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 ٖس ايًـػ١ٜٛ ٚايػسض َٓ٘ تجبٝـت ايكاعد٠ يفايتعًٌٝ ٖٛ إبساش ٚد٘ اؿه١ُ ٚزا٤ كتًف ايعٛا    

 .ذٖٔ املتًكٞ ٚشٜاد٠ قٓاعت٘ بٗا

ٚقد تٓاٍٚ اـًٌٝ بٔ أمحد ايفساٖٝدٟ دزاض١ ايٓشٛ يف ٚقت تأيكت فٝ٘ ايًػ١ ايعسبٝـ١ بعد ْصٍٚ     

، فهإ ٫بد عسبٞايكسإٓ ايهسِٜ ايرٟ شادٖا غسفّا ع٢ً غسف باعتبازٙ ايٖٓطل ا٭ع٢ً يًبٝـإ اي

س١ٜ َجٌ عبكس١ٜ اـًٌٝ إٔ تتأٌَ ٚدٛٙ اؿه١ُ ٚزا٤ مجـاٍ بٝإ ٖرٙ ايًػ١ ايػسٜف١ ٚقد أت٢ يعبك

اـًٌٝ َٔ ذيو بعًِ غصٜس أفادت َٓ٘ ٖرٙ ايدزاضـ١ ٚناْت دٗٛدٙ َٛد١ٗ إىل ايعًٌ ايتع١ًُٝٝ 

 ا٭ٚىل املستـبط١ ظٖٛـس ايًػـ١ ٚنٝف١ٝ اضتعُاهلا .

أخس٠ ما٠ تٓصٜدٚا يف طًب ايعًٌ ٚمل ٜكؿسٖٚا ع٢ً َا ٖرا ٚقد دا٤ بعد اـًٌٝ يف عؿٛز َت   

ٜتعًل َٓٗا باضتعُا٫ت ايًػ١ بٌ تعدٚا ذيو إىل ددٍ عكًٞ فًطفٞ مل تفد َٓـ٘ ايًػ١ بٌ أد٣ إىل 

تعكٝد دزاض١ ايٓشٛ َا دعا إىل تفهري نجري َٔ أٌٖ ايعًِ يف نٝفٝـ١ ؽًٝـ ٖرٙ ايدزاض١ مما 

 زضني .ؿل بٗا َٔ عطس ٚتٝطريٖا ع٢ً ايدا

ٜٗدف ٖرا ايبشح إىل إبساش ٚدٛٙ ايعطس ايٓاغ١٦ عٔ ايتصٜٗد يف طًب ايعًٌ، َٚد٣ تأثري 

 ذيو ع٢ً ايػا١ٜ املسد٠ٛ َٔ دزاض١ عًِ ايٓشٛ ٚقاٚي١ َعاؾتٗا.

َٚٔ ايٓتا٥ر اييت تٛؾٌ إيٝٗا ايبشح إٔ اإلَعإ يف طًب ايعًٌ قد عٖكد دزاض١ ايٓشٛ ٚدعًٗا      

 ٚاؾدٍ املٓطكٞ. أقسب إىل ايفًطف١

ٚقد أٚؾٝت يف ْٗا١ٜ ايدزاض١ بايعٌُ ع٢ً دزاض١ ايٓشٛ بعٝدّا عٔ ايػطط يف أَس ايتعًٌٝ ٚقد      

 دا٤ ايبشح يف ث٬ث١ َباسح ٚضت١ َطايب، َٚباسج٘ ٖٞ:

بشح ملاملبشح ا٭ٍٚ، اـًٌٝ ٚعًِ ايعسب١ٝ، ٚاملبشح ايجاْٞ اـًٌٝ ٚايتأؾٌٝ يكٛاعد ايٓشٛ، ٚا     

 ايتعًٌٝ عٓد املتأخسٜٔ.ايجايح 
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ٔ عبد اهلل ـاؿُد هلل املٓعٛت بؿفات ايتٓصٜ٘ ٚايهُاٍ ، ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ضٝدْا قُد ب    

َٚٔ تبعِٗ بإسطإ  ِاـؿاٍ ، ٚع٢ً آي٘ ايطٝبني ايطاٖسٜٔ ٚؾشابت٘ املٝأَ ٚع٢ً تابعٝٗ ضيٓن

 إىل ّٜٛ ايدٜٔ ... أَا بعد 

ٚتربش  ،دٙـذ قٛاعـًٌٝ يف ايدزع ايٓشٟٛ َٔ ا٭َٛز اييت تكٟٛ بٓٝاْ٘ ٚتسضفإٕ ظاٖس٠ ايتع    

دّ اـًٌٝ بٔ أمحد ـدٛاْب اؿه١ُ ايها١َٓ ٚزا٤ مجايٝات ايبٝإ يف يػ١ ايعسب، ٚقد ق

ٚع٬ُّ د٬ًّٝ ٫ ٜطتػين عٓ٘ دازع ايًػ١، إ٫ إٔ  ،ايفساٖٝدٟ زمح٘ اهلل يف ٖرا ايباب مثسات ٜاْع١

مل تطس إىل غاٜاتٗا بٌ  ،ٚمتجًٗا نجري َٔ ايٓشا٠ املتأخسٜٔ ،بدأٖا اـًٌٝ ٖرٙ اؾٗٛد اييت

ا ؿل دزاض١ ايٓشٛ َٔ عٓت َٚػك١ ـإ٫ َ ،امؿست يف دٗٛد عك١ًٝ مل تفد َٓٗا ايًػ١ نبري طا٥ٌ

جي٧ اختٝازٟ هلرا املٛضٛع ايرٟ أفض٢ إىل  َٔ ٖرٙ اؾٗٛد ٚعطس، ٚ٭دٌ إبساش َا ٖٛ ؾاحل

يتٝطريٙ ع٢ً ايدازضني، ٚقد اتبعت يف عسض  ـبَٔ ٖرٙ ايػٛا٥ ١ٝ دزاض١ ايٓشٛدعٛات نجري٠ يتٓك

تطبكٗا  ٚقد دا٤ت ايدزاض١ يف ث٬ث١ َباسح ٚضت١ َطايب، ملٛضٛع َٓٗذّا ٚؾفّٝا ؼًًٝٝـّاٖرا ا

  : ٚذيو نُا ًٜٞ ٚفٗسع َكد١َ ٚتعكبٗا خامت١

 .املبشح ا٭ٍٚ : اـًٌٝ ٚعًِ ايعسب١ٝ 

 .املبشح ايجاْٞ : اـًٌٝ ٚايتأؾٌٝ يكٛاعد ايٓشٛ 

 .املبشح ايجايح : ايتعًٌٝ عٓد املتأخسٜٔ 

 ،ٜٚصٜدْا عًُّا ،ُٓامبا عًٓ ٓاٚإٔ ٜٓفع ،إٔ جيعٌ ٖرا ايعٌُ خايؿاّ يٛدٗ٘ ايهسِٜ ، ٚاهلل أضأٍ   

 ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا قُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ تطًُّٝا نجريّا .، ذيو ٚايكادز عًٝ٘ إْ٘ ٚيٞ 
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ٖٛ أبٛ عبد ايسمحٔ اـًٌٝ بٔ أمحد بٔ عُسٚ بٔ متِٝ ايفساٖٝدٟ، عسبٞ َٔ أشد عُإ، ٚيد      

١ مخظ ٚضبعني َٚا١٥ ـبٗا إىل إٔ تٛف٢ ضٓ ،ؿس٠ ض١ٓ َا١٥ يًٗذس٠ ٚناْت ْػأت٘ ٚسٝات٘بايب

 يًٗذس٠ بعد سٝا٠ ساف١ً بايعطا٤ ايعًُٞ املتفسد .

فشفغ  ،ِ بايبؿس٠ـاـًٌٝ ع٢ً سب ايعًِ فأخر خيتًف َٓر ْع١َٛ أظفازٙ إىل سًكات ايعً غٖب   

٘ عٝط٢ بٔ عُس ـٝغٝد يتـٚازتبط عًك، ايًػ١ايكسإٓ ايهسِٜ ٚدًظ يف سًكات احملدثني ٚعًُا٤ 

ا ْكٌ َٔ ثكافات ايػعٛب ا٭خس٣ ـ، إىل داْب َٚ بٔ ايع٤٬، ٜدزع ايًػ١ ٚايٓشٛٚأبٞ عُس ،ايجكفٞ

، َا نإ ي٘ ١ عًّٛ ايسٜاضٝات ٚاملٓطل ٚاملٛضٝك٢ـ، ٚخاؾ١ٝـاييت ٚفدت ثكافاتٗا ع٢ً ايب١٦ٝ ايعسب

رٟ نإ أنرب َٔ عًُ٘ نُا قاٍ ؾدٜك٘ عبد اهلل بٔ املكفع س ايـً٘ ايٛافـأبًؼ ا٭ثس يف تٛقد عك

ُ٘ ـايرٟ آطًع اـًٌٝ ع٢ً نٌ َا تسمج٘ ٚخاؾ١ ع٢ً املٓطل ٭زضطٛ طايٝظ نُا قسأ َا تسد

 (1)رٙ ايعًّٛ.ـغريٙ َٔ ٖ

 ،ٔ ايع٤٬ـسٚ بـيكد ضبكت اـًٌٝ خطٛات ١َُٗ يف ايٓشٛ ٚايتؿسٜف ٚخاؾ١ عٓد أبٞ عُ     

ٚقد نإ عًِ  ،اؿضسَٞ إضشامٞ ـبٔ أبرٜٔ أخرا عٔ عبد اهلل ـايً ،جكفٞٚعٝط٢ بٔ عُس اي

 ،ٚادتٗادِٖ يف اْتشا٤ ن٬ّ ايعسب ؿـس٠،ٛد عًُا٤ ايبـٛازٙ ا٭ٚىل ع٢ً ايسغِ َٔ دٗـٛ يف أطـايٓش

ًِـِّ ـد ز٣ٚ ْٜٛـات عِٓٗ فكـٌٝ امل٬سعـٚتطذ ظ بٔ سبٝب عٔ أبٞ عُسٚ قاٍ: )..ٚنإ أبٛ عُسٚ َُٜط

ظ أزٜد تطرت. قاٍ : فدسدت يف ايَػـًَٜ، فهإ بٔ ٜٛضف  ٜطعٔ عًٝٗا.. ٚأخاف٘ اؿذازيًعسب ٫ٚ

 ايتٓكٌ َٔ املٛضع ايرٟ نٓت فٝ٘ إىل غريٙ، فطُعت َٓػدّا ٜٓػد : 

ِّ ايعكاٍ  ز          ـ زمبا تهسٙ ايٓفٛع َٔ ا٭َ  (2)ي٘ َفِسَد١ْ نش

د )َفسَد١( ـاملٓػ، أبكٍٛ ٜٗا نٓت ُأَضٗسدز٣ بأٚمسعت عذٛشّا تكٍٛ : َات اؿذاز ، فُا أ     

ٚايُفسد١  ٞ ا٭َس)بايفتض(،ـ: ايَفـسد١ ف ٞـقاٍ أبٛ عً،  َات اؿذاز أّ بكٍٛ ايعذٛش: بايفتض،

 (3))بايضِ( يف اؿا٥ط ٚغريٙ .(

ٔ ت٬َٝر أبٞ ـ٢ َـإٕ ايٓشٛ ايرٟ بدأ ع٢ً ١٦ٖٝ ٬َسعات بني زداٍ ايطبك١ ايبؿس١ٜ ا٭ٚي     

ّٖٛ ب٘ ـٛد يف ْكط املؿشف ْكـٛد أبٞ ا٭ضـ٩يٞ ايرٜٔ غٗدٚا دٗيدا٭ضٛد ا ط ا٭عساب ايرٟ ق

ٚايرٜٔ أغاعٛا ٖرا ايعٌُ ٚبدأت بِٝٓٗ امل٬سعات ، ُات ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ سٝح ايٓطلنً
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غري َا أسدخ عٝط٢ بٔ عُس           ذٖب ايٓشٛ مجٝعّا نً٘    

ا٭ضٛد أبٞ ا َٔ يفغ شات ا٭ٚىل اييت أخرٖٚطًـِٓٗ املؿـضبط ايهًُات ٚظٗست بٝ ا٭ٚىل سٍٛ

ذا ضُُت باؿسف فاْكط ْكط١ ع٢ً أع٬ٙ ، ٚإ:)إذا زأٜتين قد فتشت فُٞ ٘عٓدَا قاٍ يهاتب

تبعت ؼت اؿسف ، فإٕ أنطست فُٞ فادعٌ ايٓكط١  ٚإذافُٞ فاْكط ْكط١ بني ٜدٟ اؿسف 

٢ إٔ بعض ـك١ إيـذيو زداٍ ٖرٙ ايطب فكد ْب٘( 4) فادعٌ ايٓكط١ ْكطتني ففعٌ ( ١ّٓذيو غ غ٦ّٝا َٔ

ٗا )نطس( ٚقد أخرٚا ذيو َٔ ـضبطضٗا ضبطٗا )ضِ( ٚبعضٗا ايهًُات ضبطٗا )فتض( ٚبع

يف تًُظ تفطري هلرٙ ايعاٖس٠ ايًػ١ٜٛ ٖٚٞ: ملاذا تهٕٛ  ٚاخ٬ٍ تٛدٝٗات أبٞ ا٭ضٛد يهاتب٘ فبدأ

ٚقد ادتٗد زداٍ ؟ أٚ كفٛض١  بعض ايهًُات َفتٛس١ ٚبعضٗا َض١َُٛ ٚبعضٗا َهطٛز٠

ٞ إضشام اؿضسَٞ يف ٖرٙ ايدزاض١ ، قاٍ ـاهلل بٔ أبايطبك١ ا٭ٚىل ٚايطبك١ ايجا١ْٝ بصعا١َ عبد 

ِ أٌٖ ايبؿس٠ ٚأعكًِٗ ففٓسع ايٓشٛ ٚقاض٘ ٚتهًِ يف ـعًايطٝب : ) ٚنإ ٜكاٍ : عبد اهلل أأبٛ 

(5)(. اب مما أَٮـاهلُص ست٢ ست٢ ُعٌُ فٝ٘ نت

 ،ايع٤٬ عُسٚ بٔ أبٞ إضشام اؿضسَٞ ٚع٢ً زأضِٗ أبٖٛرا ٚقد ادتٗد ت٬َٝر عبد اهلل بٔ    

ٚقد أخر عٓ٘ اـًٌٝ  ( 6)ٚايعسب١ٝ ٚقد ؾٓف يف عًِ ايعسب١ٝ ايرٟ نإ إَاَّا يف ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ

اغتػٌ بٗرا ايعًِ َع أبٞ عُسٚ اْب َا أخرٙ عٔ عٝط٢ بٔ عُس، ايرٟ نجريّا َٔ ٖرا ايعًِ إىل د

 قٛي٘ : ُا يفٗاد َُٓٗا اـًٌٝ ٚأغاد بـيف ايٓشٛ اضتفبٔ ايع٤٬ ٚقد أيف نتابني 

   

 سـٚقُ فُٗـا يًٓاع مشـظ         را داَع    ذاى إنُاٍ ٖٚ

عُسٚ بٔ ايع٤٬ ٚعٝط٢ بٔ عُس زسٌ إىل بٛادٟ اؿذاش  تًك٢ اـًٌٝ عٔ غٝدٝ٘ أبٞ ٚبعد إٔ    

ـُـًٓـ ٜٚػافٗـاٍ َٔ أفٛاٙ ايعـٚلد ٚتٗا١َ ٜطُع ايًػ١ ٚايػعس ٚاؿهِ ٚا٭َج ِ ٜٚأخر ٗسب ا

تٓباط ايكٛاعد ٚاضتكسا٤ ن٬ّ ايعسب ع٢ً أضظ ـتػٌ باضـصّ دازٙ يٝػـيبؿس٠ فًعِٓٗ ثِ عاد إىل ا

 َٔ ايطُاع ٚايتعًٌٝ ٚايكٝاع .

 فكد تبني ي٘ ،ع فسٚعٗاٚاضتٓادّا إىل سط٘ ايًػٟٛ املسٖف فكد أزض٢ اـًٌٝ ْعس١ٜ ايعٛاٌَ ٚفٓس    

د َٔ ٚدٛد عاٌَ ْ٘ َع نٌ سسن١ تًشل آخس ايه١ًُ ٫بَٔ خ٬ٍ تأ٬َت٘ يف ن٬ّ ايعسب أ

، ٚا٭فعاٍ املعسب١  ،ٚإٔ ٖرا ايعاٌَ ٜعٌُ عاد٠ يف ا٭مسا٤ املعسب١ ،ٜهٕٛ ضببّا يف ٖرٙ اؿسن١

ٕٛ ـٞ ا٭مسا٤ املب١ٝٓ، ٚايعاٌَ قد ٜهـٌُ فـنُا أْ٘ ٜع أثسٙ ٜهٕٛ ظاٖسّا فٝٗا أٚ َكدزّا٭ٕ 

ٌ يف اـرب ـٚناملبتدأ ٜعُ ،ٞ املفع٫ٛت ايٓؿبـٚف ،اعٌ ايسفعـعٌ ٜعٌُ يف ايفـّٝا نايفـيفع
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ٔ ايعٛاٌَ أدٚات ٚسسٚف ـ، ٜٚهٕٛ ايعاٌَ َعّٜٓٛا نا٫بتدا٤ ايرٟ ٜعٌُ يف املبتدأ ايسفع، َٚايسفع

 .عٓد اـًٌٝ ظاٖس٠ ناْت أٚ قرٚف١ٖٚٞ تعٌُ 

ٍٓـؼرف املع ، ٜٚبك٢ أثسٖا يٛدٛد قس١ٜٓٚنُا ؼرف ايعٛاٌَ     ٗا ديٌٝ  ـعًٝ ٫ُٛت إذا د

 .١ُ يف ؾٝاغ١ ايًػ١ ٚتأيٝف ايه٬ّبٗرا ًُٜض ٖرٙ اٯثاز املٗ ، فٗٛيونر

 ،َٔ أض٬ف٘ ضعٝفني بطٝطنيٞ ايٓشٛ ٚايتؿسٜف إٔ اـًٌٝ تٓاٍٚ عًُ ،ٚايرٟ ٫ َسا٤ سٛي٘   

ايؿٛز٠ اييت اضتُست ع٢ً يف ٖـرٙ  اضتٜٛاست٢ ، ٌ بٓٝاْـُٗاـٚأث َٚا شاٍ بٗا ست٢ غاد أزناُْٗا

ٚقد أفاد َٔ زس٬ت٘  ،ملاسّا نإ عكً٘ خؿبّااـًٌٝ ٚقادّا ٚفكد نإ ذنا٤  ،َد٣ ايصَٔ

١ ـل أضساز يػـَٔ َعسف١ بدقا٥ٗا١َ ٚٚظف نٌ َا تٛفس عًٝ٘ د ٚتـاملض١ٝٓ يف بٛادٟ اؿذاش ٚل

ف نٌ ذيو يف ايتأضٝظ يكٛاعد ايًػ١ ٚزضِ ـٚٓظ، ِ ٚاإلغازاتـبري ٚايٓعـٝف ٚايتعـايعسب يف ايتأي

فًًدًٌٝ فضٌ ايٓٗٛض ب٘ نُا ٭بٞ ا٭ضٛد فضٌ ، را ايعًِذٌ بٓضر َٖؿطًشاتٗا، َا ع

 تهٜٛٓ٘ ٚبداٜت٘ .

٣ ذيو يف نتاب ضٝبٜٛ٘ ٔ اـًٌٝ َٔ زضِ ايؿٛز٠ ايعا١َ هلرا ايعًِ ٚقد تبٓدـٖرا ٚقد متٓه    

سٝح ناْت  ،اـًٌٝاذٙ ـتاب ٚبني أضتـ١ً بني ؾاسب ايهَٔ خ٬ٍ احملاٚزات ايط١ًٜٛ املتٛاؾ

ا َٔ َُجٌ املبتدأ ٚاـرب ٚنإ ٚإٕ ٚأخٛاتٗ ،سف ٚأبٛابُٗاـٛ ٚايؿـشات ايٓشتدٚز بُٝٓٗا َؿطً

ٚايفاعٌ  ،أٚ َفعٛيني أٚ َفاعٌٝ، ٚتًو املتعد١ٜ إىل َفعٍٛ ٚاسد ١ٚا٭فعاٍ اي٬شَ ،ايٓٛاضذ

، ٚايٓدا٤ ٚايبدٍ يعطفاٍ ٚايتُٝٝص ٚايتٛابع َٔ ايتٛنٝد ٚاـٚاؿ، ٗاـ٬ف أْٛاعـٚاملفاعٌٝ ع٢ً اخت

ٛاع ايفعٌ َٔ ؾشٝض ـعاٍ ٚأْـف ا٭فٜ، ٚتؿسسفـايؿ ِ ٚاملُٓٛع َٔـٚايرتخٝدب١ ٚا٫ضتػاث١ ٚايٓ

س ٚامل٪ْح ٚاملعسب ٚاملبين .ٚاملرٓن ،ٚاملكؿٛز ٚاملُدٚد ٚاملُٗٛش ٚاملضُسات ،تٌـَٚع

 ،ع ٚايٓؿب ٚاـفضـِ ايسفـا٤ باضـساب يف ا٭مسـٚإىل اـًٌٝ ٜعٛد ايفضٌ يف تط١ُٝ ع٬َات اإلع

، فٗٛ بٗرا ٜفسم بني أيكاب اإلعساب ٚايهطس: ايضِ ٚايفتض سسنات املبٓٝات بأمسا٤نُا مس٢ 

.ايبٓا٤ ٚأيكاب

امل ٖٞ ْفظ سسٚف اإلعساب ـٚنإ ٜس٣ إٔ ا٭يف ٚايٝا٤ ٚايٛاٚ يف املج٢ٓ ٚمجع املرنس ايط    

املربد.ٚٚذيو خ٬فّا يٮخفؼ ٚاملاشْٞ 

ْٗض ب٘ ٖرٙ أعط٢ ٖرا ايعًِ َا مل ٜتفل ؾُٝع َٔ ضبكٛٙ ٚ ٚباؾ١ًُ فإٕ اـًٌٝ ايرٟ      

رٙ ٚخاؾ١ ـٚإمنا انتف٢ مبا ميًٝ٘ ع٢ً ت٬َٝ ،ف فٝ٘ نتابّا داَعّاايٓٗض١ ايهبري٠ مل ٜ٪ي

ٜكٍٛ أبٛ بهس ٌ،ـٚنإ دً٘ َٔ ؾٓع اـًٝ، ف نتاب٘ ايرٟ غػٌ ب٘ ايدْٝاضٝبٜٛ٘ ايرٟ ؾٓٓ

قسٜع ايدٖس، ٚ يعؿس ا) اـًٌٝ بٔ أمحد أٚسد  تؿس ايعني:يصبٝدٟ َ٪يف كقُد بٔ سطٔ ا
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، ٫ٚ عسف يف ايدْٝا عدًٜ٘ ٖٚٛ ايرٟ بطط ريٙـضتاذ أٌٖ ايفط١ٓ ، ايرٟ مل ُٜس ْعٚدٗبر ا٭١َ ٚ أ

ٚأٚضض اؿذاز فٝ٘ ست٢ بًؼ أقؿ٢ سدٚدٙ  اب٘، ٚضٓبب عًً٘ ، ٚفتل َعاْٝ٘، أطٓ ايٓشٛ َٚٓد

، ْصا١ٖ بٓفط٘ ٚتسفعّا ٜسضِ َٓ٘ زمسّا ، ثِ مل ٜسض إٔ ٜ٪يف فٝ٘ سسفا أٚ اٜات٢ٗ٘ إىل أبعد غٚاْت

ٚع٢ً ْعس َٔ  ،ّٝاـّ إىل ايكٍٛ ٚايتأيٝف فٝ٘ فهسٙ إٔ ٜهٕٛ ملٔ تكدَ٘ تايكدِّد ُتـإذ نإ قبكدزٙ 

ر ـ٘ َٔ دقا٥ل ْعسٙ َٚٔ ْتا٥عًُ٘ ٚيكّٓا ، ٚانتف٢ يف ذيو مبا أٚس٢ إىل ضٝبٜٛ٘ َٔ ترٜـ٘ قـضبك

٘ ايهتاب ايرٟ أعذص َٔ ، ٚأيف فٝ دٜٙٛ٘ ذيو عٓ٘ ٚتكًٖب، فشٌُ ضٝسهُت٘ٚيطا٥ف  فهسٙ 

، نُا اَتٓع ع٢ً َٔ تأخس بعدٙ ..(تكدّ قبً٘

ع٢ً  ٚايرٟ ٜساٙ ايباسح إٔ ايسدٌ مل ٜفعٌ ذيو زبّأ بٓفط٘ ٫ٚ تسفعّا بكدزٙ فًٝظ مث١ ديٌٝ     

ٖٚٛ َٔ ٖٛ زدا٤ّ ملا  ، ا٤ ٜٛشٕ ّٜٛ ايكٝا١َ بدَا٤ ايػٗدا٤اد ايعًُذيو، نُا أْ٘ نإ ٜعًِ إٔ َد

عٓد اهلل ،ٚيهٔ ايرٟ ٜبدٚ يٞ إٔ اـًٌٝ نإ َػػ٫ّٛ بايبشح ٚ ايٓعس ٚ اإل٤٬َ ٚايتدزٜظ يف 

َٔ ٚاسد ع٢ً ايسغِ  اٍ بايتؿٓٝف يف فٍـّّٔا ي٬غتػـٔ إٔ ذيو مما ٜتٝض ي٘ ٚقتـعًّٛ غت٢ ، ٫ٚ أظ

ٚقد انتف٢ َٔ ذيو باإل٤٬َ ع٢ً ت٬َٝرٙ ٚقد أٚدعِٗ  ، ٤ ؾسس٘٘ ٚبٓاادتٗادٙ يف ؼؿًٝ

 ٌ بعًِ.ـّا ٚمل ٜبدـَهْٓٛات عًُ٘ مل ٜدخس غ٦ٝ

، َجًٗا ايعسب١ٝ يعً٘ مل ٜطبل إىليكد قاّ اـًٌٝ بإدسا٤ دزاضات ٚاضع١ سٍٛ ب١ٝٓ ايه١ًُ     

ٔ طسم ٖرا اؾاْب ـ، فكد تٛفس اـًٌٝ ع٢ً دزاض١ ا٭ؾٛات ٖٚٛ أٍٚ َح إٕ ايه١ًُ يفغٚسٝ

 : سَٔ ايًػٜٛني ايكدا٢َ ٚسٍٛ ٖرا ٜكٍٛ املطتػسم بسدطرتاض

 -ٜعين ايربا١ُٖ–، ُٖٚا : أٌٖ اهلٓد ايعًِ إ٫ قَٛإ َٔ أقٛاّ ايػسم ) مل ٜطبل ايػسبٝني يف ٖرا

(.أمحد ٔـايعًِ َٔ ايعسب اـًٌٝ بٍٛ ٖرا ٍٚ َٔ ٚضع أؾ، ٚأٚايعسب

: ث٬ث١ أسسف ٚمخاض١ٝ ، ٫ تكٌ عٔ ٚقد ٚدد اـًٌٝ إٔ أب١ٝٓ ايهًُات ايعسب١ٝ ث٬ث١ٝ ٚزباع١ٝ    

، دفٗرٙ ث٬ث١  أسسف َجٌ َضِع ،ػ٢ ب٘ ايه١ًُ ، ٚسسف ٜٛقف عًٝ٘تدأ ب٘ ٚسسف ُٜش) سسف ُٜب

ع٢ً أْ٘ مل ِ ٚٚقف ع٢ً ايسا٤(ـ١ًُ باملٝـيهبايعني ٚسػٝت ا ٚعُس ٚمُٖٛا َٔ ا٭مسا٤ ُبد٨

ٌِفٝكٍٛ :)فإذا  ٜكسز إٔ ن٬ّ ايعسب ٜتضُٔ ايجٓا٥ٞ نريو ِٛ، ، ٚقدؾٖٝـست ايجٓا٥ٞ َجٌ : ٖ ، َٚيـ

ٌّ َهتٛب١ ٚامسّا  ع٢ً ٚاٚ  ، شدت ٚاّٚاٖرٙ قدٌّ سط١ٓ ايهتب١أدخًت عًٝ٘ ايتػدٜد فكًت :ٖرٙ ي

ددت (ت ٚغـ٢ داٍ ثِ أدغُـٚدا٫ّ عً

فاضتددّ ْعس١ٜ ايتبادٍ ٚايتٛافل ، ٖرا ٚيكد أفاد اـًٌٝ َٔ خربت٘ يف عًِ ايسٜاضٝات 

ٔ طسٜل تكًٝب ـو عـٚذي ، يٝتٛؾٌ َٔ خ٬هلا إىل إسؿا٤ َا ميهٔ بٓا٩ٙ َٔ نًُات ايًػ١ ايعسب١ٝ
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نتاب )ايعني( ايرٟ ، ٚقد مجع نٌ ذيو يف ؼدٜد املطتعٌُ َٓٗا ٚتسى املٌُٗ ِٓـا٭ب١ٝٓ َٚٔ َث

١ُ ايجٓا١ٝ٥ تتؿسف ع٢ً ٚدٗني ِ إٔ ايهًـعًايًػ١ ايعسب١ٝ ، ٜكٍٛ اـًٌٝ : )اٜعترب أٍٚ َعذِ يف 

١ ٖٚٞ ـ٢ َطدٚضـ. ٚايه١ًُ ايج٬ث١ٝ تتؿسف ع٢ً ضت١ أٚد٘ ٚتطُٚدؽ ،غد ،، ٚدم: قدمٛ

٢ً أزبع١ ٚعػسٜٔ . ٚايه١ًُ ايسباع١ٝ تتؿسف ع، زبضبضٕس، زضب ،، بسض، ضربب: ضسمٛ

 أزبع١ ، فتؿريٛٙ ايج٬ثٞ ايؿشٝض ٖٚٞ ضت١تضسب يف ٚد إٔ سسٚفٗا ٖٚٞ أزبع١ ٚدّٗا ٚذيو

ٚعػسٜٔ ٚدّٗا ٜهتب َطتعًُٗا ًٜٚػ٢ ًَُٗٗا .. ٚايه١ًُ اـُاض١ٝ تتؿسف ع٢ً َا١٥ ٚعػسٜٔ 

ؿري ٖٚٞ أزبع١ ٚعػسٕٚ ٚدّٗا فت ايسباعٞ ٚدّٗا ٚذيو إٔ سسٚفٗا ٖٚٞ مخط١ تضسب يف ٚدٛٙ

ت ًُرٙ ايهٝف١ٝ تٛؾٌ اـًٌٝ إىل نٌ َا تهـٚبٗ٘ ًٜٚػٞ أنجسٙ (ـَا١٥ ٚعػسٜٔ ٜطتعٌُ أقًٓ

 .ػ١ ايعسب َٔ أب١ٝٓ ٚإٕ مل تطتعٌُ، َٚا ميهٔ َٔ إٔ ٜتأيف َٔ يب٘ ايعسب َٔ ذيو

إىل تكطِٝ ايهًُات إىل  ، ٚيكد أدت٘ دزاضات٘ ٖرٙ يف ب١ٝٓ ايه١ًُ ٚايٓعس يف طبٝع١ سسٚفٗا    

ٛٓ، فسد٠ َٚصٜد٠  ُّا ناْت أّ ـاض –سد٠ ـٕ يدٜ٘ إٔ ايه١ًُ اجملسٝح ٫سغ َٔ خ٬ٍ َا ته

سب َبينٌّ ع٢ً أزبع١ ـ٫ٚ تكٌ عٔ ث٬ث١ فٝكٍٛ : ) ن٬ّ ايع ،٫تصٜد ع٢ً مخط١ أسسف –فع٬ّ 

ثٞ ، ٚايج٬، فايجٓا٥ٞ ع٢ً سسفني مٛ قد ٚملأؾٓاف : ع٢ً ايجٓا٥ٞ ٚايج٬ثٞ ٚايسباعٞ ٚاـُاضٞ 

ًُٖر، قسطظ، َبين ، ٚايسباعٞ َٔ ا٭فعاٍ مٛ دسسز ز..، خس: ضسبٛيؤَ ا٭فعاٍ مٛ ق

 : اضشٓهؤَ ا٭فعاٍ مٛ، َٚٔ ا٭مسا٤ مٛ : عبكس ، ٚعكسب .. ٚاـُاضٞ ع٢ً أزبع١ أسسف

 .ٚعكٓكٌٚنٓٗبٌسدٍ.َٚٔ ا٭مسا٤ مٛ ضفسدٌ ُٖٚسدٌ ٚمشٚاقػعٓس .

دت شٜاد٠ ع٢ً ـا٭مسا٤ ٫ٚ يف ا٭فعاٍ أنجس َٔ مخط١ أسسف فُُٗا ٚدب بٓا٤ يف عسٚيٝظ يً

ففٞ ٖرٙ ت َٔ أؾٌ ايه١ًُ(ـٓا٤ ، ٚيٝطـيف فعٌ أٚ اضِ فاعًِ أْٗا شا٥د٠ يف ايبمخط١ أسسف 

ايفهس٠ ٜعرب عٔ ا٭ب١ٝٓ اجملسد َٓٗا ٚاملصٜد ، ثِ عٔ سسٚفٗا ا٭ؾًٞ َٓٗا ٚايصا٥د َا قادٙ إىل 

عدد َٔ أِٖ دعا٥ِ عًِ ايتؿسٜف ٚاييت تب٢ٓ عًٝٗا ايعدٜد َٔ قاٚز ٖرا ايعًِ ، فُٔ ٖرٙ  إزضا٤

ٞ ٚايصا٥د ، ثِ املٝصإ ايؿسيف ايرٟ ٚضع٘ اـًٌٝ ـد ، ثِ َعسف١ ا٭ؾًـايدعا٥ِ باب اجملسد ٚاملصٜ

قد ملعسف١ ا٭ؾًٞ ٚايصا٥د ٖٚٛ غدٜد ايؿ١ً مبٝصاْ٘ ايعسٚضٞ َا ٜ٪ند أْ٘ ٖٛ ايرٟ ٚضع٘ . ٚ

ٌ( ثِ أضاف إيٝٗا ٫َّا يف ايسباعٞ اجملسد ـ١ ايج٬ثٞ اجملسد أؾ٬ّ ٖٚٞ )َفَعـٌ اـًٌٝ ؾٝػـدع

ٌِ(ـضفسد َجٌ سدـاضٞ اجملـَجٌ دعفس ثِ ٫َني يف اـُيتؿبض )فعًٌ(  ٌِ( أٚ)َفِعـًًَٔ ًـٖ يف ٌ بص١ْ )َفَع

، َٚا شاد ع٢ً زباعّٝا أّ مخاضّٝا ّٝا نإ أّـفٗرٙ ؾٝؼ اجملسد عٓد اـًٌٝ ث٬ثَجٌ )َدشُسؽ(

نُا ٖٛ ، ٚقد زأ٣ اـًٌٝ إٔ ٜٛضع ايصا٥دٕر َصٜد٠ـ١ُ س٦ٓٝـذيو فإْ٘ ٜعترب شا٥دّا ٚتهٕٛ ايهً
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 ٗا( ٚتهٕٛـقٛيو )ضأيتُْٛٝغ إٔ سسٚف ايصٜاد٠ عػس٠ جيُعٗا ـ، ٚقد ٫سسيفــيف املٝصإ ايؿ

 (دًظ)، ٚع٢ً ٖرا ٜهٕٛ تفٝد شٜاد٠ املع٢ٓ٭ٕ شٜاد٠ املبين ، اد٠ ع٢ً نٌ ا٭سٛاٍ ملع٢ٓ ـايصٜ

، د١ٜـدت يًتعـفاهلُص٠ ٖٓا شٜ٘ ع٢ً ٚشٕ )أفعٌ( ـاملتعدٟ فإْ (أدًظ )ٚ أَا (فعٌ)اي٬شّ ع٢ً ٚشٕ 

، ثِ)اضتفِٗ( ع٢ً ٚشٕ ا ميهٔ إٔ ٜكّٛ ب٘ اإلْطإ بٓفط٘ٚنريو َجٌ )فِٗ( ع٢ً ٚشٕ )فعٌ( مل

ادت َع٢ٓ ددٜدّا ،ٖٚهرا ـاد٠ أفـا٤ يًطًب فٗرٙ ايصٜ)اضتفعٌ( يٝدٍ ع٢ً إٔ اهلُص٠ ٚايطني ٚايت

 اد٠ ْٛعإ :ـايصٜٝ٘ ٚقد ٚدد إٔ ـايصٜاد٠ َٚا تدٍ عً بع اـًٌٝ أسٛاٍتٜت

 (عكٓكٌ)ٌ ـ: َا ٜهٕٛ بتهسٜس سسف أؾًٞ َجٌ )فٓسح( سٝح ضعفت عني ايه١ًُ ،َٚجأسدُٖا

 سٝح تهسزت ايكاف ٖٚٞ عني ايه١ًُ . (فعٓعٌ)بص١ْ 

 . ٜهٕٛ بصٜاد٠ سسف أٚ سسفني أٚ ث٬ث١ َٔ سسٚف) ضأيتُْٛٝٗا (: َا ثاُْٝٗا

ت ْعسٙ إٔ ن١ًُ ـٚمما ٫سع٘ اـًٌٝ يف ب١ٝٓ ايه١ًُ َا قد حيدخ بٗا َٔ إع٬ٍ ٚإبداٍ فكد يف

ٚإٔ ايرٟ ٜتبادز إىل ايرٖٔ أْٗا ع٢ً ، ِ ـَجٌ )أغٝا٤( دا٤ت ممٓٛع١ َٔ ايؿسف يف ايكسإٓ ايهسٜ

ٔٓ، ٚشٕ )أفعاٍ(  يٌٝ إٔ ايهًُات اييت دا٤ت بد ،سفـُٓٛع١ َٔ ايؿـايؿٝػ١ يٝطت َٖرٙ  ٚيه

 ُا ايرٟ دعٌ )أغٝا٤( ممٓٛع١ َٔ ايؿسف .ـاٍ( ٚ)أمحاٍ( فـَجٌ )أثك ، ٗا نًٗا َؿسٚف١ع٢ً ٚفك

ٛٓ ، ٚبعد ايدزاض١ ٚايتُشٝـ هلا َٔ تبني ي٘ إٔ )أغٝا٤( ٖرٙ ٫بد إٔ ٜهٕٛ سدخ فٝٗا قًب س

ُٓع َٔ ايؿسف ، فاٖتد٣ بريو إىل أْٗا ٫ ميهٔ إٔ متٓع َٔ يًؾٝػتٗا ا٭ؾ١ًٝ املطتشك١ 

ع٢ً ٚشٕ )فع٤٬( َجٌ خضسا٤ املُٓٛع١ َٔ ايؿسف بع١ً أيف ايتأْٝح  تايؿسف إ٫ إذا ناْ

ع٢ً )أغٝا٤( نذُع  فايه١ًُ ع٢ً ذيو اضِ مجع ٫ مجع فٗٞ يٝطت مجع )غ٧(، املُدٚد٠ 

إذٕ )غ٦ٝا٤( ع٢ً ٚشٕ )فع٤٬( ثِ سدخ  )بٝت( ع٢ً )أبٝات( إذ يٛ نإ نريو يؿسفت ، فٗٞ

٥ٗا فأؾبشت )يفعا٤( ٚظًت ع٢ً فا، ١ُـفٝٗا قًب َهاْٞ سٝح قدَت اهلُص٠ اييت ٖٞ ٫ّ ايهً

ٚقد اضتدٍ اـًٌٝ ع٢ً ؾش١ َا ذٖب إيٝ٘ بإٔ أغٝا٤ ػُع  عتباز ممٓٛع١ َٔ ايؿسف.بٗرا ا٫

اؾُعإ فٝتػاب٘ ، ٢ ؾشاز٣عًع  ؾشسا٤ اييت ٖٞ ع٢ً ٚشٕ )فع٤٬( ـع٢ً )أغا٣ٚ( نُا ػُ

ٍ : ٖٞ َكًٛب١ اـ١ فكـدٙ )أغاٜا( ثِ قًب ايٝا٤ ٚاّٚا ، قاٍ ضٝبٜٛ٘ : ) ٚضأيت٘ عٔ َطا٥ٝـٚأؾًٗا عٓ

َٓٗا َع اهلُص٠ َجٌ َا نسٙ َٔ ..ٚنإ أؾٌ أغٝا٤ غ٦ٝا٤ فهسٖٛا  ٚنريو أغٝا٤ ٚأغا٣ٚ

ا٠ٚ غ٦ٝا٤ ـٌ إغـٚنريو أغاٟٚ أؾًٗا أغاٜا نأْو مجعت عًٝٗا إغا٠ٚ ٚنإ أؾ ،ايٛاٚ

ٚدبٝت٘ ٚيهِٓٗ قًبٛا اهلُص٠ قبٌ ايػني ٚأبديٛا َهإ ايٝا٤ ايٛاٚ نُا قايٛا : أتٝت٘ أت٠ٛ ، 

(دبا٠ٚ
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ػري إىل ع١ً َا سدخ ٜٚ ، ٖرٙ ايه١ًُٖرا ايٓـ ٜرنس ضٝبٜٛ٘ زأ٣ أضتاذٙ اـًٌٝ يف أؾٌ ففٞ 

ذيو َٔ إع٬ٍ َٚا ٬ٜبظ ،  ٚيًدًٌٝ دزاضات ٚاضع١ سٍٛ بٓا٤ ايه١ًُ ايعسب١ٝفٝٗا َٔ قًب ، 

َٚا قد ٜهٕٛ َهّْٛا َٔ نًُتني ع٢ً ضبٌٝ ايٓشت َجٌ : اضِ ايفعٌ )ًِٖ( ايرٟ داٍ ٚقًب، ـٚإب

ت ا٭يف ـَٚٔ ثِ نجس اضتعُاهلا فشرف ، بٓا ِٓ( أٟ مٓلـُيٚ) ٜس٣ أْ٘ َهٕٛ َٔ )ٖا( اييت يًتٓبٝ٘

ايػسط١ٝ أدخًت عًٝٗا  ١ َٔ )َا(ـَهْٛ ٗاـس٣ أْـاييت ٜ (َُٗا)َٚجٌ .(ًِٖٓ)ازت ـؽفٝفّا فؿ

.(َُٗا)فأبديٛا اهلا٤ َٔ ا٭يف اييت يف ا٭ٚىل فؿازت  (َاَا) :فاضتكبشٛا إٔ ٜكٛيٛا ، )َا( يػّٛا

ا٫ت ـففٞ ايهجري َٔ َجٌ ٖرٙ ايؿٝؼ لد اـًٌٝ حيًًٗا ٜٚطذٌ ٬َسعات٘ سٍٛ استُ   

 ٥ِ ٖرٙ ايدزاض١ .تسنٝبٗا ٚعًُٗا َا قادٙ إىل إزضا٤ نجري َٔ دعا
 

ٜدزى أْ٘ ٖٛ ايرٟ ْٗض بعًِ ايعسب١ٝ فكد عرب عٔ  ، إٕ املتتبع ؾٗٛد اـًٌٝ بٔ أمحد     

ايكٛاعد بؿٛز٠ ْفر َٔ خ٬هلا إىل إزضا٤ نجري َٔ  ، ٬َسعات٘ ايدقٝك١ ايعُٝك١ ع٢ً يػ١ ايعسب

ِ إٔ مجٗٛز َا ذنسٙ ـِ نتب ايرتادـا٭ضاض١ٝ يف ايًػ١ ٚايٓشٛ ٚايتؿسٜف ، ٚقد ذنست َعع

ٔ ؾٓٝع اـًٌٝ سٝح ٜتضض ـٖٛ َ ، دُٖاـٚقٛاع َٔ أؾٍٛ ايٓشٛ ٚايتؿسٜف ٘ضٝبٜٛ٘ يف نتاب

 ،ٚاييت تدٚز فٝٗا َععِ َؿطًشات ايٓشٛ ٚايتؿسٜف  ، ٓتٗٞـذيو َٔ قاٚزاتُٗا اييت ٫ تهاد ت

  تتشدد تبعّا يريو أبٛابُٗا ٚ َباسجُٗا.ٚ

سٝح ٫سغ ٖرا ٚقد أزض٢ اـًٌٝ بفهس٠ ايجاقب ْعس١ٜ ايعٛاٌَ ٚاملع٫ُٛت يف ايٓشٛ ايعسبٞ     

ٌ ٜهٕٛ ٚزا٤ٙ ، ٚايعٛاٌَ ـ٘ َٔ عاَـٜسّا ٫بد يسابٞ ع٢ً آخس ايه١ًُ يفعّا أٚ تكدإٔ نٌ أثس إع

نُا ٫سغ إٔ ٖرٙ ، سب١ ٚاملب١ٝٓ ٚا٭فعاٍ املعسب١َٓٗا أدٚات ٚسسٚف ٖٚٞ تعٌُ يف ا٭مسا٤ املع

إذا  فٗٞ ، ناف١ هلرٙ ا٭دٚات عٔ ايعٌُ ٗا )َا( اييت تعتربـايعٛاٌَ قد ًٜػ٢ عًُٗا أسٝاّْا إذا ٚيٝت

ٕٓ( ٚأخٛاتٗا نفتٗ ُا عٔ ايعٌُ أٚ أيػت عًُٗا إ٫ٓ )يٝت( فإْ٘ جيٛش َعٗا ا٭عُاٍ ـدخًت ع٢ً )إ

ٚاإلُٖاٍ

سٚف اييت تعٌُ ع٬ُّ يفعّٝا فُٝا بعدٖا ، يف ايٛقت ايرٟ ٖرا ٚقد أغاز اـًٌٝ إىل بعض اؿ     

فاؼّافٝ٘ ، ٜتعني فٝ٘ ٬َسع١ َٛقع ٖرا املعٍُٛ َٔ اإلعساب بايٓطب١ يًعٛاٌَ اييت تطًب٘ ٚتعٌُ
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ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  چ يفباسح سسٚف اؾس ايصا٥د٠ َجٌ ايبا٤ بريو باب اؿدٜح عٔ َ

ٚيهٓو ملا أدخًت ايبا٤ عًُت ، ٢ اهلل غٗٝدّا ـفٝكسز أمنا ٖٞ : نف 96 اإلضسا٤ چ     جبيئ

يفغ اؾ٬ي١ فسٚز بايبا٤ ٚٚايبا٤ سسف دس شا٥د ، عٌ َاض ـ٢ فـذيو إٔ نف، كط ـع٬ُّ يفعّٝا ف

 إٔ ّٝا إ٫ٓـ٬ّ يفعـٌُ عُـص فشسف اؾس ايصا٥د ٚإٕ ع٬ّٝ ٚغٗٝدّا متٝـٌ ) نف٢ ( قـيفعّا ٖٚٛ فاع

٫ٚ ٜهاد اـًٌٝ ٜرتى غ٦ّٝا َٔ ايع٬قات ايٛظٝف١ٝ .َا دخٌ عًٝ٘ ظٌ َطًٛبّا يعاًَ٘ ٖٚٛ نف٢

ٕٓ )إٕ(اؾاش١َ ػصّ دٛاب ايػسط دخ عٓ٘ـسّا إ٫ٓ ٚؼـيًٓشٛ يفعّا أٚ تكدٜ ، فُٔ ذيو ٜرٖب إىل أ

ّٓ ايباب ٚذيو مل٬سع١ يطٝف١ـٚن، نُا ػصّ فعً٘  ٕٓ )إ ،إ ٜعتربٖا أ ٕ( ايػسط١ٝ ٖرٙ ٫ ٖٞ أ

اـًٌٝ  ِـؽسز عٔ بابٗا بُٝٓا خيسز غريٖا َٔ أخٛاتٗا أدٚات ايػسط ا٭خس٣ قاٍ ضٝبٜٛ٘ : ) ٚشع

ٕٓ )إٕ( ٖٞ أّ سسٚف اؾصا٤  أز٣ سسٚف اؾصا٤ قد  ٞـٌ أْـاٍ : َٔ ٔقَبـفطأيت٘ : مل قًت ذيو ؟ فك أ

ٔٓ ا سد٠ أبدّا ٖٚرٙ ع٢ً ساٍ ٚا اؾصا٤ ٜهٕٛ فٝ٘ فازق٘ )َا( ف٬َٚٓٗا َا ٜ ضتفٗاَّاٜتؿسفٔ فٝه

( ٫ تفازم اجملاشا٠

ـ َٓٗا ـفٝطتدً ، بٗرا ايفِٗ ايعُٝل ٫ضتعُا٫ت ايًػ١ نإ اـًٌٝ حيًٌ ا٭ضايٝب املدتًف١   

ا٤ ، فاؾٛاب بايفعٌ ـايكٛاعد فٝكسز ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ إٔ دٛاب ايػسط ٫ ٜهٕٛ إ٫ بفعٌ أٚ بايف

ٕٛ عٓدَا ٜأتٞ اؾصا٤ مج١ً ـٚإٕ تضسب أضسب ،ٚاؾٛاب بايفا٤ ٜه ، ؼؿِد َجٌ : إٕ تصزِع

وئ  چقٛي٘ تعاىل : َٚجٌ.ٞ فأْا ؾاسبوـٖٛ ايفا٤ َجٌ : إٕ تأتٓإمس١ٝ فٗٞ س٦ٕٓٝر ؼتاز إىل زابط 

غ إٔ إذا ايفذا١ٝ٥ قد ـُا ٫سـ، نچۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ۆئۇئ  ۇئ  ۆئ

  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ چتعاىل:  قٛي٘  َجٌ فا٤تطٓد َطٓد ايسابط ٖٚٛ اي

. 36ايسّٚ:   چ ڎ  ڌ    ڌ   ڍ  ڍ  ڇ

 يف ايتأؾٌٝ يكٛاعد ايٓشٛ ايعسبٞ ع٢ً أَٛز ث٬ث١ ٖٞ : ٖرا ٚقد اضتٓد اـًٌٝ    

ٖٚٛ ٜعين عٓد اـًٌٝ ْبعني ٚايطُاع ٖٛ املؿدز ايرٟ تدٚز عًٝ٘ دزاضات اـًٌٝ 

، ثِ َعني و ايكسا٤ ايرٜٔ عٓٛا بٗاـقد نإ اـًٌٝ أسد أٚي٦نبرئٜ ُٖا َعني ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ٚ

ـُا٭خر  ِٗ ٜػافِٗٗ ٜٚأخر عِٓٗ ، ٚقد نإ ضٝبٜٛ٘ ـإىل بٛادٜ ٌــ ايرٜٔ زسًَٓٔ أفٛاٙ ايعسب ا

 أٚ سهُّا إ٫ ٜسٟٚ َعٗا ض٬ّٝ َٔ َٓعّٛ ايعسب أٚ َٓجٛزِٖ،  ٫ ٜطذٌ عٔ اـًٌٝ قاعد٠ م١ٜٛ

ٔ أَٛز ايٓشٛ ٚقٛاعدٙـ٘ َـتٓبطيٝهٕٛ دي٬ّٝ ع٢ً َا ٜط ،
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عُسٚ بٔ  َٓر ابٔ أبٞ إضشام ٚأبٖٞٚٛ ضسب َٔ ا٫دتٗاد ظٗس بني ايٓشا٠ ا٭ٚا٥ٌ 

ٌ ٚايػسض َٔ ايتعًٌٝ ٖٛ قاٚي١ ـٛح ايرٟ تٛفس يًدًٝـع١ ٚايٛضـهٔ برات ايطـايع٤٬ إ٫ أْ٘ مل ٜ

ح نإ يف باد٨ ا٭َس ٚؾفّا دقٝكّا يًعٛاٖس ايًػ١ٜٛ ـ٫ت سٝيتفطري أثس ايعٛاٌَ ايٓش١ٜٛ ع٢ً املعُٛ

ٜػا٫ّ يف ايٓعس ايعكًٞ املتأخسٜٔ ٚأخر َٓش٢ّ آخس أنجس إ شا٠ـإ٫ أْ٘ تطٛز َع ايصَٔ يد٣ ايٓ

ٚاؾدٍ املٓطكٞ ايرٟ ٫خيدّ قضاٜا ايًػ١ ا٭َس ايرٟ أد٣ إىل تعكٝد ايدزع ايٓشٟٛ ٚنإ 

ٞ ـا٤ ايكسطبـا ابٔ َضـزاٜتٗ ٚقد زفع ،ٓشٛ َٔ ٖرا ايعطسري٠ يتدًٝـ ايـا٠ يدعٛات نجـَدع

 . (ايسد ع٢ً ايٓشا٠ )يف نتاب٘ ـ592ٖض١ٓ  املتٛف٢

َعٓاٙ املٓكٍٛ ع٢ً املٓكٍٛ إذا نإ يف  ٖٛ محٌ غرييف أبطط َعاْٝ٘  ٚايكٝاع

 : اع أزناّْا أزبع١ ٖٞـًٝٛا يًكـٚعًٝ٘ فكد دعنُا ذٖب إىل ذيو أبٛ ايربنات بٔ ا٭ْبازٟ 

  . ع١ً داَع١ ،سهِ، ٖٚٛ املكٝظ ; فسع ،ٖٚٛ املكٝظ عًٝ٘ ; أؾٌ  

ٞ ايد٫ي١ ع٢ً ـب قٝاضّا ف:) ٚذيو َجٌ إٔ تسنِّ زنإ ٜكٍٛ ابٔ ا٭ْبازٟٚيبٝإ ع٬ق١ ٖرٙ ا٭       

ِٖ فاعً٘ فتكٍٛ : اضِ ُأزفع  ٜهٕٛ َسفٛعّا ، ضٓد ايفعٌ إيٝ٘ َكدَّا عًٝ٘ ، فٛدب إٔ َا مل ُٜط

ِٖ فاعً٘ ، ٚاؿهِ ٖٛ ايسفع ، ـسع : ٖٛ َا مل ُٜطـ.فا٭ؾٌ ٖٛ ايفاعٌ ، ٚايف قٝاضّا ع٢ً ايفاعٌ

ٚايع١ً اؾاَع١ ٖٞ اإلضٓاد . ٚا٭ؾٌ يف ايسفع إٔ ٜهٕٛ يٮؾٌ ايرٟ ٖٛ ايفاعٌ ٚإمنا دس٣ ع٢ً 

(ٓاد١ اؾاَع١ اييت ٖٞ اإلضـ٘ بايعًـِٖ فاعًـايفسع ايرٟ ٖٛ َا مل ُٜط

ٛ ٚقٛاعدٙ ـهاّ ايٓشـٔ أسـايرٟ نإ ٬َّٗٓ يهجري َ ، اـًٌٝ ايكٝاع ٚع٢ً ذات ايفِٗ َـٓد    

فٓساٙ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٜطتددّ ايكٝاع يف اضتٓباط ايعدٜد َٔ أسهاّ املٓاد٣ سٝح ٜكٍٛ ضٝبٜٛ٘ 

سٝح قايٛا : ٜا زد٬ّ  ٜا عبد اهلل ٜٚا أخاْا ، ٚايٓهس٠ٛ ـْؿبٛا املضاف م ِ: ) ٚشعِ اـًٌٝ أْٗ

ٌُ  ٛ بعَدى . ٚزفعٛا املفسد نُاـؾاؿّا سني طاٍ ايه٬ّ نُا ْؿبٛا : ٖٛ قبًو ، ٖٚ زفعٛا قب

ا ايتٜٓٛٔ يف املفسد نُا تسنٛٙ ٜٚا عُسٚ. ٚتسنٛ ُدـعُٗا ٚاسد ، ٚذيو قٛيو : ٜا شٜٚبعُد َٚٛض

ٌُ قًت : يف ٌَ ع٬ّ ْؿبٛا ايطٜٛ قب ٭ْ٘ ؾف١ ملٓؿٛب . ٌَ ؟ قاٍ: ْؿب أزأٜت قٛهلِ : ٜا شُٜد ايطٜٛ

ُد ـاٍ : ٜا شٜـ٤ٞ ٖٛ إذا قـنإ ْؿبّا ع٢ً أع٢ٓ ، فكًت: أزأٜت ايسفع ع٢ً أٟ غت ـٚقاٍ: ٚإٕ غ٦

 ٫  َِ ٌُ ؟ قاٍ : ٖٛ ؾف١ ملسفٛع . قًت أيطت قد شعُت إٔ ٖرا املسفٛع يف َٛضع ْؿب ، ٔفـً ايطٜٛ

َسفٛع أبدّا ،  سد يف ايٓدا٤ـإٔ نٌ اضِ َف ٌ٘ أَٔظ ا٭سدَخ ؟ قاٍ : َٔ ٔقَبٜهٕٛ نكٛي٘ يكٝت

 نٌ َفسد يف ايٓدا٤ ؾازسد ايسفع يف ـٚيٝظ نٌ اضِ يف َٛضع أَٔظ ٜهٕٛ فسٚزّا ، فًُا آط

ففٞ، عٌ ، فذعًٛا ٚؾف٘ إذا نإ َفسدّا مبٓصيت٘..(ـتدا٤ أٚ بايفـع با٫بـٜستفمبٓصي١ َا عٓدِٖ
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ٌُ ٚبعُد ( ٖرا اؿٛاز لد اـًٌٝ ٜكٝظ املٓاد٣ عً يًُػاب١ٗ بُٝٓٗا فاملٓاد٣ ٜػبُٗٗا ٜٚأخر ، ٢ )قب

ٌُ ٚبعُد (ـايتٜٓٛٔ َجٌ : ) قفٗٛ إذا نإ َفسدّا زفع َٚٓع َٔ ، يريو سهُُٗا  ايًتني تبٓٝإ  ، ب

ب ـباإلضاف١ أٚ بأْ٘ ْهس٠ َٛؾٛف١ ْؿب نُا تٓؿ ٚإذا طاٍ  ،يف ساٍ إفسادُٖاع٢ً ايضِ 

ٌُ ٚبعُد ( يف س) ٛيو : )قبًَو ٚبعَدى( .ـُا يف قٗـاٍ إضافتـقب

فٝ٘ ايسفع قٌ املٓاد٣ ، ٚداش  ٫عتباز يف ايٓعت ايٓؿُب ، ٚإذا ْعت املٓاد٣ املفسد مبفسد داش    

 ش٫ٚ جيٛ٘ ٜتشتِ فٝ٘ ايٓؿب ، ـاملٓاد٣ املفسد بٓعت َضاف فإْأَا إذا ٚؾف ٫عتباز يفغ املٓاد٣ . 

 املضاف سك٘ ايٓؿب .  ايسفع ٭ْ٘ مبٓصيت٘ يٛ نإ َٓاد٣ ٚاملٓاد٣

ف قٝاض٘ َٔ ن٬ّ ايعسب ، فُٔ ذيو إٔ اـًٌٝ إٔ ًٜتُظ تأ٬ّٜٚ ملا خيايٚقد حياٍٚ ٖرا     

َا ُأًَٝش٘( قاٍ )ايكٝاع عٓدٙ عدّ تؿػري ايفعٌ ، ٚيهٔ دا٤ عٔ ايعسب َٔ أضايٝب ايتعذب:

إٔ ٜهٕٛ يف ايكٝاع ضٝبٜٛ٘ :) ٚضأيت اـًٌٝ عٔ قٍٛ ايعسب : َا أًَٝش٘. فكاٍ :مل ٜهٔ ٜٓبػٞ 

ِّٕ ،ٜععَِّشٖكس ا٭مسا٤ ٭ْٗا تٛؾف مبا َشٖكس ، ٚإمنا ُتُٜ ،٭ٕ ايفعٌ ٫ ٚا٭فعاٍ ٫ تٛؾف  ِ ٜٚٗ

إٜاٖا يف أغٝا٤ نجري٠ ، ٚيهِٓٗ سكسٚا ٖرا ملدايفتٗا ـُا٤ نا٭ض  عاٍـٕٛ ا٭فـسٖٛا إٔ تهـفه

غبٗٛٙ بايػ٤ٞ ايرٟ تًفغ ب٘ ٚأْت تعين ًَُِّض ف٘ بامٔلًض نأْو قًت:ـايًفغ ٚإمنا ٜعٕٓٛ ايرٟ تؿ

عًٝ٘ َٜٛإ ، ٚمٛ ٖرا نجري يف ايه٬ّ . ٚيٝظ  ايطسٜل ، ٚؾٝد ٪ِٖـو: ٜطـشٛ قٛيـس ْـّا آخـغ٦ٝ

ٖرا ٚسدٙ َٚا أغبٗ٘ َٔ قٛيو : َا أفعً٘(.َٔ ايفعٌ ٫ٚ غ٦ّٝا مما مس٢ ب٘ ايفعٌ ُٜشٖكس إ٫  غ٦ّٝا

ٖٚٛ جيد هلا  ،ٝاعـملجٌ ٖرٙ ا٫ضتعُا٫ت اييت خسدت عٔ ايكفاـًٌٝ يف ٖرٙ احملاٚز٠ ٜتأٍٚ    

 ع٢ً ايسغِ َٔ كايفتٗا يًكٝاع . ، تعُاٍـيف ا٫ضػ١ ـْعا٥س يف ن٬ّ ايعسب ػعًٗا ضا٥

٢ ٜطٌٗ ـست ، ٠ ايٓش١ٜٛايتعًٌٝ نُا أضًفت نإ عٓد ايٓشا٠ ا٭ٚا٥ٌ ْٛعّا َٔ تفطري ايعاٖس    

سهِ مٟٛ ٜعًٌ َٚعسف١ أضساز ْعُ٘ . فهٌ  ، ٚايٓطر ع٢ً َٓٛاي٘، عًِٝٗ اْتشا٤ ن٬ّ ايعسب 

 ٚنٌ ظاٖس٠ م١ٜٛ ن١ًٝ أٚ دص١ٝ٥ ٫بد هلا َٔ ع١ً.، 

د اهلل ـٖرا ٚقد نإ اـًٌٝ أٍٚ مٟٛ ٜٛيٞ ايتعًٌٝ عٓا١ٜ فا٥ك١ مل تهٔ يد٣ أض٬ف٘ َٓر عب   

ٚ أبٞ عُسٚ بٔ ايع٤٬ ٚ عٝط٢ بٔ عُس ايجكفٞ ، فكد تفٛم اـًٌٝ يف ٖرا اؾاْب بٔ أبٞ إضشام 

نجريّا ، ٜكٍٛ أبٛ بهس قُد بٔ اؿطٔ ايصبٝدٟ : )ٚنإ اـًٌٝ ذنّٝا فطّٓا غاعسّا ٚاضتٓبط 

.َٔ ايعسٚض ٚ َٔ عًٌ ايٓشٛ َا مل ٜطتٓبط٘ أسد ٚ َا مل ٜطبك٘ إىل َجً٘ ضابل(

ٝات اضتعُا٫تٗا ، ـػ١ ٚنٝفـع ايًـٔ ٚاقـد٠ عـييت اضتٓبطٗا اـًٌٝ مل تهٔ بعٝع٢ً إٔ ايعًٌ ا     

ٚعًٌ ، ٚ عًٌ قٝاض١ٝ  ، ث٬خ : عًٌ تع١ًُٝٝذيو إٔ عًٌ ايٓشٛ نُا ٜكٍٛ أبٛ ايكاضِ ايصدادٞ 
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ِ ن٬ّ ايعسب ، ـتعًٗ إىلٌ بٗا ـٜكٍٛ ايصدادٞ : ) فأَا ايتع١ًُٝٝ فٗٞ اييت ٜتٛؾ ، ددي١ٝ ْعس١ٜ

عّا ، ٚإمنا مسعٓا بعضّا فكطٓا عًٝ٘ ْعريٙ ـٗا يفـا َٓٗـمل ْطُع مٔ ٫ٚ غريْا نٌ ن٬َ ا٭ْ

، عسفٓا اضِ ايفاعٌ فكًٓا: ذٖب ِ ، ٚزنب فٗٛ زانبـد فٗٛ قا٥ـٓا قاّ شٜـ،َجاٍ ذيو أْا ملا مسع

ا٤ إيٝ٘ نفا١ٜ ملٔ ْعس فٗٛ ذاٖب ، ٚ أنٌ فٗٛ آنٌ َٚا أغب٘ ذيو ، ٖٚرا نجري ددّا ٚيف اإلمي

ٌٕٓ : مَب ْؿبتِ شٜدّا؟ قًٓا :، إٕ قٝع َٔ ايعًٌ قٛيٓا: إٕ شٜدّا قا٥ِٞ ٖرا ايعًِ .فُٔ ٖرا ايٓٛـف  بإ

ّ شٜد ،إٕ قٌٝ : مل زفعتِ ٭ْٗا تٓؿب ا٫ضِ ٚتسفع اـرب ٭ْا نريو عًُٓاٙ ْٚعًُ٘. ٚنريو قا

َٚا أغبٗ٘ َٔ ْٛع ايتعًِٝ ٚب٘ ضبط ن٬ّ ؟ قًٓا : ٭ْ٘ فاعٌ اغتػٌ فعً٘ ب٘ فسفع٘. فٗرا شٜدا

(.ايعسب

ٚتفطري ظٛاٖسٙ فإذا تطسم  ، فايعًٌ اييت تدٚز سٍٛ نٌ ذيو ٫ ؽسز عٔ اْتشا٤ ن٬ّ ايعسب   

)فأَا ٍٛ عٓٗا ايصدادٞ :ـاييت ٜك، ١ٝ ـكٝاضَٔ ْٛع ايعًٌ  ايإىل َطت٣ٛ آخس فإمنا ٜهٕٛ ايتعًٌٝ 

إٕ شٜدّا قا٥ِ ، ٚمل ٚدب إٔ تٓؿب قٛي٘:  ٍ : ْؿبت شٜدّا بإٕ ، يفاٍ ملٔ قاايع١ً ايكٝاض١ٝ فإٔ ٜك

ٕٓ ا٫ضِ؟ فاؾٛاب يف ذي ت ـعٍٛ فشًُـتعدٟ إىل َفـ٭ْٗا ٚأخٛاتٗا ضازعت ايفعٌ امل ٍٛ :ـو إٔ ٜكـإ

ُا ضازعت٘ ، فاملٓؿٛب بٗا  َػٖب٘ باملفعٍٛ يفعّا ، ٚاملسفٛع بٗا َػٓب٘ ـعًُت إعُاي٘ يعًٝ٘ فُأ

عّا فٗٞ تػب٘ َٔ ا٭فعاٍ َا ُقدِّّ َفعٛي٘ ع٢ً فاعً٘ ، مٛ ضسب أخاى قُْد َٚا ـبايفاعٌ يف

٘ ذيو.(ـأغب

ٚيهٓ٘ يف  ،ّٛـفايتعًٌٝ يف َجٌ ٖرٙ ا٭سٛاٍ َستبط بايكٝاع فٗٛ محٌ غ٤ٞ ع٢ً غ٤ٞ َعً      

١ ٫ تفٝد املتًكٞ ناْت تدٚز سٍٛ أَٛز عكًٝفإْٗا مٓلا  ، إطاز ايًػ١ مل خيسز عٓٗا. أَا ايع١ً اؾدي١ٝ

                                       ٔ ايعًٌ ٜكٍٛ ـٝت ددي١ٝ ، ٚعٔ ٖرا ايٓٛع َـَعسف١ بايًػ١ ٫ٚ بايه٬ّ مس

ٕٖ ( بعد ٖرا َجٌ : إٔ ٜكاٍ:  ايصدادٞ: ) ٚأَا ايع١ً اؾدي١ٝ ايٓعس١ٜ فهٌ َا ُٜعتٌ ب٘ يف باب) إ

ٟٓ ا٭فعاٍ؟ ـسٚف ا٭فـفُٔ أٟ د١ٗ غابٗت ٖرٙ اؿ عاٍ غٓبٗتُٖٛا؟ أباملاض١ٝ أّ املطتكب١ً ، أّ ـٚبأ

اؿادث١ يف اؿاٍ ، أّ املرتاخ١ٝ ، أّ املٓكض١ٝ ب٬ ١ًَٗ ؟ ٚسني  غبٗتُٖٛا با٭فعاٍ ٭ٟ غ٤ٞ 

ْٚ ، ٬ٖٓٚ غبٗتُٖٛا ٢ فاعً٘ مٛ ضسب شٜدّا ـ٘ عًـعديتِ بٗا إىل َا ُقدّ َفعٛي مبا ُقدِّّ فاعً٘ عُس

ٟٓ ع١ً دعتهِ إىل إؿاقٗا بايف٘ ٖـع٢ً َفعٛي٘ ٭ْ ٕٕ؟ فأ ٍٛ ، ـسٚع دٕٚ ا٭ؾـٛ ا٭ؾٌ ٚذاى فسع ثا

ٟٓ قٝاع اطسد يهِ يف ذيو؟ ٚسني غبٗتُٖٛا مبا قدّ َفعٛي٘ ع٢ً فاعً ِ تكدِٜ ـ٘ ، ٬ٖٓ أدصتـٚأ

سب أخاى قُْد ٚضسب ـهِ : ضـفاعًٝٗا ع٢ً َفعٛيٝٗا نُا أدصمت ذيو يف املػب٘ ب٘ يف قٛي

يصَتُٛٙ ٚمل تسدعٛا عٓ٘ فتذٝصٚٙ يف بعض املٛاضع  سني اَتٓعت َٔ ذيو يع٬ٖٓٚ١ًقُْد أخاى؟ 

ًتِ عًُٗا بعٌُ ايفعٌ ٘ ذيو؟ ٬ٖٓٚ سني َٓجـيف قٛيهِ : إٕ خًفو شٜدّا ٚإٕ أَاَو بهسّا ٚ َا أغب
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املتعدٟ إىل َفعٍٛ ٚاسد مٛ ضسب شٜدّا عُسٚ ، ٚاَتٓعتِ َٔ إداش٠ ٚقٛع اؾٌُ يف َٛضع فاعًٗا 

ٕٓ شٜدّا أبٛٙ قا٥ِيف قٛ ، ٚايفاعٌ ٫ ٜهٕٛ مج١ً؟ ٚمل أدصمت ٚقٛع شٜدّا َاي٘ نجري ، ٚ إٕيهِ : إ

٪ٍٚ ـتٌ ب٘ املطـعبد هلل زنب.. ٚنٌ غ٤ٞ اعٚإٕ  ٜسنب ع فاعًٗا يف قٛيهِ إٕ شٜدّاـايفعٌ َٛق

(.دٛابّا عٔ ٖرٙ املطا٥ٌ ، فٗٛ داخٌ يف  ٖرا اؾدٍ ٚايٓعس

ت َعاؾ١ ـٝف ناْـًٌ اييت طسقٗا ايعًُا٤ َٓر اـًٌٝ بٔ أمحد فهٖرٙ إذٕ ٖٞ أْٛاع ايع    

 ،هلرا املٛضٛع ٖٚٛ نُا ذنس ايصبٝدٟ قد اضتٓبط َٓٗا َا مل ٜطبك٘ اىل َجً٘ ضابلاـًٌٝ 

ٚنٝف تطٛز ا٭َس بعد اـًٌٝ؟

٘ يف فِٗ ض َد٣ بساعتـنإ اـًٌٝ ٜطٓد َا ٜطتٓبط٘ َٔ ايكٛاعد ٚ ا٭سهاّ بايعًٌ اييت تٛض     

 ِٖٚ ٜطتددَٕٛ يػتِٗ ، ضتكس يف ٚددإ ايعسباأضساز ايًػ١ ايعسب١ٝ َٚٛدٗات تأيٝف ايعباز٠ مما 

هطب املتًكٞ َعسف١ ـاييت ُت ، ًٌ ايتع١ًُٝٝ اُ٭ٍٚـفايعًٌ اييت ٜطتٓبطٗا اـًٌٝ تعترب َٔ قبٌٝ ايع ،

أعٔ ايعسب أخرٖا أّ أْ٘ بايه٬ّ ، ٚقد ضأي٘ أسد َعاؾسٜ٘ عٔ ايعًٌ اييت ٜعتٌ بٗا يف ايٓشٛ 

ٗا ٚطباعٗا ، ٚعسفت َٛاقع )إٕ ايعسب ْطكت ع٢ً ضذٝت فكاٍ اـًٌٝ : (41)اخرتعٗا َٔ ْفط٘؟

ْا مبا عٓدٟ أْ٘ ع١ً ملا عًًت٘ إٕ مل ٜٓكٌ ذيو عٓٗا ، ٚاعتًًت أ ٚن٬َٗا، ٚقاّ يف عكٛهلا عًً٘ 

ٌٕ  يف ذيو فُجًٕٞ أنٔ أؾبت ايع١ً فٗٛ ايرٟ ايتُطت ، ٚ إٕ تهٔ ٖٓاى ع١ً ي٘ .فإ َجٌ زد

َُشه١ُ ايبٓا٤ ، عذٝب١ ايٓعِ ٚ ِٕ دخٌ دازّا  ٗا ت عٓدٙ سه١ُ باْٝا٭قطاّ ، ٚقد ؾٓشسهٝ

ايسدٌ يف ايداز ع٢ً ُا ٚقف ٖرا ًباـرب ايؿادم أٚ بايرباٖني ايٛاضش١ ٚاؿذر اي٥٬ش١ فه

ست ـٚخط ي٘ تٚ يطبب نرا ٚنرا . ضٓش٤ٞ َٓٗا قاٍ: إمنا فعٌ ٖرا ٖهرا يع١ً نرا ٚنرا ـغ

بباي٘ قت١ًُ يريو ، فذا٥ص إٔ ٜهٕٛ اؿهِٝ ايباْٞ يًداز فعٌ ذيو يًع١ً اييت ذنسٖا ٖرا 

ٌ ايسد راـٖ سٙـايرٟ دخٌ ايداز ، ٚدا٥ص إٔ ٜهٕٛ فعً٘ يػري تًو ايع١ً ، إ٫ إٔ ذيو مما ذن

ذنست٘ باملعًٍٛ  ٝل مماـٛ أِيـٛ ٖـًت٘ َٔ ايٓشـٟ ع١ً ملا عًٓيػري قتٌُ إٔ ٜهٕٛ ع١ً يريو. فإٕ ضٓض

، فاـًٌٝ ع٢ً ضع١ َعسفت٘ بايًػ١ ٜٓؿف ١ ٖرا ايه٬ّ ٚإْؿاف٘ـ٢ اضتكاَـفاْعس إي فًٝأت بٗا(

، ٚيعٌ ٖرا ايكٍٛ ٖٛ ايرٟ فتض ايباب أَاّ ل مما تٛؾٌ إيٝ٘ـدٜ٘ ع٬ًّ ٖٞ أيٝـس٣ إٔ يـنٌ َٔ ٜ

أخس٣ خسدت عٔ إطاز ايًػ١ إىل يهٞ ٜػتػًٛا بايتُاع عًٌ  ، ايٓشا٠ يف ايطبكات ايتاي١ٝ يًدًٌٝ

سبّا ـاييت ناْت ايطبب يف تعكٝد دزاض١ ايٓشٛ ٚإسايت٘ ض ،َا ٜعسف بايعًٌ ايجٛاْٞ ٚايعًٌ ايجٛايح

 .عٝد عٔ دٖٛس ايًػ١ ٚ اضتعُا٫تٗأَ ضسٚب ايفًطف١ ٚاملٓطل ايب

عاجل أَٛز ايًػ١ ُا ناْت بطٝطّا ٜـد٠ ٚإْـٖرا ٚمل ٜهٔ ايتعًٌٝ عٓد اـًٌٝ بٗرٙ ايؿٛز٠ املعك   

 ٚنٝفٝات ْعُٗا .
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ٚاؿسٚف . ا٤ ، ٚإٔ ايبٓا٤ أؾٌ يف ا٭فعاٍ فُٔ ذيو أْ٘ نإ ٜكسز إٔ اإلعساب أؾٌ يف ا٭مس   

فأَا ا٭مسا٤ فإْٗا قد ؽسز عٔ أؾًٗا فتب٢ٓ إذا ٗا ٫ خيسز عٔ أؾً٘ إ٫ٓ يع١ًٓ ، ٚإٔ ن٬ٖ َٓ

ٚ  ،ايضُا٥س نايتا٤ يف )ضسبُت( ٚ )ذٖبَت(ايٛضعٞ يف نايػب٘  سٚفـاعرتضتٗا ع١ً غبٗٗا  باؿ

ٚأَا ا٭فعاٍ فكد ؽسز عٔ ، ملعٟٓٛ يف )َت٢( ٚ)ٖٓا(ٚنايػب٘ ا ،)ْا( يف َجٌ )ذٖبٓا( ٚ)سضسْا(

سب املضازع يػبٗ٘ باضِ ايفاعٌ َٔ سٝح ـا أعـإذا أغبٗت ا٭مسا٤ ع٢ً مٛ َ ، أؾًٗا فتعسب

ظًت اؿسٚف َب١ٝٓ ٭ٕ غ٦ّٝا َٓٗا ٫ ٜػب٘ ٚقد ،  نات ٚايطهٕٛ َجٌ : أِنُتُب ٚناتْباؿس

ٌٝ ٚتابع٘ يف ذيو ضٝبٜٛ٘ ٚمجٝع ايبؿسٜنيـٌ اـًـا٫ضِ . ٚنٌ ذيو َٔ عً

ٚنإ اـًٌٝ ٜعًٌ يعدّ دخٍٛ ا٭يف ٚاي٬ّ ع٢ً املٓاد٣ ، إذ ٫ ٜؿض إٔ ٜكاٍ )ٜا اؿازخ(      

ازخ( فٝكٍٛ : )إٕ ا٭يف ٚاي٬ّ ـٍ ) ٜا أٜٗا اؿكاـإ٫ٓ إٔ ُٜتٛؾٌ إىل ْدا٤ َا فٝ٘ )أٍ( بأٟ ، فٝ َج٬ّ

ٞ ايٓدا٤ َسفٛع َعسف١ ٚذيو أْ٘ إذا قاٍ : ـِ فـٌ اضـٌ إٔ نـَٔ ٔقبـإمنا َٓعُٗا إٔ ٜدخ٬ يف ايٓدا٤ َ

ٌُ ٜٚا فاضُل ، فُ ٗا ايفاضُل ٜٚا أٜٗا ايسدٌ ٚؾاز َعسف١ ٭ْو أغست إيٝ٘ ـعٓاٙ نُع٢ٓ ٜا أٜـٜا زد

ٛ ـم ، ٚؾاز نا٭مسا٤ اييت ٖٞ يإلغاز٠، ٗرا عٔ ا٭يف ٚاي٬ّ ٚانتفٝت ب ، ٚقؿدت قؿدٙ

ٚؾاز ٖرا  ، ب٘ ذيو ٚؾاز َعسف١ بػري أيف ٫ّٚ ، ٭ْو إمنا قؿدت قؿد غ٤ٞ بعٝٓ٘ـا أغـٖرا َٚ

، ضتػٓٝت بكٛيو : اضسِب عٔ : يتضسِبب٘ عُٓٗا نُا ا ايٓدا٤ َٔ ا٭يف ٚاي٬ّ ٚاضُتػين يفبد٫ّ 

س٠ بد٫ّ َٔ ايتٜٓٛٔ ط أٟ يف ساي١ اإلضاف١ ص ٚنُا ؾاز ايهاف يف ٚنُا ؾاز اجملسٚز بايهط

٬ّ يٝعسِّفٛى غ٦ّٝا بعٝٓ٘ قد زأٜت٘ أٚ مسعت ب٘ ـف ٚايـٕٛ ا٭يـاى . ٚإمنا ُٜدخًـزأٜتو بد٫ّ َٔ زأٜت إٜ

، فإذا قؿدٚا قؿد ايػ٤ٞ بعٝٓ٘ دٕٚ غريٙ ٚعٓٛٙ، ٚمل جيعًٛٙ ٚاسدّا َٔ أ١َ فكد اضتػٓٛا عٔ 

ُا يف ٖرا ط أٟ يف اضِ اإلغاز٠ ص ٫ٚ يف ايٓدا٤. ٚمما ٜديو ع٢ً ـفُٔ ثِ مل ٜدخًٖٛ ، ّا٭يف ٚاي٬

١ قٛيو : ٜا خبأخ ٜٚايهأع ٜٚا فطأم ، تسٜد : ٜا فاضك١ ٜٚا خبٝج١ ٜٚا يهعا٤ ، ـإٔ ٜا فاضُل َعسف

ّٔ ٚزقأؽ امسّا يًُسأ٠.فؿاز ٖرا امسّا هلرا .. نُا  فطس ظاٖس٠ فاـًٌٝ ٖٗٓا ُٜ(ؾازت سرا

َباغس٠ إ٫ٓ )اٍ (  دخًٕٛ أدا٠ ايٓدا٤ ع٢ً َا فٝ٘يػ١ٜٛ ٜٚطٛم هلا ٖرٙ ايعًٌ فٗٛ مسع ايعسب ٫ ٜ

١ ـس ايًػـٔ دٖٛـٗا عـدسز بـٙ ايعًٌ اييت مل ٜسد ٖرا يدِٜٗ فايتُظ ٖرـٚقد آط ،١ )أٟ(ـبٛاضط

 ٚاضتعُا٫تٗا .

ِٔ ٖٚرا، ٜٚعًٌ َٚٔ تع٬ًٝت اـًٌٝ أْ٘ ٫ جيٝص إٔ ُٜٓدب امُلٖٓه      ََ ـس َجٌ زدٌ ، ٫ٚ املبِٗ َجٌ 

ٚقاٍ اـًٌٝ زمح٘ اهلل : إمنا ٚازد٬ٙ ٜٚا زد٬ٙ...يريو مبا زٚاٙ ضٝبٜٛ٘ يف قٛي٘ : ) ٚذيو قٛيو : 

ْدبت فإمنا ٜٓبػٞ يو إٔ َقبُض ٭ْو أبُٗت . أ٫ تس٣ أْو يٛ قًت : ٚاٖراٙ نإ قبٝشّا ، ٭ْو إذا

ِٗٔ ٭ٕ ايٓدب١ ع٢ً ايبٝإ ٚيٛ داش ٖرا ؾاش : ٜا زد٬ّ ، ٚإٔ َتَفٖذـع بأعسف ا٭مسا٤  ـٖ ٫ٚ ُتب ُؽ
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ظسٜفّا ، فهٓت ْادبّا ْهس٠ّ . ٚإمنا نسٖٛا ذيو أْ٘ تفاسؼ عٓدِٖ إٔ ٜتفٓذعٛا ع٢ً غري َعسٚف 

عِٝ ـ، فهريو تفاسؼ عٓدِٖ يف املبِٗ إلبٗاَ٘ ، ٭ْو إذا ْدبت ؽرب أْو قد ٚقعت يف ع

ََا٭َس ، ف٬ ٜٓبػٞ  و دطِٝ َٔـٚأؾاب ٔ يف ايدازاٙ يف ايكبض . ٚشعِ يو إٔ ُتبِٗ ، ٚنريو : ٚا

ٞ ايُٓدب١ عرْز ـبٝني فـس ب٦س شَصَاٙ ، ٭ٕ ٖرا َعسٚف بعٝٓ٘ ، ٚنإٔ ايتأْ٘ ٫ ٜطتكبض ٚأَ سف

(.يًتفٗذـع ، فع٢ً ٖرا دست ايٓدب١ يف ن٬ّ ايعسب

املٓدٚب إ٫ٓ إٔ ٜهٕٛ َعسف١ ،ٖٚٛ قد ب٢ٓ ٖرٙ ايكاعد٠  ٫ جيٛش يف فايكاعد٠ عٓد اـًٌٝ أْ٘      

ِ فٗٛ ٜ٪ٜد ٖرٙ ايكاعد٠ بٗرٙ ايع١ً ايٓابع١ َٔ َٚٔ َث ، سد يدٜ٘ َٔ ن٬ّ ايعسبـع٢ً َا آط

اضتدداّ ايًػ١ ، ٭ٕ ايٓدب١ تفٗذـع ٚسصٕ ع٢ً غ٤ٞ أٚ تٛٗدـع َٔ غ٤ٞ. ف٬ ٜطتكِٝ عك٬ّ إٔ ٜتفٖذـع 

ـع عًٝ٘ يًطاَع ست٢ ٜهٕٛ ذيو ٝإ ٖرا املتفٖذـَبِٗ يدٜ٘ ، ٫ٚبد َٔ ب ٤اإلْطإ أٚ حيصٕ ع٢ً غٞ

ٓدٚب َعسف١ ٫ٚ ٜهٕٛ ْهس٠ ٫ٚ َبُّٗا ، عرزّا يدٜ٘ ع٢ً ٖرٙ ايٓدب١ فًٗرا ٚدب إٔ ٜهٕٛ امل

 ٖٚرا تعًٌٝ َطتكِٝ ٚبطٝط . 

ف٬ جيٛش ض، افَٚٔ قٛاعد اـًٌٝ أْ٘ ٫ جيٛش ايعطف ع٢ً ايضُري اجملسٚز إ٫ٓ بإعاد٠ اـ       

ٌ اـًٌٝ ٖرٙ ايكاعد٠ بإٔ ، بٌ ٫بد إٔ ٜكاٍ : َسزت ب٘ ٚمبشُد ، ٚقد عًٓ عٓدٙ : َسزت ب٘ ٚقُٕد

ف٬ جيٛش : َسزت ب٘ ٖٛ  دـ٢ يٛ ُأنِّـايضُري غبٝ٘ بايتٜٓٛٔ ، يريو ٫ جيٛش ايعطف عًٝ٘ ست

س بفعً٘ . ٜكٍٛ فاعٌ املضُٚقُٕد ٚنإٔ اتؿاٍ ايضُري اجملسٚز غافض٘ أغد َٔ اتؿاٍ اي

 ٘ املعٗس ع١َ٬ املضُس اجملسٚز ٚذيو قٛيو : َسزت بو ٚشٜٕدـض إٔ ٜػسنـ: ) ٚمما ٜكبضٝبٜٛ٘

َُضُـسّاـٖٚ ٕٚ ،نسٖٛا إٔ ٜػسى امُلـعٗس  ١َ٬ ـداخ٬ّ فُٝا قبً٘ ، ٭ٕ ٖرٙ ايعرا أبٛى ٚعُس

ٍْ َا قبًٗا١ً فُٝا قبًٗا مجعت أْٗا ٫ ُٜـتهًِ بٗا إ٫ٓ َعتُد٠ ع٢ً ـايداخ َٔ ايًفغ  ، ٚأْٗا بد

تٜٓٛٔ ، فؿازت عٓدِٖ مبٓصي١ ايتٜٓٛٔ ، فًُا ضعفت عٓدِٖ نسٖٛا إٔ ٜتبعٖٛا ا٫ضِ ٚمل ـايب

جيص أٜضّا إٔ ٜتبعٖٛا إٜاٙ ٚإٕ ٚؾفٛا ، ٫ حيطٔ يو إٔ تكٍٛ: َسزت بو أْت ٚشٜٕد نُا داش فُٝا 

ٍ َٓصي١ آخس ايفعٌ ، فًٝظ َٔ ْت ٚشْٜد ص ٭ٕ ذيو ٚإٕ نإ قد ُأْصيف ايفعٌ مٛ ط قُت أأضُست 

اييت  ،٘ اـًٌٝ إمنا ٜعًٌ ب٘ هلرٙ ايكاعد٠ـ٘ عٔ غٝدـ٘ ضٝبٜٛـٖرا ايرٟ ْكً(.ايفعٌ ٫ٚ َٔ متاَ٘

                                         ٚقٛي٘ تعاىل:ست غٛاٖدٖا ٖٚٞ برات ايهجس٠ يف ايكسإٓ ايهسِٜ َجٌ ـِٗ ٚنجـسدت يدٜـآط

 22امل٪َٕٓٛ:  چ  ڑ  ڈ  ژ  ژ  چ  تعاىل:ٚقٛي٘  81ايكؿـ:  چڳ   ڳ   ڳ  ڱ چ 

سٝح مت ايعطف بإعاد٠ اـافض ، ٖٚٛ تعًٌٝ قِٜٛ َستبط ظٖٛس ايًػ١ ٚإٕ مسع خ٬ف٘ عٔ ايعسب 

ٔ سب ٘ محص٠ ب ٔ ذيو َا قسأ ب  1ايٓطا٤:  چ ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ چ ٚقٛي٘ تعاىل:ٝب ايصٜات ـَٚ
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يكاعد٠ ٫ٚ يف تعًٌٝ ٞ ؾش١ اـدح فـٚذيو ٫ ٜك ، سٝح قسأ ظس ا٭زساّ بدٕٚ إعاد٠ اـافض

را ا٫ضتعُاٍ ايرٟ دا٤ت ب٘ قسا٠٤ ضبع١ٝ ـع ايكاعد٠ يتطتٛعب ٖاـًٌٝ ٚيهٔ نإ ٜٓبػٞ إٔ تٛٓض

 َتٛاتس٠ .

ٞ فًُٗا ـٖٚٞ ف ، ٖٚهرا فإٕ تع٬ًٝت اـًٌٝ يكٛاعدٙ اييت ٚضعٗا ٫ تهاد تٓتٗٞ عٓد سد   

َٚ ،َٔ ْٛع ايعًٌ ايتع١ًُٝٝ د اؿهِ أٚ ايكاعد٠ َٔ ٚاقع ـٍ اييت ت٪ٜأٚ َا أطًل عًٝ٘ : ايعًٌ اُ٭

 .يًػ١ ٚفِٗ أضساز ْعُٗا ٚتأيٝفٗااضتدداّ ا
 

 سب أخرٖا أّ أْ٘ـضتٓبطٗا أعٔ ايعاـًٌٝ عٓدَا ض٦ٌ عٔ ٖرٙ ايعًٌ اييت ا ست ضابكّا إىل إٔأغ   

)فإٕ ضٓض يػريٟ ع١ً ريٙ بكٛي٘ :ـاخرتعٗا بٓفط٘ فأداب أْ٘ ٖٛ ايرٟ اخرتعٗا ٚقد فتض ايباب أَاّ غ

ٖرا ايكٍٛ ايرٟ أدىل ب٘ اـًٌٝ ٖٛ (.ًت٘ َٔ ايٓشٛ ٖٛ أيٝل مما ذنست٘ باملعًٍٛ فًٝأت بٗاـعًٓ ملا

، ٚقد تأثس  يف ٖرا ايبابَازض٘ َاّ ايٓشا٠ اـايفني يٝػتػًٛا مبا ايرٟ فتض ايباب ع٢ً َؿساعٝ٘ أ

غري إٔ َا اضتذد َٔ تٓافظ َٚٓاظسات بني ايبؿسٜني  ، رات ْٗر اـًٌٝـ٘ بـت٬َٝر اـًٌٝ ٚضٝبٜٛ

٭ٕ  ، د دعا بعضِٗ إىل ايتصٜٗد يف أَس ايتعًٌٝ ٚاـسٚز ب٘ عٔ املأيٛف طًبّا يًتفٛمـٚايهٛفٝني ق

 ،ٟٛـكٝاع ايرٟ تتشدد مبٛدب٘ َٓصي١ ايٓشاملٓاظس٠ إذا دست فُٝا بِٝٓٗ فإٕ ايتعًٌٝ ٜهٕٛ ٖٛ امل

باع قُد بٔ ٜصٜد ـعٞ ايـعسف ب٘ َكداز عًُ٘ ٚضع١ ثكافت٘ . ٚيكد ظٗس ٖرا ا٫ػاٙ َٓر عٗد أبُٜٚ

ُٝا ٫ ساد١ ي٘ ب٘ فُٔ ذيو فايرٟ تٛضع يف ايتعًٌٝ ضع١ دعًت٘ ٜعُُ٘ ، ٖـ 282ض١ٓ  املربد املتٛف٢

ساب ـذعٌ اإلعـكٍٛ يف ذيو : ) مل ُٜٗا ٚأٚاضطٗا فٝـدٕٚ أٚا٥ًهًِ ـس ايـساب يف آخـاإلعتعًًٝ٘ جمل٧ 

بتدأ إ٫ٓ مبتشسى ، ٫ٚ ٜٛقف إ٫ٓ ع٢ً ٭ْ٘ ٫ ُٜ .ي٬بتدا٤أ٫ّٚ ٭ٕ ا٭ٍٚ تًصَ٘ اؿسن١ ضسٚز٠ 

اؿسن١ تًصَ٘ مل تدخٌ عًٝ٘ سسن١ إعساب ٭ٕ سسنتني ٫ ػتُعإ يف ت ـضانٔ ، فًُا ناْ

، أ٫ّٚ مل ميهٔ إٔ جيعٌ ٚضطّا ، ٭ٕ أٚضاط ا٭مسا٤ كتًف١ ٚاسد ، فًُا فات ٚقٛع٘ سسف 

طٗا كتًف١ ، فًُا فات ذيو دعٌ آخسّا بعد اث٬ث١ٝ ٚزباع١ٝ ٚمخاض١ٝ ٚضباع١ٝ فأٚضٗا تهٕٛـ٭ْ

(.نُاٍ ا٫ضِ ببٓا٥٘ ٚسسنات٘

 اؾدٍ ٚايٓعس،٦ّا ٚإمنا جيٓض إىل فٗرا ايضسب َٔ ايعًٌ ٫ ٜفٝد يف تعًٗـِ ن٬ّ ايعسب غٝ      

 بٔ ايطس٣ٖرا املٓش٢ بني ت٬َٝر املربد َٚٔ دا٤ بعدِٖ  َجٌ :أبٞ إضشام إبساِٖٝٚيكد تٛاىل 
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يف ايٓشٛ ٚقُد بٔ  ؾاسب ا٭ؾٍٛ ٖـ316 بٔ ايطساز املتٛف٢ ٚأبٞ بهس ،ٖـ316 ايصداز املتٛف٢

َٔ ت٬َٝر  ا٥ِٗني ْعسنُا تٛاىل ذيو ب  ٖـ326إ املتٛف٢ ض١ٓ ـري مبربَـعًٞ بٔ إمساعٌٝ ايػٗ

ٖٚٞ ايطبك١ ا٭خري٠  ، د بٔ حي٢ٝ ايػٗري بجعًب إَاّ ايطبك١ ايهٛف١ٝ اـاَط١ـأبٞ ايعباع أمح

ر ـيف املدزض١ ايهٛف١ٝ يف َكابٌ ايطبك١ ايطابع١ يف املدزض١ ايبؿس١ٜ بصعا١َ املربد ، َٚٔ ت٬َٝ

ٖـ 299طإ املتٛيف ـد بٔ نٝـُد بٔ أمحـثعًب اغتٗس أبٛ َٛض٢ قُد بٔ ضًُٝإ ٚأبٛ اؿطٔ ق

ٖـ 328ٚأبٛ بهس بٔ ا٭ْبازٟ املتٛف٢ ض١ٓ 

و َا دا٤ يف ـٖرا ٚقد ظٗست ايعًٌ ايجٛاْٞ َٓر ٚقت َبهس يف َ٪يفات ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ فُٔ ذي   

عٌ ٫ خيًٛ َٔ إٔ ٜهٕٛ ـنتاب ا٭ؾٍٛ يف ايٓشٛ ٫بٔ ايطساز ايرٟ ٜكٍٛ : ) اعًِ إٔ نٌ ف

مٛ : قاّ شْٜد ُٚضسب  ( 51) .ح عٓ٘ـً٘ إٔ ٜسفع ايفاعٌ أٚ املفعٍٛ ايرٟ ٖٛ سدٜعا٬َّ ، ٚأٍٚ عُ

ّٚ ، ٚنٌ اضِ ت عد إٔ ٜطتػ٢ٓ ايفعٌ با٫ضِ املسفٛع ايرٟ ٜهٕٛ ـد٠ بـد يف ايفا٥ـرنسٙ يٝصٜـعُس

قد مت قبٌ ف٦ٝ٘ ٚفٝ٘ ديٌٝ عًٝ٘ ، ٗٛ َٓؿٛب ، ْٚؿب٘ ٭ٕ ايه٬ّ ـذيو ايفعٌ سدٜجّا عٓ٘ ، ف

ٕٕ أقسب َٓٗا ٜؿشبٗا نٌ ْٛع َٔ ـعًٌ اييت ذنسْاٖا ٖٖٗٚرٙ اي ٓا ٖٞ ايعًٌ اُ٭ٍٚ ٖٚٗٓا عًٌ ثٛا

ٚقد ْكٌ ابٔ دين داْبّا َٔ تع٬ًٝت ابٔ ايطساز يف نتاب١  ( (.ٖرٙ اؾٌُ إٕ غا٤ اهلل 

 ٛي٘ـح عكد بابّا مساٙ : باب يف ايع١ً ٚع١ً ايع١ً ٜكٍٛ : ) ذنس أبٛ بهس يف أٍٚ أؾـاـؿا٥ـ سٝ

ؾاز  إذا قٌٝ : ٚمَلـ: ازتفع بفعً٘ ، فبسفع ايفاعٌ قاٍ : فإذا ض٦ًٓا عٔ ع١ً زفع٘ قًٓا  را َٚٓجٌ َٖٓ٘

(.ايفاعٌ َسفٛعّا ؟ فٗرا ض٪اٍ عٔ ع١ً ايع١ً

ٚاقع ا٫ضتعُاٍ ايًػٟٛ عٓدَا ٜهٕٛ سغ ٜتدر َٓش٢ّ عكًّٝا بعٝدّا عٔ فايتعًٌٝ نُا ٬ْ   

 مل ٜٓؿب ؟ ٖٚهرا .  ايط٪اٍ: ملاذا زفع ايفاعٌ ٚملاذا

ٞ عًٌ ايٓشٛ ـأغٗسٖا نتاب اإلٜضاح ف ،ٖرا ٚقد ظٗست عدد َٔ املؿٓفات يف عًٌ ايٓشٛ     

ام ٚنتاب عًٌ ايٓشٛ ٭بٞ اؿطٔ قُد بٔ عبد اهلل ايٛٓز ، ٖـ337ايصدادٞ املتٛف٢ ٭بٞ ايكاضِ 

 دزضتني ايبؿس١ٜٔ شعُا٤ املـُا٤ ًَـفات ايعـنُا تضُٓت نجري َٔ َؿٓ، ٖـ 381املتٛف٢ ض١ٓ

١ ايبػداد١ٜ ٚ بك١ٝ املدازع ايٓش١ٜٛ ـُا٤ املدزضـٚنريو شع ،َٔ عًٌ ايٓشٛ ّاٚايهٛف١ٝ نجري

ناملدزض١ ا٭ْديط١ٝ ٚغريٖا سٝح أنَجـَس املتأخسٕٚ َٔ تٛيٝد ايعًٌ ست٢ غؿت ب٘ َ٪يفاتِٗ 

 ١ ايًػ١ٜٛ .ـكٍٛ يف ايدزاضـسدٚد املع اٚػاٚشٚا بٗ

سٍٛ كتًف أبٛاب  يكاضِ ايصدادٞ نجريّا َٔ عًٌ ايبؿسٜني ٚايهٛفٝنيٖرا ٚقد ْكٌ أبٛ ا      

ٛ ـعًٌ ايٓشيف ٙاب اْػأْاـايٓشٛ ٚايتؿسٜف َٚٛاضٝعُٗا ٚقٛاعدُٖا سٝح ٜكٍٛ : ) ٖٚرا نت
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ٛفٝني فٝ٘ َٔ ـٔ ايبؿسٜني ٚايهـ١ ٚا٫ستذاز ي٘ ٚذنس أضسازٙ .. ذانسٜٔ أنجس ذيو مما بٝـخاؾ

ايكٝاع(  بأدٛد َا استذٛا فٝ٘ َٚا ٜٛدب٘ني ـاـ٬ف ٚقتذني يًفسٜك

ا تٓاٚي٘ سٍٛ ـو َـٛاب فُٔ ذيـٚايصدادٞ ٜهجس يف نتاب٘ َٔ ايتعًٌٝ ع٢ً ١٦ٖٝ ايط٪اٍ ٚاؾ      

ربْٚا عٔ ايتج١ٝٓ َا َعٓاٖا؟ قًٓا ي٘ : ٖٛ ـأسهاّ ايتج١ٝٓ ٚاؾُع سٝح ٜكٍٛ : ) إٕ قاٍ قا٥ٌ :أخ

غ .. ٚذيو قٛيو : زدٌ ٚزدٌ ثِ تكٍٛ : زد٬ٕ .. فإٕ قاٍ أفهريو ضِ اضِ إىل اضِ َجً٘ يف ايًف

ٞ ايًفغ ٚإؿام عًِ اؾُع بٛاسد َٓٗا اختؿازّا ـفك١ فـتكٛيٕٛ يف اؾُع أْ٘ ضِ ث٬ث١ أغٝا٤ َت

َِهلا ثِ ٜطت اؿدٚد ٚايتعسٜفات َٚع٬ًّ ّآـفٝطرتضٌ يف ذيو َبٝ..(  ُس قا٬ّ٥ : ) إٕ قاٍ قا٥ٌ ٔي

ب .. ـ١ ايٓؿـا٫ثٓني با٭يف؟ َٚٔ املتفل عًٝ٘ إٔ ا٭يف َٓٗا تٛيد ايفتش١ اييت ٖٞ ع٬َُدعٌ زفع 

٫ٚ فاْط١ بني ايض١ُ ٚا٭يف .. اؾٛاب  ٌ فهٝف فضًتٗا يسفع ا٫ثٓنيأغهف بايٓؿب ـفا٭ي

 ،مس١ ايفاعٌ ٚاملبتدأ َٚا ضازعُٗاإمنا دعًت ا٭يف يف زفع ا٫ثٓني ٭ٕ ايسفع أٍٚ اإلعساب ٭ْ٘ 

ٚايتج١ٝٓ أٍٚ اؾُٛع ٭ٕ َعٓاٖا ضِ غ٤ٞ إىل غ٤ٞ نُا ذنسْاٙ ، ٚاؿسٚف املتٛيد٠ عٓٗا 

اؿسنات ٖٞ ٖرٙ اييت ذنست ايٛاٚ ٚا٭يف ٚايٝا٤ فًٛ دعٌ زفع ا٫ثٓني بايٛاٚ نإ ًٜصّ إٔ 

ا٫ّ ثِ ٜٓػ٧ ض٪ (و مل ٜهٔ بني ايتج١ٝٓ ٚاؾُع فسم.جيعٌ زفع اؾُع أٜضّا بايٛاٚ .. فًٛ ُفعٌ ذي

 ُٝعاؾعٌ زفع ا٫ثٓني بايٛاٚ ٚزفع ع٢ً ٖرٙ اإلداب١ فٝكٍٛ : ) ٜكاٍ يًُذٝب بٗرا اؾٛاب ف٬ٗ ُد

 ٕٔ ٕٔ ٚايعَُسٚ أٜضّا بايٛاٚ ، ٚنإ نطس ْٕٛ ا٫ثٓني ٚاْفتاح َا قبٌ ايٛاٚ يف قٛيو : دا٥ٞ ايصَٜدٚ

َٕـع يف قٛيو : دا٥ـ١ٝٓ ٚاؾُـٜفسم بني ايتج َٕ ٚايعُُسٚ ضُاّ َا قبٌ ايٛاٚ يف اؾُع ، ٫ْٞ ايصُٜدٚ

ٚاْفتاح ْْٛ٘ ؟ اؾٛاب إٔ ٜكاٍ:يٛ نإ َا ذنست َٔ ايفسم ثابتّا يهإ يعُسٟ ٫شَّا ٚا٫قتؿاز 

٘ فسم غري ٫شّ يطكٛط٘ يف بعض ا٭سٛاٍ ..(ـعًٝ٘ ٚادبّا ، ٚيهٓ

ا٭سٝإ ٔ ـتفضٞ يف نجري َ ، ٖٚهرا تطٌٝ ايعًٌ َت٬سك١ يهٌ سهِ بؿٛز٠ ددي١ٝ ط١ًٜٛ     

 إىل فسٚض ١ُٖٝٚ ٫ متت إىل ٚاقع ا٫ضتعُاٍ ايًػٟٛ بطبب .

ع٢ً ذات ايٓطل ٜطري ابٔ ايٛٓزام يف نتاب٘ عًٌ ايٓشٛ  بؿٛز٠ محًت قكل ٖرا ايهتاب ع٢ً ٚ    

إ ًٜشل اؿهِ ايٓشٟٛ ـايكٍٛ : ) ٚقد نإ ابٔ ايٛزام َٝا٫ّ إىل ايتعًٌٝ ٚاإلضساف فٝ٘ ، ٚن

ترتٚاح يف ا٭عِ ا٭غًب بني ث٬خ عًٌ ٚضت عًٌ ٚقد تتعد٣ ٖرا  ،َٔ ايعًٌ ايرٟ ٜتٓاٚي٘ بطا٥ف١

(. دـايعدد ست٢ ٜؿٌ بعضٗا إىل عػس عًٌ أٚ ٜصٜ

، ل املبتدأ ايسفعـِ اضتشـٌ : يـٚخربٙ سٝح ٜكٍٛ : ) فإٕ قاٍ قا٥َٚٔ ذيو قٛي٘ يف باب ا٫بتدا٤ 

فاؾٛاب فغ .س١ٜ َٔ ايعٛاٌَ ، ٚيٝطت بًـايتع ٘ـع يـٚبأٟ غ٤ٞ ٜستفع ؟ فاؾٛاب يف ذيو : إٔ ايساف
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ّا فإذا نإ َع٢ٓ ايعاٌَ إت يًعٌُ إ٫ أْٗا تعٌُ غ٦ٝـدعًت ع٬َ يف ذيو :إٔ ايعٛاٌَ ايًفع١ٝ إمنا

١ قد تهٕٛ سدٚت ايػ٤ٞ ٚعدَ٘ ، أ٫ تس٣ إٔ ثٛبني أبٝضني ـمنا ٖٛ ع١َ٬ ، فايع٬َايًفعٞ إ

ٖٛد َٓفؿ٬َّتطاٜٚني يٛ أزدْا إٔ ْفؿٌ بُٝٓٗا  َٔ اٯخس ٚاٯخس  ، فطٛدْا أسدُٖا يهإ املط

ذا قد ثبت إٔ .فإ أٜضّا ع١َ٬ َٓفؿ٬ َٓ٘ ،ٚإٕ مل تهٔ فٝ٘ ع١َ٬ ، ٚنريو عدّ ايعاٌَ

ـٖ بعٌُ ايسفع دٕٚ غريٙ ؟ ٚإمنا خـ عاٌَ ايتعس١ٜ َٔ ايعٛاٌَ  ٝـٖٔ : مل ُخـ فايرٟ جيب إٔ ٜب

سٚف كسدّا ـ٢ أٍٚ سسن١ اؿـملا اضتشل اإلعساب إٔ ُٜعط بايسفع ٭ٕ املبتدأ أٍٚ ايه٬ّ فٛدب

فاعٌ قٓدخ عٓ٘ فًُا اضتشل ـُا إٔ ايـٚٚد٘ آخس: ٖٚٛ إٔ املبتدأ قٓدخ عٓ٘ ، نٖٚٛ ايضِ ، 

(. ٌُ املبتدأ عًُٝ٘س –يع١ً ضٓرنسٖا يف باب٘  –ايفاعٌ ايسفع 

ٌ ٜتذاٚشٕٚ ذيو ـٍٚ بًٌ اُ٭ـري َهتفني بايعـد ايٓشا٠ املتأخسٕٚ يف َطأي١ ايتعًٌٝ غـٖٚهرا ٜتصٜٖ    

 إىل ايعًٌ ايكٝاض١ٝ ٚإىل ايعًٌ اؾدي١ٝ اييت أغسقٛا بٗا ٖرٙ ايدزاض١ .

إ ميهٔ إٔ ـٌ اييت نـدٚا نجريّا يف َطأي١ ايتعًٝمما ضبل تبني إٔ ايٓشا٠ املتأخسٜٔ قد تصٜٓ   

إ اؿاٍ عٓد اـًٌٝ ايرٟ ـعني ع٢ً فُٗٗا ٚمتجًٗا نُا ن، ت ٕٛ تفطريّا يًعاٖس٠ ايًػ١ٜٛته

ِ ٜهتفٛا بايعًٌ ايكسٜب١ بٌ ـتأخسٜٔ يـ، إ٫ٓ إٔ امل إىل ت١ُٝٓ املًه١ ايًػ١ٜٛ يد٣ املتًكٞنإ ٜطع٢ 

تٓبط ٜٚط ، دفا٥ٓٗا عٝح جيٓسب نٌ َِٓٗ ًَهات٘ اير١ٖٝٓذٖبٛا ٜػٛؾٕٛ ع٢ً نٛأَ ايعًٌ ٚ

ػ١ ٫ ٜفٝد ايًطإ ٫ٚ ايً، شا٠ ددا٫ّ عٓٝفّا ـٗا ايٓـددٜد٠ فتتكابٌ ايعًٌ ٚا٭دي١ ٜٚتذادٍ فٝ ع٬ًّّ

املؿٓفات ايٓش١ٜٛ تعكٝدّا ٞ َٓطكٞ أد٣ إىل تعكٝد ـدٍ عكًـد بٌ أفض٢ نٌ ذيو إىل ، أد٢ْ فا٥د٠

َا محٌ  : إىل طا٥ٌ ٜفضَٞسّا عطريّا ع٢ً ايدازضني ٫ ست٢ أؾبض ايهجري َٔ َباسجٗا أ، غدٜدّا 

عددّا َٔ ايعًُا٤ إىل املٓادا٠ بتدًٝـ ايدزع ايٓشٟٛ مما زإ عًٝ٘ َٔ ٖرا ايسناّ ايرٟ مل ٜفدٙ 

ٞ ـدُٞ ايكسطبـُٔ ايًـسش َٔ محٌ يٛا٤ ٖرٙ ايدعٛات أبٛ ايعباع أمحد بٔ عبد ايسسـَٚٔ أب ، غ٦ّٝا

) ايسد ع٢ً ايٓشا٠(.اب١ـنت ٞـو فـٚذي ٖـ592املػٗٛز بابٔ َضا٤ ايكسطيب املتٛف٢ ض١ٓ 

مل تهٔ ٚيٝد٠ عؿس ابٔ َضا٤ بٌ يكد ضبك٘ إيٝٗا  ، ع٢ً إٔ ٖرٙ ايدع٠ٛ إىل قؿس ٖرا اؾدٍ     

فكد قاٍ ابٔ دين َعكبّا ع٢ً  ، ٖـ أٟ قبٌ ابٔ َضا٤ بكسْني َٔ ايصَا392ٕابٔ دين املتٛف٢ ض١ٓ 

ايع١ً : )ٖٚرا َٛضع ٜٓبػٞ إٔ تعًِ  ن٬ّ ابٔ ايطساز سٍٛ ايط٪اٍ عٔ ضبب زفع ايفاعٌ بأْ٘ ع١ً

ٛٗش يف ايًفغ ، فأَا يف اؿكٝك١ فإْ٘  غسح ٚتفطري َٓ٘ إٔ ٖرا ايرٟ مٓساٙ ع١ً ايع١ً إمنا ٖٛ ػ

َِ ايفعٌ إيٝ٘ .. فهإ َػّٓٝا عٔ ازتفع ايفاعٌ قاٍ : إلضٓاد ٚتتُِٝ يًع١ً أ٫ تس٣ أْ٘ إذا قٌٝ ي٘ : فً

ع هلا ايفاعٌ .. ْعِ ٚيٛ غا٤ ملاطً٘ ٘ فُٝا بعد عٔ ايع١ً اييت ازتفقٛي٘ : إمنا ازتفع بفعً٘ ، ست٢ تطأي
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ح أق٣ٛ ـٕ ؾاسب اؿدٜإ دٛاب٘ إٔ ٜكٍٛ : إؾاز املطٓد إيٝ٘ ايفعٌ َسفٛعّا ؟ فه فكاٍ ي٘: ٚمَل

أبٛ بهس إٔ  زتب٘ َا ا٭ق٣ٛ يٮق٣ٛ. ٚنإ جيب ع٢ًفُذعٌ ا٭مسا٤ ، ٚايض١ُ أق٣ٛ اؿسنات 

٘ إٔ ٜتذاٚش ٖرا املٛضع إىل َا ـإ يـكد نـيع١ً ،ٚع١ً ع١ً ايع١ً .ٚأٜضّا فتهٕٛ ٖٓا ع١ً ، ٚع١ً ا

ٓ  عهطٛا ا٭َس فأعطٛا ا٫ضِ ا٭ق٣ٛ اؿسن١ ايضعٝف١ ي٬٦ جيُعٛا بني  ٚزا٤ٙ فٝكٍٛ : ٬ٖٚ

ُٖذٓـف َتهًف دٛابّا عٔ ٖرا تثكًٝني .فإٕ تهً ١ ايكٍٛ ؿاعدت عد٠ ايعًٌ ٚأد٣  ذيو إىل 

َٚضـِعف١ ايكا٥ٌ ب٘ (

َٚا ضت٪دٟ إيٝ٘  ، ٌـفابٔ دين يف ٖرا ايكٍٛ ٜػري إىل َا قد حيدخ َٔ غطط بطبب تٛايٞ ايعً   

 َٔ عطس ٚتعكٝد ٚخطٌ .

 ٔع٢ً ذات ايطبٌٝ ٚيهٓ٘ نإ غدٜدّا يف محً٘ ع٢ً ايٓشا٠ ايرٜ ثِ دا٤ ابٔ َضا٤ ايكسطيب     

ػا٤ أبٛاب أخس٣ َٔ ـػا٥ٗا ٚإيـىل إيفدعا إ ،اضتهجسٚا َٔ ٖرٙ ايعًٌ اييت عكدٚا بٗا دزاض١ ايٓشٛ

ِ إيػا٤ اؿرف ثٌ ايٓش١ٜٛ ـٜس٣ أْ٘ ٫ طا٥ٌ ٚزا٤ٖا فٝدعٛ نريو إىل إيػا٤ ايعٛاَ ، ايدزاض١

ِ ٜهٔ ٜسفضٗا مجٝعّا فٗٛ ٜس٣ إٔ َٓٗا ـَٚٔ ثِ إيػا٤ ايعًٌ ايجٛاْٞ ٚايجٛايح عًُّا بأْ٘ ي ،ٚايتكدٜس

سفض ٖٚٞ اييت ٫ تفٝد ا٤ ن٬ّ ايعسب َٚٓٗا َا ُٜباْتش ٍٚ اييت تفٝد عًُّاكبٌ َجٌ ايعًٌ اُ٭َا ُٜ

يف ٖرا ايهتاب إٔ أسرف َٔ  ُا٫تٗا . ٜكٍٛ ابٔ َضا٤ : ) قؿدٟعًُّا يف ًَه١ ايًػ١ ٫ٚ اضتع

فُٔ ذيو ادعا٩ِٖ إٔ  ، ايٓشٛ َا ٜطتػين ايٓشٟٛ عٓ٘ ٚ أْب٘ ع٢ً َا أمجعٛا ع٢ً اـطأ فٝ٘

اٌَ يفعٞ ٚإٔ ايسفع َٓٗا ٜهٕٛ بعاٌَ يفعٞ ٚبعاٌَ ايٓؿب ٚاـفض ٚاؾصّ ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓ بع

فٗٛ ٖٗٓا ٜٓهس إٔ (.اإلعساب ، ٚذيو بِّٔ ايفطادفعاٖس ٖرا إٔ ايعاٌَ أسدخ  َعٟٓٛ ..

 ٭ْٗا ٫ تفعٌ بإزاد٠ ٫ٚ بطبع فٝكٍٛ :  ، ٜهٕٛ يًعٛاٌَ دٚز يف إسداخ اإلعساب

فاظ ٖٞ ايعا١ًَ ؟ قٌٝ ايفاعٌ عٓد ايكا٥ًني ب٘ )فإٕ قٌٝ : مب ُٜسد ع٢ً َٔ ٜعتكد إٔ َعاْٞ ٖرٙ ا٭ي

إَا إٔ ٜفعٌ بإزاد٠ ناؿٝٛإ ٚإَا إٔ ٜفعٌ بايطبع نُا ؼسم ايٓاز ُٜٚـبِّسد املا٤ ٫ٚ فاعٌ إ٫ٓ اهلل 

ٚنريو املا٤ ٚايٓاز ٚضا٥س َا ٜفعٌ اهلل تعـاىل  عٌـٚفعٌ اإلْطإ ٚضا٥س اؿٝٛإ ف ، عٓد أٌٖ اؿل

.ٚأَا ايعٛاٌَ ايٓش١ٜٛ فًِ ٜكٌ بعًُٗا عاقٌ ٫ أيفاظٗا ٫ٚ َعأْٝٗا ، ٭ْٗا  .ٚقد تبني ٖرا يف َٛضع٘

( .٫ تفعٌ بإزاد٠ ٫ٚ بطبع

ٚع٢ً ايسغِ َٔ ؼاًَ٘ ايصا٥د ع٢ً نجري َٔ أبٛاب ايٓشٛ ايٛاضش١ اييت تفٝد ايعًِ إ٫ٓ إٔ      

ُا جيب إٔ ٜطكط ـ) َٚ :مما ٚافل اؿل سٝح ٜكٍٛ  ـد يف َطأي١ ايتعًٌٝ نإٖذَٛ٘ ع٢ً ايتصٜٗ

َِ ُزفع ؟ َٔ ايٓشٛ: ايعًٌ ايجٛاْٞ ٚايجٛايح ٚذيو َجٌ ض٪اٍ ايطا٥ٌ عٔ شٜد َٔ قٛيٓا : )قاّ شٜد( :ٔيـ

: نرا زفع ايفاعٌ ؟ فايؿٛاب إٔ ٜكاٍ يَِ٘ ـ، ٚنٌ فاعٌ َسفٛع . فٝكٍٛ :ٚٔيفٝكاٍ : ٭ْ٘ فاعٌ
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أدبٓا ايطا٥ٌ عٔ ض٪اي٘ بإٔ ْكٍٛ ي٘ :  ْطكت ب٘ ايعسب ، ثبت ذيو با٫ضتكسا٤ َٔ ايه٬ّ ..ٚيٛ

َِ مل تعهظ ايكض١ٝ بٓؿب ايفاعٌ ٚزفع املفعٍٛ ؟ ـيًفسم بني ايفاعٌ ٚاملفعٍٛ فً ِ ٜكٓع٘ ٚقاٍ : فًٔـ

إٔ ايفاعٌ قًٌٝ ، ٭ْ٘ ٫ ٜهٕٛ يًفعٌ إ٫ٓ فاعٌ ٚاسد ٚاملفع٫ٛت نجري٠ . فأعط٢ ا٭ثكٌ ـا ي٘ : بـقًٓ

ٌٓ –ايرٟ ٖٛ ايٓؿب  –ا٭خف  يًفاعٌ ٚأعط٢ –ايرٟ ٖٛ ايسفع  – َا  ِٞ ن٬َٗـف يًُفعٍٛ ..يٝك

ع ، ٚيٛ دًٗٓا ٌ َسفٛـبإٔ ايفاعٜطتجكًٕٛ ٜٚهجس يف ن٬َِٗ َا ٜطتدفٕٛ ف٬ ٜصٜدْا ذيو عًُّا 

ٖرا ايعطس ايرٟ أؾاب دزاض١  بد٫ّ عٔ ، ٖٚرا ن٬ّ ٚاضْض َطتكِٝ(.ذيو مل ٜضسْا دًٗ٘

ٚأساٍ نجريّا َٔ  ، دٍ ايعكِٝ ايرٟ ْأ٣ بٗرا ايعًِ عٔ داد٠ ايطبٌٝعًٝ٘ ٖرا اؾ ـٓس ُا دـب ،ايٓشٛ

َؿٓفات٘ دد٫ّ عكًّٝا ٚدٗدّا فًطفّٝا ٫ خيدّ غاٜت٘ ٫ٚ ٜكدّ إيٝ٘ غ٦ّٝا ذا باٍ. 

 

 ٔ إٔ ايتٓافظ يفـٓ٘ قد تبٝـَٚٔ خ٬ٍ َا َٓس َٔ اضتعساض دٗٛد ايٓشا٠ بػإٔ دزاض١ ايٓشٛ فإْ   

ٞ ا٫ضتهجاز يف دزاض١ ـإبساش املٗازات قد ْأ٣ بٗرٙ ايدزاض١ عٔ ٚدٗتٗا عٓدَا اغتط ايٓشا٠ ف

ايعٛاٌَ ٚتٛيٝد ايعًٌ َا أد٣ إىل تعكٝد دزاض١ ايٓشٛ ٚأٖدز نجريّا َٔ اؾٗٛد اييت نإ ميهٔ 

 ٝات اضتعُا٫تٗا.ـٌ مجايـًػ١ ٚمتٗجـٝع١ ايـإٔ تجُس عًُّا ٚبؿسّا بطب

رٙ ايػٛا٥ب اييت ـٓشٛ َٔ ٖـتذ٘ ايدازضٕٛ ٚايعًُا٤ إىل ؽًٝـ ايبإٔ ٜ ٜٛؾٞباسح ٚهلرا فإٕ اي   

  .١ ايط٬بـُٝا ْاغ٦ـ٫ ؽدّ دزاضت٘ ست٢ ٜعٛد ضًُّٝا ض٬ّٗ ع٢ً املتًكٞ ٫ٚ ض
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