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٩ٞذ٩ز 
        إ٫ ث٥ق٪ذ هلل ٭ق٪ذٯ،ٳ٭غضْٺٮٰ ٳ٭غضٖٚشٯ، ٳ٭ْٴر دجهلل ٬٩ ؽشٳس 
أ٭ٚغٮج ٳ٬٩ عٺتجس أّ٪ج٥ٮج،٬٩ ٹٲذٯ ثهلل ٙال ٩ن٤ ٥ٰ، ٳ٬٩ ٹن٤٦ ٙال 

ٳأؽٲذ أ٫ ال إ٥ٰ إال ثهلل ٳفذٯ ال ؽشٹ٠ ٥ٰ،ٳأؽٲذ أ٫ ٩ق٪ذث . ٱجدٷ ٥ٰ
.   ّذذٯ ٳسعٴ٥ٰ
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 ٳؽش ×ٙئ٫ أفذٛ ث٥قذٹظ ١ضجح ثهلل،ٳخٺش ث٥ٲذٷ ٱذٷ ٩ق٪ذ :أ٩ج دْذ

ثأل٩ٴس ٩قذعجصٲج،ٳ٤١ ٩قذعز دذّز،ٳ٤١ دذّز مال٥ز،ٳ٤١ مال٥ز ٙٸ 
ث٥ٮجس 

()
 .

                                 
 [. 102: ] عٴسر آ٣ ّ٪شث٫ ، ثٻٹز    ()

 [. 1: ] عٴسر ث٥ٮغجء ، ثٻٹز   ()

  [. 71,70: ] عٴسر  ثألفضثح  ، ثٻٹز   ()

()
 

.  خيذٰ ٳ٩ٴثَّٰ  ٱزٯ ٱٸ خيذز ث٥قجؽز ث٥ضٸ ١ج٫ ٹٚضضـ دٲج ث٥ٮذٸ 
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      إ٭ٰ ٬٩ ٙن٤ ثهلل ّض ٳؽ٤ ٦ّٺٮج أ٫ ٱذث٭ج ٥ٲزٯ ث٥ؾشٹْز ٳٱزث 
دٹ٬ ثإلعال٧ ث٥زٷ ثفضٴٵ ٦ّٶ ٩قج٥ـ ث٥ْذجد ٙٸ ث٥ذ٭ٺج : ث٥ذٹ٬ ث٢٥ج٤٩

ٳثٻخشر، ٳٱزث ث٥ذٹ٬ ث٥َْٺ٨ ث٥زٷ ث٩ض٬ ثهلل ّض ٳؽ٤ ٦ّٺٮج دٰ أ٩ش٭ج 
دقٌٚ ؽٴثسفٮج ٬ّ ٩ْجفٸ ثهلل أ٩ش٭ج دقٌٚ ؽجسفز ث٥ْٺ٬ ٬ّ ث٥ٮَش 

   +:إ٥ٶ ٩ج ال ٹق٤ ٝج٣ صْج٥ٶ

   
    

      

  "
()

 ٳأ٩ش٭ج دقٌٚ أٹذٹٮج ٬ّ ث٥غيٴ 
٦ّٶ ٕٺش٭ج ٙٞذ صٴثصشس ث٥ٮقٴؿ ث٥ؾشّٺز دضقشٹ٨ ث٨٦َ٥ ٳثالّضذثء 

   + : ٦ّٶ ثٻخشٹ٬ ٝج٣ صْج٥ٶ

   
     

    "
()

ٳٱزٯ 
 +ث٥ؾشٹْز أ٩شصٮج دقٌٚ أع٪جّٮج ٬٩ ع٪جُ ٩ج ال ٹق٤  ٳؽ٦ْش

  
   

   "
( )

ٳؽجءس ٱزٯ ث٥ؾشٹْز 
أٹنًج دقٌٚ أ٥غٮضٮج ٬ّ أ٫ ٭ض٨٦٢ دٲج ٙٺ٪ج ال ٹق٤ ٥ٮج ٳ٩ج ال ٹؾٴص ٥ٮج أ٫ 

٭ض٨٦٢ ٙٺٰ، ٳؽ٦ْش فٌٚ ث٥٪شء ٦٥غج٭ٰ ٩ضٹز ٹ٪ضجص دٲج أٱ٤ ثإلخالؿ 
ٳثإلٹ٪ج٫، ٳدٺ٬ ثهلل ّض ٳؽ٤ أ٭ٮج عٮقجعخ ٦ّٶ أٝٴث٥ٮج أل٫ ؽ٪ٺِ 

 ٦١ٲج ٩غؾ٦ز ٫أٝٴث٥ٮج ٩غؾ٦ز ٦ّٺٮج ٳث٥ققٺـ ٳث٥قٴثح أ٫ أٝٴث٣ ثإل٭غج
  +:٦ّٺٰ عٴثء ٩ٮٲج ث٥قٖٺش أٳ ث٢٥ذٺش  ٝج٣ صْج٥ٶ

      

  "
()

   +: ٳٝج٣ صْج٥ٶ 

 *   * 

                                 
(. 30)عٴسر ث٥ٮٴس، ثٻٹز  ()

( 190)عٴسر ث٥ذٞشر ، ثٻٹز  ()

( 36)عٴسر ثإلعشثء، ثٻٹز  ()

( 18)عٴسر ٛ، ثٻٹز  ()



 3                                    ٝٴثّذ ٙٸ ٩ذ٥ٴالس ثأل٥ٚجً 

   "
()

 ٳ٬٩ ثألْٙج٣ ٩ج 
. ٹض٨٦٢ دٰ ثإل٭غج٫ ٳٹٞٴ٥ٰ

      إرث صٞشس ٩ج عذٜ ٙئ٫ أٱ٤ ثإلٹ٪ج٫ ٥٪ج ٦ّ٪ٴث دز٠٥ فشفٴث أ٫ 
ص٢ٴ٫ أ٥غٮضٲ٨ عجةشر ٦ّٶ ٳٜٙ ؽشُ ثهلل ّض ٳؽ٤ ٥تال ٹض٨٦٢ ثإل٭غج٫ 

 :) ×إال د٪ج ٙٺٰ ٩ق٦قز ٳخٺش ٳعْجدر ٥ٰ ٙٸ ث٥ذ٭ٺج ٳثٻخشر ٝج٣ ث٥ٮذٸ 
(٬٩ ١ج٫ ٹؤ٬٩ دجهلل ٳث٥ٺٴ٧ ثٻخش ٦ٙٺ٤ٞ خٺشًث أٳ ٥ٺق٪ش 

( )
، ٳفٺٮتز 
ٙج٥٪ؤ٬٩ ٩خٺش دٺ٬ ٱزٹ٬ ث٥ؾٺتٺ٬  إ٩ج ث٥غ٢ٴس ٳإ٩ج ث٢٥ال٧ ٙٸ ث٥خٺش، 

أ٩ج ث٢٥ال٧ ٙٸ ث٥ؾش ٙئ٫ أٱ٤ ثإلٹ٪ج٫ ث٥زٹ٬ ٹغٺشٳ٫ ٦ّٶ ٩ٴؽخ إٹ٪ج٭ٲ٨ 
ال ٹض٦٢٪ٴ٫ دٰ، ٳدز٠٥ صٴثصشس ث٥ٮقٴؿ ث٥ؾشّٺز ٙٸ ث٥ضشٱٺخ ٙٺ٪ج 

إ٫ ث٥ْذذ ٥ٺض٨٦٢ دج٦٢٥٪ز  ): ×ٹِٞ ٬٩ صالس ث٦٥غج٫ ٩ٮٲج ٩ج ٳسد ٙٸ ٝٴ٥ٰ 
(٬٩ عخو ثهلل  ٹٲٴٷ دٲج ٙٸ ٭جس ؽٲٮ٨ أدْذ ٬٩ عذْٺ٬ خشٹٚج

( )
 ٳ٩ٮٲج 

أ٫ ثألّنجء ٦١ٲج صخنِ ٳصز٣ ٦٥غج٫ ٳصٞٴ٣  ) دٺ٬×٩ج ٳسد أ٫ ث٥ٮذٸ 
 ثهلل ٙٺٮج ٙئ٭٪ج ٭ق٬ د٠ ٙئ٫ ثعضٞ٪ش ثعضٞ٪ٮج ٳث٫ ثّٴؽؾش ثصٜ

(ثّٴؽؾٮج
( )

 ٦ْٙٺٮج أ٫ ٭قشؿ ٤١ ث٥قشؿ ٦ّٶ فٺج٭ز أ٥غٮضج ٬٩ أ٫ 
٭ض٨٦٢ دٲج ؽٺتج ٩خج٥ٚج ٥ؾشُ ثهلل ّض ٳؽ٤ ٳ٬٩ أ٭ٴثُ ث٢٥ال٧ ثعضخذث٧ 
ث٥٪قي٦قجس ٳثألع٪جء ث٥ضٸ ٹ٢ٴ٫ ٥ٲج ٩ذ٥ٴالس ٩ضْذدر ٙئ٭ٮج ٙٸ ر٠٥ 
ٹؾخ ٦ّٺٮج أ٫ ٭غٺش ٦ّٶ ؽشُ ثهلل ّض ٳؽ٤، ٳٝذ ؽجءس ث٥ؾشٹْز 

دٞٴثّذ ّج٩ز صٮ٨َ ر٠٥ ٬٩ ٱزٯ ث٥ٞٴثّذ أ٫ ثإل٭غج٫ إرث ٳؽذ ٥َٚج ٹضشدد 
دٺ٬ ٩ْٮٺٺ٬ ٩ْٮٶ فٜ ٳ٩ْٮٶ دجى٤ ٙئ٭ٰ ٹضٴٝ٘ ٬ّ إىالٛ ر٠٥ ث٦٥ٌٚ 

  +: ٳال ٹغضْ٪٦ٰ أدذث ٳد٥ٺ٤ ر٠٥ ٝٴ٥ٰ عذقج٭ٰ

    

 "
()

ٙئ٫ ثهلل ّض ٳؽ٤ ٭ٲٶ ٬ّ ٱزٯ ث٦٢٥٪ز ٳٱٸ  

                                 
( 12-10)عٴسر ثال٭ٚيجس، ثٻٹجس  ()

(  )

( 6113)ث٥ذخجسٷ   ()

( 3/95)ٳأف٪ذ  (2407)ث٥ضش٩زٷ   ()

( 104)، ثٻٹز رعٴسر ث٥ذٞش ()
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 ر٠٥ أل٭ٲج صقض٪٤ ٩ْٮٺٺ٬ أفذٱ٪ج فٜ ٳثٻخش (سثّٮج ) :ٝٴ٥ٲ٨
دجى٤،ٳعٮٴسد دْل ث٥ٞٴثّذ ٩٪ج ٹٮذٖٸ ثال٥ضٚجس إ٥ٺٰ ٙٸ ٝنجٹج ثأل٥ٚجً 

 .
 
 
 

***** 
: انمبؾذح األٔنى

إرا كبٌ انهفع سبئشا ثيٍ يؿُييٍ أدذًْب يٕافك نهششيؿخ ٔاآلخش 
 ٌيخبنف نٓب ْٕٔ يذتًهًٓب ادتًبال يتسبٔيب ٔال يشجخ ألدذ انًؿُيي

. ؾهى اآلخش فإَّ يًُؽ يُّ في انششيؿخ ٔال يجٕص إطاللّ

ٱزٯ ث٥ٞجّذر ١٪ج ص٢ٴ٫ ٙٸ ثأل٥ٚجً ث٥ضٸ ٙٸ فٜ ثهلل ّض ٳؽ٤         
ص٢ٴ٫ ٙٸ ث٥٪قي٦قجس ث٥ضٸ ٹغضخذ٩ٲج دْل ث٥ٮجط ٳفٺٮتز ٙئ٭ٮج ٭قزس 

٬٩ دْل ٱزٯ ث٥٪قي٦قجس ث٥ضٸ ٝذ ٹ٢ٴ٫ ٥ٲج ٩ْج٫ فقٺقز ٳ٩ْج٫ 
.  دجى٦ز ٙال ٭ي٦ٞٲج

      ٳ٬٩ ثأل٩غ٦ز ٥أل٥ٚجً ث٥ضٸ صقض٪٤ ٩ْٮٺٺ٬ أفذٱ٪ج فٜ ٳثألخش 
: دجى٤
٥َٚز فٴٙٺز صشد ّٮذ ث٥٪ضقٴٙز ٳٹشٹذٳ٫ دٲج ٩ْج٫  (ث٥ٚٮجء)٥َٚز 

: ٩ضْذدر
ث٥ٚٮجء ٬ّ إسثدر ث٥غٴث، دأ٫ ٹ٢ٴ٫ ثإل٭غج٫ ٩شٹذث :أٳ٣ ٱزٯ ث٥٪ْج٭ٸ

دأّ٪ج٥ٰ ٳؽٰ ثهلل ّض ٳؽ٤ ٳال ٹشٹذ دأّ٪ج٥ٰ ؽٺتج ٬٩ ثأل٩ٴس ث٥ضٸ 
ص٢ٴ٫ ٩شثدًث ٥ذْل ث٥ٮجط ٩غ٤ إسثدر ث٥ذ٭ٺج أٳ إسثدر ؽٸء ٬٩ ٩شمجر 

ث٥ٮجط ٳإ٭٪ج أٱ٤ ثإلٹ٪ج٫ ٹشٹذٳ٫ دأّ٪ج٥ٲ٨ ٳؽٰ ثهلل ّض ٳؽ٤ ٙٲزث 
ث٥٪ْٮٶ ٬٩ ٩ْج٭ٸ ث٥ٚٮجء فقٺـ ٳ٭ٞشٯ ٳال ٭ٮ٢شٯ؛ ٳ٬٢٥ ٥َٚز ث٥ٚٮجء ٝذ 

صي٦ٜ ٳٹشثد دٲج ٩ْج٭ٸ أخشٵ ٙ٪٬ ص٠٦ ث٥٪ْج٭ٸ ث٥ٚٮجء ٬ّ ؽٲٴد ث٥غٴث، 
دقٺظ ال ٹؾجٱذ ثإل٭غج٫ إال خج٥ٰٞ ؽ٤ ٳّال ٩٪ج ٹغ٪ٴ٭ٰ ع٢شث، أٳ 

ٹغ٪ٴ٭ٰ د٪غ٪ٺجس أخشٵ ٙٲزث ث٥٪ْٮٶ ٩ْٮٶ ٩ذضذُ ٳال ٹؾٴص ٥إل٭غج٫ 
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أ٫ ٹغضْ٪٦ٰ ٳ٥ٺظ ٬٩ ث٥ْذجدر ٙٸ ؽٸء ٳال ٹؾٴص ٥إل٭غج٫ أ٫ ٹضٞشح دٰ 
ٙٸ ٱزث ث٥٪ْٮٶ (ث٥ٚٮجء)هلل ّض ٳؽ٤ ٙئرث ؽجء٭ج فٴٙٸ ٳثعضْ٪٤ ٥َٚز 

ٳأسثد دٰ أ٫ ال ٹؾجٱذ ثإل٭غج٫ ٕٺش سدٰ ٙٺ٤ٖٚ ٬ّ ث٥ذ٭ٺج ٳال ٹؾجٱذ 
ؽٺتج ٩ٮٲج ٳٹضٞشح د٪غ٤ ر٠٥ هلل ّض ٳؽ٤، ٝٺ٤ ٥ٰ ٱزث ٩ْٮٶ ٩ذضذُ ٨٥ 

 ٳال فقجدضٰ ث٢٥شث٧ ٳ٨٥ ٹشد ٙٸ ث٢٥ضجح ٳال ٙٸ  ×ٹ٦ْٰٚ سعٴ٣ ثهلل
ث٥غٮز إٝشثس ٩غ٤ ر٠٥ صؾذٳ٫ دْل ث٥قٴٙٺز ّٮذ ع٪جُ آٹجس ٬٩ 

ث٥ٞشآ٫ أٳ ّٮذ ع٪جُ أ٭جؽٺذ ٳ٭قٴٱج ٹٖؾٶ ٦ّٺٲ٨ ٳال ٹؾٲذٳث ٬٩ ث٥ذ٭ٺج 
. ؽٺتج ٳٹغ٪ٴ٭ٰ ٙٮجًء ،ٙٲزث ٙٮجء ٩خج٥٘ ٥٪ج ٙٸ ث٥ٮقٴؿ ث٥ؾشّٺز 

ٳفذر )ٙٸ ٩ْٮٶ عج٥ظ ٳٱٴ د٪ْٮٶ  (ث٥ٚٮجء)       ١ز٠٥ ٹغضخذ٧ ٥ٌٚ 
دقٺظ صٚٮٶ ٤١ ثألؽٺجء إال سح ث٥ْضر ٳث٥ؾال٣ ٳٹغ٪ٴ٭ٰ ٙٮجء  (ث٥ٴؽٴد

ث٥ٴؽٴد أٳ ٕٺش ر٠٥ ٬٩ ث٥٪غ٪ٺجس ٙٲزث ث٥ٚٮجء ٬٩ أٝش دٰ ٙئ٭ٰ فٺٮتز ٝذ 
٭جٝل أفال ٬٩ أفٴ٣ ثإلعال٧ ث٥َْٺ٪ز ٳر٠٥ أ٫ ث٥٪شثد دج٥ٚٮجء ٦ّٶ 

ٱزث ث٥٪قي٦ـ أال ٹٴؽذ ٙٸ ث٥٪خ٦ٴٝجس ؽٸء ٕٺش ث٥خج٥ٜ عذقج٭ٰ 
 ٙٲزٯ صغ٪ٺز سٳصْج٥ٶ ٩٪ج ٹغ٪ٶ دٴفذر ث٥ٴؽٴد أٳ ٭قٴٱج ٬٩ ث٥٪غ٪ٺج

٩خج٥ٚز ألف٤ دٹ٬ ثإلعال٧ ال ٹٞشٱج ث٥٪شء ٳال ٹؾٴص ٥ٰ أ٫ ٹٞش أٱ٦ٲج 
ٳال ٹضق٘ أٱ٤ ٱزث ث٥٪ْٮٶ ٬٩ ث٥٪ْج٭ٸ د٢ٴ٭ٲ٨ ٬٩ أٱ٤ ثإلعال٧، 

 دْنٲج رٙج٥٪ٞقٴد أ٫ ٥َٚز ث٥ٚٮجء ٥٪ج ١ج٭ش صي٦ٜ ٦ّٶ ٩ْج٫ ٩ضْذد
٩ؾشٳُ ٩ٴثٜٙ ٦٥ؾشُ ٳدْنٲج ٩ذضذُ ٳدْنٲج ٩خج٥٘ ألف٤ ث٥ؾشُ 

. ٙئ٭ٰ فٺٮتز ال ٹؾٴص ٥ٮج أ٫ ٭ي٦ٜ ٱزث ث٦٥ٌٚ ٳال أ٫ ٭غضْ٪٦ٰ 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
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: انمبؾذح انثبَيخ
.  إٌ تًُيك األنفبظ ٔتذسيُٓب ال يغيش يٍ انذمبئك شيئب

      أل٭ٰ ٩ٲ٪ج دذ٣ ثع٨ ث٥ؾٸء ث٥٪قش٧ ٳثعضْ٪٤ ٥ٰ ثع٨ عجةٔ ٩ذجؿ ٙٸ 
: ث٥ؾشٹْز ٙئ٫ ر٠٥ ال ٹؾ٦ْٮج ٭غضذٺـ ث٥قشث٧ ٳ٬٩ أ٩غ٦ز ر٠٥

ؽجءس ث٥ؾشٹْز دضقشٹ٨ ث٥خ٪ش ٳدٺٮش أ٭ٲج ٬٩ ١ذجةش ث٥ز٭ٴح ٝج٣ 
   +:عذقج٭ٰ

   
  
    
  

  *  
    

  
   

   
     

   "
()

 ٙز١ش ثهلل أ٫ ث٥خ٪ش 
سؽظ ٳأ٩ش دجؽضٮجدٰ ٳدٺ٬ أ٭ٰ ٩٪ج ٹشٹذ ث٥ؾٺيج٫ أ٫ ٹقذ٭ج دٰ ٬ّ ر١ش 

ثهلل ٳ٬ّ ث٥قالر  ٳأ٫ صِٞ ث٥ْذثٳر دٺٮٮج دغذذٲج ٳ١ز٠٥ ث٥ذٖنجء،ٙئرث 
ؽجء إ٭غج٫ ٳٕٺش ٩غ٪ٶ ث٥خ٪ش ٳؽ٤ْ ٥ٲج ثع٪ج آخش

()
 دقٺظ ص٢ٴ٫ 

 سٳفٺز أٳ أٷ ثع٨ س٩ٞذٴ٥ز ّٮذ ث٥ٮجط عجةٖز ٥ذٹٲ٨ ٙغ٪جٱج ٩ؾشٳدج
صٮ٪ٺٜ ثأل٥ٚجً ٳصقغٺٮٲج ال ٹٖٺش ٬٩ فٞجةٜ ثأل٥ٚجً ؽٺتج ،ٳ٬٩ :آخش ٦ٝٮج 

ٱٮج ٙئ٫ ٬٩ ع٪ٶ ث٥خ٪ش د٪ؾشٳدجس سٳفٺز أٳ ع٪جٱج د٢ٴ٭ٲج ٩غْذثس 
أٳ ٩ٮٚغجس أٳ ٭قٴ ر٠٥ ٬٩ ثألع٪جء ٙئ٫ ٱزٯ ثألع٪جء ال صٖٺش ٬٩ 

. ثث٥قٞٺٞز ٳٱٸ فش٩ز ث٥خ٪ش ؽٺب
ٳ١ز٠٥ ٙٸ أدٴثح ث٥ْٞجةذ إرث ١ج٫ ٱٮجٟ ٥ٌٚ ؽشّٸ ٳسد ٙٸ ث٥ؾشُ 

 ع٨ ؽجء٭ج إ٭غج٫ ٳثعضْ٪٤ ر٠٥ ×ٳر١شٯ ثهلل ّض ٳؽ٤ ٳثعضْ٪٦ٰ ث٥ٮذٸ 

                                 
( 40،41 )، ثٻٹضج٫ رعٴسر ث٥٪جةذ ()

 ٩ج٠٥ ٷ أحٳٕٺشٯ ٬ّ (3688) ١٪ج ّٮذ أدٸ دثٳد×ٳٱزث ٳثِٝ أخذش ّٮٰ ٬٩ ال ٹٮيٜ ٬ّ ث٥ٲٴٵ  ()

 .  ٥ٺؾشد٬ ٭جط ٬٩ أ٩ضٸ ث٥خ٪ش ٹغ٪ٴ٭ٲج دٖٺش ثع٪ٲج:ثألؽْشٷ أ٭ٰ ع٪ِ سعٴ٣ ثهلل  ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦  ٹٞٴ٣
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ث٦٥ٌٚ ٙٸ ٕٺش ٩ج ٹشثد دٰ ؽشًّج ٙئ٭ٮج فٺٮتز ال ٭ٞش ر٠٥ ث٥٪ْٮٶ، ٩غج٣ 
ٹأصٸ إ٭غج٫ ٳٹؾ٤ْ ث٥ق٦ٞجس ث٥ضٸ ٹؾض٪ِ ٙٺٲج ث٥ٮجط ٦ّٶ ر١ش :ر٠٥

ٱٴ، ٱٴ، أٳ ٹٚشدٳ٫ ٥ٌٚ ث٥ؾال٥ز دج٥ض٢شثس ٙٺٞٴ٥ٴ٫ :٩ذضذُ ٙٺٞٴ٥ٴ٫ 
ثهلل، ثهلل، ثهلل، إ٥ٶ ٕٺش ر٠٥ ٬٩ ىشٛ ثألر١جس ث٥٪ذضذّز ٳٹٞٴ٣ ٱزٯ :

ٱٸ ف٦ٞجس ث٥ز١ش ث٥ٴثسد ٙن٦ٲج ٙٸ ث٥ٮقٴؿ ث٥ؾشّٺز ث٥٪شٕخ ٙٸ 
 +:فنٴسٱج ٙٸ ث٢٥ضجح ٳث٥غٮز ٙٸ ٩غ٤ ٝٴ٥ٰ صْج٥ٶ

   
    

   "
()

 ٳٝٴ٥ٰ 
 : ٝج٣؟ ٳ٩ج سٹجك ث٥ؾٮز:ٳث ٝج٣،إرث ٩شسص٨ دشٹجك ث٥ؾٮز ٙجسصْٴث:)×

(ف٦ٜ ث٥ز١ش
( )

إ٫ ثعضْ٪ج٠٥ ٥ٲزث ثالع٨ ث٥ؾشّٸ ٙٸ ٕٺش : ٙٮٞٴ٣ ٥ٰ . 
٩ق٦ٰ، ٳؽ٦ْٰ دثال ٦ّٶ ٩ْٮٶ ٩ذضذُ ال ٹغٴٓ ر٠٥ ث٥٪ْٮٶ ث٥ذجى٤ ٳال 

. ٹ٦ٞخ ف٢٪ٰ
ٳ٬٩ ٱٮج ٙئرث ؽجء٭ج إ٭غج٫ ٳثعضْ٪٤ ٥َٚج ؽشّٺج ٙٸ خالٗ ث٥٪شثد دٰ 

. ٝٺ٤ ٥ٰ إ٫ ٱزث ثالعضْ٪ج٣ ال ٹقـ ٳال ُٹغِٴٓ ّ٪٠٦
ثعضْ٪ج٣ ٥ٌٚ ث٥ٴالء ٳث٥ذشثء ٙٸ ث٥ضْقخ ٥ؾ٪جّز، ٙئ٫ : ٳ٬٩ أ٩غ٦ز ر٠٥

إ٫ ث٥ٴالء ٹ٢ٴ٫ ٥٪٬ ث٭ض٪ٶ ٥ٲزٯ ث٥ؾ٪جّز ٳث٥ذشثء ٹ٢ٴ٫ ٥٪٬ ٨٥ :ٝج٣ أفذ
إ٫ ٱزث ثالع٨ ثع٨ ؽشّٸ ٢٥ٮ٠ ثعضْ٪٦ضٰ ٙٸ : ٹٮض٨ ٥ٲج، ٙقٺٮتز ٭ٞٴ٣

.   ثأل٩ش ؽٺتجرٕٺش ث٥٪شثد دٰ ؽشّج ٙال ٹٖٺش فٞٺٜ
. إرث ع٪ٶ إ٭غج٫ ث٥خشٳػ ٦ّٶ ثألة٪ز ٳث٥ذٖٸ ؽٲجدث: ٳ٬٩ أ٩غ٦ز ر٠٥

. ٱزٯ ث٥ضغ٪ٺز ال صٖٺٺش ٬٩ ثأل٩ش ؽٺتج: ٝٺ٤
إ٫ دْل ث٥٪ْضض٥ز: ٳ٬٩ أ٩غ٦ز ر٠٥ أٹنج

( )
 ٹي٦ٞٴ٫ ٥ٌٚ ث٥ضٴفٺذ 

ٳٹشٹذٳ٫ دٰ ٭ٚٸ ث٥قٚجس ٬ّ ثهلل ّض ٳؽ٤ ٳٹٞٴ٥ٴ٫ إ٫ إعذجس ث٥قٚجس 
ٹغض٦ض٧ أ٫ ٹضْذد ثإل٥ٰ ٳثهلل ٳثفذ ٦ٙض٩ٮج فٺٮتز أ٫ ٭ٮٚٸ ث٥قٚجس ٥ٺ٢ٴ٫ 

                                 
( 35)عٴسر ثألفضثح، ثٻٹز  ()

. ٬٩ فذٹظ أ٭ظ  (3/150)ٳأف٪ذ  (3510)٬٩ فذٹظ ؽجدش، ٳث٥ضش٩زٷ  (1/671)أخشؽٰ ث٥ق٨٢  ()

٨٦ّ أ٫   ث٥٪ْضض٥ز   ٦١ٲ٨ ٩ضٚٞٴ٫ ٦ّٶ ٭ٚٸ فٚجس ثهلل صْج٥ٶ ٬٩ ث٨٦ْ٥ ٳث٥ٞذسر ٳ٦ّٶ أ٫ ث٥ٞشآ٫ ٩قذط ث  ()

.ٳ٩خ٦ٴٛ ٳأ٫ ثهلل صْج٥ٶ ٥ٺظ خج٥ٞج ألْٙج٣ ث٥ْذذ
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ثهلل ٳثفذث أل٫ ٬٩ ٩ْضٞذ ث٥٪غ٦٪ٺ٬ ث٥ضٴفٺذ، ٙٺٞج٣ ٥ٲ٨ أ٭ض٨ ثعضْ٪٦ض٨ ٱزث 
ث٦٥ٌٚ ث٥ؾشّٸ ٙٸ ٕٺش ث٥٪شثد دٰ ؽشّج ٙئ٫ ث٥٪شثد دٰ إٙشثد ثهلل ّض 

ٳؽ٤ دج٥ْذجدر ٳ٥ٺظ ث٥٪شثد دٰ ٭ٚٸ ث٥قٚجس ٳٹذ٤٥ ٦ّٶ ر٠٥ دْذد ٬٩ 
. ثألد٥ز ث٥ؾشّٺز

()
 

 
 
 
 
 
 
 

***** 
: انمبؾذح انثبنثخ

 إٌ غٕاْش األنفبظ يجت انؿًم ثٓب ؾهى غبْشْب ٔيذشو ؾهيُب أٌ 
. َظشفٓب ؾٍ انًؿُى انػبْش إال ثذنيم ششؾي

                                 
     (: ) 36)٩ٮٲج ٝٴ٥ٰ صْج٥ٶ ٙٸ عٴسر ث٥ٮغجء ثٻٹز  ()

    
     ( 163) ٳٝٴ٥ٰ ٙٸ عٴسر ث٥ذٞشر ثٻٹز ( 

       )  ٳ٩ٮٲج ٝٴ٥ٰ صْج٥ٶ ٙٸ عٴسر ثأل٭ذٺجء ثٻٹز

(25 ( )          

        )  ٳ٩ٮٲج ٝٴ٥ٰ صْج٥ٶ ٙٸ عٴسر آ٣ ّ٪شث٫ ثٻٹز

18(          

         

   )  ٳٝٴ٥ٰ صْج٥ٶ ٙٸ عٴسر ث٥ذٺٮز(    

       

         ) 

       ):ٳ٩ٮٲج ٝٴ٥ٰ صْج٥ٶ 
  .)

ٙٸ :×ٳ٩ٮٲج ٝٴ٥ٰ 
 

أ٩شس أ٫ أٝجص٤ ث٥ٮجط فضٶ ٹؾٲذٳث أ٫ ال إ٥ٰ إال ثهلل ٳأ٫ ٩ق٪ذث ( 25)فقٺـ ث٥ذخجسٷ 

سعٴ٣ ثهلل ٳٹٞٺ٪ٴث ث٥قالر ٳٹؤصٴث ث٥ض١جر ٙئرث ٦ْٙٴث ر٠٥ ّق٪ٴث ٩ٮٸ د٩جءٱ٨ ٳأ٩ٴث٥ٲ٨ إال دقٜ ثإلعال٧ 

.ٳثألد٥ز ٦ّٶ ر٠٥ ١غٺشر ؽذث . ٳفغجدٲ٨ ٦ّٶ ثهلل
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٬٩ ث٥ٞٴثّذ ث٦٢٥ٺز ث٥ضٸ صقذٛ ٦ّٶ ٩غجة٤ ٩ضْذدر ث٥ذْذ ٬ّ 
ث٥ضأٳٹ٤

()
 دأ٫ ٭غضْ٪٤ ث٦٥ٌٚ ٙٸ ٩ْٮٶ ٕٺش ث٥٪شثد دٰ،أٳ إرث ؽجء٭ج ٥ٌٚ 
٬٩ أ٥ٚجً ث٥ؾجسُ ٭ٞٴ٣ إ٫ ث٥ؾجسُ ٨٥ ٹشد ٱزث ث٥٪ْٮٶ ٩ِ أ٭ٰ ث٥٪ضذجدس 

. ٬٩ ر٠٥ ث٦٥ٌٚ دذٳ٫ د٥ٺ٤ ٹذ٣ ٦ّٶ ر٠٥
 ٬ّ ٍجٱشٱج دال د٥ٺ٤ ؽشّٸ ٩قش٧ ال ٹؾٴص أل٫ ًٙقشٗ ثأل٥ٚج

 +ثهلل ّض ٳؽ٤ ٝذ خجىخ ثأل٩ز ٙٸ ١ضجدٰ ث٥َْٺ٨ ث٥ٞشآ٫ ث٢٥شٹ٨
  "

()
 ٬٩ أؽ٤ أ٫ 

ٹٚٲ٪ٰ ث٥ٮجط ٳخجىذٲ٨ د٪ج ٹضقذعٴ٫ دٰ ٳد٪ج ٹٚٲ٪ٴ٭ٰ ٬٩ ثأل٥ٚجً ، 
ٳفٺٮتز ٹؾخ ٙٲ٨ ٱزث ث٢٥ضجح ٦ّٶ ٍجٱشٯ،ٳٹقش٧ فشٗ أ٥ٚجٍٰ ٬ّ 

ث٥٪ْٮٶ ث٥َجٱش ث٥٪ضذجدس إ٥ٶ أ٥ٚجً أٱ٤ ث٦٥ٖز إال د٪ج ٳسد ٦ّٺٰ د٥ٺ٤ ٬٩ 
ث٢٥ضجح أٳ ث٥غٮز،أل٫ ثهلل ّض ٳؽ٤ ٝذ دٺ٬ أ٫ ٱزث ث٥ٞشآ٫ ٹ٪٬٢ صذدشٯ 

  +  :ٙٸ ٝٴ٥ٰ

    

 "
(  )

  + :ٳٝٴ٥ٰ 

   
  
  

 "
()

 ٳال ٹ٪٬٢ صذدشٯ إال إرث ١ج٫ د٦ٖز ث٥ْشح، 
ٙج٥٪ٞقٴد أ٭ٮج إرث أسد٭ج أ٫ ٭ٚٲ٨ ث٢٥ضجح ٳث٥غٮز ٙئ٭ٮج ٹؾخ ٦ّٺٮج أ٫ 

 .٭قشؿ ٤١ ث٥قشؿ ٦ّٶ ٙٲ٪ٲ٪ج د٦ٖز ث٥ْشح دقغخ ٍجٱشٱج
: انمبؾذح انشاثؿخ

                                 
أ٩ج ث٥ضأٳٹ٤ ٙٚٺٰ فقٺـ ٩ٞذٴ٣ ٳٙٺٰ ٩ج ٱٴ ٙجعذ ٩شدٳد ٳث٥ٚجعذ ث٥٪شدٳد :ٝج٣ ث٥ْال٩ز ثد٬ ّغٺ٪ٺ٬ سف٪ٰ ثهلل ()

ٱٴ د٪ْٮٶ ث٥ضقشٹ٘ ٳثخضجس ؽٺخ ثإلعال٧ ثد٬ صٺ٪ٺز ٥َٚز ث٥ضقشٹ٘ دذ٣ ث٥ضأٳٹ٤، أ٩ج ٬٩ ٝج٣ ث٥ضأٳٹ٤ ٙ٪شثدٯ 

٭ٚٸ :ثألٳ٣: ث٥ضأٳٹ٤ ث٥ٚجعذ ث٥زٷ ٥ٺظ ٦ّٺٰ د٥ٺ٤، ٙج٥ٞٴ٣ دٮٚٸ ٍجٱش ث٥ٮـ ٙٺٰ ؽٮجٹز ٦ّٶ ث٥ٮـ ٬٩ ٳؽٲٺٺ٬

ث٭ضٲٶ ٩خضقشث . إعذجس خالٗ ٱزث ث٥َجٱش إعذجس دٖٺش ٨٦ّ أٹنج:ٍجٱش ث٥ٮـ ٝٴ٣ ٦ّٶ ثهلل دٖٺش ٨٦ّ، ٳث٥غج٭ٸ

( . 5/159،160 )٬٩ ٩ؾ٪ٴُ ٙضجٳٵ ٳسعجة٤ ث٥ؾٺخ ؽ٪ِ ث٥غ٦ٺ٪ج٫ 

(. 195)عٴسر ث٥ؾْشثء،ثٻٹز  ()

(. 24)عٴسر ٩ق٪ذ،ثٻٹز  ()

(. 29)عٴسر ؿ، ثٻٹز  ()
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.أٌ تذشيف انكهى ؾٍ يٕاضؿّ نيس يٍ شأٌ أْم اإلسالو
( )

 

صقشٹ٘ ثأل٥ٚجً ٬ّ ٩ٴثمْٲج ٹ٢ٴ٫ دجعضْ٪ج٣ ثأل٥ٚجً ٙٸ ٕٺش 
٩ْج٭ٺٲج، أٳ دؾ٤ْ ث٦٥ٌٚ دثال ٦ّٶ ٕٺش ث٥٪شثد ٩ٮٰ إر أ٫ صقشٹ٘ ث٨٦٢٥ 

 +  :٬ّ ٩ٴثمْٰ ٬٩ ؽأ٫ ث٥ٺٲٴد ث٥زٹ٬ ٝج٣ ثهلل ٙٺٲ٨

   

  " 
()

 .
 
 
 
 
 
 
 

 ***** 
: انمبؾذح انخبيسخ

                                 
صٖٺٺش ث٥ٮـ ٥َٚج أٳ ٩ْٮٶ، :ث٥ضقشٹ٘ ٥ٖز ث٥ضٖٺٺش ،ٳٙٸ ثالفيالؿ :ٝج٣ ث٥ؾٺخ د٬ ّغٺ٪ٺ٬ سف٪ٰ ثهلل ()

: ٳث٥ضٖٺٺش ث٦٥َٚٸ ٝذ ٹضٖٺش ٩ْٰ ث٥٪ْٮٶ ٳٝذ ال ٹضٖٺش ٙٲزٯ عالعز أٝغج٧

إ٥ٶ ٭قخ ٥ٌٚ  (ٳ٨٦١ ثهلل ٩ٴعٶ ص٦٢ٺ٪ج  ) ـ صقشٹ٘ ٥َٚٸ ٹضٖٺش ٩ْٰ ث٥٪ْٮٶ ١ضقشٹ٘ دْنٲ٨ ٝٴ٣ ثهلل صْج٥ٶ1

. ث٥ؾال٥ز ٥ٺ٢ٴ٫ ث٥ض٦٢ٺ٨ ٬٩ ٩ٴعٶ

ٳٱزث ٙٸ ث٥ٖج٥خ  (ث٥ق٪ذ هلل سح ث٥ْج٥٪ٺ٬ ) ـ ٳصقشٹ٘ ٥َٚٸ ال ٹضٖٺش ٩ْٰ ث٥٪ْٮٶ ١ٚضـ ث٥ذث٣ ٬٩ ٝٴ٥ٰ صْج٥ٶ 2

.  ال ٹِٞ إال ٬٩ ؽجٱ٤ إر ٥ٺظ ٙٸ ٕشك ٩ٞقٴد ٥ٚج٦ّٰ ٕج٥ذًج

 ث٥ٺذٹ٬  ث٥٪نجٙضٺ٬ إ٥ٶ ثهلل إ٥ٶ ث٥ٞٴر ٵٳٱٴ فشٗ ث٦٥ٌٚ ٬ّ ٍجٱشٯ دال د٥ٺ٤ ١ضقشٹ٘ ٬ْ٩:ـ صقشٹ٘ ٩ْٮٴٷ 3

( .  5/21 )ٱـ ٬٩ ٩ؾ٪ٴُ ٙضجٳٵ ٳسعجة٤ ث٥ؾٺخ ؽ٪ِ ث٥غ٦ٺ٪ج٫ . أ. ٳث٥ٮْ٪ز ٳ٭قٴ ر٠٥ 

صٖٺٺش ٩ْٮٶ ثعضٴثء ثهلل ٦ّٶ ّشؽٰ ٬٩ ث٦ْ٥ٴ ٳثالسصٚجُ إ٥ٶ ثالعضٺالء ٥ٺٮضٚٸ ّٮٰ ٩ْٮٶ : ٳ٬٩ صقشٹ٘ ث٥٪ْٮٶ 

.  ثالعضٴثء ث٥قٞٺٞٸ 

( 46)عٴسر ث٥ٮغجء،ثٻٹز  ()
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أٌ انهفع انششيف
()

 يجت انذفبظ ؾهيّ فال يستخذو إال ثذك يٍ 
. اتظف ثبنششف ٔسفؿخ انشأٌ

ثأل٥ٚجً ث٥ْج٥ٺز ث٥ضٸ ؽجء ث٥ؾشُ دضٞذٹشٱج ٳص٪ٺضٱج ال ٹقغ٬ دٮج أ٫ 
أ٫ ٹٞج٣  )× ٭غضْ٪٦ٲج ٙٺ٪٬ ال ٹغضقٜ ر٠٥ ثالع٨ ٳ٬٩ ٱٮج ٭ٲٶ ث٥ٮذٸ 

(ٙئ٭ٰ إ٫ ٹ٠ عٺذًث ٙٞذ أعخيض٨ سد٨٢: ٦٥٪ٮجٜٙ ٹج عٺذ ٳ٤٦ّ ر٠٥ دٞٴ٥ٰ
( )

 
ٙقٺٮتز ال ٹقـ ٥ٮج أ٫ ٭ي٦ٜ ثأل٥ٚجً ث٥قغٮز ٙٸ ثصقجٗ ٬٩ ال ٹضق٘ 

د٪غ٤ ر٠٥ ث٥ٴف٘ ٳ٬٩ ٱٮج  ٙج٦٢٥٪جس ثإلٹ٪ج٭ٺز ال صٴف٘ إال ٦٥٪ؤ٩ٮٺ٬ 
ٳال صؾ٤ْ ٥ٖٺشٱ٨ ٳ١ز٠٥ ثأل٥ٚجً ث٥يٺذز ٩غ٤ ثالصقجٗ د٢ٴ٫ ثإل٭غج٫ 

٬٩ أٱ٤ ث٥غٮز ٳث٥ؾ٪جّز ال ٹٴف٘ دٰ إال ٬٩ ١ج٫ ١ز٠٥ فٞٺٞز ٙئ٫ 
ٱزٯ أ٥ٚجً ؽشّٺز ٹؾخ ثعضْ٪ج٥ٲج ٙٸ ٩قج٥ٲج ٳٹقش٧ ٦ّٺٮج أ٫ ٭غضْ٪٦ٲج 

.ٙٸ ٕٺش ٩قج٥ٲج 
(  )

 
 
 

 ***** 
: انمبؾذح انسبدسخ

 أٌ أنفبظ انزو يُجغي ثُب أال َطهمٓب إال ؾهى يٍ يستذمٓب ٔال 
.يجٕص نُب أٌ َطهك نفع انزو ؾهى يٍ ال يستذك

( )
 

                                 
ث٥شف٪٬ ،ٳ٥٪ج ع٪ٶ ٩غٺ٦٪ز :ٳ٬٩ ثأل٥ٚجً ث٥ؾشٹٚز ٩ج ٱٴ خجؿ دجهلل ّض ٳؽ٤ ٙال ٹغ٪ٶ دٲج ٕٺشٯ ٩غ٤  ()

ث٢٥زثح ٭ٚغٰ دشف٪٬ ث٥ٺ٪ج٩ز، د٩ٰٖ ثهلل دج٢٥زح إ٥ٶ ٹٴ٧ ث٥ٞٺج٩ز ٙال ٹٞج٣ ٩غٺ٦٪ز إال ٳٝٺ٤ ث٢٥زثح ،ٳ٬٩ ثألع٪جء 

. ث٥ٞذٳط ٳث٥خج٥ٜ ٳث٥ذجسا ٳث٥٪قٴس :ث٥خجفز دجهلل صْج٥ٶ 

( 4/347)ٳث٥قج٨١    (4977)أدٴ دثٳد   ()

٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٝج٣ ( 2247)فقٺـ ٩غ٨٦ ٳ٬٩ ر٠٥ أٹنج ث٥ٮٲٸ ٬ّ صغ٪ٺز ث٥ْٮخ ١ش٩ج  ١٪ج ؽجء ٙٸ      ()

 .  ٙئ٫ ث٢٥ش٧ ث٥شؽ٤ ث٥٪غ٨٦ال صغ٪ٴث ث٥ْٮخ ث٢٥ش٧ :×ٝج٣ سعٴ٣ ثهلل  

 

  :)ٝذ ٳسد ٙٸ ث٥ٞشآ٫ ث٢٥شٹ٨ ث٥ضقزٹش ث٥ؾذٹذ ٬٩ ر٠٥ ٝج٣ صْج٥ٶ ٙٸ عٴسر ثألفضثح  ()

      

    

                                                                                                  .)                                                            
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ث٥ٮٲٸ ٬ّ عخ دْل )أ٭ٰ ٝذ ؽجء ٙٸ ث٥قذٹظ : ٩غج٣ ر٠٥
(ث٥قٺٴث٭جس ٳث٥ٮٲٸ ٬ّ ٬ْ٥ ث٥ؾ٪ج٣

( )
  ٳٝذ ٳسد ٙٸ ث٥قذٹظ أ٫ ثهلل 

ثد٬ آد٧ ٹؤرٹٮٸ ٹغخ ث٥ذٱش ٳأ٭ج ث٥ذٱش أ٦ٝخ ث٦٥ٺ٤  ): ّض ٳؽ٤ ٝج٣
(ٳث٥ٮٲجس 

( )
 ٳفٺٮتز ٙٺقٌٚ ثإل٭غج٫ ٥غج٭ٰ ٬٩ ٩غذز ثٻخشٹ٬ ٳ٬٩ 

. ث٢٥ال٧ ٙٺٲ٨
ٳث٥ٞذؿ ٙٸ ثٻخشٹ٬ إ٩ج أ٫ ٹ٢ٴ٫ ٙٺٰ ٙجةذر ٳ٩ق٦قز ؽشّٺز ٙقٺٮتز 

إرث ١ج٫ ٱٮجٟ ؽخـ ُٹخؾٶ ٬٩ : ٹٞضقش ٦ّٶ أ٤ٝ ثأل٥ٚجً،٩غج٣ ر٠٥
ٕجة٦ز صقشٹٰٚ ٦٥ٮقٴؿ أٳ ُٹخؾٶ ٬٩ ١ٴ٭ٰ ٹن٤ ثأل٩ز ٙٺقزس ٩ٮٰ 
دأ٤ٝ ٥ٌٚ ٹ٪٬٢ أ٫ ٹِٞ ث٥ضقزٹش دٰ ٳال ٹضثد ٙٸ ٩غ٤ ٱزٯ ثأل٥ٚجً ٳال 

: ٹٞذؿ ٙٺٰ د٪ج ٥ٺظ ٙٺٰ ٙئرث ٱٮج ؽشىج٫ ٦٥ٞذؿ 
أ٫ ٹ٢ٴ٫ ٱٮجٟ فجؽز ٦٥ٞذؿ ٙٸ ر٠٥ ث٥ؾخـ،٩غ٤ : ث٥ؾشه ثألٳ٣

أ٫ ٹ٢ٴ٫ ٱزث ث٥ؾخـ ٝذ صٞذ٧ ٥خيذز ث٩شأر ٳؽجءٟ ٳ٥ٺٲج ٹغضؾٺشٟ، 
أٳ ٹ٢ٴ٫ ر٠٥ ث٥ؾخـ ٩٪ج ٹخؾٶ أ٫ ٹن٤ ثأل٩ز ٳأ٫ ٹٴسدٱج ٩ٴثسد 

. ث٥ٲالٟ ٳث٥نال٣
أ٫ ٹٞضقش ٦ّٶ ٩ج ٙٺٰ ٳال ٹضثد دٴفٰٚ د٪ج ٥ٺظ : ٳث٥ؾشه ث٥غج٭ٸ

. ٙٺٰ أٳ دج٥ٞذؿ ٙٺٰ د٪ج ٥ٺظ ٙٺٰ
ٹز١شٯ ث٦ْ٥٪جء ٳٱٴ أ٫ ٹٞضقش ٦ّٶ ٩ج ٹقضجػ إ٥ٺٰ ٬٩ :ٳؽشه عج٥ظ

ثأل٥ٚجً ث٥ضٸ ٙٺٲج ٝذؿ ٳّٺخ ٙال ٹضثد ٙٸ ٱزٯ ثأل٥ٚجً ٩٪ج ال ٹقضجػ 
. إ٥ٺٰ

ٳ٬٩ ث٥ٞٴثّذ ث٥٪ٞشسر ّٮذ ث٦ْ٥٪جء أ٭ٰ إرث أ٬٢٩ ثال١ضٚجء دجإلؽجسر ٨٥ 
ٹؾض ث٥ضقشٹـ ٳأ٩ج إرث ٨٥ ٹ٬٢ ٱٮجٟ فجؽز ٳ٨٥ ٹ٬٢ ٱٮجٟ ٙجةذر ٬٩ 

ث٢٥ال٧ ٙٺٰ ٙئ٭ٰ ال ٹؾٴص ث٢٥ال٧ ٙٸ ثٻخشٹ٬ ٳث٥ٞذؿ ٙٺٲ٨ ٳال ر١ش 
٩ْجةذٲ٨ ٳال ر١ش ّٞجةذٱ٨ ث٥ٚجعذر ث٥ضٸ ال ٹغضٚجد ٬٩ ر١شٱج ٳد٥ٺ٤ ر٠٥ 

 +:٩ج صٴثصش ٬٩ ث٥ٮقٴؿ ث٥ؾشّٺز دضقشٹ٨ ث٥ٖٺذز ٝج٣ صْج٥ٶ
                                 

٬ّ صٹذ د٬ خج٥ذ ث٥ؾٲٮٸ ٝج٣ ٝج٣ سعٴ٣ ثهلل  ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦  ال صغذٴث ث٥ذٹ٠ (  5731)ثد٬ فذج٫  ()

. ٙئ٭ٰ ٹذّٴ إ٥ٶ ث٥قالر

(.  2246)٩غ٨٦   ()
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       " 
()

 
(ر١شٟ أخجٟ د٪ج ٹ٢شٯ): دٞٴ٥ٰ×ٳث٥ٖٺذز ٙغشٱج ث٥ٮذٸ 

()
دأ٭ٰ ) ٳٙغشٯ 

ٳفٺٮتز ٙال ٹؾٴص ٥ٮج أ٫ ٭ز١ش ٩ْجةخ ثٻخشٹ٬ ث٥ضٸ ٙٺٲ٨ ٳ٥ٴ  (٩٪ج ٙٺٰ
: ١ج٭ش ٙجعذر  إال دٲزٯ ث٥ؾشٳه ث٥غالعز

أ٫ ٹ٢ٴ٫ ٱٮجٟ فجؽز ١أ٫ ٹ٢ٴ٫ رثٟ ث٥ؾخـ ٩٪٬ : ث٥ؾشه ثألٳ٣
. ٹن٤ ثأل٩ز ٳٹخؾٶ ٦ّٶ ثأل٩ز ٬٩ ١ال٩ٰ ٳ٩قجمشثصٰ ٳ٭قٴ ر٠٥

أ٫ ال ٹز١ش إال د٪ج ٙٺٰ ٙقٺٮتز ال ٹق٤ ٥ٮج أ٫ ٭ٚغش : ث٥ؾشه ث٥غج٭ٸ
أ٥ٚجٍٰ ث٥٪قض٪٦ز دأ٭ٰ ٹشٹذ ث٥٪ْٮٶ ث٥ذجى٤ ٳإ٭٪ج ٹذٺ٬ أ٫ أ٥ٚجٍٰ صقض٪٤ 

. ٩ْٮٶ دجىاًل ٳ٩ْٮٶ فًٞج
أ٫ ٹ٢ضٚٸ دأ٤ٝ ٝذس ٩٪٬٢ ٙال ٹضثد ٙٸ ر١ش ٩ْجٹذٰ إال : ٳث٥ؾشه ث٥غج٥ظ

. د٪ج ٹقق٤ ث٥٪شثد دٰ
: انمبؾذح انسبثؿخ

:أٌ انششيؿخ دائًًب تذشص ؾٍ االثتؿبد ؾٍ شُبئؽ األسًبء
( )

 

٤٢ٙ ثع٨ ؽٮٺِ فزسس ٩ٮٰ ٳ٨٥ صشٕخ ٙٺٰ د٤ سٕذش ث٥ؾشٹْز ٙٸ 
 ٳأ٥ٚجٍٲ٨ ٙٺٲج ؽٮجّز ×صٖٺٺشٯ ٳ٥ز٠٥ ٥٪ج ؽجء دْل ث٥ققجدز ٦٥ٮذٸ 

                                 
(  12)عٴسر ث٥قؾشثس، ثٻٹز  ()

٬٩ فذٹظ (2589)أخشؽٰ ٩غ٨٦  ()
 

 أصذسٳ٫ ٩ج ث٥ٖٺذز :أدٸ ٱشٹشر أ٫ سعٴ٣ ثهلل  ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦  ٝج٣

 إ٫ ١ج٫ ٙٺٰ ٩ج : أٙشأٹش إ٫ ١ج٫ ٙٸ أخٸ ٩ج أٝٴ٣ ٝج٣: ر١شٟ أخجٟ د٪ج ٹ٢شٯ ٝٺ٤:ٝج٥ٴث ثهلل ٳسعٴ٥ٰ أ٨٦ّ ٝج٣

 . صٞٴ٣ ٙٞذ ثٕضذضٰ ٳإ٫ ٨٥ ٹ٬٢ ٙٺٰ ٙٞذ دٲضٰ

ٳٱزٯ ٝجّذر َّٺ٪ز ٙٸ ٱزث ث٥ذجح إر أ٫ ١غٺشث ٬٩ ث٥ٮجط ث٥ٺٴ٧ ٝذ ثعضقغ٬ أع٪جء ٳٱٸ ٙٸ فٞٺٞضٲج ٝذٺقز  ()

 ٬٩ 3 ٙٸ ٱزث ث٥ذجح سثؽِ ث٥٪ٮجٱٸ ث٦٥َٚٺز الد٬ ّغٺ٪ٺ٬ ػرٙغ٪ٶ دٲج أٳالدٯ ٳٕٺشٱ٨ ٦ٙٺٮضذٰ ٥ز٠٥ ، ٳ٥العضضثد

.     ٩ؾ٪ٴُ ث٥ٚضجٳٵ ؽ٪ِ ث٥غ٦ٺ٪ج٫ ، ٳ٩ْؾ٨ ث٥٪ٮجٱٸ ث٦٥َٚٺز ٦٥ؾٺخ د٢ش أدٴ صٹذ 
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(فض٫ إ٥ٶ عٲ٤)أ٩ش دضٖٺش  أع٪جةٲ٨ ٖٙٺش 
( )

 ٳٱ٢زث فضٶ ٙٺ٪ج ٹض٦ْٜ 
(أ١شٯ ث٥ْٞٴٛ ): ×دٰ ف٨٢ ؽشّٸ ٙ٪غاًل ٥َٚز ث٥ْٞٺٞز ٝج٣ ٙٺٲج ث٥ٮذٸ 

 

()
، ٳ١ج٫ ث٥ٮجط ٹغضْ٪٦ٴ٫ ٥ٌٚ ث٥ض٪ٺ٪ز ٙٸ ٱزث ثأل٩ش ٳٹٮ٦ٞٴ٫ ثع٨ 

ث٥ض٪ٺ٪ز ٩٪ج ٹ٦ْٜ ٦ّٶ ثإل٭غج٫ ٦٥ضقشص ٬٩ ث٥ؾشٳس إ٥ٶ ث٥زدجةـ ث٥ضٸ 
صزدـ ّٮذ ٳالدر ث٥٪ٴ٥ٴد ٩٪ج ٹذ٥ٮج ٦ّٶ أ٫ صغ٪ٺز ث٥ؾٸء ث٥ؾٮٺِ دجع٨ 

فغ٬ ال ٹؾ٦ْٰ عجةًٖج ٙئ٭ٲ٨ ٥٪ج ع٪ٴث ٱزٯ ث٥قشٳص ث٥ضٸ ص٦ْٜ ٦ّٶ 
٬٩ ٦ّٜ ص٪ٺ٪ز ) : ×ثإل٭غج٫ دًْٙج ٦٥ْٺ٬ ص٪ٺ٪ز ٨٥ ٹٮْٚٲج ر٠٥ ؽٺتًج ٳٝج٣ 

(ٙال أص٨ ثهلل ٥ٰ
( )

.  
 ***** 

: انمبؾذح انثبيُخ
 أٌ أْم اإليًبٌ يذشطٌٕ ؾهى انذفبظ ؾهى انًظطهذبد 

. انششؾيخ فال يذبٔنٌٕ تغيشْب ٔال لهجٓب

أٱ٤ ثإلٹ٪ج٫ إ٭٪ج ٹقشفٴ٫ ٦ّٶ ثعضخذث٧ ث٥٪قي٦ـ ث٥ؾشّٸ  
 ٳ٥ض٢ٴ٫ أ٩ٴسٱ٨ ×٥ٺ٢ٴ٫ ١ال٩ٲ٨ ٝشٹذًج ٬٩ ١ال٧ ثهلل ٳ١ال٧ سعٴ٥ٰ 

٦ّٶ ٳٜٙ ث٥ؾشُ ٳ٥ض٢ٴ٫ أف٢ج٩ٲ٨ فقٺقز ٳ٬٩ ٱٮج ٙئ٫ ثعضْ٪ج٣ 
دْل ث٥ٮجط أل٥ٚجً أؽضثء ث٥يٲجسر ٳأ٭ٴثّٲج ٙٸ ٕٺش ٩ق٦ٰ ٹٮذٖٸ ٥ٮج 

أ٫ ٭قشؿ ٦ّٶ صٖٺٺشٯ ٳأ٫ ٭ْٺذ ثعضْ٪ج٣ ث٥ٮجط إ٥ٶ ثالعضْ٪ج٣ 
٥َٚز ث٥ٴمٴء ٹشثد دٲج ٕغ٤ ثألّنجء ث٥َجٱشر : ث٥ؾشّٸ ٩غج٣ ر٠٥

                                 
ٝج٣ ٥ٰ ٩ج ثع٪٠ ٝج٣ فض٫  ×عْٺذ د٬ ث٥٪غٺخ ٬ّ أدٺٰ ٬ّ ؽذٯ أ٫ ث٥ٮذٸ  ٬٩ فذٹظ  (4956 ) دأدٴ دثٳ ()

ٝج٣ أدٴ دثٳد ٳٕٺش . ٝج٣ أ٭ش عٲ٤ ٝج٣ ال ث٥غٲ٤ ٹٴىأ ٳٹ٪ضٲ٬ ٝج٣ عْٺذ َٙٮٮش أ٭ٰ عٺقٺذٮج دْذٯ فضٳ٭ز 

ثع٨ ث٥ْجؿ ٳّضٹض ٳّض٦ز ٳؽٺيج٫ ٳث٥ق٨٢ ٳٕشثح ٳفذجح ٳؽٲجح ٙغ٪جٯ ٱؾج٩ج ٳع٪ٸ فشدج ع٦٪ج  ×ث٥ٮذٸ  

ٳع٪ٸ ث٥٪نيؾِ ث٥٪ٮذْظ ٳأسمج صغ٪ٶ ّٚشر ع٪جٱج خنشر ٳؽْخ ث٥نال٥ز ع٪جٯ ؽْخ ث٥ٲذٵ ٳدٮٴ ث٥ض٭ٺز 

، ع٪جٱ٨ دٮٸ ث٥شؽذر ٳع٪ٶ دٮٸ ٩ٖٴٹز دٮٸ سؽذر ٝج٣ أدٴ دثٳد صش١ش أعج٭ٺذٱج ٥الخضقجس

. أ٭ٰ ٕٺش ثع٨ ّجفٺز ٳٝج٣ أ٭ضٸ ؽ٪ٺ٦ز (4952)ٳٳسد ّٮذ أدٸ دثٳد أٹنج 

ّ٪شٳ د٬ ؽْٺخ ٬ّ أدٺٰ ٬٩ فذٹظ   (4/265)ٳ ث٥قج٨١  (4212)ٳث٥ٮغجةٸ  (2842)أخشؽٰ ثدٴ دثٳد  ()

٬ّ ؽذٯ سمٸ ثهلل ّٮٰ ٝج٣ عت٤ سعٴ٣ ثهلل  ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦  ٬ّ ث٥ْٞٺٞز ٙٞج٣ ال أفخ ث٥ْٞٴٛ ٬٩ ٳ٥ذ ٥ٰ 

.  ٳث٦٥ٌٚ ٦٥قج٨١ . ٩ٮ٨٢ ٩ٴ٥ٴد ٙأفخ أ٫ ٹٮغ٠ ّٮٰ ٦ٙٺ٤ْٚ ٬ّ ث٥ٖال٧ ؽجصج٫ ٳ٬ّ ث٥ؾجسٹز ؽجر

 ع٪ْش سعٴ٣ ثهلل  ف٦ٶ :ٝج٣ّٞذز د٬ ّج٩ش ٬٩ فذٹظ  (6086)ٳثد٬ فذج٫  (4/240)أخشؽٰ ث٥قج٨١  ()

.  ٬٩ ٦ّٜ ص٪ٺ٪ز ٙال أص٨ ثهلل ٥ٰ ٳ٬٩ ٦ّٜ ٳدّز ٙال ٳدُ ثهلل ٥ٰ:ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦  ٹٞٴ٣
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٬٢٥ دْل ث٥ْٴث٧ ٹغضخذ٩ٲج د٪ْٮٶ ثالعضٮؾجء ٳثالعضؾ٪جس ٙقٺٮتز 
ٹٮذٖٸ دٮج أ٫ ٭٦ٞخ ر٠٥ ثالعضْ٪ج٣ ٙٮؾ٤ْ ثعضْ٪ج٣ ث٥ٮجط ٩ٴثًٙٞج 

 ث٥ؾشّٸ ٳال ٭غضخذ٩ٰ ٙٸ ٕٺش ثالفيالؿ ث٥ؾشّٸ ٥تال ؿ٥الفيال
ٹ٢ٴ٫ ر٠٥ ٩٪ج ٹؾٲ٦ٰ ث٥ٮجط ٙٺٚٲ٪ٴ٫ ث٥ٮقٴؿ ث٥ؾشّٺز ٦ّٶ ٕٺش 
ث٥٪شثد دٲج ؽشّج، ٳ٬٩ ٱٮج ٩غاًل ص٨٦٢ دْل ث٥ٮجط ٬ّ ثأل٥ٚجً ث٥ضٸ 

صغضْ٪٤ ٙٸ ٕٺش ث٥٪شثد ث٥ؾشّٸ ٙضؾذ ٩غاًل ثفيالفًج ُٹغضخذ٧ ٳُٹشثد 
دٰ ٩ْٮٶ ٙجعذًث صٖٺٺشًث ٦٥ٌٚ ٳصٖٺٺشًث ٦٥٪قي٦ـ  ٳ٬٩ ع٨ ٦ْٙٺٮج سد 

.ث٥٪قي٦قجس إ٥ٶ أفٴ٥ٲج
( )

 
 ***** 

: انمبؾذح انتبسؿخ
ٌِ يتؿذدح ٔنكم ٔادذ يٍ ْزِ  انذزس ؾُذ استؿًبل نفع نًؿب

انًؿبَي دكى يستمم يغبيش نآلخش إيب دم أٔ دشيخ أٔ إثجبد أٔ َفي 
. أٔ غيش رنك

إرث ثعضخذ٩ٮج ٥َٚج ٥ٰ ٩ْج٫ ٩ضْذدر ٙال دذ أ٫ ٭ذٺ٬ ث٥٪شثد ٬٩ ٱزٯ 
٥َٚز ثإلسثدر،ٱزٯ ٥َٚز ٩غضخذ٩ز ٩ٴؽٴدر ٙٸ : ث٥٪ْج٭ٸ ٳ٬٩ أ٩غ٦ز ر٠٥ 

٭قٴؿ ث٥ؾجسُ ٬٢٥ ث٥ؾجسُ ثعضخذ٩ٲج ٙٸ ٩ْٮٺٺ٬ ثألٳ٣ ثإلسثدر 
   +:ث٢٥ٴ٭ٺز ث٥ٞذسٹز ٙٸ ٩غ٤ ٝٴ٣ ثهلل ّض ٳؽ٤

    
     

    
    

                                 
ث٥ْٞذ ؽشٹْز ث٥٪ضْجٝذٹ٬ ،أل٭ٰ ٹذ٣ ٦ّٶ أ٫ أٷ ّٞذ ٳ٥ٴ ١ج٫ ٩خج٥ٚج ٦٥ؾشُ : ث٥خجىتز سٳ٬٩ ث٥٪قي٦قج  ()

ث٥ؾشّٺز :ٳ٩ٮٲج . ث٥ْٞٴد ث٥٪٦ض٩ز ، أٳ ث٥ْٞذ ث٥ؾشّٸ ؽشٹْز ث٥٪ضْجٝذٹ٬ : ٹؾٴص ث٥ضقج٨١ إ٥ٺٰ ٳث٥ققٺـ أ٫ ٹٞج٣ 

٭ْ٪٤ ٙٺ٪ج ثصٚٞٮج ٦ّٺٰ ٳٹْزس دْنٮج دْنج ٙٺ٪ج ثخض٦ٚٮج ٙٺٰ ، :ث٥ذٳ٥ٺز ، ٳٹغضخذ٧ دذ٥ٰ ث٥ؾشٹْز ثإلعال٩ٺز ،ٳ٩ٮٲج 

سؽج٣ ث٥ذٹ٬، ٙئ٭ٰ ٩قي٦ـ :ٱ٢زث ٦ّٶ ثىالٰٝ ٳإ٭٪ج ٭ْزس ٬٩ ثخض٦ٚٮج ٩ْٰ فج٥ز ١ٴ٫ ث٥خالٗ ٙٺٰ ٩غجٓ ٳ٩ٮٲج 

:٩أخٴر ٬٩ ث٥ٮقجسٵ ٳإ٭٪ج ث٥زٷ ٙٸ ؽشٹْضٮج ٩قي٦ـ ث٦ْ٥٪جء ، ٳ٩ٮٲج
 

 ث٥خ٦٘ ىشٹٞز ث٥غ٦٘ أع٨٦   ٳىشٹٞز 

 ٙٸ ث٨٦ْ٥ ٳث٥ق٢٪ز  دج٥ٚنٺ٦ز ٙٸ ث٨٦ْ٥ ٳث٥ذٺج٫ ٳث٥ضقٞٺٜ ٳث٥ْشٙج٫ ٳث٥غ٦٘ دج٥ٮٞـ ٗٙٺقٚٴ٫ ث٥خ٤ ،ث٨٦ّ ٳأف٨٢

ٳ١ٺ٘ ص٢ٴ٫ ىشٹٞز ث٥غ٦٘ أع٨٦ ٳٱٸ دال ٨٦ّ ٳال ف٢٪ز  ١٪ج صّ٪ٴث ،د٤ ث٥ققٺـ أ٫ ىشٹٞز ث٥غ٦٘ ٱٸ أع٨٦ 

.  ٳأ٨٦ّ ٳأف٨٢ 
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   "
()

 ٳ١ز٠٥ صغضخذ٧ د٪ْٮٶ ثإلسثدر 
 +:ث٥ؾشّٺز ث٥ضٸ ص٢ٴ٫ د٪غجدز ثأل٩ش ٙٸ ٩غ٤ ٝٴ٥ٰ عذقج٭ٰ 

      

  "
()

.  
ٙئرث ؽجءصٮج ٥َٚز ثإلسثدر ٭٨٦ْ أ٭ٰ ٹشثد دٲج ٩ْج٫ ٩ضْذدر ٙال 

٭غضْؾ٤ ٙٸ ثعضْ٪ج٣ ٱزث ث٦٥ٌٚ فضٶ ٭ْشٗ ث٥٪شثد دٰ ٳٝذ ثعضْ٪٦ش 
دْل ث٥يٴثة٘ ٱزث ث٦٥ٌٚ ٩ي٦ًٞج ٙٸ أفذ ٱزٹ٬ ث٥ٮٴّٺ٬ ٙن٦ش ٳأم٦ش 
٩غ٤ ث٥٪ْضض٥ز ٹي٦ٞٴ٫ ٥ٌٚ ثإلسثدر ٳٹققشٳ٭ٰ ٙٸ ثإلسثدر ث٥ؾشّٺز ٳال 

ٹي٦ٞٴ٭ٰ ٦ّٶ ثإلسثدر ث٢٥ٴ٭ٺز ٙقٺٮتز م٦ٴث، ٳثألؽجّشر ٳث٥ؾٲ٪ٺز 
دنذٱ٨ ٙن٦ٴث، ٦ٙ٪ج ٍٮٴث أ٫ ثإلسثدر د٪ْٮٶ ٳثفذث ٳ٥ٺغش د٪ْج٫ 

.٩ضْذدر ٳْٝٴث ٙٸ ٩غ٤ ر٠٥
( )

  
 *****

: انمبؾذح انؿبششح
 أٌ ثؿض األنفبظ ٔانًظطهذبد انششؾيخ يستخذو استخذاييٍ 

.  استخذايًب ؾبيًب ٔاستخذايًب خبطًب

٦ْٙٶ ر٠٥ ٹؾخ ٦ّٺٮج ث٥قزس ٬٩ إىالٛ ص٠٦ ثأل٥ٚجً، ٳٹؾخ أ٫ 
٭ؾ٤ْ ر٠٥ ث٦٥ٌٚ ٳثًْٝج ٙٸ ٩ق٦ٰ دقٺظ إرث ؽجء٭ج ٥ٌٚ ٥ٰ ثعضخذث٩ٺ٬  

صذٺٮج ٱ٤ ث٥٪شثد دٰ ث٥٪ْٮٶ ث٥خجؿ أ٧ ث٥ْج٧؟ ٳ٭٪غ٤ ٥ز٠٥ د٦ٌٚ ث٥ٴالٹز ـ 
ٳالٹز ثهلل ـ ٱزث ث٦٥ٌٚ ٹغضخذ٧ دجعضخذث٩ٺ٬، ثعضخذث٧ ث٥ٴالٹز ث٥خجفز ٙٸ 

    +:٩غ٤ ٝٴ٥ٰ عذقج٭ٰ ٳصْج٥ٶ

      

  "
()

 ٙٲؤالء ّٮذٱ٨ ٳفٚج٫ ثإلٹ٪ج٫ ٳثالعض٪شثس 
٦ّٶ ث٥ضٞٴٵ ٙقٺٮتز ١ج٭ش ٳالٹضٲ٨ ث٥خجفز، ٳثعضخذث٧ ث٥ٴالٹز ث٥ْج٩ز ٙٸ 

                                 
(  125)عٴسر ثأل٭ْج٧، ثٻٹز  ()

(  28)عٴسر  ث٥ٮغجء، ثٻٹز  ()

.  صأصٸ د٪ْٮٶ أ٩ش ٳصأصٸ د٪ْٮٶ َٝذس ٳ١ضخ، ٳٙشٛ دٺ٬ ث٥٪ْٮٺٺ٬ ( ٝنٶ ) ٳ٬٩ ثأل٥ٚجً ١ز٠٥ ٥َٚز ()

(  62)عٴسر ٹٴ٭ظ، ثٻٹز  ()
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    +:٩غ٤ ٝٴ٥ٰ عذقج٭ٰ

   

    "
()

 
٦ْٙٶ ٱزث  ص٢ٴ٫ ث٥ٴالٹز ٤٢٥ ٩ؤ٬٩ ٳالٹز ّج٩ز ٳٹٚشٛ دٺٮٲ٪ج ٙٸ 

أف٢ج٧، ٩غاًل ٩ج ٹض٦ْٜ ٙٸ ّذ٧ ث٥خٴٗ ٳّذ٧ ث٥قض٫ ٙج٥قٮ٘ ث٥غج٭ٸ 
أٱ٤ ث٥ٴالٹز ث٥ْج٩ز ٝذ ٹِٞ ٦ّٶ دْنٲ٨ خٴٗ ٳٝذ ٹذخ٤ دْنٲ٨ ث٥ٮجس 
. ٬٢٥ ٩قٺشٱ٨ ث٥ؾٮز دخالٗ أٱ٤ ث٥يجةٚز ثألٳ٥ٶ أٱ٤ ث٥ٴالٹز ث٥خجفز

ٳ٩غ٤ ر٠٥ أٹنًج ٥ٌٚ ث٥٪ْٺز ٙئ٭ٰ ٹي٦ٜ إىالٝج ّج٩جً ٹشثد دٰ ٩ْٺز ث٨٦ْ٥ 
ٳثإلفجىز ٳث٥ٞذسر ٳص٢ٴ٫  ٦٥٪ؤ٩ٮٺ٬ ٳ٢٦٥ٚجس ٳ٢٥جٙز ث٥٪خ٦ٴٝجس ١٪ج ٙٸ 

     +:ٝٴ٥ٰ صْج٥ٶ

     
     

      

      "
()

 
دٺٮ٪ج ٱٮجٟ ٩ْٺز خجفز ص٢ٴ٫ ألٱ٤ ثإلٹ٪ج٫ ٙٞو دخالٗ ث٥٪ْٺز ث٥ْج٩ز 

  +:د٤ ٱٸ خجفز دذْل ث٥٪خ٦ٴٝٺ٬ ١٪ج ٙٸ ٝٴ٥ٰ عذقج٭ٰ

    

    "
()

ٙٲزٯ ث٥٪ْٺز   
 .ث٥خجفز ص٢ٴ٫ دج٥ضأٹٺذ  ٳث٥ٮقشر ٳص٢ٴ٫ دج٥ضأٹٺذ ٳثإلسؽجد

١ز٠٥ أ٥ٚجً أخشٵ صغضخذ٧ ٙٸ ث٥ؾشُ ٳٹشثد دٲج ٩ْج٫ ٩ضْذدر، 
ٙضؾذ ث٦٥ٌٚ ٙٸ أفذ ث٥٪ْج٭ٸ ٩غذضًج، دٺٮ٪ج صؾذٯ ٙٸ ٩ٴمِ أخش 

٩ٮٚٺًج،ٳث٦٥ٌٚ ٙٸ فج٥ز ثإلعذجس ٕٺش فج٥ز ث٥ٮٚٸ أل٫ ٤١ فج٥ز ٥ٲج ف٨٢ 
   +:خجؿ، ٩غج٣ ر٠٥ ٝٴ٥ٰ صْج٥ٶ

   "
()

 × ٙأعذش أ٫ ث٥ٮذٸ 

                                 
(  257)عٴسر ث٥ذٞشر، ثٻٹز  ()

(  7)عٴسر ث٥٪ؾجد٥ز، ثٻٹز  ()

(  128)عٴسر ث٥ٮق٤، ثٻٹز  ()

(  52)، ثٻٹز ٵعٴسر ث٥ؾٴس ()
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(إ٭٪ج دْغش ٱجدٹًج ٩ذؾشًث ):  ×ٹٲذٷ، ٳٝج٣
( )

 ث٥ٲذثٹز × ٙأعذش ٥ٮٚغٰ
 ث٥ٲذثٹزث٥ٲذثٹز ٳصذٺ٬ أ٫   ×دٺٮ٪ج ٭ؾذ ٭قٴفًج أخشٵ صٮٚٸ ٬ّ ث٥ٮذٸ 

   +:٥ٺغش ٬٩ ٳثؽذٰ ٝج٣ ؽ٤ ٳّال

     

" 
()

     +: ٳٝج٣

     
    

 "
()

 ٙٲٮجٟ أعذجس ٳٱٮجٟ ٭ٚٶ ٙٺٞج٣ 
ثإلسؽجد ٳث٥ذٺج٫، ٳث٥ٲذثٹز   ٳث٥ضٸ ٱٸ ٱذثٹز×ٙشٛ دٺ٬ ث٥ٲذثٹز ث٥٪غذضز ٥ٰ

ٌُ ٩ٖجٹٌش ×ث٥٪ٮٚٺز ّٮٰ   ٳث٥ضٸ ٱٸ ٱذثٹز ث٥ضٴٙٺٜ ٳثإل٥ٲج٧، ٙج٥٪ْغَذش ٭ٴ
. ٦٥٪ٮٚٸ

 
 ***** 

: انمبؾذح انذبديخ ؾششح
أٌ انهفع انٕادذ لذ يستخذو استخذايبد يتؿذدح ٔيجؿم في 

. اططالدبد يختهفخ ؾُذ انفمٓبء

٥ٌٚ ث٥ن٪ج٫ صؾذٯ ٙٸ دجح ٹغضْ٪٤ د٪ْٮٶ ٳصؾذٯ : ٬٩ أ٩غ٦ز ر٠٥
ٙٸ دجح آخش ٹغضْ٪٤ د٪ْٮٶ آخش، ٙج٥ن٪ج٫ ٩شر ٹغضخذ٧ ٳٹشثد دٰ 

ٳؽٴح ث٥ضْٴٹل ٬ّ ثألؽٺجء ث٥٪ض٦ٚز ٙئرث أص٦ٚش ٩جاًل ٥ٖٺشٟ ٝٺ٤ ٹؾخ 
٦ّٺ٠ م٪ج٭ٰ د٪ْٮٶ أ٭ٰ ٹؾخ ٦ّٺ٠ ث٥ضْٴٹل ـ صْٴٹل ٝٺ٪ز ث٥٪ض٦٘ 

أٳ ٩غ٦ٰ ـ، ١ز٠٥ ٹغضخذ٧ ٥ٌٚ ث٥ن٪ج٫ ٳٹشثد دٰ ٩ْٮٶ آخش ٳٱٴ أ٫ 
ٹ٦ضض٧ ثإل٭غج٫ عذثد ٩ج ٦ّٶ ٕٺشٯ ٬٩ ث٥ذٹٴ٫ إرث ٨٥ ٹ٨ٞ دغذثدٱج ٩غج٣ 

 سٹج٣ ٳ٦َٝش رأّيٮٸ ١ضجدج ٳ١ج٫ ع٪ٮٰ ٩جا: ٥ٴ ؽتضٮٸ ٳ٦َٝش: ر٠٥ 
ٹن٪ٮٮٸ ٙال٫،ٳم٪ٮ٠ : أعذدٱج ٠٥ دْذ ؽٲش، ٦ُٞٙش ٬٩ ٹن٪ٮ٠؟ ٦َٝش 

ٙٚال٫ ٱزث ٹ٦ضض٧ أ٭٠ إرث ٨٥ صغذد ٝٺ٪ز ث٥غٺجسر ٙئ٭ٰ ٹٞٴ٧ ٱٴ . ٙال٫ 
                                 

(    )

(  272)عٴسر ث٥ذٞشر، ثٻٹز  ()

(  56)، ثٻٹز ؿعٴسر ث٥ٞـ ()
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دضغذٹذ ٱزٯ ث٥ٞٺ٪ز، ٙقٺٮتز ٭ٮضذٰ ٙٲزث ث٦٥ٌٚ ٹغضْ٪٤ د٪ْج٫ ٩ضْذدر ٳ٤٢٥ 
٩ْٮٶ ٩ٮٲج أف٢ج٧ ٩غض٦ٞز صخج٥٘ ٩ْٮٶ ث٦٥ٌٚ ثٻخش ٳ٬٩ ع٨ ٭قزس ٬٩ 

 . ٩غ٤ ر٠٥
 
 
 
 
 
 

 ***** 
: انمبؾذح انثبَيخ ؾششح

 أٌ األدكبو انششؾيخ ال تكٌٕ ؾهى األسًبء ٔإًَب تكٌٕ ؾهى 
. األفؿبل

إ٫ ث٥ؾشٹْز إ٭٪ج صق٨٢ ٦ّٶ أْٙج٣ ث٥٪٦٢ٚٺ٬ ٳال صق٨٢ ٦ّٶ ثالع٨ 
ث٥٪ؾشد، صق٨٢ ٦ّٶ ث٥ضغ٪ٺز ٳ٬٢٥ ال صق٨٢ ٦ّٶ ثالع٨ ث٥٪ؾشد ١٪ج أ٭ٲج 

ال صق٨٢ ٦ّٶ ث٥زٳثس ٳثألؽخجؿ، ٳ٩٪ج ٹض٦ْٜ دٲزث أ٭ٮج إرث أفذس٭ج 
ثع٪ًج ؽشّٺًج ٹض٦ْٜ دجع٨ ٬٩ ثألع٪جء ٙئ٭ٰ ٹٮذٖٸ ٥ٮج أ٫ ٭ؾ٤ْ ٳفًٚج 

دٝٺًٞج  ٥ٲزث ثالع٨ ٙٮٞٴ٣ ٩غاًل ثالع٨ ث٥ٚال٭ٸ ٹشثد دٰ ١زث ٳ١زث ٙئرث ١ج٫ 
ٹشثد دٰ ر٠٥ ث٥٪ْٮٶ ٙئ٭ٰ ال ٹق٤ ٳال ٹؾٴص أل٭ٮج ٝذ ٭ي٦ٜ ثع٪ًج ٦ّٶ 

ؽٸء ٙضخض٦٘ ثألفٴث٣ ٳصضٖٺش ٳفٺٮتز ٹخض٦٘ ف٨٢ ر٠٥ ث٥ؾٸء ث٥ؾذٹذ 
٩غج٣ ر٠٥ ٩غجاًل صٞشٹذٺًج ٳإ٫ ١ج٫ دْٺذًث ٬ّ ثألرٱج٫ إرث ؽجء٭ج ؽخـ 
ٳٝج٣ إ٭ٮج ٭ؾذ ث٥ٚٞٲجء ٹٞٴ٥ٴ٫ إ٫ ث٥ضأ٩ٺ٬ ٩ؾشٳُ ٩ٮذٳح إ٥ٺٰ ٹؤؽش 

ثإل٭غج٫ ٦ّٺٰ،ٳى٪ْج ٙٸ ثألؽش عأٙضـ ؽش١ز ٦٥ضأ٩ٺ٬، ٦ٝٮج ٱزث ٹشثد دٰ 
٩ْٮٶ ٩ٖجٹشث ٦٥زٷ ٹضقذط دٰ ث٥ٚٞٲجء أل٫ ث٥ضأ٩ٺ٬ ّٮذ ث٥ٚٞٲجء ٱٴ ٝٴ٣ 
آ٩ٺ٬ دْذ ٝشثءر ث٥ٚجصقز، ٳال ؽ٠ أ٫ ٱزث ٩ؾشٳُ ٹؤؽش ثإل٭غج٫ ٦ّٺٰ 
٬٢٥ ٭ق٬ ٭ي٦ٜ ٥ٌٚ ث٥ضأ٩ٺ٬ ٳٹشثد دٰ ّٞذ ٹذِٙ ثإل٭غج٫ دٰ أٝغجىًج ٙئرث 

ٳْٝش ٥ز٠٥ ث٥ْجٝذ ٩قٺذز ٬٩ ث٥٪قجةخ أٳ فجدط ٬٩ ث٥قٴثدط ٙئ٫ 
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ث٥٪ذٙٴُ ٥ٰ ث٥٪ج٣ ٹٞٴ٧ دن٪ج٫ ث٥ٮٞـ ث٥قجف٤ ٦ّٶ ٬٩ ٳِٝ دٰ 
ث٥قجدط ٙٲ٪ج ٩ْٮٺج٫ ٩ضٖجٹشث٫، ٳٱٮج ٭شٵ أ٫ ٱزث ث٦٥ٌٚ ٹي٦ٜ ٳٹشثد دٰ 

٩ْج٫ ٩ضْذدر ١ج٫ ٝذ٤ ر٠٥ ٹشثد دٰ ث٥ضأ٩ٺ٬ ث٥ضؾجسٷ ع٨ أفذـ ٹي٦ٜ 
٦ّٶ ث٥ضأ٩ٺ٬ ث٥ضؾجسٷ ٳ٦ّٶ ث٥ضأ٩ٺ٬ ث٥ققٸ ٳ٦ّٶ أ٭ٴثُ ٩ضْذدر 
١غٺشر،١ز٠٥ ٙٸ دجح ث٥ْٞجةذ ٭ؾذ أ٫ ٱٮجٟ أ٥ٚجٍج ٹغضخذ٩ٲج ث٦ْ٥٪جء 

ٳٹذٺٮٴ٫ ٥ٲج أف٢ج٩ًج ع٨ دْذ ر٠٥ ٹأصٺٮج دْل ث٥ٮجط ٳٹغضخذ٧ ر٠٥ ث٦٥ٌٚ 
ٙٸ ٩ْج٫ ٕٺش ٩شثدر ٦٥ؾجسُ أٳ ٩شثدر ٦ْ٦٥٪جء ٳٝذ ٭ؾذ أ٫ ث٥ق٨٢ 

ٹخض٦٘ ٙٸ ٱزث ث٥ؾٸء ث٥ؾذٹذ د٤ ٭ؾذٯ ٝذ ٹ٢ٴ٫ ٩نجدًث ٥٪شثد ثألٳ٥ٺٺ٬ 
.  ٩ٖجٹشث ٥ٰ

٭ؾذ أ٫ ث٦ْ٥٪جء ٹغضخذ٩ٴ٫ ٥َٚز ث٥ضٴع٤ ٳٹٞٴ٥ٴ٫ : ٬٩ أ٩غ٦ز ر٠٥
ث٥ضٴع٤ ٩ٮٰ ٩ج ٱٴ ٩ؾشٳُ ٳ٩ٮٰ ٩ج ٱٴ ٩ذضذُ ع٨ ٹأصٺٮج إ٭غج٫ ٙٺٞٴ٣ إ٫ 

ث٦ْ٥٪جء ٨٥ ٹز١شٳث أ٫ ث٥ضٴع٤ ١ٚش د٤ دٺٮٴث أ٫ ث٥ضٴع٤ ٩ٮٰ ٩ج ٱٴ 
٩ؾشٳُ أٳ ٩ذضذُ ٳفٺٮتز ٥ٴ صٴع٤ إ٭غج٫ ٙال ٹ٢ٚش ٹز٠٥ ٙٮٞٴ٣ ٥ٰ ٩ج 

٩شثدٟ دج٥ضٴع٤؟ ٝج٣ ث٥ضٴع٤ أ٫ ٹزٱخ ثإل٭غج٫ إ٥ٶ ٳ٥ٸ ٬٩ أٳ٥ٺجء ثهلل 
٥ٰ فَٴر ّٮذ ثهلل ٳ٩ٮض٥ز ٙٺٞٴ٣ ٥ٰ ٹج ٙال٫ ثؽ٘ ٩شٹنٸ ٹج ٙال٫ 

ثسصٝٮٸ ٹج ٙال٫ ث٤ْٙ دٸ ٳٱ٢زث، ٙٮٞٴ٣ ٱزث ٥ٺظ ٬٩ ث٥ضٴع٤ ٙٸ ؽٸء 
ٳال ٹذٳس ف٢٪ٰ دٺ٬ ث٥٪ؾشٳّٺز ٳثالدضذثُ ٳإ٭٪ج ٱزث دّجء ٕٺش ثهلل 

  +:ٙٺقذٛ ٦ّٺٰ ٝٴ٣ ثهلل ّض ٳؽ٤

     

   "
(   )

     +:ٳٝٴ٥ٰ

     
    
      

 
 

"
()

 . 
  
 
 
 
 
 

                                 
(  18)عٴسر ث٥ؾ٬، ثٻٹز  ()

(  117)، ثٻٹز ٫عٴسر ث٥٪ؤ٩ٮٴ ()
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 ***** 
: انمبؾذح انثبنثخ ؾششح

.  إٌ انؿهًبء لذ تختهف تمسيًبتٓى 

إرث سأٵ إ٭غج٫ صٞغٺ٪ًج ٳسأٵ آخش صٞغٺ٪ًج آخش ٕٺش ث٥زٷ ٝغ٪ٰ 
ثألٳ٣ ٳ٤٢٥ ٬٩ ث٥ضٞغٺ٪ٺ٬ ٩غجٰٕ ٙال ٹْضخ ٦ّٶ أفذ ٱزٹ٬ ث٥ضٞغٺ٪ٺ٬ 

٭ؾذ أ٫ ٦ّ٪جء ث٥قٮٚٺز : أل٫ ثالخضالٗ إ٭٪ج ٱٴ ٙٸ ث٥ضٞغٺ٨ ٩غج٣ ر٠٥ 
ٹٞغ٪ٴ٫ ٩ج ٹ٦ض٧ ٦ْٰٙ إ٥ٶ ٙشك ٳٳثؽخ ٳٹٞٴ٥ٴ٫ ث٥ٚشك ٱٴ ٩ج د٣ 

٦ّٶ ٦ّٺٰ د٥ٺ٤ ٝيْٸ ٳث٥ٴثؽخ ٱٴ ٩ج د٣ ٦ّٺٰ د٥ٺ٤ ٍٮٸ دٺٮ٪ج 
ث٥ؾ٪ٲٴس ٹٞٴ٥ٴ٫ ال ٹٮٞغ٨ ٩ج ٹ٦ض٧ ٦ْٰٙ إ٥ٶ ٝغ٪ٺ٬ ٳإ٭٪ج ٹغ٪ٶ ٳثؽذًج 

٬٢٥ ٱزٯ ث٥ٴثؽخ ٩ٮٰ ٩ج ٱٴ أٳؽخ ٬٩ ٕٺشٯ ٙٲزٯ ثخضالٙجس ٙٸ 
ث٥ضغ٪ٺز ٳ٥ٺغش ٬٩ ثالخضالٗ ٙٸ فٞجةٜ ثألؽٺجء ٙٸ ؽٸء، ٙقٺٮتز 

ثخضالٗ ث٥ضٞغٺ٪جس ال ٹؤعش ٙٸ ؽٸء، ٳ٩٪ج ٹالفٌ ٙٸ ٱزث أ٫ 
ث٥ضٞغٺ٪جس ال دذ أ٫ ص٢ٴ٫ ٳثسدر ٦ّٶ ٥غج٫ ث٥ؾجسُ، ٙال ٹقـ ٥ٮج أ٫ 

٭ٞغ٨ ؽٺتًج إال إرث ١ج٫ ٳثسدًث ٙٸ ث٥ؾشٹْز عٴثء ١ج٫ ٳسٳدٯ دقغخ 
ثألد٥ز ٦ّٺٰ أٳ ١ج٫ ٬٩ خال٣ صضذِ ٳثعضٞشثء أف٢ج٧ ث٥ؾشٹْز، ٳ٬٩ ٱٮج 

٭٨٦ْ أ٫ ٬٩ ص٨٦٢ ٙٸ أٱ٤ ث٥غٮز ٳث٥ؾ٪جّز ٳصٮٞقٲ٨ دغذخ ١ٴ٭ٲ٨ 
، ٳصٴفٺذ ثأل٥ٴٱٺز، صٴفٺذ ث٥شدٴدٺز:ٹٞغ٪ٴ٫ ث٥ضٴفٺذ إ٥ٶ عالعز أٝغج٧ ٱٸ

ٱزث ث٥ٞذؿ ٳث٥ْٺخ ال أعش ٥ٰ أل٭ٮج ٥٪ج : ٳصٴفٺذ ثألع٪جء ٳث٥قٚجس ٙٺٞج٣
عذش٭ج أف٢ج٧ ث٥ؾشٹْز ٳثعضٞشأ٭ج أد٥ضٲج ٳؽذ٭ج أ٫ ث٥ٮقٴؿ ث٥ذث٥ز ٦ّٶ 

ث٥ْٞٺذر ٳث٥ضٴفٺذ صٮٞغ٨ إ٥ٶ ٱزٯ ثألٝغج٧ ث٥غالعز، ٳإرث صأ٦٩ٮج ٭قٴؿ 
ث٥ق٪ذ هلل سح ث٥ْج٥٪ٺ٬، ٳؽذ٭جٱج ٙٸ صٴفٺذ :ث٥ؾشُ ٳؽذ٭جٱج ١ز٠٥ ٙ٪غاًل

ث٥شف٪٬ ث٥شفٺ٨، ٙٸ دجح ثألع٪جء ٳث٥قٚجس، إ٥ٶ ٝٴ٥ٰ . ث٥شدٴدٺز 
إٹجٟ ٭ْذذ ٳإٹجٟ ٭غضْٺ٬ ٱزث ٙٸ صٴفٺذ ثأل٥ٴٱٺز ٳ١ز٠٥ ٳسد ٙٸ :صْج٥ٶ
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 +:ّذد ٬٩ ث٥ٮقٴؿ صٞغٺ٨ ثألْٙج٣ إ٥ٶ ٩غ٤ ٱزٯ ثألٝغج٧ ٙٞٴ٥ٰ عذقج٭ٰ
    

  
    

   "
()

سح ث٥غ٪جٳثس : ٙٞٴ٥ٰ 
ٙجّذذٯ ٳثفيذش ٥ْذجدصٰ ٱزث : ٳثألسك ٱزث ٬٩ صٴفٺذ ث٥شدٴدٺز،ٳٝٴ٥ٰ

ٱ٤ ص٨٦ْ ٥ٰ ع٪ٺًج ٱزث ٬٩ دجح ثألع٪جء : ٬٩ صٴفٺذ ثأل٥ٴٱٺز، ٳٝٴ٥ٰ
ٳث٥قٚجس، ٙج٥٪ٞقٴد أ٫ ثخضالٗ ث٥ضٞغٺ٪جس ال ٹؤعش ٩جدث٧ أ٫ ث٥٪ْٮٶ 

 .ٳثفذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ***** 
: انمبؾذح انشاثؿخ ؾششح

 أٌ ثؿض األنفبظ يكٌٕ فيّ تفظيم فال يُجغي ثُب أٌ َذكى ؾهى رنك 
. انهفع ثذكى ٔادذ دتى َفظم أجضأِ ٔإَٔاؾّ

                                 
(  65)عٴسر ٩شٹ٨ ، ثٻٹز  ()
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ٙ٪غال ف٨٢ ث٥ضٴع٤،ال ٹقـ أ٫ صٞٴ٣ ٩ؾشٳُ أٳ ٩٪ٮٴُ د٤ ال           
دذ ٬٩ ث٥ضٚقٺ٤ ٙضٞٴ٣  إ٫ ١ج٫ ث٥ضٴع٤ دأع٪جء ثهلل ّض ٳؽ٤ ٳفٚجصٰ أٳ 

دأّ٪ج٣ ٩ؾشٳّز ٙئ٭ٰ ؽجةض ٩ؾشٳُ، ٳ أ٩ج إ٫ ١ج٫ ث٥ضٴع٤ دقٞٴٛ 
ث٥خ٦ٜ ٳؽجٱٲ٨ ّٮذ ثهلل ٳ٭قٴ ر٠٥ ٙئ٭ٰ ٹ٢ٴ٫ ٩٪ٮٴًّج ٕٺش ٩ؾشٳُ 

 .ٳٱ٢زث 
ٙٸ ث٥ق٨٢ ٦ّٶ ثألؽخجؿ ال ٹٮذٖٸ أ٫ ٹق٨٢ ٦ّٶ : ٳ٬٩ أ٩غ٦ضٰ أٹنج

أؽخجؿ ّذٹذٹ٬ ٩ٮض٪ٺ٬ إ٥ٶ ٩زٱخ أٳ ٙشٝز دق٨٢ ّج٧ دٺٮ٪ج ث٥ٴثؽخ 
إ٫ ٤١ ث٥ؾٺْز ١ٚجس ٹخشؽٴ٫ ٬ّ :ث٥ضٚقٺ٤ ٙٺٰ ٙال ٹقـ ٩غال أ٫ صٞٴ٣

دٹ٬ ثإلعال٧،ٳر٠٥ أل٭ٲ٨ أؽٺجُ ٳأ٭ٴثُ ٳ٤٢٥ ٳثفذ ٩ٮٲ٨ ف٢٪ٰ ٳ٬٩ ع٨ 
ال صقـ أ٫ صْيٺٲ٨ ف٢٪ج ٳثفذث ٙٚشٛ دٺ٬ ٬٩ فشٗ ث٥ْذجدر ٥ٖٺش ثهلل 
ٳدٺ٬ ٬٩ ١ج٫ صؾٺْٰ د٪ؾشد صٞذٹ٨ ٦ّٸ ٦ّٶ ّغ٪ج٫ سمٸ ثهلل ّٮٲ٪ج 

. ٙقٺٮتز الدذ ٬٩ ث٥ضٚقٺ٤ 
 
 
 
 
 
 

 *****
: انمبؾذح انخبيسخ ؾششح

.  أٌ يكٌٕ تكهًُب ثأسًبء ٔاضذخ جهيخ ال إجًبل فيٓب

           إ٫ أٱ٤ ثإلٹ٪ج٫ ٹقشفٴ٫ ٦ّٶ ث٥ٴمٴؿ ٳٹقشفٴ٫ ٦ّٶ 
إٹقج٣ ث٥٪ْج٭ٸ ث٥قٞز ٳٹذضْذٳ٫ ٤١ ث٥ذْذ ٬ّ ثإلؽ٪ج٣ أل٫ ثإلؽ٪ج٣ ٝذ 
ٹٴسط ؽٺتج ٬٩ ث٥خيأ ٙٸ ثألف٢ج٧ إال إرث ١ج٫ ر٠٥ ثإلؽ٪ج٣ ٳثسدث ٙٸ 

ث٥ؾشُ ١أ٫ ٹ٢ٴ٫ ٱٮجٟ أ٥ٚجً ٩غضٞذقز ١غٺشر ٳث٥ؾجسُ دثة٪ج ال ٹضي٦ِ  
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إ٥ٶ أ٫ ٹض٨٦٢ ث٥٪ٮضغذٴ٫ إ٥ٺٰ دجأل٥ٚجً ث٥٪غضٞذقز ٙقٺٮتز ٹؾ٪٤ دج٥ي٦خ 
ٳٹؾ٪٤ ٙٸ ث٥ٞذؿ ٳٱ٢زث

()
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *****
: انمبؾذح انسبدسخ ؾششح

 أٌ تكٌٕ يسًيبتُب يتذذح ؾهى اططالح انشبسؼ فال َجتذؼ 
اططالدبد جذيذح ٔال َضبد اططالدبد انشبسؼ ثبططالدبد يغبيشح 

. نٓب 

          ٬٩ ثأل٩ٴس ث٥ضٸ ٹٮذٖٸ أ٫ ٭قشؿ ٦ّٶ ٩شثّجصٲج أ٫ ثألع٪جء 
ٝذ صي٦ٜ ٳٹشثد دٲج ث٢٥ج٤٩ ٬٩ ٩ْج٭ٺٲج ٳٝذ ٹي٦ٜ ثالع٨ ٳٹشثد دٰ أد٭ٶ 

إرث ٦ٝش ف٤ فالر،  : ٩ج ٹقذٛ ٦ّٺٰ ثالع٨ ٳ٥ٮ٪غ٤ ٥ز٠٥ د٪غج٣ 
ٙج٥٪شثد أد٭ٶ فالر دٺٮ٪ج إرث ٦ٝش إ٫ ثهلل ٹشمٶ ٬ّ ث٥٪ؤ٩ٮٺ٬ إرث أدٳث 

. ث٥قالر  ٙج٥٪شثد دٰ ث٥قالر ث٢٥ج٦٩ز

                                 
ثإلؽ٪ج٣ ٙٸ ٭ٚٸ فٚجس ث٥ٮٞـ ٬ّ ثهلل ّض ٳؽ٤ ،ٝج٣ ثد٬ أدٸ ث٥ْض ٙٸ ؽشؿ ث٥يقجٳٹز :ٳ٬٩ ر٠٥  ()

ٳ٥ٲزث ٹأصٸ ثإلعذجس ٦٥قٚجس ٙٸ ١ضجح ثهلل ٩ٚقاًل : ٳال ؽٸء ٹْؾضٯ،ٝج٣ دْذ ١ال٧: ّٮذ ٝٴ٣ ث٥يقجٳٷ (53)ؿ

٥ٺظ :ٳث٥ٮٚٸ ٩ؾ٪ال ٢ّظ ىشٹٞز أٱ٤ ث٢٥ال٧ ث٥٪ز٩ٴ٧  ٙئ٭ٲ٨ ٹأصٴ٫ دج٥ٮٚٸ ث٥٪ٚق٤ ٳثإلعذجس ث٥٪ؾ٪٤ ،ٹٞٴ٥ٴ٫

إرث أؽ٪٦ش ٙٸ ث٥ٮٚٸ أؽ٪٦ش ٙٸ ثألدح ، :إ٥ٶ أ٫ ٝج٣..........دؾغ٨ ٳال ؽغز ٳال فٴسر ٳال د٧ ٳال ٥ق٨ ٳال 

. ث٭ضٲٶ . ٳث٥ضْذٺش ٬ّ ث٥قٜ دجأل٥ٚجً ث٥ؾشّٺز ث٥ٮذٴٹز ثإل٥ٲٺز ٱٴ عذٺ٤ أٱ٤ ث٥غٮز ٳث٥ؾ٪جّز 
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 ٳٱ٢زث ٙٸ صغ٪ٺجس ّذٹذر ٩غال ٥ٌٚ ثإلٹ٪ج٫ ٝذ ٹي٦ٜ ٳٹشثد دٰ أد٭ٶ 
 +:دسؽز ٬٩ دسؽجس ثإلٹ٪ج٫  ١أ٫ ٹٞٴ٣ ث٥ٞجة٤ ١٪ج ٙٸ ٝٴ٥ٰ صْج٥ٶ

    " 
ٹي٦ٜ ٦ّٶ ٤١ ٩ؤ٬٩ دٺٮ٪ج ٥ٌٚ ثإلٹ٪ج٫ ٙٸ دْل ث٥٪ٴثى٬ ال ٹي٦ٜ إال 

  +: ٦ّٶ ث٥٪ْٮٶ ث٢٥ج٤٩ ١٪ج ٙٸ ٝٴ٥ــٰ صْـج٥ٶ

    

     "
()

ٙٲزث ٹشثد 
دٰ ثإلٹ٪ج٫ ث٢٥ج٤٩ ٳ٥ٺظ ث٥٪شثد دٰ أد٭ٶ دسؽز ٬٩ دسؽجس ثإلٹ٪ج٫ 

 .ٳفٺٮتز ٙٮٮضذٰ ٥٪غ٤ ر٠٥ 
 
 
 
 

 *****
: انمبؾذح انسبثؿخ ؾششح

.  ٔجٕة يشاؾبح انششٔط انتي تشد  ؾُذ إطالق نفع يب ؾهى شيء

٥َٚز ثإلٹ٪ج٫ ال صي٦ٜ ٦ّٶ إ٭غج٫ إال إرث ٳؽذس : ٩غج٣ ر٠٥          
ٙٺٰ ؽشٳه ٳث٭ضٚش ّٮٰ ٩ٴث٭ِ، ٳ٥َٚز ث٥قالر الدذ ٥ٲج ٬٩ ؽشٳه 

ٳالدذ ٥ٲج ٬٩ ٩ٴث٭ِ ٙ٪٬ ف٦ٶ دذٳ٫ ٳمٴء ٨٥ ٹ٤ٞ ٦ْٚ٥ٰ فالر ٳ٬٩ 
ف٦ٶ ٥ٖٺش ث٥ٞذ٦ز ّج٩ذث ٨٥ ٹ٤ٞ ٦ْٚ٥ٰ فالر ٳٱ٢زث دٞٺز ث٥ؾشٳه، ٳ١ز٠٥ 
ٙٸ ث٥٪غ٪ٺجس ثع٨ ث٢٥ٚش ٥ٰ ؽشٳه ٳ٥ٰ مٴثدو ٳ٥ٰ ٩ٴث٭ِ ٙال ٹقـ ٥ٮج 

أ٫ ٭ق٨٢ د٪غ٤ ٱزث ث٥ق٨٢ إال إرث ٳؽذس ٱزٯ ث٥ؾشٳه ٳث٭ضٚش ث٥٪ٴث٭ِ 
ؽجء٭ج ٙٸ ث٥قذٹظ أ٫ ٭ذٺج ؽ٠ ٙٸ ٝذسر ثهلل: ٩غج٣ ر٠٥

()
ث٥ؾ٠ ٙٸ  . 

                                 
(  2)عٴسر ٹٴ٭ظ، ثٻٹز  ()

 خشػ ّضٹش ٭ذٸ ثهلل ٬٩ ٩ذٹٮضٰ ٳٱٴ سؽ٤ ؽجح :٬ّ ٦ّٸ سمٸ ثهلل ّٮٰ ٝج٣(  2/310)أخشؽٰ ث٥قج٨١  ()

ٙ٪ش ٦ّٶ ٝشٹز ٳٱٸ خجٳٹز ٦ّٶ ّشٳؽٲج ٝج٣ أ٭ٶ ٹقٺٸ ٱزٯ ثهلل دْذ ٩ٴصٲج ٙأ٩جصٰ ثهلل ٩جةز ّج٧ ع٨ دْغٰ ٙأٳ٣ ٩ج 

خ٦ٜ ّٺٮجٯ ٙؾ٤ْ ٹٮَش إ٥ٶ َّج٩ٰ ٹٮ٨َ دْنٲج إ٥ٶ دْل ع٨ ١غٺش ٥ق٪ج ٳ٭ٚخ ٙٺٰ ث٥شٳؿ ٳٱٴ سؽ٤ ؽجح 
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ٝذسر ثهلل ١ٚش ٳث٥ؾجٟ ١جٙش ٳ٬٢٥ إرث ١ج٫ ث٥ؾجٟ ٝذ ٳؽذس ٥ذٹٰ ٩ٴث٭ِ 
أٳ ث٭ضٚش ّٮذٯ ؽشٳه ٙئ٭ٰ ال ٹي٦ٜ ٦ّٺٰ ثع٨ ث٢٥ٚش، ٳ٥ز٠٥ ٳسد٭ج ٙٸ 

أ٫ سؽال ٥٪ج فنشصٰ ث٥ٴٙجر أفنش أدٮجءٯ ّٮذٯ ٙأ٩شٱ٨ )ث٥قذٹظ 
دقشٰٝ ٳدذظ س٩جدٯ ٙٸ ث٥ذش ٳث٥ذقش ٳٝج٣ ٥ٲ٨ ٙٸ ص٦ْٺ٤ ر٠٥ أل٫ ٝذس 

ثهلل ٦ّٺٰ ٥ٺْزدٮٰ ّزثدج ال ٹْزدٰ أفذث ٬٩ ث٥ْج٥٪ٺ٬ ٨٦ٙ ٩جس أ٩ش ثهلل ث٥ذش 
أ٫ ٹؾ٪ِ ٩ج ٙٺٰ ٳث٥ذقش أ٫ ٹؾ٪ِ ٩ج ٙٺٰ ع٨ أفٺجٯ ٳٝج٣ ٩ج ف٪٠٦ ٦ّٶ 

(ر٠٥؟ ٝج٣ خؾٺض٠ ٹج سح ٖٙٚش ثهلل ٥ٰ
( )

ٳٱٮج ٩ِ أ٭ٰ ٳؽذ ٙٺٰ ٱزث  .
ث٦٥ٌٚ ث٢٥ٚشٷ إال أ٭ٰ ٨٥ ٹي٦ٜ ٦ّٺٰ ثع٨ ث٢٥ٚش ٢٥ٴ٭ٰ ث٭ضٚٶ ّٮٰ ؽشه 

: ٳ٩غ٤ ر٠٥ أٹنج. ٬٩ ث٥ؾشٳه أٳ ٳؽذ ٥ذٹٰ ٩ج٭ِ ٳٱٴ ث٥ؾٲ٤ ٳٕٺشٯ
ٝقز ث٥قٴثسٹٺ٬ ٙئ٭ٲ٨ ٝج٥ٴث ٥ْٺغٶ ٦ّٺٰ ث٥غال٧ ٱ٤ ٹغضيٺِ سد٠ أ٫ 

ٹٮض٣ ٦ّٺٮج ٩جةذر ٬٩ ث٥غ٪جء ؟
()

  ٳٱزث ٙٺٰ ؽ٠ ٙٸ ٝذسر ثهلل ّض ٳؽ٤ 
٢٥ٴ٭ٰ ٝذ ٳؽذ ّٮذٱ٨ ٩ج٭ِ  (ٳٱٴ ث٢٥ٚش)٢٥ٮٰ ٨٥ ٹق٨٢ ٦ّٺٲ٨ د٪غ٤ ر٠٥ 

ٹ٪ٮِ ٬٩ إىالٛ ٱزث ث٦٥ٌٚ ٦ّٺٲ٨ ٳفٺٮتز ال ٹقـ ٥ٮج أ٫ ٭ي٦ٜ ٱزث ث٦٥ٌٚ 
إال إرث ٳؽذس ث٥ؾشٳه ٳث٭ضٚش ث٥٪ٴث٭ِ

()
.  

 ر٭ذٰ ٫ٳ٩٪ج ٹض٦ْٜ دٞنٺز ث٢٥ٚش ٹٮذٖٸ أ٫ ٹالفٌ أ٫ّ ص٢ٚٺش ثٻخشٷ
٬٩ ٝج٣ ألخٺٰ ٹج ١جٙش ٙٞذ دجء دٲج )َّٺ٨ ٙٞذ صٴثصشس ث٥ٮقٴؿ دأ٫ 

                                                                                       
ٙٞٺ٤ ٥ٰ ٨١ ٥ذغش ٝج٣ ٹٴ٩ج أٳ دْل ٹٴ٧ ٝج٣ د٤ ٥ذغش ٩جةز ّج٧ ٝج٣ ٙأصٶ دج٥٪ذٹٮز ٳٝذ صشٟ ؽجسث ٥ٰ ثع٢جٙج ؽجدج 

 . ٙؾجء ٳٱٴ ؽٺخ ١ذٺش 

( 2756)ٳ٩غ٨٦  (3294) أخشؽٰ ث٥ذخجسٷ   ()

   ) :دٞٴ٥ٰ (112)١٪ج أخذش ثهلل صْج٥ٶ ّٮٲ٨ ٙٸ عٴسر ث٥٪جةذر، ثٻٹز   ()

        

          

    )

  ×ثؽ٤ْ ٥ٮج رثس أ٭ٴثه ١٪ج ٥ٲ٨ رثس أ٭ٴثه ٙٞج٣ سعٴ٣ ثهلل: ×ٳ٬٩ ر٠٥ أٹنج ٝٴ٣ دْل ث٥ققجدز ٦٥ٮذٸ  ()

ثهلل أ١ذش إ٭ٲج ث٥غٮ٬ ٥ٞذ ٦ٝض٨ ١٪ج ٝج٥ش دٮٴث إعشثةٺ٤ ٥٪ٴعٶ ثؽ٤ْ ٥ٮج إ٥ٰ ١٪ج ٥ٲ٨ آ٥ٲز ، ١٪ج ٳسد ر٠٥ ٙٸ 

 ٥ٰ ٥ٴ × ٳٝٴ٣ ث٥ٮذٸ ×ٳٕٺشٯ ، ٳ٬٩ ر٠٥ عؾٴد ٩ْجر سمٸ ثهلل ّٮٰ ٦٥ٮذٸ  (2180)ث٥قذٹظ ّٮذ ث٥ضش٩زٷ 

( 4/190)١ٮش آ٩شث أفذ دج٥غؾٴد ألفذ أل٩شس ث٥٪شأر أ٫ صغؾذ ٥ضٳؽٲج ،١٪ج فـ دز٠٥ ث٥قذٹظ ّٮذ ث٥قج٨١ 

.  ٳٕٺشٯ ٬٩ أٱ٤ ث٥غٮ٬ 
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١٪ج ٙٸ ث٥ققٺـ ٳث٥غٮ٬ (أفذٱ٪ج
( )

٬٩ فذٹظ أدٸ رس ٳٕٺشٯ ،ٙئرث 
أى٦ٜ ثإل٭غج٫ ٦ّٶ ٕٺشٯ ٱزث ث٥٪غ٪ٶ ٙئ٭ٰ ٳِٝ ٙٸ ر٭خ َّٺ٨ ٱ٤ 

٬٩ ١ٚش ٩ؤ٩ٮج ٙٲٴ ١جٙش ، ٭ٞٴ٣ :ٹ٢ٚش د٪غ٤ ر٠٥ ؟دْل ث٥ٮجط ٹٞٴ٣
 : ×ٱزث خيأ ٳإ٭٪ج ٭ٞٴ٣ دأ٭ٰ ٝذ م٤ ٳٳِٝ ٙٸ ؽش٧ َّٺ٨ ، ٳٝٴ٥ٰ 

ٹْٮٸ أ٭ٰ ٝذ دجء دجإلع٨ ٳ٥ٺظ ث٥٪شثد أ٭ٰ ٝذ دجء  (ٙٞذ دجء دٲج أفذٱ٪ج)
: دج٥ض٢ٚٺش ، ٳدنذ ٱزث ٬٩ ٹٞٴ٣ ٬٩ ٨٥ ٹ٢ٚش ث٢٥جٙش ٙٲٴ ١جٙش، ٙٮٞٴ٣

ٱزث ث٢٥جٙش ثألٳ٣ دأٷ ىشٹٜ ١ٚش؟ إ٫ ١ٚش ديشٹٜ ٝيْٸ دٮـ ٬٩ 
 ٙئ٫ ٬٩ ٨٥ ٹ٢ٚشٯ ٹْذ ٩نجدث ×١ضجح ثهلل أٳ دٮـ ٬٩ عٮز سعٴ٣ ثهلل 

٢٦٥ضجح ٳث٥غٮز ٙقٺٮتز صيذٜ ٦ّٺٰ أف٢ج٧ ث٥ض٢ٚٺش ٙالدذ ٬٩ صٴٙش ث٥ؾشٳه 
. ٳث٭ضٚجء ث٥٪ٴث٭ِ

ٳأ٩ج إ٫ ١ج٫ ث٥ض٢ٚٺش ٩ؾضٲذث ٙٺٰ ٳ٥ٺظ ٩ق٤ إؽ٪جُ ٳ٥ٺظ دٰ ٭ـ 
ٝج٣ :ٝجىِ ٙقٺٮتز ٬٩ ٨٥ ٹ٢ٚش ٙئ٭ٰ ال ٹق٨٢ ٦ّٺٰ دض٢ٚٺش ،٩غج٣ ر٠٥

٬٩ ٨٥ ٹؤد ث٥قالر ٙٲٴ ١جٙش ٳثعضذ٥ٴث :ثإل٩ج٧ أف٪ذ ٳؽ٪جّز ٬٩ ث٥غ٦٘ 
٦ّٶ ر٠٥ دقذٹظ دشٹذر 

()
 ٳفذٹظ ؽجدش

()
 ٳٕٺشٱج ٬٩ ثألفجدٹظ

()
 

ٳثٻٹجس
()

 ٬٢٥ ثألة٪ز ث٥غالعز ٩ج٠٥ ٳث٥ؾجْٙٸ ٳأدٴ فٮٺٚز ٹشٳ٫ أ٫ 
صجسٟ ث٥قالر صٲجٳ٭ج ال ٹ٢ٚش  ٙٲ٤ ٹقـ ٥إل٩ج٧ أف٪ذ ٳأصذجّٰ أ٫ ٹٞٴ٥ٴث 

إ٫ ٩ج٢٥ج ٳث٥ؾجْٙٸ  ٳأدٴ فٮٺٚز ٨٥ ٹ٢ٚشٳث ث٢٥جٙش صجسٟ ث٥قالر ٙقٺٮتز : 

                                 
. ٬٩ فذٹظ ثد٬ ّ٪ش (60)،ٳ٩غ٨٦ (5753)ث٥ذخجسٷ ()

( 1/48)ٳث٥قج٨١ (5/346)ٳأخشؽٰ أف٪ذ  (1079)ٳثد٬ ٩جؽز  (463)ٳث٥ٮغجةٸ   (2621)ث٥ضش٩زٷ   ()

( 1454)ٳثد٬ فذج٫ 

(   82)أخشؽٰ ٩غ٨٦   ()

 د٬ ر٬٩ فذٹظ ّذجد (4/216)٬٩ فذٹظ أ٩ٺ٪ز  ، ٳّٮذ ث٥ٲٺغ٪ٸ ٙٸ ث٥٪ؾ٪ِ  (4/44)١٪ج  ّٮذ ث٥قج٨١   ()

.  ث٥قج٩ش سمٸ ثهلل ّٮٰ 

       )٩ٮٲج ٝٴ٥ٰ صْج٥ٶ( )

          

       

    )  ٰٳٝٴ٥(:     

       

                                                                                                                                                                                                                ) 
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ٹ٢ٚشٳ٫ ؟ ٳثهلل ٩ج ٝج٥ٴث ٱزث ٳٱزث ٩ق٤ إؽ٪جُ دٺ٬ ثأل٩ز ال ٹ٢ٚش 
دْنٲ٨ دْنج ٳٹٞذس دْنٲ٨ دْنج ٳٹق٦ٸ دْنٲ٨ خ٦٘ دْل، ٥٪ج 

ٳٝج٣ ثألة٪ز . ٬٩ ف٦ٶ دٖٺش ٳمٴء ٩ضْ٪ذث ٙٲٴ ١جٙش: ٝج٣ أدٴ فٮٺٚز
ٳ٩ِ ر٠٥ ٨٥ ٹ٤ٞ . ٬٩ ٤ْٙ ر٠٥ ٩ز٭خ ر٭ذج َّٺ٪ج ٳ٥ٺظ د٢جٙش: ث٥غالعز

ثإل٩ج٧ أدٴ فٮٺٚز ٳال أفقجدٰ إ٫ ثألة٪ز ث٥غالعز ٨٥ ٹ٢ٚشٳث ٱزث ث٢٥جٙش 
ٳفٺٮتز ٭ق٨٢ د٢ٚشٱ٨ ٳٱزث ٩ٴى٬ إؽ٪جُ دٺ٬ ثأل٩ز ٙج٥٪ٞقٴد أ٫ ٩غ٤ 

. ٱزٯ ث٥ٞجّذر الدذ ٬٩ ٩الفَضٲج 
 
 
 

 *****
: انمبؾذح انثبيُخ ؾششح

 أٌ اإلَسبٌ ؾُذيب يذكى ؾهى شيء ال يُجغي أٌ َهضيّ ثالصو لٕنّ إرا 
. نى يهتضو ثّ

إ٫ ٥ألٝٴث٣ ٥ٴثص٧ ص٦ض٧ ٦ّٸ ٝجة٦ٲج ٙئرث ١ج٭ش ٱزٯ ث٦٥ٴثص٧            
فٞٺٞٺز ٳ١ج٭ش فٴثدج ٙئ٭ٮج ٭ٮغذٲج إ٥ٺٰ ٳ٭٦ض٩ٰ دٲج، ٳأ٩ج إرث ٨٥ ص٬٢ 

فقٺقز ٳال فٴثدج ٙئ٭ٮج ال ٭٦ض٩ٰ دٲج ٳال ٭ق٨٢ دٲج ٦ّٺٰ، ٬٩ أ٩غ٦ز 
صؾذ ثإل٭غج٫ ٝذ ٹغذش ؽٺتج ٬٩ ثأل٩ٴس ث٥٪خج٥ٚز ٦٥ؾشُ ٩غ٤ ٬٩ : ر٠٥

ٹٞٴ٣ دج٥ضْشٹ٘ ٙٸ ٹٴ٧ ّشٙز ٙٸ ث٥ذ٦ذث٫ ٳثأل٩قجس،أٳ ٹٞٴ٣ 
د٪ؾشٳّٺز فالر ث٥ضغجدٺـ

()
 ٢٥ٴ٭ٰ ٬ٍ أ٫ فذٹغج ٬٩ ثألفجدٹظ ث٥ٴثسد 

                                 
ٳال ٹقـ ٩ٮٰ ١ذٺش ؽٸء ٳثد٬ :ٳٝج٣  (481)ٳث٥ضش٩زٷ  (1297)فذٹظ فالر ث٥ضغجدٺـ أخشؽٰ  أدٴ دثٳد  ()

ٳٝج٣ إ٫ فـ ث٥خذش ٙئ٫ ٙٸ ث٦ٞ٥خ ٬٩ ٱزث ثإلعٮجد ؽٸء ، ٝج٣ ٙٸ  (1216)ٳثد٬ خضٹ٪ز  (1386)٩جؽز 

 ٥ٺظ ٙٺٲج ؽٸء ٹقـ  ٳ٭ٚل :ٙأ٩ج فالر ث٥ضغذٺـ  ٙئ٫ أف٪ذ ٝج٣ ٩ج صْؾذٮٸ  ٝٺ٤ ٥ٰ ٨٥ ٝج٣( 1/427) :ث٥٪ٖٮٸ 

.  ٹذٯ ١ج٥٪ٮ٢ش

ٳأؽٴد ٩ج ٹشٳٵ : دْذ أ٫ ر١ش دْل ث٥ق٦ٴثس ث٥٪ذضذّز  (11/579) ٙٸ ٩ؾ٪ٴُ ث٥ٚضجٳٵ ٧ٳٝج٣ ؽٺخ ثإلعال

٬٩ ٱزٯ ث٥ق٦ٴثس فذٹظ فالر ث٥ضغذٺـ ٳٝذ سٳثٯ أدٴ دثٳد ٳث٥ضش٩زٷ ٳ٩ِ ٱزث ٨٦ٙ ٹ٤ٞ دٰ أفذ ٬٩ ثألة٪ز 

إ٥ٶ أ٫ ٝج٣ ٳ٬٩ صذدش ثألفٴ٣ ٨٦ّ أ٭ٰ ..... ثألسدْز د٤ أف٪ذ مْ٘ ث٥قذٹظ ٳ٨٥ ٹغضقخ ٱزٯ ث٥ق٦ٴثس 

. ٩ٴمٴُ
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ٙٺٲج ٝذ فـ إعٮجدٯ، ٳ٭ق٬ ال ٭شٵ فقز ر٠٥ ثإلعٮجد ٳال ٭شٵ أ٫ ر٠٥ 
ث٤ْٚ٥ ٩ؾشٳُ ٩غضقخ ٙئرث ٤ْٙ ر٠٥ ث٤ْٚ٥ دْل ث٥ٮجط ٙئ٭ٮج ال ٭ٞٴ٣ 

ٹ٦ض٧ ٦ّٺٰ أ٭ٲ٨ ٦ْٙٴث دذّز ٳٹ٦ض٧ ٦ّٺٰ أ٭ٲ٨ ٩ذضذّٴ٫ ٙج٥٪ٞقٴد أ٭ٮج 
 .ٹٮذٖٸ أ٫ ٭ٚشٛ دٺ٬ ثأل٩شٹ٬

 
 
 
 

 *****
: انمبؾذح انتبسؿخ ؾششح 

.  انتفشيك ثيٍ ٔطف انؿًم ثٕطف ٔجؿهّ يسًى نفبؾهّ

١ٴ٫ إ٭غج٭ج ٤ْٙ دذّز ال ٹْٮٸ أ٫ ٭غ٪ٺٰ ٩ذضذُ إر : ٩غج٣ ر٠٥          
ٙشٛ دٺ٬ ثأل٩شٹ٬ ٳٹضنـ ر٠٥ ٙٸ ّذد ٬٩ ث٥ٞنجٹج ث٥ضٸ ٳسدس ٙٺٲج 

ث٥ؾشٹْز د٢ٴ٫ ث٥ؾجٱ٤ ٳث٥ٮجعٸ ال ف٨٢ ٦ّٺٲ٪ج ٳال إع٨ ٦ّٺٲ٪ج ٳ٬٩ ٱٮج 
أ٫ ثإل٭غج٫ إرث ٭َش ٙٸ :٭ضٴف٤ إ٥ٶ ٝجّذر ٹٞشسٱج ٦ّ٪جء ثإلعال٧ ٳٱٸ

ثألد٥ز ٳثؽضٲذ ٙٺٲج ٳ١ج٫ ٩٪٬ ٥ٰ أٱ٦ٺز ثالؽضٲجد ٖٙجح ٬ّ ٭َشٯ د٥ٺ٤ 
أٳ ٕجح ٬ّ ٭َشٯ ىشٹٞز ٙٸ ثالعضذال٣ ٙضٴف٤ إ٥ٶ ٝٴ٣ خجىب 

٩خج٥٘ ٦٥ؾشُ ٙئ٭ٰ ال ٹأع٨ دز٠٥ ال ٙٸ ٩غجة٤ ث٥٪ْضٞذ ٳال ٙٸ ٩غجة٤ 
سدٮج ال صؤثخز٭ج )ث٥ٰٚٞ،ٙئ٫ ثهلل ّض ٳؽ٤ ٝذ دٺ٬ أ٫ أٱ٤ ثإلٹ٪ج٫ ٹٞٴ٥ٴ٫ 

١٪ج عذش ٙٸ ث٥ققٺـ (ٝذ ٦ْٙش: إ٫ ٭غٺٮج أٳ أخيأ٭ج ٙٞج٣ ثهلل ٥ٲ٨
()

 
ٳ٬٩ ث٥خيِأ ث٥خيُأ ٙٸ ثالؽضٲجد ٳ ٝذ ٹ٢ٴ٫ ثإل٭غج٫ ٩خيتج ٳ٭ؾض٧ 

دخيتٰ ٢٥ٮٮج ال ٭ؾض٧ د٢ٴ٭ٰ ٩ذضذّج ٳال ٭ؾض٧ د٢ٴ٭ٰ آع٪ج د٤ ٝذ ٹٮضٚٸ 
ّٮٰ ثإلع٨ ٳٱزٯ ٝجّذر ٩ٞشسر ّٮذ أٱ٤ ث٥غٮز ٳث٥ؾ٪جّز ٩ذٮٺز ٦ّٶ 

٭قٴؿ ّذٹذر ٩ضٴثصشر  ، ٳ٬٩ ٱٮج ٹؾخ أ٫ ٭ٚشٛ دٺ٬ ث٥ق٨٢ ٦ّٶ 

                                 
( 126)أخشؽٰ ٩غ٨٦  ()



 30    ٝٴثّذ ٙٸ ٩ذ٥ٴالس ثأل٥ٚجً

ٝٴ٣ دأ٭ٰ خيأ ٳدأ٭ٰ ٩خج٥٘ ٦٥ؾشٹْز ٳدٺ٬ ث٥ق٨٢ ٦ّٶ ٝجة٤ ر٠٥ ث٥ٞٴ٣ 
 .أٳ ٙج٦ّٰ ٙئ٭ٮج ٝذ ال ٭ؤع٪ٰ ٳٝذ ال ٭غذش ٥ٰ ثع٪ج ٩ز٩ٴ٩ج ٙٸ ث٥ؾشُ 

 
 

 *****
: انمبؾذح انؿششٌٔ

أٌ ٔطف أْم انسُخ ٔانجًبؾخ ال يُطجك إال ؾهى يٍ دكى انكتبة 
. ٔانسُخ ٔلذيًٓب ؾهى كم شيء

         ٬٩ ث٥ٞٴثّذ ث٥٪ضٞشسر ٙٸ ٱزث أٹنج ٩ج ٹض٦ْٜ دجال٭ضغجح إ٥ٶ 
ٳف٘ أٱ٤ ث٥غٮز ٳث٥ؾ٪جّز ٙأٱ٤ ث٥غٮز ٳث٥ؾ٪جّز ّٮذٱ٨ ٩ٮٲؼ ٳٱٴ 
صق٢ٺ٨ ث٢٥ضجح ٳث٥غٮز ٳصٞذٹ٪ٲ٪ج ٦ّٶ ٤١ ؽٸء ٙ٪٬ ١ج٫ عجةشث ٦ّٶ 

ٱزث ث٥٪ٮٲؼ ٙئ٭ٰ ٬٩ أٱ٤ ث٥غٮز ٳث٥ؾ٪جّز ٳ٥ٴ ١ج٫ ٝذ أخيأ ٙٸ ٩غأ٥ز 
٬٩ ٩غجة٤ ث٥ْٞجةذ إ٩ج ٢٥ٴ٭ٰ ٨٥ ٹق٤ إ٥ٺٰ د٥ٺ٤ ٳإ٩ج ٢٥ٴ٭ٰ ٨٥ ٹٚٲ٨ ر٠٥ 

ث٥ذ٥ٺ٤ ٙٲ٪ج فقٺقج ٬٩ أ٩غ٦ز ر٠٥ ٩غال ثإل٩ج٧ ثد٬ خضٹ٪ز سف٪ٰ ثهلل 
إ٩ج٧ ٬٩ أة٪ز أٱ٤ ث٥غٮز ٳث٥ؾ٪جّز أل٭ٰ ٹق٨٢ ث٥ٮقٴؿ ث٥ؾشّٺز ١ضجدج 

ٳعٮز ٳال ٹٞذ٧ ٦ّٺٲج ّٞال ٳال سأٹج ٳال صأٳٹال ٳٹْ٪٤ دَٴثٱش 
ث٥ٮقٴؿ ث٥ؾشّٺز ٩ج ٨٥ ٹقشٗ ٬ّ ث٥َجٱش فجسٗ ٢٥ٮٰ ٥٪ج ؽجء 

(فذٹظ ث٥قٴسر)ٙٸ 
( )

(ث٥شف٪٬)  ٨٥ ٹ٤ٞ دٰ ٳ٬ٍ أ٫ صٹجدر 
(  )

  
صٹجدر ٕٺش ٩ٞذٴ٥ز ٳأ٭ٲج ؽجرر ٳ٬ٍ أ٫ ٝٴ٥ٰ ٦ّٶ فٴسصٰ ٹشؽِ إ٥ٶ 

آد٧ أٳ ٹشؽِ إ٥ٶ ث٥٪نشٳح أٳ إ٥ٶ ٕٺش ر٠٥
(  )

 ٙقٺٮتز ال ٹٞج٣ إ٫ ثد٬ 

                                 
٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٝج٣ ٝج٣ سعٴ٣ ثهلل  ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٳٙٸ فذٹظ د٬ فجص٨ (  2612)أخشؽٰ ٩غ٨٦   ()

.    ٝج٣ إرث ٝجص٤ أفذ٨١ أخجٯ ٦ٙٺؾضٮخ ث٥ٴؽٰ ٙئ٫ ثهلل خ٦ٜ آد٧ ٦ّٶ فٴسصٰ(٬ّ ث٥ٮذٸ  ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦

٬ّ د٬ ّ٪ش ٝج٣ ٝج٣ (  8/106)ٳأخشؽٰ ث٥ٲٺغ٪ٸ ٙٸ ث٥٪ؾ٪ِ   (12/430)أخشؽٰ ث٥يذشث٭ٸ ٙٸ ث٢٥ذٺش   ()

 .  سعٴ٣ ثهلل  ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦  ال صٞذقٴث ث٥ٴؽٰ ٙئ٫ د٬ آد٧ خ٦ٜ ٦ّٶ فٴسر ث٥شف٪٬ صْج٥ٶ

ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ إ٨٦ّ أ٫ ٱز ث٥قذٹظ أّٮٸ فذٹظ ث٥قٴسر ٬٩ ثألفجدٹظ ث٥غجدضز ٙٸ ث٥ققٺـ ٬ّ ث٥ٮذٸ    ()

 ٳفضٶ الٹضٴٱ٨ أفذ ّذ٧ عذٴصٰ أٳ ٹٚغشٯ ٦ّٶ ٕٺش صٚغٺش أٱ٤ ث٥غٮز ٥ٰ ،إ٥ٺ٠ ٙضٴٵ ث٥ؾٺخ ثد٬ ّغٺ٪ٺ٬ ٳع٨٦

إ٫ ثهلل خ٦ٜ آد٧ ٦ّٶ ) ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٩٨٦ج ٩ْٮٶ ٝٴ٣ ث٥ٮذٸ : سف٪ٰ ثهلل ٳصٚغٺشٯ ٥ٲزث ث٥قذٹظ فٺظ عت٤ 

 إ٫ ثهلل خ٦ٜ آد٧ ٦ّٶ ) :ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ٱزث ث٥قذٹظ أّٮٸ ٝٴ٣ ث٥ٮذٸ : ؟ ٙأؽجح سف٪ٰ ثهلل دٞٴ٥ٰ(فٴسصٰ 
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خضٹ٪ز ٥ٺظ ٬٩ أٱ٤ ث٥غٮز ٳث٥ؾ٪جّز ،أل٫ ثد٬ خضٹ٪ز ٹغٺش ٙٸ ث٥٪ٮٲؼ 
 دٺ٬ أ٫ أٱ٤ ×ثألعجط ٦ّٶ ىشٝز أٱ٤ ث٥غٮز ٳث٥ؾ٪جّز ٙئ٫ ث٥ٮذٸ 

 ٳأفقجدٰ ×ث٥ٚشٝز ث٥ٮجؽٺز ٱ٨ ث٥زٹ٬ ٹ٢ٴ٭ٴ٫ ٦ّٶ ٩ج ١ج٫ ٦ّٺٰ ث٥ٮذٸ 
ٙ٪٬ عجس ٦ّٶ ٱزث ث٥ٮٲؼ ٳف٘ دأ٭ٰ ٩ٮٲ٨ ٳإرث ٕجح ّٮٰ د٥ٺ٤ ٙئ٭ٰ 

٩ْزٳس ٙٸ ر٠٥ ث٥ذ٥ٺ٤ ٢٥ٴ٭ٰ ٩خيتج أٳ ٢٥ٴ٭ٰ ٩ْزٳسث ٕٺش ٩ض٪٬٢ ٬٩ 
ث٥ٴفٴ٣ ٥ز٠٥ ث٥ذ٥ٺ٤ ٳثهلل ال ٹ٦٢٘ ٭ٚغج إال ٩ج آصجٱج 

()
  ٳفٺٮتز ال ٹٮٚٶ 

 .ّٮٰ ٩غ٤ ر٠٥ ث٥ٴف٘ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
عجدش ٙٸ ث٥ققٺـ ٳ٬٩ ث٥٪٦ْٴ٧ أ٭ٰ ال ٹشثد دٰ ٍجٱشٯ دئؽ٪جُ ث٥٪غ٦٪ٺ٬ ٳث٥ْٞالء  أل٫ ثهلل ّض ٳؽ٤  (فٴسصٰ 

ٳعِ ١شعٺٰ ث٥غ٪ٴثس ٳثألسك ٳث٥غ٪ٴثس ٳثألسك ٦١ٲج دج٥ٮغذز ٢٦٥شعٸ ـ ٩ٴمِ ث٥ٞذ٩ٺ٬ ـ ١ق٦ٞز أ٥ٞٺش ٙٸ 

ٙالر ٬٩ ثألسك  ٳٙن٤ ث٥ْشػ ٦ّٶ ث٢٥شعٸ ١ٚن٤ ث٥ٚالر ٦ّٶ ٱزٯ ث٥ق٦ٞز ٙ٪ج ٍٮ٠ دشح ث٥ْج٥٪ٺ٬ ؟ ال أفذ 

ٹقٺو دٰ ٳفٚج ٳال صخٺاًل ٳ٬٩ ٱزث ٳفٰٚ ال ٹ٪٬٢ أ٫ ٹ٢ٴ٫ ٦ّٶ فٴسر آد٧ عضٴ٫ رسثّج ٬٢٥ ٹق٪٤ ٦ّٶ أفذ 

:                                                                                    =                                                                                                                                                                                                           ٩ْٮٺٺ٬

.    أ٫ ثهلل خ٦ٜ آد٧ ٦ّٶ فٴسر ثخضجسٱج، ٳأمجٙٲج إ٥ٶ ٭ٚغٰ ـ صْج٥ٶ ـ ص٢شٹ٪ج ٳصؾشٹٚج : ثألٳ٣= 

َٜ آد٧ ٦ّٶ فٴسصٰ ٬٩ فٺظ ث٥ؾ٪٦ز ، ٳ٩ؾشد ١ٴ٭ٰ ٦ّٶ فٴسصٰ ال ٹٞضنٸ ث٥٪٪جع٦ز : ث٥غج٭ٸ  أ٫ ث٥٪شثد َخ٦َ

ٹذخ٦ٴ٫ ث٥ؾٮز ٦ّٶ فٴسر ث٥ٞ٪ش ٥ٺ٦ز ث٥ذذس ، ع٨ ث٥زٹ٬ ٹ٦ٴ٭ٲ٨ إ٫ أٳ٣ ص٩شر  : ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ٳث٥ذ٥ٺ٤ ٝٴ٥ٰ 

ٳال ٹ٦ض٧ أ٫ ص٢ٴ٫ ٱزٯ ث٥ض٩شر ٩٪جع٦ز ٦٥ٞ٪ش ؛ أل٫ ث٥ٞ٪ش أ١ذش ٬٩ أٱ٤ ث٥ؾٮز  (٦ّٶ أمٴء ١ٴ١خ ٙٸ ث٥غ٪جء  

إ٭ضٲٶ  ٬٩ ٩ؾ٪ٴُ ٙضجٳٵ ٳسعجة٤ ث٥ؾٺخ . د٢غٺش ، ٙئ٭ٲ٨ ٹذخ٦ٴ٫ ث٥ؾٮز ىٴ٥ٲ٨ عضٴ٫ رسثّج، ٦ٙٺغٴث ٩غ٤ ث٥ٞ٪ش 

( 166، 1/165)ؽ٪ِ ٙٲذ ث٥غ٦ٺ٪ج٫ 

   :)ٝٴ٥ٰ صْج٥ٶ  (286)ٙٞذ ٳسدس ٙٸ ر٠٥ ٭قٴؿ ٬٩ ث٢٥ضجح ١٪ج ٙٸ عٴسر ث٥ذٞشر ثٻٹز  ()

      )  ٝٴ٥ٰ صْج٥ٶ (7)ٙٸ عٴسر ث٥يالٛ ثٻٹز ٳ١٪ج ( :
   

      
١٪ج ٳسد ٙٸ ث٥غٮز أٹنج ٩ج ٹذ٣ ٦ّٶ ر٠٥   (

ٳ ٩غ٨٦  (6858)١٪ج ّٮذ ث٥ذخجسٷ   (ٳ٩ج أ٩شص٨٢ دأ٩ش ٙأصٴث ٩ٮٰ ٩ج ثعضيْض٨  ): ٙٸ ٩غ٤ ٝٴ٥ٰ ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ 

(1337                                                                                . ) 
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***** 

: انمبؾذح انذبديخ ٔانؿششٌٔ
إٌ األسًبء انهغٕيخ لذ يتظشف فيٓب انشبسؼ إيب ثضيبدح ٔإيب ثُمض 

. ٔإيب ثميٕد ٔششٔط

أ٫ ٥ٌٚ ث٥ض١جر ٙٸ ٥ٖز ث٥ْشح ٹي٦ٜ ٦ّٶ ث٥ٮ٪جء :          ٬٩ أ٩غ٦ز ر٠٥
ٳث٥ضيٲٺش ٬٢٥ ث٥ؾجسُ ثعضْ٪٦ٰ ٙٸ إخشثػ ؽضء ٬٩ ث٥٪ج٣ ٥يجةٚز 

٩خقٴفز ٙٮ٤ٞ ث٥ؾجسُ ٱزث ثالع٨ ٬٩ ٩ق٤ إ٥ٶ آخش دٴؽٴد صالص٧ 
. دٺٮٲ٪ج ٳٱٴ أ٭ٰ ٹ٦ض٧ ٬٩ ث٥ض١جر ث٥ؾشّٺز ٭٪جء ث٥٪ج٣ ٳىٲجسصٰ

 ٳٝذ ٹغضْ٪٤ ث٥ؾشُ ثالع٨ ٙٸ دْل ٩ذ٥ٴالصٰ ٢٥ٮٰ ٹٞٺذٯ دٞٺٴد 
ٳٹنٺ٘ إ٥ٺٰ إمجٙجس ٩غج٣ ر٠٥ ٥َٚز ث٥قالر ٝج٣ دْنٲ٨ ٱٸ ٙٸ ث٦٥ٖز 
ث٥ذّجء ٳٝج٣ آخشٳ٫ ٱٸ ث٥غٮجء ٬٢٥ ث٥ؾجسُ ّٮذ٩ج ثعضخذ٧ ٥ٌٚ ث٥قالر  

أمجٗ إ٥ٺٰ أْٙجال أخشٵ ٳٝٺٴدث ٳؽشٳىج ٙؾ٤ْ ٥ٰ صقشٹ٪ج دج٥ض٢ذٺش 
ٳؽ٤ْ ٥ٰ صق٦ٺال دج٥ضغ٦ٺ٨ ٳؽ٤ْ ٥ٰ س١ٴّج ٳعؾٴدث ٳأ٥ٚجٍج صٞج٣ ٬٩ 

. ٕٺش أ٥ٚجً ث٥غٮجء ٳث٥ذّجء
 ٳ١ز٠٥ ٙٸ ث٥٪غ٪ٺجس ث٥ؾشّٺز ٙٺ٪ج ٹض٦ْٜ د٪غ٪ٺجس ث٥ْٞجةذ ٳ٥ٮأخز 

٥ز٠٥ ٩غال ٥ٌٚ ـ ثإلٹ٪ج٫ ـ  ٙئ٫ ثإلٹ٪ج٫ ٥ٰ ٩ذ٥ٴ٣ ٙٸ ٥ٖز ث٥ْشح
()

 ٙال 
ٹ٪ضٮِ أ٫ ٹأصٸ ث٥ؾجسُ ٳٹي٦ٜ ر٠٥ ث٦٥ٌٚ ٳٹٞٺذٯ دٞٺٴد ٳٹز١ش ؽشٳىج ٥ٰ 

٨٥ ص٬٢ ٳثسدر ٙٸ ٥ٖز ث٥ْشح، ٳفٺٮتز ٭٨٦ْ أ٫ ٬٩ ٝج٣ إ٫ ثإلٹ٪ج٫ ٙٸ 
٥ٖز ث٥ْشح ٱٴ ث٥ضقذٹٜ ٳث٥ؾجسُ ٳسد د٦ٖز ث٥ْشح ٙٺ٢ٴ٫ ثإلٹ٪ج٫ ٙٸ 

ثفيالؿ ث٥ؾشُ ٱٴ ث٥ضقذٹٜ
()

أ٫ ٝٴ٥ٰ ر٠٥ ٩ٖجٹش ٦٥قٴثح ٩ٖجٹش . 

                                 
 

   ) ثإلٹ٪ج٫ ٙٸ ث٦٥ٖز ٱٴ ث٥ضقذٹٜ ١٪ج ٙٸ ٝٴ٥ٰ ّض ٳؽ٤ ٬ّ إخٴر ٹٴع٘  ()

                                                        )             

إ٭٪ج  ٱٴ ٝٴ٣ ث٥٪شؽتز ٝج٣ ؽٺخ ثإلعال٧ ثد٬ صٺ٪ٺز   (إ٫ ثإلٹ٪ج٫ ٙٸ ث٥ؾشُ ٱٴ ث٥ضقذٹٜ  )ٳٱزث ث٥ٞٴ٣ ٳٯ  ()

إ٭ضٲٶ ٬٩ . ثإلٹ٪ج٫ صقذٹٜ ث٦ٞ٥خ ،ٳٝٴ٣ ث٦٥غج٫ ٳثألّ٪ج٣ ٥ٺغش ٩ٮٰ :ٳث٥٪شؽتز ث٥زٹ٬ ٝج٥ٴث ): سف٪ٰ ثهلل 

( 7/194)٩ؾ٪ٴُ ث٥ٚضجٳٷ 
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٥يشٹٞز ث٥ؾشُ أل٫ ث٥ؾشُ ١٪ج صٞذ٧ ٹغضْ٪٤ أ٥ٚجً ث٦٥ٖز ٢٥ٮٰ ٹنٺ٘ 
إ٥ٺٲج ٝٺٴدث ٳؽشٳىج، ع٨ إ٭ٲ٨ سصذٴث ٦ّٶ ر٠٥ ٥ٴثص٧ ال ص٦ض٧ ٥ٰ ٙٞج٥ٴث إ٫ 

٦ّٶ ٩ج )ث٥ضقذٹٜ ٙٸ ث٦٥ٖز إ٭٪ج ٹي٦ٜ ٦ّٶ ٩ج ٙٸ ث٦ٞ٥خ ٳدْنٲ٨ ٹضٹذ 
ٳفٺٮتز ٙئ٫ ثألّ٪ج٣ صخشػ ٬٩ ٩غ٪ٶ ثإلٹ٪ج٫، ٙٺٞج٣ ٥ٲ٨  (ٙٸ ث٦٥غج٫

إ٫ ٝٴ٨٢٥ د٪غ٤ ر٠٥ ٹخج٥٘ ٩ٞضنٶ ٥ٖز ث٥ْشح ٙئ٫ ث٥ْشح ال صققش 
٩غ٪ٶ ث٥ضقذٹٜ ٦ّٶ ثألٝٴث٣ ٳثالّضٞجدثس د٤ ٝذ صؾ٦ْٰ أٹنج ٙٸ 

١ضخ ٦ّٶ ثد٬ آد٧  ): ٝج٣ ×ثألْٙج٣ ٳ٥ز٠٥ ٳسد ٙٸ ث٥قذٹظ أ٫ ث٥ٮذٸ  
٭قٺذٰ ٬٩ ث٥ض٭ج ٩ذسٟ ر٠٥ ال ٩قج٥ز ٙج٥ْٺٮج٫ ص٭جٱ٪ج ث٥ذقش ٳثألر٭ج٫ 

ٳث٥ٚشػ ٹقذٛ ر٠٥ :إ٥ٶ أ٫ ٝج٣... ص٭جٱ٪ج ث٥غ٪ِ ٳث٥ٺذ ص٭جٱج ث٥ذيؼ 
(أٳ ٹ٢زدٰ 

( )
 ٙؾ٤ْ ٬٩ ٩غ٪ٶ ث٥ضقذٹٜ ث٥ْ٪٤،ٳفٺٮتز ٙجألّ٪ج٣ صذخ٤ 

ٙٸ ٩غ٪ٶ ثإلٹ٪ج٫
()

 خقٴفج أ٫ ث٥ؾشٹْز ٝذ د٥ش ٦ّٶ ر٠٥ ٳأدخ٦ش 
   +:أّ٪جال ٙٸ ٩غ٪ٶ ثإلٹ٪ج٫ ٝج٣ ؽ٤ ٳّال

    

  "
()

 ٙج٥٪شثد 
دٰ ثألّ٪ج٣ ث٥ضٸ ٱٸ ث٥قالر ٳٝذ ؽجء أٹنج ٙٸ ٭قٴؿ ّذٹذر صغ٪ٺز 

ّذد ٬٩ ثألّ٪ج٣ إٹ٪ج٭ج
()

ثإلٹ٪ج٫ دنِ  ):× ٳ١ز٠٥ ١٪ج ٙٸ ٝٴ٣ ث٥ٮذٸ 
ٳعضٴ٫ أٳ عذْٴ٫ ؽْذز أد٭جٱج إ٩جىز ثألرٵ ٬ّ ث٥يشٹٜ ٳأّالٱج 

(ال إ٥ٰ إال ثهلل: ٝٴ٣
( )

 ٙؾ٤ْ إ٩جىز ثألرٵ ٬ّ ث٥يشٹٜ ؽضءث ٬٩ 
. أؽضثء ثإلٹ٪ج٫ ٩ِ ١ٴ٫ ر٠٥ ّ٪٤ ٬٩ ثألّ٪ج٣

                                 
(  2657)ٳ٩غ٨٦  (5889)أخشؽٰ ث٥ذخجسٷ   ()

. ٳٱزث ٱٴ ٩زٱخ أٱ٤ ث٥غٮز ٳث٥ؾ٪جّز أ٫ ثإلٹ٪ج٫ ٝٴ٣ ٳّ٪٤ ٳثّضٞجد ٹضٹذ دج٥يجّز ٳٹٮٞـ دج٥٪ْقٺز ()

(  143)عٴسر ث٥ذٞشر، ثٻٹز  ()

٬ّ أدٸ رس سمٸ ثهلل ّٮٰ أ٭ٰ عأ٣ سعٴ٣ ثهلل  ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦  ٬ّ ( 2/299)٩ٮٲج ٩ج سٳثٯ ث٥قج٨١  ()

ثإلٹ٪ج٫ ٙضال ٱزٯ ثٻٹز   ٥ٺظ ث٥ذش أ٫ صٴ٥ٴث ٳؽٴٱ٨٢ ٝذ٤ ث٥٪ؾشٛ ٳث٥٪ٖشح ٳ٬٢٥ ث٥ذش ٬٩ آ٬٩ دجهلل ٳث٥ٺٴ٧ 

ثٻخش   فضٶ ٙشٓ ٬٩ ثٻٹز ٝج٣ ع٨ عأ٥ٰ أٹنج ٙضالٱج ع٨ عأ٥ٰ أٹنج ٙضالٱج ع٨ عأ٥ٰ ٙٞج٣ ٳإرث ّ٪٦ش فغٮز أفذٲج 

 ٦ٝذ٠ ٳإرث ّ٪٦ش عٺتز أدٖنٲج ٦ٝذ٠ ٱزث فذٹظ فقٺـ ٦ّٶ ؽشه ث٥ؾٺخٺ٬ ٳ٨٥ ٹخشؽجٯ

( 35)ٳ٩غ٨٦  (9)ث٥ذخجسٷ ()
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 ٳ٬٩ ثأل٩ٴس ث٥٪ضٞشسر ٙٸ ٱزث أ٫ ثإلٹ٪ج٫ ٩ٮٰ أؽضثء ال ٹض٨ ثإلٹ٪ج٫ إال 
دٲج ٩٪ج ٹ٢ٴ٫ ؽشىج ٙٺٰ ال ٹٴؽذ ثإلٹ٪ج٫ إال دٰ، ٳ٩ٮٰ ٩ج ٱٴ ؽضء ٩ٮٰ 

ث٥ؾؾشر ، : ٢٥ٮٰ ٹ٢٪٦ٰ ٳر٠٥ ال ٹٮٚٸ ١ٴ٭ٰ ؽضءث ٬٩ ثإلٹ٪ج٫ ٩غج٣ ر٠٥ 
ثألٕقج٫ ؽضء ٩ٮٲج ٳث٥ٴسٛ ؽضء ٬٩ ث٥ؾؾشر ٳث٥غجٛ ؽضء ٬٩ 

ث٥ؾؾشر ٳث٥ؾزٳُ ؽضء ٬٩ ث٥ؾؾشر  ٤١ ٱزث ٬٩ ث٥ؾؾشر ٬٢٥ دْنٲج   
٥ٴ ث٭ضٚٶ ٙئ٭ٰ ٹٮضٚٸ ثع٨ ث٥ؾؾشر ١ج٥غجٛ إرث ٨٥ ٹٴؽذ عجٛ ٨٥  ٹٴؽذ 

٥ٴ : ٱٮجٟ ؽؾشر ٬٢٥ ٥ٴ ث٭ضٚٶ ؽٸء آخش ٙئ٭ٰ ٹذٞٶ ثالع٨ ٩غج٣ ر٠٥ 
. أخز دْل ث٥ٴسٛ ٙئ٫ ثع٨ ث٥ؾؾشر ٹذٞٶ

  ١ز٠٥ ٙٸ ثإلٹ٪ج٫ ٩ٮٰ ٩ج ٱٴ ؽشه ٥ذٞجةٰ، ٳ٩ٮٰ ٩ج ٱٴ ٢٩٪٤ ٥ٰ ٳإ٫ 
١ج٫ ؽضءًث ٬٩ أؽضثةٰ، ٳٝذ فذعش ٙٸ ّقش٭ج ث٥قجمش ىجةٚز صٞٴ٣ 

دأ٫ ثألّ٪ج٣ ال ٹ٪٬٢ أ٫ صؾ٤ْ ؽشىًج ٥ققز ثإلٹ٪ج٫ ٳأ٫ ثإلٹ٪ج٫ ٝذ 
ٹ٢ٴ٫ فقٺقًج ٳ٥ٴ ٨٥ ٹٴؽذ ٩ْٰ ّ٪٤ ٳٱزث ٩خج٥٘ ٥ٮقٴؿ ث٢٥ضجح 
ٳث٥غٮز ٩خج٥٘ إلؽ٪جُ ثأل٩ز ٳأ٩ج ٩خج٥ٚضٰ  ٥ٮقٴؿ ث٢٥ضجح ٳث٥غٮز 

ٙٚٸ ٭قٴؿ ّذٹذ أعذضش أ٫ ثإلٹ٪ج٫ ٝذ ٹٚٞذ دٚٞذ أفذ ثألّ٪ج٣ ٳأعذضش 
 +:أ٫ ث٢٥ٚش ٝذ ٹٮضٚٸ ٥ٴؽٴد ٝٴ٣ أٳ ٳؽٴد ّ٪٤ ٝج٣ صْج٥ٶ

    
    

   

     "
()

 
   + :ٳٝج٣ صْج٥ٶ 

     

    "
()

ٳ٬٩  
ث٥٪٦ْٴ٧ أ٫ ث٥يجّز صقذٛ ٦ّٶ ثألّ٪ج٣ ٳفٺٮتز ٳفٚٲ٨ د٢ٴ٭ٲ٨ 

ٳأ٩ج ثإلؽ٪جُ ٙئ٫ . ١جٙشٹ٬ دج٭ضٚجء ث٥يجّز ٳٱ٢زث ٙٸ ٭قٴؿ ّذٹذر 
ثأل٩ز أؽ٪ْش ٦ّٶ إعذجس فذ ث٥شدر ٳؽ٦ْٰ ؽضءًث ٬٩ أؽضثء ث٥قذٳد 

(٬٩ دذ٣ دٹٮٰ ٙجٝض٦ٴٯ):×٥ٞٴ٣ ث٥ٮذٸ 
  

١٪ج سٳثٯ ث٥ذخجسٷ ٙٸ فقٺقٰ 

                                 
(  74)عٴسر ث٥ضٴدز، ثٻٹز  ()

(  32)عٴسر آ٣ ّ٪شث٫، ثٻٹز  ()
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٬٩ فذٹظ ثد٬ ّذجط
()

٦ٙٴ ٦ٝٮج أ٫ ث٢٥ٚش ال ٹ٢ٴ٫ إال دج٦ٞ٥خ ٳأ٫  . 
ثألّ٪ج٣ ٳثألٝٴث٣ ؽشه ١٪ج٣ ثإلٹ٪ج٫ ٳأ٭ٰ ٹضقٴس أ٫ ٹٴؽذ ثإلٹ٪ج٫ 

دذٳ٫ ٳؽٴدٱج ٨٥ ٭ض٪٬٢ ٬٩ إعذجس فذ ث٥شدر ٳال إٝج٩ضٰ ٳٱزث ٹؤدٷ إ٥ٶ 
ٳأ٫ ٬٩ ٹٞٴ٣ دٲزث ث٥ٞٴ٣ ٝذ . صْيٺ٤ ٱزث ث٥قذ ث٥زٷ أؽ٪ْش ثأل٩ز ٦ّٺٰ

أ٫  ):ثعضذ٣ د٪ضؾجدٰ ث٥ٞٴ٣ ٩٪ج ٩ج ؽجء ٙٸ دْل ث٥ٮقٴؿ ٩ٮٲج 
دْل ث٥ٮجط ٹذخ٤ ث٥ؾٮز دٞٴ٥ٰ ال إ٥ٰ إال ثهلل ٩ِ أ٭ٰ ٨٥ ٹْ٪٤ ؽٺتًج ٬٩ 

١٪ج ٙٸ فذٹظ فزٹٚز (ثألّ٪ج٣
()

أ٫  ) ٳ١٪ج ؽجء ٙٸ دْل ثألفجدٹظ
(سؽاًل ٝج٣ ال إ٥ٰ إال ثهلل ع٨ ٝجص٤ ٙذخ٤ ث٥ؾٮز

( )
 ٳٹٞج٣ ٱزٯ ث٥ٮقٴؿ 
إ٩ج أ٫ ص٢ٴ٫ ٙٸ أ٭جط ؽجٱ٦ٺ٬ ٨٥ صق٤ إ٥ٺٲ٨ ث٥ؾشٹْز ٳ٨٥ ٹْشٙٴث ؽٺتَج 
٩ٮٲج إال ٦ٝٺاًل ٙٲ٨ ّشٙٴث ؽٲجدر ث٥ضٴفٺذ ال إ٥ٰ إال ثهلل ٙٞج٥ٴٱج ٳدثٳ٩ٴث 

٦ّٺٲج ٳ٨٥ ٹْشٙٴث ٩ج فالر ٳال فذٝز ٳال ص١جر ٳال فٺج٧ ٢٦ٙٴ٭ٲ٨ 
ؽٲ٦ز دج٥ذٹ٬ ّٚٸ ّٮٲ٨ ٳث٥ؾشٹْز صْٚٸ ٬ّ ث٥ؾجٱ٦ٺ٬ ٳال صؤثخزٱ٨ 

ٳثعضذ٥ٴث أٹنًج د٪ضؾجدٰ ٬٩ ث٥ٞٴ٣ ٥ٺظ ٙٺٰ ؽٸء . د٢ٴ٭ٲ٨ ٬٩ ث٥ؾجٱ٦ٺ٬
٬٩ ث٥ؾذٲز ٥ٞٴ٥ٲ٨، أٳ ٥٪ج ٹزٱذٴ٫ إ٥ٺٰ، ٙٮق٬ ٭ؾض٧ دخيتٲ٨ ٳ٭ٴ٬ٝ 

دز٠٥ ٳإ٫ ١ٮج ال ٭ؤع٪ٲ٨ ٢٥ٴ٭ٲ٨ صؾجدٲش ٦ّٺٲ٨ ثألد٥ز ٳ٨٥ ٹ٪ٺضٳث ث٥قٜ 
ٙٺٲج ٳال ٭قٚٲ٨ د٢ٴ٭ٲ٨ ٬٩ أٱ٤ ث٥نال٣ ٳال أٱ٤ ث٥ذذُ ٳال ٭ٞٴ٣ دأ٭ٲ٨ 

ٝذ خشؽٴث ٬٩ ٩غ٪ٶ أٱ٤ ث٥غٮز ٳث٥ؾ٪جّز ٳإ٭٪ج ٭ٞٴ٣ ٝذ أخيتٴث ٙٸ 
ٱزٯ ث٥٪غأ٥ز ٳ٨٥ ٹقٺذٴث ٙٺٲج ٳخشؽٴث ٬ّ ٝٴ٣ ث٥قٜ دٲج ٳ٢٥ٮٲ٨ ٥٪ج 

                                 
( 2854)ث٥ذخجسٷ    ()

( 4/550)ٳث٥قج٨١   (4049)ثد٬ ٩جؽز   ()

١ج٫ ٹٞٴ٣ فذعٴ٭ٸ ٬ّ سؽ٤ دخ٤ ث٥ؾٮز ٨٥ ٹق٤ ٝو ٙئرث ٨٥ :٬ّ أدٸ ٱشٹشر ٝج٣ (5/418) أف٪ذ أخشؽٰ  ()

ٹْشٰٙ ث٥ٮجط عأ٥ٴٯ ٬٩ ٱٴ ٙٺٞٴ٣ أفٺش٧ دٮٶ ّذذ ثألؽٲ٤ ّ٪شٳ د٬ عجدش د٬ ٳٝؼ ٝج٣ ث٥ققٺ٬ ٦ٞٙش ٥٪ق٪ٴد 

د٬ ٥ذٺذ ١ٺ٘ ١ج٫ ؽأ٫ ثألفٺش٧ ٝج٣ ١ج٫ ٹأدٶ ثإلعال٧ ٦ّٶ ٝٴ٩ٰ ٦ٙ٪ج ١ج٫ ٹٴ٧ أفذ ٳخشػ سعٴ٣ ثهلل  ف٦ٶ 

ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦  إ٥ٶ أفذ دذث ٥ٰ ثإلعال٧ ٙجع٨٦ ٙأخز عٺٰٚ ٖٙذث فضٶ أصٶ ث٥ٞٴ٧ ٙذخ٤ ٙٸ ّشك ث٥ٮجط ٙٞجص٤ فضٶ 

أعذضضٰ ث٥ؾشثفز ٝج٣ ٙذٺٮ٪ج سؽج٣ دٮٶ ّذذ ثألؽٲ٤ ٹ٦ض٪غٴ٫ ٝضالٱ٨ ٙٸ ث٥٪ْش١ز إرث ٱ٨ دٰ ٙٞج٥ٴث ٳثهلل ث٫ ٱزث 

٥ألفٺش٧ ٳ٩ج ؽجء ٥ٞذ صش١ٮجٯ ٳث٭ٰ ٥٪ٮ٢ش ٱزث ث٥قذٹظ ٙغأ٥ٴٯ ٩ج ؽجء دٰ ٝج٥ٴث ٩ج ؽجء د٠ ٹج ّ٪شٳ أفشدج ٦ّٶ 

ٝٴ٠٩ أٳ سٕذز ٙٸ ثإلعال٧ ٝج٣ د٤ سٕذز ٙٸ ثإلعال٧ آ٩ٮش دجهلل ٳسعٴ٥ٰ ٳأع٦٪ش ع٨ أخزس عٺٚٶ ٖٙذٳس ٩ِ 

 ٩جس ٙٸ أٹذٹٲ٨ ٙز١شٳٯ أ٫سعٴ٣ ثهلل  ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦  ٙٞجص٦ش فضٶ أفجدٮٸ ٩ج أفجدٮٸ ٝج٣ ع٨ ٨٥ ٹ٦ذظ 

 (ثعٮجدٯ فغ٬ ) . ٭ٰ ٥٪٬ أٱ٤ ث٥ؾٮزإ٥شعٴ٣ ثهلل  ف٦ٶ ثهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦  ٙٞج٣ 
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١ج٭ٴث ٦ّٶ ث٥٪ٮٲؼ ٳ٥٪ج ١ج٭ٴث ٹٞذ٩ٴ٫ ٭قٴؿ ث٢٥ضجح ٳث٥غٮز ٳٹْ٪٦ٴ٫ 
دَجٱشٱ٪ج ٩ج ٨٥ ٹذ٣ د٥ٺ٤ ٦ّٶ خالٗ ث٥َجٱش ٙئ٫ ٩غ٪ٶ أٱ٤ ث٥غٮز 
. ٳث٥ؾ٪جّز ٹذٞٶ ٥ٲ٨ ٳال ٹقـ ٥ٮج أ٫ ٭٪ٺضٱ٨ ّٮٰ ٳال أ٫ ٭ٚق٦ٲ٨ ٩ٮٰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *****
: انمبؾذح انثبَيخ ٔانؿششٌٔ

أٌ انهفع لذ يطهك في انششؼ ٔال يشاد ثّ انًؿُى انكبيم ٔإًَب يشاد ثّ 
  .جضءًا يٍ أجضائّ

      ٳ٬٩ ثألد٥ز ٥ٲزٯ ث٥ٞجّذر ٥ٌٚ ث٢٥ٚش، ٙئ٫ ٥ٌٚ ث٢٥ٚش إرث أى٦ٜ ٙئ٭ٰ 
ٹشثد دٰ ث٢٥ٚش ثأل١ذش ث٥٪خشػ ٬٩ ٦٩ز ثإلعال٧، ٢٥ٮٰ ٙٸ دْل 

ث٥٪ٴثمِ ٹي٦ٜ ٳال ٹشثد دٰ ث٢٥ٚش ثأل١ذش ٥ٴسٳد د٥ٺ٤ ٹذ٣ ٦ّٶ أ٫ 
 : ) ×ٝٴ٣ ث٥ٮذٸ  : ثإلٹ٪ج٫ ٹذٞٶ ٳال ٹشصِٚ  ٳ٬٩ ثألد٥ز ٦ّٶ ر٠٥ 

(عٮضج٫ دج٥ٮجط ٱ٪ج دٲ٪ج ١ٚش 
( )

 ٳٝذ ؽجءس ث٥ٮقٴؿ أ٫ ٬٩ ٤ْٙ ر٠٥ 
(أ٫ ث٩شأر ٙٸ ّٲذ ث٥ٮذٴر ٭جفش ٦ّٶ ٩ٺش  ): ال ٹ٢ٚش ٩ٮٲج

( )
 ٨٦ٙ 

                                 
( 67)ٳ٩غ٨٦  (3637)ث٥ذخجسٷ   ()

( 3307)ث٥ضش٩زٷ    ()
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(ٹج ثد٬ ث٥غٴدثء  ):  ٝٴ٣ أدٸ رس:،ٳ٩ٮٲج× ٹ٢ٚشٱج ث٥ٮذٸ 
( )

 ٳٱ٢زث ٩٪ج 
 (١ٚش): ٹذ٣ ٦ّٶ أ٫ ٱزٯ ثألْٙج٣ ال ٹشثد دٲج ث٢٥ٚش ثأل١ذش  ٳأ٫ ٝٴ٥ٰ 

ٙٸ ث٥قذٹظ ٹشثد دٰ ث٢٥ٚش ثألفٖش ث٥زٷ ال ٹخشػ ٬٩ ٦٩ز ثإلعال٧ 
ٳ٩غ٦ٰ أٹنًج ٩ج ٳسد ٙٸ ث٥ٮقٴؿ ٙٸ ١ٴ٫ ث٥ٞجص٤ ثسص٢خ ر٭ذًج َّٺ٪ًج 

ٙال صشؽْٴث  ): ٝج٣×ٳأ٭ٰ ٹ٢ٚش دز٠٥ ١٪ج ٳسد ٙٸ ث٥ققٺـ أ٫ ث٥ٮذٸ 
(دْذٷ ١ٚجسًث

( )
 ٬٢٥ ٳسد ٙٸ ّذد ٬٩ ثٻٹجس ث٥ٞشآ٭ٺز أ٫ ث٥ٞجص٤ ال 

  +:ٹغ٪ٶ ١جٙشث ١٪ج ٝج٣ صْج٥ٶ

    
    

   
  

      
   

  
    

     
    

    "
()

 ٙؾ٤ْ ث٥٪ٞضٴ٣ أخًج 
  +:٦٥ٞجص٤ ٩٪ج ٹذ٣ ٦ّٶ أ٫ ثإلعال٧ ٩جصث٣ دجٝٺًج ٳ١٪ج ٙٸ ٝٴ٥ٰ عذقج٭ٰ

   
  

    
    

    
      
   

    
   *   

   
    

                                 
( 1661)ٳ٩غ٨٦  (30)ث٥ذخجسٷ   ()

( 65)ٳ٩غ٨٦  (121)ث٥ذخجسٷ   ()

(  178)عٴسر ث٥ذٞشر، ثٻٹز  ()



 38    ٝٴثّذ ٙٸ ٩ذ٥ٴالس ثأل٥ٚجً

    "
(  )

ٙأعذش ٥ٲ٨ 
. ٩غ٪ٶ ثألخٴر ثإلٹ٪ج٭ٺز

 ٳ٩٪ج ٹؾجس إ٥ٺٰ ٙٸ ٱزث أٹنًج أ٫ دْل ث٥ٮجط ٹؾذ أف٢ج٩ًج ؽشّٺز 
 ٩غج٣ أٱ٤ ث٥٪ْضٞذ ث٥ققٺـ ٙٞو٩ض٦ْٞز دأٱ٤ ثإلٹ٪ج٫ ٙٺققشٱج ٙٸ 

أعذش ثهلل ث٥ٴالٹز دٺ٬ ث٥٪ؤ٩ٮٺ٬ ٳث٥٪قذز دٺ٬ ث٥٪ؤ٩ٮٺ٬ ٳفٺٮتز ٹٞج٣ : ر٠٥
٤١ ٩غ٨٦ ٙئ٭ٮج ٭قذٰ إلعال٩ٰ ٭قذٰ ٥٪ج ٙٺٰ ٬٩ إٹ٪ج٫ ٳأ٩ج ٩ْقٺضٰ ٙئ٭ج 
٭٢شٯ ث٥٪ْقٺز ٳ٭٢شٯ ث٥ذذّز ٢٥ٮٮج ال ٭٢شٯ ث٥٪ذضذُ ٳال ٭٢شٯ ث٥ْجفٸ 

  +:ٙئ٫ ثهلل ّض ٳؽ٤ ٝج٣

  
    

   
   
   

    
     

  "
()

 : ×ٝج٣.  ٳفٺٮتز ٙٮغذش ٥ٲ٨ ث٥ٴالٹز
٩غ٤ ث٥٪ؤ٩ٮٺ٬ ٙٸ صٴثدٱ٨ ٳصشثف٪ٲ٨ ٳصْجىٚٲ٨ ٩غ٤ ث٥ؾغذ إرث ثؽض٢ٶ )

(٩ٮٰ ّنٴ صذثّٶ ٥ٰ عجةش ث٥ؾغذ دج٥غٲش ٳث٥ق٪ٶ
( )

 ٙٮغذش ٱزٯ 
 ال ٹ٦َ٪ٰ ٳال ٹغ٦٪ٰ ث٥٪غ٨٦ أخٴ ث٥٪غ٨٦): ×ث٥٪ٴدر ٳٱزث ث٥ضشثف٨ ٳٝٴ٥ٰ 

ٳ٬٩ ١ج٫ ٙٸ فجؽز أخٺٰ ١ج٫ ثهلل ٙٸ فجؽضٰ ٳ٬٩ ٙشػ ٬ّ ٩غ٨٦ ١شدز 
ٙشػ ثهلل ّٮٰ ١شدز ٬٩ ١شدجس ٹٴ٧ ث٥ٞٺج٩ز ٳ٬٩ عضش ٩غ٦٪ج عضشٯ ثهلل 

 (ٹٴ٧ ث٥ٞٺج٩ز
( )

 ٳٕٺشٱج ٬٩ ث٥ٮقٴؿ، ٳفٺٮتز ٬٩ ١ج٫ ٩ٮضغذًج ٥ٲزث 
ث٥ذٹ٬ ٩ق٢ٴ٩ًج دأ٭ٰ ٬٩ أٱ٤ ثإلعال٧ ٙئ٭ٮج ٭غذش ٥ٰ ثألخٴر ثإلٹ٪ج٭ٺز 

ٳ٭ْضٞذ ٩قذضٰ ٳ٭قذٰ ٙٸ ثهلل ٳإ٫ ١ٮج ٭٢شٯ ٩ج ّٮذٯ ٬٩ ٩ْقٺز ٳ٩ج 
. ّٮذٯ ٬٩ دذّز  

                                 
(  10، 9)عٴسر ث٥قؾشثس ، ثٻٹضج٫  ()

(  71)عٴسر ث٥ضٴدز، ثٻٹز  ()

(  2586)ٳ٩غ٨٦  (5665) ث٥ذخجسٷ   ()

(  2564) ٳ٩غ٨٦  (2310)ث٥ذخجسٷ   ()
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ٳ٩ج عذٜ ٙٸ ٱزث ث٥٪خضقش ؽٸء ٬٩ أف٢ج٧ ثأل٥ٚجً ٳثألع٪جء ٳٱٸ 
  ٦ّٶ ٩ج ال ٭ٲجٹز ٥ٰ ٬٩ ثألع٪جء ٳ٬٩ ث٥٪غجة٤ ثٝٴثّذ ٦١ٺز  ٹ٪٬٢ دٮجةٰ

.  ث٥ؾضةٺز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ث٭ضٲٶ ٳث٥ق٪ذ هلل سح ث٥ْج٥٪ٺ٬ 
***** 


