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بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ 

 

: اؿُس هلل ٚسسٙ ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل أَا بعس

عُٝس  ( عًٞ بٔ ؾاٜع اؾشين ):ؾاغتذاب١ يسع٠ٛ غعاز٠ ايسنتٛض

  .َع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓن١ًٝ ايتسضٜب ظا

زٚض  }:أقسّ يًػاز٠ املؿاضنني يف ايسٚض٠ ايتسضٜب١ٝ اييت عٓٛاْٗا

: ٖصٙ ايٛضق١ ايع١ًُٝ اييت عٓٛاْٗا {َٛاد١ٗ ا٫مطاف ايؿهطٟ  اإلع٬ّ يف

".   يًُٛاد١ٗ اإلع١َٝ٬ ي٬مطاف ايؿهطٟ ،املدتًؿ١ا٭غؼ، ٚاحملسزات "

. آ٬َٟ إٔ ٜؿٝس َٓٗا ايػاز٠ املؿاضنٕٛ يف ٖصٙ ايسٚض٠

  .آ٬َٟ إٔ ٜجطٚا بٓكاؾاتِٗ ٬َٚسعاتِٗ ٖصٙ ايٛضق١ ايع١ًُٝ

اق١ ٚإٔ املٛنٛع َٔ ايػع١ عٝح ٫ َعتصضٟا عٔ نٌ تككري، ر

. ميهٔ سكطٙ يف ٚضقات ٜػري٠

. ٚاؿُس هلل أ٫ٟٚ ٚآخطٟا، ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا قُس

 

: ٚنتب                                                                

ايًٛحيل عبس ايطمحٔ بٔ َع٬ . ز                                                
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تعس ايٛغا٥ٌ اإلع١َٝ٬ ايّٝٛ، أنجط ايٛغا٥ٌ تأثريٟا يف ْؿٛؽ ايٓاؽ 

. ٚآضا٥ِٗ، َٚعتكساتِٗ ٚغًٛنِٗ، َٚٛقؿِٗ َٔ اؿٝا٠ ٚا٭سٝا٤

تعٜٚس ايٓاؽ با٭خباض ايكشٝش١، : ٚا٭قٌ إٔ ٚظٝؿ١ اإلع٬ّ ٖٞ

ٚاملعًَٛات ايػ١ًُٝ، ٚاؿكا٥ل ايجابت١ اييت تػاعسِٖ ع٢ً تهٜٛٔ ضأٟ 

يف ٚاقع١ َٔ ايٛقا٥ع، أٚ َؿه١ً َٔ املؿه٬ت؛ عٝح ٜعرب ٖصا  قا٥ب

. ايتشٝعايطأٟ تعبريٟا َٛنٛعٟٝا عٔ اؿل خايٟٝا َٔ 

 

     

 

إٕ ايٓاؽ ٜتأثطٕٚ بٛغا٥ٌ ايتٛدٝ٘ اييت تؿهٌ ؾدك١ٝ نٌ ؾطز َٔ 

ٚيكس ؾٗس ايعامل يف ،  بٌ ٚتعٝس قٝاغ١ َٔ تؿهٌ َٔ قبٌ، أؾطاز ا٭١َ

، قسٚز٠ ا٭ثط َٔ د١ٗ املهإ، دٝ٘ بسا١ٝ٥ غري َعكس٠ايكسِٜ ٚغا٥ٌ يًتٛ

ؾكس اغتشسثت ٚغا٥ٌ ، ٚأَا يف ايعكٛض املتأخط٠، ٚاملٛنٛع، ٚايعَإ

ؾ٦ًٔ ناْت ، يًتٛدٝ٘ ٚايتأثري شات خٛط ٚأثط ٫ ٜكاضٕ بايٛغا٥ٌ ايكسمي١

ؾإٕ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ، أٚسٞ أٚ قط١ٜ قػري٠، ايٛغا٥ٌ ايكسمي١ خاق١ بأغط٠

 -ؾُٝا متٝع  -يف ايعامل نً٘؛ إش متٝع ايعكط ايصٟ ْعٝؿ٘ ايّٝٛ ت٪ثط 

(.  قط١ٜ قػري٠ ) سٝح أنش٢ ايعامل ، بجٛض٠ إع١َٝ٬ ؾا١ًَ

، ٚي٦ٔ ناْت ايٛغا٥ٌ ايكسمي١ قاقط٠ ع٢ً ايتٛدٝ٘ ايًؿعٞ املباؾط

بٌ بايكٛت ، ٚايكٛض٠،  ٚاؿطف، بايكٛت: ؾإٕ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ايّٝٛ ت٪ثط

. ٚاـط املُٓل،  ١ْٚايكٛض٠ املًٛ، احملٓػٔ
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ؾإٕ ، ٚي٦ٔ نإ إْػإ ا٭َؼ ٜػتٛٝع إٔ ٜٓاقـ املٛد٘ ي٘ امل٪ثط ؾٝ٘

ا٭َط خيتًـ ايّٝٛ؛ إش متٝع ايٛطح اإلع٬َٞ بأْ٘ ططح ٜٛٔد٘ َٔ خ٬ي٘ 

ٚإشا نإ ٖٓاى يٕٛ َٔ ، أٚ َعاضن١، ايكا٥ُٕٛ ع٢ً اإلع٬ّ زٕٚ خٝاض

ٜٚطن٢ املط٤ ٜٚتابع ، ٣ؾإْٗا غطعإ َا تٓٗاض ٚتت٬ف، املعاضن١ ايكًب١ٝ

. بػبب نجط٠ اإلَػاؽ

: أٟ( ٚغا٥ٌ قاٜس٠ ) ٚإٕ ناْت يف سكٝكتٗا ، ٚايٛغا٥ٌ اإلع١َٝ٬

، ٚإمنا ٖٞ عػب َا ٜعطض ؾٝٗا، يٝػت يف سس شاتٗا َؿػس٠ أٚ َكًش١

إ٫ إٔ اغتعطاض عٌُ تًو ايٛغا٥ٌ ؾاٖس٠ ع٢ً إٔ املاز٠ املعطٚن١ تعس 

. زٜٔ ا٭١َ ٚقُٝٗا ٚأخ٬قٗاٍ، َٓؿصٟا يًػعٚ ايؿهطٟ املسَط

ٚإش تبني إٔ اإلع٬ّ َٓؿص َ٪ثط َٔ َٓاؾص ايٛعٞ، َٚساخٌ ْؿط 

: ايجكاؾ١ بني ايٓاؽ، ؾإٕ ي٘ يف شيو ع٬ُٕ أغاغٝإ

ايعٌُ ايتأقًٝٞ عٝح ٜكِٝ ايٓاؽ ع٢ً اؿل، ٜٚٓؿط بِٝٓٗ  :ا٭ٍٚ

. ايؿها٥ٌ، ٜٚ٪غػِٗ ع٢ً قِٝ اؿل ٚايعسٍ، ٚا٫غتكا١َ

ٚميٞ ملعاؾ١ امطاؾات ايٓاؽ يف ؾهطِٖ ٚعًُِٗ، أٚ عٌُ تل :ايجاْٞ

. يف عًُِٗ ٚغًٛنِٗ

إٕ زٚض اإلع٬ّ يف ايتعاطٞ َع َؿه٬ت ا٫مطاف ايؿهطٟ ٜعس َٔ 

: أِٖ ا٭زٚاض ٚأخٛطٖا؛ ٜتبس٣ شيو َٔ ٚدٛٙ

إٔ املعاؾ١ اإلع١َٝ٬ ت٪ثط ع٢ً ططم املعاؾ١ ا٭خط٣، ؾهتاب١  -1

فط٣ اؿهِ يف قهاٜا ا٫مطاف ايكشؿٞ يف قشٝؿت٘ قس ت٪ثط ع٢ً 

. ايؿهطٟ املعطٚن١ أَاّ ايكها٤، ٚيٛ نإ شيو ايتأثري يف اؾاْب ايٓؿػٞ
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إٔ املعاؾ١ اإلع١َٝ٬ تطغذ يف ايعكٍٛ َا قس ٫ ٜهٕٛ َكب٫ٟٛ،  -2

بٌ ضمبا نإ امطاؾٟا إىل اؾ١ٗ املكاب١ً، ٚشيو يؿس٠ غٝٛط٠ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ 

َٔ ايٛانض إٔ عا١َ ايٓاؽ ٜكعٕٛ ؼت أغط إقٓاعٗا؛ إش ع٢ً ايعكٍٛ ٚق٠ٛ 

. ا٫ْٛباع ايٓاتر عُا ٜطْٚ٘، أٚ ٜكط٩ْٚ٘ يف ايٛغا٥ٌ اإلع١َٝ٬

إٕ املعاؾ١ اإلع١َٝ٬ ميهٔ إٔ تكطف ايٓعط إىل داْب َٔ  -3

دٛاْب املؿه١ً، بُٝٓا يٛ اعتُست ع٢ً أقٌ عًُٞ، يٛغعت ا٭ؾل يًٓعط 

ملعاد١ً قاقط٠ عٔ ؼكٝل يف دٛاْب ١َُٗ أخط٣، إٕ قكط ايٓعط جيعٌ ا

. أٖساؾٗا

ٜٓذض اإلع٬ّ نجريٟا يف تطنٝع :) إبطاِٖٝ إَاّ: ٜكٍٛ ايسنتٛض

بايتٛدٝ٘  -َج٬ٟ –ا٫ْتباٙ سٍٛ َٛنٛعات َع١ٓٝ، ٖٚٓا ٫ تكّٛ ايكشاؾ١ 

بًٛض٠ اٖتُاّ اؾُاٖري سٍٛ  إىل َهُٕٛ ؾهطٟ َعني، بكسض َا تػع٢ إىل

ايؿعٛض، يصيو نإ اختٝاض َػا٥ٌ ٚقهاٜا تطٜس إٔ تهعٗا يف ب٪ض٠ 

. (1)(ٚإيكا٤ ا٭نٛا٤ عًٝٗا ٖٛ يف سس شات٘ ْٛع َٔ ايتٛدٝ٘  ،املٛنٛعات

     

٫ بس إٔ  ٚؾهط١ٜ ،إٕ زٚض ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ باعتباضٖا ٚغا٥ٌ ثكاؾ١ٝ

ٜتذ٘ إىل ث٬خ َٗاّ أغاغ١ٝ ٖٞ
(2)

: 

تعس تٛع١ٝ ايٓاؽ َٔ َٗاّ اإلع٬ّ َٔ خ٬ٍ بح  :بح ايٛعٞ  -1

ٚإؾاع١ ايكِٝ اؿكٝك١ٝ اييت ٜتبٓاٖا اإلغ٬ّ ،  ٠إلغ١َٝ٬ ايػًِٝايجكاؾ١ ا

ٚإثاض٠ ٚعٞ ا٭١َ سٍٛ ايكهاٜا ايطا١ٖٓ ٚاملكري١ٜ ، ٚمتهني أؾطاز اجملتُع 
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َٔ ايتُٝٝع بني ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ ا٭ق١ًٝ ٚايجكاؾ١ ايسخ١ًٝ ٚبني َا ٖٛ 

ٍ بٛعٞ خطاؾ١ ٚامطاف َٚا ٖٛ سكٝك١ ز١ٜٝٓ ، ٖٚٛ املػ٪ٍٚ عٔ ايٛقٛ

ا٭١َ إىل املػت٣ٛ ايصٟ ٜ٪ًٖٗا يًكٝاّ بسٚضٖا اؿهاضٟ يف إطاض َٔ 

 .ايرتابط بني ايجكاؾ١ ٚايػٝاغ١ 

 

مماضغ١ ايٓكس ٚظٝؿ١ أغاغ١ٝ يتٜٛٛط أٟ عٌُ غٛا٤  :ايٓكس  -2

نإ ثكاؾٟٝا أٚ غٝاغٟٝا أٚ ادتُاعٝا، ٚعٓسَا ْػتجين ايٛسٞ املعكّٛ َٔ 

غع١ يًٓكس ايبٓا٤ اهلازف إىل تٜٛٛط اـٛأ، جيس اإلع٬ّ أَاَ٘ َػاسات ٚا

اجملتُع ٚإسٝا٤ ايكِٝ اإلْػا١ْٝ ٫ٚ غُٝا إشا نإ اإلع٬ّ جيٝس آيٝات 

ايٓكس ٜٚتكٔ اغتدساَٗا ، سٝٓٗا غٝهٕٛ غببٟا يتؿدٝل َٛاطٔ ايك٠ٛ 

ٜٚٓبػٞ يإلع٬ّ ٖٚٛ مياضؽ ايٓكس  ايتٛاؾط ع٢ً خًؿ١ٝ قازض٠ ع٢ً . ٚايهعـ

قس َٔ سٝح طبٝعتٗا ٚخكا٥كٗا ٚايعطٚف ؼسٜس املػاسات اـانع١ ئً

اييت متط بٗا ٚزضد١ أٚيٜٛاتٗا يهٞ تهٕٛ ايع١ًُٝ إجياب١ٝ ٚباػاٙ ايبٓا٤ 

ٚايتكِٜٛ ٚايتذسٜس ٚايتٜٛٛط ، باإلناؾ١ إىل شيو تكع ع٢ً اإلع٬ّ  ت١ُٝٓ 

.  اؿؼ ايٓكسٟ عٓس ا٭١َ يهٞ تتؿاعٌ َع ع١ًُٝ ايتذسٜس ٚايتٜٛٛط 

اإلع٬ّ ٖٛ ايصٟ حيٌُ ُّٖٛ أَت٘، ٖٚٛ  : تب٢ٓ قهاٜا ا٭١َ –3  

إٔ ٜتد٢ً أٚ  ٙيػإ ساٍ اجملتُع ، ٜتب٢ٓ قهاٜاٖا ٜٚساؾع عٓٗا  ٫ٚ جيٛظ ٍ

ٜتكاعؼ  أٚ ٜٓعط هلا ْعط٠ ؾٛق١ٝ تؿٛت عًٝ٘ زٚضٙ اؿكٝكٞ يف ايٛغط 

ٚيهٞ ٜهٕٛ اإلع٬ّ أنجط َكساق١ٝ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ أٍٚ . ا٫دتُاعٞ 

اٖا املكري١ٜ ، ٚأؾس ايتعاَا بايكِٝ ، ٚأنجط َهّض َٔ أدٌ ا٭١َ ٚقهاٟ

تعٗسٟا باملباز٨ ، قتهُٟا إىل ا٭غؼ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ ، ٚإٔ ٫ ٜتذاٚظ 

يف غًٛن٘ اؿسٚز ايؿطع١ٝ، ٚمتجٌ ٖصٙ امل١ُٗ اؿكٌ ايتٛبٝكٞ يًُجكـ، 

ٚزا٥ط٠ َكساقٝت٘ ٚغط ا٭١َ، ٚعًٝٗا ٜتٛقـ لاس٘ يف أزا٤ َُٗت٘، ٫ٚ 

شا ايسٚض إىل املجكـ إيػا٤ّ يسٚض غريٙ ممٔ تكع عًِٝٗ َٗاّ ٜعين إغٓاز ٙ

أخط٣ َٚػ٪ٚيٝات ؽتًـ طبٝعتٗا عٔ ٖصٙ املػ٪ٚيٝات ، ٚعٓسَا مياضؽ 
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اإلع٬ّ زٚضٙ ٚغط ا٭١َ ٫ حيٓذِ زٚض ايؿكٝ٘ ٚاملؿهط اإلغ٬َٞ ٚإمنا 

. ٜتساخٌ ٜٚتهاٌَ َعُٗا 

 

 

     

 

١ْٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٖٚصا املبشح َعكٛز؛ يبٝإ احملسزات ايسٟ

: يًُعاؾ١ اإلع١َٝ٬ ملعاٖط ا٫مطاف ايؿهطٟ ٖٚٞ نايتايٞ

: ايتدٛٝط يًُعاؾ١ : أ٫ٟٚ

إٕ املٓٛل ايػًِٝ ٜػتٛدب إٔ ٜػبل أٟ عٌُ تؿهري ٚتأٌَ ؾُٝا ٜطٜس 

إٔ ٜؿعً٘ ايؿطز أٚ اؾُاع١ يٝعًُٛا َا املطاز عًُ٘ ٚنٝـ ٜ٪ز٣ ٖصا ايعٌُ 

غايٝب اييت جيب إٔ  تتدص ٚايٛغا٥ٌ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٚبٛاغ١ٛ َٔ ، َٚا ا٭

.  تػتدسّ ، َٚا املٛاضز املًٛٛب١ ٭زا٤ ٖصا ايعٌُ

ْٚتٝذ١ هلصا ٜتِ بٝإ اإلطاض ايؿاٌَ ٚايتؿكًٝٞ يٮٖساف ٚاـٛٛات 

 ،يتشكٝل ايػا١ٜ َٚعطؾ١ استُا٫ت ايٓذاح ؛ٚاملطاسٌ ٚايعٓاقط اي٬ظ١َ

. (1)َٚعٛقات٘ 

ٜٛنض َٓٗر ايعٌُ بهٌ زق١، ؾتتبني ايػا١ٜ، ؾايتدٛٝط ايػًِٝ إشٕ 

ٚا٭ٖساف ٚتػٌٗ عًٝ٘ ا٫تكا٫ت بني َٔ ٜكّٛ بٗصا اؾٗس ، ٚتٓػاب 

املعًَٛات اي٬ظ١َ ملعطؾ١ َا مت إلاظٙ أٚ َا أعام ايعٌُ َٔ عكبات، ؾإشا مت 

                                 
1
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ايتدٛٝط املسضٚؽ َٔ قبٌ ايعًُا٤ ٚأٌٖ ا٫ختكام ؾإْ٘ ٜعِٛٝٗ ايجك١ 

ط١ ٚنعٖٛا ٚاقتٓعٛا بٗا ٚعطؾٛا َطاسًٗا ٚاستُا٫تٗا بأِْٗ ٜػريٕٚ ٚؾل ر

، ٚيٝؼ عًُِٗ َبٟٓٝا ع٢ً ادتٗازات أؾطاز َتؿتتني نٌ َِٓٗ ٜػري سػب 

أٚ أْ٘ ٜػري سػب َا ٜٓكسح يف . خ١ٛ ٚنعٗا يٓؿػ٘ ٚاضته٢ ايػري عًٝٗا

شٖٓ٘ غاع١ ايعٌُ زٕٚ ْعط ملٔ ٜعٌُ َع٘؛ ٭ٕ ٖصا جيعٌ عًُِٗ َهٛطبٟا 

خت٬ف ايؿِٗ بني ايٓاؽ ، ٚتبأٜ إزضاى َعإ املكاحل أٚ َتهازٟا ٫

. (1)ٚاملؿاغس املكسض٠

     

: اإلخ٬م يف املعاؾ١: ثاْٟٝا

إٕ إق٬ح ايككس أغاؽ يكبٍٛ ا٭عُاٍ عٓس اهلل غبشاْ٘، ٚاملدًل 

٧ٜٝٗ ايًً٘ ي٘ ايكبٍٛ يف قًٛب عبازٙ، ؾتجُط أعُاي٘ مثطات د١ًًٝ، ٚيصيو 

ََا }:-عع ٚدٌ –قٍٛ اهلل  دا٤ ا٭َط باإلخ٬م يف َُٔطٚا َٚ َِٝعُبُسٚا إ٫٢ ٝأ  ٔي

َ٘ ُ٘ َُِدًٔٔكنَي اي٤ً َٔ ٜي ُُٛا ُسَٜٓؿا٤َ ايٚسٜ ُٜٔكٝ ُِٜ٪ُتٛا ايٖك٠ٜ٬ َٚ ُٔ ََٚشٔيٜو ايٖعٜنا٠ٜ َٚ  ٔزٜ

١َُٔ ٚٝ ص. 5:اٯ١ٜ: ايب١ٓٝ: غٛض٠ط{اٞيٜك

 اهلل ضنٞ- اـٛاب بٔ عُط ٚيف اؿسٜح املؿٗٛض عٔ أَري امل٪َٓني

 ا٭عُاٍ إمنا :"ٜكٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ اهلل ضغٍٛ مسعت :قاٍ -عٓ٘

 ،ٜكٝبٗا زْٝا إىل ٖذطت٘ ناْت ؾُٔ ،٣ْٛ َا اَط٣٨ يهٌ ٚإمنا ،بايٓٝات

  .(2)" إيٝ٘ ضزاٙ َا إىل ؾٗذطت٘ ،ٜٓهشٗا اَطأ٠ إىل أٚ
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إٔ ٜبتػٞ َعاجل ا٫مطاؾات ايؿهط١ٜ بعًُ٘ : ٚايككس ايكاحل ٖٓا

ٚايساض اٯخط٠، ٜٚككس ايٛقٍٛ إىل اؿل، ٚإٜكاٍ  -تعاىل-ٚد٘ اهلل 

. اـًل إيٝ٘، ٚإع٤٬ ن١ًُ اهلل يف ا٭ضض

: ٚأَا املكاقس ايػ١٦ٝ ؾػري َتٓا١ٖٝ؛ يهٔ َٓٗا

ايعًٛ يف ا٭ضض، أٚ املعاْس٠ ٚاملػايب١، أٚ طًب ايسْٝا، أٚ تػٜٛؼ  ظًِ 

ب أٚ ٚاقع ع٢ً طا٥ؿ١ َٔ ايٓاؽ، أٚ ايتعكب ع٢ً َكته٢ تٛدٗات أٚ أسعا

.  طٛا٥ـ

ٚضسِ اهلل أ١ُ٥ اإلغ٬ّ ايصٜٔ ناْٛا جيتٗسٕٚ يف َعاؾ١ ا٭ؾهاض 

. املٓشطؾ١ ع٢ً اإلخ٬م يف املعاؾ١

يف َكس١َ ضزٙ ع٢ً  -ضمح٘ اهلل –ٜكٍٛ ؾٝذ  اإلغ٬ّ  ابٔ ت١ُٝٝ 

ؾأَا َا ؾٝ٘ َٔ ا٫ؾرتا٤ ٚايهصب ع٢ً اجملٝب، ؾًٝؼ املككٛز :) ا٭خٓا٥ٞ

 }:َجاي٘ َٔ أٌٖ اإلؾو ٚايعٚض، ٚقس قاٍ اهلل تعاىلاؾٛاب عٓ٘، ٚي٘ أغ٠ٛ أ
ٖٕ َٔ إ٢ ِِ ُعِكَب٠١ ٔباإلٞؾٔو َدا٤ُٚا اي٤ٔصٜ ِٓٝه ِِ َؾ٘طا َتِشَػُبُٛٙ ٫ َٔ ٌِ ٜيٝه َٛ َب ِْٝط ُٖ  َخ

ِِ ٌٚ ٜيٝه َِط٣٨٢ ٔيٝه ِِ ا ُٗ ِٓ َٔ اٞنَتَػَب ََا َٔ َٔ ٢ِ ص. 11:ايٓٛض، اٯ١ٜ: غٛض٠ط{اإلِث

نتاب٘ ٚيسٜٓ٘، ٚبٝإ دٌٗ اؾاٌٖ ايصٟ بٌ املككٛز ا٫ْتكاض هلل ٍٚ

. ٜتهًِ يف ايسٜٔ بايباطٌ، ٚبػري عًِ ؾأشنط َا ٜتعًل باملػأي١ ٚاؾٛاب

ٚيٝؼ املككٛز أٜهٟا ايعسٚإ ع٢ً أسس ٫ املعرتض ٫ٚ غريٙ، ٫ٚ غؼ 

: سك٘، ٫ٚ ؽكٝك٘ مبا ٫ خيتل ب٘ مبا ٜؿطن٘ ؾٝ٘ غريٙ، بٌ املككٛز

َٗا َٜا }:نُا قاٍ اهلل تعاىل ايه٬ّ مبٛدب ايعًِ ٚايسٜٔ، ٜٗ َٔ ٜأ ُٓٛا اي٤ٔصٜ ََ  آ
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َٔنَي ٝنُْٛٛا ٖٛا ٘ٔ ٜق ََٗسا٤َ ٔي٤ً ِِ ٫َٚ ٔباٞئكِػٔط ُؾ ََٖٓٝه ُٕ َِٜذط٢ ٣ّ َؾَٓآ ِٛ  َتِعٔسٝيٛا ٜأ٫ َع٢ًٜ ٜق

َٛ اِعٔسٝيٛا ٣َٛ ٜأٞقَطُب ُٖ ص. 8:غٛض٠ املا٥س٠، اٯ١ٜط{ ٔيًٖتٞك

ٍ املككٛز بٝإ َا ٜصّ ٢ٜٗٓٚ ٚيٝؼ أٜهٟا املككٛز شّ ؾدل َعني، ب

عٓ٘، ٚحيصض عٓ٘ عٔ اـٛأ ٚايه٬ٍ يف ٖصا ايباب، نُا نإ ايٓيب 

". َا باٍ ضداٍ ٜكٛيٕٛ، أٚ ٜؿعًٕٛ نصا ؟ : " ٜكٍٛ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

.  ؾٝصّ شيو ايؿعٌ، ٚحيصض عٔ شيو ايٓٛع

ٚيٝؼ املككٛز إٜصا٤ ؾدل َعني، يهٔ ملا نإ ٖصا قٖٓـ َكٓؿٟا 

، ٚأؾٗطٙ، مل ٜهٔ بٙس َٔ سها١ٜ أيؿاظ٘ ٚايطز عًٝ٘، ٚع٢ً َٔ ٚأظٗطٙ

ٖٛ َجً٘ ممٔ ٜٓتػب إىل عًِ ٚزٜٔ، ٜٚتهًِ يف ٖصٙ املػأي١ مبا ٜٓاقض 

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِزْٞ املػًُني، سٝح جيعٌ َا بعح اهلل ب٘ ضغٛي٘ 

. (1)(نؿطٟا 

ٙ ٚأَط اإلخ٬م زقٝل، إش قس ٜهٕٛ َأخص املط٤ َأخصٟا زقٝكٟا، قطف

عٔ اإلخ٬م إىل نسٙ، ؾكس ٜطٜس ا٫ْتكاض يٓؿػ٘ َٔ قّٛ نؿطٚٙ، 

ؾٝعاجل ايكه١ٝ بإٔ ٜهؿطِٖ ٜٚعًُِٗ، ٚقس ٜهٕٛ ايٛطح اإلع٬َٞ 

َؿٛبٟا بؿ٤ٞ َٔ ا٫ْتكاض يٛا٥ؿ١  أٚ سعب أٚ تٛد٘، ٚتهٕٛ املعاؾ١ هلصا 

. ايػطض ٫ إلبا١ْ اؿل ٚايسع٠ٛ إيٝ٘
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: ايعًِ: ثايجٟا

ي٬مطاؾات ايؿهط١ٜ يف اإلع٬ّ أٚ غريٙ ٜتكس٣  إٕ املعاجل

ملؿه٬ت َتعسز٠ اؾٛاْب، ٫ٚ ميهٔ إٔ ٜعاجل أسْس ٖصٙ املؿه٬ت َا 

مل ٜهٔ َ٪٬ٟٖ بايعًِ، قازضٟا ع٢ً ؾِٗ ا٫مطاؾات، ٚأبعازٖا، َٚكازضٖا 

-َٚٛاضزٖا، ٚأغبابٗا، َٚعاٖطٖا قازضٟا ع٢ً ضز ايؿبٗات، ٚقس شّ اهلل 

ٌٓ َٔ }:جيازيٕٛ بػري عًِ ؾكاٍ قَٟٛا -عٓع ٚد َٔ ِٔ ايٖٓاؽ٢ َٚ ََ ٍُ ٘ٔ ٔؾٞ َُٜذأز  اي٤ً

ِٝط٢ ٣ِ ٔبَػ َٜٖتٔبُع ٔعًٞ َٚ ٌٖ ٣ٕ ٝن ٜٛا ِٝ ص. 3:غٛض٠ اؿر، اٯ١ٜط{ ََط٢ٜٕس َؾ

ٚيف ايػايب إٕ املٓشطؾني ؾهطٜٟا هلِ قسض٠ ع٢ً اجملازي١ ؾُٝا امطؾٛا 

ٙ قسض٠ ع١ًُٝ، ؾٝ٘، ؾشني ٜتكس٣ إْػإ ملعاؾ١ امطاؾِٗ ٚيٝؼ عٓس

ؾصيو َ٪شٕ بؿت١ٓ ا٫ثٓني، ؾٝعٔ املٓشطف ؾهطٜٟا إٔ اؿل َع٘، ٫ْكٛاع 

. سذ١ َٔ حياٚضٙ، ٜٚؿهو اجملازٍ يف اؿل ايصٟ َع٘  ملا مسع َٔ ايؿب٘

َٚع إٔ ايكه١ٝ يف ايعًِ ْػب١ٝ ؽتًـ باخت٬ف ايٓاؽ، ٚاخت٬ف 

ش ميهٔ ايكهاٜا املٛطٚس١، ؾإٕ نإ ا٫مطاف يف أَط٣ ظاٖط املأر

يٛايب ايعًِ املبتس٨ ايسخٍٛ يف َعاؾت٘، غاؽ شيو، َٚت٢ ناْت ايكه١ٝ 

. ؼتاز إىل عًِ ٚدب ايتٛقـ إ٫ ملٔ عٓسٙ عًِ

إْٓا ايّٝٛ يف ٚغا٥ًٓا اإلع١َٝ٬ عاد١ إىل املتدككني يف ايكهاٜا 

ايؿهط١ٜ، ٚايصٜٔ ٜسضغٕٛ ٜٚتابعٕٛ ٖصٙ ايكهاٜا ٚظٛاٖط ا٫مطاف، 

ق٫ٟٛ ًَك٢ ع٢ً عٛآٖ٘، بٌ ٖٛ ضأٟ عًُٞ َبين ٜٚهٕٛ ن٬َِٗ يٝؼ 

. ع٢ً ا٭زي١
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: ايتٛاظٕ ٚايطدٛع إىل ايٛغ١ٝٛ: ضابعٟا

إٕ ا٫مطاؾات ايؿهط١ٜ تتكابٌ، ٚسني َعاؾ١ ا٫مطاف، ٜٓعع 

ايٓاؽ يف أسٝإ نجري٠ إىل ا٫مطاف املكابٌ؛ ؾاملازٜٕٛ سني ٜٛغًٕٛ يف 

قًل ٚا٫نت٦اب ٚايؿطاؽ ايطٚسٞ، ٜٓتكًٕٛ املاز١ٜ ٜٚكابٕٛ بأَطانٗا َٔ اٍ

اإلٜػاٍ يف اؾاْب ايطٚسٞ، ؾٝؿطٕٚ إىل : إىل امطاف َكابٌ ٖٚٛ

. ايطٜانات ايطٚس١ٝ، ٚتعصٜب ايٓؿؼ

ٚيكس ؾٗست ايبؿط١ٜ يف تأضخيٗا أيٛاْٟا َٔ شيو، ؾشني قاَت ايجٛض٠ 

 ايؿطْػ١ٝ ايهرب٣ ع٢ً اؿهِ ايٓكطاْٞ ايسٜين قاض ايٓاؽ إىل ايعًُا١ْٝ

. ؾٓبصٚا ايسٜٔ، ٚؼًًٛا َٔ ايكِٝ

إٔ ٖ٪٤٫ ايؿاضٜٔ َٔ ا٫مطاف قاضٚا إىل امطاف : ٚسكٝك١ ا٭َط

. َكابٌ

. ٖٚصا ا٭َط ايصٟ ٚقع َٔ ايٓاؽ بعاَ٘، ٚقعت ؾٝ٘ ؾ٦اّ َٔ ا٭١َ

يكس متٝع اإلغ٬ّ بأْ٘ زٜٔ ايٛغ١ٝٛ ٚا٫عتساٍ، ٚاملػًُٕٛ بصيو ِٖ 

َٔ َٜٚنَصٔيٜو }:ايٛغطا٭١َ  ًٞ َِِدَع ١َٟٖ اٝن ٟٛا ٝأ ََٗسا٤َ ٔيَتٝهُْٛٛا ََٚغ  ايٖٓاؽ٢ َع٢ًٜ ُؾ

َٕ َٜٝهٛ َٚ ٍُ ِِ ايٖطُغٛ ِٝٝه ٢ّٗٝسا َعًٜ ص. 143:ايبكط٠، اٯ١ٜ: غٛض٠ط{ َؾ

َِ ايٚكَطاٜط اٖسْا }:ٜٚكٍٛ اهلل تعاىل ُُِػَتٔكٝ َٔ ٔقَطاٜط*  اٞي َُِت اي٤ٔصٜ َِْع  ٜأ

ِِ ٢ٗ ِٝ ِٝط٢ َعًٜ َُِػُهٛٔب ٜغ ِِ اٞي ٢ٗ ِٝ ص. 7-6:ايؿاؼ١، اٯٜتإ: غٛض٠ط{ ايٖهاِينَي ٫َٚ َعًٜ

 –ٚايكطاط املػتكِٝ ٖٛ ايٛغ١ٝٛ اييت ٖٞ مس١ ٖصٙ ا٭١َ؛ ؾإٕ اهلل 
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عًُٓا إٔ ْسعٛٙ إٔ ٜطظقٓا اهلسا١ٜ، ٜٚػًُٓا َٔ ا٫مطاف  –عع ٚدٌ 

ٚايٛغ١ٝٛ، ٫ إٔ  ٍؾايٛادب إٔ ٜعت٢ٓ با٫عتسا( ايػًٛ، ٚايتؿطٜط :) بٓٛعٝ٘

. مطاف إىل امطافٜٓتكٌ ايٓاؽ َٔ ا

: إٕ ؼكٝل ايتٛاظٕ يف املعاؾ١، ي٘ ؾٛا٥س عسٜس٠، َٓٗا

ايػ١َ٬ َٔ ا٫مطاؾات املتكاب١ً، ؾشت٢ ٫ ٜبك٢ ايؿطز ٚاجملتُع  -1

يف تكًبات بني ايتٝاضات املدتًؿ١ نإ َٔ ايٛادب بٝإ ا٭َط ايٛغط ايصٟ 

. ٖٛ اؿل، َٚٔ ثِ ضز ايٓاؽ مجٝعٟا إيٝ٘

جل، شيو أْ٘ إشا عًِ أْو يف اؾ١ٗ املكاب١ً نػب ثك١ املعا -2

مل ٜأب٘ مبا تكٍٛ ٭ْ٘ ٜط٣ ا٫مطاف ظاٖطٟا، يهٓ٘ سني ٜعًِ  ٫ٙمطاف

. أْو تكـ ع٢ً اؿل تهػب ثكت٘، ٜٚطاى أ٬ٟٖ ٭ٕ ٜكبٌ ْكشو

ايٛقٍٛ إىل ْتٝذ١  املعاؾ١، ٖٚٞ غ١َ٬ املٓشطف َٔ  -3

. أؾباٖ٘، ٚؼكني اجملتُع َٔ شيو ا٫مطاف ٚٙامطاف

 

     

: ٚنع ا٭َٛض يف ْكابٗا زٕٚ تٜٗٛٔ، أٚ تٌٜٗٛ: خاَػٟا

إٕ اإلع٬ّ املٛد٘ عكسٜٟا ٚؾهطٜٟا؛ ٜػع٢ إىل إبطاظ نٌ املعًَٛات 

ايصاٖب١ باػاٙ املع٢ٓ امل٥٬ِ ٭ضا٥ٗا؛ سٝح ٜهدِ اـرب بككس ايتٓؿري، 

. ٚايتشبٝب، ثِ ٜكعس ايتهدِٝ َٔ خ٬ٍ ايعٓٛإ أٚ ايتعًٝل

. نٕٛ شيو ايتهدِٝ بايعباضات ايك١ٜٛ، أٚ بايتعٜس أسٝاْٟاٚقس ٟ
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ٚؾُٝا خيل بعض َعاؾ١ بعض ا٫مطاؾات ايؿهط١ٜ ٜكٍٛ ا٭غتاش 

ايسٚض ايصٟ ًٜعب٘ اإلع٬ّ يف تهدِٝ ظاٖط٠، :) قُس عُاض٠: ايسنتٛض

مٔ مناضؽ ايتهدِٝ .. ٚؾطحي١ ايتٛطف اإلغ٬َٞ نبري دسٟا َٚسَط 

بعس شيو؛ يٝرب٨ يف غٛطٜٔ املتُٗني ايصٟ طاملا  ٚايتعٜٝـ، ٜٚأتٞ ايكها٤

ؼسثت أدٗع٠ ا٭َٔ ٚاإلع٬ّ عِٓٗ باعتباضِٖ دٓا٠، ٚيف ايٓٗا١ٜ َا ٜطغذ 

. (1)(ايكها٤   َا تكٛي٘ أدٗع٠ اإلع٬ّ، ٚيٝؼ َا ٜكٛي٘: يف أشٖإ ايٓاؽ ٖٛ

ٚقس أٚضز بعض ايهتاب مج١ً َٔ ايٛقا٥ع اييت عٛؾت يف ايٛغا٥ٌ 

ق١ اقرتْت بايتٌٜٗٛ ثِ بني ايكها٤ إٔ ا٭َط مل ٜهٔ اإلع١َٝ٬ بٛطٟ

إٕ امل١ُٗ :) بايكٛض٠ اييت شنطت، ثِ خيتِ عطن٘ يتًو ايٛقا٥ع بكٛي٘

ايعاد١ً ٚاملًش١، تتُجٌ يف نطٚض٠ ايتعطف ع٢ً ايٛقا٥ع بكٛضتٗا ٚأسذاَٗا 

ايٛبٝع١ٝ بػري ابتػاض أٚ تًٜٛٔ، ٚبػري ايتعاّ أٚ ؼٝع إ٫ يًشكٝك١ اـايك١ 

داٖسٜٔ يطز  ْٚػع٢ ،ضز٠ عٔ ايػطض ٚاهل٣ٛ، ٚإشا نٓا ْؿهٛاملر

ايتٛطف يف ايؿهط، ؾأٚىل بٓا إٔ ْتكس٣ يًتٛطف يف املعاؾ١ أٚ ضز 

ايؿعٌ، ؾاملع١ًَٛ اـاط١٦ ؼسخ اْٛباعٟا غري قشٝض ٫ بس إٔ ًٜكٞ بعً٘ 

. (2)(ع٢ً طبٝع١ ايكطاض املتعًل باملٛنٛع 

َعاؾ١ قهاٜا ا٫مطاف  يػ١ يفٚيٝؼ قٛيٓا بايٓٗٞ عٔ ايتٌٜٗٛ ٚاملبا

ايؿهطٟ ٜعين ايتٜٗٛٔ بٌ املطاز إٔ تٛنع ا٭َٛض يف ْكابٗا، ٚإٔ ٜعطف 

أٚ غريٙ َٔ املٓتذات  ،أٚ َٓتر ايؿًِ ايٛثا٥كٞ ،أٚ ايهاتب ،ايكشؿٞ

اإلع١َٝ٬ إٔ يًكهاٜا ايؿهط١ٜ خٛطٖا ٚأُٖٝتٗا، ٚإٔ املعاؾ١ اـاط١٦ 

. قس تٓتر ؾطٚضٟا أععِ
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: نبط املؿاِٖٝ ٚاملكًٛشات: غٟاغاز

إٕ يًُؿاِٖٝ ٚاملكًٛشات أُٖٝتٗا ٚخٛطٖا، ؾايعًِ مبعاْٞ ا٭يؿاظ، 

. َٚعطؾ١ املؿاِٖٝ باب ض٥ٝؼ؛ يؿِٗ َككس املتهًِ

ٚاؿاد١ ًَش١ يهبط َٓٗر ؾِٗ ا٭يؿاظ خاق١ ا٭يؿاظ ايؿطع١ٝ، ٚإٔ 

: ٜهٕٛ إط٬قٗا ع٢ً عًِ ٚشيو ٭َٛض َٓٗا

ؾاظ ْػب١ٝ غري قطض٠ ٜػتدسَٗا نٌ اَط٣٨ أ٫ تهٕٛ ٖصٙ ا٭ٍ -1

. نُا حيًٛ ي٘

أٚ ؾ١٦ َٔ  ،أ٫ ؼٌُ ٖصٙ ا٭يؿاظ  ع٢ً ا٫ق٬ٛح اؿازخ يكّٛ -2

. ايٓاؽ

. ٖصا يف ا٭يؿاظ ايؿطع١ٝ

َٔ املِٗ ٚ ا٫دتُاع١ٝ، أٚ ايػٝاغ١ٝ، ؾإٕ أَا املكًٛشات ايع١ًُٝ، أ

. دسٟا ؼطٜطٖا ٚنبٛٗا

ايٛطح اإلع٬َٞ تتػِ َعاؾات٘  َٔ إْو يٛ تأًَت يٛدست إٔ نجريٟا

، ٚإٔ َٔ أظٗط َا تؿكسٙ نبط ا٭يؿاظ ايؿطع١ٝ اييت ٠با٫ْؿعاي١ٝ ٚايعاطؿٞ

ايػًٛ،  ٚايتؿسز،  :) تًٛكٗا يف أسٝإ ع٢ً ؾ٦اّ َٔ ايٓاؽ َٔ َجٌ

. ٚمٛ شيو( ٚاـٛاضز 

ٚيٝؼ اإلؾهاٍ يف إط٬قٗا، بٌ يف عسّ نبط ايًؿغ ٚإط٬ق٘ ع٢ً 
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. ناٙ يف بعض ا٭سٝإَٔ ٫ ٜتكـ مبكت

:) أٚ ست٢( نا٭قٛي١ٝ، ٚاإلضٖاب :) ٚنصا ا٭َط يف َكًٛشات

(. ايعك١ْٝ٬، ٚا٫عتساٍ 

يكس أنشت بعض ايٛغا٥ٌ اإلع١َٝ٬ قٓٛات تٓكٌ املكًٛشات 

املتٓاغب١ َع ٚنع ايػطبٝني إىل املػًُني، َع إٔ تًو املكًٛشات غري 

ٖٚٛ ٜطَع يٛنع ( ٭قٛي١ٝ ا:) َٓاغب١ يًٛنع  عٓس املػًُني، َجٌ َكًٛض

. ايػطب١ٝ ٫ ميهٔ إٔ ٜٓٛبل ع٢ً  املػًُني  اؿٝا٠َعني يف 

ٚإشا ْكٌ إىل ايعامل اإلغ٬َٞ، ؾٝٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َكًٛشٟا زا٫ٟ ع٢ً 

. َع٢ٓ سػٔ، ٚيٝؼ ايعهؼ

ٚزضاغ١ ايٛاقع اإلع٬َٞ جيس إٔ َكًٛشات ضادت يف سكب ظ١َٝٓ 

ٕ اْتٗت؛ يٝػتدسّ غريٖا، ٚاعترب ٭غطاض ؽسّ تٛدٗات َعاز١ٜ َا يبجت أ

(. اإلضٖاب، ٚا٭قٛي١ٝ :) شيو مبكًٛشات َجٌ

إٕ َٔ ايٛادب إٔ ٜهٕٛ املٛد٘ ٚضا٤ ْؿط املكًٛشات دٗات ع١ًُٝ 

. تهع ا٭َٛض يف ْكابٗا، ٚؼهِ إط٬قٗا ع٢ً ايؿ٦ات، أٚ ا٭ؾدام

     

 

: ايكسم ٚعسّ سذب املعًَٛات: غابعٟا

٥ٌ اإلع٬ّ َا مياضؽ سذبٟا ظاٖطٟا إٕ َٔ امل٬سغ إٔ َٔ ٚغا

يًُعًَٛات اييت ٫ تٛاؾل تٛد٘ ايكا٥ُني ع٢ً ٖصٙ ايٛغا٥ٌ، ؾٝعُسٕٚ  يف 
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عطض ا٭ؾهاض إىل  َا ٜٛاؾل آضا٥ِٗ، ؾٝٓؿطٕٚ آضا٤ِٖ ٚآضا٤ َٔ ٖٛ ع٢ً 

َجٌ َؿطبِٗ بكٛض َتهطض٠ ٚدصاب١ َٚتٓٛع١ ايعطض بُٝٓا ِٖ يف املكابٌ 

ٕٚ  ٜٓازٕٚ باؿط١ٜ، بٌ قس ٜعُسٕٚ  إىل حيذبٕٛ غريٖا، ِٖٚ ؾُٝا ٜععِ

ايهبط ا٫ْتكا٥ٞ ست٢ يًُعًَٛات ٚا٭خباض، ؾٝٓؿطٕٚ املعًَٛات املتؿك١ َع 

. (1)آضا٥ِٗ، ٚميٓعٕٛ ْؿط املعًَٛات املدايؿ١ ٭ؾهاضِٖ

     

: ٚاعتُاز ايطؾس ،تطى اإلثاض٠: ثآَٟا

٠ يف ايٛطح إْ٘ يف ظٌ تعسز ايٛغا٥ٌ اإلع١َٝ٬ أنش٢ ا٫تكاف باإلثاض

يًكهاٜا ايػاخ١ٓ فًب١ يًكطا٤ َٚٓؿك١ يًكشـ، ٖٚصٙ اإلثاض٠ بايعْٓٛات 

ايكاخب١، أٚ ايطغّٛ ايػاخط٠، أٚ بتهدِٝ ا٭سساخ، ٚإٕ اْؿل ايػًع١ 

. ٚضٚدٗا إ٫ إْ٘ يٝؼ أغًٛبٟا ضؾٝسٟا ملعاؾ١ ايكهاٜا ايؿهط١ٜ

ز يف بعض ؾٗٛ يف املكابٌ ٜطٚز يػٛم ا٫مطاؾات املتكاب١ً ٜٚجط ا٭سكا

اجملتُعات، ٜٚعٝب ايٓعط٠ املٛنٛع١ٝ ايع١ًُٝ، ٚجيعٌ اؿكا٥ل َؿٛؾ١ يف 

. ا٭شٖإ

ٖصا نً٘ إشا ناْت اإلثاض٠ ٭غطاض املاز١ٜ، ٚيهٔ ا٭َط ٜؿتس إشا 

اغتدسَت اإلثاض٠ يًػٝٛط٠ ع٢ً أؾهاض ايٓاؽ ٚعكٛهلِ، ٚيتشٌٜٛ َعتكساتِٗ 

ٚغ١ًٝ اإلع١َٝ٬ إىل ٚأمناط غًٛنِٗ غري املتؿك١ َع ايكا٥ُني ع٢ً اٍ

. َعتكسات، ٚٚدٗات ْعط ٚأؾهاض دسٜس٠

إٕ ايطغِ ايػاخط ايصٟ ٜػتدسّ اإلثاض٠ ؛ ملعاؾ١ ؾهط َا، قس ٜ٪زٟ إىل 

. إٔ ٜكابٌ بأؾعاٍ عسٚا١ْٝ تعٜس َٔ اؾتعاٍ املؿه٬ت
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: ايتؿدٝل ايػًِٝ ٫مطاف ايؿهطٟ: تاغعٟا

٭غباب ا٫مطاف ايؿهطٟ أسس املٗاّ  إٕ ايتؿدٝل ايػًِٝ

.  املػًِ  ٚاإلع٬َٞ يًُؿهط ٚاملجكـ ٠ا٭غاغٞ

باخت٬ف املطدع١ٝ ٚتٛدٗات ْٚعطٟا ٫خت٬ف ع١ًُٝ ايتؿدٝل 

غ٪ٚي١ٝ يف تؿدٝل أغباب ايعاٖط٠ ٚؾل املطدع١ٝ املاملؿهط تتٓا٢َ 

: ٌَ اإلغ١َٝ٬ اييت تعرب عٔ سطن١ اجملتُع ، ٚتتعسز ٖصٙ املػ٪ٚيٝات يتـ

تكع ع٢ً املؿهط اإلغ٬َٞ َػ٪ٚي١ٝ زضاغ١ قهاٜا : تاضخيٟٝا( أ 

:  ظاٖط٠ ا٫مطاف ايؿهطٟ َٔ سٝح

عٔ ايعٛاٌَ املٛنٛع١ٝ ٚايصات١ٝ اييت أؾهت إىل ا٫مطاف ايهؿـ 

. ايؿهطٟ ٚخًؿٝاتٗا ايس١ٜٝٓ  ٚايؿهط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ

ب٪ض ا٫مطاف  ٚبٝإ املٓابع اييت يعبت ايسٚض ا٭غاؽ يف تؿهٌٝ

. ايؿهطٟ

َػ٪ٚي١ٝ ايهؿـ عٔ  ٚاإلع٬َٞ املػًِنُا ٜتشٌُ املجكـ 

ا٭غباب اـاق١ ٚايعا١َ ي٬مطاف ايؿهطٟ يف كتًـ ايسٍٚ، ٚنٝـ 

مت ضعاٜت٘ ٚتكسٜطٙ إىل ايسٍٚ ا٭خط٣، ٚتكسِٜ شيو بؿهٌ تٛعٟٛ إىل 

ايجكايف ؾطا٥ض اجملتُع املػًِ تتٓاغب َؿطزات٘ ٚططٜك١ تٓاٚي٘ َع ايتؿاٚت 

. بني تًو ايؿطا٥ض 

عس٠ َػ٪ٚيٝات يف ٚاإلع٬َٞ املػًِ تكع ع٢ً املؿهط  :عاملٟٝا( ب 
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: تؿدٝل ايعاٖط٠ ٚؼسٜس أغبابٗا تتُجٌ أُٖٗا ؾُٝا ٜأتٞ 

  ايهؿـ عٔ ايِٖٛ ٚاؿكٝك١ يف تبين ق٣ٛ اهل١ُٓٝ يف ايعامل

يكهاٜا ا٫مطاف ايؿهطٟ َػٛغٟا يتشكٝل خٛٛٗا ٚتٛغٝع ْؿٛشٖا، 

 .اّ غٝٛطتٗا ايعػهط١ٜ، ٚا٫قتكاز١ٜ ٚإسو
  ضبط ا٭سساخ ايػٝاغ١ٝ ايعامل١ٝ بكهاٜا اهل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ ٚإبطاظ

َس٣ ساد١ ق٣ٛ اهل١ُٓٝ إىل أغباب ثكاؾ١ٝ ٚز١ٜٝٓ  تػٛؽ تسخ٬تٗا املعض١ٜ 

 .يف ؾ٪ٕٚ اجملتُعات 
  َتابع١ ايتكاضٜط ٚايسضاغات ٚايهتابات ايكازض٠ يف فاٍ قطاع

ات ، ْٚكسٖا بؿهٌ َٓتعِ يف زٚا٥ط اإلع٬ّ مبا اؿهاضات ٚايجكاف

 .ٜهطؽ ايٛعٞ مبشٛضٜتٗا يف ايػٝام ايعاملٞ املعاقط
  ً٘ٝتهجٝـ ايهتاب١ ٚايٓؿط سٍٛ زٚض ايًٛبٞ ايكْٗٝٛٞ ٚأؾاع

 .ايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ َٔ خ٬ٍ زٚا٥ط تٓتؿط سٍٛ ايعامل 

٤ ضغايت٘ يف ٖصا ٚػسض اإلؾاض٠ إىل إٔ لاح املؿهط املػًِ يف أزا

اـكٛم ٜتًٛب عسّ ا٫عتُاز ؾكط ع٢ً اؾٗٛز ايؿطز١ٜ اييت تعرب عٔ 

ا٫ْتُا٤ات ٚايتشٝعات ايجكاؾ١ٝ بكسض َا ٜعتُس ع٢ً تهٜٛٔ َطانع ٦ٖٝٚات 

شات قبػ١ قا١ْْٝٛ تعٌُ بؿهٌ َ٪غؼ ميهٓٗا َٔ ايتعاٌَ َع 

 .امل٪غػات املهاز٠ شات اإلَهاْات املاز١ٜ ٚايتك١ٝٓ املتٛٛض٠ 

تكع ع٢ً املجكـ اإلغ٬َٞ َػ٪ٚي١ٝ تؿدٝل ا٭غباب  :قًٟٝا( ز 

ا٬ْٛقٟا َٔ ا٭ضن١ٝ اإلغ١َٝ٬ يتهٕٛ َٓٗذٟا يف تؿػري ا٭سساخ 

ٚاؿهٛض ايٓكسٟ ايؿعاٍ يًهؿـ عٔ ايعٛاٌَ ايصات١ٝ ي٬مطاف ايؿهطٟ 

: ،  ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ ايعسٜس َٔ ا٭زٚاض ٜعس َٔ أُٖٗا 
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  ملؿّٗٛ عًٛ ا٭١َ ٚخريٜتٗا، َٚكا١َٚ ايط٣٩ تكشٝض ايط١ٜ٩ ايكاقط٠

اييت تهطؽ املجاي١ٝ ايصات١ٝ يسٜٓا ٚتكطؾٓا عٔ تؿدٝل ايٛاقع إىل َاض 

 .فٝس أٚ َػتكبٌ ٜعس بايتُهني زٕٚ اإليتؿات إىل ايؿطٚط امل٪ز١ٜ إيٝ٘ 
  ْكس املهْٛات املعطؾ١ٝ اييت ت٪ٍٚ بايهجري إىل ايكٛي١ٝ ٚايتُٓٝط

١َٓ يف ٖصٙ املهْٛات ٚاييت ميهٔ إٔ تٛقع ٚايهؿـ عٔ ا٭غباب ايها

 .ايبعض يف زا٥ط٠ ا٫مطاف
  ْٞؼسٜس ا٭غباب ايجكاؾ١ٝ ٚايرتب١ٜٛ اييت ت٪زٟ إىل تس

ا٫غتك٬ي١ٝ يف ايتؿهري ، ٚتؿعٌٝ ضٚح ايتبع١ٝ يس٣ ايٓـ٤ ، ٚغٝاب 

 .املػ٪ٚي١ٝ ، ٚإؾاع١ ايتؿهري اؿسٟ ، ٚ ثكاؾ١ اـٛف ٚايؿو ٚايكُت 
 ختعايٞ يًسٜٔ ايصٟ أز٣ إىل ظٗٛض ثكاؾ١ ز١ٜٝٓ ْكس املؿّٗٛ ا٫

تطنع ع٢ً ايٛكٛؽ ٚاملعاٜري ايؿه١ًٝ زٕٚ ا٫يتؿات ايهايف إىل ثكاؾ١ 

ٚا٫ختعاٍ ايػًٛنٞ    –اييت تعرب عُا ٚقط يف ايكًب  –ايعٌُ ٚاملُاضغ١ 

 .ٚػاٌٖ ايؿهط ٚاملؿاعط 
  ٘ؼسٜس َػ٪ٚي١ٝ ايع٬ق١ يف ب١ٝٓ َ٪غػات ايتٓؿ١٦ بني املٛد

 .(1)املتًكٞ، ٚا٭ب ٚا٫بٔ ، مبا ٜ٪ثط يف ضٚح ايتٛاقٌ ٚاؿٛاضٚ
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: ا٫ٖتُاّ ظٛز٠ املعاؾ١ اإلع١َٝ٬: عاؾطٟا

: ٚشيو ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ عس٠ أَٛض َٓٗا

ا٫بتعاز عٔ ايتكًٝس١ٜ املٛضٚث١ يف ايتػ١ٝٛ اإلع١َٝ٬ اييت تكّٛ   – 1

أنجط َٔ مماضغ١ امل١ٓٗ  ع٢ً تٛغٝع زا٥ط٠ ايؿذب ٚا٫غتٓهاض يٮسساخ

. اإلع١َٝ٬ يف ْكٌ اؿسخ ٚضقس َػببات٘ ٚتساعٝات٘

ايكٝاّ باملبازضات اإلع١َٝ٬ يف تػ١ٝٛ تساعٝات ا٭سساخ   – 2

ٚايٛقا٥ع شات ايع٬ق١ با٫مطاف ايؿهطٟ، ٚا٫عتُاز ايٛانض ع٢ً َا 

َٚٔ ايكٝاز٠ ايػٝاغ١ٝ َٔ  ،ٜكسض َٔ اؾٗات شات املكساق١ٝ َٔ بٝاْات

 ،ٚأٌٖ ا٫ختكام ،طابات ٚايتعًٝل عًٝٗا، ٚضقس ضزٚز املػ٪ٚينير

. ٚاملٛاطٓني ػاٖٗا

ايرتنٝع ع٢ً تؿاقٌٝ ا٭سساخ، ٚدصٚضٖا، ٚأغبابٗا،  – 3

يف ايٛقت ايصٟ ٚقعت ؾٝ٘  –ٚاملطدع١ٝ ايؿهط١ٜ ملٔ ٜتٛقع أِْٗ ٚضا٤ٖا 

ا٭سساخ قبٌ إٔ تٓذًٞ اؿكا٥ل ٚتتهؿـ، ٚنٌ أٚي٦و ٜؿهٌ 

ؾهط١ٜ يف ايتعاٌَ َع ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع شات ايع٬ق١  إغرتاتٝذ١ٝ

با٫مطاف ايؿهطٟ، زٕٚ إغؿاٍ ايط١ٜ٩ ايعا١َ يٮَٛض َٚا ٜطتبط بٗا َٔ 

ٚغري شيو َٔ ( ايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ ) ٚ ( ٚغ١ٝٛ اإلغ٬ّ :) قِٝ ٚثٛابت َجٌ

. ايكِٝ املتؿل عًٝٗا

٠ ػاٙ إٔ تهٕٛ املعاؾ١ اإلع١َٝ٬ ْابع١ َٔ ض١ٜ٩ ؾهط١ٜ ٚانض – 4

ايتػ١ٝٛ اإلع١َٝ٬ ملجٌ ٖصٙ ا٭سساخ تًٓٛل َٓٗا ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ، ؾكس ٫سغ 
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بعض ايباسجني إٔ عسزٟا َٔ ايكشـ يف بعض ايب٬ز ناْت َػطسٟا ي٬تٗاَات 

 -يف اجملتُع، ٖٚٞ ( املتسٜٓني)اييت ٜهًٝٗا عسز َٔ ايهتاب يؿ١٦ 

ايطغِ َٔ تعسز ٚع٢ً . ظاٖط٠ تتعاضض َع قِٝ اجملتُع ٚتٛدٗات٘ -يٮغـ

( ٚغاق١ يف ايعٚاٜا ٚا٭عُس٠ ايجابت١)دٛاْب ايٛطح ايكشؿٞ يف ٖصا ا٫ػاٙ 

إ٫ أْ٘ ٫ ٜطتبط مبٛنٛع اؿسخ، ٖٚٛ َا ٜكؿ٘ أسس املبشٛثني بأْ٘ ْٛع َٔ 

 .(1)ؾهط١ٜ غابك١ ٚدست هلا غببٟا يًُذاٖط٠ ٚايػؿٛض بٗا( تكؿ١ٝ سػابات)

     

 

قع١ اؾط١َٝ شات ايع٬ق١ با٫مطاف تٛقٝـ ايٛاسػٔ : اؿازٟ عؿط

: (2)ايؿهطٟ

إٕ َٔ املكطض عك٬ٟ ٚؾطعٟا إٔ اؿهِ ع٢ً ايؿ٤ٞ ؾطع عٔ تكٛضٙ ، 

ؾتكٛض ا٭َٛض ٚبٝإ سكٝكتٗا ٜعٛٞ قٓاع١ مبعطؾتٗا َٚٔ ثِ إْعاٍ اؿهِ 

املٓاغب هلصٙ ايٛاقع١، ٚمبا إٔ ا٫مطاف ايؿهطٟ َكًٛض سازخ ُْٓعٍ يف 

ع َٔ ايكهاٜا ؽتًـ ٚدٗات ايٓعط يف تكطٜط ٚقؿٗا ٚقتٓا اؿانط ع٢ً ْٛ

ف ايؿطعٞ املٛنض هلصا املػ٢ُ، ثِ اؿهِ عًٝٗا ؾ٬ بس َٔ ايتٛقٞ

ا٫مطاف ايؿهطٟ ؾأْ٘ ؾإٔ نجري َٔ ايكهاٜا اييت ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ٚ

هلا ايهٛابط ايؿطع١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚايكا١ْْٝٛ مبا ميٝع ٖصا املكًٛض ٜٚٛنض 

.  َاٖٝٓت٘ 

ا ايتٛقٝـ ٚايبٝإ ؿكٝك١ ا٫مطاف ايؿهطٟ ايصٟ  ٚإشا ظٗط ٖص

                                 

  

 



 - 22 - 

ٜطاز إجياز ايع٬ز  املٓاغب ي٘ ، ؾإٕ د١ٗ ايتشكٝل ايكها٥ٞ ٖٞ اييت تكّٛ 

بٗصا اإلدطا٤ ع٢ً ٚؾل َا ُدعٌ هلا َٔ ايك٬سٝات املٓكٛم عًٝٗا يف ْعاّ 

اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ َٚٔ شيو ايتشكٝل يف اؾطا٥ِ اييت تكع نُٔ 

ٌَ ع٢ً ا٫غتس٫ٍاختكاقٗا ٚايع
(1)

.  

ٚايٛادب إٔ ٜرتى ٖصا ا٭َط ؾ١ٗ ا٫ختكام، ٚأ٫ ٜتسخٌ اإلع٬ّ 

. يف شيو

     

 

ايٓعط يف ا٫عتباضات اييت ٜٓبين عًٝٗا اخت٬ف سهِ : ايجاْٞ عؿط

: ٖٚٞ  (2)ٚاملٓشطف ايؿهطٟ ا٫مطاف

 :غري املهؿط ا٫مطافٚ ،املهؿط ا٫مطافايتؿطٜل بني  -1

، ؾا٫مطاف َٓ٘ َا ٖٛ َتؿاٚت١ إشا ت٪ٌَ ٚدس أْ٘ ضتباف ا٫مطإٕ 

. َٚٓ٘ َا ٖٛ َعك١ٝ نبري٠، َٚٓ٘ َا ٖٛ زٕٚ شيو ،نؿط

ٖٛ َا نإ عا٥سٟا باإلبٛاٍ ع٢ً أَط فُع عًٝ٘  :املهؿطٚا٫مطاف 

٣ّ َٔ ايسٜٔ بايهطٚض٠ . (3)َتٛاتط َٔ ايؿطع َعًٛ

. ض٠ إبٛاي٘أٚ َا نإ عا٥سٟا باإلثبات ٭َط عًِ َٔ ايؿطع نطٚ
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  .شات٘ َتؿاٚت يف ب َتؿاٚت١، إش ايهؿطْؿػ٘ ع٢ً ضت املهؿط ٚا٫مطاف

 -عع ٚدٌ -ٖٚٛ ػاٚظ سسٚز اهلل : غري املهؿط ٚا٫مطاف

بايعٜاز٠ عًٝٗا ظٜاز٠ تكتهٞ ايٛقٛع ؾُٝا سٖطّ اهلل َٔ املعاقٞ، مما ٫ ًٜعّ 

 ٚي٫ٚ٘ بؿ٤ٞ مما أضغٌ ب٘ ضؽ -عع ٚدٌ -َٓ٘ تهصٜب بهتاب اهلل 

  .(1)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

، امطاؾ٘عػب  املٓشطفٜٚأتٞ أثط ٖصا ايتؿطٜل يف ايتعاٌَ َع 

غري  املٓشطف امطاؾٟاَهؿطٟا مبا ٫ ٜعاقب ب٘  امطاؾٟا املٓشطفؾٝعاقب 

. َهؿط

2- : يف أَط نًٞٚا٫مطاف يف أَط دع٥ٞ ا٫مطاف ايتؿطٜل بني    

: ْٛعإ ا٫مطاف إٔ ا٫مطافَٔ املتكطض يف بٝإ سكٝك١ 

. ايهًٞ ا٫عتكازٟ ا٫مطاف :ايٓٛع ا٭ٍٚ

. اؾع٥ٞ ايعًُٞ ا٫مطاف :ايٓٛع ايجاْٞ

إشا  ا٫مطافايٓعط يف ْٛع : ي٬مطافإٕ مما جيب إٔ ٜعتربٙ املعاجل 

اؾع٥ٞ ا٫مطاف ايهًٞ ا٫عتكازٟ أععِ نطضٟا َٔ ا٫مطاف ٫ ؾو إٔ 

: ايعًُٞ ٭َٛض

ايهًٞ ا٫عتكازٟ ٖٛ امل٪زٟ يعٗٛض ايؿطم ا٫مطاف إٔ : ا٭ٍٚ

. اـاضد١ عٔ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ املٓشطؾ١ ٚاؾُاعات

ايهًٞ ا٫عتكازٟ غاض٣ يف ؾطٚع ٫ تٓشكط َٔ  إٔ ا٫مطاف: ايجاْٞ
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. ؾطٚع ايؿطٜع١

ٚيٝؼ  ،مجاعٞ إٔ ا٫مطاف ايهًٞ ا٫عتكازٟ امطاف: ايجايح

يه٬ّ عٔ ا٫مطاف ايهًٞ ا٤ت ايٓكٛم يف اؾطزٜٟا ٚيصيو زامطاؾٟا 

-ٖصا ن٦ه٧ َٔ إٕ  ":قّٛ أٚ مجاع١ ا٫عتكازٟ عػباْ٘ امطاف  ؾ٢ أٚ  

-ٖصا عكب  ايسٜٔ َٔ ميطقٕٛ سٓادطِٖ، جياٚظ ٫ ايكطإٓ، ٕض٩ٜٚل قّٛ  

 أْا ي٦ٔ ا٭ٚثإ، أٌٖ ٜٚسعٕٛ اإلغ٬ّ، أٌٖ ٜكتًٕٛ ٢ّٖٟ،٠ايٖط َٔ ايػِٗ ضٚمُّ

 .(1)" عاز قتٌ ٭قتًِٓٗ ؛أزضنتِٗ

ّْ ع٢ً ا٭١َا٫مطاف إٔ  :ايطابـع امطاف ؾٗٛ  ،ايهًٞ نطضٙ عا

اؾع٥ٞ ايعًُٞ َكتكط ا٫مطاف مجاع١ ظاٖطٜٔ يًٓاؽ، يف سني إٔ نطض 

. املٓشطف ع٢ً

١ٛطز ايهطض، ؾشٝجُا  إٔ ا٫مطاف: اـاَؼ ايهًٞ ا٫عتكازٟ َ

اؾع٥ٞ  ا٫مطاف ٚأَا، ٚدس نإ ايهطض ع٢ً ا٭١َ يف زٜٓٗا ٚأَٓٗا

، ؾتعس تًو  اَط٣٨ايعًُٞ ؾهطضٙ ْػيب، ؾكس ت٪ثط ايعٜاز٠ يف ايعباز٠ ع٢ً 

، يف سني ٫ ت٪ثط تًو ايعٜاز٠ ع٢ً آخط ؾ٬ ٜعترب امطاؾٟا ايعٜاز٠ يف سك٘ 

 (2).َٓشطؾٟا

3- . بايٓعط يًعًِ ٚعسّ ايعًِاملٓشطؾني ايتؿطٜل بني    

. بايٓعط ي٬دتٗاز ٚايتكًٝساملٓشطؾني ايتؿطٜل بني  – 4

: ٫ خيًٛ َٔ ساينيا٫مطاف ٕ ايٛاقع يف إ
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إٔ ٜهٕٛ عاملٟا بهٕٛ ايعٌُ ايصٟ قاض إيٝ٘ يْٟٛا َٔ : اؿاٍ ا٭ٚىل

. ا٫مطاف أيٛإ

ممٔ أنً٘ اهلل ع٢ً عًِ، ٫ٚ ضٜب إٔ  -ٚايعٝاش باهلل  -ؾٗصا 

. عكٛبت٘ ٚتأثُٝ٘ يٝؼ نعكٛب١ اؾاٌٖ ٚتأثُٝ٘ ٚا٭َط ؾٝ٘ بني

ٜط عامل بهٕٛ ايعٌُ ايصٟ قاض إيٝ٘ يْٟٛا إٔ ٜهٕٛ ؽ: اؿاٍ ايجا١ْٝ

. ا٫مطاف  َٔ أيٛإ

: َٔ د١ٗ ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس ع٢ً نطبنياملٓشطؾني نُا إٔ 

ٚتؿطٜع٘ ٚبٝإ َآخصٙ ا٫مطاف اجملتٗس يف اغتٓباط : ايهطب ا٭ٍٚ

 :ْٛعنيٚأزيت٘ ٖٚٛ ع٢ً 

. اجملتٗس امل٪ٌٖ ي٬دتٗاز :ا٭ٍٚ

. دتٗازاجملتٗس غري امل٪ٌٖ ي٬ :ايجاْٞ

: اجملتٗس امل٪ٌٖ ي٬دتٗاز: أَا ايٓٛع ا٭ٍٚ

، ٚإمنا تػ٢ُ ؾًت١ ٚبايعطض ٫ بايصات )ا٫مطاف ؾٗصا إمنا ٜكع َٓ٘ 

٭ٕ قاسبٗا مل ٜككس اتباع املتؿاب٘ ابتػا٤ ايؿت١ٓ ٚابتػا٤  ؛غ١ًٛ أٚ ظي١

.  ايهتاب، أٟ مل ٜتبع ٖٛاٙ، ٫ٚ دعً٘ عُس٠تأٌٜٚ 

. (1)(ٙ اؿل أشعٔ ي٘ ٚأقٓط ب٘ ظٗط ٍ ٚايسيٌٝ عًٝ٘ أْ٘ إشا

ٖٚصا ايعامل اجملتٗس ايصٟ تٛؾطت ؾٝ٘ ؾطٚط ا٫دتٗاز ؾأخٛأ ي٘ أدْط 

ٚاسس ٖٛ أدط ا٫دتٗاز ٚاإلثِ عٓ٘ َطؾٛع، ؾؿٞ اؿسٜح عٔ عُطٚ بٔ 
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 -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –قاٍ ضغٍٛ اهلل : قاٍ  -ضنٞ اهلل عٓ٘–ايعام 

، ٚإشا سهِ ؾادتٗس إشا سهِ اؿانِ ؾادتٗس ؾأقاب ؾً٘ أدطإ" 

. (1)"ؾأخٛأ ؾً٘ أدط

: اجملتٗس غري امل٪ٌٖ ي٬دتٗاز: أَا ايٓٛع ايجاْٞ

ؾٗصا ا٫دتٗاز ٫ ُٜطؾع ب٘ ايٛظض، ٫ٚ ٜطتؿع ب٘ ايتأثِٝ ٫ٚ ٜجبت ب٘ 

ا٭دط، ٭ْ٘ ٚقع َٔ غري أًٖ٘، ؾِٗ ٚإٕ ظعُٛا ا٫دتٗاز ؾإِْٗ غري قازقني، 

. ايعٕٓٛ ٚا٭ٖٛا٤ ٚايتدطقات ايكٍٛ بايطأٟ املبين ع٢ً: ٚإمنا عًُِٗ

: ٚتؿطٜع٘ا٫مطاف املكًس يًُذتٗس يف اغتٓباط : ايهطب ايجاْٞ

ٖٚٛ ايصٟ مل ٜػتٓبط بٓؿػ٘ ٚإمنا اتبع غريٙ َٔ املػتٓبٛني يهٔ  )

٫ْكساسٗا  ؛عٝح أقط بايؿب١ٗ ٚاغتكٛبٗا، ٚقاّ بايسع٠ٛ بٗا َكاّ َتبٛع٘

. يف قًب٘ . (2)(ز٣ عًٝ٘ ٚٚاىل ٚمتهٔ سب املصٖب َٔ قًب٘ ست٢ عا .

. (3)٫ٚ اغتعٗاض يعسّ ايكسض٠ ،أٚ عٝح أخص بكٍٛ ايػري َٔ غري سذ١

: ٖٚ٪٤٫ املكًسٕٚ أسس ؾطٜكني

1- . املكًس جملتٗس َعترب ا٫دتٗاز ؾطعٟا   

2- . املكًس جملتٗس غري َعترب ا٫دتٗاز ؾطعٟا   
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ؾأَا املكًس جملتٗس َعترب ادتٗازٙ ممٔ تأٌٖ ي٬دتٗاز ٚايؿتٝا 

: ٖٚصا املكًس عاَٞ، ؾٗٓا ٜكاٍ

. إٕ ؾطض ٖصا ايعاَٞ إمنا ٖٛ ايتكًٝس يًُٛثٛم يف زٜٓ٘ ٚعًُ٘

ٚيهٔ َع شيو ْكٍٛ ملٔ ٜكًس اجملتٗس إٕ شيو ايتكًٝس ٫ ميٗس يو 

ٚػعٌ قٛي٘ مبٓعي١ قٍٛ املعكّٛ، ٖٚصا  ،ايعصض بإٔ تكًسٙ يف نٌ ؾ٤ٞ

، ٚايصٟ جيب َكًسٟا جملتٗس ك٧ٛا٫مطاف ساٍ نجري ممٔ ٚقع يف 

إٔ ٜعًِ إٔ املعٍٛ عًٝ٘ إمنا ٖٛ ايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚايعًُا٤ إمنا ِٖ 

. أز٤٫ عًٝ٘، ٚإشا ناْٛا نصيو ؾإِْٗ ٫ ٜتبعٕٛ ؾُٝا أخ٦ٛٛا ؾٝ٘

املكًس تكًٝسٟا غري غا٥ؼ ؾطعٟا؛ ٭ٕ َك٤ًسٙ غري َعترب : ايؿطٜل ايجاْٞ

ن٬ٍ ايهاي١ني ا٫دتٗاز، ؾٗ٪٤٫ ٫ ميٗس تكًٝسِٖ هلِ ايعصض، إش عا١َ 

إمنا ٖٛ بتكًٝس اٯبا٤ ٚا٭دساز ٚايععُا٤ ٚاملكٖسَني، ٚاإلعطاض عٔ 

. املطغًني

ٕٖ ايٓعط يف ٖصا ايتؿطٜل ٚبٓا٤ أسهاّ ايتعاٌَ َع  عػب املٓشطؾني إ

ٚاقعِٗ َٔ سٝح ايعًِ ٚعسَ٘، ٚا٫دتٗاز ٚعسَ٘، ٚاعتباض ا٫دتٗاز ٚعسّ 

ٕٖ ايٓعط يف ٖصا ايتؿطٜل اعتباضٙ، ٚاعتباض ايتكًٝس أٚ عسّ اعتبا ضٙ، إ

ٚاعتُازٙ ٜعكِ َٔ ايٛقٛع يف ظ٫ت نبري٠ ضادع١ إىل عسّ ؾك٘ َطاتب 

ايٖٓاؽ يف شيو، ؾايعسٍ إٔ ٜٓعٍ نٌ إْػإ َٓعيت٘ ٜٚتعاٌَ َع٘ عػب 

. ساي٘

 

5- : غري املتأٍٚٚاملٓشطف املتأٍٚ املٓشطف ايتؿطٜل بني    
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يف اؿهِ عًِٝٗ، ؾني املٓشطإٕ َٔ ا٭ٚد٘ اييت ٜؿطم ؾٝٗا بني 

:  امطاؾِٗ ٚايتعاٌَ َعِٗ، ٚع٬ز

مبع٢ٓ إٔ ي٘ ؾب١ٗ ٚتأ٬ٟٜٚ يؿعً٘  :ٌٖ ٖٛ َتأٍٚاملٓشطف  ايٓعط يف 

تعًل ب٘ ظٟٓا َٓ٘ أْ٘ اؿل؟ أٚ أْ٘ ٫ ؾب١ٗ ي٘ ٫ٚ تأٌٜٚ، ؾاملتأٍٚ َعصٚض، 

ؾِٗ ٜعصضٕٚ املتأٍٚ ٚإٕ  -ضمحِٗ اهلل-دط٣ عٌُ ايػًـ  ىٚع٢ً شٍ

. ٙ، ٚإٕ ضأٚا أْ٘ قس اغتشٌ قاضّ اهللخٛ٪ٙ ٚنًًٛ

 ايكطإٓ تأٌٜٚ َٔ ايٓاؽ ٖبش ):-ضمح٘ اهلل –قاٍ اإلَاّ ايؿاؾعٞ 

 تبآٜٟا ؾٝٗا ؾتبآٜٛا ا،ؾٝ٘ اختًؿٛا أَٛض إىل َِٓٗ شٖب َٔ أٚ ٚا٭سازٜح،

 شيو ٚنإ ،سهاٜت٘ تٍٛٛ َا بعض َٔ بعهِٗ ؾٝٗا ٚاغتشٌ ،ؾسٜسٟا

 ْعًِ ؾًِ ،ايّٝٛ إىل ٚبعسِٖ ،ايػًـ زع٘ يف نإ َا َٓ٘ َتكازَٟا َِٓٗ

 ؾٗاز٠ ضز ،بعسِٖ ايتابعني َٔ ٫ٚ ،ب٘ ٜكتس٣ ا٭١َ ٖصٙ غًـ َٔ أسسا

 ضز ٫ٚ ،عًٝ٘ سطّ َا ؾٝ٘ اغتشٌ ٚضآٙ ،ٚنًً٘ خٛأٙ ٚإٕ ،بتأٌٜٚ أسس

 اغتش٬ٍ ؾٝ٘ بًؼ ٚإٕ ،حيتًُ٘ ٚد٘ ي٘ نإ ايتأٌٜٚ َٔ بؿ٤ٞ أسس ؾٗاز٠

. (1)( قٍٛاٍ َٔ املؿطط أٚ ،ٚاملاٍ ايسّ

ؾاملتأٍٚ ٚاؾٌٗ املعصٚض يٝؼ سهُ٘ سهِ املعاْس ٚايؿادط، بٌ قس  )

. (2)(دعٌ اهلل يهٌ ؾ٤ٞ قسضٟا  

ايتؿطٜل بني املتأٍٚ ٚغري املتأٍٚ عا٥س : إٕ ا٭َط يف تٛبٝل ٖصٙ ايكاعس٠

ٚهلصا قس ٜهٕٛ ايتأٌٜٚ َاْعٟا َٔ  ،إىل َٔ ٜتٛىل َعاؾ١ املؿه١ً املع١ٓٝ

نُا يف  ،يهٓ٘ ٫ ميٓع َٔ إٜكاع ايعكٛب١ا٫مطاف تهؿري ايٛاقع يف 
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ـ  ؾاغتش٬ٍ اـُط نؿْط ٚيهٔ عُط بٔ اـٛاب ،قك١ قسا١َ بٔ َععٕٛ

مل ٜهِؿطٙ ٭ْ٘ َتأٍٚ، ؾتأًٜٚ٘ َٓع َٔ تهؿريٙ، ٚيهٓ٘ ضنٞ اهلل عٓ٘ ـ 

ثِ أَط  )مل ميٓع َٔ إٜكاع ايعكٛب١ عًٝ٘، ٚيصيو قاٍ ايطاٟٚ يف ختاّ ا٭ثط 

. (1)(ظًسٙ 

6- : ٚغري ايساع١ٝا٫مطاف ايتؿطٜل بني ايساع١ٝ إىل    

: ْٛعإاملٓشطؾني َٔ املعًّٛ إٔ 

1- ، ٫ٚ امطاؾ٘ ٫ ٜسعٛ إىل َٓشطف يف ْؿػ٘، ؾٗٛ امطاؾ٘ ْٛع    

. ٜٓؿط امطاؾ٘ بني ايٓاؽ

2- . امطاؾ٘ ، ٜٚعٗط ايٓاؽ ع٢ًامطاؾْ٘ٚٛع ٜسعٛ إىل    

املٓشطف عٓس اؿهِ ع٢ً  َٚٔ ا٫عتباضات اييت جيب َطاعاتٗا

ؾُٔ ايٛادب ا٭خص ع٢ً ايساعٞ  ايتؿطٜل بني اؿايتني،ا٫مطاف َٚعاؾ١ 

املكتكط املٓشطف ، ٚايتعاٌَ َع٘ بأغًٛب غري أغًٛب ايتعاٌَ َع ي٬مطاف

يػٟٓا ؾكٝشٟا ٜأخص ي٬مطاف ع٢ً ْؿػ٘، ٫ٚ غُٝا إشا نإ ايساع١ٝ 

ٙ اييت تساخٌ ايكًٛب ٜٚسيٞ بؿبٗت ،ٜٚ٪ثط ؾٝٗا ،فاَع ايكًٛب

 (2).بعخاضؾٗا

ٚإٕ نإ َعصٚضٟا  ،امطاؾٜ٘عاقب ع٢ً ْؿط ا٫مطاف ٚايساع١ٝ إىل 

ٚقس ًٜشل  يٛ مل ٜسع إيٝ٘،٫مطاؾ٘ بعصض ميٓع إٜكاع ايعكٛب١ عًٝ٘ 

ٚإٕ مل مياضؽ  ،ايطدٌ املكتس٣ ب٘ يف قَٛ٘ا٫مطاف بايساع١ٝ إىل 
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يف قَٛ٘ ناؾ١ٝ يف ْؿط  َباؾط٠، ؾإٕ َهاْت٘ا٫مطاف ايسع٠ٛ إىل 

ٚزعا٤ ايٓاؽ إىل أعُاي٘، ؾإٕ ايٓاؽ َٛيع١ بتععِٝ َكٖسَٝٗا، امطاؾ٘ 

. ٚتكًٝس َععُٝٗا

إيعاّ ب٘، ٖٚصا أععِ َٔ ايساع١ٝ إىل ا٫مطاف ٚقس ٜكرتٕ بايسع٠ٛ إىل 

. ٚجيب إٔ ٜهٕٛ َع٘ تعاٌَ غري ايتعاٌَ َع ايساع١ٝ ؾكط ،ا٫مطاف

7- : غري املكاتًنيٚاملٓشطؾني املكاتًني  املٓشطؾنيايتؿطٜل بني    

َع آخطٜٔ، ؾٝهٕٛ هلِ امطاؾ٘ َٔ جيتُع يف ا٫مطاف إٕ َٔ أٌٖ 

ؾٛن١ ؾٝكاتًٕٛ اإلَاّ املػًِ ٚخيطدٕٛ عًٝ٘، َِٚٓٗ َٔ ٫ ٜكٌ ب٘ 

. إىل ٖصا ٚإٕ نإ ٜتهًِ يف أَٛض املػًُني ايعا١َامطاؾ٘ 

٠ املػًُني ع٢ً أ٥ِاـٛاضز، ؾإِْٗ قس خطدٛا : ؾُجٌ ايؿطٜل ا٭ٍٚ

.  ٚاغتشًٛا زَا٤ املػًُني ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِٚنؿ١طٚا قشاب١ ايٓيب 

َا ابتسع ):ــ  ضمح٘ اهللــ  ٖٚصا ؾإٔ نجري َٔ أٌٖ ايبسع، قاٍ أبٛ ٔق٬ب١

ٌْ بسع١ إىل اغتشٌ ايػٝـ  . (1)(ضد

غري  )٫ تكض ايتػ١ٜٛ بني ايؿطٜكني شيو إٔ  ا٫مطافٚعٓس َعاؾ١ 

ٜعز ع٢ً ايسع٠ٛ َؿػس٠ أخط٣ ٜرتتب عًٝٗا إثِ، ٚاـاضز ظاز اـاضز مل 

. اـطٚز ع٢ً ا٭١ُ٥   إىل سكٍٛ ايعسا٠ٚ ٚايبػها٤ بني أٚي٦و ايؿطم ؾً٘ َٔ اإلثِ.

 (2)(ايععِٝ أٚؾط سغ 
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ٚخكٛقٟا اـٛاضز ؾٛاٖس ع٢ً أِْٗ  املٓشطؾنيٚيف تعاٌَ ايػًـ َع 

. مل ٜهْٛٛا ٜكاتًٕٛ نٌ َٔ ضأ٣ ضأٟ اـٛاضز

- ٚعًٞ اؾُع١ يف أْا بٝٓا: قاٍ منط بٔ نجريشيو َا دا٤ عٔ  ؾُٔ

 ثِ ،هلل إ٫ سهِ ٫ :ؾكاٍ ،ضدٌ قاّ إش املٓرب ع٢ً - عٓ٘        اهلل ضنٞ

 إيِٝٗ ؾأؾاض ،املػذس ْٛاسٞ َٔ قاَٛا ثِ ،هلل إ٫ سهِ ٫ :ؾكاٍ آخط قاّ

 ن١ًُ ،هلل إ٫ سهِ ٫ ْعِ ،ادًػٛا بٝسٙ - عٓ٘ اهلل ضنٞ- عًٞ

 ث٬خ عٓسٟ يهِ إٕ أ٫ ،ؾٝهِ ْٓعط اهلل سهِ ،باطٌ بٗا غٜٞبت

 اغِ ؾٝٗا تصنطٚا إٔ اهلل َػادس منٓعهِ ٫ َعٓا نٓتِ َا :خكاٍ

 ست٢ ْكاتًهِ ٫ٚ ،أٜسٜٓا َع أٜسٜهِ ناْت َا ؾ٦ٟٝا منٓعهِ ٫ٚ ،اهلل

. (1)خٛبت٘ يف أخص ثِ ،تكاتًٛا

مح٘ ض-ٚع٢ً شيو دط٣ ؾكٗا٤ ا٭١َ ٚعًُا٩ٖا، قاٍ ايؿاؾعٞ 

ٚيٛ إٔ قَٟٛا أظٗطٚا ضأٟ اـٛاضز، ٚػٓبٛا اؾُاعات،  ):-اهلل

. (2)(ٚأنؿطٖٚا، مل حيٌ بصيو قتاهلِ 

٣ّ َٔ أٌٖ ايبسع ٜتعطنٕٛ  -ضمح٘ اهلل –ٚغ٦ٌ اإلَاّ أمحس  عٔ قٛ

. (3)(٫ تعطنٛا هلِ  ):ٜٚهِؿطٕٚ ؟ قاٍ
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