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بسم هللا الرمحن الرحمي

حتطٜطات ٚقف لتعٖٚ ٠ؿاّ عً ٢اشلُع َٔ خ ٍ٬نتاب "غٝح ايٓفع" يًع١َ٬
ايكفاقػٞ

ايباسح
( )

ز /ؾعٝب إزضٜؼ إقتا َا ٌٜانتٓس• ٟٚ٫

______________________________________________
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• أغتاش َػاعس جباَع ١ايكط٤إ ايهطٚ ِٜتأق ٌٝايعً -ّٛقػِ ايكطا٤ات.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ملخص البحث:
ٜٗسف ايبشح إؾت زضاغ ١ا٭ٚد٘ احملطض ٠وت ايٛقف عً ٢اشلُع ذتُع ٠بٔ
سبٝب ايعٜات أسس ايكطا ٤ايػبعٚ ,١نصا ٖؿاّ بٔ عُاض عٔ ابٔ عاَط ايؿاَٞ
َٔ خ ٍ٬نتاب (غٝح ايٓفع وت ايكطا٤ات ايػبع) يًع ١َ٬عً ٞايٓٛض ٟايكفاقػٞ
َ,بٓٝاڄ َاٖٝتٗاٚ,ا٭ٚد٘ اييت جتٛظ شلُا ٚقفاڄ عً ٢اشلُع جبُٝع أْٛاع٘,انتتڀطف
ٚانتتٛغىت ٚانتبتسأ ب٘ ٚ,قس خًكت ايسضاغ ١إؾت كتً َٔ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات
نُٓتٗا ارتاـت.١
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مقدمة:
اذتُس هلل ايذص ٟخًذل ارتًذل تهُتذ٘ٚ ,ضلذع ايػذُٛات ٚخفذ

ا٭ض

بكسضت٘ ,ش ٟايعٌتُٚ ١انتًهٛت ٚايععٚ ٠ادتدلٚت ,قٗط ارتًل بانتٛت  ٖٛٚ,سذ٫ ٞ
قتٛتٚ,ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عًْ ٢ب ٘ٝانتكذڀف ٢ارتًٝذٌ ابتب,٢انتٓذعٍ عًٝذ٘ ( ":ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [الحِجررر ٚ ,]9عًذذ ٢هيذذ٘ ٚقذذشب٘ َٚذذٔ ـتػذذو
بػٓت٘ إؾت  ّٜٛايسٚ .ٜٔبعس.
لإٕ أؾطف َا قطلت إي ٘ٝاشلُِ ٚ,اعتٓ ٢بذ٘ ايػذًف ٚارتًذف,ايعٝـ َذع نتذاب
اهلل تعاؾت قًباڄ ٚقايباڄ ًتاٖطاڄ ٚباطٓاڄ تعًُٝاڄ ٚتعًُذاڄ ٜ .كذ ٍٛضغذ ٍٛاهلل  -قذً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ$ : -خٳٝٵطٴنڂِٵ ٳَ ٵٔ تٳعٳًډِٳ ايكڂطٵهٕٳ ٚٳعٳډًُٳ٘ٴ.)1(#
ٚنتذذا نذذإ عًذذِ ايكذذطا٤ات َذذٔ ايعًذذ ّٛايذذيت ؾذذطلٗا اهلل تعذذاؾت; يتعًكٗذذا بهتابذذ٘,
اْكذذطلت ُٖذذ ١ايباسذذح يتٓذذا ٍٚداْذذب َذذذٔ دٛاْبٗذذا ,لٛقذذع ا٫ختٝذذاض عًذذ ٢عًذذذِ
ايتشطٜطات; شيو ايعًِ ايبشط ايص ٫ ٟغاسٌ ي٘ ,لهذٌ َذٔ خذا

لٝذ٘ ْذاٍ سٌتذ٘

َٔ ايسضض ايٓفٝػٚ ١انتعاْ ٞادتً.١ًٝ
ٜٚعذذس عًذذِ ايتشطٜذذطات َذذٔ ايعًذذ ّٛانتتؿذذعب ,١قذٌٻ َذذٔ قذذاّ لٝذذ٘ بايٛادذذب هتذذا دعذذٌ
بعهِٗ ٜأت ٞل ٘ٝبايعذا٥ذب ٚغطا٥ذب انتػذا, ٌ٥هتذا زلعذي ٫ختٝذاض ٖذصا انتٛنذٛ
يٹًځ ذِٿ ؾذذتات٘ٚ ,تبذذٝؽت قذذشٝش٘ َذذٔ غذذك ُ٘ٝعًذذَ ٢ذذا ٚضز وت نتذذاب غٝذذح ايٓفذذع وت
ايكذذطا٤ات ايػذذبع ٚ,قذذس اتبعذذت وت تٓذذاٖ ٍٚذذصا انتٛنذذَٗٓ ٛذ ذاڄ اغذذتكطاٝ٥اڄ ٚقذذفٝاڄ
حتًًٝٝاڄ ,لأتت ايسضاغ ١عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
( )1ضٚا ٙايبداض ٟوت باب (خرلنِ َٔ تعًِ ايكط٤إ ٚعًُ٘) ح.5027/
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انتبشح ا٭ : ٍٚايتعطٜف باٱَاّ لتعٚ, ٠نصا ٖؿاّ بٔ عُاضٚ,عً ٞايكفاقػ.ٞ
انتبشح ايجاْ : ٞتعطٜف ايتشطٜطات ْٚؿأتٗا ٚلٛا٥سٖا .
انتبشح ايجايح  :حتطٜط ايك ٍٛوت اشلُع ٠انتتٛغڀ.١
انتبشح ايطابع  :حتطٜط ايك ٍٛوت اشلُع ٠انتتڀطل ١ذتُعٖٚ ٠ؿاّ.
انتبشح ارتاَؼ  :حتطٜط ايك ٍٛوت ايػانٔ انتفك ٍٛذتُع.٠
المبحث األول  :التعريف باإلمام حمزة وكذا ىشام والصف اقسي.
أوالً :التعريف باإلمام حمزة .
أ /اسمو ،وكنيتو  ،ولقبو .
ٖ ٛلتع ٠بٔ سبٝب بٔ عُاض ٠بٔ إزلاع, ٌٝأسس ايكطا ٤ايػبعٖٛٚ, ١
إَاّ قس ٠ٚؾٝذ ايكطا ٤بايهٛلٜٚ ,١هٓ ٢بأب ٞعُاضْ ٠ػب ١إؾت دس ٙعُاض٠
ٚ,ق :ٌٝإٕ ي٘ ٚيساڄ ٜسع ٢عُاض ٠لهي ب٘ ٚ,قس اتفكت انتكازض اييت تطكتت ي٘
عًٖ ٢ص ٙايهٜٓٚ, ١ٝعطف اٱَاّ لتعًٜٚ ٠كب بايعٜات ;٭ْ٘ نإ ظتًب ايعٜت
َٔ ايعطام إؾت سًٛإ ٚ,ظتًب إؾت ايهٛل ١ادتػت ٚادتٛظ (. )1

( )1غا ١ٜايٓٗا ١ٜوت طبكات ايكطا٫, ٤بٔ ادتعض, ٟبتشكٝل ز/بطدػذلاغط,طبع١
زاض ايهتب ايعًُ, ١ٝبرلٚت ,يت, 3/غَٓٚ .263 -261/1 ,ّ1982 ١عطل١
ايكطا ٤ايهباض عً ٢ايڀبكات ٚا٭عكاض يٲَاّ اذتالٍت ستُس بٔ ألتس
ايصٖيب ,بتشكٝل ستُس سػٔ ستُس ,طبع ١زاض ايهتب ايعًُ, ١ٝبرلٚت –
يبٓإ ,يت,1/غٓ,ّ1997 ١م.71 -66:
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ب /مولده ونشأتو:
ٚيس اٱَاّ لتع ٠غٓ ١مثاْؽت يًٗذط ٠ايٓب,١ٜٛقاٍ ابٔ ادتعضٚ": ٟيس غٓ ١مثاْؽت
ٚأزضى ايكشاب ١بايػٔ ,لٝشتٌُ إٔ ٜه ٕٛضأ ٣بعهِٗ "(، )1لٝه ٕٛبصيو َٔ
ايتابعؽتٚ .قاٍ قاسب غا ١ٜا٫ختكاض " :بًغي إٔ لتعٚ ٠يس غٓ ١مثاْؽت وت أٜاّ
عبس انتًو بٔ َطٚإ"(.)2
ٚايص٪ٜ ٟنس إٔ تاضٜذ َٛيس اٱَاّ لتع ٠نإ غٓ ١مثاْؽت ق ٍٛغٴً ِٝايص ٟقطأ
عً ٢لتع َٔ ٖٛٚ,٠أدٌ أقشاب٘" :زلعت لتعٜ ٠كٚ ٍٛيست غٓ ١مثاْؽت
ٚأسهُت ايكطاٚ ٠٤ي ٞمتؼ عؿط ٠غٓ.)3(" ١
أَا عٔ ْؿأ ٠اٱَاّ لتع ٠لًِ تػعفي انتكازض اييت تطكتت ي٘ بؿَٔ ٤ٞ
شيوٚ,مل تتشسخ عٔ ايٛغىت ايص ٟعاف ل ٘ٝلتعٚ ٠أسايت ب٘ ٚ ,يهٔ أغتڀٝع
ايك ٍٛإٕ لتعْ ٠ؿأ ْؿأَ ٠تٛغڀ ١بؽت أغط ٠مل تهٔ ثط , ١ٜلكس نإ ٜتادط
بٓفػ٘ وت بٝع ايعٜت ٚادتػت بؽت ايهٛلٚ ١ايعطام ٚسًٛإ َ ٖٛٚ ,كسض ٙا٭غاغٞ
وت ايعٝـ ٚ ,نتا َات نإ عً ٘ٝز ٜٔضت ٛأيف زضِٖ ٚ .عٔ ٚضع٘ ٜك ٍٛايؿاطيب:
()4

إڇَٳاَذذذ ذاڄ قٳذذذ ذبٴٛضاڄ يٹًكڂذذذذذطإڇ َٴطٳتٿًځذذذذذا

ٚٳسٳُٵذذذذعٳ٠ڂ َٳذذذذا أځظٵنذذذذاٙٴ َٹذذذذٔٵ َٴتٳذذذذٛٳضٿ ڈ
( )1غا ١ٜايٓٗا٫ ١ٜبٔ ادتعض.261/1 ٟ

( )2غا ١ٜا٫ختكاض وت قطا٤ات ايعؿط ٠أ ١ُ٥ا٭َكاض ٭ب ٞايع ٤٬اذتػٔ بٔ ألتس
اشلُصاْ, ٞبتشكٝل أؾطف ستُس ل٪از طًعت ,طبع ١ادتُاع ١ارترل١ٜ
يتشفٍٝت ايكط٤إ ايهط ِٜجبس, ٠يت,1/غٓ.61/1, ّ1994 ١
(َ )3عطل ١ايكطا ٤ايهباض يًصٖيب م.71:
(َ )4ؼت ايؿاطب ١ٝانتػُ ٢سطظ ا٭َاْٚٚ ٞد٘ ايتٗاْ ٞوت ايكطا٤ات ايػبع ,يًكاغِ
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ج /شيوخو وتالميذه:
قطأ لتع ٠عً ٢ثً َٔ ١ايؿٛٝر ٚايعًُا ٤وت عكط-: )1(َِٗٓ ٙ
 -1غًُٝإ ا٭عُـ .
 -2لتطإ بٔ أعؽت.
 -3أب ٛإغشام ايػبٝع. ٞ
 -4ستُس بٔ عبس ايطلتٔ بٔ أب ٞي.٢ًٝ
 -5طًش ١بٔ َكطف.
َ -6غرل ٠بٔ َكػِ.
 -7دعفط بٔ ستُس بٔ ايكازم .
 َٔٚخ ٍ٬ايٌٓتط وت ؾٛٝر لتع ٠أغتڀٝع ايك ٍٛنصيو بإٔ لتع ٠تعسزت ٚدٖ٘ٛ
وت ايكطا, ٠٤لف ٞغٓسٜٛ ٙدس عبس اهلل بٔ َػعٛز ٚ,عً ٞبٔ أب ٞطايب ضن ٞاهلل
عُٓٗاٚ ,ن ٬ايكشابٝؽت  ٫ؾو غتايف اٯخط وت ايكطاٚ, ٠٤اختاض لتع ٠بعس
شيو يٓفػ٘ َكطأڄ قطأ ب٘ عٔ ؾٛٝخ٘ لأخص عٓ٘ لُٝا بعس ْٚػب إي.٘ٝ
د /تالميذه:

بٔ لرل ٙبٔ خًف ا٭ْسيػ, ٞبتشكٝل ستُس ـت ِٝايععيب ,طبع ١زاض ايغٛثاْٞ
,يت,5/غٓ ,ّ2010 ١ايبٝت ضقِ (.)37
( )1غاية النهاية البن اجلزري .262-261/1
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ٚقس ض ٣ٚايكطا ٠٤عٔ لتع ٠خًل نجرل  َٔٚ,أؾٗط َٔ ض ٣ٚعٓ٘.

()1

 -1غً ِٝبٔ عٝػ ٢بٔ عاَط  َٔ ٖٛٚأدٌ أقشاب٘ ٚ,لٜ ٘ٝك ٍٛايؿاطيب :
روى خل ف خن و وخ الد ال ذي

()2

رواه سليم متقناً ومح صال

 -2عً ٢بٔ لتع ٠ايهػا ٖٛٚ ,ٞ٥أسس ايكطا ٤ايػبع. ١
 -3عبس ايطلتٔ بٔ أب ٞلتاز .
 -4اذتػٔ بٔ عڀ. ١ٝ
 -5عبس اهلل بٔ قاحل ايعذً. ٞ
 -6ستُس بٔ له ٌٝايهيب .
ى /ثناء العلماء خليو وتوثيقيم لو :
أثٓ ٢عًٚٚ ٘ٝثٻك٘ كتع َٔ ايعًُا ٤نتا ثبت عٓسِٖ َٔ سذت٘ ٚعسايت٘
ٚٚضع٘ ٚظٖس ٙوت ايسْٝا  .قاٍ اٱَاّ أب ٛسٓٝف ١ذتُع " : ٠ؾ٦ٝإ غًبتٓا عًُٗٝا
يػٓا ْٓاظعو لُٗٝا :ايكط٤إ ٚايفطاٚ,)3(" ٥أنس ٖصا غفٝإ ايجٛض ٟبكٛي٘
":غًب لتع ٠ايٓاؽ عً ٢ايكط٤إ ٚايفطا.)4(" ٥

( )1ادلصدر السابق .263-262/1
( )2ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)38

(َ )3عطل ١ايكطا ٤ايهباض يًصٖيب م.68:
( )4انتكسض ايػابل مٚ .68:طبكات ايكطا ٤ايػبع ١٭َؽت ايس ٜٔأب ٞستُس عبس
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َٚا أعٌتُٗا َٔ ؾٗاز,٠قسضت َٔ عًُا ٤عس ٍٚنابڀؽت يًهتاب
ٚايػٖٓٓ ٌٖٚ,١اى ألهٌ َٔ إٔ ٜه ٕٛانتط ٤ضأغاڄ يًٓاؽ وت ايكط٤إ ,ايصٟ
لهً٘ اهلل عً ٢غا٥ط ايهتب انتٓعيٚ, ١عًِ انتٛاضٜح ايص ٟتفكس ٙا٭َ ١اٱغ١َٝ٬
ستٜ ٫ ٢هاز ٜٛدس وت ا٭ض

بػبب قً ١عانتَٚ ٘ٝتدكك.٘ٝ

ٚنإ ا٭عُـ إشا ضأ ٣لتعَ ٠كب٬ڄ قاٍ( ":ﮒﮓ)
[الحج ]٨3
ٖصا سدل ايكط٤إ"(ٚ .)1قاٍ أب ٛاذتػٔ ايعذً ": ٞثكځ ١ضدٌ قٳاحل قٳاسب
غٖٓٓٚ .)2("١اى ؾٗازات نجرل ٠ؾٗسٖا ي٘ ايعًُا ٤غرل َا أٚضزت تطنتٗا خؿ١ٝ
اٱطايٚ ١نٝل انتكاّ .
وف اتو:

ايٖٛاب بٔ ايػ٬ض ,بتشكٝل ألتس ستُس ععٚظ ,طبع ١انتهتب ١ايعكط– ١ٜ
برلٚت -يت,1/غٓ.ّ2003 ١م.171:
()1ايٰي ٧ايفطٜس ٠وت ؾطح ايككٝس ٠يعبس اهلل ستُس بٔ اذتػٔ ايفاغ, ٞبتشكٝل
كتاٍ ايس ٜٔستُس ؾطف ْ,ؿط/زاض ايكشاب ١يًذلاخ بڀٓڀا .62/1/
(َ )2عطل ١ايجكات َٔ ضداٍ أٌٖ ايعًِ ٚاذتسٜح  َٔٚايهعفاٚ ٤شنط َصاٖبِٗ
ٚأخباضُٖٮب ٞاذتػٔ ألتس بٔ عبس اهلل بٔ قاحل ايعذً ٢بتشكل :عبس ايعًِٝ
عبس ايعٌت ِٝايبػت ٟٛايٓاؾطَ :هتب ١ايساض  -انتس ١ٜٓانتٓٛض – ٠ايڀبع :١ا٭ٚؾت,
.322/1, ّ1985
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تٛل ٢اٱَاّ لتع ٠غٓ ١غت ٚمتػؽت َٚا ١٥يًٗذط ٠ايٓبْٚ, )1(١ٜٛكٌ
ايصٖيب أْ٘ َات غٓ ١غت ٚمتػؽت َٚاٚ, ١٥قاٍ قاسب ايعكس ايٓهٝس :إْ٘ تٛل٢
غٓ ١أضبع أ ٚمثإ ٚمتػؽت َٚا ١٥تًٛإ(. )2
ثانياً التعريف بيشام بن خمار راوي اإلمام ابن خامر .
أ-اسمو وكنيتو:
ٖٖ :ٛؿاّ بٔ عُاض بٔ ْكرل بٔ َٝػطٜٚ, ٠هٓ ٢أبا ايٛيٝس ايػًُٜٓٚ, ٞػب إؾت
زَؿل ٖٛٚ ,إَاَٗا ٚخڀٝبٗا َٚكطٗ٥ا ٚستسثٗا َٚفتٗٝا(.)3
ب /مولده.
ٚيس ٖؿاّ غٓ ١ث٬خ ٚمتػؽت َٚا ١٥وت أٜاّ انتٓكٛض (.)4
ج/شيوخو:
قطأ ٖؿاّ عً: )5(٢
( )1غا ١ٜايٓٗا٫ ١ٜبٔ ادتعض.263/1 ٟ
()2ايعكس ايٓهٝس وت ؾطح ايككٝس يًػُؽت اذتًيب ,بتشكٝل أقتٔ ضؾس ٟغٜٛس
,طبع ١زاض ْٛض انتهتبات جبس, ٠يت,1/غَٓ .136/1, ّ2001 ١عطل ١ايكطا٤
ايهباض يًصٖيب م.72:
( )3ايٰي ٧ايفطٜس ٠يًفاغٚ .56/1 ٞايعكس ايٓهٝس يًػُؽت اذتًيب ٚ .121/1غا١ٜ
ايٓٗا٫ ١ٜبٔ ادتعض.354/2 ٟ
( )4غا ١ٜايٓٗا٫ ١ٜبٔ ادتعض.354/2 ٟ
(َ )5عطل ١ايكطا ٤ايهباض يًصٖيب مٚ .116 -115:غا ١ٜايٓٗا٫ ١ٜبٔ ادتعضٟ
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 -1عطاى .
 -2أٜٛب بٔ ـت.ِٝ
ُٖٚا َٔ أقشاب عت ٢ٝايصَاض. ٟ
 -3غٜٛس بٔ عبس ايععٜع .
 -4ايٛيٝس بٔ َػًِ .
 -5قسق ١بٔ خايس.
َٚ -6سضى بٔ أب ٞغعس ٚغرلِٖ .
ٚض ٣ٚاذتسٜح عٔ َايو بٔ أْؼ ٚغفٝإ بٔ عَٚ ١ٓٝٝػًِ بٔ خايس ٚغرلِٖ خًل
نجرل.

()1

د /تالميذه.
روى خنو

()2

 -1ض ٣ٚايكطا ٠٤عٓ٘ أب ٛعبٝس ايكاغِ بٔ غَ ٖٛٚ, ّ٬ؿٗٛض يك ٘ٝقبٌ ٚلات٘
بأضبعؽت غٓ ١هتا ٜسٍ عً ٢ط٬َ ٍٛظَت٘ ي٘.
 -2ألتس بٔ ٜعٜس اذتًٛاْ. ٞ
.355 -354/2
(َ )1عطل ١ايكطا ٤ايهباض يًصٖيب م.116:
( )2غا ١ٜايٓٗا٫ ١ٜبٔ ادتعض.355 -354/2 ٟ
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ٖ -3اض ٕٚبٔ َٛغ ٢ا٭خفـ.
 -4عبس ايكُس بٔ عبس اهلل بٔ عبس ايكُس.
 -5ايٛيٝس بٔ َػًِ ٚستُس بٔ ؾعٝب ُٖٚا َٔ ؾٛٝخ٘ .
ٚض ٣ٚعٓ٘ ايبداض ٟوت قشٝش٘ ٚأب ٛزاٚز ٚايٓػاٚ ٞ٥ابٔ َاد ١وت غِٓٓٗ (.)1
ى  /صف اتو.
نإ َٔ ألكض ايٓاؽ شلذ ١عًډاَٚ ١اغع ايطٚا ١ٜخڀٝبا َفٖٛاڄ َع ايعٖس ٚايٛض
()2

ٚ,عُٻط ط٬ٜٛڄ َع قش ١ايعكٌ ٚايطأ. ٟ
و /توثيق العلماء لو وثناؤىم خليو.

قاٍ ايعذً" ٞثك ١قسٚم" ٚ,قاٍ ايٓػا ٫": ٞ٥بأؽ ب٘ "ٚ ,قاٍ ايساض قڀي
":قسٚم نبرل احملٌ "ٚ,قاٍ أب ٛظضع َٔ ": ١لات٘ ٖؿاّ بٔ عُاض عتتاز إٔ ٜٓعٍ
وت عؿط ٠ه٫ف سسٜح "ٚ,قاٍ ألتس بٔ أب ٞاذتٛاض ": ٟإشا سسثت وت بًس لٗٝا
َجٌ أب ٞايٛيٝس ٖؿاّ بٔ عُاض لٝذب يًشٝيت إٔ حتًل".
وف اتو:

( )1غا ١ٜايٓٗا٫ ١ٜبٔ ادتعض.355/2 ٟ
( )2انتكسض ايػابل .355/2
(َ )3عطل ١ايجكات يًعذً.332/2 ٞ
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()3

قاٍ ايبداض :ٟتٛلٖ ٢ؿاّ بٔ عُاض وت ستطّ غٓ ١متؼ ٚأضبعؽت َٚا٥تؽتٚ .قاٍ
()1

ابٔ ادتعض ٟبعس إٔ ْكٌ ق ٍٛايبداض ٟهْف ايصنطٚ :ق ٌٝغٓ ١أضبع ٚأضبعؽت .
ثالثاً :التعريف بالعالمة المحقق خلى بن محمد الصف اقسي:

ٖ :ٛايع ١َ٬عً ٢بٔ ستُس بٔ غامل ٜٴهٓ ٢أب ٛاذتػٔ َٔ,أٌٖ قفاقؼ  ,ضسٌ
وت طًب ايعًِ إؾت تْٛؼ ٚانتؿطم ٚ,أخص عٔ ثً َٔ ١ايعًُاٚ ,٤عاز إؾت بًسٙ
ٚ,قٓف َ٪يفات دًَٗٓ ١ًٝا " :غٝح ايٓفع وت ايكطا٤ات ايػبع" ٖٛٚ ,ايص ٟضتٔ
بكسز زضاغ ١ايتشطٜطات لٚ ,٘ٝنصيو نتاب "تٓب ٘ٝايغالًؽت ٚإضؾاز ادتاًٖؽت
عُا ٜكع شلِ َٔ ارتڀأ ساٍ تٚ٬تِٗ يهتاب اهلل انتبؽت"  ٖٛٚ,نتاب دٝس وت
عًِ ايتذٜٛس مل ٜكٓف َجً٘ ألاز لٚ ٘ٝأداز ٚ,ي٘ نصيو َ٪يفات وت ايعكٝس٠
ٚانتٓاغو(. )2
المبحث الثاني  :تعريف التحريرات ونشأتيا وفوائدىا .
ٜكاٍ سطض اهلل ضقبتذذذذذذذذ٘ ٚ,سطض ٙ٭َط نصا ٚنصا أ ٟألطز ٙي٘ ٜ ٫ؿغً٘ بغٝذذذذذذذطٙ
( )1ايتاضٜذ ا٭ٚغىت حملُس بٔ إزلاع ٌٝايبداض ,ٟبتشكل :ستُٛز إبطاِٖٝ
ظاٜس,ايٓاؾط :زاض ايٛعَ , ٞهتب ١زاض ايذلاخ  -سًب  ,ايكاٖط٠
يت,1/غٓ .382/2,ّ1977١غا ١ٜايٓٗا٫ ١ٜبٔ ادتعضٚ .355/2 ٟاٱقٓا وت
ايكطا٤ات ايػبع ٭ب ٞدعفط ألتس بٔ عً ٢ا٭ْكاض, ٟبتشكٝل ألتس لطٜس ,طبع١
زاض ايهتب ايعًُ – ١ٝبرلٚت -يت,1/غٓ,ّ1999 ١م.61:
( )2ا٭ع ّ٬رترل ايس ٜٔبٔ ستُٛز بٔ ستُس بٔ عً ٞبٔ لاضؽ ,ايعضنًٞ
,ايٓاؾط :زاض ايعًِ يًُٜ٬ؽت,يت ,15/غٓ.14/5 ,ّ 2002 ١
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ٚاحملطض :احملدل َٔ ايهتاب(ٜٚ .)1كاٍ سطض ٖصا انتٛنع ؿتعٓ ٢بٚ ٘ٓٝأٚنش٘(. )2
ٖٓ َٔٚا ٜتهض يٓا إٔ َعٓ ٢ايتشطٜط وت ايًغ :ٖٛ ١ايبٝإ ٚاٱٜهاح نتا أؾهٌ أٚ
أبِٗ ٚ,ـتٝٝع ايؿ ٤ٞعٔ اٯخط ستٜ ٫ ٢كع ارتڂًف ٚايتكازّ بؽت ايؿ٦ٝؽت
ٚ,نصيو ٖ ٛإَعإ ايٌٓتط وت ايؿٚ ٤ٞاٱتٝإ ب٘ َٔ غرل ظٜازْ ٫ٚ ٠ككإ.
ٚأَا ايتشطٜط وت عًِ ايكطا٤ات لٗ ٛتٓكٝشٗا ٚتٗصٜبٗا ستٜ ٫ ٢كع ارتڀأ وت أٟ
ٚد٘ َٔ ٚدٖٗٛا ٫ٚ ,عتكٌ ايذلنٝب ٚايتًفٝل بؽت ايڀطمٜ .ك ٍٛابٔ ادتعض": ٟ
ٳٚلځا٥ٹسٳ٠ڂ َٳا عٳ ٻٓٝٻاٙٴ ٳ ٚځلكٻ ڃًٓٳاٙٴ ٹَٔٳ ايڀڊطٴمڇ ٳٚشٳنځ ٵطْٳاٙٴ ٹَٔٳ ا ڃيهڂتٴبٹ ٴٖٛٳ عٳسٳ ٴّ ايتٻطٵنٹٝبٹ
ٳللٴ"(.)3
لځ ڇإْٻٗٳا ڇإشٳا َٴٝٿعٳتٵ ( ٳ ٚٴبٓٹٝٳتٹ)(*) ا ٵضتٳفځعٳ ٳشيٹوځ ٚٳايًډ٘ٴ ا ڃي ٴُِّ ٛ

(َ)1عذِ زٜٛإ ا٭زب ٭ب ٞإبطاٖ ِٝإغشام بٔ إبطاٖ ِٝبٔ اذتػؽت ايفاضاب,ٞ
بتشكٝل :ألتس شتتاض عُط,طبع٪َ :١غػ ١زاض ايؿعب – ايكاٖط, ٠غٓ2003 ١
ّ.169/,3
( )2احملهِ ٚاحملٝىت ا٭عٌتِ ٭ب ٞاذتػٔ عً ٞبٔ إزلاع ٌٝبٔ غٝس ٙبتشكل:
عبس اذتُٝس ٖٓساْ,ٟٚؿط :زاض ايهتب ايعًُ – ١ٝبرلٚت ,يت,1/غٓ2000 ١
ّ.562/,6
(*) ايهًُ ١اييت بؽت قٛغؽت ٖهصا وت ا٭قٌ يعٌ انتككٛز ٚاهلل أعًِ بٓٝت َٔ
ايتبٝؽت لايػٝام ٜكته ٞشيو .
( )3ايٓؿط وت ايكطا٤ات ايعؿط ٫بٔ ادتعض ٟبتشكٝل ظنطٜا عُرلات ,طبع ١زاض
ايهتب ايعًُ – ١ٝبرلٚت ,يبٓإ -يت,2/غٓ.152/1,ّ2002 ١
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أَا عٔ ْؿأ ٠عًِ ايتشطٜطات لٗ ٛقس ِٜانتٓؿأ ٜطدع إؾت ايكط ٕٚا٭ٚؾت شنطٚا
ططلا َٓ٘ وت ثٓاٜا نتبِٗ نايساْٚ ٞاشلصيٚ ٞابٔ ادتعض,ٟلكس اٖتِ ب٘ غًفٓا
ٚغًُٛا بصيو َٔ ايذلنٝبٜ ٖٛٚ,عتدل نعًِ انتكڀًض يًشسٜح,لهُا إٔ
يًشسٜح ضٚات٘ ٚأغاْٝس ٙلهصيو ايكطا٤ات ,شلا ضٚاتٗا ٚأغاْٝسٖا ٚططقٗاٖٞٚ ,
أقسّ ظَاْاڄ َٔ عًِ َكڀًض اذتسٜح  َٔٚ .ايعًُا ٤ايص ٜٔاٖتُٛا بٗصا ايعًِ قسقتاڄ
اٱَاّ أب ٛعُط ٚايساْ ٞوت نتاب٘ "داَع ايبٝإ"ٚ,اٱَاّ اشلصي ٞوت نتاب٘
"ايهاٌَ" ٚ,غرلِٖ نجرل, ٕٚست ٢دا ٤خاـت ١احملككؽت ٚستڀ ١انتػٓسٚ ٜٔإَاّ
ايسْٝا وت ايكطا٤ات,اٱَاّ ابٔ ادتعض ٟلشكل ٚسطض ايٛدٚ ,ٙٛبؽت ايڀطم ٖٚ .اٖٛ
ٜك ٍٛوت ٌَٓتَٛت٘ ايڀٝب: ١
ٖٚذذذذذذذذذص ٙايذذذذذذذذذطٚا ٠عذذذذذذذذذِٓٗ طذذذذذذذذذطم
باثٓذذذذذذذذؽت لذ ٞاثٓذذذذذذذذذذؽت ٚإ ٫أضبذذذذذذع

أقذذذذذذذذذذذشٗا وت ْؿذذذذذذذذذذذطْا عتكذذذذذذذذذذذل
لٗ ٞظٖا أيف طذذذذذذذذذذذذطٜل جتُع

()1

ثِ تتابع ايتأيٝف بعس شيو وت ٖصا ايعًِ بٝاْاڄ ٚإٜهاساڄ بًُ٘ َٚؿهً٘ إؾت
عكطْا اذتانطٚ .هتٔ اٖتِ ب٘ سسٜجاڄ ٚأيف ل:٘ٝ
 -1ايؿٝذ انتٓكٛض (ٖ1134ذ) أيف نتاب "حتطٜط ايڀطم ٚايطٚاٜات لذ ٞايكطا٤ات
 -2ايؿٝذ َكڀف ٢انت ٞٗٝنإ سٝاڄ غٖٓ1229( ١ذ) أيف نتاب " لتض ايهطِٜ
ايطلتٔ وت حتطٜط أٚد٘ ايكط٤إ".

( )1طٝب ١ايٓؿط وت ايكطا٤ات ايعؿط يٲَاّ اذتالٍت ستُس بٔ ستُس بٔ ادتعضٟ
,بتشكٝل ستُس ـت ِٝايععيب يتَ/هتب ١زاض اشلس ٣جبس, ٠غٓ,ّ1994 ١
ايبٝت ضقِ (.)35 -34
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 -3ايؿٝذ ستُس بٔ ستُس بٔ خً ,ٌٝانتعطٚف بايڀبار ي٘ ٌْتِ " ٖب ١ايطلتٔ وت
حتطٜط أٚد٘ ايكط٤إ" .
 -4ايؿٝذ ستُس ٖ ٍ٬ا٭بٝاض ,ٟنإ سٝا غٖٓ1334( ١ذ) ,ي٘ نتاب "غٝح
ايطلتٔ ؾطح ٖب ١انتٓإ وت حتطٜط أٚد٘ ايكط٤إ" .
 َٔٚ -5ايعًُا ٤ايص ٜٔاٖتُٛا بٗصا ايعًِ ٚسطضٚا ل ٘ٝايع ١َ٬عً ٞايكفاقػٞ
ايص ٟضتٔ بكسز زضاغ ١حتطٜط ٚقف لتعٖٚ ٠ؿاّ عً ٢اشلُع َٔ خ ٍ٬نتاب٘
انتٛغ ّٛب "غٝح ايٓفع وت ايكطا٤ات ايػبع" ,لكس اٖتِ بعًِ ايتشطٜط ل ٘ٝأقتا
اٖتُاّ ٚأ ٙ٫ٚعٓا ١ٜلا٥كٚ ,١ألطغ ل ٘ٝدٗساڄ نبرلاڄ ْفع اهلل ب٘ ا٭َ. ١
ٚعًُا ٤ايكطا٤ات عَُٛاڄ قس اٖتُٛا بٗصا ادتاْب َٔ ايكطا٤اتٚ ,أٚدبٛا
ايعٌُ ب٘ ٚايطد ٛإي ٘ٝقسقتاڄ ٚسسٜجاڄ ,ستٜ ٫ ٢كع ارتًىت ٚتطنب ايٛدٙٛ
ٜٚ,كطأ انتط ٤ؿتا  ٫ظتٛظ ايكطا ٠٤ب٘ .
انتبشح ايجايح
حتطٜط ايك ٍٛوت اشلُع ٠انتتٛغڀ١
َ -1ػتٗع:ٕٚ٤
قاٍ ايكفاقػَ":ٞػتٗع ٕٚ٤إشا ٚقف عً ٘ٝلف ٘ٝذتُع ٠غت ١أٚد٘ٚ ,ايكشٝض
َٓٗا ث٬ث : ١أسسٖا :تػٗ ٌٝاشلُع ٠بٗٓٝا ٚبؽت ايٛا ٚعًَ ٢صٖب غٝب ٜ٘ٛعُ٬
بكٛي٘ٚ :وت غرل ٖصا بؽت بؽت.ايجاْ :ٞإبساٍ اشلُعٜ ٠ا ٤سته ١عُ ٬بكٛي٘ٚ :ا٭خفـ
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بعس ايهػط شا ايهٸِٸ أبس ٫بٝا ٤ايجايح :سصف اشلُعَ ٠ع نِ ايعا ٟعُ ٬بكٛي٘:
(.)1

َٚػتٗع ٕٚ٤اذتصف لٚ ٘ٝضتٚ ٙٛنِ".

ٖص ٙايٛد ٙٛايج٬ث ١اييت شنطٖا انت٪يف ٖ ٞاييت عًٗٝا احملكك ٫ٚ ,ٕٛظتٛظ
غٛاٖا ساٍ ايت ٠ٚ٬تاٍ َٔ ا٭سٛاٍ ٚ,عًٗٝا اغتكط ايعٌُ ضٚاٚ ١ٜأزا٤ٶ ٚ,قس
شنط قاسب ايفتض ايطباْ ٞإٔ ايٛد ٙٛوت ( َػتٗع ) ٕٚ٤ساٍ ايٛقف عًٗٝا متػ١
َا بؽت َػتعٌُ َٚذلٚى(. )2
ٚارتُػَٗٓ ١ا ث٬ث ١قشٝش ٖٞٚ ١اييت غًف شنطٖاٚ,ايٛدٗإ اٯخطإ
َذلٚنإ ٚ,ايٛد٘ ا٭ ٍٚانتذلٚى ٖ ٛتػٗ ٌٝاشلُع ٠بٗٓٝا ٚبؽت ايٝا ٤إشا ناْت
َهُٚ ١َٛغبكت بهػط ٖٛٚ ,٠شتايف يًكٝاؽ ٭ٕ اشلُع ٠ته ٕٛس٦ٓٝص غًٗت
َٔ دٓؼ سطنَ ١ا قبًٗا; ٚايكٝاؽ إٔ تػٌٗ اشلُع َٔ ٠دٓؼ سطنتٗا ٚ,قس
بؽت اٱَاّ ايؿاطيب شيو بكٛي٘ :

او أَ ْع
واألخفش َو َكا ْل
َح َكى فٌِ ِهمــا َكا ْل ٌَا
الكسر َ
ضالَذا()3الضم أبدال
بعد َو ِ

بٌَِاءٍ َو َع ْن ُه ا ْل َو ُاو فً ـــــــــسِ ِه َومَنْ

( )1غٝح ايٓفع وت ايكطا٤ات ايػبع يًُشكل عً ٢ايٓٛض ٟايكفاقػ ٞبتشكٝل كتاٍ
ايس ٜٔستُس ؾطف ,طبع ١زاض ايكشاب ١بڀٓڀا ,غٓ,ّ2004 ١م.49:
(  )2ايفتض ايطباْ ٞوت ايكطا٤ات ايػبع َٔ ططٜل سطظ ا٭َاْ ٞحملُس ايبَٞٛٝ
ايؿٗرل بأب ٞعٝاؾ ,١بتشكٝل عبس ايععٜع بٔ ْاقط ,طبع ١داَع ١اٱَاّ
ستُس بٔ غعٛز اٱغ, ١َٝ٬يت,1/م.66:
( )3سطظ ا٭َاْٚٚ ٞد٘ ايتٗاْ, ٞايبٝت ضقِ (.)246 -245
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ٚايٛد٘ ايجاْ ٞانتذلٚى ٖ ٛبكا ٤ايهػط ٠بعس سصف اشلُع ٖٛٚ ,٠ايٛد٘ ايصٟ
سهِ عً ٘ٝايؿاطيب باٱمتاٍ سٝح قاٍ :
ف فٌِ ِه َو َن ْح ُو ُه
َو ْم ْس َت ْه ِزءُونَ ا ْل َح ْذ ُ

ض ٌّم َو َك ْس ٌر َق ْبل ُ قٌِلَ َوأ ُ ْخ ِمالا
َو َ

()1

ٚغبب َٓع ٖصا ايٛد٘ ٚعسّ دٛاظ ;ٙ٭ْ٘ يٝؼ وت ن ّ٬ايعطب ٚا ٚغانٓ ١قبًٗا
نػطَٚ, ٠ا نإ َٔ ضتٖ ٛصا أبسي ٙٛنُا وت نًَُ( ١ٹٝعٳإ) َٚا ؾابٗٗا
لأقًٗا ( ٹَٛٵظٳإٷ ) بٛا ٚغانَٓ ١ػبٛق ١بهػط ٠عً ٢انت ِٝلأبسيٛا ايٛاٜ ٚا٤
يتٓاغب ايهػط ٠قبًٗا(.)2
ٚقس لِٗ بعهِٗ ق ٍٛايؿاطيب عً ٢غرل َا أضازذ ,لشهِ عً ٢ايٛدٗؽت
باٱمتاٍ,لأذتل ادتا٥ع بانتُٓٚ, ٛغبب شيو ٖ ٞا٭يف اييت وت هخط قٍٛ
ايؿاطيب (أمت ٌٖ , )٬ا٭يف ٖٓا يًتجٓ ١ٝأّ يٲط٬م ؟,لشًُٗا بعهِٗ يًتجٓ١ٝ
لُٓعٛا ايٛدٗؽت ٚسهُٛا عًُٗٝا باٱمتاٍ  َِٗٓ,ايع ١َ٬أب ٛاذتػٔ ايػداٟٚ
تًُٝص ايؿاطيبٚ ,تابع٘ عً ٢شيو ايفاغ ٞوت ؾطس٘ عً ٢ايؿاطبَٚ,١ٝا لُٗ٘
ايػدا َٔٚ ٟٚتابع٘ عٓس احملككؽت خڀأ ,ي ٛأْ٘ أضاز ايتجٓ ١ٝيكاٍ ( قٚ ٬ٝأمت) ٬
ٚ,يهٓ٘ نتا قاٍ ( :قٚ ٌٝأمت ) ٬لشًُت ا٭يف عًَ ٢عٓ ٢اٱط٬م.

(َ )1ؼت ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)247
( )2ؾصا ايعطف وت لٔ ايكطف ٭لتس بٔ ستُس اذتُ ٟٚ٬بتشكٝل ْكط اهلل عبس
ايطلتٔ ْكط اهلل,ايٓاؾطَ :هتب ١ايطؾس ايطٜا
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 ,م.130:

ٚض ٣ٚستُس بٔ غعٝس ايبعٻاض عٔ خًډاز عٔ غً ِٝعٔ لتع ٠أْ٘ نإ ٜكف عً( ٢
َػتٗع ) ٕٚ٤بغرل ُٖع ٚبهِ ايعاٚ,)1( ٟاذتل إٔ ايٛد ٙٛوت َػتٗعَٚ ٕٚ٤ا
ؾابٗٗا متػ ١نُا شنطٖا ايسَٓٗٛض ٟخ٬لاڄ يًكفاقػٚ, ٞقس أثبت
ايكفاقػ ٞشنتو وت َٛنع هخط عٓس ايه ّ٬عًَ ( ٢ته, ) ٕٛ٦لكاٍ  :بعس إٔ
شنط ايٛد ٙٛايج٬ث ١ادتا٥عٚ" ٠سه ٞل ٘ٝايتػٗ ٌٝبؽت اشلُعٚ ٠ايٝاٚ, ٤إبساشلا
ٚاٚڄا ٚسصف اشلُعَ ٠ع نػط ايهاف ٚنً٘ ٜ ٫كض"(.)2
ٚقس شٖب بع

ا٭ ١ُ٥نصيو إؾت إيغاٚ ٤د٘ ا٭خفـ ايصٜ ٟبسٍ ل ٘ٝاشلُعٜ ٠ا٤

 َِٗٓ,أب ٛاذتػٔ طاٖط بٔ غًبٚ, ٕٛيهٔ خٛيف وت شيو ٚقس أداظ ٙأب ٛايفتض
لاضؽ ,قاٍ ابٔ ادتعضٚ ": ٟٳايډصٹ ٟضٳ ځأٜٵتٴ٘ٴ ځأْٳا لٹ ٞنٹتٳابٹ " َٳعٳاْٹ ٞايڃكڂطٵهٕڇ " ځأْٻ٘ٴ يځا
شٛٴ (غٳٓٴكڃطڇٜوځٚ ,ٳايًڊٛيڂٚ , )ٛٳأځَٻا ڇإشٳا
ٜٴذٹٝعٴ ٳش ٹيوځ ڇإيډا ڇإشٳا نځاْٳتٹ ايڃٗٳُٵعٳ٠ڂ يځاّٳ ايڃفٹ ٵع ڇٌ ْٳ ٵ
شٛٴ (ٜٳ ٵطلځعٴ ڇإبٵطٳاٖٹِٝٴ ,ٳ ٚٳٜؿٳا٤ٴ ڇإيځ)٢
كٌڈ ْٳ ٵ
شٛٴ (غٴ٦ٹٌٳ) أځٚٵ ٹَٔٵ ٴَٓٵ ځف ٹ
نځاْٳتٵ عٳ ٵٔٝٳ ايڃفٹ ٵعٌڇ ْٳ ٵ
شهٹ٘ٝٹ ٳعٓٵ٘ٴ ايڃكڂطٻا٤ٴ ٚٳايٓټشٳا٠ڂ إڇطڃًځامٴ
نُٳ ٵصٖٳبٹ غٹ ٝٳب ٳٜٛٵ٘ٹٚ ,ٳايډصٹٜ ٟٳ ٵ
لځ ڇإْٻ ٴ٘ ٴٜػٳٗٿًڂٗٳا بٳ ٵ ٝٳٔ بٳ ٵٔٝٳ ځ
ايڃ ڇإبٵسٳاٍڇ لٹ ٞاي ٻٓٛٵعٳ ٵٔٝڇ"(. )3
ٜٓٚبغ ٞإٔ ٜطاعٚ ٢د٘ تجًٝح انتس ايعاض

عٓس ايٛقف عًَ ٢ػتٗعٌْٚ ٕٚ٤تا٥طٖا

ذتُع ٠عٓس كتٝع ايٛد.ٙٛ

( )1داَع ايبٝإ وت ايكطا٤ات ايػبع انتؿٗٛض ٠٭ب ٞعُط ٚايساْ, ٞبتشكٝل ستُس
قسٚم ادتعا٥ط, ٟطبع ١زاض ايهتب ايعًُ- ١ٝ
,ّ2005م.258:
( )2غٝح ايٓفع يًكفاقػ ٞم.434:
( )3ايٓؿط ٫بٔ ادتعض.344 -343/1 ٟ
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ببرلٚت ,يت,1/غٓ١

 -2خاغ٦ؽت :
قاٍ ايكفاقػ ":ٞخاغٹ٦ٹؽتٳ ل ٘ٝإٕ ٚقف عً ٘ٝذتُعٚ ٠دٗإ :تػُٖٗ ٌٝع٠
بؽت بؽت ٚسصلٗا ٖٛٚ ,انتدتاض عٔ اٯخص ٜٔباتبا ايطغِٚ ,سه ٞلٗٝا ٚد٘
ثايح ٖٛٚ ,إبساٍ اشلُعٜ ٠ا ٖٛٚ ٤نعٝف"(.)1
ايٛد٘ ا٭ ٍٚايص ٟشنط ٙانت٪يف ٖ ٛتػٗ ٌٝاشلُع ٠بؽت بؽت ٖ َٔ ٛباب ايكٝاؽ,
ٚل ٘ٝإٔ اشلُع ٠ي ٛناْت َتشطنٚ ١حتطى َا قبًٗا لإْٗا تػٌٗ بؽت بؽت ,قاٍ
ايؿاطيب :
ٜٚػُع بعس ايهػط ٚايهِ ُٖعٙ
()2

ٚلذ ٞغرل ٖصا بؽت بجذذذذً٘
ٜٚك ٍٛابٔ ادتعض: ٟ

يذذذذذذذس ٣لتشذذذذذذذ٘ ٜذذذذذذذاٚٚ ٤اٚاڄ ستذذذذذذذ٫ٛ
................................................

٨

ٚبعس نػطٚ ٠أبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس٫
ٚغرل ٖصا بؽت بؽت ْٚكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٌ

إٕ لتشت ٜا٤ٶ ٚٚاٚاڄ َػذذذذذذذذذذذذذذذذ٬
()3

( )1غٝح ايٓفع م.69:
()2ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)242 -241
(َ )3ؼت طٝب ١ايٓؿط وت ايكطا٤ات ايعؿط ,حملُس بٔ ستُس ادتعض, ٟبتشكٝل
ستُس ـت ِٝايععيب طبعَ ١هتب ١زاض اشلس, ٣يت,1/غٓ,ّ1994 ١ايبٝت ضقِ
(.)246 -245
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ٚايٛد٘ ايجاْ ٖٛ : ٞإتبا ايطغِ وت ايتػٗ, ٌٝلاشلُع ٠إشا ناْت قٛضتٗا ٜا ٤تبسٍ
ٜا٤ٶ ٚ,إٕ ناْت قٛضتٗا ٚاٚڄا تبسٍ ٚاٚاڄ ٚ,إشا مل تهٔ شلا قٛض ٠حتصف ٖٓٚ,ا
اشلُع ٠يٝػت شلا قٛض ,٠لشصلت عُ٬ڄ بك ٍٛايؿاطيب:
ٚقس ضٚٚا أْ٘ بارتىت نإ َػٗ٬

..................................................................
()1

......................................................

لف ٞايٝاٚ ًٜٞ ٤ايٛاٚ ٚاذتصف ضزل٘

ٚايٛد٘ ايجايح نعٝف نُا ب ٘ٓٝانت٪يف ٖٛٚ ,إبساٍ اشلُعٜ ٠اٚ, ٤ي ٛقط ٨ب٘
ته ٕٛقس خطدت بصيو اشلُع َٔ ٠ايكٝاؽ عً ٢سػب ايكاعس.٠
 -3باض٥هِ :
قاٍ انت٪يف  ":لإٕ ٚقف عً ٘ٝذتُعٚ ٫ٚ ٠قف عًُٗٝاٚ .ق ٌٝعً ٢ايجاْٞ
ناف لفٚ ٘ٝد٘ ٚاسس  ٖٛٚتػُٖٗ ٌٝع ٙبؽت بؽت ٚإبساي٘ ٜا ٤سته ١نعٝف ٫
ٜكطأ ب٘"(. )2
ٚتػٗ ٌٝاشلُع ٠نُا شنط ٙانت٪يف ٖ ٛايٛد٘ ايكشٝض ايصٜ ٟٴكطأ ب٘; ٭ٕ
ٖص ٙاشلُعَ ٠تشطن ١بعس َتشطىٚ,لٗٝا َٚا َاثًٗا ايتػٗ ٌٝبؽت بؽت عُ ٬بكٍٛ
ابٔ ادتعض: ٟ
()3

ٚغرل ٖصا بؽت بؽت ْٚكٌ

..................................................

()1ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)245 -244
( )2غٝح ايٓفع م.67 :
(َ )3ؼت ايڀٝب ١ايبٝت ضقِ (.)246 -245
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ٚايٛد٘ ايجاْ ٞنعٝف; ٭ْ٘ مل ٜطز عٔ أسس َٔ ا٭ ١ُ٥انتعتدل ;ٜٔ٭ٕ إبساٍ
اشلُعات اييت ضزلت عً ٢ايٝا ٤وت انتصٖب ايطزلَٛ ٞقٛف عً ٢ايػُا ٚايطٚا١ٜ
,لًٝؼ نٌ اشلُعات اييت ضزلت عًٜ ٢ا ٤تبسٍ ٜا٤ٶٚ,يٝؼ نٌ اشلُعات اييت
تطغِ ٚاٚڄا تبسٍ ٚاٚاڄ ٚ,يٝؼ نٌ اشلُعات اييت يٝؼ شلا قٛض ٠حتصف َٔ ايطغِ
,لإفتا شيو َٛقٛف عً ٢ايػُا ٚقش ١ايطٚا, ١ٜلًصا نعف ٖصا ايٛد٘ ;٭ْ٘ مل
ٜٓكً٘ أسس َٔ ا٭.١ُ٥
 -4ؾ٦ٝا ,ؾ , ٤ٞؾ,٤ٞايػٳ٤ٛٹ ,ايػٴ٤ٛٹ..
قاٍ انت٪يف ":ؾٳٝٵ٦اڄ" إشا ٚقف عً ٘ٝذتُع ٠لٚ ٘ٝدٗإْ :كٌ سطن ١اشلُع٠
(.)1

إؾت ايٝا ٤لتكرل ٜاَ ٤فتٛس ١بعسٖا أيفٚ ,ايجاْ :ٞتؿسٜس ايٝا"٤

ٖصا هتا غهٓت ل ٘ٝايٝاٚ ٤ايٛا ٚقبٌ اشلُعُٖٚ ,٠ا أقًٝتإ,لف٘ٝ
ذتُعٚ ٠قفاڄ ايٓكٌ عُ٬ڄ بك ٍٛايؿاطيب – ضلت٘ اهلل : -
َوأَ ْسق ِْط ُه َح َّتى ٌَ ْر ِج َع ال َّل ْف ُظ أَ ْس َه َال

س ِّك انا
َو َحــــــــــ ِّر ْك ِب ِه َما َق ْبلَ ُه َم َت َ

()2

ٚايٛد٘ ايجاْ ٞل ٘ٝإبساٍ اشلُع َٔ ٠دٓؼ اذتطف ايص ٟغهٔ قبًٗاٚ ,اٚاڄ نإ
أٜ ٚا ,٤ثِ إزغاّ َا قبًٗا لٗٝا ,لٝكرل ايًفٍت بٝاَ ٤ؿسز ٠إٕ نإ قبًٗا ٜا ٤أٚ
ٚاَ ٚؿسز ٠إٕ نإ قبًٗا ٚاٚ, ٚلٜ ٘ٝك ٍٛايؿاطيب :
هٔٳ قځبٵًځ٘ٴ
ػ ډ
 ٞٳت ٳ
ٚٳَٳا ٚٳاٚٷ اځقٵًٹ پ

سُٿًځا
أٚڇ ايڃٝٳا لځ ٳع ٵٔ بٳعٵ ڈ بٹا ٹ٫زٵغځاّڇ ٴ

( )1غٝح ايٓفع م.66:
()2ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)237
( )3ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)251
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()3

ٖٚصا اذتهِ داض عًٖ ٢ص ٙايهًٌُْٚ ١ترلاتٗا َجٌ ؾ٤ٞٷ  ,ؾ٤ٞٺ,ايػٳ٤ٛٹ
,ايػٴ٤ٛٹ.
ٚنًُ ( ١ؾ٤ٞٷ ) (,ؾ٤ٞٺ ) (,ايػٳ٤ٛٹ ) (,ايػٴ٤ٛٹ ) ساٍ ايطلع ٚادتط لفُٗٝا ٚدٙٛٴ
أڂخط غرل ايٛدٗؽت ايػابكؽت ,لإْ٘ ساٍ ايٓكٌ ٜكبض ايٓڀل بٝا ٤غانٓٚ, ١يهٔ
ايػه ٕٛانتٛقٛف عً ٘ٝيٝؼ ٖ ٛايص ٟبٓٝت عً ٘ٝايهًُٚ ,١إفتا د ٤ٞب٘ ٭دٌ
ايٛقفٚ ,يو بعس ٖصا إٔ تكطأ باٱسلاّ أ ٚايط ّٚساٍ ايطلع ٚبايط ّٚساٍ ادتط
ٜ ٫ٚ,كاٍ إٕ اذتطنٖٓ ١ا عاضن ;١٭ٕ اذتطنات اييت تٓكٌ َٔ سطف ستصٚف
َٔ شات ايهًُ ٖٞ ١دع َٔ ٤ايهًُٚ ,١تكبض نشطن ١اٱعطاب ٚايبٓا ٤وت
أٚاخط ايهًُات ٜ ٫ٚ ,ؿًُٗا انتٓع َٔ ايطٚ ّٚاٱسلاّ وت ق ٍٛايؿاطيب :
َوفييييً هَيييياءِ َتأْنٌِيييي ٍ
ٌِييييع قُييييلْ
ل َوم ِ
ِييييٌم ا ْل َجم ِ

شي ْ
ْ َ
يييييك ٍل لَيييييي ْم ٌَ ُكونييييييا َ لِ ٌَييييييدْ ُخ َال )1
يييييار ِ
َو َعي ِ

ٖٚصإ ايٛدٗإ أعي  -ايطٚ ّٚاٱسلاّ –دا٥عإ نصيو ساٍ اٱزغاّ
وت َجٌ ٖص ٙايهًُات لتكرل ايٛد ٙٛساٍ ايطلع غتٚ ١ساٍ ادتط أضبع ;١٭ٕ
اٱسلاّ ٜ ٫سخٌ وت ابطٚضاتٚ .قس كتع ايع ١َ٬انتطازٖ ٟص ٙايٛد ٙٛلكاٍ :
فيييييً شيييييًء المرفيييييو سييييي ّتة أوجيييييه

نقيييييييييييل ومدايييييييييييام ب ٌييييييييييير منييييييييييياز

كالهمييييييييييا معييييييييييه ال يييييييييية أوجييييييييييه

والحيييييييذف منيييييييدر فليييييييٌس بسيييييييابع

وٌجيييييوز فيييييً مجيييييروره هيييييذا سيييييو

مشيييييييييمامه فيييييييييامنع ألمييييييييير ميييييييييانع

( )1ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)373
( )2غٝح ايٓفع م.79 -78:
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()2

ٚقس ْب٘ ايع ١َ٬ايكفاقػٖٓ ٞا إؾت يڀٝف ,١قٌٻ َٔ تعط

شلا َٔ انت٪يفؽتٖٞٚ ,

إٔ ( ؾ ) ٤ٞساٍ ايٛقف عًٗٝا بايط٫ ّٚبس َٔ سصف تٜٓٗٓٛاٜٚ ,ه ٕٛايٓڀل
()1

بهػطٚ ٠اسس ٠ساٍ ادتط ٚبهُٚ ١اسس ٠ساٍ ايطلع .

ٚنصيو ٜٓبغ ٞاٱؾاضٖٓ ٠ا إؾت أْ٘ ٫بس َٔ بٝإ تؿسٜس ايٝا ٤ساٍ ايٛقف
عًَ ٢جٌ ٖص ٙايهًُات ساٍ اٱزغاّ; ٭ٕ نجرلاڄ َٔ ايٓاؽ ٜغفٌ عٔ شيو ٜٚكطأ
بٝاٚ ٤اسس ٠غرل َؿسز ٠يكعٛب ١شيو عً ٢ايًػإ ٜ ٫ٚ,تُهٔ انتطٖ َٔ ٤صا إ٫
بانتطإ ٚتطٜٚ
-5

ايًػإ .

ضٝ٥ا:
قاٍ ايكفاقػ ":ٞلًٚ ٛقف لف ٘ٝذتُعٚ ٠دٗإ قشٝشإ ضدض نٌ

َُٓٗا أٚشلُا :إبساٍ اشلُعٜ ٠ا َٔ ٤غرل إزغاّ ,ايجاْ :ٞاٱبساٍ َع اٱزغاّ

"(.)2

ٖٚص ٙاشلُع ٠تعس َٔ قػِ اشلُعات ايػٛانٔ اييت سهُٗا اٱبساٍ عً٢
َا ٜفِٗ َٔ ق ٍٛايؿاطيب :
َفأ َ ْب ِد ْل ُه َع ْن ُه َومِنْ قبله ِِِ

س ِّك انا
ف مَدِّ ُم َ
َحـــــــــــــــــــــــــــ ْر َ

ٚسهِ اٱبساٍ ٖصا ظتط ٟعً ٢نٌ ُٖع ٠غانَٓ ١تشطى َا قبًٗا ساٍ ايٛقف
عًٗٝا ,ضتَ :ٛٴ٪ٵ ٹَٔٷ ,تٴػٵ٦ٳً, ٕٛبٹ٦ٵطڈ  .لٝه ٕٛايًفٍت وت ( ضٝ٥ا ) بٝاٌَ ٜٔ٤تٗطتؽت
ٖهصا ( ڇضٜٵٝٳا )

( )1انتكسض ايػابل م.78:
( )2غٝح ايٓفع م.324:
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عُ ٬بك ٍٛايؿاطيب :
ٚٳضڇ ٵٜ٤ٳا عٳًځ ٢إڇًتڃٗٳاضڇٙٹ ٚٳڇإزٿغځذذذذذذذذذذذذاَٹ٘ٹ

()1

شٛٻيځا
ٳٚبٳعٵ ٷ ٹبهځػٵطڇ ايڃٗٳا يٹٝٳا ٺ ٤تٳ ٳ

ٚظتٛظ وت ( ضٝ٥ا) ٚد٘ هخط نُا شنط انت٪يف ٖٛٚ ,إزغاّ ايٝا ٤انتبسي َٔ ١اشلُع٠
وت ايٝا ٤ا٭قً ,١ٝلٝكرل ايًفٍت بٝاٚ ٤اسسَ ٠ؿسز ٠نُا أؾاض إي ٘ٝايؿاطيب .
ٚغرل ٖص ٜٔايٛدٗؽت  ٫ظتٛظ وت ٖص ٙايهًُ ١نتشكٝل اشلُع ٠أ ٚسصلٗا
لهُٖ٬ا ٚد٘ نعٝف,نعف٘ قاسب ايٓؿط ٚغرلٙ

(.)2

ٚايٛد٘ انتكسّ وت ا٭زا ٖٛ ٤اٱًتٗاض  ًٜ٘ٝٚاٱزغاّ ,قاٍ ابٔ ادتعض ٟوت
ايٓؿط  ":ٳ ٚٴٖٛٳ إڇٕٵ نځإٳ ٴَٛٳالٹكڄا يٹًطٻغٵِڇ ,لځ ڇإٕٻ ايڃإڇًتڃٗٳاضٳ أځ ٵٚيځٚ ٢ٳ ځأقڃٝٳؼٴٚ ,ٳعٳًځٝٵ٘ٹ أځنڃجٳطٳ
ځأ ٵٌٖڇ ا ڃي ځأزٳا٤ٹ"(.)3

نف٪اڄ:
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قاٍ ايكفاقػ ":ٞلإٕ ٚقفت عًٚ ٘ٝيٝؼ ؿتٛنع ٚقف لف ٘ٝذتُعٚ ٠دٗإ
ايٓكٌ عً ٢ا٭قٌ انتڀطز  ٖٛٚانتدتاض دتُاعٚ ١إبساٍ اشلُعٚ ٠اٚا َع إغهإ ايفا٤
عً٢
(.)4

إتبا ايطغِ "

( )1ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)243
( )2ايٓؿط ٫بٔ ادتعض.364/1 ٟ
( )3انتكسض ايػابل .364/1
( )4غٝح ايٓفع م.607:
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اختًف ايكطا ٤وت ٖص ٙايهًُ ١لكطأ لتعٚ ٠خًف ٜٚعكٛب بإغهإ ايفا٤
ٚ,قطأ بك ١ٝايكطا ٤بهُٗا( .)1قاٍ ابٔ ادتعض:ٟ
س َكنْ
عُدْ ُه ُز اؤا َم ْع ُكفُ اؤا ه ُْز اؤا َ

تى َظنَّ ْاأل ُ ُذنْ
تى ُك ْف اؤا َف ا
ض َّم َف ا
ُ

()2

ٚايٛد٘ ا٭ ٍٚوت ٖص ٙايهًُ ١ذتُع ٠عٓس ايٛقف ٖ ٛايٓكٌ; ٭ٕٻ اشلُعَ ٠تشطن١
بعس غانٔٚ ,قس َط بٓا ٌْترل شيو ٚؾاٖسٚ ,ٙايٛد٘ ايجاْ ٖٛ ٞإبساٍ اشلُعٚ ٠اٚاڄ
عً ٢انتصٖب ايطزلَ ٞع إغهإ ايفاٖٚ, ٤صإ ايٛدٗإ دا٥عإ ضٚاٚ ١ٜأزا٤ٶ ٫ٚ,
ظتٛظ غرلُٖا وت ٖص ٙايهًُ.١

 -7ﭒ:
قاٍ ايكفاقػٚ ":ٞأَا لتع ٠لإْ٘ ٜػٌٗ اشلُع ٠بؽت بؽت ٚقتًٗٝا َٔ أدٌ
إَايت٘ ا٭يف بعسٖا انتٓكًب ١عٔ ايٝا ٤اييت سصلت ٚق ّ٫ ٖٞٚ ٬تفاعٌ ٚظتٛظ َع
شيو انتس ٚايككط

"(.)3

( )1ايهٓع وت ايكطا٤ات ايعؿط يعبس اهلل بٔ عبس انت َٔ٪بٔ ايٛد, ٘ٝبتشكٝل ٖٓا٤
اذتُكْ, ٞؿط زاض ايهتب ايعًُ, ١ٝبرلٚت ,يت,1/غٓ, ّ1998 ١م.269:
ٚانتػتٓرل وت ايكطا٤ات ايعؿط ٭ب ٞطاٖط بٔ غٛاض ,بتشكٝل كتاٍ ايسٜٔ
ستُس ؾطف ,طبع ١زاض ايكشاب ١يًذلاخ بڀٓڀا,غٓ.ّ2002 ١م.449:
(َ )2ؼت ايڀٝب ١ايبٝت ضقِ (.)449
( )3غٝح ايٓفع م.376:
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ضزلذذت ٖذذص ٙايهًُذذ ١وت انتكذذاسف بإثبذذات ا٭يذذف ايجاْٝذذٚ ١سذذصف ا٭ٚؾت ٖهذذصا
(ﭑ ﭒ) [الشررعرا  .]56قذذاٍ أبذذ ٛزاٚز وت ايتبذذٝؽت ( ":ﭑ ﭒ) نتبذذ ٙٛوت
كتٝع انتكاسف بأيف ٚاسس ٠بعس ايطا ٤نطاٖ ١ادتُا أيفؽت "(.)1
ٚأقٌ ٖص ٙايهًُ ١عًٚ ٢ظٕ تفاعٌ ,لا٭يف ايجاْ ١ٝانتجبتذ ١ضزلذ ڄا َٓكًبذ ١عذٔ ٜذا٤
َتشطنَ ١فتٛح َا قبًٗا ,عً ٢سػب َا تكطض وت قٛاعس ايكطف إٔ ايٝا ٤أ ٚايٛاٚ
إشا حتطنتذذا ٚاْفذذتض َذذا قبًذذُٗا ٜكًبذذإ أيف ذاڄ ,لٝذتُذذع بذذصيو وت ايهًُذذ ١أيفذذإ
,ا٭يف ا٭ٚؾت اييت ٖ ٞيبٓا ٤تفاعٌ ٚ,ايجاْ ١ٝانتٓكًب ١عٔ ايٝذا, ٤لهطٖذٛا ادتُذا
قذذٛضتؽت وت ايطغذذِ لشذذصلٛا إسذذساُٖا ٚ,اختًذذف وت أ ٟا٭يفذذؽت ستصٚلذذ, ١لكذذاٍ
بعهِٗ ٖٞ :ا٭ٚؾت; ٭ْٗا ظا٥سٚ ٠ايعا٥ذس أٚؾت باذتذصف َذٔ ا٭قذًٖٚ ,ٞذصا ايذصٟ
ضدش٘ ايذساْ ٞلكذاٍ ٖٚ":ذصا انتذصٖب عٓذس ٟوت شيذو أٚدذ٘ ٖٚذ ٛايذص ٟأختذاض ٚ,بذ٘
أْكىت"(ٚ,)2شٖب بعهِٗ إؾت إٔ احملصٚل ٖٞ ١ايجاْ ;١ٝ٭ْٗا طذطف ٚا٭طذطاف ستذٌ
ايتغٝرلٚ ,إي ٘ٝشٖب أب ٛزاٚز لكاٍ ٚ":ايجاْ ٖٞ ١ٝاحملصٚل ١عٓذسٚ ٟا٭ٚؾت ٖذ ٞأيذف
تفاعٌ"(ٚ .)3قاٍ ايؿاطيب وت ايعكَ ١ًٝؿرلاڄ إؾت نٝف ١ٝضزلٗا:
()4

تب٤ٛا ًَذأڄ َا٤ٶ َع ايٌٓتطا

ٚانتب تطا ٣٤دا٤اْا بٛاسس٠

( )1ايتبٝؽت شلذا ٤ايتٓع, ٌٜ٭ب ٞزاٚز غًُٝإ بٔ صتاح ,بتشكٝل ألتس بٔ ألتس
ؾطؾاٍ ,طبع ١زتُع انتًو لٗس يڀباع ١انتكشف ايؿطٜف ,غٓ١
.926/4,ّ2002
( )2نتاب ايٓكىت ٭ب ٞعُط ٚعجُإ بٔ غعٝس ايساْ, ٞبتشكٝل ستُس ألتس
زُٖإ ,طبع ١زاض ايفهط – زَؿل,يت,2/غٖٓ1304 ١ذ ,م.39:
( )3ايتبٝؽت ٭ب ٞزاٚز .927 -926/4
(ٌَٓ )4ت ١َٛعك ١ًٝأتطاب ايككا٥س وت أغٓ ٢انتكاقس يٲَاّ ايؿاطيب ,بتشكٝل
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 ٫ٚظتٛظ ذتُع ٠عٓس ايٛقف عًٖ ٢ذص ٙايهًُذ ١غذ ٣ٛتػذٗ ٌٝاشلُذع ٠بذؽت بذؽت َذع
 ٬بكذذٍٛ
انتذذس ٚايككذذط; ٭ٕ اشلُذذعٖٓ ٠ذذا َتٛغذذڀ ١أقذذايٚ ,١دذذاظ انتذذس ٚايككذذط عُذ ڄ
ايؿاطيب :
ف َم ٍّد َق ْبلَ َه ْم ٍز ُم َ ٌَّ ٍر
َومِنْ َح ْر ُ

ص ُرهُ َوا ْل َم ُّد َما َزالَ أَ ْعدَ َال
ٌَ ُج ْز َق ْ

()1

َٚا ٚضز غرل ٖص َٔ ٜٔايٛد ٙٛوت ٖص ٙايهًُ ٫ ١جتٛظ ايكطا ٠٤ب٘ٚ,قس ٌْتِ
ايع ١َ٬انتطاز ٟكتٝع َا لٗٝا ذتُع َٔ ٠ايٛد ٙٛلكاٍ :
خذ وجه الوقف فً تراء

لحمزة ٌا أخا الذكاء

فإن تبعـت القٌاس

بٌن الممالٌـــــن فً األداء

واقصــــر لت ٌٌره أو امدده

فالمـــــدّ ما زال ذا اعتالء

وقــــــــــــــف على رسمه بم ّد

ٌمـــــــــــــــــال ال اٌر بعد راء

سط
واقصر مذا شئت أو فو ّ

فوجـــــــــــــــــــهه لٌس ذا خفا

هذا ووجـــــــه
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الرسم بالبناء
مذا أجحف ّ

()2

بأزلا: ِٗ٥
قاٍ ايكفاقػ ":ٞٹبأځغٵُا٥ٹٗڇِٵ إٕ ٚقف عً ٘ٝلصنطٚا ذتُع ٠ل ٘ٝمثاْ١ٝ

أٚد٘ٚ ,ايكشٝض َٓٗا أضبع :١ا٭ٚ ٍٚايجاْ :ٞحتكٝل اشلُع ٠ا٭ٚؾت; ٭ْ٘ َتٛغىت

أقتٔ ضؾس ٟغٜٛس ْ,ؿط زاض ْٛض انتهتبات ,يت ,1/غٓ ,ّ2001 ١م.16:
( )1ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)208
( )2غٝح ايٓفع م.376:
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بعا٥سٚ ,تػٗ ٌٝايجاَْ ١ٝع انتس ٚايككط .ايجايح ٚايطابع :إبساٍ ا٭ٚؾت ٜاَ ٤ع تػٌٗٝ
(.)1

ايجاَْ ١ٝع انتس ٚايككط"

ادتُعت وت ٖص ٙايهًُُٖ ١عتإ ا٭ٚؾت تٛغڀت تطف ظا٥س  ٖٛٚايبا,٤
لشهُٗا ايتشكٝل أ ٚايتدفٝف ٚلل قٛاعس ,ٙلٖٗ ٞا ٖٓا تبسٍ ٜا ;٤٭ْٗا َفتٛس١
بعس نػط ٚقس َط بٓا ضتٖٛا ,أَا ٚد٘ ايتشكٝل ل٪ٝخص َٔ ق ٍٛايؿاطيب :
زخًٔ عً ٘ٝلٚ ٘ٝدذذذذذٗإ أعُ٬

َٚذذذذذا لٝذذذذذ٘ ًٜفذذذذذٚ ٢اغذذذذذڀا بعٚا٥ذذذذذس

()2

ٖٚصإ ايٛدٗإ دا٥عإ وت نٌ ُٖع ٠تٛغڀت بعاٜس .أَا اشلُع ٠ايجاْ١ٝ
لَٗ ٞتٛغڀ ١بعس أيف ,لشهُٗا ايتػٗ ٌٝبؽت بؽت َع انتس ٚايككط يكٍٛ
ايؿاطيب :
غذذذ ٣ٛأْذذذ٘ َذذذٔ بعذذذس َذذذا أيذذذف دذذذط٣
ٳٜٚٴبٵذذذذذذذذذذذذذذذ ٹسيڂ٘ٴ َٳ ٵُٗٳا تٳڀځذذذذذذذطٳفٳ َٹجٵًځ٘ٴ

ٜػذذذذذذذذذًٗ٘ َُٗذذذذذذذذذا تٛغذذذذذذذذذىت َذذذذذذذذذسخ٬
يييول
صيييي ُر أَ ْو ٌَ ْمضِ ييييً َعلَييييى ا ْل َمـييييـدِّ أَ ْطي َ
َو ٌَ ْق ُ

()3

ٚقس ٪ٜخص سهِ انتس ٚايككط َٔ ق ٍٛايؿاطيب وت باب اشلُعتؽت َٔ نًُتؽت :
ٚإٕ سطف َس قبٌ ُٖع َغذذذذذذذذذذذذذذذذذرل

ٜٳذٴذذ ذعٵ قځكذذ ذطٴٙٴ ٚٳايڃُٳذذ ذسټ َٳذذذذا ظٳاٍٳ أځعٵذذ ذسٳيځا

()4

ٖٚصإ ايٛدٗإ دا٥عإ وت ٖص ٙايهًَُٚ ١ا َاثًٗا ضت ٛبٓا٤ٶ ٚ,أيٝاْٚ ,ٙ٤ػا٤نِ
ٚ,هباْ٩ا .
( )1غٝح ايٓفع م.61:
( )2ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)248
( )3ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)239 -238
( )4ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)208
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ٚأسبا:ٙ٩
قاٍ ايكفاقػٚ ": ٞٳأځسٹبٻا٩ٴٙٴ ل ٘ٝذتُع ٠إٕ ٚقف عً ٘ٝعًَ ٢ا قايٛا غت١

ٚث٬ثٚ ٕٛدٗاٚ .....ايكشٝض َٓٗا اثٓا عؿط ٚدٗا ,أضبع ١زتُع عًٗٝاٚ ,مثاْ١ٝ
(.)1

شتتًف لٗٝا"

بايٌٓتط إؾت كتٝع ايٛد ٙٛانتصنٛض٬ٜ ٠سٍت إٔ ذتُع ٠وت ٖص ٙايهًُ١
اثٓا عؿط ٚدٗا ٚقفاڄ نُا شنط انت٪يف ٖٞٚ ,تفكٌ عً ٢ايٓش ٛاٯت : ٞحتكٝل
اشلُع ٠ا٭ٚؾت ٚتػًٗٗٝا; ٭ْٗا َٔ باب انتتٛغىت بعا٥سٚ ,قس غبل شلا ؾٛاٖس
ٌْٚتا٥ط ٚ,عً ٢ن ٬ايٛدٗؽت ظتط ٟتػٗ ٌٝاشلُع ٠ايجاَْ ١ٝع انتس ٚايككطٖٚ ,صا
قس َط بٓا َجً٘ نصيو ٚ,كتٝع ٖص ٙايٛد ٙٛتأت ٞعً ٢ايػه ٖٞٚ,ٕٛاييت شنط
انت٪يف اٱكتا عًٗٝا ٚ,بك ١ٝايٛد ٖٞ ٙٛإٔ ْكف بايطٚ ّٚاٱسلاّ عً ٢ايٛدٙٛ
ا٭ضبع ١اٯْف ايصنط ,لتكرل ايٛد ٙٛبصيو اثي عؿط ٚدٗاڄ عً ٢ايتُاّ ٖٚ,صٙ
ايٛد ٙٛا٭خرل ٖٞ ٠اييت شنط انت٪يف ا٫خت٬ف لٗٝا ٚ,غبب ا٫خت٬ف ْاتر َٔ
دٛاظ زخ ٍٛايطٚ ّٚاٱسلاّ عًٖ ٢ا ٤ايهُرل أَٓ ٚع٘ لٗٝاٚ .قس ٌْتِ ايكفاقػٞ
ٖص ٙايٛد ٙٛا٫ثي عؿط لكاٍ :
أح ّبييييييييياؤه مييييييييين بعيييييييييد واو لحميييييييييزة

لييييييد وقفييييييه نتييييييان زادت علييييييى عشيييييير

فوجهيييييييييان فيييييييييً األوليييييييييى فح ّقيييييييييي

و انٌيييييييية سيييييييي ّهل مييييييييع المييييييييدّ والقصيييييييير

فهيييييييا أربيييييييع مضيييييييروبة فيييييييً ال ييييييية

سكون ومشمام وروم أخً القــــصر

-10

ا٭ْٗاض:

( )1غٝح ايٓفع م.161:
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قاٍ ايكفاقػٚ ": ٞايػهت ذتُعٚ ٠ق ٫ ٬غتفٚ ,٢أَا يٚ ٛقف عً٘ٝ
لتع ٖٛٚ ٠ناف لف ٘ٝث٬ث ١أٚد٘ ايكشٝض َٓٗا اثٓإ :ايٓكٌ ٚايتشكٝل َع
ايػهت"

()1

َ٫ٚات ايتعطٜف اييت تسخٌ عً ٢ايهًُات اييت أٚاًٗ٥ا ُٖعات تعس
اشلُع ٠لٗٝا َتٛغڀ ١بعا٥س ;إش إٔ َ٫ات ايتعطٜف نًَُ ١ػتكً ١بصاتٗا َٚا بعسٖا
نًَُ ١ػتكً ١نصيو ,لإفتا د ٤ٞبا٭يف ٚاي ّ٬يًتعطٜف لكىت ٜ,ك ٍٛابٔ
َايو:
()2

لُٓىت ٸ عطٸلت قٌ ل ٘ٝايُٓىت

أٍ سطف تعطٜف أ ٚاي ّ٬لكىت

لٝذٛظ ذتُعٚ ٠ق٬ڄ عً ٢ضت( ٛا٭ْٗاض ) َٚا َاثًٗا ايػهت َٔ ايطٚاٜتؽت
ٚ,تطن٘ َٔ ضٚا ١ٜخ٬ز ٖٚ,صا مل ٜؿط إي ٘ٝانت٪يف ٚإفتا شنط ٚد٘ ايػهت
ذتُع َٔ ٠ضٚاٜتٚ ٘ٝوت ٖصا قكٛض َٓ٘ٚ ,أَا ساٍ ايٛقف عًٗٝا لٝذٛظ ٚدٗإ
نُا شنط انت٪يف :ايٓكٌ ٚايػهت ٚ,ايتشكٝل َٔ ز ٕٚغهت  ٫ظتٛظ ذتُع٠
,قاٍ ابٔ ادتعض ٟوت ايٓؿط ٚ ":قس ضأٜت بع

انتتأخطٜ ٜٔأخص بٗصا رت٬ز

()1غٝح ايٓفع م.52:
( )2ؾطح ابٔ عك ٌٝعً ٢أيف ١ٝابٔ َايو يعبس اهلل بٔ عبس ايطلتٔ ايعك ًٞٝبتشكل
 :ستُس ست ٞٝايس ٜٔعبس اذتُٝس ,ايٓاؾط  :زاض ايذلاخ  -ايكاٖط ,٠يت, 20/
غٓ.177/1 ّ 1980 ١
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اعتُازاڄ عً ٢بع

ؾطٚح ايؿاطبٜ ٫ٚ ,١ٝكض شيو وت ططٜل َٔ ططقٗا"(ٚ .)1قاٍ

ايڀٝيب َبٓٝاڄ َٓع شيو :
ٚقفاڄ عًَ ٢كذذذذذذذذط ٕٚأٍ ذتُع٠

َٓٚع ايتشكٝذذذذذذذذذذذذذذذذذل ز ٕٚغهت١

()2

ٖٚص ٙايٛد ٙٛت٪خص َٔ ق ٍٛايؿاطيب :
َو َعيييييييينْ َح ْم َ
ف
ييييييييز ٍة فييييييييً ا ْل َو ْقيييييييي ِ

ييييييييك اتا ُم َقلَّي َ
سي ْ
ييييييييال
َر َو َخلَي
ييييييييل َ
ييييييييف فيييييييييً ا ْل َو ْ
ٌ
صي ِ

ييييييًءٍ َو َ
َو ٌَ ْسييييييي ُكتُ فيييييييً َ
شييييييي ٌْ ائا
شي ْ

يييييييز ٍة َتي َ
ف َعيييييييينْ َح ْمي َ
يييييييال
يييييييالم لِل َّت ْع ِرٌيييييييي ِ
لَيييييييي َد الَّي
ِ

ييييًءٍ َو َ
َو َ
ييييزدْ (.........)3
ش ْ
شيييي ٌْ ائا لَيييي ْم ٌَ ِ

...............................................................

ٖٓٚاى ٚد ٙٛتڀبل عً ٢انتتٛغىت ب ّ٬ايتعطٜف ٚقفا ٚٚق٬ڄ إشا ادتُعت ؿتجًٗا
ٚٚقف عً ٢ايجاْ,١ٝأ ٚادتُعت بانتفك ٍٛضزلا غٛا ٤أنإ َ ِٝكتع أّ غرلٖا,أٚ
انتتٛغىت بعا٥س ٚبٝاْٗا عً ٢ايٓش ٛاٯت: ٞ
أ٫ٚڄ :ادتُا اشلُع ٠انتتٛغڀ ١ب ّ٬ايتعطٜف ؿتجًٗا ٚأضٜذس ايٛقذف عًذ ٢ايجاْٝذ ١ضتذٛ
قٛيذذذذذذذذذ٘ تعذذذذذذذذذاؾت ( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
( )1ايٓؿط وت ايكطا٤ات ايعؿط  ,يؿُؼ ايس ٜٔأب ٞارترل ابٔ ادتعض ,ٟستُس بٔ
ستُس بٔ ٜٛغف,بتشكٝل  :عً ٞستُس ايهبا ْ,ؿط انتڀبع ١ايتذاض ١ٜايهدل٣
.487/1,
( )2ايفتض ايطلتاْ ٞؾطح نٓع انتعاْ, ٞبتشكٝل عبس ايطاظم عً ٢إبطاٖ, ِٝطبع١
زاض ايهٝا – ٤طٓڀا,يت,1/غٓ ّ2003 ١م.114:
( )3ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)229 -227
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﮷ ) [المائرر ، ]34 :عًذذٚ ٢دذذ٘ ايػذذهت عًذذ ٢ا٭ ٍٚظتذذٛظ وت ايجذذاْ ٞايٓكذذٌ
ٚايػهت  ٫ٚظتٛظ ايتشكٝذل بذس ٕٚغذهت نتذا تكذسّ ٚ .عًذٚ ٢دذ٘ تذطى ايػذهت
 َٔ ٖٛٚضٚا ١ٜخ٬ز ظتذٛظ وت ايجذاْ ٞايٓكذٌ لكذىت ٚ,وت ٖذصا ٜكذ ٍٛقذاسب إحتذاف
ايدل:١ٜ
ٚوت أٍ بٓكٌ قف ٚغهت يػانت

ٚعٓذذذذذذس ايتذذذذذذاضنؽت يذذذذذذ٘ اْكذذذذذذذ٬

()1

عًٗٝاڄ :ادتُا  ّ٫ايتعطٜف بانتفك ٍٛضزلذاڄ ,ٳٚٚٴقذف عًذ ٢ايجذاْ ٞضتذ ٛقٛيذ٘ تعذاؾت :
ثاْٝا
(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) [النحررر , ]6٨إشا قذذذط ٨بايػذذذهت
عً ٢ا٭ ٍٚذتُع َٔ ٠ايطٚاٜتؽت داظ وت ايجاْ ٞايٓكٌ ثذِ ايتشكٝذلٜٚ ,ذعاز ايػذهت
رتًف ْ٫فطاز ٙب٘ وت ضتذٖ ٛذصا ٚ,إشا قطأْذا بذذلى ايػذهت ٖٚ -ذ ٛرتذ٬ز ٚسذسٙ
 داظ ي٘ وت ايجاْ ٞايٓكٌ ثِ ايتشكٝل .ثايجاڄ :ادتُا  ّ٫ايتعطٜف َع َتٛغىت بعا٥س َٛقٛف عً ٘ٝضت ٛقٛي٘ تعاؾت :
(ﮌﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ)
[إبراهيم ،]22
إٕ نٓت تكطأ بايػهت عً ّ٫ ٢ايتعطٜف ذتُع ٠داظ يو وت ايجاْ ٞايتشكٝل ,ثِ
ايتػٗ ٌٝبؽت بؽت ٚ,إشا نٓت تكطأ بذلى ايػهت رت٬ز تعؽت وت ايجاْ ٞايتدفٝف
ٚلل قٛاعس ٙنُا َط بٓا َٔ قبٌ.

( )1ؾطح إحتاف ايدل ١ٜبتشطٜطات ايؿاطب ١ٝيعً ٞستُس ايهبا ,بتشكٝل أبٛ
ارترل عُط بٔ َامل ,طبع ١زاض أنٛا ٤ايػًف ,يت,1/غّٓ2007 ١
,م.224:
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ضابعاڄ :ادتُا  ّ٫ايتعطٜف َع غانٔ َفك ٍٛبػبب َ ِٝادتُع َٛقٛف عً٘ٝ
ضت ٛقٛي٘ تعاؾت ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞ) [التوبة  , ]66٣لإٕ نٓت تكطأ بٛد٘ ايػهت عًّ٫ ٢
ايتعطٜف داظ وت َ ِٝادتُع انتٛقٛف عًٗٝا ايتشكٝل ذتُع ٠ثِ ايػهت رتًف
ٚسسٚ, ٙإشا نٓت تكطأ بذلى ايػهت رت٬ز ظتٛظ ي٘ وت ايجاْ ٞايتشكٝل لكىت.
تنبيه:
 ٫ظتٛظ ايٓكٌ إؾت َ ِٝادتُع ذتُع ;٠بٌ سهُٗا نايٛقٌ حتكٝك ڄا قاٍ قاسب
إحتاف ايدل:١ٜ
ْ ٫ٚكذذذذٌ وت َذذذذ ِٝادتُذذذذع ذتُذذذذع٠

()1

بٌ ايٛقف سهِ ايٛقٌ لُٝا تٓك٬

ٚقاٍ ابٔ ادتعضٚ ":ٟٳأځدٳاظٳ ايٓټشٳا٠ڂ ايٓٻ ڃكٌٳ بٳعٵسٳ ايػٻانٹٔڇ ايكٻشٹٝضڇ َٴڀڃًځكڄا ,ٳٚيځ ٵِ ٜٴفځ ٿطقڂٛا
دُٵعڈ ٳٚيځا غځٝٵ ڇطٖٳا ,ٳٚيځ ٵِ ٴٜٛٳالٹكڃٗٴِ ايڃكڂطٻا٤ٴ عٳًځ ٢ٳش ٹيوځ ,ځلأځدٳاظٴٚا لٹ ٞغځٝٵطڇ َٹِٝڇ
بٳ ٵٔٝٳ َٹِٝڇ ٳ
ذُٵعڇ"
ايڃ ٳ

()2

خاَػاڄ :إشا ادتُعت  ّ٫تعطٜف َٛقٛف عًٗٝا َع غانٔ َفك ٍٛغرل َٛقٛف
عً ٘ٝضت ٛقٛي٘ تعاؾت (:ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ)
[يوسف  ,]606لعًٚ ٢د٘ تطى ايػهت وت ا٭ ٍٚظتٛظ يو وت ايجاْ ٞايٓكٌ ثِ
ايػهت ٚ ,عًٚ ٢د٘ ايػهت وت ا٭ ٍٚيو وت ايجاْ ٞايٓكٌ .
انتبشح ايطابع
( )1ؾطح إحتاف ايدل ١ٜيًهبا م.67:
( )2ايٓؿط ٫بٔ ادتعض.341/1 ٟ

35

حتطٜط ايك ٍٛوت اشلُع ٠انتتڀطل ١ذتُعٖٚ ٠ؿاّ.
لذٖ ٞصا ايكػِ ٜؿذلى ٖؿاّ لذ ٞضٚاٜت٘ عٔ ابٔ عاَط َع لتع ٠لذٞ
تػٗ ٌٝاشلُعات انتتڀطل ١ساٍ ايٛقف عًٗٝا,لهُٖ٬ا ٜػٌٗ اشلُع ٠انتتڀطل١
ساٍ ايٛقف عًٗٝا َع اخت٬ف ٜػرل بُٗٓٝا أسٝاْاڄ ٚ,غٛف ْبؽت شيو وت َٛنع٘
إٕ ؾا ٤اهلل تعاؾت.
َ -1هط ايػ: ٧ٝ
قاٍ ايكفاقػ" :ٞلإشا ٚقف عً ٘ٝلتع ٠أبسٍ اشلُعٜ ٠ا ٤خايك١
يػهْٗٛا ٚاْهػاض َا قبًٗا  ٫ٚظتٛظ ي٘ لٗٝا غرل ٖصا ٚشلؿاّ ث٬ث ١أٚد٘.ا٭:ٍٚ
نشُع ,٠ايجاْ :ٞإبساشلا ٜاَ ٤هػٛضَ ٠ع ض ّٚنػطتٗا .ايجايح :تػًٗٗٝا بؽت بؽت
(.)1

َع ايط"ّٚ

اختًف ايكطا ٤وت سطف (ايػ ) ٧ٝانتكذلٕ بهًَُ ( ١هط) وت غٛض٠
ٚٚ ٬قفاڄ ٚ,قطأ بك ١ٝايكطا ٤خبفهٗا
لاطط ,لكطأٖا لتع ٠بإغهإ اشلُعٚ ٠ق ڄ
ٚق٬ڄ ٚإغهاْٗا ٚقفاڄ ( .)2قاٍ اٱَاّ ايؿاطيب :
ٚوت ايػ ٧ٝانتدفٛ

ُٖعاڄ غهْ٘ٛ

لؿا(....................)3

( )1غٝح ايٓفع م.428:
( )2ايهفا ١ٜايهدل ٣وت ايكطا٤ات ايعؿط ٭ب ٞايعع ستُس بٔ اذتػؽت ايكْ٬ػٞ
,بتشكٝل عجُإ ستُٛز غعاٍ ,طبع ١زاض ايهتب ايعًُ – ١ٝبرلٚت-
يت,1/غٓ,ّ2007 ١م.355:
( )3ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)985
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لإشا ٚقف عً ٘ٝلتعٜ ٠بسٍ اشلُعٜ ٠ا ٤خايك ;١٭ْٗا غانٓ ١وت قطا٤ت٘
َٚتشطى َا قبًٗا ٖٚ,هصا سهِ نٌ ُٖع ٠غانَٓ ١تشطى َا قبًٗا .
أَا وت ضٚاٖ ١ٜؿاّ لإشا ٚقف عً ٘ٝلإْ٘ ٜػهٔ اشلُع ٠٭دٌ ايٛقف ثِ
ٜبسشلا سطف َس َٔ دٓؼ اذتطن ١اييت قبًٗا لٝه ٕٛوت ٖصا ايٛد٘ َتفل َع
لتع ٠ـتاَاڄ ٚ,ي٘ ٚدٗإ هخطإ ُٖٚا ايٛقف بايط ّٚعً ٢ايٝا ٤انتهػٛضٚ, ٠ايٛد٘
ايجاْ ٞتػًٗٗٝا بؽت بؽت َع ايط ّٚعُ٬ڄ بك ٍٛايؿاطيب :
َٚا قبً٘ ايتشطٜو أ ٚأيف ستط
-2

ضنا ططل ڄا لايبع

()1

بايط ّٚغٗ٬

ي٪ي:٪

قاٍ ايكفاقػ ":ٞلذإٕ ٚقذف عًٝذ٘ ٚايٛقذف عًٝذ٘ نذاف لفٝذ٘ شلؿذاّ ٚلتذع ٠غذت١
أٚدذذذذ٘ ايكذذذذشٝض َٓٗذذذذا ث٬ثذذذذ ,١ا٭ :ٍٚإبذذذذساٍ اشلُذذذذعٚ ٠اٚا غذذذذانٓ ١بعذذذذس تكطٜذذذذط
إغهاْٗا ٖٛٚ,ا٭ؾٗط ٚلَٛ ٘ٝالك ١ايطغِ.ايجاْ :ٞتػذًٗٗٝا بذؽت اشلُذعٚ ٠ايٝذاَ ٤ذع
ايذذط ّٚ٭ٕ ايػذذانٓ ٫ ١تػذذٌٗٚ ,سهذذ ٢تػذذًٗٗٝا بذذؽت اشلُذذعٚ ٠ايذذٛا ٚأٜهذذا ٖٚ ,ذٛ
ايٛد٘ انتفهٌٚ ,ظتٛظ إبساشلا ٚاٚا َهػٛض ٠لإٕ ٚقفذت بايػذه ٕٛلٗذ ٛنذا٭ٍٚ
ٚإٕ اختًفا تكسٜطاٚ ,إٕ ٚقفت بايط ّٚلٗ ٛايٛد٘ ايجايح ٖصا نً٘ وت ايجاْ."١ٝ

()2

اختًف ايكطا ٤وت ٖصا اذتطف لكطأ ٙأٌٖ انتسٜٓذٚ ١عاقذِ بايٓكذب وت غذٛض ٠اذتذر
ٚلاطط ٚٚ,الكِٗ ٜعكٛب وت غٛض ٠اذترٚ,قطأ بك ١ٝايكطا ٤بارتف

(.)3

( )1ايؿاطب ١ٝايبٝت ضقِ (.)252
( )2غٝح ايٓفع م.346:
( )3انتػتٓرل وت ايكطا٤ات ايعؿط ٭ب ٞطاٖط بٔ غٛاض ,بتشكٝل كتاٍ ايس ٜٔستُس
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ٚسهذِ اشلُذذع ٠ا٭ٚؾت  ٫غتفذذ ٢لٗذذ ٞغذذانَٓ ١ػذذبٛق ١بهذذِ,أَا ايجاْٝذذ ١لذذايٛدٙٛ
ادتا٥ع ٠لٗٝا ث٬ث ١نُا شنط انت٪يفٚ ,بٝاْٗا ٚحتكٝكٗا عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
أ -إبذذساٍ اشلُذذعٚ ٠ا ٚغذذانٓ ١٭ْٓذذا سذذؽت ايٛقذذف عًٗٝذذا ْػذذهٓٗا ٭دذذٌ ايٛقذذف
لتًشل بباب اشلُعات ايػٛانٔ اييت حتطى َا قبًٗا ٚسهُٗا اٱبساٍ .
ب -تػٗ ٌٝاشلُع ٠بؽت بؽت َع ايط ّٚ٭ٕ اشلُعَٓ ٠هػط ٠وت قذطا ٠٤لتذعٚ ٠نذصا
ٖؿاّ ٚ,غًٗت بايط ّٚ٭ٕ سطنتٗا َؿٛب ١بػه ٕٛايٛقف .قاٍ ابٔ ادتعض:ٟ
َذذذذذذذذذذذذذذذذذذساڄ ٚهخطڄا بط ّٚغٌٗ

ٚأسلُٔ ٚضّ بغرل انتذذذذذبسٍ

()1

َٚجً٘ خًف ٖؿاّ وت ايڀطف

بعس ستطى نصا بعس أيف

ز -إبساٍ اشلُعٚ ٠اَ ٚهػٛض ٠عً ٢إتبا ايطغِ ٚ .عٓس ايٛقف بايػه ٕٛعًٗٝذا
لٗ ٞنذا٭ٚؾت ْڀكذاڄ ٚإٕ اختًفذا َأخذصاڄ ٚتكذسٜطاڄ,لإٕ قطأتٗذا بذايط ّٚبعذس اٱبذساٍ
لصاى ٖ ٛايٛد٘ ايجايح ايص ٟأؾاض إي ٘ٝانت٪يف.

 -3ﯔ  ,ﰆ  ,ﯣ.
قاٍ ايكفاقػذ ": ٞلًذٚ ٛقذف عًٝذ٘ ٖٚذ ٛنذاف لفٝذ٘ ذتُذعٖٚ ٠ؿذاّ اثٓذا
عؿذط ٚدٗذا :ث٬ثذَ ١ذع ايبذسٍ أيفذاٚ ,اثٓذإ َذع بذؽت بذؽتٚ ,غذبعَ ١ذع إبذساٍ اشلُذع٠
ٚاٚا ,ث٬ثَ ١ع اٱغهإٚ ,ث٬ثَ ١ع اٱسلاّٚٚ ,اسسَ ٠ع ايط. )2( "ّٚ

ؾطف ,طبع ١زاض ايكشاب ١بڀٓڀا,غٓ ,ّ2002 ١م.340:
( )1ايڀٝب ١ايبٝت ضقِ (.)253 -252
( )2غٝح ايٓفع م.103,182,427:
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ضزلت اشلُع ٠وت ٖص ٙايهًُات عًذ ٢ايذٛا ٚلفٗٝذا عًذ ٢انتذصٖب ايكٝاغذٞ
متػذذ ١أٚدذذ٘ ٚ,عًذذ ٢انتذذصٖب ايطزلذذ ٞغذذبع ١أٚدذذ٘ لتهذذ ٕٛايٛدذذ ٙٛاثٓذذا عؿذذط
ٚدٗاڄٚ,بٝاْٗا نُا : ًٜٞ
نٌ اشلُعات اييت ضزلت عً ٢ايذٛا ٚططلذ ڄا لإبذساٍ اشلُذع ٠أيفذ ڄا لٗٝذا دذاض
عً ٢ايكٝاؽ ٚأَذا عًذ ٢إتبذا ايطغذِ لذإٕ ناْذت َذٔ ايهًُذات ايذيت ظتذٛظ لٗٝذا
إتبا ايطغِ عً ٢نٝف ١ٝضزلٗا ٚناْذت بذٛا ٚعًذ ٢قذٛض ٠ايطلذع دذاظ لٗٝذا غذبع١
أٚد٘ ٚ .بادتُع بؽت انتصٖبؽت ايكٝاغٚ ٞايطزل ٞته ٕٛايٛد ٙٛاثٓا عؿط ٚدٗاڄ.
أ =3,2,1 -إبساٍ اشلُع ٠أيفاڄ َع ايككط ٚايتٛغىت ٚاٱؾبا .
ب =4,5 -تػٗ ٌٝاشلُع ٠بؽت بؽت َع انتس ٚايككط .
ز =8,7,6 -إبذذساٍ اشلُذذعٚ ٠اٚاڄ عًذذ ٢ايطغذذِ َذذع ايككذذط ٚايتٛغذذىت ٚاٱؾذذبا َذذع
ايػه ٕٛاحمل .
ز = 11,10,9 -إبساٍ اشلُعٚ ٠اٚاڄ َع ايككط ٚايتٛغذىت ٚاٱؾذبا عًذ ٢ايطغذِ َذع
ٚد٘ اٱسلاّ.
ٖذ =12 -إبساٍ اشلُعٚ ٠اٚاڄ َع ايطٜ ٫ٚ ّٚه ٕٛإَ ٫ع ايككط.

تنبيه:
اتبا ايطغِ وت إبساٍ اشلُذعات َٛقذٛف عًذ ٢ايػذُا ٚقذش ١ايطٚاٜذ٫ٚ ,١
ظتذذٛظ إبذذساٍ نذذٌ ُٖذذع ٠ضزلذذت عًذذ ٢ايذذٛاٚ ٚاٚاڄ ٫ٚ ,إبذذساٍ كتٝذذع اشلُذذعات ايذذيت
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ضزلت عً ٢ايٝاٜ ٤ا ٶ ٫ٚ, ٤سذصف كتٝذع اشلُذعات ايذيت يٝػذت شلذا قذٛض ٠وت ايطغذِ
ٚ,قس سكط ايعًُاٖ ٤ص ٙاشلُعات لٓٝبغ ٞيًكاض ٤ٟإٔ ٜ ٫تعساٖا إؾت غرلٖا هتا مل
ٜطز ْل بإبساي٘ٚ ,قس سكط ايعبذس ايفكذرل إؾت ضلتذَ ١ذ ٙ٫ٛناتذب ٖذصا ايبشذح
ايهًُات اييت ضزلت عً ٢ايٛاٚ ٚداظ إبساشلا ٚاٚاڄ ٚقفاڄٚ,ايهًُذات ايذيت ضزلذت
عً ٢ايٝاٚ ٤داظ إبساشلا ٜا ٤وت ايٛقف ,لذ ٞأبٝات لكًت :
ٖٚذذذذذذاى ُٖذذذذذذعات عًذذذذذذ ٢ايذذذذذذٛا ٚقذذذذذذس

عًذذذذذذذ ٢إثذذذذذذذط أيفذذذذذذذات بذذذذذذذست قُذذذذذذذطا

ذت
ضزلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ططلذذذا
ٚوت نًذذذٗا قذذذٛضت َطلٛعذذذ١

لٝذذذا ضب اغفذذذط َذذذا بذذذسا ٚايذذذص ٟغذذذذلا

ٚعذذذذس بذذذذ ٩٬ايذذذذسخإ قذذذذاح َتبعذذذذاڄ

نصاى ايب ٩٬لذ ٞايكالات

دذذذذذذذذذذذذعا ٩ايعكذذذذذذذذذذذذٛز ا٭ ٕ٫ٚبٗذذذذذذذذذذذذا

َٓتؿذذذذذذطا
َٓتؿطاتبذذذذذذذس ٚنتذذذذذذذٔ ٌْتذذذذذذذطا
ؾذذذذذذذٛض٣
ٚسذذذذذذِ

ٚسؿذذذذذط بٗذذذذذا أٜهذذذ ذاڄ خذذذذذصَ ٙبتذذذذذسضا

عػذذذذذذ ٢تٓذذذذذذٌ بذذذذذذذ٘ أعٌتذذذذذذِ ايذذذذذذذسضضا

ٚؾٛضٚ ٣أْعاّ بٗا ؾذذذذذطنا ٩قس

بٗٛزٺ ْؿا نعفا ٩لٛم اذتذط َٓتكطا

ٚضزت
ذفعا ٤زعذذذا ٤ايهذذذالط ٜٔأتذذذ٢
ٚضزتذٌ ؾذذ
ٚقذذ

َٓتكطا
ذالط بذذذذذذذذذط٤ا ٩حتذذذذذذذذذت اذتؿذذذذذذذذذط
بغذذذذذذذذ

دعا ٩بڀ٘ نصاى احملػٓؽت

َكتذذكطاأبذذذذ ٞعُذذذذاض قذذذذاح َؿذذذذتٗطا
خبًذذذذف

ٚاذتػٓ٢
ذاطط عًُذذا لذذٛم ايُٓذذٌ قذذس ْذذع٫
ٚوت لذ

ٚأْبذذذذذا ٤لٗٝذذذذذا ٚأْعذذذذذاّ بذذذذذست ظٖذذذذذطا

ٜٚبذذذذذذذذذذس ٩بذذذذذذذذذذٛا ٚسٝجُذذذذذذذذذذا ٚقعذذذذذذذذذذت

َٚعذذذذذذذ٘ ايذذذذذذذص ٟبعذذذذذذذس بذذذذذذذ ٬أيفذذذذذذذات

ٚتفتذذذذذذ ٪لذذذذذذذٛم ايطعذذذذذذذس قذذذذذذذس ثبتذذذذذذذت

َػتذڀطاوت ايفطقذذذذذذذإ قذذذذذذذس شنذذذذذذذطا
ٜٚعبذذذذذذذ٪

ٜٓٚؿذذذذذ ٪يذذذذذس ٣ظخذذذذذطف ْبذذذذذ ٪سذذذذذٛت

تغذذذذذابٔ ٚم ٚإبذذذذذطاٖ ِٝقذذذذذس سكذذذذذطا

ٚقذذٌ ثذذ٬خ انتذذ ٬لذذذ ٞايُٓذذٌ قذذس أثذذطت

ٚأٚؾت انتذذذذذذذذَٓ٪ؽت وت ايعذذذذذذذذس َعتذذذذذذذذدلا

نُذذذذذذذذا بذذذذذذذذست م خبًذذذذذذذذف أٚشلذذذذذذذذا

ٚوت ٜٓبذذذذذذ ٪ارتًذذذذذذف قذذذذذذاح ٚايعذذذذذذدلا

40

ٚإٜتذذا ٨تًكذذا ٨عًذذ ٢ايٝذذا ٤قذذس ضزلذذت

ٚضا٥ذذذذذ ٞأبٓذذذذذا ٞ٥لذذذذذٛم ا٭ْبٝذذذذذا أثذذذذذطا

ٚأْعذذذذاّ ْبذذذذإ انتطغذذذذًؽت بٗذذذذا غذذذذڀطت

يكذذذذا ٤خبًذذذذف ايذذذذط ّٚظتٓٝذذذذ٘ َبتذذذذسضا

لًًذذذذذذذذذ٘ اذتُذذذذذذذذذس ٚايكذذذذذذذذذ ٠٬عًذذذذذذذذذ٢

ستُذذذذذذذس ٚأؾذذذذذذذٝاع٘ َٚذذذذذذذٔ ْكذذذذذذذطا

ضغ ٫ٛيٝؼ نُٔ َهَٔ ٢

ؾفٝعٓا لڀب ب٘ غٝسا يًذٔ

ايذذذذذذذذذطغٌ
قذذذاح َذذذطه ٠يذذذَٚ ٞذذذا نتبذذذت
لهذذذٔ

ٚايذذبذذذذؿطا
لك ّٛإٕ ضأٜت ايعٝب
ٜساٟ

ٚضلتذذذذاى ضبذذذذ٫ ٞبذذذذٔ إقتذذذذا ٚإخٛتذذذذ٘

ٚايهذذذذذذذطضا
ذطز غذذذذذذرل اهلل قذذذذذذس خػذذذذذذطا
َٚذذذذذذٔ ٜذذذذذ

 - 4ﮀ  ,ﮓ ﮔ.
قاٍ ايكفاقػٚ ": ٞل ٘ٝذتُذع ٠إٕ ٚقذف عًٝذ٘ٚ ,يذٝؼ ستذٌ ٚقذف مثاْٝذ١
عؿذذط ٚدٗاڄ,بذذسٍ اشلُذذعَ ٠ذذع انتذذس ٚايتٛغذذىت ٚايككذذط ٚايتػذذَٗ ٌٝذذع انتذذس ٚايككذذط
ٚإغهإ ايٝاَ ٤ع ايج٬ثٚ ١ض ّٚسطنتٗذا َذع ايككذط لٗذص ٙتػذع ١تذأت ٞعًذ ٢نذٌ
َٔ تػٗ ٌٝاشلُع ٠ا٭ٚؾت ٚحتكٝكٗا يتٛغڀٗا بعا٥س ٚ ٖٛٚا ٚايعڀف"(ٜٚ,)1كذ ٍٛوت
ايهًُ ١ايجاْ ":١ٝلإٕ ٚقف عًٝذ٘ ذتُذعٚ ٠يذٝؼ ؿتشذٌ ٚقذف لفٝذ٘ غذبعٚ ١عؿذطٕٚ
ٚدٗا نًٗا ق ١ٜٛقشٝش ,١لف ٘ٝايبذسٍ َذع انتذس ٚايتٛغذىت ٚايككذط ٚايتػذَٗ ٌٝذع
انتس ٚايككط ٚإبساٍ اشلُعٜ ٠ذا ٤غذانَٓ ١ذع ايج٬ثذٚ ١ض ّٚسطنذ ١ايٝذاَ ٤ذع ايككذط
لٗص ٙتػعَ ١هطٚب ١وت ايٓكٌ ٚايػهت ٚعسَ٘"()2
اشلُع ٠وت ايهًُتؽت َتڀطلَ ١طغ ١َٛعً ٢ايٝا ٤لفٗٝا َصٖبإ وت
ايتػٗ : ٌٝانتصٖب ايكٝاغٚ ٞانتصٖب ايطزل , ٞلعً ٢انتصٖب ايطزل ٞتبسٍ
( )1غٝح ايٓفع م.296:
( )2انتكسض ايػابل م.337:
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اشلُع ٠انتتڀطل ١أيفاڄ َع ايككط ٚايتٛغىت ٚاٱؾبا ,ثِ تػٌٗ اشلُع ٠بايطَ ّٚع
انتس ٚايككط لٗص ٙمتػ ١ايكٝاؽ ٚ ,عً ٢انتصٖب ايطزل ٞتبسٍ اشلُعٜ ٠ا٤
غانَٓ ١ع ايككط ٚايتٛغىت ٚاٱؾبا ,ثِ تكطأ بايطَ ّٚع ايككط لٗص ٙأضبع١
ايطغِ لته ٕٛايٛد ٙٛتػعٚ, ١نٌ ٖص ٙايٛد ٙٛجتط ٟعً ٢ايهًُ ١ايجاْ. ١ٝ
ٚيهٔ ايفطم بُٗٓٝا وت اشلُع ٠ا٭ٚؾت لف ٞايهًُ ١ا٭ٚؾت تٛغڀت اشلُع ٠بعا٥س
لفٗٝا ذتُعٚ ٠دٗإ ايتشكٝل ٚايتدفٝفٚ ,إشا نطبا وت ايٛد ٙٛايتػع ١تهٕٛ
ٚد ٙٛلتع ٠مثاْ ١ٝعؿط ٚدٗاڄ ٚ,أَا ايهًُ ١ايجاْ ١ٝلاشلُعَ ٠تٛغڀ ١بػانٔ
َفك ٍٛلفٚ ٘ٝقفاڄ ذتُع ٠ايٓكٌ ٚايتشكٝل َٔ ايطٚاٜتؽت ٚايػهت َٔ ضٚا ١ٜخًف
لإشا نطبا وت ايٛد ٙٛايتػع ١ته ٕٛايٛد ٙٛغبعٚ ١عؿطٚ ٜٔدٗاڄ ,نًٗا قشٝش١
َكط ٤ٚبٗا .مثاْ ١ٝعؿط ٚدٗا رت٬ز ٚغبعٚ ١عؿط ٕٚرتًفٚ,انت٪يف أزضز ايٛدٙٛ
ٚمل ٜبؽت ٖصا ٚنإ ٜٓبغ ٞتبٚ .٘ٓٝٝأَا ٖؿاّ لٜ ٬عٜس وت ايهًُتؽت عً ٢ايٛدٙٛ
ايتػع ; ١٭ْ٘ يٝؼ ي٘ سهِ وت اشلُع ٠انتتٛغڀ. ١

: ٤٫٪ٖ -5
قاٍ ايكفاقػ ": ٞايٛقف عً ٘ٝناف لإٕ ٚقف عً ٘ٝلف ٘ٝذتُع ٠عًَ ٢ا
شنطٚا متػٚ ١عؿطٚ ٕٚدٗا بٝاْٗا إٔ ي٘ وت اشلُع ٠ا٭ٚؾت متػ ١أٚد٘ ايتشكٝل
َع انتس لكىتٚ ,ايتػَٗ ٌٝع انتس ٚايككطٚ ,إبساشلا ٚاٚا َهُ ١َٛإتباعا يًطغِ
َعُٗاٚ ,ظتٛظ وت ايجاْ ١ٝمتػ ١أٚد٘ :إبساشلا أيفا َع انتس ٚايككطٚ ,تػًٗٗٝا
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َطاََ ١ع انتس ٚايككط ,لتهطب وت متػ ١ا٭ٚؾت متػ ١ايجاْ ١ٝمتػ١
ٚعؿط.)1("ٕٚ
ٚايكشٝض وت ٖص ٙايهًُ َٔ ١ايٛد ٙٛث٬ث ١عؿط ٚدٗاڄ ٚاثٓا عؿط ٚدٗاڄ
هتتٓعٚ .)2( ١قس ٌْتُٗا ارتًٝذ ٞلكاٍ :
وت ٖذذذذذذذذذذذ ٤٫٪إٕ تكذذذذذذذذذذذف ذتُذذذذذذذذذذذع٠

ث٬ثذذذذذذ ١أٚدذذذذذذ٘ أتذذذذذذت َذذذذذذع عؿذذذذذذط٠

ٖٚذذذذذذذ ٞإشا سككذذذذذذذت َذذذذذذذا تٛغذذذذذذذڀا

لاقكذذذذذذط َڀطلذذذذذذذا َٚذذذذذذس ٚغذذذذذذذڀا

ٚضّ عًذذذذذذذذذذذ ٢ايككذذذذذذذذذذذط َٚذذذذذذذذذذذس إشا

غذذذذذذًٗت َذذذذذذا تٛغذذذذذذىت انتذذذذذذس خذذذذذذصا

ٚايككذذذذذط لٝذذذذذ٘ ٚعًذذذذذ ٢نذذذذذٌ أتذذذذذ٢

َذذذا دذذذا ٤وت ايتشكٝذذذل يهذذذٔ أثبتذذذا
ٚإٕ َسزت انتٓع بايككذذذذذذذذط ٚضز

َٓعا إٕ قكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذطت ٖا ؿتس

()3

ٚبٝإ ٖص ٙايٛد ٙٛنُا : ًٜٞ
ٖذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ٤٫٪

ّ

اشلُع ٠ا٭ٚؾت
1

حتكٝل ا٭ٚؾت َع انتس انتؿبع

اشلُع ٠ايجاْ١ٝ
إبساٍ ايجاْ ١ٝأيف َع ايتجًٝح 3

( )1غٝح ايٓفع م.153:
( )2انتكسض ايػابل :م.153:
( )3سٌ انتؿه٬ت ٚتٛنٝض ايتشطٜطات وت عًِ ايكطا٤ات حملُس عبس ايطلتٔ
ارتًٝذ, ٞبتشكٝل كتاٍ ايس ٜٔؾطف ْ,ؿط زاض ايكشاب ١يًذلاخ
بڀٓڀا,غٓ ّ2002 ١م.41:
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2

حتكٝل ا٭ٚؾت َع انتس انتؿبع

تػٗ ٌٝايجاْ ١ٝبايطَ ّٚع انتس ٚايككط 2

3

تػٗ ٌٝا٭ٚؾت َع انتس

إبساٍ ايجاْ ١ٝأيف َع ايتجًٝح 3

4

تػٗ ٌٝا٭ٚؾت َع انتس

تػٗ ٌٝايجاْ ١ٝبايطَ ّٚع انتس 1

5

تػٗ ٌٝا٭ٚؾت َع ايككط

إبساٍ ايجاْ ١ٝأيف َع ايتجًٝح 3

6

تػٗ ٌٝا٭ٚؾت َع ايككط

تػٗ ٌٝايجاْٝذذذذذذذذذَ ١ع ايككط 1

ٖٚص ٙايٛد ٙٛايج٬ث ١عؿط ذتُعٚ ٠سس ,ٙأَا ٖؿاّ لًٝؼ ي٘ إ ٫متػ ١أٚد٘,
 ٖٞٚتػٗ ٌٝانتتڀطل ١بأٚدٗٗا ارتُػ ٖٞٚ,١اٱبساٍ َع ايتجًٝح ٚايتػٗ ٌٝبؽت
بؽت َع ايطَ ّٚع انتس ٚايككط.
انتبشح ارتاَؼ
حتطٜط ايك ٍٛوت ايػانٔ انتفك ٍٛذتُع٠
-1

عصاب أي: ِٝ
قاٍ ايكفاقػ ":ٞإٕ ٚقًت٘ ؿتا بعس ٙلايػهت ل ٘ٝرتًف ٚسسٚ ,ٙي٘

نباق ِٗٝعسّ ايػهتٚ ,إٕ ٚقف عً ٘ٝلًدًف ث٬ث ١أٚد٘ :ايٓكٌٚ ,ايػهت,
ٚتطنُٗاٚ ,رت٬ز ٚدٗإ :ايٓكٌٚ ,تطن٘ ب ٬غهت"(. )1

( )1غٝح ايٓفع م.48:
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ٖٚص ٙايٛد ٙٛوت ايٛقٌ ٚايٛقف رتًف ٚخ٬ز ت٪خص َٔ ق ٍٛايؿاطيب :
ٚعذذٔ لتذذع ٠وت ايٛقذذف خًذذف ٚعٓذذسٙ

ض ٣ٚخًذذذذذذذذذف وت ايٛقذذذذذذذذذٌ غذذذذذذذذذهتاڄ

,لهٌذ٬
َكًذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ٚارتًف ايص ٟعٓا ٙايؿاطيب بكٛي٘ (خًف) ٖ ٛايٓكٌ ٚايتشكٝل

()1

َٛنع ْكٌ لٚ ٘ٝضف سطن ١اشلُع ٠إؾت ايػانٔ قبًٗا داظ ذتُع َٔ ٠ضٚاٜت٘ٝ
عٓس ايٛقف عًٖ ٘ٝصا ارتًف ٚ,ظاز َٔ ضٚا ١ٜخًف ايػهت عً ٢ايػانٔ إٕ
ٚقًت٘ باشلُع,٠غٛاٚ ٤قفت عً ٢ايهًُ ١اييت لٗٝا اشلُع ٠أّ جتاٚظتٗا إؾت َا
بعسٖا .لتكرل ٚد ٙٛخًف بصاى ث٬ثٚ ١قفاڄ ٚ,أَا ساٍ ايٛقٌ لٛد٘ ايتشكٝل
َؿذلى بؽت خًف ٚخ٬زٜٚ,عٜس خًف ٚد٘ ايػهت لٝه ٕٛي٘ ٚق٬ڄ ٚدٗإ,
ٚرت٬ز ٚد٘ ٚاسس ٫ ٚ .ظتٛظ ايٓكٌ إؾت َ ِٝادتُع نُا َط َعٓا سٝح مل ٜٓكٌ
إيٗٝا ٚضف .
ٚقس ظتتُع ايػانٔ انتفك ٍٛؿتجً٘ َٛقٛف عً,٘ٝأَ ٚتٛغىت بعا٥س
َٛقٛف عً, ٘ٝلٝه ٕٛبٝإ ا٭ٚد٘ ٖهصا:
أ -إشا ادتُع ايػانٔ انتفك ٍٛبػانٔ َفك ٍٛهخط َٛقٛف عً ٘ٝضت ٛقٛي٘
تعاؾت ( :ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮗ) [البقر ]6٣3
,لإشا قطأت بذلى ايػهت وت ا٭ ٍٚتعؽت وت ايجاْ ٞايتشكٝل ٚايٓكٌ ٚ ,إشا قطأت
وت ا٭ ٍٚبايػهت تعؽت وت ايجاْ ٞايػهت ٚايٓكٌ َٚ,عً ّٛإٔ ايػهت رتًف
ٚسس.ٙ

( )1ايؿاطب, ١ٝايبٝت ضقِ(.)227
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بٚ -إشا ادتُع ايػانٔ انتفك ٍٛؿتتٛغىت بعا٥س َباؾط ضت ٛقٛي٘ تعذاؾت ( :ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) [البقررر ، ]630لعًذذٚ ٢دذذ٘ تذذطى ايػذذهت وت ايذذ ّ٬ظتذذٛظ وت
اشلُذذع ٠انتتٛغذذڀ ١بعا٥ذذس تػذذٗ ٌٝاشلُذذعٚ ٠حتكٝكٗذذا ٚ,عًذذٚ ٢دذذ٘ ايػذذهت وت ايذذّ٬
تػذذٗ ٌٝاشلُذذعٚ ٠حتكٝكٗذذا نذذصيو ٚ,عًذذٚ ٢دذذ٘ ايٓكذذٌ وت ايذذٜ ّ٬ذذتعؽت وت اشلُذذع٠
ايتػٗ ٫ٚ ;ٌٝظتٛظ ٚد٘ ايتشكٝل (ٚ .)1قس بؽت شيو بعهِٗ بكٛي٘ :
ٚوت قذذذذذٌ أأْذذذذذتِ إٕ ٚقفذذذذذت ذتُذذذذذع٠
لايٓكذذذ ذٌ بذذذذذايتشكٝل يذذذذذٝؼ َٛالكذذذ ذاڄ
-2

متذذذذذذؼ ستذذذذذذطض ٠تذذذذذذٓل يٓؿذذذذذذطِٖ
()2

ٚتٓالٝا لانتٓع َٓ٘ بٓكِٗ

قٌ أْ٩ب٦هِ :
قاٍ ايكفاقػ ":ٞلًٚ ٛقف عً ٘ٝلتعٚ ,٠يٝؼ ؿتٛنذع ٚقذف; بذٌ ايٛقذف

عً( ٢شيو) ,عً ٢خ٬ف ل ,٘ٝلف ٘ٝعًذَ ٢ذا قايذ٘ ادتعذدلٚ ٟغذرل ٙغذبعٚ ١عؿذطٕٚ
ٚدٗا"

(.)3

ادتُعت وت ٖص ٙايهًُ ١ث٬خ ُٖعات  :ا٭ٚؾت ٖ ٞاشلُع ٠انتفتٛس ١ايذيت
ٚقعذذت بعذذس غذذانٔ قذذشٝض َٓفكذذٌ ,لفٗٝذذا َذذٔ ايٛدذذ ٙٛايٓكذذٌ ٚايتشكٝذذل ٚعًٝذذ٘
ايػهت ٚعسَ٘ ٚ,اشلُع ٠ايجاْ ٖٞ ١ٝاشلُذع ٠انتهذُ ١َٛايذيت ضزلذت عًذٚ ٢ا ٚبعذس
سذذطف َٓفذذتض ٖٚ,ذذص ٙظتذذٛظ لٗٝذذا ايتشكٝذذل; ٭ْٗذذا تعتذذدل َتٛغذذڀ ١بعا٥ذذس ٚايتػذذٌٗٝ
نايٛا ٚ٭ْٗا َهُ ١َٛبعس لتض ٚ,نصيو ظتٛظ إبساشلا ٚا ٚعً ٢انتذصٖب ايطزلذٞ
( )1غٝح ايٓفع م.83:
( )2انتكسض ايػابل م.83:
( )3انتكسض ايػابل م.117:
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ٚ,اشلُذذع ٠ايجايجذذٖ ١ذذ ٞاشلُذذع ٠انتهذذُ ١َٛايذذيت غذذبكت بهػذذط ,٠لفٗٝذذا َذذٔ ايٛدذذٙٛ
ايتػٗ ٌٝنايٛاٚ ٚنايٝا ٤أ ٚإبساشلا ٜاٚ , ٤زتُ ٛايٛد ٙٛوت ٖص ٙايهًُذ ١غذبع١
ٚعؿطٚ ٕٚدٗاڄ َٔ ساقٌ نذطب َذا وت نذٌ ُٖذعَ ٠ذٔ ايٛدذ ٙٛوت ا٭خذط ٣لٝبًذ
ايعذسز َذا شنطْذا ٖهذصا (ٚ .)27 =3×3×3قذس ٌْتذِ ايعَ٬ذ ١انتذطازٖ ٟذص ٙايٛدذذٙٛ
لكاٍ :
سبع وعشرون وجها قل لحمزة فً

قل أؤنبئكم ٌا صاح من وقفا

والسكت فً األولى وتركهما
فال ّنقل
ّ

وأعط انٌة حكما لها ألفا

واوا وكالواو أو ح ّق و ال ة

كالواو أو ٌا وكالٌاء لٌس فٌه خففـــ

واضرب ٌبن لك ما قد قلت م ّتضحا

ٚيهذذٔ احملككذذؽت َٓعذذٛا بع ذ

عرفا
وباإلشارة است نى وقد ّ

()1

ٖذذص ٙايٛدذذ ٙٛيهذذعفٗا ٚ,قذذايٛا ايكذذشٝض وت ٖذذصٙ

ايهًُ َٔ ١ايٛد ٙٛعؿذطَٚ ٠ذا عذساٖا ٜ ٫كذض ٖٞٚ,نُذا ًٜذ : ٞايٓكذٌ وت ا٭ٚؾت
ٚعًٝذذ٘ تػذذٗ ٌٝايجاْٝذذٚ ١ايتػذذٗٚ ٌٝاٱبذذساٍ وت ايجايجذذ, ١ثذذِ ايتشكٝذذل ٚايػذذهت وت
ا٭ٚؾت ٚعًُٗٝا تػٗٚ ٌٝحتكٝل وت ايجاْٚ, ١ٝعًٗٝا تػٗٚ ٌٝإبساٍ وت ايجايجٚ . )2(١قس
ٌْتِ ارتًٝذٖ ٞص ٙايٛد ٙٛايعؿط ٠لكاٍ :
وت ٚقذذذذذذف لتذذذذذذع ٠وت قذذذذذذٌ أْ٩بذذذذذذ٦هِ

ْكذذذٌ بتػذذذٗ ٌٝثذذذاْ ٞاشلُذذذعتؽت ٜذذذط٣

ٚعٓذذذذذس غذذذذذهت ٚحتكٝذذذ ذل ٜعٜذذذذذس بٗذذذذذا

حتكٝكٗا ثِ وت اشلُع ا٭خرل دذذذذذذط٣

( )1غٝح ايٓفع م.117:
( )2ايبسٚض ايعاٖط ٠م.60:
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وت ايهٌ تػٗ ٌٝأ ٚابساٍ ٜا نُذذذذذذذذًت

عؿطڄا بغرل نعٝف عٓس َٔ ٌْتطا

()1

ٚداٌْ ٤تُٗا عٓس بعهِٗ:
ذتُذذذذع ٠عٓذذذذس ايٛقذذذذف عؿذذذذط ٠أٚدذذذذ٘

بكذذذٌ أْ٩بذذذ٦هِ لدذذذص عٓذذذ٘ ٚاْكذذذ٬

لػذذذٌٗ يجذذذإ اشلُذذذع وت ايٓكذذذٌ َڀًكذذذا

َٚذذذذع تطنذذذذ٘ سكذذذذل ٚغذذذذٌٗ تذذذذأَ٬

ٚأدطُٖذذذا وت ايػذذذهت تذذذعزاز لڀٓذذذ١

َٚذذع نذذٌ ٚدذذ٘ ثايذذح اشلُذذع غذذٗ٬

ٚإبذذذساشلا ٜذذذاَ ٤هذذذُٖ ١َٛذذذاى عؿذذذط٠

()2

ـتاَذ ذاڄ َذذذٔ ايتهذذذعٝف غذذذانت ١بذذذ٬

ٚٚد ٙٛخ٬ز وت ٖص ٙايهًُ ١غت ١أٚد٘ لكىت ٭ْ٘ يٝؼ ي٘ ايػهت عً ٢انتفكذٍٛ
;بٌ ٖ ٛخام خبځًځف

الخاتمة :
ٚختاَاڄ ألتس اهلل تعاؾت عً ٢تٛلٝك٘ ٚاَتٓاْ٘ عً ٢إـتاّ ٖصا ايبشح ايصٟ
تٓا ٍٚداْباڄ َُٗاڄ َٔ دٛاْب عًِ ايكطا ٠٤ضٚاٚ ١ٜزضا ٖٛٚ, ١ٜباب قذٌٻ َذٔ ٜكذ ّٛلٝذ٘
بايٛادب ;ٚشيو يهجذط ٠تؿذعب٘ ٚقذعٛبَ ١ػذًه٘ ٖٚ,ذا ٖذ ٛخاـتذ ١احملككذؽت ابذٔ
ادتعضٜ ٟؿرل إؾت ططف َٔ ٖصا ايغُٛ

لٝكٖٚ " : ٍٛذ ٛبذاب َؿذهٌ عتتذاز إؾت

َعطلذذ ١حتكٝذذل َذذصاٖب أٖذذٌ ايعطبٝذذٚ ١أسهذذاّ ضغذذِ انتكذذاسف ايعجُاْٝذذٚ ١ـتٝٝذذع
ايطٚاٚ ١ٜإتكإ ايسضاٜٚ,)3(" ١ٜك ٍٛاٱَاّ أب ٛؾاَٖ": ١صا ايباب َٔ أقذعب ا٭بذٛاب

( )1سٌ انتؿه٬ت يًدًٝذ ٞم.53:
(ٖ )2اَـ ايفتض ايطلتاْ ٞيػًُٝإ ادتُعٚض ٟم.120:
( )3ايٓؿط ٫بٔ ادتعض.332/1 ٟ
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ٌْتُاڄ ْٚجطاڄ وت ـتٗٝس قٛاعسٚ ٙلِٗ َكاقس َٔٚ .)1(" ٙخ ٍ٬ايبشح ٚقذف ايباسذح
عًذ ٢أقذض ا٭قذٛاٍ ٚأؾذاض إؾت ايهذعٝف ٚايػذكَٗٓ ِٝذا يتذٓبذ٘ٚ,تطى َذا  ٫تذذسعٛ
ايهذذطٚض ٠يذذصنطٚ, ٙضنذذع د ذ ٻٌ دٗذذس ٙعًذذ ٢ايكذذشٝض َذذٔ ا٭قذذٛاٍ ٚانتعتذذدل َذذٔ
ايٛدٚ ,ٙٛخًل أخرلاڄ َٔ ٖص ٙايبشح باٯت: ٞ
ٜ -1عتدل باب ٚقف لتعٖٚ ٠ؿاّ عً ٢اشلُع َٔ أقعب ا٭بٛاب; ٚشيو
بإكتا ايعًُا ٤غًفاڄ ٚخًفاڄ.
 -2أٚضز بعذ

ايعًُذذا ٤وت نتذذبِٗ وت ٖذذصا ايبذذاب ٚدٖٛذاڄ نذذجرل ٠بذذايغٛا

لٗٝا  ,بًغت أسٝاْاڄ انت٦ات ٚأظٜس ٚ,نجرل َٓٗا ٜ ٫كض  ٫ٚجتٛظ ايكطا ٠٤ب٘.
 -3سكذذل ايكفاقػذذَ ٞذذٔ خذذ ٍ٬نتابذذ٘ وت ٖذذصا ايبذذاب حتكٝكڄذذا بذذسٜعاڄ
ٚأكتٌ وت ايكٚ ٍٛأسػٔ ا٫ختٝاض ٚ,قس ٚلك٘ اهلل تعاؾت ٱسهاَ٘ ٚإتكاْ٘.
 -4لتذذعٖٚ ٠ؿذذاّ ٜتفكذذإ وت تػذذٗ ٌٝاشلُذذعات انتتڀطلذذٜٓٚ ١فذذطز لتذذع٠
بانتتٛغڀٚ ١انتبتسأ ب٘ .
 -5عًِ ايتشطٜطات عًِ َِٗ ٫بس َٓذ٘ يهذٌ َذٔ أضاز إٔ ٜكذف عًذ ٢عًذِ
ايكطا٤ات َتدككاڄ نإ أَ ٚڀًعاڄ ,لَٗ ٛطهٚ ٠أزا ٠تبؽت ايكشٝض َٔ ايػذك ِٝوت
ٚد ٙٛايكطا٤ات.

( )1إبطاظ انتعاْ َٔ ٞسطظ ا٭َاْ ٞوت ايكطا٤ات ايػبع يٲَاّ أب ٞؾاَ ١انتكسغٞ
,بتشكٝل إبطاٖ ِٝعڀ ٠ٛم.165:
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 -6خًىت بعذ

انتذ٪يفؽت وت نتذبِٗ بذؽت ايڀذطم ٚشنذطٚا لٗٝذا َذا يذٝؼ

َٓٗذذذا ٚتطنذذذٛا َذذذا نذذذإ سكذذذ٘ إٔ ٜذذذطز لٗٝذذذا ٖٚ ,ذذذصا ٜ ٫ٴعًذذذِ إ ٫بإسهذذذاّ عًذذذِ
ايتشطٜطات ٚايتُهٔ َٓ٘.
 -7اتكذذذف اٱَذذذاّ لتذذذع ٠بكذذذف ١ايذذذٛض ٚايعٖذذذس ٚٚقذذذف بأٚقذذذاف مل
ٜٛقف بٗا قاض َٔ ٨ايكطا ٤ايعؿط.٠
ٚأخذذذرلاڄ ٜٛقذذذ ٞايباسذذذح ايساضغذذذؽت بذذذايٛقٛف عًذذذ ٢نتذذذاب غٝذذذح ايٓفذذذع
يًكفاقػٚ ٞإخطاز َا تبك ٢ل َٔ ٘ٝايسضض ٚايٓفٝػ ,١لكس شنط حتطٜطات نجرل٠
دتُٝع أ ١ُ٥ايكطا ,٠٤شلا قسض ٚق ١ُٝتػتشل ٚتػتٛدب ايٛقٛف عٓسٖا ٚزضاغتٗا .
ٚنصيو ٜٛق ٞايباسح بتٛد ُِٖ ٘ٝايباسجؽت ٚايساضغذؽت إؾت تٓكٝذ ١عًذِ
ايتشطٜطات هتا عًل ب٘ َٔ ؾٛا٥بٚ ,اعتُاز َطادذع سسٜجذ ١جتُذع ؾذتات َذا قذض
َٓ٘ وت بڀ ٕٛايهتب ٚأَٗات انتكازض ٚانتطادعٚ .اٖ٫تُاّ بهتب عًِ ايتشطٜطات
سٝح َا ظاٍ ايهجرل َٓٗا شتڀٛطاڄ مل ٜڀبعٚ .اٖ٫تُاّ بتذسضٜؼ عًذِ ايتشطٜذطات
وت ادتاَعات ٚانتعاٖس ايعًُ ١ٝ٭ُٖٝت٘ٚ ,دٌٗ بع

طًب ١ايعًِ ي٘ عً ٢ايطغِ َذٔ

أُٖٝت٘.
لاذتُس هلل وت ارتتاّ نُا بسأت يتٛلٝك٘ عًذ ٢إـتذاّ ٖذصا ايبشحٚ,قذس
َٔ اهلل عًٞٻ َٔ خ٬ي٘ بايٛقٛف عًذ ٢ايذسقا٥ل ايًڀٝفذٚ ١ايفٛا٥ذس ايٓفٝػ,١لأغذأي٘
ايكبٚ ٍٛارتًٛم َٔ ايطٜاٚ ٤ايػُع ,١إْ٘ ٚي ٞشيو ٚايكازض عًٚ . ٘ٝقً ٢اهلل عً٢
غٝسْا ستُس ٚهي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ.
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قا ١ُ٥انتكازض ٚانتطادع:
 -1ا٭ع ّ٬رترل ايس ٜٔبٔ ستُٛز بٔ ستُس بٔ عً ٞبٔ لاضؽ ,ايعضنًٞ
,ايٓاؾط :زاض ايعًِ يًُٜ٬ؽت,ايڀبع :١يت ,15/غٓ.ّ 2002 ١
 -2اإلقناع يف القراءات السبع أليب جعفر أمحد بن على األنصاري ،بتحقيق أمحد فريد ،طبعة
دار الكتب العلمية –بًنوت -ط،1/سنة 1999م.
 -3ايتاضٜذ ا٭ٚغىت حملُس بٔ إزلاع ٌٝايبداض ,ٟبتشكل :ستُٛز إبطاِٖٝ
ظاٜس,ايٓاؾط :زاض ايٛعَ , ٞهتب ١زاض ايذلاخ  -سًب -
يت,1/غٓ.ّ1977١
 -4ايتبٝؽت شلذا ٤ايتٓع, ٌٜ٭ب ٞزاٚز غًُٝإ بٔ صتاح ,بتشكٝل ألتس بٔ
ألتس ؾطؾاٍ ,طبع ١زتُع انتًو لٗس يڀباع ١انتكشف ايؿطٜف ,غٓ١
.ّ2002
 -5التيسًن يف القراءات السبع أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين ،نشر دار الكتاب العريب
–بًنوت -ط،2/سنة 1984م.
 -6داَع ايبٝإ وت ايكطا٤ات ايػبع انتؿٗٛض ٠٭ب ٞعُط ٚايساْ, ٞبتشكٝل
ستُس قسٚم ادتعا٥ط, ٟطبع ١زاض ايهتب ايعًُ- ١ٝ

ببرلٚت

,يت,1/غٓ.ّ2005 ١
 -7حرز األماين ووجو التهاين يف القراءات السبع ،للقاسم بن فًنه بن خلف األندلسي
،بتحقيق زلمد متيم الزعيب ،طبعة دار الغوثاين ،ط،5/سنة 2212م.
 -8حل ادلشكالت وتوضيح التحريرات يف علم القراءات حملمد عبد الرمحن اخلليجي ،بتحقيق
مجال الدين شرف ،نشر دار الصحابة للرتاث بطنطا،سنة 2222م.
 -9ؾطح ابٔ عك ٌٝعً ٢أيف ١ٝابٔ َايو يعبس اهلل بٔ عبس ايطلتٔ ايعكًٞٝ
بتشكل  :ستُس ست ٞٝايس ٜٔعبس اذتُٝس ,ايٓاؾط  :زاض ايذلاخ -
ايكاٖط ,٠يت , 20/غٓ. ّ 1980 ١
 -12شرح إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية لعلي زلمد الضباع ،بتحقيق أبو اخلًن عمر بن
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مامل ،طبعة دار أضواء السلف ،ط،1/سنة 2227م.
 -11شرح طيبة النشر يف القراءات العشر أليب القاسم زلمد بن زلمد النويري ،بتحقيق
رلدي زلمد سرور ،طبعة دار الكتب العلمية –بًنوت ،لبنان-ط،1/سنة 2223م.
 -12شرح طيبة النشر لإلمام شهاب الدين أيب بكر أمحد بن زلمد ،بتحقيق الشيخ أنس
مهرة،طبعة دار الكتب العلمية ،بًنون-لبنان،ط،2/سنة 2222م.
 -13طبقات القراء السبعة ألمٌن الدين أبو زلمد عبد الوىاب بن السالر ،بتحقيق أمحد
زلمد عزوز ،طبعة ادلكتبة العصرية –بًنوت -ط،1/سنة 2223م.
 -14طٝب ١ايٓؿط وت ايكطا٤ات ايعؿط يٲَاّ اذتالٍت ستُس بٔ ستُس بٔ
ادتعض, ٟبتشكٝل ستُس ـت ِٝايععيب يتَ/هتب ١زاض اشلس ٣جبس, ٠غٓ١
.ّ1994
 -15ايعكس ايٓهٝس وت ؾطح ايككٝس يًػُؽت اذتًيب ,بتشكٝل أقتٔ ضؾسٟ
غٜٛس ,طبع ١زاض ْٛض انتهتبات جبس, ٠يت,1/غٓ.ّ2001 ١
 -16عك ١ًٝأتطاب ايككا٥س وت أغٓ ٢انتكاقس يٲَاّ ايؿاطيب ,بتشكٝل أقتٔ
ضؾس ٟغٜٛس ْ,ؿط زاض ْٛض انتهتبات ,يت ,1/غٓ,ّ2001 ١
 -17غا ١ٜا٫ختكاض وت قطا٤ات ايعؿط ٠أ ١ُ٥ا٭َكاض ٭ب ٞايع ٤٬اذتػٔ بٔ
التس اشلُصاْ, ٞبتشكٝل أؾطف ستُس ل٪از طًعت ,طبع ١ادتُاع١
ارترل ١ٜيتشفٍٝت ايكط٤إ ايهط ِٜجبس, ٠يت,1/غٓ. ّ1994 ١
 -18غا١ٜ

ايٓٗا١ٜ

وت

طبكات

ايكطا٤

٫,بٔ

ادتعضٟ

,بتشكٝل

ز/بطدػذلاغط,طبع ١زاض ايهتب ايعًُ, ١ٝبرلٚت ,يت, 3/غٓ,ّ1982 ١
 -19غٝح ايٓفع وت ايكطا٤ات ايػبع يًُشكل عً ٢ايٓٛض ٟايكفاقػ ٞبتشكٝل
كتاٍ ايس ٜٔستُس ؾطف ,طبع ١زاض ايكشاب ١بڀٓڀا ,غٓ. ّ2004 ١
 -22ايفتض ايطباْ ٞوت ايكطا٤ات ايػبع َٔ ططٜل سطظ ا٭َاْ ٞحملُس ايبَٞٛٝ
ايؿٗرل بأب ٞعٝاؾ ,١بتشكٝل عبس ايععٜع بٔ ْاقط ,طبع ١داَع ١اٱَاّ
ستُس بٔ غعٛز اٱغ, ١َٝ٬يت.1/
 -21الفتح الرمحاين شرح كنز ادلعاين ،بتحقيق عبد الرازق على إبراىيم ،طبعة دار الضياء –
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طنطا،ط،1/سنة 2223م.
 -22فتح الوصيد يف شرح القصيد لعلي بن زلمد السخاوي ،بتحقيق مجال الدين زلمد
شرف ،طبعة دار الصحابة للرتاث – طنطا -ط،1/سنة 2224م.
 -23نتاب ايٓكىت ٭ب ٞعُط ٚعجُإ بٔ غعٝس ايساْ, ٞبتشكٝل ستُس ألتس
زُٖإ ,طبع ١زاض ايفهط –زَؿل,يت,2/غٖٓ1304 ١ذ.
 -24الكفاية الكربى يف القراءات العشر أليب العز زلمد بن احلسٌن القالنسي ،بتحقيق
عثمان زلمود غزال ،طبعة دار الكتب العلمية –بًنوت-ط،1/سنة 2227م.
 -25ايهٓع وت ايكطا٤ات ايعؿط يعبس اهلل بٔ عبس انت َٔ٪ابٔ ايٛد, ٘ٝبتشكٝل
ٖٓا ٤اذتُكْ, ٞؿط زاض ايهتب ايعًُ, ١ٝبرلٚت ,يت,1/غٓ.ّ1998 ١
 -26نٓع انتعاْ ٞوت ؾطح سطظ ا٭َاْٚٚ ٞد٘ ايتٗاْ ٞٱبطاٖ ِٝبٔ عُط
ادتعدل, ٟبتشكٝل لطغً ٞغٝس عطبا, ٟٚطبعَ ١هتب ١أ٫ٚز ايؿٝذ
يًذلاخ,يت,1/غٓ.370/1,ّ2011 ,١
 -27ايٰي ٧ايفطٜس ٠وت ؾطح ايككٝس ٠يعبس اهلل ستُس بٔ اذتػٔ ايفاغٞ
,بتشكٝل كتاٍ ايس ٜٔستُس ؾطف ْ,ؿط/زاض ايكشاب ١يًذلاخ بڀٓڀا .
 -28احملهِ ٚاحملٝىت ا٭عٌتِ ٭ب ٞاذتػٔ عً ٞبٔ إزلاع ٌٝبٔ غٝسٙ
بتشكل :عبس اذتُٝس ٖٓساْ,ٟٚؿط :زاض ايهتب ايعًُ – ١ٝبرلٚت
,يت,1/غٓ.ّ 2000 ١
 -29ادلستنًن يف القراءات العشر أليب طاىر بن سوار ،بتحقيق مجال الدين زلمد شرف
،طبعة دار الصحابة للرتاث – طنطا -سنة 2222م.
َ -32عذِ زٜٛإ ا٭زب ٭ب ٞإبطاٖ ِٝإغشام بٔ إبطاٖ ِٝبٔ اذتػؽت
ايفاضاب ,ٞبتشكٝل :ألتس شتتاض عُط,طبع٪َ :١غػ ١زاض ايؿعب –
ايكاٖط, ٠غٓ.169/,3ّ 2003 ١
َ -27عطل ١ايجكات َٔ ضداٍ أٌٖ ايعًِ ٚاذتسٜح  َٔٚايهعفاٚ ٤شنط
َصاٖبِٗ ٚأخباضِٖ ٭ب ٞاذتػٔ ألتس بٔ عبس اهلل بٔ قاحل ايعذً ٢بتشكل:
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عبس ايعً ِٝعبس ايعٌت ِٝايبػت ٟٛايٓاؾطَ :هتب ١ايساض  -انتس ١ٜٓانتٓٛض– ٠
ايػعٛز,١ٜايڀبع :١ا٭ٚؾت.ّ1985 ,
َ -31عطل ١ايكطا ٤ايهباض عً ٢ايڀبكات ٚا٭عكاض يٲَاّ اذتالٍت ستُس بٔ
التس ايصٖيب ,بتشكٝل ستُس سػٔ ستُس ,طبع ١زاض ايهتب ايعًُ١ٝ
,برلٚت –يبٓإ ,يت,1/غٓ.ّ1997 ١
 -32ايٓؿط وت ايكطا٤ات ايعؿط ٫بٔ ادتعض ٟبتشكٝل ظنطٜا عُرلات ,طبع١
زاض ايهتب ايعًُ, ١ٝبرلٚت -يبٓإ يت,2/غٓ .152/1,ّ2002 ١ا٭عّ٬
رترل ايس ٜٔبٔ ستُٛز بٔ ستُس بٔ عً ٞبٔ لاضؽ ,ايعضنً, ٞايٓاؾط:
زاض ايعًِ يًُٜ٬ؽت,ايڀبع :١يت ,15/غٓ.ّ 2002 ١
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بصه اهلل الرمحً الرحًه

جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

حبح بعيىاٌ :

يف القرآن اليوم اآلخر الكريم
 .:بله آ:م أحم :الوحي:و
رمضاٌ ٍ1434ـ  /يىلًى 2013و
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ًَدل ايبشح
تعسزت َػُٝات اي ّٛٝاٯخط وت ايكطهٕ ايهط ِٜبكٛض ٠نبرلٚ ٠بعسز
ٚالط ٚشيو َٔ ب٬غ ١ايكطهٕ ايهطٚ ِٜق ٠ٛبٝاْ٘ ٚب٬غت٘ ٚإعذاظ ٫ٚ .ٙختف٢
ذتهځِ اٱشلٚ ١ٝانتكاقس ايطباْٚ ١ٝايس ٌ٥٫ايبٝاْ ١ٝوت ٖصا ايتعسز ٚا٭زلا٤
ا ٹ
ايهجرل ٠يؿٚ ٤ٞاسس ٖ ٛاي ّٛٝاٯخط ٖٚ ,صا َٔ إعذاظ ايكطهٕ ٚلكاست٘ لا٫غِ
انتعؽت وت انتعٓ ٢ايص ٟسلًت٘ اٯٚ ١ٜايػٝام ايعاّ يٰٜات ٜٓاغب٘ اغِ َٔ أزلا٤
اي ّٛٝاٯخطْ ٫ ,ػتڀٝع إٔ ْهع انتػُ ٢اٯخط َهاْ٘ ٜٓ ٫ٚ ,بغ , ٞيٓا شيو
ٖٚصا نً٘ ٚغرل ٙز٫ي ١عً ٢قسم ٚإعذاظ ٖصا ايكطهٕ ايهط.ِٜ
ٚيهٌ َا شنطْا ضأٜٓا إٔ ْأت ٞبٗص ٙا٭زلا ٤يً ّٛٝاٯخط وت ث٬خ ستاٚض
ٚٚنٻشٓا يهٌ ستٛض انتػٛغات اييت ضأٜٓاٖا يٝشٌُ نٌ ستٛض َٔ ٖص ٙاحملاٚض
ايج٬ثَ ١ذػُٽ ٢قتٝٿع ٙعٔ ا٭خطٜات ٚشيو بكف ١أً ٚتطف ٜٓاغب٘.
ٚاخذلْا يهٌ ستٛض عٓٛاْاڄ ٜٓاغب٘  َٔٚثِ ا٭زلا ٤اييت تٓاغب٘ َٔ أزلا ٤ايّٛٝ
اٯخط.
لٓذس احملٛض ا٭ ٍٚحتت َػُ : ٢أزلا ٤يً ّٛٝاٯخط َأخٛش َٔ ٠ايٌتطف
ايعَاْ.ٞ
ٚاحملٛض ايجاْ ٞحتت َػُ : ٢أزلا ٤يً ّٛٝاٯخط َأخٛش َٔ ٠ايٌتطف انتهاْ.ٞ
ٚاحملٛض ايجايح حتت َػُ : ٢أزلا ٤يً ّٛٝاٯخط َأخٛش ٠هتا لٗٝا َٔ تٌٜٗٛ
ٚتطٖٝب ٚؾسا٥س ْ ٫سع ٞأْٓا أسكٓٝا نٌ انتػُٝات يً ّٛٝاٯخط وت ٖصا ايبشح
ٚيهٔ ادتٗسْا إٔ ضتك ٞبعهٗا ثِ بٓٝٻا هضا ٤بع

أ ١ُ٥ايتفػرل وت نٌ اغِ َٔ

ٖص ٙا٭زلا.٤

انتكسَ١
اذتُس هلل ضب ايعانتؽت ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢خامت ا٭ْبٝاٚ ٤انتطغًؽت,
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غٝسْا ستُس ٚعً ٢هي٘ ايڀٝبؽت ايڀاٖط. ٜٔ
اذتُس هلل تعاؾت ايص ٟدعٌ اذتٝاٚ ٠انتٛت ٚايٓؿٸٛض  ,لتعٸُط اذتٝا ٠ايسْٝا بايعٌُ
ٚايهػب ٚايػٸع ,ٞثِ ختتِ بانتٛت ٚاذتٝا ٠ايدلظخ , ١ٝثِ ٜه ٕٛادتُع
ٚاذتػاب ٚادتعا ّٜٛ ٤ايكٝاَ.١
ٜبعح ايٓاؽ ٚعتاغب ٕٛلٝذاظ ٣أٌٖ اٱسػإ باذتػٓٚ , ٢أٌٖ اٱغا٠٤
 ,بايػ ١٦ٝلذعا ٤غ١٦ٝٺ غ١٦ٝڅ َجًٗا  ,لٝتفهٸٌ اهلل تعاؾت عًٜ َٔ ٢ؿا َٔ ٤عبازٙ
بانتغفطٚ ٠ايطلتٜٓٚ , ١اٍ ايص ٜٔنفطٚا ٚمل ٜٴكسقٛا ايطغٌ عً ِٗٝايػٜٓ ّ٬اشلِ
ايعصاب ؿتا نػبت أٜس.ِٜٗ
لاٱقتإ باي ّٛٝاٯخط ضنٔ َٔ أضنإ اٱقتإ.
ٚاذتسٜح عٔ اي ّٛٝاٯخط ٚايبعح ٖ ٛسسٜح عٔ
اذتػاب ٚايجٛاب ٚايعكاب َٚ ..ا أعسٸ اهلل تعاؾت يًَُٓ٪ؽت وت ادتَٓٚ .. ١ا أعسٸ اهلل
تعاؾت يًهالطٚ ٜٔانتٓالكؽت وت ايٓاض.

أغباب ٚأٖساف اختٝاض ايبشح :
 اٱقتإ باي ّٛٝاٯخط ضنٔ َٔ أضنإ اٱقتإ. ٜذلتب عً ٢ايتكسٜل باي ّٛٝاٯخط إٔ ٜعٌُ اٱْػإ ؿتا أَط ب٘ اهلل تعاؾت َٔلعٌ ارترلات ٜٚتذٓب انتٓهطات.
 -نجط ٠انتهصٿبؽت باي ّٛٝاٯخط ٜفط

عًٓٝا إٔ ْك ّٛبٛادب ايسعٚ ٠ٛاٱضؾاز.

 ضتتاز يهجرل َٔ انتٛعٌتٚ ١ايتٛدٚ ٘ٝا٭َط بانتعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ انتٓهط. -بع

انتَٓ٪ؽت باي ّٛٝاٯخط ٜٗ ٫تُ ٕٛبايعٌُ ي٘ ؿتا ٜػتشك٘ َٔ دٗسٺ ٚظٖسٺ.
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 بٝإ ا٭زي َٔ ١ايكطهٕ ٚاذتسٜح . ْطدٛا ايجٛاب ٚا٭دط عٓس اهلل عع ٚدٌٻ َ .ع اٱغٗاّ بٗصا ادتٗس وت إثطا٤انتهتب ١اٱغ.١َٝ٬
أُٖ ١ٝايبشح َٚؿهًت٘
* ٜعاجل ايبشح بع

ايككٛض وت ايسعٚ ٠ٛاٱضؾاز ٚايتٛد.٘ٝ

* ٖٓايو َؿهً ١نبرل ٠وت عٌُ بع

انتَٓ٪ؽت باي ّٛٝاٯخط ٚتككرلِٖ ,

نأِْٗ ْػٛا شيو اي.ّٛٝ
* ايغفًٚ ١عسّ اٖ٫تُاّ بايعٌُ نتا بعس انتٛت عٓس بع

انتَٓ٪ؽت ٜفط

عًٓٝا

ايتٛاق ٞباذتل ٚايتٛاق ٞبايكدل.
َٓٗر ايبشح :
انتٓٗر انتتبٻع وت ٖصا ايبشح ٖ ٛانتٓٗر ايٛقف ٞا٫غتكطاٚ ٞ٥ايتشً .ًٞٝثِ ْععٚ
اٯٜات إؾت غٛضٖا ٚطتطٿز ا٭سازٜح َٔ ٌَتاْٿٗا َٚكازضٖا.
ْٓٚػب ايتفاغرل إؾت أقشابٗا َع بٝإ َطادعٗا.
ايسضاغات ايػابك ١سَٛ ٍٛن ٛايبشح :
 ٫غتً ٛنتاب َٔ نتب ايتفػرل عٔ اذتسٜح عٔ اي ّٛٝاٯخط َٚا لَٔ ٘ٝ
أٖٛاٍ عٌتاّ َٚ .ا ٜذلتب عً ٢اٱقتإ ب٘ َٔ ْعَ ِٝكٚ ِٝدٓٚ ١غطٚض ٚنطاَ١
ٚإنطاّ ٚنصيو َا ٜذلتب عً ٢ايهفط باي ّٛٝاٯخط َٔ خٛف ٚعصاب ٚؾكا٤
َٚكرل بٝ٦ؼڈ وت لتٚ ِٝعصاب َك.ِٝ
 ٫أزع ٞأْٻي أٜ َٔ ٍٚهتب وت ٖصا انتٛنٚ ٛايص ٖٛ ٟضنٔ َٔ
أضنإ اٱقتإ.
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ٖٝهٌ ايبشح:
ايفكٌ ا٭ : ٍٚايبعح ٚاي ّٛٝاٯخط.
ايفكٌ ايجاْ : ٞأزلا ٤يً ّٛٝاٯخط َأخٛش َٔ ٠ايٌتطف ايعَاْ.ٞ
ايفكٌ ايجايح  :أزلا ٤يً ّٛٝاٯخط َأخٛش َٔ ٠ايٌتطف انتهاْ.ٞ
ايفكٌ ايطابع  :أزلا ٤يً ّٛٝاٯخط َأخٛش ٠هتا ظتط ٟل َٔ ٘ٝأسساخ ضٖٝب١
ٚؾسا٥س ٚأٖٛاٍ.

الفصل األول
البعث واليوم اآلخر
املبخح األول  :حكه وأدلُ اإلمياٌ بالًىو اآلخر :
اإليماف باليكـ اآلخر ركف مف أركاف اإليماف التي أثبتيا القرآف الكريـ

األمة.
ككذلؾ السنة المطيرة  ,كأجمعت عميو َّ
تعريف اإليمان :

"اإليماف في المغة التصديؽ  .كاإليماف في لساف الشرع  :ىك

التصديؽ بالقمب كالعمؿ باألركاف" 1

اإليماف باليكـ اآلخر في قكلو تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﮊ

2

 - 1صحيح مسلم شرح النووي – ج  – 1ص .146
 - 2سورة البقرة – اآلية .62
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النحؿ جميعان إلى اإليماف
في ىذه اآلية دعا ا﵀ تعالى أصحاب الممؿ ك ٌ
الصادؽ با﵀ كباليكـ اآلخر ك إخبلص العمؿ ﵀ تعالى فقاؿ[ .مف آمف با﵀

كاليكـ اآلخر] مف آمف مف ىذه الطكائؼ إيمانان صادقان فصدؽ ا﵀ كأيقف باآلخرة

[ .كعمؿ صالحان] في الدار الدنيا[ .فميـ أجرىـ عند ربيـ كال خكؼ عمييـ كال
ىـ يحزنكف] ليس عمييـ خكؼ في اآلخرة كال يحزنكف حيف يحزف المقصركف

عمى تضييع العمر"

1

قاؿ تعالى  :ﮋ ﭑ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾.2
" في ىذه اآلية يبيف ا﵀ تعالى  :ليس فعؿ الخير كعمؿ الصالح محصك انر في
الصبلة .كلكف البر الصحيح اإليماف با﵀ كاليكـ اآلخر كالمبلئكة كالكتب

كالرسؿ" 3فاإليماف باليكـ اآلخر إذان ىك ركف مف أركاف اإليماف كما جاء في

القرآف الكريـ.

السنة النبكية ىي الشارحة لكتاب ا﵀ تعالى كالمبينة لو كال يكتمؿ أمر

مف أمكر الديف إال بعد أف يجمع ما بيف القرآف الكريـ كالحديث النبكم " .عف

عمر بف الخطاب رضي ا﵀ عنو في حديث جبريؿ عميو السبلـ قاؿ  :فاخبرني
عف اإليماف  ,قاؿ  :أف تؤمف با﵀ كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر كتؤمف

كشره".4
بالقدر خيره ِّ

كضَّح الحديث َّ
ركف مف أركاف اإليماف  .فيك تصديؽ
أف اإليماف باليكـ األخر ه
باليكـ اآلخر كعمؿ كاستعداد لو بالعمؿ الصالح.

 1صفوة التفاسًن م – 1ص  – 63زلمد علي الصابوين.
 - 2سورة البقرة – اآلية .177
 - 3صفوة التفاسًن م  – 1ص .117
 - 4رواه مسلم .
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املبخح الجاىٌ  :احلصاب والعكاب والجىاب
ا﵀ سبحانو كتعالى خمؽ اإلنساف في ىذه الدنيا ليعمرىا كيتزكد منيا
لآلخرة .فالمؤمف يعيش حياتو في طاعة ا﵀ عز كجؿ  ,يأتمر بأمر ا﵀ تعالى

عمى منيج اإلسبلـ .أما الكافر كالمنافؽ يتمتعاف فييا كما تعيش األنعاـ ؛ ذلؾ

َّ
ألف المؤمف باليكـ اآلخر يستعد لمحساب كيؤمف بالثكاب كالعقاب فيعمؿ لما بعد
يضيعكف أعمارىـ في الميك
المكت  ,بينما الكفار الذيف ال يؤمنكف بالبعث ٌ
كالمعب كاألكؿ كالشرب كالتفاخر كالتكاثر حتى إذا حضر أحدىـ المكت كانت
حصيمة أعمالو كسراب بقيعة .كىـ في غفمة كانكار كاعراض عف اإلسبلـ.
قاؿ تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ

1

كجاء في الحديث[ :عف أنس رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى

ا﵀ عميو كسمـ " :بعثت أنا كالساعة كياتيف"].2

كفي سكرة األنبياء كذلؾ كرد قكلو تعالى :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮊ

3

قكلو تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ "
عاـ في جميع الناس كاف كاف المشار إليو في ذلؾ الكقت كفار قريش[كىـ في

غفمة معرضكف] يريد الكفار".4

 - 1سورة األنبياء – اآلية .1
 - 2رواه البخاري ومسلم.
 - 3سورة األنبياء – اآلية .47
 - 4تفسًن ابن عطية – ص .1274

61

كرد ذكر الحساب كالثكاب كالعقاب في القرآف في كثير مف اآليات
ُّكر كنجد مثاالن لذلؾ في سكرة الزلزلة  [" .ﭪ] تحركت كرجَّت رجان عنيفان
كالس ى
[ﭰ] مكتاىا .كأخرجت ما في باطنيا ليكـ الحساب كالجزاء[ .ﭸ ﭹ
و
يكمئذ بما عمؿ عمييا مف و
خير أك شر[ .ﮁ ﮂ ﮃ ]
] تخبر األرض
يخرجكف مف قبكرىـ إلى المحشر متفرقيف مف أقطار األرض [ﮄ ﮅ ]
1

ليرييـ ا﵀ تعالى ثكاب أعماليـ"

َّحت بجبلء ما يحدث لؤلرض كما عمييا كما بداخميا مف
سكرة الزلزلة كض ى
زالزؿ كتغييرات ككنية كثيرة .كما يصاحب ذلؾ مف أىكاؿ كأحكاؿ.
كفي الحديث  ":عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ  :ق أر رسكؿ ا﵀ صمى

ا﵀ عميو كسمـ[ﭷ ﭸ ﭹ ] ثـ قاؿ :أتدركف ما أخبارىا؟ قالكا  :ا﵀

عبد أك و
كرسكلو أعمـ  .قاؿ  :فإف أخبارىا أف تشيد عمى كؿ و
أمة بما عمؿ عمى

ظيرىا تقكؿ  :عممت كذا ككذا في يكـ كذا ككذا فيذه أخبارىا".2
املبخح الجالح  :ما أعدَّ اهلل للنؤميني يف اجليُ :

ا﵀ سبحانو كتعالى كصؼ لنا الجنة في القرآف الكريـ كدعا إلييا كرَّغب
فييا ك َّ
أعدىا كجيزىا لممؤمنيف.
قاؿ تعالى :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﮊ

3

 1مفاتح فهم القرآن للشيخ أمحد علي اإلمام – ص .599
 - 2رواه الرتمذي -.التخريج
 - 3سورة الكهف – اآليات [.]128 - 127
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كفي الحديث " عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ  :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى
فإنو كسط َّ
ا﵀ عميو كسمـ :إذا سألتـ ا﵀ فاسألكه الفردكس َّ
الجنة كأعمى الجنَّة
تفجر أنيار َّ
الجنة "
كفكؽ عرش الرحمف كمنو ٌ

1

كجاءت أحاديث كثيرة تبيِّف ما ِّ
أعد ا﵀ تعالى لعباده المؤمنيف في الجنة.
فالبشريات كثيرة نجدىا في القرآف الكريـ كفي األحاديث النبكية .فالمؤمنكف في
شكؽ لمقاء ربيـ كاكرامو كرضكانو كجنتو.
كفي الحديث  :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ  :قاؿ رسكؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو كسمـ  " :قاؿ ا﵀ تعالى  :أعددت لعبادم الصالحيف ما ال عيف
نفس ما
رأت كال أذف سمعت كال خطر عمى قمب بشر كاقرءكا إف شئتـ [فبل تعمـ ه

اء بما كانكا يعممكف] 3"2كىذه اآلية في سكرة السجدة
أخفى ليـ مف قرة أعيف جز ن
جاءت بعد اآليات التي بينت صفات كأخبلؽ المؤمنيف الذيف تتجافى جنكبيـ

عف المضاجع كيدعكف ربيـ خكفان كطمعان فجاءتيـ ىذه البشارة بما َّ
أعد ا﵀ ليـ
في الجنة مف اإلكراـ كالنزؿ.

املبخح الرابع  :ما أعدَّ اهلل للكافريً وامليافكني يف اليار :

 - 1رواه البخاري ومسلم -.التخريج
 - 2سورة السجدة – اآلية 17
 - 3متفق عليو
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القرآف الكريـ يجمع في خطابو بيف البشارة بالخير كالترغيب كبيف
أعد ا﵀ تعالى لممؤمنيف
اإلنذار كالترىيب .فإذا حدثنا القرآف الكريـ َّ
عما ٌ
كالصالحيف مف جنات كنير كسبلـ كعيش كىناء كسعادة .يحدثنا كذلؾ عما
و
عذاب كسعير كشر مستطير كخكؼ كصياح
ينتظر الكافريف كالمنافقيف مف
ككعيد شديد.
قاؿ تعالى  :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ

1

"يجمع الفريقيف الكافريف كالمنافقيف في نار جينـ في اآلخرة َّ
ألف المرء مع
مف أحب كىذا الكعيد منو تعالى لمتحذير مف مخالطتيـ كمجالستيـ" 2ففي اآلية
بياف لما َّ
أعد ا﵀ تعالى لمكافريف كالمنافقيف في اليكـ اآلخر مف العذاب في النار
 .كفييا تحذير لممؤمنيف مف مكاالة الكافريف كالمنافقيف.
كفي الحديث َّ
":إف أىكف أىؿ النار عذابان يكـ القيامة .لرج هؿ يكضع في
أف أحدان ُّ
أخمص قدميو جمرتاف يغمي منيا دماغو .ما يرل َّ
أشد منو عذابان كاٌنو
ألىكنيـ عذابان ".3

كقد كصؼ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ ح اررة كفظاعة نار جينـ كشدة
حرىا مقارنة بالنار التي يستخدميا بنك آدـ اليكـ كيكقدكنيا .كما جاء في
الحديث ":نار بني آدـ التي يكقدكف جزهء مف سبعيف جزوء مف نار جينـ".4
 1سورة النساء – اآلية .142
 2صفوة التفاسًن للصابوين – رللد  – 1ص .312
 - 3متفق عليو.
 - 4رواه البخاري.
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كنحف نعكذ با﵀ تعالى مف نار جينـ  .بؿ كنعكذ با﵀ مف نار بني آدـ التي
نكقدىا لطيي طعامنا كشرابف
الفصل الثاني
أمساء لليوم اآلخر مأخوذة من الظرف الزماني
املبخح األول  :يىو احلصرَ :
قاؿ تعالى  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﮊ

1

كفي الحديث ":عف أبي و
سعيد الخدرم رضي ا﵀ عنو قاؿ  :قاؿ رسكؿ ا﵀

النار َّ
الجنة الجنَّة كأىؿ َّ
صمى ا﵀ عميو كسمـ  :إذ دخؿ أىؿ َّ
النار يجاء بالمكت
َّ
كأنو كبش أممح فيكقؼ بيف الجنة كالنار فيقاؿ يا أىؿ الجنة ىؿ تعرفكف ىذا

فيشرفكف كينظركف كيقكلكف نعـ ىذا المكت ككميـ قد رآه  .ثـ يقاؿ يا أىؿ النار

ىؿ تعرفكف ىذا ؟ فيشرفكف كينظركف كيقكلكف  :نعـ ىذا المكت .ككميـ قد رآه

 .فيؤمر بو فيذبح  ,فيقاؿ  :يا أىؿ الجنَّة خمكد فبل مكت كيا أىؿ النار خمكد
فبل مكت  .ثـ ق أر رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ [ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ] كأشار بيده كقاؿ " :أىؿ الدنيا في غفمة".2

كفي ىذا الحديث شرح كبياف كتكضيح ليكـ الحسرة كىك مف أسماء اليكـ اآلخر
كما تقدـ  .فيتحسر أىؿ النار ألنيـ كانكا يأممكف أف يمكتكا فيرتاحكا مف

العذاب.

 - 1سورة مرًن – اآلية .39
 - 2رواه البخاري ومسلم.
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املبخح الجاىٌ  :يىو احلعر :
قاؿ تعالى ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮊ

1

خركج الدابة مف العبلمات الكبرل الدالة عمى الساعة أك القيامة[" .كاذا كقع

القكؿ عمييـ] ىذا بياف لمف يككف بيف يدم الساعة أم  :إذا قرب نزكؿ العذاب
كقياـ الساعة كحاف كقت عذاب الكفار [ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ]..

أخرجنا ليـ دابة األرض تكمـ الناس كتناظرىـ كتقكؿ مف جممة كبلميا  :أال

لعنة ا﵀ عمى الظالميف الذيف ال يصدقكف كال يؤمنكف بآيات ا﵀ كخركج الدابة
مف أشراط الساعة كخركجيا حيف ينقطع الخير كال يؤمر بمعركؼ كال ينيى عف

منكر كال يبقى منيب كال تائب".2

كفي الحديث َّ
":إف أكؿ اآليات خركجان طمكع الشمس مف مغربيا كخركج

ضحى كأيتيما كانت قبؿ صاحبتيا فاألخرل عمى إثرىا
الدابة عمى الناس
ن
3
قريبان"

كقكلو تعالى :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ يعني كأذكر يكـ نجمع لمحساب
أمة مف األمـ جماعة كزمرة [ﮝ ﮞ ﮟ ] مف الجاحديف
كالعقاب مف كؿ َّ
كالمكذبيف بآياتنا كرسمنا [ﮠ ﮡ ] فيـ يجمعكف كيساقكف بعنؼ"

4

ىذه المشاىد العظيمة كاليائمة كالرىيبة ينقميا لنا القرآف الكريـ كذلؾ ترىيبان مف
 - 1سورة النمل – اآليات []83 - 82
 - 2صفوة التفاسًن – للصابوين – اجمللد الثاين – ص .419
 - 3رواه مسلم.
 - 4صفوة التفاسًن – م – 2ص .422
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ذلؾ اليكـ  -يكـ الحشر -يكـ القيامة لنتبع الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كنؤمف
بو.
املبخح الجالح  :يىو البعح :
قاؿ تعالى :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯﮰﮱ ﮲﮳ ﮴﮵﮶﮷﮸﮹ ﮺ ﮻
﮼﮽﮾﮿﯀ﮊ

1

قاؿ تعالى  :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮊ يقسمكف لجاجان منيـ
كنشك انز عمى ما العمـ ليـ بو َّأنيـ ما لبثكا تحت التراب غير ساعة ىذا اتباع
لتخيميـ الفاسد كنظرىـ في ذلؾ الكقت عمى ما كانكا في الدنيا يبتغكف فيؤفككف
الحؽ أم :يصرفكف .كقيؿ :المعنى :ما لبثكا في الدنيا غير ساعةَّ .
كأنيـ
عف
ٌ

استقمكىا لما عاينكا أمر اآلخرة". 2

قكلو تعالى :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮊ
أم :كقاؿ العقبلء مف أىؿ اإليماف كالعمـ ردان عمييـ كتكذيبان ليـ  :لقد مكثتـ
فيما كتبو ا﵀ في سابؽ عممو إلى يكـ البعث المكعكد – فيذا يكـ البعث الذم
كنتـ تنكركنو .كلكنكـ لـ تصدقكا بو لتفريطكـ في طمب الحؽ كاتباعو ..في ذلؾ

 - 1سورة الروم – اآليات []57 - 56 – 55
 - 2تفسًن ابن عطية – ص .1482
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اليكـ ال ينفع الظالميف إعتذارىـ"

1

ىذا شأف كحاؿ الظَّممة كالكفرة في أخذىـ األمكر بسطحية كال مباالة .فحيف
جاءتو الرسؿ في الدنيا استكبركا عمييـ ككذبكىـ كلـ يتبعكىـ  .حتى جاءىـ
المكت .كحيف قامكا مف القبكر يكـ القيامة يرجعكف إلى خياالتيـ السَّقيمة
فيكابركف كيظنكف أنيـ ما لبثكا في مكتيـ غير ساعة.
ال  :يىو الديً  -ثاىًا  :يىو الفصل :
املبخح الرابع  :أو ً
ىذاف المسمياف لميكـ اآلخر  :يكـ الديف ك يكـ الفصؿ  .نجدىما في
سكرة الصافات :
قاؿ تعالى :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﮊ

2

اآليات التي سبقت ىذه اآليات مف سكرة الصافات ِّ
تكضح كتبيف ما كاف
عميو الكفرة مف سخرية برسميـ كاستيزاء  ,كاتياميـ ألنبيائيـ بالسحرة ك َّ
أف ما
جاءكا بو ىك السحر المبيف كىـ في غفمة معرضكف عف البياف كالمعجزات
الكاضحات التي تدؿ عمى البعث كالنشكر.
قكلو تعالى :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮊ كاالستفياـ
لئلنكار كاالستيزاء  ..أم إذا أصبحت ػ أجسادنا بالية كتفتَّتت أجزاؤىا إلى تراب

 - 1صفوة التفاسًن – م – 2ص .484 – 483
 - 2سورة الصافات – اآليات قم [.]21 - 22
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كعظاـ سكؼ نبعث؟ أك آباؤنا األكلكف كذلؾ يبعثكف يعنكف َّ
أف آباؤىـ أقدـ.
كىذا زيادة في االستبعاد لؤلمر[ .قؿ نعـ] أ ً
يمر رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ
أف يجيبيـ بنعـ كأنتـ داخركف يعني كأنتـ صاغركف[ .فإنما ىي زجرة كاحدة]
أم :كما ىي إال صيحة كاحدة ينفخ فييا إسرافيؿ في الصكر لمقياـ مف القبكر.
ك الزجرة  :الصيحة كىي النفخة الثانية.
و
بعض ثـ
[ﯣ ﯤ ﯥ] فإذا ىـ قياـ في أرض المحشر ينظر بعضيـ إلى
يخبرىـ ا﵀ تعالى عف حسرتيـ كندامتيـ عند معاينتيـ أىكاؿ القيامة[ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ] أم يا حسرتنا كىبلكنا ىذا يكـ الجزاء كالحساب كتقكؿ ليـ
المبلئكة عمى سبيؿ التكبيخ كالتقريع[ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ] أم
 :ىذا يكـ الفصؿ بيف الخبلئؽ الذم كنتـ تنكركنو كتكذبكف بو" .1ىذا ىك
المصير الذم قررتو اآليات لممكذبيف باليكـ اآلخر كالكافريف بالبعث كالنشكر
كالمكذبيف بالجزاء كالحساب .كمصيرىـ ىك أف يحشركا ثـ يساقكا إلى طريؽ
الجحيـ كأف يسألكا سؤاؿ تكبيخ كتبكيت ما لكـ ال تناصركف كأيف آليتكـ التي
كنتـ تعبدكنيا مف دكف ا﵀ ؟! ىؿ ستنصركـ ؟! أيف ىي اآلف ؟!
املبخح اخلامض  :يىو احلصاب :
يكـ الحساب يكـ يجازل فيو الناس كيحاسبكف عمى أعماليـ كالكفار الذيف
ينكركف البعث كالقيامة كاليكـ اآلخر ينكركف الحساب كال يصدقكف َّ
بأف ىنالؾ

 - 1صفوة التفاسًن – م  – 3ص.32
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يكـ يحاسب كيجازل فيو الناس فكفرىـ بالحساب يجعميـ ال يحسنكف عمبلن مف
أجؿ الحساب كانما يعيشكف حياتيـ كاألنعاـ يأكمكف كيتمتعكف .قاؿ تعالى ﮋ
ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱﭲﮊ
عز َّ
" لما ىدد فرعكف مكسى عميو السبلـ بالقتؿ استعاذ با﵀ َّ
كجؿ مف كؿ
متعظِّـ عف اإليماف با﵀ غير مؤمف بالبعث ك ُّ
النشكر"

2

يقكؿ فرعكف لقكمو في اآليات التي سبقت ىذه ذركني أقتؿ مكسى حتى
ال يفسد في األرض أك يصرفكـ عف عبادتي  .كفرعكف يخاؼ عمى ممكو
كعرشو كيتظاىر أماـ قكـ بأنَّو يستشيرىـ كيأخذ برأييـ..
"[كقاؿ مكسى إني عذت بربي كربكـ] أم ِّ :إني استجرت با﵀ كاعتصمت بو
ليحفظني [ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ] أم :مف كؿ جبار عنيد متكبر
عف اإليماف با﵀ ال يصدؽ باآلخرة .كلـ يذكره باسمو ليشمؿ فرعكف كغيره
كليككف فيو كصؼ لغير فرعكف بذلؾ الكصؼ القبيح".3
نبلحظ أف فرعكف الضَّاؿ كالمفسد ك َّ
المدعي لمربكبية يحاكؿ أف يظير
لمرعية حرصو عمييـ كعمى مصمحتيـ فيك يحذرىـ مف مكسى عميو السبلـ
كأمثالو مف المصمحيف  ,كىك حاؿ الكثير مف المستكبريف الذيف يحكمكف الدكؿ
عز َّ
اليكـ بغير منيج ا﵀ َّ
كجؿ كىذا منيجيـ في صرؼ الرعية عف الدعاة
 - 1سورة غافر – اآلية .27
 - 2فتح القدير – للشوكاين – م  – 4ص .488
 - 3صفوة التفاسًن – م  – 3ص122
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1

كالمرشديف .ككما استعاذ مكسى عميو السبلـ بربو كاستجار نرل اليكـ الكثير مف
دعاة الحؽ في دكؿ الفراعنة يمكذكف بربيـ كيشككف إليو الظمـ كاالستكبار
مر التاريخ
كاالستبداد  .كىذه
صكر مف صكر الصراع بيف الحؽ كالباطؿ عمى ِّ
ه

كفي كؿ زماف كمكاف.

كنجد سمكل المؤمنيف في صبرىـ عمى دينيـ كايمانيـ بما ليـ عند ا﵀
تعالى مف الكرامة كاإلك ارـ يكـ يكفى الصَّابركف أجرىـ بغير حساب.
عز َّ
":إف ا﵀ َّ
كفي الحديث َّ
كجؿ يدني المؤمف فيضع عميو كنفو كيستره مف
الناس  .كيقرره بذنكبو كيقكؿ لو :أتعرؼ ذنب كذا ككذا أتعرؼ ذنب كذا ككذا .
حتى إذا قرره بذنكبو كرأل في نفسو َّأنو قد ىمؾ قاؿ  :سترتيا عميؾ في الدنيا
أما الكفَّار كالمنافقكف فيقكؿ
كاَّني أغفرىا لؾ اليكـ ثـ يعطى كتاب حسناتو .ك َّ
األشياد  :ىؤالء الذيف كذبكا عمى ربِّيـ أال لعنة ا﵀ عمى الظالميف"

1

كقاؿ تعالى :ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚﭛﮊ

2

فما داـ ىنالؾ يكـ لمحساب يجازل فيو المحسف عمى إحسانو كيحاسب المسيء
عمى إساءتو فبل ظمـ كال ضياع لصبر الصابريف مف المؤمنيف.

 1واه البخاري.
 - 2سورة إبراىيم – اآليات [.]43 – 42
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كجاء في اآليات التي تمت ىذه اآلية مسميات لميكـ اآلخر بصيغ متعددة منيا
قكلو تعالى :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ
ِّ
المتحزبكف عمى األنبياء"
"أم مثؿ أياـ العذاب التي عذب بيا
كقكلو تعالى :ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ

1

2

3

"يعني يكـ القيامة ألف الناس إذا أركا زلزلة األرض ينادم بعضيـ بعضان"

4

املبخح الصادط  :يىو الىعًد ويىو اخللىد ويىو اخلروج :
ىذه ثبلث مسميات لميكـ اآلخر تجدىا في سكرة "ؽ" ككما ىك التعبير القرآني
البياني الببلغي جاء كؿ مسمى يتناسؽ تمامان مع سياؽ اآليات السابقة
كالبلحقة.
قاؿ تعالى :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮊ

5

كقاؿ تعالى :ﮋ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﮊ
 - 1سورة غافر – اآلية .32
 - 2صفوة التفاسًن – م – 3ص.121
 -3سورة غافر – اآلية .32
 - 4ابن كثًن – م  – 4ص .79
 - 5سور ق – اآليات [.]21 - 22
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1

كقاؿ تعالى :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮊ

2

ىذه سكرة "ؽ" كشأنيا كما ىك شأف القرآف المكي تعالج أصكؿ العقيدة
اإلسبلمية :الكحدانية كالرسالة كالبعث .كنجد المحكر الذم تدكر حكلو ىذه
السكرة كطابعيا الخاص ىك البعث كالنشكر .بقياـ البرىاف الكاضح كالحجة
الدامغة مع ما اشتممت عميو آياتيا مف الترغيب كالترىيب بما أعد ا﵀ تعالى
لممؤمنيف في دار الكرامة" .كالجنة كبما تكعد ا﵀ عز كجؿ بو المكذبيف المنكريف
لمبعث كالنشكر كالحساب مف عذاب شديد لمكفار مف األمـ السابقة كفي ذلؾ
تحذير كتخكيؼ لكفار قريش.
يعيش اإلنساف في ىذه الحياة الدنيا كىك مراقب مف ا﵀ تعالى كىك العميـ
كمع عممو تعالى بحاؿ اإلنساف كعممو إال أنو ك ٌكؿ بو مبلئكة تكتب كتحصي
أعمالو مف خير أك شر حتى ينقضي عمر اإلنساف كيأتيو المكت.
" [ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ] أم :نفخ في الصكر نفخة البعث ذلؾ ىك اليكـ الذم كعد ا﵀
بر كاف أـ
الكفار بو بالعذاب[ .ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ] كجاء كؿ إنساف َّان
فاج انر كمعو ممكاف :أحدىما يسكقو إلى المحشر كاآلخر يشيد عميو بعممو  .لقد

 - 1سورة ق – اآلية []34
 - 2سورة ق -اآليات [.]42 - 41
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كنت أيُّيا اإلنساف في غفمة مف ىذا اليكـ العصيب"

1

ثـ تأتي اآليات بعد ىذه اآلية تكضح مصير كؿ كفَّار عنيد َّ
مناع لمخير
معتد جعؿ مع ا﵀ إليان آخر كأشرؾ كلـ يؤمف كيكحد ا﵀ تعالى.
ثـ تذكر اآليات التالية ليا حاؿ المؤمنيف الذيف آمنكا كصدقكا كعممكا
الصالحات .
قاؿ تعالى :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ أم  :قربت لممتقيف تقريبان غير
بعيد منيـ بحيث يشاىدكنيا كينظركف ما فييا مما ال عيف رأت كال أذف سمعت
كال خطر عمى قمب بشر [ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ] ىذا الذم تركنو مف
فنكف نعيميا ما تكعدكف ىذا لكؿ رجَّاع إلى ا﵀ بالتكبة كقيؿ :المسبِّح كقيؿ ىك
الذاكر ﵀ في الخمكة .كيذكر ذنكبو فيستغفر منيا .كالحافظ ألمر ا﵀ كلما
استكدعو ا﵀ مف حقو كنعمتو[ .كجاء بقمب منيب] راجع إلى ا﵀ مخمص
لطاعتو .كقيؿ :المنيب المقبؿ عمى الطاعة .يقاؿ ليـ [ﰖ ﰗﰘ ] أم:
بسبلـ مف ا﵀ كمبلئكتو .كبسبلمة مف العذاب كبسبلمة مف زكاؿ النعـ [ﰙ ﰚ
ﰛ ] سماه يكـ الخمكد؛ ألنَّو ال انتياء لو  .بؿ ىك دائـ أبدان[ .ﰡ ﰢ] مف
مرت ليـ في خياؿ".2
النعـ التي لـ تخطر ليـ عمى باؿ كال َّ

 - 1صفوة التفاسًن – م – 3ص .244
 - 2فتح القدير – م – 5ص .78 – 77
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نبلحظ أف القرآف الكريـ في كبلمو عف سكرة المكت  ,كىركب الناس
كخكفيـ كنفخة الصكرة كأىكاليا  ,كما يصاحبيا مف الصعاب  ,كاف المسمى
[يكـ الكعيد] .كفي اآليات التي تمت ذلؾ لما كاف الحديث ككاف الجديد في
التعبير القرآني عف الجنة كأنَّيا أزلفت كقربت مف المؤمنيف ككصفيـ باألكابيف
كالحافظيف ألمر ا﵀ كدينو كالخاشعيف الذيف يخشكف الرحمف بالغيب كبقمكب
منيبة كجمة كجاء اإلذف بالدخكؿ إلى الجنة بسبلـ كاف التعبير القرآني [ :يكـ
الخمكد]  ,كفي اآليات التي تمت ذلؾ جاء البياف القرآني بالتنبيو لمناداة المنادم
كسماع الصيحة مف نافخ الصكر بصكتيا الرىيب القكم عبَّر القرآف الكريـ عف
اليكـ اآلخر بقكلو تعالى﴿:يكـ الخركج﴾ .
"إقاؿ تعالى﴿ :كاستمع يكـ يناد المناد﴾ أم :استمع يا محمد النداء كالصَّكت
السكاء .كفيو
حيف ينادم إسرافيؿ مف مكضع قريب يصؿ صكتو إلى الكؿ عمى َّ
تيكيؿ كتفظيع حيف يقكؿ إسرافيؿ عميو السبلـ :أيتيا العظاـ البالية كالكصاؿ
المتقطعة كالمحكـ المتمزقة كالشعكر المتفرقة َّ
يأمركف أف تجتمعف لفصؿ
إف ا﵀
ٌ

القضاء كىي النفخة الثانية"

1

كقيؿ" :إسرافيؿ ينفخ كجبريؿ ينادم بالحشر"

2

 - 1صفوة التفاسًن  -م  – 3ص .248
 - 2الكشاف – م  – 4ص.35
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[ذلؾ يكـ الخركج] أم  :ذلؾ يكـ الخركج مف القبكر[ .إنا نحف نحي كنميت
كالينا المصير .يكـ تشقؽ األرض عنيـ سراعان] فيخرجكف مف القبكر مسرعيف
إلى مكقؼ الحساب استجابة لنداء المنادم"

1

املبخح الصابع  :يىو اجلنع ويىو التغابً :
في سكرة التغابف كرد اسـ يكـ الجمع كيكـ التغابف فسميت بو السكرة.
قاؿ تعالى" :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﮊ "2
سبحاف ا﵀ العظيـ  .ففي آية كاحدة يشار ليكـ القيامة كىك اليكـ اآلخر
باسميف ىما يكـ الجمع كيكـ التغابف.
قاؿ تعالى[ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ] أم :ليكـ القيامة فإنو يجمع فيو أىؿ
المحشر لمجزاء .كيجمع فيو بيف كؿ عامؿ كعممو كبيف كؿ نبي كأمتو كبيف كؿ
مظمكـ كظالمو [ﯵ ﯶ ﯷﯸ ] ذلؾ يعني َّ
أف يكـ القيامة ىك يكـ التغابف كىك
أنو يغبف فيو بعض أىؿ المحشر بعضان فيغبف فيو أىؿ الحؽ أىؿ الباطؿ فيغبف
فيو أىؿ اإليماف أىؿ الكفر .كأىؿ الطاعة أىؿ المعصية  .كال غبف أعظـ مف
الجنة كىؤالء َّ
النار .عند دخكؿ ىؤالء َّ
غبف أىؿ الجنَّة أىؿ َّ
النار  .فنزلكا منازليـ
التي كانكا سينزلكنيا لك لـ يفعمكا ما يكجب َّ
النار َّ .
فكأف أىؿ النار استبدلكا

 - 1صفوة التفاسيسر – م  – 3ص .248
 - 2سورة التغابن – اآلية .9
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الخير بالشر كالجيد بالردمء ك َّ
النعيـ  .بالعذاب كأىمو الجنة عمى العكس مف
ذلؾ.
يقاؿ غبف فبلنان  :إذا بايعتو أك شاريتو فكاف النقص عميو كالغمبة ,فالمغبكف
مف غبف أىمو كمنازلو في الجنة".1
"[يكـ الجمع] أم :كاذكركا ذلؾ اليكـ الرىيب – يكـ القيامة -الذم يجمع ا﵀
تعالى فيو الخبلئؽ كميا في صعيد كاحد لمحساب كالجزاء .يسمعيـ الداعي
كينفذىـ البصر[ .ﯵ ﯶ ﯷﯸ ] أم  :ذلؾ اليكـ الذم يظير فيو غبف الكافر
كخسارتو بتركو اإليماف كالغبف ىك أخذ الشيء بدكف قيمتو كيظير غبف كؿ
مؤمف بتقصيره في اإلحساف". 2
فاليكـ اآلخر ىك يكـ التغابف كىك يكـ الجمع فاألمر كاضح كفاضح عمى
الحؽ فيتحسر الجميع عمى عدـ
رؤكس األشياد  ,كقد كشؼ المستكر كظير
ٌ
العمؿ الصالح كاإلخبلص كالزيادة كاإلكثار مف الخير كسميت بو سكرة كاممة
ىي سكرة التغابف غير أننا نجد ىذا االسـ في غيرىا مف السكر.

 - 1فتح القدير – م  – 5ص.237
 - 2صفوة التفاسًن – م  – 3ص .393
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املبخح الجامً  :يىو الكًامُ :
كىك المسمى الشائع األكثر استخدامان لميكـ اآلخر .كسميت بو سكرة كاممة
ىي سكرة القيامة .كىي تعالج مكضكع البعث كالجزاء كاإليماف باليكـ اآلخر..
كتتحدث السكرة عف القيامة كأىكاليا كشدائدىا .كما يبلقيو الكافر في
اآلخرة كالسكرة كميا تصمح لمحديث عف اليكـ اآلخر َّ
كلكننا نكتفي بالكقكؼ عند
بعض اآليات الكاردة فييا.
قاؿ تعالى :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮊ  [" 1ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ] أم  :أقسـ بيكـ القيامة .يكـ الحساب
كالجزاء[ .كال أقسـ بالنفس المكامة] أم :بالنفس المؤمنة التقية التي تمكـ صاحبيا
عمى ترؾ الطاعات كفعؿ المكبقات :قاؿ المفسركف " [ال] لتأكيد القسـ كقد
اشتير في كبلـ العرب الزيادة [ال] قبؿ القسـ لتأكيد الكبلـ كأنَّو مف الكضكح
كالجبلء بحيث ال يحتاج إلى قسـ .كجكاب القسـ محذكؼ تقديره لتبعثف
كلتحاسبف دؿ عميو قكلو [:ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ] .أقسـ تعالى بيكـ القيامة
لعظمو كىكلو كأقسـ بالنفس التي تمكـ صاحبيا عمى التقصير في جنب ا﵀
كتستغفر كتنيب مع طاعتيا كاحسانيا  .كىي نفس المؤمف.2
قكلو تعالى [:ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ]
 - 1سورة القيامة – اآليات [.]3 - 1
 - 2صفوة التفاسًن – م  – 3ص .484

78

نزلت في عمر بف ربيعة كذلؾ َّأنو أتى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ
فقاؿ :حدثني عف يكـ القيامة متى يككف ككيؼ أمرىا كحاليا .فأخبره النبي
صمى ا﵀ عميو كسمـ بذلؾ .فقاؿ :لك عاينت ذلؾ اليكـ لـ أصدقؾ يا محمد كلـ
أؤمف بو أك يجمع ا﵀ ىذه العظاـ؟ فأنزؿ ا﵀ تعالى ىذه اآلية"

1

"قكلو تعالى [:ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ] أم :يسأؿ ىذا الكافر الفاجر عمى سبيؿ االستيزاء
كالتكذيب – متى يككف ىذا اليكـ يكـ القيامة؟ كىك سؤاؿ َّ
متعنت مستبعد لقياـ
الساعة. 2
[ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ] أم " إلى ا﵀ َّ
جؿ كعبل مساؽ العباد يجتمع عنده
األبرار كالفجار ثـ يساقكف إلى َّ
الجنة أك النار".

الفصل الثالث
أمساء لليوم اآلخر مأخوذة من الظرف املكاني
املبخح األول  :دار اآلخرَ :
قاؿ تعالى :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴﯵ ﯶﮊ

1

 - 1أسباب النزول للنيسابوري – ص .339
 - 2صفوة التفاسًن – م  – 3ص.485
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قكلو تعالى [:ﯧ ﯨ ﯩ ] اإلشارة لمتفخيـ كالتعظيـ أم :تمؾ الدار العالية
الرفيعة التي سمعت خبرىا كبمغؾ كصفيا ىي دار النعيـ الخالد السرمدم .التي
فييا ما ال عيف رأت كال أذف سمعت كال خطر عمى قمب بشر نجعميا لممتقيف
الذيف ال يريدكف التكبر كالطغياف كال الظمـ كالعدكاف في ىذه الحياة الدنيا".2
نبلحظ في السياؽ العاـ لآليات التي سبقت ىذه اآلية التي نحف بصدد
تكضيح معناىا َّ
أف اآليات السَّابقة تحدثت عف الطغاة .فبعد أف ذكرت قصة
قاركف كىي حالة تمثؿ الطغياف بالماؿ ,ثـ تمتيا قصة الطغياف بالجاه كالسمطاف
في قصة فرعكف مع سيدنا مكسى عميو السبلـ ,ليعقب ذلؾ مباشرة بيذه اآلية
[ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ] كفييا بشارة لمكسى
عميو السبلـ كالمؤمنيف معو.
"[ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ] أم :التجبُّر في األرض كاألخذ بغير الحؽ
كالبغي".3

املبخح الجاىٌ  :دار الكرار :
 - 1سورة القصص – اآلية .83
 - 2صفوة التفاسًن – م  – 2ص.447
 - 3فتح القدير – م  – 4ص.192
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قاؿ تعالي :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﮊ

1

ككما أسمفنا في حديثنا عف يكـ الحساب كيكـ األحزاب كيكـ التناد التي كردت
مسمياتيا في صدر سكرة غافر .كىي مسميات حسب الظرؼ الزماني فينا
االسـ مأخكذ مف الظرؼ المكاني.
" يقكؿ المؤمف لقكمو ممف تمرد كطغى كآثر الحياة الدنيا كلـ يؤمف برسكؿ
ا﵀ مكسى عميو السبلـ [ .ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ] أم  :قميمة زائمة
فانية عف قريب تذىب كتضمحؿ [ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ] أم :الدار التي
إما نعيـ كا َّما
ال زكاؿ ليا .كال انتقاؿ منيا كال ظعف عنيا إلى غيرىا بؿَّ .
جحيـ".2
"[ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ] أم :كاف الدار اآلخرة ىي دار االستقرار كالخمكد
فإما خمكد في النعيـ أك خمكد في الجحيـ.
التي ال زكاؿ ليا كال انتقاؿ منيا َّ
الجنة كالنار؛ َّ
كالمراد بذلؾ َّ
ألنيما ال يفنياف"

3

 - 1سورة غافر – اآليات .39
 - 2تفسًن ابن كثًن – م  – 2ص . 82
 - 3صفوة التفاسًن – م  – 3ص.123
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كعمى المسمـ أف يعمؿ لتمؾ الدار الباقية كدار االستقرار كالخمكد األبدم.
فيعد ليا العمؿ الصالح ك القربات الباقية التي يقدميا لحياتو األبدية في جنة
عرضيا السمكات كاألرض.

املبخح الجالح  :دار اخللد :

82

قاؿ تعالى :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ

1

"[فمنذيقف الذيف كفركا عذابان شديدان] ىذا كعيد لجميع الكفار كيدخؿ فييـ الذيف
جحدكا القرآف مف الكفَّار[ .ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ] أم :كلنجز َّينيـ في
اآلخرة جزاء أقبح أعماليـ التي عممكىا في الدنيا كىك الشرؾ .كقيؿ المعنى :
أنو يجازييـ بمساكمء أعماليـ ال بمحاسنيا كما يقع منيـ مف صمة األرحاـ
كاكراـ الضيؼَّ .
ألف ذلؾ باطؿ ال أجر لو مع كفرىـ[ .ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ] أم  :دار اإلقامة المستمرة التي ال انقطاع ليا[ .ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ] يجزكف جزاء بسبب جحدىـ بآيات ا﵀ .يعني القرآف يجحدكف أنَّو
مف عند ا﵀".2
َّ
لنذيقف ىؤالء الكفار المستيزئيف
" [ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ] أم :فكا﵀
بالقرآف عذابان شديدان ال يخؼ كال ينقطع[ .ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ] أم :
كلنجاز َّينيـ بشر أعماليـ كسيء أفعاليـ أسكأ كأقبح الجزاء[ .ذلؾ جزاء أعداء ا﵀
النار] ذلؾ العذاب الشديد الذم ىك أسكأ الجزاء .ىك نار َّ
جينـ كجزاء المجرميف
أعداء ا﵀ كرسكلو[ .ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ] ليـ في جينَّـ دار اإلقامة  .ال يخرجكف
منيا أبدان[ .ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ] أم :جزاء ليـ عمى كفرىـ بالقرآف
 - 1سورة فصلت – اآليات [.]28 - 27
 - 2فتح القدير – م – 4ص.514
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كاستيزائيـ بآيات الرحمف ؛ ألنيـ لما عممكا َّ
أف القرآف بالغ إلى حد اإلعجاز
خافكا إف سمعو الناس أف يؤمنكا بو فاخترعكا تمؾ الطريقة الفاسدة كذلؾ يدؿ
عمى أنيـ عممكا ككنو معج انز إالَّ َّأنيـ جحدكه حسدان" .1سبحاف ا﵀ فالكفار إذان ال
ِّ
يكذبكف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كيعممكف أف ما جاء بو ىك مف عند ا﵀
تعالى كلكنيـ يجحدكف ذلؾ كيستكبركف أف يسممكه قيادىـ كيتبعكنو كىؤالء ىـ
عماء كالقادة كالسادة ظنكا بجيميـ َّ
أف اإليماف يسمبيـ السِّيادة كالزعامة.
الز ي

الفصل الرابع
أمساء لليوم اآلخر مأخوذة مما جيري فيى من أحداث رهيبة وشدائد وأهوال
املبخح األول  :اآلزفُ :
قاؿ تعالى :ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮊ

2

"[ىذا] القرآف [نذير مف النذر األكلى] إنذار مف جنس اإلنذارات األكلى التي

أنذر بيا ىمف قبمكـ  ,أك ىذا الرسكؿ منذر مف المنذريف األكليف[ .أزفت اآلزفة]
قربت المكصكفة بالقرب [ﮔ ﮕ ] نفس [ﮙ] أم  :مبينة متى تقكـ ال

 - 1صفوة التفاسًن  -م  – 3ص .122
 - 2سورة النجم – اآليات [.]58 - 56
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يجمييا لكقتيا إال ىك .أم  :ليس ليا نفس قادرة عمى كشفيا إذا كقعت إال ا﵀

غير أنَّو ال يكشفيا كىي عمى الظالميف ساءت الغاشية".1

"[ ﮋ ﮌ ] يعني محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ [ﮍ ﮎ ﮏ ] مف جنسيـ
أيرسؿ كما أيرسمكا[ .أزفة اآلزفة] اقتربت القريبة كىي القيامة[ .ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ] أم :ال يدفعيا إذان مف دكف ا﵀ أحد كال يطمع عمى عمميا سكاه كالنذير
أم :الحذر لما يعايف مف الشر الذم يخشى كقكعو في مف أنذرىـ".2

"[ ﮒ] سميت آزفة لدنكىا كقرب قياميا"

3

كجاءت اآليات التي تمييا لتبيف غفمة الناس عف اليكـ اآلخر كىـ الىكف

كغافمكف كيضحككف استيزاء عند سماع القرآف كال يبككف كال ينتبيكف لما فيو
مف المكاعظ كاإلرشادات  ,مع قرب الساعة كالقيامة التي ستفاجئيـ بأىكاليا

كشدائدها.
املبخح الجاىٌ  :احلاقُ :
قاؿ تعالى :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮊ

4

"[ ﮯ ] الساعة الكاجبة الكقكع  .الثابتة المجيء .التي ىي آتية ال ريب فييا.
أك التي فييا حكاؽ األمكر مف الحساب كالثكاب كالعقاب .أك التي تحكؽ فييا
 - 1الكشَّاف – م – 4ص.43
 - 2تفسًن ابن كثًن – م - 4ص.259
 - 3صفوة التفاسًن – م – 3ص.282
 - 4سورة احلاقة – اآليات [.]3 - 2 – 1
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األمكر أم :تعرؼ عمى الحقيقة .مف قكلؾ ال أحؽ ىذا أم ال أعرؼ حقيقتو.
جعؿ الفعؿ ليا كىك ألىميا.
و
[ﮱ ﮲ ] كاألصؿ الحاقة ما ىي أم :أم
شيء ىي .تفخيمان لشأنيا كتعظيمان
و
شيء
ليكليا فكضع الظاىر مكضع المضمر ألنَّو أىكؿ ليا [﮴ ﮵ ] كأم
أعممؾ ما الحاقة .يعني أنؾ ال عمـ لؾ بكنييا كمدل عظميا.
عمى أنو مف العظـ كالشدة بحيث ال يبمغو دراية أحد كال كىمو ككيفما قدرت
حاليا فيي أعظـ مف ذلؾ".1
"[الحاقة] مف أسماء يكـ القيامة َّ
ألف فييا يتحقؽ الكعد كالكعيد كليذا عظَّـ ا﵀
أمرىا فقاؿ [ :﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ] "

2

ألف األمر يحؽ فييا كىي ُّ
"قكلو[ :ﮯ] ىي القيامة َّ
تحؽ في نفسيا مف غير
شؾ .يقاؿ :حاققتو فحققتو أحقَّو ,غالبتو فغمبتو أغمبو.
فالقيامة حاقَّة ألنَّيا تحاؽ كؿ محاؽ في ديف ا﵀ بالباطؿ .كتخصـ ك ٌؿ

مخاصـ كقاؿ في الصحَّاح  :حاقَّة .أم :خاصمو في صغار األشياء .كيقاؿ
مالو فييا حؽ كال حقاؽ كال خصكمة .كالتَّحاؽ التخاصـ .كالحاقة كالحقة كالحؽ
ثبلث لغات بمعنى .كىي القيامة في قكؿ كؿ المفسريف.

 - 1الكشَّاف – م  – 4ص  – 132ص.133
 - 2ابن كثًن – م  – 4ص.412
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كسميت بذلؾ َّ
ألنيا ذات الحكاؽ مف األمكر .كىي الصَّادقة الكاجبة
الصدؽ.
ٌ
حقيؽ بأف يجزل بعممو.
كقيؿ :سميت بذلؾ ؛ ألف كؿ إنساف فييا
ه
َّ
أم شيء ىي في حاليا أك صفاتيا .كمعناىا التعظيـ كالتفخيـ
"[ما الحاقة] أم :ي

لشأنيا.

أم شيء أعممؾ ما ىي؟ أم  :كأنؾ لست
[كما أدراؾ ما الحاقَّة] أم ٌ :

تعمميا إذا لـ تعاينيا كتشاىد ما فييا مف األىكاؿَّ .
فكأنيا خارجة عف دائرة عمـ
المخمكقيف"

1

سبحاف ا﵀ العظيـ فكؿ اسـ مف ىذه المسميات لميكـ اآلخر -يكـ القيامة –
يحمؿ في داخمو أعظـ معاني البياف الببلغة كاإلعجاز كالتٌحدم.
املبخح الجالح  :الطَّامَُّ :
قاؿ تعالى :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ

2

تطـ عمى سائر
"قاؿ تعالى[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ] أم :الداىية العظمى التي ٌ
امات .كىي النفخة الثانية .كقيؿ  :ىي القيامة سميت بذلؾ َّ
تطـ عمى
الطَّ َّ
ألنيا ٌ
و
شيء عظـ ىكليا.
كؿ
 - 1فتح القدير – م  – 5ص .279
 - 2سورة النازعات – اآلية 34
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امة عند العرب الداىية التي ال تستطاع كاَّنما أخذت فيما أحسب مف
كالطَّ َّ
كطـ الماء إذا مؤل َّ
النير
طـ الفرس طميمان استفرغ جيده في الجرمٌ .
قكليـٌ :
كمٌو .كالطـ َّ
الدفف.
الجنة إلى َّ
امة الكبرل ىي التي تسمـ أىؿ َّ
الجنة كأىؿ النار إلى النار"
كالطَّ َّ

1

امة] الداىية التي تطـ عمى الدكاىي أم :تعمك كتغمب .كفي أمثاليـ جرل
"[الطَّ َّ
فطـ عمى القرل .كىي القيامة .لطمكميا عمى كؿ ىائمة .كقيؿ ىي
الكادم ٌ
الجنة إلى َّ
النفخة الثانية .كقيؿ السَّاعة التي يساؽ فييا أىؿ َّ
الجنة كأىؿ النار
إلى َّلنار".2
املبخح الرابع  :الصَّاخَُّ :
قاؿ تعالى :ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ ﰋ ﰌﮊ

3

كفي الحديث :عف ابف عباس عف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ:
تحشركف حفاة عراة غرالن .فقالت زكجتو :أينظر بعضنا إلى عكرة بعض؟ فقاؿ :

و
يا فبلنة لكؿ امر و
يكمئذ شأف يغنيو".4
ئ منيـ
 - 1فتح القدير – م  – 5ص .379
 - 2الكشاف – م  – 4ص.183
 - 3سورة عبس – اآليات [.]37– 33
 - 4رواه الرتمذي.
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صخ لحديثو مثؿ أصاخ لو فكصفت النَّفخة بالص َّ
"[ ﯸ] يقاؿ َّ
َّاخة
مجا انز َّ
[يفر] منيـ الشتغالو بما ىك مدفكع إليو .كلعممو
ألف الناس يصخكف لياٌ .
َّأنيـ ال يغنكف عنو شيئان .كبدأ باألخ ثـ األبكيف ألنيما أقرب منو  ,ثـ بالصاحبة
كالبنيف َّ
؛ألنيـ أقرب .كأ َّنو قاؿ :يفر مف أخيو بؿ مف أبكيو  .بؿ مف صاحبتو
كبنيو .كقيؿ :يفر منيـ حذ انر مف مطالبتيـ بالتبعات .يقكؿ األخ لـ تكاسيني
بمالؾ .كاألبكاف قصرت في ِّبرنا كالصَّاحبة أطعمتني الحراـ كفعمت كصنعت.
كالبنكف لـ تعممنا كلـ ترشدنا [يغنيو] يكفيو في االىتماـ بو".1
"[ ﯸ] اسـ مف أسماء يكـ القيامة عظمو ا﵀ كح ٌذره .كقيؿ الص َّ
َّاخة
يعني صيحة يكـ القيامة سميت بذلؾ ألنيا تصخ األسماع أم تبالغ في
تصميا[ .ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ]
إسماعيا حتى تكاد
َّ
أم :يراىـ كيفر منيـ كيبتعد منيـ ؛ ألف اليكؿ عظيـ كالخطب جميؿ .قيؿ
:يقكؿ الرجؿ لزكجتو أم بعؿ كنت لؾ؟ فتقكؿ نعـ البعؿ كنت كتثني عميو بخير
ما استطاعت .فيقكؿ ليا فإني أطمب إليؾ اليكـ حسنة كاحدة تيبييا لي لعمي
أنجك مما تريف  .فتقكؿ ما أيسر ما طمبت كلكف ال أطيؽ أف أعطيؾ شيئان
أتخكؼ مثؿ الذم تخاؼ"

2

 - 1الكشاف – م  – 4ص.187
 - 2تفسًن ابن كثًن – م  – 4ص.473
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ككذا يككف الحاؿ بيف كؿ ك و
الد ككلده كبيف كؿ مكلكد ككالده كالناس كميا
في مناداة كصياح كطمب كرجاء كال أحد مف الناس يعير اىتمامان لغيره ميما
كانت القرابة كالعبلقة كالصمة فكؿ إنساف مشغكؿ بنفسو عف غيره.
"[ ﯸ] يعني صيحة يكـ القيامة كسميت صاخة لشدة صكتيا ؛ ألَّنيا
َّ
صاخة ؛ ألنيا يصيخ ليا األسماع .مف قكلؾ
تصخ اآلذاف .كقيؿ :سميت
ٌ
أصاخ إلى كذا أم استمع إليو كىي في المغة مأخكذة مف الصِّؾ الشديد"

1

املبخح اخلامض  :الغاظًُ :
قاؿ تعالى :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ

2

"[ ﭧ] الداىية التي تغشى الناس بشدائدىا كتمبسيـ أىكاليا يعني
القيامة .مف قكلو" يكـ يغشاىـ العذاب" .كقيؿ النار مف قكلو كتغشى كجكىيـ
و
اش[يكمئذ] يكـ إذ غشيتيـ [خاشعة] ذليمة [عاممة ناصبة]
النار كمف فكقيـ غك
تعمؿ في النار عمبلن تتعب فيو كىك جرىا السبلسؿ كاألغبلؿ .كخكضيا في
النار كما تخكض اإلبؿ في الكحؿ ارتقاؤىا دائبة في صعكد مف نار كىبكطيا
في حدكر منيا .كقيؿ :عممت في الدنيا أعماؿ السكء .ك َّ
التذت بيا كتنعمت فيي
ٌ
و
نصب منيا في اآلخرة.
في
كقيؿ  :عممت كنصبت في أعماؿ ال تجدم عمييا في اآلخرة"
 - 1فتح القدير – م  – 5ص .385
 2سورة الغاسية – اآلية .1
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1

ألنيا تغشى الناس كتعميـ[ .خاشعة] أم:
"[الغاشية] مف أسماء يكـ القيامة ٌ .

ذليمة .تخشع كال ينفعيا عمميا [عاممة ناصبة] أم :قد عممت عمبلن كثي انر

كنصبت فيو كصميت يكـ القيامة نا انر حامية .كقيؿ  :عاممة في الدنيا بالمعاصي
ناصبة في النار بالعذاب كاإلىبلؾ .كقيؿَّ :
النصارل"

2

"[ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ] قاؿ جماعة مف المفسريف  :ىؿ ىنا بمعنى قد .أم:
قد جاءؾ يا محمد حديث الغاشية .كىي القيامة َّ
ألنيا تغشى الخبلئؽ بأىكاليا .
كقيؿ :الغاشية النار تغشى كجكه الكفَّار خاشعة الخاشعة الذليمة الخاضعة
كالمراد بالكجكه ىنا أصحابيا يعني الكفار ألنيـ تكبركا عف عبادة ا﵀ .كقيؿ :
المراد كجكه الييكد كالنصارل عمى الخصكص.
[عاممة ناصبة] كىذا العمؿ ىك جر السَّبلسؿ كاألغبلؿ كالخكض في النار .
ناصبة تعبة .كقيؿ :تعمؿ في الدنيا بالكفر كالمعاصي .كتنصب في ذلؾ"

3

ككما نرل مف أقكاؿ أئمة التفسير فالغاشية ىي القيامة كمف أسماء يكـ القيامة .
كاف كاف لكؿ اسـ نصيبو الذم يبلزمو مف أحكاؿ كأىكاؿ القيامة كاليكـ اآلخر.
اعد ا﵀ تعالى لمكفار في النار الحامية كالسقي
السكرة نجد حديثان عف ما ٌ
كفي ٌ
مف عيف بالغة الشدة في الح اررة ككذلؾ نجد في السكرة ما أعد ا﵀ تعالى

الجف ىَة العالية بما فييا مف نعيـ مقيـ.
لممؤمنيف في ن
 - 1الكشاف – م  – 4ص.522
 - 2تفسًن ابن كثًن – م  – 4ص.522
 - 3فتح القدير – م  – 5ص .428
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املبخح الصادط  :الكارعُ :
قاؿ تعالىﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ

1

ألنيا تقرع القمكب بيكليا.
"[ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ] القارعة القيامة نفسيا ٌ
كقاؿ قكـ مف المتأكليف :القارعة صيحة النفخة في الصُّكر؛ ألنيا تقرع األسماع
كفي ضمف ذلؾ القمكب" كما أدراؾ تعظيـ ألمرىا".2

" القارعة مف أسماء القيامة كالحَّاقة كالطَّامة كالغاشية كغير ذلؾ ثـ قاؿ
تعالى معظمان أمرىا كميكالن لشأنيا [ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ]  ,ثـ فسر ذلؾ بقكلو
[يكـ يككف الناس كالفراش المبثكث] أم  :في انتشارىـ كتفرقيـ كذىابيـ

كمجيئيـ مف حيرتيـ مما ىـ فيو َّ
كأنيـ فراش مبثكث"

3

"[ ﭜ] مف أسماء القيامة  ,ألنيا تقرع القمكب بالفزع كتقرع أعداء ا﵀
بالعذاب .كالعرب تقكؿ :قرعتيـ القارعة إذا كقع بيـ أمر فظيع  .كالقارعة مبتدأ
كخبرىا قكلو [ﭞ ﭟ ] كبالرفع ق أر الجميكر .كق أر عيسى بنصبيا عمى تقدير
 :احذركا القارعة  .كاالستفياـ لمتعظيـ كالتفخيـ لشأنيا[ .ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ]
تأكيد لشدة ىكليا كمزيد فظاعتيا  .حتى َّ
كأنيا خارجة عف دائرة عمكـ الخمؽ
و
بحيث ال تناليا دراية و
شيء أعممؾ ما شأف القارعة". 4
أحد منيـ" كتعني  :كأم

 - 1سورة القارعة – اآليات [] 3 –1
 - 2تفسًن ابن عطية – ص .2222
 - 3تفسًن ابن كثًن – م  – 4ص .543
 - 4فتح القدير – م  – 5ص.486
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كىكذا تتعدد األساليب البيانية كالببلغية كالمغكية في تيكيؿ اليكـ اآلخر– .
يكـ القيامة -ككصؼ ما يصاحب ذلؾ اليكـ مف تغييرات ككنية ىائمة فظيعة
مفزعة أكردىا القرآف الكريـ بصكر شتى كعبارات بميغة ينقميا كيصكرىا لنا

القرآف العظيـ
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اخلامتُ
لقد طكفنا حكؿ مسميات اليكـ اآلخر المختمفة التي كرد ذكرىا في القرآف
الكريـ كىي كثيرة َّ
جدان كمنيا المتقاربة المعنى كمنيا المتطابقة كمنيا التي تشرح
بعضيا بعضان.
كلكؿ مسمى مف مسميات يكـ القيامة ميزتو كخصكصيتو التي قد ال
نجدىا في المسمى اآلخر كما يمثمو كؿ مسمى مف أسماء القيامة كاليكـ اآلخر
كاألمر الذم يجمع بينيا جميعان ىي داللتيا عمى حتمية القيامة كتأكيدىا كميا
عمى قياـ الناس لمحساب كالجزاء كما يصاحب ذلؾ اليكـ مف أىكاؿ كمتاعب
كمصائب كفظائع .تذىؿ ليا كبيا كؿ مرضعة عف كلدىا كتضع كؿ ذات حمؿ
حمميا كيككف الناس في حيرتيـ كىيجانيـ كىمعيـ كدىشتيـ كترددىـ كأنيـ
سكارل كليس بيـ سكر كلكنو ىكؿ ذلؾ اليكـ العظيـ.
كيكفي جمع ىذه اآليات في فصكؿ كمباحث أف يتعظ بيا كؿ مؤمف يرجك
النجاة مف ذلؾ المكقؼ العصيب كىكلو كشدتو .كفي ذكرىا عظة لكؿ متعظ
يخاؼ العذاب كيرجك رحمة ربو .كفي ذكرىا رادع لكؿ ظالـ متكبر جبار قد
نسى يكـ الحساب.
يتيسر لنا كتابتو في رسائؿ صغيرة
كلكي تعـ فائدة ىذا البحث أتمنى أف ٌ

ميسرة اإلطبلع سيمة المحمؿ .ثـ أتمنى أف تجد لو فرصة في النشر كالتكزيع
َّ

عبر مكاقعنا عمى الشبكة اإللكتركنية .حتى يتاح اإلطبلع عمييا عسى كلعؿ يتـ
المراد منو.
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كنسأؿ ا﵀ عز كجؿ أف ينفع بيا كيتقبميا منِّا خالصة لكجيو الكريـ كيثقؿ بيا
مكازيف كؿ مف يطَّمع عمييا
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بػِ اهلل ايطلتٔ ايطسِٝ
اذتُس اهلل ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢ضغ ٍٛاهلل ٚعً ٢هي٘ ٚقشب٘
اكتعؽت
أَا بعس:
لًكس ًتًت انتطأَٓٚ ٠ص ظَإ بعٝس تعاْ٬ٜٚ ٞت ايٌتًِ ٚا٫نڀٗاز
ٖٚهِ اذتكٛم ٚعسّ ا٫عتباض ١ٜنعٓكط بؿط ٟلعاٍ ,لذلاٖا وت ًتّ٬
ادتاًٖ ١ٝتسلٔ سْ َٔ ١ٝفٛؽ اْعسَت لٗٝا اٱْػاْٚ ١ٝايعكٌ ايطقؽت,
ٚناْت تٌتًِ َٔ انترلاخ ْػٝاْاڄ بٌ تٓاغٝا ست ٢دا ٤اٱغ ّ٬بٓٛضٙ
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ايػاطع ٚسلػ٘ انتٓرل ,٠لشطّ ايٛأزٚ ,أعڀاٖا سكٗا وت انترلاخ,
لٛدست انتطأ َٔ ٠اٱغَ ّ٬أٚٶ ٣أَٓٝاڄ ٚؾعطت بأْٗا هٚت اؾت ضنٔ
ؾسٜس ٚيهٔ ثِ دٌٗ ٜتفؿٚ ٢بكاٜا َٔ داًٖ ١ٝتكً ٞانتطأْ ٠اضاڄ تًٌت٢
ٖٚأْصا أْاقـ وت ٖصا ايبشح ٖصا ٚاسس َٔ ٠انتؿانٌ اييت تعاَْٗٓ ٞا
انتطأَ ٖٞٚ ٠ؿهً ١ارتتإ اي٬ؾطع.ٞ
أُٖ ١ٝانتٛن: ٛ
 / 1تتُجٌ اُٖٖ ١ٝصا انتٛن ٛوت اْتٗاى سكٛم انتطأٚ ٠ا٫عتسا ٤عً٢
دػسٖاٚ .نصيو اْهاض بع

ا٭طباٚ ٤ايعًُا ٤رتتإ ايػٓ.١

 /2غفً ١ايٓاؽ عٔ ٖصا ا٭َط ارتڀرل ٚتغالًِٗ أسٝاْاڄ.

أٖساف ايبشح:
ٖسلٓا َٔ ٖصا ايبشح بٝإ اذتٚ ٍ٬اذتطاّ َٔ ارتتإ.

أُٖ ١ٝايبشح:
تأت ٞأُٖ ١ٝايبشح وت ٖصا انتٛن ٛيًذسٍ ايكا ِ٥سَٛ ٍٛنٛ
ارتتإ ٚخباق ١ايفطعٚ َ٘ٓ ْٞٛايهش ١ٝبط ١٦ٜقغرل ٠حتتاز اؾت ٚظاضات
ايسلا ٚدٛٝف اذتُا.١ٜ
َٓٗر ايبشح:
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اتبعت ل ٘ٝانتٓٗر ايٛقف ٞايتشً ًٞٝانتٛقٌ اؾت ايٓتا٥ر.

ايسضاغات ايػابك:١
 ٫أعًِ ٚدٛز زضاغات غابك ١وت ؾهٌ اططٚسات ٚافتا نتٝبات
َٚكا٫ت.

سسٚز ايبشح:
اذتسٚز ايعَاْ.ّ2013 :١ٝ
اذتسٚز انتهاْ :١ٝداَع ١ايكطهٕ ايهطٚ ِٜتأق ٌٝايعً.ّٛ
ٖٝهٌ ايبشح:

انتكسَ١
ايفكٌ ا٭ٚ :ٍٚل ٘ٝث٬ثَ ١باسح:
انتبشح ا٭ :ٍٚتعطٜف ارتفا

ايفطع.ْٞٛ

انتبشح ايجاْ :ٞتاضٜذ ارتفا

ايفطعٚ ْٞٛأْٛاع٘ ٌْٚتا٥ط.ٙ

انتبشح ايجايح :ايسٚالع ٚا٭غباب رتًٛزٚ ٙاْتؿاض.ٙ
ايفكٌ ايجاْٚ :ٞلَ ٘ٝبشجإ:
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انتبشح ا٭ :ٍٚأنطاض ارتفا
انتبشذذذذح ايجذذذذاْ :ٞارتفذذذذا

ايفطع ْٞٛايكش.١ٝ
ايفطعذذذذ ْٞٛغذذذذِٗ عًذذذذ ٢ايعكذذذذٌ ٚا٫قتكذذذذاز

ٚا٫دتُا .
ايفكٌ ايجايحٚ :ل ٘ٝث٬ثَ ١باسح:
انتبشح ا٭ :ٍٚسهِ ارتفا

ايفطع ْٞٛوت ايؿط اٱغ.َٞ٬

انتبشح ايجاْ :ٞايبس ٌٜا٭َجٌ ذ ختإ ايػٓ.١
انتبشح ايجايحَٓ :اقؿ ١سسٜج ١ٝيبع

أسازٜح ارتتإ.

ايفكٌ ا٭ٚ ٍٚل ٘ٝث٬ثَ ١باسح:
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انتبشح ا٭ :ٍٚتعطٜف ارتفا
تاضٜذ ارتفا

ايفطع .ْٞٛانتبشح ايجاْ:ٞ

ايفطعٚ ْٞٛأْٛاع٘ ٌْٚتا٥ط.ٙ

انتبشح ايجايح :ايسٚالع ٚا٭غباب رتًٛزٚ ٙاْتؿاض.ٙ
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انتبشح ا٭ٍٚ
تعطٜف ارتفا
قذذاٍ ابذذٔ ا٭ثذذرل ( :ارتفذ
قساَ٘ ضلت٘ اهلل( :ارتف

ايفطعْٞٛ

يًٓػذذا ٤نارتتذذإ يًطدذذاٍ)ٚ . 1قذذاٍ ابذذٔ
ختذإ انتذطأٚ 2)٠قذاٍ اٱَذاّ ايٓذٜ( :ٟٚٛػذُ٢

ختإ ايطدٌ إعصاضاڄ ٚختإ انتطأ ٠خفاناڄ) ٚ 3قاٍ ايؿٛناْ( :ٞقذاٍ أبذٛ
ؾاَ ١ن ّ٬أٌٖ ايًغٜ ١كتهذ ٞتػذُ ١ٝايهذٌ إعذصاضاڄ ٚارتفذ
بايٓػا)٤

غتذتل

4

ٜٚكذذذ ٍٛزنتذذذٛض لٝكذذذٌ َهذذذ ( :ٞارتفذذذا

ؾذذذعرل ٠ادتُاعٝذذذ١

تػتأقذذٌ لٗٝذذا ا٭عهذذا ٤ايتٓاغذذً ١ٝايذذيت ٜعتكذذس أْٗذذا تذذ٪ثط عًذذ ٢ايػذذًٛى
ادتٓػ. 5)ٞ
ٜٚكذذ ٍٛزنتذذٛض لٝكذذٌ َهذذَ ٞعطل ذاڄ ارتفذذا
ٖذذصا ايٓذذَ ٛذذٔ ارتفذذا

ايفطعذذ( :ْٞٛوت

ٜذذعاٍ نذذٌ ايبٌتذذط ٚنذذٌ ايؿذذفط ٜٔايكذذغرلٜٔ

ٚعًذذذ ٢ا٭قذذذٌ ايجًجذذذإ ا٭َاَٝذذذإ َذذذٔ ايؿذذذفط ٜٔايهذذذبرلٚ ٜٔغايبذذاڄ نذذذٌ
 .1النهاية  54/4ط :دار إحياء الرتاث العريب ـ بًنوت ـ لبنان.
 .2ادلغين البن قدامو  117/1ط ىجر.
 .3نيل االوطار  112/1/1دار الكتب ـ بًنوت.
 .4نيل االوطار  111 /1/1ـ  112ط دار الكتب ـ بًنوت.
 .5كتاب خفاض ادلرأة ـ دكتور فيصل مكي ـ ص 14ـ ادلطبعة العسكرية.
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ايؿذذذفط ٜٔايهذذذبرل ٜٔثذ ذِ غتذذذايت داْبذذذا ايفذذذطز بفذذذت٬ت َذذذٔ اذتطٜذذذط أٚ
ايعكب نُا َٖ ٛعطٚف وت ايػٛزإ أ ٚبايؿٛى نُا ظتذط ٣اذتذاٍ وت
ايكَٛاٍ ٚبصيو ٜهَ ٕٛسخٌ انتٗبٌ قس قفٌ ـتاَاڄ إ َٔ ٫لتش ١قذغرل٠
ٚستذذٜ ٫ ٢كفذذٌ انتٗبذذٌ ـتاَ ذاڄ

دذذساڄ وت ارتًذذف رتذذطٚز ايبذذٚ ٍٛزّ اذتذذٝ

لِٗ ٜكَٛذ ٕٛبإزخذاٍ قڀعذ ١قذغرلَ ٠ذٔ ارتؿذب ٚعذازَ ٠ذا تهذ ٕٛعذٛز٠
ندلٜذذت أْ ٚذذٛا ٠بًذذض ضلٝعذذ ,١ثذذِ تذذطبىت غذذاقا ايڀفًذذَ ١ذذع بعهذذُٗا لذذٛم
ٚحتذذت ايطنبذذٚ ١عٓذذس ايهعذذبؽت ٚتبكذذ ٢ضاقذذس ٠عًذذ ٢ايفذذطاف ث٬ثذذ ١أٜذذاّ
سٝذذح ٜػذذُض شلذذا بذذإ تتذذذ ٍٛقذذسض اغذذتڀاعتٗا ٚ٭ٕ ايػذذاقؽت تهْٛذذإ
َطبذذٛطتؽت لذذإ حتطنُٗذذا ٜ ٫ذذتِ إ ٫باغذذتٓازٖا إؾت عكذذا ٠ـتػذذهٗا
بهًتا ٜسٜٗا ٚتتكسّ وت قفعات قغرلٚ ٠بعس أغذبَ ٛذٔ عًُٝذ ١ارتفذا
1

ٜعتدل ادتطح ًَتُ٦ا ٜٚفو ضبايت ايػاقؽت).

ٚعطلذذ٘ لطٜذذل إْتذذاز نتذذاب سكذذا٥ل يًشٝذذا ٠بكذذٛشلِ( :ارتفذذا
ايعًُ ١ٝاييت جتط ٣ٱظايذ ١بعذ

ٖذذٛ

أ ٚنذٌ ا٭دذعا ٤ارتاضدٝذ ١دتٗذاظ انتذطأ٠

2

ايتٓاغً. )ٞ

ٚارتفا

ايفطعذٜ ْٞٛػذُ ٢بذايتهُ ِٝأسٝاْذاڄ ٖٚ,ذ ٛقتذاضؽ وت

أنجذذط َذذٔ زٚيذذَ ١ذذٔ ز ٍٚألطٜكٝذذا َٚ,ذذٔ ايڀطٜذذف وت ا٭َذذط اْذذ٘ ٜػذذُ٢
 .6خفاض ادلرأة فيصل مكي ـ ص  22-19ادلطبعة العسكرية
 .1كتاب حقائق للحياة ـ ص.33
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عٓذذسْا وت ايػذذٛزإ بارتفذذا
ايػٛزاْ ٖٛٚ 1١ٝأعٓ : ٢ارتفذا

ايفطعذذٚ, ْٞٛوت َكذذط ٜػذذُْٗٛا ايڀٗذذاض٠
ايفطعذ ْٞٛعًذ ٢قػذاٚت٘ ,عذاز ٠عُٝكذ١

َتذذذصض ٠جبذذصٚض ثابتذذ ١عٓذذس ايذذص ٜٔقتاضغذذْٗٛا ٖٚ,ذذ ٞنُذذا غذذٝأت ٞوت
َباسذذح ايبشذذح ,شات هثذذاض قذذش ١ٝخڀذذرلٜ, ٠ؿذذٝب َذذٔ ٖٛشلذذا ايٛيذذسإ
ٚ,تكذذذو َذذذٔ زلذذذا شنطٖذذذا اٯشإٚ ,تبٓذذذ ٢حتتٗذذذا أسهذذذاّ ؾذذذطع١ٝ
عٌت ,١ُٝنتٔ نإ ي٘ قًب أ ٚأيك ٢ايػُع  ٖٛٚؾٗٝس.
ٖٚذذذ ٛأ ٟارتفذذذا

ايفطعذذذ , ْٞٛعًذذذ ٢ع٬تذذذ٘ ٜتٓذذذ ٛؾذذذهًٝاڄ ٚ,قڀطٜذ ذاڄ

ٚ,جباْب٘ خفانات َٓهط ٠ستٌ تفكًٗٝا وت انتبشح ايكازّ.
ًٜٚعّ َٔ تعطٜف ارتفا

ايفطع ْٞٛتعطٜف اٯت:ٞ

ايبٌتط:
قاٍ وت ايٓٗا ( :١ٜايبٌتذط ٜفذتض ايبذا ٤اشلٓذ ١ايذيت تكڀعٗذا ارتالهذ١
2

َٔ لطز انتطأ ٠عٓس ارتتإ ٚكتع٘ بٌتٛض).

ٖٚصا ايبٌتط ايص ٟعٓس ايٓػاٜ ٤كابٌ ايكهٝب وت ايطداٍ َع قغط
سذُ٘ ٚعسّ اخذلام قٓا ٠ايب ٍٛي٘.

 .2خفاض ادلرأة ـ فيصل مكي ـ ص 49ـ ادلطبعة العسكرية
 .3النهاية بن األثًن ـ  138/1ط دار إحياء الرتاث العريب ـ بًنوت ـ لبنان
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٬ٜٚسٍت إٔ ؾهٌ ايبٌتط ٜكاضب إؾت سس َا ؾهٌ ايكهٝب ,إش إٔ ي٘
قًف ١قغرل ٠دساڄ ,شلا ْفؼ عٛٝب ايكًف ١وت ايطدٌ.لاٱلطاظات تتذُع
لٗٝا نُا تُٓ ٛأٜها انتٝهطٚبات ذ لايبٌتط عهٛٴ سػاؽ دساڄ َجٌ
سؿف ١ايكهٝب ـتاَاڄ  ٖٛٚ,نصيو عهٛٷ اْتكاب.1ٞ
ٖٚذذ ٛغتتًذذف وت طٛي ذ٘ َذذٔ قڀذذط إؾت هخذذط ,لٝڀذذ ٍٛوت ا٭قڀذذاض
اذتاضٜٚ ,٠ه ٕٛقكرلاڄ وت ا٭قڀاض ايباضزٚ, ٠لٝذ٘ َطنذع ؾذٗ ٠ٛانتذطأ,٠
ٚغاٜذذذ ١طٛيذذذ٘ ٜ ٫عٜذذذس عًذذذ ٢ث٬ثذذذ ١غذذذٓتُذلاتٚ .غذذذبب اخذذذت٬ف ايڀذذذٍٛ
ٚايككط ٖ ٛإٔ قًف ١ايبٌتذط تڀذ ٍٛعذاز ٠عٓذس ْػذا ٤ايذب٬ز اذتذاضٚ, ٠تكذٌ
عٓس ْػا ٤ايب٬ز ايباضز.2٠

انتبشح ايجاْٞ
تاضٜذ ارتفا

ايفطعٚ ْٞٛأْٛاع٘ ٌْٚتا٥طٙ

إٕ ايتذذذاضٜذ ٚ٭ْذذذ٘ ضالذذذس َذذذٔ ضٚالذذذس ايجكالذذذَٚ ١كذذذطض لعذذذاٍ نتذذذساضات
اذتٝذذذذا ٠ايبؿذذذذط ,١ٜبذذذذٌ  ٫ٚبؿذذذذط, ١ٜلإْذذذذ٘ ٜ ٫ذذذذذلى ؾذذذذاضزاڄٚ ٫ٚ ,اضزاڄ
 .1كتاب خفاض ادلرأة ـ فيصل مكي ـ ص 11ـ ادلطبعة العسكرية
 .2أشرطة الفتاوى اإلماراتية الشيخ األلباين بتصرف يسًن
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,قغرلاڄ ,أ ٚنبرلاڄ,إ ٚ ٫أٚزع٘ شتاظْ٘ ا٭َٚ ,١ٓٝغڀط ٙعً ٢قذفشات٘
ايذذٓرلَٚ . ٠ذذٔ ايٓذذسض ٠ؿتهذذإ إٔ ٜفًذذت سذذسخ عذذٔ ايتػذذڀرل ايتذذاضغت,ٞ
ٚعًٖ ٢صا لإٕ ارتفا

ايفطعٚ ْٞٛ٭ْذ٘ َذٔ أٖذِ ا٭سذساخ ايذيت طذطأت

عًذذذ ٢تذذذاضٜذ ايبؿذذذط ١ٜعاَذذذٚ ١انتذذذطأ ٠خاقذذذ ,١لإْذذذ٘  ٫بذذذس يذذذ٘ َذذذٔ دذذذصٚض
تاضغتٝذذَ ,١سْٚذذ ١حتهذذْ ٞؿذذأت٘ٚ ,أغذذباب٘ٚ ,عًٝذذ٘ َٚذذٔ ٖذذصا انتٓڀًذذل
ٖٚص ٙايكاعس ٠ايعٌت ,١ُٝأطًكت َذأنٛى ايبشذح ٚايتفتذٝـ عًذ ٢بعذ
نتذذب ايتذذاضٜذ بذذٌ أُٖٗذذا .لبذذسأت بهتذذاب ايتذذاضٜذ يٮَذذاّ ايڀذذدل ٟلًذذِ
أدذذس ٙقذذس تهًذذِ عذذٔ ٖذذص ٙادتطقتذذ ١سذذؽت تٓذذا ٍٚقكذذ ١لطعذذ.ٕٛثِ قًبذذت
ايبساٜذذٚ ١ايٓٗاٜذذ٫ ١بذذٔ نذذجرل ,لًذذِ أسٌتذذ ٢بؿذذ ٤ٞوت ٖذذصا ا٭َذذط ,هتذذا
دعًي وت ضٜب َٔ ْػبٖ ١ص ٙايعاز ٠يفطع ٕٛيعٓ٘ اهلل ,لعطدت بعس شيو
عً ٢نتب ايتفػرل ذ تفػرل ابٔ نجرل ذ تفػرل ايكططيب ذ تفػرل ايڀذدلٟ
ٚلذذتض ايكذذسٜط ايؿذذٛناْٚ ,ٞختاَ ذاڄ تفػذذرل ايكذذابٚ ,ْٞٛبعذذس نذذٌ ٖذذصا
ايبشح مل أدس أزْ ٢إؾاض ٠تاضغت ١ٝوت ٖصا ا٭َط.
ٚأق ٬نإ ا٭َط ايص ٟزعاْ ٞإؾت ٖذصا ايبشذح وت ٖذص ٙانتٌتذإ
أْذذ٘ هتذذا اؾذذتٗط بذذؽت ايعاَذذ ١إٔ لطعذ ٕٛيعٓذذ٘ اهلل عٓذذسَا أخذذدل ٙانتٓذُذذٕٛ
بأْ٘ غذٛف ٜٛيذس ٚيذس َذٔ بذي إغذطاٜ ٌٝ٥هذ ٕٛشٖذاب ًَهذ٘ عًذٜ ٢سٜذ٘
قاّ بتهٝٝل لطٚز ايٓػا ٤ستٜ ٢عطلٔ سؽت ايذ٫ٛزٖٚ ,٠ذ ٫ ٞتػذتبعس َذٔ
ٖصا ادتباضٚ ,يهٔ ي ٛنإ ٖصا قشٝش ڄا يصنطٖ ٙذ ٤٫٪ادتٗابذصَ ٠ذٔ
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انتفػطٚ ٜٔانت٪ضخؽت٫ ,غُٝا ٚأِْٗ شنطٚا َا ٖذ ٛزْٚذ٘ وت ا٭ُٖٝذَ ١جذٌ
تًٛتٝذذف ايكذذاب٬ت َٚ,طاقبذذ ١ايٓػذذاٚ ,٤حتسٜذذس ظَذذٔ ايذذ٫ٛزٚ ,٠يهذذٔ وت
ا٭َذذط غُذذٚ , ٛيعًذذ ٫ ٞأنذذ ٕٛبعٝذذساڄ عذذٔ ايكذذٛاب إٔ قًذذت :إٕ ٖذذصٙ
ايعاز ٠مل تهٔ لطع ١ْٝٛايتاضٜذ ,بٌ  ٖٞ ٫ٚقبذٌ اٱغذ ّ٬بكًٝذٌ ,إش يذٛ
نذذذإ نذذذصيو يذذذتهًِ عٓٗذذذا ايكذذذطهٕ ,أ ٚايػذذذٓ ١ايٓبٜٛذذذ٫ ,١غذذذُٝا ٚإٔ
اٱغذذ ّ٬تهًذذِ عذذٔ ايتفًذذٝرٚ ,ايتُٓذذٝلٚٚ ,قذذٌ ايؿذذعطٚ ,اٱْٗذذاى وت
قڀذذع ايبٌتذذطٖٚ ,ذذص ٙايعذذاز ٠أٚؾت ٚأخڀذذط .بذذٌ ٚأقذذ ٍٛإٔ ٖذذص ٙايعذذاز ٠بعذذس
اٱغذذ ّ٬بهذذجرل ,إش يذذ ٛمل تهذذٔ نذذصيو يهذذُٓٗا ايعًُذذا ٤ايكذذساَ ٢وت
نتبِٗ ٪َٚيفاتِٗٚ .غاَ ١ٜا أًتٔ إٔ ٖص ٙايعاز ٠تعٛز إؾت دصٚض تاضغتٝذ١
إلطٜك ١ٝقطٜبٚ ١خباق ١أْٗذا وت َكذط تػذُ ٢ايڀٗذاض ٠ايػذٛزاْ ,١ٝنُذا
أغذذًفٓا ٚيهذذٔ عًذذ ٢ايبذذاسجؽت إٔ ظتذذسٚا ادتذذس ,ستذذ ٢تتذًذذ ٢اذتكٝكذذ.١
ٚأض ٣إٔ بٗصا ايكسض نفاٜذٚ ,١أزعذ ٛايكذاض ٤ٟايهذط ِٜإؾت َا٥ذس ٠أخذط٣
َٔ َٛا٥س ٖصا ايبشح َ ٖٞٚا٥س ٠ا٭ْٛا ٚايٌٓتا٥ط لإؾت ٖٓاى.

ا٭ْٛا :
إٕ ارتفذذا

ايفطعذذٜ ْٞٛتٓذذٚ ٛغتتًذذف بعهذذ٘ عذذٔ بع ذ ٖٚ ,ذذٛ

ٜتٓذذ ٛتٓٛعذذإ ,تٓذذ ٛؾذذهًٚ, ٞتٓذذ ٛقڀذذط ,ٟسػذذب عذذازات ٚتكايٝذذس
ا٭قڀاض.
ا٭ْٛا ايؿهً-: ١ٝ
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ايفطع:ْٞٛ
ٖٚذذذْ ٛذذذ ٛغذذذا٥س وت ايػذذذٛزإ ٜٚهذذذ ٕٛبكڀذذذع ايبٌتذذذط ٚايؿذذذفطٜٔ
ايكغرل ٜٔأ ٚا٭دعا ٤ارتاضد ١ٝنًذٗا ٚ,أغًبٝذ ١ايؿذفط ٜٔايهذبرل ٜٔثذِ
غتايت ادتاْبإ عً ٢إٔ تذلى لتش ١قغرل ٠وت انتذ٪خط ٠رتذطٚز ايبذٚ ٍٛزّ
ايعاز ٠ايؿٗطٚ .1١ٜقس تهًُت عٔ ٖصا ايٓ ٛبسق ١وت انتبشح ايػابل.

انتتٛغىت:
 ٖٛٚايٓ ٛانتتٛغىت  ٖٛٚعباض ٠عٔ قڀع ايبٌتط ٚدع ٤أ ٚنذٌ َذٔ
ايؿذذفط ٜٔايهذذبرلٚ ٜٔايكذذغرلٚ ٜٔغتذذايت ادتذذطح ٚ,تذذذلى لتشذذَ ١تفاٚتذذ١
رتذذطٚز ايبذذٚ ,ٍٛزّ ايعذذاز ٠ايؿذذٗطٖٚ, ١ٜذذصا ايٓذذٖ ٛذذ ٛايؿذذا٥ع وت انتذذسٕ
ايهدلٚ, ٣عازَ ٠ا ٜػذتعٌُ لٝذ٘ ايبذٓر ٚبعذ

انتهذازات اذتٜٛٝذٖٚ ١ذصا

ايٓذذً ٛتٗذذط غذذٓ ١غذذت ٚأضبعذذؽت ٚتػذذعُاٚ ١٥أيذذف ( )ّ1946بعذذس قذذسٚض
ايكذذاْ ٕٛايذذصَٓ ٟذذع ارتفذذا
ابتُذذع هْذذصاى ٜذذطل

خفذذا

ايفطعذذٚ ,ْٞٛأبذذاح خفذذا

ايػذذٓٚ .١نذذإ

ايػذذٓ ١٭ْذذ٘ ٜعتذذدل خفٝذذف دذذساڄ ,يذذصيو

اخذل ٖصا ايٓ ٛانتتٛغىت بؽت ايفطعٚ ْٞٛايػٓ.2١

 .1كتاب حقائق للحياة ـ ص  33وزارة الصحة.
 .2كتاب حقائق للحياة ـ ص 34 – 33بتصرف يسًن
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ٖٚصا ايٜٓ ٫ ٛكٌ نجرلاڄ وت خڀٛضت٘ عٔ غابك٘ ٚيهٔ سٓاْٝذو
بع

ايؿط أٖ َٔ ٕٛبع .
,ايهبرلٚ ,ايكغرل (ْكذف ضبذايت) ٚشيذو بتفذاٚت ايفتشذ١

 َٔٚارتفا

1

اييت تذلى بؽت ايؿفط ٜٔايهبرل.ٜٔ
ايػاْسٚتـ:

قايت َٝذل ٕٚلتش ١ٝإبطاٖ ِٝوت ْؿط ٠ايعازات ايهذاضَ :٠ذٔ أْذٛا
ارتفا

َا ٜػُ ٢بايػاْسٚتـ (  ٖٞٚعًُ ١ٝسسٜجذ ١تذتِ بإخفذا ٤ايبٌتذط

حتت ايؿفطتؽت ايكغرلتؽت ٚغتٝىت ايؿفطإ ايهبرلتإ َع بعهُٗا.2
ا٭ْٛا ايكڀط-: ١ٜ

ارتفا

ايفطع ْٞٛوت ايػٛزإ:
ارتفا

ايفطع ْٞٛؾا٥ع دساڄ وت ايػٛزإ ,بٌ قتهٔ إٔ ْكذٍٛ

بجك ١ؾذسٜس ٠إْذ٘ غذا٥س بؿذهٌ نذبرل وت أٚاغذىت ٚغذطب ٚؾذطم ٚسلذاٍ
ايػٛزإ ,أَازٚي ١ادتٓٛب ادتٓٛب لإ خفا
 .1نشرة اإلدارة القومية لألمومة والطفولة ـ ص.2
 .2خفاض ادلرأة  ،ص 22ـ فيصل مكي ـ ادلطبعة العسكرية
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اٱْاخ  ٫قتاضؽ.1

ٖٚص ٙايعاز ٠جتط ٟوت ايػٛزإ عً ٢ايڀفً ١وت َا بذؽت متذؼ إؾت
مثذذإ غذذذٓٛاتٚ ,ضؿتذذا اَتذذذست إؾت عؿذذط عٓذذذسَا تهذذ ٕٛقذذذش ١ايڀفًذذذ١
2

نعٝفْٛ ١ع ڄا َا.

ٚقس شنط زنتٛض لٝكذٌ َهذ ٞأٜهذاڄ أْذ٘ ضؿتذا أدطٖٚذا عًٗٝذا
َذذذٔ ايجاْٝذذذٚ 3١عٓذذذس إقاَذذذٖ ١ذذذصا ارتفذذذا

تؿذذذذل ٣يًُدفٛنذذذ ١انت٬بذذذؼ

ادتسٜذذسٚ ,٠تكذذسّ شلذذا اشلذذساٜا ٚايٓكذذٛزٚ ,تذذسم ايڀبذذٚ ,ٍٛتتذُذذع ايبٓذذات
ٜٚغٓؽت شلا  ,أعي انتدفٛن ١ذ ٚتػُ ٢بايعطٚؽ ٚضؿتذا أقُٝذت َذٔ أدًذٗا
َٗطداْذذذات نذذذبرل ,٠لٗٝذذذا ايغٓذذذاٚ ٤ايذذذطقل ,لٝذذذا عذذذذيب َذذذٔ إَٗ٬ٜذذذا
ٚعصابٗاٚ ,ضقكِٗ ٚلطسِٗ ٜٚا ب٦ؼ َا لعًٛا ٚاهلل انتػتعإ.

ارتفا

وت ايكَٛاٍ:
ارتفذذا

قتذذاضؽ وت ايكذذَٛاٍ بكذذف ١عاَذذ ١نُُاضغذذ ١عازٜذذ١

تكًٝسٜذذٚ ١شيذذو ٭ْذذ٘ مل ٜهذذٔ َٛنذذٛعاڄ ذتُذذ٬ت ايتٛعٝذذ ١نُذذا اْذذ٘ مل
عتٌتط قاْْٛاڄ ٖٛٚ ,نُذا شنطْذا َذٔ قبذٌ قتذاضؽ بايڀطٜكذ ١ايفطعْٝٛذ١

 .3خفاض ادلرأة  ،ص 21ـ فيصل مكي ـ ادلطبعة العسكرية
 .4خفاض ادلرأة ـ ص  47بتصرف يسًن
 .4خفاض ادلرأة ـ ص  47بتصرف يسًن
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ٚضؿتا بأقػَٗٓ ٢ا ٖٛٚ 1قتاضؽ عًذ ٢ايفتذا ٠بذؽت غذت إؾت مثذإ غذٓٛات,
وت ضٚاٜذذٚ ١بذذؽت متذذؼ إؾت عؿذذط غذٓٛات وت ضٚاٜذذ ١أخذذط ,2٣أَذذا زتُٛعذذ١
اذتُذذذذط ايعطقٝذذذذ ١لٗذذذذٚ ٞسذذذذسٖا جتذذذذط ٣خفذذذذا

ايػذذذذٓ ٫ٚ 3١أزضٖ ٟذذذذٌ

ايكذذَٛاٍ َاظايذذت بٗذذص ٙايكذذٛض ٠أّ أْٗذذا ْفهذذت عٓٗذذا غبذذاض ٖذذص ٙايعذذاز٠
ارتبٝجٚ ١يبػت ثٛب ايعال.١ٝ
ٚبعذذذس نتابذذذَ ١ذذذا تكذذذسّ غذذذايت أسذذذس اٱخذذذ ٠ٛايكذذذَٛايٝؽت ظَ٥٬ذذذ ٞوت
ايسضاغ ١عذٔ ٖذص ٙايعذاز ٠اٯٕ وت ايكذَٛاٍ؟ لكذاٍ إْٗذا َذا ظايذت ـتذاضؽ
ٚخباق ١وت ايطٜف إ ٫أْٗا قًت وت انتسٕ.

ارتفا

ايفطع ْٞٛوت أثٛٝبٝا:
ٚتفٝذذس ايتكذذاضٜط بذذإ ارتفذذا

ايفطعذذ ْٞٛقتذذاضؽ وت أثٛٝبٝذذا بذذؽت

قَٛايٝؽت ٚبؽت ايذسْانٚ ٌٝايكذاٚ ,٫ظتذط ٟايذسْانٖ ٌٝذص ٙايعًُٝذ ١وت
غذذٔ َبهذذطٖ ,٠ذذ ٞايجايجذذَ ١ذذٔ ايعُذذطٚ 4ارتفذذا
بع

ايفطعذذ ْٞٛقتذذاضؽ وت

أدعا ٤نٝٓٝا أٜهاٚ 5عً ٢نٌ ساٍ لأْا َتفا٥ذٌ بذإ ٜهذٖ ٕٛذصا

ا٭َط قس قٌ نجرلاڄٚ ,ضؿتا اْعسّ َٔ ٖص ٙايذسَ ٍٚذع َذا بذح َذٔ ٚعذ,ٞ
 7 .6خفاض ادلرأة ـ فيصل مكي ـ ص 21ـ ادلطبعة العسكرية.
 .3خفاض ادلرأة ص  32ـ ادلطبعة العسكرية
 .4خفاض ادلرأة ـ ص  21ـ ادلطبعة العسكرية
 .5خفاض ادلرأة ـ فيصل مكي ـ ص ، 21ادلطبعة العسكرية

112

أٚغذذاطٓا زبٝذذب ايعالٝذذٚ ١ايعًذذِ

٭ْٓذذا ضتذذٔ وت ايػذذٛزإ قذذس زب وت بع ذ

ؿتدذذذاطط ٖذذذص ٙايعذذذازٚ ٠اٯٕ بذذذسأت تت٬ؾذذذٚ ٢تٓتٗذذذ ٞوت تًذذذو ا٭ٚغذذذايت
انتعٓٚ ١ٝإؾت ا٭َاّ.

ايٌٓتا٥ط:
ٚارتفذذذا

ايفطعذذذ ْٞٛخبڀذذذط ٙاشلذذذساّ ٖذذذصا ,يذذذٝؼ ٚسذذذس ٙبڀذذذٌ

غاسات ايٌتًِ ٚايذسَاضٚ ,يهذٔ ٖٓذاى َذٔ ايٌٓتذا٥ط ٚا٭ؾذباَٚ ٙذا ٜذٛضخ
ؾكا ٠ٚيًُطأَ ٠ا زاَت سٖٚ ,١ٝصا زتاٍ شنط ٖص ٙايٌٓتا٥ط لإؾت أٚشلا:

ا٫غت٦كاٍ:
ٜهٖ ٕٛصا ايٓ َٔ ٛارتفا

قاُ٥اڄ عً ٢اغت٦كذاٍ قًفذ ١ايبٌتذط

َٚكسَتذذ٘ نذذصيوٚ ,ضؿتذذا سلذذٌ ا٫غت٦كذذاٍ َعذذ٘ ا٭دذذعا ٤ابذذاٚضَ ٠ذذٔ
ايؿفط ٜٔايكغرل ٜٔأ ٚاغت٦كاٍ ايؿفط ٜٔايكغرل ٜٔبايهاٌَ أٜها.1

 .1ادلرجع السابق ـ ص19
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ٖٚذذصا ايٓذذ ٛقتذذاضؽ أسٝاْ ذاڄ وت إضٜذلٜذذا ٚبع ذ

أدذذعا ٤نٝٓٝذذا أٜهذذا ٚوت

َكط قسقتاڄَٚ.1ا أًتٔ بٌتًُِٗ ٖصا إ ٫قكس ايف٬ح ٚيهٔ ؾطم ايفذ٬ح
ٚغطبذذٛا ٚؾذذتإ بذذؽت َؿذذطم َٚغذذطب ٚ.يذذ ٛأْٗذذِ ضدعذذٛا إؾت عكذذٛشلِ بطٖذذ١
يػًُٛا زٖطاڄ ط٬ٜٛڄٚ ,يهٔ إشا أقذٝب ايٓذاؽ وت إلٗذاَِٗ لذأقِ عًذِٗٝ
َأـتاڄ ٚع٬ٜٛڄ.

ايؿل:
ٖصا ايٓ ٛايكاغذَ ٞذٔ ارتفذا

ـتاضغذ٘ قبًٝذ ١ايبٝتذا ذ باتذاَ ,ذٔ

غذذهإ أغذذذلايٝا ا٭قذذًٝؽت ٖٚذذ ٛعبذذاض ٠عذذٔ ايكٝذذاّ بتٛغذذٝع لتشذذ ١انتٗبذذٌ
أثٓذذا ٤لذذذل ٠انتطاٖكذذ ١باغذذتعُاٍ ايٝذذس يفتشٗذذا ْاسٝذذ ١ارتًذذفٚ ,باغذذتعُاٍ
غهؽت يؿل ايعذإ.2
 ٫ٚؾذذو إٔ ٖذذصا أَذذط عذٝذذب ٚغطٜذذبٜ ,تٓذذالَٚ ٢ذذا ضتذذٔ لٝذذ٘ َذذٔ ضقذذٞ
ٚتڀذذٛض ٚيهذذٔ مثذذ ١تػذذاٖ ٍ٩ذذٌ ٖذذصا ا٭َذذط إؾت ايٝذذَٛ ّٛدذذٛز؟ اهلل بٗذذصا
عًٚ ,ِٝئ ٜكف ايبشح.

 .2نفس ادلرجع السابق ـ ص21
 .3خفاض ادلراة ـ فيصل مكي ـ ص 22ـ ادلطبعة العسكرية
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انتبشح ايجايح
ايسٚالع ٚا٭غباب رتًٛزٚ ٙاْتؿاضٙ
إٕ ارتفا

ايفطع ْٞٛجبصٚض ٙانتتعُك٫ ١بس ي٘ َٔ أغباب

ٚزٚالع ,أزت إؾت ْؿأت٘ٚ ,اْتؿاضٚ ,ٙخًٛز َٔٚ ,ٙأِٖ تًو ا٭غباب
ادتٌٗ ,ايص ٟغت ِٝعً ٢تًو ا٭قڀاض اييت ـتاضؽ ٖص ٙايعاز ٠ايهاض,٠
إش إٔ قٛاَ ١ا٭غط ٠عٓس ايعذٛظ اييت  ٫تعطف عٔ ايكشٚ ١ايس ٜٔقطلاڄ
 ٫ٚعس٫ڄ ,ثِ إْ٘ نتا زخٌ ايٛع ٞايسٜي ٚايتجكٝف ايكشٚ ٞعًِ بع
ايٓاؽ َا عًُٛا عٔ ٖص ٙايعاز ٠مل ٜػتڀٝعٛا إٔ غتطدٛا عٔ ايعازات
ٚمل ٜهْٛٛا ذ أعي انتجكفؽت ذ بادتطأ ٠اييت جتعًِٗ ٜأَط ٕٚبذلى ٖصا
انتٓهط ,خؿ١ٝ
خػاض ٠ا٭ٌٖٚ ,ب٦ؼ عصضِٖ أقبض َٔ شْبِٜٗ ٫ٚ ,كًض
ايٓاؽ لٛن ٫ ٢غطا ٠شلِ,

 ٫ٚغطا ٠إشا دٗاشلِ غازٚا.

ٚيعذذٌ َذذٔ ادتٗذذٌ ايكذذامت اعتكذذاز نذذجرل َذذٔ ايٓذذاؽ إٔ ارتفذذا
ايفطعذذذ ْٞٛيذذذ٘ غذذذٓس إغذذذٚ ,َٞ٬يهذذذٔ ا٭َذذذط عهذذذؼ شيذذذو ,لايػذذذٓس
اٱغ َٞ٬عتطّ ارتفا

ايفطعذٚ ْٞٛاٱغذ ّ٬زٜذٔ ايعذسٍ  ٫زٜذٔ ايٌتًذِ

لاْتبٗٛا.
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َٚذذٔ ا٭غذذباب ايذذيت أزت إؾت خًذذٛز ٖذذص ٙايعذذازً ٠تذذٔ نذذجرل َذذٔ
ايٓذذذاؽ إٔ انتذذذطأ ٠إشا مل ختفذذ

لطعْٝٛذذاڄ ٜكذذذٝبٗا ا٫ضتذذ ٍ٬ادتٓػذذذ,ٞ

ٚتغذلف ايفاسؿٖٚ ,١صا ًتًِ ٚانض يًُطأ ,٠لإٕ اٱغذ ّ٬مل ٜذأَط ؿتجذٌ
ٖصاٚ ,إفتا غاَ ١ٜا أَط بذ٘ ٖذ ٛقڀذع قًفذ ١ايبٌتذط َذع جتٓذب اٱْٗذاى ٭ٕ
انتطأ ٠إشا خفهت لطعْٝٛاڄ ٖصا ٜعذي اغت٦كذاٍ ايؿذٗ ٠ٛارتاضدٝذ ١ـتاَذاڄ
ٚعتذذٌ ستًذذٗا ا٭مل ٚايعذذصاب ,لذذ ٬تػذذتُتع بايعٚدٝذذ ١سذذل انتتذذا ٚ .أَذذا
ا٫ضت ٍ٬لٗصا ٜٓذ َ٘ٓ ٞايسٚ ٜٔارتًل لكىت ,لهِ َٔ َفطعٓ ١ظاْٝذ,١
بٌ َٚا أنجطٖٜٔٚ.تٛاقٌ َػًػٌ ا٭غذباب َٗٓٚذا اعتكذاز بعذ

ايٓذاؽ

إٔ انتطأ ٠ايغرل شتت ١ْٛلطعْٝٛاڄ  ٫تتعٚز ٜٚطٚدذ ٕٛيذصيو تطٚظتذاڄ بذاط٬ڄ,
ٚعتهذذ ٕٛفتذذاشز َذذٔ ْػذذر ارتٝذذاٍ ٚا٭ٖٚذذاّ  ,طذذ٬مٚ ,لػذذذ خڀٛبذذ,١
إؾت هخط شيوٚ ,نٌ ٖصا ٜطدع إؾت ادتٌٗ ٚايٛاقذع ٜهذصب ٖذصا ,إش إٔ
انتذذذطأ ٠ايغذذذرل َفطعٓذذذ ١أنجذذذط إَتاعذ ذاڄ يًطدذذذٌ ٚيهذذذٔ أنجذذذط ايٓذذذاؽ ٫
ٜعًُٚ.ٕٛتعزاز عسز ١ٜا٭غباب بابتعاز ايطداٍ َٔ ٖصا انتٝذسإ ٚا٫عتكذاز
بأْ٘ اٖتُاّ أْج ٟٛلكىتٖٚ ,صا دٌٗ باي ٚزتاْ ١ٝيًكٛاب ,لايطدٌ ٖٛ
قذذاسب ايكٛاَذذ ١وت بٝتذذ٘ ٫ٚ ,عتذذطى غذذانٔ إ ٫بذذأَطٚ ,ٙعًذذ ٢ا٭قذذٌ
َؿذذذٛضت٘ ,لذذذ ٬غبذذذاض عًذذذ ٢ايطدذذذٌ إٔ قتٓذذذع ظٚدتذذذ٘ َذذذٔ خفذذ

ايبٓذذذات

لطعْٝٛاڄٚ ,إٕ انڀط ٙشيذو ذتهذٛض ارتتذإ لعذٌ َٔٚ.ا٭غذباب ايسالعذ١
رتًٛز ٖص ٙايعاز ٠ظٜاز ٠عًَ ٢ا تكسّ ٖ ٛنغىت ا٭ْذساز ,إش إٔ ايبٓذت إشا
مل ختف

لطعْٝٛاڄ عرلت بصيو َٔ قبٌ قذٛعتباتٗا بأْٗذا قًفذاٚ ,٤أْٗذا
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تبَ ٍٛجٌ ايطدٌٖٚ ,هصا لتبه ٞايبٓت ٚتڀًذب إٔ تًشذل بكذٛعتباتٗا
لٝفعذذٌ شلذذاٚ ,ايعكذذٌ غا٥ذذب عذذٔ ا٭ّٚ ,ا٭بٚ ,ا٭رٚ ,ا٭خذذتٚ ,ايبٓذذت,
لأ ٜٔشٖب؟ نٌ ٖصا يًذٌٗ ٜطدع.
َٚذذٔ ايٓذذاؽ َذذٔ ٜفطعٓذذ ٕٛبٓذذاتِٗ اعتُذذازڄا عًذذ ٢ايتكايٝذذس انتٛضٚثذذ١
ٚإٕ ٚدٗذذٛا ٚأْذذصضٚا ٚأضؾذذسٚا قذذايٛا بٓؿذذ ٠ٛادتٗذذٌ إْذذا ٚدذذسْا هباْ٤ذذا عًذذ٢
أَذذٚ ١إْذذا عًذذ ٢هثذذاضِٖ َٗتذذسٚ ,ٕٚيهذذٔ قذذٌ شلذذِ أٚيذذ ٛنذذإ هبذذا٩نِ ٫
ٜعكً ٕٛؾ٦ٝاڄ ٜٗ ٫ٚتس.ٕٚ
ٚوت ارتتذذاّ ٖذذصا انتبشذذح أقذذ ٍٛإٔ تذذط ا٭غذذباب ظاخذذطَٚ ,ذذا شنطتذذ٘
غٝ

َٔ لٝ

ٚب٘ أنتف ٞذ ٚاهلل ٜك ٍٛاذتل ٜٗ ٖٛٚس ٟايػب.ٌٝ
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ايفكٌ ايجاْٚ ٞلَ ٘ٝبشجإ:
انتبشح ا٭ : ٍٚأنطاض ارتفا
انتبشح ايجاْ : ٞارتفا

ايفطع ْٞٛايكش.١ٝ

ايفطع ْٞٛغِٗ عً ٢ايعكٌ

ٚا٫قتكاز ٚابتُع.
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انتبشح ا٭ٍٚ
أنطاض ارتفا
إٕ ارتفذذا

ايفطع ْٞٛايكش١ٝ

ايفطعذذ ْٞٛخڀذذط ناغذذض يًكذذشَٚ ١عذذٖ ٍٛذذساّ ٭دػذذاّ

ايٓػذا ,٤لٗذ ٛظض خبٝذح ٫ ,غتذطز ٜ ٫ٚجُذط إْ ٫هذساڄ ٚخبجذاڄٚ ,تٓكػذِ
َهاعفات٘ إؾت قػُؽت:
َ /1باؾط ٖٞٚ ٠اييت حتسخ بعس عًُ ١ٝارتفا .
َ /2ػتكبً ٖٞٚ ١ٝاييت حتسخ يًفتا ٠وت انتػتكبٌ نٓتاز طبٝعذ ٞيعًُٝذ١
ارتفا

ايفطعٖ ,ْٞٛصا ٚيكس ضأٜت عاَ ١نتب ايڀب ايذيت نٓذت قذس

ٚقفذذت عًٗٝذذا بٗذذص ٙانتٓاغذذب ١تهذذاز تتفذذل عًذذٖ ٢ذذص ٙانتهذذاعفات ,يذذصيو
أثطت ايٓكٌ َٔ نتاب سكا٥ل يًشٝا ٠يػٗٛي ١لُٗ٘ عً ٢ايكاض.٤ٟ
قاٍ لطٜل إْتاد٘ ذ أعي ايهتاب.

انتهاعفات انتباؾط:٠
 /1ايٓعٜف:
ْتٝذذذذ ١يكڀذذذع ا٭ٚضزٚ ٠ايؿذذذطاٝ٥ؽت ايذذذيت تغذذذص ٟتًذذذو انتٓڀكذذذٚ ١وت
بع

ا٭سٝإ ٜه ٕٛايٓعٜف ؾسٜس ٜػتسعْ ٞكٌ ايسّ عاد٬ڄ.
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 /2سبؼ ايب:ٍٛ
ٖ َٔ ٛانتهاعفات ايهجرل ٠اذتسٚخ ,إَا ْتٝذذ ١رتذٛف ايڀفًذ١
َٔ ايتبَ ٍٛهإ ادتطح ,أْ ٚتٝذ ١يهٝل انتدطز.

 /3ايكسَ:١
تهذذ ٕٛايكذذسَْ ١اجتذذ ١عذذٔ لكذذسإ نُٝذذ ١نذذبرلَ ٠ذذٔ ايذذسّ,
بػبب ايٓعٜف أ ٚته ٕٛبػبب ا٭مل ايصٜ ٟكاسب ايعًُ.١ٝ

 /4ا٫يتٗابات:
غايب ذاڄ تهذذ ٕٛا٫يتٗابذذات سذذازْ ٠تٝذذذ٫ ١غذذتعُاٍ اٯ٫ت انتًٛثذذ,١
ٚغرل انتعكُٚ ,١أخڀطٖا اٱقاب ١بايتٝتاْٛؽ ايص ٟقس ٪ٜز ٟإؾت ايٛلا.٠

 /5قڀع ا٭عها ٤اباٚض:٠
ٖذذص ٙحتذذسخ ْتٝذذذ ١يعذذسّ َعطلذذ ١ايذذص ٟظتذذط ٟايعًُٝذذ ١بذذا٭دعا٤
ابذذذاٚض ٠يتًذذذو ا٭عهذذذا ,٤أْ ٚتٝذذذذ ١ذتطنذذذ ١ايڀفًذذذَٚ ١كاَٚتٗذذذا أثٓذذذا٤
عًُ ١ٝارتفا

إشا نإ ؾسٜساڄ ْتٝذ ١ٱدطا ٤ايعًُ.١ٝ
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انتهاعفات انتػتكبً:١ٝ

 /1ا٭ٚضاّ ٚارتطاز:
ٌٜتٗذذط ْذذَ ٛذذٔ ايذذٛضّ بعذذس إدذذطا ٤ارتفذذا ٜٚ ,هذذ ٕٛعبذذاض ٠عذذٔ
نٝؼ زٖذي غتتًذف سذُذ٘ ؿتذطٚض ايذعَٜٔٚ ,ذعزاز وت اذتذذِ بذلانذِ
اٱلطاظات ايساخًٚ ,١ٝضؿتذا ايتٗذب ايهذٝؼ ,أ ٚأز ٣إؾت سذسٚخ خذطاز,
ٚعتتاز ٖصا ايهٝؼ ٱظايت٘ يعًُ ١ٝدطاس.١ٝ

 /2ا٭مل أثٓا ٤ايسٚض ٠ايؿٗط:١ٜ
ٖذذذصا ا٭مل ْتٝذذذذ ١يًهذذذٝل ايؿذذذسٜس وت لتشذذذ ١ابذذذط ,٣لايذذذسّ ٫
غتطز بػٗٛيٚ ,١غايباڄ َا ختتفٖ ٞص ٙايؿه ٣ٛبعس ايعٚاز ٚاي٫ٛز.٠

 /3قعٛبات ا٫تكاٍ ادتٓػ:ٞ
صتس إٔ نجرلاڄ َٔ ايفتٝات ٜتعػت ي ١ًٝايعلذاف (بذٌ يٝذايٚ1)ٞشيذو
بػذبب انتعاْذاٚ ٠اٯ ّ٫ايذيت ٜتعطنذٔ شلذا وت تًذو ايًًٝذٚ ,١شيذو ٜطدذذع إؾت
عًُ ١ٝارتفا ٚ ,نتا ٜذلن٘ َٔ هثاض وت تهذٝٝل ايفتشذ ١ايڀبٝعٝذٚ ١عًٝذ٘
صتذذس ايذذعٚدؽت عتتادذذإ نتذذس ٠طًٜٛذ ١ستذذٜ ٢ػذذتڀٝعإ إٔ قتاضغذذا ايعًُٝذذ١
ادتٓػذذ ١ٝبكذذٛض ٠طبٝعٝذذٚ ,١وت نذذجرل َذذٔ اذتذذا٫ت عتتذذاز ايعٚدذذإ إؾت
 .1ىذه الزيادة للباحث
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اغتؿاض ٠ايڀبٝب ٚايساٚ ,١ٜضؿتا استادذت ايعٚدذ ١عًُٝذ ١تٛغذٝع يًفتشذ١
انتٗبً.١ٝ

 /4ا٫يتٗابات انتعَٓ:١
ْعي ايتٗابات اباض ٟايبٛيٝذٚ ١ادتٗذاظ ايتٓاغذً ٞانتعَٓذٚ ,١شيذو
ْتٝذذذ ١يذلانذذِ اٱلذذطاظاتَٚ ,ذذٔ ْتذذا٥ر ٖذذص ٙا٫يتٗابذذات انتعَٓذذ ١ايعكذذِ,
ٚشيو ْ٫ػساز قٓا ٠لايٛب.

 /5انتهاعفات ٚانتؿانٌ أثٓا ٤اي٫ٛز:٠
ٜٓذذتر َذذٔ عًُٝذذ ١ارتفذذا

ْاغذذٛض ايذذ٫ٛزٚ ٠شيذذو ٭ٕ َذذٔ طبٝعذذ١

ايؿذذفط ٜٔايتُذذسز يًُػذذاعس ٠وت خذذطٚز ايڀفذذٌٚ ,يهذذٔ عًُٝذذ ١ارتفذذا
ايفطع ْٞٛقهت عًٖ ٢ذصا ادتذع ٤اشلذاّ ٚأقذبض َتًفذاڄ ٜ ٫ػذتڀٝع ايكٝذاّ
ؿتٗٓت٘ ايڀبٝع.١ٝ
ٚصتذذس انتذذطأ ٠انتدفٛنذذ ١حتتذذاز نتػذذاعس ٠ايساٜذذ ١أ ٚايڀبٝذذب ٭دذذطا ٤لذذتض
َهذذإ ايڀٗذذٛضٚ ,شيذذو يذذتُهٔ ايڀفذذٌ َذذٔ ارتذذطٚز ٚإ ٫سذذسخ ـتذذعم
ْٚعٜذذفٚ ,إعذذاز ٠لذذتض دذذطح ايڀٗذذٛض ضؿتذذا أز ٣إؾت ْعٜذذفٖٚ ,ذذصا ادتذذطح
عتتاز إؾت خٝاطَ ١ط ٠أخط( ٣عسٍ) ٖٚصا ادتطح َعط

ي٬يتٗابٖٛٚ ,

َذذٔ ا٭غذذباب ايطٝ٥ػذذ ١ٝذتُذذ ٢ايٓفذذاؽ وت ايػذذٛزإَٚ ,ذذٔ انتهذذاعفات
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ايٓازض ٠اذتسٚخ يًُٛيٛز تؿ ٜ٘ٛأ ٚدطح وت ادتع ٤انتتكسّ َٔ ايڀفٌ عٓذس
اي٫ٛزٚ ,٠شيو َٔ دطا ٤لتض َهإ ارتفا .
 َٔٚانتهذاعفات أٜهذ ڄا ايٓاغذٛض ايبذٛيْٚ ٞعذي بذ٘ اغذتُطاض ْذعٍٚ
ايب ٍٛبس ٕٚحتهِ ٚشيو يٛدٛز لتش ١بؽت انتجاْذٚ ١انتٗبذٌٖٚ ,ذص ٙايفتشذ١
حتسخ وت ساي ١ايٛنٜ ٫ٚ ٛػتڀٝع ادتٓؽت ارتذطٚز يهذٝل لتشذ ١انتٗبذٌ
ٜٚهغىت ادتٓؽت عً ٢انتٗبٌ ٚعٓس تٛقف٘ عتسخ تآنٌ َٚذٛت يًدٜ٬ذا وت
تًذذو انتٓڀكذذٚ ,١عتذذسخ لذذتض بذذؽت انتٗبذذٌ ٚانتجاْذذٚ ١يذذصيو ٜٓذذعٍ َٓذذ٘ ايبذذٍٛ
بس ٕٚحتهِ 1لتأٌَ.

 .1كتاب حقائق للحياة ـ ص  34ـ  35بتصرف يسًن
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انتبشح ايجاْٞ
ارتفا
إٕ ارتفا

ايفطع ْٞٛغِٗ عً ٢ايعكٌ ٚا٫قتكاز ٚابتُع
ايفطع ْٞٛنعازت٘ ٜكٝب انتذطأ ٠وت َكاتذٌ ؾذتَٚ ,٢ذٔ

تًو انتكاتٌ ايعكٌٚ ,أ ٟإقاب ١اندل َٔ ٖصٚ ٙاهلل انتػتعإ .لتأَذذذذذذذذذذذذذذٌ
َعذذذ ٞنٝذذذف تفعذذذٌ ايكذذذسَ ١ايٓفػذذذ ١ٝبايڀفًذذذ ,١إش أْٗذذذا تعذذذطف خڀذذذط
ٚسذذطَ ٙذذٔ قذذٛعتباتٗا ,لٝكذذٝبٗا ارتذذٛف ٚاشلًذذع ذ ثذذِ تأتٗٝذذا

ارتفذذا

ايڀاَٚ ١اقعاڄ لٝعزاز ارتٛف ٚنطبات ايكًب ,أيٝؼ ٖصا هتذا ٜذ٪ثط عًذ٢
ايعكٌ؟ ذ لتأٌَ! ذ ثِ تًو ايكسَ ١اييت ته َٔ ٕٛدذطا ٤ايٓعٜذف ٚلكذسإ
ايسّ ٚانتهاعفات ,ثِ ا٫نذڀطابات ايعكًٝذ ١ايذيت تذٓذِ عذٔ انتهذاعفات
ادتػُاْ , ١ٝاستباؽ زّ اذتٝ

وت انتٗبٌ  ,ايهٝؼ ادتًسْ , ٟاغذٛض

انتجاْ ,١ثِ ارتٛف ايؿسٜس َٔ ادتُا أٜاّ ايذعٚاز ا٭ٚؾت ,ثذِ إشا لتًذت
انتطأٚ ٠داٖ٤ا انتدا

لٗ ٛأؾس عًٗٝا َذٔ ٚقذع ايػذٛٝف ٚطعذٔ ايطَذاح,

نٝذذف ٖٚ , ٫ذذ ٛدذذطح ٚخٝذذايتٚ ,يذذٝؼ ايٝذذ ّٛلكذذىت ,بذذٌ ٜهذذطض َذذطات
َٚطات نًُا َا لتًت ٚزاضت ايػٓٛات أيٝؼ ٖصا َذصٖباڄ يًعكذٌ لهذ٬ڄ
عٔ تأثط.ٙ
اشلِ غتذلّ ادتػ ِٝضتال١

ٜٚؿٝب ْاق ١ٝايكيب ٜٗٚطّ.
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ٚيٝت ؾعط ٟإٔ تكف ايكسَ ١ايٓفػ ١ٝعً ٢انتطأٚ ٠يهٔ ايطدٌ ظتس
َٔ ٖصا وت بساٜات ايعٚد ,١ٝإش ٜتعػط عً ٘ٝادتُا أٜاَاڄ تػبب ي٘ قًكاڄ
بايغاڄ ,قس ٜهڀط ٙإؾت إقاب ١انتطأ ٠بػ ,٤ٛنُا سه ٢ي ٞأسس ألطاز
اشل ٍ٬ا٭لتط إٔ ضد٬ڄ قاّ بعًُ ١ٝايتػٗٚ ٌٝسس ٙبانتٛؽ ,ا٭َط ايصٟ
انڀط ٙيًُػتؿفٚ ٢عٓس انتػا٤ي ١أداب بإٔ زلعت٘ لٛم نٌ ؾ.٤ٞ
ٚارتفا

ايفطع ْٞٛنُا ٖ ٛغِٗ عً ٢ايعكٌ لٗ ٛغِٗ خڀرل عً٢

ا٫قتكاز ٜكتً٘ قتٌ عاز ذ لتأٌَ َج٬ڄ نُ ١ٝايبٓر ٚنُ ١ٝايعكب ,ثِ
اٌْتط إؾت ايتهايٝف ايٓاجت ١عٔ تعطٜ

ا٭طفاٍ يًدڀط ذ ٖصا ْعٜف ذ

ٖٚص ٙقسَ ١ذ ا٭َط ايص٪ٜ ٟز ٟإؾت انتهح ط٬ٜٛڄ عً ٢غطٜط
انتػتؿفٚ ,٢أ ٟخػاض ٠أندل َٔ ٖصٙ؟ ثِ ٜعزاز ا٭َط تفاقُاڄ إشا
استادت ايڀفً ١إؾت عًُٚ .١ٝأَا عٓٗا ذ أعي ايڀفً ١ذ عٓسَا تكبض أَاڄ
تًس لُا أنجط ايتهايٝف اييت ٜؿعط بٗا ايعٚز ٚا٭ٌٖ قبٌ ايسٚي ١ذ بٓر ذ
خٝايت ذ تغص ١ٜهتٝع ٠ذ ٚبعس نٌ ٖصا حتتاز انتطأ ٠إؾت تفط ٜأنجط َٔ
ؾدل َٔ عًُِٗ ٚاْ٫هباب عً ٢ارتسَٚ ١انتطاقب .١إٔ ٖصٙ
اٖ٫تُاَات اييت تبصٍ ٱطفاْ ٤اض شتًفات ارتفا

ايفطع ْٞٛاييت يٛ

مل تهٔ ذ يهٓا ذ لتأٌَ ٖصا لٓ٘ سكٝل ؿتجً٘ إٔ ٜعي.
ٚقبذذٌ ـتذذاّ انتبشذذذح ٖذذصا بكذذذ ٞعًٓٝذذا إٔ ْكذذذ ٍٛنُذذا ٚعذذذسْا إٔ
ارتفذذا

ايفطعذذ ْٞٛتكذذٝب لتذذا ٙا٫دتُاعٝذذات ,لبدذذط ايفذذطز ٚعفٓتذذ٘

126

ايٓاجتذذَ ١ذذٔ نذذٝل شتذذطز ايعذذازٚ ٠ايتذذٛا ٤ططٜذذل ايبذذٚ ٍٛاٯ ّ٫وت ادتُذذا
تٛضخ اذتٝا ٠ثغطٚ ٠انش ١بذؽت ا٭ظٚاز ,لتٌتٗذط ارت٬لذات بُٗٓٝذا ٜٓٚؿذأ
عًٗٝا ايٛايسإ ٚعًٗٝا ٜفڀُ.ٕٛ
ٜٓٚؿأ ْاؾ ٧ايفتٝإ لٓٝا

عًَ ٢ا نإ عٛز ٙأبٙٛ

َٚا أسط ايعصاب إٕ نإ َٔ كتط انتآ.ٟٚ
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ايفكٌ ايجايحٚ :ل ٘ٝث٬ثَ ١باسح.
انتبشح ا٭ :ٍٚسهِ ارتفا

ايفطع ْٞٛوت ايؿط .

انتبشح ايجاْ :ٞايبس ٌٜا٭َجٌ ختإ ايػٓ.١
انتبشح ايجايحَٓ :اقؿ ١سسٜج ١ٝيبع
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أسازٜح ارتتإ.

انتبشح ا٭: ٍٚ
سهِ ارتفا

ايفطع ْٞٛوت ايؿط اٱغَٞ٬

إٕ اٱغ ّ٬بكٓاز ًٜ٘انتؿعَ ١ا سٌ بأض

إٚ ٫أذتف أًٖٗا بًشاف

ا٭َٔ ٚايػ َٔٚ ,١َ٬خطز عٔ سسٚزٚ ٙأغٛاض ٙلًٗ ٛتامل َعتس ٜػتشل
ايعكاب َٚط ايعصاب ٫ٚ ,غتف ٞعً ٢عاقٌ َٓكف إٔ ارتفا
ايفطع ْٞٛعًُ ١ٝتتٓالٚ ٢عسٍ اٱغٚ ,ّ٬سهِ لعٌ ٖص ٙايعاز ٠غي
عٔ ايتبٝؽتٚ ,يهٔ ْب ٘ٓٝستٜ ٫ ٢ه ٕٛيًٓاؽ عً ٢اهلل سذ ١بعس
ايبٝإٚ ,غٛف أشنط وت سهُ٘ َٔ لٝ

ا٭زيَ ١ا تٝػطٚ ,ايًبٝب

تهف ٘ٝاٱؾاض ,٠لإؾت تفاق ٌٝايبٝإ:
(عٔ أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٝذ٘ ٚغذًِ قذاٍَ :ذٔ
ناْت عٓسٌَ ٙتًُذ ١٭خٝذ٘ َذٔ عطنذ٘ أَ ٚذٔ ؾذ ٤ٞلًٝتشًًذ٘ َٓذ٘ ايٝذّٛ
قبٌ إٜ ٫ه ٕٛزٜٓذاض  ٫ٚزضٖذِ إٕ نذإ يذ٘ عُذٌ قذاحل أخذص َٓذ٘ بكذسض
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ٌَتًُتذذذ٘ ٚإٕ مل ٜهذذذٔ يذذذ٘ سػذذذٓات أخذذذص َذذذٔ غذذذ٦ٝات قذذذاسب٘ لشُذذذٌ
1

عً)٘ٝ

ٚعذذٔ أبذذٖ ٞطٜذذط ٠ضنذذ ٞاهلل عٓذذ٘ إٔ ضغذذ ٍٛاهلل قذذً ٢اهلل عًٝذذ٘
ٚغذذًِ قذذاٍ ( :أتذذسضَ ٕٚذذا انتفًذذؼ .قذذايٛا انتفًذذؼ لٓٝذذا َذذٔ  ٫زضٖذذِ يذذ٘ ٫ٚ
َتذذا لكذذاٍ :إٔ انتفًذذؼ َذذٔ أَذذيت َذذٔ ٜذذأتٜ ٞذذ ّٛايكٝاَذذ ١بكذذٚ ٠٬قذذٝاّ
ٚظناٜٚ ٠أت ٞقس ؾتِ ٖصا  ٚقصف ٖصا ٚأنٌ َاٍ ٖذصا ٚغذفو زّ ٖذصا
ٚنذذطب ٖذذصا لٝعڀذذٖ ٢ذذصا َذذٔ سػذذٓات٘ ٖٚذذصا َذذٔ سػذذٓات٘ لذذإٕ لٓٝذذت
سػٓات٘ قبٌ إٔ ٜكهَ ٞا عً ٘ٝأخص َٔ خڀاٜا ٙلڀطسذت عًٝذ٘ ثذِ طذطح
وت ايٓاض)

2

لٗذذصإ اذتذذسٜجإ عتطَذذإ ايٌتًذذِ ٚايهذذطب ٚايؿذذتِ ٚنذذٌ ًتًذذِ بس٫يذذ١
ٚانذذش ,١لتفهذذط دٝذذساڄ أً ٟتًذذِ أنذذدل َذذٔ ا٫عتذذسا ٤عًذذ ٢قذذغرل٫ ٠
تعذذطف َكذذًشتٗا لتكڀذذذع أدعاٖ٩ذذاٚ ,ختذذايت ٚتػذذذاٍ زَاٖ٩ذذاٚ ,حتذذذطّ
يذذصات ايذذسْٝا٪ٜ ,خذذص َٓٗذذا َذذا أعڀاٖذذا اهللٖٚ ,ذذَ ٞذذٔ لذذطيت قذذغطٖا
ٚدًٗذٗا تفذطح بٗذصا ٚتًعذب ٚتذطقل ٖٚذ ٫ ٞتذسض ٟأْٗذا يذ ٛعاؾذت غذٛف
تذذطقل ز َٚذاڄ َصبٛسذذَ ١ذذٔ ا٭ملٜ ٫ٚ .كذذاٍ وت َجًذذٗا عًذذْ ٢فػذذٗا دٓذذت
بطاقـٚ ,يهٓٗا غٛف تأت ّٜٛ ٞايكٝاَ ١تطٜذس سكٗذا هتذٔ دٓذ ٢عًٗٝذا,
 .1رواه البخاري ( رياض الصاحلٌن ـ النووي ـ ص  124ـ ط مكتبة ادلعارف الرياض.
 .2رواه مسلم (نفس ادلرجع السابق  ،ص)126
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ٚاعتس ٣عً ٢سطَتٗاٚ ,قڀع ذتُٗا بغرل ٚد٘ ؾذطعٚ ,ٞغذٛف تؿذهٛا
إؾت اهلل هتذذذٔ سطَٗذذذا طٝذذذب اذتٝذذذذاٚ ,٠أغًذذذل عًٗٝذذذا سذذذذطات ادتذذذذطح
ٚارتٝذذذايت ٚاشلُذذذ ,ّٛبذذذٌ ايكذذذغرل ٠عٓذذذسَا تهذذذدل تتٓذذذسّ وت ٖذذذص ٙايذذذسْٝا
ٚتتشػطٚ ,تك ٍٛنتاشا دي عًٞٸ؟ َٚا شْيب؟ ٜ ّٜٛٚأتٗٝا انتدا

تكذٜ ٍٛذا

يٝتي َت قبٌ ٖصا ٚنٓت ْػٝاڄ َٓػٝاڄ.
ل ٬أزض ٟعٔ َذٔ لعًذٛا َجذٌ شيذو أغذاب عذِٓٗ ايعًذِ لذًٗذٛا؟ أّ
عًُٛا لدايفٛا؟ عَُٛذاڄ إٕ نذاْٛا ٜعًُذ ٕٛلتًذو َكذٝبٚ ,١إ ٫لانتكذٝب١
أعٌتذذذِ ,أّ تذذذط ٣أْٗذذذِ غابذذذت عذذذِٓٗ ْفشذذذات ايعڀذذذف ٚاٱقتذذذإٚ ,تأَذذذٌ
اعتسا ٤عًٖ ٢ط ٠أزخًت اَذطأ ٠ايٓذاض ,لهٝذف ٖذص ٙايكذغرلٚ ٠اهلل ٜكذٍٛ
(ٚيكس نطَٓا بي هزّ)ٚ 1أْت أٜٗا ادتاَْ ٞاشا تفعٌ إٕ تػبب َذا لعًذت
بٗا وت َٛتٗا  َٜٛڄا َٔ ا٭ٜاّ؟ يكذس قتًذت إشا ْفػذ ڄا ظنٝذ ١بغذرل ْفذؼ يكذس
د٦ذذذت ؾذذذ٦ٝاڄ إزاڄٚ ,لعًذذذت أَذذذطاڄ عٌتُٝذذاڄ تهذذذاز ايػذذذُٛات ٜتفڀذذذطٕ َٓذذذ٘
ٚتٓؿل ا٭ض

ٚختط ادتباٍ ٖذساڄ .لذأ ٜٔايعكذ٤٬؟ ٚأٜذٔ انتسضغذٕٛ؟ ٚأٜذٔ

انتفتذذٕٛ؟ ٚأٜذذٔ اٯَذذط ٕٚبذذانتعطٚف ٚايٓذذاٖ ٕٛعذذٔ انتٓهذذط؟ ٚأٜذذٔ ٚظاضات
ايذذسلا ٚدٝذذٛف اذتُاٜذذ١؟ بذذٌ أٜذذٔ يػذذإ اذتذذل؟ ٚأٜذذٔ ايعٝذذ ٕٛايساَعذذ١؟
أضتٔ وت ادتاًٖ ١ٝايكسقت١؟ أّ ضتٔ وت عكٛض ايعًِ ٚايتشًٝل؟ ثذِ زعذي
أق:ٍٛ
 .1سورة اإلسراء اآلية ()72
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ألطٜكٝا ناْت زتاٌٖ ًتًُ ١لهإٔ َٔ خًكٛا بٗا مل غتًكٛا
بذذٌ َذذا ظايذذت ألطٜكٝذذا سفذذط ٠تًذذِ قُاَذذات قذذصضَ ٠ذذٔ ايعذذازات ٚايتكايٝذذس ذ
لػتصنطَ ٕٚذا أقذ ٍٛيهذِ ٚألذٛ

اَذط ٤ٟإؾت اهلل ذ ٚغذتٓسََٜٗٛ ٕٛذا

أٜٗذذا انتعتذذسٚ ٕٚيهذذٔ ٦َٜٛذذص ٜٓ ٫فذذع ايٓذذسّٜٓ ٫ٚ ,فذذع ْفػ ذاڄ إقتاْٗذذا مل
تهٔ هَٓت َٔ قبٌ أ ٚنػبت وت إقتاْٗا خرلاڄَٜٗٛ .ذا  ٫تؿذفع اٯٖذات
 ٫ٚتٓفع ايبانؽت غ ٍٛٝايسَع ٚايعدلاتٚ ,يهٔ قٌ سػذيب اهللٚ .تأَذٌ
قٛيذذ٘ قذذً ٢اهلل عًٝذذ٘ ٚغذذًِ( :إٕ نػذذط عٌتذذِ انتذذَٝ َٔ٪تذاڄ َجذذٌ نػذذطٙ
سٝاڄ) 1لايٓيب قً ٢اهلل عًٝذ٘ ٚغذًِ دعذٌ وت ٖذصا اذتذسٜح سطَذ ١اذتذٞ
أقذذٜ ٬كذذاؽ عًٝذذ٘ سطَذذ ١انتٝذذت ,لهٝذذف ٜهذذ ٕٛسذذاٍ َذذٔ قڀذذع ذتذذِ
ايكغاض ٚاعتس ٣عً ٢سطَتِٗ؟ أتطٜ ٌٖ ٣ه ٕٛدعا ٙ٩ؾهطاڄ ٚتكذسٜطاڄ.
أّ ٜه ٕٛدعا ٙ٩دشُٝاڄ ٚغذعرلاڄ  .لذألٝكٛا ٜذا أضبذاب ا٭َذط قبذٌ إٔ ٜذأتٞ
أسسنِ ايعصابٚ ,أْا إش أقذَ ٍٛذا أقذ ٍٛأعًذِ ٜكٓٝذ ڄا أْذ ٞقذس غذبكت إؾت
َجٌ ٖصا ٚيهي أض ٣ؾعاضنِ َٓكٛف عً:٘ٝ

ٚيهٔ  ٫سٝا ٠نتٔ تٓازٟ

قس أزلعذت إش ْازٜت سٝاڄ

 .1البخاري يف التاريخ  45/1ـ  152/1وقال األلباين يف أحكام اجلنائز ص 295بعض طرقو
صحيح على شرط مسلم
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ٚيهٓذذو تٓفذ وت ضَاز

ٚي ٛإٔ ْاضاڄ ْفدت أنا٤ت

ٚيهٔ ٖصا ٜٛدع ايكًذٛب ٜٛٚضثٗذا اذتذعٕ ٚا٭ْذؽتٖٚ ,ذ ٛؾذب ٘ٝبكذٍٛ
ايكذذاً٥ؽت  ,غذذٛا ٤عًٓٝذذا أٚعٌتذذت أّ مل تهذذٔ َذذٔ ايذذٛاعٌتؽت ,ثذذِ أْهذذِ
جبطَهِ ٖصا أقبتِ سساڄ هخط َٔ سسٚز اهلل يڀانتا سذصض اهلل َٓذ٘ ,أ٫
 ٖٛٚتغٝرل خًك٘ ٚتؿ ٜ٘ٛتكٛقت٘ ٚإيٝو وت ٖصا زي.ٕ٬ٝ
(عٔ عا٥ؿ ١إٔ داض َٔ ١ٜا٭ْكاض تعٚدت ٚأْٗا َطنذت لذتُعىت ؾذعطٖا
لذذأضازٚا إٔ ٜكذذًٖٛا لػذذأيٛا ايذذٓيب قذذً ٢اهلل عًٝذذ٘ ٚغذذًِ لكذذاٍ يعذذٔ اهلل
ايٛاقذذًٚ ١انتػتٛقذذً ) 1١لُذذاشا تٓتٌتذذط ٕٚبعذذس يعذذٔ َذذٔ ٚقذذًت ؾذذعطٖا,
أيٝؼ ٖصا زي٬ٝڄ ٚانشاڄ عتطّ ارتفا

ايفطع َٔ ْٞٛباب أٚؾت؟ ٚازلذع

إؾت سسٜح هخط.
عٔ ابٔ َػعٛز َطلٛعاڄ ( يعذٔ اهلل ايٛاسلذات ٚانتػذتٛسلات ٚايٓاَكذات
ٚانتتُٓكذذات ٚانتتفًذذذات يًشػذذٔ انتغذذرلات خًذذل اهللٖٚ ) 2ذذصا اذتذذسٜح
أٚنض َٔ غابك٘ وت ايس٫ي ١عًذ ٢سطَذ ١ارتفذا

ايفطعذٚ ,ْٞٛأ ٟتغذٝرل

رتًذذل اهلل إَ ٫ذذا بذذ٘ أَذذط اهلل ٚضغذذٛيَ٘ ,ذذٔ سذذف ؾذذاضبٚ ,سًذذل عاْذذ,١
ْٚتف إبىتٚ ,غرلٚ .ٙبعذس ٖذصا لذإ ارتفذا

ايفطعذ ْٞٛشلذ ٛانذدل تغذٝرل

ٜڀطأ عً ٢خًٝك ١انتطأٖٚ ,٠ذ ٛستذطّ بذ ٬ؾذو  ٫ٚضٜذب ٚ,شتذايف يًعذسٍ
 .2البخاري ومسلم ـ متام ادلنة للشيخ األلباين ـ ص 81ـ ط دار الراية ـ ادلكتبة اإلسالمية.
 .3البخاري ومسلم ـ متام ادلنة للشيخ األلباين ـ ص 81ـ ط دار الراية ـ ادلكتبة اإلسالمية.

133

ايذذص ٟبذذ٘ قاَذذت ايػذذُٛات ٚا٭ض ٚ ,بذذ٘ ْعيذذت ا٭زٜذذإ ٚايكذذطإٚ ,بذذذ٘
ٜهذذ ٕٛايػذذساز ٚايتٛلٝذذل ٚايذذتُهؽتَٚ .ذذا اؾذذط تغذذٝرل خًذذل اهلل ,لُذذٔ
أقاب َٔ شيو ؾ٦ٝاڄ لًٝغتػٌ بتٛب ١عادًذ ١إؾت لذاطط ا٭ض

ٚايػذُٛات

 ٚيٝعذٌ بٗا قبٌ ايفٛاتٚ ,يٝػذًِ ٚدٗذ٘ إؾت اهلل ذ َٚذٔ أسػذٔ زٜٓذ ڄا هتذٔ
اغًِ ٚدٗ٘ إؾت اهلل  ٖٛٚستػذٔ ٚاتبذع ًَذ ١إبذطاٖ ِٝسٓٝفذ ڄا ذ ٚظٜذاز ٠عًذ٢
َا تكسّ لذإ ارتفذا

ايفطعذٜ ْٞٛعػذط عًذ ٢انتذطأ ٠ايڀٗذاضَ ٠ذٔ ايبذ,ٍٛ

 ٕ٫ادتساض ايذص ٟبذي أَذاّ شتذطز ايبذٜ ٍٛغذرل شتطدذ٘ ٜٚتًبذس ايبذ ٍٛبذؽت
أنُذذذاّ ارتفذذذا ٚ ,أٜهذذذا لذذذإ ارتفذذذا

ايفطعذذذٜ ْٞٛهذذذٝل ايفتشذذذ١

انتٗبً ,١ٝا٭َط ايص ٟظتعٌ خطٚز زّ ايعاز ٠وت عػط ٠هتذا ٜذ٪خط ايڀٗذط,
نذذذٌ ٖذذذصا غذذذبب٘ ارتفذذذا

ايفطعذذذٚ ,ْٞٛايڀٗذذذاضٚ ٠ادبذذذٚ ,١ارتفذذذا

ٜعػطٖا لٌٗ َٔ َسنط َٓ َٔ ٌٖٚعدط؟
ٖٚذذصا اذتهذذِ ايذذص ٟشنطْذذا ٙتعُذذسْا لٝذذ٘ ا٫ختكذذاضٚ ,إ ٫لٗذٛ
أنجط َٔ إٔ حتكطٖ ٙص ٙايػذڀٛضٚ ,يهذٔ الٗذِ ٖذصا لشذط ٟؿتجًذ٘ إٔ
ٜفِٗ.

انتبشح ايجاْٞ
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ايبسٜذذذٌ ا٭َجذذذذٌ (ختذذذذإ ايػټذذذذٓٻذذذذذذذ)١
لُٝا َهَ ٢ذٔ طٝذات تجٓذا ٖذصا تعطنذٓا يًدفذا

ايفطعذ ْٞٛلٓػذفٓاٙ

ْػفاڄ َٔ أڂقٛي٘ٚ ,قسَٓا إي ٘ٝبػٛٝلٓا لذعًٓذاٖ ٙبذا٤ٶ َٓجذٛضا  ,ثذِ َذاشا بعذس
 ٬بذ ٬ختذإ أّ َذاشا ٜهذٕٛ؟ ضزڄا عًذٖ ٢ذصا ْكذ: ٍٛ
ٖصا ؟ أْذلى انتطأُٖ ٠ذ ڄ
َذذا تذذطى ضغذذ ٍٛاهلل قذذً ٢اهلل عًٝذذ٘ ٚغذذًِ طذذا٥طاڄ ٜڀذذرل جبٓاسٝذذ٘ إٚ ٫شنذذط
لٝذ٘ عًُذاڄ َٚ ,ذذا تذطى ؾذ٦ٝاڄ ٜكذذطب إؾت ادتٓذ ١إ ٚ ٫بذ٘ أَذذط َٚ ,ذا تذطى ؾذذ٦ٝاڄ
ٜكذذطب إؾت ايٓذذاض إٚ ٫عٓذذ٘ ْٗذذٚ ٢ظدذذط ْ ٫ٚ ,كذذٖ ٍٛذذصا َذذٔ بٓذذات ألهاضْذذا,
ٚيهذذٔ أزيذذ ١قٛيٓذذا ٖذذصا َذذٔ ايػذذٓ ٫ ١حتكذذط إ ٫بؿذذل ا٭ْفذذؼٚ ,عًذذٖ ٢ذذصا
لايصٜٓ ٟبغ ٞإٔ ٜعًِ إٔ يًُذطأ ٠ختذإ نُذا يًطدذٌ ختذإٖ ,هذصا أَذط اهلل
ٚ,عًذذٖ ٢ذذصا زضز ايػذذًفٚ ,بٝذذإ ٖذذصا َبػذذٛيت وت نتذذب ايعًُذذاٚ ,٤ضتذذٔ
غٓٓاقـ ٖصا ا٭َط باغتفانَ ١ؿرل ٜٔإي ٞأڂقٛي٘ َٚطادع٘ ,لذإي ٞسٝجٝذات
انتٓاقؿ.١

ايتعطٜف بارتتإ :
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قذذاٍ ايؿذذٛناْ ٞضلتذذ٘ اهلل ( :ارتتذذإ بهػذذط انتعذُذذٚ ١ختفٝذذف انتجٓذذا٠
َكذذسض خذذؼت أ ٟقڀذذع  ٚارتذذؼت بفذذتض ثذذِ غذذه ٕٛقڀذذع بع ذ

شتكذذٛم عذذٔ

عه ٛشتكٛم ٚاٱختتإ اغِ يفعٌ ارتاتٔ ٚانتٛنع ارتتإ .1
ٚختإ ايٓػا ٖٛ ٤قڀع ايغًف ١اييت تغڀ ٞايبٌتط .
قاٍ ابذٔ ايكذٝٸِ ضلتذ٘ اهلل ٚ( :أَٸذا خفذ

انتذطأٖ ٠ذ ٛقڀذع دًذس ٠عٓذس ايفذطز

لذذٛم َذذسخٌ ايذذصنط ٚشتذذطز ايبذذ ٍٛعًذذ ٢أقذذٌ نذذايٓٛا٪ٜٚ ٠خذذص َٓذذ٘ ادتًذذس٠
انتػتعً ١ٝز ٕٚأقًٗا )ٚ .2تعًٝك ڄا عًذٖ ٢ذصا ٜكذاٍ إٕ ارتتذإ ٖذ ٛقڀذع ايغًفذَ ١ذع
إبكذذا ٤أقذذًٗا ٖٚذذ ٛايبٌتذذط ستذذٜ ٢كذذ ّٛبذذسٚضَ ٙذذٔ اْتكذذاب ٖٚهذذصاٚ ,تعُ ُٝذ ڄا
يًفا٥سْ ٠كَ ٍٛا قاي٘ ضلت٘ اهلل – أعي ابٔ ايكذ – ِٝوت شات ايهتذاب عذٔ ابذٔ
ايكباغ ٚ(:أَذا انتذطأ ٠لًذٗا عذصضتإ إسذساٖا بهاضتٗذا ٚا٭ڂخذطٖ ٣ذ ٞايذيت ظتذب
قڀعٗا نعطف ايسٜو وت أعً ٢ايفطز بذؽت ايؿذفطتؽت لذإشا قڀعذت ٜبكذ ٢أقذًٗا
نايٓٛا. 3) ٠
ٚبعذذس َعطلذذذَ ١ذذذا ٖذذذ ٛارتتذذإ ايذذذص ٟختذذذؼت بذذذ٘ انتذذطأ ٠بكذذذ ٞعًٓٝذذذا تأغذذذٝؼ
َؿطٚع ١ٝارتتإ بأقٛاٍ ايعًُاْٚ ٤بسأ بكذ ٍٛابذٔ قساَذ ١ضلتذ٘ اهلل سٝذح قذاٍ
وت انتغٜٓٚ( : ٢ؿط ارتتإ وت سل ايٓػا ٤أٜهاڄ قاٍ أب ٛعبس اهلل :سسٜح ايذٓيب
 1نبل األوطار للشوكاين //1/1ص  112-111ط دار الكتب بًنوت
 2حتفة ادلورود البن القيّم ص  218ط دار عامل الكتب
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قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ – إشا ايتكذ ٢ارتتاْذإ ٚدذب ايغػذٌ – ايبدذاض ٟلٝذ٘ بٝذإ
إٔ ايٓػا ٤نٔ غتؼت ٚسسٜح عُط إٔ ختاْ٘ ختٓت ٚقذاٍ  :أبكذَٓ ٞذ٘ ؾذ٦ٝاڄ إشا
خفهذذت – ٚض ٣ٚارتذذ ٍ٬بإغذذٓاز ٙعذذٔ ؾذذساز ابذذٔ أٚؽ قذذاٍ  :قذذاٍ ايذذٓيب قذذً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  :ارتتإ غذٓ ١يًطدذاٍ َٚهطَذ ١يًٓػذاٚ – ٤عذٔ دذابط ابذٔ ظٜذس
َجٌ شيو َٛقٛف عًٚ ٘ٝض ٣ٚعٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أْذ٘ قذاٍ يًدالهذ١
 ( :أسل ٫ٚ ٞتٓٗه ٞلإْ٘ أسٌت ٢يًذعٚز ٚأغذط ٟيًٛدذ٘ )  ,1لتذبؽت َذٔ نذّ٬
ٖصا اٱَاّ إٔ ايٓػاٜ ٤ؿط شلٔ ختإ خ٬لاڄ نتا ٜعتكس ٙبع

َٔ  ٫عًِ عٓس. ٙ

ٚسؿساڄ دتٛٝف ا٭زي ١عًَ ٢ؿطٚع ١ٝارتتإ ْٓكٌ ق ٍٛدٗبص هخذط ,ابذٔ تُٝٝذ١
ضلتذذ٘ اهلل سذذؽت غذذ ٌ٦عذذٔ انتذذطأٖ ٠ذذٌ ختذذؼت أّ ٫؟ لأدذذاب ( :اذتُذذس هلل ختذذؼت
ٚختاْٗا إٔ تكڀع أعً ٢ادتًس ٠اييت نعطف ايذسٜو) قذاٍ ضغذ ٍٛاهلل قذً ٢اهلل
عًٝذذ٘ ٚغذذًِ يًدالهذذٖٚ ١ذذ ٞارتتاْذذ( : ١أسلذذ ٫ٚ ٞتٓٗهذذ ٞلإ ٸْذذ٘ أبٗذذ ٢يًٛدذذ٘
ٚأسٌتذ ٢شلذا عٓذس ايذعٚز) ٜعذي  ٫تبذايغ ٞعٓذس ايكڀذع ٚشيذو إٔ انتككذٛز خبتذذإ
ايطدذذٌ تڀٗذذرلَ ٙذذٔ ايٓذاغذذ ١احملتكٓذذ ١وت ايكًفذذٚ , ١انتككذذٛز َذذٔ ختذذإ انتذذطأ٠
تعذذس ٌٜؾذذٗٛتٗا لإْٗذذا إٕ ناْذذت قًفذذا ٤ناْذذت َغتًُذذ ١ؾذذسٜس ٠ايؿذذٗٚ . ٠ٛشلذذصا
ٜكاٍ وت انتؿاـتٜ ١ا ابٔ ايكًفا ,٤لإٕ ايكًفا ٤تتڀًع إي ٞايطدذاٍ أنجذط ٚ ,شلذصا
ٜٛدذذس َذذٔ ايفذذٛاسـ وت ْػذذا ٤اٱلذذطْر ٚايذذتذل َذذا ٜٛ ٫دذذس وت ْػذذا ٤انتػذذًُؽت,

 1ادلغىن بن قدامى  117/2116/1ط ىجر
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ٚإشا سكًت انتبايغ ١وت ارتتإ نعفڂت ايؿٗ ٠ٛلٜ ٬هٌُ َككٛز ايطدذٌ لذإشا
قڀع َٔ غرل َبايغ ١سكٌ انتككٛز ٚاهلل أعًِ .1
ٚإشا تأًَذذت َذذا قٝذذٌ عطلذذت إٔ ختذذإ ايٓػذذا ٤نذذإ َعطٚلذاڄ عٓذذس ايكذذساَ. ٢
َٚذذٔ عذٝذذب ا٭َذذط تذذط ٣بع ذ

ا٭طبذذاٜ ٤تذذذطٜٚ ٕٚ٩كٛيذذ ٕٛأْذذ٘ يذذٝؼ وت ايػذذٓ١

ختإ ٜٚهعف ٕٛسسٜح أّ عڀَ ١ٝعتُس ٜٔعً ٢نعف ططق٘ َتفطقذ , ١لعذذيب
َٔ يباغِٗ ثٛب احملسثؽت ٚايفكٗاٜٚ ٤طز ٕٚب٘ عً ٢أع ّ٬اشلذسٜٚ , ٣بٓذ ٕٛعًذ٢
شيو أسهاَاڄ ؾطعَ ١ٝا أْعٍ اهلل بٗا َٔ غًڀإ ٚغاَ ١ٜا لذ ِٗٝأْٻٗذِ نذصبٛا
ؿتا مل عتٝڀٛا بعًُ٘ ٚ ,أْٻٗذِ زخًذٛا لُٝذا ٜ ٫ػذتڀٝع ٕٛعًٝذ٘ قذدلٶاٚ ,نٝذف
ٜكذذدلٚا عًذذَ ٢ذذا مل عتٝڀذذٛا بذذ٘ خ ذدلٶاٚ .أعذذذب َذذٔ شيذذو إٔ ٜكذذٖ ٍٛذذصا بع ذ
ايفكٗذذذاٚ ,٤يهذذذٔ يذذذٔ ْذذذس ا٭َذذذط ُٖذذ٬ڄ ,لػذذذٓٓاقـ بعذذ

أسازٜذذذح ارتتذذذإ

َٓاقؿ ١سٝج ١ٝوت َبشجٓا ايكازّ ٚ ,قبٌ شيو غٛف أٚز بع

اٯثذاض ايذيت تذسٍ

عً ٢إٔ خؼت ايٓػا ٤نإ َعطٚلاڄ عٓس ايػًف :
 /1لعٔ اذتػٔ قاٍ ( :زع ٞعجُإ بٔ ايعام إؾت طعاَ٘ ٚقاٍ ٖ :ذٌ تذسضَ ٟذا
ٖصا ؟ ٖصا ختإ داض ! ١ٜلكاٍ ٖ :صا ؾَ ٤ٞذا نٓذا ْذطا ٙعًذ ٞعٗذس ضغذ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ لأب ٢إٔ ٜأنٌ).2لٗٓا أْهط ايٛيٚ ١ُٝمل ٜٓهط ارتتإ .
 1رلموع فتاوى ابن تيمية  /2114/2دار عامل الكتب
 2الطرباين الكبًن  2/7/3وقال األلباين إن كان مسعو من عثمان فهو سند حسن (السلسلة
الصحيحة )358/2
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ت ٚدذذذٛاضَ ٟذذذٔ ايذذطټ ّٚلعذذذط
/2عذذذٔ أّ َٗذذذادط قايذذذت ( :غذذذب ٝٴ

عًٓٝذذذا عجُذذذإ

اٱغ ّ٬لًِ ٜػًِ َٓا غذرلٚ ٟأڂخذط ,٣لكذاٍ أخفهذُٖٛا ٚطٗطُٖٚذا ,لهٓذت
أخسّ عجُإ ).1
/3عٔ أّ عًكُ( ١إٔ بٓات أر عا٥ؿ ١خٴؼتٻ ٚق ٌٝيعا٥ؿ ١أْ ٫سع ٛشلٔ َٔ ًٜذٗٔٗٝ
؟ قايت  :بً ٢لأضغًت إؾت عس ٟلأتأٖ  ,لُطت عا٥ؿ ١وت ايبٝت لطأتذ٘ ٜتغٓذ٢
ٚعتذذطى ضأغذذ٘ ططب ذاڄ ٚنذذإ شا ؾذذعط نذذجرل لكايذذت  :أڂف ؾذذٝڀإ ! أخطدذذ...ٙٛ
أخطد.2) ٙٛ
لبإ ؿتا شٴنط إٔ انتطأ٫ ٠بس إٔ ختؼت خ٬لاڄ نتٔ تطى ارتفا

ايفطعذ ْٞٛعًذ٢

أْفػذذِٗ ٖذذٛادؼ لُٓعذذٚ ٙٛقذذس أقذذابٛاٚ ,يهذذِٓٗ بذذايغٛا ستذذَٓ ٢عذذٛا ختذذإ
ايػذٓٚ ,١يهذذٔ نذذإ ٜٓبغذذ ٞايتٛغذذىت  ,لذذبؽت إلذذطايت ٚتفذذطٜىت ٚضتبذذٚ , ١نذذ٬
ٖص ٜٔإٕ ظاز قتٌ ٚ .ايصٜٓ ٟبغ ٞإٔ ٜكاٍ شل ٤٫٪أْٓا ْ ٫عًِ وت ؾطعٝت٘ ٚعذسَٗا
خ٬لاڄ ٚ ,إفتا ارت٬ف وت ٚدٛب٘ ٚعسّ ٚدٛب٘  .قاٍ ابٔ ايكذ ِٝضلتذ٘ اهلل ٫( :
خ٬ف وت اغتشباب٘ يٮڂْجٚ ٢أختًف وت ٚدٛب٘ ) ٚ ,عٔ ألتذس وت شيذو ضٚاٜتذإ
أسسُٖا ظتب عً ٢ايطدذاٍ ٚايٓػذاٚ , ٤ايجاْٝذ ١غتذل ٚدٛبذ٘ يًطدذاٍ)ٖٚ . 3ذصا
ارتتإ ايذص ٟشنطْذا "قتذاضؽ أسٝاْذاڄ وت ايٜ٫ٛذات انتتشذس ٠ا٭َطٜهٝذ ١نتعادتذ١
 1البخاري األدب ادلفرد ( 1246-1245السلسلة الصحيحة )358/2
 2البخاري األدب ادلفرد  1247قال األلباين إسناده زلتمل للتحسٌن السلسلة الصحيحة
358/2
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عسّ سسٚخ ٖع ٠ادتُذا عٓذس انتذطأ ٠وت سايذ ١ظٜذاز ٠قًفذ ١ايبٌتذط أ ٚنذٝكٗا ٚمل
تصنط ي٘ أ ١ٜهثذاض نذاض ٠عًذ ٢ايكذشٚ . "1 ١عًذ ٢ا٭قذٌ ٜتذبؽت هتذا َهذ ٢إٔ وت
ايػذذٓ ١ختذذإ ٜؿذذط يًٓػذذا ٤خ٬لذاڄ نتذذٔ خذذايف ٖذذصا ٚيٝذذأتٛا بطٖذذاِْٗ إٕ نذذاْٛا
قازقؽت٫ ,غُٝا ٚأْٓا ْسى أعٓام سذتِٗ قطٜباڄ وت َبشجٓا ايكذازّ ٚاهلل ٜٗذسٟ
َٔ ٜؿا ٤إؾت قطايت َػتك. ِٝ

انتبشح ايجايح
َٓاقؿ ١سسٜج ١ٝيبع

أسازٜح ارتتإ

ْػذذب ١يكذذ ٍٛنذذجرل َذذٔ ايٓذذاؽ أْٸذذ٘ ٜ ٫ؿذذط ختذذإ يًُذذطأ ٠عًذذ ٢ظعُٗذذِ
بهذذعف سذذسٜح أّ عڀٝذذٚ . ١نٓذذت أڂضٜذذس إٔ أتٓذذاٖ ٍٚذذصا اذتذذسٜح بايبشذذح
ٚايتدطٜر ٚقبٌ ايؿط ٚوت ٖصا انتؿط ٚعجطت عً ٢زضاغذ ١سسٜجٝذ ١يًشذسٜح
قذذاّ بٗذذا عَ٬ذذ ١ايعكذذط ايؿذذٝذ ا٭يبذذاْ - ٞضلتذذ٘ اهلل – لذذآثطت إٜطازٖذذا
بطَتٗا ٚيهٔ قبٌ شيو ٫بس َٔ ايتٓب ٘ٝإؾت قاعذس ٠سسٜجٝذَُٗ ١ذٜ ٫ ١ػذتغٓ٢
عٓٗذذا باسذذح وت اذتذذسٜح ٖٚ ,ذذ ٞإٔ اذتذذسٜح ايهذذعٝف إشا نجذذطت ططقذذ٘
ٚؾٛاٖس ٙلإْ٘ ٜتك ٣ٛبٗا  .إشا مل تهٔ ايڀطم ؾسٜس ٠ايهعف .
 1خفاض ادلرأة فيصل مكي ص 19ط ادلطبعة العسكرية
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ٚإيٝو ايسضاغ ١اذتسٜج ١ٝاييت قاّ بٗا ا٭يباْ(( : ٞاذتسٜح ضقِ  722وت غًػذً١
ا٭سازٜح ايكشٝشٚ ١ؾ َٔ ٤ٞلكٗٗا  " .إشا خفهت لأسل ٫ٚ ٞتٓٗهذ ٞلإْذ٘
أغذذذط ٣يًٛدذذذ٘ ٚأسٌتذذذ ٢يًذذذعٚز "ضٚا ٙايذذذس٫ٚبٚ "122/2" ٞارتڀٝذذذب وت ايتذذذاضٜذ
/5/م  .375عٔ ستُس بٔ غامل َذٛؾت قساَذ ١بذٔ َڀعذ ٕٛقذاٍ  :سذسثٓا ظا٥ذس٠
بٔ أب ٞايطقاز أبَ ٛعاش عٔ ثابت عٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ  :قذاٍ ضغذ ٍٛاهلل قذً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٭ّ عڀ ١ٝلصنط . ٙقًت ٖٚ :ذصا إغذٓاز نذعٝف  ,ضدايذ٘ ثكذات
غرل ظا٥س ٠بٔ أب ٞايطقاز لإْ٘ َٓهط اذتسٜح نُا قاٍ اذتالٍت وت ايتكطٜب .
أَا ق ٍٛاشلٝجُ ٞوت زتُع ايعٚا٥س 327/5
"ضٚا ٙايڀدلاْ ٞوت ا٭ٚغىت ٚإغٓاز ٙسػٔ"
لإٕ نذإ َذٔ غذرل ٖذصا ايٛدذ٘ لُشتُذٌ ٚ ,إٕ نذإ َٓذ٘ لذَٚ ٬ذا أضا ٙإ٫
َٓ٘ لكس ضأٜت ابٔ عس ٟقس أخطد٘ وت ايهاٌَ ٚ 2/150قاٍ ٖ :صا ٜطٜٚذ٘ عذٔ
ثابت ظا٥س ٠بٔ أب ٞايطقاز  ٫ٚأعًِ ٜط ٜ٘ٚغرلٚ , ٙظا٥س ٠يذ٘ أسازٜذح سػذإ ٚوت
بعذ

أسازٜجذذ٘ َذذا ٜٓهذط قًذذت ٚ :قذذس ض ٣ٚارتڀٝذذب عذٔ ايكذذٛاضٜط ٟأْذذ٘ أْهذذط

ٖصا اذتسٜح قًت  :يًشسٜح ططٜل أڂخط ٣عٔ أْذؼ أخطدذ٘ أبذْ ٛعذ ِٝوت أخبذاض
أقذذبٗإ  245/1عذذٔ إزلاعٝذذٌ بذذٔ أبذذ ٞأڂَٝذذ ١ثٓذذا أبذذٖ ٛذذ ٍ٬ايطأغذذ : ٞزلعذذت
اذتػٔ ثٓا أْؼ قاٍ  (( :ناْت ختاْ ١بانتسٜ ١ٜٓكاٍ شلا أّ أقتٔ لكاٍ شلذا ايذٓيب
قذذً ٢اهلل عًٝذذ٘ ٚغذذًِ لذذصنط ٙلكًذذت ٚضدايذذ٘ َٛثٛقذذ ٕٛغذذرل إزلاعٝذذٌ ٖذذصا
ٚايٌتاٖط أْ٘ ايص ٟوت (انتٝعإ)(ٚايًػإ).
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(إزلاع ٌٝبٔ أڂَٜ ١ٝكاٍ ابٔ بي أڂَٝذ ١سذسٸخ عذٔ أبذ ٞا٭ؾذٗب ايعڀذاض ٟتطنذ١
ايساض قڀي )ٚ .ي٘ ؾاٖس َٔ سسٜح عً ٞلكذاٍ  ( :ناْذت خفانذَ ١ذٔ انتسٜٓذ١
لأضغذذذذذذٌ إيٗٝذذذذذذا ضغذذذذذذ ٍٛاهلل قذذذذذذً ٢اهلل عًٝذذذذذذ٘ ٚغذذذذذذًِ لذذذذذذصنط . ٙأخطدذذذذذذ٘
ارتڀٝب َٔ 291/12ططٜل عٛف بٔ ستُذس أبذ ٞغػذإ سذسثٓا أبذ ٛثعًذب عبذس
اهلل بٔ ألتس بٔ عبس ايطلتٔ ا٭ْكذاض ٟسذسثٓا َػذعٸط عذٔ عذط ٠ٚبذٔ َذط ٠عذٔ
أب ٞايبشذل ٟعٓ٘ .
شنط ٙوت تطكت ١عٛف ٖصا ٚقاٍ عٔ أبَٓ ٞس ٠ض ٣ٚعٓ٘ عُط ٚبٔ عًذٚ ٞبٓذساض
ٚمل ٜذذصنط لٝذذ٘ دطسذاڄ  ٫ٚتعذذس٬ٜڄ ٚ .أبذذ ٛثعًذذب ٖذذصا مل أدذذس يذذ٘ تطكتذذٚ ١بكٝذذ١
ضداي٘ َعطٚل ٕٛثكات َٔ ضداٍ ايتٗصٜب يهٔ أبا ايبشذل ٟمل ٜػذُع َذٔ عًذٞ
ؾ٦ٝاڄ ٚأزل٘ غعس بٔ أب ٞلرلٚظ ٚي٘ ؾاٖس هخط,عٔ ايهشهاى بٔ قذٝؼ قذاٍ
( :ناْذذذت أّ عڀٝذذذ ١خالهذذذ ١وت انتسٜٓذذذ ١لكذذذاٍ ايذذذٓيب قذذذً ٞاهلل عًٝذذذ٘ ٚغذذذًِ
لذذذصنط , ٙأخطدذذذ٘ بذذذٔ عػذذذانط وت تذذذاضٜذ زَؿذذذل  1/206/8عذذذٔ أبذذذ ٞأَٝذذذ١
ايڀطٚغْ ٞا َٓكٛض بٔ قغرل ْا عبٝس اهلل بٔ عُطٚ ٚعذٔ عبذس انتًذو بذٔ عُذرل
عٓ٘ قاٍ ( :شنط أب ٛايڀٝب إٔ ايهشهاى بٔ قٝؼ ٖذصا هخذط غذرل ايفٗذط) ٟ
قًت ٖٚذ ٛايذص ٟدذعّ بذ٘ غذرل ٚاسذس ٚ ,سهذا ٙوت ايتٗذصٜب عذٔ ابذٔ َعذؽت (( :
ٚغأي٘ عٔ سسٜح سسخ ب٘ عبس اهلل بٔ دعفط –  ٖٛٚايطقذ ٞعذٔ عبٝذس اهلل بذٔ
عُطذذ ٖ ٛايطق ٞذ قاٍ سذسثي ضدذٌ َذٔ أٖذٌ ايهٛلذ ١عذٔ عبذس انتًذو بذٔ عُذرل
عٔ ايهشهاى بٔ قٝؼ قاٍ  :قًت  :لصنط ٙلكاٍ ايهشاى بٔ قٝؼ  :يذٝؼ
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بايفٗط )) ٟقًذت ٚ :ضٚاٜذ ١ابذٔ دعفذط ٖذص ٙتذطى عًذ ٢أْذ٘ غذكىت َذٔ إغذٓاز ابذٔ
عػانط ايطدٌ ايهٛوت ٚيعٌ شيو َٔ َٓكٛض بٔ قذكرل  ,لإْذ٘ نذعٝف َٚذٔ
ططٜك ١أڂخط ٣ابٔ َٓس ٠نُا وت ايتٗصٜب ٚقس دذا٤ت ضٚاٜذ ١لٗٝذا تػذُ ١ٝايطدذٌ
ايهٛوت أخطدٗا أب ٛزاٚز ( َٔ )5271ططٜكذَ ١ذطٚإ سذسثٓا ستُذس بذٔ سػذإ
ايهٛوت عٔ عبس انتًو بٔ عُرل عذٔ أّ عڀٝذ ١ا٭ْكذاض (( : ١ٜإٔ اَذطأ ٠ناْذت
ختؼت وت انتس ١ٜٓلكاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ لصنط ٙبٓشذٚ ٙٛقذاٍ ( :ضٚاٜذ١
عٔ عبس اهلل بٔ عبس انتًو ؿتعٓاٚ ٙإغٓاز ٙقاٍ أب ٛزاٚز  :يٝؼ ٖذ ٛبذايكٚ ٟٛقذس
ٚ ٬ستُذس بذٔ سػذإ زتٗذٖٚ ٍٛذصا اذتذسٜح نذعٝف  ,قًذت ٚغذبب
ضَ ٣ٚطغ ڄ
ايهذذعف ادتٗايذذٚ ١ا٫نذذڀطاب وت إغذذٓاز ٙنُذذا تذذطٚ ٣قذذس قذذاٍ اذتذذالٍت عكذذب
ضٚا ١ٜبٔ قكرل عٔ ابٔ َٓسٚ( : ٠قس أزخٌ عبس اهلل بٔ دعفذط ايطقذٖٚ ٞذ ٛأٚثذل
َٔ انتٓكٛض بٔ عبس اهلل ٚعبس انتًو ايطدذٌ ايهذٛوت ايذص ٟمل ٜػذُ٘  ,لٌٝتٗذط
َذذٔ ضٚاٜذذ ١ابذذٔ َعاٜٚذذ ١أْذذ٘ ستُذذس بذذٔ سػذذإ ايهذذٛوت ايذذص ٟتفذذطز بذذ٘ ٖٚ ,ذذٛ
زتٗٚ ٍٛعتكٌ َٔ ٖصا أْذ٘ اختًذف عًذ ٢عبذس انتًذو بذٔ عُذرل ٖذٌ ضٚا ٙعذٔ أّ
عڀ ١ٝأّ  ٫؟  ٌٖٚضٚا ٙايهشاى عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٝذ٘ ٚغذًِ َٓذ٘ أ ٚأضغذً٘
؟ أ ٚأخص ٙعٔ أّ عڀ ١ٝأ ٚأضغٌ عٓٗا ؟ نٌ شيو ستتٌُ )) .
ٚأق ٍٛيهٔ زتط ٣اذتسٜح َذٔ طذطم َتعذسزٚ , ٠شتذاضز َتبآٜذٜ ٫ ١بعذس
إٔ ٜعڀ ٞشيو يًشسٜح قٜ ٠ٛطتك ٞبٗذا إؾت زضدذ ١اذتػذٔ ٫ ,غذُٝا ٚقذس سػٸذٔ
ايڀطٜكذذ ١ا٭ٚؾت اشلٝجُذذ ٞنُذذا غذذبكت ٚاهلل أعًذذِ .ثذذِ ٚدذذست ايهذذٛوت َتابع ذاڄ
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أخطدذذ٘ اذتذذانِ َ 525/3ذذٔ ططٜذذل ٖذذ ٍ٬بذذٔ ايعذذ ٬ايطقذذ ٞثٓذذا عبٝذذس اهلل ب ذٔ
عط ٠ٚعٔ ظٜس بٔ أب ٞأڂْٝػ ١عٔ عبس انتًو بٔ عُرل عٔ ايهشاى بٔ قذٝؼ قذاٍ
 (( :ناْذذت بانتسٜٓذذ ١اَذذطأ ٠ختف ذ

 ))....اذتذذسٜحٚ ,غذذهت عًٝذذ٘ اذتذذانِ

ٚايصٖيب ٚضداي٘ ثكات غرل ايع ٤٬بذٔ ٖذ ٍ٬ايطقذٚ ٞايذس ٖذٚ ,ٍ٬قذاٍ اذتذالٍت
ل ٘ٝيؽت ٚظٜس بٔ أب ٞأڂْٝػ ١سطاْ , ٞلًِ ٜٓفطز ب٘ ستُس بذٔ سػذإ ايهذٛوت .
ٚاهلل أعًِ .
ٚايهذذشاى بذذٔ قذذٝؼ قذذشاب ٞثبذذت زلاعذذ٘ وت غذذرل َذذا سذذسٜح ٚاسذذس ,
ٚسذسٜجُٗا بذطقِ ٚٚ 1189دذذست يذ٘ ؾذذاٖساڄ هخذط ٜطٜٚذ٘ َٓذذسٍ بذٔ عًذذ ٞعذٔ ابذذٔ
دطٜر عٔ إزلاع ٌٝبٔ أَٝذ ١عذٔ ْذالع عذٔ ابذٔ عُذط قذاٍ  (( :زخذٌ عًذ ٢ايذٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ْػ َٔ ٠ٛا٭ْكاض لكاٍ ٜ :ا ْػا ٤ا٭ْكاض أخهػت غُػذاڄ
ٚ ,اخفهذذٔ  ٫ٚ ,تذذٓٗهٔ لإْذذ٘ أسٌتذذ ٢عٓذذس أظٚادهذذٔ ٚ ,إٜذذانٔ ٚنفذذط
انتٓعُؽت )) قاٍ َٓسٍ ٜ :عي ايعٚز أخطد٘ ايبعاض ٚ 175قذاٍ ((َٓذسٍ نذعٝف))
ٚنصا قاٍ اشلٝجُ ٞوت ابُع ٚ 172 -171/5ظاز ٚثل ٚ ,بك ١ٝضداي٘ ثكات ))
قًت ٚبادتًُ ١لاذتسٜح بٗص ٙايڀطم ٚايؿٛاٖس قشٝض ٚاهلل أعًِ .

 1السلسلة الصحيحة  357-353/2األلباين ط ادلكتب اإلسالمي
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1

ارتاـتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ١
ضلكاڄ ....ضلكاڄ نًُْ ١فتض بٗا خاـتٖ ١صا ايبشح ٚأٚق ٞبايطلل بايٓػا٤
لإْٗٔ ٜػرلات  ٚأٚدٿ٘ عٓا ١ٜاٯبا ٤بإٔ ٜتكٛا اهلل وت ضعٝتِٗ ٚ...قبًِٗ أٚدٿ٘
عٓا ١ٜانتػٚ٪يؽت إٔ ٜتكٛا اهلل ٜٚطاقبٛا ايٓاؽ ٚ ...إٔ ٜكسضٚا ايعكٛبات ايطازع١
عً َٔ ٞظتطَ ٟجٌ ٖص ٙايعاز ٠ايهاض ... ٠نُا أٚدٿ٘ عٓا ١ٜايعًُاٚ ٤ايباسجؽت
إٔ عتاضبٛا بأق ٚ َِٗ٬أيػٓتِٗ ٖص ٙايعاز. ٠
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ٚقس تٛقًت اؾت ْتا٥ر َُٗ ١أرتكٗا لُٝا :ًٜٞ
 /1حتط ِٜارتفا
 /2ارتفا

ايفطع.ْٞٛ

ايفطعٌْٚ ْٞٛتا٥طَٓ ٙتؿط وت ايػٛزإ ٚغرل َٔ ٙز ٍٚادتٛاض.

 /3عاز ٠ارتفا

ايفطع ْٞٛيٝػت لطع ١ْٝٛإفتا إلطٜك.١ٝ

 /4ختإ ايػٓ ١ثابت َؿط. ٚ
 /5اسازٜح ارتتإ ثابت.١
ٚأٚق ٞبا٫ت:ٞ
 /1عً ٢ايباسجؽت بصٍ ادتٗس حملاضب ١ارتتإ ايغرل َؿط. ٚ
 /2عً ٢ايس ٍٚلط

ايطقاب ١عً ٢انتدايفات وت ارتتإ.

 /3عً ٢ايسٚي ١تسضٜؼ ايكاب٬ت عً ٢ارتتإ ايكشٝض.
 /4عً ٢ادتاَعات َٚطانع ايبشح إقاَذ ١ايٓذسٚات ٚايذسٚضات ايٓٛعٝذ ١حملاضبذ١
ارتتإ انتدايف يًُؿط. ٚ
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ٚاهلل أغأي٘ ايتٛلٝل ٚايػساز يهٌ َٔ أضاز ارترل
ٚإٔ ٜغطؽ ارترل وت ا٭َ. ١
انتطادع ٚانتكازض
-1

ايكطهٕ ايهطِٜ

-2

قشٝض اٱَاّ َػًِ بؿطح ايٟٓٚٛ

-3

ايٓٗا – ١ٜابٔ ا٭ثرل يت زاض إسٝا ٤ايذلاخ ايعطب – ٞبرلٚت

-4

انتغٓ – ٢ابٔ قساَ ٞيت ٖذط

-5

ْ ٌٝا٭ٚطاض يت زاض ايهتب برلٚت
ايكاذتؽت – ايٓ – ٟٚٛيت َهتب ١انتعاضف ايطٜا

-6

ضٜا

-7

ايتاضٜذ – ايبداضٟ

-8

أسهاّ ادتٓا٥ع – ا٭يباْٞ

-9

ـتاّ انتٓ – ١ا٭يباْ– ٞيت زاض ايطا – ١ٜانتهتب ١اٱغ١َٝ٬

-10

حتف ١انتٛزٚز وت أسهاّ انتٛيٛز – ابٔ ايكٝٸِ يت زاض عامل ايهتب

-11

ايػًػً ١ايكشٝش – ١ا٭يباْ ٞانتهتب اٱغَٞ٬

-12

بًٛغ انتطاّ – ابٔ سذط َهتب ١ايطٜا

-13

نتاب ايهاوت – ابٔ عبس ايدل – يت َهتب ١ايطٜا
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اذتسٜج١
اذتسٜج١

اذتسٜج١

-14

انتكٓع – ابٔ قساَ٘ – يت َهتب ١ايطٜا

-15

ضغاي ١ابٔ أب ٞظٜذس ايكرلٚاْذ ٞبؿذطح قذاحل عبذس ايػذُٝع – يت انتؿذٗس
اذتػٝي

-16

ظاز انتعاز – ابٔ ايكٝٸِ يت َ٪غػ ١ايطغاي١

-17

خڀبذذذ ١اذتادذذذ – ١ا٭يبذذذاْ ٞستُذذذس بذذذٔ ْاقذذذط ايذذذس – ٜٔيت انتهتذذذب
اٱغَٞ٬
انتطأ – ٠ز/لٝكٌ َه ٞيت انتڀبع ١ايعػهط١ٜ

-18

خفا

-19

سكا٥ل اذتٝاَ ٖٛٚ – ٠طؾس تسضٜيب ٜكسض َٔ ٚظاض ٠ايكش ١ايػذٛزاْ١ٝ
ا٫حتاز.١ٜ

-20

أؾطط ١ايفتا ٣ٚاٱَاضات ١ٝا٭يباْٞ

-21

ْؿط ٠بطْاَر اٱزاض ٠ايك ١َٝٛيٮڂَٚ ١َٛايڀفٛي١

-22

أعطاف ا٭ٌٖ.

بسم هللا الرحمن الرحٌم
جامعة القرآن الكريم وتأصيل العموم
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بحث بعنوان :

نواقص االيمان
إعــــداد  :د.
أحمد محمد الزبير حسن

1

1

األستاذ المساعد بكمية القرآف الكريـ – رئيس قسـ الدراسات اإلسبلمية -تخصص عقيدة
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الممخص
تيػػدؼ ى ػػذه الد ارس ػػة لمعرف ػػة ن ػكاقص اإليم ػػاف بأس ػػمكب س ػػيؿ ,
كميسر لمعالجة التعقيدات التى اتسمت بيا الكتب العقدية.
ق ػػد عرض ػػت المكض ػػكعات األساس ػػية ف ػػى النػ ػكاقص معتم ػػدةن عم ػػى

الق ػرآف الك ػريـ  ,كالسػػنة النبكيػػة كمسػػتعينةن بػػأقكاؿ العممػػاء متػػى كػػاف

ذلػػؾ الزم ػان  ,ك اتبعػػت المػػنيج اإلسػػتقرائي التحميم ػي الػػذل يناسػػب مثػػؿ

ى ػ ػػذا الن ػ ػػكع م ػ ػػف الد ارس ػ ػػات  ,كق ػ ػػد اعتن ػ ػػت بجم ػ ػػع اآلي ػ ػػات القرآني ػ ػػة ,
كاألحاديػػث النبكيػػة ذات الصػػمة بمكضػػكع الد ارسػػة  ,ك قامػػت بضػػبطيا
ضبطان صحيحان باعتبارىا أساس البحث كركحو.
خرجت الدراسة بنتائج ميمة تسيـ فى أصكؿ اإليماف  ,كتكضػيح
نػ ػكاقص اإليم ػػاف  ,كتس ػػيـ ف ػػى إرس ػػاء م ػػنيج لتط ػػكير البح ػػث العق ػػدم
السػػيما بعػػد اشػػتداد الحاجػػة إلػػى المعػػارؼ  ,كالد ارسػػة الشػػرعية  ,كمػػا
خمصت الدراسة إلى تكصيات عممية قيمة.
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المقدمة
الحم ػػد ﵀ رب الع ػػالميف  ,كالص ػػبلة كالس ػػبلـ عم ػػى نبين ػػا محم ػػد
أشػرؼ األنبيػػاء  ,كالمرسػميف كعمػػى آلػو كصػػحبو  ,كمػف تػػبعيـ بإحسػػاف
إلي يكـ الديف  .أما بعد :
فػػإف أصػػؿ الفسػػاد مخالفػػة الحػػؽ  ,كتنكػػب طريقػػو  ,كالصػػبلح فػػى
اتبػػاع الحػػؽ  ,كالت ػزاـ طريقػػو كلػػذا كػػاف أشػػرؼ مػػا يتعممػػو اإلنسػػاف ,
كيعممػػو لغي ػره مػػف أمكراإليمػػاف  ,كنكاقصػػو كأحػػكط مايحتػػاج  ,كيتسػػمح
بػو معرفػة معػػالـ الكفػر  ,كمقتضػػياتو  ,كتكضػيحان ليػػذه المنزلػة السػػامية

كخدمػ ػةن لي ػػذا المكض ػػكع فق ػػد كق ػػع إختي ػػارل عم ػػى مكض ػػكع ( :نػ ػكاقص
اإليماف) أحببت أف أسيـ فى فيميا كتأصيميا .

أكالن  :أسباب اختيار المكضكع  ,ك أىميتو :
 .1إف نػ ػكاقص اإليم ػػاف م ػػف أعظ ػػـ ال ػػذنكب  ,كاف كان ػػت ال تخ ػػرج
عف الممة.
 .2نظػ ػ انر لخط ػػكرة ى ػػذه النػ ػكاقص فإن ػػو يتع ػػيف عمين ػػا العم ػػـ بي ػػا  ,ك
معرفة أنكاعيا.

 .3مػػع ظيػػكر ىػػذه الن ػكاقص ككجػػكب الحػػذر منيػػا إال أف النػػاظر
عمػت
إلى كاقع ببلد المسمميف عمكمان يرل أف ىذه النكاقص قػد ٌ

كطمػػت الكثيػػر مػػف تمػػؾ الػػديار فيشػػاىد كيسػػمع كيقػ أر مظػػاىر
ٌ ,
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متنكعة  ,كأنماطان مختمفة لما ينػاقص اإليمػاف كمػا صػارت ىػذه
النكاقص أم انر مألكفان.

 .4ممػػا يؤكػػد أىميػػة د ارسػػة ىػػذا المكضػػكع أف مكقػػؼ الكثيػػر مػػف
المسػ ػػمميف أمػ ػػاـ تمػ ػػؾ الن ػ ػكاقص ال يخمػ ػػك مػ ػػف غمػ ػػك  ,أك جفػ ػػاء
فين ػاؾ مػػف غػػبل  ,كتشػػدد أمػػاـ تمػػؾ الن ػكاقص فأدخػػؿ مػػا لػػيس
منيػ ػػا  ,كفػ ػػى المقابػ ػػؿ نجػ ػػد أقكام ػ ػان قػ ػػد تسػ ػػاىمكا فػ ػػي أمػ ػػر ىػ ػػذه
الن ػكاقص فجعمكىػػا مجػػرد مألكفػػات  ,كىػػدل ا﵀ أىػػؿ السػػنة لمػػا
اختمفكا فيػو مػف الحػؽ بإذنػو فقػرركا ىػذه المسػألة بعمػـ  ,كعػدؿ
 ,كتكسطكا بيف أىؿ الغمك  ,كاإلرجاء .
ثاني ػان  :إف المػػنيج الػػذل اتبعتػػو فػػي ىػػذه الد ارسػػة المػػنيج اإلسػػتقرائي
التحميمػي  ,الػػذم يعتمػػد عمػػى جمػػع النصػػكص  ,كتحميميػػا ثػػـ الكصػػكؿ
إلى النتائج  ,كقمت فى البحث بالخطكات التالية :
 أعزكاآليات القرآنية إلى سكرىا  ,كأشير إلى أرقاـ اآليات.
يخرج األحاديث النبكية مف مظانيا األصمية .
 أ ٌ
 قمت بترجمة لبعض األعبلـ الكارد ذكرىـ فى البحث .
 كضعت في نياية البحث خاتمة  ,كتضـ أىـ النتائج ,
 كالتكصيات .
 قمت بكضع قائمة المصادر  ,كالمراجع .
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ثالثػان  :ىيكػػؿ البحػػث  :تتكػػكف خطػػة البحػػث مػػف مقدمػػة  ,كتمييػػد ,
كثبلثة مباحث  ,ك خاتمة كفيرس المصادر  ,كالمراجع.
التمييد  :كيشتمؿ عمى اآلتي :
أكالن  :التعريؼ بالنكاقص  ,كالفرؽ بيف النكاقص  ,كالنكاقض .
ثانيان  :التعريؼ باإليماف .
المبحث األكؿ  :الشرؾ األصغر .
المطمب األكؿ  :التعريؼ بالشرؾ األصغر .
المطمب الثانى  :أمثمة مف الشرؾ األصغر:
 الرياء .
 الحمؼ بغير ا﵀ تعالى.
 الندية بيف ا﵀ تعالى  ,كبيف أحد مف خمقو ب(الكاك).
 االستسقاء باألنكاء.
المبحث الثانى  :الكفر األصغر :
المطمب األكؿ  :التعريؼ بالكفر األصغر.
المطمب الثانى  :نماذج مف الكفر األصغر :
 قتاؿ المسمـ .
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 كفر النعمة .
 الطعف فى األنساب  ,كالنياحة.
 انتساب اإلنساف لغير أبيو  ,ك إباؽ العبد.
المبحث الثالث  :النفاؽ األصغر :
المطمب األكؿ  :تعريؼ النفاؽ األصغر.
المطمب الثانى  :أىـ خصاؿ النفاؽ األصغر.
 الكذب.
 أف ال يفي إذا كعد.
 الفجكر فى الخصكمة.
 الخيانة.
 اإلعراض عف الجياد.
 بغض األنصار .
 بغض الخميفة الراشد عمى بف أبي طالب.
الخاتمة  ,كتشتمؿ عمى اآلتي :
ال  :أىـ النتائج.
أك ن

ثانيان  :أىـ التكصيات.

قائمة المصادر كالمراجع.
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التمهيد
أكالن  :التعري ػ ػػؼ ب ػ ػػالنكاقص  ,كالفػ ػ ػػرؽ بيني ػ ػػا كب ػ ػػيف الن ػ ػ ػكاقض :

(نقص كالنقص الخسراف فى الحؽ كالنقصاف يككف مصػد انر  ,كيكػكف

ق ػػدر الش ػػيء ال ػػذاىب م ػػف المنق ػػكص  ,نق ػػص الش ػػيء ي ػػنقص نقصػ ػان

نقصػػانان  ,كنقيص ػةه  ,كنقصػػة ىػػك ىيتعػػدل  ,كال ييتعػػدل كأنقصػػو لغ ػةن
كانتقص ػػو كتنقص ػػو أخ ػػذ من ػػو قم ػػيبلن قم ػػيبلن عم ػػى ح ػػد م ػػايج ي عمي ػػو ى ػػذا
ػنقص ضػػعؼ العقػػؿ كنقػػص الش ػ
الضػػرب مػػف األبنيػػة باألغمػػب كالػ ي
نقاصةن فيك نقيص ). 1

الفرؽ بػيف نػكاقص اإليمػاف  ,كنكاقضػو  :فنػكاقص اإليمػاف  :ىػي

األمكر التػي تنػافي كمػاؿ اإليمػاف  ,كال تنقضػو بالكميػة  ,فػإذا كجػدت
عنػػد المسػػمـ نقػػص إيمانػػو  ,كلػػـ يخػػرج مػػف ديػػف اإلسػػبلـ  ,بػػؿ ىػػي
المعاصي التى ال تصؿ الى درجة الشرؾ األكبػر  ,أك الكفػر األكبػر ,
أك النفػػاؽ األكبػػر  ,كفػػى مقػػدمتيا الشػػرؾ األصػػغر  ,كالكفػػر األصػػغر
كالنفاؽ األصغر.
أمػػا ن ػكاقض اإليمػػاف  :فيػػي األمػػكر التػػى إذا كجػػدت عنػػد العبػػد
خرج عف ديف ا﵀ بالكمية كأصبح بسػببيا كػاف انر  ,كىػى ( :اعتقػادات ,
أك أقػكاؿ  ,أك أفعػاؿ تزيػػؿ اإليمػػاف  ,كتقطعػػو) 2كىػػي كثيػرة تجتمػػع فػػى
 1لساف العرب  ,إلبف منظكر ,

مج  , 7دار صادر بيركت  ,ص

111

 2المغنى  ,إلبف قدامة  ,مج  , 8مكتبة الرياض الحديثة  ,ص .123
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الشرؾ األكبر  ,كالكفر األكبر  ,كالنفاؽ األكبر.
ثانيان  :التعريؼ باإليماف(ىك مف باب آمػف  ,كاألمػاف  ,كاألمانػة
بمعنػػى  ,كقػػد ً
أمنػػت فأنػػا آمػػف  ,كآمنػػت غيػػرم  ,األمػػف  ,كاآلمػػاف ضػػد
الخكؼ  ,كاألمانة ضد الخيانػة  ,كاإليمػاف ضػد الكفػر كاإليمػاف بمعنػى
التصػديؽ ضػده التكػذيب يقػاؿ آمػف بػػو قػكـ كػذا  ,ككػ ٌذب بػو قػكـ كػػذا ,
كقكل ػػو تع ػػالى ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ يوســف  ،اآلي ــة

 17 :أم بمصػ ًػدؽ كاتفػػؽ أىػػؿ العمػػـ مػػف المغػػكييف كغيػػرىـ أف اإليمػػاف
معناه التصديؽ). 1

كفى الشرع ( :ىك االعتقاد بالقمب  ,كاإلقرار بالمساف). 2

قػاؿ اإلمػاـ اآلجػػرم - 3رحمػو ا﵀) : -اإليمػػاف تصػديؽه بالقمػػب ,

كاقرهار بالمساف  ,كعمؿ بالجكارح).4

قػػاؿ ابػػف عبػػد البػػر - 5رحمػػو ا﵀  -فػػى التمييػػد) :

لقػػد تمقػػى

 1لسان العرب  ،إلبن منظور  ،مج  ، 1 3ص 21
 2التعريفات  ،للجرجاىن  ،ط 2225 ،1م  ،بًنوت لبنان  ،ص .32
 3ىو أبوبكر زلمد بن احلسٌن البغدادي  ،اإلمام احملدث  ،لو مؤلفات منها كتاب الشريعة توىف
مبكة سنة  362ىـ أنظر  :تاريخ بغداد  ،للخطيب البغدادي  ،مج  ، 2دار الكتب
العلمية بًنوت  ،ص .243
 4الشريعة  ،أليب بكر اآلجرى  ،حتقيق  :زلمد حامد الفقى  ،ط  ، 1مطبعة السنة احملمدية
القاىرة  ،ص 119
 5ىو أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمرى القرطىب ادلالكي حافظ مؤرخ أديب ولد عام 368ىـ
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أىؿ السنة ىذا التعريؼ بػالقبكؿ  ,كالتسػميـ اتباعػان لمنصػكص القرآنيػة ,
كاألحاديث النبكية الصحيحة الدالػة عمػى أف اإليمػاف تصػديؽ بالقمػب ,

كاقػرار بالمسػػاف  ,كعمػػؿ بػػالجكارح) .1فمػػف األدلػػة قكلػػو تعػػالى  :ﭽ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﭼ احلجرات  ،اآلية  .14 :كقكلو تعػالى ﭽ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ البقرة  ،اآلية  .136 :كقكلو صمى ا﵀ عميو كسػمـ :
«اإليمػ ػػاف بضػ ػػع  ,كسػ ػػتكف شػ ػػعبة أعبلىػ ػػا ال إلػ ػػو إال ا﵀  ,كأدناىػ ػػا
ػاء شػػعبة مػػف اإليمػػاف » 2كاإليمػػاف
إماطػػة األذل عػػف الطريػػؽ  ,كالحيػ ي
يزيػ ػ ػػد بالطاعػ ػ ػػة  ,كيػ ػ ػػنقص بالمعصػ ػ ػػية  ,كىػ ػ ػػك مػ ػ ػػذىب أىػ ػ ػػؿ السػ ػ ػػنة
كالجماعة , 3كذلؾ اسػتنادان لقكلػو تعػالى ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﭼ
آل عمـ ـ ـ ـران ا آلي ـ ـ ــة  173 :كقكلػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػػالىﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
بقرطبة لو مصنفات منها جامع العلم وفضلة توىف سنة 463ىـ أنظر  :سًن أعالم النبالء
 ،للذىيب  ،مج  ، 1 8ط  1429 ، 1ىـ مؤسسة الرسالة بًنوت  ،ص 153
 1التمهيد دلا ىف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد  ،إلبن عبد الرب  ،مج  ، 9طبعة وزارة األوقاف
بدولة دلغرب  ،ص 248
 2صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 1كتاب اإلميان  ،باب أمور اإلميان  ،حتقيق
 :زلب الدين اخلطيب  ،دار ادلعرفة بًنوت  ،ص 51
3
ىم الذين على ىدي الرسول صلى ا هلل عليو وسلم وأصحابو علماً وعمالً وإعتقاداً وأدباً
وسلوكاً وىم سلف األمة من الصحابة والتابعٌن ومن تبعهم بإحسان إيل يوم الدين  .انظر
 :ادلوسوعة ادليسرة ىف األديان وادلذاىب واألحزاب ادلعاصرة  ،مج  ، 2إشراف :
دكتور مانع بن محاد ط  2223 5دار الندوة العادلية الرياض  ،ص 977
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ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ األنفــال  ،اآليــة  2 :كقكلػػو
ص ػػمى ا﵀ عمي ػػو كس ػػمـ « م ػػف رأل م ػػنكـ منكػ ػ انر فميغيػ ػره بي ػػده  ,ف ػػإف ل ػػـ

يستطع فبمسانو  ,فإف لـ يستطع فبقمبو كذلؾ أضعؼ اإليماف».1

المبحث األول  :الشرك األصغر
المطمب األول  :تعر يف الشرك األصغر
 1صحيح مسلم  ،لإلمام مسلم  ،مج  ، 1كتاب اإلميان  ،باب كون النهى عن ادلنكر من
اإلميان  ،ص 69
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الشرؾ لغػة ىػك  ( :ال ٌشػركة  ,كالش ًػركة سػكاء مخالطػة الشػريكيف
يقػ ػػاؿ اشػ ػػتركنا بمعن ػ ػى تشػ ػػاركنا كقػ ػػد اشػ ػػترؾ الػ ػػرجبلف  ,كتشػ ػػاركا
كشارؾ أحػدىما اآلخػر  ,كأشػرؾ بػا﵀ جعػؿ لػو شػريكان فػى ممكػو تعػالى
ا﵀ عػػف ذلػػؾ  ,كاإلسػػـ الشػػرؾ قػػاؿ تعػػالى حكايػةن عػػف عبػػده لقمػػاف أنػػو

قػػاؿ إلبنػػو ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ لقمــان  ،ا آليــة :

 ، 13كالشػػرؾ أف يجعػػؿ ﵀ شػريكان فػػى ربكبيتػػو تعػػالى ا﵀ عػػف الشػػركاء

كاألنداد ).1

كفى اإلصػطبلح ( :ىػك كػؿ مػا كػاف نػكع شػرؾ لكنػو لػـ يصػؿ إلػى
2

درجة الشرؾ األكبر)

كيمكف أف يقػاؿ ىككػؿ قػكؿ  ,أك عمػؿ بالقمػب  ,أكعمػؿ الجػكارح
جعؿ العبد فيو ندان ﵀ تعالى كلـ تصؿ ىذه الندية إلخراج صاحبيا.
كالشرؾ األصغر كبيرة مف كبائر الذنكب بعد نكاقض التكحيد .3

الشػػرؾ األصػػغر إذا صػػاحب العمػػؿ الصػػالح بطػػؿ ثكابػػو لمػػا ىركم

النبػػي صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ عػػف ربػػو عزكجػػؿ « :أنػػا أغنػػى الشػػركاء
عػػف الشػػرؾ مػػف عمػػؿ عم ػبلن أشػػرؾ فيػػو مع ػي غيػػرم تركتػػو  ,كشػػركو

».4

 1لسان العرب  ،إلبن منظور  ،مج  ، 12ص 448
 2حتقيق كلمة اإلخالص  ،إلبن رجب  ،مطبعة القاىرة  ،ص 26
 3أنظر  :كتاب التخويف من النار  ،إلبن رجب  ،دار الكتب العلمية  ،ص 252
 4سلتصر صحيح مسلم  ،للحافظ ادلنذرى  ،كتاب الزىد والرقائق  ،باب من أشرك ىف عملو
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المطمب الثانى  :أمثمة من الشرك األصغر :
أكالن  :الرياء :

الريػػاء فػػى المغػػو ( :مشػػتؽ مػػف الرؤيػػة  ,كىػػى النظػػر يقػػاؿ

رائيتػػو م ػراءة كريػػاء إذا أريتػػو عمػػى خػػبلؼ مػػا أنػػا عميػػو  ,كالريػػاء ىػػك

ترؾ اإلخبلص فى العمؿ بمبلحظة غير ا﵀ فيو).1

كفى االصطبلح  ( :أف يظير اإلنساف العمؿ الصالح لآلخػريف
أك يحسنو عندىـ أك يظير عندىـ بمظير مندكب إليو ليمدحكه كيعظػـ

فى نفسو). 2

قػػاؿ القاضػػي عيػػاض- 3رحمػػو ا﵀( : -تػػرؾ العمػػؿ ألجػػؿ النػػاس

رياء  ,كالعمؿ ألجؿ الناس شرؾ  ,كاإلخبلص أف يعافيؾ ا﵀ منيما)

4

صكر عديدة منيا :
كلمرياء
ه

غًن اهلل  ،ص 446
 1التعريفات  ،للجرجاين  ،ص 82
 2قواعد األحكام  ،للعز بن عبد السالم  ،دار الكتب العلمية بًنوت  ،ص 162
 3ىو أبو الفضل عياض بن موسي إليحصىب األندلسى  ،ولد سنة 476ىـ  ،لو مؤلفات كثًنة
أشهرىا  ،كتاب الشفاء  ،توىف مبراكش سنة 544ىـ أنظر  :الديباج ادلذىب ىف معرفة
أعيان علماء ادلذىب  ،إلبن فرحون ادلالكي  ،مج  ، 2دار الرتاث القاىرة  ،ص
46
 4الكبائر  ،للذىىب  ،حتقيق  :عبد الرمحن كافورى  ،ط  1425، 3ىـ دار السالم
القاىرة  ،ص 11
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 الري ػ ػػاء بالعم ػ ػػؿ كبً ػ ػػر الكال ػ ػػديف ليق ػ ػػاؿ ب ػ ػػار  ,كك ػ ػػإكراـ
الضػػيكؼ ليقػػاؿ ك ػريـ ككم ػراءاة المصػػمى بطػػكؿ الركػػكع
 ,كالسجكد.
ػاء
 كمراءاة بالقكؿ كتحريؾ الشفتيف بالذكر أماـ الناس ري ن
 ,كم ػػف الري ػػاء ب ػػالقكؿ أف يحس ػػف ص ػػكتو ب ػػالقراءة ليق ػػاؿ
فػػبلف قػػارمء  ,كىػػذا مػػف السػػمعة المحرمػػة لقكلػػو صػػمى
ا﵀ عميػػو كسػػمـ « مػػف ي ارئ ػي ي ارئ ػي ا﵀ بػػو كمػػف سػ ٌػمع
سمع ا﵀ بو»

1

 كم ػ ػراءاة بالييئػ ػػة  ,كالػ ػػزم كتقصػ ػػير الثيػ ػػاب كالظيػ ػػكر
بمظي ػػر الزى ػػاد م ػػف أج ػػؿ أف يم ػػدح ب ػػذلؾ ككإبق ػػاء أث ػػر
ياء.
السجكد عمى الجبية ر ن

قػ ػػد كردت أدلػ ػػة كثي ػ ػرة تػ ػػدؿ عمػ ػػى تح ػ ػريـ الريػ ػػاء ,

كعظػػـ عقكبػػة فاعمػػو  ,كأنػػو يبطػػؿ العمػػؿ الػػذل يصػػاحبو لقكلػػو
صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ  « :إف أخػػكؼ مػػا أخػػاؼ عمػػيكـ الشػػرؾ
األصػػغر قػػالكا  :كمػػا الشػػرؾ األصػػغر قػػاؿ  :الريػػاء يقػػكؿ ا﵀
عزكجػػؿ  :ليػػـ يػػكـ القيامػػة إذا ج ػكزل النػػاس بأعمػػاليـ اذىب ػكا

إلى الذيف كنتـ ترآؤكف فى الدنيا ىؿ تجدكف عنػدىـ جػزاء », 2

 1صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 3كتاب الرقاق  ،باب الرياء والسمعة ،
ص 249
 2ادلسند  ،لإلمام أمحد  ،مج  ، 5دار صادر بًنوت ص 428 ،
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كفػػى حػػديث أبػػى ىريػرة 1أف النبػػي صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ قػػاؿ :
«أكؿ مػػف تسػػعر بي ػػـ النػػار ي ػػكـ القيامػػة ثبلثػػة رج ػػؿ قاتػػؿ ف ػػى
الجيػػاد حتػػي قتػػؿ ليقػػاؿ جػػرئ  ,كرجػػؿ تعمػػـ العمػػـ كعممػػو ليقػػاؿ
2

عالـ  ,كرجؿ تصدؽ ليقاؿ جكاد»

كليذا ينبغى لممسػمـ البعػد عػف الريػاء  ,كالحػذر مػف الكقػكع
في ػ ػ ػػو لقكل ػ ػ ػػو ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ
الفرق ــان  ،اآلي ــة  23 :يعنػ ػي األعم ػػاؿ التػ ػي عممكى ػػا لغي ػػر كج ػػو ا﵀
أبطمنػ ػػا ثكابيػ ػػا  ,كقػ ػػاؿ تعػ ػػالى  :ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ الكهف  ،اآليـة  . 112 :اليجػكز
لممس ػػمـ أف يرمػ ػي مس ػػممان آخ ػػر بالري ػػاء ف ػػإف الري ػػاء م ػػف أعم ػػاؿ

القمكب  ,كال يعممو إال عبلـ الغيػكب  ,كاتيػاـ المسػمميف بالريػاء

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ المنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافقيف ﭧ ﭨ ﭽ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ التوب ــة  ،اآلي ــة

. 79 :
 1عبد الرمحن بن صخر الدوسى إمام  ،سيد احلفاظ  ،قدم يوم خبًن ُ ،عٌن أمًناً على البحرين
ىف خالفة عمر مات سنة  57ىـ أنظر  :اإلصابة ىف متييز الصحابة  ،إلبن حجر
العسقالىن  ،مج  ، 6حتقيق  :على زلمد البجاوى  ،دار هنضة مصر  ،ص 452
 2صحيح مسلم  ،لإلمام مسلم  ،مج  ، 2كتاب األمارة  ،باب من قاتل للرياء والسمعة ،
ص 925
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قاؿ البخارل -1رحمو ا﵀ -فى كتاب التفسير فى
سبب نزكؿ ىذه اآلية عف أبى مسعكد األنصارل رضي ا﵀
عنو قاؿ  ( :لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامؿ فجاء أبك عقيؿ
بنصؼ صاع  ,كجاء إنساف بأكثر منو فقاؿ المنافقكف إف ا﵀
ياء ), 2
لغني عف صدقة ىذا كما فعؿ ىذا اآلخر إال ر ن
كاألصؿ فى المسمـ السبلمة  ,كأنو إنما أراد كجو ا﵀ كأف
المسمـ يندب لو فى بعض المكاضع أف يظير عممو لمناس إذا
أمف عمى نفسو مف الرياء كما إذا أراد أف يقتدم بو فى الخير

فميس كؿ مف حرص عمى إظيار عممو لمناس يعتبر مرائي نا.3

ثانيان  :الحمؼ بغير ا﵀ تعالى :

ً
الحم ػػؼ القس ػػـ لغت ػػاف
كالحم ػػؼ ف ػػى المغ ػػة ى ػػك ( :الحم ػػؼ ك ى
حمؼ أم أقسػـ يحمػؼ حمفػان ً ,
كحمفػان كمحمكفػان  ,كىػك أحػد مػا جػاء مػف
ى
ى
المص ػػادر عم ػػى مفع ػػكؿ مث ػػؿ المجم ػػكد كالمعق ػػكؿ كالمعس ػػكر كالميس ػػكر

 1ىو أىب عبد اهلل زلمد بن إمساعيل البخارى أمًن الؤمنٌن ىف احلديث حافظ  ،زلدث  ،مؤرخ
لو مؤلفات كثًنة منها اجلامع الصحيح  ،والتاريخ الكبًن ولد عام  194ىـ وتوىف عام
 256أنظر  :هتذيب التهذيب  ،إلبن حجر العسقالىن  ،مج  ، 3ط  ،1دائرة
ادلعارف اإلسالمية ص 275
 2صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 2كتاب تفسًن القرآن  ،باب ﭽ
ﯨ ﯩ ...ﭼ  ،ص 435

ﯧ

 3أنظر  :إحياء علوم الدين  ،للغزإيل مج  ، 3ط  ، 1دار الكتب العربية القاىرة  ،ص
336-334
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كالكاحدة حمفة) , 1كيسمى باليميف كالقسـ.
) :تككيػػد الشػػيء بػػذكر اسػػـ  ,أك صػػفة ﵀

كفػػى االصػػطبلح

تعالى يمصػد انر بحػرؼ مػف حػركؼ القسػـ  ,كقػد أجمػع أىػؿ العمػـ عمػى

أف اليمػػيف المشػػركعة ىػػى قػػكؿ الرجػػؿ كا﵀  ,أك بػػا﵀  ,أك تػػا﵀), 2

كالحم ػػؼ عب ػػادة م ػػف أجػ ػ ٌؿ العب ػػادات التػ ػي ال يج ػػكز ص ػػرفيا لغي ػػر ا﵀
تعػالى فيحػرـ الحمػؼ بغيػره تعػالى لقكلػو صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ  « :أال
إف ا﵀ يني ػ ػػاكـ أف تحمفػ ػ ػكا بآب ػ ػػائكـ م ػ ػػف ك ػ ػػاف حالفػ ػ ػان فميحم ػ ػػؼ ب ػ ػػا﵀ أك

ليص ػػمت » , 3فم ػػف حم ػػؼ بغي ػػر ا﵀ سػ ػكاء أك ػػاف نبيػ ػان  ,أـ ممكػ ػان  ,أـ

الكعب ػػة أـ غيرى ػػا فق ػػد ارتك ػػب كبيػ ػرة م ػػف كب ػػائر ال ػػذنكب .ق ػػاؿ اإلم ػػاـ
الػ ػػذىبى -4رحمػ ػػو ا﵀ ( : -كمػ ػػف ذلػ ػػؾ الحمػ ػػؼ بغيػ ػػر ا﵀ عػ ػػز ك جػ ػػؿ

ك ػالنبي  ,كالكعبػػة  ,كالمبلئكػػة  ,كالسػػماء  ,كالمػػاء كاالمانػػة  ,كىػػى
مػ ػػف أشػ ػػد مػ ػػا ىنػ ػػا  ,كالػ ػػركح  ,كال ػ ػرأس  ,كحيػ ػػاة السػ ػػمطاف  ,كنعمػ ػػة
السمطاف  ,كتربة فبلف)

5

 1لسان العرب  ،إلبن منظور  ،مج  ، 9ص 53
 2التمهيد  ،إلبن عبد الرب  ،مج  ، 14ص 369
 3صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 3كتاب األدب  ،باب من مل يرى إكفار
من قال ذللك متأوالً أو جاىال  ،ص 159
 4ىو أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثمان الذىيب إمام حافظ مؤرخ ولد سن  673ىـ بدمشق
صاحب كتاب الكبائر توىف بدمشق سنة 748انظر  :طبقات الشافعية الكربي ،
للسبكي  ،مج  ، 9حتقيق  :عبد الفتاح احللو القاىرة  ،ص 122
 5الكبائر  ،للذىيب  ،ادلكتبة الثقافىة  ،ص 122
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قػػاؿ الييتمػػي -1رحمػػو ا﵀ ( : -الحكػػـ أم الحمػػؼ بغيػػر ا﵀

بالكبيرة غير بعيد لما فى الحديث السابؽ مف الكعيد الشديد ). 2

قاؿ ابف عبد البر -رحمو ا﵀ ( : -أجمع العممػاء أف اليمػيف بغيػر

ا﵀ مكركىػػة منيػػي عنيػػا ال يحػػكز الحمػػؼ بيػػا ألحػػد ) , 3كألف الحمػػؼ
فيػػو تعظػػيـ لممحمػػكؼ بػػو  ,فمػػف حمػػؼ بغيػػر ا﵀ كائن ػان مػػف كػػاف فقػػد

جعمو شػريكان ﵀ عزكجػؿ فػى ىػذا التعظػبـ الػذم ال يميػؽ إال بػو سػبحانو
كتعػػالى  .قػػاؿ الحػػافظ ابػػف حجػػر -4رحمػػو ا﵀( : -قػػاؿ العممػػاء السػػر
فػػى النيػػي ع ػف الحمػػؼ بغيػػر ا﵀ أف الحمػػؼ بالشػػيء يقتضػػى تعظيمػػو
كالعظمة فى الحقيقة إنما ىى ﵀ كحده).5

 1ىو أمحد بن زلمد بن على بن حجر اذليتمي  ،ولد عام  929ىـ  ،درس ىف األزىر ُ ،عين
باحلديث  ،لو مؤلفات من أشهرىا اإلعالم بقواطع اإلسالم توىف سنة  974ىـ .أنطر :
االعالم  ،للزركلي  ،مج  ، 1ط  1984، 6م  ،دار العلم للماليٌن  ،ص
234
 2الزواجر عن إقرتاف الكبائر  ،للهيتمي  ،مج  ، 2دار الكتب العلمية  ،بًنوت  ،ص
184
 3التمهىد  ،إلبن عبد الرب  ،مج  ، 1 4ص 366
 4ىو أبو الفضل أمحد بن على بن زلمد الكناين العسقالىن  ،زلدث إمام حافظ مؤرخ أديب
شاعر  ،لو مؤلفات عديدة منها اإلصابة ىف متييز الصحابة  ،وفتح الباري  ،وغًنىا
توىف عام  852ىـ أنظر  :البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع  ،للشوكاين  ،مج
 ، 1دار ادلعرفة بًنوت  ،ص 87
 5فتح الباي شرح صحيح البخارى  ،البن حجر العسقالىن  ،مج  ، 11حتقيق  :زلب
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إف الحم ػ ػػؼ بغي ػ ػػر ا﵀ إنم ػ ػػا يني ػ ػػى عن ػ ػػو ألف ف ػ ػػى الحم ػ ػػؼ تعظ ػ ػػيـ
لممحمػػكؼ بػػو  ,كىػػك ال ينبغػػي إال ﵀  ,كألف فيػػو إشػػياد المحمػػكؼ بػػو
ػح إال بمػػف يعمػػـ صػػدؽ المحمػػكؼ
عمػػى صػػدؽ الحػػالؼ  ,كىػػذا ال يصػ ي
عميػػو  ,أك كذبػػو  ,كىػػك ا﵀ تعػػالى كمػػا أف مػػف ييحمػػؼ بػػو يجػػب أف

يكػػكف يممػػؾ عقػػاب مػػف حمػػؼ بػػو  ,كاالنتقػػاـ منػػو عنػػد حمفػػو بػػو كاذبػان ,
كىك ا﵀ تعالى دكف سكاه  ,كىذا مػف الشػرؾ األصػغر إف كػاف الحػالؼ
إنما أشرؾ فى لفػظ القسػـ ال غيػر  ,أمػا إف كػاف الحػالؼ قصػد بحمفػو
تعظيـ المحمكؼ الذل حمؼ بو كتعظيـ ا﵀ تعػالى كمػا يفعمػو كثيػر مػف
الجيػػاؿ ال ػػذيف يحمف ػػكف بغيػػر ا﵀ تع ػػالى حتػ ػى ربمػػا بم ػػغ تعظ ػػيميـ ف ػػى
ي
قمػػكبيـ ؛ ألنيػػـ ال يحمف ػػكف بيػػـ ك ػػاذبيف مػػع أنػػو يحمف ػػكف بػػا﵀  ,كى ػػـ
ك ػػاذبكف؛ألف المحم ػػكؼ ب ػػو عن ػػدىـ أجػ ػ ٌؿ  ,كأعظ ػػـ  ,كأخ ػػكؼ م ػػف ا﵀
تعػػالى  .قػػاؿ الشػػككاني-1رحمػػو ا﵀ -بعػػد ذكػره لػػبعض األحاديػػث التػػي
فيي ػػا أف م ػػف حم ػػؼ بغي ػػر ا﵀ فق ػػد أش ػػرؾ ق ػػاؿ ( :كى ػػذه األحادي ػػث ف ػػى
دكاكيػػف اإلسػػبلـ  ,كفييػػا أف الحمػػؼ بغيػػر ا﵀ يخػػرج بػػو الحػػالؼ عػػف
اإلسػػبلـ كذلػػؾ لكػػكف الحمػػؼ مظنػة تعظيمػػو ) .2كقػػاؿ النػػككم -1رحمػػو

الدين اخلطيب  ،دار ادلعرفة بًنوت  ،ص 531
 1ىو زلمد بن على الشوكاىن الصنعاين زيدى  ،مفسر زلدث فقيو أصويل  ،ولد عام 1173ىـ
 ،لو مؤلفات كثًنة منها فتح القدير  ،ونيل األوطار والبدر الطالع توىف بصنعاء عام
 1252ىـ  .أنظر  :البدر الطالع  ،للشوكاين  ،مج  ، 2ص  ، 214ونيل
األوطار  ،مج  2ص 297
 2الدر النضيد  ،للشوكاين  ،دار الكتب العلمية  ،بربوت  ،ص 12
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ا﵀-
)  :فمك اعتقد الحالؼ فى المحمكؼ بو مف التعظيـ مػا يعتقػده فػى ا﵀
تعالى كفر).2

النديػػة بػػيف ا﵀ تعػػالى  ,كبػػيف أحػػد مػػف خمقػػو ب(ال ػكاك) :
ثالث ػان ٌ :
(العطؼ بالكاك يقتضي مطمػؽ الجمػع بػيف المعطػكؼ كالمعطػكؼ عميػو
 ,كلػػذلؾ فإنػػو يحػػرـ العطػػؼ بيػػا بػػيف ا﵀ تعػػالى  ,كبػػيف أحػػد مػػف خمقػػو

ػؼ ب ػػ(ثـ) فيػػك جػػائز ؛ ألف ثػػـ تفيػػد الترتيػػب  ,كالت ارخ ػي), 3
أمػػا العطػ ي
كفى الحديث أف ييكديان أتى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ فقػاؿ  « :إنكػـ

تنػ ػ ٌػددكف  ,كانكػ ػػـ تشػ ػػرككف  ,تقكلػ ػػكف مػ ػػا شػ ػػاء ا﵀ كشػ ػػئت  ,كتقكلػ ػػكف
كالكعب ػػو ف ػػأمرىـ النبػ ػي ص ػػمى ا﵀ عمي ػػو كس ػػمـ إذا أرادكا أف يحمفػ ػكا أف

 1ىو أبو زكريا حيي بن شرف بن مرى النووى الدمشقي الشافعي  ،ولد عام  631ىـ  ،فقيو
زلدث حافظ لغوى  ،لو مؤلفات كثًنة منها رياض الصاحلٌن  ،شرح صحيح مسلم ،
وغًنىا توىف بنوي سنة 677ىـ أنظر  :طبقات الشافعية  ،للسبكي  ،مج  ، 8ص
395
 2روضة الطالبٌن  ،للنووي  ،مج  ، 11ط الثانية 1425،ىـ ادلكتب ا إلسالمي بًنوت
 ،ص 6
 3شرح شذور الذىب ىف معرفة كالم العرب  ،للجوجري  ،حتقيق  :نواف بن جزاء  ،اجلامعة
اإلسالمية سنة  2224م  ،ص 576
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يقكلػ ػكا كرب الكعب ػػة  ,كيقكل ػػكف ماش ػػاء ا﵀ ث ػػـ ش ػػئت» , 1كأيضػ ػان أف
رج ػبلن قػػاؿ  :لمنبػػي صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ مػػا شػػاء ا﵀  ,كشػػئت فقػػاؿ

النبػػي صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ «:أجعمتنػػي ﵀ نػػدان؟ بػػؿ شػػاء ا﵀ كحػػده

».2

قػ ػػاؿ القرطبػ ػػي 3رحمػ ػػو ا﵀ فػ ػػى تفسػ ػػيره ليػ ػػذه اآليػ ػػة ﭽ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ يوســف اآليــة (126 :قيػػؿ معناىػػا أنيػػـ
يػػدعكف ا﵀ لينجػػييـ مػػف اليمكػػة فػػإذا أنجػػاىـ قػػاؿ قػػائميـ ل ػكال فػػبلف مػػا
نجكنا  ,كلكال الكمب لدخؿ عمينا المص  ,كنحك ىذا فيجعمػكف نعمػة ا﵀
منسػػكبة إلػػى فػػبلف  ,ككقايتػػو تعػػالى منسػػكبة إلػػى الكمػػب  ,كقػػد يقػػع فػػى
ىذا كثيػر مػف عػكاـ المسػمميف ) , 4كقػد اسػتثنى بعػض أىػؿ العمػـ مػف

ىػػذا الحكػػـ  :مػػا إذا أضػػاؼ النعمػػة إلػػى سػػبب صػػحيح ثابػػت عمػػى
سػػبيؿ اإلخبػػار ال غيػػر  ,مػػع اطمئنػػاف القمػػب إلػػى أف المػػنعـ الحقيقػػي
ى ػػك ا﵀ تع ػػالى أف ى ػػذا الس ػػبب إنم ػػا ى ػػك م ػػف فض ػػؿ ا﵀  ,كانعام ػػو
 1ادلسند  ،لإلمام امحد  ،مج  ، 6ص 371
 2سلسلة األحاديث الصحيحة  ،لأللباين  ،ط 1399، 2ىـ ادلكتب اإلسالمي بًنوت ،
ص 136
 3ىو زلمد بن امحد بن أيب بكر اخلزرجي األندلسي  ،مالكي ادلذىب فقيو مفسر  ،لو مؤلفات
كثًنة منها اجلامع ألحكام القرآن  ،توىف مبصر سنة 671ىـ أنظر  :الديباج ادلذىب ىف
ُ
معرفة أعيان علماء ادلذىب  ،إلبن فرحون  ،مج  ، 2حتقيق  :زلمد االمحدي  ،دار
الرتاث القاىرة  ،ص 328
 4تفسًن القرطيب  ،لإلمام القرطيب  ،مج  ، 6ط  ، 5دار ادلعرفة بًنوت  ،ص 212
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فقالكا بأف ىذا جائز لحػديث العبػاس بػف عبػد المطمػب 1رضػي ا﵀ عنػو
أنو قاؿ  :يا رسكؿ ا﵀ ىؿ نفعت أبا طالػب بشػيء فإنػو كػاف يحكطػؾ
كيغضب لؾ؟ قاؿ النبػي صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ  « :ىػك فػى ضحضػاح
مف نار لكال أنا لكاف فى الدرؾ األسفؿ مف النار».2

رابعػ ػان  :االستس ػػقاء ب ػػاألنكاء  :اإلستس ػػقاء ف ػػى المغ ػػة ( :م ػػف س ػػقا

الس ػػقيا
يس ػػقى كالمص ػػدر س ػػقيان بف ػػتح الس ػػيف كتس ػػكيف الق ػػاؼ كاالس ػػـ  :ي

كالمػراد إنػزاؿ الغيػػث  ,كالسػػيف كالتػػاء فػػى االستسػػقاء تػػدؿ عمػػى الطمػػب
أم طمب السقيا كاالستغفار فيك طمب المغفرة فمادة استفعؿ تدؿ عمػى
الطمب غالبان)

3

اء (جمػ ػػع نػ ػػكء كىػ ػػك الػ ػػنجـ ,كفػ ػػى السػ ػػنة الشمسػ ػػية ثمانيػ ػػة
كاألن ػ ػك ي
كعشػ ػػركف نجم ػ ػان كػ ػػنجـ الثريػ ػػا كنجػ ػػـ الػ ػػديرات فاالستسػ ػػقاء بػ ػػاألنكاء أف
يطمػػب مػػف الػػنجـ أف ينػػزؿ الغيػػث  ,كيػػدخؿ فيػػو أف ينسػػب فيػػو الغيػػث
إلػػى الػػنجـ كمػػا كػػاف أىػػؿ الجاىميػػة يزعمػػكف فكػػاف إذا نػػزؿ مطػػر ف ػى
 1ىو العباس بن عبد ادلطلب عم رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أسلم قبل اذلجرة خرج مع قومو
إيل بدر فأُسر روي عدة أحاديث شريفاً مهاباً عاقالً مجيالً أبيض معتدل القامة جهور
الصوت ولد قبل عام الفيل بثالث سنٌن مات سنة 32ىـ فصلى عليو عثمان بن عفان
أنظر  :سًن أعالم النبالء للذىيب مج  ، 2ص 97
 2صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 2كتاب مناقب الصحابو  ،باب قصة أيب
طالب  ،ص 235
 3معجم مقاييس اللغة  ،إلبن فارس  ،مج  ، 5حتقيق عبد السالم ىارون  ،مكتبة احلليب
مصر  ،ص .471
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كقت نجـ معيف نسبكا إلى ذلؾ الػنجـ فيقكلػكف ىػذا مطػر الكسػمي  ,أك
ىذا مطر الثريا  ,كيزعمكف النجـ ىك الذل أنزؿ ىذا الغيث).1
اإلستسقاء باألنكاء ينقسـ إلى ضربيف :
الض ػػرب األكؿ ( :أف ينس ػػب المط ػػر إل ػػى ال ػػنجـ معتق ػػدان أن ػػو ى ػػك

المنزؿ لمغيث بدكف مشيئة ا﵀ كفعمو جؿ كعبل فيذا شرؾ أكبر.

الضرب الثانى  :أف ينسػب الغيػث إلػى النػكء معتقػدان أف ا﵀ تعػالى

جع ػ ػػؿ ى ػ ػػذا ال ػ ػػنجـ س ػ ػػببان ف ػ ػػي ن ػ ػػزكؿ ى ػ ػػذا الغي ػ ػػث في ػ ػػذا م ػ ػػف الش ػ ػػرؾ
األصػػغر)2؛ ألنػػو جعػػؿ مػػا لػػيس بسػػبب سػػببان  ,فػػا﵀ تعػػالى لػػـ يجعػػؿ

شػػيئان مػػف النجػػكـ سػػببان فػػى نػػزكؿ األمطػػار  ,كال صػػمة لمنجػػكـ بنزكليػػا

بػػأم كجػػو  ,كانمػػا أجػػرل ا﵀ العػػادة بنػػزكؿ بعػػض األمطػػار فػػى كقػػت
بع ػػض النج ػػكـ  ,كق ػػد كردت أدل ػػة كثيػ ػرة ت ػػدؿ عم ػػى تحػ ػريـ االستس ػػقاء

بػػاألنكاء منيػػا  :عػػف عبػػد ا﵀ بػػف عبػػاس  3رضػػي ا﵀ عنيمػػا قػػاؿ :
يمطر النػاس عمػى عيػد رسػكؿ ا﵀ صػمى عميػو كسػمـ فقػاؿ النبػي صػمى
ا﵀ عمي ػػو كس ػػمـ  « :أص ػػبح م ػػف الن ػػاس ش ػػاكر  ,كم ػػنيـ ك ػػافر ق ػػالكا :
ىػػذه رحمػػة ا﵀  ,كقػػاؿ بعضػػيـ  :لقػػد صػػدؽ نػػكء كػػذا ككػػذا » 4قػػاؿ :

 1صحيح مسلم بشرح النووي  ،مج  ، 2ادلطبعة ادلصرية القاىرة  ،ص 61
 2لطائف اادلعارف  ،إلبن رجب احلنبلي  ،ص 72
 3ىو أبو العباس عبد اهلل بن عباس اذلامشي القرشي إبن عم الرسول حرب ىذه األمة صاحب
مدرسة ىف التفسًن ناظر اخلوارج مات سنة  86ىـ أنظر  :اإلصابة ىف متييز الصحابة ،
إلبن حجر العسقالىن  ،مج  ، 8ص 331
 4صحيح مسلم  ،لإلمام مسلم  ،مج  ، 1كتاب اإلميان  ،باب بيان كفر من قال ُمطرنا
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فنزل ػػت ى ػػذه اآلي ػػة  :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼالواقع ــة  ،اآلي ــة . 75 :
قاؿ الطبرم -1رحمو ا﵀ -فى تفسيره ليػذه اآليػة ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭼ الواقعة  :اآلية ( : 82أنكـ تجعمػكف شػكر مػا أنعػـ ا﵀ بػو عمػيكـ
مف الغيث أنكـ تكذبكف بذلؾ  ,كذلؾ بنسبة إنزاؿ الغيث إلى غيػر ا﵀

تعػ ػػالى ) 2كفػ ػػى الحػ ػػديث صػ ػػمى النبػ ػػي صػ ػػمى ا﵀ عميػ ػػو كسػ ػػمـ صػ ػػبلة
الصػػبح بالحديبيػػة فػػى إثػػر سػػماء كانػػت مػػف الميػػؿ فممػػا انصػػرؼ أقبػػؿ
عمى الناس فقاؿ  « :ىؿ تدركف ماذا قاؿ ربكـ  :قالكا  :ا﵀ كرسكلو
بي  ,فأما مػف قػاؿ :
بي
أعمـ قاؿ  :أصبح مف عبادم
ه
ه
ككافر ٌ
مؤمف ٌ
ػافر بالككاكػػب كأمػػا
ػي كػ ه
يمطرنػػا بفضػػؿ ا﵀  ,كرحمتػػو فػػذلؾ مػػؤمف بػ ٌ
ػؤمف بالككاكػب» 3كىػذا
ػي م ه
مف قاؿ يمطرنا بنػكء كػذا ككػذا فػذلؾ ك ه
ػافر ب ٌ
الحػػديث يشػػمؿ عمػػى الصػػحيح النػػكعيف السػػابقيف فيػػذا القػػكؿ كفػػر لكػػف

ؾ أكبػر  ,كاف
إف نسب الغيث إلى النجـ مػف دكف ا﵀ فيػك كف هػر  ,كشػر ه
نسبو إليو نسبة تسبب فيذا شرؾ أصغر  ,كقكلو صمى ا﵀ عيو كسػمـ
بالنوء  ،ص 73
 1ىو أبو جعفر زلمد إبن جرير بن كثًن الطربي إمام حافظ مفسر رلتهد مؤرخ صاحب تصانيف
كثًنة منها تفسًنه ادلشهور مات ببغداد سنة  312ىـ أنظر  :طبقات الشافعية الكربي ،
للسبكي  ،مج  ، 3ص 115
 2تفسًن ابن جرير الطربي  ،للطربي  ،مج  ،2 5ادلطبعة ادليمنيو مصر  ،ص 298
 3صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 1كتاب اآلذان  ،باب يستقبل اإلمام إذا
سلم  ،ص 189
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« أربػػعه فػػى أمتػػي مػػف أمػػر الجاىميػػة ال يتركػػكنيف الفخػػر فػػى األحسػػاب
 ,كالطعػ ػػف فػ ػػى األنسػ ػػاب  ,كاالستسػ ػػقاء بػ ػػالنجكـ  ,كالنياحػ ػػة » , 1كال
شػػؾ أف ى ػػذا المف ػػظ ينبغػ ػي ترك ػػو كاس ػػتبدالو باأللف ػػاظ األخ ػػرل الت ػػى ال
إييػػاـ فييػػا  ,فإمػػا أف يقػػكؿ  :يمطرنػػا بفضػػؿ ا﵀ كرحمتػػو  ,كىػػذا ىػػك

الػػذم كرد الثنػػاء عمػػى مػػف قالػػو  ,كمػػا سػػبؽ فػػى الحػػديث القدسػي فيػػك
أكلػػى مػػف غي ػره  ,كامػػا أف يقػػكؿ ىػػذا مطػ هػر أنزلػػو ا﵀ تعػػالى فػػى كقػػت
نج ػػـ ك ػػذا  ,كنح ػػك ذل ػػؾ م ػػف العب ػػارات الصػ ػريحة الت ػػي ال ل ػػبس  ,كال
إشكاؿ فييا .
فقكؿ  :يمطرنا بنكء كذا أقؿ أحكالو الكراىة الشديدة  ,كالقكؿ
بالتحريـ.2

 1سلتصر صحيح مسلم  ،للمنذرى  ،كتاب اجلنائز  ،باب التشديد ىف النياحة  ،مكتبة الصفا
القاىرة  ،ص 126
 2أنظر األم  ،للشافعي  ،مج  ، 1ط  2دار ادلعرفة بًنوت  ،ص  ، 252وفتح الباري
شرح صحيح البخارى  ،إلبن حجر العسقالىن مج  ، 2ص 524
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المبحث الثانى  :الكفر األصغر
المطمب األول  :التعريف بالكفر األصغر :
(الكفر نقيض اإليماف آمنػا بػا﵀  ,ككفرنػا بالطػاغكت كفػر
لغةن :
ي
يكفر يكفػ انر  ,ك يكفيػك انر ككف ارنػان  ,كيقػاؿ ألىػؿ دار الحػرب قػد كفػركا أم
ي
الكفر كفر النعمة كىػك نقػيض الشػكر  ,كالكف يػر
عصكا  ,كامتنعكا  ,ك ي

جح ػػكد النعم ػػة  ,كى ػػك ض ػػد الش ػػكر)( 1فأص ػػؿ الكف ػػر تغطي ػػة الش ػػيء
الحػػب  ,كسػػمي الميػػؿ كػػاف انر لتغطيتػػو كػػؿ
كسػػمي الفػػبلح كػػاف انر لتغطيتػػو ى
شػػيء  ,ك ٌكف ػره بالتشػػديد نسػػبة إلػػى الكفػػر  ,أك قػػاؿ لػػو كفػػرت بػػا﵀ ,
كأكفره إكفا انر  :حكـ بكفره).2

كفػػى االصػػطبلح ( :ىػػك كػػؿ معصػػية كرد فػػى الشػػرع أنيػػا كفػػر ,

أك أف مف فعميا كفر  ,كلـ تصؿ إلػى درجػة الكفػر األكبػر المخػرج مػف
كفر دكف كفر  ,أك كفر النعمة)
كفر أصغر  ,أك ه
الممو فيي ه

3

 1لسان العرب  ،إلبن منظور  ،مج  ، 5ص 144
 2ادل فردات  ،لألصفهاين  ،حتقيق  :زلمد امحد خلف اهلل  ،مكتبو األلجلو القاىرة  ،ص
123
 3إيثار احلق ،إلبن الوزير دار الكتب العلمية بًنوت ص 389
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المطمب الثانى  :نماذج من الكفراألصغر :
لمكفر األصغر نماذج كثيرة أىميا :
 .1قتػاؿ المسػمـ ألخيػو المسػمـ لقػكؿ النبػي صػمى ا﵀ عميػو كسػػمـ «
سػػباب المسػػمـ فسػػكؽ كقتالػػو كفػػر » , 1كقكلػػو صػػمى ا﵀ عميػػو

يضرب بعضكـ رقاب بعض».2
كسمـ « الترجعكا بعدم كفا انر
ي
ػرؼ العبػػد بنعمػػة
 .2كفػػر النعمػػة  ,كالحقػػكؽ  :كذلػػؾ بػػأف ال يعتػ ي
ا﵀ تعػ ػػالى عميػ ػػو  ,كمنػ ػػو أف ينكػ ػػر معركف ػ ػان أسػ ػػداه إليػ ػػو أحػ ػػد
المخمػ ػػكقيف  ,كمػ ػػف أكضػ ػػح األدلػ ػػة أف النبػ ػػي صػ ػػمى ا﵀ عميػ ػػو

كس ػػمـ ق ػػاؿ«كأيري ػػت الن ػػار فم ػػـ أرل منظػ ػ انر ك ػػاليكـ ق ػػط أفظ ػػع ,
ك أريػت أكثػر أىميػا النسػاء قػالكا بػـ يارسػكؿ ا﵀؟ قػاؿ  :يكفػػرف ,

قيػؿ  :يكفػرف بػا﵀؟ قػاؿ  :يكفػرف العشػير كيكفػرف اإلحسػاف لػك
أحسنت إلى إحػداىف الػدىر كمػو  ,ثػـ رأت منػؾ شػيئان  ,قالػت :

ما رأيت منؾ خي انر قط »

3

 .3الطع ػػف ف ػػى أنس ػػاب اآلخػ ػريف  ,ك النياح ػػة عم ػػى المي ػػت لقكل ػػو
صمى ا﵀ عميو كسػمـ :

« اثنتػاف فػى النػاس ىمػا بيػـ كفػر

 1صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 1كتاب اإلميان  ،باب خوف ادلؤمن من أن
حيبط عملو وىو ال يشعر  ،ص 22
2صحيح مسلم  ،لإلمام مسلم  ،مج  ، 1كتاب اإلميان  ،باب ال ترجعوا بعدى كفارا ،
ص 29
 3صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 1كتاب الكسوف  ،باب صالة الكسوف
مجاعة  ،ص 233
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 :الطعػ ػػف فػ ػػى النسػ ػػب  ,كالنياحػ ػػة عمػ ػػى الميػ ػػت » , 1كقكلػ ػػو
صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ  « :لػػيس منػػا مػػف لطػػـ الخػػدكد  ,كشػػؽ

الجيػػكب  ,كدعػػى بػػدعكل الجاىميػػة» , 2كفػػى الحػػديث أيضػان :

مء مػػف الصػػالقة كالحالقػػة
« أف النبػػي صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ بػػر ه
كالشػ ػ ػػاقة» .3قػ ػ ػػاؿ ابػ ػ ػػف حجػ ػ ػػر العسػ ػ ػػقبلني -رحم ػ ػ ػػو ا﵀( : -
الص ػ ػػالقو الت ػ ػػي ترف ػ ػػع ص ػ ػػكتيا بالبك ػ ػػاء كالحالق ػ ػػة الت ػ ػػي تحم ػ ػػؽ
شعرىا).4

 .4إبػاؽ العبػد عػف سػيده  ,كانتسػاب اإلنسػاف لغيػر أبيػو  ,كاإلبػػاؽ
ىك  :اليركب  ,كلذا قاؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  » :أيمػا

عب ػ هػد أب ػػؽ م ػػف مكاليػ ػو فق ػػد كف ػػر حتػ ػي يرج ػػع إل ػػييـ» , 5كقكل ػػو
صمى ا﵀ عميو كسمـ  « :ليس مػف رجػؿ أدعػي لغيرأبيػو  ,كىػك

يعممػػو إالكفػػر» , 6كفػػى حػػديث أبػػي ىري ػرة رضػػي ا﵀ عنػػو أف
 1صحيح مسلم  ،لإلمام مسلم  ،كتاب اإلميان  ،باب إطالق إسم الكفر  ،ص 33
 2صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 1كتاب اجلنائز  ،باب ليس من شق اجليوب
 ،ص 284
 3صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 1كتاب اجلنائز  ،باب ما بنهى من احللق
عند ادلصيبة  ،ص 285
 4فتح الباري شرح صحيح البخارى  ،إلبن حجر العسقالىن  ،مج  ، 2ص 164
 5صحيح مسلم  ،لإلمام مسلم  ،مج  ، 1كتاب اإلميان  ،باب إطالق إسم الكفر على
الطعن ىف النسب  ،ص 29
 6صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 2كتاب ادلناقب  ،باب مناقب قريش  ،ص
176
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النبي صمى ا﵀ عميػو كسػمـ قػاؿ»  :ال ترغبػكا عػف أبػآئكـ فمػف
رغب عف أبيو فيك كفر ».1

 1صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 3كتاب الفرائض  ،باب من إدعي إيل غًن
أبيو  ،ص 322
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المبحث الثالث  :النفاق األصغر
المطمب األول تعريف النفاق األصغر :
لغةن ( :سمي المنافؽ منافقان لمنفؽ  ,كىك السرب فػى األرض كقيػؿ

إنمػػا يسػػمي منافق ػان ؛ ألنػػو نػػافؽ كػػاليربكع  ,كىػػك دخكلػػو  ,كالمنػػافؽ
بالكسػ ػػر فعػ ػػؿ المنػ ػػافؽ  ,كالنفػ ػػاؽ الػ ػػدخكؿ فػ ػػى اإلسػ ػػبلـ مػ ػػف كجػ ػػو ,
كالخركج عنو مف آخر).1

اصطبلحان ىك ( :اف يظيػر اإلنسػاف أمػ انر مشػركعان  ,كيػبطف أمػ انر

محرم ػان يخػػالؼ مػػا أظي ػره). 2قػػاؿ ابػػف رجػػب الحنبم ػى -رحمػػو ا﵀ : -
(النفػػاؽ األص ػػغر ى ػػك نفػػاؽ العم ػػؿ  ,كى ػػك أف يظيػػر اإلنس ػػاف عبلني ػػة
ص ػ ػػالحة كي ػ ػػبطف م ػ ػػا يخ ػ ػػالؼ ذل ػ ػػؾ) , 3كحاص ػ ػػؿ األم ػ ػػر أف النف ػ ػػاؽ

األصػ ػغر كم ػػو يرج ػػع إلػ ػى إخ ػػتبلؼ السػ ػريرة  ,كالعبلني ػػة  ,كاخ ػػتبلؼ
القمب  ,كالمساف  ,كاختبلؼ الدخكؿ كالخركج.
4

قاؿ ابف بطة  -رحمو ا﵀  ( - :خشكع النفاؽ أف تػرل الجسػد

خاشػػعان  ,كالقمػػب لػػيس بخاشػػع ) , 5كىػػذا النفػػاؽ األصػػغر ال يخػػرج مػػف

 1لسان العرب  ،إلبن منظور  ،مج  ، 12ص 276
 2شرح السنة  ،للبغوي  ،ادلكتب اإلسالمي بًنوت  ،ص 76
 3جامع العلوم  ،إلبن رجب  ،مج  ، 1مؤسسة الرسالة بًنوت  ،ص 431
 4ىو عبيد اهلل بن زلمد العكربي من فقهاء احلنابلة توىف سنة  387ىـ أنظر  :طبقات احلنابلة
أليب احلسٌن زلمد بن أيب يعلى  ،مج  2حتقيق  :زلمد حامد الفقي  ،مطبعة السنة
احملمدية القاىرة  ،ص 144
 5اإلبانة  ،إلبن بطة  ،حتقيق  :رضا نعسان  ،ط 1ي  1429ىـ دار الراية الرياض  ،ص
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ممػػة اإلسػػبلـ إال أنػػو محػػرـ  ,ككبي ػرة مػػف كبػػائر الػػذنكب .قػػاؿ اإلمػػاـ

النككم -رحمو ا﵀ -عند كبلمو عمى حديث أربع مف كػف فيػو  1قػاؿ :

( ىذا الحديث ممػا ع ٌػده جماعػة مػف العممػاء مشػكبلن مػف حيػث أف ىػذه
الخصػػاؿ تكجػػد فػػى المسػػمـ المصػػدؽ الػػذم لػػيس فيػػو شػػؾ  ,كقػػد أجمػػع
العمماء عمى أف مف كػاف مصػدقان بقمبػو  ,كلسػانو كفعػؿ ىػذه الخصػاؿ

منافؽ يخميد فػى النػار  ,فػإف أخػكة يكسػؼ
ال يحكـ عميو بكفر  ,كال ىك
ه
عمي ػػو الس ػػبلـ جمعػ ػكا ى ػػذه الخص ػػاؿ  ,كى ػػذه الخص ػػاؿ خص ػػاؿ نف ػػاؽ
كصػػاحبيا شػػبيو بالمنػػافقيف فػػى ىػػذه الخصػػاؿ  ,كمتخمػػؽ بػػأخبلقيـ فػػإف
النفاؽ ىك إظيار ما يبطف خبلفو  ,كىذا المعنػى مكجػكد فػى صػاحب
ىذه الخصػاؿ  ,كيكػكف نفاقػو فػى حػؽ مػف حدثػو  ,ككعػده  ,كائتمنػو
كخاصػمو  ,كعاىػػده مػف النػػاس  ,ال أنػو منػػافؽ فػى اإلسػػبلـ فيظيػره ,
كىػػك يػػبطف الكفػػر  ,كلػػـ يػػرد صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ بيػػذا أنػػو منػػافؽ نفػػاؽ

الكفار المخمديف فى الدرؾ األسفؿ مف النار ).2

المطمب الثانى  :خصال النفاق األصغر :
339
 1أنظر  :صحيح مسلم  ،لإلمام مسلم  ،مج  ، 1كتاب اإلميان  ،باب ال يدخل اجلنة إال
ادلؤمنون  ،ص 218
 2صحيح مسلم بشرح النووي  ،مج  ، 2ص 47-46
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لمنفاؽ األصغر خصاؿ كثيرة أىميا :
 .1أف يك ػػذب ف ػػى كبلم ػػو متعم ػػدان لقكل ػػو ص ػػمى ا﵀ عمي ػػو كس ػػمـ :
«أرب ػػع م ػػف ك ػػف في ػػو ك ػػاف منافقػ ػان خالصػ ػان  ,كم ػػف كان ػػت في ػػو
خص ػػمة م ػػنيف كان ػػت في ػػو خص ػػمة م ػػف النف ػػاؽ حتػ ػي ي ػػدعيا إذا

اؤتيمػ ػػف خػ ػػاف  ,كاذا ٌح ػ ػدث كػ ػػذب  ,كاذا عاىػ ػػد غػ ػػدر  ,كاذا
خاص ػػـ فج ػػر» . 1ق ػػاؿ القاض ػػي عي ػػاض -رحم ػػو ا﵀( : -أك
يكػ ػػكف أراد النفػ ػػاؽ المغػ ػػكم الػ ػػذم ىػ ػػك خػ ػػبلؼ المضػ ػػمر  ,كاذا
تأممػػت ىػػذه األكصػػاؼ كجػػدت فييػػا معنػػى ذلػػؾ ؛ ألف الكػػاذب
يظيػػر إلي ػؾ أنػػو صػػدؽ  ,كيػػبطف خبلفػػو  ,كالخصػػـ يظيػػر انػػو
أنصػ ػػؼ  ,كيضػ ػػمر الفجػ ػػكر  ,كالكاعػ ػػد ييظيػ ػػر أنػ ػػو سػ ػػيفعؿ )

2

كلقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ  « :كبػرت خيانػة أف تح ٌػدث أخػاؾ
حديثان  ,كىك مصدؽ لؾ كأنت بو كاذب ».3

 .2عػػدـ الكفػػاء بػػالعيكد  :أف يعاىػػد غيػره بعيػػد  ,كفػػى نيتػػو أف ال
يفػػي بػػو  ,قػػاؿ ابػػف رجػػب الحنبم ػي -رحمػػو ا﵀ ( : -كيػػدخؿ
فػػى العيػػكد التػػى يجػػب الكفػػاء بيػػا  ,كيحػػرـ الغػػدر فييػػا جميػػع
عقػػكد المسػػمميف فيمػػا بيػػنيـ إذا ت ارض ػكا عمييػػا مػػف المبايعػػات ,
 1صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 1كتاب اإلميان  ،باب عالمات النفاق ،
ص 19
 2الشفاء بتعريف حقوق ادلصطفى صلى اهلل عليو وسلم  ،للقاضي عياض  ،مج  ، 1حتقيق
 :على زلمد البجاوى  ،دار الكتاب العريب بًنوت ص 313
 3األدب ادلفرد  ،للبخارى  ،مكتبة احلليب القاىرة  ،ص 393
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كالمناكحات  ,كغيرىا مف العيكد البلزمة التى يجػب الكفػاء بيػا
 ,ككػػذلؾ مػػا يجػػب الكفػػاء ب ػػو ﵀ تعػػالى ممػػا يعاىػػد العبػػد رب ػػو
عميو مف و
نذر  ,كنحػكه) , 1كقػاؿ فػى عمػدة القػارمء ( :خمػؼ
الكعػػدال يقػػدح إال إذا عػػزـ عميػػو مقارن ػان بكعػػده  ,أمػػا إذا كػػاف

عازمػان ثػػـ يعػػرض لػػو مػػانع  ,أك بػػدأ لػػو رأم فيػػذا لػػـ تكجػػد فيػػو
صفة النفاؽ).2
 .3الفجكر فى الخصكمة بأف يعدؿ عػف الحػؽ إلػى الباطػؿ متعمػدان
 ,قاؿ القاضػي عيػاض -رحمػو ا﵀ ( : -الفجػكر  :الميػؿ عػف
القصد  ,كيككف أيضان الكذب ).3

 .4الخيان ػػة  :كذل ػػؾ بػ ػػأف يأخ ػػذ م ػػف اآلخ ػ ػريف  ,كف ػػى نيت ػػو كقػ ػػت
أخ ػػذىا أف يجح ػػدىا  ,ث ػػـ ال يؤديي ػػا  ,لح ػػديث أب ػػى ىريػ ػرة أف
النبػػي صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ قػػاؿ « :آيػػة المنػػافؽ ثػػبلث  :إذا

حدث كذب  ,كاذا كعد أخمؼ  ,كاذا اؤتمف خاف».4
ٌ

 1جامع العلوم  ،إلبن رجب  ،مج  ، 2ص 488
 2عمدة القارئ شرح صحيح البخارى  ،للعيىن  ،مج  ، 1ط  1392، 1ىـ مكتبة
احلليب القاىرة  ،ص 221
 3الشفا  ،للقاضي عياض  ،مج ا ، 1ص 315
 4صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 1كتاب اإلميان  ،باب عالمات ادلنافق ،
ص 19
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 .5اإلع ػراض عػػف الجيػػاد  :لقكلػػو صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ «:مػػف
مػػات  ,كلػػـ يغػ يػز  ,كلػػـ يحػػدث بػػو نفسػػو مػػات عمػػى شػػعبة مػػف
نفاؽ».1

 .6بغض األنصار  :لحديث أنػس بػف مالػؾ 2رضػي ا﵀ عنػو أف
النب ػ ػػي ص ػ ػػمى ا﵀ عمي ػ ػػو كس ػ ػػمـ ق ػ ػػاؿ « :آي ػ ػػة المن ػ ػػافؽ بغ ػ ػػض

األنصػػار  ,كآيػػة المػػؤمف حػػب األنصػػار » , 3كلقكلػػو صػمى ا﵀
عميػػو كسػػمـ فػػى شػػأف األنصػػار « :ال يحػػبيـ إال مػػؤمف  ,كال

يبغضػ ػػيـ إال منػ ػػافؽ» , 4كقػ ػػاؿ ابػ ػػف رجػ ػػب -رحمػ ػػو ا﵀( : -
مرتب ػ ػو ,
محب ػ ػةي أكليػ ػػاء ا﵀ عمكم ػ ػان مػ ػػف اإليمػ ػػاف كىػ ػػى أعمػ ػػى ا

كبغضػ ػػيـ محػ ػػرـ  ,فيػ ػػك مػ ػػف خصػ ػػاؿ النفػ ػػاؽ ؛ ألن ػ ػو ممػ ػػا ال
يتظػػاىر بػػو غالب ػان  ,كمػػف تظػػاىر بػػو فقػػد تظػػاىر بنفاقػػو  ,فيػػك
شر ممف كتمو كأخفاه).5
ه

 1صحيح مسلم  ،لإلمام مسلم  ،مج  ، 2كتاب اإلمارة  ،باب ذم من مات ومل يغزو ،
ص 293
 2ىو أنس بن مالك بن عبد األشهل  ،خادم رسول اهلل صمى ا﵀ عميو كسمـ  ,روي
أحاديث مجة  ،توىف سنة 9 3ه  ،أنظر  :اإلصابة ىف متييز الصحابة  ،إلبن حجر
العسقالىن  ،مج  ، 2ص 224
 3صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى مج  ،1كتاب اإلميان  ،باب عالمة اإلميان حب األنصار
 ،ص 15
 4صحيح البخارى  ،لإلمام البخارى  ،مج  ، 2كتاب مناقب األنصار  ،باب ُحب
األنصار  ،ص 232
 5فتح البارى شرح صحيح البخارى  ،إلبن حجر العسقالىن  ،مج  ، 1ص 59
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 .7بغض اإلماـ عمى بػف أبػى طالػب رضػي ا﵀ عنػو لحػديث عمػى
بػػف أبػػى طالػػب رضػػي ا﵀ عنػػو قػػاؿ  « :كالػػذل فمػػؽ الحبػػة ,
ػي :
كبػ أر النسػػمةأنو لعيػػد النبػػي األمػػي صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ إلػ ٌ
أف ال يحبنى إال مؤمف  ,كال يبغضنى إال منافؽ ».1

 1صحيح مسلم  ،لإلمام مسلم  ،مج  ، 1كتاب اإلميان  ،باب الدليل على ُحب األنصار
وعلى من اإلميان  ،ص 32
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الخاتمة
الحم ػػد ﵀ رب الع ػػالميف حم ػػدان يػ ػكافي نعم ػػو  ,كيك ػػافيء مزي ػػده ال

ػاء عميػػؾ أنػػت كمػػا أثنيػػت عمػػى نفسػػؾ  , ,كأشػػيد أف ال إلػػو
أحصػى ثنػ ن
عبد ا﵀ كرسكلو ,
إال ا﵀ كحده ال شريؾ لو  ,كأشيد أف سيدنا
محمدا ي
ن
كخيرتو مف خمقو صمى ا﵀ عميو  ,كسمـ أما بعد :

الحمػػد ﵀ الػػذل كفقن ػي إلنجػػاز ىػػذا البحػػث  ,كالػػذم مػػف خبللػػو
ػتقيت منيػػا نتػػائج
اسػ
ػتطعت تسػػميط الضػػكء عمػػى نػكاقص اإليمػػاف  ,كاسػ ي
ي
عديدة :
أكالن أىـ النتائج :

 .1التأكيػ ػػد عمػ ػػى أىميػ ػػة د ارسػ ػػة اإليمػ ػػاف  ,كنكاقصػ ػػو  ,كاإلعتنػ ػػاء
بمعنى اإليماف.
 .2إف د ارس ػ ػػة نػ ػ ػكاقص اإليم ػ ػػاف  ,التنف ػ ػػؾ ع ػ ػػف د ارس ػ ػػة نػ ػ ػكاقض
اإليم ػػاف  ,كل ػػذا ف ػػإف الم ػػبس كالخط ػػأ ف ػػى في ػػـ نػ ػكاقص اإليم ػػاف
يكرث بطبيعة الحاؿ لبسان  ,كخطأن فى دراسة النكاقض

 .3خكؼ الصحابة رضي ا﵀ عنيـ الشديد مف ىذه النكاقص .
ثانيان  :أىـ التكصيات :

 .1أكص ػ ػ ػي بتعميػ ػ ػػؽ الد ارسػ ػ ػػات  ,كتركيزىػ ػ ػػا حػ ػ ػػكؿ مسػ ػ ػػألة ىػ ػ ػػذه
النكاقص .
 .2اإلىتماـ بدراسة النفاؽ األصغر  ,كما يتعمؽ بو .
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 .3أكص ػ ػي بجم ػ ػػع ىػ ػػذه النػ ػ ػكاقص ف ػ ػػى كتػ ػػاب تص ػ ػػحبو الج ػ ػػدة ,
كالمكض ػ ػػكعية حت ػ ػػي يس ػ ػػيؿ عم ػ ػػى .طال ػ ػػب العم ػ ػػـ معرف ػ ػػة ى ػ ػػذه
النكاقص  ,كالحذر منيا.
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ضعا ١ٜانتػٓؽت ٚلتا ١ٜسكٛقِٗ

وت نَ ٤ٛكاقس ايؿطٜع١
إعساز
ايسنتٛضَ /باضى انتكط ٟايٌٓتٝف ستُس
ا٭غتاش بكػِ ايفك٘ ٚأقٛي٘  -نً ١ٝايؿطٜع١
داَع ١ايكطهٕ ايهطٚ ِٜتأق ٌٝايعًّٛ

ًَدل ايبشح:
189

تٓاٖ ٍٚصا ايبشح انتٛغ ّٛبذ $ضعا ١ٜانتػٓؽت ٚلتا ١ٜسكٛقِٗ وت
نَ ٤ٛكاقس ايؿطٜع #١بٝإ َهاْ ١نباض ايػٔ وت اٱغٚ ّ٬زٚض
ا٭غط ٠انتػًُ ١وت ضعاٜتِٗٚ ,شيو َٔ خٌَٓ ٍ٬ت َٔ ١َٛايكِٝ
اٱغٚ ١َٝ٬زتُٛع َٔ ١اذتكٛم ايهف ١ًٝببًٛغ َكاقسِٖ ٚإغعازِٖ,
إنال ١إؾت كتًْ َٔ ١كٛم ايهتاب ٚايػٓ ١اييت حتٌُ وت طٝاتٗا
َكاقس غاَٚ ١ٝغاٜات ْب ١ًٝيًؿاض َٔ ضعاٜت٘ يًُػٓؽت.
نُا ٜٗسف إؾت تععٜع ايٛع ٞايفطزٚ ٟادتُاع ٞتكٛم انتػٓؽت
ٚاستٝاداتِٗٚ ,شيو بغطؽ لهطٚ ٠دٛب ضعا ١ٜانتػٓؽت ٚتك ١ٜٛايٛاظ
اٱْػاْٚ ٞايسٜي ضتٚ ,ِٖٛاٱغٗاّ بفاعً ١ٝوت تطغٝذ أطط ايتهالٌ
ٚايتعاٚ ٕٚايطلتٚ ١انتٛز ٠عًٚ ٢اقع اذتٝا ,٠إنال ١إؾت إبطاظ زٚض
َكاقس ايؿطٜع ١وت ضعا ١ٜانتػٓؽت.
مت تكػٖ ِٝص ٙايسضاغ ١إؾت ث٬ثَ ١باسح; أٚشلا :تٓاَ ٍٚفّٗٛ
انتػٓؽتٚ ,ثاْٗٝا :حتسخ عٔ ضعا ١ٜانتػٓؽت ٚلتا ١ٜسكٛقِٗٚ ,ثايجٗا:
ضنع عً ٢انتكاقس ايؿطع َٔ ١ٝضعا ١ٜا٭غطٚ ٠انتػٓؽت.
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انتكسَ:١
اذتُس هلل ٚي ٞانتتكؽت َٛٚلل انتكًشؽت ْٚاقط انتَٓ٪ؽت,
ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢أؾطف ا٭ْبٝاٚ ٤إَاّ انتطغًؽت; انتبعٛخ ضلت١
يًعانتؽت ٚسذ ١عً ٢ايعباز أكتعؽت غٝسْا ستُس ايكازم ايٛعس ا٭َؽت,
ٚعً ٢هي٘ ٚأقشاب٘ ايڀٝبؽت ايڀاٖط َٔٚ ٜٔتبعِٗ بإسػإ إؾت ّٜٛ
ايس.ٜٔ
أَا بعس:
ل ٬ضٜب وت إٔ اٱغ ّ٬ز ٜٔاٱْػاْ ,١ٝإش نطٸّ بي هزّ وت
كتٝع َطاسٌ غٓ٘ قغرلاڄ ٚنبرلاڄٚ ,أبس ٣اٖتُاَاڄ ٌْ ٫ترل ي٘ بطعا١ٜ
ابتُع ايصٜ ٟهِ ا٭غط ,٠نُا اعتٓ ٢با٭غط ٠اييت تهِ انتػٓؽت.
ٚانتػٓ ٕٛنُكڀًض ٜٴڀًل عًٚ َٔ ٢قًٛا أٚاخط انتطاسٌ
ايعُطٚ ١ٜبًغٛا غٔ ايػتؽت ِٖٚ ,ؾطعت ١شات أُٖ ١ٝنبرل ٠وت تطنٝب١
ابتُع انتػًِ ٚغرل ,ٙيصا لاٱغ ّ٬اعتٓ ٢بٗا ٚأعً َٔ ٢ؾأْٗا
َٚهاْتٗا.
ٜٚكٝي إٔ َهاْ ١نباض ايػٔ وت اٱغ ّ٬تدلظ جب ٤٬وت إضغا٤
زتُٛع َٔ ١ايك ِٝاٱغ ١َٝ٬ارت٬چق ١اييت تٴذلدٹِ َعاْٚ ٞكتايٝات
اذتٝاٚ ٠تبح ضٚح اٱْػاْ ١ٝوت ابتُع ,ناٱسػإ ٚايذلاسِ
ٚايػُاسٚ ١ايٛلاٚ ٤ا٫سذلاّ ٚقً ١ايطسِ ٚايتعاٚ ٕٚايتهالٌ ٚإؾاع١
احملبٚ ١اي٥ٛاّ ٚايتفاِٖ بؽت نباض ايػٔ ٚضعاٜتِٗ ايتاَ ١بهال١
أْٛاعٗا َٔ ,ضعا ١ٜزٚ ١ٜٝٓقشْٚ ١ٝفػٚ ١ٝادتُاعٚ ١ٝاقتكاز١ٜ
ٚتجكٝفٚ ١ٝغرلٖا.
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نُا إٔ اٱغ ّ٬قطض كتً َٔ ١اذتكٛم ايهف ١ًٝببًٛغ
َكاقسِٖ ٚإغعازِٖ ,نشل اذتٝا ٠ايهطقتٚ ,١سل ـتاّ ايهفا,١ٜ
ٚسل ايتٛقرل ٚا٫سذلاّٚ ,سل ايطلل ٚاٱنطاّٚ ,سل ايطعا١ٜ
ٚاٖ٫تُاّٚ ,سل ايتكس ِٜوت ٚد ٙٛاٱنطاّ عاَ ,١ناٱَاَٚ ١ايسخٍٛ
ٚابًؼ ٚايهٚ ّ٬ايؿطاب ٚايڀعاّٚ ,سل ايتدفٝف عِٓٗ وت
ا٭سهاّ ٚايفتا ٣ٚايؿطع ,١ٝنا٭َٛض ايتعبسٚ ١ٜغرلٖا.
ٚشتڀً َٔ ٤ٞتٔ إٔ ايكسضٚ ٠اٱصتاظ َطتبڀ ١بعاٌَ ايػٔ زاُ٥اڄ;
أعي إٔ اٱْػإ إشا بً َطسً ١ايؿٝدٛخ ١ٴٌٜتځٔٸ ل ٘ٝايعذع ٚايتٛقف عٔ
ايعٌُ .لاٱغٜ ّ٬ڀًب ايعٌُ ٚايعڀا ٤إؾت هخط ذتٌت َٔ ١ذتٌتات
ايعُط ,نُا وت اذتسٜح ( :ڇإٕٵ قځاَٳتٹ ايػٻاعٳ١ڂ ٳٚلٹٜ ٞٳسٹ أځسٳ ٹسنڂِٵ لځػٹًٝځ١ڄ,
لځ ڇإٕڇ اغٵ ٳتڀځا ٳ ځإٔٵ ځٜ ٫ٳكڂّٛٳ سٳتٻ ٢ٳ ٜٵغ ڇطغٳٗٳا ځلًڃٝٳ ٵغ ڇطغٵٗٳا) (ْ .)1عِ إٕ ايتسلل
اٱْتادٚ ٞاذت ١ٜٛٝنًٗا وت َطسً ١ايؿبابٖٚ ,صا َا زعا ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إؾت سجٸٓا باغتٓاّ متؼ قبٌ متؼ :باغتٓاّ ايؿباب
ٚايكشٚ ١ايغٓٚ ٢ايفطاغ ٚاذتٝا ٠قبٌ اشلطّ ٚانتط

ٚايفكط ٚايؿغٌ

ٚانتٛتٚ .يهٔ ٜ ٫عي شيو إٔ ٜتٛقف انتػٔ عٔ ايعٌُ ٚاذتطن١
ـتاَاڄ ,لايػًف ايكاحل وت قسض اٱغ ّ٬مل ٜهٔ قتٓع٘ َٔ ارتطٚز
إؾت ادتٗاز بًٛغ٘ َطسً ١ايؿٝدٛخ ,١لهدل ايػٔ ٜ ٫عي زاُ٥اڄ ايعذع
ٚعسّ ايكسض ,٠نُا ٜ ٫عي ايتٛقف عٔ ايعڀا ,٤بٌ يًُػٔ لاعً١ٝ
ٚزٚض ضا٥س وت تكس ِٜايٓكا٥ض ٚا٫غتؿاضات ٚايط ٣٩ايػسٜس َٔ ٠خٍ٬
( )1حديث أنس بف مالؾ ,ركاه البخارم في األدب المفرد ( )1/169ح( ,)479ابف حنبؿ
في مسنده ( )3/191ح(.)13114
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َعاقطت٘ ٭سساخ اذتٝاٚ ٠جتاضب٘ ايڀٖٚ ,١ًٜٛصا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜسلع
عذً ١اٱصتاظ بعس جتٜٛس ا٭زا ,٤له٬ڄ عٔ دٛاْب أخط ٣نجرل.٠
ٚوت خهِ َا تعٝؿ٘ ا٭َ ١اٱغ ١َٝ٬ايٌَٓ َٔ ّٛٝت١َٛ
ا٫غتٗساف ا٭غطٚ ٟايتشسٜات انتاثً ١يتُعٜل ايٓػٝر ا٫دتُاعٞ
ٚتفاقِ قهاٜا انتػٓؽت ,نإ ٫بس َٔ ايبشح عٔ شتطدات ٚانش١
تسلع بٗا إؾت َهاْتٗا ايكٝازٚ ١ٜأزٚاضٖا ايطٜاز ١ٜوت ايٓٗه١
باٱْػاْٚ ,١ٝأقٌ ٖص ٙانتدطدات ٖ ٛنتاب اهلل تعاؾت ,نُا وت
سسٜح عً ٞنطّ اهلل ٚدٗ٘( :أ ٫إْٗا غته ٕٛلتٓ ,١لكًتَ :ا انتدطز
َٓٗا ٜا ضغ ٍٛاهلل؟ قاٍ :نتاب اهلل)(.)1
ٖٓ َٔٚا داٖ ٤صا ايبشح ٱعاز ٠ا٫عتباض شلص ٙايكه ١ٝانتُٗ,١
ٚاٱغٗاّ لٗٝا َٔ داْب ضٝ٥ؼ  ٖٛ َِٗٚادتاْب ايؿطع ٞايتأقًٞٝ
انتكاقسٚ ,ٟايصٜ ٟٴعٓ ٢بتٓعَ ٌٜكاقس ايؿطٜعَٚ ١هاضَٗا َٔ ضعا١ٜ
نباض ايػٔ وت ٚاقع اذتٝا ٠ا٫دتُاع ,ٞيتك ١ٜٛا٭ٚاقط ٚتعُٝل
ايك٬ت ا٭غطٚ ١ٜبح ضٚح ايذلاسِ وت دٓبات اذتٝاٚ .٠ايص ٟبعٓٛإ:
"ضعا ١ٜانتػٓؽت ٚلتا ١ٜسكٛقِٗ وت نَ ٤ٛكاقس ايؿطٜع."١
أَُٖٛ ١ٝن ٛايبشح:
تٌتٗط أُٖٝت٘ وت ايٓكايت اٯت:١ٝ
 تٓاَ ٞأعساز انتػٓؽت َٜٝٛاڄ َع تعاٜس َؿه٬تِٗ ,وت ًتٌ انتتغرلات
اييت تؿٗسٖا اذتٝا ٠انتعاقط ٠وت ؾت ٢ابا٫ت.
( )1ركاه الترمذم في سننو ( )5/173ح( ,)2916كقاؿ :ىذا حديث ال نعرفو إال مف ىذا
الكجو ,كاسناده مجيكؿ.
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 ؾس ٠اٖتُاّ ايؿطٜعٚ ١سطقٗا عً ٢ضعا ١ٜانتػٓؽت ٚأزا ٤سكٛقِٗ.
 ايعٛز ٠با٭غطٚ ٠ابتُع انتػًِ إؾت ايسٚض ايطٜاز َٔ ٟخ ٍ٬ايتصنرل
ؿتػٚ٪يٝتُٗا ضت ٛانتػٓؽت.
َ كتهٝات ايٛاقع اييت تتڀًب إدطا ٤انتعٜس َٔ ايسضاغات سٖ ٍٛصا
انتٛن. ٛ
 ـتهؽت انتػٓؽت َٔ هتاضغ ١اذتٝا ٠انتفعُ ١ؿتعاْ ٞاحملبٚ ١ايتكسٜط
ٚايذلاسِ ٚايٛلا ٤وت ضساب اٱغ.ّ٬
أغ ١ً٦ايبشح:
تٓشكط أغ ١ً٦ايبشح وت:
 /1يًُػٓؽت ضعاَٚ ١ٜهاْ ١عٌت ١ُٝوت ؾطٜع ١اٱغ ,ّ٬لُا ٌَتاٖطٖا
٬َٚستٗا؟.
َ /2ا ايتأق ٌٝاٱغ َٞ٬يبع

دٛاْب قه ١ٝانتػٓؽت؟.

َ /3ا ٖ ٞسكٛم انتػٓؽت وت ايؿطٜع ١اٱغ١َٝ٬؟.
َ /4ا َكاقس ايؿطٜع َٔ ١ضعا ١ٜانتػٓؽت؟.
أٖساف ايبشح:
 تععٜع ايٛع ٞايفطزٚ ٟادتُاع ٞتكٛم انتػٓؽت ٚاستٝاداتِٗ
ٚنطٚض ٠ضعاٜتِٗ.
 إبطاظ ٌْتط ١ٜاٱغ ّ٬وت ٖصا انتهُاضٚ ,بٝإ غبك٘ ٚلا٥ل ضعاٜت٘.
 غطؽ لهطٚ ٠دٛب ضعا ١ٜانتػٓؽت ٚتك ١ٜٛايٛاظ اٱْػاْٚ ٞايسٜي
ضت.ِٖٛ
 اٱغٗاّ بفاعً ١ٝوت تطغٝذ أطط ايتهالٌ ٚايتعاٚ ٕٚايطلتٚ ١انتٛز٠
عًٚ ٢اقع اذتٝا.٠
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 لتا ١ٜاذتكٛم ايؿطع ١ٝيًُػٓؽت َٔ خ ٍ٬سؿس ايٓكٛم
ٚايؿٛاٖس ٚتڀبٝكاتٗا.
 إًتٗاض زٚض َكاقس ايؿطٜع ١وت ضعا ١ٜانتػٓؽت.
َؿهً ١ايبشح:
 ا٫ظزٚاد ١ٝانتفتعً ١وت ايٌٓتط ٠ايعاَ ١يًُػٓؽت بؽت ايفهط اٱغَٞ٬
ٚايغطب ٞوت ًتٌ ايعٛنت.١
 سكٛم نباض ايػٔ وت اٱغ ّ٬بؽت ايتغٝټب ٚايتػٝټب.
 قه ١ٝتٓعَ ٌٜكاقس ايؿطٜع ١وت ايٛاقع ا٫دتُاع.ٞ
 هيٝات ايتغٝرل ٚايتٛد ٘ٝا٭غطٚ ٟايفطز ٟضت ٛايعٓاٚ ١ٜاٖ٫تُاّ
بانتػٓؽت.

َٓٗر ايبشح:
اقتهت ٖص ٙايسضاغ ١اتبا انتٓٗر ا٫غتكطا ٞ٥يتتبع ايٓكٛم
ايؿطع َٔ ١ٝاٯٜات ٚا٭سازٜح انتتعًك ١بطعا ١ٜانتػٓؽت ٚبٝإ
أسهاَِٗٚ ,انتٓٗر ايتشً ًٞٝيؿطح ٚتٛنٝض َعاْ ٞايٓكٛم
َٚسي٫ٛتٗاٚ ,انتٓٗر ا٫غتٓباط ٞيًهؿف عٔ َكاقس ايؿطٜعَٔ ١
ضعا ١ٜانتػٓؽت ٚلتا ١ٜسكٛقِٗ.
خڀ ١ايبشح:
قس اْتٌتُت وت ث٬ثَ ١باسح ضٝ٥ػ ١بؽت َكسَٚ ١خاـت ١عً٢
ايٓش ٛايتاي:ٞ
انتكسَٚ :١قس اؾتًُت عً ٢أُٖ ١ٝانتٛنٚ ٛأغً٦ت٘ ٚأٖسال٘ َٚؿهًت٘
َٗٓٚذ٘ ٚخڀت٘.
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انتبشح ا٭َ :ٍٚفٗ ّٛانتػٓؽت.
انتڀًب ا٭َ :ٍٚفٗ ّٛانتػٓؽت وت ايًغ.١
انتڀًب ايجاَْ :ٞفٗ ّٛانتػٓؽت وت ا٫قڀ٬ح.
انتبشح ايجاْ :ٞضعا ١ٜانتػٓؽت ٚبٝإ سكٛقِٗ وت ايؿطٜع١
اٱغ.١َٝ٬
انتڀًب ا٭ :ٍٚضعا ١ٜانتػٓؽت وت ايؿطٜع ١اٱغ.١َٝ٬
انتڀًب ايجاْ :ٞسكٛم انتػٓؽت وت ايؿطٜع ١اٱغ.١َٝ٬
انتبشح ايجايحَ :كاقس ايؿطٜع ١اٱغ َٔ ١َٝ٬ضعا ١ٜانتػٓؽت.
انتڀًب ا٭َ :ٍٚفَٗ ّٛكاقس ايؿطٜع.١
انتڀًب ايجاَْ :ٞكاقس ايؿطٜع َٔ ١ضعاٚ ١ٜته ٜٔٛا٭غط٠
عاَ.١
انتڀًب ايجايحَ :كاقس ايؿطٜع َٔ ١ضعا ١ٜانتػٓؽت.
ارتاـتٚ :١تهِ أِٖ ْتا٥ر ايبشح ٚتٛقٝات٘.
ٚاهلل ٚسس ٙانتػ ٍٚ٪يٗٝب ايعكُ َٔ ١ايعيٌٚ ,هخط
زعٛاْا إٔ اذتُس هلل ضب ايعانتؽت.
انتبشح ا٭َ :ٍٚفٗ ّٛانتػٓؽت وت ايًغٚ ١ا٫قڀ٬ح.
انتػٓ ٕٛنُكڀًض ٜڀًل عً َٔ ٢بًغٛا أٚاخط انتطاسٌ ايعُط,١ٜ
ٚانتػٔ ٖ ٛشيو اٱْػإ ايص ٟنبٴط ٚتكسٸّ ب٘ ايػٔ ٚعاف أٜاّ ايؿباب
َٚا قبًٗا ,ثِ قاض ٚقس أنٌ عً ٘ٝايسٖط ٚؾطب ,ست ٢بً غٔ ايػتؽت
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ٚجتاٚظٖا ,يكٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ( :أعُاض أَيت َا بؽت ايػتؽت إؾت
ايػبعؽتٚ ,أقًِٗ َٔ ظتٛظ شيو) (ٚ .) 1لُٝا ْ ًٜٞػتعط

َفّٗٛ

"انتػٓؽت" يغٚ ١اقڀ٬ساڄ وت انتڀًبؽت أزْا:ٙ
انتڀًب ا٭َ :ٍٚفٗ ّٛانتػٓؽت وت ايًغ.١
ٚقف أٌٖ ايًغ ١ايعطب ١ٝعٓس نًُ" ١انتػٓؽت" سٝح شنطٚا
تعطٜفٗا َٚؿتكاتٗا َٚطازلاتٗاٚ ,لُٝا ْٛ ًٜٞضز خ٬قَ ١ا شنط:ٙٚ
انتػٓ :ٕٛكتع َػٔٚ ,انتػٔ :اغِ لاعٌ َأخٛش َٔ ايػٔ ٖٛٚ
ايعُطٚ ,ايفعٌ َٓ٘ "أغٔ" َٔ ٖٛٚ ,تكسّ وت ايعُط ٚبً َٔ ايهدل عتٝٽا
ٚنبٴط وت ايػٔ ,تك :ٍٛأغ ٻٔ ايطدٌ :أ ٟنبٴطٚ ,نبٴطت غٓټٜ٘ .ٴػٹٔټ
ڇإغٵٓاْاڄ; لَٗ ٛٴػٔپٖٚ .صا أغٔټ َٔ ٖصا :أځ ٟأځندل َٓ٘ غٹٓٽاٚ ,أْعاّ
َػٓ :١أٖ ٟطَ ١نبرل ٠وت ايػٔٚ ,بكطَ ٠ػٓ :١أ ٟأـتت ايػٓتؽت
ٚزخًت وت ايجايج.)2(١
َٚع إٔ نًُ" ١انتػٔٸ" مل ٜطز شنطٖا وت ايكطهٕ ٚايػٓ ,١إ ٫إٔ
شلا عسَ ٠ػُٝات َطازل ١لُٗٝا; نص ٟايؿٝبٚ ١ايؿٝذ ٚايعذٛظ
شلطڇّ ٚانتعُٸط.
ٚايهٌٗ ٚا ځ

( )1حديث أبي ىريرة ,ركاه البييقي في سننو الكبرل ( )3/371ح( ,)6314ابف حباف في
صحيحو ( )7/247ح( ,)2981ابف ماجو في سننو ( )2/1416ح( ,)4236الطبراني في

معجمو األكسط ( )1/85ح( ,)5872الحاكـ في مستدركو ( )2/464ح( ,)3598كقاؿ
حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه.

2
سف" في :لساف العرب ( ,)13/17المصباح المنير ص ,298المعجـ
( ) انظر مادة " ٌ

الكسيط ص.983
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لأَا ش ٚايؿٝب :١لٗ َٔ ٛؾاب وت اٱغٚ ّ٬عُٸط ٚندل غٓ٘,
نعٵفاڄ ٳٚؾٳٝٵبٳ١ڄ﴾(ٚ ,)1قٍٛ
دعٳٌٳ َٹٔ ٳبعٵسٹ قڂٛٻ٠ٺ ٳ
ٚايؿاٖس قٛي٘ تعاؾت﴿ :ثٴِٻ ٳ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ( :إٕ َٔ إد ٍ٬اهلل إنطاّ
ش ٟايؿٝب ١انتػًِ)(.)2
ٚأَا ايؿٝذ :لٗ َٔ ٛؾار ؾٝدٛخٚ ,١اغتباْت ل ٘ٝايػٿٔټ ًٚتٗط
عً ٘ٝايؿٝبٚ ,كتع٘ َؿا٥ذ ٚؾٛٝر ٚأؾٝار ٚؾٹٝدإٚ ,بعهِٗ ٜڀًكٗا
عً َٔ ٢داٚظ ارتُػؽت َٔ عُطٚ ,) 3( ٙايؿاٖس قٛي٘ تعاؾت﴿ :ثٴِٻ
يٹتٳهڂْٛٴٛا ؾٴٝٴٛخاڄ﴾(ٚ ,)4غرلٖا َٔ اٯٜات ٚا٭سازٜح.
ٚأَا ايعذٛظ :لٝڀًل عً ٢انتطأ ٠ايكاعس انتػٓٚ ,١ادتُع عذع٠
ٚعذا٥عٚ ,ايؿاٖس قٛي٘ تعاؾت﴿ :قځايځتٵ ٜٳا ٚٳ ٵًٜځتٳ ٢أځ ځأيٹسٴ ٚٳأځْٳاڃ ٳعذٴٛظٷ ٚٳٖٳذصٳا
ٳب ٵعًٹ ٞؾٳٝٵداڄ ڇإٕٻ ٖٳذصٳا يځؿٳٞٵ٤ٷ ٳعذٹٝبٷ﴾(.)5
هًِِّٴ ايٓٻاؽٳ لٹ ٞايڃُٳ ٵٗسٹ ٳٚنځٗٵ٬ڄ ٚٳَٹٔٳ
ٚأَا ايهٌٗ :لف ٞقٛي٘ٚ﴿ :ٳٜٴ ځ
ايكٻا ٹيشٹؽتٳ﴾(.)6
( )1سكرة الركـ ,اآلية .54

( )2حديث أبي مكسى األشعرم ,ركاه البخارم في األدب المفرد ( )1/131ح( ,)357أبك
داكد في سننو ( )4/262ح( ,)4843البييقي في سننو الكبرل ( )8/163ح(,)16435
كحسنو األلباني في صحيح الجامع ح(.)2199

( )3انظر مادة "شاخ" في :القامكس المحيط ص .335
( )4سكرة غافر ,اآلية .67
( )5سكرة ىكد ,اآلية .72

( (6سكرة آؿ عمراف ,اآلية .46
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ٚأَا اشلطڇّ :لٗ َٔ ٛاظزاز وت نبٳط غٓ٘ ٚبً أقك ٢ايهبٳط(,)1
يكٛي٘ عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ( :ّ٬بازضٚا با٭عُاٍ غبعاڄ ,لٌٗ تٓتٌتط ٕٚإ٫
لكطاڄ َٓػٝاڄ أ ٚغٓ٢ٶ َڀغٝاڄ أَ ٚطناڄ َفػساڄ أٖ ٚطَاڄ َٴفٓٸساڄ أَٛ ٚتاڄ
زتٗعاڄ أ ٚايسداٍ لؿط غا٥ب ٜٓتٌتط أ ٚايػاع ١لايػاع ١أزٖٚ ٢أَط)(.)2
ٚأَا انتعُٿط :لْٗ َٔ ٛككت قٛت٘ ٚنعٴف عكً٘ ست ٢اْتٗ ٢ب٘
رتطٳف ٚعاز إؾت َطسً ١ايڀفٛي َٔ ١ؾس ٠ايهعفٚ ,ايؿاٖس قٛي٘
إؾت ا ځ
دًڃلڇ ځأ ځلًځا ٳٜعٵ ٹكًڂٕٛٳ﴾(ٚ .)3قٛي٘ تعاؾتٚ﴿ :ٳَٳا
ػ٘ٴ لٹ ٞا ڃي ٳ
تعاؾتٚ﴿ :ٳَٳٔٵ ٴْعٳ ٿُطٵٙٴ ْٴٓٳهِّ ٵ
ٴٜعٳُٻطٴ َٹٔ ټَعٳ ٻُطڈ ٳٚيځا ٜٴٓكځلٴ َٹٔٵ عٴ ٴُطڇٙٹ ڇإيډا لٹ ٞنٹتٳابٺ﴾(.)4
إشٕ انتػٔ يغٜ ١ڀًل ٜٚطاز ب٘ َٔ بً ايهبٳط وت ايػٔ َٔ
شلطڇّ ٚانتعُٸط.
ايطداٍ ٚايٓػا ٤نص ٟايؿٝبٚ ١ايؿٝذ ٚايعذٛظ ٚايهٌٗ ٚا ځ

انتڀًب ايجاَْ :ٞفٗ ّٛانتػٓؽت وت ا٫قڀ٬ح.
( )1انظر مادة "ىرـ" في :لساف العرب ( ,)13/219المعجـ الكسيط ص . 983

( )2حديث أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو ,ركاه الترمذم في سننو ( )4/553ح( ,)2316كقاؿ
حديث حسف غريب.

( )3سكرة يس ,اآلية .68

( )4سكرة فاطر ,اآلية.11
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انتعٓ ٢ايًغ ٟٛيًُػٓؽت ي٘ قًٚ ١ثٝك ١بانتعٓ ٢ا٫قڀ٬سٚ ,ٞيصا
 ٫غتطز تعطٜف أٌٖ ا٫قڀ٬ح بعٝساڄ عٓ٘ٚ ,بإظتاظ ْصنط تعطٜف
انتػٓؽت عٓس عًُا ٤ا٫دتُا ثِ تعطٜف٘ عٓس ا٭طبا ٤ثِ ايفكٗا.٤

تعطٜف أٌٖ ا٫دتُا يًُػٔ:
انتػٔٸ ٖ :ٛنٌ لطز أقبض عادعاڄ عٔ ضعاْ ١ٜفػ٘ ٚخسَتٗا إثط
تكسَ٘ وت ايعُطٚ ,يٝؼ بػبب إعاق ١أ ٚؾبٗٗا(.)1
ٚق َٔ :ٖٛ ٌٝزخٌ طٛض ايهبٳط ايص ٖٛ ٟسكٝك ١بٛٝيٛد ١ٝتٴُٝٿع
ايتڀٛض ارتتاَ ٞوت زٚض ٠سٝا ٠ايبؿط(.)2
ٚق :ٖٛ ٌٝنٌ َٔ داٚظ َطسً ١ايتكاعس ٚحت ٍٛإؾت َتكاعس
ٜعتُس عًَ ٢ػاعسات ايغرل أ ٚايتأَٓٝات ٱزاض ٠ؾ ٕٛ٦سٝات٘(.)3
ٚق :ٖٛ ٌٝنٌ َٔ جتاٚظ غٔ ارتاَػٚ ١ايػتؽت ٚاقتكط طاقت٘
عً ٢تػٝرل أْؿڀت٘ اذتٝاتٜٚ ١ٝػع ٢يًتڀًع إؾت ع ٕٛانت٪غػات
ا٫دتُاع.)4(١ٝ

تعطٜف ا٭طبا ٤يًُػٔ:
عطف عًُا ٤ايڀب انتػٔ بأْ٘ ٖ :ٛنٌ َٔ جتاٚظ غٔ ايؿباب
( )1رعاية المسنيف في اإلسبلـ ,عبد ا﵀ السدحاف ,ص .16

( )2مشكبلت التقدـ في السف ,كماؿ أغآ ,في" :التقدـ في السف دراسة اجتماعية نفسية" ,ص
.157

( )3الرعاية االجتماعية األسس ,النشأة ,المجاالت ,د .عبد الخالؽ عفيفي ,ص .352
( )4الخدمة االجتماعية مع الفئات الخاصة "الشيخكخة

عثماف ,د .عمى الديف السيد ,ص .54
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كالمسنيف" ,د .عبد الفتاح

ٚتٌتٗط عً ٘ٝساي َٔ ١ايتسٖٛض ايكشٚ ٞاٱزضانَ ٞع نعف عاّ
يًٛتا٥ف ا٭عها ٤اذت ١ٜٛٝيًذػِ

(.)1

تعطٜف ايفكٗا ٤يًُػٔ:
ٜعتدل َكڀًض "انتػٔ" َٔ انتكڀًشات ايٛانش ١غرل ايعكٝٸ١
عً ٢ايتشسٜس ايسقٝل يس ٣عًُا ٤ايفك٘ اٱغٚ ,َٞ٬يصيو مل ٜٗتُٛا
بتعطٜف٘ ا٫قڀ٬س ٞبكسض َا عطل َٔ ٙٛداْب ا٭ثط ,بعس تع ًِٜٗٛعً٢
ايتعطٜف ايًغْٚ ,ٟٛػتڀٝع َٔ خَ ٍ٬ا شنط ٙٚتعطٜف٘ ؿتا :ًٜٞ
انتػٔ ٖ :ٛايؿٝذ ايهبرل ايصٜ ٫ ٟڀٝل ايك ّٛوت ظَٔ َٔ ا٭ظَإ,
أ ٚبٛد٘ َٔ ايٛد.)2(ٙٛ
ٚق :ٖٛ ٌٝايصٜ ٟعذع عٔ ا٭زاٜ ٫ٚ ٤ٴطدٳ ٢ي٘ عٛز ٠ايكٜٚ ,٠ٛهَ ٕٛآي٘
انتٛت بػبب اشلطّ(.)3
لانتػٔ وت عطف ايفكٗا َٔ ٤ندل وت ايػٔ ستْ ٢فست طاقت٘
ٚقًت قٛت٘ تٝح ٜ ٫ػتڀٝع ايكٝاّ بأزا ٤بع

ايتهايٝف ايؿطع,١ٝ

َجٌ ايكٚ ّٛاذتر ٚادتٗاز ٚغرلٖا َٔ ايعبازات ايبسْ ١ٝاييت تتڀًب ق٠ٛ
ٚدٗساڄ.

( )1المرجع السابؽ ,ص .53

( )2انظر :شرح فتح القدير ,ابف اليماـ ( ,)2/276البحر الرائؽ ( ,)2/318مكاىب الجميؿ
( ,)2/414نياية المحتاج ( ,)3/193كشاؼ القناع (.)2/319
( )3المراجع السابقة.

201

ٚبٓا ٤عًَ ٢ا غبل َٔ تعطٜفات ,لإٕ انتػٔ ٖ َٔ ٛبً َطسً١
َٔ ايعُط دعًت٘ عادعاڄ ٜ ٫ػتڀٝع ايعٌُ  ٫ٚايكٝاّ بٛادبات ْفػ٘
له٬ڄ عٔ سكٛم غرلٚ .ٙيصا لكس قٓٸف ايبع

َطاسٌ انتػٔ ٚلل

تكسَ٘ وت ايػٔ عً ٢ايذلتٝب ايتكطٜيب اٯت:ٞ
أ٫ٚڄ :ايهٌٗ ٖٛٚ :انتػٔ ايصٜ ٟذلاٚح عُطَ ٙا بؽت ( 74 -60غٓ.)١
ثاْٝاڄ :ايؿٝذ ٖٛٚ :انتػٔ اييت ٜذلاٚح غٓ٘ َا بؽت ( 84 -75غٓ.)١
ثايجاڄ :اشلطڇَّ ٖٛٚ :ا ٜذلاٚح غٓ٘ َا بؽت (100 -85غٓ.)١
ضابعاڄ :انتعُٸط َٔ ٖٛٚ :بً غٔ انتاٚ ١٥جتاٚظٖا(.)1
ٚانت٬سٍت إٔ بع

ايس ٍٚسسزت انتػٔ ببًٛغ٘ غٔ ايػتؽت,

ٚبعهٗا غٔ ارتاَػٚ ١ايػتؽتٖٚ ,صا َعٝاض تكسٜط ٟغرل زقٝل يعسّ
تٛقف٘ عً ٢خكا٥ل ايُٓ ٛوت ٖصا ايڀٛضٚ ,يصا لإٕ بع

َٔ بً ٖصٙ

ايػٔ أ ٚجتاٚظٖا قس ٜه ٕٛقٜٛاڄ ْؿٝڀاڄ  ٫ٚتٌتٗط عً ٘ٝبٛازض
ايؿٝدٛخ ١أ ٚايهدل ,لا٭َط غتتًف َٔ إْػإ إؾت هخط  َٔٚب ١٦ٝإؾت
أخط ,٣وت ًتٌ عٛاٌَ ًٚتطٚف نجرل ٠حتهِ ٖص ٙانتػأي.)2(١
انتبشح ايجاْ :ٞضعا ١ٜانتػٓؽت ٚبٝإ سكٛقِٗ وت ايؿطٜع ١اٱغ.١َٝ٬
ٜؿهٌ انتػٓٸ ٕٛؾطعت ١شات أُٖ ١ٝنبرل ٠وت تطنٝب ١ابتُع
انتػًِ ٚغرلٚ ,ٙايكاض ٤ٟٱسكا٤اتِٗ سسٜجاڄ ٜؿعط تذِ ايتعاٜس
( )1الحماية االجتماعية لكبار السف ,د .عبد العزيز الغريب ,د .ناصر العكد ,ص ,24

كأرقاـ كحقائؽ عف المسنيف في العالـ ,د .طمعت حمزة ,ص ,11رعاية المسنيف في اإلسبلـ,
السدحاف ,ص.119

( )2أكضاع المسنيف كمشكبلتيـ في المجتمع العربي الخميجي ,د .محمد ىكيدم ,ص ،4
الندوة الخليجية حول قضايا المسنين.
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ٚايتٓاَ ٞوت أعسازِٖٖٚ ,صا ٚإٕ نإ أَطاڄ ٜؿغٌ باٍ ايهجرل َٔ
انتٗتُؽت بٗص ٙايكه ١ٝوت ًتٌ اْ٫فتاح ٚضٜاس٘ اييت ٖبت عًٓٝا َٔ ايغطب
ٚاييت لتًت َعٗا ايهجرل َٔ ايغطا٥ب اٱظتابٚ ١ٝايػًبٚ ,١ٝايتغرلات
ايهجرل ٠وت ايك ِٝابتُع ,١ٝإ ٫أْ٘ وت ٌْتط اٱغ ّ٬ؾ ٤ٞطبٝعٞ
َطغٛب لَٚ ٘ٝطغَٗٓ ّٛذ٘ َٚطتب ي٘ ًتطل٘ ٚستؿٛز ي٘ زتُٛعَٔ ١
ْكٛم ايكطهٕ ٚايػٓٚ ,١يهٔ زتتُعاتٓا اي ّٛٝتٌٓتط إؾت ايڀًٝع١
ٚادت ٌٝايٓاؾ ٤ٞقاز ٠انتػتكبٌ بٌٓتط ٠ايعڀاٚ ٤ايٛلاٚ ٤اذتڂًِ انتٓؿٛز,
ٚعٓسَا ٜبًغ ٕٛغٔ انتػٚ٪يٜٚ ١ٝكبه ٕٛضا ١ٜايتهشٚ ١ٝايتسلل اٱْتادٞ
ٜٚفٓ ٕٛظٖط ٠ايعُط ٚضٜعإ ايؿباب ٚؾطر ايكبا ,ثِ ٜٗبِٗ ايؿباب إؾت
انتؿٝب ,تتغرل ٌْتط ٠ابتُع ضت ,ِٖٛتٝح  ٫ظتس ٕٚغُِٓٗ بعس
غطَِٗ بٌ ٜفكسَ ٕٚهاْتِٗ وت قًب ابتُعٚ ,أسٝاْاڄ نطاَتِٗ ٚعسّ
ضعاٜتِٗ ٚإٜفا ِٗ٥سكٛقِٗ ٚسٌ َؿه٬تِٗ َٚا إؾت شيو َٔٚ ,ثِ
لاٱغ ّ٬نس ٜٔيٲْػاْ ١ٝكتعا ٤دا ٤عتٌُ بؽت ثٓاٜاَ ٙعاْ ٞايٛلا٤
ٚايػُاسٚ ١ايطألٚ ١ايذلاسِ ٚا٫عتٓا ٤بانتػٓؽت عٓا ١ٜلا٥كٌْ ٫ ١ترل شلا,
سٝح قطض شلِ سكٛقِٗ ٚضلع َهاْتِٗ ٚقإ نطاَتِٗٚ ,لُٝا ًٜٞ
ْبؽت ٌَتاٖط ضعا ١ٜانتػٓؽت ٚبٝإ سكٛقِٗ وت ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬وت
انتڀًبؽت ايتايٝؽت:
انتڀًب ا٭ :ٍٚضعا ١ٜانتػٓؽت وت ايؿطٜع ١اٱغ.١َٝ٬
يكس تبٛأ اٱْػإ  -أ ٟإْػإَ -هاْ ١غاَك ١بؽت غا٥ط
انتدًٛقات َٓشٗا إٜا ٙاٱغ ,ّ٬تبس ٚوت إٔ اهلل خًك٘ وت أسػٔ تكِٜٛ
ٚأغذس ي٘ َ٥٬هت٘ أكتعؽت ٚغدٸط ايه ٕٛخازَاڄ ي٘ َٚعؽت ٚدعً٘
ارتًٝف ١وت ا٭ض

ٱقاَ ١ايس ..ٜٔإؾت غرلٖا َٔ زتا٫ت ايتكِٝٝ
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نطٻَٵٓٳا بٳٓٹ ٞه ٳزّٳ
ٚايتهط ِٜاييت ؾٗس شلا ايكطهٕ ايعٌت ِٝبكٛي٘ ﴿ :ٳٚيځكځسٵ ځ
شطڇ ٚٳ ٳضظٳقڃٓٳاٖٴِ َٿٔٳ ايڀډٝٿبٳاتٹ ٳٚلځهٻًڃٓٳاٖٴِٵ عٳًځ ٢نځجٹرلڈ
ٚٳسٳ ٳًُڃٓٳاٖٴِٵ لٹ ٞايڃ ٳبطٿ ٚٳايڃبٳ ٵ
خًځكڃٓٳا تٳفڃهٹ٬ٝڄ﴾(ٖٚ ,)1صا ايتفه ٌٝإٕ زٍ لإفتا ٜسٍ بٛنٛح عً٢
َٿُٻٔٵ ٳ
َس ٣اٖ٫تُاّ ٚايعٓا ١ٜببي هزّ ايكغرل ٚايهبرل ٚايؿاب ٚايؿٝذ
شنطاڄ نإ أ ٚأْج.٢
 َٔٚأًتٗط َا ٪ٜنس شيو ,ايتعٌت َٔ ِٝؾإٔ ا٭غط ٠انتػًُ١
اييت ٖ ٞانتغطؽ ايڀبٝعٚ ٞانت٬ش اٯَٔ يٲْػإ ,لٗٝا ٜٓؿأ ٜٚذلعط
ٜٚهتػب ثكالت٘ ٜٚػتٛس ٞأخ٬ق٘ َٓٗا ٖٞٚ ,انتػ ٍٚ٪ا٭ ٍٚعٔ
ضعاٜت٘ إشا ندل غٓ٘ٚ ,اذتاَ ١ٝي٘ َٔ َٗسزات اذتٝاٚ ,٠ادتاَع ١ي٘ َع
غا٥ط أعهاٗ٥ا وت انتكاقس انتؿذلنٚ ,١اذتالٌت ١يٓٛع٘ َٔ اْ٫كطا ,
ٚشلصا ايؿإٔ أٖ٫ٚا ز ٜٔاٱغ ّ٬اٖتُاَاڄ لا٥كاڄ َٓكڀع ايٌٓترل يتكّٛ
ؿتٗاَٗا وت بٓا ٤ابتُع ٚا٭َ.١
لا٭غطْٛ ٖٞ ٠ا ٠ابتُعْ ٖٞٚ ,كڀ ١اْ٫ڀ٬م اييت شلا تأثرل
بً ٝوت نٌ َطسًَ َٔ ١طاسٌ سٝا ٠اٱْػإ ٖٞٚ ,انتعٛٸٍ عًٗٝا
يهُإ ـتاغه٘ ٚاغتكطاضٚ ٙحتكٝل َكاقس ٙايسْٚ ١ٜٛٝا٭خط.١ٜٚ
بٌ إٔ ا٭غط ٠انتػًُ ٖٞ ١انت٪غػ ١ا٫دتُاع ١ٝايذلب ١ٜٛايجكال١ٝ
اييت تٓؿأ ؿتٛدب عكس ظٚاز ؾطع ٞبؽت ضدٌ ٚاَطأ َٔ ٠أدٌ إٔ تػاِٖ
وت

بٓا٤

ٚتغص١ٜ

ابتُع

با٭٫ٚز

ايكاذتؽت.

لٓذس إٔ اٱغ ّ٬اٖتِ ببٓاٗ٥ا ٚبكاٗ٥ا ٚاضتكاٗ٥ا عدل ٌَٓتَٔ ١َٛ
ايك ِٝايجابتٚ ١اييت عً ٢ضأغٗا انتٛزٚ ٠ايطلت ,١إش ٜك ٍٛغبشاْ٘ٚ ﴿ :ٳَٹٔٵ
( )1سكرة اإلسراء ,اآلية .71
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دعٳٌٳ بٳٝٵٓٳهڂِ
خًځلٳ يځهڂِ َٿٔٵ أځْفڂػٹهڂِٵ ځأظٵٚٳاداڄ يِّتٳػٵهڂٓٴٛا ڇإيځٝٵٗٳا ٚٳ ٳ
هٜٳا ٹت٘ٹ ځإٔٵ ٳ
هطٴٕٚٳ﴾(.)1
ت يِّكځ ٵّٛڈ ٜٳ ٳتفځ ډ
َٻٛٳزٻ٠ڄ ٳٚضٳسٵُٳ١ڄ ڇإٕٻ لٹ ٞشٳ ٹيوځ يځآٜٳا ٺ
ٌَ َٔٚتاٖط اٖتُاّ اٱغ ّ٬با٭غط ٠أْ٘ غٔٸ وت َكازض ٙسكٛقاڄ
ٚٚادبات يهٌ لطز َٔ ألطازٖا ,ناذتكٛم ايعٚد ,١ٝنُا وت قٛي٘
غبشاْ٘ ﴿ :ٳٚيځٗٴٔٻ َٹجٵٌٴ ايډصٹ ٟٳعًځٝٵٗڇٔٻ بٹايڃ ٳُ ٵعطٴٚفٹ ٳٚيٹًطٿدٳاٍڇ ٳعًځٝٵٗڇٔٻ ٳزضٳدٳ١څ﴾(.)2
ٚسكٛم ا٭بٓا ,٤نُا وت قٛي٘ تعاؾتٜ ﴿ :ٳا أځٜټٗٳا ايډصٹٜٔٳ هَٳٓٴٛا قڂٛا أځْفڂػٳهڂِٵ
شذٳاضٳ٠ڂ﴾(ٚ .)3سكٛم ايٛايس ,ٜٔنُا وت
ٚٳ ځأ ٵًٖٹٝهڂِٵ ْٳاضاڄ ٳٚقڂ ٛٴزٖٳا ايٓٻاؽٴ ٚٳا ڃي ٹ
قٛي٘ غبشاْ٘ٚ﴿ :ٳقځهٳ ٢ضٳبټوځ أځ٫ډ ٳتعٵبٴسٴٚاڃ إڇ٫ډ إڇٜٻاٙٴ ٚٳبٹايڃٛٳايٹسٳٜٵٔڇ إڇسٵػٳاْاڄ إڇَٻا
ٍّ ٳ٫ٚځ تٳٓٵ ٳٗطٵٖٴُٳا
ٖ٬ٴُٳا لځ٬ځ تٳكڂٌ يډٗٴُٳا أڂف
ٜٳ ٵبڂًغٳٔٻ عٹٓسٳىځ ايڃهٹ ٳبطٳ أځسٳ ٴسٖٴُٳا أځٚٵ نٹ ځ
خفٹ ٵ يځٗٴُٳا دٳٓٳاحٳ ايصټٍٿ َٹٔٳ ايطٻسٵُٳ١ٹ ٳٚقڂٌ ضٻبٿ
نطڇقتاڄٚ ٳا ٵ
ٳٚقڂٌ يډٗٴُٳا قځ ٵ٫ٛڄ ځ
قغٹرلاڄ﴾(.)4
اضٵسٳُٵٗٴُٳا نځُٳا ضٳبٻٝٳاْٹ ٞٳ
ٚإشا ناْت ايؿطٜع ١تٛيت عدل اٖتُاَٗا با٭غط ٠انتػًُ ١ضعا١ٜ
سكٛم ايعٚدٚ ١ٝايڀفٛيٚ ١انتطاٖكؽت ٚايٛايس ,ٜٔلهصيو تبٓت ضعا١ٜ
انتػٓؽت ٚبٓٝت سكٛقِٗ; ٭ِْٗ َكسض ايتاضٜذ ٚايجكال ١اييت ْتعًِٚ ,إشا
نإ ايتعاٌَ باٱسػإ َڀًباڄ ؾطعٝاڄ َع نٌ ؾ ,٤ٞلإْ٘ أؾس طًباڄ
ٚٚدٛباڄ َع ايٛايس ٜٔانتػٓٳٝٵٔ; ٭ُْٗا ايػبب وت ٚدٛز اٱْػإ بعس خايك٘
غبشاْٜ٘ ,ك ٍٛتعاؾتٚ﴿ :ٳٚٳقٻٝٵٓٳا ايڃإڇْػٳإٳ بٹٛٳايٹسٳٜٵ٘ٹ إڇسٵػٳاْاڄ سٳ ٳًُځتٵ٘ٴ أڂ ټَ٘ٴ
نطٵٖاڄ ٚٳسٳ ٵًُڂ٘ٴ ٚٳلٹكٳايڂ٘ٴ ٳثًځاثٴٕٛٳ ؾٳٗٵطاڄ سٳتٻ ٢إڇشٳا ٳبًځ ٳ ځأؾٴسٻٙٴ
نعٳتٵ٘ٴ ڂ
نطٵٖاڄ ٚٳٚٳ ٳ
ڂ
( )1سكرة الركـ ,اآلية .21

( )2سكرة البقرة ,اآلية .228
( )3سكرة التحريـ ,اآلية .6

( )4سكرة اإلسراء ,اآلية مف .24 -23
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ٚٳ ٳبًځ ٳ ځأضٵ ٳبعٹؽتٳ غٳٓٳ١ڄ قځاٍٳ ضٳبٿ أځ ٵ ٚڇظعٵٓٹ ٞأځٕٵ ځأؾٵهڂطٳ ْٹعٵُٳ ٳتوځ ايډتٹ ٞأځ ٵْعٳ ٵُتٳ ٳعًځٞٻ
ٚٳ ٳعًځٚ ٢ٳايٹسٳٟٻ ٚٳأځٕٵ أځعٵُٳٌٳ قٳايٹشاڄ تٳطٵنٳاٙٴ ٚٳأځقٵًٹضٵ يٹ ٞلٹ ٞٴشضٿٜٻتٹ ٞإڇْٿ ٞتٴبٵتٴ
دعٳا٤ٴ ايڃإڇسٵػٳإڇ ڇإيډا
ػًٹُٹؽتٳ﴾(ٜٚ ,)1ك ٍٛغبشاْٖ٘﴿ :ٳٌٵ ٳ
ڇإيځ ٵٝوځ ٚٳإڇْٿَ ٞٹٔٳ ايڃُٴ ٵ
ايڃإڇسٵػٳإٴ﴾ ( ,) 2لٗصا اٱسػإ ٜؿٌُ كتٝع أْٛا ايطعا ١ٜاذتػ١ٝ
ٚانتعٓ.١ٜٛ
لايٛايسإ انتػٓإ ستٌ ضعا َٔ ١ٜايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ايصٜٓ ٟاز ٟوت زلع ايعَإ بكٛت ايٓب ٠ٛوت خؿٚ ٛدَٝٗ ٍ٬ب ,إش
ٜك ( :ٍٛضغِ أْفٴ ثِ ضغِ أْفٴ ثِ ضغِ أْفٴ ,قٜ َٔ :ٌٝا ضغ ٍٛاهلل؟
قاٍ َٔ :أزضى أب ٜ٘ٛعٓس ايهدل أسسُٖا أ ٚنًُٗٝا لًِ ٜسخٌ
ادتٓٚ .)3()١ل ٘ٝاذتح عً ٢بط ايٛايسٚ ٜٔعٌتِ ثٛابَ٘ٚ ,عٓا :ٙإٔ بطُٖا
عٓس ندلُٖا ٚنعفُٗا بارتسَ ١أ ٚايٓفك ١أ ٚغرل شيو غبب يسخٍٛ
ادتٓ ,١لُٔ قكط وت شيو لات٘ زخ ٍٛادتٓٚ ١أضغِ اهلل أْف٘(.)4
ٚيٝعًِ ايٛيس أْ٘ َُٗا قسّ لًٔ ٜبً دعا ٤ايٛايس ,ٜٔلفٞ
اذتسٜح ٫( :ظتعٚ ٟيس ٚايس ٙإ ٫إٔ ظتس ٙهتًٛناڄ لٝؿذل ٜ٘لٝعتك٘)(.)5

( )1سكرة األحقاؼ ,اآلية .15
( )2سكرة الرحمف ,اآلية.61

( )3حديث أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو ,ركاه مسمـ في صحيحو ( )4/1978ح(.)2551
( )4شرح النككم عمى مسمـ ,باب الكالديف عمى التطكع.)16/118( ,

( )5حديث أبي ىريرة ,ركاه البخارم في األدب المفرد ( )1/18ح( ,)11مسمـ في صحيحو
( )2/1148ح( ,)1511أبك داكد في سننو ( )4/335ح( ,)5137ابف حنبؿ في مسنده
( )2/231ح( ,)7143البييقي في سننو الكبرل ( )11/289ح(.)21213
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ٚبٝٸٔ ضغ ٍٛاهلل عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ ّ٬إٔ َدل ٠ايٛايس ٜٔمل تٓت٘
ؿتذطز َٛتُٗا ,بٌ َػتُط ٠إؾت َا بعس انتٛت ,سٝح قاٍ( :إٕ َٔ أبط
ايدل إٔ ٜكٌ ايطدٌ أٌٖ ٚز أب ٘ٝبعس إٔ ٜٛيٚ ,)1()ٞقاٍ عً ٘ٝايك٠٬
ٚايػ َٔ( :ّ٬ايدل إٔ تكٌ قسٜل أبٝو)(.)2
٫ٚبس إٔ ٜسضى ا٭بٓا ٤دٝساڄ إٔ بطِٖ يٛايس ِٜٗبط ٭ْفػِٗ وت
انتكاّ ا٭ ,ٍٚلكس دا ٤وت اذتسٜح ايؿطٜف( :بطٚا هبا٤نِ تدلنِ
أبٓا٩نِ٪ٜٚ ,)3()...نس ٖصا انتعٓ ٢قٛي٘ غبشاَْ٘ ﴿ :ٳٔٵ عٳُٹٌٳ قٳايٹشاڄ
دعٴٕٛٳ﴾(.)4
ځلًٹ ٳٓفڃػٹ٘ٹ ٚٳَٳٔٵ ځأغٳا ٤لځ ٳعًځٝٵٗٳا ثٴِٻ ڇإيځ ٢ضٳبٿهڂِٵ ٴتطٵ ٳ
ٚعتطّ يًٛيس شنطاڄ نإ أ ٚأْج ٢ايتدً ٞعٔ ضعاٚ ١ٜايس ٜ٘أٚ
أسسُٖا بإُٖاشلُا أ ٚإٜساعُٗا إؾت زٚض ايتأٖٚ ٌٝايطعا ١ٜا٫دتُاع,١ٝ
َتعً٬ڄ وت شيو بأ ٢ٖٚا٭غباب نعذع ٙعٔ ضعاٜتُٗا يهدلُٖا أٚ
يعسّ اغتڀاع ١ظٚد٘ ضعاٜتُٗا ,أ ٚضلهٗا يصيو ,أ ٚيه ٕٛزخً٘ ٫
ٜهف ٞإ ٫يٓفك ١أ٫ٚز ,ٙأ ٚيه ٕٛايسٚي ١تٛلط شلُا ضعا ١ٜألهٌ

( )1حديث ابف عمر ,ركاه البخارم في األدب المفرد ( )1/29ح( ,)41أحمد في مسنده,
( )2/97ح( ,)5721ابف حباف في صحيحو )2/174( ,ح( ,)431الترمذم في سننو,
( )4/313ح( ,)1913كقاؿ :صحيح اإلسناد.

( )2حديث أنس بف مالؾ ,ركاه الطبراني في معجمو األكسط ( )7/213ح( ,)7313كقاؿ
األلباني في السمسمة الصحيحة ( :)2313صحيح بمجمكع طرقو.

( )3حديث جابر بف عبد ا﵀ ,ركاه الحاكـ في مستدركو ( )4/171ح( ,)7259كقاؿ :حديث
صحيح اإلسناد.

( )4سكرة الجاثية ,اآلية .15
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هتا ٜػتڀٝع٘ ٖ ;ٛ٭ٕ  ١ٜ٫ٚايسٚي ١ٜ٫ٚ ١عاَ ١ٜ٫ٚٚ ١ايٛيس ١ٜ٫ٚ
خاقٖٚ ,١ص ٙاي ١ٜ٫ٛأٚدب ٚأيعّ َٔ اي ١ٜ٫ٛايعاَ.)1(١
ٚانتػًِ ٜعتدل ضعا ١ٜنباض ايػٔ عَُٛاڄ َٔ أدٌ ايعبازات
ٚا٭عُاٍ اٱْػاْ ١ٝايؿطٜف ١اييت ٜٴتكطب بٗا إؾت اهلل تعاؾتٚ ,خاق١
عٓسَا ٜتأٌَ ق ٍٛسبٝب٘ انتكڀف ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ( :يٝؼ َٓا َٔ
مل ٜطسِ قغرلْا ٜٛٚقچط نبرلْا.)2()...
لعً ٘ٝإٔ ٜسع ٛاهلل يٛايس ٜ٘انتػٓؽت ٚنال ١انتػًُؽت بڀٍٛ
ايعُط وت زٚاّ ايڀاع ,١نُا ٜسع ٛشلِ بايكشٚ ١ايعالٚ ١ٝايتٛلٝل
ٚايػساز ٚسػٔ ارتٛات.ِٝ
ٚيؿس ٠اٖ٫تُاّ بطعا ١ٜانتػٓؽت أنست ايؿطٜع ١عًٚ ٢دٛب
قً ١ايطسِ ٚايتٛاقٌ بؽت أٚي ٞا٭ضساّٜ ,ك ٍٛتعاؾتٜ﴿ :ٳا أځٜټٗٳا ايٓٻاؽٴ
خًځلٳ َٹٓٵٗٳا ظٳٚٵدٳٗٳا ٚٳبٳحٻ
خًځكځهڂِ َٿٔ ٻْفڃؼڈ ٚٳاسٹسٳ٠ٺ ٚٳ ٳ
اتٻكڂٛاڃ ضٳبٻهڂِٴ ايډصٹ ٟٳ
َٹٓٵٗٴُٳا ضڇدٳا٫ڄ نځجٹرلاڄ ٚٳْٹػٳاٚ ٤ٳاتٻكڂٛاڃ ايًچ٘ٳ ايډصٹ ٟتٳػٳا٤يڂٕٛٳ بٹ٘ٹ ٚٳا ځ٭ضٵسٳاّٳ﴾(,)3
أ ٟاتكٛا اهلل إٔ تعكٚ ,ٙٛاتكٛا ا٭ضساّ إٔ تكڀعٖٛا(.)4
( )1المسنكف حقكقيـ ككاجباتيـ في اإلسبلـ مع بياف الحماية النظامية ليـ بالمممكة العربية
السعكدية ,د.عبد المنعـ فؤاد أحمد ,المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب ,أكاديمية نايؼ
العربية لمعمكـ األمنية ,ص  ,129 -128الرياض ,العدد  ,35لسنة 1424ىػ.

( )2حديث ابف عباس ,ركاه الترمذم في سننو ( )4/323ح( ,)1921كقاؿ حديث حسف

غريب ,كركاه بمفظ( :يرحـ الصغير كيكقر الكبير) :الطبراني في معجمو الكبير ()11/73

ح( ,)11183ابف حباف في صحيحو ( )2/215ح( ,)458ابف حنبؿ في مسنده ()1/257
ح(.)2329

( )3سكرة النساء ,اآلية .1

( )4تفسير القرطبي (.)5/1
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قاٍ قاسب ايٌت( :ٍ٬لٗ ٞتعبرل عذٝب ًٜكً ٞت٬ي٘ ايؿعٛض١ٜ
وت ايٓفؼ ,ثِ ٜ ٫هاز اٱْػإ ظتس َا ٜؿطح ب٘ تًو ايٌت !.ٍ٬اتكٛا
ا٭ضساّ :أضٖفٛا َؿاعطنِ يٲسػاؽ بٛؾا٥ذٗاٚ ,اٱسػاؽ تكٗا,
ٚتٛقٖ ٞهُٗا ًٚتًُٗاٚ ,ايتشطز َٔ خسؾٗا َٚػٗا ..تٛقٛا إٔ
ت٪شٖٚاٚ ,إٔ جتطسٖٛاٚ ,إٔ تغهبٖٛا ..أضٖفٛا سػاغٝتهِ بٗا,
ٚتٛقرلنِ شلاٚ ,سٓٓٝهِ إؾت ْساٖا ًٚتًٗا)(.)1
خًځكڃتٴ
ٚوت اذتسٜح ايكسغٜ ٞك ٍٛتعاؾت( :أځْٳا ايًډ٘ٴ ٚٳأځْٳا ايطٻسٵُٳٔٴ ٳ
ڀعٳٗٳا بٳتٳ ټت٘ٴ)(,)2
قًڃتٴ٘ٴ ٚٳَٳٔٵ ځق ځ
قًځٗٳا ٚٳ ٳ
ايطٻسٹِٳ ٳٚؾٳكځكڃتٴ يځٗٳا َٹٔڇ اغٵُٹ ٞلځُٳٔٵ ٚٳ ٳ
ٚقٛي٘ عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ َٔ( :ّ٬نإ  َٔ٪ٜباهلل ٚاي ّٛٝاٯخط لًٝكٹٌ
ضلت٘)(.)3
انتڀًب ايجاْ :ٞسكٛم انتػٓؽت وت ايؿطٜع ١اٱغ.١َٝ٬
نجرل ٖٞ ٠انتٌتاٖط اييت تعدل ٚت٪نس ضعاٚ ١ٜعٓا ١ٜاٱغّ٬
بؿطعت ١انتػٓؽتٚ ,يعٌ َٔ أبطظٖا غٳٔٸ اذتكٛم ا٭غاغ ١ٝايهف١ًٝ
بإغعازِٖ ٚتٛلرل ا٭َٔ ٚاذتُا ١ٜشلِ ,نشل اذتٝا ٠ايهطقتٚ ١سل
ـتاّ ايهفاٚ ١ٜسل ايتٛقرل ٚا٫سذلاّ ٚسل ايطلل ٚاٱنطاّ ٚسل
ايطعاٚ ١ٜاٖ٫تُاّٚ ,لُٝا ْ ًٜٞعڀًَُ ٞشاڄ خاقاڄ يهٌ سل:
( )1في ظبلؿ القرآف ,سيد قطب (.)1/572

( )2حديث عبد الرحمف بف عكؼ ,ركاه البخارم في األدب المفرد ( )1/33ح( ,)53ابف

حنبؿ في مسنده ( )1/194ح( ,)1686الترمذم في سننو ( )4/316ح( ,)1917أبك داكد
في سننو ( )2/133ح( ,)1694ابف حباف في صحيحو ( )2/188ح(.)443

( )3حديث أبي ىريرة ,ركاه البخارم في صحيحو ( )5/2273ح(.)5787
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أ٫ٚڄ :سل اذتٝا ٠ايهطقت:١
سل اذتٝا ٠سل َهف ٍٛيهٌ إْػإ ,بٌ ٜتعسا ٙإؾت اذتٛٝإ
ايص ٟمل ٜكسض َٓ٘ أشٚ ,٣يصا ٜك ٍٛايٓيب عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػٚ( :ّ٬وت
نٌ شات نبس ضطب ١أدط)( ,)1ل ٬ظتٛظ ٭سس أٜاڄ نإ إٔ ٜػًب ٖصا
اذتل ٚقتٓع٘ قاسب٘ زٚ ٕٚد٘ سل ٚي ٛنإ سٛٝاْاڄٚ ,يكس ثبت إٔ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أخدل تاٍ انتطأ ٠اييت عصبت قڀ١
ٚغًبتٗا سل اذتٝا ٠بكٛي٘( :زخًت اَطأ ٠ايٓاض وت ٖط ٠ضبڀتٗا لٖٞ ٬
أطعُتٗا  ٖٞ ٫ٚأضغًتٗا تأنٌ َٔ خؿاف ا٭ض

ستَ ٢اتت)(,)2

ٖٚصا وت ؾإٔ ٖط ٠لُا بايو ؿتٔ ٜفػس عً َٔ٪َ ٢سل اذتٝاٚ ,٠اهلل
تعاؾت ٜكٚ﴿ :ٍٛٳَٳٔ ٜٳكڃتٴٌٵ ٴَ٪ٵَٹٓاڄ َټ ٳتعٳُٿساڄ ځلذٳعٳه٩ٴٙٴ دٳٗٳٓٻِٴ خٳايٹساڄ لٹٗٝٳا ٚٳغځهٹبٳ
ايچً٘ٴ ٳعًځ ٵ٘ٝٹ ٚٳ ځيعٳ ٳٓ٘ٴ ٚٳأځعٳسٻ ځي٘ٴ عٳصٳاباڄ ٳعٌتٹُٝاڄ﴾(.)3
لهُا إٔ اٱغ ّ٬نفٌ ٖصا اذتل يًبؿط ١ٜكتعا ٤بٌ ٚيغرلٖا,
لإٕ نباض ايػٔ ؾطناَ ٤عِٗ ل ,٘ٝلُٔ سل انتػٔٸ إٔ ٜعٝـ نطقتاڄ
وت زتتُع٘ ٚغعٝساڄ تاي٘ َٚتُتعاڄ بأٜاّ سٝات٘ نًٗا ,ز ٕٚتعط
سك٘ وت اذتٝا ,٠غٛا ٤أنإ ٖصا انتتعطٸ

إؾت

ْٖ ٛفػ٘ أ ٚغرلٚ ,ٙيصا ٫

( )1حديث أبي ىريرة ,ركاه مالؾ في المكطأ ( )2/931ح( ,)931البخارم في األدب المفرد
( )1/138ح( )378بمفظ( :في كؿ كبد رطبة أجر).
( )2حديث أبى ىريرة كرد بعدة ركايات؛ ركاه مسمـ في صحيحو ( )4/2111ح (,)2619
ابف حباف في صحيحو ( )12/439ح( ,)5621البييقي في سننو الكبرل ()8/14

ح( ,)15595ابف حنبؿ في مسنده ( )2/286ح( ,)7834ابف ماجو في سننو ()2/1422
ح(.)4256

( )3سكرة النساء ,اآلية .93
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ظتٛظ ي٘ إٔ ٜتػبب وت قتٌ ْفػ٘ بڀطٜل َباؾط ناْ٫تشاض ٚضت ٙٛأٚ
غرل َباؾط نتعاط ٞارتُط ٚانتدسضات ٚايتسخؽت ٚضتٖٛا.
ٜٚكٝي إٔ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬شلا َككس عٌت ِٝتطَ ٞإئَ ٘ٝ
خ ٍ٬تٗ ١٦ٝايٌتطٚف ٚاختاش ايٛغا ٌ٥يتٓاَ ٞأعساز انتعُٸطٚ ٜٔنباض
ايػٔ ,أ ٖٛٚ ٫احملالٌت ١عً ٢سل اذتٝا ٫ ,٠غُٝا إٕ ناْت ٖصٙ
اذتٝا ٠هلل تعاؾتٚ ,أَهٝت وت ايڀاعٚ ١أيٛإ ايعباز ,٠ست ٢ؾعط
قاسبٗا بڀعِ اٱقتإ ٚاغتٝكٔ بٛعس اهلل َٛٚعٛزٚ ,ٙقاض َڀُٓ٦اڄ إؾت
انتكرل وت ايسْٝا ٚاٯخطٚ ,٠ا٭ٌَ لُٝا عٓس اهلل غبشاْ٘ٚ﴿ :ٳايڃبٳاقٹٝٳاتٴ
ايكٻا ٹيشٳاتٴ خٳ ٵٝطٷ عٹٓسٳ ضٳ ٿبوځ ثٳٛٳاباڄ ٚٳخٳ ٵٝطٷ أځَٳ٬ڄ﴾(ٚ .)1إلٓا ٤انتػٔ عُط ٙلُٝا
ٜطن ٞاهلل اغتدساّ أَجٌ ذتل اذتٝا ٠ايهطقتٚ ,١أقٚ ٣ٛأٚثل َا
ٜطتبىت ب٘ انتػٔٸ عباز ٠ايسعا ,٤اييت زضز عًٗٝا قف ٠ٛارتًل ,نُا قاٍ
خفٹٝٸاڄ قځاٍٳ
تعاؾت وت سل عبس ٙظنطٜا عً ٘ٝايػ﴿ :ّ٬إڇشٵ ْٳازٳ ٣ضٳبٻ٘ٴ ْٹسٳا ٤ٳ
ضٳبٿ إڇْٿ ٞٳٖٚٳٔٳ ايڃ ٳعٌتڃِٴ َٹٓٿٚ ٞٳاؾٵ ٳتعٳٌٳ ايطٻ ڃأؽٴ ؾٳٝٵباڄ ٚٳيځِٵ ځأنڂٔ بٹسٴعٳا ٹ٥وځ ضٳبٿ
ؾٳكٹٝٸاڄ﴾(ٚ ,)2قاٍ دٌ ٚع ٬سانٝاڄ بًػإ خً ً٘ٝإبطاٖ ِٝعًٚ ٘ٝعًْ ٢بٓٝا
ايكٚ ٠٬ايػ﴿ :ّ٬ضٳبٿ ٳٖبٵ يٹَ ٞٹٔٳ ايكٻا ٹيشٹؽتٳ﴾( ,)3ثِ قاٍ تعاؾت عٓ٘:
غشٳامٳ ڇإٕٻ ضٳبٿٞ
﴿ا ڃيشٳُٵسٴ ٹيًچ٘ٹ ايډصٹٚ ٟٳ ٳٖبٳ يٹ ٞٳعًځ ٢ايڃهٹبٳطڇ ڇإغٵُٳاعٹٌٝٳ ٚٳڇإ ٵ
يځػٳُٹٝعٴ ايسټعٳا.)4(﴾٤

( )1سكرة الكيؼ ,اآلية .46
( )2سكرة مريـ ,اآلية .4-3

( )3سكرة الصافات ,اآلية .111
( )4سكرة إبراىيـ ,اآلية .39
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ٚوت سسٜح ابٔ عُط ضن ٞاهلل عُٓٗا ,أْ٘ قاٍ :قًچُا نإ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜك َٔ ّٛزتًؼ ستٜ ٢سعٛا بٗ٤٫٪
ايسعٛات ٭قشاب٘( :ايًِٗ اقػِ يٓا َٔ خؿٝتو َا عت ٍٛبٓٓٝا ٚبؽت
َعاقٝو َٔٚ ,طاعتو َا تبًغٓا ب٘ دٓتو َٔٚ ,ايٝكؽت َا تٴٗ ٕٛب٘
عًٓٝا َكٝبات ايسْٝاَٚ ,تعٓا بأزلاعٓا ٚأبكاضْا ٚقٛتٓا َا أسٝٝتٓا,
ٚادعً٘ ايٛاضخ َٓا.)1()...
ٚقٛي٘ عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػٜ ٫( :ّ٬طز ايكها ٤إ ٫ايسعا٫ٚ ,٤
ٜعٜس وت ايعُط إ ٫ايدلٻ)(ٚ .)2ايعٜاز ٠وت ايعُط ٖ ٞايدلن ١لٚ ,٘ٝق:ٌٝ
ايصنط اذتػٔ بعس انتٛتٚ ,ق :ٌٝايػع ١وت ايطظم ٚاذتُأَ ١ٜ
اٯلاتٚ ,ايطادض أْٗا عً ٢سكٝكتٗا ؿتعٓ ٢ط ٍٛايعُط(.)3
ٚوت غب ٌٝاحملالٌت ١عً ٢سل اذتٝا ٠سؿست ايػٓ ١انتڀٗط٠
طا٥ف َٔ ١ايٓكٛم يت٪نس َا تكب ٛإيْ ,٘ٝصنط َٓٗا:
 /1سسٜح( :يٝؼ أسس ألهٌ عٓس اهلل َٔ َٜ َٔ٪ٴعُٻط وت اٱغّ٬
يتػبٝش٘ ٚتهبرلٚ ٙتًٗ.)4()ً٘ٝ
( )1حديث ابف عمر رضي ا﵀ عنيما ,ركاه الترمذم في سننو ()5/528
ح( ,)3512كقاؿ ىذا حديث حسف غريب.

( )2حديث سمماف الفارسي ,ركاه الطبراني في معجمو الكبير ( )6/251ح( ,)6128الترمذم
في سننو ( )4/448ح( ,)2139كقاؿ ىذا حديث حسف غريب.

( )3رعاية المسنيف في اإلسبلـ ,عبد ا﵀ بف ناصر السدحاف ,ص .28

( )4حديث عبد ا﵀ بف شداد ,ركاه ابف حنبؿ في مسنده ( )1/163ح( ,)1411عبد الرزاؽ
في مصنفو ( )7/91ح( ,)34423كقاؿ األلباني في السمسة الصحيحة ( :)654إسناده
حسف.
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 /2سسٜح َٔ( :ؾاب ؾٝب ١وت اٱغ ّ٬ناْت ي٘ ْٛضاڄ  ّٜٛايكٝاَ.)1()١
 /3سسٜح( :إٕ َٔ غعاز ٠انتط ٤إٔ ٜڀ ٍٛعُطٜٚ ٙطظق٘ اٱْاب.)2()١
 /4سسٜح( :أ ٫أخدلنِ خبٝاضنِ ,قايٛا بًٜ ٢ا ضغ ٍٛاهلل ,قاٍ:
خٝاضنِ أطٛيهِ أعُاضاڄٚ ,أسػٓهِ أعُا٫ڄ)(.)3
 /5سسٜح( :غٴ ٌ٦أ ٟايٓاؽ خرل؟ قاٍ َٔ :طاٍ عُطٚ ٙسػٔ عًُ٘,
ق :ٌٝلأ ٟايٓاؽ ؾط؟ قاٍ َٔ :طاٍ عُطٚ ٙغا ٤عًُ٘)(.)4
 /6سسٜحٜ ٫( :تُٓ ٢أسسنِ انتٛت ٜ ٫ٚسٵ ٴ ب٘ َٔ ځق ٵبٌ إٔ ٜأت ,٘ٝإْ٘
إشا َات أسسنِ اْكڀع عًُ٘ٚ ,إْ٘ ٜ ٫عٜس انت َٔ٪عُط ٙإ ٫خرلٶا)(.)5

( )1حديث عمرك بف عبسة كمعاذ بف جبؿ ,ركاه الطبراني في معجمو الكبير ()21/152

ح( ,)315البييقي في سننو الكبرل ( )9/162ح( ,)18292النسائي في سننو الكبرل
( )3/19ح(.)4351

( )2حديث جابر بف عبد ا﵀ ,ركاه عبد الرزاؽ في مصنفو ( )7/91ح( ,)34421الحاكـ في
مستدركو ( )4/268ح( ,)7612كقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه.

(  )3حديث أبي ىريرة ,ركاه ابف حنبؿ في مسنده ( )2/413ح( ,)9224ابف حباف في

صحيحو ( )2/235ح( ,)484البييقي في سننو الكبرل ( )3/371ح( ,)6321كصححو
األلباني في صحيح الجامع (.)3263
( )4حديث أبي بكرة ,ركاه ابف حنبؿ في مسنده ( )5/47ح( ,)21499البييقي في سننو
الكبرل ( )3/371ح( ,)6317الترمذم في سننو ( )4/566ح( ,)2331قاؿ :ىذا حديث

حسف صحيح.

(  )5حديث أبي ىريرة ,ركاه مسمـ في صحيحو ( )4/2165ح( ,)2682ابف حنبؿ في
مسنده ( )2/316ح( ,)8174ابف حباف في صحيحو ( )7/286ح( ,)3115البييقي في
سننو الكبرل ( )3/377ح(.)6356
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 /7سسٜح ٫( :تٓتفٛا ايؿٝب لإْ٘ ْٛض  ّٜٛايكٝاَ َٔٚ ,١ؾاب ؾٝب ١وت
اٱغ ّ٬نتب ي٘ بٗا سػٓٚ ١سىت عٓ٘ بٗا خڀٚ ١٦ٝضلع ي٘ بٗا زضد.)1()١
 /8سسٜح( :إٕ اهلل ٜػتش َٔ ٢ٝش ٟايؿٝب ١إشا نإ َٴػٳسٳٸزا ځيعٴَٚا
يًػٓ ١إٔ ٜػأي٘ لٜ ٬عڀ.)2()٘ٝ
ٖٚص ٙا٭سازٜح نًٗا بعباضاتٗا ايكطعتَٚ ١عاْٗٝا ايٛانشَٔ - ١
ز ٕٚتعًٝل -ت٪نس عً ٢احملالٌت ١عً ٢سل اذتٝا ٠يًُػٓؽت ٚاغتجُاض
أعُاضِٖ لُٝا ٜطن ٢اهلل ضب ايعانتؽت
ا٭َٛض انتٓٗ ٞعٓٗا يًشفاًت عً ٢سل اذتٝا:٠
تٓاٚيت ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬أَٛضاڄ سصضت َٓٗا انتػًِ ٭دٌ
احملالٌت ١عً ٢سٝاتٖ٘ َٔ ,ص ٙا٭َٛض:
نًڂٛاڃ ٚٳاؾٵطٳبٴٛاڃ ٳ٫ٚځ تٴػٵ ڇطلڂٛاڃ
 /1اٱغطافَ ٖٛٚ :صَ ّٛيكٛي٘ تعاؾت ٚ﴿ :ڂ
شبټ ايڃُٴػٵ ڇطلٹؽتٳ﴾(ٚ ,)3ذتسٜحَ( :ا َٮ ابٔ هزّ ٚعا ٤ؾطاڄ َٔ
إڇ ٻْ٘ٴ ځ ٫ٴ ٜٹ
بڀٓ٘ ,تػب ابٔ هزّ يكُٝات ٜكُٔ قًب٘ ,لإٕ نإ  ٫بس لاع٬ڄ:
لجًح يڀعاَ٘ٚ ,ثًح يؿطاب٘ٚ ,ثًح يٓفځػ٘)(ٚ .)4اٱغطاف َٔ أِٖ َا

(  )1حديث أبي ىريرة كعمرك بف شعيب ,ركاه ابف حباف في صحيحو ()7/253
ح( ,)2985البييقي في سننو الكبرل ( )7/311ح( ,)14615ابف حنبؿ في مسنده
( )2/211ح( ,)6962مصنؼ ابف أبي شيبة ( )5/267ح(.)25955
( )2حديث أنس بف مالؾ ,ركاه الطبراني في معجمو األكسط ( )5/271ح( ,)5286ابف

النجار ,انظر :كنز العماؿ ح(.)42644

( )3سكرة األعراؼ ,اآلية .31

(  )4حديث المقداـ بف معدم كرب ,كرد بألفاظ مختمفة ,ركاه ابف حباف في صحيحو

( )2/451ح( ,)674النسائي في سننو الكبرل ( )4/178ح( ,)6771الطبراني في معجمو
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٪ٜز ٟإؾت تسٖٛض قش ١اٱْػإٚ ,إقابت٘ بايعسٜس َٔ ا٭َطا

اييت

تصبٌ ظٖط ٠ؾباب٘ٚ ,تعذٸٌ ب٘ إؾت ايؿٝدٛخ ١انتبهط.٠
 /2ايغهب :لاْ٫فعاٍ ٚايتٛتط ٚايهغىت ايٓفػٚ ٞا٫نت٦اب ايؿسٜس
َٔ أِٖ ايعٛاٌَ انت٪ز ١ٜإؾت ًتٗٛض أعطا

ايؿٝدٛخٖٚ ,١صا َا أثبتت٘

ايسضاغات ايعًُ ١ٝاذتسٜج ,١وت سؽت إٔ اٱغ ّ٬قطض شيو قبٌ أنجط َٔ
أضبع ١عؿط قطْاڄ َٔ ايعَإٜ .ك ٍٛعً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ( :ّ٬يٝؼ ايؿسٜس
بايكټطع ١إفتا ايؿسٜس ايص ٟقتًو ْفػ٘ عٓس ايغهب)(ٚ ,)1دا ٤ضدٌ
إؾت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ :لكاٍ( :أٚقي ,قاٍ ٫ :تغهب,
لطزز َطاضاڄ قاٍ ٫ :تغهب)(.)2
 /3ارتُطٚ :ارتُط َفتاح نٌ ؾط ٚ -ايعٝاش باهلل  -ذتسٜح:
(ادتٓبٛا ارتُط; لإْٗا َفتاح نٌٿ ؾط) (َٚ ,)3جًٗا تعاط ٞانتدسضات
ٚايتسخؽت.
ٚيعٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نٌ َٔ ي٘ ع٬ق١
بارتُط ,لف ٞاذتسٜح( :أتاْ ٞددل ٌٜلكاٍٜ :ا ستُس; إٕ اهلل عع ٚدٌ

الكبير ( )21/273ح( ,)644ابف ماجو في سننو ( )2/1111ح( ,)3349الترمذم في
سننو ( )4/591ح( ,)2381كقاؿ ىذا حديث حسف صحيح.

(  )1حديث أبي ىريرة ,ركاه البخارم في صحيحو ( )5/2267ح( ,)5763مسمـ في

صحيحو ( )4/2114ح( ,)2619مالؾ في المكطأ( )2/916ح( ,)1613ابف حنبؿ في

مسنده ( )2/517ح( ,)11713النسائي في سننو الكبرل ( )1/115ح(.)11226
( )2حديث أبي ىريرة ,ركاه البخارم في صحيحو ( )5/2267ح(.)5765

( )3حديث ابف عباس رضي ا﵀ عنيما ,ركاه الحاكـ في مستدركو ( )4/162ح(,)7231
كقاؿ :صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه.
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يعٔ ارتُط ٚعاقطٖا َٚعتكطٖا ٚؾاضبٗا ٚساًَٗا ٚاحملُٛي ١إي٘ٝ
ٚبا٥عٗا َٚبتاعٗا ٚغاقٗٝا َٚػتكٗٝا)(.)1
لؿاضب ارتُط ًَع ٕٛعً ٢يػإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًَِٚ ,سَٔ ؾطبٗا نعابس ٚثٔ ٜ ٫سخٌ ادتٓ ,١بٌ ٜسخٌ ايٓاض
ٜٚٴػك َٔ ٢ط ١ٓٝارتباٍ ,عٳطم أٌٖ ايٓاضَ ٖٛٚ ,فػس دتػُ٘ ٚقشت٘.
ٜك ٍٛابٔ ايكَٚ( :ِٝسَٔ ارتُط نعابس ٚثٔٚ ,نِ أٖادت َٔ
سطبٚ ,ألكطت َٔ غٓٚ ,٢أشيډت َٔ ععٜعٚٚ ,نعت َٔ ؾطٜف,
ٚغًبت َٔ ْعُٚ ,١دًبت َٔ ْكُْٚ ,١ػدت َٛزٻْٚ ,٠ػذت
عسا.)2()...٠ٚ
لعً ٢اٱْػإ عَُٛاڄ ٚانتػٔ عًٚ ٢د٘ ارتكٛم إٔ ٜػتغٌ أٜاّ
سٝات٘ ٚغاعات ؾباب٘ وت ارترل ٚايعباز ,٠لف ٞاذتسٜح( :اغتِٓ متػاڄ
قبٌ متؼ :سٝاتو قبٌ َٛتوٚ ,لطاغو قبٌ ؾغًوٚ ,غٓاى قبٌ
لكطىٚ ,ؾبابو قبٌ ٖطَوٚ ,قشتو قبٌ غكُو)(ٚ .)3تأٌَ َعٞ
ٖصا ايٌٓتِ:
زقات قًب انتط ٤قا ١ً٥ي٘ إٕ اذتٝا ٠زقا٥ل ٚثٛاْٹٞ

( )1حديث ابف عباس ,ركاه أحمد في مسنده ( )1/316ح( ,)2899الحاكـ في مستدركو

( )2/37ح( ,)2234كقاؿ :صحيح اإلسناد.

( )2حادم األركاح إلي ببلد األفراح ,ص .238- 237

(  )3حديث ابف عباس ,ركاه الحاكـ في مستدركو ( )4/341ح( ,)7846كقاؿ :حديث

صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه.
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لاضلع يٓفػو بعس َٛتو شنطٖا لايصنط يٲْػإ عُط ثاْٹ.)1(ٞ
ٜا خازّ ادتػِ نِ تؿك ٢خبسَت٘ أتڀًب ايطبض هتا ل ٘ٝخػطإٴ؟

لأْت بايٓفؼ  ٫بادتػِ إْػإٴ(.)2

أقبٌ عً ٢ايٓفؼ ٚاغتهٌُ لهاً٘٥

 ٫ٚبس يبي هزّ إٔ ٜسضى إٔ ٖصا ادتػِ ٚزٜع ١عٓس ,ٙلإٕ
سفٌت٘ وت قغط ٙاغتُتع ب٘ وت ندلٚ ,ٙوت اذتسٜح( :اسفٍت اهلل
عتفٌتو ,اسفٍت اهلل جتس ٙجتاٖو)(ٖٚ .)3صا اذتسٜح ٜسٍ عً ٢إٔ
َٔ سفٍت اهلل وت قباٚ ٙقٛت٘ ,سفٌت٘ اهلل وت ساٍ ندلٚ ٙنعف قٛت٘,
َٚتع٘ بػُع٘ ٚبكطٚ ٙسٛي٘ ٚقٛت٘ ٚعكً٘(.)4
ثاْٝاڄ :سل ـتاّ ايهفا:١ٜ
ٚشيو باٖتُاّ ألطاز ا٭غط ٠بهٌ َا عتتاد٘ انتػٓ َٔ ٕٛقٛض
ايتهالٌ ٚايتعاٚ ٕٚايتأَؽتَ ,جٌ تٛلرل ايڀعاّ ٚايؿطاب ٚانتًبؼ
ٚانتأٚ ٣ٚايع٬زٖٚ ,صا ٜكع وت انتكاّ ا٭ ٍٚعً ٢عاتل انتٛغط َٔ ٜٔألطاز
ا٭غط ٠نأبٓا ٤انتػٔ ٚأقاضب٘ ,ذتسٜح( :بط أَو ٚأباى ٚأختو ٚأخاى
( )1ىذاف البيتاف ألمير الشعراء أحمد شكقي.

( )2ىذاف البيتاف مف شعر أبي الفتح البستي ,انظر :البداية كالنياية البف كثير ()15/351
كما بعدىا.

( )3حديث عبد ا﵀ بف عباس ,ركاه ابف حنبؿ في مسنده ( )1/293ح( ,)2669الطبراني
في معجمو الكبير ( )12/238ح( ,)12988الترمذم في سننو ( )4/668ح()668

ح( ,)2516كقاؿ ىذا حديث حسف صحيح.

( )4جامع العمكـ كالحكـ ,ابف رجب (.)1/466
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ثِ أزْاى أزْاى)( .)1ثِ إٕ مل حتكډل ٖص ٙانتڀايب ,لإٕ ا٭َط قتتس إؾت
أٚغع ْڀام يٝؿٌُ ا٭َ ١ؾعباڄ ٚزٚي ,١يكٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًَِ( :جٌ
انتَٓ٪ؽت وت تٛازِٖ ٚتطالتِٗ ٚتعاطفِٗ َجٌ ادتػس ,إشا اؾتهَ٘ٓ ٢
عه ٛتساع ٢ي٘ غا٥ط ادتػس بايػٗط ٚاذتُٖٚ .) 2( )٢ص ٙا٭سازٜح
قطعت ١وت تعٌت ِٝسكٛم انتػًُؽت بعهِٗ عً ٢بع

ٚسجِٗ عً٢

ايذلاسِ ٚانت٬طفٚ ١ايتعانس وت غرل إثِ َ ٫ٚهطٚ ,ٙٚل ٘ٝدٛاظ
ايتؿبٚ ٘ٝنطب ا٭َجاٍ يتكطٜب انتعاْ ٞإؾت اٱلٗاَّٚ ,عٓ ٢قٛي٘ عً٘ٝ
ايكٚ ٠٬ايػ( :ّ٬تساع ٢شلا غا٥ط ادتػس) أ :ٟزعا بعه٘ بعهاڄ إؾت
انتؿاضن ١وت شيو َ٘ٓٚ ,قٛي٘ :تساعت اذتٝڀإ أ :ٟتػاقڀت ,أٚ
قطبت َٔ ايتػاقىت (.)3
ثايجاڄ :سل ايتٛقرل ٚايتكسٚ ِٜا٫سذلاّ:
َطاعا ٠نتهاْ ١ايهبرل ٚغٓٸ٘ٚ ,زٚض ٙايطا٥س وت بٓا ٤ابتُع
ٚاذتٝاٚ ,٠ـتجټً٘ ايكس ٠ٚنتٔ بعس ٙوت زتا٫ت اذتٝا ٠انتدتًف ,١نإ ٫بس
ٚإٔ عتح ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أَت٘ عً ٢تٛقرلٚ ٙتكسقت٘
ٚاسذلاَ٘ سجاڄ َ٪نساڄ ,ذتهُٜ ١كب ٛإيٗٝا ٖٞٚ ,إٔ ايتٛقرل خًٝل
باغتساَ ١احملبٚ ١ايجكٚ ١ايٛسسٚ ٠اي٥ٛاّ ٚايتآيف ٚايٓكطٚ ,٠ايتشكرل
بأ ٟقٛضٜ ٫ ٠جُط إ ٫ايبغهاٚ ٤ايؿشٓاٚ ٤اذتكس ٚادتفأَٚ ,٤
ا٭سازٜح ايٛاضز ٠وت اذتح عً ٢تٛقرل ٚاسذلاّ ايهبرل قٛي٘ قً ٢اهلل
( )1حديث أبي رمثة ,ركاه الحاكـ في مستدركو ( )4/167ح(.)7245
( )2حديث النعماف بف بشير ,ركاه مسمـ في صحيحو ( )4/2111ح( ,)2586ابف حنبؿ
في مسنده ( )4/271ح( ,)18414البييقي في سننو الكبرل ( )3/353ح(.)6223

( )3شرح النككم عمى صحيح مسمـ ,باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ (.)16/139
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عًٚ ٘ٝغًِ( :يٝؼ َٓا َٔ مل ٜطسِ قغرلْا ٜٛٚقط نبرلْا)(ٚ )1وت ضٚا:١ٜ
(ٜٚعطف ؾطف نبرلْا)(.)2
َٚعٓ ٢شيو إٔ َٔ دٌٗ سل ايهبرل وت ايتٛقرل ٚمل ٜكِ
باسذلاَ٘ ٚٚنٵ ٹع٘ وت َهاْت٘ اييت َٓشٗا إٜا ٙاٱغٚ ّ٬مل ٜكسض ي٘
قسض ,ٙلإْ٘ عً ٢غرل َا عًْ ٘ٝيب اشلسٚ ٣يٝؼ َٔ أَ ١انتكڀف ٢سكاڄ
ٚإٕ ازع ٢اْ٫تػاب إيٗٝا; ٭ٕ أًتٗط َا قتٝع ٖص ٙا٭َ ٖٛ ١أْٗا تبذٌ
ايهبرل ٚتعٌتِ ؾأْ٘ َٔ ز ٕٚاستكاض أ ٚغدط.١ٜ
ٚنصيو َٔ سل ايهبرل ايتكسٚ ِٜعسّ ايتأخرل وت كتًَٔ ١
ا٭َٛض ,ذتسٜح( :أَطْ ٞددل ٌٜإٔ أقسّ ا٭نابط)(ٚ .)3سسٜح( :ابسٚ٩ا
با٭نابط ,لإٕ ايدلنَ ١ع أنابطنِ) (ٚ ,) 4شيو نتكسقت٘ وت
اٱَاَ ,١اَتجا٫ڄ يكٛي٘ عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ ...( :ّ٬لإشا سهطت ايك٠٬
لً٪ٝشٸٕ يهِ أسسٴنِٚ ,ي٪ٝٴَٸهِ أندلنِ)(.)5
( )1حديث عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده ,ركاه البخارم في األدب المفرد ()1/131
ح( ,)358الطبراني في معجمو الكبير ( )11/451ح( ,)12276كصححو األلباني في
صحيح الجامع ( )5/231ح(.)5445

( )2ركاية الترمذم في سننو( )4/322ح(.)1921

( )3حديث ابف عمر ,أخرجو أبك بكر الشافعي في فكائده ( ,)9/97/1بمفظو .كابف حنبؿ في
مسنده ح( ,)6191كالبييقي في سننو ح( ,)173كالطبراني في معجمو األكسط ()3/299
ح( ,)3218بمفظ« :أمرني جبريؿ أف أكبر» .كصححو األلباني في السمسمة الصحيحة
( )4/74ح(.)1555

( )4حديث ابف عباس رضي ا﵀ عنيما ,انظره في :كنز العماؿ ح(.)25426

( )5مالؾ بف الحكيرث ,ركاه البخارم في صحيحو ( )1/226ح( ,)612الدارقطني في سننو
( )1/273ح( ,)1البييقي في سننو الكبرل ( )2/345ح(.)3672
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ٚنابتساَٚ ٘٥بازضت٘ بايتشٚ ١ٝايػ ,ّ٬يك ٍٛايطغ ٍٛقً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِٜ( :ػًِ ايكغرل عً ٢ايهبرلٚ ,انتاض عً ٢ايكاعسٚ ,ايكًٌٝ
عً ٢ايهجرل)(.)1
ٚايهبرل أسل بانتبازأ ٠وت اذتسٜح ٚايه ,ّ٬لعٔ ضالع بٔ
خسٜر ٚغٌٗ بٔ أب ٞسٳجٵُٳ١ځ( :إٔ عبس اهلل بٔ غٳٗٵٌڈ ٚٳ ٴَشٳٝٿكٳ١ځ بٔ َػعٛز
أتٝا خٝدلٳ لتفطقا وت ايٓدٌ ,لكتٌ عبس اهلل بٔ غٌٗ لذا ٤عبس ايطلتٔ
بٔ غٳٗٵٌڈ ٚٳسٴٛٳٜٿكٳ١ڂ  ٚٴَشٳٝٿك ١ابٓا َػعٛز إؾت ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
لتهًچُٛا وت أَط قاسبِٗ ,لبسأ عبس ايطلتٔ ٚنإ أقغط ايك,ّٛ
لكاٍ ي٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نبٿط ايهڂ ٵبطٳ وت ايػٔ)( ,)2أٟ
لًٝتهًِ أندلنِ غٓاڄ.
ٚايهبرل أسل بايتكس ِٜوت ٚد ٙٛاٱنطاّ ٚايتؿطٜف عاَ,١
لكس أَط ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إٔ ٜٴبسأ بتكس ِٜايؿطب ٚضتٙٛ
يهباض ايػٔ ,لعٔ ابٔ عباؽ ضن ٞاهلل عُٓٗا قاٍ :نإ ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إشا غك ٢قاٍ( :ابسٚ٤ا بايهبرل أ ٚبا٭نابط)(.)3

(  )1حديث أبي ىريرة ,ركاه البخارم في صحيحو ( )5/2312ح( ,)5881أبك داكد في
سننو ( )4/351ح( ,)5198الترمذم في سننو ( )5/62ح( ,)2714كقاؿ حديث حسف
صحيح.

(  )2ركاه النسائي في سننو الكبرل ( )4/218ح( ,)6915البييقي في سننو الكبرل

( )8/118ح( ,)16211الطبراني في معجمو الكبير ( )4/282ح(.)4428

(  )3ركاه الطبراني في معجمو األكسط ( )4/129ح( ,)3786أبك يعمى في مسنده

( )4/315ح(.)2425
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ٚنصيو تكسقت٘ وت ايػٛاى; لعٔ عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل عٓٗا
قايت( :نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝهي٘ ٚغًچِ ٜػؼتٸ ٚعٓس ٙضدٕ٬
لأڂٚسٹ ٞإي ;٘ٝإٔ نبٿط :أعىت ايػٸٛاى ا٭ندل)(.)1
قاٍ انتٓا ٟٚضلت٘ اهلل وت َعط

ؾطح سسٜح$ :أځ ٳَطٳْٹ ٞدٹ ٵبطڇٌٜٴ

ځإٔٵ ڂأنځبٿطٳ«ٚ ( :ل ٘ٝإٔٻ ايػٿٔٻ َٔ ا٭ٚقاف اييت ٜٴكسّ بٗا ,لٝػتسٍ ب٘
وت أبٛاب نجرل َٔ ٠ايفك٘ ,غُٝا وت َٛضز ايٓل  ٖٛٚاٱضلام
بايػٛاى ,ثِٻ ٜڀډطز وت كتٝع ٚد ٙٛاٱنطاّ ,نطنٛب ٚأنٌڈ
ٚؾطبٺ ٚاْتعاٍڈ ٚطٝبٺٚ ,ستًچ٘ َا إشا مل ٜعاض

له ١ًٝايػٿٔ أضدض

َٓٗاٚ ,إ٫ډ قڂسٿّ ا٭ضدض نإَاَ ١ايكٚ ٠٬اٱَاَ ١ايعٴٌتُ١ٜ٫ٚٚ ٢
ايٓهاح ٚإعڀا ٤ا٭قتٔ وت ايؿطبَٓ ٫ٚ ,الا ٠بؽت شيو ٚاذتسٜح; ٭ْ٘
مل ٜسٍ عً ٢إٔٻ ايػٿٔٻ ٜٴكسّ ب٘ عً ٢نڂٌٿ ؾ ,٤ٞبٌ إْ٘ ؾ ٤ٞعتكٌ ب٘
ايتكس.)2()ِٜ
ٚبٗص ٙايطٚح ارت٬ق ,١تػٛز ق ِٝارترل ٚايفهٚ ١ًٝايػ ّ٬وت
ا٭ٚغايت ا٫دتُاعٚ ,١ٝتت٬ؾ ٢نٌ ٌَتاٖط ا٭ثطٚ ٠ايًٚ ّ٪ا٭ْاْ١ٝ
ٚايتشكرل ٚادتؿع.
َٚع إٔ انتػٔ قس قكًت٘ جتاضب اذتٝاٚ ٠ارتدلٚ ٠ايسضا١ٜ
ٚاذتهُٚ ,١إٕ نإ شا َاٍ ٚدا ,ٙإ ٫أْ٘ وت ٖص ٙانتطسًٜ ١عاْٞ
ايهجرل َٔ قٛض ايهعف وت ايكشٚ ١ايٓؿايت ٚا٭زا ,٤إش ٜكٍٛ

( )1ركاه أبك داكد في سننو ( )1/13ح( ,)51كحسنو ابف حجر في فتح البارم (.)1/357

) فيض القدير ((2 .)2/193
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ن ٵعفڄا ٳٚؾٳٝٵبٳ١ڄ﴾(ٚ ,)1شلصا ايهعف ٚايعذع
غبشاْ٘﴿ :ثٴِٳٸ دٳعٳٌٳ َٹٔٵ بٳعٵسٹ قڂٛٳٸ٠ٺ ٳ
ناْت عٓا ١ٜايؿطٜع ١بانتػٓؽت ٚانش٪َ ١نس ٠بٓكٛم ايكطهٕ
ٚايػٓ.١
ضابعاڄ :سل ايطلل ٚاٱنطاّ:
انتػًِ َڀايب بإنطاّ انتػٔ بغ

ايٌٓتط عٔ ز ٜ٘ٓأ ٚدٓػ٘ أٚ

يػاْ٘ أ ٚي ;ْ٘ٛ٭ٕ إنطاَ٘ َٔ تعٌت ِٝاهلل ٚإد٬ي٘ٚ ,تٛقرل ٙنُدًٛم
َٔ تٛقرل ارتايلٖٚ ,صا انتبسأ تؿٗس ي٘ بايتأنٝس كتً ١أسازٜح
نطقتَٗٓ ,١ا:
 /1سسٜح ( :إٕ َٔ إد ٍ٬اهلل إنطاّٳ ش ٟايؿٝب ١انتػًِٚ ,ساٌَٳ
ايكطهٕ غرل ايغاي ٞلٚ ٘ٝادتاوت عٓ٘ٚ ,إنطاّٳ ش ٟايػًڀإ انتكػىت)(.)2
لذعٌ تعٌت ِٝايؿٝذ ايهبرل وت اٱغ َٔ ّ٬نُاٍ تعٌت ِٝاهلل
ٚتبذٚ ,ً٘ٝأؾاض إؾت عٜ ١َ٬ٴهطّ بٗا ً ٖٞٚتٗٛض ايؿٝب عً ,٘ٝلهإ
سكڄا عً ٢نٌ َٔ ضأٖ ٟص ٙايع ١َ٬وت َػًِ إٕ ٜهطَ٘ ٚظتً٘,
ذتطَت٘ عٓس اهلل تعاؾت.
ٚتأٌَ َع ٞنٝف كتع بؽت ايج٬ث ١ش ٟايؿٝبٚ ١ساٌَ ايكطهٕ
ٚاذتانِ ايعازٍٚ ,وت َكسَتُٗا انتػٔ ,نأْ٘ ٜك ٍٛيو ٚقِّط انتػٔ
نُا تٛقِّط ايػًڀإ ٚايطٝ٥ؼ ٚاذتانِٚ ,عٌتِِّ انتػٔ نُا تعٌتِ
ساٌَ ايكطهٕ اذتاشم(.)3
( )1سكرة الركـ ,اآلية .54
( )2سبؽ تخريجو.
(  )3رعاية الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ لمضعفاء ,رحمتو لممسنيف ,محمد مسعد ياقكت,
مكقع نبي الرحمة ,عمى الشبكة العنكبكتية. www.nabialrahma.com ,

222

ٚبٓا عً ,٘ٝلإشا سسٸثٵت نبرلاڄ وت ايػٔ ْاز ٙبأيڀف خڀاب,
اسذلاَاڄ يػٓ٘ ٚقسضَٚ ٙهاْت٘(.)1
 /2سسٜح( :ث٬ثٜ ٫ ١ػتدف تكِٗ إَٓ ٫الل :ش ٚايؿٝب ١وت اٱغّ٬
ايعًِ

ٚشٚ

ٚإَاّ

(2

َكػىت)

 /3سسٜحَ( :ا أنطّ ؾاب ؾٝداڄ يػٓ٘ ,إ ٫قٝ

).

اهلل ي٘ َٔ ٜهطَ٘

عٓس غٓ٘)(.)3
ٖٚصٚ ٙقاْ ١ٜيب ايطلت ١يؿباب ابتُع بتبذٚ ٌٝإنطاّ
ؾٛٝخ٘ٚ ,ؾباب اي ِٖ ّٛٝؾٛٝر انتػتكبٌٚ ,تٌتٌ ايٛق ١ٝاحملُس١ٜ
باقَ ١ٝتٛاقًَ ١ع نال ١ا٭دٝاٍٚ ,وت اذتسٜح بؿاض ٠بإٔ وت ا٭ََٔ ١
ٜهطّ ؾٛٝخٗا ٚعتفٍت ٚق ١ٝضغ ٍٛاهلل عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ.ّ٬
لٓٝبغ ٞيًؿباب إٔ ٜٗتِ بؿطعت ١انتػٓؽت ٚبهٌ َا عتتاد,ْ٘ٛ
ٚشيو دعاٚ ٤لاقاڄ نتا بصي َٔ ٙٛدٗٛز وت ؾبابِٗ رتسَ ١زتتُعاتِٗ
ٚاغتكطاضٖاٖٚ ,صا َٔ باب ا٫عذلاف بايفكٌ ٭ًٖ٘ ٚضز ادتُ ٌٝيص:ٜ٘ٚ
اظض كت٬ٝڄ ٚي ٛوت غرل َٛنع٘ *** لًٔ ٜهٝع كت ٌٝأُٜٓا ظض
إٕ ادتُٚ ٌٝإٕ طاٍ ايعَإ ب٘ *** لًٝؼ عتكس ٙإ ٫ايص ٟظض

( )1حقكؽ كبار السف في اإلسبلـ ,الشيخ عبد الرزاؽ البدر ,ص .32

( )2حديث أبي أمامة ,ركاه الطبراني في معجمو الكبير ( )8/212ح(.)7819
( )3حديث أنس بف مالؾ ,ركاه الطبراني في معجمو األكسط ( )6/94ح( ,)5913الترمذم
في سننو ( )4/373ح( ,)2122كقاؿ حديث غريب.
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خاَػاڄ :سل ايطعاٚ ١ٜاٖ٫تُاّ:
ْسبت ايؿطٜعَٓ ١ػٛبٗٝا إؾت اٖ٫تُاّ ٚايطعا ١ٜبؿإٔ نباض
ايػٔ بهٌ أْٛاعٗا ,نايطعا ١ٜايسٚ ١ٜٝٓايكشٚ ١ٝايٓفػ,١ٝ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜايجكالٚ ,١ٝغرلٖا َٔ قٛض ايطعا١ٜ
ٚاٖ٫تُاّ وت عكطْا اذتانط.
َ٬َ َٔٚض ايطعا ١ٜايطا٥ع ١وت ايكطهٕ ايهطَ ِٜا سها ٙاهلل
تعاؾت عٔ ابٓيت ؾٝذ َس ٜٔعً ٘ٝايػ﴿ :ّ٬قځايځتٳا يځا ْٳػٵكٹ ٞسٳتٻٜ ٢ٴكٵسٹضٳ
ايطٿعٳاٚ ٤ٳأځبٴْٛٳا ؾٳٝٵذٷ نځبٹرلٷ﴾( ,)1أَ :ٟػٜٔ ٫ ,كسض عًَ ٢عاٚي ١أَط
ايطعٚ ٞايػكٚ .)2(ٞقٜ ٫ :ٌٝػتڀٝع يهدل ٙإٔ ٜػك ,ٞلانڀطضْا إؾت
َا تطٚ .)3(٣ق :ٌٝقس أنعف٘ ايهبٳط لٜ ٬كًض يًكٝاّ ب٘( ,)4لهاْتا
تكَٛإ بٛادب ايطعاٚ ١ٜؾٚ ٕٚ٪ايسُٖا ايؿٝذ ايهبرل ,ست ٢غٛغ شلُا
ارتطٚز َٔ ايبٝت  َٔ ٖٔٚشٚات ارتسٚض.
ٌَ َٔٚتاٖط ايطعا ١ٜوت ايػٓ ١انتڀٗط ,٠شيهِ ايطدٌ ايصٟ
اغتأشٕ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ وت ادتٗاز ,لكاٍ ي٘ ضغٍٛ
اهلل( :أسٳٞپ ٚايساى؟ ,لكاٍْ :عِ ,قاٍ :لفُٗٝا لذاٖس)(ٚ ,)5وت ضٚا١ٜ
( )1سكرة القصص ,اآلية .23

( )2التفسير الكاضح ,حجازم (.)2/823
( )3التفسير المنير ,الزحيمي (.)3/93
( )4الكشاؼ ,الزمخشرم (.)3/411

( )5حديث عبد ا﵀ بف عمرك ,ركاه ابف حنبؿ في مسنده ( )2/188ح( ,)6765أبك داكد في
سننو ( )3/17ح( ,)2529البييقي في سننو الكبرل ( )9/25ح( ,)17615الحاكـ في
مستدركو ( )2/114ح( ,)2511كقاؿ حديث صحيح اإلسناد.
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قاٍ( :أيو ٚايسإ؟ قاٍْ :عِ ,قاٍ :اشٖب لدلُٖا)(ٖٚ .)1صا نً٘ زيٌٝ
يعٌتِ له ١ًٝبطُٖاٚ ,أْ٘ هنس َٔ ادتٗازٚ .أكتع ايعًُا ٤عً ٢ا٭َط
بدل ايٛايسٚ ,ٜٔإٔ عكٛقُٗا سطاّ َٔ ايهبا٥ط(.)2
ٚنصيو دا ٙ٤ضدٌ ٜك ٍٛي٘ :إْ ٞد٦ت أباٜعو عً ٢اشلذط,٠
ٚيكس تطنت أبٟٛٳٸ ٜبهٝإ ,لكاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ:
(اضدع إيُٗٝا ,لأنشهُٗا نُا أبهٝتُٗا)(.)3
 َٔٚأض ٚايُٓاشز َا قاي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٭ب ٞبهط
ايكسٜل ضن ٞاهلل عٓ٘  ّٜٛلتض َه ١سؽت أت ٢بأب ٘ٝأب ٞقشال,١
ػًٹِ بؽت ٜس ٟضغ ٍٛاهلل وت ايبٝت اذتطاّ,
ٚنإ ؾٝدٶا نبرلٶا َػٓٶٸا يٝٴ ٵ
لكاٍ ٬ٖ( :تطنت ايؿٝذ وت بٝت٘ ست ٢أن ٕٛأْا هت ٘ٝل ,٘ٝقاٍ أبٛ
بهط ٜا ضغ ٍٛاهلل ٖٛ :أسل إٔ قتؿ ٞإيٝو َٔ إٔ ـتؿ ٞأْت إي,٘ٝ
لأدًػ٘ بؽت ٜسٚ ٜ٘أنطَ٘ ,ثِ َػض عً ٢قسض ,ٙثِ قاٍ ي٘ :أغًِ,
لأغًِ.)4()...

( )1ركاية ابف حباف في صحيحو ( )2/165ح(.)421

( )2شرح النككم عمى صحيح مسمـ ,باب بر الكالديف كأنيما أحؽ بو (.)16/113

( )3حديث عبد ا﵀ بف عمرك ,ركاه البخارم في األدب المفرد ( )1/21ح( ,)19ابف حباف
في صحيحو ( )2/167ح( ,)423النسائي في سننو الكبرل ( )4/425ح( ,)7786الحاكـ
في مستدركو ( )4/171ح( ,)7255كقاؿ حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه.

( )4حديث أسماء بنت أبى بكر ,ركاه ابف حنبؿ في مسنده ( )6/351ح( ,)27111ابف

حباف في صحيحو ( )16/189ح( ,)7218الحاكـ في مستدركو ( )3/49ح( ,)4363كقاؿ
حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه.
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ٚوت ضٚا ١ٜ٭ْؼ بٔ َايو ضن ٞاهلل عٓ٘( :ي ٛأقطضت ايؿٝذ وت
بٝت٘ ٭تٓٝا ٙتهطَ ١٭ب ٞبهط)(.)1
لُا أضٖف ٖص ٙايهًُٚ !١أضٚعٗا! َٚا أعٌتِ تأثرلٖا! ,يهأْٗا
تٓعٍ عً ٢ايكًٛب نُا تٓعٍ قڀطات ايٓس ٣عً ٢ايعٖط ٠ايٌتُأ٫ٚ ,!٣
عذب ,لكس خطدت َٔ قًبٺ ضسٜ ِٝتكاطط ْٛضاڄ ٚضلتٜٚ ١تفذط عًُاڄ
ٚسهُ ,١قًب تػهٔ ل ٘ٝضقا٥ل أضم َٔ ايٓػٚ ِٝأْهط َٔ قفش١
ايطٚ

ايٛغ ,ِٝإْ٘ قًب ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ.

انتبشح ايجايحَ :كاقس ايؿطٜع ١اٱغ َٔ ١َٝ٬ضعا ١ٜانتػٓؽت.
إٕ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬تعخط بايهجرل َٔ انتكاقس ايعاَ١
ٚارتاق ١اييت تعًَ َٔ ٞهاْ ١انتػٓؽت ٚتهفٌ ضعاٜتِٗ ٚتكٕٛ
سكٛقِٗ ٚتطاعً ٞتطٚلِٗ وت كتً َٔ ١ايٓكٛم ٚا٭سهاّ ايؿطع,١ٝ
ٜٓٚه ٟٛحتت ٖصا انتبشح ث٬ثَ ١ڀايب :ا٭َ :ٍٚفَٗ ّٛكاقس
ايؿطٜعٚ ,١ايجاَْ :ٞكاقس ايؿطٜع َٔ ١ضعاٚ ١ٜته ٜٔٛا٭غط ٠عاَ,١
ٚايجايحَ :كاقس ايؿطٜع َٔ ١ضعا ١ٜانتػٓؽت خاق.١
انتڀًب ا٭َ :ٍٚفَٗ ّٛكاقس ايؿطٜع:١
ٜعتدل عًِ انتكاقس َٔ أدٌ عً ّٛايؿط ٚأْفعٗا ,إش ب٘ ٜتهض
نُاٍ ايؿطٜعٚ ١عسشلا ٚضلتتٗا ٚسهُتٗا ,هتا ظتعًٗا ضاغد١
ايعڀا ٤ثابت ١ايكٛاعس ؾاشت ١ا٭ٖساف عًَ ٢ط ايعكٛض ؿتا سٛت٘ َٔ
ارترل ٚاشلسٚ ٣ايٓٛض ٚايبٝإ.
( )1ركاه ابف حباف في صحيحو ( )12/287ح( ,)5472الحاكـ في مستدركو ()3/274
ح( ,)5171كقاؿ :صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه.
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ٜك ٍٛابٔ ايك ِٝضلت٘ اهلل" :لإٕ ايؿطٜعَ ١بٓاٖا عً ٢اذتٹهځِ
َٚكاحل ايعباز وت انتعاف ٚانتعاز ٖٞٚ ,عسٍ نًٗاٚ ,ضلت ١نًٗا,
َٚكاحل نًٗاٚ ,سهُ ١نًٗا ,لهٌ َػأي ١خطدت عٔ ايعسٍ إؾت
ادتٛضٚ ,عٔ ايطلت ١إؾت نسٖاٚ ,عٔ انتكًش ١إؾت انتفػسٚ ,٠عٔ
اذتهُ ١إؾت ايعبح ,لًٝػت َٔ ايؿطٜعٚ ١إٕ أڂزخًت لٗٝا بايتأ.)1("ٌٜٚ
 َٔٚخٖ ٍ٬ص ٙايتٛطْ ١٦تهًِ عٔ تعطٜف انتكاقس يغ١
ٚاقڀ٬ساڄ:
تعتس عباضَ" ٠كاقس ايؿطٜع َٔ "١ايذلنٝبات اٱنالٚ ,١ٝيهٞ
ْعطلٗا  ٫بس َٔ لو دعٗٝ٥ا ٚتعطٜف نٌ عً ٢سس ,ٙثِ باٱَهإ
تعطٜفٗا نُػُ ٢يعًِ َعؽت.
أ٫ٚڄ :تعطٜف انتكاقس يغٚ ١اقڀ٬سا:
انتكاقس يغ :١كتع َككس; ٚأقًٗا َٔ ايفعٌ ايج٬ث( ٞم م
ز)ٜ ,ككٹس قكٵساڄ َٚككٹساڄٚ ,ايككس ٜڀًل ٜٚطاز ب٘ عسَ ٠عاْ ٞيغ,١ٜٛ
َٓٗا:
 ايعسٍ ٚايتٛغىت وت ا٭َٛض :نُا وت قٛي٘ٚ﴿ :ٳاقڃكٹسٵ لٹٞ
َٳؿٵ ٹٝوځ﴾( ,)2أ :ٟتٛغىت ل.٘ٝ
 ا٫عتُاز ٚا٭ځّٸ ٚطًب ايؿ :٤ٞنُا دا ٤وت اذتسٜح( :لككست
عجُإ ست ٢خطز إؾت ايك ,)1() ٠٬أ :ٟطًبت٘ بع.٘ٓٝ

( )1إعبلـ المكقعيف ,ابف قيـ الجكزية (.)3/14
( )2سكرة لقماف ,اآلية .19
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 اغتكاَ ١ايڀطٜل :نُا وت قٛي٘ٚ ﴿ :ٳ ٳعًځ ٢ايًچ٘ٹ قځكٵسٴ ايػٻبٹٌٝڇ﴾

()2

أ :ٟايڀطٜل انتػتك.ِٝ
غفځطاڄ
 ايكڂ ٵطب :نُا وت قٛي٘ غبشاْ٘ ﴿ :يځٛٵ نځإٳ ٳعطٳناڄ ځقطڇٜباڄ ٳ ٚٳ
قځاقٹساڄ ٫ډتٻ ٳبعٴٛىځ﴾( ,)3أ :ٟقطٜباڄ ٖؽت ايػرل(.)4
ٚأَا انتكاقس اقڀ٬ساڄ :لُعٓاٖا ٖ ٛشات انتعٓ ٢ايًغ,ٟٛ
ٚأقطب انتعاْ ٞيًُعٓ ٢ا٫قڀ٬سَ ٖٛ ٞعٓ ٢ا ځ٭ّٸ ٚطًب ايؿ٤ٞ
ٚايتٛد٘ٚ ,ضت ٛشيو.
ثاْٝاڄ :تعطٜف ايؿطٜع ١يغٚ ١اقڀ٬ساڄ:
ايؿطٜع ١يغ :١تڀًل ٜٚطاز بٗا أق٬ڄ َٛضز انتا ,٤لايؿطٜع ١وت
ؿطٳع١ڂ انتاَٛ ٖٞٚ ,٤ضز ايؿاضب ١اييت ٜؿطعٗا ايٓاؽ
ن ّ٬ايعطب َٳ ٵ
لٝؿطبَٗٓ ٕٛا ٜٚػتكَ َٔٚ .) 5( ٕٛعاْ ٞايؿطٜع :١ايسٚ ,ٜٔانتً,١
ٚانتٓٗازٚ ,ايڀطٜكٚ ,١ايػٓ.)6(١

( )1فتح البارم بشرح صحيح البخارم ,كتاب فضائؿ أصحاب النبي عميو السبلـ ()7/67
ح(.)3696

( )2سكرة النحؿ ,اآلية .9

( )3سكرة التكبة ,اآلية .42

( )4انظر مادة "قصد" في :تاج العركس ( ,)5/191لساف العرب ( ,)3/353أساس الببلغة
( ,)2/81المصباح المنير ,الفيكمي ص ,311القامكس المحيط ,الفيركز أبادم ص,396
مختار الصحاح ص ,536معجـ مقاييس المغة (.)5/95
( )5المصباح المنير ( ,)4/491لساف العرب (.)8/175
( )6لساف العرب ( ,)8/174الصحاح (.)3/1236
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ٚايؿطٜع ١وت ا٫قڀ٬حْ :عي بٗا ؾطٜع ١اٱغَ :ٖٞٚ ;ّ٬ا غٓ٘
اهلل يعباز َٔ ٙا٭سهاّ عٔ ططٜل ْبٓٝا ستُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ٚدعًٗا خاـت ١يطغا٫ت٘(.)1
ثاْٝاڄ :تعطٜف َكاقس ايؿطٜع ١نُػُٸ ٢يعًڃِ َعٝٸٔ:
ٜعتدل َكڀًض َكاقس ايؿطٜع َٔ ١انتكڀًشات ايٛانش ١غرل
ايعكٝٸ ١عً ٢ايتشسٜس ايسقٝل يس ٣عًُا ٤انتكاقس ايكساَٚ ,٢يصيو مل
ٜطز شلا تعطٜفاڄ  ٫ٚأثطاڄ عٓسِٖ ست ٢اٱَاّ ايؿاطيب ضلت٘ اهلل مل ٜهع
شلا تعطٜفاڄ ستسزاڄٚ ,إفتا أخص ٜبٗٓٝا بتفك ٌٝأْٛاعٗا(ٚ ,)2يهٔ دا٤
انتتأخطٚ ٕٚتٓاٚيٖٛا بعس ٠تعطٜفاتٚ ,إٕ اختًفت وت ايعباض ٠إ ٫أْٗا
َتفك ١ـتاَاڄ وت انتهُْ ,ٕٛصنط أُٖٗا:
 تعطٜف ستُس ايڀاٖط بٔ عاؾٛض بأْٗا" :انتعاْٚ ٞاذتهِ
انتًشًٛت ١يًؿاض وت كتٝع أسٛاٍ ايتؿطٜع أَ ٚعٌتُٗا"(.)3
 تعطٜف ع ٍ٬ايفاغ ٞبأْٗا" :ايغاٚ ١ٜا٭غطاض اييت ٚنعٗا ايؿاض
عٓس نٌ سهِ َٔ أسهاَٗا"(.)4
 تعطٜف ستُس غعس ايٛٝب ٞبأْٗا" :انتعاْٚ ٞاذتهِ ٚضتٖٛا اييت
ضاعاٖا ايؿاض وت ايتؿطٜع عَُٛاڄ ٚخكٛقاڄ َٔ أدٌ حتكٝل
َكاحل ايعباز"(.)1
( )1مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية ,اليكبي ,ص.31
( )2انظر :الشاطبي كمقاصد الشريعة ,حماد العبيدم ,ص.119
( )3مقاصد الشريعة ,ابف عاشكر ,ص.51

( )4مقاصد الشريعة كمكارميا ,عبلؿ الفاسي ,ص.3
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 تعطٜف ألتس ايطٜػ ْٞٛبأْٗا" :ايغاٜات اييت ٚٴنٹعت ايؿطٜع١
٭دٌ حتكٝكٗا نتكًش ١ايعباز"(.)2
 تعطٜف ْٛض ايس ٜٔارتازَ ٞبأْٗا" :انتعاْ ٞانتًشًٛت ١وت ا٭سهاّ
ايؿطعٚ ,١ٝانتذلتب ١عًٗٝا ,غٛا ٤أناْت تًو انتعاْ ٞسٹهځُاڄ
دع ١ٝ٥أّ َكاحل نً ١ٝأّ زلات إكتاي ٖٞٚ ,١ٝتتذُع نُٔ
ٖسف ٚاسس ٖٛ ,تكطٜط عبٛز ١ٜاهلل َٚكًش ١اٱْػإ وت
ايساض.)3("ٜٔ
 تعطٜف ٜٛغف ساَس ايعامل بأْٗا" :ايغا ١ٜاييت ٜطَ ٞإيٗٝا
ايتؿطٜعٚ ,ا٭غطاض اييت ٚنعٗا ايؿاض اذته ِٝعٓس نٌ
سهِ َٔ ا٭سهاّ(.)4
ٖ َٔٚص ٙايتعطٜفات ٜتبؽت إٔ انتطاز ؿتكاقس ايؿطٜع :١ايغاٜات
ٚاذتٹهِ اييت ٚنعٗا ايؿاض عٓس نٌ سهِ َٔ أسهاَٗا َطاعا٠
نتكًش ١ايعباز.
انتڀًب ايجاَْ :ٞكاقس ايؿطٜع َٔ ١ضعاٚ ١ٜته ٜٔٛا٭غط.٠
ٜؿهٌ اٱغ ّ٬ايسض ايٛاق ٞيٮغط ٠انتػًُ َٔ ١ايتفهو
ٚاْٝٗ٫اض; ٚشيو َٔ خ ٍ٬ضعاٜت٘ شلا ابتسا َٔ ٤تهٜٗٓٛا ٚإؾت إٔ ٜكرل
أططالٗا ؾٛٝخاڄ َػٓؽت; ٭ْٗا َغطؽ ا٭طفاٍ ٚستهٔ ايطداٍ َٚكٓع
ا٭بڀاٍ ٖٞٚ ,أَ ٍٚػ ٍٚ٪عٔ ضعا ١ٜألطازٖا ايكغاض ٚايهباض,
( )1مقاصد الشريعة اإلسبلمية ,اليكبي ,ص.37

( )2نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي ,ص.7

( )3االجتياد المقاصدم حجيتو ضكابطو مجاالتو ,ص.25
( )4المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية ,ص.79
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اَتجا٫ڄ يكٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ( :نًهِ ضا ٚنًهِ َػ ٍٚ٪عٔ
ضعٝت٘)(ٖٚ ,)1ص ٙايطعا ١ٜانتجايٚ َٔ ١ٝضاٗ٥ا َكاقس غاَٚ ١ٝغاٜات ْب١ًٝ
يٲغ ,ّ٬قتهٔ حتكٝكٗا َٔ خ ٍ٬ايٓهاح ايؿطعْ ,ٞصنط َٓٗا:
 /1تكٓؽت ايڀاق ١ادتٓػٚ ١ٝتٌٓت ِٝايغطا٥ع:
إٕ ايص ٟؾط اٱغ ٖٛ ّ٬ايص ٟأٚز وت اٱْػإ ايغطا٥ع
ٚايؿٗٛاتٜ ,ك ٍٛتعاؾت﴿ :ظٴٜٿٔٳ يٹًٓٻاؽڇ سٴبټ ايؿٻٗٳٛٳاتٹ َٹٔٳ ايٓٿػٳاٖٛٚ ,)2(﴾٤
بصيو مل ٜككس أبساڄ اغت٦كاشلا بٌ تأقًٗٝا ٚتكٓٗٓٝا ٚتٗصٜبٗا يتهٕٛ
خازَ ١يٲغَٚ ّ٬كاقس ٙايعًٝا ٫ ,خازَ ١يٓععات ايؿٝڀإ ايؿطٜط,٠
ٚوت ٖصا ايػٝام ٜك ٍٛستُس قڀب" :ايڀاق ١ادتٓػ َٔ ١ٝسٝح انتبسأ
َػأي ١بٛٝيٛد ٫ ١ٝقتهٔ اغتُطاض اذتٝا ٠عًٚ ٢د٘ ا٭ض

بسْٗٚا,

ٚاٱغ ّ٬سطٜل عً ٢حتكٝل أٖساف اذتٝا ٠ايعًٝا ,لٗ ٛيصيو ٜٳشذلڇّ
نٌ َا ٪ٜزٹ ٟإؾت حتكٝل ٖص ٙا٭غطا ٚ ,يهٔ ايصٜ ٟهع ي٘ اٱغّ٬
ايهٛابىت ٚايكٛٝز ٖٛ ,ططٜك ١ايتٓفٝص ايعًُ ٞيتًو ا٭ٖساف,
ٚا٫عذلاف بٗا َٔ سٝح أسكٝتٗا بايٛدٛزٚ ,ا٫عذلاف يًٓاؽ تل
اٱسػاؽ ٚايؿعٛض"(.)3
ٚشلصا لتٗصٜب ايڀاق ١ادتٓػَ ١ٝڀًب ؾطعَٚ ٞككس يٲغّ٬
 ٫بس َٔ حتكٝك٘; ٭ٕ ل ٘ٝغ ١َ٬ابتُع ٚقٝاْت٘ َٔ ا٫ضتٍ٬
ارتًك ٫ٚ ,ٞقتهٔ شيو إ ٫بايعٚاز ايؿطع ٞأ ٚايك ّٛايبسيٜ ,ٞكٍٛ
( )1حديث ابف عمر رضي ا﵀ عنيما ,ركاه البخارم في صحيحو ( )1/314ح( ,)853ابف
حنبؿ في مسنده ( )2/5ح( ,)4495ابف حباف في صحيحو ( )11/344ح(.)4491
( )2سكرة آؿ عمراف ,اآلية .14

) (3اإلنساف بيف المادية كاإلسبلـ ,محمد قطب ,ص  248كما بعدىا.
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ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٜ( :ا َعؿط ايؿباب َٔ اغتڀا َٓهِ ايبا٠٤
لًٝتعٚز ,لإْ٘ أغ

يًبكط ٚأسكٔ يًفطز ,لُٔ مل ٜػتڀع لعً٘ٝ

بايك ّٛلإْ٘ ي٘ ٚدا.)1()٤
 /2حتكٝل ايػهٔ ٚانتٛزٚ ٠ايطلتٚ ١اٱسكإٚ ,تهًُْ ١كف ايس:ٜٔ
لڀابع ا٭غط ٖٛ ٠ا٫غتُطاضٖٚ ,سلٗا ٖ ٛا٫غتكطاض
ٚايػهٔ; بٓٛع ٘ٝادتػُٚ ٞايٓفػٜ ,ٞك ٍٛتعاؾت﴿ :يِّتٳػٵهڂٓٴٛا ڇإيځٝٵٗٳا
دعٳٌٳ بٳٝٵٓٳهڂِ َٻٛٳزٻ٠ڄ ٚٳضٳسٵُٳ١ڄ﴾ ( ,) 2لانتٛزٚ ٠ايطلت َٔ ١أض ٚاشلبات
ٚٳ ٳ
ٚأكتٌ انتؿاعط اييت خًكٗا اهلل تعاؾت ,لإشا ٚٴدٹست َع ايؿعٛض
تٚ٬تٗا ٚسٹًِّٗا َ ٌْٝٚطناٚ ٠اٖبٗا  ٖٛٚاهلل ,نځُٴًت ٖص ٙايٓعُ ١ب٬
ْككإ.
 /3إظتاز ايٓػٌ ٚايصضٚ ١ٜتطبٝتِٗ:
 ٫ضٜب وت إٔ ْعُ ١ايٛيس َٔ أدٌ ْعِ ايٛاٖب غبشاْ٘ ٚتعاؾت
عً ٢ا٭غطٚ ٠ابتُع ٚا٭َٚ ,١إٕ نإ يكا ٤ايعٚدؽت; ايصنط ٚا٭ْج٢
ٚحتكٝل انتتع ١بُٗٓٝا ٚايتعاٚ ٕٚا٫سذلاّ نًٗا َكاقس يًؿطٜعَٔ ١
ْاس ,١ٝلْٗ َٔ ٞاس ١ٝأخطَ ٣كاقس تابع ١نتككس أقً ٖٛ ٞايتٓاغٌ
ٚٚدٛز ايصض ;١ٜ٭ْ٘ ي ٛعٴسّ ايٓػٌ مل ٜهٔ وت ايعاز ٠بكاٜ .)3(٤ك ٍٛأبٛ
ساَس ايغعاي" :ٞايٛيس ٖ ٛا٭قٌٚ ,ي٘ ٚٴنٹع ايٓهاحٚ ,انتككٛز إبكا٤
( )1حديث عمقمة ,ركاه البخارم في صحيحو ( )5/1951ح( ,)4778ابف حنبؿ في مسنده
( )1/378ح( ,)3592النسائي في سننو ( )6/58ح( ,)3211البييقي في سننو الكبرل
( )7/77ح(.)13224

( )2سكرة الركـ ,اآلية .21

( )3المكافقات ,الشاطبي (.)2/17
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ايٓػٌٚ ,أ ٫غتً ٛايعامل َٔ دٓؼ اٱْػإٚ ,إفتا ايؿٗ ٠ٛخًكت
باعجَ ١ػتشجٚ ١تًڀفاڄ وت ايػٝام إؾت ايٛيس"(.)1
لايصض ١ٜايكاذتَ ٖٞ ١ڀًب َٔ َڀايب أٚي ٞايععّ َٔ ايطغٌ,
ٜك ٍٛتعاؾت سانٝاڄ عً ٢يػإ ارتً ٌٝإبطاٖ ِٝعًٚ ٘ٝعًْ ٢بٓٝا ايك٠٬
ٚأظن ٢ايتػً﴿ :ِٝضٳبٿ ٳٖبٵ يٹَ ٞٹٔٳ ايكٻا ٹيشٹؽتٳ﴾(ٚ ,)2إٕ ناْت ايصض١ٜ
ايكاذتَ ١ككساڄ يًؿطٜع ,١لايذلب ١ٝايكاذتَ ١ككس نصيوٖٚ .صٙ
ايذلب ١ٝإفتا ته ٕٛبغطؽ َهاضّ ا٭خ٬م ٚستاغٔ ارتكاٍ ٚايؿِٝ
وت ْفٛؽ ا٭بٓاٚ ,٤إ ٫ل ٬لا٥س َٔ ٠اٱصتاب إشا نٓا ْطب ٞعذ٫ٛڄ أٚ
نت٬ڄ َٔ ايًشِ ايبؿطٚ ,ٟايٛاقع أْ٘ يٝؼ ٖٓاى ٚقٛف عًَ ٢ػال١
ٚاسس ٠بؽت َڀايب ايطٚح ٚادتػس ,لأٚيٝا ٤ا٭َٛض دٌ اٖتُاَِٗ بايذلب١ٝ
ادتػس ١ٜيًٓاؾٚ ,٤ٞقًٜ َٔ َِٗٓ ٌٝعتي بذلب ١ٝايٓفؼ ٚقفا ٤ايطٚح,
ٚيصيو نإ ايهٝا َٔ ٖصا ايبابٚ ,اهلل انتػتعإٖٓ َٔٚ .ا نإ
رتًڂكٚ ١ٝايٛدساْ١ٝ
عً ٢ا٭غط ٠قػىت نبرل َٔ ٚادبات ايذلب ١ٝا ڂ
ٚايس ١ٜٝٓوت كتٝع َطاسٌ اذتٝا.٠
 /4قٝاْ ١ا٭ْػاب َٔ ا٫خت٬يت:
د ٳعًڃٓٳانڂِٵ
ٚشيو حتكٝكاڄ يًتعاضف انتصنٛض وت قٛي٘ غبشاْ٘ٚ ﴿ :ٳ ٳ
ؾعٴٛباڄ ٳٚقځبٳا٥ٹٌٳ يٹ ٳتعٳا ٳضلڂٛا﴾
ٴ

() 3

ٚايص َٔ ٟخ٬ي٘ تتٛظ ا٭زٚاض ٚتتشسز

ٍّ َٔ ألطاز ا٭غط ;٠أباڄ نإ أ ٚأَاڄ ,أخاڄ
اذتكٛم ٚايٛادبات ,لًهٌ

( )1إحياء عمكـ الديف ,الغزالي (.)2/54
( )2سكرة الصافات ,اآلية .111
( )3سكرة الحجرات ,اآلية .13
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نإ أ ٚأختاڄ ,ابٓاڄ نإ أ ٚبٓتاڄٚ ,غا٥ط ا٭غط َٔ ٠أقٚ ٍٛلطٚ
ٚسٛاؾ ;ٞنٌ ي٘ زٚضٚٚ ٙادب٘ َٚػٚ٪يٝت٘.
ٖٚص ٙا٭ْػاب ٚغ ١ًٝيتشكٝل قً ١ايطسِ; اييت ْاز ٣بٗا
اٱغٚ ّ٬أعً َٔ ٢ؾأْٗا ,لف ٞاذتسٜح ايؿطٜف( :تعًُٛا َٔ
أْػابهِ َا تكً ٕٛب٘ أضساَهِ لإٕ قً ١ايطسِ ستب ١وت ا٭ٌٖ
َجطا ٠وت انتاٍ َٓػأ ٠وت ا٭ثط)( ,)1نٌ شيو َٔ أدٌ جتػٝس َعاْٞ
ايتهالٌ ا٫دتُاعٚ ٞضٚح ايتعا.)2(ٕٚ
 /5إؾاعَ ١عاْ ٞايطلت ١وت ابتُع:
ٖٚصا انتككس أنست٘ ْكٛم ايٛس ,ٞنكٛي٘ تعاؾتَ ﴿ :ټشٳُٻسٷ
هفډاضڇ ضٴسٳُٳا ٤بٳٝٵٓٳٗٴِٵ﴾ ( ,) 3أ:ٟ
ٻضغٴٍٛٴ ايډً٘ٹ ٚٳايډصٹٜٔٳ ٳَعٳ٘ٴ ځأؾٹسٻا ٤ٳعًځ ٢ايڃ ڂ
َتٛازٸَ ٕٚتعاطف ٖٛٚ ,ٕٛكتع ضسٚ ,ِٝانتعٓ :٢أِْٗ ٌٜتٗط ٕٚنتٔ خايف
ز ِٜٗٓايؿسٸٚ ,٠نتٔ ٚالك٘ ايطلتٚ ١ايطألٚ ,)4(١بً َٔ تطلتِٗ لُٝا
ب ِٗٓٝأْ٘ نإ ٜ ٫طَٓ٪َ َٔ٪َ ٣اڄ إ ٫قالش٘ ٚعاْك٘(ٚ .)5وت اذتسٜح:
)  ( 1حديث أبي ىريرة ,ركاه ابف حنبؿ في مسنده ( 2/3749ح( ,)8855الطبراني في
معجمو الكبير ( )18/98ح( ,)176الحاكـ في مستدركو ( )4/178ح( ,)7284كقاؿ
حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه.

( )2انظر :ميثاؽ األسرة في اإلسبلـ ,المجنة اإلسبلمية العالمية لممرأة كالطفؿ ,ص 81كما

بعدىا.

( )3سكرة الفتح ,اآلية .29

( )4تفسير المراغي (.)26/116

( )5الكشاؼ ,الزمخشرم (.)4/346
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(ايطالتٜ ٕٛطلتِٗ ايطلتٔ ,اضلتٛا َٔ وت ا٭ض

ٜطلتهِ َٔ وت

ايػُا.)1()٤
ٚاٱغٜ ّ٬سضى ـتاّ اٱزضاى إٔ انتػٓؽت وت ٖص ٙانتطسً١
عتتاد ٕٛإؾت ايعڀف ٚايهًُ ١ايڀٝبٚ ١ايٛد٘ ايباغِ ٚإزخاٍ ايػطٚض
عًْ ٢فٛغِٗ ,نتا يصيو َٔ أثط طٝب ٚزالع يًؿعٛض بايطنا ٚايػعاز,٠
 ٖٞٚب ٬ؾو زع ٠ٛتؿطم لٗٝا ضٚح ا٭زب ٚايٛقاض ْٚبٌ ارتًل ٚاٱٜجاض.
ٖٓ َٔٚا ٜٓبغ ٞإٔ ْعًِ إٔ ضعا ١ٜا٭غط ٠انتػًُٚ ١احملالٌت ١عً٢
نٝاْٗا عتكل يًؿطٜعَ ١كاقسٖا ايهً ;١ٝلاختٝاض ايعٚدؽت انتبي عً٢
ايس ٜٔثِ ته ٜٔٛا٭غطٚ ٠بٓاٗ٥ا عً ٢أغؼ اٱق٬ح ٚإقاَ ١أططالٗا
ؾعا٥ط اٱغ ,ّ٬عتكل احملالٌت ١عً ٢ايس.ٜٔ
ٚايكٝاّ بٛادبات ا٭غطَٚ ٠ڀايبٗا َٔ َأنٌ َٚؿطب ًَٚبؼ
َٚأٚ ٣ٚع٬ز ٚغرلٖا َٔ َكاحل تعٛز عً ٢ألطازٖا ٚخاق ١ايهعفا٤
ٚنباض ايػٔ ,عتكل احملالٌت ١عً ٢ايٓفؼ.
ٚاتػا زا٥ط ٠ا٭غطٚ ٠تهاثطٖا ٚـتسزٖا بايٓػب ٚانتكاٖط٠
عتكل احملالٌت ١عً ٢ايٓػٌٚ .تعن ١ٝايفطز ٚتعًٚ ُ٘ٝإعساز ٙيتشٌُ
انتػٚ٪يٝات ٚأعبا ٤انتعٝؿٚ ١نػب ايطظم ايڀٝب عتكل احملالٌت ١عً٢
ايعكٌ ٚانتاٍٖٚ ,هصا..
انتڀًب ايجايحَ :كاقس ايؿطٜع َٔ ١ضعا ١ٜانتػٓؽت.
( )1حديث عبد ا﵀ بف عمرك ,ركاه البييقي في سننو الكبرل ( )9/41ح( ,)17683أبك
داكد في سننو ( )4/286ح( ,)4941الترمذم في سننو ( )4/324ح( ,)1924كقاؿ حديث
حسف صحيح.
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ٜدلظ زٚض َكاقس ايؿطٜع ١وت ضعا ١ٜانتػٓؽت وت َككس ايتٝػرل
ٚضلع اذتطز ايصٜ ٟعتدل َٔ انتكاقس ايعاَ ١انتكڀ ٛبٗا وت ايؿطٜع,١
ٚانتككٛز بطلع اذتطز إظايَ ١ا ٪ٜز ٟإؾت انتؿك ;١٭ٕ انتؿك ١جتًب
ايتٝػرل ,نُا ٜك ٍٛايفكٗا.٤
ٚأزي ١شيو إشا اغتكطأْا ْكٛم ايؿاض صتسٖا نجرل ,٠نكٛي٘
سطٳزڈ﴾(ٚ ,)1قٛي٘ ﴿ :يډٝٵؼٳ عٳًځ٢
ذعٳٌٳ ٳعًځٝٵهڂِ َٿٔٵ ٳ
تعاؾتَ﴿ :ٳا ٜٴطڇٜسٴ ايًچ٘ٴ يٹٝٳ ٵ
ايهټ ٳعفځا ٤ٳ٫ٚځ ٳعًځ ٢ايڃُٳطٵنٳ ٢ٳ٫ٚځ ٳعًځ ٢ايډصٹٜٔٳ ځ ٫ٳٜذٹسٴٕٚٳ َٳا ٜٴٓفٹكڂٕٛٳ
ػطٳ﴾(,)3
ػطٳ ٳ٫ٚځ ٴٜطڇٜسٴ بٹهڂِٴ ايڃعٴ ٵ
سطٳزٷ﴾(ٚ ,)2قٛي٘ ﴿ :ٴٜطڇٜسٴ ايچً٘ٴ بٹهڂِٴ ايڃٝٴ ٵ
ٳ
ٚغرلٖا َٔ اٯٜات ٚا٭سازٜح نجرل.
ٚتتذًٌَ ٢تاٖط ضلع اذتطز وت أسهاّ ايؿطٜع ١ارتاق١
بانتػٓؽت وت:
 /1تهًٝف انتػٓؽت سػب اغتڀاعتِٗ ,يكٛي٘ تعاؾت ﴿ :ځٜ ٫ٴهځًِّفٴ ايًچ٘ٴ
ڀعٵتٴِٵ﴾( ,)5أ :ٟلاتكٛا
غعٳٗٳا﴾(ٚ ,)4قٛي٘ ﴿ :لځاتٻكڂٛا ايډً٘ٳ َٳا اغٵتٳ ځ
ٳْفڃػاڄ إڇ٫ډ ٚٴ ٵ
اهلل سل تكات٘ َا اغتڀعتِٖٚ ,صا أقٛب(.)6
ٚا٫غتڀاع ٖٞ ١اغتفعاٍ َٔ ايڀاعٚ ,١تعي ايكسض ٠ايتاَ ١اييت
ظتب عٓسٖا قسٚض ايفعٌ(ٚ .)1ا٫غتڀاع ١غبب أ ٚؾطيت وت ايتهًٝف
( )1سكرة المائدة ,اآلية .6

( )2سكرة التكبة ,اآلية .91

( )3سكرة البقرة ,اآلية .185

( )4سكرة البقرة ,اآلية .286

( )5سكرة التغابف ,اآلية .16

( )6تفسير القرطبي (.)4/157
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ايؿطع ,ٞنُا قاٍ ايؿاطيب( :ثبت وت ا٭ق ٍٛإٔ ؾطيت ايتهًٝف أٚ
غبب٘ ايكسض ٠عً ٢انتهًف ب٘ ,لُا  ٫قسض ٠يًُهًف عًٜ ٫ ٘ٝكض
هًډف
ايتهًٝف ب٘ ؾطعاڄٚ ,إٕ داظ عك٬ڄ)(ٚ .)2قاٍ إَاّ اذتطَؽتٜ( :ٴ ځ
انتڂ ٳتُهِّٔ ٜٚكع ايتهًٝف بانتڂ ٵُهٔ)(.)3
َ َٔٚكاقس ا٫غتڀاع ١وت ايتهًٝف ايتدفٝف عٔ انتهًفؽت
ٚحتكٝل زٚاّ اَ٫تجاٍ ٚتك ١ٜٛايع٬ق ١اٱْػاْ.)4(١ٝ
 /2ؾطع ١ٝايطخل ٚايتدفٝف ٚايطلت ١بانتػٓؽت َطاعا ٠يٌتطٚلِٗ
ارتاقٖٚ ,١صا ايتدفٝف وت ا٭َٛض ايتعبسٜ ١ٜأخص عس ٠أْٛا :
ا٭ :ٍٚختفٝف إبساٍ; نإبساٍ انتػٔٸ ايٛنٚ ٤ٛايغػٌ بايت ُِٝعٓس
عذع ٙعٔ َباؾط ٠ايٛن ٤ٛأ ٚايغػٌٚ .إبساٍ ايكٝاّ بايكعٛز وت ايك,٠٬
ذتسٜح( :قٌ قاُ٥اڄ لإٕ مل تػتڀع لكاعسڄا لإٕ مل تػتڀع لعً٢
دٓب)(ٚ .)5إبساٍ ايكٝاّ باٱطعاّ ,نُا وت قٛي٘ تعاؾتٚ ﴿ :ٳ ٳعًځ ٢ايډصٹٜٔٳ
طعٳاّٴ َٹػٵهٹؽتڈ﴾(.)6
ٴٜڀٹٝكڂْٛٳ٘ٴ لٹسٵٜٳ١څ ځ

( )1التعريفات ,الجرجاني (.)1/35
( )2المكافقات (.)1/411

( )3البرىاف في أصكؿ الفقو (.)115/1
( )4تأصيؿ االستطاعة في ضكء مقاصد الشريعة ,محمد رفيع (.)132/1

( (5حديث عمراف بف حصيف ,ركاه البخارم في صحيحو ( )1/376ح( ,)1166أبك داكد
في سننو ( )1/251ح( ,)952الدارقطني في سننو ( )1/381ح(.)3

( )6سكرة البقرة ,اآلية .184
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ايجاْ :ٞختفٝف تكسٚ ;ِٜشيو نإٔ ظتُع انتػٔٸ ايعادع بؽت ايك٬تؽت;
بتكس ِٜايعكط َع ايٌتٗط أ ٚايعؿاَ ٤ع انتغطب أ ٚتأخرلٖا عً٢
ايعهؼ.
ايجايح :ختفٝف إغكايت نإغكايت ارتطٚز يًذُع ١أ ٚادتُاع,١
ذتسٜح َٔ( :زلع انتٓاز ٟلًِ قتٓع٘ َٔ اتباع٘ عصض ,قايٛاَٚ :ا ايعصض؟
قاٍ :خٛف أَ ٚط

مل تٴكبٌ َٓ٘ ايك ٠٬اييت قًٚ .)1()٢إغكايت اذتر

أ ٚايعُط ٠ببسْ٘ ٚدٛاظ ايٓٝاب ١لُٗٝا ,لعٔ ايفهٌ بٔ ايعباؽ ضن ٞاهلل
عُٓٗا( :إٔ اَطأ َٔ ٠خٳ ٵجعٳِ قايتٜ :ا ضغ ٍٛاهلل ,إٕٸ أب ٞؾٝذ نبرل
عً ٘ٝلطٜه ١اهلل وت اذترٸٜ ٫ ٖٛٚ ,ػتڀٝع إٔ ٜػت ٟٛعًً ٢تٗط بعرل,ٙ
لكاٍ شلا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ :لشذٸ ٞعٓ٘)(ٚ .)2إغكايت ادتٗاز نتا
ب٘ َٔ ايهعف ٚايعذع أ ٚحتكل انتؿك ١انتعتدل ٠ؾطعاڄ َٔ ايكٝاّ بانتأَٛض
ب٘.
ايطابع :ختفٝف تأخرل نتأخرل ايكٚ ٠٬تأخرل قٝاّ ضَهإ ,يكٛي٘
خطٳ﴾(.)3
غ ځفطڈ ځلعٹسٻ٠څ َٿٔٵ أځٜٻاّڈ أڂ ٳ
تعاؾت ﴿:لځُٳٔ نځإٳ َٹٓهڂِ ٻَطڇٜهاڄ أځٚٵ ٳعًځ ٢ٳ

( )1حديث ابف عباس ,ركاه أبك داكد في سننو ( )1/151ح( ,)551الدارقطني في سننو
( )1/421ح( ,)6الحاكـ في مستدركو ( )1/373ح(.)896

( )2حديث الفضؿ بف عباس ,ركاه البخارم في صحيحو ( )4/1598ح( ,)4138مسمـ في
صحيحو ( )2/974ح( ,)1335ابف ماجو في سننو ( )2/971ح( ,)2917ابف حنبؿ في
مسنده ( )1/213ح(.)1822
( )3سكرة البقرة ,اآلية .184
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ارتاَؼ :ختفٝف تٓكٝل ,نإْكام ٖ ١٦ٝلعٌ ايك َٔ ٠٬إٔ تهٕٛ
ناًَ ,١لٜ ٬هًف إٔ ٜطنع أٜ ٚػذس أٜ ٚكف بكٛض ٠تًشك٘ َعٗا
َؿك ١بايغ.١
ايػازؽ :ختفٝف ضلتٚ ;١شيو نتدفٝف اٱَاّ وت ق٬ت٘ َطاعا٠
يٌتطف ايهبرل ٚغرل ,ٙذتسٜح( :إشا قً ٢أسسنِ يًٓاؽ لًٝدفف
لإٕ ل ِٗٝايهعٝف ٚايػكٚ ِٝايهبرلٚ ,إشا قً ٢يٓفػ٘ لًٝڀَ ٍٛا
ؾا.)1()٤
ٚيكس عاتب ضغ ٍٛاهلل عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػَ ّ٬عاش بٔ دبٌ شات
 ,ّٜٛنتا قًچ ٢إَاَٶا لأطاٍ لؿل عً ٢انتأََٛؽت ,عاتب٘ بكٛيٜ٘( :ا َعاش:
ځألځتٻإٷ أْت؟! – قاشلا ث٬ثاڄ -لً ٫ٛقًچٝت بػبٸض اغِ ضبو ٚايؿٸُؼ
ٚنشاٖا ٚايًچ ٌٝإشا ٜغؿ ,٢لإْ٘ ٜكًچٚ ٞضا٤ى ايهبرل ٚايهعٝف ٚشٚ
اذتاد.)2()١
ٚنايتدفٝف بعسّ ايكتٌ وت ادتٗاز ,ذتسٜح( :نإ ايٓيب إشا بعح
دٝؿاڄ أ ٚغط ,١ٜزعا قاسبِٗ لأَط ٙبتك ٣ٛاهللٚ ,ؿتٔ َع٘ َٔ
انتػًُؽت خرلٶا ,ثِ قاٍ :اغعٚا باغِ اهلل ٚوت غب ٌٝاهلل; قاتًٛا َٔ

(  )1حديث أبي ىريرة ,ركاه أبك داكد في سننو ( )1/211ح( ,)794النسائي في سننو
( )2/94ح( ,)823ابف حنبؿ في مسنده ( )2/486ح(.)11311

( )2حديث جابر بف عبد ا﵀ ,ركاه مسمـ في صحيحو ( )1/341ح( ,)465البييقي في سننو
الكبرل ( )3/112ح( ,)5133الطبراني في معجمو األكسط ( )7/233ح(.)7363
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نفط باهلل ٫ ,تغًٛا  ٫ٚتغسضٚا  ٫ٚـتجًٛا  ٫ٚتكتًٛا ٚيٝساڄ  ٫ٚؾٝدا
نبرلاڄ)(.)1
ٚنُا ٜطخل يًؿٝذ ايهبرل وت ايػٔ ايكبًٚ ١انتباؾط ٖٛٚ ٠قا,ِ٥
خب٬ف ايؿاب ,لف ٞاذتسٜح( :غ ٌ٦عٔ ايكبً ١يًكا ,ِ٥لأضخل لٗٝا
يًؿٝذ ٚنطٖٗا يًؿاب)(.)2
ٜٚطخل يًُطأ ٠ايعذٛظ ايكاعس وت تطى اذتذاب ايؿطعٞ
انتفطٚ

عً ٢ايؿاب ,١نُا قٛي٘ تعاؾتٚ﴿ :ٳايڃكځٛٳاعٹسٴ َٹٔٳ ايٓٿػٳا ٤ايًډاتٹ ٞيځا

هعٵٔٳ ثٹٝٳابٳٗٴٔٻ غځ ٵٝطٳ َٴتٳ ٳبطٿدٳاتٺ ٹبعڇٜٓٳ١ٺ
ٳٜطٵدٴٕٛٳ ْٹهځاساڄ ځلًځٝٵؼٳ ٳعًځٝٵٗڇٔٻ دٴٓٳاحٷ أځٕ ٜٳ ٳ
ٚٳأځٕ ٜٳػٵ ٳتعٵ ٹففڃٔٳ خٳ ٵٝطٷ يډٗٴٔٻ ٚٳايډً٘ٴ غٳُٹٝعٷ ٳعًٹِٝٷ﴾(ٚ .)3انتعٓ :٢إٕ ايٓػا ٤ايًٛاتٞ
ندلٕٚ ,اْكڀع اذتٝ

عٓٗٔ٦ٜٚ ,ػٔ َٔ ايٛيسٚ ,مل ٜبل شلٔ ضغب ١وت

ايتعٚز ,ل ٬إثِ عً ٫ٚ ٔٗٝسطز إٔ غتففٔ وت َ٬بػٗٔ ٚغتًعٔ ثٝابٗٔ
ايٌتاٖط.)4(٠
نُا ٜطخل شلُا عٓس ايعذع ٚعسّ ايكسض ٠بأعُاٍ ايڀٗاض٠
نا٫غتٓذاٚ ٤سًل ايعاْٚ ١غرلٖا إباس ١ايٌٓتط إؾت ستٌ ايعٛض َٔ ٠قبٌ
غرلُٖا ايكاُ٥ؽت بأَط ضعاٜتُٗاٚ .نٌ شيو بٓا ٤عً ٢قاعس ٠انتؿك١
جتًب ايتٝػرل.
(  )1حديث سميماف بف بريدة عف أبيو ,ركاه الطبراني في معجمو األكسط
()2/116ح(.)1431

( )2حديث عبد ا﵀ بف عباس ,ركاه مالؾ في المكطأ ( )1/293ح( ,)648البييقي في سننو
الكبرل ( )4/232ح( ,)7876ابف ماجو في سننو ( )1/539ح(.)1688

( )3سكرة النكر ,اآلية .61

( )4التفسير المنير ,الزحيمي (.)18/296
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ارتاـت:١
اذتُس هلل ايص ٟبٓعُت٘ تتِ ايكاذتاتٚ ,ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً٢
أؾطف انتدًٛقات ,ستُس بٔ عبس اهلل ٚعً ٢هي٘ ٚقشب٘ ايػازات,
ٚبعس:
ٜؿهٌ انتػٓٸ ٕٛؾطعت ١شات أُٖ ١ٝنبرل ٠وت تطنٝب ١ابتُع
انتػًِ ٚغرلٚ ,ٙايكاض ٨ٱسكا٤اتِٗ سسٜجاڄ ٜؿعط تذِ ايتعاٜس
ٚايتٓاَ ٞوت أعسازِٖٖٚ ,صا أَط ٜؿغٌ باٍ ايهجرل َٔ انتٗتُؽت بٗصٙ
ايكه ١ٝوت ًتٌ اْ٫فتاح ايجكاوت ٚا٭خ٬ق َٔٚ ,ٞخ ٍ٬ايڀٛاف سٍٛ
َفطزات ٖصا ايبشح ٚايٛقٛف عً ٢أبعاز ,ٙظتسض ب ٞإٔ أشنط أِٖ
ْتا٥ذ٘ ٚتٛقٝات٘.

ايٓتا٥ر:
ْصنط بعهاڄ َٓٗا وت ايٓكايت ايتاي:١ٝ
 انتػٔٸ يغٜ ١طاز ب٘ َٔ بً ايهبٳط وت ايػٔ َٔ ايطداٍ ٚايٓػا ٤نصٟ
ايؿٝبٚ ١ايؿٝذ ٚايعذٛظ ٚايهٌٗ ٚاشلځطڇّ ٚانتعُٸط.
 انتػٔٸ اقڀ٬ساڄ ٖ َٔ ٛبً َطسً َٔ ١ايعُط دعًت٘ عادعاڄ ٜ ٫ػتڀٝع
ايعٌُ  ٫ٚايكٝاّ بٛادبات ْفػ٘ له٬ڄ عٔ سكٛم غرل ,ٙنايتهايٝف
ايؿطعٚ ١ٝايعطلٚ ١ٝضتٖٛا.
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 ا٭غط ٖٞ ٠انتػ ٍٚ٪ا٭ ٍٚعٔ ضعا ١ٜانتػٓؽت ,لإٕ مل تكِ بٛادبٗا,
لانتػٚ٪ي ١ٝـتتس إؾت أٚغع ْڀام يتؿٌُ ابتُع ٚايسٚيٚ ١ا٭َٚ ,١شيو
يؿس ٠اٖتُاّ ايؿطٜعٚ ١سطقٗا بكه ١ٝنباض ايػٔ.
َ كاقس انتػٓؽت ٖ ٞايغاٜات ٚاذتٹهِ اييت ٚنعٗا ايؿاض عٓس نٌ
سل أ ٚسهِ َٔ أسهاَٗا َطاعا ٠نتكًش ١انتػٓؽت.
 َٔ سكٛم انتػٓؽت وت اٱغ :ّ٬سل اذتٝا ٠ايهطقتٚ ,١سل ـتاّ
ايهفاٚ ,١ٜسل ايتٛقرل ٚا٫سذلاّٚ ,سل ايطلل ٚاٱنطاّٚ ,سل
ايطعاٚ ١ٜاٖ٫تُاّٚ ,سل ايتكس ِٜوت ٚد ٙٛاٯزاب ٚاٱنطاّ عاَ,١
ناٱَاَٚ ١ايهٚ ّ٬ايؿطاب ٚايڀعاّ ٚابًؼ ٚايسخٚ ,ٍٛسل
ايتدفٝف عِٓٗ وت ا٭سهاّ ٚايفتا ٣ٚايؿطع ,١ٝنا٭َٛض ايتعبس١ٜ
ٚغرلٖا.
 تعتدل ضعا ١ٜانتػٓؽت َٔ أدٌ ايعبازات ٚا٭عُاٍ اٱْػاْ ١ٝايؿطٜف١
اييت ٜٴتكطب بٗا إؾت اهلل تباضى ٚتعاؾت.
ٜ ػتشل انتػٓ ٕٛايطعا ١ٜايتاَ ١بهال ١أْٛاعٗا ايسٚ ١ٜٝٓايكش١ٝ
ٚايٓفػٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜايجكالٚ ,١ٝغرلٖا.
ٜ دلظ زٚض َكاقس ايؿطٜع َٔ ١ضعا ١ٜانتػٓؽت وت َككس ايتٝػرل ٚضلع
اذتطزٚ ,شيو َٔ خ ٍ٬ايتهًٝف سػب ا٫غتڀاعٚ ١ؾطع ١ٝايطخل
ٚايتدفٝف ٚايطلت ١بِٗ وت كتً َٔ ١أسهاّ ايؿط اذتٓٝف.

ايتٛقٝات:
اضتأٜت إٔ أٚق ٞبا٭َٛض اٯت:١ٝ
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 تأق ٌٝانتفاٖٚ ِٝايتٛدٗٝات اييت حت ٸ عً ٢بطٸ ايٛايسٚ ٜٔتٛقرل
انتػٓؽت.
 أُٖ ١ٝايتجكٝف ٚايتٛع ١ٝاٱعٚ ١َٝ٬زٚضٖا وت ضعا ١ٜانتػٓؽت ٚلتا١ٜ
سكٛقِٗ.
 بح ثكال ١انتػٓؽت ٚعٌتَُ ١هاْتِٗ ٚتٛقرلِٖ يس ٣ايٓـ ٤انتػًِ وت
انتطاسٌ ايتعً ١ُٝٝانتدتًفٚ ,١تهُؽت َٓاٖر نًٝات ايڀب ٚايعًّٛ
ايكش ١ٝطب انتػٓؽت ,يتأَٖ ٌٝتدككؽت عًُٝاڄ وت ٖصا اباٍ.
 أٖٝب بسٚض ايسع ٠ٛاٱغٚ ١َٝ٬ايسعا ٠وت تطغٝذ َعاْ ٞاٱغّ٬
ايعٌتٚ ١ُٝغطؽ ايٛع ٞبأُٖ ١ٝضعا ١ٜانتػٓؽت وت ايؿطٜع ١اٱغ١َٝ٬
َٚكاقسٖا.
 تععٜع زٚض ا٭غط ٠وت ضعا ١ٜألطازٖا انتػٓؽتٚ ,حتفٝعِٖ أزبٝاڄ َٚازٜاڄ
َٚعٜٓٛاڄ.
 أٖٝب بأثطٜا ٤انتػًُؽت ٚأٌٖ ايدل ٚاٱسػإ عً ٢ايعٌُ وت إْؿا٤
أٚقاف خاق ١بانتػٓؽت ٚضعاٜتِٗ.
 أٚد٘ إؾت أُٖ ١ٝزٚض نباض ايػٔ انتتدككؽت وت تكس ِٜا٫غتؿاضات
ٚارتدلات ٚايٓكا٥ض انتتعًك ١بايتدكل ,بغ ١ٝا٫غتفازَٗٓ ٠ا وت تڀٜٛط
ايعٌُ ٚتطق ١ٝا٭زا.٤
 ايتٛع ١ٝانتػتساَ ١خبڀٛض ٠انتدسضات ٚارتُط ٚايتسخؽت عً ٢قش١
ايٓاؽ عاَٚ ١انتػٓؽت خاق.١
 أٖٝب بايباسجؽت بإدطاَ ٤عٜس َٔ ايسضاغات اييت شلا قً ١بكه١ٝ
ايؿٝدٛخٚ ١نباض ايػٔ ٚخاق ١ايذلنٝع عً ٢ادتٛاْب ايتأق١ًٝٝ
ٚايتڀبٝكٚ ١ٝاييت شلا تَ٬ؼ َع ايٛاقع.
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 أنِ قٛت ٞيًصٜٓ ٜٔاؾس ٕٚبإْؿا ٤زتًؼ أعً ٢يطعا ١ٜانتػٓؽت ٜٗتِ
بهال ١قهاٜاِٖ  ,َُِٖٗٛٚ٭دٌ إعڀا ٤أفتٛشز إغ َٞ٬يًغطب
عتتص ٣ب٘ وت اٱسػإ ٚاٱْػاْ.١ٝ
ثبت انتكازض ٚانتطادع:
.1

ايكطهٕ ايهط.ِٜ

.2

ا٭زب انتفطز ,أب ٛعبس اهلل ستُس ايبداض ,ٟحتكٝل ستُس ل٪از
عبس ايباق ,ٞزاض ايبؿا٥ط اٱغ ,١َٝ٬برلٚت ,يت,3
.ّ1989/ٙ1409

.3

أضقاّ ٚسكا٥ل عٔ انتػٓؽت وت ايعامل ,طًعت لتع ٠ايٛظْ٘ٚ ,ظاض٠
ايعٌُ ٚايؿ ٕٚ٪ا٫دتُاع ١ٝايػعٛز.ّ2000/ٙ1420,١ٜ

.4

أغاؽ ايب٬غ ,١أب ٛايكاغِ ايعشتؿط ,ٟزاض قازض ,برلٚت.

.5

ا٫دتٗاز انتكاقس ;ٟسذٝت٘ ..نٛابڀ٘ ..زتا٫ت٘ ,زْٛ .ض ايس ٜٔبٔ
شتتاض ارتازَ ,ٞنتاب ا٭َ ,١قڀطٚ ,ظاض ٠ا٭ٚقاف ٚايؿٕٚ٪
اٱغ ,١َٝ٬ايعسز.65

.6

إسٝا ٤عً ّٛايس ,ٜٔأب ٛساَس ايغعاي ,ٞحتكٝل غٝس إبطاٖ ,ِٝزاض
اذتسٜح ,ايكاٖط ,٠يت.ٙ1412 ,1

.7

اٱْػإ بؽت انتازٚ ١ٜاٱغ ,ّ٬ستُس قڀب ,زاض ايؿطٚم ,يت ,7
ٖ1402ذ.

.8

ايدلٖإ وت أق ٍٛايفك٘ ,إَاّ اذتطَؽت ادتٜٛي ,حتكٝل ز .عبس
ايعٌت ِٝايسٜب ,طبع عًْ ٢فك ١أَرل زٚي ١قڀط ,ايؿٝذ خًٝف ١بٔ
لتس هٍ ثاْ ,ٞايڀبع ١ا٭ٚؾت.ٙ1399 ,
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.9

تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ ,ايعبٝس ,ٟانتڀبع ١ارترل,١ٜ
ايكاٖط ,٠يتٖ1306 ,1ذ.

 .10تفػرل انتطاغ ,ٞايؿٝذ ألتس َكڀف ٢انتطاغ ,ٞؾطنَ ١هتب١
َٚڀبعَ ١كڀف ٢ايباب ٞاذتًيب ٚأ٫ٚز ٙؿتكط.
 .11ايتفػرل انتٓرل وت ايعكٝسٚ ٠ايؿطٜعٚ ١انتٓٗر ,زٖٚ .ب ١بٔ َكڀف٢
ايعس ,ًٞٝزاض ايفهط انتعاقط ,زَؿل ,يتٖ1418 ,2ذ.
 .12ايتفػرل ايٛانض ,ز .ستُس ستُٛز سذاظ ,ٟزاض ادت ٌٝادتسٜس.
 .13ادتاَع ايكشٝض ,أب ٛعبس اهلل ستُس ايبداض ,ٟحتكٝل ز.
َكڀف ٢زٜب ايبغا ,زاض ابٔ نجرل ,برلٚت ,يت,3
.ّ1987/ٙ1407
 .14داَع ايعًٚ ّٛاذتهِ ,ابٔ ضدب٪َ ,غػ ١ايطغاي,١
برلٚتٖ1412,ذ.
 .15ادتاَع ٭سهاّ ايكطهٕ ,أب ٛعبس اهلل ستُس ايكططيب ,حتكٝل
زلرل ايبداض ,ٟزاض عامل ايهتب ,ايطٜا  ,ايػعٛزٖ1423 ١ٜذ/
.ّ2003
 .16سكٛم نباض ايػٔ وت اٱغ ,ّ٬عبس ايطظام بٔ عبس احملػٔ
ايبسضَ ,هتب ١انتًو لٗس ايٛطٓ ,١ٝايطٜا  ,يت,1
.ّ2011/ٙ1432
 .17اذتُا ١ٜا٫دتُاع ١ٝيهباض ايػٔ ,ز .عبس ايععٜع عً ٞايغطٜبٚ ,
زْ .اقط بٔ قاحل ايعٛزَ ,طنع ايسضاغات ٚايبشٛخ ,داَع١
ْاٜف ايعطب ١ٝيًعً ّٛا٭َٓ ,١ٝايطٜا .ّ2007/ٙ1428 ,
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 .18ارتسَ ١ا٫دتُاعَ ١ٝع ايف٦ات ارتاق" ١ايؿٝدٛخٚ ١انتػٓؽت" ,ز.
عبس ايفتاح عجُإ ,ز .عً ٢ايس ٜٔايػٝسَ ,هتب ١عؽت سلؼ,
ايكاٖط.ّ1997 ,٠
 .19ضعا ١ٜايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يًهعفا ,٤ستُس َػعس
ٜاقٛت,

َٛقع

ْيب

ايطلت,١

عً٢

ايؿبه١

ايعٓهبٛت.www.nabialrahma.com,١ٝ
 .20ضعا ١ٜانتػٓؽت وت اٱغ ,ّ٬عبس اهلل بٔ ْاقط ايػسسإَ ,هتب١
ايعبٝهإ ,ايطٜا  ,يت.ّ1998/ٙ1418 ,1
 .21غًػً ١ا٭سازٜح ايكشٝشْ ,١اقط ايس ٜٔا٭يباَْ ,ٞهتب١
انتعاضف ,ايطٜا  ,ايڀبع ١ادتسٜس ,٠غٖٓ1415 ١ذ.
 .22غٓٔ ابٔ َاد٘ ,أب ٛعبس اهلل ايكعٜٚي ,حتكٝل ستُس ل٪از عبس
ايباق ,ٞزاض ايفهط ,برلٚت.
 .23غٓٔ أب ٞزاٚز ,غًُٝإ ايػذػتاْ ,ٞحتكٝل ستُس ست ٞٝايسٜٔ
عبس اذتُٝس ,زاض ايفهط.
 .24غٓٔ ايبٗٝك ٞايهدل ,٣أب ٛبهط ألتس ايبٗٝك ,ٞحتكٝل ستُس
عبس ايكازض عڀاَ ,هتب ١زاض ايباظَ ,ه ١انتهطَ,١
.ّ1994/ٙ1414
 .25غٓٔ ايذلَص ,ٟأب ٛعٝػ ٢ستُس ايذلَص ,ٟحتكٝل ألتس ستُس
ؾانط ٚهخط ,ٜٔزاض إسٝا ٤ايذلاخ ايعطب ,ٞبرلٚت.
 .26غٓٔ ايساضقڀي ,أب ٛاذتػٔ عً ٞايساضقڀي ,حتكٝل ايػٝس عبس
اهلل انتسْ ,ٞزاض انتعطل ,١برلٚت .ّ1966/ٙ1386
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 .27ايػٓٔ ايهدل ,٣أب ٛعبس ايطلتٔ ألتس ايٓػا ,ٞ٥حتكٝل ز.عبس
ايغفاض غًُٝإ ,ز .غٝس سػٔ ,زاض ايهتب ايعًُ ,١ٝبرلٚت,
يت.ّ1991/ٙ1411,1
 .28ايؿاطيب َٚكاقس ايؿطٜع ,١لتاز ايعبٝس ,ٟزاض قتٝب ,١يت,1
ٖ1412ذ.ّ1992/
 .29ؾطح ايٓ ٟٚٛعً ٢قشٝض َػًِ ,أب ٛظنطٜا عت ٞايٓ ,ٟٚٛحتكٝل
ايؿٝذ خً ٌٝؾٝشا ,زاض انتعطل ,١برلٚت ,يتٖ1415 ,2ذ.ّ1995/
 .30ايكشاح "تاز ايًغٚ ١قشاح ايعطب ,"١ٝإزلاع ٌٝبٔ لتاز
ادتٖٛط ,ٟحتكٝل ؾٗاب ايس ٜٔعُط ,ٚزاض ايفهط ,برلٚت,
يتٖ1418 ,1ذ.ّ1999/
 .31قشٝض ابٔ سبإ بذلتٝب ابٔ بًبإ ,أب ٛسامت ستُس بٔ ايتُ,ُٞٝ
حتكٝل ؾعٝب ا٭ضْاٚ٩يت٪َ ,غػ ١ايطغاي ,١برلٚت ,يت,2
.ّ1993/ٙ1414
 .32قشٝض َػًِ ,أب ٛاذتػؽت َػًِ ايٓٝػابٛض ,ٟحتكٝل ستُس
ل٪از عبس ايباق ,ٞزاض إسٝا ٤ايذلاخ ايعطب ,ٞبرلٚت.
 .33لتض ايباض ٟبؿطح قشٝض ايبداض ,ٟابٔ سذط ايعػك ,ْٞ٬زاض
ايطٜإ ,ايكاٖط.٠
 .34ايفك٘ اٱغٚ َٞ٬أزيتٖ٘ٚ ,ب ١ايعس ,ًٞٝزاض ايفهط ,يت,3
ٖ1409ذ.ّ1989/
 .35وت ًت ٍ٬ايكطهٕ ,ايؿٗٝس غٝس قڀب إبطاٖ ,ِٝزاض ايؿطٚم,
ايكاٖط.٠
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 .36ايكاَٛؽ احملٝىت ,زتس ايس ٜٔايفرلٚظ أباز ,ٟزاض ايهتب
ايعًذُ ,١ٝبرلٚت ,يتٖ1415 ,1ذ.ّ1995/
 .37ايهتاب انتكٓف وت ا٭سازٜح ٚاٯثاض ,أب ٛبهط عبس اهلل بٔ أبٞ
ؾٝب ١ايهٛوت ,حتكٝل نُاٍ ٜٛغف اذتٛتَ ,هتب ١ايطؾس,
ايطٜا  ,يت.ٙ1409 ,1
 .38ايهؿاف عٔ سكا٥ل غٛاَ

ايتٓعٚ ٌٜع ٕٛٝا٭قا ٌٜٚوت ٚدٙٛ

ايتأ ,ٌٜٚايع ١َ٬داض اهلل أب ٛايكاغِ ستُٛز بٔ عُط
ايعشتؿط ,ٟزاض ايهتاب ايعطب ,ٞبرلٚتٖ1407 ,ذ.
 .39نٓع ايعُاٍ وت غٓٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭لعاٍ ,ع ٤٬ايس ٜٔعً ٞاشلٓس,ٟ
َ٪غػ ١ايطغاي ,١برلٚت.
 .40يػإ ايعطب ,ستُس بٔ ٌَٓتٛض ,زاض قازض ,برلٚت ,يت,4
.ّ1994
 .41انتػٓ ٕٛسكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ وت اٱغَ ّ٬ع بٝإ اذتُا ١ٜايٌٓتاَ١ٝ
شلِ بانتًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ,١ٜز.عبس انتٓعِ ل٪از ألتس ,ابً١
ايعطب ١ٝيًسضاغات ا٭َٓٚ ١ٝايتسضٜب ,داَعْ ١اٜف ايعطب ١ٝيًعًّٛ
ا٭َٓ ,١ٝايطٜا  ,ايعسز  ,35يػٖٓ1424 ١ذ.
 .42شتتاض ايكشاح ,ايطاظ ,ٟزاض قازض ,برلٚتٖ1409 ,ذ.
 .43انتػتسضى عً ٢ايكشٝشؽت ,أب ٛعبس اهلل ستُس اذتانِ
ايٓٝػابٛض ,ٟحتكٝل َكڀف ٢عبس ايكازض عڀا ,زاض ايهتب
ايعًُ ,١ٝبرلٚت ,يت.ّ1990/ٙ1411 ,1
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َ .44ػٓس اٱَاّ ألتس بٔ سٓبٌ ,أب ٛعبس اهلل ألتس ايؿٝباْ,ٞ
َ٪غػ ١قططبَ ,١كط.
َ .45ؿه٬ت ايتكسّ وت ايػٔ وت ( ايتكسّ وت ايػٔ زضاغ ١ادتُاع١ٝ
ْفػ ,١ٝحتطٜط ععت إزلاع ,)ٌٝنُاٍ أغا ,زاض ايكًِ ,برلٚت,
.ٙ1404
 .46انتكباح انتٓرل وت غطٜب ايؿطح ايهبرل يًطالع ,ٞألتس بٔ ستُس
انتكط ٟايف ,َٞٛٝبرلٚت ,يبٓإ ,زاض ايهتب ايعًُ ,١ٝيت,1
.ّ1994
 .47انتكٓف ,أب ٛبهط عبس ايطظام ايكٓعاْ ,ٞانتهتب اٱغ,َٞ٬
حتكٝل سبٝب ايطلتٔ ا٭عٌتُ ,ٞبرلٚت ,يت.ٙ1403 ,2
 .48انتعذِ ا٭ٚغىت ,أب ٛايكاغِ غًُٝإ ايڀدلاْ ,ٞحتكٝل ز .طاضم
بٔ عٛ

اهللٚ ,ز .عبس احملػٔ اذتػٝي ,زاض اذتطَؽت,

ايكاٖط.ٙ1415 ,٠
 .49انتعذِ ايهبرل ,أب ٛايكاغِ غًُٝإ ايڀدلاْ ,ٞحتكٝل لتس ٟبٔ
عبس ابٝسَ ,هتب ١ايعًٚ ّٛاذتهِ ,انتٛقٌ ,يت,2
.ّ1983/ٙ1404
َ .50عذِ َكاٜٝؼ ايًغ ,١ألتس بٔ لاضؽ ,زاض ادت,ٌٝ
برلٚتٖ1411,ذ.
َ .51كاقس ايؿطٜع ١اٱغ ,١َٝ٬ستُس ايڀاٖط بٔ عاؾٛض ,حتكٝل
ٚزضاغ ١ستُس ايڀاٖط انتٝػا ,ٟٚعُإ ,ا٭ضزٕ ,زاض ايٓفا٥ؼ,
يت.ّ2001 ,2
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َ .52كاقس ايؿطٜع ١اٱغٚ ١َٝ٬ع٬قتٗا با٭زي ١ايؿطع ,١ٝستُس
غعس بٔ ألتس بٔ َػعٛز ايٛٝب ,ٞزاض اشلذط ,٠ايطٜا  ,يت,1
يػٖٓ1418 ١ذ.ّ1998 /
َ .53كاقس ايؿطٜع ١عٓس اٱَاّ ايعع بٔ عبس ايػ ,ّ٬عُط بٔ قاحل
عُط ,عُإ ,ا٭ضزٕ ,زاض ايٓفا٥ؼ ,يت.ّ2003 ,1
َ .54كاقس ايؿطٜعَٚ ١هاضَٗا ,ع ٍ٬ايفاغ ,ٞزاض ايغطب
اٱغ ,َٞ٬يت.ّ1993 ,5
 .55انتكاقس ايعاَ ١يًؿطٜع ١اٱغٜٛ ,١َٝ٬غف ساَس ايعامل ,ايساض
ايعانت ١ٝيًهتاب اٱغ ,َٞ٬ايػعٛز ,١ٜايطٜا  ,يت,4
ٖ1415ذ.ّ1994/
 .56انتٛالكات وت أق ٍٛا٭سهاّ ,أب ٛإغشام إبطاٖ ِٝبٔ َٛغ٢
ايؿاطيب ,زاض ايهتب ايعًُ ,١ٝبرلٚت ,يبٓإ.ّ2001,
َٛ .57طأ اٱَاّ َايو ,أب ٛعبس اهلل َايو بٔ أْؼ ا٭قبش ,ٞحتكٝل
ستُس ل٪از عبس ايباق ,ٞزاض إسٝا ٤ايذلاخ ايعطبَ ,ٞكط.
َٝ .58جام ا٭غط ٠انتػًُ ,١ايًذٓ ١اٱغ ١َٝ٬ايعانت ١ٝيًُطأٚ ٠ايڀفٌ
بابًؼ

اٱغَٞ٬

ايعانتٞ

يًسع٠ٛ

ٚاٱغاث,١

يت,1

ٖ1428ذ.ّ2007/
ٌْ .59تط ١ٜانتكاقس عٓس اٱَاّ ايؿاطيب ,ألتس ايطٜػ ,ْٞٛانتعٗس
ايعانت ٞيًفهط اٱغٖ1416 ,َٞ٬ذ.ّ1995 /
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بػِ اهلل ايطلتٔ ايطسِٝ

اٯداٍ ٚانتسز ٚأثطٖا وت لك٘ ايٓهاح ٚايڀ٬م

إعساز  :ز.ستُس عً ٞطاٖط  ,أغتاش َػاعس داَع١
ايكطإ ايهطٚ ِٜايعً ّٛاٱغ , ١َٝ٬لط بٛضتػٛزإ.

انتكسَ١
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اذتُس هلل ضب ايعانتؽت ٚ ,ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢انتبعٛخ ضلت١
ٖٚسا ١ٜيًعانتؽت  ,غٝسْا ستُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢هي٘ ٚقشب٘
أكتعؽت.
تٓاٚيت وت ايبشح إٔ ايعٚاز أغاؽ ا٭غطٚ ٠زعاَتٗا  ,نُا
ٚنشت أُٖ ١ٝاٯداٍ ٚانتسز وت ايٓهاح ٚايڀ٬م  ,نُا تٓاَ ٍٚس٠
حتط ِٜارتڀب ١عً ٢ارتڀبٚ , ١خڀٛضْ ٠هاح انتتع ١يتشسٜس ايعٚاز
ؿتس ٠ستسزٚ , ٠اؾتٌُ ايبشح عً ٢اٯداٍ ٚانتسز وت تعٜٚر ايكغرل٠
ٚغٔ ايبًٛغ
تح س ٍٛأَا لُٝا ٜتعًل بايڀ٬م لساض ايبشح س ٍٛعس ٠ايڀ٬م,
َٚس ٠وت ايتڀًٝل باٱ.٤٬ٜ
أَا ارتاـت ١لكس اؾتًُت عً ٢أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات.

أُٖ ١ٝانتٛن: ٛ
تتذًچ ٢أُٖ ١ٝانتٛن ٛلُٝا : ًٜٞ
()1نذذ ٕٛايبشذذح َتعًكذاڄ بذذطني لكذذ٘ ا٭غذذطَ ٚ ٠باْٗٝذذا ايعٌتذذاّ ُٖ ٚذذا
ايٓهاح ٚايڀ٬م .
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( )2تٓذذذا ٍٚايبشذذذذح أٖذذذِٸ احملذذذذاٚض وت لكذذذذ٘ ايٓهذذذاح ٚايڀذذذذ٬م أٖٚ ٫ذذذذٛ
ستٛض(اٯداٍ ٚانتذسز)  ,لطأٜذت َػذٝؼ اذتادذ ١يبشذح ٚكتذع ٖذصَ ٙذٔ
بڀ ٕٛأَٗات نتب ايفك٘ اٱغ , َٞ٬ايكذسَٗٓ ِٜذا ٚاذتذسٜح بأغذًٛب
َبػىت ٚزقٝل .
( )3تأنذذس أُٖٝذذ ١ايبشذذح وت ًتذذٌ ٖذذص ٙانتذذتغرلات ايذذيت قتذذط بٗذذا ايعذذامل
ايَ ,ّٛٝذٔ قًذ ١ايذٛاظ ايذسٜي ْ ,ذتر عٓذ٘ دذطا ِ٥خڀذرل ٠بػذبب ارتڀبذ١
عًذذ ٢ارتڀبذذْٚ ١هذذاح انتعتذذذسات َٚ ,ذذا عذذِ ٚطذذذِ َذذٔ ايتُذذسز ايؿذذذٝعٞ
ايطاله ٞارتبٝح وت أضدذا ٤ايعذامل ا٫غذ , َٞ٬هتذا ٜػذتسع ٞايتشذصٜط
ٚبٝإ ْهاح انتتعَٚ , ١ا نجط َذٔ ايفكذس ٚايغٝذاب يذ٬ظٚاز هتذا أز ٣إؾت
انتٌتاًت ستانِ ا٫سٛاٍ ايؿدك ١ٝبڀاييب ايتفطٜل ايكها.ٞ٥

أغباب اختٝاض انتٛن: ٛ
ٖٓايو بع

ا٭غباب زعت إؾت اختٝاض ٖصا انتٛنَٗٓ ٛا:

( )1ايطغب ١لذ ٢ا٭دذط ٚايجذٛاب انتذلتذب عًذ ٢طًذب ايعًذِ ايؿذطع , ٞلذإٕ
ططٵم َجٌ ٖص ٙانتٛانٝعٚ ,ايعٓا ١ٜببٝذإ أسهاَٗذا ايؿذطع ١ٝلٝذ٘ َعْٛذ١
عً ٢ايدل ٚايتكٚ ,٣ٛشيو َٓسٚب إي ٘ٝؾطعاڄ.
( )2ا٫غذذتعازَ ٠ذذذٔ ايعًذذذِ ايٓذذالع ٚا٫غذذذتفازَ ٠ذذذٔ شيذذو ايذذذذلاخ ايعًُذذذٞ
ايذذجُؽت ايذذص ٟتطنذذ٘ يٓذذا َذذٔ غذذبكْٛا َذذٔ عًُآ٥ذذا ا٭َادذذس ٜٚ ,تشكذذل
بڀطٵم ٖصا انتٛنٌْ , ٛتطڄا نتذا ٜؿذتٌُ عًٝذ٘ َذٔ َػذاٚ ٌ٥أقذٜ ٍٛػذتفٝس
ايباسح َٔ زضاغتٗا ٚبٝاْٗا  ,يتعًك٘ بفك٘ ايٓهاح ٚايڀ٬م.

254

( )3انتػاُٖ ١ايفاعً١ڄ وت غس اذتاد ١وت انتهتب ١ايفكٗ.١ٝ
( ) 4نذذطٚض ٠كتذذع ٚتذذأيٝف ٚحتطٜذذط نذذجرلٺا َذذٔ اٯدذذاٍ ٚانتذذسز وت لكذذ٘
ايٓهذاح ٚايڀذذ٬م  ,لإْٗذذا  ٚ -إٕ تجذذت  -تٌتذذٌ َتفطقذذ ١وت ايهتذذب
ٚانتطادع ايعًُ.١ٝ
( ) 5أثط َٛن ٛايبشذح وت احملالٌتذ ١عًذ ٢ا٭عذطا

ٖٚ ,ذصا َذٔ أعٌتذِ

َكاقس ايؿطٜع ١ا٫غ.١َٝ٬
( )6سادذذ ١نذذجرل َذذٔ ايٓذذاؽ إؾت َٛنذذ ٛايبشذذح ٫ ,غٹ ذٝٻُا َذذع نجذذط٠
ٚضٚز ا٫غتفتا٤ات ٚا٫غتفػاضات عً٦ٖٝ ٢ات ايفتٚ ٣ٛايفهاٝ٥ات .
أٖساف انتٛن: ٛ
أ٫ٚڄ :زضاغذذذ ١انتػذذذا ٌ٥ايفكٗٝذذذ ١انتتعًكذذذ ١باٯدذذذاٍ ٚانتذذذسز زضاغذذذ ١تأقذذذ١ًٝٝ
لكَٗ ١ٝكاضْ. ١
ثاْٝاڄ :اغتدطاز ٚزضاغ ١انتػا ٌ٥اذتازث ١اييت َٓؿأ ارت٬ف .
 ٫ٚأزعذذذ ٞأْذذذ ٞقذذذس بًغذذذت ايهُذذذاٍ وت طذذذطح دٛاْذذذب ادتذذذس ٠وت
انتٛنٚ , ٛاغتهًُت ا٭قٛاٍ ٚا٭زيٚ ١انتٓاقؿات ٚ ,يهذٔ ٜهفذ ٞإٔ
ٜهذٖ ٕٛذصا ايبشذح يبٓذ ڄَ ١ذٔ يبٓذات اغذتهُاٍ دٛاْذب ٖذصا انتٛنذ, ٛ
ْٚكڀ ١بسا ١ٜيهٌ باسح َٚفيت وت َػأيَ َٔ ١ػا. ً٘٥
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ايسضاغات ايػابك:١
ضغِ أُٖ ١ٝانتٛنٚ ٛسادت٘ انتًشذ ١يًبشذح ٚايتٓكٝذب ايذسقٝل لإْذ٘
_سػب عًُ_ ٞمل ٜفطز وت تح َػتكٌ ظتُذع ؾذتات٘ ٜٚذٌٓتِ َػذا,ً٘٥
إ ٫إٔ بعذذ

َػذذذاَ ً٘٥تفطقذذذَٚ ١بجٛثذذذ ١وت أَٗذذذات نتذذذب أٖذذذٌ ايعًذذذِ أٚ

َٓؿذذٛضٖٓ ٠ذذا أٖٓ ٚذذاى وت ابذذ٬ت أ ٚبع ذ

انتٛاقذذع ا٫يهذلْٝٚذذ ١عًذذ٢

ايؿذذبه ١ايعٓهبٛتٝذذ( ١اْ٫ذلْذذت)ٚ .يعذذٌ ٖذذصا هتذذا ؾذذذعي نذذجرلاڄ لذذ٢
ايبشح .

َٓٗر ايبشح:
إٕ انتٓٗر ايص ٟضأٜت٘ ستككا ٭ٖساف ايبشذح َٚعٓٝذا وت إعذسازٖ ٙذٛ
انتذذٓٗر ا٫غذذتكطا,ٞ٥سٝح تتبذذع انتػذذا ٌ٥ارتاقذذ ١باٯدذذاٍ ٚانتذذسز وت لكذذ٘
ايٓهاح ٚايڀ٬م ٚا٭قٛاٍ لٗٝا ٚأزيتٗا ,ثِ انتٓٗر ايتشًًٝذ ٞايذص ٟظتُذع
ٜٚفذطم بذذؽت ا٭قذذٛاٍ ٜٛٚدذذ٘ ا٭زيذذَٚ ١ذٔ ثذذِ ٜذذطدض ٚ .يتشكٝذذل شيذذو اتبعذذت
ارتڀٛات ايتاي: ١ٝ
 /1إشا ناْت انتػأيَٛ َٔ ١انع ا٫تفذام أشنذط سهُٗذا بذسيٗٝا َ ,ذع
تٛثٝل ا٫تفام َٔ ٌَتاْ٘ انتعتدل. ٠
/2إشا ناْت انتػأيَ َٔ ١ػا ٌ٥ارت٬ف لأتبع َا :ًٜٞ
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أ -حتطٜذط ستذذٌ ارتذذ٬ف إشا ناْذذت بعذ

قذذٛض انتػذذأي ١ستذذٌ خذذ٬ف

ٚبعهٗا ستٌ اتفام.
ب -شنذذط ا٭قذذٛاٍ وت انتػذذأيٚ ١بٝذذذإ َذذٔ قذذاٍ بٗذذذا َذذٔ أٖذذٌ ايعًذذذِ ,
ٜٚه ٕٛعط

ارت٬ف سػب انتصاٖب ايفكٗ. ١ٝ

دذ -ا٫قتكاض عً ٢انتصاٖب ايفكٗ ١ٝانتعتدل.٠
 /2مل أشنط نٌ َصٖب عً ٢سسٚ ٠إفتا شنطت انتذصاٖب انتتفكذ ١عًذ٢
سهِ َػأيَ ١ع ١ٓٝل ٢قٚ ٍٛاسسٚ,أبذسأ بكذ ٍٛادتُٗذٛضٚ,إٕ مل ٜهذٔ
وت انتػذذأي ١قذذذ ٍٛيًذُٗذذذٛض ضتبذذذت ا٭قذذذٛاٍ سػذذذب تطتٝذذذب ا٭ُ٥ذذذ ١ا٭ضبعذذذ١
ايعَي.
 /4ضدعت ل ٢نٌ ق ٍٛإؾت نتب َصٖب٘ انتعتُس. ٠
 /5شنطت زي ٌٝنٌ ق ٍٛبعس شنط َٔ , ٙايهتذاب ٚايػذٓٚ ١اٱكتذا
ٚايكٝاؽٚ ,أشنط ٚد٘ ايس٫ي َٔ ١ايسي.ٌٝ
ْ /6اقؿت نٌ زي ٌٝبعس شنط,ٙإٕ ناْت ٖٓاى َٓاقؿذٚ ١ضززت عًذ٢
انتٓاقؿذ ١إٕ ٚدذذست ثذِ شنذذطت ايكذ ٍٛايذذطادض با٭زيذ ١انتعهذذسٚ ٠ايٛدذذٙٛ
انتك,١ٜٛست ٫ ٢أز ايكاض ٤ٟسا٥طا ٜ ٫سضَ ٟا ٜأخص َٚا ٜس .
/7ععٚت اٯٜات ل ٢اشلاَـ تٝح أشنط ايػٛضٚ ٠ضقِ اٯ. ١ٜ
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/8خطٸدت ا٭سازٜح بٓػذبتٗا إؾت َذٔ أخطدٗذا بذصنط ايهتذاب ٚايبذاب
ٚادتعٚ ٤ايكفشَ ١ع َ٬سٌت ١اٯت-: ٞ
أ /إٕ نذذذإ اذتذذذسٜح لذذذ ٢ايكذذذشٝشؽت أ ٚأسذذذسُٖا انتفٝذذذت
بتدطظتُٗا.
ب /إٕ مل ٜهذذٔ لذذ ٢ايكذذشٝشؽت أ ٚأسذذسُٖا خطٸدتذذ٘ عًذذ ٢نذذ٤ٛ
َا غبل َٔ نتب ايػٓ ١انتؿٗٛض. ٠
ٚ /9ثكچت ا٭قٛاٍ ٚايٓك ٍٛبععٖٚا إؾت أقشابٗا َٚكازضٖا ل ٢اشلذاَـ,
ٚلكاڄ نتا تكه ٢ب٘ انتٓٗذ ١ٝايعًُ. ١ٝ
 /10اعتٓٝت بذلادِ ا٭عٝإ انتصنٛض ٜٔوت قًب ايطغايَ, ١ا عذسا ضٚا٠
ا٭سازٜح َٔ ايكذشابٚ, ١مل أتذطدِ يًُؿذاٖرل َذٔ ا٭عذ ّ٬يغٓذاِٖ عذٔ
ايتعطٜف.
ٖٝهٌ ايبشح:
غذذأتٓاٖ ٍٚذذصا ايبشذذح ذ بعذذ ٕٛاهلل ٚتٛلٝكذذ٘ ذ ٜٚؿذذتٌُ عًذذَ ٢كسَذذ١
ٚتػع َباسح ٚخاـتٚ, ١انتباسح نُا :ًٜٞ
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انتبشح ا٭َ :ٍٚفٗ ّٛاٯداٍ ٚانتسز ٚأُٖٝتٗا .
انتبشح ايجاْ :ٞأُٖ ١ٝايٓهاح ٚايڀ٬م وت ايفك٘ اٱغ.َٞ٬
انتبشح ايجايح :انتس ٠اييت حتطّ لٗٝا ارتڀب ١عً ٢ارتڀب. ١
انتبشح ايطابع  :اٯداٍ ٚانتسز وت قٝغ ١ايعكس(ايٓهاح انت٪قت
ؿتس. )٠
انتبشح ارتاَؼ:اٯداٍ ٚانتسز وت تعٜٚر ايكغرل. ٠
انتبشح ايػازؽ  :اٯداٍ ٚانتسز وت غٔ ايبًٛغ .
انتبشح ايػابع :اٯداٍ ٚانتسز وت عس ٠ايڀ٬م .
انتبشح ايجأََ :س ٠اْتٌتاض ايعٓؽت ٚانتفكٛز .
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انتبشح ايتاغع  :ا٫داٍ ٚانتسز وت ايتڀًٝل باٱ. ٤٬ٜ
انتبشح ا٭َ :ٍٚفٗ ّٛاٯداٍ ٚانتسز ٚأُٖٝتٗا
انتڀًب ا٭ :ٍٚتعطٜف اٯداٍ ٚانتسز
أ :٫ٚتعطٜف اٯداٍ ٚانتسز يغ١ڄ:
ا٭دٌ يغ :١ستطن ١غا ١ٜايٛقت وت انتٛت ٚسً ٍٛايسٜٔ
َٚس ٠ايؿ ,٤ٞكتع٘ هداٍٚ ,ايتأد ٌٝحتسٜس ا٭دٌٚ ,اغتأدًت٘
لأدًي إؾت َس ,٠أدٌ ايؿ ٤ٞيغَ : ١ست٘ ٚٚقت٘ ايص ٟعتٌ ل, ٘ٝ
ٚاٯدً ١اٯخط َ٘ٓٚ ,٠قٛي٘ تعاؾت ٚٳ ٴ٪ٜٳخٿ ٵطنڂِٵ إڇيځ ٢أځدٳٌڈ
َٴػٳُٽ) )1(...٢
أَا انتس ٠يغ١ڄ :انتس ٠بايهِ ايغا َٔ ١ٜايعَإ ٚايدلٖ َٔ ١ايسٖط,
ٜكاٍ َس َٔ ٠ايعَإ(.)2

( )1سكرة نكح ,اآلية (.)4

( )2القامكس المحيط : ,الفيركز أبادم باب التاء ,فصػؿ المػيـ ,, 636/1 ,دار

إحيػػاء الت ػراث العربػػي ػ بيػػركت ,ط الثانيػػة1411ىػ ػ مختػػار الصػػحاح: ,

محمػػد بػػف أبػػي بكػػر ال ػرازم ,ص .618مكتػػب لبنػػاف ناشػػركف ػ بيػػركت,
1415ىػ  ,تحقيؽ :محمكد خاطر.
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 َٔٚا٭يفاًت شات ايكً ١بانتسٚ ٠ا٭دٌ ,ايٛقت أ ٚايتٛقٝت,
ٚتعطٜف٘ :إٔ ظتعٌ يًؿٚ ٤ٞقت غتتل ب٘ ٖٛٚ ,بٝإ َكساض انتسٜ ,٠كاٍ:
ٚقت ايؿٜٛ ٤ٞقت٘ إشا بٝٸٔ سس.)1(ٙ
ثاْٝا :تعطٜف اٯداٍ ٚانتسز اقڀ٬ساڄ:
ا٭دٌ اقڀ٬ساڄ ٖٞ :انتس ٠أ ٚايٛقت ايص ٟت٪ز ٟأ ٚجتب ل٘ٝ
ايعبازات َٔ قٚ ٠٬قٝاّ ٚظناٚ ٠سر َٚاٜتعًل بصيو وت غا٥ط أبٛاب
ايفك٘ َٔ ْهاح ٚط٬م ٚضت ٛشيو  ,أ ٚؿتعٓ ٢هخط ا٭دٌ ايؿطع: ٞ
ٖ ٛانتس ٠اييت سسزٖا ايؿط اذته ِٝغببا ذتهِ ؾطعٞ

()2

انتڀًب ايجاْ :ٞأُٖ ١ٝاٯداٍ ٚانتسز وت ايٓهاح ٚايڀ٬م
إشا تأٌَ ايفك ٘ٝوت لك٘ ايٓهاح ٚايڀ٬م ٜسضى ـتاَا بإٔ دٌٸ
ٖص ٙانتباسح ايفكٗ ١ٝتتعًل ؿتسز ٚأٚقات ٚهداٍ.لكس تعط

ايفكٗا٤

وت انتس ٠اييت حتطّ لٗٝا ارتڀب ١عً ٢ارتڀبٚ , ١تٓاٚيٛا سهِ اٱظتاب
( )3انظػػر لسػػاف العػػرب ,البػػف منظػػكر ,مػػادة كقػػت ,,دار صادر ػ بيػػركت ,ط,2
ب ػ ػ ػػدكف .كالنياي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي غري ػ ػ ػػب الح ػ ػ ػػديث كاألث ػ ػ ػػر :,اإلم ػ ػ ػػاـ اب ػ ػ ػػف األثي ػ ػ ػػر

الجزرم .212/1المكتبة العممية ػ بيركت1399 ,ىػػ ,تحقيػؽ :طػاىر أحمػد
الزاكم كمحمكد الطناحي.

( )2ىػػذا التعريػػؼ مػػف إنشػػاء الباحػػث كىػػك مسػػتخمص مػػف اسػػتقراء اسػػتعماالت
الفقياء في المراجع.
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ٚايكب ٍٛاشا ناْا َ٪قتؽت ٖٚ ,صا َا اقڀًض عًْ ٘ٝهاح انتتع ,١نُا
تٓا ٍٚأٌٖ ايعًِ َس ٠ايبًٛغ ٚايطنا .
أَا وت نتاب ايڀ٬م لٓذس شنط شيو ببػىت ايفكٗا ٤ايك ٍٛوت
أقٌ ٚأنجط َس ٠اذتٝ

ٚايڀٗطٚ ,أقٌ غٔ حتٝ

ل ٘ٝانتطأٚ ٠غٔ

ڀًډكځاتٴ ٜٳ ٳتطٳبٻكٵٔٳ
ايٝأؽ  ,يتعًل شيو بعس ٠ايڀ٬م قاٍ تعاؾتٚ ٳايڃُٴ ځ
بٹأځ ٵْفڂػٹٗڇٔٻ ٳثًځاثٳ١ځ ڂقطٴ٤ٚٺ ٚ )1(...قٛي٘ تعاؾتٚ ) :ٳايًډا٥ٹٜ ٞٳ٦ٹػٵٔٳ َٹٔٳ ايڃ ٳُشٹ ٝڇ
َٹٔٵ ْٹػٳا٥ٹهڂ ٵِ إڇٕڇ اضٵتٳبٵتٴِٵ لځعٹسٻتٴٗٴٔٻ ٳثًځاثٳ١ڂ ځأؾٵ ٴٗطڈ ٚٳايًډا٥ٹ ٞيځِٵ ٜٳشٹهٵٔٳ)

2

أَا ايتڀًٝل يًعٓٚ ١ايغٝب ١لُاٖ ٞانتس ٠انتكطض اْتٌتاضٖا ؾطعا ,
ٚاييت ٜٓبغ ٞتأد ٌٝايعٓؽت ٚاْتٌتاض ايغا٥ب عٔ ظٚدت٘ إيٗٝاَٚ .اٖ ٞانتس٠
طًډكڃتٴِٴ ايٓٿػٳا٤ٳ
 ٞإڇشٳا ځ
اييت ٜكع لٗٝا ايڀ٬م غٓٝا ,قاٍ تعاؾت ٜٳا أځٜټٗٳا ايٓٻبٹ ټ
ځلڀځًِّكڂٖٛٴٔٻ ٹيعٹسٻتٹٗڇٔٻ ٚٳأځسٵكٴٛا ا ڃيعٹسٻ٠ځ ٚٳاتٻكڂٛا ايًډ٘ٳ ضٳبٻهڂِٵ ...

()3

ٖٓ َٔٚا أٚز إٔ أخًل إؾت ا٭ُٖ ١ٝايكك ٣ٛنتٛن ٛايبشح ,إش
إٔ أُٖٝت٘ تٓبع َٔ زخٛي٘ وت دٌ تفاق ٌٝأبٛاب لك٘ ا٭غط ٠عًٚ ٢د٘
ايعُٚ ّٛباب ٞايٓهاح ٚايڀ٬م عًٚ ٢د٘ ارتكٛم  ,نُا بطٖٓت
شيو لُٝا تكسّ.
([)1البقرة .]228 :
([ ) 2الطبلؽ .]4 :

( )3سكرة الطبلؽ ,اآلية (.)1
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انتبشح ايجاْٞ
تعطٜف ايٓهاح ٚايڀ٬م ٚأُٖٝتُٗا وت ايفك٘ اٱغَٞ٬
انتڀًب ا٭ :ٍٚتعطٜف ايٓهاح ٚايڀ٬م
أ :٫ٚتعطٜف ايٓهاح
يًٓٿهاح َعٓا ٙيغٚ ١ؾطعاڄ ٚاقڀ٬ساڄٚ ,إيٝو بٝإ شيو َا أَهٔ:
تعطٜف ايٓهاح يغ:١
لٗ :ٛاغِ ٜكع عً ٢ايٛيتٚ ,٤عكس ايتعٜٚرٚ .ق ٌٝيًتعٜٚرْ :هاح
; ٭ْ٘ غبب ايٛيت ٤انتباح".1
ْٳهځض ٜٓهٹض "أ ٟبهػط ايهاف"ٚ ,اَطأْ ٠انض وت بي ل ٕ٬أ ٟشات
ظٚز َِٓٗٚ .ايٓٿهاح ٜه ٕٛايعكس ز ٕٚايٛيتٜ ٤كاٍْ :هشتٴ :تعٚٻدت.
ٚأْهشتٴ غرل" ٟبهِ تا ٤انتتهًِ لُٗٝا"ٚ.2قس ٚضز وت ايكطهٕ قٛي٘

 )1تيذيب المغة لؤلزىرم ( ,)113/4كعنو المساف ( )626/2مادة (نكح).
 / 2مقاييس المغة البف فارس (.)475/5
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شوځ
تعاؾت{ :سٳتٻ ٢تٳٓٵهٹضٳ ظٳٚٵداڄ غځ ٵٝطٳٙٴ} ٚٚضز ( قځا ٳٍ إڇْٿ ٞأڂضڇٜسٴ أځٕٵ أڂْٵهٹ ٳ
إڇسٵسٳ ٣ابٵٓٳتٳٞٻ ٖٳاتٳٝٵٔ). 1
َٗٓٚا ٜتهض إٔٸ ايكسض انتؿذلى بؽت تًو ايٓكٛم كتٝعاڄ ثبٛت
نٌ َٔ ايٛيتٚ ,٤عكس ايتعٜٚر ٚؾٛاٖسَٔ ٙ
ٍّ
اغتعُاٍ يفٍت ايٓٿهاح وت
ايًغ ١أنجط َٔ إٔ حتك.٢
تعطٜف ايٓٿهاح ؾطعاڄ:
ٚضٚز ايٓٿهاح وت ايؿط ٜ ,ككس ب٘  ,وت اغتعُاٍ ايكطهٕ
ٚايػٓٚ ١عطف ايكشاب , ١أَا ايتعطٜف ا٫قڀ٬س ٞلٓككس ب٘
اقڀ٬ح ايفكٗا.٤
ٚأَٻا سكٝك ١ايٓٿهاح ؾطعاڄ لك ٌٝلٗٝا أضبع ١أقٛاٍ:
ايك ٍٛا٭ٚٻٍ :أْ٘ سكٝك ١وت عكس ايتعٜٚر ز ٕٚايٛيتٖٚ.٤صا ٖ ٛايكٻشٝض
َٔ َصٖب ايؿالعٚ ١ٝاذتٓابًًٚ ١تاٖط قٓٝع بع

انتايهٜ ١ٝسٍټ عً٢

اعتُاز ٙوت انتصٖب.2
 / 1سكرة القصص االية27 :

 / 2انظر لمشافعية :شرح النككم عمى مسمـ ( ,)172/9مغني المحتاج (,)123/3كلمحنابمة :المغني
كالشرح الكبير ( ,)333/7اإلنصاؼ ( ,)4/8المبدع ( ,)3/7كشاؼ القناع ( ,)5/5شرح منتيى
اإلرادات (.)2 /3كلممالكية :شرح الزرقاني عمى المكطأ ( ,)124/3الفكاكو الدكاني ()21 /2
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 َٔٚأزيٖ ١صا ايكَ ٍٛا :ًٜٞ
أ٫ٚڄ :إٔٻ يفٍت ايٓٿهاح ؿتعٓ ٢ايتعٜٚر أنجط ٚأؾٗط اغتعُا٫ڄ وت ايكطهٕ
هشٴٛا ا٭ځٜٳاَٳَ ٢ٹٓٵهڂِٵ
ٚيػإ أٌٖ ايعطف .نُا وت قٛي٘ تعاؾتٚ{ :ٳأځْٵ ٹ
ٚٳايكٻا ٹيشٹؽتٳ َٹٔٵ عٹبٳا ٹزنڂِٵ ٚٳإڇَٳا٥ٹهڂِٵ}.1
ٚقٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ" :أٜټُا اَطأْ ٠ٳهځشت بغرل إشٕ ٚيٝٸٗا
لٓهاسٗا باطٌ -ث٬ثاڄ.2" -
ٚايٛيت ٤إْٸُا ظتٛظ بايعكس ٫ ,باٱشٕ ابطز عٓ٘ٚ .ؾٛاٖس شيو َٔ
ايكطهٕ ٚايػٓٚ ١عطف ايكشاب ١نجرلَ ٠ؿٗٛض ,3٠بٌ ق :ٌٝإْٻ٘ مل ٜطز
ايٓٿهاح وت ايكطهٕ إ ٫ؿتعٓ ٢ايتعٜٚرٚ ,يهٔ اعذل
ٜٓتك

عًٖ ٢صا أْ٘

وت َٛنعؽت َٔ ايكطهٕ ايهط:ِٜ

 / 1سكرة النكر آية رقـ.32 :
2

 /أخرجو الترمذم برقـ  1121كتاب النكاح  ,باب ما جاء ال نكاح إال بكلي
 ,كأبك داكد برقـ  1785كتاب النكاح  ,باب في الكلي  ,كابف ماجو برقـ

 1871كتاب النكاح  ,باب ال نكاح إال بكلي  ,كأحمد برقـ  . 2148كمف
3

مسند بني ىاشـ  ,بداية مسند عبد ا﵀ بف عباس .

 /انظر تكجيو ىذا االستدالؿ ليذا القكؿ في :المغني كالشرح الكبير ( ,)333/7شرح النككم (/9

 ,)172فتح البارم ( ,)113/9مغني المحتاج ( ,)123/3نيؿ األكطار ( ,)115/6شرح الزرقاني
عمى المكطأ (.)124/3

265

أٚشلُا :قٛي٘ تعاؾت{ :سٳتٻ ٢تٳٓٵهٹضٳ ظٳٚٵداڄ غځ ٵٝطٳٙٴ}  1لإٕ َعٓا ٙايٛيت ;٤بسيٌٝ
قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َ٫طأ ٠ضلاع ١ايكطًتٞٸ سؽت أضازت ايطد ٛإؾت
ظٚدٗا ا٭ ٍٚقبٌ ٚيت ٤ايجاْ -ٞقاٍ ,٫" :ست ٢تصٚق ٞعٴػٳٝٵًت٘ ٜٚصٚم
عٴػٳٝٵًتٳو".2.
ٚثاُْٗٝا :قٛي٘ تعاؾتٚ{ :ٳابٵ ٳتًڂٛا ايڃٝٳتٳاَٳ ٢سٳتٻ ٢إڇشٳا ٳبځًغٴٛا ايٓٿهځاحٳ}  ,3لإٕٻ
َعٓا ٙبًٛغ اذتًِ.
ثاْٝاڄٚ :٭ْٻ٘ ٜكض ْف ٞايٓٿهاح عٔ ايٛيت ,٤لٝكاٍٖ :صا غفاح ْ ٫هاح,
ٚقش ١ايٓف ٞزي ٌٝاباظ.
ثايجاڄ :إٔ ايٓٿهاح أسس ايًفٌتؽت ابُع عً ٢قش ١ايعكس بُٗا ,لهإ
سكٝك ١ل ٘ٝنايًفٍت اٯخط  ٖٛٚيفٍت ايتعٜٚر.1
 / 1سكرة البقرة -آية رقـ.231 :

 / 2عف عائشة رضي ا﵀ عنيا :أف امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسكؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو كسمـ فقالت :يا رسكؿ ا﵀َّ :
فبت طبلقي,
إف رفاعة طمٌقني ٌ
كاِّني نكحت بعده عبد الرحمف بف َّ
الزيًير القرظي كاَّنما معو مثؿ اليدبة,
قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :لعمِّؾ تريديف أف ترجعي إلى رفاعة؟
ال ,حتى يذكؽ عسيمتؾ كتذكقي عسيمتو" (ركاه البخارم بيذا المفظ في

جكز الطبلؽ الثبلث (361/9
كتاب الطبلؽ ,باب مف ٌ

 /3سكرة النساء -آية رقـ.6 :
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ضابعاڄٚ :٭ٕٻ ايصٖٔ ٜٓكطف إي ٘ٝعٓس اٱط٬م ٜ ٫ٚتبازض إ ٫إي ٘ٝلٗ ٛإٕ
مل ٜهٔ سكٝك ١ل ٘ٝأق٬ڄ  -أ ٟوت ايًغ -١لٗ ٛهتا ْكً٘ ايعطف.2
ايك ٍٛايجٻاْ :ٞأْٻ٘ سكٝك ١وت ايٛيت ٤ز ٕٚايعكس.
ٖٚصا َصٖب اذتٓفٚ .١ٝاختاض ٙبع

اذتٓابً ٖٛٚ ,١أسس ا٭ٚد٘ عٓس

ايؿالع.3١ٝ
ٚزيٖ ٌٝصا ايك :ٍٛإٔٻ ا٭قٌ وت اغتعُاي٘ يغ ١إْٻُا ٖ ٛوت ايٛيت,٤نُا
قاي٘ أٌٖ ايًغٚ ,١ا٭قٌ عسّ ايٓكٌ.4
ٚدا٤ت ب٘ ايػٓ ١نُا وت قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ وت بٝإ َا ٳٜشٹٌټ
يًطدٌ َٔ
اَطأت٘ اذتا" - ٥اقٓعٛا نٌٻ ؾ ٤ٞإ ٫ايٓٿهاح" .1

1

 /انظر :المغني (.)334-333/7

 / 2المغني ( ,)333/7شرح منتيى اإلرادات ( ,)2 /3كشاؼ القناع (.)5/5

 / 3انظر لمحنفية :المبسكط ( ,)1 92 /4الفتح كالعناية ( ,)187-185/3البحر الرائؽ (.)82/3
تبييف الحقائؽ (.)95/2كلمحنابمة :المغني ( ,)333/7اإلنصاؼ ( ,)4/8المبدع (.)4-3/7
كلمشافعية :شرح النككم ( ,)172/9فتح البارم ( )113/9مغني المحتاج (.)123/3

 / 4انظر :فتح القدير البف اليماـ ( ,)187-185/3المبدع ( ,)4/7كشاؼ
القناع (.)6/5
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ٚأَٻا َا ٚضز وت ايؿط ؿتعٓ ٢عكس ايتعٜٚر لًكط ١ٜٓقطلت٘ عٔ
َعٓا ٙاذتكٝكٞٿ إؾت َعٓ ٢ايتعٜٚر ندڀاب ا٭ٚيٝا ٤وت قٛي٘ تعاؾت:
{ٚأْهشٛا ا٭ٜآََ ٢هِ}.
أ ٚاؾذلايت إشِْٗ نُا وت قٛي٘ تعاؾت{ :لاْهشٖٔٛٻ بإشٕ
أًٖٗٔٻ}ٚ.2زلٿ ٞعكس ايتعٜٚر ْهاساڄ; ٭ْٻ٘ غبب ايٛيت ٤انتباح.
نٌ َٔ ايٛيتٚ ٤ايعكس .أَ ٟؿذلى
ٍّ
ايك ٍٛايجٻايح :إٔ ايٓٿهاح سكٝك ١وت
بُٗٓٝاٜٚ ,تعٝٻٔ انتككٛز َُٓٗا بايكط.١ٜٓ
 ٖٛٚق ٍٛيبع

اذتٓابً ١ق :ٌٝإْٻ٘ ًتاٖط َا ْكٌ عٔ اٱَاّ ألتس ٖٛٚ ,

أسس ا٭ٚد٘ عٓس ايؿالع١ٝ

3

قاٍ اذتالٍت4وت ايفتض ٖٛٚ" :ايصٜ ٟذلدٻض وت ٌْتطٚ ٟإٕ نإ
أنجط َا ٜػتعٌُ وت ايعكس".1
1

 /ركاه بيذا المفظ اإلماـ مسمـ عف أنس رضي ا﵀ عنو ( 211/3شرح النككم) كتاب الحيض ,باب

جكاز قراءة القرآف في حجر الحائض.
 / 2سكرة النساء آية رقـ.25 :
 / 3اإلنصاؼ ( ,)5 /8شرح منتيى اإلرادات ( ,)6 /5كشاؼ القناع ( ,)6/5شرح النككم (/9
 ,)172مغني المحتاج (.)123/3
4

 /ىك الحافظ أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقبلني  ,أبك الفضؿ
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ٚزيٖ ٌٝصا ايك ٍٛأْٻ٘ ثبت ا٫غتعُاٍ وت ايًغٚ ١ايؿٸط ؿتعٓ ٢ايٛيت٤
ٚايعكسٚ ,ا٭قٌ وت اٱط٬م اذتكٝك.2١
ايك ٍٛايطٻابع :أْٻ٘ سكٝك ١لُٗٝا َعٶا -أ َٔ ٟا٭يفاًت انتتٛاط.١٦
ٚبٗصا قاٍ بع

اذتٓابًَٚ ,١ا ْكٌ عٔ اٱَاّ ألتس عتتًُ٘ ٚعتتٌُ

ا٫ؾذلاى.3
ٚتٛدٖ ٘ٝصا ايك :ٍٛإٔٻ ايك ٍٛبايتٛاط ٪أٚؾت َٔ ايك ٍٛبا٫ؾذلاى
ٚاباظ; ٭ْٻُٗا خ٬ف ا٭قٌ.

الشافعي  ,مف أئمة العمـ كالتاريخ  .أصمو مف عسقبلف بفمسطيف  ,كلد

كتكفي بالقاىرة  ,ككاف مكلده سنة  773ىػ ككفاتو سنة  , 852كلي قضاء
مصر مرات ثـ اعتزؿ  ,صنؼ في الحديث كعمكمو مصنفات عظيمة مما

يدؿ عمى إمامتو كجبللتو في ىذا الفف  ,كمف أعظـ مصنفاتو  :فتح
البارم  ,كتقريب التيذيب  ,كاإلصابة  ,كتيذيب التيذيب كغيرىا  .انظر

في ترجمتو  :الضكء البلمع  , 283 -281 \ 9كالبدر الطالع لمشككاني

 , 259 \ 2كاألعبلـ . 178 \ 1

 / 1فتح البارم (.)113/9

 / 2انظر :فتح القدير البف اليماـ ( ,)187-185/3كالمبدع ( ,)4 /7ككشاؼ القناع (.)6/5
 / 3اإلنصاؼ ( ,)5 /8المبدع ( ,)4/7شرح منتيى اإلرادات ( ,)2 /3اإلفصاح البف ىبيرة
(.)114/2

269

ٖص ٙأِٖ ا٭قٛاٍ وت سكٝك ١ايٓٿهاح يغٚ ١ؾطعاڄ ٫ٚ ,غتف ٢إٔٻ
َٓاقؿ ١نٌٿ قَٗٓ ٍٛا ٚتطدٝض َا ٜك ٣ٛضدشاْ٘ َٓٗا تح ٜڀ ٍٛبٝاْ٘.
ٚيهٔ قتهٔ ايك ٍٛإٔٻ ٚضٚز ايٓٿهاح وت ايؿط  ٖٛ -وت داْب عكس
ايتعٜٚر أنجط ٚأؾٗطٖٚ ,صا ٚإٕ مل ٜٓف سكٝك ١اغتعُاي٘ وت ايٛيت-٤
 ,لٗ ٛأق ٣ٛأزيډ ١سكا٥ل َعاْ ٞا٭يفاًت ٚاهلل أعًِ.
ٚمثطٖ ٠صا ارت٬ف وت ايتعطٜف تٌتٗط سؽت ٜطز ايٓٿهاح وت
هشٴٛا َٳا ْٳهځضٳ
ايؿط َڀًكاڄ عٔ ايكط ١ٜٓنكٛي٘ تعاؾتٚ{ :ٳ ٫تٳٓٵ ٹ
هبٳا ٴ٩نڂِٵ}  ,1لُٔ دعٌ ايٓٿهاح سكٝك ١ؾطع ١ٝوت ايتعٜٚر مل ٜجبت
ايتشط ِٜبٛيت ٤ايعْ َٔٚ ,٢دعً٘ سكٝك ١وت ايٛيت -٤س٫٬ڄ أّ
سطاَاڄ -أثبت ب٘ ايتشط.2ِٜ
ايٓٿهاح وت اقڀ٬ح ايفكٗا.٤
أَٸا َعٓ ٢ايٓٿهاح وت اقڀ٬ح ايفكٗا -٤أ ٟوت عطلِٗ عٓس
اٱط٬م -لٗ ٛعكس ايتعٜٚر اتفاقاڄ ٚإٕ اختًفٛا وت تعطٜف٘ تبعاڄ ذتكٝك١
انتعكٛز عً.٘ٝ

 /سكرة النساء  -آية رقـ.22 :

 / 2المغني (.)333/7
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1

خ٬ق ١ايك ٍٛوت َعٓ ٢ايٓٿهاح :أْٻ٘ وت عطف ايفكٗا٫ ٤
ٜٓكطف  -عٓس اٱط٬م -إ ٫إؾت ايتعٜٚرٚ .أَٻا سكٝكت٘ وت ايًغ١
ٚايؿط لكس اختًف لٗٝا .أٖ ٛسكٝك ١وت ايٛيت ٤زتاظ وت ايتعٜٚر؟ أّ
ٍّ َُٓٗا تػب ا٫ؾذلاى؟ أ ٚايتٛاط٪؟.
عهؼ ٖصا؟ أّ سكٝك ١وت نٌ

1

ثاْٝا :تعطٜف ايڀ٬م:
تعطٜف ايڀ٬م يغ: ١

 / 1انظر تعريؼ النِّكاح في الشرع كاالصطبلح كحقيقة المعقكد عميو كالمفظ المنعقد بو في المراجع
التالية:
فتح القدير ( ,)186/3تبييف الحقائؽ ( )95/2البحر الرائؽ (.)83/3مغنى المحتاج (,)123/3
تحفة المحتاج ( )183/7نياية المحتاج ( ,)176/6شرح حدكد ابف عرفة ( .)235/1كشاؼ القناع
( ,)6/5شرح منتيى اإلرادات ( ,)2/3اإلنصاؼ ( .)6/8ككتاب الكالية في النكاح (بتصرؼ) :
عكض بف رجاء بف فريج العكفي الناشر  :عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ,المدينة المنكرة,
المممكة العربية السعكديةالطبعة  :األكلى1423 ,ىػ2112/ـ
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ايڀ٬م َ :كسض طًكت انتطأٚ ٠طًكت تڀًل ط٬قا لٗ ٞطايل .
ٜٚسٍ عً ٢ايذلى ٚايتدًٜ , ١ٝكاٍ طًل ايب٬ز أ ٟتطنٗا ٚ ,أطًل
ا٭غرل أ ٟخٜٚ . ٙ٬ػتعٌُ وت َعإ أخط ٣لٝڀًل عً ٢ايكف ٛايڀٝب
اذت , ٍ٬لٝكاٍ  ٖٛ :يو طًل أ ٟسٜٚ , ٍ٬ڀًل عً ٢ايبعس ٜ ,كاٍ :
طًل ل ٕ٬إشا تباعس ٜٚ ,ڀًل عً ٢ارتطٚز ٜ ,كاٍ  :أْت طًل َٔ ٖصا
ا٭َط أ ٟخاضز َٓ٘ . 1
ٖٚص ٙانتعاْ ٞانتصنٛض ٠إشا أَعٓا ايٌٓتط لٗٝا ٚدسْا بٗٓٝا ٚبؽت َككٛز
ايڀ٬م تطابڀا ٚانشا  ,لانتڀًل تاضى يعٚدت٘  ٖٛٚأٜها قس أسًٗا
يغرلٚ , ٙقس باعسٖا بفطاق٘ شلا ٚ ,قس خطز أٜها عٔ ايعكس ايص ٟنإ
ٜطبڀُٗا  ,لايڀ٬م قس ادتُعت لٖ ٘ٝص ٙانتعاْ ٞكتٝعا. 2
أَا تعطٜف ايڀ٬م وت ايؿط لُعٓاَ ٙتفل عً ٘ٝبؽت ايفكٗا٤
عً ٢اخت٬ف َصاٖبِٗ ٚ ,إٕ تفاٚتت أيفاًتِٗ  ,غرل إٔ بعهِٗ ٜهٝف
بع

ايكٛٝز ارتاق ١بايًفٍت .

 / 1المساف (  ) 2696 \ 4كمعجـ مقاييس المغة (  ) 421 \ 3كما بعدىا  .مادة ( طمؽ ) .
 / 2قاؿ الحافظ ابف حجر في الفتح (  ) 258 \ 9عف الطبلؽ في الشرع  ( :كىك مكافؽ لبعض
مدلكلو المغكم)
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دا ٤وت لتض ايكسٜط ٚ( :وت ايؿط ٜ -عي َعٓا ٙوت ايؿط  : -ضلع
قٝس ايٓهاح بًفٍت شتكٛم . 1).
ٚعطل٘ انتايه : ١ٝبأْ٘ قف ١سهُ ١ٝتطلع سًَ ١ٝتع ١ايعٚز بعٚدت٘
َٛدبا تهطضٖا َطتؽت يًشط َٚط ٠يص ٟضم . 2
ٚعطل٘ ايؿالعٚ ١ٝاذتٓابً : ١بأْ٘ سٌ قٝس ايٓهاح . 3
بٓا ٤عًَ ٢ا تكسّ ٜتبؽت يٓا إٔ َعٓا ٙوت ايؿط ٜٓكطف إؾت سٌ
ايكٝس انتعٓ ٖٛٚ , ٟٛوت انتطأ. ٠

 /1فتح القدير . 21 \ 3

 / 2مكاىب الجميؿ شرح مختصر الدليؿ . 18 \ 4

 / 3انظر مغني المحتاج  279 \ 3كالمغني البف قدامة . 66 \ 7
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انتڀًب ايجاْ :ٞأُٖ ١ٝايٓهاح ٚايڀ٬م وت ايفك٘ اٱغَٞ٬
إٕ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬تسٚض أسهاَٗا س ٍٛلتا ١ٜمتػ٘
أَٛض ٖٞ ,أَٗات يهٌ ا٭سهاّ ايفطعٜٚ ,١ٝػُْٗٛا بايهطٚضٜات
ارتُؼ :٢ٖٚ ,سفٍت ايس ,ٜٔسفٍت ايٓفؼ ,سفٍت ايعكٌ ,سفٍت
ايعط  ,سفٍت انتاٍ.
دا ٤ا٫غ ّ٬يًُشالٌت ١عً ٢ا٭عطا

 ٚسفٍت ايٓػٌ ٚغس باب

ايفػاز انتٛقٌ إيٗٝا  ,شيو بأْٗا َٔ ايهطٚضٜات ارتُؼ اييت دا٤ت
ايؿطٜع ١ا٫غ ١َٝ٬ذتُاٜتٗا ٚاحملالٌت ١عًٗٝا  ,لكإ ايعط

ٚلت٢

بتشسٜس هداٍ َٚسز يًٓهاح ٚايڀ٬م.
ايبشح وت لك٘ ايٓهاح ٚايڀ٬م  ,تح وت لك٘ ا٭غط ٠نُا
اضاز اهلل شلا إ تهَ ٕٛج ٬يًك ِٝانتتٛاظْٚ , ١ايًبٓ ١ا٭ٚؾت وت ابتُع ,
 ٫ٚضٜب إٔ ايعٚاز أغاؽ ا٭غطٚ ٠زعاَتٗا ٚ ,ايكاعس ٠اييت ٜكّٛ
ابتُع ايػً ِٝعًٗٝا ٚ ,إٔ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬قس عٓٝت بأَط, ٙ
أنجط َٔ عٓا ١ٜايؿطا٥ع ايػابك ١ب٘ .
بٓا ٤عًَ ٢ا غبل يٝؼ ثِ أسس إ ٖٛٚ ٫ستتاز إؾت لك٘ ايٓهاح
ٚايڀ٬مَ ,فتكط إؾت ايعًِ ب٘  ,وت ٚقت تعايت ل ٘ٝقٝشات ايتغطٜبٝؽت
ٚ ,زعا ٠ايتشًٌ ٚايفذٛض  ,يًُطٚم َٔ نٛابىت ايؿطٜعٚ , ١أسهاَٗا
 ,يٝعٝجٛا وت ا٭غط ٠انتػًُ ١ايفػاز  ,ستاٚيؽت إٔ قتطضٚا َ٪اَطتِٗ
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ٖص ٙببٗطز َٔ ايكٚ ٍٛظٜف َٔ ايهٚ , ّ٬قسم اهلل ايكاٚ( : ٌ٥ٳَٹٔٳ
ايٓٻاؽڇ َٳٔٵ ٴ ٜٵعذٹ ٴبوځ قځ ٵٛيڂ٘ٴ لٹ ٞا ڃيشٳٝٳا٠ٹ ايسټْٵٝٳا ٚٳٜٴؿٵٗڇسٴ ايًډ٘ٳ ٳعًځَ ٢ٳا لٹ ٞځقًڃبٹ٘ٹ
غعٳ ٢لٹ ٞايڃأځضٵ ڇ يٹ ٴٝفڃػٹسٳ لٹٗٝٳا ٚٳٜٴٗٵًٹوځ
ٳٖٚٴٛٳ ځأيځسټ ا ڃيدٹكٳاّڇ ٚ 0ٳإڇشٳا تٳ ٳٛيډ ٢ٳ
شطٵخٳ ٚٳايٓٻػٵٌٳ ٚٳايًډ٘ٴ ٜ ٫ٴشٹبټ ايڃفځػٳازٳ)
ا ڃي ٳ

1

انتبشح ايجايح
انتس ٠اييت حتطّ لٗٝا ارتڀب ١عً ٢ارتڀب١
ْٗ ٢ايؿاض اذته ِٝإٔ غتڀب ايطدٌ عً ٢خڀب ١أخ٘ٝ
; نتا وت شيو َٔ تٛضٜح ايعساٚات ٚ ,إثاض ٠اٱسٔ ٚ ,تأدٝر
ا٭سكاز بؽت ايٓاؽ ٚايسي ٌٝعً ٢شيو َا : ًٜٞ
ٚ -1عٔ عبس اهلل بٔ عُط  -ضن ٞاهلل عُٓٗا  -قاٍ ٢ْٗ $ :
ضغ ٍٛاهلل  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -إٔ غتڀب ايطدٌ عً ٢خڀب١
أخ , ٘ٝستٜ ٢ذلى ارتاطب قبً٘  ,أٜ ٚأشٕ ي٘ #

2

ٚ - 2عٓ٘ أٜها  ,إٔ ايٓيب  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -قاٍ ٫ $ :
غتڀب أسسنِ عً ٢خڀب ١أخٜ ٫ٚ , ٘ٝبع عً ٢بٝع أخ ٘ٝإ ٫بإشْ٘ #
1
2

1

(-البقرة)215 - 214 :

 صحيح البخارم ركاه البخارم في (الحج) باب ميؿ أىؿ الشاـ برقـ( , )1526كمسمـ في (الحج) باب مكاقيت الحج كالعمرة برقـ (. )1181
.
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ٚ - 3عٔ أبٖ ٞطٜط - ٠ضن ٞاهلل عٓ٘  -إٔ ايٓيب  -قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ  -قاٍ  ٫ $ :غتڀب ايطدٌ عً ٢خڀب ١أخ ٘ٝستٜٓ ٢هض أٚ
ٜذلى #

2

دا ٤وت بسا ١ٜابتٗسٚ (:أَا ايٛقت عٓس ا٭نجط لٗ ٛإشا ضنٔ بعهِٗ
إؾت بع

 ٫وت أ ٍٚارتڀب ١بسي ٌٝسسٜح لاطُ ١بٓت قٝؼ")ٚ3مل ٜعٔ

بصيو إشا خڀب ايطدٌ انتطأ , ٠لًِ ٜٛالكٗا أَطٚ ٙمل تطنٔ إي ٘ٝإٔ ٫
غتڀبٗا أسس.
ٚقس اغتسٍ بع

ايفكٗا ٤عً ٢إٔ حتط ِٜخڀب ١ايطدٌ عً٢

خڀب ١أخَ ٘ٝؿطٚيت ؿتس ٠سك ٍٛايذلانَ ٞع ا٭ٚ ٍٚتػُ ١ٝانتٗط $ ,
تسٜح لاطُ ١بٓت قٝؼ  ,سٝح قايت  :لًُا سًًت  َٔ -ايعس- ٠
شنطت ي٘  -يطغ ٍٛاهلل  -إٔ َعا ١ٜٚبٔ أب ٞغفٝإ ٚأبا دِٗ
خڀباْ , ٞلكاٍ ضغ ٍٛاهلل  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  : -أَا أب ٛدِٗ

1

 -صحيح البخارم ركاه اإلماـ أحمد في (مسند المدنييف) حديث عركة بف

2

 -صحيح البخارم ركاه اإلماـ أحمد في ( مسند بني ىاشـ ) بداية مسند

3

 -بداية المجتيد  -اإلماـ ابف رشد الحفيد )3 / 2(,دار ابف حزـ ػ بيركت,

مضرس برقـ ()15775

عبد ا﵀ بف عباس برقـ ( )2183

ط1416 ,1ىػ.
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لٜ ٬هع عكا ٙعٔ عاتك٘ ٚ ,أَا َعا ١ٜٚقعًٛى َ ٫اٍ ي٘  ,اْهشٞ
أغاَ ١بٔ ظٜس  ,لهطٖت٘  ,ثِ قاٍ  :اْهش ٞأغاَ , ١لٓهشت٘ .1#
ٚد٘ ايس٫ي : ١إٔ ايٓيب  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -مل ٜٓهط خڀب١
بعهِٗ عً ٢بع

 ,بٌ خڀبٗا ٭غاَ. ١

أَا إشا خڀب ا٭ٚ ٍٚأدٝب طًب٘  ,لكس أكتع ايفكٗا ٤عً ٢حتطِٜ
ارتڀب ١عً ٢خڀبت٘ وت ٖص ٙانتس , ٠لإشا خڀب ايجاْ ٞوت ٖص ٙانتسٚ ٠مل
ٜسخٌ ٚدب لػذ ارتڀب , ١لإٕ زخٌ بٗا قض ظٚاد٘ٚ ,نإ همثا

2

انتبشح ايطابع
اٯداٍ ٚانتسز وت قٝغ ١ايعكس(ايٓهاح انت٪قت ؿتس)٠
انتڀًب ا٭ :ٍٚتعطٜف ْهاح انتتعٚ ١سهُ٘ :
أ :٫ٚتعطٜف ْهاح انتتع: ١
انتتع ١يغ ١اغِ َكسض َتٸع ٚتسٚض َازت٘ عًَ ٢عٓ ٢اْ٫تفا
ٚا٫يتصاش
1

-شرح النككم عمى مسمـ  )98 / 11( -اإلماـ لمنككم ,دار إحياء التراث

2

-ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف  -اإلمام النككم , )31 / 7(,المكتب

العربي ػ بيركت ,ط1392 ,2ىػ.

اإلسبلمي ػ بيركت ,ط1415 ,2ىػ.
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تعطٜف ْهاح انتتع ١يغٚ ١ؾطعا ٚسهُ٘ :
ٚضزت نًُ " ١انتتعَٚ " ١ؿتكاتٗا وت ايكطهٕ َ 71ط , ٠وت غٛض
شتتًف ,1١ا٫غتُتا وت ايًغ ١اْ٫تفا ٚ ,نٌ َا اْتفع ب٘ لَٗ ٛتا ,
ٜكاٍ  :اغتُتع ايطدٌ بٛيسٜٚ , ٙكاٍ لَ ُٔٝات وت ظَإ ؾباب٘  :مل
ٜتُتع بؿباب٘ ٚ ,قاٍ تعاؾت وت { أشٖبتِ طٝباتهِ وت سٝاتهِ ايسْٝا
ٚاغتُتعتِ بٗا }ٜ 2عي تعذًتِ بٗاٚ .وت اذتسٜح ايؿطٜف قاٍ قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝعً ٢هي٘ ٚغًِ  " :ايسْٝا َتا ٚخرل َتاعٗا انتطأ ٠ايكاذت.3١
ٚأَا ؾطعا لإٕ يفٍت انتتعٜ ١ڀًل عً ٢ث٬ث ١أؾٝاَ -1 : ٤تع١
اذترَ -2 .تع ١ايڀ٬مَ -3 .تع ١ايٓػاَٚ4. ٤ا ُٜٓٗا َٖ " ٛتع١
ايٓػا " ٤أْ " ٚهاح انتتع" ١
لتعطٜف انتتع ١اقڀ٬ساڄ  ٖٛٚ :إٔ ٜكَ٫ ٍٛطأ ٠خاي َٔ ١ٝانتٛاْع
 :أـتتع بو َس ٠نصا.

1

 /انظر المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ لممرحكـ فؤاد عبد الباقي " باب الميـ " ص -833

1

834

2
3

 /سكرة األحقاؼ 21 /

/صحيح مسمـ ( )178 / 4باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة.

 /تحريـ المتعة في الكتاب كالسنة )4 / 1( -
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4

تعطٜف هخط :إٔ ٜك ٍٛايطدٌ َ٫طأَ : ٠تعٝي ْفػو بهصا َٔ ايسضاِٖ
َس ٠نصا  ,لتك ٍٛي٘ َ :تعتو ْفػ , ٞأٜ ٚك ٍٛشلا ايطدٌ  :اـتتع بو
أ٫ ٟبس وت ٖصا ايعكس َٔ يفٍت ايتُتع

2

ثاْٝا :سهِ ْهاح انتتع: ١
اتفل كتٝع ايفكٗا ٤عً ٢إٔ اٱظتاب ٚايكب ٍٛضنٔ َٔ أضنإ
عكس ايعٚازٜ ٫ ,تِ ٖصا ايعكس إ ٫بُٗا.3
ظتب إٔ ته ٕٛقٝغ ١اٱظتاب ٚايكب٪َ ٍٛبس ٠غرل َ٪قت :١لإٕ
أقِّت ايعٚاز ؿتس ٠بڀٌ ; ٭ٕ ا٭قٌ وت ايعٚاز ا٫غتُطاض ٚايتأبٝس ٚإقاَ١
أغطَ ٠ػتكطَ ٠ا مل ٜڀطأ عًَ ٘ٝا .ٜ٘ٝٗٓ
 َٔٚا٭ْهش ١احملطَ ١اييت شلا ع٬ق ١ببشح اٯداٍ ٚانتسز ( ْهاح
انتتع )١٭ْ٘ ٜه ٕٛل ٘ٝؾطيت َسَ ٠عً ١َٛنؿٗط أ ٚؾٗط ٜٔأ ٚغٓ ١أٚ
غٓتؽت ٚضت ٛشيو  ,لإشا اْكهت انتس ٠انتصنٛض ٠اْفػذ ايٓهاح .
1

 /فتح القدير149 / 3
 /الفقو اإلسبلمي كأدلتو  ,)111 / 9( -مجمة البحكث اإلسبلمية )89 / 25( -
 -بدائع الصنائع :اإلماـ عبلء الديف الكاساني,229 ,2 ,دار الكتاب العربي ػ بيركت ,ط

2

3

2,1982ـ.السمر قندم ,تحفة الفقياء ,ج ,118 ,1الكشناكم ,أسيؿ المدارؾ ,ج ,2ص,69
الدردير ,الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ إلى مذىب مالؾ ,ج ,335 - 334 ,2الشربيني ,مغني
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ,ج ,3 ,139البيكتي ,كشاؼ القناع ,ج,3 ,37
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أَا سهُ٘ لكس اتفكت انتصاٖب ا٭ضبعٚ ١كتاٖرل ايكشاب ١عً ٢إٔ
ظٚاز انتتعٚ ١ضت ٙٛسطاّ باطٌٚ .بك ٍٛكتاٖرلا ١ُ٥٫ا٭ضبعٜ ١كٍٛ
ايؿٝع ١ايعٜس٪ٜٚ , ١ٜنس ٕٚإٔ ابٔ عباؽ ضدع عٔ حتً.)3( ً٘ٝ
ٚقايت ايؿٝع ١اٱَاَ : ١ٝظتٛظ ظٚاز انتتع , ١بؿطيت شنط انتٗط,
ٚحتسٜس ا٭دٌ أ ٟانتسٜٓٚ ,٠عكس بأسس ا٭يفاًت ايج٬ث ٖٞٚ :١ظٚدتو,
ٚأْهشتوَٚ ,تعتوٜ ٫ٚ .ؿذليت ايؿٗٛز  ٫ٚايٛي ٞشلصا ايعكس.

1

ٚأسهاَ٘ ٖ:ٞ
 - 1اٱخ ٍ٬بصنط انتٗط َع شنط ا٭دٌ ٜبڀٌ ايعكسٚ ,شنط انتٗط
َٔ ز ٕٚا٭دٌ ٜكًب٘ زاُ٥اڄ.
 ٫ - 2سهِ يًؿطٚيت قبٌ ايعكسًٜٚ ,عّ ي ٛشنطت ل.٘ٝ
 - 3ظتٛظ اؾذلايت إتٝاْٗا ي٬ٝڄ أْٗ ٚاضاڄ ٚأٜ ٫ڀأٖا وت ايفطزٚ ,ايععٍ
َٔ ز ٕٚإشْٗاًٜٚ ,شل ايٛيس با٭ب ٚإٕ ععٍ ,يهٔ يْ ٛفا ٙمل عتتر إؾت
ايًعإ.
ٜ ٫ - 4كع بانتتع ١ط٬م بإكتا ايؿٝع ٫ٚ ,١يعإ عً ٢ا٭ًتٗطٜٚ ,كع
ايٌتٗاض عً ٢تطزز.

 -المختصر النافع في فقو اإلمامية :ص  ,217-215الركضة البيية 2/113 :كما بعدىا.
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1

ٜ ٫ - 5جبت بانتتعَ ١رلاخ بؽت ايعٚدؽتٚ ,أَا ايٛيس لإْ٘ ٜطثُٗا
ٜٚطثاْ٘ َٔ غرل خ٬
انتڀًب ايجاْ :ٞأزي ١ابٛظٜؽت  ٚانتاْعٝؽت :
أزي ١اٱَاَ :١ٝاغتسٍ اٱَاَ ١ٝعًَ ٢ؿطٚع ١ٝانتتع ١ؿتا :ًٜٞ
 - ً1بك ٍٛاهلل تعاؾت{ :لُا اغتُتعتِ ب٘ َٓٗٔ ,لآت ٖٔٛأدٛضٖٔ
لطٜه}١

1

ٚد٘ ايس٫ي :١عدل با٫غتُتا ز ٕٚايعٚازٚ ,با٭دٛض ز ٕٚانتٗٛض ,هتا
ٜسٍ عً ٢دٛاظ انتتع ,١لا٫غتُتا ٚايتُتع ؿتعٓٚ ٢اسسٚ ,إٜتا٤
ا٭دط بعس ا٫غتُتا ٜه ٕٛوت عكس اٱداضٚ ,٠انتتع ٖٛ ١عكس
اٱداض ٠عًَٓ ٢فع ١ايبهع .
 - ً2ثبت وت ايػٓ ١دٛاظ انتتع ١وت بع

ايغعٚات َٓٗا عاّ

أٚطاؽٚ ,وت عُط ٠ايكهاٚ ,٤وت خٝدلٚ ,عاّ ايفتضٚ ,وت تبٛى.2
ٚ -3نإ ٜك ٍٛجبٛاظ انتتع ١ابٔ عباؽ ٚكتاع َٔ ١ايػًفَِٗٓ ,
بع

ايكشاب( ١أزلا ٤بٓت أب ٞبهطٚ ,دابط ٚابٔ َػعٛز َٚعا١ٜٚ
-سكرة [النساء]24:

2

 -نيؿ األكطار.137-6/136 :
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1

ٚعُط ٚبٔ سطٜحٚ ,أب ٛغعٝس ٚغًُ ١ابٓا أَ ١ٝبٔ خًف) َِٗٓٚ
بع

ايتابعؽت (طاٚؽ ٚعڀاٚ ,٤غعٝس بٔ دبرلٚ ,غا٥ط لكٗا٤

َه َِٗٓٚ ١ابٔ دطٜر).
ٚأدٝب عٔ ٖص ٙا٭زي ١ؿتا ٜأت: ٞ
 - 1إٕ انتطاز با٫غتُتا وت ه{ ١ٜلُا اغتُتعتِ ب٘ َٓٗٔ :1}...
ايٓهاح; ٭ْ٘ ٖ ٛانتصنٛض وت أ ٍٚاٯٚ ١ٜهخطٖا ,سٝح بس٥ت بكٍٛ
تعاؾت ٫ٚ{ :تٓهشٛا َاْهض هبا٩نِ}ٚ 2ختُت بكٛي٘ غبشاْ٘:
{ َٔٚمل ٜػتڀع َٓهِ ط ٛڄ ٫إٔ ٜٓهض احملكٓات انتَٓ٪ات} 3لسٍ
عً ٢إٔ انتطاز با٫غتُتا ٖٓا َا نإ عٔ ططٜل ايٓهاحٚ ,يٝؼ
انتطاز ب٘ انتتع ١احملطَ ١ؾطعاڄ.
ٚأَا ايتعبرل با٭دط :لإٕ انتٗط وت ايٓهاح ٜػُ ٢وت ايًغ ١أدطاڄ,
يكٛي٘ تعاؾت{ :لاْهش ٖٔٛبإشٕ أًٖٗٔٚ ,هت ٖٔٛأدٛضٖٔ

1

 -سكرة [النساء]24:

2

 -سكرة [النساء]22:

3

 -سكرة [النساء]24:
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بانتعطٚف} 1أَٛٗ ٟضٖٔٚ ,قٛي٘ غبشاْٜ٘{ :ا أٜٗا ايٓيب إْا أسًًٓا
يو أظٚادو اي٬ت ٞهتٝت أدٛضٖٔ} 2أَٛٗ ٟضٖٔ.
-2

عٔ عً ٞضن ٞاهلل عٓ٘ إٔ ضغ ٍٛاهلل قًچ ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ

ْٗ ٢عٔ ْهاح انتتعٚ ١عٔ ذت ّٛاذتڂُط ا٭ًٖ ١ٝظَٔ خٝدل . 3
ٚأَا ابٔ عباؽ :لهإ ظتٝع انتتع ١يًُهڀط لكىت ,ض٣ٚ
عٓ٘ غعٝس بٔ دبرل أْ٘ قاٍ :غبشإ اهلل َ ,ا بٗصا ألتٝتٚ ,إفتا
ٖ ٞنانتٝت ٫ ١حتٌ إ ٫يًُهڀطٚ .أَا ايؿٝع ١لكس تٛغعٛا لٗٝا
ٚدعًٛا اذتهِ عاَاڄ يًُهڀط ٚغرلٚ ,ٙيًُكٚ ِٝانتػالط.
َٚع شيو لكس أْهط عً ٘ٝايكشاب ,١هتا ظتعٌ ضأ ٜ٘ؾاش ڄا تفطز ب٘,
لكس أْهط عً ٘ٝعً ٞضن ٞاهلل عٓ٘ قا٬٥ڄ ي٘ :إْو اَط ٩تا ; 4 ٘٥٭ٕ
ايٓيب قًچ ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ْٗ ٢عٔ َتع ١ايٓػا ّٜٛ ٤خٝدل ٚعٔ ذتّٛ
اذتڂُط اٱْػٚ ,١ٝأْهط عً ٘ٝعبس اهلل بٔ ايعبرل ضن ٞاهلل عٓ٘ ,ثِ
ْكٌ احملسث ٕٛعٔ ابٔ عباؽ أْ٘ ضدع عٔ قٛي٘ٚ .ايك ٍٛبطدٛع٘ ٖٛ
1

 -سكرة [النساء25:

2

 -سكرة األحزاب51:

3

 ركاه أحمد كالشيخاف (راجع نيؿ األكطار ,6/134 :نصب الراية: ,3/177في كؿ ىذه األحاديث).

4

 -أم حائر حائد عف الطريؽ المستقيـ.
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ا٭قض يس ٣نجرل َٔ ايعًُا٪ٜٚ ,٤نس ٙإكتا ايكشاب ١عً٢
ايتشط ِٜانت٪بس . 1
ٚض ٣ٚأب ٛعٛاْ ١عٔ ابٔ دطٜر أْ٘ قاٍ وت ايبكط :٠اؾٗسٚا
أْ ٞقس ضدعت عٔ انتتع ,١بعس إٔ سسثِٗ لٗٝا مثاْ ١ٝعؿط ٠سسٜجاڄ
أْ٘  ٫بأؽ بٗا .2
نٌ ٖصا ٜسٍ عًْ ٢ػذ إباس ١انتتعٚ ,١يعٌ ابٔ عباؽ ٚ َٔٚالك٘
َٔ ايكشابٚ ١ايتابعؽت مل ٜبًغ٘ ايسي ٌٝايٓاغذ .لإشا ثبت ايٓػذ
ٚدب انتكرل إي ,٘ٝأٜ ٚكاٍ :إٕ إباس ١انتتع ١ناْت وت َطتب ١ايعفٛ
اييت مل ٜتعًل بٗا اذتهِ نارتُط قبٌ حتطقتٗا ,ثِ ٚضز ايٓل
ايكاطع بايتشط.ِٜ
أزي ١ادتُٗٛض :
اغتسٍ ادتُٗٛض عً ٢حتطْ ِٜهاح انتتع ١بايكطهٕ ٚايػٓ١
ٚاٱكتا ٚانتعك:ٍٛ

 -نصب الراية :اإلمام الزيلعي:.3/179 ،ار الح:يث ـ مصر6٨41 ،هـ  ،تحقيق محم :يوسف

1

البنوي.
 -نيؿ األكطار .6/136 :الفقو اإلسبلمي كأدلتو  -وهبة الزحيلي ( )62 / 9ـ :ار الفكر ـ

2

بيروت ،ط6309، ٨هـ .
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 - ً1أَا ايكطهٕ :لكٛي٘ تعاؾتٚ{ :ايص ِٖ ٜٔيفطٚدِٗ سالٌت,ٕٛ
إ ٫عً ٢أظٚادِٗ ,أَ ٚاًَهت أقتاِْٗ ,لإِْٗ غرل ًََٛؽت ,لُٔ
ابتغٚ ٢ضا ٤شيو لأٚي٦و ِٖ ايعاز}ٕٚ

1

ٚد٘ ايس٫ي:١
ٖص ٙاٯ ١ٜسطَت ا٫غتُتا بايٓػا ٤إ َٔ ٫ططٜكؽت :ايعٚاز
ًَٚو ايُٝؽتٚ ,يٝػت انتتع ١ظٚاداڄ قشٝشاڄًَ ٫ٚ ,و قتؽت,
لته ٕٛستطَٚ ,١زي ٌٝأْٗا يٝػت ظٚاداڄ أْٗا تطتفع َٔ غرل ط٬م,
ْ ٫ٚفك ١لٗٝاٜ ٫ٚ ,جبت بٗا ايتٛاضخ.
ٚ - ً2أَا ايػٓ :١لا٭سازٜح ايهجرل ٠ايػابك ١انتتفل عًٗٝا اييت
شنطت عٔ عًٚ ٞغٳبٵط ٠ادتٗي ٚغًُ ١بٔ ا٭نٚ ٛغرلِٖ ضنٞ
اهلل عِٓٗٚ ,انتتهُٓ ١ايٓٗ ٞايكطٜض عٔ ْهاح انتتع ١عاّ خٝدل,
ٚبعس لتض َه ١خبُػ ١عؿط َٜٛاڄٚ ,وت سذ ١ايٛزا .
ٚ - ً3أَا اٱكتا  :لكس أكتعت ا٭َ ١إ ٫اٱَاَ ١ٝعً ٢اَ٫تٓا
عٔ ظٚاز انتتعٚ ,١ي ٛنإ دا٥طاڄ ٭لتٛا ب٘ .قاٍ ابٔ انتٓصض : 2دا ٤عٔ
 - 1سكرة [المؤمنكف5:
 / 2هواالمامابوبكرمحمدبنابراهيمبنالمنذرالنيسابورىقالعنهالحافظالسيوطى
(كانعلىنهايةمنمعرفةالحديث،واالختالفوكانمجتهدااليقلداحدا)توفى

رحمهاهللبمكةسنة481ولهمصنفاتمنهااالشراففىاختالفالعلماءواالجماع
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ا٭ٚا ٌ٥ايطخك ١لٗٝا ,أ ٟوت انتتع ٫ٚ ,١أعًِ اي ّٛٝأسساڄ ظتٝعٖا,
إ ٫بع

ايطالهَ ٫ٚ ,١عٓ ٢يك ٍٛغتايف نتاب اهلل ٚغٓ ١ضغٛي٘.

 - ً4أَا انتعك :ٍٛلإٕ ايعٚاز إفتا ؾط َ٪بساڄ ٭غطا

َٚكاقس

ادتُاعَ ,١ٝجٌ غهٔ ايٓفؼ ٚإصتاب ا٭٫ٚز ٚته ٜٔٛا٭غط,٠
ٚيٝؼ وت انتتع ١إ ٫قها ٤ايؿٗ ٠ٛبٓش٪َ ٛقت ,لٗ ٛنايعْا ـتاَاڄ,
لَ ٬عٓ ٢يتشطقت٘ َع إباس ١انتتع.١
ايطادض:
ٚبٗصا ٜتبؽت ضدشإ أزي ١ادتُٗٛض ٚايك ٍٛبتشط ِٜانتتعٚ ١بڀٕ٬
ظٚادٗا ٚبڀ ٕ٬ايعٚاز انت٪قتٖٚ ,صا َا ٜتكبً٘ ضٚح ايؿطٜع١
ٚزلاستٗا  ٫ٚ ,قتهٔ ٭ ٟإْػإ َتذطز ستاٜس إ ٫إْهاض انتتع.١

.انظرطبقاتالمفسرينللسيوطىص28ومعجمالمؤلفيينلكحالة221/8
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انتبشح ارتاَؼ
اٯداٍ ٚانتسز وت تعٜٚر ايكغرل٠
َٔ أِٖ انتباسح ايفكَٗ ١ٝا ٜتعًل بذ (  ١ٜ٫ٚتعٜٚر ايكغرل) ٠
لكس دا٤ت ايٓكٛم ايؿطع ١ٝبإعڀا ٤بع

ا٭ٚيٝا ٤هتٔ تتٛالط لِٗٝ

ايؿفك ١عً ٢ايكغرل ٠سل تعٚظتٗا بؿطٚيت ٚنٛابىت َع , ١ٓٝسٝح إٕ
وت تعٚظتٗا ساٍ قغطٖا َكاحل نجرل ٠أُٖٗا  :تكٝٝس ا٭نفا ٤خٛلا
َٔ ايفٛات ٚاغتٓاَا يًك٬ح انتٓتٌتط وت انتاٍ ٚق٬ح انتعٝؿٚ , ١ضعا١ٜ
سكٛم ايكغرلَٚ ٠كاذتٗا ٚ ,غرل شيو.

1

أكتع أٌٖ ايعًِ عً ٢إٔ إْهاح ا٭ب ابٓت٘ ايبهط ايكغرل٠
دا٥ع إشا ظٚدٗا َٔ نف. 2 ٤

1

 -ينظر المبسكط اإلمام لمسرخسي 213 \ 212 \ 4 ,دار المعرفة ػ بيركت1416 ,ىػ.

 ,المستصفى  , 291 , 289 \ 1ركضة الناظر  , 413 \ 1نزىة الخاطر

2

. 417 \ 1

 -حكى إجماع العمماء عمى ذلؾ اإلماـ أحمد ( انظر مسائؿ أحمد ركاية ابنو صالح ( ) 129 \ 3

 ,كالمركزم في اختبلؼ العمماء ص  , 125كابف المنذر في اإلجماع ص  , 91كابف عبد البر في
التمييد  , 98 \ 19كالبغكم في شرح السنة  , 37 \ 9كالمكفؽ ابف قدامة في الكافي , 26 \ 3
كالباجي في المنتقى 272 \ 3
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ٖٚصا اٱكتا إفتا ٖ ٛوت سل َٔ مل تبً تػع غٓؽت  ,أَا َٔ بًغت
تػع غٓؽت لكس شٖب بع

أٌٖ ايعًِ إؾت أْ٘  ٫ظتٛظ ٭بٗٝا إٔ

ٜعٚدٗا بغرل إشٕ  ٖٛٚ ,ضٚا ١ٜعٔ اٱَاّ ألتس.

1

ٚمل غتايف وت شيو إ ٫ابٔ ؾدلَٚ , 2١عجُإ ايبيتٚ 3ا٭قِ .4
لكس ْكٌ عٔ ابٔ ؾدلَ ١أْ٘ قاٍ بعسّ قش ١تعٜٚر ا٭ب ابٓت٘ اييت ٫
ٜٛطأ َجًٗا ْٚ ,كٌ عٓ٘ ٚعٔ عجُإ ايبيت ٚأب ٞبهط ا٭قِ انتعتعيٞ
أِْٗ قايٛا  ٫ :ظتٛظ يٮب إْهاح ابٓت٘ ايكغرل ٠ست ٢تبً ٚتأشٕ . 1
1

 ينظر مسائؿ أحمد ركاية ابنو عبد ا﵀ ص  , 326اإلفصاح , 112 \ 2المغني . 491 \ 6

 / 2ىك عبد ا﵀ بف شبرمة بف طفيؿ الضبي  ,أبك شبرمة  ,الككفي  ,الفقيو  ,ككاف ثقة في الحديث ,
كلـ يكف مف المكثريف منو  ,لو نحك مف ستيف أك سبعيف حديثا  ,كىك مف صغار التابعيف  ,تكفي
سنة  144ىػ  .انظر ترجمتو في التاريخ الصغير لمبخارم  , 74 , 72 \ 2سير أعبلـ النببلء \ 6
 , 349 - 347الخبلصة ص  , 211 , 211طبقات خميفة ص . 167
 / 3ىك عثماف بف مسمـ  -كقيؿ  :ابف أسمـ  ,كقيؿ  :ابف سميماف  -البتي  ,الككفي ثـ البصرم ,
الفقيو  ,كاف قميؿ الحديث  ,قاؿ في التقريب  '' :صدكؽ  ,عابكا عميو اإلفتاء بالرأم ''  ,كىك مف
صغار التابعيف  ,ككانت كفاتو سنة 143ىػ  .انظر ترجمتو في التاريخ البف معيف , 395 \ 2
تيذيب الكماؿ لكحة  921تاريخ اإلسبلـ  485 \ 5الكاشؼ  224 \ 2التقريب . 14 \ 2
 / 4ىك أبك بكر األصـ شيخ المعتزلة  ,ككاف فيو ميؿ عف اإلماـ عمي بف أبي طالب رضي ا﵀ عنو
 ,فيك معتزلي  ,ناصبي  ,ككاف يككف بالعراؽ  ,لو مؤلفات كثيرة  ,منيا كتاب '' خمؽ القرآف '' تكفي
سنة  211ىػ  .انظر ترجمتو في سير أعبلـ النببلء . 412 \ 9
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خ٬ف ٖ ٤٫٪وت ٖص ٙانتػأي ١خ٬ف ؾاش ٜ ٫ ,عتس ب٘ ; ٭ْ٘  ٫زيٌٝ
عًٚ , ٘ٝنتدايفت٘ ايهتاب ٚايػَٓٚ ١ا ض ٟٚعٔ أنابط ايكشاب١
ٚنتدايفت٘ ايٌٓتط ايكشٝض .
أزي ١ايكاً٥ؽت بادتٛاظ:
 -1قٛي٘ تعاؾت ٚ { :ٳايًډا٥ٹٜ ٞٳ٦ٹػٵٔٳ َٹٔٳ ايڃ ٳُشٹ ٝڇ َٹٔٵ ْٹػٳا٥ٹهڂِٵ ڇإٕڇ
اضٵتٳبٵتٴِٵ ځلعٹسٻتٴٗٴٔٻ ٳثًځاثٳ١ڂ ځأؾٵٗٴطڈ ٚٳايًډا٥ٹ ٞيځِٵ ٜٳشٹهٵٔٳ }لذعٌ يًيت مل حت
  ٖٞٚايكغرل ٠اييت مل تبً بعس  -عس ٠ث٬ث ١أؾٗط. -2سسٜح عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل عٓٗا  $إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
تعٚدٗا  ٖٞٚبٓت غت غٓؽت ٚ ,بٓ ٢بٗا  ٖٞٚبٓت تػع غٓؽت . 2#
َٚعً ّٛإٔ عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل عٓٗا وت ٖص ٙايػٔ يٝػت هتٔ ٜعتدل
إشْٗا . 3

1

 -المحمى  , 459 \ 9المبسكط  , 212 \ 4أحكاـ القرآف لمجصاص  , 346 \ 2الفتح 191 \ 9

 ,بداية المجتيد  , 367 \ 6بدائع الصنائع . 241 \ 2
2

-صحيح البخارم ػ حسب ترقيـ فتح البارم )71 / 5( -

 - 3المغني  , 487 \ 6شرح الزركشي . 79 \ 5
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اعذل

ابٔ ؾدلَ ١عً ٢ا٫غتس ٍ٫تسٜح عا٥ؿ ١ايػابل بإٔ

شيو َٔ خكا٥ك٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ .1
ظتاب عٔ اعذلان٘ بإٔ ا٭قٌ وت أقٛاي٘ ٚألعاي٘ قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ أْٗا تؿطٜع ٭َت٘  ,إ ٫إشا دا ٤زيٜ ٌٝسٍ عً ٢إٔ ٖصا
ا٭َط خام ب٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يكٛي٘ تعاؾت  { :يځكځسٵ نځإٳ
خطٳ
يځهڂِٵ لٹ ٞٳضغٴٍٛڇ ايًډ٘ٹ ڂأغٵٛٳ څ ٠سٳػٳٓٳ١څ يٹُٳٔٵ نځإٳ ٳٜطٵدٴ ٛايډً ٳ٘ ٚٳايڃٝٳ ٵّٛٳ ايڃآ ٹ
نطٳ ايًډ٘ٳ نځجٹرلٶا }  ٫ٚ ,زي ٌٝعً ٢إٔ ٖصا اذتهِ خام ب٘
ٚٳ ٳش ځ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ,عًٖ ٢صا لٝه ٕٛعاَا وت سك٘ قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ٚوت سل غرلٚ ,2ٙي ٛنإ خاقا ب٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
َا لعً٘ بع

ايكشاب ١ضن ٞاهلل عِٓٗ.

َ -3ا ض ٟٚعٔ أنابط ايكشاب ١ضن ٞاهلل عِٓٗ لإٕ ايعبرل بٔ
ايعٛاّ ضن ٞاهلل عٓ٘ ظٚز ابٓت٘ قساَ ١بٔ ٌَتع ٕٛضن ٞاهلل عٓ٘
سؽت ْفػت بٗا أَٗا .
ٖٚص ٙايكك ١وت ٌَتٓ ١ايؿٗط ٠بؽت ايكشابٚ , ١مل ٜٓهطٖا أسس
َِٓٗ لته ٕٛسذ١
1

 -المحمى  , 459 \ 9فتح البارم . 191 \ 9

2

 -المحمى . 461 \ 9
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ٚض ٟٚإٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب ضن ٞاهلل عٓ٘ ظٚز ابٓت٘ أّ نًجٖٞٚ ّٛ
قغرل ٠عُط بٔ ارتڀاب ضن ٞاهلل عٓ٘  ٖٛٚخًٝف١
ٚض ٟٚأٜها تعٜٚر ايكغرل ٠أ ٚايك ٍٛبكش ١تعٜٚر ا٭ب
يًكغرل ٠عٔ بع

ايكشاب ١ضن ٞاهلل عِٓٗ .

 -4ايٌٓتط ايكشٝض لإْ٘ َٔ انتعً ّٛإٔ ايهف ٤ععٜع ٚدٛز, ٙ
ٚقس ٜهٖٓ ٕٛاى سادَ ١اغ ١يًكغرل ٠تكته ٞتعٚظتٗا وت ٚقت
َٔ ا٭ٚقات  ,نإٔ ته ٕٛوت ظَإ أَ ٚهإ نجطت ل ٘ٝايفؼت ,
أٜ ٚهٚ ٕٛايسٖا لكرلا َعسَا أ ٚعادعا عٔ ايهػب أ ٚعٔ ضعا١ٜ
أغطت٘ ٭ ٟغبب َٔ ا٭غباب  ,لتشتاز ايكغرل ٠إؾت َٔ عتفٌتٗا
ٜٚكْٗٛا ٜٓٚفل عًٗٝا.

1

ٖصا  َٔٚ ,أدٌ نُإ تعٜٚر ا٭ب ابٓت٘ ايكغرل ٠هتٔ وت ظٚادٗا
َٓ٘ َكًش ١شلا لكس شنط بع

ايعًُا ٤يكش ١تعٚظت٘ إٜاٖا

ؾطٚطا أُٖٗا :
ا  -أٜ ٫ه ٕٛبٗٓٝا ٚبؽت ٚايسٖا عساً ٠ٚتاٖط. ٠
 - 2أٜ ٫ه ٕٛبٗٓٝا ٚبؽت ايعٚز عسا. ٠ٚ

 -المبسكط  , 213 , 212 \ 4المستصفى .. 291 , 289 \ 1
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1

 - 3أٜ ٫عٚدٗا ؿتٔ وت ظٚادٗا َٓ٘ نطض بؽت عًٗٝا نٗطّ
ٚزتبٛب ٚضت ٛشيو .
 - 4إٔ ٜعٚدٗا بهف ٤غرل َعػط بكساقٗا . 1
ٚإشا ظٚز ا٭ب ابٓت٘ ايبهط ايكغرل َٔ ٠نف ٤لكس شٖب
كتٗٛض أٌٖ ايعًِ إؾت أْ٘  ٫خٝاض شلا إشا بًغت ٚ ,هتٔ قاٍ بصيو
َايو ٚايؿالعٚ ٞألتس ٚعاَ ١أٌٖ اذتذاظ ٚأب ٛسٓٝفٖٛٚ , ١
َصٖب اذتٓفٚ ;١ٝشيو ٭ٕ ا٭ب ناٌَ ايؿفك , ١لًٝعّ ايعكس
ؿتباؾطت٘ ي٘ . 2
ٚشٖب طاٚؽ بٔ نٝػإ ايُٝاْ ٞضلت٘ اهلل إؾت إٔ يًكغرل٠
ارتٝاض عٓس بًٛغٗا لُٝا إشا ظٚدٗا ا٭ب ٚ ,اغتسٍ شلصا ايك ٍٛقٝاغا
عً ٢تعٜٚر ا٭ر  ,لهُا إٔ يًكغرل ٠ارتٝاض عٓس بًٛغٗا لُٝا إشا
ظٚدٗا ا٭ر لهصيو شلا ارتٝاض إشا بًغت عٓس تعٜٚر ا٭ب . 3

1

2

) المبدع  , 23 \ 7مغني المحتاج  , 149 \ 3نياية المحتاج , 229 , 228 \ 3اإلقناع لمشربيني 128 \ 2
 -مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية ابنو عبد ا﵀ ص  , 325التمييد  , 98 \ 19شرح صحيح مسمـ . 216 \ 9

الحجة عمى أىؿ المدينة . 141 , 141 \ 4
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ٚقتهٔ إٔ ظتاب عٔ شيو بأْ٘ ي ٛنإ ارتٝاض ٚادبا
يًكغرل ٠بعس بًٛغٗا عٓس تعٜٚر ا٭ب رترل ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل عٓٗا نتا بًغت نُا خرل ْػا ٙ٤نتا ْعيت ه١ٜ
ايتدٝرل ٚ ,٭ٕ ا٭قٌ وت عكس ايٓهاح عسّ ارتٝاض  , 1لإثبات٘ ل٘ٝ
عتتاز إؾت زيَ ٌٝػتكٌ  ,أَا قٝاؽ تعٜٚر ا٭ب عً ٢تعٜٚر ا٭ر لٗٛ
قٝاؽ َع ايفاضم  ,٭ٕ ا٭ب ٚالط ايؿفك , ١لٌٜٗٓ ٛتط ٫بٓت٘
ايكغرل ٠لٛم َا ٌٜٓتط يٓفػ٘ ٚ ,ا٭ب أٜها تاّ اي , ١ٜ٫ٛلٜ٫ٛت٘
تؿٌُ ايٓفؼ ٚانتاٍ  ,خب٬ف ا٭ر . 2

1

 -مسائؿ أحمد ركاية عبد ا﵀ ص  , 325المبسكط  , 213 \ 4أحكاـ القرآف لمجصاص \ 2

 346األـ . 171 \ 5
2
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انتبشح ايػازؽ
غٔ ايبًٛغ
نتا نإ ايبشح عٔ تعٜٚر ايكغرلٚ , ٠ب٘ تتعًل عس ٠ا٭ؾٗط (
ٚٳايًډا٥ٹٜ ٞٳ٦ٹػٵٔٳ َٹٔٳ ايڃ ٳُشٹ ٝڇ َٹٔٵ ْٹػٳا٥ٹهڂ ٵِ ڇإٕڇ اضٵتٳبٵتٴِٵ ځل ٹعسٻتٴٗٴٔٻ ٳثًځاثٳ١ڂ
ځأؾٵٗٴطڈ ٚٳايًډا٥ٹ ٞيځِٵ ٜٳشٹهٵٔٳ ) ,سط ٟبٓا إٔ ْبشح غٔ ايبًٛغ  ,٭ْٗا
َسٜ ٠تعًل بٗا ايٓهاح.
يكس دعٌ ايؿاض ايبًٛغ أَاض ٠عً ٢تهاٌَ ايعكٌ ; ٭ٕ ا٫ط٬
عً ٢تهاٌَ ايعكٌ َتعصض  ,لأق ِٝايبًٛغ َكاَ٘ .
ايبًٛغ عتكٌ بإسس ٣ث٬خ أغباب -: ٖٞٚ
أسسٖا  :ا٫ست ٖٛٚ ّ٬خطٚز انتي َٔ شنط ايطدٌ أ ٚقبٌ ا٭ْج ٢وت
ٜكٍت أَٓ ٚاّ  ٖٛٚأَط  ٫خ٬ف لٚ ٘ٝاذتُس هلل .
ايجاْ : ٞإْبات ايؿعط ارتؿٔ س ٍٛايكڂبٌ غٛا٤ٶ يًصنط أ ٚيٮْجٖٛٚ ٢
ع ١َ٬عً ٢ايبًٛغ بسي ٌٝعڀ ١ٝايكطًت ٞقاٍ نٓت وت غيب قطٌٜت١
لهاْٛا ٌٜٓتط ٕٚلُٔ أْبت ايؿعط قتٌ  َٔٚمل ٜٓبت مل ٜكتٌ لهٓت وت
َٔ ٜٓ ٫بت .

1

1

 -النسائي  , 467 / 8أبك داككد  561 / 4كتاب الحدكد  ,البف ماجو 849 / 2
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ايجايح  :بًٛغ متػ ١عؿط غٓٚ ١شيو نتا ضٚا ٙابٔ عُط ضن ٞاهلل عٓ٘
قاٍ  ( :عطنت عً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ّٜٛأسس ٚأْا ابٔ أضبع
عؿط ٠غٓ , ١لًِ ظتعْٚ ٞمل ٜطْ ٞبًغت ٚ ,عطنت عً ّٜٛ ٘ٝارتٓسم
ٚأْا ابٔ متؼ عؿط ٠غٓ , ١لأداظْٚ , ٞضهْ ٞبًغت . 1).
قاٍ ايؿالع : ٞضز ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ غبع ١عؿط َٔ
ايكشاب ِٖٚ ١أبٓا ٤أضبع عؿط ٠غٓ , ١٭ْ٘ مل ٜطِٖ بًغٛا  ,ثِ
عطنٛا عً ِٖٚ ٘ٝأبٓا ٤متؼ عؿط , ٠لأداظِٖ .َِٗٓ ,
أَا أقٌ غٔ يبًٛغ ا٭ْج , ٢لَٗ ٛا ٜعدل عٓ٘ ايفكٗا ٤بكٛشلِ ( أقٌ
غٔ حتٝ

ل ٘ٝانتطأ , ) ٠لرل ٣ا٭ ١ُ٥ا٭ضبع ١ذ غفط اهلل شلِ ذ بأْ٘ تػع

غٓؽت.

1

كتاب الحدكد

 -أبك داككد  , 562 / 4الترمذم كتاب الجياد , 184 / 4ابف ماجو كتاب الحدكد . 851 / 2

غزكة أحد كانت في شكاؿ سنة ثبلث مف اليجرة  ,كالخندؽ كانت في جمادل سنة خمس مف اليجرة
 ,كقد فسر قكلو رضي ا﵀ عنو كأنا ابف أربع عشرة سنة  -أم طعنت فييا  -كبقكلو كأنا ابف خمس
عشرة سنة أم استكممتيا  .كيراجع سبؿ السبلـ 38 / 3
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ا٭زي:١
 -1اغتسيٛا ؿتا ض ٟٚعٔ ابٔ عُط ضن ٞاهلل عُٓٗا ٚعا٥ؿ١
ضن ٞاهلل عٓٗا أْٗا قايت  $ :إشا بًغت ادتاض ١ٜتػع غٓؽت لٗ ٞاَطأ# ٠

1

 -2٭ٕ انتطدع ل ٘ٝإؾت ايٛدٛز ٚا٫غتكطاٚ ,٤مل ٜٛدس وت
ايٓػا َٔ ٤عتهٔ عاز٠ڄ لُٝا زٖ ٕٚص ٙايػٔ; ٚ٭ٕ َا ٚضز وت ايؿط ٫ٚ
نابىت ي٘ ؾطعٝاڄ  ٫ٚيغٜٛاڄ ٜتبع ل ٘ٝايٛدٛز ٚايعطف ٚايعاز ,٠لعًٖ ٢صا
إٕ سانت قبٌ ـتاّ ايتػع لًٝؼ تٝ

ٚإٕ سانت سٝهاڄ بايعاز٠

انتعطٚلٚ ١بكف ١ايسّ انتعطٚف ,بٌ ٖ ٛزّ عطم  ٫ٚتجبت ي٘ أسهاّ
اذت.)2( ٝ
 -3وت انتأثٛض عٔ ايؿالع ٞذ ضلت٘ اهلل تعاؾت ذ أْ٘ ضأ ٣دس٠ڄ شلا
إسسٚ ٣عؿط ٕٚغٜٓٚ ١تكٛض ٖصا بإٔ حتٝ

1

يتػع غٓؽت ٚتًس يعؿط,

 ذكره البييقي في سننو (  321 / 1ػ ط دائرة المعارؼ العثمانية ) معمقا بدكف إسناد عفعائشة مف قكليا  .ذكره الترمذم (  419 / 3ط الحمبي )  ,كالبييقي في السنف
الكبرل (  321 / 1ط دائرة المعارؼ )

( )2مغنػػي المحتػػاج ,لمشػربيني  ,118/1المجمػػكع شػػرح الميػػذب ,لمنػػككم  ,276/2شػػرح فػػتح
القػ ػػدير ,البػ ػػف اليمػ ػػاـ  ,161/1الشػ ػػرح الكبيػ ػػر ,لمػ ػػدردير  ,276/1المكسػ ػػكعة الفقييػ ػػة
 ,17/18المغن ػػي ,الب ػػف قدام ػػة  ,447/1الع ػػدة ش ػػرح العم ػػدة ,لبي ػػاء ال ػػديف المقدس ػػي
.33/1
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ٚحتٝ

بٓتٗا بتػع ٚتًس يعؿط ,لٗص ٙعؿط ٕٚغٓٚ ,١غٓ١ڄ يًشٌُ لٗصٙ

إسسٚ ٣عؿط ٕٚغٓ.)1(١

انتبشح ايػابع
اٯداٍ ٚانتسز وت عس ٠ايڀ٬م
شٖب ايفكٗا ٤إؾت إٔ أْٛا ايعسز وت ايڀ٬م.
أ  -عس ٠ايكط . ٤ٚب  -عس ٠ا٭ؾٗط .

2

أ - ٫ٚايعس ٠بايكط. ٤ٚ
اختًف ايفكٗا ٤وت َعٓ ٢ايكط ٤عً ٢قٛيؽت :

( )1أخرج ػػو البييق ػػي ف ػػي الس ػػنف الكب ػػرل ,در الكت ػػب العممي ػػة ,الطبعػ ػػة األكل ػػى,

 ,476/1كفػػي إسػػناده أحمػػد بػػف طػػاىر بػػف حرممػػة ,قػػاؿ الػػذىبي فػػي ميػ ازف

2

االعتداؿ( :قاؿ الدارقطني :كذاب).

 -البدائع لمكاساني  , 191 / 3فتح القدير  , 317 / 4ابف عابديف  , 598 / 2الدسكقي عمى

الشرح الكبير  , 468 / 2الفكاكو الدكاني  , 91 / 2جكاىر اإلكميؿ  , 385 / 1شرح منح الجميؿ 2
 , 371 /مغني المحتاج  385 / 3كما بعدىا  ,ركضة الطالبيف  , 366 / 8المغني البف قدامة 7
 448 /كما بعدىا .
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ايك ٍٛا٭ ٖٛٚ : ٍٚق ٍٛنجرل َٔ ايكشاب ١ضنٛإ اهلل عًٚ , ِٗٝلكٗا٤
انتسَٚ , ١ٜٓايو ٚايؿالعٚ ٞألتس وت إسس ٣ايطٚاٜتؽت عٓ٘  :إٔ انتطاز
با٭قطا ٤وت ايعس : ٠ا٭طٗاض . 1
ٚاغتسيٛا عً ٢قٛشلِ ؿتا : ًٜٞ
أ  -ق ٍٛاهلل تعاؾت ٜ { :ا أٜٗا ايٓيب إشا طًكتِ ايٓػا ٤لڀًكٖٔٛ
يعستٗٔ } أ ٟوت عستٗٔ أ ٚوت ايعَإ ايصٜ ٟكًض يعستٗٔ  ,لايّ٬
ؿتعٓ ٢وت .
ٚٚد٘ ايس٫ي : ١إٔ اهلل عع ٚدٌ أَط بايڀ٬م وت ايڀٗط  ٫ ,وت اذتٝ
ذتطَت٘ باٱكتا  ,لٝكطف اٱشٕ إؾت ظَٔ ايڀٗط  ,لف ٘ٝزي ٌٝعً ٢إٔ
ايكط ٖٛ ٤ايڀٗط ايصٜ ٟػُ ٢عسٚ , ٠تڀًل ل ٘ٝايٓػا. ٤
ب  -ق ٍٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ وت سسٜح ابٔ عُط َ :طٙ
لًرلادعٗا  ,ثِ يٝذلنٗا ست ٢تڀٗط  ,ثِ حتٝ

ثِ تڀٗط  ,ثِ إٕ ؾا٤

أَػو بعس ٚإٕ ؾا ٤طًل قبٌ إٔ قتؼ  ,لتًو ايعس ٠اييت أَط اهلل عع
ٚدٌ إٔ ٜڀًل شلا ايٓػا. ٤

2

1

 -الدسكقي  , 469 / 2جكاىر اإلكميؿ  , 385 / 1الفكاكو الدكاني  , 91 / 2ركضة

2

 -حديث  " :مره فميراجعيا  " . . .أخرجو البخارم ( فتح البارم ) 346 - 345 / 9

الطالبيف  , 366 / 8مغني المحتاج 385 / 3
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لايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أؾاض إؾت ايڀٗط ٚأخدل أْ٘ ايعس٠
اييت أَط اهلل تعاؾت إٔ تڀًل شلا ايٓػا , ٤لكض إٔ ايكط ٖٛ ٤ايڀٗط .
نُا إٔ ايعسٚ ٠ادب ١لطنا إثط ايڀ٬م ب ١ًَٗ ٬لكض أْٗا ايڀٗط
انتتكٌ بايڀ٬م  ٫اذتٝ
ٖ ٛاذتٝ

ايصٜ ٫ ٟتكٌ بايڀ٬م ٚ ,ي ٛنإ ايكط٤

يٛدب عٓسِٖ عً ٢أقًِٗ ل ُٔٝطًل سا٥ها إٔ تعتس بتًو

اذتٝه ١قط٤ا ٚ ,يهٔ ٜ ٫عتس بٗا .
ز ٚ -تسٜح عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل عٓٗا قايت  " :إفتا ا٭قطا ٤ا٭طٗاض .

1

ز ٚ -٭ٕ ايكطَ ٤ؿتل َٔ ادتُع  ,لٝكاٍ  :قطأت نصا وت نصا إشا
كتعت٘ لٚ , ٘ٝإشا نإ ا٭َط نصيو نإ بايڀٗط أسل َٔ اذتٝ
٭ٕ ايڀٗط ادتُا ايسّ وت ايطسِ ٚ ,اذتٝ

;

خطٚد٘ َٓ٘ َٚ ,ا ٚالل

ا٫ؾتكام نإ اعتباض ٙأٚؾت َٔ شتايفت٘ ٚ ,ظتُع عً ٢أقطاٚ ٤قط٤ٚ
ٚأقط. ٩

1

2

كمسمـ (  ) 1193 / 2في حديث ابف عمر  ,كالمفظ لمسمـ .

 -سبؿ السبلـ لمصنعاني  214 / 3ط  .إحياء التراث العربي  -بيركت كحديث عائشة  " :إنما

األقراء األطيار  " . . .أخرجو مالؾ في المكطأ (  ) 577 / 2مكقكفا عمى عائشة  ,كعند الشافعي
في األـ (  ) 219 / 5محتجا بو .
2

 -مغني المحتاج لمنككم . 385 / 3
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ايك ٍٛايجاْ : ٞانتطاز بايكط : ٤اذتٝ

َ ٖٛٚ ,ا شٖب إي ٘ٝكتاعَٔ ١

ايػًف نارتًفا ٤ا٭ضبعٚ ١ابٔ َػعٛز ضن ٞاهلل عِٓٗ ٚطا٥ف ١نجرل٠
َٔ ايكشابٚ ١ايتابعؽت ٚب٘ قاٍ أ ١ُ٥اذتسٜح ٚاذتٓفٚ ١ٝألتس وت ضٚا١ٜ
أخط. ٣

1

ٚاغتسيٛا عً ٢قٛشلِ بايهتاب ٚايػٓٚ ١انتعك. ٍٛ
أ  -أَا ايهتاب لكٛي٘ تعاؾت ٚ { :انتڀًكات ٜذلبكٔ بأْفػٗٔ ث٬ث١
قط 2 } ٤ٚلكس أَط اهلل تعاؾت با٫عتساز بج٬ث ١قطٚ , ٤ٚي ٛلتٌ ايكط٤
عً ٢ايڀٗط يهإ ا٫عتساز بڀٗطٚ ٜٔبع

ايجايح ; ٭ٕ بك ١ٝايڀٗط

ايص ٟقازل٘ ايڀ٬م ستػٛب َٔ ا٭قطا ٤عٓس ايك ٍٛا٭ٚ , ٍٚي ٛلتٌ
عً ٢اذتٝ

ٜه ٕٛا٫عتساز بج٬خ سٝ

نٛاٌَ ; ٭ٕ َا بكَٔ ٞ

ايڀٗط غرل ستػٛب َٔ ايعس ٠عٓسِٖ  ,لهإ اذتٌُ عً ٢شيو أٚؾت
نتٛالكت٘ يٌتاٖط ايٓل  ٖٛٚأٚؾت َٔ شتايفت٘ .

1

3

 -البدائع  , 194 - 193 / 3فتح القدير  , 318 / 4المغني البف قدامة مع الشرح , 82 / 9

 , 85كشاؼ القناع  , 417 / 5إعبلـ المكقعيف  , 25 / 1القرطبي  113 / 3كما بعدىا  .نيؿ
األكطار لمشككاني  91 / 7كما بعدىا  ,سبؿ السبلـ . 215 / 3
2
3

 سكرة البقرة . 228 / البدائع لمكاساني  , 194 / 3المغني البف قدامة مع الشرح  . 84 - 83 / 9دارالكتاب العربي  -بيركت .
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ب ٚ -أَا ايػٓ ١لُا ض ٟٚعٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أْ٘ قاٍ
 :ط٬م ا٭َ ١اثٓتإ ٚ ,عستٗا سٝهتإ(َٚ )1عً ّٛأْ٘  ٫تفاٚت بؽت
اذتطٚ ٠ا٭َ ١وت ايعس ٠لُٝا ٜكع ب٘ اْ٫كها , ٤إش ايطم أثط ٙوت تٓكٝل
ايعس ٠اييت ته ٕٛوت سل اذتط ٫ ٠وت تغٝرل أقٌ ايعس , ٠لسٍ عً ٢إٔ
أقٌ َا تٓكه ٞب٘ ايعس ٖٛ ٠اذتٝ

(. )2

ز  -إٕ انتعٗٛز وت يػإ ايؿط اغتعُاٍ ايكط ٤ؿتعٓ ٢اذتٝ

 ,قاٍ

ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  :ز ايك ٠٬أٜاّ أقطا٥وٚ 3قاٍ يفاطُ ١بٓت
أب ٞسبٝـ  :اٌْتط ٟإشا أت ٢قط٩ى ل ٬تكً , ٞلإشا َط قط٩ى لتڀٗطٟ
ثِ قًَ ٞا بؽت ايكط ٤إؾت ايكط 4 ٤لٗصا زي ٌٝعً ٢أْ٘ مل ٜعٗس وت يػإ
ايؿط اغتعُاي٘ ؿتعٓ ٢ايڀٗط وت َٛنع  ,لٛدب إٔ عتٌُ نَ٘٬
عً ٢انتعٗٛز وت يػاْ٘ .
1

5

-أخرجو ابف ماجو (  ) 672 / 1مف حديث ابف عمر  ,كذكر ابف حجر في التمخيص ( / 3

 ) 213أف في إسناده راكييف ضعيفيف  ,ثـ نقؿ عف الدارقطني كالبييقي أنيما صححاه مكقكفا عمى
ابف عمر .
2

 -البدائع لمكاساني . 194 / 3

3

 -أخرجو الترمذم (  ) 221 / 1كأبك داكد (  ) 219 / 1كضعفو أبك داكد

4

 " .-أخرجو أبك داكد (  . ) 191 / 1كأصمو في البخارم ( فتح البارم . ) 421 / 1

5

 -المغني كالشرح الكبير . 84 - 83 / 9
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ز ٚ -أَا انتعك : ٍٛلٗ ٛإٔ ٖص ٙايعسٚ ٠دبت يًتعطف عً ٢بطا ٠٤ايطسِ
ٚ ,ايعًِ بدلا٠٤
ايطسِ عتكٌ باذتٝ

 ٫بايڀٗط  ,لهإ ا٫عتساز باذتٝ

٫

بايڀٗط .
ايذلدٝض:
يعٌٸ َا شٖب إي ٘ٝايفطٜل ايجاْ َٔ , ٞإٔ انتطاز بايكط : ٤اذتٝ
ٜ ,ه ٕٛأضدض  ,لإٕ ا٭سازٜح ايكشٝش ١تٜ٪سٚ , ٙايغط
وت ا٭ًتٗط َعطل ١بطا ٠٤ايطسِ ٜ ٖٛٚ ,عطف باذتٝ

َٔ ايعس٠

 ٫بايڀٗط .

ٚقس ضدٸض ايع $ ١َ٬ابٔ ايك # ِٝوت نتاب٘  $ظاز انتعاز ٖ #صا ايكٍٛ
ْٚكطٚ ٙأٜس.ٙ

1

إٕ ايبشح وت َس ٠عس ٠ايڀ٬م جتعًٓا ْتٓا ٍٚأقٌ َس ٠اذتٝ
ٚأنجطٚ ,ٙأقٌ ايڀٗط بؽت اذتٝهتؽت.

1

 -زاد المعاد في ىدم خير العباد ( , )615 / 5ركائع البياف في تفسير آيات األحكاـ / 1( -

)143
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ايفط ا٭ :ٍٚأقٌ َس ٠اذت: ٝ
قس اختًف ايفكٗا ٤ذ ضلتِٗ اهلل تعاؾت ذ وت أقٌ َس ٠اذتٝ

عً٢

ث٬ث ١أقٛاٍ:
ايك ٍٛا٭ :ٍٚأقً٘ ٚ ّٜٛيٖٚ ,١ًٝصا ٖ ٛق ٍٛايؿالعٚ ١ٝاذتٓابً.)1(١
ايك ٍٛايجاْ :ٞأقً٘ ث٬ث ١أٜاّ بًٝاي ٖٛٚ ,ٔٗٝق ٍٛاذتٓف.)2(١ٝ
ايك ٍٛايجايح ٫ :سس ٭قً٘ ٚيطؿتا خطز زلع ڄٚ ١اسس٠ڄ ,أٜ ٚكاٍ
زلك١ڄ ٚاسس ,٠لٝعتس ب٘ وت ايعباز ,٠لٝذب عًٗٝا ايغػٌ بايسلكٜٚ ١بڀٌ
قَٗٛا ٚتكه ٞشيو ايٚ ,ّٛٝأَا وت ايعسٚ ٠ا٫غتدلا ٤لٜ ٬عس سٝه ڄا إ٫
إشا اغتُط َٜٛاڄ أ ٚبع

ٖٚ ّٜٛصا ٖ ٛق ٍٛانتايه.)3(١ٝ

زي ٌٝأقشاب ايك ٍٛا٭ :ٍٚزي ٤٫٪ٖ ٌٝايعطف ٚايعاز ,٠قايٛا ٭ٕ
ايؿاض عًل عً ٢اذتٝ

أسهاَ ڄا ٚمل ٜبؽت أقً٘  ٫ٚأنجط ٙلعًِ أْ٘

ضز شيو إؾت ايعطف ٚايعاز ٠نايكب

ٚاذتطظٚ ,ايعطف ؾاٖس بصيو,

( )1مغن ػػي المحت ػػاج ,لمشػ ػربيني  ,118/1المجم ػػكع ,لمن ػػككم  ,278/1المغن ػػي ,الب ػػف قدام ػػة
 ,388/1كشاؼ القناع ,لمبيكتي .213/1

( )2شػػرح فػػتح القػػدير ,البػػف اليمػػاـ  ,161/1رد المحتػػار عمػػى الػػدر المختػػار البػػف عابػػديف
.523/1

3
محمد بف أحمػد بػف
( ) بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ  ,78/1القكانيف الفقيية ,ألبي القاسـ بف َّ

جػزم الكمبػي ,بيػػركت ,دار الكتػب العمميػة ,الطبعػػة األكلػى 1418ىػػ ,ص ,37الكػػافي,

البف عبدالبر .185/1
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ٚايعاز ٠مل جتط إٔ ٜٛدس سٝ

أقٌ َٔ ٚ ّٜٛي ,١ًٝلإشا مل تٛدس عاز٠ڄ

لًٝهٔ أقً٘ َٜٛاڄ ٚي.)1(١ًٝ
ٚاغتسٍ أقشاب ايك ٍٛايجاْ ٞتسٜح (أقٌ َا ٜهَٔ ٕٛ
اذتٝ

يًذاض ١ٜايبهط ٚايجٝب ث٬خ ٚأنجط َا ٜه َٔ ٕٛاذتٝ

عؿط ٠أٜاّ)( ,)2لإشا ضأت ايسّ أنجط َٔ عؿط ٠أٜاّ لَٗ ٞػتشان.١
ٚاغتسٍ أقشاب ايك ٍٛايجايح  ِٖٚانتايه ١ٝبسيًٝؽت ,زئَ ٌٝ
ايكطهٕ ٚزي َٔ ٌٝايعكٌ ُٖٚا:
-1

ًتاٖط قٛي٘ تعاؾت ٚٳٜٳػٵ ځأيڂ ٛٳْوځ عٳٔٵ ايڃ ٳُشٹ ٝڇ قڂٌٵ ٖٴٛٳ أځشٶَٔ )3(...٣
غرل تكسٜطٚ ,٭ٕ اذتٝ

اغِ يًسّ ارتاضز َٔ ايطٻسِ ٚايكًٌٝ

خاضز َٔ ايطسِ نايهجرل ٚشلصا مل ٜكسض زّ ايٓفاؽ.
أَا ايسي ٌٝايعكً ٞلٗ ٛإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاؾت عًل باذتٝ
أسهاَاڄ َتعسز ٠وت ايهتاب ٚايػٓٚ ١مل ٜكسض سساڄ  ٫٭قً٘  ٫ٚ٭نجطٙ
َع عُ ّٛبً ٣ٛا٭َ ١بصيو ٚاستٝادِٗ إيٖٚ ,٘ٝصا ٖ ٛايك ٍٛايصٜ ٟذلدض
ٚايعًِ عٓس اهلل.
( )1المغن ػ ػػي ,البػ ػ ػػف قدام ػ ػػة ,دمشػ ػ ػػؽ ,دار الفكػ ػ ػػر ,الطبعػػ ػػة الرابعػ ػ ػػة ,389-388/1 ,الفقػ ػ ػػو
اإلسبلمي كأدلتو ,د.كىبة الزحيمي .317/1

( )2أخرجػػو الػػدارقطني فػػي سػػننو ,كتػػاب الحػػيض ,ثػػـ قػػاؿ( :كعبػػدالممؾ (راكم الحػػديث) ىػػذا
رجؿ مجيكؿ) ,كالحديث ضعيؼ ,انظر نصب الراية .191/1

( )3سكرة البقرة ,اآلية (.)222
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ايفط ايجاْ :ٞأنجط َس ٠اذت: ٝ
يًفكٗا ٤وت أنجط َس ٠اذتٝ

ث٬ث ١أقٛاٍ:

-1

أنجط ٙعؿط ٠أٜاّ بًٝاي ,ٔٗٝقاٍ ب٘ أبٛسٓٝف.)1(١

-2

أنجط ٙمتػ ١عؿط َٜٛاڄ قاٍ ب٘ انتايهٚ ١ٝايؿالعٚ ١ٝاذتٓابً١
وت ضٚا ١ٜعٔ ألتس(.)2

-3

أنجط ٙغبع ١عؿط َٜٛاڄ ٖٛٚ ,ضٚا ١ٜعٔ ألتس(.)3

قذاٍ اٱَاّ ابٔ سعّ ايٌتاٖط 4ٟذ ضلت٘ اهلل تعاؾت ذٚ( :أكتعٛا عً ٢إٔ
اذتٝ

ٜ ٫ه ٕٛأظٜس َٔ غبع ١عؿط َٜٛاڄ)(.)5

زي ٌٝأقشاب ايك ٍٛا٭ :ٍٚقس تكسّ زي ًِٗٝوت اذتسٜح عٔ
َػأي ١أقٌ اذتٝ

اييت غبل اذتسٜح عٓٗا هْفاڄ.

( )1بػػدائع الصػػنائع ,لمكاسػػاني  ,41-39/1شػػرح فػػتح القػػدير ,البػػف اليمػػاـ  ,161/1حاشػػية
ابف عابديف .523/1

( )2مغن ػػي المحت ػػاج ,لمشػ ػربيني  ,119/1األـ ,لمش ػػافعي  ,85/1بداي ػػة المجتي ػػد ,الب ػػف رش ػػد
 ,511/1كشاؼ القناع ,لممبيكتي  ,213/1الكافي ,البف عبد البر .185/1

( )3المغني ,البف قدامة .389/1

  / 4ابنحزمهواإلمامعليبنأحمدبنسعيداألموياألندلسي،ينتهينسبهالىصخربنحرببن
امية جد بني امية  ،ولد رحمه اهلل بقرطبة سنة 384هجرية وكان حافظا ،عالما بعلوم الحديث
،وفقيها وشاعرا واديبا  ،اعتمد مذهب داوود بن علي الظاهري ،نوفي رحمه اهلل في رجب سنة

 479هجرية،ولهمصنفاتجليلةمنها:المحلى،اإلحكامفيأصولاألحكام،الفصلفيالملل

والنحل،مراتباإلجماع.انظروفياتاالعيانالبنخلكان.17/13/3

( )5مراتب اإلجماع ,البف حزـ الظاىرم ,بيركت ,دار الكتب العممية ,ص.23
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زي ٌٝأقشاب ايك ٍٛايجاْ :ٞقس اغتسٍ أقشاب ٖصا ايكٍٛ
تسٜح (ـتهح إسسانٔ ؾڀط عُذطٖا  ٫تكًٚ ,)1()ٞقس نعف
ٖذصا اذتسٜح اٱَاّ ايٓذٟٚٛ
ذ ضلت٘ اهلل تعاؾت ذ ٚقاٍ ٖٛ( :سسٜح باطٌ)(.)2
ٚاغتسٍ ٖ ٤٫٪أٜهاڄ بايعاز ٖٛٚ ,٠أْ٘ مل ٜعٗس إٔ اَطأٜ ٠عٜس
سٝهٗا عً ٢متػ ١عؿط َٜٛاڄ.)3( .
ايطادض :يٝؼ ٭قً٘  ٫ٚ٭نجط ٙسس ٚايسي ٌٝعً ٢شيو َا :ًٜٞ
-1

قاٍ تعاؾت ٚٳٜٳػٵ ځأيڂْٛٳوځ عٳٔٵ ايڃ ٳُشٹ ٝڇ قڂٌٵ ٖٴٛٳ أځشٶ ٣لځاعٵ ٳت ڇعيڂٛا ايٓٿػٳا٤ٳ
لٹ ٞايڃ ٳُشٹ ٝڇ ٚٳ ٫تٳ ڃكطٳبٴٖٛٴ ٻٔ سٳتٻ ٢ٳٜڀڃٗٴ ٵطٕٳ ,)4(...لذعٌ غبشاْ٘
ٚتعاؾت غا ١ٜانتٓع ايڀٗط ٚمل ظتعٌ يغاٜت٘ أٜاَاڄ ستسٚز.٠

-2

َا ثبت وت ايكشٝشؽت وت سسٜح أّ انتَٓ٪ؽت عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل
عٓ٘ إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ شلا ٚقس سانت ٖٞٚ
ستطَ ١بايعُط( :٠العًَ ٞا ٜفعٌ اذتاز غرل إٔ  ٫تڀٛوت بايبٝت

( )1ىػػذا الحػػديث ضػػعيؼ ,انظػػر المجمػػكع ,لمنػػككم  ,281/2كقػػاؿ( :لػػـ أجػػده بيػػذا المفػػظ إال
فػػي كتػػاب الفقػػو لكػػف ىنػػاؾ لفػػظ قريػػب منػػو كاسػػناده صػػحيح (تمكػػث الميػػالي مػػا تصػػمي
كتفطر في شير رمضاف ,فيذا مف نقصاف دينيا) ,كقاؿ ابػف جريػر( :ال أصػؿ لػو بيػذا
المفظ).

( )2المجمكع ,لمنككم .281/2

( )3انظر الشرح الممتع عمى زاد المستنقع ,البف عثيميف .416/1

( )4سكرة البقرة ,اآلية (.)222
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ست ٢تڀٗط ,)1()ٟلذعٌ غا ١ٜانتٓع َٔ ايڀٛاف ايڀٗط ٚمل ظتعً٘
ظَٓاڄ َعٓٝاڄ.
-3

إٕ ٖص ٙايتكسٜطات اييت شنطٖا ا٭ ١ُ٥ذ ضلتِٗ اهلل تعاؾت ذ يٝؼ
شلا زي َٔ ٫ ٌٝايهتاب  َٔ ٫ٚايػَٓ ١ع إٔ اذتاد ١إيٗٝا أؾس
نتا ٜتعًل باذتٝ

َٔ أسهاّ نجرل ٠دساڄ نايكٚ ٠٬ايكٝاّ

ٚايٓهاح ٚايڀ٬م ٚاٱضخ ٚغرل شيو َٔ ا٭سهاّ ايؿطع.١ٝ
قاٍ اٱَاّ ايؿٛناْ2 ٞذ ضلت٘ اهلل تعاؾت ذ( :مل ٜأت وت تكسٜط
أقً٘ ٚأنجطَ ٙا تك ّٛب٘ اذتذ ,)3()١لٝتبؽت َٔ شيو أْ٘  ٫تعٌٜٛ
عًٖ ٢ص ٙا٭قٛاٍ ٚإفتا ايتع ٌٜٛعًَ ٢ػُ ٢اذتٝ
-4

ٚدٛزاڄ ٚعسَاڄ.

اخت٬ف أقٛاٍ احملسزٚ ٜٔانڀطابٗا لإٕ شيو ٜسٍ عً ٢أْ٘ يٝؼ
وت انتػأي ١زي ٌٝظتب انتكرل إيٚ ,٘ٝإفتا ٖ ٞأسهاّ ادتٗاز١ٜ
َعطن ١يًدڀأ ٚايكٛابٚ ,يٝؼ أسسٖا أٚؾت با٫تبا َٔ
اٯخطٚ ,انتطدع عٓس ايٓعا ايهتاب ٚايػٓ.)4(١

( )1متفػ ػػؽ عميػ ػػو ,أخرجػ ػػو البخػ ػػارم فػ ػػي كتػ ػػاب الحػ ػػيض ,81/1 ,كمسػ ػػمـ فػ ػػي كتػ ػػاب الحػ ػػج,
.873/2

 / 2الشوكانيهو:محمدبنعليبنمحمدبنعبداهللالشوكانيثمالصنعانيالفقيهاألصوليالمجتهد
المعروفمن كبارعلماءصنعاءاليمنولد1173هجريةفيبلدةهجرةشوكان،لهمصنفات كثيرة
منها:فتحالقدير،والسيلالجرار،وإرشادالفحول،نيلاألوطارشرحمنتقىاألخبار"للمجدبن
تيمية،و"فتحالقدير"فيالتفسيرتوفيسنة(1251هـ)،لهترجمةفياألعالمللزركلي(\6

.)298والبدرالطالع225-214/2

( )3الدر البيية في المسائؿ الفقيية ,لمشككاني ,الرياض ,دار النشر الػدكلي ,الطبعػة األكلػى,
ص.26

( )4رسالة الدماء الطبيعية لمنساء ,البف عثيميف ,الريػاض ,مؤسسػة لينػة ,بػدكف تػاريخ طبعػة,
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قاٍ ابٔ ضؾسٖٚ( : 1ص ٙا٭قا ٌٜٚنًٗا انتدتًف لٗٝا عٓس
ايفكٗا ٤وت أقٌ اذتٝ

ٚأنجطٚ ,ٙأقٌ ايڀٗط َ ٫ػتٓس شلا إ٫

بايتذطبٚ ١ايعازٚ ,٠نٌ إفتا قاٍ شيو َا ًتٔ إٔ ايتذطب ١أٚقفت٘
عً ٢شيو٫ٚ ,خت٬ف شيو وت ايٓػا ٤عػط إٔ ٜعطف بايتذطب١
سسٚز ٖص ٙا٭ؾٝا ٤وت أنجط ايٓػا.)2()٤
قاٍ ابٔ ت 3١ُٝٝذ ضلت٘ اهلل تعاؾت ذ وت ايفتاٚ( :٣ٚا٭قٌ وت نٌ
َا غتطز َٔ ايطسِ أْ٘ سٝ

ستٜ ٢ك ّٛزي ٌٝعً ٢أْ٘ اغتشان.)4()١

ٚقاٍ أٜهاڄ( :لُا ٚقع َٔ زّ لٗ ٛسٝ

إشا مل ٜعًِ أْ٘ زّ عطم

أ ٚدطح)(.)1

1

ص .8
 /ابف رشد:ىك أبك الكليد محمد بف احمد بف محمد بف احمد بف رشد القرطبي كلد بقرطبة
عاـ 521ق ,كنشا بيا درس الفقو كالطب كالمنطؽ كغيرىا تكفي بمراكش
عاـ595ق,لو مصنفات جميمة أىميا:بداية المجتيد كنياية المقتصد,الكميات في الطب
مختصر المستصفى ,انظر معجـ المؤلفيف لعمر رضا كحالة ,313/8شذرات الذىب
البف العماد الحنبمي.31/5

( )2بداية المجتيد ,البف رشد .51/1
3

/

ابف تيمية :ىك أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف تيمية ,اإلماـ الحافظ العبلمة  ,فريد
العصر بحر العمكـ ,تقي الديف أبك العباس الحراني ثـ الدمشقي ,كلد بحراف في سنة 661ىػ ,

برع في الحديث كفقيو ,كفي عمكـ اإلسبلـ ,كعمـ الكبلـ كغير ذلؾ ,ككاف مف بحكر العمـ
المعدكديف ألؼ ما يقارب ثبلثمائة مجمد ,كىك مف شيكخ ابف القيـ ,تكفي في سنة 728ىػ

رحمو ا﵀ .أنظر معجـ المحدثيف لمذىبي )25/1( :كطبقات الحفاظ لمذىبي.)521/1( :

( )4مجمكع فتاكل ابف تيمية.238/19 ,
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ٚغايب اذتٝ

غت ١أ ٚغبع ١أٜاّ ,يجبٛت ايػٓ ١ب٘ سٝح قاٍ

ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يًُػتشان ١وت سسٜح لتٓ ١بٓت دشـ:
(حتٝه ٞوت عًِ اهلل غتاڄ أ ٚغبعاڄ)(.)2
انتبشح ايجأَ
اٯداٍ ٚانتسز وت ايتڀًٝل يًعٝب أ ٚانتط

ٚايغٝب١

انتڀًب ا٭ٍٚ

تعطٜف ايعٓؽت

( )1المقن ػػع ,الب ػػف قدام ػػة  ,89/1المجم ػػكع ش ػػرح الن ػػككم ,279/2 ,كش ػػاؼ القن ػػاع ,لمبي ػػكتي
.213/1

( )2أخرجو أبكداكد في سننو ,كتاب الحيض ,بػاب إذا أقبمػت الحيضػة تػدع الصػبلة ,199/1
كالترمػػذم فػػي سػػننو ,223/1 ,قػػاؿ أبكعيسػػى الترمػػذم( :ىػػذا حػػديث حسػػف صػػحيح),
كابػػف ماجػػة فػػي كتػػاب الطيػػارة ,25/1 ,كقػػد صػػححو ابػػف حجػػر فػػي التمخػػيص الكبيػػر,
 ,85/3كبمكغ المراـ ,بيركت ,مؤسسة الكتب الثقافية ,الطبعة الثالثة ,ص.44
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ايعَٓ : ١أخٛش َٔ ٠عٔ  ,أ : ٟاعذل
إ٬ٜد٘  ,أٜ : ٟعذل

ٚ ,ايعٓٔ ا٫عذلا

; ٭ٕ شنطٜ ٙعٔ إشا أضاز
 ,لايعٓؽت  :ايعادع عٔ

اٱ٬ٜز .1
ٚايعٓؽت إقڀ٬سا ٖ ٛايعادع عٔ ايٛيت ٤وت ايكبٌ خاق , ١قٌٝ
زل ٞعٓٓٝا يًؽت شنطٚ ٙاْعڀال٘ َأخٛش َٔ عٓإ ايساب ١يً)2 . ٘ٓٝ
انتڀًب ايجاَْ :ٞس ٠تأد ٌٝايعٓؽت أ ٚانتطٜ
ٜط ٣كتٗٛض ايفكٗا ٤إٔ انتطأ ٠إشا ازعت عٓ ١ظٚدٗا ٚثبتت عٓت٘ ,
ظتٛظ شلا طًب ايتڀًٝل  ,يًعٝب أ ٚانتط

انتػتشهِ غٛا ٤أقٝب

ب٘ قبٌ ايعكسٚ ,مل تعًِ ب٘ ,أ ٚسسخ بعس ايعكسٚ ,مل تط

ب٘ ,

عكًٝاڄ نإ ,أ ٚعهٜٛاڄٜ ٫ ,طد ٢بط ٙ٩أٜ ٚطد ٢بعس َه ٢أنجط
َٔ غٓ ٫ٚ ,١قتهٓٗا انتكاّ َع٘ اٱ بهطض.
إشا نإ ايعٝب ,أ ٚانتط

ٜطد َ٘ٓ ٢ايدل ٤قبٌ َه ٢غٓ ,١لتعڀ٢

احملهُ ١يًُعتٌ أدٌ غٓ ١قبٌ ايتڀًٝل.
ٚقاٍ ايؿالع٪ٜ ٫ : ١ٝدٌ غٓ ١إ ٫إشا طًبت ايعٚد . ١لإٕ غهتت
1
2

 -انظر لساف العرب  , 391 \ 13المصباح المنير مادة  " :عنف " .

 اإلنصاؼ , )138 / 8( -المكسكعة الفقيية الككيتية , )52 / 39( -حاشية الشمبيعمى تبييف الحقائؽ  . 21 / 3مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو 4( -
1646 /
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مل تهطب انتس , ٠لإٕ نإ غهٛتٗا يسٖؿ ١أ ٚغفً ١أ ٚدٌٗ ,
ل ٬بأؽ بتٓبٗٗٝا . 1
ٚاغتسٍ ادتُٗٛض بكها ٤عُط ضن ٞاهلل عٓ٘ ٚ ,بإٔ ايتأدٌٝ
ٱد ٤٬ايعصض ٚ ,تأد ٌٝايػٓ ١عصض ناف ٚ ,بإٔ ايعذع قس ٜهٕٛ
يعٓٚ ١قس ٜه ٕٛنتط

 ,لهطبت ايػٓ ١يٝتبؽت أْ٘ عَٓ ٫ ١ط

,

لإشا َهت ايػٓٚ ١مل ٜكٌ إيٗٝا عًِ أْ٘ ٯل ١أقً , ١ٝلكس تهٕٛ
عً ١ايعذع ٖ ٞايططٛب ١لٝػتڀٝع وت لكٌ اذتط ٚ ,ايعهؼ
ٜٚ.2ػتعإ بأٌٖ ارتبذط َٔ ٠اٱخكاٝ٥ؽت لَ ٢عطل ١ايعٝب أ ٚانتط
3

,نُا ْل عً ٢شيو قاْ ٕٛا٫سٛاٍ ايؿدك ١ٝيعاّ-1991

انتڀًب ايجايح
َس ٠اْتٌتاض ظٚد ١انتفكٛز
1

2

 فتح القدير  , 131 , 131 / 4كالبيجة  , 168 / 4كالركضة  , 198 / 7كمغنيالمحتاج  , 216 / 3كالمغني مع الشرح الكبير . 614 / 7

 -مغني المحتاج  ,. 216 / 3المبسكط  , 111 , 111 / 5كالعقكد الدرية ,. 31 / 1

االختيار  . 159 / 3المكسكعة الفقيية الككيتية .)18 / 31( -
3

_ انظر قانكف االحكاؿ الشخصية لعاـ1991ـ المادة (.)6
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أ :٫ٚتعطٜف انتفكٛز :
انتفكٛز يغ ١اغِ َفع َٔ ٍٛلكس ايؿ : ٤ٞإشا عسَ٘ ٚ ,ايفكس إٔ
تڀًب ايؿ ٤ٞل ٬جتسٚ , ٙانتطاز بانتفكٛز ٖٓا َٔ اْكڀع خدلٚ ٙدٌٗ
ساي٘  ,لٜ ٬سض ٣أس ٖٛ ٞأّ َٝت  ,غٛا ٤نإ غبب شيو غفط ٙأٚ
سهٛض ٙقتا ٫أ ٚاْهػاض غف ١ٓٝأ ٚأغط ٙوت أٜس ٟأٌٖ اذتطب أ ٚغرل
شيو .

ثاْٝا َ :س ٠اْتٌتاض ظٚد ١انتفكٛز :
نتا نإ ساٍ انتفكٛز ٚقت لكس ٙستتَُ ٬ذلززا بؽت نَٛ ْ٘ٛدٛزا
أَ ٚعسَٚا ٚ ,يهٌ ساي َٔ ١اذتايتؽت أسهاّ ختكٗا  :أسهاّ
بايٓػب ١يعٚدت٘ ٚ ,أسهاّ بايٓػب ١ٱضث٘ َٔ غرلٚ ٙإضخ غرلٚ َ٘ٓ ٙإضخ
غرلَ ٙع٘ ٚ ,مل ٜذلدض أسس ا٫ستُايؽت عً ٢اٯخط  ,نإ  ٫بس َٔ
نطب َسٜ ٠تأنس لٗٝا َٔ ٚاقع٘  ,ته ٕٛلطق ١يًبشح عٓ٘ ,
ٜٚهَ ٕٛهٗٝا بسَ ٕٚعطل ١ؾ ٤ٞعٓ٘ زي ٬ٝعً ٢عسّ ٚدٛز. ٙ
بٓا ٤عًَ ٢ا غبل إشا غاب ايطدٌ عٔ ظٚدت٘ ٚاْكڀع خدلٚ ٙمل
ٜعًِ ي٘ َٛنع  ,لٌٗ ظتٛظ يعٚدت٘ إٔ تطلع أَطٖا إؾت اذتانِ ,
لٝهطب شلا َس ٠تٓتٌتط لٗٝا  ,لإٕ داٚ ٤إ ٫لبعس اْتٗا ٤تًو انتس ٠تعتس

312

َٓ٘ عس ٠انتتٛل ٢عٓٗا  ,ثِ ٜباح شلا ايعٚاز بغرل , ٙأ ٚأْ٘  ٫ظتٛظ شلا
شيو  ,بٌ تكدل ستٜ ٢بًغٗا َٛت٘ أ ٚسٝات٘ بٝكؽت ؟
اتفل ا٭ ١ُ٥ا٭ضبع ١إٔ ا٭غرل وت أٜس ٟايهفاض  ٫تتعٚز ظٚدت٘
ٜ ٫ٚ ,كػِ َاي٘ َا مل تعًِ ٚلات٘ بٝكؽت  ,أ ٚقته ٞعً ٘ٝظَإ ٫
قتهٔ إٔ ٜعٝـ بعس . 1ٙأَا َٔ غاب عٔ ظٚدت٘  ,أ ٚلكس وت انتعطن١
بؽت انتػًُؽت أ ٚوت ايفؼت اييت تكع بؽت انتػًُؽت  ,أ ٚغتطز يتذاض ٠أٚ
طًب عًِ أ ٚغٝاس , ١لٜ ٬عٛز ٜٓٚكڀع خدلٜ ٫ٚ , ٙعًِ ي٘ َٛنع ,
لإٕ يًعًُا ٤وت شيو ث٬ثَ ١صاٖب :
انتصٖب ا٭ َٔ : ٍٚلكس  -أ ٟلكس نإ  ٫ -ظتٛظ يعٚدت٘ ايعٚاز
َا مل تعًِ ٚلات٘ بٝكؽت  ,بكٝاّ ب ١ٓٝعً ٢شيو  ,أَٚهَ ٞس- ٠
ٜكسضٖا اذتانِ  ٫ -قتهٔ إٔ ٜعٝـ بعسٖاٚ .ب٘ قاٍ كتٗٛض ايعًُا٤
.
سذتِٗ عً ٢شيو :إٔ ايٓهاح قس ثبت بٝكؽت ٚ ,غٝب ١ايعٚز ٫
تٛدب ايفطق ١بُٗٓٝا نُا وت غرل انتفكٛز َٛٚ ,ت انتفكٛز وت غٝب١

1

-ككذا المفقكد في أرض الكفر عند المالكية  ,لصعكبة الكشؼ عنيما  .الكافي 569 - 568 \ 2

 ,المغني  , 488 \ 7البناية  , 64 \ 6مغني المحتاج  , 397 \ 3مجمة البحكث اإلسبلمية ,
الرياض )237 / 57( -
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ستتٌُ َؿهٛى ل , ٘ٝلٜ ٬عاٍ ٜكؽت ايٓهاح بؽت انتفكٛز ٚظٚدت٘
بايؿو وت َٛت٘ ٚ ,ايكاعس ٠ايفكٗ ( ١ٝايٝكؽت ٜ ٫ع ٍٚبايؿو).1
انتصٖب ايجاْ : ٞإشا ضلعت أَطٖا إؾت اذتانِ نطب شلا َس ٠تٓتٌتط
لٗٝا  ,لإٕ دا ٤لٗٝا لصاى ٚ ,إ ٫اعتست بعسٖا عس ٠انتتٛل ٢عٓٗا  ,ثِ
ٜباح شلا ايعٚاز .
ٚأقشاب ٖصا ايك ٍٛاْكػُٛا إؾت قػُؽت  ,تبعا يًشاي ١اييت
ٜفكس عًٗٝا :
اذتاي ١ا٭ٚؾت  :إشا نإ لكس ٙوت خطدً ١تاٖطٖا ايػ , ١َ٬نايتذاض٠
ٚطًب ايعًِ ٚضت ٛشيو  ,لإٕ ألتس ٜٛالل أقشاب انتصٖب ا٭ ٍٚوت
عسّ إباس ١ايعٚاز يعٚدت٘ ٚتكػَ ِٝاي٘ َ ,ا مل تعًِ ٚلات٘ بٝكؽت. 2
ٚشٖب َايو إؾت إٔ ظٚدت٘ إشا ضلعت أَطٖا إؾت اذتانِ نطب شلا
َس ٠أضبع غٓٛات َٔ ٚقت ضلع أَطٖا إي , ٘ٝلإٕ دا ٤لٗٝا لصاى ٚ ,إ٫

1

 -اإلشراؼ  , 114 - 113 \ 4البناية  , 66 \ 6األشباه كالنظائر عمى مذىب أبي حنيفة
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اعتست عس ٠انتتٛل ٢عٓٗا  ,ثِ ٜباح شلا ايعٚاز ٚ . 1سذت٘ عً ٢شيو  :إٔ
ٖصا قها ٤عُط بٔ ارتڀاب . 2
اذتاي ١ايجاْ : ١ٝإٔ ٜفكس وت سايً ١تاٖطٖا اشل٬ى  ,نإٔ ٜفكس وت
انتعطن ١بؽت انتػًُؽت ٚايهفاض  ,أٜٓ ٚهػط بِٗ َطنب  ِٖٚوت
ايبشط  ,لٝغطم بع

ضلكت٘ ٚضت ٛشيو  .لعٓس انتايه : ١ٝتعتس ظٚدت٘

عس ٠انتتٛل ٢عٓٗا ظٚدٗا بعس َه ٞغٓ ١ناًَ ١بعس ايفشل عٔ ساي٘

3

ٚ .عٓس اذتٓابً : ١تٓتٌتط ظٚدت٘ أضبع غٓٛات  ,ثِ تعتس عس ٠انتتٛل ٢عٓٗا
 ,ثِ ٜباح شلا ايعٚاز ٜٚكػِ َاي٘ ٚ.سذتِٗ عً ٢شيو  :إٔ ٖصا قها٤
عُط بٔ ارتڀاب أٜها . 4
لإٕ لكس وت ايفؼت اييت تكع بؽت انتػًُؽت لإٕ َايها ٜ ٫هطب شلصا
َسٜٓ ٠تٌتط لٗٝا  ,بٌ ظتتٗس اذتانِ وت ايكسض ايص ٟقتهٔ إٔ
ٜتكطف لٖ َٔ ٘ٝطب ٚاْٗعاّ  ,لإشا غًب عًً ٢تٓ٘ أْ٘ َات أشٕ
يعٚدت٘ وت ايعٚاز بعس ايعسٚ ٠قػِ َاي٘ .
1

 -الكافي في فقو أىؿ المدينة . 567 \ 2

2

 -مصنؼ ابف أبي شيبة . 237 \ 4

3
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ٚسذت٘ عً ٢شيو  :قٝاؽ ٖصا عً َٔ ٢لكس وت أٜاّ ايٛبا٤
جباَع غًب ١اشل٬ى وت َجٌ ٖص ٙا٭سٛاٍ . 1
انتصٖب ايجايح ٚ :ب٘ قاٍ عُط بٔ ارتڀاب ٚ ,عجُإ ٚ ,عًٚ , ٞابٔ
َػعٛز ٚ ,ابٔ عباؽ ٚ ,ابٔ عُط ٚ ,ادتُٗٛض َٔ ايتابعؽت  :إٔ
انتككٛز عً ٢أ ٟساي ١لكس  ,إشا ضلعت ظٚدت٘ أَطٖا يًشانِ نطب
شلا َس ٠أضبع غٓٛات َٔ سؽت ضلعٗا  ,لإٕ دا ٤لصاى ٚ ,إ ٫اعتست عس٠
انتتٛل ٢عٓٗا  ,ثِ ٜباح شلا ايعٚاز . 2
ايطادض :
ايصٜ ٟبس ٚإٔ انتصٖب ا٭خرل ايكا: ٌ٥إشا ضلعت أَطٖا إؾت
اذتانِ نطب شلا َس ٠تٓتٌتط لٗٝا  ,لإٕ دا ٤لٗٝا لصاى ٚ ,إ٫
اعتست بعسٖا عس ٠انتتٛل ٢عٓٗا  ,ثِ ٜباح شلا ايعٚاز ٖ ٛا٭ٚؾت ٚ .غبب
ايذلدٝض  ,٭ْ٘ يٝؼ َع أسس َٔ أقشاب ٖص ٙانتصاٖب زئَ ٫ , ٌٝ
ايهتاب  َٔ ٫ٚايػٓ , ١لبك ٞا٭َط وت شيو عا٥سا إؾت ا٫دتٗاز ٚايٌٓتط
وت انتكًشٚ , ١انتكًش ١يًُطأ ٠ايعٚاز ; ٭ٕ عسّ ظٚادٗا َٓٚعٗا َٓ٘ إؾت
إٔ تعًِ ٚلات٘ بٝكؽت بكٝاّ ب ١ٓٝأَ ٚهَ ٞس ٫ ٠قتهٔ إٔ ٜعٝـ بعسٖا
1

 -الخرشى عمى خميؿ . 154 \ 4

2
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 ل ٘ٝنطض باي ًٚتاٖط بانتطأ , ٠لٝذلدض َصٖب َٔ قاٍ  :إْٗا تٓتٌتطأضبع غٓٛات  ,لإٕ داٚ ٤إ ٫اعتست عس ٠ايٛلا , ٠ثِ ٜباح شلا ايعٚاز ,
ٚ٭ٕ ٖصا َصٖب متػ َٔ ١ايكشاب َِٗٓ , ١ث٬ث َٔ ١ارتًفا٤
ايطاؾس , ٜٔلاتباعِٗ أٚؾت ٚ .اهلل أعًِ

انتبشح ايتاغع
ا٫داٍ ٚانتسز وت ايتڀًٝل باٱ٤٬ٜ
انتڀًب ا٭ :ٍٚتعطٜف اٱ٤٬ٜ
أ :٫ٚتعطٜف اٱ ٤٬ٜيغ:١
اٱ ٤٬ٜوت ايًغ : ١اَ٫تٓا بايُٝؽت ( ٜكاٍ  :هؾت ٜٛي ٞإٚ ٤٬ٜإي١ٝ
 ,انتٛي : ٖٛ ٞاذتايف عً ٢عسّ ٚيت ٤ظٚدت٘ ٚوت اذتسٜح  ( :هيځَ ٢ٹٔ
سًځفٳ ٜ ٫سٵخٴٌٴ عًٔٗٝٻ  َ٘ٓٚ .قځ ٵٛيځ٘ تعاؾت  { :ٳٚيځا ٜٳأڃتٳٌڇ
ْٹػا٥ٹ٘ ؾٳٗٵطاڄ )  ,أځ ٟٳ
شًٹفٴ  ,٭ْٻٗا ْعيتٵ وت سًفٹ أځبٞ
ػعٳ١ٹ }  ,أځٜ ٫ ٟٳ ٵ
أڂٚيڂ ٛا ڃيفځهٵٌڇ َٹٓٵهڂِٵ ٚٳاي ٻ
ػڀځض ; ٚقځطٳأځ بع ٴ ځأٖٵٌڇ انتځسٜٓٳ١ٹ { ٜ ٫ٚٳتٳأځيډ ٢أڂٚيڃٛ
هطڈ ځإٔٵ ٜ ٫ٴ ٵٓفٹلٳ عًَ ٢ٹ ٵ
ب ڃ
ايفځهٵٌ } ؿتٳعٵٓا ٖٞٚ ٙؾاشٻ٠څ ).

1
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ثاْٝا :تعطٜف اٱ ٤٬ٜاقڀ٬سا:
أَا َعٓا ٙاٱقڀ٬س ٞلٗ ٛاَ٫تٓا بايُٝؽت َٔ ٚيت٤
ايعٚدٚ.١تعطٜفات لكٗا ٤انتصاٖب تسٚض سٖ ٍٛصا انتعْٓٚ ,٢صنط لُٝا
 ًٜٞبعهٗا:
دا ٤وت ادتٖٛط ٠ايٓرل(: ٠اٱ ٤٬ٜعباض ٠عٔ ايُٝؽت عً ٢تطى ٚيت ٤ايعٚد١
وت َس ٠شتكٛق)1. ١
نُا دا ٤وت بسا٥ع ايكٓا٥ع  ( :اٱ ٤٬ٜعباض ٠عٔ ايُٝؽت عً ٢تطى
ادتُا بؿطا٥ىت

شتكٛق).١

2

ٚعطل٘ انتايه ١ٝبأْ٘  (:قتؽت َػًِ َهًف ٜ ,تكٛض ٚقاع٘ ٚ ,إٕ
َطٜها ؿتٓع ٚيت ٤ظٚدت٘ ٚ ,إٕ تعًٝكا  ,غرل انتطنعٚ ١إٕ ضدع ١ٝأنجط
َٔ أضبع ١أؾٗط  ,أ ٚؾٗط ٜٔيًعبس ).

3

ٚعطل٘ ايؿالع ١ٝبأْ٘ (:سًف ظٚز ٜكض ط٬ق٘ يُٝتٓعٔ َٔ ٚط ٧ظٚدت٘
)...
1

4
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ٚعطل٘ اذتٓابً ١بأْ٘ (:سًف ايطدٌ عً ٢عسّ ٚيت ٤ظٚدت٘ أنجط َٔ
أضبع ١أؾٗط).

1

انتڀًب ايجاَْ :ٞس ٠اٱ٤٬ٜ
نإ ايطدٌ وت ادتاًٖ ١ٝعتًف عً ٢أ ٫قتؼ اَطأت٘ ايػٓ,١
ٚايػٓتؽتٚ ,ا٭نجط َٔ شيو بككس ا٫نطاض بٗا ,لٝذلنٗا َعًك,١
 ٖٞ٫ظٚدَ ٖٞ٫ٚ ,١ڀًك.١
.لأضاز اهلل غبشاْ٘ إٔ ٜهع سسا شلصا ايعٌُ ايهاض ,لٛقت٘ ؿتس ٠أضبع١
أؾٗطٜ ,ذل ٣ٚلٗٝا ايطدٌ ,عً٘ ٜطدع إؾت ضؾس ,ٙلإٕ ضدع وت تًو
انتس ,٠أ ٚوت هخطٖا ,بإٔ سٓح وت ايُٝؽتَ٫ٚ ,ؼ ظٚدت٘ٚ ,نفط عٔ
قت ٘ٓٝلٗٝاٚ ,إ ٫طًل.

1

2
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ٖصا َا ٚضز وت قٛي٘ تعاؾت  " :ٹيًډصٹٜٔٳ ٴ ٜٵ٪يڂٕٛٳ َٹٔٵ ْٹػٳا٥ٹٗڇِٵ ٳتطٳبټلٴ ځأضٵ ٳبعٳ١ٹ ځأؾٵٗٴطڈ
ڀًځامٳ لځإڇٕٻ ايډً٘ٳ غٳُٹٝعٷ
لځ ڇإٕٵ لځا٤ٴٚا لځإڇٕٻ ايًډ٘ٳ ځغفڂٛضٷ ضٳسٹِٝٷ (ٚ )226ٳ ڇإٕٵ ٳععٳَٴٛا اي ډ
ٳعًٹِٝٷ )

1

انتڀًب ايجايح :سهِ ا٤٬ٜ٫
إشا سًف أٜ ٫كطب ظٚدت٘ ,لإٕ َػٗا وت ا٭ضبع ١أؾٗط ,اْتٗ٢
اٚ ٤٬ٜ٫يعَت٘ نفاض ٠ايُٝؽت.
إشا َهت انتسٚ ٠مل ظتاَعٗا ,لرل ٣كتٗٛض ايعًُا ٤إٔ
يًعٚد ١إٔ تڀايب٘ :إَا بايٛيتٚ ٤إَا بايڀ٬م.
لإٕ ضل

2

ا٭َط ٜٔلٌٗ ٜڀًل اذتانِ انتطأْٝ ٠اب ١عٔ ايعٚز ,

أّ أْٗا تبؽت َٓ٘ ؿتذطز َه ٞا٭ضبع ١ا٭ؾٗط ؟ يًعًُا ٤وت شيو أضبع١
َصاٖب :
انتصٖب ا٭ٚ : ٍٚب٘ قاٍ كتٗٛض ايعًُاٜ : ٤ڀًل عٓ٘ اذتانِ طًك١
ضدعْٝ ١ٝاب ١عٓ٘ إشا ضلعت٘ انتطأ ٠إي. 3٘ٝ
 / 1سكرة البقرة 227 , 226 :

 / 2مجمة البحكث اإلسبلمية )228 / 57( -
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المحتاج . 351 \ 3

320

ٚسذتِٗ عً ٢شيو  :أْ٘  ٫غب ٌٝإؾت زٚاّ إنطاضٖا  ٫ٚإدباضٙ
عً ٢ايطد ٛإؾت ادتُا ; ٭ْٗا  ٫تسخٌ حتت اٱدباض ٚ ,ايڀ٬م ٜكبٌ
ايٓٝاب , ١لٓاب عٓ٘ اذتانِ عٓس اَ٫تٓا  ,نُا ٜعٚز عٔ ايعانٌ
ٜٚػتٛوت اذتل َٔ انتُاطٌ. 1
انتصٖب ايجاْٚ : ٞب٘ قاٍ ؾطٜض ايكانٚ ٞعڀاٚ ٤اذتػٔ ايبكطٟ
ٚايٓدعٚ ٞابٔ أب ٞيٚ ٢ًٝكتع َٔ ايتابعؽت ٚا٭سٓاف  :أْٗا تبؽت َٓ٘
بتڀًٝكٚ ١اسس. 2 ٠
ٚسذ : ٤٫٪ٖ ١إٔ ٖصا ق ٍٛعجُإ ٚعًٚ ٞايعبازي ١ايج٬ث, 3١
ٚ٭ْ٘ نتا ًتًُٗا ؿتٓعٗا سكٗا  ,داظا ٙايؿط بعٚاٍ ْعُ ١ايٓهاح عٓس
َهٖ ٞص ٙانتسٚ , ٠٭ٕ اٱ ٤٬ٜنإ ط٬قا بآ٥ا عً ٢ايفٛض وت ادتاًٖ١ٝ
 ,تٝح ٜ ٫كطبٗا بعس اٱ ٤٬ٜأبسا  ,لذعً٘ ايؿط َ٪د ٬بكٛي٘ تعاؾت
 {:ٹيًډصٹٜٔٳ ٴ ٜٵ٪يڂٕٛٳ َٹٔٵ ْٹػٳا٥ٹٗڇِٵ ٳتطٳبټلٴ أځضٵ ٳبعٳ١ٹ ځأؾٵٗٴطڈ لځإڇٕٵ لځا٤ٴٚا لځ ڇإٕٻ ايًډ٘ٳ ځغفڂ ٛٷض
ضٳسٹِٝٷ }  ,إؾت اْكها ٤انتس , ٠لشكًت اٱؾاض ٠إؾت إٔ ايٛاقع باٱ٤٬ٜ
با , ٔ٥يهٓ٘ َ٪دٌ .
 / 1مغني المحتاج . 351 \ 3
 / 2اإلشراؼ  , 231 \ 4البناية . 635 \ 4
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انتصٖب ايجايح ٚ :ب٘ قاٍ أب ٛثٛض ٜ :ڀًكٗا اذتانِ طًك ١با. ١ٓ٥
ٚسذت٘ عً ٢شيو  :أْ٘ إشا مل ٜڀًكٗا طًك ١با , ١ٓ٥بٌ ضدع١ٝ
مل ٜطلع عٓٗا ايهطض ; ٭ْ٘ غرلادعٗا ٜٚعٛز ا٭َط نُا نإ  ,يصيو
ظتب إٔ ٜه ٕٛايڀ٬م بآ٥ا يٜ ٬٦تُهٔ َٔ انتطادع. ١
انتصٖب ايطابع ٚ :ب٘ قاٍ ايٌتاٖطٜ ٫ : ١ٜڀًل اذتانِ عً ٢انتٛي٫ ٞ
بآ٥ا  ٫ٚضدعٝا  ,بٌ ظتدل ٙبايػٛيت عً ٢ايعٛز ٠إؾت ادتُا أ ٚايڀ٬م ,
ٚي ٛأز ٣شيو إؾت َٛت٘  ,إ ٫إٔ ٜه ٕٛعادعا عٔ ادتُا  ,لٝذدل عً٢
ايطد ٛبايًػإ ٚسػٔ ايكشب.1 ١
ػبٴ نڂٌټ ٳْفڃؼڈ ڇإيډا
ٚسذتِٗ عً ٢شيو قٛي٘ تعاؾت  { :ٳٚيځا تٳهڃ ٹ
خطٳ ٣ثٴِٻ إڇيځ ٢ضٳبٿهڂِٵ ٳَطٵدٹعٴهڂِٵ لځٝٴٓٳبٿ٦ٴهڂِٵ بٹُٳا
ٳعًځٝٵٗٳا ٳٚيځا تٳ ڇعضٴ ٚٳا ڇظضٳ٠څ ڇٚظٵضٳ أڂ ٵ
ڀًځامٳ لځإڇٕٻ ايډً٘ٳ
نڂٓٵتٴِٵ لٹ٘ٝٹ ٳتدٵتٳٹًفڂٕٛٳ } ٚ ,قٛي٘ تعاؾت ٚ { :ٳإڇٕٵ ٳععٳَٴٛا اي ډ
غٳُٹٝعٷ ٳعًٹِٝٷ }  .لُٓع عع ٚدٌ َٔ نٌ ؾ ٤ٞإ ٫ععقت ١ايعٚز عً٢
ايڀ٬م ; لكض إٔ ط٬م اذتانِ عً ٘ٝلهٚ ٍٛباطٌ ٚتعس ذتسٚز اهلل
عع ٚدٌ  َٔٚ ,ايباطٌ إٔ ٜڀًل عً ٘ٝغرل ٙأٜ ٚف ٤ٞعٓ٘ غرل.2 ٙ
ايطادض :
1

 /المحمى البف حزـ . 43 - 42 \ 11

 / 2المحمى البف حزـ . 43 - 42 \ 11
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ايصٜ ٟبس ٚإٔ َصٖب ادتُٗٛض ايكا ٌ٥جبٛاظ تڀًٝل اذتانِ
عً ٢انتٛي ٞطًك ١ضدع ٖٛ ١ٝايطادض ; ٭ْ٘  ٫غب ٌٝيطلع اٱنطاض عٔ
انتطأ ٠إ ٫بايڀ٬م  ١َُٗٚ ,اذتانِ ضلع ايهطض ٚايٌتًِ ; ٚ٭ْ٘ ط٬م
قازف َسخ ٫ٛبٗا َٔ غرل عٛ

 ٫ٚاغتٝفا ٤عسز  ,لهإ ضدعٝا

نايڀ٬م وت غرل اٱٚ , ٤٬ٜايهطض ٜطتفع بايڀ٬م ايطدع . 1 , ٞلٗصا
َصٖب ٚغىت ; ٭ٕ وت شيو َطاعا ٠ضلع ايهطض عٔ انتطأ ٠بايڀ٬م ,
َٚطاعا ٠سل ايطدٌ وت ايطدعٚ ١ايتأْ ; ٞ٭ْ٘ ط٬م َٔ غرل عٛ
ٚاهلل أعًِ .

 / 1المغني البف قدامة . 331 \ 7
 / 2مجمة البحكث اإلسبلمية )231 / 57( -
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.2

ارتاـت:١
اذتُس هلل ضب ايعانتؽت ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢ضغ ٍٛاهلل ا٭َؽت
ٚ ,قس اؾتٌُ ايبشح عً ٢ـتٗٝس َفٝس  :بٓٝت ل ٘ٝإٔ ايعٚاز أغاؽ
ا٭غطٚ ٠زعاَتٗا ٚ ,ايكاعس ٠اييت ٜك ّٛابتُع ايػً ِٝعًٗٝا  ,أَا
ارتاـت ١لٗ ٞتؿتٌُ عً ٢أِٖ ْتا٥ر ايبشح َٗٓٚا-:
()1أُٖ ١ٝاٯداٍ ٚانتسز وت ايٓهاح ٚايڀ٬م.
()2حتط ِٜخڀب ١ايطدٌ عً ٢خڀب ١أخَ ٘ٝؿطٚيت ؿتس ٠سكٍٛ
ايذلانَ ٞع ا٭ٚ ٍٚتػُ ١ٝانتٗط  ٫وت أ ٍٚارتڀب.١
()3ظتب إٔ ته ٕٛقٝغ ١اٱظتاب ٚايكب٪َ ٍٛبس ٠غرل َ٪قت :١لإٕ أقِّت
ايعٚاز ؿتس ٠بڀٌْ ٖٛٚ ,هاح َتع.١
( )4أكتع أٌٖ ايعًِ عً ٢إٔ إْهاح ا٭ب ابٓت٘ ايبهط ايكغرل ٠دا٥ع
إشا ظٚدٗا َٔ نف. ٤
()5عتكٌ ايبًٛغ بإسس ٣ث٬خ أغباب  -: ٖٞٚاٱستٚ ّ٬إْبات
ايؿعط ارتؿٔ س ٍٛايكڂبٌ ٚبًٛغ متػ ١عؿط غٓ ١يًصنط  ,أَا أقٌ
غٔ يبًٛغ ا٭ْج , ٢لرل ٣ا٭ ١ُ٥ا٭ضبع ١ذ غفط اهلل شلِ ذ بأْ٘ تػع غٓؽت ,
ٚتعٜس ا٭ْج ٢بعَ٬تؽت ُٖٚا اذتٝ

 ٚاذتٌُ.
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( )5انتطاز بايكط ٤وت ايعس ٠اذتٝ

.

( )6يٝؼ ٭قٌ  ٫ٚ٭نجط َس ٠اذتٝ

سس ٚيطؿتا خطز زلع ڄٚ ١اسس٠ڄ ,أٚ

ٜكاٍ زلك ڄٚ ١اسس٠
( )7أقٌ ايڀٗط بؽت اذتٝهتؽت ث٬ث ١عؿط َٜٛاڄ.
( )8ظتٛظ يًعٚد ١طًب ايتڀًٝل َٔ ظٚدٗا ,يعٝب أَ ٚط

َػتشهِ

أقٝب ب٘ قبٌ ايعكسٚ ,مل تعًِ ب٘ ,أ ٚسسخ بعس ايعكسٚ ,مل تط

ب٘

عكًٝاڄ نإ ,أ ٚعهٜٛاڄٜ ٫ ,طد ٢بط ٙ٩أٜ ٚطد ٢بعس َه ٢أنجط َٔ
غٓ ٫ٚ ,١قتهٓٗا انتكاّ َع٘ اٱ بهطض .إشا نإ ايعٝب ,أ ٚانتط
ٜطد َ٘ٓ ٢ايدل ٤قبٌ َه ٢غٓ ,١لتعڀ ٢احملهُ ١يًُعتٌ أدٌ غٓ١
قبٌ ايتڀًٝل .
(ٜ )9ػتعإ بأٌٖ ارتبذط َٔ ٠اٱخكاٝ٥ؽت لَ ٢عطل ١ايعٝب أ ٚانتط .
( )10إشا ضلعت ظٚد ١انتفكٛز أَطٖا إؾت اذتانِ نطب شلا َس ٠تٓتٌتط
لٗٝا  ,لإٕ دا ٤لٗٝا لبٗا ْٚعُت ٚ ,إ ٫اعتست بعسٖا عس ٠انتتٛل ٢عٓٗا
 ,ثِ ٜباح شلا ايعٚاز .
( )11دٛاظ تڀًٝل اذتانِ عً ٢انتٛي ٞطًك ١ضدع ,١ٝإٕ ضل
ايڀ٬م.
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ايٛيت ٤أٚ

قا ١ُ٥انتكازض ٚانتطادع
( )1ادتاَع ٭سهاّ ايكطهٕ  :٭ب ٞعبس اهلل ستُس بٔ ألتس ايكططيب
 ,ايٓاؾط  :زاض إسٝا ٤ايذلاخ ايعطب , ٞبرلٚت  ,ايڀبع ١ايجاْٖ1405 ١ٝذ .
( )2تفػرل ابٔ نجرل  /اذتالٍت ابٔ نجرل  /زاض إسٝا ٤ايذلاخ ايعطب. ٞ
( )3داَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚه ٟايكطهٕ ,ز ,30برلٚت ,زاض ايفهط,
ٖ 1405ذ.
( )4غٓٔ ابٔ َاد٘  :ابٔ َاد٘ ,حتكٝل  :ستُس ل٪از عبس ايباق ,ٞزاض
ايفهط برلٚت ,يت. 1
( )5غٓٔ أب ٞزاٚز  :أب ٛزاٚز ,حتكٝل  :ستُس ست ٞٝايس ٜٔعبس
اذتُٝس ,زاض ايفهط برلٚت ,يت ,1زت .
( )6غٓٔ ايذلَص : ٟايذلَص ,ٟحتكٝل  :ألتس ستُس ؾانط ٚهخط,ٕٚ
زاض إسٝا ٤ايذلاخ برلٚت ,يت ,1زت .
( )9ؾطح ايٓ ٟٚٛعً ٢قشٝض َػًِ  :ايٓ ,ٟٚٛزاض إسٝا ٤ايذلاخ برلٚت,
يتّ1392 ,2
( )10قشٝض ايبداض : ٟايبداض ,ٟحتكٝل  :زَ .كڀف ٢زٜب ايبغا ,زاض
ابٔ نجرل برلٚت ,يتٖ1407 ,3ذ .198 -
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( )11قشٝض َػًِ َ :ػًِ ,حتكٝل  :ستُس ل٪از عبس ايباق , ٞزاض
إسٝا ٤ايذلاخ برلٚت ,يت ,1زت .
( )12لتض ايباض: ٟابٔ سذط ,حتكٝل  :ستب ايس ٜٔارتڀٝب ,زاض
انتعطل ١برلٚت ,يت1
( )14غبٌ ايػ ّ٬يًكٓعاْ 204 / 3 ٞيت  .إسٝا ٤ايذلاخ ايعطب- ٞ
برلٚت
( ٌْٝ )15ا٭ٚطاض َٔ أغطاض َٓتك ٢ا٭خباض  :ايؿٛناْ ,ٞزاض ادتٌٝ
برلٚت ,يتّ1973 ,1
( )18بسا٥ع ايكٓا٥ع  :ع ٤٬ايس ٜٔايهاغاْ ,ٞزاض ايهتب ايعًُ,١ٝ
يتٖ1406 ,2ذ
()20ساؾ ١ٝضز احملتاض عً ٢ايسض انتدتاض  :ستُس أَؽت (ابٔ عابس,)ٜٔ
زاض ايفهط برلٚت ,يتٖ1421 ,1ذ.
()21انتبػٛيت  :ايػطخػ ,ٞزاض انتعطل ١برلٚت ,يت ,1زت .
()22بسا ١ٜابتٗس  :ابٔ ضؾس اذتفٝس ,زاض ايفهط برلٚت,يت ,1زت
()23ساؾ ١ٝايسغٛق ٞعً ٢ايؿطح ايهبرل  :ستُس عطل ١ايسغٛق,ٞ
زاض إسٝا ٤ايهتب ايعطب ,١ٝيت ,1زت
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()24ساؾ ١ٝايكا ٟٚعً ٢ايؿطح ايكغرل  :ألتس ايكا ,ٟٚزاض
انتعاضف ,يت.ّ1986 ,1
()25انتسَ : ١ْٚايو بٔ أْؼ ,زاض قازض برلٚت ,يتٖ1323 ,1ذ
(َٛ)26اٖب ادتً ٌٝوت ؾطح شتتكط خً : ٌٝستُس ايطعٝي
(اذتڀاب) ,زاض ايفهط ,برلٚت ,يت. 1398 ,2
)27ا٭ّ  :ايؿالع ,ٞزاض انتعطل ١برلٚت ,يتٖ1393 ,1ذ .
)28ابُ ٛؾطح انتٗصب  :ايٓ ,ٟٚٛانتڀبع ١انتٓرل ,١ٜيتٖ1344 ,1ذ .
(َ)29غي احملتاز  :ستُس ارتڀٝب ايؿطبٝي ,زاض ايفهط برلٚت,
يت. ّ1980 ,1
(ْٗ)30ا ١ٜاحملتاز إؾت ؾطح انتٓٗاز  :ستُس بٔ ألتس ايطًَ ,ٞزاض
ايهتب ايعًُ ,١ٝيتٖ1414 ,1ذ .
()31انتغي  :ابٔ قساَ ,١زاض ايفهط ,يت). ّ1984 ,1احملً : ٢ابٔ
سعّ ,زاض ايفهط برلٚت ,يت ,1زت
()32اٱْكاف وت َعطل ١ايطادض َٔ ارت٬ف عًَ ٢صٖب اٱَاّ ألتس
بٔ سٓبٌ  :عً ٞبٔ غًُٝإ انتطزا , ٟٚزاض إسٝا ٤ايذلاخ ايعطب ٞبرلٚت,
يتٖ1376 ,1ذ .
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()33نؿاف ايكٓا َٓ :كٛض ايبٗٛت ,ٞزاض ايهتب ايعًُ ,١ٝيت ,1زت
.
( )34ايفك٘ اٱغٚ َٞ٬أزيت٘ زٖٚ.ب ١ايعس.ًٞٝ
( )35ايؿطح انتُتع عً ٢ظاز انتػتٓكع٫ ,بٔ عجُٝؽت.
( )36انتٛغٛع ١ايفكٗ ١ٝايهٜٛت.١ٝ
( )37ضغاي ١ايسَا ٤ايڀبٝعٝذ ١يًٓػذا٫ ,٤بذٔ عجذُٝؽت ,ايطٜذا ٪َ ,غػذ١
ي١ٓٝ
( )38احملً: ٢اَ٫اّ ابٔ سعّ ايٌتاٖط , ٟحتكٝل ايؿٝذ التس ستُس
ؾانط زاض ايفهط
()39قاْ ٕٛا٫سٛاٍ ايؿدك ١ٝايػٛزاْ ٞيعاّّ1991
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زضاغ ١حتً ١ًٝٝتڀبٝك١ٝ
ز .ستُس ايفاتض ظ ٜٔايعابس ٜٔألتس
ًَدل ايبشح
تتًدل ٖص ٙايسضاغ ١وت اغتدطاز بع

َٔ ايؿٛاٖس ايكطهَْٔ ١ٝ

نتاب اهلل ايععٜع لُٝا ٜتعًل بأبٓ ١ٝايهًُات ٚايكٝاّ بتشًٖ ٌٝصٙ
ا٭بٓ ١ٝايكطهْ ١ٝوت أسسخ َا تٛقٌ إي ٘ٝعًِ ايًغ ١اذتسٜح ٫غُٝا ٚإٔ
ايكطهٕ ايهط ٖٛ ِٜانتٌٓٗ ايكاوت يًسضاغات ايًغ ١ٜٛقسقتٗا ٚسسٜجٗا
ٚي صا عُست يًكطهٕ ايهط ِٜنتا ل َٔ ٘ٝايفكاسٚ ١ايبٝإ سٝح دا٤
عٓٛإ ايبشح َٛغَٛا بعٓٛإ َٔ ايؿٛاٖس ايكطهْ ١ٝيٮبٓ ١ٝايًغ١ٜٛ
زضاغ ١حتً ١ًٝٝتڀبٝك ١ٝلهإ انتبشح ا٭ ٍٚعٔ ايتكطٜف ٚأبٓ١ٝ
ايهًُات ٚوت ايجاْ ٞزضاغ ١ايبٓ ١ٝوت عًِ ايًغ ١اذتسٜح ٚاختتِ ايبشح
بايؿٛاٖس ايكطهْ ١ٝيٮبٓ ١ٝزضاغ ١حتً ١ًٝٝتڀبٝك. ١ٝ
اذتُس هلل ايص ٟبٓعُت٘ تتِ ايكاذتات ٚأقًٚ ٞأغًِ عً٢
انتبعٛخ ضلت ١يًعانتؽت ٚعً ٢هي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ قاٍ تعاؾت ( :ايط نتاب
أسهُت هٜات٘ ثِ لكًت َٔ يسٕ سه ِٝخبرل)(. )1

1

) سكرة ىكد  /اآلية ( )1ج11
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لايكطهٕ ايهط َٔ ِٜايؿٛاٖس ايًغ ١ٜٛا٭غاغ ; ١ٝ٭ٕ إعذاظٙ
نإ ٭ٌٖ ايًغٚ ١ايبٝإ ٚيًدًل أكتعؽت قاٍ تعاؾت ( :قٌ ٱٕ ادتُعت
اٱْؼ ٚادتٔ عً ٢إٔ ٜأتٛا ؿتجٌ ٖصا ايكطهٕ ٜ ٫أت ٕٛؿتجً٘ ٚي ٛنإ
بعهِٗ يبع

ًتٗرلا)

()1

ٚانتعً ّٛإٔ ايًغ ٖٞ ١ايٛعا ٤ايصٜ ٟػتٛعب انتعاْٚ ٞا٭غطا
ٚاٯزاب ٚعٔ ططٜكٗا تتهض ايس٫٫ت ٚ ,ايؿٛاٖس ايكطهْ ١٦ًَٝ ١ٝبايكِٝ
ٚاٯزاب ٚ ,اييت تٌتٗط ٚانشٚ ١دً ١ٝبعس حتً ٌٝا٭بٓٚ ١ٝايٛقٛف عً٢
ايك ٝانتطنع ١ٜايطٝ٥ػ ١ٝاييت َٔ بٗٓٝا تٌتٗط انتعاْٚ ٞانش. ١
لعًِ ايبٓ ١ٝزتاٍ َٔ زتا٫ت عًِ ايًغ ١اذتسٜح ؿتكڀًشات٘
انتتٓٛعٜ ١ػتُس قٛت٘ َٔ ايؿٛاٖس ايكطهْ ١ٝبايتڀبٝكات عًٗٝا هخصا َٔ
انتاز ٠ايغعٜط ٠يًٓكٛم ايكطهْ ١ٝشات ايفكاسٚ ١ايبٝإ .
أ : ٫ٚأغطا

ايبشح :

 .1اغتدطاز ايؿٛاٖس ايكطهَْٛ ١ٝن ٛايبشح
 .2حتًٖ ٌٝص ٙا٭بٓ ١ٝؿتا ٜتٛالل ٚايسضاغات ايًغ ١ٜٛاذتسٜج١
 .3ايكطهٕ ايهط ِٜإثطا ٤ايسضاغات ايًغ ١ٜٛبايؿٛاٖس ايكطهْ١ٝ
ثاْٝا  :أٖساف ايبشح :

1

) سكرة اإلسراء  /اآلية ( )18ج5
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 .1إبطاظ ايؿٛاٖس ايكطهْٚ ١ٝـتهٗٓٝا وت ايسضؽ ايًغ ٟٛاذتسٜح
 .2ايٛقٛف عً ٢ايك ٝانتطنع ١ٜايطٝ٥ػ ١ٝيتٌتٗط انتعاْٚ ٞانش١
 .3ايتأنٝس عً ٢إٔ ا٭بٓ ١ٝايًغ ١ٜٛتػتُس قٛتٗا َٔ انتاز ٠ايغعٜط٠
يًكطهٕ ايهط ِٜبتڀبٝكات٘ .
ثايجا َ :ؿهً ١ايبشح :
انتعٜس َٔ اٖ٫تُاّ بايسضاغات ايًغٚ ١ٜٛايتڀبٝل عًٗٝا وت هٟ
ايكطهٕ ٚايذلنٝع عً ٢ايؿٛاٖس ايكطهْ ١ٝوت ايسضؽ ايًغ ٟٛاذتسٜح
.

ضابعا َٗٓ :ر ايبشح :
ٜعتُس ٖصا ايبشح عً ٢انتٓٗر ايتشً ًٞٝايتڀبٝك ٞوت تتبع٘
يًؿاٖس ايكطهْٚ ٞتڀبٝل عً ٢انتكڀًشات انتتٓٛع ١وت عًِ بٓ١ٝ
ايهًُات .
خاَػا  :ايكعٛبات اييت ٚادٗت ايبشح :
قًت ايسضاغات اييت تٗتِ بإبطاظ انتكڀًشات انتتٓٛع ١وت عًِ
بٓ ١ٝايهًُات ٚايص َٔ ٖٛ ٟانتٛدٗات وت عًِ ايًغ ١اذتسٜح ...
ٚتڀبٝل شيو عً ٢ؾٛاٖس َٔ ايكطهٕ ايهط. ِٜ
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انتبشح ا٭ٍٚ
ايتكطٜف ٚأبٓ ١ٝايهًُات

ايكطف وت ايًغ١
َٔ قطف ايؿ َٔ ٤ٞدٗ ١إؾت دٗٚ ١ايتكطٜف َكسض َٔ
قطف ٜكطف قطلا ؿتعٓ ٢ايتغٝرل ٚ ,ايتش َ٘ٓٚ , ٌٜٛقطف
ايعًُٚ , ١تكطٜف ايطٜاح أ : ٟتغٝرل دٗتٗا .
أَا انتعٓ ٢ا٫قڀ٬س ٞلٗ : ٛحت ٌٜٛا٭قٌ ايٛاسس إؾت أَجً١
شتتًف ١نتعإ َككٛز ٫ ٠حتكٌ إ ٫بٗا ناغِ ايفاعٌ ٚ ,انتفع, ٍٛ
ٚاغِ ايتفكٚ , ٌٝايتجٓٚ , ١ٝادتُع  ...اخل
أَا انتعٓ ٢ايعًُ ٞلٗ : ٛعًِ بأقٜ ٍٛٴعطف بٗا أسٛاٍ أبٓ ١ٝايهًِ
اييت يٝػت بإعطاب  ٫ٚبٓا. 1٤

 )1انظر الحمبلكم  ,شذا العرؼ  ,مكتبة الصفا القاىرة  ,ط1421 1ىػ 1999 -ـ ,
ص17
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أَا ايكطف وت اقڀ٬ح ايًغٜٛؽت :
ٜڀًل عً ٘ٝانتػت ٣ٛايكطوت ٜٚػ ٢بذ (عًِ ايبٓٚ )١ٝوت
اقڀ٬ح عًُا ٤ايًغ ١ا٭ٚضبٝؽت ٜػُ ٢بذ (عًِ انتٛضلٛيٛدٝا) َأخٛش
َٔ )morpholgy( :
ٚايكطف عًِ َٔ عً ّٛايًغ ١ايعطبَٛ ١ٝنٛع ١بٓ ١ٝايهًُ ١انتفطز٠
خاضز ايػٝام انتعٓ ٟٛأ ٟز ٕٚإٔ تتأثط ؿتٛقعٗا وت ادتًُٚ ١سطن١
إعطابٗا ٬ٜٚ ,سٍت إٔ بٓ ١ٝايهًُ ١تتعط

أسٝاْا يًتغٝرل وت يفٌتٗا

 ,إَا يتشكٝل اْ٫ػذاّ ايكٛت ٞأ٫ ٚغتشساخ َعٓ ٢لطع ٞدسٜس
ٖٚصا َا ٜبشج٘ عًِ ايًغ ١اذتسٜح ٚأبٓ ١ٝايهًُات. 1
ٚايتكطٜف ٖ ٛقطف ايهًُ ١ايٛاسس ٠عًٚ ٢د ٙٛؾت ٢نإٔ تبٓ٢
َٔ نطب عًَ ٢جاٍ دعفط لٓك ٍٛنطبب ٚعًَ ٢جاٍ قٓڀط لتكٍٛ
نطٻب .2
نُا قس ٜعي ايكطف أٜها حت ٌٜٛايهًُ ١إؾت أبٓ ١ٝشتتًف١
يهطٚب َٔ انتعاْ ٞنايفعًٚ ١ٝايٛقفٚ ١ٝايتكغرل ٚقس ٜهٕٛ
ايتشٚ ٌٜٛايتغٝرل ٭غطا

أخط ٣تتعًل بانتعٓ ٢نايعٜازٚ ٠اذتصف

 )1انظر عبد القادر محمد مايك  ,الكجيز في فقو المغة  ,دار العمـ ط1419 , 1ىػ ,
1998ـ  ,ص113

 )2دكر البنية الصرفية في كصؼ الظاىرة النحكية د /لطيفة إبراىيـ النجار /1992ص45
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ٚايكًب ٚاٱزغاّ ٚاٱبساٍ ٚيكس سسٸ ٙابٔ اذتادب بكٛي٘ (ايتكطٜف
عًِ بأق ٍٛتعطف ب٘ أسٛاٍ أبٓ ١ٝايهًُ ١اييت يٝػت بإعطاب) . 1
إٕ ٖصا انتعٓ ٢ايص ٟاضتهٓٝا ٙسسا يعًِ ايكطف ٜكاضب أٚ
ٜهاز َا ٚقف٘ عًُا ٤ايًغ ١احملسث ٕٛعٔ تعطٜف يعًِ انتٛضلٛيٛدٞ
نُا ٜػُ ,ْ٘ٛلايٓاًتط وت سس نٌ ٚاسس َُٓٗا ظتس إٔ انتٛنٛ
ايصٜٛ ٟد٘ عًِ انتٛضلٛيٛدٝا ُٖ٘ يسضاغت٘ ٚايبشح لَ ٘ٝؿاب٘
نتٛن ٛعًِ ايكطف عٓس ايكطلٝؽت ايعطب وت اٖتُاَ٘ بسضاغ١
ايهًُات ٚحتًًٗٝا َٔ سٝح بٓٝتٗا ٚأؾهاشلا ٚأقػاَٗا.2
لُٔ خ ٍ٬انتػت ٣ٛايكطوت َٚا ٜٓه ٟٛحتت٘ َٔ تهٝفات
تػتڀٝع إٔ تٛيس نُٻا ٖا َٔ ٬٥ايبٓا٤ات ايًغ ١ٜٛاييت حتتادٗا ,
نُا تػتڀٝع إٔ تكٗط انتفطزات ايسخً ١ٝعًٗٝا ٚختهعٗا
يكٛاعسٖا ثِ تػهبٗا وت قايبٗا ٚنٌ ٖصا ٜتشكل َٔ خٍ٬
ايتشً ٌٝايكطوت ٚايصٜ ٟعتُس اعتُازا نًٝا عً ٢انتٛيس (ادتصض)
ٚايصٜ ٟعس ؿتجاب ١ادتع ٤انتطنع ٟيًٌٓتاّ ايًغ( ٟٛسٝح تٛنٌ إي٘ٝ
 )1شرح شافية ابف الحاجب  /الرضي  /تحقيؽ محمد نكر الحسف  /محمد الزفزاؼ  /محمد
محي الديف دكر البنية الصرفية في كصؼ الظاىرة النحكية د /لطيفة إبراىيـ النجار

/1992ص45

 )2انظر رينية كاحز  ,يصؿ محمد المينا  ,النظرية التفاضمية في التحميؿ المغكم  ,جامعة
الممؾ سعكد  ,ص 24
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َُٗ ١تڀبٝل نٌ اذتا٫ت ايكٝاغ ١ٝانتًشًٛت ١وت ايك ٝايػڀش)١ٝ
.1

ايتشً ٌٝايكطوت :
ٜككس ب٘ حتً ٌٝب ١ٓٝايهًُٚ ١شيو بتكػُٗٝا إؾت َكاطع
نتعطل ١دصضٖا ٚٚظْٗا ايكطوت َٚا ططأ عًٗٝا َٔ ظٜاز , ٠أْ ٚككإ
 ,أ ٚإع , ٍ٬أ ٚازغاّ  ,أ ٚقًب  ,باٱنال ١ٝإؾت َعطلَ ١ا اتكٌ
بٗا َٔ غٛابل  ْٛٚتًو ايػٛابل َٚا ذتكٗا َٔ نُا٥ط أ ٚيٛاسل
َٚهْٛات تًو ايهُا٥ط ٚايًٛاسل َٚ ,عطل ْٛ ١ايهًُْ ١فػٗا
ازلا أ ٚلع ٬أ ٚسطلا  ,إؾت غرل شيو َٔ ايتٛقٝات ايكطل ١ٝاييت
ختل نٌ قػِ َٔ أقػاّ ايهًِ ايعطبٚ( ٞايتشً ٌٝوت ايًغَٔ ١
سًٌ عتًٌ حتًٚ ٬ٝسٌ ايعكس ٠أ ٟلهٗا ٚنٌ داَس قس أشٜب لكس
سٌ ٚاحملًٌ ٖ ٛايؿ ٧ايٝػرل) .2
ٚاحملًٌ بتشً ٌٝايكطوت عً ٢ؾكؽت أغاغٝؽت ُٖا ( :احملًٌ
ٚانتطنب) َٚعٓ ٢شيو إٔ ٜك ّٛاحملًٌ بتشً ٌٝايهًُٚ ١إعڀا٤
ايبٝاْات ايكطل ١ٝايهاًَ ١شلا َجٌ ( :ادتصض  ,ايػٛابل ايًٛاسل ,
 )1دكر البنية الصرفية في كصؼ الظاىرة النحكية د /لطيفة إبراىيـ النجار /1992ص45

 )2انظر ابف منظكر – لساف العرب – دار إحياء التراث بيركت لبناف ط1413 2ىػ -
1993ـ
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قػِ ايهًِ  ,انتٝعإ ايكطوت ٖ )....صا باٱنال ١إؾت ٚنع ايػُات
ايكطل ١ٝارتاق ١بهٌ نًُ ١عً ٢سس , ٠لٗ ٛأؾب٘ ؿتعذِ قطوت
َتهاٌَ يًهًُ ١ايكطل. ١ٝ
ثِ ٜأت ٞزٚض انتطنب ٜٚك ّٛبسٚض عهػ ٞسٝح ٜعٝس تٛيٝس
ايهًُ َٔ ١بٝاْاتٗا ايكطل( ١ٝادتصٚض  ,ايػابل ايكطوت  ,انتٝعإ
ايكطوت  ,قػِ ايهًِ  ,ايًٛاسل ٚ )..قتهٔ اعتباض ايتشًٌٝ
قشٝشا إشا نإ انتعاجل ايكطوت قازضا عً ٢إعاز ٠تٛيٝس ايتشًٌٝ
ايكطوت َٔ دسٜس َٚكاضْ ١ايٓاتر بايتشً ٌٝا٭قً ٞيًهًُ.1 ١
ٜ ٫كتكط ايتشً ٌٝايكطوت عً ٢يغ ١ز ٕٚأخط , ٣بٌ ٖ ٛيهٌ
ايًغات عً ٢ايطغِ َٔ اخت٬ف أٌْتُتٗا وت ايهًُات  ,لايًغ١
اٱصتًٝعَ ١ٜج ٬يغ ١ايكاق ١ٝتعتُس عً ٢تٛيٝس ايهًُات بٛاغڀ١
ايػٛابل (َ )prefixesجٌ ٚ )re_un( :ايًٛاسل (َ )suffixesجٌ
(ٚ )ly_ed_ingقس تسخٌ إيٗٝا بع

انتفطزات َٔ يغات أدٓب١ٝ

نُا ٖٚ ٞتهتبٗا باذتطٚف اي٬ت ١ٝٓٝيت٪ز ٟأزا ٤يفٌتٝا غطٜبا .
ٖٚهصا تتػع هلام عًِ ايكطف ايعطب َٔ ٞبٓ ١ٝايهًُ ١نُٔ
قايب َعٗٛز  ,إؾت اعتُاز أغايٝب ستسث ١وت تٛيٝس ا٭يفاًت

 )1انظر http:www.sakr.com technology_amorphology default aspx?ses

337

با٫ؾتكام بأْٛاع٘ ٚايبشح عٔ دصٚض ًَُٗٚ ١إغطاظ انتعذِ
انتعاقط.1
أقٌ ايهًُ: ١
لًكس زاضت هضا ٤ايعًُا ٤ايكساَٚ ٢احملسثؽت َٔ ايٓشٜٛؽت
ٚايكطلٝؽت ٚايًغٜٛؽت س ٍٛأقٌ ايهًُٚ , ١تٓاٚي ٙٛبانتٓاقؿ١
انتػتفٝهٚ ١ايبشح ايسقٝل ٚ ,ظتسض بٓا إٔ ًْدكٗا لُٝا : ًٜٞ
 شٖب ايهٛل ٕٛٝإؾت إٔ أقٌ ايهًُ( ٖٛ ١ايفعٌ) ٚانتكسض َؿتلَٔ ايفعٌ ٚلط َٓ٘ ٜٚ ,أت ٞبعس ٙوت ايتكطٜف ٚ ,إٔ انتكسض ٜسٍ
عً ٢اذتسخ ٚسس ٙز ٕٚاذتسخ ٚايعَٔ ُٖٚا َٔ ز٫ي ١ايفعٌ  ,يصا
لإٕ ايفعٌ عٓسِٖ ؿتجاب ١ادتس ا٭عً ٢ايص ٟتتفط َٓ٘ ايهًُات .2

 ٚشٖب ايبكط ٕٜٛإؾت إٔ أقٌ ايهًُ( ٖٛ ١انتكسض) يه ْ٘ٛبػٝڀاٜسٍ عً ٢اذتسخ لكىتٚ , 3قتهٔ إٔ ٜتٛيس َٓ٘ انتطنب َٔ سسخ
ٚظَٔ َجٌ  :اغِ ايفاعٌ  ,اغِ انتفع , ٍٛاغِ ايتفكٖٚ , ٌٝصٙ
انتؿتكات لٗٝا ز٫ي ١سسخ ٚظَٔ له ٬عٔ ـتٝع نٌ َٓٗا بس٫ي١
قٝغت٘ عً ٢لاعٌ  ,أَ ٚفع ٍٛأ ٚغرل شيو .

 )1انظر عبد القادر محمد مايك  ,الكجيز  ,مرجع سابؽ  ,ص 113
 )2انظر عبد القادر محمد مايك  ,الكجيز  ,مرجع سابؽ  ,ص 114
 )3انظر الحمبلكم  ,شذا العرؼ  ,مرجع سابؽ  ,ص65
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ٚيصا لإٕ ا نتكسض عٓس ايبكطٜؽت ؿتجاب ١ادتس ا٭عً ٢ايص ٟتتفط َٓ٘
ايهًُات
 أَا عًُا ٤ايًغ ١عً ٢ايػٛا ٤لصٖبٛا إؾت إٔ أقٌ ايهًُٖٛ ١(دصضٖا) ٚايصٜ ٟته( َٔ ٕٛلاٗ٥ا  +عٗٓٝا َٗ٫ +ا) َٚعٓ ٢شيو إٔ
دصض ايهًُ ١قتهٔ إٔ ٜه ٕٛلع , ٬أ ٚازلا.
إشٕ لايفطٜل ايجايح – عًُا ٤ايًغ – ١لكس شٖبٛا َصٖبا ٚغڀا ٜعس
قازلا َؿذلنا أعٌتِ بؽت انتسضغتؽت  ,٭ِْٗ اعتُسٚا عً ٢دصض
ايهًُ َٔ ١سطٚلٗا ايج٬خ  َٔٚ ,بعس شيو تتٓ ٛانتؿتكات .
ٚايبشح ايًغ ٟٛاذتسٜح ٜتعاٌَ َع َػا ٌ٥ايكطف عً ٢أغاؽ قٛتٞ
بسض َٔ اعتُاز ايكسَا ٤عً ٢ايهتاب ١وت حتسٜس ايهًُٚ , ١إٔ ايڀطٜك١
اييت غًهٗا ايكسَا َٔ ٤عًُآ٥ا نتعطل ١أبٓ ١ٝا٭يفاًت َٚكابًتٗا بأٚظاْٗا
انتعازي ١شلا ٖ: ٞ
حتط ٟسطٚف ايهًُات ا٭قًَٚ ١ٝكابًتٗا تطٚف (لعٌ) إٕ ناْت
ث٬ثٚ , ١ٝبتهطاض سطف اي٬ظّ نتكابً ١اذتطٚف ا٭قً ١ٝاييت تعٜس عً٢
ايج٬ث ١أسطف ٚ ,أَا اذتطٚف وت ايهًُ ١لت٪خص نُا ٖٚ ٞتٛنع وت
َٝعإ ايهًُ ١يًُشالٌت ١عً ٢سطنات اذتطٚف
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نُا ْط ٣وت ٖصا ايتغٝرل
ايهًُ١

عًِ

ٜعًِ

عاٌَ

َعًِ

عّ٬

انتٝعإ

لعٌ

ٜفعٌ

لاعٌ

َفعٌ

لعٻاٍ

ايهًُ١

بعجط

أقسّ

َساضؽ

نتا٥ب

َؿٗس

انتٝعإ

لعًٌ

ألعٌ

َفاعٌ

لعاٌ٥

َفعٌ

ٚذتطنات اذتطٚف وت انتٝعإ َٓعي ١نُٓعي ١ايعٚا٥س ٚ ,نجرلا َا
ٜتغرل َعٓ ٢ايهًُٚ ١قٝغتٗا بتغٝرل اذتطنات َٔ غرل ظٜاز٫ٚ ٠
ْككإ وت اذتطٚف َجٌ ( :اذتځٌُ  ,اذتٹٌُ  ,ايبٳط  ,ايبٹط) ٚشيو ٭ٕ
اذتطنات يٝػت إ ٫سطٚف َس  ,لشهُٗا وت تكطٜف ايهّ٬
ٚبٓا ٤ا٭يفاًت نشهِ سطٚف انتس ٠ايعا٥س.1 ٠
ٖصا َا غتل ايتشً ٌٝايكطوت عٓس ايكسَا ٤لهاْٛا ٜعتُسٕٚ
عً ٢ايهتاب ١وت حتسٜس ايهًُ ١لهٌ زتُٛع َٔ ١اذتطٚف تهتب
زتتُعٚ ١تأخص ؾهَ ٬ػتك ٬وت ايهتاب ١تعتدل نًُ , ١وت سؽت
ٜتعاٌَ ايبشح ايًغ ٟٛاذتسٜح َع ايٛسس ٠ايكطلٚ ١ٝاييت تعطف عٓسِٖ
ؿتكڀً ض (انتٛضلٚ , )ِٝايػٛابل ٚايًٛاسل ٚنٌ أدعا ٤ايهًُٚ ١اييت
 )1انظر محمد المبارؾ  ,فقو المغة كخصائص العربية  ,دار الفكر ط1411 , 7ىػ -
1981ـ  ,ص 124-123
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تبشح خ٬ي٘ عٔ انتعٓ ٢أ ٚايعًِ ايصٜ ٟسضؽ انتعٓ 1٢وت زضاغتٗا يس٫ي١
ايهًُ ١أ ٚايبٓ ١ٝأٖ ٚص ٙانتكڀًشات ايكطل ٖٞ ١ٝاييت غٛف ْكف
عٓسٖا وت انتبشح ايجاْ. ٞ

انتبشح ايجاْٞ

 )1عمـ الداللة – دـ احمد مختار عمر ص 1993 – 11ـ
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زضاغ ١ايبٓ ١ٝوت عًِ ايًغ ١اذتسٜح
لسضاغ ١ايبٓ ١ٝوت عًِ ايًغ ١اذتسٜح تك ّٛعً ٢حتً ٌٝايهًُ١
ٚتكػُٗٝا إؾت أدعا ; ٤٭ْ٘ يهٌ دع َٔ ٤أدعا ٤ايهًُ ١ز٫يَٚ ١عٓ٢
لٗٓاى قٛض ايهًُٚ ١قٛض ايؿ ٤ٞأعٚ ٙ٬انتطاز ب٘ بسا ١ٜايهًُ ١ثِ
ضبىت ايهًُٚ ١ايص ٖٛ ٟؿتجاب ١ا٭قٌ أ ٚادتع ٤ايص ٟتتفط َٓ٘
اؾتكاقات ايهًُ ١يتتٓ ٛؿتعاْٗٝا ٚز٫٫تٗا ثِ َا ًٜشل بٗا ٖصا ادتصض
أ ٚا٭قٌ ٚايص ٟقتجٌ اٱعذاظ ا٫ذتاق ١ٝاييت شلا ز٫يتٗا ٚعًٖ ٢صا
لايهًُ ١شلا قسٚض إذتاقٚ ١ٝأسؿاٚ ٤إعذاظ إذتاق , ١ٝتتذػس وت
زضاغ ١ا٭بٓ ١ٝوت عًِ ايًغ ١اذتسٜح ٚاييت قتهٔ إٔ صتًُٗا وت اٯت: ٞ
انتٛضل: )morpheme( : ِٝ
انتٛضل ٖٛ ِٝأقغط ٚسس ٠يغ ١ٜٛشلا َعٖٓٚ , ٢ص ٙايٛسس ٠ايكطل١ٝ
قس ته ٕٛنًَُ ١جٌ (نطب) أ ٚدع َٔ ٤نًُ ١ي٘ ق ١ُٝز٫ي ١ٝعً٢
َػت ٣ٛايذلنٝب ٚشيو َجٌ ( :اٍ  , ٕٚ ,ات  , ٜٔ ,إ َ 1 ).....ج: ٬
نًُ( ١انتعاضع )ٕٛتتأيف َٔ عسز َٔ انتٛضلُٝات تفاقًٗٝا نُا : ًٜٞ

( -ايذ) َٛ :ضل ِٝايتعطٜف

 )1انظر محمد السعراف  ,عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي  ,ص 139
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 (ظض ) َٛ :ضل ِٝدصض ايهًُ ١أَٛ : ٟضلَ ِٝعذُٜ ٞسٍ عً٢ايعضاع. ١

َ( -عاض ) َٛ :ضل ِٝاغِ ايفاعٌ

 ( : )ٕٚـتجٌ َٛضلُٝات َٛ : ٖٞٚضل ِٝايعسز (كتع) َٛ ,ضلِٝادتٓؼ (َصنط) ٚاٱعطاب (َطل ٛبجبٛت ايٜٓٚ , )ٕٛڀًل عً٘ٝ
(َٛضل ِٝكتع انتصنط ايػامل) .
ٚتػتدسّ انتٛضلُٝات يًتعبرل عٔ ططاظ هخط َٔ انتعاْ , ٞنُا أْٗا
تػتدسّ يًتعبرل عٔ ايع٬قات ايكا ١ُ٥بؽت عٓاقط ايعباض , ٠لهًُ١
(نٴطب) تسٍ عً ٢إٔ ايفعٌ َػٓس يًُذٗٚ ٍٛنصيو نًُٜ( ١هطب)ٕٛ
انتهٜ( َٔ ١ْٛذ  +نطب  )ٕٚ +لٗص ٙايعباض ٠ادتُعت لٗٝا ث٬خ
َٛضلُٝات َٖٛ( : ٞضل ِٝانتهاضعَٛ + ١ضل ِٝدصض ايهًَُٛ + ١ضلِٝ
ادتُع) .
ٚايص ٟعتسز إٔ ٖص ٙايعباض ٠تسٍ عً ٢إٔ ايهطب ٚاقع عً٢
كتاع ١انتصنٛضٚ , ٜٔتٛقٌ إؾت ٖص ٙايع٬ق ١بؽت عٓاقط ايعباضَٔ ٠
خ – ٍ٬ايكسض اٱذتاقٜ( ٞذ) ٚ ,ادتصض (نطب) ٚ ,ايعذع اٱذتاقٞ

(. )ٕٚ
أْٛا انتٛضل: ِٝ
يكس قػِ عًُا ٤ايًغ ١احملسثؽت انتٛضل ِٝإؾت ْٛعؽت ضٝ٥ػٝؽت ُٖا :
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أ : ٫ٚانتٛضل ِٝاذتط ()free mprpheme
ٖ ٛانتٛضل ِٝايص ٟقتهٔ ْكً٘ َٔ َهإ إؾت هخط وت ادتًُ١
ٚقتجً٘ انتٛضل ِٝا٫ؾتكاقٚ ٞانتعذَُ ٞجٌ َ( :ػالط) ايص ٟقتهٓٓا إٔ
صتعً٘ وت أ ٍٚادتًُْٚ ١ك( : ٍٛانتػالط ٕٚعازٚا) ٚقتهٓٓا إٔ ْ٪خطٙ
لٓك( : ٍٛعاز انتػالطٚ , )ٕٚعٓسَا ْٓكً٘ ْٓكٌ َع٘ انتٛلُٝات انتطتبڀ١
ب٘ ٚ ,قتتاظ ٖصا ايٓ َٔ ٛبؽت انتٛضلُٝات بإَهاْ ١ٝاغتعُاي٘ نٛسس٠
َػتكً ١وت ايًغٚ ١شيو َجٌ (نطب  ,ضدٌ  ,نبرل  ,غفط ٚ , )...أْ٘
ٜته َٔ ٕٛايعٓاقط ايكٛتٚ , ١ٝقس ٜه ٕٛقٛتا ٚاسسا َجٌ ( :نطب)
أَ ٚكڀعا َجٌ (عاٌَ)  ,أ ٚعسَ ٠كاطع َجٌ (عٌت)ِٝ

ثاْٝا  :انتٛضل ِٝانتكٝس ()Bound morpheme

1

2

ٖ ٛايص ٫ ٟقتهٔ لكً٘ ْٚكً٘ َٔ َهإ إؾت هخط  ,بٌ ٜبك٢
َطتبڀا بانتٛضل ِٝا٫ؾتكاق ٞأ ٚانتعذُٚ , ٞأؾٗط انتٛضلُٝات انتكٝس٠
ٖ: ٞ

 )1انظر المرجع نفسو ص 1413 – 179ىػ 1992 -ـ

 )2انظر محمد السعراف  ,عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي  ,ص  179كانظر محمد محمد
داكد  ,العربية كعمـ المغة الحديث ص1997 , 165ـ
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ا٭يف ٚايٓ: ٕٛ
يًس٫ي ١عًَ ٢عٓ ٢ايتجٓ ١ٝنُا وت نًُٚ( ١يسإ َ ,ػًُإ) ٖٚصٙ
ايهًُات تته: َٔ ٕٛ
 ٚيس َٛ :ضل ِٝدصض ايهًَُٛ( ١ضل ِٝسط َ /عذُ)ٞ -إٔ َٛ :ضل ِٝايتجَٓٛ( ١ٝضلَ ِٝكٝس)

 َػًِ َٛ :ضل ِٝدصض ايهًَُٛ( ١ضل ِٝسط َ /عذُ)ٞ -إٔ َٛ :ضل ِٝايتجَٓٛ( ١ٝضلَ ِٝكٝس)

ايٛاٚ ٚايٓ: ٕٛ
 (َػًَُ : )ٕٛػًِ َٛ :ضل ِٝدصض ايهًَُٛ( ١ضل ِٝسط َ /عذُ)َٞٛ : ٕٚ -ضل ِٝكتع انتصنط ايػامل (َٛضلَ ِٝكٝس)

(ايذ) ايتعطٜف :
يًس٫ي ١عً ٢ايتعطٜف َٚ ,جً٘ نًُ( ١ايعادً)١
ايذ َٛ :ضل ِٝايتعطٜف (َٛضلَ ِٝكٝس) عادٌ َٛ :ضل ِٝاغِ ايفاعٌ
(َٛضل ِٝسطَٛ /ضل ِٝاؾتكاق )ٞذذٚ : ١ضل ِٝايتأْٝح (َٛضلَ ِٝكٝس)

ايتا ٤انتطبٛط: ١
يًس٫ي ١عًَ ٢عٓ ٢ايتأْٝح نُا وت نًَُ( ١ػًُ)١

345

 َػًِ َٛ :ضل ِٝدصض ايهًَُٛ( ١ضل ِٝسط َ /عذُ)ٞ ذذَٛ : ١ضل ِٝايتأْٝح (َٛضلَ ِٝكٝس)ا٭يف ٚايتا: ٤
يس٫ي ١عًَ ٢عٓ ٢ايتأْٝح ٚادتُع نُا وت (َػًُات)
 َػًِ َٛ :ضل ِٝدصض ايهًَُٛ( ١ضل ِٝسط َ /عذُ)ٞ -ات َٛ :ضل ِٝكتع انتْ٪ح ايػامل (َٛضلَ ِٝكٝس)

أْٛا انتٛضلُٝات انتكٝس: ٠
يكس قػِ عًُا ٤ايًغ ١إٔ انتٛضلُٝات انتكٝس ٠إؾت ْٛعؽت ضٝ٥ػٝؽت ُٖا :
 .1انتٛضلُٝات انتكٝس ٠اييت تسخٌ وت عًِ ا٫ؾتكام (َٛضلِٝ
اؾتكاق)ٞ
 .2انتٛضلُٝات انتكٝس ٠اييت زخٌ وت عًِ ايتكطٜف (َٛضلِٝ
َعذُ)ٞ
أَا انتٛضلُٝات اييت تسخٌ وت عًِ ا٫ؾتكام َٓٗا َا ٜڀطأ عً ٢ايفعٌ وت
ايًغ ١ايعطب َٔ ١ٝإنالات ٚتغٝرلات ٜٓتر عٓ٘ َا ٜػُ ٢با٭لعاٍ انتعٜس٠
ٜٚ ,ػُ ٢انتٛضل ِٝايصٜٓ ٟتُ ٞإؾت ٖصا ايٓ ٛؿتٛضل ِٝايكٝغ ٖٛٚ ١ايصٟ
 ٫قتجً٘ أقٛات  ,بٌ ـتجً٘ ايكٝغ ١بهاًَٗا ٚشيو َجٌ :
ايتعس : ١ٜألعٌ  ,أخطز  ,ايتهجرل  ,لعٌ ,نصب ,انتؿاضن : ١لاعٌ
 ,ناتب  ,داٖس
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ايڀًب  :اغتكٌ  ,اغتدطز  ,انتڀاٚع : ١اْفعٌ ْ ,فذط
َٚجً٘ نصيو َا ٜڀطأ عً ٢ايفعٌ َٔ تغٝرلات ٚظاٜازات يهٜ ٞتهٕٛ
َع٘ عسز َٔ ا٭زلاٚ ٤شيو َجٌ :
قٝغ ١اغِ ايفاعٌ ْ :اًتط  ,قٝغ ١اغِ ايتفه : ٌٝأندل قٝغ ١اغِ
انتفعَ : ٍٛػتكط قٝغ ١انتباي  :غفٛض  ,بكرل , ٠ايكف ١انتؿبٗ, ١
نبرل  ,انتكسض  :لطام ٚ ,غرلٖا َٔ ايك ٝاييت تؿتل َٔ ا٭لعاٍ .
أَا ايٓ ٛايجاْ ٞلٝؿٌُ َا ٜڀطأ عً ٢ا٭لعاٍ ٚا٭زلاٚ ٤ايكفات
تػب َٛقعٗا وت ادتًُ ١نذ (إ  , ٜٔ , ٕٚ ,ات  ,ذٚ )...١قس أؾطْا
إيٗٝا هْفا ٖٚ ,ص ٙنًٗا تسخٌ وت باب ايتكطٜف َ ٖٞٚتكً ١اتكا٫
ٚثٝكا بعًُ ٞايكطف (ا٭بٓٚ )١ٝايٓش( ٛايذلانٝب)

1

َٚا ْػتدًك٘ َٔ خَ ٍ٬ا غبل إٔ انتٛضلُٝات تأت ٞتاضًَ ٠تكك١
بأ ٍٚادتصض ٚ ,تاض ٠بآخط ادتصض ٚ ,أخط ٣تأت ٞسؿٛا بؽت أدعا, ٙ٤
انتٛضلُٝات اييت تًتكل بأ ٍٚادتصض تػُ ٢بذ (ايكسٚض اٱذتاق)١ٝ
ٜٚڀًل عًٗٝا (ايػٛابل اٱذتاقٚ , )١ٝاييت تًتكل بآخط ادتصض تػُ ٢بذ
(اٱعذاظ ا٫ذتاقٜٚ )١ٝڀًل عًٗٝا (ايًٛاسل)
أَا اييت تأت ٞوت ٚغىت ادتصض لتُػ ٢بذ (اذتؿٚ )ٛتفكًٗٝا نُا : ًٜٞ
 )1انظر تأليؼ خرما  ,أضكاء عمى المغة  ,سمسمة عامؿ المعرفة  ,ط  1978ف ص 225
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ايكسٚض اٱذتاق( ١ٝايػٛابل) :
 َٔٚأؾٗط ايكسٚض اٱذتاق ١ٝوت ايًغ ١ايعطب : ١ٝسطٚف انتهاضعٚ ١اييت
جتُعٗا نًت (أْٝت)  ٖٞٚ 1أق ٣ٛايعٚا٥س ٚزلتٗا ايهُٚ , ١تسٍ عً٢
ا٫غتُطاض. ١ٜ
َجٌ ( :انتب ْ ,هتب ٜ ,هتب  ,تهتب) ٚ :عٓس حتًًٗٝا قطلٝا
تكبض
أ  +نتب  :أ  :قسض اذتاق ٞقتجٌ َٛضل ِٝايهاضعٚ ١ايصٜ ٟسٍ عً٢
ا٫غتُطاض١ٜ
نتب َٛ :ضل ِٝدصض ايهًَُٚ ١جًٗا (ْهتب ٜ ,هتب  ,تهتب) ,
َٛٚضلُٝات انتهاضع ١نًٗا تسٍ عً ٢ا٫غتُطاض , ١ٜع ٠ٚ٬عً ٢زٚضٖا
وت حتسٜس ايفاعٌ ٚتعٝؽت طبكت٘ ايًغ. 2١ٜٛ

 )1انظر أبك حياف األندلسي  ,ارتشؼ الضرب مف لساف العرب  ,تحقيؽ رجب عثماف ,

مراجعة رمضاف عبد التكاب  ,مكتبة الخانجي  ,القاىرة  ,ج , 1ط 1418ىػ -

1998ـ ص 139

 )2بكرم محمد الحاج  ,أثر عناصر البناء الظاىر لمجممة  ,في التفسير الداللي  ,جامعة
أـ درماف اإلسبلمية  ,ص 119
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(ايذ) ايتعطٜف: ١
َجٌ  :ايٛيس ٚ ,حتًًٗٝا نُا : ًٜٞ

اٍ ٚ +يس
ايذ  :قسض اذتاق ٞقتجٌ َٛضل ِٝايتعطٜف
ٚيس َٛ :ضل ِٝدصض ايهًُ١

سطٚف ايعٜاز: ٠
ٚتهُٓٗا نًُ( ١غأيتُْٗٝٛا) َٓٚا (اغتذ) زلتٗا ايػهٚ ٕٛتسٍ عً٢
ايڀًب َجٌ ( :اغتدطز) ٚ ,حتًًٗٝا نُا : ًٜٞ
اغت  +خطز ذذ اغتذ  :قسٚض اذتاق ١ٝتسٍ عً ٢اٍ
طًب  .خطز َٛ :ضل ِٝدصض ايهًُ١

اٱعذاظ ا٫ذتاق( ١ٝايًٛاسل) :
 ٖٞٚاييت تًتكل بآخط ادتصض ٚ ,أؾٗط اٱعذاظ ا٫ذتاق ١ٝوت ايًغ١
ايعطب: ٖٞ ١ٝ
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(أيف ا٫ثٓؽت ٚ ,ا ٚادتُاع , ١تا ٤ايتأْٝح ٜ ,ا ٤انتداطب , ١تا ٤انتتهًِ
 ,نُرل كتاع ١انتتهًُؽت) ٖٚص ٙا٭عذاظ ا٫ذتاقَ ١ٝتعسز ٠ايًٛتا٥ف
لتػتعٌ قٝغتٗا ايكٛت ١ٝ٭نجط َٔ َٛضل , ِٝلٗ ٞتسٍ عً( ٢ايعسز ,
ادتٓؼ  ,اٱعطاب)  َٔٚأَجً ١اٱعذاظ ا٫ذتاق١ٝ
 َػًَُ , ٕٛػًُات ٚحتًًٗٝا نُا ًَٜٞػًِ َٛ :ضل ِٝدصض ايهًُ١
 : ٕٚعذع اذتاق , ٞقتجٌ َٛضل ِٝكتع انتصنط ايػامل
َػًُات
َػًِ َٛ :ضل ِٝدصض ايهًُ١
ات  :عذع اذتاق , ٞقتجٌ َٛضل ِٝكتع انتْ٪ح ايػامل
اذتؿ: ٛ
ٖ ٛانتٛضل ِٝايصٜ ٟكشِ وت ٚغىت ايهًَُ . 1١جٌ  :ظٜاز( ٠أيف) وت
ٚغىت ايكٝغ ١ايبػٝڀَ ١جٌ ( :ناتب) َٔ دصض ايهًُ( ١نتب) ٚ ,
(زسطز) عًٚ ٢ظٕ لعًٌ لهًُ ١زسطز ذذذ َٔ دصض ايهًُ( ١زضز) ٚاذتا٤
 :ـتجٌ سؿٛا اذتاقٝا ٚ ,دا٤ت يًُٛقع ١ٝايكٛتَٚ ١ٝجًٗا  :بعجط ذذذ (بجط)
 )1انظر http:www.sakr.com\technology_amorphology\defaultaspx?ses
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قتجٌ دصض ايهًُٚ , ١ايعؽت  :ـتجٌ سؿٛا اذتاقٝا ٚ ,دا٤ت يًُٛقع١ٝ
ايكٛت , ١ٝهتا أنف ٢عًٗٝا بعسا قٛتٝا كتايٝا .1
ٚاذتؿٜ ٛأت ٞأسٝاْا ْتٝذ ١يتهطٜط انتكڀع ايجٓا ٞ٥لٝتهَٔ ٕٛ
دعٝ٥ات قٛتَٓ , ١ٝػٛق َٔ ١ادتصض  ,نُا وت نًُ : ١ظٍ – ظيعٍ .
(ظٍ)  :قتجٌ دصض ايهًُ . ١أَا (ظٍ) ايجاْ : ١ٝـتجٌ سؿٛا اذتاقٝا .
ٚقس ٜه ٕٛاذتؿْ ٛاجتا عٔ ايتهعٝف ٚايصٜ ٟكٛز إؾت ظٜاز٠
انتعٓٚ ٢لكا يًكاعس ٠ايًغ( ١ٜٛظٜاز ٠انتبٓ ٢تكٛز إؾت ظٜاز ٠انتعٖٓٚ )٢صٙ
ايكاعس ٠ته ٕٛبايتهعٝف ٚسطٚف غأيتُْٗٝٛا  َٔٚ .أغطا

ايعٜاز: ٠

ايتٓب ٘ٝأ ٚاٱؾاض ٠إؾت يفت ايٌٓتط إؾت قه ١ٝستسزَ ٠جٌ :
دطڇد ِٖ ٞ؟ ألځعُٵٝاٚإ أْتُا ؟ لػٝهف ِٗٝاهلل .
أ ٚٴَ ٵ
 َ٘ٓٚنًُ( : ١ازٸنط) ٚاييت ادتُع لٗٝا اٱبساٍ ٚاٱزغاّ ٚايتهعٝف
ايصْ ٟتر عُٓٗا إش أقًٗا أتصنط عًٚ ٢ظٕ التعٌ  ,لكًبت ايصاٍ زاٍ ,
ثِ أزغُت ايتا ٤وت ايساٍ لكاضت (ازٸنط)  ٖٞٚتسٍ عً ٢ق ٠ٛايتصنط
 ,أ ٟتفذط ايتصنط بعس ظَٔ ط. ٌٜٛ
ٖٓٚايو ْ ٛهخط َٔ انتٛضلُٝات اييت زاضت لٗٝا هضا ٤ايًغٜٛؽت أ: ٖٛٚ ٫
 )1انظر رينية كاحز  ,يصؿ محمد المينا  ,النظرية التفاضمية في التحميؿ المغكم  ,مرجع
سابؽ  ,ص117
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انتٛضل ِٝايػايب ()zero morpheme
ٜٚڀًبل عً ٘ٝانتٛضل ِٝارتايَٛ ٖٛٚ ٞضلٜٛ ٫ ِٝدس وت ايه ّ٬انتٓڀٛم
أ ٚانتهتٛب ٚإفتا ٜهَ ٕٛػتذلا أَ ٚكسضا ستصٚلا يعً ١يغٜٚ , ١ٜٛطَع
إي ٘ٝبطَع ارتًَٚ )O( ٛجاي٘  :ايهُا٥ط انتػٓسٚ , ٠سطنات اٱعطاب
انتكسضَ ٠جٌ َ( :ػًِ) َٛ ٖٛٚضل ِٝسصض ايهًُٜ ١سٍ عً ٢تصنرل
ٚإلطاز ٚ ,ؿتا إٔ ٖص ٙانتعاْ ٞأغاغ ١ٝأٚي ١ٝلايًغ ٫ ١تهع شلا أسٝاْا
َٛضلُٝات ًتاٖط , ٠بٌ جتعًٗا َػتذل ٠تسضى َٔ خ ٍ٬ايػٝام َٚ ,جًٗا
 :نطبت ذذ نطب  +ت.
نطب  :ـتجَٛ ٌٝضل ِٝدصض ايهًُ١
ت َٛ :ضل ِٝايتأْٝح ايصٜ ٟسٍ عً ٢إٔ ايفعٌ َػٓس إؾت انتفطز ٠ايغا٥ب١

1

انتبشح ايجايح
َٔ ايؿٛاٖس ايكطهْ ١ٝيٮبٓ ١ٝايًغ١ٜٛ
لفٖ ٞصا انتبشح ْكف عً ٢بع

َٔ ايؿٛاٖس ايكطهْ ١ٝيٮبٓ١ٝ

َٔ ايهتاب ايععٜع ٚ ,بتشًٖ ٌٝص ٙا٭بٓ٬َٚ ١ٝسٌت ١ايس٫ي ١انتطنع١ٜ
 )1انظر محمد محمد داكد  ,العربية كعمـ المغة الحديث  ,مرجع سابؽ ص 165
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َٔ ايػٝام ٚانتٛنٛعات اييت تتٓاٚشلا ٖص ٙايٓكٛم ايكطهْ , ١ٝلُجٌ
ٖص ٙايتڀبٝكات عً ٢ايٓل ايكطهْ ٞقتهٔ يًكاض ٨إٔ ٜػتفٝس َٔ
ادتاْب ايًغ ٟٛايصٜ ٟأخص ٙأخصا يًُعٓ ٢ايعاّ ايصٜ ٟطٜس ٙلا٭يفاًت ٖٞ
اييت تػتٛعب انتعاْٚ ٞوت يغ ١ايكطهٕ صتس انتفطز ٠ايكطهْ ١ٝشات ايبٓ١ٝ
ايٛانش ١اييت حتٌُ وت َهُْٗٛا انتعاْ ٞايٛاغعٚ ١اييت شلا ًتٍ٬
ًَُٛغ ١وت ايػٝام ايعاّ ٖٚصا ٖ ٛغط اٱعذاظ وت انتباْ ٞايكطهْ ١ٝنتا
لٗٝا َٔ ايفكاسٚ ١ايب٬غٚ ١ايبٝإ ٖٚصا َا ٜتهض يٓا وت ٖصا انتبشح .
أٌْتط إؾت قٛي٘ تعاؾت وت بسا ١ٜغٛض ٠ايبكط( : ٠شيو ايهتاب ٫
ضٜب لٖ ٘ٝس ٣يًُتكؽت)  1لانتتكؽت ٖٓا ـتجٌ ايس٫ي ١ا٭غاغ ١ٝوت ٖصٙ
اٯٚ ١ٜيكس قاٍ ايعشتؿط ٟوت ايهؿاف 2انتٓك ٢وت ايًغ ١اغِ لاعٌ َٔ
قٛشلِ ٚقا ٙلاتكٚ ٢ايٛقا ١ٜايكٝاْ ٖٛٚ( ١وت ايؿطٜع ١ايصٜ ٟكْ ٞفػ٘
تعاطَ ٞا ٜػتشل َٔ ايعكٛب َٔ ١لعٌ أ ٚتطى ٚيكس ٚقف ابٔ َػعٛز
وت قٛي٘ ٖس ٣يًُتكؽت لكاٍ ْٛض يًُتكؽت  ِٖٚانت َٕٛٓ٪أَا ابٔ عباؽ
لكس قاٍ وت ٖس ٣يًُتكؽت أ ٟايص ٜٔعتصض َٔ ٕٚاهلل عكٛبت٘ وت تطى َا
ٜعطل َٔ ٕٛاشلسٜٚ ٣طد ٕٛضلتت٘ وت ايتكسٜل هتا دا.3 )َ٘ٓ ٤

 )1سكرة البقرة اآلية ()2

 )2انظر الكشاؼ لمزمخشرم ج/1ص3

 )3فتح القدير  1الشككاني ج / 1ص41
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قاٍ تعاؾت وت غٛض ٠هٍ عُطإ (ٚيكس ْكطنِ اهلل ببسض ٚأْتِ أشي١
لاتكٛا اهلل يعًهِ تؿهط * ٕٚإش تك ٍٛيًَُٓ٪ؽت أئ ٜهفٝهِ إٔ
قتسنِ ضبهِ بج٬ث ١ه٫ف َٔ انت٥٬هَٓ ١عيؽت * بٌ إٕ تكدلٚا
ٚتتكٛا ٜٚأتٛنِ َٔ لٛضِٖ ٖصا قتسزنِ ضبهِ خبُػ ١ه٫ف َٔ
انت٥٬هَ ١ػٛٿَؽت) . 1
لفْٗ ٞا ١ٜاٯَٓ )124( ١ٜعيؽت ٚاٯَ )125( ١ٜػٛٿَؽت لايبٓ ١ٝا٭ٚؾت
باغِ انتفعٚ ٍٛايبٓ ١ٝايجاْ ١ٝباغِ ايفاعٌ ُٖٚا ز٫يتإ َطنعٜتإ
تؿرلإ إؾت ع ٕٛانتٛؾت دًت قسضت٘ يٓب ٘ٝانتكڀفٚ )( ٢عبازٙ
انتػًُؽت وت غع ٠ٚبسض سٝح ْع ٍٚانت٥٬هٚ – ١شلِ غُٝا ٚإؾاضات
ٚادتُعت وت َػٛٿَؽت بهػط ايٛا ٚاغِ ايفاعٌ أَ ٟعًُؽت ٚعَ٬ات
ايتػ ِٜٛوت ايًغ ٖٛ ١إًتٗاض غُٝا ايؿ ٧قاٍ انتٛؾت عع ٚدٌ وت ؾإٔ
أقشاب انتكڀف( : )( ٢غُٝاِٖ وت ٚد َٔ ِٖٗٛأثط ايػذٛز)

2

أغاغٝات ز٫ي ١ا٭بٓ ١ٝايًغٚ ١ٜٛايكسٚض اٱذتاق: ١ٝ
ٖٓ َٔٚا لأغاغٝات ز٫ي ١ا٭بٓ ١ٝايًغ ١ٜٛوت عًِ ايًغ ١تعتُس عً٢
تتبع ايبٓٚ ١ٝانتفطزٚ ٠ايًفٌت ١وت زلتٗا ٚقٝغتٗا َٔ أٚشلا إؾت هخطٖا
ٚيهٌ دع َٔ ٤أدعا ٤ايهًُ ١ز٫يَ ١عٚ ١ٓٝنصيو َعٓ٪ٜ ٢ثط وت
 )1سكرة آؿ عمراف اآليات ()125-123
 )2سكرة الفتح اآلية ()29
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ايػٝام ايعاّ ٖٚهصا تتش ٍٛايهًُ ١إؾت أدعا ٤يهٌ دعَٗٓ ٤ا ز٫ي١
ٚيهٌ ظٜاز ٠وت انتبي ظٜاز ٠وت انتعٓ ٢نُا ٚإٔ يهٌ اؾتكام َٔ
ا٫ؾتكاقات ايًفٌت ١ٝز٫ي ١لشُٓٝا تتٓ ٛايكٚ ٝتتبازٍ ايهًُات زاخٌ
ايػٝام ايًغ ٟٛايعاّ تتٛغع انتعاْٚ ٞتٌتٗط ايس٫ي ١انتطنع ١ٜا٭غاغ١ٝ
بسا َٔ ١ٜاذتطف ايص ٖٛ ٟعباض ٠عٔ ايكٛت 1أ ٚايف ِْٝٛثِ انتٛضلُٝات
اييت ته ٕٛايكٚ ٝانتفطزات سٝح إٔ ايهًُ ١ايعطب ١ٝتتهَٔ ٕٛ
َٛضلُٝؽت أ ٚأ ٚأنجط  ٖٞٚتتٓ ٛوت ايكٚ ٝانتفطزات عً ٢سػب َا
تكته ٘ٝايػٝام ايعاّ ٚايكايب ايًغَ ٟٛجًُا ٖٜ ٛته َٔ ٕٛايفُْٝٛات
ٚانتٛضلُٝات لٗ ٛنصيو ٜته َٔ ٕٛايكسٚض ٚاٱذتاقٚ ١ٝا٭سؿا٤
ٚاٱعذاظ ا٫ذتاقٚ ١ٝقسض ايهًُ ١بساٜتٗا ٚأؾٗط ايكسٚض ا٫ذتاق١ٝ
وت ايًغ ١ايعطب ٖٞ ١ٝأسطف انتهاضع ١اييت جتُعٗا يٓا أسطف أْٝت أٚ
ْأٜت لبٓ ١ٝانتهاض تسٍ عً ٢ايتذسز ٚا٫غتُطاض أٌْتط إؾت قٛي٘ تعاؾت
وت غٛض ٠ايهٗف ْٚ( :كًبِٗ شات ايُٝؽت ٚشات ايؿُاٍ)  2لايتكًٝب ٖٓا
ساي ١جتسٜس ٚاغتُطاض وت تًو ايفذل ٠اييت َهح لٗٝا أٌٖ ايهٗف
ايػٓٛات شٚات ايعسز قاٍ تعاؾت (ٚيبجٛا وت نٗفِٗ ث٬ثَ ١ا ١٥غٓؽت
ٚاظزازٚا تػعا) .3
 )1فقو المغة في الكتب العربية  /د .عبده الراجي – دار المغة العربية ص 1979 – 17ـ
 )2سكرة الكيؼ اآلية ( )18ج15

 )3سكرة الكيؼ اآلية ( )25ج 15
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ٚايتكًٝب ٖٓا قتجٌ ز٫ي ١أغاغَ ١ٝطنع ١ٜنإ ايكسض اٱذتاقٞ
(ايٓ )ٕٛايص ٖٛ ٟقسض بْٓ( ١ٝكًبِٗ) ٚايص ٟل ٘ٝإؾاضٚ ٠انش ١يصيو
ايص ٖٛ ٟايتُهح ايص ٟاَتس ث٬ث ١عكٛز َٔ عُط ايعَإ ثِ نإ شيو
ايتذسز ايص ٟل ٘ٝاذتطن ١شات ايُٝؽت ٚشات انتؿاٍ نأفتا عتػبِٗ
َٔ ٜطاِٖ أِْٗ أٜكاًتا َع أِْٗ ضقٛز ٖٚ ..صا َا دا ٤وت بسا ١ٜاٯ١ٜ
"ٚحتػبِٗ أٜكاًتا  ِٖٚضقٛز ْٚكًبِٗ شات ايُٝؽت ٚشات ايؿُاٍ"
ٚنصيو اذتاٍ وت ؾإٔ عكا ْيب اهلل َٛغ , ٢أٌْتط إؾت قٛي٘ تعاؾت :
(َٚا تًو بُٓٝٝو ٜا َٛغ * ٢قاٍ ٖ ٞعكا ٟأتٛنأ عًٗٝا ٚأٖـ بٗا
عً ٢غُٓٚ ٞي ٞلٗٝا َآضب أخط * ٣قاٍ أيكٗا ٜا َٛغ * ٢لأيكاٖا لإشا
ٖ ٞس ١ٝتػع)٢

1

لأبٓ ١ٝانتهاض وت ٖص ٙاٯٜات شلا ز٫٫ت أغاغ ١ٝحتٌُ ايكاض٨
لت ٬إؾت انتعٓ ٢بٌ تٛدٗ٘ إي ٘ٝتٛدٗٝا وت (أتٛنأ – أٖـ  -تػع)٢
لايكسٚض اٱذتاق ١ٝانتتُجً ١وت بسا ١ٜانتهاض باشلُع وت (أتٛنأ –
أٖـ) ٚايتا ٤وت (تػع ... )٢لايتذسز ٚا٫غتُطاض ز٫يتإ عً ٢ا٫غتعُاٍ
ٚا٫غتدساّ يًعكا وت(أتٛنأ – أٖـ) ٚاذتطن ١اذت ١ٜٛٝوت (تػع)٢
 ..أ ٚوت إشا ٖ ٞس ١ٝتػع. ٢

 )1سكرة طو اآليات ()21-17
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ٚتبك َٔ ٢ايكسٚض اٱذتاق ١ٝوت بٓ ١ٝانتهاض ايبا ٤اييت ْط ٣ؾاٖسٖا
ايكطهَْ ٞاث ٬وت غٛضٜ ٠ؼ وت قٛي٘ تعاؾت (ٚدعًٓا َٔ بؽت أٜس ِٜٗغسا
 َٔٚخًفِٗ غسا لأغؿٓٝاِٖ لِٗ ٜ ٫بكط )ٕٚلبٜٓ ٫( ١ٝبكط )ٕٚبسأت
بايٝا ٤ايص ٖٛ ٟقسض ايهًُ ١أ ٚايكسض اٱذتاق ٞايص ٟذتل ببسا١ٜ
ايهًُٚ ١ايص ٟدصض ايهًُ ١لٗٝا َٔ ايج٬ث( ٞبكط) لايٝا ٤ـتجٌ قٛضا
إذتاقٝا شلص ٙايهًُٚ ١ايص ٟـتجٌ ز٫يَ ١طنع ١ٜأغاغٜ ١ٝعتُس عًٗٝا
ايػٝام ايكطهْ ٞيٰ ١ٜلشُٓٝا دعٌ اهلل َٔ بؽت أٜس ِٜٗغسا  َٔٚخًفِٗ
غسا إؾاض ٠إؾت أِْٗ ٜ ٫بكطٖٚ ٕٚهصا لايكسض اٱذتاقٚ ٞظٜاز٠
انتبي ٖٓا لأزت إؾت ظٜاز ٠انتعٖٓٓ ٢اى ٖٚصا ٖ ٛغط اٱعذاظ ٚايفكاس١
ٚايبٝإ وت يغ ١ايكطهٕ  َٔٚثِ تتبع ايبٓ ١ٝوت قسضٖا يتٓكٌ إؾت دصضٖا
لته ٕٛل ٘ٝظٜاز ٠انتبي اييت تكٛز إؾت ظٜاز ٠انتعٓ( ٢٭ٕ انتباْ ٞايكطل١ٝ
 morphemeتعتدل َٔ انتعاْ ٞايكطل ١ٝايًٛتٝف 1 )١ٝأٌْتط إؾت قٛي٘
تعاؾت وت غٛضٜٛ ٠غف (ٚازٸنط بعس أَ )١لعٜاز ٠انتي ٖٓا انتتُجً ١وت
ايتكٓٝف ايص ٟلٛم ايساٍ ي٘ ز٫ي ١أغاغ ١ٝوت غٝام بٓٚ( ١ٝازٸنط)
ٚاييت ؿتعٓ ٢اْفذط َٓ٘ ايتصنرل ٖٚ ..صا ٖ ٛقاسب ٜٛغف وت ايػذٔ
(ايػاقٚ )ٞايص ٟبؿطْ( ٙيب اهلل) ٜٛغف بايٓذا ٠سُٓٝا لػط ي٘ ضٜ٩اُٖا
أعي بصيو غاق ٞانتًو ٚخباظٖٚ .. ٙصا َا غذً٘ ايكطهٕ ايهط ِٜبًػإ
(ْيب اهلل) ٜٛغف قاٍ تعاؾت ى (ٜا قاسيب ايػذٔ أَا أسسنُا
 )1المغة العربية معناىا كمبناىا –د .تماـ حساف – الييئة المصرية العامة لمكتاب ص 82
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لٝػك ٞضب٘ متطا ٚأَا اٯخط لٝكًب لتأنٌ ايڀرل َٔ ضأغ٘ قهٞ
ا٭َط ايص ٟل ٘ٝتػتفٝإ * ٚقاٍ يًصً ٟتٔ أْ٘ ْادَُٗٓ ٞا أشنطْٞ
عٓس ضبو لأْػا ٙايؿٝڀإ شنط ضب٘ لًبح وت ايػذٔ بهع غٓؽت)

1

ثِ ناْت َٔ بعس شيو ضٜ٩ا انتًو اييت أساضت انتفػطٚ ٜٔانتٮ َٔ سٛي٘
ٖٓٚا تصنط ايػاقْ( ٞيب اهلل) ٜٛغف بكطا٤ت٘ ا٭سٛاٍ أ ٟضٜ٩ا انتًو
احملرل ٖٞ ٠اييت شنطت٘ بٛٝغف ٚيصيو ناْت اٯ ١ٜحتٌُ وت ز٫يتٗا
تفذط ايتصنط لذا٤ت عٓس قاسب ٜٛغف ٖٚصا َا ٜتهض وت ايغايب
ايًغٚ( ٟٛازٻنط) بعس أَ ١لك ٌٝبعس ْعُ٘ أ ٟإٔ قاسب ٜٛغف هْػت٘
ايٓعُٜٛ ١غف ٚق ٌٝبعس ْػٝإ لصنطت٘ ضٜ٩ا انتًو ٚق ٌٝبعس َس٠
لعٜاز ٠ايتهعٝف وت دصض ايهًُ ١اييت ٖ( ٞازنط) ٚأقًٗا (اشزنط)
لهإ (ازغاّ ايصاٍ وت ايساٍ) ٚتهعٝف ايساٍ (ايص ٟقًبت ل ٘ٝتا٤
ا٫لتعاٍ زا ٫عً ٢ثكًٗا ٚيتكاضب شتطدُٗٝا) ٚ 2ايص ٟألاز شيو انتعٓ٢
ا٭غاغ ٞاييت تعتُس عًٗٝا اٯٜات ايػابك ٖٛٚ ١ايتصنط ٚخڀاب
ايػاق ٞيًًُو بإٔ ٜٛغف ايؿدل ايٛسٝس ايص ٟقتهٓ٘ ٜفػط ي٘ ٖصٙ
ايطٜ٩ا ٜٚعدل ي٘ عٓٗا ٚقس نإ ٖٚهصا لايؿاٖس ايكطهْ٧ًَ ٞ
بايفكاسٚ ١ايب٬غٚ ١ايبٝإ لُع اٱظتاظ ٚا٫ختكاض وت ايكٝغ ١انتعٓ١ٝ
إ ٫إ انتعاْ ٞتتػُع ًٚت ٍ٬ايهًُٜ ١ه ٕٛشلا أثط وت َا قبًٗا َٚا
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بعسٖا لانتفطز ٠ايكطهْ ١ٝتتٓاغب وت ايػٝام ٚته ٕٛشلا َطنعٜتٗا
ٚأغاغٝتٗا تح ي ٛسا َٔ ٍٚعتا ٍٚإٔ غتطدٗا ٜٚهع بس ٫عٓٗا أَ ٚا
ٜٛٓب عٓٗا نتا اغتڀا إؾت شيو غب . ٬ٝلٗ ٫ ٞقتهٔ إٔ تػتعٝ
بس ٫عٓٗا عً ٢اٱط٬م ٖٚصا ٖ ٛعؽت اٱعذاظ ٚايب٬غٚ ١ايبٝإ وت يغ١
ايكطهٕ .
ثاْٝا  :تٓ ٛايكٚ ٝا٭بٓ ١ٝايًغ: ١ٜٛ
ثِ تٓٛ

ا٫ؾتكام ٚا٭بٓٚ ١ٝايكٝغ َٔ ١أزلا ٤ايفاعًؽت

ٚانتفعٛيؽت ٚأزلا ٤ايعَإ ٚانتهإ ٚق ٝايتفهٚ ٌٝايتعذب ٚانتكازض
ايكٝاغٚ ١ٝق ٝايتهجرل ٚغرلٖا اٌْتط إؾت قٛي٘ تعاؾت وت ْٗا ١ٜغٛض ٠م
(ٚاغتُع ٜٓ ّٜٛاز ٟانتٓازَ َٔ ٟهإ قطٜب * ٜ ّٜٛػُع ٕٛايكٝش١
باذتل شيو  ّٜٛارتطٚز * إْا ضتٔ ضتٚ ٞٝفتٝت ٚإيٓٝا انتكرل * ّٜٛ
تؿل ا٭ض

عِٓٗ غطاعا شيو سؿط عًٓٝا ٜػرل * ضتٔ أعًِ ؿتا

ٜكٛيَٚ ٕٛا أْت عً ِٗٝجبباض لصنط بايكطهٕ َٔ غتاف ٚعٝس) . 1
لشُٓٝا ْكطأ اٯٜات تػتٛقفٓا ٖص ٙايك ٝانتتُجً ١وت قٝ
ايتهجرل ٚاييت شلا ز٫٫ت ٚانشات وت غٝام اٯٜات نٓشَ ٛا ْط ٣وت
(قطٜب – خطٚز ٚاييت َٓٗا ارتطٚز – َٚكرل اييت َٓٗا ٚإيٓٝا انتكرل)
ٚغطاعا – ٚٚعٝس اييت َٓٗا لصنط بايكطهٕ َٔ غتاف ٚعٝس ..
 )1سكرة ؽ اآليات  45-41ج 26
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لايس٫٫ت ٚانشات ٚستسزات لاغتُا انتٓاز ٟسٴسٿز بأْ٘ َٔ َهإ
قطٜب ٚ ...اييت عًٚ ٢ظٕ لع ّٜٛٚ , ٌٝايكٝش ّٜٛ ٖٛ ١ارتطٚز اييت َٓٗا
خطٚز عًٚ ٢ظٕ لع ٍٛلشٴسٿز  ّٜٛايكٝش ١بأْ٘ ٖ ّٜٛ ٛارتطٚز ثِ إٔ
انت ٛؾت دًت قسضت٘ ٖ ٛاحملٚ ٞانتُٝت ٚ ...وت ٖصا حتسٜس نتكرل ارتًٝك١
أ ٟشتًٛقات اهلل وت سٝاتِٗ ٚهتاتِٗ لًِٗ َكرل ستت ّٛلإشا دا٤
أدًِٗ لٜ ٬ػتكسَ ٕٛغاعٜ ٫ٚ ١تأخط ٕٚثِ ناْت بٓ( ١ٝدبٻاض) اييت
عًٚ ٢ظٕ لعاٍ ٚبٓٚ ١ٝعٝس اييت عًٚ ٢ظٕ لع ٌٝلٗهصا ايكطهٕ نتاب
ل ٘ٝتصنرل ٚٚعٝس (لُٔ ٜعٌُ َجكاٍ شض ٠خرلا ٜطٜ َٔٚ * ٙعٌُ َجكاٍ
شض ٠ؾطا ٜط)ٙ

1

ثِ اٌْتط نصيو إؾت قٛي٘ تعاؾت ( :يكس نإ يػبأ وت َػهِٓٗ ه١ٜ
دٓتإ عٔ قتؽت ٚسلاٍ نًٛا َٔ ضظم ضبهِ ٚاؾهطٚا ي٘ بًس٠څ طٝب١څ
ٚضب غفٛض * لأعطنٛا لأضغًٓا عً ِٗٝغ ٌٝايعطّ ٚبسيٓاِٖ جبٓٝتِٗ
دٓتؽت شٚات ٞأنٌ متىت ٚأثٌ ٚؾ َٔ ٤ٞغسضڈ قً * ٌٝشيو دعٜٓاِٖ
ؿتا نفطٚا  ٌٖٚصتاظ ٟإ ٫ايهفٛض * ٚدًعٓا بٚ ِٗٓٝبي ايكط ٣اييت
باضنٓا لٗٝا قطً ٣تاٖطٚ ٠قسضْا لٗٝا ايػرل غرلٚا لٗٝا يٝايٚ ٞأٜاَا
هَٓؽت)

2

 )1سكرة الزلزلة اآليات  8-7ج 31

 )2سكرة سبأ اآليات  18-16ج 22

360

لفٖ ٞص ٙاٯٜات انتتكسَات تٌتٗط ا٫ؾتكاقات ٚحتٌُ وت ًتٍ٬
قٝغا ٚأبٓٝتٗا ز٫٫ت َٚعاْ ٞبٓٝات نٓشَ ٛا تط ٣وت (َػهِٓٗ)
لُػهٔ ٖٓا عًٚ ٢ظٕ َفعٌ ٚز٫يت٘ َهٓ ٖٛ ١ٝحتسٜس انتػهٔ أٟ
َهإ ايػهٔ  ,شلِ ل ٘ٝدٓتإ عٔ قتؽت ٚعٔ سلاٍ لارتهط٠
ٚادتُاٍ ز٫ي ١عً ٢ايٓعُ ١لٗ ٞإشٕ بًس ٠طٝب ١لًُا نإ ايؿهط
ناْت انتغفط( ٠نًٛا َٔ ضظم ضبهِ ٚاؾهطٚا ي٘ بًس٠څ طٝب١څ ٚضب
غفٛض) ٚغفٛض ٖٓا عً ٢لعٚ , ٍٛايغفطإ ٖٓا َٔ انتٛؾت عع ٚدٌ لٗٛ
غفطإ َڀًل ل ٘ٝايطلتات ايهجرلات .
ثِ َٔ بعس شيو نإ ايهفطإ بايٓعُٚ ١نإ ادتعا َٔ ٤دٓؼ
ايعٌُ  ...لهإ ارتدل ل ٘ٝتكڀرل ٖٓ َٔٚا دا٤ت اٱؾاض ٠إي ٘ٝببٓ١ٝ
(قًٚ )ٌٝاييت عًٚ ٢ظٕ لعٚ( ٌٝبسيٓاِٖ جبٓٝتِٗ دٓتؽت شٚات ٞأنٌ
متىت ٚأثٌ ٚؾ َٔ ٤ٞغسضڈ قً )ٌٝثِ ناْت بٓ ١ٝنفٛض ٚاييت لٗٝا
( ٌٖٚصتاظ ٟإ ٫ايهفٛض) ْٚكف نصيو عٓس (ٚؾط ٙٚبجُٔ خبؼ)

1

سٝح خبؼ ٖٓا ؿتعَٓ ٢بدٛؽ سٝح دا ٤انتكسض ؿتعٓ ٢اغِ انتفعٍٛ

2

ٖٚهصا لايؿٛاٖس ايكطهْ ١ٝزعاَ َٔ ١ايسعاَات انتِٗ وت ايبشح عٔ
ايس٫٫ت ا٭غاغ ١ٝيتشً ٌٝا٭بٓ ١ٝايًغٚ ١ٜٛايتٛغع وت انتعاْ ٞبؽت ًتٍ٬
ايهًُات ٚايكٚ ٝانتفطزات .
 )1سكرة يكسؼ اآلية 19
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ثايجا  :اٱعذاظ اٱذتاق: ١ٝ
ٚأخرلا ْسيف إؾت ْٗا ١ٜايبٓٚ ١ٝوت إعذاظٖا ا٫ذتاق ١ٝلُجًُا ٖٓايو
ز٫٫ت يكسٚض ايكٚ ٝبساٜاتٗا ٚنصيو ظٜازات وت دصٚضٖا ٚتٓ ٛوت
اؾتكاقاتٗا ٚز٫٫تٗا ٖٓ ,ايو ز٫٫ت وت إعذاظٖا ٚأٚاخط قٝغٗا
ٚأؾٗط اٱعذاظ اٱذتاق ١ٝوت ايًغ ١ايعطبٚ( ١ٝا ٚادتُاع )١اييت لٗٝا
اٱؾاض ٠دتُاع ١ايصنٛض نصيو ا٭يف ٚايتا ٤اييت لٗٝا إؾاض ٠دتُع
انتْ٪ح ايػامل ٚا٭يف ٚايٓ ٕٛاييت لٗٝا اٱؾاض ٠يًتجٓٚ ١ٝجبط ٟزتطاٖا
ٚايٝا ٤اييت يًُداطبٚ ١غرلٖا.
يٓا إٔ ْتبع شيو وت ايهتاب ايععٜع قاٍ تعاؾت ٚ( :قه ٢ضبو أ٫
تعبسٚا إ ٫إٜاٚ ٙبايٛايس ٜٔإسػاْا إَا ٜبًغٔ عٓسى ايهدل أسسُٖا أٚ
نُٖ٬ا ل ٬تكٌ شلُا أف  ٫ٚتُٓٗطُٖا ٚقٌ شلُا ق ٫ٛنطقتا *
ٚاخف

شلُا دٓاح ايصٍ َٔ ايطلتٚ ١قٌ ضب ٞاضلتُٗا نُا ضبٝاْٞ

قغرلا * ضبهِ أعًِ ؿتا وت ْفٛغهِ إٕ تهْٛٛا قاذتؽت لإْ٘ نإ
يٮٚابؽت غفٛضا * ٚهت شا ايكطب ٢سك٘ ٚانتػهؽت ٚابٔ ايػب ٫ٚ ٌٝتبصض
تبصٜطا * إٕ انتبصض ٜٔناْٛا إخٛإ ايؿٝاطؽت ٚنإ ايؿٝڀإ يطب٘
نفٛضا)  1لشُٓٝا ْكف عً ٢أبٓ ٫( ١ٝتعبسٚا – ايٛايس – ٜٔأسسُٖا –
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نُٖ٬ا – شلُا –  ٫تٓٗطُٖا – أضلتُٗا – ضبٝاْ – ٞتهْٛٛا
قاذتؽت – ا٭ٚابؽت – انتبصض - ٜٔايؿٝاطؽت) .
لف ٞايبٓ ١ٝا٭ٚؾت ارتڀاب َٛد٘ إؾت عاَ ١ايٓاؽ َٔ لكب ٌٝايٓكض
ٚايتٛدٚ ٘ٝاٱضؾاز  ..لٛا ٚادتُاعٖٓ ١ا ـتجٌ عذعا إذتاقٝا ٜؿرل إؾت
كتاع ١ايصنٛض ٚ٭ٕ ا٭َط َٔ ا٭ُٖ ١ٝؿتهإ نإ خڀاب عاَا
ٜٚطتبىت بايعبٛز ١ٜهلل غبشاْ٘ ٚتعاؾت ٚاييت تعتِ
عً ٢طاع ١ايٛايسٖٚ . ٜٔص ٙايبٓ ١ٝا٭خرل( ٠ايٛايس )ٜٔنإ ايعذع
اٱذتاق ٞوت ْٗا ١ٜايهًُٜ ١ؿرل إؾت ايتجٓ ١ٝوت ايكڀع ا٭خرل ( )ٜٔسٝح
ايدل ٚاٱسػإ ٜه ٕٛيٮب ٚا٭ّ ا٫ثٓإ عً ٢ايػٛا . ٤دا ٤وت ايكطهٕ
ٚبايٛايس ٜٔإسػاْا  .لانتكسض ٖٓا وت إسػإ ز٫٫ت٘ ا٭َط أ ٟأسػٓٛا
يًٛايس ٜٔأَا ز٫ي ١ايتجٓ ١ٝوت (أسسُٖا أ ٚنُٖ٬ا ٚشلُا  ٫ٚتٓٗطُٖا
أضلتُٗا)  ..لاٱعذاظ اٱذتاق ١ٝحتٌُ ز٫يٚٚ ١سس ٠عً ٢ايطعِ َٔ تٓٛ
ايكٚ ٝايكٛايب ايًغ ١ٜٛ٭ْٗا كتٝعٗا ختتِ بهُرل ايغا٥ب (ُٖا) ٚايصٟ
ٜؿرل إؾت َا ظتط ٟزتط ٣ايتجٓ ١ٝلٗ ٛعذع إذتاق ٞز٫يت٘ ا٭غاغ ١ٝبؽت
داْبؽت اثٓؽت ُٖا  ٫ ...تٓٗطُٖا ٚاضلتُٗا – لايس٫ي ١انتطنعٖٓ ١ٜا بؽت
ايٓٗٚ ٞا٭َط لايٓٗ ٞعٔ ضلع ايكٛت ٚايعدط شلُا ٚا٭َط بايعڀف
ٚايطلت ١شلُا .
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أَا ايعذع اٱذتاق ٞوت (ضبٝاْ )ٞلايٝآٖ ٤ا ٚاييت ـتجٌ انتكڀع ا٭خرل
َٔ ايهًُ ١أزا ٠خڀاب ١ٝـتجٌ عذعا ٤إذتاقٝا ز٫يت٘ اٱؾاضٚ ٠ايذلنعٟ
عً ٢ايذلب ١ٝوت ايكغط ٭ٕ ايڀفٌ أنجط َا عتتاز إؾت ٚايس ٜ٘وت ٖصٙ
ايػٔ اييت حتتاز إؾت ايطعاٚ ١ٜاٖ٫تُاّ ٚخڀاب انتٛؾت ٖٓا بسأ ببٓ١ٝ
ا٭َط انتتُجً ١وت اخف

شلُا دٓاح ايصٍ َٔ ايطلت ١ثِ تهطٜط ا٭َط

ببٚ( ١ٓٝقٌ ضب ٞاضلتُٗا نُا ضبٝاْ ٞقغرلا) ثِ ارتڀاب يًُٛؾت عع
ٚدٌ وت ْ َٔ ٛا٭زب (قٌ ضب )ٞأ ٟتأزب ٚازع ٛشلُا شتاطبا َ٫ٛى
(قٌ ضب ٞاضلتُٗا نُا ضبٝاْ ٞقغرلا) ٚنصيو اٱعذاظ ا٫ذتاق ١ٝوت
تهْٛٛا انتتُجٌ وت (ٚا ٚادتُاعٚ )١ايٝاٚ ٤ايٓ ٕٛوت (قاذتؽت) ٚا٭زبؽت
لاهلل غبشاْ٘ ٚتعاؾت غفٛض ضس ِٝعً ِٝؿتا وت ته ٜٔٛعباز ٙإٕ ناْٛا
قاذتؽت  .عامل نصيو بانتبصض ٜٔايص َٔ ِٖ ٜٔإخٛإ ايؿٝاطؽت .
ٚنصيو ايعذع اٱذتاق ٞوت ايتا ٤وت (غٛيت) وت قٛي٘ تعاؾت (بٌ غٛيت
يهِ أْفػهِ أَطا لكدل كت )ٌٝلايتآٖ ٤ا إؾاض ٠إؾت إخٜٛ ٠ٛغف
سُٓٝا خاطبِٗ أبْ ِٖٛيب اهلل ٜعكٛب ٚايتكسٜط لأَط ٙقدل كتٚ ٌٝاهلل
انتػتعإ عًَ ٢ا تكفٕٛ
ٚوت ْل هخط َٔ ايٓكٛم ايكطهْْ ١ٝتبع اٱعذاظ اٱذتاق ١ٝقاٍ تعاؾت
شتاطبا َط( ِٜعًٗٝا ايػ( )ّ٬لٓازاٖا َٔ حتتٗا أ ٫حتعْ ٞقس دعٌ
ضبو حتتو غطٜا * ٖٚع ٟإيٝو جبع ايٓدً ١تػاقىت عًٝو ضطبا دٓٝا
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* لهًٚ ٞاؾطبٚ ٞقط ٟعٓٝا لإَا تط َٔ ٜٔايبؿط أسسا لكٛي ٞإْٞ
ْصضت يًطلتٔ قَٛا لًٔ أنًِ اي ّٛٝإْػٝا) . 1
ٚسُٓٝا فتعٔ ايٌٓتط وت ا٭بٓ ١ٝايًغ ١ٜٛوت ٖصا ايٓل ايكطهْ ٞايهطِٜ
(حتعْٖٚ – ٞع – ٟلهًٚ – ٞاؾطبٚ – ٞقط - ٟلكٛي)ٞ
لٗص ٙا٭بٓ ١ٝـتجٌ ز٫٫ت َطنع ١ٜشات َعاْ ٞأغاغ ١ٝوت ٖص ٙاٯٜات
ايكطهْ , ١ٝلارتڀاب َٔ انتٛؾت عع ٚدٌ نتط ِٜناْت لٗٝا اٱؾاض٠
ٚانش( ١بٝا ٤انتداطب )١وت (أ ٫حتعْ )ٞلطلت ١انتٛؾت َٔ سٛيو ثِ
ناْت انتداطب ١وت ايعذع اٱذتاق ٞانتتُجٌ وت ايٝا( ٤ايٝاٖٚ( )٤ع)ٟ
لارتڀاب باشلُع أنف ٢عً ٢ايبٓ ١ٝايًغ ١ٜٛسطنًَُٛ ١غ ١اَتٮت لٗٝا
ٖص ٙايهًُ ١باذت ١ٜٛٝبٌ ٖٓاى إعتا ٤بايكٛض ٠٭ٕ اشلُع ل ٘ٝحتطٜو
ايٝس لهأفتا أقبض ٖصا ادتص وت قبه ١ايٝس وت قٛضَ ٠اثًٚ ١يٝؼ
شيو عً ٢اهلل بععٜع لهإ ٖصا اشلُع ل ٘ٝتػاقىت ايططب ايٓانر
ٚنٌ ٖص ٙانتعاْ ٞانتتكاضبٚ ١ايٌت ٍ٬ايٛاغع َٔ ١إعذاظ ايكطهٕ ٚلكاس١
أ بٓٝت٘ ٚبٝاْ٘ ٚ ...قط ٠ايعؽت ٚيكس ق ٌٝإٔ تٓا ٍٚايططب ٚايبًض ٖ ٛأنٌ
ل ٘ٝايؿبع ٚؾطب ل ٘ٝايػكٝا ٚضاس ١لٗٝا قط ٠ايعؽت ٖٚصا َا اتهض َٔ
أبٓ( ١ٝلهًٚ ٞاؾطبٚ ٞقط ٟعٓٝا) اييت ناْت َتع ١ًٜبايعذع اٱذتاقٞ
انتتُجً ١وت ٜا ٤انتداطب. ١
 )1سكرة مريـ اآليات  26-24ج 16
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ٖٚهصا لايكطهٕ ايهط ٧ًَ ِٜبايؿٛاٖس ايًغَٚ ١ٜٛا شنطْاٖ ٙصا
نإ عً ٢غب ٌٝانتجاٍ  ٫اذتكط َٔ ا٭بٓ ١ٝايًغٚ ١ٜٛاييت حتٌُ قتجٌ
ايكطهٕ ايهط ِٜلٗٝا ايطسٝل انتدت َٔ ّٛايجُاض ايٝاْعٚ ١ايكڀٛف ايساْ١ٝ
عًَ ٢ط ايسٖٛض ٚا٭ٜاّ .
ارتاـت: ١
اذتُس هلل ايص ٟتتِ بٓعُت٘ ايكاذتات ٚأقًٚ ٞأغًِ عً ٢انتبعٛخ
ضلت ١يًعانتؽت ٚعً ٢هي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ تػًُٝا نجرلا قاٍ تعاؾت (قس
عًُٓا َا تٓكل ا٭ض

َِٓٗ ٚعٓسْا نتاب سفٍٝت) .1

لايكطهٕ ايهط ٧ًَٝ ِٜبادتٛاٖط ايًغٚ ١ٜٛبايفكاسٚ ١ايبٝإ لٗٛ
ايهتاب اذتفٍٝت ٭غطاض ايًغٚ ١أبٓٝتٗا لٗ ٛايؿاٖس ٚايسي ٌٝبأقٛات٘
ٚأبٓٝت٘ ٚز٫يت٘ لٗ ٛسفٍٝت ٚستفًٛت ٚيغت٘ ايعطب ١ٝستفًٛت ١تفٌت٘ قاٍ
تعاؾت (إْا ضتٔ ْعيٓا ايصنط ٚإْا ي٘ ذتالٌت 2 )ٕٛلبٓ ١ٝسالٌتٖٓ ٕٛا
ؿتعٓ ٢سفٌتٓا ٙوت انتانٚ ٞضتفٌت٘ وت اذتانط ٚغٓشفٌت٘ وت انتػتكبٌ
ٖٚهصا تتٓ ٛا٭بٓ ١ٝايًغ ١ٜٛوت َعاْٗٝا ٚيصا دا ٤ايبشح َٛغَٛا
بعٓٛإ (َٔ ايؿٛاٖس ايكطهْ ١ٝيٮبٓ ١ٝايًغ / ١ٜٛزضاغ ١حتً ١ًٝٝتڀبٝك)١ٝ

 )1سكرة ؽ اآلية ( )4ج 26

 )2سكرة الحجر اآلية ( )9ج 14

366

ٚ ..ضتٔ إش ْكٌ إؾت ختاّ ٖصا ايبشح ْص ًٜ٘بايٓتا٥ر اييت إيٗٝا ايبشح
ٚاييت قتهٓٓا إٔ صتًُٗا وت اٯت: ٞ
أ :٫ٚايكطهٕ ايهط ِٜبعس زعاَ ١أغاغ ١ٝنتس ايسضؽ ايًغ ٟٛاذتسٜح
بايؿٛاٖس انتتُجً ١وت ا٭بٓ ١ٝايًغ ١ٜٛ٭ْ٘ عتت ٟٛعًَ ٢از ٠ثطٚ ٠غعٜط٠
ظتس لٗٝا ايباسح ايعخرل ٠ايًغ ١ٜٛانتٓاغب ١ذت ٠ٚ٬ايًغٚ ١غ١َ٬
ايفهط. ٠
ثاْٝا  :سُٓٝا ْبشح عٔ ادتٛاْب ايًغ ١ٜٛوت بٓ ١ٝايهًُٚ ١قسضٖا
ٚدصضٖا ٚعذعٖا اٱذتاق ٞوت ايٓل ايكطهٌْٜ ٞتٗط يٓا انتعٜٓٚ ٢بؽت يٓا
ايغط

.

ثايجا  :ايس٫ي ١ا٭غاغٚ ١ٝانتطنع ١ٜوت ايػٝام ايكطهْ ٞحتًُ٘ ا٭بٓ١ٝ
ايًغٜ ١ٜٛذلتب زقٝل ٌْٚتاّ بسٜع تٌتٗط ل ٘ٝلكاس ١ايكطهٕ ٚب٬غت٘ ٚبٝاْ٘
ٚإعذاظ ٙوت ٚنع انتفطزٚ ٠ايك ٝوت َهاْٗا انتٓاغب ٚانتهبٛيت بعٓا١ٜ
لا٥ك. ١
ضابعا :ايبشح وت يغ ١ايكطهٕ حتٛط٘ ايكسغُٖ ١ٝا ٜتڀًب ايسقٚ ١ا٭ْا٠
لُٝا تبشج٘ ْٚكطأْٚ ٙهتب٘ .
خاَػا  :ايبشح وت يغ ١ايكطهٕ ايهط ِٜتٓكًو َٔ ق ١ُٝإؾت ق١ُٝ
تتذػس وت ايك ٝايًغٚ ١ٜٛا٭بٓ ١ٝاحملهُ ١وت إٔ ته ٕٛا٭يفاًت عً٢
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قسض انتعاْٚ ٞانتعاْ ٞعً ٢قسض ا٫يفاًت ٚوت

نجرل َٔ ا٭سٝإ صتس

إٔ ايًفٍت ٜػتٛعب َعاٚ ١ٜٓاغعًٚ ١تٚ ٫٬اضق َٔ ١ايفكاسٚ ١ايبٝإ .
انتكازض ٚانتطادع :
 .1ايكطهٕ ايهطِٜ
 .2أثط عٓاقط ايبٓا ٤ايٌتاٖط يًذًُ ١وت ايتعبرل ايس٫ي – ٞز.
بهط ٟستُس اذتاز – داَع ١أَسضَإ اٱغ١َٝ٬
 .3أضتؿف ايهطب َٔ يػإ ايعطب – أب ٛسٝإ ا٭ْسيػ– ٞ
حتكٝل ضدب عجُإ – َطادع ١ضَهإ عبس ايتٛاب – َهتب١
ارتاصت – ٞايكاٖطٖ1418 ٠ذ  ّ1988 -ظ
 .4أنٛا ٤عً ٢عًِ ايًغْ – ١اٜف خطَا – غًػً ١عًِ ايًغّ1987 ١
 .5ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط – اٱَاّ ايؿٝذ ستُس ايڀاٖط بٔ عاؾٛض –
َهتب ١ايعً – ّٛانتس ١ٜٓانتٓٛضّ1995 ٠
 .6دٛاٖط اذتػإ – تفػرل عبس ايطلتٔ بٔ شتًٛف ايجعاييب –
برلٚت ٖ1405ذّ1985 -
 .7زٚض ايبٓ ١ٝايكطل ١ٝوت ٚقف ايٌتاٖط ٠ايٓش – ١ٜٛز .يڀٝف١
إبطاٖٖ1413 – ِٝذّ1992 -
 .8ؾص ٣ايعطف وت لٔ ايكطف – ايؿٝذ التس اذتُ– ٟٚ٬
َهتب ١ايكفا ايكاٖطٖ1420 – ٠ذ ّ1999 -
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 .9ؾطح ؾال ١ٝابٔ اذتادب – ايطن – ٞحتكٝل ستُس ايٓٛض
اذتػٔ – ستُس ايعلعاف – ستُس ست ٞايسٖ1412 ٜٔذ -
ّ1991
 .10ايعطبٚ ١ٝعًِ ايًغ ١ز /ستُس ستُس زاٚ٩ز – برلٚت ٖ1418ذ -
ّ1997
 .11عًِ ايس٫ي ١ز .التس شتتاض عُط ٖ1413 /ذ ّ1993 -
 .12عًِ ايًغَ – ١كسَ ١يًكاض ٟايعطب ٞز /ستُس ايػعطإ
ٖ1413ذّ1993 -
 .13لتض ايكسٜط – ستُس بٔ عً ٞبٔ ستُس ايؿٛناْ ٞت ٖ1250ذ
 زاض إسٝا ٤ايذلاخ .14لك٘ ايًغ ١وت ايهتب ايعطب ١ٝايكسقت – ١ز /عبس ايطلتٔ – زاض
ايٓٗه ١ايعطبّ1979 ١ٝ
 .15لك٘ ايًغٚ ١خكا٥ل ايعطب – ١ٝز /ستُس انتباضى – زاض ايفهط
ٖ1401ذ ّ1981 -
 .16ايهؿاف عٔ سكا٥ل ٚغٛاَ

ايتٓع – ٌٜايعشتؿط– ٟ

ٖ1354ذ
 .17يػإ ايعطب – ٫بٔ ٌَٓتٛض – زاض إسٝا ٤ايذلاخ – برلٚت
ٖ1413ذ ّ1993 -
 .18ايًغ ١ايعطبَ ١ٝعٓاٖا َٚبٓاٖا – ز /ـتاّ سػإ – اشل ١٦ٝانتكط١ٜ
ايعاَ ١يًهتاب ّ1973
 .19انتعاْ ٞوت ن ٤ٛأغايٝب ايكطهٕ ز /عبس اذتً٫ ِٝضؾؽت –
ايكاٖط ٠زاض انتعاضف ّ1978
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 .20ايٌٓتط ١ٜايتفانً ١ٝوت ايتشً ٌٝايًغ – ٟٛض ١ٜٝٓنادط – ستُس
انتٗٓا – داَع ١انتًو غعٛز ٖ1415ذ ّ1995 -
 .21ايٛدٝع وت لك٘ ايًغ – ١عبس ايكازض ستُس َا – ٜٛزاض ايعًِ
ٖ1419ذ . ّ1998 -
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بػِ اهلل ايطلتٔ ايطسِٝ
ب٬غ ١ايتٻكٜٛط باذتطن١
وت ايكطهٕ ايهطٚ ِٜاذتسٜح ايٓٻب ٟٛايؿٻطٜف
إعساز
/ 1

ز.لتس ايٓ ٌٝعجُإ عبس ايػٝس

 / 2ضٚلػٛض /عُط ايػٝس ايعباؽ بسض
ؾٛاٍ ٖ1434ذ  /أغػڀؼ ّ2013
ب٬غ ١ايتٻكٜٛط باذتطن١
وت ايكطهٕ ايهطٚ ِٜاذتسٜح ايٓٻب ٟٛايؿٻطٜف
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ًَدل ايسضاغ١
ٴٜعسټ ايتٻكٜٛط باذتطن ١ططٜكاڄ َٔ ططم اٱباْٚ ١ايتعبرل
عٔ انتعٓ ٖٛٚ ,٢بصيو ٜسخٌ وت قُ ِٝايتٻكٜٛط ايبٝاْ ٞيكسضت٘
عً ٢تؿدٝل انتعاْ ٞابطٻز ٠وت قٛض ستػٛغ ١باضظ ٠يًعٝإ.
ٖسلتٵ ٖص ٙايسضاغ ١إؾت زضاغ ١فتاشز َٔ قٛض ايتعبرل
باذتطن ١وت ايكطهٕ ايهطٚ ِٜاذتسٜح ايٓبٟٛٿ ايؿٻطٜف بغط
ايهؿف عٔ كتاٍ ايتكٜٛط اذتطن ٞوت ايكطهٕ ٚاذتسٜح
ايٓب.ٟٛ
اتبعت ايسضاغ ١انتٓٗر ا٫غتكطاٚ ٞ٥ا٫غتٓباط ٞاغتٓازڄا
عً ٢أِٖ انتكازض ٚانتطادع شات ايكً ١بانتٛن . ٛتٛقًت
ايسضاغ ١إؾت ْتا٥ر عس ,٠أُٖٗا:
إٔٻ ايتكٜٛط اذتطن٪ٜ ٞنِّس انتعاْٜٚ ٞعٜسٖا ضغٛخاڄ وت
ا٭شٖإ ; ٚشيو بػبب َا ٜتٛالط وت ايتكٜٛط اذتطنَٔ ٞ
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َؿاٖس َتشطن ١ظا٥س ٠عٔ ايس٫ي ١بايًڊغٜ ١كٌ بٗا انتتهًِ إؾت
قُ ١ايٓفاش ٚايتأثرل وت ايٓفؼ اٱْػاْٚ ,١ٝإٔٻ ايتكٜٛط
باذتطنٜ ١عسټ أعً ٢ططم ا٭زاٚ ٤ايتعبرل ٚأقسضٖا عً ٢إبطاظ
انتعٓ ,٢له٬ڄ عٔ إٔ يًتكٜٛط باذتطنًٚ ١تٝف ١بٝاْ ١ٝإش إْٻ٘
ظتػٿس انتعٓ ٢وت قٛض ٠سػٝٻٜ ١ػتڀٝع إٔ ٜطاٖا ايػٻاَع أٚ
ايكاضًٚٚ , ٤ٟتٝف ١ز٫ي ١ٝتتُجٌ وت ٖسف ايتكٜٛط باذتطن١
َٚغعا ٙتطغٝب ڄا أ ٚتطٖٝباڄ.
ٍّ َٔ ايكطهٕ ايهطٚ ِٜاذتسٜح
تٛق ٞايسضاغ ١جبعٌ نٌ
ايٓب ٟٛأق٬ڄ ٜٴعتُسٴ عً ٘ٝوت ايسٻضؽ ايًڊغٚ ,ٟٛاعتُازُٖا َٔ
ايؿٛاٖس ا٭ق ١ًٝاييت ٜٴػتسٍټ بٗا وت ايًغ ١بهٌ لطٚعٗا ,نُا
تٛق ٞبسضاغ ١ايتكٜٛط اذتطن َٔ ٞخ ٍ٬ا٭دٓاؽ ا٭زبٝٻ١
ا٭خط ٣نايؿعط ٚايٓجطٚ ,ايعٌُ عً ٢زضاغٖ ١صا ايَٓٔ ٛ
ايتكٜٛط ٚأثط ٙعً ٢اٯزاب اذتسٜج ١وت ايككٻٚ ١انتػطح
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املكدمُ :
هتا َٖ ٛعطٚف لإٕٻ ا٫تٻكاٍ ٜعسټ َٔ أِٖ ًٚتا٥ف ايًڊغ ; ١شلصا
لإٕٻ ايه ّ٬انتٓڀٛم ٚسس ٫ ٙعتكل ٖص ٙايًٛتٝف ١ل٬بسٻ َٔ اؾتُاٍ
ايه ّ٬انتٓڀٛم عًَ ٢هُٿ٬ت َٔ اذتطنات ادتػُاْٝٻٚ ,١قس
اضتكط َكڀًض ايتكٜٛط ايبٝاْ ٞوت سسٚز ايٌٓتط ٠ايهٝك ١يفْٓ٘ٛ
ًٚٚتٝفت٘ يس ٣عًُا ٤ايب٬غ ١انتتأخط ٜٔوت زضاغ ١ايتؿبٚ ٘ٝاباظ
ٚايهٓاٚ ,١ٜمل ٜعس ٚاغعاڄ نُا نإ عً ٘ٝاذتاٍ يس ٣عبس ايكاٖط
ادتطداْ ٞنُا ٜفكض عٓ٘ قٛي٘ٚ " :اعًِ إٔ قٛيٓا ايكٛض ٠إفتا ٖٛ
ـتجٚ ٌٝقٝاؽ نتا ْعًُ٘ بعكٛيٓا عً ٢ايصْ ٟطا ٙبأبكاضْا ,لًُا ضأٜٓا
ايب ١ْٛٓٝبؽت هساز ا٭دٓاؽ ته َٔ ٕٛدٗ ١ايكٛض ,٠لهإ تبؽت إْػإ
َٔ إْػإ ٚلطؽ َٔ لطؽ خبكٛق ١ٝته ٕٛوت قٛضٖ ٠صا  ٫تهٕٛ
وت قٛض ٠شاى َٓ٘"(.)1
ٚانتطاز بذ(ايتٻكٜٛط باذتطن )١ايتعبرل عٔ انتعٓ ٢تطن١
د ٹبطٴ
تهؿف خباٜا انتعٓٚ ٢تدلظ ٙيًعٝإٚ ,قس قاٍ ايٓيبټ ( :يٝؼ انتڂ ٵ
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نانتڂ ٳعاٜٹٔ)( ;)2يصا أضزْا إٔ ْسضؽٳ فتاشز يًتكٜٛط اذتطن ٞوت ايكطهٕ
ايهطٚ ِٜاذتسٜح ايٓب ٟٛايؿطٜف; يًٛقٛف عً ٢ز٫ي ١تًو اذتطنات
ٚاٱؾاضاتَ ,هتفؽت بسضاغ ١بع

ططم ايتكٜٛط باذتطن ١يٛلاٗ٥ا

بإبطاظ َا تػع ٢ايسضاغ ١إؾت حتكٝل

أٖساف ايبشح :
ٖسف ايبشح إؾت زضاغ ١فتاشز َٔ قٛض اذتطن ١وت ايكطهٕ
ايهطٚ ِٜاذتسٜح ايٓب ٟٛبغط

ايهؿف عٔ ايب٬غ ١وت ايتعبرل

ٚايتكٜٛط باذتطن.١

َٓٗر ايبشح:
انتٓٗر ايص ٟاتبعت٘ ايسضاغ ٖٛ ١انتٓٗر ا٫غتكطا ٞ٥ا٫غتٓباطٞ
ايكا ِ٥عً ٢تتبع ايٓكٛم ايكطهْٝٻٚ ١ايٓبٜٛٻٚ ١حتًًٗٝا.

ٖٝهٌ ايبشح :
ٜته ٕٛايبشح َٔ َكسَٚ ,١ث٬ثَ ١باسحٚ ,خاـت ,١ثِ
ٖٛاَـ ايسضاغ.١
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وت انتبشح ا٭ ٍٚتٓاٚيٓا حتسٜس انتطاز ؿتكڀًض ايتكٜٛط باذتطن١
ٚإؾاض ٠انتتكسَؽت َٔ عًُآ٥ا إيٚ .٘ٝدا ٤انتبشح ايجاْ ٞبعٓٛإَٔ :
ب٬غ ١ايتكٜٛط باذتطن ١وت ايكطهٕ ايهط ,ِٜأَٻا انتبشح ايجايح لكس
دا ٤بعٓٛإ َٔ :ب٬غ ١ايتكٜٛط باذتطن ١وت اذتسٜح ايٓب ٟٛايؿطٜف,
ٚختُٓا ايبشح بأِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٗٝا ايسضاغ.١
انتبشح ا٭َ :ٍٚاَٖ ١ٝكڀًض ايتٻكٜٛط باذتطنٚ ١أٖسالَ٘ٛٚ ,قف
ايعًُا:َ٘ٓ ٤
ْككس بايتٻكٜٛط باذتطن ١ايتٻعبرل عٔ انتعاْ ٞانتتٓٛع ١وت
ايذلنٝب ايًغ ٟٛتطنات ناؾف ١٭سٛاٍ ايٓفؼ اٱْػأَْ ١ٝ
َؿاعط ٚاْفعا٫ت ,أ " ٖٛ ٚايفعٌ اذتطن ٞايص٪ٜ ٟز ٜ٘اٱْػإٴ
بٛاغڀ ١أعها ٘٥ادتػُٝٻ ١يًتعبرل عُٻا بساخً٘ َٔ انتؿاعط اٱْػاْٝٻ,١
أ ٚايٛدساْٝات ايٓفػٝٻ ١جتا ٙا٭سساخ انتتبا ١ٜٓاييت أثاضت ؾعٛض ٙضتٛ
ايطنا بؿ٤ٞٺ َا ,أ ٚايفطح ب٘ ,أ ٚايتعذټب َٓ٘ ,أ ٚتكبټً٘ ,أ ٚإْهاض,ٙ
أ ٚايٓفٛض َٓ٘ ,أ ٚا٫غتٓ٦اؽ ب٘ ,أ ٚارتٛف َٓ٘ أ ٚاٱقباٍ عً ٘ٝأٚ
اٱعطا

عٓ٘ ,أ ٚايتٗهڊِ ب٘ أ ٚايػدطٜٻ ..َ٘ٓ ١أ ٚتكٜٛط سسخٺ َعٝٻٔ
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أ ٚقف١ٺ َعٜٓٛٻ ١بكٛض ٠سطن ١ٝتٌتٗط وت ا٭عها ٤ادتػُٝٻ ,)3("١نٌټ
ٖصا ٜأت ٞوت ايكطهٕ ايهطٚ ِٜاذتسٜح ايٓب ٟٛايؿطٜف َٛسٝاڄ بهجرل
َٔ ايس٫٫ت ٚاٱقتا٤ات اييت تدلظ ٖص ٙانتعاْ ٞؾاخك ١تأنٝساڄ يًبٝإ
ايكٛيَ ٞهٝف١ڄ ز٫٫ت ظا٥س ٠عٔ ايس٫ي ١بايًغ ٫ٚ ,١ؾو إٔٻ ايتكٜٛط
باذتطن ١يًُعاْ ٞأنجط تأنٝساڄ وت ايس٫ي َٔ ١ايبٝإ ايكٛي ٞايصٟ
تتؿهٌ ز٫٫ت٘ َٚعاْ ٘ٝعٔ ططٜل ايتعبرل بايًغ ,١بػبب َا تٛالط ل٘ٝ
َٔ َؿاٖس َتشطن ١ظا٥س ٠عٔ ايس٫ي ١بايًغٜ ١كٌ بٗا إؾت قُ ١ايٓفاش
ٚايتأثرل وت ايٓفؼ اٱْػاْ.١ٝ
ٚيعٌٻ انتعٓ ٢ايصٜ ٟأتَ ٞكشٛب ڄا تطنت٘ ٜهٕٛٴ أٚقع وت
ايٓفؼ لانتعٜٓ ٢عزاز قٛٻ ڄ ٠وت ا٭زاٚ ,٤نؿفاڄ يسٚاخٌ ايٓفؼ
َٚهُطاتٗا سؽت تكذلٕ بايبٝإ ايكٛي ٞسطناتٷ جتػٿس انتعٓ ٢سٝٻاڄ
ؾاخكاڄ َعطٚناڄ تطا ٙايعؽتَٚ" ,ا َٔ ؾو وت إٔٻ يًتكٜٛط باذتطن١
ًٚتٝف ١بٝاْ ١ٝتهُٔ وت تكٜٛط ٖصا انتعٓ ٢وت قٛض ٠سػًٚٚ ..١ٝتٝف١
ز٫ي ١ٝتتُجٌ وت اشلسف َٔ ايتكٜٛط باذتطن.)4("١
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إؾاض ٠ايعًُا ٤إؾت أُٖٝٻ ١ايتٻكٜٛط باذتطن:١
َكڀًض ايتٻكٜٛط باذتطن َٔ ١انتكڀًشات ايٓٻكسٜٻٚ ١ايب٬غٝٻ١
اييت ًتٗطت وت زضاغات احملسثؽت هتٔ ؾٴ ٹغًڂٛاڃ بايكټٛضٳ ٹ ٠ايفځ ٹٓٝٻٚ ,١يعٌ َٔ
أٚا َٔ ٌ٥اٖتِٻ ب٘ٚ ,غع ٢ٱبطاظْٚ ٙب٘ إي - ٘ٝلُٝا ْعًِ – غٝس قڀب
وت نتاب٘ (ايتكٜٛط ايفي وت ايكطهٕ)ٚ ,ضنع وت حتً ٌٝقٛضٙ
ٚؾٛاٖس ٙوت تفػرل ٙايكٝٿِ "وت ًت ٍ٬ايكطهٕ"ٖٚ ,صا ٜٓ ٫فٚ ٞدٛز
إؾاضاتٺ يعًُآ٥ا ايػابكؽت ْبٗت إؾت أُٖ ١ٝايتكٜٛط اذتطنْ ,ٞصنط
َٓٗا:
َا صتس ٙعٓس ادتاسٍت (أب ٞعجُإ عُط ٚبٔ تط بٔ ستبٛب) ايصٟ
سكط أقٓاف ايس٫٫ت عً ٢انتعاْ ٞوت متػ١ٹ أؾٝا ٫ ٤تٓكل ٫ٚ
تعٜس ,أٚشلا ايًفٍت ,ثِ اٱؾاض ,٠ثِ ايعكس ,ثِ ارتىت ,ثِ اذتاٍ
ٚتػُْ ٢كبٚ , ١ايٓكب ٖٞ ١اذتاٍ ايسايٚ ,١أؾاض إؾت ايتكٜٛط
باذتطن ١باعتباض اْسضاز بع

قٴٛضڇ ٹ ٙوت اٱؾاض ٠سٝح ٜك " :ٍٛقس

قًٓا وت ايس٫ي ١بايًفٍت ,لأَا اٱؾاض ٠لبايٝسٚ ,بايطأؽ ٚبايعؽت

378

ٚاذتادبٚ ,انتٓهب ,إشا تباعس ايؿدكإٚ ,بايجٛب ٚبايػٝف,
ٚقس ٜتٗسز ٚاقع ايػٝف ٚايػٛيت ,لٝه ٕٛشيو ظادطاڄَٚ ,اْعاڄ
ضازعاڄٜٚ ,هٚ ٕٛعٝساڄ ٚحتصٜطاڄ "( .)5ثِ شنط إٔ اٱؾاضٚ ٠ايًفٍت
ؾطٜهإ وت أزا ٤انتعٓ ٢بكٛي٘ٚ " :اٱؾاضٚ ٠ايًفٍت ؾطٜهإْٚ ,عِ
ايع ٖٞ ٕٛيْ٘ٚ ,عِ ايذلكتإ ٖ ٞعَٓ٘ٚ ,ا أنجط َا تٓٛب عٔ
ايًفٍتَٚ ,ا تغي عٔ ارتىتٚ , )6("...بٝٻٔ بعس شيو إٔٻ اٱؾاض٫ ٠
تعس ٚإٔ ته ٕٛشات قٛضَ ٠عطٚلٚ ١سًَٛ ١ٝقٛل ١عً ٢اخت٬ف وت
طبكاتٗا ٚز٫يتٗاٚ ,وت اٱؾاض ٠بايڀطف ٚاذتادبٚ ,غرل شيو َٔ
دفڂْٛٳٗا
ػطټٖا ايٓٻاؽ َٔ بع ڈ ٜٚٴ ٵ
ادتٛاضح َع ١ْٛسانط ٠وت أَٛض ٜٴ ٹ
مل ٜتفاِٖڇ ايٓٻاؽٴ َعٓ٢
ٹَ ٳٔ ادتځًٝؼڇ ٚغرل ادتًٝؼڇ ٚ ,ي ٫ٛاٱؾاض٠ڂ ٵ
خام ارتځامٜٚ .هٝف ادتاسٍت َع١ٜڄ يٲؾاضٚ ٠اذتطن ١لٓذسٙ
ٳ
ٜك " :ٍٛضب نٓا ١ٜتطب ٢عً ٢إلكاح ٚذتٍت ٜسٍ عً ٢نُرلٚ ,إٕ
نإ شيو ايهُرل بعٝس ايغا ١ٜعً ٢ايٓٗا.)7("١ٜ
ٚحتسٻخ ابٔ دي عٔ اٱؾاضٚ ٠اذتطنْٚ ١كٌ َؿاٖسٖا ٚأسٛاشلا نتا
وت شيو َٔ َعإڈ ٚأغطاض ب٬غٝٻ ,١لكاٍٚ .." :ايصٜ ٟسٍٸ عً ٢أِْٗ قس
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أسػټٛا َا أسػػٓا ٚأضازٚا ٚقكسٚا َا ْػبٓا إي ِٗٝإضازت٘ ٚقكسٳٙ
ؾ٦ٝإ أسسُٖا سانط َعٓا ٚاٯخط غا٥ب عٓا إ ٫أْ٘ َع أزْ ٢تأَٸٌ
وت سهِ اذتانط َعٓا; لايغا٥ب َا ناْتٹ ادتُاع َٔ ١عًُآ٥ا
تؿاٖس َٔ ٙأسٛاٍ ايعطب ٚٚدٖٗٛا ٚتٴهڀطٸ إؾت َعطلت٘ َٔ
أغطانٗا ٚقڂكٛزٖا َٔ اغتدفالٗا ؾ٦ٝا أ ٚاغتجكاي٘ ٚتكبټً٘ أٚ
إْهاضٚ ٙا٭ڂْٵؼ ب٘ٹ أ ٚا٫غتٹٝشاف َٓ٘ ٚايطنا ب٘ٹ أ ٚايتعذټب َٔ
قاٚ ً٘٥غرل شيو َٔ ا٭سٛاٍ ايؿاٖس ٠بايكڂكٛز بٌ اذتايٹف١ٹ عًَ ٢ا
وت ايٓفٛؽ ,أ ٫تط ٣إؾت قٛي٘:
تكٚ ٍٛقهډت ٚدٗٳٗا بٹُٝٹٗٓٝا

()8

أ ٳب ٵعًٹٞٳ ٖصا بايطسٳ ٢انتتكاعٹؼٴ

لً ٛقاٍ سانٝا عٓٗا( :أبعًٖ ٞصا بايطس ٢انتتكاعؼ) َٔ غرل إٔ
ٜصنط قوډ ايٛد٘ ٭عًُٳٓا بصيو أْٗا ناْت َتعذٿبَٓ ١هٹط , ٠يهٓٸ٘
نتډا سه ٢اذتاٍ لكاٍٚ( :قهډت ٚدٗٗا) ٴعًٹِ بصيو قٛٸ ٠إْهاضٖا
ٚتعاًتڂِ ايكٛض ٠شلاٖ ,صا َع أْو غاَع ذتها ١ٜاذتاٍ غرلٴ َؿاٖٹس
شلاٚ ,ي ٛؾاٖستٗا يهٓت بٗا أعطف ٚيٹعٌتِ اذتاٍ وت ٳْفڃؼ تًو انتطأ٠
أبؽتٚ ,قس ق( :ٌٝيٝؼ انتدبٳط نانتعأٜڇ)ٚ ,ي ٛمل ٜٳٓكٌ إيٓٝا ٖصا ايؿاعط
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ساٍ ٖص ٙانتطأ ٠بكٛي٘ٚ( :قهچت ٚدٗٗا) مل ْعطف ب٘ سكٝك ١تعاًتڂِ
ا٭َط شلا"(ٜٚ ,)9ؿرل بعس شيو إؾت إٔٻ اٱْػإ إشا عٓاٙٴ أَطٷ ٚأُٖٻ٘ ٚأضاز
إٔ غتاطب ب٘ قاسب٘ اغتعڀف٘ يٝكبٌ عً ٘ٝستٜ ٢تُهډٔٳ َٔ تكٜٛطٙ
ي٘ تكٜٛطاڄ ٜبًِّغ٘ ـتاّ انتعٓ ;٢لٝك ٍٛيٜ٘ .." :ا ل ٕ٬أ ٜٔأْت أضڇْٞ
ٚدٗو ,أقبٹٌ عً٢ٸ أڂسسٿثو ..لإشا أقبٌ عًٚ ٘ٝأقغ ٢إي ٘ٝاْسلع عتسٸث٘ أٚ
ٜأَط ٙأٜٗٓ ٚا ٙأ ٚضت ٛشيو ,لً ٛنإ اغتُا ا٭ڂشٴٕ َغٓٹٝاڄ عٔ َكابً١
ايعؽت زتع٥اڄ عٓ٘ نتځ ا تهًچف ايكا ٫ٚ ٌ٥نًچف قاسبٳ٘ اٱقباٍٳ عً٘ٝٹ
ٚاٱقغا ٤إي ٝٹ٘ ٚعً ٢شيو قاٍ ايؿاعط(:)10
ٚز إڇشا ناْا),
ٍّ
(ايعؽتٴ تبسٹ ٣ايص ٟوت ْفؼڇ قاسٹبٗا ** َٔ ايعسا ٠ٚأٚ
ٚقاٍ اشلڂصٳيٞٸ(:)11
( ٳضلځٛٵْٹٚ ٞقايٛا ٜا خٴًٜٛسٴ  ٫ٴتطٳ ٵ ** لكًت ٚأْهطتٴ ايٛدٖ ِٖ ٙٛذِ),
أل ٬تط ٣إؾت اعتباضڇ ٙؿتؿاٖس ٠ايٛدٚ ٙٛدعًٹٗا زي٬ٝڄ عًَ ٢ا وت ايٓفٛؽ
ٚعً ٢شيو قايٛا ضب إؾاض٠ٺ أبً ٴ َٔ عباض.)12("٠
َ َ٘ٓٚا شنط ٙابٔ ضؾٝل ايكرلٚآَْ ٞبٗاڄ إؾت كتاٍ ايتعبرل
باٱؾاضٚ ,٠أُٖٝت٘ وت بٓا ٤انتعٓٚ ٢ـتاَ٘ بكٛي٘ٚ " :قايٛا َبً
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اٱؾاض ٠أبً َٔ َبً ايكٛت ,لٗصا باب تتكسّ اٱؾاض ٠ل٘ٝ
ايكٛتٚ ,ق :ٌٝسػٔ اٱؾاض ٠بايٝس ٚايطأؽ َٔ ـتاّ سػٔ ايبٝإ
بايًػإ"(ٚ ,)13اٱؾاض ٠عٓس – ٙنُا شنط – " تسٍ عً ٢بعس انتطَ٢
ٚلطيت انتكسضٚ ,٠يٝؼ ٜأت ٞبٗا إ ٫ايؿاعط انتدلظٚ ,اذتاشم انتاٖط..
 ٖٞٚوت نٌ ْ َٔ ٛايه ّ٬حمل ١زايٚ ,١اختكاض ٚتًٜٛض ٜعطف
زتُ٬ڄ َٚعٓا ٙبعٝس َٔ ًتاٖط يفٌت٘ "(ٚ ,)14اغتؿٗس بك ٍٛقٝؼ بٔ
ظٖرل ايعبػ:)15(ٞ

ت ٜسٳٟٻ ٚڇؾاس ڄا ي ٴ٘
دعًڃ ٴ

ؽ  ٜ ٫ٵعتٳٓٹلٵ
ٚبع ٴ ايفٛاضڇ ڇ

قٛي٘ٴ( :دعًتٴ ٜسٟٻ ٚڇؾاساڄ ي٘) ,إؾاض ٠بسٜع١څ إؾت انتعاْك١ٹ بغرل يفٌتٹٗا
 ٖٞٚزايچ ١عًٗٝاٖٚ ,صا َا أنډس ٙابٔ غٓإ ارتفاد ٞبكٛي٘ " :عاْكت٘
بأْٻي تطنت ٜسٚ ٟؾاساڄ ي٘ لأٚنض انتعٓ ٢سؽت دعٌ ي٘ َجا٫ڄ َعطٚلاڄ
َؿاٖساڄ "(.)16
ٚ هتٔ أؾاض إؾت أُٖ ١ٝايتكٜٛط اذتطن :ٞابٔ أب ٞا٭قبع لٓذسٙ
ٜعطٿف اٱؾاض ٠بأْٻٗا .." :ا٥ت٬ف ايًفٍت َع انتعٓ ٢بإٔ ٜه ٕٛايًفٍت
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ايكًَ ٌٝؿتُ٬ڄ عً ٢انتعٓ ٢ايهجرل بإقتا ٤أ ٚحمل ١تسٍ عً ,٘ٝنُا
قاٍ بعهِٗ وت قف ١ايب٬غ ٖٞ :١حمل ١زايٚ ,١ؾطح ٖصا اذتس أْٗا
إؾاض ٠انتتهًِ إؾت َعاْ ٞنجرل ٠بًفٍت ٜؿبٗ٘ ..يكًت٘ ٚاختكاضٙ
بإؾاض ٠ايٝس ,لإٕ انتؿرل بٝسٜ ٙؿرل زلعٚ ١اسس ٠إؾت أؾٝا ٤ي ٛعدل
عٓٗا بًفٍت ٫ستاز إؾت أيفاًت نجرل ٠دساڄ ٫ٚ ,بس وت اٱؾاضَٔ ٠
اعتباض قش ١ايس٫يٚ ١سػٔ ايبٝإ َع ا٫ختكاض; ٭ٕ انتؿرل بٝس ٙإٕ
مل ٜفِٗ انتؿاض إيَ ٘ٝعٓا ٙبأغٌٗ َا ٜه ,ٕٛلإؾاضت٘ َعسٚزَٔ ٠
ايعبحٚ ,شلصا قاٍ ٖٓس بٔ أبٖ ٞاي )17(١وت ٚقف ضغ ٍٛاهلل  " :إشا
أؾاض أؾاض بهف٘ نًٗا ٚإشا تعذب قًبٗاٚ ,إشا حتسٻخ اتكٌ بٗا
ٜهطب بطاست٘ اي ٢ُٓٝباطٔ إبٗاَ٘ ايٝػط " ٣لٛقف٘ بب٬غ ١ايٝس
نُا ٚقف٘ بب٬غ ١ايًػإٜ ,عي أْ٘ ٜؿرل بٝس ٙوت انتٛنع ايصٟ
ته ٕٛل ٘ٝاٱؾاض ٠أٚؾت َٔ ايعباضٖٚ ,٠صا سصم ؿتٛانع
انتداطبات"(ٚ ;)18غٝأت ٞايتفك _ ٌٝبإشٕ اهلل – وت ب٬غ ١ايتعبرل
باٱؾاضٚ ٠اذتطن ١عٓس ايٓيب  ,لُٝا أزلا ٙابٔ أب ٞا٭قبع
بب٬غ ١ايٝس.
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ٚ قس لػٻط ايعشتؿطٟټ ق ٍٛاهلل تعاؾتٚ( :ٳيځُٻا غٴكٹىتځ لٹٞ
أځٜٵسٹٜٗڇِٵ…)( ,)19أٚ .." :ٟنتا اؾتسٻ ْسَِٗ ٚسػطتِٗ عً ٢عباز٠
ايعذٌ; ٭ٕ َٔ ؾإٔ َٔ اؾتس ْسَ٘ ٚسػطت٘ ٜع

ٜس ٙغُاڄ

لتكرل ٜسَ ٙػكٛطاڄ لٗٝا; ٭ٕ لا ٙقس ٚقع لٗٝا "( ,)20ثِ شنط
ق ٍٛايعداز وت تفػرل اٯَ " :١ٜعٓا ٙغكىت ايٓسّ وت أٜس ,ِٜٗأٟ
وت قًٛبِٗ ٚأْفػِٗ ,نُا ٜٴكاٍ :سكٌ وت ٜسَ ٙهطٚ ,ٙٚإٕ
نإ ستا٫ڄ إٔ ٜه ٕٛوت ايٝس ,تؿبٗٝاڄ نتا عتكٌ وت ايكًب ٚوت
ايٓفؼ ,ؿتا عتكٌ وت ايٝس ٜٚٴ ٳط ٣بايعؽت "(.)21
ٚقس نإ ن ّ٬ايعطب ٜأتَ ٞكشٛباڄ تطنات نطلع ايٝس
عٓس ايغهب أ ٚايتٗسٜسٚٚ ,نع ايٝس عً ٢ايفِ عٓس ايتعذبٚ ,غرل
شيوٚ ,إؾت ٖصا أؾاض ابٔ عاؾٛض وت قٛي٘ٚ" :ايع
ايٓساَ ;١٭ِْٗ تعاضلٛا وت بع

أغطا

عً ٢ايٝس نٓا ١ٜعٔ
ايه ّ٬إٔ ٜكشبٖٛا

تطنات بادتػس َجٌ ايتؿصض ٖٛٚ ,ضلع ايٝس عٓس ن ّ٬ايغهب قاٍ
يبٝس بٔ ضبٝع:١
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غڂًبٷ تٳؿٳصٻضٴ بٹايصٴسٍٛڇ نځأځْٻٗا

()22

دٹٔټ ايبٳسٹٟٿ ضٳٚاغٹٝاڄ أځقساَٴٗا

ٚايتؿصټض :اٱٜعاز أٜٛ :ٟعس بعهِٗ بعهاڄَٚ .جٌ ٚنع ايٝس عً٢
()23

ايفِ عٓس ايتعذب ,قاٍ تعاؾت { :ځلطٳزټٚا أځٜٵسٹٜٳٗٴِٵ لٹ ٞځألڃٛٳاٖٹٗڇِٵ}

;

يٝعهٛا عًٗٝا َٔ ؾسٻ ٠ايغٳٍٝت  َ٘ٓٚ ,وت ايٓسّ قط ايػٔ با٭قبع,
ٚع

ايػبابٚ ١ع

ايٝسٚ ..وت ايغٍٝت ع

ا٭ْاٌَ قاٍ تعاؾتٚ{ :إڇشٳا

خًځٛاڃ عٳهټٛا ٳعًځٝٵهڂِٴ ايڃأځْٳاَٹٌٳ َٹٔٳ ا ڃيغٳٝٵٍتٹٚ ,)24(}..ناْت نٓاٜات بٓا٤ٶ
ٳ
عًَ ٢ا ٬ٜظَٗا وت ايعطف َٔ َعإ ْفػٚ ,١ٝأقٌ ْؿأتٗا عٔ تٗٝر
ايك ٠ٛايعكب َٔ ١ٝدطا ٤غهب أ ٚتًٗف"(ٚ .)25قس اؾتًُت أْٛا ا٭زب
ايعطب َٔ – ٞؾعط ْٚجط – عً ٢ايهجرل َٔ َهُ٬ت ايهَٔ ّ٬
اذتطن ١ادتػُٝٻ ١يتشكٝل انتعٓٚ ٢تأنٝس.ٙ
ٚهتا تكسّ تتهض إؾاض٠ڂ عًُآ٥ا ايػابكؽت إؾت ايتٻكٜٛط
باذتطنٚ ,١نٝف أْٻِٗ ٚنشٛا أُٖٝت٘ ٚأثط ٙوت ايه ّ٬ايبً , ٝهتا
ٜسٍ ز٫ي ١قاطع ١عً ٢عٓاٜتِٗ ب٘ ٚإٕ مل ٜڀًكٛا عًٖ ٘ٝصا ا٫غِ ايصٟ
أقبض َعطٚلاڄ ب٘ يس ٣احملسثؽت.
انتبشح ايجاْ َٔ :ٞب٬غ ١ايتكٜٛط اذتطن ٞوت ايكطهٕ ايهط: ِٜ
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اؾتٌُ ايكطهٕ ايهط ِٜعً ٢ايهجرل َٔ اٯٜات اييت ٚقفت
اذتطنات ادتػُاْٝٻ ١بٛقفٗا َهُٻ٬ت يًه ,ّ٬نُا اؾتٌُ عً٢
ايعسٜس َٔ اٯٜات اييت تؿرل إؾت أعها ٤ادتػِ انتدتًف ١غٛا٤ٶ َا ٜكسض
اذتطنَٗٓ ١ا أَ ٚا ٜػتكبًٗا َٔ ا٭عهاٚ ,٤شيو إَٻا بًفٌتٗا أٚ
بتعبرلاتٺ زتاظٜٻٚ ١وت ق ٝڈ شتتًف َٔ ١ق ٝا٫غِ أ ٚايفعٌ; لكس دا٤
شنط ايعؽت ٚايڀطفٚ ,ادتبؽت ٚادتبٗٚ ,١ا٭ْف ٚايفِ ٚايؿفتؽت,
ٚايطأؽٚ ,ايعٓلٚ ,ايطقبٚ ,١ا٭ْاٌَ ٚا٭قابعٚ ,ايػامٚ ,غرلٖا َٔ
ا٭عها.٤
ٖٓٚاى أْٛا َٔ قٛض اذتطن ١ادتػُٝٻ ١وت ايكطهٕ ايهطْ ِٜصنط
َٓٗا:
-1

سطنٜ ١ك ّٛبٗا أسس أعها ٤ادتػِ َٓفطزاڄ.

-2

سطن ١حتسخ ْتٝذ ١ايتكا ٤أسس أعها ٤ادتػِ بعه ٛهخط َٔ
أعها.٘٥
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-3

سطنات ٜؿذلى وت إسساثٗا عه ٛأ ٚأنجط َٔ أعها ٤ادتػِ
َع ؾ ٞٺٚ ٤اسسٺ أ ٚأنجط.

-4

ْ ٛٷ تٓعسّ ل ٘ٝاذتطن ;١٭ٕٻ اْعساّ اذتطن ١وت سس شات٘ ٪ٜزٿٟ
َعٓ ٢وت اذتطنٚ ,١غٝأت ٞتفك( ً٘ٝإٕ ؾا ٤اهلل).
ٜٚتهُٻٔ ايٓ ٛا٭ ٍٚاذتطنات ٌْٚتا٥طٖا ,أَا اذتطنات

لتؿٌُ اٯٜات اييت تكف اذتطن ١ادتػُٝٻ َٔ ١سٝح َكَٛاتٗا,
ٚادتاضس ١احملسث ١شلا ,أ ٚإٔ تأت ٞاٯ ١ٜايكطهْٝٻ ١بايًفٍت ايساٍ عًٖ ٢صٙ
اذتطنات  َٔٚ ,شيو قٛي٘ تعاؾت  { :ځ ٫تٳُٴسٻٕٻ عٳٝٵٓٳ ٵٝوځ ڇإيځَ ٢ٳا َٳ ٻتعٵٓٳا بٹ٘ٹ
خفٹ ٵ دٳٓٳاسٳوځ ٹيًڃُٴ٪ٵَٹٓٹؽتٳ}(.)26
ش ٳعٕٵ عٳًځٝٵٗڇِٵ ٚٳا ٵ
ځأظٵٚٳاداڄ َٿٓٵٗٴِٵ ٚٳ٫ځ تٳ ٵ
ٜك ٍٛغٝس قڀبٚ " :ايعؽت  ٫ـتتس ,إفتا قتتس ايبكط أٜ ٟتٛد٘,
ٚيهٔ ايتعبرل ايتكٜٛطٜ ٟطغِ قٛض ٠ايعؽت شاتٗا هتسٚز ٠إؾت انتتا
"( ,)27لايػًٛى ٖٓا إٔ تڀُض ايعؽتٴ إؾت ايؿ٤ٞٹ ٚتٌٓتط ٌْتط ضغب١ٺٚ ..وت
دفٹ ٞايكټسٴٚضٴ}( ;)28لاهلل تعاؾت ٜعًِ
قٛي٘ تعاؾتٜ{ :ٳعٵًځِٴ خٳا٥ٹ ٳٓ١ځ ايڃأځعٵٝٴٔڇ ٳَٚٳا تٴ ٵ
خا ١ٓ٥أعؽت احملبؽتٚ ,اغتشػاِْٗ تعُس ايٌٓتط إؾت غرل احملبٛب
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باغتشػإ ٚاغتًصاش َٚا ختف ٘ٝايكسٚض َٔ َتُٓٝات ايٓفٛؽ
َٚػتشػٓات ايكًٛب َٚطغٛبات ا٭ضٚاح لذ" ارتا :١ٓ٥قف ١يًٌٓتط .٠أٚ
َكسض ؿتعٓ ٢ارتٝاْ ,١نايعال ١ٝؿتعٓ ٢انتعالاٚ ,٠انتطاز :اغذلام
ايٌٓتط إؾت َا  ٫عتٌ ,نُا ٜفعٌ أٌٖ ايطٜب"( ,)29لدا ١ٓ٥قف١
نتٛقٛف َكسضٚ ,دعٌ ايٌٓتط ٠خا ١ٓ٥إغٓاز زتاظ ٟجبعٌ ايٌٓتط ؿتٓعي١
ؾٜ ٤ٞػطم َٔ انتٌٓتٛض إيٚ ٘ٝيصا عدل ل ٘ٝبا٫غذلام.
 َٔٚشيو أٜهاڄ َا دا ٤وت ايكطهٕ ايهط ِٜوت َعٓ ٢ايتهدل:
{ ٳٚيځا ٴتكٳعٿطٵ خٳسٻىځ يٹًٓٻاؽڇ ٳٚيځا تٳ ٵُـڇ لٹ ٞايڃأځضٵ ڇ َٳطٳساڄ إڇٕٻ ايډً٘ٳ يځا ٜٴشٹبټ نڂٌٻ

دل ڄا
خسٻى يًٓٻاؽ نٹ ٳ
َٴدٵتٳاٍڈ لځدٴٛضڈ }( ٫( ,)30تكعٿط خسى) أ ٫ :ٟتٴ ٹُ ٵٌ ٳ
ن ٳط
عًٚ ِٗٝإعذاباڄ ٚاستكاضاڄ شلِٚ ,ق ٖٛ :ٌٝإٔ تً ٟٛؾسقو إشا شٴ ٹ
ايطٻدٌ عٓسى نأْٻو حتتكط ;ٙلانتعٓ :٢أقبٌ عًَ ِٗٝتٛانعاڄ َْ٪ػاڄ
َػتأْػاڄٚ ,إشا سسٻثو أقغٳطٴٖٴِ لاق ڇ إي ٘ٝستٜ ٢هٌُ سسٜج٘"

()31

ٚإؾت ٖصا انتعٓ ٢أؾاض ضغٍٛٴ اهلل  بكٛي٘ ٫" :تباغهٛا  ٫ٚتسابطٚا ٫ٚ
حتاغسٚا ٚنْٛٛا عباز اهلل إخٛاْاڄ ٫ٚ ,عتٌ نتػًِ إٔ ٜٗذط أخا ٙلٛم
ث٬خ"( .)32لايتسابط اٱعطا

ٚتطى ايهٚ ّ٬ايػٚ ّ٬ضتٚ .ٙٛإفتا قٌٝ
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يٲعطا

تسابط; ٭ٕ َٔ أبغهت٘ أعطنت عٓ٘ ٚٚيٝت٘ زبطى; ٚنصيو

ٜكٓع ٖ ٛبو َٔٚ .أسببت٘ أقبًت عً ٘ٝبٛدٗو ٚٚادٗت٘ يتػطٜٚ ٙػطى;
لُعٓ ٢ايتٻسابط َٛدٛز ل ُٔٝقعٻط خس.ٙ
أَٻا ٌْتا٥ط اذتطنات لُجاشلا َٔ ايكطهٕ ايهطَ ِٜا صتس ٙوت
اٯٜات ايهطقت ١اييت تسٍټ عً ٢ايكٝاّ أ ٚايكعٛز أ ٚا٫تها ,٤أٚ
ايطن , ٛأ ٚانتؿٚ ٞغرلٖا.
ٜأت ٞبعس شيو ايٓ ٛايجاْ - ٞاذتطن ١ادتػُٝٻ ١اييت حتسخ
ْتٝذ ١ايتكا ٤أسس أعها ٤ادتػِ بعه ٛهخط – لُجاشلا ايٝس أ ٚا٭ْاٌَ
أ ٚا٭غٓإ َ٘ٓٚ ,قٛي٘ تعاؾتٚ..{ :ٳڇإشٳا يځكڂٛنڂِٵ قځايڂٛاڃ ه ٳَٓٻا ٚٳڇإشٳا خٳځًٛٵاڃ ٳعهټٛاڃ

عٳًځ ٵٝهڂِٴ ا ځ٭ْٳا ٹٌَٳ ٹَٔٳ ايڃغٳٝٵٍتٹٚ ,)33(}..ايع

ٖ ٛاٱَػاى با٭غٓإ أ ٟحتاٌَ

ا٭غٓإ بعهٗا عً ٢بع ٚ .ا٭ْاٌَ كتع أفتً ٢ٖٚ ,١أططاف ا٭قابع.
ٚق ٖٞ ٌٝا٭قابعٚ .ايغٍٝت :أؾس ايغهبٚ .عهِٗ ا٭ْاٌَ نٓا ١ٜعٔ
ؾس ٠غهبِٗ ٚحتػټطِٖ ٚسٓكِٗ عً ٢انتَٓ٪ؽتٚ " ,يعٌٻ ٖصا ايفعٌ ْتٝذ١
٫نڀطاب بٛاطٔ انتٓالكؽت َٔ اْ٫فعاٍ لتكسض عِٓٗ سطنات تٓاغب
شيو اْ٫فعاٍ"( ;)34لاهلل تعاؾت ٖ ٛانتڀډًع عً ٢بٛاطٔ انتٓالكؽت ايصٜٔ
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ٌٜتٗط ٕٚيًَُٓ٪ؽت انتٛز ِٖٚ ٠وت ايباطٔ خ٬ف شيو ,لٓكٌ يٓا اهلل ععٻ
ٚدٌٻ ٖصا ايفعٌ اذتطن ٞأَاّ أعٓٓٝا يٓتكٛضْٚ ٙتبٝٻٔ ؾسٻ ٠غٌٝتِٗ
ٚحتػټطِٖٖٚ ,صا اْفعاٍ سطن ٞيٝؼ ل ٘ٝنٜ ّ٬كاٍ ٚيهٔٵ ٹل٘ٝٹ
ٳٚاقٹ ٷع ٜٴ ٳط.٣
ًتًڂُٳاتٷ
َٚجًٗا ق ٍٛاهلل تعاؾت{ :أځٚٵ نځكٳٝٿبٺ َٹٔٳ ايػٻُٳا٤ٹ لٹ٘ٝٹ ڂ
ٳٚضٳعٵسٷ ٚٳ ٳبطٵمٷ ٳٜذٵ ٳعًڂٕٛٳ أځقٳا ٹبعٳٗٴِٵ لٹ ٞهځشٳاْٹٗڇِٵ َٹٔٳ ايكٻٛٳاعٹلڇ سٳ ٳصضٳ ايڃُٳٛٵتٹ ٚٳايډً٘ٴ
()35

ٴَشٹٝىتڅ بٹايڃهځالٹطڇٜٔٳ}

ٜك ٍٛغٝس قڀب " :إْٻ٘ َؿٗس عذٝب ,سالٌ

باذتطنَ ١ؿٛب با٫نڀطاب ,ل ٘ٝتٚ ٘ٝنٚ ,ٍ٬لٚ ٍٖٛ ٘ٝضعب ,
ٚل ٘ٝلع ٚسرلٚ ,٠ل ٘ٝأنٛاٚ ٤أقسا ..٤قٝٿب َٔ ايػٻُاٖ ٤اطٌٷ غعٜطٷ
ًتځً ٳِ
ؿٛاڃ ٹل٘ٝٹ) ( ,ٳ ٚڇإ ٳشا أځ ڃ
نا٤ٳ ځيٗٴ ٵِ ٳَ ٳ
( ٹل٘ٝٹ ًتڂًڂُاتٷ ٳ ٚٳض ٵع ٷس ٳ ٚٳب ٵط ٷم)( ,نڂًډ ٳُا أځ ٳ
ٳعځً ٵ ٝڇٗ ٵِ ځقاَٴٛاڃ) أٚ ٟقفٛا سا٥طٜ ٫ ٜٔسض ٕٚأٜ ٜٔصٖبَ ِٖٚ ,ٕٛفعع:ٕٛ
س ٳص ٳض انتځ ٵٛت} ,إٕٻ ٖصٙ
قابٹ ٳعٗٴ ٵِ ٹل ٞهشٳاْٹ ڇٗ ٵِ ٹَ ٳٔ ايكٻٛاعٹ ڇل ٳ
ذ ٳعًڂٕٛٳ ځأ ٳ
{ ٳ ٜٵ
اذتطن ١ځيذلغِ -

عٔ ططٜل ايتأثط اٱعتا-ٞ٥

سطن ١ايت٘ٝ

ٚا٫نڀطاب ٚايكًل اييت ٜعٝـ لٗٝا أٚي٦و انتٓالك ٕٛبؽت يكاِٗ٥
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يًَُٓ٪ؽتٚ ,عٛزتِٗ يًؿٝاطؽت ..لَٗ ٛؿٗس سػٿٜ ٞطَع ذتايْ ١فػ;١ٝ
ٚظتػِ قٛض ٠ؾعٛض ٖٛٚ ..١ٜططف َٔ ططٜك ١ايكطهٕ ايعذٝب ١وت
جتػ ِٝأسٛاٍ ايٓفٛؽ نأْٗا َؿٗس ستػٛؽٚ ,عٓسَا ٜتِ اغتعطا
ايكٛض ايج٬خ ٜطتس ايػٝام وت ايػٛضْ ٠سا ٤يًٓاؽ نالٚ ,١أَطاڄ
()36

يًبؿط ١ٜكتعا ,٤إٔٵ ختتاضٳ قٛض ٠انتتكؽت"..

تًو ايكٛض ٠ايهطقت١

انتػتك ١ُٝايٓٻكٝٻ ١ارتايك ١انتٗتس ١ٜانتفًش { :١ٳٜا أځ ټ ٜٳٗا ايٓٻاؽٴ اعٵبٴسٴٚاڃ ٳض ٻبهڂِٴ

ايډ ٹص ٟخٳځً ځكهڂِٵ ٳٚايډ ٹصٜٔٳ ٹَٔ قځبٵٹًهڂِٵ ځي ٳعًډهڂِٵ ٳت ٻتكڂٕٛٳ ,)37(}..إْ٘ ايٓسا ٤إؾت
ايٓاؽ نًِٗ يعباز ٠ضبِٗ ايص ٟخًكِٗ ٚايص َٔ ٜٔقبًِٗ"(ٚ ,)38يعٌٻ
سطنٚ ١نع أقابعِٗ وت هشاِْٗ ٜبٝٿٔٴ ؾس ٠قٛت ايطعس انتكشٛب
بايكٛاعل انتًٗه ;١لانتكاّ ٜػتسع ٞانتبايغ ١عٔ ططٜل اباظ انتطغٌ;
٭ِْٗ وت َٛقف ضعبٺ ٚلع ڈ ؾسٜس ٜٔخٛلاڄ َٔ انتٛتَٚ .جٌ ٖص ٙايكٛض٠
– ٚنع ا٭قابع وت اٯشإ – َا دا َٔ ٤قْٛ ّٛح لُٝا سها ٙايكطهٕ
د ٳعًڂٛا
نًډُٳا زٳعٳٛٵتٴٗٴِٵ يٹ ٳت ٵغ ٹفطٳ يځٗٴِٵ ٳ
عً ٢يػإ غٝسْا ْٛح ٚ{ :ٳإڇْٿ ٞڂ
قطټٚا ٚٳاغٵتٳهڃ ٳبطٴٚا
أځقٳا ٹبعٳٗٴِٵ لٹ ٞهځشٳاْٹٗڇِٵ ٚٳاغٵ ٳتغٵؿٳٛٵا ثٹٝٳابٳٗٴِٵ ٚٳأځ ٳ
()39

اغٵتٹهڃبٳاضٶا}

ٚضتٔ ْعطف بايبساٖ ١إٔٻ ا٭قبع  ٫تسخٌ نًٗا وت

391

ا٭شٕٚ ,إْٻُا ٜهف ٞيػس لتش ١ايػُع ططف ا٭قبعٚ ,يهٓٗا انتبايغ١
وت ايعٓاز لِٗ "ٜ ..ػسْٗٚا وت عٓف باي  ,نأفتا عتاٚي ٕٛإٔ ظتعًٛا
أقابعِٗ نًٗا وت هشاِْٗ نُاْاڄ يعسّ تػطب ايكٛت إيٗٝا بتاتاڄٖٞٚ ,
قٛض ٠غًٌٝت ١يٲقطاض ٚايعٓاز"(ٖٓٚ )40ا ٜطغِ ايكطهٕ تًو اذتطن ١اييت
تتهطض بتهطاض ايسع ,٠ٛلذ(نًُا) زعاِٖ غٝسْا ْٛح  يًشل
تهطض انتؿٗس.
ٖٓٚاى هٜاتٷ وت ايكطهٕ تؿرل إؾت أيفاًتٺ زاي١ٺ عً ٢اذتطن ١زٕٚ
ٚقفٗا َجٌ( :قهډتٵ ٚدٗٗا) وت قٛي٘ تعاؾت { :لځ ځأقڃ ٳبًځتٹ اَطأت٘ لٹٞ
قطٻ٠ٺ لځكٳهډتٵ ٚٳدٵٗٳٗٳا ٚٳقځا ځيتٵ ٳعذٴٛظٷ عٳكٹِٝٷ }( ,)41سها١ٜڄ عٔ ايػٝس٠
ٳ
غاض ٠ظٚز إبطاٖ( ِٝعً ٘ٝايػ)ّ٬

سؽت دا٤ت٘ انت٥٬هٚ ١بؿطٙٚ

بغّ٬ڈ ٖٞٚ ,وت غٔ ٜػتبعس لٗٝا اذتٌُ لًڀُت ٚدٗٗاٚ .نطبت
دبٗٓٝا تعذب ڄا ,نعاز ٠ايٓػا ٤إشا أْهطٕ ؾ٦ٝاڄ; لانتط ٤تكٝب٘ ايسٖؿ١
سؽت ٜطَ ٣ا غتايف انتأيٛف يسٚ ,ٜ٘يهٔٻ قسض ٠اهلل َٚؿ٦ٝت٘  ٫تتكٝٻس

ؿتأيٛف ايبؿط.
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ٚضت ٛقٛي٘ تعاؾتٚ { :ٳَٳا نځإٳ قٳ٬ځتٴٗٴِٵ عٹٓسٳ ايبٝت إڇ٫ډ َٴهځآ٤ٶ
ٚٳتٳكٵسٹٜٳ١ڄ ٚ , )42( }. .انتها :٤ايكفرلٚ ,ايتكس :١ٜايتكفٝل; لكس نإ
انتؿطنٜ " ٕٛڀٛل ٕٛبايبٝت عطا- ٠

ايطداٍ ٚايٓػا- ٤

ِٖٚ

َؿبٿه ٕٛبؽت أقابعِٗ ٜكفِّطٴ ٕٚلٗٝا ٜٚكفِّذكڂٚ ,ٕٛناْٛا ٜفعً ٕٛضتٛ
شيو إشا قطأ ضغ ٍٛاهلل  وت ق٬ت٘ غتًڀ ٕٛعًٖٓٚ ,)43(" ٘ٝا ًُْض
ٖص ٙا٭يفاًت ايساي ١عًٖ ٢ص ٙايكٛض اذتطن. ١ٝ
أَٻا ايٓ ٛايجايح – اذتطنات اييت ٜؿذلى وت إسساثٗا عهٛٷ أٚ
أنجط – لٓذسٖا وت َجٌ قٛي٘ تعاؾت { :ٳٚيځُٻا ضٳدٳعٳ َٴٛغٳ ٢ڇإيځ ٢قځٛٵ ٹَ٘ٹ
خځًفڃتٴُٴْٛٹَ ٞٹٔٵ ٳبعٵسٹ ٟأځ ٳعذٹًڃتٴِٵ أځ ٵَطٳ ضٳبٿهڂِٵ ٚٳ ځأيڃكځ٢
غفڄا قځاٍٳ بٹ٦ٵػٳُٳا ٳ
غځهٵبٳإٳ أځ ٹ
ذطټٙٴ ڇإيځٝٵ٘ٹ ,)44(}..لعٓسَا ضدع َٛغ  ٢إؾت
ايڃ ځأيڃٛٳاحٳ ٚٳأځخٳصٳ ٹبطٳ ڃأؽڇ أځخٹ٘ٝٹ ٳ ٜٴ
قٚٚ َ٘ٛدسِٖ ٜعبس ٕٚغرل اهلل غهب غهباڄ دعً٘ ٜٴًكٹ ٞا٭يٛاح ٚلٗٝا
ن ّ٬اهلل ٚ -يهٔ نإ غهب٘ هلل– ٚسل ي٘ إٔ ٜغهب; لكس تطى
ق َ٘ٛعًٖ ٢سٶ ٣لٛدسِٖ وت طغٝإڈ ٜعُٗ ٕٛوت ايه٫٬ت; (لأخص
بطأؽ أخ ٘ٝظتطټ ٙإي٘ٝٹ) "  ٖٞٚسطن ١تسٍ عً ٢ؾس ٠اْ٫فعاٍ ..لٗصٙ
ا٭يٛا ح ٖ ٞاييت ناْت حتٌُ نًُات ضبًٜ٘ ٫ ٖٛٚ .كٗٝا إٚ ٫قس ألكسٙ
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ايغهبٴ ظَاّٳ ْفػ٘ٚ .نصيو أخص ٙبطأؽ أخ ٘ٝظتط ٙإيٚ ,٘ٝأخٖٛ ٙٛ
ٖاض ٕٚايعبس ايكاحل ايڀٝب"(.)45
غفځاڄ);
ٚيٓا إٔ ْػتأْؼ بكٝغ ( ١ځل ٵعًځإ) وت قٛي٘ تعاؾت( :غځهٵبٳإ أځ ٹ
إش إْٻٗا تأت ٞيتسٍٻ عً :٢اذتسخٚ ,جتسز ٙوت ايٓفؼٚ ,اَت ٤٬انتٛقٛف
ب٘ٚٚ ,قٛي٘ أقك ٢سس; ٭ْو عٓسَا تك( :ٍٛلٕ٬ٷ عڀؿإ) لٗصا ٜسٍ
عً :٢سسٚخٹ ايعڀـٚ ,جتسټ ٹزٙٹٚ ,اَت٤٬ٹ انتٛقٛف ب٘ٚٚ ,ق ٛٹي٘ٹ أقك٢
سس وت ايعڀـٚ ,يعٌ ايتذسز ٜؿرل إؾت إٔٻ ٖص ٙايكف ١قابً ١يًعٚاٍ
بعٚاٍ انت٪ثط ,لإشا ؾطب ايعڀؿإ  ,ظاٍ ايعڀـٚ ,نصا اذتاٍ وت
اٯ ١ٜايػابك ;١إش إٕٻ اهلل تعاؾت ٚقف َٛغ  ٢بايغهبٚ ,دا٤ت
ايكف( ١غهبإ)ٖٚ ,صا َا أؾاض إي ٘ٝا٭غتاش ايسنتٛض لانٌ
ايػاَطا ٞ٥وت قٛي٘ َٔٚ .." :انتكطض وت عًِ ايتكطٜف وت ايًغ ١ايعطب ١ٝإٔٻ
ايكٻف ( ١ځل ٵع )ٕ٬ـتجٌ اذتسٚخ ٚايتذسز ٚاَ٫تٚ ٤٬ا٫تكاف بايٛقف
هبإ) ؿتعٓ ٢اَتٮ غهباڄ (لطدع َٛغ٢
إؾت سس ٙا٭قك ,٢لٝكاٍ ( ځغ ٵ
إؾت ق َ٘ٛغهبإ أغفاڄ) يهٔ ايغهب ظاٍ (لًُا غهت عٔ َٛغ٢
ايغهب).)46("..
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 َٔٚأَجً ١اذتطنات اييت ٜؿذلى وت إسساثٗا أنجط َٔ عهٛڈ
َا صتس ٙوت قٛي٘ تعاؾتٜ{ :ٳ ٵّٛٳ تٴكځډًبٴ ٚٴدٴٖٛٴٗٴِٵ لٹ ٞايٓٻاضڇ ٜٳكڂٛيڂٕٛٳ ٜٳا يځٝٵتٳٓٳا
ځأطځعٵٓٳا ايډً٘ٳ ٚٳ ځأطځعٵٓٳا ايطٻغٴٍٛٳ}(ٚ )47ايتكًٝب ؾسٻ ٠ايكًب; لُ٥٬ه ١ايعصاب
تكًِّب ٚد ٙٛايهفاض وت ايٓاض بغرل اختٝاضِٖ ,لٗصا َؿٗس َٔ َؿاٖس
 ّٜٛايكٝاَ " ١لايتعبرل عًٖ ٢صا ايٓشٜ ٛطاز ب٘ تكٜٛط اذتطن١
ٚجتػُٗٝا ٚ ,اذتطم عً ٢إٔ تكٌ ايٓاض إؾت نٌ قفش َٔ ١قفشات
ٚد ِٖٗٛظٜاز ٠وت ايٓهاٍ"(ٚ ,)48يعٌٻ ختكٝل شنط ايٛد َٔ ٙٛبؽت
غا٥ط أعها ٤ادتػِ; ٭ٕٻ سطٻ ايٓاض ٪ٜش ٟايٛد ٙٛأؾسٻ هتډا ٪ٜش ٟبك١ٝ
ادتػس ,له٬ڄ عٔ إٔٻ ايٛد٘ أنطّ َٛنع وت اٱْػإ َٔ دػس ٙلٗٛ
َكط اذتٛاؽ ايسقٝكٚ " ,١ظتٛظ إٔ ٜه ٕٛشنط ايٛد َٔ ٙٛباب اباظ
انتطغٌ لأطًل ادتع ٖٛٚ( ٤ايٛد٘) ٚأضاز ايهٌ ( ٖٛٚاٱْػإ انتٓالل)
ٚأٚثط ٖصا ادتع ٤نتا لَ َٔ ٘ٝعٜس اختكامڈ بصٚم ايعصاب َٚعاْا ٠هَ٘٫
أنجط َٔ غرل ,ٙلإشا َا أسطم وت ايٓاض نإ َا ٚضا َٔ ٙ٤غا٥ط
ا٭عها ٤أٚؾتٚ ,أت ٢بكٝغ ١انتهاض يًس٫ي ١عً ٢جتسز اذتسخ
ٚاغتُطاضٚ ,ٙتهعٝف ايعؽت وت ايفعٌ طتكًډبص يًس٫ي ١عً ٢نجط ٠اذتسخ
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نًډُٳا ْٳهٹذٳتٵ
ٚتهطاضٚ ,)49("ٙإؾت ٖصا أؾاض ايكطهٕ ايهط ..{:ِٜڂ
()50

دًڂٛزاڄ غځ ٵ ٝٳطٖٳا يٹٝٳصٴٚقڂٛا ا ڃيعٳصٳابٳ }..
دًڂ ٛٴزٖٴِٵ بٳسٻيڃٓٳاٖٴِٵ ٴ
ٴ

ٚايعصاب ؾعٛض

با٭مل ٚإسػاؽٷ بٖ٘ٓٚ ,ا ٜبٝټٔ اهلل تعاؾت إٔٻ عصاب ايهالط ٜٔعً٢
ايسٚاّ.
ٚدا ٤ايفعٌ (تكًچب) وت غٝام غرل ايصٚ ٟضز وت اٯ ١ٜايػابك ;١لكس
خاطب اهلل تعاؾت ْبٝٻ٘ ايهط ِٜعً ٘ٝألهٌ ايكٚ ٠٬أمتٸ ايتػً ِٝبكٛي٘:
{ قځسٵ ٳْطٳ ٣تٳ ځكًڊبٳ ٚٳدٵ ڇٗوځ لٹ ٞايػٻُٳا٤ٹ لځًځٓٴٛٳيِّٝٳ ٻٓوځ قٹ ٵبًځ١ڄ ٳتطٵنٳاٖٳا لځٛٳٍٿ ٚٳدٵٗٳوځ
ػذٹسٹ ا ڃيشٳطٳاّڇٜ )51(}..ك ٍٛايفدط ايطاظ ٟوت تفػرل اٯ " :١ٜاعًِ
ؾڀڃطٳ ايڃُٳ ٵ
ٳ
إٔ قٛي٘ ..{ :قځسٵ ٳْطٳ ٣تٳكځٸًڂبٳ ٚٳدٵٗڇوځ لٹ ٞايػٳٸُٳا ٹ }٤ل ٘ٝق :ٕ٫ٛايك ٍٛا٭:ٍٚ
 ٖٛٚانتؿٗٛض ايص ٟعً ٘ٝأنجط انتفػط ٜٔإٔ شيو نإ ْ٫تٌتاض حتًٜ٘ٛ
َٔ بٝت انتكسؽ إؾت ايهعبٚ ,١ايكا ًٕٛ٥بٗصا ايك ٍٛشنطٚا ٚدٖٛاڄ
أسسٖا أْ٘ نإ ٜهط ٙايتٛد٘ إؾت بٝت انتكسؽ ٚعتب ايتٛد٘ إؾت
ايهعب ١إ ٫أْ٘ َا نإ ٜتهًِ بصيو لهإ ٜكًب ٚدٗ٘ وت ايػٻُا..٤
ٚايك ٍٛايجاْ ٖٛٚ :ٞإٔٻ ايٓيبٻ  نإ ٜكًب ٚدٗ٘ وت أَ ٍٚٳ ڃك ٳس ٹَ ٹ٘
 ٟأْٻ٘  نإ إشا قً ٢ؿته ١دعٌ ايهعب ١بٚ ٘ٓٝبؽت
انتس١ٜٓځ; لكس ضٴ ڇ ٚٳ
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بٝتٹ انتځك ٹسؽ ٖٚص ٙق ٠٬إؾت ايهعب ,١لًُٻا ٖادط مل ٜعًِ أٜ ٜٔتٛد٘
ػذٹسٹ
ڀطٳ ايڃُٳ ٵ
ؾ ڃ
لاْتٌتط أَط اهلل تعاؾت ستْ ٢عٍ قٛي٘..{ :لځٛٳٍٸ ٚٳدٵ ٳٗوځ ٳ
شطٳاّڇٚ .)52("}..شنط ابٔٴ دطٜط ايڀډدل .." :ٟنإ أَ ٍٚا ْٴػذ َٔ
ا ڃي ٳ
ايكطهٕ ايكبًٚ ,١شيو إٔ ضغ ٍٛاهلل  نتا ٖادط إؾت انتسٚ - ١ٜٓنإ
أنجط أًٖٗا ايٛٗٝز -أَط ٙاهلل عع ٚدٌ إٔ ٜػتكبٌ بٝت انتكسؽ,
لفطست ايٛٗٝز ,لاغتكبًٗا ضغ ٍٛاهلل  بهع ١عؿط ؾٗطاڄ ,لهإ
شبټ قبً١ځ إبطاٖ , ِٝلهإ ٜسعٌٜٓٚ ٛتط إؾت
ضغ ٍٛاهلل ٜ ٴ ٹ
ايػُا ,٤لأْعٍ اهلل تباضى ٚتعاؾت( :قځسٵ ٳْطٳ ٣تٳ ځكًڊبٳ ٚٳدٵٗڇوځ لٹ ٞايػٻُٳا٤ٹ),
ڀطٳٙٴ)( ,)53لاضتاب َٔ شيو ايٛٗٝز,
ؾ ڃ
إؾت قٛي٘(:لځ ٳٛيڊٛا ٚٴدٴٖٛٳهڂِٵ ٳ
ٚقايٛاَ(:ٳا ٚٳٖ٫ٴِٵ عٳٔٵ قٹ ٵبًځتٹٗڇِٴ ايډتٹ ٞنځاْٴٛا ٳعًځٝٵٗٳا) ,لأْعٍ اهلل عع ٚدٌ:
د٘ٴ ايډً٘ٹ)"(ٚ )54قس
ؿطڇمٴ ٚٳايڃ ٳُ ٵغطڇبٴ)ٚ ,قاٍ (:لځأځٜٵٓٳُٳا تٴ ٳٛيڊٛا لځجٳِٻ ٚٳ ٵ
(قڂٌٵ ٹيډً٘ٹ ايڃُٳ ٵ
لكٻٌ انتفػط ٕٚا٭قٛاٍ وت ٖص ٙاٯْٚ ,١ٜهتف ٞؿتا شنطْا ٙلٗٝا ْٚعٛز
يٓبٝٻٔ اٱعذاظ ايًغ ٟٛوت ايفعٌ (تكًڊب) ايساٍ عً ٢ايكٛض ٠اذتطنَٔ ١ٝ
ضغ ٍٛاهلل  ; ٭ٕٻ َٔ َعاَْ ٞاز( ٠قًب) َا ٜتٛالل َع ايس٫ي ١ايتعبرلٜٻ١
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يٰ ١ٜايهطقت ٖٞٚ ١حتٛټٍ ايكبً َٔ ١بٝت انتكسؽ إؾت ايهعب ١انتؿطل;١
إش إٕٻ ايكًب حت ٌٜٛايؿ ٤ٞعٔ ٚدٗ٘ٚ ,دا ٤ايتعبرل ايكطهْ ٞبتكًڊبٹ
(ٚدٗو) بس٫ڄ عٔ (ٌْتطى); ٭ٕٻ َٔ َعاْٚ( ٞد٘) َا ٜتعًل بايػُا٫ٚ ,٤
ٜٴكاٍٴ يٹُٔٵ ضلع ضأغ٘ إؾت ايػُاَ ٤طٻ٠ڄ ٚاسس٠ڄ :قًډب بكط ٙوت ايػُا,٤

ٚإْٻُا ٜٴكاٍٴ (قًډب) إشا زاّٚٳ ايٌٓتط وت ايػُاٖٚ ,٤صا ٜعي إٔٻ ايٓٻيبٸ 
قس ْٳٌتځط إؾت ايػٻُا ٤ځغرلٳ َطٻ ٠زاعٹٝٳ ڄا ضٳاغٹبٳاڄ َتؿٛٿقاڄ إؾت ْع ٍٚايٛس ٞيٝٴدٵبٹطٙ

بتش ٌٜٛايكٹبٵځً١ٹ.
ٚتأت ٞنصيو  -وت غٝامڈ عذٝب َ -از( ٠قًب) وت قك١
أقشاب ايهٗف ,وت قٛي٘ اهلل تعاؾتٚ{ :ٳتٳشٵػٳبٴٗٴِٵ أځٜٵكځاًتاڄ ٳٖٚٴِٵ ٴضقڂٛزٷ
غىتڅ شٹضٳاعٳٝٵ٘ٹ بٹاي ٳٛقٹٝسٹ يځٛڇ
ٚٳْٴكځًِّبٴٗٴِٵ شٳاتٳ ايٝٳُٹؽتڇ ٚٳشٳاتٳ ايؿٿُٳاٍڇ ٚٳنځًڃبٴٗٴِٵ بٳا ٹ

اطډًځعٵتٳ عٳًځٝٵٗڇِٵ يځ ٵٛيډٝٵتٳ َٹٓٵٗٴِٵ لٹطٳاضاڄ ٳٚيځُٴًٹ٦ٵتٳ َٹٓٵٗٴِٵ ضٴعٵباڄ}( – ٖٛٚ )55نُا ٜكٍٛ
غٝس قڀب – "َؿٗس تكٜٛط ٟعذٝبٜٓ ,كٌ بايهًُات ٖ ١٦ٝايفت ١ٝوت
ايهٗف ,نُا ًٜتكڀٗا ؾطٜىت َتشطىٚ .ايؿُؼ تڀًع عً ٢ايهٗف
لتُ ٌٝعٓ٘ نأْٻٗا َتعُٻسٚ .٠نًُ( ١تعاٚض) تكٛض َسيٛشلا ٚتًكً ٞتٌ
اٱضاز ٠وت عًُٗاٚ .ايؿُؼ تغطب لتذاٚظِٖ إؾت ايؿُاٍ  ِٖٚوت لذ٠ٛ
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َٓ٘"(ٚ .)56قس أثبت ايعًِ اذتسٜح إٔ َٳٔٵ ٜطقس وت ايفطاف بػبب انتط
َس ٠ط ١ًٜٛأ ٚإشا َا اغتكطٸ دػُ٘ عً ٢ؾ ٤ٞنتس ٠ط ١ًٜٛتٓػسٸ َػاّٸ
ادتػِ وت ٖصا انتهإ ٫ٚ ,تػُض بإلطاظ ايعطم ,لٝٴػبٿب شيو نطضاڄ
بايغاڄ َ ٖٛٚا ٜٴػُ ٘ٝا٭طبٻا٤ٴ بذ(قطٚح ايفطاف) َٔ ,هثاض ايطقٛز عً٢
ادتػس .لًٝفتٴٓا اهللڂ تعاؾت إؾت ٖص ٙاذتكٝك ١لٝكٚ{ :ٍٛٳْٴكځًِّبٴٗٴِٵ شٳاتٳ ايُٝؽت

ٚٳشٳاتٳ ايؿُاٍ}.
ٚوت قٛي٘ تعاؾت { :ڇضدٳاٍٷ يځا تٴًڃٗڇٗٝڇِٵ تٹذٳاضٳ٠څ ٳٚيځا بٳٝٵعٷ عٳٔٵ شٹنڃطڇ ايًډ٘ٹ ٚٳ ڇإقځاّڇ
()57

ايكٻًځا٠ٹ ٚٳإڇٜتٳا٤ٹ ايعٻنځا٠ٹ ٜٳدٳالڂٕٛٳ ٜٳ ٵَٛٶا تٳتٳكځًډبٴ لٹ٘ٝٹ ايڃكڂًڂٛبٴ ٚٳايڃأځ ٵبكٳاضٴ}

ًُْض

قُٻ ١سطن ١اذتٝا ٠وت ايتذاض ٠اييت تكته ٞايبٝع ٚايؿطاُٖٚ ,٤ا قُٻ١
ايتباز٫تٚ ,يهٔٻ هلل ضدا٫ڄ مل تٴًِٗٗ تًو ايتذاض ٠عٔ ايصنط ٚإقاّ
ايك ;٠٬٭ِْٗ عطلٛا َا وت ايعَٔ انتػتكڀع يًك َٔ ٠٬بطنٜ ١تباضى
بٗا ايعَٔ انتتبكِّ .ٞثِٻ ٜأت ٞتكٜٛط ٖ ّٜٛ ٍٛايكٝاَ ١تطن ١تبٝٿٔ ؾسٻ٠
خفكإ ايكًب ٚانڀطاب سطنتَ٘ٚ ,ا ٜٓتاب٘ َٔ خفكإڈ ؾسٜسٚ ,ضتٔ
ْطَ ٣ا ٜكٝب ايكًٛب َٔ شيو بطز أسساخ ايسْٝا ,لُا بايٓا بٗٛٵٍ
اٯخطٚ ,٠تكًڊب ا٭بكاض ٖٓا ٖٓٚاى; ٭ْٗا سؽت تط ٣ايفع ايص ٟغتٝفٗا
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تتكًب ,تٌٓتط ٖٓا ٚتٌٓتط ٖٓا ٳعًډٗا تطَ ٣ا ٜٴڀُٗٓ٦ا أٜ ٚٴدفِّف عٓٗا َا
جتس (تٳتٳ ځكًډبٴ لٹ٘ٝٹ ايڃ ڂكًڂٛبٴ ٚٳايڃأځبٵكٳاضٴ)" ,غتالَٜٛ ٕٛا تتكًب ل ٘ٝايكًٛب
َٔ ٖٛي٘ بؽت طُع بايٓذاٚ ,٠سصض باشل٬ىٚ ,تتكًبٴ ا٭بكاض إؾت ْاس١ٝ
٪ٜخص بِٗ ,أشاتٳ ايُٝؽت أّ شات ايؿُاٍ؟  َٔٚأ٪ٜ ٜٔت ٕٛنتبِٗ ,أَٔ
ٹق ٳبٌ ا٭قتإ أ َٔ ٚقٹ ٳبٌ ايؿُاٌ٥؟ ٚشيو  ّٜٛايكٝاَٚ ,)58("١صتس ٖٓا قً١
بؽت َؿٗس (انتؿها )٠وت قٛي٘ تعاؾت{ :ايًډ٘ٴ ْٴٛضٴ ايػٻُٳاٚٳاتٹ ٚٳايڃأځضٵ ڇ َٳجٳٌٴ
ْٴٛضڇٙٹ نځ ٹُؿٵهځا٠ٺ لٹٗٝٳا ٹَكٵبٳاحٷَٚ }..ؿٗس ايطداٍ وت قٛي٘ تعاؾت { :ڇضدٳاٍٷ يځا

تٴًڃٗڇٗٝڇِٵ تٹذٳاضٳ٠څ ٳٚيځا بٳٝٵعٷ عٳٔٵ شٹنڃطڇ ايًډ٘ٹ ;}..لايتكاضب بٝٿٔٷ ٚانضٷ وت ايكٛض٠
بؽت انتكباح انتؿطم بايٓٛض وت انتؿهاٚ ,٠ايكًٛب انتؿطق ١بايٓٛض وت
بٛٝت اهلل.
أَٻا ايٓ ٛايطابع لٗ ٛايٓ ٛايص ٟتٓعسّ ل ٘ٝاذتطن ١ادتػُٝٻ;١
٭ٕٻ اْعساّ اذتطن ١وت شات٘ ٪ٜزَ ٟعٓ ٢اذتطنَٚ ,١جاٍ شيو َا صتسٙ
ؿفٴ عٳٔٵ غٳامڈ ٚٳٜٴسٵعٳٛٵٕٳ
ه ٳ
ؾعٳ١ڄ أځبٵكٳا ٴضٖٴِٵ) َٔ قٛي٘ تعاؾتٜ{ :ٳٛٵّٳ ٜٴ ڃ
وت (خٳا ٹ
()59

ڇإيځ ٢ايػټذٴٛزٹ لځًځا ٜٳػٵتٳڀٹٝعٴٕٛٳ * خٳاؾٹ ٳع١ڄ أځ ٵبكٳا ٴضٖٴِٵ تٳ ٵطٖٳكڂٗٴِٵ ٹش ډي١څ}..

لايهؿف عٔ ايػام نٓا ١ٜوت تعبرلات ايًغ ١ايعطب ١ٝانتأثٛض ٠عٔ ايؿس٠
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ٚايهطب ; لٗ ّٜٛ ٛايكٝاَ ١ايصٜ ٟؿُٿط ل ٘ٝعٔ ايػاعس ٜٚهؿف ل ٘ٝعٔ
ايػامٜٚ ,ؿتس ايهطب ٚايهٝلٜٚ ,ٴسٵ ٳع ٤٫٪ٖ ٢انتتهدل ٕٚإؾت ايػذٛز ل٬
قتًه ٕٛايػذٛز لٗصا تعبرل ًَ٤ٞٷ بايهطب ٚايعذع ٚايتشس ٟانتدٝف .ثِ
ٜهٌُ ضغِ ٖ٦ٝتِٗ{ :خاؾع ١أبكاضِٖ تطٖكِٗ شي }١أ " :ٟخانع١
أبكاضِٖ يًص ِٖ ٟل َٔ ٘ٝارتعٚ ٟاشلٛإ"( ;)60٭ٕٻ ا٭ځ ٵبكٳاضٳ سؽت تط ٣ايفع
دٝفڂٗا تٳ ٳت ځكًډب ,تٌٓتط ٖٓا ٚتٌٓتط ٖٓا عٳًډٗا تطَ ٣ا ٜٴڀُٗٓ٦ا ,يهٔ
ايصٜ ٟٴ ٹ
ٖٗٝات لًٔ تط ٣إ ٫لععاڄ هخط أؾسٸ ٚأځْه ,٢لٓٝتٗ ٞانتٛقف إؾت{ :خٳاؾٹعٳ١ڄ
أځ ٵبكٳا ٴضٖٴِٵ}ْ ٖٛٚ ,فؼ انتؿٗس وت قٛي٘ تعاؾت{ :أځ ٵبكٳا ٴضٖٳا خٳاؾٹ ٳع١څ}(ٚ )61اييت
لٗٝا إؾعاضٷ يًكًب ايبؿط ٟتكٝك ١اٯخطٖٛٚ ٠شلا "ٚوت ايڀطٜل إؾت إؾعاض
ايكًب ايبؿط ٟسكٝك ١اٯخط ٠اشلا ١ً٥ايهدُ ١ايعٌت ١ُٝايهبرلٜٛ ٠قع ايػٝام
إٜكاعات َٓٛع ١عً ٢أٚتاض ايكًبًُٜٚ ,ػ٘ نتػات ؾت ٢س ٍٛتًو اذتكٝك١
ايهدل ..٣لتًو اذتكٝك ١ـتٗس شلا وت اذتؼ ٚتٗ٫ ١٦ٝغتكباشلا وت ٜكٌتٚ ١وت
سػاغ ..١ٝقتٗس شلا ؿتڀًع غاَ

ايهٓ٘ ٜجرل بغُٛن٘ ؾ٦ٝاڄ َٔ اذتسؽ

ٚايطٖبٚ ١ايتٛدؼٚ{ :ايٓاظعات غطقاڄٚ ,}..عكب ٖصا انتڀًع ايغاَ
ايطادف ايٛادف ظت ٤ٞانتؿٗس ا٭َ َٔ ٍٚؿاٖس شيو ايً .ّٛٝتً٘ َٔ ًتٌ
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شيو انتڀًع ٚطابع٘ َٔ طابع٘; نأفتا انتڀًع إطاض ي٘ ٚغ٬ف ٜسٍ عً:٘ٝ
{ ّٜٛتطدف ايطادف ١تتبعٗا ايطازل . ١قًٛب ٦َٜٛص ٚادف . ١أبكاضٖا
خاؾع ;}..١لا٭بكاض ؾسٜس ٠ا٫نڀطاب ,باز ١ٜايصٍ ,ظتتُع عًٗٝا ارتٛف
ٚاْ٫هػاضٚ ,ايطدفٚ ,١اْٝٗ٫اض"(ٚ ,)62ئ ظتس وت ٖصا اي ّٛٝضاس ١إَ ٫ٳٔٵ

قسٻّ ي٘ ايعٌُٳ ايكٻاحلٳ.
انتبشح ايجايح َٔ :ب٬غ ١ايتكٜٛط باذتطن ١وت اذتسٜح ايٓبٟٛ
ايؿطٜف:
اذتطنٚ ١اٱؾاضٚ ٠ايفعٌ عٓس ايٓيبٿ  تأت ٞيته ٕٛؿتٓعي١
اي٬لت ١انتؿٛٿق ١قبٌ ايعباض ,٠لتعٜس ايغط

ـتهڊٓاڄ وت ايٓفٛؽ ٫

قتهٔ وت ايعازْ ٠ػٝاْ٘ ٚقس نإ ايٓيبٿ ٜ ػتدسّ ايتعبرل اذتطنٞ
وت أسازٜج٘ يٝعٜس انتعٓ ٢ضغٛخاڄ ٚتأنٝساڄٖٚ ,صا َا أزلا ٙابٔ أبٞ
ا٭قبع بب٬غ ١ايٝس عٓسَا حتسٻخ عٔ ٚقف ٖٓس بٔ أبٖ ٞاي ١يًٓيبٿ
قًډ ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًډِ..( :إشا أؾاض أؾاض بهف٘ نًٗا ٚإشا تعذب قًبٗا,
ٚإشا حتسٻخ اتكٌ بٗا ٜهطب بطاست٘ اي ٢ُٓٝباطٔ إبٗاَ٘ ايٝػط;)63()..٣
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لٛقف٘ بب٬غ ١ايٝس نُا ٚقف٘ بب٬غ ١ايًػإٜ ,عي أْ٘ ٜؿرل بٝس ٙوت
انتٛنع ايص ٟته ٕٛل ٘ٝاٱؾاض ٠أٚؾت َٔ ايعباضٖٚ ,٠صا سصم ؿتٛانع
انتداطبات  ,وت ب٬غ ١ايتكٜٛط باٱؾاضٚ ٠اذتطن ١عٓس ٙقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًډِ ,لُٔ شيو:
 عٔ أبَٛ ٞغ ٢ا٭ؾعط( ٟضن ٞاهلل عٓ٘) عٔ ايٓيب  قاٍ( :
انت َٔ٪ئًَُ٪ڇ نايبٓٝإڇ ٜؿسټ بعه٘ بعهاڄ ..ثِٻ ؾبٻو بؽت
أقاب ٹع٘ٹ )( ,)64مل ٜهتفٹ ايٓيبټ  بايتؿب٘ٝٹ ٚأزاتٹ٘ٹ ايٌتاٖط٠
ٚشيو وت تؿب ٘ٝانت َٔ٪يًُ َٔ٪وت ايتُاغو ٚايتعاٚ ٕٚايتهاتف
بايبٓٝإ ايصٜ ٟؿسټ بعهٴ٘ بعهاڄ ,مل ٜهتفٹ بصيو ٚإْٻُا أضاز إٔ
ٜهٕٛٳ انتعٓ ٢أنجطٴ ضغٛخاڄ لكٛٻض تًو اذتاي ١باذتاي ١اييت
ْكًٗا يٓا ضا ٟٚاذتسٜح( :ٖٞٚ ,ثِٻ ؾبٻو بؽت أقابٹ ٹع٘ٹ) ,قاٍ ابٔ
سذط ايعػكٚ " :ْٞ٬وت قٛيٜ٘ :ؿسټ بعه٘ بعهاڄ بٝإٷ يٛد٘
ايتؿبٚ ..٘ٝقٛي٘ ثِ ؾبو بؽت أقابع٘ ٖ ٛبٝإ يٛد٘ ايتؿب٘ٝ
أٜهاڄ ,أٜ ٟؿس بعهِٗ بعهاڄ َجٌ ٖصا ايؿسٿٜٚ ,ٴػتفازٴ َٓ٘ إٔٻ
ايصٜ ٟٴطٜس انتبايغ١ځ وت بٝإ أقٛاي٘ قتجًٗا تطنات٘ يٝه ٕٛأٚقع
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وت ْفؼ ايػاَع"(ٜٚ .)65تهُٔ اذتحٸ َٓ٘ إٔ ٜهْٛٛا إخٛاْاڄ
َذلالتؽت َتشابؽت َتعاطفؽت ,عتب نٌ َٹِٓٗ يٰخط َا عتب
يٓفػٜ٘ٚ ,ػع ٢وت شيوٚ ,إٔٻ عًَ ِٗٝطاعا ٠انتكاحل ايهً١ٝ
ادتاَع ١نتكاذتِٗ نًِٗٚ ,إٔٵ ٜهْٛٛا عًٖ ٢صا ايٛقف لإٕٻ
ايبٓٝإٳ ابُ ٛٳ َٔ أغاغات ٚسٝڀإ ستٝڀ ١نًٝٻ ٺٚ ,١سٝڀإ
حتٝىت بانتٓاظٍ انتدتكَٚ ,١ا تتهُٓ٘ َٔ غكٛف ٚأبٛاب
َٚكاحل َٓٚالع .نٌ ْ َٔ ٛشيو ٜ ٫ك ّٛؿتفطز ٙستٜٓ ٢هِ
بعهٗا إؾت بع  .لٝذب عً ٢انتػًُؽت إٔ ٜهْٛٛا َطاعؽت قٝاّ
زٚ ِٜٗٓؾطا٥ع٘ َٚا ٜكٛٿّ شيو ٜٚكٜٚ ,ٜ٘ٛعَٛ ٌٜاْع٘ ٚعٛاضن٘;
ٚتعا ٕٚانتَٓ٪ؽت بعهِٗ بعه ڄا وت أَٛض ايسْٝا ٚاٯخطَٓ ٠سٚب
إي ٘ٝبٗصا اذتسٜحٚ ,شيو َٔ َهاضّ ا٭خ٬م" ,لٓٝبغٞ
يًَُٓ٪ؽت اغتعُاٍ هزاب ْبٚ  ِٗٝا٫قتسا ٤ؿتا ٚقف انتَٓ٪ؽت
بعهِٗ يبع

َٔ ايؿفكٚ ١ايٓكٝشٚ ,١تؿبٝه٘ ب ٘ٝأقابع٘

تأنٝساڄ يكٛي٘ٚ ,ـتج٬ٝڄ شلِ نٝف ٜه ْٕٛٛلُٝا خٛشلِ َٔ
شيو"(ٚ .)66وت اذتسٜح لا٥س ٠يًعامل أ ٚانتعًِِّ إشا أضاز انتبايغ ١وت
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ايبٳ ٳٝإڇ لُٝجٌ يڀ٬ب٘ َعٓ ٢أقٛاي٘ تطنات٘ تكٛٿض انتككٛز
ٚتهؿف عٔ خباٜا انتعٓ ;٢يذلغٿد٘ وت ا٭شٖإ.
ٚ عٔ غٌٗ بٔ غعسٺ

()67

 قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( :أْ ڃا

ٚنځا ٹلٌڇ اي ٳٝتٹِٝڇ لٹ ٞايڃذٳٓٻ١ٹ ٖٳهصٳاٚ .أؾاض بايػبٻاب ٹ١
ٚايٛغڀٚ ٢لطٻز بُٗٓٝا)( .)68أضاز ايٓيبٸ



إٔ ٜٛنٿض قطب

َٓعي ١نالٌ ايٝت َ٘ٓ ِٝوت ادتٓٻ١ٹ لُجٻٌ شلا بإقبع( ٘ٝايػبٻاب١
ش٘ٹٚ ,إْٻُا
ٚايٛغڀٚ ,)٢نالٌ ايٝتِٝڇ ٖ ٛايكٝٿِٴ بأَطڇٙٹ َٚكا ٹي ٹ
زلٝتٹ ايػبٻاب ١بصيو; ٭ْٻٗا ٜٴػبټ بٗا ايؿٝڀإٚ ,وت ضٚا١ٜٺ.." :
ايػبٻاس ٖٞٚ ١اٱقبع اييت تً ٞاٱبٗاّ ٚغٴُٿٝتٵ بصيو; ٭ْٗا
ؿٗټس"( ٫ٚ )69تٛدس َٓعي١څ
ػبٻضٴ بٗا وت ايك ٠٬لځٝٴؿاضٴ ٹب ٳٗا لٹ ٞايتٻ ٳ
ٜٴ ٳ

أعٌتِ َٔ َطالك ١ايٓيبٿ 

وت ادتٓٻ ١يصا ٚدب عً َٔ ٢زلع

ٖصا اذتسٜح إٔ ٜعٌُ ب٘ يٝه ٕٛضلٝل ايٓيب  وت ادتٓٚ ١وت

إؾاضت٘ 
زضد ١ايٓيب

بايػبابٚ ١اٱبٗاّ ٚايتفطٜل بُٗٓٝا إؾاض ٠إؾت إٔ بؽت



ٚنالٌ ايٝت ِٝقسض تفاٚت َا بؽت ايػباب١
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ٚايٛغڀٌْ ٖٛٚ .٢ترل اذتسٜح اٯخط :عٔ غٌٗ بٔ غعس ضنٞ
اهلل عٓ٘ إٔٻ ضغ ٍٛاهلل  قاٍ( :بٴعجتٴ أْا ٚايػٻاع ١نٗصَٔ ٙ
ٖص ,ٙأ ٚنٗاتؽت ٚ ,أؾاض – ٚوت ضٚاٚ ١ٜأيكل – بايػبٻاب١ٹ
ٚايٛغڀٚ ,)70()٢وت إؾاضت٘  بإقبع ٘ٝـتج ٌٝيكطب ايػاع,١
ٜسٍټ عً ٢شيو قطب ايػبٻاب١ٹ َٔ ايٛغڀٚ ٢أْٻ٘ يٝؼ بُٗٓٝا إقبع
أخط ,٣نُا أْ٘ ْ ٫يب بٚ ٘ٓٝبؽت ايػاعٚ ,١عتتٌُ أْ٘ يتكطٜب
َا بُٗٓٝا َٔ انتسٚ ٠إٔ ايتفاٚت بُٗٓٝا نٓػب ١ايتفاٚت بؽت
اٱقبعؽت تكطٜباڄ  ٫حتسٜساڄ ,لايٓيبټ  بصيو ٜطٜس َٔ ا٭َٻ ١إٔ
تهعٳ ْكب عٗٝٓٝا أَط اٯخط٠ٹ لٝتٛقعٛا ايػٻاع١ٹ وت أٚ ٟقتٺ,
لهأْٻ٘ ٜك .." :ٍٛبازضٚا إؾت ايتٛب ١يتػكىت عٓهِ انتعاق,ٞ
ٚاظٖسٚا وت ايسْٝا يٝدف سػابهِٚ ,تصنطٚا اٯخط٠
ؼ لتكٹرلٕٚٳ ڇإ ځي ٵٗٝا"(.)71
ؼ إيځْ ٢ٳ ځف ڈ
ٚأٖٛاشلاَٚ ,ا ٖ ٛإَ ٫ٹ ٵٔ ٳْ ځف ڈ
ٚيعٌٻ َجٌ ٖصا ا٫غتدساّ يٲؾاض ٠نإ عٓس ايعطبٹ ؾا٥عاڄ
ٜٴػتعٌُٴ يًُبايغ ١ثِ تفد ِٝا٭َط ٚعٓس حتكرلٚ ,ٙعٓس تكطٜب
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ايؿٚ ٤ٞعٓس تبعٝس ٙلٝه ٕٛساقٌ انتعٓ ٢إٔٻ ايػٻاع١ځ تكّٛ
قطٜب ڄا دسٻاڄ..
ٚ عٔ أْؼ ضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ( :خىتډ ضغ ٍٛاهلل  خڀاڄ ٚقاٍ ٖصا
اٱْػإ ٚ ,خىتډ إؾت داْ ٹب٘ٹ خڀډاڄ ٚقاٍ ٖصا أدًڂ٘ٚ ,خىتډ هخط بعٝساڄ
َٓ٘ ٚقاٍٖ :صا ا٭ٌَ ,لبُٓٝا ٖ ٛنصيو إش دا ٙ٤ا٭قطب)( .)72قٛٻض
ايٓيبټ  خٝاٍ اٱْػإ  ٖٛٚؾاضزٷ بعٝساڄ تا٘٥ٷ ٚسا٥طٷ ,بٌ َٓغُؼٷ وت
ٖص ٙايسْٝا ايفاْ ;١ٝ٭ْٻ٘ غابضٷ وت تط ا٭ٌَ  ٖٛٚأبعس إي َٔ ٘ٝانتٛت
()73

ى
ايص ٖٛ ٟأزْ َٔ ٢ؾٹطٳا ٹ

ْعٹً٘ٹ ,لذعٌ ا٭ٌَ أبعس ارتڀډؽتڇ إؾت
()74

اٱْػإٚ ,ا٭دٌ أقطبُٗا إيَٚ .٘ٝجً٘ َا دذا ٤عٔ بطٜس٠

ضنٞ

اهلل عٓ٘ قاٍ :قاٍ ضغذ ٍٛاهلل  ٌٖ ( :تسضَ ٕٚا َجٌ ٖصٖٚ ٙصٙ؟
 ٚضَ ٢تكاتؽت – قايٛا اهلل ٚضغٛي٘ أعًِ  .قاٍ ٖصا ا٭ٌَ ,ٚشاى ا٭دٌ)( .)75وت ٖصا اذتسٜح اغتدسّ ايٓيبټ ٚ غ ١ًٝإٜهاحڈ
سػٝٻ١ٺ ثِ أعكځبٗا بايػ٪اٍ عٔ شيو ا٭َط ظٜاز٠ڄ وت ايتؿٜٛل إؾت
ايڀًب; يٝه ٕٛشيو أثبت وت ايٓفٛؽٚ ,أضغذ وت ايكًٛب ,لٌٗ
ٜٓػ ٢ايكشاب ٞانتؿاٖس َٛقع اذتكاتؽت قطباڄ ٚبعساڄ؟ أّ ٌٖ ٜٓػ٢
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انتؿبٻ٘ باذتكا٠ٹ ايكطٜب( ١ا٭دٌ) وت قطب٘ٚ ,انتؿبٻ٘ باذتكا٠ٹ ايبعٝس٠ٹ
(ا٭ٌَ) وت بعسٹٙٹ؟ ٚايٓيبټ  ٖٛ ا٭نجط خٴبٵطاڄ ؿتٛاقع ايه ,ّ٬يصا
صتس ٙقس اختاض أزلا ٤اٱؾاض ٠اييت تتٓاغب وت ايكطب ٚايبعس َٔ
انتؿاض إي ,٘ٝلكاٍ :ط ٖصا ا٭ٌَ ص ٚط شاى ا٭دٌص .لُٔ خ ٍ٬اذتسٜح
ْ٬سٍت إٔٻ ايٓيبٻ  قس عهٻسٳ لعځً٘ٴ ٚسطنتٳ٘ – ضَ ٞاذتكاتؽت –
بػ٪اٍڈ عٔ شيو ايفعٌ.
ٚ عٔ أب ٞبهط )76(٠ضن ٞاهلل عٓ٘ ,قاٍ :قاٍٳ ضغ ٍٛاهلل  ( :ځأ٫
أڂْبٹ٦ٴهِٵ ٹب ځأنبٳط ايهځبا٥طڇ – ث٬ثاڄ – قايٛا :بًٜ ٢ا ضغٍٛٳ اهللٹ ,
قاٍ  :اٱؾطاى باهللٹ ٚ ,عكٛم ايٛايسٜٔٳ -

ٚدًؼٳ ٚنإٳ

َٴتهٹ٦اڄ – لكاٍٳ :ځأٚ ٫ق ٍٛايعټٚض ,قاٍ :لُٳا ظٳاٍٳ ٜٴهطٿضٴٖا ستٻ٢
ت)(.)77
ه ٳ
قڂًٓٳا يځٝتٳ٘ غٳ ځ
صتس إٔٻ ايٓيبٻ  اغتعٌُ ا٫غتفٗاّ بعجاڄ يٖ٬تُاّ ٚايتؿٜٛل,
ٚمل تهٔ ٖص ٙايهبا٥ط ٖ ٞنٌټ انتككٛز  ٫ٚأُٖٻ٘; ٭ْٻٗا َكطٻض٠
بايهتابٹ ٚايػٓٻ١ٹ ايؿطٜف١ٹ يصيو دعًٗا نايتُٗٝس نتا ٜٚ ,ًٜٞكٛٿضٴ
ايكٻشابٞټ َس ٣اٖتُا ٹَ٘ٹ  بذ(ؾٗاز ٠ايعٚض) َٚا ٜذل ٻتبٴ عًٗٝا ,لٛقف
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اذتاي ١اييت نإ عًٗٝا َٹٔٵ قبٌٴ ,ثِٻ اذتاي ١اييت حت ٍٛإيٗٝا عٓسَا أضاز
إٔ ٜصنط (ؾٗاز ٠ايعٚض) ,نٌټ شيو ستٻٜ ٢بٝٿٔ يٹُٳٔٵ ٜػتُعٴ قٛي٘ أُٖٝٻ١
ا٭َطٚ( ..نإ َتٿه٦اڄ لذًؼ) اْتكاٍٷ َفاد٧ٷ َٔ ساٍڈ إؾت ساٍڈ ,
اْ٫تكاٍ ايص ٟنإ ؿتجاب ١ايٓٻصٜط بإٔٻ أَطاڄ َُٗٻاڄ غٝد ٻبطٴ ع ٵٓ٘ٴٚ ,ظاز
ايٓيبټ  غاَع ٘ٝتؿٜٛكاڄ ٚشيو بإٔ دعٌ ٖص ٙايهبرلَ ٠ػبٛق ١بفعٌڈ
ٜكػط عً ٢يفت اْ٫تباٙٹ ٚبأزا ٠ايعط

(أځ )٫ثِ نطٻض ايهبرل( ٠قٍٛ

ايعٚض) أ ( ٚؾٗاز ٠ايعٚض) نطٻضٖا َطات عسٜس ٠مل ٜكسض أب ٛبهط٠ځ عً٢
سكطٖاٖٚ ,صا ٜٛنٿض يٓا َس ٣لع ايكشابٚ ١إؾفاقِٗ عً ٢أْفػٹِٗ,
ٚعً ٢ضغ ٍٛاهلل  لًِ ٜٓتبٗٛا عً ٢عسٿٖا ,لتُٓٛا ي ٛأْٻ٘ غهت,
ٚيع ٻٌ شيو مل ٜهٔ إ ٫٭سس أَط:ٜٔ
إؾفاقِٗ عً ٢ايطغ ٍٛايهط َٔ  ِٜاْفعاي٘ .
إؾفاقِٗ عً ٢أْفػِٗ َٔ غهب ايٓٻيبٿ . 
 َٔٚاذتطنات ايتكٜٛطٜٻ ١ايٛاضز ٠وت أسازٜج٘ ايؿطٜفَ ١ا ٚضز عٔ
ابٔ عباؽڈ ضن ٞاهلل عُٓٗا قاٍ :قاٍ ايٓٻيبټ  ( :أڂَطٵتٴ إٔٵ أغذسٳ
ٳعځً ٢غبع١ٹ أعٌتڂ ڈِ  ,ٳعځً ٢ادتځبٗ١ٹ – ٚأؾاض بٝس ٙعً ٢أْف٘ – ٚايٝس,ٜٔ
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ٚايطنبتؽتٚ ,أططاف ايكسَؽتْ ٫ٚ ,هفت ايجٝاب(ٚ )78ايؿعط)(,)79
صتس إٔٻ ايٓيبٻ  وت ٖصا اغتعٌُ اٱؾاض ٠لكىت يٝعٜس ا٭َط ضغٛخاڄ
وت ايٓفٛؽ لأؾاض إؾت ا٭ْف ٚادتبٗ١ٹ نعهٚ ٛاسسَٛ ,نشاڄ بصيو
إٔٻ ايػذٛزٳ عً ٢ا٫ثٓؽتڇ َعاڄٚ ,أْٻُٗا َعاڄ َٛنعٷ ٚاسسٷ ل ٬ظتٛظ
ايػذ ٛٴز عً ٢ادتبٗ ٹ ١زٕٚٳ ا٭ْف نُا  ٫ظتٛظ ايعهؼ.
 َٔٚشيو َا صتس ٙوت قٛي٘ ( :إٕ اهلل ٜ ٫عصب بسَع ايعؽت ٫ٚ
تعٕ ايكًب ٚيهٔ ٜعصب بٗصا -

ٚأؾاض إؾت يػاْ٘ -

أٚ

ٜطسِ)(.)80
غبب اذتسٜح :إٔٻ غعس بٔ عباز ٠اؾته ٢ؾه - ٣ٛأَ ٟط
َطناڄ -لأت ٢ضغٍٛٴ اهلل ٜ عٛزَ ٙع عبس ايطلتٔ بٔ عٛف ٚغعس بٔ
أبٚ ٞقام ٚعبس اهلل بٔ َػعٛز لًُٻا زخٌ عًٚ ٘ٝدس ٙوت غؿ .١ٝلكاٍ
أقس قه٢؟ قايٛاٜ ٫ :ا ضغ ٍٛاهلل .لبه ٢ضغ ٍٛاهلل  لًُا ضأ٣
هٛاڃ ,لكاٍ :أ ٫تػُعٕٛ؟ (إٕ اهلل ٫
ايكّٛٴ بها٤ٳ ضغٍٛڇ اهللٹ  ٳب ځ
ٜعصب ..اذتسٜح) .صتس إٔٻ ايٓيبٻ  بإؾاضت٘ يًػإ ظاز ا٭َط تطغٝداڄ وت
ايٓفٛؽ; لانتط ٤عتعٕٴ إٕٵ أملٻ َهطٙٚٷ بأًٖ٘ أ ٚأسبابٖ٘ٚ ,صا أَطٷ
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لڀطٟپ ,يهٔ ايٓاؽ ٜتفاٚت ٕٛلُٝا ٜٓڀل ب٘ ايًػإ ايص ٟٴٜعٳصٻبٴ انتط٤ٴ ب٘
أ ٚٴٜطٵسٳِٴٚ ,قس دا ٤اذتسٜح َؿتُ٬ڄ عً٪َ ٢نِّسات رتدل ايكازم
ا٭َؽت إش التتش٘ بأزا ٠ايتٛنٝس (إٕٻ) ثِٻ ظاز ا٭َط تٛنٝساڄ بأغًٛب
ايككط ايص ٟدا ٤بڀطٜل ايعڀف بذ(يهٔ)ٚ ,وت اغتدساَ٘  يٲؾاض٠
اييت ْكًٗا يٓا ايطاٚ – ٟٚأؾاض إؾت يػاْ٘ – تأنٝس ٜعٜس ا٭َط ضغٛخاڄ
ت ځيٝٴ ٳعصٻبٴ ٹببٴها٤ٹ ځأ ٵٖٹً ٹ٘ ٳعځً ٵ ٝٹ٘ )(,)81
وت ايٓفٛؽٚ .دا ٤وت اذتسٜح( :إڇٕٻ انتٝٿ ٳ
ٚانتطاز بايبهآٖ ٤ا ايبها ٤بكٛت ْٝٚاس ٫ ١زتطز زَع ايعؽت.
ٚعًٖ ٢صا ايٓٻش ٛدا ٤ايتٻكٜٛط اذتطن ٞوت ايبٝإ ايٓب ,ٟٛلكس
نإ أغًٛبٴ ايٓٻيب  وت أزا ٘٥يًهَ ّ٬تفطٿزاڄ; ٭ٕٻ ايًغ١ځ عٓس ٙلڀطٜٻ١څ,
ٚايبٝإ عٓسَ  ٙػهٕٛٷ بادتُاٍڇ اٱْػاْٞٿَٓٚ ,ڀكڂ٘ ْابعٷ َٔ
إْػاْٝٻتٹ٘ٹ ٚ َٔٚسٞڇ اهللٹ ععٻ ٚدٳٌٻَٚ ,ا شيو إ ٫٭ٕٻ اهللځ تعاؾت ٖ ٛايصٟ
تهفډٌ بإعساز ٙيتبً ٝضغايت٘ يًعانتؽت ,لذُاٍٴ بٝاْ٘ ( ايكٛيٞ
ٚاذتطن )ٞؾٳٗڇسٳ ب٘ ق َ٘ٛقبٌ ايبعج ١إش ؾٗسٚا ي٘ بايكسم ٚا٭َاْ,١
ٚوت شيو ؾٗاز ٠ي٘ جبُاٍ ارتڀاب .أَٻا بعس ايبعج ١لأبً ؾاٖسٹ قسمڈ
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عً ٢شيو َا قاي٘ ايكشاب ١ايص ٜٔغاضٚا عً ٢قسَ٘ ٚتطغٻُٛا خڀا,ٙ
ٚزٚٻْٛا أقٛاي٘ ٚألعاي٘ ٚسلاٚ ً٘٥أسٛاي٘ٚ ,غذٻًٛاڃ أٚقال٘ ناًَ١
يتهتٌُ ايكٛض ٠وت َعٓاٖا َٚبٓاٖا داَع١ڄ نٌٻ حمل١ٺ يػٝٿسٹْا ستُٻسٺ 
َ ٔ َ٬ٝز ٙإؾت اْتكا ٹي٘ٹ يًطٻلٝلڇ ا٭ځعًځ .٢عً ٢ضتَ ٛا قاي٘ ٖٓس بٔ أبٞ
ٖاي " :١نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًډِ َتٛاقٌ ا٭سعإ ,زاِ٥
ايفهط ,٠يٝػت ي٘ ضاسٜ ٫ ,١تهًډِ وت غرل ساد ..١إشا أؾاض أؾذاضٳ
ذبٳ قًبٗاٚ ,إشا حتسٻخ اتكٌ بٗاٜ ,هطب
بهفِّٗا نًِّٗاٚ ,إشا تع ٻ
بطاست٘ اي ٢ُٓٝباطٔ إبٗاَ٘ ايٝػطٚ ,٣إشا غهبٳ أعط ٳ ٚأؾاحٳٚ ,إشا
لطڇحٳ غ ٻ ططل٘ٴ ,دٌٻ نشٹه٘ٴ ايتٻبػټذِ ٜٚفذلټ عٔ َجٌ سبٿ ايغُاّڇ ,"..أٚ
هًډ ٳِ
ت ځل ٳعًٝٵ ٹ٘ ايٛٳ ځقاضٴٚ ,إ ٳشا ٳت ځ
ق ٳُ ٳ
َا قايت٘ أّ َعبسٺ ارتعاعٝٻ .." :)82(١إڇ ٳشا ٳ
ك ٷٌ  ٫ٳْ ٵع ٷض  ٫ٚٳٖ ٵص ٷض ,نإٔٻ َٓڀٹ ځك٘ٴ
ڀ ڇل ,ځل ٵ
غ ٳُا ٳ ٚٳعٙ٬ٴ ايبٳ ٳٗا٤ٴ ,سٴ ڃًٛٴ انتٓٵ ٹ
ٳ
شسٻ ٵض ٳٕ"..
ٌت ڈِ ٳ ٜٳت ٳ
خ ٳط ٳظاتٴ ٳْ ڃ
ٳ
ارتاـت:١
بعس ٖص ٙادتٛي ١وت ايكطهٕ ايهطٚ ِٜاذتسٜح ايٓب ٟٛايؿطٜف
يًٛقٛف عً ٢بع

ٍّ َٔ ايكطهٕ ايهطِٜ
قٛض اذتطن ١وت نٌ
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ٚاذتسٜح ايٓبٟٛٿَ ,ع عًُٓا بإٔٻ ٖصا انتٛن ٛـتت َٓاقؿت٘ َٔ قٹبٳٌڇ
عًُا ٤أدًډا ,٤يهٓٓا أسببٓا إٔ ْٴػِٗ وت انتٓاقؿ ;١٭ٕ يهٌ ناتب
ططٜكت٘ وت ايڀطح ٚانتٓاقؿ َٔٚ ,١خ ٍ٬ا٭َجًٚ ١ايُٓاشز انتكسٻَ,١
تٛقًت ايسضاغ ١إؾت ْتا٥ر ,أُٖٗا إٔٻ:
-1

ايتٻكٜٛط باذتطنٜ ١عسټ أعً ٢ططم ا٭زاٚ ٤ايتٻعبرل ٚأقسضٖا عً٢
إبطاظ انتعٓ ٢لٗ٪ٜ ٛنِّس انتعاْٜٚ ٞعٜسٖا ضغٛخاڄ وت ا٭شٖإ
ٚشيو بػبب َا ٜتٛالط وت ايتكٜٛط اذتطنَ َٔ ٞؿاٖس
َتشطن ١ظا٥س ٠عٔ ايس٫ي ١بايًڊغٜ ١كٌ بٗا انتتهًِ إؾت قُ١
ايٓفاش ٚايتأثرل وت ايٓفؼ اٱْػاْ.١ٝ

-2

ٚانتعٓ ٢ايصٜ ٟأتَ ٞكشٛب ڄا تطنت٘ ٜهٕٛٴ أٚقع وت ايٓفؼ
لانتعٜٓ ٢عزاز قٛٻ ڄ ٠وت ا٭زاٚ ,٤نؿفاڄ يسٚاخٌ ايٓفؼ
ه ٳُ ٳطاتٹ ٳٗا ,سؽت تكذلٕ بايبٝإ ايكٛي ٞسطناتٷ جتػٿس انتعٓ٢
َٚٴ ٵ
سٝٻاڄ ؾاخك ڄا َعطٚناڄ تطا ٙايعؽت.

-3

ٖٓاى ًٚتا٥ف َتعسز ٠يًتٻكٜٛط باذتطن ,١لٓذس ي٘ ًٚتٝف١
بٝاْ ١ٝإش إْٻ٘ ظتػٿس انتعٓ ٢وت قٛض ٠سػٝٻٜ ١ػتڀٝع إٔ ٜطاٖا
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ايػٻاَع أ ٚايكاضًٚٚ ,٤ٟتٝف ١ز٫ي ١ٝتتُجٌ وت ٖسف ايتكٜٛط
باذتطنَٚ ١غعا ٙتطغٝباڄ أ ٚتطٖٝباڄ.
-4

نٌٻ سطن ١دػُٝٻٚ ١ضزت وت ايكطهٕ ايهط ِٜأ ٚاذتسٜح
ايٓب ٟٛايؿطٜف قتهٔ إٔ تٴفِٗٳ َٔ ايػٝامڇ ,أ َٔ ٚايًفٍت ايساٍ
عًٗٝا ,أ َٔ ٚيفٍتٺ ٜػبكٗا أٜ ٚعكبٗا يٝؿطسٗا; ٚشيو هتا ٜػٗٿٌ
لُٗٗا يًُػًُؽت ايٓٻاطكؽت بغرل ايعطبٝٻ ١عً ٢ضتَ ٛا ضأٜٓا وت
ايعباضات ايساي ١عً ٢اذتطن ١وت ا٭َجً ١اييت شنطْاٖا.

-5

َجٌ ٖص ٙايسضاغات شلا أُٖٝٻ١ڄ بايغ١ڄ لٗ ٞتٛس ٞبهجرل َٔ
ايس٫٫ت ٚاٱقتا٤ات اييت تدلظ ٖص ٙانتعاْ ٞؾاخك ١تأنٝساڄ
يًبٝإ ايكٛيَ ٞهٝف١ڄ ز٫٫ت ظا٥س ٠عٔ ايس٫ي ١بايًغ ,١خاقٻ١ڄ
ٚإٔٻ انتػًُؽت ايٓٻاطكؽت بغرل ايعطبٝٻ ١ناْٛا – َٚا ٜعايٕٛٳ –
ٜتعًُ ٕٛايًغ١ځ ايعطبٝٻ١ځ تعًُٝاڄ ٌْتاَٝٻاڄ; لذا ٤تٛنٝض ايكطهٕ ٚايػٓٻ١
يًشطن ١ادتػُٝٻ ١ستٜ ٢فِٗٳ ٖ ٤٫٪ايصٜ ٫ ٜٔعٝؿ ٕٛوت ايب١٦ٝ
ايعطب ;١ٝ٭ٕٻ اذتطنات ادتػُٝٻ ١قس غتتًف َعٓاٖا َٔ ؾعبٺ
ٯخط.
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-6

َعٌتِ قٛض اذتطنات ادتػُٝٻ ١اييت ٚضزت وت ايكطهٕ ايهطِٜ
ٚاذتسٜح ايؿطٜف َٔ ايٓ ٛايػا٥س وت نٌٿ ثكالات ايعامل;
لَٗٛ ٞدٛز ٠وت ايٓٿٌتاّ اذتطن ٞيًبؿطٜٻ ١بكف١ٺ عاَٻ١ٺ َٔٚ ,ثٳِٻ
ٜه ٕٛانتعَٓ ٢فَٗٛاڄ يس ٣غا٥ط ايؿعٛب اييت تٓتُ ٞإؾت ثكالاتٺ
شتتًف١ٺ َٔٚ ,شيو غًٛى ايعؽتٚ ,أٚنا ايٛد٘ ٚتعبرلات٘ حتت
تأثرل انتٛاقف ٚاْ٫فعا٫تٚ ,أٚنا ايطأؽٚ ,تغڀ ١ٝا٭شٕ عٓس
ضل

ايػُا ٚ ,غرلٖا َٔ قٛض اذتطن ١ادتػُٝٻ.١

تٛقٝات:
تٛق ٞايسضاغ ١بذ:
ٍّ َٔ ايكطهٕ ايهطٚ ِٜاذتسٜح ايٓب َٔ ٟٛايؿٛاٖس
 -1اعتُاز نٌ
ا٭ق ١ًٝاييت ٜٴػتسٍټ بٗا وت ايًغ ١بهٌ لطٚعٗا.
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 -2زضاغ ١ايتكٜٛط اذتطن َٔ ٞخ ٍ٬ا٭دٓاؽ ا٭زبٝٻ ١ا٭خط٣
نايؿعط ٚايٓجطٚ ,ايعٌُ عً ٢زضاغٖ ١صا ايٓ َٔ ٛايتكٜٛط ٚأثطٙ
عً ٢اٯزاب اذتسٜج ١وت ايككٻٚ ١انتػطح.

سٛاؾ ٞايبشح:
( )1ز ٌ٥٫اٱعذاظ يعبس ايكاٖط ادتطداْ ,ٞزاض ايهتاب ايعطب –ٞبرلٚت ,يت,1
 ,ّ1995م .368
( )2غطٜب اذتسٜح ٫بٔ قتٝبَ ,١ڀبع ١ايعاْ –ٞبغساز ,يتٖ1,1397ذ  ,م .25
( )3ايب٬غ ١ايكطهْ ١ٝوت ايتكٜٛط باٱؾاضٚ ٠اذتطن ١ادتػُٝٻ , ١يًسنتٛض عبس
اهلل ٖٓساَ , ٟٚڀبع ١ا٭َاَْ – ١كط ,يت , ّ1995 ,1م.45
( َٔ )4ب٬غ ١ايتٻكٜٛط باذتطن ١وت ايكطهٕ ايهط( ِٜزضاغ ١وت ايبٝإ اذتان)ٞ
يٮغتاش ايسنتٛض ٜٛغف بٔ عبس اهلل ا٭ْكاض ,ٟداَع ١أّ ايكط ,٣م .6
( )5ايبٝإ ٚايتبٝؽت  ,يًذاسٍت  ,حتكٝل :احملاَ ٞلٛظ ٟعڀ , ٟٛزاض قعب –
برلٚت  ,ايڀبع ١ا٭ٚؾت , ّ1968 ,م .56
( )6انتكسض ايػابل ,م .56
( )7انتكسض ايػابل ْفػ٘ م.216
( )8ايهاٌَ وت ايًغٚ ١ا٭زب يًُدلٿز (أب ٞايعباؽ ستُس بٔ ٜعٜس) يت  ,3زاض
ايفهط ايعطب – ٞايكاٖطٖ1417 ,٠ذ .34/1 ,ّ1997 -
( )9ارتكا٥ل ٭ب ٞايفتض عجُإ بٔ دي ,حتكٝل ستُس عً ٞايٓذاض ,عامل
ايهتب برلٚت .245/1
( )11ايبٝت يًؿاعط غعس بٔ ستُس بٔ غعس بٔ ايكٝف ٞايتُ ,ُٞٝؾٗاب ايسٜٔ
أب ٛايفٛاضؽ ,انتعطٚف بذ(اذتٝل بٝل) ,ايفك ٘ٝا٭زٜب ايؿاعط ,نإ َٔ
أعًِ ايٓاؽ بأخباض ايعطب ٚيغاتِٗ ٚأؾعاضِٖ  ,تٛوت غٖٓ574 ١ذ.
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( )11أب ٛخطاف خًٜٛس بٔ َط ٠اشلصي( ٞت  )ٙ15ؾاعط شتهطّٚ ,لاضؽ لاتو
َؿٗٛض ,أزضى بايعس ,ٚلهإ ٜػبل ارت .ٌٝأغًِ  ٖٛٚؾٝذ نبرلٚ ,عاف
إؾت ظَٔ عُطٚ ,ي٘ َع٘ أخباضْٗ ,ؿت٘ ألع ٢لكتًت٘  ,ي٘ ؾعط َڀب ٛوت زٜٛإ
اشلصيٝؽت.
( )12ارتكا٥ل .247/1
( )13ايعُس ٠وت ستاغٔ ايؿعط ٚهزاب٘ ٫بٔ ضؾٝل ايكرلٚاْ , ٞزاض ادت– ٌٝ
برلٚت  ,ايڀبع ١ايطابع.309/1 , ّ1972 ,١
( )14انتكسض ايػابل . 302/1
( )15قٝؼ بٔ ظٖرل (ت ٖ 10ذ) ٖ ٛقٝؼ بٔ ظٖرل بٔ دصقت ١بٔ ضٚاس ١ايعبػ,ٞ
نإ لاضغاڄ ؾاعطاڄ زاٖٜ ١ٝهطب ب٘ انتجٌ (لٝكاٍ :أزٖ َٔ ٢قٝؼ) ٖٛٚ ,
أَرل عبؼ ٚأسس ايػاز ٠ايكاز , ٠نإ ًٜكب بكٝؼ ايطأ ٟدتٛز ٠ضأٚ ٜ٘ي٘
ؾعط دٝس لشٌ ظٖس وت أٚاخط عُط ٙلطسٌ إؾت عٴُإ َٚا ظاٍ إؾت إٔ َات
لٗٝا ٖٛٚ .قاسب اذتطٚب بؽت عبؼ ٚشبٝإ ٚأقًٗا إٔ قٝػاڄ تطأٖ عً٢
ايػبام بفطغ٘ زاسؼ َع سصٜف ١بٔ بسض لذعٌ بٓ ٛلعاض ٠نُٓٝا ,لًڀُٛا
زاسػاڄ ٚأخصٚا ضٖإ اٱبٌ لكايت عبؼ أعڀْٛا دعٚضاڄ لإْا ْهط ٙايكاي ١وت
ايعطب لأبٛا شيو  ,لُا ٖ ٞإ ٫أٜاّ ست ٢أغاض قٝؼ عً ِٗٝلًك ٞعٛف بٔ بسض
لكتً٘ ٚأخص إبً٘… ثِ اؾتعًت اذتطب غٓؽت ط ١ًٜٛست ٢نطب بٗا انتجٌ.
( )16غط ايفكاس٫ ١بٔ غٓإ ارتفاد ,ٞزاض ايهتب ايعًُ- ١ٝ

برلٚت,

ٖ1402ذ ,ّ1982 /م .233
(ٖٓ )17س بٔ أبٖ ٞاي :١أبْ ٖٛ ٙٛبٻاف بٔ ظضاض ٠بٔ ٚقسإ  ,لٗٓس ضبٝب ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚأَ٘ ايػٝس ٠خسظت ١بٓت خًٜٛس ضن ٞاهلل عٓٗا  ,ظٚز
ايٓيبٿ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًډِ ٚ ,أخٛات٘ ٭َٿ٘ :ظٜٓبٚ ,ضقٚ ,١ٝأّ نًج,ّٛ
ٚلاطُ ١عًٔٗٝٻ ايػٚ ..ّ٬نإ ٖٓس ٚقٻالاڄٚ ,قس ؾٗس بسضاڄٚ ,ق ٌٝؾٗس
غس ايغاب.)619/4 ١
أڂسٴسٳاڄٚ ,قڂتٹٌ  ّٜٛادتٌُ( .أڂ ٴ
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( )18ابٔ أب ٞا٭قبع ٖ ٛأب ٛستُس عبس ايعٌت ِٝبٔ عبس ايٛاسس انتتٛلډ ٢غٓ١
ٖ654ذ ,حتطٜط ايتشبرل وت قٓاع ١ايؿعط ٚايٓجط ٚبٝإ إعذاظ ايكطهٕ ,م .31
( )19غٛض ٠ا٭عطاف  ,اٯ.148 ١ٜ
( )21تفػرل ايهؿاف يًعشتؿط , ٟحتكٝل عبس ايطظام انتٗس , ٟزاض إسٝا٤
ايذلاخ ايعطب – ٞبرلٚت .151/2 ,
( )21انتكسض ايػابل . 151/2 ,
( )22زٜٛإ يبٝس بٔ ضبٝع ١ايعاَط ,ٟزاض قازض ,برلٚت  ,م .177
( )23غٛض ٠إبطاٖ , ِٝاٯ. 9 ١ٜ
( )24غٛض ٠هٍ عُطإ  ,اٯ.119 ١ٜ
( )25ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط ,حملُس ايڀاٖط بٔ عاؾٛض ,زاض غشٓ ٕٛيًٓؿط -تْٛؼ,
.12/19 ,ّ1997
( )26غٛض ٠اذتذط – ه.88 ١ٜ
( )27وت ًت ٍ٬ايكطهٕ  ,غٝس قڀب .449/4 ,
( )28غٛض ٠غالط – ه.19 ١ٜ
( )29تفػرل ايهؿاف يًعشتؿط.163/4 , ٟ
( )31غٛض ٠يكُإ – ه. 18 ١ٜ
( )31ادتاَع ٭سهاّ ايكطهٕ ,يًكططيب (أب ٞعبس اهلل ستُس بٔ ألتس) ,طبع١
زاض عامل ايهتب ,ايطٜا ٖ1423 ,ذ.68/14 , ّ2003 /
( )32قشٝض ايبداض ,ٟايبداض( ٟستُس بٔ إزلاع ,)ٌٝيت  ,3زاض ابٔ نجرل-
برلٚتٖ1407 ,ذ.2253/5 ,ّ1987 ,
( )33غٛض ٠هٍ عُطإ – ه.119 ١ٜ
( )34ايب٬غ ١ايكطهْ ١ٝوت ايتكٜٛط باٱؾاضٚ ٠اذتطن ١ادتػُ ,١ٝشلٓسا ,ٟٚم
.55
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( )35غٛض ٠ايبكط – ٠ه.19 ١ٜ
( )36وت ًت ٍ٬ايكطهٕ -

غٝس قڀب .17/1

( )37غٛض ٠ايبكط – ٠ه.21 ١ٜ
( )38وت ًت ٍ٬ايكطهٕ .17/1 ,
( )39غٛضْٛ ٠ح – ه.7 ١ٜ
( )41وت ًت ٍ٬ايكطهٕ – غٝس قڀب .346/7
( )41غٛض ٠ايصاضٜات – ه.29 ١ٜ
( )42غٛض ٠ا٭ْفاٍ – ه.35 ١ٜ
( )43تفػرل ايهؿاف يًعشتؿط.207/2 ٟ
( )44غٛض ٠ا٭عطاف – ه.150 ١ٜ
( )45وت ًت ٍ٬ايكطهٕ ,يػٝس قڀب .297/3 ,
( )46نتػات بٝاْٝٻ ١وت ْكٛم ايتٓع ,ٌٜلانٌ قاحل ايػاَطا , ٞ٥م .15
(نتاب إيهذل.)ْٞٚ
( )47غٛض ٠ا٭سعاب – اٯ.66 ١ٜ
( )48وت ًت ٍ٬ايكطهٕ ,يػٝس قڀب .100/6 ,
( )49ايب٬غ ١ايكطهْ ١ٝوت ايتكٜٛط باٱؾاضٚ ٠اذتطن ١ادتػُٝٻ , ١شلٓسا ٟٚم
.104
( )51غٛض ٠ايٓػا – ٤اٯ.56 ١ٜ
( )51غٛض ٠ايبكط – ٠اٯ.144 ١ٜ
( )52تفػرل ايفدط ايطاظَ( ٟفاتٝض ايغٝب)  ,زاض ايهتب ايعًُ ١ٝبرلٚت  ,يت,1
ٖ1421ذ .100/4 ,
( )53غٛض ٠ايبكط – ٠اٯٜات ط150 -144ص.
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( )54داَع ايبٝإ وت تأ ٌٜٚايكطهٕ  ,ستُس بٔ دطٜط ايڀدل , ٟحتكٝل ألتس
ستُس ؾانط٪َ ,غػ ١ايطغاي ,١يت ٖ1420 ,1ذ.527/2 ,
( )55غٛض ٠ايهٗف – اٯ.18 ١ٜ
( )56وت ًت ٍ٬ايكطهٕ – غٝس قڀب .56/5 ,
( )57غٛض ٠ايٓٛض – اٯ.37 ١ٜ
( )58تفػرل ايڀدل.194/19 – ٟ
( )59غٛض ٠ايكًِ – اٯ.43 -42 ١ٜ
( )61تفػرل ايڀدل.625/23 – ٟ
( )61غٛض ٠ايٓاظعات – اٯ.9 ١ٜ
( )62وت ًت ٍ٬ايكطهٕ – غٝس قڀب .442/7
( )63ز ٌ٥٫ايٓب , ٠ٛيًبٗٝك , ٞزاض ايفهط برلٚت .213/1 ,
( )64قشٝض ايبداض.182/1 ,ٟ
( )65لتض ايباض ٟؾطح قشٝض ايبداض٫ ,ٟبٔ سذط  ,زاض انتعطل - ١برلٚت,
ٖ1379ذ.450/10 ,
( )66ؾطح قشٝض ايبداض٫ ٟبٔ بڀاٍَ ,هتب ١ايطؾس – ايػعٛزٖ1423 ,١ٜذ ,
يت.227/9 , 2
( )67غٌٗ بٔ غعس بٔ َايو بٔ خايس بٔ ثعًب ١بٔ ساضث ١بٔ عُط ٚبٔ ارتعضز بٔ
غاعس ٠ا٭ْكاض ٟايػاعسَ َٔ ٟؿاٖرل ايكشابٜ , ١كاٍ نإ ازل٘ سعْاڄ
لغرل ٙايٓيب  ٖٛٚ ,هخط َٔ َات بانتس َٔ ١ٜٓايكشابَ ١ات غٖٓ 91 ١ذ ٚقٌٝ
غٖٓ88 ١ذ ( .اٱقاب.)200/3 ١
( )68قشٝض ايبداض.2237/5 ٟ
( )69لتض ايبٳاضڇ – ٟز  10م .436
( )71قشٝض ايبٴدٳاض.2385/5 ,ٟ
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( )71لٝ

ايكسٜط ,عبس ايطٚ٩ف انتٓا ,ٟٚانتهتب ١ايتذاض ١ٜايهدلَ -٣كط,

يتٖ1356 ,1ذ .172/2
( )72ايذلغٝب ٚايذلٖٝب يًُٓصض ,ٟزاض ايهتب ايعًُ ١ٝبرلٚتٖ1417 ,ذ,
.123/4
( )73ايؿٿطٳاىڂ  :غرلٴ ايٓٻعٌڇ ٚ ,ادتُع ؾٴطٴى (اٌْتط :يػإ ايعطب َ 451/10از٠
ؾطى).
( )74أب ٛغٌٗ بطٜس ٠بٔ اذتكٝب بٔ عبس اهلل َٔ انتٗادط ٜٔا٭ٚيؽتٚ ,نتا أضاز
ايٓيب  زخ ٍٛانتس ١ٜٓقاٍ بطٜس ٫ : ٠تسخٌ انتس ١ٜٓإَٚ ٫عو يٛا ,٤ثِ لتٌ
عُاَت٘ ٚؾسٖا وت ضَض َٚؿ ٢بؽت ٜس ٟايٓيب  ّٜٛ قس َ٘ٚانتس ..١ٜٓاْتكٌ إؾت
ايبكطٚ ٠أقاّ بٗا ظَاْاڄ ..ثِ خطز َٓٗا إؾت َط ٚلاغتٛطٓٗا وت إَاضٜ ٠عٜس بٔ
َعا ١ٜٚبٔ أب ٢غفٝإ إؾت إٔ َات ٚبٗا قدل( .ٙغرل أع ّ٬ايٓب ,٤٬يًصٖيب,
َ٪غػ ١ايطغاي – ١برلٚت ,يت ٖ1413 ,9ذ.)469/2 ,
( )75ايذلغٝب ٚايذلٖٝب.123/4 ,
( )67أب ٛبهطٖ 52 -( ٠ذ) ْٖ ٛفٝع بٔ اذتځاضڇخ بٔ نًس .٠قشاب َٔ ,ٞأٌٖ
ايڀا٥ف ٖٛٚ ,هتٔ غًبت عً ٘ٝنٓٝت٘ ,تٛوت بايبكطٚ ,٠إفتا ق ٌٝي٘( :أبٛ
بهط ; )٠٭ْ٘ تسيډ ٢ببهط َٔ ٠سكٔ ايڀا٥ف إؾت ايٓيب  ٖٛٚ .هتٔ اعتعٍ
ايفتٓ ١أٜاّ :ادتٌُ ٚقفؽت( .أغس ايغاب٫ ١بٔ ا٭ثرل ادتعض.)1007/1 ,ٟ

( )77قشٝض ايبداضٚ ,939/2 ,ٟاٌْتط :قشٝض َػًِ.91/1 ,
( )78نفتټ ايؿ٤ٞٳ أنفت٘ نفتاڄ إشا نُُت٘ إؾت ْفػوٚ ,وت اذتسٜحْ " :ٴٗٓٝا
إٔ ْهفت ايجٝاب وت ايك " ٠٬أْ ٟهُٗا ٚصتُعٗا َٔ اْ٫تؿاض ٜطٜس كتع
ايجٛب بايٝس ٜٔعٓس ايطنٚ ٛايػذٛز( .يػإ ايعطب َ , 80/2از ٠نفت).
( )79قشٝض ايبداض.280/1 ,ٟ
( )81قشٝض ايبداضٚ .439/1 ,ٟاٌْتط :قشٝض َػًِ.636/2 ,
( )81قشٝض ايبداضٚ .432/1 ,ٟاٌْتط :قشٝض َػًِ.640/2 ,
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( )82أّ َعبس ارتعاعٝٻ ٖٞ : ١عاته ١بٓت خايس بٔ َٓكص بٔ ضبٝعٚ , ١ناْت
اَطأ ٠بطظ ٠دًس ٠تػكٚ ٢تڀعِ بفٓا ٤ايهعبَ ,١طٻ عًٗٝا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًډِ َٚٳٔ َع٘  ِٖٚوت ططٜكِٗ إؾت انتسٚ ,١ٜٓقكتٗا َعِٗ َؿٗٛض.٠
(اٱقاب ١وت َعطل ١ايكشاب )١ايكػِ ايجأَ م .305

انتكازض ٚانتطادع:
ايكطهٕ ايهطِٜ
ز ٌ٥٫اٱعذاظيعبسايكازضادتطداْ,ٞزاضايهتاب ايعطب–ٞبرلٚت,يت,1
.ّ1995
غطٜب اذتسٜح ٫بٔ قتٝبَ,١ڀبع١ايعاْ–ٞبغساز,يتٖ1397,1ذ.
ايب٬غ١ايكطهْ١ٝوت ايتكٜٛطباٱؾاضٚ ٠اذتطن١ادتػُٝٻ,١يًسنتٛضعبساهلل
ٖٓساَ,ٟٚڀبع١ا٭َاَْ – ١كط,يت.ّ1995 ,1
ايبٝإ ٚايتبٝؽت,يًذاسٍت,حتكٝل :احملاَٝفٛظٜعڀ,ٟٛزاضقعب –
برلٚت,ايڀبع١ا٭ٚؾت.ّ1968 ,
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ايهاٌَ وت ايًغٚ ١ا٭زب يًُدلٿز (أب ٞايعباؽ ستُسبٔ ٜعٜس) يت
,3زاضايفهطايعطب – ٞايكاٖطٖ1417 ,٠ذ .ّ1997 -
ارتكا٥ل ٭ب ٞايفتض عجُإ بٔ دي,حتكٝل ستُسعً ٞايٓذاض,عامل ايهتب
برلٚت.
غطايفكاس٫١بٔ غٓإ ارتفاد,ٞزاضايهتب ايعًُ - ١ٝبرلٚت,
ٖ1402ذ.ّ1982 /

تفػرلايهؿاف يًعشتؿط,ٟحتكٝل
عبسايطظاقانتٗس,ٟزاضإسٝا٤ايذلاخ ايعطب – ٞبرلٚت.
زٜٛإ يبٝسبٔ ضبٝع١ايعاَط,ٟزاضقازض,برلٚت.
ايتشطٜطٚايتٜٓٛط,حملُسايڀاٖطبٔ عاؾٛض,زاضغشٓ ٕٛيًٓؿط -تْٛؼ,
.ّ1997
وت ًت ٍ٬ايكطهٕ,غٝسقڀب.
ادتاَع ٭سهاّ ايكطهٕ,يًكططيب (أب ٞعبساهلل ستُسبٔ
ألتس),طبع١زاضعانتايهتب,ايطٜا ٖ1423 ,ذ.ّ2003 /
قشٝشايبداض,ٟايبداض( ٟستُسبٓإزلاع,)ٌٝيت ,3زاضابٓهجرل-

برلٚتٖ1407 ,ذ..ّ1987 ,
تفػرلايفدطايطاظَ( ٟفاتٝض ايغٝب) ,زاضايهتب ايعًُ ١ٝبرلٚت,يت,1
ٖ1421ذ.100/4 ,
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داَع ايبٝإ وت ٜتأ ٌٜٚايكطهٕ,ستُسبٔ دطٜطايڀدل,ٟحتكٝل
ألتسستُسؾانط٪َ,غػ١ايطغاي,١يت ٖ1420 ,1ذ.
ز ٌ٥٫ايٓب,٠ٛيًبٗٝك,ٞزاضايفهطبرلٚت.
لتض ايباض ٟؾطح قشٝض ايبداض٫,ٟبٔ سذط,زاضانتعطل - ١برلٚت,
ٖ1379ذ.
ؾطح قشٝض ايبداض٫ ٟبٔ بڀاٍَ,هتب١ايطؾس – ايػعٛزٖ1423 ,١ٜذ.
لٝهايكسٜط,عبسايطٚ٩لانتٓا,ٟٚانتهتب١ايتذاض١ٜايهدلَ -٣كط,يت,1
ٖ1356ذ.
.ايذلغٝب ٚايذلٖٝب يًُٓصض,ٟزاضايهتب ايعًُ ١ٝبرلٚتٖ1417 ,ذ
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بػِ اهلل ايطلتٔ ايطسِٝ

زٚض سط ١ٜايطأ ٟوت ايٛسس ٠ايفهط ١ٜيًشطنات اٱغ١َٝ٬

ز .إبطاٖ ِٝايكازم غامل
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بػِ اهلل ايطلتٔ ايطسِٝ
زٚض سط ١ٜايطأ ٟوت ايٛسس ٠ايفهط ١ٜيًشطنات اٱغ١َٝ٬
انتبشح ا٭ :ٍٚخڀ ١ايبشح

انتكسَ-: ١
اذتُس هلل ضب ايعانتؽت ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢خامت ايٓبٝؽت ٚعً ٢اي٘ ٚقشب٘
 َٔٚاٖتس ٣بٗس ٜ٘إؾت  ّٜٛايس.ٜٔ
يكس نإ ايتشطٜط دٖٛط ضغاي ١اٱغٚ ّ٬ستٛض عكا٥سٚ ٙؾطا٥ع٘ لهإ
اٱقتإ اٱغٚ َٞ٬غ ١ًٝايتشطٜط ايهدل ٣يًعكٌ ٚايٛدسإ ٚايهُرل ٚاٱضاز ٠حتطٜطا
ؾاَ َٔ ٬نال ١ايهغٛيت ٚا٭ٖٚاّ ٚايتهًٚ .ٌٝأساطٗا بايهُاْات ايهال ١ٝلًٝؼ
٭سس إٔ ٜهطٖ٘ عًَ ٢اٜ ٫طٜس ٚدٌ َٔ قاٍ٫ ):ځ إڇنڃطٳاٙٳ لٹ ٞٱيسٿٜٔڇ قځس تٻبٳ ٻٔٝٳ ٱيطټؾٵسٴ َٹٔٳ
ػوځ بٹٱيڃعٴطٵٚٳ٠ٹ ٱيڃ ٴٛثٵكځ٫ ٰ٢ځ ٱْ ٹفكٳاّٳ
ٱيڃغٳٞٿ لځ ٳُٔٵ ٳٜهڃفڂطٵ بٹٱيڀډاغڂٛتٹ ٳٜٚٵ٪ٵَٹٔ بٹٱيًډ٘ٹ لځكځسٹ ٱغٵ ٳتُٵ ٳ
غُٹٝعٷ عٳًٹِٝٷ ) غٛض ٠ايبكط ٠اٯ)1(.)256(١ٜ
يځٗٳا ٚٳٱيًډ٘ٴ ٳ
ٚعً ٢ايطغِ َٔ ؾٖ ٛٝص ٙانتفاٖ ِٝيس ٣انتػًُؽت ٚايكاُ٥ؽت عً ٢اذتطنات
اٱغ ١َٝ٬خاق ١صتس إٔ ا٫غتبساز بأْٛاع٘ انتدتًف ١ايػٝاغٚ ٞايذلب ٟٛقس أز ٣إؾت
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اضتػاض ٖص ٙاذتط ١ٜوت ايطأٚ ٟايتعبرل ٚايفهط ٚعط

انتجٌ ا٭عً ٢ايص ٟتٓؿسٙ

اذتطنات ْفػٗا .
ْٚتٝذ ١شلصا ا٫ضتػاض ؾا ايتٓاسط ٚايتسابط ٚايت٬عٔ بؽت ألطاز اذتطن١
ايٛاسس ٠شاتٗا ٚبؽت أْكاض اذتطنات اٱغ ١َٝ٬ا٭خط ٣ستٚ ٢قًت َطسً ١انتفاقً١
ٚتؿٌتت نجرل َٔ اذتطنات ,لٌتٗطت ادتُاعات انتتڀطلٚ ١اضتطلت ضت ٛايتهفرل
َٚاضغت

أيٛإ ايعسا ٠ٚبًغت سس ايتكتٌٝ

ٚايتٓه ٌٝبطقٝفاتٗا َٔ اذتطنات

ا٫غ ١َٝ٬ا٭خط. ٣
يكس ععت نجرل َٔ اذتطنات ٖصا ايتفًت ٚايغًٚ ٛارتطٚز إؾت عسّ ايهبىت
ايذلبٚ ٟٛاذتطنٚ ٞايفهط ٟهتا دعٌ أنجط اذتطنات تهٝل تهٝٝكا ؾسٜسا عً٢
اذتط ١ٜوت ايذلب ١ٝايفهط ١ٜبككط ايته ٜٔٛلٗٝا عً ٢ايً ٕٛايٛاسس َٔ انتاز ٠ايٓك١ٝ
ايتك ١ٝنُا نٝكت عً ٢اذتط ١ٜوت ايذلب ١ٝاذتطن ١ٝنُاْا يْ٬هبايت ٚايڀاع١
ٚاْ٫كٝاز ست ٢تتَ ّ٤٬ع ايغا ١ٜادتٗاز. ١ٜ
يكس ناْت ستكًٖ ١صا ايتهٝٝل وت سط ١ٜايطأ ٟزاخٌ اذتطنات اٱغ١َٝ٬
ايغًٚ ٛايتڀطف ًٚتٗٛض اضتطالات وت انتػاض ايسعٚ ٣ٛـتطز عً ٢ارتىت ايتٌٓتٚ ُٞٝا٫جتاٙ
ارتڀ ٞوت ايسع ٠ٛهتا ؾ ٙٛقٛض ٠اذتطنات اٱغٚ ١َٝ٬أعڀَ ٢از ٠غا٥غ ١يٮعسا٤
ٜذلبك ٕٛعٔ ططٜكٗا يهطب تًو اذتطنات ٚاْ٫كها

عًٗٝاَٚ .ا اذتطن ١وت

ألغاْػتإ إَ ٫جا ٫يصيو.
ٜتٓا ٍٚايباسح وت ٖص ٙايسضاغ ١تككٌَ ٢تاٖط ايفطقْٚ ١تا٥ر ا٫غتبساز يًشذط
عٔ سط ١ٜايطأٚ ٟعتا ٍٚإٔ ٜطغِ قٛضٜ ٠بؽت لٗٝا نٝف قتهٔ إٔ ته ٕٛسط ١ٜايطأٟ

427

عاَ ٬لاع ٬وت ايٛسس ٠ايفهط ١ٜيًشطنات اٱغ ١َٝ٬لتفه ٞإؾت ٚسس ٠وت نال١
ابا٫ت ايجكالٚ ١ٝانتصٖبٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝاذتطن ١ايذلب.١ٜٛ

َؿهً ١ايسضاغ-: ١
ْتٝذ ١نتا قتط ب٘ عانتٓا اٱغ َٔ َٞ٬لطق ١بؽت اذتطنات اٱغ ١َٝ٬وت ب٬ز
ايعامل ا٫غٚ ٢َ٬ايتسابط ٚايت٬عٔ ايصٚ ٟقٌ إؾت َطسً ١ايٌٓتط يٰخط ٜٔبَٓٔ ٛ
ا٫ضتٝاب ٚاٱزاْٚ ١ا٫تٗاّ وت ايكٝاّ ؿتٗاّ اذتطنات اٱغ ١َٝ٬صتس أْفػٓا َسلٛعؽت
إؾت ايبشح عٔ أغباب ٖص ٙايفطق ١اييت ٚقًت سس ايفتٓ٘ وت اذتطن ١ايٛاسس ٠يصاتٗا
َٚع غرلٖا َٔ اذتطنات اٱغ ١َٝ٬ا٭خطٖٓ َٔٚ .٣ا لإ ايتػا ٍ٩ايطٝ٥ػ-: ٖٛ ٞ
َا ايػبب وت ٖص ٙايفطق ١بؽت اذتطنات اٱغٚ ١َٝ٬نتاب اهلل بؽت ًتٗطاِْٗٝ
ٜسع ٛإؾت ايٛسسَ ٠ككسا نطٚضٜا َٔ َكاقس ايس ٜٔ؟
ٚيٲداب ١عٔ غ٪اٍ ايسضاغ ١ايطٝ٥ػٜٓ ٞبغ ٞاٱداب ١عٔ ا٭غ ١ً٦ايفطع ١ٝايتاي:١ٝ
َ -1ا َفٗ ّٛايٛسس ٠ايفهطَٚ ١ٜاٖ ٛعاًَٗا.
َ -2اٖ ٢أضنإ ايٛسس ٠ايفهط. ١ٜ
َ -3اٌَٖ ٢تاٖط ايفطق ١وت اذتطنات اٱغ. ١َٝ٬
َ -4ازٚض سط ١ٜايطأ ٟوت ايٛسس ٠ايفهط ١ٜيًشطنات اٱغ.١َٝ٬

أُٖ ١ٝايسضاغ-:١
تدلظ أُٖ ١ٝايسضاغ ١لُٝا -: ًٜٞ
 -1ايعكط ايصٜ ٟعٝؿ٘ ايعامل ا٫غ ٢َ٬عاَٚ ١ايعطب ٞخاق ٖٛ ١عكط
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اذتطٚ ١ٜاْٗٝاض ا٭ٌْتُ ١ايسنتاتٛض ١ٜاييت سهُت عكٛزا َٔ ايعَإ ناْت دامث١
عً ٢قسض اذتطنات اٱغٖٓ َٔٚ ١َٝ٬ا ْط ٣أُٖ ١ٝإدطاَ ٤جٌ ٖص ٙايسضاغ ١يٓتعطف
عً ٢زٚض سط ١ٜايطأَٚ ٟس ٣اغتغ٬شلا وت تٛسٝس اذتطنات اٱغ ١َٝ٬ست ٢ت٪ز٣
زٚضٖا َٗٚاَٗا انتٓٛيت بٗا .
َ -2عادت ١ايككٛض وت اذتطنات اٱغ ١َٝ٬يتشكٝل ايٛسس ٠وت شاتٗا َٚع
غرلٖا.
-3

َعطلٚ ١نع ا٭َ ١اٱغ ١َٝ٬وت عكط ا٫تكا٫ت ايت ٢غكڀت ل٘ٝ

اذتٛادع ادتغطال ١ٝلأقبض ايعامل عباض ٠عٔ قط ١ٜأَ ٚسٚ ١ٜٓاسس.٠
 -4تأٖ ٌٝاذتطنات اٱغ ١َٝ٬يتتُهٔ َٔ اشل ١ُٓٝعًَ ٢طانع ايك ٣ٛاييت
تأًٖٗا يًكٝاّ بطغايتٗا َٛادٗ ١يًعسَٚ ٚػاٜط ٠يًتعبرل ا٫ظتاب ٞعً ٢ا٭قٌ.
 -5ستاٚي ١إظتاز ايُٓٛشز ادتٝس يًشطن ١اٱغ.١َٝ٬
أٖساف ايسضاغ-:١
تػع ٢ايسضاغ ١يتشكٝل ا٭ٖساف اٯت-: ١ٝ
 -1إبطاظ زٚض سط ١ٜايطأ ٟوت حتكٝل أضنإ ايٛسس ٠ايفهط ١ٜيًشطنات
اٱغ.١َٝ٬
 -2تٛنٝض ٌَتاٖط ايفطق ١وت اذتطنات اٱغٚ ١َٝ٬أغبابٗا يهْ ٞتذٓبٗا .
 -3ايتٛقٌ إؾت بع

ايتٛقٝات ٚانتكذلسات اييت قتهٔ إٔ تػِٗ وت ٚسس٠

ا٭َٚ ١سطناتٗا اٱغ. ١َٝ٬

َٓٗر ايسضاغ-: ١
ٜػتدسّ ايباسح وت زضاغت٘ َٓٗر حتً ٌٝاحملت ٣ٛايهٝف ٞنتفٗ ّٛسط ١ٜايطأٟ
٫غتد٬م ًَتك ٢يًٛسسَٚ ٠عطلَ ١س ٣تڀبٝك٘ وت ٚسس ٠اذتطنات اٱغ. ١َٝ٬
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َكڀًشات ايسضاغ:١
اذتط-:١ٜ
يغ :١تعٓ ٢ا٫ختٝاض انتػتٓرل ,ايعاضف ايٛاع.ٞ
اقڀ٬سا ٖٞ :ايعٌُ ايص ٟتتهض َٓڀًكات٘ ٚأٖسال٘ ٜٚكسض عٔ شات
ايؿدل ٚعٔ قٛا ٙايعكًٚ ١ٝايٓفػ ١ٝايٓانذ ١انتتهاًَٜٚ ١بڀٌ ل ٘ٝتأثرل
اذتادٚ ١ايعازٚ ٠تطزٜس َك٫ٛت اٯخطٜٔ

ٚتأثرلِٖ

ٚإعتا٤اتِٗ خٍ٬

ا٭سهاّ ا٭غاغ ١ٝعٔ ارترل أ ٚايؿط .)2(.

انتجٌ ا٭عً-:٢
فتٛشز اذتٝا ٠انتعٓٚ ١ٜٛانتاز ١ٜاييت ٜطاز يٲْػإ انتػًِ إٔ عتٝاٖا ٚيٮَ١
انتػًُ ١إٔ تعٝـ طبكا شلا وت ن ٤ٛع٬قات نٌ َُٓٗا بارتايل ٚايهٚ ٕٛاٱْػإ
ٚاذتٝاٚ ٠اٯخط.)3(. ٠
ا٭َ-:١
يغَ :١عًِ ارترل ايصٜ ٟكتس ٟب٘  ّ٪ٜٚايٓاؽ (.)4
اقڀ٬سا :ايهٝإ ادتُاع ٞايصٜ ٟذلنع وت ـتاغه٘ إؾت عكٝس٠
إقتاْ ١ٝؾاًََ ١كسضٖا ضباْٚ ٞزتاشلا نال ١أٚد٘ اذتٝا ٠ايسْٝا وت ٌَٓتٛض
هتتس ٜكٌ بؽت اذتٝا ٠ايسْٝا ٚاٯخطًٜ ٫ ٠غ ٢بايفٛاقٌ بؽت أبعازٖا ٫ٚ
زتا٫تٗا.)5(.

اذتطن ١اٱغ-:١َٝ٬
سطن ١دٗاز ١ٜقاَت َٔ ادٌ تغٝرل ايٛاقع ادتاًٖٚ ٞإقاَ ١ايٌٓتاّ
اٱغ.)6( َٞ٬
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ايسضاغات ايػابك-: ١
ايسضاغ ١ا٭ٚؾت :زضاغ ١ز.عبس ابٝس ايٓذاض
بعٓٛإ زٚض سط ١ٜايطأ ٟوت ايٛسس ٠ايفهط ١ٜيٮَ ١انتػًُ١
ٖسف إؾت تٛد ٘ٝسط ١ٜايطأ ٟوت كتٝع أضنإ ايٛسس ٠ايفهطٚ. ١ٜقس تٛقٌ إؾت
إٔ اذتٌ ٚانتدطز يٮَ ١انتػًُ َٔ ١ادٌ ٚسستٗا ٖ ٞسط ١ٜايطأ.ٟ

ايسضاغ ١ايجاْ :١ٝز.غًُٝإ ساَس التس
بعٓٛإ َػتكبٌ اذتطنات اٱغ١َٝ٬
ٖسف إؾت تٛد ٘ٝايتسابرل اييت اختصتٗا اذتطن ١اٱغ ١َٝ٬وت ايٛق ٍٛإؾت
ايػًڀٚ ١ايتشسٜات اييت ٚادٗتٗا بايساخٌ ٚارتاضزٚ.اْتكاشلا َٔ ايعػهط ١ٜايكابه ١إؾت
بػىت ايػًڀٚ ١إؾطاى ايك ٣ٛايػٝاغ ١ٝا٭خط ٣وت ايعًُ ١ٝايػٝاغ . ١ٝتٛقٌ إؾت

ايتٛقٝات اٯت: ١ٝ
-1

ايٛع ٞبايصات

-2

ايتعاٌَ ٚايتشسٜات اييت ٜفطنٗا ايٌٓتاّ ايسٚي ٞادتسٜس

-3

ايتعاٌَ ٚحتسٜات ا٭ٌْتُ ١اذتانُ ١وت ايس ٍٚا٫غ.١َٝ٬

ايسضاغ ١ايجايج :١ز.ق٬ح ايكاٟٚ
بعٓٛإ ايجٛابت ٚانتتغرلات وت َػرل ٠ايعٌُ ا٫غ٢َ٬
ٖسف إؾت بٝإ ايجابت ٚانتتغرلٚ .زعا إؾت ا٫تفام عً ٢ايجٛابت ٚاْ٫ڀ٬م َٓٗا
ٚايتعاٌَ َع انتتغرلات عً ٢إْٗا َػا ٌ٥ادتٗاز ٚتجط ٣ايعٌُ ا٫غٚ ٢َ٬ا٫خت٬ف لٗٝا
ٜكبض زتا ٫يًتدكل ٚايتهاٌَ .
ٚسصض َٔ ايتعسز ايصْ ٟؿأ عٓ٘ ايتهاضب وت انتٛاقف ايػٝاغٚ ١ٝادتٗازٚ ١ٜايصٟ
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٪ٜز ٣إؾت ايتعكب ٜٚفكس عً ٢أغاغ٘ ايٚ ٤٫ٛايدلا.٤
اتفكت ايسضاغَ ١ع ايسضاغات ايػابك ١وت انتٓٗر ايٛقف ٞايتشًٚ ًٞٝإ
اذتطنات اٱغ ١َٝ٬تٛاد٘ حتسٜات ٚإ ايتشسٜات حتتاز إؾت ٚعٚ ٢لهط .
اتفكت ايسضاغَ ١ع زضاغ ١عبس ابٝس ايٓذاض وت انتٓٗذٚ ١ٝايتشًٚ ٌٝايتعًٌٝ
ٚاذتهِ ٚإ سط ١ٜايطأ ٖٞ ٟانتدطز .
اْفطزت ايسضاغ ١بايتشًٚٚ ٌٝنع فتٛشز ٚسً ٍٛيتًو انتؿه٬ت ,مل تٓشكط وت
ايتك ِٝٝبٌ تعست٘ إؾت ايتكٚٚ ِٜٛنع ايتٛقٝات احملكك ١يصيو.
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انتبشح ايجاْ :٢ايٛسس ٠ايفهطٚ ١ٜعاًَٗا
انتڀًب ا٭َ -:ٍٚفٗ ّٛايٛسس ٠ايفهط١ٜ
تتأغؼ ايٛسس ٠ايفهط ١ٜعًَ ٢فٗ ّٛايفهط
ايفهط يغٜ ١عٓ ٢أعُاٍ ايٌٓتط أ ٚارتاطط وت ايؿ( ٧ابٔ ٌَٓتٛض َ -از ٠لهط
)
ٚايتفهط ٖ ٛأعُاٍ ايصٖٔ وت هٜات اهلل يًٛق ٍٛإؾت سكٝكٚ ١دٛزٚ ٙقفات٘ قاٍ
دُٵطڇ ٚٳا ڃيُٳ ٵٝػٹطڇ ڂقٌٵ لٹ ٝڇُٗٳا ڇإثٵِٷ نځبٹرلٷ ٚٳ ٳَٓٳالٹعٴ يٹًٓٳٸاؽڇ ٚٳڇإ ٵثُٴ ٴُٗٳا أځنڃبٳطٴ
ػأځي ٛٳْوځ ٳعٔڇ ايڃ ٳ
تعاؾت { :ٳ ٜٵ
ػأځي ٛٳْوځ َٳاشٳا ٴٜٓٵفٹكڂٕٛٳ ڂقٌڇ ايڃعٳ ڃفٛٳ نځ ٳص ٹيوځ ٜٴبٳ ٸٝٹٔٴ ايًځٸ٘ٴ ځيهڂِٴ اٯٜاتٹ يځعٳٸًځهڂِٵ
ٹَٔٵ ْٳفڃعٹ ڇُٗٳا ٳ ٚٳ ٜٵ
تٳتٳ ځفهځٸطٴٕٚٳ }غٛض ٠ايبكط)219( ٠
ٚأعُاٍ ايصٖٔ َٔ باب ايهٝف ١ٝيتشكَ ٌٝعطلٚ ١يٝؼ َٔ باب ايكٛض ٚانتعاضف (.)7
اغتعٌُ اٱغ َٕٛٝ٬ايفهط وت انتعٓ ٢ايهٝف ٞانتتُجٌ وت سطن ١ايصٖٔ
يْ٬تكاٍ َٔ انتعً ّٛإؾت ابٗ.ٍٛ
َٚعٓ ٢ايفهط اقڀ٬سا :تطتٝب أَٛض َعً ١َٛيت٪ز ٟإؾت زتٗٚ .)8( ٍٛانتككٛز
ب٘ وت ٖصا ايبشح انتٓٗر ايصٜ ٟػًه٘ ايعكٌ يًٛق ٍٛإؾت انتعطل.١
 َٔٚثِ لإٕ ايفهط ا٫غٜ ٢َ٬عٓ ٢انتٓٗر ايصٜ ٟفهط ب٘ انتػًُ ٕٛأٜٓ ٚبغ ٞإٔ
ٜفهطٚا ب٘ يٝؼ ايؿا٥ع اي َٔ ّٛٝاْ٘ انتبازٚ ٨ايتعاي ِٝاييت دا ٤بٗا اٱغٚ .ّ٬ايٛسس٠
ايفهط ١ٜبؽت زتُٛع َٔ ١ايٓاؽ تعٓ ٢اؾذلانِٗ وت ططٜك ١ايٌٓتط ايعكً ٞتٝح جتُع
ب ِٗٓٝخكا٥ل ٚقفات َٛسس ٠وت شيوٚ .عً ٘ٝلإ ايٛسس ٠ايفهط ١ٜيًُػًُؽت تعٓ٢
اؾذلاى انتػًُؽت وت ا٭غؼ انتٓٗذ ١ٝايهدل ٣يًٌٓتط ايعكً ٞوت ؾ ٕٛ٦ايهٚ ٕٛاذتٝا٠
يًٛق ٍٛإؾت اذتكٝك ١اييت ٜبٓ ٕٛعًٗٝا ع٬قاتِٗ بايهٌٜٓٚ ٕٛتُ ٕٛبٗا ؾ ٕٚ٪اذتٝا ٠وت
إطاض َٔ تعاي ِٝايس ٜٔايص ٟكتعِٗ وت اَٚ ١اسس. ٠

انتڀًب ايجاْ -:ٞعاٌَ ايٛسس ٠ايفهط١ٜ
غتهع ايتؿه ٌٝانتٓٗذ ٞيًعكٌ وت غع ٘ٝيًُعطل ١ايٌٓتطٚ ١ٜايعًُ ١ٝيًُشت٣ٛ
اٜ٫سٜٛدت ٢ايص ٟتتٛلط عً ٘ٝاٱْػإ (ٚ)9عً ٘ٝلإ ايفهط اٜ٫سٚيٛد ٖٛ ٢ايصٜ ٟؿهٌ
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َٓٗذ ١ٝايفهط .يصا ختتًف ا٭َِ وت َٓاٖذٗا باخت٬ف قٓاعاتٗا اٜ٫سٚيٛد.١ٝ
إٔ لهط اٱْػإ ٚقًب٘ أق ٣ٛعٓكط ٜٔدٖٛطٜؽت أغاغٝؽت هتٝع ٜٔيهٝاْ٘ َٚا
ٜٓعكس لٗٝا ٜه ٕٛي٘ لعٌ ق ٣ٛدس وت تٛيٝس عٛاطف اٱقباٍ ٚايٓفٛض ٚاذتب ٚايهطاٖ١ٝ
ٚل ٢تٛدٖ ٘ٝص ٙايعٛاطف ٚحتطٜهٗا ؾڀط ْؿاطات ايػًٛى(.)10
ٚايٛسس ٠ايفهط ١ٜا٫عتكاز ١ٜتؿتٌُ عً ٢عًِ ٜكٝي َكذلٕ بإشعإ قًيب ٚتػًِٝ
ناٌَ ٚعاطفَٓ ١كاز ٠يًفهطَ ,جرل ٠يٲضازٖٚ ٠صا ٖ ٛاٱقتإ َا ٚقط وت ايكًب ٚقسق٘
ايعٌُ ٚ.ايص ٖٛ ٟأغاؽ عكٝس ٠انتػًِ.
ٚعٓاقط ا٭َ ١انتػًُ ١أٜا ناْت كتاعات أ ٚألطاز جتُع ب ِٗٓٝايعكٝس٠
اٱغ ١َٝ٬عً ٢تكٛض َٛسس يًٛدٛز ٚايهٚ ٕٛانتكرل ٖٚص ٙايعكٝس ٠انتٛسس ٠يًُػًُؽت
اٜسٚيٛدٝا ٖ ٞانتٛسس ٠أٜها يعكٛشلِ بتؿهًٗٝا عً ٢خكاٍ َٓٗذ ١ٝوت ايٌٓتط انتعطوت .
يصا لٗ ٞعاٌَ ايٛسس ٠ايفهط ١ٜايصٚ ٟسس ايفهط ا٫غ ٢َ٬عً ٢خكاٍ
َٓٗذ ١ٝـتجٌ أضنإ ايٛسس ٠ايفهط ١ٜبؽت انتػًُؽت ٚ.بكسض َا تهٖ ٕٛص ٙارتكاٍ
َؿذلن ١ب ِٗٓٝبكسض َا حتكل ايٛسس ٠ايفهط ١ٜبٚ ِٗٓٝايعهؼ قشٝض.
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انتبشح ايجايح -:أضنإ ايٛسس ٠ايفهط١ٜ
إ عُل ا٫يتعاّ بايعكٝس ٠اٱغ ٖٛ ١َٝ٬ايعاٌَ ا٭ندل وت حتكٝل ايتٛسس
ايفهط َٔٚ ٟأِٖ أضنإ ايٛسس ٠اييت تٓؿٗ٦ا ايعكٝس-: ٖٞ ٠

انتڀًب ا٭ -:ٍٚسل ٍٛايٌٓتط
 ٢ٖٚتعٓ ٢تٛد٘ ايعكٌ وت تح ايكهاٜا تٛدٗا ؾاَٜ ٬تٓاٚشلا َٔ كتٝع
دٛاْبٗاٚ ,اغتذُا نٌ َاي٘ ع٬ق ,١ثِ تكك ٢انتعڀٝات وت َٛن ٛايبشحٖ .صٙ
انتٓٗذ ١ٝايؿُٛي ١ٝتٓرل ايػب ٌٝوت نؿف اذتكٝكٚ ١ل ٢ايعكٝس ٠اٱغ .١َٝ٬ايتعايِٝ
اٱغ ١َٝ٬ؾاًَ ١نتا ٖ ٛنا ٔ٥وت سكٝك ١ايٛدٛز َٚآٜبغ ٢إٔ ٜه ٕٛوت سٝا ٠اٱْػإ.
ٚايكطإ ايهطٜٛ ِٜد٘ ايصٖٔ يًٌٓتط وت ايهٌْ ٕٛتطا ؾاَ َٔ ٬سٝح خًك٘ ٚسطنت٘
ٚتطنٝب٘ يًهؿف عٔ قٛاْ ٘ٓٝوت شات٘ ٚعٔ ز٫يت٘ عًَ ٢ا ٚضا َٔ ٙ٤سكٝك ١قاٍ تعاؾت
شلټ أځ ٳٚيځِٵ ٜٳهڃفٹ بٹ ٳط ٿبوځ ځأْٻ٘ٴ
غٓٴطڇٜٗڇِٵ هٜٳا ٹتٓٳا لٹ ٞاٯلځامڇ ٳٚلٹ ٞځأْٵ ڂفػٹٗڇِٵ سٳتٻٜ ٢ٳتٳبٳ ٻٔٝٳ يځٗٴِٵ ځأْٻ٘ٴ ايڃ ٳ
( ٳ
عٳًځ ٢نڂٌٿ ؾٳٞٵ٤ٺ ؾٳٗڇٝسٷ( غٛض ٠لكًت اٯ)11( .)53( ١ٜ
ٖ َٔٚصا ايؿُ ٍٛوت ايعكٝسٖٚ ٠صا ايتٛد٘ ايكطهْ ٞأ ٟايٌٓتط ايؿاٌَ وت ايعكً١ٝ
اٱغ ١َٝ٬قف َٔ ١سل ٍٛايٌٓتط ْكف عًٗٝا وت ايذلاخ ا٫غٚ ٢َ٬قس ٚقف خاق١ٝ
ايؿُٖ ٍٛص ٙخرل ٚقف طاف ندل ٣ظاز ٠سؽت بؽت إٔ انتػًُؽت تجٛا عٔ اذتكٝك ١وت
َػتٜٛات ٚدٛزٖا ا٭ضبع-: ١
 ايٛدٛز ايعٝي وت ايٛاقع. ايٛدٛز ايكٛض ٟوت ايصٖٔ. ايٛدٛز ايًفٌت ٞوت ايعباض.٠ ايٛدٛز ارتڀ ٢وت ايهتاب)12( .١ايؿُ ٍٛوت ايٌٓتط قفَٛ ١سس ٠بؽت ايٓاًتط .ٜٔبُٓٝا انتٓٗر ادتع ٞ٥غبب وت
ايفطقٚ ١يعٌ ايفطق ١اييت أسسثٗا ارتٛاضز باْؿكاقِٗ عٔ عً ٢بٔ أب ٢طايب نطّ اهلل
ٚدٗ٘ ناْت بػبب انتٓٗر ادتع ٞ٥ايص ٟاغتدسَ ٙٛوت لِٗ ايكطإ ايهط ِٜإش اختكطٚا
ل ٘ٝعًً ٢تٛاٖط ا٭يفاًت ٚاغفًٛا َكتهٝات ايفِٗ ٚايتڀبٝل لأز ٣بِٗ إؾت تهفرل
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انتدايفؽت شلِ َٔ انتػًُؽت ()13

انتڀًب ايجاْ -: ٞانت٪ايفٚ ١ايتٛسٝس
ٜككس بٗا تٛد٘ ايعكٌ وت ايبشح عٔ اذتل تٝح ٪ٜايف بؽت انتعڀٝات اييت
ٜتٛالط عًٗٝا ٚشيو بطز بعهٗا عً ٢بع

تػب ايتُاثٌ ٚايتؿاب٘ ثِ ٜٛسسٖا وت اطاض

َعٝاض ٜه ٕٛأغاغا نتبسأ ٚاسس تٓدطيت ل ٘ٝدٗٛز ايفِٗ ٚايتعًٚ ٌٝتٓبي عً ٢أغاغ٘
ايطٚ ٣٩اذتً.)14(. ٍٛ
ٖٚصا انتعٝاض انتٛسس ايص ٣تؿتٌُ عً ١ٝايعكٝس ٠اٱغٚ ١َٝ٬سس ٠وت انتٓؿأ ٚٚسس٠
وت اذتٝاٚٚ ٠سس ٠وت انتكرل َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜهٝف عكٌ انت َٔ٪بٗا عً ٢ضت َٔ ٛانت٪ايف١
ٚايتٛسٝس وت ايفِٗ ٚايتعًٚ ٌٝاذتهِ لٓٝدطيت نٌ َٔ ظتُعِٗ ٖصا انتٓٗر وت ايٛدٗ١
ٜٚتشطن ٕٛإؾت ايغا ١ٜوت حتكٝل اذتٝا. ٠
ٚقس ًتٗط شيو دًٝا وت ايعكٌ اذتهاض ٟا٫غ ٢َ٬عً ٢عٗس اظزٖاض .ٙلكس
اْػذِ ٖصا ايفعٌ بؽت انتػًُؽت َٔ أقك ٢ايب٬ز إؾت أزْاٖا ,لانتػًِ ٜػتٌٗ سٝات٘ وت
ايتعُرل با٭ْسيؼ عًُا أ ٚلٓا أ ٚقٓاع ١ثِ ٜٓڀًل إؾت َا ٚضا ٤ايٓٗط يٛٝاقٌ ٖٓاى َا بسأٙ
ز ٕٚإٔ ٜكاب بانڀطاب أ ٚإسبايت.
أَا اظزٚاد ١ٝانتعاٜرل وت ايتشًٚ ٌٝايغا ١ٜلٗ ٞتٛضخ ا٫نڀطاب ٚايتسابط ٚتفهٞ
إؾت ايفطق.١
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انتڀًب ايجايح -:ايٛاقع١ٝ
تعٓ ٢ايٛاقع ١ٝإٔ ٜتدص ايعكٌ وت سطنت٘ نتعطل ١اذتل َٓڀًكا َٔ ايٛاقع غٛا٤
نإ ٚاقعا نْٝٛا أْ ٚفػٝا أ ٚتاضغتٝا.
ٜٚكبض ايٛاقع ٖ ٛانتعڀ ٢ا٭غاغ ٞوت ايتشً ٌٝيًٛق ٍٛإؾت سكٝكَ ١اٖٛ
نا ٔ٥أ ٚتكسٜط َا ٜٓبغ ٞإٔ ٜهٚ ٕٛشيو عٔ ططٜل ا٭ت-: ٞ
 اْ٫تكاٍ َٔ ايٌتٛاٖط اذتػ ١ٝايه ١ْٝٛإؾت قٛاْٗٓٝا ٚغٓٓٗا ايهً ١ٝبڀطٜك١ايتذطٜب.
 أ ٚباْ٫تكاٍ َٔ اٯٜات ٚايؿٛاٖس انتاز ١ٜاؾت ز٫٫تٗا ايغٝب ١ٝوت ارتًل ٚايتسبط. أ ٚباْ٫تكاٍ َٔ ٚاقع اذتٝا ٠اٱْػاْ ١ٝايتاضغت ٞا ٢ْ٫إؾت تكسٜط َا ٜٓبغ ٞإٜٔهٚ َٔ ٕٛسس ٠ايك٬ح ٚايطاؾس.
ٚقس دا ٤ايكطإ َٛدٗا ايعكٌ وت غب ٌٝازضاى سكٝك ١ايغٝب ٚغٓٔ ايه ٕٛإؾت
غٓٴطڇٜٗڇِٵ هٜٳا ٹتٓٳا لٹ ٞاٯلځامڇ ٳٚلٹٞ
ٌَتاٖط ايڀبٝع ١انتازٚٚ ١ٜاقع ايٓفؼ اْ٫ػاْ ١ٝقاٍ تعاؾت ( ٳ
نٌٿ ؾٳٞٵ٤ٺ ؾٳٗڇٝسٷ) غٛض٠
شلټ أځ ٳٚيځِٵ ٳٜهڃفٹ بٹ ٳط ٿبوځ ځأْٻ٘ٴ عٳًځ ٢ڂ
ځأْٵ ڂفػٹٗڇِٵ سٳتٻٜ ٢ٳتٳبٳ ٻٔٝٳ يځٗٴِٵ ځأْٻ٘ٴ ايڃ ٳ
لكًت ( .)53قاٍ تعاؾت( ځألځًځِٵ ٳٜػٹرلٴٚا لٹ ٞا ڃيأځضٵ ڇ لځ ٳٓٝٵٌتڂطٴٚا نځٝٵفٳ نځإٳ عٳاقٹبٳ١ڂ ايډصٹٜٔٳ ٹَٔٵ
قځبٵًٹٗڇِٵ ً نځاْٴٛا أځنڃجٳطٳ ٹَٓٵٗٴِٵ ٚٳأځؾٳسٻ ڂقٛٻ٠ڄ ٚٳهثٳاضٶا لٹ ٞا ڃيأځضٵ ڇ ځلُٳا أځ ڃغٓٳ ً٢ٳعٓٵٗٴِٵ َٳا نځاْٴٛا
هػٹبٴٕٛٳ) غٛض ٠غالط()15(.)82
ٳ ٜڃ
ٚبٗصا ايتٛد ٘ٝايكطاْْ ٢ؿأت يس ٣انتػًُؽت خاق ١ٝوت ايفهط دعًت ايٛاقع
ايهٚ ْٞٛاْ٫ػآَْ ٢ڀًكِٗ يهٌ َعطل ١لٓؿأت َٔ شيو عً ّٛايڀبٝع ١اييت أمثطٖا
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انتٓٗر ايتذطٜيبْٚ ,ؿأت عً ّٛايٓفؼ َٔ ايٌٓتط يًٛاقع ايٓفػ ٞيٲْػإْٚ ,ؿأت عًّٛ
ا٭سهاّ ايفكٗ ١ٝتكسض َا ٜٓبغ ٞإٔ ٜه ٕٛباْ٫ڀ٬م هتا ٖ ٛنا َٔ ٔ٥سٝا ٠ايٓاؽ
َٔ أٚنا ٚأعطاف ٚعازات .
ٚبٓا ٤عً ٘ٝلإ ايٛاقع ١ٝعاٌَ ٚسس ٠لهط ١ٜبٗا ٜتِ ا٫ستهاّ اؾت ايٛاقع
انتٛنٛع ٢لتتٛسس انتعڀٝات بؽت ايٓاًتطٜٓ ٚ ٜٔفػض اباٍ ٚاغعا ي٬تفام وت ايٓتا٥ر
.
أَا انتٓٗر ايكٛض ٟنجرل َا ٜفه ٢إؾت تهاضب وت ايط ٣٩٭ْ٘ ٜٓڀًل َٔ
َعڀٝات الذلان ١ٝتساخًٗا ايصات اسٝاْا ٌٜٚتٗط وت ا ١َ٫اٱغ ١َٝ٬بؽت سؽت ٚاخط
كتاعات جتٓض بِٗ ايكٛضٚ ١ٜانتجاي ١ٝوت ايفهط لٝبج ٕٛض ٣٩وت اٱق٬ح تكفع لٛم
ٚاقع ايٓاؽ لتكبض ٌَتٗط قًل ٚانڀطاب وت ا٭َ.)16( ١

انتڀًب ايطابع -:ايٓكس١ٜ
ٜككس بٗا إٔ ٜػًو ايعكٌ وت سطنت٘ انتعطلَ ١ٝػًها ظتُع ل ٘ٝبؽت انتتكاب٬ت
َٔ اٯضاٜٚ ٤كابٌ بؽت ا٫ستُا٫ت انتدتًف ١ثِ قتشكٗا ٚغتتدلٖا عً ٢أغاؽ شيو ايتكابٌ.
ٖٚصا ايٓكس عاٌَ َِٗ وت تطؾٝس ايفهط يًٛق ٍٛإؾت اذتل .
ٚايكطإ ايهط ِٜوت عطن٘ يًعكٝس ٠اٱغٜ ١َٝ٬طب ٢ايعك ٍٛعً ٢قف ١ايٓكس١ٜ
لهجرل َا ٜكابٌ ايعكٝس ٠ايكشٝش ١بأنسازٖا قاٍ تعاؾت (ٚٳإڇشا قٹٌٝٳ يځٗٴِٴ اتٳٸبٹعٴٛا َا ځأْٵ ٳعٍٳ
ايًځٸ٘ٴ قايڂٛا ٳبٌٵ ْٳتٳٸبٹعٴ َا ٚٳدٳسٵْا عٳًځٝٵ٘ٹ هبا٤ٳْا أځ ٳ ٚځيٛٵ نإٳ ايؿٳٸٝٵڀإٴ ٜٳسٵعٴٖٛٴِٵ إڇؾت عٳصابٹ ايػٳٸعٹرلڇ
)غٛض ٠يكُإ اٯ)17(.)21( ١ٜ
ٖ َٔٚصا ايتٛد ٘ٝايكطاْ ٢تهْٛت يس ٣انتػًُؽت قٝغ َٔ ١انتكاضْٚ ١ايٓكس
اغتڀاعٛا اغتٝعاب عً ّٛا٭ٚاَ ٌ٥ا نإ َٓٗا َٛالل يعكٝستِٗ َٚا نإ شتايفا .ثِ
نطٚا عًٗٝا بايٓكس لكششٛا ايكشٝض ٚظٜفٛا ايعا٥ف .
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ٚسؽت عتسخ نٝل وت ا٭لل ايفهط ٟعٓس بع

ايف٦ات اٱغ ١َٝ٬ل ٬تتػع

عكٛشلِ إؾت اٯضا ٤انتدايف ١نتعتكساتِٗ لإ ايفهط ٜكبض عٓسِٖ خڀٝا (اجتاٚ ٙاسس )٫
ٜػتٛعب إ ٫ايطأ ٟايٛاسسٜ ٫ٚ .تكبٌ اٯخط ٖٚصا َا ٜػبب ايذلال

بؽت انتػًُؽت

لته ٕٛايفطقٚ ١ايتؿتت .
ٚيٝؼ ايتعكب انتصٖيب ايهٝل ايص ٟابتً ٢ب٘ انتػًُ ٕٛوت لذلات تاضغتِٗ
انتٓشسض – عً ٢ا٭خل – إٌَ ٫تٗطا َٔ ٌَتاٖط شيو نُا ٜ ٫عسّ ظَٓٓا ٖصا ؾ٦ٝا َٔ
شيو.

انتڀًب ارتاَؼ :انتٛنٛع١ٝ
ٜككس بٗا إٔ ٜتذطز ايعكٌ وت غع ٘ٝإؾت اذتكٝك َٔ ١ايعٛاٌَ ايصات ١ٝاييت تعڀٌ
لڀطت٘ انتًُٗ ١بايكٛاب ٜٚتعاٌَ َع َٛن ٛايٌٓتط نُعڀ ٢خاضدَ ٞػتكٌ.
 َٔٚهزاب ايكطإ ايهط ِٜزع ٠ٛايٓاؽ إؾت حتطٜط ايعك ٍٛعٓس ايٌٓتط َٔ ايعٛاٌَ
ايصاتٚ ١ٝاِٖ ٖص ٙايعٛاٌَ:
 عاٌَ اشل ٣ٛقاٍ تعاؾت (لځًځا تٳتٻبٹعٴٛا ايڃ ٳٗٛٳ ٰ٣ځإٔٵ تٳعٵ ٹسيڂٛا ً ٚٳ ڇإٕٵ تٳ ڃًٛٴٚا أځٚٵ تٴعٵ ڇطنٴٛالځ ڇإٕٻ ايًډ٘ٳ نځإٳ ٹبُٳا تٳ ٵعُٳًڂٕٛٳ خٳبٹرلٶا ﴿ )﴾135غٛض ٠ايٓػا)18( ٤
 عاٌَ انتٛضٚخ ايتكًٝس ٟيٰبا ٤ايص ٟدا ٤ل ٘ٝتهدل ؾسٜس وت قٛي٘تعاؾتٚ(:ٳنځصٳًيٹوځ َٳا أځضٵغٳ ڃًٓٳا ٹَٔٵ قځبٵًٹوځ لٹ ٞقځ ٵطٜٳ١ٺ َٹٔٵ ْٳصٹٜطڈ ڇإيډا قځاٍٳ َٴتٵ ٳطلڂٖٛٳا
ڇإْٻا ٚٳدٳ ٵسْٳا هبٳا ٳْ٤ٳا عٳًځ ً٢ڂأَٻ١ٺ ٚٳڇإْٻا عٳًځ ً٢هثٳا ڇضٖٹِٵ َٴكڃتٳسٴٕٚٳ ﴿ ﴾23قځاٍٳ أځ ٳٚيځٛٵ
دٹ٦ٵ ٴتهڂِٵ ٹب ځأٖٵسٳ ٰ٣ٹَُٻا ٚٳدٳ ٵستٴِٵ عٳًځٝٵ٘ٹ هبٳا٤ٳنڂِٵ ً قځايڂٛا ڇإْٻا ٹبُٳا أڂضٵغٹًڃتٴِٵ بٹ٘ٹ
نځالٹطٴٕٚٳ ﴿ )﴾24ايعخطف اٯ)19(.) 24 -23( ١ٜ
 عاٌَ ايٌتٔ  -:قاٍ تعاؾت( ٜٳا ځأٜټٗٳا ايډصٹٜٔٳ ه ٳَٓٴٛا ادٵ ٳتٓٹبٴٛا نځجٹرلٶا َٹٔٳ ايٌتډٔٿ إڇٕٻههڂِٵ بٳ ٵعهٶا ً ځأٜٴشٹبټ أځسٳسٴنڂِٵ أځٕٵ
ذػٻػٴٛا ٳٚيځا ٜٳغٵتٳبٵ بٳ ٵع ٴ
ٌتٔٿ ڇإثٵِٷ ً ٳٚيځا تٳ ٳ
بٳعٵ ٳ اي ډ
نٌٳ يځشٵِٳ أځخٹ٘ٝٹ َٳٝٵتٶا لځهځ ڇطٖٵ ٴتُٴٙٛٴ ً ٚٳاتٻكڂٛا ايًډ٘ٳ ً ڇإٕٻ ايًډ٘ٳ ٳتٛٻابٷ ضٳسٹِٝٷ )غٛض٠
ٳٜأڃ ڂ
اذتذطات اٯ)20(.)12( ١ٜ
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ٚسُٓٝا ٜػتبعس ايٓاؽ وت َٓاٖر انتعطل ١ايعٛاٌَ ايصاتٚ ١ٝعتتهُ ٕٛإؾت انتٛنٛ
تػب َعڀٝات٘ لإِْٗ ٜتٛقً ٕٛإؾت ايطٚ ٣٩ا٭سهاّ انتٛسس ٠اييت ٜفطنٗا انتٛنٛ
ٜٚؿهٌ ب ِٗٓٝقاعسَ ٠ؿذلن ١وت تسبط سٝاتِٗ سٝح ٜؿذلن ٕٛوت ايٛق ٍٛإؾت انتباز٨
ا٭غاغ ١ٝانتٌٓتُ ١يًشٝا ٠نانتباز ٨ايفكٗ ١ٝوت ايتعبس ٚانتعاًَٚ ١ايػٝاغ ١ٝايؿطعٚ ٘ٝمل
ٜهٔ ا٫خت٬ف لٗٝا ب ِٗٓٝا٫لطعٝا دعٝ٥ا بػبب تفاٚت انتعڀٝات  ٫بػبب ايعٛاٌَ
ايصات.١ٝ

انتڀًب ايػازؽ :ايتٓػٝل وت انتٛقف ايػٝاغٚ ٞادتٗازٟ
يكس قاَت اذتطنات اٱغ َٔ ١َٝ٬ادٌ تغٝرل ايٛاقع ادتاًٖٚ ٢إقاَ ١ايٌٓتاّ
ا٫غ ٢ٖٚ ,٢َ٬وت غعٗٝا يصيو ٫بس شلا َٔ ايسخ ٍٛوت بع

انتعاضى ادتع ١ٝ٥أٚ

ايؿاًََ ١ع أعسا ٤اٱغٚ ّ٬خك ّٛايؿطٜع ١اَ٫ط ايصٜ ٟكته ٢إنال ١عاٌَ ٚسس ٠ست٢
قتٗس ايػب ٌٝإؾت ايكب ٍٛيتعسزٖا  ٖٛٚايتٓػٝل بؽت ٖص ٙاذتطنات أ ٚايفكا_ ٌ٥وت
اذتطن ١ايٛاسس _٠وت انتٛقف ايػٝاغٚ ٞادتٗازٚ. ٟا٭قٌ وت اعتباض ٖصا ايؿطيت
ث٬ث-:١
ا٭َ -:ٍٚا دا ٤وت ايكشٝف ١اييت نتبٗا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ وت
انتس ١ٜٓبؽت انتٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض  َٔٚتبعِٗ َٔ ايٛٗٝز أ َٔ ٚغرلِٖ .إٔ انتػًُؽت أَ٘
ٚاسس ٠عً َٔ ٢غٛاِٖ ٚإ غًِ انتَٓ٪ؽت ٚاسسٜ ٫ ٠ػامل َ َٔ٪ز َٔ٪َ ٕٚوت قتاٍ وت
غب ٌٝاهلل إ ٫عً ٢غٛاٚ ٤عسٍ ب ِٗٓٝلا٭َ ١اٱغ ١َٝ٬تٓڀًل َٔ َٛقف ٚاسس ل ٢اذتطب
ٚايػًِ ٫ٚ ,عتٌ يفطٜل َٓٗا إٔ ٜػامل وت قتاٍ وت غب ٌٝاهلل إ ٫عٔ تؿاٚض ٚتٓػٝل َع
بك ١ٝانتػًُؽت إ ٫عً ٢غٛا ٤أ ٚعسٍ ب .ِٗٓٝلإ لعٌ غرل شيو لكس اختص بڀاْ َٔ ١زٕٚ
انتَٓ٪ؽت قاٍ تعاؾتٜ (:ٳا ځأٜټٗٳا ايډصٹٜٔٳ ه ٳَٓٴٛا يځا تٳتٻدٹصٴٚا بٹڀځاْٳ١ڄ ٹَٔٵ زٴ ٚٹْهڂِٵ يځا ٳ ٜڃأيڂ ٛٳْهڂِٵ خٳبٳايڄا
ٳٚزټٚا َٳا ٳعٓٹتټِٵ قځسٵ بٳسٳتٹ ايڃبٳغٵهٳا٤ٴ َٹٔٵ ځأ ڃلٛٳاٖٹٗڇِٵ ٚٳَٳا تٴدٵفٹ ٞقٴسٴ ٚٴضٖٴِٵ أځنڃبٳطٴ ً قځسٵ بٳ ٻٓٝٻا ځيهڂِٴ
نٓٵتٴِٵ تٳعٵكٹًڂٕٛٳ ( غٛض ٠هٍ عُطإ (.)118
ايڃآٜٳاتٹ ً ڇإٕٵ ڂ
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ٚبٗصا عتٝا َفٗ ّٛا٭َ ١وت ايعٌُ ا٫غٚ ٢َ٬عتؼ نٌ لك ٌٝإٔ ايكطاض َٔ
انتُٗات ٚانتػا ٌ٥ايعٌتاّ يٝؼ إيٚ ٘ٝسسٚ ٙاْ٘ ٜ ٫كض إ ٫إشا نإ عً ٢عسٍ ٚغٛا ٤بؽت
انتػًُؽت .

ايجاْ-:ٞ
ايجايح :وت انتُٗات ٚانتػا ٌ٥ايعٌتاّ وت ايسٚي ١اٱغَٛٓ ١َٝ٬يت بٌٓتط اٱَاّ أٚ
ؿتٔ غت ٍٛإي ٘ٝايٌٓتط وت شيو ٚشيو يكًتٗا بانتكًش ١ايعاَ ١دتُاع ١انتػًُؽت  ٫ٚعتل
يكاسب  ١ٜ٫ٚدع ١ٝ٥إٔ ٜػتكٌ بايٌٓتط لٗٝا إ ٫إشا نإ اٱَاّ قس لٛ

إي ٘ٝايٌٓتط وت

شيو (ٚ )14إشا عسّ اٱَاّ ت ٍٚ٪إي ٞأٌٖ اذتٌ ٚايعكس وت ا٭َٛض .

ايجايح - :
انتكًش ١ايطادشٚ ١ايهطٚض ٠انتًش ١ست٪ٜ ٫ ٢ز ٟتبا ٜٔانتٛاقف ايػٝاغ١ٝ
ٚادتٗاز ١ٜيفكا ٌ٥ايعٌُ اٱغ َٞ٬إيٖ ٞطز وت ايكفٛف ٚتفتٝت ايڀاقٚ ١تٓاق

وت

ايكطاضات ٚإؾاع ١ايٚ ٖٔٛايتداشٍ ٚاخذلام شلص ٙايفكا َٔ ٌ٥قبٌ ارتك. )21( ّٛ
ٜٚط ٟايباسح إٔ عسّ ٖصا ايتٓػٝل ظتس ايٚ ٖٔٛا٫خذلام وت قفٛف ادتُاعات
ٚايفكا ٌ٥اٱغٚ ١َٝ٬ايٛاقع ا٭لغاْػتاْ ٞخرل َجاٍ عً ٞعسّ ايتٓػٝل ادتٗازٟ
ٚايػٝاغَٚ ٞا زاض وت ايػٛزإ يٝؼ َٔ شيو ببعٝس.
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انتبشح ايطابعٌَ -:تاٖط ايفطق ١وت ا٭َ ١انتػًُ.١
ٌَتاٖط ايفطق ١وت ا٭َ ١انتػًٌَُ ١تاٖط عسٜسَٗٓ ٠ا ايجكالٚ ١ٝايػٝاغ١ٝ
ٚانتصٖب ١ٝاذتطنٚ ١ٝايذلب.١ٜٛ

انتڀًب ا٭ٌَ -:ٍٚتاٖط ايفطق ١ايجكال١ٝ
تٌتٗط ايفطق ١ايجكال ١ٝوت َػت ٟٛانتعطل ١ايٌٓتطٚ ١ٜأفتايت ايػًٛى ايعًُ ٞلفٞ
انتػت ٟٛا٭ ٍٚتتُٝع وت ا٭َ ١ثكالتإ َتٓالطتإ ,ثكال ١تعتع ٚتٓؿس اي ٞانتان ٞايذلاثٞ
ٚتتدص َٓ٘ َكسضا ٚسٝسا يًُعطل ١لإشا َٖ ٞعطلَ ١انَ ٞبتٛت ١عٔ انتؿانٌ ايطآٖ١
يًُػًُؽت َتٓهب٘ عٔ ايهػب اٱْػاْ َٔ ٞانتعطل ١ايه ١ْٝٛانتػاعس ٠ذتٌ تًو
انتؿه٬تٚ .ثكال ١تعتع تٓؿس إي ٞثكال ١ايغطب ٚتتدص َٓ٘ َكسضا ٚسٝسا يًُعطل ١لاشا
َٖ ٞبتٛت َٔ ١ا٭ق ٍٛايسٚ ١ٜٝٓايذلاث ١ٝيٮَ. ١
ٚوت انتػت ٟٛايجاْ ٞختتًف ٌَتاٖط اذتٝا ٠اٱغ ١َٝ٬بؽت فتىت تكًٝسٜ ٟك ّٛعًٞ
بكاٜا انتٛضٚخ ٜٚػتٓس اي ٞايك ِٝاٱغ ١َٝ٬وت ؾأ َٔ غ ٤ٛايفِٗ أسٝاْا ٚبؽت فتىت زتًٛب
َٔ سهاضات ايغطب ْػذ ْػدا ضز٦ٜا وت نجرل َٔ ا٭سٝإ .
انتڀًب ايجاٌَْ -:ٞتاٖط ايفطق ١انتصٖب١ٝ
تؿل ا٭َ ١انتػًُ ١لطقَ ١صٖب ١ٝوت ايعكٝسٚ ٠ايفك٘ اغتكشبت َٔ انتانٞ
خكَٛات -ضؿتا ناْت شلا َدلضاتٗا-

ٚيهٔ عفا عًٗٝا ايعَٔ لًِ تبل ارتكَٛات

شات َٛن ٛيهٓٗا ًتًت ت٬سل ا٭دٝاٍ ٚتفعٌ لعًٗا وت ايفطقٚ ١يو إٔ تتبؽت ٖصٙ
ايفطق ١انتصٖب ١ٝبؽت ايػٓٚ ١ايؿٝعٚ ١بؽت ايػًفٚ ١ٝايؿٝع ٖٞ ١لطق ١تسٚض وت ايغايب عًٞ
قهاٜا غٝبٚ ,١ٝقس ٜكٌ ايٛنع لٗٝا اي ٞسس َٔ ايتسابط ٜبً زضد ١ايتهفرل ٚايت٬عٔ .
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ٚضؿتا ناْت ايفطق ١انتصٖب ١ٝايفكٗ ١ٝاخف ٚطأ َٔ ايعكٝسٚ ٜ٘يهٔ ا٫غتبساز
ٚايتعكب لٗٝا ٜكس عٔ ايتٛسس وت ٚنع انتصاٖب عً ٞقعٝس َؿذلى ٪ٜخص َٓٗا عًٞ
ايػٛاَ ٤ال ٘ٝسً ٍٛنتؿانٌ انتػًُؽت ايٛاقع. )22 ( ١ٝ

انتڀًب ايجايحٌَ - :تاٖط ايفطق ١ايػٝاغ١ٝ
تبس ٚايفطق ١ايػٝاغ ١ٝوت تعسز ايفكا ٌ٥ايػٝاغٚ ١ٝايتهاضب وت انتٛاقف
ايساخً ١ٝاييت تفه ٞأسٝاْا إي ٞايكساّ انتػًض بؽت انتػًُؽت أْفػِٗ ٚيٝؼ َا ظتط ٟوت
ثٛضات ايطبٝع ايعطب ٞببعٝس وت اعطم ايب٬ز سهاضٚ ٠زع٪َٚ ٠ٛغػات ز. ١ٜٝٓ
ٚقس تتڀٛض ٖص ٙايفطقٚ ١تعزاز نطا ٠ٚوت انتٛاقف انتتهاضب ١وت اختٝاض اذتانِ
ٚي ٛناْت عٔ ططٜل اْ٫تداب اذتط .تهاضبا ٜفه ٞاي ٞايٛقٛف وت قف أعسا ٤ا٭َ١
انتػًُ ١يٓكطتِٗ وت تٓفٝص شتڀڀات َعاز ١ٜتتعًل ؿتكرل ا٭َْ ١فػٗا.
ٚيٓا وت شيو زيٚ ٌٝانض َٔ قه ١ٝدٓٛب ايػٛزإ َٚا ظتط ٟاٯٕ وت َكط َٔ ادٌ تڀبٝل
ا٫غتفتا ٤ست ٢عً ٞايسغتٛض اٱغ َٔ َٞ٬قبٌ انتػًُؽت أْفػِٗ قاٍ
ٳهُٴٛىځ لٹُٝٳا ؾٳذٳطٳ بٳ ٵٓٝٳ ٴُٗٵجٴِٻ
تعاي(:ٞلځًځا ٚٳ ٳضبٿوځ يځا ٜٴ٪ٵ ٹَٓٴٕٛٳ سٳتٻٜ ً٢ٴش ِّ
يځا ٜٳذٹسٴٚا لٹ ٞځأْٵ ڂفػٹٗڇِٵ سٳطٳدٶا ٹَُٻا قهٝت ٜٚػًُٛا ٳتػٵًٹُٝٶا ) غٛض ٠ايٓػا ٤اٯ) 65( ١ٜ
هُٶا يٹكځٛٵّڈ
س ڃ
سػٳٔٴ ٹَٔٳ ايًډ٘ٹ ٴ
شهڃِٳ ايڃذٳاٖٹًٹٝٻ١ٹ ٜٳبٵغٴٕٛٳ ً ٚٳَٳٔٵ أځ ٵ
ٚقاٍ تعاي (:ٞأځلځ ٴ
ٜٴ ٛٹقٓٴٕٛٳ ) غٛض ٠انتا٥س ٠اٯ.)50( ١ٜ
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انتڀًب ايطابعٌَ -:تاٖط ايفطق ١اذتطن١ٝ
عً ٞايطغِ َٔ تٛلط ايعاًَؽت انتدًكؽت وت اذتطن ١اٱغٚ ١َٝ٬عً ٢ايكسض
ايهبرل َٔ ايكسم ٚاٱخ٬م وت ايعٌُ َٔ ادٌ حتكٝل اٱغ ّ٬ايؿاٌَ وت ٚاقع
انتػًُؽت ٚحتكٝل ايٛسس ٠اٱغ , ١َٝ٬مل ٜػًِ انتس اٱغ َٔ َٞ٬ايفطق. ١
يكس زخًت ايفطق ١عً ٢اٱغَٝ٬ؽت عًَ ٞػت ٟٛايتكٛضات ٚأغايٝب ايعٌُ يصا
أقبشٛا لطم ؾيت بٌ نجرل َِٓٗ َٓؿل عٔ بعه٘ ايبع

ٚقس ٜكٌ ايتسابط ب ِٗٓٝزضد١

ايتهفرل بٌ ايفتٓ ١ايسَ ,١ٜٛنُا ٖ ٛاٯٕ عٓس ايتهفرلٜؽت َٚا زاض وت ايػٛزإ بؽت
اٱغَٝ٬ؽت عً ٞايطغِ َٔ ٚسسَٗٓ ٠ذِٗ ٚأٜسيٛدٝتِٗ ايكا ١ُ٥عً ٞايتُهؽت إ ٫إٔ
ايتكٛضات ٚا٭غايٝب عٔ نٝف ١ٝاذتهِ ٖ ٞاييت أزت إي ٞايفطقٚ .١اضتاظ بعهِٗ إيٞ
انتعاضن ١اييت اضٖكت ناٌٖ ايسٚيٚ ١عكفت بهجرل َٔ قهاٜا ايٛطٔ إي ٞستهُ١
ادتٓاٜات ايسٚي. ١ٝ
َٔ اخڀط اٱقابات اي ّٛٝاْك٬ب بع

ادتُاعات ٚاذتطنات اٱغ ١َٝ٬إيٞ

طٛا٥ف َٓفكً ١عٔ دػِ ا٭َٚ ١خاضد ١عٔ أٖسالٗا ٚؾعٛضٖا بتُٝعٖا ٚاغتعٗ٥٬ا
ٚازعاٗ٥ا بأْٗا انتُجٌ ايؿطعٚ ٞايٛسٝس يٲغ ّ٬هتا دعًٗا تٌٓتط إي ٞاٯخط ٜٔبَٓٔ ٛ
ا٫ضتٝاب ٚاٱزاْٚ ١ا٫تٗاّ لدطدت عٔ َُٗتٗا وت اشلساٚ ١ٜايذلؾٝس إيْ ٞڀام انتٛادٗ١
ٚايكطا  .ست ٢أقبض يًتهفرل ٚايؿصٚش ايفهط ٟكتاعات تػطح ٚـتطح وت ب٬ز
انتػًُؽت .
ٚقس أداز ارتك ّٛيٮَ ١اٱغ ١َٝ٬تًٛتٝف ٖص ٙادتُاعات وت نجرل َٔ
ايبًسإ نتكاذتِٗ ايؿدكٚ ١ٝبكِ اٱغ ّ٬باٱضٖاب لتشٛيت انتفاٖ ِٝاٱغ١َٝ٬
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اذتك ١إي ٞبعبع خٛف لأقبشت ا٭قٛيٚ ١ٝاٱضٖاب كتٝعٗا نًُات تبكِ أٚي٦و
انتتؿسز ٜٔارتاضدؽت.
انتڀًب ارتاَؼ -:ايفطق ١ايذلب١ٜٛ
ايٓاًتط ايٚ ٞاقع انت٪غػات ايذلب ١ٜٛظتس اغتبساز تطبٜ ٟٛتُجٌ لُٝا ـتاضغ٘
نجرل َٔ انت٪غػات ايذلبٚ ١ٜٛشيو َٔ اْتكا ١ٝ٥تتُجٌ وت اٯت-: ٞ
-1

اْتكاَ ١ٝ٥غًٌت ١وت انتاز ٠ايعًُ ١ٝتفه ٞإي ٞي َٔ ٕٛاذتذط عًٞ

عك ٍٛايٓاؾٚ ١٦حتطَٗا َٔ سط ١ٜا٫ط٬

عً ٞشتتًف انتعڀٝات انتعطلَ ١ٝع ايتٛد٘ٝ

ايػسٜس وت شيو.
-2
ايطأ ٟلُٝا ٜعط

هتاضغ ١ايتًكؽت ٚاذتؿ ٛايًصإ تكازض لُٗٝا سط ١ٜايتعًٝل ٚإبسا٤
َٔ َاز ٠ايتعً.ِٝ

ٚبٗصا اذتذط وت َاز ٠ايذلبٚ ١ٝبتًو انتكازض ٠وت سط ١ٜايتعًٝل ٚإبسا ٤ايطأٟ
تهْٛت أدٝاٍ قفتٗا وت ايفهط شات اجتاٚ ٙاسس ( خڀ ) ٞنٝل ٜٛدٗٗا وت َعادت١
ايكهاٜا اي ٞايٌٓتط َٔ ظاٚ ١ٜٚاسسٜٓٚ ٠تفَ ٞعٗا ايٌٓتط ايٓكس ٟانتكاضٕ ايصٜٓ ٟفص ايٞ
اذتكٝك َٔ ١انتعڀٝات انتتهازٚ ٠ايط ٣٩انتدتًف. ١
ٚمل تػًِ اذتطنات اٱغ َٔ ١َٝ٬زا ٤ا٫غتبساز ايذلب ٟٛلهاْت ـتاضؽ وت
إتباعٗا زضبا َٔ َكازض ٠اذتط ١ٜوت ايطأ ٟباذتذط عً ِٗٝلُٝا ٜتعًُٜٚ ٕٛكط ٕٚ٩ل٬
تػُض شلِ إ ٫بأيٛإ َعَ َٔ ١ٓٝاز ٠انتعطل ١ايتجكٝفٚ ١ٝبإعَ ّ٬عٓٝؽت َٔ انتفهطٜٔ
ٚانت٪يفؽتٚ ,بايتهٝٝل ايؿسٜس وت إبسا ٤ايطأٚ ٟابازيٚ ١انتٓالش ١عً ٘ٝحتكٝكا نتعاْٞ
ايڀاعٚ ١اْ٫كٝاز ٚادتٓس. ١ٜ
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ٚيٝؼ ايتعكب ايصٜ ٟػٛز اي ّٛٝنجرل َٔ ايف٦ات اٱغ ١َٝ٬إٌَ ٫تٗطا َٔ
ٌَتاٖط ايفهط ارتڀ ٞأ ٚمثط َٔ ٠مثاض , ٙنُا أقبض نجرل َٔ إتباعٗا عً ٞقفات
َٔ ايػڀش ١ٝوت تعاًَِٗ انتعطوت َع ايكهاٜا اييت تڀطح عً ِٗٝيًبشح ٚاذتهِ (. )23

انتبشح ارتاَؼ -:زٚض سط ١ٜايطأ ٟوت ايٛسس ٠ايفهط ١ٜيًشطنات اٱغ١َٝ٬
يكس نإ ايتشطٜط ٖ ٛدٖٛط ايطغاي ١اٱغ ١َٝ٬لكس خًل اهلل اٱْػإ وت أسػٔ
تكٚ ِٜٛدعً٘ خًٝف ١وت ا٭ض

قاٍ تعايٚ )ٞٳ ڇإشٵ قځاٍٳ ٳض ٸبوځ يٹ ڃً ٳُ٬ځ ٹ٥هځ١ٹ ڇإْٸ ٞدٳا ٹعٌٷ لٹ ٞا٭ضٵ ڇ

شُٵسٹىځ ٳْٚٴكځسٸؽٴ يځوځ
شٔٴ ٴْػٳ ٸبضٴ بٹ ٳ
خٳًٹٝفځ١ڄ قځايڂٛاڃ ځأتٳذٵ ٳعٌٴ لٹٗٝٳا َٳٔ ٜٴ ڃفػٹسٴ لٹٗٝٳا ٳ ٚٳٜػٵ ٹفوڂ ايسَا ٤ٳْٚٳ ٵ
قځاٍٳ ڇإْٸٞٳ أځعٵًځِٴ َٳا ٫ځ تٳعٵځًُٴٕٛٳ ) غٛض ٠ايبكط ٠اٯ ١َُٗ. 30 ١ٜا٫غتد٬ف ٚا٥٫تُإ  ٫تػٓس
إ ٫يكازض شتتاض .
ٚسط ١ٜايطأ ٖٞ ٟانتسخٌ انتعتدل إي ٞاٱقتإ اذتل  ,إش تجُط اقتٓاعا َبٓٝا عًٞ
سط ١ٜايٌٓتط وت نال ١انتعڀٝات لٝكع ا٫ختٝاض ايصَٓ ٖٛ ٟايت انتػٚ٪ي.١ٝ
إٕ سط ١ٜايطأ ٟتٛيس قفات َٓٗذَ ١ٝؿذلن ١بؽت ايٓاؽ ٖٚص ٙايكفات انتٓٗذ١ٝ
تجُط ايٛسس ٠ايفهط ١ٜبؽت ايٓاؽ وت ايجكالٚ ١انتصٖبٚ ١ٝايط ٣٩ايػٝاغٚ ١ٝايٛسس٠
اذتطن.١ٝ
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انتڀًب ا٭ -:ٍٚزٚض سط ١ٜايطأ ٟوت ايٛسس ٠ايجكال١ٝ
ايٛسس ٠ايجكال ١ٝتعي ٚسس ٠ا٭غًٛب وت حتكٝل اذتٝا ٠عً ٞانتػت ٟٛايٌٓتطٟ
ٚايعًُ ٞايًصإ ٜكٛزإ ايَ ٞعادت ١ايكهاٜا ٚا٫صتاظ ايعًُ ٞوت اذتٝاٌْ ٠تُا ٚلْٓٛا
ٚع٬قات ٚتكايٝس ٚعازات .
ٜك ّٛأغًٛب ايجكال ١اٱغ ١َٝ٬عً ٞعٓكط ٜٔأغاغٝؽت ُٖا-:
ا٭ -:ٍٚايك ِٝاٱغ ١َٝ٬ايجابت َٔ ١عكٝسٚ ٠ؾطٜعٚ ١أخ٬م.
ايجاْ -:ٞانتػا ٌ٥انتتغرل ٠بتغرل ايٌتطٚف ٚاحملكك ١بألهٌ ٚد٘ يتًو ايكِٝ
ايجابت ٫ ٖٞٚ . ١ته ٕٛنصيو إ ٫إشا اغتفازت َٔ ايهػب اٱْػاْ ٞوت انتعطل ١ايٌٓتط١ٜ
ٚايعًُ.١ٝ
ايعٓكط ا٭ ٍٚقتجٌ ايغاٜات بتعايُٗٝا ٚقٛاعسٖا ٚتٛدٗٝاتٗا ٚايعٓكط ايجاْٞ
قتجٌ ايٛغا ٌ٥يتشكٝل تًو ايغاٜات.
لإشا َا أقاّ انتػًُ ٕٛسٝاتِٗ عً ٞأغًٛب ٜأخص بايعٓكط ا٭ ٌُٜٗ ٚ ٍٚايجاْٞ
لإ ثكالتِٗ تهَ ٕٛتدًف ١قاقط ٠عٔ َٛانب ١زتطٜات اذتٝا ٠انتعاقطٚ .٠إشا َا
أقاَٖٛا عً ٞايعٓكط ايجاْ ٌُٜٗٚ ٞايعٓكط ا٭ ٍٚلٗ ٞثكال ١ناي.١
ٚايجكال ١ا٫زل ١ٝاذتك ٖٞ ١اييت تتفاعٌ لٗٝا ايك ِٝايس ١ٜٝٓايجابت َع ايهػب
انتعطوت اْ٫ػاْ ٞانتتٓاَ ٞباططاز  .قاٍ تعاي (ٞڇإٕٻ ٙٳًشٳا ايڃكڂطٵهٕٳ ٜٳٗٵسٹ ٟيٹًډتٹٖ ٞٹٞٳ ځأ ڃقٛٳّٴ ٳٜٚٴ ٳبؿٿطٴ
ا ڃيُٴ٪ٵ ٹَٓٹؽتٳ ايډصٹ ٜٳٔ ٜٳعٵُٳًڂٕٛٳ ايكٻايٹشٳاتٹ ځإٔٻ يځٗٴِٵ أځدٵطٶا نځبٹرلٶا )اٱغطا ٤اٯ﴾9﴿ ١ٜ
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ٚبٓا ٤عً ٞشيو لإ ايٛسس ٠ايجكال ١ٝبؽت انتػًُؽت  ٫تتشكل إ ٫بإ ظتُعِٗ
أغًٛب َٛسس وت حتكٝل سٝاتِٗ ٜك ّٛعً ٞايعٓكطَ ٜٔعاٖٚ .صا ا٭غًٛب ٜ ٫تشكل إ٫
بتٛلط َٓار َٔ سط ١ٜايطأ ٟتٓفتض ل ٘ٝايعك ٍٛعً ٞانتعڀٝات ايهاًَ ١يًعٓكطَ ٜٔعا,
ايك ِٝايس ١ٜٝٓايجابتٚ ١ايهػب انتعطوت اٱْػاْ. ٞ
اْ٫فتاح يًعك ٍٛعً ٞايعٓكط ا٭ٜ ٍٚه ٕٛبا٫جتا ٙايسضاغ ٞيًكٚ ِٝانتباز٨
ٚا٭سهاّ ايسَ َٔ ١ٜٝٓكسضٖا ا٭قً ٞايٛس ٞقطهْا ٚسسٜجا  ,ثِ با٫جتا ٙاي ٞايذلاخ
اٱغ َٞ٬ايص ٟؾطح ٚلكٌ ٚقٓٔ تًو ايكٚ ِٝانتبازْٚ ٨عشلا إي ٞاض

ايٛاقع وت جتطب١

أمثطت لكٗا وت ايتڀبٝل  ٫غٓا يًُػًُؽت عٓ٘ ٜٚهٖ ٕٛصا ا٫جتا ٙؾاٌَ يهٌ انتصاٖب
اٱغ. ١َٝ٬
أَا اْ٫فتاح عً ٞايعٓكط ايجاْٜ ٞه ٕٛبا٫جتا ٙايسضاغ ٞيًهػب اٱْػاْ ٞوت
انتعطل ١وت نال ١اذتهاضات ٚيًذصٚض انتٓبجكَٗٓ ١ا وت ضٚسٗا ايسٚ ١ٜٝٓايفًػفٜٚ ١ٝهٕٛ
ٖصا ا٫جتا ٙايسضاغَ ٞتٓا ٫ٚيًُصاٖب ايفًػف ١ٝعً ٞاخت٬لٗا.
 ٫ٚتهفٖ ٞص ٙاذتط ١ٜوت اْ٫فتاح عً ٞانتعڀٝات ايهاًَ ١وت ن ٬ايعٓكطٜٔ
بٌ ٜٓبغ ٞإٔ تػتتبع تط ١ٜوت ايٌٓتط ايٓكس ٟوت تًو انتعڀٝات بعٓكطٜٗا عً ٞسس غٛا.٤
لفَ ٞعڀٝات ايعٓكط ا٭ٜ ٍٚه ٕٛايٌٓتط ايٓكس ٟتط ١ٜا٫دتٗاز وت ايفِٗ
ٚايتكطٜط ٭سهاّ ايؿطٜع ١اغتٓباطا يًٓكٛم أ ٚاغتشساثا نتا ْ ٫ل لٚ ٘ٝلل انتباز٨
ٚايكٛاعس ايهًٚٚ ١ٝلل َا تكته ٘ٝأٚنا انتػًُؽت .أَا سط ١ٜايٓكس وت َعڀٝات ايعٓكط
ايجآْٜ ٞبغ ٞإٔ تفه ٞإي ٞسطنْ ١كسٚ ١ٜاغعٜ ١كع لٗٝا ـتٝٝع اذتل َٔ ايباطٌ وت شات٘
بدلاٖؽت ايعكٌ  ٚبطاٖؽت اٯثاض ايٛاقع ١ٝوت اذتٝا ٠ايفطزٚ ١ٜا٫دتُاع)24(.١ٝ
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ٜٚط ٣ايباسح إشا َا مت ايتعاٌَ َع ايذلاخ تعاَ ٬اْفتاسٝا ْكسٜاٚ ,مت ايتعاٌَ
َع ايهػب انتعطوت اْ٫ػاْ ٢نصيو لإ ٖصا غ٪ٝز ٣إؾت ٚدٗ ١ثكالَٛ ١ٝسس ٠تًتكٞ
لٗٝا ا٭ططاف عً ٞأغًٛب َٛسس ٜتأغؼ عً ٞايجابت َٔ ق ِٝايسٚ ٜٔتٛد٘ اذتٝا٠
اٱغ ١َٝ٬عً ٞشيو ا٭غًٛب انتٛسس يتشكٝل عُاض ٠ا٭ض

 ٚارت٬ل ١لٗٝا قاٍ تعايٞ

(ٚٳ ڇإيځ ً٢ٳثُٴٛزٳ أځخٳاٖٴِٵ قٳايٹشٶا ً قځاٍٳ ٜٳا ځقٛٵّڇ اعٵبٴسٴٚا ايًډ٘ٳ َٳا يځهڂِٵ ٹَٔٵ ڇإٍٳًٙٺ غځٝٵطٴٙٴ ً ٴٖٛٳ
ؿأځنڂِٵ ٹَٔٳ ا ڃيأځضٵ ڇ ٚٳاغٵتٳعٵُٳطٳنڂِٵ لٹٗٝٳا لځاغٵتٳغٵفٹطٴٙٚٴ ثٴِٻ تٴٛبٴٛا ڇإيځٝٵ٘ٹ ً ڇإٕٻ ٳضبٿ ٞقځطڇٜبٷ َٴذٹٝبٷ (
ځأ ٵْ ٳ
غٛضٖٛ ٠ز اٯ61 ١ٜ

انتڀًب ايجاْ -:ٞسط ١ٜايطأٚ ٟايٛسس ٠انتصٖب١ٝ
يًُػًُؽت َصاٖب َتعسز ٚ ٠اُٖٗا اي ّٛٝوت ايفك٘ أضبع -: ٖٞٚ
انتصٖب انتايهٚ ٞايؿالعٚ ٞاذتٓفٚ ٞاذتٓبً.ٞ
ٚانتصاٖب وت ايعكٝس ٠ث٬ث ١ايػٓٚ ١ايؿٝعٚ ١ا٭باًت.١ٝ
ٚقس ٜؿتس اْ٫تُا ٤ايٖ ٞص ٙانتصاٖب ست ٢قت ٌٝإي ٞايتعكب انتفه ٞاي ٞايفطق١
نُا ٖ ٛاي ّٛٝبؽت ايػٓٚ ١ايؿٝع. ١
ايٛسس ٠انتصٖب ١ٝزضدتإ  ٖٞٚا٭ٚي ٞإٔ ٜتٛسس انتػًُ ٕٛوت َصٖب ٚاسس ٜهٕٛ
َٓبجكا عٔ انتصاٖب نًٗا ٚقا ِ٥با٭غاؽ عً ٞايكً ١انتباؾط ٠بٓكٛم ايٛسَٔ ٞ
ايكطهٕ ٚاذتسٜح .
ايجاْ -: ١ٝإٔ تكاضب انتػًُؽت وت َصاٖبِٗ ٜؿذلن ٕٛوت اندل قسض هتهٔ
َٓٗا ٜٚتعاظض ٕٚوت خكٛقٝات ٜبك ٞعًٗٝا نٌ قاسب َصٖب ٚضسِ اهلل اٱَاّ سػٔ
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ايبٓا ٤إش قاٍ( :لًٓتعا ٕٚلُٝا اتفكٓا عًٚ ٘ٝيٝععض بعهٓا بع

لُٝا اختًفٓا ل( ) ٘ٝضغاٌ٥

ايبٓا).
انتصٖب ١ٝبٓٛعٗٝا ايفكٗٚ ٞايعكٝس ٟالطاظ تاضغت ٞي٬خت٬ف وت ايتس ٜٔباٱغّ٬
إقتاْا عكسٜا ٚغًٛنا ؾطعٝا ٚ ,ادتٗازات وت ايهٝف ١ٝاييت ٜڀبل بٗا ايس ٜٔتفاعًت
لٗٝا ْكٛم ايٛس ٚ ٞا٭ٚنا َع ا٭ٚنا ٚايٌتطٚف ايٛاقع ١ٝاييت ناْت جتط ٟعًٗٝا
سٝا ٠انتػًُؽت ظَٔ ْؿٗ٥٪ا .
انتصٖب ١ٝعًٖ ٞصا ايٓش ٖٞ ٛنطب َٔ ايتؿبح بادتٗازات غابك ١وت ايتاضٜذ
ناْت ٚيٝس ٠يٌتطٚف ٚاقعٚ ١ٝاْكًب بعهٗا اي ّٛٝضأغا عً ٞعكب  ٖٞٚبصيو ـتت بػبب
زضب َٔ ايتكٝس وت سط ١ٜايطأٚ ٟايتدًل َٓٗا عًٚ ٞنع ٜك ّٛعً ٞسط ١ٜوت ايتسٜٔ
ضٖؽت تطنٚ ١اغع َٔ ١ا٫دتٗاز عً ٞسط ١ٜايطأ ٟغٛا ٤وت ايتس ٜٔايعكٝس ٟأ ٚايتسٜٔ
ايفكٗ ( ٞايؿطع.) ٞ
وت زتاٍ ايتس ٜٔايعكسْ ٟؿأت انتصاٖب َٔ غٓٚ ١ؾٝعٚ ١أباًت ١ٝوت ًتطٚف
أسساخ ايفتٓ ١وت ايتاضٜذ اٱغ َٞ٬ا٭ٚ ٍٚلطنت تًو ا٭سساخ ٚايٌتطٚف قهاٜا َع١ٓٝ
ٚأغايٝب أقبشت ستاٚض أغاغ ١ٝيًُصٖب َٔ ١ٝبٗٓٝا ايع٬ق ١بؽت شات اهلل ٚقفات٘ ...
ٚحتطٜط ايعك ٍٛوت ايتسٚ ٜٔايتس ٜٔايعكٝس ٟإٔ تتٛد٘ تطٜتٗا وت ايٌٓتط ايعكٝسٟ
إيَ ٞؿانٌ ايٛاقع ايطأٖ انتتُجً ١وت ايتشسٜات اييت تػتٗسف ايعكٝس ٠اٱغٚ ١َٝ٬تٗسز
بتشطٜفٗا وت عك ٍٛانتػًُؽت يٝذس انتػًُ ٕٛوت دب٘ دٗاز ١ٜعكٝسَٛ ٜ٘سس , ٠تتدص َٔ
ايهتاب ٚايػَٓٓ ١ڀًكا أغاغٝا ٜه ٕٛخًف ١ٝتٛد ١ٝٗٝيهٌ ادتٗازات انتػًُؽت )25(.
.
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أَا بايٓػب ١يًُصٖب ١ٝايفكٗ ١ٝلايفهاى َٓٗا ٜ ٫ه ٕٛإ ٫تط ١ٜادتٗاز١ٜ
تتٛد٘ لٗٝا ايعك ٍٛاي ٞايتشسٜات ايعًُ ١ٝايطآٖ ١يتٛد٘ اذتٝا ٠ا٫غ ١َٝ٬لٗٝا ٚدٗ ١ز١ٜٝٓ
قشٝشٖ ٚ ,١صا ايتٛد٘ ا٫دتٗاز ٟاذتط غًٝذ ٧ايعك ٍٛإي ٞإٔ تتدص َٔ لك٘ انتصاٖب
َطدعا عاَا ْػتعؽت ب٘ عً ٞتٛلٝل ايٓٛاظٍ ايڀاض ١٥إيٖ ٞس ٟايؿطٜع.١

انتڀًب ايجايح -:سط ١ٜايطأ ٚ ٟايٛسس ٠ايػٝاغ١ٝ
تتِ ايٛسس ٠ايػٝاغ ١ٝوت ٌْتط ايباسح عً ٞزضدتؽت-:
ايسضد ١ا٭ٚي-:ٞ

ايٛسس ٠ايػٝاغ ١ٝايؿاًَ ١بتٛسس ايهٝإ وت ايسٚي١

اٱغ.١َٝ٬
ايسضد ١ايجاْٚ -:١ٝسس ٠انتٛاقف وت ْڀام ا٭سساخ ايساخً ١ٝوت َعذلى ايكطا
ايسٚي ٞايصٜ ٟعٝؿ٘ ايعامل اي. ّٛٝ
ذتط ١ٜايطأ ٟزٚض نبرل وت ايتكسّ بايٛسس ٠اٱغ ١َٝ٬إي ٞأٖسالٗا بايسضدتؽت
ا٭ٚيٚ ٞايجاْ.١ٝ
بايٓػب ١يًسضد ١ا٭ٚي ٞوت ايٓڀام اٱغ َٞ٬ايعانت َٔ ٞؾإٔ سط ١ٜايطأ ٟإٔ
تفه ٞإي ٞتكاضب بؽت ايؿعٛب اٱغ ١َٝ٬تهؿف عٔ َطانع اشل ١ُٓٝايسٚي ١ٝعًٞ
ايعامل اٱغٚ َٞ٬تهؿف أغبابٗا اٜ٫سٚيٛدٚ ٘ٝايتاضغت َٔٚ ,١ٝثِ ٜته ٕٛضأٟ
إغَ َٞ٬ؿذلى ٜك ّٛعً ٞايٛع ٞؿتعذلى ايكطا ايسٚيَٛٚ ٞقع ايس ٍٚاٱغَ٘ٓ ١َٝ٬
هتا ٜفه ٞإي ٞايٛع ٞبػب ٌٝايتكس ٟانتؿذلى يًٗ ١ُٓٝايسٚي.١ٝ
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أَا بايٓػب ١يًسضد ١ايجاْ ١ٝلإ سط ١ٜايطأ َٔ ٟؾأْٗا إٔ تفه ٞإيَٓ ٞار َٔ
اذتٛاض تتسالع ل ٘ٝاٯضا ٤وت تكطٜف ؾ ٕٚ٪ا٭َٚ ,١بسٚض ٙتكٛز إؾت قسض َؿذلى َٔ
ا٫تفام غتف ل ٘ٝايتٛتط ايص ٟعتسث٘ ايهبت  ٕٜٛٗٚل ٘ٝا٭َط عً َٔ ٞابسا ضاٚ ٜ٘دازٍ
ستٚ ٢ي ٛمل ٜهٔ ي٘ اؾت ايتڀبٝل ططٜكا .
ٚبايتأٌَ إي ٞساٍ ايؿعٛب صتس إٔ أنجطٖا سط ١ٜوت ايطأ ٟايػٝاغ ٞأقٛاٖا
ٚسس ٠غٝاغَٚ .١ٝا أَط ايػٛزاْٝؽت ٚٚسستِٗ نس قطاضات احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥عًٞ
ضٝ٥ػٗا (اٚناَب )ٛإ ٫خرل زي ٌٝعًٚ ٞسس ٠ايكف ايػٛزاْ ٞضغِ ايتبا ٜٔايػٝاغٞ
٭سعابِٗ .
ٖٓٚاى شتطز تٛلط ٙسط ١ٜايطأ ٟايػٝاغ ٖٛٚ ٞنعف اْ٫تُا ٤اٱقً ُٞٝوت ايب٬ز
اٱغٚ .١َٝ٬شيو نتا تهؿف عٓ٘ َٔ ستسٚز ١ٜاٱقً ١ُٝٝايهٝك ١وت أسساخ ايتُٓ١ٝ
ٚايتعُرل ٚتٛلرل ا٭َٔ ارتاضد ٞلٝتش ٍٛاي َٔ ٤٫ٛاٱقً ١ُٝٝايهٝك ١إي ٞاٱغ١َٝ٬
ايٛاغع ١ايكَٚ . ١ٜٛا ق ٍٛضبٝع ٞبٔ عاَط إي ٞضغتِ ايفطؽ إ ٫تعبرل عٔ سط ١ٜايطأٟ
ٚايٛسس ٠ايػٝاغ( ١ٝابتعجٓا اهلل يٓدطز ايعباز َٔ عباز ٠ايعباز إي ٞعباز ٠ضب ايعباز َٔٚ
دٛض ا٭زٜإ إي ٞعسٍ اٱغ َٔٚ ّ٬نٝل ايسْٝا إي ٞغع ١ايسْٝا اٯخط( )٠ابٔ ٖؿاّ)
)26(.
انتڀًب ايطابع -:سط ١ٜايطأٚ ٟايٛسس ٠اذتطن١ٝ
يكس أقاب اذتطنات اٱغ ١َٝ٬ؿتدتًف تٛدٗاتٗا ايتؿتت ٚاْ٫ؿڀاض إيٞ
ٚسسات بً بٗا ايتسابط سس ايتهفرل ٚايت٬عٔ ٚلتٌ ايػ٬ح عً ٞاٯخط
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ايػبب ايص ٟأز ٟإيٖ ٞصا إٔ َا تٓتٗذ٘ اذتطنات اٱغْٗ َٔ ١َٝ٬ر ٜكّٛ
عًَ ٞكازض ٠اذتط ١ٜوت زتاٍ ايذلبٚ ١ٝزتاٍ اذتطن. ١
يكس نإ ضل

اذتطنات اٱغ ١َٝ٬يًتدًف ٚايتغطٜب باضق ١أٌَ ايطال

يًشانط ٚايتا٥ل إي ٞانتػتكبٌ ا٭لهٌ  ,هتا أله ٞإي ٞإٔ ٜه ٕٛا٭غاؽ ادتٗازٟ
ٖ ٛا٭غاؽ ايص ٟتؿهًت عً ٘ٝاذتطنات اٱغ. ١َٝ٬يصا نٝكت عً ٞاذتط ١ٜوت
ايذلب ١ٝايفهطٚ ١ٜايذلب ١ٝاذتطن ١ٝنُاْا يْ٬هبايت ٚايڀاعٚ ١اْ٫كٝاز اييت تتَ ّ٤٬ع
ايغا ١ٜادتٗاز. ١ٜ
ٖٚصا ايتهٝٝل أله ٞإي ٞتؿككات نجرل ٠وت اذتطنات اٱغ ١َٝ٬غٛا ٤وت
ْڀام اذتطن ١ايٛاسس ٠أ ٚوت ْڀام اذتطنات لُٝا بٗٓٝا.
بٓا ٤عً ٞشيو لإ ذتط ١ٜايطأ ٟزٚض نبرل وت اذتفاًت اذتطنات اٱغ ١َٝ٬وت
ٚسستٗا ايصاتٚ ١ٝايؿاًَٚ ١شيو با٫ت-:ٞ
-1

تطب ١ٝا٭لطاز عً ٞانتاز ٠ايذلب ١ٜٛايٛاغع ١انتٓفتش ١عً ٞانتصاٖب

ٚا٫جتاٖات ايفًػف ١ٝانتدتًف.١
-2

تطب ١ٝا٭لطاز عً ٞايؿٛضٚ ٣ايتسا ٍٚاذتط وت ايكهاٜا ؿتٝعإ اذتذ١

ٚايدلٖإ.
-3

تٛد ٘ٝايعك ٍٛإي ٞعامل ايٛاقع ايعطٜ

خبرلٚ ٙؾط ٙيًٛقٛف عًٞ

سكٝكت٘  َٔٚثِ اْ٫ڀ٬م نتعادتت٘ ٚضسِ اهلل عُط بٔ ارتڀاب إش قاٍ (يتٓتكهٔ عط٣
اٱغ ّ٬عط ٠ٚإشا زخٌ وت اٱغ َٔ ّ٬مل ٜعطف ادتاًٖ.)١ٝ
ٚبإؾاعٖ ١ص ٙايذلب ١ٝاذتط ٠وت اذتطن ١اٱغٜ ١َٝ٬كبض اذتٛاض ايػب ٌٝا٭َجٌ
َ٫تكام نٌ دٓٛح أ ٚتڀطف أ ٚخڀا ,٤لتًتك ٞايعك ٍٛايتك ١ٝانتدًك ١عً ٞايكسض
انتؿذلى َٔ ايطأ ٟايصٜ ٟه ٕٛستٌ ايععّ لٝتٓاٚي٘ ادتُٝع غٛا ٤نإ شيو وت ْڀام
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اذتطن ١ايٛاسس ٠أ ٚوت ْڀام اذتطنات عَُٛاٚ .اذتطنات اٱغ ١َٝ٬وت ايػٛزإ
ٚتْٛؼ ؾاٖس ٚزي ٌٝعً ٞشيو .
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ايتٛقٝات-:
ٜٛق ٞايباسح با٫ت-: ٞ
-1

حتطٜط ايعك ٍٛعٔ ا٫باٚ ١ٝ٥ايتغطٜب بتٛلرل سط ١ٜايطأٚ ٟايٌٓتط

ايٓكس.ٟ
-2

بٓا ٤اذتطنات عًٌْ ٞتِ تػتٛعب ادتُاٖرل ٚتفػض شلا اباٍ وت

انتؿاضن.١
-3

إْفاش تڀبٝل ايؿطٜع ١وت ٚاقع ابتُع اقتكازٜا ٚغٝاغٝا ٚادتُاعٝا

ٚثكالٝا.
-4

اغتٝعاب اتػا ايطقع ١اٱقًٚ ١ُٝٝايتعسزٚ ١ٜايتٓ ٛاذتعب.ٞ

-5

بػىت ايػًڀٚ ١إؾطاى ا٭سعاب ايػٝاغ ١ٝا٫خط ٟوت ايػًڀ.١

-6

تطب ١ٝا٭لطاز عً ٞانتاز ٠ايذلب ١ٜٛايٛاغع ١انتٓفتش ١عً ٞانتصاٖب

ٚا٫جتاٖات ايفًػف ١ٝانتدتًف.١
-7

ايعٌُ عً ٞجتاٚظ اذتسٚز ايكڀط ١ٜيٛسس ٠انتػًُؽت اقتكازٜا

ٚغٝاغٝا ٚادتُاعٝا.
-8

ايعٌُ عً ٞأسهاّ ايػًڀَ ١ع ايػٝاز.٠

-9

ايعٌُ عً ٞإْتاز ايُٓاشز ايكازض ٠عً ٞتؿه ٌٝايٓدب ١انتڀًٛب ١يكٝاز٠

ا٭َ.١
-10

ايعٌُ عً ٞتؿه ٌٝعكٌ ايفطز عً ٞضتٜ ٛهفٌ ي٘ بًٛغ أقك ٞغا١ٜ

تػُض بٗا ًَهات٘.
-11

ايعٓا ١ٜباٱع ّ٬اٱغ.َٞ٬

-12

إًتٗاض ايبس ٌٜاذتهاض ٟيٮٌْتُ ١انتعاقط٠

-13

ايتأق ٌٝيهٝف ١ٝاذتهِ ٚتبازٍ ايػًڀٚ ١بػڀٗا وت ابتُع
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-14

ايعٓا ١ٜبانتػا ٌ٥ا٫قتكاز ١ٜاييت تعاٜٗٓا ايؿعٛب ٚتٛنٝض َعامل

ا٫قتكاز اٱغ َٞ٬ؿتا ٜٓاغب ايعكط.
-15

تهطٜؼ ٚسس ٠اذتطنات اٱغ ١َٝ٬وت ًتٌ ايٌٓتاّ ايعانت ٞادتسٜس

عُكا اغذلاتٝذٝا ٜػٓسٖا ساٍ ا٭ظَات ٜٚععظ قٛتٗا ٚقت اْ٫تكاضات.
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ٖٛاَـ ايبشح:
 -1غٛض ٠ايبكط, ٠ا.256 ١ٜ٫
َ -2ادس عطغإ ايه,ْٞ٬ٝاٖساف ايذلب ١ٝا٫غ,١َٝ٬م.94
َ -3ادس عطغإ ايهَ,ْٞ٬ٝطدع غابل,م .111
 ٢َٓ -4عبس انتٓعِ اب ٛايفهٌ,ا٭َ ١ايكڀب,م.23
 ٢َٓ -5عبس انتٓعِ اب ٛايفهٌَ,طدع غابل ,م.24
 -6غٛض ٠ايبكط,٠ا.219 ١ٜ٫
 -7ط٘ دابط ايعًٛاْ,ٞا٭ظَ ١ايفهط,١ٜم.18
 -8ط٘ دابط ايعًٛاَْ,ٞطدع غابل,م .22
 -9عبس ابٝس ايٓذاض,زٚض سط ١ٜايطا ٟوت ايٛسس ٠ايفهط ١ٜيٮَ١
انتػًُ,١م.31
 -10عبس ايطلتٔ سٓبه,١ا٭َ ١ايطباْ,١ٝم.74
 -11غٛض ٠لكًت,ا.53 ١ٜ٫
 -12طاف ندل ٣ظازَ,٠فتاح ايػعازَٚ ٠كباح ايػٝاز,٠ادتع ٤ا٭,ٍٚم
.71,75
 -13طاف ندل ٟظازَ,ٙطدع غابل,م.75
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 -14عبس ابٝس ايٓذاضَ,طدع غابل,م.35
 -15غٛض ٠غالط,ا.82 ١ٜ٫
 -16سػٔ ايذلاب,ٞقهاٜا اذتطٚ ١ٜايٛسس ,٠م.60
 -17غٛض ٠يكُإ ,ا.21 ١ٜ٫
 -18غٛض ٠ايٓػا,٤ا.35 ١ٜ٫
 -19غٛض ٠ايعخطف,اٜ٫ات.23,24
 -20غٛض ٠اذتذطات,ا.12 ١ٜ٫
-21

ق٬ح

ايكا,ٟٚايجٛابت

ٚانتتغرلات

وت

َػرل٠

ا٫غ,َٞ٬م.342,343
 -22سػٔ ايذلاب,ٞا٫قتإ ٚاثط ٙوت سٝا ٠انتػًِ,م36
 -23عُط عبٝس سػَٓ,١طادعات وت ايفهط ٚايسعٚ ٠ٛاذتطن,١م .60
 -24عبس ابٝس ايٓذاضَ,طدع غابل ,م.76,77
 -25اب ٛساَس ايغعاي,ٞاسٝا ٤عً ّٛايس,ٜٔم .55
 -26ستُس عبس انتًو ابٔ ٖؿاّ,ادتع ٤ايطابع ,م .275

انتطادع:
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ايعٌُ

َ -1ادس عطغإ ايه-:ْٞ٬ٝ

أٖساف ايذلب ١ٝاٱغ-١َٝ٬

١ٜ٫ٚ

لرلدٝٓٝا -انتعٗس ايعانت ٞيًفهط اٱغ.1996 َٞ٬
-2

َادس عطغإ ايه-:ْٞ٬ٝ

لًػف ١ايذلب ١ٝاٱغ-١َٝ٬

١ٜ٫ٚ

لرلدٝٓٝا -انتعٗس ايعانت ٞيًفهط اٱغ.1996 َٞ٬
َ -3ادس عطغإ ايهَ -:ْٞ٬ٝطدع غابل.
-4

َٓ ٢عبس انتعِٓ أب ٛايفهٌ,ض ١ٜ٩تأق ١ًٝٝيٮَ ١ايكڀب ١ٜ٫ٚ,

لرلدٝٓٝا,انتعٗس ايعانت ٞيًفك٘ ا٫غ.ّ2008,َٞ٬
 -5ايعشتؿط,ٟايهؿاف,زاض ايٓؿط ايكاٖط.ّ1948, ٠
 -6ادتطداْ,ٞايفٗاضؽ ٚانتعاْ,ٞزاض ايٓؿط(بس.)ٕٚ
 -7نُاٍ ايس ٜٔخً,ٌٝتؿه ٌٝايعكٌ انتػًِ,اغ ّ٬انتعطل.ّ1995,١
 -8عبس ايطلتٔ سٓبه,١ا٭َ ١ايطباْ,١ٝزاض ايكًِ,برلٚت.ّ1991,
 -9طاف ندلا ظازَ -:٠فتاح ايػعازَٚ ٠كباح ايػٝاز -٠زاض ايهتب
ايكاٖط.1968 ٠
 -10التس عبٝس سػَٓ,١طادعات وت ايفهط ٚايسعٚ ٠ٛاذتطن.١ايساض
ايػعٛز ١ٜدس.ّ1991 ٠
 -11عبس ابٝس ايٓذاض,زٚض سط ١ٜايطأ ٟوت ايٛسس ٠ايفهط ١ٜيٮَ١
انتػًُ ١ٜ٫ٚ,١لرلدٝٓٝا,انتعٗس ايعانت ٞيًفهط ا٫غ.ّ1996,َٞ٬
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 -12ابٔ خًس -:ٕٚانتكسَ -١زاض ايؿعب – ايكاٖط -٠بسٕٚ
 -13سػٔ ايذلاب -:ٞقهاٜا اذتطٚ ١ٜايٛسس -٠زاض ايٓؿط -ارتططّٛ
.1985
 -14ابٔ قساَ -:٢انتغي ادتع 10 ٤م.368
 -15ق٬ح ايكا -:ٟٚايجٛابت ٚانتتغرلات وت َػرل ٠ايعٌُ اٱغ -َٞ٬زاض
ايهتب -ايطٜا

.2008

 -16سػٔ ايذلاب -:ٞا٫قتإ ٚاثط ٙوت اذتٝا -٠زاض ايٓؿط -ارتططّٛ
.1976
 -17عُط عبٝس سػَٓ -:١طادعات وت ايفهط ٚايسعٚ ٠ٛاذتطن -١ايساض
ايػعٛز -١ٜدسَ. 1991 ٠طدع غابل.
 -18ستُس ايغعاي,ٞاسٝا ٤عً ّٛايس,ٜٔابًس ا٭,ٍٚم.55
 -19سػٔ ايذلابَ,ٞطدع غابل.
 -20ستُس عبس انتًو ابٔ ٖؿاّ اذتُٝرل,ٟايػرل ٠ايٓب,١ٜٛزاض ابٔ نجرل
زَؿل .ّ2009

تح بعٓٛإ :
ضت ٛعًِ ْفؼ إغ(َٞ٬ايسٚاعٚ ٞا٭بعاز)
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إعساز ايسنتٛض  /إبطاٖ ِٝستُس ؾطٜف
أغتاش أق ٍٛايذلب ١ٝانتؿاضى
َسٜط َطنع ايسضاغات ايذلبٚ ١ٜٛانتٓاٖر
نً ١ٝايذلب – ١ٝداَعْٝ ١ا٫

ت 0915936253 :

ًَدل ايسضاغ: ١
ٖسلت ايسضاغ ١إؾت :
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َ -1عطلَ ١فٗ ّٛإغ ١َٝ٬انتعطل. ١
 -2تٛنٝض هضا ٤بع

ايعًُا ٤انتػًُؽت َٔ ايعً ّٛايغطب. ١ٝ

 -3إبطاظ َدلضات قٝاّ عًِ ْفؼ إغ. َٞ٬
َ -4عطل ١ايكعٛبات ٚايعكبات اييت تكف أَاّ عًِ ايٓفؼ اٱغ. َٞ٬
 -5ايهؿف عٔ ايع٬ق ١بؽت عًِ ايٓفؼ اذتسٜح أ ٚانتعاقط ٚعًِ
ايٓفؼ اٱغٚ َٞ٬ايذلابىت بُٗٓٝا .
اعتُس ايباسح انتٓٗر ايٛقف ٞايتشً ًٞٝسٝح قاّ ايباسح
ؿتػض َٛن ٛايسضاغ َٔ ١خ ٍ٬ا٫ط ٬عً ٢أزبٝات انتٛنٛ
ٚنتابات انتفهطٚ ٜٔهضا. ِٗ٥
تڀطم ايباسح يًُٛن َٔ ٛخ ٍ٬اٱداب ١عً ٢متػ ١أغ١ً٦
ٚناْت ايٓتا٥ر عً ٞايٓش ٛايتاي-: ٞ
 /1تعسزت َػُٝات ايتأق ٌٝاٱغ َٞ٬يًُعطل ١لُٓٗا (أغًُ ١ايعً)ّٛ
(ٚإغ ١َٝ٬انتعطل( ٚ )١ايتٛد ٘ٝاٱغ َٞ٬يًعً )ّٛأ( ٚتٛد ٘ٝايعًّٛ
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اٱْػاْٚ ١ٝدٗ ١إغٖ َٔٚ )١َٝ٬ص ٙايعً ّٛعًِ ايٓفؼ بهٌ لطٚع٘
ٚايص ٟاْبجل َٔ أق ٍٛاٱغَٚ ّ٬فاٖ ُ٘ٝايعكسٚ ١ٜقس ًتٗط ٖصا انتفّٗٛ
وت ْٗا ١ٜايكطٕ ايعؿط. ٜٔ
 /2تبآٜت َٛاقف ايعًُا ٤انتػًُؽت َٔ ايعً ّٛايغطب ١ٝلُِٓٗ َٔ ٚقف
َٓٗا َٛقفاڄ غًبٝاڄ ٚهخط ٜٔزعٛا إؾت ايتغطٜب ٚا٭خص بهٌ أغباب
اذتهاض ٠ايغطب ١ٝخرلٖا ٚؾطٖا ٚل ١٦ثايج ١زعت إؾت ايتٛلٝل بؽت
اذتهاضتؽت ٖٓٚايو ل ١٦ضابع ١تسع ٛإؾت ا٫ستفاًت ؿتا دا ٤وت ايهتاب
ٚايػٓٚ ١ا٫غتفاز َٔ ٠إصتاظات ايغطب اييت  ٫تتعاض

َع ايسٚ ٜٔبصيو

تعسزت انتٛاقف .
ْ /3تٝذ ١يًتدبىت ايصٚ ٟقع ل ٘ٝعًُا ٤ايٓفؼ ايغطبٝؽت وت لِٗ ايٓفؼ
ايبؿطٚ ١ٜا٭غايٝب ايكاقط ٠وت لِٗ تًو ايٓفؼ ٚايفًػف ١ارتاط ١٦اييت
اْتٗذتٗا اغتسع ٢نٌ شيو إؾت تبي إغ ١َٝ٬انتعطل ١٭ٕ ايٛسٞ
َكسض َٔ َكازض انتعطل. ١
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 / 4تٛاد٘ عًُا ٤ايٓفؼ انتػًُؽت عس ٠أَٛض َٓٗا عسّ انتعاٚي ١بؽت ايعًّٛ
انتعطلٚ ١ٝاٱغٚ ١َٝ٬تعٌت ِٝايذلاخ ٚعسّ تعُل عًُا ٤انتػًُؽت وت َٛاز
عًِ ايٓفؼ ايغطبٚ ٞدٌٗ ايبع

َِٓٗ بانتفٗ ّٛاٱغ. َٞ٬

 / 5إٕ ايٓتاز ايفهط ٟايغطب ٞيٝؼ نٌ َا لٜ ٫ ٘ٝكًض يٓا بٌ عًٓٝا
َعطل ١ا٭غؼ اييت قاّ عًٗٝا عًِ ايٓفؼ َٛٚنٛعات٘ ٚستتٜٛات٘ نٌ
شيو ٜػاعسْا وت َعطلٚ ١حتسٜس َا ٜتَ ِ٥٬ع عكٝستٓا ; يصيو ٜ ٫عي
بايهطٚض ٠ضل

نٌ ٌْتطٜات عًِ ايٓفؼ ايغطبٚ ٞإٔ ٌٜتٌ اذتٛاض

اذتهاض ٟأ ٚاذتٛاض َع اٯخط ٜٔقاُ٥اڄ ٚتٛغٝع زا٥ط ٠ايتفاِٖ ٚإب٬غ
ضغاي ١اٱغ ّ٬إؾت ايعامل ٚشيو بألهٌ ايٛغاَ ٌ٥ع َطاعا ٠أزب اذتٛاض
ٚإتاس ١ايفطق ١يتبازٍ ايطأ ٟيًٛقٌ إؾت تفاِٖ ٚتعاَ ٕٚؿذلى وت ن٤ٛ
ايعكٝس ٠اٱغٚ . ١َٝ٬ختِ ايباسح ايسضاغ ١بايتٛقٝات ٚانتكذلسات .

464

بػِ اهلل ايطلتٔ ايطسِٝ

َكسَ: ١
إٕ اذتسٜح عٔ اٱْػإ عاَٚ ١ايٓفؼ اٱْػاْ ١ٝعًٚ ٢د٘
ارتكٛم قتجٌ وت سكٝكت٘ َعهً ١انتعه٬ت سٝح حتسخ عٓٗا
ايف٬غف ٚ ١عًُا ٤ايٓفؼ ٚأخهعٛا ايٓفؼ اٱْػاْ ١ٝنتٓاٖر ايتشًٚ ٌٝلل
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شتتًف انتساضؽ ٚٚلل شتتًف انتٓاٖر ٚايٛاقع إٔ عًِ ايٓفؼ اذتسٜح
ؿتساضغ٘ انتدتًف ١مل ٜتٛقٌ ست ٢اٯٕ إؾت تعطٜف داَع َاْع يًٓفؼ
ايبؿطٚ ١ٜضغِ إٔ ٖٓاى ايهجرل َٔ ايتعطٜفات إ ٫أْٗا كتٝعاڄ تٓاق
بعهٗا بعه ڄا ست ٢يتٌتٗط هخط ا٭َط قاقط ڄَ ٠عطن ١يًٓكس.
َٚعً ّٛأْٓا ْ ٫ػتڀٝع إٔ ْفِٗ ؾدك ١ٝاٱْػإ لُٗاڄ ٚانشاڄ بسٕٚ
إٔ ْفِٗ سكٝك ١كتٝع ايعٛاٌَ احملسز ٠يًؿدك ١ٝغٛا ٤أناْت َاز ١ٜأٚ
ادتُاع ١ٝأ ٚثكال ١ٝأ ٚضٚس ١ٝأَا ا٫قتكاض عً ٢زضاغ ١ايعٛاٌَ
ادتػُ١ٝايبٛٝيٛدٚ ١ٝايعٛاٌَ ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكال ١ٝلكىت ٚإُٖاٍ أثط
ادتاْب ايطٚس ٞلُٔ ؾإٔ شيو إٔ ٜعڀٓٝا قٛض ٠غرل ٚانشٚ ١غرل
زقٝك ١يًؿدك. ١ٝ
إٕ نجرلاڄ َٔ ايعاًَؽت وت سك ٍٛايفهط ٚانتعطلٜ ١ط ٕٚإٔ أظَ ١انتػًُؽت
ايفهط ١ٜاي ّٛٝتتُجٌ وت غٝاب انتٓٗر ; ٭ٕ ا٭ظَ ١يٝػت بالتكاز انتٓٗر
 ,لانتٓٗر َٛدٛز َٚعك ّٛيهٔ انتؿهً ١التكاز ٚغا ٌ٥ايفِٗ
ايكشٝشٚ ١أزٚات ايتٛقٚ ٌٝنٝف ١ٝايتعاٌَ َع٘ .
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ٚل ٢عًِ ايٓفؼ ا٫دتُاع ٢زع ٠ٛقازق ١إؾت ايتعُل وت طبٝع١
اٱْػإ ايبؿطٚ ٣زٚضًٚٚ ٙتٝفت٘ وت اذتٝا ٠ايسْٝا ٖٓ َٔٚا ٚدب عً٢
زاضؽ ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝعًٚ ٢د٘ ايعُٚ ّٛعًِ ايٓفؼ عًٚ ٢د٘
ارتكٛم إٔ ٜتفِٗ ايڀبٝع ١اٱْػاْ ١ٝيًٓفؼ ايبؿط , ١ٜست ٢تٓڀًل
زضاغات٘ عٔ لِٗ ٚاقعٚ ٢قشٝض ٚؾاٌَ يًٓفؼ ايبؿط. ١ٜ

( )1

َؿهً ١ايسضاغ: ١
إٕ عًُذذا ٤ايذذٓفؼ انتعاقذذطٜ ٜٔطٜذذس ٕٚإٔ غتهذذعٛا ايذذٓفؼ نتٓذذاٖر
ايعً ّٛايٛنعٚ ١ٝايتذطٜبَ ١ٝػتٗسلؽت ايٛق ٍٛإؾت تعُُٝات قتهٔ بٗذا
تفػرل ايػًٛى اٱْػاْ ٢تفػرلاڄ َازٜاڄ َجٌ َا ظتذط ٣عًذ ٢انتذاز ٠ايكذُا٤

( )1

زلمد زلمود زلمد  :علم النفس ادلعاصر يف ضوء اإلسالم  ،دار الشروق للطباعة والنشر  ،ط ، 1جدة ،
ادلملكة العربية السعودية 1984 ،م  ،ص . 12
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ٚانتٛنٛعات اذتػٚ ١ٝا٭ؾٝا ٤ادتاَس ٠ايت ٢قتهٔ إٔ ختهع يًتذطٜذب
()1

انتعًُ َٔ ٢خ ٍ٬زضاغ ١ايٓفؼ زضاغ ١دع ١ٝ٥غرل َتهاًَ١

لكس ثبت ؿتذا  ٫عتكذَ ٢ذٔ ا٭زيذ ١إٔ ايغذطب َذع زعذٛا ٙانتٓٗذٝذ١
ٚايعًُٝذذٚ ١زعذذٛا ٙوت ايتذذذطز  ٚانتٛنذذٛع ١ٝإ ٫أْذذ٘ مل ًٜتذذعّ بذذصيو سٝذذح
سكط ايتذطٜبٝؽت ايعًذِ وت ايتذطبذٖٚ ١ذصا اذتكذط غذرل عًُذٚ ٞشيذو ٭ٕ
ايتذطبذذ ١يٝػذذت غذذَ ٣ٛكذذسض َذذٔ َكذذازض ايعًذذِ ٚيٝػذذت ٖذذ ٞانتكذذسض
ايٛسٝس َ ٖٞٚكسض يٓ ٛعًِ بعٓٝذ٘ ٖذ ٛايعًذِ باحملػذٛؽ ٚايٛدذٛز يذٝؼ
ٖذذ ٛاحملػذذٛؽ ٚسذذسٚ ٙإفتذذا ايٛدذذٛز ستػذذٛؽ ٚغذذرل ستػذذٛؽ ٚؾذذٗٛز
ٚغٝذذب ٚإزعذذا ٤إٔ احملػذذٛؽ ٚسذذسٖ ٙذذ ٛايعذذامل ٖٚذذ ٛانتعًذذٖ ّٛذذ ٛإذتذذاز ٫
()2

عًِ .

إٕ ض ١ٜ٩اٱغ ّ٬إؾت ايؿدك ١ٝوت ن ٤ٛا٫جتا ٙادتسٜس ايصٜ ٟتبٓاٙ
نٛنب َٔ ١عًُا ٤ايٓفؼ انتػًُؽت َٔ أدٌ إقاَٖ ١صا ايعًِ عً٢
( )1ىاشم جاسم السامرائى  :علم النفس اإلسالمى  ،ط ، 1مركز عبادى للدراسات والنشر ،
صنعاء  ،اليمن  ،ص .11
( )2زلمد رشاد خليل  :مرجع سابق – ص .38
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أغاؽ ايتكٛض اٱغ َٞ٬يٲْػإ تٝح تكبض َٛنٛعات ٖصا ايعًِ
َٚا ٜتهُٓ٘ َٔ َفَٗٛات ٌْٚتطٜات َتفكَ ١ع َباز ٨اٱغ ّ٬أ ٚعً٢
ا٭قٌ غرل َتعاضنَ ١عٗا .

()3

ٖٓٚايو َٔ ايعًُا َٔ ٤أغِٗ وت ٖصا اباٍ أَجاٍ سػٔ
ايؿطقاٚ ٟٚعاَط ايٓذاض ْٚب ٌٝستُس ايػًُٛطٚ ٞغٝس عبس اذتُٝس
َطغٚ ٞستُس عٛز ٠ستُس ٚنُاٍ إبطاَٖ ِٝطغٚ ٞعسْإ ٚستُس
عجُإ صتاتٚ ٞستُس عع ايس ٜٔتٛلٝل َٚايو بسضٚ ٟهخط ٜٔنُا
عكست عسْ ٠سٚات ٪َٚـتطات شلصا ا٭َط نُا بطظت كتعٝات َٚطانع
ٌَٓٚتُات تٗتِ بٗصا انتؿط . ٚي ٛإٔ عًِ ايٓفؼ نإ زتُٛع ١سكا٥ل
عًُ ١ٝزتطز ٠نتا نإ ٖٓاى َػٛغاڄ يًشسٜح عٓس نطٚض ٠تأق ً٘ٝوت
إطاض ثكاوت بعٚ ٘ٓٝنتا نإ ٖٓايو لذ ٠ٛنبرل ٠بؽت عًِ ايٓفؼ وت
ايغطب ٚايؿطم تٛيس إسػاؽ بايتًُصٚ ٠ايتابعٖٓٚ ١ٝا تدلض اذتاد١
يًتأق. ٌٝ

( )3أمحد اجلرموزي  :شخصية وقدرات عقلية  ،مركز الرتبية للنشر – صنعاء  ،ص.21
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أٖساف ايسضاغ: ١
تٗسف ٖص ٙايسضاغ ١إؾت اٯت: ٞ
َ -1عطلَ ١فٗ ّٛإغ ١َٝ٬انتعطل. ١
-2

تٛنٝض هضا ٤بع

ايعًُا ٤انتػًُؽت يًعً ّٛايغطب ١ٝعاَٚ ١عًِ

ايٓفؼ عًٚ ٞد٘ ارتكٛم .
-3

إبطاظ َػٛقات قٝاّ عًِ ْفؼ إغ.َٞ٬

َ -4عطل ١ايكعٛبات ٚايعكبات اييت تكف أَاّ عًِ ايٓفؼ اٱغَٞ٬
غٛا ٤أناْت َٓٗذ ١ٝأ ٚلهط ١ٜا ٚلًػف.١ٝ
 -5نؿف ايع٬ق ١بؽت عًِ ايٓفؼ ٚعًِ ايٓفؼ اٱغ. َٞ٬
 -6تٛد ٘ٝايٌٓتط يًذلابىت بؽت ايس ٜٔاٱغٚ َٞ٬ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝهتا
٪ٜنس َعاْ ٞايٛسس ٠بؽت عًِ َػتُس َٔ اهلل عدل ضغٛي٘ ٚعًِ
ْػتدًك٘ َٔ جتاضب ٚألهاض اٱْػإ .
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أُٖ ١ٝايسضاغ: ١
تتُجٌ أُٖ ١ٝايسضاغ ١وت اٯت:ٞ
 .1استٝاز انتؿغًؽت وت زتاٍ عًِ ايٓفؼ نتجٌ ٖص ٙايسضاغ. ١
 .2إًتٗاض داْب َِٗ َٔ شتع ٕٚايفهط ايٓفػ ٞايغطبٚ ٞاٱغَٞ٬
ٚإتاس ١ايفطق ١يًباسجؽت ٚانتفهط ٜٔٱسٝاَ ٤كازض ايذلاخ َٔ دسٜس
ٚإعاز ٠تٌٓت ِٝعًُ ١ٝايبشح .
 .3اغتبعاز نجرل َٔ انتفاٖٚ ِٝا٭لهاض ايٛالس ٠اييت تٓاق
ٚزس

اٱغّ٬

تًو انتفاٖ ِٝباذتذٚ ١ايدلٖإ وت نَ ٤ٛعاٜرل ايتأقٌٝ

اٱغ َٞ٬يعًِ ايٓفؼ .
 .4أَُٖ ١ٝهاْ ١ايٓفؼ وت ايكطهٕ ٚايػٓ. ١
أغ ١ً٦ايسضاغ: ١
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ٜتُجٌ ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ شلص ٙايسضاغ ١وت اٯتَ ( : ٞا زٚاعٚ ٞأبعاز قٝاّ
عًِ ْفؼ إغ َٞ٬؟ ) ٚتتفط َٓ٘ ا٭غ ١ً٦اٯت: ١ٝ
ؽَ :1اشا ْعي بإغ ١َٝ٬انتعطل ١أ ٚايتأق ٌٝاٱغَٞ٬؟
ؽَ :2ا َٛقف ايعًُا ٤انتػًُؽت َٔ ايعً ّٛايغطب١ٝ؟
ؽ :3نتاشا قٝاّ عًِ ْفؼ إغ َٞ٬؟
ؽَ :4ا ايكعٛبات اييت تٛاد٘ عًِ ايٓفؼ اٱغ َٞ٬؟
ؽَ :5ا ٖ ٞطبٝع ١ايع٬ق ١بؽت عًِ ايٓفؼ ٚعًِ ايٓفؼ اٱغَٞ٬؟
َٓٗر ايسضاغ: ١
اعتُس ايباسح انتٓٗر ايٛقفٚ ٞانتٓٗر ايتشً ًٞٝايٌٓتط ; ٟ٭ْ٘
أْػب َٓاٖر ايبشح شلصا ايٓ َٔ ٛايسضاغ ٖٛٚ ١أنجط انتٓاٖر ؾٛٝعاڄ
ٚاغتدساَاڄ َٔ ايباسجؽت وت ايسضاغات ايٓفػ ١ٝسٝح قاّ ايباسح ؿتػض
َٛن ٛايسضاغ َٔ ١خ ٍ٬ا٫ط ٬عً ٢أزبٝات انتٛنٚ ٛنتابات
انتفهطٚ ٜٔهضاٚ ِٗ٥شيو يًٛق ٍٛإؾت بع
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ايٓكايت اييت تػاعس وت

تڀٜٛط ايفهط , ٠نُا اغتڀا ايباسح َٔ خ ٍ٬شيو اٱداب ١عً٢
أغ ١ً٦ايبشح .
َكڀًشات ايسضاغ: ١
ايتأق ٌٝاٱغ َٞ٬يًُعطل : ١ايتأق ٌٝاٱغ َٞ٬يًُعطل ( ١ايتأقٌٝ
ٜعي َٔ سٝح ز٫يت٘ ايًغ ١ٜٛايٛقٌ با٭قٌ ٚؿتا إٔ أقٌ نٌ أَط ٜطز
إؾت اهلل دٌ د٬ي٘ ؿتكته ٢انتعطل ١لإٕ َفٗ ّٛايتأقَ ٌٝطتبىت اضتباطاڄ
ٚثٝكاڄ ؿتباز ٤ٟاٱقتإ ب٘ تعاؾت َجًُا َٖ ٛطتبىت بٗص ٙانتعطل)١

( )1

ٚتأق ٌٝانتعطل ١بطزٖا إؾت أقٛشلا ايعكسٜ ٫ . ١ٜعي زتطز ايتُػو
بٗص ٙا٭ق ٍٛزٚ ٕٚع ٞبغاٜاتٗا ٚإفتا ٜفٝس ا٭خص بٗا يبًٛغ تًو ايغاٜات
ٖٚهصا صتس إٔ تأغٝؼ انتعطل ١بتأقًٗٝا عً ٢ق ِٝايسَٚ ٜٔبازٜ ٘٥عي
إغَٗ٬ا هلل عع ٚدٌ

()1

( )2

( )2

زلمد عطا مدين  :تصميم حقيبة تعليمية وإنتاجها حول بعض ادلفاىيم يف اجلغرافيا الطبيعية
للصف األول الثانوي يف ضوء آيات من القرآن الكرًن  ،رسالة دكتوراه غًن منشورة ،
جامعة اخلرطوم – 2222م – ص . 35
شرف الدين على الطاىر :تأصيل ادلعرفة أسسو وأىدافو  ،رللة التأصيل – العدد السادس –
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ٜٚعطلٗا ايعاْ ٞبأْٗا ( عًَُ ١ٝككٛز ٠يتٛد ٘ٝانتعطل ١بعَُٗٛا لهطاڄ
ٚغًٛناڄ ٌْتطاڄ ٚتڀبٝكاڄ وت نَ ٤ٛعاضف ايٛس ٞقطهْاڄ ٚغٓٚ ١ا٫دتٗاز
انتؿط ٚوت ْكٛق٘ ؿتا تكته ٘ٝايفڀط ٠اٱ ١ٖٝ٫يٲْػإ ٚايػٓٔ
ٚايٓٛاَٝؼ ايه)١ْٝٛ

()1

ٜٚعطف ايباسح ايتأق ٌٝاٱغ َٞ٬يًُعطل ١بأْ٘  ( :هتاضغ١
ايٓؿايت انتعطوت َٔ ظا ١ٜٚايتكٛض اٱغ ) َٞ٬تعطٜف إدطا.ٞ٥

عًِ ايٓفؼ :

( )1

اخلرطوم – 1998م – ص . 3
نزار العاين  :زلددات أولية دلنهجية أسلمة ادلعرفة  ،رللة التجديد  ،السنة الثانية  ،العدد
الثالث  ،اجلامعة اإلسالمية العادلية مباليزيا 1998 ،م –.113-122
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ٖ ٛايسضاغ ١ايعًُ ١ٝيًػًٛى اٱْػاْ ٞوت ع٬قت٘ ٚتفاعً٘ َع
ايب ١٦ٝاييت حتٝىت ب٘(تعطٜف إدطا.)ٞ٥
ايسٚاع ٞيغ -: ١ايػبب أ ٚطًب ا٫غباب أ ٚايصضٜع ١أَ ٚا ٜتٛقٌ ب٘
اي ٞغرل ٙأ ٚايڀطٜل  ٚا٫خص ٚايعڀاٚ)2( ٤زاعاْ : ٙازاٚ ٙضغب٘ إي٘ٝ

( )3

ايسٚاع ٞاقڀ٬ساڄ  :ا٫غباب اييت تسع ٛيتبي ٚاعتُاز عًِ ْفؼ
بانتٌٓتٛض اٱغ ( َٞ٬تعطٜف ادطا. ) ٞ٥
ا٫بعاز يغ :١كتع بعسٚايبعس  :ايطع ٚ ٞاذتعّ .
ا٫بعاز اقڀ٬ساڄ  :ادتٛاْب اييت اضتهعت عًٗٝا ايسضاغ ١ٱثبات
انتدلضات ايساع ١ٝيكٝاّ عًِ ْفؼ اغ ( َٞ٬تعطٜف إدطا) ٞ٥
إدطا٤ات ايسضاغ: ١

( )2لويس معلوف  :ادلنجد يف اللغة  ،دار ادلشرق  ،بًنوت  ،لبنان  ،بدون تاريخ  ،ص43
( )3ادلرجع السابق  ،ص216
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اطًع ايباسح عً ٢قسض ٚالط َٔ نتابات عًُا ٤ايغطب
ٚانتػًُؽت عٔ عًِ ايٓفؼ عاَٚ , ١يكس اغتفاز ايباسح َٔ تًو
ايهتابات وت ته ٜٔٛلهطٚ ٠انش ١عٔ انتٛن ٛبهٌ دٛاْب٘ نُا
غام ايباسح هضا ٤بع

ايهتاب انتػًُؽت وت ٖصا ا٭َط ٚاغتٓس عًٗٝا

وت ايتفػرل ٚانتٓاقؿ. ١
يٲداب ١عً ٢ايػ٪اٍ ا٭َٚ ٍٚهَُ( : ْ٘ٛاشا ْعي بإغ ١َٝ٬انتعطل ١أٚ
ايتأق ٌٝاٱغَٞ٬؟)
اٱغٚ ّ٬انتعطلٜ ١تفاع ٕ٬يصيو ناْت َُٗ ١اٱغ ّ٬تڀٛض
ايفهط ايبؿط ; ٟ٭ْ٘ ٜعٌُ عً ٢ضبىت انتعطل ١بايس ٜٔضبڀاڄ عهٜٛاڄ ;
لايع٬ق ١بؽت اٱغٚ ّ٬انتعطل ١ع٬قٚ ١طٝس ٠دساڄ اْڀ٬قاڄ َٔ تكسٜط
اٱغ ّ٬يًعكٌ ٚانتعطلَٚ ١كسض انتعطل ٖٛ ١تكٛض اٱغ ّ٬يًهٕٛ
ٚاٱْػإ ٚاذتٝاٚ ٠ايتفاعٌ بؽت ٖص ٙايعٓاقط يصيو ٜٓبغ ٞإٔ تتسضز
كتٝع ايعًٚ ّٛانتعاضف وت إطاض ايس ٜٔايهً ٞنُا ٜطا ٙاٱغ ّ٬لٝدسّ
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نٌ ٚاسس َُٓٗا َٔ ظا ١ٜٚاختكاق٘ وت نؿف اذتكٝك ; ١٭ْٗا َٔ
َكاقس ٚغاٜات ايس ٜٔوت تطب ١ٝاٱْػإ .
لانتعطل ١ايس ١ٜٝٓيٝػت قاقط ٠لكىت عً ٢زضاغ ١ايكطهٕ ايهطِٜ
ٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛايؿطٜفٚ , ١يهٔ  ٫بس إٔ ته ٕٛتطب ١ٝؾاًَ ١تٗتِ
بجكال ١انتػًِ ٚغًٛن٘  ,لايس ٜٔيٝؼ عًُاڄ ٚيهٓ٘ َٓٗر سٝا ٠ؾاًَ١
ٚظتب أ ٫تكع لُٝا ٚقعت ل ٘ٝا٭زٜإ ا٭خط ٣بععٍ ايس ٜٔعٔ اذتٝا٠
ايعاَ ١يًُذتُع .
دعٌ عًِ ايٓفؼ بهٌ لطٚع٘ َٓبجكاڄ َٔ أق ٍٛاٱغَٚ ّ٬فاُٖ٘ٝ
ايعكس ١ٜانتبجٛث ١وت ايكطهٕ ايهطٚ ِٜايػٓ ١ايٓب ١ٜٛانتڀٗطٚ ٠ا٫غتفاز٠
َٔ دٗٛز ايعًُا ٤انتػًُؽت ٚغرلِٖ لُٝا ٜ ٫تعاض

َع تًو ا٭ق. ٍٛ

ا٭قٌ وت ايًغٜ ١أت ٞبعسَ ٙعإڈ َٓٗا :ا٭قٌ يًؿ ٤ٞأ ٚأغفٌ
نٌ ؾٚ ٤ٞكتع٘ أقٚ ٍٛتأق ٌٝايؿ ٤ٞإثبات أقً٘ ٚضدٌ أق: ٌٝ
ثابت ايطأٚ ٟايعكٌ ٚأقٌ ايؿذط :٠دصٚضٖا ٖٚصا انتكڀًض ضغِ أْ٘
غً ِٝإؾت سس نبرل إ ٫أْ٘  ٫قتهٔ تأق ٌٝنٌ ايعً ٫ٚ ّٛصتسشلا
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أق٫ٛڄ إغ ١َٝ٬نُا ٖ ٛانتڀًٛب  ,لإشا اقتكط ايتأق ٌٝعً ٢ايعًّٛ
ا٫دتُاعٜ ١ٝه ٕٛانتكڀًض غًُٝاڄ(. )1
ٚيكس أزضى انتػًُ ٕٛشيو َ٪خطاڄ سٝح ضادت َٓص َڀًع ايجُآْٝات َع
تٓاَ ٞايكش ٠ٛاٱغَ ١َٝ٬كڀًشات ( أغًُ ١ايعً( ٚ ) ّٛاٱغٖٛ ّ٬
اذتٌ ) ( ٚا٫قتكاز اٱغ( ٚ ) َٞ٬إغ ١َٝ٬انتعطل( ٚ ) ١عًِ ايٓفؼ
اٱغٚ ) َٞ٬غرل شيو هتا أضٜس ب٘ تأنٝس ضبىت اٱغ ّ٬جبٛاْب اذتٝا٠
نال ١ايفهطٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايجكالٚ ١ٝايػٝاغٚ " ١ٝمل تهٔ ايسع٠ٛ
إؾت (أغًُ ١ايعً(ٚ ) ّٛإغ ١َٝ٬انتعطل )١وت سكٝك ١ا٭َط ْتاداڄ خاقاڄ
ؿتطسً ١ايجُاْٝٓٝات بٌ َٛغٌ ايٓكاف وت ٖص ٙاٱؾهاي ١ٝإؾت ايكطٕ
انتان , ٞسٝح انتؿف انتػًُ ٕٛايتكسّ ايعًُ ٞاشلا ٌ٥وت أٚضٚبا
َكابً ١ؿتا ناْٛا ِٖ عً ٘ٝا٭َط ايص ٟأثاض بؽت َجكفِٗ ٚعًُا ِٗ٥أغ١ً٦

( )1

مقداد ياجلن  :سياسات التأصيل والتوجيو اإلسالمي للعلوم وادلعارف والفنون – دار عامل
الكتب للطباعة والنشر – ط – 1الرياض /السعودية – 1996م – ص .32-31
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ٚاجتاٖات تبشح عٔ غبٌ ايتٛلٝل بؽت اٱغٚ ّ٬ايعًِ ٚعٔ أغباب
ختًف انتػًُؽت ٚتكسّ غرلِٖ )

()1

ٚقس ْاٍ َٛن( ٛأغًُ ١انتعطل )١إٖتُاَاڄ نبرلاڄ وت ايػٓٛات
ا٭خرل َٔ ٠زتُٛع َٔ ١ايعًُاٚ ٤انتفهط ٜٔانتػًُؽت سٝح تبًٛضت
دٗٛزِٖ وت إْتاز ايعسٜس َٔ ا٭تاخ ٚايسضاغات ايتأق ١ًٝٝوت شتتًف
لط ٚانتعطلْٚ ١ؿطت ايعسٜس َٔ انتكا٫ت ٚايسضاغات ٚانت٪يفات اييت
تسع ٛإؾت ٖصا ا٫جتا ٙايتأق ًٞٝيًعً ّٛا٫دتُاعٚ ١ٝاٱْػاْٚ ١ٝايذلب١ٜٛ
ٚعكست ايعسٜس َٔ انت٪ـتطات ٚايٓسٚات يصيو .
ٜٚعطف إزلاع ٌٝايفاضٚق ٞأغًُ ١انتعطل ١بأْٗا إعاز ٠قٝاغ١
ايعً ّٛوت ن ٤ٛاٱغٚ ّ٬إعاز ٠قٝاغ ١انتعًَٛات ٚتٓػٝكٗا ٚإعاز٠
ايتفهرل وت انتكسَات ٚايٓتا٥ر انتتشكًَٗٓ ١ا ٚتك ِٝٝا٫غتٓتادات اييت

( )1طالل عرتيسي  :ضالة ادلؤمن بٌن أسلمة ادلعرفة وعلوم الغرب – رللة باحثات – العدد الثالث
– ادلركز اللبناين للدراسات – بًنوت – لبنان – 1997م – ص.381
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اْتٗت إيٗٝا ٚإعاز ٠حتسٜس ا٭ٖساف عً ٢إٔ ٜه ٕٛنٌ شيو بڀطٜك١
جتعٌ لط ٚانتعطل ١انتدتًف ١تجط ٟايتكٛض اٱغٚ َٞ٬ختسّ أٖساف
( )2

اٱغ. ّ٬

ٜٚعطف ٜادتٔ "إغ ١َٝ٬انتعطل" ١بأْٗا (إعاز ٠ايٌٓتط وت
ايسضاغات ايعًُ ١ٝبعاَٚ ١اٱْػاَْٗٓ ١ٝا خباقٚ ١تأقًٗٝا ٚلل ثٛابت
ايفهط اٱغٚ َٞ٬قٝاغتٗا وت إطاض اٱغ. ) ّ٬

(3

بُٓٝا ٜط ٣بعهِٗ إٔ قه ١ٝأغًُ ١انتعطلْ ١ؿأت بػبب ٚدٛز
أظَ ١ساي ١ٝقاَت ْتٝذ ١ٱْٗٝاض ايؿدك ١ٝانتػًُ ١أَاّ عڀا ٤اذتهاض٠
ايغطب ١ٝانتعاقط ٠بُٓٝا ٜط ٣هخط ٕٚإٔ ايؿدك ١ٝانتػًُ ١ناْت قس
اْٗاضت َٓص أٜاّ ايسٚي ١ايعباغٚ ١ٝبايتاي ٞلإٕ ا٭ظَ ١يٝػت سايٚ ١ٝإفتا
قسقت١

( )2صاحل سليمان العمرو  :التأصيل اإلسالمي لفلسفة الرتبية  ،معهد البحوث العلمية  ،جامعة
ام القرى  ،السعودية 1999 ،م  ،ص .18-17
( )3مقداد ياجلن  :مرجع سابق  ،ص 96
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ٜٛٚضز (ساز لتس )

()1

بع

اٱؾها٫ت وت َكڀًض إغ١َٝ٬

انتع طل ١لرل ٣إٔ (إغ ١َٝ٬انتعطل )١عٓٛإ َطنب َٔ (إغَٔٚ )١َٝ٬
(َعطل )١وت سؽت إٔ ( اٱغ )١َٝ٬لُٝا ٜطاٖا ايٓاؽ (ختكٝل زٜي) وت
َكابٌ (َعطل ٖٞ )١عاَ ١غرل قابً ١يًتدكٝل ٚيٝؼ ايتدكٝل ايسٜي
لكىت ٚإفتا تتػع يعسز َٔ انتٓاٖر ٚتػتبڀٔ ايعسٜس َٔ اٱٜسٚيٛد١ٝ
لذلنٝب انتعطل ١عً ٢اٱغ ١َٝ٬عتٌُ ختكٝكٗا ٚحتسٜساڄ ٜٛقف
ٖص ٙانتعطل ١اٱغَ ١َٝ٬فاضق ١يغرلٖا عًَ ٢ػت ٣ٛانتٓاٖر ا٭خط ٣لٌٗ
قتهٔ َكازض ٠اٱْتاز ايبؿط ٟايعاّ يكاحل َعطل ١خاق. ١
ٜٚكاٍ إٕ ايكش ٠ٛاٱغ ١َٝ٬اييت أخصت باْ٫تؿاض بعس ٖعقت ١ايعطب وت
سعٜطإ عاّ  ّ1967حتٛيت إؾت تٝاض غٝاغ ٞعتا ٍٚتكس ِٜايبسٌٜ
اٱغ َٞ٬أ ٚاذتٌ اٱغ َٞ٬ثِ أخص اٱغٜ َٕٛٝ٬هتب ٕٛعٔ انتؿطٚ
اذتهاض ٟاٱغ. َٞ٬

)1

زلمد أبو القاسم حاج محد :إسالمية ادلعرفة  ،ادلفاىيم والقضايا الكونية  ،معهد إسالمية
ادلعرفة ،رللة تفكر  ،اجمللد  ، 3العدد 2221 ، 2م  ،ص. 9
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ٖٓٚايو عسَ ٠ػُٝات شلصا ايتأقَٗٓ ٌٝا عً ٢غب ٌٝانتجاٍ ( :
إغ ١َٝ٬انتعطل ١انتعٗس ايعانت ٞيًفهط اٱغ )َٞ٬بايٜ٫ٛات انتتشس ٠أٚ
إغ ّ٬انتعطلَ( ١عٗس إغ ّ٬انتعطل ١جباَع ١ادتعٜط ) ٠أ ٚايتأقٌٝ
اٱغ َٞ٬يًُعطل ( ١داَع ١اٱَاّ ستُس بٔ غعٛز بايطٜا

) أٚ

ايتٛد ٘ٝاٱغ َٞ٬يًعً( ّٛداَع ١ا٭ظٖط ؿتكط) عً ٢اعتباض إٔ انتِٗ ٖٛ
انتفٗٚ ّٛانتهُٚ ٕٛيٝؼ انتكڀًض أ ٚايؿعاض (.)2
ٚؾٗس ايعامل اٱغَٓ َٞ٬ص َغطب ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚإؾت َٜٓٛا ٖصا
زعٛات ٚستا٫ٚت ٱعاز ٠قطا ٠٤ايذلاخ انتعطوت اٱغٚ َٞ٬قٝاغت٘
جبُٝع لطٚع٘ ٚختككات٘ ٚتٓٛعت ٖص ٙايسعٛات بؽت ا٫عتساٍ ٚايغًٛ
ٚبؽت ايٓذاح ٚاٱخفام .

( )2

( )1

( )1

فتحي حسن ملكاوي  :حوارات إسالمية ادلعرفة عرض وحتليل – رللة إسالمية ادلعرفة –
ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي – السنة السابعة – العدد اخلامس والعشرون – 2221م
– ص.122
نعمان جغيم  :نظريات الفقو اإلسالمي منهجية االجتهاد  ،رللة إسالمية ادلعرفة  ،ادلعهد
العايل للفكر اإلسالمي  ،السنة الرابعة  ،العدد الرابع عشر  ،واشنطون 1998 ،م  ،ص
.223
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 َٔٚسػٔ ايڀايع إٔٵ بسأ انتػًُٜ ٕٛػتٓبڀٜٚ ٕٛػتٝكٌتٕٛ
ٜٚػتعٝس ٕٚقٛتِٗ ٜٚتبكط ٕٚوت تعاي ِٝاٱغ ّ٬ايكالَٚ ١ٝعاْ٘ٝ
ايعُٝكٚ ١أخص ايبع

َِٓٗ عً ٢عاتك٘ أَط : ٜٔأسسُٖا ختًٝك٘ هتا

ؾاب٘ ٚؾ ٙٛخ ٍ٬عكٛض ا٫ضتڀايت ٚايتدًف ٚثاُْٗٝا  :ايٛقٛف أَاّ
حتس ٟايغطب ٚعكا٥سٚ ٙلًػفات٘ ٌْٚتُ٘ ٚيكس غاضت ايعًُٝتإ وت هٕ
ٚاسس لهإ ادتٗس َبص٫ٚڄ ٱظايَ ١ا عًل ب٘ َٔ ايؿٛا٥ب ٚتكشٝض
انتفاٖٚ ِٝإعاز ٠ايٓػب ٚانتكاٜٝؼ إؾت أقًٗا ٚإبطاظ َا أغفٌ َٔ أقػاَ٘
 ٫ٚتعاٍ ٖص ٙايعًَُ ١ٝػتُطٚ ٠اذتاد ١إيٗٝا قا. ١ُ٥
أَا ايعًُٝذ ١ايجاْٝذ ١لكذس بذسأت وت أ ٍٚأَطٖذا بانتٛاظْذٚ , ١انتكابًذ١
ٚايبشذح عُذا وت اٱغذذ ّ٬هتذا قتاثذذٌ ألهذاض اذتهذذاض ٠ايغطبٝذٌْٚ ١تُٗذذا
َٚذذطت ايعًُٝذذ ١ؿتطسًذذ ١ايتٛلٝذذل بذذؽت اٱغذذٚ ّ٬ا٭لهذذاض ايغطبٝذذٚ ١نذذإ
شلص ٙانتطسً ١لٛا٥سٖا َٚهاضٖا لهاْت غب٬ٝڄ يًهؿف عٔ نذجرل َذٔ
دٛاْب عٌتُ ١اٱغذٚ ّ٬دذ ٤٬سهُذ٘ ٚأسهاَذ٘ نُذا ناْذت أسٝاْذ ڄا
ططٜكاڄ يٲضتطاف ٚايتعػف وت تأْ ٌٜٚكٛق٘ ٚإيباغ٘ غرل ثٛبذ٘ ٚإقشذاّ
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ألهاض غطب ١ٝعًٚ ٘ٝيصيو نذإ  ٫بذس َذٔ إٔ تعكبٗذا َطسًذ ١ثايجذ ١تعٜذٌ
ٖذذصا ايتًفٝذذل بذذؽت لهذذطتؽت ٚعكٝذذستؽت ٌْٚتذذاَؽت شتذذتًفؽت ٖٚذذص ٙانتطسًذذ١
ا٭خرل ٠تتػِ با٭قايٚ ١تتذً ٢لٗٝا شاتٝذ ١ايذذلاخ اٱغذٚ َٞ٬خكا٥كذ٘
انتُٝع. ٠

()2

يٲداب ١عً ٢ايػ٪اٍ ايجاَْٚ ٞهَُ ( : ْ٘ٛا َٛقف ايعًُا ٤انتػًُؽت َٔ
ايعً ّٛايغطب١ٝ؟ )
ٜٛاد٘ ابتُع اٱغ َٞ٬اي ّٛٝقهاٜا َتعسز ٠لطنتٗا عً٘ٝ
حتسٜات ايعكط ٚاذتهاضٖ َٔٚ ٠ص ٙايكهاٜا ايغع ٚايفهطٜٚ ٟط ٣عبس
ايهط ِٜعجُإ ( إٔ يًُفهط ٜٔاٱغَٝ٬ؽت َٔ ايغع ٚايفهط ٟايغطبٞ
َٛاقف تتشسز وت أضبع اجتاٖات ٖ: ٞ
ا٭ٜ : ٍٚتدص َٛقفاڄ غًبٝاڄ أَاّ اذتهاض ٠ايغطبٚ ١ٝنٌ َا اْبجل عٓٗا
ٚعسّ ا٭خص بؿ َٔ ٤ٞأغباب ٖص ٙاذتهاض. ٠
( )2

زلمد ادلبارك  :الفكر اإلسالمي احلديث يف مواجهة األفكار الغربية  ،دار الفكر  ،ط، 3
بًنوت 1972 ،م  ،ص .16 – 11
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ايجاْٜ : ٞسع ٛإؾت ايتغطٜب ٚا٭خص بهٌ أغباب اذتهاض ٠خرلٖا
ٚؾطٖا .
ايجايح  :ايتٛلٝل بؽت اذتهاضتؽت ٜٚسعٖ ٛصا ايطأ ٟإؾت تكطٜب َباز٤ٟ
اٱغَ َٔ ّ٬جٌ اذتهاض ٠ايغطبَ ١ٝع انت ٌٝإؾت تبي ايجكال ١ايغطب. ١ٝ
ايطابع  :ا٫جتا ٙايصٜ ٟتُجٌ وت ايسع ٠ٛإؾت استفاًت انتػًُؽت بإغَِٗ٬
سػب َا دا ٤وت ايكطهٕ ٚايػَٓ ١ع اٱلاز َٔ ٠خرل َا أصتعت٘ انتسْ١ٝ
ايغطبٚ ١ٝايعًِ ايغطبَ ٞع عسّ ا٭خص َٔ ايجكالْ ١فػٗا إَ ٫ا مل
ٜتعاض

َع ؾدك ١ٝا٭َ ١اٱغٚ ١َٝ٬ثكالتٗا(.)1
نُا ٜكٓف شلص ٙانتطسً ١ط٘ ايعًٛاْ ٞايص٪ٜ ٟضر شلا بانتطسً١

ايطابعَ َٔ ١طاسٌ تڀٛض لهط انتػًُؽت لانتطسً ١ا٭ٚؾت عٓسٜ ٙكڀًض
عًٗٝا ؿتطسً ( ١ايكسَ ١ا٭ٚؾت ٚاْ٫بٗاض انتباؾط ) سٝح ظيعٍ لٗٝا
انتػًُ ٕٛظيعا٫ڄ ؾسٜساڄ عٔ َٛاقفِٗ ايفهطٚ ١ٜايجكالٚ ١ٝلكسٚا ثكتِٗ
( )1عبد الكرًن عثمان  :معامل الثقافة اإلسالمية  ،مؤسسة الرسالة  ،بًنوت  ،لبنان 1982 ،م ،
ص . 18

485

بفهطِٖ اٱغٚ َٞ٬انتطسً ١ايجاْ ١ٝاييت بسأت لٗٝا ايٓفٛؽ تػتكط إؾت
سس َا ٚجتتاظ لذل ٠اْ٫بٗاض ٚانتطسً ١ايجايج ٖٞٚ ١اييت تعٝؿٗا أْ ٚعٝـ
دع٤اڄ َٓٗا  ٖٞٚاييت زلٝت ؿتطسً ( ١ايكش ٠ٛاٱغ ) ١َٝ٬أَ ٟطسً١
ايٛع ٞبايصات أ ٚانتؿاف ايصات أَا انتطسً ١ايطابع ٖٞٚ ١اييت
ْككسٖا لَٗ ٞطسً ١تكس ِٜايبس ٌٜاٱغ َٞ٬اذتهاض ٟيهٌ َا قسَ٘
ايغطب (. )2
بُٓٝا ٜطَٓ ٣رل ؾفٝل بإٔ انتطاسٌ متػ ( ١انتطسً ١ا٭ٚؾت ٚتتػِ
ؿتشاٚي ١إق٬ح ايسٚي ١ايعجُاْ َٔ ١ٝايساخٌ ٚقتجًٗا لهط كتاٍ ايسٜٔ
ا٭لغاْٚ ٞايجاْ ١ٝتجبٝت أقساّ ا٫غتعُاض وت ْٗاٜات اذتطب ايعانت١ٝ
ا٭ٚؾت ٚقتجًٗا ألهاض ستُس عبسٚ ٙضؾٝس ضنا ٚايهٛانيب ٚهضغٕ٬
ٚايجايجَ ٖٞٚ ١طسً ١ا٫غتعُاض انتباؾط ٚايطابعَ ١طسً ١ايسٚي ١ايعطب١ٝ
انتػتكًَ ١ا بعس اذتطب ايعانت ١ٝايجاْٚ ١ٝأَا انتطسً ١ارتاَػ ١لُٝهٔ
اعتباض صتاح ايجٛض ٠اٱغ ١َٝ٬وت إٜطإ ٚبسا ١ٜايكطٕ ارتاَؼ عؿط
()2

طو جابر العلواين  :األزمة الفكرية ادلعاصرة تشخيص ومقرتحات وعالج  ،ادلعهد العادلي
للفكر اإلسالمي – واشنطون – 1993م  ،ص .93
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يًٗذط ٠إٜصاْاڄ بايسخ ٍٛإيٗٝا ٚتتػِ ؿتشاٚي ١ايفهط اٱغَ َٞ٬طادع١
جتطبت٘ ايػابكٚ ١اْ٫تكاٍ إؾت َٛاقع اشلذ ّٛاٱظتاب ١ٝوت تغٝرل ايٛاقع .
()1

ٚقس ألطظ اذتسٜح ضت ٛعًِ ْفؼ إغ َٞ٬ث٬ثَٛ ١اقف ٜٚصنط
َايو بسض ٟث٬ث ١تٝاضات شتتًف ١نتفٗ ّٛأغًُ ١عًِ ايٓفؼ  .أٚشلا  :ايتٝاض
انتتڀطف ايص٪ٜ ٟنس أْ٘ يٝؼ ٖٓاى ؾ ٤ٞأزل٘ (عًِ ْفؼ إغ)َٞ٬
ٚي ٝؼ ٖٓاى َا ٜسع ٛيًتأق ٌٝاٱغ َٞ٬يعًِ ايٓفؼ أ ٚغرل َٔ ٙايعًّٛ
اٱْػاْ . ١ٝثاْٗٝا ٜ :ط ٣إٔ عًِ ايٓفؼ اذتسٜح بهٌ لطٚع٘ ٖٚ ٛيٝس
ؾطع ٞيًشهاض ٠ايغطب ١ٝايٛٗٝزٚ ١ٜانتػٝشٚ ١ٝإٔ ايعامل اٱغ َٞ٬يٛ
ـتػو بسٚ ٜ٘ٓتطاث٘ ئ ٜه ٕٛتاد ١شلصا انتػذ ا٭نازقت ٞايعًُاْٞ
ٜٚ ,ط ٣أقشاب ٖصا ايطأ ٟإٔ ايعامل اٱغ َٞ٬تاد ١إؾت عًِ ْفؼ
إغَ َٞ٬ػتُس لكىت َٔ ْكٛم ايكطهٕ ٚايػٓ . ١ثايجٗا  ٖٛٚ :ا٫جتاٙ
ايٛغىت ايصٜ ٟعذلف يعًِ ايٓفؼ بايعًُٚ ١ٝلٛا٥سٚ ٙأُٖٝت٘ ٚيهٓ٘ ٫
( )1منًن شفيق  :اللفكر اإلسالمي ادلعاصر والتحديات  ،دار النشر  ،بًنوت – 1991م – ص
. 32
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ٜٓػ ٢تأثرل ارتًف ١ٝايفًػف ١ٝايغطب ١ٝشلصا ايعًِ يصيو ٚدب عً ٢ايعًُا٤
انتػًؽت ايتأق ٌٝيُٝٝعٚا ارتبٝح َٔ ايڀٝب .
َٛ /1قف ايطل

()2

باغِ اٱغٖ: ّ٬صا انتٛقف ٜطل

عًِ ايٓفؼ باغِ

اٱغٜٚ , ّ٬ط ٣إٔ انتػًُؽت وت غٓ ٢عٓ٘ َٛ ٖٛٚقف أٚي٦و ايص ٜٔمل
ٜسضغٛا عًِ ايٓفؼ زضاغَ ١تدككٚ ١مل تػُض شلِ ثكالتِٗ ايتكًٝس١ٜ
إٔ عتٝڀٛا ؿتٛنٛعات٘ أ ٚأِْٗ ايصٌْ ٜٔتطٚا وت بع

ايٌٓتطٜات اييت

قاَت بٗا َساضؽ ْفػٚ ١ٝضأٚا هثاضٖا وت أٚغايت ايؿباب ٚانتجكفؽت
ٚضؿتا انتتدككؽت وت عًِ ايٓفؼ لصٖبٛا إؾت اْتكازٚ ٙضله٘ .
َٛ /2قف ايطل

باغِ عًِ ايٓفؼ  :عٓسَا ٜصنط عًِ ايٓفؼ

اٱغٜ َٞ٬ػتشهط عًُا ٤ايٓفؼ وت زتتُعٓا قٛضاڄ َتبا ١ٜٓتبعاڄ نتفّٗٛ
عًِ ايٓفؼ يس ٣نٌ ٚاسس ٚايتؿهٝو وت إَهاْ ١ٝحتكٝك٘.

 )2مالك بدري  :علم النفس احلديث من منظور إسالمي  ،سلسلة ادلنهجية اإلسالمية  ،ادلنهجية
اإلسالمية والعلوم السلوكية والرتبوية  ،ج ،3ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي 1992 ،م ،
ص .338 -337
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ٖٓٚ /3ايو َٛقفاڄ ٚغڀاڄ بؽت انتٛقفؽت ايػابكؽت باعتباض إٔ عًِ ايٓفؼ
ٜؿذلى َع غرل َٔ ٙايعًَٛ ٖٛٚ ّٛقف َٔ أزضنٛا أُٖ ١ٝعًِ ايٓفؼ
ٚأزضنٛا وت شات ايٛقت خڀٛضت٘ إشا اْتكٌ إؾت ابتُع اٱغَٞ٬
بهاعَ ١ػتٛضز. ٠
 ٚإٕ انتطسً ١اييت ـتط بٗا ا٭َ ١اٱغ ١َٝ٬تتڀًب ٖصا انتٛقف
بإذتاح لف ٞايٛقت ايصٜ ٟتكسّ عًِ ايٓفؼ ايغطب ٞخبڀ ٢غطٜع١
ٚٚاغعٜٚ ١عٜس بصيو َٔ نغڀ٘ عً ٢ايب٬ز انتتأثط ٠بجكالت٘ لإٕ ٖصٙ
ايتڀٛضات قس ْبٗت إؾت ايڀابع ايجكاوت شلصا ايعًِ  ٫ٚصتس وت ايعامل
اٱغ َٞ٬إ ٫أتاث ڄا ستسٚز ٫ ٠تتٛالط وت أغًبٗا ؾطٚيت ايبشح
ايعًُ. ٞ
ٜٚط ٣عُاضً ٠تٗٛض ث٬ث ١تٝاضات ِٖ

( )1

 -1تٝاض ايتكًٝس يًُٛضٚخ .
( )1

زلمد عمارة  :أزمة الفكر اإلسالمي احلديث  ،دار الفكر  ،ط ، 1بًنوت – لبنان –
1998م  -ص .122-81

489

 -2تٝاض ايتكًٝس يًٛالس ايغطب. ٞ
 -3تٝاض اٱسٝاٚ ٤ايتذسٜس.
ايتٝاض ا٭ ٍٚي٘ لهٌ اذتفاًت عً ٢ايذلاخ ٚايسلا عٓ٘ أَاّ
ايٛالس ايغطب ٞا٭َط ايص ٟسفٍت يٮَٚ ١يجكالتٗا ايتٛاقٌ َع َانٗٝا
اذتهاضٚ ٟيهٓ٘ اْهفأ عً( ٢ايصات) ٚقس ًتٌ عادعاڄ عٔ قٝاغ١
ارتٝاض اذتهاضٚ ٟايُٓٛشز ايتذسٜس ٟايكازض عًَٓ ٢الػ ١ايُٓٛشز
ايغطب ٫ ٞيككٛض طبٝع ٞوت عك ٍٛأعٖ ّ٬صا ايتٝاض ٚإفتا يعٝب وت
بهاعتِٗ ايفهط. ١ٜ
أَا ايتٝاض ايجاْ ٞلهاْت بساٜات لهط ٙا٫غتك َٔ ٍ٬انتٛضٚخ
ٚقڀع سباٍ ايتٛاقٌ اذتهاضٚ ٟاغتبساٍ ايُٓٛشز ايغطب ٞبس٫ڄ َٔ
انتٓابع اذتهاض ١ٜاٱغ. ١َٝ٬
أَا ايتٝاض ايجايح لأضازٚا َؿطٚعاڄ جتسٜسٜاڄ ٜ ٫ك ِٝقڀٝعَ ١ع
ايذلاخ ٚ ,إفتا ٜتذاٚظ انتتدًف َٓ٘ شيو ايص ٟجتاٚظ ٙايتڀٛض ٜ ٫ٚكِٝ
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قڀٝع َ ١ع اذتهاضات ا٭خطٚ ٣إفتا قتٝع بؽت ( انتؿذلى اٱْػاْ ٞايعاّ
) ٚ ,بؽت (ارتكٛقٝات ) اييت تتُٝع بٗا تًو اذتهاضات ٜ ٫ٚسٜط ًتٗطٙ
يًٛاقع سانطاڄ َٚػتكب٬ڄ  ٖٛٚبصيو ٜطٜس اغتًٗاّ انتٛضٚخ ٚا٫غتعاْ١
بايٛالس انت ِ٥٬نُٓڀًكات ٱبسا دسٜس يًٛاقع اٱغ . َٞ٬لايفهط
اٱغ َٞ٬بأقٛي٘ ايكا ١ُ٥عً ٢ايتٛسٝس نإ زاُ٥اڄ قازضاڄ عً ٢إٔ
عتتفٍت بصاتٝت٘ ارتاقٜ ١أخص َٔ ايفهط ايبؿطٜٚ ٟذلى ٚقس عذعت
نٌ ايك – ٣ٛوت أسًو ايٌتطٚف ٚا٭ٚقات – إٔ تكٗط ٙأ ٚختهع٘ أٚ
( )1

تفكسَ ٙكَٛات٘ َ ٖٛٚا  ٫قتهٔ إٔ عتسخ .

يٲداب ١عً ٢ايػ٪اٍ ايجايح ( :نتاشا قٝاّ عًِ ْفؼ إغ َٞ٬؟)
ْتٝذ ١يًٌتطٚف ايتاضغت ١ٝاييت َطت بٗا أٚضٚبا وت ايعكٛض
ايٛغڀَٚ ٢ا سسخ َٔ قطا عٓٝف بؽت ايهٓٝػٚ ١ايعًِ ًتٗطت
ايعًُاْ ١ٝوت أٚضٚبا وت عكط ايٓٗهَٚ ١ا بعسٖا ٚ ,اختص ٖصا ا٫جتاٙ

( )1أنور اجلندي  :قضايا العصر ومشكالت الفكر حتت ضوء اإلسالم  ،مؤسسة الرسالة  ،ط، 2
بًنوت – لبنان 1984 ،م  ،ص .223
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َٛقفاڄ عساٝ٥اڄ َٔ ايس ٜٔأز ٣إؾت إقكا ٘٥عٔ اذتٝاٚ ٠قاض اٱذتاز ٖٛ
ا٭غاؽ ايفهط ٟايص ٟتبٓ ٢عً ٘ٝايعً ّٛوت نٌ َٝازٜٗٓا هتا أز٣
شيو إؾت ًتٗٛض انتٓٗر ايٛنع ٞايصٜٓ ٟاز ٟبٛدٛب تڀبٝل قٛاعس انتٓٗر
ايعًُ ٞانتػتدسّ وت َٝسإ ايعً ّٛايڀبٝع ١ٝشات٘ عً ٢كتٝع ايعًّٛ
ا٫دتُاعٚ ١ٝاٱْػاْٚ ١ٝايٓفػَٗٓ ٖٛٚ ١ٝر ٜطتهع عًَٛ ٢قف لًػفٞ
َفاز ٙبأْ٘  ٫قتهٔ ايٛق ٍٛإؾت انتعطل ١إ َٔ ٫خ ٍ٬ارتدل ٠اذتػ١ٝ
()2

ٚا٫عتُاز انتڀًل عً ٢انت٬سٌتٚ ١ارتدل ٠اذتػٚ ١ٝايتذطب١

ٜٚط ٣ايباسح إٔ ٖص ٙايٌٓتط ٠تعس اجتاٖاڄ عًُاْٝاڄ قاقطاڄ ; ٭ْ٘
عتكط انتعطل ١وت أَٛض اذتٝا ٠ايسْٝا ٜٚعاز ٟايس ٜٔنُا ٜعاز ٟايبشح
لُٝا ٚضا ٤ايٛدٛز احملػٛؽ ٖٚصا ظتعٌ َٛقف ايعًُا ٤انتػًُؽت َٔ
اذتهاض ٠ايغطبَٓٚ ١ٝذعاتٗا ٚانشٚ ١دً ١ٝلٓأخص َٓٗا ايتكٓؽت ايصٟ
ـتٝعت ب٘ عًَٗٛا َٓٚاٖذٗا ْٚطل

ارتًف ١ٝايفهط ١ٜاييت بٓٝت عًٗٝا

ٖص ٙايعً. ّٛ

( )2صاحل سليمان العمرو  :مرجع سابق ،ص 18-17
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يكس ألػس عًِ ايٓفؼ اذتسٜح ايعًِ بايٓفؼ ; ٭ْ٘ بٖٓ ٢صا
ايعًِ عً ٢لًػف ١ايتڀٛض اييت تٓهط ارتايل ٚارتًل ٚتك ٍٛبايڀبٝع١
انتتڀٛضٚ ٠اييت أقبشت انتٛد ١ايطٝ٥ؼ يعًِ ايٓفؼ اذتسٜح ٚ .إٕ
ايتڀٛض اٱذتاز ٟ٭قٌ اٱْػإ ٚايص ٟقاٍ ب٘ ايتڀٜٛط ٕٜٛقس أقبض
اي ٖٛ ّٛٝأغاؽ كتٝع ايعً ّٛاٱْػاْٚ ١ٝغرل اٱْػاْ ٖٛٚ ١ٝبايتايٞ
أغاؽ عًِ ايٓفؼ جبُٝع َساضغ٘ غٛا ٤أناْت ايتشً ١ًٝٝأ ٚايػًٛن١ٝ
 ,٭ٕ كتٝع ٖص ٙانتساضؽ عً ٢اخت٬لٗا إفتا ٖ ٞاْعهاؽ يًُٛضٚخ
ايكٚ َٞٛايتاضغت ٞنت٪غػٗٝا َٔ داْب نُا أْٗا ٚغَ ١ًٝػتذل ٠بػتاض
ايعًِ يتشكٝل أٖساف ق َٔ ١َٝٛداْب هخط.

()1

نُا ٜهاف إؾت شيو إٔ عًِ ايٓفؼ اذتسٜح وت ايغطب َا ٖٛ
إ ٫عًِ ْفؼ ايطدٌ ا٭بٝ
أْ٘ َا ظاٍ نصيو .

ٚيٝؼ قشٝشاڄ أْ٘ نإ وت أ ٍٚا٭َط بٌ

( )2

( )1زلمد رشاد خليل :مرجع سابق  ،ص
( )2أمحد عزت راجح  :أصول علم النفس  ،ط ، 12ادلكتب احلديث  ،القاىرة 1976 ،م  .ص
.36
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يكس ختبىت عًُذا ٤ايذٓفؼ ايغذطبٝؽت وت لٗذِ أْذٛا ايكذطا ايٓفػذٚ ٢شيذو
بػبب إْهاضِٖ ذتكٝك ١ايٓفؼ انتدًٛق ١عً ٢ضتَ ٛا ب ٘ٓٝاٱغذٚ ّ٬يذصا
لإٕ اٱغذ ٜ ّ٬عذط

يٓذا ايكذطا بأبعذاز ٙانتدتًفذٖٚ ١ذ ٛايكذطا وت ْفذؼ

اٱْػذذإ ايذذصُٖ ٣ذذ٘ زْٝذذاٜ ٫ ٙعذذطف غرلٖذذا ٚاٱْػذذإ ٜذذذلزز بذذؽت زْٝذذاٙ
ٚهخطت٘ ٚاٱْػإ ايصٜ ٣كبٌ بهٌ ُٖ٘ عً ٢هخطت٘ ٚيصا لإٕ عًِ ايٓفؼ
اٱذتاز ٣ايذصٜ ٫ ٣عذذلف بذايطٚح ٜ ٫ػذتڀٝع إٔ ٜفٗذِ أْذٛا ايكذطا بذؽت
ارترل ٚايؿط ٭ٕ عٛاٌَ ايكطا َٓٗا َا َٖ ٛغٝب َٗٓٚذا َذا ٖذَ ٛؿذٗٛز
لذذذانتٜ َٔ٪ػذذذًِ بٛدٛزٖذذذا نًذذذٗا ٚإٕ مل ٜعذذذطف نٝفٝذذذ ١عًُذذذٗا بُٓٝذذذا
ايهذذذالط ٜػذذذًِ بذذذبع

ٜٓٚهذذذط ايذذذبع

ٌٜٚتذذذٌ حتذذذت ؾذذذٝڀاْ٘ ْٚفػذذذ٘
()3

ٚ َُٖ٘ٛٚشتاٚل٘ ٜٚعٝـ سٝات٘ ْٗباڄ يًكًل ٚارتٛف .

إٕ اعتُاز ٌْتط ١ٜا٭فتايت غٛا ٤اييت دا ٤بٗا أبكطايت أٚ
نطتؿُط  Kretschmetأ ٚؾًس ٕٚأ ٚناتٌ أ ٚغرلُٖا  ٫ـتت إؾت
اذتكٝك ١ايعًُ ٫ٚ ١ٝقتهٔ ا٫عتُاز عًٗٝا لايُٓىت ايبس ٜٔأ ٚايٓش ٌٝأٚ

( )3زلمد رشاد خليل  :مرجع سابق  ،ص 75

494

ايطٜان ٞأ ٚايُٓىت ايغرل َٓتٌتِ ٚخكا٥ل نٌ َِٓٗ  ٫قتهٔ إٔ
تهَٓ ٕٛڀبك ١عً ٢فتىت ايؿدك ١ٝبهٌ أبعازٖا ٚسصالرلٖا ٫ٚ
قتهٔ اعتُازٖا نأغاؽ يسضاغ ١ايؿدك ; ١ٝ٭ٕ عًِ ا٭فتايت
ٚايُٓاشز اضتهعتا عً ٢عًِ ايتؿطٜض ٚا٭ؾهاٍ  ٖٞٚتعتُس عً٢
ايٌٓتط ١ٜايبٛٝيٛد ١ٝوت تفػرل ايػًٛى .
ٚقس شٖب أقشاب انتسضغ ١اٱْػاْ ١ٝإؾت ضل

انتػًُات اييت

تك ّٛعًٗٝا َسضغ ١ايتشً ٌٝايٓفػٚ ٞايػًٛن ١ٝنُا ٜطله ٕٛنجرلاڄ
َٔ انتكڀًشات انتػتدسَ ١وت ٖاتؽت انتسضغتؽت .
ٜٛ ٫دس عًً ٢تٗط ا٭ض

َٓٗر عًُذ ٞقذس سذطض ايذسي ٌٝحتطٜذطڄا عًُٝذاڄ

خايكاڄ زتطزاڄ َٔ اشلذٚ ٣ٛايغذط

غذرل انتٓٗذٝذ ١اٱغذ ١َٝ٬ايذيت تعتُذس

عًذذ ٞايذذٛسٚ ٞايتذطٜذذب ٚاذتذذٛاؽ باعتبذذاضِٖ ز٥٫ذذٌ ,إٕ زعذذ ٠ٛايغذذطب
يًُٓٗذ ١ٝايعًُٝذٚ ١ايتذذطز ٚانتٛنذٛع ١ٝمل عتذطض ايذسي ٌٝايعًُذ ٞحتطٜذطڄا
زتذذطزاڄ َذذٔ ايغذذط

أ ٚاشلذذ ٣ٛلاٱغذذ ّ٬سُٓٝذذا ٜٓذذاقـ خكذذٜ ٫ َ٘ٛذذطز

زعٛاِٖ بطز انتدايفٚ ١إفتا ٜطلهٗا ٭ْٗا  ٫تػتٓس إؾت زيٚ ٌٝيصا ٜكذٍٛ
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اهلل تعذذاؾت شلذذِ  ( :قذذٌ ٖذذاتٛا بطٖذذاْهِ إٕ نٓذذتِ قذذازقؽت)(ٚ )1ايدلٖذذإ
ٖذذ ٛايذذسيٚ ٌٝقٛيذذ٘ تعذذاؾت  ( :إٕ عٓذذسنِ َذذٔ غذذًڀإ بٗذذصا أتكٛيذذ ٕٛعًذذ٢
اهلل َا  ٫تعًُٚ)2( ) ٕٛايػًڀإ ٖ ٛايذسي , ٌٝلُكذازض ايعًذِ عٓذس عًُذا٤
ايغذذطب ستذذسٚزٚ ٠ستكذذٛض ٠عًذذ ٢ايتذطبذذٖٚ ١ذذصا سكذذط غذذرل عًُذذ ٞ٭ٕ
ايتذطبذذ ١يٝػذذت غذذَ ٣ٛكذذسض َذذٔ َكذذازض ايعًذذِ ٚيٝػذذت ٖذذ ٞانتكذذسض
ايٛسٝس يًعًِ َ ٖٞٚكسض يٓ ٛعًِ بعٓٝذ٘ ٖذ ٛايعًذِ باحملػذٛؽ ٚايٛدذٛز
يذذذٝؼ ٖذذذ ٛاحملػذذذٛؽ ٚسذذذسٚ ٙإفتذذذا ايٛدذذذٛز ستػذذذٛؽ ٚغذ ذرل ستػذذذٛؽ
َٚؿذذٗٛز ٚغٝذذب َٚكذذازض ايعًذذِ ختتًذذف بذذاخت٬ف ْذذ ٛانتعًذذ ّٛلايغٝذذب
َكسض ايعًِ ب٘ ٖ ٛايٛس ٞايكازم أ ٚارتذدل ٚاحملػذٛؽ ايذص ٟغذاب عٓذا
َ ٫كسض يًعًِ ب٘ إ ٫ارتذدل عٓذ٘ ٚاحملػذٛؽ غذب ً٘ٝيًُ٬سٌتذٚ ١ايتذطبذ١
ٚارتذذدل أٜهذ ڄا إٕ اذتادذذ ١إؾت انتعطلذذ ١ايكذذشٝش ١بذذايٓفؼ سادذذ ١إْػذذاْ١ٝ
أ غاغ; ١ٝ٭ٕ سٝا ٠اٱْػذإ نًذ٘ ٜتٛقذف عًٗٝذا ٚأْذ٘ نتذٔ ايػذف٘ إٔ ٌٜتذٔ
ًتاْ ڄا إٔ اهلل تعذاؾت خًذل ايٓذاؽ ٚنًفٗذِ ثذِ تذطنِٗ بذس ٕٚعًذِ قذشٝض
( )1سورة األنبياء – اآلية .43
( )2سورة يونس – اآلية .68

496

بايٓفؼ ٜ ٖٛٚعًِ إٔ سٝاتِٗ  ٫تكض إ ٫بٗصا ايعًِ َٚذٔ ايػذف٘ أٜهذاڄ إٔ
ٌٜتذذٔ ًتذذإ‘‘ إٔ ايبؿذذطً ١ٜتًذذت داًٖذذ ١دٗ ذ٬ڄ َڀًك ذاڄ بذذايٓفؼ ستذذ ٢دذذا٤
غكطايت لكاٍ (أعطف ْفػو) لبسأ ايٓذاؽ ٜعطلذ ٕٛدذعَ ٤ذٔ أْفػذِٗ ثذِ
ًتًٛا عًذ ٢دٗذٌ نذبرل بٗذا إؾت إٔ دذا ٤لطٜٚذس ٚبذْٛر ٚٚاطػذٔ ٚبذالًٛف
لهؿفٛا شلِ غطٖا ٚلهٛا شلِ ضَٛظ عًُٗا .
إٕ ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝوت ايغطب تك ّٛعًذ ٢لًػذفات خاقذ ١تٓڀًذل نذٌ
َٓٗا َٔ ٚدٌْٗ ١تط خاق ١بكاسبٗا ٚيكس ؾا نجرل َٔ ٖص ٙايٌٓتطٜات
ضغِ ثبٛت بڀْٗ٬ذا ٭ٕ نذجرلڄا َذا ٜٓهذط بعهذٗا بعهذ ڄا ٜٚذٓك

بعهذٗا

بعهاڄ بػبب ايتعكب أ ٚبػبب ادتُٛز أ ٚ٭ْٗا ختذسّ غٝاغذات َصٖبٝذ١
()1

ٚاغتعُاض. ١ٜ

يهٌ َا تكسّ ْػتڀٝع إٔ ْك ٍٛإْ٘ ٜػتش ٌٝقٝاّ عًِ ْفؼ
عً ٢أغاؽ غرل إغ ; َٞ٬٭ٕ ايٓفؼ يٝػت زتُٛع َٔ ١ايٌتٛاٖط اييت
()1

زلمد رشاد خليل  :علم النفس اإلسالمي العام والرتبوي  ،دار القلم  ،ط ، 1الكويت ،
1978م  ،ص.48
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ختهع يًُ٬سٌتٚ ١ايتذطب ١نُا شٖب إؾت شيو أقشاب ايفًػف١
ايتذطٜب ١ٝاٱذتاز ١ٜعً ٢اخت٬ف َساضغِٗ .
ٚسُٓٝا ْك ٍٛعًِ ْفؼ إغ َٞ٬إفتا ْك ٍٛعٔ عًِ تأغؼ أ٫ٚڄ
عً ٢خدل ايٛس ٞايكازم َٔ خايل ايٓفؼ ثِ اتػع با٫دتٗاز عدل
ايكط ٕٚعً ٢أغاؽ عًَُٗٓ ١ٝذ ١ٝأضغ ٢قٛاعسٖا ايٛس ٞاٱشلٚ ٞعًِ
ايٓفؼ بٗص ٙايكٛض ٠أٚغع عً ّٛاٱغ ّ٬عً ٢اٱط٬م ; ٭ْ٘ عتتٌ
َػاسٚ ١اغع ١وت ايهتاب ٚايػٓٚ ١هضا ٤ايفكٗا ٤انتػًُؽت ; ٭ِْٗ
اغتٓبڀٛا تًو ا٭سهاّ ايؿطع َٔ ١ٝعًِ ايٓفؼ.
يصا لإٕ تًو ا٭َٛض ؿتجاب ١قٛاعس َ٪طط ٙيًُعطل ١اٱغ١َٝ٬
٪َٚثط ٠وت سطنَٚ ١ػرل ٠ايفهط اٱغ. َٞ٬
إٕ اعتُاز نجرل َٔ انتساضؽ ايٓفػٚ ١ٝايفًػف ١ٝعً ٢ايتٛاقٌ
ايساضٜٚي لُٝا بؽت اٱْػإ ٚاذتٛٝإ قس أثط عًْ ٢ؿاطٗا ٚتٛثٗا
يسضد ١دعًت عًِ ايٓفؼ أقطب إؾت عًِ اذتٛٝإ َٓ٘ إؾت اٱْػإ
بايطغِ َٔ بع

ايفٛا٥س شات ايك ١ُٝوت انت٬سٌت ١ايتذطٜب ١ٝيػًٛى
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اذتٛٝإ  ,إ ٫أْ٘ َٔ ايٛانض إٔ اٱْػإ عتٌُ َٔ ايبٓا ٤ايساخًٞ
ٚاٱَهاْات ايصات ١ٝيتشسٜس أؾهاٍ ايػًٛى أنجط هتا حتًُ٘
ايف٦طإ أ ٚايه٬ب  َٔٚ .ايٛانض إٔ ايتكٛض اٱغ َٞ٬يٲْػإ
٪ٜنس عً ٢ـتٝع ٙعٔ بك ١ٝانتدًٛقات ٚتهط ِٜاذتل غبشاْ٘ ٚتعاؾت ي٘
ٚتػدرل ايه ٕٛي٘ ٚاعتباض ٙنآ٥اڄ أعًٚ ٢أؾطف َٔ إٔ تفػط سٝات٘
قٛاْؽت انتاز ٠أ ٚايهآ٥ات اذت ١ٝا٭خط.٣
ٚتتُٝع ٌْتط ١ٜانتعطل ١اٱغ ١َٝ٬بايتؿسٜس عً ٢أُٖ ١ٝايٛسٞ
نُكسض ضٝ٥ػ ٞيًُعطلَٚ ١عڀٝات ايٛس ٞانتعطل ١ٝباٱنال ١إؾت
اذتٛاؽ ٚايعكٌ .
ي ٛإٔ عًِ ايٓفؼ نإ زتُٛع َٔ ١سكا٥ل عًُ ١ٝزتطز ٠نتا
نإ ٖٓايو َػٛغاڄ يًشسٜح عٔ نطٚض ٠تأق ً٘ٝوت إطاض ثكاوت بع٘ٓٝ
ٚنتا نإ ٖٓايو لذ ٠ٛنبرل ٠بؽت عًِ ايٓفؼ وت ايغطب ٚايؿطم تٛيس
إسػاؽ بايتًُصٚ ٠ايتابع. ١ٝ
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إٕ قٝاز ٠اذتطن ١ايعًُ ١ٝيٝػت سهطاڄ عً ٢ايعًُاْٝؽت ٚايسيٌٝ
عً ٢شيو َا ْڀايع٘ وت ايذلاخ اٱغ َٞ٬سٝح صتس إٔ ابٔ اشلٝجِ ٚابٔ
طفٚ ٌٝابٔ غٓٝا ٚغرلِٖ ٜتشطن ٕٛؿتٓٗر عًُٚ ٞجتطٜيب وت إطاض
تكٛضاتِٗ اٱغٚ ١َٝ٬ناْٛا وت شات ايٛقت قازض ٜٔعً ٢ايكٝاّ ؿتٗاّ
ايتٌٓترل ايػٝهٛيٛد ٞايطلٝع ٚوت ن ٤ٛتًو ا٫عتباضات انتان ١ٝصتس إٔ
عًُاْ٤ا انتػًُؽت اي ّٛٝقازض ٜٔعً ٢ايكٝاز ٠ايعًُ ١ٝاَتسازاڄ ٭دسازِٖ
٭ِْٗ قتاضغ ٕٛعًِ ايٓفؼ زاخٌ ا٭طط ايٌٓتط ١ٜيًجكال ١اييت ْؿٛ٦ا
عًٗٝا  ٖٞٚأطط بهٌ تأنٝس يٝػت عًُاْ. ١ٝ
ٚوت اٱْػإ ٚلل َفٗ ّٛاٱغ ّ٬عٓكطإ  :عٓكط ثابت ٜ ٫تغرل
َُٗا تغرلت ايٌتطٚف َُٗٚا تغرلت سٝات٘ عً ٢ا٭ض

٭ْ٘ ٜتكٌ

تكا٥ل أظي ١ٝثابتٜ ٫ ١سضنٗا ايتغٝرل أَا ايعٓكط ايجاْ ٞلٗ ٛعٓكط
َتغرل َٔ ادتٖٛط ايجابت أ ٚسا٫ت َتڀٛض ٠يًهٝإ ايساٚ ِ٥يهٓٗا َع
تغرلٖا ٚتڀٛضٖا  ٫ختطز باٱْػإ عٔ ن ْ٘ٛإْػاْاڄ.

( )1أنور اجلندي  :مرجع سابق – ص .84
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()1

ْٚػُع ٖص ٙا٭ٜاّ أقٛات تتعاؾت تسس

ايٌٓتط ١ٜانتاز ١ٜأ ٚعً٢

ا٭قٌ ٜجرل ايؿبٗات ايك ١ٜٛسٛشلا نُكسَْٝٗ٫ ١اضٖا وت انتػتكبٌ
ايكطٜب .
 ٫ٚؾو إٔ ايك ٍٛبإٔ ايسًٜ ٜٔغ ٞايعًِ أ ٚايعهؼ إفتا ٖٛ
خڀأ لايعًِ طاق َٔ ١طاقات اٱْػإ أَا ايس ٜٔلَٗٗٓ ٛر ناٌَ
يًشٝا ٠ايبؿطٚ ١ٜايع٬ق ١تٓبجل َٔ إقتإ ٚإزاضى باهلل ٚا٫يتعاّ ؿتٓٗذ٘.
إٕ عًِ ايٓفؼ َٔ أٚغع عً ّٛاٱغٚ ّ٬قس استٌ َػاسٚ ١اغع١
وت ايهتاب ٚايػٓ ١نُا أ ٙ٫ٚايفكٗا ٤انتػًُ ٕٛعٓا ١ٜؾسٜس ٠لكس
أغؼ ايفكٗا ٤عً ٘ٝنجرلڄا َٔ اغتٓباطاتِٗ يٮسهاّ ايؿطع١ٝ
باٱنال ١إؾت ن ْ٘ٛأغاغاڄ عاَاڄ يٮسهاّ ايؿطع ١ٝغٛاَٗٓ ٤ا ايٛاضز
بايٓل أ ٚانتػتٓبىت با٫دتٗاز نُا صتس عًِ ايٓفؼ ضنٓاڄ أغاغٝاڄ َٔ
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َباسح أق ٍٛايسٚ ٜٔا٫عتكاز ٭ٕ َػا ٌ٥ا٫عتكاز َٔ إقتإ ٚنفط
()1

ْٚفام ٖ ٞأَٛض ْفػ ١ٝوت انتكاّ ا٭. ٍٚ
ٚإشا ناْت بع

انتطدعٝات اييت  ٫تطق ٢إؾت َطدع ١ٝاٱغّ٬

قس أقٓعت بالذلاناتٗا عًُا ٤ايٓفؼ وت ايؿطم ٚايغطب ٜػتٓس ٕٚإيٗٝا
يتأغٝؼ ٌْتطٜاتِٗ ٚبٓا ٤ايٛدٗ ١ايعاَ ١اييت تػتٛعب ٚت٪طط تًو
ايٌٓتطٜات  ,لإٕ ايباسح ايٓفػ ٞانتػًِ أسل َِٓٗ بعط

َهتػبات٘

ايعًُ ١ٝعًَ ٢طدعٝت٘ اٱغ ١َٝ٬بٛقفٗا ٚسٝاڄ َٔ عٓس اهلل بٌ أْ٘ أدسض
َٔ غرل ٙبايبشح وت ايعً ّٛايٓفػ ١ٝيجطا ٤انتعًَٛات اييت ـتس ٙبٗا ٖصٙ
( )2

انتطدع ١ٝانتتُٝع. ٠

ٚنجرلاڄ َٔ عًُا ٤ايٓفؼ وت ايب٬ز اٱغ ١َٝ٬قس أزضنٛا وت
اٯ ١ْٚا٭خرل ٠أُٖ ١ٝإظتاز عًِ ْفؼ إغ َٞ٬لأخصٚا ٜٓكب ٕٛوت ايكطهٕ

( )1زلمد رشاد خليل  :مرجع ساببق – ص .45
 )2زلمد عز الدين توفيق  :التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية  ،دار السالم للطباعة والنشر ،
ط  ،1القاىرة  ،مصر 1998 ،م.ص.8
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ايهطٚ ِٜايػٓ ١ايٓبٚ ١ٜٛادتٗازات عًُا ٤انتػًُؽت عُا ٜػِٗ وت بٓا٤
عًِ ْفؼ إغَ َٞ٬طتبىت بايجكال ١اٱغٖٓ َٔٚ . ١َٝ٬ا تأت ٞاذتاد١
يكس ألػس عًِ ايٓفؼ اذتسٜح ايعًِ بايٓفؼ ٭ْ٘ بٖٓ ٢صا ايعًِ
عً ٢لًػف ١ايتڀٛض اييت تٓهط ارتايل ٚارتًل ٚتك ٍٛبايڀبٝع ١انتتڀٛض٠
ٚإٔ ايتڀٛض اٱذتاز ٟ٭قٌ اٱْػإ ٚايص ٟقاٍ ب٘ ايتڀٜٛط ٕٜٛقس
أقبض اي ٖٛ ّٛٝأغاؽ كتٝع ايعً ّٛاٱْػاْٚ ١ٝغرل اٱْػاْ ٖٛ ١ٝبايتايٞ
أغاؽ عًِ ايٓفؼ جبُٝع َساضغ٘ غٛاَٗٓ ٤ا ايتشً ١ًٝٝأ ٚايػًٛن ١ٝأٚ
ادتؿتڀً.١ٝ
ٚيعٌ عًُا ٤ايٓفؼ ايغطبٝؽت ايصٜ ٜٔتبع ٕٛوت تٛثِٗ انتٓٗر
انتٛنٛع ٞايتذطٜيب بع

ايعصض وت عسّ تعطنِٗ يًذاْب ايطٚس ٞوت

اٱْػإ ; ٭ِْٗ ٜ ٫عطل ٕٛنٝف ٜتٓاٚي ْ٘ٛبايبشح ايعًُ ٞانتٛنٛعٞ
غرل إٔ عذعِٖ عٔ تٓا ٍٚادتاْب ايطٚس ٞوت اٱْػإ بايبشح ايعًُٞ
ٜٓ ٫بغ ٞإٔ ٪ٜز ٟإؾت إغفاٍ شيو ادتاْب ايطٚس َٔ ٞايؿدك ١ٝإغفا٫ڄ
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تاَاڄ وت ستا٫ٚتِٗ لِٗ ؾدك ١ٝاٱْػإ ٖٚصا اٱغفاٍ أز ٣بسٚض ٙإؾت
قكٛض ٚانض وت لُِٗٗ يٲْػإ لُٗاڄ قشٝشاڄ.
 ٫ؾو إٔ انتٗتُؽت بايسضاغات ايٓفػٚ ١ٝاٱغ ١َٝ٬عً ٢ايػٛا٤
َتفك ٕٛعً ٢إٔ َا تتهُٓ٘ ايعً ّٛاٱْػاْ َٔ ١ٝهضاٌْٚ ٤تطٜات يٝؼ لٛم
ايٓكس ٚ ,أْ٘ ٜ ٫عس ٚإٔ ٜه ٕٛادتٗازات بؿط ١ٜختڀٚ ٤ٞتكٝب نُا
 ٫تغٝب عِٓٗ ايػًبٝات ايٓاؾ ١٦عٔ بع

ٖص ٙاٯضاٚ ٤ايٌٓتطٜات

ايٓفػ ١ٝبٌ أغًبِٗ عًٚ ٢ع ٞبٗص ٙايػًبٝات .
إٕ بذل دع َٔ ٤أدعا ٤ايؿدكٚ ١ٝزضاغت٘ َٚعاًَت٘ جتطٜبٝاڄ ٫
ٜعٓ ٢إٔ ايٓتا٥ر
انتتعًل بصيو ادتع ٤قتهٔ تعُُٗٝا عً ٢بك ١ٝايؿدك ١ٝوت انتُاشلا
َٔ قطٜب ا ٚبعٝس .
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إٕ أقذذذذذشاب ايتشًٝذذذذذٌ ايٓفػذذذذذَ ٢ذذذذذج٬ڄ مل ٜٓذشذذذذذٛا وت إثبذذذذذات
لطنٝاتِٗ ضغِ نجط ٠تفػرلاتِٗ ٚحتًذ٬ٝتِٗ عٓذسَا قػذُٛا ايذٓفؼ إؾت
زتا٫ت يًؿعٛض ٚاي٬ؾعٛض ٚا٭ْا ٚاشلٚ ٛا٭ْا ايعًٝا .
إٕ ايعً ّٛاٱْػاْ ١ٝوت ايغطب ختتعٍ اٱْػإ وت أضبع أبعاز ٖذ: ٢
ايبٛٝيذذذٛدٚ ٢ايٓفػذذذذٚ ٢ا٫دتُذذذاعٚ ٢ادتُذذذذاؾت ٚتتذاٖذذذٌ أٖذذذذِ بعذذذذس وت
اٱْػذذإ أٖٚ ٫ذذ ٛايبعذذس ايطٚسذذٚ , ٢عًذذ ٢الذذذلا

ايتكذذسّ ايذذص ٣طذذطأ وت

َٝسإ عًِ ايٓفؼ وت ابتُعات ايغطبٚ ١ٝي ٔ٦سل يًُذتُعات ايغطب ١ٝإٔ
تكڀذذف مثذذذاض غطغذذذٗا َذذٔ عًذذذِ ايذذذٓفؼ لًٝػذذت ٖذذذص ٙايجُذذذاض بايهذذذطٚض٠
َػتػذاغ ١يغرلٖذا َذٔ ابتُعذذات  ,إٕ عًذِ ايذٓفؼ وت ايغذطب زتُٛعذذ١
سكذذا٥ل عًُٝذذ ١زتذذطزٚ ٠نتذذا نذذإ ٖٓايذذو َكذذٛغ يًشذذسٜح عذذٔ نذذطٚض٠
تأقذذ ً٘ٝوت إطذذاض ثكذذال ٢بعٓٝذذ٘ ٚنتذذا نذذإ ٖٓايذذو لذذذ ٠ٛنذذبرل ٠بذذؽت عًذذِ
ايذذٓفؼ وت ايغذذطب ٚلذذ ٢ابتُذذع اٱغذذَٚ . ٢َ٬عًذذ ّٛإٔ نذذٌ ايعًذذٖ ّٛذذ٢
سانٔ ْٚاقٌ يك ِٝايجكال ١ايتْ ٢ؿأت وت نٓفٗا .
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ٚتٛيذذس يذذسٜٓا ضتذذٔ انتػذذًُؽت اسػذذاؽ بايتًُذذصٚ ٠ايتابعٝذذ ١لٗٓذذا تذذدلظ
اذتاد ١يًتأق ٢ٖٚ ٌٝسطن ١اْتٌتُت نال ١لط ٚايعًِ ٚانتعطل١
اٱْػاْ. ١ٝ
مل ٜهٔ  ِٜٗاذتهاض ٠ايغطب ١ٝايطد ٛإؾت ادتصٚض ايكطهْ ١ٝايتذ٢
ـتجٌ أغذاؽ عًذِ ايذٓفؼ اٱغذ ٢َ٬ا٭قذ , ٌٝأقذاي ١ايذطٚح ٚايذٓفؼ وت
ايبذذسٕ ٚٚدٛزٖذذا  ٫ٚ ..غذذط ٚإشا ٚدذذسْا إٔ اهلل دذذٌ ٚعذذ ٬قذذس اعتٓذذ ٢وت
نتابذذذ٘ ابٝذذذس تًذذذو ايعٓاٜذذذ ١نًذذذٗا بايذذذصات اٱْػذذذاَْ ١ٝبٓٝذذاڄ َفَٗٗٛذذذا
َٚسي٫ٛتٗا َٛٚنشاڄ َا ٜهتٓفٗا َٔ غُٛ

ٚ ,اذتكٝك ١إٔ تطادع عًِ

ايٓفؼ ايكطهْ ٢وت نتابات ٚتفاغرل ا٭ٚيؽت مل ٜهذٔ َتأتٝذ ڄا َذٔ قكذٛض
وت عًذذذِ ايذذذٓفؼ شاتذذذ٘ أ ٚع٬دذذذ٘ بذذذٌ نذذذإ يككذذذٛض وت أقذذذ ّ٬انتفػذذذطٜٔ
ٚباعِٗ ايص ٣غايباڄ َا ٜكتكط عً ٢ايفِٗ ايًغٚ ٣ٛايػطز ايتاضغت ٢يًعًذّٛ
ايكطهْ َٔ ١ٝز ٕٚحتً. ٌٝ

( )1

()1

عالء الدين ناصر القبالجى  :معامل علم النفس يف القرآن الكرًن  ،رللة النبأ  ،العدد  ، 43االستشارات
النفسية والسيكولوجية  ،الكويت 1425 ،ىـ  ،ص . 24
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عًٓٝا إشٕ إٔ ْػذع ٢داٖذس ٜٔيًبشذح عذٔ َفٗذ ّٛؾذاٌَ ٚناَذٌ
ٚٚانذذذض يًذذذٓفؼ ايبؿذذذطٚ ١ٜقذذذ٫ٛڄ إؾت اذتكذذذا٥ل ايتذذذ ٫ ٢دذذذساٍ لٗٝذذذا ٫ٚ
ْتكذذذٛض شيذذذو هتهٓذ ذاڄ إ ٫إشا ضدعٓذذذا إؾت ا٭قذذذٌ أ ٣ايٓبذذذع ايفٝذذذا

إؾت

ايكطهٕ ايهط ِٜنذ ّ٬اهلل ايذصٜ ٫ ٣طتكذ ٢إيٝذ٘ عكذٌ عذامل أ ٚلًٝػذٛف
َُٗا بً َٔ عًِ َٚعطل , ١يٓػتڀٝع بعس شيو َٔ تعطٜف ايذٓفؼ تعطٜفذاڄ
مل ٜكف٘ بؿط عادع  ٫ٚسذؼ َذطٜ

 ٫ٚعكذٌ ْذاقل ٚإفتذا ٚنذع٘ اهلل

ايهاٌَ ايباق ٢ايذص ٣يذٝؼ نُجًذ٘ ؾذٚ ٤ٞايذص ٫ ٣تبذس ٌٜيهًُاتذ٘ ٫ٚ
تغذذٝرل وت هٜاتذذ٘ لٗذذ ٛاهلل تعذذاؾت ايعذذامل خبًكذذ٘ ٚجبذذب٬ت ْفذذٛؽ شتًٛقاتذذ٘
ٚعذذامل ايذذٓفؼ انتعاقذذط ايذذصٜ ٣طٜذذس سكذاڄ إٔ ٜتعذذطف عًذذ ٢سكٝكذذ ١ايذذٓفؼ
ايبؿطٜٚ ١ٜػع ٢إؾت سهِ ضؾٝس عً ٢ايؿدك ١ٝاٱْػاْ ١ٝعً ٘ٝإٔ ٜغذرل
َذذٔ ٚغذذاٚ ً٘٥غاٜاتذذ٘ ٜٚبذذسٍ ٌْتطٜاتذذ٘ يٝػذذتڀٝع إٔ ٜفػذذط ايذذٓفؼ تفػذذرلاڄ
قازقاڄ ٚغًُٝاڄ ٚئ ٜتُهٔ َٔ حتكٝل شيو إ ٫إشا اتبذع َٓٗذذاڄ إغذَٝ٬اڄ
اغتكَ ٢ازت٘ َذٔ عًذِ اهلل َٚذٔ هٜاتذ٘ ايبٓٝذات لذانتٓٗر اٱغذ ٢َ٬انتتُجذٌ
وت ايكطهٕ ايهطٚ ِٜايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيسُٜٗا اٱداب ١ايجابتٚ ١ايٛانش ١بٗذصا
ايؿذذذإٔ ٜ ٫ذذذس زتذذذا٫ڄ يًؿذذذو عٓذذذس َذذذٔ ٜطٜذذذس إٔ ٜكذذذٌ إؾت دذذذٖٛط تًذذذو
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ايكهذذذاٜا ايتذذذَ ٢ذذذا ظاٍ أغًبٗذذذا غاَهذذذ ڄا أ ٚغا٥بذذذ ڄا عذذذٔ أشٖذذذإ ايعًُذذذا٤
ٚايباسجؽت وت زتاٍ ايسضاغات ايٓفػ. ١ٝ
إٕ عًُذذذذا ٤انتػذذذذًُؽت انتتدككذذذذؽت وت زضاغذذذذ ١ايذذذذٓفؼ ايبؿذذذذط١ٜ
َسع ٕٚٛإشاڄ يسضاغَ ١ا قسَ٘ اٱغ َٔ ّ٬أَذٛض عذسَٗٓ ٠ذا َذا ٖذ ٢سًذٍٛ
َٚعادتات نتؿه٬ت تٛاد٘ ٖصا اٱْػإ .
لعًٓٝذذا ايتأَذذٌ وت خًذذل أْفػذذٓا ٚايتعذذطف عًٗٝذذا هتذذا ٜكٛزْذذا إؾت
َعطل ١اهلل عع ٚدٌ لُٔ عطف ْفػ٘ عطف ضب٘ َٚذٔ عذطف ضبذ٘ عُذٌ َذا
ٜطن َٔٚ ٘ٝأضن ٢ضب٘ سٌت ٢بايسْٝا ٚاٯخط. ٠
ٚقتهٔ ايك ٍٛإٕ ََ٬ض ؾدكذ ١ٝاٱْػذإ َذٔ ٌَٓتذٛض إغذ٢َ٬
قتهذذٔ إٔ ٜتڀذذٛض ٜٚتعُذذل ٜٚكذذبض أنجذذط سلذذ ٛڄٚٚ ٫نذذٛساڄ بانتعٜذذس َذذٔ
ا٫غذذذتڀطاز ٚايتعُذذذل ٚا٫غتؿذذذٗاز بذذذايكطهٕ ٚايػذذذٓٚ ١ايذذذذلاخ اٱغذذذ٢َ٬
ايعاخط بآضا ٤عًُذاٚ ٤ل٬غذف ١انتػذًُؽت عذدل ايكذط ٕٚستذ ٢طتذطز بٌٓتطٜذ١
جتػس ايؿدكٌَٓ َٔ ١ٝتٛض إغ. ٢َ٬
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إٕ لهذذط ٠انتذذط ٤عذذٔ ْفػذذ٘ َٚفَٗٛذذ٘ عذذٔ ْفػذذ٘ َٚفَٗٛذذ٘ عذذٔ
اٯخط ٜٔايت ٢تُٓٗٝا ايجكالذ ١ايغطبٝذٜٚ ١كذ ّٛعًٗٝذا حتكٝذل ايذصات تٓڀذ٣ٛ
عً ٢ضبىت ايٓذاح ٚايتفٛم بكسض ٠ايفطز عً ٢ا٭خص با٭غباب ايتذ ٢تٛقذً٘
نتذا ٜطٜذس  ٫ٚتطبڀذ٘ ؿتؿذ ١٦ٝاهلل ٚتٓڀذذ ٣ٛعًذ ٢ضبذىت قُٝذ ١ايعُذٌ بانتٓفعذذ١
ايفطز ٫ٚ ١ٜتطبڀٗا تهِ اهلل لٗٝا أس ٢ٖ ٍ٬أّ سذطاّ ؟ ٖٚذصا ظتعذٌ
حتسٜس ( حتكٝل ايصات ) بانتفٗ ّٛايػا٥س وت ابتُعات ايغطبٝذٜ ٫ ١كذًض
يًتڀبٝذذل وت ابتُعذذات اٱغذذ ; ١َٝ٬٭ٕ تٛدٗٝذذات اٱغذذ ّ٬تٓڀذذ ٣ٛعًذذ٢
إٔ اٱْػذ ذإ خًذذذل يٝعبذذذس اهلل ٜٚعُذذذط ايهذذذٚ ٕٛإٔ َكذذذًش ١ايفذذذطز َذذذٔ
َكًش ١ادتُاعَٚ ١كً ١ادتُاعَ َٔ ١كًش ١ايفطز .

()1

إٕ حتسٜس ايػًٛى ايص ٣قتهٔ إٔ ْڀًل عً ٘ٝغًٛناڄ ٫
تٛالكٝاڄ ٚنصيو حتسٜس ا٭لطاز ايص ٜٔقتهٔ إٔ ْڀًل عً ِٗٝألطازاڄ

( )1

كمال إبراىيم مرسى  :تعريفات الصحة النفسية يف اإلسالم وعلم النفس سلسلة ادلنهجية اإلسالمية  ،ط، 1
ج ، 3ادلعهد العادلى للفكر اإلسالمى  ،ىًنندن  ،فرجينيا  ،الواليات ادلتحدة األمريكية 1992 ،م  ،ص
. 236 – 235
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غرل َتٛالكؽت ٜعتُس أغاغاڄ عً ٢أسهاّ ايك ِٝايٓٗا ١ٝ٥يًشػٔ ٚايكبٝض
( )1

.

إٕ عًِ ايٓفؼ اذتسٜح وت ايغذطب أُٖذٌ ادتاْذب ايطٚسذ ٢يٲْػذإ
ٖٚذذص ٙاذتكٝكذذٖ ١ذذَ ٢ذذٔ أٖذذِ أغذذباب قكذذٛض ٙوت نذذجرل َذذٔ انتٝذذاز . ٜٔإٕ
ايتذاضب اييت أدطاٖا عًُذا ٤ايغذطب عًذ ٢اذتٛٝاْذات بككذس لٗذِ غذًٛى
اٱْػإ قس ٚادٗت ْكسا قٜٛاڄ ; ٭ٕ َا تهػب٘ َٔ نبىت قس ختػذط ٙوت
ا٫قذڀٓا لًذذٝؼ اٱْػذذإ نذذاذتٛٝإ ٜػذتڀٝع إيغذذا ٤عكًذذ٘ ٖٚذذ ٛغتهذذع
يًتذطٜب ٖٓٚايو اعذلاناڄ أخ٬قٝاڄ شلصا ايٓ َٔ ٛايتذاضب .
ٖص ٙا٭غباب ٖٚص ٙا٭عذطا

أبذطظت ٚاقعذاڄ ًٜدكذ٘ صتذات ٢بكٛيذ٘  ( :إٕ

عًِ ايٓفؼ ٚكتٝع ايعًذ ّٛاٱْػذاْ ١ٝا٭خذط ٣ايتذ ٢تذسضؽ بادتاَعذات وت
ايذذذذب٬ز اٱغذذذذٖ ١َٝ٬ذذذذ ٢عًذذذذ ّٛغطبٝذذذذ ١وت لًػذذذذفتٗا ٚٚدٗتٗذذذذا  ,أغذذذذؼ
ٌْتطٜاتٗا عًُا ٤غطب ٕٛٝغرل َػًُؽت عً ٢أغاؽ ْتا٥ر تذٛخ ٚزضاغذات
أدطٜذذذت وت زتتُعذذذات غطبٝذذذ ١غذذذرل َػذذذًُ ١شلذذذا أغذذذايٝبٗا وت ايذذذتفهرل
( )1

روتر جوليان  :علم النفس األكلنيكى  ،ترمجة عطية زلمود  ،دار الشروق  ،ط ، 2القاىرة 1984م  ،ص
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ٚاذتٝذذاٚ ٠شلذذا لًػذذفتٗا ارتاقذذ ١وت طبٝعذذ ١اذتٝذذاٚ ٠لذذ ٢طبٝعذذ ١اٱْػذذإ
ٚضغذذايت٘ وت اذتٝذذاٚ ٠غاٜتذذ٘ َٓٗذذا ٚشلذذا َعاٜرلٖذذا وت زٚض ايذذس ٜٔوت سٝذذا٠
اٱْػإ ) .

()2

ٚايٌتاٖط ٠ايفص ٠اييت قتتاظ بٗا اٱغ ّ٬عٔ بك ١ٝا٭زٜإ ٚانتصاٖب أْ٘
أٚدب عً ٢انتػًُؽت ٚدٛباڄ نفاٝ٥اڄٳ حتك ٌٝايعً ّٛاييت تٌٓتِ بٗا
سٝاتِٗ نُا أٚدب عًٚ ِٗٝدٛباڄ عٝٓٝاڄ ايتفك٘ وت ؾ ٕٚ٪ز ِٜٗٓايعٌتِٝ
إَا ادتٗازاڄ أ ٚتكًٝساڄ لإٕ ادتاٌٖ ب٘ غرلَ ٙعصٚض(.)3
إٕ اٱغذذذ ّ٬ضبذذذىت اذتذذذل بانتٓفعذذذْٚ ١ذذذط ٣شيذذذو وت قٛيذذذ٘ تعذذذاؾت ( :
نذذصيو ٜهذذطب اهلل اذتذذل بايباطذذٌ لأَذذا ايعبذذس لٝذذصٖب دفذذا٤ٶ ٚأَذذا َذذا
ٜٓفذذع ايٓذذاؽ لُٝهذذح وت ا٭ض

) (٪ٜٚ)4نذذس شيذذو قٛيذذ٘ عًٝذذ٘ ايػذذ( ّ٬

اذتهُ ١ناي ١انت َٔ٪سٝجُا ٚدسٖا لٗ ٛأسل بٗا ) ٚبٗص ٙايعبكط ١ٜاييت
)2

زلمد عثمان لجاتى :منهج التأصيل اإلسالمى لعلم النفس  ،حبث مقدم لندوة بعنوان حنو علم نفس إسالمى ،
القاىرة 1989 ،م  ،ص . 1

 )3باقر شريف القرشي  :النظام الرتبوي يف اإلسالم – دار التعارف للمطبوعات – بًنوت  ،لبنان
– 1979م – ص .194
( )4سورة الرعد – اآلية . 17
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ٜٓبٛعٗذذذا ايكذذذطهٕ ٚايػذذذٓ ١أثبتذذذت سهذذذاض ٠اٱغذذذ ّ٬قذذذسضتٗا عًذذذ ٢قذذذٗط
ايجكالذذات ايجطٜذذ ١ا٭خذذط ٣وت بٛتكتٗذذا اٱغذذٚ ١َٝ٬أَآَذذا أَجًذذ ١تاضغتٝذذ١
عسٜس. ٠
يٲداب ١عً ٢ايػ٪اٍ ايطابع َ (:ا ايكعٛبات اييت تٛاد٘ عًِ ايٓفؼ
اٱغ َٞ٬؟)
ٖٓايو دس٫ڄ ٚاغعاڄ ٜسٚض وت أضٚق ١انتتدككؽت وت ايعًّٛ
اذتسٜج ١س ٍٛضبىت ايعً ّٛايتذطٜب ١ٝباٱغٚ ّ٬س ٍٛدسٖ ٣ٚصا ايطبىت
ٚس ٍٛعًُٖ ١ٝصا ايطبىت ٚأقٌ ٖصا ادتسٍ ضادع إؾت ايفكٌ غرل ايعًُٞ
ايص ٟقاّ وت ايغطب بؽت ايسٚ ٜٔايعًِ شيو ايفكٌ ايص ٟسسخ وت ايغطب
يٌتطٚف خاق ١بايغطب )1(.
إٕ انتػًُؽت ٜ ٫عاي ٕٛقتتًه ٕٛارتڀاب اٱشل ٞايػً ِٝزٕٚ
غا٥ط ا٭َِ  ,إٕ ٚنٛح انتفَٗٛات ٚانتكڀًشات اٱغٚ ١َٝ٬ستاٚي١
إؾاعتٗا ٚإسٝاٗ٥ا ٚإزضاى ز٫٫تٗا ٜعتدل َٔ ا٭َٛض انتُٗ ١وت بٓا٤
( )1زلمد رشاد خليل  :مرجع سابق  ،ص . 36
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انتطدعٚ ١ٝايتشكؽت ايجكاوت ; ٭ٕ ٖص ٙانتكڀًشات تؿهٌ أٚع١ٝ
ايتفهرل  ,يصيو لأ ٟتٓاظٍ عٓٗا باغِ اذتساث ١أ ٚايعكط ١ٜأ ٚست٢
َكاضبتٗا ؿتكڀًشات أَ ٚفَٗٛات أخط ٖٛ ٣ختٌ عٔ ايصات ٚتٖٛؽت
يك ِٝا٭َ ١وت َعطن ١ايكطا اذتهاضٚ ٟعس ٍٚعٔ اْ٫تُا ٤إؾت
ا٫ضـتاٚ ٤ايػكٛيت يكاحل اٯخط .

()2

 َٔٚايتشسٜات اييت تٛاد٘ ايكاُ٥ؽت عً ٢تأق ٌٝانتعطل ١إٔ غايبٝتِٗ
اتبعٛا َٓٗذٝات َتبا ١ٜٓشنطٖا ْعاض ايعاْ ٞعً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
َ .1عاٚد ١بؽت ايعً ّٛانتعطلٚ ١ٝاٱغٚ ّ٬انتعاٚدٖٓ ١ا  ٫تعسٚا ستاٚي١
كتع ْكٝهؽت إؾت بعهُٗا .
 .2أ ٚستاٚي ١تكسٜل ايكطهٕ ايهط ِٜعٔ ططٜل ايعًِ سٝح ٚنع ايعًِ
ايٛنع ٞقاعس ٠يتفػرل ْكٛم ايكطهٕ ايهط ِٜأ ٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛ٭ْٗا
طابكت أ ٚتڀابكت ٌْتطٜات أَ ٚػتذسات ٚنع. ١ٝ
( )2أمحد القديدي  :اإلسالم وصراع احلضارات  ،ط ، 1وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،قطر
 ،سلسلة كتاب األمة 1955م  ،ص .23-22
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 .3ايٓهٛم إؾت ايذلاخ ٚتعٌتٚ ُ٘ٝايٛقٛف عٓس ٙـتاَاڄ ٚأغًُ٘ انتعطل١
َفَٗ ّٛعاقط ٜطاز ي٘ إٔ  َٔ ٌٜٗٓايذلاخ َا ٜفٝسٚ ٙخاق ١وت لِٗ
ايٓكٛم ٚتعًًٗٝا .
 .4ضز ٠ايفعٌ ايعٓٝف ١نس ايعًِ ايٛنعٚٚ ٞقِ نٌ ايٓاتر ايعًُٞ
ايعًُاْ ٞبايهفط ٚاٱذتاز .
 .5صتس إٔ ايٓتاز ايبشج ٞعباض ٠عٔ تطكت ١ايعًٚ ّٛتطزٜفٗا ببع

اٯٜات

ايكطهْٚ ١ٝا٭سازٜح ايهطقتٚ ١إيكاقٗا بٗا عٔ عًِ ٚغرل عًِ يٝكاٍ إٔ
ٖصا ايهتاب أٖ ٚصا ايبشح إغ َٞ٬ايٓععٚ ١ايتٛدٚ ٘ٝايككس .
 .6اٱْهفا ٤عً ٢ايتأطرل ايٌٓتط ٟلشػب ٚاٱطاض ايٌٓتط َٔ ٟا٭ُٖ١ٝ
ؿتهإ ٚيهٓ٘ ظتب إٔ ٜػتٓس عً ٢قٛاعس َٚطتهعات ٚانش ١أ٫ٚڄ
ٚخكا٥ل َٚعاٜرل َتفل عًٗٝا ثاْٝاڄ.
 .7ي ٞعٓل بع

اٯٜات ٚا٭سازٜح ايهطقتٚ ١بع

ايفهط اٱغ َٞ٬يٝڀابل ايٌٓتطٜات ايعًُ ١ٝاذتسٜج. ١
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ايٓكٛم وت

 .8ارتًىت بؽت َفٗ ( َٞٛأغًُ ١انتعطل( ٚ )١ايتٓكرل ٚايتغطٜب ) أٟ
ايٛقٛف بٛد٘ ايتٓكرل ٚايتغطٜب أَ ٚا ٜسع ٢أسٝاْاڄ بايغع ٚايفهطٟ

( )1

.
ٚقتهٔ ـتٝٝع عس ٠ل٦ات بؽت انتعاضنؽت نتؿط إغ ١َٝ٬انتعطل١
ٜٓتػب بعهٗا إؾت ايسٚا٥ط اٱغٚ ١َٝ٬بعهٗا إؾت ايسٚا٥ط ايعًُاْ١ٝ
اٯخط َٔ ايكشفٝؽت ٚايهتاب

ٚأخط ٣ستػٛب ١عً ٢ايٝػاض ٚايبع

ايص ٜٔمل ٜڀًعٛا عً ٢أزبٝات أغًُ ١انتعطل. ١إٕ َٛن ٛأغًُ ١عًِ
ايٓفؼ ٜهتٓف٘ نجرل َٔ ايكعٛبات ٚايتشسٜات لٗ ٛتاد ١أ٫ٚڄ إؾت
تعُل وت َٛاز عًِ ايٓفؼ ايغطبَٓٚ ٢اٖذ٘ ٚهتاضغات٘ ٚحتتاز ثاْٝاڄ إؾت
إنتاّ عاّ باٱغْ ّ٬فػ٘ ٚبأقٛي٘ َٚكازض ٙا٭غاغٚ ١ٝحتتاز ثايجاڄ إؾت
تفهرل ابتهاض ٣خ٬م ٚقسض ٠عً ٢ايطبىت بؽت َكاقس ايسَٚ ٜٔا ٖٛ
َكب ٍٛوت عًِ ايٓفؼ ايغطب ٢ؿتٓاٖذ٘ َٝٚازٚ ٜ٘ٓهتاضغات٘ ز ٕٚتفطٜىت
أ ٚإلطايت .ضابعاڄ حتتاز إؾت ـتشٝل ستت ٣ٛنتب عًِ ايٓفؼ ايغطب١ٝ

( )1نزار العايت  :مرجع سابق  ،ص .113-122
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ٚايتْ ٢كًت إؾت ايًغ ١ايعطبٚ ١ٝلطنت تسضٜػٗا وت داَعاتٓا َٚعاٖسْا
ايعًٝا.
ٚععا انتكساز ٟقً ١إصتاظات َؿط ٚأغًُ ١انتعطل ١خاق ١وت عًذِ
ايٓفؼ إؾت عذسّ ايذتُهٔ ايعذايَ ٞذٔ ايتدكذل ٚغٝذاب ايسضدذ ١ايعايٝذ١
َذذٔ ايتكذذ ٣ٛايذذيت ٜفتكذذسٖا ايهذذجرلٚ ٕٚعذذسّ ا٫تفذذام عًذذَ ٢ذذٓٗر َٛسذذس
ٚا٫خت٬لات ايفهط ١ٜزاخٌ انتسضغ ١ايٛاسس ٠نُذا ٜهذٝف يذصيو عذسّ
ايعُذذٌ ادتُذذاعٚ ٞا٫عتُذذاز عًذذ ٢ايفطزٜذذ ١نُذذا ٜهذذٝف عا٥ك ذاڄ هخذذط ٖذذٛ
اذتادع ايًغ ٟٛانتتُجٌ وت َعطل ١ايًغ ١ايعطبٚ ١ٝإدازتٗا

()1

إٕ ستاٚي ١أغًُ ١عًِ ايذٓفؼ أ ٚتأغذٝؼ عًذِ ْفذؼ إغذ ٢َ٬قذس
ٜتبٓا ٙايطاله ٕٛـتاَ ڄا يعًذِ ايذٓفؼ بذانتٌٓتٛض ايغطبذٚ ٢أنجذطِٖ َذٔ غذرل
انتتدككذذؽت وت عًذذِ ايذذٓفؼ أَ ٚذذٔ انتتدككذذؽت ايٓفػذذٝؽت ايذذص ٜٔتبٓذذٛا
َفٗ ّٛايتأق ٌٝاٱغ ٢َ٬يتدككِٗ جبسٚ ١ٜإخ٬م ٖٓٚ ,ذاى لطٜذل

( )1أمحد عبد الرحيم نصر  :إسلالمية ادلعرفة  ،احلاجز اللغوي  ،رللة تفكر  ،معهد إسالم ادلعرفة
 ،اجمللد  ، 9العددان (  )2-1جامعة اجلزيرة 2228م  ،ص . 58-57
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ثايذذح ٜتهذذذَ ٕٛذذذٔ أ٩ي٦ذذذو انتتدككذذؽت ايذذذص ٜٔهثذذذطٚا إٔ ٜػذذذاٜطٚا ٖذذذصا
ايفهط اٱغ ٢َ٬انتػٝڀط ز ٕٚاقتٓا سكٝك ٢با٭غًُ. ١

()2

ٚلذذ ٢عًذذِ ايذذٓفؼ اٱغذذ ٢َ٬زعذذ ٠ٛقذذازق ١إؾت ايتعُذذل وت طبٝعذذ١
اٱْػإ ايبؿط َٔ ٣سٝح أثطًٚٚ ٙتٝفت٘ وت اذتٝا ٠ايسْٝا ٖٓ َٔٚذا ٚدذب
عًذذ ٢زاضؽ ايعًذذ ّٛاٱْػذذاْ ١ٝعًذذٚ ٢دذذ٘ ايعُذذٚ ّٛعًذذِ ايذذٓفؼ عًذذٚ ٢دذذ٘
ارتكذذذٛم إٔ ٜذذذتفِٗ ايڀبٝعذذذ ١اٱْػذذذاْ ١ٝيًذذذٓفؼ ايبؿذذذط ١ٜستذذذ ٢تٓڀًذذذل
زضاغت٘ عٔ لِٗ ٚاقعٚ ٢قشٝض ٚؾاٌَ يًٓفؼ ايبؿط. ١ٜ
إٕ أظَ ١عًِ ايٓفؼ وت ايعامل ايعطبٚ ٢اٱغ ٢َ٬وت ضأ ٣أبٛ
سڀب ( قٓعٗا عًُا ٤ايٓفؼ انتػًُ ٕٛأْفػِٗ  ّ٬ٜ ٫ٚعًُا ٤ايٓفؼ
ايغطب ٕٛٝإٕ ٚدٗٛا عًِ ايٓفؼ يتشكٝل َكاذتِٗ ٚأٖسالِٗ ٚانتًَٕٛٛ
ِٖ ايصٚ ٜٔنعٛا أْفػِٗ وت ؾطى ايتبع ١ٝايعًُ)3(.)١ٝ

( )2
(3

مالك بدرى  :مرجع سابق  ،ص . 359

) فؤاد أبو حطب  :حنو وجهة إسالمية لعلم النفس  ،حبث مقدم إىل ندوة علم النفس اإلسالمى الىت نظمها
ادلعهد العادلى للفكر الإلسالمى باالشرتاك مع اجلمعية العربية للرتبية اإلسالمية  ،القاىرة 1989 ،م  ،ص
. 31
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يٲداب ١عً ٢ايػ٪اٍ ارتاَؼَ( :ا ٖ ٞطبٝع ١ايع٬ق ١بؽت عًِ ايٓفؼ
ٚعًِ ايٓفؼ اٱغَٞ٬؟)
إٕ اذتهِ انتتػط عًَٓ ٢ذعات لهطٖ ١ٜاَٚ ١تكسقتٗا عٔ
ططٜل ايتٗهِ ادتاٌٖ أ ٚاٱيغا ٤انتباؾط ٚايػطٜع يٰخط نٌ ٖصا َٔ
ؾأْ٘ إٔ ٜهعٓا وت ععي ١عٔ ايعامل ٚسطن ١اذتٝا ٠ل ٘ٝلايعكٌ
اٱغ َٞ٬انتتفتض ٜطٚ َٔ ٣ادب٘ إٔ ظتط ٟاتكا٫ڄ ٚسٛاضاڄ َع
اذتهاضات ا٭خط ٣قاُ٥اڄ عً ٢ا٫سذلاّ انتتبازٍ  ٚأزب ا٫خت٬ف  ٫ٚبس
شلصا اذتٛاض إٔ ٪ٜت ٞمثاض ٙوت قٝاغت٘ ألهاض إغ ١َٝ٬غرل َٓععي١
ٚشات طابع عًُٚ ٞعً ٢ايهتاب انتػًُؽت إٔ ٜ ٫هٝكٛا بآضاٚ ٤ألهاض
غرلِٖ .
ٚايكاعس ٠اٱغ ١َٝ٬وت َجٌ ٖص ٙاذتا٫ت ٖ ٞإٔ ْأخص اذتهُ١
أُٜٓا ٚدست ٚيهْ ٞأخص اذتهُ َٔ ١غرلْا ظتب إٔ ْتشطض َٔ بع
ا٭ٖٚاّ ٚإٔ ْتأزب بأزب اٱغٚ ّ٬ايعًِ ٚاذتٛاض ستْ ٢ػتڀٝع بٓا٤
عكًَ ١ٝطْ ١قابً ١ي٬غتفازَٓ َٔ ٠ذعات انتعطل ١اذتاي. ١ٝ
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إٕ ايٓتاز ايعًُ ٞايغطب ٞيٝؼ نٌ َا ل ٘ٝأْ ٚتر عٓ٘ ٜ ٫كًض
يٓا ٜ ٫ٚعي أْٓا عٓسَا ْطٜس إٔ ْكسّ بس٬ٜڄ سهاضٜاڄ عانتٝاڄ دسٜساڄ لإْٓا
ظتب إٔ ْبسأ َٔ ايكفط ٚيهٔ قتهٔ إٔ ْبسأ هتا ٚقٌ إي ٘ٝايعًِ
اذتسٜح َٔ إْتاز ايعكٌ ايغطب َٔ ٞز ٕٚانتتعاض

َع ايفهط اٱغَٞ٬

.
إٕ َعطلتٓا يٮغؼ اييت قاّ عًٗٝا عًِ ايٓفؼ َٛٚنٛعات٘
ٚستتٜٛات٘ ٜػاعسْا عً ٢حتسٜس َا ٜتَ ّ٤٬ع عكا٥سْا ٜٚتٛاَ ّ٤ع أغؼ
لهطْا اٱغٚ َٞ٬أغطاقٓا َٚبازٓ٥ا ٚقُٓٝا ٚقتهٓٓا إٔ ْػتفٝس َٓ٘
ٜٚػاعسْا

عً ٢حتسٜس َا  ٫قتهٔ إٔ ٜتَٗٓ ّ٤٬ا لٓطله٘

ْٚعٌُ عً ٢تغٝرلٙ
أ ٚتعس. ًٜ٘
ًٜدل أب ٛسڀب ٚاقع ايع٬ق ١بؽت ايغطب ٚايعامل ايجايح وت
زتاٍ ايسضاغات ايٓفػ ١ٝوت زتُٛع َٔ ١ايٓكايت ًْدكٗا لُٝا : ًٜٞ
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 .1ع٬ق ١ا٫غترلاز ٚايتكسٜط اييت تتِ َٔ داْب ٚاسس زاُ٥اڄ .
 .2ا٫عتُاز انتعطوت عً ٢ايغطب ( ٌْتطٜات ٚفتاشز َٗٓٚاز ٚاختباضات
ْٚتا٥ر )
 .3قڀع ايكً ١بايذلاخ ايجكاوت ٚاعتباض ايكس ِٜعا٥كاڄ عٔ ايتكسّ .
 .4اْتؿاض ايبس ايجكال ١ٝوت ايعًِ ( َعٌتِ ايذلاخ ايغطب ٞانتػتٛضز مل ٜتِ
اختباض ٙعً ٢ن ٤ٛاذتادات ايكٚ ١َٝٛايجكال.)١ٝ
 .5نف ايتفهرل اٱبساعٚ ٞاْتؿاض ايتهطاض وت أتاخ انتادػترل
ٚايسنتٛضا ٙنتا قاي٘ عًُا ٤ايغطب عً ٢سػاب انتؿه٬ت ادتٖٛط١ٜ
اييت تعاَْٗٓ ٞا ايب٬ز ايٓاَْ ١ٝاٖٝو عٔ ًتٛاٖط ا٫زعاٚ ٤ايتعٜٚط
ٚايػطق. ١
 .6ا٫غذلاب ٚلكسإ اشل ١ٜٛايجكال. ١ٝ
 .7لكسإ اشل ١ٜٛانتٗٓ ( ١ٝارتًىت بؽت ا٭خكا ٞ٥ايٓفػٚ ٞا٭خكاٞ٥
ا٫دتُاعٚ ٞطبٝب ا٭َطا

ايعكً . ) ١ٝإنال ١إؾت إٔ َا ٜسضغ٘
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ا٭خكا ٞ٥ايٓفػٜ ٫ ٞهف ٞيًتأٖٜٚ ٌٝعع ٟأب ٛسڀب َٔ ٚدٌْٗ ١تط٠
قٝاّ ٖص ٙا٭َ ١بإٔ َٔ قٓعٗا ِٖ عًُا ٤ايٓفؼ يتشكٝل َكاذتِٗ
ٚأٖسالِٗ ٚانتً ِٖ ّٛايصٚ ٜٔنعٛا أْفػِٗ وت ؾطى ايتبع ١ٝايعًُ١ٝ
ٖٚصا ٜ ٫عي بايهطٚض ٠ضل

( )1

نٌ ٌْتطٜات عًِ ايٓفؼ ايغطبٞ

كتًٚ ١تفك٬ٝڄ بٌ قتهٔ يعًِ ايٓفؼ اٱغ َٞ٬ا٫غتفازٌْ َٔ ٠تطٜات
عًِ ايٓفؼ تًو غا ١ٜايعً ّٛايؿطع ١ٝحتكٝل َكاقس ايؿطٜع ١اٱغ١َٝ٬
وت تعن ١ٝايٓفٛؽ ٚٚقاٜتٗا َٔ ا٫ضتطاف ٚع٬ز اضتطالٗا لاٱغّ٬
َٓٗر شلسا ١ٜايٓاؽ إؾت ايػعاز ٠وت ايسْٝا ٚاٯخط ٠قاٍ تعاؾت  ( :لإَا
ٜأتٓٝهِ َي ٖس ٣لُٔ اتبع ٖسا ٟلٜ ٬هٌ ٜ ٫ٚؿك) ٢

()2

ٚغا ١ٜايعً ّٛايؿطعْ ٖٞ ١ٝفػٗا غا ١ٜعًِ ايٓفؼ اذتسٜح
ٚيهٔ اختًفت ايٛغاٚ ٌ٥اتفام ايعً ّٛايؿطعَ ١ٝع عًِ ايٓفؼ وت ٖصٙ
ايغا ١ٜدعٌ ايهجرل َٔ انتٛنٛعات ايٓفػ ١ٝتتسخٌ نُٔ َٛنٛعات

( )1فؤاد أبو حطب  :مرجع سابق  ،ص . 31- 32
( )2سورة طــو – اآلية .122
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ايعً ّٛايؿطعٚ ١ٝدعٌ ايهجرل َٔ ايعًُاٚ ٤ايف٬غف ١انتػًُؽت انتٗتُؽت
بعًِ ايٓفؼ ٜبشجٜٓٚ ٕٛكب ٕٛعٔ ٖصا ايعًِ ادتسٜس  ٖٛٚدسٜس وت ٌَتٗط
قس ِٜوت دٖٛط ٙلإشا ناْت ايطغاي ١احملُس ١ٜقس أخطدت ايٓاؽ َٔ
ايٌتًُات إؾت ايٓٛض لهٌ َا ٜطتبىت بٗص ٙايطغاي ٖٛ ١طٛم صتا٠
يٲْػاْ ١ٝكتعا. ٤
إٕ اذتٛاض اذتهاض ٟغٓ َٔ ١غٓٔ اهلل وت ايه ٕٛي٘ َكَٛات٘
ٚهيٝات٘ ٚأزٚات٘ ٚأٖسال٘ ٚغاٜات٘ ٚأغًشت٘ انتتعسز ٠لإٕ لِٗ إزاض ٠اذتٛاض
()1

ٚنٝف ١ٝايتعاٌَ َع٘ ٜ ٫كٌ أُٖ ١ٝعٔ اَت٬ى أزٚات٘

إٕ تأغٝؼ عًِ ْفؼ إغ ٢َ٬عً ٢أغؼ َٓٚڀًكذات ٚهتاضغذات
إغذٚ ١َٝ٬ضبڀذ٘ ؿتذٓٗر اذتٝذا ٠اٱغذ ١َٝ٬أَذط ستبذب ٚيذٝؼ َعٓذ ٢شيذو
ضل

ٚ ٬يهذٔ
ايٌٓتطٜات ايغطب ١ٝوت عًِ ايٓفؼ اذتذسٜح كتًذٚ ١تفكذ ٝڄ

عتهِ عًٗٝا وت ن ٤ٛايعكٝسٚ ٠ايفًػفٚ ١ايؿطٜع ١اٱغ.١َٝ٬

( )1أمحد القديدي  :مرجع سابق  ،ص . 32-29
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إٕ ا٫خت٬ف بؽت عًِ ايٓفؼ اٱغٚ ٢َ٬عًِ ايٓفؼ ايغطب٢
ٜعٛز إؾت إٔ ا٭َ ٍٚع اٱْػإ انتدًٛم ٚا٭خرل ٜتعاٌَ َع اٱْػإ
ايڀبٝع ٢يصا لإٕ ايٓفؼ شتتًف ١وت ايعًُؽت إ ٫إٔ شيو ٜ ٫عٓ ٢عسّ
ٚدٛز ْكايت ايتكاٚ ٤إفتا ٜعٓٚ ٢دٛز لٛاضم غببٗا اخت٬ف ْ ٛايعًِ
انتتاح وت نٌ َٓٗا .

( )2

ٜٚتبذذازض إؾت ا٭شٖذذإ غذذ٪اٍ َفذذازٖ ٙذذٌ ٜٓكڀذذع اذتذذٛاض بذذؽت عًذذِ
ايذذٓفؼ َذذٔ انتٌٓتذذٛض اٱغذذٚ ٢َ٬عًذذِ ايذذٓفؼ انتعاقذذط ؟ يذذٝؼ ٖٓذذاى َذذا
ٜذذذسع ٛي٬عتكذذذاز بذذذإٔ ايكڀٝعذذذ ١بذذذؽت انتٌٓتذذذٛض ٜٔستُٝذذذ ١لايًغذذذ ١ايٓفػذذذ١ٝ
َؿذذذلنٚ ١اٱدذذطا٤ات ايتذطٜبٝذذٚ ١ايبشجٝذذٖ ١ذذ ٢أزٚات يًُعطلذذ ١ايتذذ٫ ٢
غٓ ٢عٓٗا يعًِ ايٓفؼ أٜاڄ ناْت تطبتذ٘ ايجكالٝذ ١بذٌ َذٔ انتتٛقذع إٔ ٜتٗٝذأ
يعًُا ٤ايٓفؼ ايغطبٝؽت لطق ١يهٜ ٢طٚا قٛضاڄ يًٌتاٖطات ايٓفػ ١ٝايتذ٢
يٝؼ شلِ بٗا عٗس.

( )2

زلمد رشاد خليل  :مرجع سابق ،ص .115 – 114
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أَا اذتٛاض اذتهاض ٟأ ٚاذتٛاض َع اٯخط ٚإتاس ١ايفطق١
يتٛغٝع زا٥ط ٠ايتفاِٖ ٚإب٬غ ضغاي ١اٱغ ّ٬إؾت ايعامل ٚإٜكاٍ ز ٜٔاهلل
بألهٌ ايٛغاٚ ٌ٥ابازي ١بايتاي ٖٞ ٞأسػٔ َع َطاعا ٠أزب اذتٛاض
ٚؾطا٥ڀ٘ لٗ َٔ ٛايفطٚ

ايؿطع ١ٝايهفا ١ٝ٥اييت تعتدل َٔ َػٚ٪ي١ٝ

ا٭َ ١كتٝعٗا  ,إٕ اذتٛاض َع اٯخط ٚإتاس ١ايفطق ١يتبازٍ ايطأٟ
يًٛق ٍٛإؾت قٓاعات َع ١ٓٝأ ٚيًٛق ٍٛإؾت قَ ٝؿذلن ١يًتفاِٖ
ٚايتعاَ ٖٛ ٕٚڀًب إغٚ َٞ٬إسسٚ ٣غا ٌ٥ايسعٚ ٠ٛايب٬غ انتبؽت إشا
تٛلط يًشٛاض ؾطٚط٘
إٕ َعطلتٓا ؿتا عٓس ا٭َِ ا٭خط ٣بأسٛاشلا ٚتاضغتٗا ٚجتاضبٗا
ٚألهاضٖا ٚعكا٥سٖا ٖ ٛأَط نطٚض ٟيسعٛتٗا يٲغ ّ٬لاٱغّ٬
عانت ٞارتڀاب  ِٖٚأَ ١ايسع ٠ٛعً ٢نٌ ساٍ لهٝف قتهٔ إٔ
ٜه ٕٛخڀابٓا ايص ٟضتًُ٘ عانتٝاڄ ْ ٫ٚفِٗ َا عٓس ايعامل .
إٕ اذتٛاض اذتهاض ٖٛ ٟغٓ َٔ ١غٓٔ اهلل وت ايه ٕٛي٘
َكَٛات٘ ٚهيٝات٘ ٚأزٚات٘ ٚأٖسال٘ ٚغاٜات٘ ٚأغًشت٘ انتتعسز ٠لإٕ لِٗ
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إزاض ٠اذتٛاض ٚنٝف ١ٝايتعاٌَ َع٘ ٜ ٫كٌ أُٖ ١ٝعٔ اَت٬ى أزٚات٘
ٚ,قس ٜه َٔ ٕٛانتفٝس ٖٓا إٔ ْؿرل إؾت إٔ ايكطا أ ٚايتسالع أٚ
ايتسا ٍٚأ ٚاذتٛاض اذتهاض ٟغٓ ١ادتُاع َٔ ١ٝغٓٔ اهلل تعاؾت ٚقٛاْ٘ٓٝ
اييت  ٫تتدًف  ٫ٚتتبسٍ.

()1

ٚإشا ناْت ايٌتطٚف اييت أساطت با٭َ ١اٱغ ١َٝ٬قس لطنت
عًٗٝا وت لذل َٔ ٠ايفذلات تكًٝس َا دا ٤ب٘ ايغطب لإْٓا ظتب إٔ ْعٛز
اي ّٛٝإؾت ا٭ق ٍٛايجابت ١اييت عتفٌ بٗا زٜٓٓا اٱغٜ ٫ٚ ١َٝ٬عي شيو
أْٓا ْعًٔ اذتطب عً ٢اذتهاض ٠ايغطب ١ٝ٭ْٓا إشا أعًٓاٖا عًٗٝا إفتا
ْعًٓٗا وت ايٛاقع عً ٢أْفػٓا ٚعًَ ٢ػتكبٌ أَتٓا ٚإفتا ضتٔ ْسع ٛإؾت
تڀٜٛع ٖص ٙاذتهاض ٠يتٓاغب ٚاقعٓا ٚبسٖ ٕٚصا ايتڀٜٛع غتتشٖ ٍٛصٙ
اذتهاض – ٠نذػِ غطٜب – إؾت عب ٤عًٓٝا نُا ٖ ٞاي ّٛٝبايفعٌ
( )2

بعس إٔ نإ َفطٚن ڄا إٔ ته ٕٛعْٛاڄ يٓا .

( )1أمحد القديدي  :مرجع سابق – ص . 12
( )2عبد الغين عبود  :الرتبية اإلسالمي والقرن اخلامس عشر اذلجري – دار الفكر العريب –
القاىرة – 1982م  ،ص . 6
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لايٌٓتط وت عٓس اٯخطٚ ٜٔاْ٫تفا ب٘ ٚا٭َ ١ؿتا شلا َٔ غابك١
سهاض ١ٜقتهٔ إٔ ْك ٍٛبأْٗا ـتتًو اٱَهإ اذتهاضٚ ٟمترل٠
ايٓٗٛ

.
ٚاذتل إٔ ا٭َ ٫ ١حتطم عً ٢أقايتٗا  ٫ٚحتالٍت عً٢

هتٝعاتٗا  ٫ٚتعي باٱبكا ٤عً ٢ايكاحل َٔ عازاتٗا ٚتكايٝسٖا أَ١
ٜكعب عًٗٝا إ تبكْ ٢اٖٝو إٔ ٜه ٕٛشلا ؾإٔ َٚهإ َٚػاُٖ ١وت
اذتهاض ٠ايعانتٜ ٖٛٚ , ١ٝسع ٛإؾت اغتٝعاب يغ ١ايعكط ٚثكالت٘ بايعًِ
ٚايسَ ٜٔعاڄ  ,إش  ٫قتهٔ ايعٝـ عً ٢ايفهط ايغطب ٞناَ٬ڄ بسٕٚ
اٖ٫تُاّ ؿتؿه٬ت ايٛاقع اٱْػاْ ٞانتعاف نُا قٛضٖا ايسٜٔ
اٱغٚ َٞ٬تسخٌ ايعًِ وت زضاغ ١بع

دٛاْبٗا .

()1

( )1أمحد فؤاد باشا  :فلسفة العلوم بنظرة إسالمية – دار ادلعارف – القاىرة – ط1984 – 1م
–ص.5
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ٚست ٢قتهٔ إٔ ُْٓ ٞوت نٝآْا طاقات انتعطلٚ ١قسضات
اٱبسا ٫بس يٓا َٔ اغتٝعاب انتعاضف اذتسٜجٖ ١هُٗا ٚـتجٌ طاقاتٗا
انتبسع ١بؿهٌ
غً. ِٝ

( )2

لتأقَٗٓ ٌٝر لِٗ ايػٓٚ ١غبٌ ا٫غتفازَٗٓ ٠ا وت بٓا ٤ايجكال١
ٚاذتهاض ٠اٱغ ١َٝ٬انتعاقط ٠أَط نطٚض. ٟ
بايطغِ َٔ ٚدٛز ٖصا انتٓٗر ايص ٟاضتها ٙاهلل يٓا بؽت أٜسٜٓا ,
ٚايػبب وت شيو ٖ ٛأْٓا ْهتف ٞبايٓكٌ عٔ اٯخطْ ٫ٚ ٜٔطٜس إٔ ْػِٗ
وت اٱبسا اذتهاض ٟبٓكٝب ٜتٓاغب َع زتسْا َٚهاْتٓا وت تاضٜذ
ايعًِ ٚاذتهاض. ٠
ٖٚصا ٜٛنض أُٖ ١ٝتأق ٌٝثكالتٓا اٱغٚ ١َٝ٬ا٫غذلؾاز بٗا وت
تسضٜؼ ايعً ّٛانتدتًف , ١٭ْٗا إنػرل اذتٝا ٠يٮَٚ ١ابسز ٚايسا٥ب
( )2

الوجيز يف إسالمية ادلعرفة  :سلسلة إسالمية ادلعرفة – ادلعهد العايل للفكر اإلسالمي –
 – 1987ص . 51
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يڀاقتٗا ٚايباعح شلا عً ٞانتؿاضن ١وت َكَٛات ايعكط نًٗا َ ,ع
اذتفاًت عً ٞإْػاْ ١ٝاٱْػإ (.)3
إٕ انتػًُؽت ايَ ّٛٝا ٜعاي ٕٛقتتًه ٕٛارتڀاب اٱشل ٞايػً ِٝزٕٚ
غا٥ط ا٭َِ قتتًهَ ٕٛعطل ١ايٛس. ٞ
ل٬بس َٔ دعٌ ايٛس ( ٞايكطهٕ ٚايػٜٓ ) ١تش ٍٛوت سٝاتٓا إؾت طاق١
َتشطن. ١
يكس دتأ نجرل َٔ ايفكٗاٚ ٤انتفهط ٜٔانتػًُؽت َٓص ايكطٕ انتانٞ
ٚخكٛقاڄ َع بساٜات ايتغًغٌ ايغطب ٞايجكاوت ٚايتعً ُٞٝإي ٞايعامل
اٱغ َٞ٬إي ٞايفتٚ ٣ٛايسع ٠ٛإي ٞته ٜٔٛغٝاز َٔ اذتُاٚ ١ٜايتكٛقع
ٚايععي ١زض٤اڄ نتداطط ٖصا ايتغًغٌ ايص ٟمل قتًو انتػًُ ٕٛهْصاى ايبٓ٢
أ ٚانت٪غػات ايسلاع ١ٝنتٛادٗت٘ أٚاذتس َٔ تأثرل ٙلهاْت ايسع ٠ٛإيٞ
اذتُا ١ٜايصات ٚتطبٝتٗا بعٝساڄ َٔ نٌ انت٪ثطات ارتاضد١ٝ
( )3أمحد فؤاد باشا  :مرجع سابق
( )4طالل عرتيسي  :مرجع سابق ،ص.386

528

()4

ٚعً ٘ٝضتٔ َع َٔ ٜسع ٛإي ٞاغتٝعاب يغ ١ايعكط ٚثكالت٘ بايعًِ
ٚايسَ ٜٔعاڄ إش  ٫قتهٔ ايعٝـ عً ٢ايفهط ايغطب ٞناَ٬ڄ بسٕٚ
اٖ٫تُاّ ؿتؿه٬ت ايٛاقع اٱْػاْ ٞانتعٝـ نُا قٛضٖا ايسٜٔ
اٱغٚ)2( َٞ٬ايفهط اٱغ َٞ٬سؽت ٜتفتض عً ٢انتعاقطٜٓ ٫ ٠ػ ٞأبساڄ
قُٝت٘ ٚشاتٝت٘ اييت  ٫تصٚب أ ٚتٓكٗط وت َعط
لا٭قاي٫ ١حتس َٔ انتعاقطٚ ٠ايتذسٜس

ايٓكٌ ٚا٫قتباؽ

( )3

ايٓتا٥ر :
 /1تعسزت َػُٝات ايتأق ٌٝاٱغ َٞ٬يًُعطل ١لُٓٗا (أغًُ ١ايعً)ّٛ
(ٚإغ ١َٝ٬انتعطل( ٚ )١ايتٛد ٘ٝاٱغ َٞ٬يًعً )ّٛأ( ٚتٛد ٘ٝايعًّٛ
اٱْػاْٚ ١ٝدٗ ١إغٖ َٔٚ )١َٝ٬ص ٙايعً ّٛعًِ ايٓفؼ بهٌ لطٚع٘
ٚايص ٟاْبجل َٔ أق ٍٛاٱغَٚ ّ٬فاٖ ُ٘ٝايعكسٚ ١ٜقس ًتٗط ٖصا انتفّٗٛ
وت ْٗا ١ٜايكطٕ ايعؿط. ٜٔ

( )2أمحد فؤاد باشا  :مرجع سابق ،ص.18
( )3أنور اجلندي  :مرجع سابق  ،ص 19
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 /2تبآٜت َٛاقف ايعًُا ٤انتػًُؽت َٔ ايعً ّٛايغطب ١ٝلُِٓٗ َٔ ٚقف
َٓٗا َٛقفاڄ غًبٝاڄ ٚهخط ٜٔزعٛا إؾت ايتغطٜب ٚا٭خص بهٌ أغباب
اذتهاض ٠ايغطب ١ٝخرلٖا ٚؾطٖا ٚل ١٦ثايج ١زعت إؾت ايتٛلٝل بؽت
اذتهاضتؽت ٖٓٚايو ل ١٦ضابع ١تسع ٛإؾت ا٫ستفاًت ؿتا دا ٤وت ايهتاب
ٚايػٓٚ ١ا٫غتفاز َٔ ٠إصتاظات ايغطب اييت  ٫تتعاض

َع ايسٚ ٜٔبصيو

تعسزت انتٛاقف .
ْ /3تٝذ ١يًتدبىت ايصٚ ٟقع ل ٘ٝعًُا ٤ايٓفؼ ايغطبٝؽت وت لِٗ ايٓفؼ
ايبؿطٚ ١ٜا٭غايٝب ايكاقط ٠وت لِٗ تًو ايٓفؼ ٚايفًػف ١ارتاط ١٦اييت
اْتٗذتٗا اغتسع ٢نٌ شيو إؾت تبي إغ ١َٝ٬انتعطل ; ١٭ٕ ايٛسٞ
َكسض َٔ َكازض انتعطل. ١
 / 4تٛاد٘ عًُا ٤ايٓفؼ انتػًُؽت عس ٠أَٛض َٓٗا عسّ انتعاٚي ١بؽت ايعًّٛ
انتعطلٚ ١ٝاٱغٚ ١َٝ٬تعٌت ِٝايذلاخ ٚعسّ تعُل عًُا ٤انتػًُؽت وت َٛاز
عًِ ايٓفؼ ايغطبٚ ٞدٌٗ ايبع

َِٓٗ بانتفٗ ّٛاٱغ. َٞ٬
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 / 5إٕ ايٓتاز ايفهط ٟايغطب ٞيٝؼ نٌ َا لٜ ٫ ٘ٝكًض يٓا بٌ عًٓٝا
َعطل ١ا٭غؼ اييت قاّ عًٗٝا عًِ ايٓفؼ َٛٚنٛعات٘ ٚستتٜٛات٘ نٌ
شيو ٜػاعسْا وت َعطلٚ ١حتسٜس َا ٜتَ ِ٥٬ع عكٝستٓا يصيو ٜ ٫عي
بايهطٚض ٠ضل

نٌ ٌْتطٜات عًِ ايٓفؼ ايغطبٚ ٞإٔ ٌٜتٌ اذتٛاض

اذتهاض ٟأ ٚاذتٛاض َع اٯخط ٜٔقاُ٥اڄ ٚتٛغٝع زا٥ط ٠ايتفاِٖ ٚإب٬غ
ضغاي ١اٱغ ّ٬إؾت ايعامل ٚشيو بألهٌ ايٛغاَ ٌ٥ع َطاعا ٠أزب اذتٛاض
ٚإتاس ١ايفطق ١يتبازٍ ايطأ ٟيًٛقٌ إؾت تفاِٖ ٚتعاَ ٕٚؿذلى وت ن٤ٛ
ايعكٝس ٠اٱغ. ١َٝ٬
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ايتٛقٝات :
 -1قٝاّ نٝإ يتٛسٝس ايط ٣٩بؽت عًُا ٤انتػًُؽت وت تبي ايسع٠ٛ
يكٝاّ عًِ ْفؼ إغ.َٞ٬
ْ -2ؿط ثكال ١اذتٛاض َع اذتهاضات ا٭خط. ٣
 -3ايعٌُ عً ٢تأقٚ ٌٝأغًُ ١لط ٚانتعطل ١ا٭خط. ٣
 -4ايعٌُ عًْ ٢ؿط َفٗ ّٛتأقٚ ٌٝأغًُ ١انتعطل ١عدل ٚغا ٌ٥اٱعّ٬
انتدتًف. ١
 -5تٛنٝض أغاتص ٠عًِ ايٓفؼ يڀ٬بِٗ بادتاَعات يبع

اٯضا ٤أٚ

انتساضؽ ايفهطَٚ ١ٜس ٣تڀابكٗا أ ٚتٓالطٖا َع ايتٛد٘ اٱغ. َٞ٬
 -6اْ٫تفا َٔ اٱْتاز ايعًُٚ ٞانتعطوت ايغطب ٞباعتباض ٙإْتاداڄ بؿطٜاڄ
ًَ ٖٛٚو َؿا يًذُٝع .
-7

اْ٫فتاح عً ٢ايغطب بككس عهؼ ثكالتٓا ٜٖٛٚتٓا يًؿعٛب
.

ا٭خط٣
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انتكذلسات :
 /1إدطا ٤زضاغات وت ايتأق ٌٝيبع

انتفاٖ ِٝوت عًِ ايٓفؼ .

 /2إدطا ٤زضاغات َكاضْ ١بؽت نتابات ايف٬غفٚ ١ايعًُا ٤انتػًُؽت وت
ايعكٛض ايػابك ١عٔ ايٓفؼ .
 /3إدطا ٤زضاغات ٱثبات غبل ايعًُا ٤انتػًُؽت وت ايتڀطم نتعطل١
ايٓفؼ وت نتاباتِٗ .
 /4ايكٝاّ بسضاغات تج ١ٝوت انتفاٖ ِٝايٓفػ ١ٝاذتسٜج ١بككس اغًُتٗا .
 /5ايكٝاّ بسضاغ ١عٔ نٝفٚ ١ٝنٛابىت ايتأق ٌٝاٱغ. َٞ٬

انتكازض  ٚانتطادع:
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-1

ايكطهٕ ايهطِٜ

-2

ا٫سازٜح ايٓب١ٜٛ

-3

ألتس ادتطَٛظ : ٟؾدكٚ ١ٝقسضات عكًَ , ١ٝطنع
ايذلب ١ٝيًٓؿط – قٓعا. ٤

-4

ألتس ايكسٜس : ٟاٱغٚ ّ٬قطا اذتهاضات  ,يت, 1
ٚظاض ٠ا٭ٚقاف ٚايؿ ٕٚ٪اٱغ , ١َٝ٬قڀط  ,غًػً ١نتاب
ا٭َ. ّ1955 ١

-5

ألتس عبس ايطسْ ِٝكط  :إغً ١َٝ٬انتعطل , ١اذتادع
ايًغ , ٟٛزتً ١تفهط َ ,عٗس إغ ّ٬انتعطل , ١ابًس , 9
ايعسزإ (  )2 -1داَع ١ادتعٜط. ّ2008 ٠

-6

ألتس ععت ضادض  :أق ٍٛعًِ ايٓفؼ  ,يت, 10
انتهتب اذتسٜح  ,ايكاٖط.ّ1976 , ٠

-7

ألتس بٔ ت ١ُٝٝايفتا : ٟٚز – 10كتع ٚتطتٝب عبس
ايطلتٔ بٔ ستُس ايعاقُ ٞايٓذس – ٟيت – 1ايطٜا
ٖ1381ذ .

534

–

أْٛض ادتٓس : ٟقهاٜا ايعكط َٚؿه٬ت ايفهط حتت

-8

ن ٤ٛاٱغ٪َ , ّ٬غػ ١ايطغاي , ١يت , 2برلٚت – يبٓإ ,
. ّ1984
ألتس ل٪از باؾا  :لًػف ١ايعً ّٛبٌٓتط ٠إغ – ١َٝ٬زاض

-9

انتعاضف – ايكاٖط – ٠يت. ّ1984 – 1
-10

ايٛدٝع وت إغ ١َٝ٬انتعطل : ١غًػً ١إغ ١َٝ٬انتعطل– ١

انتعٗس ايعاي ٞيًفهط اٱغ. ّ1987 – َٞ٬
-11

باقط ؾطٜف ايكطؾ : ٞايٌٓتاّ ايذلب ٟٛوت اٱغ – ّ٬زاض

ايتعاضف يًُڀبٛعات – برلٚت  ,يبٓإ – . ّ1979
-12

ضٚتط دٛيٝإ  :عًِ ايٓفؼ ا٭نًٓٝه , ٢تطكت ١عڀ١ٝ

ستُٛز  ,زاض ايؿطٚم  ,يت , 2ايكاٖط. ّ1984 ٠
-13

ط٘ دابط ايعًٛاْ : ٞا٭ظَ ١ايفهط ١ٜانتعاقط ٠تؿدٝل

َٚكذلسات ٚع٬ز  ,انتعٗس ايعانت ٞيًفهط اٱغ– َٞ٬
ٚاؾٓڀ. ّ1993 – ٕٛ
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-14

ط ٍ٬عذلٜػ : ٞناي ١انت َٔ٪بؽت أغًُ ١انتعطلٚ ١عًّٛ

ايغطب – زتً ١باسجات – ايعسز ايجايح – انتطنع ايًبٓاْٞ
يًسضاغات – برلٚت – يبٓإ – ّ1997
-15

ؾطف ايس ٜٔعً ٢ايڀاٖط :تأق ٌٝانتعطل ١أغػ٘

ٚأٖسال٘  ,زتً ١ايتأق – ٌٝايعسز ايػازؽ – ارتطط– ّٛ
. ّ1998
-16

قاحل غًُٝإ ايعُط : ٚايتأق ٌٝاٱغ َٞ٬يفًػف١

ايذلبَ – ١ٝعٗس ايبشٛخ ايعًُ – ١ٝداَع ١اّ ايكط – ٣ايػعٛز١ٜ
– . ّ1999
-17

عبس ايغي عبٛز  :ايذلب ١ٝاٱغٚ َٞ٬ايكطٕ ارتاَؼ

عؿط اشلذط – ٟزاض ايفهط ايعطب – ٞايكاٖط. ّ1982 – ٠
-18

عبس ايهط ِٜعجُإ َ :عامل ايجكال ١اٱغ, ١َٝ٬

َ٪غػ ١ايطغاي , ١برلٚت  ,يبٓإ . ّ1982 ,
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-19

ع ٤٬ايسْ ٜٔاقط ايكباصتَ : ٢عامل عًِ ايٓفؼ وت

ايكطهٕ ايهط , ِٜزتً ١ايٓبأ  ,ايعسز  , 43ا٫غتؿاضات
ايٓفػٚ ١ٝايػٝهٛيٛد , ١ٝايهٜٛت ٖ1425 ,ذ .
-20

لتش ٞسػٔ ًَها : ٟٚسٛاضات إغ ١َٝ٬انتعطل ١عط

ٚحتً – ٌٝزتً ١إغ ١َٝ٬انتعطل – ١انتعٗس ايعانت ٞيًفهط
اٱغ – َٞ٬ايػٓ ١ايػابع – ١ايعسز ارتاَؼ ٚايعؿط– ٕٚ
. ّ2001
-21

ل٪از أب ٛسڀب  :ضتٚ ٛدٗ ١إغ ١َٝ٬يعًِ ايٓفؼ  ,تح

َكسّ إؾت ْس ٠ٚعًِ ايٓفؼ اٱغ ٢َ٬ايتٌْ ٢تُٗا انتعٗس ايعانت٢
يًفهط ايٲغ ٢َ٬با٫ؾذلاى َع ادتُع ١ٝايعطب ١ٝيًذلب١ٝ
اٱغ , ١َٝ٬ايكاٖط. ّ1989 , ٠
-22

نُاٍ إبطاَٖ ِٝطغ : ٢تعطٜفات ايكش ١ايٓفػ ١ٝوت

اٱغٚ ّ٬عًِ ايٓفؼ غًػً ١انتٓٗذ ١ٝاٱغ , ١َٝ٬يت , 1ز, 3
انتعٗس ايعانت ٢يًفهط اٱغٖ , ٢َ٬رلْسٕ  ,لطدٝٓٝا ,
ايٜ٫ٛات انتتشس ٠ا٭َطٜه. ّ1992 , ١ٝ

537

-23

َادس عطغإ ايه : ْٞ٬ٝتڀٛض َفٗ ّٛايٌٓتط ١ٜايذلب١ٜٛ

اٱغ – ١َٝ٬زاض ايذلاخ – يت -3انتس ١ٜٓانتٓٛض. ّ1987 – ٠
-24

َايو بسض : ٣عًِ ايٓفؼ اذتسٜح َٔ ٌَٓتٛض إغ, ٢َ٬

غًػً ١انتٓٗذ ١ٝاٱغ , ١َٝ٬ز , 3انتعٗس ايعانت ٢يًفهط
اٱغ , ٢َ٬يت , 1انتعٗس ايعانت ٢يًفهط اٱغٖ , ٢َ٬رلْسٕ ,
لطدٝٓٝا – ايٜ٫ٛات انتتشس ٠ا٭َطٜه. ّ1992 , ١ٝ
-25

ستُس أب ٛايكاغِ ساز لتس :إغ ١َٝ٬انتعطل, ١

انتفاٖٚ ِٝايكهاٜا ايهَ , ١ْٝٛعٗس إغ ١َٝ٬انتعطل ,١زتً١
تفهط  ,ابًس  , 3ايعسز ّ2001 , 2
-26

ستُس انتباضى  :ايفهط اٱغ َٞ٬اذتسٜح وت َٛادٗ١

ا٭لهاض ايغطب , ١ٝزاض ايفهط  ,يت , 3برلٚت . ّ1972 ,
-27
بع

ستُس عڀا َسْ : ٞتكُ ِٝسكٝب ١تعًٚ ١ُٝٝإْتادٗا سٍٛ
انتفاٖ ِٝوت ادتغطالٝا ايڀبٝع ١ٝيًكف ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛوت

ن ٤ٛهٜات َٔ ايكطهٕ ايهط , ِٜضغاي ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض, ٠
داَع ١ارتطط. ّ2000 – ّٛ
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-28

ستُس عُاض : ٠أظَ ١ايفهط اٱغ َٞ٬اذتسٜح  ,زاض

ايفهط  ,يت , 1برلٚت – يبٓإ – . ّ1998
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ستُس ضؾاز خً : ٌٝعًِ ايٓفؼ اٱغ َٞ٬ايعاّ ٚايذلبٟٛ
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انتًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.ّ1984 , ١ٜ
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ستُس عجُإ صتاتَٗٓ :٢ر ايتأق ٌٝاٱغ ٢َ٬يعًِ
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ايكاٖط. ّ1989 , ٠
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َكساز ٜادتٔ  :غٝاغات ايتأقٚ ٌٝايتٛد ٘ٝاٱغَٞ٬
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ْعُإ دغٌْ : ِٝتطٜات ايفك٘ اٱغَٗٓ َٞ٬ذ ١ٝا٫دتٗاز

 ,زتً ١إغ ١َٝ٬انتعطل , ١انتعٗس ايعاي ٞيًفهط اٱغ, َٞ٬
ايػٓ ١ايطابع , ١ايعسز ايطابع عؿط ٚ ,اؾٓڀ.ّ1998 , ٕٛ
-37

ٖاؾِ داغِ ايػاَطا : ٢٥عًِ ايٓفؼ اٱغ , ٢َ٬يت1

َ ,طنع عباز ٣يًسضاغات ٚايٓؿط  ,قٓعا , ٤اي. ُٔٝ

540

541

