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ادلقديت
اؿُس هلل ايص ٟجعٌ ايكطإٓ حطظاّ ٚٚاق ١ٝيًُػًُريٚ ،غال٬حاّ ؼي ايٓؿالني ري
أْعي٘ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٝه ٕٛنٝا ٤زاُ٥اّ ٜٓري ٭ٌٖ
ا٭ضض َػالالاي و ا٭ضض ٚطالالطم ااساٜالالٜٓٚ ،١لالال ٞايً ال ؼ ٚايؿالالو ٚاي زٜالالس،
ٜٚططز عٔ ايكًٛب أغ اب ايغٛاْٚ ١ٜعغ ايؿٝطإ ٜٚ ،عث ؼي ايٓلٛؽ ايػه١ٓٝ
ٚا٭َٔ ٜٗٚس ٟإزي ايعٌُ ايكاحلٚ ،ضيٓع َالٔ اـطالني ٚايعيالٌ ايالصٜ ٟال٪ز ٟإزي
ايتًٗهٚ ١ايه٬ي.١
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتٓٗ ٢عٔ َكسَ ١غري ١ٜيٮشٚ ،٣غ ب يًهطض ايؿدكٞ
ٚايٓٛعٚ ،ٞػعالٌ اغيػالًُري ؼي َالنئَ َالٔ ايهٝالس ؼي خلالاب اـاقالٚ ١اي طاْال ،١إش

خلسأت اٯ ١ٜخلإنطاّ اغيػًُري خلكٝغ ١ايٓسا ٤رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنُوٌاد ٚف ٘ٝع ٕٛعًال٢
ايتٛفٝل يٲَتثاٍ اؿػٔ غيهاَري اٯ ١ٜايهطضيٚ ،١جا٤ت اٯ ١ٜايػاخلك ١خلصّ ايصٜٔ
نلطٚا ٚأخربت عٔ ظ ًُِٗ ٭ْلػالِٗ ،خلإْلالاقِٗ أَالٛااِ ؼي غالري َطنالا ٠اهلل،
ٚقريٚضٖ ٠صا اٱْلام ٚخلا ّ٫عً.ِٗٝ
ٚقس جا ٤اؾع ٤ايطاخلع ٚايػ عٖ َٔ ٕٛصا ايػلط اـايس خاقاّ خلتلػالري اٯٜال١

ايػاخلك ٖٞٚ،١قٛي٘ عازي ؼي شّ ايهلاضر َِثًَُ َِب ُّنْفِمٌَُْ فِِ ىَرِهِ اٌْحََْبحِ اٌدَُّْْٔب وََّثًَِ
زِّحٍ فِْيَب صِسٌّ أَصَبثَذْ حَسْسَ لٌٍََْد...اٯ.١ٜ

أَا اٯ ١ٜايهطضي ١اييت إختل خلتلػالريٖا ٖالصا اؾالع ٤فجالا٤ت خطاخلالاّ ؿالطٜلٝاّ
يًُػًُريٜ ،تهالُٔ ؼالصٜطِٖ َالٔ ايهلالاض ؼي َٛنالٛط اي طاْالٚ ١اـاقال ١يٝالسٍ
خلايس٫يالال ١ايتهالالُٓ ١ٝعًالال ٢أُٖٝالالَٛ ١نالالٛط اي طاْالالٚ ،١يالالع ّٚاٱحال اظ فٝالال٘ عػالالٔ
اٱخ تٝاضٖٚ ،ص ٙاٯَ ١ٜسضغ ١جاَع ١ؼي نٌ َٔ:
ا٭ :ٍٚعًِ ايهٚ ،ّ٬خلٝإ أغطاض ث ٝت َعامل ايتٛحٝس ؼي ْلٛؽ اغيػًُري،
ٚجعٌ اٱضيإ ٖ ٛايلٝكٌ ٚاغي٬ى ؼي إختٝاض اي طاْ.١
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ايثاْ :ٞعًِ ايلك٘ ٚأحهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّ ،٭ٕ ايٓٗ ٞايٛاضز ؼي اٯٜالٜ ١لٝالس
اؿطَ ١ؼي إؽاش خلطاْٚٚ ١ي ٝج َٔ ١غري اغيػًُريَٛٚ ،نٛط عًِ ايلك٘ ٖال ٛفعالٌ
اغيهًف حػب َهاَري ا٭حهاّ ايتهًٝل ١ٝاـُػ.١
ايثايث :عًِ ا٭ق ،ٍٛ٭ٕ اٯ ١ٜايهطضي ١زيٚ ٌٝحج ١ػتٓ ط َٓٗا ا٭حهالاّ
ايؿطع ١ٝايهً ٚ ،١ٝػاِٖ ؼي عٝري عٌُ اغيهًلري.
ايطاخلعٖ :ص ٙاٯ ١ٜاغي اضنَ ١سضغ ١ؼي عًِ ا٭خ٬م ايص ٜ ٟخث ؼي ايػجاٜا ٚأقٌ
َعاج اٱْػإَٚ ،ا حيطنال٘ مال ٛايلعالٌٚ ،جالا٤ت زعال ٠ٛيًُػالًُري يتٗالصٜب ايالصات
ٚايٓلؼ ٚغ ١َ٬ايػًٛىٚ ،ق٬ح عامل ا٭فعاٍ خلكٝغ ١ايٓٗٚ ٞايتخصٜط ٚايتدٜٛف.
 ٚتهُٔ ٖص ٙايسع ٠ٛؼي َلَٗٗٛالا طغٝالب ايٓالاؽ نافال ١خلايكال٬ح ٚا٭َاْال١
ٚاٱقطاض خلٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهللٚ ،ايتػً ِٝخلإ ايٓكط َكاحب يٲغ ّ٬٭ٕ
اغيسز ٜني  ٞيًُػًُري َٔ اهلل عازيٚ ،نٌ آ ١ٜقطآْٖ ١ٝالَ ٞالسز والاَ ٟٚتجالسز
ٜٓتلع َٓ٘ اغيػًُ ٕٛفتُعري َٚتلطقري.
اـاَؼ ٪ :غؼ اٯ ١ٜعًُاّ َػتك ّ٬ؼي عًِ اغيٓطل ،إش ٜكػِ أضخلاب اغيٝعإ
ايٝكٝٓٝات إزي عيػ ١أقػاّ أعٖ٬ا اي سٝ ٜٗات ٚ ،ني  ٞاٯ ١ٜايكطآْ ١ٝيت ري يًٓاؽ
ٚجٛز َا ٖ ٛأو َٔ ٢اي سٜٝٗات أ ٚأْ٘ أعًَ ٢كازٜكٗاٚ ،ػيا ؽالرب عٓال٘ ٖالصٙ
اٯ ١ٜايهطضي ١أغ اب ايعجط عٔ إغت طإ ايص ٜٔنلطٚا.
ٚنُا عث اٯ ١ٜايػه ١ٓٝؼي قًٛب اغيػًُري فاْٗالا عالث ايلالعط ٚايٝالنيؽ ؼي
قًٛب ايهلاض ،يته ٕٛحج ١عًٚ ،ِٗٝؾاٖساّ عً ٢غ ٤ٛإختٝاضِٖ ٚإقاَتِٗ عً٢
ايهلالالطٚ ،فٗٝالالا زعالال ٠ٛاالالِ يالالسخ ٍٛاٱغالالٚ ّ٬اٱْتكالالاٍ إزي َٓالالاظٍ ايتؿالالطٜف
ٚاٱنطاّ اٱاٚ ،ٞايتدًل َٔ اي ٪ؽ ٚاؿعٕ ايص٬ٜ ٟظّ اٱعطاض عِٓٗ،
ٚإخلعازِٖ عالٔ َٓالاظٍ اي طاْالٚ ١اـاقال ١ـالري أَال ١أخطجالت يًٓالاؽٚ ،ايتخًالٞ
خلا٭خ٬م ايلانً ،١قاٍ ايٓيب قُس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ "خلعثالت ٭شيالِ
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َهاضّ ا٭خ٬م"(ٖٚ ، )1ص ٙاٯ ١ٜحطب عً ٢ا٭خ٬م اغيصَٚ ،١َٛزع ٠ٛيًتخًٞ
خلا٭خ٬م اؿُٝسٚ ٠ايتػاخلل فٗٝا.
ايػازؽ٪ :غؼ اٯ ١ٜقٛاعس نً ١ٝؼي عًِ اٱجتُاط تعًل سيٛنٛط اي طاْٚ ١اـاق،١
َٚا  ٌٖ٪ٜاٱْػإ شنالطاّ أ ٚأْثال ٢ي ًال ٛغ َطا ٗالاَٛٚ ،نالٛع ١ٝايعكٝالسٚ ٠اٱْتُالا ٤ؼي
ايك٬ت اٱجتُاعٚ ،١ٝايكطب َٔ اغيػًُريٚ ،اٱط٬ط عً ٢أغطاضِٖ.
ٖٚص ٙاٯ ١ٜغٛض حيٝط خلنيغطاض اغيػالًُريٚ ،قًعالٜ ٫ ١ػالتطٝع أعالسا ٤اٱغالّ٬
إخ اقٗا ٚايٓلاش ايٗٝا ٚ ،تدص ايك ا٥الٌ ٚاؾٝالٛف ٚا٭َكالاض ايكال٬ط يًخكالاْ١
ٚايسفاط ٚا٭َٔ  ٚايػ َٔ ١َ٬ا٭عساٚ ،٤ؼي ايكطإٓ ق٬ط نثري ٠٭َٚ ١احسِٖٚ ٠
اغيػًُٜ ٫ٚ ،ٕٛػتطٝع ايعس ٚإخ ام أ ٟقًعَٗٓ ١اٚ ،جا٤ت ٖص ٙاٯٜال ١حالطظاّ
ٚٚاق ١ٝؼي خلاب اي طاْ ٚ ١تهُٔ اي ٝإ ٚشنط أفطاز ايعً ١اييت ػعٌ غالري اغيػالًِ
ٜتدًف عٔ َطا ب اـاقٚ ١ايٛيٝج ١يًُػًُريٚ ،ف ٘ٝنيزٜب يًُػًُري ٚايٓاؽ

طيٝعاّ ٚؽلٝف ٚضأفال ١خلاغيػالًُري ،قالاٍ عالازي ر ُّسِّودُ اٌٍَّووُ أَْْ ُّفَفِّوعَ َْونْىُُْ ًَقٍُِوكَ

اإلِٔعَبُْ ضَعِْفًبد (.)2
إْ٘ فٝض ٚيطف َٔ اهلل عع ٚجٌ مل ٜؿٗس ي٘ ايتنيضٜذ َثٚ ّ٬ٝاؿُس هلل خلالنيٕ
ٜني  ٞجع٤إ َتتايٝإ نٌ ٚاحس َُٓٗا ؼي لػري  ٚني ٌٜٚآٚ ١ٜاحس َٔ ٠ايكالطإٓ،
جا ٤نٌ َٔ ٖصا اؾعٚ ٤اؾع ٤ايػاخلل ؼي لػري  ٚني ٌٜٚآٚ ١ٜاحس َٔ ٠غٛض ٠آٍ
عُطإ.
ٚف ٘ٝخلٝإ يًسضض ٚايصخا٥ط ايعًُ ١ٝاييت تهُٓٗا نٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓٚ ،زع٠ٛ
يًعًُا ٤ٱغتكطا ٤ايعًٚ ّٛاغيػا ٌ٥اغيتجسز َٔ ٠اٯ ١ٜايكطآْٚ ،١ٝيٝهْٛا ؾاٖسٜٔ
عً ٢هُٔ ايكطآ ٕ يَ٬تٓاٖ َٔ ٞايعًٚ ّٛاٱغطاض ٚاـعا ٔ٥اييت ػصب

( )1نٓع ايعُاٍ .16/3
( )2غٛض ٠ايٓػا.28 ٤
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أضخلالاب ايعكال ٚ ،ٍٛالسع ٛايٓالاؽ طيٝعال ّا يًٓٗالٌ َٓال٘ ٚاٱْتلالاط ػيالا فٝال٘ خلايالالصات
ٚايعطض ،٭ٕ ايعٓا ١ٜخلآٜات ايكطإٓ ٚايكسٚض عٓال٘ٚ ،ايطجالٛط إيٝال٘ ٚفٝال٘ ْلالع
ععٚ َٔ ِٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإقت اؽ ايعً َ٘ٓ ّٛخلاب يًطظم.
ايثاْ :ٞإْ٘ َاز ٠يًهػب ٚايتخك.ٌٝ
ايثايثْ :ع ٍٚايربنات َٔ ايػُا.٤
ايطاخلع :إْ٘ َٓاغ  ١ٱظٗاض ا٭ضض ـريا ٗا.
اـاَؼ :خلكري ٠خلنيَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.
ايػازؽ :إْ٘ حج ١ؼي إختكام اغيػًُري خلٓعِ ظاٖطٚ ٠خلاطٓ ،١تجً ٢خلآٜات
ايكطإَٓٚ ،ا فٗٝا َٔ اي ٝإ.
ٚحُٓٝالالا قالالاٍ اغي٥٬هالال ١غالالاع ١خًالالل آزّٚ ،إخ الالا ض اهلل عالالازي ظعالالٌ خًٝلالال ١ؼي

ا٭ضضرأَرَجْعًَُ فِْيَب َِْٓ ُّفْعِدُ فِْيَب ًَّعْفِهُ اٌدَِِّبءَد ( ،)1جا٤ت اٯ ١ٜقٌ اي خث َٔ
غالالٛض ٠آٍ عُالالطإ ي ٝالالإ إ اهلل عالالازي جعالالٌ اغيػالالًُري ٚضأالال ١ا٭ْ ٝالالاٚ ٤أَالالطِٖ
خلإجتٓاب أغ اب اـ اٍ ٚايلػاز اييت ني  ٞاي َٔ ِٗٝغريِٖٚ ،قٝاْٚ ١حكاْ١

اغيػًُري َٔ ايلػاز َٔ َكازٜل اهلل عع ٚجٌ عً ٢اغي٥٬هال ١رإِِّٔوِ أٍََْْوُُ َِوب َ

رَعٌٍََُّْْد(ٚ )2يٝه ٕٛإح اظ اغيػًُري َٔ اي طاْ ١ايػ َٔ ١٦ٝايطز ايعًُ ٞايصٟ
ٜسٍ عً ٢أًٖ ١ٝاغيَٓ٪ري ـ٬ف ١ا٭ضض.
 َٔٚفهٌ اهلل ٚخلطنات ايكطإٓ أْ ٞأق ّٛخلهتاخلَٚ ١طاجع ٚ ١كخٝذ أجعا٤
ٖصا ايػلط اـايس ٚاٱؾطاف عً ٢ط عٗا سيلطز َٔ ٟغري إعاْ َٔ ١أحس إ ٫سيسز
ٚضأف َٔ ١اهلل عع ٚجٌ ،قاٍ عازي ر ًَٔصٌَّْنَب ٍََْْْهَ اٌْىِزَبةَ رِجَْْبًٔب ٌِىًُِّ شَِْءٍد (.)3
()1غٛض ٠اي كط.30 ٠
()2غٛض ٠اي كط.30 ٠
( )3غٛض ٠ايٓخٌ .89

ر7د

َعامل اٱضيإ ج 75

قىنه تعالى ر َّبأَُّّيَوب اٌَّورَِّٓ آَِنُوٌا َ رَزَّفِورًُا ثََِبَٔوخً ِِوْٓ ًُِٔىُوُْ َ
َّؤٌٌَُْْىُُْ قَجَووب ً ًَ ًُّا َِوب َْنِوزُُّْ لَودْ ثَودَدْ اٌْجََِْْوبءُ ِِوْٓ أَفْوٌَاىِيُِْ ًََِووب رُفْفِووِ
صُدًُزُىُُْ أَوْجَسُ لَدْ ثََّْنَّب ٌَىُُْ آَّبدِ إِْْ وُنْزُُْ رَعْمٌٍَُِْد اٯ.118 ١ٜ
اإلعزاب وانهغت

قٛي٘ عازي رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُاد
ٜا :حطف ْسا ،٤أَٓ ٟازْ ٣هطَ ٠ككٛز َ ٠ين عً ٢ايهِ ؼي قٌ ْكالب،
ااا :٤يًتٓ  ،٘ٝايص :ٜٔخلسٍ َٔ أٜٗا.
آَٓٛا :فعٌ َاضٚ ،ايٛا :ٚفاعٌٚ ،اؾًُ ١ايلعً ١ٝقً ١اغيٛق.ٍٛ
ْ :٫اٖ ،١ٝتدصٚا :فعٌ َهاضط فع ّٚخل.٬
ايٛا :ٚفاعٌ ،خلطاَْ :١لع ٍٛخل٘.
َٔ زْٚهِ :جاض ٚفطٚض َ تعًكإ سيخصٚف قل ١ي طاْٚ ،١ايهالُري ايهالاف
َهاف ايٚ ،٘ٝايتكسٜط َٔ :غرينِ ػئ ٖ ٛأزَْٓ ٢هِ.
ر َ ٌٌََُّْْٔىُُْ قَجَب ًد

ْ :٫افٜ ،١ٝنييْٛهِ فعٌ َهاضط َطفٛط خلث ٛت ايٓ.ٕٛ
ايٛا :ٚفاعٌ ،ايهافَ :لع ٍٛخل٘ أ ،ٍٚخ اَ :ّ٫لع ٍٛخل٘ أإ.
ٚق ٌٝخ ا ّ٫شيٝٝع أ ٚأْ٘ َٓكٛب خلٓعط اـافض ٚايتكسٜط :ؼي اـ اٍ.

رًَ ًُّا َِب َْنِزُُّْد

ٚزٚا :فعالٌ َالاض ،ايالالٛا :ٚفاعالٌَ ،الالاَ :كالسضٚ٪َ ١ٜيالَ ١الالع َالا ؼي حٝعٖالالا
سيكسض َلع ٍٛخل٘ٚ ،ايتكسٜطٚ :زٚا عٓتهِٚ ،ق ٌٝاؾًُ ١قل ١أايث ١ي طاْ.١
ر لَدْ ثَدَدْ اٌْجََِْْبءُ ِِْٓ أَفٌَْاىِيُِْد

قس :حطف ؼكٝل ،خلست :فعٌ َاض َ ين عً ٢ايلتذ خلايلتخ ١اغيكسض ٠عًال٢
ا٭يف احملصٚف ١ٱيتكا ٤ايػانٓري.
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اي غها :٤فاعٌ َطفٛط خلايهُ َٔ ،١أفٛاِٖٗ :جاض ٚفطٚض َتعًكإ خل ست.

ًََِب رُفْفِِ صُدًُزُىُُْ أَوْجَسُ

ايٛا : ٚيٲغتٓ٦افٚ ،ق ٌٝاْٗا حايَ ،١ٝا :إغِ َٛق َ ٍٛتسأ ،ؽل : ٞفعالٌ
َهاضط.
قسٚضِٖ :فاعٌ َط فٛط خلايهُٚ ،١ايهُري َِٖ :هاف اي.٘ٝ
أنرب :خرب "َا"

ر لَدْ ثََّْنَّب ٌَىُُْ آَّبدِ إِْْ وُنْزُُْ رَعْمٌٍَُِْد
قس :حطف ؼكٝل ،خلٓٝا :فعٌ َاض ٚفاعٌ ،يهِ ،جاض ٚفطٚض َتعًكإ خل ٓٝا.
اٯٜاتَ :ل ٍٛخل٘ َٓكٛب خلايهػطْٝ ٠اخل ١عٔ ايلتخ.١
إ :ؾطط ،١ٝنٓتِ :فعٌ َاض ْاقل ؼي قٌ جعّ فعٌ ايؿطط.
ايتا :٤اغِ نٓتِ ،عكً :ٕٛفعٌ َهاضط َطفٛط خلث ٛت ايٓٚ ،ٕٛايٛا :ٚفاعٌ،
ٚاؾًُ ١ايلعً ١ٝخرب نٓتِ.
ٚجٛاب ايؿطط قصٚف كسٜط :ٙف ٬تدص ِْٗٚأٚيٝاٚ ٤خٛام يهِ.
ٚؼي اي طاَْ ١عإِ َتكاضخل:ٖٞ ١
ا٭ :ٍٚاـاقٜ ،١كاٍ خلطٓت خلل ٕ٬أ ٟقطت َٔ خٛاق٘.
ايثاْ :ٞايٛيٝجٚ" ،١ؼي ايكخاح :خلطاْ ١ايطجٌ ٚيٝجت٘"(.)1

ايثايث :قاحب ايػطٚ ،زاخً ١ا٭َطٜٚ ،كاٍ إ فْ٬اّ ش ٚخلطاْال ١خللال ٕ٬أٟ
ش ٚعًِ ٚزضا ١ٜخلنيَٛض.ٙ
ايطاخلع :ايص ٟجيعً٘ اٱْػإ َؿاٚضاّ ي٘ ؼي أَٛض.ٙ
اـاَؼ :ايص ٜ ٟري ي٘ اٱْػإ أحٛايٜ٘ٚ ،هؿف ي٘ َا عٓسْٛٚ ٙاٜا.ٙ
ايػازؽ :ا ـاضج َٔ اغيسٚ" ١ٜٓؼي حالسٜث اٱغتػالكاٚ :٤جالا ٤أٖالٌ اي طاْال١

ٜهج.)2("ٕٛ

ايػاخلع :ايصٜ ٟنيْؼ خل٘ اٱْػإٚ ،ؼي اٯٜال ١قالاٍ ايعجالاج :اي طاْال ١ايالسخ٤٬
()1يػإ ايعطب .55/13
( )2يػإ ايعطب .55/13
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ايص ٜٓ ٟػط ايٜٚ ،ِٗٝػت طٓ.ٕٛ
ايثأَ :ايص ٟله ٞاي ٘ٝأغطاضىٜٚ ،ه ٕٛأخرب خل طاْو.
ايتاغع :اي طاْ :١ايػطٜط.٠
"ٚؼي اؿسٜثَ :ا خل عث اهلل َٔ ْيب  ٫ٚإغالتدًف َالٔ خًٝلال ١إ ٫ناْالت خلال٘

خلطاْتإ"(.)1

ٚفَ" ٘ٝا َٔ ٚاٍِ إٚ ٫ي٘ خلطاْتإ خلطاْ ١النيَط ٙخلالاغيعطٚف ٗٓ ٚالا ٙعالٔ اغيٓهالط،
ٚخلطاْ ٫ ١نيي ٙٛخ ا"ّ٫
أَا نًُ" ١ز "ٕٚفًٗا َعإ عسٜس:ٖٞ ٠
ا٭ْ :ٍٚكٝض فٛم.
ايثاْ :ٞككري عٔ خلًٛغ ايغا.١ٜ
ايثايث :ني  ٞز ٕٚظطفاّ.
ايطاخلع :اؿكري ايصيٚ ٌٝقاٍ ايؿاعط:
إشا َا ع ٬اغيط ٤زاّ ايع٤٬

ٜٚكٓع خلايس َٔ ٕٚنإ زْٚاَ

()2

ٚأختًف ؼي إؾتكام فعٌ َٔ ز ٕٚعً ٢قٛيري:
ا٭ :ٍٚعسّ إؾتكام فعٌ َٓ٘.
ايثاْٜ :ٞؿتل َٓ٘ ايلعٌ ٜٚكاٍ :زإ ٜس ٕٚزْٚاّ ٚأز ٜٔإزاْ.١
ايطاخلعٜ :ني  ٞز ٕٚإواّ فٝسخٌ عً ٘ٝحطف اؾط.

قاٍ عازي ر ًَا ٌُْْا شُيَدَاءَوُُْ ِِْٓ ًُِْ اٌٍَّوِ إِْْ وُنزُُْ صَب ِلِنيَد (.)3
ْٚػب إخلٔ َٓعٛض" إزي خلعض ايٓخٜٛري :اْ٘ يس ٕٚػعَ ١عإ :ه ٕٛسيعٓ٢
ق ٌ ٚسيعٓ ٢أَاّ ٚسيعٓٚ ٢ضاٚ ٤سيعٓ ٢ؼت ٚسيعٓ ٢فٛمٚ ،سيعٓال ٢ايػالاقط َالٔ
ايٓاؽ ٚغريٖالِٚ ،سيعٓال ٢ايؿالطٜفٚ ،سيعٓال ٢ا٭َالطٚ ،سيعٓال ٢ايٛعٝالسٚ ،سيعٓال٢

اٱغطا.)4("٤

()1يػإ ايعطب .55/13
()2يػإ ايعطب .164/13
( )3غٛض ٠اي كط.23 ٠
()4يػإ ايعطب 166/13
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ٜٚكاٍ إٜ ٫نييٛا أيٛاّ :قكط ٚأخلطني.
ٚاـ ٌ ٚاـ اٍ :ايلػاز ،قاٍ ايؿاعط:
فسافع قَٛاّ َغه ري عًٝهِ

فعًتِ خلِٗ خ  َٔ ّ٬ايؿط خاخلّ٬

ٜٚالالني  ٞاـ الالٌ ٚاـ الالاٍ سيعٓالال ٢اؾٓالالٚ ٕٛسيعٓالال ٢ايٓككالالإ ٚشٖالالاب ايؿالال٤ٞ
ٚااالال٬ى"ٚ ،ؼي اؿالالسٜثَ :الالٔ ؾالالطب اـُالالط غالالكا ٙاهلل َالالٔ طٓٝالال ١اـ الالاٍ ٜالالّٛ
ايكٝاَٚ ) 2()١ق ٌٝإ اـ اٍ عكاض ٠أٌٖ ايٓاض.
ٚؼي اؿسٜث :خلري ٜس ٟايػاع ١خٳ ٳٌ ،أ ٟفػاز ايلتٓٚ ١ااطج ٚايكتٌ.
ٚايعٓت:اغيؿكٚ ١ايؿسٜ ٠كاٍ:أعٓت اغيايو ايل٬ح :إشا أزخٌ عً ٘ٝعٓتالاّ أٟ

َؿكٚ ،١ؼي ايتٓع ٌٜرًَاٍَْْ ٌُّا أََّْ فِْىُُْ زَظٌُيَ اٌٍَّوِ ٌَوٌْ َُِّوْعُىُُْ فِوِ وَوثٍِِ ِِوْٓ اَِِْوسِ
ٌَعَنِزُُّْد (.)1
ٚيًعٓت َعإ أخطَ ٣تكاضخل:ٖٞ ١
-1

ايلػاز.

-2

اا٬ى.

-3

ايتهًٝف سيا ٜلٛم ايطاق.١

-4

ايعْا.

-5

ايلجٛض.

-6

قٝس ايعٓت ؼي ن ّ٬ايعطب اؾٛض ٚاٱأِ ٚا٭ش.)2(٣

ٚاي غض:ايهطٚ ٙايٓلطْٚ،٠ك ٝض اؿبٚ ،اي غهاٚ ٤اي غان ١ؾس ٠اي غض.
ٚؼي ايسعاْ :٤عِ اهلل خلو عٓٝا ٚأخلغض خلعسٚى عٓٝا ٚأٌٖ ايٜ ُٔٝكٛي: ٕٛ

خلغض جسى نُا ٜكٛي ٕٛعثط جسى(.)3

حبث حنىٌ

إختًف عًُا ٤ايٓخٚ ٛاي ٝإ ؼي إعطاب اؾٌُ ايٛاقع ١خلعالس خلطاْالٚ ،١فٝال٘

( )1غٛض ٠اؿجطات .7
( )2يػإ ايعطب .62/2
()3يػإ ايعطب .122/7
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ٚج ٙٛأ٬أ:١
ا٭ٖ :ٍٚص ٙاؾٌُ َػتنيْلات.
ايثاْ :ٞج ا٤ت يتعً ٌٝايٓٗ ٞعٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١ز ٕٚاغيػًُري.
ايثايث :اؾُع خلري ايٛجٗري اٱغتٓ٦اف ٚايتعً.ٌٝ
َٓٚع ايٛاحس ٟنْٗٛا قلات َتعاق ٚ ،١ظعِ اْ٘ ٜ ٫كاٍ ٫ :تدص قاح ّا
٪ٜشٜو أحب َلاضقتهِ.
ٚيهٓ٘ قٝاؽ َع ايلالاضم يًت الا ٜٔؼي قالٝغ ١اـطالاب ٚحكال ٍٛاٱيتلالات
ٚاٱْتكاٍ ؼي اغي ثٌ ايص ٟشنط ،ٙأَا ؼي اٯ ١ٜايهطضي ١فكس جا٤ت اؾٌُ يًتعًٌٝ
ٚإضازٚ ٘ٝ ٓ ٠ؼصٜط يًُػًُريٛ ٚ ،نٝس ايٓٗ.ٞ
 َٔ َِٗٓٚضزّ عً ٢ايٛاحس ٟظٛاظ عسز ايكل ١خلغري عاطف نُا ٜتعسز

اـرب َ٘ٓٚ ،قٛي٘ عالازي راٌوسَّحَُّْٓ * ٍََّْوَُ اٌْمُوسْآَْ * قٍََوكَ اإلِٔعَوبَْ*ٍَََّّْووُ
اٌْجََْبَْد(.)1

ٚيهٓ٘ أٜهاّ َٔ ايكٝاؽ َع ايلاضم يًت ا ٜٔخلري ا٭َطٚ ،ٜٔقاٍ اخلٔ ٖؿاّ:
ٚحكٌ يٲَاّ فدط ايس ٜٔؼي لػري ٖص ٙاٯ ١ٜغٗ ،ٛفاْ٘ غنيٍَ :ا اؿهُ ١ؼي
كس َٔ" ِٜزْٚهِ" عً" ٢خلطاْٚ "١أجاب خلإ قط ايٓل َٔ" ٖٛ ٞزْٚهالِ" ٫
خلطاْ ١فًصيو قسّ ا٭ِٖٚ ،يٝػت ايت ٠ٚ٬نُا شنط.
ٚقس ٜه ٕٛحكٌ كخٝف َٔ ايٓػارٚ ،ع اض ٠ايطاظ :ٖٞ ٟقاٍ غ:ٜ٘ٛ ٝ
أِْٗ ٜكسَ ٕٛا٭ِٖ ٚايص ِٖ ٟخلؿنيْ٘ أعين ٖٓٗٚا يٝؼ اغيككٛز إؽاش اي طاْ١
إصيا اغيككٛز إٔ ٜتدص َِٓٗ خلطاْ ١فهإ قٛي٘ ٫ :تدصٚا خلطاْ ١أق ٣ٛؼي إفاز٠

اغيككٛز(.)2

ٚا ٫فإ ايطاظ ٟشنط ؼي ايػطط ايصٖ ٞ ًٜ ٟص ٙايع اض :٠ق "َٔ" ٌٝظا٥س،٠

ٚق" ٌٝيًت ٝري"  ٫تدصٚا خلطاْ َٔ ١ز ٕٚأٌٖ ًَتهِ(.)3

( )1غٛض ٠ايطظئ .4-1
(َ )2لا ذ ايغٝب .198/8
(َ )3لا ذ ايغٝب .198/8
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 ٚلٝس ( َٔ ) أٜهاّ ايت عٝضٚ ،اٱؾاض ٠إزي عسز أٌٖ اغيًالٌ ا٭خالط،٣
ٚإ ايت ا ٜٔخلٗٓٝا ٚقطب أٌٖ ايهتاب َٔ اغيػًُري غكٛم ايتٓع ٫ ٌٜضيٓالع
َٔ عُ ّٛاٱجتٓاب ؼي خلاب اي طاْ.١

يف سُلق اَِلث

ؼي ْعِ اٯٜاتٚ ،قًٖ ١ص ٙاٯَ ١ٜع اٯٜات ايكطآْ ١ٝاجملاٚض ٠ططفإ:

ايططف ا٭ :ٍٚقًٖ ١ص ٙاٯَ ١ٜع اٯٜات ايػاخلك ١ااٚ ،فٚ ٘ٝج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚجا٤ت آ ١ٜروُنْوزُُْ قَْْوسَ أَُِّوخٍد (ٚ ، )1أٝكال ١واٜٚال ١أاخلتال٪ ١نالس اغيٓعيال١
ايطفٝع ١اييت ٜٓلطز خلٗا اغيػًُ ٕٛخلري ا٭َِ  ٚاغيًٌ اغيدتًل ١إش ٚقلت اغيػًُري
غُؼ قلات نطضي:ٖٞ ١
ا٭َ :ٍٚسح اغيػًُري خلنيحػٔ َسح ٚأٓاٛ ٤قف خل٘ أَالَ ١الٔ ا٭َالِ َالٔ
ا٭ٚيري ٚاٯخط ٖٞٚ ٜٔأِْٗ خري ا٭َِ.
ايثاْ :ٞخطٚج اغيػًُري إزي ايٓاؽ طيٝعاّ َٔٚ ،اٯٜات إ اٯ ١ٜمل كٌ
(نٓتِ خري أَ ١أضغًت يًٓاؽ) أ( ٚخلعثت يًٓا ؽ) خلٌ قايالت أخطجالت ٚفٝال٘
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخلٝإ ضفعٚ ١عًَ ٛط ال ١ايٓ الٚ ،٠ٛإ ا٭ْ ٝالاٖ ٤الِ ايالص ٜٔخلعثالٛا إزي
ا٭َِ.
ايثاْ :ٞإغتك ٍ٬اغيػًُري خلًلغ (اـطٚج).
ايثايث ٜ :عث ايٓيب عً ٢م ٛايكه ١ٝايؿدكٜٚ ،١ٝك ّٛخلايت ًٝغ ؼي أَت٘،
ٚحُٓٝا ٜٓتكالٌ إزي ايطفٝالل ا٭عًال ٢كال ٢غالٓت٘ ٚآأالا ض ٙاؿُٝالس ٠خلالري أقالخاخل٘
ٚأ اع٘ ،أَا اغيػًُ ٕٛفاِْٗ َػتُط ٕٚؼي اـطٚج إزي ايٓاؽ يٝؼ ـطٚجِٗ
إْكطاطٚ ،ف ٘ٝله ٌٝيًالٓيب قُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ عًال ٢ا٭ْ ٝالا٤
اٯخطٚ َٔ ٜٔج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخلكا ٤غٓ ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايكٛيٝالٚ ١ايلعًٝال١
ٚايتكطٜطٚ ١ٜاي تس ١ٜٝٓٚح ١ٝغه ١طط.١ٜ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ.110
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ايثاْ :ٞقٝاّ اغيػًُري خلتعاٖس ايػالٓ ١ايٓ ٜٛالَ ،١الع إزضانٗالِ ؿالاجتِٗ االا
خلاعت اضٖا خلٝاْاّ يًكطإٓٚ ،اغيكسض ايثاْ ٞيًتؿطٜع.
ايثايث :زع ٠ٛايٓاؽ إزي اٱغ ّ٬خلٛاغط ١ايػٓ ١ايٓ  ١ٜٛايؿطٜل.١
ايطاخلع :يٝؼ َٔ أَ ١أخطجت إزي ايٓاؽ االا ٚظالا٥ف عكا٥سٜالٚ ١ع ازٜال١
َثٌ اغيػًُري.
اـاَؼ :يٝؼ يًٓاؽ حجب نيأري اغيػًُري عً ٕ٫ ،ِٗٝاهلل عع ٚجٌ ٖٛ
ايص ٟأخطج اغيػًُري ؾُٝع ايٓاؽ خلس٫ي ١ا٭يف ٚاي ّ٬ؼي ايٓاؽ ،اييت لٝس
اؾٓؼ ٚاٱغتغطام ايٓٛع.ٞ
ايػازؽ :ايػٓ ١ايٓ  ١ٜٛغ٬ح خلٝس اغيػًُري ؼي خطٚجِٗ إزي ايٓاؽ ،فِٗ
قتاج ٕٛااٜ ٫ ٚ ،ػتطٝع ٕٛاٱغتغٓا ٤عٓٗاَ ،ثًُا أِْٗ قتاج ٕٛيهالٌ آٜال١
َٔ آٜات ايكطإٓ.
ايػاخلع :جٗاز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؼي زعال ٠ٛايكالخاخل١
ٚايتاخلعري  َٔٚخلعسِٖ يٲغٚ ،ّ٬قٝاَ٘ خلاق٬ح خري أَ ١يتٛيٚ ٞظٝل ١إَاَ١
ا٭َِ سيا أْعِ اهلل ععٚجٌ خل٘ َٔ ايٛحٚ ٞايتٓعٚ ٌٜاغيسز اغيًه.ٞ ٛ
ايثأَ :عكُ ١خري أَ َٔ ١اـ اٍ ايصٜ ٟني  َٔ ٞاي طاْ ١غري اغيػًُ.١
ايتاغعٓ :ع ٜ٘اغيػًُري َٔ ايلػاز ٚايصٜ ٟني  ٞخلٛاغط ١اي طاْ.١
ايعاؾط :لهٌ اهلل ععٚجٌ خلاخ اض خري أَ ١عالٔ ا٭نالطاض اياليت ٜػال ٗا
إؽاش ٚيٝج َٔ ١غريِٖ ػئ ٜطٜس اِ اغيؿكٚ ١ايعٓا.٤
اؿاز ٟعؿط :إعاْ ١خري أَ ١خلٛقف َا هُط ٙقسٚض اٯخط ٜٔػيالٔ قالس
 ِٜٗاغيػًُ ٕٛخلإؽاشِٖ ٚيٝجٚ ١خلطاْ.١
ايثاْ ٞعؿطْ :عُ ١اهلل ععٚجٌ عً ٢اغيػًُري خل ٝإ اٯٜات اِٛ ٚ ،نٝذ
ا٭حهاّ ؼي َٛنٛط اي طاْٚ ١أؾدام اـاقٚ ١قلات ا٭ؾالدام ٚأٖالٌ
ايه٬ي ١ايص ٜٔجيب إ حيصض اغيػًُ َٔ ٕٛإؽاشِٖ ٚيٝجٚ ١خاق.١
ايثايث :قٝاّ اغيػًُري خلا٭َط خلاغيعطٚفَٚ ،ا ٖ ٛحػٔ ؾالطعاّ ٚفٝال٘ خلٝالإ
غيٛنٛط خطٚجِٗ يًٓاؽٚ ،اْ٘ ضظي ١يًٓاؽٚ ،خلالاب يٓٝالٌ اغيػالًُري ا٭جالط
ٚايثٛاب  ٫ٚػتك ِٝأَالٛض اؿٝالا ٠إ ٫خلالا٭َط خلالاغيعطٚفً ،الو ايٛظٝلال ١اياليت
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ٜٗٓض خلاع اٗ٥ا اغيػًُ.ٕٛ
ايطاخلعٛ :ي ٞاغيػً ُري غيػٚ٪ي ١ٝايعجط ٚاغيٓالع عالٔ ايلالٛاحـ ٚايػال٦ٝات
عً ٢مَ ٛػتسٚ ِٜإزي  ّٜٛايكٝاَٚ ،١حيتٌُ ْٗ ٞاغيػًُري يًٓاؽ عٔ اغيٓهالط
ٚجٗري:
ا٭ :ٍٚاغيٓهط َٔ عامل اَ٫هإٜ٫ٚ ،ؿ ط ؼي ايٓٗ ٞعٓ٘ ٚقٛع٘ ٚاقعاّ،خلٌ
ٜني  ٞايٓٗ ٞيًٛقاٚ ١ٜاٱح اظ َٓ٘.
ايثاْٚ :ٞقٛط اغيٓهالط فعالً ٚ ،ّ٬ال ؼ أفالطاز أ ٚطياعال ١أ ٚأَال ١خلال٘ ،فٝهالٕٛ
ايٓٗ ٞعٓ٘ حاجٜ ١ك ّٛاغيػًُ ٕٛخلٗاٚ ،حيتٌُ ٖصا ايٛج٘ ٚجٖٛاّ:
ا٭ٜ :ٍٚني  ٞايٓٗ ٞحاغيا ٜكسض ايلعٌ اغيٓهط.
ايثاْ٫ :ٞحيكٌ ايٓٗٚ ٞجٛخلاّ ا ٚاغتخ اخلاّ إ ٫خلعس طال ٍٛايتًال ؼ خلالاغيٓهط
ٚقريٚض ٘ عازٚ ٠فعَ ّ٬تك.ّ٬
ايثايث :حكط ايٓٗ ٞعاٍ ايتجاٖط خلاغيٓهط ٚاٱقطاض عًٚ ،٘ٝعسّ اٱقطاض
خلك خ٘ ،نُا ي ٛضأ ٣اٱْػإ ايعًِ اَطاّ حػٓاّ عٔ جٌٗ ٚغٛا ،١ٜا ٚاْ٘ ٜعترب
ايػطق ١ؾ٦ٝاّ غري ق ٝذ ،أٜ ٚك ٍٛإخلاحال ١ايطخلالا ٚايلا٥الس ٠ايكطنال،١ٝنُا ٚضز ؼي

ايتٓع ٌٜرإََِّّٔب اٌْجَْْعُ ِِثًُْ اٌسِّثَبد (ٚ ، )1قس حطّ اهلل ععٚجٌ ايطخلاٚ ،حث عً ٢اي ٝع
ايؿطاٚ ٤ايتجاض.٠
ٚنٌ ٖص ٙايٛجَ َٔ ٙٛكازٜل ايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط يصا جا٤ت اٯَ ١ٜطًك١
غري َكٝس ٠خللعٌ ككٛم َٔ أفعاٍ اغيٓهالطٖٚ ،الصا اٱطال٬م َالٔ َكالازٜل
له ٌٝاغيػًُري ٚن ِْٗٛخري أَ َٔ ١ا٭ٚيري ٚاٯخط ٜٔ٭ٕ أَطِٖ خلاغيعطٚف
 ِْٗٝٗٚعٔ اغيٓهط مل ٜٓخكط سيٛنٛط أ ٚظَإ ز ٕٚآخط ٚ ،سع ِٖٛاٯ ١ٜإزي
ايتٛج٘ إزي ايٓاؽ طيٝعاّ ؼي ا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط.
اـاَؼ :إضيإ اغيػًُري خلاهلل عع ٚجٌٚ ،اٱقطاض خلايع ٛز ١ٜيال٘ غال خاْ٘،
ٚعسّ إؽاشِٖ ؾطٜهاّ ي٘ ،ؼي آ ١ٜال ري يًٓالاؽ طيٝعالاّ يالع ّٚإقت الاؽ َلالاِٖٝ
اٱضيإ َٔ اغيػً ُريٚ ،ايتعًِ َِٓٗٚ ،اٱقتسا ٤خلِٗ ٚإ اعِٗ ؼي غٓٔ اٱضيإ.

( )1غٛض ٠اي كط.275 ٠
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ٚاؾُٝع خلري اٯ ١ٜقٌ اي خث ٚآ ١ٜروُنْزُُْ قَْْسَ أَُِّخٍد خلًخاظ ايٛج ٙٛاـُػ١
اييت تهُٓٗا َٔ جٗات:
ا٭ٚزي :اَا خلايٓػ  ١يًٛج٘ ا ٍٚ٫فلَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ٚزي ٫ :تدص خري أَ ١خلطاْ ١ػئ ِٖ زْٗٚا ؼي ايط .١
ايثاْ :١ٝتًك ٢خري أَ ١ايتنيزٜالب ٚاٱضؾالاز ٚايتعًالَ ِٝالٔ ايػالُا ،٤فتالني ٞ
ٖص ٙاٯ ١ٜيتدربِٖ عٔ يع ّٚإجتٓالاب إعتُالاز غالري اغيػالًُري خاقالٚ ١خلطاْال١
اِ.
ايثايثٜ :١كالًذ اهلل عالع ٚجالٌ اغيػالًُري غيط ال ١خالري أَال ١خلالإ ٜٗالس ِٜٗإزي
خاقتِٗ ٚظيً ١أغطاضَِٖٚ ،ا ٜتكل ٕٛخل٘ َٔ اـكا٥ل ٚايؿطا٥ط.
ايطاخلع :١خلعث ايٝنيؽ ٚايكٓٛط ؼي ْلٛؽ غري اغيػًُري َٔ اؿكال ٍٛعًال٢
َط  ١اـاقٚ ١اي طاْ ١اِ.
اـاَػ :١ؿطٜف ٚإنالطاّ اغيػالًُري سيدالاط تِٗ ؼي أٖ ٍٚالص ٙاٯٜال ١خلًلالغ

ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُاد.

ايػازغالال :١ايعٓاٜالال ١اٱاٝالال ١خلاغيػالالًُري خلالالإ ٜالالصنط اهلل َٛنالالٛط خلطالالاْتِٗ
ٚخاق تِٗ ؼي ايكطإٜٓٚ ،تلهٌ خلإضؾازِٖ إزي َا ٜكالًذ ؾالنيِْٗ غكالٛم
اي طاْٚ ١اـاق.١
ايػالالالاخلعَٓ :١الالالع أعالالالسا ٤اغيػالالالًُري َالالالٔ ايٓلالالالاش إزي قًالالالٛخلِٗٚ ،اٱؾال ال اى
خلكطاضا ِٗٛ ٚ ،ج ٘ٝأَٛضِٖ خلاغيؿٛضٚ ٠اي طاْٚ ١ايٛيٝج.١
ايثآَالالَ :١الالٔ خكالالا٥ل خالالري أَالال ١اْٗالالا ََٓ٪الال ١خلالالاهلل عالالازي إضياْ الاّ قه الاّ،
ٜ٫ػالالتط ٝع ايهلالالاض ٚاغيٓالالافك ٕٛايتالالنيأري عًالال ِٗٝا ٚإزخالالاٍ ايؿالالو ٚايطٜالالب إزي
ْلٛغِٗ.
ايتاغع :١يٝؼ َٔ خلطظخٚٚ ١ٝغط خلري اٱضيإ ٚخلري ايهلط ٚاؾخٛز ،فنيَا
إ ٜه ٕٛاٱْػإ ََٓ٪اّٚ ،إ ٫فٜ ٬ػتطٝع إ ٜهٚ ٕٛيٝجٚ ١خلطاْ ١يًَُٓ٪ري.

ٖٓٚاى َػا ٌ٥إناف ١ٝتعًل خلايكً ١خلري ٖص ٙاٯٜالٚ ١آٜال ١روُنْوزُُْ قَْْوسَ أَُِّوخٍد

خلًخاظ اغيهاَري اٯخط ٣يٰٜتري:
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ا٭ٚزيَ :ع إ اغيػًُري خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ فُٔ ايٓالاؽ َالٔ ٜعٗالط
اي غها ٤اِٜٚ ،هُط اِ اؿػس ٜٚطٜس خلِٗ ايػ.٤ٛ
ايثاْٝالال :١زعالال ٠ٛخالالري أَالال ١يًجٗالالاز ؼي غ ال  ٌٝاهلل خلكالالٝغ ايالالسفاط عالالٔ خلٝهالال١
اٱغٚ ،ّ٬زفع أغ اب ايهطض اييت طز َٔ غري اغيػًُري.
ايثايث :١إغتغٓاٚ ٤نلا ١ٜاغيػًُري عٔ إؽاش ٚيٝج َٔ ١غريِٖ ػئ ٖ ٛأزْ٢
َِٓٗ.
ايطاخلع :١زع ٠ٛاغيػًُري إزي ايتؿاٚض خلٚ ،ِٗٓٝعسّ ايًج ٤ٛإزي غريٖالِ ؼي
اغيؿٛضٚ ،٠خلث ا٭غطاض.
اـاَػ َٔ :١خكا٥ل خري أَ ١ايطجٛط إزي ايكطإٓ ؼي أَٛضِٖ ٚأعُااِ
نًٗاَٗٓ ٚ ،ا إ كاف َٔ ٜتدص ْ٘ٚخاقٚٚ ١يٝج ١خلايكسم ٚايك٬ح.
ايػازغ :١سٍ اٯ ١ٜعً ٢اغيػٚ٪يٝات ٚايٛظا٥ف ايعع ١ُٝاييت ٜك ّٛخلٗالا
اغيػًُ ٕٛأٜاّ ايتٓعَٚ ٌٜالا خلعالسٖا إزي ٜال ّٛايكٝاَال ،١ػياٜػالتًعّ إؽالاش خاقال١
ٚخلطاْ ،١فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيًٗسا ٚ ١ٜنيزٜب اغيػًُري.
ايػاخلع :١عسّ إمكاض َه اَري اٯ ١ٜايهطضيٚ ١ايتخصٜط َٔ اي طاْ ١ايػ١٦ٝ
خلنيٚي ٞا٭َط َٔ اغيػًُري ٫ٚ ،ايكخاخلٚ ١أٜاّ ايتٓع ،ٌٜخلٌ إ أحهاَٗا عاَ١
ؿٌُ اغيػًُري إزي  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثآَ :١ايتٓ ٚ ٘ٝايتخصٜط ايٛاضز ؼي اٯٜ ١ٜؿٌُ اغيػًُات خلعطض ٚاحس َع
ايصنٛض َٔ اغيػًُري يعُ ّٛاؿهِٚٚ ،حس ٠ا غيٛنٛط ؼي ٓكٝذ اغيٓالاطٖٚ ،الٛ
َٔ خكا٥ل خري أَ ١خلإ تًكالْ ٢ػالا ٤اغيػالًُري ايتخالصٜط َالٔ ايػالُا ٤فُٝالا
ٜتعًل غكٛقٝا ٗا ٚأغطاضٖا.

ايثاْ :ٞايكً ١خلري ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ ١ٜرٌَْٓ َُّْسًُّوُُْد (ٚ ،)1فٚ ٘ٝج:ٙٛ

ا٭ٜ :ٍٚلٝس اؾُع خلري اٯٜتري ؼصٜط اغيػًُري ػئ ٜػع ٕٛيٲنطاض خلِٗ،
ٚعسّ إؽاشِٖ خاقٚ ١ظيً ١ٱغطاضِٖ.
ايثاْ :ٞطًع اي طاْ ١عً ٢اـكٛقٝات ٚخلعض ا٭غطاضٜ٫ٚ ،كذ جعٌ
َٔ ٜػع ٢يٲنطاض خلو خلطاْٚ ١خاق ،١٭ْ٘ ٜتدص ػيا ٜطًع عً َٔ ٘ٝأغطاضى
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .111
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ٚغٚ ١ًٝقاٚي ١يٲنطاض خلو ٚاٱجٗاظ عًٝو.
ايثايث :إجتُاط ايتخصٜط َع اي ؿاض ،٠فخت ٢ي ٛإؽص اغيػًُ َٔ ٕٛزِْٗٚ
خلطاْ ١فاِْٗ ئ ٜػالتطٝعٛا اٱنالطاض خلاغيػالًُري إ ٫عًال ٢مال ٛا٭شٚ ٣ايهالطض

ايكً ،ٌٝٱط٬م قٛي٘ عازي رٌَْٓ َُّْسًُّوُُْ إ أَذًٍد.

ايطاخلع :خلٝإ ضظيالٚ ١ضأفال ١اهلل عالازي خلاغيػالًُري ،خلتخالصٜطِٖ َالٔ جًالب
اغ اب ا٭ش ٣عً ٢أْلػِٗ خلاؽاش خلطاْ َٔ ١ز ِْٗٚخاقالٚ ،١حالاجتِٗ َعال٘
إزي اٱيتلات زاُ٥اّ إزي نطٚض ٠إجتٓاب َا ٜني  ٞخلػ ٘ ايهطض ٚا٭ش .٣
اـالاَؼ :إْالصاض ايٓالالاؽ َالٔ ايػالع ٞؼي إنالالطاض اغيػالًُري خلالا٫ط٬ط عًالال٢
أغطاضِٖٚ ،ايتعيف إي ِٗٝغيعطف ١ايثغطات اييت عٓسِٖٚ ،قاٚي ١خلالث ايلطقال١
خل.ِٗٓٝ

ايثايث :ايكًٚ ١اؾُع خلري ٖالص ٙاٯٜالٚ ١آٜال ١رثِحَجْوًٍ ِِوْٓ اٌٍَّووِد (ٚ ،)1فٝال٘

ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخلٝإ عسّ أًٖ َٔ ١ٝنطخلت عً ٘ٝايصي ،١٭ٕ ٜه ٕٛخلطاْ ١ـري أَ١
أخطجت يًٓاؽ.
ايثاْ :ٞحث اغيػًُري عً ٢إجتٓاب إختٝاض خاقتِٗ َالٔ ايالص ٜٔغهالب
اهلل عًٚ ِٗٝحًت خلِٗ اغيػهٓ.١
ايثايث :يع ّٚايعٓا ١ٜخلاختٝاض اـاقٚ ١ظيًال ١ا٭غالطاض ػيالٔ ػتُالع عٓالسٙ
ًَه ١اٱضيإ ٚااساٚ ١ٜا٭خ٬م اؿػٓ.١
ايطاخلع :اؿث عً ٢ا٭خال٬م اؿُٝالسَٗٓٚ ،٠الا ايٛغالط ١ٝؼي ا٭َالٛض نُالا ؼي
إختٝاض ايؿجاعٚ ،١اٱخلتعاز عٔ ططؼي اٱفطاط ٚايتلالطٜطٚ ،اؾعخلالطٚ ٠اؾالدي،
 َٔٚنطخلت عً ٘ٝايصيٚ ١اغيػهٜٓ ٫ ١كًذ يًٓكٝخٚ ١اغيؿٛضٜ ٫ٚ ٠ه ٕٛعْٛاّ
ؼي اغيًُات.

اـاَؼ:إغتثٓت آ ١ٜرثِحَجًٍْ ِِْٓ اٌٍَّوِ د فطٜكاّ َٔ أٖالٌ ايهتالاب َالٔ ْالعٍٚ

ايصي ١خلِٗ،فٌٗ ٜؿٌُ ايتخصٜط ايص ٜٔمت إغتثٓا،ِٖ٩اؾٛاب ْعِ ،٭ٕ ايتخصٜط
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .112
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جالالاَ ٤طًكاّٚ،إ٫غالالتثٓا ٤جالالا ٤عًالال ٢مالال ٛاغيٛج الال ١اؾعٝ٥الالٚ ١غكالالٛم ايعٗالالٛز
ٚاغيٛاأٝل،ف ٬قً ١ي٘ سيٛنٛط اـاقٚ ١اي طاَْٚ ١ا ػت ًعَ٘ َٔ ايؿطا٥ط.
ايػازؽ :اٱضيإ ايصٜ ٟتخً ٢خل٘ اغيػًُ ٕٛخلطظر ٚحاجب ز ٕٚإؽاشِٖ
يًصٜ ٜٔهلط ٕٚخلآٜات اهلل خلطاْٚ ١خاق.١

ايطاخلع :ايكًٚ ١اؾُع خلالري ٖالص ٙاٯٜالٚ ١آٜال ١رٌَوْٓ رُِْنِوَِد (ٚ ،)1فٝال٘

َػا:ٌ٥
ا٭ٚزي :يع ّٚإجتٓاب ايهلاض ٚإؽاشِٖ خاقٚ ١خلطاْ.١
ايثاْ :١ٝنيزٜب ا غيػالًُري خلًالع ّٚأخالص اؿا٥طال ١يًالس ٜٔخلإجتٓالاب إغتؿالاض٠
ايهلاضٚ ،إط٬عِٗ عً ٢ا٭غطاض.
ايثايث :١عسّ إَهإ إْتلاط اغيػًُري َٔ أَٛاٍ ايهلاض إشا إؽص ِٖٚخلطاْال١
٭ْٗا إزي ًف.
ايطاخلعْ :١لط ٚ ٠إعطاض اغيػًُري عٔ ايهلاضٚ ،إجتٓاب كايطتِٗ ٭ٕ آ١ٜ

رٌٓ رِينَد ْعتتِٗ خلنيِْٗ أقخاب ايٓاض.

اـاَؼ :اؾُع ٚايكً ١خلري ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػاخلكٚ ،١فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚق ذ فعٌ ايهلاضٚ ،إْلاقِٗ ؼي َ اٖج ايسْٝاٚ ،إْؿغااِ ؼي ايتُتع
خلعٜٓتٗا َٔٚ ،نإ ٖصا ؾنيْ٘ فٜ ٬كًذ إ ٜه ٕٛخلطاْٚ ١خاق ١٭حس ،فُالٔ
خلاب ا٭ٚي ١ٜٛايكطع ١ٝإ ٜتجٓالب اغيػالًُٖٚ ٕٛالِ خالري أَال ١إؽالاش ايهالافطٜٔ
ٚيٝجٚ ١خاق.١
ايثآْٜ :ٞلل ايهلاض أَٛااِ ؼي ايتعس ٟعً ٢اغيػًُري ،يصا جالا٤ت ٖالصٙ
اٯ ١ٜحاج ١عكا٥س ١ٜيًُػًُريٚٚ ،ج٘ َٔ ٚج ٙٛاؿٝطٚ ١اؿصض َٔ ا٭عسا.٤
ايثايثٜٓ :لل أعسا ٤اٱغ ّ٬أَٛااِ ؼي ايهٝس خلاغيػًُري ٚاغيهط خلِٗٚ ،إشا
ناْٛا ٚيٝجٚ ١خاق ١فاْٗ ِ ٜػتطٝع ٕٛايتنيأري خلٗا عً ٢اغيػًُري ٚاٱنطاض خلِٗ.
ايطاخلع٪ :نس اٯ ١ٜايػاخلك ١ظًِ ايهلاض ٭ْلػِٗٚ ،قس حصض اهلل عع ٚجٌ

اغيػًُري َٔ اغي ٌٝإزي ايك ّٛايعاغيري قاٍ غ خاْ٘ ر ًَ َ رَسْوَنٌُا إىل اٌَّرَِّٓ ظٌٍََُّا
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .116

ر  19د

َعامل اٱضيإ ج 75

فَزََّعَّىُُْ اٌنَّبزُد (ٚ ،)1إؽاش اٱْػإ ٚاؾُا عٚ ١يٝج َٔ ١أفطاز َٚطا ب ايطن.ٕٛ
يصا ٜلٝس اؾُع خلري ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػالاخلك ١ايتخالصٜط َالٔ إؽالاش ايهلالاض
ٚيٝج ،١فإ قًت إٕ اٯٜات ايػاخلك ١جا٤ت غكٛم ايهلاض ٖٚص ٙاٯ ١ٜشيٓع
َالٔ إؽالالاش اغيػالًُري خاقالالَ ١الٔ ٖالالِ زْٗٚالِٚ ،ايالالسٖٓ ٕٚالا أعالالِ َالٔ ايهلالالاض
ٚاؾٛاب إ اٯ ١ٜؼصض اغيػًُري َٔ إؽاش ٚيٝجٚ ١خاق َٔ ١غريِٖ ٚػئ ٖٛ
أزْٚ ،َِٗٓ ٢أخلعس ايٓاؽ عٔ اغيػًُري ِٖ ايهلاض  ٚسٍ اٯٜات ايتاي ١ٝعً٢
إضاز ٠ايهلاض َٔ َهاَري ايتخصٜط ايٛاضز ؼي ٖص ٙاٯ.١ٜ
 َٔٚإعجاظ ايكطإٓ ْعِ ٖص ٙاٯ ٚ ،١ٜكسّ اٯٜات اييت صّ ايهلاض عً٢
ٖص ٙاٯ ١ٜاييت تهُٔ نيزٜب ٚإضؾاز اغيػًُري غكٛم اـاقٚ ١ؾالطا٥ط
إختٝاضٖا غٛا ٤عً ٢م ٛايكه ١ٝايؿدك ١ٝا ٚايٓٛعٚ ،١ٝفٛ ٘ٝنٝس يٲح اظ
َٔ ايهلاض ٚاٱَتٓاط عٔ نؿف ا٭غطاض اِ ٭ِْٗ أعسا ٤اغيػًُري.
ٜٚػاِٖ ْعِ ٖص ٙاٯٜات ؼي ططز ايغلًال ١عالٔ اغيػالًُريٜٚ ،السع ِٖٛإزي
عالسّ ايتٗالا ٕٚؼي يالالع ّٚإجتٓالاب ايهلالاض ٚإ أظٗالالطٚا ايطغ ال ١ؼي ايكالطب َالالٔ
اغيػًُريٚ ،إش ؼصض ٖص ٙاٯ ١ٜاغيػًُري َٔ إؽاش ٚيٝج َٔ ١عُ ّٛايصِٖ ٜٔ
َٔ ز ِْٗٚفُٔ خلاب ا٭ٚي ١ٜٛايكطع ١ٝمش ٍٛاٯ ١ٜيًهلاض ٚايلاغكري ايالصٜٔ
ٜعتس ٕٚعً ٢اغيػًُريٜٚ ،ػع ٕٛؼي اٱنطاض ٚاغيهط خلِٗ.
ٚشنطت اٯٜات ايػاخلكَ ١ا ًٜخل ايهلاض َٔ اـػاض ٠ؼي ايسْٝا ٚاٯخط،٠
ػيا ٜسٍ عً ٢ؽًلِٗ عٔ ايٓكطٚ ٠إخلسا ٤ايٓكٝخ ،١فجالا٤ت ٖالص ٙاٯٜال ١يال ى
ايهلاض ٜٛاجٗ ٕٛاـػاض ٠سيلطزِٖٜ ٫ٚ ،تخٌُ اغيػًُ ٕٛأع ا٤ٶ إنافَٗٓ ١ٝا،
 ٕ٫اـاقٓ ٫ ١لع ؼي قطخلٗا ٖٞٚ ،ؼتاج إزي ايع ٕٛأحٝاْاّ يصا فإ ايتخصٜط
ايٛاضز يً ُػًُري غكٛم ايهلاض َطنب َٚتعسز.
ايططف ايثاْ : ٞايكًٚ ١اؾُع خلري ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايتاي ٖٛٚ ،١ٝعًال٢
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايكً ١خلري ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتايٚ ،١ٝفٚ ٘ٝج :ٙٛجا٤ت ٖص ٙاٯ١ٜ
خلايتخصٜط َٔ إؽاش ايهلاض ٚايلاغكري خاقٚٚ ١يٝجٚ ،١خلٓٝت خلعض ا٭َاضات
( )1غٛضٖٛ ٠ز .113
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ايساي ١عً ٢عس ّ أًٖٝتِٗ ٭ٕ ٜه ٕٛخاقٚٚ ١يٝجٚ ،١جا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝؼي
خلٝالالإ أَالالاضات ٚقالاللات أخالالط٪ ٣نالالس ظًالالِ ايهلالالاض ٭ْلػالالِٗٚ ،يالالع ّٚحالالصض
اغيػًُري َٔ ايهلاض َطًكاّ َٔٚ ،إؽاشِٖ خاق.١
ايثالالاْٛ :ٞنٝالالس ايتخالالصٜط ٚخلٝالالإ عَ٬الال ١ظالالاٖطٚ ،٠فهالالذ قاٚيالال ١ايهلالالاض
ٚايلاغكري خساط اغيػًُري خلإزعا ِٗ٥اٱضي إ عٓس يكا ٤اغيػالًُري نُالا ؼي قٛيال٘
عازي ؼي اٯ ١ٜايتاي ١ٝر ًَإِذَا ٌَمٌُوُُْ لَبٌٌُا آَِنَّبد.

ايثايث٪ٜ :نس قٛيال٘ عالازي ؼي اٯٜال ١ايتايٝال١ر ىَوبأَْٔزُُْ أًُْ َءِ رُحِجُّؤٌَيُُْ ًَ َ ُّحِجُّؤٌَىُُْد
حاج ١اغيػًُري إزي ايتخصٜط َٔ إؽاش ايهلاض ٚيٝجٚ ١خاق.١
ايطاخلالالعٜ :لٝالالس اؾُالالع خلالالري اٯٜالالتري ؼالالصٜط اغيػالالًُري َالالٔ حالال ِٗ يًهلالالاض
ٚايلاغكري ،خكٛقاّ ٚاْ٘ مل ٜكاخلٌ َٔ ايطالطف اٯخالط سيثًال٘ ،خلالٌ خلالايعهؼ
ٜكاخلٌ خلايهس أ ٟخلايعساٚ ٠ٚاؿػس.
اـاَؼٜٓ :ل ٞاؾُع خلري اٯٜتري إحتُاٍ ٚجٛز إغتٓ٦ا ٤أفطاز َٔ ايهلاض
ٚإؽاشِٖ ٚيٝجٚ ١خاق ١يعُ ّٛشّ ايهلاض ا يٛاضز ؼي اٯ ١ٜايتاي.١ٝ
ايػازؽ٪ٜ :نس اؾُع خلالري اٯٜالتري اٱعجالاظ ايكطآْال ٞؼي إعاْال ١اغيػالًُري
يٲَتثاٍ ٭حهاّ اٯٜات ايكطآْٚ ،١ٝسيا ٜلٝس ْلعِٗ ٚق٬ح أَٛضِٖ.
ايػاخلع :شنالطت ٖالص ٙاٯٜال ١ظٗالٛض اي غهالاَ ٤الٔ أفالٛا ٙايهلالاض ٚايلاغالكري

ٚاغيٓافكري ،اَا اٯ ١ٜايتاي ١ٝفاْٗا قايت رإِذَا ٌَمٌُوُُْ لَبٌٌُا آَِنَّبد ٚيالٝؼ َالٔ عالاضض
خلُٗٓٝاٚ ،ف ٘ٝؾاٖس عً ٢حاٍ ايٓلام اييت ٜه ٕٛعًٗٝا ايص ٜٔؼصض اٯ ١ٜايهطضي١
اغيػًُري َٔ إؽاشِٖ خلطاْ ١نُا ؼي قٛي٘ عازي ر ًٌَزَعْسِفَنَّيُُْ فِِ ٌَحِْٓ اٌْمٌَْيِد.

ايثأَ :أأالط ايت الا ٜٔؼي ا٫ضيالإ خلايهتالب ايػالُا ١ٜٚاغيٓعيالٚ ،١شنالطت اٯٜال١
ايتايٝالال ١إضيالالإ اغيػالالًُري خلايهتالالابٚ ،مل الالصنط حالالاٍ غريٖالالِ غكالالٛم اٱضيالالإ
خلايهتاب.

ٚف ٘ٝإعجاظ ٪ٜنس عُ ّٛقٛي٘ عازي رِِْٓ ًُِٔىُوُْ د ايٛاضز ؼي ٖص ٙاٯ١ٜ

ٚاْ٘ ٜؿٌُ ايصَٓ٪ٜ ٜٔال ٕٛخلؿالطط َالٔ ايهتالب ايػالُا ١ٜٚز ٕٚايؿالطط اٯخالط
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ر ًَإِذَا لًَِْ ٌَيُُْ آِِنٌُا ثَِّب أَٔصَيَ اٌٍَّوُ لَبٌٌُا ُٔؤُِِْٓ ثَِّب أُٔصِيَ ٍََْْْنَب ًَّىْفُسًَُْد (.)1

ايتاغالالع :أختتُالالت اٯٜالال ١ايػالالاخلك ١خلكٛيالال٘ عالالازي رلُ وًْ ٌُِرُووٌا ثَِِوْْ ِىُُْد ٖٚالالصا
اـطابٚ ،إٕ نإ َٛجٗاّ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إ ٫أْ٘ عاّ
ٜؿٌُ اغيػًُري طيٝعاّ ٖٛٚ ،أؾ س ؼي َٛنٛع٘ َٔ ايتخصٜط َٔ إؽاشِٖ خلطاْ١
غيا فٛ َٔ ٘ٝج ٘ٝايًٚ ّٛايصّ يًهلاض ٚايلاغكري.

ايثاْ :ٞايكً ١خلري ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ ١ٜرإِْْ رَّْعَعْىُُْد(ٚ ،)2فٚ ٘ٝج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚجالالا٤ت آٜالال ١إ شيػػالالهِٗ خل ٝالالإ إنالالاؼي عالالٔ عالالسّ أًٖٝالال ١ايهلالالاض
ٚاغيٓافكري ٭ٕ ٜهْٛٛا خلطاْٚٚ ١يٝج ١يًُػًُري َٔ جٗتري:
ا٭ٚزي :إقاخل ١ايهلاض ٚاغيٓافكري خلاؿعٕ عٓس حكْ ٍٛعُ ١عٓس اغيػًُري،
 َٔٚؾطا٥ط اـاقٚ ١اي طاْ ١اْال٘ ْاقالذ أَالري ٚ ،تغؿالا ٙايغ طال ١إشا أقالاب
قاح ٘ اـري.
ايثاْ :١ٝحعٕ ايهلاض ٚاغيٓافكري عٓسَا كٝب اغيػًُري غٚ ١٦ٝأش ،٣ػيا ٜسٍ
عً ٢عسّ أًٖٝتِٗ ٱؽاشِٖ خلطاْ.١
ايثاْ :ٞظٜاز ٠إضيإ اغيػًُري غيا ٜلٝس ٙاؾُع خلري اٯٜتري َٔ ا٭َٛض :ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚعًِ اهلل عازي سيا ؼي قالسٚض ايهلالاض ٚاغيٓالافكري َالٔ ايغالٝغ ٚايغالٌ
ٚاؿػس.
ايثاْْ :ٞع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل ،غيا فٝال٘ َالٔ ا٭غالطاض اياليت ٫حيالٝط خلٗالا
عًُاّ إ ٖٛ ٫غ خاْ٘.
ايثايث :خلٝإ عس ّ أًٖ ١ٝايهلاض ٱؽاشِٖ خاقٚ ١خلطاْ ١حت ٢ؼي اغيػتك ٌ
جملٖ ٧ص ٙاٯَٚ ١ٜا فٗٝا َٔ خلٝإ عسّ أًٖٝتِٗ ٭ٕ ٜهْٛٛا خاق ١يًُػًُري،

خلكٝغ ١ايلعٌ اغيهاضط رإِْْ رَّْعَعْىُُْ حَعَنَخٌ رَعُؤْىُُْد.

ايطاخلع :خلؿاض ٠اغيػًُري خلإ نٝس ايهلاض ٚايلاغكري ئ ٜهطِٖ.
ايثايالالث :زعالال ٠ٛا غيػالالًُري ؼي اٯٜالال ١ايتايٝالال ١يًكالالربَٚ ،الالٔ ٚجالال ٙٛايكالالرب
( )1غٛض ٠اي كط.91 ٠
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اٱغتغٓا ٤عٔ إؽاش ايص َٔ ٜٔز ِْٗٚخاقالٚٚ ١يٝجالٚ ،١إٕ أظٗالطٚا اٱضيالإ
عٓس يكا ِٗ٥اغيػًُري.

ايطاخلع :تهُٔ خاشي ١اٯ ١ٜايتاي ١ٝر إَِّْ اٌٍَّوَ ثَِّوب َّعٍَُّْوٌَْ ُِحِوْ ٌد إْالصاض

ايهلالالاض ٚايلاغالالكري ايالالصٜ ٜٔتُٓالال ٕٛإزخالالاٍ اغيؿال ك ١عًالالٝهِٜٚ ،طٜالالس ٕٚا٭ش٣
ٚايعٓا ٤يهِ ي ٝري اؾُع خلري اٯٜتري َػنيي ١ن ٖٞٚ ١َٝ٬إٔ ايهلاض ٚاغيٓافكري
٪ٜمثٚ ٕٛإٕ مل ٜتدصِٖ اغيػًُ ٕٛخلطاْٚٚ ١يٝج.١

ايثايث :ايكً ١خلري ٖص ٙاٯٚ ،١ٜآ ١ٜرًَإِذْ غَدًَْدَد ٚفٚ ٘ٝج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚتهُٔ آ ١ٜرًَإِذْ غَدًَْدَد اٱخ اض عٔ إغتعس از اغيػالًُري يًكتالاٍ،
ٚقٝالالاّ ايالالٓيب قُالالس قالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚآيالال٘ ٚغالالًِ خلتعالالٝري َٛانالالع ا٭فالالطاز
ٚاؾُاعات نُكسَ ١يسخ ٍٛاغيعطن ،١ا٭َط ايصٜ ٟػتًعّ ايػالطٚ ١ٜايهتُالإ
ٚاٱحال اظ ٚعالالسّ إطالال٬ط ايعالالس ٚعًالال ٢خطالالط  ٚالالسخلري اغيػالالًُري ٚايالالصٜ ٟالالسٍ
خلايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝعًال ٢إجتٓالاب اؽالاش َالٔ ٜهالُط ايعالسا ٤يًُػالًُري خلطاْال١
ٚٚيٝج ،١ٱْ٘ ٜ ٫تٛضط عٔ إفؿا ٤أغطاض اغيػًُري ٚ ،عطنِٗ يًهطض ايلازح.
ايثاْ :ٞيكس جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخلايتخصٜط َٔ ايصٜ ٜٔطٜس ٕٚاغيؿالكٚ ١ايعٓالا٤
يًُػًُريٚٚ ،قٛط ايكتاٍ أؾس ٚانثالط اؿالا٫ت اياليت تعالطض فٗٝالا اؾُاعال١
ٚايلطقٚ ١ا٭َال ١يًُؿالكٚ ١ايعٓالت إشا ط نالت ايتالسخلري ،أ ٚإْهؿاللت أغالطاضٖا
ٚخلاْت خسعتٗا ق ٌ أٚاْٗالا ،فٝهال ٕٛإجتٓالاب إؽالاش غالري اغيػالًُري ٚيٝجال ١ؼي
غاعات ايكتاٍ ٚاغيٛاجٗ ١حاجٚ ١نطٚض.٠
ايثايث :ايصٜ ٜٔعه ٕٛأططاف ا٭قاخلع َٔ ايغٝط ٚاؿٓل عً ٢اغيػًُري
ٜ٫طٜس ٕٚاِ أ ٟيًُػًُري ايٓكط ٚايغً ال ،١فٝعٗالط غالٝعِٗ ٚحالٓكِٗ ،عٓالس
َكسَات ايكتاٍ ٚغاح ١اغيعطن ،١فٝهؿل ٕٛأغطاض اغيػالًُريٜٓٚ ،كالخ ٕٛسيالا
ٜٓ٫لع اغيػًُري ،خاقٚ ١إ ا٭َٛض تساخٌ غاع ١اغيعطنالٚ ،١حيتالاج ايكا٥الس
ٚأعٛاْ٘ إزي إؽاش قطاضات غطٜع ٚ ،١كسٜط اغي ازض َٚ ٠اغت ١ايعس ٚأ ٚايتٌُٗ
ٚاي ٜث ٚإغتعُاٍ اـسعٚ ١اغيهطٚ ،إشا ناْت ايٛيٝج  ١غري قاؿ ٫ٚ ،١طٜس
ايٓكٝخ ،١فاْٗا هط اغيػًُري عٔ قكس أ َٔ ٚغري قكس.
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ايطاخلع َٔ :ؾطا٥ط ايكتاٍ طاع ١اؾٓسٚ ،إْكٝازِٖ يٮٚاَطٚ ،جا٤ت آٜال١

رًَإِذْ غَدًَْدَ د يت ري َالا ٜتخًال ٢خلال٘ اغيػالًَُ ٕٛالٔ َطا الب ايهُالاٍ ؼي اٱْكٝالاز
٭ٚاَط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ ٚاٱ َتثالاٍ ؼي عالٝري اغيٛانالع
يًُٛاجَٗ ١ع ا٭عسا ٤غٛا ٤ؼي َعطن ١خلسض أ ٚاحس أ ٚاـٓسمٚ ،يهٔ ايٛيٝج١
اييت  ٫طٜس اـري ٚايٓكط ٚايغً ال ١يًُػالًُري عُالٌ عًال ٢خلالث ضٚح ايؿالو
ٚايطٜب خلري قلٛف اغيػًُري.
ٜٚلٝس اؾُالع خلالري اٯٜالتري إقال٬ح اغيػالًُري غيكالسَات ايكتالاٍٚ ،زخالٍٛ
اغيعالالاضىٚ ،ؼ كٝالالل ٚايغً الال ١ايٓكالالط خلإجتٓالالاب اي طاْالالٚ ١اـاقالال ١ايهالالاضٚ ٠غالالري
ايٓافع.١
ٚشنطت اٯٜات ايػاخلك ١غري اغيػًُري عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚسح أَٚ ١فطٜل َالٔ أٖالٌ ايهتالاب يكٝالاَِٗ خلالصنط اهلل ٗ ٚ٬ ٚالِ
يًتٛضاٚ ٠اٱلٚ ٌٝإضياِْٗ خلاهلل ٚاي ّٛٝاٯخطٚ ،ف ٘ٝؾاٖس عً ٢ايثٓاٚ ٤اغيالسح
يًصٜ ٜٔكط ٕٚخل ايتٛحٝس ٚاي عث ٚايٓؿٛضَ ،ع ايتدكٝل ؼي اـطالاب ايالصٟ
ٜلٝس ايصّ عً ٢ايتدًف عٔ اٱضيإ خلٓ  ٠ٛقُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ

ٚايٛاضز خلكٛي٘ عازي ر ٌَْْعٌُا ظٌََاءً ِِْٓ أَىًِْ اٌْىِزَبةِد(.)1

إ ٫إٔ ٜالالطاز َالالٔ اغيالالسح ايالالص ٜٔزخًالالٛا اٱغالالَ ّ٬الالٔ أٖالالٌ ايهتالالاب ٖٚالالٛ
اغيؿالالٗٛض ٚشنالالط غ ال ب ايٓالالع ٍٚغكٛقالالِٗٚ ،عًالالٖ ٢الالصا ٜؿالالًُِٗ اؿالالصضَٔ
إغت طاِْٗ ؼي ٖص ٙاٯَٚ ١ٜلَٗٗٛا.
ٚشنطت اٯٜات ايص ٜٔنلطٚا ٚجالا٤ت خلالصَِٗ ٚ ،اٱخ الاض عالٔ ؽًالف َالا
عٓسِٖ َٔ ا٭َٛاٍ ٚا٭٫ٚز عٔ ْكط ِٗ ٚإعاْتِٗ ٚٚقاٜتِٗ َٔ عصاب اهلل
عازيٚ ،نٝاط ً ٚف ًو ا٭َٛاٍ ٜٚهَ ٕٛا ٜٓلكٚ ٕٛخلا ّ٫عًٚ ِٗٝغ اّ يٓعٍٚ
اي  ٤٬خلِٗ.
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخطاخلاّ يًُػًُري ؼي أجٝااِ اغيتعاق  ١خلعسّ إؽاش خلطاْ١
َٔ ايهلاض ٭ِْٗ ؼي ن٬يٚ ١خػطإ٪ٜٚ ،نس اؾُع خلري ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜالات
( )1اٯ.114 ١ٜ
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ايػاخلك ١عً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚايتخالالصٜط َالالٔ ايهلالالاض ،إش عالالث خػالالاض ِٗ اؿػالالس ؼي ْلٛغالالِٗ
يًُػًُري ،ف ٝعٗط عًَ ٢ؿٛض ِٗ ٚقٛاِ ٚايطُع سيا ؼي أٜس ٟاغيػًُري ٚشيين
ظٚاٍ ايٓعُ ١عِٓٗٚ ،قس أضاز اهلل عازي يًُػًُري زٚاّ ايٓعِ ،فجا٤ت ٖصٙ
اٯ ١ٜيًٛقا َٔ ١ٜأغ اب اؿػس َٚا  ٜؾذ عٓ٘ َٔ ايعًِ ٚايهٝس.
ايثالالاْ :ٞاي ٝالالإ ٚاؿجالال ١ؼي عالالسّ أًٖٝالال ١غالالري اغيػالالًُري غيٓاقالالب اي طاْالال١
ٚاـاق ١يًُػًُريٜٓ ٫ٚ ،خكط ٖصا اي ٝإ خلاؾُع خلري ٖالص ٙاٯٜالٚ ١اٯٜالات
ايػاخلك ١خلٌ ٜؿٌُ اؾُع خلري ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايتاي ١ٝأٜهالاّ ٚجالا ٤ؼي اٯٜال١

ايتاي ١ٝر ًَإِذَا قٌٍََْا ٌَُّْْا ٍََْْْىُُْ أََِبًَِِ ِِْٓ اٌَِْْظِ لًُْ ٌُِرٌُا ثَِِوْْ ِىُُْد( )1ؼي ؼسِ يًهلاض
ٚإخ اض ع ٔ عجعِٖ عٔ اٱنطاض خلاغيػًُريَٚ ،الٔ َكالسَات ٚأغال اب ٖالصا
ايعجع ٚضٚز ٖص ٙاٯ ١ٜخلايتخصٜط ٚايٓٗ ٞعٔ إؽاشِٖ خلطاْٚ ١خاق.١

إعجلس اَِت:

ٖص ٙاٯَ ١ٜسضغ ١عكا٥سٚ ١ٜنٚ ١َٝ٬فٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٚزي :نيغٝؼ قٛاعس ٚغٓٔ ؼي إزاض ٠ؾ ٕٚ٪اؿهِ.
ايثاْ :١ٝخلٝإ َٛنٛع ١ٝاٱغتؿاضٚٚ ،٠جٛز اـاقٚ ١ايٛيٝج.١
ايثايث :١يع ّٚإجتُاط ؾطا٥ط َع ١ٓٝؼي اـاقٚ ١اي طاْ.١
ايطاخلعالال :١زعالال ٠ٛاغيػالالًُري إزي إختٝالالاض اـاقالال ،١سيالالا ٜطنالال ٞاهلل ععٚجالالٌ
٪ٜٚز ٟإزي ْلعِٗ ٚفا٥س ِٗ.
اـاَػ :١ايٛقا َٔ ١ٜايهطض ايصٜ ٟالني َ ٞالٔ اـاقالٚ ١اي طاْال ١اياليت ٜالتِ
إختٝاضٖا َٔ غري اغيػًُري.
ايػازغ :١سٍ اٯ ١ٜعً ٢غؿ ٞضظي ١اهلل عازي يًُػًُري ،عٝث ٓعٍ
اٯٜات َٔ عٓس اهلل غكالٛم ْالٛط َٚاٖٝالٚ ١قال غ ١اـاقالٚ ١ايٛيٝجال ١اياليت
ٜتدصْٗٚا.
ايػاخلع :١إ ؼصٜط اغيػًُري َٔ إض كاَ ٤الٔ ٖالِ أزْال ٢إزي َط ال ١ايٛيٝجال١
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .119
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ٚاـاق ٜ ١ري ععَٓ ِٝعي ١اغيػًُري عٓس اهلل عع ٚجٌٚ ،ايٛظا٥ف ايعكا٥س١ٜ
اييت ٜك َٕٛٛخلٗاٚ ،خ٬فالتِٗ يٮْ ٝالاٖٚ ٤الَ ٛالٔ ايالٓعِ ايػالُا ١ٜٚٱعالسازِٖ

غيكاَات ايتله ،ٌٝقاٍ عازي ر وُنْزُُْ قَْْسَ أَُِّخٍ أُقْسِجَذْ ٌٍِنَّبضِد (.)1

ايثآَ :١خلٝإ نطض اي طاْ ١غري ايكاؿ ،١سيا ٜلٝس لكال٘ اغيػالًُري ؼي أَالٛض
ايسٚ ٜٔايسْٝا.
ايتاغع ٘ٝ ٓ :١ا غيػًُري إزي َعاْ ٞاي غهاٚ ٤ايهطاٖ ١ٝاييت عٗط ؼي فخ٣ٛ
نٚ ّ٬أقالٛاٍ ايهلالاض ٚايلاغالكري ،سيالا ٪ٜنالس عالسّ أًٖٝالتِٗ ٱؽالاشِٖ خلطاْال١
ٚخاق ١يًُػًُري.
ايعاؾط :٠خلٝإ ايٓػ ٚ ١ايكً ١خلري َا ٜكٛي٘ ايهلالاض ايالص٪ٜ ٜٔنالس خلغهالِٗ
ٚعالسا ِٗ ٚيًُػالالًُريٚ ،خلالالري َاؽلٝالال٘ قالسٚضِٖ خلإعت الالاض إٔ َالالا خيلْٛالال٘ َالالٔ
اي غهاٚ ٤ايعسا ٠ٚأؾس.
اؿاز ٟعؿط :فهٌ اهلل عازي عً ٢اغيػًُري خل ٝإ اٯٜات ٚايرباٖري اييت
سٍ عً ٢له ًِٗٝعً ٢ا٭َِ اٯخطٚ ،٣ايعٓا ١ٜاٱا ١ٝاييت تغؿالاِٖ َالع
حث اغيػًُري عً ٢ايتسخلط خلاٯٜات ٚايرباٖري.
 َٔٚإعجاظ اٯ ١ٜأْٗا مل ؿط إزي َٛنالٛط اي طاْال ١عًال ٢مال ٛاٱطيالاٍ،
ٚايهٓا ،١ٜخلٌ جا٤ت قطحيٚ ١حج ١ؼي عٝري اـاقٚ ١ايٛيٝجٚ ،١ايتخصٜط ػئ
ِٖ ز ٕٚاغيػًُري ايصٜ ٜٔطٜس ٕٚايهطض خلِٗ.
 ٚتهُٔ اٯ ١ٜؼس ٟغري اغيػًُري ػئ ؼصض َٔ إؽاشِٖ ٚيٝج ١خلإخ اضٖا
خلإ ايص ٟؽل ٘ٝقسٚضِٖ َٔ اي غهاٚ ٤ايعالسا ٠ٚيًُػالًُري أنثالط ٚأنالرب ػيالا
ٜع ٗط عً ٢أيػٓتِٗ ،ػيا حي ٍٛز ٕٚإعتصاضِٖ عٔ فًتات ايًػإ خلاْ٘ َعاح أٚ
٫
إ غاٜت٘ اٱعاْٚ ١ايٓكذ خلكٝغ ١ايً ّٛأ ٚايتؿسٜس ،فتني ٖ ٞالص ٙاٯٜال ١إخلطالا ّ
َتكسَاّ غيثٌ ٖصا اٱعتصاضٚ ،فهخ ّا غيا ؽلٝال٘ قالسٚضِٖ ٚايالصٜ ٫ ٟعًُال٘ إ٫
اهلل عازي ،ػيا ٜسٍ عً ٢أَٛض:
ا٭ْ :ٍٚع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل.
ايثاْ :ٞقسم ْ  ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايثايث :فهٌ اهلل عع ٚجٌ عًال ٢اغيػالًُري خلإخ الاضِٖ عُالا ؽلٝال٘ قالسٚض
أعسا.ِٗ٥
 ٚهُٓت اٯ ١ٜأَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚايٓٗالٚ ٞايعجالالط عالٔ فعالالٌ ككالٛمٖٚ ،الال ٛإؽالاش خلطاْالالَ ١الٔ غالالري
اغيػًُريٖٚ ،صا ايٓٗ ٞمل ٜٓخكط خلاي ى عً ٢م ٛا يكه ١ٝايؿدك ،١ٝنُا ؼي
إَتٓاط اغيهًف عٔ ؾطب اـُط ٭ْ٘ َػهط َث ،ّ٬خلٌ عًل ايٓٗ ٞؼي اٯ ١ٜخلنيَط
 ِٜٗايلطز ٚاؾُاعٚ ١ا٭َ َٚ ١از ٨اٱغ.ّ٬
يكالالس أضاز اهلل عالالع ٚجالالٌ خلالالايٓٗ ٞايالالٛاضز ؼي اٯٜالال ١حلالالغ َ الالاز ٨اٱغالالّ٬
ٚأجٝاٍ اغيػًُري ٚقٝاْ ١أَٛااِ َٚا ضيًه ٚ ،ٕٛعاٖس ا٭خال ٠ٛاٱغال،١َٝ٬
ٚجصب ايٓاؽ يٲضيإ ،فٝخطم اغيػًُ ٕٛعًال ٢إجتٓالاب ؾالدل َالا خلطاْال١
فٝهٖ ٕٛصا اٱجتٓاب غ اّ يسخٛي٘ اٱغٚ ّ٬إضياْ٘ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚح ٘ ي ًٛغ َط  ١اي طاْٚ ١ايٛيٝج ١يًُػًُري ،٭ٕ اٱغ ّ٬ؾطط
ي ًٛغٗا.
ايثاَْ :ٞؿاضن ١اغيػًُري فُٝا عٓسِٖ َٔ ايٓعِ ٚاـريات.
ايثايث :هاٌَ أحهاّ ايؿطٜع ١اٱغ ٚ ،١َٝ٬هُٓٗا يكٛاْري غس ايصضا٥ع
اييت قس ٜٓلص َٓٗا ايعس.ٚ
ايطاخلع :خلكا ٤اٱغْ ّ٬كٝاّ ٚاغيػًُري ؼي أَٔ ٚغ ّ٬يعسّ إؽاش ٙخلطاْ ،١فًٛ
مت إؽاش ٙخلطاْ ١٭زٖ ٣صا اٱؽاش إزي فتٓٚ ١فػاز ،فتخكالٌ عٓالس ٙايٓلالط٫ٚ ٠
ضي ٌٝيسخ ٍٛاٱغَ ،ّ٬ع اْ٘ غ ب أ ٚجع ٤عً ١ؼي ًو ايلتٓٚ ١ايلػاز.
ايثاْ :ٞخلٝإ َٛنٛط ايٓٗٚ ٞخً َٔ ٙٛايؿو ٚاي.ِٖٛ
ايثايث :عجع ايهلاض عٔ اؾسٍ ٚاغيغايط ١ؼي خلاب اي طاْٚ ١أحهالاّ اٯٜال١

فٗٝا ،٭ْٗا ظاٖطٚٚ ٠انخَ َٔ ٖٛٚ ١كازٜل قٛي٘ عازي ؼي خاشي ١اٯ ١ٜرلَدْ
ثََّْنَّب ٌَىُُْ آَّبدِد.

ايطاخلع :حكط ايٓٗ ٞسيٛنٛط اي طاْ ،١سيا ٜلٝس إعاْ ١اغيػًُري عً ٢اٱَتثاٍ،
ٚعسّ حك ٍٛاـًط ٚاٱضخلاى ف ،٘ٝفجا٤ت اٯ ١ٜناًَ ١ؼي َٛنالٛط "اي طاْال"١
ٚػعٌ ايٓاؽ ف ٘ٝعً ٢قػُري َتهازٚ ،ٜٔمل صنط إ ٫قػُاّ ٚاحساّ  ِٖٚغري
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اغيػًُري ايالصٜ ٫ ٟكالًخ ٕٛغيٓالاظٍ اي طاْال ١خلػال ب غالع ِٗٝاـ ٝالث ؼي إؾالاع١
ايلػاز،يتسٍ اٯ ١ٜؼي َلَٗٗٛا عً ٢إ اغيػًُري َ ًٕٖٛ٪يً طاْٚ ١اـاق.١
اـاَؼ :ايتعً ،ٌٝفًِ ٜالنيتِ ايٓٗ ٞفطزاّ خايٝاّ َٔ ايعًٚ ،١مل  ٜى يًػٓ١
ايٓ ٚ ١ٜٛحسٖا خلٝإ عً ١ايٓٗ ٫ٚ ٞيًعًُالاٚ ،٤ايؿالٛاٖس ايٛاقعٝالٚ ١ا٭نالطاض
اييت ٓجِ عٔ ًو اي طاْ ،١خلٌ جا ٤ايتعً ٌٝؼي ايكطإٓ ٚؼي شات اٯٜالٚ ،١مل
ٜنيتِ ؼي آ ١ٜأخط ٣ػيا ٜكته ٞاؾُع خلٗٓٝا ٚخلري اٯ ١ٜقٌ اي خث ،خلٌ جا٤ت
ْلؼ اٯ ١ٜخلايَٓٗ ٞع خلٝإ عًت٘ ٖٛٚ ،يطف إناؼي خلاغيػًُريٚ ،زعَ ٠ٛتجسز٠
اِ يًعٌُ خلنيحهاّ اٯٚ ،١ٜحطَ ١ايتٗا ٕٚأ ٚايتلطٜط خلٗا.
ايػازؽ :هُٔ اٯ ١ٜغيػا  َٔ ٌ٥عًِ ايغٝبٚ ،نؿف اؿكالا٥ل ٚاٯأالاض
اييت

ب عً ٢طى اغيػًُري خيتاض ٕٚخلطاْتِٗ َٔ غري عً َٔ ِٝاهلل عازي،

ٚفٛ ٘ٝنٝس ؿكٝك ٖٞٚ ١إ اهلل عازي مل خيًل ايٓاؽ  ٜٚنِٗ ٚؾنيِْٗ خلٌ اْ٘
لهٌ خلايعٓا ١ٜخلِٗ ٚ ،عاٖسِٖ خلايٓ ٚ ٠ٛايتٓع.ٌٜ
ايػاخلع :تهُٔ اٯ ١ٜايتخالس ٟخل ًخالاظ ايٛقالا٥ع ٚا٭حالساف ،فالٜ ٬ػالتطٝع
ايهلاض إأ ات خ٬ف َهاَري اٯ ١ٜايهطضي ،١خلٌ إ ايٛاقع ٚايٛجسإ ٜني ٝإ سيا
ٜٛافل َهاَري اٯ ١ٜايهطضي ،١يته ٕٛاٯ ١ٜؾاٖساّ عً ٢اغيٛافك ١خلري عامل ايغٝب
ٚايؿٗازَٚ ٠كساقاّ َتجسزاّ خلإ اهلل عازي ٚحس ٖٛ ٙعامل ايغٝب ٚايؿٗاز.٠

ًميىٓ اْ ٔعِّ ىره آّوخ (آَت انبطلَت) ًمل ّوس ٌفوظ ثَبٔوخ

يف اٌمسآْ إ يف ىره آّخ اٌىسميخ.
اَِت سالح

خلسأت اٯ ١ٜغطاب َٛج٘ إزي اغيػًُري طيٝعاّ شنٛضاّ ٚأْاأاّ يته ٕٛحطظ ّا

واٜٚاّ اِ إزي  ّٜٛايكٝاَٚٚ ،١اق َٔ ١ٝا٭نطاض ٚاـػا٥ط اييت ني  ٞيًلطز
ٚاؾُاعالالٚ ١ا٭َالالَ ١الالٔ غالال ٤ٛاغيؿالالٛضٚ ٠اي طاْالال ١ايػالالٚ ،١٦ٝقالالخٝذ إ يلالالغ
َٛٚنٛط اي طاْ ١مل ٜطز إ ٫ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١إ ٫أْٗا  ٫عين حطَ ١إؽاش
اي طاْ ١يعسّ ٚجٛز آ ١ٜأخط ٣سٍ عً ٢جٛاظ ٙأٚ ٚجٛخل٘ ،أ ٚشنالط قاللات
اي طاْ ١ايكاؿ ٫ٚ ،١كٌ ايٓٛخل ١إزي قاعس ٠ايٓٗ ٞعٔ ايؿٜ ٧سٍ عً ٢ا٭َط
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خله س ٙيعسّ أ ٛت عَُٛا ٗا.
خلٌ إ اٯ ١ٜجا٤ت غكٛم اي طاْ ١اييت َٔ غري اغيػًُري ٚاييت عٌُ
عًالال ٢اٱنالالطاض خلٗالالِٚ ،قالالس جالالا٤ت اٯٜالالات ايكطآْٝالال ١خلاؿالالث عًالال ٢اغيؿالالٛض٠

ٚايتعا ٕٚخلري اغيػًُري ؼي ايرب ٚايك٬ح ،قاٍ عازي ر ًَشَوبًِزْىُُْ فِوِ اَِِْوسِد
ٚاغيطاز َؿاٚض ٠اغيػًُري.

ٚفٝالالالال٘ خل ٝالالالالإ غيلٗالالالال ّٛاٯٜالالالال ١قالالالالٌ اي خالالالالث خلاجتٓالالالالاب َؿالالالالاٚض ٠غالالالالري
اغيػًُريٚ،حاج ١اٱْػإ ٚاؾُاع ١إزي اغيؿاٚض ،٠فالاشا نالإ غالٝس اغيطغالًري

ايص ٟرََِب َّنَِْكُ َْْٓ اٌْيٌٍََ * إِْْ ىُوٌَ إ ًَحْوِي ُّوٌحََد (َ ،)1النيَٛض ّا
َٔ عٓس اهلل سيؿاٚض ٠أقخاخل٘ ،فعً ٢غري َٔ ٙقاز ٠اغيػًُري  ٠٫ٚٚأَالٛضِٖ
إ جيعًٛا َٛنٛع ١ٝيًُؿٛضٜٚ ٠لٝس اؾُع خلري اٯٜتري كٝٝس اغيؿالٛض ٠خلنيٖالٌ
اٱضيالالإ ٚايٓكالالخٚ ١ٝايعكالالٌ ايالالص ٜٔهالالَ ٕٛؿالالٛض ِٗ ْلعالاّ َٚكالالًخٚ ١خالالري ّا
قهاّ.
يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ ـالري أَال ١أخطجالت يًٓالاؽ إ ٫ػعالٌ خاقالتٗا
ٚخلطاْتٗا َٔ غريٖا ،فكس أخطجٗا اهلل اصا ايغري نتاخلٝاّ نإ ا ٚنافطاّ ٚأٓٝالاّ،
فهٝف تدالص ٙخلطاْالٚ ١خاقالٜ ١طًالع عًال ٢أغالطاضٖاٖٚ ،ال ٞػالع ٢يسع ٛال٘
يٲغٚ ،ّ٬ؽؿٚ ٢أٛخل٘ عًٗٝا ٚايٓ َ َٔ ٌٝاز ٨ايؿطٜع ١ايػُخا.٤
 َٔٚإعجاظ اٯ ١ٜؼي اغيكاّ أْٗا أعِ َٔ َٛنالٛعٗا ٜٓ ٫ٚخكالط إْتلالاط
اغيػالالًُري سيػالالنيي ١اي طاْالال ١خلالالٌ ٜؿالالٌُ خلٝالالإ قالاللات أٖالالٌ اغيًالالٌ ا٭خالالط،٣
ٚاؾُاعات ٚايلطم اييت ػع ٢ٱفػاز أَٛض اغيػالًُري ٚ ،طٜالس االِ اغيؿالك١
ايؿسٜس ،٠يٝهال ٕٛاغيػالًُ ٕٛأَال ١تالٛقَ ٢الٔ ايالصٜ ٜٔهالُط ٕٚاالا ايهطاٖٝال١
ٚاي غهاٚ ٤حيػسْٗٚا عًَ ٢ا ضظقٗا اهلل عع ٚجٌ َٔ اغيٓعي ١ايطفٝعٚ ١ايؿنيٕ
خلري ا٭َِ ٚأٌٖ اغيًٌ.
ٚاٯٚ ١ٜاقٝال ١يًُػالًُري أفالطا زاّ ٚطياعالات َالٔ ايالصٜ ٜٔطٜالس ٕٚإفػالاز
أَٛضِٖ ٚاٱنطاض خلِٗٚ ،زع ٠ٛٱؽاش اؿٝطٚ ١اؿصض َِٓٗ ٖٞٚ ،قاحب
( )1غٛض ٠ايٓجِ .4-3
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نط٬ ِٜظّ اغيػًُري ؼي ؾ ِْٗٚ٪ايعكا٥سٚ ١ٜايػٝاغٚ ١ٝاٱجتُاع ٚ ،١ٝهٕٛ
حانط ٠عٓس ايععّ عً ٢ايلعٌ ٚإؽاش ايكطاضات اـاقٚ ١ايعاَٚ ،١ايتنينس َٔ
خًٖٛا َٔ أقاخلع ايهٝس ٚاغيهط ايصٜ ٟني  َٔ ِٗٝغريِٖ.
ٚقس  ٜس ٚغري اغيػًِ خلٗ ١٦ٝايٓاقذ ٚا٭َري ػيا جيعٌ اغيػًُري ضي ًٕٛٝاي٘ٝ
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيًتخصٜط َٓ٘ٚ ،ايسع ٠ٛإزي إغتخهاض َاجيط ٟعً ٢يػاْ٘
َٔ قٝغ ايعساٚ ٠ٚاي غها.٤
 ٚري اٯَ ١ٜطا ب ايٓاؽ ؼي قَ ِٗ ٬ع اغيػًُريٚٚ ،جٖٛاّ َٔ ايعسا٠ٚ
اـل ١ٝاييت  ٫عٗط َعاغيٗا خلايعسٚإ ٚايكتاٍ خلٌ خلايٓلالاش إزي زاخالٌ اجملتُالع
اٱغٚ ،َٞ٬اٱؾ اى ؼي ايطأٛ ٚ ٟج ٘ٝايكالطاض ،خلغٝال ١حكال ٍٛاٱضخلالاى ؼي
قلٛفِٗٚ ،خلعث ايٚ ٖٔٛايهعف خل ،ِٗٓٝفجا٤ت اٯٜال ١يًتخالصٜط َالٔ أٖالٌ
ايعساٚ ٠ٚاي غهالاَٚ ،٤الٔ اغيؿالٛض ٠ايلاغالسَ ٠طًكالاًّ ٚ ،الو آٜال ١اعجاظٜال ١ؼي
ايكطإٓ خلإ ٜني  ٞايتخصٜط َٔ اـام فٝؿٌُ ايعاّ يٛحس ٠اغيٛنٛط ؼي ٓكٝذ
اغيٓاطٜٚ ،ني  ٞخلايتخصٜط َٔ ايعاّ فٝؿٌُ اـام ؾعٝ٥ت٘ َٔ ايعاّ.
 ٚهُٓت اٯْٛ ١ٜط ايتعًٚ ،ٌٝخلٝإ يع ّٚإجتٓاب اغيػالًُري إؽالاش خلطاْال١
َٔ غريِٖ ٚجا ٤ايتعً ٌٝخلكالٝغ ١ايٛقالف ٱعاْال ١أجٝالاٍ اغيػالًُري اغيتعاق ال١
عً ٢ايتكٝس خلنيحهاّ اٯٚ ،١ٜعسّ ايتلطٜط خلٗا.
ننيٕ اٯْ ١ٜاظط ٠إزي ظَإ ايعٛغيٚ ١ايتساخٌ خلري ا٭َالِٚ ،ايتكالاضب خلالري
ايسٚ ٍٚاؿهاضات ،فجا٤ت خلاي ٝإ ٚايتعً ٌٝٱغتساَ ١اؿٝطٚ ١اؿصض عٓس
اغيػًُري ؼي نٌ ا٭حٛاٍ.
اٯ ١ٜع ٕٛيًُػًُري ؼي حاٍ ظٗٛض ْتا٥ج ٪نس قسم َهاَٗٓٝا ،غٛا٤
ؼي حاٍ ايٛقا ١ٜأ ٚايع٬ج ،فكس ٜتدص أفطاز أ ٚطياع َٔ ١اغيػًُري خلطأَْ ١
ز ،ِْٗٚفتعٗط اِ اٯأاض ايػً  ١ٝاصا اٱختٝاض ٚ ،هٚ ٕٛظٝلٖ ١الص ٙاٯٜال١
عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخلعث اؿصض ؼي ْلٛؽ اغيػًُري ايص ٜٔإؽصٚا َٔ ز ِْٗٚخلطاْ.١
ايثاْ :ٞإيتلات اغيػًُري إزي إحتُاٍ ًك ٞايهالطض ٚاغيؿالك ١خلػال ب ًالو
اي طاْ.١
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ايثايث :حٝط ١اغيػًُري َٔ ػً ِٝؾٚ ِْٗٚ٪نؿف نٌ أغطاضِٖ يتًو
اي طاْ ١ي كاَ ٤هاَري ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١حانط ٠ؼي أشٖاِْٗ.
ايطاخلع :إَهإ اٱْاخلٚ ١ايطجٛط ٚايتساضى عٓالس ضٜ٩ال ١اغيكالازٜل ايعًُٝال١
اص ٙاٯ ١ٜحاٍ إؽاش خلطاْ ١ايػ.٤ٛ
اـاَؼ :ػً ٞاٱعجاظ ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١يس ٣عُ ّٛاغيػًُري عٓالس
قٝاّ طياع َِٗٓ ١خلإؽاش ايهلاض ٚيٝجٚ ،١خاقٚ ١حك ٍٛا٭نطاض ٚاٯأاض
ايػً  ١ٝغيثٌ ٖص ٙاـاق.١
ايػازؽ :ػسز عٌُ اغيػًُري خلنيحهاّ ٖص ٙاٯٜال ١٭ْٗالا تهالُٔ اي ٝالإ
ٚايتعًٚ ٌٝفٗٝا يغ ١ايتخصٜط ٚاٱْصاض ٚايتدٜٛف.
ايػاخلع :خلعث اـالٛف ٚايلالعط ؼي ْلالؼ ايهتالاخلٚ ٞايهالافط ايالصٜ ٟتدالصٙ
اغيػًُٚ ٕٛيٝج َٔ ١إظٗاض َا ؼي قسض َٔ ٙاغيهط ٚايهط ٙيًُػًُري ؼي قال ذ
اغيؿٛض ،٠أ ٚنؿالف ا٭غالطاضٚ ،خلالصا هالٖ ٕٛالص ٙاٯٜال ١عْٛال ّا ٚغال٬ح ّا غٝ ٝال ّا
َ٬ظَاّ يًُػًُري َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإح اظ اغيػًُري َٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١ز.ِْٗٚ
ايثاَْ :ٞعطف ١اغيػًُري غيٛنٛع ١ٝإختٝاض اي طاْٚ ١ايكلات اييت جيب إ
تخً ٢خلٗا خلإ تُثٌ خلاٱضيإ ٚايك٬ح ٚايتك.٣ٛ
ايثايثٜ :نيؽ ايهلاض َٔ اٱنطاض خلاغيػًُري خلٛاغط ١اغيؿٛض ٠ايلاغس.٠
ايطاخلع :حكاْ ١اغيػًُري َٔ جٗ ١اـاقٚ ١اي طاْ.١

يفهىو اَِت
ؼي اٯَ ١ٜػا:ٌ٥

ا٭ٚزي  :إختكالالام اٯٜالال ١خلاغيػالالًُري يتٛجالال٘ اـطالالاب االالِ حكالالطاّ زٕٚ
غريِٖ َٔ أٌٖ اغيًٌ ٚايٓخٌٚ،فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ٖ : ٍٚصا اٱختكام عٓٛإ له ٚ ٌٝؿطٜف يًُػًُري.
ايثاْ :ٞف ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ يسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ايثايث :ظجط ايهلاض ٚايلاغكري عٔ ايطُع خلإ ٜهْٛٛا ٚيٝج ١يًُػًُري.
ايثاْ :١ٝخلٝإ َٛنالٛط َٚهالُ ٕٛاٯٜالٖٚ ،١ال ٛعالسّ إؽالاش خلطاْالَ ١الٔ غالري
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اغيػًُريٜٚ ،سٍ ؼي َلٗ َ٘ٛعً ٢ايعٓا ١ٜاٱا ١ٝخلاغيػالًُري ؼي َٛنالٛط عالٝري
اي طاْٚ ١ايٛيٝج.١
ايثايث :١خلٝإ ٚظٝلال ١اـاقالٚ ١أقالخاب ايػالطٖٚ ،ال ٞايٓكالذ ٚاٱضؾالاز
ٚا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط.
ايطاخلعٜ :١سٍ ايٓٗ ٞعٔ إؽالاش اـاقال ١اياليت ػال ب ؼي ايهالطض ٚحالسٚف
ايلػاز ،عً ٢أحس ٚجٗري:
ا٭ :ٍٚعالالسّ إختٝالالاض اغيػالالًُري خاقالالٚ ١خلطاْالال ١غالالٛا ٤عًالال ٢مالال ٛايكهالال١ٝ
ايؿدك ١ٝا ٚايٓٛعٚ ،١ٝؼي ا٭َٛض اـاقٚ ١ايعاَ.١
ايثاْ :ٞإختٝاض خلطاْ ١قاؿ.١
ٚايكخٝذ ٖ ٛايثاْ ،ٞفإ اٯ ٢ٗٓ ٫ ١ٜعٔ إؽاش اـاقٚ ١اي طاْال ،١خلالٌ
سعٛا يته ٕٛاي طاْ َٔ ١أٌٖ اغيعطفٚ ١ايك٬ح.
اـاَػالال :١ؼالالصٜط اغيػالالًُري َالالٔ اغيكالالسَات ٚا٭غالال اب ايالاليت الال٪ز ٟإزي
اٱنطاض خلِٗٚ ،إفػاز أَٛضَِٖٚ ،ا ٪ٜز ٟإزي اغيؿك ١ايعا٥س ،٠ا٭َالط ايالصٟ
ٜسٍ ؼي َلٗ َ٘ٛعً ٢لهٌ اهلل عازي خلايتدلٝف عٔ اغيػًُري.

ايػازغالَ :١لٗالال ّٛقٛيالال٘ عالازي ر َ َّؤٌٌَُْْىُُْ قَجَووب ً د أعالِ َالالٔ َػالالنيي ١اي طاْالال١

ٚاـاق ،١غيا ف َٔ ٘ٝإخ اض والا ٟٚعالٔ غال ٤ٛغالطٜط ٠ايكال ّٛايهالافطَٚ ٜٔالا
ٜهالالُطَ ْ٘ٚالالٔ ايعالالسا ٤يًُػالالًُريٚ ،خلٝالالإ ؿكٝكالالٖٚ ١الال ٞغالالع ِٗٝيٲنالالطاض
خلاغيػًُري ،فاؽاشِٖ خلطآَْ ١اغ ٚٚ ١غ ١ًٝٱظٗاض عساٚ ِٗ ٚؼكٝل َالآضخلِٗ
اـ ٝث ١ٱضخلاى اغيػًُريَٓٚ ،عِٗ َٔ خلًٛغ غاٜا ِٗ اؿُٝسَٚ ،٠طا ب ايطفع١
ٚايؿنيٕٚ ،ايػ َٔ ١َ٬ا٭نطاض ٚاٯفات ،فجالا٤ت اٯٜال ١يتخالصٜط اغيػالًُري
ؼالالصٜطاّ َطًك الاّ َالالٔ ايهلالالاض ٚايلاغالالكريٚ ،سيالالا ٖالال ٛأٖالالِ َالالٔ َٛنالالٛط اي طاْالال١
ٚاـاق.١

ايػاخلعَ َٔ :١كازٜل ايعُ ّٛؼي اغيكاّ قٛي٘ عازي رًَ ًُّا َِب َْنِزُُّْد ٚفٝالٙ٪

خلكٝغ ١ايلعٌ اغيان ٞأ ٟأِْٗ شيٓٛا إزخاٍ اغيؿك ١عًٝهِ ،فُٔ ٜهٖ ٕٛهصا
نٝف ٜتدص ٚيٝجٚ ١خلطاَْ َٔٚ ،١لاٖ ِٝاٯ ١ٜأَٛض:
ا٭ :ٍٚفهذ ايهلاض ٚايلاغكري.
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ايثالاْ :ٞاٱخ الالاض عالٔ إحاطالال ١اهلل ععٚجالٌ عًُالاّ خلػالطا٥طَِٖٚ ،الالا ؽلٝالال٘
قسٚضِٖ َ ٔ ايطغا٥ب ٚايٓٛاٜا ايػ ١٦ٝأظا ٤اغيػًُري.
ايثايث :زع ٠ٛايهلاض ٚايلاغكري إزي اٱغ ،ّ٬غيالا ؼي اٱخ الاض ايػالُاٟٚ
عُا ٜهُط َٔ ْ٘ٚايعسا ٤يًُػًُري َٔ حجٚ ١خلطٖإ عًْ ٢ع ٍٚايكطإٓ َالٔ
عٓساهلل عع ٚجٌ.
ايثآَ :١اٯ ١ٜزع ٠ٛيتٗصٜب ا٭خ٬مٚ ،إق٬ح ايٓلٛؽٛ ٚ ،نٝس خلإ اهلل
عع ٚجٌ ٜعًِ َاٜسٚض ؼي خلاٍ اٱْػإ َٚا ٜططأ عً ٢قً ٘ َٔ ا٭َاْ ٞاؿػٓ١
ٚايك ٝخَٚ ،١تَ ٢ا عًِ اٱْػإ إٔ اهلل عع ٚجٌ ٜعًِ سيا خيلَٚ ٘ٝا ٜسٚض ؼي
خًس ٙفاْ٘ ٜػتخ َٔ ٞاهلل عع ٚجٌ.
ايتاغالالع :١إخ الالاض اغيػالالًُري خلٛجالالٛز أعالالسا ٤حاغالالس ٜٔاالالِٜ ،طٜالالس ٕٚاالالِ
ايه٬يٚ ١اغيؿكٚ ١ايعٓا ٚ ،٤ف ٘ٝزعال ٠ٛيًُػالًُري يًخٝطالٚ ١ايتالٛقٚ ٞإجتٓالاب
أغ اب َٚكسَات ايه٬يٚ ١اغيؿك.١
ايعاؾطَ :٠هاَري ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١حجٚ ١ز٫يٚ ١انخَ ١تعسز ٠اغيٓافع،

لهٌ اهلل عازي خلٗا عً ٢اغيػًُري يكٛي٘ عازي ر لَودْ ثََّْنَّوب ٌَىُوُْ آَّوبدِد ػيالا ٜالسٍ
عً ٢يع ّٚؾهط ٙعازي عً ٢ايٓعُ ١ايعع ١ُٝخلٓعٖ ٍٚص ٙاٯٚ ،١ٜايتخصٜط َٔ
اي طاْ ١ايػٜٚ ،١٦ٝتجً ٢ايؿهط ؼي اغيكاّ عًٚ ٢جَٗٓ ٙٛا َا ٖ ٛقٛيَٗٓٚ ٞا َا
ٖ ٛفعًٜٓ٫ٚ ،ٞخكط َٛنٛع٘ خلٗصا ايتخصٜط ،خلٌ ٜؿٌُ اغيٓافع ايعع ١ُٝاييت
ب عً ٢ايتٛفٝل يًعٌُ خل٘.
اؿاز ٟعؿط :٠ري اٯ ١ٜإق٬ح اهلل ععٚجالٌ اغيػالًُري غيٓالاظٍ ايط٥اغال١
ٚؾ ٕٚ٪اؿهالِٚ ،إعالسازِٖ يتالٛي ٞاغيكالاحل ايعاَال ١ػيالا ٜػالتًعّ اؿاجال ١إزي
اي طاْٚ ١اٌٖ ايطأٚ ٟأقخاب اغيؿٛض ،٠فجا٤ت اٯ ١ٜيًعكُٚ ١ايػال ١َ٬ؼي
ٖصا اي ابَٓٚ ،ع أٌٖ ايه٬ي َٔ ١ايٓلالاش إزي اغيػالًُريٚ ،اٱنالطاض خلٗالِ ؼي
َٛنالالٛط اغيؿالالٛضٚ ٠ايالالطأَٚ ،ٟالالا  ٜعالالث عًالال ٢اي ال زز ٚايتٗالالاٚ ٕٚايتلالالطٜط ؼي
ا٭عُاٍ.
ايثاْ ١ٝعؿطٜٓ٫ :خكط َٛنٛط ٚأَالط اي طاْال ١ؼي اغيؿالٛضٚ ٠ايالطأ ،ٟفكالس
ٜه ٕٛاا َسخًٚ ١ٝؾنيٕ حتال ٢ؼي ا٭َالٛض ايؿدكالٚ ١ٝسيالا ٜال٪أط ؼي ا٭حالٛاٍ
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ايعاَ ،١نُا ي ٛنإ نيأريٖا خلا٭َٛض اـاقال ١يًًُالو أ ٚايالٛظٜط أ ٚايكا٥الس أٚ
ايعامل يصا جا٤ت اٯ ١ٜخلايتخ صٜط ش ٟايس٫ي ١ايٛانخٚ ١خلكٝغ ١اؾُع ٫فاز٠
ايعُٚ ّٛؼصٜط اغيػًُري طيٝعاّ َٔ اي طاْ ١ايػ.١٦ٝ
ٚي ٛأؽص أحسِٖ َثٌ ٖص ٙاي طاْال ١فٗالٌ جيالب عًال ٢اغيػالًُري اٯخالطٜٔ
ؼصٜطٗٗٝ ٓ ٚ ٙلٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايتٓ  ٘ٝفُٝا إشا نإ إؽاش اي طاْ ١ايػ ١٦ٝؼي ا٭َٛض اـاق.١
ايثاْ :ٞايتخ صٜط فُٝا إشا ناْت اي طاْ ١ايػ ١٦ٝؼي ا٭َٛض ايعاَالَٚ ١كالاحل
ايع از.
ايثايث :ايتخصٜط َالٔ اي طاْال ١عٓالس إجتُالاط ا٭َالطَ ٜٔعالاّ ،أ ٟؼي ا٭َالٛض
اـاقٚ ١ايعاَ ١ز ٕٚأحسُٖاٚ ،اؾٛاب ٖ ٛايثايثَ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل ا٭َط
خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط َٔٚ ،أفطاز اـطاب ايٛاضز ؼي ٖص ٙاٯٜال ١ايالصٟ
ٜه ٕٛإم٬يٝاّ خلإ ٜ٫تدص أَ ٟػًِ خلطاْٚ ١أٚيٝا َٔ ٤غري اغيػًُري ػئ ٜطٜس
خلٗالالِ غالالٚ ،٤ٛإ ٜكالال ّٛاغيػالالًُ ٕٛاٯخالالط ٕٚخلنيغالال اب اٱحالال اظ ٚاؿكالالاْ١
خكٛقاّ ٚإٔ إؽاش خلعهِٗ اي طاْ ١ايػ ١٦ٝقس ٜهط خلاؾُاعٚ ١ا٭َ.١
 ٢ٗٓ ٚاٯ ١ٜؼي َٓطٛقٗا اغيػًُري عٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١غريَِٖٚ ،الا السٍ
عً ٘ٝؼي َلَٗٗٛا ،فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايتٛج٘ إزي اغيػًُري ٱؽاش خلطاْ.َِٗٓ ١
ايثاْ :ٞاٱغتغٓا ٤عٔ اي طاْٚ ١اـاقٚ ،١عسّ اؿاج ١ايٗٝا.
ايثايث :إؽاش خلطاَْ ١ؿ ن َٔ ١اغيػًِ ٚغري اغيػًِ.
ٚايكخٝذ ٖ ٛا٭ ،ٍٚفإ اٯ ١ٜمل شيٓع عٔ اي طاْٚ ١يهٓٗا ٓٗ ٢عٔ فطز
َٓٗا ٜتعًل ظٓؼ َهط َٔ ٙٚاي طاْ ١غيا ف َٔ ٘ٝا٭نطاض ،فاٯ ٢ٗٓ ٫ ١ٜعالٔ
إؽاش اغيػًِ يً طاْٚ ١اـاق َٔ ١اغيػًُريٜٚ ،ت ا ٜٔحهالِ اي طاْالٚ ١اؿاجال١
ايٗٝا عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ٚ :ٍٚجٛب إؽاش اي طاْ ١نُا ؼي اغيٛنٛط ايصٜ ٟػتًعّ إغتؿاض ٠أٚ
إزاضَ ٠تعسزَٚ ٠تؿع .١
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ايثاْ :ٞإ غالتخ اب إؽالاش اي طاْال ١يٲْتلالاط َالٔ اٯخالط ٜٔؼي ايكالاؿات،
ٚأغ اب ايٓكذ.
ايثايالالث :إخلاحالال ١اي طاْالال ١ؼي ايكالالساقٚ ١ايكالال٬ت اٱجتُاعٝالالٚ ،١ا٭َالالٛض
اغي اح.١
ايطاخلع :نطاٖ ١اي طاْ ١ؼي ا٭غطاض ايؿدك ١ٝاييت ٜػتخب نتُاْٗا ٚعسّ
إط٬ط أحس عًٗٝا إ ٫اهلل عالازي أ ٚعالسّ ظٜالاز ٠عالسز ايالصٜ ٜٔطًعال ٕٛعًٗٝالا
 ٜٚس ٕٚفٗٝا ايطأ ،ٟ٭ٚي ١ٜٛنتُاْٗا ،أ ٚيٛنٛح حهُٗا ايؿطع.ٞ
َٓ َٔٚافع إختٝاض اي طاْ َٔ ١خلري اغيػًُري أَٛض:
ا٭ْ :ٍٚؿط َلاٖ ِٝا٭خ ٠ٛخلري اغيػًُري ٚ ،عسز أغ اب اغيٛز ٠خل.ِٗٓٝ
ايثالالاُْٝٓ :ٞالال ١اغيًهالالات ايعًُٝالالٚ ،١اغيالالساضى ايعكًٝالال ١عٓالالس اغيػالالًُري خلًغالال١
ايتؿا ٚض ٚاؿٛاض ٚاغيع ١ْٛخلاؿهُٚ ١ايٓكذ ٚايك ٍٛايػسٜس.
ايثايث :ػًَ ٞعاْ ٞايٛحسٚ ٠ايكٚ ٠ٛايعع عٓس اغيػًُري.
ايطاخلع :غ ١َ٬اغيػالًُري َالٔ ايهٝالس ٚاغيهالط ايالصٜ ٟالني َ ٞالٔ ايالساخٌ إش
ؼطم اي طاْ ١ايكاؿ ١عً ٢شات اغيكاحل  ٚػالع ٢إزي ْلالؼ ايغاٜالات اياليت
جيتٗس َٔ إغت طٓٗا ي ًٛغٗا ٚايٛق ٍٛايٗٝا.
اـاَؼ :ث ٝت غٓٔ ايؿطٜع ،١خلايطجٛط ايٗٝا َٔ ايططفري ٚ ،هٖٞ ٕٛ
ايلٝكٌ ؼي فو اـكٚ ١َٛايً ؼ.
ايػازؽَٓ :ع ايلتٓٚ ١اـ٬ف خلري اغيػًُري ،٭ٕ اغيػًِ أَا إٔ ٜهَٔ ٕٛ
أقخاب ايؿنيٕ أ ٚخلطاْٚ ١خاق ،١أ ٚقط ٜاّ َٓٗاٚ ،اي طاْ َٔ ١أغ اب ايكها٤
عً ٢اي طايٚ ١ايععيٚ ١ايغدي.
ايػالاخلع :اْٗالا َٓاغال  ١يٛقال ٍٛحاجالات ايٓالالاؽ ٚاغيػالا ٌ٥اٱخلتٝ٥٬الال ١إزي
قاحب ايػًطإ ٚايؿنيٕ ،إش ػالتكطأ اي طاْال ١أحالٛاٍ ايٓالاؽ خلكالٝغ ١يطٝلال١
تهُٔ ايط ١ٜ٩ايػًَٚ ،١ُٝكسَات إجياز اؿً ٍٛاغيٓاغ .١
ايثأَ :ػاِٖ اي طاْ ١ايكاؿ ١ؼي ايتساضى ٚاٱق٬ح ٚايٛقاٚ ١ٜايع٬ج
ؼي اغيٛانٝع اٱجتُاعٚ ١ٝا٭خ٬قٚ ١ٝايػٝاغ.١ٝ
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ايتاغع :ػاعس اي طاْ ١اغي ١َٓ٪عًَٓ ٢الع َكالسَات ايهال٬يٚ ١اٱمالطاف
ٚايتككري ٚايتدًف عٔ ايٛظا٥ف ايعكا٥س.١ٜ
ايعاؾالط :عٗالالط إغالالتعاْ ١اغيػالالًِ خلإخٛاْال٘ اغيالالَٓ٪ري ؼي اغيؿالالٛضٚ ٠إؽالالاشِٖ
خاق ١ق ٠ٛاغيػًُري أَاّ ا٭َِ ا٭خطٚ ،٣أٌٖ اغيًٌ اغيتعسز٪ٜٚ ،٠نس يًٓاؽ
طيٝعاّ أفهً ١ٝاغيػًُري ٚحاج ١ايٓاؽ اَِ َٔ ٖٛٚ ،كالازٜل قٛيال٘ عالازي

ر وُنْزُُْ قَْْسَ أَُِّخٍ أُقْسِجَذْ ٌٍِنَّبضِد (.)1

ايعاؾطٜ :سٍ َٓطٛم اٯ ١ٜعً ٢حث اغيػًُري ٚأٚي ٞايؿنيٕ َِٓٗ خاق١
عً ٢إؽاش اي طاْ َٔ ١اغيػًُريٚ ،ف ٘ٝإٖتُاّ ٚعٓا ١ٜخاق ١خلعُ ّٛاغيػالًُري
شا اّ ٚعطناّ ،غيا ف َٔ ٘ٝايؿنيٕ ٚاغيٓعي ١٭ٚي ٞاغيعطفٚ ،َِٗٓ ١إؽاشِٖ ٚغا٥ط
َع غريِٖ َٔ اغيػًُري َٔ كتًف ايؿطا٥ذ ٚايل٦ات خلُٓٝا ه ٕٛاي طأَْ ١
غري اغيػًُري ناؿاجع ٚايربظر خلري اغيػًُري.
َٚع قً ١نًُات ٖالص ٙاٯٜال ١فكالس ٚضزت فٗٝالا نًُالات مل الطز ؼي غريٖالا
:ٖٞٚ
ا٭ٚزي :خلطاْ.١
ايثاْ :١ٝزْٚهِ.
ايثايثٜ :١نييْٛهِ.
ايطاخلعٚ :١زٚا َا عٓتِ.
اـاَػ :١خلست اي غها.٤
ايػازغ :١ؽل ٞقسٚضِٖ.
ٚؼتٌُ اٯ ١ٜؼي َلَٗٗٛا ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚعسّ إؽاش اغيػًُري ي طاْٚ ١خاق.١
ايثاْ :ٞايتخصٜط َٔ اي طاَْ ١طًكاّ.
ايثايث :إمكاض اي ٓٗ ٞعٔ خلطاْ ١ككٛق ١خلكٝس:ٜٔ
ا٭ :ٍٚإِْٗ ز ٕٚاغيػًُري ض ٚ ١زضج.١
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ايثاْٜ :ٞطٜس ٕٚايػٚ ٤ٛايؿط خلاغيػًُريَٚ ،اعساِٖ َالٔ ايٓالاؽ فٝجالٛظ
إؽاشِٖ خلطاْٚ ،١ايكخٝذ ٖ ٛايثايالث ٖٚالٌ ٜهلال ٞأحالس ٖالص ٜٔايكٝالس ٜٔؼي
ايٓٗٚ ٞايعجط ،فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭٫ :ٍٚخلس َٔ إجتُاط ايكٝالس ٜٔنالٜ ٞتخكالل َٛنالٛط ايٓٗال ٞيكاعالس٠
إْعساّ اغيؿطٚط خلإْعساّ ؾططٜ٘ٚ ،تجً ٢ايؿطط ؼي اغيكاّ خلايٛقف.
ايثاْٜ :ٞهل ٞؾطط ا٭قٌ ض  ،١يٝه ٕٛإْتُا ٤ايؿدل إزي ًَال ١أخالط٣
خلطظخاّ ز ٕٚإؽاش ٙخلطاْ َٔ ١ق ٌ اغيػًُري.
ايثايثَٛ :نٛع ١ٝإضاز ٠ايغري اغيؿكٚ ١ايعٓا ٤يًُػًُري ؼي يع ّٚإجتٓاب
إؽاش ٙخاقَٛٚ ١نعاّ يٮغطاض ،فايصٜ٫ ٜٔطٜس ٕٚاغيؿكٚ ١ا٭ش ٣يًُػًُري،
 ٫ٚعٗط اي غها ٤عً ٢ايػٓتِٜٗ ٫ٚ ،هَ ٕٛاخيل ْ٘ٛؼي قسٚضِٖ أنرب ٚأؾس
جيٛظ يًُػًُري إؽاشِٖ خلطاْٚ ١إ ناْٛا َٔ أٌٖ ًَ ١أخط.٣
ٚايكخٝذ ٖ ٛايثاْ ،ٞفتلٝس اٯ ١ٜاٱط٬م ؼي عٝري َٛنٛط ايٓٗ ٞعٔ
ايصٜٓ ٟتُ ٞإزي ًَ ١أخطٚ ،٣اغيٓع َٔ إؽاش اغيػًُري ي٘ خلطاْ ١أِ خلٓٝت اٯ١ٜ
قلات ايص ِٖ ٜٔز ٕٚاغيػًُري اييت جا٤ت ؼي اغيكاّ ن ٝإ ْٛٚط عً ١االصا
ايٓٗ.ٞ

ٚغياشا مل هتف اٯ ١ٜخلكٛي٘ عازي ر َ رَزَّفِرًُا ثََِبَٔخً ِِْٓ ًُِٔىُُْد خكٛق ّا

ٚاْالال٘ ٜتهالالُٔ اٱطالال٬م ٚايتعالالٝري اؾالالٛاب إ اٯٜالالَ ١الالٔ ايًطالالف ا٫االالٞ
خلاغيػًُري ،فُٔ نإ َٔ غري اغيػًُري ٜ ٫كذ إ ٜتدص ٙٚخاقٜٚ ١ػتٓ طٔ
أَالالٛضِٖٜٚ ،طًالالع عًالال ٢عالالٛضا ِٗ ٚأغالالطاضِٖٜٚ ،،لٝالالس َالالا فٗٝالالا َالالٔ اي ٝالالإ
ٚايتعًٚ ٌٝجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚث ٝت َهاَري ٚأحهاّ اٯ ١ٜايهطضي.١
ايثآَْ :ٞع ايً ؼ ؼي لػري اغيطاز َٔ يلغ (زْٚهِ).
ايثايالالث :خلعالالث اغيػالالًُري إزي ايتكٝالالس خلاحهالالاّ ٚغالالٓٔ ٖالالص ٙاٯٜالالٚ ،١عالالسّ
ايتلطٜط سيا فٗٝا َٔ ايٓٛاٖ.ٞ
ايطاخلع َٔ :ايكٛاْري ايهً ١ٝؼي اؿٝا ٠ايسْٝا خلكا ٤أحهاّ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝإزي
 ّٜٛايكٝاَ.١

ر  37د

اَِت نطف

َعامل اٱضيإ ج 75

خلسأت اٯ ١ٜخلكٝغ ١اـطاب ايتؿطٜلْٛ ٖٛٚ ،ٞط يطف خلاغيػًُري ٚؾاٖس

عًالال ٢لهالال ًِٗٝعًالال ٢ا٭َالالِ ا٭خالالطٚ ،٣زعالال ٠ٛيًٓالالاؽ طيٝعالال ّا يٲضيالالإ،
ٚاٱؾ اى ؼي ًكٖ ٞصا اـطاب َٔ عٓس اهللٚ ،جا٤ت اٯ ١ٜخلكالٝغ ١ايٓٗالٞ

رٌَب رَزَّفِرًُاد ٚفَ ٘ٝػا:ٌ٥

ا٭ٚزيٜ :تهُٔ ٖالصا ايٓٗال ٞؼي ز٫يتال٘ َٚلَٗٛال٘ عًال ٢ا٭َالط ايهالط ِٜخلإؽالاش
اي طاْ ١ايكاؿ.١
ايثاْ :ٞعسّ ايتلطٜط ؼي َٛنٛط اي طاْٚ ،١إختٝاض أ ٟإْػإ اا أ ٚطى ا٭َط
يًٓاؽ خلنيٕ ٜكًٛا إزي َطا ب اـاقٚ ١اي طاْ ١يًُػًُري عً ٢م ٛخام أٚ
عاّ ٚؼي ايكهاٜا ايؿدكٚ ١ٝايٓٛع ١ٝخلٌ تهُٔ اٯ ١ٜا٭َط يًُػالًُري خلالنيٕ
ٜتٛيٛا خلنيْلػِٗ إختٝاض اي طاْ ٜ ٫ٚ ١نٛا يغريِٖ إختٝاضٖا ٖٛٚ ،آٚ ١ٜؾاٖس
ع ً ٢لهال ٌٝاغيػالًُري عًال ٢غريٖالِ َالٔ ا٭َالِ ايًطالف اٱاال ،ٞفالإشا أضاز
ؾالالدل أ ٚجٗالالَ ١الالا زؽّ أْالالاؽ إزي زاخالالٌ فتُعالالات اغيػالالًُري عًالال٦ٖٝ ٢الال١
اـاقٚ ١أٌٖ اغيؿٛض ٠فإ ٖص ٙاٯ ١ٜؼصٜط يًُػًُريَٚ ،اْع َٔ ْلاش ايعسٚ
ؼي ٖصا اي اب.

فٝلٝس قٛي٘ عازي رٌَب رَزَّفِورًُا د ؼي َلَٗٛال٘ يالع ّٚعالسّ الطى َٛنالٛط خاقال١

ٚخلطاْ ١اغيػًُري يغريِٖ ٚ ،تهُٔ اٯ ١ٜايعٓا ١ٜاٱا ١ٝخلاغيػًُري سيٓع أغ اب
اـ اٍ ٚاغيلػس ٠عِٓٗٚٚ ،قاٜتِٗ ػيا ٜلػس أَٛضِٖ.
يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ يًُػًُري اٱض كا ٤ؼي اغيٝاز ٜٔنافٚ ،١جا٤ت ٖصٙ
اٯ ١ٜيٲح اظ َٔ ا٭غ اب اييت ػ ب اِ ايعٓالاٚ ٤اغيؿالك ١ؼي جٗالازِٖ ؼي
زضٚب اٱض كالالاٚ ،٤غالالع ِٗٝيٓٝالالٌ اغيطا الالب ايعايٝالال ١ؼي اٯخالالط ،٠٭ٕ اي طاْالال١
ايلاغسٓ ٠عط إزي ايسْٝاٚ ،ػعًٗا غا ١ٜخلصا ٗا فجا٤ت ٖالص ٙاٯٜال ١يًتٓ ٝال٘ إزي
ٚظالالا٥ف اغيػالالًُري ا٭غاغالال ١ٝؼي يالالع ّٚعاٖالالس أحهالالاّ ايؿالالطٜع ١سيالالا جيعًالالِٗ
ٜلٛظ ٕٚخلاؾٓ ١ايعايٚ ،١ٝاـًٛز ؼي اي ٓع ِٝايسا ،ِ٥ايالصٜ ٟالني  ٞخلايتكٝالس ايتالاّ
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خلنيحهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّٚ ،ايكسٚض عٔ ايكطإٓٚ ،عسّ ٚجالٛز ٚاغالط ١غالري
إغ ١َٝ٬اا غًطإ  ٚنيأري ؼي إؽاش اغيػًُري يًلعٌ اغيٓاغب.
 َٔٚايًطف اٱا ٞؼي ٖص ٙاٯ ١ٜف ٤ٞايتخصٜط خلكٝغ ١اغيسح ٚايثٓا ٤عً٢
اغيػًُري ٚٚقف ايص ٟحيب إجتٓاب َؿ ٛض ِٗ خلاْ٘ أزْ ٢ض َ ١الِٓٗ خلكٛيال٘
عالازي رِِوْٓ ًُِٔىُوُْ د يت٪غالؼ اٯٜال ١قاعالالس ٠نًٝال ١خاقال ١خلاغيػالًُري خلعالالسّ

ق٬ح غريِٖ غيط  ١اـاقٚ ١اي طاْ ١عٓسِٖ.
ٚاغيؿٛض ٠خلاب َلتٛح َٚا ٜني  َ٘ٓ ٞعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاـالالري احملالالض ،خلالالإ هالال ٕٛاـاقالالَ ١الالٔ أٖالالٌ ايعًالالِ ٚايكالال٬ح
ٚأضخلاب اؿهُ.١
ايثالالاْ :ٞايؿالالط ٚا٭ش ٣حُٓٝالالا هالال ٕٛاـاقالالٚ ١اي طاْالالَ ١الالٔ أٖالالٌ ايػالال٤ٛ
ٚايؿطٜٚ ،هُط ٕٚايهطاٖ ١ٝيًصٜ ٟؿاٚضِٖ ٜٚكطخلِٜٗٚ ،الٛزٚ ٕٚقٛعال٘ ؼي
اغيؿكٚ ١ايعٓت.
ايثايث :ا٭َط اؾاَع يًدري ٚايؿط خلإ ه ٕٛاي طاْال ١خًٝطالاّ َالٔ أٖالٌ
اـري ٚايؿط ،أ ٚاْٗا شا ٗا ني  ٞخلايلعٌ اؿػٔ ٚايػ ٚ ،٤ٞؿري َط ٠خلايك٬ح
ٚأخط ٣خلعهػ٘.
ٚجالا٤ت اٯٜال ١خلايتخالصٜط َالٔ ايالالٛجٗري ايثالاْٚ ٞايثايالث أعال ٚ ،ٙ٬نيخالالص
خلنيٜس ٟاغيػًُري م ٛغ ٌ ايػ ١َ٬غكٛم اغيؿٛضٚ ،٠ف ٘ٝؾاٖس عً ٢خلًٛغ
اغيػًُري َط  ١مل ًغٗا أَ َٔ ١أ اط ا٭ْ ٝا ٤ايػالاخلكري ،خلتلهالٌ اهلل عالازي
خلتعٝري خاقتِٗ ٚخلطاْتِٗ عً ٢م  ٛاي ٝإ اغيٛنٛعٚ ،ٞايٛقف اٱطيالايٞ
ٚايتدلٝف عٓٗٔٚ ،غًل خلاب َٔ ا٭خلٛاب اييت الني َٗٓ ٞالا اغيؿالكٚ ١ايعٓالا،٤
 ٖٛٚخلاب اغيؿٛض.٠
ٚإشا ت عت آٜات ايكطإٓ ػس ؾٛاٖس نثري ٠عًٖ ٢صا ايتدلٝف سيا جيعٌ
اغيػًُري َٓكطعري إزي ايع ازٚ ٠ايصنطٚ ،ؼي ٚاقٚ ١ٝحطظ َالٔ ا٭نالطاض اياليت
ني  َٔ ِٗٝأعسا.ِٗ٥
 َٔٚاٯٜات َٛنٛط ٖص ٙاٯَٚ ١ٜا فٗٝا َٔ ايتخصٜط ايالصٜٓ ٫ ٟخكالط
خلنيٚقات اؿطب ٚغالٛح اغيعالاضى خلالٌ ٜؿالٌُ حالاٍ اغيػالًِ ٚايطخالاٚ ٤ا٭َالٛض
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اٱجتُاعٝالالٚ ١ا٭حالالٛاٍ ايؿدكالالٚ ١ٝإْؿالالا ٤اغيكالالاْع ٚاغيؿالالاضٜعٚ ،ايتدطالالٝط
ٚايتعًٚ ِٝغٔ ايكٛاْري  ٚطؾخٗا عٔ ايكطإٓ ٚايػٓ.١
ٜ ٌٖٚكت كط ايًطف ايٛاضز ؼي اٯ ١ٜعً ٢اغيػًُري أّ ٜؿٌُ غريِٖ َٔ
ايٓاؽ ،اؾٛاب ٖ ٛايثاْٚ ،ٞف ٘ٝؾاٖس عً ٢إ آٜات ايكطإٓ ضظي ١خلايٓاؽ
طيٝعاّ ،فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜؼصٜطاّ يًُػًُري يتتهُٔ ايًطف خلغريِٖ خلكٝغ١
اٱْصاض ٚايتخصٜط َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإجتٓاب ايػع ٞيَٓ ٌٝط  ١اغيؿٛض ٠عٓس اغيػًُري.
ايثاْٜ :ٞالسضى َالٔ ٜتدالص ٙاغيػالًُ ٕٛخاقال ١إ عًٝال٘ ايٓكالٝخٚ ،١عالسّ
اٱنالطاض ٚاْالال٘ مل ٜػالتُط ؼي َكالالاّ اـاقال ،١٭ٕ ٖالالص ٙاٯٜال ١زعالالَ ٠ٛتجالالسز٠
يًُػًُري يٲغتغٓا ٤عٓ٘ٚ ،حالث عًال ٢اٱيتلالات إزي اغيكاقالس اـ ٝثال ١اياليت
هُٔ ؼي َؿٛض ٘.
ايثايث :زع ٠ٛايٓاؽ يٲغ ّ٬يَٓ ٌٝط  ١اـ اقٚ ١ايٛيٝج ١عٓس اغيػًُري
أؾداقاّ ٚطياعات ٚأٚي ٞأَط.
ايطاخلع :إْكاش ايٓاؽ َٔ ظًِ إناؼي ٜني  َٔ ٞإؽاشِٖ خاق ١يًُػًُري
ٚعسّ قٝاَِٗ خلٛظا٥ف اي طاْٚ ١فل ايكٛاعس إش إ ايتػ ٝب خلايعٓالاٚ ٤اغيؿالك١
ايعا٥س ٠يًُػًُري خلاب يٲأِ ٚايهطض غئ ٜك ّٛخل٘ ،فجا٤ت اٯٜال ١يًتدلٝالف
عٔ ا يٓاؽ ٚإ نإ اـطاب فٗٝا َٛجٗاّ يًُػًُري خلايصات غيا فٝال٘ َالٔ َٓالع
يٛقٛط َثٌ ٖصا ايعٓاٚ ٤قطع ٭غ اخل٘.
 َٔٚإعجاظ ايكطإٓ هُٔ اٯ ١ٜيًطف اغيطنب خلاغيػًُري يتتلطط أغكإ
َٓالال٘ عًالال ٢اٯخالالط ٜٔخلٛاغالالطتِٗ فًالالٝؼ َالالٔ حالالسٚز يًطالالف اٱاالال ٞاـالالام
خلاغيػًُري ٚايٛاضز ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ٖٛٚ ،١عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚع إ َٛنٛط اٯ ٖٛ ١ٜايٓٗٚ ٞايعجط عٔ فعٌ ا ٫إ ايٓٗ ٞجا٤

َػ كاّ غطاب اٱنطاّ ٚايتلهٚ ٌٝايلهٌ رَّب أَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آََِنٌُا د يٝه ٕٛايٓٗٞ
عٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري ضؾخ َٔ ١ضؾخات اٱضيإ ،فُع ايتكسٜل
خلايٓيب قُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ ٜالني  ٞنيزٜالب اغيػالًُري غكالٛم
اي طاْٚ ،١قل ١اي طاْ ١اييت جيب إٔ ٜتدصٖا اغيػًُ.ٕٛ
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ايثاْٜ :ٞتهُٔ إفتتاح اٯ ١ٜغطاب اٱنطاّ ْٚعت اٱضيإ إعاْ ١اغيػًُري
عً ٢اٱَتثاٍ غيا فٗٝا َٔ ايٓٗٚ ٞايعجط عٔ خلطاْ ١ايػ.٤ٛ
ايثايث :خلٝإ قاْٚ ٕٛقاعس ٠نً ٖٞٚ ١ٝإ ايص ٟخيت اض اٱضيإ ٜٓعٍ عًٝال٘
ايًطف اٱا ٞخلتعٝري ْٛط اـاقٚ ١اي طاْ ١اييت ٜتدصٖا يٝهٖ ٕٛصا ايتعٝري
َسزاّ ٚعْٛاّ يطغٛر اٱضيإ ؼي قً ٘ٚ ،خلكا ٘٥ؼي َٓاظٍ اٱضيإ.
ايطاخلع :ني َ ٞع اٱضيإ ايػ َٔ ١َ٬ايٝالنيؽ ٚايكٓالٛط ايالصٜ ٟتلالطط عالٔ
ايعٓاٚ ٤اغيؿك ١اييت ػ ٗا اٱغتعاْ ١خلغري اغيػًُري خاقٚٚ ١يٝج ،١فٗص ٙاٯ١ٜ
َسخٌ يًٛقا َٔ ١ٜايٝنيؽ ٚايهجط.
اـاَؼ٪ :نس اٯ ١ٜحكٝك ١ؼي اٱضاز ٠ايته ٖٞٚ ١ٜٝٓٛإ اهلل عع ٚجالٌ
أْعالالِ عًالال ٢اغيػالالًُريٚ ،أضؾالالسِٖ إزي أغ ال اب ايٛقاٜالالَ ١الالٔ اـػالالاضٚ ٠غالال٤ٛ
ايتسخلري ،٭ٕ اغيؿٛض ٠ايلاغس٪ ٠ز ٟإزي ايهطض ٚاٱخلتعالاز عالٔ ايكالٛاب ؼي
اٱختٝاضَٚ ،ا ٜػ ٘ َٔ اـًٌ ٚايهطض.
ايػازؽ :تهُٔ اٯ ١ٜفهذ ايهلالاض ٚايلاغالكري ٚ ،ال ري َالا ٜهالُطْ٘ٚ
يًُػًُري َٔ ايعساٚ ٠ٚايطغ  ١خلٓع ٍٚايهطض ٚاي  ٤٬خلاغيػًُري ،يٝهٖ ٕٛصا
اي ٝإ ٚغ ١ًٝيًُعطف ١خلنيحٛاٍ ايٓاؽ ٚنٝل ١ٝايتعاٌَ َعِٗ ،فكخٝذ اْ٘ جا٤
عً ّ٬ٝيتدًف ايهلاض ٚايلاغكري عٔ َطا ب اي طاْ ١يًُػًُري ا ٫اْ٘ َسضغ١
عكا٥س٪ ١ٜنس َا ٬ٜق ٘ٝاغيػًُ َٔ ٕٛا٭شٚ ٣ايعٓا َٔ ٤غريِٖ.
 َٔٚايًطف اٱا ٞؼي ٖص ٙاٯ ١ٜإخ اضٖا عٔ اٱعجالاظ ايالص ٟتهالُٓ٘
خل ٝاْٗا ٚنؿلٗا يًخكا٥ل ٚٚقلٗا غيا ف َٔ ٘ٝاٱخ اض خلاْ٘ آٜات قس خلٗٓٝا اهلل ؼي
ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي.١

إفلضلث اَِت
 ٜعث أ ٍٚاٯ ١ٜايغ ط ١ؼي ْلالٛؽ اغيػالًُري أفالطازاّ ٚطياعالات ،شنالٛض ّا

ٚإْاأاّ غيا ؼي اـطاب رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا د َٔ َعاْٚ ٞز٫٫ت قسغَٗٓ ١ٝا:

ا٭ :ٍٚز٫يت٘ عً ٢لهٌ اهلل عع ٚجٌ خلايطنا عً ٢اغيػًُري غي ازض ِٗ
إزي اٱضيإ خلاهلل ٚايتكسٜل خلٓ  ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِٚ ،ا جالا٤
خل٘ َٔ اغيعجعات َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ.
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ايثاْ :ٞجعٌ اغيػًُري قازض ٜٔعًَٛ ٢اجٗ ١أغ اب ايتعسٚ ٟا٭شَٔ ٣
ايهلاض ٱختٝاض اغيػًُري اٱغ ،ّ٬٭ٕ ٖصا اـطاب َسز ٚع ٕٛيًُػًُري.
ايثايث :ايتدلٝف عٔ اغيػًُري ؼي أزا ٤ايع ازات ٚايتهايٝف.
ايطاخلع :اي ؿاضٚ ٠ا٭ٌَ عػٔ اؾعا ّٜٛ ٤ايكٝاَ ١غيا ؼي ٖصا اـطاب َٔ
اغيسح ٚايثٓا ٤عً ٢اغيػًُري.
اـاَؼ :زع ٠ٛاغيٓافكري إزي ْ ص ايٓلامٚ ،إزي إظٗاض حػٔ اٱضيإ ،٭ٕ
اـطاب ؼي اٯ ١ٜعاّ ٚؾاٌَ يًُػالًُري ٫ٚ ،عالاضض خلالري ٛجال٘ اـطالاب
ايعاّ خلاٱضيإ يًُٓ افل أٜهاّ ٚخلري زع ٠ٛاغيػًُري يًخصض ٚاؿٝط َ٘ٓ ١ؼي خلاب
اي طاْالال ،١٭ٕ ٖالالص ٙاٯٜالال ١الالسع ٙٛإزي إخالال٬م اٱضيالالإ  ٚالالطى ايٓلامٜٛٚ،جالال٘
ايتخصٜط غكٛق٘ َٔ جٗتري :
ا٭ٚزي  :إجتٓاب اغيػًُري إؽاش ٙخلطاْ.١
ايثاْ : ١ٝيع ّٚإَتثاي٘ ٭حهاّ ٖص ٙاٯٜالَٚ ١الا فٗٝالا َالٔ ايٓٗالَ ٞالٔ إؽالاش
ايهلاض خلطاْ.١
ايػالالازؽ :إعاْالال ١اغيػالالًُري عًالال ٢ايتكٝالالس خلنيحهالالاّ ٖالالص ٙاٯٜالالٚ ،١اٱَتثالالاٍ
ا٭حػٔ غيا فٗٝا َٔ ايٓٗ.ٞ
 ٚري اٯ ١ٜاٱفانات ايهثري ٠اييت أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢اغيػًُري خلٗا
ؼي ايكطإَٓٗٓٚ ،ا ٖص ٙاٯَٚ ١ٜا فٗٝا َٔ ا٭حهاّ  ،فكس ضي ٌٝاغيػًِ إزي أحس
ايهلاض يػ ب أ ٚقً ١أٚ ٚاقع ١فجالا٤ت ٖالص ٙاٯٜال ١يٓجالا ٠اغيػالًُري خلتنيز ٜال٘
ٚإضؾاز ٙإزي ايتُٝٝع خلري اغيٚ ٌٝايلعٌ ٚ ،عًل ا٭فعالاٍ خلاغيكالاحل ٚاغيلاغالس،
ٚيٝؼ ااٚ ٣ٛاغي ٌٝايؿدك.ٞ
 ٚلهٌ اهلل عع ٚجٌ خلإخ اض اغيػًِ خلإ أأط فعً٘ ٜعالٛز عًال ٢اٱغالّ٬
ٚاغيػًُري طيٝعاّ ؼي اؿٝا ٠ايسْٝاٚ ،عًٚ ٘ٝعً ٢غ ري ٙأٜهاّ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط،٠
فإٕ إَتثٌ يًٓٗ ٞفاْ٘ ٜه ٕٛأغال ٠ٛحػالٓ ١يغالريَ ٙالٔ اغيػالًُري ،يٝكال ذ ٖالصا
اٱَتثاٍ طن ١غئ خلعسٜٚ ،ٙه ٕٛف ٘ٝجٗاز ي٘ َٚكا ١َٚيًٓلؼ ايؿٗٚ ،١ٜٛغً ١
عً ٢اغيٚ ٌٝاا.٣ٛ
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َٚالالٔ فٛٝنالالات اٯٜالال ١فٖ٪ٝالالا خلكالالٝغ ١اؾُالالع ؼي اـطالالاب ٚؼي َٛنالالٛط
ايٓٗٚ ،ٞف ٘ٝز٫ي  ١عً ٢إ اغيػًُري أَٚ ١احسٚ ،٠إٕ ايلعالٌ ايؿدكالَ ٞالٔ
أحس أفطازٖا ٜه ٕٛأأط ٙعاَاّٚ ،ننيٕ إؽاش أحسِٖ خلطاْٚ ١خاق ١يٓلػ٘ إؽاش
اا َٔ ق ٌ اغيػًُري طيٝعاّ ؼي أجٝااِ اغيتعاق  ١يتتجً ٢ؼي ٖصا اغيعٓ ٢أُٖ١ٝ
ايلعٌ ايؿدك ٞؼي نيضٜذ ا٭َ.١
ٖٚالص ٙاٯٜال ١ضظيالٚ ١قالٝاْٚ ١حالالطظ يًُػالً ُري  َٚالاز ٨اٱغالٚ ،ّ٬آٜالال١
إعجاظ ١ٜؼي خلعث ايلعط ٚاـٛف ؼي ْلٛؽ ايص ٜٔنلطٚا ٖٞٚ ،غط َٔ أغطاض
إْتؿاض اٱغ ّ٬ؼي ا٭َكاضٚ ،ظٗٛض ٙقٜٛاّ َٓٝعاّ ؼي نالٌ ا٭ظَٓالٚ ١ا٭حالٛاٍ
اغيت ا.١ٜٓ
 ٚعث اٯ ١ٜايعع ؼي ْلٛؽ اغيػًُري فًِ كٌ اٯ ٫" ١ٜتدصٚا خلطأَْ ١
غرينالالِ" ٚقالالس جالالا ٤ي لالالغ "غرينالالِ" ؼي خلالالاب ايؿالالٗازٚ ٠ايٛقالال ١ٝعٓالالس اغيالالٛت

ر اثْنَبِْ ذًََا َْدْيٍ ِِنْىُُْ أًَْ آقَسَاِْ ِِْٓ غَْْسِوُُْد(.)1

ٚاغيطاز ؾٗاز ٠إأٓري َٔ غري اغيػًُري َٔٚ ،أٌٖ اغيًٌ ا٭خطٚ ٣قَٔ ٌٝ
أٌٖ ايصَٚ ،١قاٍ ايعكؿطٚ " ٟقَٓ ٖٛ ٌٝػٛر  ٫ػٛظ ؾٗاز ٠ايصَ ٞعً٢
اغيػالالًِ ٚاصيالالا ج ال اظت ؼي أ ٍٚاٱغالال ّ٬يكًالال ١اغيػالالًُري  ٚعالالصض ٚجالالٛزِٖ ؼي
ايػلط"(.)2
ٚيهٔ اٯ ١ٜجا٤ت يًؿٗاز ٠يًُػًِ ٚحلع٘ ؼي َاي٘ ٚٚقٝت٘ َٓٚع ايلتٓ،١
ٚحاٍ ايػلط أَط كتًف عٔ اؿهط ٜٓ ٫ٚخكط خلني ٍٚاٱغ ّ٬نُا س ٚف٘ٝ
َٛنٛعَ ١ٝثٌ ٖص ٙايؿٗاز ٚ ٠كطٜط ايٛق ١ٝؼي خلًسإ أٌٖ ايهتاب ٚايهلاض
ٚاحملانِ ايٛنعٖ ١ٝصا ايعَإ يهالٓط ايٛقالٚ ١ٝعكالٛز ايٓهالاح ٚاٱٜكاعالات
ٚمٖٛا خلعس ساخٌ اي ًسإ ٚنثط ٠ا٭غلاض.
ٚايؿٗاز ٠عً ٢ايٛق ١ٝقه ١ٝؼي ٚاقعال ١ككٛقال ،١إش ٜتخُالٌ ايؿالاٖس
ايؿالالٗاز ٠أالالِ أزاٗ٥الالاٚ ،قالالس قٝالالست اٯٜالال ١ا٭زا ٤خلإٜكالالاف ايؿالالاٖسٚ ٜٔأَطُٖالالا
خلايُٝري ٚاؿًف ؼي غاع ١خهٛط ٚخؿٛط هلل عازي َٔ خلعس ايك ٠٬يًتغًٝغ
()1غٛض ٠اغيا٥س.106 ٠
( )2ايهؿاف .650/1
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ٚايتنيزٜب َٓٚع ايهصب ٚاٱف ا ،٤أَا اي طاْ ١فاْٗا يٝػت ؼي َػنيي ١ككٛق١
أ ٚؽل حاي ١اغيٛت ٚايٛق ١ٝخلاغياٍ ٚم ،ٙٛخلٌ ٖ ٞحاٍ َػتسضيٚ ١جعَٔ ٤
ايٛاقع اي َٞٛٝيًُػًُريٚ ،اا آأاض عاَٚ ١خاق.١
ٚاٱ ٝإ خلًلغ "َٔ زْٚهِ" ؼي َٛنٛط ا ي طاْ ١غ ب يٓلط ٠اغيػًُري َٔ
غريِٖ غكٛم اي طاْٚ ١اـاقٚ ١ايٛيٝجٚ ،١زع ٠ٛيًُػًُري غيعطف ١ععِٝ
ؾنيِْٗٚ ،عًَٓ ٛعيتِٗ ٚ ،عسز ٚنثط ٠اغيػٚ٪يٝات اغيًكا ٠عً ٢عا كِٗ ٚاييت
ػتًعّ قٝاَِٗ خلٛظا٥ف ايلعٌ ٚاٱغتؿاض ٠خلنيْلػِٗ َٔ غري إغتعاْ ١خلغريِٖ
ػئ ٜػع ٢ؼي ْؿط ايلػاز خل.ِٗٓٝ
يكس أضاز اهلل عازي ٗصٜب أفعاٍ اغيػًُري ٚإق٬ح ْلٛغالِٗ ٚإعالاْتِٗ
ؼي أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝاٚ ،جا٤ت اٯ ١ٜخلعً َٔ ّٛايغٝب ٚطيعت خلٗٓٝا ٚخلالري
عامل ايؿٗاز ٠ؼي َٛنٛط ٚاحس  ٖٛٚخلغض ايهلاض يًُػًُريٚ ،اٱخ اض عٔ
إَت ٤٬قسٚضِٖ حػساّ ٚخلغهاّ يًُػًُري ،فنيضاز اهلل عع ٚجٌ ٓع ٜ٘أواط
اغيػًُري عٔ ًو اي غهآَٚ ،٤ع ظٗٛض ٚأأط َا َػتٛض َٓٗا،خلاٱعطاض عٔ
ايهلالالالاض ٚعالالالسّ عٝٝالالالِٓٗ أ ٚإغتؿالالالاض ِٗ ؼي خلالالالاب اي طاْالالالٚ ١اـاقالالال ،١٭ٕ
اٱغت طإ عًٚ ١غ ب يًكاٚ ٤ايكً ١ايسا ١ُ٥خلري ططف.٘ٝ
ٚؼي اٯ ١ٜخلٝإ يًٓاؽ طيٝعاّ خلعع ِٝفهٌ اهلل عع ٚجالٌ عًال ٢اغيػالًُري
خل ٝا ٕ اٯٜات اِٚ ،ططز ايً ؼ ٚاي زٜس عَِٓٗٓٚ ،ع أٌٖ ايؿو ٚاؿػالس
ايٓلاش اي ِٗٝخلاغيغايطٚ ١اؾسٍ ٚإأاض ٠اؿػس ،٭ٕ اي ٝإ حجٜٚ ١لٝالس ايكطالع
ٚاؾعّ ٚحي ٍٛز ٕٚاي.ِٖٛ
 َٔٚاٯٜات لهٌ اهلل عع ٚجٌ ظعٌ خلٝإ اٯٜات قط ٜاّ َٔ نٌ َػًِ
َٚػًُ ١فًٝؼ َٔ حاجب أ ٚخلالطظر خلالري اغيػال ًُري ٚاغيػالًُات ٚخلالري ال٠ٚ٬
اٯٜات ،خلٌ ايتٚ ٠ٚ٬اج  ١عً ِٗٝعً ٢مَ َٜٞٛ ٛتهطض ٚفٗٝا نلا ١ٜؿكٍٛ
ايت ًٝغ سيهاَري اٯٚ ١ٜايتٛنٝس عًٗٝالاٖٚ ،الَ ٛالٔ َلالاٖ ِٝاي ٝالإ خلالنيٕ ٜالسضى
اغيػًِ ٚاٱْػإ َطًكاّ َعٓ ٢اٯ ١ٜحاٍ اٱغتُاط اا.
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يكالالالس ٚضز ؼي اؿالالالسٜث إ "قًالالالب اغيالالال َٔ٪خلالالالري إقالالال عري َالالالٔ أقالالالاخلع
ايطظئ"(.)1
فجا٤ت ٖص ٙاٯٜال ١يتعاٖالس اغيالَٓ٪ري ٚإقال٬ح ْلٛغالَِٗٓٚ ،الع ٚغٛغال١
ايؿٝطإ َٔ ايسْٚ ٛايٓلاش اي َٔ ِٗٝخلاب اي طاْٚ ١اـاق.١

انصهت بني أول وآخز اَِت

إخلتسأت اٯ ١ٜايهطضي ١خلاـطاب ايتؿطٜل ٞر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُاد ايص ٜ ٟري
إْتكاٍ ْعِ اٯ ٜات إزي خطاب اغيػًُري خلعس إٕ جا٤ت اٯٜات ايػاخلك ١ؼي شّ
ايهلاضٖٚ ،صا ٜ ٫عين إمكاض َهُ ٕٛاٯٜال ١خلاغيػالًُري ٚايثٓالا ٤عًال ،ِٗٝإش
سٍ اٯ ١ٜؼي َلَٗٗٛا عً ٢شّ ايهلاض ٚإخ اضِٖ خلعسّ أًٖٝتِٗ غيط  ١اي طاْ١
يًُػًُري.
ٚخلُٓٝالالا ٜػالالع ٢ايهلالالاض ؼي قاضخلالال ١اغيػالالًُريٚ ،ػٗٝالالع اؾ ٝالٛف عًالالِٗٝ
ٚقاٚيالال ١خلالالث ضٚح ايؿالالو ٚايطٜالالب خلالالايكطإٓ ْٚعٚيالال٘ َالالٔ عٓالالس اهلل عالالازي،
ٚاٱغ ّ٬ؼي خلساٜا ٘ ؼي اغيس ١ٜٓاغيٓٛضٚ ،٠حيٝط خل٘ أٌٖ ايؿطى ٚايهلط ٚ ،كّٛ
قالالطٜـ خلتخالالطٜض ايك ا٥الالٌ نالالس ايالالٓيب قُالالس قالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚآيالال٘ ٚغالالًِ
ٚايكخاخل َٔ ١اغيٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاضٚ ،جيتٗس اغيػًُ ٕٛؼي زفع ايهطض ٚقس
ااجُات عً ،ِٗٝإش ٜٗاطيِٗ ايعالس ٚؼي عكالط زاضٖالِ نُالا ؼي َعطنال ١أحالس
ٚاـٓسمٚ ،يٝؼ يًُػًُري ف ١٦أ ٚخلًالس ٠أخالطًٜ ٣جالني ٕٚإزي أًٖالٗا يتالنيِٜٗٚ
 ٚصب عِٓٗٚ،إشا اغيًو جربٜٓ ٌٝ٥عٍ خلٗالص ٙاٯٜال ١اياليت ٓٗال ٢اغيػالًُري عالٔ
إؽاش غري اغيػًُري ٚيٝجٚ ١خاق ِٖٚ ،١ؼي حاٍ عساٚ ٠ٚخكَ ١َٛع ايهلاض
ٚاغيؿطنريٚ ،حتَ ٢ع ايٛٗٝز ؼي اغيسٚ ،١ٜٓفٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱخ اض عٔ ايكًذ َع اغيؿطنري ٚايهلاض.
ايثاْ :ٞإضاز ٠ايعَٔ اغيػتك ٌ.
ايثايث :خلعث اؿصض ٚايٝكع ١ؼي ْلالٛؽ اغيػالًُري َالٔ ايهلالاض ٚايطنالٕٛ
اي.ِٗٝ
( )1اؿانِ/اغيػتسضى .525/1
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ايطاخلع :خلؿاض ٠اغيػًُري خلايٓكط ٚايعلط ٚخلٓا ٤زٚي ١اٱغ.ّ٬
َٚا عسا ايٛج٘ ا٭ ،ٍٚفإ ايٛج ٙٛايث٬أ ١ا٭خط ٣قخٝخَٔ ٖٛٚ ،١
َكالالازٜل اٱعجالالاظ ايغالالري ٟيًكالالطإٓ خلالالنيٕ  ٜعالالث ؼي ْلالالٛؽ اغيػالالًُري ا٭َالالٌ
ٚايععّ ٜٚ ،ؿطِٖ خلايٓكط ٚايغً  ١خلًخاظ نٝل ١ٝايعٌُ ايعاّ َٔ َٓاظٍ اؿهِ
ٚاٱَاَ٪ٜٚ ،١نس يًهلاض ٚاغيٓافكري إخلعالازِٖ عالٔ َطا الب اـاقالٚ ١اي طاْال١
يًُػًُري ،ػيا ٜسٍ خلا٭ٚي ١ٜٛايكطع ١ٝعًَ ٢الٓعِٗ َالٔ ايٛقال ٍٛإزي َٓالاظٍ
ايكطاض ٚاؿهِ ٚايػًطٓ ٚ ،١سٍ ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢إخلتسا ٤عكط جسٜس ٜعٗط ف٘ٝ
اٱغٜٚ ّ٬ػٛز اٱضيإ ٚايعسٍ ؼي ا٭ضض.
فُٔ َٓافع حجب َٓاظٍ اي طاْ ١عٔ غري اغيػًُري ايكسٚض عٔ ايكالطإٓ
ؼي اؿهِ ٚا يكهاٚ ٤ايلتٚ ٣ٛمل نيتِ اٯ ١ٜايهطضي ١خلكٝغ ١اؾًُ ١اـربَ ١ٜثٌ
"ٜ ٫تدص اغي َٔ َٕٛٓ٪ز ِْٗٚخلطاْ "١خلٌ جا٤ت خلًغ ١اـطاب ٚايٓٗال ٞاؾًالٞ
ٚاغيطًل ايص ٫ ٟطزٜس  ٫ٚي ؼ  ٫ٚؽكٝل ف ،٘ٝػيا ٜسٍ عً ٢أُٖ ١ٝا٭َط،
ٚحاجالال ١اغيػالالًُري يًعُالالٌ خلنيحهالالاّ اٯٜالالٚ ،١يالالع ّٚإح اظٖالالِ َالالٔ اـالال٬ف
ٚاٱجتٗاز ف ،٘ٝيصا ط ٣اغيػًُري ٜتًكٖ ٕٛص ٙاٯ ١ٜخلايتػًٚ ِٝايك  َٔ ٍٛغري
ضجٛط إزي ايعًُا ٤ؼي لػريٖا  ٚنيًٜٗٚاً ٚ ،و آ َٔ ١ٜآٜات ايكطإٓ إ اٯ١ٜ
ايكطآْ ١ٝلػط ْلػٗا ٚ ،سع ٛاغيػًُري إزي ايعٌُ خلنيحهاَٗا ،يٝؼ َٔ ٚاغط١
خلٗٓٝا ٚخلري أَ ٟػًِ أَ ٚػًُ.١
 َٔٚإعجاظ ا يكطإٓ إ ططيال ١اٯٜال ١ايكطآْٝال ١مل شيٓالع َالٔ ٖالص ٙاؿكٝكال١
ٚػًَ ٞعاْ ٞاٯ ١ٜايكطآَْٚ ١ٝا فٗٝا َٔ ا٭حهاّ ٚايعًٌ يعاَ ١اغيػًُري ٚنٌ
ٚاحس َِٓٗ خلًغت٘ ٚيػاْ٘ فكس ٜ ٫ه ٕٛؼي خلعض َٓاطل اغيػًُري عًُا ٤عً٢
قً ١خلايٓاؽ ٚأٚي ٞايؿنيٕ َٔ اغيػًُري ،فتني ٖ ٞص ٙاٯ ١ٜيته ٖٞ ٕٛايعالامل
اغيكاحب يًُػًِ ٚاغيػًُ ١ؼي ايعٌُ ٚايػٛم ٚاغيػجس ٚاغيٓتالسٚ ٣اي ٝالت،
 ٖٞٚاؿج ١اييت ه ٕٛخلٝس ٙعٓس اٱحتجاج ٚإقاَ ١ايربٖإ ٚايٓكذ ٭خٝال٘
اغيػًِ.
فٜ ٬ػتطٝع اؿانِ َٔ اغيػالًُري إٔ ٜكال ٍٛيًعالاََ ٞالِٓٗ يالٝؼ يالو إٔ
عًُين أ ٚيػت خلعامل ن ٞنيَطْٗٓ ٚ ٞاْ ،ٞإصيا ٖ ٞاٯ ١ ٜايهطضي ١اييت النيَط
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 ٢ٗٓ ٚاغيػًُري ٖٞٚ ،اييت سع ٛايعاَٚ ٞا٭زْ ٢ؼي ايط ٚ ١ايٛظٝل ١إٔ ٜنيَط
 ٢ٜٗٓٚاؿانِ ٚا٭عً َٔ ٖٛٚ ،َِٗٓ ٢إعجاظ ايكالطإٓٚ ،إَاَتال٘ يًُػالًُري
ٚايٓاؽ طيٝعاّٚ ،ؾاٖس عً ٢حلغ اهلل عازي ي٘ٚ ،غَ٬ت٘ َٔ ايتخطٜف ٭ٕ
نٌ آ َ٘ٓ ١ٜإَاّ ٜٗس ٟاغيػًُري إزي غ ٌ ايل٬ح ٚأغ اب ايعلط ٚاـري ،ػيالا
ٜسٍ عًْ ٢عٚاا َٔ عٓس اهلل عازي.
يكالالس إخلتالالسأت اٯٜالال ١خل عالالث ايثكالال ١ؼي ْلالالٛؽ اغيػالالًُريٚ ،جالالاَٛ ٤نالالٛعٗا
يتنيز ٚ ِٗ ٜعًال ُِٗٝاغيػالا ٌ٥اياليت ًٖ٪الِٗ يؿال ٕٚ٪اؿهالِ ٖٚالص ٙاٯٜالَ ١الٔ
أغطاض إْتكاض اٱغٚ ،ّ٬لاح اغيػًُري ؼي إزاض ٠ؾ ٕٚ٪اؿهِ فًكالس خلعالث
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؼي أضض جطزاٜ ،٤تكا ٌ ايعطب فُٝا
خلٜ ِٗٓٝغع ٚخلعهِٗ خلعهاّ يًٓٗب ٚايتعالسٜ ،ٟكَٛال ٕٛخلالايطع ٚ ٞطخلٝال ١اٱخلالٌ
ٚايؿا ،٤يٝسخٌ اٱضيإ ؼي ْلٛغِٗٚ ،جياٖسٚا ؼي غال  ٌٝاهللٜٚ ،كال خٛا ؼي
غالالٓٛات قًًٝالال ١حهاَ الاّ ؼي ا٭َكالالاض ٚأُ٥الال ١يًٓالالاؽ ٜكُٝالال ٕٛاؿ الل ٜٚالالسفعٕٛ
اي اطٌٚ ،حياضخل ٕٛايعًِ ٚايتعالس ٟايعالاّ ٚايالصٜ ٟهال ٕٛعًال ٢مال ٛايكهال١ٝ
ايؿدكٚ ،١ٝػ  ٢اِ ا٭َٛاٍ َٔ ايغٓاٚ ِ٥اؾعٜالٚ ١اـالطاج فٝجعًْٗٛالا ؼي
غ  ٌٝاهلل.

إ قٛي٘ عازي رِِْٓ ًُِٔىُوُْ د َالسح ٚأٓالا ٤عًال ٢اغيػالًُري ٚإخ الاض عالٔ

إض كا ِٗ٥ؼي َطا ب ايلهالٌ ٚايؿالنيٕ ٚاؿهالِ ٚا ؾالاٚ ،ٙزعال ٠ٛاالِ يتعاٖالس
َٓاظٍ ايػٝازٚ ٠ايط٥اغالٚ ،١عالسّ ايتلالطٜط خلٗالاَٚ ،الٔ ٚجال ٙٛايتلالطٜط إؽالاش
ٚيٝجٚ ١خاق ١ػئ ِٖ أزْ َِٗٓ ٢ؾنيْاّ ٚض .١
 ٌٖٚسٍ اٯ ١ٜؼي َلَٗٗٛا عً ٢جٛاظ إؽاش اغيػًُري خلطاْ َٔ ١ايالصٜٔ
ِٖ أعً َِٗٓ ٢ض  ،١اؾٛاب يٝؼ ٖٓاى َٔ ِٖ اعً ٢ض الَ ١الٔ اغيػالًُري،
 ٚسٍ عًٖ ٘ٝص ٙاٯْ ١ٜلػٗا َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقالالٝغ ١اـطالالاب ايتؿالالطٜلٚ ،١ٝإنالالطاّ اهلل عالالازي خلتٛجٝالال٘ ايٓٗالالٞ
يًُػًُري عٔ اي طاْ َٔ ١غريِٖ.
ايثاْ :ٞاغي٬ظَ ١خلري اٱضيإ ٚعً ٛاغيط  ،١فًٝؼ ٖٓاى َٔ ٖ ٛأعً ٢ض ١

َٔ اغيَٓ٪ريٚ ،قس فاظ اغيػًُ ٕٛخلٗا ،قاٍ عازي ؼي َسح اغيػًُري رًٌَُْ َّزَّفِرًُا
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ِِْٓ ًُِْ اٌٍَّوِ ًَ َ زَظٌٌُِوِ ًَ َ اٌُّْؤِِْنِنيَ ًٌَِْجَخًد(ٚ ، )1ف ٘ٝخلٝإ غيلٗال ّٛايٛيٝجال١
ٚاي طاْٚ ١أْٗا أعِ َٔ ايكه ١ٝايؿدكٚ ١ٝإختٝالاض أؾالدام غيكالاّ اي طاْال،١
فُٔ َكازٜل اي طاْ ١ايطجٛط إزي ايكطإٓ ايهطٚ ِٜايتكٝس خلنيحهاَال٘ ٚايعُالٌ
خلايػ ٓ ١ايٓ  ١ٜٛايؿطٜلٜ َٔٚ ١هٔ َع٘ ايكطإٓ فاْال٘  ٫حيتالاج إغالت طإ ايٓالاؽ
٭ٕ ايكطإٓ خري خلطاْ ٖٛٚ ١أَاّ ٚقا٥س ؼي َٝالاز ٜٔاـالري ٜكالٛز َالٔ ٜت عال٘ إزي
ايل٬ح ؼي ايسْٝا ٚايلٛظ ؼي اٯخط.٠
ايثايث :قريٚض ٠اغيػًُري عاٍ َٔ ايطفعٚ ١ايؿالنيٕ عٝالث جيعًال ٕٛاالِ
خلطاْٚ ١خاقٚ ،١قسض ِٗ عً  ٢إختٝاض ًو اي طاْ َٔ ١أْلػِٗ  َٔٚغري إنطاٙ
ا ٚقٗط اِ ؼي عٝري جٗ ١أ ٚأٌٖ ًَ ١ه ٕٛاي طاَْ ١الِٓٗ ٚؼي اٯٜال ١ايهطضيال١
عػب ط ٝب نًُا ٗا َٚهاَٗٓٝا ايكسغٚ ١ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإخلتالالسا ٤اٯٜالال ١خلالالإنطاّ اغيػالالًُريٚ ،زعالال ِٗ ٛيٲيتلالالات ٚجالالصخلِٗ
غيهاَري اٯ ١ٜايكسغٚ ١ٝزع ِٗ ٛيًعُالٌ خلنيحهاَٗالا سيالسحِٗ ٚايثٓالا ٤عًالِٗٝ

غطالالاب ر َّبأَُّّيَووب اٌَّورَِّٓ آَِنُووٌا د ٚنالالنيٕ اٯٜالال ١كالال ٍٛاالالِ َالالا زَالالتِ آَٓالالتِ خلالالاهلل
ٚضغٛي٘ ،فنيخصٚا ٖص ٙايٓعُ ١ايعع ١ُٝخلٓٗٝهِ عٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١زْٚهِ.
ايثاْ :ٞعٝري َٛنٛط اٯ ٖٛٚ ١ٜاـاقٚ ١اي طاْ.١
ايثايث :مل صنط اٯ ١ٜإؽاش غالري اغي ػالًُري اغيػالًِ خلطاْال ١االِ ٭ٕ اٯٜال١
نيزٜب  ٚعً ِٝيًُػًُري ؼي َٓاظٍ ايععاَ ٚ ١كطٜف ا٭َٛض.
ايطاخلع :كػِ اٯ ١ٜايٓاؽ إزي قػُري:
ا٭ :ٍٚاغيػًُ.ٕٛ
ايثاْ ِٖ َٔ :ٞز ٕٚاغيػًُريٚ ،يٝؼ ف ٘ٝشّ يغري اغيػًُري يتعسز َعاْٞ
زٚ ٕٚإضاز ٠ايغري َٓ٘ ْعِ ف ٘ٝطغٝب خلاٱغ.ّ٬
اـاَؼ :خلٝإ َٛنٛع ١ٝاغيً ١ؼي اٱختٝاض يعٌُ اي طاْٚ ١اـاق ١فٝجٛظ
إختٝاض ايهتاخلَ ٞث ُ٬يًعٌُ ٚايؿطنٚ ١يهٔ ٜ ٫ه ٕٛخلطاْٚ ١خاق.١

()1غٛض ٠ايتٛخل.16 ١
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ايػازؽ :عكب عً ١ايٓٗ ٞي٘ٚ ،عسّ ؽًلٗا عٓ٘ ،فا٭قٌ إ اغيعً٫ ٍٛ
ٜتدًف عٔ عًتٖ٘ٚ ،ص ٙاٯ ١ٜجا٤ت خلصنط ايعً ١أأط شنط َٛنٛط ايٓٗٚ ٞف٘ٝ
ؽ لٝف عٔ اغيػًُري ٚزع ٠ٛاِ يًُ ازض ٠خلايعٌُ خلنيحهاّ اٯٚ ،١ٜعسّ طى
ا٭َط يًٛجسإ ٚايتجطخلالٚ ١ظٗالٛض ا٭َالاضات ٚايالس٫٫ت اياليت ٪نالس يالعّٚ
ايعٌُ سيا فٗٝا.
َٚالٔ اٱعجالاظ ؼي اٯٜال ١ايهطضيال ١فالال ٤ٞعًال ١ايٓٗال ٞعًال ٢مال ٛايتلكالالٌٝ
ٚايتعسز ،ػيا ٜسٍ عً ٢ا٭نطاض اؾػ ١ُٝؼي إؽاش ٚيٝجالَ ١الٔ غالري اغيػالًُري
 ٖٞٚعً ٢أقػاّ:
ايكػِ ا٭ :ٍٚغع ٞغري اغيػًُري ؼي إؾاع ١اـ اٍ ٚايٓككالإ ؼي أفعالاٍ
اغيػًُريٚ ،ضجا ِٖ٩ايلػاز ؼي عًُِٗ ،فجا٤ت اٯ ١ٜغيٓع اغيكسام اـاضجٞ
اصا ايطجا.٤
 َٔٚاٯٜات إ اٯ ١ٜجا٤ت خلكٝغ ١اؾُع ؼي أططافٗا ايث٬أ:١
ا٭ :ٍٚإضاز ٠غري اغيػً ُري ٚظٗٛض ايلػاز ؼي عٌُ اغيػًُري.
ايثاْ :ٞعسّ إمكاض قكس اٱنطاض خلطا٥ل َٔ ١اغيػًُري ز ٕٚغريِٖ ،خلٌ
ٜطٜس ايهلاض اٱنطاض خلاٱغٚ ّ٬اغيػًُري عً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛعٚ ،ٞفٝال٘
ؼصٜط يًُػًُري َٔ إؽاش ٚيٝجٚ ١أٌٖ ؾٛض َٔ ٣غريِٖ غيٛاجٗ ١إخٛاِْٗ
َٔ اغيػًُري ـ٬ف ا ٚخك ١َ ٛخل ،ِٗٓٝفإ ًو اي طاْال ١عٜالس اـال٬ف خلالري
اغيػًُريٚ ،ػعً٘ ٜط ك ٞإزي َط  ١اـكٚ ١َٛايلتٓ.١
ايثايثَٛ :نٛط اـ اٍ إش ٚضز خلكٝغ ١اؾٓؼ ٜٚلٝس ايتعسز ٚاٱغتُطاض

 ٚسٍ عًٝال٘ قالٝغ ١اٱطال٬م ؼي قٛيال٘ عالازي ر َ َّؤٌٌَُْْىُُْ قَجَوب ًد ٖٚال ٞإم٬يٝال١
تٛج٘ إزي نٌ فطز َٔ ا غيػًُري ٚاغيػًُات  ٚكسٜط اٯ ١ٜيًلطز ايٛاحالس َالٔ
اغيػًُري "ٜ ٫نييْٛو خ ا."ّ٫
 َٔٚإعجاظ اٯ ١ٜاْٗا جا٤ت يً ٝإ ٚشنط عًال ١ايٓٗال ٞإ ٫اْٗالا عالث ؼي
ْلؼ نٌ َػًِ َٚػًُ ١اؿٝطٚ ١اؿصض ٚحيتٌُ ٖصا اؿصض ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚاؿصض َٔ إؽاش غري اغيػًِ خلطاْالٚ ١خاقالٖٚ ،١ال ٛايكالسض اغيتالٝكٔ
ٚايص ٟجا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١غكٛق٘.
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ايثاْ :ٞاؿٝطٚ ١اؿصض َٔ غري اغيػًُري ؼي طيٝع ا٭حٛاٍ ،فُالع عالسّ
إؽاشِٖ خلطاْ ١فإ اؿصض َِٓٗ َٛجٛز.
ايثايث :عًل َ ٛنٛط اؿصض َٔ ايصٜ ٜٔػع ٕٛيٝهْٛٛا خلطاْٚ ١خاقال١
يًُػًُري غيا ؼي غعَ ِٗٝالٔ ايطٜالب ٚ٭ْال٘ َكالسام يٰٜال ١ايهطضيالَٚ ،١كسَال١
يًٓلاش إزي اغيػًُري ٚاٱنطاض خلِٗ َٔ زاخًِٗ ف عس ايعجع عٔ ايكها ٤عً٢
اٱغال ّ٬خلاحملاضخلالالٚ ١ايكتالالاٍٛ ،جٗالالٛا يٓٝالٌ َطا الالب اي طاْالالٚ ١زؽّ والالَِٗٛ
ٚنٝسِٖ خلاغيؿٛضٚ ٠اٱط٬ط عً ٢أغطاض اغيػًُري ،فإ قًت ٖٓاى َٔ ٜطغب
إ ٜه ٕٛخلطاْ ١يًُػًُري ٜ ٫ٚطٜس اٱنطاض خلِٗ ٚإ نإ َٔ ًَال ١أخالط،٣
ٚاؾٛاب إ اٯ ١ٜجا٤ت َطًك ،١فُٔ ٜهصب خلٓ  ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ فعً ٢اغيػًُري عسّ جعً٘ خلطاْ ١اِ.
ايطاخلالالع :اغيٖ٪الالٌ َالالٔ غالالري اغيػالالًُري يٓٝالالٌ َط الال ١اي طاْالالٚ ١اـاقالال ١عٓالالس
اغيػًُري ،٭ٕ غري اغي ٌٖ٪غيط  ١اـاقٚ ١اي طاْالٜ ٫ ١ؿالًُ٘ َٛنالٛط ايٓٗالٞ
قٗطاّ ٚإْط اقاّ.
 ٫ٚعاضض خلري ٖص ٙايٛجٚ ،ٙٛنًٗا َٔ َكالازٜل اٯٜال ١خلًخالاظ اغيعٓال٢
ا٭عِ اا ،يصا جا٤ت خطاخلاّ يًُػًُريٚ ،فٝال٘ زيٝالٌ عال ٢ايتهًٝالف ؼي ٖالصا
اي اب خلايٓٗٚ ٞاغيٓع َٔ إؽاش غريِٖ ٚيٝجٚ ١خلطاْ.١
ايكػِ ايثاَْٛ :ٞز ٠غري اغيػًُري يًخٛم ايهطض ٚاغيؿك ١خلاغيػًُري ،يكس
ٚاج٘ ايهلاض ٚاغيؿطن ٕٛاٱغٚ ّ٬اغيػًُري خلايعساٚ ٤ػٗٝع اؾٛٝف ٚإخطاج
اغيػًُري َٔ زٜاضِٖ خلغري حلٚ ،يهِٓٗ عجعٚا عٔ إؿام ااعضي ١خلاغيػًُري
 ٚالالالٛأ اغيػالالالًَُ ٕٛكاَالالالات اؿهالالالِ ٚقالالالاض االالالِ ؾالالالنيٕ ععالالال ِٝؼي ايػٝاغالالال١
ٚايتجاضات ٚايعضاعاتْٚ ،عيت آٜات ايكطإٓ ؼي حثِٗ عً ٢ا٭خ ٠ٛاٱضياْ١ٝ

رإََِّّٔوب اٌُّْؤِِْنُووٌَْ إِقْوٌَحيد(ٚ ، )1زعالال ِٗ ٛإزي ايتُػالالو خلالالايكطإٓ ٚايكالالسٚض عٓالال٘
رًَاْْزَصٌُِّا ثِحَجًِْ اٌٍَّوِ جَِّْعًبد( ٜٚ ، )2ب عً ٢عسز ٚظا٥ف اغيػًُري ٚايػع ١ؼي

()1غٛض ٠اؿجطات .10
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .102
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أعُااِٚ ،ايهثط ٠ؼي َػٚ٪يٝا ِٗ اؿاج ١إزي اي طاْٚ ١اـاق ،١أ ٚأزَْٔ ٢
اؿاجٚ ١يهٔ  ٜه ٕٛيً طاْ ١ؾنيٕ ٚأأط ؼي أفعاٍ اغيػًُري ،فجا٤ت ٖص ٙاٯ١ٜ
ؿكاْ ١اغيػًُري ٚجعًِٗ ٜتعاٖس ٕٚايعٌُ خلآٜات ايكطإٓ خلاؿطم عً ٢غًل
اي اب ايصٓ ٟلص َٓ٘ أغ اب اـ اٍ ٚايلػازٚ ،حجالب َٓالاظٍ اي طاْال ١عالٔ
غريِٖ.
إ َٓعيٚٚ ١ظٝل ١اي طاْْ ١عُ ١طؾخت عالٔ إْتكالاض اغيػالًُري ؼي غالٛح
اغي عاضىٚ ،خلصٍ ايؿٗسا ٤زَاٚ ،ِٖ٤أضخلاب ا٭َالٛاٍ أَالٛااِ ؼي غال  ٌٝاهلل،
فنيضاز اهلل عالازي إ ٜ ٫كطالف غالري اغيػالًُري مثالاض جٗالازِٖٚ ،إ  ٫حيكالٌ
عٓالالسِٖ الالطارِ  ٚلالالطٜط ٜٓٚلالالص غريٖالالِ إزي َٓالالاخلع ايكالالطاض ٚايلعالالٌ عٓالالس أُ٥الال١
اغيػًُري.
ٚيٖ ٫ٛص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١يٛجست ًَهاّ أٚ ٚايٝاّ َٔ اغيػًُري ٜتدص خلطاْ١
َٔ غري اغيػًُريٜٚ ،هثط َٔ اؿجاب ايص ٟضيٓعٚ ٕٛقال ٍٛعاَال ١اغيػالًُري
ي٘ ،فٜ ٬طًع عً ٢حٛا٥جِٗ ٜ ٫ٚػُع َِٓٗ َا ٜٓلع٘ ٚإٜاِٖ ؼي أَٛض ايسٜٔ
ٚايسْٝا ،فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜي ٝك ٢اغيػًُ ٕٛأخ ٜٚ ٠ٛصيٛا ايٛغالع ؼي َطنالا٠
اهللٜٚ ،هْٛٛا ٜساّ ٚاحس ٠عًال ٢عالس ،ِٖٚفُالع ٚجالٛز اي طاْالَ ١الٔ غريٖالِ،
ٚحجب ايعاَٚ ١ايلكطاٚ ٤ا٭َطاٚ ٤ايكازٜ َِٗٓ ٠عجع ٕٚعٔ َٛاجٗ ١ايعسٚ
إشا زاُِٖٗ ٚإعتس ٣عً ِٗٝيًٗٚ ٠ٛايععٍ خلري اؿالانِ ٚاحملهالَٛريٚ ،غالعٞ
اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري ؼي عُٝل ٚإغالتساَٖ ١الص ٙااالٚ ٠ٛظٗالٛض إنالطاضٖا
عً ٢عاَ ١اغيػًُري خكٛقاّ ايص ٜٔإؽص ِٖٚخلطاْ.١
فجا٤ت اٯ ١ٜضظي ١خلاغيػًُريٚ ،ظجطاّ يغريِٖ َٔ ايتعس ٟعًَٔٚ ،ِٗٝ

ايػع ٞؼي اٱنطاض خلِٗ ٚ ،جا ٤قٛي٘ عازي رًَ ًُّا َِب َْنِوزُُّْد  ٚعٛز ايالٛا ٚفٝال٘
إزي غري اغيػًُري ٚضغ تِٗ ؼي ؿٛم ا٭شٚ ٣ايهطض خلاغيػًُري ،أَالا اغيال ِٝؼي
"عٓالتِّ" فٝعالٛز يًُػالًُري سيالا ٖالِ َػالًُري ،إش ٜطغالب غريٖالِ خلاغيؿالك ١عٓالس
اغيػًُري ٱختٝاضِٖ اٱغ ٚ ّ٬كٝسِٖ ايتالاّ خلالايلطا٥ض ٚايع الازات ٚ ،ال ري
اٯ ١ٜإ ايٛز ٚايطغ  ١خلًخٛم ايهطض خلاغيػًُري جع ٤عً ١غيٓالع اغيػالًُري َالٔ
إؽاش ٖٚ ٤٫٪يٝجٚ ١خاق.١
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ايكػِ ايثايث :خلٝإ عً ١يًٓٗ ٞاييت تكالف خلالايعٗٛض ٚايٛنالٛح ،فكالس
شنطت عًتّإ قس حيتاج أ ُٗ ٛا ٚغا٥ط ؼي اٱغتسُٖٚ ٍ٫ا:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠غري اغيػًُري اـ اٍ ٚايككٛض عٓس اغيػًُري ٚؼي أعُااِ.
ايثالالاْ :ٞضغ الالٚ ١ضجالالا ٤غالالري اغيػالالًُري إقالالاخل ١اغيػالالًُري خلايهالالطض ٚا٭ش٣

ايؿسٜسٚ ،جا ٤قٛي٘ عازي رلَدْ ثَدَدْ اٌْجََِْْبءُ ِِْٓ أَفٌَْاىِيُِْد خلٝاْاّ ؾع ٤عً ١ظاٖط
ٚحػالالًَُ ٞالالٛؽٜ ،سضنالال٘ ٜٚػالالُع٘ اغيػالالًُٜٚ ٕٛالالسضن ٕٛأْالال٘ َالالٔ َكالالازٜك٘
ٚآأاضٚ ،ٙفٛ ٘ٝنٝس عً ٢يع ّٚإجتٓاب اغيػالًُري ٱؽالاش خلطاْالَ ١الٔ غريٖالِ،
ْٛٚط َ٬ظَ ١خلري ٖصا ايٓٗٚ ٞخلري َعالاْ ٞايهالطٚ ٙايعالسا ٠ٚاياليت عٗالط عًال٢
أيػٓ ١غري اغيػًُري.
َٚع ف ٤ٞاٯ ١ٜؼي َٛنٛط اي طا ْ ١فاْٗا ال ري َػالاٚ ٌ٥حكالا٥ل أعالِ ؼي

َٛنٛعٗا ٚأحهاَٗاٜٚ ،لٝس اؾُع خلري أ ٍٚاٯٚ ١ٜخلري قٛي٘ عازي رلَدْ ثَدَدْ

اٌْجََِْْبءُ ِِْٓ أَفْوٌَاىِيُِْ د خلنيٕ زخ ٍٛايع س اٱغٚ ّ٬إختٝاض ٙاٱضيإ ٜػال ب يال٘
عالالسا ٠ٚؾالالطط َالالٔ أٖالالٌ اغيًالالٌ ا٭خالالطٚ ،٣اْٗالالِ ٜٓالالايَٓ ٕٛالال٘ َٚالالٔ اٱغالالّ٬
خلنييػٓتِٗ ٚحياٚي ٕٛإأاض ٠ايؿهٛى ؼي اٱغٚ ّ٬ايتٓع ،ٌٜفجا٤ت ٖص ٙاٯٜال١
يًتخالالصٜط َالالِٓٗ َطًكالاّ ٚيالالٝؼ ؼي َٛنالالٛط اي طاْالالٚ ١حالالس ،ٙخلالالٌ سيالالا ٖالال ٛأعالالِ
ٚأٚغع ،فُٔ  ٜ ٫زز ؼي إخلسا ٤اي غض ٚايهطاٖٚ ١ٝايعسا ٠ٚيًُػًُري عً٢
يػاْ٘ فاْ٘ ٜ ٫نئَ جاْ ٘ٚ ،جيب عً ٢اغيػًُري ٚاغيػًُات اؿصض َٓ٘ٚ ،عسّ
اٱطُٓ٦إ اي.٘ٝ
ٚجا ٤أ ٍٚاٯ ١ٜخلكٝغ ١اؾُع ؼي ٛجٗ٘ يًُػًُري طيٝعاّٚ ،جاٖ ٤الصا
ايؿالطط خلالصات ايكالٝغ ١أٜهال ّا ػيالا ٜالالسٍ عًال ٢نثالط ٠ايالصٜ ٜٔعالاز ٕٚاٱغالال،ّ٬
ٚحاج ١اغيػًُري يًجٗاز زفاعاّ عٔ اٱغٚ ّ٬شخلاّ عالٔ اْلػالِٗ ٚأعطانالِٗ
ٚأَٛااِٚ ،إغتساَ ١حاٍ ايسفاطٚ ،ا٭َ ١اياليت هال ٕٛؼي حالاٍ زفالاط زا٥الِ
عًٗٝا اي كا ٤عً ٢حاٍ اؿصض ٚاؿٝط َٔ ١طيٝع ايالص ٜٔالس ٚايعالسا ٠ٚعًال٢
أفٛاِٖٜٗ َٔٚ ،كغ ٞاي.ِٗٝ
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ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيت٪غؼ عًُاّ جسٜساّ ؼي اؿٝطٚ ١اؿصض مل ًٓ٘ أَال١

أ ٚأٌٖ ًَ َٔ ١اغيًٌ ،فاظ خل٘ اغيػًُ َٔ ٖٛٚ ٕٛخكا٥ل رقَْْوسَ أَُِّوخٍ أُقْسِجَوذْ

ٌٍِنَّبضِ د ٚف ٘ٝزي ٌٝعً ٢عاٖسِٖ غيٓاظٍ ايعع ٚايك ٠ٛاييت ػتًعّ إؽاش اي طاْ١
ٚاـاق ،١فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜعْٛاّ اِ ؼي َٓاظاِ ٖصَٚ ،ٙسزاّ يٲض كا ٤فٗٝا
ٜٚلٝس اؾُع خلري أ ٍٚاٯٖٚ ١ٜصا ايكػِ َٔ عً ١ايٜٓٗ" ٞا اٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا ٫
تدصٚا خلطاْ َٔ ١زْٚهِ قس خلست اي غها َٔ ٤أفٛاِٖٗ".
ايكػِ ايطاخلع :اٱخ اض اٱا ٞعٔ إخلالا ٤قالسٚض ػيالٔ جالا ٤ايٓٗال ٞعالٔ
إؽاشِٖ خلطاْ ١عسا ٠ٚيًُػًُري أؾالس ٚأنالرب َالٔ ايالصٜ ٟالربظ عًال ٢أيػالٓتِٗ
ٚأفٛاِٖٖٗٚ ،صا ايكػِ َٔ عً ١ايٓٗال ٞإعجالاظ إنالاؼي يٰٜالٜ ٫ٚ ،١عًالِ َالا
ؽل ٞايكسٚض إ ٫اهلل عازي.
ٚجا ٤نؿف ايغٌ ٚاؿػس ٚاي عسا ٠ٚاييت شيٮ قسٚض ٖ ٤٫٪ؼي َٛنٛط
اي طاْ ١ػيالا ٜالسٍ عًال ٢أُٖٝتال٘ٚ ،أأالطٚ ،ٙنٝالف إ إختٝالاض غالري اغيػالًِ خلطاْال١
ٚخاقَٓ ١اغ  ١يعٗٛض عساٚ ،٘ ٚإنطاض ٙخلاغيػًُري عٔ قكس أ ٚخلغري قكس،
فكس  ٟٜٛٓ ٫ايغسض خلاغيػالًُري ٚيهالٔ ايعالسا ٠ٚاياليت ؼي قالسض ٙالربظ ؼي فعًال٘
 ٚػتخٛش عًَ ٢ؿٛض ٘ ٚ ،ػعً٘ ضي ٌٝإزي فهذ ٚإظٗاض عالٛضات اغيػالًُري،
ٚخلٝإ ايثغطات اييت ضيهٔ إٔ ٜٓلص ايعسَ ٚالٔ خ٬االا ،فتهالً ٕٛالو اي طاْال١
ٚاغط ١يٲنطاض خلاغيػًُري  ٚكسٜط اؾُع خلري أ ٍٚاٯٖٚ ١ٜصا اؾع َٔ ٤عً١
ايٜٓٗ" ٞا اٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا  ٫تدصٚا خلطاْ َٔ ١زْٚهِ َا ؽل ٞقسٚضِٖ َٔ
اي غها ٤يهِ أنرب ػيا خلسا عً ٢أفٛاِٖٗ".
ايػاخلع :خلٝإ ٖص ٙاٯ ١ٜيٰٜات ٚا٭حهاّ  َٔٚإعجالاظ ايكالطإٓ إ الني ٞ
اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝخلآٜات َتعسز ٚ ،٠ري يًُػًُري غ ٌ ااساٚ ١ٜايطؾاز ،فجا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜخلايٓٗ ٞعالٔ اي طاْالَ ١الٔ غالري اغيػالًُريَ ،الع خلالري عًالٖ ١الصا ايٓٗالٞ
ٚاٱخ اض عٔ أغ اب عسّ أٖ ً ٤٫٪ٖ ١ٝيٓٝالٌ َط ال ١اي طاْال ١عٓالس اغيػالًُري،
ٚاٱخ اض عٔ عسا ِٗ ٚيًُػًُري ،إش سع ٛاٯٜال ١يً كالا ٤عًال ٢حالاٍ اؿالصض
ٚاؿٝطٚ ،َِٗٓ ١خلعس شنط ايٓٗٚ ٞأجعا ٤عًت٘ عًال ٢مال ٛايتلكال ٌٝإغالتُطت
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اٯ ١ٜؼي قٝغ ١اـطاب يًُػًُري خلكٛي٘ عازي رلَدْ ثََّْنَّب ٌَىُُْد ٚف ٘ٝإنطاّ إناؼي
ي ًُػًُري خلإ اهلل عع ٚجالٌ ؾالطّفِٗ خل ٝالإ اٯٜالاتٚ ،شنالط ايعَ٬الات اياليت
٪نس يع ّٚا٭ٚي ١ٜٛؼي عٌُ اغيػًِ يث ات َ الاز ٨اٱغالٚ ّ٬ايالسفاط عٓٗالا،
ٚؼي خلٝإ اٯٜات يًُػًُري خلعث يًلعط ٚاـٛف ؼي ْلالٛؽ أعالساَ ِٗ٥الِٓٗ،
فا٭َ ١اييت ٜتلهٌ اهلل عازي خل ٝإ اٯٜات ااٜٗٚ ،سٜٗا إزي غ ٌ اٱحال اظ
َٔ ايهطض ٚأغ اب ايهٝس ٚاغيهط  ٫خيؿ ٢عًٗٝا ًٜ ٫ٚخكٗا ايهطض.
إ خلٝإ اٯٜات َسز إا ٞيًُػًُري ٚع ٕٛاِ عًَٛ ٢اجٗ ١ا٭عسا،٤
ٚؾاٖس عً ٢ضجخإ نلتِٗ عً ٢نل ١عس ،ِٖٚفا٭َ ١اييت ٓلطز خلالنيٕ ٜال ري
اا اهلل عع ٚجٌ اٯٜات ٖ ٞا٭َ ١اييت كٗط اعساٖ٤اٚ ،جالا٤ت ٖالص ٙاٯٜال١
َكسَ ١يتخكٝل ايٓكط ٚايغً  ١يًُػًُري  ٚعاٖس أغ اب ايٓكط ٚاٱح اظ َٔ
اـػاض ٠اي٬حك ١فكس ٜه ٕٛايٓكط ؼي َعطنالٚ ١يهالٔ ٖالص ٙاٯٜال ١ػعالٌ ْكالط
اغيػًُري زاُ٥اّ َٚتكٚ ّ٬ؽرب عٔ خع ٟعسٚ ِٖٚإمػاضٚ ٙعسّ ْلاش ٙإي.ِٗٝ

ايثأَ :أختتُت اٯ ١ٜايهطضي ١خلكٛي٘ عازي رإِْْ وُنْزُُْ رَعْمٌٍَُِْد ٚفٝال٘

زع ٠ٛيًُػًُري يٮخص سيهاَري اٯ ١ٜخلكٚ ٠ٛعسّ ايتلطٜط خلٗاٚ ،حالث االِ
عًال ٢ايتالالسخلط ؼي َهالاَٗٓٝا ٛ ٚظٝالالف ايعكالٌ يٲغالالتٓ اط ٚإغالتكطا ٤ايالالسضٚؽ
ٚايعرب َٔ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي َٔٚ ،١اٱَتثاٍ غيا فٗٝالا َالٔ ايٓٗالٚ ٞإغتخهالاض
اغيٛاعغ ٚايعربٚ ،اٱنطاض اييت ٓجِ عٔ كايلَ ١ا فٗٝاٚ ،شنط اغيٓافع اييت
ني  َٔ ٞايتكٝس سيا فٗٝا ٖٛٚ ،أَط ٜػتًعّ ايؿهط ٚايثٓا َِٗٓ ٤هلل عازي عً٢
ايٓعُ ١ايعع ١ُٝخلٓعٖ ٍٚص ٙاٯ ١ٜايهطضي.١
ٚنُالالا إخلتالالسأت اٯٜالال ١خلاـطالالاب ايتؿالالطٜل ٞيًُػالالًُري فاْٗالالا أختتُالالت
خلسع ِٗ ٛإزي جعٌ ايعكٌ ايٓٛع ٞايعاّ ٚغال ١ًٝيٲَ تثالاٍ ا٭حػالٔ غيهالاَري
ٖص ٙاٯٚ ،١ٜإزضاى حكٝكالٖٚ ١ال ٞاْٗالا ْعيالت يالٓلعِٗ ٚغالَ٬تِٗ ندالري أَال١
أخطجت يًٓاؽٚ ،اْٗا خري قض ٜعٛز خلايٓلع ٚايلا٥س ٠عً ٢ايٓاؽ طيٝعال ّا
خلإح اظ اغيػًُري َٔ ايهٝس ٚاغيهط ،ايصٜ ٟني  َٔ ٞاي طاْ ١ايػ ،١٦ٝخلإجتٓاخلٗا
َٔ ا٭قٌ خللهٌ ٚخلطنٖ ١ص ٙاٯ ١ٜايهطضي  ١اييت تخ الب ايال ٚ ،ِٗٝالسعِٖٛ
ؾعًٗا قاح اّ ٬َٚظَاّ ٚغ٬حاّ ٚعْٛاّ واٜٚاّ ٜ ٫لاضقِٗ ؼي حٝا ِٗ ايعاَ١
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ٚاـاقٜٚ ١هَ ٕٛاز ٠يٮَط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهالط فُٝالا خلٝالَِٓٗٚ ،الع
ايٓاؽ طيٝعاّ.

يٍ غلَلث اَِت

ؼي اٯَ ١ٜػا:ٌ٥

ا٭ٚزي :نيٖ ٌٝاغيػًُري ٱَاَ ١ايٓاؽ ؼي غ ٌ اـري خلاؿكاْ ١ايػالُا١ٜٚ
ؼي ْٛط اي طاْ ١اييت ٜتدصْٗٚا.
ايثاْٝالٛ :١نٝالس غؿال ٞضظيال ١اهلل يًُػالًُري خل ٝالإ أغال اب عالسّ جالالٛاظ
إؽاشِٖ خاقٚٚ ١يٝج َٔ ١ز.ِْٗٚ
ايثايثالال :١خلٝالالإ َٛنالالٛع ١ٝاي طاْالالَٚ ١الالا جيالالب إٔ تكالالف خلالال٘ فالالٜ ٬ػالالتطٝع
اٱْػإ َتخالساّ اَ ٚتعالسزاّ اٱحال اظ ايالساٚ ِ٥اغيػالتُط ؼي َٛنالٛط اـاقال١
ٚاغيؿٛض ،٠ف اَ ٙع حصضٜ ٙهتؿف أحٝاْاّ خطني ٙؼي إختٝاض اي طاْالٚ ،١إطال٬ط
ايٓاؽ عً ٢أغطاضَٚ ٙا ٜػ ٘ ي٘ ٖصا اٱختٝاض َٔ ا٭شٚ ٣اٱحطاجٚ ،قس ٫
ٜػتطٝع ايتساضى  ٟٜٛٓٚاؿصض ٚايٛقاٚ ١ٜيهٓ٘ ٜكع َط ٠أخط ٣خلصات اٱخلت٤٬
٬ٜٚق ٞايعٓاٚ ٤اغيؿك َٔ ١اي طاْال ١ايػال ١٦ٝاياليت ٓلالص ايٝال٘ خلاـسٜعالٚ ١ايتالٛزز
ايعاٖط.ٟ
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتهٚ ٕٛاق ١ٝزاٚ ١ُ٥حطظاّ َتك ّ٬يعُ ّٛاغيػًُري ؼي
خلاب اـاقٚ ١ايٛيٝج.١
ايطاخلع :١زع ٠ٛاغيػًُري يٲغتعساز يًُػٚ٪يٝات ايعع ١ُٝاييت ٓتعطِٖ
ؼي َٝاز ٜٔاؿهِ ٚاٱقال٬ح ٚخلٓالا ٤ايسٚيالٚ ١اجملتُالع ٚاٱخ الاض عالٔ ايهالطض
ايلازح ايصٜ ٟني  َٔ ٞاغيؿٛض ٠ايلاغس ٠٭ٕ اٯ ١ٜمل نيتِ غكٛم ايكهاٜا
ايؿدكالالٚ ١ٝحالالسٖا ،خلالالٌ إ ايلالالطز ا٭ٖالالِ فٗٝالالا ٖالال ٛإزاض ٠اغيػالالًُري يؿالالٕٚ٪
اؿهِ.
اـاَػالال :١حالالث اغيػالالًُري عًالال ٢عالالسّ إطالال٬ط أٖالالٌ اغيًالالٌ ا٭خالالط ٣عًالال٢
أغطاضِٖ َٚا ٜػع ٕٛاي َٔ ٘ٝايغاٜات ٚاغيكاقس اؿُٝسٜ ٫ٚ ،٠كذ نؿلٗا
غئ ٜهُٔ اي غهاٚ ٤ايعسا ٠ٚيًُػًُري.
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ايػازغ :١زع ٠ٛاغيػًُري يًتؿاٚض خلٚ ،ِٗٓٝإختٝاض اي طاْ َٔ ١خلٚ ِٗٓٝسيا
ٜػاعس عً ٢إختٝالاض أفهالٌ ؼي ايعُالٌ ٚاي ٓالاٚ ٤ايػالع ٞاؿثٝالث ـالري ايالسْٝا
ٚاٯخط.٠
ايػاخلع :١ؼصٜط اغيػًُري َٔ ايتلطٜط سيهاَري ٚأحهاّ ٖص ٙاٯ ،١ٜ٭ْٗا
خلٓٝات ٚآٜات أْعِ اهلل عازي عً ِٗٝخلٗا َٔٚ ،اغيكازٜل اياليت السٍ عًال ٢إ
َهاَري ٖص ٙاٯ ١ٜآٜات خلٓٝات اْٗا ْعَُ ١تكً ١زاَٗٓ ٌٜٗٓ ١ُ٥ا اغيػًُ ٕٛؼي
نٌ ظَإ َٚهإٚ ،ؼي كتًف اغيٝالاز ٚ ،ٜٔتجًال ٢ؼي نالٌ ظَالإ أغالطاض َالٔ
نٓٛظٖا سفع عٔ اغيػًُري ايهطض ٚايعٓاٚ ،٤ػعًِٗ ؼي َالنئَ َالٔ اـػالاض٠
ٚاغيؿك ١ايكازَ َٔ ١جٗ ١اغيؿٛضٚ ٠اـاق..١
ايثآَال :١إحاطالال ١اغيػالالًُري عًُالاّ خلالالنيحٛاٍ اغيًالالٌ ا٭خالطٚ ،٣حالالثِٗ عًالال٢
اٱيتلات إزي ؿٔ ايكٚ ،ٍٛاي غها ٤اييت ػط ٟعً ٢ا٭يػٔ.
ايتاغع :١خلٝإ حكٝك ٖٞٚ ١إ اي غها ٤اييت عٗط عً ٢أيػٔ أٌٖ اغيًالٌ
ا٭خالالط ٣أظا ٤اغيػالالًُري ؽلالالٚ ٞضاٖ٤الالا حػالالساّ ٚعالالساٚ ،٠ٚضغ الال ١خلاٱنالالطاض
خلاغيػًُري.
ايعاؾط :٠اٱْتلاط ا٭عِ َٔ َهاَري اٯ ،١ٜفٗٚ ٞإ جا٤ت غكالٛم
اي طاْ ١اغيٓٗ ٞعٓٗا إ ٫إٔ َٓافعٗا أعِ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإضؾاز اغيػًُري إزي اٱختٝاض ا٭حػٔ ٚا٭َثٌ ؼي أَٛض اؿٝا.٠
ايثاَْ :ٞعطف ١ايت ا ٜٔخلري ايٓ اؽ خلًخاظ ًًَِٗ ؼي ح ِٗ ٚخلغهِٗ ٱقاخل١
اغيػًُري يًدري ٚايربن.١
ايثايثَٛ :نٛع ١ٝاؿب ٚايهطاٖ ١ٝؼي َاٖٝالْٚ ١الٛط اغيؿالٛضٚ ،٠اؿلالاظ
عً ٢ا٭غطاض أ ٚفهخٗا.
 َٔٚاٱعجاظ ؼي اٯ ١ٜعًل َٛنٛط اؿب ٚايهطاٖٝال ١خلاغيًالٚ ١ايعكٝالس٠
 ٚطؾخ٘ عً ٢ا٭َٛض ايؿدك.١ٝ
ايطاخلعًَ ١ُٝٓ :هال ١ا يٝكعالٚ ١اؿالصض عٓالس اغيػالًُري َالٔ غريٖالِ ؼي خلالاب
اغيعاَ٬ت ٚايكال٬تٚ ،يالٝؼ فٝال٘ إنالطاض خلالاٯخط ،ٜٔخلالٌ ٖالٚ ٛاقٝال ١شا ٝال،١
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ٚزعال ٠ٛيًُػالًُري يًتٛأٝالالل ٚايتث الت فُٝالالا ٜعكالسَ ٕٚالع غريٖالالِ َالٔ ايعكالالٛز
ٚاغيٛاأٝل ٚمٖٛا.
اـاَؼ :زع ٠ٛاغيػًُري يعسّ ٚنع ا٭َاْال ١عٓالس غالري اغيال٪شئٚ ،ايالصٟ
عٗط َٓ٘ أَاضات سٍ عً ٢ايطغ  ١عك ٍٛاغيؿك ١يًُػًُريٚ ،ؿٛم ايهطض
خلِٗ.
ايػازؽ :زعال ٠ٛاغيػالًُري إزي ُٓٝال ١ايثكالْٚ ،١ؿالط َعالاْ ٞاغيالٛزٚ ٠احمل ال١
خلٚ ،ِٗٓٝإؽاش خلعهِٗ ي عض أٚيٝالاٚ ٤أَٓالا ٤يًػالط ٭ٕ أَالطِٖ َؿال ى ،فال٬
ٜػع ٢أحسِٖ يٲٜكاط خلاٯخطٚ ،سيا ٪ٜز ٟإزي اٱنطاض خلا٭َٚ ١اٱغ ،ّ٬إش
حيطم نالٌ َػالًِ عًالَ ٢كالًخٚ ١ضفعال ١اٱغال ّ٬ؼي عًُال٘ ٚعُالٌ إخٛاْال٘
اغيػًُريً ٚ ،و خكٛقٜ ١ٝتكف خلٗا اغيػًُ َٔ ٖٞٚ ،ٕٛخكالا٥ل خالري
أَ ١أخطجت يًٓاؽ.
فًٝؼ َٔ غاٜات اٯ ١ٜغًل خلاب اغيؿٛضٚ ٠ايٛيٝج ١عً ٢اغيػالًُري ،خلالٌ
إعاْتِٗ عً ٢إختٝاض ايٛيٝج ١ايكاؿ ١اييت ػع ٢ؼي غ ٌ اـري ٚايكال٬ح،
ٚشيتٓع عٔ إفؿا ٤أغطاض اغيػًُري ٚجًب اغيهطٚ ٠اغيؿك ١اِ.

اؿازٜالال ١عؿالالطٚ :٠قالالف اٯٜالال ١يغالالري اغيػالالًُري خلٛقالالف ا٭زْالال ٢رِِوْٓ

ًُِٔىُُْ د حث يًُػًُري يًػع ٞٱنتػاخلِٗ غيا ْايال٘ اٯخالطٚ ،ٕٚخلؿالاض ٠خلًالٛغ
اغيػًُري أو ٢ايسضجات ؼي ايعً ّٛايسْٚ ١ٜٛٝاغيعاضف ٚايكالٓاعاتٚ ،فٝال٘
ططز يً زز َٔ ٚيٛج َٝاز ٜٔايعًِ ٚؾ ٕٚ٪اؿهِ ٚايععاَٚ ،١ؼس يًالصٜٔ
حياٚي ٕٛإٔ جيعًٖٛا حهطاّ عً.ِٗٝ

أسبلب انُشول

شنطت أغ اب َٛٚانٝع يٓع ٍٚاٯ:ٖٞ ١ٜ
ا٭ْ :ٍٚالع ٍٚاٯٜال ١ؼي ايٗٝالٛز ٭ٕ ْلالالطاّ َالٔ اغيػالًُري نالاْٛا خيالالايطِْٗٛ
ٜٚتخسأ ٕٛايٜٚ ِٗٝؿالاٚض ِْٗٚؼي أَالٛضِٖ ،خكٛقال اّ ٚاْال٘ ناْالت الطخلطِٗ
َعِٗ ق٬ت َثٌ ايطناط ٚاؿًف ٚاؾٛاضٚ ،ايتجاض ،٠خلاٱناف ١إزي نِْٗٛ
أٌٖ نتاب ٜعًُ ٕٛأخ اض ايٓ  ،٠ٛفعٔ فطٜل َٔ اغيػًُري أِْٗ ٜطٜس ٕٚاِ
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ايٓكٝخٚ ،١ايص ٟشٖب إزي ٖصا ايك ٍٛإغتسٍ خلإ ٖص ٙاٯٜات جا٤ت خطاخل ّا
يًٛٗٝز ،فهنيْ٘ جيط ٟأقٌ اٱغتكخاب ؼي ْعِ اٯٜات.
ايثاَْٛ :ٞنٛط ايٓٗالٚ ٞايتخالصٜط ؼي اٯٜالٖ ١الِ اغيٓالافك ،ٕٛ٭ٕ اغيالَٓ٪ري
ٜهتل َِٗٓ ٕٛخلعاٖط ايكٜٚ ،ٍٛتػاق ٕٛفُٝا ٜكسض َِٓٗ َالٔ ؿالٔ ايكال،ٍٛ
ٜ ٫ٚعًَُ ٕٛا ؽل ٞقسٚضِٖ َٔ اؿػس يًَُٓ٪ري ٚاٱغ ٜٚ ،ّ٬ث ٕٛاِ
ا٭غطاضٚ ،خيرب ِْٗٚعٔ أحالٛاٍ اغيػالًُري ٚإغالتعسازِٖ يًكتالاٍ أ ٚعسَال٘،
فجا٤ت اٯ ١ٜيتخصٜط اغيػًُري َٔ إط٬ط اغيٓالافكري عًالْٛ ٢اٜالاِٖ ٚأَالٛضِٖ
اـل.١ٝ
ايثايث :إضاز ٠طيٝع أٌٖ ايهتاب ٚايهلاضٚ ،ؼصٜط اغيػًُري َِٓٗ.
 ٫ٚعاضض خلري ٖص ٙايٛجٚ ،ٙٛنًالٗا َالٔ َكالازٜل ٖالص ٙاٯٜال ١ايهطضيال١
َٚهاَري إغتساَ ١حهُٗا إزي  ّٜٛايكٝاَ ١سيا جيعالٌ اغيػالًُري ٜٛيال ٕٛعٓاٜال١
خاق ١يً طاْٚ ١اـاقٚ ١يع ّٚإ ه َٔ ٕٛخلٝالِٓٗ ٚ ،نيٖٝالٌ أْلػالِٗ يتًالو
اغيٓعيٚ ١ؼك ٌٝايعً ّٛايهػ  ١ٝاييت ػعٌ أفطازاّ َٔ اغيػًُري قازض ٜٔعًال٢
ٛي ٞايٛظا٥ف اـاق ١خلايٛيٝجالٚ ١اي طاْال ١إشا ناْالت ػالتًعّ إختكاقالاّ ؼي
عًِ ا ٚفٔ َعري.

انتفسري

قٛي٘ عازي ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُاد
جا ٤ق ٌ مثإ آٜات ٚقالف اغيػالًُري خلالاِْٗ خالري أَالَٚ ،١الٔ اٯٜالات إ

ايثٓاٚ ٤اغيسح اٱا ٞيًُػًُري ٜ ٫كف عٓس اٱخ الاض عالٔ لهال ٌٝاغيػالًُري
عً ٢ا٭َِ ا٭خط ،٣إش إٔ اغيػًُري أخطجٛا يًٓاؽ طيٝعاّ.
ٚحيٌُ ٖصا اٱخطاج عً ٢اٱط٬م ؼي َٛانٝع٘ َ ٚهاََٝٚ ٘ٓٝاز ،ٜ٘ٓػيا
ٜالالسٍ عًالال ٢ععالالَ ِٝػالالٚ٪يٝات اغيػالالًُري أظا ٤أْلػالالِٗ ٚأظا ٤ايٓالالاؽ ؼي ْؿالالط
َ از ٨اٱغَٚ ّ٬لاٖ ِٝاٱق٬ح.
ٚجا٤ت اٯٜات خلعسٖا يت ري أحٛاٍ أٌٖ ايهتاب ٚقػُتِٗ إزي َالَٓ٪ري
ٚفاغالالكريٚ ،خلٝالالإ عالالسّ إْتلالالاط ايهلالالاض َالالٔ أَالالٛااِ ٚأ٫ٚزٖالالِ ؼي عٛاقالالب
ا٭َٛضٚ ،ظًُٗالِ ٭ ْلػالِٗ ؼي إْلالاقِٗ ا٭َالٛاٍ ؼي اي اطالٌ ٚايتعالس ٟعًال٢
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اغيػًُري ،يت سأ ٖص ٙاٯ ١ٜخلاـطاب ايتؿطٜل ٞيًُػًُري خلكٛي٘ عالازي رَّبأَُّّيَوب
اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا د ٜ ٫ٚعين ٖصا إيتلا ّا َٛنٛعٝاّ ؼي آٜات ايكطإٓٚ ،اْٗا إْتكًت
إزي َٛنٛط خام خلاغيػًُري ز ٕٚغريِٖ ،خلٌ إ اٯٜات ايػاخلك ١تهُٔ ؼي
َلَٗٗٛا اي ٝإ ٚاـطاب يًُػًُري خلصنط قلات غريِٖ َالٔ أٖالٌ ايهتالاب
ٚايهلالالاضٖٚ ،الالَ ٛالالٔ عَُٛالالات إخالالطاج اغيػالالًُري يًٓالالاؽ سيعطفالال ١اغيػالالًُري
٭حٛااَِٚ ،ا ٜٓتعطِٖ َٔ اي ٚ ٤٬ايهطض خلػب ؽًلِٗ عٔ ايتكسٜل خلٓ ٠ٛ
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،إقطاضِٖ عً ٢ايتعس ٟعًال ٢اغيػالًُري،
ٚايػع ٞؼي جًب ايهطض ٚا٭ش ٣اِ.
 َٔٚخكا٥ل خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ َعطف ١أحٛاٍ ا٭َِ سيا ٜػاعس
عً ٢جصخلٗا يٲضيإ ٚايتٛق َٔ ٞأشاٖاَٚ ،عطف ١أفهالٌ ايػال ٌ ؼي ايتكالطف
ٚايتعاٌَ َعٗاٚ ،اٱح اظ َٔ َهطٖاَٚ ،تَ ٢ا أزضى ايطالطف اٯخالط اْالو
عطف نٝس ٚ ،ٙطقب فعً٘ ٚ ،نيخص اؿا٥ط َ٘ٓ ١فاْ٘ خيؿاى ٜٚتجٓب ايػالعٞ
ؼي اٱنطاض خلوَ ،ع فٝض عكا٥س ٟؼي اغيكاّ َٔ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإ َعطف ١اغيػًُري خلنيحٛاٍ غريِٖ اصيا ٖ ٞسيسز ٚنؿف َٔ عٓس
اهلل عع ٚجٌ،ػيا ٜسٍ عً ٢إ كافٗا خلايكسم ٚاؿل .
ايثاْ : ٞايكطإٓ ٚآٜا ٘ ْكري ٚٚظٜط زا ِ٥يًُػًُري.
ايثايث  :لهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢اغيػًُري خلاٱخ اض عُا عٓس غريٖالِ
َٔ اؿػس ٚاي غض اِ ع ٕٛيًُػًُري ٚايٓاؽ طيٝعاّ.
ايطاخلع ٜ :تكف حصض اغيػًُري َٔ اي غهاٚ ٤اغيهط ايعاٖط ٚاـل ٞخلنيْال٘
غ٬ح عاّ عٓالس اغيػالًُري طيٝعالاّٖٚ ،الَ ٛالٔ خكالا٥ل خالري أَال ١أخطجالت
يًٓاؽ.
يكس جاٖ ٤صا اـطاب ( ٜا أٗ ٜا ايص ٜٔآَٓٛا ) ؿطٜلاّ ٚإنطاَاّ يًُػًُري،
 ٖٛٚإم٬يَٛ ٞج٘ يهٌ َػًِ َٚػًُٚ ١ؼي نٌ ظَإ َٚهالإٚ ،يالٝؼ َالٔ
خطاب أعِ ٚأٚغع ٚأِٖ َٔ اـطاب ايكطآْ ٞغٛا ٤اغيٛج٘ يًٓالاؽ طيٝعال ّا

خلكٛي٘ عالازي رَّبأَُّّيَوب اٌنَّوبضُ د أ ٚاغيٛجال٘ يًُػالًُري عًال ٢مال ٛاـكالٛمَ ،الع
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ايتساخٌ ٚاٱؾ ا ى خلُٗٓٝا ؼي ايسع ٠ٛإزي اهللٚ ،إضاز ٠عُ ّٛايٓاؽ ٚايٓلالع
ا٭عِ َٓ٘.
ٜٓٚلطز اـطاب ايكطآْ ٞخلإ اغيككٛز َٓ٘ اٱْػإ َطًكاّ ٚق٬ح أحٛاي٘
ؼي ايسْٝا ٚاٯخالطَ ،٠الع ايتؿالاخل٘ ايًلعال ٞؼي اـطالاب ايكطآْال ٞا ٫اْال٘ ٜت الأٜ
خلًخاظ َٛنٛع٘ ٚحهُ٘ َٔٚ ،إعجاظ ايكطإٓ إ اٯ ١ٜمل نيتِ خلكٝغ ١اؾًُ١
اـربٜالالٚ ١خلٝالالإ أنالالطاض اي طاْالال ١ايػالال ١٦ٝا ٚايالاليت تدالالص ػيالالٔ ٖالالِ زَ ٕٚط الال١
اغيػتؿري ،خلٌ جا٤ت خلكٝغ ١اٱْؿاٚ ٤خاق ١خلاغيػًُري ،خلتكس ِٜقٛي٘ عالازي

رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا د ٚفٝال٘ َكالسام َالٔ َكالازٜل ايتُػالو خلالايكطإٓ ٚايػالٓ١
ٚايعٌُ سيهاَري قٛيال٘ عالازي رًَاْْزَصِو ٌُّا ثِحَجْوًِ اٌٍَّووِ جَِّْعًوب ًَ َ رَفَسَّلُوٌاد (ٚ ،)1قٛيال٘
عازي ر ًَرَعَبًٌَُٔا ٍَََْ اٌْجِسِّ ًَاٌزَّمٌٍَْد (.)2
فُٔ َعاْ ٞاـطاب ايعاّ يًُػًُري ٚٚقلِٗ خلاٱضيإ َػا:ٌ٥
ا٭ٚزي :خلٝالالالإ والالال ٛزضجالالال ١اٱضيالالالإٚ ،عًالالال ٛؾالالالنيٕ اغيػالالالًُري خلالالالايٓطل
خلايؿٗاز ري.
ايثاْ :١ٝإختكام اغيػًُري غطالاب خالام ؼي ايكالطإٓ ٜتهالُٔ ايتعًالِٝ
ٚايتنيزٜب اٱا ٞاِ طيٝعاّ.
ايثايث :١ايثٓا ٤عً ٢اغيػًُري ٱختٝاضِٖ ايتكسٜل خلٓ  ٠ٛقُالس قالً ٢اهلل
عًٝالال٘ ٚآيالال٘ ٚغالالًِ خلإعت اضٖالالا ؾالالططاّ يٓٝالالٌ َط الال ١اٱضيالالإٚ ،ا٭ًٖٝالال ١يتًكالالٞ
خطاخلات ايتهطٚ ِٜايتؿطٜف ايػُا.١ٜٚ

ايطاخلع :١إْلطاز ا غيػًُري ٚإزي  ّٜٛايكٝاَ ١غطالاب ر َّبأَُّّيَوب اٌَّورَِّٓ آَِنُوٌاد

ٚيٝؼ َٔ أًَ ١كت َٔ عٓس اهلل ٖصا اـطاب اغيتهطض ؼي ايكطإٖٓٚ ،الَ ٛالٔ
َكازٜل له ٌٝاغيػًُري عً ٢غريِٖ َٔ ا٭َِ.
ٚشنط ٚضٚز خطاب "ٜا اٜٗا اغيػانري" ؼي ايتٛضا ٠ؼي َكاخلٌ ٖصا اـطاب
ايتؿطٜل ٞيًُػًُري
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .103
()2غٛض ٠اغيا٥س.2 ٠
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اـاَػٜ :١تهُٔ خطالاب اغيػالًُري خلالالر َّبأَُّّيَوب اٌَّورَِّٓ آَِنُوٌاد زعال ٠ٛاالِ
يٲؼاز ٚايتعاٚ ٕٚايتعانسٚ ،إزضاى حكٝك ٖٞٚ ١إؾ انِٗ ؼي اغيٓعي ١ايطفٝع١
ٚايؿنيٕٚ ،ايلٛظ خلتًك ٞاـطاب ايػُا ٟٚسيسحِٗ ٚايثٓا ٤عًٚٚ ،ِٗٝقلِٗ
خلاٱضيإ ٚيٝهٖ ٕٛصا اـطاب َكسَٚٚ ١غ ١ًٝٱؾال انِٗ ٚإيتكالا ِٗ٥ؼي أزا٤
ايلطا٥ض ٚايع ازات خلعطض ٚاحالس َالٔ غالري فالٛاضم خلٝالِٓٗ ،فٝكالف اؿالانِ
ٚاحملهالٚ ّٛايػالٝس ٚايع الس خلالري ٜالالس ٟاهلل عيالؼ َالطات ؼي ايكال ٠٬ايَٝٛٝالال،١
ٜٚؿ ى اؾُٝع خلً ؼ إحطاّ اؿج ايص ٖٛ ٟنالايهلٔ يٝهال ٕٛعٓٛاْالاّ يالعٚاٍ
ايلالالٛاضم خلٝالالِٓٗ ؼي اؾالالاٚ ٙاغيالالاٍ ٚايط الالٚ ،١نالالصا ٖالالصا اـطالالاب فاْالال٘ عالالاّ
يًُػًُريٜٚ ،تٛج٘ اي ِٗٝخلعطض ٚاحس ،خلًخاظ َا ٜتكل ٕٛخل٘ َٔ خكا٥ل
اٱضيإ.
ايػازغ :١خلٝإ اغيػٚ٪يٝات ايعع ١ُٝاييت

ؾذ عٔ اٱضيإ ،فاْ٘ َسخٌ

نط ِٜ٭زا ٤ايٛظا٥ف ايع ازٚ ١ٜايتكٝس خلايػٓٔ ٚا٭حهاّ ايؿطعٚ ،١ٝايعٓاٜال١
سيكسَات ايتلهال ٌٝعًال ٢ا٭َالِ َٚػالتًعَ ات اؾٗالاز ؼي غال  ٌٝاهللٚ ،ا٭َالط
خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهطَٗٓٚ ،ا إختٝاض اـاقٚ ١اي طاْٚ ،١اٱيتلات إزي
ايؿطا٥ط اييت جيب إٔ تٛفط فٗٝا.

ٚخلًخاظ َٛنٛط اٯ ١ٜتجً َٔ ٢قٛي٘ عازي ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜرَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ

آَِنٌُاد َػا ٌ٥عسٜسَٗٓ ٠ا:
ا٭ٚزي :إختٝاض اي طا ْ ١ايكاؿَ ١ػٚ٪ي ١ٝاغيػالًُري طيٝعالاّٚ ،يالٝؼ ٖالٞ
حكطاّ عً ٢ايػ٬طري ٚأقخاب اؿٌ ٚايعكس َِٓٗ.

ايثاْ :١ٝاٯ ١ٜايهطضيَ َٔ ١كازٜل قٛي٘ عازي رًٌَْزَىُْٓ ِِنْىُُْ أَُِّخٌ َّدٌَُْْْ

إىل اٌْفَْْسِ ًَُِّْْسًَُْ ثِبٌَّْعْسًُفِ ًَّنْيٌََْْ َْْٓ اٌُّْنْىَسِد( ،)1ف٬خلس إ ٜك ّٛنٌ
َػًِ َٚػًُ ١خلٛظٝلتُٗا ؼي َٛنٛط اي طاْٚ ١إختٝاض اـاق ١اغيٓاغ ٚ ،١إشا
إؽص اؿانِ خلطاْ ١غ َٔ ٤ٛايصٜ ٜٔهُط ٕٚايعسا ٤يًُػًُري ،فُٔ ٚاجب
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .104
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نٌ َػًِ ايتٓ ٚ ٘ٝايتخصٜط ٚخلٝالإ غال ٤ٛاٱختٝالاض ٖالصا َٚالا ٜال٪ز ٟايٝال٘ َالٔ
ا٭نطاض خلاغيط  ١اغيٓاغ َ َٔ ١طا ب ا٭َط خلاغيعط ٚف ٚايٓٗال ٞعالٔ اغيٓهالط َالع
ا٭َٔ ٚايػٚ ١َ٬إحتُاٍ اٱْكات يًٓكٝخ.١
 َٔٚاٯٜات اٱعجاظ ١ٜؼي ٚظا٥ف ايكطإٓ إ ٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯٜالَ ١سضغال١
جاَع ١ؼي َٛنالٛعٗا ،فٗال ٞعالث ايٝكعالٚ ١اؿالصض ؼي ْلالٛؽ اغيػالًُري َالٔ
غريٖالِ ٚ ،الالسع ٛخلًغال ١قالالطحي ١خلٓٝال ١إزي عالالسّ إؽالاش خلطاْالالٚ ١خاقالَ ١الالٔ غالالري
اغيػًُري.
٬ ٚحل ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜخيايف َا فٗٝا َٔ ا٭حهاّ ؼي يْٗٚ ً٘ٝاضٚ ٙقس ٫
ٜتًٖٛا أٜ ٫ ٚػُعٗا خال ٍ٬ؾالٗٛضٚ ،يهٓٗالا كال ٢حانالط ٠ؼي شٖٓال٘ ٚػعًال٘
َسضناّ ٭نطاض إؽاش اـاقٚ ١ايٛيٝجالَ ١الٔ غالري اغيػالًُري ٚإخلاحالٚ ١نؿالف
ا٭غالالطاض االالِ ٚ ،ػالالت ل إزي اغيكسَالال ٚ ١هالال ٕٛاالالا َٛنالالٛع ١ٝؼي اٱقالال٬ح
ٚايتساضى عٓس أ ٛت اـطني ؼي إختٝاض اي طاْ ١٭ْٗالا ْالٛط الصنري غيالٔ مل ٜتكٝالس
خلاحهاَٗا ٚغٓٓٗا.
ً ٚو آ ١ٜإعجاظ ١ٜؼي ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞايكطآْ ،١ٝفُٔ ٜ ٫عٌُ سيا ٚضز
ؼي اٯ َٔ ١ٜايٜٓٗٚ ،ٞك ّٛخلإختٝاض ٚيٝجٚ ١خاقالَ ١الٔ ايهلالاض ٚايلاغالكري،
 ٜٚتً ٢خلهؿف أغطاضٚ ،ٙإؾاض ِٗ عً  ٘ٝسيا ٖ ٛناض ٚخاٍِ َٔ ايلا٥الس ،٠أٚ
غه ِٗ ٛعٓس اؿاج ١إزي ايٓكٝخٚ ١اغيؿٛض ٠اؿػٓ ١فاْ٘ ٜتالصنط ٖالص ٙاٯٜال،١
ٜٚسضى يع ّٚكٝالس ٙسيالا فٗٝالا َالٔ ايٓٗال ،ٞف ٝالازض إزي ايتالساضى ٚإخلعالاز َالٔ ٫
ٜػتخل َكاّ اي طاْٚ ١اـاق ،َ٘ٓ ١٭ٕ اٯٜال ١ايكطآْٝالْ ١عيالت يت كال ٚ ٢هالٕٛ
قط َٔ ١ ٜأشٖالإ اغي ػالًُري حانالط ٠ؼي ٚجالساِْٗ َٝٚالاز ٜٔايعُالٌ  ٫غالازض
َٛنٛعٗا نُالا إ اؿٝالا ٠ايَٝٛٝالٚ ،١عالامل ا٭قالٛاٍ ٚا٭فعالاٍ ٪ٜنالس قالسم
اٯٚ ،١ٜاؿاج ١ايعاَ ١ايٗٝا ٚغيا فٗٝا َالٔ ا٭ٚاَالط ٚايٓالٛاٖ ،ٞيٝهال ٕٛإْتلالاط
اغيػًُري َٔ ٖص ٙاٯ ١ٜعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايتكٝالالس خلنيحهالالاّ اٯٜالالَٚ ،١الالا فٗٝالالا َالالٔ اي ٓٗالالَ ٞالالٔ إؽالالاش اي طاْالال١
ٚايٛيٝج ١ايػ.١٦ٝ
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ايثاْٛ :ٞج٘ اغيػًُري خلايؿهط هلل عازي عًالْ ٢عُال ١اـطالاب ايتؿالطٜلٞ

رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُاد.

ايثايثَ :عطف ١حكٝك ١عكا٥س ٖٞٚ ١ٜعكب ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٚ ٞا٭حهاّ
اصا اـطاب.
ايطاخلع :عسّ ٚقٛط ايهطض ايلازح عً ٢اغيػًُري عٓس اٱخلطا ٤ؼي اٱَتثاٍ

يٰٜالالٚ ،١قالالس جالالا ٤ق الالٌ آٜالالات قٛيالال٘ عالالازي رٌَ وْٓ َُّْ وسًُّوُُْ إِ َّ أَذًٍد َٚالالٔ
َكازٜك٘ ٖص ٙاٯ ،١ٜفختال ٢يال ٛقالاّ ْلالط َالٔ اغيػالًُري ظعالٌ خاقالتِٗ َالٔ
ز ِْٗٚفاِْٗ غطعإ َا ٜتساضن ٕٛأَطِٖٜٚ ،هتؿل ٕٛيع ّٚايتكٝس خلنيحهالاّ
ٖص ٙاٯ ،١ٜفٝتكٝس ٕٚسيا فٗٝا َٔ ايٓ ٗ ٞق ٌ فٛات ا٭ٚإ ٚحك ٍٛاـػالاض٠
ايه ري.٠

قٛي٘ عازي ر َ رَزَّفِرًُا ثََِبَٔخً ِِْٓ ًُِٔىُُْد
َٔ إعجاظ ايكطإٓ اْ٘ ْعٍ ؼي حٝا ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ٚعً ٢قسضٜٛ ٖٛٚ ،ٙاج٘ ايهلاض ؼي جٗاز َتكٌ غٛا ٤ؼي َه ١أ ٚاغيسٜٓال،١
َٚع ٖصا ٓعٍ اٯٜات اييت س ٍ  ٚتهُٔ اٱخ اض عٔ عًالَٓ ٛعيال ١اغيػالًُري
ٚاِْٗ خري أََ ١تجاْػَ ١تآخ ١ٝتخٌُ اغيػٚ٪يٝات اؾػالاّٜٚ ،تجًالٖ ٢الصا
ا٭َالالط سيالالا ؼي ٖالالص ٙاٯٜالالَ ١الالٔ ايٓٗالال ٞاغيكالالط ٕٚخلاي ٝالالإ ٚايٛقالالفَ ،الالع إعت الالاض
َٛنٛع٘ َٚا ي٘ َٔ ايس٫٫ت.
ٖٚص ٙاٯٚ ١ٜاق ١ٝؼي َٛنٛط اـاقٚ ١ايٛيٝج ١اييت ٜتدصٖا اغيػًُ،ٕٛ
ٚي ٛمل ٜهٔ يًُػًُري ؾنيٕ ععٚٚ ِٝظا٥ف عكا٥سَ ١ٜتعسز ٠غيا إحتاجٛا إزي
اي طاْٚ ١اـاقٚ ،١يع ّٚإْتكاٗ٥ا َٔ خلري ايٓاؽ ٚفل ؾطا٥ط عكا٥س ١ٜزقٝكال١
سٍ عً ٢ايتعٝري ٚإغتساَ ١ايتعري.
 َٔٚإعجاظ ايكطإٓ إق إ ايٓٗ ٞخلاي ؿاض ٠ايعع ،١ُٝإش إ ايٓٗ ٞؼي ٖصٙ
اٯٜ ١ٜسٍ خلاي س٫ي ١اٱيتعاَٝال ١عًال ٢ال ٤ٛاغيػالًُري اغيٓعيال ١ايطفٝعالٚ ،١قٝالاَِٗ
خلا٭عُاٍ اييت ؼتاج إزي اـاقٚ ١اٱغتؿاضٚ ٠ايٓكٝخ ١اياليت عالٛز خلالايٓلع
عًالالٚ ِٗٝعًالال ٢ايٓالالاؽ طيٝع الاّ ،نُالالا إ اغيؿالالٛض ٠ايلاغالالس ٠هالالط خلاغيػالالًُري
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ٚخلايغاٜات ايػاَ ١ٝاييت ٜػع ٕٛايٗٝا ؼي إق٬ح ايٓاؽ ٚزض ٤اغيلاغسَٓٚ ،ع
ايهلط َٚلاٖ ِٝايه٬ي َٔ ١اٱغتخٛاش عً ٢ايٓلٛؽ ٚاجملتُعات.
يكس جا٤ت آٜات ايكطإٓ خلٓٗ ٞاغيػالًُري عالٔ إؽالاش ايهلالاض أٚيٝالا ،٤قالاٍ

عالالالالالازي ر َّبأَُّّيَوووووب اٌَّوووورَِّٓ آَِنُوووووٌا َ رَزَّفِوووورًُا اٌْىَوووووبفِسَِّٓ أًٌََِْْوووووبءَ ِِووووْٓ ًُِْ

اٌُّْؤِِْنِنيَد(ٚ ، )1جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخاق ١سي ٛنٛط اي طاْٚ ١اـاقْٗٚ ،١الٞ
اغيػًُري عٔ إؽاش ايهلاض خاقٚٚ ١يٝجٚ ،١حيتٌُ ايٓٗ ٞغعٚ ١نٝكاّ أَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚعًل ايٓٗال ٞخلالا٭َٛض ايعاَال ١يًُػالًُريٚ ،ؾال ٕٚ٪إزاض ٠اؿهالِ
ٚايػٝاغٚ ١اٱقتكاز.
ايثاْ :ٞإختكام ايٓٗ ٞخلا٭َٛض ايؿدك ٌَٝٚ ١ٝاغيػالًِ يغالري اغيػالًِ،
ٚإؽاش ٙقسٜكاّ ٚخاق.١
ايثايث :اغيعٓ ٢اؾاَع يٮَٛض ايعاَٚ ١اـاق.١
ٚايكخٝذ ٖ ٛايثايث ،٭قاي ١اٱط٬مٚ ،إم ٍ٬اـطاب ايتؿطٜل ٞؼي
اٯ ١ٜإزي عُ ّٛاغيػًُري ٚؾ ِْٗٚ٪اغيدتًلٚ ،١عسّ إمكاض ٙخلؿنيٕ ز ٕٚآخط
خكٛقاّ ٚإ ا٭َٛض ايعاَ٪ ١أط عً ٢ا٭ؾدام َِٓٗٚ ،نصا ايعهؼ فإ
ا٭حٛاٍ ايؿ دك٪ ١ٝأط عً ٢ايٛاقع ايعاّ يًُػًُري ،فهُا ؽاطب اٯ ١ٜؼي
َٓطٛقٗا اغيػًُري عً ٢م ٛاٱؼاز ٚاٱؾ اى فاْٗا ؽاطب نٌ َػًِ عًال٢
م ٛؾدك ٚ ٞك ٍٛي٘ "ٜا أٜٗا اغيػًِ  ٫تدص خلطاْ َٔ ١ز ٕٚاغيػًُري" ٖٚصا
اـطاب ايؿدك ٞعً ٢أقػاّ:
ا٭ :ٍٚايتكٝس خلنيحهاّ ايٓٗ ٞؼي ا٭َالٛض اـاقالٚ ١ا٭غالطٚ ،١ٜايطغا٥الب
ٚايٓٚ ١ٝايعٌُ.
ايثاْ :ٞايعٌُ ايؿدك ٞخلنيحهاّ ايٓٗ ٞايٛاضز ؼي ٖص ٙاٯٜال ١ؼي ا٭َالٛض
ايعاَ ١خلًخاظ َػٚ٪يٝات ايؿدل ٛ ٚيٝت٘ ي عض أَٛض أ ٚؾ ٕٚ٪ايعاَ.١
ايثايالالثٝ ٓ :الال٘ اغيػالالًُري اٯخالالط ٜٔإزي ٚظالالا٥لِٗ غكالالٛم ٖالالص ٙاٯٜالال١
ٚايعٌُ خلنيحهاَٗا ،إش اْٗا سع ٛنٌ َػًِ َٚػًُ ١إزي حث إخٛاُْٗا َالٔ
()1غٛض ٠ايٓػا.144 ٤
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اغيَٓ٪ري عً ٢يع ّٚايعٌُ خلػٓٔ ٚأحهاّ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضيَٚ ١ا فٗٝا َٔ ايٓٗٞ
عٔ إؽاش ايٛيٝجٚ ١اـاق َٔ ١ز ٕٚاغيػًُري ؾٗات:
ا٭ٚزي :نيأري اغيدايل ١ايؿدك ١ٝ٭حهاّ ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢اغيػًُري عَُٛاّ.
ايثاْ :١ٝعَُٛات ا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط
ايثايث : ١ف ٤ٞايهطض ايؿدك ٞعً ٢شات اغيػًِ ايصٜ ٟتدص ٚيٝجَٔ ١
غري اغيػًُري ٚ ،كته ٞا٭خ ٠ٛاٱضياْٝال ١ايٓكالذ ٚاي ٝالإٚ ،ايالسع ٠ٛيًعُالٌ
خلنيحهاّ اٯ ١ٜايكطآْٚ ،١ٝيٖ ٫ٛص ٙاٯَٚ ١ٜهاَٗٓٝا غيا إغالتطاط اغيػالًِ ْكالذ
أخ ٘ٝاغيػًِ ؼي عٝري اي طاْالٚ ١اـاقالٚ ،١إج تٓالاب إؽالاش غالري اغيػالًِ خلطاْال١
ٚٚيٝج ١إ ٫ؼي حا٫ت:
ا٭ٚزي :حك ٍٛايهطض خلػ ب ًو ايٛيٝج.١
ايثاْ :١ٝإقاَ ١اي  ١ٓٝايؿطع ١ٝخلإضاز ٠ايٛيٝجٚ ١اـاق ١اٱنطاض خلاغيػًُري.
ايثايثال :١إزضاى اغيػالالًِ اغيػتؿالالري ٚايالص ٟإؽالالص ٚيٝجالالَ ١الٔ غالالري اغيػالالًُري
اغيكاقس اـ ٝثال ١يًٛيٝجال ،١فجالا٤ت ٖالص ٙاٯٜال ١ايهطضيال ١يًٛقاٜال ١اغيطن الَ ،١الٔ
ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚحيصض نٌ َػًِ َٚػًُ ١عً ٢مَ ٛػتكٌ َٔ إؽاش ٚيٝجالَ ١الٔ
ز ٕٚاغيػًُري.
ايثاْٜ : ٞك ّٛاغيػًُ ٕٛاٯخط ٕٚخلتخصٜط ٙإخلتساٚ ٤إغتساَ ،١أ ٟق ٌ إٔ
ٜتدص ًو ايٛيٝجٚ ١أأٓا ٤إؽاشٖا.
ايثايث :اٱط٬م ؼي أحهاّ اٯَٛ ١ٜنٛعاّ ٚظَاْاّ َٚهاْاّ.
ايطاخلع :ف ٞايٓٗ ٞؼي اٯ ١ٜخلػٝطاّ خايٝاّ َٔ اي زٜس.
ايطاخلع :١قٝاّ اغيػًِ خلٓٗ ٞأخ ٘ٝعٔ ايٛيٝج َٔ ١غري اغيػًُري ؼي اغيػاٌ٥
اٱخلتٝ٥٬الال ١اغيُٗالالٚ ،١ا٭َالالٛض شات ايؿالالنيٕ ايععالال ِٝز ٕٚا٭َالالٛض ايؿدكالال١ٝ
ٚايكغا٥ط.
اـاَػالال :١عالالا ٕٚاغيػالالًُري ٚاغيػالالًُات ؼي اٱَتثالالاٍ ٭حهالالاّ اٯٜالالات
ايكطآْٚ ،١ٝإعاْ ١خلعهِٗ خلعهاّ ؼي ايتلك٘ ؼي ايس.ٜٔ
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ايػازغَٓ :١ع حك ٍٛايهطض ايعاّ ايص  ٜ ٟالالالالالالالب عًالالالالالالال ٢ايلعالالالالالالالٌ
ايؿدك ،ٞفإشا إؽص اغيػًِ ٚيٝج َٔ ١غري اغيػًُري ني  ٘ٝايٓكٝخٚ ١اٱضؾاز
َالالٔ اغيػالالًُري اٯخالالط ،ٜٔ٭ٕ ايٓٗالالٚ ٞعالالسّ ايػالالهٛت ؼي اغيكالالاّ خلالالطظر زٕٚ
حك ٍٛايه طض ايٓٛع ٞايعاّٚ ،ؿٛم ا٭ش ٣خلاغيػًُري.
فُالالٔ َلالالاٖ ِٝاٯٜالال ١ايهطضيالال ١زعالال ٠ٛاغيػالالًُري إزي ْكالالذ خلعهالالِٗ خلعه ال ّا
ٚاغيٓاجا ٠يعسّ إؽاش ٚيٝجٚ ١خاق َٔ ١غريِٖ ٚ ،تهُٔ اٯ ١ٜؼي َلَٗٗٛالا
ايكٝاّ خلايٓٗ ٞعٔ اي طاْ ١ايلاغسٚ ،٠ا٭َط خلاٱْتٗالاَ ٤الٔ إؽالاش ٖالص ٙاي طاْال١
٭ْٗا مل تٛج٘ إزي اغيػًِ ؼي فعً٘ ايؿدكٚ ٞحس ٙخلٌ تٛج٘ إزي اغيػالًِ ؼي
فعً٘ ٚفعٌ اغيػًُري اٯخط ،ٜٔيٝهَ ٕٛتخكٓاّ شا اّٚ ،عْٛاّ ٱخٛاْ٘ اغيػًُري
يًعٌُ سيهالاَري ٖالص ٙاٯٜالٚ ١اٱحال اظ َالٔ اي طاْال ١اياليت ػًالب َعٗالا ايؿالط
ٚاغيؿكٚ ١ايعٓا ٤ايعا٥س.
فُٔ فهٌ اهلل عازي عً ٢اغيػًُري ؼصٜطِٖ َٔ ايٛيٝجٚ ١اـاقَٔ ١
غريِٖ ،يٝهٖ ٕٛصا ايتخصٜط ٚاٱَتثاٍ ي٘ غ اّ يًتدلٝف عِٓٗٚ ،زفع نالثري
َٔ ٚج ٙٛاغيؿكٚ ١ايعٓاٚ ،٤ا٭شٚ ٣ايهطض ايعا٥س عٔ اغيػًُري أَٚ ١أفطازاّ.
يكس جا٤ت آٜات ايكطإٓ خلٓٗ ٞاغيػًُري عالٔ إؽالاش أٚيٝالا ٤االِ َالٔ أٖالٌ

ايهتاب ،قاٍ عازي رَّبأَُّّيَب اٌَّ رَِّٓ آَِنُوٌا َ رَزَّفِورًُا اٌَْْيُوٌ َ ًَاٌنَّصَوبزٍَ أًٌََِْْوبءَد (،)1

ٚف ٘ٝز٫ي ١عً ٢عالسّ إؽالاش اغيػالًُري أٚيٝالاَ ٤الٔ ايهلالاض ايالٛأٓٝري َالٔ خلالاب
ا٭ٚي ١ٜٛايكطع ،١ٝأَا اٯ ١ٜقٌ اي خث فجا٤ت غكٛم اي طاْٚ ١اـاقال١
ٚؼتٌُ ايٓػ  ١خلري ايٚ ١ٜ٫ٛاي طاْٚ ١جٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚايتػا ٟٚخلُٗٓٝالا ،فاي طاْالٖ ١ال ٞشا ٗالا ايٜ٫ٛال ١يالصا جالا٤ت آٜالات
ايكطإٓ خلايتخصٜط َُٓٗا خلعطض ٚاحس.
ايثاْ :ٞايعُٚ ّٛاـكٛم اغيطًل ،فاي طاْال ١جالعَ ٤الٔ ايٜ٫ٛالٚ ،١يالٝؼ
ايعهؼ.
ايثايث :ايعُالٚ ّٛاـكالٛم َالٔ ٚجال٘ ٚخلُٗٓٝالا َالاز ٠يًت٬قالَٚ ،ٞالاز٠
يٲف ام.
()1غٛض ٠اغيا٥س.51 ٠
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ايطاخلع :ايت ا ٜٔخلري ايٚ ١ٜ٫ٛاي طاْ.١
ٚايكخٝذ ٖ ٛايثاْ ٞفإؽاش اي طاْ ١جعٚ ٤فطط َٔ ايٚ ١ٜ٫ٛإضاز ٠ايٓكط٠
ٚاغيٛزٚ ٠ايكطب َٔٚ ،إعجاظ ايكطإٓ ف ٧آٜال ١خاقال ١خلالصنط أحهالاّ اي طاْال١
ٚايٓٗالال ٞعالالٔ إؽالالاش غالالري اغيػالالًُري خاقالالٚٚ ١يٝجالالَ ،١الالع خلٝالالإ عًالال ١اؿهالالِ،
ٚا٭نطاض اييت ٜػ ٗا إؽاشِٖ خاقٚ ١ق ّ٬يٲغطاضَٚ ،طجعاّ ؼي ايؿٛض٣
ٚاٱْكات يطأ ِٜٗطياعات ٚأفطازاّ ،إش إ ايٓٗالٜٓ ٫ ٞخكالط خلالا٭فطاز َالٔ
غري اغيػًُريٚ ،يع ّٚعسّ إؽاشِٖ ٚيٝجٚ ١خاقال ،١خلالٌ ٜؿالٌُ اؾُاعالات
ٚايلطم َِٓٗ.
ٚإشا َا إؽصت فطق ١أ ٚزٚي َٔ ١اغيػًُري خلطاْ َٔ ١غريِٖ ،فكس هٕٛ
غ اّ ؿك ٍٛأ ٚظٜاز ٠ايلطقٚ ١اٱْؿكام خلري اغيػًُريٚ ،خلطٚظ أغؼ ٚقٛاعس
يًُعاًَٚ ١ايك٬ت غري َعالاْ ٞا٭خال ٠ٛاٱضياْٝالَٚ ١لالاٖ ِٝايالٛز ٚاحمل ال ١خلالري
اغيػًُري ،فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١ن ٜ ٬ٝتعس اغيػًُ ٕٛعٔ أحهاّ ايؿطٜع١
اٱغ ١َٝ٬ؼي فعٌ اـك ١َٛخلَٚ ،ِٗٓٝعاؾتٗا َٔ ا٭قٌ خلإظاح ١غ ب َالٔ
أغ اب ايلتٓٚ ١اغيؿك ٖٛٚ ١اي طاْ ١ايلاغسٚ ،٠اـاق ١شات اغيكاقس اـ ٝث.١
ً ٚالالو آٜالال ١إعجاظٜالال ١ؼي ايكالالطإٓ ٚؾالالاٖس عًالالْ ٢عٚيالال٘ َالالٔ عٓالالس اهلل ،فالال٬
ٜػتطٝع ايلطز ٚاؾُاعٚ ١غط ايلتٓ ١اٱيتلات إزي إق٬ح شا ٘ ٚاٱقطاض سيالا
عٓس َٔ ٙاـًٌ ٚاـطنيَٚ ،عطفَ ١سَٛ ٣نٛعٖ ١ٝصا اـطني ؼي حسٚف ايلتٓ١
إخلتساٚ ٤إ غتساَ ،١فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيًتٓ  ٘ٝإزي َٛنٛط اي طاْٚ ١اـاقَٚ ،١ا
اا َٔ ؾنيٕ ؼي َكسَات ايلتٓٚ ١إغتساَتٗا اشا ناْت خلطاْ ١فاغس ٠نُالا اْٗالا
سع ٛإزي اؿصض ٚايٝكع.١
 ٌٖٚحيتاج ايلطز ا ٚاؾُاع ١خاقٚ ١خلطاْ ١اؾٛاب إ َهاَري اٯ٫ ١ٜ
ٓخكط خلاؿاج ٫ٚ ١سٍ عًٗٝاٚ ،يهٓٗ ا جا٤ت ي ٝإ قل ١اي طاْٚ ١اـاقال١
عٓسَا ٜطٜس اغيػًُ ٕٛإؽاشٖا ٚيع ّٚؿاظ أَٛض:
ا٭ ٌَٝ :ٍٚاٱْػإ خلط ع٘ إزي غالريٚ ،ٙإغتٓ٦اغال٘ خلالايغري ٚ ،الاضٜ ٠هالٕٛ
ايغالالري قالالاؿاّ ٜٗسٜالال٘ إزي غالالٛا ٤ايػ ال ٚ ،ٌٝأخالالطُٜٓ ٣الال ٞعٓالالسًَ ٙهالال ١ايطُالالع
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ٚايتعسٚ ،ٟجيعٌ ايؿٗٚ ٠ٛااالٜ ٣ٛتغً الإ عًال ٢ط اعال٘ ٜٚػالتخٛشإ عًال٢
إختٝاض ٙيٝكاب خلاـٚ ١ ٝاـػطإ.
فجا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١يًتخصٜط َٔ اي طاْ ١اييت ٓ ٫عط إزي َكًخ ١ايلطز
ٚاؾُاعَٚ ١ا ٪ٜز ٟإزي إجتٓاب اـػاض.٠
ايثاْ :ٞكع عً ٢اغيػًُري أععِ َػٚ٪يٗٓ ١ٝض خلٗا أَ َٔ ١ا٭َِٖٛٚ ،
َٔ أغ اب َٚكازٜل له ٌٝاغيػًُري عً ٢غريِٖ َٔ ا٭َالِ ٚاٖالٌ اغيًالٌ
فِٗ أ ١ُ٥ايٓاؽ ؼي َػايو ااساٚ ،١ٜغ ٌ ايٓجا ٠ؼي ايٓؿني ري َٔٚ ،هالٕٛ
ٚظٝلت٘ ٖص ٙجيب إٔ ٜ ٫تدص خلطاْٚ ١خاقال ١ػيالٔ ٖال ٛزْٚال٘ ٭ْال٘ ٜ ٫ػالتطٝع
اٱض كا ٤ازي َطا ب اغيػٚ٪ي ١ٝاغيًكا ٠عً ٢عا ل اغيػًُري ٚ ،عٗط عً ٢يػاْ٘
ٚؼي أفعاي٘ أَاضات اؿػس اِ َٚالٔ  ٜهال ٕٛحاغالساّ ٜ ٫كالًذ غيٓعيال ١اي طاْال١
ٚاـاق ١٭ْ٘ ٜ ٫طج ٛاـري ٚايل٬ح يًص ٟحيػس.ٙ
ايثايث :ؽًف غري اغيػًُري عٔ ايٛظٝل ١ايعكا٥سٜال ١ايع ازٜال ١يًُػالًُري
 ٖٞٚا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط.
فجالالا٤ت اٯٜالال ١زعالال ٠ٛيًُػالالًُري ٱؽالالاش خلطاْالالَ ١الالٔ أْلػالالِٗ ٚسيالالا جيعالالٌ
َٛنٛع ١ٝيٮَط َٔ أْلػِٗ خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهالط ؼي اغيؿالٛضٚ ٠قالٍٛ
ٚأأط اـاقٚ ١ايٛيٝج.١
ايطاخلعٜ :تخً ٢اغيػًُ ٕٛخلنيخ٬م فانً ١إش جا٤ت آٜات ايكالطإٓ خلاؿالث
عً ٢ايكرب ٚا٭َاْٚ ١إجتٓالاب ايغ ٝالٚ ١ايُُٓٝالٚ ١اـٝاْالٚ ،١إشا أؽالص اغيػالًِ
خلطاْتالال٘ َالالٔ إخٛاْالال٘ اغيػالالًُري فالالاِْٗ حيطقالال ٕٛعًالالَ ٢كالالًخت٘ غيالالا َط هالالع ؼي
أشٖاِْٗ َٔ ايك ِٝاٱغ َٚ ،١َٝ٬از ٨ايله.١ًٝ
اـاَؼ :قس حيتاج اغيػًِ أ ٚايػًطإ ا ٚايكا٥س خلطاْٚ ١خاقٜ ١لؿ ٞاِ
أغطاضٜٚ ،ٙطًعِٗ عًْٛ ٢اٜاَٚ ٙالا ٖال ٛعالاظّ عًٝالٜ٘ٚ ،ػتؿالريِٖ ؼي أَالٛضٙ
اـاقالالٚ ١ايعاَالال ١خكٛقالالاّ عٓالالس اٱيت الالاؽ  ٚالالساخٌ اغيٛانالالٝع ٚ ،الالسافع
اـٝاضات  ٚػاضط ا٭حساف ٚظٗٛض اغيؿت ٗات فجا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١يسع٘ ٛ
َ َٔٚع٘ ٱختٝاض اي طاْٚ ١اـاق ١ايكاؿ َٔ ١خلري اغيػًُري اييت ػاعس ٙؼي
إختٝاض أفهٌ ايػ ٌ يًٓجاٚ ٠ايػٚ ١َ٬ا٭َٔ.
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 َٔٚإعجاظ اٯ ١ٜف ٤ٞقٝغ ١اـطاب فٗٝا خلًغال ١اؾُالع رَّبأَُّّيَوب اٌَّورَِّٓ
آَِنٌُاد ؼي حري جا ٤يلغ "خلطاْ "١خلكٝغ ١اغيلطز ٚف ٘ٝز٫ي ١عً ٢اغيػٚ٪ي ١ٝايعاَ١
اغيؿ ن ١يًُػًُري ،فالاشا إؽالص أحالسِٖ خلطاْال ١فهالنيِْٗ إؽالصٚا ًالو اي طاْال١
خكٛقاّ ٚإ أنطاض خلطاْ ١ايػٓ ٫ ٤ٛخكط سئ ٜتدصٖا ٜٚالسْٗٝا َٓال٘ ،خلالٌ
عِ اغيػالًُريٚ ،فٝال٘ نيغالٝؼ غيالٓٗج خالاطٚ ٧غالٓ ١غالري غالً ١ُٝهالط ا٭َال،١
٪ ٚز ٟإزي اـ٬ف ٚاـكٚ ١َٛايلطق ،١فٝسخٌ ايهطض ٚا٭ش ٣نٌ خلٝت َٔ
خلٛٝت اغيػًُري.
فجا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١يٝك ّٛاغيػًُ ٕٛخلٛاجب ا٭َط خلالاغيعطٚف ٚايٓٗالٞ
عٔ اغيٓهطٚ ،اغيٓع َٔ اي طاْ ١ايػ ١٦ٝشات اغيكاقس اـ ٝثٚ ١إ ناْالت خاقال١
خلؿدل ي٘ ؾنيٕ غري ن ريٚ ،جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتهع غٓ ١أاخلت ١عٓس اغيػًُري
 ٖٞٚعسّ إض كا ٤غري اغيػًِ إزي َط  ١اي طاْٚ ١اـاق ١يًُػًُري ٚي ٛحسف
ٚإؽص خلعض قاز ٠اغيػًُري خلطاْ َٔ ١ز ِْٗٚفٌٗ عٗط َكازٜل ٖص ٙاٯٜال،١
اؾٛاب ْعِٚ ،ي ٛخلعس حري يته ٕٛعرب ٠يهٌ اغيػًُري ٚزع ٠ٛيًٝكعٚ ١أخص
اؿا٥ط ١ؼي خلاب اـاقٚ ١ايٛيٝج.١
 ٚسٍ اٯ ١ٜؼي َلَٗٗٛا عً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚقالالسض ٠اغيػالالًُري عًالال ٢عالالٝري اي طاْالالٚ ١اـاقالالٚ ،١إ َٓاقالالب
اٱغتؿاض ٫ ٠لطض عً ِٗٝفطناّ ،خلٌ ِٖ ايالص ٜٔخيتالاضَ ٕٚالٔ ػتُالع فٝال٘
ؾطا٥ط اي طاْالٚ ١اـاقالٚ ، ١اياليت  ٫تكال ّٛإ ٫خلالسخ ٍٛاٱغالٚ ، ّ٬ايٓطالل
خلايؿٗاز ري.
ايثالالاْ :ٞايتالالصنري خلٓعُالال ١اهلل عالالع ٚجالالٌ عًالال ٢اغيػالالًُري ظعًالالِٗ خيتالالاضٕٚ
خلإضاز ِٗ خاقتِٗ ٚخلطاْتِٗ.
ايثايث :خلٝإ قلات اي طاْ ١ايكاؿ.١
ايطاخلع :شنط َكازٜل ايهطض اياليت الطز َالٔ اي طاْال ١ايلاغالس ،٠عكالٍٛ
فطض ي طاْ ١عً ٢اغيػًُري َٔ ز ،ِْٗٚفاؾٛاب َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚحكَ ٍٛثٌ ٖص ٙاي طاْ ١خلاٱنطا ٖٛٚ ،ٙخالا ضج ايتهًٝالف ايالصٟ
ٜؿ ط ف ٘ٝاٱختٝاض.
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ايثاْ :ٞعسّ إغتُطاض َثٌ ٖصا ايلطض ٚاٱنطا ٚ ،ٙتهُٔ ٖص ٙاٯ ١ٜؼي
ز٫يتٗا ايتهُٓ ١ٝخلؿاض ٠عسّ حكَ ٍٛثٌ ٖصا ايغطضٚ ،إ حكٌ فاْ٘ إزي
ظٚاٍ ،٭ْٗا جا٤ت خلًغ ١ايتهًٝف ٚايٓٗ ٞعٔ فطز ككٛم ؼي اي طاْ ،١ػيالا
ٜسٍ عً ٢إضاز ِٗ اغيطًك ١ؼي إخت اض اي طاْ ٚ ١عٗٓٝٝا.
ايثايثَ :كاح  ١اؿصض ٚاؿٝط ١يًُػًُري غيا كٛي٘  ٚلعً٘ ًو اي طاْ١
ٚاـاقٚ ١زفع َا ضيهٔ زفع٘ َٔ َكاقسٖا اـ ٝث ١إزي حري ايتدًل َٓٗا.
ايطاخلع :إٕ فطض خلطاْ ١عً ٢اغيػًُري  ٫ه ٕٛعً ٢م ٛايػاي  ١ايهً،١ٝ
خلٌ ه ٕٛجعٚ ١ٝ٥عًْ ٢لط ٚعسز َٔ اغيػًُري ٭غ اب طاضَ ١٥تعيعيال ١غالري
َػتكطٚ ،٠خلصا فإ َهاَري ٚأحهاّ ٖص ٙاٯٓ ٫ ١ٜكطع ؼي َ ّٜٛا َالٔ أٜالاّ
ايسْٝا خلٌ َٖ ٞػتُط ،٠فل ٞنٌ ظَإ َٚهإ ٜه ٕٛسيكسٚض اغيػًُري إختٝاض
اي طاْ ١ايكاؿ َٔ ٖٛٚ ،١إعجاظ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜإْلطاز اغيػًُري خلايتله ٌٝخلري
ا٭َِ ٚأٌٖ اغيًٌ ٚ ،أفهً ١ٝايكطإٓ عًال ٢ايهتالب ايػالُا ١ٜٚا٭خالط ٣يعالسّ
ٚجٛز ف ٜٓ ٠كطع فٗٝا ايعٌُ خلنيحهاَ٘ حت ّٜٛ ٢ايكٝاَ.١
اـاَؼ :فهذ ايٓٛاٜا ايػ ١٦ٝيً طاْ ١اغيلطٚن ١عً ٢طياع َٔ ١اغيػًُري
ٖٚصا ايلهذ ٚغ ١ًٝيًٛقاٚ ١ٜاٱح اظ ايعاّ َٓٗا.
"ٚاي طاَْ "١كسض ٜكع عً ٢اغيلطز ٚاؾُع ٚاغيصنط ٚاغيْ٪ث.
ٜٚتهُٔ ٖصا ايًلغ ٚٚضٚز ٙؼي َٛنٛط اٯ ١ٜعً ٢مال ٛاـكالٛم آٜال١
إعجاظ ١ٜغيا ف َٔ ٘ٝؼصٜط ٚإْصاض يًُػالًُري َالٔ إؽالاش خاقالَ ١الٔ غريٖالِ،
ٛ ٚنٝس ا٭نطاض اييت جيً ٗا ٖصا ايلعٌ خلاٱؾالاض ٠إزي إطال٬ط اـاقال ١عًال٢
ا٭غطاض ،فكالس ٜعالٔ خلعهالِٗ اْال٘ ٜػالتطٝع إؽالاش خاقالَ ١الٔ غالري اغيػالًُري،
ٜٚهالالَٗٓ ٕٛالالا عًالال ٢حالالصض ٜ ٫ٚطًعٗالالا عًالالَ ٢الالا عٓالالسَ ٙالالٔ ا٭غالالطاض ٚايٓٛاٜالالا
ٚايععاٚ َٔ ِ٥ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚجا٤ت اٯ ١ٜخلًلغ "اي طاْ "١ايصٜ ٟلٝس َعٓ ٢ايكطبَ ٖٛٚ ،نيخٛش
َٔ خلطاْ ١ايثٛب ايص ًٜٞ ٟاي سٕ ًٜٚتكل خلْ٘ ،كٝض ايعٗاض ،٠ؼي إؾاض ٠إزي
إ اـاق ١طقب اؿاٍ ٚ ،طًع عً ٢ا٭ غطاض غٛا ٤خلإخ اضٖا أ ٚخلاٱْط ام
ٚحك ٍٛايٛقا٥ع قطَٗٓ ١ ٜا.
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ايثاَْ :ٞػنيي ١اي طاْال ١أعالِ َالٔ اـاقال ٚ ،١ؿالٌُ اغيؿالٛضٚ ٠ايٓكالٝخ،١
ٚنؿف ا٭غطاضٚ ،أخص ضأٜٗا فُٝا ٜعالعّ عًٝال٘ َالٔ ا٭َالٛض خكٛقالاّ اياليت
ؼتالالاج إزي إؾ ال اى اٯخالالط ٜٔخلالالآضاٚ ِٗ٥خالالربا ِٗ ،فاٱْػالالإ نالالاٚ ٔ٥كًالالٛم
٬ظَ٘ اؿا جٚ َٔٚ ،١ج ٙٛاؿاج ١ايًج ٤ٛإزي غري ٙعٓس اغيُٗات يٲغتُاط
إزي قٛي٘ ٚضأ ،ٜ٘نُا حيتاج ق ٍٛايغري عٓس إْتٗا ٤ايعٌُ ٚخلًٛغ ايغا ١ٜيػُاط
ايٓكٝخٚ ١اٱعت اض ،فاي طاْ ١ايكاؿ ١ري ي٘ اغيٓافع ٚا٭نطاض سيٓعاض إضياْٞ
ٚٚفل قٛاعس ٚأحهاّ ايؿطٜع ،١أَا اي طاْ ١ايػ ١٦ٝفاْٗا ع ٜٔي٘ ايعًِ ٚؼث٘
عً ٢ايتُاز ٟؼي ايتعس ٚ ،ٟري ي٘ اغيٓافع ايعاجًٚ ،١ؼجالب أ ٚؽلالف عٓال٘
ا٭نطاض ايعاجً ١أ ٚاٯجً ١إزي إٔ ٜٛاجٗٗا ٚضسيا ٜتعصض عًَ ٘ٝعٗا ايتساضى
ٚاٱق٬ح.
 ٚالال ري اٯٜالالَ ١ػالالٚ٪ي ١ٝاغيػالالًُري طيٝعالالاّ ؼي َػالالنيي ١اي طاْالالٚ ١إ ناْالالت
ؾدكٚ ١ٝفطز ٚ ،١ٜتهُٔ ايتخص ٜط َٔ غً  ١غري اغيػًُري عً ٢اغيػًُري ؼي
أَٛضِٖ ٚخٝاضا ِٗ َٔ خ ٍ٬جعًِٗ خاقٚ ١خلطاَْٚ ١ا فٝال٘ َالٔ ا٭نالطاض
ايعاَ.١

 َٔٚاٯٜات اٱعجاظ ١ٜؼي اغيكاّ ف ٤ٞايَٓٗ ٞكٝساّ خلكٛي٘ عازي رِِْٓ

ًُِٔىَُُْ د ٚؼتٌُ "َٔ" ؼي اٯٚ ١ٜجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚايت عٝض ،فته ٕٛسيعٓ ٢خلعضٚ ،ايتكسٜط ٫ :تدصٚا خلعض ايصٜٔ
ِٖ َٔ زْٚهِ.
ايثاْ :ٞخلٝإ اؾٓؼٖٚ ،ال ٞاؾالاض ٠يًتُٝٝالع مال ٛقٛيالو ""نالِ َالٔ حجال١
أزٜت" ٚأنثط َا ه ٕٛؼي اغي ُٗات مَ" ٛا" َُٗ"ٚا".
ايثايث :حطف جط ظا٥س ٚ ،لٝالس إضاز ٠ايعُال ّٛأٛ ٚنٝالس ٙإشا ناْالت ؼي
ايه ّ٬قط ١ٜٓعً ٘ٝمَ" ٛا أنًت َٔ طعاّ" إش يال ٛقًالتَ :الا أنًالت طعاَالاّ،
يهإ ايعَُ ّٛعًَٛاّ َٔ نًُ ١طعاّ ٫ٚ ،ني  "َٔ" ٞظا٥الس ٠إ ٫ؼي حالا٫ت،
ٚخلؿطٚط ككٛق:ٖٞ ١
ا٭ :ٍٚظٜاز ٗا ؼي ايلاعٌ ٚاغي تسأ ٚاغيلع ٍٛخل٘.
ايثاْ :ٞفٖ٪ٝا خلعس إغتلٗاّ أ ْٞٗ ٚأْ ٚل.ٞ
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ايثايث :إٔ ٜه ٕٛفطٚضٖا ْهط.٠
ٚايكخٝذ ٖ ٛا٭ٚ ٍٚايثاْ ،ٞفإ "َٔ" لٝس ايت عالٝضٚ ،خلٝالإ اؾالٓؼ
ٚايكل ٫ٚ ،١عاضض خلُٗٓٝا ،نُا إ اؾُالع خلُٗٓٝالا ٜلٝالس ْهتالٖٚ ١ال ٞإضاز٠
ايعُٚ ّٛاـكٛم َعاّ ،فًالٝؼ َالٔ أٖالٌ ًَال ١أ ٚأفالطاز َالٔ غالري اغيػالًُري
خيطج ٕٛخلايتدكالل أ ٚايتدكالٝل َالٔ ٖالصا اؿهالِ ايالصٜ ٟلٝالس ايؿالٍُٛ
ٚاٱط٬مٚ ،فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاْ٘ ْٛط ؽل ٝف عٔ اغيػًُري ؼي َعطفَ ١هاَري اؿهالِ ٚمشٛيال٘
يغري اغيػًُري َٔ غري إغتثٓا.٤
 َٔٚإعجاظ اٯ ١ٜاْٗا هُٓت اؿكط ٚاٱط٬م ؼي إٓ ٚاحسٚ ،اؿكط
ؼي َٛنٛط ايٓٗ.ٞ
يكس قٝست اٯ ١ٜاي طاْ ١اغيٓٗ ٞعٓٗا خلاْٗا "َالٔ ز ٕٚاغيػالًُري" ٚفٝال٘ َٓالع
يً ؼ ٚاي زٜس ٚاٱطياٍٚ ،حيتٌُ ايٓٗ ٞأَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚاغيطاز َٔ غري اغيػًُري َٔ أٌٖ اغيًٌ اٯخط.٣
ايثاْ :ٞاغيككٛز َٔ ِٖ أزَْ ٢ط َٓٚ ١عي َٔ ١اغيػًُري غٛا ٤ؼي ايعكٝس٠
أ ٚاي ٤٫ٛأ ٚؼي اغيعاضف ٚايعًٚ ّٛاؿػب.
 ٫ٚعاضض خلري ايالٛجٗريٖٚ ،الَ ٛالٔ إعجالاظ ايًلالغ ايكطآْالَٓٚ ٞاغال ت٘
يًُٛنٛط ٚاؿهِ ،فاٯٚ ١ٜإ جا٤ت غكالٛم اي طاْالٚ ١اـاقال ١إ ٫أْٗالا
تهُٔ َػا:ٌ٥
ا٭ٚزي :عًٚ ٛضفع ١اغيػًُري ٚعسّ خلًالٛغ أٖالٌ اغيًالٌ اٯخالطَٓ ٣العيتِٗ
ٚزضجتِٗ َٔ ٖٛٚ ،أغ اب ؽًف اٯخط ٜٔعٔ َْ ٌٝط  ١اي طاْ ١يًُػًُري.
ايثاْ :١ٝخلٝإ َطا ب ايٓاؽٚ ،شيٓع اٯ َٔ ١ٜإزعا ٤غري اغيػًُري ايتله.ٌٝ
ايثايث :١ؼي ا ٯ ١ٜز٫ي ١عً ٢إ له ٌٝخلين إغطا ٌٝ٥خام خلنيٌٖ ظَاِْٗ
ز ٕٚا٭ظَٓالال ١اي٬حكالال ،١يؿالالُ ٍٛايٓٗالال ٞفٗٝالالا إؽالالاش اغيػالالًُري يًٗٝالالٛز ٚيٝجالال١
ٚخلطاْ ،١أَا ايٛٗٝز ايص ٜٔأغًُٛا فاِْٗ َٔ ا٭َ ١اييت فهًٗا اهلل عً ٢ايٓاؽ
طيٝعاّٚ ،فاظٚا ٚأخلٓا ِٖ٩سيطا ب ايتله.ٌٝ
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ايطاخلع :١اٯٜالَ ١الٔ َكالازٜل لهال ٌٝاغيػالًُري عًال ٢ا٭َالِ اٯخالط ٣إش
ٚقلت غريِٖ خلاِْٗ أزْٚ ،َِٗٓ ٢أقٌ ض ٚ ١ؾنيْاّ.
اـاَػ :١ؼي اٯ ١ٜخلؿاض ٠غٝاز ٠اٱغٚ ،ّ٬إْتؿاض َ از٥ال٘ ٚإ ػالاط ضقعال١
حهُ٘ َٔٚ ،ايؿٛاٖس ٚضٚز حهِ زفع أٌٖ ايهتاب يًجع ١ٜيٝهْٛٛا ؼي شَ١
اٱغٚ ّ٬اغيػًُري.
اـاَؼ :يكس جعٌ اهلل عع ٚج ٌ اٱْػإ ق اُ يٓٝالٌ اغيطا الب ايعايٝال ١ؼي
اؾاٚ ٙاغياٍ ٚايؿنيٕ ٜٚ ،صٍ ٚغع٘ يٲض كا ٤ؼي َٓاظٍ اؿٝا ٠ايسْٝا ،فجالا٤ت

ٖص ٙا٭ ١ٜيتدرب اغيػًُري خلنيْهِ ا٭عً ٢ؼي ايط ٚ ١ايؿنيٕ ،قاٍ عازي رفَالَ رَيِنٌُا

ًَرَدٌُْْا إىل اٌعٍَُِّْ ًَأَْٔزُُْ اٌٍَََِْْْْ ًَاٌٍَّوُ َِعَىُُْد (ٚ ، )1ف ٘ٝإؾاض ٠إزي يع ّٚإجتٓاب
خلطاْ ١ايػ ٤ٛاييت عث عً ٢ايهعف ٚااٛإ ٚ ،سع ٛايغعا ٠إزي ايكعٛز.
ٚاٯ ١ٜضظي ١يًٓاؽ طيٝعاّ خللتذ غالًِ اٱض كالاٚ ٤خلًالٛغ اغيٓالاظٍ ايعايٝال١
خلاٱْتُا ٤يٲغ ْٚ ّ٬ص ايهلط ٚاؾخٛز.
ايػازؽ :زع ٠ٛاغيَٓ٪ري إزي ْ ص ايلطقٚ ١ايت ا ٜٔخل ،ِٗٓ ٝفالايعًٚ ٛايطفعال١
غٛض جاَع اِ طيٝعاّٚ ،ػيا عساِٖ ز ِْٗٚض .١
ٚإش أختتُالت اٯٜال ١ايػالالاخلك ١خلالصنط ظًالِ ايهلالالاض ٭ْلػالِٗ ٚعالسّ نلاٜالال١
أَٛااِ عِٓٗ ،أفتتخت ٖص ٙاٯ ١ٜخلتخصٜط اغيػًُري َٔ إؽاش ايهلاض ٚيٝج١
ٚخاق ،١يٝتكف اغيػًُ ٕٛغكٛق ٖٞٚ ١ٝعسّ ظًُٗالِ ٭ْلػالِٗ خلتٛفٝالل
َٔ ا هلل عع ٚجٌ ٚإجتٓاخلِٗ اي طاْ َٔ ١غريٖالِٚ ،فٝال٘ ؾالاٖس عًال ٢لهالٌٝ
اغيػًُري عً ٢ا٭َِ اٯخط.٣
يكالالس أضاز اهلل عالالع ٚجالالٌ يًُػالالًُري إَاَالال ١ايٓالالاؽ مالال ٛغالال ٌ ااساٜالال١
ٚايطؾالاز ،فجالا٤ت ٖالص ٙاٯٜال ١خلعكالُتِٗ َالٔ ظًالِ ايالٓلؼ ؼي خلالاب اي طاْالال١

ٚاـاقٚ ١اغيؿٛض ٠قاٍ عازي ؼي َسح اغيػًُري رًَاٌَّرِ َّٓ اظْزَجَبثٌُا ٌِسَثِّيُِْ ًَأَلَبٌُِا
اٌصَّالَحَ ًَأَِْسُىُُْ شٌُزٍَ ثَْْنَيُُْد (.)2
( )1غٛض ٠قُس .35
( )2غٛض ٠ايؿٛض.38 ٣
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 َٔٚاٱعجاظ إ يلغ "ؾٛض "٣مل ٜطز ؼي ايكطإٓ إ ٫ؼي ٖص ٙاٯَٚ ،١ٜع
ٖصا وٝت ايػٛض ٠خلهاًَٗا خلٗاٚ ،ف ٘ٝز٫ي ١عًَٛ ٢نٛع ١ٝايؿٛض ٣ؼي حٝا٠
اغيػًُريٚ ،أُٖ ١ٝكٝسِٖ خلآزاخلٗا ٚق ٛاعسٖا يصا ٚضزت اٯ ١ٜخلكٝس "خل "ِٗٓٝأٟ
إ ايتؿاٚض ؼي ا٭َٛض ايعاَٜ ٫ ١ه ٕٛإ ٫خلري اغيَٓ٪ري يته ٕٛايؿٛضٚ ٣غ١ًٝ
ؾًب اغيٓافع ٚزفع اغيلاغس ٚايػ َٔ ١َ٬ظًِ ايصات ٚايغريٚ ،إش ْعتت اٯ١ٜ
ايػاخلك ١ايص ٜٔنلطٚا خلنيِْٗ ظاغي ٕٛ٭ْلػِٗ ،فإٕ ايعامل ٜ ٫كًذ إٔ ٜهٕٛ
ٚيٝجٚ ١خلطاْ.١
ايطاخلالالع :يكالالس جعالالٌ اهلل عالالع ٚجالالٌ اغيػالالًُري أغٓٝالالا ٤خلايتٛحٝالالس ٚاٱقالالطاض

خلايع ٛز ١ٜاحمله ١ي٘ غ خاْ٘ ،قاٍ عازي ر أٌَْْطَ اٌٍَّوُ ثِىَبفٍ َْجْدَهُد فجا٤ت ايهلا١ٜ
اٱا ١ٝؼي اغيكاّ خلٓٗ ٞاغيػًُري عٔ إؽاش خاقٚ ١خلطاْ َٔ ١غريِٖ َالع خلٝالإ
عً ١ايٓٗٚ ٞا٭نطاض اؾػ ١ُٝاييت ػ ٗا ًو اي طاًْ ٚ ،١و ا٭نطاض غري
َٓخكط ٠خلاؽاشٖا خلطاْ ١خلٌ ٖ ٞػع ٢يٲنطاض خلاغيػًُري ؼي نٌ ا٭حٛاٍ،
فاشا إؽصٖا اغيػًُ ٕٛخلطاْٚٚ ١يٝج ١فاْٗا غتك ّٛخلاٱنطاض خلِٗ َٔ ايساخٌ،
ٖٚصا اٱنطاض أنرب خلهثري َٔ ف ٤ٞايهطض َٔ اـالاضج ٚايعالس ٚاغيهؿالٛف،
يصا فإ اٯ ١ٜضظي ١إناف ١ٝخلاغيػًُري خلإْصاضِٖ َٔ قٝاّ عس ِٖٚسيخاضخلتِٗ
خلػٛٝفِٗٚ ،إؾعاٍ ْاض ايلتٓٚ ١اـك ١َٛخلري اغيػًُريٚ ،قاٚي ١عط ٌٝخلعض
ا٭حهاّ ٚايػٓٔ خلصضا٥ع ٚاٖ.١ٝ
ٜ ٌٖٚؿٌُ ايٓٗ ٞاغيٓافكري ٚيع ّٚعسّ إؽاش اغيَٓ٪ري اِ ٚيٝجٚ ١خلطاْ،١
اؾٛاب ْعِ َٔ ٖٛٚ ،أغطاض ٚضٚز يلغ(َٔ زْٚهِ) ٫ٚخلس َٔ عٝري اغيطاز

خلكٛي٘ عازي ؼي أ ٍٚاٯ ١ٜر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُاد ٚفٚ ٘ٝجٗإ:

ا٭ :ٍٚإضاز ٠اغيػالالًُري ٚاغيػالالًُات طيٝعالالاّ ايالالصْ ٜٔطكالالٛا خلايؿالالٗاز ري
ٚأعًٓٛا ايتكسٜل خلٓ  ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نُا ؼي قٛي٘ عالازي

رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِ نٌُا وُزِتَ ٍََْْْىُُْ اٌصَِّْبَُد( ، )1فاغيطاز طيٝالع ايٓالاطكري خلايؿالٗاز ري
ػئ آَٔ خلٓ  ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
( )1غٛض ٠اي كط.183 ٠
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ايثاْ :ٞاغي َٕٛٓ٪ايص ٜٔآَٓٛا خلاهلل  ٠ٛ ْٚقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
خلكًٛخلِٗ ٚجٛامِٗٚ ،خلري اغيػًُري ٚخل ِٗٓٝعُٚ ّٛخكالٛم َطًالل ،فهالٌ
ََ ٖٛ َٔ٪ػًِ ٚيٝؼ ايعهؼ.
ٚايكالالخٝذ ٖالال ٛا٭ ،ٍٚفاـطالالاب عالالاّ يًُػالالًُري ٚاغيػالالًُات طيٝعالال ّا
خلتخصٜطِٖ َٔ اي طاْ ١ايػٚ ١٦ٝايٛيٝج َٔ ١غري اغيػًُري ،يصا ٜؿٌُ ايتخصٜط
ٚايٓٗ ٞاغيٓافكري خلإ ٜ ٫تدصٚا خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري ،فتؿًُِٗ أحهاّ اٯ١ٜ
ايهطضي ١يالٓطكِٗ خلايؿالٗاز ريٚ ،فٗٝالا إعاْال ١االِٚ ،حاجالب ز ٕٚشيالاز ِٜٗؼي
ايٓلام عٓس إؽاش خلطاْ ١ايػ ،٤ٛ٭ٕ إؽاش اغيٓافل خلطاْ َٔ ١أٌٖ ايهلط ٜعٜالسٙ
ْلاقاّ ،خلُٓٝا ي ٛعٌُ خلنيحهاّ ايٓٗ ٞايالٛاضز ؼي ٖالص ٙاٯٜال ١فاْال٘ خيتالاض اي طاْال١
ايكاؿ َٔ ١اغيَٓ٪ري اييت ػاعس ٙعً ٢ايتدًل َٔ ايٓلام.
فإ قًت ي ٛقاّ اغيٓافل خلإؽاش َٓافكاّ آخط خلطاْ ١ي٘ ،قًتٴ :إ اٯ ١ٜجا٤ت
يعاَ ١اغيػًُري  َِٗٓٚ ،أٚيٛا اؿٌ ٚايعكس ٚاؿهالاّ ٚايط٩غالاٚ ٤ايعًُالا، ٤
َٚػنيي ١اغيٓافل َػنيي ١قكٛضٚ ٠ؾدك ٫ ١ٝهط خلايٓلع ايعاّ يتكٝس اغيػًُري
ٚقاز ِٗ خلنيحهاّ ٖص ٙاٯٚ ١ٜجا٤ت اٯ ١ٜيًٓٗ َٔ ٞإؽاش اغيٓافل غيثًال٘ خلطاْال١
ي س٫ي ١اٯ ١ٜؼي َلَٗٗٛا عً ٢خكا٥ل اي طاْال ١ايكالاؿٚ ١اياليت خيالطج َٓٗالا
اغيٓافل خلايتدكٝل.
 َٔٚاٱعجاظ إ اٯ ١ٜخلٓٝت عً ١ايٓٗالٚ ٞإ خلطاْال ١ايػال ٫ ٤ٛككالط ؼي
فػاز أَط َٔ ٜسْٗٝا ٚجيعًٗا قط ،َ٘ٓ ١ ٜفً ٛإؽص اغيٓافل َٓافكاّ آخط ٚيٝج ١ي٘
فاْ٘ ٜسضى ايهطض خلػع ٞايٛيٝجال ١ٱفػال از أَالطٚ ،ٙقالس جالا٤ت آٜالات ايكالطإٓ
خلايتخصٜط َٔ اغيٓافكري َطًكاّ.
ٖٚالالٌ ضيهالالٔ ايكالال ٍٛظالالٛاظ إؽالالاش اغيٓالالافكري خلطاْالالٚ ،١إٔ ايٓٗالال ٞخالالام
خلايهلالالاض ،اؾالالٛاب ،٫ف٬جيالالٛظ إؽالالاش اغيٓالالافل خلطاْالالٚ ١خاقالالٚ ١إٕ إظٗالالط
اٱغ.ّ٬
ٚيكس إغتؿاض ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ع ساهلل خلالٔ أخلالٞ
غً ٖٛٚ ٍٛضأؽ اغيٓافكري ق ٌ اـطٚج إزي أحس ،فنيؾاض عًَ ٘ٝثٌ َؿالٛض٠
ا٭ْكاض  ،إش قايٛا ي٘" ٜا ضغ ٍٛاهلل أقالِ خلاغيسٜٓال ٫ٚ ١ؽالطج إيالٚ ِٗٝاهلل َالا
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خطجٓا َٓٗا إزي عس ٚقط إ ٫أقاب َٓا  ٫ٚ ،زخٌ عالس ٚعًٓٝالا إ ٫أقال ٓا

َٓ٘ ،فهٝف ٚأْت فٓٝا"(.)1

ٚيهٔ إخلٔ أخل ٞغً ٍٛإْٗعّ خلنيقخاب  ّ ٜٛأحس عٓس يكا ٤ايهلاض خلغهاّ
ٚإنالالعافاّ ؾالالٝـ اغيػالالًُريٚ ،يكالالس جالالا٤ت اٯٜالالات ايكطآْٝالال ١خلايتخالالصٜط َالالٔ

اغيٓافكري ٚيع ّٚجٗازِٖ ٚعالسّ طالاعتِٗ  ،قالاٍ اهلل عالازي رَّبأَُّّيَوب اٌنَّجِوُِّ
جَبىِدْ اٌْىُفَّبزَ ًَاٌُّْنَبفِمِنيَ ًَاغٍُْظْ ٍََْْْيُِْد(ٚ ،)2قاٍ عازي راٌُّْنَبفِمٌَُْ ًَاٌُّْنَبفِمَبدُ
ثَعُْْيُُْ ِِْٓ ثَعْضٍ َُِّْْسًَُْ ثِبٌُّْنْىَسِ ًَّنْيٌََْْ َْْٓ اٌَّْعْسًُفِد(.)3

 َٔٚهٖ ٕٛص ٙغجاٜا ٙف ٬ػٛظ إغتؿاض ٘ ٚإؽاش ٙخلطاْْ ،١عالِ شيٓالع
اٯ ١ٜاغيٓافكري َٔ إؽاش خلعهالِٗ أ ٚايهلالاض خلطاْال ،١فعًال ٢اغيٓالافل إٔ ٜتدالص
اغي َٔ٪خلطاْ ١٭ٕ ف ٘ ٝق٬ح٘ ٖٚساٜتالٖ٘ٚ ،الٚ ٛغال ١ًٝيٓجا ال٘ ٚؽًكال٘ َالٔ
ايٓلام عً ٢م ٛزفع ٞأ ٚسضجي َٔ ٖٛٚ ،ٞإعجاظ اٯٚ ، ١ٜأغطاض ا٭ٚاَط
ٚايٓٛاٖ ٞايكطآَْٚ ،١ٝا فٗٝا َٔ اغيٓافع ايعاَٚ ،١أغ اب ايك٬ح ٚااسا١ٜ
يًٓاؽ طيٝعاّ ،يته ٕٛؾاٖساّ عً ٢حاجتِٗ يًكطإٓ ٚ ،إٔ آ ١ٜاي طاْ ١ضظي١
َتكًَ ٚ ١تجسز ٠خلَِٗٚ ،سضغ ١يٲعت اض ٚاٱ عاظ.
ٚمل كٌ اٯ ٫" ١ٜتدصٚا َٔ زْٚهِ خلطاْ "١خلٌ قسَت اي طاْ ١عًَٔ ٢
زْٚهِ "ٚقاٍ غ :ٜ٘ٛ ٝأِْٗ ٜكسَ ٕٛا٭ِٖ ٚايصٖ ٟالِ خلؿالنيْ٘ ،فجالا ٤ايٓٗالٞ
غكٛم اي طاْٚ ١حكط ايٓٗ ٞفٗٝا عٔ ايهلالاض ٚاغيٓالافكريٚ ،يهالٔ يًتكالسِٜ
َعإ عسٜس.٠

ٚ َٔٚج ٙٛك س ِٜخلطاْ ١عً ٢قٛي٘ عازي رِِْٓ ًُِٔىُُْد ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚنينٝس َٛنٛط اي طاْٚ ١اؿاج ١اي ٘ٝأ ٚاٱخلت ٤٬ف.٘ٝ
ايثالاْ :ٞعالالسّ ٚضٚز ايٓٗالال ٞعالالٔ اي طاْالالَ ١طًكالاّ خلالالٌ جالالا ٤غكالالٛم فالالطز
ككٛم َتعًل خلايغري.
(َ )1لا ٝذ ايغٝب.205/8
( )2غٛض ٠ايتخط.9ِٜ
( )3غٛض ٠ايتٛخل.67 ١
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ايثايث :خلٝإ ايص ٜٔجيب اؿصض َِٓٗ ؼي اي طاْٚ ١ؼي غريٖا.
ايطاخلع :ا٭ِٖ ٖ ٛاي طاْٚ ١جا٤ت اٯ ١ٜي ٝإ قل ١اي طاْال ١خلالصنط ايالصٜٔ
٫جيٛظ إؽاشِٖ خلطاْ.١
اـاَؼ :سٍ اٯ ١ٜؼي َلَٗٗٛا عً ٢جٛاظ إؽاش خلطاْالَ ١الٔ غالري ايالصٜٔ
شنط ِٗ اٯ.١ٜ
ايػازؽ َٔ :إعجاظ اٯ ١ٜكس ِٜيلغ خلطاْ ١٭ْ٘ َٛنٛط اٯ.١ٜ
ايػاخلع ٘ٝ ٓ :اغيػًُري إزي أحهاّ اي طاْٚ ،١ؼي كس  ِٜيلالغ خلطاْال ١زعال٠ٛ
اِ يٲيتلات إزي َٛنٛعٗا.
ايثأَ :جا٤ت اٯ ١ٜخلايتكٝٝس خلعس اٱط٬م ،ؼي ز٫يال ١عًال ٢عالسّ حطَال١
إؽاش اي طاْ ١إ ٫غكٛم فطز َٓٗا  ٖٛٚاي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري.
ايتاغالالعَٓ :اغ ال  ١اٯٜالال ١يكٛاعالالس اي ٬غالالٚ ١ايلكالالاحٖٚ ،١الالَ ٛالالٔ إعجالالاظ
ايكطإٓ.
ايعاؾط :اغيٓع َٔ ايت عسز ؼي ني ٌٜٚاٯ ،١ٜػيا ٜالسٍ عًال ٢حاجال ١اغيػالًُري
يًعٌُ خلنيحهاَٗاٚ ،عسّ ايتلطٜط خلػٓٓٗا.
اؿاز ٟعؿالط :خلعالث ايٝالنيؽ ؼي ْلالٛؽ ايهلالاض َالٔ ايٛقال ٍٛإزي َٓعيال١
اي طاْ ١يًُػًُري.
فجا٤ت اٯ ١ٜقطحي ١ؼي عٝري ايلطز اغيٓٗ ٞعٓ٘ ؼي خلاب اي طاَْ ١ع عسز
ٚنثطَ ٠كازٜك٘ اـاضجٚ َٔ ١ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنثط ٠أٌٖ ايهتاب ٚايهلاض عَُٛاّ.
ايثاْ :ٞعسز اغيٛانٝع اييت حيكٌ فٗٝا إؽاش اي طاْ.١
ايثايالالث :نثالالط ٠اغيػالالًُري ٚ ،الالٛي ِٗٝغيػالالٚ٪يٝات ععُٝالال ١ؼي إزاض ٠ؾالالٕٚ٪
اؿهِ ٚاجملتُع ٚايتجاضٚ ٠غريٖا ػيا تلطط َع٘ اؿاج ١إزي اي طاْٚ ١اغيؿٛض٠
ٚاٱغتعاْ.١
ايطاخلع :إْتؿاض اغي ػًُري ؼي عُ ّٛا٭ضضٚ ،ؾعٛضِٖ خلًع ّٚاٱغالتعاْ١
خلنيٖالالٌ اي ًالالس ا٭قالالًٝري ؼي اغيعالالاَ٬ت ٚمٖٛالالا ،فجالالا٤ت ٖالالص ٙاٯٜالال ١يت٪نالالس
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َٛنالالٛع ١ٝاٱْتُالالا ٤يٲغالال ّ٬ؼي اغيكالالاّٚ ،إجتٓالالاب غالالري اغيػالالًِ ؼي َٛنالالٛط
ايٛيٝجٚ ١اـاق.١
اـاَؼْ :عِ اٯٚ ١ٜإ كاٍ ٖصا ايؿطط َٓٗا سيا خلعسٚ ٙايص ٟجا ٤خلكٝغ١
اؾُع "ٜ ٫نييْٛهِ خ ا."ّ٫
ايػازؽ :خلٝإ إضاز ٠اؾٓؼ ٚاؾُع َٔ يلغ اي طاْ.١

ٚقس ٚضز قٛي٘ عازي ر َ َّنْيَبوُُْ اٌٍَّوُ َْْٓ اٌَّرَِّٓ ٌَُْ ُّمَبرٌٍُِوُُْ فِِ اٌدِِّّٓ ًٌَُْ

ُّفْسِجٌُوُُْ ِِْٓ َِّبزِوُُْ أَْْ رَجَسًُّىُُْ ًَرُمْعٌَُِا إٌَِْْيُِْ إَِّْ اٌٍَّوَ ُّحِتُّ اٌُّْمْعَِِنيَ *إََِّّٔوب
َّنْيَبوُُْ اٌٍَّوُ َْْٓ اٌَّرَِّٓ لَوبرٌٍَُوُُْد( ، )1فٌٗ َٔ عاضض خلالري اٯٜالتري غكالٛم
ايص ٜٔمل ٜكا ًٛا اغيػًُري اؾٛاب  ،٫يًت ا ٜٔاغيٛنٛع ٞخلُٗٓٝا ،فٗ ٛيالٝؼ
َٔ كس ِٜاـام عًال ٢ايعالاّ ،خلالٌ إ ايالرب ٚاٱحػالإ أعالِٚ ،جالا٤ت آٜال١
اي طا ْ ١خلايٓٗ ٞؼي َٛنٛط ككٛم عُا ؼي إغت طإ غري اغيػًِ َٔ ايهطض
ٚا٭ش ٣عً ٢اغيػًُري.
إ عسّ إغت طإ غري اغيػًِ خلط خل٘ٚ ،زعال ٠ٛيال٘ يًكال٬حٚ ،خلالطظر زٕٚ
ظٜاز ٠إمث٘ ٚإؽاشَ ٙكاّ اي طاْ ١يٲنطاض خلاغيػًُري.

قلَىٌ إستدايت انعًم بلنقزآٌ

يكس أضاز اهلل عازي يًكطإٓ اي كا ٚ ٤اٱغتساَ٬َٚ ،١ظَ ١ايٓاؽ ؼي اؿٝا٠
ايسْٝا َٔ غري ؼطٜف أ ٚغٝري أ ٚسً ٚ ،ٌٜو ْعُال ١ععُٝال ١عًال ٢ايٓالاؽ،
ٚآ ١ٜؼي اٱضاز ٠ايتهٚ ١ٜٝٓٛايتؿطٜعٚ ،١ٝؾاٖس عًال ٢لهال ٌٝاغيػالًُري عًال٢
غريِٖ َٔ ا٭َِ ،خلإعت اض اِْٗ جٓالٛز ؿلالغ  ٚعاٖالس ايكالطإَٓٚ ،الٔ ٚجالٙٛ
عاٖس ايكطإٓ:
ا٭ ٠ ٚ٬ :ٍٚآٜات ايكطإٓ َٔٚ ،اٯٜات ؼي َٓافع ايكالطإٓ عالسّ إمكالاض
ايتَ ٠ٚ٬هاْاّ ٚظَاْاّ خكٛقاّٚ ،اْٗا ؿٌُ أقػاَاّ:

( )1غٛض ٠اغيُتخٓ.9-8 ١
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ا٭ :ٍٚايت ٠ٚ٬ايٛاج  ٖٞٚ ١اييت ه ٕٛجع َٔ ٤ايكال ٠٬غالٛا ٤ناْالت
ايكٚ ٠٬اج  ١أَ ٚػتخ  َٔٚ ،١اٯٜات ؼي حلغ آٜات ايكطإٓ عسز ٚجٛب
قطا ٠٤اغيػًِ ٯٜا ٘ ؼي نٌ .ّٜٛ
ايثاْ :ٞايت ٠ٚ٬اغيػتخ ٚ ،١يالٝؼ َالٔ حكالط االص ٙايالتَٛٚ ٠ٚ٬انالٝعٗا،
ْٗ ٖٞٚط جاضِ ٱغ اف اؿػٓاتٚ ،إعساز ايٓلؼ ٚاؾُاع ١ؼي غال ٌ اـالري
ٚايك٬حٚٚ ،اق َٔ ١ٝاغيٗايو.
ايثايُث ٠ٚ٬ :اغيػًُري ايكطإٓ ؿلع٘ عٔ ظٗط قًب ن ّ٬أ ٚجالعَٚ ،٤الا
ف َٔ ٘ٝا٭جطَ ،ع جعٌ َٛنٛع ١ٝيهٌ َٔ:
ا٭ :ٍٚحث  ٚطغٝب ايٓاؾ ١٦شنٛضاّ ٚإْاأاّ ٚعاَ ١اغيػًُري عً ٢حلع٘.
ايثالالاْ :ٞإْؿالالا ٤اغيالالساضؽ اـاقالال ١خلٛظٝلالال ١حلالالغ آٜالالات ايكالالطإٓٚ ،عالالسّ
ايٛقٛف عٓس اغي ازضات ا٭غطٚ ١ٜايلطزٚ ١ٜاؿٛافع اـاق.١
ايثايث :إعت اض حلالغ  ٚلػالري ايكالطإٓ ؼي اٱَاَالٚ ١ايٛظالا٥ف ايؿالطع،١ٝ
ٚايت ٠ٚ٬خلًخاظ ايكطا ٠٤ؼي اغيكخف عً ٢ؾع تري:
ا٭ٚزي :ايت ٠ٚ٬عٔ ظٗط قًب َٔٚ ،غري َطايع ١ؼي اغيكخف.
ايثاْ :١ٝايتٚ ٠ٚ٬ايكطا ٠٤خلاغيطايعٚ ١ايكطا ٠٤ؼي اغيكخف ايؿطٜف.
ٚنٌ ؾع  ١ضزٜف يٮخطَٚ ،٣كسَٚ ١ظٗري اا ،فُٔ اٯٜات ؼي ايكطإٓ
عسّ ٚجٛز عاضض خلري قطا ٠٤آٜا ٘ عٔ ظٗط قًب ٚقطاٗ ٤ا ؼي اغيكخف يصا
ٚضزت ا٭حازٜث خلإغتخ اب نٌ فطز َُٓٗاَ ،ع َا ؼي ايكطا ٠٤ؼي اغيكخف
َالالٔ ا٭جالالط ٚايثالالٛاب اٱنالالاؼي خلالالايٓعط ازي اغيكالالخفَٚ ،طايعالال ١اؿالالطٚف
ٚايهًُات اييت ْعيت َالٔ عٓالس اهلل عًال ٢ايالٓيب قُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘
ٚغًِ.
ٚحيتاج اغيػًُ ٕٛن َٔ ّ٬ايت ٚ٬ري ٚ ،ػ اُٖإ َتخس ري َٚتلطقتري ؼي
حلغ  ٚعاٖس ايكطإٓ ؼي أيلاظ٘ ٚنًُا ٘ َٚعاْٝال٘ َٚهالاَ ٘ٓٝايكسغالَٚ ،١ٝالٔ
اٯٜات إ ػس ْػذ اغيكخف ط ع خلنيعساز ٜكعب إحكاٖ٩ا أ ٚت ع عسزٖا
ٚأَانٔ إغتٓػاخٗا ٚ ،تدص َٔ ٚغا ٌ٥ايط اع ١اؿسٜثٚ ١غ ١ًٝغيهاعلْ ١ػذ
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ايكالطإٓ ٚٚقالٛي٘ ازي نالالٌ َػالًِ َٚػالالًُ ١ؼي حجال ١عًالال ٢اغيػالًُري ؼي يالالعّٚ
حلع٘ .٘ ٚ٬ ٚ
 َٔٚقٝغ حلغ ايكطإٓ ايعٌُ خلنيحهاَٜ٘ٓٚ ،لطز ايكطإٓ َٔ خلري ايهتب
ايػُا ١ٜٚعطم اغيػًُري عً ٢ايعٌُ سيا ؼي آٜا ٘ َٔ ا٭حهاّ ٚايػٓٔ ٖٛٚ
َٔ خكا٥ل خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ  ٚعاٖسٖا يهتاب اهلل.
يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ يًُػًُري ايع ع ٚايطفع ١ؼي ايٓؿني ري فٗالساِٖ ازي
ايعٌُ خلايكطإٓ نٛغال ١ًٝؿلعال٘ ٚخلكا٥ال٘ حٝال ّا غهال ّا نٝالٓ ّٛعًٜال٘ فُالع ايعُالٌ
اغيتكٌ خلاؿهِ ايكطآْ ٞفاْ٘ خلامِ ٜ ٫ٚططأ عً ٘ٝغٝري أ ٚس ٌٜغٛا ٤ؼي ايٓل
أ ٚاغيهُ.ٕٛ
َٚالالٔ اٯٜالالات إ عُالالٌ اغيػالالًُري خلالالايكطإٓ ٜٓ ٫خكالالط خلآٜالالات ا٭حهالالاّ
ٚحسٖا ،خلٌ خل هٌ آٜات ايكطإَٓٚ ،ا فٗٝا َٔ اغيهاَري ايكسغ ،١ٝفِٗ ٜعتربٕٚ
َٔ أخ اض ا٭َِ ايػايلٜٚ ،١تعع َٔ ٕٛقكل ا٭ْ ٝا ٤ايػاخلكريٜٚ ،نيخصٕٚ
ا٭حهاّ ايتهًٝل ١ٝاـُػ ١ايٛجٛب ٚايٓسب ٚاٱخلاحٚ ١ايهطاٖٚ ١اؿطََٔ ١
آٜات ايكطإٓ.

إٔ أقٌ حلغ ايكطإٓ ٖ ٛخللهٌ َٔ اهلل عازي قاٍ غ خاْ٘ رإَِّٔب َٔحُْٓ

َٔصٌَّْنَب اٌرِّوْسَ ًَإَِّٔب ٌَوُ حلبف ٌْد (ٜٚ ، )1ني  ٞحلغ اغيػًُري ٯٜات ايكطإٓ حاج ١اِ
ؼي ايسْٝا ٚاٯخطْٚ ،٠عُْ َٔ ١عِ اهلل عًال ،ِٗٝ٭ٕ ايكالطإٓ أَاْال ١ايػالُا ٤ؼي
ا٭ضضٚ ،يٛا ٤عكا٥سْ ٟعٍ َٔ عٓس اهلل عالع ٚجالٌ خلٛاغالط ١جربٝ٥الٌ عًٝال٘
ايػ ّ٬عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فالتٚ ٙ٬عُالٌ خلنيحهاَال٘،
ٚغًُّ٘ ٭ٌٖ اي ٝت ٚايكخاخل َٔ ١اغيٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض ،يٓٝكًال ٙٛخلنيَاْال ١ازي
ايتاخلعري ،أِ ٜك ّٛنٌ جَ ٌٝالٔ اغيػالًُري خلتػالً ُ٘ٝازي اؾٝالٌ اي٬حاللَ ،الع
ايتساخٌ خلري ا٭جٝاٍ ؼي عاٖسٚ ٙظيًال٘ ٚايعٓاٜال ١خلال٘ ٚحلعالٜ٘ٚ ،السضى نالٌ
َػًِ َٚػً ُ ١إ ظيٌ ٚحلغ ايكطإٓ ٜٓ ٫خكط خلت ٠ٚ٬آٜا ٘ عٔ ظٗط قًب

()1غٛض ٠اؿجط .9
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خلٌ ٜؿٌُ ايعٌُ خلنيحهاَ٘ٚ ،ايتكٝس خلػٜٓٓ٘ٚ ،كط ٕٚعاجتِٗ ايعاَٚ ١اـاق١
اصا ايعٌُ اغي اضى.
 َٔٚاٯٜات إ ايكطإٓ ٜلػط خلعه٘ خلعهاّٖٚ ،صا ايتلػري ايالصا  ٞعالٕٛ
يًُػًُري ؼي حلغ ايكطإٓٚ ،ايطجٛط ٯٜات عسٜس ٠ؼي ايعٌُ خلآ َٔ ١ٜآٜا ٘ غيا
فٗٝا َٔ اي ٝإ ٚايتلػري ٚأغ اب ططز ايؿو ٚاي.ِٖٛ
 َٔٚخكا٥ل اغيػًُري  ٚلهال ًِٗٝعًال ٢ا٭َالِ ا٭خالط ٣خلكٛيال٘ عالازي

ر وُنْزُُْ قَْْسَ أَُِّخٍ أُقْسِجَذْ ٌٍِنَّوبضِ د ضجٛعِٗ ازي ايكطإٓ ؼي ايػطاٚ ٤ايهطاٚ ،٤عٓالس
ايػًِ ٚاؿطب ٚإقت اؽ ايسضٚؽ ٚايعرب َٓ٘ ٚإ ؽاش ٙإَاَاّ ٚقا٥ساّ ٚف ٘ٝحلغ
يًكطإٓ ٚآٜا َ٘ٓ ٖٛٚ ،اغ  ١نطضي ١يًعٌُ خلنيحهاّ ٖص ٙاٯ.١ٜ
فخُٓٝا جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخلٓٗ ٞاغيػًُري عٔ اي طاْ َٔ ١غريِٖ فاْٗا مل
ى اغيػًُري خل ٬خلطاْ ١أ ٚخاق.١
فايكطإٓ خلطاْ ١وا ١ٜٚيهالٌ َػالًِٖٚ ،الَ ٛػتؿالاض أَالري يًُػالًُري ؼي
أحالٛااِ اغي دتًلالال ١إش إ أحهالاّ آٜا الال٘ ؼالٝط خلاغيٝالالاز ٜٔاغيدتًلالٚ ،١اغيٛانالالٝع
اغيتعسزٚ ٠فٝ ٘ٝإ يهٌ ؾ ٤ٞيته ٕٛخلطاْ ١اغيػًُري عً ٢أقػاّ أ٬أ:ٖٞ ١
ا٭ :ٍٚاي طاْ ١اييت تدص َٔ عاَ ١اغيػًُري َٔٚ ،أٌٖ ايسضاٚ ١ٜاـرب٠
ٚأضخلاب اؿهُ.١
ايثالالاْ :ٞأغالالطٚ ٠أٖالالٌ اغيػالالًِ ايالالصٜ ٜٔؿالالاضن ْ٘ٛؼي ايٓلالالع ٚاـػالالاض،٠
ٚحيطق ٕٛعً ٢غَ٬ت٘ َٔ اٯفات ٚإجتٓاخل٘ يٮنطاض.
ايثايث :آٜات ايكطإٓ اييت ه ٕٛخلطاْٚ ١خاق ٚ ،١ه ٕٛإَاَالاّ َٚطؾالس ّا
يًُػًِ ؼي حٝا ٘ ايعًُ ،١ٝاـاقٚ ١ايعاَ.١
َٚالالٔ اٯٜالالات إ ايكػالالُري ا٭ٚ ٍٚايثالالاْ ٞأعالالٜ ٙ٬طجعالالإ ازي ايكػالالِ
ايثايثٜ ٫ٚ ،طجع ايكػِ ايثايث ا ُا ،ي ٝك ٢ايكطإٓ خلطاْٚ ١خاق َ ١اؾالط٠
ٚخلايٛاغطًٜٚ ١جني إي ٘ٝقاحب ا٭َط ٚقالاحب اغيؿالٛضٚ ،٠اـالام ٚايعالاّ
ٚف ٘ٝايػٚ ١َ٬ا٭َٔ ٚايغٓٚ ٢اٱغتغٓاٚ ٤ايهلا ،١ٜفٝتجسز ؾهط اغيػًُري هلل
عازي عًْ ٢عُ ١ايكطإٓٚ ،حيطق ٕٛعً ٢حلغ آٜا ٘ ٭ْ٘ حطظ ٚٚاقَٚ ،١ٝاْع
َٔ ايه٬يٚ ١ايغ.ٞ
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 َٔٚأغطاض حلالغ اغيػالًُري يًكالطإٓ ٚأغال اب ايطغ ال ١ايعاَال ١ؼي حلعال٘
 ٚعاٖسٚ ٙضٚز آٜات َٓ٘ خلكٝغ ١اغيثٌ َع عًل اغيثٌ ايكطآْ ٞخلنيحهاّ ٚأَالٛض
ايسٚ ٜٔايسْٝاُ٥٬َٚ ،ال ١اغيثالٌ ايكطآْال ٞيٛاقالع ٚأحالٛاٍ ايٓالاؽ ؼي ايع الازات
ٚاغيعاَ٬تَٛٚ ،نٛع ١ٝاغيثٌ ايكطآْ ٞؼي َػالتخسأات اغيػالآَٚ ،ٌ٥افعال٘ ؼي
خلاب اٱعت اض ٚاٱ عاظ ٚإؽاش ٙزيٖٚ ّ٬ٝازٜاّ َٚعًُاّ ٚسيا ٜغين عالٔ اـاقال١
ٚاي طاْالالَ ١الالٔ غالالري اغيػالالًُريٜٚ ،ػالالاعس ؼي قالالسٚض اغيػالالًُري عالالٔ ايكالالطإٓ ؼي
ؾ ِْٗٚ٪ايعاَٚ ١اـاقَٓ َٔٚ ،١افع ٖصا ايكسٚض ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْ٘ ٚغ َ ١ًٝاضن ١ؿلغ آٜات ايكطإٓ
ايثاْ :ٞايطجٛط إزي ايكطإٓ خلطظر ز ٕٚؼطٜف َعاْ ٞآٜا ال٘ َٚالا االا َالٔ
ايس٫٫ت.
ايثايث  :ايكسٚض عٔ ايكطإٓ َٓاغ  ١يت ٠ٚ٬آٜات ايكالطإٓ ٚإغتخهالاضٖا
ؼي ا٭شٖإ ٚايٛاقع ايعًُ.ٞ
ايطاخلع  :إْ٘ َاْع َٔ ْلاش أعسا ٤اٱغ ّ٬ازي قًالٛب اغيػالًُري ٚاٱطال٬ط
عً ٢أغطاضِٖ.

اـاَؼ  :إْ٘ ؾاٖس عً ٢إغتساَ ١ايعٌُ خلايكطإٓٚ ،نٖ ٕٛص ٙاٱغتساَ١
ٚغ ١ًٝؿلغ آٜات ايكطإٓ َٔ ايهٝاط.
ايػازؽ  :فَ ٘ٝاز ٠يٮَط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهالطٚ ،خلٝالإ غيٛنالٛط
نٌ فطز َُٓٗا.
ايػاخلع  :إْ٘ غٓ ١أاخلت ١عٓس اغيػًُري ؼي أجٝااِ اغيتعاق  ٜ ١ؾذ َٓٗا اـري
ٚايربنٚ ١ايػ َٔ ١َ٬اٯفات.

قلَىٌ انبطلَت وانفتُت
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ني  ٞايلتٓ ١سيعٓ ٢اٱخت اض ٚاٱَتخإٜ ،كاٍ فتٓت ايصٖب ؼي ايٓاض ،إشا
إخترب ٘ يتعًِ ٌٖ ٖ ٛخايل أّ كًٛط خلغري َٔ ٙاغيعازٕ ٚ ،الني  ٞايلتٓال ١ؼي
اٱقط٬ح سيعٓ ٢أخلٜٚ ،الطاز َٓٗالا ايال ٚ ٤٬اـكال ١َٛاياليت  ٜؾالذ َٓٗالا
ايهطض ٚايعاّ ٚاييت يٝؼ ي٘ غ ب َعتربٜٚ ،سخٌ ايلطز ٚاؾُاع ١ايلتَٓ ١ع
اغيٓاجاٚ ٠اي ٤٫ٛؾٗ ١أ ٚضأ ٟأ ٚطا٥ل ٚ ،١تًكٚ ٖٞ ٢اـكِ خػا٥ط عسٜس٠
َٔ غري َػٛغ ؾطع ٞؼي ايغايب.
 ٫ٚخيطج أحس ايططفري َٔ ايلتَٓٓ ١تكطاّ ،يصا جا٤ت اٯٜالات ايكطآْٝال١
َٔ ايتخصٜط َٔ ايلتٓٚ ١أغ اخلٗاٚ ،فهخت ايصٜ ٜٔطٜس ٕٚإفتتالإ اغيالَٓ٪ري،
ٚ ٖٛ ٚج٘ َٔ ٚج ٙٛإعجاظ ايكطإٓٚ ،حكاْ ١عكا٥سٚ ١ٜعػهط ١ٜيًُػالًُري
قاٍ عازي ر ًَاحْرَزْىُُْ أَْْ َّفْزِنٌُنَ َْْٓ ثَعْضِ َِب أَٔصَيَ اٌٍَّوُ إٌَِْْهَد (.)1

ٚجالالا٤ت ٖالالص ٙاٯٜالال ١يتخالالصٜط اغيػالالًُري َالالٔ ايلتٓالالٚ ١اٱفتتالالإ َالالٔ جٗالال١
اـاقٚ ١اي طاْ ،١إش تهُٔ يع ّٚاؿصض َٔ ايهلاض ٚزع ٠ٛاغيػالًُري يعالسّ
إؽاشِٖ خاقٚ ١خلطاْٚٚ ١يٝج ،١فكس ؼكٌ ايلتٓ ١خلري فطقتري أ ٚق ًٝتري َالٔ
اغيػالالًُريًٜ ٫ٚ ،تلالالت نالالٌ طالالطف إزي خطالالني ٙؼي خلساٜالالٚ ١إغالالتساَ ١ايلتٓالال،١
َٛٚنٛعٝت٘ ؼي إؾعاٍ فتًٗٝاٜ ٫ٚ ،طجع إزي أقٌ ٖصا اـطني ٭ْ٘ ٜ ٫كط أٚ
ٜع ف غطنيٜٚ ،ٙعٔ نٌ ططف أْ٘ عً ٢ح ل إخلتساٚ ٤إغتساَٚ ،١اْ٘ ؼي حاٍ
إْتعاط اؿل أ ٚايسفاط ،فتهالُٓت ٖالص ٙاٯٜال ١ايهطضيال ١شنالط َٛنالٛط اي طاْال١
ايلاغسٚ ،٠ايسع ٠ٛإزي اٱيتلات إزي َٛنٛعٝتٗا ؼي اـطني ايصا  ٞؼي إؾعاٍ
ْاض ايلتٓ.١
 َٔٚاٯٜات إ َٛنٛط ٖص ٙاٯٜٓ ٫ ١ٜخكط سيطاجع ١نٌ ططف ي طاْت٘
َٚا اا َٔ ايؿني ٕ ؼي ايلتٓ ،١خلٌ اْٗا سع ٚ ٙٛسع ٛنٌ اغيػالًُري إزي َعطفال١
حاٍ اـكِ ٚايططف اٯخط َٚا ي طاْت٘ َٔ ايػع ٞاـ ٝث ؼي ايلتَٓٔ ٖٛٚ ١

( )1غٛض ٠اغيا٥س.49 ٠
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عَُٛالالات قٛيالال٘ عالالازي ر ًَإِْْ طَبئِفَزَووبِْ ِِ وْٓ اٌُّْ وؤِِْنِنيَ الْزَزٍَُووٌا فََْصْ وٍِحٌُا
ثَْْنَيَُّبد(.)1
 َٔٚقٝغ ايكًذ غًٝب اؿهُٚ ١ايعك ٌ عً ٢ااٚ ٣ٛايغهبٚ ،خلٝإ
َ غٛنالالال ١ٝايلػالالالازٚ ،شّ اغيلػالالالسٚ ،ٜٔايالالالسع ٠ٛإزي ا٭خالالالٚ ٠ٛايالالالٛز ْٚ ،الالالص
اـكٚ ،١َٛططز ايهسٚضٚ ،٠فهذ اغيؿالٛض ٠ايلاغالسٚ ،٠اي طاْال ١اياليت طٜالس
ايه٬يٚ ١ايغٛاٜٚ ،١ٜعجع اٱْػإ عٔ إزضاى ٚظا٥ف اٯ ١ٜقٌ اي خث ؼي
َٓع ايلتٓٚ ١ايكها ٤عًٗٝا ،يهثطٚ ٠ععِ ًو ايٛظا٥ف َٗٓٚا:
ا٭ٚزي :اٯٚ ١ٜاقَ َٔ ١ٝكسَات ايلتَٓٚ ١اْع َٔ اغيٓاجا ٠خلاي اطٌ ،فتًجني
اي طاْ ١ايػ ١٦ٝإزي ايتغين خلنيفاز اؾاًٖ٪ ٚ ،١ٝنس عً ٢ايطُع ٚايؿطٚ ٙايػع١
عً ٢حػاب اٯخط ٚ ٜٔعٜري اي اطٌ ،ش ٟاغيٓلع ١ايكط ١ ٜايعاٖط.٠
ايثاْ : ١ٝسع ٛاي طاْ ١ايلاغالس ٠إزي ا ٱغالتٗعا ٤خلالايططف اٯخالط ٚإ نالإ
قط ٜاّ ٚقسٜكاَ ػيا ٜػ ب ْلط ٘ٚ ،حي ٍٛز ٕٚاٱْتلاط َٓال٘ ،فتالني ٖ ٞالص ٙاٯٜال١
يتسع ٛاغيػًِ حانُال ّا نالإ أ ٚشا ؾالنيٕ َٚالاٍ ٚجالا ٙإزي اٱْتلالاط َالٔ ايغالري،
ٚظٜاز ٠أٚاقط ايكطب َع اٯخطٚ ،ٜٔاؿطم عً ٢زٚاّ قً ١ايالطحِ عٓالس
اغيػًُري.
ايثايث :١إشا ناْت اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري فاْٗا ين َكاَٗا ٚؾنيْٗا َالع
ايؿدل ٚاؾٗ ١اييت إؽص ٗا خلطاْ َٔ ١غري إعت اض يكٛاعالس ٚغالٓٔ ايؿالطٜع١
اٱغ َٔٚ ،١َٝ٬ا٭َٛض اغيُٗال ١ؼي اٱغال ّ٬اؿلالاظ عًال َ ٢الاز ٨اٱغال،ّ٬
ٚغٓٔ ايؿطٜع.١
ايطاخلع : ١خلٓٝت اٯ ١ٜخلٛنالٛح غاٜالات اي طاْال ١ايلاغالسٚ ٠إضاز ٗالا اـ الاٍ
ٚايلػاز ٚاغيؿك ١يًُػًُري عَُٛاّ ،فكس ٜتدالص غالًطإ ًالو اي طاْال ١فٝعالٛز
ايهطض عً ٢اغيػًُري طيٝعاّ ،فجا٤ت اٯ ١ٜيتٓ ٚ ٘ٗٝاغيػًُري طيٝعاّ َٔ ٖصٙ
اي طاْ ٚ ١سع ٙٛإزي ايتُخٝل ؼي قٛاا ٚضأٜٗاٚ ،اٱعطاض عٓٗاٚ ،إجتٓاب
ايعٌُ خلنيقٛاٍ اـاق ١اييت ٪ز ٟإزي ايلػاز ٚإغتساَ ١ايلتٓ.١
( )1غٛض ٠اؿجطات .9
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اـاَػالال : ١اٯٜالال ١عالال ٕٛيًُالالَٓ٪ري ايالالصٜ ٟػالالع ٕٛؼي إقالال٬ح ايالال ري خلالالري
اغيتداقُري ٚاغيتكا ًري َٔ اغيػًُري خلتعط ٌٝقٚ ٍٛأأط اي طاْ ١ايػٚ ،١٦ٝفهذ
ْٛاٜاٖا َٚكاقسٖا اـ ٝث.١
اْٗا َسضغال ١ايكالطإٓ اؾاَعال ١اياليت تهالُٔ ايٛقاٜالٚ ١ايعال٬ج ؼي َٛنالع
ٚاحس َٔ ايكطإٓ ،فُالٔ إعجالاظ ايكالطإٓ ٚضٚز اٯٜال ١ايٛاحالس ٠يتهالٚ ٕٛقاٜال١
ٚع٬جاّ ٭نثط َٔ َٛنٛط َٔ غري عاضض خلري اغيٓافع ٚا٭غطاض اؿُٝالس٠
اا ،ف ٬غطاخل ١إ ط ٣نًُ" ١خلطاْٚ "١نًُ َٔ" ١زْٚهِ" مل طز ؼي ايكطإٓ إ٫
ؼي ٖص ٙاٯٚ ،١ٜننيٕ ف ٘ٝأَاض ٠عً ٢إنتلا ٤اغيػًُري خلٗص ٙاٯ ١ٜيٲح اظ َالٔ
اي طاْالال ١ايػالالَٚ ،١٦ٝعاؾالال ١ا٭نالالطاض ايٓاطيالالَ ١الالٔ إؽاشٖالالاٚ ،غ ال ٌ ايٓجالالا٠
ٚايػَٗٓ ١َ٬ا.
 َٔٚخكا٥ل اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝأْٗا غًل خلاب ايلتٓٚ ١ايهطض ٚ ،ك ٞخلاب
ايتساضى ٚجين ايثُالاض ٚاغيٓلعالَ ١لتٛحال ّا َٚتكالٚ ،ّ٬جالا٤ت ٖالص ٙاٯٜال ١غيٓالع
ايهلاض َٔ ايتنيأري عً ٢اغيػًُري خلايتخطٜض يًلتٓ٦ٝٗ ٚ ١الَ ١كالسَا ٗاٚ ،خلالصٍ
ا٭َٛاٍ ٚايكطٚض ٚاٱعالاضَ ٠الٔ أجالٌ ٚقٛعٗالا ٚؿالٛم ايهالطض خلاغيػالًُري
خلاـك ١َٛفُٝا خل ِٗٓٝأ ٚخلاـكٚ ١َٛايكتاٍ َع غريِٖ ٚ ،كس ِٜايػٝف عً٢
ايسع ٠ٛإزي اهلل خلاؿهُٚ ١اغيٛعع ١اؿػٓ.١
 ٚػع ٢اي طاْ ١ايلاغس ٠غيٓع حٌ اغيٓاظعات خلايطجٛط إزي ايكطإٓ ٚايػٓ،١
ٚاي كٛاعس ايؿطع ١ٝايعاَٚ ،١ؼا ١ُٝٓ ٍٚاؿطم ٚايؿطٚ ٙاٱقطاض ٚايعٓاز.
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١يتدلف عٔ اغيػًُري  ٚ ،ططز عِٓٗ أغ اب
اغيؿكٚ ١ايعٓت اييت

ؾالذ َالٔ أقالٛاٍ ٚآضا ٤اي طاْال ١ايػالٗ ٚ ،١٦ٝالس ِٜٗإزي

أَٛض:
ا٭َٛ :ٍٚنٛع ١ٝاي طاْٚ ١أأطٖا ؼي ايٛقا٥ع ٚا٭حسافٚ ،عً ٢ايٓلٛؽ،
إش ػتطٝع إ ػ ب اغيؿكٚ ١ايهطض ا ٚايتدلٝف ٚايغ طٚ ١ايػعاز.٠
ايثاْ :ٞيع ّٚإيتلالات اغيػالًُري عٓالس َكالسَات ايلتٓالٚٚ ١قٛعٗالا إزي ْالٛط
اي طاْٚ ١اـاق ٌٖٚ ،١ػع ٢يغاٜات ظيٝس ٠أ ٚهُط اي غهاٚ ٤اؿػس.
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ايثايث :إختٝاض اي طاْ َٔ ١خلري أٌٖ اٱضيإ يػٛض اغيٛج ال ١ايهًٝال ١ايالصٟ
ٜتغؿ ٢اؾُٝع  ٖٛٚاؿالطم عًال َ ٢الاز ٨اٱغالٚ ،ّ٬غال ١َ٬زٚيتال٘ٚ ،عالع
اغيَٓ٪ري.
ايطاخلالالع :هؿالالف اٯٜالال ١حكٝكالال ١إعجاظٜالال ١ؼي حٝالالا ٠اغيػالالًُري ايعكا٥سٜالال١
ٚايػٝاغٚ ١ٝاٱجتُاع ٖٞٚ ،١ٝقاقط ٠ايلتٓ ١يٚ ٛقعت خل ،ِٗٓٝ٭ْٗا هؿف
عٔ عًٚ ١غال ب َالٔ أغال اخلٗا ٗ ٚاطيال٘  ٚالسع ٛيًالتدًل َٓال٘ ٖٚال ٛاي طاْال١
ايػٚ ،١٦ٝف ٘ٝططز يًغلً ١عٔ اغيػًُري ٚزع ٠ٛيًٓعط إزي ا٭َٛض خلًخاظ قإْٛ
ايػ ٚ ،١ٝايعًٚ ١اغيعً ٍٛيٝني  ٞاؿٌ ناَٚ ،ّ٬خلطظخاّ ز ٕٚهطاض ايلتٓٚ ١عٛز٠
اٱفتتإ َٔ جسٜسٚ ،يٝعٗط اٱغٚ ّ٬اغيػًُري َٔ ايلتٓ ١أنثط قٜٚ ٠ٛكع.١

قلَىٌ انبطلَت

جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜايكطآْ ١ٝخاق ١ؼي َٛنٛط "اي طاْ "١يت كٚ ٢أٝك ١وا١ٜٚ
أاخلت ١ؼي ا٭ضض أخلالساّ ،عالث إؾالطاقات عكا٥سٜال ١ؼي َٛنالٛعٗا َٚالا يال٘ َالٔ
ا٭حهاّ اييت  ٫ك ٌ ايٓػذ ٚايتغٝري ٫ٚ ،ػس آ ١ٜأخط ٣ؼي ايكطإٓ تعاحِ
أ ٚتعالالاضض َعٗالالا ؼي َٛنالالٛعٗا ،نُالالا اْالال٘ يالالٝؼ ؼي ايػالالٓ ١ايٓ ٜٛالالَ ١الالا ٜلٝالالس
خ٬فٗا ،فَٗ ٞسضغ ١جاَع ١تهُٔ خلٝإ ْٛط اي طاْٚ ١ايٛيٝج ١اييت ٜتدصٖا
اغيػًُٚ ،ٕٛؼالصض َالٔ اي طاْال ١غالري اغيػالًُ ١اياليت  ٫طٜالس اـالري ٚاٱض كالا٤
يًُػًُري.
َٚع إ اٯ ١ٜجا٤ت خلايٓٗ ٞايكطٜذ عٔ ْٛط ككٛم َٔ اي طاْ ١فاْٗا
نيزٜب ٚإضؾاز يًُػالًُري إزي ٜال ّٛايكٝاَالٚ ،١زعال ٠ٛي غالٝذ َعالاْ ٞايٓ ال٠ٛ
اٱضياْٚ ،١ٝططز أغ اب ايٓلطٚ ٠ايؿو ٚايطٜب خلٚ ِٗٓٝخلاعث عً ٢ا٭خ٬م
اؿُٝسٚ ،٠أزاٚ ٤ظا٥ف ايٛيٝجٚ ١اي طاْٚ ١فل أحهاّ ايؿطٜع.١
ٚق ٌٝؼي عًِ ا٭ق ٍٛخلكاعس ٖٞ ٠ايٓٗ ٞعٔ ايؿ ٤ٞأَط خلهسٚ ،ٙايٓٗٞ
عٔ إؽاش خلطاْ ١عٔ ايهلاض أَط ظعٌ اغيػالًِ خلطاْتال٘ َالٔ اغيػالًُري َالع خلٝالإ
ٚظا٥ف اغيػًِ ايصٜ ٟتدص خلطاْ ١يتهَ ٕٛعً ١َٛعٓس اؾُٝع ،إش جا٤ت اٯ١ٜ
خلصنط عً ١حجالب َكالاّ اي طاْال ١عالٔ ايهلالاض ٭ْٗالِ ٜػالع ٕٛؼي إفػالاز أَالٛض
اغيػًُريٜٚ ،طجَ ٕٛؿكتِٗ ٚعٓا ،ِٖ٤ف٬خلس إٔ ٜه ٕٛاغيػالًِ ايالصٜ ٟتدالص
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ٚيٝجٚ ١خلطاْ ١عاضفاّ َٚتكلاّ خلاؿهُ ،١عاغياُ خلنيحهاّ ايؿطٜعٚ ،١ي ٛعً ٢مٛ
اٱطيالالاٍ عٝالالث ٜػالالتطٝع ايلكالالٌ ٚايتُٝٝالالع خلالالري اؿالالل ٚاي اطالالٌٚ ،ايٓالالافع
ٚايهاضٚ ،حيب غئ إغتنيَٓ٘ ٚإغالت طٓ٘ ؼي أَالٛضَ ٙالا حيالب يٓلػال٘ َالٔ اـالري
ٚايل٬ح.
 ٚال ري اٯٜالال ١حكٝكالالٖٚ ١الال ٞإ َٛنالالٛط اي طاْالال ١يالالٝؼ قهالال ١ٝؾدكالال١ٝ
َٛٚنٛعاّ قكٛضاّ خلاغيٓالافع اـاقال ،١خلالٌ ٖالَٛ ٞنالٛط عالاّ ٜٗالِ اغيػالًُري
طيٝعاّ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚا خيل اغيػًِ َٔ ا٭َٛض ٪ٜأط عً ٢غري َٔ ٙاغيػًُري.
ايثاْ :ٞجا٤ت اٯ ١ٜخلكٝغ ١اؾُع ؼي اـطاب ػيالا ٜالسٍ عًالَٛ ٢نالٛع١ٝ
اٱختٝاض ؼي اي طاْ ١اييت ٜتدالصٖا أٚيٝالا ٤أَالٛض اغيػالًُريٚ ،أضخلالاب ايؿالٕٚ٪
ايعاَ.١
ايثايث :إ إختٝاض اي طاْ ١ايكاؿ َ َٔ ١كازٜل ايعع ؼي ايسْٝا ،غيالا فٗٝالا
َالالٔ اٱضؾالالاز إزي ايكالال ٍٛايػالالسٜسٚ ،ايلعالالٌ ايكالالخٝذٚ ،إجتٓالالاب ايعثالالطات

ٚايع٫ت ،قاٍ عازي ر ًٌٍََِّوِ اٌْعِصَّحُ ًٌَِسَظٌٌُِوِ ًٌٍَُِّْؤِِْنِنيَ د فنيْعِ اهلل عع ٚجٌ عً٢
اغيػًُري خلااسا ١ٜإزي اي طاْ ١ايكاؿ ١يه ٜ ٞكٛا ؼي َٓاظٍ ايعع ٚايطفعال ١إزي
 ّٜٛايكٝاَ.١
 َٔٚخكا٥ل خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ تعاٖس أغ اب َٚكسَات ايعع
خللهٌ َٔ اهلل عازيَٗٓٚ ،ا ْع ٍٚايكطإٓ خلتعٝري اي طاْٚ ١اـاق ١اييت ِ٥٬
اغيػًُري ؼي قال٬حَِٗٚ ،الا عًالَ ِٗٝالٔ اغيػالٚ٪يٝات ايعكا٥سٜال ١ايععُٝال ١ؼي
أْلػِٗ ٚأًٖٚ ِٗٝػا ٙايٓاؽ طيٝعاّ يت ؾالذ َٓالافع اي طاْال ١ايكالاؿ ١عًال٢
اغيػًُري ٚغري اغيػًُري َِٗٓٚ ،ايص ٜٔجا٤ت اٯ ١ٜخلايٓٗ ٞعٔ إؽاشِٖ خلطاْ١
ٚخاق.١
فُٔ َٓافع اي طاْ ١ايكاؿٖ ١ساٜتِٗ إزي اٱغَٓٚ ،ّ٬عِٗ َٔ اٱنطاض
خلاغيػًُريٚ ،زع ِٗ ٛيط ١ٜ٩اٯٜات ٚاي ٓٝات اييت جا ٤خلٗا ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايتسخلط ؼي َهاَٗٓٝا َٚعاْٗٝا ايكسغ.١ٝ

ر  87د

َعامل اٱضيإ ج 75

ايطاخلع :ػالاِٖ اي طاْال ١ايكالاؿ ١ؼي ايالسع ٠ٛإزي اهلل خلاؿهُالٚ ١اغيٛععال١
اؿػٓٚ ،١شيٓع َٔ غً  ١ايٓلؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايغه ٓ ٚ ،١ٝعط إزي ا٭َٛض سيٝالعإ
ايعسٍ ٚاٱْكاف ٚ ،ػع ٢غيٓع ايعًِ ٚايتعسٚ ٟؼاضب خلًطف زٚض ايغطٚض
ٚايعٖٚ ٛايهرب ٜا ٚ ،٤عٌُ جاٖس ٠ٱجياز آشإ قاغ ١ٝيًخهُ.١
يكالالس جالالا٤ت ٖالالص ٙاٯٜالال ١ايهطضيالال ١يتنيغالالٝؼ ايكٛاعالالس ٚايكالالٛاْري اـاقالال١
سيٛنالالٛط ٚأحهالالاّ اي طاْالال ١إزي ٜالال ّٛايكٝاَالالٚ ،١فٝالال٘ زعالال ٠ٛيًٓالالاؽ طيٝعالاُ إزي
َعطف ١اغيٓعي ١ايطفٝع ١يًُػًُري عٓس اهلل عع ٚجٌ خلنيٕ خكِٗ خلٓعُ ١ععُٝال١
ٖ ٖٞٚساٜتِٗ إزي اي طاْ ١ايكاؿٚ ،١يع ّٚايعٓاٚ ١ٜاٱٖتُاّ خلؿالنيْٗا ٚغالٓٔ
إختٝاضٖا خلكٝغ ١ا٭َط ٚايٓٗ.ٞ
فُٔ اٯٜات إ أحهاّ اي طاْ ١مل طز خلكٝغ ١اؾًُ ١اـربَٚ ١ٜا ٜتهُٔ
إحتُاٍ ايتني ٌٜٚاغيتعسزٚ ،ظيٌ ايٓٗ ٞؼي اٯ ١ٜعً ٢ايهطاٖ ١اياليت ٖالَ ٞالٔ
أفطاز اؾالٛاظ ،خلالٌ جالا٤ت خلالايٓٗ ٞايالصٜ ٟتهالُٔ اغي ٓالعٚ ،اؿطَال ١ايتهًٝلٝال١
ٚايتؿالالطٜع ،١ٝي ٝكالالَٛ ٢نالالٛط اي طاْالال ١ايكالالاؿ ١أَاْالال ١ؾالالطع ١ٝخلٝالالس اغيػالالًُري،
ٚعٗساّ عٗس ٙاهلل عع ٚجٌ اي ِٗٝط ك ١خلعس ط كٚ ،١ج ّ٬ٝخلعس جَٚ ،ٌٝسضغ١
َٗٓ ٌٜٗٓا ايعًُالاٚ ٤ايط٩غالاٚ ٤ايكالاز ٠ؼي ايلتالٚ ،٣ٛقهالاٜا اؿهالِٚ ،فٓالٕٛ
اٱزاضَٝٚ ٠از ٜٔاؿطب ٚايػًِ.
 ٔ َٚاٱعجاظ ؼي اٯ ١ٜأْٗا مل ٓ٘ عٔ اي طاَْ ١طًكاّ  ٫ٚسط ايصٜ ٟتدص
خلطاْ ١غٜٚ ١٦ٝط ٣أنطاضٖا ٜعطض عٔ َٛنٛط اي طاْٜٚ ١ػتغين عٓٗا شياَاّ،
خلٌ اْٗا ري ي٘ عً ١اـطنيٚ ،ؼث٘ عًال ٢ايتالساضىٗ ٚ ،سٜال٘ إزي غالٛا ٤ايػال ٌٝ
خلايطجٛط إزي ايكطإٓٚ ،ايكسٚض عٔ ٖص ٙاٯَٚ ١ٜا فٗٝا َٔ ايٓٗ ٞايصٜ ٟسٍ
ؼي َلٗ َ٘ٛعً ٢جعٌ َٛنٛع ١ٝيًتعٝري ؼي فطز ٚجٓؼ اي طاْ.١
فُالالٔ إعجالالاظ ا٭ٚاَالالط ٚايٓالالٛاٖ ٞايكطآْٝالال ١ايٓلالالع ايعالالاّ اغيتكالالٌ إخلتالالسا٤
ٚإغتساَ ٚ ١ساضناّ ،خلنيحهاّ أاخلتٗ ٫ ١جط أ ٚعطض عُالٔ  ٜتعالس عٓٗالا ٫ٚ
ضيتثٌ اا ،خلٌ اْٗا ػتُط ؼي زعٚ ٘ ٛإق٬ح٘  ٚنيٖ ً٘ٝيًعٌُ خلٗا ٚ ،ػاعسٖا
ايٛقا٥ع ٚا٭حساف إش أْٗا ؾاٖس عًُ ٞعً ٢قسم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل
عع ٚجٌ غيا فٗٝا َٔ اغيكسام ايعًُ ٞغيهاَري اٯ.١ٜ

ر88د

َعامل اٱضيإ ج75

يكالالس جعًالالت ٖالالص ٙاٯٜالالَٛ ١نالالٛط اي طاْالال ١قاْْٛالاّ أاخلتالاّ ؼي حٝالالا ٠اغيػالالًُري
ٚحسزت فَ ٘ٝعامل ٚقلات اي طاْ ١اييت جيب إٔ حيطقٛا عًٗٝاٚ ،قاللات
ايك ذ اييت ػعًِٗ جيتٓ  ٕٛإض كا ٤قاح ٗا غيط  ١خلطاْ ١اغيػالًُريٚ ،ؼي اٯٜال١
خلٝإ يًُٓعي ١ايطفٝع ١اييت ٜٓااا َٔ ٜتدص ٙاغيػًُٚ ٕٛيٝجٚ ١خلطاْٚ ،١ايٛظٝل١
ٚاغيكاّ ايص ٟػعٌ ي٘ ؾطا٥ط َٔ ايػُا ٚ ،٤ه ٕٛخلاق ١ٝإزي  ّٜٛايكٝاَٚ ١شات
ؾنيٕ عع ،ِٝعً ٢ايٓاؽ اٱجتٗاز ي ًٛغ٘ ًْ٘ٝٚ ،خلإعت اضَ ٙط  َ ١اضن ١فٗٝا
خري ايسْٝا ٚاٯخطٚ ،٠جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخلصنط اغيٛاْع اياليت ؼال ٍٛز ٕٚخلًالٛغ
ؾطط َٔ ايٓاؽ غيط  ١اي طاْ ١ايكاؿ ١يًُػًُريٖٚ ،ص ٙاغيٛاْع يٝػت قٗط١ٜ
خلٌ إْٗا شا  ،١ٝإختاضٖا اٱْػإ خلٓلػ٘ٚ ،أُٖٗا ايهلط خلاهلل ٚايٓ  ٠ٛفإْ٘ حاجع
زَ ٌْٝ ٕٚط ال ١اي طاْال ١يًُػالًُري ٜٚ ،ؾالذ عالٔ ايهلالط ايال غض ٚايعالسا٠ٚ
يًُػًُري.
فجا٤ت اٯ ١ٜحطخلاّ عً ٢ايهلط خلاي غٝب سيٓعيال ١اي طاْال ١يًُػالًُري غيالٔ
ٜتدًل َٓ٘ ٜٚتج٘ إزي اهللٜٚ ،سخٌ اٱغَٓ٪َ ّ٬اّ خلالاهلل ٚضغالٛي٘ ،يتهالٕٛ
اٯ ١ٜنيزّ ٜا ٚإضؾالاز ّا يًٓالاؽ ٚزعال ٠ٛيًكال٬ح ٚااساٜال ،١فُالع اْٗالا خطالاب
يًُػًُري إ ٫أْٗا زع ٠ٛيًٓالاؽ طيٝعالاّ يالسخ ٍٛاٱغالٚ ّ٬خلالسٍ إ ٜهْٛالٛا
َتدًلري عٔ َط  ١ايٛيٝجٜ ١ك خ ٕٛخلايٓطل خلايؿٗاز ري أٖ ّ٬غيط  ١ايٛيٝج١
َٚالالا فٗٝالالا َالالٔ ايؿالالطف ايععالالٚ ،ِٝكالالاط ري خلاٯٜالال ١ايهطضيالال ١ٱختٝالالاض ايٛيٝجالال١
ايكاؿٚ ،١نِ َٔ ؾدل أغًِ ٚأحػالٔ إغال َ٘٬ف ًالغ اغيطا الب ايعايٝال ١ؼي
اٱغ ّ٬ؼي خلاب اؿهِ ٚايكهاٚ ٤ايكٝازٚ ٠ايٛظاض َٔ ٖٛٚ ٠ايؿٛاٖس ايعًُ١ٝ
عً ٢إٔ اغيػًُري خري أَ ١أخطجت يًٓاؽٜ ،ػتطٝع نالٌ فالطز َٓٗالا إٔ ً ٜالغ
اغيطا ب ايعاي ١ٝخلايتكٚ ٣ٛايك٬ح.
فٗص ٙاٯٜال ١السع ٛايلالطز يالسخ ٍٛاٱغال ّ٬نالٜ ٞػالتطٝع اٱقال اب َالٔ
اغيكاَات ايػاَٜٚ ١ٝه ٕٛي٘ قٚ ٍٛضأَ ٟػُٛطَٚ ،ا شيط ا٭ٜاّ إٚ ٫جيس ْلػ٘
ؼي َكاّ َٚط  ١عايٜ ١ٝطغب َعٗا إخٛاْ٘ َٔ اغيػًُري إٔ ٜهْٛٛا يال٘ ٚيٝجال١
ٚخلطاْ ١قاؿٚ ١عْٛاّ ؼي أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.
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ٚؼي إجتٓاب إختٝاض اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري ؽلٝف عٔ اغيػًُري ٚأٌٖ
ايهتالالاب ٚغريٖالالِٚ ،خلالالاب يكالال ٬ح ايٓالالاؽ طيٝعالالاّ علالالغ ٚقالالٝاْ َ ١الالاز٨
اٱغ.ّ٬

قلَىٌ اإلصالح دلزاتب اخللصت

جالالا٤ت آٜالالات ايكالالطإٓ جاَعالال ١عكا٥سٜالالٚ ١أخ٬قٝالالٚ ،١ؼي نالالٌ آٜالال ١نيزٜالالب

يًُػًُري  ٖٛٚ ،عً ٢أقػاّ:
ا٭ :ٍٚايتنيزٜب ؼي َٛنٛط اٯ.١ٜ
ايثاْٗ :ٞصٜب ْلؼ اغيػًِ.
ايثايث :ك ِٜٛايػًٛى ٚعامل ا٭فعاٍ.
ايطاخلع :أ ات اغيػًُري عً ٢اٱضيإ.
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜنيز ٜاّ ٚإضؾازاّ يًُػًُري ؼي خلاب اي طاْٚ ،١إق٬حِٗ
يٛظا٥ف اـاقَٚ ١ا ػتًعَ٘ َالٔ ايػالٓٔ ٚايكٛاعالس ٚا٭عالطافَٗٓٚ ،الا َالا
ٜه ٕٛخلايلططَٗٓٚ ٠ا ٜه ٕٛخلاٱنتػاب.
فتني  ٞاٯ ١ٜايكطآْ ١ٝيتث ٝت ايلططَٗٓ ٟا ٚؼك ٌٝاغيػًِ يًعً ّٛاغيهتػ ١
ؼي خلاب اـاق ٚ ،١ه ٕٛشخري ٠ٱقت اؽ ايعًَٗٓ ّٛا ؼي اغيٛانٝع ٚا٭حهاّ
اغيػتخسأٚ ١ايطاض ١٥ؼي خلاب اي طاْٚ ١اـاقَ ٖٛٚ ،١الٔ إعجالاظ ايكالطإٓ خلالنيٕ
ٜني  ٞخلآ ١ٜهَ ٕٛسضغٚ ١قالطح ّا عًُٝال ّا أاخلتال ّا ًٜجالني ايٝال٘ اغيػالًِ يٗٓٝالٌ َٓال٘،
ٜٚك ّٛخلعطض قٛي٘ ٚعًُال٘ عًال ٢أيلالاظ ٚنًُالات اٯٜالٚ ١ايكٛاعالس اغيػالتكطأ٠
َٓٗا.
يكس أضاز اهلل عازي يٲغ ّ٬إٔ ٜه ٕٛايسٜاْ ١اي اق ١ٝازي  ّٜٛايكٝاَ ١قاٍ

عازي رإَِّْ اٌدَِّّٓ ِْنْدَ اٌٍَّوِ اإلِظْالََُد( ، )1فجا٤ت آٜات ايكطإٓ ؿلغ َ از٨
اٱغَٓٚ ،ّ٬ع ايتعس ٟعًٚ ،٘ٝإ حكٌ ٖصا ايتعس ٟفاْ٘ غطعإ َا ٜعٍٚ
َٛنٛعاّ ٚأ أط ّا يٝدطج اٱغال ّ٬أقال ٣ٛػيالا نالإ ٚ ،هالُٓت آٜا ال٘ ا٭غال اب
ٚايٛغا ٌ٥اييت كًذ اغيػًُري يًٛظا٥ف ايع از ٚ ،١ٜعاٖس أحهاّ ايؿطٜع١
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .19
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اٱغَٚ ،١َٝ٬ا فٗٝا َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ،ٞ٭ٕ إ ٝإ َالا أَالط اهلل عالازي خلال٘
ٜػتًعّ َٗ ١٦ٝكسَا ٘ ٜٚكته ٞإجتٓاب َا ْٗ ٢اهلل عع ٚجالٌ اٱحال اظ َالٔ
َكسَا ٘ ٚاٱخلتعاز َٔ ايؿ ٗات ٚأغ اب ايطٜب.
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯَ ١ٜسضغ ١ؼي ايٓٗ ٞيته ٕٛؼي َلَٗٗٛا أَطاّ يًُػالًُري
ٱق٬ح أْلػالِٗ غيطا الب اي طاْالٚ ،١فٝال٘ ؽلٝالف عالِٓٗ ،فٝكال ذ نالٌ َػالًِ
َ ّ٬ٖ٪يٛظا٥ف اي طاْ ١خلصا ٗا َٛٚنٛعٗا اجملطز ،فٝهتػب اغيػًِ اغيعالاضف
اييت ػاعس ٙعً ٢ا يكٝاّ سيػٚ٪يٝات اي طاْٚ ١ايٓجاح فٗٝا.
فإختٝاض اغيػًِ يً طاْٜ ١تخكل خلكٛٝز ٖ:ٞ
ا٭ :ٍٚا٭ًٖ ١ٝيًٛظا٥ف ايعاَ ١يً طاَْٚ ،١عطف ١قٛاعسٖا ٚآزاخلٗا.
ايثاْ :ٞاٱْتُا ٤يٲغٚ ّ٬ايٓطل خلايؿٗاز ري.
ايثايالالث :عاٖالالس ا٭ٚاَالالط ٚايٓالالٛاٖ ٞاٱغالال ،١َٝ٬فُالالٔ ٜهالالَ ٕٛككالالطاّ ؼي
ٚاج ا ٘ ٜٚ ،كط عً ٢ايكغا٥ط ٜ ٫كًذ غيطا ب اي طاْ.١
ايطاخلع :ايتخً ٞخلا٭خ٬م ٚاٯزاب اٱغ.١َٝ٬
يكس جعالٌ اهلل اؿٝالا ٠ايالسْٝا نًالٗا َسضغال ١ٱنتػالاب ايعًالٚ ّٛاغيعالاضف
ٚاـرياتٚ ،زاضاّ يًُٛععٚ ١اٱعت اضٜٚ ،ت ا ٜٔايٓاؽ آٜالاّ نال رياّ ؼي ايٓٗالٌ
َٔ عًَٗٛا نثالطٚ ٠قًالٚ ،١جالا ٤ايكالطإٓ يٝلال ٛظ اغيػالًُ ٕٛخلالايتعٚز َالٔ ايالسْٝا
خلايعًٜٚ ،ّٛتدصٖٚا زاض عربَٛٚ ٠ععٚ ،١ننيْٗا خلطاْ ١اِ ،كسّ اِ اغيؿٛض٠
ٚاـربٚ ٠ايٓكذٚ ،ؼصضِٖ َٔ اٱغ اض خلٗا ٚخلعٜٓتٗا.
ٚجا٤ت ايككل ايكطآْ ١ٝيته ٕٛنٌ قكَٗٓ ١ا خاقٚ ١خلطاْ ١يًُػالًِ
اغيتخس ٚاغيػًُري طيٝعاّ ٖٞٚ ،نٝآٜ ٤ري اِ زضٚب اؿهُٚ ١اغيعطف ٜٚ ،١ري
اِ أحٛاٍ ايٓاؽ اغيدتًلَٓٚ ،١افع ااسا ١ٜؼي ايٓؿني ريٚ ،ا٭نطاض ايعاجً١
ٚاٯجً ١يًه٬يٚ ١ايغٛا.١ٜ
ٓ ٚلع قكل ايكطإٓ اغيػًُري ؼي خلاب اي طاْ ،١فُث ٬إؽص فطعٖ ٕٛاَإ
ٚظٜطاّ ،فًِ ٜنيَط ٙأٜٓ ٚكخ٘ خلإ اط َٛغ ٢عًٝال٘ ايػالٚ ،ّ٬يال ٛإ الع فطعالٕٛ
َ ٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬غيا حٌ خل٘ ٚق َ٘ٛاي ٚ ، ٤٬اا٬ى خلايغطم ٚ ،ؼي ايتٓعٌٜ

ر ًَلَووبيَ فِسَْْ وٌُْْ َّبىَبَِووبُْ اثْ وِٓ ٌِووِ صَ وسْحًب ٌَعٍَِّووِ أَثٍُْ و ُ اَِظْ وجَبةَ *أَظْ وجَبةَ
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اٌعٌَََّّادِ فََْطٍَِّعَ إٌََِ إٌَِوِ ٌُِظََ ًَإِِِّٔ َِظُنُّوُ وَبذِثًب ًَوَورٌَِهَ شُِّّوَٓ ٌِفِسَْْوٌَْْ ظُوٌءُ
ٍََِّْوِ ًَصُدَّ َْْٓ اٌعَّجًِِْد (ٚ ، )1ق ٌٝإ اغيالع ٜٔاَالا ايؿالٝطإ خلٛغٛغالت٘ أ ٚاهلل
عازي عًٚ ٢ج٘ ايتػ ٝب ،٭ْ٘ َهٔ ايؿٝطإ ٚأًَٗ٘(.)2
ٚيهٔ ٖٓاى َٛنٛع ١ٝؼي اغيكاّ يً طاْٚ ١اـاق ،١فكس ه ٕٛاي طاْٖٞ ١
اييت ظٜٓت يلطع ٕٛغ ٤ٛعًُ٘ٚ ،أنطٖت ايعاَال ١عًال ٢إؽالاش فطعال ٕٛإاالاّ،
ٚحؿس اؾٛٝف يًخام سيٛغالٚ ٢خلالين إغالطاَ ٌٝ٥الع أْٗالِ خطجالٛا ٖالاضخلري،
طاي ري ايػ ١َ٬يسٚ ِٜٗٓأْلػِٗ خلايلطاض ازي اهلل َٔ فطعٚ ٕٛجٓالٛز ،ٙنُالا

ٜعٗط أأط اغيٮ َٔ آٍ فطع ٕٛؼي آٜات َٔ ايكطإٓ َٗٓ ،ا قٛي٘ عالازيرلَوبيَ اٌَّْو ُ

ِِْٓ لٌََِْ فِسٌََْْْْ إَِّْ ىَرَا ٌَعَبحِسي ٍَُِْْيد(.)3
 ٚري قكل ا٭ْ ٝاَ ٤ا نالإ ٬ٜقٝال٘ ا٭ْ ٝالاَ ٤الٔ قالَ َِٗٛالٔ ايتهالصٜب
ٚا٭شٚ ،٣اغيٓاجا ٠خل ِٗٓٝخلاي اطٌ ٱٜصا ٤ايٓيب  َٔٚإ ع٘ ،يٝسضى اغيػالًُٕٛ
ْعُ ١اهلل عازي عً ِٗٝخلٗسا ١ٜايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيال٘ ٚغالًِ ٚأٖالٌ
خلٝت٘ ٚايكخاخل َٔ ١اغيٗاجط  ٜٔؼي ااجط ٠اغي اضن ١ازي اغيس ١ٜٓاغيٓالٛضْٚ ،٠كالطٙ
عً ٢اغيؿطنري ٚايهلاضٚ ،زخٛيال٘ َهال ١اغيهطَال ١فاؼال ّا يٝػالٛزٖا َٚالا حٛاالا
اٱغ.ّ٬
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯٜال ١ايهطضيال ١يتٓكالٝذ ايٓلالٛؽ َالٔ ايهالسٚضاتٚ ،يتنيٖٝالٌ
اغيػًُري غيطا ب اٱَاَٚ ١ايكهاٚ ٤اؿهالِ ٚغٝاغال ١ايطعٝال ،١خكٛقالاّ ٚإ
ا٭َكاض اٱغٜ ،١َٝ٬كطٓٗا ازي جاْالب اغيػالًُري أٖالٌ ايهتالاب َالٔ ايٗٝالٛز
ٚايٓكاضٚ ٣اجملٛؽ.
إ فطض اؾع ١ٜعً ٢أٌٖ ايهتاب ي كا ِٗ٥ؼي شَ ١اٱغٚ ّ٬يٝهْٛٛا ؼي
َالالنئَ َالالٔ ايتعالالس ٟعًالالَٚ ، ِٗٝالالٔ اٱغالالا ٠٤االالِ ؼي ْلٛغالالِٗ ٚأَالالٛااِ

( )1غٛض ٠غافط .37-36
( )2ايهؿاف .428/3
( )3غٛض ٠ا٭عطاف .109
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ٚأعطانِٗٚ ،ؼي َٓاغو ايؿطٜع ١اييت  َٕٛٓ٪ٜخلٗا ٚأحهاّ ايهتالاب اغيٓالعٍ
ايصٜ ٟعًُ ٕٛخل٘.
 َٔٚاٱعجاظ ؼي اٯ ١ٜايهطضي ١إ ايٓٗ ٞايٛاضز فٗٝا عٔ إؽاش خلطأَْ ١
غريِٖ ٖ ٛغيٓلع ١ايغري أْلػِٗ ،٭ٕ ايغا َ٘ٓ ١ٜإق٬ح اغيػًُري يًخهِ ٚفل
ايكالالطإٓ ٚايػالالٓٚ ١سيالالا ٜالال٪ز ٟازي ث ٝالالت غالالٓٔ ايعالالسٍ ؼي ا٭ضضٚ ،فٝالال٘ ْلالالع
يًُػًُري ٚايٓاؽ طيٝعاّ ٚزفع ٭غ اب ايؿالو ٚايطٜالب اياليت ٜثريٖالا أٖالٌ
اؿػس ٚاي غها ٤يًُػًُري.
ٚشنطت اٯ ١ٜايهطضي ١خطٚج اي غها ٤يًُػًُري َٔ أفٛا ٙايص ٜٔنلطٚا،
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيته ٕٛضزاّ عًَ ٢ا ٜكٛي ْ٘ٛنس اٱغال ،ّ٬فٗالِ ٜتدالصٕٚ
َٔ اي طاَْٛ ١نٛعاّ ٚٚغ ١ًٝي ث ْٚؿط اي غها ٤نس اٱغ ّ٬خلتٛج ٘ٝغٗاّ
ايًال  ّٛازي اغيػالالًُريٚ ،ايتٛنٝالالس عًالالٖ ٢لالالٛات ؾدكالال ١ٝيٝجعًالالٛا َٓٗالالا َالالاز٠
ٚحج ١يصّ اغيػًُري.
فتني ٖ ٞص ٙاٯ ١ٜيتكطع عًٖ ِٗٝصا ايططٜلٚ ،ػعٌ ًو اي غهاَ ٤كٝالس٠
ٚقكٛضٜٚ ،٠ػٌٗ ايتكس ٟاالا ٚ ،السع ٛاٯٜال ١اغيػالًُري ازي نيٖٝالٌ طا٥لال١
َِٓٗ يتٛيَٓ ٞاقب اي طاْٚ ١اـاقٚ ،١ؾ ٕٚ٪اغيؿٛضْ ٠عِ ٖ ٫ ٞطق ٢ؼي

ا٭ُٖٚ ١ٝاغيٛنٛع ١ٝإزي َػت ٣ٛايطا٥ل ١اييت تلك٘ ؼي ايس ٜٔقاٍ عازي رًََِب
وَووبَْ اٌُّْؤِِْنُووٌَْ ٌَِْنفِ وسًُا وَبفَّ وخً فٍََ وٌْ َ َٔفَ وسَ ِِ وْٓ وُ وًِّ فِسْلَ وخٍ ِِ ونْيُُْ طَبئِفَ وخٌ ٌَِْزَفَمَّيُووٌا فِووِ

اٌوودِِّّٓد (ٚ )1يهالالالٔ شنالالالط ايطا٥لالالال ١ايالالاليت تلكالالال٘ ؼي ايالالالس ٜ ٫ ٜٔعالالالين حكالالالط
اٱختكام خلٗا.
فجا٤ت اٯ ١ٜقٌ اي خث يتهٖٓ ٕٛاى َسضغٚ ١قٛاعس نً ١ٝيتعً ِٝفالٔ
اي طاَْٚ ،١ا ٜػتًعَ٘ َالٔ قالٝغ ايعًالِ ٚاغيعطفالٚ ١ايتخًال ٞخلاؿهُالٚ ١اـًالل
اؿُٝس ٚيغ ١اـطاب اغيٓاغ  ١اييت ه ٕٛخلًغ ١يٮغطاض احملُٛز َٔ ٠غري إٔ
ه ٕٛفٗٝا ْلط ،٠أ ٚػ ب نسٚضٚ ٠أش ٣يًُػت طِٔ أ ٚيغري ،ٙيكس ٛج٘ ا٭َط
اٱا ٞازي ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري خلايسع ٠ٛازي اهلل
( )1غٛض ٠ايتٛخل.122 ١
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خلاؿجالالٚ ١ايربٖالالإ ٚيغالال ١اؿهُالال ، ١قالالاٍ عالالازي ر ا ْعُ إٌَِووَ ظَوجًِِْ زَثِّوهَ ثِبٌْحِىَّْوخِ
ًَاٌٌَِّْْْ َخِد(.)1
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜٱعاْ ١اغيػًُري عً ٢إ اط ْٗج ايٓيب َٔ غري غهب
أ ٚإ اط يًؿٗٚ ٠ٛاا ،٣ٛػيا ٜػالتًعّ هالافط جٗالٛز اغيػالًُري  ٚعالا ِْٗٚؼي
غ ٌ اؾٗاز ؼي َٝاز ٜٔايعًِ َٚكازٜل اؿهُ ٚ ،١تهُٔ ٖص ٙاٯ ١ٜإق٬ح
اغيػًُري أَٚ ١طياعات ٚأفطازاّ يٓؿط َلاٖ ِٝاؿهُٚ ،١ايتعا ٕٚيٓ ص ايتعسٟ
ٚايعًِ.
ٜٚني  ٞق ٍٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إْكط أخاى ظاغياّ أٚ

َعًَٛاّ( ، )2لػرياّ اص ٙاٯ ١ٜفٝه ٕٛيً طاَْٛ ١نٛع ١ٝؼي ايٓكط ٠خلططفٗٝالا،
فٗٓ ٞكالط اغيػالًِ خلٓٗٝال٘ عالٔ ايعًالِٚ ،زع ٛال٘ يًعالسٍَٓٚ ،عال٘ َالٔ ايتعالسٟ
ٚاؾٛضٓ ٚ ،كط ٙخلسفع ايعًِ عٓ٘ ٚ ،ؿس أظض ٚ ،ٙك ّٛخلعجالط ايالصٜ ٟعًُال٘
 ٚػاِٖ ؼي ااسا ١ٜازي غ ٌ ايٓجا َٔ ٠ايعًِ خلاؿهُٚ ١اغيٛععالٚ ،١إحكالام
اؿالالل ٚاٱْكالالاف يٝهالال ٕٛاٱغالال ّ٬غ ال اّ يٓؿالالط ايعالالسٍ ؼي ا٭ضض ٚ ،هالالٕٛ
اي طاْالال ١ايكالالاؿ ١ضظيالالَ ١الالٔ عٓالالس اهلل عالالازي يًٓالالاؽ طيٝع الاّ َ ؾالالخَ ١الالٔ
اغيهاَري ايكسغ ١ٝاص ٙاٯ ١ٜايهطضي.١

قلَىٌ "يٍ دوَكى"

جا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١خلك اْٜ ٕٛكػِ ايٓاؽ إزي قػُري:

ا٭ :ٍٚاغيػالالالًُٖٚ ٕٛالالال ٛاغيدالالالاط  ٕٛؼي اٯٜالالال ١ايهطضيالالال ١خلًلالالالغ اٱنالالالطاّ

ٚايتؿطٜف ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا د ي ٝإ َٛنٛع ١ٝاٱضيإ ؼي ٖصا ايتكػ.ِٝ
ايثاْ :ٞغري اغيػًُري ،ايصٚ ٜٔقلتِٗ اٯ ١ٜخلنيِْٗ ز ٕٚاغيػًُري.

 َٔٚاٯٜات عسّ ٚجٛز قػ ِٝأايث اُا ،فاٱْػإ أَا إٔ ٜهَ ٕٛػًُ ّا
ٜٚتٛج٘ اـطاب ٚايٓٗ ٞؼي ٖص ٙاٯ ١ٜي٘ خلعسّ إؽاش خلطاْالٚٚ ١يٝجالَ ١الٔ غالري
اغيػالالًُري ،أٜ ٚهالال ٕٛغالالري َػالالًِ ٚعًالال ٢اغيػالالًُري إجتٓالالاب إختٝالالاضٚ ٙيٝجالال١
( )1غٛض ٠ايٓخٌ .125
(َ )2ػٓس أظيس .99/3
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ٚخاقً ٚ ،١و آ ١ٜإعجاظٜال ١السٍ عًال ٢قالاْ ٕٛؼي اغيهالاَري ايكسغال ١ٝيٰٜال١
ايكطآْٝالالٖٚ ،١الال ٛاْٗالالا الالني  ٞؼي َٛنالالٛط يتهالال ٕٛشات َعٓالالٚ ٢ز٫يالال ١أعالالِ َالالٔ
َٛنٛعٗا َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚهُٔ اٯ ١ٜؼصٜط اغيػًُري َٔ غري اغيػًُري ؼي َٝاز ٜٔايعٌُ.
ايثاْ :ٞإشا َاقسض شّ َٔ غري اغيػًُري ٭َط قالاّ خلال٘ اغيػالًُ ،ٕٛهالٕٛ
َهاَري ٖص ٙاٯٚ ١ٜاق َٔ ١ٝق ٖ ٍٛصا ايصَّٚ ،اْعاّ َٔ خلعث٘ يًٓسّ أ ٚايؿو
ؼي ْلٛؽ اغيػًُري عًَ ٢ا قاَٛا خلٜ٘ٚ ،ػتخهط اغيػًَُٓ ٕٛطٛم ٖص ٙاٯ١ٜ
ايهطضيَٚ ١ا فٗٝا َٔ ايٓٗ ٞي ٝؾذ عٓٗا َػا:ٌ٥
ا٭ٚزي :إزضاى اغيػًُري يًع ّٚايتكٝس خلنيحهاّ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي.١
ايثاْ :١ٝايطجٛط إزي ايكطإٓ ٚآٜا ٘ عٓس ا٭َٛض اٱخلت ١ٝ٥٬ٱقت اؽ اؿهالِ
ٚإغتكطا ٤اؿكٝك ٚ ١إختٝاض ايلعٌ اغيٓاغب.
ايثايث :١عسز اٱْتلاط َٔ اٯ ١ٜايكطآْ ،١ٝفتني  ٞاٯ ١ٜخلالايٓٗ ٞيتتهالُٔ ؼي
َلَٗٗٛا ا٭َط خلايهس.
ايطاخلع :١خلعث ايٝنيؽ ؼي قًٛب ايهلاض َٔ اغيػًُري.
اـاَػ :١اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝحطظ َٔ ايؿو ايص ٟقس ٜتعكب ايلعٌ.
ايثايث :عسز ٚج ٙٛايتلػري اغيٛنٛعٚ ،ٞػسز اغيكازٜل ايعًُ ١ٝيٰ١ٜ
ايكطآْ ،١ٝفل ٞنٌ حازأ ١ربظ اؿاج ١يًطجٛط إزي ايكطإٓ.
ايطاخلالالعٜ٫ :كالالسض اغيػالالًَُ ٕٛالالٔ ايكالالطإٓ عٓالالس ايطجالالٛط ايٝالال٘ إ ٫خلاؿالالٌ
ٚاؾٛاب ايؿاؼي ٚايسي ٌٝايكاطع.
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯَٚ ١ٜا فٗٝا َٔ ايتكػ ِٝعْٛاّ يًُػًُري ؼي َعطف ١ايٓاؽ
عً ٢كتًف ًًَِٗ.
اـالالالاَؼ :خلٝالالالإ حكٝكالالالٖٚ ١الالال ٞإغالالالتك ٍ٬اغيػالالالًُري خلالالالايكٚ ٍٛايعُالالالٌ،
ٚإغتغٓا ِٖ٩عٔ غريِٖ َٔ أٖالٌ اغيًالٌ اٯخالطٜٚ ،٣تجًالٖ ٢الصا اٱغالتغٓا٤
خلاٱنتلا ٤خلايكطإٓ ٚايػٓ ١ايٓ  ١ٜٛايؿطٜل ،١فُا زاّ ايكطإٓ جاَ ٤الٔ عٓالس اهلل
عع ٚجٌ خلايٓٗ ٞعٔ إغت طإ غري اغيػًُري فإ اهلل عع ٚجٌ ٜهل ٞاغيػًُري
ٜٚطظقِٗ َا جيعًِٗ  ٫حيتاج ٕٛإزي ايٛيٝج َٔ ١غريِٖ.
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ٖٚص ٙاٯ ١ٜؾاٖس وا ٟٚعً ٢إْعالساّ ٖالص ٙاؿاجالٚ ،١حيتُالٌ إْعالساّ
اؿاج ١إزي ًو اي طاْ ١غكٛم َٓاغ  ١اغيٛنٛط ٚجٖٛاّ:
ا٭َٝ :ٍٚاز ٜٔايكتاٍ ٚغاحات اغيعاضى ،إش  ٫حيتاج اغيػًُ ٕٛايًجال٤ٛ
إزي غريِٖ ؼي اغيؿٛضٚ ٠ايطأ.ٟ
ايثاْٚ :ٞج ٙٛايع ازات ٚايلطا٥ضٚ ،ا٭حهاّ ايتهًٝل ١ٝاـُػ ،١إش إ
اغيكالالسض االالا ٖالال ٛايكالالطإٓ ٚايػالالَٓٛ ٫ٚ ،١نالالٛع ١ٝفٗٝالالا يًُؿالالٛضٚ ٠ايالالطأٟ
ٚاٱجتٗاز ؼي َكاخلٌ ايٓل.
ايثايالالث :ايكالال٬ت ا٭خٜٛالال ١خلالالري اغيػالالًُري ٚزض ٤أغ ال اب ايلتٓالالَٓٚ ،١الالع
اـ٬ف ٚايؿكام  ٚعسز اغيصاٖب ٚايلطم عٓس اغيػًُري.
ايطاخلع :إقال٬ح شات ايال ريٚ ،ايتالساضى ٚفالو اـكالٚ ١َٛايٓالعاط ايالصٟ
حيسف خلري اغيػًُري.
اـاَؼ :خلٓا ٤ايسٚي ١اٱغ ٚ ،١َٝ٬طغٝذ أحهاّ ايسْٚ ٜٔؿط َهالاَري
اؿٚ ٍ٬اؿطاّ خلري ايٓاؽ.
ايػازؽ :جصب ايٓاؽ يٲغٚ ،ّ٬زع ِٗ ٛيٲضيإ ،٭ٕ ٖالص ٙايالسع٠ٛ
تعًل خلغري اغيػًُري فٝتدص اغيػًُ ٕٛخاقٚ ١خلطاْال ١االِ َالٔ غالري اغيػالًُري
ٱعاْتِٗ ؼي ايٛق ٍٛإزي ا٭َِ اٯخط َٔ ٣أٌٖ ا٭ضض.
ايػاخلع :إخلطاّ ايعكٛز ٚاغيٛاأٝل فُٝا خلري اغيػًُريٚ ،اياليت ٜعكالسْٗٚا َالع
غريِٖ َالٔ ا٭َالِ ،فًٝجالني اغيػالًُ ٕٛإزي أْالاؽ َالٔ اغيًالٌ اٯخالط ٣يٝهْٛالٛا
خاقالالٚٚ ١يٝجالال ١االالِ ؼي عكالالس اغي ٛاأٝالالل َٚعطفالال ١ايؿالالطا٥ط اغيٓاغالال  ١يًٗسْالال١
ٚايكًذ.
ايثأَ :إزاض ٠ؾ ٕٚ٪اؿهِٚ ،إْلام ا٭َٛاٍ ؼي اغيكاحل ايعاَٚ ،١إقاَ١
اغي٪غػات ٚاغيؿاضٜع اـري.١ٜ
ايتاغعَٝ :از ٜٔايكٓاعٚ ١ايعًِ ٚاٱختكام ايٓازض نايطب ٚاآسغ١
ٚمُٖٛا.
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ايعاؾط :نتاخل ١ايكٛاْري ايٛنع ١ٝخكٛقاّ َا ٜتعًل خلنيحهاّ أٌٖ ايصَال١
ٚزٚض ع از ِٗ ٚحٌ اـ٬فات خل ِٗٓٝغٛا ٤ناْت ؾدك ١ٝخلري أفالطاز َالِٓٗ
َٚا ٜتعًل خلاغيرياف ٚايكػُ ،١أ ٚعاَ ١ؿٌُ اغيػا ٌ٥اغيصٖ .١ٝ
اؿاز ٟعؿط :ا٭َٛض اغيػتخسأ ١اييت ٜٛاجٗٗا اغيػًُ ،ٕٛنُا ؼي ظَالإ
ايثٛض ٠ايكٓاعٚ ١ٝايتكَٓٚ ١ٝلاٖٚ ِٝآأاض ايعٛغي ١ؼي ٖصا ايعَإ.
ٚايكخٝذ ٖ ٛاٱط٬م ؼي َٛنٛط إْعساّ حاج ١اغيػًُري إزي إغت طإ
غريِٖ ،فهٌ ايٛج ٙٛاغيتكسَ ٫ ١حيتاج فٗٝا اغيػًُ ٕٛغريِٖ خلطاْٚٚ ١يٝجال١
َٔ ز ٕٚاغيػًُري ً ٚو آ ١ٜإعجاظٚ ،١ٜقس َطّ عًْ ٢الع ٍٚايكالطإٓ أنثالط َالٔ
أيف ٚأضخلعُا ١٥غٓٚ ،١أْٛاض آ ١ٜاي طاْ ١ؿع عً ٢قًالٛب اغيػالًُري عَُٛالاّ،
 ٚتجً ٢ؼي أقٛااِ ٚأفعااِٚ ،مل ٜططأ َا ٜه ٕٛغ اّ يًتدًف عٔ ايعُالٌ
خلنيحهاَٗاٜ ٫ٚ ،طز إغتثٓاٚ ٤ؽكٝل ؼي قازّ ا٭ٜاّ ٭حهاّ اٯ ١ٜايهطضي.١
ٚقس ؾاط ؼي ايلًػل ١أْ٘ َا َٔ عاّ إٚ ٫قس خاللّٚ ،يهالٔ اٱط٬قالات
ايكطآْ ١ٝخاضج ١خلايتدكل َٔ ٖالص ٙايكاعالس ٠ا ياليت إخلتهطٖالا اٱْػالإ ْلػال٘
خلعكً٘ ايكاقط عٔ اٱحاط ١خلايعًٚ ّٛايٛقا٥ع ٚا٭حساف ،خلُٓٝا جا ٤ايكالطإٓ
َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ ايص ٟأحاط خلهٌ ؾ ٤ٞعًُاّ.
 َٔٚعًِ اهلل عازي إط٬م ايٓٗ ٞايٛاضز ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜيٝؿالٌُ إغالتغٓا٤
اغيػًُري عٔ إغت طإ غريِٖ ؼي نٌ اغيٝازٚ ٜٔاغيٛانٝع ٚا٭حهاّ َٔ ٖٛٚ
ؾٛاٖس له ٌٝاغيػًُري عًال ٢ا٭َالِ ا٭خالطٚ ،٣إخالطاجِٗ يًٓالاؽ طيٝعال ّا

خلكٛي٘ عازي ر وُنْزُُْ قَْْسَ أَُِّخٍ أُقْسِجَوذْ ٌٍِنَّوبضِد ( ، )1فاغيػالًُٖ ٕٛالِ ا٭َال ١ا٭حػالٔ

ٚا٭نٌُ  ٖٞٚاياليت أخطجالت يًٓالاؽ خللهالٌ اهلل عالازي ٚخلعثال ١ايالٓيب قُالس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإْالعا ٍ ايكالطإٓ يتهال ٕٛحاجال ١ايٓالاؽ يًُػالًُري
ٚعسّ حاج ١اغيػًُري يغريِٖ ؼي َٛنٛط اي طاْال ١قاْْٛالاّ أاخلتالاّ ٚزيالٚ ّ٬ٝعٓٝال ّا
َٗٓٚاجاّ ؼي أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.

( )1اْعط اؾع ٤اؿازٚ ٟاـُػري َٔ ٖصا ايتلػري ٚايص ٟجا ٤خاقاّ خلتلػري ٖص ٙاٯ.١ٜ
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ٚقالالس ٜكالالاٍ إٔ أحهالالاّ ايهالالطٚضٚ ٠ايتكٝالالَ ١الالٔ ايتدكالالٝل ؼي اغيكالالاّ ،
ٚاؾٛاب إْٗا أَٛض غري أاخلتَ ٫ٚ ١ػتسضي ٚ ، ١ططأ ؼي خلعض ا٭حٝإ  ٚ ،كسض
خلكسضٖا .
 ٌٖٚجيٛظ إ ٜتدص غري اغيػًُري اغيػًُري ٚيٝجٚ ١خلطاْٚ ،١إ أؽصِٖٚ
ٚيٝج ١فٌٗ جيٛظ يًُػًِ إ ٜك ّٛخلعٌُ اي طاْٚ ١ايٛيٝج ١يغري اغيػًِ أّ إ
ايٓٗ ٞؾاٌَ يًُكاّ ،اؾٛاب جيٛظ يًُػالًِ إ ٜهال ٕٛخلطاْالٚٚ ١يٝجال ١يغالري
اغيػًِ خلؿطط إ ٜ ٫ه ٕٛف ٘ٝشي ١أ ٚنطض عً ٢اغيػًِ ؼي زْٚ ٜ٘ٓلػ٘ َٚايال٘
ٚعطن٘ َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات ا٭َالط خلالاغيعطٚف ٚايٓٗال ٞعالٔ اغيٓهالطَٓٚ ،اغال ١
يًسع ٠ٛإزي اـريٚ ،ؼي ْيب اهلل ٜٛغف عً ٘ٝايػٚ ّ٬خطاخل٘ َع ًَو َكالط

ٚضز ؼي ايتٓعٜالالٌ ر اجْعٍَْنِووِ ٍََْووَ قَ وصَائِِٓ اَِزِِّْ إِِّٔووِ حَفِووْظٌ ٍَِْووُْيد(،)1

ٚنإ إؽاش  ٜٛغف عً ٘ٝايػٚ ّ٬ظٜطاّ غ اّ ؿػٔ ايتسخلري ٚحك ٍٛايربنال،١
َٓٚع اجملاعٚ ١اا٬ى عٔ نالثري َالٔ ايٓالاؽ ٚحجال ١ظالاٖط ٠ؼي قالسم ايٓ ال٠ٛ
ٚزع ٠ٛايٓاؽ يٲغ ،ّ٬يصا شنط إ اغيًو ايص ٟإغتٛظض ٜٛغف عً ٘ٝايػّ٬
قاض َػًُاّ.
 ٜٚعث ايتكػ ِٝايٛاضز ؼي اٯَ ١ٜعالاْ ٞا٭خالٚ ٠ٛايٛحالس ٠خلالري اغيػالًُري
ٜٚسع ِٖٛإزي ايتُػو خلايكطإٓ ٚايػٓٚ ١أحهاّ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬خلإعت اضٖا
عً ١اَ ١يتله ًِٗٝعً ٢ا٭َالِ  ٚث ٝالت ٖالصا ايتكػالَٚ ،ِٝالا فٝال٘ َالٔ اغيٓعيال١
ايطفٝع ١يًُػًُري خلري ايٓاؽ ظعٌ غريِٖ ز ِْٗٚؼي ايط ٚ ١ايؿنيٕ  ٚطؾالذ
أحهاّ ؿطٜعٚٚ ١ٝنع ١ٝعًٖ ٢صا ايتكػ ِٝعجب َط  ١خلطاْ ١خري أَ ١عٔ
غري اغيػًِٜ َٔٚ ،ه ٕٛقاقطاّ عٔ خلًالٛغ ض ال ١اي طاْالٚ ١اـاقال ١ـالري أَال،١
ٜهالال ٕٛخلا٭ٚيٜٛالال ١ايكطعٝالال ١زْٗٚالالا ؼي ايؿالالنيٕ ٚايط الال ،١يالالصا فالالإ إختٝالالاض يلالالغ
"زْٚهِ" ؼي اغيكاّ ٚعسّ ٚضٚز ٙؼي ايكطإٓ إ ٫ؼي ٖص ٙاٯ ٜ ١ٜري عسز َعالاْٞ
ايتكػ ِٝايٛاضز ؼي اٯ ٚ ١ٜط ب أحهاّ عسٜس ٠عٓ٘.
ٚعٔ عُط خلٔ اـطاب قاٍ ٜا ضغال ٍٛاهلل  :إٕ أْاغالا َالٔ أٖالٌ ايهتالاب
حيالالسأْٓٛا سيالالا ٜعج ٓالالا فًالال ٛنت ٓالالا ،ٙفغهالالب قالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚغالالًِ ٚقالالاٍ :
( )1غٛضٜٛ ٠غف .55
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أَتٗٛن ٕٛأْتِ ٜا اخلٔ اـطاب نُا ٗٛنت ايٛٗٝز ،قاٍ اؿػٔ َ :التخريٕٚ
َ زز " ٕٚأَا ٚايصْ ٟلػ ٞخلٝالس ٙيكالس أ ٝالتهِ خلٗالا خلٝهالاْ ٤كٝالٚ " ١ؼي ضٚاٜال١
أخط ٣قاٍ عٓس شيو  " :إْهِ مل هًلٛا إٔ عًُٛا سيا ؼي ايتالٛضاٚ ٠اٱلٝالٌ
ٚإصيا أَالطمت إٔ َٓ٪الٛا خلُٗالا  ٚلٛنالٛا عًُُٗالا إزي اهلل عالازيٚ ،نًلالتِ إٔ
َٛٓ٪ا سيا أْعٍ عً ٞؼي ٖصا ايٛح ٞغسٚ ٠ٚعؿٝا ٚايصْ ٟلؼ قُس خلٝس ٙيٛ
أزضنين إخلطاَٖٛٚ ِٝغٚ ٢عٝػ ٢ٯَٓٛا خلٚ ٞا ع.)1(ْٞٛ
ٚؼي أٜاّ خ٬فت٘ ق ٌٝيعُط خلٔ اـطاب ٖٓا ضجٌ َٔ أٌٖ اؿريْ ٠كطاْٞ
ٜ ٫عطف أق ٣ٛحلعاّ  ٫ٚأحػٔ خطاّ َٓ٘ ،فإ ضأٜت إ ْتدص ٙنا اّ ،فنيَتٓع
عُط َٔ شيو ٚقاٍ :إشٕ أؽصت خلطاْ َٔ ١غري اغيَٓ٪ري(.)2

فُالالع إ ايٛظٝلالال ١ناْالالت ايهتاخلالالٚ ١ايٓػالالذ ٚإ ايها الالب ش ٚخالالط طيٝالالٌ
ٜػاعس ؼي خلٗا ٤اغيهتٛبٚ ،خلٝإ ضغِ اؿطٚفٚ ،غٗٛي ١قطا ٠٤أٌٖ ا٭َكاض
اا ،فإ اـًٝل ١عُط خلٔ اـطاب أخل ٢إٔ ٜسْٚ ،٘ٝإعترب إؽاش ايهتاخل ٞنا ال ّا
َٔ اي طاْ ١اغيٓٗ ٞعٓٗا.
إٕ إغت طإ اغيػًِ َٓاغ  ١ٱض كا ٘٥ؼي عًُُ٘ٝٓ ٚ ،الًَ ١هتالْ٘ٚ ،كًال٘ اؿطفال١
ٚايلٔ ٚايعًِ إزي إخ ٛاْ٘ ٚأخلٓا َٔ ٘٥اغيػالًُري ،فهالنيٕ اٯٜالَ ١الٔ ٚجال ٙٛلهالٌٝ
اغيػًُري ؼي فطم ايعٌُ ايطفٝعٚ،١ف ٘ٝخلٝإ يًُطاز َٔ َعٓ َٔ ٢زْٚهِ ٚاْ٘ أعِ
َٔ اغيٓافكري ٜٚتعًل خلاغيًٚ ١ايسٚ ،ٜٔإجتٓاب ٚق ٍٛغري اغيػًِ إزي ض  ١اـاق١
ٜ َٔٚطًع عً ٢ايسٜٛإ ٚأغطاض اغيػًُري ٚإ نإ حاشقاّ ؼي فٓ٘ ٚقٓعت٘.
ٚفٝالال٘ ؾالالاٖس عًالال ٢إ أٖالالٌ ايهتالالاب نالالاْٛا َٛجالالٛز ٜٔؼي اغيسٜٓالالٜٚ ١عًالالِ
اغيػًُ ٕٛسيا عٓسِٖ َٔ اغيٗاضات ٚإَهإ اٱْتلاط َٓٗا ٫ٚ ،لٝس اٯ ١ٜايٓٗٞ
عالالالٔ قالالالخ  ١أٖالالالٌ ايهتالالالاب َٚعطفالالال ١أحالالالٛااِ َٚالالالا عٓالالالسِٖ َالالالٔ اغيعاٜالالالا
ايؿدكَ ١ٝطًكاّٚ ،إعاْتِٗ َٚس ٜس ايع ٕٛاِ ٚاٱْتلاط َِٓٗ خلٌ ٓٗ ٢عٔ

(َ)1لا ٝذ ايغٝب .165/8
(َ )2لا ٝذ ايغٝب .201 /8
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إؽالالاشِٖ خلطاْالالٚ ١خاقالالَ ١الالٔ ز ٕٚاغيػالالًُري ،قالالاٍ عالالازي ر َ َّنْيَووبوُُْ اٌٍَّووُ َْوْٓ
اٌَّرَِّٓ ٌَُْ ُّمَبرٌٍُِوُُْ فِِ اٌدِِّّٓ ًٌَُْ ُّفْسِجٌُوُُْ ِِْٓ َِّبزِوُُْ أَْْ رَجَسًُّىُُْد(.)1
 ٜٚعث إؽاش خلطاْٚ ١خاق َٔ ١غري اغيػًُري اؿػط ٠ؼي ْلالٛؽ اغيػالًُري
خكٛقاّ ػئ ه ٕٛعٓس ٙشات ايكلات ٚاغيعاٜا اييت  ٌٖ٪غري اغيػًِ ي ًٛغ
ًو اغيط ٚ ١نصا َٔ حيتاج إزي ايػ٪اٍ ٚايتٛغٌ َٔ اي طاْ ١يكها ٤حٛا٥ج٘
ؼي أَ ٛض ايسٚ ٜٔايسْٝاَٚ ،ا  ُٜ٘ٗنُػًِ.
ٚايؿالالٛاٖس نالالثري ٠عًالالَٛ ٢نالالٛع ١ٝاي طاْالالٚ ١اـاقالال ١ؼي ايٛقالال ٍٛإزي
ايػًطإ ٚاؿانِ  ٚايكا٥س ،فنيضاز اهلل عع ٚجٌ َٓع ايٛغا٥ط غري اغيٓاغ  ١خلري
اؿالانِ ٚاحملهالالٚ ّٛاٯَالالط ٚاغيالالنيَٛض ٚايغالالين ٚايلكالالري َالالٔ اغيػالالًُريَٛٚ ،اغالالا٠
ايكًٛب اغيٓهػطٚ ٠إعاْ ١اغيػالًُري عًال ٢إقال٬ح ؾال ِْٗٚ٪خلنيْلػالِٗ َالٔ غالري
َٛاْع شا  ١ٝػ ب ايٓلطٚ ٠ايهسٚض ٠فُٝا خل.ِٗٓٝ
ٚي ٛناْت ايكلات اييت ٜت خً ٢خلٗا اغيػًِ أقالٌ ض الٚ ١زضجالَ ١الٔ ًالو
اييت عٓس غري اغيػًِ فٌٗ ٜهلٖ ٞصا ايلاضم ايٓػيب يٲغتثٓاٚ ٤اـالطٚج عالٔ
حهِ ايٓٗ ٞايالٛاضز ؼي اٯٜال ١خلايتدكالٝل ،اؾالٛاب  ،٫غيٛنالٛع ١ٝاٱعتكالاز
ٚاٱضيإ ؼي اٱختٝاض ٚا٭نطاض اييت تلطط عٔ ايهلالط ؼي اغيكالاّ ٖٚال ٞعسٜالس٠
ٚجػ ٚ ١ُٝه ٕٛأنرب خلهثري َٔ ايٓلع ايكًٝالٌ ؼي ايلالاضم ايٓػاليب خلالري اي طاْال١
ٚاـاق ١غري اغيػًُٚ ١اي طاْٚ ١اـاق ١اغيػًُ.١
ٚؼي اٯ ١ٜزع ٠ٛيًُػًُري يٲض كا ٤ؼي ايعً ٚ ّٛعسز اٱختكام يٝهْٛٛا
أٖ ّ٬يَٓ ٌٝط  ١اي طاْٚ ١اـاق.١

قلَىٌ آَلث انقزآٌ يدد وعىٌ نإليتثلل نَّت يُه

مل صنط آٜات ٚغٛض ايكطإٓ ا٭خالطَٛ ٣نالٛط اي طاْالٚ ،١يهالٔ ٖالصا ٫
ٜعين إمكاض َٛنٛط اي طاْ ١خلٗص ٙاٯ ،١ٜفُٔ إعجاظ ايكطإٓ إٔ ؽالتل آٜال١
قطآْ َ٘ٓ ١ٝسيٛنٛط َعريٚ ،يهٔ آٜات عسٜس ٠أخالط ٣ؿالري ايٝال٘ ؼي َٓطٛقٗالا
َٚلَٗٗٛا  ٚػاعس عً ٢اٱَتثاٍ ا٭َثٌ فٚ َٔ ٘ٝج:ٙٛ
( )1غٛض ٠اغيُتخٓ.8 ١
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ا٭ :ٍٚإؼاز اغيٛنٛط ؼي ٓكٝذ اغيٓاط ،فًٝؼ خلايهطٚض ٠إٔ ٜني  ٞيلغ

اي طاْ ١خلاـكٛم ،إش ني  ٞآٜات ايكطإٓ خلًلغ ايٜ٫ٛال ،١قالاٍ عالازي ر َ

َّزَّفِرْ اٌُّْؤِِْنٌَُْ اٌْىَبفِسَِّٓ أًٌََِْْبءَ ِِْٓ ًُِْ اٌُّْؤِِْنِنيَد (.)1
ايثاْ :ٞف ٤ٞاٯٜات خلًغ ١اٱْصاض ٚايتدٜٛف يًص ٫ ٜٔضيتثً ٕٛ٭حهالاّ

ٖ ص ٙاٯَٚ ١ٜا فٗٝا َٔ ايٓٗ ،ٞقاٍ غ خاْ٘ ر ًََِْٓ َّزٌٌَََّيُُْ ِِنْىُُْ فَئَِّٔوُ ِِنْيُُْد(.)2

ايثايث :ف ٤ٞاٯٜات ايكطآْ ١ٝعث اغيػًُري عًال ٢طاعال ١اهلل ٚضغالٛي٘،
ٚايعٌُ خلنيحهاّ ايكطإٓ ٚايػٓ.١
ايطاخلع :حك ٍٛايعساٚ ٠ٚاي غها ٤خلالري اغيػالًُري ٚغريٖالِ ػيالٔ ٜعتالسٕٚ
عً ٢اٱغ ٜٚ ّ٬كا ً ٕٛاغيػًُري ٜٚػع ٕٛؼي اٱنطاض خلِٗ ٚإخالطاجِٗ َالٔ
زٜاضِٖ ػيا ًَ ُٜٞٓه ١اؿصض ٚاؿٝط ١عٓس اغيػًُري.
اـاَؼ :ف ٤ٞاٯٜالات ايكطآْٝال ١خلتعالا ٕٚاغيػالًُري ؼي َهالاَري ايكال٬ح

ٚااسا ١ٜقاٍ عازي ر ًَرَعَبًٌَُٔا ٍَََْ اٌْجِسِّ ًَاٌزَّمٌٍَْد (ٚ َٔٚ ، )3ج ٙٛايتعالإٚ
ا يرب ٚعٌُ ايكاؿات إؽاش اغيػًِ يً طاْ ١ايكاؿ ١يٝه ٕٛعٌُ نٌ ططف
َُٓٗا َكساقاّ يًتعا ٕٚؼي ايرب ٚايتك.٣ٛ
فُٔ اٱعجاظ ؼي ايكطإٓ إ ٜتٛج٘ ا٭َط أ ٚايٓٗ ٞيطالطف َالٔ اغيػالًُري
ٚيهٔ ايتهًٝف ٜؿٌُ غري ،ٙفجا٤ت اٯ ١ٜيتٓٗ ٢اغيػًِ عٔ إؽاش خلطاَْ ١الٔ
غري اغيػًُري ،يتًك ٞعً  ٢اغيػًِ ايصٜ ٟتِ إؽاش ٙخلطاْٚ ١خاقَ ١ػٚ٪يٝات
عكا٥سٚ ١ٜأخ٬قٚ ١ٝأزخل ١ٝتُثٌ خلًالع ّٚقٝاَال٘ خلٛظا٥لال٘ أحػالٔ قٝالاّٚ ،خلصيال٘
ايٛغع ؼي ايٓكذ ٭خ ٘ٝايص ٟإختاض ٙخلطاْٚ ١يغريَ ٙالٔ اغيػالًُري ٚيٲغالّ٬
َطًكاّ ،يٓٝاٍ نٌ ططف َُٓٗا َتخساّ أَ ٚتعسزاّ ايثٛاب ٚا٭جطٜٚ ،ػاِٖ ؼي
خلٓا ٤ز ٚي ١اٱغ ٚ ،ّ٬ث ٝت أحهاَ٘ ٚغٓٓ٘.

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .28
( )2غٛض ٠اغيا٥س.51 ٠
( )3غٛض ٠اغيا٥س.2 ٠
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 ٌٖٚجيٛظ يًُػًِ إ ٜعطض ْلػ٘ ٭خ ٘ٝاغيػًِ يٝهٚ ٕٛيٝجٚ ١خاق١
ي٘ ،اؾالٛاب ْعالِ ،فُالٔ نالإ ٜالط ٣ؼي ْلػال٘ ا٭ًٖٝال ١االصا اغيكالاّٜٚ ،تكالف
خلاؿهُٚ ١ايطأ ٟايػسٜسٚ ،ا٭خ٬م اؿُٝسٚ ،٠ايكسض ٠عًال ٢نتُالإ ايػالط،
ٚإجتٓاب ايطشا َٔ ٌ٥ايغٚ ١ ٝايُٓٚ ١ ُٝمٖٛا فٝجالٛظ إ ٜكالسّ ْلػال٘ ٭خٝال٘
اغيػًِ نٛيٝجٚ ١خاق ١يٓٝلع٘ ؼي أَٛض زٚ ٜ٘ٓزْٝاٚ ٙجيٓ ال٘ اغيٗايالو ٚايعيالٌ،
ٚايًج ٤ٛإزي غري اغيػًِ ؼي اغيؿٛضٚ ٠ايػالعٚ ٞضا ٤ايٓكالٝخ ١خكٛقالاّ عٓالس
اؿاج ١اغيًخ ١اا.

ٚقالالس ٚضز ؼي ٜٛغالالف عًٝالال٘ ايػالال ّ٬قٛيالال٘ يًًُالالو راجْعٍَْنِووِ ٍََْووَ

قَصَائِِٓ اَِزِِّْد(ٚ، )1مل ٜهٔ اغيًو َػًُاّ.
 ٚري ٖص ٙاٯ ١ٜضظي ١اهلل عع ٚجٌ خلاغيػالًُري ٚ ،لهالً٘ خلٗالساٜتِٗ إزي

غ ٌ ايطؾاز ٚاؿهُٚ ١ايك٬ح ،قاٍ عازي ر اٌٍَّوُ ًٌَُِِّ اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا ُّفْسِجُيُُْ
ِِْٓ اٌ ٍَُُّّبدِ إىل اٌنُّوٌزِد ( ، )2يته ٕٛايعٓا ١ٜاٱاٝالَ ١كالاح  ١يًُػالًُري ؼي

اؿٝا ٠ايالسْٝاٚ ،فٗٝالا غٓال ٢عالٔ اي طاْالَ ١الٔ غالري اغيػالًُري ،فُالع ايٓٗال ٞعالٔ
ايٛيٝجٚ ١اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري ني  ٞاٯٜات ايكطآْ ١ٝاييت تهُٔ اٱخ اض
عٔ نلا ١ٜاهلل عع ٚجٌ يًُػًُري ،فاي طاْ ١ايػ ١٦ٝػالع ٢ٱٜكالاط اغيػالًِ ؼي
اؿطج ٚايتٚ ٘ٝايعًُاتٜٚ ،طٜس اهلل عالع ٚجالٌ ي ًُػالًُري اٱقاَال ١ؼي ايٓالٛض
ٚاٱضيالالإ ،فجالالا٤ت اٯٜالالات خلإجتٓالالاب اغيػالالًُري غيكالالسَات ٚأغ ال اب ايغٛاٜالال١
ٚايه٬يَٚ ١ا ٖ ٛنس ايطؾاز.
يكالالس أخلالال ٢اهلل عالالع ٚجالالٌ إ ٫إٔ ٜٓالالاٍ اغيػالالًُ ٕٛايعالالعٚ ٠ايطفعالال ١فجالالا٤ت
اٯٜات ايهطضي ١خلايٛعس ٱعاْتِٗ ٚا٭خص خلنيٜس ِٜٗخلايًطف اٱاال ٞإزي غال ٌ
ايٓجاٚ ٠ايٓج احٚ ،جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜؼي أَط ككٛم يتتهُٔ ايًطف اٱاٞ
َٔ ٚج:ٙٛ

()1غٛضٜٛ ٠غف .55
( )2غٛض ٠اي كط.57 ٠
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ا٭ :ٍٚاٯَ ١ٜكسام ٚؾاٖس خلإ اهلل عع ٚجٌ ٚي ٞاغيػًُري ٜٗٚالسِٜٗ
يًيت ٖ ٞأقٚ ّٛضيٓعِٗ عُا ف ٘ٝنطض اِ.
ايثاَْ :ٞع ايٓٗ ٞني  ٞايهلا ١ٜاٱا ،١ٝفُا َالٔ ؾال ٤ٞحطَال٘ اهلل عالازي
عً ٢اغيػًُري إٚ ٫نإ فَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ٚزي :أْ٘ نطض قض يًُػًُري.
ايثاْ :١ٝإزضاى اغيػًُري ٭نطاض ٙخلاؿٛاؽ ٚايٛجسإ َٔٚ ،أغطاض خًل
اٱْػإ إؾ اى ايٓاؽ عً ٢اَ ٜٔطا ِٗ فُٝا سضن٘ اؿٛاؽ ،فال ٬ؼتالاج
َعطف ١أنطاض َا حطَ٘ اهلل عع ٚجٌ إزي ٚغا٥ط َٚعاضف عكً ،١ٝخلٌ هٕٛ
خل ١ٓٝخلايؿٛاٖس ايعاٖط ٠يًُػًِ ٚغري اغيػًِ.
ايثايث :١غ ٤ٛعاق  ١اؿطاّ ؼي ايٓؿني ري.
 َٔٚاٯٜات إ ٜني  ٞايعًِ اؿسٜث خلإأ ات أنطاض نالثري ػيالا حطَال٘ اهلل
عازي ناـُط ٚؿِ اـٓعٜط ٚايعْا.
ايثايث :إعاْ ١اغيػالًُري ؼي إجتٓالاب َالا حالطّ عًال ،ِٗٝخلاٯٜالات ايعالاٖط٠
ٚاي اطٓ ،١فلَٛ ٞنٛط اي طاْٜ ١ط ٣اغيػًُ ٕٛا٭نطاض اييت كٝب َٔ ٜتدص
خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري ٚحيجب اهلل عازي عِٓٗ ًو اي طاْٚ ١أأطٖا٤ٜٞٗٚ ،
اِ َكَٛات اي طاْ َٔ ١خل ،ِٗٓٝيٝه ٕٛاٱضيالإ ٖال ٛاؾالاَع اغيؿال ى خلٝالِٓٗ،
ٚجيعً ٕٛيًتكٚ ٣ٛخؿ ١ٝاهلل َٛنٛع ١ٝؼي أقٛااِ ٚأفعااِ.
ٚنٌ َػنيي َٔ ١اغيػا ٌ٥أع ٙ٬ؾاٖس ع ً ٢له ٌٝاغيػًُري عً ٢ا٭َالِ
ا٭خطٚ ،٣إعالاْتِٗ يًعُالٌ خلنيحهالاّ ا٭ٚاَالط ٚايٓالٛاٖ ٞايالٛاضز ٠ؼي ايكالطإٓ
ايهطَٗٓٚ ،ِٜا ٖص ٙاٯ ١ٜاييت جا٤ت ٖ ٞا٭خط ٣ٱعاْ ١يًُػًُري ؼي ٖصا
اي اب ٭ٕ اي طاْال ١ايػال ١٦ٝػالع ٢إزي جعالٌ َكالاّ اـاقالٚ ١ايٛيٝجالٚ ١غال١ًٝ

حملاضخل ١اٱغ ،ّ٬قاٍ عازي رَّب أَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا إِْْ رَُِْعٌُا فَسِّمًب ِِْٓ اٌَّرَِّٓ
أًُرٌُا اٌْىِزَبةَ َّسُ ًُّوُُْ ثَعْدَ إِميَبِٔىُُْ وَبفِسَِّٓد (.)1

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .149
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ٚخلري ْٗ ٞاهلل يًُػًُري َٔ إؽاش ايهلاض أٚيٝاٚ ،٤خلري ْٗ ِٗٝعٔ اي طاْ١
َٔ غريِٖ عُٚ ّٛخكٛم َطًل ٭ٕ اي طاْ ١جعٚ ٤فطط َٔ اي ١ٜ٫ٛغيا فٗٝا
َٔ اٱقغاٚ ٤اغيؿٛضٚ ٠نؿف ا٭غطاضَٚ ،عطف ١خلٛاطٔ أَٛض اغيػًُري ،يصا
فإ اٯٜات اييت ٓٗ ٢اغيػًُري عٔ ٛي ٞايهلاض سٍ خلايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً٢
َٓع اغيػًُري َٔ إؽاشِٖ خلطاْ.١
 َٔٚفهالٌ اهلل عالازي إ الني  ٞآٜال ١ؼي ايكالطإٓ خاقال ١سيٛنالٛط اي طاْال١
ٚؼصض اغيػًُ ري َٔ اي طاْ َٔ ١غريِٖ ،يٝهالَٛ ٕٛنالٛعٗا أَالطاّ َػالتك ّ٬يال٘
أحهاَ٘ اـاق ٚ ١تهُٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٚ ،ٞايٛقاٜالٚ ١ايتالساضىٚ ،حيكالٌ
ايتساضى عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ٖ ٠ٚ٬ :ٍٚص ٙاٯ ١ٜايكطآْ ،١ٝ٭ٕ ؼي ٗ ٚ٬ا ٚاٱغتُاط ايٗٝا شنط٣
َٛٚعع ،١فً ٛإؽص قاحب ؾنيٕ َٔ اغيػالًُري خلطاْالَ ١الٔ غريٖالِٚ ،خؿالٞ
اٯخط ٕٚظجطٚ ٙؼصٜط ،ٙفكس ٜهلٖ ٠ٚ٬ ٞص ٙاٯ ١ٜؼي حهالط ٘ٚ ،واعال٘
اا يٝتسخلط ؼي َعاْٗٝالاٚ ،يٝػتخهالط أفعالاٍ ًالو اي طاْالَٚ ١الا السٍ عًٝال٘ َالٔ
اغيكاقس ٚايٓٛاٜا.
ايثالالاْ :ٞقالالس ٜٗالالِ اغيػالالًِ خلإؽالالاش خلطاْالالَ ١الالٔ غالالري اغيػالالًُري ،فٝػتخهالالط
ٖالص ٙاٯٜالال ١فُٝتٓالالع عالالٔ ايلعالالٌ يٓٝالالاٍ ايثالالٛاب ٚا٭جالالط خلتكٝالالس ٙخلنيحهالالاّ اٯٜالال١
ايكطآْ.١ٝ
ايثايث َٔ :خيايف أحهاّ ٖالص ٙاٯٜالٜٚ ١تدالص خلطاْالَ ١الٔ ز ٕٚاغيػالًُري
 ٜك ٢ؼي حصض ٚٚجٌ َٓٗاٚ ،خيؿ ٢عًْ ٢لػ٘ ٚزٜٓال٘ َٚكالًخت٘ ػيالا لعًال٘،
ٖٚصا اؿصض َٔ إعجاظ اٯٚ ،١ٜإْتلاط نٌ َػًِ َٓٗا ٚي ٛعً ٢م ٛاغيٛج ال١
اؾعٚ ١ٝ٥سيا  ٜعث اي لعط ٚاـٛف ؼي ْلؼ اي طاْ َٔ ١ق ٍٛأ ٚفعٌ َالا عٗالط
َع٘ َعاْ ٞعسا ٘ ٚيًُػًُري ،يصا قس  ٫ط َٔ ٣اي طاْ ١غري اغيػًُ ١أَاضات
ظاٖط ٠ؼي فعًٗا سٍ عً ٢عساٗ ٚاٚ ،يهٓ٘ َٔ آأاض ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضيَٚ ١ا فٗٝا
َٔ فهذ يًهلاض ْٛٚاٜاِٖ.
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ايطاخلالالعٖ :الالص ٙاٯٜالال ١زعالال ٠ٛيًُػالالًُري ٚاغيػالالًُا ت طيٝع الاّ يًُػالالاُٖ ١ؼي
ايتساضى ٚاٱق٬ح عً ٢م ٛايكه ١ٝايؿدكٚ ١ٝايٓٛعٚ ،١ٝنٌ عػب قسض ٘
َٓٚعيت٘.
فُٔ ٚج ٙٛله ٌٝاغيػًُري عً ٢ا٭َِ إؾ اى اغيػالًَُ ١الع اغيػالًِ ؼي
ايتالالساضى ٗ ٚالالصٜب ايٓلالالٛؽٚ ،قٝاَٗالالا خلالالا٭َط خلالالاغيعطٚف ٚايٓٗالال ٞعالالٔ اغيٓهالالط
خلعطض ٚاحس َع ايطجٌٚ ،قس تٗ ٤ٞاا أغ اب ا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ
اغيٓهط أنثط َٔ خلعض ايطجاٍ ٚ ،ك ّٛخلٛظٝلتٗا خلططٜكالَٓ ١اغال َ ١الٔ َطا الب
ا٭َط خلالاغيعطٚف ٚايٓٗال ٞعالٔ اغيٓهالط ،يتجعالٌ اغيػالًِ ٚاغيػالًُٜ ١طجعالإ إزي
أحهاّ ٖص ٙاٯَٚ ،١ٜا فٗٝا َٔ ايٓٗ ٞعٔ إغت طإ غري اغيػًِ ٚ ،ه ٕٛغ ّا
ؼي اٱقالال٬حٚ ،ايكالالسٚض عالالٔ آٜالالات ايكالالطإَٓٚ ،الالا فٗٝالالا َالالٔ َهالالاَري ا٭َالالط
ٚايٓٗٚ ،ٞنُا ه ٕٛاٯٜات ايكطآَْ ١ٝسزاّ ٚعْٛاّ يٲَتثاٍ يٰ ١ٜايكطآْ ١ٝفإ
اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝايٛاحس ٠ه ٕٛعْٛالاّ يًُػالًِ ٚاغيػالًُ ١يًعُالٌ خلنيحهالاّ آٜالات
ايكطإٓ ا٭خطً ٚ ، ٣و آ ١ٜإعجاظ ١ٜؼي ايكطإٓ.
فاٱح اظ َٔ إؽاش غري اغيػًِ خلط اْٚ ١خاقٚ ١اقٝال ١يًُٝالٌ يال٘ ٚإؽالاشٙ
ٚيٝاّ ٚٚغ ١ًٝٱجتٓاب اٱعتُاز عً ٢ايغريٚ ،ايعٔ خلايًج ٤ٛاي ٘ٝعٓس اؿاج،١
َٓٚاغ  ١ؿػٔ ايتٛنٌ عً ٢اهلل ٚاؿطم عً ٢ا٭خ ٠ٛاٱضياْٝالَ ١الع عُالّٛ
اغيػًُري  ْٚص ايلطقٚ ١ايتؿتت.

حبث بالغٍ

جا ٤إغتعُاٍ يلغ "خلطاْال "١ؼي اٯٜالَ ١الٔ اٱغالتعاض ٠ايتكالطحي ١ٝ٭ْٗالا ؼي

ا٭قٌ خلطاْ ١ايثٛب اغيعطٚف ١خلإعت اض اْٗا إغتعريت ـكٛم ايطجٌ ٚقل٘ٝ
ايالالصٜ ٟػالالط ٙسيالالا ؼي قالالسضَ ٙالالٔ ااُالالٚ ّٛايٓٛاٜالالا ٚااالالٛاجؼٚ ،اٱغالالتعاض٠
ايتكطحي ٖٞ ١ٝاييت ٜكطح خلٗا خلًلغ اغيؿ ٘ خل٘.
ٚنٌ فاظ  ٢ٓ ٜعً ٢ايتؿ ٜ ٘ٝػُ ٢إغتعاض َٔ ،٠غري شنط ٚج٘ ايؿال ٘،
 ٫ٚأزا ٠ايتؿ َ ،٘ٝع اٱعطاض عٔ َٛنٛط ايتؿ  َٔ ٘ٝغري ايغلً ١عٔ ؿاظ
ٚج ٙٛايؿ ٘ خلري اغيؿ ٘ ٚاغيؿ ٘ خل٘.
ٚضيهٔ كػ ِٝاٱغتعاض ٠إزي قػُري:
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ا٭ :ٍٚاٱغتعاض ٠ؼي ايهًُٚ ١ايًلغ ايٛاحس.
ايثاْ :ٞاٱغتعاض ٠ؼي اؾًُٚ ١اغيٛنٛط.
ٚجا ٤يلغ اي طاْ َٔ ١ايكػِ ا٭ ٍٚيٝه َٔ ٕٛاجملاظ ٚاغيٓك.ٍٛ
 ٚعٜس اٱغتعاض ٠ايه ّ٬حػٓ ّا ٚخلٗا ٚ ،٤عث عً ٢ايتنيٌَ ٚايتسخلط فجا٤
يلغ خلطاْ ١ي ٝإ اٯأاض ايه ري ٠اغي

 ١عًال ٢إختٝالاض اـاقال ،١فنيَالا إٔ هالٕٛ

قاؿ ٚ ١ه ٕٛعْٛال ّا َٚال٪اظض ّا ٚعهالساّٚ ،أَالا إٔ هال ٕٛغال ١٦ٝفتهال ٕٛؾالط ّا
ٚنطضاّ قهاّ.
ٜٚني  ٞيلغ خلطاْ ١يًُلطز ٚاؾُع ،قاٍ ايؿاعط:
 ِٖٚخًكا ٞ٥نًِٗ ٚخلطاْيت

ب
 ِٖٚع ٝيت َٔ ز ٕٚنٌ قطِ ٜ

ٚؼي َٓاغ ال  ١ايًلالالغ يًُتخالالس ٚاغيتعالالسز آٜالال ١إعجاظٜالالٚ ١إؾالالاض ٠إزي ٚجالالٙٛ
َٚعاْ ٞاي طاْ ١اغيتعسز ٠عػب اغيٛنٛط ٚاؾٗ.١

حبث كاليٍ

يكس لهٌ اهلل عازي ٚخًل اٱْػإ ٚجعً٘ خًٝل ١ؼي ا٭ضضٚ ،غالدط

ي٘ َا ؼي ا٭ضض ٚأْعٍ عً ٘ٝايطظم ٚاغيا َٔ ٤ايػُاٚ ،٤جعٌ عٓالس ٙايكالسض٠
عً ٢اغيًو ٚاحملافع ١عًَٚ ،٘ٝع ٖصا فإ اٱْػإ ٜ ٫ػتطٝع اٱغتغٓا ٤خلصا ٘
عٔ غري ،ٙفٗ َٔ ٛأفطاز عامل اٱَهإ٬ ،ظَ٘ اؿاجال ١ؼي ٚجالٛزٚ ٙحٝا ال٘
ٚأَٛض ٙاـاقٚ ١قالَ ٘ ٬الع ايٓالاؽَٚ ،الٔ اٯٜالات ؼي اغيكالاّ إ اـ٥٬الل ٫
ػتطٝع قها ٤حٛا٥ج أ ٟفطز َٔ ايٓاؽٜ ٫ٚ ،كهالٗٝا إ ٫اهلل عالازيٖٚ ،الٛ
ايطٚ٩ف ايطح ِٝخلايٓاؽ طيٝعاّ.
ٚحاجات اٱْػإ َتعسزَٗٓٚ ،٠ا َا ٖ ٛخام َٗٓٚا َا ٖ ٛعاّ خيل
ا٭َٚ ١اؾُاعٚ ،١جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتكه ٞحٛا٥ج اغيػًُري ؼي خلاب اي طاْ،١

ٖٚالالَ ٛالالٔ خكالالا٥ل رقَْْوسَ أَُِّوخٍ أُقْسِجَوذْ ٌٍِنَّووبضِ د خلالالنيٕ ٜكهالال ٞاهلل حٛا٥جٗالالا ؼي
اغيػا ٌ٥اٱخلتٚ ١ٝ٥٬ا٭حهاّ ٚاغيعاَ٬ت ٜٓٚعِ عًٗٝا سيا سضى حاجت٘ َٚا ٫
ًتلت ازي اؿاج ١إي.٘ٝ
فُٔ نعف اٱْػإ إ نالثرياّ َالٔ حٛا٥جال٘ ٜٓ ٫ت ال٘ ايٗٝالا ٜ ٫ٚ ،ػالع٢
ٱلاظٖا إ ٫عٓسَا ربظ اؿاج ١ااٚ ،قالس ٜالني  ٞخلٗالا ح٦ٓٝالص ْاقكال ١أ ٚهًلال٘
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َؿكٚ ١عٓاٚ ٤أَٛا ،َ٫أ ٚأْ٘ ٜٛ ٫فل إيٗٝالا يالتغري ا٭حالٛاٍ  ٚالسٍ ا٭غال اب
َٗٓٚا َٛنٛط اي طاْ ١فكس ٜتدص اغيػًُ ٕٛخلطاْ َٔ ١غريِٖ ٪ز ٟإزي ؿٛم
ايهطض خلِٜٗٓ ٫ٚ ،لعِٗ ح٦ٓٝص ايٓسّٚ ،إٕ ْسَٛا فاِْٗ ٜٓػً ٕٛو اغيػالنيي١
ٜٚعٛز ٕٚٱؽاش اي طاْ َٔ ١غري ٖا ،أ ٚإ فطٜكالاّ َالِٓٗ ٜ ٫عتالرب اي طاْالَ ١الٔ
ايهلاض غ اّ ؼي حصضِٖ.
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخطاخلاّ يًُػًُري طيٝعالاّ ؼي نالٌ ظَالإٚ ،فٗٝالا خلٝالإ
ؿاج ١اغيػًُري ازي ايًطف اٱا ٞخلتنيزٚ ِٗ ٜإضؾالازِٖ ٖٚالساٜتِٗ ؼي خلالاب
اي طاْ ١يت٪نس حكٝك ٖٞٚ ١حاج ١ايٓاؽ طيٝعاّ يً ٝإ َٔ عٓس اهلل يصا جا٤ت
اٯ ١ٜخلكٝغ ١اؾُعٖٚ ،ص ٙاؿكٝك ١زع ٠ٛيًٓاؽ يٲغٚ ،ّ٬ي ٛأغًِ ايٓالاؽ
طيٝعاّ فل ٞاٯٚ ١ٜج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخلكاَٛ ٤نٛع ١ٝاٯَٛ ١ٜنٛعاّ ٚحهُاّ.
ايثاْ :ٞعٌ اٯ ١ٜؾاٖساّ عً ٢جٗالاز ايالٓيب قُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘
ٚغًِ ٚايكخاخلٚ ١ا٭جٝاٍ اغيتعاق  َٔ ١اغيػًُري ؼي اٱعطاض عٔ ايهلالاض
ؼي خلاب اي طاْٖٚ ،١الصا اؾٗالاز َالٔ أغال اب إغال ّ٬ايٓالاؽ طيٝعال ّا ٭ْال٘ ْالٛط
إعطاض عٔ ايهلاضٚ ،زع ٠ٛاِ يٲغ.ّ٬
ايثايث :إْتلا ٤ايعٌُ خلنيحهاّ اٯ ١ٜ٭ْٗا غاي  ١خلإْتلا ٤اغيٛنٛط.

ايطاخلع :سٍ اغيعٓٚ ٢ايتني ٌٜٚفاغيطاز َٔ قٛي٘ عازي ر َ رَزَّفِرًُا ثََِبَٔخً ِِْٓ
ًُِٔىُُْ د ٚاغيطاز َٔ زْٚهِ أ َٔ ٟغرينِ ،يٝه ٕٛاغيعٓال ٢ايت الا ٜٔؼي َطا الب
ايعًِ خلري اغيػًُري ٜٚه ٕٛاغيطاز (َالٔ زْٚهالِ) أَ ٟالٔ ٖال ٛأزْالَ ٢الٓهِ ؼي
اغيط ٚ ١ايعًِ عً ٢م ٛايكه ١ٝايؿدكٚ ١ٝيهٔ ٖصا ايت س ٌٜؼي َعاْ ٞاٯٜات
 ٫حيكٌ أخلساّ خلٌ إ أحهاّ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝأ اخلت ١ازي  ّٜٛايكٝاَ.١
 ٚسٍ اٯ ١ٜعً ٢خلكا ٤أحهاَٗا  ٚسع ٛاغيػًُري ازي اؿصض َٔ ايهلالاض،
ٜ ٫ ٖٛٚتعالاضض َالع زعال ِٗ ٛيٲغالٚ ّ٬ضجالا ٤زخال ٍٛايٓالاؽ طيٝعال ّا فٝال٘
خلكسم ْٚ ١ٝطًب غيطنا ٠اهلل.
يكس جا٤ت اٯ ١ٜخلٝاْاّ يٰٜاتٚ ،فٗٝا إؾاض ٠إزي حاج ١اٱْػإ ازي خلٝالإ
اٯٜاتٚ ،قس فا ظ اغيػًَُ ٕٛالٔ خلالري ا٭َالِ خلالايعلط خلٗالص ٙاؿاجالٚ ١قهالاٗ٥ا،
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 ٚري اٯ ١ٜايهطضي ١إ حاجات اٱْػإ ٓ ٫خكط خلايعاز َٚا ف ٘ٝقٛاّ اي سٕ
ٚإغتساَ ١اؿٝا ،٠خلٌ ؿٌُ َٝاز ٜٔايعكٝسٚ ٠أغ اب ااساٚ ،١ٜاؿكأَْ ١
ايغٛاٚٚ ١ٜغٛغ ١ايؿٝطإ.
ٚجالالا٤ت اٯٜالال ١يت٪نالالس إ َٛنالالٛط اي طاْالالَ ١الالٔ َكالالازٜل اٱَتخالالإ
ٚاٱخلت ٤٬ؼي اؿٝا ٠ايسْٝاٚ ،إ اهلل عازي ٜٓعِ عً ٢اغيػًُري خلٗساٜتِٗ غيا ف٘ٝ
غَ٬تِٗ ؼي ٖصا اي اب اٱخلتٜٚ ،ٞ٥٬السع ٛايٓالاؽ طيٝعالاّ يالسخ ٍٛاٱغالّ٬
فل ٘ٝخلًٛغ ايغاٜات اؿُٝس ٠ؼي ايسْٝا ٚاٯخطٜ ٫ٚ ،٠ػتطٝع أحس خلٝإ اٯٜات
إ ٫اهلل عازيٚ ،ف ٘ٝزع ٠ٛيًُػًُري يٲْكطاط اي ٘ٝغ خاْ٘ ٚإزي َا اْعٍ عً٢
ْ  ٘ٝقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚ ،ا أَط خلال٘ َالٔ ايع الازات ٚايلالطا٥ض
فٗٚ ٞإ ناْالت هالايٝف ٚؼي أزاٗ٥الا عالب َٚؿالك ١ا ٫اْٗالا حاجال ١يٲْػالإ
ٚٚاق َٔ ١ٝأزضإ اغيعكٚ ،١ٝؾاٖس عً ٢قسم ايع ٛزٚ ،١ٜخلًغ ١يٓ ٌٝأغ اب
ايغ طٚ ١ايػعاز ٠ؼي ايٓؿني ري.

قٛي٘ عازي ر َ ٌٌََُّْْٔىُُْ قَجَب ًد
تجًَ ٢عاْ ٞاٱعجاظ ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜسيكازٜل عسٜسَٗٓ ،٠ا ف ٤ٞايتعًٌٝ

خلعس ايٓٗ ،ٞف عس إ جا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١خلايٓٗ ٞعٔ إؽاش خلطاْٚ ١خاقَٔ ١
غري اغيػًُري ٚعً ٢مال ٛاٱطال٬م َٚالٔ غالري كٝٝالس عالاٍ ككالٛم أًَ ٚال١
َع ،١ٓ ٝجاٖ ٤صا ايؿطط َٔ اٯ ١ٜايهطضي ١خل ٝإ عًٖ ١صا ايٓٗ َٔٚ ،ٞاٯٜالات
ؼي اغيكاّ عكب ايتعً ٌٝيًٓٗ َٔ ٞغري فاقً ١خلُٗٓٝا ،فًِ ٜنيتِ عًٝالٌ ايٓٗالٞ
عٔ اي طاْ ١ايػ ١٦ٝؼي آ ١ٜأخط َٔ ٣آٍ عُطإ ْلػٗا ،أ ٚغالٛض ٠أخالطَ ٣الٔ
غٛض ايكطإٓ خلٌ جا ٤ؼي ٖص ٙاٯْ ١ٜلػٗا َٚتعك اّ يًٓٗ ٞيٝجتُع اؿهِ ٚعًت٘
ؼي اٯٜٚ ،١ٜهٖ ٕٛصا اٱجتُاط عْٛاّ يهٌ َػًِ َٚػًُ ١عً ٢اٱح اظ َٔ
إغت طإ ايهلاض ٚغري اغيػًُري َطًكاّ ٚجا٤ت اٯ ١ٜخلكٝغ ١اؾُع ؼي ططفٗٝا.
ايططف ا٭ :ٍٚاغيػًُ ٕٛفًِ نيتِ اٯ ١ٜخلكٝغ ١اغيلطز َع اْٗا سٍ عًٝال٘
أٜهاّٜ ٫ٚ ،عين فال ٤ٞأ ٍٚاٯٜال ١خلكال ٝغ ١اؾُالع ٚكاط ال ١اغيػالًُري إمكالاض
ا٭َط خلٓعِ اٯٚ ،١ٜؼي إؼاز يغ ١اـطاب َػا:ٌ٥
ا٭ٚزيٛ :ج٘ يغ ١اٱْصاض يًُػًُري طيٝعاّ.
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ايثاْ :١ٝحث اغيػًُري ٚاغيػًُات عً ٢ايعٌُ خلنيحهاّ ٖص ٙاٯ.١ٜ
ايثايث :١خلٝإ ايهطض ايعاّ َٔ إؽاش ايلطز أ ٚاؾُاع َٔ ١اغيػًُري اي طاْ١
َٔ ز ٖٛٚ ِْٗٚعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإؽاش اؾُاع ١خلطاْ ١ؾدك.١ٝ
ايثالالاْ :ٞإختٝالالاض ايلالالطز َالالٔ اغيػالالًُري خلطاْالالٚ ١خاقالالَ ١تعالالسزَ ٠الالٔ غالالري
اغيػًُري.
ايثايث :إختٝاض اؾُاع َٔ ١اغيػًُري طياع ١خلطاْالَ ١الٔ غالري اغيػالًُري،
ٖٚصا اٱختٝاض عً ٢ؾعب:
ا٭ٚزي :اي طاْٚ ١ًَ َٔ ١احس َٔ ٠أٌٖ ايهتاب.
ايثاْ :١ٝعسز َصٖب اي طاَْ ١ع اٱؼاز ؼي ن َٔ ِْٗٛأٌٖ ايهتاب ،نُا
ؼي ايٛٗٝز ٚايٓكاض.٣
ايثايث :١عسز اي طاْ َٔ ١أٌٖ ايهتاب ٚايهلاض َع إؼاز ايصٜ ٟػتٓ طِٗ
ٜٚتدصِٖ خاق.١
ايطاخلع :١إؽاش اغيػًِ خلطاْ َٔ ١ايهلاض ايالٛأٓٝري ،غالٛا ٤يٲختكالام أٚ
يك٬ت ايعٌُ أ ٚاؾٛاض ٚايكساق.١
اغيػنيي ١ايطاخلعال :١زعال ٠ٛاغيػالًُري ٚاغيػالًُات يًتلكال٘ ؼي ايالسَٚ ،ٜٔعطفال١
غالجاخلا ايٓالالاؽَٛٚ ،نالٛع ١ٝاغيًالالٚ ١ايعكٝالس ٠ؼي قالالٚ ٍٛفعالٌ اٱْػالالإ َتخالالس ّا
َٚتعسزاّ ،إش ٜتعسز ايهطض ايكازض َٔ اي طاْ ١غري اغيػًُ ١عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإؽاش ؾدل ٚاحس َٔ غري اغيػًُري خلطاْ.١
ايثاْ :ٞإؽ اش اغيػًِ اي طاَْ ١تعسز.٠
ايثايث :إؽاش اغيػًُري يؿدل ٚاحس َٔ غري اغيػًُري خلطاْ.١
ايطاخلع :إؽاش اغيػًُري ؾُاع َٔ ١غري اغيػًُري خلطاْ.١
ٚأٖ ٟص ٙايٛج ٙٛأنثط نطضاّ عً ٢اٱغٚ ّ٬اغيػًُري.
اؾٛاب قخٝذ إ ايٛج٘ ايطاخلع أع ٖٛ ٙ٬ا٭نثط َٔ جٗ ١ايهِ ؿكٍٛ
ايتعسز َٔ ايطالطفري إ ٫إ ٖالصا ٜ ٫عالين إمكالاض ايهالطض خلال٘ ،أ ٚاْال٘ ا٭نثالط
نطضاّ عً ٢اغيػًُري عً ٢م ٛايسٚاّ ،فكس ٜه ٕٛإؽاش ايؿدل ايٛاحس َٔ
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اغيػًُري خلطاْ ١فطز ١ٜفُا زَ ِْٗٚتخس ٠أنثط نطضاّ عً ٢اٱغٚ ّ٬اغيػًُري،
نُا ي ٛنإ اغيػًِ شا غًطإ ًَٚوٚ ،اي طاَْ ١انطاّ حػٛزاّ.
يص ا جا٤ت اٯ ١ٜخلكٝغ ١اٱط٬م ؼي ايٓٗٚ ٞعسّ كٝٝالس ٙخلاغيتعالسز ؼي اٟ
َٔ ططؼي َٛنٛط اي طاْ ،١فٗ ٛؾاٌَ يًُلطز ٚاغيتعسز َٔ ايطالطفري ٚغالٛا٤
نإ نٌ ٚاحس َُٓٗا شا ؾنيٕ أ ٚيٝؼ خلص ٟؾنيٕ.
ً ٚو آ ١ٜإعجاظ ١ٜؼي آٜات ايكطإٓ سٍ عًٗٝا اغيكالازٜل اـاضجٝال ،١غيالا
ٜتغؿاٖا َٔ حهِ ٚاحس َ ع ايت ا ٜٔفٗٝا نثالطٚ ٠قًالٚ ،١إؼالازاّ  ٚعالسزاّ ٚفٝال٘
حجالال ١زاُ٥الال ١عًالال ٢ايٓالالاؽ طيٝعالاَّٚ ،اْعالاّ َالالٔ ايتلالالطٜط ؼي اؿهالالِٚ ،إجيالالاز
ا٭عصاض غكٛم أفطاز أ ٚأٌٖ ًَ ١ككٛق ،١خكٛقاّ ٚإ اٯٜال ١خايٝال١
َٔ ايسع ٠ٛإزي َعازا ٠أ ٚقاضخل ١غري اغيػًُري ٫ٚ ،ؿٌُ اغيعاَ٬ت ايتجاض١ٜ
َطًكاّ ٚ ،يهٓٗا سع ٛاغيػًُري إزي أخص اؿا٥ط ١ؼي َٛنٛط اي طاْٚ ١اـاق١
ٚحكطٖا خلاغيػًُري أْلػِٗ ،فً ٛنإ عٓس اغيػًِ ضحِ َالٔ ًَال ١أخالط ٣شٚ
إختكام ؼي قٓع ١أ ٚفٔ َعري ،فعً ٘ٝإ ٜ ٫تدص ٙخلطاْ ١خلٌ ٜتدص فطزاّ َٔ
اغيػًُري ٚإ مل هٔ عٓس ٙشات اغيٗاضٚ ٠اٱختكام خلٌ أزَْٗٓ ٢ا قًال،ّ٬ٝ
 ٫ٚطخلط٘ َالع ايالصٜ ٟػالت طٓ٘ قالً ١قطخلالٖٚ ،٢الَ ٛالٔ عَُٛالات قٛيال٘ عالازي

رإََِّّٔب اٌُّْؤِِْنٌَُْ إِقٌَْحيد ( ، )1٭ٕ َا جيُع اغيػًِ ٚغري ٙأَطإ:
ا٭ :ٍٚا٭خ َٔ ٖٞٚ ،٠ٛأق ٣ٛق٬ت ايكطخل.٢
ايثاْ :ٞق غ ١اٱضيإ اص ٙا٭خ.٠ٛ

ٜٚلٝس اؾُع خلالري ا٭َالط ٜٔإ كالاف اغيػالًُري خلكال٬ت خاقال ١مل ًالغ
َطا ٗا ا ٟأَ َٔ ١ا٭ََِ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل له ًِٗٝعً ٢ا٭َِ ا٭خط،٣
ٚغط َٔ أغطاض خطٚجِٗ يًٓاؽ غيا ؼي قً ١ا٭خ ٠ٛاٱضياْ ١ٝاياليت ٜٓلالطزٕٚ
خلٗا َٔ اغيٛععٚ ١ايعربٚ ٠أغ اب ايكال ٚ ٠ٛطغٝالب ايٓالاؽ خلالسخ ٍٛاٱغال،ّ٬
ٚخلعث ايلعط ٚايٝنيؽ ؼي ْلؼ ايصٜ ٟػع ٢يٲنطاض خلاغيػًُري خلٛاغط ١اي طاْ١
َٛنٛعاّ ٚفعٚ ّ٬أؾداقالاّ إش إٔ اغيػالًُري ٜكلال ٕٛقاللاّ ٚاحالساّ ؼي ٚجٗال٘،

( )1غٛض ٠اؿجطات .10
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ٚحاجعاّ ز ٕٚإنطاض ٙخلاٱغ َٔٚ ّ٬إؽص ٙخلطاْ َٔ ٖٛٚ ١إعجاظ ف ٤ٞاٯ١ٜ

خلططفٗا ا٭ ِٖٚ ٍٚاغيػًُ ٕٛخلكٝغ ١اؾُع ٚقٛي٘ عازي ر َ رَزَّفِرًُا ثََِبَٔخًد.

ٜلٝس ايتعسز ٚاٱم ٍ٬إزي خطاخلات َتعسزٚ ٠نثريٚ ،٠اغيطاز َٓ٘ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأٜٗا اغيػًُ ٫ ٕٛتدصٚا طياع َٔ ١ايهلاض خلطاْ َٔ ١غرينِ.
ايثاْ :ٞأٜٗا اغيػًِ  ٫تدص خلطاْ َٔ ١غري إخٛاْو َٔ اغيػًُري.
ايثايث :أٜٗا اغيػًُ ٕٛقَٛٛا خلٛظٝل ١ا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهالط
ٚي ٢ٗٓٝخلعههِ خلعهاّ ع ٔ إؽالاش خلطاْالَ ١الٔ غالري اغيػالًُري خلايكالٝغٚ ١اغيط ال١
اغيٓاغ َ َٔ ١طا ب ا٭َط ٚايٓٗ.ٞ
ايثالالاْ :ٞايطالالطف ايثالالاْٖٚ ٞالال ٛاي طاْالال ١إش جالالا ٤خلكالالٝغ ١اغيكالالسض ٚايعٓالالٛإ
اؾاَع يٮفطاز َٔ جٓؼ ٚاحس ،إش جيُعٗا ؼي ايٓٗ ٞاْٗا َٔ غري اغيػًُري،
فهٌ فطز َٔ ز ٕٚاغيػًُري َٔٚ ،غريِٖ  ٫جيٛظ إٔ ٜتدص ٙاغيػًُ ٕٛخلطاْ١
ٚٚيٝجالال ١يتتهالالُٔ اٯٜالال ١قالالل ١ايعُالالٚ ّٛشيٓالالع َالالٔ اٱجتٗالالاز ؼي ايتدكالالٝل
ٚايتٛغع ١ف ٘ٝحػب اؿاجٚ ١اغيعاج ٚاغي ٌٝايٓلػ.ٞ
فُٔ إعجاظ اٯ ١ٜاْٗا أغًكت خلاب اٱغتثٓا ٤أ ٚايتدكالٝل ؼي اغيكالاّ،
ٖٚصا ايغًل يٝؼ َٔ ايتؿسٜس ،خلٌ ٖ ٛؽلٝف ٚضظيال ،١يالصنط عًال ١ايٓٗال،ٞ
ٚا يػٛض اؾاَع ايصًٜ ٟتك ٞعٓس ٙغري اغيػًُري ؼي اغيكاّ  ٖٛٚايػع ٞؼي عٓا٤
اغيػًُري ٚ ،ؿٌُ قٝغ ١اؾُع ا٭فطاز ٚاؾُاعات ٚاغي٪غػات اييت ػع٢
ؼي اٱنطاض خلاغيػًُري غٛا ٤عً ٢م ٛايكه ١ٝايؿدك ١ٝأ ٚايٓٛعٝال ١ايعاَال،١
 ٚسٍ قٝغ ١اؾُع ؼي اغيكاّ عًٚ ٢جٛز أعسا ٤يًُػًُريٚ ،أْاؽ ٜهُطٕٚ
اِ اؿػس ٚاي غها ٤خلًخاظ اٱْتُا ٤ايعكا٥س.ٟ
فُا ٜني  ٞيًُػًُري َٔ ا٭ش ٣مل ٜككس َٓ٘ ا٭ؾدام ٚيهٔ ٜطاز َٓ٘
اٱغٚ ّ٬اٱْتُا ٤ايَٓٚ ،٘ٝع ْ ٌٝاغيطا ب ايعاي ١ٝفٚ ٘ٝخل٘ ٚيٜ٘ٚ ،ني  ٞايهطض
٭ؾالالدام اغيػالالًُري خلالالايعطض ٚايت عٝالال ،١فجالالا٤ت اٯٜالال ١ضظيالال ١خلٗالالِ ٚزفع ال ّا
يًهالالطض ايعالالاّ ٚاـالالام ؼي إٓ ٚاحالالس ،يٝتٛجالال٘ اغيػالالًُ ٕٛ٭زا ٤ايع الالازات
 ٚطغٝذ أحهاّ ايؿطٜعٚ ،١اٱخلتعاز عٔ َكسَات اٱنطاض خلِٗ ٚخلغريِٖ.
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ٖٚص ٙاٯ َٔ ١ٜعَُٛات قٛي٘ عازي ر ًََِب أَزْظٍَْنَبنَ إ زَحَّْخً ٌٍِْعَبٌَِّنيَد (،)1
غيا فٗٝا َٔ ايتدلٝف عٔ ايٓالاؽ طيٝعالاّ فالإ عالسّ جعالٌ غالري اغيػالًِ خلطاْال١
يًُػًُري ضظي ١خل٘ٚ ،خلطظر ز ٕٚإنطاض ٙخلاغيػًُريَٚ ،ا ًٜخك٘ َالٔ غالع٘ٝ
اٱنطاض خلاغيػًُري َٔ اٯأاض ايسْٚ ١ٜٛٝاٯخط ،١ٜٚإش ٜطجع ايهطض عً ٘ٝقاٍ
عازي ر ًََِب ُِّْوٌٍَُّْ إ أَْٔفُعَويُُْ ًََِوب َُّْوعُسًَُْد (ٖٚ ، )2الص ٙاٯٜالَ ١الٔ أغال اب

ضجٛط ايهطض عً ٢ايهلاض غيا فٗٝا َٔ ٓ ٚ ٘ٝؼصٜط اغيػًُري َٔ ايهٝس ٚاغيهط
اـل.ٞ

َ َٔ ٖٞٚكازٜل قٛي٘ عازي ر وُنْزُُْ قَْْسَ أَُِّخٍ أُقْسِجَذْ ٌٍِنَّبضِد َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإجتٓاب اغيػًُري إؽاش خلطاْ َٔ ١غريِٖ ػع ٢ؼي اٱنطاض خلِٗ.
ايثاْ :ٞط ب ٖصا اٱجتٓاب عً ٢ايٓٗ ٞاٱا ٞاِ.
ايثايث :إٜكاٍ ضغاي ١إزي ايٓاؽ طيٝعاّ خلإ اغيػًُري َتُػه ٕٛسي از٨

اٱغٚ َٔٚ ،ّ٬جٖ ٙٛصا ايتُػو اٱحال اظ َالٔ إؽالاش ٚيٝجال ١خاقالَ ١الٔ
غريِٖ.
ايطاخلع :اٯَ ١ٜالٔ َكالازٜل ْكالط اهلل يًُػالًُري ،فالاهلل عالع ٚجالٌ ٜطٜالس
يًُػًُري ايعع ٚايػ َٔ ١َ٬اغيًٗهات ٚاٯفاتٚ َٔٚ ،ج ٙٛايعع ٚايػ١َ٬
اٱنتلا ٤ايصا  ٞؼي َٛنٛط اـاقٚ ١اي طاْ.١
اـاَؼ :إؾعاض ايٓالاؽ طيٝعال ّا خلالنيٕ أفعالاٍ اغيػالًُري ؼي ايٛاقالع ايٝالَٞٛ
ٚاغيعاَ٬ت يٝؼ عٔ إجتٗالاز ٚخالربٚ ٠ػطخلال ١خلالٌ عالٔ أٚاَالط ْٚالٛاٖ ٞإاٝال١
ًكاٖا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ َالٔ ايػالُا ٤يت كال ٢زغالتٛض ّا
ٚإَاَاّ يهٌ َػًِ َٚػًُ.١
ايػالالازؽ :اٯٜالال ١عالال ٕٛيًٓالالاؽ طيٝع الاّ يٲطالال٬ط عالالٔ قالالطب عالالٔ َ الالاز٨
ٚأحهاّ اٱغال ،ّ٬فُالع ٜكعالٚ ١حٝطال ١اغيػالًُري َالٔ اي طاْالٚ ١ايٛيٝجالَ ١الٔ

( )1غٛض ٠ا٭ْ ٝا.107 ٤
( )2غٛض ٠ا٭ْ ٝا.107 ٤
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غريِٖ ،ك َ ٢از ٨اٱغْ ّ٬كٝال ١غالاغيَ ١الٔ ايتغالٝري ٚايتخطٜالفٚ ،حيالطم
اغيػًُ ٕٛعً ٢ايتكٝس خلٗا ؼي ايع ازات ٚاغيعاَ٬ت ٚا٭حهاّ.
ايػاخلع :مل ؼجب اٯ ١ٜايٓاؽ عٔ َٓعي ١اي طاْٚ ١اـاق ١خلػ ب أَالٛض
ؾدك ،١ٝخلٌ يلكس ؾطط اٱضيإٚ ،ف ٘ٝزع ٠ٛاِ يًتسخلط ؼي اغيعجالعات اياليت
جا ٤خلٗا ايٓيب قُس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًَِٚ ،عطفال ١أحهالاّ اٱغالّ٬
ٚايسخ ٍٛف.٘ٝ
ايثأَ :يٝؼ ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜإنطاض خلغري اغيػًُري  ٖٞٚخاي َٔ ١ٝايتعالسٟ
عً ٢ا ١ًَ ٟأ ٚأَ ١أَ ٚصٖب ٖٞٚ ،يطالف خلاغيػالًُري ٚغريٖالِٚ ،حاجالب
ز ٕٚحك ٍٛايتعسٚ ٟايهطض َٔ خَٛ ٍ٬نٛط اي طاْ.١

يكالس جالا ٤قٛيال٘ عالازي ر َ َّؤٌٌَُْْىُُْ د خلكالٝغ ١اؾُالع َالٔ ططفٝال٘ ،ؼي قالٝغ١

اـطالالاب يًُػالالًُريٚ ،ؼي غريٖالالِ َالالٔ أٖالالٌ اغيًالالٌ اٯخالالط ٣ايالالصٜ ٜٔطٜالالسٕٚ
اٱنطاض خلِٗٚ ،فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإختكام َٛنٛط اٯ ١ٜخللطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب أ َٔ ٚايهلالاض
ػئ  ٜتغ ٞإفػاز أَٛض اغيػًُريٚ ،يٝؼ طيٝع ايٓاؽ ،يصا شنطت اٯ ١ٜعًال١
ايٓٗ ٞؾعٌ اغيػًُري ضيٝع ٕٚخلري َٔ ٜكًذ يً طاْٜ ٫ َٔٚ ١كًذ اا َٔ غري
اغيػًُري ،فًٝؼ نٌ َٔ نإ غري َػًِ ٜ ٫كالًذ يً طاْال ،١خلالٌ فكالط ايالصٟ
ٜتكف خلنيفطاز ايعً ١اييت صنطٖا اٯ.١ٜ
ايثالالاْ :ٞعُالال ّٛأحهالالاّ اٯٜالالَ ١الالع خكالالٛم اغيالالٛضز ،فٗالال ٞعاَالال ١يغالالري
اغيػًُريٚ ،يهٔ أحهاَٗا ٓخكط سيٛنٛط اي طاْٚ ١اـاق ،١فِٗ ٜ ٫ػعٕٛ
ؼي إفػاز أَٛض اغيػًُري ٚاؿام ايهطض خلِٗ إ ٫عٓس اٱغتخٛاش عًالَ ٢ط ال١
اي طاْالالٚ ١اـاقالال ،١أَ ال ا ؼي غريٖالالا فالالاِْٗ ٜ ٫تعطنالال ٕٛيًُػالالًُري خلػالال ٤ٛأٚ
َهط.ٙٚ
ايثايث :يغ ١اٱط٬م ؼي اٯٚ ١ٜعسّ إمكاض إضاز ٠غري اغيػًُري اٱنطاض
خلٗالالِ ؼي َٛنالالٛط اي طاْالال ١خلالالٌ ٖالال ٛؾالالاٌَ يهالالٌ اغيٛانالالٝع ٚا٭حالالٛاٍ ،غالالٛا٤
إؽصِٖ اغيػًُ ٕٛخلطاْ ١أ ٚأزْ ٢ض  َٔ ١خلطاْ.١

ر  113د

َعامل اٱضيإ ج 75

ايطاخلع :عسّ ايتعاضض خلري اٱط٬م ؼي ايٓٗٚ ٞايتكٝٝس ؼي ايعً ،١ؿًُٗا
عً ٢ايلطز ايغايب أ ٚفطٜل َٔ غري اغيػالًُريٜ ٫ ،ككالط ٕٚؼي إفػالاز أَالٛض
اغيػًُري ػيا ٜكًذ إ ٜه ٕٛغ اّ ؼي ايٓٗال ٞعالٔ اي طاْالٚ ١ايٛيٝجالَ ١الٔ غالري
اغيػالالًُري َطًكالالاّ فكالالس أظٗالالط فطٜالالل َالالٔ أٖالالٌ ايهتالالاب اي غهالالاٚ ٤ايعالالسا٠ٚ
يًُػًُري ،خلنيقٛااِ ٚإأاض ٠أغ اب ايؿو ٚايطٜبٚ ،غع ٢اغيٓافك ٕٛؼي عٓا٤
 ٚعب اغيػًُري.
فجا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١ؼي ايتخصٜط َٔ غري اغيػًُري َطًكالاّ ،ؼي َٛنالٛط
اي طاْٚ ١اـاقٖٚ ،١صا ايٛج٘ َٔ إعجاظ أحهاّ ايكالطإٓٚ ،ايسقال ١ؼي عالٝري
ت ايٓٗالَ ٞطًكال ّا عالٔ غالري اغيػالًُري
اؾٗ ١اغيٓٗ ٞعٓٗالا َٛٚنالٛعٗا ،فًالِ ٜالني ِ
فٝؿالٌُ اغيعالالاَ٬ت ٚايكالال٬ت ٚاؾالالٛاض ٚايكالساق ،١خلالالٌ إمكالالط ؼي َٛنالالٛط
اي طاَْ ١ع عُ َ٘ٛؾُٝع غري اغيػًُري.
ٚننيٕ اي طاْ ١خلطظر ٜعطف خل٘ اغيػًِ َٔ غري اغيػًِ ،فُٔ نإ غري َػًِ
ف ٬جيٛظ يًُػًُري إؽاش ٙخلطاْٚ ١خاق ١٭ْ٘ أ ٚأٖالٌ ًَتال٘ أْ ٚلالط َالِٓٗ مل
ٜككسٚا اٱنطاض خلاغيػًُري ٚقاضخلتِٗ.
ٚايكخٝذ ٖ ٛايثايث ٚايطاخلع ،فجا ٤ايَٓٗ ٞطًكاّ يٝؿٌُ غري اغيػًُري
طيٝعاّ ؼي آ ١ٜإعجاظ ١ٜيتخكري ٚٚقا ١ٜاٱغٚ ّ٬اغيػًُري َٔ ايهطض ايصٟ
ٜني  َٔ ٞخل ِٗٓٝخلػ ب غ ٤ٛاٱختٝاض ،إش إ اي طاْ ١ك ّٛخلٛظا٥ف ٚاا ؾنيٕ
 ٚنيأري شا  َٔ ٞا٭خص سيؿٛض ٗا ،أ ٚإط٬عٗا ع ً ٢ا٭غطاض اـاقٚ ١ايعاَ١
يًُػًُري.

ٚؼي قٛي٘ عازي ر َ ٌٌََُّْْٔىُُْ قَجَب ًد أَٛض:

ا٭ٜ ٫ :ٍٚككط ٕٚؼي إفػاز أَٛضنِٚ ،فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭َٛ :ٍٚنٛط اٯ ١ٜخام خلنيٚإ َٚعاٚي ً ١ؼ غري اغيػًُري خلٛظٝل١
اي طاْ ١زَ ٕٚا عساٖا ،فِٗ ٜ ٫ػالع ٕٛؼي إفػالاز أَالٛض اغيػالًُري إ ٫عٓالسَا
ٜه ْٕٛٛخلطاْ ١اِ.
ايثاْ :ٞغري اغيػًُري َػتُط ٕٚؼي ايػع ٞٱفػاز أَالٛض اغيػالًُري غالٛا٤
ناْٛا خلطاْ ١يًُػًُري أ ٚمل ٜهْٛٛا خلطاْ ١اِ ،فجالا٤ت اٯٜال ١يًتخالصٜط َالٔ
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إؽاشِٖ خلطاْ ١٭ٕ َٔ ٜك ّٛخلإفػاز أَٛضى ٜ ٫كذ يو إٔ نيشيٓ٘  ٚسَْٓ ٘ٝو
ً ٚو قاعس ٠عكً ١ٝجا ٤ايكطإٓ ي  ٝاْٗا َٛٚنٛعٝتٗا ؼي خلاب ايعكا٥س ٚاؿهِ.
ايثايثٛ :قف غالري اغيػالًُري عالٔ إفػالاز أَالٛض اغيػالًُري عٓالس إؽالاشِٖ
خلطاْ ،١ف ٝصٍ غري اغيػًِ اؾٗس ٚايٛقت ٚاغيالاٍ يٲنالطاض خلاغيػالًُريٚ ،يهالٔ
عٓسَا جيعً٘ اغيػًُٚ ٕٛيٝجٚ ١خاق ١ضيتٓع عٔ اٱنطاض خلاغيػًُريٚ ،حيطم
عًَ ٢كاؿِٗ ٚجًب اغيٓ افع اِٚ ،إ خلك ٞعًًَ ٢ت٘  ٘٥٫ٚٚيغري اٱغ.ّ٬
ايطاخلع :ايت ا ٜٔايٓػيب ؼي غع ٞغري اغيػالًِ يٲنالطاض خلاغيػالًُري خلًخالاظ
َٓعيت٘ ٚؾنيْ٘ ،فخُٓٝا ٜ ٫هالٚ ٕٛيٝجال ١فالإ غالعٜ ٘ٝهال ٕٛأقالٌ ٚنالصا َكالساض
ايهطض ايص ٟحيسف عٓس اغيػالًُري خلػال ب ٖالصا ايػالع ،ٞأَالا إشا نالإ خلطاْال١
يًُػًُري فإ غالع ٘ٝيٲنالطاض خلٗالِ ٜهال ٕٛأنثالطَٚ ،كالساض أأالط ٚنالطض ٖالصا
ايػعٜ ٞه ٕٛأنرب.
جا٤ت اٯ ١ٜيًتخصٜط َٔ ٖصا ايػعَ ٞطًكاّ ،ا ٟغالٛا ٤قالسض َالٔ غالري
اغيػًِ  ٖٛٚخلطاْ ١يًُػًِ أ ٚقسض َٓ٘ ٖٚال ٛيالٝؼ خل طاْال ١االِٚ ،فٝال٘ زضؽ
قطآْالال ٚ ،ٞنيزٜالالب يًُػالالًُري ٚخلٝالالإ َٛنالالٛعٚ ١ٝإعت الالاض كػالال ِٝايٓالالاؽ إزي
َػًُري ٚغري َػًُري سيا ضيٓع ْع ٍٚايهطض خلاغيػ ًُري خلإختٝاضِٖ اي طأَْ ١
غريِٖ.ي الٝؼ ؼي اٯٜالال ١ع السِ أ ٚظًالالِ يغالالري اغيػالالًُري إصيالالا ٖالال ٞؼلالالغ َالالا عٓالالس
اغيػالالًُري ٚ ،كالال ٕٛاغي الالازٚ ٨ا٭حهالالاّ ايؿالالطعٗٓ ٚ ،١ٝالال ٢عالالٔ اٱفالالطاط ؼي
ايتػاَذ ٚايك٬ت ٚايثك ١خلاٯخط ٜٔغكٛم َٛنٛط اي طاْٚ ١يٲخ اض خلإ
إختٝا ض  ٚعٝري اي طاْ ١جع َٔ ٤ا٭َاْ ١اياليت ٜتخًُالٗا اغيػالًُ ٕٛؼي أجٝالااِ
اغيتعاق  ١غيا  ٜب عًٗٝا َٔ اٯأاض ٚايٓتا٥ج.
 ٚري اٯٜال ١ا٭نالطاض ٚاـػالا٥ط اياليت ًخالل خلاغيػالًُري خلػال ب اغيؿالٛض٠
ايلاغس ،٠اييت ني  ٞػئ ٜه ٕٛقط ٜاّ َِٓٗ ٚ ،ػهٔ ايٓلؼ اي ٘ٝخكٛقاّ عٓس
ايؿسا٥س ٚإيت ا ؽ ا٭َٛض  ٚساخٌ ايٛقا٥ع ٚا٭حسافٚ ،جا٤ت اٯ ١ٜيتُٓع
َٔ ايطُنيْ ١ٓٝايتاَ ١غيؿٛض ٠غري اغيػًِٚ ،يع ّٚعسّ خلٝالإ ا٭حالٛاٍ اـاقال١
ٚايع اَٚ ١نؿف ايٓٛاٜا ٚاغيكاقس يال٘ نالٜ ٬ٝال٪زٖ ٟالصا ايهؿالف إزي حكالٍٛ
ايٓككإ ٚاـػاض ٠عٓس اغيػًُريٚ ،حك ٍٛايلتٓ ١أَ ٚكسَتٗا.

ر  115د

َعامل اٱضيإ ج 75

ٜٚني  ٞاـ اٍ سيعٓ  ٢اؾٓ ٖٛٚ ٕٛاغيت ازض َٔ ايًلغ غكٛم عاَ ١أٖالٌ
ايعٓازٚ ،يهٔ َعٓا ٙؼي اغيكاّ ؿٛم ا٭ش ٣خلاغيػًُري خلايصات ٚايعطض ،فكس
ٜه ٕٛا٭شْ ٣تٝجٚ ١أأطاّ يٓكل أ ٚخػاضً ٠خل خلاغيػًُري ،أ ٚفٛات َٓلع،١
َٚا  ٜؾذ عٔ ٖصا ايٓكل ٚاـػالاضَ ٠الٔ ا٭شٚ ٣ايًال ّٛايالصا ٚ ٞاؿػالط٠
خلػ ب غ ٤ٛاٱختٝاض َٚا  ٜب عً َٔ ٘ٝايهطض.
يته ٕٛاٯٚ ١ٜاق َٔ ١ٝايهطض اغيطنب َٔ اـػاض ٠ايلعً َٔٚ ،١ٝاؿػط٠
ايٓلػٚ ،١ٝيتٛفط عً ٢اغيػًُري َؿك ١ايتساضى َٚا ٜػتًعَ٘ َٔ اغيسٚ ٠ايلال ٠
ٚاؾٗس ٚايتسخلط.
فجا٤ت اٯٚ ١ٜاقٚ ١ٝحكٓاّ يًُػًُري ؼي َٝاز ٜٔايعُالٌ ٚآأالاض ٙايعاَال١
ٚاـا قالال ،١خلإخ اضٖالالا خلالالإ ايطالالطف اٯخالالط ٜ ٫ككالالط  ٜ ٫ٚطالالني ؼي خػالالاض ِٗ
ٚقاٚي ١إأاض ٠ايلتٓ ١اِٚ ،مل ٜنيتِ ٖصا اٱخ اض سيلطز ٙخلٌ جا ٤نُٔ ايٓٗٞ
عٔ إؽاش غري اغيػًِ خلطاْ ١يتجتُع ؼي اٯ ١ٜق غ ١اٱْؿاٚ ٤اـرب ؼي إٓ ٚاحس
َٔ غري عاضض خلُٗٓٝا.
ٜٚتجًالٖ ٢الصا اٱجتُالالاط خلكالٝغ ١ايٓٗال ٚ ٞشنالالط عًتال٘ ؼي حهالِ هًٝلالال،ٞ
ٚزضؽ فكٜٗ ٞػاعس اغيػًُري عً ٢ايتٛفٝل ؼي أَٛض ايسٚ ٜٔايالسْٝاٚ ،حيالٍٛ
ز ٕٚؿالالٛم اـػالالاضٚ ٠ايالالٓكل خلٗالالِ خلػ ال ب َٛنالالٛط اي طاْالالٚ ١اـاقالالَ ١الالٔ
غريِٖ.
ٚمل ٜططأ ؼي خلاٍ أحس إ اغيػًُري حي ظ َٔ ٕٚإغالت طإ غريٖالِ عًال٢
م ٛاٱط٬م ،فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتسع ٛايٓا ؽ يٲغٚ ،ّ٬ػعًالِٗ ؼي َالنئَ
َٔ ايهطض ؼي ايٓؿني ري خلايٓجا َٔ ٠ايهطض ٚاٱأِ ايص ٜ ٟب عً ٢ايػالعٞ
خلإٜصا ٤اغيػًُري ٚحػسِٖ ٚخلغهَِٗ ،ع اِْٗ مل ٜلعًالٛا إَ ٫الا ٜطنال ٞاهلل
ٚايكٝاّ خلإ اط ضغٛي٘ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايص ٟأَط اهلل غ خاْ٘
خلايتكسٜل خل٘ ٚإ اع٘ ْٚكط ٘.
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜٱغتساَٖ ١الص ٙايٓكالطٚ ٠قال٬ح أحالٛاٍ اغيػالًُري،
ٚغَ٬تِٗ َٔ ايهسٚضٚ ،٠اؿجب اييت هعٗا اي طاْ ١ايهاضٖال ١ٱض كالاِٗ٥
ٚغعاز ِٗ.
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ٚحيتٌُ قكسِٖ اٱنطاض خلاغيػًُري ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚعٓالالس إؽالالاشِٖ خلطاْالال ،١أَالالا ق الالٌ اي طاْالال ١أ ٚخلعالالسٖا ،فالالٜ ٬ػالالعٕٛ
يٲنطاض خلِٗ ،إصيا ٜٓخكالط غالع ِٗٝيٲنالطاض خلاغيػالًُري َالٔ َٓالاظٍ اي طاْال١
ٚاـاق.١
ايثاْ :ٞق ٌ إؽاشِٖ خلطاْ ١فاشا إؽص اغيػًُ ٕٛخلطاْٚٚ ١يٝجال ١نلالٛا عالٔ
إٜصا ٤اغيػًُري ٚاٱنطاض خلِٗ ،إخ٬قاّ اِٚ ،أزا ٤يٛظا٥ف اي طاْ.١
ايثايثٜ :ني  ٞايهطض ٚا٭ش ٣خلعس إْكهاَ ٤س ٠إغت طاِْٗ ٭ِْٗ ٜطًعٕٛ
خ٬اا عً ٢عٛضات اغيػًُري ،فٝك َٕٛٛخلنيفؿاٗ٥ا.
ايطاخلعَ :تعًل اٱنطاض ق ٌ ٚإأٓا ٤إؽاشِٖ خلطاْ ١زَ ٕٚا خلعس.ٙ
اـاَؼ :ايػع ٞايسا ِ٥يٲنطاض خلاغيػًُري ق ٌ ٚإأٓاٚ ٤خلعس اي طاْ.١
ايػالالازؽ :اٱطالال٬م ؼي قكالالسِٖ اٱنالالطاض خلاغيػالالًُري غالالٛا ٤إؽالالصِٖ
اغيػًُ ٕٛخلطاْ ١أّ مل ٜتدص.ِٖٚ
ٚايكخٝذ ٖ ٛاـاَؼ ٚايػازؽ أع ،ٙ٬فكس جا٤ت اٯ ١ٜيًتخصٜط َٔ
أعسا ٤اٱغ َٔٚ ،ّ٬ايص ٜٔنصخلٛا خلٓ  ٠ٛقُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ
ٚجخسٚا خلٓالع ٍٚايكالطإٓٚ ،اٱخ الاض خلالاِْٗ ٜ ٫السع ٕٛجٗالسِٖ ؼي اٱنالطاض
خلاغيػالالًُري ٚقاٚيالالْ ١ؿالالط ايلػالالاز ٚايتعطٝالالٌ ؼي أعُالالااِ ،يت عالالث ٖالالص ٙاٯٜالال١
اؿػطٚ ٠اي ٓساَٚ ١ايلعط ؼي قًٛب ايهلاض ٚايص ٜٔحيػس ٕٚاغيػًُري عًَ ٢ا
آ اِٖ اهلل ،غيا فٗٝا َٔ ايتٓ ٚ ٘ٝايتخصٜط ٚايتعً ِٝيًُػًُري  ٖٞٚزع ٠ٛيغالري
اغيػًُري يٲقطاض خلكسم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عالازي ٚايهالف عالٔ قتالاٍ
اغيػًُري.
ٚؼتٌُ اٯٚ ١ٜجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚاي طاْ ١اغيتعسز ٖٞ ٠اييت ػ ب إٜصا ٤اغيػًُري.
ايثاْ :ٞنلا ١ٜخلطاْ ١ايػ ٤ٛيًخالانِ ٚاغيًالو ٚايكا٥الس يٝالني  ٞايهالطض عًال٢
ا٭َ.١
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ايثايث ٫ :هط اي طاْ ١ايػ ١٦ٝإٜ َٔ ٫تدالصٖا يػالَ ٤ٛؿالٛض ٗاٚ ،عالسّ

أًٖٝتٗا يًٓكٝخٚ ١نتُإ ا٭غطاض ٚؼي اؿسٜث "ايس ٜٔايٓكٝخ.)1("١

ايطاخلع :ايٓٗ ٞؼي اٯَ ١ٜطًل َٛٚجال٘ يهالٌ َػالًِ فٝؿالٌُ أَالٛض اؿهالِ
ٚايكهاٚ ٤اغياٍ  ٚك طٜف ا٭عُاٍ ٚاغيٗٔ ٚؾ ٕٚ٪ا٭غط.٠
ٚايكخٝذ ٖ ٛايطاخلع فاٯ ١ٜإم٬ي ١ٝؿٌُ طيٝع اغيػًُري ٚاغيػالًُات
 ٚتعًل خلهٌ َٝسإ َٔ َٝاز ٜٔاؿٝاٖٚ ،٠صا اٱط٬م ٚايعُ َٔ ّٛخكا٥ل
اٯ ١ٜايكطآْ ٚ ١ٝعسز َٓافعٗا.

اـاَؼ :جا٤ت اٯ ١ٜخلكالٝغ ١اؾُالع غالٛا ٤ؼي اـطالاب رَّبأَُّّيَوب اٌَّورَِّٓ

آَِنٌُا د أ ٚؼي َٛنٛط اٱْصاض  ٖٛٚاي طاْٜٚ ،١سٍ عً ٢يغ ١اؾُع قٛي٘ عازي
ر َ ٌٌََُّْْٔىُُْ قَجَب ً د ٜ ٫ٚعين ٖصا حكط ايهطض خلتخكل قٝغ ١اؾُع ؼي ايططفري
خلإ ٜتدص اغيػًُ ٕٛطياعالات َتعالسزَ ٠الٔ زْٗٚالِ خلطاْال ١خلالٌ اٯٜال ١ام٬يٝال١
ؿٌُ ا٭فطاز أٜهاّ.

ً

قلَىٌ "ال َأنىَكى إال خبلال"

َٔ خكا٥ل ايكطإٓٚ ،زْ ٌ٥٫عٚي٘ َٔ عٓس اهللٚ ،أغطاض خلكا ٘٥إَاَاّ ؼي

َػالالايو ااالالس ٣إ نالالٌ آٜالالَٓ ١الال٘ قالالاْ ٕٛأاخلالالتَٗٓٚ ،الالاج عُالالٌ ٜالالٓري ايططٜالالل
يًُػًُري خاقٚ ١ايٓاؽ طيٝعاّ ٓ ٚ ،ثل َٔ نٌ آ َٔ ١ٜآٜا ٘ قٛاْري ٚأحهاّ
ؿطٜعٗ ١ٝس ٟايٓاؽ إزي غٛا ٤ايػ ٚ ،ٌٝإش إ عسز آٜات ايكطإٓ َٔ اغيٓتٗٞ
ٚاغيعالالسٚز ايهالالثري فالالإ ايكالالٛاْري ايالاليت

ؾالالذ  ٚتلالالطط عٓٗالالا َالالٔ ايَٓ٬تٗالالٞ

ٚايَ٬عسٚز خلاٱناف ١إزي إَت٬ى ايكطإٓ يػط إعجاظ ٟخايس  ٖٛٚػسز لطط
ٚإقت اؽ ايكٛاْري ٚايعً َٔ ّٛآٜا ٘.
فً ٛإجتٗس ايعًُا  ٤ؼي إغتدطاج ايكٛاْري َٔ ايكالطإٓٚ ،خلالصيٛا ٚغالعِٗ
فالالتُعري َٚتلالالطقري ؼي خلٝالالإ ًالالو ايكالالٛاْري فالالاِْٗ ٜ ٫ػالالتطٝع ٕٛاٱحاطالال١
سيعؿالاضٖاٚ ،غالالٝني َ ٞالالٔ خلعالالسِٖ َالالٔ جيالس أَاَالال٘ قالالٛاْري أخالالط ٣مل ٜالالصنطٖا

(َ )1ػٓس أظيس .351/1
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ايػًف اغيػًُري َٔ ايعًُاً ٚ ،٤و خكٛقٜٓ ١ٝلطز خلٗا ايكطإٓٚ ،فٗٝا زيٌٝ
عً ٢له ًِٗٝعً ٢غريِٖ َٔ ا٭َِ.
ٚايكطإٓ ْٗط جاضِ خلايكٛاْري ايػُاٚ ١ٜٚايعً ّٛاغيًه ١ٝ ٛاييت ٓ ٫كطع إزي
 ّٜٛايكٝاَٚ ،١ؼي نٌ  ّٜٛطٌ عًٓٝا َٓٗا زضض َٔ ايهٓٛظ اييت إزخطٖالا اهلل
عع ٚجٌ ؼي ايكطإٓ يته ٕٛأط ٠ٚػيتٓع ١عالٔ ايٓهالٛب ٚايالٓكل ٚايكًال ،١فال٬
ططأ اـػاضٚ ٠ايٓكل ٚاـ اٍ عً ٢اغيػًُري ٭ِْٗ ضيتًه ٕٛايصخا٥ط ايكطآْ١ٝ
اييت ٖ ٞأِٖ ٚأععِ غ٬ح عكا٥س ٟعطف٘ ايتنيضٜذ ،فإ ععّ غري اغيػالًُري
عً ٢إؿام ايهطض خلاغيػًُري جا ٤ايكطإٓ خلايٛاقٚ ١ٝايػال  ٌٝإزي ايػالَ ١َ٬الٔ
ٖالالصا ايهالالطض ،نُالالا ؼي اغيكالالاّ ،إش ؼالالصض اٯٜالالَ ١الالٔ ػالالًٌ أٖالالٌ ايهٝالالس ٚايؿالالط
ٚايٓلام إزي َٓعي ١خلطاْٚ ١خاق ١اغيػًُري  ٚطٌ غع ِٗٝيًؿالنيٕ اـالام ؼي
ايكطاض ٚاٱط٬ط عً ٢أغطاض اغيػًُري عٔ قطب.
 َٔٚايٓاؽ َٔ مل هٔ عٓسْٛ ٙاٜا غٚ ٤ٛؾط نس اغيػًُري ٚيهٔ عٓسَا
ٜطُ ٕٛٓ٦يٜ٘ٚ ،تدص ْ٘ٚخلطاْ ١فاْ٘ جيًب َع٘ ايؿط ٜٚػع ٢يٲنطاض خلاغيػًُري
يٛجَٗٓ ٙٛا:
ا٭ :ٍٚاٱنطاض خلاغيػًُري أَط َػتنيقالٌ فٝالٜ٘ٚ ،عٗالط عٓالسَا ٜهال ٕٛيال٘
ؾنيٕ َٚكاّ  ٜث َٓ٘ وٜٚ َ٘ٛعٗط حػس.ٙ
ايثاْ :ٞإغطا ٤أعسا ٤اٱغ َٔ ّ٬أخلٓاًَ ٤ت٘ يال٘ٚ ،طًال ِٗ إعاْتال٘ االِ ؼي
نؿف أغطاض اغيػًُريٚ ،ايػع ٞؼي إفػاز ٚإضخلاى ععا.ُِٗ٥
ايثايالالث :ظٗالالٛض آفالال ١اؿػالالس عًالال ٢يػالالاْ٘ ٚؼي فعًالال٘ٚ ،عالالسّ قسض الال٘ عًالال٢
اٱح اظ َٓٗا عٓسَا ٜط ٣اٱض كاٚ ٤ايػ ١َ٬ؼي أفعاٍ اغيػًُري َٚا ٜعٗطٕٚ
عً َٔ ٘ٝاٱؼاز ٚايتكٝس خلنيحهاّ ا٭خ ٠ٛاٱضياْ.١ٝ
ايطاخلع :ف ٤ٞايلتٓ َٔ ١غري اغيػًُري ٚ ،ػطخلٗا ايٚ ،٘ٝإقت اغ٘ َٓٗا ٚاقع ّا
ٚإْط اقاّ.
اـاَؼ :ايت اٚ ٜٔايتهاز خلري اٱغٚ ّ٬أحهاَ٘ ٚقٛاْٚ ٘ٓٝآزاخل٘ َٚا ف٘ٝ
َٔ ايع ازات ٚاغيٓاغو ٚقٛاعس اغيعاَ٬تٚ ،خلري َا حيًُال٘ غالري اغيػالًِ َٚالا
ٜس ٜٔخل٘ َٔ اغيًٚ ١عسّ ايتكٝس خلايكٛاعس ايؿطع ١ٝاييت جا ٤خلٗا اٱغ ،ّ٬ا٭َط

ر  119د

َعامل اٱضيإ ج 75

ايصٜٓ ٟعهؼ غً اّ عً ٢قٛي٘ ٚفعً٘ ن طاْٚ ١خاقٚ ،١نُطًع عًال ٢أغالطاض
اغيػًُري فٝك ذ َكسض أش ٣اِ َٔ حٝث ٜعًِ  َٔٚحٝث ٜ ٫عًِ.
ايػالالازؽَ :الالٔ اـكالالا٥ل ايالاليت جيالالب إٔ تكالالف خلٗالالا اي طاْالال ١اؿهُالال١
ٚايعكالالٌ ٚايكالال٬حَٚ ،الالٔ ٜتدًالالف عالالٔ زخالال ٍٛاٱغالالٚ ّ٬اٱضيالالإ سي از٥الال٘
ٚايتكسٜل سيا جا ٤خل٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜعجع إٔ ٜهٕٛ
خلطاْ ١يًُػًُري.
ايػاخلع :إْعهاؽ حاٍ ايه٬ي ١عٓس ايؿدل عً ٢قٛي٘ ٚفعً٘ ػيا ٜػ ب
ايهطض يٲغٚ ّ٬اغيػًُري عٓس ٛيَ ٘ٝكاّ اي طاْ ١اِ ٚإ مل ٜككس أٜٚتعُس
اٱنطاض خلِٗ ٚ ،تغؿال ٢أحهالاّ ٖالص ٙاٯٜال ١ايتعالسز ؼي ا٭غال اب ٚايٛجال،ٙٛ
 ٚسع ٛاٯ ١ٜاغيػًُري إزي اؿصض ايتاّ َٔ خلطاْ ١غري اغيػًُري خكٛقالاّ ٚإ
ايٛج ٙٛأع ٫ ٙ٬ني  ٞزاُ٥اّ عً ٢غ  ٌٝاٱْلطاز ٚاٱغتك ،ٍ٬فكس جيتُع أنثط
َٔ ٚج٘ ع ٓس ؾدل ٚاحس أ ٚطياعَ ١تخالس ٜٔؼي ايعُالٌ ٚقالل ١اي طاْال،١
فجا٤ت اٯ ١ٜخلكل ١اٱط٬م ٚايٓٗ ٞايعاّ عٔ غري اغيػًُري ؼي َػنيي ١اي طاْ١
ٚاـاق.١
ٚجا ٤عً ٌٝايٓٗ ٞؼي اٯَ ١ٜتعسزاّ ٚ ،إخلتالسأ خلٗالصا ايؿالطط ي ٝالإ أُٖٝتال٘
َٛٚنٛعٝت٘ ٚ ،ف ٘ٝزع ٠ٛإناف ١ٝيًُػًُري يًخصض َٔ غريِٖٚ ،نؿف يػط
َكاحب يًٓاؽ ؼي ايٛاقع ايٝالٚ ،َٞٛحيتُالٌ ايتعًٝالٌ ٚإضاز ٠غالري اغيػالًُري
ظٜاز ٠ايعٓاٚ ٤اغيؿك ١يًُػًُري ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإمكالالاض ا٭َالالط خلنيٜالالاّ ايتٓعٜالالٌٚ ،حالالث اغيػالالًُري عًالال ٢ايعٓاٜالال١
خلايكطإٓٚ ،نتاخلٚ ١حلغ آٜا َ٘ٓٚ ،عِٗ َٔ اٱ يتلات إزي َا ٜكٛي٘ أٌٖ ايؿو
ٚايطٜب ٚايتخطٜف ٚاٱْكات اِ.
ايثاْ :ٞإختكام اٯ ١ٜخلؿ ٕٚ٪اؿطب ٚايكتاٍ ٚعسّ أخص َؿٛض ٠غري
اغيػالالًُري فٝالال٘ أ ٚإط٬عٗالالِ عًالال ٢اـطالالط ايكتايٝالالٚ ١اؾٗازٜالال ١يًُػالالًُري ٭ٕ
اؿطب خسعٜ ٤٫٪ٖٚ ،١لؿ ٕٛا٭غطاض فٝلػس ٕٚعً ٢اغيػًُري َٓاٖجِٗ،
ػيا ضيٓ ع َٔ َ اغت ١ايعس ٚايصٜ ٟه ٕٛؼي حاٍ زفاط  ٚنيٖب غاع ١ااجال،ّٛ
ا٭َط ايص٪ٜ ٟخط ايٓكط ٜٚػ ب خػا٥ط إناف ١ٝعٓس اغيػًُري.
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ايثايث :غ ب ايٓٗ ٞاـام ؼي اٯ ١ٜايهطضي ِٖ ١ايٛٗٝز ايص ٜٔناْٛا ؼي
اغيس َٔ ١ٜٓخلين ايٓهري ٚخلين قطٜعٚ ١خلين اغيكطًل ٫ ،غُٝا ٚاِْٗ أٌٖ نتاب
ٚعٓسِٖ أخ اض ايٓ  ٠ٛخلاٱناف ١إزي ن ِْٗٛأقخاب أَٛاٍ ٚػاض ،٠فجا٤ت
اٯ ١ٜيتخصض اغيػًُري َٔ ايًج ٤ٛايال ِٗٝؼي اغيؿالٛضٚ ٠نؿالف ا٭غالطاضٚ ،إ
نإ َٛنٛط اٯ ١ٜأعِ.
ايطاخلالالعٛ :جالال٘ اـطالالاب ايالالٛاضز ؼي اٯٜالال ١إزي ايكالالخاخل ،١غيٓالالع ْلالالاش غالالري
اغيػًُري إزي خلطاْٚ ١خاقال ١ايالٓيب قُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ ٭ْٗالا
ك ذ خلطاْ ١أاْٜٚ ١ٜٛعٗط أأطٖالا ؼي أقالٛاٍ ٚأفعالاٍ ايكالخاخل ١خكٛقالاّ ٚإ
ايالالٓيب قُالالساّ قالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚآيالال٘ ٚغالالًِ نالالإ ٜهثالالط َالالٔ َؿالالٛض ٠أقالالخاخل٘
ٚاٱْكات اِٚ ،خيربِٖ عٔ ايٛقا٥ع ٚا٭حساف.
 َٔٚاٯٜات ؼي اغيكاّ اْ٘ حُٓٝا ٜٓعٍ عً ٘ٝايكطإٓ ٜتً ٙٛعًالٜٚ ،ِٗٝكالّٛ
خلتلػري خلعض آٜا ٘ سيا ضيٓع َٔ ايً ؼ.
اـاَؼ :ؿٌُ اٯ ١ٜأٜاّ ايٓ ٚ ٠ٛاـ٬ف ١ايطاؾس ٠غيٛنٛعٝتٗا ؼي ث ٝت
ا٭حهاّ ٚخلٝإ ايػٓٔ ٚ ،عاٖس آٜات ايكطإٓٚ ،إَتٓاع٘ عٔ ايتخطٜف ٚايتغٝري
ؼي ا٭ٜاّ اي٬حك.١
ايػازؽ :إط٬م أحهاّ اٯ ١ٜظَاْاّ َٚهاْاّ َٛٚنٛعاّ.
ٚايكخٝذ ٖ ٛا٭خري ،فٓ ٬خكط أحهاّ اٯ ١ٜخلنيٜاّ ايٓ ٚ ٠ٛايكخاخل ،١أٚ
اغيس ١ٜٓاغيٓٛض ٫ٚ ٠اغيٓع خلنيٌٖ ًَ ١ككٛق َٔ ١أٌٖ ايهتاب أ ٚغريِٖٜٚ ،ال ري
ٖصا اٱط٬م ايت الا ٜٔخلالري أٖالساف اٱغالٚ ّ٬أٖالٛا ٤غالري اغيػالًُري ،إش ٜػالع٢
اغيػًُ ٕٛيٓؿط أحهاّ ايتٛحٝس ٚخلٓا ٤زٚي ١اؿل ٚايعسٍ ٚاؿهِ سيالا أْالعٍ اهلل
عازي ٖٛٚ ،أَط ٜتعاضض َع ا٭ٖٛاٚ ٤ايطغا٥ب اـاق ١٭ٌٖ اغيًٌ ا٭خط،٣
ٜٚعهؼ إؽاشِٖ ٚيٝجٚ ١خلطاْالٖ ١الصا ايتعالاضض عًال ٢عُالٌ اغيػالًُري ايٝالَٞٛ
ٚغاٜا ِٗ ايػاَٜٚ ،١ٝػ ب اِ ا٭شٚ ٣اغيؿكٚ ،١اٱخلطا ٤ؼي ؼكٝالل ا٭ٖالساف
اؿُٝالالس ٠ايالاليت ٜػالالع ٕٛايٗٝالالاٚ ،حكالال ٍٛخػالالا٥ط جػالال ١ُٝخلػ ال ب اي طاْالال ١غالالري
اغيٓاغ .١
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فجا٤ت اٯَ ١ٜاْعٚ ١ناف ،١يت كَ ٢كاح  ١يًُػًُري إَاَاّ ٚغ ٖ ٌٝس٣
ؼي أٜاّ اؿٝا ٠ايسْٝاٚ ،ؾاٖساّ عً ٢حاجتِٗ يًكطإٓ ٚإْتلاعِٗ اغيتكٌ ََٓ٘ ،ع
عسز َٝازٖ ٜٔصا اٱْتلالاطٚ ،عالسّ إمكالاض ٙسيٝالسإ أَٛ ٚنالٛط ز ٕٚغالري،ٙ
ٚٚضزت اٯ ١ٜخلكٝغ ١اؾُع ؼي اـطاب ٚف ٘ٝآ ١ٜإعجاظ ،١ٜفُع إ ايكطإٓ ْعٍ
عًالال ٢ايالالٓيب قُالالس قالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚآيالال٘ ٚغالالًِ إ ٫أْالال٘ خياطالالب اغيػالالًُري
ٚاغيػًُات طيٝعاّ َٔ حري ْعٚي٘ ٚإزي  ّٜٛايكٝاَ ،١يٝه ٕٛحطظاّٚٚ ،اق ١ٝاِ
َتخسَٚ ٜٔتلطقري.

قلَىٌ انُداء نهًؤيُني

ٚضز يلغ "ٜا اٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا" ػعاّ  ٚمثاْري َط ٠ؼي ايكطإٓٚ ،فَ ٘ٝػا:ٌ٥

ا٭ٚزي :اْ٘ ؿطٜف ٚإنطاّ يًُػًُري.
ايثاْ :١ٝف ٘ٝؾالٗاز ٠عًال ٢إ اغيػالًُري خلًغالٛا َطا الب ايهُالاٍ ؼي اٱضيالإ

 ٚسٍ عً ٘ٝآٜات عسٜسَٗٓ ٠ا قٛي٘ عازي ر لٌٌٌُُا آَِنَّب ثِبٌٍَّوِ ًََِب أُٔوصِيَ إٌَِْْنَوب ًََِوب أُٔوصِيَ إٌَِوَ
إِثْسَاىَُِْ ًَ إِظَّْبًَِْْ ًَإِظْحَبقَ ًَّعْمٌُةَ ًَاَِظْجَبطِ ًََِوب أًُرِوَِ ٌُِظَوَ ًَِْْعَوَ ًََِوب أًُرِوَِ
اٌنَّجٌَُِّْْ ِِْٓ زَثِّيُِْد(.)1
ايثايث َٔ :١إعجاظ ايكطإٓ إ نٌ َطٜ ٠طز فٗٝا ٖصا اـطاب اغي اضى ٜهٕٛ

َسضغَٛٚ ١ععٚ ١عالرب ،٠إش ٜالني  ٞؼي َٛنالٛط ٜتهالُٔ يغال ١ا٭َالط أ ٚايٓٗالٞ
يًُػًُري ٚخلكٝغ ١اغيسح يًُػًُري ٚايثٓالا ٤عًال ِٗٝيتًكال ٞاـطالاب ايكطآْالٞ
خلايك ٚ ٍٛايطنا ٚاٱَتثاٍ.
ٚيٝؼ َٔ ف  ٠أَ ٚس ٠خلري ْع ٍٚاـطاب َٚا ف َٔ ٘ٝا٭ٚاَط ٚايٓالٛاٖٞ

ٚخلري إَتثاٍ اغيػالًُري يال٘ ،فخُٓٝالا ْالعٍ قٛيال٘ عالازي ر َّبأَُّّيَوب اٌَّورَِّٓ آَِنُوٌا وُزِوتَ

ٍََْْْىُُْ اٌصَِّْبَُ وََّب وُزِتَ ٍَََْ اٌَّرَِّٓ ِِوْٓ لَوجٍِْىُُْد ()2ؼي ايػالٓ ١ايثاْٝال ١يًالٗجط٠
قاّ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاغيػالًُ ٕٛؾالٗط ضَهالإ ٚمل
()1غٛض ٠اي كط.136 ٠
()2غٛض ٠اي كط.183 ٠
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٪ٜجًٛا ايكٝاّ ازي غٓ ١أخطٚ ،٣مل تدًف أجٝاٍ اغيػًُري عٔ قٝاّ ؾٗط
ضَهإ َٔ غٓ ١ايتٓعٚ ٌٜازي َٜٓٛا ٖصا ٚاؿهِ خلامِ ٚاٱَتثالاٍ َتكالٌ ازي
 ّٜٛايكٝاَ.١
 ٖٛٚؾاٖس عً ٢له ٌٝاغيػًُري ٚاِْٗ "خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ" غيا ؼي
ايكٝاّ َٔ اـهٛط ٚاـؿٛط هلل عع ٚجٌ ٚإق٬ح ايصات ٚايغري َٔ ٖٛٚ
َكازٜل ا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط ٚايسع ٠ٛايصا  ١ٝازي اهلل عع ٚجٌ
أ ٟايسع ٠ٛخلايع ازٚ ٠ح ػٔ ايػُت ٚػًَ ٞعاْ ٞايطاعٚ ١اٱْكٝاز يٮٚاَالط
اٱا ١ٝخلايلعٌ ايصا .ٞ

ْٚعٍ قٛي٘ عازي ؼي قال ٠٬اؾُعال ١ر َّبأَُّّيَوب اٌَّورَِّٓ آَِنُوٌا إِذَا ُٔوٌ ُِ ٌٍِصَّوالَحِ

ِِْٓ ٌََِّْ اٌْجُُّعَخِ فَبظْعٌَْا إٌََِ ذِوْسِ اٌٍَّوِد ()1فػاضط اغيػًُ ٕٛازي أزا ٤ق ٠٬اؾُع١
اؾُع ٚ ١ع اٖسٖٚا خلطغ ٚ ١إق ٕ عاٖسٖا خلتجسز ايؿٛم ايٗٝا ؼي نالٌ َالط،٠
ٚحطقٛا عً ٢ايتكٝالس خلنيحهاَٗالاٚ ،عالسّ ايتلالطٜط خلػالٓٓٗا ٚآزاخلٗالا ،فهاْالت
ظاٖط ٠عكا٥سٚ ١ٜأخ٬ق ١ٝإغ ٛعَ ١ٝتجالسز ٠ػالصب ايٓلالٛؽ ايٗٝالا ٚ ،عالث
اـٛف ٚايلالعط ؼي قًالٛب أعالسا ٤اٱغالٚ ،ّ٬نُالا هالُٔ ايٓالساٚ ٤اـطالاب

خلاٱضيإ ا٭ ٚاَط فاْ٘ جا ٤خلًغ ١ايَٓٗٗٓ ٞا قٛيال٘ عالازي ر َّبأَُّّيَوب اٌَّورَِّٓ آَِنُوٌا إِذَا

رَنَبجَْْزُُْ فَوالَ رَزَنَوبجٌَْا ثِوبإلِثُِْ ًَاٌْعُودًَْاِْ ًََِعْصِوَْخِ اٌسَّظُوٌيِد( ، )2يٝهالَ ٕٛالٔ خكالا٥ل
اٱضيإ إجتٓاب َا ْٗ ٢اهلل عع ٚجٌ عٓ٘.
ٚقس جا٤ت اٯ ١ٜقٌ اي خالث خلكالٝغ ١ايٓٗال ٞعالٔ إؽالاش خلطاْالَ ١الٔ زٕٚ
اغيػًُريَٓ َٔٚ ،افعٗا اٱَتثاٍ يٮٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاٱا ١ٝفُثٜ ّ٬لٝس اؾُع

خلري آ ١ٜاغيٓاجا ٠أعٚ ٙ٬خلري اٯ ١ٜقٌ اي خثٚ ،قٛي٘ عازي رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا
َ رَزَّفِرًُا آثَبءَوُُْ ًَإِقٌَْأَىُُْ أًٌََِْْبءَ إِْْ اظْزَحَجٌُّ ا اٌْىُفْسَ ٍَََْ اإلِميَبِْد (.)3
()1غٛض ٠اؾُع.9 ١
()2غٛض ٠اجملازي.9 ١
()3غٛض ٠ايتٛخل.23 ١
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إ أحهاّ اي طاْ ١ؾاًَ ١يغري اغيػًُري طيٝعاّٚ ،إ ناْٛا َالٔ ا٭ضحالاّ
ٚش ٟٚايكطخل ،٢إ اي طاْ ١ايػ ١٦ٝػع ٢يتث ٝط ععا ِ٥اغيػًُريٚ ،ؼا ٍٚخلعث
ايلتٛض ؼي ايٓلٛؽ عٔ أزا ٤ايكٚ ٠٬ايكٝاّٚ ،حهٛض اؾُعالات ،فجالا٤ت
ا٭ٚاَالالط اٱاٝالال ١يتهالال ٕٛح ال طظاّ يًُػالالًُريٚ ،ؾالالاٖساّ عًالال ٢حػالالٔ إَتثالالااِ
ٚطاعتِٗ هلل عالع ٚجالٌٚ ،جالا٤ت ايٓالٛاٖ ٞايكطآْٝال ١يتهال ٕٛظٗالري ّا يٮٚاَالط
ايكطآْٝالالَٚ ١اْعالاّ َالالٔ إغالالٛا ٤ؾالالٝاطري اٱْالالؼ ٚاؾالالٔٚ ،قالالس جالالا ٤قٛيالال٘ عالالازي

رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا د غ ع َطات ؼي غٛض ٠آٍ عُطإ ٚحسٖا ،إحساٖا ؼي ٖصٙ
اٯ ٚ ،١ٜعٓس ايتسخلط خلري اٯٜات ايػت ١اييت جا٤ت فٗٝا ٚخلري ٖص ٙاٯٜ ١ٜتجً٢
اٱعجاظ ٚاي اخلط ٚايتساخٌ خلري آٜات ايكطإٓ :ٖٞٚ

ا٭ :ٍٚقٛي٘ عازي ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا إِْْ رَُِْعٌُا فَسِّمًب ِِْٓ اٌَّرَِّٓ أًُرٌُا

اٌْىِزَبةَ َّسُ ًُّوُُْ ثَعْدَ إِميَوبِٔىُُْ وَوبفِسَِّٓد(ٚ ، )1جالا٤ت اٯٜال ١قالٌ اي خالث غيٓالع خلالاب
َٚكسََ َٔ ١كسَات ايطاع ١٭ٌٖ ايهتاب  ٖٛٚاي طاْ ١خلتكطٜالب إ اي طاْال١
س ٟايطأٚ ٟاغيؿٛض ٠فإشا أطاط اغيػًِ خلطاْت٘ َٔ أٌٖ ايهتالاب فكالس ًٜخكال٘
ايهطض ٚا٭ش.٣

ايثاْ :ٞجا ٤قٛي٘ عازي رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا ارَّمٌُا اٌٍَّوَ حَكَّ رُمَبرِوِد( َٔٚ ،)2ك٣ٛ

اهلل عع ٚجٌ ؼي اغيكاّ أَٛض:
ا٭ :ٍٚإجتٓالالاب إؽالالاش خلطاْالالَ ١الالٔ ز ٕٚاغيػالالًُري ،٭ٕ ايتكٝالالس خلنيحهالالاّ
ايٓٛاٖ ٞايكطآْ َٔ ١ٝأوَ ٢كازٜل ايتك.٣ٛ
ايثاْ :ٞإجتٓاب اي طاْ ١ايػ ،١٦ٝعَٚ ٕٛكسَ ١يتعاٖس َهاَري ايتك.٣ٛ
ايثايث :ػع ٢اي طاْ ١ايػ ١٦ٝيًلكٌ خلالري اغيػالًِ ٚخلالري خلعالض َكالازٜل
ٚأفطاز ايتك.٣ٛ

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .100
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .102
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ايٛجالال٘ ايثايالالثٚ :ضز قٛيالال٘ عالالازي ر َّبأَُّّيَووب اٌَّ ورَِّٓ آَِنُووٌا َ رَ وْْوٌٍُُا اٌسِّثَووب أَضْ وعَبفًب
َُِْووبَْفَخًد( ٚ ، )1الالني  ٞاٯٜالال ١قالالٌ اي خالالث يتهالال ٕٛظاجالالطاّ إنالالافٝاّ عالالٔ ايطخلالالا،
خكٛقاّ ٚإ ايهلاض ٜكٛي ٕٛرإََِّّٔب اٌْجَْْعُ ِِثًُْ اٌسِّثَبد(ٜٚ ، )2ػاعس إجتٓاب اي طاْ١
َٔ ايهلاض عً ٢إغتساّ ايٓلط َٔ ٠ايطخلا ايكطنٚ ٞاغيعاَ.ٞ ٬

ٓ َوفَوسًُا َّو ُس ًُّ ُو ُْ
َ
ْ ُرَِْعُوٌا اٌَّو ِرّ
ْ
ٓ آ َِنُوٌا ِإ
َ
ايطاخلالع :قالاٍ عالازي ر َّب َأ ُّّيَوب اٌَّو ِرّ

ٍَََْ أَْْمَبثِىُُْ فَزَنْمٍَِجٌُا قَبظِسَِّٓد( َٔٚ ،)3فهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢اغيػًُري
أْ٘ مل خيٌ خلٚ ِٗٓٝخلري ايص ٜٔنلطٚا ،فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيًتخصٜط َٔ اغيكسَ١
اييت ه ٕٛغ اّ يككٛض اغيػًُري عٔ أزاٚ ٤ظا٥ل ِٗ خلايٓٗ ٞعٔ إؽاش ايهلاض
خلطاْ.١
ٚؼي اؾُع خلري اٯ ١ٜقٌ اي خث ٚاٯٜات أعٜ ٙ٬تجً ٢قاْ ٕٛؼي اٱضاز٠
ايتهٜٝٓٛالالٖٚ ١الال ٛح ُٓٝالالا ٜالالني  ٞا٭َالالط اٱاالال ٞيًُػالالًُري ؼي ايكالالطإٓ الالني َ ٞعالال٘
َكسَا ٘ ٚأغ اب إجتٓاخل٘ٚ ،نصا خلايٓػ  ١يًٓٗ ٞفالإ َكالسَات اٱحال اظ َالٔ
اغيعك ١ٝني  ٞؼي ايكطإٓ ،يصا فإ ايٓٗ ٞعٔ إؽالاش اي طاْالَ ١الٔ غالري اغيػالًُري
ع ٕٛيٲَتثالاٍ يٮٚاَالط ٚايٓالٛاٖ ٞايالٛاضز ٠ؼي غالٛض ٠آٍ عُالطإٚ ،ؼي غالٛض
أخط َٔ ٣ايكطإٓٚ ،نصا فالإ ايتكٝالس خلتًالو ا٭ٚاَالط ٚايٓالٛاَٖ ٞالسز ٚعالٕٛ
َٚكسَ ١ٱجتٓاب اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري.

اـاَؼٚ :ضز قٛي٘ عازي ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا َ رَىٌٌُُٔا وَبٌَّورَِّٓ وَفَوسًُا ًَلَوبٌٌُا

ٌِئِقٌَْأِيُِْ إِذَا ضَسَثٌُا فِِ اَِزِِّْ أًَْ وَبٌُٔا غُ صًٍّ ٌٌَْ وَبٌُٔا ِْنْدََٔب َِب َِبرٌُا ًََِب لُزٌٍُِاد(ٚ ،)4شنط
إ ٖص ٙاٯْ ١ٜعيت ؼي ع ساهلل خلٔ أخل ٞغًٚ ٍٛأقخاخل٘ َٔ اغيٓافكري إش ٢ٜٗٓ
خلعهِٗ خلعهاّ عٔ ايغعٚ ٚاؾٗاز ؼي غ  ٌٝاهلل ،خلإ ايص ٜٔنطخلٛا ؼي ا٭ضض
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .130
( )2غٛض ٠اي كط.275 ٠
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .149
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .156
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َِٓٗ يًتجاضٚ ٠ايهػب َٚا ٛاٚ ،ايص ٜٔخطجٛا يًغعٚ ٚقتًٛا ؼي غال  ٌٝاهلل
اِْٗ ي ٛمل خيطجٛا غيا قتًٛا ،أَا إشا جاٚ٤ا َٓتكطٚ ،ٜٔعازٚا خلايغٓا ِ٥فاْٗا
ه ٕٛحػط ٠ؼي قًٛخلِٗ ،فجالا٤ت اٯٜال ١قالٌ اي خالث يًعجالط عالٔ اٱيتلالات
٭قٛاٍ ايص ٜٔنلطٚا ٚاغيٓافكري ؼي ايكس عٔ غ  ٌٝاهللٚ ،يٲخ اض خلإ إؽالاش
ٖ ٤٫٪خلطاْ ٜ ١عث عً ٢ايتداشٍ ٚايتٗا.ٕٚ
ٜٚلٝس اؾُع خلري اٯٜتري أَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚخلٝإ ضظي ١اهلل عع ٚجٌ خلاغيػًُري خلٓٗ ِٗٝعٔ إؽاش اي طاَْ ١الٔ
ايهلاض ٚاغيٓافكري.

ايثاْ :ٞف ٤ٞاٯ ١ٜخلكٝغ ١ايٓٗ ٞر َ رَزَّفِرًُا ثََِبَٔخً ِِْٓ ًُِٔىُُْد ٚاييت لٝس

يع ّٚاي ىٚ ،حطَ ١إؽاش َثٌ ٖص ٙاي طاْ.١
ايثايث :كٝس اغيػًُري خلنيحهاّ ايٓٗ ٞايٛاضز ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜعٔ عًِ  ٚلك٘
ؼي ايس ،ٜٔ٭ِْٗ ٜسضن ٕٛا٭نطاض اييت ًخل خلِٗ ؼي زٜالِٓٗ ٚأْلػالِٗ َالٔ
إؽاش خلطاْ َٔ ١ايهلاض.

ايػازؽ :جا ٤قٛي٘ عازي ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا اصْوجِسًُا ًَصَوبثِسًُا ًَزَاثَُِوٌا ًَارَّمُوٌا

اٌٍَّوَد ( ٖٞ ،)1آخط آ َٔ ١ٜغٛض ٠آٍ عُطإٚ ،ؼي إختتاّ ايػٛض ٠خلٗصا اـطاب
ايتؿطٜل ٞؾاٖس خلإ َا ؼي اٯ َٔ ١ٜا٭حهاّ ٚاغيٛاعغ ٚاؿهِ جا٤ت ضظي١
ٚيطلاّ ٚفه َٔ ّ٬عٓس اهلل عع ٚجٌ يًُػًُري ِٖٚ ،ايصٜ ٜٔك َٕٛٛخلنيع الا٤
ٚضاأ ١ا٭ْ ٝاٚ ٤ايكاؿري َٔ ا٭َِ ا٭خالط ،٣عػالٔ اٱقتالسا ٤خلالايٓيب قُالس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايتكٝس خلنيحهالاّ ايكالطإٓ َٗٓٚالا َٛنالٛط اي طاْال١
ٚاؿطم عً ٢جعًٗا َكسَٚٚ ١غ ١ًٝيًكرب ٚاغيطاخلط ١ؼي ايثغٛض َٔ غري جعط
أ ٚطجٝذ يًصات ٚظ ١ٜٓايسْٝا ضجا ٤ايلٛظ خلطنا اهلل عع ٚجٌٚ ،اـًٛز ؼي
ايٓع ِٝايسا.ِ٥
يكالالس أضاز اهلل عالالع ٚجالالٌ يًُػالالًُري إٔ ٜٛاظ الالٛا عًالال ٢ايطاعالالات ٚأزا٤
ايكًٛات ٚإْتعاض ق ٠٬خلعس أخطٚ ،٣ايكرب ٚايتخٌُ ؼي ايع ازات َٝٚازٜٔ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .200
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اؾٗاز ؼي غ  ٌٝاهلل عع ٚجٌ ،ػيالا ٜػالتًعّ اي طاْالٚ ١اـاقال ١ايكالاؿ ١اياليت
ؼ ب ازي اغيػًُري ايكرب ٚاؾٗاز ،أَا اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري فاْٗا السعٛ
ازي ايتٗا ٚ ٕٚث أغ اب ايهعف ٚشيٓع َٔ اغيطاخلطٚ ١ايكرب  ٚري َا فُٗٝا
َٔ اغيؿكٚ ١ايعػط يت تعس ايٓلٛؽ عٓٗا فجا٤ت آ ١ٜاي طاْ ١يٗٝتس ٟاغيػًُٕٛ
ازي اٱَتثاٍ ٯ ١ٜاغيطاخلطٜٚ ١لٛظ ٕٚخلايٓكط ٚايغً  ١ؼي ايسْٝاٚ ،ايثٛاب ايععِٝ
ؼي اٯخط.٠

قلَىٌ إجتًلع انبشلرة واإلَذار يف اْيز أو انُهٍ

أربعت عهىو جدَدة

ؽتًف أحهالاّ ا٭ٚاَالط ٚايٓالٛاٖ ٞعالٔ اي ؿالاضٚ ٠اٱْالصاض ،إش إ ا٭َالط
اٱا ٞخطاب هًٝلٜ ٞتهُٔ ٚجٛب ايلعٌ ٚعسّ جٛاظ اي ى أَا ايٓٗالٞ
فٝعين ٚجٛب اي ى ،أَا اي ؿاض ٠فٗ ٞإخ اض عُا ٜهال ٕٛفٝال٘ اـالري ٚايربنال١
ٚايعلطٚ ،اٱْصاض ؼصٜط ٚ ٘ٝ ٓ ٚزع ٠ٛيًخٝطٚ ١ايٝكعٚ ١ايعرب َٔٚ ،٠إعجاظ
ايكطإٓ إجتُاط ا٭َٛض ا٭ضخلع ١أع ٙ٬ؼي يلغ ٚطيًٚ ١آٚ ١ٜاحالس ٠ؼي ايكالطإٓ
َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ٜ :ٍٚالالسٍ ا٭َالالط ايكطآْالال ٞؼي ز٫يتالال٘ اٱيتعاَٝالال ١عًالال ٢ايٓٗالالٚ ٞاي ؿالالاض٠
ٚاٱْصاض ٜٚهَ ٕٛتعًل ايٓٗ ٖٛ ٞايهس ايعاّ يًُنيَٛض خل٘ٚ ،اي ؿاض ٠خلاٱَتثاٍ
يٮَط اٱاٚ ،ٞاٱْصاض َٔ كايل١ا٭َط.
ايثاْ :ٞز٫ي ١ايٓٗ ٞؼي ايكطإٓ عً ٢يع ّٚطى ايلعٌ اغيٓٗ ٞعَٓ٘ٚ ،عطف١
نس ٙاغينيَٛض خل٘ٚ ،اي ؿاض ٠خلإجتٓاب َا ْٗ ٢اهلل عَٓ٘ٚ ،ا ؼي ٖصا اٱجتٓالاب
َالالٔ اغيٓالالافع اـاقالالٚ ١ايعاَالالَٚ ،١الالا ًٜخالالل اغيػالالًِ َالالٔ خريايالالسْٝا ٚاٯخالالط،٠
ٚاٱْصاض خلا٭نطاض اييت

ب عً ٢اي غلًٚ ١عسّ ايتكٝس خلنيحهاّ ايٓٗ.ٞ

ايثايالالث :فالال ٤ٞاي ؿالالاض ٠ايكطآْٝالال ١خلايٛعالالس ايهالالط ٚ ،ِٜالالسٍ ؼي ز٫يتٗالالا
اٱيتعاَ ١ٝعً ٢ايتكٝس سيا ؼي ايكطإٓ َالٔ أحهالاّ اؿالٚ ٍ٬اؿالطاّٚ ،ا٭ٚاَالط
ٚايٓٛاٖ ٞ٭ْ٘ غ  َ ٌٝاضى يٓٚ ٌٝؼكٝل اي ؿالاضات ايكطآْٝال ١نُالا السٍ عًال٢
اٱيتلات إزي إْصاضات ايكطإٓ ٚ ،أخص اؿا٥ط ١يًسٚ ٜٔايسْٝا.
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ايطاخلع :ز٫ي ١اٱْالصاض ايكطآْال ٞعًال ٢ط الب ايهالطض ايلالازح عٓالس كايلال١
ا٭ٚاَط اٱاٚ ،١ٝاٱقطاض عً ٢اغيعكٚ ١ٝعسّ ايتكٝس خلنيحهاّ ايٓٛاٖٚ ،ٞف٘ٝ
خلؿاض ٠ايعع ٚايعلط  ٌْٝٚاي ؿاضات عٓس ايعٌُ خلاٱْالصاضات اياليت جالا٤ت ؼي
ايكطإٓ.
ٚضيهٔ نييٝف فًسات ؼي نٌ َٔ:
ا٭ :ٍٚعًِ ا٭ٚاَط ؼي ايكطإٓ َع إحكاٗ٥ا ٚخلٝإ َٛانٝعٗا ،خكٛق ّا
ٚاْٗا ٓ ٫خكط خلآٜات ا٭حهاّ َٚػا ٌ٥اؿٚ ٍ٬اؿطاّ ٚايٓلالع ايععال ِٝؼي
اٱَتثاٍ ااٚ ،اؿػٔ ايصا ٚ ٞايعطن ٞيهٌ فطز َٔ ا٭فطاز اغينيَٛض خلٗا.
ايثاْ :ٞعًِ ايٓٛاٖ ٞؼي ايكطإٓٚ ،عسزٖاٚ ،آٜا ٗا َٛٚ ،انٝعٗاٚ ،خلٝالإ
نطٚض ٠ايتكٝس خلٗاٚ ،ا٭نطاض اييت تلطط عٔ اٱقاَ ١عً ٢اغيعكٚ ،١ٝايك ذ
ايصا ٚ ٞايعطن ٞيًُٓٗ ٞعَٓ٘ ،ع إعت اض ايعًِ اؿسٜث ؼي ٛنٝس ايٓلالع ؼي
اغينيَٛض خل٘ ٚايهطض ؼي اغيٓٗ ٞعٓ٘ ؼي ايكطإٓ.
 َٔٚخكا٥ل ٖصا اٱعت اض أَٛض:
ا٭ٛ :ٍٚنٝس إعجاظ ايكطإٓ ،إش ٜني  ٞايعًِ اؿسٜث َٛافكاّ غيالا فٝال٘ َالٔ
ا٭حهاّ.
ايثاْ :ٞحث اغيػًُري عً ٢ايتكٝس سيا ؼي ايكطإٓ َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞغيا
ؼي ايعًِ َٔ حج ١عكً ١ٝػصب ايٓاؽ يٮخص خلٗا ٚعسّ ايتلطٜط ؼي اغيػتكطأ
َٔ اٯ ١ٜايكطآْ.١ٝ
ايثايثٛ :نٝس ايعًِ يًُٓافع ايعع ١ُٝؼي ا٭َط ايكطآْ ٚ ،ٞاٱنطا ض فُٝا
ْٗ ٢اهلل عٓ٘ ،ؾاٖس عً ٢قسم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل َٔٚ ،ايتهايٝف َا
 ٢ ٪ٜع ساّ ٚضجا ٤ا٭جط ٚايثٛاب ،فٝني  ٞايعًِ خلعس أيف ٚأضخلعُا ١٥غٓ ١أٚ
أنثط عًْ ٢ع ٍٚايكطإٓ ي٪ٝنس إ ا٭ٚاَط ايكطآْْ ١ٝلالع قالض ٖٚال ٞغالط َالٔ
أغطاض إض كا ٤اغيػًُري ٚغَ٬تِٗ َٔ ا٭زضإ.
ايطاخلالالع :زعالال ٠ٛايٓالالاؽ يالالسخ ٍٛاٱغالال ّ٬غيالالا ؼي َٛافكالال ١ايعًالالِ يٮٚاَالالط
ٚايٓٛاٖ ٞايكطآْ َٔ ١ٝخلطٖإ  ٚطغٝب يًٓاؽ خلاٱغ.ّ٬
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اـاَؼَٓ :ع ايٓاؽ َٔ ايتعس ٟعً ٢اٱغٚ ّ٬اغيػًُري ٫ٚ ،جيس َالٔ
حيالالا ٍٚاٱغالالا ٠٤إزي اٱغالال ّ٬آشاْ الاّ قالالاغ ١ٝيالال٘ ،٭ْالال٘ ٜعُالالٌ غالال٬ف ايعًالالِ
َٛٚاظ ٜٔايعكٌ.
ايػازؽ :خلطال ٕ٬ايؿال ٗات اياليت ٜثريٖالا خلعهالِٗ عًال ٢اٱغالَٚ ،ّ٬الٔ
اٱعجاظ عسّ ٚجٛز ؾ ٗات عً ٢ايكطإٓٚ ،اشا َا جا٤ت ؾ ٗ ١فػطعإ َا
لٓس ٚشيٛت ؼي َٗالسٖاٜٚ ،الني  ٞايعًالِ عْٛال ّا يًُػالًُري يالسفعٗاَٚ ،اْعال ّا َالٔ
ط ب ا٭أط عًٗٝا.
ايػاخلعٜ :طغذ ايعًِ اغي ازٚ ٨ا٭حهاّ اٱغال ١َٝ٬ؼي ايٛجالٛز ايالصٖين
ايعاّ يًُػًُري ٚيغري اغيػًُري ،٭ْال٘ َكالسام خالاضج ٞعًال ٢قالسم آٜالات
ايكطإٓ خكٛقاّ ٚاْ٘ ْالعٍ ؼي ظَالإ اؾاًٖٝالٚ ،١ؼي اؾعٜالط ٠ايعطخلٝال ١إش نالإ
أًٖٗا َٓؿغًري خلايغعٚ ٚاٱقتتاٍ فُٝا خل.ِٗٓٝ
ايثأََٓ :ع ايتلطٜط خلنيحهاّ ايكطإٓ َٚا ف َٔ ٘ٝا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
ايتاغع :عاٖس أجٝاٍ اغيػًُري ٭حهاّ ايكطإٓ.
ايعاؾط :نيٖ ٌٝاغيػًُري يٲحتجاج ٚاؾساٍ ٚزع ٠ٛايٓاؽ إزي اٱغّ٬
خلاؿهُٚ ١اغيٛعع ١اؿػٓ.١
ايثايث :عًِ طيع ٚإحكالاَ ٤الا ؼي ايكالطإٓ َالٔ اي ؿالاضاتٖٚ ،ال ٞعًال٢
قػُري:
ا٭ :ٍٚاي ؿاضات ايسْ ٖٞٚ ،١ٜٛٝعً ٢أ٬ف ؾعب:
ا٭ٚزي :اي ؿاضات اي عاجًَ ١ثٌ ايٛعس خلٓكط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقخاخل٘ عً ٢ايهلاض ،قاٍ عازي ر ًَّنْصُسَنَ اٌٍَّوُ َٔصْسًا َْصِّصًاد (.)1

ايثاْ :١ٝاي ؿاضات اٯجً ١اييت تعًالل خلٓكالط اغيػالًُريٚ ،إْٗالعاّ ايهلالاض

َٚلالالاٖ ِٝايهالال٬ي ١ؼي آخالالط ايعَالالإ قالالاٍ عالالازي رًَُٔسِّودُ أَْْ َُّٔوَّٓ ٍََْووَ
اٌَّرَِّٓ اظْزُْْعِفٌُا فِِ اَِزِِّْ ًَٔجْعٍََيُُْ أَئَِّّخً ًَٔجْعٍََيُُْ اٌٌَْازِثِنيَد(.)2
( )1غٛض ٠ايلتذ .3
( )2غٛض ٠ايككل .5
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ايثايث :١اي ؿاضات اغيػتسضي ٖٞٚ ١اييت كاحب اغيػًُري ؼي اؿٝا ٠ايسْٝا،
 ٚتهطض َكازٜكٗا عٓس ا٭جٝاٍ اغيتعاق  َٔ ١اغيػًُري خللهٌ ٚضظي َٔ ١عٓس
اهلل.
ايثاْ :ٞاي ؿاضات ا٭خط ٖٞٚ ١ٜٚايٛعس اٱا ٞايهط ِٜخلإقاَ ١اغيػًُري
ؼي اؾٓ ١عً ٢م ٛايسٚاّٚ ،آٜات ايٓع ِٝاييت ٜتٓعُال ٕٛخلٗالا ؼي عالامل اـًالٛز
ٚاي كا ٤ا٭خلسٚ ،ٟقلات اؾٓإ اييت ٜك ُٕٛٝخلٗا جعاٚ ٤إحػاْاّ َٔ عٓس اهلل

عالالع ٚجالالٌ ،قالالاٍ عالالازي ر ًَثَُِّ وسْ اٌَّ ورَِّٓ آَِنُووٌا ًََِّْ ٍُووٌا اٌصَّ وبٌِحَبدِ أََّْ ٌَيُ وُْ جَنَّووبدٍ

رَجْسُِ ِِْٓ رَحْزِيَب أَِْيَبزُد(.)1
إ خلؿالالاضات ايكالالطإٓ َسضغالال ١عكا٥سٜالال ١عالالث ايؿالالٛم ؼي ايٓلالالٛؽ ٭زا٤
ايع ازات ٚػعٌ اؾٛاضح ك ٌ عًٗٝا َٔ غري ًَالٌ أ ٚنًالٌٜٚ ،تجًالٖ ٢الصا
ا٭َط َث ّ٬خلإغتك اٍ اغيػًُري ضجاْٚ ّ٫ػا ٤يؿالٗط ضَهالإ ٚ ،إغت ؿالاض ٚفالس
اؿاج خلنيزآَ ٤اغو اؿج خلآٜات ايثٓاٚ ٤ايؿهط هلل عازي عًْ ٢عُال ١ايتٛفٝالل
٭زا ٤ايع ازات ٚاغيٓاغو.
إ طيع خلؿاضات ايكطإٓ غٝاحًَ ١ه ١ٝ ٛؼي عامل ايغٝبَٓٚ ،اغ  ١ي ٝإ
ايعٓا ١ٜاٱا ١ٝخلاغيػًُريٚ ،ؾاٖس عًال ٢أْٗالِ خالري أَال ١أخطجالت يًٓالاؽ سيالا
ضظقٗالالا اهلل َالالٔ اي ؿالالاضات ٚايالالٓعِٚ ،خلاعالالث يًتطًالالع ايعالالاّ يٓٝالالٌ َكالالازٜل
اي ؿاضاتٚ ،زي ٌٝعً ٢إ ايك ٠ٛطيٝعاّ هلل عازي ٚخلٝسَ ٙكايٝس ا٭َٛضٚ ،إ
ا٭ؾٝا ٤طيٝعٗا َػتج ١ ٝي٘ٚ ،اْ٘ غ خاْ٘ قازم ايٛعس.
ايطاخلع :عًِ إحكاَ ٤ا ؼي ايكطإٓ َٔ ايتخصٜط ٚاٱْصاضَٚ ،ا ف َٔ ٘ٝيغ١
ايتدٜٛف ٚايٛعٝس  ٖٛٚعً ٢أقػاّ:
ا٭ :ٍٚاٱْصاض ايسْ ٖٛٚ :ٟٛٝاـام خلاؿٝا ٠ايسْٝاٜٚ ،ني  ٞعًٚ ٢ج:ٙٛ

( )1غٛض ٠اي كط.25 ٠
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ا٭ :ٍٚؼصٜط اغيػًُريٖ َ٘ٓٚ ،ص ٙاٯ ١ٜايهطضي ،١خلًع ّٚإجتٓاب إؽاش غري

اغيػًُري خلطاْٚ ١خاق َ٘ٓٚ ،١قٛي٘ عازي ر إَِّْ ِِْٓ أَشًَْاجِىُُْ ًَأًَْ َ ِوُُْ َْدًًُّا
ٌَىُُْ فَبحْرَزًُىُُْد (.)1

ايثاْ :ٞؼصٜط ٚإْصاض أٌٖ ايهتاب نُا ؼي ايص َٕٛٓ٪ٜ ٜٔخل عض ايهتاب

ُ فِوِ
ي
ه ِِو ْن ُى ُْ إ قِو ْص
ٓ َّ ْفعَو ًُ َذٌِو َ
ْ
ٜٚهلط ٕٚخل عه٘ قاٍ عازي ر َفَّوب جَوصَا ُء َِو
اٌْحََْبحِ اٌدَُّْْٔب ًٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ ُّسَ ًَُّْ إىل أَشَدِّ اٌْعَرَاةِد(.)2

ايثايث :ؼصٜط ٚإْص اض اغيٓافكري ،يكسِٖ عٔ اٱنطاض خلاغيػًُريٚ ،خلعث

اـٛف ٚايلعط ؼي ْلٛغِٗ ،قاٍ عازي ر َّحْرَزُ اٌُّْنَبفِمٌَُْ أَْْ رُنَصَّيَ ٍََْْْيُِْ ظٌُزَحي
رُنَجِّئُيُُْ ثَِّب فِِ لٌٍُُثِيُِْد (.)3

َٚالالٔ اٯٜالالات إ ؼالالصٜط ٚإْالالصاض ايهلالالاض ٚاغيٓالالافكري ٜتهالالُٔ ؼي ز٫يتالال٘

ايتهُٓ ١ٝؼص ٜط اغيػالًُري َالِٓٗ َٚالٔ ايهلالاض قالاٍ عالازي ر ًَُّحَورِّزُوُُْ اٌٍَّووُ َٔفْعَووُ
ًَإىل اٌٍَّوِ اٌَّْصُِِد(.)4

ايطاخلع :إْصاض ايهلاض ٚاٱخ اض عُا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعصاب ؼي ايسْٝاٖٚ ،صا
ايٛج٘ َٔ اٱْصاض آ ١ٜسٍ عً ٢ايغهب اٱا ٞعً ٢ايهلاض يػ ٤ٛإختٝاضِٖ
ٚإقاَتِٗ عً ٢ايه٬يٚ ١اؾخٛز.
ايثاْ :ٞايتخصٜط ٚاٱْصاض ا٭خالطٖٚ ، ٟٚال ٛخالام خلايهلالاض ٚاغيٓالافكري،
ٚف ٘ٝحج ١عً ِٗٝؼي ايسْٝا ٚاٯخطٚ َٔٚ ،٠ج ٙٛله ٌٝاغيػًُري عسّ ٛج٘
اٱْصاض ا٭خط ٟٚاِ ،نُا اِْٗ ٜك َٕٛٛخلت ًٝغ اٱْصاض إزي ايٓاؽ طيٝعالاّ،
ٖٚصا ايعَُ َٔ ّٛكازٜل عاغي ١ٝايطغاي ١اٱغٚ ١َٝ٬اؿاج ١إزي خلكا ٤ايكطإٓ
َٓعٖاّ َٔ ايتخطٜف ٚايتغٝري ،يٝتسخلط ايٓاؽ ؼي آٜا ٘ َٚا اا َالٔ ايالس٫٫ت،
( )1غٛض ٠ايتغاخلٔ .14
( )2غٛض ٠اي كط.85 ٠
( )3غٛض ٠ايتٛخل.64 ١
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .28
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َٚالالا فٗٝالالا َالالٔ اغيالالٛاعغ ٚايعالالرب ،قالالاٍ عالالازي رإَِّْ اٌٍَّوووَ جَووبِِعُ اٌُّْنَووبفِمِنيَ
ًَاٌْىَبفِسَِّٓ فِِ جَيَنََُّ جَِّْعًبد(.)1
ايثايث :اٱْصاض اؾاَع يًخٝا ٠ايسْٝا ٚاٯخط ٖٛٚ ،٠أٜهاّ خام خلايهلاض
ٚاغيٓافكري ٜٚه ٕٛعً ٢قػُري:
ا٭ :ٍٚاؾُع خلري اٯٜات اييت سٍ عً ٢اٱْصاض ايسْٚ ،ٟٛٝاٯٜات اييت
سٍ عً ٢اٱْصاض ا٭خط ٟٚؼي شات اغيٛنٛط نُا ؼي اؾُع خلري قٛيال٘ عالازي

ر ًَضَسَةَ اٌٍَّوُ َِثَالً لَسَّْخً وَبَٔذْ آِِنَخً ََُِّْئِنَّخً َّْْرِْيَب زِشْلُيَب زَغَدًا ِِْٓ وًُِّ َِىَبٍْ فَىَفَوسَدْ ثِؤَْْعُُِ
اٌٍَّوِ فََْذَالَيَب اٌٍَّوُ ٌِجَبضَ اٌْجٌُعِ ًَاٌْفٌَْفِ ثَِّب وَبٌُٔا َّصْنَعٌَُْد(ٚ ،)2قٛي٘ عازي رًَاٌَّورَِّٓ
وَفَسًُا إىل جَيَنََُّ ُّحَُْسًَُْد(.)3

ايثاْ :ٞف ٤ٞآٚ ١ٜاحس ٠خلاٱْصاض ٚاٱخ اض عٔ اي طـ اٱاال ٞخلايهلالاض

ؼي ايسْٝا ٚاٯخط ٠قاٍ عازي ر فَََِّْب اٌَّرَِّٓ وَفَسًُا فََُْْرِّثُيُُْ َْرَاثًب شَدِّدًا فِِ اٌدَُّْْٔب
ًَآقسحِد (.)4

ٜٚػتطٝع ايعًُا ٤نيغٝؼ أضخلع ١عً ّٛجسٜس ٠نٌ ٚاحس َٓٗا ؼي خلاب َٔ
ا٭خلٛاب ا٭ضخلع ١أع ،ٙ٬يٝهَ ٕٛسضغ ١عكا ٥سٚ ١ٜإجتُاعٚ ١ٝأخ٬قٚ ١ٝط ١ٝ
ٚإقتكازٚٚ ،١ٜغ ١ًٝيًعٌُ خلنيحهاّ ايكطإٓ خلؿٛم ٚضغ ٚ ،١جاَع ١يًتلك٘ ؼي
ايسٚ ٜٔخلٝإ ا٭حهاّ َٚتعًكا ٗا َٔ اغيٛانٝعٚ ،ؾاٖساّ عً ٢إحاط ١ايكطإٓ
خلاي٬قسٚز َٔ ايٛقا٥ع ٚا٭حساف.
 َٔٚخ ٍ٬عًِ ا٭ٚاَط ٜتِ إحكاَ ٤ا أَط اهلل خل٘ عً ٢م ٛايٛجٛب أٚ
عً ٢م ٛايٓسب ٚاٱغالتخ ابٚ ،خلعًالِ ايٓالٛاٖٜ ٞعًالِ ايٓالاؽ اٯٜالات اياليت
هُٓت ْٗٝاّ أ ٚأنثط ٚاغيٛانٝع اياليت جالا٤ت فٗٝالا ايٓالٛاٖٚ ،ٞنٝلٝال ١ايتكٝالس
( )1غٛض ٠ايٓػا.140 ٤
( )2غٛض ٠ايٓخٌ .112
( )3غٛض ٠ا٭ْلاٍ .36
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .65
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خلنيحهاّ ايٓٗٚ ٞإغتساَت٘ٚ ،ا٭نالطاض اـاقال ١خلهالٌ َٛنالٛط ْٗال ٢عٓال٘ اهلل
عازي ؼي ايكطإٓ ،أٚ ٚضز خل٘ ايٓٗ ٞؼي ايػٓ ١ايٓ  ١ٜٛايؿطٜل ١خلإعت اض إ ايػٓ١
جع َٔ ٤ايٛحٚ ٞفٗٝا خلٝإ  ٚلػري يًكطإٓ.
 َٔٚاٯٜات إ َٛانٝع ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ َٔ ٞاغيتجسز ٚاغيَٓ٬تٗ ٞ٭ْ٘
ٜتهُٔ َػتخسأات اغيػاٚ ،ٌ٥ا٭َٛض اٱخلت ١ٝ٥٬اييت

ؾذ عٔ ظَٔ ايعٛغي١

ٚايتساخٌ خلري أٌٖ اغيًالٌ ٚايٓخالٌ اغيدتًلالٚ ،١حاجال ١ايٓالاؽ غيعطفال َ ١الاز٨
اٱغ ّ٬خلعٝساّ عٔ ايتؿ ،ٜ٘ٛإٕ ايص ٜٔقاَٛا خلتخطٜالف  ٚغالٝري قاللات ايالٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اييت ٚضزت ؼي ايتٛضاٚ ٠اٱلٝالٌ ٜعٗالطٕٚ
ؼي آخط ايعَإ خلصات ايطزاٚ ٤قالٝغ ايعٜالف ٚاي اطالٌ َالع إغالتغٚ ٍ٬غالاٌ٥
اٱعٚ ّ٬مٖٛا ي ث و ،َِٗٛفٝه ٕٛايعًِ ٚخلٝإ أحهاّ آٜات ايكطإٓ َٚا
فٗٝالالا َالالٔ اٱعجالالاظ ايعًُالالٚ ٞايعكًالال ٞغالال٬حاّ عاغي ٝالاّ يالالسفع ايؿ ال ٗات ٚزض٤
ا٭نطاض ٚايتدلٝف عٔ ايٓاؽٚ ،جعًالِٗ قالازض ٜٔعًال ٢ايتُٝٝالع خلالري اؿالل
ٚاي اطالالٌْٚ ،كالالط ٠اؿالالل ٚعالالسّ ايٓلالالطَ ٠الالٔ اٱغالالَٚ ّ٬الالا فٝالال٘ َالالٔ ا٭ٚاَالالط
ٚايٓٛاٖ.ٞ
إ ن َٔ ّ٬ا٭َط ٚايٓٗٚ ،ٞاي ؿاضٚ ٠اٱْصاض ؼي ايكطإٓ عًِ َػتكٌ قاِ٥
خلصا ٘ ٜسع ٛايعًُاٚ ٤اي احثري إزي إغتكطا ٤ايسضٚؽ ٚإغتٓ اط ايعًالَٓ ّٛال٘،
ظُع ٚإحكا ٤نٌ ٚاحس َٓٗا عً ٢م ٛخام َٓٚلطز أِ زضاغت٘ ٚاٱ عاظ
ػيا ف َٔ ٘ٝاغيػاٚ ٌ٥ا٭حهاّ.

عهى اْوايز اإلذلُت

َٔ إعجاظ ايكطإٓ إ عً َ٘ٛإم٬يٚ ١ٝإْؿطاضٚ ،١ٜنٌ عًالِ تلالطط عٓال٘

عس ٠عًٚ ،ّٛيٝؼ َٔ ْٗا ١ٜاصا ايتلطط خلًخاظ أَٛض:
ا٭ :ٍٚعسز ٚنثط ٠اغيٛانٝع ٚ ،ع ١ٝاؿهِ يًُٛنٛط.
ايثالالاْ :ٞنالالٌ آٜالال ١نٓالالع قطآْالالٜ ٞلالالٝض خلالالايعًٚ ّٛايالالرباٖري ٚايالالس٫٫ت
ايكاطعات.
ايثايث :إحاط ١ايكطإٓ خلايٛقا٥عُ٥٬َٚ ،ت٘ يهٌ ا٭ظَٓٚ ١ا٭َهٓ.١
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ايطاخلالالع :ايكالالطإٓ ٝالالإ يهالالٌ ؾالالٜٚ ،٤ٞنيخالالص َٓالال٘ ايعًُالالا ٤نالالٌ حػالالب
إختكاق٘ ٜٚػتٓري خل٘ اغيتعًُ ٕٛعً ٢غ  ٌٝايٓجا.٠
ٚجا ٤ايكاْ ٕٛايػالاخلل خلتنيغالٝؼ عًال ّٛأضخلعالٚ ،١نالٌ عًالِ َٓٗالا َسضغال١
جاَعٚ ،١أقٌ تلالطط َٓال٘ عًالَ ّٛتعالسز ٠غالٛا ٤خلايالصات ا ٚخلاٱجتُالاط َالع
ايعً ّٛايث٬أ ١ا٭خط ٣يته ٕٛايعً ّٛاييت تلطط عٓٗالا عًالٚ ٢جالَ ٙٛتعالسز٠
َٓٗا ٜٚني ٖ ٞصا اي اب خاقاّ خلعًِ ا٭ٚاَط اٱاٚ ،١ٝفٚ ٘ٝجَٗٓ ٙٛا:
ا٭ :ٍٚايٓٛاٖٚ ٞايعجالط ايالص ٟالسٍ عًٝال٘ ا٭ٚاَالط اٱاٝال ١ؼي َلَٗٗٛالا
ٚز٫يتٗا اٱيتعاَ ١ٝنُا ؼي ا٭َط خلكً ١ايكطخل ٢فاْ٘ ٜتهُٔ ايٓٗال ٞعالٔ قطالع

ايطحِ ٚعٔ َٓع اغيعطٚف ؼي ايكطخل ،٢قاٍ عازي رًَثِبٌٌَْاٌِدَِّْٓ إِحْعَبًٔب ًَذُِ

اٌْمُسْثََ ًَاٌَْْزَبََِد (ٚ ، )1ضيهٔ أخص نٌ أَط ؼي ايكطإٓ عًال ٢مالَ ٛػالتكٌ،
ٚخلٝإ َا ٜسٍ عً َٔ ٘ٝايٓٗ ٞؼي نس ٙاـام ٚايعاّ.
ايثأَ :إغتكطاَ ٤كسَات اٱَتثاٍ يهٌ أَط َٔ ا٭ٚاَط ايكطآْٚ ،١ٝيعّٚ
إ ٝاْٗا يٛجٛب اغيكسَ ١يٛجٛب شٜٗا غٛا  ٤ناْت اغيكسَ ١ؾالطع ١ٝأّ عكًٝال،١
فاؿج ٚاجب عً ٢نٌ َهًف َػتطٝعَ َٔٚ ،كسَا ٘ ايعكً ١ٝقطالع اغيػالاف١
يًٛق ٍٛإزي اؿطّ اغيه.ٞ
ايثايالالث :اغيٓالالافع اـاقالالٚ ١ايعاَالال ١ايالاليت

ؾالالذ عالالٔ اٱَتثالالاٍ يٮٚاَالالط

اٱا ،١ٝخلنيخص نٌ أَط عً ٢حسٚ ،٠إغتكطا ٤اغيٓافع اييت كاح ٘ ٚاييت ني ٞ
٫حك ١خل٘ َٚتلطع ١عٓ٘.
ايطاخلع :اي ؿاضات اييت جا٤ت غكٛم إَتثاٍ نٌ أَط إاٚ ٞايالٛاضز٠
ؼي ايهتاب أ ٚايػٜٓ ٫ٚ ١ؿ ط عًل ًو اي ؿاضات خلنيحس ا٭ٚاَط عً ٢مٛ
اؿكط ٚايتعالٝري ،فتهلال ٞايس٫يال ١عًٝال٘ٚٚ ،جالٛز قالً ١خلُٗٓٝالا ،فكالس هالٕٛ

اي ؿالالاض ٠ايٛاحالالسَٓ ٠اغ ال  ١يعالالس ٠أٚاَالالط ،نُالالا ؼي قٛيالال٘ عالالازي رإََِّّٔووب ُّ وٌَفََّ

اٌصَّبثِسًَُْ أَجْسَىُُْ ثَِِْْسِ حِعَوبةٍد( ، )2فاْال٘ خلؿالاض ٠يًكالرب عًال ٢ا٭ش ٣ؼي جٓالب
( )1غٛض ٠اي كط.83 ٠
( )2غٛض ٠ايعَط .10
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اهللٚ ،عٓس اغيكٚ ،١ ٝايكرب ؼي طاع ١اهللٚ ،ايكرب عٔ اغيعك ١ٝيته ٕٛاٯٜال١
أع ٙ٬خلؿاض ٠يٲَتثاٍ ٭ٚاَط إا ١ٝعسٜس.٠
اـاَؼَ :ا ٜالسٍ عًٝال٘ ا٭َالط اٱاالَ ٞالٔ ايت خالصٜط عالٔ نالس ٙاـالام
ٚايعاّٚ ،اغيٓع َٔ طى اٱَتثاٍ يٮَط اٱاٚ ،ٞا٭نطاض اياليت

ؾالذ عالٔ

ٖصا اي ى ٚيع ّٚايتعا ٕٚخلري اغيػًُري يٲ ٝإ سيا أَط اهلل عازي خل٘.
ايػازؽ :شنط ايٓٛاٖ ٞايكطآْ ١ٝاييت ػاعس عً ٢اٱَتثاٍ يٮَط اٱاٞ
ٚؿاظ ايتعسز ؼي ايططفري إش ػس أَطاُ إ اٝاّ ككٛقاّ جا٤ت ْٛاٖ ٞعسٜس ٠ؼي
نسٚ ٙسيا ٜػاعس ؼي اٱَتثاٍ يصات ا٭َالط  ،نُالا ٜكالًذ ايٓٗال ٞايٛاحالس ٭ٕ
ٜه ٕٛططفاّ ؼي ث ٝت ايعٌُ خلنيحهاّ أَط َعري ؼي ايكطإٓٚ ،قس جالا٤ت اٯٜال١
قٌ اي خث خلٓٗ ٞاغيػًُري عٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١غريٖالِ ٖٚالصا ايٓٗالَ ٞكسَال١
ٚٚغ ١ًٝيًعٌُ خلنيٚاَط إا ١ٝعسٜسَٗٓ ٠ا:

ا٭ :ٍٚايتُػو خلايكطإٓ ٚايػٓٚ ،١ايعٌُ سيهُ ٕٛقٛي٘ عازي رًَاْْزَصٌُِّا

ثِحَجًِْ اٌٍَّوِ جَِّْعًبد (.)1
ايثاْ :ٞعاٖالس ا٭خال ٠ٛاٱضياْٝال ١خلالري اغيػالًُري ٚإغالتساَ ١اؿالطم عًال٢

ايتعا ٕٚخلري اغيػًُري خلػٓٔ ااساٚ ١ٜايتك ،٣ٛقاٍ عازي رًَرَعَبًٌَُٔا ٍَََْ اٌْجِوسِّ

ًَاٌزَّمْ وٌٍَد(ٚ ، )2إجتٓالالاب اي طاْالالَ ١الالٔ غالالري اغيػالالًُري ٚغالال ١ًٝيًتعالالا ٕٚخلالالري
اغيػًُري ٚإؽاش خلعهِٗ خلعهاّ خلطاْ.١
ايثايث :ث ٝت قٛاعس ايكًذ خلري اغيػًُريٚ ،ايًج ٤ٛاي ٘ٝعٓالس حكالٍٛ

ايلتٓ ١٭ٕ اي طاْ ١اغيػًُ ١سع ٚ ٛػع ٢اي ،٘ٝقاٍ عازي رإََِّّٔب اٌُّْؤِِْنٌَُْ إِقٌَْحي
فََْصٍِْحٌُا ثََْْٓ أَقٌََّْىُُْد (.)3

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .103
( )2غٛض ٠اغيا٥س.2 ٠
( )3غٛض ٠اؿجطات .10
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ايطاخلع :ايتكٝس خلنيحهاّ ايتخصٜط ايكطآْ َٔ ٞاغيٓافكري ٚايهلاض خلإعت اض إ
إجتٓاب إؽاشِٖ خلطاَْ َٔ ١كازٜل ايتكٝس خلٗصا ايتخصٜط غٛا ٤جا ٤ايتخصٜط
خلكٝغ ١اـرب ٚاٱؾاض ،٠أ ٚاٱْؿاٚ ٤ايتكطٜذ نُا ؼي ايتخصٜط َالٔ اغيٓالافكري

قاٍ عازي ر َّحْعَجٌَُْ وًَُّ صَْْحَخٍ ٍََْْْيُِْ ىُُْ اٌْعَدًُُّ فَبحْرَزْىُُْد(.)1

اـالالاَؼ :اٱغالالتس ٍ٫عًالال ٢ا٭َالالط ايكطآْالال ٞخلالالنيَط آخالالط َثًالال٘ ٜػالالاعس ؼي
اٱَتثاٍ ي٘ ،أٜ ٚهَ ٕٛكسَ ١أ ٚضزٜلاّ ي٘ ،غالٛا ٤ناْالا ؼي خلالاب ايع الازات أٚ
اغيعاَ٬ت ،أ ٚناْا كتًلري ؼي اغيٛنٛط ،عٝث ٜه ٕ ٛأحسُٖا ؼي ايع ازات،
ٚاٯخط ؼي اغيعاَ٬ت.
٬
ايػازؽ :ا٭جط ٚايثٛاب ايصٜ ٟني  َٔ ٞايعٌُ خلا٭َط ايكطآْال ،ٞفُالث ّ

جا ٤ايكطإٓ خلا٭َط خلايكال ٠٬قالاٍ عالازي رًَأَلُِّْوٌا اٌصَّوالَحَد (ٚ ، )2أنالست ايػالٓ١
ايٓ  ١ٜٛعًَٛ ٢نٛعٝتٗا ؼي ايع ازٚ ،٠ؼي اؿسٜث "ايك ٠٬عُٛز ايس.)3("ٜٔ

 ٜٚري ٖصا ايعًِ اٯٜات ٚا٭حازٜث ايٓ  ١ٜٛاييت جالا٤ت ؼي أالٛاب إقاَال١
ايك ٠٬نُا  ٜري إغتساَ ١ا٭ٚاَط ايكطآْٚ ١ٝاْٗالا زاُٝ٥ال ٫ٚ ١تعًالل خلالسٚاّ أٚ
ظٚاٍ أَط عطن ٞغالٛا ٤نالإ حػالٓ ّا أ ٚق ٝخالاّٖٚ ،الص ٙاٱغالتساََ ١الٔ ٚجالٙٛ
له ٌٝايكطإٓ عً ٢ايهتب ايػُا ١ٜٚايػاخلك ٚ ، ١له ٌٝايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢ا٭ْ ٝاٚ ، ٤اغيػًُري عًال ٢أٖالٌ اغيًالٌ اٯخالطٚ ٣حاجال١
ايٓاؽ ايٚ ،ِٗٝإزي خلعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايكطإٓ.
إ حػٔ اؾعا ٤عً ٢إ ٝإ َا أَط اهلل عازي خل٘ خلاعث عًً ٢كال ٞا٭َالط
اٱا ٞخلايك ٚ ٍٛايطناٚٚ ،غ ١ًٝوا َ ١ٜٚاضن ١ٱَالت ٤٬ايٓلالٛؽ خلايؿالٛم
يًعُالالالٌ ٚايػالالالع ٞؼي زضٚب اـالالالري ٚايكالالال٬ح ٚايتكٝالالالس خلنيحهالالالاّ ايع الالالازات
ٚاغيعالاَ٬ت ٚاؿالطم عًال ٢عالسّ ايتككالالري أ ٚايتلالطٜط فٗٝالاٚ ،ؾالاٖس عًالال٢
إجتٝاظ اغيػًُري غيػا ٌ٥اٱخت اض ٚاٱَتخإ ؼي اؿٝا ٠ايسْٝا.

( )1غٛض ٠اغيٓافك.4 ٕٛ
( )2غٛض ٠اغيعٌَ .20
( )3نٓع ايعُاٍ .284/7
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ايػالالاخلع :كػالال ِٝا٭ٚاَالالط ايكطآْٝالال ١كػالالُٝات َتعالالسز ٠عػالالب اغيٛنالالٛط
ٚاؿهِ َٓٗا:
ا٭ :ٍٚكػ ِٝا٭ٚاَط اٱا ١ٝإزي قػُري:
ا٭ :ٍٚايع ازات َٚا فٗٝا َٔ ا٭ٚاَط ٚا٭حهاّ.
ايثالالاْ :ٞاغيعالالاَ٬تٚ ،يالالع ّٚايتكٝالالس سيػالالا ٌ٥اؿالالٚ ٍ٬اؿالالطاّٚ ،ايكالالسم

خلايهٚ ٌٝاغيٝعإ ٚ ،عاٖس ايعكٛز ٚاغيٛاأٝل قاٍ عازي ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا أًَْفٌُا
ثِبٌْعُمٌُ ِد (.)1
ايثاْ :ٞكػ ِٝا٭ٚاَط خلًخاظ َطا ب ا٭َط إزي قػُري:
ا٭ :ٍٚايٛاجب ايص ٟجيب إ ٝاْ٘  ٫ٚجيٛظ طن٘.
ايثاْ :ٞاغيٓسٚب ايصٜ ٟػتخب إ ٝاْ٘ ٜٚهط ٙطن٘.
ٖٚصا ايتكػ َ ِٝخث أقٛي ٜ ٞتٓ ٢عً ٢عٝري ا٭ٚاَط اٱاٚ ١ٝحكطٖا

ٚخلٝإ اغيٓٗج ١ٝؼي ايتكػٚ ِٝا٭ غؼ اييت ٜػتٓس ايٗٝا ٱخت٬ف ا٭قٛيٝري ؼي
ز٫ي ١ا٭َط عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايٛجٛب ،فا٭َط ٜسٍ عً ٢ايٛجٛب ٭قاي ١اٱط٬م ٚايت ازض،
َٚلٗ ّٛقٝغ ١ا٭َطٚ ،٭ٕ اٱغتخ اب حيتاج إزي َ ١ْٚ٪ظا٥الس ٠غيالا فٝال٘ َالٔ
حك ١إناف ٖٞٚ ١ٝاٱشٕ ؼي اي ى.
ايثاْ :ٞاٱغتخ اب ،خلإعت اض اْ٘ ا٭ قٌ ٚاغيطاز َٔ طًب ايلعٌٚ ،٭ٕ
ايٛجٛب َطنب َٔ يع ّٚايلعٌ ٚؾس ٠ايطًب فَ ،٘ٝع حطَ ١اي ى.
ايثايالالث :اغيعٓالال ٢ا٭عالالِ يًٛجالالٛب ٚاٱغالالتخ اب ،ٱؾال انُٗا ؼي طًالالب
ايلعٌ ٚاي نٝب ؼي نٌ َُٓٗا ،فُع ايٛجالٛب ٜالني  ٞاغيٓالع َالٔ ايال ىَٚ ،الع
اٱغالالتخ اب ٜالالني  ٞاٱشٕ فٝالال٘ٚ ،نالالٌ فالالطز َُٓٗالالا حيتالالاج إزي َْٚ٪الال ١ظا٥الالس،٠
ٚا٭قالالذ إ َعٓالال ٢ا٭َالالط ٜالالسٍ عًالال ٢ايٛجالالٛب إَ ٫الالع ايكطٜٓالال ١ايسايالال ١عًالال٢
اٱغتخ ابٜٚ ،ك ذ ٖصا ايٓعاط يلعٝاّ عٓس إغتعطاض ٚإحكاٚ ٤عث نالٌ

( )1غٛض ٠اغيا٥س.1 ٠
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أَط قطآْ ٞعً ٢مَ ٛػتكٌ إش ضيهٔ عٝري اغيطاز َٔ ا٭َط َٚاٖٝتٜ٘ ٌٖٚ ،سٍ
عً ٢ايٛجٛب ٚحطَ ١اي ى أّ عً ٢اٱغتخ اب.
 ٔ َٚاٯٜات إْتلا ٤ايكػ ِٝايثايث  ٖٛٚاغيعٓ ٢ا٭عِ إش ٜ ٫هْٛا خلعطض
ٚاحس ؼي أَط ٚاحس ؼي ا٭َط اغيؿ ى يًتعاضض خلُٗٓٝا ؼي شات اغيٛنٛطٚ ،ف٘ٝ
آٜالال ١إعجاظٜالال ١الالسٍ عًالال ٢إَاَالال ١ايكالالطإٓ يًٓالالاؽٚ ،نْٛالال٘ غ ال اّ يًكهالالا ٤عًالال٢
اـ٬فات  ٚعسز ا٭قٛاٍ ؼي عًِ ا٭قٚ ٍٛايلك٘ ٚايهٚ ّ٬قالس ٜالني  ٞا٭َالط

خلعس ايٓٗ ٞنُا ؼي قٛي٘ عازي ر ًَإِذَا حٍٍََْزُُْ فَبصََْب ًُاد ( ، )1ي ٝالإ فهالٌ اهلل عالع
ٚجٌ  ٚايتدلٝف عٔ اغيَٓ٪ري خلعالسّ إغالتساَ ١ايٓٗال ٞؼي خلعالض اغيٛنالٛعات
ٚا٭حهاّ.
ايثايث :كػ ِٝا٭ٚاَط ايكطآْ ١ٝخلًخاظ جٗ ١اـطاب إزي أقػاّ:
ا٭ :ٍٚا٭َط إزي ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُري ٖٛٚ
عً ٢أقػاّ:
ا٭ :ٍٚا٭َط اـام يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نُا ؼي قٛي٘

عازي رلُُْ اًٌٍََّْْ إ لٍَِوْالًد (َٚ ، )2الا خيالل عالسز ظٚجا ال٘ قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘
ٚغًِ ٚم َٔ ٙٛكتكات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ :ٞا٭َط اغيٛج٘ يًُػًُري طيٝعاّ خلٛاغط ١قالٝغ ١اـطالاب اغيٛجٗال١

يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نُالا ؼي قٛيال٘ عالازي رَّبأَُّّيَوب اٌنَّجِوُِّ إِذَا
طٍََّمْزُُْ اٌنِّعَبءَد (.)3

ايثايث :قٝغ ١اؾُع ؼي ا٭َط اغيٛج٘ يًُػًُريٚ ،إم٬ي٘ خلعسز اغيهًلري

َٔ اغيػًُري ٚاغيػً ُات  ّٜٛايكٝاَ ،١قاٍ عازي ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُاد.

ايثاْ :ٞا٭ٚاَط اغيٛجٗ ١إزي ايهلاضٚ ،فٗٝا ؾاٖس عً ٢إ ايكطإٓ نتاب
واْ ٟٚاظٍ يًٓاؽ طيٝعال ّا َٚالا َالٔ إْػالإ إ ٚ ٫ؿالًُ٘ خطاخلا ال٘ ٚأٚاَالطٙ
( )1غٛض ٠اغيا٥س.2 ٠
( )2غٛض ٠اغيعٌَ .2
( )3غٛض ٠ايط٬م .1
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ْٛٚاٖ ٘ٝغٛا ٤عً ٢ايك ٍٛخلإ ايهلاض َهًل ٕٛخلايلطٚط نتهًٝلِٗ خلا٭ق،ٍٛ
أ ٚعً ٢ايك ٍٛخلتهًٝلِٗ خلا٭ق ٍٛز ٕٚايلطٚط ،فتني  ٞا٭ٚاَط اٱا ١ٝيًهلاض
ٚزع ِٗ ٛإزي اٱغٚ ّ٬ايتكسٜل خلاي ؿاضات اييت جا٤ت خلايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؼي ايهتب ايػُاٚ ،١ٜٚاغيعجعات اي اٖطات اييت جطت
عًٜ ٢س ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثايث :ا٭ٚاَط اغيٛجٗ ١إزي أٌٖ ايهتاب خاقٚ ،١حثِٗ عً ٢ايتكسٜل
خلٓ  ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإجتٓاب ايتخطٜف ٚايتغٝري ؼي قلا ٘
اييت ٚضزت ؼي ايتٛضاٚ ٠اٱل.ٌٝ
ٚ٭ٌٖ ايهتاب خكٛقالٖٚ ١ٝال ٞإقالطاضِٖ خلالاهلل عالع ٚجالٌ ٚايتكالسٜل
خلؿطط َٔ إْ ٝا ،٘٥فجا٤ت آٜات ايكطإٓ ؿثِٗ عً ٢ايتكسٜل خلٓ  ٠ٛقُس قً٢
اهلل عًٝالال٘ ٚآيالال٘ ٚغالالًِ ٱؼالالاز غالالٓد ١ٝايٓ الالٚ ٠ٛآٜا ٗالالاٚ ،إ كالالاٍ اي ؿالالاض٠
ٚايتكسٜل خلٗا  ،فكس خلؿط ا٭ْ ٝا ٤ايػاخلك ٕٛخلايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيال٘
ٚغًِ ٚجا ٤ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايكطإٓ خلايتكسٜل خلٓ ٠ٛ
ا٭ْ ٝا ٤ايػاخلكري طيٝعاّ  ِٗٓ َٚإخلطاَٖٛٚ ِٝغٚ ٢عٝػ ٢عً ِٗٝايػ.ّ٬
ايطاخلع :اـطاخلات ٚا٭ٚاَط اٱا ١ٝاغيٛجٗ ١يًٓاؽ طيٝعاّٚ ،اييت تهُٔ
ايسع ٠ٛإزي اٱضيإ ٚايتخً ٞخلايتكٚ ٣ٛايك٬حٚ ،أزا ٤ايع ازات ٚايلطا٥ض

نُا ؼي قٛي٘ عازي ر ًٌٍََِّوِ ٍَََْ اٌنَّبضِ حِجُّ اٌْجَْْذِ َِْٓ اظْزَََبعَ إٌَِْْوِ ظَجِْالًد ( ،)1فجا٤
ايتهًٝف فٗٝا خلكٝغ ١ايعُٚ ّٛمشٛي٘ يًٓاؽ طيٝعالاّ ،فهالٌ إْػالإ َػالتطٝع
يًخج جيب إ ٪ٜز ٜ٘ؼي غٓت٘ ٚيهٔ ايهلاض حج ٛا عٔ أْلػِٗ ٖص ٙايٓعُ١
خلإختٝاضِٖ ايهلط ،ػيا ٜسٍ عً ٢إ اٯ ١ٜأع ٙ٬سٍ ؼي ز٫يتٗا ايتهُٓ ١ٝعً٢
ْٗ ٞايٓاؽ عٔ ايهلطٚ ،ظجطٖا يًهلاض خلػ ب ؽًلِٗ عٔ ايًخٛم خلاغيػًُري
ؼي ايتكالالسٜل خلٓ الالال ٠ٛقُالالس قالالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚآيالالال٘ ٚغالالًِ ٚأزا ٤ايع الالالازات
ٚاغيٓاغو.

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .97
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ٚننيٕ اٱضيالإ َكسَالٚ ١اج ال ١٭زا ٤ايٛاجالب ايع الاز ٟايالصٜ ٫ ٟالتِ إ٫
خلككس ايكطخلَ ١ع اْ٘ ضؾخ َٔ ١ضؾخات اٱضيإ ٚٚغ ١ًٝيًلالٛظ ؼي ايٓؿالني ري
خلايتٛفٝل ؼي اٱغتجاخل ١يعً ١خًكِٗ  ٖٞٚع از ٠اهلل عع ٚجٌ.
ٚ َٔٚجال ٙٛااساٜال ١ايتؿالطٜع ١ٝكطٜالب ٚجالصب ايع الاز إزي ايطاعالات،
 ١٦ٝٗ ٚأغ اخلٗاٚ ،إعاْتِٗ عً ٢أزاٗ٥اٚ ،ايًطف خلِٗٚ ،إظاحتِٗ عٔ اغيعك١ٝ
ٚططقٗا َٚكسَا ٗا.

عهى انُىاهٍ اإلذلُت

َالالٔ فهالالٌ اهلل عالالع ٚجالالٌ عًالال ٢ايٓالالاؽ عاَالالٚ ١اغيػالالًُري خاقالال ١فالال٤ٞ

ا يٓٛاٖ ٞايكطآَْ ١ٝكاح ٬َٚ ١ظَ ١يٮٚاَط َٔ حٝالث اغيٛانالٝع َالع ايت الأٜ
ٚايتهاز ؼي ايلعٌ ٚاٱؼاز ؼي ايٓتٝج ،١فتجس ؼي نٌ َٛنالٛط َالٔ َٛانالٝع
اؿٝالالا ٠ايٓالالٛاٖٚ ٞايعجالالط عالالٔ فعالالٌ ايك الالٝذ ٚاغيٓهالالط فٝالال٘ٚ ،ا٭َالالط خلايٛاجالالب

ٚاغيػتخب ف ٘ٝنُا ؼي اغيعاَ٬ت قاٍ عازي رًَأَحًََّ اٌٍَّوُ اٌْجَْْعَ ًَحَسَََّ اٌسِّثَبد ( ،)1فلٞ
شات اغيعاًَ ١جا ٤اؿهِ عًٚ ١ٝإغتخ اب اي ٝع ٚايٓالسب ايٝالَ٘ ،الع ايتٛنٝالس
عً ٢حطَ ١ايطخلا ٚاييت ػتكطأ َٔ اغيٓطٛم ايصٜ ٟلٝس ايٓٗ ٞايكاطعٚ ،عسّ
جٛاظ اي ى َطًكاّ ،يٝه ٕٛايٓٗ َٔ ٞايهً ٞاغيتٛاط ٧ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢ط ١
ٚاحس َٔ ٠اؿطَ ٚ ١اغيٓع غٛا ٤نإ ايطخلا قطنٝاّ أ ٚعٝٓٝالاّٚ ،نالثرياّ أ ٚقًال،ّ٬ٝ
ٜٚني  ٞايٓٗ ٞأحٝاْ ّا ؼي شات ايلعالٌ اغيالنيَٛض خلال٘ ،يٝهال ٕٛايٓٗال ٞجٗتٝالاَّٚ ،الٔ
اٯٜات ؼي عً ّٛايكطإٓ إؾاض ٠ايٓٗ ٞؼي َلٗ َ٘ٛعً ٢ا٭َالط خلايهالسٚ ،ز٫يال١
ا٭َط ؼي َلٗ َ٘ٛعً ٢ايٓٗ ٞعٔ ايهس إَ ٫ا زٍ ايسي ٌٝخام عً ٢خ٬ف٘
نُا اشا مل ٜهٔ ٖٓاى نس اـام يٮَط ا ٚايٓٗ ٚ ،ٞني  ٞايٓالٛاٖ ٞايكطآْٝال١
عً ٢أقػاّ:
ا٭ :ٍٚإٔ ٜه ٕٛاغيٓٗ ٞعٓال٘ خلصا ال٘ ،عٝالث ٜالني  ٞايعجالط عٓال٘ نُٛنالٛط
َػتكٌ ٚيٝؼ َعً ّ٫ٛيغري ٙنُا ؼي ايٓٗ ٞعٔ ايهلط ٚاؾخٛز.

( )1غٛض ٠اي كط.275 ٠
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ايثاْ :ٞف ٤ٞايٓٗ ٞعٔ فعٌ ٜهَ ٕٛعً ّ٫ٛيغري َٚ ٙؾخاّ عٓ٘ ،يٝؿٌُ
ايٓٗ ٞا٭قٌ ٚايلطط ،نُا ؼي ْٗ ٞايهلاض عالٔ ػالدري أَالٛااِ ؼي اغيعكال١ٝ
ٚاٱعاْ ١عً ٢قتاٍ اغيػًُريٚ ،ف ٘ٝآٜال ١إعجاظٜال ١السٍ عًال ٢ضأفال ١اهلل عالازي
خلايع از ٚ ،غؿ ٞايًطف اٱا ٞيًٓاؽ طيٝعاّ ،خلإْصاض  ْٞٗٚايٓاؽ عٔ ايلعٌ
ايك ٝذ َطًكاّ ،غٛا ٤نإ أق ّ٬أ ٚفطعاّٚ ،فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنيزٜب ٚإق٬ح ايٓاؽ ٚإعاْتِٗ يًتدًل ػيالا فٝال٘ اٱأالِ ٚظًالِ
ايٓلؼ ٚايغري.
٬
ايثاْ :ٞقس جيتٓب اٱْػإ ايلطط اغيٓٗ ٞعٓ٘ فٝهٖ ٕٛصا اٱجتٓاب َسخ ّ
يٲَتٓاط عٔ ا٭قٌ ،أ ٜ ٚسأ ؼي إجتٓاب ا٭قٌ ،فٝكًع عُا ٜتلالطط عٓال٘ ػيالا
ْٗ ٢اهلل عع ٚجٌ عٜٓ٘ٚ ،ه ٕٛايكالطإٓ إ َاَالاّ يال٘ٚٚ ،غال ١ًٝواٜٚال َ ١اضنال١
اساٜت٘.
ايثايث :ايٓٛاٖ ٞايكطآَْٓ ١ٝاغ  ١يًتلك٘ ؼي ايسَٚ ،ٜٔعطف ١أحهاّ اؿٍ٬
ٚاؿطاّ ٚ ،عٝري َٛنٛعات نٌ ٚاحس َُٓٗا.
ايطاخلع َٔ :فهٌ اهلل اْ٘ جعٌ ايكطإٓ خلٝاْاّ يٮحهالاّ ايتهًٝلٝال ١اـُػال١
ٚجا٤ت ايٓٛاٖ ٞيًُٓع ػيا ٖ ٛقطّ أَ ٚهط ٙٚؼي ايؿطٜع َٔٚ ،١اٯٜات إٔ َا
ٚضزت حطَت٘ ؼي ايكطإٓ خلامِ عً ٢حطَت٘ إزي  ّٜٛايكٝاَ ١يٝؼ َالٔ غالٝري ؼي
حهُ٘ ٚإ ططأت ٚحسأت َٛانٝع إنافَ ١ٝتعسز ٠ؼي خلاخل٘ َع إَتٓاط اؿهِ
ايكطآْ ٞعٔ ايًال ؼ ٚاي زٜالس ،فكالس الني  ٞاغيعاًَال ١ايطخلٜٛال ١خلطالطم َػالتخسأ١
ٚٚغا٥ط َتعسزٚ ،٠يهٔ حهُٗا  ٜكٚ ٢انخاّ جًٝالاّ ٱغالتساَ ١ايلكالٌ خلالري
اي ٝع ٚايطخلا.
اـالالاَؼ :ايٓٗالال ٞايكطآْالال ٞخلالالاب يًتٛخلالالٚ ١اٱْاخلالالٚ ،١زعالال ٠ٛحملالال ٛايالالصْٛب،
ٚايلٛظ خلاغيغلط ،٠يصا فإ اـطاب ايكطآْ ٞخلايٓٗ ٞعُا حطّ اهلل عازي زعال٠ٛ
يٓ ٌٝضظي ١اهلل خلإجتٓاب َا ْٗ ٢عٓ٘ٚ ،ايتٛج٘ ايكازم إزي ايعُالٌ سيالا أَالط
اهلل عازي خل٘ٚ ،يٝؼ َٔ خلالطظر ؼي عالامل ايلعالٌ خلُٗٓٝالا ،فال ٬جيالٛظ إ ٜكالف
اٱْػإ عٓس اٱق٬ط عٔ اغيعاق ٞخلٌ ٫خلس ي٘ إٔ ضيتثٌ غيالا أَالط اهلل عالازي خلال٘
غٛا ٤ؼي شات اغيٛنٛط ايص ٟجا٤ت اؿطَ ١ف ،٘ٝأ ٚؼي غري َٔ ٙاغيٛانٝع.
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ايػازؽ :ايتكٝس خلنيحهاّ ايٓٗ ٞايكطآَْ ٞسخٌ يًتكٝس خلغري َٔ ٙايٓٛاٖ،ٞ
فُا إ  ٜسأ اٱْػإ خلإجتٓاب فعٌ طاع ١هلل عازي ،حتٜ ٢ك ذ حطٜكاّ عً٢
إجتٓاب أَٛض َٓهط ٠أخط ٣جا ٤ايٓٗ ٞعٓٗا ؼي ايكطإٓ أ ٚايػٓ ١ايٓ ً ٚ ،١ٜٛو
آ ١ٜؼي خًل اٱْػإَٚ ،كسام يه ٕٛايع ازٖ ٠ال ٞعًال ١خًكال٘ ٚؾالاٖس عًال٢
إعاْ ١اهلل عازي يًع س خلالإ  ٜالسأ اـطال ٠ٛا٭ٚزي ؼي ططٜالل ايتٛخلال ١فٗٝسٜال٘ اهلل
عازي غيعامل ايططٜل.
ٚؼي ن ّ٬يٲَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ" ّ٬إٕ اهلل غ خاْ٘ أَط ع الاز ٙؽالٝريا ،
ْٗٚاِٖ ؼصٜطا ٚ ،نًف ٜػريا ٚمل ٜهًف عػرياٚ ،أعط ٢عً ٢ايكً ٌٝنثريا،

ٚمل ٜعل َغًٛخلاٚ ،مل ٜطع َهطٖا" (.)1

فايتهًٝف يطف ٚضظي ١خلايع از ،إش إ اهلل عع ٚجٌ أْعِ عً ٢اٱْػإ
خلايعكٌ ق ٌ إ ٜتٛج٘ اي ٘ٝاـطاب ايتهًٝل ٜٚ ٞري ي٘ ططٜل ااسٚ ٣ططٜالل
ايه٬ي ،١أِ لهٌ ٚأَطْٗٚ ٙاٚ ،ٙخلؿط ٙخلايثٛاب عً ٢ايطاعٚ ،١أْالصضَ ٙالٔ
ايعكاب اغيٗري عً ٢اغيعكٚ ،١ٝخلعث ا٭ْ ٝا َ ٤ؿطَٓٚ ٜٔصضٚ ،ٜٔناْٛا أُ٥ال١
ا٭َالالِ ؼي ايكالالاؿات يٝهْٛالالٛا ع ْ ٛالاّ يًٓالالاؽ ؼي غ ال ٌ ااساٜالالٚ ١ؼي زعالالِٗ ٛ
ٚغِٓٓٗ ٚأعُااِ فتجتُالع ايٓ الٚ ٠ٛايتٓعٜالٌ ٚايعكالٌ عًال ٢ااالس ،٣فٗٓٝالعّ
ايهلط أَاَِٗ يٝت٬ؾٜٚ ٢ه ٕٛنايػطاب  ٫ٚػُع ي٘ ق ٛاّ  ٫ٚط ٣ي٘ أأط ّا
خاضجٝاّ ؼي أقٛاٍ ٚأفعاٍ ايصٖ ٜٔساِٖ اهلل يٲضيإ ايصٜ ٜٔك خ ٕٛجٓالٛز ّا

هلل عازيٚ ،زعا ٠يًخل ٚااس ،٣قاٍ عازي ر ًََِب َّعٍَُُْ جُنٌُ َ زَثِّهَ إ ىٌَُد (.)2

فٝتًك ٢اغيػًُ ٕٛؼي نٌ جٚ ٌٝظَإ َٓٚالص أٜالاّ أخلٓٝالا آزّ عًٝال٘ ايػالّ٬
ٚإزي  ّٜٛايكٝاَ ١ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞخلايطنا ٚايك  َٔٚ ،ٍٛا٭غطاض ؼي خًالل
اٱْػإ َا أْعِ اهلل عازي خل٘ عً ٘ٝخلعسّ غًب اٱختٝاض َٓ٘ٚ ،يهٔ مل  ٜن٘
اهلل ٚؾنيْ٘ ،خلٌ أْعٍ غ خاْ٘ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞيٝه ٕٛنٌ ططف َُٓٗا عّ ْٛا
يٲَتثاٍ ؼي ايططف ايثاْ ،ٞفايعٌُ خلا٭ٚاَط اٱاٚ ١ٝاق ١ٝػيا ْٗ ٢اهلل عالازي

(ْٗ )1ج اي ٬غ.17/4 ١
( )2غٛض ٠اغيسأط .31
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عٓالال٘ٚ ،اٱح ال اظ َالالٔ فعالالٌ َالالاْٗ ٢اهلل عالالع ٚجالالٌ َكسَالال ١يٲَتثالالاٍ يٮٚاَالالط
اٱا.١ٝ
ايثايثٜ :ني  ٞايٓٗ ٞعٔ ؾ ٤ٞخلإعت اضَ ٙكسَ ١٭َط قطّ آخط أؾس ٚأنثط
إمث ّا َٓ٘ ؿطَ ١اغيكسَال ١ؿطَال ١شٜٗالا ،فالاشا نالإ ش ٚاغيكسَال ١حطاَالاّ ،فُكسَتال٘
اغيٛقً ١اي ٘ٝحطاّ اٜهاّ غٛا ٤جا ٤ايٓل ايكطآْ ٞعطَتٗا ،أ ٚأْٗا ػتكطأ َٔ
حطَ ١شٜٗا َٚا ٪ز ٟاي.٘ٝ
ايطاخلع :إغتساَٚ ١ػالسز ايٓٗال ٞؼي شات ايلعالٌ ا حملالطّ ،فُالٔ اٯٜالات إ
ايٓٗ ٞعٔ ايلعٌ ٜٓ ٫كطع خلإ ٝاْ٘ َعكَ ١ٝالط ٠أَ ٚالطات ،خلالٌ ٬ٜحالل ايٓٗالٞ
شات ايلعٌ ٚايلاعٌ ؼي نٌ َط ٠ؼي زع ٠ٛيٲْاخلٚ ١ايتٛخلٚ ١ايهف عٔ اغيعك.١ٝ
َٚالالٔ ا٭غالالطاض ٚاٱعجالالاظ ؼي ايٓعالالاّ اغيتهاَالالٌ ؼي ايؿالالطٜع ١اٱغالال ١َٝ٬ػالالسز
ايٓٛاٖ ٞايكطآْ ١ٝسيٓاغ  ١ايلعٌ  ٔ َٚغري َٓاغال  ١٭ٕ ايٓٗالٜ ٞتعًالل خلايط ٝعال١
ايػاضٚ ،١ٜأفطازٖا ٚٚجٛزٖا نُا ؼي حطَ ١ايطخلا فاْٗا ؾاًَ ١ؿاٍ اٱختٝاض
ٚاٱنططاضٚ َٔ ،ج:ٙٛ
ا٭ ٠ٚ٬ :ٍٚآٜالات ايكالطإٓٚ ،خلٝاْٗالا ٭حهالاّ اؿالٚ ٍ٬اؿالطاّ ،نُالا ؼي
اٯٜالالات ايالاليت ٓٗالال ٢عالالٔ ايلخؿالالاٚ ٤اغيٓهالالط َطًكالاّ ،أٗٓ ٚالال ٢عالالٔ فعالالٌ ق الالٝذ
ككٛم نُا ؼي ؾطب اـُط أ ٚأنٌ ايطخلا ٚمٚ ،ٙٛايكطإٓ  ٘ ٚ٬ ٚحانط٠
خلري اغيػًُري ؼي قَٓٚ ،ِٗ ٬تسٜا ِٗ ٚخلٚ ِٗ ٛٝفايػِٗ.
ايثاْْ :ٞلط ٠اغيػًُري ضجاْٚ ّ٫ػا َٔ ٤فعالٌ اؿالطاّٚ ،قالاح ٘ ٚظٗالٛض
ٖص ٙايٓلط ٠عً ٢ا٭يػٔٚ ،ؼي عامل ا٭فعاٍ عٔ قكس أ َٔ ٚغري قكس.
ايثايث :إغتخه اض اغيػًُري يًػٓ ١ايٓ  ١ٜٛايؿطٜلَٚ ،١ا فٗٝا َٔ ايٓٛاٖٞ
اييت ٖ ٞططيإ ٚخلٝإ يًكطإٓ َالع إزضانٗالِ طيٝعالاّ يالع ّٚايعُالٌ خلايػالٓ،١
ٚعسّ ايتلطٜط خلٗاٚ ،يٝؼ َٔ أَ ١أ ٚأٌٖ ًَالٜ ١كالطٜٚ ٕٚتعاٖالسٚ ٕٚجالٛب
ايعٌُ سيا قاي٘ ْ  ِٗٝإ ٫اغيػًُريٚ ،فَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ٚزيً :و خكٛق ١ٝـري أَ ١أخطجت يًٓاؽ خلنيٕ تكٝس سيالا جالا ٤خلال٘
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،عٌُ خلػٓت٘ خلإعت اضٖا فطط ايتٓع،ٌٜ
 ٖٞٚخلصا ٗا ٚح َٔ ٞعٓس اهلل.
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ايثاْ :١ٝهُٔ ايػٓ ١ايٓ  ١ٜٛيًٓٛاَٖ ٞثًُا هُٓت ا٭ٚاَط.
ايثايث :١ايٓٛاٖ ٞايٓ  ١ٜٛؼي ط ٍٛايٓالٛاٖ ٞايكطآْٝال ،١فًالٝؼ َالٔ عالاضض
خلُٗٓ ٝاٚ ،فٗٝا خلٝإ ٛ ٚنٝس  ٚلك ٌٝيًٓٛاٖ ٞايكطآْ.١ٝ
ايطاخلعالال :١شيٓالالع ايٓالالٛاٖ ٞايٓ ٜٛالالَ ١الالٔ اي زٜالالس ٚاـطالالني ؼي نيٜٚالالٌ ايٓالالٛاٖٞ
ايكطآًْ ٚ ،١ٝو آ ١ٜإعجاظ ١ٜؼي اٱغٚ ّ٬زع ٠ٛيًٓاؽ يسخٛي٘.
ايطاخلع :لك٘ اغيػالًُري ؼي أحهالاّ ٚأٚاَالط ا٭َالط خلالاغيعطٚف ٚايٓٗال ٞعالٔ
اغيٓهط.
 َٔٚخكا٥ل خري أََٛ ١اظ تِٗ عً ٢ايٓٗ ٞعُا حطَ٘ اهلل عازي ٚقس
ٚضز ؼي أقخاب ايكط َٔ ١ٜخلين إغطاٚ ٌٝ٥قٝسِٖ اؿٝتإ  ّٜٛايػال ت َالع
أِْٗ ْٗٛا عٓ٘ ،إْكػاَِٗ إزي أ٬أ ١فطم :ٖٞٚ
ا٭ٚزي :فطق ١عتس ٟخلايكٝس  ّٜٛايػ ت علط حٝاض عٓس اي خطٚ ،فتذ
جسا ٍٚاا فتسخٌ اؿٝتإ فٝخ ػْٗٛا  ّٜٛا يػ ت يٝكطازٖٚا  ّٜٛا٭حس،

ْ ِفووِ
َ
ذ حَبضِو َس َح ا ٌْ َجحْو ِس ِإ ْذ َّعْودًُ
ٓ ا ٌْ َم ْسَّو ِخ ا ٌَّزِوِ َوبَٔو ْ
ْ
قالاٍ عالازي ر ًَاظْو َْ ٌْ ُي ُْ َْو
اٌعَّجْذِد (.)1

ايثاْ :١ٝأَ َٔ ١خلين إغطا ٢ٗٓ ٌٝ٥عٔ ٖصا ايلعٌ ،إش َؿٛا إزي اغيعتسٜٔ
َِٓٗٚ ِْٖٛٗٚ ،حصض ِٖٚخلطـ اؾ الاض ٚشنالط ِٖٚخلايعكٛخلالات اياليت حًالت
خلايعاقري َِٓٗ فطزٚا عً ِٗٝمٔ ؼي ٖصا ايعٌُ َٓص ظَإ فُا ظازْا اهلل خلال٘
إ ٫خرياّ ،فك ٌٝاِ  ٫غ ٚا فطسيا ْعٍ خلهِ ايعصاب ٚاا٬ى فنيق ذ ايكّٛ

قطز ٠خاغ٦ري فُهثٛا نصيو أ٬أ ١أٜاّ أِ ًٖهٛا ،عٔ اخلٔ ع اؽ(.)2

ايثايث :طياع ١غهتٛا عٔ ايتعسٚ ٟايكٝس  ّٜٛايػ تٚ ،مل ٜٛٗٓا عٓ٘،
ٚإ مل ٜكَٛٛا خلايكٝس ٚٚضز ؼي ايتٓع ٌٜحها ١ٜعِٓٗ ؼي خطاب ايلطق ١ايثاْ١ٝ

أعالال ٙ٬ايالاليت ٓٗالال ٢عالالٔ اغيٓهالالط ر ٌِ وَُ رَعِ ُووٌَْ لًٌَِْووب اٌٍَّ ووُ ُِيٍِْىُيُووُْ أًَْ ُِعَ ورِّثُيُُْ َْوورَاثًب
()1غٛض ٠ا٭عطاف .163
(َ )2لا ذ ايغٝب .110/3
()3غٛض ٠ا٭عطاف .164
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ٚقس أْعِ اهلل عازي عً ٢اغيػًُري خلكٝاَِٗ خلايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط ،سيالا حيالٍٛ
زٚ ٕٚجٛز أَٚ ١فطقَ َِٗٓ ١ك ١ُٝعً ٢ايتعسٚ ٟاغيعكٚ ،١ٝإشا َا حكالًت
َعك ١ٝؾدكال ١ٝأ ٚطياعٝال ،١فالإ ايٓٗال ٞعالٔ اغيٓهالط ٜكالاح ٗا َالٔ زاخالٌ
اؾُاع َٔٚ ١خاضجٗا.
ٚحياقطٖا إزي إٔ ٜني  ٞعًٗٝاٜٚ ،كه ٞعًٗٝا ٚ ،عٛز اؾُاع ١إزي ا٭َ١
ف ٬عرب ٠خلنيغ اب ايتعسٚ ٟقالسٚض اغيٓ هالط َالٔ طياعالٚ ١إٕ إغالتُط َالسَ ٠الٔ
ايعَإ فإ عاق ت٘ إزي ايعٚاٍ ،يتًتخل ًو اؾُاعال ١خلا٭َالً ٚ ،١ال ؼ ضزا٤
ايتٛخلٚ ١اٱْاخلٜٚ ،١تًكاِٖ اغي َٕٛٓ٪خلالايك ٚ ٍٛأغال اب اٱعاْال ١عًال ٢إقال٬ح
ايصات ٚايلعٌ.
ٚقس هُٓت ايػٓ ١ايٓ  ١ٜٛايتخصٜط َٔ إؽاش غالري اغيػالًُري خلطاْالَٚ ١الٔ
ايطجٛط إزي نتال ِٗ ٚٚضز عالٔ ضغال ٍٛاهلل قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ اْال٘
قالالاٍ" إشا حالالسأهِ أٖالالٌ ايهتالالاب فالال ٬كالالسق ٫ٚ ِٖٛهالالصخلٚ ِٖٛقٛيالالٛا آَٓالالا
خلالالالاهلل ٚنت الالال٘ ٚضغالالالً٘ فالالالإ نالالالإ حكال الاّ مل هالالالصخلٚ ِٖٛإ نالالالإ خلالالالاط ّ٬مل
كسق.)1("ِٖٛ

فُٔ اٯٜات ٚايلهٌ اٱا ٞعً ٢اغيػًُري خل عث ١ايٓيب قُالس قالً ٢اهلل
عً ٝال٘ ٚآيالال٘ ٚغالالًِ فالال ٤ٞايػالالٓ ١خلنيحهالالاّ اؿالالٚ ٍ٬اؿالالطاّ ٚغالالٓٔ ايؿالالطٜع،١
 ٚنيزٜب اغيػًُري ؼي ايع ازات ٚاغيعاَ٬ت.
ٚحيتٌُ ايٓٗ ٞعٔ اي طاْ ١ؼي اٯٚ ١ٜجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚايٓٗ ٞعٔ اي طاْ َٔ ١ز ٕٚاغيػًُري ؼي ايع ازات.
ايثاْ :ٞايعجط عٔ اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري ؼي اغيعاَ٬ت.
ايثايثَٛ :نٛط ا٭حهاّ ٚايػالٓٔٚ ،يالع ّٚعالسّ إؽالاش خلطاْالَ ١الٔ غالري
اغيػًُري ٭ْٗا سع ٛإزي أحهاّ كايل ١ؿهِ ايكطإٓ ٚايػٓ ١جٗٚ ّ٬غلًال ١أٚ
عٔ عُس.
ايطاخلع :ايعٓٛإ اؾاَع يٮفطاز ايث٬أ ١أع.ٙ٬
(َ )1ػٓس أظيس ..136/4
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ٚايكخٝذ ٖ ٛايطاخلع ،يٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأقاي ١اٱطال٬مٚ ،فال ٤ٞاٯٜال ١خلالايٓٗ ٞعالٔ اي طاْالَ ١الٔ ا٭زْال٢
َطًكاّ.
ايثاَْٛ :ٞنٛع ١ٝاٱغتؿاض ٠ؼي ايلتٚ ٣ٛايلعٌ ٚاؿهِ.
ايطاخلع :ايتساخٌ ؼي َٛنٛعات ايع ازات ٚاغيعاَ٬ت ٚايع ازاتٚ ،أأط
خلعهٗا ؼي خلعهٗا اٯخط ،ػيا ٜػتًعّ إجتٓالاب اي طاْال ١ايػال ١٦ٝؼي نالٌ ٚاحالس٠
َٓٗا.
اـاَؼ :عًل ايتهايٝف خلنيَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝاٚ ،مش ٍٛايٓٗ ٞعٔ اي طاْ١
اا طيٝعاّ فتُعَٚ ١تلطق.١

حبث أصىيل

ٜهَ ٕٛتعًل ايٓٗ ٖٛ ٞاي ى ،غ٬ف َتعًل ا٭َط  ٖٛٚإجيالاز ايط ٝعال،١
 َٔٚا٭قٛيٝري َٔ فطم خلري اي ى ٚايهف خلإعت اض إ اي ى أَط عسَ٫ٚ ،ٞ
ٜتعًل ايتهًٝف خلايعسّ ٭ْ٘ خاضج اٱختٝاض إ ٫إ عاٖس ايعسّ ٚاٱَتٓاط عٔ
إ جيازٖ ٙال ٛأَالط إختٝالاضٜٚ ،ٟتخكالل ايعكالٝإ خلإجيالاز ايط ٝعال ١اغيٓٗال ٞعٓٗالا،
ٚاي ى ٚايهف َٔ اغي ازف ايًلع.ٞ
ٚيهٔ شات ايٜٓٗ ٫ ٞػكط خلٌ ٜتجسز َع نٌ ط ٝع ١٭ٕ اغيطًٛب ايٓٗٞ
ايعالالاّ اٱغالالتغطاق ٞاٱم٬يالال ٞأ ٟايؿالالاٌَ يهالالٌ أفالالطاز ايط ٝعالال ١اغيٓٗالال ٞعٓٗالالا
ٚايصٜٓ ٟخٌ خلعسز أفطاز ايعَإ ايطٛيٚ ١ٝيع ّٚإجتٓاب اغيعك ١ٝفٗٝا.
فُٔ أغطاض ايتهًٝالف َكالاح  ١ا٭ٚاَالط ٚايٓالٛاٖ ٞيًُهًالف ؼي حٝا ال٘،
عٝث ٜػتخهط اؿهِ ايؿطع ٞيًلعٌ ق ٌ إ ٝاْال٘ ٚإض هاخلال٘ فٝلعًال٘ إ نالإ
ٚاج الاّ ٜٚهالالف عٓالال٘ إ نالالإ قطَ الاّ ،فالالإشا أضاز إ ٜالالتهًِ ٚخيالالرب عالالٔ ٚاقع ال١
ٜػتخهط ٚجٛب ايكسم ٚحطَ ١ايهصب ،ف ٝجتٓب ايهصب سيجُٛط أفطازٙ
إ ٫إ ٜهٖٓ ٕٛاى زيٝالٌ ضاجالذ نُالا ؼي اؿلالاظ عًال ٢ايالٓلؼ ٚزفالع ايعًالِ
ٚاغيلػس ٠ؼي لك َ ٌٝري ؼي أحهاّ ايلك٘ ٖٓ ٖٛٚا يٝؼ َٔ ايهصب عً ٢إ
َٛنٛع٘ ٜتغريٚ ،إشا غري اغيٛنٛط سٍ اؿهِ.
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ٜٚني  ٞايٓٗ ٞعٔ ايط ٝع ١فٝػط ٟإزي طيٝع أفطازٖا نُا ؼي ايٓٗ ٞعٔ ؾطب
اـُط ،فٗ ٛإم٬يٚ ٞعاّ إغتغطاق ٞيهٌ َا ٜكسم عًَٛ ٘ٝنٛعاّ أْ٘ عيط.
ٚقخٝذ أْ٘ خلري ا٭َط ٚايٓٗ ٞهاز فُٗا  ٫جيتُعالإٚ ،يهالٔ ا٭َالط ٫
ٜتعًل خلاؿهِ خلٌ خلاغيتعًل ،فُا ٜتعًل خل٘ ايٛج ٛب ٜ ٫تعًل خل٘ ايٓٗٚ ،ٞنالصا
ايعهؼ.
ٖٓٚاى خلاب ؼي عًِ ا٭قٖٚ ٍٛال ٛإجتُالاط ا٭َالط ٚايٓٗالٚ ،ٞا٭ٚزي إ
ٜه ٕٛعٓٛاْ٘ إجتُاط َتعًل ا٭َط ٚايٓٗ ،ٞنُا ي ٛجا ٤ا٭َط خلايكٚ ٠٬نإ
اغيهإ َغكٛخلاّ ،فُا عًل خل٘ ا٭َط  ٖٛٚايك ٠٬غري َا عًل خل٘ ايٓٗالٖٚ ٞالٛ
أزاٖ٩ا ؼي اغيهإ اغيغكٛبٚ ،حيكٌ ايتعاضض ؼي اغيتعًل ٚعٓس اؾُع خلُٗٓٝا
فٚ ،٘ٝا ٫ي ٛنإ سيكسٚض اغيه ًف َغازض ٠اغيهإ اغيغكالٛب ٚأزا ٤ايكال ٠٬ؼي
َهإ َ اح ،ف ٬إؾهاٍ ؼي يع َ٘ٚي لع غا ١ً٥ايتعاحِ ٚايتعاضض خلري ا٭َط
ٚايٓٗ.ٞ
ٚجا٤ت اٯ ١ٜقالٌ اي خالث خلالايٓٗ ٞعالٔ اي طاْال ١غالٛا ٤ؼي ايٛاج الات أٚ
اغيػتخ ات أ ٚاغي احات أ ٚاغيهطٖٚات أ ٚاحملطَات ،إش ضيهٔ إ ٝاْٗا َٔ غالري
َؿٛضٚ ٠إغت طإ َٔ ٖ ٛأزْ َٔ ٢اغيػًُري.
ٜ ٌٖٚه ٕٛعٓس اغيػًِ ٚاغيػًُري عاَ ١ايكسض ٠عً ٢ايتدًٚ ٞاٱغتغٓا٤
عالالٔ ًالالو اي طاْالال ،١اؾالالٛاب ْعالالِٖٚ ،الالَ ٛالالٔ إعجالالاظ ٖالالص ٙاٯٜالالٚ ،١ز٫٫ت
َلَٗٗٛا ،فخُٓٝا أَط اهلل عازي اغيػًُري خل ى إؽاش خلطاْ َٔ ١غريٖالِ ،فاْال٘
غ خاْ٘ نُٔ اِ اغيكًخٚ ١ايٓ لع خلاي طاْٚ ١اـاقٚ ،َِٗٓ ١ف ٘ٝخلعث يٮيل١
ٚايطظي ١خلري اغيػًُري َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات ر ًَاْْزَصٌُِّا ثِحَجًِْ اٌٍَّوِ جَِّْعًبد ( )1إش إ
خلعهالالِٗ ٜالالسع ٛخلعهالالِٗ اٯخالالط إزي ايتُػالالو خلالالايكطإٓ ٚايػالالٓ ،١فالالاشا جالالا٤ت
ْكٝخ ١اي طاْٚ ١اـاقَٛ ١افك ١يًهتاب ٚايػٓ ،١فإ اي طاْ ٫ ١ؽؿ ٢ايً،ّٛ
ٜ ٫ٚطز ايهطض عًٜ َٔ ٢نيخص خلٓكٝخت٘ ،ف ٬غطاخل ١إ ني ٖ ٞالص ٙاٯٜالَٚ ١الا
فٗٝا َٔ ايٓٗ ٞعٔ اي طاْال ١ايػال ،١٦ٝخلعالس اٯٜالات اياليت أأٓالت عًال ٢اغيػالًُري
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ٚزعتِٗ إزي إجتٓاب ايلطقٚ ١ايتؿالتتٚ ،أخالربت خلالاِْٗ خالري أَال ١أخطجالت
يًٓاؽ.

عهى انبشلراث انقزآَُت

يكس جعٌ اهلل عازي اٱْػإ خًٝل ١ؼي ا٭ضضٚ ،أْعِ عً ٘ٝخلٓعِ ظاٖط٠
ٚخلاطَٓٗٓٚ ،١ا َكاح  ١اي ؿالاض ٠يال٘ ؼي حٝا ال٘ ايالسْٝا ،فٗال ٫ ٞلاضقال٘ أخلالساّ،
 ٚه ٕٛحانط ٠ؼي نٌ فعٌ َٔ أفعاي٘ غٛا ٤إيتلت ايٗٝا أ ٚمل ًٜتلت.
 َٔٚاٯٜات إ اي ؿاض ٠قس ني  ٞخلايصاتٚ ،اغيٓطٛمٚ ،قس ني  ٞخلايعطض
ٚاغيلٗ ّٛفت ؾذ عٔ اي لعٌ َٚكسَا ٘ ،أ ٚهَ ٕٛلَٗٛاّ ٱجتٓالاب َالا ْٗال٢
اهلل عازي عٓ٘ ،نُا ؼي اغيكاّ إش ْٗت ٖص ٙاٯ ١ٜاغيػًُري عٔ إؽاش خلطأَْ ١
غريِٖ ،يٝه ٕٛايتكٝس خلنيحهاَٗا َٛنٛعاّ يً ؿاضٚ َٔ ٠ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايػٚ ١َ٬ا٭َٔ َٔ َؿٛض ٠ايػ.٤ٛ
ايثاْ :ٞاٱح اظ َٔ نؿف ا٭غطاضٚ ،إظٗاض ايعٛضات.
ايثايث :ايتٛج٘ ٱختٝاض اغيَٓ٪ري خلطاْٚ ١خاقالٚ ،١فٝال٘ ُٓٝال ١غيًهالا ِٗ،
ٚخلعث يًثك ١ؼي ْلٛغِٗ.
ايطاخلع :ػًَ ٞعاْ ٞاٱْتلاط َٔ إؽاش اغيػًُري خلطاْٚ ،١ف ٘ٝخلؿاض ٠يًٓكط
ٚؼكٝل ايغاٜات اؿُٝسٚ ،٠اغيكاقس ايػاَ.١ٝ
اـاَؼ :عسّ ؿٛم ايهطض خلاغيػًُري ايصٜ ٟني  َٔ ٞإؽاش اي طاْ ١ايػ١٦ٝ
َٔ زٚ ،ِْٗٚيٝؼ َٔ حكط يً ؿالاضات اياليت

ؾالذ عالٔ إجتٓالاب اي طاْال١

ايػ ١٦ٝخلإعت اض اْٗا خلؿاضات ٛيٝسٜالٜ ١تلالطط عالٔ نالٌ ٚاحالسَٗٓ ٠الا عالسز َالٔ
أغ اب ايغ طٚ ١ايػعاز.٠
ٜ ٫ٚتعًل َٛنٛط اي طاْ ١خلكه ١ٝأ ٚظَإ ككٛم ،خلٌ ٖ ٛأَط َتكٌ
إش هالال ٕٛاي طاْالالٚ ١اـاقالال ١حانالالط ٠خك ٛق الاّ ؼي اغيُٗالالاتٚ ،عٓالالس إيت الالاؽ
ا٭َٛض ٚ ،ساخٌ ا٭ٚضام  ٚػاضط اؿٛازف.
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيٲح اظ َٔ زؽ خلطاْ ١ايػ ٤ٛاـ ث ٚاغيهطٚ ،غعٗٝا
يتغًٝب ايٓلؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايغه ٚ ١ٝف ٘ٝخلؿاض ٠يًُػًُري خلايػ َٔ ١َ٬ايهٝس
ٚايعًِ ٚايتعس.ٟ
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فكس ػعٌ اي طاْ ١ايػ ١٦ٝاٱْػإ ظاغياّ  ٚقس ػعً٘ َعًَٛاّ ٖٛٚ ،ؼي غٓ٢
عٔ ا٭َط ٜٔيصا جا٤ت اٯ ١ٜٱجتٓاخلُٗا َعاّ خل ى غ ُٗا َٚكسَتُٗا ٖٚالٞ
إؽاش خلطاْ ١ايػ ،٤ٛأَا اي طاْ ١ايكاؿ ١فٗ ٞخلايعهؼ فاش ِّٖ اٱْػإ خلايعًِ
فاْٗا عجطٚ ٙشيٓع٘ٚ ،إشا أٚؾو إٔ ٜهَ ٕٛعًَٛاّ َكٗالٛضاّ فاْٗالا ٗسٜال٘ إزي
غ ٌ ا٭َٔ ٚايػ.١َ٬
فُٔ فهٌ اهلل عازي عً ٢اٱْػإ إ ٜ ٫ه ٕٛظاغيالاّ َ ٫ٚعًَٛالاّٚ ،خلال٘
جالا٤ت ٖالص ٙاٯٜال ١ايهطضيال ١خلإجتٓالاب ايعًالِ خلؿالكٚ ،٘ٝايالتدًل َالالٔ أٚظاضٙ
ٚأع ا ٘٥ايسْٚ ١ٜٛٝا٭خطٚ ،١ٜٚف ٘ٝخلؿاض ٠ايػعاز ٠ؼي اٯخط ،٠إش ٜني  ٞاٱْػإ
 ّٜٛايكٝاَْ ٖٛٚ ١ك َٔ ٞايعًِ ٚأزضاْ٘.
ايػازؽ :جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخلاٱخ اض عٔ لهٌ اهلل عازي خل ٝإ اٯٜات

يًُػًُري رلَدْ ثََّْنَّب ٌَىُُْ آَّبدِ د ف ٝإ اٯٜات خلصا ٘ خلؿاضٚ ٠ضظيٚ ١نالٝاٜ ٤الٓري
زضٚب ايػايهريٚ ،ضيٓع َٔ ايغٛاٚ ١ٜاؾٗايٚ ١ايه٬ي.١
َٚع إ فُٛط آٜات ايكطإٓ ٖ "6236" ٞآ ١ٜفإ خلؿاضا ٘ َٔ ايَٓ٬تٗ،ٞ
 ٖٞٚأنثط َٔ إٔ ؼكٚ ٢ؼي نٌ آ ١ٜعالسز َالٔ اي ؿالاضات ػالتكطأ َالٔ اٯٜال١
عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭َٓ :ٍٚطٛم اٯ ١ٜايهطضيَٚ ،١ا سٍ عً ٘ٝأيلاظٗا.
ايثاْ :ٞاغيكاقس ايػاَ ١ٝؼي اٯ ١ٜايهطضي.١
ايثايث :حاٍ اٱَتثاٍ ٭حهاّ اٯ ١ٜايهطضي ١أَطاّ أْٝٗ ٚالاَّٚ ،الا  ٜؾالذ
َٔ ايتكٝس سيهاَري اٯ.١ٜ
ايطاخلع :ايٛعس ايهط ِٜخلايثٛاب اؾع ٌٜعً ٢اٱَتثاٍ يٮٚاَط اٱا.١ٝ
اـاَؼ :ا٭َٔ ٚايػ َٔ ١َ٬ايعكٛخلٚ ١ايعصاب ا٭ي ِٝايص ٜ ٟب عً٢
اغيعك.١ٝ
ايػازؽٛ :اضف ْعُ ١اٱضيإ ٚفعٌ ايكاؿاتْ ٖٛٚ ،لع قض ٜؿٌُ
اغيٛضف ٚايٛاضف ٜٚ ،ؾذ عً ٢غريُٖا خلاجملاٚضٚ ٠اغيُاأًٚ ١احملانا.٠
 َٔٚا٭غطاض ؼي خلؿاض ٠ايكطإٓ ًكٗٝالا َالٔ اهلل عالازي ،فٗال ٛايالص ٜ ٟؿالط
ضغٛي٘ ايهطٚ ِٜاغيػًُري ػيا ٜسٍ عً ٢ايكطع ٚايالٝكري خلتخكٝالل اي ؿالاض ٠٭ٕ
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اهلل غ خاْ٘ ٖ ٛايكازض عً ٢نالٌ ؾالٖٚ ٤ٞال ٛايالطٚ٩ف ايالطحٚ ،ِٝيالٝؼ َالٔ
َػنيي ١ػتعك ٞعًٚ ،٘ٝيٝؼ َٔ عٛض ٚمثٔ ٚجعٌ اص ٙاي ؿاضات ٜكسَ٘
اغيػًِ عٓس ًكٗٝا ،إش اْٗا ضظيْٚ ١عُ ١ني  َٔ ٞعٓس اهلل غ خاْ٘  ٖٛٚايغين
عٔ ايعاغيري.

 ٚني  ٞاي ؿاض َٔ ٠عٓس اهلل جعاٚ ٤أٛاخلاّ ،قالاٍ غال خاْ٘ رًَثَُِّوسْ اٌَّورَِّٓ

آَِنٌُا ًٌٍََُِّْا اٌصَّبٌِحَبدِ أََّْ ٌَيُُْ جَنَّبدٍ رَجْسُِ ِِْٓ رَحْزِيَب أَِْيَبزُد (ٓ ٫ٚ ،)1خكط
اي ؿالالط ٣خلاؿٝالالا ٠ايالالسْٝا  ٚكالالسَٗا ظَاْ الاّ عًالالٚ ٢قالالٛط َٛنالالٛعٗا ،خلالالٌ هالالٕٛ

َكاح  ١يًجالعآ ٚ ٤جعٖالا خلايلعالٌ ،قالاٍ عالازي ر ثُُْوسَاوُُْ اٌَْْوٌََْ جَنَّوبدي رَجْوسُِ
ِِْٓ رَحْزِيَب أَِْيَبزُ قَبٌِدَِّٓ فِْيَبد(.)2

عهى اإلَذاراث انقزآَُت

جا ٤ايكطإٓ ٝاْاّ يهٌ ؾٚ ٤ٞف  ٘ٝزي ٌٝعًْ ٢عٚي٘ َٔ عٓس اهلل عازي ،ف٬
ٜكسض عً ٢جعٌ ايَ٬تٓاٖ َٔ ٞا٭حساف ؼي اغيتٓاَٖ ٞالٔ ايهًُالات إ ٫اهلل
عازي ،يصا فإ نًُات ٚآٜات ايكطإٓ تكف غكٛق ١ٝقسغ ١ٝيٝؼ اا َثٌٝ
ؼي ايهتب ايػُا.١ٜٚ
ٜٚتكٌ ايٌٓٗ َٔ نٓٛظٚ ٙخعا ٘ٓ٥إزي  ّٜٛايكٝاَ ٫ٚ ،١ػتطٝع فطقال ١أٚ
طا٥لالال ١أ ٚأَالال ١اٱحاطالال ١خلعًَٛالال٘ٚ ،نُالالا اْالال٘ ٜ ٫ػالالتطٝع اؾالالٔ ٚاٱْالالؼ ٚيالالٛ
إجتُعٛا خلنيجٝااِ اغيتعاق  ١عٔ اٱ ٝإ خلػٛض َٔ ٠غٛض ٙنُا ؼي قٛيال٘ عالازي

ْد(،)3
ِ
ْ َّو ْْرٌُا ِث ِّثْو ًِ ىَورَا ا ٌْمُوسْآ
ْ
ٓ ٍََْوَ َأ
ُّ
ط ًَا ٌْجِو
ذ ا ِإلٔو ُ
ٓ ا ْج َز َّعَو ْ
ْ
ر ُل ًْ ٌَ ِئ
فهصا خلايٓػ  ١يتلػري  ٚني ٌٜٚآٜات ايكطإٓ.

فً ٛفطنٓا إجتُاط عًُا ٤ا٭جٝاٍ اغيتعاق  ١يعًٛا َتدًلري عٔ إغتدطاج
نٓالالٛظ ايكالالطإٓٚ ،شخالالا٥ط ٙايعًُٝالالٚ ،١٭قالالطٚا خلالالتدًلِٗ عالالٔ زضى أغالالطاضٙ
()1غٛض ٠اي كط.25 ٠
()2غٛض ٠اؿسٜس .12
()3غٛض ٠ا٭غطا.88 ٤
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اغيًه ٚ ،١ٝ ٛتعسز ايعً ّٛايكطآْ ١ٝؼي نٌ آٚ ١ٜغٛض َٔ ٠غٛض ،ٙيته ٕٛنٝا٤
َ اضناّ ؼي كتًف َٝاز ٜٔاؿٝاٚ ،٠ططٜكاّ غايه اّ يٓ ٌٝاـًٛز ؼي ايٓع.ِٝ
ٖ َٔٚص ٙايعً ّٛاٱْصاضات اييت جا٤ت ؼي ايكطإٓ ٚ ،هُٓت ايتدٜٛف
ٚايٛعٝس عً ٢إض هاب اغيعاقٚ ٞايػال٦ٝاتَٚ ،الٔ اٯٜالات ؼي ايكالطإٓ اي ٝالإ
ٚايتلكٚ ٌٝإْتلا ٤اٱطياٍ ٚاٱخلٗاّ ٚاي زٜسٚ ،جا٤ت إْصاضات ايكطإٓ خل١ّٓٝ
جًٚ َٔ ١ٝج:ٙٛ
ا٭َٛ :ٍٚنٛط اٱْص اض ،إش أخربت آٜات ايكطإٓ عٔ اغيٛانٝع اييت جا٤
اٱْصاض ٚايتدٜٛف فٗٝا ٖٞٚ ،اغيعاقٚ ٞإض هاب ايػال٦ٝاتٚ ،اٱَتٓالاط
عٔ ايٛاج ات ايع از.١ٜ
ايثاْ :ٞايتخصٜط ٚاٱْصاض َٔ اي طاْ ١ايػ.١٦ٝ
ايثايث :ايك ذ ايصا  ٞيٮَٛض اييت ٜني  ٞايكطإٓ خلاٱْصاض ٚايتخصٜط َٓٗا.
ايطاخلعَ :هاَ ري اٱْصاض ٚأحهاَ٘ ٚاييت تهُٔ أَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚاٱْصاض خلاٱخلت ٤٬ؼي ايسْٝاٚ ،حً ٍٛايعصاب ايعاجٌ.
ايثاَْ :ٞا ٜٓتعط ايصٜ ٜٔكط ٕٚعً ٢اغيعاقًٜ ٫ٚ ،ٞتلت ٕٛإزي إْصاضات
ايكطإٓ َٔ اٱق اَ ١ؼي ايٓاضٚ ،اـًٛز ؼي ايعصاب.
ٜٓ ٫ٚخكط َٛنٛط اٱْصاض خلايهلاض ٚايلاغكري ٚايعاغيري خلٌ ٖ ٛعاّ،
ٜٚؿٌُ اغيَٓ٪ري ؼي َلٗ َ٘ٛخلاي ؿاضٚ ٠ا٭َٔ َٔ اٱْصاضات ،٭ِْٗ حطقٛا
عً ٢اٱضيإً ٚ ،كٛا اٱْالصاض خلايطنالا ٚايك الٖٚ ٍٛالِ ؼي حالصض ٚخؿالَٓ ١ٝال٘،

ٜٚلعع َٔ ٕٛعٛاق ٘ ،يصا أخرب ايكطإٓ خلنيٕ جعا ٖٛ ِٖ٤ر َ قٌَْفي ٍََْْْيُِْ ًَ َ ىُوُْ
َّحْصٌََُْٔد(.)1

 ٚكاحب إ ْصاضات ايكطإٓ نٌ َػًِ َٚػالًُٚ ،١ا٭قالٌ إ كالاحب
ايهلاض ٚاغيٓافكري ٚ ،ه ٕٛاالِ ظاجالط ّا َػالتسضي ّا عالٔ اٱقاَال ١عًال ٢ايالصْٛب
ٚاغيعاقٚ ،ٞيهِٓٗ أعطنٛا عٓٗا ،فجعًٗا اغيػًُ ٕٛحطظاّ ٚٚاقٚ ١ٝقاح ّا

()1غٛضْٜٛ ٠ؼ .62
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نطضياّٚ ،يهٔ إعطاض ايهلاض َٓٗا ٜ ٫ه ٕٛعً ٢م ٛايػاي  ١ايهًٚ ١ٝايعُّٛ
اٱغتغطاق.ٞ
أَا عسّ ايػاي  ١ايهً ١ٝفإ إْصاضات ايكطإٓ كٌ إزي أواعِٗٚ ،شيًٞ
عً ِٗٝايتسخلط ؼي َعاْٗٝا ٚزٗ ٫٫ا ٚي ٛعً ٢م ٛاغيٛج ال ١اؾعٝ٥الٖٚ ،١الَ ٛالٔ
َٓافع  ٠ٚ٬اغيػًُري ٯٜات ايكطإٓ عً ٢م ٛايٛجٛب ،فٝتً ٛاٱَاّ أ ٚاغيٓلطز
ؼي ق ٘ ٬آٜات ايكطإٜٓ ٫ ٖٛٚ ،عًِ عاٍ اي هافط ايصٜ ٟػُعٗاَٚ ،ا

نال٘

َٔ أأط َٚا عث٘ ؼي ْلػ٘ َٔ ايلعط أ ٚاـٛف ،أِ ٜتً ٛاٯٜات اييت تهُٔ
ايتٛخلٚ ١ق ٛااٚ ،اي ؿاضات فٓٝكسح ا٭ٌَ عٓسٜٓٚ ،ٙؿغٌ خلتٛج ٘ٝايًال ّٛإزي
ْلػ٘ ،يتدًل٘ عٔ اي ؿاضات.
ٜ ٌٖٚثاب اغيػًِ ايصٜ ٟتًٖ ٛص ٙاٯٜات غكالٛم َالا  ٜنال٘ ؼي ْلالؼ
ايص ٜ ٟػُعٗا َٔ ايهلاض اؾٛاب ْعِ ،إش ٜني ٜ َٔ ٞتً ٛاٯٜات ايكطآْ ١ٝغٛا٤
ؼي ايك ٠٬أ ٚؼي غريٖا َٔ ايثٛاب ٚا٭جالطٚ ،إشا ًال ٢اٱَالاّ اٯٜالات فٗالٌ
ًٜخك٘ ٚحس ٙايثٛاب َٔ واط ايهافط اا ،أّ ًٜخل اغينيََٛري َع٘ ،اؾٛاب
ٖ ٛايثاْ ٞيٛج:ٙٛ
ا٭ٜ :ٍٚتخٌُ اٱَاّ عٔ اغينيََٛري ايك طا ،٠٤فهنيٕ نٌ ٚاحس َِٓٗ قالطأ
ًو اٯٜات.
ايثاْ :ٞعث ق ٠٬اؾُاع ١ايلعط ٚاـؿ َٔ ١ٝاهلل ؼي قًب ايهافط.
ايثايث :قال ٠٬اؾُاعال ١حجال ١عًال ٢ايهالافط ،إش ٜالط ٣اغيػالًُري ٜػالعٕٛ
غط ١َٜٝٛ ٢أاخلت ١مال ٛايػالعاز ٠ايساُ٥ال ١خلالاؿطم عًال ٢أزا ٤ايكالٖٚ ،٠٬الٛ
ٜتدًف خلاغيٓاظٍ اييت ٪ز ٟخل٘ إزي ايٓاض.
ٚجالالا٤ت اٯٜالال ١قالالٌ اي خالالث خلاٱْالالصاض يًُػالالًُري َالالٔ إؽالالاش خلطاْالالَ ١الالٔ
غريَِٖ ،ع إ إؽاش اي طاْ ١مل ٜهطِٖ ؼي إضياِْٗ ٚإنطاّ اهلل عع ٚجٌ اِ،
خلالالسي ٌٝإخلتالالسا ٤اٯٜالال ١ايهطضيالال ١خلكٛيالال٘ عالالازي ر َّبأَُّّيَووب اٌَّ ورَِّٓ آَِنُووٌاد ٚفٝالال٘ َالالسح

يًُػًُريٚ ،خلؿاض ٠اِ خلنيٕ اي طاْ ١ايػ ١٦ٝئ هطِٖ ؼي إضياِْٗ ٚإعتكازِٖ.
ٚأضاز اهلل عع ٚجٌ اِ اٱض كا ٤ؼي َٓاظٍ اٱضيإ خلايػٚ ١َ٬ا٭َٔ َٔ
اٱختٝاض اـاط ٧ايص ٟي٘ آأاض عطن ١ٝنالاض ،٠فُالٔ اٱعجالاظ ؼي اٯٜال ١اْٗالا
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ٓصض اغيػًُري عٔ إؽاش اي طاْ َٔ ١زَ ِْٗٚع خلٝإ ا٭نالطاض اياليت قالس الني ٞ

يًُػًُري َِٓٗ نُا ؼي قٛي٘ عازي ر َ ٌٌََُّْْٔىُُْ قَجَب ً دَٚ ،ا  ُٕٜٛٗخل٘ َٔ زفالع
اغيػًُري إزي ايغهب ٚايؿٗ.٠ٛ
فجا٤ت اٯ ١ٜؿث اغيػًُري يًكسٚض عالٔ ايكالطإٓ ٚايػالٓ ١ؼي ا٭حهالاّ
ٚا٭فعاٍ ٚا٭قٛاٍٚ ،اٱح اظ َٔ أغ اب ايطٝـ ٚاؿُلٜٚ ،تٛج٘ اٱْصاض
ايكطآْال ٞإزي ايٓالاؽ طيٝعالاّ يٲؼالاز ؼي ا ٱخلالتٚ ٤٬اٱخت الاض ؼي اؿٝالا ٠ايالالسْٝا،
ٚاٱؾ اى ؼي خطاخلات ايتهًٝفٚ ،يهٔ ٖٓاى ا ٜٔؼي َهاَري اٱْصاض ،إش
ٜتٛج٘ اٱْالصاض ٚايٛعٝالس إزي ايهلالاض ي نٗالِ ٚظالا٥ف ايع ٛزٜال ١أَالا اٱْالصاض
اغيتٛج٘ إزي اغيػًُري.
فٝتجً ٢ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜخلايتخصٜط َٔ جعٌ ؾنيٕ ؼي أَٛضِٖ اـاق ١يغريِٖ
َٔ أٌٖ اغيًٌ ٚايٓخٌ َٔٚ ،حل اؿالانِ ٚايػالًطإ ٚش ٟايؿالنيٕ إٔ خيتالاض
خلطاْت٘ ٚخاقت٘ ٚفل قلات ٚؾطا٥ط خاقال ،١أ ٚخلًخالاظ إعت الاض ؾدكال،ٞ
ٚضنا ؾدل َعري يلعً٘ أ ٚن َ٘٬أَ ٚكاَ٘.
ٚجا٤ت اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝيتدرب عٔ إَتٝاظ اغيػًُري عاَ ١غكٛقٖٚ ١ٝال ٞإ
عٝري خلطاْتِٗ َٔ عٓس اهلل عالازي  ،خلالايٓٗ ٞايالٛاضز ؼي ٖالص ٙاٯٜالَ ١الٔ اغيٓالع َالٔ
اي طاْ َٔ ١غريِٖٚ،ف ٘ٝآ ١ٜؼي اـًل ٚايًطف اٱا ٞخلايٓاؽ طيٝعاّٚ َٔ،ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚعُ ّٛا٭َط اٱا ٞخلسخ ٍٛاٱغ ،ّ٬فًِ ٜطز إغتثٓا ٤٭حس َٔ
زخ ٍٛاٱغٚ ّ٬إ نإ َٔ نربا ٤أٌٖ اغيًٌ ا٭خط.٣
ايثآَْ :ٞع ؿٛم ا٭ش ٣خلاغيػالًُري خلػال ب َٛنالٛط اي طاْال ،١فإجتٓالاب
اغيػًُري ؾعٌ اـاق َٔ ١غريِٖ ٜٓكصِٖ َٔ اٱضخلاى ٚغ ٤ٛايلعٌ.
ايثايث :ايطظيٚ ١ايطأف ١خلايٓاؽ طيٝعاّ ٚن ٕٛعًُِٗ َالطآ ٠غيالا أَالط اهلل

عازي خل٘ٚ ،قس جالا ٤قٛيال٘ عالازي ر وُنْوزُُْ قَْْوسَ أَُِّوخٍ أُقْسِجَوذْ ٌٍِنَّوبضِد َٚالٔ اـالطٚج
اؿػٔ يًٓاؽ عسّ إؽاش خلطاْ َٔ ١غري خري أَ.١
ايطاخلع :نيزٜب ايٓاؽ ٚحثِٗ عً ٢إختٝاض اي طاْ ١اييت تكف خلاؿهُ،١
إش سع ٛاٯ ١ٜؼي َلَٗٗٛا ايٓاؽ ٱؽاش خلطاْٚ ١خاق َٔ ١اغيػًُري ،فتكطخلِٗ
ٖص ٙاي طاْ ١إزي َٓاظٍ ايك٬حٚ ،شيٓع َٔ ايعًِ ٚايتعسٚ ٟاؾٛض.
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 َٔٚأوا ٤ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايٓصٜط فٗ ٛايصٜٓ ٟصض

أًٖالال٘ نُالالا ؼي قٛيالال٘ عالالازي ر ًَأَٔ ورِزْ َُِْ وَِرَهَ اَِلْ وسَثِنيَد(ٜٓٚ ، )1الالصض ايكالالخاخل١

ٚاغيػًُري ٚا٭جٝاٍ اغيتعاق  َٔ ١اغيػًُري ،قاٍ عازي رإََِّّٔب رُنرِزُ َِْٓ ارَّجَعَ اٌرِّوْسَ
ًَقَُِوَِ اٌوسَّحََّْٓ ثِبٌَِْْْوتِد (ٖٚ ،)2الَٓ ٛالالصض يًٓالاؽ طيٝعالاّ ،حيالصضِٖ َالالٔ

ايهلط ٚاؾخٛز ٚخيٛفِٗ َٔ ايعصاب ٜال ّٛايكٝاَال ،١قالاٍ عالازي رإََِّّٔوب أََٔوب ٌَىُوُْ
َٔرِّسي ُِجِنييد(.)3
َٚع ايت ا ٜٔخلري ايٓاؽ ؼي اغيٓعيٚ ١ايعاق  ١إش ه ٕٛعاق  ١اغيَٓ٪ري ايالصٜٔ
ٜعًُ ٕٛايكاؿات اؾٓ ٚ ،١ه ٕٛعاق ال ١ايهلالاض ايٓالاض ،فالإ ٖالص ٙاٯٜالَ ١الٔ
َكازٜل اٱْصاض يًُػًُري ٚغري اغيػًُري ،إش اْٗا سع ٛاغيػًُري إزي اؿٝط١
ٚاؿصض َٔ ايهلاض َٔٚ ،اي طاْ َٔ ١غريِٖٚ ،ؼصض غري اغيػًُري َٔ ايػعٞ
ي ًٛغ َطا ب اي طآَْٚ ١اظٍ اٱغتؿالاض ٠يًُػالًُريٚ ،ؽالربِٖ عالٔ ؽًلٗالِ
ٚعسّ أًٖٝتِٗ يتًو اغيٓاظٍ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚق ذ ايتً ؼ خلايهلط.
ايثاْ :ٞظٗٛض ايهلط عً ٢ايًػإٚ ،ؼي ايطأٚ ٟاغيؿٛض.٠
ايثايث :اٱغ ّ٬خري قض ،جيب إٔ ٜه ٕٛا٭َط ف ٘ٝخلايك٬ح ٚااسا١ٜ
ٚايتكٚ ،٣ٛإجتٓاب َا ف ٘ٝايلػاز ٚاٱفػاز.
 ٚري اٯ ١ٜايهطضيَٚ ١ا فٗٝا َالٔ ايٓٗال ٞعالٔ اي طاْال ١اياليت قالس السع ٛإزي

ايعًِ ٚايلػاز أ حس َكازٜل قٛي٘ عازي رإِِِّٔ أٍََْْوُُ َِوب َ رَعٍَُّْوٌَْد ( )4ؼي
ايطز عً ٢اغي٥٬ه ١ايص ٜٔقايٛا ر أَرَجْعًَُ فِْيَب َِْٓ ُّفْعِدُ فِْيَب ًَّعْفِهُ اٌدَِِّبءَد (.)5
()1غٛض ٠ايؿعطا.214 ٤
()2غٛضٜ ٠ؼ.11
()3غٛض ٠اؿج .49
()4غٛض ٠اي كط.30 ٠
()5غٛض ٠اي كط.30 ٠
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إش اْٗا شيٓع َٔ َكسَات ايلػاز ،اييت الني  ٞخلإؽالاش اغيػالًُري خلطاْالَ ١الٔ
ا٭زْ َِٗٓ ٢ض  َٔٚ ،١جيٌٗ أحهاّ ايؿالطٜعَٚ ١الا فٗٝالا َالٔ ا٭َالط خلايعالسٍ
ٚاٱحػإٚ ،ايٓٗ ٞعٔ ايعًِ ٚايلػازٜ ٫ ،تٛضط َٔ اغيؿٛض ٠خلايك ٝذ ٜٚعري
أعسا ٤اٱغ ّ٬سيا أطًع عً َٔ ٘ٝعٛضا ِٗ ٚأغطاض حٝا ِٗ ٚقسضا ِٗ.
فاٯ ١ٜحكٔ َٔ غً  ١أٌٖ ايلػاز ٚايساعري إزي ايعًِ ٚاؾٛضٚٚ ،غ١ًٝ
وا ١ٜٚيتٓخ ١ٝأٌٖ ا يغٛا ١ٜعٔ َٓاظٍ اي طاْٚ ١اـاقٚ ١خلطظر ز ٕٚإؾاع١
ايلػاز ؼي ا٭ضضٚ ،زع ٠ٛٱغتساَ ١ايك٬ح ٚاٱق٬ح فٗٝا.
 ٚتجًَ ٢كازٜل عًِ اٱْصاضات ايكطآْ ١ٝؼي ٖص ٙاٯٚ ١ٜنٌ آ َٔ ١ٜآٜات
ايكطإٓ سيا ٜلٝس ايتخصٜط َٔ ايلعالٌ ايػالَٚ ٤ٞكسَا ال٘ َٚالا  ٜالب عًٝال٘ َالٔ
اٯأاض ٚايعكٛخلات ؼي ايسْٝا ٚاٯخط.٠
َٚالالٔ ايطظيالال ١اٱاٝالال ١خلايٓالالاؽ طيٝعالاّ إ ٜ ٫ػالالع ٢غالالري اغيػالالًِ غيٓالالاظٍ
اي طاْ ١عٓس اغيػًُري ٚخلعث ايلػاز فُٝا خلٚ ،ِٗٓٝشيهري ايعسَ ٚالِٓٗ خللهالذ
أغطاضِٖٚ ،حثِٗ عً ٢إختٝاض َا ف ٘ٝايهطض ٚا٭شٚ ،٣خلصٍ اي طاْ ١ايػال١٦ٝ
ايٛغع ؼي إضخلاى اغيػًُريٚ ،زفعِٗ إزي ايهطض خلنيْلػِٗ ٚخلايس.ٜٔ
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١يٛقا ١ٜاغيػًُري َٔ ايهطض ٚا٭شٚ ٣اٱضخلاى
ٚقس جا٤ت اٯٜات خلإجتُاط قليت اي ؿري ٚايٓصٜط يًٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ ،قاٍ عازي ر ًََِب أَزْظٍَْنَبنَ إ وَبفَّخً ٌٍِنَّبضِ ثًَُِِا ًَٔرِّسًاد (ٚ( ،)1ناف )١غٛض
اغي ٛج  ١ايهًٚ ،١ٝمل ٜنيتِ خطاخلاّ ٚخلٝاْاّ يطغايْ ١يب إ ٫ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغالًِٖٚ ،ال ٛؾالاٖس عًال ٢ععالَٓ ِٝعيتال٘ ٚ ،لهال ً٘ٝعًال ٢ا٭ْ ٝالا٤
اٯخط ،ٜٔفُع إ ْٛحاّ عً ٘ٝايػ ّ٬ضغ َٔ ٍٛايطغٌ اـُػ ١أٚي ٞايععّ ،

فكس ٚضز شنط ٙخلاْ٘ ْصٜط إزي ق ،َ٘ٛقاٍ عازي رًٌَمَدْ أَزْظٍَْنَب ٌُٔحًب إىل لٌَِِْوِ إِِِّٔ
ٌَىُُْ َٔرِّسي ُِجِنييد(.)2

()1غٛض ٠غ ني.28
()2غٛضٖٛ ٠ز .25
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ٚجا٤ت خلعث ١ايٓيب خلاي ؿاضٚ ٠اٱْصاض إزي ايٓاؽ طيٝعاّٚ ،يٝؼ خلاٱْصاض
ٚحسٚ ،ٙإزي ق َ٘ٛعً ٢م ٛاـكٛم  ٚ ،تجًَ ٢عاْ ٞايعُ ّٛؼي خلعث ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغالًِ خلتلهالٌ اهلل عالازي ظعالٌ اٱغال ّ٬ايسٜاْال١
ٚايؿطٜع ١اغيتهاًَٚ ١اي اق ١ٝإزي  ّٜٛايكٝاَٚ ،١أ ات أحهاّ ايكطإٓ ٚخًَٔ ٙٛ
ايتخطٜف ٚحطم اغيػًُري عً ٢ايعٌُ سيهاَ ٘ٓٝؼي نٌ ظَإ.
ٚخلًخاظ َهاَري اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬خلعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
يًٓاؽ ناف ١هَ ٕٛعاْ ٞاٯ ١ٜقٌ اي خث ٚايٓٗ ٞعٔ اي طاْ ١عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخلؿاض ٠اغيػًُري خلايػ َٔ ١َ٬اي طاْ ١ايػ.١٦ٝ
ايثاْ :ٞخلؿاض ٠اغيػًُري سيا ٜني  َٔ ِٗٝاي طاْ ١ايكالاؿ ١اياليت السع ٛايٗٝالا
ٖص ٙاٯ ١ٜؼي َلَٗٗٛا.
ايثايث :خلؿاض ٠فعٌ اغيػًُري ايكاؿات ٚايتٓع َٔ ٙايػ٦ٝات ٚايلػالاز،
٭ٕ إجتٓاب اي طاْ ١ايػٚ ١٦ٝاق َٔ ١ٝا يػٚ ٤ٛايٛقٛط ؼي اغيٗايو.
ايطاخلع ٌْٝ :اغيػًُري اغيطا ب ايعاي ١ٝؼي اؾٓ ١أٛاخلاّ يعًُالِٗ ايكالاؿات،
ٚنلِٗ عٔ إختٝاض اي طاْ ١ايػَٚ ،١٦ٝهطٖا ٚخ ثٗا.
اـالالاَؼ :إْالالصاض اغيػالالًُري عالالٔ إغالالت طإ غريٖالالِ ؼي ؾالال ِْٗٚ٪اـاقالال١
ٚايعاَ.١
ايػازؽ :ؼصٜط ٚؽٜٛف ايهلاض َالٔ ايالطأٚ ٟاغيؿالٛض ٠ايلاغالس ،٠٭ْٗالا
هَ ٕٛلهٛح ١عٓس اغيػًُري نُا اِْٗ ٜ ٫عًُ ٕٛخلٗا.
فُٔ إعجاظ ٖص ٙاٯ ١ٜإجتُاط أَٛض:
ا٭ ْٞٗ :ٍٚاغيػًُري عٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١ز.ِْٗٚ
ايثاْ :ٞاٱح اظ َٔ َؿٛض ٠غريِٖ ،فكس ٜ ٫تدالص اغيػالًُ ٕٛخلطاْالَ ١الٔ
غريِٖٚ ،يهٔ ايغري ٜػع ٢ؼي إخلسا ٤اغيؿٛضٜٚ ،٠تكطب إزي اغيػًُري ٚأحٝاْال ّا
ٜه ٕٛايتكطب خلا٭َط اؿػٔٚ ،ايصٜ ٫ ٟتعاضض َع أحهاّ ايؿطٜعٚ ،١يهٔ
إغتساَ ١اٱْكات ي٘ جيعً٘ ٜك ّٛخل ث و َ٘ٛعٔ قكس أ ٚجٗالٌ ،فجالا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜيتًَُٓ ١ٝه ١اؿصض ٚاؿٝط ١عٓس اغيػًُري َٔ ضأَٚ ٟؿٛض ٠غريِٖ
ٚإط٬ع٘ عً ٢أغطاضِٖ ٚخلاٜا أَٛضِٖ.
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ايثايالالث :إْالالصاض أعالالسا ٤اٱغالالَ ّ٬الالٔ ايٓلالالاش إزي فتُعالالات َٓٚتالالسٜات
اغيػًُريٚ ،اٱط٬ط عً ٢أغطاضِٖ.
ايطاخلع :زعٜ َٔ ٠ٛطغب خلايتكطب َٔ اغيػًُريٛ ٚ ،يَٓ ٞاظٍ اٱغتؿاض٠
عٓسِٖ يسخ ٍٛاٱغ ،ّ٬٭ْ٘ ؾطط ٜتك ّٛخل٘ إختٝاض اي طاْالٚ ،١ق ال ٍٛقٛاالا
ٚإٖ٩٬ٜا ايثكٚ ١اٱطُٓ٦إ ايٗٝا.

حبث أخالقٍ

 ٜخث عًِ ا٭خ٬م ؼي ايػجاٜا ٚايط ا٥ع ٚاغيعاجَٚ ،ا حيالطى اٱْػالإ

م ٛايغهب ٚاٱْلعاٍ ،أ ٚاي ٚ ٟٚايتنيَْٚ ،ٞكازٜل اغيًهات اياليت عٗالط
عً ٢ايًػإ ٚ ،ربظ عً ٢اؾٛاضحٚ ،أغال اب ايؿالجاعٚ ١اٱقالساّ أ ٚاؾالدي
ٚايلعط ،أ ٚاغيٓعي ١خلري اغيٓعيتريٚ ،ايٛغط خلُٗٓٝاٚ ،يً طاَْٛ ١نالٛع ١ٝفٗٝالا،
٪ ٚأط ؼي إختٝاض ايٛغط أ ٚاٱفطاط أ ٚايتلطٜط ،فجا٤ت ٖص ٙاٯٜال ١ايكطآْٝال١
يٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚؼً ٞاغيػًُري خلا٭خ٬م اؿُٝسٚ ،٠عسّ طط ٚا٭خ٬م اغيصَ١َٛ
عً.ِٗٝ
ايثاْ :ٞعاٖس اغيػًُري غيٓعي ١خري أَ ١خلاؿكاْٚ ١ايٛقا َٔ ١ٜخلطاْ ١ايػ.٤ٛ
ايثايث :ايٓلط َٔ ٠أعسا ٤اٱغٚ ّ٬اؿصض َٔ اٱطُٓ٦إ اي.ِٗٝ
ايطاخلع :عسّ قسٚض اغيٓافٝات َٔ اغيػًُري ،ؼي ؾ ِْٗٚ٪اـاقٚ ١ايعاَ،١
ٚؼي قَ ِٗ ٬ع أٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽ طيٝعاّ.
يكس أخطج اهلل عع ٚجٌ اغيػالًُري يًٓالاؽ طيٝعالاّ ٚ ،كالع عًال ٢عالا كِٗ
َػٚ٪يٝات أخ٬قٚ ١ٝعكا٥سٜال ١ؼي نالٌ ظَالإ ٫ٚ ،جيالٛظ إٔ كال ّٛخلطاْالَ ١الٔ
أؾدام َعسٚز ٜٔخلإفػاز عٌُ اغيػًُريٚ ،اٱنطاض خلا٭خ٬م ايعاََٚ ،١ا
َٖ ٛتعاضف ايكسٚض َالٔ اغيػالًُري أفالطاز ّا ٚطياعالات َالٔ اـًالل اؿػالٔ،
ٚايػٓٔ اؿُٝس.٠
يكس جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخلنيَٛض:
ا٭ٗ :ٍٚصٜب ايالصات ٚايٓلالٛؽ خلإجتٓالاب َكالسَات ايهالطض ؼي َٝالسإ
ا٭خ٬م  ٚطى اي طاْ ١ايػ.١٦ٝ
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ايثاْ :ٞك ِٜٛغًٛى اغيػًُري ٚأفعااِ.
ايثايث :إق٬ح شضاض ٟاغيػالًُري ٚغالَ٬تِٗ َالٔ أزضإ ٚآأالاض اغيؿالٛض٠
ايػ ،١٦ٝإش إٔ أنالطاضٖا نالثريَٚ ٠تؿالع َٗٓٚ ،١الا َالا كال ٢آأالاضَ ٙػالتُط ٠إزي
ا٭خلٓا ٤فجا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١ي ٝسأ ا٭خلٓا ٤حٝا ِٗ ايع ازٚ ١ٜايعًُ ١ٝخائَ ١ٝ
عات اي طاْ ١ايػَ ،١٦ٝع اؿطم عً ٢اغيٛاظ  ١عً ٢فعٌ اٯخلا ٤ؼي إجتٓاخلٗا
يٝؼ قانا ٠اِ فكط ،خلٌ يٲَتثاٍ ٭حهاّ ٖص ٙاٯٜال ١ايهطضيال ١اياليت ٜتٛجال٘
فٗٝا اـطاب ايتهًٝل ٞيٮخلٓا ٤نُا ٜتٛج٘ يٰخلا ،٤خلت ا ٜٔأ ٚساخٌ ؼي أفالطاز
ايعَإ ايطٛي ،١ٝفكس ٜتٛج٘ اِ طيٝعاّ ؼي ظَإ ٚاحس خل اؿصض ٚاؿٝطالَ ١الٔ
اي طاْالالَ ١الالٔ ايغالالري ٚ ،الالسٍ عًٝالال٘ عَُٛالالات اـطالالاب ؼي أ ٍٚاٯٜالال ١ايهطضيالال١

رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا د ايؿاٌَ يهٌ اغيػًُري ٚاغيػًُات.

ٖٚص ٙاٯ ١ٜحكٔ ٚحطب عً ٢اٱف اٚ ٤ايغٚ ١ ٝاؿػالس ،فكالس  ٫تكٝالس
اي طاْ ١خلنيحهاّ ايٓٗ ٞعٔ ايغٚ ١ ٝاٱف ا ،٤٭ْٗا خاق  ١خلايؿطٜع ١اٱغ،١َٝ٬
ٚخيايلٗا ؼي أَٛض:
ا٭ :ٍٚخكٛم شنط اغيػًُري ٚغريِٖ عٓس َٔ ٜتدص ٙخلطاْ.١
ايثاْ :ٞفهذ أغطاض ايص ٟإغت طٓ٘ ٚشنط َا ٜهط ٙعٓس ايٓاؽ.
ايثايث :عسّ اٱح اظ َٔ ايهصب عً ٢اهلل عازي ٚعً ٢ايٓاؽ.
ٚضيتاظ اغيػًِ خلاٱح اظ َٔ َهاَري ايغ ١ ٝؼي طٝات ايًػالإ ٚظٗٛضٖالا
عًالال ٢ايػالالًٛى ٚؼي عالالامل ا٭فعالالاٍ ،فجالالا٤ت ٖالالص ٙاٯٜالال ١حطخل الاّ عًالال ٢ايغ ٝالال١
ٚاٱف اٚ ٤زع ٠ٛيتٓكٝذ فتُعات اغيػًُري َٔ ايغٚ ١ ٝأنطاضٖا.
 ٚري اٯ ١ٜإعجاظاّ ٚآ ١ٜؼي ٚظا٥ف ايكطإٓ ،فُع إ ايغ ١ ٝمل الصنط ؼي

ايكطإٓ إَ ٫طٚ ٠احس ٠خلكٛي٘ عازي رًَ َ رَجَعَّعٌُا ًَ َ َِّْزَتْ ثَعُْْىُُْ ثَعًْْبد ( ،)1إ ٫إ
إ آٜالالات نالالثريٗٓ ٠الال ٞعالالٔ ايغ ٝالال ٚ ١الالسع ٛإزي اٱحالال اظ َٓٗالالاٚ ،شيٓالالع َالالٔ
َكالالسَا ٗاَٗٓٚ ،الالا ٖالالص ٙاٯٜالال ١ايهطضيالال ،١إش اْٗالالا الالسع ٛإزي إقالال٬ح ايٓلالالٛؽ
ٚاجملتُعاتٚ ،شيٓع َٔ غً  ١أٌٖ اؿػس.
()1غٛض ٠اؿجطات .12
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ٚقس ٜني  ٞايصٜ ٫ ٟتكٝس عطَال ١ايغ ٝال ١خلعٝالٛب غالري ٙخلكالٝغ ١ايًالَٗٚ ٛالٮ
ايلطاغٚ ،حيان ٘ٝؼي َؿٝت٘ أ ٚقٝاَال٘ فعال ّ٬سيالا ٜلٝالس اٱغالتدلاف ٚاٱغالتٗعا٤
خلايٓاؽٜٚ ،طًل ايعٓإ يًػاْ٘ ؼي إظٗاض ايعٛٝب ٚنؿف ا٭غالطاض ،فجالا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜيسع ٠ٛاغيػًُري يتعاٖالس ايكال ِٝاٱغالٚ ،١َٝ٬اٱَتٓالاط َالٔ جطٜالإ
ايك ٝذ عً ٢ايًػإ ٚؼي عامل ا٭فعاٍٚ ،فٗ ٝا نيزٜب يًُػًُري ٚحث عًال٢
اٱح ال اظ َالالٔ اٱغالالتدلاف خلاؿطَالالات ٚإغالالت اح ١ا٭عالالطاض ٖٚالال ٞيطالالف
خلاغيػًُري مل ًٓ٘ ًَ ١أ ٚأٌٖ ًَ َٔ ١اغيًٌٚ ،قالس ُٓال ٞاي طاْال ١غالري اغيَٓ٪ال١
اؿػالالس ؼي ايالالٓلؼ ٚحالالب ظٚاٍ ْعُالال ١ايغالالري ٚإْتكااالالا ايٝالال٘ ،أ ٚإزي ايالالصٟ
إغت طٓ٘ ،خكٛقاّ ٚإ اؿػس آف ١أخ٬ق ١ٝنال اضخل ١ؼي جالصٚض ايتالنيضٜذ فُالٔ
أغالال اب إَتٓالالاط إخلًالالٝؼ عالالٔ ايػالالجٛز ٯزّ طاعالال ١هلل عالالازي حػالالس ٙٯزّ،
ٚحسأت أَ ٍٚعكٚ ١ٝقتٌ ؼي ا٭ضض خلػ ب اؿػس ،إش قتٌ إخلٔ آزّ قاخلٌٝ
أخاٖ ٙاخل ٌٝحػساّ.
ٚاؿػس َٔ ايؿطٚض اغيطن  ٚ ،١ه ٕٛخلطاْ ١ايػ ٤ٛغ اّ ي٘ غيا عٓسٖا َالٔ
اؿػس ٚعسّ ايٛضط ََٓ٘ ٚ ،ا عث٘ ؼي ْلؼ ايالصٜٓ ٟكالت ايٗٝالا َالٔ اؿػالس
ٚاٱنطاض خلايغري طُعاّ ٚضغ  ١عطَاْ٘ ػيا عٓس َٔ ٙايٓعُٚ( ١عٔ ايٓيب قُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ،اؿػس ٜنينٌ اؿػٓات نُا نينٌ ايٓاض اؿطب (.)1

( . )1

ٚضيٓع قطب اي طاْٚ ١ايكً ١ايَٝٛٝالَ ١عٗالا َالٔ عالٝري أغال اب َٚكالازٜل
اؿػالالس ؼي ا٭ح ازٜالالث اـاقالال ٚ ،١الالازٍ اٯضا ٤خكٛق الاّ َالالع غً الال ١ايطُالالع
ٚاؿطم  ٚعٜري اي طاْ ١٭فطاز ايؿط ٚايؿط ،ٙفجا٤ت ٖالص ٙاٯٜال ١يتخكالري
اغيػًُري َٔ إؽالاش اؿػالس ٚغال ١ًٝيًالٗث ٚضا ٤ظٜٓال ١ايالسْٝا ٚغال ّا يٲنالطاض
خلاغيػالالًُري اٯخالالطٚ ،ٜٔطيالالع ا٭َالالٛاٍ ٚخلًالالٛغ ايطٜاغالالات خلنيغ ال اب اؿػالالس

ٚاؿطم ٚايتعس ٟي تهٚ ٕٛاق َٔ ١ٝاؿػاب  ّٜٛايكٝاَ ،١فًُا جا ٤قٛي٘ ر َ

( )1نٓع ايعُاٍ .461/3
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قٌَْفي ٍََْْْيُِْ ًَ َ ىُُْ َّحْصٌََُْٔ د خلؿاض ٠يًُػًُري ٜال ّٛايكٝاَال ،١جالاْٗ ٤ال ِٗٝعالٔ
اي طاْ َٔ ١ز ِْٗٚيَٓ ٌٝط  ١ا٭َٔ ٚايػ ّٜٛ ١َ٬ايكٝاَ.١
فُٔ إعجاظ اٯ ١ٜايهطضيالَٚ ١الا فٗٝالا َالٔ ايٓالٛاٖ ٞاٱحال اظ َالٔ ايلالعط
 ٚاـالالٛف ٜالال ّٛايكٝاَالالٚ ،١ػيالالا ؼي اؿػالالس َالالٔ ايك ال ذ ايعطنالال ٚ ،ٞالالني  ٞآأالالاضٙ
ٚأنطاضٚ ٙآأاَ٘ عً ٢قػُري:
ا٭ :ٍٚا٭نطاض اغيكاح  ١ي٘.
ايثاْ :ٞا٭نطاض اييت ًخل خل٘ ٚ ،ني  ٞفُٝا خلعس.
ٚنٌ قػِ َٔ ايكػُري أعٜٓ ٙ٬ؿطط إزي ؾعب:
ا٭ٚزي :ا٭نطاض اييت ًخل َٔ ٜتدص خلطاَْ ١الٔ ز ٕٚاغيػالًُري َتخالس ّا
نالالإ أَ ٚتعالالسزاّ ،أ ٚخلايت الالا ٜٔخلُٗٓٝالالا ؼي طالالطف اغيػالالت طِٔ-خلهػالالط ايطالالا _٤أٚ
اغيػت طَٔ -خللتذ ايطا.٤
ايثاَْ :١ٝا ًٜخل اي طاْ ١اييت نيَط خلايػٚ ٤ٛؽ َٔ ٕٛإغت طٓٗا َٔ اٯأاّ
ٚا٭نطاض ايسْٚ ١ٜٛٝا٭خط.١ٜٚ
ايثايثَ :١ا  ٜؾذ َٔ غ ٤ٛفعٌ اي طاْ َٔ ١ا٭نطاض ٚاٯأاض ايػً .١ٝ
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١ضظيال ١خلاغيػالًُري ٚايٓالاؽ طيٝعالاَّٚ ،سضغال١
أخ٬ق ١ٝٱق٬ح ايٓلٛؽ ٚاجملتُعاتٜٚ ،تًك ٢أٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽ طيٝع ّا
زضٚؽ اؿهُالالَ ١الالٔ ايكالالطإٓ خلٛاغالالط ١أفعالالاٍ اغيػالالًُري ٚحػالالٔ إختٝالالاضِٖ،
ٚإح اظِٖ َٔ َكسَات اغيعكٚ ١ٝايصْب ٚاٱنطاض خلايٓاؽ.
ٚشيٓع اٯ َٔ ١ٜغً  ١ايٓلؼ ايؿٗٛاَْٚ ،١ٝا سع ٛاي ٘ٝخلطاْال ١ايػالَ ٤ٛالٔ
ايًصات غري اغيكٝس ٠خلايتك ٖٞٚ ،٣ٛآيٚٚ ١غ ١ًٝوا ١ٜٚيتخهِ اغيػًِ خلًػاْ٘
ٚجٛاضح٘ٚ ،قسٚض ٙعٔ ايكطإٓ ٚايػٓٚ ،١فٗٝا زع ٠ٛيًٓاؽ طيٝعاّ يًتخًٞ
خلا٭خ٬م ايلانً ١ؼي اغيعاَ٬ت ْٚؿط يٛا ٤احمل  ْٚ ١ص ايعساٚات ٚاـك١َٛ
يصا ٚضز إ إفؿا ٤ايػ َٔ ّ٬أغ اب ططز اؿػس.
 ٚعٌُ اي طاْ ١ايػ ١٦ٝعً ٢خلعث ايهربٜاٚ ٤ايتعاي ٞؼي ايالٓلؼ ٚ ،ػالع٢
يععٍ ٚحجب َٔ إغت طٓٗا عٔ ايٓاؽ ،فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜٱغتساَ ١اـًالل
ايطفٝع عٓس اغيػالًُري ٚ ،عاٖالسِٖ يًتٛانالعٚ ،فٗٝالا ؼالصٜط َالٔ اٱحتجالاب
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ٚاٱَتٓالالاط عالالٔ ايٓالالاؽ ٚإجتٓالالاب والالاط َالالا عٓالالسِٖ َالالٔ ايالالطأٚ ٟاؿاجالال١
ٚاغيؿٛضٚ ،٠زع ٠ٛي ى َكسَات ٖصا اٱَتٓاطَٗٓٚ ،ا إختٝاض اي طاْال ١ايػال١٦ٝ
اييت ؼا ٍٚاٱغتخٛاش عً ٢اغيٓافع ٚإؾاع ١ضٚح ايطُع ٚاي طـ ٚايتعس.ٟ
فجا٤ت اٯ ١ٜضظيٚ ١يطلاّ ٚزع ٠ٛيٓؿط َلاٖ ِٝايطأفْٚ ١سب اغيػالًُري
ٱختٝاض اي طاْ ١ايكاؿ ١اييت ػالاِٖ ؼي ث ٝالت َالٛاظ ٜٔاؿالل خلالري ايٓالاؽ،
ٚايعجط عالٔ ا٭خال٬م اغيصََٛالٚ ،١قالس ٥٬ ٫الِ ٖالص ٙاي طاْال ١أٖالٛا ٤ايالصٟ
ٜتدصٖا خلطاْ ١٭ْ٘ ٜطُع خلاٱغتخٛاش عً ٢حكٛم ٚأَٛاٍ ٚػيتًهالات غالري،ٙ
ٚنػب ايسْٝا.
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜغيٓع٘ َٔ ايتدً ٞعٔ ٖص ٙاي طاْ ١أ ٚاي طـ خلٗا أ ٚإخلعازٖالا
عٓ٘ ،نُا اْٗا غ٬ح خلٝس اي طاْ ١ايكالاؿٚ ١آٜال ١واٜٚال ١السعٖٛا يًث الات عًال٢
َٓاٖج اؿلٚ ،اٱغتُطاض خلا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهطٚ" ،خلاٱغٓاز ٚضز

إٔ ضج ّ٬غنيٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚقس ٚنالع ضجًال٘ ؼي ايغالطظ(،)1
أ ٟاؾٗاز أفهٌ قاٍ نًُ ١حل عٓس غًطإ جا٥ط " (.)2
خلتكطٜب إ نًُ ١اؿل ٖص َٔ ٙأفطاز اي طاْٚ ١إٕ ناْت قٗط ،١ٜأٜ ٟػتُع
اا ايعامل قٗطاّ عً ٘ٝ٭ْ٘ مل خي قاح ٗا غيط  ١اي طاْٚ ،١ؼي اؿالسٜث زعال٠ٛ
إزي اؿهاّ ٚا٭َطاٚ ٤ش ٟٚايؿنيٕ َٔ اغيػًُري ٚغريِٖ خلاٱْكات إزي نًُال١
اؿل ٚايٓكالٝخٚ ١ق ٛاالا ٚايتالسخلط ؼي َع اْٗٝالاٚ ،إ جالا٤ت َالٔ غالري اـاقال١
ٚاي طاْ.١
فُٔ َلاٖ ِٝاٯ ١ٜايهطضي ١اؿٝطٚ ١اؿصض َٔ خلطاْ ١ايػ ٚ ،٤ٛالني  ٞنًُال١
اؿل عْٛاّ يًخانِ ٚإ نإ جا٥طاّ خلاٱغتُاط إزي غري اي طاْٚ ،١قس كسض ٖصٙ
ايهًُ َٔ ١اي طاْ ١ايكاؿَ َٔ ٖٛٚ ،١كازٜل ٚأحهاّ ٖص ٙاٯ ١ٜاييت أَطت
ؼي َلٗٗ َٛا خلاـاقٚ ١اي طاْ ١ايكاؿ َٔٚ ،١ق٬حٗا قال ٍٛنًُال ١اؿالل عٓالس
( )1ايغطظ :ضناب ايطحٌ "ٚؼي اؿسٜث :نإ ،قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغالًِ إشا ٚنالع ضجًال٘ ؼي ايغالطظ
ٜطٜس ايػلطٜ ،ك :ٍٛخلػِ اهلل".
يػإ ايعطب .386/5
( )2غٓٔ ايٓػا.161/7 ٞ٥
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اؿانِ ٚإ نإ ظاغياّ جا٥طاّ ،٭ْٗا طٖ ٣الصا ايكالَ ٍٛالٔ ٚظا٥لٗالا ا٭خ٬قٝال١
ٚايع از ٚ ،١ٜهٖ ٕٛص ٙاٯٚ ١ٜاق ١ٝااٚ ،عْٛاّ يًخانِ ْلػ٘ خلاٱْكالات االا،
ٚعسّ ط ب ايعكٛخل ١عً ٢قٛاا ،يصا ط ٣ؾٛاٖس نثري ٠ؼي ايتنيضٜذ اٱغَٞ٬
عٗط ضنا  ٚكاغط اؿانِ ٚايػًطإ أَاّ ايٓكٝخٚ ١ايالطأ ٟايػالسٜس ايالصٟ
ٜكت ؼ َٔ ايكطإٓ ٚايػَٓٚ ،١ا فُٗٝا َٔ َعاْ ٞايطظيٚ ١ايطأف.١

قلَىٌ انبطلَت واْيز وانُهٍ

َٔ ايٛاج ات ايعكا٥سٚ ١ٜا٭خ٬ق ١ٝيًُػًُري فتُعري َٚتلطقري ا٭َالط

خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهطٚ ،جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخلايتخصٜط ٚاغيٓع َٔ اي طاْال١
َٔ غري اغيػًُريٖٚ ،صا اغيٓع َسضغ ١ؼي ا٭َط خلاغيعطٚفٚٚ ،اقَ ١ٝالٔ اغيٓهالط
ٚأغ اب ايغٛاٚ ١ٜايتعسٚ ٟايعًِ.
 َٔٚإعجاظ ايكطإٓ اْ٘ ٜنيَط اغيػًُري خلا٭َط خلاغيعطٚف ٚحيثِٗ عً ٢ايٓٗٞ
عٔ اغيٓهط ٚ ،تكف ٖص ٙاٯ ١ٜخلٛج:ٙٛ
ا٭ ٢ٗٓ :ٍٚاٯ ١ٜعٔ اغيٓهط ،٭ٕ إؽاش اي طاْ ١ايػ ١٦ٝفعٌ ق ٝذ ٚ ،سٍ
ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢ق خ٘ ايصا ٚ ،ٞجا٤ت خلاغيٓع َٓ٘.
ايثاْ :ٞشيٓع اٯ َٔ ١ٜلؿ ٞايلػاز خلري اغيػًُري.
ايثايث :شيٓع اٯَ َٔ ١ٜكسَات اغيٓهطٚ ،ؼ ٍٛز ٕٚططٖٚا ،إش إ إؽاش
خلطاْ َٔ ١ز ٕٚاغيػًُري  ِٖ َٔٚأزْ ٚ ٢أقٌ َِٓٗ ؼي َٓاظٍ ايك٬ح ٚايؿنيٕ
٪ٜز ٟإزي اٱنطاض ايعاّ خلِٗ.
ايطاخلع :سع ٛاٯ ١ٜإزي اٱعطاض عٔ ايهلاضٚ ،اغيٓع َٔ جعٌ َٓعي ١اِ

خلري اغيػًُريٚ ،فٚ ٘ٝاقٚ ١ٝحطظ َِٓٗ ،قاٍ عازي ر ًَإِْْ رُعْسِِّْ َْونْيُُْ فٍََوْٓ
َُّْسًُّنَ شَْْئًبد (.)1

ٚاـطاب خلاٱعطاض عٔ ايهلا ض ؼي اٯ ١ٜأعَ ٙ٬تٛج٘ إزي ايٓيب قُالس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيال٘ ٚغالًِٚ ،اغيالطاز حهالاّ ٚعًُالاٚ ٤أُ٥ال ١اغيػالًُري ،نُالا
ٜؿٌُ ا٭َط طيٝع اغيػًُري ٚاغيػًُاتٚ ،إجتٓاب اي طاْالَ ١الٔ ايهلالاض َالٔ
()1غٛض ٠اغيا٥س.42 ٠
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عَُٛات اٱعطاض عِٓٗ  ٚطنِٗٚ ،عسّ كطٚ ِٗ ٜا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗٞ
عٔ اغيٓهط َٔ أخ٬م ا٭ْ ٝاٚ ،٤غال  ٌٝايكالاؿريٖٚ ،الٚ ٛاقٝالَ ١الٔ ايتعالسٟ
ٚايعًِٚ ،حطظ َٔ ايهسٚضات ايعًُاْٚ ،١ٝا٭خ٬م اغيصَ.١َٛ
ٖٚص ٙاٯٜالَ ١الٔ َالٛاضز ا٭َالط خلالاغيعطٚف ٚايٓٗال ٞعالٔ اغيٓهالط عًال ٢مالٛ
َطنب َٚتعسز ،إش إ اغيػًِ َنيَٛض خلعجط أخٝال٘ عالٔ إؽالاش خلطاْالَ ١الٔ زٕٚ
اغيػًُريَٚ ،سع ٛي ٝإ َػالاً ٨ٚالو اي طاْالٚ ،١ا٭نالطاض اياليت تلالطط عالٔ
إؽاشٖا ٖٞٚ ،غ٬ح ؼي ا٭َط خلاغيعطٚفٚ ،خلطظر ز ٕٚاٱْكات ي٘ ،فكس ٜط٣
اغيػًِ قخ ١إؽاش خاق َٔ ١غري اغيػًُريٜٚ ،عٔ ٚجٛز َٓافع فٗٝا ،فتني ٞ
ٖص ٙاٯ ١ٜيتسع ٛاغيػًُري يٲجتٗاز ؼي خلٝإ َػاً ٨ٚو اـاقٚ ١ا٭نطاض
ايعاَٚ ١اـاق ١اييت ٓجِ عٔ إغت طاْٗا.
 َٔٚاٱعجاظ إ ٖص ٙاٯٜال ١حجال ١ؼي اغيكالاّٚ ،شيٓالع َالٔ اؾالساٍ ٚايالطز
ٚاؾلاٚ ٤اٱقطاض عً ٢إؽاش َثٌ ًو اي طاْ ،١نُا اْٗالا عطال ٞيًُٛنالٛط
قالالل ١ايعُالالٚ ،ّٛػعالالٌ نالالٌ َػالالًِ َٚػالالًُٜٗ ١تُالالإ خلالالا٭َط ًٜٚتلتالالإ ايٝالال٘،
ٚحيتجإ عً ٢إؽاش ًو اي طاْٜ ٫ٚ ،١طنٝإ إ ٫خلععاا  ،إش ػعٌ ٖص ٙاٯ١ٜ
َٛنٛط اي طاَْ ١ػنيي ١عكا٥س َٔٚ ،١ٜايهً ٞايط ٝع ٞايص ٟه ٕٛيهٌ َػًِ
حك ١ف ٚ ،٘ٝكع عً ٢عا ك٘ َػٚ٪ي ١ٝايتكس ٟيٮَط ٚفل اغيٝػٛض َٔٚ ،غري
جًب ايهطض ٚا٭ش ٣يٓلػ٘ ٚيعٝاي٘ ،٭ٕ َٔ ؾطا٥ط ا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗٞ
عٔ اغيٓهط ايػ َٔ ١َ٬ايهطض ،إ ٫ؼي َ ٛاضز ؼي اغيكاّ َثٌ:
ا٭ :ٍٚط ب ا٭أط عً ٢إؽاش اي طاْ ١اغيٓٗ ٞعٓٗالا ،خلُٓٝالا ٜهال ٕٛايهالطض
ايؿدك َٔ ٞا٭َط خلاغيعطٚف أَطاّ قتُ.ّ٬
ايثاْ :ٞعسز ٚغع ١ايهطض اغيتلطط عٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري.
ايثايث :ضجا ٤ايثٛابٚ ،زضأ اغيلػس ٠عٔ اغيػًُري ٚ ،عع ِٝؾعا٥ط اهلل
خلا ٭َط خلاغيعطٚف َع إحتُاٍ ايهطض.
يكالالس جالالا ٤اـطالالاب ٚا٭َالالط اٱاالال ٞإزي اغيػالالًُري خلإجتٓالالاب اي طاْالالَ ١الالٔ
غريِٖٚ ،حثِٗ عًٜ َٔ ْٞٗ ٢تدص خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري عٔ فعً٘ٚ ،أَطٙ
خلإ ٜهف عٔ إؽاشٖاٚ ،خيتاض خلطاْ ١قاؿ َٔ ١اغيػًُري ػاعس ٙؼي ايٓجالا٠
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ؼي ايسْٝا ٚاٯخط ٚ ،٠ػالاِٖ ؼي طال طز ايهالسٚضات ايٓلػالٚ ،١ٝشيٓالع َالٔ غً ال١
ايٓلؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايغه ٚ ،١ٝاغيعطٚف أَط جاَع يًدريات ٚفعٌ ايكاؿات،
َٓٚالال٘ اغيؿالالٛض ٠اؿػالالٓٚ ،١اؿالالث عًالالُٝٓ ٢الالًَ ١هالال ١ايتكالالٚ ،٣ٛاي غٝالالب ؼي
ايكاؿات.
َٚالالٔ َكالالازٜك٘ أٜه الاّ الالطى احملالالطّ إزي اغيهالالط ٙٚيًت الالا ٜٔخلُٗٓٝالالا ؼي ايط الال١
ٚاغيٛنٛطٚ ،قس خلٓٝت اٯ ١ٜايهطضي ١ايهطض ايٓا ج عالٔ إؽالاش ايهلالاض ٚيٝجال١

ٚخاق ١خلكٛي٘ عازي ر َ ٌٌََُّْْٔىُُْ قَجَب ً د إش  ٜصي ٕٛجٗسِٖ ٱحالساف اٱضخلالاى
ٚايلػاز عٓس اغيػًُري ٜٚعًُ ٕٛعًَ ٢ؿكتِٖٗٚ ،صا اي ٝالإ عال ٕٛيَٰالطٜٔ
خلاغيعطٚف ٚايٓاٖري عالٔ اغيٓهالطٚ ،زعال ٠ٛاالِ خاقالٚ ١يًُػالًُري عاَال ١خلالنيٕ
ًٜخعٛا ا٭نطاض ايكازَالَ ١الٔ جٗال ١غالري اغيػالًُريٚ ،إؽالاش قالٝغ ايٓكالٝخ١
ٚ ٬ططٜكالال ّا يٲحالال اظ َالالَِٓٗٚ ،الالٔ إؽالالاشِٖ خلطاْالالٚ ١قالالطخلِٗ
ٚاي ٝالالإ غالال ّ ٝ
َٚؿٛض ِٗ.
ٚجيب إٔ ٜٓ ٫تٗ ٞا٭َط ٚايٓٗ ٞإزي حسٚف ايلػازٚ ،إأاض ٠ايلتٓال ١خلالري
اغيػًُري ٭ٕ اٯ ١ٜجالا٤ت غيٓعُٗالا خلًخالاظ ايتٓ ٝال٘ عالٔ غال ب ٚعًالَٚ ١كسَال١
يًلػاز ٖٛٚ ،إؽاش اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري.
فٝجب إٔ ٪ٜ ٫ز ٟايٓٗ ٞعٔ ؾَ ٤ٞالصَ ّٛإزي ايٛقالٛط خلالصات ايٓتٝجال١
ٚا٭أط ،ػيا ٜػتًعّ زضج َٔ ١ايعًِ ٚاغيعطف ١عٓس اٯَط ٜٔخلاغيعطٚف ٚايٓاٖري
عٔ اغيٓهط ٚإٔ ٜهْٛٛا حطٜكري عً ٢حكط َٛنٛط ا٭َط ٚايٓٗ ٞسيا ٜالسفع
ايلػاز ٚأغ اخلٜ٘ٚ ،عًُٛا عً ٢جعٌ ٖص ٙاٯ ٖٞ ١ٜايلٝكٌ ٚاؿج ١ايساَغ،١
فٗٚ ٞاق َٔ ١ٝحك ٍٛايلتٓٚ ١اـ٬ف خلري اغيػًُري ؼي خلاب اـاقٚ ١اي طاْ١
غيا فٗٝا َٔ اي ٝإ ٚايٛنالٛح  ٚعالٝري اي طاْال ١اغيٓٗال ٞعٓٗالا سيالا ضيٓالع اٱقالطاض
ٚايعٓالالاز عًالال ٢إؽاشٖالالاٜٚ ،هالال ٕٛعْٛالالاّ يَٰالالط ٜٔخلالالاغيعطٚفٚ ،ايػالالاعري ؼي
اٱق٬ح ٚزض ٤ايلذي.
إٕ إَتٓاط اغيػًِ عٔ إؽاش اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري أَط خلاغيعطٚف ْٗٚالٞ
عٔ اغيٓهطً ٚ ،و آ ١ٜؼي اٱَتثاٍ يٮٚاَط اٱا ٚ ١ٝط ب ا٭جط ٚايثٛاب عً٢
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ا٭فعاٍ ،فٝتكٝس اغيػًِ خلنيحهاّ ٖالص ٙاٯٜال ،١يٝهال ٕٛكٝالس ٙخلٗالا َالطآٚ ٠زعال٠ٛ
عًُ ١ٝيغري َٔ ٙاغيػًُري يٗٝتس ٟخل٘.

قلَىٌ أههُت إختُلر انبطلَت

يكالالس ْالالعٍ ايكالالطإٓ أَ ٍٚالالط ٠عًالال ٢ايالالٓيب قُالالس قالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ؼي َهالال١

ٚاغيػًُ ٕٛؼي حاٍ َٔ ايكًٚ ١ايهعف ٚاـٛف َٔ اغيؿطنريٚ ،نلاض قطٜـ،
ٚإغتُط ْالع ٍٚاٯٜالات ٚايػالٛض ؼي أال٬ف ٚعؿالط ٜٔغالٓ ١ؼي َهال ١أالِ اغيسٜٓال١
اغيٓٛضٚ ،٠ظٗطت زٚي ١اٱغ.ّ٬
ٚجا٤ت اٯٜات اييت ٗس ٟاغيػًُري إزي نٝل ١ٝخلٓا ٤زٚيالتِٗ  ٚطؾالسِٖ
إزي غ ٌ ايػ ١َ٬ؼي اغيٝاز ٜٔاغيدتًلَٗٓٚ ،١ا ٖص ٙاٯ ١ٜاييت تكف خلا٭ًٖ١ٝ
غيكاح  ١اغيػًُري عاَ ١حهاَاّ ٚعًُاٚ ٤ػاضاّ َٚعاضعري ٚعُالاٚ ،ّ٫أضخلالاب
أغط ٚ ،ؿٌُ اٯ ١ٜا٭خلٓاٚ ٤اي ٓالات ،إش حيتالاج ايٛيالس شنالطاّٶ ا ٚأْثال ٢ايٓكالذ
ٚاٱغتؿاض ٠ؼي ع ازا ٘ َٚعاَٚ ،٘ ٬إق٬ح٘ يًرب خلايٛايس ٚ ،ٜٔعاٖس ق٬ت
ايطحِ ٚإنتػاب ا٭خ٬م اؿُٝس ٠فتؿًُِٗ أحهاّ ٖص ٙاٯ ٖٞٚ ،١ٜزع٠ٛ
اِ ٚ٭ٚيٝا ِٗ٥ؼي إعاْتِٗ عً ٢إجياز اي طاْ ١ايكاؿ ٚ ،١نيزٜب ٚحث اِ
عً ٢إختٝاض ايكسٜل اغيٚ ،َٔ٪اؾ ًٝؼ ايٓاقذ ٚإجتٓاب أقسقا ٤ايػ.٤ٛ
 َٔٚخكا٥ل ايكسٜل ٚايكاحب اغي َٔ٪اٱعاْ ١عً ٢أزا ٤ايك ٠٬ؼي
أٚقا ٗا أَا قسٜل ايػ ٤ٛفاْ٘ ٜعٌُ عً ٢ايلػاز ٜٚ ،عث عً ٢ايتهاغٌ عٔ
ايكٚ ٠٬ايع ازات ا٭خط ٣فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜؼي َٛنٛط اي طاْٚ ١يهٓٗا أعِ
إش ؿٌُ ايكساقٚ ١ايٚ ١ٜ٫ٛقاحب ايػط ،فايهافط ٜلهذ ايػطْ ،عِ قس ٫
ٜلهالالذ خلعالالض ايهلاضايػالالط  ٫ٚخيالال ٕٛا٭َاْالالٖٚ ،١الالصا  ٫ضيٓالالع َالالٔ ايالالسع٠ٛ
يٲغتغٓا ٤عٓ٘ ؼي اي طاْ ،١فًٝؼ ؼي اٯَ ١ٜالٔ عالسِ ٚظًالِ يال٘ٚ ،يهٓٗالا ٚاقٝال١
يًُػالالالًُري ؼي حٝالالالا ِٗ ايعكا٥سٜالالالٚ ١ايع ازٜالالالٚ ١ؼي َعالالالاَٚ ِٗ ٬أحهالالالاَِٗ،
خلإجتٓاب ايهطض َٚكسَا ٘.
 ٚري اٯ ١ٜؼي غعتٗا ٚمشٛاا إحاط ١ا٭حهاّ ايؿطع ١ٝؾُٝع ْالٛاحٞ

حٝا ٠اغيػالًُري ٖٚالَ ٛالٔ َكالازٜل لهالٚ ًِٗٝنال ِْٗٛر وُنْوزُُْ قَْْوسَ أَُِّوخٍ أُقْسِجَوذْ
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ٌٍِنَّبضِ د ٚإجتٓاب إؽاش ايهافط خلطاْْ ١لع يَ٘ٓٚ ،ع َٔ إناف ١أٚظاض أكًٝال ١يال٘
خلػ ال ب اغيؿالالٛض ٠ايلاغالالسٚ ،٠ايػالالع ٞؼي اغيهالالط ٚاـ الالث َالالٔ َٓالالاظٍ اي طاْالال١
ٚاـاقٚ ١زع ٠ٛي٘ يٲغ.ّ٬
إش إ ٚظٝل ١اـاقٚ ١اي طاْالَ ١الٔ أفهالٌ اغيطا الب اٱجتُاعٝالٖٚ ،١الٞ
ؾاٖس عً ٢ضجخإ ايعكٌٚ ،عً ٢ايكسض ٠عً ٢ايتنيأري ؼي ايططف اٯخط ٚإ
نإ شا غًطإ ًَٚو ٚؾنيٕ عع ٚ ،ِٝتدص قل ١اي طاْالٚ ١اـاقال ١عٓالأٜٚ
َتعسزَٗٓ ٠ا:
ا٭ :ٍٚا يتعٝري ٚايتكطٜذ خلإؽاش ايؿدل أ ٚاؾُاع ١خلطاْ.١
ايثاْ :ٞايكطب ٚايسْ َٔ ٛاؿانِ أ ٚش ٟايؿالنيٕ َالٔ اغيػالًُري ،فٗال ٛمل
ٜككس إؽاش ايهافط ٚيٝج ١خاقٚ ،١يهٔ ايهافط ٜتٛزز إزي اغيػًِ ٜٚتكالاغط
أَاَٜ٘ٚ ،كسّ ي٘ ااساٜاٜٚ ،عٗط ي٘ اؿطم عً ٢ايٓكذ ي٘.
ايثايثٚ :جٛز أغ اب َٚكسَا ت ؼي ايعٌُ ٚاؾٛاض ٚايسضاغٚ ١غريٖا.
ايطاخلع :حاج ١اغيػًِ إزي اغيؿٛضٚ ٠اغيعٚ ١ْٛايٓكٝخ.١
 ٬يٲْالؼ خلالاٯخطٜٔ
اـاَؼ :يكالس خًالل اهلل عالازي اٱْػالإ خلط عال٘ َالاّ ٥
ٜٚهَٛ ٕٛنٛط اي طاْ َٔ ١اٱْؼ خلايٓاؽ ٚواط أقٛااِ.
ايػالالازؽ :إ كالالاف ايهالالافط خلالالاـربٚ ٠اٱختكالالام ؼي ايعًالالِ أ ٚايعُ الٌ
ٚأَٛض اؿٝا ٠ايسْٝا.
ايػاخلع :إظٗاض ايهافط ايٛزٚ ،حطق٘ عً ٢خلصٍ ايٓكٝخ ١ي عث ايٓلٛؽ
يٲطُٓ٦إ ٚايػه ١ٓٝاي.٘ٝ
ايثأَٚ :جٛز أغالطٜٓ ٠لالص َٓٗالا ايهالافط غيطا الب اي طاْال ،١نُالا يال ٛؽًالف
اغيػًُ ٕٛاغي ًٕٖٛ٪اا عٔ خلًٛغٗا أ ٚأِْٗ خلًغٖٛا ٚيهِٓٗ مل ٜتعاٖسٖٚا.
ايتاغعٚ :جٛز فت ٛض ٚقً ١ن ط ؼي َٛاظ ٜٔإختٝاض اي طاْ.١
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١غيٓع َكسَات إؽاش اي طاَْ ١الٔ غالري اغيػالًُري
ٚقاضخل ١إؽاشٖاٜ ٫ٚ ،هَ ٕٛعٗا إغتكطاض يًُػًِ ايصٜ ٟتدص خلطاْ َٔ ١زٕٚ
اغيػًُريٚ ،ي ٛحكٌ ٚإختاضاغيػًِ خاق ١ي٘ َٔ غري اغيػًُري فته ٕٛاصٙ
اٯ ١ٜايهطضيٚ ١ظا ٥ف عكا٥سَ ١ٜتعسزَٗٓ ٠ا:
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ا٭ :ٍٚإْٗا قاحب نطٜ ِٜالسع ٛاغيػالًِ يٲْاخلالٚ ١ايكالسٚض عالٔ ايكالطإٓ
ٚاٱَتٓاط عٔ اغيعك ١ٝاييت تُثٌ خلإؽاش خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري.
ايثاْ :ٞاٯ ١ٜظاجط عٔ إغتساَ ١اي طاْ ١ايػٚ ،١٦ٝاٱغتعاْ ١خلغالري اغيػالًِ
َٔ ز ٕٚحاج.١
ايثايث :عث اٯ ١ٜاؿٝطٚ ١اؿ صض ؼي قًب اغيػًِ ايصٜ ٟتدص خلطأَْ ١
غري اغيػًُري َٔ ًو اي طاْالٜٚ ،١تالسخلط ؼي أقٛااالا ٚأفعااالاٚ ،غاٜا ٗالا َٚالا
حيتٌُ َٔ ا٭نطاض ايكط ١ ٜأ ٚاي عٝس ٠فٗٝا ،فكس ًٜ ٫تلت اغيػالًِ إ ٫يٰأالاض
ايكط ١ ٜيك ٍٛأ ٚفعٌ أَ ٚؿٛض ٠اي طاْ ١فجا٤ت ٖص ٙاٯٗٝ ٓ ١ٜاّ ٚؼصٜطاّ ي٘.
فج ا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتخث٘ عً ٢ايتسخلط ؼي اٯأاض اي عٝسٚ ٠ايٓتا٥ج ايعكا٥س١ٜ
عً ٢ق ٍٛأَ ٚؿٛض ٠اي طاْ َٔ ١غري اغيػالًُري ،فكالس هال ٕٛاالا َٓالافع قط ٜال١
ٚيهٓٗالالا عالالث ايٓلالالط ٠ؼي ايٓلالالٛؽ ٚ ،الال٪ز ٟإزي ايهالالطض ايعالالاّ ٚايهػالالاز ؼي
ايتجاضاتٚ ،ؽًالف اغيػالًُري عالٔ ْكالط ٠اغيػالت طٔ-خلايهػالط -ؼي ايؿالسا٥س،
ٚحاٍ حاجت٘ اِ ،فريجع إزي ايهافط ف ٬جيس عٓس ٙإ ٫ايػطاب.
َٓ َٔٚافع ٖص ٙاٯ:١ٜ
ا٭ :ٍٚػاِٖ اٯ ١ٜؼي خلٓا ٤ايسٚي ١اٱغٚ ١َٝ٬إغتساَ ١ايك٬ت ا٭خ١ٜٛ
خلري اغيػًُري.
ايثاْ :ٞشيٓع اٯ َٔ ١ٜػًٌ أعسا ٤اٱغ ّ٬إزي َكازض ايكطاض ٚايتنيأري.
ايثايث :ؼ ٍٛاٯ ١ٜز ٕٚلؿ ٞايهسٚضات ٚايغٌ ٚايغًع ١خلري اغيػًُري.
ايطاخلع :سع ٛاٯ ١ٜاغيػًُري إزي ايتػاخلل ي ًٛغ َط  ١اي طاْٚ ١اـاق.١
اـاَؼَ :س ٜس ايعٚ ٕٛأغ اب ايٓكذ إزي اغيػًِ حانُاّ نإ أ ٚنالإ
إَاَاّ أ ٚغريُٖا.
ٚقس حيتاج ا٭زْ َٔ ٢اغيػًُري خلطاْ ١ا٭عً َ٘ٓ ٢ؼي اغيكاّ ٚايؿنيٕٖٛٚ ،

َٔ عَُٛات اٯٜال ١ايهطضيالٚ ١أغالطاض فٗ٦ٝالا خلاـطالاب ر َّبأَُّّيَوب اٌَّورَِّٓ آَِنُوٌاد

فًٝؼ َٔ قٝس ؼي اي ري ٜؿ ط إختكام ايٓٗ ٞؼي اٯ ١ٜسيطا ب ككٛقَٔ ١
اغيػًُري ٚحهاَِٗ ٫ٚ ،زي ٌٝعً ٢خلكا ٤أحهاَٗا ٚخطاخلٗا َعًكاّ ؼي ٛجٗ٘

ر  167د

َعامل اٱضيإ ج 75

إزي اغيػًِ ٚاغيػًُ ١ضٜثُا ٜٓاَ ٫ط ٚ ١ؾنيْاّٶ ضفٝعاّ ،فاٯ ١ٜعاَ ١يهٌ اغيػًُري،
ٚسيدتًف َطا ِٗ ٚؾنيِْٗ.
 ٌٖٚسع ٛاٯ ١ٜإزي إؽاش اي طاْ ١اـاق َٔ ١ا٭عًال ٢أ ٟأْٗالا إم٬يٝال١
تٛج٘ إزي نٌ َػًِ خلنيٕ ٜتدص خلطاْٚ ١خاق ١ػئ ِٖ أعً َ٘ٓ ٢ؾنيْاّ َٚكاَ ّا
ؼي عًُ٘ ٚؾنيْ٘ ،فُٔ نإ ٚظٜطاّ فاْ٘ ٜتدص اغيًو ٚايػًطإ خلطاْ َٔٚ ١نإ
ضٝ٥ؼ فدص ٜتدص ضٝ٥ؼ ايك  ١ًٝخلطاْ ١ز ٕٚا٭قٌ َٜٓ٘ٚ ،تدص ا٭ر ا٭قالغط
أخا ٙا٭نرب خلطاْٖٚ ،١هصا.

اؾٛاب  ،٫٭ٕ اغيطاز َٔ قٛي٘ عازي ر رَزَّفِرًُا ثََِبَٔخً ِِْٓ ًُِٔىُُْد أَٔ ٟ

ز ٕٚاغيػالالًُري ٚاغيػالالًِ نلالال ٪اغيػالالًِٜٚ ،تػالالا ٣ٚاغيػالالًُ ٕٛخلالالسخ ٍٛاٱغالالّ٬
ٚايٓ طل خلايؿٗاز ري خلاؿكٛم ٚايٛاج ات ٚا٭ًٖ ١ٝغيطا ب اي طاْٚ ،١يهٔ ٖصا
 ٫ضيٓع َٔ إؽاش اغيػًِ غئ ٖ ٛأعً َ٘ٓ ٢ؾنيْاّ ٚض ٚ ١أنثط عًُاّ ٚخربٚ ٠خلطاْ.١
ٚجا ٤ايٓٗ ٞؼي اٯ ١ٜخلػالٝط ّا خايٝال ّا َالٔ ايًال ؼ ٚاي زٜالس ،إش شيٓالع اٯٜال١
اغيػًُري َٔ إؽاش خلطاْٚ ١خاق َٔ ١غريِٖ ِٖ َٔٚ ،ز ٚ ،ِْٗٚتهالُٔ ؼي
َلَٗٗٛا اٱط٬م ؼي إؽاش اغيػًُري خلعهِٗ يال عض خلطاْالَ ١الٔ غالري حكالط،
ٜٚه ٕٛاغيعٓ ٢عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإؽاش ا٭عً ٢ؾنيْاّ َٔ اغيػًُري َٔ ٖ ٛأقٌ َٓ٘ خلطاْ.١
ايثالالاْ :ٞايتػالالاٚ ٟٚايتؿالالاخل٘ ؼي ايط الالٚ ١اغيٓعيالال ١خلالالري اغيػالالت طٔ-خلايهػالالط-
ٚاغيػت طٔ-خلايلتذ.
ٚ ٫جاٖال ّا َالٔ ٖال ٛأعًالَٓ ٢ال٘ خلطاْال١
ايثايثٜ :تدص ا٭قٌ ض ٚ ١غٓ ّا َٚالا ّ
ٚخاقٖٚ ،١صا َٔ إعجاظ اٯ ١ٜإش شيٓع اٯ ١ٜاغيػًُري َٔ إؽاش اي طاْالَ ١الٔ
غريٖالالِ عًالال ٢مالال ٛاٱطالال٬م َالالع خلٝالالإ ايعًالالٚ ١ا٭نالالطاض ايالاليت

الالب عًالال٢

إغت طاِْٗ ،يته ٕٛإشْاّ عاَاّ يهٌ َػًِ خلنيٕ ٜتدص خلطاْ َٔ ١عُ ّٛاغيػًُري
ٖٓٚاى َػا:ٌ٥
ا٭ٚزي :ي ٛفطض إٔ إغت طإ أحس اغيػًُري ٪ٜز ٟإزي ايلػاز ٚاٱفػاز،
ف ٬جيٛظ إغت طاْ٘ أٜهاّ ٭ٕ ايغا ٖٞ ١ٜؼكري اغيػًُري َالٔ ايلػالازَٓٚ ،الع
ظٗالالٛض اـ الالاٍ ؼي أعُالالااِ ٚأفعالالااِ ٚيكاعالالس ٫ ٠نالالطض  ٫ٚنالالطاضَٓٚ ،الالع
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ايلػازٚ ،يهٔ َثٌ ٖصا ايلطز ْازض اؿكٚ ٍٛؼي َعط ض ايتٛخلٜٚ ١ه ٕٛأشاٙ
عً ٢م ٛايككل ١ٝايؿدكٚ ١ٝيٝؼ إضاز ٠ايهطض ايعاّ خلاغيػًُري.
خلُٓٝا ٪ٜز ٟإغت طإ غري اغيػًِ إزي ايلػاز ٭ْال٘ ٜٓ ٫عالط إزي اغيكالاحل
ايعاَ ١يًُػًُريٚ ،ضيٮ قسض ٙاؿػس اِ.
ايثاْ :١ٝي ٛناْت خلطاْٚ ١خاق ١غري َػًُٚ ١يهٓٗا  ٫غ ٞايلػالاز عٓالس
اغيػًُ ريٚ ،يٝؼ َٔ خلغها ٤كالسض عًال ٢أفالٛاِٖٗ فٗالٌ ٜكالذ إغالت طاِْٗ،
اؾٛاب  ،٫يٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإط٬م ايٓٗ ٞعٔ إغت طإ غري اغيػًُري.
ايثاْ :ٞجا ٤خلٝإ عً ١ايٓٗ ٞعاَالاّ خلًخالاظ اؾالٓؼ ٚاغيًال ٚ،١غالري قكالٛض
خلؿدل ايصٜ ٟػت طٔ َٔ غري اغيػًُري ،فكس ٜ ٫كسض َٔ اغيػت طٔ َا ٜلٝس
اي غض ٚايه طاٖ ١ٝيًُػًُريٚ ،يهٓ٘ ٜكسض َٔ أٖالٌ ًَتال٘ ٚقَٛال٘ ،فٝؿالًُ٘
ايٓٗٚ ٞقاٚ ١ٜإح اظاّ  ٚنيز ٜاّ.
ايثايث :يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اغيػًُري أَٚ ١احسَ ٠تخالسَ ،٠تُػاله١
خلايكطإٓ ٚايػَٓ َٔٚ ،١كازٜك٘ اٱؼاز ٚايعٌُ خلنيحهاّ ايكطإٓ ٚايتكٝس سيا ف٘ٝ
َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ

قلَىٌ بطلَت انُبٍ حمًد صهً اهلل عهُه وآنه وسهى

ٜعترب ٖالصا ايكالاْ ٕٛغالٝاح ١ؼي عالامل ايتٓعٜالٌ ٚايػالٓ ١ايٓ ٜٛالَٚ ،١سضغال١

عكا٥سٚ ١ٜأخ٬ق ١ٝشات َعاْ ٞقسغَ ١ٝكت ػ َٔ ١شات آ( ١ٜاي طاَْٚ )١افٗٝالا
َٔ ايس٫٫تٚ ،خلطٖاْاّ ٪ٜنس إٔ أخ٬م ٚغري ٠ايٓيب قُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘
ٚآي٘ ٚغًِ ناْالت َكالساقاّ ي ًكالطإٓ ٚ ،ططيال ١عًُٝال ١٭حهاَال٘ َٚافٝال٘ َالٔ
ايػٓٔ.
ٖٚصا ايكالاْٚ ٕٛحالسٜ ٙكالًذ إٔ ٜهال ٕٛفًالساّ َػالتك ّ٬خلًخالاظ َٛانالٝع
َتعسزَٗٓ ٠ا:
ا٭ً :ٍٚك ٞايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٯ ١ٜاي طاْ.١
ايثاْ :ٞاي طاْٚ ١اـاق ١ؼي ايػٓ ١ايٓ .١ٜٛ
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ايثايثَٓ :عيال ١ايكالخاخل ١عٓالس ايالٓيب قُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ
غكٛم اغيؿٛضٚ ٠اـاقٚ ١ايٛيٝج.١
ايطاخلعَ :ط  ١ن اض ايكخاخل ١عٓس ايٓيب ؼي َٛنٛط اي طاْ.١
اـاَؼ :ايؿنيٕ ايعع ِٝ٭ٌٖ اي ٝت ؼي َؿٛضٚ ٠ظيٌ أغطاض ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايػازؽ :اي طاْٚ ١ايٛحٚ ٞايتٓع.ٌٜ
ايػاخلع :خلطاْ ١ايٓيب ؼي خلسا ١ٜاي عث ١ايٓ ٚ ،١ٜٛأٜاّ ايسع ٠ٛا٭ٚزي ؼي َه١
اغيهطَ.١
ايثأَ :خلطاْٖ ١ص ٙاٯ ١ٜي ًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ْٗا ٚاق١ٝ
َٓٚاض ٖس ّ٣ؼي خلاب اي طاْٚ ١اـاق ١قاٍ ايالٓيب قُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘
ٚغًِ "أزخلين ضخل ٞفنيحػٔ نيزٜب"(.)1
ايتاغع :خلطاْ ١ايٓيب عٓس َ غازض ٘ َه ١اغيهطَ ١ؼي ططٜك٘ إزي اغيس ١ٜٓاغيٓٛض٠
عٓسَا خلات اٱَاّ عً ٞخلٔ أخل ٞطايب ؼي فطاؾال٘ ٚأضاز ايهلالاض قتًال٘ ْٚالعٍٚ

قٛي٘ عازي ر ًَِِْٓ اٌنَّبضِ َِوْٓ َُّْوسُِ َٔفْعَووُ اثْزَِِوبءَ َِسْضَوبحِ اٌٍَّووِد( ،)2إش ْعيالت
اٯ ١ٜخلري َهٚ ١اغيسَٚ ،١ٜٓكاح  ١أخل ٞخلهط ايكسٜل ي٘ ؼي ايططٜل ازي اغيس١ٜٓ

ٝ َٚتُٗا ؼي ايغاض قاٍ عازي ر إِذْ َّمٌُيُ ٌِصَبحِجِوِ َ رَحْصَْْ إَِّْ اٌٍَّوَ َِعَنَبد (ٚ ،)3ف٘ٝ
إٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖال ٛايٓاقالذ ٚاي طاْال ١يًكالخاخل١
 ٖٛٚع ٕٛيًُػًُري ؼي أجٝااِ اغيتعاق ٚ ،١ق ٌٝطًع اغيؿالطن ٕٛفالٛم ايغالاض
فنيؾلل أخل ٛخلهط عً ٢ضغ ٍٛاهلل فكاٍ :إٕ كب اي ّٛٝشٖب ز ٜٔاهلل ،فكاٍ
عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػَ :ّ٬ا ظٓو خلإأٓري اهلل أايثُٗاٚ ،فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإٔ اهلل عع ٚجٌ َع ايٓيب ؼي ايغاض ز ٕٚغري َٔ ٙا٭َانٔ.
ايثالالاْ :ٞحيالالطؽ اهلل عالالع ٚجالالٌ ايالالٓيب قُالالساّ ؼي ايؿالالسا٥س ٚاحملالالٔ نُالالا ؼي
اغيعاضىٚ ،إضاز ٠خلعض ايهلاض قتً٘.
( َ)1لا ٝذ ايغٝب . 214/6

()2غٛض ٠اي كط. 207 ٠
()3غٛض ٠ايتٛخل. 40 ١

ر170د

َعامل اٱضيإ ج75

ايثايث :إٕ اهلل عع ٚجٌ ٖ ٛخري حافعاّ ٖٚال ٛأضحالِ ايالطاظيريَٚ ،الٔ
َكازٜل اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬اغِ ايتله ٌٝفٗٝا (خري) أْ٘ عازي حيلغ ايٓيب قُس ّا
قالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚآيالال٘ ٚغالالًِ ؼي نالالٌ أحٛايالال٘ ،ؼي حهالالطٚ ٙغالاللطٜٚ ،ٙكعتالال٘
َٓٚاَ٘ٚ ،ؼي خلٝت٘ ٚخلري أقخاخل٘ٚ ،ايكخٝذ ٖ ٛايثايث ٭ٕ اهلل غ خاْ٘ أضحِ
ايطاظيري.
ايتاغع :خلطاْ ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ اغي٥٬ه ١نُا ؼي
إغتؿاض ٘ ؾرب ٌٝ٥أحٝاْاّ ٚ ،نيٜٝس ْٚكط ٠اغي٥٬ه ١يًٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ عازي ر ًَأََّّدَهُ ثِجُنٌُ ٍ ٌَُْ رَسًَْىَوبد أ ٟاغي٥٬ه ّٜٛ ١خلسض ٚا٭حعاب
ٚحٓري ،يتجتُع يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؼي خلاب اي طاْ ١أَٛض:
ا٭ْ :ٍٚع ٍٚآٜات ايكطإَٓٚ ،ا فٗٝا َٔ أغ اب ايٓع ٍٚاييت َٖ ٞسضغ١
ؼي ٖساٜالال ١ايالالٓيب قُالالس َالالع اغيػالالًُري إزي غ ال ٌ ايطؾالالاز ٚا٭َالالٔ ٚايٓجالالا ٠ؼي
ايٓؿني ري.
ايثاَْٛ :ٞنٛع ١ٝايٛح ٞؼي اي ػالٓ ١ايٓ ٜٛال ١ايكٛيٝالٚ ١ايلعًٝالٚ ١ايتسٜٝٓٚال١

ٚايتكطٜطٜالال ،١قالالاٍ عالالازي ر ًََِووب َّنَِْ وكُ َْ وْٓ اٌْيَ وٌٍَ * إِْْ ىُ وٌَ إِ َّ ًَحْووِي

ٌُّحََد ( ، )1فايٛحٚ ٞإ جا ٤غكٛم ايك ٍٛإ ٫أْ٘ عاّ ٚؾالاٖس عًال٢
ايعُٜ٪ ٚ ّٛس ٙآٜات أخط.٣
ايثايثْ :ع ٍٚاغي٥٬ه ١يكخ ٚ ١قاٚض ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘
ٚغًِ ٚ ،نإ جرب ٌٝ٥عً ٘ٝايػٜٓ ّ٬عٍ أحٝاْاّ خلٗ ١٦ٝزح ١ٝايهًيب(.)2
ايطاخلع :آٜات ايكطإٓ خري خلطاْ ١يًٓيب قُس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ
ٚنإ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٛاظ اّ عً ٠ٚ٬ ٢آٜات ايكطإٓ ٚاٱ ٝإ خلٗا
ؾاٖساّ ٚزيَٚ ّ٬ٝطؾساّ.
()1غٛض ٠ايٓجِ . 4-3
( )2زح ١ٝخلٔ خًٝل ١ايهًيب ،قخاخل ،ٞؾٗس أحالساّ َٚالا خلعالسٖا ،عالطف عػالٔ ايكالٛضٚ ،٠نالإ
جربٜ ٌٝ٥ني  ٞازي ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؼي قٛض ٘ أحٝاْاّ ٖٛٚ ،ؿطٜف ٜسٍ عً٢
ايٛأاق ،١أضغً٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ازي قٝكط ضغ ّ٫ٛغٓ ١غت ؼي ااسْال١
فآَٔ خل٘.
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اـاَؼ :ايطٜ٩ا ايكازق ١اييت نإ ٜطاٖا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚاييت ني  ٞنلًل ايك ذ ،فعٓسَا خالطج ضغال ٍٛاهلل قالً ٢اهلل عًٝال٘
ٚآي٘ ٚغًِ ٚاغيػًُ ٕٛإزي أحسَٚ ،ع نثط ٠جٝـ اغيؿطنري ٚف ِٗ٦ٝيٲْتكاّ
ٚايثنيض" قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يًُػًُري  :إْ ٞقس ضأٜت ٚاهلل
خريا  ،ضأٜت خلكطاّ صخلذٚ ،ضأٜت ؼي شخلاب غٝل ٞأًُاّ ٚ ،ضأٜت أْ ٢أزخًت
ٜس ٟؼي زضط حك ، ١ٓٝفنيٚيتٗا اغيس.)1("١ٜٓ
فهاْت ايطٜ٩ا خلؿاض ٠عٛز ٠ايٓيب قُس غاغياّ ازي اغيسٚ ،١ٜٓحك ٍٛخػاض٠
ٚقتً ٢ؼي أقخاخلٚ ، ١جطاحالات أقالاخلت ايالٓيب قُالس ّا قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘
ٚغًِ ٚمل خيتكط ا٭َط عً ٢ايطٜ٩ا اييت ٜطاٖا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝال٘
ٚآي٘ ٚغًِ  ،خلٌ نإ ًٜتلت ازي اغيػالًُري خلعالس قال ٠٬ايكال ذ يٝػالنياِ َالٔ
َٓهِ ضأ ٣ضٜ٩ا ايً ،١ًٝفٝكل عًَ ٘ٝالٔ ضأ ٣ضٜ٩الا يٝػالتكطأ َٓٗالا ايالسضٚؽ
ٚايعرب.
ايػازغَ :١ؿٛض ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيال٘ ٚغالًِ ٭قالخاخل٘ ؼي
حاٍ ا يػًِ ٚاؿطبٚ ،اؿهط ٚايػلط ،فإ قًت َا زاّ ايٓيب قُالس قالً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٓ ٫طل عٔ ااٜ٫ٚ ،٣ٛتهًِ إ ٫عٔ ايالٛح ٞفًُالاشا
ٜػتؿري أقخاخل٘ ،فاؾٛاب َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚني  ٞاٱغتؿاضَ ٠كسَ ١يًٛح.ٞ
ايثاْٛ :ٞافل اغيؿٛض ٠ايٛح ٞؼي أحٝإ نالثريٚ ،٠يال٘ ؾالٛاٖس ؼي أغال اب
ْع ٍٚخلعض آٜات ايكطإٓٚ ،ؼي ايػٓ ١ايٓ .١ٜٛ
ايثايثًَ ١ُٝٓ :ه ١اغيؿٛضٚ ٠اي طاْ ١ايكاؿ ١عٓس ايكالخاخلٚ ١اغيػالًُري
عَُٛاّ.
ايطاخلالالع :زعالالًَ ٠ٛالالٛى ٚقالالاز ٠اغيػالالًُري يًجالال ٤ٛازي اغيؿالالٛضٚ ٠اٱْكالالات
يًطأٚ ،ٟؼي ق ٍٛيًٓيب قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ  :خالص ايعًالِ َالٔ أفالٛاٙ
ايطجاٍ(.)2
( )1ايػري ٠ايٓ .62/2 ١ٜٛ
()2عاض ا٭ْٛاض. 105/2
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اـاَؼَ :ؿٛض ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغالًِ ٭قالخاخل٘ َالٔ

َكازٜل قٛي٘ عازي ر ًَإَِّٔهَ ٌَعٍََ قٍُُكٍ َْ ٍُِْد (.)1

ايػازؽ :أْ٘ َٔ عَُٛات ر ًَأَِْسُىُُْ شٌُزٍَ ثَْْنَيُُْد.
ايػاخلع :قٝاّ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خلإغتؿاض ٠أقالخاخل٘

َٔ ايٛح ٞيعَُٛات قٛي٘ عازي ًََِب َّنَِْكُ َْْٓ اٌْيٌٍََ * إِْْ ىٌَُ إِ َّ ًَحِْي
ٌُّحََد (. ،)2

ٚاٱغتؿالالاضْ ٠طالالل ٚنالال ّ٬فٜ٬الالني  ٞعالالٔ ايالالٛحٖٚ ،ٞالال ٛآٜالال ١ؼي لهالالٌٝ
اغيػًُري عً ٢غريِٖ َٔ ا٭َِ خلنيٕ ٜك ّٛايالٓيب قُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘
ٚغًِ خلإغتؿاض ِٗ خلنيَط َٔ اهلل عع ٚجٌ.
ٚؼي ٚاقع ١خلسض َاغ كٗا َٔ ا٭حسا إؽص ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َٔ ايؿٛض ٣غ٬حاّ ٚحجَ ،١ع إٔ خطج خلنيَط َٔ اهلل عع ٚجٌ قاٍ

عالالالازي ر وََّوووب أَقْسَجَو وهَ زَثُّووهَ ِِو وْٓ ثَْْزِو وهَ ثِو وبٌْحَكِّ ًَإَِّْ فَسِّمًوووب ِِو وْٓ اٌُّْو وؤِِْنِنيَ

ٌَىَووبزِىٌَُْد ( ، )3إش أق ًالالت عالالرب قالالطٜـ َالالٔ ايؿالالاّ " ػالالاض ٠ععُٝالالَٚ ١عٗالالا
أضخلع ٕٛضان ا َِٓٗ أخل ٛغلٝإ ٚعُط ٚخلٔ ايعام ٚعُط ٚخلٔ ٖؿاّ  ،فنيخرب
جرب ٌٜضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،فالنيخرب اغيػالًُري فالنيعج ِٗ ًكال٢
ايعري يهثط ٠اـري ٚقً ١ايك ، ّٛفًُا خطجالٛا خلًالغ أٖالٌ َهال ١خالرب خالطٚجِٗ
فٓاز ٣أخل ٛجٌٗ فٛم ايهع ٜ : ١ا أٌٖ َه ١ايٓجا ٤اي ٓجالا ٤عًال ٢نالٌ قالعب
ٚشي ، ٍٛعري نِ أَٛايهِ إٕ أقاخلٗا قُالس يالٔ لًخالٛا خلعالسٖا أخلالسا ٚ ،قالس
ضأت أخت ايع اؽ خلٔ ع س اغيطًب ضٜ٩ا فكايت ٭خٗٝا  :إْ ٞضأٜت عج ا .
ضأٜت ننيٕ ًَها ْعٍ َٔ ايػُا ٤فنيخص قدط َٔ ٠اؾ ٌ أِ حًل خلٗا فًِ  ٜل
خلٝت َٔ خلٛٝت َه ١إ ٫أقاخل٘ حجط َٔ ًو ايكدط ، ٠فخسف خلٗا ايع اؽ
()1غٛض. 4 ٕ ٠
()2غٛض ٠ايٓجِ . 4-3
()3غٛض ٠ا٭ْلاٍ .5
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فكاٍ أخل ٛجٌٗ َ :ا ٜطن ٢ضجااِ إٔ ٜتٓ نيٚا حت ٢تٓ ني ْػا ِٖ٩؟ فدطج أخلٛ
جٌٗ ظُٝع أٌٖ َه ِٖٚ ١ايٓلري "( ، )1فجا٤ت ايطٜ٩ا إْصاضاّ َٛٚععٚ ١يهٔ
ض٩غا ٤ايه٬ي ١أقطٚا عً ٢ايهلط ٚايعٓاز.
ٚحُٓٝا خطجت قطٜـ طيالع ايالٓيب قُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ
أقخاخل٘ َٔ اغيٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض ٚقاٍ " أؾريٚا عً ٢أٜٗا ايٓاؽ ٜ ٖٛٚ ،طٜس
ا٭ْكاض ٭ِْٗ قايٛا ي٘ حري خلاٜع ٙٛعً ٢ايعك  : ١إْا خلالطآَ ٤الٔ شَاَالو حتال٢
كٌ إزي زٜاضْا  ،فإشا ٚقًت إيٓٝا فنيْت ؼي شَآَا صيٓعو ػيا صيٓع َٓ٘ آخلاْ٤الا
ْٚػاْ٤ا  ،فهإ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜتدٛف إٔ  ٫ه ٕٛا٭ْكاض ٫
ط ٣عًْ ِٗٝكط ٘ إ ٫عً ٢عس ٚزُٖ٘ خلاغيس ، ١ٜٓفكاّ غعس خلٔ َعاش فكالاٍ :
يهنيْو طٜسْا ٜا ضغ ٍٛاهلل ؟ قالاٍ  :أجالٌ  ،قالاٍ  :قالس آَٓالا خلالو ٚقالسقٓاى
ٚؾٗسْا إٔ َا ج٦ت خل٘ ٖ ٛاؿل ٚأعطٓٝاى عً ٢شيو عٗٛزْا َٛٚاأٝكٓا عً٢
ايػُع ٚايطاع ، ١فاَض ٜا ضغ ٍٛاهلل غيا أضزت  ،فٛايص ٟخلعثو خلالاؿل يالٛ
اغتعطنت خلٓا ٖصا اي خط فدهت٘ ـهٓاَ ٙعو َا ؽًف َٓا ضجٌ ٚاحس ،
َٚا ْهط ٙإٔ ًك ٢خلٓا عسْٚا  ،إْا يكرب عٓس اؿطب قسم عٓس ايًكاٚ ، ٤يعٌ
اهلل ٜطٜو َٓا َا كطخل٘ عٓٝو فػط خلٓا عً ٢خلطن ١اهلل  ،فلطح ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚخلػط٘ ق ٍٛغعس أِ قاٍ  :غريٚا عً ٢خلطن ١اهلل ٚأخلؿطٚا فإٕ
اهلل ٚعسْ ٞإحس ٣ايطا٥لتري ٚ ،اهلل يهنيْ ٞاٯٕ أْعط إزي َكاضط ايك.)2(" ّٛ
فُٔ اٱعجاظ ؼي َؿٛض ٠ايٓيب ؼي اغيكاّ أَٛض:
ا٭ :ٍٚف ٧اغيؿٛض ٠خلط ٍٛايٛحٚ ٞيٝؼ َٔ عاضض خلٗٓٝا ٚخلري ايٛح.ٞ
ايثاْٚ :ٞقٛط اٱْصاضات يًهلاض ؼي ا يٛاقالع ٚايطٜ٩الا ٚايطالريٚ ،٠حكالٍٛ
اي ؿاضات يًُػًُري.
ايثايالث :فالال ٧اي ؿالالاضات عًالال ٢يػالالإ ايالالٓيب قُالالس قالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚآيالال٘
ٚغًِ.
ايطاخلعْ :ع ٍٚاٯٜات اييت سٍ عً ٢قخ ١إختٝاض اغيػًُري يًجٗاز.
(  )1ايهؿاف . 143/2
()2ايهؿاف. 144/2
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اـاَؼ :حك ٍٛايٓكط ٚايعلط خلا٭عساٚ ،٤إش نإ فطٜل َٔ ايكخاخل١
ٜطُع ٕٛخلعري قطٜـ فُا َالطت ا٭ٜالاّ ٚايػالٓري إٚ ٫قالس فالتذ اهلل عالع ٚجالٌ
يًُػًُري نٓٛظ قٝكط ٚنػط ،٣خلٌ ناْت ايغٓاِ٥

 ٣ؼي أٜاّ ايالٓيب قُالس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖٚالَ ٛالٔ ٚجال ٙٛإنالطاّ اهلل عالع ٚجالٌ يًخكالاخل١
ٚفتذ خعا ٔ٥ايسْٝا ٚا٭خط ٠اِ.
ٚعٓسَا جا ٤خرب ْع ٍٚايهلاض ؼي أحس طاي ري ايكتاٍ طيع ايالٓيب قُالس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أقخاخل٘ ٚاغتؿاضِٖ ؼي اي كا ٤غي٬قا ٠ايعس ٚيري٣
عٓسِٖ ايععّ عًالَٛ ٢اجٗال ١ايهلالاض ،فكالاٍ :إٔ كُٝالٛا خلاغيسٜٓال ٚ ١السعِٖٛ
حٝث ْعيٛا  ،فإٕ أقاَٛا أقاَٛا خلؿط َكاّ ٚ ،إٕ ِٖ زخًالٛا عًٓٝالا قا ًٓالاِٖ
فٗٝا ٚ ،نإ ضأ ٣ع س اهلل اخلٔ أخل ٞخلٔ غً َ ٍٛع ضأ ٣ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ٜ ،ط ٣ضأ ٜ٘ؼي شيو ٚأ ٫خيطج إيٚ ، ِٗٝنإ ضغ ٍٛاهلل قالً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜهط ٙاـطٚج(.)1
ٚيهٔ عٓسَا أحل عً ٘ٝضجاٍ َٔ اغيػًُري خلالاـطٚج خكٛقالاّ َالٔ فا ال٘
ايكتاٍ ؼي خلسض ٚشنطٚا ايػ ب :أخطج خلٓا إزي أعسآ٥اٜ٫ ،ط ٕٚأْا ج ٓا عِٓٗ
ٚنعلٓا  ،فإختاض ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اـطٚج إزي أ حس.
ٚنصا ؼي َعطنال ١اـٓالسم ،فعٓالسَا جالا ٤اغيؿالطن ٕٛظٛٝؾالِٗ ،إشا ق ًالت
قطٜـ خلعؿط ٠اٯف ػئ عِٗ َٔ نٓاْٚ ١أٌٖ ٗاَٚ ،١غعلالإ َٚالٔ ال عِٗ
َٔ أٌٖ لالسٚ ،أحالاخلٝـ قالطٜـٚ ،نالإ عالسز اغيػالًُري أ٬أال ١آ٫ف فنيؾالاض
غًُإ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيال٘ ٚغالًِ إٔ حيلالط خٓالسق ّا حالٍٛ
اغيس ،١ٜٓفنيخص ايٓيب سيؿٛض ٘ ،يٓٝالاٍ َٜٗٛالا يكالب غالًُإ احملُالس ( ٟإش قالاٍ
اغيٗاجط :ٕٚغًُإ َٓاٚ ،قايت ا٭ْكاض :غًُإ َٓا :فكاٍ ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ غًُإ َٓٗا أٌٖ اي ٝت(.)2
ٚعٓسَا جا٤ت قطٜـ ٚأط ًت خًٗٝا عً ٢اـٓسم ،قايٛاٚ :اهلل إٕ ٖصٙ
غيهٝسَ ٠ا ناْت ايعطب هٝسٖا ) َٓ َٔ ٖٛٚافع عسز ا٭عطاف ٚا٭ْػاب ؼي
( )1ايػري ٠ايٓ . 63/2 ١ٜٛ
( )2ايػري ٠ايٓ .224/2 ١ٜٛ
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اغيػًُري ٚآ َٔ ١ٜآٜات خلٓالا ٤قالطح اٱغالٚ ّ٬إ ػالاط ضفعال ١حهُال٘ ٚايعُالٌ
خلنيحهاَ٘  َٚاز ٘٥ؼي ايع ازات ٚاغيعاَ٬ت.
ٚحاقط اغيؿطن ٕٛاغيسَ ١ٜٓاٜكطب ايؿٗطَ ،ع ايطَ ٞخلايٓ اٍْٚ ،كض خلٓٛ
قطٜع ١ايعٗس َع ايٓيب ٚظٗط ايٓلالامٚ ،إؾالتس ايال ٚ ٤٬اـالٛف خلالري اغيػالًُري
ف عث ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ازي قا٥س ٟغطلإ اييت ناْالت
َع قطٜـ ،فعطض عًٗٝا إٔ ٜعطٗٝا أًث مثاض اغيس ١ٜٓيريجعا سئ َعُٗا عٓ٘
ٚعٔ أقخاخل٘ٚ ،نت ٛا ايهتاب.
ٚق ٌ إٔ كع ايؿٗاز ٠عً ٘ٝأ ٚػط ٟععضي ١ايكًذ ،خلعث ايٓيب إزي غعس
خلٔ َعاش  ٖٛٚغٝس ا٭ٚؽ ٚ ،غعس خلٔ ع از ٖٛٚ ٠غالٝس اـالعضج فالصنط االِ
ا٭َط ٚاغتؿاضُٖا ف.٘ٝ
فكا ٫ي٘ ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل  ،أَطاّ ؼ ٘ فٓكٓع٘  ،أّ ؾ٦ٝا أَطى اهلل خل٘ ٫ ،خلس يٓا َٔ
ايعٌُ خل٘  ،أّ ؾ٦ٝاّ كٓع٘ يٓا ؟ قا ٍ  :خلالٌ ؾال ٧أقالٓع٘ يهالِ ٚ ،اهلل َالا أقالٓع
شيو إ ٫٭ْين ضأٜت ايعطب قس ضَتهِ عٔ قٛؽ ٚاحسٚ ، ٠ناي ٛنِ َٔ نالٌ
جاْب  ،فنيضزت إٔ أنػط عٓهِ َٔ ؾٛنتِٗ إزي أَط َالا  ،فكالاٍ يال٘ غالعس خلالٔ
َعاش ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل  ،قس نٓالا مالٔ ٖٚال ٤٫٪ايكال ّٛعًال ٢ايؿالطى خلالاهلل ٚع الاز٠
ا٭ٚأالالإ ْ ٫ ،ع الالس اهلل ْ ٫ٚعطفالال٘ ٖٚ ،الالِ ٜ ٫طُعالال ٕٛإٔ ٜالالنينًٛا َٓٗالالا شيالالط ٠إ٫

قط.)1(٣
أ ٚخلٝعا  ،أفخري أنطَٓا اهلل خلا٫غٖٚ ّ٬ساْا ي٘ ٚأععْا خلو ٚخل٘ ْعطِٗٝ
أَٛايٓا ٚاهلل َايٓا خلٗصا َٔ حاجٚ ، ١اهلل ْ ٫عط ِٗٝإ ٫ايػٝف حتال ٢حيهالِ
اهلل خلٓٓٝالالا ٚخلٝالالِٓٗ  ،قالالاٍ ضغالال ٍٛاهلل قالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚغالالًِ  :فنيْالالت ٚشاى .
فتٓا ٍٚغالعس خلالٔ َعالاش ايكالخٝل ، ١فُخالا َالا فٗٝالا َالٔ ايهتالاب  ،أالِ قالاٍ :
يٝجٗسٚا عًٓٝا"(. )2

( )1ايكط :٣أ ٟايهٝاف ،١فٝنينً َٔ ٕٛطعاّ ٚمثط اغيس ١ٜٓإشا حًٛا نٛٝفاّ عً ٢ا٭ٚؽ ٚاـعضج.
()2ايػري ٠ايٓ . 223/2 ١ٜٛ
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ايثأَ :اغيساض ؼي ايلعٌ ايصٜ ٟك ٍٛخل٘ ايٓيب قُس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘
ٚغًِ عً ٢ايٛحٚ ،ٞيٝؼ عً ٢اغيؿٛضٚ ٠حسٖا ً ٚو خكٛقٜٓ ١ٝلطز خلٗا
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٖٞ ٚأْ٘ ٜػتؿريٚ ،يهالٔ ايالساض عًال٢
ايٛح ٞفنيشا جا٤ت اٱغتؿاضَٛ ٠افك ١يًٛحٚ ،ٞأشٕ اهلل ؼي اغيؿٛض ٠أخص خلٗا
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايػاخلعَ :١ؿٛض ٠ايٓيب ٭ٌٖ خلٝت٘ ٚأظٚاج٘ٚ ،ف ٘ٝخلٝإ ٱنطاّ ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ٌٖ خلٝت٘ٚ ،إقغا ٘٥٭ظٚاجالَ٘ٚ ،اعٓالسِٖ َالٔ
ايطأ ٟايػسٜس.
إ عسز خلطاْ ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فهٌ ٚيطف َٔ
اهلل عع ٚجٌ خل٘ ٚخلاغيػًُريٚ ،ؾاٖس عً ٢له ً٘ٝعً ٢ا٭ْ ٝا ٤ايػاخلكري.
فًِ ٜطظم ْيب آ ١ٜاي طاَْ ١ثٌ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغالًِ ،
ٚجا٤ت غٓت٘ ايكٛيٚ ١ٝايلعً ١ٝيتسٍ عً ٢كٝس ٙخلنيحهاّ ٖص ٙاٯَٚ ١ٜافٗٝا َٔ
اغيهاَري ايكسغ.١ٝ

انبطلَت انذاتُت غىن

ضيهٔ كػ ِٝاي طاْ ١خلًخاظ َهاَري اٯ ١ٜايهطضي ١إزي أقػاّ:

ا٭ :ٍٚاي طاْ ١ايصا  ٖٞٚ ،١ٝاييت عين إؽاش اغيػًِ يً طاْٚ ١اـاقالَ ١الٔ
خلري اغيػًُري ،غٛا ٤ناْٛا ش ٟٚقطخل ٢أ ،٫ ٚفاؾاَع ٖ ٛاٱْتُا ٤إزي اٱغ.ّ٬
ايثاْ :ٞاي طاْ ١ايهتاخل ،١ٝخلنيٕ ٜتدص اغيػًِ ٚاؾُاعٚ ١ايطا٥ل َٔ ١اغيػًُري
خاقٚٚ ١يٝج َٔ ١أٌٖ ايهتاب.
ايثايث :اـاقٚ ١اي طاْ َٔ ١ايهلاض ٚاغيؿطنري.
ٚجا٤ت اٯ ١ٜيًتخصٜط ٚايٓٗ ٞعالٔ ايكػالُري ايثالاْٚ ٞايثايالث ،يت٪نالس ؼي
َلَٗٗٛا عً ٢قخ ١إختٝاض اي ٛيٝجٚ ١اي طاْ َٔ ١ايكػالِ ا٭ٚ ،ٍٚفٝال٘ آٜالَ ١الٔ
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايعٓاٜالال ١اٱاٝالال ١خلاغيػالالًُري غكالالٛم ٓعالال ِٝؾالالٚ ِْٗٚ٪إقالال٬ح
أحٛااِ.
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ايثاْ :ٞث ٝت أضنإ ايسٚي ١اٱغٚ ،١َٝ٬فل قٛاعالس قالخٝخ ١شيٓالع َالٔ
إْ عاف ايهعف ٚاي َٔ ٖٔٛايساخٌ.
ايثايالالث :حكالالاْ ١اغيػالالًُري ٚحلالالغ أغالالطاضِٖٚ ،عالالسّ فهالالذ ْٛاٜالالاِٖ
ٚععاَ َٔ ٖٛٚ ،ُِٗ٥كازٜل اٱغتعاْ ١عً ٢ا٭عُاٍ خلايهتُإ.
 َٔٚقٝغ ايهتُالإ عالسّ إطال٬ط غالري اغيػالًِ عًالَ ٢الا ٜٜٛٓال٘ اغيػالًَُ ٕٛالٔ
اغيكاقس ٚا٭فعاٍ.
 َٔٚخكا٥ل اي طاْٚ ١اـاق ١اٱط٬ط عًال ٢ا٭َالٛض ،خلايالصات ٚاغي اؾالط٠
ٚعً ٢م ٛعطن ٞخلنيٕ ٜعًِ خلٗا َٔ خ ٍ٬حهٛضٚ ٙقطخل٘ َٔ اغيػالًُري  َٓٚالع
ا٭َالط فكالس ٜهالال ٕٛعٓالس اؿالالانِ ٚش ٟايؿالنيٕ اغيػالالًِ خلطاْالَ ١الالٔ غالري اغيػالالًُري،
ٚحيالالطم عًالال ٢عالالسّ إط٬عٗالالا عًالال ٢ا٭َالالٛض ايالاليت ػالالتًعّ ايهتُالالإ ٚايػالالط١ٜ
ٚاٱخلالالا ٤عٓٗاٚ،يهٓٗالالا طًالالع عًٗٝالالا عًالال ٢مالال ٛايهًٝالال ١أ ٚاؾعٝ٥الال ١خلايؿالالٛاٖس
ٚا٭َاضات ٚفخ ٣ٛايهٚ ،ّ٬ايلعٌ ايصٜ ٟسٍ ع ً ٢ايككس ٚايغا ،١ٜفجا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜيًٛقاٖ َٔ ١ٜصا ا٭َط َٔ ا٭قٌٚ ،زفع اؿطج عٔ اغيػالًُري عاَال١
ٚاؿهاّ ٚا٭َطا َِٗٓ ٤خاق ،١إش اْٗا ٓٗ ٢عٔ إؽاش َثٌ ٖص ٙاي طاْ ١إخلتسا٤
ٚإغتساَ.١
ايطاخلع ٜ :عث جعٌ اغيػًِ خاق ١ؼي ْلػ٘ ايغ طٚ ١ايطناٜٚ ،ؿعط َعٗا
خلايؿنيٕ ٚايععٜٚ ،س ضى أْٗا َػٚ٪يَٚ ١ٝؿٛضٚ ٠فتَٛٚ ٣ٛنٛط ٜػتًعّ ايتكٝس
خلاٯزاب اؿُٝسٚ ٠ايػٓٔ ايطؾٝسٚ ،٠ا٭عطاف اؿػالٓ ١فالاشا إؽالص اغيػالًِ أٚ
ايعاَ َِٗٓ ١خلطاْ َٔ ١خلٝالِٓٗ َتخالس ٠أ ٚفتُعال ١فإْٗالا َٓاغال  ١نطضيال ١يً طاْال١
ٱق٬ح ؾنيْٗا  ٚك ِٜٛغًٛنٗاٚ ،ن ط أقٛااا ٚأفعااا.
اـاَؼ :مل ؽتل أ حهاّ اٯ ١ٜخلعَإ ز ٕٚآخط أ ٚخلًس ز ٕٚغريٚ ،ٙمل
تعًل خلنيٜاّ ايٓ ٚ ٠ٛاـ٬ف ١ايطاؾسٚ ،٠فاٚض ٠ايٛٗٝز ؼي اغيسٚ ١ٜٓحساأ ١خلٓالا٤
ايسٚي ١اٱغٚ ١َٝ٬ؾ ٤ٛاغيػًُري إزي أٌٖ ايهتالاب َٚالا عٓالسِٖ َالٔ اـالرب٠
ٚا٭َٛاٍ خلٌ ٖ ٞزاَٚ ١ُ٥ػتسضيٚ ١ؾاًَ ١٭فطاز ايعَإ ايطٛي.١ٝ
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ايػازؽ :ػعٌ اٯ ١ٜايهطضي ١اغيػًُري ؼي حاٍ َٔ ايغٓ ٢عٔ غريِٖ ؼي
خلاب اـاقٚ ١ايٛيٝجٚ ،١أخلٛاب عسٜس ٠أخط ،٣غ٬ف َا ي ٛإؽص اغيػًُٕٛ
غريِٖ خلطاْ ١اِ ،فاِْٗ  ٜك ٕٛأغاض ٣اِ ؼي اغيؿٛضٚ ٠ايطأ.ٟ
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيت عث ؼي ْلٛؽ اغيػًُري ايػالهٚ ،١ٓٝايثكال ١خلالنيًٖٝتِٗ
ٱؽاش ايكطا ض اغيٓاغبٚ ،ايكٝاّ خلايلعٌ ايكخٝذ ٚػعًِٗ ؼي َنئَ َٔ نؿف
ْٛاٜاِٖ ٚأغطاضَِٖٚ ،عطف ١اٯخط ٜٔسيا عٓالسِٖ َالٔ ايثغالطات ْٚلالاشَ ٙالٔ
خ٬االالاَٚ ،الالٔ َعالالاْ ٞايهالالعف ٚأغ ال اب ايالال ٖٔٛاؿاجالال ١إزي ايغالالري َطًك الاّ
ٚا٭عسا ٤خاق ١ؼي اغيؿٛضٚ ٠ايطأ ،ٟفجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜغيٓع ايٚ ٖٔٛايهعف
عٔ اغيػًُري.
يكس أضاز اهلل عازي يًُػًُري إؽاش اي طاْ ١ايصا ٝالٖٚ ١ال ٛغال خاْ٘ أعًالِ
خلاغيكاحل ٚاغيلاغس ،فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيسض ٤اغيلػس ٠عٔ اغيػالًُري ٚجعًالِٗ
ٜط ك ٕٛؼي ناف ١اغيٝاز ،ٜٔفٗٚ ٞاقٚ ١ٝحكٔ  ٚنيزٜب  ٚعً ِٝيًُػًُرئَٚ ،
حل اغيػًُري إ ٜلتدطٚا خلٗص ٙاٯ ١ٜايهطضيَٚ ١ا ف ٗٝا َٔ ايٓٗٚ ٞخلٝالإ عًتال٘
ٚأغ اخل٘.
ٚمل صنط يٓع ٍٚاٯ ١ٜأغ اب ،٭ٕ َهاَٗٓٝا تغؿ ٢أعُاٍ اغيػًُري ؼي
اغيٝاز ٜٔاغيدتًلٚ ،١ؼي عسّ شنط أغ اب يٓع ٍٚاٯ ١ٜإؾاض ٠ازي حاج ١أجٝاٍ
اغيػًُري اغيتعاق  ١يً طاْٚ ،١خلؿاض ٠خلًٛغ اغيػًُري غيٓاظٍ اؿهِ ٛ ٚي ٞؾٕٚ٪
ايػًطٓ ١يه ٞني  ٞأفعااِ َٛافك ١يًكطإٓ ٚايػٓ.١

قلَىٌ انبطلَت أيلَت

ا٭َاْ ٖٞ ١اؿلغ ٚقٝاْ ١ايٛزٜعٚ ١ايػط ٖٞٚ ،نالس اـٝاْالٚ ،١ا٭َالري

ٖ ٛاغي٪شئ ايصٜ ٟنيشيٓ٘ غري ٙعً ٢ؾنيٕ خام (ٚعٔ اخلٔ ايػالهٝت :اْال٘ ٜالطز

سيعٓ ٢اغي٪شئِ-خلايهػطٚ -اغي٪شئَ خلايلتذ َٔ ا٭نساز)(ٚ ، )1ا٭َري إغِ فاعٌ
أ ٟأْ ٘ ٜتخٌُ ا٭َاْ ٖٛٚ ١اغيت ازض عٓس إط٬م ٖصا ايًلغٚ،يهٔ ٜكاٍ"ضجٌ
أَٓ ١إشا نإ ٜطُ ٔ٦إزي نٌ ٚاحسٜٚ ،ثل خلهٌ أحس"(.)2
()1يػإ ايعطب .21/13
()2يػإ ايعطب .21/13
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ٚا٭َاْ َٔ ١ا٭خ٬م اؿُٝسٚ ،٠جا٤ت اٯٜات ايكطآْ ١ٝخلاؿث ٚايٓسب

إيٗٝا ٚاي غٝب فٗٝا ،قاٍ عازي ر فٍَُْْؤَ ِّ اٌَّرُِ اؤْرَُِّٓ أََِبَٔزَوُد(.)1
ٜٓ ٫ٚخكط َٛنٛعٗا خلعًِ ا٭خ٬م ،خلٌ

ب عًٗٝا أحهاّ ؾطع،١ٝ

فُع ا٭َاْٜ ١ه ٕٛايثٛاب ٚا٭جط ٚ ،تعسز َكازٜل ا٭َاْ ١فتؿٌُ ايع ازات
 ٖٞٚأِٖ أَاْالٜ ١تخًُالٗا اٱْػالإ ٚقالس أْعالِ اهلل عالع ٚجالٌ عًال ٢اغيػالًُري
ٚجعًِٗ أَٓا ٤ايلطا٥ض ٚايع ازات  ٚعاٖسٖٚا ٚحطقٛا عً ٢أزاٗ٥اٖٛٚ ،

َٔ َكازٜل َْ ًِٗٝط  ١رقَْْسَ أَُِّخٍ أُقْسِجَذْ ٌٍِنَّبضِد(.)2

ٚؼي قٛيالال٘ عالالازي ر إَِّٔووب َْسَضْونَب اََِِبَٔوخَ ٍََْووَ اٌعَّوٌََّادِ ًَاَِزِِّْ ًَاٌْجِجَووبيِ فَوَْثََْْٓ
أَْْ َّحٍِّْْنَيَب ًَأَشْفَمَْٓ ِِنْيَب ًَحٍَََّيَب اإلِْٔعَبُْ إَِّٔوُ وَوبَْ ظًٌٍَُِوب جَيُوٌ ًد (ٚ ،)3ضز
عٔ اخلٔ ع الاؽ ٚغالعٝس خلالٔ جال ري اُْٗالا قالا :٫ا٭َاْالٖٓٗ ١الا ايلالطا٥ض اياليت
إف نٗا اهلل عازي عً ٢ع از.ٙ
ٜٚني  ٞيلغ "اغي "َٔ٪سيعٓ ٢اغي٪شئ ٚا٭َريٚ ،ؼي اؿالسٜث :ايٓجال ّٛأَٓال١
ايػُا ٤فاشا شٖ ت ايٓج ّٛأ  ٢ايػُاَ ٤الا ٛعالس ٚأْالا أَٓال ١٭قالخاخل ٞفالاشا
شٖ ت أ  ٢أقخاخلَ ٞا ٜٛعسٚ ،ٕٚأقخاخل ٞأَٓ ١٭َيت فإشا شٖب أقخاخلٞ
أ  ٢ا٭ََ ١ا ٛعس(.)4

ٖٓاى ْٛط َ٬ظَ ١خلالري ا٭َاْالٚ ١اٱضيالإٚ ،نالٌ ٚاحالس َُٓٗالا ٜٗالس ٟإزي
اٯخط ٜٚػاعس عً ٢ث ٝت َعاْ ٘ٝؼي ايٓلؼ ٚعٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآيالال٘ ٚغالالًِ  ٫إضيالالإ غيالالٔ  ٫أَاْالال ١يالال٘ٚ ،اغيػالالًِ َالالٔ غالالًِ ايٓالالاؽ َالٔ يػالالاْ٘

ٜٚس.)5(ٙ

()1غٛض ٠اي كط.283 ٠

()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()3غٛض ٠ا٭حعاب .72
( )4يػإ ايعطب .21 /13
()5يػإ ايعطب .25/13
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ٜٚسٍ اؿسٜث عً ٢إٔ إؽاش اغيػًِ خلطاْال ٜ ١عالث عًال ٢ا٭َالٜٔٚ ،هالٕٛ
ٚاق َٔ ١ٝايهطض ،فٜ ٬كسّ اغيػًِ ايصٜ ٟه ٕٛخلطاْ ١عً ٢إؿام ا٭ش ٣سيالٔ
٬
إغت طٓ٘  ٫ٚخلغري ،ٙفكس ه ٕٛاي طاْ ١كًك ١يًخالانِ ايالص ٟإغالت طٓٗا َالث ّ
ٚيهٓٗالالا عُالالٌ عًالال ٢اٱْتكالالاّ َالالٔ غالالري ،ٙأ ٚتدالالص َكاَٗالالا َٓٚعيتٗالالا حملاضخلالال١
أعالالساٖ٤ا أ ٚؼكٝالالل اغيٓالالافع عًالال ٢حػالالاب ايٓالالاؽ ٚايكالالاحل ايعالالاّ َالالٔ غالالري

اٱنطاض سئ إغت طٓٗا َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات قٛي٘ عازي ر َ ٌٌََُّْْٔىُُْ قَجَب ًد سيعٓ٢
إ ايلػاز ٚاـ اٍ حيكٌ َع غري اغيػت طٔ َٔ اغيػًُري ،فتًو اي طاَْ ١الٔ
غري اغيػًُري عٗط اٱخ٬م غئ إغت طٓٗاٚ ،يهٓٗا ه ٕٛؾسٜس ٠عً ٢غري،ٙ
سيا  ٜعث عً ٢ايػنيّ ايعاّٚ ،أغ اب ايلتٓٚ ١اٱفتتإٖٚ ،صا اغيعٓ َٔ ٢إعجاظ
اٯٜالالَٚ ١الالسخٌ يٲَالالط خلالالاغيعطٚف ٚايٓٗالال ٞعالالٔ اغيٓهالالطٚ ،فٝالال٘ زعالال ٠ٛيًخهالالاّ
ٚا٭َطاٚ ٤أٌٖ اؿٌ ٚايعكس َٔ اغيػًُري إٔ  ٜ ٫نالٛا يًداقال ١إٔ كال ذ
حاج اّ ٚخل طظخال ّا خلٝالِٓٗ ٚخلالري ايعاَالَٚ ،١الٔ ا٭َاْال ١ؼي اغيكالاّ عالسّ اٱنالطاض
خلايٓاؽ ٚايعاَ ،١فا٭َري حيطم عً ٢أزاٚ ٤ظا٥ل٘ خلإخ٬مٚ ،عسّ إؿالام
ايهطض خلغريٜٚ ،ٙهْ ٕٛاقخاّ غئ إ٥تُٓ٘.
يصا فإ َهاَري ا٭َاْ ١ؼي اي طاَْ ١تعسز ٚ ٠ؿٌُ:
ا٭ :ٍٚخلطاْ ١قالازض ٠عًال ٢اٱنالطاض سيالٔ إغالت طٓٗاٚ ،إشا ناْالت تكالف
خلا٭َاْ ١فاْ٘  ٫خيؿ ٢جاْ ٗاٜ ٫ٚ ،تدٛف َٔ غٛاً٥الٗا ،فًالصا جالا٤ت ٖالصٙ
اٯ ١ٜيٲح اظ َٔ غسض اي طاْ ،١خلاٱعطاض عٔ ايلطقٚ ١ايطا٥ل ١اييت لتكالط
إزي ا٭َاْ ١خلايصات أ ٚخلايعطض ،نُا ي ٛجعًتٗا ايعساٚ ٠ٚاي غها ٤شيٝالٌ إزي
اـٝاْ.١
ايثاْ :ٞخلطاْ ١غري قازض ٠عً ٢اٱنطاض خلايص ٟأزْاٖاَٚ ،ع ٖصا َٔ٪ٜ ٫
َٔ خٝاْتٗا ٚغسضٖا ،فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتجعٌ اغيػًُري ؼي َنئَ َالٔ ًالو
اـٝاْ ١احملتًُٚ ١يٝتٛجٗٛا إزي أزا ٤ايٛظا٥ف ايع ازٚ ١ٜاؾٗاز ؼي غ  ٌٝاهلل،
ٚايػع ٞؼي َٛاضز ايهػب ٚاغيعٝؿ َٔ ١غري خؿ َٔ ١ٝاـٝاْ َٔ ١ايساخٌ.
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ايثايث :ا٭َ اْٚ ١ايكسم ٚ ،ك ِٜٛايػًٛى ايؿدكٚ ،ٞن ط ايًػالإ
ٚاغيٓطلٚ ،اؿطم عً ٢حػٔ ايكٝت ٚايػُعٚ ،١ؼطٜالط ايالٓلؼ َالٔ غً ال١
ايؿٗٚ ٠ٛايغهب.
ايطاخلع :ا٭َاَْ ١ع ايٛظٝلالٚ ١ايؿالنيٕ ايالص ٟمت إختٝالاض اي طاْال ١االا إش إ
اي طاْالال ١أَاْالال ١قهالال ،١فٝجالالب عاٖالالسٖا خلايكالالسم ٚإجتٓالالاب ايغالالسض ٚاـٝاْالال١
ٚايتلطٜط ٚاٱُٖاٍ.
يكس جعٌ اهلل عازي اغيػًُري ٜتخًُ ٕٛخلعع ٚفدط أنرب أَاْ ١ؼًُتٗا أَ١
َٔ ا٭َِ ،إش اْٗالِ ٚضأال ١ا٭ْ ٝالا ،٤فالنيضاز اهلل عالازي االِ ايتٛفٝالل ٚايٓجالاح
ٚايكٝاّ خلنيع اٖ ٤ص ٙا٭َاْ ١ناًَ ،١فتلهٌ خلٗص ٙاٯ ١ٜاييت ٖ ٞعال ٕٛاالِ ؼي
عاٖس أحهاّ ايؿطٜعٚ ١آزاب ايتٓع ٌٜإزي  ّٜٛايكٝاَ ،١خلنيٕ حصضِٖ َٔ إؽاش
خلطاْ َٔ ١غريِٖ ػئ ؽًف خلإختٝاض ٙعٔ ايًخٛم خلا٭َ ١اييت ؼًُت أع الا٤
ا٭َاْٚ ،١ضيهٔ إٔ ْػُ ٞاغيػًُري "ا٭َ ١ا٭َ "١ٓٝ٭ْٗا َ٪شيٓ ١عًال ٢ايتٓعٜالٌ
ٚايؿطٜعٖٚ ،١صا اٱ٥تُإ إم٬ي ،ٞفهٌ َػًِ أَري عًال ٢أحهالاّ ايؿالطٜع١
ٖٚص ٖٞ ٙايهرب ، ٣أَا ايكغط ٣فٗ ٞؼي اغيكاّ عً ٢قػُري:
ا٭ :ٍٚا٭َاْ ١ؼي إختٝاض اي طاْ ١خلنيٕ ه َٔ ٕٛاغيػًُري.
ايثاْ :ٞا٭َاْ ١ؼي أزاٚ ٤ظا٥ف اي طاْٚ ١اـاق.١
اـاَؼ :ا٭َاَْ ١ع ايٓاؽ ٚايعاَ َٔٚ ،١تعًل خلٗالِ أَالٛض اٱغالت طإ
ٚايٛيٝج ٚ ،١تجًَ ٢عاْ ٞا٭َاْ ١ؼي ٖصا ايٛج٘ خلا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ
اغيٓهطٚ ،زفع اغيلػسٚ ،٠ايعجط عالٔ غً ال ١ايالٓلؼ ايغهال ٚ ١ٝايطُالع ٚايؿالطٙ
ٚايتعس ٟعً ٢اٯخط ٜٔؼي أْلػالِٗ ٚأعطانالِٗ ٚأَالٛااِٚ ،إؽالاش َٓكالب
اي طاْ ١ٱٜصا ٤ايٓاؽ ٚاٱنطاض خلِٗٚ ،ؼي ايلك٘ قاعس ٠ػالُ ٫" ٢نالطض ٫ٚ
نطاض ؼي اٱغَ ٖٞٚ "ّ٬ػتكطأ َٔ ٠اؿسٜث ايؿطٜف.
ٜٚسٍ ؼي َهُ ْ٘ٛؼي اغيكاّ عً ٢إٔ  ٫ه ٕٛاي طاْ ١غ اّ يٲنطاض خلايٓاؽ،
ٚإٔ ٜ ٫ه ٕٛإختٝاضٖا َكسَ ١يهطض عاّ ٚخام ٚننيٕ اؿسٜث لػرياّ يٰٜال١
َٚا فٗٝا َٔ ايٓٗٚ ٞعًت٘ ،فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜضظي ١سئ ٜػالت طٔ غالري ٙخلالنيٕ ٫
 ٤ٛ ٜخلاٱأِ خلػ ب إختٝاض َٔ ٜػع ٢ؼي اٱنطاض خلايٓاؽ فٝتخٌُ ٚظضاّ َٔ غ٤ٛ
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فعً٘ يكاعس ٠ايتػ ٝب ؼي اغيعكٚ ،١ٝخٝاْ ١ا٭َاْ ١إش جعًت ٖالص ٙاٯٜال ١إختٝالاض
اي طاْ ١أَاْ ١جيب حلعٗا  ٚعاٖسٖاٚ ،ؼتٌُ ٖص ٙا٭َاْٚ ١جٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚا٭َاْالال ١ايؿدكالال ،١ٝغيالالا ؼي عُالالٌ اي طاْالالَ ١الالٔ ا٭أالالط عًالال ٢شات
ايؿدل ٚاغيكاّ ايص ٟإختاضٖا غيٓعي ١اي طاْ.١
ايثالالاْ :ٞا٭َاْالال ١ايؿالالطع ،١ٝغيالالا ؼي عُالالٌ اي طاْالالَ ١الالٔ ايٛظالالا٥ف ايؿالالطع١ٝ
ٚا٭خ٬ق.١ٝ
ايثايث :ا٭َاْ ١ايعاَالَ ١الع ايٓالاؽ ،ؼي جعالٌ ٚظٝلال ١اي طاْال ١خايٝالَ ١الٔ
ا٭شٚ ٣اغيهط ٚايهٝس.
ايطاخلع :ا٭َاْالَ ١الع اـاقالٚ ١ايٛيٝجال ،١فال ٬هال ٕٛاي طاْال ١غال ّا يًلتٓال١
اـاقَ ١ع ايص ٟإغت طٓٗاٚ ،خلع ث أغ اب ايؿو ٚايط ١ ٜؼي ْلػ٘ َٔ اٯٍ
ٚاـاق ،١أ ٚجعًِٗ خياف ٕٛجاْ ٘ ٚخيؿ ٕٛغٛا.ً٘٥
 ٫ٚعالالاضض خلالالري ٖالالص ٙايٛجٚ،ٙٛنًالالٗا َالالٔ َكالالازٜل ا٭َاْالال ١ؼي َٛنالالٛط
اي طاْالال ،١يالالصا جالالا٤ت اٯٜالال ١ث ٝتالاّ غيلالالاٖ ِٝا٭َاْالال ١ؼي اٱغالالٚ ،ّ٬زعالال ٠ٛيًٓالالاؽ
يسخٛي٘ ٚايٓطل خلايؿٗاز ري ٭ٕ ايٓلٛؽ شيٝالٌ خلالا يلطط ٠إزي ا٭َاْالٚ ١ايكالسم،
ٚإ كالالالاف اي طاْالالالٚ ١اـاقالالال ١خلا٭َاْالالال ١غالالال٬ح خلٛجالالال٘ أٖالالالٌ ايؿالالالو ٚايطٜالالالب
ٚاٱف اٚ،٤غٝف َؿٗٛضعً ٢مَ ٛػتس ِٜنس أعسا ٤اٱغٚٚ،ّ٬اقَ ١ٝتجسز٠
َٔ ايلتٓٚ ١اغيهطٚٚ ،غ ١ًٝيٓؿط َلاٖ ِٝايعسٍ ٚاٱْكاف ٚا٭َاْ ١خلري ايٓاؽ.
ٚقالالس جالالا ٤عًالال ٢يػالالإ عالالسز َالالٔ ا٭ْ ٝالالا ٤ؼي زعالال ٠ٛقالال َِٗٛإزي اٱضيالالإ

رإِِّٔووِ ٌَىُ وُْ زَظُووٌيٌ أَِِ ونييد(ٚٚ ، )1ضز ؼي غالالٛض ٠ايؿالالعطاٚ ٤حالالسٖا عيالالؼ
َطات ،ػيا ٜسٍ عًَٛ ٢نٛع ١ٝا٭َاْ ١ؼي ايتكسٜل خلا٭ْ ٝاٚ ٤إ اعِٗٚ ،إشا
أُغت طٔ ا٭َري فاْ٘ حيطم عً ٢إٔ ٜهٚ ٕٛاغط ١ؼي اـري خلري َٔ إغالت طٓ٘
ٚخلري غري َٔ ٙايٓاؽٜٓٚ ،كٌ ايٛقالا٥ع ٚا٭قالٛاٍ ٚايطغالا ٌ٥خلنيَاْالٚ ١قالسم،
ٜٚه ٕٛغلرياّ َعزٚجاّ عٓس ايٓاؽٚ ،عٓس َٔ إغت طٓ٘ غيالا فٝال٘ ْلالع قالاح ٘،

()1اْعط ا٭عطاف .18
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ٚزفع ايهطض َٓٚع قسٚض ايلعٌ ايك ٝذ ػئ إختك٘ خلنيغطاض ٙأ ٚؿٛم اٱأِ

خل٘ٚ ،ؼي اؿسٜث "اغيػتؿاض َ٪شئ"(.)1

ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتٛنٝس قاْ ٕٛأًٖ ١ٝاغيػًِ يتخٌُ ا٭َاْ ١ايؿدك١ٝ
ٚايعاَ ١ؼي َٛنٛط اي طاْ ،١نُا ؼٌُ ا٭َاْ ١ؼي أزا ٤ايع ازات.

ٚؼي اؿسٜث "ا٭َاْ ١غٓ ، )2("٢أ ٟاْٗالا غال ب يًغٓالٚ ٢ايالطظم ايهالط،ِٜ

ٚإشا نإ ايطجٌ أَٓٝاّ فإ ايٓلٛؽ طُ ٔ٦ايٜٚ ٘ٝثل خلال٘ ايٓالاؽٜٚ ،هثالط َالٔ
ٜتعاٌَ َع٘ َٔٚ ،أِٖ خكا٥ل اي طاْ ١اٱ كاف خلا٭َ اْ ،١ػيا ٜسٍ عً ٢إ
ا٭َاْ ١ع ٕٛيٲْػإ ي ًٛغ َطا ب اي طاْ ،١فاشا نإ اغيػًِ أَٓٝاّ فإ ايٓلٛؽ
ػهٔ ايٜٚ ٘ٝتدص ٙايٓاؽ خاقٚٚ ١يٝجٜٚ ،١هٖ ٕٛصا اٱؽاش غ اّ يًغٓ،٢
ٚؼي ا٭َاْ ١غ َٔ ١َ٬اغيٓهالط ٚإض هاخلال٘ ٚايالسع ٠ٛايٝال٘ ،٭ٕ ا٭َالري غالين ؼي
ْلػ٘ قاْع سيا عٓس ،ٙضاضِ سيا ضظق٘ اهلل عازي.

ٚؼي حسٜث أؾطاط ايػاعٚ :١ا٭َاَْ ١غُٓاّ( ،)3أٜ ٟط ٣ايؿدل ا٭َاْ١

ايالاليت ؼي ٜالالس ٙغُٓٝالال ١يالال٘ إ خيالال ٕٛفٗٝالالا فجالالا٤ت ٖالالص ٙاٯٜالال ١ايهطضيالال ١يػالال١َ٬
اغيػًُري َٔ اـٝاْالَٚ ،١الٔ ايغالسض َالِٓٗ ؼي خلالاب اي طاْالٚ ،١إؽاشٖالا ٚغال١ًٝ
يًُهالالط ٚغالالًب أَالالٛااِ َٚالالا عٓالالسِٖ َالالٔ ايالالطظم ايهالالط ِٜؼي اؾالالاٚ ٙايؿالالنيٕ
ٚاغياٍٚ ،حكاْ ١زا ١ُ٥٭جٝاٍ اغيػًُريٚ ،حطظ َٔ اـٝاْال ١ؼي آخالط ايعَالإ
٭ٕ اٱَتٓاط عٔ إغت طإ غري اغيػًِ َ٬ظّ يًُػًُري ئ ٜلاضقِٗ ،إش طٌ
عًٖ ِٗٝص ٙاٯ ١ٜنٌ  ّٜٛسع ِٖٛيًعٌُ خلنيحهاَٗاٚ ،ؼصضِٖ َٔ ا٭عسا٤
ٚأٌٖ اـٝاْ.١

قلَىٌ انبطلَت وانتقىي
يكالالس حالالطم اغيػالالًُ ٕٛعًالال ٢ايلٓالالا ٤ؼي طاعالال ١اهلل عالالع ٚجالالٌٚ ،أظٗالالطٚا

ايتػًٚ ِٝايتكسٜل سيا جا ٤خل٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِٚ ،الٔ
اٯٜات إٔ ٖصا ايتكسٜل ٜ ٫ك ٌ ايطٜا ٤٭ْ٘ ع اض ٠عٔ إعتكاز ٚفعٌ ع ازٟ
( )1ايػٓٔ ايهرب.112/10 ٣
( )2يػإ ايعطب .22/13
()3يػإ ايعطب .22/13
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ٜالالَ َٞٛتجالالسزٚ ،عُالالٌ خلا٭ضنالالإ ٚاؾالالٛاضح ٚ ،كٝالالس خلنيحهالالاّ ايؿالالطٜع ١ؼي
اغيعاَ٬ت ٚا٭حهاّ ٚايػٓٔ.

يصا ْعت ايكطإٓ اغيػًُري خلاِْٗ َتك ٕٛقاٍ عازي رامل *ذٌَِهَ اٌْىِزَبةُ َ زَّْتَ فِْوِ

ىُدًٍ ٌٍُِّْزَّمِنيَد (ٚ َٔ ٖٛٚ ، )1ج ًِْٗٝ ٙٛغيط  ١ر قَْْسَ أَُِّوخٍ أُقْسِجَوذْ ٌٍِنَّوبضِد
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯٖ ١ٜسا ١ٜيًُػًُري  ٚث ٝتاّ االِ ؼي َ ٓالاظٍ ااساٜالٚ ١ايتكال٣ٛ
ٚٚغ ١ًٝي ٓا ٤زٚي ١اٱغٚ ،ّ٬إؾاعَ ١لاٖ ِٝايك٬ح خلري اغيػًُريٚ ،خلطظخ ّا
َٔ ظٗٛض ايٓلطٚ ٠اـكٚ ١َٛأغ اب ايعالسا ٠ٚخلٝالِٓٗ ٚآأاضٖالا عًالٚ ِٗٝعًال٢
زٚي ١اٱغ.ّ٬
يكالالس أضاز اهلل عالالع ٚجالالٌ يًُػالالًُري ٚاغيػالالًُات فالالتُعري َٚتلالالطقري إٔ
ٜهْٛٛا زعا ٠إزي اٱغٚ ،ّ٬إ ختٝاض اي طاْ ١ايكاؿ َٔ ١خلَ ِٗٓٝالٔ َكالازٜل
ايسع ٠ٛاي ١َٝٛٝإزي اهلل عازي ٖٞٚ ،عٓٛإ يًتكٚ ٣ٛاـؿ َٔ ١ٝاهلل عالازي،
ٚع ٕٛاِ ؼي عاٖس َٓاظٍ ايتكٚ ٣ٛعسّ اـطٚج عٓٗالا إزي َالا ٖال ٛخ٬فٗالا
ٚنسٖا.
 ٚتجً ٢ايتك ٣ٛؼي إختٝاض اي طاْ ١ايكاؿٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخؿ ١ٝاهلل عازي ٚ ،اٱَتثاٍ ٭ٚاَطْٛٚ ٙاَٖٗٓٚ ،٘ٝالا َالا جالا ٤ؼي
ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي.١
ايثاْ :ٞايتلك٘ ؼي ايس ٜٔسيعطف ١أنطاض خلطاْ ١ايػٚ ٤ٛنٝسٖا َٚهطٖا فكس
شنالالطت ٖالالص ٙاٯٜالال ١إٔ اي طاْالالَ ١الالٔ ز ٕٚاغيػالالًُري ػالالع ٢ؼي خلعالالث ايلػالالاز
ٚاـ اٍ عٓس اغيػًُري ٖٛٚ ،أَط نيخلا ٙنٌ طياعٚ ١أَال ١يٓلػالٗا ٓ ٚلالط َٓال٘
 َٔٚأغ اخل٘ٚ ،شنط ق ذ ْٚ ١ٝفعٌ اي طاْ َٔ ١ز ٕٚاغيػًُريٚ ،ؼي إجتٓالاب
اغيػًُري يً طاْ ١ايػ ١٦ٝإغتساَ ١يًخٝا ٠اٱْػالاْ ١ٝؼي ا٭ضض ،٭ْال٘ عاٖالس
غيعاْ ٞايك٬ح عٓس خري أَٚ ،١خلطظر ز ٕٚإْتؿاض ايلػاز ٚاٱفػاز ،يتعاٖس

()1غٛض ٠اي كط.2-1 ٠
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ع از ٠اهلل ٚاـؿ َ٘ٓ ١ٝؼي ايػالط ٚايعْٝ٬ال ١قالاٍ عالازي رًََِوب قٍََمْوذُ اٌْجِوَّٓ
ًَاإلِٔطَ إ ٌَِْعْجُدًُِْد (.)1
يكس جا ٤ا٭ْ ٝاٚ ٤ايهتب ايػُا ١ٜٚايػاخلك ١خلايٛعس ٚايٛعٝسٚ ،اي ؿاض٠
ٚاٱْصاض يٓسب ايٓاؽ إزي َٓاظٍ ايتك.٣ٛ
ٚإَتاظ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ خلري ا٭ْ ٝاٚ ،٤ايكطإٓ
َٔ خلري ايهتب ايػُا ١ٜٚا يػاخلك ١خلاجمل ٤ٞخلإوَ ٢عالاْ ٞايتكالٚ ٣ٛأغال اب
ااساٜالالٚ ١إْ ػالالاطٗا عًالال ٢عالالامل ا٭قالالٛاٍ ٚا٭فعالالاٍٚ ،ؼي اي ٝالالت ٚايػالالٛم
ٚاغيػالالجس ٚاحملًالالَٚ ١هالالإ ايعُالالٌ ٚكتًالالف اغيعالالاَ٬ت َالالٔ اي ٝالالع ٚايؿالالطا٤
ٚايعكٛز ٚاٱٜكاعات.
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتتغؿاٖا طيٝعاّٚ ،يت٪نس ٖصا اٱَتٝاظ ٚوَ ٛط ١
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ ٚايكالطإٓ ٚاغيػالًُري ،فكالخٝذ إ
َهاَري ٖص ٙاٯ ١ٜجا٤ت غكٛم اي طاْٚ ١اـاق ١إ ٫أْٗا تغؿ ٢كتًف
اغيٝاز ٜٔايع ازٚ ١ٜا٭خ٬قٚ ١ٝاٱجتُاع ١ٝسيا ٜٓؿط َ از ٨ايتكٜٚ ،٣ٛكًذ
ايٓلٛؽٚ ،ضيٓع َٔ لؿ ٞأغ اب ايه٬يٚ ١ايغٛا.١ٜ
َٚالالٔ َكالالازٜل ايتكالال ٣ٛا جملاٖالالس ٠ؼي اهللٚ ،اٱح ال اظ َالالٔ ايتُالالاز ٟؼي
ايعًِ ٚايتعسٚ ،ٟإجتٓاب غًطإ ااٖٚ ،٣ٛص ٙاٯ ١ٜحكٔ َٔ ايغٛاٜال١
ٚايه٬يٚ ١ظجط عٔ إ اط اا ٣ٛؼي إختٝاض اي طاْٚ ١اـاقَٓٚ ،١ع اا َٔ
اٱغا ٠٤يًصات ٚايغري ،إش جيب عً ٢اغيػًِ إٔ ٜتخً ٢خلايتك ٣ٛؼي اغي اؾط٠
ٚايتػ ٝب خلنيٕ ٜ ٫ه ٕٛغ اّ ؼي كايل ١أحهاّ ايتك.٣ٛ

ٚجالالا ٤ؼي ٚقالالف ايكالالطإٓ ٚؼي خلساٜتالال٘ خلنيْالال٘ رىُ ودًٍ ٌٍُِّْ وزَّمِنيَد (،)2

ٚجا٤ت ٖص ٙاٯٖ ١ٜسٚ ٣زع ٠ٛيًك٬ح ؼي اجملتُعات يًُػًُري ٚايٓالاؽ
طيٝعاّ ٚ ،سٍ ؼي َلَٗٗٛا عً ٢أْٗا َٔ َكازٜل ايتك ٣ٛؼي شا ٗا َٚا سعٛ
إيٓ ٚ .٘ٝل ٞاٯ ١ٜايؿو ٚايط ٜب عٔ ايكطإٓٚ ،فٗٝا ز٫يال ١عًال ٢خًالَ ٙٛالٔ
()1غٛض ٠ايصاضٜات .56
()2غٛض ٠اي كط.2 ٠

ر186د

َعامل اٱضيإ ج75

ايتخطٜف ٚايتغٝري ٚايت س ،ٌٜإش جا٤ت قطحي ١خلايعجط عٔ اي طاْ َٔ ١زٕٚ
اغيػًُري َٔ غالري عالس عًال ٢ايالصٖ ٜٔالِ ز ٕٚاغيػالًُريٚ ،يهالٔ غكالٛم
ٚظا٥ف اغيػًُري َٚا ًَك ٢عً ٢عالا كِٗ َالٔ اغيػالٚ٪يٝات فًالٝؼ االِ إٔ
ٜلٛنٖٛا إزي غريِٖ أ ٚجيعً ٕٛايكطاض ٚا٭غطاض خلٝس غريِٖ.
ٚؼي اٯ ١ٜطغٝب خلسخ ٍٛاٱغ ّ٬يًص ٜٔشيٓع اٯ َٔ ١ٜإؽاشِٖ خلطاْال١
ٚخاق َٔ ٖٛٚ ،١إعجالاظ ايكالطإٓ خلتخالصٜط ٙاغيػالًُري َالٔ جعًالِٗ خلطاْال،١
فٝؿعط خلًع ّٚزخ ٍٛاٱغٚ َٔ ّ٬ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاْ٘ ايس ٜٔاؿلٚ ،زخٛي٘ ٚاجب عً ٢نٌ َهًف َٚهًل.١
ايثاْ :ٞإعجاظ ايكطإَٓٚ ،الا فٝال٘ َالٔ ا٭زيال ١عًالْ ٢عٚيال٘ َالٔ عٓالس اهلل
عازي.
ايثايث :ؼصٜط ٖص ٙاٯ ١ٜاغيػًُري َالٔ اي طاْالَ ١الٔ غريٖالَِٚ ،الا السٍ
عً َٔ ٘ٝايكً ١خلري اهلل عع ٚجٌ ٚخل.ِٗٓٝ
ايطاخلالالع :حطَالالإ غالالري اغيػالالًِ َالالٔ َٓالالاظٍ ايؿالالنيٕ ٚاؾالالا ٙؼي اي طاْالال١
يًُػًُري.
اـاَؼ :إح اظ اغيػًُري َٔ ْلاش أعسا ِٗ٥خل.ِٗٓٝ
ايػازؽ :غيا جا٤ت اٯٜات ايكطآْ ١ٝخلالنيَط اغيػالًُري خلايتُػالو خلالايكطإٓ

قالاٍ عالازي ر ًَاْْزَصِوٌُّا ثِحَجْوًِ اٌٍَّووِد ( ، )1جالا٤ت ٖالص ٙاٯٜال ١يتُٓالع ايلطقال ١خلالري
اغيػًُري ٚحك ٍٛغ ب اا  ٖٛٚزخ ٍٛأٌٖ اؿػس ٚايعسا ٠ٚخل.ِٗٓٝ
ايػاخلع ٜ :عث كٝس اغيػًُري خلنيحهاّ ٖص ٙاٯ ١ٜايؿٛم ؼي ْلٛؽ ايٓاؽ
يسخ ٍٛاٱغ ،ّ٬غيا ؼي ٖصا ايتكٝس َٔ َعاْ ٞايطاعال ١هلل عالازيَٚ ،لالاِٖٝ
ايعع ٚايك ٠ٛعٓس اغيػًُريٚ ،خلٝإ إعجاظ شا  ٞؼي عامل ا٭فعاٍٜ ،سٍ عً٢
قسم خلعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فاشا نإ قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ ر ََِب َّنَِْكُ َْْٓ اٌْيٌٍََ * إِْْ ىٌَُ إ ًَحِْي ٌُّحََد( )2فإ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .103
()2غٛض ٠ايٓجِ .4-3
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اغيػًُري ٜعًُ ٕٛخلٗس ٟايكطإٓ ٚايػٜٓٓ ٫ٚ ،١خكط ٖصا ايعٌُ خلايع ازات
خلٌ ٜؿٌُ اغيعاَ٬ت ٚا٭حهاّ ٓ ٚع ِٝؾ ٕٚ٪اؿهِ ٚاٱقتكاز ٚا٭حٛاٍ
ايؿدكٚ ١ٝاٱجتُاع.١ٝ
فُالالٔ خكالالا٥ل اغيػالالًُري ٚأغالالطاض لهالال ًِٗٝعًالال ٢غريٖالالِ قالالريٚض٠
ايتك ٣ٛغٛض ا غيٛج  ١ايهً ١ٝ٭قٛااِ ٚأفعااِ.

قلَىٌ ادلزأة وانبطلَت

يكس اْعِ اهلل عً ٢اغيػًُري ٚايٓاؽ طيٝعاّ خلٓع ٍٚايكطإٓ نتاخلاّ جاَعاّ

يٮحهالالاّ ايؿالالطعٚ،١ٝاييت ؿالالٌُ أَالالٛض ايالالسٚ ٜٔايالالسْٝاٚ ،ؽتًالالف أحالالٛاٍ
اٱْػإ ؼي يْٗٚ ً٘ٝاضٚ ،ٙحهطٚ ٙغلط.ٙ
 َٔٚاٯٜات ؼي ايؿطٜع ١اٱغٛ ١َٝ٬ج٘ اـطاخلات ايتهًٝل ١ٝإزي ايٓػا٤
خلعطض ٚاحس َع ايطجاٍ ،فُع إ ايكطإٓ ْعٍ خلاؾعٜط ٠ايعطخلٚ ١ٝق ٌ أنثط
َٔ أيف ٚأضخلعُا ١٥غٓٚ ١مل ٜهٔ ح٦ٓٝالص يًُالطأ ٠ؾالنيٕ ٚإعت الاض ؼي َٝالازٜٔ
ايعُالٌ ٚايػٝاغالٚ ١اجملتُالع ،فكالس أٖ٫ٚالا ايكالطإٓ أُٖٝال ١عكا٥سٜال ١خاقالال،١
ٚجعٌ اا َٓعي ١عع ١ُٝخللطض ايع ا زات عًٗٝاٚٚ ،قٛفٗالا َالع ايطجالٌ ؼي
ايكٚ ٠٬قٝاَٗا ؾٗط ضَهالإَٚ ،الع إ اؿالج ٖال ٛاؾٗالاز ا٭قالغطٚ ،ؼي
قكس اغيػجس اؿطاّ عٓاَٚ ٤ؿالكٚ ،١كالاطط ٚأٖالٛاٍ ايػاللط َالٔ ا٭َكالاض
السضى خلالاؿٛاؽ ؼي نالٌ ظَالإ فالإ اغيالطأً ٠كالت خطالاب ايتهًٝالف خلالاؿج
خلعطض ٚاحس َع ايطجٌ.
 َٔٚاٯٜات إ فطٜه ١اؿج ْعيت ؼي اغيس ،١ٜٓيتكطع ايٓػا ٤أٜاّ ايٓ ٠ٛ
أنثط َٔ ػعُا ١٥ن َ ًٛٝاّ شٖاخلاّ ٚإٜاخلاّ َٔ اغيس ١ٜٓإزي َه ١أِ ايعٛزَٗٓ ٠ا،
ٚجا٤ت خلعض أحهاّ اؿا٥ض عٓس اٱحطاّ َالٔ أخ الاض حالج ْػالا ٤ايالٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؼي آ ١ٜعكا٥سٚ ١ٜجٗازٜال٪ ١نالس َؿالاضن١
اغيالالطأ ٠يًطجالالٌ ؼي ايع الالازاتٚ ،أزاٖ٤الالا يًُٓاغالالو سيثالالٌ نيزٜالال ١ايطجالالٌ االالا،
ٚأ ٛت أحهاّ اؿج َٚكسَا ٗا إزي  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚنُا جا ٤فطض ايكٝاّ عً ٢اغيػًُري ٚاغيػًُات خلاـطاب ايتهًٝلٞ

خلكٝغ ١اٱضيإ ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا وُزِتَ ٍََْوْْىُُْ اٌصِّوَْبَُ وََّوب وُزِوتَ ٍََْوَ اٌَّورَِّٓ

ر188د

َعامل اٱضيإ ج75

ِِْٓ لَجٍِْىُُْد ( ، )1فهصا إخلتسأت اٯ ١ٜقٌ اي خث خلصات اـطاب ايتهًٝلٞ
رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا د ػيا ٜسٍ عً ٢إضاز ٠ايصنٛض ٚاٱْاف َٔ اغيػًُري ٖٛٚ
َٔ إعجاظ ايكطإٓ ٚيغ ١اـطاب ف ،٘ٝإش جا٤ت يغ ١ايتصنري ؼي قٛيال٘ عالازي

رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُاد يتغًٝب اغيصنط عً ٢اغيْ٪ثٜٚ ،تٛج٘ اـطاب ايتهًٝلٞ
يًُطأ ٠ؼي اٯٚ َٔ ١ٜج:ٙٛ
ا٭ ْٞٗ :ٍٚاغيطأ ٠عٔ إؽاش خلطاْٚ ١خاق ١االا َالٔ ز ٕٚاغيػالًُري ،ؼي
ا٭َٛض ايعاَٚ ،١عٓس ٛي ٞاغيطأ ٠يال عض اغيٓاقالبٚ ،ؼي اٯٜال ١إعجالاظ َالٔ
جٗالال ١اٱخ الالاض عالالٔ َػالالتك ٌ ا٭ٜالالاّ ٚإض كالالا ٤اغيالالطأ ٠ؼي اغيٓاقالالب ٚايؿالالنيٕ
ٚايٛظٝل ،١نُا ٖ ٛظاٖط ؼي ٖصا ايعَإ ٚؼي نثري َٔ اي ًسإ ،فتًُ ٞاٯ١ٜ
عً ٢اغيطأ ٠ايعٌُ خلنيحهاَٗاٚ ،شيٓع َٔ لطٜطٗا خلايٓٛاٖ ٞايٛاضز ٠ؼي اٯ.١ٜ
ايثاْٜ :ٞتٛج٘ ايٓٗ ٞيًُطأ ٠اغيػًُ َٔ ١إؽاش ٚيٝج َٔ ١ز ٕٚاغيػًُري
غٛا َٔ ٤ايطجاٍ ا ٚايٓػا ،٤فًٝؼ َٔ حكط غيٛنٛط ايٛيٝج ١اغيٓٗ ٞعٓٗا
خلايٓػ  ١يًُطأ ٠غكٛم ايٓػا ،٤خلٌ نيَط اٯ ١ٜايهطضي ١اغيطأ ٠اغيػًُ ١خلعالسّ
إؽاش ٚيٝج َٔ ١غري اغيػًُري َٔ ايطجاٍٚ ،غكٛم ايٛظٝلٚ ١اغيٓكب يٛ
نإ ايصٜ ٟتٛزي اغيؿٛضٚ ٠اي طاَْٛ ١ظلاّ َٔ غري اغيػًُري فٌٗ جيب سًٜ٘
 ٚغٝري.ٙ
اؾالالٛاب جالالا٤ت اٯٜالال ١غ كالالٛم إختٝالالاض  ٚعالالٝري اغيػالالًُري يً طاْالال١
ٚاـاقٚ ١فُٝا ٜتعًل خلنيحٛاٍ اغيػًُري ٚأحهاّ اٱغٚ ّ٬ا٭َٛض اـاق،١
َٚع ٖصا فإ عَُٛات اٯ ١ٜؿٌُ اي طاْال ١حتال ٢ؼي ايٛظٝلال ١اياليت تعًالل
سي ازٚ ٨أحهاّ اٱغ ،ّ٬اٱَط ايص ٟيٝؼ ف ٘ٝأش ٣يغري اغيػًِ خلٌ ٖ ٛخري
قض ْٚلع عاّ.
ايثايث :ؼي اٯ ١ٜزع ٠ٛيًُطأ ٠اغيػًُ ١يهالٗٓ ٞال ٢غريٖالا َالٔ ايطجالاٍ
عٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري  ٖٞٚعً ٢ؾعب:
ا٭ٚزيَٓ :ع ا٭ّ إخلٓٗا َٔ إؽاش خلطاْٚٚ ١يٝج َٔ ١غري اغيػًُري.
()1غٛض ٠اي كط.183 ٠
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ايثاْ ٘ٝ ٓ :١ٝايعٚج ١يعٚجٗا خلًع ّٚجعٌ خاقت٘ ٚخلطاْت٘ َٔ اغيػًُري.
ايثايثْ :١كذ اي ٓت اغيػًُ ١٭ خلٗٝا ٚأَٗا ؼي َٛنٛط اي طاْٚ ،١حثُٗالا
عً ٢إؽاش ايٛيٝجٚ ١اي طاْ ١اغيػًُ ١ايكاؿ.١
ايطاخلع :١طغٝب ا٭خت ٭خٗٝا خلٛجٛب إؽاش ٚيٝج َٔ ١اغيػًُري.
اـاَػ :١قٝالاّ اغيالطأ ٠خلايتخالصٜط ؼي خلالاب اي طاْالٚ ١فالل عَُٛالات ا٭َالط
خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط يًكطٜب ٚاي عٝس ،خلًخاظ ؾطا٥ط ا٭َط ٚايٓٗٞ
ٚعسّ ط ب ا٭ش ٣عً ٢ؼصٜطٖا ٚزعٗ ٛا يغريٖالا َالٔ اغيػالًُري خلايطاعال١
ٚعسّ اغيعك ١ٝؼي خكٛم اي طاْٚ ١ايٛيٝج.١
ٚجا٤ت اٯ ١ٜخلكالٝغ ١ايٓٗال ٞٱؽالاش اي طاْالَ ١الٔ غالري اغيػالًُري ٚ ،فٝال٘
زع ٠ٛيًُػًُري ٚاغيػًُات عث خلعهِٗ خلعهاّ عً ٢ايتكٝس خلنيحهالاّ ٖالصٙ

اٯ َٔ ٖٛٚ ،١ٜعَُٛات قٛي٘ عازي ر ًَرَعَبًٌَُٔا ٍَََْ اٌْجِسِّ ًَاٌزَّمٌٍَْد (.)1

ٚ َٔٚج ٙٛايتدلٝف ؼي ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬جصب اغيػًُٚ ١اغيػًِ إزي
 ٠ٚ٬اٯ ١ٜايهطضي ١ي ٝإ أحهاَٗا ٚايتٓ  ٘ٝإزي يع ّٚايعٌُ خلٗا ٌٖٚ ،هلٞ
 ٠ٚ٬اٯ ١ٜؼي ؼكٝل َكسام ا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗال ٞعالٔ اغيٓهالط اؾالٛاب
ْعِ‘ َع اٱمكاض خل٘ أَ ٚع حك ٍٛايغطض َٓ٘ أَ ٚع اـؿ َٔ ١ٝايهطض
فُٝا ظاز عً ٢ايت.٠ٚ٬
ايطاخلع :قس تدص اي ٓت اغيػًُ ١قساقٚٚ ١يٝج ١ؼي ايسضاغال ،١فجالا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜيتخصض َٔ ايٛيٝج ١اييت  ٫نيَط ٚفل أحهاّ ايؿطٜع ١اٱغ،١َٝ٬
ٚاييت قس ك ّٛخلٗتو ايعطض ٚفهذ ا٭غطاض.
ٚإشا َالالا إؽالالصت ايطاي الال ١خاقالالٚ ١خلطاْالال ١تخًالال ٢خلاٱضيالالإ ٚايتكالال٣ٛ
ٚايك٬ح فاْٗا هالَ ٕٛالطآ ٠االا  ٚعالث ؼي ْلػالٗا حالب ايتكٝالس خلا٭حهالاّ
ايؿطع ٚ ،١ٝعجطٖا عٔ إ اط ااٚ ٣ٛايغٛا.١ٜ
 َٔٚط ا٥ع اغيطأ ٠اْٗا ؼطم عً ٢أخلٗٝا ٚظٚجٗا ٚإخلٓٗا ٚأخٗٝا فجا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜاساٜتٗا إزي نٝل ١ٝاحملافعال ١عًالٚ ِٗٝأَالِٓٗ ٚغالَ٬تِٗ ؼي ايالسْٝا

()1غٛض ٠اغيا٥س.2 ٠
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ٚاٯخطٚ ،٠يته ٕٛاغيطأ ٠عهساّ يًطجٌ ٚعْٛاّ ي٘ ؼي خلًٛغ اغيطا ب ايعاي ١ٝؼي
اؾٓ ١سيٓع٘ َٔ َكسَات ايتعسٚ ٟايعًِٖ،ص ٙاغيكسَات اييت تُثالٌ خلإؽالاش
خلطاْ ١نيَط ٙخلاغيٓهطٗٓ ٚ،ا ٙعٔ اغيعطٚف نُا ؼي شّ اهلل عازي يًُٓافكري ،قاٍ

ْ
َ
ْ ثِوب ٌْ ُّ ْن َى ِس ً َّ ْنيَو ٌْ
َ
ض َّو ْْ ُِسًُ
ٓ َثعْو ٍ
ْ
د َث ْعُْو ُي ُْ ِِو
ْ ًَا ٌْ ُّنَب ِفمَوب ُ
َ
عازي ر ا ٌْ ُّنَوب ِفمٌُ

َْْٓ اٌَّْعْسًُفِد(.)1
فصنطت اٯ ١ٜاغيٓافكات ٚف ٘ٝؼصٜط يًَُٓ٪ات َٓٗٔ  َٔٚايهافطات َٔ
خلالالاب ا٭ٚيٜٛالالٚ ،١قالالس جالالا٤ت اٯٜالالات خلالالا٭َط خلاؾٗالالاز ٚايتكالالس ٟيًهلالالاض

ٚاغيٓافكري قاٍ عازي ر َّبأَُّّيَب اٌنَّجِوُِّ جَبىِودْ اٌْىُفَّوبزَ ًَاٌُّْنَوبفِمِنيَ ًَاغٍُْوظْ ٍََْوْْيُِْد (،)2

ٚإؽاش ايؿدل ٚاؾُاع ١خلطاْٚ ١خاقٚ ١ز ٚقًْ ١عِ شنطت آٜات ايكطإٓ
ايٓكاضَٛٚ ٣ز ِٗ يًص ٜٔآَٓٛا خلكٛي٘ عازي ر ًٌَزَجِودََّْ أَلْوسَثَيُُْ َِوٌَ َّحً ٌٍَِّورَِّٓ

آَِنٌُا اٌَّرَِّٓ لَبٌٌُا إَِّٔب َٔصَبزٍَد(.)3
ٚيهٔ ٖص ٙاغيٛز ٫ ٠طق ٢إزي َكاَات اي طاْ ١يٛضٚز ايٓٗ ٞفٗٝا خلكٝغ١
اٱط٬م ػيا ٜسٍ عًَٛ ٢نٛعٝتٗا ؼي ايكطاض ٚعامل ا٭فعاٍ ٚ ،ط ب اٯأاض
ايعكا٥سٜالالٚ ١ايػٝاغالالٚ ١ٝاٱجتُاعٝالالٚ ١ا٭خ٬قٝالال ١عًٗٝالالاٚ ،فٝالال٘ خلٝالالإ ٝ ٓ ٚالال٘
يًُػ ًُ ١خلًع ّٚاٱيتلات إزي أَُٖٛ ١ٝنٛط اي طاْٚ ١اـاقٚ ،١عسّ ايغلً١
عٓ٘ غٛا ٤عًل خلٗا ٚخلنيعُااا ايٛظٝل ١ٝأ ٚاغيٓعيٚ ١ٝايعا ،١ًٝ٥أ ٚسئ خيكٗا
َٔ ا٭ضحاّ.
 ٚؿ ى اغيطأَ ٠ع ايطجٌ ؼي اغيكاحل ايعاَ ١يًُػًُري ،فتسعٖٛا اٯ١ٜ
يًعٓاٚ ١ٜاٱيتلات ٚايػع ٞؾًب اغيكًخٚ ١زفع اغيلػسٚ ،٠قس تٛزي اغيطأ٠
ؾ ٕٚ٪ا٭غط ٚ ٠طخل ١ٝا٭خلٓا ٤عً ٢م ٛاغيٛج  ١ايهً ١ٝعٓس فكسإ ايعٚجال،١
ا ٚاغيٛج  ١اؾع ١ٝ٥عٓس غلط ٙأ ٚشٖاخل٘ إزي ايغع ٚأ ٚاغيطاخلط.١

()1غٛض ٠ايتٛخل.67 ١
()2غٛض ٠ايتٛخل.73 ١
()3غٛض ٠اغيا٥س.82 ٠
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فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخلتخصٜط اغيطأ َٔ ٠اختٝاض خلطاْ ١غ ،١٦ٝأ ٚخاقَٔ ١
غري اغيػًُري ٚاغيػًُات ٚفٗٝا حكاْٚ ١ح طظ اآَٚ ،ع َٔ ٖج ّٛأغ اب
ايً ؼ ٚاـًط ٚاي ِٖٛعًٗٝا.
 َٔٚمثطات ايتكٝس خلنيحهاّ ٖالص ٙاٯٜال ١اغي اضنال ١حلالغ أَالٛاٍ اغيػالًُري
ٚاغيػًُات ٚعسّ لطٜط اغيطأ ٠خلنيَٛااالا اـاقالَٚ ١السخطا ٗاَٚ ،الا هالٕٛ
ق ١ُّٝعً ،٘ٝ٭ٕ اي طاْ ١ايكاؿ ١السع ٛإزي ايتالسخلري ٚاٱقتكالازٚ ،شيٓالع َالٔ
اٱغطاف ٚايتلطٜط.
 ٚسعٖ ٛص ٙاٯ ١ٜاغيطأ ٠اغيػًُ ١ؼي اغيسضغٚ ١اؾاَعٚ ١ايعٌُ ٚايٛظٝل١
ٚؼي اغيٓعٍ إزي قٝاْ ١ايٓلؼ ٚايعطضٚ ،غال ١َ٬اٱختٝالاضٚ ،عالسّ ايًالٗث
ٚضا ٤اغياٍ ٚظ ١ٜٓاؿٝا ٠ايسْٝا ،٭ٕ ايلطز ا٭ٖالِ ٖال ٛايتكالٚ ،٣ٛايث الات ؼي
َٓاظٍ اٱضيإ.
 ٚني  ٞاي طاْ ١ايكاؿ  ١يت عث ؼي ْلؼ اغيػًُ ١حب ايلالطا٥ض  ٚالعٜري
طخل ١ٝا٭٫ٚز عً ٢ايك٬ح َٚلاٖ ِٝااسٚ ٣ايطؾازٓ ٫ٚ ،خكط ٚظا٥ف
اغيطأ ٠اغيػًُ ١ؼي اغيكاّ خلإؽاش اي طاْ ١ايكاؿ ،١خلٌ ْٖ ٞلػٗا ًَٖ٪ال ١غيٓعيال١
اي طاْٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأًٖ ١ٝاغيطأ ٠إٔ ه ٕٛخلطاْ ١يغريٖا َٔ ايٓػا ٤ز ٕٚايطجاٍ.
ايثاْ :ٞاغيطأ ٠خلطاْ ١يًٓػاٚ ٤ايك ٝإ نني٫ٚزٖا ٚإخٛاْٗا ايكغاض َث.ّ٬
ايثايث :إمكاض ٚظٝل ١اغيطأ ٠خلنيٕ ػت طٔ غريٖا ٚ ،ه ٖٞ ٕٛخلطاْ.١
ايطاخلالالع :أًٖٝالال ١اغيػالالًُ ١يً طاْالالَ ١طًكالالاّ غالالٛا ٤يًطجالالاٍ أ ٚيًٓػالالا ٤أٚ
يًك ٝإٚ ،ؼي ا٭َٛض ايعاَ ١أ ٚاـاق.١
اـاَؼ :خكٛم إغت طإ اغيطأ ٠ؼي أَٛض ا٭غطٚ ٠ؾ ٕٚ٪اغيٓعٍ.
ٚايكالالخٝذ ٖالال ٛايطاخلالالع ،فُالالٔ فهالالٌ اهلل عالالازي عًالال ٢اغيػالالًُري عاَالال١
ٚاغيػًُات خاق ١خلًٛغ اغيالطأ ٠اغيػالًَُ ١طا الب اي طاْال ١خلعالطض ٚاحالس َالع
ايطجالالٌٚ ،إشا نالالإ ٖٓالالاى الالا ٜٔف ًخالالاظ اـالالربٚ ٠ايتخكالالٚ ٌٝايكالال٬ح

ٚضجخالالإ ايعكالالٌ ،قالالاٍ عالالازي رَّبأَثَ وذِ اظْ وزَْْجِ سْهُ إَِّْ قَْْ وسَ َِ وْٓ اظْ وزَْْجَسْدَ
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اٌْمَوٌُُِّ اَِِِونيُ د( ، )1فكالس أؾالاضت إخلٓال ١ؾالعٝب عًال ٢أخلٗٝالا إٔ ٜػالالتنيجط
َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ،ّ٬نُٖ٬ا ْيب.
ٚؼي ًالالو اٱجالالاض ٠ايٓلالالع ايععالال ِٝيًُػالالًُري ٖٚالالَ ٛكسَالال ١ٱغالالتساَ١
أحهالالاّ ايتٛحٝالالس ؼي ا٭ضضٚ ،قالالس أخالالص ؾالالعٝب سيؿالالٛض ٗا ْٚكالالٝختٗا،
ٚظٚجّٗ ا َٔ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ي ٝإ َٓافع اغيؿٛض ٠اؿػالٓٚ ١ايكال٬ح ؼي
اي طاْٚ ١ايطأ ٟايػسٜس.

قلَىٌ انبطلَت تشزَف

يكس إختكت اٯ ١ٜايهطضي ١سيٛنٛط ٚأحهاّ اي طاْ ،١فجالا٤ت خلالايٓٗٞ

ايكطٜذ عالٔ إغالت طإ غالري اغيػالًِ َتخالس ّا نالإ أَ ٚتعالسزاّ ،ؼي ؾالنيٕ َالٔ
ؾالال ٕٚ٪اؿهالالِ أ ٚايتجالالاض ٠أ ٚأحالالٛاٍ ا٭غالالط ،٠أ ٚفُٝالالا ٜتعًالالل خلايعكا٥الالس
ٚايػٓٔ ،يت ري إنطاّ اهلل عازي يًُػًُري ٚ ،ؿطٜلِٗ ؼي َػالنيي ١اي طاْال،١
خلنيٕ ٜتلهٌ اهلل عازي ٚحيصضِٖ َٔ اي طاْ َٔ ١غريِٖٜٚ ،سع ِٖٛٱؽالاش
اـاقالالالٚ ١ايٛيٝجالالالَ ١الالالٔ أْلػالالالِٗ ٖٚالالالَ ٛالالالٔ َكالالالازٜل ٚعَُٛالالالات قٛيالالال٘
عازير ًَأَِْسُىُُْ شٌُزٍَ ثَْْنَيُُْد(.)2

ٚق ٌٝإٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬جا٤ت ؼي َسح ا٭ْكاض ٭ِْٗ نالاْٛا ق الٌ َكالسّ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اغيسٜٓال ١إشا نالإ خلٗالِ أَالط إجتُعالٛا
 ٚؿاٚضٚا.
ٚيهٔ َعاْ ٞاٯ ١ٜأعِ خلًخاظ قٝغ ١اغيهاضط ٚا٭َالط ؼي اٯٜالٚ ،١فٗٝالا
زع ٠ٛيًُػًُري يًتؿاٚض ؼي ا٭َٛض ايعاَٚ ١أغ اب جًب اغيكًخٚ ١زفالع
اغيلػسٚ ،٠عٔ اؿػَٔ :ا ؿاٚض ق ّٛإٖ ٫سٚا ٭ضؾس أَطِٖ(.)3
ٚخلري اي طاْٚ ١ايؿٛض ٣عُٚ ّٛخكٛم َٔ ٚج٘ ،فُاز ٠اٱيتكأَ ٤
ٚج:ٙٛ
()1غٛض ٠ايككل .26
()2غٛض ٠ايؿٛض.38 ٣
( )3ايهؿاف .472/3
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ا٭ :ٍٚاٱغتُاط إزي ق ٍٛايغري.
ايثاْ :ٞعسّ اٱْلطاز خلايطأ.ٟ
ايثايث :جعٌ نٌ َٔ اي طاْٚ ١ايؿٛضَ ٣كسَ ١يًلعٌ.
ايطاخلع :نٌ َٔ ايؿٛضٚ ٣اي طاْ ١ؿطٜف يًؿدل ٚاؾُاع١
أَا َاز ٠اٱف ام فٗٚ َٔ ٞج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚني  ٞايؿٛض ٣عًال ٢مال ٛايتػالا ٟٚأَ ٚالا ٜكالطب ايتػالا ٟٚخلالري
اغيتؿاٚض ،ٜٔأَا اي طاْ ١فاْٗالا هال ٕٛخلالري اغيػالت طِٔ-خلايهػالطٚ -اغيػالت طَٔ-
خلايلتذ.
ايثاْ :ٞحيكٌ ايتؿاٚض ؼي ا٭َٛض اييت ِٗ اغيتؿاٚض ٜٔخلعطض ٚاحس ؼي
ايغايب ،أَا َٛنٛط اي طاْ ١فاْ٘ إغتُاط يًطأٚ ٟاغيؿٛض.٠
ايثايث :اي طاْ ١أعِ ؼي َٛنٛعٗا َٔ ايؿٛض ،٣فكس ه ٕٛايؿٛض ٣ؼي
اغيُٗالالات ٚيهالالٔ ٚجالالٛز اي طاْالالَ ١ػالالتُط ٚ ،ػالالتطٝع إخلالالسا ٤ايالالطأٚ ٟنؿالالف
ا٭غطاض.
ايطاخلالالعٜ :الالني  ٞايكالالطاض ؼي ايؿالالٛض ٣خلعالالس إخلالالسا ٤اٯضاٚ ،٤شنالالط ايٛجالالٙٛ
احمل تًُٚ ١ايطاجخ ،١أَا ؼي اي طاْ ١فإ اٱْػإ ي٘ إٔ ٜ ٫نيخص خلك ٍٛاي طاْ،١
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيًتخالصٜط َالٔ اٱْكالات يكال ٍٛاي طاْال ١إٕ أضازت اغيهالط
ٚايهٝس ٚايػ ٤ٛ٭ٕ إختٝاض اي طاْ ١أعِ َٔ ايعٌُ خلكٛاا ٚاٱقغا ٤اا.
اـاَؼ :جا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬ؼي َسح ايؿٛض ٣خلري اغيػًُري َطًكاٚ ،ؼي

اؿسٜث " َا خاب َٔ اغتداض َٚا ْسّ َٔ اغتؿاض  ٫ٚعاٍ َٔ اقتكس"(.)1
ايػازؽٛ :فط أغ اب ا٭ًٖ ١ٝايؿدك ١ٝيًؿٛض ،٣أَا خلايٓػ  ١يً طاْ١
فتني  ٞخلإختٝاض اغيػت طٔ غئ جيعً٘ خاقٚٚ ١يٝجال ١يال٘ ،يالصا فالإ اٯٜال ١السٍ
خلايس٫يالال ١ايتهالالُٓ ١ٝعًالال ٢حالالل اغيػالالًِ َٓلالالطزاّ ٚفتُع الاّ َالالع أخٝالال٘ اغيػالالًِ
ٚطياعتال٘ خلإختٝالالاض اي طاْالال ،١فًالالٝؼ يً طاْالال ١إٔ لالالطض ْلػالالٗا عًالال ٢ايلالالطز

( )1اجملُع ايكغري .78/2
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ٚاؾُاع ١غٛا ٤ناْت قاؿ ١أ ٚطاؿٜٚ،١سٍ عً ٘ٝقٛيال٘ عالازي ر َ رَزَّفِورًُا
ثََِبَٔخً ِِْٓ ًُِٔىُُْ د خلًخاظ اٱختٝاض عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاغيػًُ ٕٛقازض ٕٚعً ٢إختٝاض اي طاْ.١
ايثاْ :ٞأًٖ ١ٝاغي ػًُري يًلكٌ ٚايتُٝٝع خلالري ايٓالاؽَٚ ،عطفال ١ايكالاحل
يً طاْ َٔ ١غري َٔٚ ،ٙاٯٜات إٔ اٯ ١ٜكػِ ايٓاؽ إزي قػُري ُٖٚا:
ا٭ :ٍٚاغيػًُ.ٕٛ
ايثاْ :ٞغري اغيػًُري ،فصنطت اغيػًُري خلاـطاب ٚايٓٗ ٞعالٔ اي طاْال١
َٔ غريِٖ ٚأؾاضت إزي إٔ غري اغيػالًُري  ٫ضيتًهال ٕٛا٭ًٖٝال ١ٱختٝالاضِٖ
غي طا ب اـاق ١يًُػًُري ،ػيا ٜالسٍ عًال ٢حكٝكالٖٚ ١ال ٞإٔ إختٝالاض اي طاْال١
ؿطٜف ٚإنطاّ ااٚ ،حيتٌُ ٚجٗري:
ا٭ ٌْٝ :ٍٚزضج ١اي طاْ ١ؿطٜف ٚعًَ ٛط  ٚ ١عن.١ٝ
ايثاْ :ٞإختكام ايتؿطٜف ٚاٱنطاّ غئ ٜتِ إختٝاض اغيػًُري ي٘ خلطاْ١
ٚفل أحهاّ ٖٓ٘ اٯ.١ٜ
ايثايث :إمكاض ايتؿطٜف خلاٱ غت طإ يٮَٛض شات ايؿنيٕ ايعع.ِٝ
ٚايكالخٝذ ٖال ٛايثالالاْ ،ٞفهالٌ َالالٔ ٜسْٝال٘ اغيػالالًُٚ ،ٕٛجيعًْٛال٘ خاقالال١
ٚٚيٝج ١فٗ ٛؿطٜف ي٘ ،فنيضاز اهلل عازي إٔ ٜٓالاٍ اغيػالًُ ٕٛأْلػالِٗ ٖالصا
ايؿطف ايععٜٚ ِٝهٜ َٔ َِٗٓ ٕٛتدص ْ٘ٚخاقال ٚ ١ػالهٔ ْلٛغالِٗ ايٝال٘،
ٜٓٚكت ٕٛي٘  ٖٛٚايصٜ ٟتدص ا٭َط خلالاغيعطٚف ٚا يٓٗال ٞعالٔ اغيٓهالط َٓٗاجالاّ
َٝٚعاْاّ ؼي َؿٛض ٘ ٚضأٜٚ ٜ٘تخً ٢خلايتكٝس خلايلطا٥ض ٚايع ازاتٜٚ ،تٓع ٙعٔ
ا٭خ٬م اغيصَٚ ،١َٛحيث عً ٢إجتٓاب ضشا ٌ٥ا٭فعاٍ.
إٔ ٚظٝل ١اي طاَْ ١ط َٓٚ ١عيٚ ١ؾنيٕ َٔ ٖٞٚ ،ايهً ٞاغيؿهو ايصٟ
ٜه ٕٛعًَ ٢طا ب َتلا ١ ٚقٚ ٠ٛنعلاّ عػب حاٍ اغيػت طَٔٚ ،ا ٜطجالع
ف ٘ٝإزي اي طاَْ ١الٔ اغيؿالٛض ،٠أ ٚاٱخ الاض عالٔ ا٭غالطاض ٚايٓٛاٜالا ٚايعالعاِ٥
َٚكاعب ايعٌُ.
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخلًع ّٚايتكٝس سيا فٗٝالا َالٔ قالٛاْري ٚأحهالاّ ؼي خلالاب
اي طاَْ ١طًكاّ َٔ ٚج:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚاي طاْال ١ؼي َٛنالالٛط ككالالٛمٚ ،قهال ١ٝؼي ٚاقعالال ،١فكالالس ٜتدالالص
ؾدل ؾدكاّ أ ٚطياع ١خلطاْ  ١غيالطٚ ٠احالسٚ ،٠ؼي َٛنالٛط َعالري ،أالِ ٫
ٜتدصِٖ خلعسٖا ٚيٝج.١
ايثالالاْ :ٞإؽالالاش اي طاْالال ١ؼي ؾالال ٕٚ٪اؿهالالِ ٚايػالالًطإٖٚ ،الالَ ٛالالٔ أٖالالِ
َكازٜل اٯٚ ،١ٜيع ّٚايتكٝس سيا فٗٝا َٔ ايٓٛاٖٚ ٞا٭حهاّ.
ايثايث :ايٛز ٚايكطب ٚايكساقٚ ١نؿف ايػ .
ايطاخلع :ايتعٝري ؼي َٓكب اغيػتؿاض.
اـاَؼ :اغي ٪شئ عً ٢اغياٍ ٚايعطض ٚايػط.
ٚؼي اٯ ١ٜزع ٠ٛيهٌ َػًِ إ  ٜ ٫فع عٔ َٓالاظٍ اي طاْال ٫ٚ ،١ضيتٓالع
عٔ َكاّ اٱغتؿاضٜ ٫ٚ ٠عتصض عٔ إخلسا ٤اغيؿالٛضٚ ٠ايالطأ ٟايػالسٜس ،فًُالا
أخلطًالالت اٯٜالال ١إغالالت طإ غالالري اغيػالالًِ ،فاْالال٘ ٜكالالع عًالال ٢عالالا ل اغيػالالًِ ايكٝالالاّ
خلٛظا٥ف اي طاْ ١ايكاؿٛ ٚ ،١نٝس َكازٜل اٯَٚ ١ٜا فٗٝا َٔ إعجاظ ١٦ٝٗ ٚ
ا٭غ اب ي ٓاٚ ٤إغتساَ ١ايسٚي ١اٱغ.١َٝ٬
ٚؼي اٯٜالال ١طغٝالالب ٚزعالال ٠ٛيٲض كالالا ٤ؼي َٓاظاالالا  ٚعاٖالالس ايكالالطب َالالع
اغيػت طٔ خلإظٗاض أوَ ٢عاْ ٞايكسم ٚايٛزٚ ،ايث ات عً ٢اٱضيإ ٚإ ٝإ
ايكاؿات.
 ٌٖٚؼي اٯ ١ٜزع ٠ٛيًؿٛض ٣ؼي عٝري اي طاْٚ ١ا ـاقٜ ٌٖٚ ،١لٝس اؾُالع

خلري آ ١ٜاي طاْٚ ١آ ١ٜايؿٛض ٣رًَأَِْسُىُُْ شٌُزٍَ ثَْْنَيُُْد ( )1ايؿٛض ٣خلري اغيػًُري ؼي
إختٝاض اي طاْ ١اؾالٛاب ْعالِٖٚ ،الَ ٛالٔ إعجالاظ ايكالطإٓٚ ،غالط َالٔ أغالطاض، ٙ
خكٛقاّ ٚإ يً طاْٚ ١اـاق ١ؼي ا٭َٛض ايعاَٚ ١ايؿ ٕٚ٪ايػٝاغ ١ٝأأطاّ خلًٝغاّ،
َٛٚنٛع  ١ٝؼي َاٖ ١ٝايكطاض ،يته ٕٛايؿٛضَ ٣طن ٚ َٔ ١جٗري:
ا٭ :ٍٚايؿٛض ٣ؼي إختٝاض اي طاْ ١ايكاؿ ،١خلًخاظ ايتعسز ٚايهثط ٠ؼي
أفطاز اغيػًُري اغيًٖ٪ري غيٓعي ١اي طاْٚ ١اـاق.١
ايثاْ :ٞايتؿاٚض َع اي طاْ ١سيا ٜٓلع اغيػًُري ٚضيٓع َٔ ايهطض ٚا٭ش.٣

()1غٛض ٠ايؿٛض.38 ٣
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 ٚتجًَٓ ٢الافع ايؿالٛض ٣ؼي اي طاْال ١خلًخالاظ َط الٚ ١زضجال ١اغيػالت طٔ،
ٚٚظا٥ف اي طاْ٫ ١غالُٝا ؼي ٖالصا ايعَالإ  ٚعالسز اٱختكاقالات  ٚؿالعب
ا٭عُاٍ ٚإ ػاط ضقع ١ايعٌُ ٚاٱ كاٍ خلري ا٭فطاز ٚاؾُاعات ٚاي ًسإ،
ٚنًُا ناْت ٚظا٥ف اي طاْ ١نثريٚ ،٠ؼي أَٛض شات أُٖٚ ١ٝؾنيٕ ٚأأط عاّ
ٜه ٕٛايٓلع َٔ ايؿٛض ٣ؼي عٝري اي طاْ ١أنثط ٚأعِ.

قلَىٌ انبطلَت انصلحلت خري حمض

يكس أْعِ اهلل عازي عً ٢اغيػالًُري ٚاغيػالًُات خلتدكالٝل آٜال ١يً طاْال١

ٚاـاق ،١يته ٕٛقاْْٛاّ أاخلتاّٚ ،زغالتٛضاّ زاُ٥الاّ ٜالٓري ايططٜالل يًُػالًُري ؼي
َٝاز ٜٔايعٌُ اغيدتًلٚ ،١يٝؼ َٔ حكالط يٛظالا٥ف ٖالص ٙاٯٜال ١ايهطضيال ١ؼي
َٓطٛقٗا َٚلَٗٗٛا.
 َٔٚإعجاظ ايكطإٓ إٔ اٯ ١ٜجا٤ت خلكٝغ ١ايٓٗ ٞيتسٍ عً ٢ايػع ١ؼي
اغيلٗٚ َٔ ّٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإؽاش اي طاْٚ ١اـاق َٔ ١اغيػًُري.
ايثاْ :ٞاٱغتغٓا ٤عٔ اي طاْ ١ؼي خلعض اغيٛاضز ٚاؿا٫ت ،نُا ؼي نتُإ

ايػطٚ ،ؼي اؿسٜث" :إغتعٛٓٝا عً ٢قها ٤حٛا٥جهِ خلايهتُإ" (.)1

فُٔ إعجاظ اٯ ١ٜأْٗا مل نيتِ خلا٭َط خلإؽاش خلطاْ َٔ ١اغيػًُري َع أْٗا
سٍ عً ٘ٝؼي َلَٗٗٛاٚ ،فَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ٚزي :ي ٛجا٤ت اٯ ١ٜخلكٝغ ١ا٭َط خلإؽاش خلطاَْ ١ػًُ ١ؿٌُ خلعهِٗ
ا٭َط عً ٢ايٓسب ٚا٭ٚيٚ ،١ٜٛإشا إؽص أحالسِٖ خلطاْالَ ١الٔ غالري اغيػالًُري
يكايٛا خلنيْ٘ طى ا٭ٚزيٚ ،إٔ ا٭َط ٓعٚ ٜٞٗيٝؼ ؼطضيٝاّ ،خكٛقاّ إشا نإ
َتدص اي طاْ َٔ ١ش ٟٚايػًطإ ٚاؾالا ،ٙأ ٚإٔ اي طاْال ١غالري اغيػالًُ ١شات
غطٚ ٠ٛزٖا.٤
ايثاْ :١ٝجا٤ت اٯ ١ٜٱق٬ح أحٛاٍ اغيػًُري خلايٓٗ ٞعٔ ايلعٌ اغيهطٙٚ
ٚايك ٝذَٚ ،ا  ٜؾذ عٓ٘ ا٭شٚ ٣ايهطض اـام ٚايعاّ.
( )1فُع ايعٚا٥س .195/8
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ايثايث :١ري اٯَٛ ١ ٜنالٛع ١ٝايٓالٛاٖ ٞؼي ايؿالطٜع ١اٱغالٚ ،١َٝ٬يالعّٚ
كٝس اغيػًُري خلٗا.
ايطاخلع :١ز٫ي ١ايٓٗ ٞعً ٢ا٭َط خلايهالس إَ ٫الا زٍ ايالسي ٌٝعًال ٢عالسّ
ٚجٛز َثٌ ٖص ٙاغي٬ظَ.١
ايثايث :ػامل اغيػًُري عً ٢قخ ١إؽاش اي طاْ َٔ ١اغيػًُري ،فًالٝؼ
َٔ حطج أ ٚإؾهاٍ ؼي إؽاش اغيػًِ ٭خ ٘ٝاغيػًِ خلطاْٚ ١خاق.١
ايطاخلع :ؼي اٯٚ ٘ٝ ٓ ١ٜؼصٜط َٔ ا٭نطاض اؾػ ١ُٝاييت ٓتج عٔ إؽاش
خاق َٔ ١غري اغيػًُري ؼي ا٭َٛض ايعكا٥سٚ ١ٜؾ ٕٚ٪ايكتاٍ ٚايسفاط ْٛٚط
ايعسٚ ٠ايػ٬ح ٚاغي ٕ٪ايهطٚضٚ ١ٜغريٖاٚ ،يٝؼ َٔ حكط غيٛاضز اي طاْ١
ٚاـاقٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاؿاج ١إزي اي طاْ  ،١إغتؿاضٚ ٠إغتعاْٚ ،١إغتُ٦اْاّ.
ايثالالاْ :ٞعالالسز ٚنثالالط ٠اغيٛانالالٝع ايالاليت ٜهالال ٕٛفٗٝالالا يً طاْالالَٛ ١نالالٛع١ٝ
ٚإعت اض.
ايثايث َٔ :خكا٥ل اٱْػإ اؿاج ١إزي ايغري ٭ْ٘ َٔ عامل اٱَهإ
ٚنٌ ػيهٔ قتاج ،فتني  ٞاي طاْٚ ١اـاقال ١يػالس ٖالص ٙاؿاجالَٓٚ ،١الع خلكالا٤
اٱْػإ ؼي حاٍ اي زٜس أ ٚاـ ؿ َٔ ١ٝحك ٍٛاغيهالط ٚ ،ٙٚعكالب اؿػالط٠
ٚايٓساَ ١يًلعالٌ ،فاي طاْالٚ ١اـاقال ١ضظيالٚ ١عال ٕٛعًال ٢إجتٓالاب اغيهالاضٙ
ٚأغ اب ايهطض ،إشا َا مت إختٝاضٖا خلٓخ ٛقخٝذ.
فجا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١ٱعاْ ١اغيػالًُري عًالٖ ٢الصا اٱختٝالاضٚ ،خلكالٝغ١
ايٓٗ ٞعُا ف ٘ٝا٭شٚ ٣ايهطضٚ ،اي طاَْ ١الٔ فالطٚط ايٜ٫ٛالَٚ ١عالاْ ٞايالٛز
ٚايطنا ٚايك .ٍٛ
ٚقس جا٤ت اٯٜات خلايٓٗ ٞعٔ إؽاش أٌٖ ايهتاب ٚايهلاض أٚيٝا ،٤قاٍ

عازي ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا َ رَزَّفِرًُا اٌَْْيٌُ َ ًَاٌنَّصَبزٍَ أًٌََِْْبءَ ثَعُْْيُُْ أًٌََِْْبءُ ثَعْضٍد (،)1

ٚيٝؼ ؼي إجتٓاب إغت طاِْٗ نطض عًٚ ،ِٗٝي هٔ إؽاش اي طاْ ١أَط ضاجالع

()1غٛض ٠اغيا٥س.51 ٠
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يًُػًُري َٔٚ ،حكٗالِ إٔ خيتالاضٚا َالا ٜعالٛز عًال ِٗٝخلالايٓلع ٜٚالسضأ عالِٓٗ
اغيلػس.٠
 ٚري اٯ ١ٜقٌ اي خالثَٚ ،الا فٗٝالا َالٔ ايٓٗال ٞعالٔ ايٛيٝجالَ ١الٔ غالري
اغيػالالًُري ٚا٭نالالطاض ايالاليت ٓالالتج عالالٔ ًالالو ايٛيٝجالال ١ؼي حالالاٍ إؽاشٖالالا إٔ
اغيػًُري ؼي حاٍ جٗاز ٚزفاط زاٚ ،ِ٥إٔ ايسفاط يٝؼ فكط ؼي غٛح اغيعاضى
ٚايكتاٍ ٚاغيطاخلط ١ؼي ايثغٛض ،خلٌ ٜني  ٞؼي اؿكاْ ١ايصا ٝالٚ ،١اٱحال اظ َالٔ
أغ اب ايهطض اييت ني  َٔ ٞاٱختٝالاض اـالاط ٧ايالص ٟتلالطط عٓال٘ أنالطاض
جػَٗٓٚ ١ُٝا َا  ٫ضيهٔ ساضن٘.
فً ٛأؾاضت اي طاْ ١ايػ ١٦ٝخللعٌ ٚعٌُ ش ٟعاق الٚ ١خُٝال ،١فكالس  ٫ضيهالٔ
ا يتساضى ٜٓ ٫ٚلع ايٓالسّ ح٦ٓٝالص عًال ٢إؽالاش ًالو اي طاْال ،١فجالا٤ت ٖالص ٙاٯٜال١
ايهطضي ١يًٛقاً َٔ ١ٜو ا٭نطاض احملتًُٚ ،١غيٓع طط ٚايٓالسّ ٚأغال اخل٘ ٚيتهالٕٛ
ٖص ٙاٯٚ ١ٜايعٌُ سيا فٗٝا َٓاغ  ١يتٛج٘ اغيػًُري خلايؿالهط إزي اهلل عالازي عًال٢
ْعُ١ااساٚ١ٜايطؾالالاز إزي اٱحالال اظ َالالٔ ايهالالطض ؼي َٛنالالٛط اي طاْالال ١اـاقالال١
ٚايعاَ.١
ٚفٝالال٘ زعالال ٠ٛيًُػالالًُري ننيَالالٚ ١احالالس ٠يًعُالالٌ عًالالٓ ٢كالالٝذ فتُعالالا ِٗ
َٓٚتسٜا ِٗ ٚضحيِٗ ٚزٚيتِٗ َٔ ايهطض ؼي خلاب اي طاْٚ ١ايٛيٝج.١

ٖٚالالص ٙاٯٜالالَ ١الالٔ َكالالازٜل  ٚلػالالري قٛيالال٘ عالالازي رإَِّْ ىَورَا اٌْمُوسْآَْ

َّيْ ودُِ ٌٍَِّزِووِ ىِ وَِ أَلْ وٌََُد( ،)1فاي طاْالال ١ايكالالاؿَ ١الالٔ ا٭قالالٚ ّٛا٭ْلالالع
ٚا٭قًذ  ،فجا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١يًٗسا ١ٜإزي اي طاْ ١ايكاؿ ١اييت ٖ ٞخري
قضْٚ ،لالع زا٥الِ ٚقالاْٜ ٕٛعكالِ اغيػالًُري َالٔ ايعيالٌ ٚاـطالني َٚؿالٛض٠
ايػٜٓٚ ،٤ٛعِٖٗ َٔ ايتعسٚ ٟايعًِ.
ٚااسا ١ٜؼي إختٝاض اي طاْ ١ايكاؿَ ١تعسز:٠

()1غٛض ٠ا٭غطا.9 ٤
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ا٭ :ٍٚايٓلع ٚااسا ١ٜيً ُػًِ ايص ٟخيتاض اي طاْ ١ايكاؿ ١إش ه ٕٛي٘
َ عثاّ يًػطٚض ٚايػه ١ٓٝغيا فٗٝا َٔ أغ اب ايتٛفٝل ٚايطؾاز ٚايػَ ١َ٬الٔ
ايهطض ايعطنٚ ٞإغتخٛاش ايطُع عً ٢ايٓلؼ.

ايثاْٜ َٔ :ٞتدص ٙاغيػالًُ ٕٛخاقالٚٚ ١يٝجال ،١فالإٕ إختٝالاض ٙعنٝال ١يال٘
ٚزع ٠ٛي٘ يًك٬حٚ ،إجتٓالاب ايعيالٌ ٚايؿالططٖٚ ،الٌ ٖال ٛسيٓعيال ١اؿالانِ
ٚقاحب ايكطاض ،اؾٛاب ٚ ،٫يهٔ يكٛيال٘ ٚفعًال٘ أأالط ؼي اؿهالِ ٚايكالطاض
ٚايلعٌ ايكازض َٔ اغيػت طِٔ.
ايثايث :خلعث َعاْ ٞايك٬ح ؼي ايٓلٛؽ ْٚؿط ايهًُ ١ايكازقٚ ،١إؾاع١
َلاٖ ِٝايعلٚ ٛايتػاَذ ٚا٭خ٬م اؿُٝس ٠خلالري ايٓالاؽ ،فٝدتالاض أٖالٌ اؿالٌ
ٚايعكس خلطاْ ١قاؿ ١فت كًذ ا٭َ ٚ ١عُط اغيػالاجسٜٚ ،تكال ّٛايكهالا ٤خلايعالسٍ
 ٚعزٖط ايتجاضات ٚ ،ع ٍٚاغيعامل ٚػٛز ايػُا ٤خلاغيطط ٚا٭ضض خلاـكب.
ايطاخلع :ايٓلع يً طاْ ١شا ٗا عػٔ اغيٓعيٚ ١ايؿنيٕ.
اـاَؼ :زع ٠ٛايٓاؽ يسخ ٍٛاٱغ ّ٬يتجًَ ٞعاْ ٞايكسم ٚايعسٍ
ٚاٱْكاف ؼي عًُِٗ َٚعاَٚ ،ِٗ ٬ـً ٛأ فعااِ َٔ ايتعسٚ ٟايعًِ.
يكس جا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١ضأف ١خلايٓاؽٚ ،زعال ٠ٛاالِ يالسخ ٍٛاٱغالّ٬
ٚإجتٓاب قاضخل ١اغيػًُريٚ ،إخ اض عٔ عسّ إَهإ ايهٝالس يًُػالًُري َالٔ
زاخًِٗ ٖٛٚ ،ايصٜ ٟػُ ٢ؼي ٖصا ايعَإ خلايطاخلٛض اـاَؼٚ ،إش شيٓع اٯ١ٜ
َٔ ٚجٛز اؾٛاغالٝؼ يٮعالسا ٚ ٤النيأريِٖ ؼي قالطا ض اغيػالًُريٚ ،قالاِٗ ٫ٚ
خلعث اـٛف ٚايٝنيؽ ؼي ْلٛغِٗ.
يكس أضاز اهلل عازي يًُػًُري ايكٚ ٠ٛاغيٓعٚ ١اييت

ؾذ ؼي عامل ا٭قٛاٍ

ٚا٭فعالالاٍَٗٓٚ ،الالا إؽالالاش اي طاْالال ١ايكاؿٖٛٚ،١غالال٬ح ٚخلالالطظر ز ٕٚايهالالعف
ٚايٚٚ ٖٔٛاق َٔ ١ٝاغيهط ايػٚ ،٧ٝعع اِ غٛا ٤يًص ٟخيتاض اي طاْ ١ايكاؿ١
أّ ايصٜ ٟلٛظ خلاي طاْ ،١٭ْٗا خري قض

ؾذ َٓافع٘ عً ٢عُ ّٛاغيػًُري ؼي

حانطِٖ َٚػتك ٌ أٜاَِٗٚ ،طٛخل ٢غئ إختاض ٙاغيػالًُ ٕٛغيط ال ١اي طاْالَ ١الٔ
خلْٚ ،ِٗٓٝاٍ ؾطفٗاٚ ،إطُٓ٦ت ي٘ ايٓلٛؽٚ ،عً ٘ٝاٱجتٗاز ؼي طاع ١اهلل ٌْٝٚ
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َطنا ٘ٚ ،ي ٛعاضض ضنا اغيػت طِٔ َع طاع ١اهلل ،فإ طاع ١اهلل ٖ ٞاغيكسَ١
ٚا٭ٚزي يعَُٛات قاعس ٫ ٠طاع ١غيدًٛم ؼي َعك ١ٝاـايل.
فًٝؼ َٔ َعاضض أَ ٚعاحِ يطاع ١اهللٚ ،قس ؽتاض اي طاْالَ ١الٔ غالري
اغيػًُري ضنا اغيػت طِٔ يًعٔ خلنيْ٘ ٚي ٞايٓعُ ،١فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضيال١
غيٓع اٱفتتإ خلكاحب ايػًطإ ٚاؿهِ ٚاغياٍ ،يتخث اغيػًُري عً ٢جعٌ
اـاقالالٚ ١اي طاْالال ١ػيالالٔ خيؿالال ٢اهلل ؼي ايػالالط ٚايعْٝ٬الال ،١فُٓٝالالع خلكٛيالال٘ ٚضأٜالال٘
ٚظٖس ٙاؿانِ َٔ ايغطٚض ٚاٱغالته اضٜٚ ،ػالاعس ٙؼي أَالٛض زٜٓال٘ ٚزْٝالا،ٙ
 ٚه ٕٛاي طاْ ١غال ّا ؼي إغالتساَ ١ايٓعُال ١عًال ٢ايػالًطإ ٚقالاحب ايؿالنيٕ
ٚاغياٍ ،٭ٕ ايهربٜا ٤آف٪ ١ز ٟإزي ظٚاٍ ايٓعُٚ ١اؾ اٚ ،ٙخلصا فنيٕ ٖص ٙاٯ١ٜ
ايهطضيَٚ ١ا فٗٝا َٔ ايٓٗ ٞعٔ إغت طإ غري اغيػًِٚ ،ايصٜ ٟػع ٢ؼي ْؿط
ايلػاز ٚايغٛا ١ٜخلري اغيػًُري غ ب يسٚاّ ايٓعِ اٱا ١ٝعً ٢ايالصٜ ٟتكٝالس
خلنيحهاَٗا.

قلَىٌ انبطلَت جهلد

يكالس جعالٌ اهلل عالالع ٚجالٌ اؿٝالالا ٠ايالسْٝا زاض جٗالالاز إش ٛاجال٘ اٱْػالالإ

اغيػا ٌ٥اٱخلت ١ٝ٥٬ؼي يْٗٚ ً٘ٝاضٚ ،ٙحٝا ٘ اـاقٚ ،١ؼي عًُٖ٘ٚ ،الٜ ٛلعالٌ
أَطاَ ؾدكٝاّ ٚيهٔ ه ٕٛي٘ آأاض عاَال ١فٝعالطف ايٓالاؽ َالٔ خال ٍ٬ايلعالٌ
ايؿدك ٞقسق٘ ْٚعاٖت٘ ٚق٬ح٘ ٚأَاْت٘ أ ٚعسَٗا ٜٚك ُٕٛٝقًتَ٘ ،ع٘
ٚجيعً ٕٛي٘ ؾنيْاّ ٚفل َا  ٜؾذ عٓال٘ َالٔ ا٭فعالاٍ َٚالٔ ٚظالا٥ف اٱْػالإ
اؿطم عً  ٢ايكٝت اؿػٔٚ ،ايػُع ١ايطٚ ،١ ٝقس أْعِ اهلل عالازي عًال٢
اغيػًُري ٚحطّّ عً ِٗٝايغَٓٚ ،١ ٝع َٔ فهذ اغيػًِ ؼي َعكٝت٘ ،قاٍ عازي

ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا اجْزَنِجٌُا وَثًِِا ِِْٓ اٌ َِّّٓ إَِّْ ثَعْوضَ اٌ َّوِّٓ إِثْوُي ًَ َ رَجَعَّعُوٌا ًَ َ

َِّْزَتْ ثَعُْْىُُْ ثَعًْْبد( ، )1يٝه ٕٛايػ َٓاغ  ١يًتٛخلَٚ ١كسَ ١اا ٚي ب اٯأاض
اؿُٝس ٠عًٗٝاٚ ،اؾٗاز ؼي اؿٝا ٠ايسْٝا أعِ َٔ َعٓا ٙاٱقط٬ح ٞايالصٟ

()1غٛض ٠اؿجطات .12
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ٜعين ايكتالاٍ ٚايالسفاط خلايػالٝف عالٔ اٱغال ،ّ٬خلالٌ ٜؿالٌُ فاٖالس ٠ايالٓلؼ
َٓٚعٗا َٔ إ اط اا.٣ٛ
ٜٚتجًالال ٢هاَالالٌ ايؿالالطٜع ١اٱغالال ١َٝ٬سيالالا فٗٝالالا َالالٔ َهالالاَري اؾٗالالاز
ٚمشٛاا غيٝالاز ٜٔاؿٝالا ٠اغيدتًلالَٗٓٚ ،١الا َٛنالٛط اي طاْال ١إش السع ٛاٯٜال١
اغيػًُري يًجٗاز فٚ َٔ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚطى إ اط اا ٣ٛؼي إختٝاض اي طاْ ،١فكالس ضيٝالٌ اغيػالًِ إزي غالري
اغيػًِ ٜٓٚجصب ايٜٛٚ ،٘ٝزع٘ أغطاضٜٚ ،ٙطجع إي ٘ٝؼي اغيُٗات َٔ غري إٔ
ًٜتل ت يٮنطاض احملتًُ ١عًٚ ٘ٝعً ٢اغيً ١فُٝا خلعس ،فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜغيٓالع
ٖصا اغي ٌٝخلًغ ١اؿجٚ ١ايربٖإٚ ،إٔ غري اغيػًِ قس ٜسع ٙٛإزي َا ٜهط.ٙ
ايثاْ :ٞخلٝإ عً ١ايٓٗ ٞعٔ اي طاْ ١ايغري ١ٜأ َٔ ٟغري اغيػًُريً ٚ ،و
آ ١ٜإعجاظٚ ١ٜؾاٖس عًَ ٢ا ؼي ايكطإٓ َٔ يغ ١ايتنيزٜب ٚايتعًٚ ِٝأغال اب
ايع ٕٛعً ٢اٱَتثاٍ ٭حهاّ اٯ.١ٜ
ايثايث :حث اغيػًُري عً ٢ايتُػو خلايكطإٓ ؼي كتًف أخلٛاب ايعٌُ،
ٚايطجٛط إي ٘ٝؼي ايك٬ت اٱجتُاعٚ ،١ٝؼي َٛنٛط إخلسا ٤اغيؿٛضٚ ٠ايطأ،ٟ
فُٔ اؾٗاز ايػع ٞؾعٌ اغيػًُري اٯخطٜ ٜٔتكٝس ٕٚسيا ؼي آٜات ايكطإٓ َٔ
ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ َٗٓٚ ،ٞا ٖص ٙاٯَٚ ١ٜا فٗٝا َٔ ايٓٗال ٞعالٔ إؽالاش اي طاْال١
ٚاـاق َٔ ١غري اغيػًُري.
ايطاخلع :ايتلك٘ ؼي ايسَٚ ،ٜٔعطفَ ١هالاَري اٯٜال ١ايهطضيال ٚ ،١لػالريٖا،
ٚا٭حهاّ ايؿطع ١ٝاياليت تهالُٓٗاٖٚ ،الص ٙاٯٜال ٫ ١ك الٌ ايتنيٜٚالٌ اغيتعالسز
ٚاغيت اٚ ،ٜٔشيٓع َٔ ايتكًٝس فٗٝا ،٭ٕ َهاَٗٓٝا جًٚ ١ٝانالخٚ ،١اـطالاب
فٗٝا إم٬يٜ ٞسع ٛنٌ َػالًِ إزي ايتكٝالس خلنيحهاَٗالاٚ ،خلالاؾُع خلٗٓٝالا ٚخلالري
َلاٖ ِٝاؾٗاز خلاغيعٓ ٢ا٭عِ فاْٗا زع ٠ٛيًكرب عً ٢اي طاَْ ١الٔ اغيػالًُري
ٚعسّ ايعٜغ ٚإ اط ااٚ ٣ٛايًج ٤ٛإزي غريِٖ ؼي ٖصا اي اب.
اـاَؼَ َٔ :كازٜل اؾٗاز ا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهطٖٛٚ ،
ؾاٖس عًَ ٢كاح  ١اؾٗاز يًُػًِ ؼي أٜاّ حٝا ٘ نًٗآٜ ٫ ،لو عٓ٘.
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ٚإْلطز اغيػًُ ٕٛخلٗص ٙاغي٬ظَ ١ضظي َٔ ١اهلل عازيَ َٔ ٖٞٚ،كازٜل

لهٚ ًِٗٝن ِْٗٛرقَْْسَ أَُِّخٍ أُقْسِجَذْ ٌٍِنَّبضِد (، )1٭ٕ ا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ

اغيٓهط ٚغ ١ًٝيتث ٝت َعامل ا يس ٜٔؼي ا٭ضضٚ ٖٞٚ ،ظٝل ١ا٭ْ ٝا ٤ضظم اهلل
عازي اغيػًُري ٚضاأتٗا  ٚعاٖسٖاٜٚ ،تجً ٢اؾٗاز ؼي َٛنٛط اي طاْ ١عً٢
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚظيٌ ايٓلؼ عً ٢ايعٌُ خلنيحهاّ ٖص ٙاٯ.١ٜ
ايثاْ :ٞاؿطم عً ٢عسّ ايتلطٜط سيا فٗٝا َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
ايثايث :زع ٠ٛاغيػًُري إزي ايعٌُ خلني حهاّ ٖص ٙاٯٜالٖٚ ،١الص ٙايالسع٠ٛ
َٔ ايهً ٞاغيؿهو ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢طا ب َت اٚ ،١ٜٓنٌ عػ ٘ غكٛم
نٝل ١ٝا٭َط ٚايٓٗ ٞؼي اغيكاّ.
ايطاخلع :عسّ حكط اؾٗاز ؼي َٛنٛط اي طاْ ١ؼي اٱخلتالساٚ ٤اٱختٝالاض،
فاشا قاّ ايؿدل خلإؽاش خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري ،فإ ٖالص ٙاٯٜال ١عالث ؼي
ْلػ٘ أغ اب ايً ّٛعًَ ٢ا فعٌ ٚ ،سع ٙٛخلهطٚ ٠عؿٝاّ إزي ايطجٛط ايٗٝالا،
ٚايكسٚض عٓٗاٚ ،إجتٓاب كايلتٗا ،ي ٝك ٢ؼي حاٍ جٗاز زاَ ِ٥ع ايٓلؼ،
فٓٝعط إزي إخٛاْ٘ َٔ اغيػًُري ٚقس  ٫جيس فَ ِٗٝالٔ ٜٗٓالا ٙعالٔ اٱغالتُطاض
خلإؽاش اي طاْ ،١نُا ي ٛقاَٛا خلٓكخ٘ ٚؼصٜطٚ ٙيهٓ٘ أقط عًال ٢اغيٝالٌ ايٗٝالا
ف نٚ ٙٛأعطنٛا عٓ٘ ،أ ٚأِْٗ خياف ٕٛخلطؿ٘ ،أ ٚخيؿ َٔ ٕٛشات اي طاْ،١
ٚيهٔ ايً ّٛايصا ْ َٔ ٞلػ٘ ٜ ٫لاضق٘ ٜ ٫ٚغازض َٔ ٖٛٚ ٙاٯأاض اغي اضنال١
يٰ ١ٜايكطآْ ،١ٝفٜ ٬ػتطٝع أحس إٔ ٜه ٕٛخلطظخاّ ٚحاج اّ خلٗٓٝا ٚخلالري ْلالؼ
اغيػًِ ،خلٌ أْٗا ػتكط فٗٝا  ٚه ٕٛاا َٛنٛع ١ٝؼي قٛي٘ ٚفعً٘ ٚإختٝاض،ٙ
ٚإغتساَٖ ١صا اٱختٝاض.
اـاَؼٚ َٔ :ج ٙٛاؾٗاز ؼي اؿٝا ٠ايسْٝا ٚيٛج خلاب ايتٛخلٚ ،١اغي ازض٠
إزي ايتساضى ٚاٱْاخلَ َٔ ٖٛٚ ،١كازٜل له ٌٝاغيػًُري غيا أْعِ اهلل عازي
خل٘ عً َٔ ِٗٝفتخ٘ يهٌ فطز َِٓٗ إزي حري حً ٍٛا٭جٌٚ ،ٱمكاض ق ٍٛ

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايتٛخل ١خلا ٱْتُا ٤يٲغ ّ٬خلإعت اض ٙقٝساّ ٚؾططاّ اا ٚ ،تجًَ ٢عاْ ٞايتٛخل ١ؼي
خلاب اي طاْٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإظٗاض ايٓسّ عً ٢إؽاش خلطاْ َٔ ١غالري اغيػالًُريٚ،ايطجٛط عالٔ
كايل ١أحهاّ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي.١
ايثاْ :ٞاٱغتغلاض ٚايتٛخل َٔ ١حث اغيػًِ اٯخط ٚاؾُاع ١عً ٢إؽاش
خلطاْ َٔ ١غريِٖ.
ايثايث :إظٗاض ايٓسّ ٚايتٛخل َٔ ١جعٌ غري اغيػًِ خاقٚ ١خلطاْ.١
ايطاخلع :اٱغتغلاض إزي اهلل عازي َٔ اٯأاض اييت ط ت عً ٢جعٌ غري
اغيػًِ خلطاْٚ ،١غع ٘ٝيٲنطاض خلاغيػًُري.
اـاَؼ :طًب ايعلٚ ٛاغيغلط َٔ ٠ايص ٜٔؿكِٗ ايهطض َٔ إؽاش خلطاْ١
غ.١٦ٝ
ايػازؽٖ ٠ٚ٬ :ص ٙا ٯ ١ٜايهطضي ١ؼي ايكٚ ٠٬غريٖا ٚايتسخلط ؼي َعاْٗٝا
ٚزٗ ٫٫اٚ ،إشا نإ اغيػًِ َتكٝس ّا خلنيحهاّ ٖالص ٙاٯٜال ،١أ ٚيالٝؼ عٓالسَ ٙالا
ٜػتًعّ اي طاْ ١أ ٚإٔ اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري غاي  ١خلإْتلا ٤اغيٛنٛط ،فًٝؼ
ػئ حٛي٘ َٔ ٖ ٛغري َػًِ  ،فٌٗ ٜػتغين عٔ ٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯٚ ١ٜايتسخلط ؼي
َعاْٗٝا ،اؾٛاب ٚ َٔ ،٫ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚالال ٠ٚ٬اٯٜالال ١ايهطضيالال ١جٗالالاز َالالع ايالالٓلؼ ٚ ،ث ٝالالت االالا ؼي غال ٌ
ايك٬ح ٚايتك.٣ٛ
ايثاْ :ٞؼي  ٠ٚ٬اٯ ١ٜا٭جط ٚايثٛاب.
ايثايث ٠ٚ٬ :اٯ ١ٜعاٖس ٭حهاَٗاٖٚ ،صا َٔ إعجاظ ايكطإٓ ٚأغطاض
آٜا ٘ ،فايت ٠ٚ٬قٚ ٍٛقطا ٠٤غيا خلري ايسفتريٚ ،يهٔ آأاضٖا

ؾذ ؼي َٝازٜٔ

ايعٌُ خللعٌ ايصٜ ٟتًٖٛا ٚايصٜٓ ٟكت ااٚ ،ايصٜ ٟػتُع إزي َٔ ٜعٗٝا
ٜٚتسخلط ؼي َعاْٗٝا.
ايطاخلعٚ َٔ :ظا٥ف اغيػًِ عاٖالس أحهالاّ اٯٜال ،١٭ٕ ايالتٚ ٠ٚ٬ايعالعّ
عً ٢اٱَتثاٍ خلنيحهاّ آٜات ايكطإٓ أعِ َٔ ايلعٌ ٚإجياز َٛنٛع٘.
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اـاَؼ :طغذ ايت ٠ٚ٬أحهاّ َٚهاَري اٯ ١ٜؼي ايٓلؼ ٚعٓس اغيػتُع
ٚايػاَع ٚ ،سع ِٖٛيًٛقاٚ ١ٜاؿصض ػيا ْٗت اٯ ١ٜايهطضي ١عٓ٘ٚ ،ف ٘ٝػسٜس
يًٓٝالال ١يًعُالالٌ خلنيحهاَٗالالا فٝالالني  ٞايثالالٛاب يًُػالالًِ ٚإ مل ٜلعالالٌ اغيكالالسام
َ ٬الٔ عٓالس اهلل عًال ٢غالْٝ ١َ٬تال٘،
اـاضج ٞيٰ ،١ٜ٭ٕ ايثٛاب ٜني ٝال٘ فهال ّ
ٚأ ا ٘ عً ٢ايهف ٚاي ى غيا ْٗ ٢اهلل عازي عٓ٘ ٚإ مل ٜهٔ ي٘ َٛنٛط ؼي
ايكه ١ٝايؿدك.١ٝ
ايػازؽٚ َٔ :ج ٙٛاٱخلت ٤٬ؼي اؿٝا ٠ايالسْٝا إٔ اٱْػالإ ضيالط سيطاحالٌ
كتًلَٚ ١ت اٚ ،١ٜٓإشا نإ ؼي ٚ ّٜٛحاٍ َا غري قتالاج يً طاْال ١فاْال٘ حيتالاج
ايٗٝا ؼي ٚ ّٜٛحاٍ أخط ،٣فجا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١يته ٕٛي٘ ٚاقٝالٚ ١حالطظاّ،
 ٬يًتٛفٝل ٚايطؾالازَٚ ،اْعال ّا َالٔ طالط ٚايهالطض عٓالس زخٛيال٘ ؼي حالاٍ
ٚغ ّ ٝ
جسٜس ٠غري اؿاٍ اييت إعتاز عًٗٝا.
 ٚكسٜط اٯ ١ٜعػب سٍ ا٭حالٛاٍ "ٜالا اٜٗالا ايالص ٜٔآَٓالٛا  ٫تدالصٚا
خلطاْ َٔ ١زْٚهِ إٕ أق ختِ ؼي حاٍ ػتًعّ اي طاْ"١
يتهال ٕٛاٯٜالال ١شخالريٚٚ ،٠غالال ١ًٝيًٗساٜالٚ ١ايعُالالٌ ايكالاحل ؼي ا٭حالالٛاٍ
اغيدتًل ،١فٝتٛزي اغيػًِ َػٚ٪يٝات ن ريٜٚ ٠ط ك ٞإزي َٓكب ضفٝالع ٜٚعالٔ
ؾطط َٔ ايٓاؽ أْ٘ عس ِٜاـربٜٚ ،٠ػتطٝع ٕٛايتنيأري عً ٘ٝؼي ايكطاض ٚايلعٌ
خلاي طاْٚ ١اـاقٚ ،١يهِٓٗ ٜكالاخل ٕٛخلاٱح الاط ٚايٝالنيؽ َٓال٘ ؿكالاْت٘ َالٔ
اي طاْ ١ايػ ١٦ٝخلربنٖ ١ص ٙاٯ.١ٜ
ٚننيٕ ٖص  ٙاؿكاْ ١خلايلطط ٠٭ٕ اٯ ١ٜايهطضيال ١جعًالت عٓالس ٙإجتٓالاب
خلطاْ ١ايػٚ ،٤ٛاي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري غج ١ٝأاخلت ،١فٜٗ ٫ ٛسخٌ ؼي حاٍ
إخت اض يًؿدل ٚاؾُاعٚ ١اغي٪غػ ١اييت ٜتدصٖا خلطاْٚ ١جٗ ١إغتؿاض،١ٜ
خلٌ ؼي غٓ ٢عٔ ٖصا اٱخت اض ٚ ،عً ٢عًِ خلٓتا٥جال٘ ٚأنالطاضٚ ،ٙأْعالِ اهلل
عازي عً ٘ٝخلٗص ٙاٯ ١ٜيٝهال ٕٛؼي أَالٔ ٚغال ١َ٬ؼي َٛنالٛط اي طاْالٖٚ ،١الٞ
ع ٕٛي٘ يًتٛفٝل ؼي عًُ٘ َٓٚك ٘ٚ ،زع ٠ٛ٭ٌٖ اؿػس يًٝنيؽ َٓ٘ٚ ،ايهف
عٔ إٜصا ٜٚ ،٘٥عث إح اظ اغيػالًِ ؼي َٛنالٛط اي طاْال ١ايلالعط ٚاـالٛف ؼي
ْلالالالٛؽ أعالالالسا ٤اٱغالالالٚ ّ٬أعسا٥الالال٘ ٚجيعًالالالِٗ ؼي حالالالريَ ٠الالالٔ أَالالالطِٖ٫ٚ ،
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ٜػتطٝع ٕٛزض ى َٚعطفْٛ ١اٜاَٚ ٙكاقسٚ ٙاؾٗالٚ ١ايغاٜال ١اياليت  ٜتغٗٝالا إ٫
أِْٗ ٜعًُ ٕٛأْ٘ عً ٢ااس.٣
ايػاخلعٚ َٔ :ج ٙٛاؾٗاز ؼي اغيكاّ اٱعطاض عٔ غري اغيػالًِ ؼي خلالاب
اي طاْ ،١خكٛقاّ إشا ناْت عٓس ٙأغ اب ٚقٝغ سع ٛإزي كطٜالب فًػال٘
يٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإٔ ٖص ٙا٭غ اب ظاٖط ١ٜكايل ١يًٛقا٥ع ٚايٓتا٥ج.
ايثاْ :ٞيكس خلعث اهلل عازي ايالٓيب قُالساّٳ قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ
ضظي ١يًٓاؽ طيٝعاَّ َٔٚ ،كازٜل ايطظيٛ ١قٚ ٞإح اظ اغيػالًُري َالٔ
اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري ،فٝجاٖس اغيػًُ َٔ ٕٛأجٌ إغتساَ ١ايٓعِ اٱا١ٝ
خل عث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢اغيػًُري ٚايٓاؽ طيٝعاّ،
َٓٚع طط ٚا٭نطاض اـاقٚ ١ايعاَال ١اياليت ٓالتج عالٔ الٛي ٞغالري اغيػالًُري
٭َٛض اي طاْٚ ١اـاق.١
ايثالالأَ :يكالالس جعالالٌ اهلل عالالع ٚجالالٌ اؾٗالالاز ططٜك الاّ يًتخًالال ٞخلالالا٭خ٬م
اؿُٝسٚٚ ،٠غ ١ًٝطٛعٚ ١ٝقٗط ١ٜؿٌُ ايٓاؽ عً ٢زخ ٍٛاٱغَٓٚ ، ّ٬ع
ايعًِ ٚايتعس.ٟ
ٚجا٤ت ٖص  ٙاٯ ١ٜجملاٖس ٠ايٓلؼ ٚقاضخل ١ايعًِ خلإجتٓاب أغ اخل٘ ٚقٗط
ايٓلؼ عً ٢اٱَتٓاط عٔ َكسَا ٘ٚ ،فٗٝا طغٝب خلايعٌُ خلنيحهاّ ايؿطٜع١
اٱغ ١َٝ٬٭ْٗا جا٤ت خلكالٝغ ١ايٓٗال ٞاـالايَ ٞالٔ ايهالطض ٚاي ٝالإ ؼي عًال١
ايٓٗٚ ٞحكط َٛنٛع٘ ،إش إ اٯ ١ٜجعًت اغيػًِ ؼي غعَٓٚ ١سٚح ١خلإؽاش
اي طاْ َٔ ١خلري اغيػًُري.
ٚؼي اٯ ١ٜخلؿاض ٠نثط ٠اغيػًُريٚ ،أًٖٝتِٗ غيٓاظيال٘ اـاقالٚ ،١اي طاْال،١
 ًِْٗٝٚاغيطا ب ايعًُ ١ٝايعايٝال ١اياليت ػعًالِٗ قالازض ٜٔعًال ٢إخلالسا ٤اغيؿالٛض٠
ٚايٓكٝخَٓٚ ،١لطز ٜٔعٔ غريِٖ ؼي غٓد ١ٝاغيؿالٛضٚ ٠حػالٓٗا ،إش كالسض
َؿٛضٚ ٠ضأ ٟاغيػًِ عٔ إجتُاط أَط ٜٔايتكٚ ٣ٛاـالربٖٚ ٠الَ ٛالٔ أغالطاض
ٖص ٙاٯَٚ ،١ٜا اا َٔ اغيكاقس اؿُٝس.٠
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 ٌٖٚضيهٔ ايك ٍٛخلإ اؾٗاز ٜٓ ٫خكط خلايػالٝف ٚغالٛح اغيعالاضى خلالٌ
ٜؿٌُ فاٖس ٠غري اغيػًُري عَُٛاّ َٔ أٖالٌ ايهتالاب ٚاغيؿالطنري سيٛنالٛط
اي طاْٚ ١اٱعطاض عِٓٗ فٗٝا َٔ غري إٔ ٜه ٕٛؼي ٖصا اٱعطاض عالسِ أٚ
ظًِ اِ ،ا ؾٛاب  ، ٫إ ٫خلإضاز ٠اغيعٓال ٢ا٭عالِ َٚ ،كالسَات اؾٗالاز ٭ٕ
آٜات ايكطإٓ ٚايػٓ ١جا ٤ا خلصنط جٗاز ا٭عسا ٤سيعٓ ٢قاضخلتِٗٚ ،قاٍ اخلٔ
َٓعٛض "ٚجاٖس ايعس ٚفاٖسٚ ٠جٗازاّ :قا ً٘ ٚجاٖس ؼي غ  ٌٝاهللٚ ،قاٍ:
اؾٗاز :اغي ايغٚ ١إغالتلطاغ ايٛغالع ؼي اؿالطب أ ٚايًػالإ أَ ٚالا أطالام َالٔ
()1

ؾ. "٤ٞ
ٚجا٤ت اٯ ١ٜجملاٖس ٠ايٓلؼ َٓٚع إغتخٛاش اا ٣ٛعًٗٝاٚ ،آ ١ٜاي طاْ١
َكسَ ١يًجٗاز ٚحطظ َٔ ااعضي ١ؼي ايكتاٍٚ ،غ ب غيٓع عسٖٚ ٟج ّٛغري
اغيػًُري عً ٢اغيػًُري ٚخلًساِْٗ ٚأغٛضِٖ ٖٞٚ ،ضظي ١خلايٓاؽ طيٝعاّ غيا
فٗٝا َٔ ايك٬ح ٚاٱق٬ح ٚايػ َٔ ١َ٬ايتعس ٟعً ٢اغيػًُري ٚ ،السعٛ
اٯٜالال ١اغيػالالًُري يًتعالالا ٕٚؼي فاٖالالس ٠ايالالٓلؼَٓٚ ،الالع غً الال ١ايالالٓلؼ ايؿالالٗ١ٜٛ
ٚايغه .١ٝ
يكس طيع ايٓيب ا٭ْكاض ٚاغيٗاجط ٜٔيًؿٛض ،٣ق ٌ َعطن ١خلسض ٚقاٍ اِ "
أؾريٚا عً ٢فًُا ضا ٣غعس خلٔ َعاش نثط ٠اغتؿاض ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
أقخاخل٘ فٝؿري ٕٚفريجع إزي اغيؿٛض ٠ظٔ غعس اْ٘ ٜػتٓطل اْ٫كاض ؾلكا إ ٫
ٜػتخٛشٚا َع٘ عًَ ٢ا ٜطٜس َٔ أَط ٙفكاٍ غعس خلٔ َعاش يعًو ٜا ضغ ٍٛاهلل
ؽؿ ٢إ  ٫ه ٕٛاْ٫كاض ٜطٜسَٛ ٕٚاغا و ٜ ٫ٚطْٗٚا حكا عًال ِٗٝا ٫خلالإ
ٜطٚا عسٚا ؼي خلٚ ِٗ ٛٝأ٫ٚزٖالِ ْٚػالاٚ ِٗ٥اْال ٢أقال ٍٛعالٔ اْ٫كالاض ٚأجٝالب
عِٓٗ ٜا ضغ ٍٛاهلل ف اظعٔ حٝث ؾ٦ت ٚخص َٔ أَٛايٓا َا ؾ٦ت أِ أعطٓا َا
ؾ٦ت َٚا أخص ٘ َٓا أحب ايٓٝا ػيا طنت َٚا ا٥تُطت َٔ أَط فنيَطْا خلاَطى ف٘ٝ
ع فٛاهلل ي ٛغطت حتً ٢غ ايربن َٔ ١ش ٣ضئ يػطْا َعو فًُالا قالاٍ شيالو

()1يػإ ايعطب .135/3
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غعس قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ غريٚا عً ٢اغِ اهلل فاْ ٢قس ضأٜت
َكاضط ايك.)1("ّٛ
ٚطيعِٗ َط ٠أخط ٣ق اح ٜال ّٛاؾُعال ١عٓالس اـالطٚج إزي أحالس ٚغالنياِ
اـطٚج أّ اي كا ٤٭ِْٗ عاٖس ٙٚإٔ ٜه ٕٛؼي شَاَِٗ فاضاز َِٓٗ ا٭شٕ ٚايطنا
خلاـطٚج يكتاٍ ايعس.ٚ

قلَىٌ انبطلَت انصلحلت دعىة إى اهلل

يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اؿٝا ٠ايالسْٝا زاضاّ ٚقال ّ٬يًالسع ٠ٛإيٝال٘ عالازي،

ٚإزي ع از ٘ ٚإطاع ١أٚاَط ٚ ،ٙلهالٌ غال خاْ٘ َٚٮٖالا خلاٯٜالات ايهْٝٛال،١
ٚخلعالالث ا٭ْ ٝالالا َ ٤ؿالالطَٓٚ ٜٔالالصض ٚ ،ٜٔلهالالٌ ٚأْالالعٍ ايهتالالب ايػالالُا،١ٜٚ
ٚختُٗا خلايكطإٓ يٝهَُٓٝٗ ٕٛاّ عًٗٝا ٚجاَعاّ يٮحهاّ ايؿطع.١ٝ
 َٔٚايس ٌ٥٫عًٖ ٢صا اؾُالع ٚاٱحاطال ١خلالنيَٛض ايالس ٜٔآٜال ١اي طاْال،١
ٖٚالال ٞزعالال ٠ٛإزي اهلل ٚٚغالال ١ًٝيتث ٝالالت زعالالا ِ٥ايالالس ٜٔؼي ا٭ضض ٚآيالال ١ي ٓالالا٤
ايسٚيال ١اٱغالال ٚ ١َٝ٬كٜٛالال ١أضناْٗالالا ٚ ،نيٖٝالٌ اغيػالالًُري ٱزاض ٠زفالال ١اؿهالالِ
ٚعكُتِٗ َٔ ايعيٌ ٚاـطني ايلازح عٓس َساُٖ ١ايلذي ٚاٯفات ٚاٯَٔ ١ٜ

عَُٛات قٛي٘ عازي ر ا ْعُ إىل ظَجًِِْ زَثِّوهَ ثِبٌْحِىَّْوخِ ًَ اٌٌَِّْْْ َوخِ اٌْحَعَونَخِد(َ ،)2الٔ
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚآ ١ٜاي طاْٗ ٚ٬ ٚ ١ا زع ٠ٛإزي اهلل عازي.
ايثاْ :ٞايعٌُ خلنيحهاّ ٖص ٙاٯَ ١ٜكسَال ١يًالسع ٠ٛإزي اهللَٚ ،الاْع َالٔ
ٚنع اؿٛاجع زْٗٚا.
ايثايث :ؼث اٯ ١ٜايهطضي ١اغيػالًُري عًال ٢ايتالسخلط ؼي َٛنالٛط اي طاْال١
 ٚالالسٍ خلايس٫يالال ١ايتهالالُٓ ١ ٝعًالال ٢أْالال٘ َٛنالالٛط عكا٥الالس ٟيالال٘ أأالالط ؼي ايٛاقالالع
ايػٝاغٚ ٞاٱجتُاع.ٞ

()1ايسض اغيٓثٛض . 166/3
()2غٛض ٠ايٓخٌ .125
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ٚجا٤ت اٯ ١ٜخلكٝغ ١ايٓٗٚ ٞايتٛنٝس عًٜٚ ،٘ٝتجًٖ ٢صا ايتٛنٝس خل ٝإ
اٯأاض ايهاض ٠ٱؽاش اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري ،ػيالا ٜالسٍ عًال ٢إ ايغالطض
يٝؼ ٖ ٛقاضخل ١أ ٚإٜصا ٤غري اغيػًُري عطَاِْٗ َٔ َطا ب خلطاْ ١اغيػًُري
خلٌ يسفع ا٭شٚ ٣ايهطض عالٔ اغيػالًُريٚ ،نالٌ فالطز ٚطياعالٚ ١أَال ١ػالع٢
يسفع ايهطض عٓٗاٚ ،ؼال ظ ػيالا جيًالب االا ا٭شٚ ٣أغال اب اغيلػالسٚ ،٠قالس
تٗا ٕٚأ ٚلاج ٧سي اغت ١ايعس ٚاا.
ٜٓٚلطز اغيػًُ ٕٛخلإ اهلل عالع ٚجالٌ ٖال ٛايالصٜٗ ٟالس ِٜٗإزي غال ٌ زفالع
ايهطض ٚ ،عٝري َٛنٛعا ٘ ٚغ ٌ ايٛقاٚ ،َ٘ٓ ١ ٜخلٝإ ايعً َٔ ١ايلعٌ اغيٓٗٞ

عٖٓ٘ٚ ،ص ٙايٓعِ يطف َٔ اهلل عازي َٔ ٚ ،خكا٥ل ر وُنْزُُْ قَْْسَ أَُِّخٍ أُقْسِجَوذْ

ٌٍِنَّبضِد (.)1
ٚفَٓ ٘ٝع يًلػاز ؼي ا٭ضض فًُا إحتج اغي٥٬ه ١عٓس خًل آزّ ٚجعً٘

خًٝلالال ١ؼي ا٭ضض ،سيالالا ٚضز عالالِٓٗ ؼي ايتٓعٜالالٌ رأَرَجْعَوًُ فِْيَووب َِوْٓ ُّفْعِودُ فِْيَووب
ًَّعْ وفِهُ اٌ ودَِِّبءَد

()2

ٚجالالا٤ت ٖالالص ٙاٯٜالال ١يت٪نالالس إٔ اهلل عالالع ٚجالالٌ حيكالالٔ

اغيػًُري َٔ ػطب ايلػاز ايٚ ،ِٗٝضيٓع أٌٖ ايه٬ي َٔ ١خلث و،َِٗٛ
يٝهالال ٕٛفٝالال٘ زعالال ٠ٛيًكالال٬ح ٚااساٜالالٚ ١ايطؾالالاز  ٚحالالطب عًالال ٢ايلػالالاز
ٚاٱفػالالازٖٚ ،الالص ٙاؿالالطب َػالالتُطَٚ ٠تكالالً ١يػالالٝاز ٠أحهالالاّ اٱغالال ّ٬ؼي
ا٭ضض ٚ ،كٝس اغيػًُري ٚإزي  ّٜٛايكٝاَ ١سيهاَري ٖص ٙاٯٚ ١ٜغع ِٗٝيسض٤
ايلػالاز ٚاؿكالآَْ ١الال٘ َٚالٔ أغال اخل٘ٚ ،ؼي زضأ ايلػالالاز زعال ٠ٛإزي ايكالال٬ح
ٚاٱغتكاَٚ ١إظاح ١يًخٛاجع اييت ؼ ٍٛز ٕٚع از ٠اهلل عازي.
َٚالالٔ َٓالالافع اٯٜالال ١ايهطضيالال ١طالالطز أغال اب اـالالٛف ٚاـؿالالَ ١ٝالالٔ ايهٝالالس
ٚاغيهطَٚ ،ا ٜطز َٔ ايهلاض ٚايلاغكريَٚ ،ا ٜطًك َٔ ْ٘ٛايٛعٝس ٚاٱْصاض،
يٝهَٓ ٕٛاغ  ١يٲْكطاط إزي اهلل عازي ٚاـٛف َٓ٘ ٚحسٚ ،ٙؼسِ َٛٚاجٗ١
ايهلاض طاع ١هلل عازي.
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠اي كط.30 ٠
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يكالالس أضاز اهلل عالالازي يًُػالالًُري ايػالالُ ٛؼي َطا الالب ايتلهالالٚ ،ٌٝنثالالط٠
ايعسزٚ ،خلكا ٤خلاب ايسخ ٍٛإزي اٱغَ ّ٬لتٛحاّ يًٓاؽ طيٝعاّ ،يٝؼ َالٔ
حاجب ضيٓعِٗ َٔ اٱضيإ ٚااسا ١ٜإزي غ ٌ ايٓجا.٠
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜٱظاح ١اؿٛاجع اييت هعٗا خلطاْال ١ايػال ،٤ٛيالٝؼ
خلايتخصٜط َٓٗا َٚطاق  ١فعًٗا ،خلٌ سيٓعٗا َالٔ ايٛقال ٍٛإزي َٓالاظٍ اي طاْال،١
يٝهٖ ٕٛصا اغيٓع ٚقاٜالٚ ،١يالٝؼ ع٬جالاّ ٚغًكالاّ يً الاب ايالص  ٟقالس ٜٓلالص َٓال٘
ا٭عسا ٤إزي ايتنيأري ايهاض خلاغيػًُري ؼي ايع الازات ٚاغيعالاَ٬ت ٚايتجالاضات
ٚايعضاعات.
يكالالس خًالالل اهلل عالالازي ايٓالالاؽ ٖٚالال ٤ٞاالالِ أغال اب ايالالطظم ايهالالطَ ِٜالالٔ
ايػُاٚ ٤ا٭ضض يٝع سٜٚ ،ٙٚطٝعٛا أٚاَطٚ ٙجيتٓ ٛا َا ْٗ ٢عٓ٘ َٔ شَالاِ٥
ا٭خال٬مٚ ،أْالٛاط ايلالٛاحـٚ ،جالا٤ت ٖالص ٙاٯ ٜال ١يتث ٝالت ع الالاز ٠اهلل ؼي
ا٭ضض ٚإزي  ّٜٛايكٝاَٚ ،١ايتكٝس خلنيحهاّ ٖص ٙاٯَٚ ١ٜا فٗٝا َٔ ايٓٛاٖٞ
ع ازَٚ ،٠كسَ ١يًع الازَٓٚ ،٠اغال  ١نطضيال ١يًٛحالسٚ ٠ايتالآخ ٞخلالري اغيػالًُري
ٚقٝاَِٗ خلٛظا٥لِٗ ايعكا٥سٚ ١ٜايع از ١ٜؼي ا٭ضض.
َٚالالٔ خكالالا٥ل اغيػالالالًُري ايتكالالس ٟيًلػالالل ٚايلػالالالاز ؼي ا٭ضض،
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜغيٓع ػطب ايلػاز إزي أفعاٍ اغيػًُري خلػ ٤ٛاٱختٝاض ٫ٚ
ٜٓخكالالط َٛنالالٛط اي طاْالال ١ؼي خلالالاب اغيدايطالال ١فكالالس الالني  ٞاغيدايطالالَ ١الالع غالالري
اغيػًُري ؼي َٛاضز اؾٛاض ٚايعٌُ ٚايتجاضٚ ،٠شيٓع ٖص ٙاٯ ١ٜإؽاش اغيدايط١
ٚاٱؾ اى ؼي ايعٌُ غ اّ ؾعًِٗ خلطاْٚ ١خاقٚٚ ١يٝج.١
فُالالٔ إعجالالاظ اٯٜالال ١عالالٝري َطا الالب ٚزضجالالات قالال٬ت اغيػالالًُري َالالع
غريِٖ ،سيا ٜسفع ايهطض ٚاـػاض ٠عِٓٗٚ ،ضيٓع َالٔ ايتلالطٜط ؼي ا٭حهالاّ
ايؿطع.١ٝ
ٚيكس جا٤ت اٯٜات خللالطض اؾعٜال ١عًال ٢أٖالٌ ايهتالاب خلكٛيال٘ عالازي

ر حَزََّ ُّعٌَُْا اٌْجِصَّْخَ َْْٓ َّدٍ ًَىُُْ صَبغِسًَُْد(.)1

()1غٛض ٠ايتٛخل.29 ١
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ٚإؽاش ا ٱْػإ أ ٚاؾٗ ١خلطاْ ١إنطاّ ٚعع يَ٘ٓٚ ،اغ  ١يٲقغا ٤يكٛي٘
ٚضأٚ ،ٜ٘إط٬ع٘ عً ٢ا٭غطاض ٚايٓٛاٜالا َٚالا ؼي ايٝالسٚ ،جالا٤ت ٖالص ٙاٯٜال١
يٝؼ ؿجب ٖصا اٱنطاّ خلٌ يػ ١َ٬اغيػًُري َٔ ايهالطض ٚؼكالَ ِٗٓٝالٔ
ايعًِ ٚايلػاز ٚاٱفػاز.
أَا حجب اٱنطاّ ؼي اغيكاّ فجا ٤خلإختٝاض ايصَٓ ٟع ْلػ٘ َٔ اٱض كا٤
إزي َٓاظٍ اي طاْ ،١خلإقطاض ٙعً ٢ايتهصٜب خلٓ  ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ يصا فإ اٯ ١ٜسعٚ ٙٛؼ ب ي٘ زخ ٍٛاٱغ ّ٬٭ْ٘ ؾطط تك ّٛخل٘
اي طاْٚ ١ايٛيٝج ٜٚ ،١ؾذ عٓ٘ ايعع ٚايؿنيٕٚ ،خلسخ ٍٛاٱغٜ ّ٬ك ذ غري
َؿُ ٍٛخلايٓٗ ٞايالٛاضز ؼي ٖالص ٙاٯٜال ،١يعُ َٛالات إشا غالري اغيٛنالٛط السٍ
اؿهالالِ ،فالال ٬خيؿالالَٓ ٢الال٘ ايلػالالاز ٚإؽالالاش إختٝالالاض ٙخلطاْالالٚ ،١غ ال اّ يٲنالالطاض
خلاغيػًُري ٭ْ٘ ح٦ٓٝص ٜ ٫ػع ٢يٲنطاض خلٓلػ٘ ٚأَت٘.
فٗص ٙاٯ ١ٜزع ٠ٛإزي اهلل عازي ٚع از ٘ٚ ،حالث يًٓالاؽ عًال ٢زخالٍٛ
اٱغٚ ،ّ٬اٱض كا ٤ؼي َكاَات ايؿنيٕ ف ،٘ٝف سخ ٍٛاٱغٜ ّ٬ه ٕٛايلالطز
َالال ّ٬ٖ٪غيٓالالاظٍ اي طاْالالٚ ،١إغالالت طإ غالالري ٙيٓلػالال٘ ،أ ٚيغالالريَ ٙالالٔ اغيػالالًُري
خلايؿٛضٚ ،٣ايتآظض خلري اغيػًُري.
ً ٚو آ ١ٜؼي إغتساَ ١ع از ٠اهلل ؼي ا٭ضض ،خلنيٕ ٜني  ٞايٓٗ ٞيًُػًُري
َٔ إؽاش غريِٖ خاق ١اِ ،فٝهٖ ٕٛصا ايٓٗ ٞطغ ٝاّ يغري اغيػًِ خلسخٍٛ
اٱغٚ ،ّ٬خلًٛغ َ ط  ١اي طاْ ١اِ ٚعٓسَا ٜسخٌ اٱغٜ ّ٬هَٓ ٖٛ ٕٛعي١
َٔ ٜتدص خلطاَْٚ ١نيَٛضاّ خلإ  ٫خيتاضٖا َٔ غري اغيػًُري ،خكٛقاّ َع َا
ؼي ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜاٱؾاض ٠إزي ْ ٌٝاغيػًُري غيطا ب ايػُٚ ٛايطفعٚ ١ايؿالنيٕ
ٚاؾاٚ ٙايػًطإ ،عٝث ٜػالتطٝع ٕٛإختٝالاض اي طاْالٚ ١اـاقالٚ ،١إجتٓالاب
كطٜب غريِٖ َِٓٗ ؼي ايكطاض ٚايطأٚ ٟايععا ِ٥فنيٕ قًت فإْ٘ ٜتٛزز إيِٗٝ
خلًػالالالاْ٘ يٓٝلالالالص إزي َٓالالالاظٍ اي طاْالالالٚ ١اـاقالالال ١يًُػالالالًُري  ٜٚالالالث وَٛالالال٘
خلٛاغطتٗا ،قًت ٖصا َٓافلٚ ،قس جا٤ت اٯٜات سيالا ٜلٝالس نؿالف اغيٓالافكري
ٚايكسٚز عِٓٗ.
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 ٚري اٯ ١ٜايهطضي ١غع ٚ ١عسز َٛاضز ايسع ٠ٛإزي اهلل عازيٚ ،أْٗا ٫
ني  ٞخلايلعٌ ايصا  ،ٞخلٌ خلا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٚ ،ٞايتكٝس خلنيحهاَُٗا ،فٝخطم
اغيػًُٚ ٕٛاغيػًُات عً ٢ايعٌُ سيهاَري ٖص ٙاٯ ١ٜفٝه ٕٛحطقِٗ ٖصا
زعالال ٠ٛإزي اهلل َٓٚاغال  ١ي غالالٝذ قالال ِٝاٱضيالالإ ْٚ ،ؿالالط أغال اب ايكالال٬ح ؼي
ا٭ضض  ٚ ،تكف ٖص ٙايسع ٠ٛخلايًطف ٚاي غٝب ٚػً ٞاغيٓافع ايععُٝال١
يسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ٚاٯٜالال ١ؾالالاٖس عًالال ٢إٔ اٱغالال ّ٬مل ٜٓتؿالالط خلايػالالٝف ،خلالالٌ خلاي غٝالالب
ٚاغيٛععٚ ١ايٓسب إزي ايكال٬ح  ْٚالص ايلػالاز ٚاٱفػالاز يٝالسخٌ ايٓالاؽ ؼي
اٱغ ّ٬أفٛاجاّ فٝه ٕٛف ٘ٝؽلٝف عٔ اغيػالًُري ؼي أحهالاّ اي طاْال ١خلهثالط٠
اغيالالًٖ٪ري َالالِٓٗ غيٓالالاظٍ اي طاْالالٚ ،١عالالسّ اؿاج ال  ١إزي ايغالالري ؼي ٖالالصا اي الالاب
خكٛقاّ َع إ ػاط ضقع ١اٱغٚ ،ّ٬إظزٜالاز ٚظالا٥ف اغيػالًُري ايعكا٥سٜال١
ٚايػٝاغٚ ١ٝجٗازِٖ ؼي ايسع ٠ٛإزي اهلل عازي خلاؿهُٚ ١اغيٛعع ١اؿػٓ.١

قلَىٌ انبطلَت انصلحلت يٍ اإلميلٌ

خلعالالس فالال ٤ٞاٯٜالالات ايػالالاخلك ١خلالالصّ ايالالص ٜٔنلالالطٚاٚ ،خلٝالالإ خػالالاض ِٗ

ٚن٬يتِٗ ٚظًُِٗ ٭ْلػِٗٚ ،أختتاّ اٯ ١ٜايػاخلك ١خلكٛي٘ عازي رًََِب ظٍَََّيُُْ

اٌٍَّووُ ًٌَىِوْٓ أَْٔفُعَويُُْ َّ ٍُِّْووٌَْد ( ، )1جالالا٤ت ٖالالص ٙاٯٜالال ١خطاخلالاّ يًُػالالًُري،
ٚإخلتالالسأت خلكٛيالال٘ عالالازي ر َّبأَُّّيَووب اٌَّورَِّٓ آَِنُووٌا د ٚحيتُالالٌ اـطالالاب ؼي َتعًكالال٘
ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإ جا ٤اـطاب
خلكٝغ ١اؾُع ،إش أْ٘ َالٔ ٚجال ٙٛإنالطاّ ايالٓيب قُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘
ٚغًِ.

( )1اٯ.117 ١ٜ
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ايثاْٜ :ٞتٛج٘ اـطاب ؼي اٯ ١ٜإزي ايكخاخل ١٭ِْٗ  ٕٛٓ ٜزٚي ١اٱغّ٬
ٜٓٚؿط َ ٕٚازٜٚ ،٘٥ث ت ٕٛأحهاّ ايؿطٜع ١خلايعٌُٜٚ ،هت ال ٕٛاغيكالاحف،
فجا٤ت اٯ ١ٜيٓٗ ٔ َ ِٗٝإٔ ٜتدصٚا خلطاْٚ ١نتاخلاّ َٔ غري اغيػًُري.
ايثايث :اغيككٛز ايطجالاٍ َالٔ اغيػالًُري ٭ْٗالِ أٚيالٛا ايؿالنيٕ ٚأضخلالاب
ايعٌُ.
ايطاخلع :عُال ّٛاغيػالًُري شنالٛض ّا ٚإْاأال ّا ؼي أجٝالااِ اغيتعاق الٚ ١إزي ٜالّٛ
ايكٝاَ.١
اـاَؼ :خكٛم ش ٟٚاغيٓاقب ٚاؿهِٚ ،أٌٖ اؿالٌ ٚايعكالس َالٔ
اغيػًُري.
ٚايكخٝذ ٖ ٛايطاخلع ،فاٯ ١ٜعاَ ١ؿٌُ اغيػًُري طيٝعالاّٖٚ ،الَ ٛالٔ
أغطاض اٯٚ ١ٜعع ِٝايٓلع فٗٝاٚ ،ؼي َهاَٗٓٝا ٚغاٜا ٗالا اؿُٝالس ،٠فُالا إٔ
ٜسخٌ اٱْػإ اٱغالٜٓٚ ّ٬طالل خلايؿالٗاز ري حتال ٢تٛجال٘ إيٝال٘ ٖالص ٙاٯٜال١
خلا٭َط اٱا ٞايهط ِٜايصٜ ٟتهُٔ قٝغ ١ايعٗس ٚايٛقٜٚ ،١ٝسٍ ؼي ز٫يت٘
اٱيت عاَ ١ٝعً ٢ايثٓاٚ ٤اغيسح يًُػًُري ٭ًٖٝتِٗ يًعٌُ خلايعٗس اٱاال ٞؼي
خلاب اي طاْٚ ،١قس ٛجٗت ا٭ٚاَط اٱا ١ٝإزي أٌٖ اغيًٌ ايػاخلك ١ؼي ايهتب
ايػُا ١ٜٚايػاخلكٚ ،١جا ٤ا٭ْ ٝا ٤عث أقخاخلِٗ ٚأ اعِٗ عً ٢ك ٣ٛاهلل،
ٚإَتاظ اغيػًُ ٕٛخلايتكٝس ٚايعٌُ خلا٭حهاّ ايع ازٚ ١ٜايعٗٛز ٚاغيٛاأٝل اييت
جا ٤خلٗا ايكطإٓ ٖٞٚ ،ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚا٭َط اٱا ٞيًُػًُري خلعسّ إؽاش ٚيٝج َٔ ١غريِٖ.
ايثاْ :ٞايعٓا ١ٜسيٛنٛط اي طاْٚ ١إْتكا ٤ايلطز ٚاؾُاع ١اغيٓاغ  ١ي٘.
ايثايث :عٝري ؾطط تكف خل٘ اي طاْ ٖٛٚ ١اٱغ.ّ٬
ايطاخلع :ف ٤ٞاٯ ١ٜخلكٝغ ١ايتٓهري "خلطاْ "١ؼي غٝام ايٓل ،ٞا٭َط ايصٟ
ٜلٝس ايعُ ّٛإ ٫إٔ ٜكاٍ إٔ اٯَ ١ٜكٝسٚ ٠إٔ اي طاْ ١اغيٓٗ ٞعٓٗا ٜ٫طاز َٓٗا
غري اغيػًُري َطًكاّٶٳ ،خلٌ إٔ ايٓٗ ٞخام خلاي طاْ ١اييت تكف خلعس ٠قلات
خلٓٝتٗا اٯ:ٖٞٚ ١ٜ
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ا٭ٚزي َٔ :ز ٕٚاغيػًُري ،أ ٟأزْ َِٗٓ ٢ض ٚ ١ؾنيْاَ خلًخالاظ ايكهال١ٝ
ايؿدكٚ ١ٝاغيٛنٛط.
ايثاْ :١ٝاي طاْ ١اييت  ٫ككالط ؼي ْؿالط ايلػالاز ٚاـ الاٍ خلالري اغيػالًُري،
ٚعٓس َٔ إغت طٓٗا.
ايثايث :اي طاْ ١اييت ؼب ايهطض ٚاغيؿك ١يًُػًُري ،فً ٛناْت خلطاْ١
َالالٔ غالالري اغيػالالًُريٚ ،يهٓٗالالا  ٫ؼالالب ايهالالطض يًُػالالًُري أ ٚغيالالٔ إغالالت طٓٗا
خاقٚ ،١ؼطم عً  ٢ايعٌُ خلإختكاقٗآ ٚ ،كذ ؼي عًُٗا ،فإ ايٓٗٞ
ٜ ٫ؿًُٗا.
ايطاخلع :اي طاْ ١اييت عٗط أغ اب ايهط ٙيًُػًُري ٚإٕ إغت طٓٗا عً٢
ايٛز ايصٜ ٟعٗط عً ٢يػاْٗا.
اـاَؼ :ايص ٜٔخيل ٕٛاـكٚ ١َٛايعسا ٠ٚيًُػًُري ٚحياٚي ٕٛايتػ
عًٗٝا.
َٚع٘ ه ٕٛاٯ ١ٜغري ؾاًَ ١يهٌ اغيًٌ ٚايٓخٌ ا٭خط ،٣خلٌ خاقال١
خلنيعسا ٤اٱغٚ ،ّ٬ايص ٜٔحيػس ٕٚاغيػًُري َِٜٓٗٚ ،عٗط ٕٚايٓلام ٚاغيٛز٠
يًُػًُري ٚيهِٓٗ ٜهطٖ ٕٛاِ ايتٛفٝل ٚإغتساَ ١ايعع ٚاٱنثاض َٔ اـري.
َٚع ٖصا ايتكٝٝس ٫خلس َٔ ايتسخلط َٚعطفالَٓ ١الاظٍ ايٓالاؽ ٚزضاغال ١نالٌ
ؾالدل أ ٚطا٥لالالٚ ١أًٖٝالتِٗ يً طاْالال ١أ ٚعالسَٗا خل ًخالالاظ ايكاللات اغيتكسَالال١
أعٚ ،ٙ٬قس حيكٌ اـطني ٚاٱؾت اٚ ٙايعٔ اغيدالايف يًخهالِ ايالٛاقع ،ٞإش
حيهالالِ عًالال ٢اٱْػالالإ خلالالاؿهِ ايعالالاٖط ٟايالالص ٟقالالس ٜهالال ٕٛخالال٬ف اؿهالالِ
ايٛاقعٚ ،ٞيهٔ  ٜب عً ٢اـطني ؼي إختٝالاض اي طاْال ١ايهالطض اي ًٝالغ عًال٢
ايلطز ٚاؾُاعٚ ،١قس  ٫ضيهٔ ايتساضى.
يصا فإ اٯَ ١ٜطًكٚ ١ؾاًَٚ ١جا٤ت قلات اي طاْ ١ي ٝإ حاٍ ايصٜٔ
ٜتٛي ٕٛؾَٚ ٕٚ٪ػٚ٪يٝات اي طاْٚ ١ايٛيٝج ١يًُػالًُري َالٔ غريٖالِٚ،إ
يلغ "اي طاَْ "١كسض ٜكع عً ٢اغيلطز ٚاؾُع ٚ،ايتعً ٌٝايٛاضز ؼي اٯٜ ١ٜسٍ
عً ٢قٝغ ١اٱط٬م ،فًِ كٌ اٯ ٫" ١ٜتدصٚا خلطاْ َٔ ١زْٚهِ  ٫نييٛنِ
خ ا "ّ٫خلٓػ  ١إضاز ٠اـ الاٍ إزي اي طاْالْ ١لػالٗا اياليت ٖال ٞجالعٚ ٤خلعالض َالٔ
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ايعُ ّٛؼي قٛي٘ عازي رِِْٓ ًُِٔىُُْ د فاغيطاز ٖ ٛاغيًٚ ١ا٭َٚ ١اؾُاعَٔ ١
غري اغيػًُري ايصٜ ٜٔتِ إختٝاض اي طاْ َٔ ١خلٚ ،ِٗٓٝؼي ٖص ٙاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ٚزي :اٯ ١ٜفٝكٌ خلري اٱضيإ ٚايهلط ؼي خلاب اي طاْٚ ١اـاق.١
ايثاْٝالالٚ :١جالالٛب إختٝالالاض اي طاْالال ١اغيػالالًُ ١ايالاليت عُالالٌ عًالال ٢ايكالال٬ح،
 ٚه ٕٛعْٛاّ يٓؿط َ از ٨اٱغ ٚ ّ٬ث ٝت أحهاَ٘.
ايثايث :١خلٝالإ حكٝكالٖٚ ١الٚ ٞقالٛط ايهالطض ايلالازح خلاغيػالًُري خلٛاغالط١
اي طاْ ١ايػ.١٦ٝ
ايطاخلعٚ :١قا ١ٜاغيػالًُري َالٔ خلطاْال ١ايػال ٤ٛخلهًُالات َعالسٚزات ٚآٜال،١
ٚاحس َٔ ٠ايكطإٓ.
اـاَػ :١جعٌ اٱضيإ ٖ ٛاغي٬ى ؼي اٱختٝاض ٚايتعٝري.
ايػازغ :١جا٤ت اٯ ١ٜغكٛم اي طاْٚ ١يع ّٚإ كافٗا خلاٱضيإٚ ،ف٘ٝ
ز٫يالال ١عًالال ٢جعالالٌ َٛنالالٛع ١ٝيٲضيالالإ ؼي ايكالالٚ ٍٛايلعالالٌ َٝٚالالاز ٜٔايعُالالٌ
 ٬يالٝؼ َالٔ ايٛاجالب إٔ ٜهال ٕٛايؿالطٜو ؼي ايعُالٌ ََٓ٪الاّ،
اغيدتًل ،١فُث ّ
ٚيهٔ ٖص  ٙاٯ ١ٜجا٤ت يتخصض َٔ ؾطن ١غالري اغيػالًِ ٓ ٚ ،ال٘ إزي إحتُالاٍ
غع ٘ٝيٲنطاض خلايؿطٜو اغيػًِ حػساّ ٚخلغهاّٳ ،ي ٝك ٢اغيػًُ ٕٛؼي حصض َٔ
غريِٖ ؼي اغيٝاز ٜٔاييت  ٫حيطّ فٗٝا ايعٌُ ٚاٱؾ اى َعِٗٚ ،يهٔ َع قٝس
عسّ إؽاشِٖ خلطاْ.١
 ٌٖٚسٍ اٯ ١ٜخلايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝعً ٢ايٓٗ  َٔ ٞايؿطنٚ ١اٱؼاز ؼي
ايعٌُ ٚايٛظٝلَ ١ع غري اغيػًُري ،اؾٛاب  ،٫يًت الا ٜٔاغيٛنالٛعٚ ٞ٭ٕ
اٯٚ ١ٜضزت خاق ١خلاي طاْ ٖٞٚ ،١إغتؿاضٚ ٠إختٝاض يؿالدل أ ٚطياعال١
يٝطًع عً ٢ا٭َٛض اـاقٜٚ ،١ه ٕٛي٘ قٛت ٚضأٚ ٟؾنيٕ خلػ ب إختٝالاض
اغيػًِ ي٘ خلطاْٚ ١يٝؼ خلػ ب أًٖٝت٘ يًؿطنٚ ١ايعٌُ عً ٢مَ ٛػتكٌْ ،عِ
عث اٯ ١ٜعًال ٢اؿالصض ٚايٝكعالٚ ١اؿٝطالٖٚ ١الْ ٛالٛط إض كالا ٤يًُػالًُري ؼي
َٝاز ٜٔايعٌُ ٚأَٛض اجملتُع  ٚلك٘ ؼي أحٛاٍ أٌٖ اغيًٌ ٚايٓخٌ َٚصاٖب
ايٓاؽٚ ،اغيؿاضب اغيدتًل ١يتتجً ٢اِ حكٝك ٖٞٚ ١ضفع ١اٱغالٚ ،ّ٬عالع
اغيػًُريٚ ،غ ١َ٬إختٝاض اي طاْ ١اغي ٚ ،١َٓ٪زفع نثري َٔ اغيلاغس ٚا٭نطاض
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خلٗاٚ ،ي ٫ٛاٱضيإ غيا ٛج٘ اـطاب ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜإزي اغيػًُري ،فٗص ٙاٯ١ٜ
ؿطٜف ٚإنطاّ ٚجعا ٤حػٔ َٔ عٓس اهلل عالازي االِ ؼي ايالسْٝا ٜٚ ،ؾالذ
عٓ٘ جعاَ ٤هاعف َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ٖ ٠ٚ٬ :ٍٚص ٙاٯَٚ ،١ٜا فٗٝا َٔ ايتػً ِٝخلٓعٚاا َٔ عٓس اهلل عع
ٚجٌ.
ايثاْ :ٞاؿطم عً ٢ايتكٝس سيا ؼي اٯ ١ٜايهطضي َٔ ١ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
ايثايث :عاٖس اٯ ١ٜايهطضيٚ ،١حلعٗا َٔ ايتخطٜف ٚايت سٚ ٌٜايتغٝري.
ايطاخلعٛ :اضف اغيػًُري ايعٌُ خلنيحهاّ ٖص ٙاٯ.١ٜ
اـاَؼ :زع ٠ٛايٓاؽ يٲغ ّ٬خلإختٝالاض اي طاْال ١ايكالاؿٚ ،١إجتٓالاب
اي طاْ ١ايػ.١٦ٝ
ايػازؽَٛ :نٛع ١ٝاي طاْ ١ايكاؿ ١ؼي َٓع ايعًِ ٚايتعسٚ ،ٟقٝاَٗا
خلاؿجب عٔ اغيعاق ٞفٗ ٞنايربظر خلري اغيػت طِٔ ٚخلري ايصْٛبً ٚ ،و آ١ٜ
إعجاظ ١ٜؼي اٱَتثاٍ ٭حهاّ ٖص ٙاٯ.١ٜ
ايػاخلع :ايتكٝس خلنيحهاّ اي طاْ ١غ ب َٓٚاغ  ١يًعٌُ خلنيحهالاّ اٯٜالات
ايكطآْ ١ٝا٭خط ٣يٛحس ٠ا غيٛنٛط ؼي ٓكٝذ اغيٓاطٚ ،يتساخٌ ٚج ٙٛاٱخلت٤٬
ؼي اؿٝا ٠ايسْٝا.
يكس لهٌ اهلل عازي ٚأٖ ط آزّ ٚحٛا ٤إزي ا٭ضض ٚجعًالٗا َػالتكطاّٳ
اُا ٚيصضٜتُٗا َٔ خلعسُٖا ٚ ،تعاقب أجٝاٍ ايٓاؽ عً ٢عُالاض ٠ا٭ضض
ٚجا ٤ايكطإٓ يتٓكٝذ أفعاٍ ايٓاؽٚ ،فاظ اغيػًُ ٕٛخلايعٌُ خلنيحهاَ٘ يٝهٕٛ
ع ًُِٗ ٚإَتثااِ غيا ف َٔ ٘ٝا٭ٚاَط غال اّ ي كالا ٤اؿٝالا ٠عًال ٢ا٭ضض ،٭ٕ
إختٝاض اي طاْ ١ايكاؿ ١ؾاٖس عً ٢اٱضيإ اغيطنب ٚاغيتعسز َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإضيإ َٔ إؽص خلطاْ ١يٓلػ٘ أ ٚخلًخاظ َٓك ٘.
ايثاْ :ٞايصٜ ٟٴتدص خلطاْٚ ١خاق ،١إش إٔ اٯ ١ٜسع ٛؼي َلَٗٗٛا ٱؽاش
اغي َٔ٪خلطاْ.١
ايثايث :إ كاف ايلعٌ ايص ٜ ٟؾذ عٔ عٌُ اي طاْ ١خلكٝغ ١اٱضيإ،
يتهال ٕٛؼي ا٭ضض زاُ٥الاّ أَالال ١قالالاؿ ١ؼي عًُالالٗا ٚغالالطٖا ٚعْٝ٬تٗالالاٖٚ ،الالِ

ر216د

َعامل اٱضيإ ج75

اغيػًُٜ ٕٛعُط ٕٚا٭ضض خلصنط اهلل ٚع از الٜ٘ٚ ،عهالس ٜٚػالاعس أحالسِٖ
اٯخط ؼي إجتٓاب ايعًِ ٚايتعسٚ ٟايلػاز.
ٚاٯ ١ٜحكاْ ١يًُػًُري َٔ ا ا٬ى ٚاـػاضٚ ٠ظٚاٍ اؿهالِ ،٭ْٗالا
عاٖالالس يٲضيالالإٚٚ ،قاٜالالَ ١الالٔ ايلػالالاز ٚايعًالالِ ايالالص ٜ ٟؾالالذ عٓالال٘ ااالال٬ى
ٚاؿً ٍٛخلغهب اهلل عازي ،فكس أضاز اهلل عازي يًُػًُري ايعع ٚاي كا ٤قاز٠
يٮَِ ؼي غ ٌ اـري ٚايك٬ح ،فتغؿاِٖ خلطظيت٘ خلنيٕ ْٗالاِٖ َٚالٓعِٗ َالٔ
اي طاْ ١عالٔ غريٖالِ ،يٝعٗالطٚا يًٓالاؽ طيٝعالاّ ٚؼي نالٌ ظَالإ ايتكٝالس ايتالاّ
خلنيحهاّ ٖص ٙاٯٜال ١ػيالا  ٜعالث ايلالعط ٚايٝالنيؽ ؼي قًالٛب أعالساٜٚ ،ِٗ٥هالٕٛ
َٓاغ  ١يسع ِٗ ٛيٲضيإ ،٭ٕ ٚجٛز ايهلط ؼي ايٓلٛؽ َتعيعٍ.
 ٚني ٖ ٞص ٙاٯ ١ٜيتساُٖ٘ ؼي ايٓلٛؽ ٚ ،ػع ٢يططزَٗٓ ٙا ٚ ،سع ٛغري
اغيػًُري إزي ايتسخلط ؼي أغطاض ٖص ٙاٯ ٜالٚ ١اٱْتلالاط َٓٗالا خلالسخ ٍٛاٱغالّ٬
 ْٚص ايهلط ٚاؾخٛز ٚايتهصٜب خلٓ  ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغالًِ غيالا
ف َٔ ٘ٝاـػطإ ؼي ايالسْٝا ٚاٯخالطٚ ،٠٭ٕ ٖالص ٙاٯٜال ١ؾالاٖس عًال ٢قالسم
ْ ْٚ ٘ ٛع ٍٚايكطإٓ عً َٔ ٘ٝعٓس اهلل عع ٚجٌ.

قلَىٌ انُهٍ نطف

َالالٔ إعجالالاظ ايكالالطإٓ إٔ ايٓالالٛاٖ ٞفٝالال٘ ْالالٛط إنالالطاّ يًُػالالًُري فهُالالا إٔ

ا٭ٚاَط اٱا ١ٝيًُػًُري إنطاّ االِٚ ،ططٜالل إزي اؾٓال ،١فهالصا ايٓالٛاٖٞ
فإْٗا غ  ٌٝإزي ايطفعٚ ١ايعع ٚايػ َٔ ١َ٬ا٭زضإ ٚايتٓالعَ ٙالٔ ايالصْٛب،
ٚجا ٤ايٓٗ ٞؼي ٖص ٙاٯ ١ٜعٔ اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري ،ي ٝري ععالَٓ ِٝعيال١
اغيػًُري عٓس اهلل عع ٚجٌ ٚ ،لهال ً٘ خلالايًطف ٚايعٓاٜال ١خلٗالِ خلٓٗال ِٗٝعُالا
ٜالال٪ز ٟإزي اٱنالالطاض خلٗالالِٜٚ ،هالال ٕٛغ ال اّ ؼي حالالسٚف اٯٚ ّ٫اؿػالالط ٠ؼي
ْلٛغِٗ ،فً ٛإؽالص اغيػالًُ ٕٛخلطاْالٚ ١خاقالَ ١الٔ غريٖالِ أالِ قاَالت ٖالصٙ
اي طاْ ١غٝالاْتِٗٚ ،اٱنالطاض خلٗالِ ،فالإ ايٓالسّ ضيالٮ ْلالٛؽ اغيػالًُري عًال٢
اٱختٝاض اـاطَٚ ،٧ا ٜٓتج عٓ٘ َٔ ا٭ن طاض اغيازٚ ١ٜايعكا٥سٜال ،١فجالا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜيٓجا ِٗ َٔ أغ اب اؿػطٚ ٠ايٓساََٚ ١ا ػ ٘ َٔ حاٍ ايٝنيؽ
ٚايكٓٛط ٚاٱضخلاى ٚحك ٍٛايً ّٛخلٚ ،ِٗٓٝغً  ١ايٓلؼ ايغه .١ٝ
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يكس هُٓت اٯٜات ايكطآْ ١ٝا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٚ ،ٞنٌ فطز َٓٗا َسضغ١
عكا٥سٚ ١ٜإجتُاعٚ ١ٝأخ٬ق ٚ ١ٝػاِٖ ؼي ث ٝالت زعالا ِ٥اٱغالٜٚ ،ّ٬الني ٞ
ايٓٗ ٞيًعجط عٔ فعٌ خلايصات ،يٝه ٕٛايَٓٗ ٞكسَال ١غيٓالافع عطنال ١ٝنالثري٠
ؾذ عٔ اٱَتثاٍ يٜ٘ٚ ،ه ٕٛحكٓاّ ٚٚاق َٔ ١ٝأنطاض عسٜسٓ ٠جِ عٔ
اغيعكٚ ١ٝإ ٝإ ايلعٌ اغيٓٗ ٞعٓ٘ ،يصا فإ ايٓٗ ٞايكطآْ ٞخري قضٚ ،فهٌ
َٔ عٓس اهلل عً ٢اغيػًُري أَٚ ١أفطاز اّ َٔٚ ،اٯٜات إم ٍ٬ايٓٗ ٞايكطآْٞ
خلعسز اغيػًُري ٚاغيػًُات يٝه ٕٛقاح اّ نطضياّ ٜسع ِٖٛيًهالف ٚاٱَتٓالاط
عٔ فعٌ َصَ.ّٛ

يكس خًل اهلل عالازي ايٓالاؽ يٝع الس ،ٙٚقالاٍ عالازي رًََِوب قٍََمْوذُ اٌْجِوَّٓ

ًَاإلِٔطَ إ ٌَِْعْجُدًُِْد(َٚ ، )1ع إٔ آزّ عً ٘ٝايػ ٖٛ ّ٬ايص ٟخًك٘ اهلل ٖالٛ
ٚحٛا َٔ ٤غري ضحِ ٚ ،هاأطت شضٜتُٗا َُٓٗا ،فكس أخربت اٯٜال ١أعالٙ٬
خلإ اهلل عع ٚجٌ قس خًل ايٓاؽ طيٝعاّٚ ،إ نٌ إْػإ ٚإ ٚيس خلايٛط٧
ٚاؿٌُ أِ ايٛنع فاْ٘ كًٛم هلل عازيٚ ،مل ٜٛجس إ ٫سيؿ ١٦ٝاهلل غ خاْ٘،
 ٚلهٌ اهلل عازي َط ٠أخط ٣عً ٢ايٓاؽ فنيَطِٖ ْٗٚاِٖ خلٛاغط ١ا٭ْ ٝا٤
ٚايهتب ايػُا ١ٜٚاغيٓعي ،١يٝالني  ٞايالٓيب قُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ
خلايكطإٓ نتاخلاّ جاَعاّ يٮحهاّ ايؿطعَٚ ١ٝتهُٓاّ يًخالٚ ٍ٬اؿالطاّ يٝهالٕٛ
زغتٛضاّ يًٓاؽ ٜػتغٓ ٕٛخل٘ عٔ غري.ٙ
ٚقس جا ٤ايكطإٓ خلايٓٗ ٞعٔ احملطَالات ٚايلالٛاحـ ٚاغيعاقال ٞضظيال١
ٚضأف ١خلايٓاؽ ٚي ٝه ٕٛاٱَتثاٍ يًٓٗ ٞايكطآْال ٞططٜكالاّ إزي ايثالٛاب ايععالِٝ
َٚكساقاّ َٔ َكازٜل ع از ٠اهلل عازيٚ ،جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخلايٓٗ ٞعٔ فطز
ككٛم  ٖٛٚإؽاش خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري.
ٖٚصا ايٓٗ ٞيطف إا ٞإختل اهلل عالازي خلال٘ اغيػالًُٜٓ ٫ٚ ،ٕٛخكالط
ايًطف خلصات ايٓٗ ،ٞفُٔ أفطاز ايًطف ؼي اغيكاّ  ٠ٚ٬اغيػًُري اص ٙاٯ،١ٜ
ٚإغتخهاضٖا ؼي َٛنٛط اي طاْ ١إخلتساٚ ٤إغتساَٚ َٔ ،١ج:ٙٛ
()1غٛض ٠ايصاضٜات .56
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ا٭ :ٍٚعٓس ايؿعٛض خلاؿاج ١إزي اي طاْ ١أ ٚإزضاى َٓالافع عالٝري خلطاْال١
ٚخاق.١
ايثاْ :ٞإختٝاض خلطاْٚ ١خاقالٚ ،١اؿالطم عًال ٢ايتكٝالس خلنيحهالاّ ايٓٗالٞ
ايٛاضز ؼي ٖص ٙاٯ.١ٜ
ايثايالث :إجتٓالالاب إؽال اش غالالري اهلل ايالالص ٟخيؿالال ٢جاْ الال٘ أَٓٝالاّ ؼي ا٭َالالٛض
اـاقَٚ ١ػتؿاضاّ ؼي ا٭حٛاٍ ايؿدكٚ ١ٝايؿ ٕٚ٪ايعاَ.١
ايطاخلع :حكاْ ١اغيػًُري َٔ ا٭نطاض اييت

ؾذ عٔ اي طاْ ١ايػ.١٦ٝ

اـاَؼ :كٝس اغيػًُري خلنيحهاّ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞايٛاضز ٠ؼي ايكطإٓ إش
ٜكالالٛز ايتكٝالالس خلٗالالصا ايٓٗالال ٞاغيػ ال ًِ ٚاغيػالالًُ ١إزي ايتكٝالالس خلالالايٓٛاٖ ٞا٭خالالط٣
ايٛاضز ٠ؼي ايكطإٓ ٭ٕ فًَ ١ُٝٓ ٘ٝه ١ايطاعٚ ١اٱَتثاٍ يٮٚاَط ٚايٓالٛاٖٞ
ايكطآْٚ ،١ٝايٓالٛاٖ ٞايكطآْٝال ١فهالٌ َالٔ اهلل عالازي عًال ٢اغيػالًُري ٚايٓالاؽ
طيٝعاّٚ ،اهلل غال خاْ٘ غالين عالٔ ايعالاغيري غالري قتالاج يطالاعتِٗ ٚع الاز ِٗ
 ٚكٝسِٖ خلا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٚ ،ٞيهٔ ِٖ ايصٜٓ ٜٔتلعَٗٓ ٕٛاٖٚ ،صا اٱْتلاط
َتعسز ؼي َاٖٝت٘ ٚجٓػٜ٘ٚ ،تغؿ ٢أفطاز ايعَإ ايطٛي.١ٝ
 َٔٚاٯٜات إٔ اغيٓافع ايعاجً ١يًتكٝس خلايٓٗ ٞايٛاضز ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜأنثط
َالالٔ إٔ ؼكالالَٚ ،٢الالع ٖالالصا فٗالال ٞنالالايكططَ ٠الالٔ اي خالالط خلايكٝالالاؽ إزي اغيٓالالافع
ا٭خط ١ٜٚيال٘ٚ ،أأالط ٖالص ا ايتكٝالس ايؿدكالٚ ٞايٓالٛعَٚ ٞالا يال٘ َالٔ ايثالٛاب
ايععٚ ،ِٝاؾعا ٤اؾع ٌٜفه َٔ ّ٬اهلل عازي.
يكس ْٗ ٢اهلل عازي اغيػًُري عٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١ز ِْٗٚيٓٝاٍ اغيػًُٕٛ
ايثٛاب ايععً ٚ ِٝو آ ١ٜؼي فًػالل ١ايٓالٛاٖ ٞايكطآْٝال ١فٝالني  ٞايٓٗال ٞضظيال١
ٚضأف َٔ ١عٓس اهلل يٝه ٕٛعْٛاّ عً ٢ايتك ٝس خلا٭ٚاَط اٱاٝالٚ ،١حكالٓاّ َالٔ
اغيعاقٚٚ ٞاق َٔ ١ٝايؿال ٗات َٚكالسَات ايػال٦ٝات ٚايلالٛاحـَٓٚ ،اغال ١
يًتلك٘ ؼي ايسَٚ ،ٜٔعطف ١عً ١خًل اٱْػإْٚ ،عُ ١اهلل عازي عً ٘ٝخلٓالعٍٚ
ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ َٔ ٞايػُا.٤
فهٌ ْٗ ٞقطآَْ ٞسضغ ١فكٗٚ ١ٝزضؽ خلًٝغ ٚزع ٠ٛيًتلكال٘ ؼي ايالس،ٜٔ
ٚمل ٜهٔ ايٓٗ ٞايٛاضز ؼي ٖص ٙاٯٜال ١كتكالاّ خلالصات اغيهًالف ٚإَتٓاعال٘ عالٔ
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إض هاب اغيعك ١ٝايؿدك ١ٝنايٓٗ ٞعالٔ ؾالطب اـُالط ،خلالٌ ٜتعًالل ايٓٗالٞ
خلا٭َٛض ايعاَٚ ١ؾ ٕٚ٪اؿهالِٜٚ ،ؿالٌُ غالري اغيػالًُري خلإجتٓالاب الٛيِٗٝ
يٛظا٥ف اي طاْالٚ ١اـاقال ١يًُػالًُري ،يٝهالٖ ٕٛالصا ايٓٗال ٞزعال ٠ٛيٮخال٠ٛ
اٱغالالٚ ،١َٝ٬ايتع ال ا ٕٚخلالالري اغيػالالًُريْٚ ،ؿالالط ا٭خالال٬م اؿُٝالالسَٚ ٠لالالاِٖٝ
ايٓكٝخٚ ١ايكسم ٚف ٘ٝنيزٜب يًٓاؽ ٚخلٝإ عًُ ٞيك ٠ٛاغيػًُري ٚإؼازِٖ
ٚشيػهِٗ خلايكطإٓ ٚايػٓ.١
ٜٚػتًعّ ايٓٗ ٞايكطآْ ٞايتخً ٞخلايكربٚ ،اٱغتعاْ ١خل٘ يًتغًالب عًال٢
ايٓلؼ ايؿٗٚ ١ٜ ٛإ اط اا ،٣ٛفٗص ٙاٯ ١ٜقٝس يًخهاّ ٚأٌٖ اؿٌ ٚايعكس
َٔ اغيػًُري خلنيٕ جيتٓ ٛا اي طاْٚ ١اـاق َٔ ١غري اغيػًُري ٚإٔ خلسا اِ إٔ
غالالري اغيػالالًِ ٜكالالًذ يً طاْالالٚ ١اٱغتؿالالاضٚ ٠ايالالطأٚ ،ٟقالالس ٜهالال ٕٛعٓالالس ٙضأٟ
قا٥ب ْٚاقذ ،إ ٫إٔ َتعًل اٯٜال ١يالٝؼ ايكهال ١ٝايؿدكالٚ ،١ٝاغيٛنالٛط
اغيتخس ،خلٌ ٖ ٛعاّ ٚؾاٌَ فٗ ٞخلطظر ز ٕٚجعٌ إختٝاض غري اغيػًِ ٭َٛض
اي طاَْٗٓ ١جاّ ٚفعَ ّ٬تك.ّ٬
ٚجا ٤ايٓٗ ٞغيٓعال٘ َالٔ ا٭قالٌ ،٭ٕ إؽالاش اغيػالًِ ٭خٝال٘ خلطاْال ١خلالاب
يًٓكٝخ ٖٛٚ ١خري قض إخلتالساٚ ٤إغالتساَٖٚ ،١ال ٛايالص ٟالسٍ عًٝال٘ اٯٜال١
سيلٗ ّٛاغيدايل ١أ ٟغري اغيصنٛض ؼي اٯٚ ١ٜيهٓ٘ كايف يًٓٗ ٞايٛاضز فٗٝا ؼي
َكاخلٌ َلٗ ّٛاغيٛاف كالٖٚ ،١ال ٛاغيعٓال ٢غالري اغيالصنٛض ؼي اٯٜالٚ ،١يهٓال٘ َٛافالل
يًُٓطٛم غً اّ ٚإجياخلاّ ،نُا ؼي ايٓٗ ٞعٔ اي طاْ َٔ ١ز ٕٚاغيػًُري ٚإ مل
ػتُع عٓسٖا أجعا ٤عً ١ايٓٗٚ ٞايكلات اييت شنط ٗا اٯ ١ٜايهطضيٌٖٚ ،١
ضيهٔ ايك ٍٛإٔ ايٓٗ ٞايٛاضز ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜيالٝؼ يال٘ َلٗال ّٛكايلالٚ ١أْال٘ ٫
 ٜسع ٛإزي إؽاش اي طاْ ١اغيػًُ ،١نُا ؼي اؾًُ ١ايؿطط ١ٝاييت الني َ ٞػالٛق١
ي ٝإ َٛنٛط اؿهِ ٚق ٍٛا٭قٛيٝري خلإْتلا ٤اغيلٗ ّٛيتًو اؾًُ ١ايؿطط١ٝ

ٚإغتسيٛا عً ٘ٝخلآ ١ٜايٓ ني ر إِْْ جَبءَوُُْ فَبظِكي ثِنَجَئٍ فَزَجََّْنٌُاد(.)1

()1غٛض ٠اؿجطات .6
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فإشا مل ٜنيتِ فاغل خلٓ ني ف ٬كٌ ايٓٛخل ١يًت ري ،اؾٛاب  ،٫فإ ايٓٗٞ
ايٛاضز ؼي اٯ ١ٜقٌ اي خث ٜسٍ ٚفل َلٗال ّٛاغيدايلال ١عًال ٢إؽالاش اي طاْال١
اغيػًُ ١ؼي َٛاطٓٗا ،خلسيٚ ٌٝضٚز عً ١ايٓٗٚ ٞعً ٢م ٛايتعسز ؼي ٚجٖٗٛا،
ٚحيتٌُ إؽاش اي طاْ َٔ ١غري اغيػالًُري ػيالٔ ٜهالُط ٕٚايعالسا ٠ٚيًُػالًُري
خلًخاظ ن ا٥ط ٚقغا٥ط ايصْٛب ٚجٖٛاّ:

ا٭ :ٍٚاْ٘ َٔ ايه ا٥ط اييت شنطٖا اهلل عازي خلكٛي٘ ر ْْ رَجْزَنِجٌُا وَجَبئِسَ َِب

رُنْيٌََْْ َْنْوُ ُٔىَفِّسْ َْنْىُُْ ظَِّْئَبرِىُُْد (.)1
ايثاْ َٔ :ٞايهً ٞاغيؿالهو فُٓال٘ َالا ٜهال ٕٛنال ريَٓٚ ٠ال٘ َالا ز ٕٚشيالو

عػالالب َٛنالالٛط ٚأأالالط اي طاْالال ،١قالالاٍ عالالازي راٌَّورَِّٓ َّجْزَنِجُووٌَْ وَجَوبئِسَ اإلِثْوُِ
ًَاٌْفٌََاحِشَ إ اٌٍَََُّّد(.)2

ايثايث َٔ :قغا٥ط ايصْٛبٚٚ،ضز عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغالالًِ أْالال٘ قالالاٍَ :الالا عالالس ٕٚايه الالا٥ط ،فكالالايٛا :اهلل ٚضغالالٛي٘ أعًالالِ فكالالاٍ:
اٱؾطاى خلاهلل ٚقتٌ ايٓلؼ احملطَٚ ١عكٛم ايٛايسٚ ٜٔايلطاض َالٔ ايعحالف
ٚايػالالخط ٚأنالالٌ َالالاٍ ايٝتالالٚ ِٝقالال ٍٛايالالعٚض ٚأنالالٌ ايطخلالالا ٚقالالصف احملكالالٓات
ايغاف٬ت.

ٚعٔ إخلٔ ع اؽ أْٗا غ ع ،١أِ قاٍ ٖٞ :إزي ايػ عري أقطب(ْٚ .)3ػب

إزي ا٭نثط إٔ اهلل عازي مل ضيٝع طيً ١ايه ا٥ط عٔ ايكغا٥ط يهٜ ٫ ٞتٗإٚ
ايٓاؽ ؼي ايكغا٥طٚ ،عسّ ايتُٝٝع خلُٗٓٝا ٜؿ ٘ إخلا ٤ايك ٠٬ايٛغط ٢خلالري
ايكًٛات ٚي ١ًٝايكسض خلري يٝاي ٞؾالٗط ضَهالإٚ ،عًالٖ ٢الصا اغي ٓالٜ ٢هالٕٛ
اي ٝإ ايٛاضز عٔ ضغ ٍٛاهلل قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ َالٔ خلالاب شنالط
ا٭فطاز ا٭ِٖ ٚا٭ق ٍٛاييت َٔ ايه ا٥ط.

()1غٛض ٠ايٓػا.31 ٤
()2غٛض ٠ايٓجِ .32
(َ )3لا ذ ايغٝب .77/10
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ٚعٔ غعٝس خلٔ ج ري "إ ضج ّ٬قاٍ ٱخلٔ ع اؽ نِ ايه ا٥ط؟ غ ع ٖٞ؟
قاٍ ٖ ٞازي غ عُا ١٥أقطب َ ٓٗا إزي غ ع غري إْ٘  ٫ن ريَ ٠ع إغتغلاض ٫ٚ

قغريَ ٠ع إقطاض"(.)1

ٚعٔ ايطربغ :ٞفك ٌٝنٌ َالا أٚعالس اهلل عالازي عًٝال٘ ؼي اٯخالط ٠عكاخلالاّ
ٚأٚجب عً ٘ٝؼي ايسْٝا حساّ فٗ ٛن ريٖٚ .٠ال ٛاغيالط ٟٚعالٔ غالعٝس خلالٔ جال ري
ٚفاٖسٚ ،ق ٌٝنٌ َا ْٗ ٢اهلل عٓال٘ فٗال ٛنال ري ٠عالٔ إخلالٔ ع الاؽ ٚإزي ٖالصا

شٖب أقخاخلٓا(.)2

ٚا٭ضجذ َٔ ايٛج ٙٛأع ٖٛ ٙ٬ايٛج٘ ايثاْ ،ٞفإشا نإ ايلطز ؼي َٓاظٍ
ايػًطٓٚ ١اؿهِ ٚإؽص خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري كال ّٛخلاٱنالطاض خلاغيػالًُري
ٚزٚيتِٗ ٚػًب اِ ايعٓت ٚاغيؿك.١
أَا إشا ناْت اي طاْ ١ؼي َػا ٌ٥ؾدكال ١ٝقًًٝالٚ ،١يالٝؼ االا َالٔ أأالط،
ٚاغيػًِ ٜكسض عً ٢ايتُٝٝع ؼي أقٛاٍ اي طاْٚ ١حي ظ َٓٗا فإْ٘ َٔ ايكغا٥ط.
ٚن ٬ا٭َطٜ ٜٔػتًعّ ايتٛخلٚ ١اٱْاخل ٚ ١طى ًو اي طاْ ١جمل ٤ٞايٓٗ ٞؼي
ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢م ٛاٱط٬م ،يٝه ٕٛاـ٬ف ؼي عٝري َكازٜل ايه ا٥ط أٚ
ايكالالغا٥ط قالالغطٜٚاّ ؼي اغيكالالاّ ٭ٕ ايٓٗالالٜ ٞؿالالًُٗا طيٝع الاّ ٖٚالالَ ٛالالٔ ٚجالالٙٛ
ايتد لٝالالف ؼي أحهالالاّ ايؿالالطٜع ١اٱغالالٚ ،١َٝ٬ايًطالالف اٱاالال ٞؼي َٛنالالٛط
ايٓٛاٖ ٞايكطآْ ١ٝسيجٗ٦ٝا خلػٝطٚ ١انخ ١خاي َٔ ١ٝايً ؼ ٚاي زٜس ،فًٝؼ
اِ إ ٫اٱ لام ٚاٱطياط عً ٢إٔ إؽاش اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري أَط َٓٗٞ
عٓ٘ خكٛقاّ ٚإٔ اغيعك ١ٝفٝال٘ ٓ ٫خكالط خلايكهال ١ٝايؿدكال ١ٝخلالٌ ؿالٌُ
ا٭ َٛض ايعاََٚ ،١كاحل ا٭َٚ ١ايسٚيٚ ١ا٭فطاز.
فجالالا٤ت ٖالالص ٙاٯٜالال ١خلكالالٝغتٗا ٚأيلاظٗالالا َٚهالالاَٗٓٝا ايكسغالال ١ٝضظيالال١
خلاغيػًُري عَُٛاّٚ ،خلطظخاّ َٔ يغ ١اؾسٍ عٓس خلعض ايعًُا ،٤يهٜ ٞعُالٌ
خلنيحهاَٗا اغيػًُ ٕٛطيٝعاّ  ٚه ٕٛنالٝاٜ ٤الٓري االِ زضٚب اؿٝالاَٝٚ ٠عاْالاّ

( )1فُع اي ٝإ .39/3
()2فُع اي ٝإ .38/3
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يتعٝري نٝل ١ٝايك٬ت ٚاغيع اًََ ١ع غري اغيػًُري خلاؿٝطٚ ١اؿالصض َالِٓٗ ؼي
خلاب اي طاْٚ ١اـاق.١

قلَىٌ تعدد بطلَت ادلسهًني

إْلطزت ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١خلصنط "اي طاَْ "١الٔ خلالري آٜالات ايكالطإٓٚ ،مل

صنط إ ٫يغ ١ايٓٗ ٞعٔ إؽالاش اغيػالًُري يً طاْالَ ١الٔ غريٖالِٚ ،مل تهالُٔ
ا٭َط خلإؽاش خلطاْ َٔ ١خلٚ ،ِٗٓٝمل ؽ رب عٔ اٱغتغٓا ٤عالٔ اي طاْالٚ ،١عالسّ
اؿاجالال ١ايٗٝالالاٖٚ ،الالَ ٛالالٔ إعجالالاظ ايكالالطإٓ غيالالا ؼي ا٭َالالط َالالٔ ايػالالعٚ ١ايتعالالسز
ٚايت ا ٜٔؼي أَٛض اؿٝاٚ ٠أحٛاٍ ايٓاؽ اغيدتًل.١
ٚي ٛجا ٤ا٭َط خلإؽاش خلطاْ َٔ ١اغيػًُري ٭ق ذ نٌ َػًِ ٜػالع ٢ؼي
إختٝاض اي طاْ٬ ٚ ،١ظَ٘ ًو اي طاْ ١ؼي ؾ ْ٘ٚ٪اـاق ٚ ١ايعاَٚ ١قس ٜك ذ
َ ززاّ ؼي إؽاش قطاض ٚفعٌ ايؿ َٔ ٤ٞز ٕٚايطجالٛط إزي اي طاْالَ ،١الع إ
ايؿالالطٜع ١اٱغالال ١َٝ٬خلٓٝالالت أحهالالاّ اؿالالٚ ٍ٬اؿالالطاّْٚ ،الالسخلت إزي فعالالٌ
ايكالالالاؿات ٚعُالالالٌ اـالالالريات ٚإؾالالالاع ١اغيعالالالطٚفٚ ،إجتٓالالالاب ايلالالالٛاحـ

ٚايالالصْٛبْ ،عالالِ جالالا ٤ايكالالطإٓ خلاؿالالث عًالال ٢ايؿالالٛض،٣قاٍ عالالازي رًَأَِْ وسُىُُْ
شٌُزٍَ ثَْْنَيُُْد (.)1

ٚقٝس "أَطِٖ" ؼي اٯ ١ٜأعٜ ٙ٬لٝس عًل ايؿٛض ٣ؼي ا٭َٛض اييت ؽل
اغيػًُري َٚكاؿِٗ ،أَا اي طاْ ١فٗ ٞأعِٚ ،جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيًٓٗ ٞعالٔ
اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري َطًكاّ ؼي ا٭َٛض ايعاَٚ ١اـاقٚ،١حُٓٝا ْٗ ٢اهلل
عازي عٔ اي طاْ َٔ ١ز ٕٚاغيػًُري فاْ٘ غ خاْ٘ مل  ٜى اغيػًُري َٔ غري
خلطاْ ١غٛا ٤ناْٛا قتاجري االا أّ أْٗالا َالٔ ايٛغالا٥ط ٚأغال اب ايهُالاٍ ؼي
ايلعٌ ،يكس أْعِ اهلل عازي عً ٢اغيػًُري سيا جيعًِٗ أغٓٝا ٤عٔ اي طأَْ ١
غريِٖٚ َٔ ،ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚجعٌ اهلل عازي ايكطإٓ قاح اّ نطضياّ يًُػًُري طيٝعاّٚ ،يهٌ
َػًِ َٚػًُ ١عً ٢م ٛاٱْلطاز فٗ ٛاٱَاّ ايصٜٗ ٟس ٟإزي غٛا ٤ايػ ٌٝ
()1غٛض ٠ايؿٛض.38 ٣

ر  223د

لهٌ اهلل عازي ٚجعً٘

َعامل اٱضيإ ج 75

ٝاْ ّا يهٌ ؾالٚ ٤ٞػيالا فٝال٘ َالٔ اي ٝالإ ايٓٗال ٞعالٔ

اي طاْ ١ايػٚ ،١٦ٝايًجال ٤ٛإزي ايكالطإٓ ؼي اغيؿالٛضٚ ٠ايالطأٚ ٟإقت الاؽ اؿهالِ
ْٛٚط ايلعٌَ َٔٚ ،ع٘ ايكطإٓ ٜػتغين عٔ ضأ ٟغري ٙ٭ٕ ايكطإٓ ٜ ٫نيَط إ٫
سيا ف ٘ٝخري قض ٢ٜٗٓٚ ،عٔ ايػٚ ٤ٛايلخؿا.٤
ايثاْ :ٞايػٓ ١ايٓ  ١ٜٛايؿطٜل ١عْٛٚ ٕٛض ٜٗتالس ٟخلال٘ اغيػالًِ ؼي َٝالازٜٔ

اؿٝا ٠اغيدتًل ،١قاٍ عازي ر ًََِب آرَبوُُْ اٌسَّظٌُيُ فَفُرًُهُ ًََِب َٔيَبوُُْ َْنْوُ فَوبْٔزَيٌُاد(ٚ ،)1ؼي
نٌ حسٜث ْ َ ٟٛسضغ ١ؼي اي طاْٚ ،١زضؽ ٚنالصا خلايٓػال  ١يًػالٓ ١ايلعًٝال١
ايؿطٜل ١يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فإْٗا َٛععٚ ١عرب ٚ ٠تجً٢
َٓٗا اؿهُ ٚ ،١هٖ ٕٛس ٣يًُػًِٚ ،أقٜ ّ٬كت ؼ َٓ٘ اي طاْ ١قٛي٘ ٚفعً٘
ٚضأ ٜ٘يٝتعا ٕٚاغيػًُ ٕٛؼي ا٭خص َٔ ايكطإٓ ٚايػٜٓٚ ،١هٖ ٕٛصا ا٭خالص
ٚغ ١ًٝيًٓجاَٚ ٠از ٠يًٓكط ٚإغتساَ ١ايعع ٚخلطظخاّ ز ٕٚا٭شٚ ٣ايهطض.
ايثايالالث :غالالري ٠ايكالالخاخلٚ ١أٖالالٌ اي ٝالالت عًالال ِٗٝايػالالٚ ،ّ٬ايالالسضٚؽ
اغيػتٓ طْٗ َٔ ١جِٗ ٚوتِٗ.
ايطاخلالالع :ايتالالنيضٜذ اٱغالالٚ ،َٞ٬ايٛقالالا٥ع ٚاؿالالٛازف ايالاليت ال ري حػالالٔ
إختٝاضِٖٚ ،قخ ١فعًِٗ.
اـاَؼ :اي طاْ َٔ ١زاخٌ أغط ٠اغيػًِ ٚاياليت تكال ّٛخلايكالسٚض عالٔ
ايكطإٓ ٚايػٓٚ ،١إزضاى اغيكًخٚ ،١اؿصض ٚاٱخلتعاز عٔ اغيلػس ،٠فكس ٜٓعط
اغيػًِ غيٛنٛط َٔ جٗٚ ١احس ٚ ٠نيخص ٙايطغ ٚ ١ايؿالٛم يالٜ٘ٚ ،غلالٌ عالٔ
اٯأاض ٚا٭نطاض ايعطن ١ٝفتني َ ٞؿٛض ٠ا٭غط ٠ي ٝإ ايهطض ٚا٭ش ٣٭ْٗا
ٓعط يٮَط َٔ جٛاْب َتعسزٚ ٠خلعٝساّ عٔ اؿ جب ٚايغؿا ٠ٚاييت هعٗا
ايطغ  ١ايعا٥سٚ ،٠قس  ٫ط ٣اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري ًو ا٭نطاض ،أ ٚأْٗا
طاٖا ٚيهٓٗا عطض عٔ شنطٖا إضنا ٤يًطغ  ١عٓس اغيػت طٔ ،أ َٔ ٚأجٌ
إغطا ٘٥خلايلعٌ ٚإقاخلت٘ سيا  ٜؾذ عٓٗا َٔ ا٭نطاض ايعطن.١ٝ

()1غٛض ٠اؿؿط .7
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ايػازؽ :اي طاَْ ١الٔ خلالري اغيالَٓ٪ريٚ ،ا٭قالخ اب ؼي اغيػالجس ٚقال٠٬
اؾُاع ،١غيا  ٜؾذ َٔ اغيٛاظ  ١عًٗٝا َٔ َعاْ ٞايعسايٚ ١ايكسم ٚا٭خ٠ٛ
اٱضياْْ ،١ٝعِ ت ا ٜٔأًٖ ١ٝاغيكًري ؼي َٓاظٍ اي طاْٚ ١إٔ إؼالسٚا خلايكال٬ح
ٚغ ١َ٬ايػطٜط.٠
ايػاخلع :عُ ّٛاغيػًُري إش ؼث اٯ ١ٜؼي َلَٗٗٛالا عًال ٢إؽالاش اي طاْال١
َِٓٗ ٚإغتؿاض ِٗ ٚاٱْكات اِ.
ٓ ٫ٚخكط اي طاْ ١خلايطجاٍ ز ٕٚايٓػا ٤خلٌ ؿٌُ اغيػًُري ٚاغيػًُات
طيٝعاّ َٔ ٖٛٚ ،ايػع ٚ ١اغيٓسٚح ١ؼي خلاب اي طاْ ،١فجا ٤ايٓٗ ٞعٔ اي طاْ١
َٔ غري اغيػًُري غيا فٗٝا َٔ ايهطض ٚاغيؿك ١عً ٢اغيػًُري يٓٝعِ اهلل عازي
عً ٢اغيػًُري خلاي طاْ ١ايهثري ٠اغيتعس ز َٔ ٠خلٝالِٓٗ يتهال ٕٛاي طاْال ١ايكالاؿ١
قطخلٚ ،َ٘ٓ ١ٝحانط ٠عٓسٚ ٙإٕ إَتٓع عٔ إغت طإ غري ٙؼي أَط خام فالإٕ
ايكطإٓ َعال٘ ٚقطٜالب َٓالٜ٘ ،السع ٙٛٱغالت طاْ٘ ٖٚال ٛخالري جًالٝؼ ٚقالاحب
نطٜ ٫ ،ِٜنيَط ٙإ ٫خلايك٬ح ٚأغ اب ايٓجالا ٠ؼي ايالسْٝا ٚاٯخالط ،٠يالٝؼ ؼي
اٱغالالتداض ٠فخػالالب ٚإ ناْالالت ٖالالَ ٞالالٔ َكالالاز ٜل اي طاْالالٚ ،١يهالالٔ سيالالا ؼي
ايكطإٓ َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٚ ٞا٭حهاّ اييت ؼٝط خلايٛقا٥ع ٚا٭حساف.
ٚنالالٌ آٜالال ١ؼي ايكالالطإٓ كالالًذ إٔ هالال ٕٛخلطاْالالَٚ ،١سضغالال ١كتال ؼ َٓٗالالا
اغيٛاعغ ٚايعرب ٚ ،سع ٛاغيػًُري يًطجٛط ايٗٝاٚ ،اٱْتلاط ػيا فٗٝا َٔ ايسضض
ٚايٰيالال ٧ايعًُٚ،١ٝايػالالٓٔ ايالاليت ٗالالس ٟإزي َهالالاضّ ا٭خالال٬مٗٓ ٚ ،الال ٢عالالٔ
ايػ٦ٝات ٚايلٛاحـ.
إٔ ْٗ ٞاغيػًُري عٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١غريِٖ ٚ ،لهٌ اهلل خلتعسز اي طاْ١

ايكاؿ ١يًُػًِ َٔ َكازٜل قٛي٘ عازي ر ًٌٍََِّوِ اٌْعِصَّحُ ًٌَِسَظٌٌُِوِ ًٌٍَُِّْؤِِْنِنيَد (،)1

إش أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢اغيػًُري خل ٝإ َٓاٖج اٱغتكاَٚ ١غ ٌ ااالس٣
ٚاؿلٚ ،عكِ اغيػًُري َٔ ايغلًٚ ١اؾٗايٚ ١آف ١اؿػس ،فجعًِٗ ًَٖ٪ري
غيٓاظٍ اي طاْٚ ،١يٝهٖ ٕٛصا ايتعسز حج ١يًُػًُري ٚزع ٠ٛيًٓاؽ يسخٍٛ

()1غٛض ٠اغيٓافكري .8
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اٱغٚ ،ّ٬غ اّ ي عث ايٝنيؽ ٚايكٓٛط ؼي ْلٛؽ أعسا ٤اٱغ َٔ ّ٬ايٓٝالٌ
َٓ٘ٚ ،اٱطال٬ط عًال ٢خكٛقالٝات اغيػالًُري َالٔ خلالاب اغيؿالٛضٚ ٠اي طاْال،١
ٚايتعاٖط خلاؿطم عً ٢شات ايؿدل خلُٓٝا تعًل َكًخ ١اغيػًِ خلالايٓلع
ايعاّ يٲغٚ ّ٬اغيػًُريَٚ ،ا ٜني  َٔ ٞايٓلع اغياز ٟايؿدك ٞيًلطز َِٓٗ
ٜٚػ ب نطضاّ يعاَ ١اغيػًُري فٗٚ َٔ ٛجال ٙٛايهالطض يتكالس ِٜايٓلالع ايعالاّ
عً ٢اـام.
ٚاغيؿٛضٚ ٠اي طاْ ١ؼي اغيكاّ عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايٓلع اـام ٚايهطض ايعاّ.
ايثاْ :ٞايٓلع اـام ٚايعاّ.
ايثايث :ايهطض اـام ٚايعاّ.
ايطاخلع :ايهطض اـام ٚايٓلع ايعاّ.
اـاَؼ :عالسّ حكال ٍٛايهالطض أ ٚايٓلالع اـالام َالع حكال ٍٛايٓلالع
ايعاّٖٚ ،صا ايلطز َتعصض ٭ٕ ايٓلع ايعاّ إم٬ي٪ٜ ٞز ٟإزي ايٓلع اـام
يهٌ َػًِ َٚػًُ.١
ايػازؽ :حك ٍٛايٓلع اـامٚ ،عسّ حك ٍٛايٓلالع ايعالاّٚ ،يهالٔ
ايٓلع اـام يًُػًُري ٜعين خلايٓتٝج ١ايٓلع يًُػًُري.
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتُٓع َٔ ف ٤ٞايغسض َٔ اي طاْ ٚ ١سع ٛإزي ايٓلع
اـام ٚايعالاّ َالٔ اي طاْال ١خلإؽالاش ايكالطإٓ ٚايػالٓ ١غال ٖ ٌٝالسٚ ،٣قالاحل
اغيػًُري خلطاْٚ ١خاقالَٚ ، ١الٔ ْعالِ اهلل عالع ٚجالٌ عًال ٢اغيػالًُري ؼي ٖالصا
اي اب عسّ خلكا ٤اغيػًِ أ ٚاغيػًَُ ١تخري َ ٜٔزز ٜٔؼي إختٝاض اي طاْ ،١أٚ
ؼي اٱغتُاط يً طاْ.١
فكس حيكٌ عاضض خلري قال ٍٛاي طاْال ١ايكالاؿٚ ١اي طاْال ١ايػال٫ٚ ،١٦ٝ
هْ ٕٛتٝج ١ايتعاضض ٖ ٞايتػاقطٚ ،جا٤ت اٯ ١ٜقالطحي ١خلا٭خالص خلكالٍٛ
ٚضأ ٟاي طاْ ١ايكاؿ ٚ ،١طى ق ٍٛاي طاْ ١ايػ ٚ ،١٦ٝالنيَط اٯٜال ١خلال ى قالٍٛ
ٚضأ ٟاي طاْ ١ايػ ١٦ٝحت ٢ؼي حاٍ عسّ ٚجٛز قٚ ٍٛضأ ٟيً طاْ ١ايكاؿ،١
 ٚسع ٛاغيػًِ يًعٌُ ٚفل أحهاّ ايؿطٜع ٚ،١ايًج ٤ٛإزي اي طاْ ١ايكاؿ.١
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ٚػيا ٜٓلطز خل٘ اغيػًَُ ٖٛ ٕٛطاخلك ١ق ٍٛاي طاْال ١ايكالاؿ ١غيالا ٜط هالع ؼي
شٖٔ اغيػًِ َٔ ايٓٚ ١ٝايععّ ٚاٱختٝاض فهنيٕ ق ٍٛاي طاْالٛ ١نٝالس ٚإَهالا٤

ٚحث عًَ ٢ا  ٟٜٛٓفعً٘ َٔ ٖٛٚ ،خكا٥ل رقَْْسَ أَُِّخٍ أُقْسِجَذْ ٌٍِنَّبضِد.

عهى ادلُلسبت

ٚضزت نًُالالات ؼي قٛيالال٘ عالالازي ر َ رَزَّفِوورًُا ثََِبَٔووخً ِِووْٓ ًُِٔىُووُْ َ َّوؤٌٌَُْْىُُْ

قَجَب ًد( ، )1مل صنط ؼي ايكطإٓ إ ٫ؼي ٖص ٙاٯ:ٖٞٚ ١ٜ
ا٭ٚزي :خلطاْ.١
ايثاْ :١ٝزْٚهِ.
ايثايثٜ :١نييْٛهِ.
ٚمل طز َاز" ٠خ ٌ" ؼي ايكالطإٓ إَ ٫الط ري ٚخلًلالغ "خ الا "ّ٫إش جالا ٤ؼي

غٛض ٠ايتٛخل ١قٛي٘ عازي ر ٌٌَْ قَسَجٌُا فِْىُُْ َِب شَا ًُوُُْ إ قَجَب ًد(ٚ ،)2ف ٘ٝؼصٜط َٔ
اغيٓافكري ٚإخ اض خلإ خطٚجِٗ َع اغيػًُري ؼي اؾٗاز يٝؼ فْ ٘ٝلع خلٌ ٖٛ
ؾط ٚغ ب يًلػاز ٚإؾاع ١أغال اب ايلتٓالٚ ١ايلطقال ١خلالري اغيػالًُري ٜٚػالع٢
اغيٓافك ٕٛؼي ايُٓ ١ُٝخلري اغيػالًُري ٚإأالاض ٠ايلتٓالٚ ،١خلعالث اؾالدي ٚايلالعط ؼي
قًٛب اغيػًُري ػيا ٜعين خلا٭ٚي ١ٜٛإنطاضِٖ خلاغيػًُري ؼي خلاب اي طاْ.١

ٚجا ٤ؼي اٯ ١ٜأع ٙ٬رًَفِْىُُْ ظََّّبٌَُْْ ٌَيُُْد( ،)3أٜٓ ٟكت ٕٛيًُٓافكري

َ َٔٚعاْ ٘ٝإٔ َٔ اغيػًُري َٔ ٜػتُع يك ٍٛاغيٓافكري َٚا  ٜث َٔ ْ٘ٛايلعط
خلري اغيػًُري ؼي غٛح ايكتاٍَٚ ،ا ٜعٗط َٔ ْ٘ٚايعجع ٚاغيهط ،فجا٤ت اٯ١ٜ
قٌ اي خث غيٓع ايطن ٕٛؼي خلاب ا ي طاْ ١يٝؼ يًُٓافكري ٚحسِٖ ،خلٌ االِ
ٚ٭ٌٖ اغيًٌ ا٭خط ٣٭ٕ َٛانٝع اي طآْ ٫ ١خكط خلػٛح اغيعاضى ٚحاٍ
ايكتالالاٍ ٚايالالسفاط ،خلالالٌ ؿالالٌُ حالالاٍ اؿالالطب ٚايػالالًِ ٚؾالال ٕٚ٪اؿهالالِ،
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .112
()2غٛض ٠ايتٛخل.47 ١
()3غٛض ٠ايتٛخل.47 ١
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ٚايتجاضات ٚايعضاعات ٚا٭َٛض ايعاَٚ ١اـاقٚ ،١حٝث خيتًط اغيػًُٕٛ
َع غريِٖ َٔ أٌٖ اغيًٌ ٚايٓخٌ ؼي َٝاز ٜٔايعٌُ ٚايػهٔ ٚاؾٛاض.
فجالالا ٤ايٓٗالال ٞعالالٔ إؽالالاش اي طاْالالَ ١الالٔ غالالري اغيػالالًُري َطًك الاّ ؼي أفالالطازٙ
َٛٚانٝع٘ ٚا٭حٛاٍ اغيدتًل ١يًُػًُري ٚاغيػًُاتٖٚ ،صا اٱطال٬م َالٔ
إعجاظ اٯ ١ٜايهطضي.١
ٜٚلٝس اؾُع خلري اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬اٯ ١ٜقٌ اي خث خلًخاظ َٛنٛط اـ اٍ
إٔ نطض اغيٓافكري ؼي اؿال طب ٚايكتالاٍ ٜ ٫تعالاضض َالع نالطضِٖ ؼي ايػالًِ
ٚايطخاٚ ٤اؿهطٚ ،يهٔ ايتكٝٝس خلًخاظ َٛنٛط اٯٜالٚ ،١غالري اغيػالًُري ٫
خيطجَ ٕٛع اغيػًُري ؼي ايكتاٍ ،أَا ؼي حاٍ ايػًِ فالإ ايتخالصٜط ؼي خلالاب
اي طاْ ١عاّ َٔ اغيٓافكري ٚأٌٖ ايهتاب ٚايهلاض.
ٚقالالس حيالالصض اغيػالالًَُ ٕٛالالٔ اغيٓالالافكري ؼي غالالٛح اغيعالالاضى  ٫ٚخيطجالالِْٗٛ
َعِٗٚ ،إ خطجٛا فِٗ ؼت أعري اغيػالًُريٚ ،يهالٔ إؽالاشِٖ أ ٚايهلالاض
خلطاْ ١ؼي اؿهط ٚايػًِٜ ،هالط اغيػالًُري ؼي غالٛح اغيعالاضىٜٚ ،هال ٕٛغال اّ
يهؿف أغطاضِٖ ٚإط٬ط ايعس ٚعًَ ٢ا عٓسِٖ َٔ ايثغطات َٚا ٜػتطٝع
إٔ ٜٓلالالص َالالٔ خ٬يالال٘ ،فجالالا ٤ايٓٗالال ٞعالالٔ إغالالت طإ غالالري اغيػ الًُري يتخكٝالالل
اغيػًُري ايٓكط ؼي غٛح اغيعاضىٚ ،يٓٝجال ٛاغيػالًَُ ٕٛالٔ اـ الاٍ ٚايلػالاز
 َٔ ٖٛٚأغطاض عسّ شنط ٙإ ٫ؼي ٖا ري اٯٜتري ٚخلًخاظ زفع٘ عٔ اغيػًُري
ٚغ ١َ٬أجٝااِ اغيتعاق .َ٘ٓ ١
إٔ عسّ ٚضٚز يلغ "اي طاْ "١ؼي ايكطإٓ إ ٫ؼي ٖالص ٙاٯٜالَ ،١الٔ إعجالاظ
ايكطإٓ ٚي٘ ز٫٫ت َٓٗا:
ا٭ٚزيٛ :نٝس أَُٖٛ ١ٝنٛط اي طاْٚ ١يع ّٚعسّ ايغلً ١عٓ٘.
ايثاَْٛ :١ٝنٛع ١ٝاٱختٝاض ؼي عٝري جٓؼ اي طاْ ١خلًخاظ اغيًٚ ١ايس،ٜٔ
إش جا ٤ايٓٗ ٞعاَال ّا يهالٌ غالري َػالًِ َتخالس ّا نالإ أَ ٚتعالسزاّٚ ،عًال ٢مالٛ
اٱط٬م ؼي َٛانٝع اي طاْ.١
ايثايث :١خلٝإ عع اغيػًُري ٚظٗٛض زٚيالتٗ ِ ٚإ ػالاط ٚظالا٥لِٗٚ ،أُٜٗالا
أنرب ؾالنيْاّ اغيػالت طٔ-خلايهػالط -أّ اغيػالت طَٔ -خلالايلتذ اؾالٛاب ٖال ٛا٭،ٍٚ
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فايصٜ ٟتدص خلطاْٚ ١خاق ١يًُؿٛضٚ ٠إخلسا ٤ايطأ ٖٛ ٟا٭نرب ؾنيْاّ َٚكاَالاّ
إ ٫إٔ ٜسٍ زي ٌٝأ ٚأَاض ٠عً ٢خ٬ف٘ ،نُا ي ٛنإ اغيػتؿاض ٚاي طاْالٖ ١الٛ
ا٭عًٚ ٢ا٭نثط خربٚ ،٠جا٤ت اٯ  ١ٜغيٓع اٱفتتإ خلغري اغيػًِ ايصٜ ٟهالٕٛ
شا ؾنيٕ.
ايطاخلع :إختكام ٖص ٙاٯ ١ٜخلصنط يلغ َٛٚنٛط "اي طاْ "١حث عً٢
ايتسخلط ؼي َهاَٗٓٝاٚ ،ظجط عٔ طى ايعٌُ خلٗالاَٚ ،الٔ اي ٝالإ ؼي اٯٜال ١إ
ايٓٗالال ٞفٗٝالالا جالالا ٤خلػالالٝطاّ ٚننيْالال٘ ٜكالال" :ٍٛإ طنالالٛا إغالالت طإ غالالري اغيػالالًِ" أالالِ
إختاضٚا َٔ ؾ٦تِ َٔ قًذ َٔ اغيػًُري غيطا ب اي طاْالٚ ،١قالس الط ٣أْالت
فطزاّ َٔ اغيػًُري غري َ ٌٖ٪يً طاْٚ ١اـاقٚ ،١يهٔ غريى ٜطا ٙأٖ ّ٬االا
ٚقس ٜه ٕٛأخا ٙأ ٚإخلٓ٘ ا ٚخلٓت٘ أ ٚظٚجت٘.
ٚنصا خلايٓػ  ١يًُطأ ٠فٗٓاى َٔ ايٓػا ٫ َٔ ٤غازض خلٝتٗا إ ٫ؼي ايكًٌٝ
ايٓازضٜ ٫ٚ ،عطفٗا ايٓالاؽ ٚيهالٔ ٖالص ٙاٯٜال ١جالا٤ت يتدالرب أخلاٖالا ٚأخاٖالا
ٚظٚجٗا ٚإخلٓٗا خلنيْٗا أٌٖ غيٓعي ١اي طاْٚ ١اـاقٚ ،١اْٗا أفهٌ َالٔ اغيٓالافل
ٚاؿاغس َٔ غري اغيػًُري ايصٜ ٟطٜس خلِٗ ا٭شٚ ٣ايهطضٜٚ ،تدص َٛنٛط
اي طاْ ١يًُهط ٚايغسض خلِٗ،يتهٖ ٕٛص ٙاٯ ١ٜحكاْ ١يًُػًُري ٚأغطِّٖ َٔ
ايغسض ٚأغ اب ايلتٓ.١
ٚ ٚضز يلغ "اـ اٍ" ؼي ايكالطإٓ ؼالصٜطاّ يًُػالًُري َالٔ طالط ٚايلػالاز
عً َٔ ِٗٝغريًِٖ ٚ ،و آ ١ٜؼي إنطاّ اغيػًُري ،فًِ نيت اٯٜات ايكطآْٝال١
خلصّ اغيػًُري ٚحك ٍٛاـ اٍ ٚايلػاز عِٓٗ ،خلالٌ ٚضزت خلتخالصٜطِٖ َالٔ
ف ٤ٞايلػاز اِ َٔ اي طاْ َٔ ١غريَِٖٚ ،الٔ خالطٚج اغيٓالافكري َعٗالِ ؼي
ايكتاٍ ٚ ،خلري َهاَري اٯٜتري عُٚ ّٛخكٛم َٔ ٚج٘ ،فُالاز ٠اٱيتكالا٤
َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚؼصٜط اغيػًُري َٔ ف ٤ٞايلػاز َٔ غريِٖ.
ايثاْ :ٞزع ٠ٛاغيػًُري يٲح اظ َٔ جعٌ َٛنٛعٚ ١ٝؾنيٕ يغريِٖ ؼي
أَٛضِٖ اـاقٚ ١ايعاَ.١
ايثايث :خلٝإ ايلػاز ٚاٱفػاز ٚايصٜ ٟني  ٞيًُػًُري َٔ غريِٖ.
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ايطاخلالالع :إْلالالطاز اٯٜالالتري خلالالصنط يلالالغ "اـ الالاٍ" ٚإخ اضُٖالالا عالالٔ غالال١َ٬
اغيػًُري خلايصات َٓ٘ ،إصيا ٖٜ ٛني  ٞخلايعطض  َٔٚغريِٖ فجالا٤ت اٯٜتالإ
غيٓع٘ٓ ٚ ،عٚ ٜ٘عكُ ١اغيػًُري َٔ اـ اٍ ٚايلػاز.
أَا ٚج ٙٛاٱف ام فٗ:ٞ
ا٭ :ٍٚعُ ّٛايٓٗ ٞؼي َٛنالٛط اي طاْالٚ ١مشٛاالا يًُالٛاضز ٚا٭َالٛض
ا غيدتًل ،١خلُٓٝا ؽتل اٯ َٔ ١ٜغٛض ٠ايتٛخل ١عاٍ اؿطب ٚايكتاٍ.
ايثاْ :ٞأخربت اٯ ١ٜقٌ اي خث عٔ ٚز غري اغيػالًُري ي عالث ايلػالاز
خلري اغيػًُري ،أَا اٯ َٔ ١ٜغالٛض ٠ايتٛخلال ١فتال ري إ اغيٓالافكري ٜػالع ٕٛيٓؿالط
ايلػاز خلري اغيػًُري.
ايثايث :أحهاّ ايٓٗ ٞؼي اي طاْال ١عاَال ١خلًالع ّٚإجتٓالاب غالري اغيػالًُري
فٗٝا ،أَا اٯ َٔ ١ٜغٛض ٠ايتٛخلال ١فجالا٤ت خاقال ١خلاغيٓالافكري ٭ْٗالِ ٜٓطكالٕٛ
خلايؿٗاز ري ٜٚعٗط ٕٚاٱغالٚ ،ّ٬يهالِٓٗ خيلال ٕٛايهلالط ،فٝعٗالط َالا خلالٞ
عِٓٗ ؼي حاٍ ايكتاٍ ٚفَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ٚزي :حاٍ اؿطب ٚايكتاٍ إخلتٚ ٤٬شيخٝل.
ايثاْ :١ٝؼي حاٍ اؿطب ٚايكتاٍ ٜعٗط َا خل ٞؼي ايٓلٛؽ.
ايثايث :١غع ٞاغيٓافكري يٲنطاض خلاغيػًُري ٚؿٛم ااعضي ١خلاغيػًُري.

ايطاخلع :١جا٤ت اٯ َٔ ١ٜغٛض ٠ايتٛخل ١خلكٛي٘ عازي رٌٌَْ قَسَجٌُا فِْىُُْد (،)1
أ ٟأْٗالالِ مل خيطجالالٛا َالالع اغيػالالًُري ٚإٔ اـ الالاٍ ٚايلػالالاز مل حيكالالٌ خلالالري
اغيػًُري  ٫ؼي غٛح اغيعاضى  ٫ٚفُٝا خلعال س إْتٗالا ٤اغيعطنال ،١اَالا آٜال ١اي طاْال١
فجا٤ت يًٛقا َٔ ١ٜغري اغيػًُري خلًخاظ إختٝاض اغيػًُري أْلػِٗ يً طاْ.١

حبث يُطقٍ

ايٝكري ٖ ٛاٱعتكالاز اؾالاظّ اغيطالاخلل يًٛاقالعْٚ ،كٝهال٘ اؾٗالٌ اغيطنالب
ٚايصٜ ٟعين اؾعّ غالري اغيطالاخلل يًٛاقالعٚ ،قٝالٌ خلايتلكالٚ ،ٌٝإ ايتعطٜالف

( )1اٯ.47 ١ٜ
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أع ٖٛ ٙ٬ايٝكري خل اغيعٓ ٢ا٭خلٚ ،ايٝكري خلاغيعٓ ٢ا٭عِ فَٗ ٛطًل ٜٚؿٌُ
إعتكاز ايؿ ٞخلنيْ٘ نصا.
 َٔٚخكا٥ل ايٝكري أ ٛت ٖصا اٱعتكاز ٚعسّ ظٚايال٘ يٛجالٛز عًتال٘
اغيٛج ال ١يالال٘ ،فٗال ٛنالالاغيعً ٍٛايالصٜ ٫ ٟتدًالالف عالٔ عًتالال٘ٓ ٚ ،كػالِ ايكهالال١ٝ
ايٝك ١ٝٓٝازي أقػاّ خلًخاظ فته ٕٛخلسٜ ١ٜٝٗكسم خلٗا ايلعٌ يصا ٗا ٚ،كالالالٛض
ططفٗٝا احمله ّٛعًٚ ٘ٝاحمله ّٛخلْ٘ٚ ،عط ١ٜنػ .١ٝ
ٚقػُت ايٝكٝٓٝات كػُٝاّ إٍغتكطاٝ٥اّ ازي غت ١أقػاّ:
ا٭ :ٍٚا٭ٚيٝات ٖٞٚ ،اييت ٜكسم خلٗا ايعكٌ يصا ٗا َٔ ،غري قكٛض
يػ ب ٚعً ١خاضجٝري.
ايثاْ :ٞاحملػٛغات ٖٞٚ ،اييت ٜسضنٗا ايعكٌ خلٛاغط ١أحالس اؿالٛاؽ
اـُػالالال ١اي كالالالط ٚا يػالالالُع ٚايالالالصٚم ٚايؿالالالِ ٚايًُالالالؼٚ ،أنالالالٝلت االالالا
ايٛجساْٝات اييت سضى خلالاؿؼ اي الاطٔ نايؿالعٛض خلالا٭مل ٚايًالصٚ ٠اؾالٛط
ٚايعطـ.
ايثايالالث :ايتجطٝ ٜالالاتٖٚ ،الال ٞايالاليت ٜالالسضنٗا ايعكالالٌ خلايتجطخلالال ٚ ١هالالطاض
اغيؿالالاٖس ٠عٝالالث تجًالال ٢فٗٝالالا قالالٛاْري ايعًالالٚ ١اغيعًالالٚ ٍٛايػ ال ب ٚاغيػ ال ب،
فخُٓٝا ؿب ايٓالاض  ٜالازض ازي اغيالا ٤ٱطلاٗ٥الا ْتٝجال ١ػطخلال ١اياليت قالس هالٕٛ
ؾدك ١ٝأ ٚطياعٝال ١أَ ٚتٛاضأالٜ ،١طأٗالا ايكالغري َالٔ ايهال ريٚ ،اٱخلالٔ َالٔ
ا٭ب.
ايطاخلع :اغيتٛا طات  ٖٞٚاييت طُ ٔ٦اا ايٓلؼ  ٜٚب عًٗٝالا ايكطالع
ٚاؾعّ خلٛاغطْ ١كٌ طياع ١يًدرب ٜ ٫تٛاط ٕٛ٦عً ٢ايهصب فٓخٔ مل ْعًِ
عٔ نػط ٣أ ٚقٝكط أ ٚا ٱغهٓسض ٚأٜاَِٗٚ ،يهٔ الطز ا٭خ الاض اغيتالٛا ط٠
عِٓٗ فتػهٔ ايٓلؼ ايٗٝا ؼي اؾًُ.١
اـاَؼ :اؿسغٝات ٖٞٚ ،اييت ٜٓكسح ؼي ايٓلؼ إزضانٗاٜٚ ،عَ ٍٚع٘
َٚع ايكطا ٔ٥ايساي ١عً ٘ٝايؿو ٚاي ،ِٖٛيٝخكٌ ايٝكري ٚايلطم خلٚ ٘ٓٝخلري
اغيؿالالاٖسات إ ايعكالالٌ  ٫حيتالالاج يًالالٝكري ٚايكطالالع خلالال٘ ازي هالالطاض اغيؿالالاٖس٠
ٚايتجطخلٚ ،١خيتًف عٔ اؿػٝات إ ايٛاغط ١ف ٘ٝيٝؼ اؿٛاؽ اـُػ ١خلٌ
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اؿسؽ ٚإْتكاٍ ايصٖٔ َٔ اغي الاز ٨ازي اغيطايالبٜٚ ،كاخلالٌ اؿالسؽ ايلهالط
ٚايتسخلط.
ٚجا٤ت اٯ ١ٜايهطضيال ١خلٓٗال ٞاغيػالًُري عالٔ إؽالاش ٚيٝجالٚ ١خاقالَ ١الٔ
غريِٖٚ ،شنطت عً ١ايٓٗ ٞايصا  ١ٝعٓس ايصٜ ٫ ٜٔطق ٕٛازي َٓاظٍ اي طاْ،١
ط َٔ ٣أ ٟقػِ ٖ َٔ ٞأقػاّ ايٝكٝٓٝات ،اؾٛاب اْٗا َٔ قػِ َٔ أقػاّ
ايٝكٓٝات أعًٚ ٢أٚأل َٔ اي سٜٝٗات ٭ْٗا ْاظيَ ١الٔ عٓالس اهلل٫ٚ ،خلالس َالٔ
نيغالٝؼ قػال ِٝآخالط يًٝكٝٓٝالات خالام خلايتٓعٜالٌ ٜهال ٕٛأوالٚ ٢أٚأالل َالالٔ

اي سٜٝٗات ٚا٭ٚيٝات ،٭ٕ ايكطإٓ حل ٚقسم ر َ َّْْرِْوِ اٌْجَبطًُِ ِِْٓ ثَِْْٓ
َّدَّْوِ ًَ َ ِِْٓ قٍَْفِوِد( )1قاٍ عازي ر ًََِْٓ أَصْدَقُ ِِْٓ اٌٍَّوِ لِْالًد(.)2

َٚالٔ اٯٜالات إ ايالٝكري ؼي َهالالاَري اٯٜالَ ١تعالسز َٚتجالسز َٚتكالالٌ،
 ٚتساخٌ ف ٘ٝأقػاّ ايٝكري نًٗا فٗ َٔ ٛاي سٜٝٗات اييت ٜكسم خلٗا ايعكٌ
يصا ٘ َٔٚ ،احمل ػٛغات إش عٗط اؿالٛاؽ اي غهالاٚ ٤ايعالساَ ٠ٚالٔ ايهلالاض
أظا ٤اغيػًُري ،فٝػُع اغيػًُ ٕٛايػب ٚايؿتِ َٔ ايهلالاضٚ ،حيػال ٕٛسيالا
هُط ٙاِ قسٚضِٖ َٔ اؿػس ٚايغٌ ٚاي غهاٜٚ ٤سضنْٗٛا خلايٛجسإ.
ٚأجعا ٤ايعً ١اييت شنط ٗا اٯ َٔ ١ٜايتجطٝ ٜات ٜٚ ،سضنٗا اغيػالًُٕٛ
سيهالالاَري اٯٜالال ١يتالالني  ٞايتجطخلالال ١يتٛنٝالالسٖا  ٚعٜالالس اغيػالالًُري إضياْ الاّ  ،إش الالسٍ
ايؿٛاٖس اغيتهطض ٠عً ٢إضاز ٠ايهلاض ؾالٛٝط ايلػالاز ٚايلتٓال ١خلالري اغيػالًُري
 َٔ ٖٞٚاؿسغٝات ٭ٕ ايٓلؼ عػٗا اي اطين سضى عساٚ ٠ٚحػس ايهلاض
يًُػالالًُري ٚاْٗالالِ ٜعٗالالطً ٕٚالالو ايعالالسا ٠ٚعٓالالسَا ٜتٛيالالٚ ٕٛظٝلالال ١اـاقالال١
ٚاي طاْ ١يًُػًُري.
 َٔٚاٯٜات إ ني  ٞايعً ّٛاغيٓطك ١ٝيتٛنٝس َهاَري اٯ ١ٜايكطآْ ،١ٝنُا
ه ٕٛاٯَ ١ٜسضغ ١ؼي عًِ اغيٓطل ٚنٌ آ ١ٜآي ١عكِ أشٖإ اغيػًُري َالٔ
ايعيٌ  ٚ ،سضأ عِٓٗ اـطني ؼي ايٛاقع ايعًُ.ٞ
()1غٛض ٠فكًت .42
()2غٛض ٠ايٓػا.122 ٤
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َٔ نطٚب اي ٬غٚ ١اٱطٓاب "ايتعً "ٌٝخلصنط عً ١ايؿَ ٤ٞع اغيط هالع

ايثا خلت ؼي ا٭شٖإ خلايلططٚ ٠ايٛجسإ  ٖٛٚ ،عسّ ؽًف اغيعً ٍٛعٔ عًت٘،
ٚفا٥س ٠ايعً ١ايتكطٜط ٚاي ٝإ ٚاٱٜهالاح ٚ ،كطٜالب اؿهالِ ٚضيٝالٌ اٱْػالإ
َٓلطزاّ ٚفتُعاّ َع غري ٙازي ق  ٍٛا٭حهاّ اييت ه ٕٛعًتٗا خل ١ٓٝظالاٖط،٠
ٚحطٚف ايتعً ٌٝعسٜسَٗٓ ٠ا ايٚ ،ّ٬إٕ ٚيعٌٚ ،نالٚ ٞغريٖالاٚ ،قالس ٜالطز
خلصنط ايغا ١ٜأ ٚايػ بٚ ،جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخلصنط عً ١ايٓٗ ٞعٌ مَ ٛتعسز
ؼي اغيٓطٛم ٚاغيلٗٚ َٔ ّٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايتٓاقض خلري اٱضيإ ٚاـ اٍ ،فُٔ إختاض اٱغ ّ٬قاض خلايهس
َٔ اـ اٍ ٚايلػاز.
ايثاْ :ٞف ٤ٞاٯ ١ٜخلكٝغ ١اؾُعٚ ،إشا أقاب ايلػاز اؾُاعٚ ١ا٭َ١
فاْ٘ أنثط نطضاّ عًٗٝا ٚعً ٢أفطازٖا ٚعً ٢غريٖالا َالٔ ايٓالاؽ ،فًالِ كالٌ

اٯ ١ٜر َ َّؤٌٌَُْْىُُْ قَجَوب ً د خلالٌ شنالطت عُال ّٛاغيػالًُري ػيالا ٜالسٍ عًال ٢ايهالطض
ايٓٛع ٞايعاّ ايصًٜ ٟخل اغيػًُري خلػ ب ًالو اي طاْال ،١فًالِ الصنط اٯٜال١
غالالْٝ ٤ٛالال ١ايهلالالاض ٚحالالسٖا ،إش إ ايٓٝالال ١قالالس ٫

جالالٌ ازي اـالالاضج ٚعالالامل

ا٭فعاٍٚ ،قس تغري  ٚت سٍ ازي غريٖا ٚحت ٢ازي نسٖاٚ ،يهٓٗا شنطت َا
ٜػ  َٔ ْ٘ٛا٭أط ايلعً ٞعٓس اغيػًُري.
فإ قًت َٔ ايهلاض َٔ عٌُ َع اغيػًُري  ،فكاض ٖصا ايعٌُ غال اّ
ٱغٚ َ٘٬اؾالٛاب إ ٖالصا فالطز ْالازضٚ ،ا٭حهالاّ ٪ ٫خالص عًال ٢ايكًٝالٌ
ايٓازض ،خكٛقاّ ٚإ اـطاب اي تهًٝل ٞخلسخ ٍٛاٱغَٛ ّ٬ج٘ ي٘ َٔ غري
إٔ كٌ ايٓٛخل ١ازي اي طاْٚ ،١إجتٓاب جعٌ خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري غال ب
ٱغ ّ٬ايهالثري َالٔ ايٓالاؽ  ،٭ْٗالِ ٜالط ٕٚح٦ٓٝالص اؿهُالٚ ١قالخ ١أعُالاٍ
اغيػًُريَٚ ،عاْ ٞاٱعجاظ ؼي ع ازا ِٗ َٚعاَٚ ، ِٗ ٬إْكٝازِٖ يٮٚاَط
اٱا.١ٝ
يكس أضاز اهلل عازي يًُػًُري إ ٜهْٛٛا ا٭َ ١اييت السع ٛايٓالاؽ ازي
ع الاز ٠اهلل عالالازي ٚازي اٱغالالتعساز ٚايػالالع ٞيٝال ّٛايكٝاَالالٚ ،١إ الالني ٖ ٞالالصٙ
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ايسع ٠ٛخلاؿهُٚ ١اؿجٚ ١ايربٖإ  ،قاٍ عازي ر ا ْعُ إٌََِ ظَجًِِْ زَثِّهَ ثِبٌْحِىَّْخِ
ًَاٌٌَِّْْْ َخِ اٌْحَعَنَخِ...د(.)1
ٚاـ اٍ ايصٜ ٟني  َٔ ٞاي طاْالٜ ١هالط ٖالص ٙايالسعٚ ،٠ٛجيعالٌ اغيػالًُري
ٜٓؿغً ٕٛخلنيْلػِٗٚ ،قس ؼسف ايلالذي ٚاـكال ١َٛخلٝالِٓٗٚ ،أضاز اهلل عالازي
اِ ايك٬ح ٚاٱق٬ح ٚزض ٤ايلذي ٚأغ اب اـك ،١َٛفجا٤ت ٖص ٙاٯ١ٜ
يًٓٗالال ٞعالالٔ إؽالالاش اي طاْالالَ ١الالٔ غريٖالالِ َالالع شنالالط عًالالٖ ١الالصا ايٓٗالال ،ٞيٝهالالٕٛ
اغيػًُ ٕٛعً ٢زضا َٔ ١ٜفعًَِٗ ،ع ْلطٚ ٠إجتٓاب يًد اٍ ٚايلػاز خلال ى
غ ٘  ٖٛٚإختٝاض اي طاْ ١ايػ.١٦ٝ
 َٔٚإعجاظ اٯ ١ٜعسز ٚنثط ٠أفطاز عً ١ايٓٗٚ ،ٞي ٛجا٤ت اٯَٔ ١ٜ
غالالري شنالالط ايعًالال ١يهاْالالت نافٝالال ١يًٓٗالال ٞ٭ٕ اهلل غالال خاْ٘ أعًالالِ خلاغيكالالاحل

ٚاغيلاغس ،ر َ ُّعَْْيُ ََّّْب َّفْعًَُ ًَىُُْ ُّعٌٌََُْْْد (.)2

ٚيهٔ اهلل عازي شنط ايعً ١عً ٢م ٛا٭فطاز اغيتعسز ٠اياليت ٜهلال ٞنالٌ
ٚاحس َٓٗا ي عث اغيػًُري عً ٢ايتكٝس خلنيحهاّ ايٓٗٚ ،ٞإزضاى َٛنالٛع١ٝ
اي طاْٚ ١يع ّٚنْٗٛا َػًُ ١قاؿٚ ١قٝس "ايكاؿَ "١ػالتكطأ َالٔ شنالط عًال١
ايَٓٗٚ ٞا ػ ٘ اي طاْ ١ايػ َٔ ١٦ٝايلػاز ٚايهطض ايعاّ.
ٚمل نيتِ اٯ ١ٜايهطضي ١خلنيزا َٔ ٠أزٚات ايتعً ٌٝفًِ كٌ اٯ" ١ٜاِْٗ ٫
ٜنييْٛهِ خ ا "َ٫أ" ٚإش ٚزٚا ي ٛعٓتِ" خلٌ جا٤ت َٔ غري شنط أزا ٠يًتعً،ٌٝ
ٚفْ ٘ٝهت ١عكا٥س ٖٞٚ ١ٜعُ ّٛايعًٚ ١عسّ إمكاضٖا سيٛنٛط اٯ ،١ٜنُالا
ؼي قٛيو اـُط حطاّ ٭ْ٘ َػهط فٝسٍ عً ٢ايػع ١ؼي ايعًٚ ١مشٛاا يهٌ
َػهطَ ،ع َ غٛن ١ٝاغيػهط ٚنطضٚ ، ٙيع ّٚايٛقاٚ ١ٜاؿصض َٓ٘.
فجالالا٤ت اٯٜالال ١يتال ري حطَالال ١إؽالالاش ايهلالالاض خلطاْالال ١٭ٕ ايهلالالاض ٜعٗالالطٕٚ
ٜٚهُط ٕٚايعسا ٠ٚيًُػًُريٜ ٫ٚ ،تٛضع َٔ ٕٛإظٗاض ٖص ٙايعسا ٠ٚعٓالس
إؽاشِٖ خلطاْ ،١فُٔ اٱحػإ اِ إؽاشِٖ خلطاْٚ ،١ا٭قٌ إ ٜكاخلًٛا ٖصا
()1غٛض ٠ايٓخٌ .125
()2غٛض ٠ا٭ْ ٝا.23 ٤
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اٱحػإ خلإحػإ َثً٘ ،خلايتخً ٞخلنيحهاّ اي طاَْٚ ١ا ؼتاج اي َٔ ٘ٝا٭َاْ١
ٚايكسم اٱخ٬م ٚايٓكٝخٚ ،١نتُإ ا٭غطاض ٚعسّ نؿف ايعٛض.٠
ٜٓ ٫ٚخكط َٛنٛط ايٓٗ ٞعٔ إؽاش ايهافط ٜٔخلطاْ ١غؿ ١ٝإنالطاضِٖ
خلاغيػًُري ،خلٌ ٜؿٌُ عسّ أًٖٝتِٗ غيٓاظٍ اي طاْ ١يه٬يتِٗ ٚخػالاض ِٗ ،
ف ًِ نيتِ أعُااِ عً ٢ايٛج٘ اغينيَٛض خل٘ ٭ِْٗ نطٖٛا ْع ٍٚايكطإٓ َٚا ف٘ٝ
َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ

قٛي٘ عازي رًَ ًُّا َِب َْنِزُُّْد
خلٝإ قل ١أاَْ ١ٝصَ ١َٛيًص ٜٔؼصض اٯ ١ٜاغيػًُري َٔ إؽاشِٖ خلطاْ،١

ف عس اٱخ اض عٔ خلصاِ اؾٗس يٲنطاض خلاغيػًُري غٛا ٤إؽص ِٖٚخلطاْ ١أٚ
مل ٜتدص ِٖٚجاٖ ٤صا ايؿطط َٔ اٯ ١ٜي ٝإ قل ١أاْٝال ١عٓالس ايالصٗٓ ٜٔال٢
اٯ ١ٜايهطضي ١عٔ إؽاشِٖ خلطاْالٖٚ ١ال :ٞحال ِٗ اغيؿالك ١يًُػالًُريٚ ،ؿالٛم
ايهطض خلِٗ ،فهٝف ػعالٌ يالو خلطاْال ١هالط ٙيالو اـالريٚ ،ؼالب يالو ايؿالط
ٚايلػاز ٚايهطض.
ٚايٛز نٝلْ ١ٝلػاْٚ ،١ٝضغ  ١ؼي شات اٱْػإ يتخكَٓ ٌٝلع ١أٚ ٚقٛط
َلػسٚ ،٠يهٓ٘ ٜٓعهؼ عً ٢ايًػإ ٚاؾٛاضح ٜٚعٗط ؼي ايكالٚ ٍٛايلعالٌ،
ٚحيتٌُ ح ِٗ ؿٛم ايهطض خلاغيػًُري ؼي أٚاْ٘ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚق ٌ ٚخلعس إختٝاضِٖ غيطا ب اي طاْ.١
ايثاْ :ٞعٓس إختٝاضِٖ يً طاْٚ ١اـاق.١
ايثايث :ؼي حاٍ عسّ إختٝاضِٖ يً طاْالٚ ١اـاقال ،١أَالا عٓالس الٛيِٗٝ
ٚظٝل ١اي طاْ ١فالإ اغيٛنالٛط خيتًالف ٜٚكال خ ٕٛحي ال ٕٛيًُػالًُري اـالري،
ٚحيطق ٕٛعً ٢عسّ ْع ٍٚاغيؿكٚ ١ايهطض خلِٗ.
ايطاخلع :اٱط٬م ؼي إضاز ِٗ ايهطض خلاغيػًُري غٛا ٤قاضٚا خلطاْ ، ١أّ
مل ٜكريٚا خلطاْ.١
ٚايكخٝذ ٖ ٛايطاخلع ،إش إ خلغهِٗ يًُػًُري أَط ضاغذ ؼي ْلٛغِٗ
ٜٚط غ  ٕٛؼي ؿٛم ا٭ش ٣خلاغيػًُري طياعات ٚأفطازاّ  ،١ًَٚيصا فإ قٛي٘
عازي رًَ ًُّا َِب َْنِزُُّْ د طيًَ ١ػتنيْلٚ ١يٝؼ قل ١ي طاْال ١فًالِ ٜالسخٌ حالطف
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ايعطف خلٗٓٝا ٚخلري قٛيال٘ عالازي ر َ َّؤٌٌَُْْىُُْ قَجَوب ً د ٚ ،جالا٤ت خلكالٝغ ١ايلعالٌ
اغيانٚ" ٞزٚا" خلُٓٝا جا٤ت ر َ ٌٌََُّْْٔىُُْ دخلكٝغ ١اغيهاضطَٚ ،عٓ ٢اٱغتساَ١
ٚاٱغتُطاض.
يكس أضاز اهلل عازي إخ اض اغيػًُري خلالنيٕ ٖال ٤٫٪ايهلالاض َكُٝال ٕٛعًال٢
ايطغ ال ١ؼي اٱنالطاض خلاغيػالًُري ٚإٔ ايتالالٛزز االِ ٚإنالطاَِٗ ظعًالِٗ خلطاْالال١
ٚخاق ١ئ ٜغّٝط أ ٜ ٚسٍ ًو ايطغ  ١إزي نسٖاٚ ،جيعًٗا ك ذ ضغ ال ١ؼي
ْلع اغيػًُريٚ ،حطقاّ عً ٢زفع ا٭شٚ ٣اغيؿك ١عِٓٗ.
ٚؼي اؾُع خلري ٖصا ايؿطط َٔ اٯٚ ١ٜايؿطط ايص ٟغ ك٘ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإغتساَ ١حب ايهلاض اٱنطاض خلاغيػًُري.
ايثالالاْ :ٞعٓالالالس عجالالالعِٖ عالالالٔ اٱنالالالطاض خلاغيػالالالًُري ٜ ٫الالالع ٍٚخلغهالالالِٗ
ٚعسا ِٗ ٚيًُػًُري.
ايثايث :ايؿُا  ١خلاغيػًُري ي ٛؿل خلِٗ أشٚ ٣نطض.
ايطاخلع :عسّ اغيٛاغا ٠يًُػًُري عٓس إقاخلتِٗ خلايهطض ،خلٌ ٜػالتُطٕٚ
ؼي خلالالث ضٚح ايلتٓالالٚ ١اـكالال ١َٛخلالالري اغيػالالًُريٚ ،حيٛيالال ٕٛز ٕٚايتالالساضى
َٚعاؾ ١اؾطٚح.
اـاَؼٚ َٔ :ج ٙٛحب ايعٓت ضغ تِٗ خلتدًف اغيػالًُري عالٔ إؽالاش
خلطاْال ١هال ٕٛعْٛال ّا ٚعهالس ّا االِ ،فجالا٤ت اٯٜال ١ايهطضيال ١يٓكالط ٚ ٠عهالالٝس
اغيػالالًُري خلٗالالساٜتِٗ إزي اي طاْالال ١ايكالالاؿٚ ١ؼالالصٜطِٖ َالالٔ أٖالالٌ اي غهالالا٤
ٚايعسا.٠ٚ
ايػازؽ :ضغ  ٤٫٪ٖ ١خلككٛض اغيػًُري عٔ َطا ب اي طاْ ،١فٜ ٬هٕٛ
عٓالالس اغيػالالًُري َالالٔ ٖالالٖ٪َ ٛالالٌ غيط الال ١اي طاْالالٜٚ ،١هالالَ ٕٛػتؿالالاضاّ ٚعهالالساّ
ٚحافعاّ يػط أخ ٘ٝاغيػًِ خلتكطٜب  ٖٛٚإٔ اي طاْ ١ايكاؿ ١ػاِٖ ؼي زفالع
اغي ؿكٚ ١ايهطض عُٔ إغت طٓٗاٜ ٤٫٪ٖٚ ،طٜالس ٕٚؿالٛم ايهالطض خلاغيػالًُري
عاَ.١
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ٚمل كٌ اٯٚ" ١ٜزٚا عٓتهِ" خلٌ جا٤ت خلكٝغَ" ١ا" اغيكسض ١ٜرًَ ًُّا َِب
َْنِوزُُّْ د ٚإٔ ناْالالت لٝالالس شات اغيعٓالالٚ ،٢يهٓٗالالا الالسٍ عًالال ٢إ كالالاٍ ضغ الالتِٗ
ٚح ِٗ غيؿك ١اغيػًُري أ ٟأِْٗ ٜطغ  ٕٛخلٛقٛعهِ ؼي اغيؿكٚ ،١إختٝاضنِ َا
٪ٜز ٟإزي اٱنطاض خلهِ نٜ ٞطعٓٛا ؼي زٜٓهِٜٚ ،كٛيٛا إْال٘ ٜػال ب اغيؿالك١
ٚاي ٚ ٤٬ا٭ش ٣غئ ٜسخٌ فٜٚ ،٘ٝطٜس ٕٚايه٬ي ١يًُػالًُري  ،قالاٍ عالازي

ر ًَ ًُّا ٌٌَْ رَىْفُسًَُْ وََّب وَفَسًُا فَزَىٌٌَُُْٔ ظٌََاءًد(.)1

فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتُٓع اغيػًُري َٔ إؽاشِٖ خلطاْٚ ،١ػعٌ اغيػًُري
حطٜكري عً ٢إجتٓاب أغ اب َٚكسَات ايهطض.
ٚحيتٌُ ايعٓت ايصٜٛ ٟزٚ ْ٘ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚايعٓت عً ٢مال ٛايكهال ١ٝايؿدكال ١ٝخلالنيٕ ٜٛاجال٘ ايلالطز اغيػالًِ
اغيؿام ٚا٭ش.٣
ايثاْ :ٞايهطض ايعاّ ايصًٜ ٟخل خلاغيػًُري ننيفطاز ٚطياعات.
ايثايث :ايهطض خلاغيػًُري ننيَ.١ًَٚ ١
ٚنٌ ٖص ٙايٛجَ َٔ ٙٛكازٜل اٯ ١ٜايهطضي ،١٭ٕ ضغ  ١ايهلاض ٚاغيٓافكري
خلًخٛم ايهطض خلاغيػًُري جالا٤ت عًال ٢مال ٛاٱطال٬م َالٔ غالري كٝٝالسٚ ،٭ٕ
َٛنٛعٗا ٖ ٛحػسِٖ يًُػًُري ،ايص ِٖ ٜٔحلع َ ١از ٨ايتٛحٝس جا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜيػَ٬تِٗٚ ،حكاْتِٗ َٔ ايلتٓٚ ١اي ٚ ٤٬ايهطض ايصٜ ٟالني َ ٞالٔ
اي طاْالالَ ١الالٔ غالالري اغيػالالًُري غالالٛا ٤خلالالاغيٓع َالالٔ ايالالصٜ ٜٔالالٛز ٕٚاغيؿالالكٚ ١ا٭ش٣
يًُػالًُري َالٔ أٖالٌ ايهتالاب ٚايهلالالاض ٚ ،يالٝؼ َطًالل أٖالٌ ايهتالاب ٚغالالري
اغيػًُري ،أ ٚعً ٢اغيعٓ ٢ا٭عِ ٚإضاز ٠غري اغيػًُري َطًكاّ ،فًٝؼ نٌ نتاخلٞ

ٚغري َػًِ ٜطج ٛيًُػًُري ايعٓت ٚاغيؿك ،١قاٍ عازي رٌَزَجِدََّْ أَلْسَثَيُُْ ٌََِ َّحً

()1غٛض ٠اي كط.89 ٠
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ٌٍَِّرَِّٓ آََِنٌُا اٌَّرَِّٓ لَبٌٌُا إَِّٔب َٔصَبزٍََ د(ٚ ،)1جا٤ت اٯَ ١ٜطًك ١خلًخاظ ٚج:ٙٛ
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإعت اض ايٛز خلايهطض ٚاغيؿك ١يًُػًُري ايكازض َٔ طا٥لالَ ١الٔ
أٌٖ ًَ ١أخط ٣قازضاّ َٔ اغيً ١نًٗا.
ايثاْ :ٞعسّ ط ب ايعكٛخلٚ ١ا٭أالط عًالٖ ٢الصا ايالٛز ٚايطغ ال ١ايهالاض،٠
ٚيهٓ٘ َٓاغ  ١يٲح اظ ايعاّ غٛا ٤عً ٢ايعُ ّٛعٓس اغيػًُري ،أ ٚايعُّٛ
َٔ أٌٖ ًو اغيً.١
ايثايث :قعٛخل ١ايلكٌ ٚايتُٝٝالع خلالري ايالصٜ ٟطٜالس اغيؿالك ١يًُػالًُري َالٔ
ٖٚ ،٤٫٪خلري ايصٜ ٫ ٟطٜسٖا يًُػًُري ،فجا ٤ايٓٗٚ ٞاٱجتٓاب عِٓٗ عاَاّ.
ايطاخلع :إقت اؽ  ٚنيأط خلعض ايهلاض خل عهِٗ اٯخط ؼي ايهٝل ١ٝايٓلػاْ١ٝ
ٚايٛز ٚاي غض ،فُٔ مل ٜطز يًُػًُري ايؿط ٚايػ ٤ٛقس ٜػتُع ٭قخاخل٘
ٚحيان ِٗٝؼي إضاز ٠اٱنطاض خلاغيػًُري.
اـاَؼ :زخلٝب اي غض ٚايهطاٖ ١ٝيًُػًُري إزي ايصٜ ٟتدص ْ٘ٚخلطاْ١
َٔ ٖ ٤٫٪خلًخاظ قًت٘ َع أٌٖ ًَت٘ ٚأضحاَ٘ٚ ،واع٘ يتعسٚ ِٜٗطعِٓٗ
خلاٱغٚ ّ٬اغيػًُري.
ايػازؽ :يًُػًُري ٚظا٥ف جٗاز ١ٜعسٜس ِٖٚ ،٠جياٖس ٕٚخلنيْلػِٗ
ٚأَٛااِ ٚقس ه ٕٛاي طاْ ١ؼي حاٍ ٛ ٫ٚ ٟٛٓ ٫ز ايهالطض يًُػالًُري،
ٚيهٔ عٓس َا تعطض َكاحل قَٗٛا ٚأٌٖ ًَتٗا يًهطض ،فاْٗا تدص َكاّ
اي طاْ ١يًهطض ٚاغيؿك ١يًُػًُري.
يكس جا ٤ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خلطغايت٘ ٚنإ ايٓاؽ عً٢
َؿالاضب َٚالالصاٖب ؾالالتَ ٢الالِٓٗ ايٗٝالٛزَٚ ٟالالِٓٗ ايٓكالالطاَْٚ ٞالالِٓٗ اجملٛغالالٞ
 َِٗٓٚاغيؿطى ٚايٛأين ٚغطعإ َا خلازضت أفٛاج َٔ ايٓاؽ يسخ ٍٛاٱغّ٬
ٚإ ػعت ضقع ١اٱغٚ ،ّ٬ظيٌ اغيػًُ ٕٛايػٝف جٗازاّ ؼي غ  ٌٝاهلل ٚزفاعاّٳ
عٔ ا٫غٚ ّ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغً ِ ٚأْلػِٗٚ ،ايص ٜٔأْعالِ
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اهلل عً ِٗٝخلسخ ٍٛاٱغٚ ّ٬قا ًٛا زفاعالاّ عٓال٘ ٚعالٔ َ از٥الْ٘ٚ ،كالط ٠يًالٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ًو اغيصاٖب ،ػيا ٜعٜس ؼي حػس ٚغدط
أضخلاب ًو اغيصاٖبٚ ،جيعًِٗ ٜػع ٕٛؼي اٱٜكاط خلاغيػًُري ٚاٱنطاض خلِٗ،
ٚيهٔ فهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢اغيػًُري عع ،ِٝإش أخلطٌ نٝس ٖال ٤٫٪ايهلالاض
 ٚلهالالٌ َالالط ٠أخالالطٚ ٣ضظم اغيػالالًُري ايعًالالِ خلالالنيحٛاٍ ايٓالالاؽَٚ ،الالا ؽلٝالال٘
قسٚضِٖ َٔ اؿػس ٚاي غض يًُػًُري نُا ؼي ٖص ٙاٯ.١ٜ
فُٔ إعجاظ اٯ ١ٜأْٗا مل هتفِ خلٓٗ ٞاغيػًُري عٔ إؽاشِٖ خلطاْ ،١خلٌ
خلٓٝالالت عًالال ١ايٓٗالال ٚ ،ٞعًكٗالالا خلٗالال ٤٫٪ايالالص ٟؽًلالالٛا خلإختٝالالاضِٖ ٚحػالالسِٖ
ٚخلغهِٗ يًُػًُري عٔ َطا ب اي طاْ.١
 َٔٚاٯٜات عسز أفطاز عً ١ايٓٗ ٞفإشا قاٍ أحس اغيػالًُري أْال٘ ٜالسْٞ
اي طاْالَ ١الٔ غالالري اغيػالًُري ؼي أَالالٛض خاقالٚ ٫ ١جال٘ فٗٝالالا ؿالسٚف اـ الالاٍ
ٚايلػاز أ ٚظٜاز ٜ٘ ،ني ٖ ٘ٝصا ايؿط ط َٔ اٯ ١ٜيٝدرب ٙخلإ اي غض ٚاؿػس
يًُػًُري ضيٮ ْلٛغِٗ ،ػيا ٜكته ٞاؿصض ٚاؿٝطٚ ،َِٗٓ ١إؽاش اي طاْٚ ١ز
 ٌَٝٚيتًو اي طاْ ،١فاشا نإ ٖٜٛ ٫ ٤٫٪ز ٕٚاغيػًُريٜٚ ،طجَ ٕٛهط ِٗ
ٚأشاِٖ فهٝف ٜٛزِٖ اغيػًُ.ٕٛ
ٖٚالالص ٙاٯٜالال ١ؾالالاٖس عًالال ٢إٔ اٱغالال ّ٬مل ٜٓتؿالالط خلايػالالٝف ،خلالالٌ عكالالاْ١
اغيػًُري ٚٚقاٜتِٗ َٔ ايلػاز ٚأغ اب اا٬ىٚ ،خلإح اظِٖ َٔ اغيهط ٚايهٝس
ٚمل كٌ اٯٜٛ" ١ٜز ٕٚعٓتهِ" خلٌ جا٤ت خلكٝغ ١اغيان ٞؼي ز٫ي ١عً٢
أ ٛت ٚإغتكطاض ٖصا ايٛز ؼي ْلٛغِٗٚ ،إِْٗ ٜطج ٕٛأش ٣اغيػًُري ،غٛا٤
جالالاٖ ٤الالصا ا٭شَ ٣الالِٓٗ أَ ٚالالٔ غريٖالالِٚ ،إؽالالاش اغيػالالًُري خلطاْالالَ ١الالٔ غالالري
اغيػالالًُريٚ ،خلالالاب ٜٓلالالص َٓالال٘ ٖالالٚٚ ٤٫٪غالال ١ًٝي الالث ايػالالُٚ ّٛضٚح ايؿالالو
ٚايطٜب ؼي َ از ٨اٱغٚ ،ّ٬قس ٚضز عٔ إخلالٔ ع الاؽ ؼي اٯٜال" ١شيٓالٛا إٔ

ٜعٓتٛنِ ؼي زٜٓهِ أ ٟحيًُْٛهِ عً ٢اغيؿك ١ف.)1("٘ٝ

يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ ؾهط اغيػًُري عً ٢حػٔ إختٝاضِٖ اٱغ،ّ٬
فنيْعِ عً ِٗٝخلٗص ٙاٯ  ١ٜايهطضي ١يتهٚ ٕٛاق َٔ ١ٝاغيؿكٚ ١ا٭شٚ ،٣حطظاّ َٔ
( )1فُع اي ٝإ .492/2
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ايلتٓٚ ١اغيهط ايػٚ ،٤ٞخلطظخاّ ز ٕٚأغ اب اٱْؿغاٍ عُا ٜهط اغيػًُري ؼي
ع ازا ِٗ.
ٚف ٘ٝحجٚ ١زع ٠ٛيًُػًُري يًتلك٘ ؼي ايس ٖٛٚ ،ٜٔؾاٖس عًْ ٢عٍٚ
ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عازي غيا ف َٔ ٘ٝإظٗاض يًٓٛاٜا ٚايععاٚ ،ِ٥خلٝإ يًطغا٥ب
ٚا٭َاْ ٞاغيت اٚ ،١ٜٓضظي ١اهلل خلاغيػالًُري ؼي إجتٓالاب إغالت طإ َالٔ ٜتُٓال٢
إؿام ايهطض خلِٗ أفطازاّ ٚطياعات ٚأَ.١
 ٌٖٚؼي اٯٜال ١زعال ٠ٛيغالري اغيػالًُري خلالايهف عالٔ شيالين ؿالٛم ايهالطض
خلاغيػًُري ،اؾٛاب ْعِٖٚ ،ص ٙايسعَ ٠ٛطن ٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚفهذ ايٓٛاٜا ايػ.١٦ٝ
ايثاْ :ٞز٫ي ١اٯ ١ٜعً ٢إنطاض ٖصا ايٛز خلنيًٖ٘ ،فاشا ناْت طا٥لَ ١الٔ
أٌٖ ايهتاب ٚايهلاض ٜٛز ٕٚؿالٛم ايهالطض خلاغيػالًُري ،فكالس جالا٤ت ٖالصٙ
اٯٜالال ١يتًخالالل ايهالالطض خلٗالالِ خللهالالخَِٗٚ ،الالٓعِٗ َالالٔ خلًالالٛغ َط الال ١اي طاْالال١
يًُػًُري.
ايثايث :ؼي اٯٛ ١ٜخلٝذ  ٚهٝت يًصٜٛ ٜٔز ٕٚإٔ ني  ٞاغيؿكٚ ١ايغسض
يًُػ ًُريٚ ،زع ٠ٛيًطجٛط إزي ايٓلؼ ٚيَٗٛا عًٖ ٢صا ايٛز ايك ٝذ.
ايطاخلع :شيٓع اٯ َٔ ١ٜإغتُطاض ايٓلام خللهذ كازعتِٗ ٚاؿًٛٝي ١زٕٚ

نيأريٖا قاٍ عازي ر ُّفَب ٌَُِْْ اٌٍَّوَ ًَاٌَّرَِّٓ آَِنٌُا ًََِب َّفْدٌََُْْ إ أَٔفُعَيُُْ ًََِوب
َُّْعُسًَُْد(.)1

فاٯ ١ٜقٌ اي خث َٔ َكازٜل اٯ ١ٜأع ،ٙ٬غيالا فٗٝالا َالٔ نؿالف ـلاٜالا
ايٓلٛؽ ٚيٚ ّٛإخ اض خلنيٕ ايطغ ١خلًخٛم ايهطضخلاغيػًُري ئ ٜهط إ ٫أقخاخلٗا
اـاَؼ :زع ٠ٛايٓاؽ يسخ ٍٛاٱغ ّ٬يٛج:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚالالا ؼي ٖالالص ٙاٯٜالالَ ١الالٔ اٱعجالالاظ سيجٗ٦ٝالالا غطالالاب ايتؿالالطٜف

يًُػًُري ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُاد َع ايٓٗ ٞعٔ إؽاش اي طاْ َٔ ١غريِٖ.
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ايثاَْ :ٞا ؼي اٯ َٔ ١ٜاٱؾاض ٠إزي عً ٛؾنيٕ اغيػًُريٚ ،حاجتِٗ إزي
إؽاش ايٛيٝجٚ ١اـاقٚ ،١أأط َٛٚنٛع ١ٝايٛيٝج ١ؼي ايكطاض ٚايلعٌ ايصٟ
ٜك ّٛخل٘ اغيػًُٚ ،ٕٛف ٘ٝإؾاض ٠إزي عسز ٚظا٥ف اغيػًُري ،فجالا٤ت اٯٜال١
ؿجب َكسَات اغيؿكٚ ١ا٭ش.٣
ايثايث :ز٫ي ١اٯ ١ٜعًْ ٢عٚاالا َالٔ عٓالس اهلل ،٭ٕ ايهتالاخلٚ ٞايهالافط
ٜسضى إٔ اٯ ١ٜؽرب عُا ؼي ْلػ٘ٚ ،إٕ مل ٜهٔ ْٖ ٛلػ٘ ٜٛز ايهطض ٚا٭ش٣
خلاغيػالالًُري فاْالال٘ ٜعالالطف َالالٔ أقالالخاخل٘ َالالٔ ٜهالالُط ٜٚعًالالٔ اي ال غض ٚاؿػالالس

يًُػالالًُري ،قالالاٍ عالالازي ر ًَإِذَا قٍََ وٌْا إىل شَ وَْبطِْنِيُِْ لَ وبٌٌُا إَِّٔووب َِعَىُ وُْ إََِّّٔووب َٔحْ وُٓ
ُِعْزَيْصِئٌَُْد (.)1

ٜ َٔٚػتٗعأ خلاغيػًُري نٝف ٜه ٕٛخلطاْٚٚ ١يٝج ١االِ ،فجالا٤ت اٯٜال١
يًعجط عٔ اٱغتٗعا ٤خلاغيػًُري ٚاٱخ اض عٔ خٚ ١ ٝخػالاضَ ٠الٔ ٜػالتٗع٤
خلاغيػًُري ٜٚطٜس خلِٗ ايػٚ ٤ٛايؿط.
ٚاٯ ١ٜزيٝالٌ عًال ٢إٔ ايالسْٝا زاض جٗالاز ٚقالرب ٜتٛجال٘ فٗٝالا ا٭ش ٣إزي
اغيالالَٓ٪ري َالالٔ ايٓالالاؽ حػالالساّ ٚعالالساٚ ،٠ٚيهالالٔ اغيالالَٓ٪ري يٝػالالٛا ٚحالالسِٖ ؼي
َٛاجٗ ١ا٭عساٚ ٤أشاِٖ ،فاهلل عع ٚجٌ ْاقطِٖٜ َٔٚ ،ه ٕٛاهلل عالازي
ْاقط ٙفًٔ ٜغً ٘ غري.ٙ
ٖٚص ٙاٯَ َٔ ١ٜكازٜل ْكالط ٠اهلل عالازي يًُػالًُري خللهالذ عالسِٖٚ
ٚجعًالالِٗ حيالالصضَٓ ٕٚالال٘ٚ ،فٗٝالالا زعالال ٠ٛيًُػالالًُري يٲغالالتعاْ ١خلالالاهلل عالالازي
ٚاٱغتجاض ٠خلايكطإٓ ٚأحهاَ٘.
ايطاخلع :ؼي اٯ ١ٜزعال ٠ٛيًٓالاؽ يالسخ ٍٛاٱغال ّ٬غالٛا ٤ايالصٜ ٜٔالٛزٕٚ
ايعٓالالت ٚاغيؿالالك ١يًُػالالًُري أ ٚغريٖالالِ ٚ ،طغٝالالب خلٓٝالالٌ َٓالالاظٍ ايتؿالالطٜف
ٚاٱنطاّ خلسخ ٍٛاٱغً ٚ ّ٬ك ٞآٜات اٱضؾاز ٚايتعً.ِٝ
ٖٚصا َالٔ إعجالاظ ايكالطإٓ خلالنيٕ الني  ٞاٯ ٜال ١يتالٛخلٝذ ٚشّ قالَ ّٛالٔ غالري
اغيػًُري فته ٕٛزع ٠ٛاِ يٝؼ فكط يًهف عٔ اغيػًُري ،خلٌ هالٖ ٕٛالٞ
()1غٛض ٠اي كط.14 ٠
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َٛٚنٛعٗا َٓاغ  ٚ ١طغ ٝاّ اِ خلسخ ٍٛاٱغٚ ّ٬حج ١عًال٪ ٚ ،ِٗٝنالس
قسم ْ  ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكالطإٓ َالٔ عٓالس اهلل،
يالالٝعِ ايكالال٬ح ا٭ضض ٚ ،الالتدًل ايٓلالالٛؽ َالالٔ ايهالالسٚضات ايعًُاْٝالال١
ٚػتٓب ا٭خ٬م اغيصَ ١َٛاييت ٪ز ٟخلٗا إزي اؿطَإ َٔ اؾاٚ ٙايؿنيٕ ؼي
ايسْٝا ٚ ،ه ٕٛغ اّ يعصاخلِٗ ؼي اٯخط.٠
فٗص ٙاٯَٚ ١ٜا فٗٝا َٔ ايٓٗٚ ٞايتٛخلٝذ غري َٓلكً ١عُا ؼي ايكطإٓ َٔ
ايٛعس ٚايٛعٝس ،ايٛعس يًُػًُري خلايثٛاب يتكٝسِٖ خلنيحهاّ ايٓٗ ٞؼي اٯ،١ٜ
ٚايٛعٝس خلايعصاب يًصٜٛ ٜٔز ٕٚاغيؿكٚ ١ايهطض خلاغيػًُري.
 َٔٚؾطا٥ط اي طاْ ١إ ؼب يًُػت طِٔ اـري ٚايعع ٚايعلالطٜٚ ،هالٕٛ
إغت طاْٗا غ اّ يٓع ٍٚايربنٚ ١ايطظيَٚ ١كسَ ١يًك٬ح ٚااساٚ ١ٜايل٬ح،
ٚايهلاض  ٫حي  ٕٛاغيػًُري ،فجا٤ت اٯ ١ٜؿجب ايص ٜ ٜٔغه ٕٛاغيػًُري
عٔ َٓاظٍ اي طاْ.١
ٚجا٤ت اٯ ١ٜخلكٝغ ١اؾُع ؼي ططفٗٝا ،فايص ٜٔنلالطٚا ٜالٛز ٕٚاغيؿالك١
يًُػالالالالًُري ؼي أَالالالالٛضِٖ ايعاَالالالالٚ ١اـاقالالالالٚ ،١ؼي غالالالالاح ١ايكتالالالالاٍٚ ،ؼي
ايتجاضات ٚايعضاعاتٚ ،ؾالٛٝط أغال اب ايلطقالٚ ١ايطا٥لٝال ١خلٝالِٓٗ ٚ ،عالسز
اي٤٫ٛات  ٚؿع ٗا ٭ٕ ف ٘ٝنعف يًُػًُريٚ ،إؽاشِٖ خلطآَْ ١اغ  ١ي ث
أغ اب ايلتٓ ١خلالري اغيػالًُري ،فجالا٤ت اٯٜال ١عاَال ١ؼي خطاخلٗالا يهالٌ َػالًِ
َٚػالالًُ ١يالالسض ٤أغ ال اب اغيؿالالكٚ ١ايعٓالالا ٚ ٤ال ري اٯٜالال ١يالالع ّٚإختٝالالاض اي طاْالال١
ايكاؿ.١

ّ

قلَىٌ ودوا يل عُتى

يكس خلعث اهلل عع ٚجٌ ايٓيب قُساّٳ قً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ عًال٢

ف  َٔ ٠ايطغٌٚ ،خلعالس طالط ٚايتخط ٜالف عًال ٢ايهتالب ايػالاخلكٚ ،١ايتٗالإٚ
ٚايتلطٜط ؼي ا٭حهاّ ،فنيْعِ اهلل عازي عً ٢ايٓاؽ خلايكطإٓ َعجع ٠عكًٝال١
َتجسز ٠ػيتٓع ١عٔ ايتخطٜفٚ ،فٗٝا خلٝإ ٭حهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّ ،فآَٔ خل٘
أٌٖ خلٝت٘ ٚايكخاخل َٔ ١اغيٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض ِٖٚ ،قًٝالٌ خلًخالاظ َٛاجٗال١
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أٌٖ اغيًٌ ا٭خط ٣يٲغال ٚ ّ٬اغيػالًُريٚ ،يهالٔ اهلل عالازي ْكالط اغيػالًُري
ٚأظٗط زٚي ١اٱغال ّ٬خلآٜال ١إعجاظٜال ١فالاغيتت ع يًتالنيضٜذ جيالس اٱعجالاظ جًٝال ّا
خلٓكط ٠اٱغٚ ،ّ٬عً ٢فطض ٚجالٛز َٛنالٛع ١ٝيًػالٝف ؼي إْتؿالاض ٙفلٝال٘
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚمل هالالٔ يًػالالٝف َٛنالالٛع ١ٝؼي خلساٜالال ١اٱغالالٚ ّ٬زخالال ٍٛن الالاض
ايكخاخل ١ي٘ ؼي َهٚ ١اغيس.١ٜٓ
ايثالالاْ :ٞنالالإ ايػالالٝف َٛجٗالاّ يًُػالالًُري ؼي خلساٜالال ١اٱغالال ،ّ٬إش نالالاْٛا
َػتهعلري ٜتًك ٕٛا٭ش َٔ ٣قٓازٜس قطٜـ ٜٚعاَْ ٕٛؿك ١ايتعصٜب َٔ
َؿطنَ ٞهٚ ،١قالس أخلالساِ اهلل عالازي خلٓعُال ١ايتخالصٜط َالٔ ايالصٜ ٜٔالٛزٕٚ
َؿكتِٗ ،أ ٟخلعس إٔ نإ اغيػًُ ٕٛا٭ٚاٜ ٌ٥تًك ٕٛايتعصٜب ٚاغيؿكِٖٚ ١
قاخلط ،ٕٚأق خٛا ؼي َٓاظٍ ايعع ٚاؿهِ عٝالث ؼالصضِٖ ٖالص ٙاٯٜالَ ١الٔ
إؽاش خلطاْ َٔ ١ز.ِْٗٚ
 ٌٖٚؼي اٯ ١ٜصنري خلايتعسٚ ٟايعًِ ايص ٟنإ ٜعاٚي٘ نالسِٖ ن الاض
اغيؿطنري ،اؾٛاب ْعِ ،يهٜ ٞؿهط اغيػالًُ ٕٛاهلل عالازي عًالْ ٢عُال ١ايعالع
ٚايػ َٔ ١َ٬ايعصاب ٜٚهْٛٛا عً ٢حصض َٔ ايك ّٛايهافط.ٜٔ
ايثايث :إحاط ١ز ٍٚنرب ٣آْصاى شات قَٓٚ ٣ٛعال ١خلاغيػالًُري ،فهالإ
اغيػًُ ٕٛإشا زخًٛا َعطنٜ ١ػتنيجطٚا أٜ ٚػتعريٚا ايػٛٝف ٚايعسً ٚ ،٠و
ايس ٍٚؼي عسٚ ٠جٛٝف ن ريَ ٠ثالٌ ايسٚيال ١ايطَٚاْٝالٚ ١ايلاضغالٚ ،١ٝايًالتري
ؼٝطإ اغيػًُري َٔ ايغطب ٚايؿطمٚ ،نٌ ٚاحسَُٗٓ ٠ا  ٫طٜس يٲغّ٬
ا يعٗٛض ٚاٱْتؿاضُٖٚ ،ا َع ايعسا ٠ٚخلُٗٓٝا ضيهٔ إٔ ٜتخسا ٱجٗاض ٚٚأز
زٚي ١اٱغ ،ّ٬ي ٫ٛايلهٌ ٚايعٓا ١ٜاٱا ١ٝخلاغيػًُري.
ايطاخلالالع :فالالٖ ٤ٞالالص ٙاٯٜالالَ ١الالسزاّ ٚعْٛالالاّ يًُػالالًُري ؼي حالالاٍ اؿالالطب
ٚايػًِٚ ،فٗٝا ٛفري يًُْٚ٪الٚ ١اؾٗالس ٚطالطز يًُؿالك ١عالٔ اغيػالًُري خلالنيَط
غٌٗ ٜٚػري ٖٛٚ ،إجتٓاب إؽاش غريِٖ خلطاْ ١اِ.
ٚؼي اٯ ١ٜخلٝإ يكاْ ٕٛأاخلالت ٖٚالٚ ٛز طا٥لالَ ١الٔ غالري اغيػالًُري ؿالٛم
ايهطض ٚاغيؿك ١خلاغيػًُريٜٓ ٫ٚ ،خكالط َٛنالٛط اٯٜال ١خلنيٜالاّ ايتٓعٜالٌ٫ٚ ،
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َػنيي ١اي طاْ ،١خلٌ ٖ ٛنٝلٝالْ ١لػالاَْ ١ٝػالتكط ٠ؼي قًالٛب ٖالٜ ٤٫٪تٛاضأْٗٛالا
ج ّ٬ٝخلعس ج ٌٝعٗط عًال ٢أفالٛاِٖٗ  ٚؼي أعُالااِ نُالا ٜالسٍ عًٝال٘ ايؿالطط

ايتاي َٔ ٞاٯ ١ٜر لَدْ ثَدَدْ اٌْجََِْْبءُ ِِْٓ أَفٌَْاىِيُِْد.

ٖٚص ٙاٱغتساَ ١ؼي اغياٖٝات ٚأحٛاٍ ايٓاؽ َٔ اٱعجاظ ؼي ا٭ٚاَط
ٚايٓٛاٖ ٞايكطآَْٚ ،١ٝا ؼي ايكطإٓ َٔ اغيٛاعغ ٚيغ ١ايتٛخلٝذ ٚايت هٝالت ،إش
ٜطاضز ايتٛخلٝذ ايكطآْ ٞأعسا ٤اٱ غ ّ٬خلكٝغ ١ايًٚ ّٛايتخصٜط ٚايعجط عٔ
اٱقاَ ١عً ٢اغيعكٚ ١ٝايتعس ٟعً ٢اغيػًُري.
 َٔٚإعجالاظ اٯٜال ١خلكالا ٤اغيػالًُري ؼي حالاٍ ٜكعالٚ ١حٝطالٚ ١حالصض َالٔ
غريِٖٚ ،حاٍ اؿصض ٖالصَ ٙالٔ أٖالِ أغال اب زٚاّ ايسٚيالٚ ،١خلكاٗ٥الا قٜٛال١
َٓٝع ،١إش إٔ ايتلطٜط ٚايتٗاٚ ٕٚإٜهاٍ إزاض ٠ا٭َٛض إزي ايغريٚ ،اٱْكات
يطأ ٜ٘غ ب ي عث ايهعف ٚاي ٖٔٛؼي ايسٚيَٓٚ ،١اغ  ١يٓلاش اٯخط ٜٔإزي
َٓاظٍ قٓع ايكطاض ،فاشا ناْٛا ٜٛز ٕٚاغيؿكٚ ١ايهطض غئ إغت طِٓٗ فاِْٗ
جيً  ٕٛي٘ ايؿط ٚا٭شٜٚ ٣عًُ ٕٛعًال ٢إنالعاف ايسٚيالٚ ،١اٱغال ّ٬يالٝؼ
زٚي ١فخػب خلٌ ٖ ٛعكٝسٚ ٠أحهاّ ؾطع ١ٝتغؿالَٝ ٢الاز ٜٔاؿٝالا ٠نًالٗا،
ٚأفعاٍ اغيهًلري ضجاْٚ ّ٫ػاَٚ ،٤كسَات ٖص ٙا٭فعاٍ ٚإختٝاض اي طأَْ ١
ًو ا٭فعاٍ.
فجا ٤إنطاّ اغيػًُري خلتخالصٜط ْالاظٍ َالٔ ايػالُاٚ ٤حهالِ ٜلٝالس ايكطالع
ٚايٓل اؾًٚ ٞاي ٝإ اـايَ ٞالٔ ايًال ؼ ٚاي زٜالس غالٛا ٤ؼي َٛنالٛع٘ أٚ
جٗتٜ٘ٚ ،تكف ٖصا اؿهِ خلايٛنٛح ايصٜ ٟعٜٚ ٘ٝلكٗ٘ نٌ َػًِ َٚػًُ١
سيجطز واع٘ خلًغ ١ايكطإٓ أ ٚخل طيت٘ إزي يغال ١اغيهًالف َالٔ غالري اغيػالًُري
خكٛقاّ ٚإ حاج ١اغيػًُري اص ٙاٯ ١ٜؼي اي ٬ز اييت ٜهثط فٗٝا أٌٖ اًٌَ
ٚايٓخٌ أنثط َٔ حاج ١اغيػًُري اا ؼي خل٬ز اغيػًُري.
فاٱخلت ٤٬ؼي ٖص ٙاغيػنيي ١ؾاٌَ ي ًسإ اغيػًُري ٚغريٖالاٚ ،فٝال٘ زعال٠ٛ
يًخصض ٚزفع ا٭ش ٣عٔ اغيػًُري ٚاٱغ ّ٬خلإجتٓاب اي طاْ َٔ ١غريٖالِ،
َٚالالٔ اٯٜالالات عالالسّ ط ٝالالب اغيػالالًُري ا٭أالالط ٚايعكٛخلالال ١عًالالٚ ٢ز ايهالالافطٜٔ
اٱنطاض خلَِٗ ،ع إزضانِٗ ٚقطعِٗ خلإ َهاَري ٖص ٙاٯ ١ٜقاْ ٕٛأاخلالت،
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ٚإ اٯ ١ٜؽرب عٔ جع ٤عً ١ضيٓالع َالٔ خلًالٛغ ايالص ٜٔنلالطٚا َطا الب اي طاْال١
يًُػًُري ،٭ٕ اغيػًُري َٓعٖ ٕٛعٔ ايتعس٪ٜ ٫ٚ ٟاخص ٕٚايٓاؽ سيالا ؼي
ْلٛغِٗ َٔ اي غض ٚايهطاٖ ١ٝفُساض اؾعا ٤عً ٢ا٭فعاٍ.
ٚيهٔ اٯ ١ٜؼصض اغيػًُري َٔ كطٜب ٖٚٚ ٤٫٪زِْٖٛ ٖٛٚ ،ط عكٛخل١
عًالال ٢أختٝالالاض ايهلالالط ٚإعالالطاض عالالِٓٗ ٛ ٚنٝالالس عًُالال ٞيك ال ذ حالالب ايهالالطض
خلاغيػًُري ٚيٝؼ َٔ أَ ١عًِ  ٚػتطٝع عسّ عٝري ايصٜٛ ٜٔز ٕٚاا ايهطض
ٚاغيؿك ١إ ٫اغيػًُري ،سيا أخربِٖ اهلل عازي خل٘ ؼي ٖص ٙاٯٚ َٔ ٖٛٚ ١ٜجٙٛ
له ٌٝاغيػًُري  ٚنيًٖ ِٗٝيًدطٚج يًٓاؽ ٚزع ِٗ ٛإزي اٱضيإ خلاؿهُال١
ٚاغيٛعع ١اؿػٓ.١
 ٚعث ٖص ٙاٯ ١ٜاغيػًُري عً ٢إغتخهالاض ايعًال ّٛايٓعطٜالٚ ١ايعًُٝال١
اغيهتػ  َٔ ١ايعً ّٛايهطٚض ١ٜاييت جا٤ت ؼي ايكطإٓ خلإعت اض ٙحكاّٳ ٚقسقاّٶٳ
ٚف ٘ٝؾاٖس عً ٢اؿاج ١ايٓٛع ١ٝايعاَ ١إزي عً ّٛايكطإٓ ٱزضاى اغيعك٫ٛت
ا٭ٚي ٖٞٚ ١ٝاي سٚ ١ٜٝٗايهطٚضٚ ،١ٜاغيعك٫ٛت ايثاْ ١ٝأ ٟاغيهتػ  ،١فٝالني ٞ
ؾطط َٔ آٜال ١قطآْٝال ١خلكالاْ ٕٛأا خلالت ٜهال ٕٛحكالٓاّ يًُػالًُري ٜكت ػالَٓ ٕٛال٘
ايالسضٚؽٜٚ ،ػالالتٓ طَٓ ٕٛالال٘ ا٭حهالالاّٜٚ ،تدصْٚالال٘ غالال٬حاّ ٚٚاقٝالالٚ ١أقالّ٬
يًتُٝٝع ؼي اغيعاَ٬ت ٚايك٬ت ،يتًخل ٖص ٙاٯ ١ٜايهطض سئ ٜطٜس ايػال٤ٛ
خلاغيػًُري عجب ايٓلالع عٓال٘ٚ ،ععيال٘ عالٔ ؾال ٕٚ٪اغيػالًُري ٚحطَاْال٘ َالٔ
ايربنات ؼي ايعٌُ َعِٗ.
ٜ ٌٖٚكاب اغيػًُ ٕٛخلايعٓت ٚاغيؿكٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ٚ :ٍٚز طا٥ل َٔ ١أٌٖ ايهلاض اغيؿكٚ ١أش ٣اغيػًُري.
ايثاْ :ٞإؽاش اغيػًُري خلطاْٚ ١خاق َٔ ١غريِٖ ،ايص ٜٔحصضت َِٓٗ
اٯ ،١ٜأٜ ٚكع ٕٛؼت نيأريِٖ فٝني  ٞا٭شٚ ٣ايهالطض يًُػالًُري خلايٛاغالط١
ٚعٓس إؽاش اغيػًُري ٱخٛاِْٗ ٚأخلٓاًَ ٤تِٗ خلطاْٚ ١خاق.١
ايثايث :ف ٤ٞايهطض يًُػًُري َٔ ز ٕٚإٔ ٜٛزٜٚ ٙطغب خل٘ ٖال،٤٫٪
خكٛقاّ َع ن ٕٛايهطض َٔ ايهًال ٞاغيؿالهو ايالصٜ ٟهال ٕٛعًالَ ٢طا الب
َتلا ١ ٚقٚ ٠ٛنعلاّ.

ر  245د

َعامل اٱضيإ ج 75

ايطاخلع :ف ٤ٞايهطض يًُػًُري َٔ إغت طإ َٖٛ َٔٚ ،٤٫٪اضز أخالط٣
عسا اي طاْٚ ١اـاق ١٭ٕ ح ِٗ يٲنطاض خلاغيػًُري ٜٓ ٫خكط سيٛنٛط اي طاْ١
عً ٢م ٛاـكٛم خلٌ ٖ ٛأَط قا ِ٥خلصا ٘ٚ ،اؾٛاب إٔ ايٛز ٚحس ٜ ٫ ٙب
عً ٘ٝأأط َاز ٫ٚ ،ٟجيًب ْلعاّ ٭ًٖ٘  ٫ٚنطضاّٳ عً ٢اغيػالًُريٖٚ ،ال ٛغال ب
ؿك ٍٛاٱأِ ٚايهطض خلنيًٖ٘ غيا ف َٔ ٘ٝغ ٤ٛايػطٜطَٚ ،٠كاخلً ١ايتٓعٚ ٌٜايٓ ٠ٛ
ٚأ اط خامت ايٓ ٝري خلاؾل اٚ ٤اي غهاٚ ٤ضجا ٤اٱنطاض خلِٗ ٚخلاٱغ.ّ٬
ٚجا٤ت ٖالص ٙاٯٜال ١يٛقاٜال ١اغيػالًُري َالٔ أغال اب ايٓلالطٚ ٠ايهطاٖٝال،١
ٚايػ َٔ ١َ٬اغيهط ٚايهٝس ،فُٔ ٜطز نطضى ٜ ٫تالٛاْ ٢ؼي إٜالصا٥و عٓالسَا
ني  ٞايلطق ١اغي٪ا  ١ٝي٘.
ٚاٯ ١ٜؾاٖس عًَٓ ٢ع ١اغيػًُري ٚعالسّ قالريٚض ٠ايالٛز خلهالطضِٖ حكٝكال١
ٚفعالالال  ّ٬خاضجٝالالالاّ ،يٝتخالالالٖ ٍٛالالالصا ايالالالٛز إزي حػالالالطْٚ ٠ساَالالال ١ؼي ْلالالالٛؽ
أقالالخاخل٘ حُٓٝالالا ٜالالط ٕٚاغيػالالًُري ؼي إض كالالاَ ٤تكالالٌٚ ،ؼي حالالصض زا٥الالِ سيالالسز
واٚ ،ٟٚيٝؼ َٔ أَ ١ػتطٝع إٔ غًالب َالٔ ٜهالَ ٕٛالسزَ ٙالٔ عٓالس اهلل
ٚأْعِ عً ٘ٝخلعً َٔ ّٛايغٝبٚ ،نؿف َا ؼي ايكسٚض يتُٓٝالًَ ١هال ١ايلطٓال١
عٓس اغيػًُري.
ٚإعالالاْتِٗ ؼي ايث الالات عًالال ٢اٱضيالالإ ٚاٱْكطالالاط إزي ع الالاز ٠اهلل عالالازي
ٚإغتخهاض آٜا ٘ ؼي ْكطِٖ ٚععِٖ ٚٚقاٜتِٗ َٔ ايهٝس ٚاغيهط.

عهى ادلُلسبت

ٚضز يلالالغ "ٚزٚا" أضخلالالع َالالطات ؼي ايكالالطإٓٚ ،نًالالٗا عالالٛز يغالالري اغيػالالًُري

ٚايهلاض  ٚتعًل ع ِٗ يًخٛم ا٭شٚ ٣ايهطض خلاغيػًُريٖٚ،صا ايتعسز ؼي شات
ايًلغ َع حكط َٛنٛع٘ َٚتعًك٘ آ ١ٜإعجاظ ١ٜؼي َٛنٛعات آٜالات ايكالطإٓ
ٚاي اخلط ٚاٱ كاٍ خلري غٛضٖٚ ٙص ٖٞ ٙأ ٍٚآ ١ٜؼي ط ٝب ايكطإٓ ٜصنط فٗٝالا
يلغ "ٚزّٚا" ٚٚضز يلغ "ٚز" َالط ري ؼي ايكالطإٓ ٚإحالساُٖا ؼي فطٜالل َالٔ أٖالٌ
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ايهتاب ٚا٭خط ٣ؼي ايص ٜٔنلالطٚا الصنطإ ٚزُٖالا إقالاخل ١اغيػالًُري خلايغلًال١

ٚايكسٚزقاٍ عازي ر ًَ َّ وَثِِي ِِْٓ أَىًِْ اٌْىِزَبةِ ٌٌَْ َّسُ ًَُّٔىُُْ ِِْٓ ثَعْدِ إِميَبِٔىُُْ وُفَّبزًاد(.)1
يكالالس جالالا٤ت اٯٜالال ١قالالٌ اي خالالث خلالالصنط حالالب ايهلاضاغيؿالالكٚ ١ايعٓالالا٤
يًُػًُري ،أَا اٯٜات ايث٬ف ا٭خالط ٣اياليت ٚضز فٗٝالا يلالغ "ٚزّٚا" فٗالٞ

ا٭ٚزي  :قٛي٘ عازي ر ًَ ًُّا ٌٌَْ رَىْفُسًَُْ وََّب وَفَسًُا فَزَىٌٌَُُْٔ ظٌََاءًد (.)2

ٚفٗٝالا خلٝالالإ غيالالا ٜتُٓالا ٙايهلالالاض ٚاغيٓالالافكَ ٕٛالٔ إض الالساز خلعالالض اغيػالالًُري
يٝهْٛٛا َثًِٗ َتدًلري ٚقطَٚري َٔ ايٛظا٥ف ايع ازَٚ ١ٜلاٖ ِٝاٱضيإ.

ايثاْٝالالالال :١قٛيالالالال٘ عالالالالازي رًَّجْعُوووٌَُا إٌَِوووْْ ىُُْ أَّْووودَِّيُُْ ًَأٌَْعِووونَزَيُُْ ثِبٌعُّووووٌءِ ًًََ ًُّا ٌَوووٌْ

رَىْفُ وسًَُْد(ٚ ، )3جالالا٤ت اٯٜالال ١ؼي ؼالالصٜط اغيػالالًُري َٚالالٓعِٗ َالالٔ َالالٛز٠

َٓٚاقالالخ ١ايالالص ٜٔنلالالطٚا ،ر رٍُْمُووٌَْ إٌَِوْْيُِْ ثِوبٌٌََّْ َّحِ ًَلَودْ وَفَوسًُا ثَِّووب جَووبءَوُُْ ِِوْٓ
اٌْحَكِّد( ،)4فنيخربت خلنيِْٗ ٜػع ٕٛؼي قتاٍ ٚؾتِ اغيػًُريٚ ،حي  ٕٛإٔ ٜط س
اغيػًُ ٕٛعٔ زٜٚ ،ِٜٗٓهلطٚا سيا جا ٤خل٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘
ٚغًِ َٔ عٓس اهلل.

ايثايثالالالالال :١قٛيالالالالال٘ عالالالالالازي ر فَووووالَ رَُِووووعْ اٌُّْىَوووورِّثِنيَ * ًَ ًُّا ٌَووووٌْ رُوووودْىُِٓ

فَُْدْىِنٌَُْد(.)5
يكس أضاز ايهلاض َٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ ًٜري اِ
ٜٚكاْعَِٗ َ٘ٓٚ ،ا  ٘ٓٝغٛض ٠ايهافطٚ ٕٚنٝف أِْٗ أضاز ٙٚإٔ ٜع س اهلل
َسٜٚ ٠ع س آاتِٗ َس ٠أخط.٣

()1غٛض ٠اي كط.109 ٠
()2غٛض ٠ايٓػا.89 ٤
()3غٛض ٠اغيُتخٓ.2 ١
()4غٛض ٠اغيُتخٓ.1 ١
()5غٛض.9-8 ٕ ٠
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فاشا نإ ٖٜ ٤٫٪طٜس َٔ ٕٚاغيػالًُري اغيسآٖالٚ ١اغيكالٓعٚ ١ايتٗالا ٕٚؼي
اٱَتثاٍ يٮٚاَط ايؿطعٜٚ ،١ٝتُٓ ٕٛنلط ٚإض ساز اغيػًُري ،فهٝالف ٜكالذ
إؽاش اغي ػًُري اِ خلطاْٚ ١خاقَٚ ،١الٔ ؾالطا٥ط اي طاْال ١ايٓكالٝخٚ ١حالب
اـري يًُػت طَِٔ ٖٞٚ ،عس ١َٚعٓس ايالص ٜٔنلالطٚاٚ ،ؼي خلالساٜات اٱغالّ٬
ؾٛاٖس عسٜس ٠ػيا ٫قا ٙايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ اغيٓافكري
ٚايهلاضٚ ،غع ِٗٝيٲنطاض خلاغيػًُري ي ٫ٛلهٌ اهلل عازي خلالإْعاٍ آٜالات
ق طآْ ١ٝلهذ فعًِٗ  ٚلٛت عً ِٗٝفطق ١اغيهط ٚايهٝس.
ٚقالس ٜٓالالعٍ جربٝ٥الالٌ خلإخ الاض ايالالٓيب قُالالس قالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚآيالال٘ ٚغالالًِ
خلايٛح ٞخلٓٛاٜا اغيٓالافكري ٚايهلالاض ػيالا نالإ غال ّا ؼي ظٜالاز ٠إضيالإ اغيػالًُري،
ٚإقاخل ١ايهلاض خلايلعط ٚاـٚ ١ ٝاـػطإ.
ٚنُا ٚضز يلغ "ٚزّٚا" ؼي ايكطإٓ أضخلع َطات ،فكس ٚضزت َاز" ٠عٓت"
عيؼ َطاتَٗٓ ،ا أ٬أ ١خلًلغ "عٓتِ" ٚاحسَٗٓ ٠ا اٯ ١ٜقٌ اي خث "ٚزّٚا
َا عٓتِ" أَا اٱأٓتإ ا٭خطٜإ فُٗا:

ا٭ٚزي :قٛي٘ عازي ر ٌَمَدْ جَبءَوُُْ زَظٌُيٌ ِِْٓ أَٔفُعِىُُْ َْصِّوصي ٍََْْْووِ َِوب َْنِوزُُّْد(،)1

أٜ ٟؿل عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َا ٜكالٝب اغيػالًُري
َٔ ا٭شَٚ ٣ا ٬ٜق َٔ ْ٘ٛاغيهط ٙٚ٭ْ٘ َِٓٗ ٖٛٚ ،خيؿ ٢عً ٢اغيػًُري َٔ
اغيؿكٚ ١ؿٛم ا٭ش ٣خلِٗ ،فجا٤ت اٯ ١ٜقٌ اي خالث ضأفالَ ١الٔ اهلل عالازي
خلٓ ٚ ٘ٝخلاغيػًُريٚ ،يت عث ايػه ١ٓٝؼي قًٛخلِٗٚ ،ؼصضِٖ َٔ غال ٤ٛايعاق ال١
ٚايهطض ايصٜٓ ٟتج َٔ إؽ اش ايهلاض خلطاْٚٚ ١يٝج.١

ايثاْ :١ٝقٛي٘ عازي ر ًَاٌٍَُّْْا أََّْ فِْىُُْ زَظٌُيَ اٌٍَّوِ ٌٌَْ َُِّْعُىُُْ فِِ وَثٍِِ ِِْٓ

اَِِْسِ ٌَعَنِوزُُّْد(ٚ ، )2فٝال٘ خلٝالإ ٱ الاط ايالٓيب قُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ
يًٛحٚ ٞايتٓعٚ ،ٌٜعسّ أخص ٙخلا٭قٛاٍ ٚاٯضا ٤اييت كسض عٔ اا ٣ٛأٚ
اييت ٪ز ٟإزي اغيؿكٚ ١ايعٓت ٚاا٬ى ،يٝه ٕٛعسّ إ اع٘ اِ نيز ٜاّ اِ،
()1غٛض ٠ايتٛخل.128 ١
()2غٛض ٠اؿجطات .7
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ٚؾاٖساّ عًٚ ٢جٛب إ اع٘ اِٚ ،زي ّ٬ٝعً ٢إ ايالٓيب قُالساّ قالً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نإ حيهِ خلاؿلٜ ٫ٚ ،طن ٢خلًخٛم ا٭ش ٣خلنيحس َٔ غري
حل ،يصا جا٤ت اٯ ١ٜقٌ اي خث سيٓالع إقالاخل ١اغيػالًُري خلايهالطض ٚا٭ش٣
خلإح اظِٖ َٔ أغ اخل٘ َٚكسَا ٘.
ٚؼي اؾُع خلري اٯٜتري ؾاٖس عًَٛ ٢نٛع ١ٝايػٓ ١ايٓ  ١ٜٛايؿطٜل ١ؼي
زفع ايعٓت ٚايهطض عٔ اغيػًُري.
يكس خلعث اهلل عالازي ايالٓيب قُالساّ قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ ضظيال١
يًعاغيريٖٚ ،ص ٙاٯَ َٔ ١ٜكالازٜل ايطظيال ١اٱاٝال ١ؼي إْكالاش اغيػالًُري َالٔ
ايعٓت ٚاغيؿكٚ ١اا٬ى خلايتخصٜط َٔ ٗ ١٦ٝايػ ب ايالصٜ ٟهال ٕٛفٝال٘ حالب
َٛٚز ٠ايص ٜٔنلطٚا َازَٛٚ ٠نٛعاّ يٲنطاض خلاغيػًُري.

قلَىٌ انبطلَت وانصرب

أقالالٌ ايكالالرب ٖالال ٛاؿال ؼٚ ،ؼي إقالالط٬ح ايهالالٖ ّ٬الالَ ٛكاَٚالال ١ايالالٓلؼ
يًَٗٓٚ ٣ٛعٗا َٔ اٱْكٝاز يًالصاتٚ ،جالا٤ت ٖالص ٙاٯٜال ١يتٓكالٝذ فتُعالات
ٚأفعاٍ اغيػًُري َٔ ا٭نطاض اييت ٓتج عٔ إختٝاض خلطاْ ١اِ َٔ غريِٖ،
ٜٚني ٖ ٞصا اٱختٝاض أحٝاْال ّا عالٔ َالٛزَٝٚ ٠الٌ َالٔ اغيػالًُري االَٚ ،٤٫٪الٔ

اٱعجاظ ؼي ْعِ آٜات ايكطإٓ إٔ ني  ٞاٯ ١ٜايتاي ١ٝخلكٛي٘ عازي رىَوبأَْٔزُُْ أًُْ َءِ
رُحِجٌَُّٔيُُْ ًَ َ ُّحِجٌَُّٔ ىُُْ ًَرُؤِِْنٌَُْ ثِبٌْىِزَبةِ وٍُِّوِد(.)1

ي ٝالالإ إٔ اغيػالالًُري عًالال ٢حالالل ٚ ،إٔ ايهلالالاض  ٜغهالال ٕٛاغيػالالًُري ،٭ٕ
اغيػًُري  َٕٛٓ٪ٜخلهٌ ايهتب ايػُا ١ٜٚاغيٓعيٜٚ ،١كط ٕٚخلا٭ْ ٝالا ٤طيٝعالاّ،
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتسع ٛاغيػًُري إزي ايكرب ٚح ؼ ايٓلؼ عٔ اا ٣ٛؼي
اغيعاًَٚ ١ايٛز َع ا يٓاؽٚ ،إٔ ٜه ٕٛايٛز ٚاؿب ؼي اهلل ٚيًّ٘ ٚخلاهلل.
ٚايكرب َٔ َكاَات ايكاؿريٚ ،حيتاج َعاضف ٚعًَٛاّ نػ ٚ ،١ٝحاّ٫
َٔ ايٛضط ٚايتكٜٓ ٫ٚ ،٣ٛخكط َٛنٛع٘ خلايكرب عٓس اغيك ١ ٝخلالٌ ٜؿالٌُ

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .118
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ايتكٝس خلا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞايكطآْٚ ،١ٝاييت ٜه ٕٛنٌ فالطز َٓٗالا ُٓٝال ١غيًهال١
ايكرب ٚخلطظخاّ ز ٕٚغً  ١اا ٣ٛعً ٢ايٓلؼ.
 َٔٚاٯٜات إٔ اٱغَ ّ٬سضغ ١ايكرب ٚ ،ني  ٞاٯ ١ٜايكطآْٝال ١يتهالٕٛ
َٛنٛع ّا يًكرب ايؿدكالٚ ٞايٓالٛع ،ٞإش اْٗالا إَالاّ َٚعًالِ ْٚاقالذ يهالٌ
َػًِ َٚػًُٚ ،١اِ طيٝعاّ َتخسَٚ ٜٔتلطقريٚ ،يٝؼ َٔ َسضغ ١تػع
 ٚػتطٝع مش ٍٛايعسز ايَ٬تٓاٖ َٔ ٞاغيػًُري ٱق٬حِٗ ٚإضؾازِٖ إزي
غٓٔ ايكرب إ ٫اٱغٚ ّ٬أحهاّ ايكطإٓ ،فآٜالٚ ١احالسَٓ ٠ال٘ ٪غالؼ قاْْٛالاّ
أاخلتاّ إزي  ّٜٛايكٝاَ ٜ ،١عث عًال ٢ايكالرب ٚايطنالا خلايكالربٚ ،اٱَتٓالاط عالٔ
ااٚ ،٣ٛقس ٚضز عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ "ايكرب أ٬أال١
فكرب عً ٢اغيكٚ ،١ ٝقرب عً ٢ايطاعٚ ،١قرب عٔ اغيعك.)1("١ٝ

ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتؿٌُ ايٛج ٙٛايث٬أ ١أع ،ٙ٬فٗ ٞعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚسفع اٯٚ ١ٜقٛط اغيك ١ ٝعٓس اغيػًُريْٚ ،ع ٍٚايهطض ٚايعصاب
خلِٗ خلػ ب اي طاْ ١ايػ ١٦ٝاغيانط ،٠يصا جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخلاٱْصاض َٔ اغيؿك١

خلكٛي٘ عازي رًَ ًُّا َِب َْنِزُُّْد.

ايثالالاْ :ٞاي تكٝالالس خلنيحهالالاّ ٖالالص ٙاٯٜالالَ ١الالٔ ايكالالرب عًالال ٢طاعالال ١اهلل عالالازي
ٚإجتٓاب َا ْٗ ٢عٓ٘ ٚإختٝاض اي طاْٚ ١اـاق َٔ ١ايص ٜٔنلطٚا.
ايثايث :يكس أضاز اهلل عازي يًُػًُري ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜايكرب عٔ اغيعك١ٝ
اييت ٜسع ٛاا ايص ٜٔنلطٚا َٔ َٓاظٍ اي طاْ ١أ َٔ ٚخاضجٗا ،فكس هٕٛ
اي طاْ ١ايهاف طٚ ٠اغط ١يٓكٌ ٚفعٌ َا ٜطٜس ٙنربا ٤أٖالٌ ايهلالط ٚايهال٬ي،١
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتٓكٝذ أفعاٍ اغيػًُري َٔ أزضإ اغيعكٚ ،١ٝايكالرب عالٔ
إ الالاط ااالالٚ ٣ٛإختٝالالاض خلطاْالال ١ايػالالَ ٤ٛالالٔ َكالالازٜل ايتكالالٚ ٣ٛايكالال٬ح،
ٚاٱَتٓاط عٔ اغيعاقٚ ٞايػ٦ٝات.
ْ َٔٚعِ اهلل عازي عً ٢اغيػًُري ؼي خلالاب ايكالرب إٔ الني ٖ ٞالص ٙاٯٜال١
يتهَ ٕٛاْعاّ َٔ فكساِْٗ ًَه ١ايكربٚ ،طط ٚاٱغطا ٤خلاغيعاق ٞعًَٔ ِٗٝ

( )1نٓع ايعُاٍ .273/3
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 ٬خلغالريَٚ ٙالا
اي طاْ ١ايػال ،١٦ٝفكالس جعالٌ اهلل عالازي اٱْػالإ َتالنيأط ّا َٚالٓلع ّ
حٛي٘ٚ ،قس ٜكرب اغيػًِ أظا ٤اي طاْ ١ايػٚ ١٦ٝضيتٓع عٔ اٱْكٝاط االاٚ ،غيالا
ني  ٞخل٘ َٔ اغي ٌٝإزي ااالٚ ،٣ٛايت لالطٜط خلا٭حهالاّ ٚايٛاج الات يهالٔ ٖالصا
ايكرب ٜ ٫ػتُط ٜ ٫ٚس ّٚأَاّ إؿاح َٚهط ًو اي طاْ ٚ ،١سٍ ٚغالاًٗ٥ا
ٚإختٝاضٖا غيا  ِ٥٬ٜاغيعاج ٚاا.٣ٛ
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜغيٓع َساُٖ ١اا ٣ٛيًٓلؼ َٚعاضنت٘ يًكرب ،خلنيٕ
قطعالت اغيعاضنالَ ١الالٔ ا٭قالٌَٓٚ ،عالالت َالٔ ٚقالال ٍٛايهلالاض إزي َكاَالالات
َساع  ١ايٓلؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايغه .١ٝ
ٚاٯ ١ٜؾاٖس عً ٢إ َا عٓس اغيػًُري َٔ ايكرب ٖ ٛخللهٌ ٚيطف َٔ
اهلل عازي ،يصا فَٗ ٛكاحب آِٜ ٫ ،لو عَِٓٗٚ ،ا زاَت ا٭َ ١تخً٢
سيلاٖ ِٝايكرب ٚؼطم عً٬َ ٢ظَتال٘ االا ؼي أفعااالا فاْٗالا يالٔ ٴكٗالط ٚيالٔ
ٴغًب ٚيٝؼ َٔ خلاب َٔ أخلٛاب اؿٝا ٠إٜٗٚ ٫س ٟايكطإٓ ف ٘ٝاغيػًُري إزي
ايكرب ٚقس لذ اغيػًُ ٕٛؼي عاٖس َٓاظٍ ايكرب ؼي َٝاز ٜٔايكتاٍ ٚإؽصٙٚ
ػالط يًُػالًُري
غ٬حاَّٝٚ ،از ٜٔايكتاٍ ٖال ٞأؾالل ٚأقالعب اغيٓالاظٍ ،ػيالا ّ ٜ
ايتٛفٝالالل ؼي ايتخًالال ٞخلايكالالرب ؼي اغيٝالالاز ٜٔا٭خالالطٚ ٣حالالاٍ اغيػالالًَِٗٓٚ ،الالا
َٛنالالالٛط اي طاْالالال ،١خكٛقال الاّ ٚإٔ َٛنالالالٛع ٗا ٜتعًالالالل سيكالالالسَات اي طاْالالال١
ٚإختٝاضٖا ٚإجتٓاب إختٝاض خلطاْ ١ايػ.٤ٛ
ٚؼي اٯ ١ٜؾالاٖس عًالَٛ ٢نالٛع ١ٝايكالرب ؼي اـٝالاض ٚايتعالٝري َٓٚالاظٍ
ا٭فطاز ٚاؾُاعاتٚ ،جعٌ اغيٛنٛع ١ٝفٗٝا يٲضيإ ٚايك٬ح َٔ َكازٜل
ايكرب ٚايتغًب عً ٢اا.٣ٛ
َٓٚافع ايكرب ؼي اغيكاّ أنثط َٔ إ ؼك ،٢فل  ٘ٝزفع يًلتٓٚ ١ايعصاب،
ٚؽلٝف عٔ اغيػالًُري ؼي خلالاب اؾٗالاز ٚايكتالاٍ ،خلإجتٓالاب اي طاْال ١ايػال١٦ٝ
ٚإغتسضاجٗا يًُػًُري ؼي َػايو ايهطض ٚا٭شٚ ،٣ق ٌٝإ ايٓلؼ خلط عٗا
ؿتٗ ٞايتكٗط ٚايهربٜا ٤فتني  ٞاي طاْ ١ايكاؿ ١يتُٖٓ ٞالصا ايط العٚ ،ػعالٌ
اٱْػإ ٜتعازي عً ٢اٯخط ٜٔخلغري حل.
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فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتكصف ؼي ْلؼ اغيػًِ ْٛضاّ ٚنٝاٜ ٤ط َٔ ٣خ٬ي٘
َهط أٌٖ ايه٬ي ١فٝجتٓ ٘ ٜٚه ٕٛعْٛاّ ي٘ يط ١ٜ٩ا٭ؾٝا ٤عً ٢حكٝكتٗا خلعري
اي كط َٔ غري لطٜط ٜٛٗ ٫ٚالٌ  َ ٫ٚايغالٚ ١حيالطم عًال ٢إٔ ٜالسَْ ٞالٔ
ٜسع ٙٛإزي فعٌ ايٛاجبٜٚ ،صنط ٙخلًع ّٚطاعال ١اهللٜٚ ،كالطف٘ عالٔ ايػال٤ٛ
 ٚاغيٓهطٚ ،قس جعٌ اهلل عازي فطٜه ١ايكٝاّ َسضغ ١ؼي ايكرب تجسز نالٌ
غٓ ٚ ١ؿٌُ اغيهًلري َٔ اغيػًُري شنٛضاّ ٚإْاأالاّ ،فالإ قٝالٌ عٓالس اغيػالًُري
ًَه ١ايكرب ٚ ٖٞٚحسٖا ناف ١ٝٱجتٓاب اي طاْ ١ايػ ١٦ٝفًُالاشا ٖالص ٙاٯٜال١
ٚاؾٛاب َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإ ًَه ١ايكرب َٔ ا٭َٛض ايهػ  ٚ ١ٝجا٤ت خللهالٌ اهلل عالازي
عث اغيػالًُري عًال ٢ايكالربٚ ،اٱعتكالاّ خلالايكطإٓ ٚايػالٓٚ ١إعالاْتِٗ عًال٢
َٛاجٗ ١اغيؿام ٚايهطض.
ايثالالاْ :ٞإ ًَهالال ١ايكالالرب  ٫هلالالٚ ٞحالالسٖا يتعالالٝري اغيٛنالالٛعات ايالاليت
ٜػتًعّ فٗٝا ايكرب ،خلٌ ه ٕٛحانطٚ ٠اا َٛنٛع ١ٝؼي ًو اغيٛانٝع.
ايثايث :جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيطلاّ  ٚفه َٔ ّ٬عٓس اهلل يًتٓ  ٘ٝعًَٛ ٢نٛط
ٜػتًعّ ايكرب.
ايطاخلع :أحهاّ ٖص ٙاٯَٚ ١ٜا فٗٝا َٔ ايٓٗ ٞعٔ اي طاْ ١ايػ ١٦ٝأعِ َٔ
ايكربٚ َٔ ،ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ جٗاز َع ايٓلؼَٓٚ ،ع َٔ غً  ١اا ،٣ٛأ ٚإ اط َٔ ٜطٜس
اا اٱْكٝاز إزي ااٚ ٣ٛايؿٗ.٠ٛ
ايثاْ :ٞؼي اٯ ١ٜزع ٠ٛيٲعطا ض عٔ ايهلاض ؼي خلاب اي طاْٚ ١مٖٛا ػيا
ٜه ٕٛف ٘ٝنيُأري اِ عً ٢اغيػًُري.
ايثايالالث :ؼي ايٓٗالال ٞايالالٛاضز ؼي اٯٜالالَ ١كسَالال ١يتعاٖالالس أحهالالاّ ايؿالالطٜع١
اٱغ.١َٝ٬
ايطاخلع :اٯ ١ٜع ٕٛيًُػًُري ؼي َٓاظٍ ايكرب  ١ُٝٓ ٚغيًه ١ايكربَٓٚ ،ع
َٔ اؾعط ٚايٓساَ ٚ ،١تهُٔ اٯ ١ٜخلايس٫ي ١اٱيت عاَ ١ٝاي ؿالاض ٠يًُػالًُري
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خلايعع ٚايؿنيٕ ايعع ِٝايالص ٟجيعًالَ ٕٛعال٘ خلطاْال ١االِ َالع َٛنالٛعً ١ٝالو
اي طاْٚ ١أأطٖا خلًخاظ اغيػٚ٪يٝات ايعع ١ُٝيًُػًُري.
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜٱعالساز اغيػالًُري يتًالو اغيػالٚ٪يٝات َٓٚالع ايهلالاض
ٚاغيٓالالافكري َالالٔ َٓالالع اغيػالالًُري َالالٔ ايتالالٓعِ خللهالالٌ اهلل ٚقطالالف مثالالاض ايٓك الط
ٚأغ اب ايعلط.
يكس جاٖس اغيػًُ ٕٛا٭ٚاٚ ٌ٥قسَٛا أْلػِٗ ٚأَٛااِ ؼي غ  ٌٝاهلل،
يه٪ ٞز ٟا٭جٝاٍ اي٬حكَ ١الٔ اغيػالًُري َٓاغالو ايع الاز ٠خلالنئَ ٚغالّ٬
 َٔٚغري عسِ عًٚ ِٗٝعً ٢اٱغ.ّ٬
َ َٔٚعاْٖ ٞص ٙاٯ ١ٜايتدلٝف عٔ اغيػًُري ؼي خلاب اغيؿٛضٚ ٠اي طاْ١
خلايتخً ٞخلايكرب ٚاي تك ٣ٛعٓس إختٝالاض اي طاْالٚ ،١قالس جالا٤ت آٜالات ايكالطإٓ

خلاٱخ اض عٔ عسّ حب اهلل عازي يًهلاض ٚايعاغيري ،قاٍ غ خاْ٘ رفَئَِّْ

اٌٍَّوَ َ ُّحِتُّ اٌْىَبفِسَِّٓد( ،)1ر ًَاٌٍَّوُ َ ُّحِتُّ اٌ َّبٌِِّنيَد(ٚ )2قاٍ عالازي رًَاٌٍَّووُ َ
ُّحِتُّ اٌْفَعَب َد(.)3
فجا٤ت ٖص ٙاٯ  ١ٜغيٓع إغتخٛاش ايهلاض عًَٓ ٢الاظٍ اي طاْالٚ ١اغيؿالٛض٠
ٚاٱط٬ط عً ٢أغطاض اغيػًُري ٖٞٚ ،حطب عً ٢ايلػاز ٚاـ آٍ ٚ ،عٜ٘
يًُػًُري َٔ ايهسٚضات ايعًُاْ ١ٝاييت تعكب اٱختٝاض اـاط.٧

حبث عقلئدٌ

جا٤ت اٯ ١ٜخلٛقف حاٍ غري اغيػًُري ايصْٗ ٜٔت عٔ إؽاشِٖ خلطاْ١

ٚإخلتسأت خل ٝإ عسّ ككالريِٖ ؼي إؿالام ايلػالاز ٚايالٓكل خلاغيػالًُري فًالِ
كالسّ اٯٜال ١حال ِٗ إقالاخل ١اغيػالًُري خلايعٓالت ٚاغيؿالك ،١ا ٚإظٗالاضِٖ ايهالالطٙ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .32
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .140
()3غٛض ٠اي كط.205 ٠
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ٚايعسا ٠ٚيًُػًُري ،ا ٚخلإخلا ٤قسٚضِٖ اؿػس ٚايعسا ٠ٚيًُػًُري ،خلٌ

إخلتسأت خلكٛي٘ عازي ر َ ٌٌََُّْْٔىُُْ قَجَب ً د ٭ْ٘ ايلطز ا٭ِٖ َالٔ خلالري أفالطاز عًال١
ايٓٗ ٞيتعًك٘ خلنيقٛاٍ ٚأفعاٍ اغيػالًُري ،فكٛيال٘ عالازي رًَ ًُّا َِوب َْنِوزُُّْد نٝلٝال١
ْلػاْٚ ١ٝضغ  ١خلًخٛم ا٭شٚ ٣اغيؿك ١خلاغيػًُري ٜ ،جٌ إزي اـاضج ٚعامل
ا٭فعاٍ عٓس حك ٍٛايلطق ١اغي٪ا  ١ٝاَِٗٓٚ ،ا إؽاشِٖ خلطاْٚ ١خاقال،١

أَا قٛي٘ عازي ر َ َّؤٌٌَُْْىُُْ قَجَوب ً د فٝالسٍ عًال ٢إقالاَتِٗ َٛٚاقالًتِٗ ايػالعٞ
ٱفػاز أحٛاٍ اغيػًُري غٛآَ َٔ ٤اظٍ اي طاْ ١أ ٚخلسْٗٚا ػيا ٜػتًعّ اؿصض
ايعا٥سً ٚ ،و آ ١ٜإعجاظ ١ٜؼي ايكطإٓ خلنيٕ ٜال ري ايلالطز ا٭ٖالِ ؼي ايعًال ١ق الٌ
اغيِٗ ،٭ٕ ايغطض ٖ ٛنيزٜب اغيػالًُري ٚإعالاْتِٗ عًال ٢ايتلكال٘ ؼي أحهالاّ
ايؿطٜع ٚ ١عا ٖسٖآَٚ ،ع ْلاش أعسا ٤اٱغ ّ٬إزي َٓاظٍ اٱط٬ط ،عًَ ٢ا
ٜه ٕٛغ اّ يًلتٓٚ ١ا٭شَٚ ،٣كسَ ١ٱؿام ايهطض خلاغيػًُري.

َ َٔٚعاْ ٞاٯ ٚ ١ٜكس ِٜقٛي٘ عازي ر َ َّؤٌٌَُْْىُُْ قَجَوب ًد زعال ٠ٛاغيػالًُري

إزي إجتٓاب ايلػاز ٚايٓكل عٓسِٖٚ ،إخ اضِٖ خلالإ اـ الاٍ أَالط َالصَّٛ
ٜطٜس  ٙا٭عسا ٤اِٚ ،جيب إٔ ٜ ٫ؿُتٛا ا٭عسا ٤خلِٗٚ ،حيٛيٛا ز ٕٚلؿٞ
ايلػاز خل.ِٗٓٝ
فجا٤ت اٯ ١ٜؼي َٛنٛط اي طاْٚ ١يهٓٗا ٚاق َٔ ١ٝايلػازٚ ،خلطظر زٕٚ
حكٛي٘ حت ٢ؼي حاٍ عسّ إؽاش ايص ٜٔنلطٚا خلطاْ َٔ ٖٛٚ ١إعجاظ اٯٜال١
خلإ ني  ٞؼي أَط خام ٚيهٓٗا زع ٠ٛيًك٬ح ٚايٛقا ١ٜػيا ٖ ٛأعِ.
نُا ري اٯ ١ٜغْٚ ١َ٬عاٖال ١اغيػالًُري َالٔ ايلػالاز فًال ٛنالإ ايلػالاز
َٓتؿط ّا ٚؾالا٥ع ّا عٓالسِٖ غيالا غالع ٢ايهلالاض ٱحساأال٘ عٓالس اغيػالًُري ٚخلالصيٛا
ايٛغع ؼي إجياز ،ٙفاٯ ١ٜايهطضي ١زع ٠ٛيًُػالًُري يتعاٖالس َٓالاظٍ ايكال٬ح
ٚايتكٖٚ ٣ٛصا ايتعاٖالس خلالاب ؾالصب غالري اغيػالًُري يٲغال ،ّ٬فُالِٓٗ َالٔ
ٜطج ٛايلػاز عٓس اغيػًُريٚ ،يهٓ٘ حُٓٝا ٜط ٣حاٍ اغيػًُري َٚا ِٖ عً٘ٝ
َٔ ايك٬ح ٚإَتٓاعِٗ عٔ ايلػازٚ ،أ ا ِٗ عً ٢ااساٜالٚ ١ايطؾالاز ،فاْال٘
ضي ٌٝايٜٚ ،ِٗٝسضى اِْٗ خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ.
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خكٛقاّ ٚإ ٖصا ايث ات خلعٓاٚ ١ٜعطف َٔ اهلل عازي ٖ َ٘ٓٚص ٙاٯ١ٜ
ايهطضي ١اييت جا٤ت غكٛم اي طاْ ١يتٓع ٙاغيػًُري َٔ ايلػاز  ٚري اِ
ق خالال٘ ايالالصا ٚ ٞايعطنالالٚ ،ٞإ ا٭عالالساٜ ٫ ٤هتلالال ٕٛسيٗاطيالال ١اغيػالالًُري
خلايػٝف ،خلٌ ٜٛاقً ٕٛااج ّٛخلٓؿط ايلػاز خلري اغيػًُريٚ ،قس ٜهٖ ٕٛصا
ايػ٬ح أَهٚ ٢أنثط نطضاَ ،فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜحطظاّ َٓ٘ٚٚ ،غ َ ١ًٝاضن١
يٓج ٣ٛاغيػًُري خلسفع ايلػاز َٓٚع ٚقٛعال٘ خلٝالِٓٗٚ ،جعًالِٗ ٜتٛقالَ ٕٛالٔ
ايلػاز ٫ٚ ،ه ٕٛايٛقا َ٘ٓ ١ٜا ٫خلايتكٝس ايتاّ خلنيحهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّ اييت
جا ٤خلٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ.
يكس أضاز ايهلاض يًُػًُري ايلػاز فاْعِ اهلل عالازي عًال ِٗٝخلالاٱح اظ
َٓ٘ يالٝؼ ؼي خلالاب اي طاْالٚ ١حالسٖا خلالٌ سيٓالع َكسَا ال٘ ٚأغال اخل٘ ٚخلايتلكال٘ ؼي
ايسَٚ ،ٜٔعطفَ ١كازٜل ايك٬ح  ٚعاٖسٖاَٚ ،كازٜل ايلػاز ٚإجتٓاخلٗا،

ٜٚلٝس اؾُع خلري قٛي٘ عازي ؼي أ ٍٚاٯ ١ٜر َّبأَُّّيَب اٌَّورَِّٓ آَِنُوٌاد ٚخلالري قٛيال٘
عازي ر َ ٌٌََُّْْٔىُُْ قَجَب ًد ايٓلاش ٚايتٓاؼي خلري اٱضيإ ٚاـ اٍ ،فُٗالا نالسإ ٫
ٜكذ إجتُاعُٗا َعاّ ؼي َٛنٛط ٚٚقت ٚاحسٚ ،غيا ْالاٍ اغيػالًَُ ٕٛط ال١
اٱضيإٚ ،جا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١سيسحِٗ ٚايثٓا ٤عً.ِٗٝ

حبث بالغٍ

َٔ نالطٚب اي السٜع "اٱزَالاج" ٖٚال ٛقٝالاّ اغيالتهًِ خلإزَالاج غالطض ؼي

غطض أ ٚخلسٜع ؼي خلسٜع ،فإخلتسأت ٖص ٙاٯ ١ٜخلٓٗ ٞاغيػًُري عٔ إؽاش خلطاْ١
َٔ غريِٖٚ ،جا٤ت خلنيغطاض أخطَٗٓ ٣ا:
ا٭ٚزي :ؽًالالف ايالالص ٜٔنلالالطٚا عالالٔ َٓالالاظٍ اي طاْالالَٚ ١الالا ػالالتًعَ٘ َالالٔ
ا٭خ٬م اؿُٝسٚ ٠ايٓكذ ٚا٭َاْٚ ١ايكسمٚ ،حب اـري يًُػت طِٔ.
ايثاْ :ٞاؿصض ٚايٝكع َٔ ١حك ٍٛايلػاز ؼي أفعالاٍ اغيػالًُري ٚؾالٛٝط
اـ اٍ ٚايٓكل عٓسِٖ.
ايثايث :حب ايص ٜٔنلطٚا ْع ٍٚايهطض خلاغيػًُري.
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ايطاخلع :إٔ ايص ٜٔنلطٚا ٜهطٖ ٕٛاغيػًُري ٱغالٚ ،َِٗ٬يالٝؼ ٭َالٛض
ؾدكالال ،١ٝأ ٚأغ ال اب ػاضٜالال ١أ ٚق ًٝالالٚ ،١فٝالال٘ زعالال ٠ٛيًُػالالًُري يًتالالآخٞ
ٚاٱؼاز ٚايتُػو خلايكطإَٓٓٚ ،ع ْلاش ا٭عسا ٤إزي قلٛفِٗٚ ،إط٬عٗالِ
عً ٢عٛضات اغيػًُري.
اـاَؼ :حث اغيػًُري عً ٢اٱيتلات غيا ٜكسض َٔ ايهلاض َٔ أقٛاٍ
ٜككس ٕٚخلٗا اٱغا ٠٤إزي اٱغٚ ّ٬اغيػًُري ٚايتكس ٟاا ٚفهخٗا ٚ ،إٕ
جا٤ت خلكٝغ ١ايهٓاٚ ١ٜايتًُٝذ.،
ايػالالازؽ :إخ الالاض اغيػالالًُري عُالالا هالالُط ٙقالالسٚض ايهلالالاض َالالٔ ايغالالٝض
ٚاؿػس يًُػًُري.
ايػاخلع :عث خاشي ١ا ٯ ١ٜاغيػًُري عًٛ ٢ظٝف ايعكالٌ ٚايٓعالط خلعالري
جًالب اغيكالاحلٚ ،زضأ اغيلاغالسَٚ ،الالٔ َكالازٜكٗا إجتٓالاب إختٝالاض خاقالال١
ٚٚيٝج َٔ ١غري اغيػًُري.
ٚق ٌ إٔ  ِّٜٗايهلاض خلايػع ٞيٲنطاض خلاغيػًُري ؼي خلاب اي طاْ ١جا٤ت
ٖص ٙاٯٚ ١ٜاق ١ٝيًُػًُري َع خلٝإ عسا ِٗ ٚيًُػًُري ،سيا جيعٌ اغيػًُري
ؼي ٜكعٚ ١حصض ٚزا َٔ ِ٥ايهلاض ،يصا أختتُت اٯ ١ٜايهطضي ١خلكٛيال٘ عالازي

رلَدْ ثََّْنَّب ٌَىُُْ آَّوبدِ د فُٔ أغطاض ٖص ٙاٯ ١ٜعسّ إنتلا ٤اغيػًُري خلإجتٓالاب
ايهلاض ؼي خلاب اي طاْ ١خلٌ إِْٗ ٜهْٛال ٕٛؼي حالصض زا٥الِ َالِٓٗٚ ،عًالٖ ١الصا
اؿصض اـؿ ١ٝعً ٢اٱغٚ ،ّ٬زفع ايهطض عٔ اغيػًُري عاَ ،١يٝهٖ ٕٛصا
اؿصض فع ّ٬ع ازٜاّ ٜٓاٍ خل٘ اغيػًُ ٕٛايثٛاب ٚا٭جط.

حبث بالغٍ عقلئدٌ

َٔ ٚج ٙٛاي سٜع "اٱ٥ت٬ف ايًلع "ٞخلنيٕ  ِ٥٬ا٭يلاظ ايصٜ ٟني  ٞخلٗا

اغيتهًِ خلعهٗا خلعهاّ خلًخاظ اغيٛنالٛط ٚاغيٓاغال ٚ ١اؾالٛاضٚ ،أْلالطزت ٖالصٙ
اٯ َٔ ١ٜخلري آٜات ايكطإٓ خلصنط يل غ "اـ اٍ" ٚف ٘ٝظٜاز ٠ؼي ؼصٜط اغيػًُري
َالالٔ ايهلالالاض ؼي َٛنالالٛط اي طاْالال ١خاقالال ،١إش ٓلالالط ايٓلالالٛؽ حُٓٝالالا ػالالُع
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خلاـ اٍٜٚ ،ػع ٢اٱْػإ ٱجتٓاخل٘ خلايكٚ ٍٛايلعٌ ٛ ٚنٝس ايتٓعَٔٚ ،َ٘ٓ ٙ
ظٗٛض ٙعً ٢اؾٛاضح أ ٚؼي ايًػإ.
فجا٤ت اٯ ١ٜيت ري يًُػًُري عسّ ؼك ٌٝإجتٓاخل٘ إ ٫خلاٱخلتعاز ايتالاّ
عٔ إغت طإ غري اغيػًُري َٔ ايصٜ ٜٔط َٕٛٚإٜصا ٤اغيػًُري ٚإؿام ايهطض
خلِٜٗٚ ،ني  ٞاٱ٥ت٬ف َٔ ٚج:ٙٛ

 ايٛج٘ ا٭ :ٍٚإخلتسا ٤اٯ ١ٜخلكٛي٘ عازي ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنُوٌاد يًس٫يال١

عً ٢إ اي طاْ َٔ ١اغيػًُري غري َٓٗ ٞعٓٗا  ٫ٚ ،ؿالًُٗا َهالاَري اٯٜال١
ايهط ضيالال ،١فٝتدالالص اغيػالالًِ خلطاْالالَ ١الالٔ اغيػالالًُري ٚقالالس ككّالالط ًالالو اي طاْالال ١ؼي
ٚظا٥لٗا فجا٤ت قٝغ ١ايعُ ّٛؼي اـطاب ايتهًٝلالٚ ٞايٓٗال ٞايالٛاضز فٗٝالا
يًس٫ي ١عً ٢عسّ مش ٍٛاي طاْ ١اغيػًُ ١خلايٓٗ ،ٞفُٔ إعجاظ اٯ ١ٜإٔ ٜني ٞ
اـطاب فٗٝا يٝه ٕٛإنطاَاّ َطن اّ َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ٚ :ٍٚقف اغيػًُري خلاٱضيإ ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُاد.
ايثاْ :ٞإنطاّ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيال٘ ٚغالًِ خلٛقالف ايالصٜٔ

قسّقٛا خلٓ ٚ ٘ ٛإ ع ِٖ ٙٛاغيٖٚ ،َٕٛٓ٪الصا ٜ ٫تعالاضض َالع مشال ٍٛايالٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خلاـطاب.
ايثايث :إم ٍ٬اـطاب خلعسز اغيػًُري ٚاغيػًُات إزي  ّٜٛايكٝاَٖٛٚ ١
ؿطٜف ٚإنطاّ إناؼي إش ًٜتك ٞاغيتنيخط َٔ اغيػالًُري َالع اغيتكالسّ َالِٓٗ ؼي
ًك ٞايتهًٝف ٚاغي ازض ٠إزي اٱَتثاٍ ي٘ ٌْٝٚ ،ايثٛاب عًٚ ٘ٝفٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأٛاب اغيتكسّ َٔ اغيػًُري َٔ إَتثاي٘.
ايثاْ :ٞأٛاب اغيتنيخط َٔ اغيػًُري َٔ إَتثاي٘.
ايثايث :ؿٛم ايث ٛاب يًُتكسّ خللعٌ ٚإَتثاٍ اغيتنيخط حملانا ٘ ي٘ ً ٚكٞ
َاٖٝالال ١اٱَتثالالاٍ يًٓٗالال ٞايكطآْالالٚ ٞضاأالالٚ ،١٭ٕ اٯخلالالاٜ ٤ثالالاخل ٕٛخلالالنيزا ٤ا٭خلٓالالا٤
يًع ازات.
ايطاخلع :ف ٤ٞا٭جط يًُتنيخط خلسعا ٤اغيتكسّ ي٘.
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ايطاخلع :عٝري اؾٗ ١اييت  ٢ٜٗٓاهلل عالازي عالٔ إؽاشٖالا خلطاْالٚ ١خاقال١
خلكٝس "َٔ زْٚهِ" ٚف  ٘ٝؿطٜف إناؼي يًُػًُري ،خلإ َٔ ٖ ٛأزْالٚ ٢أقالٌ
َٓهِ ٜ ٫كًذ يتٛيٚ ٞظا٥ف اـاقٚ ١اي طاْ.١
اـاَؼ :جا ٤ايٓٗ ٞعٔ اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري ،يٝلٝس ايٓٗ َٔ ٞخلاب
ا٭ٚي ١ٜٛايكطع ١ٝعٔ نٌ َٔ:

ا٭ :ٍٚإؽاش اغيػًُري ايهلاض أٚيٝا ، ٤قالاٍ عالازي ر َ َّزَّفِورْ اٌُّْؤِِْنُوٌَْ

اٌْىَبفِسَِّٓ أًٌََِْْبءَ ِِْٓ ًُِْ اٌُّْؤِِْنِنيَد (.)1

ايثاْ :ٞإجتٓاب ايطن ٕٛيًهلاض ٚايعاغيري  ،قاٍ عازي رًَ َ رَسْوَنُوٌا إىل
اٌَّرَِّٓ ظٌٍََُّا فَزََّعَّىُُْ اٌنَّبزُد(.)2
ايػالالازؽ :ؼي اـطالالاب اٱاالال ٞيًُػالالًُري خلكالالل ١اٱضيالالإ ْالالسب االالِ
يٲَتثاٍ ا٭حػٔ غيهاَري اٯً ٚ ،١ٜك ٞأحهاَٗالا ننيَاْال ١عكا٥سٜال ١خلالنيٕ ٫
جيعًٛا اِ خلطاْ َٔ ١غريًِٖ ٚ ،و آ ١ٜسٍ عً ٢أًٖٝال ١اغيػالًُري يًُالسح
ٚإؽاشِٖ ي٘ ٚغ ١ًٝيًث ات ؼي َكاَات ايع ٛزٚ ، ١ٜإخال٬م ايطاعال ١هلل ،

َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ عازي ر وُنْزُُْ قَْْسَ أَُِّخٍ أُقْسِجَذْ ٌٍِنَّبضِد (.)3

ايٛج٘ ايثاْ :ٞعكب ايعً ١يًٓٗٚ ،ٞفٖ٪ٝا خلكالٝغ ١ايٓلال ٞر َ َّؤٌٌَُْْىُُْد
خلعس إ جا ٤ايٓٗ ٞخلًلغ ر َ رَزَّفِرًُا د فٝني ًف يلغ " "٫ؼي اغيكاّ ٚإ ناْالت
ؼي ا٭ٚزي ْاٖٚ ،١ٝؼي ايثاْْ ١ٝافٜٚ ،١ٝكاخلٌ ايٓٗ ٞايٓل ٞفُٝخك٘ ،أ ٟاِْٗ ٫
ٜككط ٕٚؼي إفػاز أَط اغيػًُري فٝني  ٞايٓٗ ٞعٔ إؽاشِٖ خلطاْ ١يٝخ ٍٛزٕٚ
إنطاضِٖ خلاغيػًُري.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .28
()2غٛضٖٛ ٠ز .113
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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َٚالالٔ اٯٜالالات فالال ٤ٞاٯٜالال ١خلكالالٝغ ١اؾُالالع َالالٔ ايطالالطفري ،فٗالالِ طيٝع الاّ
ٜؿ نٜٚ ٕٛػع ٕٛؼي إفػاز حاٍ اغيػًُري فتُعري َٚتلطقري ،ا٭َط ايصٟ
ٜػتًعّ حصض ٚحٝط ١اغيػًُري طيٝعاّ.
ايٛج٘ ايثايث :عسز ٚج ٙٛعً ١ايٓٗ ٚ ٞعًكٗا خلايك ّٛايهافط ٜٔيًتٛنٝس
عً ٢جًِٗٗ ٚإقطاضِٖ عً ٢اٱنطاض خلاغيػًُريٜٚ ،سٍ ف ٤ٞايٓٗالَ ٞالٔ
اهلل عازي عٔ إؽاشِٖ خلطاْ ١عً ٢عسّ إَهإ إنطاضِٖ خلاغيػًُري.
يصا فإ اٯ ١ٜعث ؼي قًٛب ايهلاض ايٝنيؽ َٔ ايتعس ٟعً ٢اغيػًُري
ؼي خلاب اي طاْ ،١فُا إ ْعيت اٯ ١ٜحت ٢أقٝب ايهلاض خلايكٓٛط ٚاؿػط،٠
ٚأزضنالالٛا خػالالاض ِٗ ٚعالالسّ إَهالالإ ايٓلالالاش إزي اغيػالالًُري َالالٔ جٗالال ١اي طاْالال١
ٚاـاق ،١٭ٕ اٯْ ١ٜعيت نٜ ٞعُالٌ خلٗالا اغيػالًُٜٚ ٕٛتعاٖالسٖٚا خلالايت٠ٚ٬
ٚايتسخلط ٚاٱَتثاٍ ايعًُ ٞغيهاَٗٓٝا طاع ١هلل عازي ٚ ،ػًُٝاّ  ٚكسٜكاّ غيا
فٗٝا َٔ ايثٛاب ايعع.ِٝ
ايٛج٘ اـاَؼ :ف ٤ٞا ٯ ١ٜخلًغ ١اـطاب يًُػًُري إخلتالساٚ ٤إغالتساَ١
ٚخاشي ٖٛٚ ١فهالٌ إاال ٞعًال ٢اغيػالًُري إٔ ٜهالطَِٗ اهلل خلاـطالاب ٚخلٝالإ
اٯٜات ٚا٭حهاّٜٚ ،صنطِٖ خلًع ّٚإغتخهاض ايعكٌ ؼي َعطفَٓ ١افع ٖصٙ
اٯَٚ ، ١ٜا فٗٝا َٔ ايٓٗٚ ٞعًت٘ ٚ ،إزضاى ا٭نطاض اييت

ؾذ عٔ إؽاش

ايهلاض خلطاْ.١

حبث بالغٍ

َٔ ٚج ٙٛاي سٜع "ايتٓهٝت"  ٖٛٚشنط اغيتهًِ ا٭َط ز ٕٚغري ٙػيا ٜؿ ٗ٘

يٛجٛز ضاجذ ؼي اغيصنٛضٚ ،جا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١خلايتخصٜط َالٔ إؽالاش غالري
اغيػًُري خلطاَْ ١ع إ َٛانٝع ايٓٗ َٔ ٞايسْٚ ٛايطن ٕٛاِ أعِ ٚأنثالط،
ٚيهٔ إختكام اٯ ١ٜخلصنط اي طاْ ١ز ٕٚغريٖا فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭َٛ :ٍٚنٛعَ ١ٝػنيي ١اي طاْٚ ١ايٛيٝج.١
ايثاْ :ٞيال ٛمل الصنط اي طاْال ١ؼي ٖالص ٙاٯٜال ١ؼي ايكالطإٓ يغلالٌ ؾالطط َالٔ
اغيػًُري عٔ أُٖٝتٗا ٚ ،ػاَذ خلعهِٗ ؼي إختٝاض اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري.
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ايثايث :زعال ٠ٛاغيػالًُري يٮَالط خلالاغيعطٚف ٚايٓٗال ٞعالٔ اغيٓهالط ؼي خلالاب
اي طاْٚ ١ايٛيٝج.١
ايطاخلع :حث اغيػًُري عً ٢اٱْكات ؼي خلاب ايٛيٝجٚ ١اـاقٚ ١إؽاش
اي طاْ ١ايكاؿ ١ؼي عٝري ٚإختٝاض اي طاْٚ ١ايٛيٝج ،١ف عس ْعٖ ٍٚص ٙاٯٜال١
أق ذ اغيػًُ ٕٛحيطقال ٕٛعًال ٢عالسّ إختٝالاض اي طاْال ١إ ٫خلعالس اٱغتؿالاض٠
ٚايتسقٝل ٚإؽاش غ  ٌٝاؿهُٚ ١ايطؾاز ؼي إختٝالاض اي طاْال ،١فالاشا قٝالٌ اشٕ
غيا شا اي طاْ ١ؼي ٖص ٙاؿاٍٚ ،غياشا ٜ ٫هٖ ٕٛصا ايططٜل خلس ّ٬ٜعٔ اي طاْال،١
ٚاؾٛاب إ ٚظٝلٚ ١عٌُ اي طاْٚ ١اـاقَ ١تعسزٚ ،٠قس هٚ ١َٜٝٛ ٕٛؼي
اي طاْ ١ايكاؿْٛ ١ط عهٝس يًُػًِ ؼي عًُ٘ ،فٗ ٜ ٛصٍ ايٛغالع ؼي حػالٔ
إختٝاضٖا يته ٕٛعْٛاّ ي٘.
اـالالاَؼ :زعالال ٠ٛاغيػالالًُري يًتالالٛقٚ ٞاؿالال صض ؼي اغيعالالاَ٬ت ٚايعٗالالٛز
ٚايعكٛز َع غريِٖ سيا ضيٓع َٔ اؾٗايٚ ١ايغطضٚ ،حي ٍٛز ٕٚايغدي ٚايهطض
يًُػًُري.
ايػالالازؽ :إجتٓالالاب اغيػالالًُري يتعالالٝري غريٖالالِ خلطاْالال ١االالِ خلالالطظر زٕٚ
طُعِٗ سيالا ؼي أٜالس ٟاغيػالًُريْٚ ،لالاشِٖ غيٓالاخلع ايكالطاض ٚ ،اٱطال٬ط عًال٢
أغطاض اغيػًُري.
ايػاخلع :عث ٖص ٙاٯ ١ٜايلعط ؼي قًٛب ايهلاض ٚاغيؿطنري ٚ ،ري اِ
إ اغيػًُري شَٓ ٚٚعي ١ضفٝعٚ ١ؾه ١ُٝعايٚ ، ١ٝأِْٗ غري قتاجري االِ ؼي
خلاب اي طاْٚ ١اـاق.١
ايثأَ :سٍ اٯ ١ٜعً ْٞٗ ٢اغيػًُري عٔ إؽاش ايهلاض أٚيٝاٚ ،٤شيٓع َٔ
لٜٛض اغيػًُري ٭َٛضِٖ ٚؾ ِْٗٚ٪اـاق ١يٛن َٔ ٤٬غريِٖ.
ايتاغع :كاحب َهاَري اٯ ١ٜاغيػًُري ٚاغيػًُات ؼي حالاٍ اؿهالط
ٚايػلطٚ ،حاٍ ايػًِ ٚايطخاٚ ٤ايؿسٚ ٠شيً ٞعً ِٗٝايتعا ٕٚخل ،ِٗٓٝفٗالٞ

َٔ َكسَات َٚكازٜل قٛي٘ عازي ر إََِّّٔب اٌُّْؤِِْنٌَُْ إِقٌَْحيد ( ،)1إش اْٗا سٍ
ؼي َلَٗٗٛا عً ٢إؽاش اي طاْٚ ١ايٛيٝج َٔ ١ا٭خ ٠ٛاغيَٓ٪ري.
()1غٛض ٠اؿجطات .9
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ايعاؾط :عث اٯ ١ٜاغيػًُري عً ٢زض ٤ايلذي ٚأغ اب اـك ١َٛاياليت
ؼسف خلٚ ،ِٗٓٝإؽاش خلطاْ َِٗٓ ١حيتٌُ ؼي اغيكاّ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإأاض ٠ايلتٓٚ ١إٜكاز اـ٬ف خلري اغيػًُري.
ايثاْ :ٞحجب اغيػًُري عٔ ايكًذ خلٛنع ايؿالطٚط ٚايكٝالٛز  ٚغصٜال١
ضٚح اٱغته اض ٚايطُع ٚايؿذ.
ايثايث :قطا ٠٤ايعٗٛز ٚاغيٛاأٝل قطا٪ ٠٤ز ٟإزي إغتُطاض ايلتٓ.١
ايطاخلع :اغيٓع َٔ ايًكاٚ ٤اٱ كاٍ خلري ا٭ططاف اغيتداقُٚ ،١اؿًٛٝي١
ز ٕٚػًَ ٞلاٖ ِٝا٭خٚ ٠ٛاغيٛز ٠ؼي حٌ اـك.١َٛ
أَا اي طاْ ١ايكاؿ َٔ ١اغيػًُري فاْٗا ػالع ٢غيٓالع ايلتٓالَ ١الٔ أقالًٗا،
 ٚصٍ ايٛغع غيٓع غً  ١ايٓلؼ ايغه ٚ ١ٝايؿٗٚ ،١ٜٛػتٗالس ؼي خلٝالإ حطَال١
ايكتاٍ خلري اغيػًُري ٚأنطاض اؿطٚب ٚايٓعاعات  ٚػتخهط اٯٜات ايكطآْ١ٝ
اييت سع ٛإزي ايكًذ ٚاي٥ٛاّ ٢ٗٓ ٚ ،عٔ ايعًالِ ٚاؾالٛضٜٚ ،هال ٕٛاالصا
اٱغتخهاض أأط ٚٚقع عع ِٝعٓس ايصٜ ٟػت طٓٗا.
أَا اي طاْ ١غري اغيػًُ ١ف ٬ػتخهط آٜات ايكطإٓ ٭ْٗا هصب خلايتٓع،ٌٜ
ٚننيٕ ٖص ٙاٯ ١ٜعكٛخل ١نيز ١ٝ ٜعاجً ١يًهلالاض عطَالاِْٗ َالٔ َكاَالات اي طاْال١
خلػ ب هص ِٗ ٜخلايتٓع ٖٞٚ ، ٌٜضظي ١خلاغيػًُري ٭ِْٗ آَٓٛا خلايتٓعٜالٌ فالنيْعِ
اهلل عازي عً ِٗٝخلااسا ١ٜؼي َٛنالٛط اي طاْالَٚ ١الا ؾالاخلٗٗا َالٔ ا٭َالٛض اياليت
ػتًعّ اؿصض ٚاؿٝط َٔ ١غريِٖ َٔ ،ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛؼي ٖصا اؿصض ظًِ يغري
اغيػًُري ٭ْ٘ ْٛط ٚقا ٚ ،١ٜكطف ؼي ا٭َٛض ايصا ٚ ،١ٝاغيًالو اـالام ٚجالع٤
َٔ قٛاعس ايػًطٓٚ ، ١زفع ا٭شٚ ٣ايهطض عٔ ايٓلؼ ٚايعطض ٚاغياٍ.

 َٔ ٖٛٚعَُٛات قٛي٘ عازي رٌَْٓ َُّْسًُّوُُْ إِ َّ أَذًٍد ( ،)1خل ٝإ أَط

 ٖٛٚإ عسّ ف ٤ٞايهطض َٔ ايهلالاض اصيالا خلػال ب ايٛاقٝال ١ايػالُا ١ٜٚاياليت
ٜتغؿ ٢اهلل عازي خلٗالا اغيػالًُريَٗٓٚ ،الا ٖالص ٙاٯٜال ١ايهطضيال ١اياليت السع ٛؼي
َلَٗٗٛا ٚعَُٛا ٗا إزي ٛخ ٞاؿصض ؼي كايط ١غري اغيػًُري.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .111
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َٔ ٚج ٙٛاي سٜع "ايتعسٜس"  ٖٛٚجعٌ ا٭يلاظ ٚاغيٛانالٝع اغيتعالسز ٠ؼي

ْعِ ٚاحسٜٚ ،ه ٕٛغاي اّ ؼي ا٭يلاظ اغيلطز ٠نُا ؼي قٛي٘ عازي راٌزَّبئِجٌَُْ
اٌْعَبثِدًَُْ اٌْحَبِِدًَُْ اٌعَّبئِحٌَُْد(.)1

ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜؼي خلٝإ قلات غري اغيػالًُري فُٝالا خيالل َٛنالٛط
اي طاْ َٔٚ ، ١اٱعجاظ ؼي اٯ ١ٜاْٗالا مل تعالطض ٭ٖالٌ ايهتالاب ٚايهلالاض
خلايصّٚ ،ايت هٝت ،خلٌ شنطت قلا ِٗ اغيصَ ١َٛفُٝا خيل َٛنٛط اي طاْ١
ٚاغيٛاْع ايصا  ١ٝاييت ؼج ِٗ عٔ اٱض كا ٤اص ٙاغيٓعي.١
َٚالالٔ ٚظالالا٥ف اٯٜالال ١إحالالساف ايٓلالالط ٠ؼي ْلالالٛؽ اغيػالالًُري َالالٔ َالالٛا٠٫
ايهلاضَٚ ،ع ٖصا فاْٗا مل صنطِٖ سيالا عٓالسِٖ َالٔ ايك الا٥ذ ايصا ٝالٚ ،١مل
صَِٗ عً ٢ن لطِٖ ٚجخٛزِٖ خلايتٓع ٚ ،ٌٜهص ِٗ ٜخلايكطإٓ ٚايص ٟجالا٤
خلآٜات أخط ٣خلٌ شنطت اٯَ ١ٜا عٓس غري اغيػًُري َٔ اـكاٍ اييت ٪زٟ
إزي اٱنطاض خلاغيػًُري عٓس إؽاشِٖ ايهلاض ٚيٝجٚ ١خاق.١
فجالالا٤ت اٯٜالال ١خلاـطالالاب ايكالالطٜذ إزي اغيػالالًُري أالالِ خلٝالالإ َٛنالالٛع١ٝ
اغيٛنٛط ايصْ ٟعيت فٚ ،٘ٝجا٤ت خلك ٝغ ١ايٓٗ ،ٞفًِ كالٌ اٯٜالٜ" ١الا اٜٗالا
ايص ٜٔآَٓٛا إؽصٚا خلطاْ َٔ ١خلٓٝهِ" يتسٍ ؼي َلَٗٗٛا عً ٢اغيٓع عٔ إؽاش
اي طاْالالٚ ١ايٛيٝجالالَ ١الالٔ غريٖالالِ فكالالس ٜالالني َ ٞالالٔ ٜكالال ٍٛخلعالالسّ حجٝالالَ ١لٗالالّٛ
اغيدايلٚ ،١إ ا٭َط خلايؿٜ ٫ ٤ٞسٍ عً ٢ايٓٗ ٞعٔ نس ،ٙسيعٓ ٢إٔ ا٭َط
خلاي طاْ َٔ ١خلري اغيػًُري ٜ ٫عين ايٓٗ ٞعٔ اي طاْ َٔ ١غريِٖ.
فجا٤ت اٯ ١ٜقطحي ١خلالاغيٓع َالٔ اي طاْالَ ١الٔ غالري اغيػالًُري يتُٓالع َالٔ
اي زز ٚايً ؼ ٚايتني ٌٜٚاغيتعسز ٚاغيت ا ،ٜٔخلاٱناف ١إزي أأط قٝغ ١ايٓٗ ٞؼي
خلعالالث ايٓلالالطَ ٠الالٔ ا٭َالالط اغيٓٗالال ٞعٓالال٘ عًالال ٢مالال ٛايتعالالٝري ،فٗٓالالاى أَالالٛض أنالالرب
ػتسع ٞايٓلطٚ ٠اؿصض َٔ ايص ٜٔنلطٚا َثٌ ايٚ ١ٜ٫ٛايطنٚ ،ٕٛجا٤ت خلٗا
آٜات َٗٓٚا َا شنطٖا عً ٢م ٛايَٓٗ ٞع خلٝإ ايعًال ، ١غيالا فٗٝالا َالٔ اي ٝالإ
()1غٛض ٠ايتٛخل.112 ١
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ٚايس٫ي ١قاٍ اهلل عازي ر َّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا َ رَزَّفِرًُا اٌَّرَِّٓ ارَّفَرًُا ِّنَىُُْ ىُصًًُا
ْ وُنو ُز ُْ
ْ
ٓ لَو ْج ٍِ ُى ُْ ًَا ٌْ ُىفَّوب َز َأ ًْ ٌَِْوب َء ًَا َّرمُوٌا اٌٍَّو َو ِإ
ْ
ة ِِو
ًٌَعِجًب ِِْٓ اٌَّورَِّٓ أًُرُوٌا ا ٌْ ِىزَوب َ
ُِؤِِْنِنيَد(.)1
نُا جا٤ت خلعض اٯٜات اييت ٓٗ ٢عٔ اي ١ٜ٫ٛخلايتكٝٝس نُالا ؼي قٛيال٘

عازي ر َ َّزَّفِرْ اٌُّْؤِِْنٌَُْ اٌْىَبفِسَِّٓ أًٌََِْْبءَ ِِْٓ ًُِْ اٌُّْؤِِْنِنيَ ًََِْٓ

ْ َر َّزمُوٌا ِِو ْن ُي ُْ ُرمَوب ًحد ( ،)2فجالا٤ت
ْ
ِ ٍء ِإ َّ َأ
ْ
ٓ اٌٍَّو ِو فِوِ شَو
ْ
ط ِِو
ه َفٍَو ْْ َ
َّ ْف َع ًْ َذ ٌِ َ
اي ١ٜ٫ٛؼي اٯَ ١ٜكٝالس ٠خلكٝالس عالسّ اؿاجال ١إزي ايتكٝالٚ ١اـؿالَ ١ٝالٔ ايهلالاض
ٚأغ اب زفع ؾطِٖ ٚنطضِٖ.
أَا آ ١ٜاي طاْ ١فجا ٤ايٓٗ ٞفٗٝا َطًكاّ ٚغري َكٝس خلؿ ،٤ٞنُا اْٗا خلٓٝت
عً ١ايٓٗٚ ٞأغ اخل٘ اييت ؽل ايهلاض أْلػِٗ ٚخلكٝغ ١ايصّ اِ خلإعت اض إ
اي طاْْٛ ١ط إنطاّ ٜ َٔٚ ،ػع ٢ؼي اٱنطاض خلاغيػًُري ٚزٚيتِٗ فًٔ ٜهطَٙٛ
ٚجياظ ٙٚظعً٘ خلطاْال ،١خكٛقال ّا َالع ايت الازض ايالصٖين خلنيْال٘ ٜتدالص َكاَالات
اي طاْ ١يًتُاز ٟؼي اٱنطاض خلاغيػًُري.
ٚشنطت اٯ ١ ٜعً ٢م ٛايتعسٜس ٚاي ٝإ ايتلك ًٞٝقلات غري اغيػًُري
ايصٜ ٫ ٟكًخ ٕٛغيطا ب اي طاْٚ ،١ف ٘ٝحث يًُػًُري عً ٢ايتكٝس خلنيحهاّ
اٯ ٘ٝ ٓ ٚ ،١ٜيًهلاض خلإ اغيػًُري أق خٛا ؼي حالاٍ ايٝكعالٚ ١ايلطٓال ١خلربنال١
ايكطإٓ َٚا ف َٔ ٘ٝا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
قٛي٘ عازي رلَدْ ثَدَدْ اٌْجََِْْبءُ ِِْٓ أَفٌَْاىِيُِْد
خلعالالس إ شنالالطت اٯٜالال ١خكالالًَ ١صََٛالال ١عٓالالس غالالري اغيػالالًُري ايالالص٫ ٜٔ
ٜكًخ ٕٛغيطا ب اي طاْ ٖٞٚ ١ح ِٗ غيؿك ١اغيػالًُري ٖٚال ٛنٝلٝالْ ١لػالاْ،١ٝ
جالالاٖ ٤الالصا ايؿالالطط َالالٔ اٯٜالال ١ايهطضيالال ١ي ٝالالإ قالالل ١أخالالط ٣تكالالف خلالالايعٗٛض
()1غٛض ٠اغيا٥س.57 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .28
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ٚايٛنالالٛحٜٚ ،ػالالتطٝع اغيػالالًِ ٚغالالري اغيػالالًِ إزضانٗالالا َٚعطفتٗالالا ٚضٜ٩تٗالالا،
ي٪ٝنس ٖصا ايؿطط َٔ اٯ ١ٜايؿطط ايص ٟغ ك٘ ٚ ،ؼتٌُ اي غهاٚ ٤جٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإْٗا فطط غع ِٗٝٱفػاز أَٛض اغيػًُري.
ايثاْ :ٞظٗٛض ايعسا ٠ٚعً ٢أيػٓ ١ايهلاض َربظ خاضج ٞغيٛز ِٗ َؿك١
اغيػًُري.
ايثايث :ظٗٛض اي غها ٤عً ٢أيػٓ ١ايهلالاض أَالط َػالتكٌ عالٔ إضاز ٗالِ
ايلػاز ٚح ِٗ َؿك ١اغيػًُري.
ايطاخلع :اْ٘ إْعهاؽ ٚأأط غيالا ٜهالُط ٙايهلالاض ؼي ْلٛغالِٗ َالٔ ايعالسا٠ٚ

ٚاي غها ٤يًُػًُري نُا ٜسٍ عً ٘ٝايؿالطط ايتالايَ ٞالٔ اٯٜال ١ايهطضيال ١رًََِوب
رُفْفِِ صُدًُزُىُُْ أَوْجَسُد.

اـاَؼ :ف ٤ٞأجعا ٤ايعً ١اغيالصنٛض ٠خلعالطض ٚاحالس فٗالَ ٞتساخًال،١
ٚخلعهٗا فطط خلعهٗا اٯخط.
فهُا إ قسٚض ايعسا ٠ٚعً ٢أيػٓتِٗ ٚؼي فًتات أيػٓتِٗ فطط يًٛجٙٛ
ا٭خط ،٣فاْ٘ أقٌ يغري ٙفكسٚض ايعسا ٠ٚعًال ٢أيػالٓتِٗ غال ب يالطغ تِٗ
سيؿك ١اغيػًُري ٚحك ٍٛايلػاز ؼي أعُااِ.
 ٫ٚعاضض خلري ٖص ٙايٛجٚ ،ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطضيالٖٚ ١الٛ
َٔ ٚج ٙٛاٱعجاظ فٗٝآَ َٔٚ ،افع٘ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخلٝإ عسا ٠ٚايهلاض يًُػًُري.
ايثاْ :ٞحث اغيػًُري عً ٢اي كا ٤ؼي حاٍ ايٝكعٚ ١ايلطٓ.١
ايثايالالث :خلٝالالالإ َعالالالاْ ٞيًجٗالالالاز تُثالالالٌ خلايكالالالربَٛٚ ،اجٗالالال ١ايتعالالالسٟ

خلاٱح اظ ،فكس ٜٛاج٘ ايتعس ٟسيثً٘ نُا ؼي قٛيال٘ عالازي رفََّوْٓ اْْزَودٍَ
ٍََْْْىُُْ فَبْْزَدًُا ٍََْ ْْوِ ثِِّثًِْ َِب اْْزَدٍَ ٍََْْْىُُْد (.)1
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜٱض كا ٤اغيػًُري ؼي اغيعاضف اٱا ،١ٝفعٗٛض ايعسا٠ٚ

عً ٢ايًػإ يٝػت َثٌ ايتعس ٟخلايػٝف ٫ٚ ،ػتًعّ ايالطز خلايػالٝف ،خلالٌ
()1غٛض ٠اي كط.194 ٠
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جا٤ت اٯ ١ٜخلايطز خلالاٱح اظ ايالصا ٚ ٞاؿكالاَْ ١الٔ إؽالاش ايهلالاض ٚيٝجال١
ٚخاقٚ ،١ف ٘ٝآ ١ٜإ عجاظٚ ١ٜخلٝإ يًخًِ ايصٜ ٟتخً ٢خل٘ اغيػًُ ٕٛخللهالٌ
اهلل ٚ ،طفعِٗ عٔ ايطز خلايعساٚ ٠ٚاـك ١َٛعًال ٢ايًػالإ َٚكاخلًال ١ايؿالتِ
ٚايػب سيثً٘ ،خلٌ إِْٗ ٜكاخلً ٕٛايؿتِ خلايتآظض خلٚ ،ِٗٓٝإظٗاض َعاْ ٞايٛحس٠
اٱضياْ ١ٝيٝه ٕٛإختٝاض اي طاْ ١ايكاؿ ١فطعاَ َٓٗاٚٚ ،غ ١ًٝيتث ٝتٗا ؼي ْلٛؽ
اغيػًُريٚ ،ظٗٛضٖا خلعامل ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍ ػيا ٜعٜس ايهلاض حٓكاّٚ ،يهٓال٘
ٜػالالكط َالالا ؼي أٜالالسٚ ،ِٜٗجيعًالالِٗ ٜؿالالعط ٕٚخلعجالالعِٖ عالالٔ إؿالالام ايهالالطض
خلاغيػًُريٚ ،اي غها ٤نس احمل ٚ ١ايٛز.
فل ٞاٯ ١ٜإخ اض خلإ غري اغيػًُري  ٫حي  ٕٛاغيػًُريَٚ ،ا ٜعٗط عً٢
أيػٓتِٗ حيهَ ٞا ؼي قسٚضِٖ َٔ ايغٌ ٚاؿػس يًُػًُري َٔٚ ،إعجاظ
اٯ ١ٜاْٗا جا٤ت خلايلعٌ "خلست" ٜكاٍ خلسا ايؿ ٜ ٤ٞس ٚخلسٚاّ أ ٟظٗطٚ ،أخلساٙ
ٖ ٛأ ٟأظٗالط ، ٙػيالا ٜالسٍ عًال ٢ظٗالٛض اي غهالاٚ ٤انالخ ٫ ١ك الٌ ايتنيٜٚالٌ
سيخُالالٌ حػالالٔ  ،يتهالال ٕٛحجالال ١عًالالٚ ، ِٗٝؾالالاٖساّ عًالال ٢ايغهالالب ٚايغالالٌ
ٚايعسا ٠ٚاييت خيلْٗٛا يًُػًُري ٚ ،قاٍ ا٭خطٌ:
إ ايه ّ٬يل ٞايل٪از ٚاصيا

جعٌ ايًػإ عً ٢ايل٪از زيّ٬ٝ

ٚحيتٌُ ظٗٛض اي غهاٚ ٤ايعسا ٠ٚعً ٢أيػٓ ١ايهلاض ٚجٖٛاّ:
ا٭ً :ٍٚك ٞايهلاض ا٭شٚ ٣ايهطض َٔ اغيػًُري.
ايثاْ :ٞإغت ٤٬ٝاغيػًُري عًَ ٢كاَات ايهلاض.
ايثايث :خلغض اغيػًُري يًهلاضَٚ ،كاخلً ١ايهلاض يً غها ٤خلاغيثٌ.
ايطاخلعٚ :غٛغ ١ايؿٝطإ يًهلاض ٚإغتخٛاش ٙعً.ِٗٝ
اـاَؼ :اغي٬ظَ ١خلري ايهلط ٚاي غها ٤يًُػًُري.
ايػازؽ :حػس ايهلاض يًُػًُري.
ايػاخلع :حب ايهلاض ٭شَٚ ٣ؿك ١اغيػًُري.
ٚايكخٝذ ٖ ٛايطاخلع ٚاـاَؼ ٚايػازؽ ٚايػاخلع ،فكس إ ع اغيػًُٕٛ
ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ْ٘ جا ٤خلاٯٜات َٔ عٓالس اهلل عالع
ٚجٌٚ ،قاَٛا خلٛظا٥لِٗ ايع ازٜال ١نُهًلالري ٚمل النيتع زعال ٠ٛايالٓيب قُالس

ر  265د

َعامل اٱضيإ ج 75

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خاق ١خلاغيػًُري خلٌ ٖ ٞؾاًَ ١يًٓاؽ طيٝعاّ،
ٚؽًف أٌٖ ايهتاب ٚايهلاض عٔ ايتكسٜل خلٓ ْٚ ٘ ٛكط ٘ٚ ،جا٤ت ٖالصٙ
اٯ ١ٜي عث اؿٝط ١عٓس اغيػًُري خل ٝإ َا ٜهُط ٙغريِٖ ػئ ؼصض اٯَٔ ١ٜ
إغت طاِْٗ َٔ ايعساٚ ٠ٚاي غهالا ٤االِ ٫ٚ ،ػالتًعّ َعطفالٖ ١الص ٙاي غهالا٤
إغتخهاض ايٛغالا٥ط،خلٌ ٖال ٞظالاٖط ٠عًال ٢أيػالٓ ١غالري اغيػالًُري ٜعطفْٗٛالا
خلعاٖط ايكٚ ٍٛايػالب ٚإأالاض ٠أغال اب ايؿالو ٚايطٜالب خلالايٓ ٚ ٠ٛاٱغال،ّ٬
ٚؼتٌُ اي غها ٤اييت عٗط عً ٢أيػٓتِٗ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚاي غها ٤يًُػًُري ننيَ.١
ايثاْ :ٞايهطٚ ٙاي غض يًُػًُري ننيفطاز ٚطياعات َٓتُري يٲغ.ّ٬
ايثايث :أغ اب اي غهالا ٤ؾدكالٚ ،١ٝأَالٛض خاقال ١تعًالل خلاغيهاغالب
ٚايتجاضات ٚايعضاعات َثٚ ،ّ٬يٝؼ ٭َٛض عكا٥سٚ ١ٜإْتُا ٤يٲغ.ّ٬
ٚايكخٝذ ٖ ٛا٭ٚ ٍٚايث اْ ،ٞفُٔ أغ اب اي غض اٱْتُالا ٤يٲغالّ٬
ٚايتكسٜل خلٓ  ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚا٭ْ ٝالا ٤اٯخالط ،ٜٔيالصا
جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١عْٛاّ يًُػًُري ٖٞٚ ،ؾاٖس عًْ ٢كط ٠اهلل عازي
اِٚ ،اْ٘ عازي ٖٚ ٛي ِٗٝؼي ايسْٝا ٚاٯخطٚ َٔٚ ٠جٜ٫ٚ ٙٛت٘ غ خاْ٘ اْ٘
ٜ ٫طن ٢يًُػً ُري إؽاش اغيػًُري ايهلاض أٚيٝاٚ ٤أْعِ عً ِٗٝخلٗالص ٙاٯٜال١
ايالاليت تهالالُٔ ايٓٗالال ٞعالالٔ إؽالالاش ايهلالالاض خلطاْالال ١يتالالسع ِٖٛؼي َلَٗٗٛالالا إزي
ايطجٛط إزي ايكطإٓ ٚإؽاش ٙخلطاْٚ ١زيٚ ّ٬ٝعٓٝاّ ٚايص ٟجعً٘ اهلل عازي ٝاْاّ
يهٌ ؾَٗٓٚ ،٤ٞا َٛنٛط اي طاْٚ ١اٱغتؿاضٚ ٠اـاق.١
َٚالالٔ ٜلالالعط ً ٜٚجالالني إزي ايكالالطإٓ ؼي اغيُٗالالات َٚؿالاله٬ت ا٭َالالٛض جيالالس
إعجاظاّ ؼي ايكطإٓ ٜتجً ٢خلعٗٛض اؿٌ اغيٓاغب ؿاي٘ ؼي آٜات ايكطإٓ غٛا٤
 ٬ايهثري أ ٚايكً َٔ ٌٝاٯٜات ،إش ٜط ٣اٯٚ ١ٜننيْٗا ؼسأ٘ عٔ َٛنالٛع٘
ٚؽرب ٙخلػ ٌ ايٓجاَٗٓٚ ٠ا ايتٛنٝس عً ٢ايكرب ٚايطنا سيا قػُ٘ اهلل عازي،
 ٜ ٚتً ٛاغيػًِ آ ١ٜنيَط ٙخلايععّ ٚايتٛنٌ عً ٢اهلل ٚاغي ازض ٠إزي ايلعٌ ٚعسّ
هٝٝع ايلطق ،١فتٗس ٜ٘إزي ايكٛاب َ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل ٝإ ايكطإٓ يهٌ
ؾَ ٤ٞع إ َا ؼي ْلؼ اٱْػإ َٔ ااُ ّٛأ ٚايٓٛاٜا َٔ ا٭َٛض ايطاض٥ال١
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غري اغيتعيعي ،١ػيا ٜسٍ عً ٢عَُٛات قٛي٘ عازي رًَٔصٌَّْ نَوب ٍََْْْوهَ اٌْىِزَوبةَ رِجَْْبًٔوب ٌِىُوًِّ
شَِْءٍد ( ، )1يٝؿٌُ ا٭ؾٝا ٤غري اغيػتكطٚ ٠اييت ٖ ٞأَٛض ؾدك ١ٝت أٜ
َٔ إْػإ إزي آخطٚ ،ؽتًف عٓس شات اٱْػإ َٔ  ّٜٛإزي آخط َٔٚ ،حاٍ
إزي غريٖا َٔ ٖٛٚ ،إعجاظ ايكطإٓ ٚأًٖٝت٘ غيٓاظٍ اي طاْٚ ١إْلالطاز ٙعًالٍٛ
ْٛعٝالٚ ١ؾدكال ١ ٝهال ٤ٞزضٚب ايػالالايهريٚ ،فٝال٘ زعال ٠ٛيً طاْال ١ايكالالاؿ١
خلالايًج ٤ٛإزي ايكالطإٓ ٚايٓٗالٌ َالٔ نٓالٛظٚ ٙاٱغالتس ٍ٫خلآٜا ال٘ يتهال ٕٛخلطاْال١
يً طاْ.١
فُٔ ٜتدص ٙأخ ٙٛاغيػًِ خلطاْٜ ١طجع إزي ايكطإٓ ٜٚتدص ٙخلطاْٚ ١زيّ٬ٝ
ٚنٝا ٤يٝهٚ ٕٛاق ١ٝي٘ ٚغئ إغت طٓ٘ َٔ ايغٛاٚ ١ٜايهال٬يٖٚ ١الصا ايطجالٛط
إزي ايكطإٓ َٔ أغطاض حث اٯ ١ٜؼي َلَٗٗٛا عً ٢إغت طإ اغيػًُري ٚاغيٓع
َٔ ايًج ٤ٛإزي غريِٖ ؼي ٖصا اي اب.
ٚحيتٌُ ظٗٛض اي غها ٤عً ٢أفٛا ٙايص ٜٔنلطٚا ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚخلغهِٗ يٲغ َٚ ّ٬از.٘٥
ايثالاْ :ٞنالالطِٖٗ ٭حهالالاّ ايؿالطٜع ١اٱغالالَٚ ،١َٝ٬الالا فٗٝالا َالالٔ ا٭ٚاَالالط
ٚايٓٛاٖ.ٞ
ايثايث :إأاض ٠ايؿو ٚايطٜب خلٓ  ٠ٛغٝس اغيطغًري قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ.
ايطاخلع :اي غض ٚايعسا ٠ٚيًُػًُري.
 ٫ٚعاضض خلري ٖص ٙايٛجٚ ،ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطضيال ،١يالصا
قس ٜط ٣اغيػًِ َٔ غريٚ ٙزاّ ؾدكٝاّ ي٘ٚ ،يهٓ٘ َا إٔ ٜػتُط َع٘ خلالايهّ٬
ٚايكً ١حتٜ ٢سضى ظٗٛض اي غها ٤عً ٢يػاْ٘ يٲغٚ ّ٬اغيػًُري ،فجا٤ت
اٯ ١ٜايهطضي ١يتخصٜط اغيػًِ ٚإخ اض ٙعٔ حكٝك ٖٞٚ ١إ َٛنٛط اي غها٤
أعِ َٔ ايكه ١ٝايؿدكٚ ١ٝإ خلغض ايهافط يٲغٜ ّ٬عين خلغه٘ يًُػًِ
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ػيا ٜػتًعّ يٝؼ اٱْتكاّ ٚاي طـ خلالٌ إجتٓالاب إغالت طإ ايهالافط ٚإختٝالاضٙ
غيطا ب اـاقٚ ١اغيٓع َٔ ظيً٘ أَاْ ١ايػط.
ٚؼتٌُ اي غها ٤ؼي نٝل ١ٝقسٚضٖا َٔ ايهلاض ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚالالني  ٞاي غهالالا ٤عًالال ٢مالال ٛايكهالال ١ٝايؿدكالال ١ٝخلالالنيٕ ػالالط ٟعًالال٢
ايًػإ.
ايثاْ :ٞقٝغ اؾساٍ ٚاغيغايطٚ ١إأاض ٠أغ اب ايؿو.
ايثايث :ظٗٛض اي غها ٤خلايككٚ ١ايؿعط ٚا٭زب ٚقٝغ ااجاٚ ٤ايصّ.
ايطاخلع :إؽاش اغي ٓرب ٚٚغا ٌ٥اٱع ّ٬يصّ اغيػًُري ٚايتعس ٟعً.ِٗٝ
اـاَؼ :أغ اب ايؿالو ٚإْهالاض اغيعجالعاتٚ ،إظٗالاض عالسّ ايتكالسٜل
خلايٓ .٠ٛ
ايػازؽ :إعتُاز يغ ١ايهٓاٚ ١ٜاٱؾاض ٠ؼي جطح اغيػًُري.
ايػاخلع :قٝغ ايػب ٚايؿتِ ٚايتعس ٟعً ٢اغيػًُري خلايًػإ.
 ٫ٚعاضض خلري ٖص ٙايٛجالٚ ٙٛنًالٗا ػيالا ؽالرب عٓال٘ اٯٜالٚ ١ؼالصض َٓال٘،
 ٚسع ٛاغيػًُري إزي أخص اؿا٥ط َٔ ١ايص ٜٔنلطٚا ،فالإ قًالت قالس كالسض
اي غهالالاَ ٤الالٔ اغيػالالًِ إزي أخٝالال٘ اغيػالالًِ ،اَ ٚالالٔ طياعالالَ ١الالٔ اغيػالالًُري إزي
طياع ١أخط َٔ ٣اغيػًُري فٌٗ ٜعالين ٖالصا اؿالصض ٚايٛقاٜالَ ١الٔ إؽالاشِٖ
خلطاْ ١أٜهاّٚ ،اؾٛاب ٖٓٚ،٫اى ا ٜٔخلري ا٭َط َٛ ٜٔنٛعاّ ٚحهُأَّ ،
ٚج:ٙٛ
ا٭ ٜ :ٍٚغض ايهلاض اغيػًُري ٱْتُا ِٗ٥يٲغ ّ٬أَالا اـال٬ف ايالصٟ
حيكٌ خلري اغيػًُري فٗ ٛعً ٢أَٛض خاق.١
ايثاْ :ٞإغالتساَ ١اي غهالا ٤ؼي ْلالٛؽ ايهلالاض يًُػالًُري ،خلُٓٝالا هالٕٛ
اـك ١َٛخلري خلعض اغيػًُري َ٪قتٚ ١غطعإ َا ع.ٍٚ
ايثايثٜ :عزاز اـ٬ف  ٚاي غها ٤عٓس ايهلاض عً ٢اغيػًُري َالع أ الات
اغيػًُري ؼي َٓاظٍ اٱضيإ ،خلُٓٝا ٜلتدط اغيػًِ خلإضيإ أخ ٘ٝاغيػًِٜٚ ،هٕٛ
اٱضيإ غ اّ يتدلٝف اـك ٚ ١َٛطنٗا.
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ايطاخلعٜ :تٓاج ٢ايهلاض فُٝا خل ِٗٓٝخلعالسا ٠ٚاغيػالًُريٜٚ ،العزاز نالطِٖٗ
يًُػًُري ٪ٜٚز ٟظٗٛض اي غها ٤عً ٢أيػٓتِٗ إزي اٱقالطاض عًال ٢ايهلالط
ٚايتُالالاز ٟؼي إٜالالصا ٤اغيػالالًُري  ،أَالالا اـكالال ١َٛخلالالري أفالالطاز ٚطياعالالات َالالٔ
اغيػًُري فاْٗا ٫خلس ٚإ شي ٌٝإزي ايتدلٝف ٜٚ ،لعط اغيػًُ ٕٛيسض ٤ايكسط،
ٚإق٬ح شات اي ري.
اـاَؼٜ ٫ :طقب ايهلاض عٗساّ ٚشََ ١ع اغيػًُري  ،أَا اـال٬ف خلالري
اغيػًُري فتكٝس ٙا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاٱاٚ ١ٝأحهاّ ا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗٞ
عٔ اغيٓهطٚ ،اييت سع ٛاغيتداقُري إزي ايطجٛط إزي ايكطإٓ ٚايػٓ ١ايٓ ١ٜٛ
ؿٌ اـ٬ف ٚاـك.١َٛ
ٚي ٛإختاض اغيػًُ ٕٛخلطاْ َٔ ١غريِٖ فاْٗا عٜالس َالٔ ظٗالٛض اي غهالا٤
عً ٢أيػٓ ١ايهلاض يًُػًُريً ٚ ،و آ ١ٜإعجاظ ١ٜؼي َهاَري ٚز٫٫ت ٖصٙ
اٯ ١ٜايهطضي ١فُٔ َٓافعٗا اْٗا شيٓع أظزٜاز حسٚ ٠زضج ١اي غها ٤يًُػًُري
خلإ غًل ايلتٓ َٔ ١خلاب اي طاَْٚ ، ١ا ف َٔ ٘ٝأغ اب اؿػس يًُػًُري ،إش
إ اي طاْالال ١طًالالع عًالال ٢اـكٛقالالٝات  ٚالالط ٣ايعالالع ٚايربنالال ١ايالاليت تغؿالال٢
اغيػًُ ،ٕٛفتٓكِ عً ٚ ،ِٗٝخث عٔ أغ اب يصَِٗ ٚايتعس ٟعً.ِٗٝ
ٚقس  ٫ك ّٛاي طاْ ١خلٗصا ايصّ ٚيهٓٗا ًتك ٞخلإط٬ط ايهلاض عً ٢ايٓعِ
ايالاليت عٓالالس اغيػالالًُري فٝالالعزاز ٕٚخلغهالال ّا االالِٚ ،حيًُالال ٕٛعًالال ٢اٱغالالّ٬
ٚاغيػًُري ،ف  ٣اي طاْ ١مل كسض َٓٗا اي غها َ ٤اؾطٚ ٠يهٔ كري غ اّ
ٚٚاغط ١يً غهاٚ ٤ايهط ٙيًُػًُري ٚإط٬ط ا٭عسا ٤عًَ ٢الا ٜهالَ ٕٛالاز٠
ؿػسِٖ  ٚعس ِٜٗعً ٢اغيػًُريَ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل ٚأغال اب ايٓٗال ٞعالٔ
اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري ٚف ٘ٝإعجاظ يٰ ١ٜايهطضيَٚ ١ا فٗٝا َالٔ ايٓٗال ،ٞإش
ٜني  ٞايٓٗ ٞعٔ اي طاْ ١ايػ ١٦ٝخلايصات ٚايعطض ٚاٯأاض.
فتُٓع اٯ َٔ ١ٜاي طاَْ ١الٔ ايغالري ،٭ْٗالا هال ٕٛغال ّا ٱنالطاض ايهلالاض
خل اغيػًُري ٭ٕ اي طآْ ١كالٌ االِ عالٔ عُالس أ ٚغالري عُالس لاقال ٌٝأحالٛاٍ
اغيػًُري ،فٝعزاز ايهلاض عسا ٠ٚيًُػًُري ٜٚالسضنَٓ ٕٛعالٚ ١عالع اٱغالّ٬
َٚا ضظم اهلل عالازي اغيػالًُري َالٔ ايالٓعِ فٝالعزاز ٕٚنطٖال ّا ٚعالسا ٠ٚاالِ،
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ٚا٭قٌ ٖ ٛإ ه ٕٛايالٓعِ اٱاٝال ١عٓالس اغيػالًُري غال ّا يالسخ ٍٛايهلالاض
ا ٱغٚ ّ٬اٱؾ اى خلايٌٓٗ َٔ ًو ايٓعِ ٚايلٛظ سيطنا ٠اهلل عازي.
ٚجا٤ت اٯ ١ٜخلكٝغ ١اغيان" ٞقس خلست اي غهالاٚ "٤فٝال٘ ؼالسِ ٚإعجالاظ،
فًٝؼ يًهلاض إٔ ٜٓهطٚا جطٜإ اي غض ٚايهط ٙيًُػًُري عً ٢أيػٓتِٗ ،
ٚقس حاضخلت قطٜـ اغيػًُري ٚغريت اؾٛٝف يكتااِ ،ػيا ٜسٍ خلا٭ٚيٜٛال١
ايكطع  ١ٝعً ٢قسٚض ايػب ٚايؿتِ يًُػًُري ٚايتؿهٝو خلاٱغال ّ٬عًال٢
أيػٓتِٗ.
ٚإؽالالاش خلطاْالالَ ١الالٔ ٜٗالالٛز اغيسٜٓالالَ ١الالث ّ٬عالال ٕٛاالالِ عًالال ٢ايتعالالس ٟعًالال٢
اٱغ ،ّ٬فجا٤ت اٯ ١ٜيتخصض َٔ اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري نٜ ٫ ٞتدصٖا
ايهلالالاض ٚاغالالطٚ ١ططٜك الاّ يٲطالال٬ط عًالال ٢أغالالطاض اغيػالالًُري ٚظٜالالاز ٠ايتعالالسٟ
عً،ِٗٝيتٓتكٌ اي غها ٤إزي اي طاْ ١شا ٗا خلًخاظ ايعساٚ ٠ٚاي غها ٤اييت عٗط
عً ٢أيػٓ ١ايهلاض يًُػًُري ٚ ،نيأط ٚإْكات اي طاْ ١اا ،فتهؿف اي طاْ١
أغطاض اغيػًُري يًهلاض.
يٝهٖ ٕٛصا ايهؿف غ اّ ٱظٗالاض ايهلالاض خلغهالِٗ يًُػالًُري ٚ ،النيأط
اي طاْ ١خلنيغ اب اي غض ٚايعسا ،٠ٚفٓٝعهؼ ع ً ٢قٚ ٍٛفعٌ اي طاْْ ١لػٗا،
ف اٖا ؼي خلسا ١ٜعًُٗا ؼي َٓالاظٍ اـاقالٚ ١اي طاْال ١عُالٌ َالٔ غالري خلغهالا٤
ظالالاٖطٚ ،٠يهالالٔ َالالع كالالازّ ا٭ٜالالاّ عٗالالط اي غهالالا ٤عًالال ٢يػالالإ اي طاْالال١
ْلػٗا،فجا٤ت اٯ ١ٜيًتخصٜط َٓٗاٚ ،ايسع ٠ٛإزي إجتٓاخلٗا ٚقا ١ٜيًُػًُري،
ٚف ٘ ططز يًغلً ١عٔ اغيػًُري.
ٚؼتٌُ ا ي غها ٤ؼي َطا ٗا ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚخلكا ٤اي غها ٤عً ٢ا٭يػٔٚ ،عسّ إْتكااا إزي حاٍ ايلعٌ.
ايثاْ :ٞظٜاز ٠حس ٠اي غهاٚ ،٤ظٗٛضٖا ؼي عامل ا٭فعاٍ غٛا ٤ا٭فعاٍ
اييت كسض َٔ اي طاْ ١أ َٔ ٚغريٖا َٔ ايهلاض ؼي ايتعس ٟعً ٢اغيػًُري.
ايثايث :ظٚاٍ ٚإنُخ ٍ٬اي غها ٤عٓس عٌُ ايهافط خلطاْ ١يًُػًُري

خكٛقاّ ٚإ اٯ ١ٜجا٤ت خلكٝغ ١اغيان ٞرلَدْ ثَدَدِ اٌْجََِْْبءُد.
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ٚايكالالخٝذ ٖالال ٛايثالالاْ ٞإش أخالالربت اٯٜالال ١عالالٔ ظٗالالٛض اي غهالالا ٤خلالالنيفٛاٙ
ايهلاضٜٚ ،سٍ عً ٢ضغٛخٗا ؼي ايٓلٛؽ ٚإحتُاٍ قسٚض أغ اب ايعسا٠ٚ
ؼي عامل ا٭فعاٍ خلعس ا٭قٛاٍٚ ،جا ٤ايتخصٜط ؼي اٯٜالَ ١الٔ اي طاْال ١ايػال١٦ٝ
ٚيهٔ َهاَري اٯ ١ٜأعِ إش ؿٌُ َا هً ٕٛو اي طاْ ١غ اّ ي٘ َٔ ٚجٙٛ
ايعساٚ ٠ٚاي غها ٤إخلتسا٤ٶ ٚإغتساَٚ ،١قاٚي ١ايهلاض إجياز ٚغ ١ًٝغيٓع ايٓاؽ
َٔ زخ ٍٛاٱغال ،ّ٬فٝتدالصَ ٕٚالا ؽالرب خلال٘ اي طاْال ١شضٜعالَٚ ١الاز ٠يتؿالٜ٘ٛ
اغيػًُريٚ ،إجياز اغيغايطات ٚإأاض ٠ايؿهٛى ؼي اٱغ.ّ٬
 َٔٚاٱعجاظ ؼي اٯ ١ٜايهطضي ١اْٗا خلٓٝت اؾٗ ١اييت ٜٛز ايهلاض ايعٓت

ٚاغيؿك ١فٗٝالا ٖٚالِ اغيػالًُ ٕٛخلكٛيال٘ عالازي رًَ ًُّا َِوب َْنِوزُُّْد خلإنالاف ١ايعٓالت
يًُػًُري ،أَا ظٗٛض اي غها ٤عً ٢أفٛاِٖٗ فًِ صنط اؾٗ ١فٝال٘ ٚحيتُالٌ
ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠اغيػًُري  ،يٲ غتكخاب ْٚعِ اٯ ٚ ،١ٜكسٜط اٯ :١ٜقالس
خلست اي غها ٤يهٔ َٔ أفٛاِٖٗ.
ايثاْ :ٞاغيككٛز خلغض َ از ٨اٱغٚ ،ّ٬نالطِٖٗ يًلالطا٥ض ٚأحهالاّ
ايؿطٜع ١اٱغ.١َٝ٬
ايثايث :اغيعٓ ٢ا٭عِ ٚإضاز ٠اي غض غي از ٨اٱغٚ ّ٬اغيػًُري ايصٜٔ
ًكٛا طيٝعاّ زع ٠ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاغيعجعات اييت
جا ٤خلٗا خلايتكسٜل.
 ٫ٚعالالاضض خلالالري ٖالالص ٙايٛجالالٚ ، ٙٛنًالالٗا َالالٔ َكالالازٜل اٯٜالال ١ايهطضيالال١
خلاٱناف ١إزي ايؿٛاٖس اؿػ ١ٝيتًو اي غهاٚ ٤عَُٛا ٗا  ٚ ،عسز قٝغٗا.

قلَىٌ "قد بدث انبغضلء"

جاٖ ٤الصا ايؿالطط َالٔ اٯٜال ١خلكالٝغ ١اغيانال ٞاياليت السٍ عًال ٢اٱَهالا٤
ٚايث الالاتٚ ،فٝالال٘ ٛأ ٝالالل والالا ٟٚي غهالالا ٤غالالري اغيػالالًُري يًُػالالًُري غالالٛا٤
غكٛم ًو ايطا٥لٚ ١ا٭ؾدام ايص ٜٔؼصض اٯ َٔ ١ٜإؽاشِٖ خلطاْ ١اٚ
عُ ّٛأٌٖ ايهتاب ٚايهلاض ،خكٛقاّ ٚإ اي غها ٤ايًػاْ ١ٝأزْ ٢ض َٔ ١
اـكٚ ١َٛايعسا ،٠ٚفكس ٜ ٫ه ٕٛاٯخط ؼي خكَ ١َٛعو ٚ ،طا ٙجيايػو
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ٜٓٚكت ايٝو ٜٚه ٕٛجاض اّ ؼي ايػٛم ٚايسضاغٚ ١ايعٌُ ٚيٝؼ َٔ عسا٠ٚ
خلٓٝو ٚخلٚ ،٘ٓٝيهٓ٘ َ غض يو خلػ ب إضياْو  ،فجا٤ت اٯ ١ٜيًتخصٜط ٖٛٚ
عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايتخصٜط َٔ أزَْ ٢طا ب ايعسا ٖٞٚ ٠ٚاي غها ٤ايًػاْ.١ٝ
ايثالالاْ :ٞإجتٓالالاب إظزٜالالاز حالالس ٠اي غهالالا ٤ايًػالالاْ ،١ٝف الالسٍ ايتعالالطٜض
خلاغيػًُري خلايهٓاٚ ١ٜاٱؾ اضٜ ،٠ك ّٛايهلاض خلالصّ اغيػالًُري جٗالطاّ ٚعْٝ٬ال،١
 ٜٚث ٕٛأغ اب ايؿو ؼي اٯٜات ٚايس٫٫ت ايٛانخات اييت جا ٤خلٗا ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚا٭ْ ٝا ٤ايػاخلك.ٕٛ
ايثايثَٓ :ع ؼ ٍٛاي غها ٤ايًػالاْ ١ٝإزي عالسا ٠ٚخلايلعالٌ ٚايٝالس خلػال ب
غ ٤ٛاٱختٝاض ؼي خلاب اي طاْٚ ١اـاق ٚ ،١ؼي اٯ ١ٜزع ٠ٛيًُػًُري يًخٝط١
ٚاؿصض َٔ أغ اب ايعساٚ ٠ٚاي غهاٚ ،٤ايتكس ٟاالا ؼي خلالساٜا ٗاٚ ،اغيٓالع
َٔ إظزٜاز عسا ٠ٚايهلاض يًُػًُري ٚايتعس ٟعً ِٗٝسيا ٜه ٕٛغ اّ يعٜاز٠
إأِ ايهلاض ٚخًٛزِٖ ؼي ايٓاض.
يكس جعٌ اهلل عازي ْ  ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نٝاٜٗ ٤سٟ
ايٓاؽ إزي غ ٌ اٱضيإ ،فتتكس ٣آٜات ايكطإٓ يً غها ٤ايًػاْ ١ٝغيٓع ايٓاؽ
َٔ ايتُاز ٟؼي ايهلطٚ ،ايؿعٛض خلكعٛخل ١ايطجٛط عٓال٘ ٚ ،إ نالإ ططٜالل
ايتٛخل ١قط ٜاّ َٔ ايٓاؽ طيٝعاّ ٫ٚ ،هال ٕٛايالصْٛب ٚاغيعاقال ٞخلطظخالاّ خلالري
اٱْػإ ٚخلري ايتٛخلٚ ١اٱْاخلً ٚ ،١و آ ١ٜؼي ضأف ١اهلل عازي خلايٓاؽٚ ،جا٤ت
ْ  ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًتٛخلٚ ١اٱْاخل.١
ٚشيٓع ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜايتُالاز ٟؼي ايػال٦ٝات ٚايالصْٛبٚ ،إقاَال ١ايهلالاض
عًٗٝاٚ ،إقطاضِٖ عً ٢اٱنطاض خلاغيػًُريَٚ ،ع إ اٯ ١ٜجالا٤ت خطاخلالاّ
يًُػًُريٚ ،خاق ١ؼي َٛنٛط اي طاْٚ ١اـاق ١فاْٗا تهُٔ ؼصٜط ايهلاض
َٔ عسا ِٗ ٚيًُػالًُريٚ ،ظجالطِٖ عالٔ غ ٝال ١اغيػالًُري ٚاٱفال ا ٤عًالِٗٝ
ٚقا٫ٚت ايٓٚ ٌٝاٱْتكام ًَِٓٗ ٚ ،و آ ١ٜؼي إعجاظ ايكطإٓ إٔ ني ٖ ٞصٙ
اٯ ١ٜخلٓٗ ٞاغيػًُري عٔ إؽاش خلطاْٚ ١فٚ ٘ٝج:ٙٛ
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ا٭ٖ :ٍٚصا ايٓٗ ٞؾاٖس عً ٢حب اهلل عازي يًُػًُريٚ ،ايكطإٓ ٖٛ
َطآٖ ٠صا اؿب  ٚ ،تجً ٢ؼي ايكطإٓ ايلٛٝنات ايطخلاْ ١ٝاييت نيخالص خلنيٜالسٟ
اغيػًُري إزي غ ٌ ا٭َٔ ٚايػ ١َ٬ؼي ايٓؿني ري َٗٓٚ ،ا يع ّٚاٱيتلات إزي
َٛنٛط اي طاْٚ ١اـاقٚ ١إق٬ح اغيػًُري أْلػِٗ غيٓاظاا.
ايثايث :حجب ايهلاض َٔ ايتعس ٟعً ٢اغيػًُريٚ ،نؿف َالا ٜكالسض
عً ٢أفٛاِٖٗ َٔ اي غها ٤يٝهٖ ٕٛصا ايهؿف َاْعاّ َٔ شياز ٟايهلالاض ؼي
اٱنطاض خلاغيػًُري.
ايطاخلع :ؼصٜط اغيػًُري َٔ عسا ٠ٚايهلاض ٜٚ ،ؾذ عٔ ٖصا ايتخالصٜط
يع ّٚأخص اغيػًُري اؿا٥ط ١اِ َٔ ايهلاضٚ ،ايتكس ٟ٭غال اب اي غهالا٤
ايالالاليت ػالالالط ٟعًالالال ٢أيػالالالٓتِٗ ٚ ،إخلطالالالاٍ ؾالال ٗا ِٗ ٚفهالالالذ نالالالصخلِٗٚ ،ضز
َغايطا ِٗ.
اـاَؼ :ؼي اٯ ١ٜإؾاض ٠إزي عسّ ًك ٞاغيػًُري ايٓكٝخ َٔ ١ايهلاض،
٭ٕ ايٓكٝخ َٔ ١ضؾخات اغيٛز ٖٞٚ ،٠تٓافَ ٢ع اي غها َٔٚ ٤شيٮ قً ال٘
اي غهالالا ٤يؿالالدل أ ٚطياعالال ١فاْالال٘ ضيتٓالالع عالالٔ ْكالالخٗاٚ ،إ ٖالِّ خلٓكالالخٗا
حايت أغ اب َٛٚاْع خاق ١ز ٕٚإخلسا ٤ايٓكٝخ ١ػيا ٜالسٍ عًال ٢إ إؽالاش
ايهافط ٚي ٝج ١أش ٣قض ،يٝؼ ف ٘ٝفا٥سْٚ ٠لع.
فجا٤ت اٯ ١ٜيٓكط ٠اغيػًُريٚ ،ططز ا٭ش ٣عِٓٗٚ ،يٲخ اض عٔ نطٙ
ايهلاض يًُػًُري َٔ غري إٔ ٜتِ إختٝالاضِٖ خلطاْالَٚ ، ١الٔ ز ٕٚإٔ ٜهالٕٛ
عسّ إختٝاضِٖ خلطاْ ١غ اّ ؼي ًو اي غهاٚ ٤ي ٛعً ٢م ٛايػاي  ١اؾعٝ٥ال،١
ٚي ٛقاٍ ايهلاض إ إختٝاضْا خلط اْ ١يًُػًُري ٜعً ٌٜو ايعساٚ ٠ٚاي غهالا٤
َٔ قسٚضْا ٜ ٫ٚكسض عٓا اَ ٫ا ٖ ٛخري قضَٚ ،ا يٝؼ ف ٘ٝأش ٣عًال٢
اغيػًُري ،فٌٗ ٜك ٌ قٛاِ.
اؾالالالٛاب  ،٫٭ٕ ايٓٗالالال ٞعالالالٔ إؽالالالاشِٖ خلطاْالالالٚ ١ضز َطًكالالاّ ٚؼي نالالالٌ
ا٭حٛاٍَٚ ،ا شنط َٔ أجعا ٤ايعً ١يً ٝإ ٚايتلكٚ ٌٝيٝؼ اؿكالط ،٭ْال٘
عًل خلا يعجط عٔ إؽاش ايهلاض خلطاْ ١إخلتالساٚ ٤إغالتساََٚ ،١الع ٖالصا فالإ ؼي
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ع ِٗٓٝٝؼي َٓاظٍ اي طاْ ١عٗط أنطاض أخط ٣سٍ عً ٢غ ٤ٛاـًل ٚخٝاْ١
ا٭َاْٚ ،١قاٚي ١اٱْتكام َٔ اغيػًُري ٚايغسض خلِٗ.
ٚننيٕ اٯ ١ٜكٖ ٍٛص ٙعٛٝب ايهلاض ٚٚج ٙٛعسا ِٗ ٚيهِ َٔ غري إٔ
تدص ِٖٚخلطاْٚ ،١ي ٛإ ؽصشي ِٖٛخلطاْ ١فاْٗا عٗط عً ٢أفعااِ ،نُا عٗط
عًٗٝا أزضإ ٚأَطاض أخط ٣ني  ٞعًٝهِ خلايهطض ايلازحٚ ،قس جا ٤ايكطإٓ
خلآٜات ري ٚجٖٛاّ َٔ ًو اي غهاَٗٓ ٤ا ق ٍٛاغيٓالافكري خلعالس َعطنال ١أحالس

ر ٌَ وئِْٓ زَجَعْنَووب إٌَِووَ اٌَّْدِّنَ وخِ ٌَُْفْووسِجََّٓ اََِْ وصُّ ِِنْيَووب اَِذَيَّد(ٚ ،)1قالالاٍ عالالازي
ر ًَّزَنَبجٌََْْ ثِبإلِثُِْ ًَاٌْعُدًَْاِْ ًََِعْصَِْخِ اٌسَّظٌُيِد(.)2
يكالالس جعالالٌ اهلل عالالازي ايًػالالإ حجالال ١عًالال ٢اٱْػالالإ ٚغ ال اّ يٓٝالالٌ ايثالالٛاب
ٚاؾعا ٤اؿػالٔ ،ا ٚايعكالاب ٚايعالصاب ا٭يال ِٝعػالب ٛظٝالف اٱْػالإ يال٘،
ٚحيه ٞايًػإ َا ؼي اؾٛاْذ ٚايٓلؼ َٔ اغيلا ٖٚ ِٝايػجاٜا ٚايط ا٥عَٚ ،الٔ

إعجاظ ٖص ٙاٯ ١ٜاْٗا جا٤ت خلًلغ رلَدْ ثَدَدْ اٌْجََِْْبءُ د أ ٟظٗطت ٚخلاْت عًال٢
أيػٓتِٗ يته ٕٛإْصاضاّ يًُػًُري َٔ ايهلاض ؼي خلاب اي طاْٚ ١اـاق ،١يسع٠ٛ
اغيػًُري ازي ايٓلطٚ ٠اؿصض َٔ ايهلاضٚ ،عسّ ايطن ٕٛايٚ ،ِٗٝؽرب اٯ ١ٜخلإ
اي غها ٤ا ييت ػط ٟعً ٢ا٭يػٔ ٜهُٔ ٚضاٖ٤ا حػس ٚ ،عسا ٠ٚأؾس.
إش إ أحهاّ ٖص ٙاٯ ١ٜخلاق ١ٝازي  ّٜٛايكٝآَ ٫ٚ ١خكط خلنيٜاّ ايتٓع ٌٜفاْٗا
زع ٠ٛ٭جٝاٍ اغيػًُري ٭خص اؿا٥ط ١يًسٚ ٜٔايٓلٛؽ ٚا٭عطاض ٚا٭َالٛاٍ
َٔ غريِٖ خكٛقاّ َع نثط ٠اٱخت٬ط ٚايتالساخٌ خلالري ا٭َالِ ٚأٖالٌ اغيًالٌ،
 ٚؿعب ا٭عُاٍ ٚ ،كاضب اي ًسإٖٚ ،صا اؿالصض يالٝؼ خلطظخالاّ ز ٕٚايعُالٌ
اغيؿ ى ٚيهٓ٘ ٚاق ١ٝيًُػًُريٚ ،زع ٠ٛيغريِٖ يًسخ ٍٛؼي اٱغ.ّ٬

َ َٔٚكازٜل قٛي٘ عازي ر وُنْزُُْ قَْْسَ أَُِّخٍ أُقْسِجَذْ ٌٍِنَّوبضِد إغتُطاض ايعٌُ

خلنيحهاّ ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜق ٌ أجٝاٍ اغيػًُري ٚعسّ حك ٍٛايتٗا ٕٚفٗٝا حاٍ
ايتساخٌ ٚايتكاضب خلري أٌٖ اغيًٌ اغيدتًلٚ ،١فٗٝا زع ٠ٛيًتُػو خلايع ازات
()1غٛض ٠اغيٓافك.8 ٕٛ
()2غٛض ٠اجملازي.8 ١
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ٚايلطا٥ض خلاؿكاْ َٔ ١اي طاْ ١اييت ث ايػالُ ّٛخلٝالِٓٗٚ ،ؼالاْ ٍٚؿال٤ٛ
ٚزخلٝب أغ اب ايؿو ٚايطٜب.

عهى ادلُلسبت

ٚضز يلغ اي غها ٤ؼي ايكطإٓ عيؼ َطاتٚ ،مل طز َالاز" ٠خلغالض" ؼي

ايكطإٓ خلكٝغ ١ايلعٌ  ٫ٚخلًلالغ آخالط غالري اي غهالاٚ ٤جالا٤ت ؼي شّ ايهلالاض
ٚنٝف اِْٗ َتً ػ ٕٛخلاي غهاٚ ٤ايهط ٙخلعهِٗ ي عهِٗ اٯخط ،فًٝؼ َٔ

َٛزٚ ٠ق  ١فُٝالا خلٝالِٓٗ  ،قالاٍ عالازي ر ًَأٌَْمَْْنَوب ثَْْونَيُُْ اٌْعَودَاًَحَ ًَاٌْجََِْْوبءَ إٌَِوَ َّوٌَِْ

اٌْمَِْبَِوخِد (ٚ ،)1جا ٤ؼي أقخاب إخلطاٖ ِٝنٝف اِْٗ ٚاجٗٛا ق َِٗٛخلايث الات
عً ٢اٱضيإ ٚؼسٚ ِٜٗاٱعطاض عِٓٗ ا ٫إٔ َٛٓ٪ٜا خلاهلل عازي نُا ٚضز

ؼي ايتٓع ٌٜر ًَثَدَا ثَْْنَنَب ًَثَْْنَىُُْ اٌْعَدَاًَحُ ًَاٌْجََِْْبءُ أَثَدًا حَزََّ رُؤِِْنٌُا ثِبٌٍَّوِ ًَحْدَهُد(.)2

ٚؽالالرب اٯٜالالات عالالٔ حكالال ٍٛا ي غهالالا ٤خلالالري ايالالصَٓ٪ٜ ٫ ٜٔالال ٕٛخلالالاهلل،
ٚجيخالالس ٕٚخلالالايٓ ٜٚ ٠ٛلٝالالس اؾُالالع خلٗٓٝالالا ٚخلالالري اٯٜالال ١قالالٌ اي خالالث إجتٓالالاب
إؽاشِٖ خلطاْ ١غيا فْ َٔ ٘ٝؿط ٭غ اب ايعساٚ ٠ٚاي غها َٔٚ ،٤ايٓاؽ َالٔ
هالال ٕٛاي غهالالاًَ ٤هالالٚ ١غالالجْ ١ٝلػالالاْ ١ٝأاخلتالال ١عٓالالس ،ٙضيٝالالٌ ازي ايالال غض
ٚايهطاٖ ،١ٝفٜ ٬كًذ إٔ ٜه ٕٛخلطاْال ١٭ْال٘ ٜتدًالف عالٔ ا٭َالط خلايكال٬ح
ٚايطأفٚ ١ايطظيٜ ٫ٚ ،١كسض عً ٢ططز ايٓلؼ ايغه ٚ ١ٝايؿْٗ َٔ ١ٜٛلػ٘،
ٚعٓس ايغري.
ٚجالالا ٤يلالالغ اي غهالالا ٤ؼي ايكالالطإٓ َالالطٚ ٠احالالس ٠ؼي خطالالاب يًُػالالًُري
يتخصٜطِٖ َٔ ايؿٝطإٚ ،ػيا  ٜث٘ َٔ أغ اب ايعسا ٠ٚخلإض هالاب اغيعاقالٞ

ٚايػ٦ٝات  ،قاٍ عازي رإََِّّٔوب ُّ سِّودُ اٌَُّوََْْبُْ أَْْ ٌُّلِوعَ ثَْْونَىُُْ اٌْعَودَاًَحَ ًَاٌْجََِْْوبءَ
فِِ اٌْفَّْسِ ًَاٌَّْْْعِسِد (.)3
()1غٛض ٠اغيا٥س.64 ٠
()2غٛض ٠اغيُتخٓ.4 ١
()3غٛض ٠اغيا٥س.91 ٠
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ٚجا٤ت اٯ ١ٜقٌ اي خث يتدرب إ ايهلاض ٜهُط ٕٚاي غهاٚ ٤ايعسا٠ٚ
يًُػًُري ٚ ،عٗط ًو اي غها ٤عً ٢أيػٓتِٗ ٚؼي ؿٔ ايك ،ٍٛأَا َا ٜهت ٘
ايهلاض ؼي شّ اغيػًُري فٝختٌُ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚاْ٘ َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطضي ،١٭ٕ ايهتاخل ١نايك.ٍٛ
ايثالالاْ :ٞايهتاخلالال ١أَالالط َػالالتكٌ َٓٚلكالالٌ ٚايكالالسض اغيتالالٝكٔ َالالٔ اٯٜالالٖ ١الالٛ
خكالالٛم َالالا جيالالط ٟعًالال ٢يػالالإ ايهلالالاض َالالٔ أغ ال اب اي غهالالاٚ ٤ايعالالسا٠ٚ
يًُػًُري.
ايثايث :ايتلك ،ٌٝفُٔ ايهتاخلَ ١الا ٜهالَ ٕٛالٔ َكالازٜل اٯٜال ١خلًخالاظ
اغيٛنٛط ٚايتكطٜذ ٚايهٓاٚ ،١ٜنٝلَٛٚ ١ٝنٛط ايهٓا.١ٜ
ٚايكخٝذ ٖ ٛا٭ ،ٍٚفإ َا ٜهت ال٘ ايهلالاض عالٔ اغيػالًُري خلًغال ١ايالصّ
ٚاؾطح ٚايػالب ٚايتعالطٜض ٖالَ ٛالٔ َكالازٜل اٯٜال ١ايهطضيالٚ ١قالس ٜهالٕٛ
أٚنذ ؼي اؿج ١عًٚ ،ِٗٝايس٫ي ١عً ٢عسا.ِٗ ٚ
ٚإشا نإ ايؿٝطإ ٜٓلص َٔ اـُط ٚاغيٝػط خلري اغيػًُري ٜٚلؿال ٞخلٝالِٓٗ
أغ ال اب اي غهالالاٚ ٤ايعالالسا ٠ٚفالالإ اي طاْالال ١ايػالال ١٦ٝقالالس تدالالص اـُالالط ٚاغيٝػالالط
ٚإض هاب اغيعاقٚ ٞغ ١ًٝيٲنطاض خلاغيػًُري َٔ ٖٛٚ ،إعجاظ اؾُع خلري
اٯٜالالات خلًخالالاظ يلالالغ ككالالٛم فٗٝالالا ،فاي غهالالاٚ ٤إ ناْالالت ؼي اٯٜالال ١قالالٌ
اي خالث ظالاٖط ٠ؼي نال ّ٬ايالص ٜٔنلالطٚا ا ٫أْٗالا السٍ عًال ٢غالع ِٗٝٱٜالصا٤
اغيػًُري ؼي إؽاش اي طاْ ١ايػ ١٦ٝغ  ّ٬ٝيٲغٛاٚ ٤ايتجطأ عً ٢اغيعاق.ٞ
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜغيٓع ظٜغ ايؿٝطإ َٔ ايٛق ٍٛازي اغيػًُريٚ ،ي ٝك٢
اغيػالالًُ ٕٛحطٜكالالري عًالالَ ٢لالالاٖ ِٝا٭خالال ٠ٛاٱضياْٝالال ١خلٝالالِٓٗ إش ٚضز يلالالغ
"اي غها "٤عيؼ َطات ؼي ايكطإٓٚ ،قس ٚضز يلغ "أفٛاِٖٗ" عؿالط َالطات
ؼي ايكطإٓ ،تهُٔ ايصّ ػيا ٜكسض َٔ ايهلاض َٔ ايه ّ٬ايصٜ ٟالسٍ عًال٢

قسٚزِٖ عٔ ايتٓع ، ٌٜقاٍ عالازي ر ُّسِّودًَُْ أَْْ َُّْفِئُوٌا ُٔوٌزَ اٌٍَّووِ ثِوَْفٌَْاىِيُِْ
ًَّْْثََ اٌٍَّوُ إِ َّ أَْْ ُّزَُِّ ٌُٔزَهُد(.)1
()1غٛض ٠ايتٛخل.32 ١
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فجا٤ت اٯ ١ٜقٌ اي خث يسض ٤نطض اي غها ٤اييت كسض َٔ ايهلاض
أظا ٤اٱغٚ ّ٬اغيػًُري خللهالخٗا ٚايتخالصٜط َٓٗالاٚ ،جعًالٗا خلطظخالاّ ٚعًال١

ٱجتٓاب إؽاشِٖ خاقٚ ١خلطاَْ َٔ ٖٛٚ ،١كازٜل قٛي٘ عازي رًَّْْثََ

اٌٍَّوُ إِ َّ أَْْ ُّزَُِّ ٌُٔزَهُ د فنيضاز اهلل عع ٚجٌ يٲغ ّ٬اي كاٚ ٤ايث ات ؼي ا٭ضض
ازي  ّٜٛايكٝاَ ،١فجا ٤خلٗص ٙاٯ ١ٜيػالٚ ١َ٬أَالٔ اغيػالًُريَٓٚ ،الع حكالٍٛ
ايلطقٚ ١اي غها ٤خل.ِٗٓٝ

ٚجا ٤قٛي٘ عازي ر ُّسْضٌَُٔىُُْ ثَِْفٌَْاىِيُِْ ًَرَْْثََ لٌٍُُثُيُُْ ًَأَوْثَسُىُُْ فَبظِمٌَُْد(،)1

ٚف ٘ٝؼصٜط َٔ ايهلاض ٚاغيٓافكري ،فكس حيطق ٕٛؼي أحٝإ َع ١ٓٝعً ٢عالسّ
إظٗاض اي غها ٤يًُػًُري  ٜٚ ،سَ ٕٚا ٜتكطخلال ٕٛخلال٘ يًُػالًُريٚ ،حيالاٚيٕٛ
ايثٓا ٤عً ٢اغيػًُري ،فجا٤ت اٯ ١ٜقالٌ اي خالث يتٛنٝالس ايتخالصٜط َالِٓٗ ،
ٚنطٚض ٠عسّ ايطن ٕٛاي.ِٗٝ

ٚجا ٤قٛي٘ عازي ر ًَّجْعٌَُُا إٌَِْْىُُْ أَّْدَِّيُُْ ًَأٌَْعِنَزَيُُْ ثِبٌعٌُّءِ ًًََ ًُّا ٌَوٌْ رَىْفُوسًَُْد (،)2
ي ٝإ قٝغ  ١اي غها ٤اييت س ٚعً ٢أيػٓتِٗ َٚا فٗٝا َٔ ايكال ذ ٚايتعالسٟ
ٚإضاز ٠شّ ٚغب اغيػًُريَ ،ع خلٝإ غاٜتٗا ٚإ اي غها ٤اييت كسض َِٓٗ
إصيالالا ٜطٜالالسَٗٓ ٕٚالالا َٓالالع اغيػالالًُري َالالٔ اي كالالا ٤ؼي َٓالالاظٍ اٱضيالالإٚ ،قكالالس
إض سازِٖ.

قلَىٌ انفصم وانتًلَش
يكالالس جعالالٌ اهلل عالالازي ايكالالطإٓ َسضغالالَ ١تهاَ ًالال ١ؼي َٛانالالٝع ايعًالالّٛ

اغيدتًلٚ ،١نٌ آ َ٘ٓ ١ٜنٓع ػتكطأ  ٚػتٓ ط َٓٗا ايعًٚ ّٛا٭حهاّ ٚ ،هٕٛ
نٝا ٤يًٓاؽٚ ،خلت ٠ٚ٬اٯٚ ١ٜايتسخلط ؼي َعاْٗٝا ٜط ك ٞاغيػًِ ؼي غًِ اغيعطف١
ٚايهػب ٚايتخكٜٓ ٌٖٚ ،ٌٝخكط ٖصا اٱض كا ٤خلايتسخلط ٚايتلػري نؿطط
قا ِ٥خلصا ٘ أ ٚأْ٘ َتُِ يًت ٠ٚ٬ا ؾٛاب ،إْ٘ هلال ٞال ٠ٚ٬آٜالات ايكالطإٓ ؼي
()1غٛض ٠ايتٛخل.8 ١
( )2غٛض ٠اغيُتخٓ.2١
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إنتػاب اغيعاضف اٱاٝالٖٚ ،١الَ ٛالٔ خكالا٥ل ايكالطإْٓٚ ،لالاش َعاْٝال٘ ازي
ؾغاف ايكًٛب خلايتٚ ٠ٚ٬ايكطاٜٚ ،٠٤ني  ٞايتسخلط َع ايالت ٠ٚ٬قٗالطاّ ٚإْط اقالاّ
خللهٌ َٔ اهلل عازيٚ ،ننيٕ َٔ ٜتً ٛاٯٜات ٜٓعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٘ٝخلايتسخلط
فٗٝا َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚحك ٍٛايتسخلط ؼي اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝأأٓاٗ ٚ٬ ٤ا.
ايثاْٜ :ٞني  ٞايتسخلط ؼي َعاْ ٞاٯ ١ٜخلعس ايلطاغ َٔ ايت.٠ٚ٬
ايثايث :ايعٓٛإ اؾاَع إش حيكٌ أيتسخلط أأٓا ٤ايتٚ ٠ٚ٬خلعسٖاً ٚ ،الو
آٚ ١ٜفٝض َ اضى َٔ فٛٝنات ايكطإٓ ،يصا لهٌ اهلل عازي عً ٢اغيػًُري
ٚجعٌ  ٠ٚ٬اٯٜات ٚاج  ١ؼي ايك ٠٬ايَٝٛٝال ١نال ٞهال ٕٛايالتَٓ ٠ٚ٬اغال ١
يًتسخلط فٗٝاَ ٖٞٚ ،ع ايتسخلط ٚغ ١ًٝيًك٬ح ٚأغ اب ااساٚ ،١ٜخلالصا ضيتالاظ
اغيػًِ عٔ غري ٙخلنيْ٘ ٜغال ف َالٔ َٓاٖالٌ ايكالطإٓ ٚشخالا٥ط عًَٛال٘ نالٌ ٜالّٛ
خلايتٚ ٠ٚ٬ايتسخلط.
ٜٚالالني  ٞايتلػالالري يٝهؿالالف عالالٔ زضض غالالري ظالالاٖط ٠عٜالالس ايالالت ٠ٚ٬خلٗجالال،١
 ٚع ث ؼي ْلؼ اغيػًِ ايغ طٚ ١ػعً٘ ٜتٛج٘ إزي اهلل عازي خلايؿهط ٚايثٓالا٤
عًْ ٢عُ ١ااسا ١ٜإزي اٱغٚ ّ٬ايتٛفٝل يت ٠ٚ٬اٯٜات ٪ ٚنس َهاَري ٖصٙ
اٯ ١ٜايهطضي ١قسم إط٬م إغِ اٯ ١ٜعًٗٝا ٚعً ٢نٌ آ َٔ ١ٜآٜات ايكطإٓ،
إش ٜكالالاحب اٱعجالالاظ نًُا ٗالالا ٚأيلاظٗالالا َٛٚنالالٛعٗا ٚغاٜا ٗالالاٚ ،فٗ٦ٝالالا
خلكٝغ ١ايٓٗٚ ٞيٝؼ ا٭َط ٖٞٚ ،فٝكٌ َٚا٥ع ؼي َٛنٛط اي طاْ ١ازي ٜالّٛ
ايكٝاَ.١
٪ ٚغؼ اٯ ١ٜقاعس ٠نً ١ٝؼي ايتُٝٝع خلري ايٓاؽ خلًخاظ اٱضيإ ٚايهلط
ٚفٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأحهاّ ا٭ٚي ١ٜٛايكطع ،١ٝفإشا نإ ايتُٝٝع خلري اغيػًِ ٚايهافط
نطٚض ٠ؼي خلاب اي طاْ ١خلإختٝاض ا٭ ٚ ٍٚإجتٓاب ايثاْ ،ٞفُٔ خلاب ا٭ٚي١ٜٛ
ايكطع ١ٝإعت اض ٖص ٙايكػُ ١ايثٓا ١ٝ٥ؼي اغيٛانٝع ا٭نثط أَُٖٛٚ ١ٝنٛع،١ٝ
َثٌ ايٜ٫ٛالٚ ١ايٓكالط ،٠فايالصٗٓ ٟال ٢اٯٜال ١عالٔ إغالت طاْ٘  ٫كالذ ٜ٫ٚتال٘
خلا٭ٚيٜٚ ١ٜٛػُ ٢ؼي عًِ ا٭ق ٍٛأٜهاّ خللخ ٣ٛاـطاب يؿطط فُٗ٘ َٔ
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فخ ٣ٛاـطاب ٚاغيٛافك ١ؼي أ ٛت ا٭ٚي ،١ٜٛنُا ؼي قٛيال٘ عالازي رفََّوْٓ
َّعًَّْْ ِِثْمَبيَ ذَزَّحٍ قَْْسًا َّوسَهد( ، )1فٝسٍ خلا٭ٚي ١ٜٛعً ٢اؾعا ٤عً ٢فعٌ ايكالاؿات
ْٚؿط ايرب.
ايثاْٚ :ٞضٚز ايعًٚ ١عَُٗٛالا ٚعالسّ حكالطٖا خلاغيعًالٌٖٚ ،ال ٛاغيػالُ٢
سيٓكٛم ايعًٚ ١ايصٜ ٟه ٕٛنا٭قٌ ؼي ايكٝاؽ ،فٝؿٌُ اؿهِ َا ًٜتكٞ
َع اغيعً ٍٛؼي َٛنٛع٘ ٚحهَُ٘ٚ ،ا ٜه ٕٛفطعاّ ي٘ نُا ؼي ايك :ٍٛاـُط
حطاّ ٭ْ٘ َػهط فٝسٍ عً ٢إ نٌ َػهط ٖ ٛحطاّ ،فٝهال ٕٛاغيالساض عًال٢
ايعً ١ؼي ايتٛغع ،١يٝك ذ اغيعًٌ قاعس ٠نًٝال ١شنالطت يٲَتٓالإ ٚايتدلٝالف
ٚاي ٝإ.
ٚشنالالط َٛنالالٛط اي طاْالال ١ؼي اغيكالالاّ يتٛنٝالالس ايٓٗالال ٞؼي َٛنالالٛط اي طاْالال،١
فُٛنٛع ١ٝايعً ١ؼي ٛغع ١اؿهِ  ٚعالسز َٛانالٝع٘  ٫عالين ايتكًٝالٌ َالٔ
أُٖ ١ٝا٭قٌ ،خلٌ إٔ ايٓٗ َٔ ٞاي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري أَط أاخلت ٚزا،ِ٥
َ ٖٛٚػتكٌ عٔ َ خث ايعًٚ ١ايتٛغالع ١خلػال ٗاٚ ،أقالٌ أاخلالت ًخالل خلال٘
ايلطٚطٜ ٫ٚ ،تنيأط خلٗا ،نُا ؼي ايصٜ ٟكًَٓ ٞلطزاّ ٚجاَ ٤هًف آخط قً٢
خًل٘ خلٓ ١ٝاغينيَ ّٛي٘ ،فاغيكً ٞا٭ ٍٚعً ٢ق ٘ ٬مل ٜغري َٓٗا ؾ٦ٝاّٚ ،يهٔ
هاف ي٘ ؼي ق ٘ ٬قل ١إنطاّ  ٖٞٚقريٚض ٘ إَاَاّ ؼي ايك ،٠٬فايٓٗ ٞؼي
خلاب اي طاْ ١فإ أحهاَ٘ خاق ١خلاي طاْٚ ١حطَ ١إؽاشٖا َٔ ايهلاض ٚيهٔ
ؾذ عٔ أحهاّ اٯ ١ٜقٛاعس نً ٚ ،١ٝػتكط أ َٓٗالا ا٭ٚاَالط ٚايٓالٛاٖ ٞؼي
ا٭خلٛاب اغيؿاخلٗ ١اا.
 َٔٚضظي ١اهلل عع ٚجٌ خلاغيػًُري ٚفهً٘ عً ِٗٝؼي اغيكاّ إ ايٓٛخل ١ؼي
أحهالالاّ مل كالالٌ إزي ايعالالٔ أ ٚاٱغتخػالالإ ٖٚالال ٛؼي خلعالالض عطٜلا الال٘ َالالا
ٜػتخػٓ٘ اجملتٗس خلعكً٘ٚ ،ايعٌُ خلنيق ٣ٛايسيًٝريٚ ،عالٔ اٱَالاّ ايؿالافع:ٞ
(َٔ إغتخػٔ فكس ؾ طّط ) أ ٚايعٌُ خلاغيكاحل اغيطغالًٚ ١اغيعتالرب ٠اياليت قالاّ
ايسي ٌٝعً ٢ضعاٜتٗا ٚق ٌٝؼي عطٜلٗا خلنيْٗا ايٛقف اغيٓاغب يتؿطٜع اؿهِ
()1غٛض ٠ايعيعي.7 ١

ر  279د

َعامل اٱضيإ ج 75

ايالالص ٜ ٟالالب عًالال ٢ضخلالالط اؿهالالِ خلالال٘ جًالالب َٓلعالال ١أ ٚزفالالع نالالطض ،أ ٚغالالس
ايصضا٥ع  ٖٞٚايٛغا ٌ٥اياليت لهال ٞإزي اغيلاغالسٚ ،ؼي عطٜالف ايؿالاطيب:
ايتٛغٌ سيا َٖ ٛكًخ ١إزي َلػس.٠
ٚجا٤ت اٯ ١ٜخلايٓل اؾًٚ ،ٞاؿهِ ايكطع ٞايصٜ ٫ ٟك ٌ ايت س ٌٜأٚ
ايتعالالسز ٚاٱخالالت٬ف ؼي ايتنيٜٚالالًٌ ٚ ،الالو حجالال ١يًُػالالًُري ؼي ٖالالصا اي الالاب
ٚؽلٝف عِٓٗ ؼي إختٝاض اي طاْٚ ،١إجتٓاب ا٭فطاز اييت ْٗالت عٓٗالا اٯٜال١
ايهطضي.١
ايثايث :عسّ ٚجٛز خلطظر ٚقػ ِٝأايث غيا ؼي اٯ َٔ ١ ٜايكػُ ١ايثٓا،١ٝ٥
إش اْٗا جعًت ايٓاؽ عً ٢قػُري:
ا٭َ :ٍٚاٜكذ إغت طاْ٘  ٖٛٚاغيػًِ حكطاّ ،ايصٜ ٫ ٟعٌُ عً ٢فػاز
أحٛاٍ اغيػًُري ٜ ٫ٚطغب خلاغيؿك ١اِ ٭ٕ ايطغ  ١خلاغيؿك ١اِ إنطاض يال٘
ٚيٮَ ٖٛٚ ،١أَط ٓلط َٓ٘ ْلػ٘ طيً ٚ ١لك.ّ٬ٝ
ايثاْ :ٞايص ٜٔشيٓع اٯ ١ٜعٔ إ غت طاِْٗ ِٖٚ ،غري اغيػالًُري عًال ٢مالٛ
اٱط٬م.
ٚإْتلا ٤ايالربظر ٚايكػال ِٝايثايالث ٚاقٝال ١يًُػالًُري َالٔ ايلتٓال ١ؼي خلالاب
اي طاْٚ ،١حك ٍٛاـ٬ف ؼي ني ٌٜٚاٯَٚ ،١ٜكازٜكٗا ايعًَُٚ ،١ٝاْع َٔ
جعٌ َٛنٛعٚ ١ٝإعت اض يًٗٚ ٣ٛاغي ٌٝغيا خيايف أحهاّ اٯ.١ٜ
َٚالالٔ إعجالالاظ اٯٜالال ١أْٗالالا غالالين عال ٔ اٱجتٗالالاز ؼي اغيكالالاّٜٚ ،هالالَ ٕٛالالٔ
اٱجتٗاز ؼي َكاخلٌ ايٓلٚ ،جا ٤فٗٝا ايٓٗ ٞخلػٝطاّ غري َطنب ٜ ٫ٚػتًعّ
ايٛغا٥ط ؼي ايتنيٚ ٌٜٚايعٌُ ٚاٱَتثاٍ.
 َٔٚاٯٜات إ غري اغيػًِ ٜلك٘ ٜٚعطف ٖصا ايٓٗ ٞنُا ٜعطف٘ ٜٚسضى
َهاَ ٘ٓٝاغيػًِ ،يت عث اٯ ١ٜايٝنيؽ ؼي قًب ايهافط َٔ إغت طإ اغيػًِ ي٘،
فكالالس حيالالا ٍٚايهالالافط ايتالالٛزز إزي اغيػالالًِ ٚإظٗالالاض حطقالال٘ عًٝالال٘ٚ ،ايطُالالع
٬
خلايٛق ٍٛإزي قً ٘ ٚايتالنيأري ؼي قطاض ال٘ ،فجالا٤ت ٖالص ٙاٯٜال ١يتهال ٕٛفاقال ّ
ٚخلطظخاّ خلري ايهافط ٚخلري َالا ٜطجالٚ ،ٙٛؽًالف ؼي ْلػال٘ ايٓساَالٚ ١اؿػالط،٠
ايٓساَ ١عً ٢اٱقطاض عًال ٢ايهلالط ٚاؾخالٛز خلالايٓ  ٚ ،٠ٛهالصٜب ايتٓعٜالٌ،
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ٚاؿػط ٠عًال ٢اؿطَالإ َالٔ َٓالاظٍ اي طاْال ١يٮَال ١اياليت ط كال ٞؼي َٝالازٜٔ
ايػٝاغٚ ١ايؿنيٕ  ٚعزاز اـريات ٚايربنات فٗٝا ،إٕ ػً ٞخلطنات اٯ ١ٜؼي
إنتػاب اغيػًُري يًُعاضف اٱا َٔ ًِْٗٗٚ ،١ٝنٓٛظ ايكطإٓ َٚا ؼي آٜا ال٘
َٔ ايسضض ٚايٰي ٞجيعًِٗ ؼي غٓ ٢عٔ إغت طإ غريٖ ِ ،يٝني ٖ ٞصا ايٓٗالٞ
ٚقس إغتعس اغيػًُ ٕٛي٘ ٚيك ٛيٜ٘ٚ ،تدًف ايهافط َٜٛاّ خلعس  ّٜٛعٔ خلًالٛغ
َطا الالب ا٭ًٖٝالال ١يً طاْالال ،١فٝهالال ٕٛإجتٓالالاب إؽالالاش ٙخاقالالٚٚ ١يٝجالالْ ١تٝجالال١
َ ؾخ ١عٔ قكٛض ٚ ٙككري.ٙ
ً ٚو آ ١ٜؼي خًل اٱْػإ ٚخلسٜع قٓع اهلل عازي َٔ ٖٛٚ ،عَُٛالات

قٛي٘ عازي رًََِب قٍََمْ ذُ اٌْجَِّٓ ًَاإلِٔطَ إِ َّ ٌَِْعْجُدًُِْد(.)1

إش  ٜري اؾُع خلري اٯٜتري قاْْٛاّ أاخلتاّ  ٖٛٚإ ايصٜ ٟتدًف عٔ ع از٠
اهلل عازيٜٚ ،كط عً ٢اغيعاقٜ ٞك ذ فكرياّ ؼي خلاب ايعًَِ ،تدًلاّ عٔ ٌْٝ
اغيطا ب ايػاَ ١ٝقطَٚاّ َٔ ا٭جط ٚايثٛاب ٚننيٕ اٯ ١ٜك ٍٛيًُػًُري َٔ
ٜ ٫ع س اهلل حل ع از ٘  ٫تدص ٙٚخلطاْٚ ،١إحطقٛا عً ٢إجتٓاب ايهالطض
ٚايؿ ّ٪ؼي ٖصا اي ابٚ ،إجعًٛا َٛنالٛع ١ٝؼي إختٝالاض اي طاْال ١يطاعال ١اهلل
عازي ٚإَتثاٍ يٮٚاَط اٱا ،١ٝفُٔ ٜٓ ٫تٗ ٞعُا ْٗ ٢اهلل عٓ٘ ،إَتٓعٛا عٔ
إغت طاْ٘  ٚكطٜب فًػ٘ٚ ،عًٝهِ خلايٓلط َ٘ٓ ٠٭ْ٘ ٜػع ٢ؼي اٱنطاض خلهِ
ٜ ٫ٚطج ٛيهِ اـري.
يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ يًُػًُري ايتُٝٝع ٚايلكٌ خلٚ ِٗٓٝخلري غريٖالِ
ؼي ايٛظالالا٥ف شات اغيػالالٚ٪يٝات ايعاَالال ١ايالاليت الال٪أط غالالً اّ ٚإجياخلالاّ عًالال ِٗٝؼي
ع الالازا ِٗ َٚعالالاَ ،ِٗ ٬فجالالا٤ت أحهالالاّ اي طاْالالٚ ١اـاقالال ١زعالال ٠ٛٱنالالطاّ
اغيػًُري َٔ جٗ ١نٌ َٔ:
ا٭ :ٍٚايعٓا ١ٜخلاغيػت طِٔ -خلايهػط ،فٜ ٬تدص خاقالٚٚ ١يٝجال ١إ ٫اياليت
ٓلع٘ ؼي زٚ ٜ٘ٓزْٝا.ٙ

()1غٛض ٠ايصاضٜات .56
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ايثاْ :ٞاي طاْ ١خلإ ه ١َٓ٪َ ٕٛقاؿٚ ،١ف ٘ٝطغٝالب خلاٱضيالإ ٚخلٝالإ
َٓافع٘ َٚا  ٜؾذ عٓ٘ َٔ ا٭َاْٚ ١ايكسم ٚايٓكٝخ.١
ايثايث :عاَ ١ايٓاؽ ،ايصً ٟخكِٗ َٓافع اي طاْ ١ايكاؿٜٓٚ ،١تلعٕٛ
َٓ ٗاٚ ،جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜؾًالب اغيكالاحل ايعاَالٚ ١اـاقالٚ ،١زضأ اغيلاغالس
ايعاَٚ ١اـاق ،١فْٗ ٞعُ ١عع ١ُٝعً ٢اغيػًُري ري االِ حػالٔ إختٝالاض
اٱغ٪ ٚ ،ّ٬نس ا٭خ ٠ٛاٱضياْٝال ٚ ١ث ٝالت َالا االا َالٔ اغيكالازٜل ايٛاقعٝال١
اغيتجسز َٔٚ ٠إعجاظ ايكالطإٓ اْال٘ ٜالني  ٞخلالا٭َط ايكطآْال ٞأالِ ٜالني  ٞخلالا٭ٚاَط
ٚايٓٛاٖ ٞاييت ه ٕٛلػرياّٶ َٚكساقاّ ٚإَتثا ّ٫ي٘.

فكس جا ٤قٛي٘ عازي ر ًَاْْزَصٌُِّا ثِحَجًِْ اٌٍَّوِ جَِّْعًبد ( ، )1أَطاّ إاٝاّ خلايتُػو

خلايكطإٓٚ ،جا ٤قٛي٘ عازي رإََِّّٔب اٌُّْؤِِْنٌَُْ إِقٌَْحيد( ،)2ؼي خلٝإ أخ ٠ٛاغيػًُري
ؼي َطنا ٠اهللٚ ،جا٤ت ٖص ٙاٯ  ١ٜخلا٭َط خلاي طاْالٚ ١اـاقالَ ١الٔ اغيػالًُري
يٝه ٕٛؼي ايتكٝس خلٗا إَتثاٍ ٭حهاّ ٚأٚاَط َا جا ٤ؼي اٯٜتري أع ،ٙ٬فٝعٌُ
اغيػًِ خلنيحهاّ آٜال ١اي طاْال ١فٝهتالب يال٘ اهلل عالازي أالٛاب ايعُالٌ ٚاٱَتثالاٍ
٭ٚاَط إا ١ٝعسٜس ٠ؼٌُ قل ١ايٛجٛب ٚ ،ه ٕٛشات َٛنٛع ١ٝؼي ث ٝت
زعالالا ِ٥اٱغالال ّ٬ؼي ا٭ضض َٚالالاز ٠ي غالالٝذ َلالالاٖ ِٝاٱضيالالإ ؼي ايٓلالالٛؽ،
ٚٚغَٛٚ ١ًٝنٛعاّ غيهاعل ١ا٭جط ٚايثٛاب.
ٚؼي اي غهاٚ ٤ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإأاض ٠ايهلاض ايؿو ٚايطٜب ؼي َعجعات ايٓيب قُس قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،آٜات ايكطإٓ ٚؼي ايتٓع ٌٜر ًَلَبٌٌُا ُِعٍََُّي َِجْنٌُْيد(.)3
ايثاْ :ٞاؿػس يًُػًُري.
ايثايث :عسّ اٱقطاض سيا حكك٘ اغيػًُ َٔ ٕٛايعلط خلنيعسا.ِٗ٥
ايطاخلع :اؾساٍ ٚاـك ١َٛؼي أحهاّ ايؿطٜع ١اٱغ.١َٝ٬

( )1إْعط اؾع ٤ايػاخلع ٚا٭ضخلعري َٔ ايتلػري ٚايص ٟجا ٤خاقاّ خلتلػري ٖص ٙاٯ.١ٜ
()2غٛض ٠اؿجطات .10
()3غٛض ٠ايسخإ .14
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اـاَؼ :قٝغ ١ايؿو ٚايػ٪اٍ اٱغتٓهاض ٟغكٛم آٜات ايكطإٓ.
ايػازؽْ :ػال  ١اغيػالًُري إزي اؾٗالٌ ٚاؿُالل ٚأْٗالِ قال ٛا عالٔ زٜالٔ
آخلا.ِٗ٥
ايػاخلعَ :عاْ ٞا يعساٚ ٠ٚايهط ٙيًُػًُري.
ايثأَ :ايتؿهٝو ؼي ْٛاٜا ٚععا ِ٥اغيػًُري.
ايتاغع :قاٚي ١خلث اـٛف ٚايلعط ؼي ْلٛؽ اغيػًُري.
 ٚػت ري ًالو ايعالساٚ ٠ٚاي غهالا ٤خلالإزضاى اغيػالًُري يػالْٝ ٤ٛالٚ ١قكالس
ٖ ٤٫٪ؼي إأاض ٠ايؿو ٚايطٜب ٚأغ اب ايلعط ٚاـٛف عٓس اغيػًُري َٔٚ
غري حل أ ٚأقٌ.

قٛي٘ عازي رًََِب رُفْفِِ صُدًُزُىُُْد
إخلتسأ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ ١ٜعطف ايعطف "ايٛا ٖٛٚ "ٚحالطف ايعطالف

ايٛحٝس ؼي اٯَ ،١ٜع عسز أجعا ٤عً ١ايٓٗ ٞعٔ إؽاش اغيػًُري ي طاَْ ١الٔ
غريِٖ ،فًِ كٌ اٯٚٚ" ١ٜزٚا َا عٓتِ" أٚ" ٚقس خلست اي غها َٔ ٤أفٛاِٖٗ
" خلٌ جا ٤حطف ايعطف فكط ؼي ٖصا ايؿطط َٔ اٯٚ ١ٜفَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ٚزي :اٱؾاض ٠إزي اغي٬ظَ ١خلري اغيعطٛف ٚاغيعطٛف عً.٘ٝ
ايثاْ :١ٝإفاز ٠حطف ايعطف يًُغاٜطٚ ٠ايتعسز ،فُا ؽل ٘ٝقسٚضِٖ غري
ايصٜ ٟعٗط عً ٢أيػٓتِٗ ٚفٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱؼاز ؼي اغياٖ ٖٞٚ ١ٝاي غهاٚ ،٤ايتغاٜط ٚايت ا ٜٔخلري َا ٜعٗط
عً  ٢أيػٓتِٗ َٚا ؽل ٘ٝقسٚضِٖ ؼي ايهِ ٚاغيكساض.
ايثاْ :ٞإضاز ٠ظٗٛض َعاَْ ٞا خيل ْ٘ٛؼي قسٚضِٖ خلاي غها ٤اييت سٚ
ؼي فًتات ايًػإ ٚؿٔ ايك.ٍٛ
ايثايث :حطف ايعطف ؾاٖس عً ٢إٔ َتعًل "أنرب" ٖ ٛاي غها ٤اياليت
كسض َٔ ايهلاض.
ايطاخلع :إفاز ٠ايتعالسز ؼي اغياٖٝالٚ ١ايهٝلٝال ،١فُال ا خيلْٛال٘ يالٝؼ اي غهالا٤
ٚحسٖا ٚننيٕ خلالري َالاٜعٗط عًال ٢أيػالٓتِٗ َٚالا خيلال ٕٛعَُٛال ّا ٚخكٛقال ّا
َطًكاّ.
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 ٫ٚعالالاضض خلالالري ايٛجالالٚ ٙٛنًالالٗا َالالٔ َكالالازٜل اٯٜالال ١ايهطضيالالٚ ١ضيهالالٔ
مشَ ٍٛهاَري ايعطف غيا ٜٛز ٙايهلاض َٔ ايعٓت يًُػًُري خلنيٕ َا خيلْ٘ٛ
يٝؼ إضاز ٠اغيؿك ١يًُػًُري ٚحسٖا ،خلٌ ٜؿٌُ إضاز  ٠ايلتٓالٚ ١ايلطقال ١خلالري
اغيػًُريٚ ،ؿٛم اـػاض ٠خلِٗ َٔ ،غري عاضض َع اغيعٓ ٢ا٭قً ٞيٰ،١ٜ
 ٚعًل ايهرب غيا خيل ْ٘ٛؼي قسٚضِٖ خلاي غها ٤اييت ؽطج َٔ أفٛاِٖٗ.
ايثايثَ :١ا ٜكسض عً ٢أيػٓ ١ايهلاض َٔ اؿػس ٚايعسا ٠ٚيًُػًُري إصيا
ٖ ٛسيط  ١أزْ َٔٚ ٢جٓؼ اي غها ،٤أَالا َالا ٜهالُط ْ٘ٚؼي قالسٚضِٖ فٗالٛ
َتعسز ٚأعِ ٜٚؿٌُ ٚجٖٛاّ أخط َٔ ٣ايعسا ٠ٚيصا جا ٤يلغ "أنرب" ٱضاز٠
ايهِ ٚايهٝف.
ٚشنطت اٯَ ١ٜا خيل ٘ٝايهلاض ؼي قسٚضِٖ أظا ٤اغيػًُري خلٛقف ٖٛٚ
أْ٘ أنرب َٔ اي غها ٤اييت س ٚعً ٢أيػٓتِٗٚ ،جا٤ت اٯ ١ٜخلًلغ "َا" ٖٛٚ
إغِ َٛقٜ ٍٛؿال ى فٝال٘ اغيلال طز ٚاغيثٓالٚ ٢اؾُالعٚ ،اغيالصنط ٚاغيْ٪الث٫ٚ ،
ٓخكط "َا" ؼي اغيكاّ سيعٓٚ ٢احس َٓٗا ،يصا ٜهَ ٕٛعٓالٖ ٢الصا ايؿالطط َالٔ
اٯ ١ٜعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚا ؽل ٘ٝقسٚض ايهلاض َٔ اي غها ٤يًُػالًُري أنالرب ػيالا ٜعٗالط
عً ٢أيػٓتِٗ.
ايثاَْ :ٞا ؽل ٘ٝقسٚضِٖ أنرب َٔ اي غهاٚ ٤ايهطاٖ.١ٝ
ايثايالالث :ا يالالصٜ ٟهالالُط ٙايهلالالاض يًُػالالًُري أنالالرب ؼي َكالالساضٚ ٙنٝلٝتالال٘،
فاي غهالالا ٤كالالسض عًالال ٢أيػالالٓتِٗ ؼي أحٝالالإ قًًٝالال ٚ ،١أٚقالالات َٓٚاغالال ات
ككٛق ،١أَا ايص ٟخيل ْ٘ٛؼي قسٚضِٖ فَٗ ٛكاحب اِ.
ٖٚصا ايؿطط َٔ اٯ َٔ ١ٜعًِ ايغٝب فٜ ٬عًِ َالا ؽلٝال٘ ايكالسٚض إ٫
اهلل عازيٜ ٫ٚ ،ػتطٝع أحس اٱط٬ط ع ً ،٘ٝفجا٤ت اٯ ١ٜيتخالس ٟايهلالاض
ٛ ٚنٝس ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓالس اهلل خلؿالٛاٖس غٝ ٝالٜ ٫ ١عًُٗالا إ ٫اهلل عالازي
ننيفطاز ٚطياعات ،إش ساِٖ اٯ ١ٜنٌ ٚاحس َِٓٗ ٚؽالرب ٙخلالإ اهلل عالازي
َطًع عًَ ٢ا ؼي قً ٘ٚ ،يٝؼ َٔ حاجع خلري اهلل عع ٚجٌ ٚخلري ع ازٚ ٙاْ٘
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حيب يع الاز ٙإٔ هال ٕٛقالسٚضِٖ خلػالا ري عالاَط ٠خلاٱضيالإٜٚ ،هال ٕٛمثطٖالا
ايتكٚ ٣ٛايك٬ح ٚأزا ٤ايلطا٥ض ٚايع ازات.
فُٔ إعجالاظ اٯٜال ١أْٗالا ظجالط عالٔ ايهلالطْٗٚ ،ال ٞعالٔ ايهال٬يٚ ،١شّ
ٱَت ٤٬ايكالسٚض خلاي غهالا ٤٭ٖالٌ اٱضيالإٚ ،إْالصاض َالٔ عالسا ٠ٚاغيػالًُري،
ٚإخ اض خلنيٕ اهلل عازي ٜطًالع عًال ٢ايكالسٚض ٚحيكال ٞا٭عُالاٍ قالاٍ عالازي

ر ًَإَِّْ زَثَّهَ ٌََْعٍَُُْ َِب رُىُِّٓ صُدًُزُىُُْ ًََِب ُّعٍِْنٌَُْد(.)1

ٚمل ؽرب اٯ ١ٜعُا جيط ٟؼي َٓتسٜات ايهلاض َالٔ ا٭حازٜالث اـاقال١
اييت تهُٔ ايعسا ٠ٚيًُػًُري ،خلٌ جا٤ت غكٛم خلاٜا ايكسٚض َٚا
مل ٜعًٔ حت ٢فُٝا خلري ايهلاض أْلػِٗٚ ،جا ٤عً ٢م ٛايتعٝري َالٔ طالطف
ايهثط ٠خلًخاظ شنط ايلطز ا٭قٌ َٓ٘ َ ٖٛٚا ٜعٗط ْ٘ٚعً ٢أيػٓتِٗ ٚاٱخ اض
عٓ٘ إعجاظ آخط أٜهاّ غيا ف َٔ ٘ٝاٱؾاض ٠إزي ؿٔ ايكٚ ،ٍٛفًتالات ايًػالإ
َٚا جيط ٟفُٝا خلالري ايهلالاض أْلػالَِٗٚ ،الٔ هالٖ ٕٛالص ٙقاللا ِٗ فالاِْٗ ٫
ٜكًخ ٕٛغيطا ب اي طاْٚ ١اـاق ١يًُػًُري َٔٚ ،إعجاظ ايكطإٓ ايغالريٟ
اغيتعسز إٔ ني  ٞف ٘ٝعً ّٛايغٝب.
ٚخلري إْتلاط اغيػًُري ٚغريٖالِ َالٔ اٯٜال ١عُالٚ ّٛخكالٛم َالٔ ٚجال٘
فُاز ٠اٱيتكاٚ َٔ ٤ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٯ ١ٜعربَٛٚ ٠عع.١
ايثاْ :ٞؼه ٞاٯ ١ٜحاٍ ؽل ٢عً ٢ايٓاؽ ٜ ٫عطفٗا إ ٫قاح ٗا.
ايثايث :اٯ َٔ ١ٜعًِ ايغٝب ايصٜ ٟتعغ ٜٓٚتلع َ ٓ٘ ايٓاؽ طيٝعاّ ،أَا
ٚج ٙٛاٱف ام فُٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٯ ١ٜحج ١يًُػًُريٚ ،حج ١عً ٢ايهافط.ٜٔ
ايثاْ :ٞعٜس اٯ ١ٜاغيػًُري ٖس٣ٶٚ ،ػعٌ ايهلاض ؼي فعط ٚخٛف.
ايثايث :عث اٯ ١ٜاؿٝطٚ ١اؿصض ؼي ْلٛؽ اغيػًُري ٚ ،لهذ ايهلاض
 ٚػكط َا ؼي أٜس.ِٜٗ

()1غٛض ٠ايٌُٓ .74
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ايطاخلع :اٯَ ١ٜسضغ ٜ ١كت ؼ َٓٗا اغيػًُ ٕٛايسضٚؽ ٚايعالرب ٚ ،هالٕٛ
عْٛاّ اِ ؼي َعطف ١أحٛاٍ عس ٖٞٚ ،ِٖٚغ٬ح ؼي أٜس ِٜٗؼي خلاب اي طاْ١
ٚغريٖاٚ ،إخ الاض يًهلالاض خلالإَت٬ى اغيػالًُري أغال اب ايٛقاٜالَ ١الٔ اي غهالا٤
ٚايعسا ٠ٚخلعًِ ايغٝب ايص ٟلهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚجعً٘ ؼي ايكطإٓ يٝهالٕٛ

ًَهاّ ٚنٓعاّ  َ٘ٓ ٌٜٗٓاغيػًُ ،ٕٛقاٍ عازير رٍِْهَ ِِْٓ أَْٔجَبءِ اٌَِْْْتِ ٌُٔحِْيَب إٌَِْْهَ َِب
وُنذَ رَعٍَُّْيَب أَْٔذَ ًَ َ لٌَُِْهَد(.)1

يكس جا٤ت آٜات ايكطإٓ تخس ٣ايهلاضٚ ،ؽرب عٔ عًِ اهلل عع ٚجٌ

سيا ٜهُط َٔ ٕٚاؿػس ٚاؿكس ٚايعسا ٠ٚقاٍ عازي رلًُْ إِْْ رُفْفٌُا َِب فِِ

صُ دًُزِوُُْ أًَْ رُجْدًُهُ َّعٍَّْْوُ اٌٍَّوُد (ٚ ، )2جا٤ت اٯ ١ٜقٌ اي خث يت ري َكساقاّ اصا
ايتخسٚ ٟاي ٝإ خلاٱخ اض عٔ إخلا ٤ايهلاض ؿاٍ َالٔ ايعالسا ٠ٚيًُػالًُري
أنرب ٚأؾس َٔ اي غها ٤اييت عٗط عً ٢أيػٓتِٗ.

ٚجا٤ت اٯ ١ٜخلاٱغِ اغيٛقَ" ٍٛا" ر ًََِوب رُفْفِوِ صُودًُزُىُُْ أَوْجَوسُد َالٔ

غري عٝري غيٛنٛط َٚكساض ٖصا ايص ٟخيل ْ٘ٛإ ٫أْ٘ أنرب َٔ اي غها ٤اييت
كسض عً ٢أفٛاِٖٗ ،يتهً ٕٛو اي غها ٤قاعسٚ ٠أق ٜ ّ٬تٓ ٢عًٗٝا ٖصا
ايؿطط َٛنٛعاّ ٚنُاّ َٚاٖٚ ،١ٝفٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚا خيل ٘ٝايهلاض ؼي قسٚضِٖ َٔ اي غها ٤أؾس َٔ أيػٓتِٗ.
ايثالالالاْ :ٞإْالالال٘ ايعالالالسا ٠ٚيًُػالالالًُريٚ ،خلالالالري اي غهالالالاٚ ٤ايعالالالسا ٠ٚعُالالالّٛ
ٚخكٛم َطًل ،فهٌ عسا ٖٞ ٠ٚخلغهاٚ ٤يٝؼ ايعهالؼ ،فكالس  ٫كالٌ
اي غها ٤ازي َط  ١ايعسا.٠ٚ
ايثايالالث :الالطخلل ايهلالالاض خلاغيػالالًُري يٲنالالطاض خلٗالالِ ٚايلتالالو خلٗالالِ ،يالالصا
جا٤ت اٯ ١ٜؼصٜطاّ َٔ إ اح ١ايلطق ١اِ خلإؽالاش خلعهالِٗ خلطاْالٚ ١خاقال١
طّ ًع عً ٢ا٭غطاض ٚ ،س ٟاغيؿٛضٚ ،٠إخ اضاّ يًهلاض خلاِْٗ ٜ ٫ػالتطٝعٕٛ
()1غٛضٜٛ ٠غف .49
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .29
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اي خلالالل خلاغيػالالًُري ،إش جعًالالت آٜالالات ايكالالطإٓ اغيػالالًُري ؼي حالالاٍ حالالصض
ٚإح اظزا.ِ٥
ايطاخلالالعٜ :هالالُط ايهلالالاض اؿػالالس يًُػالالًُريٚ ،شيالالتٮ ْلٛغالالِٗ خلايعالالسا٠ٚ
ٚاـك ١َٛيًُػًُري.
اـاَؼ :كالسض اي غهالا ٤عًال ٢أيػالٓ ١ايهلالاض أحٝاْالاّٚ ،جالا ٤ايكالطإٓ
يتٛأٝكٗا  ٫ٚػتخٛش عً ٢نٚ َِٗ٬خطاخلِٗ َع اغيػًُري عً ٢م ٛايػاي ١

ايهً ،١ٝخلٌ أحٝاْاّ ٜتٛزز ٕٚيًُػًُري قاٍ عازي رُّسْضٌَُٔىُُْ ثَِْفٌَْاىِيُِْد( ،)1أَا
اي غها ٤اييت خيلْٗٛا ؼي قسٚضِٖ فٗ ٞػالتخٛش عًال ٢قًٛخلِٗ،نُالا شيالتٮ
ْلٛغِٗ غٝعاّ ٚحٓكاّ عً ٢اغيػًُري.
ٚحيتٌُ َا خيل ٘ٝايهلاض َٔ اي غهاٚ ٤ايعسا ٠ٚيًُػًُري خلايكٝاؽ إزي
َا ٜعٗط ْ٘ٚؼي أقٛااِ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚايتػا ٟٚخلري ايالصٜ ٟعٗالطَ ٕٚالٔ اي غهالاٚ ٤ايعالساٚ ٠ٚخلالري َالا
خيل.ٕٛ
ايثاْ :ٞايص ٟخيل ْ٘ٛأقٌ ػيا ٜعٗط عً ٢أيػٓتِٗ.
ايثايثَ :ا ٜعٗط عً ٢أيػٓتِٗ أقٌ خلهثري ػيا ٜهُط ٕٚؼي قسٚضِٖ َٔ
ايغٌ ٚايغٝغ يًُػًُري.
ٚايكخٝذ ٖ ٛايثايثٚ ،خل٘ جا٤ت اٯٜال ١ايكطآْٝال ،١إش اْٗالا ال ري ظال٤٬
ؾس ٠حٓل ٚخلغض ايهلاض يًُػًُريٚ ،فَٓ ٘ٝع يًُػًُري َٔ حػٔ ايعالٔ
خلايهلاض أ ٚايتٗاٚ ٕٚايتػاَذ ؼي خلاب اي طاْالٚ ١اـاقال ،١الط ٣غيالاشا خيلالٞ
ايهلاض اؿػس ٚايعسا ٠ٚيًُػًُري فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخؿٚ ١ٝخٛف ايهلاض َٔ اغيػًُري فتسٍ اٯ ١ٜعًَ ٢ا قاض اي٘ٝ
اغيػًُ َٔ ٕٛايكٚ ٠ٛايعع ٚاغيٓع ١عٝث خيافِٗ ا٭عسا.٤
ايثاْ :ٞقخ ١إختٝاض اغيػًُري ٚغ ١َ٬كسٜكِٗ خلٓ  ٠ٛقُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،عجع ايهلاض عٔ إظٗاض جخٛزِٖ  ٚهص ِٗ ٜخلايطغاي١

()1غٛض ٠ايتٛخل.8 ١

ر  287د

َعامل اٱضيإ ج 75

يتٛا ط ا٭زي ١عًال ٢قالسم ْ ال ٠ٛقُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘ ٚغالًِ ٚػًالٞ
اٯٜات ٚاغيعجعات عًٜ ٢س.ٜ٘
ايثايالالث :إخلالالا ٤ا٭نثالالط ٚا٭ؾالالس َالالٔ اي غهالالاْ ٤الالٛط َالالٔ ايهٝالالس ٚاغيهالالط
خلاغيػًُري.
ايطاخلع َٔ :خكا٥ل اؿػس اٱغتخٛاش عً ٢ايكًب ٚايطغ  ١خلًخٛم
ا٭ش ٣خلايغري.
اـاَؼَ :ا  ٜس ٚعً ٢أ يػٓ ١ايهلاض َٔ َلاٖ ِٝاي غض ٚاؿػس َالطآ٠
ٚإْعهاؽ غيا ؼي قسٚضِٖ.
 ٫ٚعاضض خلري ٖص ٙايٛجٚ ،ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯَٚ ١ٜا فٗٝا َالٔ

ا٭غطاض ٖٞٚ ،ؾاٖس عً ٢ق ذ ْٛاٜاِٖٚ ،غ ٤ٛغطٜط ِٗ ،قاٍ عازي رَّعٍَُُْ
قَبئِنَخَ آَُِِْْْ ًََِب رُفْفِِ اٌصُّدًُزُد(.)1
ٚجا٤ت اٯ ١ٜخلكٝغ ١اؾُع رًََِب رُفْفِِ صُدًُزُىُُْد ٚفٚ ٘ٝج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإضاز ٠اغيؿانًَ ١ع َا كسّ َٔ ايهٚ ،ّ٬قٛي٘ عالازي رلَودْ ثَودَدْ
اٌْجََِْْبءُ ِِْٓ أَفٌَْاىِيُِْد.
ايثاْ :ٞاغيككٛز فُٛط َا ؽل ٘ٝقسٚض ايهلاض َالٔ اي غهالاٚ ٤اؿػالس
يًُػًُري أنرب ػيا جيط ٟعًَ ٢ػاَعهِ َٓٗا ،فكس ٜه ٕٛفطٜل َٔ ايهلاض
 ٫خيلالال ٞيًُػالالًُري ايهالالغاٚ ٔ٥اؿكالالس ٚايهطاٖٝالالَ ١الالع جطٜالالإ اي غهالالا٤
يًُػًُري عً ٢يػاْ٘ٚ ،يهٔ فطٜكاّ آخالط ٜهالُط االِ نالٌ ايعالسا ٠ٚفٝهالٕٛ
اجملُٛط إ َا خيل ْ٘ٛنهلاض أنرب َٔ اي غها ٤اييت كسض َِٓٗ.
ايثايث :اٯ ١ٜإم٬يٚ ١ٝاغيككٛز إ نٌ ٚاحس َِٓٗ كسض اي غهاَ٘ٓ ٤
فاْ٘ ٜهُط يًُػالًُري عالسا ٠ٚأنالربَٚ ،الِٓٗ َالٔ مل كالسض اي غهالا ٤عًال٢
يػاْ٘ٚ ،يهٓ٘ خيل ٞؼي قسض ٙايغٌ ٚاؿػس ٚاي غض يًُػًُري.

()1غٛض ٠غافط .19
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ٚايكخٝذ ٖ ٛايثايث ،يٝه ٕٛاغيطاز َٔ يلغ "أنرب"  ٖٛٚأفعٌ لهٌٝ
نثالالطٚ ٠ؾالالس ٠اي غهالالا ٤ايالاليت خيلْٗٛالالا يًُػالالًُري يالالصا جالالا٤ت اٯٜالال ١ايهطضيالال١
خلاي تخصٜط ٚايٓٗ ٞعٔ إغت طاِْٗ عً ٢م ٛايعُ ّٛاٱغتغطاق.ٞ
ٚؼي ٖصا ايٓٗٚ ٞإَتثاٍ اغيػالًُري يال٘ َٓالع يعٗالٛض َالا خلال ٞؼي قالسٚض
ايهلاض َٔ اي غها ٤إزي اـاضج ٚيٝؼ فكط عًال ٢أيػالٓتِٗ خلالٌ ؼي أفعالااِ
خلكٝغ اغيهط ٚايسٖاٚ ٤ايهٝسٚ ،ي ٛإؽصِٖ اغيػالًُ ٕٛخلطاْال ١يطسيالا قالاض َالا
جيط ٟعً ٢أيػٓت ِٗ َٔ اي غها ٤أنرب ػيا خيل ٕٛ٭ِْٗ جيسَٓ ٕٚلصاّ ٚططٜكاّ
ٱظٗاض ًو اي غها ،٤فجا٤ت ٖالص ٙاٯٜال ١غيٓالع ظٗالٛض ا٭خال٬م اغيصََٛال١
ٚايعسا ٠ٚايهاض ٠خلاغيػًُري ٚايٓاؽ طيٝعاّ.
ٚمل صنط اٯ ١ٜا٭فعاٍ اييت ٜالني  ٞخلٗالا ايهلالاض ػيالا هال ٕٛفٗٝالا عالسا٠ٚ
يًُػًُريَ َِٗٓٚ ،الٔ ٜكا الٌ اغيػالًُري ٜٚ ،عتالس ٟعًالٚ ،ِٗٝاؾالٛاب َالٔ
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚمشالال ٍٛايٓٗالال ٞايالالٛاضز ؼي اٯٜالال ١يًالالص ٜٔحيالالاضخل ٕٛاغيػالالًُري،
ٜٚعٗط ٕٚاِ ايعسا ٠ٚخلا٭ٚي ١ٜٛايكطع.١ٝ
ايثاْٜ٫ :ٞتدص اغيػًُ ٕٛعس ِٖٚخلطاْٚ ١خاقالٚ ،١ايٓلالٛؽ ٓلالط َالٔ
ا٭عساٚ ٤ؼصضِٖ.

ايثايثٜ :تهُٔ َعٓ َٔ" ٢زْٚهِ" ؼي قٛي٘ عازي ر َ رَزَّفِرًُا ثََِبَٔخً ِِْٓ

ًُِٔىُُْ د ايكطب ٚأغ اب اٱخت٬طٚ ،ايعس ٚخلعٝس ؼي َػهٓ٘ ٚعًُ٘.
ايطاخلع :تهُٔ ٖص ٙاٯ ١ٜايتخصٜط َٔ عسا ٠ٚغري اغيػًُري فُِٓٗ َٔ
ٜ ٫عٗط ايعسا ٠ٚيًُػًُريٜٓ ٫ٚ ،اقط أعسا ٤اٱغٚ ،ّ٬يهالٔ َالع كالازّ
ا٭ٜاّ قس ٜه ٕٛعسٚاّ يًُػًُري ،فٝتدص َٔ خرب ٘ ؼي خلطاْ ١اغيػًُري ٚغ١ًٝ
يٲنطاض خلِٗ ،فجا٤ت اٯ ١ٜايهطضي ١يٲح اظ ٚايٛقا َٔ ١ٜايعسا.٠ٚ
ٚغيا جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخللهذ ايهلاضٚ ،نؿف َا ؽل ٘ٝقسٚضِٖ ،فٌٗ
ٜٓتٗالالَ ٕٛالالٔ ايعالالساٚ ٠ٚاي غهالالا ٤يًُػالالًُري أٖ ٚالالٌ ٜتدًكالال ٕٛػيالالا ؽلٝالال٘
قسٚضِٖ َٔ ايهٝس ٚاؿػس يًُػًُري ،اؾالٛاب  ،٫ي غهالِٗ يٲغال،ّ٬

ر  289د

َعامل اٱضيإ ج 75

 َٔ ٖٛٚإعجاظ اٯ ١ٜإش أْٗا ؽرب عٔ حاٍ َػتسضيٚ ١أَط َػتكط ؼي ْلٛؽ
ايهلاض ئ ٜٓج َ٘ٓ ٛإ َٔ ٫إختاض اٱغٚ ّ٬أحػٔ عْٝ٬ت٘.
يكس أخربت اٯ ١ٜعٔ إخلا ٤ايهلاض ي غض ٚحػس ؾالسٜس يًُػالًُري،

ٖٚصا اٱخلا ٤ؼي فايػالِٗ َٓٚتالسٜا ِٗ ٚؼي ايٓلالٛؽ قالاٍ عالازي {ًَإِذَا ٌَمُوٌا
اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا لَبٌٌُا آَِنَّب ًَإِذَا قٍََوٌْا إٌَِوَ شَوَْبطِْنِيُِْ لَوبٌٌُا إَِّٔوب َِعَىُوُْ}

()1

 ،لهالٌ اهلل

عازي ٚأطًع عً ٘ٝاغيػًُريٚ ،فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚؼي ٖصا اٱخلا ٤نطض خلاغيػًُري.
ايثاْ :ٞف ٘ٝنطض عً ٢ايهلاض أْلػِٗ.
ايثايث :ف ٘ٝأشٚ ٣نطض عً ٢اغيػًُريٚ ،عً ٢ايهلاض.
ٚايكخٝذ ٖ ٛايثاْ ،ٞف إخلا ٤اي غض يًُػًُري ٜ ٫هط إ ٫أًٖ٘ يٝؼ
٭ٕ نٌ إخلا ٤يً غض ٜهط أًٖ٘ ٚحسِٖ ،ف ٬زي ٌٝعً ٢أ ٛت اٱطال٬م
ؼي اغيكاّ ٚيهٔ خلغض ايهلاض يًُػًُري ٜهط خلايهلاض أْلػِٗ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚلهالٌ اهلل عالالازي خلإخ الالاض اغيػالالًُري عالٔ عالالسا ٠ٚايهلالالاض االالِ،
ٚإخلا ِٗ٥اي غها ٤ايؿسٜس ٠يًُػًُري.
ايثالالاْ :ٞإح ال اظ اغيػالالًُري َالالٔ ايهلالالاض ٚإجتٓالالاخلِٗ حتالال ٢ؼي َٛنالالٛط
اي طاْ.١
ايثايث :إظزٜاز قَٓٚ ٠ٛع ١اغيػًُري َع كازّ ا٭ٜاّ.
ايطاخلالالع :إؽالالاش اغيػالالًُري ٭حهالالاّ ٖالالص ٙاٯٜالال ١قٛاعالالس نًٝالال ١ؼي اؿٝطالال١
ٚاؿصض َٔ ايهلاض.
ٜٚتنيش ٣اي هلاض ػيا خيل ٕٛؼي أْلػِٗ َٔ ايغالٝغ يًُػالًُري ٭ٕ إَالت٤٬
ايالالٓلؼ خلاي غهالالاٚ ٤اؿػالالس أَالالالط ٜالال٪ش ٟاٱْػالالإٜٚ ،الال٪ز ٟإزي حالالالسٚف
ا٭عطاض ايعهٚ ١ٜٛايٓلػ ١ٝايهاض ٠عٓسٚ ،ٙجيعً٘ َهططخلاّ خلا٥ػاّٜ ،غًب
ايٝنيؽ ٚايكٓٛط عً ،٘ٝخكٛقاّ ٚإٔ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١ػعالٌ اغيػالًُري ؼي
حاٍ ٜكعٚ ١فطٓ ١زا.١ُ٥
()1غٛض ٠اي كط.14 ٠
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َٚالالٔ َٓالالافع فهالالذ ٖالالص ٙاٯٜالال ١يًهلالالاض أْٗالالا ػعًالالِٗ حيػالال ٕٛسيالالا ضيالالٮ
ْلٛغالِٗ َالالٔ اؿػالالس ٚايال غض يًُػالالًُريٚ ،قال ذ ٖالصا ايال غض َٚكسَا الال٘
ٚغاٜا ٘ ،يٝهٖ ٕٛصا اؿػس غ اّ ؼي ٛخلٚ ١إغ ّ٬خلعهِٗٚ ،ظٗالٛض ايًالّٛ
عٓسِٖ ي غهِٗ اغيػًُري ،نُا اْ٘ حج ١عًٚ ،ِٗٝزع ٠ٛيٲْكاف ،فهٝف
ٜتدص ا غيػًُ ٕٛخلطاْٚ ١خاق ١ػئ ٜهُط اِ ايعساٚ ،٠ٚاي غها ٤ايؿسٜس.٠
ٚجا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝيت٪نس أنطاض ٖصا ايغٝغ عً ٢ايٓلؼ خلكٛي٘ عازي

رلًُْ ٌُِرٌُا ثَِِوْْ ِىُُْ دٚ ،جا٤ت اٯٜالات يتدالرب عالٔ عًالِ اهلل عالازي سيالا ؽلٝال٘
قسٚض ايهلاض قاٍ عازي ر ًَزَثُّهَ َّعٍَُُْ َِب رُىُِّٓ صُدًُزُىُُْ ًََِب ُّعٍِْنٌَُْد (.)1
َ َٔٚكازٜل ٖصا ايعًِ َا هُٓت٘ اٯ ١ٜخلاٱخ اض عٔ قسٚض َعالاْٞ
اي غض ٚاؿػس يًُػًُري عً ٢أيػٓ ١ايهلاض ازي جاْب إخلالا ِٗ٥يعالسا٠ٚ
اغيػًُريٚ ،ؼي اٯ ١ٜحصف ٚايتكسٜطَٚ" :الا ؽلال ٞقالسٚضِٖ َالٔ اي غهالا٤
أنرب ػيا خلس ٣عً ٢أفٛاِٖٗ".
ٜٚسٍ عًْ ٘ ٝعِ اٯٚ ،١ٜايت ازضٚ ،فٝال٘ إعجالاظ خل٬غالٚ ٞإؾالاض ٠ازي َالا
ٜهالالُطَ ٕٚالالٔ َعالالاْ ٞايالال غض ٚايعالالسا ٠ٚيًُػالالًُري ٚاٱغالال ،ّ٬يٝهالالٕٛ
اٱنُاض غ اّ يٓلطٚ ٠إح اظ اغيػًُري َِٓٗ ؼي َٛنٛط اي طاْٚ ١غري.ٙ
يكس شنطت اٯ ١ٜحس ايكً ١غيا ؽل ٘ٝقسٚض ايهلاض َٔ اؿكس ٚايال غض
يًُػًُري خلًخاظ َا ٜعٗط عً ٢أيػٓتِٗ َٔ أغ اب ايعساٚ ٠ٚاي غهاٚ ٤مل
صنط حس ايهثط ٠ي٘ ،إش قايت اٯ ١ٜر ًََِوب رُفْفِوِ صُودًُزُىُُْ أَوْجَوسُد فجعًالت

نربٚ ٙنثط ٘ أَطاّ َلتٛحاّ غري َكٝس عس َعًٚ ّٛف ٘ٝظٜاز ٠ؼي إْالصاض إنالاؼي
يًُػالالًُريٚ ،إعجالالاظ يٰٜالال ١ايكطآْٝالال ١٭ٕ َالالا ؽلٝالال٘ ايكالالسٚض َالالٔ اؿػالالس
 ٚاي غض َٔ ايهً ٞاغيؿهو ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢طا ب َتلا ١ ٚقٚ ٠ٛنعلاّ
ٜٚعزاز ؼي أحٛاٍ ٚعٓس أٌٖ ًَالٌ َالٔ ايهلالاض ٚاغيؿالطنريٚ ،يهٓال٘ ؼي نالٌ
ا٭حٛاٍ أنثط ػيا ٜعٗط عً ٢أيػٓ ١ايهلالاض َالٔ اي غهالاٚ ٤ايهالطَٚ ٙلالاِٖٝ
ايعساٚ ،٠ٚحيتٌُ نرب َا ؽل ٘ٝايكسٚض خلايٓػ  ١يً غها ٤اغيعًٓٚ ١جٖٛاّ:
()1غٛض ٠ايككل 69
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ا٭ :ٍٚنالالٌ أٖالالٌ ًَالال ١خيلالال ٕٛؼي قالالسٚضِٖ َالالٔ اي غهالالاٚ ٤ايعالالسا٠ٚ
يًُػًُري أنثط ػيا ٜعٗط ٕٚعً ٢أيػٓتِٗ.
ايثاْ :ٞفُٛط َا خيل ٞايهلاض َٔ اي غها ٤أنالرب ػيالا ٜعًٓالَ ٕٛالٔ غالري
حكط خلنيٌٖ ًَ ١ككٛق.١
ايثايث :نٌ فطز َٔ ايهلالاض خيلال ٞؼي قالسضَ ٙالٔ ايعالسا ٠ٚيًُػالًُري
أنرب ػيا ٜعًٓ٘ َٔ اي غها ٤اِ.
 ٫ٚعاضض خلالري ٖالص ٙايٛجالٚ ،ٙٛنًالٗا َالٔ َكالازٜل اٯٜالٖٚ ١الَ ٛالٔ
أغطاض اٱط٬م ؼي يلغ "أنرب" ٚف ٘٦ٝخلكٝغ ١أفعٌ له.ٌٝ

ْٚػ ت اٯ ١ٜاٱخلا ٤إزي ايكسٚض خلكٛي٘ عازي رًََِب رُفْفِِ صُدًُزُىُُْد

ٚفٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقسض ٠ايكسٚض عً ٢إخلا ٤ايعساٚ ٠ٚاي غها.٤
ايثاْ :ٞإض از ٠اؿاٍ ؼي ايكسٚض َٔ ايعسا.٠ٚ
ايثايث :اٱؾاض ٠إزي ْهت ٖٞٚ ،١إٔ ايهالافط ٜال غض اٱغال ّ٬ؼي ْلػال٘
ٚقسضٚ ٙجٛام٘.
ٚجاٖ ٤صا ايؿطط َٔ اٯ ١ٜيٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإخ الاض اغيػالالًُري عالٔ حالالاٍ ايهلالاض َٚالالا ٜهالُطَ ْ٘ٚالالٔ ايعالالسا٤
ايؿسٜس يًُػًُري.
ايثاْ :ٞقس ٜٓ ٫ت ٘ فطٜل َٔ اغيػًُري يً غه ا ٤اييت ػالط ٟعًال ٢أيػالٓ١
ٖ ،٤٫٪فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتٛنٝسٖا.
ايثايث :قس ٜعٔ طياع َٔ ١اغيػًُري إٔ اي غها ٤اييت س ٚعً ٢أيػٓ١
ٖ ٤٫٪أَط ٜػري ٜ ٫عس ٚايًػإ ،خكٛقاّ ٚإ خلعهالِٗ خيالتِ نَ٬ال٘ خلاْال٘
ضيالالعح ٜٚالالساعب اغيػالالًُري ،فجالالا٤ت ٖالالص ٙاٯٜالال ١يت٪نالالس إ ًالالو اي غهالالا٤
ٚأغ اب ايؿو  ٚايطٜب َ ؾخ ١عٔ عسا ٠ٚأنرب هُطٖا ْلٛغِٗ.
ايطاخلع :ؼك ٌٝإق إ ٚإض اط ؾطط ٞخلري اي غها ٤ايعاٖط ٠عً ٢أيػٓ١
ايهلاض ٚخلري َا ؽل ٞقسٚضِٖ ،فُالا إ الس ٚأَالاضات اؿػالس ٚاي غهالا٤
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عً ٢أيػٓ ١ايهلاض حتٜ ٢ت الازض ازي أشٖالإ اغيػالًُري ايعالسا ٠ٚاياليت خيلٗٝالا
ٖ ٤٫٪ؼي قسٚضِٖ.
اـاَؼ :ططز ايغلً ١عٔ اغيػًُريٚ ،جعًالِٗ ٜنيخالص ٕٚنال ّ٬ايهلالاض
ٚاؿاغس ٜٔعً ٢قٌُ اؾسًٜٚ ،تلت ٕٛإزي َا ٚضا َٔ ٘٥اغيهط ٚايهٝس ،ػيا
ٜػتًعّ ايٓلطٚ ٠عسّ ايطن ٕٛإي ِٗٝؼي َٛنٛط اي طاْٚ ١اـاق.١

عهى ادلُلسبت

ٚضز يلغ "ايكسٚض" خلكٝغ ١اؾُع ؼي ايكطإٓ أضخلعاّ ٚأ٬أري َالطَٗٓ ،٠الا

عيػ ١ؼي غٛض ٠آٍ عُطإ ٚحسٖا ٖٛٚ ،أنثط عسز َٓٗا ؼي غٛض ايكالطإٓ،
ٚجا٤ت أضخلعالَ ١الٔ اجملُالٛط خلكالٝغ ١اـطالاب "قالسٚضنِ" ٚعؿالط ٠خلكالٝغ١
ايغا٥الالب "قالالسٚضِٖ" َٗٓٚالالا ٖالالص ٙاٯٜالالٖٚ ١الال ٞأ ٍٚآٜالال ١ؼي ايكالالطإٓ عػالالب
اي ٝب ٜطز فٗٝا يلغ "قسٚضِٖ".
إش اْٗالالا جالالا٤ت خطاخلالالاّ يًُػالالًُريٚ ،خلٝالالإ ؿالالاٍ غالالري اغيػالالًُري ػيالالٔ
ٜهُط ٕٚايعساٚ ٠ٚاي غها ٤يًُػًُريٚ ،أخربت اٯٜات عٔ جٌٗ ٚغلً١

ايهلاض ٚجخٛزِٖ ٚخؿٝتِٗ َٔ اغيػًُري قاٍ عازي رَِْٔزُُْ أَشَدُّ زَىْجَخً فِِ

صُ ودًُزِىُِْ ِِ وْٓ اٌٍَّ ووِد ( ، )1يٝجتُالالع اؾٗالالٌ ٚايطٖ الالٚ ١ايعالالسا ٠ٚؼي قالالسٚض
ايهلاض ،خلُٓٝا عث ٖص ٙاٯٜات ايػه ١ٓٝؼي ْلالٛؽ اغيػالًُري ٚ ،ال ري االِ
نعف  ٖٔٚٚعسٚ ،ِٖٚؼصضِٖ َٔ َٗ ١٦ٝكسَات ػاعس ٙعً ٢ايتدًل
َٔ نعل٘ َٗٓٚا إؽاش ٙخلطاْٚٚ ١يٝج ،١يكس أضازت اٯ ١ٜقٌ اي خالث خلكالا٤
ايهلاض ؼي حعٕ ٚنآخل ١خلػ ب غ ٤ٛإختٝاض ايهلط ٚعسا ِٗ ٚيًُػًُري.
ٚجا٤ت اٯٜات ؼي َسح اغيػًُري ٚخلؿاض ٠غَ٬تِٗ ٚقلا ٤قًٛخلِٗ ؼي

اٯخط ،٠قاٍ عازي ر ًَٔصَْْنَب َِب فِِ صُدًُزِىُِْ ِِْٓ غًٍِّ رَجْسُِ ِِوْٓ رَحْوزِيُِْ
أَِْيَبزُد(.)2
()1غٛض ٠اؿؿط .13
()2غٛض ٠ا٭عطاف .43
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ٚقس شّ اهلل عالازي ايالص ٜٔجيخالس ٕٚخلٓ ال ٠ٛقُالس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘

ٚغًِ خلكٛيال٘ عالازي ر إِْْ فِوِ صُودًُزِىُِْ إِ َّ وِجْوسي َِوب ىُوُْ ثِجَبٌِِِْووِد( ،)1أ ٟإ
ْلٛغِٗ شيتٮ خلايتهرب ٚايالتععِ ٚحالب ايطٜاغالٚ ١اؾالاٚ ٙاٱغالتخٛاش عًال٢
اغياٍ ،فعازٚا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ْ٘ َت ٛط ٚغري ٙجيب
إٔ ٜه ٕٛاخلعاّ ي٘ ،غٛا ٤نإ ايغري ًَهاّ أ ٚغًطاْاّْٚ ،ػب ايعكؿط ٟازي
ايك "ٌٝناْٛا ٜكٛي : ٕٛخيطج قاح ٓا اغيػٝذ خل ٔ زاٚز ٜ ،طٜس ٕٚايالسجاٍ ،
ً ٜٚغ غًطاْ٘ ايرب ٚاي خط  ٚ ،ػري َع٘ ا٭ْٗاض  ٖٛٚ ،آَ ١ٜالٔ آٜالات اهلل ،
فريجع إيٓٝا اغيًو) فػُ ٢اهلل شيٓ ِٗٝشيو نربا ْٚ ،ل ٢إٔ ً ٜغٛا َتُٓاِٖ"
( . )2

ٖٚصا ايهرب ٚايغطٚض َٔ أغ اب ايعسا ٠ٚيًُػًُري ٭ٕ اغيػًُري ي ػٛا
ضزا ٤اـؿالالٛط ٚاـهالالٛط هلل عالالازيٖٚ ،الالِ زعالالا ٠إزي طاعالال ١اهلل ٚاٱْكٝالالاز
٭ٚاَط ٙفنيقط ايهلاض عً ٢ايتهرب ٚايتجرب ،فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١يت ري
َٓافع اٱضيإ ٚإ اهلل عازي ٜطفع ايص َٕٛٓ٪ٜ ٜٔخل٘ ٚخيؿٜٚ ْ٘ٛلهذ ايصٜٔ
ٜٓاق  ِْٗٛايعسا ،٠ٚفٝهؿف أغطاضِٖ.

قلَىٌ يل ختفٍ صدورهى أكرب

يكس جا٤ت آٜا ت ايكطإٓ ؾلا ٤يكسٚض اغيػًُري ٚ ،هُٓت أٜهاّ نؿلاّ
غيا ؼي قسٚض ايهلاض َٔ اؿػس ٚاي غض ٚايعسا ٠ٚيًُػًُري ،فتلهٌ اهلل
عازي خلتخصٜط اغيػًُري َٔ إؽاشِٖ خلطاْٚ ١خاقٚ ،١قس ٜتٗا ٕٚؾالطط َالٔ
اغيػًُري ؼي َٛنٛط اي طاْٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإؽالالالاش خلطاْالالالَ ١الالالٔ غالالالري اغيػالالالًُري ،ػيالالالٔ ٜعٗالال ط ايطٜالالالاٚ ٤ايالالالٛز
يًُػًُري.
ايثاْ :ٞطى أٌٖ اؿػس ايٓٗ ٞعٔ اي طاْٚ ١اـاق َٔ ١غري اغيػًُري.

()1غٛض ٠غافط .56
( )2ايهؿاف .432/3
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ايثايث :عسّ إعطا ٤أٚي ١ٜٛغيٛنالٛط اي طاْال ،١٭ٕ ايكالطاض ٚا٭َالط خلٝالس
اغيػت طِٔ اغيػًِ.
ايطاخلع :إخلا ٤اي طاْ ١غري اغيػًُ ١ايعساٚ ٠ٚاي غها ٤يًُػًُري.
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜخل ٝإ قا ْ ٕٛأاخلت ٜتعًل سيٛنٛط اي طاْالٚ ١غريٖالا،
ٖٚالال ٛإ قًالالٛب ايهلالالاض ػيتً٦الال ١غٝع الاّ ٚحػالالساّ ٚنطٖ الاّ يًُػالالًُريٚ ،عًالال٢
اغيػًُري ايتٛقٚ ٞاؿصض ؼي خلاب اي طاْ ،١فتتٛج٘ اٯٜال ١خلنيحهاَٗالا إزي نالٌ
َٔ:
ا٭ :ٍٚايلطز اغيػًِ خلٓٗ ٘ٝعٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري.
ايثالالاْ :ٞزعالال ٠ٛاغيػالالًُري يٮَالالط خلالالاغيعطٚف ٚايٓٗالال ٞعالالٔ اغيٓهالالط ؼي خلالالاب
اي طاْٚ ١إعطاٗ٥الا أٚيٜٛال ١غيالا االا َالٔ اغيٛنالٛع ١ٝؼي جًالب اغيكالًخٚ ١زضأ
اغيلػسٖٚ ،٠ص ٙايسع ٠ٛخاقٚ ١عاَ ،١فٗ ٞتٛج٘ يهٌ فطز َالِٓٗ عػالب
اؿاٍ ٚاغيكسضٚ ٠ؾطا٥ط ا٭َط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط نُا تٛجال٘ إزي
اغيػًُري طيٝعاّ عًُاّ خلإ ال ٠ٚ ٬اٯٜالٚ ١حالسٖا َالٔ ا٭َالط خلالاغيعطٚفٚ ،إٕ
جا٤ت خلككالس ايكطآْٝال ١٭ٕ اي ٝالإ َكالاحب يًكطآْٝالٜ ٫ٚ ١تعالاضض ا٭َالط
خلاغيعطٚف َع ايت ٠ٚ٬خلٌ ٜتساخ ٚ ٕ٬ه ٕٛايالت ٠ٚ٬غال اّ َ اضنالاّ ٚعْٛالاّ ؼي
اٱغتجاخل ١يٮَط خلاغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط.
 ٚعٗط اٯ ١ٜايهطضي ١حب اهلل عازي يًُػالًُري ٚايعٓاٜال ١اٱاٝال ١خلٗالِ
عٝث ني  ٞاٯ ١ٜخلٓٗ ِٗٝعٔ اي طاْ َٔ ١غريِٖ ،أالِ ال ري االِ قاْْٛالاّ أاخلتالاّ
ٜه ٕٛحطظاّ اِ ؼي أَٛض اؿٝا ٠اغيدتًل ،١إش ػعٌ اٯ ١ٜاغيػًِ ًَتلتاّ ٜٚكعاّ
َٔ ايهلاض ايصٜ ٜٔهُط ٕٚي٘ ٚيٲغ ّ٬ايعسا.٠ٚ
 ٚسع ٛاٯ ١ٜاغيػًُري ازي ايتُػالو خلالآزاب ا٭خال  ٠ٛاٱضياْٝالٚ ،١ايتكٝالس
خلنيحهاّ ايكطإٓٚ ،إجتٓاب ايلطقٚ ١ايلتٓ ١اييت ٜٓلص َٓٗا ايعس ٚأ ٜ ٚث َٔ
خ٬اا و.َ٘ٛ
ٚشيٓالالع اٯٜالال ١ايهطضيالال ١ايكٓالالٛط ٚايٝالالنيؽ ٚايلالالعط َالالٔ ايٓلالالاش إزي قًالالٛب
اغيػًُري ،إش أْٗا خلّٓٝت حاٍ ايهلاضَٚ ،ا ٜعًَٓٚ ٕٛا خيلالَ ٕٛالٔ ايعالسا٠ٚ
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يًُػالًُري ،نالٜ ٫ ٞالالطنٔ ٚضي ٝالٌ إيال ِٗٝاغيػالالًُ ٕٛأالِ ٜلالاج ٕٛ٦خلعالالساِٗ ٚ
فٝخكٌ اٱضخلاى ؼي قلٛفِٗ.
فجالالا٤ت اٯٜالال ١ايهطضيالال ١ؾعالالٌ اغيػالالًُري عًُالالاٜ ٤عطفالال ٕٛعالالس،ِٖٚ
ٜٚتٛقع َ٘ٓ ٕٛايعساٜٚ ،٠ٚػتعس ٕٚاا ٚيسفعٗاٚ ،قس خلف اهلل عع ٚجٌ
عٔ اغيػًُري خلٗص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١فعازِٖ إح اظاّ ٚخلعالث ؼي قًالٛب ايهلالاض
ا٭غٚ ٢اؿػط ٠ٱفتهاح أَطِٖ.
 َٔٚاغيٓافع ايعع ١ُٝاالص ٙاٯٜال ١اْٗالا كالاحب اغيػالًُري ؼي أجٝالااِ
اغيتعاق  ٚ ،١ه ٕٛاِ حاضغاّ أَٓٝاّٚٚ ،اقٝالَ ١الٔ ايهالطض ٚاـٝاْال٪ ٚ ،١نالس
ضظي ١اهلل عازي خلِٗ ٚ ،هَٛ ٕٛنٛعاّ يًؿهط هلل عازي عًْ ٢عُ ١ايتخصٜط
َٔ ايعسٚ ٚخلٝإ خكاي٘ اييت هط.ٙ
إش ري اٯ ١ٜايهطضي ١إ عسا ٠ٚاغيػًُري ػًب يكاح ٗا ا٭ش ٣غالٛا٤
ناْت ًو ايعسا ٠ٚظاٖط ٠أ ٚخلٚ ،١ٝؽرب عٔ عًِ اهلل عازي خلٗا ػيا ٜعين
اْٗا غ ب يعصاب ايهلاض ؼي اٯخط ،٠يصا فإ اٯ ١ٜإْصاض زْٚ ٟٛٝأخالطٟٚ
يًهلاض ،أَا ايسْ ٟٛٝفٗ ٛعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنؿف َا ؽل ٞقسٚض ا يهلاض َٔ ايعسا ٠ٚيًُػًُري.
ايثاْ :ٞجعٌ ايهلاض ٜتسخلط ٕٚأَطِٖ ًّٜٛٚ ،خلعهِٗ خلعهاّ عً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚخػاضَٓ ٠اظٍ اي طاْٚ ١اـاق ١يًُػًُري.
ايثاْ :ٞظٗٛض اي غهاٚ ٤ايهط ٙيًُػًُري عً ٢أيػٓتِٗ.
ايثايالالث :فهالالذ ايكالالطإٓ غيالالا ؽلٝالال٘ قالالسٚضِٖ َالالٔ اؿكالالس ٚايعالالسا٠ٚ
يًُػًُري.
ايطاخلع :إغكاط َا ؼي أٜسٚ ِٜٗعجعِٖ عٔ إؿام ايهطض خلاغيػًُري.
اـاَؼ :ف ٞايكطإٓ سيا ف ٘ٝشَِٗ إزي  ّٜٛايكٝاَ.١
ايػازؽ :ايعًِ يًٓلؼ خلعسا ِٗ ٚيًُػًُري ،يصا جا٤ت خاشي ١اٯٜال١

ايػاخلك ١خلكٛي٘ عازي ر ًََِب ظٍَََّيُُْ اٌٍَّوُ ًٌَىِْٓ أَْٔفُعَيُُْ َّ ٌٍَُِّْْد  ٫ٚػس أحساّ
َٔ ايهلاض حيتج عً ٢فهذ ٖص ٙاٯ ١ٜاِٚ ،إخ اضٖالا عُالا ؼي قالسٚضِٖ
َٔ ايغٌ ٚاؿكس ،٭ِْٗ ٜسضن ٕٛإٔ اهلل عازي مل ٜعًُِٗ ؼي نٌ َٔ:
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ا٭ :ٍٚنؿف َا ؽل ٞقالسٚضِٖ َالٔ ايعالسا ٠ٚيًُػالًُري ،٭ٕ ٖالصٙ
ايعسا ٠ٚق ٝخ ١شا اّ ٚعطنالاّٚ ،عًتٗالا ً ػالِٗ خلالايهلط ٚاؾخالٛز ٚخلغهالِٗ
يٲضيإ ٚأحها ّ ايتٛحٝسٚ ،كايلتِٗ يٛظا٥ف ايع ٛز.١ٜ
ايثاْ :ٞشّ اٯ ١ٜغيا ٜعٗط ٙايهلاض َٔ اي غها ٤يًُػًُري.
ايثايث :ؼصٜط اٯ ١ٜاغيػًُري َٔ ايهلاض ؼي َٛنٛط اي طاْٚ ١غريٖا.
ايطاخلع :ز٫ي ١اٯ ١ٜؼي َلَٗٗٛا عً ٢زع ٠ٛاغيػًُري ٱؽالاش خلطاْالَ ١الٔ
خل.ِٗٓٝ
اـاَؼ :غًل ا٭خلٛاب اييت قس ٜٓلص َٓٗا ايهلاض يًُػًُري.
ايػالالازؽ :اٱقالالطاض عكٝكالالٖٚ ١الالَ ٞالالٔ ٜعالالاز ٟاغيػالالًُري يالالٔ حيكالالس إ٫
اٱنطاض خلٓلػ٘ ٭ٕ اهلل عازي ٖٚ ٛي ٞاغيػًُري ْٚاقطِٖ.
ايػاخلع :قريٚض ٠عسا ٠ٚايهلاض يًُػًُري غ اّ ؼي ًَُٓ ١ٝهال ١اؿٝطال١
ٚاؿصض عٓس اغيػًُري ٚإْكطاعِٗ إزي ع از ٠اهلل عازي.
ايثأَ :حطَإ ايهلاض َٔ كطٜب اغيػًُري اِٚ ،فكسإ اغيٓافع اياليت
ني ٖ َٔ ٞصا ايتكطٜبٚ ،إختكام اغيػًُري خلٗا يٝؼ حطقاّ ٚطُعاّ ،خلٌ
٭َط عكا٥س ٖٛٚ ٟغ ١َ٬ز ِٜٗٓخلإجتٓاب اي طاْ ١اياليت هالطِٖ ،ف ٝؾالذ
عٔ ٖصا اٱختكام ايٓلع ايسْ ٟٛٝإزي جاْب ايٓلع ا٭خط.ٟٚ
ايتاغع :خلعث ا يلعط ٚاـٛف ؼي ْلٛؽ ايهلاض َٔ عصاب اٯخط ،٠فإ
اهلل عع ٚجٌ ايص ٟخيرب عُا ؼي قسٚضِٖ َٔ ايغٌ ٚاي غها ٤قازض عً ٢إٔ
 ٜعثِٗ  ّٜٛايكٝاَٚ ،١حياغ ِٗ عًَ ٢ا قسض َالِٓٗ َالٔ أغال اب ايعالسا.٠ٚ
ٚعًَ ٢ا ؼي قسٚضِٖ َٔ اي غهاٚ ٤اؿػس يًُػًُري.
ايعاؾط :إظٗاض ا٭غطاض يًُػًُري ؽل ٝلاّ عِٓٗٚ ،ظٜاز ٠ؼي إضياِْٗ.
اؿاز ٟعؿط :خلٝإ ق ذ ايٓلامٚ ،شّ اغيٓافكري ٚزع ِٗ ٛيًتٛخلٚ ١اٱْاخل،١
 ٚري ٖص ٙاٯ ١ٜيًهلالاض ظًُٗالِ ٭ْلػالِٗ  ٚهال ٕٛحجال ١عًال ِٗٝؼي ايالسْٝا
ٚاٯخطٚ ،٠حكٓاّ يًُػًُري ٚزي ّ٬ٝعً ٢نال٬يٚ ١خ ٝال ١ايهلالاض ٚإؾِالعاضاّ
خلطجٛط نٝسِٖ إزي مٛضِٖٚ ،قريٚض َ ٠ا ؼي قسٚضِٖ َٔ ايعسا ٠ٚحػط٠
عً ِٗٝؼي ايٓؿني ريَٚ،ا ؼي اٯ َٔ ١ٜاٱخ اض ؾلا ٤يكسٚض اغيػًُري.
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ٜٚهٖٓ ٕٛاى قػُإ:
ا٭ :ٍٚايص ٜٔشيٮ ْلٛغِٗ اي غهاٚ ٤ايعسا ٠ٚيًُػًُري ٖٚالِ ايهلالاض
يتهٖ ٕٛص ٙايعسا ٠ٚغؿا ٠ٚؼ ٍٛز ٕٚإزضاى اٯٜات ايعكًٚ ١ٝاؿػ ١ٝاييت
جا ٤خلٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثالاْ :ٞايالالص ٜٔشيالالتٮ ْلٛغالِٗ خلاٱضيالالإ ٖٚالالِ اغيػالًُ ،ٕٛفتهالال ٕٛحالالاٍ
ايهلاض غ اّ يؿلا ٤قسٚضِٖٚ ،حج ١اِ عً ٢أعساٚ ،ِٗ٥آي ١ؼي اؾالساٍ
ٚحجالال ١ؼي ايالالسع ٠ٛازي اهلل عالالازي ،فتالالني  ٞاي طاْالال ١ايكالالاؿ ١يتٛظٝالالف ٖالالصٙ
اغيػنيي ١أحػٔ ٛظٝفٚ ،ؼ ٍٛز ٕٚايتلطٜط خل ٗا ،أَا اي طاْ ١ايػال ١٦ٝفاْٗالا
ؼطف اؿكا٥ل ٚ ،عتُس اغيغايطٚ ١ايغطٚض.
ٚؼي َٛنٛط عًل ٖصا ايؿطط َٔ اٯٚ ١ٜج:ٙٛ
ا٭ٜ :ٍٚتعًل اي ٝإ سيٛنٛط اي طاْالٚ ١اـاقالٚ ١ايتخالصٜط َٓٗالاٚ ،فٝال٘
َػا:ٌ٥
ا٭ٚزي :يالال ٛالالٛزي ايهلالالاض ٚظٝلالال ١اي طاْالال ١أخطجالالٛا َالالا ٜهالالُطَ ٕٚالالٔ
ايعسا ٠ٚيًُػًُري.
ايثاْ :١ٝهٚ ٕٛظا٥ف اي طآَْ ١اغ  ١ٱظٗاض ايهلاض حػسِٖ ٚخلغهِٗ
يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاٱغ.ّ٬
ايثايث ٜ :١كَ ٢ا خيل ٘ٝايهلاض َٔ اؿكس ٚاؿػس ايعا٥س عً ٢اغيػًُري ؼي
ْلٛغِٗ حتٚ ٢إٕ ٛيٛا َػٚ٪يٝات اي طاْ.١
ايثاْ :ٞاٯٜال ١أعالِ ؼي َٛنالٛعٗا فُػالنيي ١اي طاْالَٛ ١نالٛط يٰٜال ،١أَالا
ٚقف ايهلاض ٚاٱخ اض عُا ؼي قسٚضِٖ فٗ ٛخلٝإ ؿااِ.
ايثايث :تهُٔ اٯ ١ٜايتخصٜط َٔ ايهلاض ؼي َٛنٛط اي طاْٚ ١غريِٖ،
فٗص ٙاٯ ١ٜأْٗت َٛنٛط اي طاْ ١خلإعطاض اغيػًُري عِٓٗٚ ،إَتٓاعِٗ عٔ
إختٝاض ايهلاض غيطا ب اي طاْٚ ،١يهٔ خلٝإ حاٍ ايهلاض إْصاض زا٥الِ َالِٓٗ،
ٚزع ٠ٛيًُػًُري يًخٝطٚ ١اؿصض ػيا ؽلْ ٘ٝلٛؽ أعساَٚ ،ِٖ٤ا ضيهٔ إٔ
ٜٓعهؼ ؼي عامل ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍ.
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 ٫ٚعاضض خلري ٖص ٙايٛجٚ ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطضي ،١فتهٕٛ
ٚأٝك ١نيضخيٚ ١ٝعْٛاّ يًُػًُري ؼي اؿٝا ٠ايعاَ.١
قٛي٘ عازي رلَدْ ثََّْنَّب ٌَىُُْ آَّبدِد

ٖصا ايؿطط َٔ اٯ ١ٜؾاٖس عً ٢إنطاّ اهلل عازي يًُػًُري َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚاـطاب اٱا ٞازي اغيػًُري رلَدْ ثََّْنَّوب ٌَىُوُْ آَّوبدِد َٚالا فٝال٘ َالٔ
ايتؿطٜف.
ايثاْ :ٞزع ٠ٛاغيػًُري يًتكٝس سيهاَري اٯ ١ٜايهطضي ١خلٝإ اٯٜات اِ.
ايثايثَ َٔ :كالازٜل إنالطاّ اغيػالًُري ؼي اٯٜال ١أْٗالا مل كالٌ "قالس خلٓٝالا

اٯٜات" خلٌ قٝست اي ٝإ خلاْ٘ يًُػًُري خلكٛي٘ عازي رثََّْنَّب ٌَىُوُْ آَّوبدِد ٚفٝال٘
حث يًُػًُري يًعٌُ خلنيحهاّ اٯٜات ٚخلٝاْٗاَٚ ،ا اا َٔ ايس٫٫ت.
ايطاخلعَ :ع إ ايكطإٓ ْعٍ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
فكس جا٤ت اٯ ١ٜخطا خلاّ يًُػًُريٚ ،خلٝاْاّ يٮحهاّ االِ نال ٞهال ٕٛقط ٜال١
َِٓٗ.
اـالالالاَؼ :ؼي اٯٜالالال ١زعالالال ٠ٛيًُػالالالًُري يتٛظٝالالالف اؿالالالٛاؽ ؼي إزضاى
اغيعك٫ٛت ،٭ٕ اي ٝإ جا ٤خلكٝغ ١احملػٛؽ ٚاغيعك ،ٍٛأَا احملػالٛؽ فُالا
ٜعٗط َٔ اي غها ٤عً ٢أيػٓ ١ايهلاضٚ ،أَا اغيعك ٍٛفَٗ ٛا ؽل ٘ٝقسٚضِٖ
ٚنٝف اْ٘ أنرب  ٚأنثط نطضاّ ػيا جيط ٟعً ٢أيػٓتِٗ.

ايػازؽ :جا ٤اي ٝإ خلكٝغ ١اغيان " ٞلَدْ ثََّْنَّب " ػيا ٜسٍ عًال ٢لهالٌ اهلل

عازي خلاٱخ اض عٔ اٯٜات َٔ غري قٝس أ ٚؾطط يٝه ٕٛخلٝاْٗالا غال٬حاّ خلٝالس
اغيػًُريٖٚ ،صا اي ٝإ َٔ ٚج ٙٛإْتكاض ايٓيب قُس قالً ٢اهلل عًٝال٘ ٚآيال٘
ٚغًِ ٚاغيػًُريٚ ،عً ٛضا ١ٜاٱغ ٚ ّ٬عسز أَكاض اغيػًُري ٖٛٚ ،غٝف
إْتؿط خل٘ اٱغ ،ّ٬فًٝؼ ايػٝف زاُ٥اّ ٖ ٛآي ١ايكتاٍ ،خلٌ ٜؿٌُ يغ ١اي ٝإ
ٚايتسخلري َٚا ٜه ٕٛنٝآٜ ٤ري يًُػًُري زضٚب ايعٌُ.
ايػاخلع :ف ٤ٞاي ٝإ َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ يًُػًُري طيٝعاّ ٚحيتُالٌ
ٚجٖٛاّ:
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ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايكخاخل  َٔ ١اغيٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض.
ايثاْ :ٞأٌٖ اؿٌ ٚايعكس َٔ اغيػًُري.
ايثايث :ايصٜ ٜٔػتًعّ ؾنيِْٗ ٚعًُِٗ إؽاش

خلطاْٚ ١خاق.١

ايطاخلع :ايطجاٍ َٔ اغيػًُري خاق ١ز ٕٚايٓػا ٤٭ٕ اغيطأٚ ٠ظٝلتٗا ؼي
اي ٝت.
اـاَؼ :اغيككٛز عُ ّٛاغيػًُري ضجاْٚ ّ٫ػاٚ ٤ؼي أجٝااِ اغيتعاق ،١
ٚا يكالالخٝذ ٖالال ٛا٭خالالري ،فاـطالالاب ؼي اٯٜالالَٚ ١الالا فٗٝالالا َالالٔ اي ٝالالإ أَالالطإ
إم٬يٝإ َتٛجٗإ يًُػًُري طيٝعاّ ٚؼي نٌ ظَإ َٔ ٖٛٚ ،إعجاظ اٯ١ٜ
ايهطضيٚ ١جا٤ت اٯ ١ٜخلكٝغ ١حطف ايتخكٝل "قس" ٱَهاَ ٤هالاَري اي ٝالإ
ٛ ٚنٝس َا ف َٔ ٘ٝايٛنٛح ٚايهؿفٚ ،إْتلا ٤ايً ؼ ٚاي زٜس ؼي اٯٜات،
 ٚحيتٌُ اي ٝإ ٚجٖٛاّ:
ا٭َ :ٍٚا جا ٤ؼي اٯ َٔ ١ٜايٓٗ ٞعٔ إؽاش ٚيٝج َٔ ١غري اغيػًُري.
ايثاْ :ٞيغ ١اٱْصاض ٚايتخصٜط َٔ ايهلالاض َٚالا ٜهالُطَ ْ٘ٚالٔ ايعالسا٠ٚ
يًُػًُري.
ايثايثٛ :نٝس قسٚض اي غهاٚ ٤اؾطح ٚايػب َٔ ايهلاض يًُػًُري،
فكس ٜٓهط ايهلاض َثٌ ٖصا ايتعسٚ ٟاٱغا ،٠٤أ ٚأِْٗ ٜكٛي ٕٛخلنيْ٘ مل ٜكسض
ا َٔ ٫اؾٗاٍ َٓا ٫ٚ ،ضيثًال ٕٛا ٫أْلػالِٗٚ ،إ اي طاْال ١تكالف خلايٓعاٖال١
ٚا٭ًٖٚ ١ٝاغيعطف ،١فجا٤ت اٯ ١ٜيت ري يًُػًُري خلإ اي غها ٤كسض َِٓٗ
طيٝعاّ ٭ْٗا ني  ٞحػساّ ٚنطٖاّ يًُػًُري ٚغيالا ؼي اٱغالَ ّ٬الٔ ايتهالايٝف
ٚايع ازات.
 ٚهَ ٕٛهاَري ٖص ٙاٯ ١ٜغ اّ ؼي إظٗاض ايهلالاض ي غهالِٗ يًُػالًُري
 ٚعٜالالس ػيالالا خيلالال ٕٛؼي قالالسٚضِٖ َالالٔ ايعالالسا ٠ٚاالالِ ٭ْٗالالا لهالالذ ايهلالالاض،
ٚؼج ِٗ عٔ اٱنطاض خلاغيػًُري ؼي خلاب اي طاْٚ ١اـاق ٚ ،١غًل عًالِٗٝ
اٱْتلاط اـام َٓ٘ ،٭ٕ ٛظٝف ايهلالاض ؼي َٓالاظٍ ايهلالاض ٜعالٛز عًالِٗٝ
خلاغيٓافع اـاق ٚ ١ايعاَٚ ،١جيعالٌ االِ ؾالنيْاّ ٚٚزاّ ازي جاْالب إؽالاشَٓ ٙالرباّ
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َٓٚاغ  ١يٲنطاض خلاغيػًُري ،فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيته ٕٛايغاٜات َٓٗا عًال٢
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚحجب ايٓلع عالٔ ايهلالاض ؼي خلالاب اي طاْال ١يًُػالًُري ،سيالٓعِٗ
َٓٗا.
ايثاْ :ٞإخلعاز ايهلاض عٔ َٓاظٍ ايتنيأري عًال ٢اغيػالًُري ٚحطَالاِْٗ َالٔ
إؽ اش َٓاظٍ اي طاْ ١غ٬حاّ نس اغيػًُري.
ايثايالالث :زفالالع اغيلػالالس ٠عالالٔ اغيػالالًُري ؼي خلالالاب اي طاْالال ١خلتخالالصٜطِٖ،
ٚإْصاضِٖ َٔ إؽاش ايهلاض ٚيٝجٚ ١خاق.١
ايطاخلع :جًب اغيكًخٚ ١ايٓلع يًُػًُري خلإؽالاشِٖ خلطاْالَ ١الٔ خلٝالِٓٗ،
ٚخلايًج ٤ٛازي ايكطإٓ ٚايػٓ ١ؼي إغتٓ اط ا٭حهاّ ايؿطع.١ٝ
ٚشنطت اٯ  ١ٜفهٌ اهلل عازي عً ٢اغيػًُري ؼي خلٝإ اٯٜات اِٚ ،ف٘ٝ
زع ٠ٛيًُػًُري طيٝعاّ ٭َٛض:
ا٭ :ٍٚايتٛج٘ خلايؿهط هلل عازي عًْ ٢عُ ١خلٝإ اٯٜات.
ايثاَْ :ٞعطف ١اغيػًُري غيٓعيتِٗ ٚحػٔ َكاَِٗ عٓس اهلل عالازيٖٚ ،الٛ
فهٌ آخط َٓ٘ غ خاْ٘.
ايثايث :حاج ١اغيػًُري ي ٝإ اٯٜات.
 ٚلهٌ اهلل عازي خل ٝإ اٯٜات ٚف ٘ٝؾاٖس عً ٢خهٛعِٗ ٚع ٛزٜتِٗ
هلل عازيٚ ،حالث يًُػالًُري عًال ٢ايًجال ٤ٛازي اهلل عالازي ٭خالص ا٭حهالاّ
ٚقها ٤اؿٛا٥ج َٚا ٜكً ٕٛخل٘ إزي ايغاٜات اؿُٝسٚ ،٠ايػٚ ١َ٬ا٭َٔ ؼي
اٯخط.٠
ٚؼي خلٝالالإ اٯٜالالات َػالالنييٖٚ ١الال ٞإْتلالالا ٤اٱطيالالاٍ ٚاٱخلٗالالاّ ٚايًالال ؼ
ٚايتعاضض ؼي ايكطإٓ يًتٓاؼي خلري اٱضيإ َٔ جٗٚ ١خلري اٱطياٍ ٚمَٔ ٙٛ

جٗ ١أخطٚ ،٣قس شنطت اٯ ١ٜاٯٜات خلكٝغ ١اؾُالع ر لَودْ ثََّْنَّوب ٌَىُوُْ آَّوبدِد،
ٚفٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخلٝإ نٌ آ ١ٜعً ٢مَ ٛػتكٌ.
ايثاْ :ٞخلٝإ اٯٜات عً ٢م ٛاٱطياٍ.
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ايثايث :لك ٌٝؾطط َٔ اٯٜا تٚ ،شنط ايعاّ ٚإضاز ٠اـام َٓ٘.
ٚايكخٝذ ٖ ٛا٭َ ٖٛٚ ،ٍٚكته ٢اي ٝإ ٚقالٝغ ١اؾُالع ايالٛاضز ٠ؼي
اٯ ١ٜايهطضيٚ ،١٭ٕ اهلل عازي إشا أعطٜ ٢عط ٞخلا٭ٚفٚ ٢ا٭مت.
ٚحيتٌُ خلٝإ اٯٜات ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠اٯٜات اغيصنٛض ٠ؼي ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢م ٛاـكٛم :ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚاـطاب اٱ ا ٞيًُػًُري خلكل ١اٱضيإٚ ،فَ ٘ٝسح ٚأٓاَ ٤الٔ
اهلل عازي عً ٢اغيػالًُري ،فٗالصا اـطالاب َٚالا فٝال٘ َالٔ َعالاْ ٞايطنالا عالٔ
اغيػًُري زع ٠ٛيًٓالاؽ طيٝعال ّا يالسخ ٍٛاٱغالٚ ،ّ٬حالث يًُػالًُري عًال٢
عاٖس غٓٔ اٱضيإ ٚأحهاّ ايلطا٥ض.
ٚف ٘ٝخلؿاض ٠خلكا ٤اغيػًُري  ٚعاٖس اٱضيإ ازي ٜال ّٛايكٝاَالٖٚ ١ال ٛايالصٟ
ٜسضى خلاؿٛاؽ ٚايٛجسإ ؼي ٖالصا ايعَالإ ٚنالٌ ظَالإ ،فكال ٍٛاهلل عالازي

رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا د خلٝالإ ٯٜال ١ؼي اـًالل ٚخلالسٜع ايكالٓع ٚايًطالف اٱاالٞ
خلاغيػًُري ٚخلًٛغِٗ َطا ب اٱضيإٚ ،قس جعٌ اهلل عازي اؿٝا ٠ايالسْٝا زاض
إَتخإ ٚإخت اض ٚجيتٗس اٱْػإ ؼي اي ػع ٞفٗٝا ٜ ٫ ٖٛٚعًِ ٌٖ اهلل عازي
ضاضٳ عٓ٘ ٚأٜ ٜٔهَٓ ٕٛعي٘  ّٜٛايكٝاَ.١
فجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتدرب اغيػًُري طيٝعاُ خلإنطاّ اهلل عازي اِ ٚضناٙ
عً ٢إضياِْٗ  ٚكسٜكِٗ خلايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚالا جالا٤
خل٘ َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌٖٚ ،الصا اٱنالطاّ خلٝالإ ٯٜالَ ١الٔ عٓالس اهلل ٚععالِٝ
فهً٘ عً ٢اغيػًُري.
ايثالالالاْٛ :ٞجالالال٘ اـطالالالاب اٱاالالال ٞازي اغيػالالالًُري عًالالال ٢مالالال ٛايعُالالالّٛ
اٱغتغطاقٚ ٞاجملُٛع ٞفاـطاب إم٬يٜ ٞؿٌُ نٌ فطز َٔ اغيػًُري عً٢
ٚجٗري:
ا٭ :ٍٚايٓٗ ٞايعٝين عٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري ،فًٝؼ يًُػًِ
إٔ ٜتدص خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري.
ايثاْ :ٞايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط عً ٢م ٛايٛجٛب ايهلا ،ٞ٥خلنيٕ  ٢ٜٗٓاغيػًِ
عٔ إؽاش غري َٔ ٙاغيػًُري خلطاْ ١ي٘ َٔ ز ٕٚاغيػًُري.
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ايثايالالث :ايٛجالالٛب ايهلالالا ٞ٥عًالال ٢اغيػالالًُري يٮَالالط خلإؽالالاش خلطاْالالَ ١الالٔ
اغيػًُري عٓس إضاز ٠عٝري ٚإختٝاض اي طاْ ،١فكس ٜػتغين اغيػًِ عٔ اي طاْ،١
ٚيهٓالال٘ إ أض از إؽالالاش خلطاْالالٚ ١خاقالال ١ف٬خلالالس إٔ هالال ٕٛخلطاْالالَٓ٪َ ١الال ١الالنيَط
خلاغيعطٚف  ٢ٗٓ ٚعٔ اغيٓهط.
ايطاخلع :خلٝإ َٛنٛط اي طاْٚ ١أحهاَٗا ٚآزاخلٗاٚ ،ا٭فطاز اغيٓٗال ٞعٓال٘
َٓٗالالاٚ ،اٱؾالالاض ٠ازي حكٝكالال ١ؼي اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛالالٖٚ ١الال ٞإ اي ٝالالإ ٜؿالالٌُ
ايٓٛاٖ ٞنُا ٜؿٌُ ا٭ٚاَط ،فٝجب عً ٢اغيػًُري إجتٓ اب َا ْٗ ٢اهلل عٓ٘
َثًُا جيب عً ِٗٝايعٌُ سيا أَط خل٘ غ خاْ٘ ،ي ٝك ٢اغيػًَُ ٕٛالٓكطعري إزي
٬
ِ أْ ٚال ٣ٛأحالسِٖ أ ٚاؾُاعالَ ١الِٓٗ عُال ّ
اهلل عازي ؼي أعُااِ فالإشا ٖال ّ
ت الالازض إزي شٖٓالال٘ َٓعيالال ١ايعكالالٌ ؼي عالالامل ا٭َالالط ٚايٓٗالالَٚ ،ٞالالا ٜؿالالًُ٘ َالالٔ
ا٭حهاّ ايتهًٝل ١ٝاـُػ ١ايٛجٛب ٚايٓسب ٚاٱخلاحٚ ١ايهطاٖٚ ١اؿطَ.١
ايثايالثٛ :نٝالالس حكٝكالٖٚ ١الال ٞإ َٛنالٛط اي طاْالالَ ١الٔ ا٭حهالالاّ ايالاليت
ػتًعّ ايطجٛط ازي ايكطإٓ ٚأحهاّ ايؿطٜع ١يتعٗٓٝٝا خلايكل ، ١يًُ٬ظَ ١خلري
اي غها ٤اييت ػط ٟعً ٢أيػٓ ١ايهلاضَٚ ،ا خيل ٕٛؼي قسٚضِٖ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاغي٬ظَ ١ايٛاقع ١ٝاغيػتسضي.١
ايثاْ :ٞاغي٬ظَ ١خلُٗٓٝا ؼي ايٛجٛز ايصٖين عٓس اغيػًُري ،فهًُا وعٛا
َٔ ايهلاض َا ٜسٍ عً ٢اي غهاٚ ٤ايهط ٙيًُػًُري ٜت ازض ازي أشٖاِْٗ َالا
ٖ ٛأنرب َٓٗا َٔ ايعسا ٠ٚاييت خيلٗٝا ايهلاض ؼي قسٚضِٖ.
ايثايالالثً :الالو اغي٬ظَالال ١عًالال ١ٱجتٓالالاب اغيػالالًُري جعالالٌ ايهلالالاض خلطاْالال١
ٚخاق ١اِ ٖٚ ،ص ٙاغي٬ظَ َٔ ١اٯٜات اييت هؿلٗا ٖالص ٙاٯٜال ١ايهطضيال،١
ٚف ٘ٝؾاٖس عًال ٢إٔ اٯٜال ١ايكطآْٝال ١ايٛاحالس ٠تهالُٔ آٜالات عسٜالسٚ ،٠نالٌ
ٚاحسَٗٓ ٠ا َسضغ ١جاَع ١يٮحهاّ ٚايلهاٚ ٌ٥ايػٓٔ اؿُٝسَٚ ،٠اْع َٔ
ا٭خ٬م اغيصَ.١َٛ
ٚجاٖ ٤ص ايؿطط َٔ اٯ ١ٜخلكٝغ ١اؾُع ؼي ططف:٘ٝ
ا٭ :ٍٚاٯ ٜات اييت لهٌ اهلل عع ٚجٌ خل ٝاْٗا.
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ايثاْ :ٞايص ٜٔلهٌ اهلل عع ٚجٌ خل ٝإ اٯٜالات االِ ٖٚالِ اغيػالًُٕٛ
طيٝعال ّا شنالٛض ّا ٚإْاأال ّا خلنيجٝالااِ اغيتعاق الٚ ١شضاضٜٗالِ اغيتهثالطٚ ،٠أَكالاضِٖ

اغيتعسزٜٚ ،٠سٍ عً ٘ٝقٛي٘ عازي رلَدْ ثََّْنَّب ٌَىُُْ آَّبدِ د ٚقٝغ ١اؾُع ؼي "يهِ"
ايصٜ ٟسٍ عً ٘ٝحطف اغيٚ ِٝخلكٝغ ١اـطاب يٲخ اض عٔ ْعُٚ ١آ ١ٜأخط،٣
ٖٚالال ٞإ خلٝالالإ اٯٜالالات ؿالالطٜف ٚإنالالطاّ يًُػالالًُريٚ ،اْالال٘ نٓالالع ٜٗٓالالٌ َٓالال٘
اغيػًُٜٚ ٕٛنيخصَ ٕٚا ٜػس َْٚ٪تِٗ ؼي َٛنٛط اي طاْٚ ١غريٖا.
ٚؼي اٯ ١ٜخلؿاض ٠يًُػًُري  ٖٞٚإ َا  ٜس ٜ٘ايهلاض عً ٢أيػٓتِٗ َالٔ
ايعسا ٠ٚيًُػًُري َٚ ،ا خيل ْ٘ٛؼي قسٚضِٖ يالٔ ٜهالط اغيػالًُري ٭ٕ خلٝالإ
اٯٜات حطظ ٚٚاق ١ٝيًُػًُريٚ ،زع ٠ٛاِ ٭خص اؿٝطٚ ١اؿالصضٚ ،خلالصٍ
ايٛغع ؼي عاٖس َ از ٨اٱغٚ ّ٬أحهاّ ايؿطٜع.١
ٚؼي اٯٚ ١ٜخلٝإ اٯٜات إْصاض ٚٚعٝس ٚ ،حيتٌُ قػُري:
ا٭ :ٍٚاٱْصاض ٚايٛعٝس يًُػًُري.
ايثالالاْ :ٞايٛعٝالالس ٭ٖالالٌ ايهتالالاب ٚايهلالالاض َالالٔ ايعُالالٌ خلطاْالالٚ ١خاقالال١
يًُػًُريْٚ ،ؿط ايلػاز َٔ َٓاظٍ اي طاْ.١
ٚاؾالالٛاب ٖالالٚ ٫ ٛعٝالالس عًالال ٢اغيػالالًُري ؼي اٯٜالال ،١إصيالالا جالالا٤ت يًٓٗالالٞ
ٚاٱضؾاز ٚااسا ١ٜإزي غ ٌ ايك٬حٚ ،إجتٓاب َكالسَات ايلػالازَٚ ،الٔ
اٱعجاظ إٔ ايكطإٓ مل ٜنيتِ خلايتخصٜط َٔ اي طاْ ١اغيػًُ ١اييت ٓؿط ايلػاز
ػيا ٜسٍ عً ٢إ اٱغ ّ٬خلطظر ز ٕٚايلػازٚ ،اغيطاز َٔ اي طاْ ١اغيػًُٖٞ ١
اييت نيَط خلاغيعطٚف  ٢ٗٓ ٚعٔ اغيٓهطٚ ،نُا ٜتٛج٘ ايٓٗ ٞازي اغيػًِ خلعسّ

إغت طإ غري اغيػالًِ ،فهالصا ٜتٛجال٘ اـطالاب اٱاال ٞؼي اٯٜال ١ايهطضيال ١ازي

اي طاْ ١اغيػًُ ١خلنيٕ  ٫ه ٕٛغ اّ يًلػاز ٚإؾاع ١اـ اٍ ،قاٍ عازي رلًُْ ىًَْ
َّعْزٌَُِ اٌَّرَِّٓ َّعٌٍََُّْْ ًَاٌَّرَِّٓ َ َّعٌٍََُّْْد(.)1

ْعِ قس ٜكاٍ إ شنط ايٛقف َؿعط خلنيْ٘ عً ١يًخهِٚ ،إ خلٝإ ٚجٙٛ
ايك ذ ؼي اي طاْ َٔ ١غري اغيػًُري ًو اياليت  ٫عٜالس اغيػالًُري إ ٫خ الا،ّ٫
()1غٛض ٠ايعَط .9
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ٚاْٗا ٛز ايعٓت ٚاغي ؿك ١يًُػًُريٜ ،لٝس ايتخالصٜط ػيالٔ ٓط الل عًٝال٘ ٖالصٙ
ايكلات َطًكاّ ٚإ نإ َػًُاّٚ ،اؾٛاب َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايٓكاف ؼي ايهرب ٖٞٚ ٣إ اغيػًِ َٓع ٙعٔ ٖص ٙايكلات.
ايثآْٜ ٫ :ٞخكط اي ٝإ ؼي َٛنٛط اي طاْ ١خلآ ١ٜاي طاْالٚ ١حالسٖا ،خلالٌ
تهُٔ آٜات ايكالطإٓ ايالسضٚؽ ٚاغيالٛاعغ ٚايعالرب ؼي يالع ّٚإختٝالاض اي طاْال١
ايكالالاؿٚ ١عالالسّ ايطنالال ٕٛيًكالال ّٛايالالص ٜٔظًُالالٛا أْلػالالِٗ سيعالالازا ٠اٱغالال،ّ٬
ٚإنُاضِٖ اي غض ٚايهط.ٙ
ايثايث :جا ٤ايٓٗ ٞؼي َٛنٛط اي طاْ ١غكٛم غري اغيػًُري.
ٚجا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝخلٝاْاّ  ٚلػالرياّ يًالع ّٚاٱَتٓالاط عالٔ ٚز ٚإغالت طإ
ايهلاض ٚإ إزعٛا ايتكسٜل خل ايٓ  ٠ٛأَاّ اغيػًُري ػئ ٜعٗالط غٝعال٘ ٚحٓكال٘
عً ٢اٱغٚ ّ٬اغيػًُري عٓسَا ٜٓلطز خلنيقخاخل٘ ٚضٖط٘ َٔ ايهلاض٪ٜٚ ،نس
ضغ ت٘ ؼي اٱْتكاّ َٔ اغيػًُري.
فجا٤ت ٖالص ٙاٯٜال ١غيٓالع جعالٌ اي طاْالٚ ١غال ١ًٝيًتعالس ٟعًال ٢اغيػالًُري

ٚإظٗالالاض ٖالالصا ايغالالٝغ ،يالالصا أختتُالالت ٖالالص ٙاٯٜالال ١خلكٛيالال٘ عالالازي رإِْْ وُنْوزُُْ

رَعْمٌٍَُِْ د ؼي زع ٠ٛإزي ايتسخلط ؼي ا٭َٛض ٬َٚحعال ١ايٛغالا٥ط ٚا٭غال اب
ٚايٓتا٥ج.

عهى ادلُلسبت
ٚضز يلغ "خلّٓٝا" ؼي ايكطإٓ أ٬ف َطات ،نًٗا خطاب يًُػًُريٚ ،خلٗصا

اغيعٓٚ ٢إضاز ٠إظٗاض اؿجٚ ١ايربٖإٚ ،إنالطاّ اغيػالًُري ٚإط٬عٗالِ عًال٢

أَٛض َٔ عًِ ايغٝالب فهالَ ّ٬الٔ اهلل عالازي ،قالاٍ عالازي ر لَودْ ثََّْنَّوب آَّوبدِ ٌِمَوٌٍَْ
ٌُّلِنٌَُْد (.)1

 َٔٚاٯٜات إ ٖصا ايؿطط ٚضز ؼي غالٛض ٠اي كالط ٠خاشيال ١يٰٜال ١ايثآَال١
عؿط ٠خلعس اغيا ،١٥أ ٟأْٗا ؼان ٞاٯ ١ٜقالٌ اي خالث َالٔ غالٛض ٠آٍ عُالطإ
()1غٛض ٠اي كط.118 ٠
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خلصات اي ٝب ؼي ْعِ اٯٜاتٚ ،جا٤ت خاشي ١اٯ َٔ ١ٜغٛض ٠اي كط ٠أعٙ٬
خلكٝغ ١ايغا٥ب ٚيٝؼ اـطاب ٭ٕ َٛنٛط اٯ ١ٜشّ ايص ٜٔنلطٚاٚ ،يهالٔ
اغيككٛز خلايك ّٛاغيٛقٓري ِٖ اغيػالًُ ٕٛ٭ٕ قكالل ا٭َالِ ايػالايل ١جالا٤ت
عربَٛٚ ٠عع ١اِ.

ٚجا٤ت اٯٜال ١ايثايثال ١ؼي خطالاب يًُػالًُري ر اٍَُّْْوٌا أََّْ اٌٍَّووَ ُّحْوِِ

اَِزَِّْ ثَعْدَ ٌَِْرِيَب لَدْ ثََّْنَّ ب ٌَىُُْ آَّبدِ ٌَعٍََّىُُْ رَعْمٌٍَُِْد( ، )1ػيا ٜسٍ عًال ٢خلٝالإ ايكالطإٓ
٭َٛض ايسْٝا ٚاٯخطٚ ،٠أغ اب ٖسا ١ٜاغيػًُري سيا ٜعٜسِٖ إضياْاّٚ ،ضيٓع َٔ
ٚق ٍٛايهطض اي ،ِٗٝفُع ظٜاز ٠اٱضيإ ٚاٱْكطاط إزي ايع الاز ٠قالس ٜطُالع
ا٭عسا ٤خلاغيػًُري ٚزٜاضِٖ ٚأَٛااِ ،فٝالني  ٞخلٝالا ٕ اٯٜالات يٝهال ٕٛحالطظاّ

ٚٚاق ١ٝاِٚ ،جا ٤قٛي٘ عازي ر وَرٌَِهَ ُّجَُِّْٓ اٌٍَّوُ ٌَىُُْ آَّبدِد ( )2نُا ٚضز فٗٝا
قٛي٘ عازي ر وَرٌَِهَ ُّجَُِّْٓ اٌٍَّوُ ٌَىُُْ آَّبرِوِد (.)3
يتٛنٝالالس إٔ اي ٝالالإ ْعُالالَ ١الالٔ عٓالالس اهللٖٚ ،الال ٛايالالصٜ ٟهؿالالف َهالالاَري
ٚأغطاض اٯٜات خلكٝغ ايٛنٛح اي تاّ ايص ٟضيٓع َٔ ايً ؼٚ ،ف ٘ٝآ ١ٜأخط٣
ٚإعجاظ قطآْ ،ٞفاي ٝإ َٔ عٓس اهلل آ ١ٜإعجاظٜالٚ ١يطالف إاالَ ٞكالاحب
يًتٓع ،ٌٜيٛجٛز اٱْػإ ؼي ا٭ضض ٚ ،عهٝس يًٓ ٚ ٠ٛايتٓعٜالٌٚ ،جالا ٤ؼي
اٯ ١ٜيٝه ٕٛحج ١إنافٚ ،١ٝغ ٖ ٌٝساٚ ،١ٜعْٛاّ يًُػًُري ايػالاخلل َالِٓٗ
ٚاي٬حلٜٓ ٫ٚ ،خكط ؼي اؿ ٝا ٠ايسْٝا ،خلٌ ٜؿٌُ ايالساض اٯخالطَٚ ٠الٛاطٔ

اؿػاب ،قاٍ عازي ر ًٌَُْجَِّْنََّٓ ٌَىُُْ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ َِب وُنْزُُْ فِْوِ رَفْزٍَِفٌَُْ د(.)4

قلَىٌ يُلفع انبُلٌ

()1غٛض ٠اؿسٜس .17
()2غٛض ٠ايٓٛض.61
()3غٛض ٠ايٓٛض .59
()4غٛض ٠ايٓخٌ .92
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اي ٝإَ :ا خل ّٔٝخل٘ ايؿ َٔ ٤ٞايس٫يٚ ١ايٛقف ٚايٓعالت ٚغالريٚ ،ٙخلالإ
ايؿ ٤ٞخلٝاْاّ :إ هذٜٚ ،كاٍ :إغالت إ ايؿال ٚ :٤ٞال ري :ظٗالطٚ ،إغالت ٓت٘ أْالا:
عطفت٘ٚ ،ايت ٝإ َكسض  ٖٛٚؾاش ،٭ٕ اغيكازض إصيالا ػال ٤ٞعًال ٢ايتلعالاٍ،
خللتذ ايتاَ ،٤ثاٍ ايتصناض ٚايتهطاضٚ ،مل جيال ٤ٞخلايهػالط إ ٫حطفالإ ُٖٚالا

ايت ٝإ ٚايتًكا.)1(٤

يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اؿٝا ٠ايالسْٝا َسضغال ١يًعًالٚ ّٛإغالتكطا ٤ايعالرب
ٚاغيالالٛاعغ ٚمل  ٜال ى اهلل عالالع ٚجالالٌ اٱْػالالإ فٗٝالالا ٜٛاجالال٘ ا٭َالالٛض ٚحالالس،ٙ
ٚايتُٝٝع خلري اـري ٚايؿط خلاؿؼ ٚايٛجسإ ٭ٕ ٖصا ٜلٛت عًٝال٘ ايلالطم
ايهثريٚ ،٠ضيٓع٘ َٔ اٱْتلاط َٔ ايسْٝا َٚا فٗٝا َٔ اٯٜات ،فتلهٌ اهلل عع
ٚجٌ ٚأْعِ عً ٘ٝخلاي ٝإ ٚايهؿفٚ ،أظٗط ي٘ حكا٥ل ا٭َٛضٚ ،خلري أغطاض
اؿ ٝاٚ ٠نٝلَٛ ١ٝاجٗ ١اغيؿامٚ ،إقت اؽ ايسضٚؽ ٚايعرب َٔ ا٭َِ ايػايل.١

يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ ايكطإٓ ٝاْاّ يهٌ ؾ ،٤ٞقاٍ عازي رًَٔصٌَّْنَب ٍََْْْهَ

اٌْىِزَبةَ رِجَْْبًٔب ٌِىًُِّ شَوِْءٍد( ٚ ، )2قاحب اي ٝإ اٱْػإ َٓص أٚ ٍٚجٛز ٙؼي
ا٭ضض خلٛاغط ١ايٓ ٚ ٠ٛايهتابٚ ،ن إ ٚجٛز آزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬حٛا ٤ؼي
اؾًٓ ٚ ،١و آ ١ٜؼي خًل اٱْػإ ٚحج ١عً ٘ٝؼي ايسْٝا ٚاٯخط.٠
 َ٘ٓٚحسٜث آزّ َٛٚغ ٢عًٓٝ ْ ٢ا قُس ٚعًُٗٝالا ايكالٚ ٠٬ايػال:ّ٬

أعطاى اهلل ايتٛضا ٠فٗٝا ٝإ نٌ ؾ ٞأ ٟنؿل٘ ٚإٜهاح٘(.)3

ٜٚتكف اي ٝإ ؼي ايكطإٓ عٔ ايهتب ايػُا ١ٜٚا٭خط ٣خلٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚمشالال ٍٛاي ٝالالإ ؼي ايكالالطإٓ يٮحهالالاّ ايؿالالطعَٚ ١ٝػالالا ٌ٥اؿالالٍ٬
ٚاؿطاّٚ ،خً َٔ ٙٛايً ؼ ٚاي زٜس فٗٝا.
ايثاْ :ٞشنط قكل ا٭ْ ٝاٚ ٤ا٭َِ ايػايل ١ؼي ايكطإًٓ ٚ ،ك ٞاغيػًُري
اا خلايك ٚ ٍٛإؽاشٖا َٛععٚ ١عرب ،٠فًالْ ٛعيالت ٖالص ٙايككالل عًال ٢أَالِ
( )1يػإ ايعطب .67/13
()2غٛض ٠ايٓخٌ .89
( )3يػإ ايعطب .67/13
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غاخلك ١يتعطنت يًتخطٜف ،أ ٚنإ اٱٖتُاّ خلٗا قًٚ ّ٬ٝشنط ا٭َِ اي٬حك١
ٜػتًعّ شنطٖا ؼي نتاب ٫حل ،فجا ٤ايكطإٓ يٝه ٕٛآخط ايهتب ايػُا١ٜٚ
ْالالعَُٓٝٗ ،ّ٫ٚالالا عًٗٝالالاٖٚ ،الال ٛايهتالالاب اي الالاق ٞإزي ٜالال ّٛايكٝاَالال ٚ ،١عاٖالالسٙ
اغيػًُ.ٕٛ
َٚالٔ خكالا٥ل اغيػالًُري ٚنال ِْٗٛخالري أَال ١أخطجالت يًٓالاؽ حلالالغ
قكل ا٭َِ ايػاخلكٚ ١غٓٔ ا٭ْ ٝاٚ ٤ايعٓا ١ٜخلٗا ٚاٱْتلاط َٓٗاٚ ،جا٤ت ؼي
ايكطإٓ خلكٝغ اي ٝإ ٚايٛنٛح ٚإغتساَت٘ ؾاٖس عًال ٢غال ١َ٬ايكالطإٓ َالٔ
ايتخطٜف  ٖٛٚحكاْ َٔ ١طط ٚايت سٚ ٌٜايتغٝري عً ٘ٝيلعاّ َٚعٓ ٚ ٢نيّ٬ٜٚ
٭ٕ ني ٌٜٚايكك ١ايكطآْ ١ٝظاٖط ٚٚانذ ٜ ٫ٚك ٌ ايتعسز ؼي ايتنيٖٚ ٌٜٚالٛ
َٔ َكازٜل ا ي ٝإ ؼي ايكطإٓ ايهط.ِٜ
ايثايث :ف ٤ٞايػٓ ١ايٓ  ١ٜٛخلٝاْاّ يًكطإٓٚ ،زي ّ٬ٝعً ،٘ٝفُٔ فهالٌ اهلل
عازي عً ٢اغيػالًُري إٔ ايػالٓ ١ايٓ ٜٛالَ ١الٔ َكالازٜل ايالٛح ٞيٝهال ٕٛخلٝالإ
اٯٜات ايكطآَْ ١ٝتعسزاّ َٔ شات اٯ َٔٚ ،١ٜايػٓ ١ايٓ .١ٜٛ
ايطاخلالالع :حلالالغ اغيػالالًُري ٯٜالالات ايكالالطإٖٓٚ ،الالصا اؿ لالالغ ٚغالال ١ًٝيً ٝالالإ
ٚحهٛض اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝؼي ايٛجٛز ايصٖين عًال ٢مال ٛايالسٚاّٚ ،ؿهالٛضٖا
عٓس ايٛقا٥ع ٚا٭حساف فإشا حكًت فطقٚ ١خك ١َٛخلري اغيػًُري حهطت
اٯٜالالات ايالاليت الالسع ٛاغيػالالًُري يًػالالع ٞيًكالالًذ خلالالري اغيتداقالالُريٚ ،يالالعّٚ

ايتُػالالو خلالالايكطإٓ ٚايػالالٓٚ ،١إشا أقالالاخلتِٗ َكالال ١ ٝقالالايٛا رإَِّٔووب ٌٍَِّ ووِ ًَإَِّٔووب إٌَِْْوووِ
زَاجِعٌَُْد (.)1

َ َٔٚعاْ ٞاي ٝإ ؼي ايكطإٓ عاٖس اغيػالًُري يٰٜال ١ايكطآْٝال ٚ ١لػالريٖا
يٝهال ٕٛخلٝاْالاّ يًٓالالاؽ طيٝعالآَّٚ ،الال٘ ٖالص ٙاٯٜالال ١ايهطضيالال ،١فكالالس ٜٓلالالص ايهلالالاض
ٚاغيٓافك ٕٛغيٓع اي ٝإ ؼي اٯ ١ٜايهطضيٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايكٝاّ خلػ ٤ٛايتني.ٌٜٚ
ايثاْ :ٞاؿث عً ٢عسّ  ٠ٚ٬اٯ.١ٜ
()1غٛض ٠اي كط.156 ٠
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ايثايث :حكط َهاَري اٯ ١ٜخلنيٜاّ ايتٓع.ٌٜ
ايطاخلع :خلصٍ ا٭َٛاٍ ٚإغتعُاٍ يغ ١اي ٖٝب ٚايتدٜٛالف غيٓالع ايعُالٌ
خلنيحهاّ اٯ.١ٜ
اـاَؼ :ايػع ٞؼي خلٝإ َا خيالايف َٓطالٛم ٚأحهالاّ اٯٜالٚ ،١اٱ ٝالإ
خلؿالالٛاٖس الالسٍ ؼي ظاٖطٖالالا عًالال ٢إْتلالالا ٤ايهالالطض َالالٔ اي طاْالال ١غ الري اغيػالالًُ،١
ٚؾٛاٖس ري غ ٤ٛعٌُ خلطاْ َٔ ١اغيػًُريٚ ،إشا َا ٓٝت خلتًو ايؿٛاٖس
يٛجست اٱغتس ٍ٫خلٗا خلاط ّ٬خلايصات ٚا٭أط.
ايػازؽ :إغالطا ٤اغيػالًُري عًال ٢كايلالَٓ ١طالٛم اٯٜالٚ ١قاضخلال ١ايالصٜٔ
حيطق ٕٛعً ٢ايتكٝس خلنيحهاَٗا.
فجا ٤اي ٝإ ؼي اٯ ١ٜايهطضي ١غيٓع ايٛج ٙٛأع ٙ٬ؼي أفطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ
ٚازي  ّٜٛايكٝاَٚ ،١ف ٘ٝز٫ي ١عً ٢إ خلٝإ اٯٜات حاج ١يًُػًُري ٚيًٓاؽ
طيٝعاّ ٖٛٚ ،آٚ ١ٜغط َٔ أغطاض ايكطإٓ ٚنٝف اْ٘ اغيعًالِ ا٭ ٍٚيٲْػالاْ١ٝ
طيعاٚ ٤يًُػًُري خاق ٚ ،١سٍ اٯ ١ٜعً ٢إ َٔ ٚج ٙٛاي ٝإ:
ا٭ :ٍٚحكط اـطاب ٚايٓٗ ٞخلاغيػًُري ؼي َٛنٛط اي طاْ ١خلكٛي٘ عازي

رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُاد.

ايثاْ :ٞف ٤ٞاؿهِ خلػٝطاّ خايٝاّ َٔ اي نٝب ٚ ،ػُ ١ٝاغيٛنٛط ٖٛٚ
اي طاْ َٔ ١ز ٕٚاغيػًُري.
ايثايث :شنط عً ١ايٓٗٚ ،ٞاؾٗٚ ١ا٭فطاز ايص ٜٔشيٓع اٯ َٔ ١ٜإؽاشِٖ
خلطاْ.١
ايطاخلع :ايتعسز ؼي عً ١ايٓٗ ٞسيا ٜالسٍ عًال ٢إْط اقال٘ نال ّ٬أ ٚجالع٤ٶ عًال٢
اؾُاعات ٚا٭فطاز ايصْٗ ٜٔت اٯ ١ٜعٔ إؽاشِٖ خاقٚ ،١سيا جيعٌ اٯ١ٜ
غه ١طط ١ٜإزي  ّٜٛايكٝاَ ١ُ٥٬َٚ ،١يٮظَٓ ١اغيتعاق ٜٚ ،١ػتطٝع اغيػًُٕٛ
ضَ ١ٜ٩كازٜكٗا اـاضج ٚ ،١ٝه ٕٛاِ عْٛاّ ؼي عالٝري ًالو اغيكالازٜل سيالا
ٜسفع ايً ؼ ٚاي زٜس ٜٚطط ز ايتخطٜف ٚايت س.ٌٜ
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اـاَؼ :خلٝإ اٯٜات ؼي ايكطإٓ ٚؼي ايػٓٚ ١ؼي ايٛاقالع ايعًُال ٞيٝالتعغ
اغيػًُٚ ،ٕٛضيتثًٛا يًٓٛاٖ ٞايكطآْ ١ٝؼي عسّ ايطن ٕٛإزي ايهلاض ا ٚإؽاشِٖ
أٚيٝا.٤
ٚؼي خلٝإ اٯ ١ٜؽلٝف عٔ اغيػًُري ٚع ٕٛاِ يًتكٝس خلنيحهاّ ايؿطٜع،١
 ٚعاٖس غٓٔ ايتٓع ٌٖٚ ،ٌٜؼي اي ٝالإ ؽلٝالف ٚضظيال ١عالٔ غالري اغيػالًُري
اؾٛاب ْعِٚ َٔ ،ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإح اظ اغيػًُري َٔ غريِٖ ؼي خلاب اي طاْ ١زضؽ ٚؼصٜط يًغري.
ايثاْ :ٞظجط ايهلاض عٔ ايتعس ٟعً ٢اغيػًُري.
ايثايث :ايتدلٝف عٔ غالري اغيػالًُري خلعالسّ إؽالاشِٖ َكاَالات اي طاْال١
ٱٜصا ٤اغيػًُريٚ ،ؼٌُ ايٛظض ٚاٱأِ خلػ ٘.
ايطاخلالالع :إقاَالال ١اؿجالال ١عًالال ٢ايهلالالاض ؼي اؿكالالاْ ١ايػالالُا ١ٜٚيًُػالالًُري
غكٛم اي طاْ.١
اـاَؼ :طغٝب ايٓاؽ خلاٱغ ّ٬٭ْ٘ ايس ٜٔاؿل.
ايػازؽٖ :ص ٙاٯ َٔ ١ٜايؿٛاٖس عً ٢إغتسآََ ١عال ١اٱغالٚ ،ّ٬عالع
اغيػًُري ٚاٱْػإ نا ٔ٥قتاج فٝسضى حاجت٘ يسخ ٍٛاٱغٚ ،ّ٬ايتُاؽ
أ غ اب ايكٚ ٠ٛا٭َٔ ٚايػ ّ٬ؼي اٱغٚ ّ٬أخ ٠ٛاغيػًُري ٚإؽاشِٖ خلطاْ١
ٚخاق.١
ايػاخلعٜ :غًل اي ٝإ خلاب اؾسٍ ٚايؿو ؼي ايكطإٓ.
يكالالس جالالا ٤اي ٝالالإ ؼي ايكالالطإٓ يتٛنٝالالس َالالا ؼي اٯٜالال ١ايكطآْٝالالَ ١الالٔ اؿجالال١
ٚايربٖإ ٖٛٚ ،ؾاٖس عً ٢إعجاظ ايكطإٓ ايصا ٚ ٞايغريَ َٔٚ ،ٟكازٜل
اٱعجاظ اي غري ٟيً ٝإ ايكطآْ ٞظجط أٖالٌ ايهتالاب ٚايهلالاض عالٔ ايتعالسٟ
عً ٢اغيػالًُريٚ ،زعال ِٗ ٛيٲقالطاض عكٝكالٖٚ ١ال ٞكٝالس اغيػالًُري خلالا٭ٚاَط
ٚايٓٛاٖ ٞايكطآْٚ ،١ٝإزضانِٗ خلايلططٚ ٠ايعكٌ ٚاؿؼ ٚايٛجسإ إٔ ايٓلع
ٚايك٬ح خلايتكٝس خلٗا.
ٚجا ٤اي ٝإ يٝه ٕٛعْٛاّ يًُػالًُري ؼي اٱَتثالاٍ ا٭حػالٔ ٚاغيػالتسِٜ
٭حهاّ ايكطإٓٛ ٚ ،ظٝف ايعكٌ ٚاؿٛاؽ يًعٌُ سيا جا ٤ؼي ايكطإٓ ،فٝتًٛ
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اغيػالالًِ آٜالال ١اي طاْالالٜٚ ١ػالالُع٘ غالالري ،ٙفٝػتخهالالط نالالٌ ٚاحالالس َُٓٗالالا عًُالال٘
غكٛم اي طاْٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإختٝاض اغيػًِ يً طاْ ٚ ١كٝس ٙخلنيحهاّ اٯ ١ٜايهطضي ١غكٛقالٗا
خلإجتٓاب إغت طإ َٔ ْٗت اٯ ١ٜايهطضي ١عٔ إغت طاِْٗ.
ايثاْ :ٞعٌُ ٚفعٌ اغيػًِ ن طاْ ١يغري َٔ ٙاغيػًُري ٚ ،كٝس ٙخلٛظا٥ف
اي طاْ َٔ ١ايٓكذ ٚايكسم ٚا٭َاْٚ ١حب اـري ٚايٓلع يًُػت طَٔٓٚ ،ع٘
َٔ ايعًِ ٚايتعس.ٟ
ايثايث :ايكٝاّ خلٛظالا٥ف ا٭َالط خلالاغيعطٚف ٚايٓٗال ٞعالٔ اغيٓهالط ؼي خلالاب
اي طاْٜٚ ،١تلطط عٓ٘ إغتخها ض َكازٜل اي طاْ ١فُٝا حٛي٘  ٚعاٖس أحهاّ
اٯ ١ٜايهطضي ١غكٛم اغيكازٜل ايٛاقع ١ٝاا ٚ٭حهاَٗا.
 َٔٚخكا٥ل اي ٝإ عسّ اؿاجال ١ازي ايتكًٝالس ٚاحملانالا ٠ؼي اٱَتثالاٍ
٭حهالالاّ اٯٜالال ،١أ ٚايطجالالٛط ازي ايعًُالالا ٤خاقالال ١ؼي َعطفالالَ ١هالالاَري اٯٜالال١
ٚاٱط٬م ٚايتكٝٝس فٗٝا ،خلٌ جا ٤اي ٝإ حج ١يهٌ َػًِ َٚػًُٚ ١ؾاٖساّ
خلإ اـطاب ايتهًٝل ٞفٗٝا ٜتٛج٘ إزي عُ ّٛاغيػًُري خلعطض ٚاحس.
ٜٚػتطٝع نٌ َػًِ َٚػًُ ١إزضاى َهاَري اٯ َٔ ١ٜغري ٚاغط ١خل٘ٓٝ
ٚخلري اٯ ١ٜايهطضي ،١ف ٬كٌ ايٓٛخل ١يًطجٛط إزي ايعًُا ٤ؼي َعطفَ ١هاَري
اٯ ،١ٜخلٌ هل ٠ٚ٬ ٞاغيػًِ يٰ ١ٜغي عطفَٛ ١نٛط ايٓٗٚ ٞعًتال٘ٚ ،اؿاجال١
إيٚ ،٘ٝيع ّٚايتكٝس سيا ف ٖٛٚ ،٘ٝآ ١ٜؼي اي ٝإ ايكطآْٚ ٞععَٓ ِٝافع٘ٚ ،قطب
آٜا ٘ َٔ نٌ َػًِ ٚغٓ ٢اغيػًُري خلايكطإٓ ٚآٜا ٘.
قٛي٘ عازي رإِْْ وُنْزُُْ رَعْمٌٍَُِْد

نُا إخلتسأت اٯ ١ٜخلاـطاب يًُػًُري خلكٛي٘ عازي رَّبأَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُاد
أختتُت خلاـطاب يًُػًُري أٜهال ّا ٚخلالري اـطالاخلري جالا ٤ايٓٗالَ ٞالٔ إؽالاش
خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري َع خلٝإ عًال ١ايٓٗالٚ ٞا٭نالطاض اغي

ال ١عًال ٢إؽالاش

خاقٚٚ ١يٝج ١تكف خلايػع ٞٱفؿا ٤ايلػاز ٚاـ اٍ خلري اغيػًُري.
 َٔٚاٱعجاظ ؼي اٯ ١ٜف ٤ٞخاشي ١اٯ ١ٜخلاؿث عًٛ ٢ظٝف ايعكٌ ؼي
ايعكُ َٔ ١ايلػاز ٚاـ اٍ ٚغ ُٗا يًتٓاؼي خلري ايعكٌ ٚاـ اٍ ،فًٝؼ َٔ
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إْػإ إٜٚ ٫طغب خلايػ َٔ ١َ٬اـ اٍ ٫ٚ ،ني ٖ ٞص ٙايػ ١َ٬إ ٫خلتٛظٝف
ايعكٌ ؼي ا٭َٛض.
ٚجا٤ت اٯ ١ٜيت٪نس عًْ ٢عُ ١ايعكٌ عٓس ايٓالاؽٚ ،إْتلالاط اغيػالًُري
َٔ ْعُ ١ايعكٌ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ٜٓ :ٍٚتلع اغيػًُ َٔ ٕٛايعكٌ ننيَ ١عً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛع.ٞ
ايثاْ َٔ :ٞخكالا٥ل اغيػالًُري ا٭َالط خلالاغيعطٚف ٚايٓٗال ٞعالٔ اغيٓهالط،
ُٖٚالالا أَالالطإ ٜتكَٛالالإ خلايعكالالٌ ٛ ٚظٝالالف َطنالالا ٠اهللَٚ ،عطفالال ١ا٭حهالالاّ
ايؿطعَٛٚ ١ٝاضز ا٭َط َٛٚاضز ايٓٗ.ٞ
ايثايث َٔ :اٯٜات ؼي ايؿطٜع ١اٱغال ١َٝ٬إٔ ايعكالٌ  ٚػالدري ٙغيٓلعال١
 ٬خلصا الال٘ ،خلالالٌ ٖالالَ ٛكٝالالس خلنيحهالالاّ ايؿالالطٜع١
ا٭َالالٚ ١ا٭فالالطاز يالالٝؼ َػالالتك ّ
اٱغ ،١َٝ٬فًٝؼ يًعكٌ إٔ ٜتكطف سيلطزٚ ٙسيععٍ عٔ أحهاّ ايؿالطٜع،١
فجا٤ت آٜات ايكطإٓ يتجعٌ ايعكٌ اخلعاّ َٓٚكازاّ ااٚ ،عْٛاّ عً ٢ايعٌُ سيا
فٗٝا َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
 َٔٚايؿٛاٖس عً ٖ ٘ٝص ٙاٯ ١ٜايكطآْ ،١ٝفٗ ٞمل سطٴ إزي إغتعُاٍ ايعكٌ
إخلتساٚ ٤عً ٢م ٛقا ِ٥خلصا ٘ ؼي أحهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّ خلٌ جا ٤خاشي ١يٰ١ٜ
ٚخلعس شنط ايٓٗ ٞعٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١غري اغيػًُري ،اييت ػعًالِٗ َالتدًلري
عٔ َٓاظٍ اي طاْٚ ١اـاق ١يًُػًُري.
ايطاخلع :ؼي اٯ ١ٜحث يًُػًُري ٱعاْ ١خلعهِٗ خلعهالاّ عًال ٢إغالتعُاٍ
ايعكٌ ؼي اٱَتثاٍ يٮٚاَط ٚايٓٛاٖٚ ،ٞاي كري ٠ؼي ايسَٚ ،ٜٔعطفَ ١كازٜل
اؿٚ ٍ٬إ ٝاْٗاَٚ ،عطفَ ١كازٜل اؿطاّ ٚإجتٓاخلٗا.
اـاَؼ :مل ٜنيتِ اؿث عًٛ ٢ظٝف ايعكٌ إ ٫خلعس أَٛض ٖ:ٞ
ا٭ :ٍٚإنطاّ اغيػًُري خلًغ ١اـطاب.
ايثاْ ْٞٗ :ٞاغيػًُري عٔ إؽاش خلطاْ َٔ ١غريِٖ.
ايثايث :خلٝإ عًٖ ١صا ايٓٗٚ ،ٞشنط أجعاٗ٥ا عً ٢مَ ٛتعسز.
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ايطاخلع :خلٝإ فهالٌ اهلل عالازي عًال ٢اغيػالًُري خلتجًال ٞاٯٜالات ٚنؿالف
اؿكالالا٥لٚ ،اٱخ الالاض عالالٔ اغيغ ٝالالات سيالالا فٝالال٘ ْلالالع َٚكالالًخ ١اغيػالالًُريٚ ،زضأ
اغيلاغس عِٓٗ.
ايػازؽَ ١٦ٝٗ :كسَات اٱْتلاط َٔ ايعكٌ خل ٝإ اٯٜالاتٚ ،اٱؾالاض٠
ازي ا٭نطاض ايٓٛع ١ٝايعاَ ١اييت ًخل اغيػًُري َٔ إؽالاش ايهلالاض ٚيٝجال١
ٚخاق.١
ايػاخلع :زع ٠ٛاغيػًُري إزي ؾهط اهلل عازي عًْ ٢عُ ١ايعكٌٛ ٚ ،ظٝف
اغيػًُري يًعكٌ ؼي حٝا ِٗ ٚع ازا ِٗ َٚعاَ ِٗ ٬غ ب ٱغالتساَ ١اؿٝالا٠
عًالال ٢ا٭ضضْٚ ،الالع ٍٚايطظيالال ١اٱاٝالال  ١عًالال ٢ايٓالالاؽ ،٭ْالال٘ آٜالالٚ ١عالالٕٛ
يًُػًُري عً ٢ايع ازٚ ٠أزا ٤ايلطا٥ض ٚايطاعات ،فريحِ اهلل عازي أٌٖ
ا٭ضض ٜٚسفع عِٓٗ اغيٗايو ٚاٯفات ايػُاٚ ١ٜٚا٭ضن ١ٝخلربن ١اغيػًُري
ٚحػٔ إغتعُااِ يًعكٌ ٛ ٚظٝل٘ ؼي َطنا ٠اهلل ٚاٱَتثاٍ ٭ٚاَط.ٙ
ٚؼي خاشي ١اٯ ١ٜحصف غيتعًل " عكًٚ "ٕٛفٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚعكً ٕٛإنطاّ اهلل عع ٚجٌ يهِ أْتِ اغيػًُْٚ ،ٕٛعالتهِ َالٔ
خلري أٌٖ ا٭ضض خلاغيَٓ٪ري فهٌ فطق َٔ ١أٌٖ ايهتالاب طًالل عًالْ ٢لػالٗا
إغالِ اغيالالَٓ٪ريٚ ،جالالاٖ ٤الصا ايٛقالالف ؼي ايكالالطإٓ خاقالاّ خلاغيػالالًُري ،يٝعكالالٌ
اغيػًَُ ٕٛعاْ ٘ٝايكسغٜٚ ،١ٝتالسخلط ٕٚؼي ز ٫٫ال٘ ٜٚػالتٓ طَٓ ٕٛال٘ اغيػالاٌ٥
ٚا٭حهاَّٚ ،ا ٜعٜسِٖ ععاّ ٚفدطاّٚ ،ف ٘ٝؾاٖس عً ٢إٔ زخ ٍٛاٱغالّ٬
ؾطط ي ًٛغ َطا ب اٱضيإ.
ايثاْ :ٞإٕ نٓتِ عكً ٕٛا٭نطاض اييت تلطط عٔ إؽاش ايهلالاض ٚيٝجال١
ٚخلطاْ ٚ ،١ه ٕٛاٯ ١ٜخلٗصا اغيعٓ ٢زع ٠ٛيًُػًُري يًتخكٝل ؼي آأاض ٚأنطاض
ًو اي طاْٚ ،١ايتٛجال٘ إزي ا هلل عالازي خلايؿالهط ٚاؿُالس عًالْ ٢عُال ١ايٓجالا٠
ٚايػَٗٓ ١َ٬ا.
إ ايٛقا َٔ ١ٜخلطاْ ١ايػٚ ٤ٛأنطاضٖا  ٫ضيٓع َالٔ قكالٛض ًالو اٯأالاض
ٚشنطٖا خلًخاظ َا حيكٌ عٓس ايصٜ ٜٔتدصْٗٚا ٚيٝجٚ ١خلطاْ َٔٚ ،١اٯأاض
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ايعً ١اييت شنط ٗا اٯ ١ٜنُا ؼي قٛيال٘ عالازي ر َ َّؤٌٌَُْْىُُْ قَجَوب ًد خلاٱنالاف ١إزي
َلٗ ّٛاٯ ١ٜايهطضي.١
ايثايث :إ نٓتِ عكً ٕٛنْٛهِ خري أَ ١أخطجت يًٓالاؽ فكالس جعالٌ
اهلل عالالازي اغيػالالًُري ضظيالال ١٭ٖالالٌ ا٭ضض ٚغ ال اّ االالساٜتِٗ َٚالالٓعِٗ َالالٔ
ايتُاز ٟؼي ايعًِ ٚايهلط ٚاٱقطاض عً ٢اؾخٛز ٚايؿطى َٔٚ ،أجٌ إٔ
ٜػتُط ايٓلع ايعاّ َٔ اغيػًُري خلري أٖالٌ ا٭ ضض ٫خلالس االِ َالٔ إجتٓالاب
إغت طإ ايهلاضٚ ،فْ ٘ٝلع ٚضظي ١خلايهلاض أْلػِٗ ٚخلنيٌٖ ايهتابً ٚ ،و
آ ١ٜؼي َ از ٨اٱغٚ ّ٬حاج ١ايٓاؽ اي.٘ٝ
ايطاخلع :إ نٓتِ عكًَٛ ٕٛنٛعَٛ ١ٝنٛط ٚأحهاّ اي طاْٚ ١اـاق١
يٮَ ١اغي.١َٓ٪
ٚخلُٓٝا نإ اغيٗاجطٚ ٕٚا٭ْكاض جياٖس َٔ ٕٚأجٌ ايسفاط عٔ خلٝه١
اٱغٚ ،ّ٬اؿلاظ عً ٢أْلػِٗ َٔ ايهلاض ٚاغيؿطنريٜٚ ،ػع ٕٛجاٖسٜٔ
يكس ٖجُا ِٗ عًال ٢اغيسٜٓال ١اغيٓالٛضٚ ،٠زضأ ؾالطٚض اغيٓالافكري ايالص ٜٔط لالع
أقٛا ِٗ َع نٌ ٖج ٚ ّٛعسِ َٔ ايهلاض ْعيت ٖص ٙاٯ ١ٜيتدرب اغيػًُري
ؼي زٗ ٫٫ا عً ٢ععال ِٝؾالنيِْٗ ٚ ،تهالُٔ اي ؿالاض ٠عًال ٢إؽالاشِٖ ٚيٝجال١
ٚخلطاْٚ ١يع ّٚكٝسِٖ خلنيحهاّ اي طاْ ١ايكاؿ ١ؼي ٚ َِٜٗٛغسِٖ أ ٟاِْٗ
حت ٢ؼي خلالساٜات اٱغال ّ٬قتالاج ٕٛيًعٓاٜال ١اٱاٝالٚ ١اٱضؾالاز ازي ايػال ٌ
ايكخٝخٚ ١ايهٝل ١ٝايكاؿ ١ؼي إختٝاض اي طاْ َٔ ١خلٚ ،ِٗٓٝاٱعطاض عالٔ
ايهلالالالاض ٚاغيٓالالالافكري ؼي َٛنالالالٛط اغيؿالالالٛضٚ ٠نؿالالالف ايػالالالط ٚخلٝالالالإ ااُال الّٛ
ٚااٛاجؼ ٚايٓٛاٜا.
اـاَؼ :إٕ نٓتِ عكً ٕٛإ غرينِ ٜ ٫طج ٛيهِ ٛظٝالف ايعكالٌ ؼي
ا٭عُاٍ ٜٚطٜس يهِ اـ اٍ  ٖٛٚنس ايعكٌ ٚايتعكٌ ٚ ،أَط ظاٖط يًعٝإ،
ٜٚالسضى خلايٛجالسإ ػيالا ٜػالتًعّ إجتٓالاب إغالت طإ ايغالريٚ ،عالسّ ايتػال ٝب
خلاٱنطاض خلايٓلؼ.
إش إ اؾٓا ١ٜعً ٢قػُري إَالا إ هال ٕٛخلاغي اؾالط ٠أ ٟسي اؾالط ٠اؾالاْٞ
ٚإض هاخل٘ اؾٓاٚ ،١ٜإَا إ ه ٕٛخلايتػ ٝب أ ٚخلُٗا َعاّٜ ٫ٚ ،عين إغت طإ
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ايهالافط غال اّ يػالالع ٘ٝيًلػالالاز خلالري اغيػالالًُري ٭ٕ اغيػالالًِ ٜ ٫ككالالس اٱنالالطاض
خلٓلػالال٘ٚ ،يهالالٔ ايهالالافط ٜػالال ٤ٞإغالالتعُاٍ ايٓعُالالٚ ١جيخالالس خلٗالالاٜٚ ،ػالالع ٢ؼي
اٱنطاض خلاغيػًُري ؼي ٚقت جي ب عًٛ ٘ٝظٝف ايعكالٌ ايالص ٟضظقال٘ اهلل ؼي
اغيكاّ  ٚكس ِٜايٓكذٚ ،إظٗاض اٱخ٬م ٚايكسم َع اغيػًُري ؾهطاّ اِ
عً ٢إ ٘٥٬ٜايثكٚ ١حػٔ ايعٔ خل٘.
ايػازؽ :إ نٓالتِ عكًال ٕٛإٔ اـ الاٍ ٜتٓالافٜٚ ٢تٓالاقض َالع َكاَالات
ايع ٛز ١ٜاييت خلٛأنِ اهللٚ ،أحهالاّ اٱَاَال ١يًٓالاؽ اياليت ؾالطفهِ اهلل عالع
ٚجٌ خلٗا خلايتكسٜل خل عث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايعُالٌ
خلنيحهاّ ايكطإٓ.
ايػالالاخلع :عكًالال ٕٛفهالالٌ اهلل عالالازي عًالالٝهِ خلالالسفع ايهالالطض َٚكسَا الال٘
ٚأغ اخل٘ٚ ،ؼصٜطنِ َٔ ْلالاش عالسٚنِ إزي َٓتالسٜا هِ َٚالٛاطٔ أغالطاضنِ
َٚكازض ايطأٚ ٟاغيؿٛض ٠خلٓٝهِ ف آٚ ١ٜاحس َٔ ٠ايكطإٓ عكِ اهلل عع ٚجٌ
اغيػًُري ؼي خلاب اي طاْٚ ١اـاق ١إزي  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثأَ :عكً ٕٛأغ اب خلغض ايهلاض يهِٚ ،غالع ِٗٝيٲنالطاض خلهالِ،
ٚيع ّٚأخصنِ اؿٝطٚ ١اؿصض.
ايتاغع :عكً ٕٛنٝف إٔ ايهلاض أق خٛا عاجع ٜٔعٔ اٱنطاض خلهِ
خلاغيٛاجٗٚ ١ا٭غ اب ايعاٖطٚ ،٠ايكتاٍ خلايػٝف ،فنيق خٛا ٜػع ٕٛيًهطض
اـلٚ ٞايططم اـ ٝث ،١فنيجٗعت ٖص ٙاٯ ١ٜايهطضي ١عًَ ٢كاقسِٖ اـ ٝث١
ٚغعٚ ِٗٝحػسِٖ يًُػًُريٚ ،إؽاش ٚقٛاِ إزي َٓاظٍ اي طاْ ١ٱظٗاض
غالالٝعِٗ ٚنالالطاٖٝتِٗ يًُػالالًُري خلايعالالساٚ ٠ٚغالال ٤ٛايلعالالٌ ٚايغ ٝالالٚ ١ايُُٓٝالال١
ٚنؿف ايػط ٚم َٔ ٙٛا٭خ٬م اغيصَ ١َٛشات اغيكاقس ايطش.١ًٜ
ايعاؾط :عكً ٕٛأغ اب ٚؾالس ٠ايال غض ٚايهالط ٙايالص ٟحيًُال٘ ايهلالاض
نسنِٚ ،يع ّٚعسّ طن٘ ٚايغلً ١عٓال٘ٚ ،إجتٓالاب إغالت طاِْٗ َالٔ ٚجالٙٛ
اٱيتلات ي٘ ٚأغ اب زفع٘.
اؿاز ٟعؿط :عكً ٕٛفهٌ اهلل عًٝهِ خلاٱخ اض خلإ َا خيل ٘ٝايهلاض
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َٔ اي غهاٚ ٤اؿكس عًٝهِ أؾس ٚأنالرب ػيالا ٜعٗالط عًال ٢أيػالٓتِٗ سيهالاَري
ايػب ٚايؿو ٚايطٜب ٚاٱغتٗعا ٤خلاغيػًُري.
ايثاْ ٞعؿط :عكًَ ٕٛا عث٘ ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜايٝنيؽ ٚايكٓالٛط ؼي قًالٛب
ايهلاضَٚ ،ا ػ ٘ اِ َٔ ايلعط ٖٞٚ ،غ٬ح ٚغٝف ٱغت٦كاٍ  ٚؿتٝت
َا ؽل ٘ٝقسٚض ايهلاض َٔ اي غهاٚ ٤اؿػس يًُػًُري.
فُٔ أغطاض آٜات ايكطإٓ أْٗ ا ْعيت ي عث ايهعف ٚاي ٖٔٛؼي ْلٛؽ
ايهلاض٫ٚ ،

ى ايهافط ٚؾنيْ٘ فخُٓٝا أخالربت اٯٜال ١عالٔ نالَ ٕٛالا ؽلٝال٘

قسٚض ايهلاض َٔ اي غها ٤يًُػًُري أنرب ػيا ٜعٗط عًال ٢أفالٛاِٖٗ ،فاْٗالا
خلٗصا اٱخ اض ايػُاً ٟٚجِ َا خل َٔ ٞاي غهالا ٤ؼي قالسٚضِٖٚ ،شيٓعال٘
َٔ ايعٗٛضٚ ،ػعً٘ عس ِٜأ ٚقًٝالٌ ا٭أالط ؼي عالامل ا٭فعالاٍ ٜٚ ،كالٚ ٢خلالاّ٫
عً ٢أقخاخل٘.
ايثايث عؿط :عكًال ٕٛخلٝالإ اٯٜالات ؼي ايكالطإٓٚ ،ععالْ ِٝعُال ١اي ٝالإ،
ٚيع ّٚايتٛج٘ ازي اهلل عالازي خلايؿالهط ٚاؿُالس عًالْ ٢عُال ١اي ٝالإ ٚاياليت ٫
ٓخكط خللطٜل َٔ اغيػًُري ز ٕٚفطٜل آخط ٫ٚ ،ظ ٌٝز ٕٚغري ،ٙخلٌ جا٤
اي ٝإ يًُػًُري عً ٢م ٛايعُ ّٛاٱغتغطاق ٞايؿاٌَ اِ طيٝعاّ ،ؼي آ١ٜ
مل ٜؿٗس اا ايتنيضٜذ َث ،ّ٬ٝإش  ٜٓػالط اي ٝالإ عًال ٢عاَال ١اغيػالًُري يٝنيخالص
خلنيٜس ِٜٗإزي َٓاظٍ ايطفعٚ ١اٱض كا٤ايعًُٚ ،ٞجيعًِٗ خلعٝالس ٜٔعالٔ ايغلًال١
ٚاؾٌٗ ٚا٭َ.١ٝ
ايطاخلع عؿالط :عكًال ٕٛإٔ آٜالات ايكالطإٓ ثالٜٛط يًعكالٌٚ ،ػعًال٘ ٜال٪زٟ
ٚظا٥ل٘ أحػٔ أزا.٤
اـاَؼ عؿط :عكً ٕٛاغي٬ظَ ١خلري اٱضيإ ٚايعكٌ ٚعسّ ايتعاضض ٚايتٓاؼي
خلُٗٓٝا ،ف اٱضيإ ٜٓتلع َٔ ايعكٌٜٚ،كٛز ايعكٌ قاح ٘ إزي َٓاظٍ اٱضيإ.
ايػازؽ عؿالطَ :الٔ ايعكالٌ ٛ ٚظٝلال٘ اٱَتثالاٍ ٭حهالاّ اٯٜالات ايكطآْٝال،١
ٚايتكٝس سيا ؼي ايكطإٓ َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٜ ٫ٚ ،ٞكذ ايععّ ٚايٓٚ ١ٝحالسٖا ؼي
ؼكٝل اٱَتثاٍ خلٌ ٫خلس َٔ اٱْكٝاط ٚاٱْكٝاز ايلعً ٞيٮٚاَط ٚايٓٛاٖٞ
ايكطآْ.١ٝ
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57

قٛي٘ عازي رٜٳاأَُّٜٗٳا ايَّصِٜٔٳ آَٳٓٴٛاد

3
7
7
11
12
24
28
31
37
41
44
54
56
57

63
77
81
84
88
92
98
103
104
106
116
119
124

اغيكسَ١
اٯ118 ١ٜ
اٱعطاب ٚايًغ١
عث مٟٛ
ؼي غٝام اٯٜات
إعجاظ اٯ١ٜ
اٯ ١ٜغ٬ح
َلٗ ّٛاٯ١ٜ
اٯ ١ٜيطف
إفانات اٯ١ٜ
ايكً ١خلري آٚ ١ٜآخط اٯ١ٜ
َٔ غاٜات اٯ١ٜ
أغ اب ايٓعٍٚ
ايتلػري

دصٴٚا ِخلطَاْٳّ١د
قٛي٘ عازي ر َ٫ٳتَّ ِ
قاْ ٕٛإغتساَ ١ايعٌُ خلايكطإٓ
قاْ ٕٛاي طاْٚ ١ايلتٓ١
قاْ ٕٛاي طاْ١
قاْ ٕٛاٱق٬ح غيطا ب اـاق١

قاْ َٔ ٕٛزْٚهِ
قاْ ٕٛآٜات ايكطإٓ
عث خل٬غٞ
عث نَٞ٬
قٛي٘ عازي رٜ َ٫ٳنيِيُْٛٳهُِٵ
خ ٳاّ٫د
ٳ
قاْٜ ٫ ٕٛنييْٛهِ خ ا٫
قاْ ٕٛايٓسا ٤يًَُٓ٪ري
قاْ ٕٛاجتُاط اي ؿاضٚ٠اٱْصاض

انصفحت

131
137
144
145
148
154
159
162
167
169
174
178
183
187
191
197
201
206
212
216
220
222

232
236
238
243
244
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عًِ ا٭ٚاَط اٱا١ٝ
عًِ ايٓٛاٖ ٞاٱا١ٝ
عث أقٛيٞ
عًِ اي ؿاضات اٱا١ٝ
عًِ اٱْصاضات ايكطآْ١ٝ
عث أخ٬قٞ
قاْ ٕٛاي طاْٚ ١ا٭َط ٚايٓٗٞ
قاْ ٕٛأًٖ ١ٝإختٝاض اي طاْ١
اي طاْ ١ايصا  ١ٝغٓ٢
قاْ ٕٛاي طاْ ١أَاْ١
قاْ ٕٛاي طاْٚ ١ايتك٣ٛ
قاْ ٕٛاغيطأٚ ٠اي طاْ١
قاْ ٕٛاي طاْ ١ؿطٜف
اي طاْ ١ايكاؿ ١خري قض
قاْ ٕٛاي طاْ ١جٗاز
قاْ ٕٛاي طاْ ١ايكاؿ ١زع٠ٛ
اي طاْ ١ايكاؿ َٔ ١اٱضيإ
قاْ ٕٛايٓٗ ٞيطف
قاْ ٕٛعسز خلطاْ ١اغيػًُري
عًِ اغيٓاغ ١
عث َٓطكٞ
عث خل٬غٞ
ِد
قٛي٘ عازي رٚٳزُّٚا َٳا عٳِٓتُّ ٵ
قاْٚ ٕٛزٚا َا عٓتِ
عًِ اغيٓاغ ١
قاْ ٕٛاي طاْٚ ١ايكرب
عث عكا٥سٟ
عث خل٬غٞ

