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اعم٘مدُم٦م
احلٛمدد

اًمد خ ظمٚمدؼ عإٔ،مدؿل عقم ّٚمدؿ ا ٟمًد٤م ُمدد٤م و لٕمٚمدؿل عاًمّمدعة عاًمًدعا قمدغم ٟمٌٞمٜمد٤م اعمّمددٓمٗمكل

عرؾمقًمٜم٤م اعمجتٌكل عقمغم آخف إـمٝم٤مرل عصح٤مسمتف إبرارل ُم٤م شمٕم٤مىم٥م اًمٚمٞمؾ عاًمٜمٝم٤مر .أُم٤م سمٕمد:
وم٢م ا شمٕم٤ممم ىمد ظمٚمؼ ا ٟمً٤م أطمًـ ظمٚمؼ عأيمٛمٚمفل عأت٘مٜمف عأومْمٚمفل عأعدع ومٞمدف ُمدـ اًمدٜمٕمؿ ُمد٤م ٓ
ٓ حيدددل عُمددـ سمٞمٜمدد٤مت اًم٘مدددرة اًمرسم٤مٟمٞمدد٦م ُمدد٤م لٗمددقق احلٍم د عاًمٕمدددل عىمددد أظمرضمددف شمٌدد٤مر عشمٕمدد٤ممم إمم د
احلٞمدد٤مة ًمتٙمٚمٞمٗمددف سمدد٤مُٕمر عاًمٜمٝمددلل ومدد٢م اؾمددتج٤مب ًمد ًمؽ ؾمددٕمد ذم طمٞم٤مشمددف اًمٗم٤مٟمٞمدد٦مل عطمٞم٤مشمددف اًمٌ٤مىمٞمدد٦مل عإ
طم٤مد قمـ

ا اًمتٙمٚمٞمػ ؿم٘مل ذم طمٞم٤مشمٞمف آصمٜمتلم.

يم ددا ظمٚمد ددؼ ا شمٕمد دد٤ممم ذم ا ٟمًد دد٤م آٓت اًمتٙمٚمٞمد ددػ اعمًد دداة سمد دد٤م قارح اًمتد ددل د دد٤م لٙمد ددق آيمتًد دد٤مب
عاًمٕمٛمؾ ع ٤م ضمرى آسمتعء ومٛمـ طمٗمٔمٝم٤م ذم طمدعد احلعل وم٘مدد ؿمدٙمر ا قمٚمٞمٝمد٤م عأدى طم٘مدف ومٞمٝمد٤مل
عُمددـ أرظمددك عدد٤م اًمٕمٜمدد٤م طمتددك ؾمدد٤مُمٝم٤م ذم ُمرا شمددع احلددراا طمٞمدد٨م ؿمدد٤مءت وم٘مددد ضمحددد ٟمٕمٛمدد٦م ا قمٚمٞمٝمدد٤مل
د٤م ُمدـ ايٓم٤ملد٤مل يمدا ىمد٤مل شمٕمد٤ممم قمدـ سمٕمْمدٝم٤م﴿ :

عأقمد ٤م ًمتٙمق ؿم٤م دة قمٚمٞمف لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م سما اىمدؽم
َل ْق َا شم َِْم َٝمدُ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْخ ًِدٜمَت ُُٝم ْؿ َع َأجْ ِدد ِم ْؿ َع َأ ْر ُضم ُٚم ُٝم ْدؿ سمِ َدا يمَد٤مٟمُقا َل ْٕم َٛم ُٚمدق َ ﴾ [اًمٜمدقر]42:ل عىمد٤ملَ ﴿ :طم َّتدك
د٤مر ُ ْؿ َع ُضم ُٚمد ددق ُد ُ ْؿ سمِد د َدا َيمد دد٤مٟمُقا َل ْٕم َٛم ُٚمد ددق َ ﴾ ﴿ َع َىمد دد٤م ًُمقا
إِ َذا َُمد دد٤م َضم٤م ُءع َ د دد٤م َؿمد د ِدٝمدَ َقم َٚمد د ْٞم ِٝم ْؿ َؾمد د ْدٛم ُٕم ُٝم ْؿ َع َأبْ َّمد د ُ
ِ
ِِ ِ
ِ
ر لء َع ُ د َدق َظم َٚم َ٘م ُٙم د ْدؿ َأ َّع َل َُم د َّدر لة َعإِ ًَم ْٞم د ِدف
ُ ُٚم ددقد ْؿ وَ َؿم د ِدٝمدْ شم ُْؿ َقم َٚم ْٞمٜمَ دد٤م َىم دد٤م ًُمقا َأَٓ ،م َ٘مٜمَ دد٤م َّ ُ
اَ ا ًَّم د خ َأَٓ ،م د َدؼ ُيم د َّدؾ َ ْ
ِ
د٤مريم ُْؿ َعٓ ُضم ُٚمدق ُديم ُْؿ َع ًَم ِٙم ْدـ
َؽمع َ َأ ْ َل ِْم َدٝمدَ َقم َٚمد ْٞمٙم ُْؿ َؾم ْدٛم ُٕمٙم ُْؿ َعٓ َأبْ َّم ُ
شم ُْر َضم ُٕمق َ ﴾ ﴿ َع َُمد٤م ُيمٜمْدت ُْؿ شم ًَْدت ُ
ِ
دػما ََِّدد٤م َشم ْٕم َٛم ُٚمددق َ ﴾ [ومّمددٚم٧م .]44-42:عقمددـ أ،ددس سمددـ ُم٤مًمددؽ ريض ا
اَ ٓ َل ْٕم َٚمد ُدؿ يمَاد ا
َفمٜمَٜمْدت ُْؿ َأ َّ َّ َ

قمٜمف ىم٤مل :يمٜم٤م قمٜمد رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ ومْمدحؽل وم٘مد٤مل ( :دؾ شمددرع َد٤م أودحؽ)؟
ىم٤مل :ىمٚمٜم٤م ا عرؾمقًمف أقمٚمدؿل ىمد٤ملُ( :مدـ خم٤مـمٌد٦م اًمٕمٌدد رسمدفل ل٘مدقل :لد٤م ربل أخدؿ دمدرم ُمدـ اًمٔمٚمدؿ؟
ىم٤مل :ل٘مقل :سمغمل ىم٤مل :ومٞم٘مقل :وم٢مم ٓ أضمٞمز قمغم ٟمٗمز إٓ ؿم٤م د اا ُمٜملل ىم٤مل :ومٞم٘مقل :يمٗمك سمٜمٗمًؽ
اًمٞمقا قمٚمٞمؽ ؿمٝمٞمد اا عسم٤مًمٙمراا اًمٙم٤مشمٌلم ؿمٝمقد اال ىم٤مل :ومٞمختؿ قمغم ومٞمدف ومٞم٘مد٤مل ٕريم٤مٟمدف :اٟمٓم٘مدلل ىمد٤مل:
عؾم د ا
ح٘م٤م ومٕم ددٜمٙمـ يمٜم دد٧م
ومتٜمٓم ددؼ سم٠مقماًم ددفل ىم دد٤مل :صم ددؿ ب ددغم سمٞمٜم ددف عسم ددلم اًمٙم ددعا ىم دد٤مل :ومٞم٘م ددقل ُسمٕم ددد اا ًمٙم ددـ ُ
أ٤،موؾ)(.)1
وم٤مُٕمر إذ اا قمٔمٞمؿل عايٓمد٥م ضمًدٞمؿً 8مد ًمؽ يمد٤م قمدغم يمدؾ قم٤مىمدؾ عقم٤مىمٚمد٦م أ لٚمزُمد٤م ضمدقارطمٝما ؿمدٙمر
ا ل عاحلٗمددظ عدد٤م قمددـ ُمًدد٤مظمٓمفل ومددا ؿمددٙمر ا َ ُمددـ و حيٗمددظ ضمقارطمددف قمددـ احلددراال عُمدد٤م أ،جددك ٟمٗمًددف
ُمـ ضمٕمؾ أقمْم٤مء شمٜمحدر إمم ع دات أصم٤ما.
1

( ) رواه مسلم.
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عُمدد٤م أطمًددـ يمٚمٛمدد٦م أا طمدد٤مزا ا ٤مُمٕمدد٦م ًمِمددٙمر ا ددقارحل طمٞمدد٨م ىمدد٤مل رضمددؾ ًمددفُ " :مدد٤م ؿمددٙمر اًمٕمٞمٜمددلم؟
وم٘مدد٤مل :إ رأجدد٧م ددا ظمددػما ا أقمٚمٜمتددفل عإ رأجدد٧م ددا ذا ا ؾمددؽمشمفل ىمدد٤مل :ومددا ؿمددٙمر إذٟمددلم؟ ىمدد٤مل :إ
ؾمدٛمٕم٧م دا ظمدػما ا عقمٞمتدفل عإ ؾمدٛمٕم٧م دا ذا ا دومٜمتدفل ىمد٤ملُ :مد٤م ؿمدٙمر اًمٞمددلـ؟ ىمد٤مل ٓ :شم٠مظمد

ددا

ُمدد٤م ًمددٞمس ًمددؽل عٓ متٜمددع ا
ـمٕم٤مُمدد٤مل
ددق ومددٞمٝمال ىمدد٤مل :عُمدد٤م ؿمددٙمر اًمددٌٓمـ؟ ىمدد٤مل :أ لٙمددق أؾمددٗمٚمف
طم٘مدد٤م
ا
عضم ِٝمؿ طم ِ
ِ
ِ
د٤موم ُٔمق َ
لـ ُ ْدؿ ًم ُٗم ُدر ِ ْ َ
قمٚمال ىم٤مل :عُم٤م ؿمٙمر اًمٗمرج؟ ىم٤مل :يما ىم٤مل ا شمٕمد٤مممَ ﴿ :عا ًَّمد َ
عأقمع ا
د٧م َأجاْ ددؿ َوم د ِد٢مْؿ َهم ددػم ُم ُٚم د ِ
ِ
دقُملمَ ﴾ ﴿ َوم َٛم د ِدـ ا ْسم َت َٖم ددك َع َرا َء َذًم ِد َ
دؽ
﴾ ﴿ إِ َّٓ َقم د َدغم َأ ْز َعاضم ِٝم د ْدؿ َأ ْع َُم دد٤م َُم َٚم َٙم د ْ ْ َ ُ ُ ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ
َوم ُ٠م ْع ََلِ د َ
دؽ ُ د ُدؿ ا ًْم َٕم دد٤م ُدع َ ﴾ [اعمٕم دد٤مرج]11-47:ل ىم دد٤مل :وم ددا ؿم ددٙمر اًم ددرضمٚملم؟ ىم دد٤مل :إ رأج دد٧م ُمٞم ات دد٤م
همٌٓمتف اؾمتٕمٛمٚم٧م ا قمٛمٚمفل عإ رأجد٧م ُمٞم اتد٤م ُم٘متدف يمٗمٗمدتٝما قمدـ قمٛمٚمدفل عأ،د٧م ؿمد٤ميمر

قمدز عضمدؾل

وم٠مُمدد٤م ُمددـ لِمددٙمر سمٚمًدد٤مٟمف عو لِمددٙمر سمجٛمٞمددع أقمْمدد٤م ف ومٛماٚمددف يمٛماددؾ رضمددؾ ًمددف يمًدد٤مء وم٠مظم د سمٓمرومددف عو
لٚمًٌفل ومٚمؿ لٜمٗمٕمف ذًمؽ ُمـ احلر عاًمؼمد عاًماٚم٩م عاعمٓمر"(.)1
ومٚما يم٤م إُمر يم ًمؽ ىمٛم٧م سم٢مقمداد قمنم ظمٓم٥م شمتٜم٤معل ؿمٙمر ا قارح عطمٗمٔمٝم٤مل عأخ٘مٞمتٝم٤م ذم
اعمًجد اًم خ أظمٓم٥م ومٞمفً 8مٕمؾ ا أ لٜمٗمع اعمتٙمٚمؿ عاًمً٤مُمع سما شمْمٛمٜمتف

ايٓم٥مل ومٞمٙمق

ذًمؽ ؾمٌ اٌ٤م حلٗمظ إقمْم٤مء قما طمرا ا عرؾمقًمفل عطماٝم٤م قمغم اًمًٕمل إمم ومٕمؾ ُم٤م أُمر ا شمٕم٤ممم سمف
عرؾمقًمف قمٚمٞمف اًمّمعة عاًمًعا.
أؾم٠مل ا أ لٜمٗمٕمٜمل عإظمقام اعمًٚمٛملم

ايٓم٥م اًمٕمنمل عأ لت٘مٌٚمٝم٤م ُمٜمل سم٘مٌقل طمًـل

عصغم عؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد عقمغم آخف عصحٌف أمجٕملم.
عيمتٌف :قمٌد ا سمـ قمٌد اًمٕمقايض
إُم٤ما عظمٓمٞم٥م ضم٤مُمع اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مم
 1222/6/1ل 4217/1/6ا.

( ) طمٚمٞم٦م إعًمٞم٤مء (.)421 /1
1
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ؿمٙمر اًمٌٍم

()1

إ احلٛمددد

ٟمحٛمددد عٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر ل عٟمٕم ددقذ سم دد٤م ُم ددـ ذعر أٗ،مًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت

أقماًمٜمدد٤م ُمددـ مددد ا ومددع ُمْمددؾ ًمددفل عُمددـ لْمددٚمؾ ومددع دد٤مدخ ًمددفل عأؿمددٝمد أ ٓ إ إٓ ا عطمددد ٓ
ِ
اَ َطم َّدؼ شم َُ٘م٤مشمِ ِدف َعَٓ َمتُدقشم َُّـ
ذلؽ ًمفل عأؿمٝمد أ حمٛمدد اا قمٌدد عرؾمدقًمفل ﴿ َلد٤م َأ َمَد٤م ا ًَّمد َ
لـ َآُمٜمُدقا ْ اشم َُّ٘مدقا ْ ّ َ
ِ
د٤مس اشم َُّ٘مددقا ْ َر َّسم ُٙمد ُدؿ ا ًَّم د ِ خ َظم َٚم َ٘م ُٙمددؿ ُمددـ َّٟم ْٗمد ل
دس
إَِّٓ َع َأ ،دتُؿ َُم ًْددٚم ُٛمق َ ﴾[آل قمٛمددرا ]124ل ﴿ َلدد٤م َأ َمَدد٤م اًمٜمَّد ُ
ِ
ِ
اطمد دددَ لة ع َظم َٚمد د َدؼ ُِمٜمْٝمد دد٤م َزعضمٝمد دد٤م عسمد د َّ ِ
ع ِ
ِ
اَ ا ًَّمد د ِ خ شم ًََد دد٤مء ًُمق َ سمِد د ِدف
َ
َ
َ ْ َ َ ََ
د٨م ُمد دٜم ُْٝم َا ر َضمد دد٤مٓا يمَاد ددػما ا َعٟم ًَد دد٤مء َعاشم َُّ٘مد ددقا ْ ّ َ
ِ
ِ
اَ َع ُىمق ًُمددقا َىمد ْدقٓا
اَ َيمدد٤م َ َقم َٚم د ْٞمٙم ُْؿ َرىمٞمٌ د ا٤م ﴾[اًمٜمًدد٤مء]1ل ﴿ َلدد٤م َأ َمَدد٤م ا ًَّم د َ
َعإَ ْر َطمد َ
د٤ما إِ َّ ّ َ
لـ َآُمٜمُددقا اشم َُّ٘مددقا َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَ َع َر ُؾمق ًَم ُف َوم َ٘مدْ َوم َ٤مز َوم ْقز اا َقمٔمِدٞم اا
َؾمدلد اا ﴾ ﴿ ُل ّْمٚم ْح ًَمٙم ُْؿ َأ ْقم َا ًَمٙم ُْؿ َع َل ْٖمٗم ْر ًَمٙم ُْؿ ُذٟمُق َسمٙم ُْؿ َع َُمـ ُلٓم ْع َّ َ
﴾[إطمزاب.]51-52
أُم٤م سمٕمد:
ومدد٢م أصدددق احلدددل٨م يمتدد٤مب ا ل عظمددػم اعدددخ دددخ رؾمددقًمف حمٛمددد سمددـ قمٌددد ا ل صددغم ا قمٚمٞمددف
عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
دلم قمددغم أقمددغم عضمٝمددؽل عاعمنمد ِ
درت ذم طمٌٞمٌتٞمددؽ اعمٓم ّٚمتد ِ
دىمتلم أؾمد َ
دٗمؾ ضمٌٞمٜمددؽل
أمدد٤م ا ٟمًدد٤م ل ددؾ ومٙمد َ
عاعمٜمػمشمد د ِ
درت ذم مجد دد٤معال عمج٤مًمد ددؽ د ددال عذم ُمٜمد دد٤مومٕمٝما اًمدلٜمٞمد دد٦م
دلم ًمد ددؽ
درعب طمٞم٤مشمد ددؽ؟ د ددؾ ومٙمد د َ
َ
عاًمدٟمٞمقل٦م؟
د٤مًمح ُمددرادة
إ اًمٕمددلم وددٞم٤مء احلٞمدد٤مةل عٟم٤مومد ة إمم رؤلدد٦م ُمدد٤م ذم د ا اًمقضمددقد ُمددـ خمٚمقىمدد٤مت سمدلٕمدد٦مل عُمّمد َ
ًمٞمًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤مل عُمْم٤مر ُم١مذل٦م ًمٙمل ُلٌتٕمد قمـ ـمرل٘مٝم٤م .عاًمٌٍم ـمرلؼ ُمـ ـمرق ؾمدٕم٤مدة ا ٟمًد٤م ذم
احلٞم٤مةل عحتٗم٦م يمرلٛم٦م رزىمف ا إل٤م ٤مل ل٘مقل شمٕم٤ممم َتٜما٤م قمٚمٞمفَ ﴿ :أ َخ ْؿ ٟم َْج َٕم ْدؾ ًَمد ُف َقم ْٞمٜمَ ْ ِ
دلم ﴾[اًمٌٚمدد]6:ل
ِ
ِ
ِ
د٤مر
اًمً د ْدٛم َع َعإَبْ َّم د َ
اَ َأ ْظم د َدر َضمٙم ُْؿ ُم د ْدـ ُسم ُٓمددق ُأ َُّم َٝم دد٤مشمٙم ُْؿ ٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم ددق َ َؿم د ْٞم ا٤م َع َضم َٕمد َدؾ ًَم ُٙم د ُدؿ َّ
عىم دد٤ملَ ﴿ :ع َّ ُ
َعإَ ْوم ِدَ َة ًَم َٕم َّٚمٙم ُْدؿ شم َِْمدٙم ُُرع َ ﴾[اًمٜمحدؾ]56:ل عىمد٤ملُ ﴿ :ىم ْدؾ ُ َدق ا ًَّمد ِ خ َأ َ
اًمً ْدٛم َع
ِ،م َد٠ميم ُْؿ َع َضم َٕم َدؾ ًَمٙم ُُدؿ َّ
َعإَبْ َّم َ٤مر َعإَ ْوم ِدَ َة َىم ِٚم اٞمع َُم٤م شم َِْمٙم ُُرع َ ﴾[اعمٚمؽ.]41:
ددر ُمٜمد٦م اًمٌٍمد قمٚمٞمدفل أخدؿ لٕمٚمدؿ سمد٠م اًمنمدلٕم٦م ضمٕمٚمد٧م ذم
يمؿ ُمـ إٟمً٤م ٓ لٕمدر ٟمٕمٛمد٦م قمٞمٜمٞمدفل عٓ ىم َ
أجْمدد٤مل
اًمتٕمدددخ قمددغم إذ دد٤مب اًمٌٍمد اًمدلدد٦م يم٤مُمٚمدد٦م ُم٤م دد٦م ُمددـ ا سمددؾل عذم إذ دد٤مب اًمٕمٞمٜمددلم اًمدلدد٦م يم٤مُمٚمدد٦م ا
( ) 1أخ٘مٞم٧م ذم ضم٤مُمع اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مم ذم1222/4/42 :ـهل 4216/11/4ا.
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عذم إذ ٤مب إطمدامه٤م ٟمّمػ اًمدل٦مل عطمٙمؿ اًمنمع احلٙمٞمؿ سم٠م ُمـ وم٘م٠م قملم إٟمً٤م ُوم٘م ٧م قمٞمٜمُفل ىم٤مل
دػ سمِدد٤مَٕ ِ
ِ
،ػ عإُ ُذ َ سمِدد٤مُٕ ُذ ِ
دلم سمِدد٤م ًْم َٕم ْ ِ
ٞمٝمدد٤م َأ َّ اًم دٜمَّ ْٗم َس سمِدد٤مًمٜمَّ ْٗم ِ
لم َعإَ،د َ
س َعا ًْم َٕمد ْ َ
َ
شمٕمدد٤مممَ ﴿ :ع َيم َت ٌْٜمَدد٤م َقم َٚم د ْٞم ِٝم ْؿ وم َ
ِ
عاًمًـ سمِ٤مًمًـ عا ْ ر ِ
اَ َوم ُ٠م ْع ََلِ َ
دؽ
عح ىم َّم ٌ
َ ُُ َ
َّ
َ
٤مص َوم َٛم ْـ شم ََّمدَّ َق سمِف َوم ُٝم َق َيم َّٗم َ٤مر ٌة ًَم ُف َع َُم ْـ َوْ َ ْ
حيٙم ُْؿ سمِ َا َأَ ،دز َل َّ ُ
ِ
ُ ُؿ اًم َّٔم٤معمُق َ ﴾[اح٤م دة.]23:
عًمٕمٔمددؿ اعمٜمدد٦م سمٜمٕمٛمدد٦م اًمٌٍم د ر ّشمدد٥م ا شمٕمدد٤ممم قمددغم ذ ٤مسمددف سمدد٤مًمٕمٛمك ضمددزا اء قمٔمد ادٞما أٓ ع ددق ا ٜمدد٦مل إذا ُمدد٤م
اطمتً٥م ص٤مطمٌف اعمًٚمؿ اعمّمٞمٌ٦م سم ًمؽل عؾمٛمك ا اًمٕمٞمٜملم سمد٤محلٌٞمٌتلم عاًمٙمدرلٛمتلمل قمدـ أ،دس سمدـ
ُم٤مًمددؽ ريض ا قمٜمددف ىمدد٤مل :ؾمددٛمٕم٧م اًمٜمٌددل صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ل٘مددقل ( :إ ا ىمدد٤مل :إذا اسمتٚمٞمدد٧م
قمٌدخ سمحٌٞمٌتٞمف -لرلد قمٞمٜمٞمف -ومّمؼم قمقوتف ُمٜمٝما ا ٜم٦م)(.)1
عقمددـ اًمٕمرسمدد٤مض سمددـ ؾمدد٤مرل٦م ريض ا قمٜمددف قمددـ اًمٜمٌددل صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ لٕمٜمددل قمددـ رسمددف شمٌدد٤مر
عشمٕم٤ممم أ،ف ىم٤مل( :إذا ؾمٚمٌ٧م ُمـ قمٌدخ يمرلٛمتٞمف ع ق ا وٜملم و أرض ًمف صمقا اسمد٤م دع ا ٜمد٦م إذا دق
محدم قمٚمٞمٝما)(.)1()4
عقمددـ اسم ددـ قمٌدد٤مس ريض ا قمددٜمٝما ىم دد٤مل :ىم دد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞم ددف عؾمددٚمؿ( :ل٘م ددقل ا  :إذا
أرض ًمف صمقا اسم٤م دع ا ٜم٦م)(.)2
أظم ت يمرلٛمتل قمٌدخ ومّمؼم عاطمتً٥م و َ
ومٞم٤م أم٤م اعمٌٍم اًمٖم٤مومؾ قمـ ٟمٕمٛم٦م اًمٌٍمل اٟمٔمر إمم ُمـ وم٘مدد ٟمدقر قمٞمٜمٞمدف يمٚمتدٞمٝما ومّمد٤مر

لدرال أع وم٘مدد

ُمرودد٤م ددا عأخد ادا اؿمددتد قمٚمٞمددف ومددٞمٝمال اٟمٔمددر إمم دد١مٓءل
إطمدددامه٤م وم٠مصددٌح سمٕمددلم عاطمدددةل أع ُمددـ لٕمدد٤مم ا
( ) 1رعا اًمٌخ٤مرخ.
( ) 4رعا اسمـ طمٌ٤م ل ع ق طمًـ.
( ) 1ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل" :

أجْمد٤م طمجد٦م ذم أ اًمّمدؼم قمدغم اًمدٌعء صمقا سمدف ا ٜمد٦م ل عٟمٕمٛمد٦م اًمٌٍمد قمدغم اًمٕمٌدد عإ يم٤مٟمد٧م ُمدـ
ا احلدل٨م ا

أضمدؾ ٟمٕمددؿ ا شمٕمدد٤ممم ومٕمددقض ا قمٚمٞمٝمد٤م ا ٜمدد٦م أومْمددؾ ُمددـ ٟمٕمٛمتٝمد٤م ذم اًمدددٟمٞم٤م ًمٜمٗمدد٤مد ُمدددة آًمتد اذ سم٤مًمٌٍمد ذم اًمدددٟمٞم٤م عسم٘مدد٤مء ُمدددة
آًمت اذ سمف ذم ا ٜم٦م .ومٛمـ اسمتكم ُمـ اعم١مُمٜملم سم ٤مب سمٍم ذم اًمدٟمٞم٤م ومٚمؿ لٗمٕمؾ ذًمؽ سمف ًمًدخط ُمٜمدف قمٚمٞمدف ل عإٟمدا أراد شمٕمد٤ممم
ا طمً٤م إًمٞمف إُم٤م سمدومع ُمٙمرع قمٜمف لٙمق ؾمٌٌف ٟمٔمر قمٞمٜمٞمف ٓ صؼم ًمف قمغم قم٘م٤مسمدف ذم أظمدرة أع ًمٞمٙمٗمدر قمٜمدف ذٟمق اسمد٤م ؾمدٚمٗم٧م ٓ
لٙمٗمر ٤م قمٜمف إٓ سم٠مظم أقمٔمؿ ضمقارطمف ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٞمٚم٘مك رسمف ـم٤م را ا ُمـ ذٟمقسمف أع ًمٞمٌٚمغ سمف ُمـ إضمر إمم درضمد٦م و لٙمدـ لٌٚمٖمٝمد٤م
سمٕمٛمٚمف عيم ًمؽ مجٞمع أ،قاع اًمٌعء ل وم٘مد أظمؼم قمٚمٞمدف اًمًدعا أ أؿمدد اًمٜمد٤مس سمدعء إٌٞ،مد٤مء صمدؿ إُمادؾ وم٤مُٕمادؾل لٌدتغم اًمرضمدؾ
قمددغم طمًدد٥م دلٜمددف  .عضمدد٤مء قمٜمددف قمٚمٞمددف اًمًددعا  ( :إ أ ددؾ اًمٕم٤مومٞمدد٦م ذم اًمدددٟمٞم٤م لددقدع ًمددق أ حلددقُمٝمؿ ىمرودد٧م سم٤معم٘مدد٤مرلض ذم
اًمدٟمٞم٤م 8ح٤م لرع ُمـ صمقاب ا ٕ ؾ اًمٌعء ) ومٛمـ اسمتكم سم ٤مب سمٍم أع سمٗم٘مد ضم٤مرطمف ُمـ ضمقارطمف ومٚمٞمتٚمؼ ذًمؽ سم٤مًمّمدؼم
عاًمِمٙمر عآطمتً٤مب عًمػمض سم٤مظمتٌ٤مر ا ًمف ذًمؽ ًمٞمحّمؾ قمغم أومْمؾ اًمٕمقولم عأقمٔمؿ اًمٜمٕمٛمتلم ع دل ا ٜمد٦م اًمتدل ُمدـ
ص٤مر إًمٞمٝم٤م وم٘مد رسمح٧م دم٤مرشمف عيمرُم٧م صٗم٘متفل عو لي ُم٤م ًم٘مل ُمـ ؿمدة اًمٌعء ومٞما ىم٤مد إًمٞمٝم٤م" .ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرخ
د ٓسمـ سمٓم٤مل (.)155 /7
( ) 2رعا أبق لٕمغمل ع ق صحٞمح.
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عامحد ا قمغم ٟمٕمٛم٦م قمٞمٜمٞمؽ عإذاق سمٍم اًم خ ؾمٚمؿ ُمـ يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ.
أمدد٤م إطمٌدد٤مب اًمٙمددراال إ اًمٌٍم د ٟمٕمٛمدد٦م يمٖمددػم ُمددـ اًمددٜمٕمؿ ظمٚم٘مددف ا شمٕمدد٤ممم ًميٟمًدد٤م ًمٞمًددتٕمٛمٚمف ومددٞما
أُمر سمف عومٞما أب٤مطمف ًمفل علٌتٕمد سمف قمـ رؤل٦م ُمد٤م طمدرا ا اًمٜمٔمدر إًمٞمدفل عؾم ُٞمًد٠مل اًمٕمٌدد قمدـ ذًمدؽ لدقا
اًم٘مٞم٤مُم٦م :ؾ ؿمٙمر ا شمٕم٤ممم سمتًخػم ومٞما ٓ لٖمْم٥م ا أع ٓ؟
دػ ُمدد٤م ًَم دٞمس ًَمد َ ِ ِ
ٍم د َعا ًْم ُٗمد َد١ما َد ُيمد َدؾ ُأ ْع ََلِد َ
دؽ َيمدد٤م َ َقمٜمْ د ُف
ىمدد٤مل شمٕمدد٤مممَ ﴿ :عٓ شم َْ٘مد ُ َ ْ َ
دؽ سمِددف قم ْٚمد ٌدؿ إِ َّ َّ
اًمًد ْدٛم َع َعا ًْم ٌَ َ َ
َُم ًْ ُ ا
قٓ ﴾[ا ها ء.]14:
قمٌ دد٤مد ا ل ٜم دد٤م أؿم ددٞم٤مء يما ددػمة ل دددقمق ا إمم اًمٜمٔم ددر إًمٞمٝم دد٤مل عأؿم ددٞم٤مء أظم ددرى حي د ر ُم ددـ اًمٜمٔم ددر إًمٞمٝم دد٤مل
أجْمد٤م ٟمٔمدرات لددقمك اعمًددٚمؿ إًمٞمٝمد٤مل عٟمٔمدرات أظمدرى لٜمٝمدك قمٜمٝمدد٤مل ِ
ومٛمدـ ؿم ِ
دٙمر ا قمدغم ٟمٕمٛمدد٦م
ع ٜمد٤م
ا
ُ
ُ
ِ
عطم٤مل اًمٜمٔمرات إمم ُم٤م حي٥مل عيمػ اًمٌٍم عطمريم٦م اًمٕملم قما لٌٖمض.
اًمٕمٞمٜملم :س ُ اًمٜمٔمر
وما أطمً َدـ أ ٟمٕمدر ذًمدؽ طمتدك ٟمًدٕمك إمم ُمد٤م حيد٥م ا ومٜمٖمدٜمؿ إضمدرل عُمد٤م أمجدؾ أ ٟمٕمٚمدؿ ُمد٤م لٙمدر
ا اًمٜمٔمر إًمٞمفل عٟمدرخ اًمٜمٔمرات اًمتل ٓ حيٌٝم٤م 8طمتك ٓ ٟم٘مع ذم ا صمؿ عاًمًخط.
اعمّمحػ ًمٚم٘مراءة ومٞمفل وم٤مًمٜمٔمر ومٞمف قمٌد٤مدة ُمدـ اًمٕمٌد٤مداتل ومٙمدؿ ُمدـ
إ َ٤م لٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٜمٔمر إًمٞمف:
َ
ظمددػم ًمٚمٛمًددٚمؿ اعمٌٍم د ُمددـ د اًمٕمٌدد٤مدة وم٢مٟمددف ل٘مددرأ ذم يمتدد٤مب ا شمٕمدد٤ممم علت٠مُمددؾ ذم آل٤مشمددف ومٞمجددد ُمددـ
اًمٙمعا ُم٤م لٌٝم٩م ٟمٗمًفل علرلح ىمٚمٌفل علزلد رصٞمد طمًٜم٤مشمفل علِمٖمؾ عىمتدف سمدا دق ٟمد٤مومعل ومدع شمًدتقزم
قمٚمٞمف اًمقؾم٤معس عايقاـمر همػم اًمّم٤محل٦مل قمـ قمٌد ا سمـ ُمًٕمقد ريض ا قمٜمف ىم٤مل :ىمد٤مل رؾمدقل
ا صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿُ( :مدـ ىمدرأ طمر اومد٤م ُمدـ يمتد٤مب ا ومٚمدف سمدف طمًدٜم٦مل عاحلًدٜم٦م سمٕمنمد أُما٤معد٤مل ٓ
أىمقل" :أخؿ" طمر ل عًمٙمـ أخػ طمر ل عٓا طمر ل عُمٞمؿ طمر )(.)1
عَ٤م لٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٜمٔمر إًمٞمف :يمت٥م اًمٕمٚمدؿ اًمٜمد٤مومعل ومٞم٘مدرأ اعمدرء ومٞمٝمد٤م ًمٞمٕمدر دلٜمدفل ومٞمٙمدق قمدغم ٟمدقر
عسمّمػمة ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع ا عُمع ٟمٗمًف عُمع ايٚمؼل ومٞمٜمتٗمع سم ًمؽ علٜمٗمع همدػم  .عيمد ًمؽ ُمدـ اًم٘مدراءة
اعمحٌقسم٦م :اًم٘مراءة ذم يمت٥م اًمٕمٚمؿ اًمدٟمٞمقخ اًمتل ٤م ُمٜمٗمٕم٦م ذم

احلٞم٤مة.

عَدد٤م لٜمٌٖمددل ًمٚمٛمًددٚمؿ اًمٜمٔمددر إًمٞمددف :احل٘مدد٤م ؼ عاًمؼما ددلم اًمداًمدد٦م قمددغم احلددؼل ومٛمددـ يمدد٤م سم٤مطم اادد٤م قمددـ احلددؼ
صدد٤مد اىم٤م ذم ـمٚمٌددف رأى سمٕمٞمٜمٞمددف ُمدد٤م مدلددف إمم اًمٍمدا ط اعمًددت٘مٞمؿل عأُمدد٤م ُمددـ يمدد٤م ٓ لرلددد احلددؼ وم٢مٟمددف عًمددق
اَ
ؿم٤م د احل٘م٤م ؼ وم٢مٟمف ًمـ ل٘مٌٚمٝم٤م ٕ 8قمغم سمٍم همِم٤معة ا حقد عاًمٙمرا ٞم٦مل ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ظمدت ََؿ َّ ُ
ِ
َقمد َدغم ُىم ُٚمددق ِ ِؿ ع َقمد َدغم ؾمددٛم ِٕم ِٝمؿ ع َقمد َدغم َأبّمد ِ ِ ِ
دٞمؿ ﴾[اًمٌ٘مددرة]5:ل عىمدد٤مل﴿ :
د٤مع ٌة َع َعُد ْدؿ َقمد َ ٌ
د٤مر ْؿ هم َِمد َ
ْ َ
َ ْ ْ َ
ْ َ
اب َقمٔمد ٌ

( ) 1رعا اًمؽمُم خل ع ق صحٞمح.
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ُص ٌّؿ ُسمٙم ٌْؿ ُقم ْٛم ٌل َوم ُٝم ْؿ ٓ َل ْر ِضم ُٕمق َ ﴾[اًمٌ٘مرة.]16:
عَ دد٤م لٜمٌٖم ددل ًمٚمٛمً ددٚمؿ اًمٜمٔم ددر إًمٞم ددف :يمت دد٤مب اًمٙم ددق اعمٗمت ددقحل ومٞم٘م ددرأ اعمت٠مُم ددؾ ذم د ا اًمقضم ددقد أل دد٤مت
اعمٜمِمقرة اًمداًم٦م قمغم قمٔمٛم٦م اي٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف عىمدرشمدفل عقمٚمٛمدف عطمٙمٛمتدف عرمحتدفل ومٙمدؿ ومٞمدف ُمدـ آلد٤مت
ُمٜمٔم ددقرة هت دددخ اًمٜم دد٤مفمر إًمٞمٝم دد٤م إمم ُمٕمروم دد٦م اي دد٤مًمؼ اًمٕمٔم ددٞمؿل عؾم ددٚمق سا ـم ددف اعمً ددت٘مٞمؿل عحتا ددف قم ددغم
شمقطمٞمد رسمف اًمقاطمد عا لا سمف.
ات ـمٌِ٤م اىم٤م ُم٤م َشمدرى ِذم َظم ْٚم ِدؼ اًمدر ْمح َِـ ُِمدـ َشم َٗمد٤مع ل
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ا ًَّم ِ خ َظم َٚم َؼ ؾمٌع ؾمٛمق ل
ت َوم ِ
ٍمد
ْ ُ
َ َْ َ ََ
ْ
َّ
َ َ َ
د٤مرضم ِع ا ًْم ٌَ َ َ
دؽ ا ًْمٌٍم د َظم ِ
دقر ﴾[اعمٚمددؽُ ﴿ ]1:صمددؿ ار ِضم د ِع ا ًْمٌٍم د َيمددرشم ِ ِ
َ د ْدؾ َشمد َدرى ُِمد ْدـ ُوم ُٓمد ل
٤مؾم د ا٤م َع ُ د َدق
َلم َل َٜم٘مٚمد ْ
َّ ْ
َ َ َ َّ ْ
د٥م إِ ًَم ْٞمد َ َ َ ُ
َطم ًِ ٌػم ﴾[اعمٚمؽ^]2:
ِ
د٤مر َٔلد ل
ضع ْ ِ ِ
ِ
عزم إَ ًْم ٌَد ِ
د٤مت ُِٕ ِ
د٤مب ﴾[آل
اظمددتع اًم َّٚم ْٞمد ِدؾ َعاًمٜم ََّٝمد ِ َ
اًمًد َدٛم َقات َعإَ ْر ِ َ
عىمد٤مل ﴿ :إِ َّ ذم َظم ْٚمد ِدؼ َّ
قمٛمرا  ﴿ ]172:ا ًَّم ِ لـ ل ْ يمُرع َ اَ ِىمٞم٤مُم٤م ع ُىمٕمدقدا ع َقم َدغم ضمٜمُدق ِ ِؿ عل َت َٗمٙمَّدرع َ ِذم َظم ْٚم ِدؼ اًمًدٛمق ِ
ات
َّ َ َ
ُ
َّ َ َ ا َ ُ ا َ
ْ ََ ُ
َ َ ُ
ض رسمٜمَ٤م ُم٤م َظم َٚم ْ٘م َ٧م َ ا سم٤مـمِ اع ؾمٌح٤مٟم َ ِ
اب اًمٜم ِ
َّ٤مر ﴾[آل قمٛمرا .]171:
َؽ َوم٘مٜمَ٤م َقم َ َ
ُ ْ َ
َعإَ ْر ِ َ َّ َ
َ َ
عىمدد٤ملُ ﴿ :ىمد ِدؾ ا ْٟم ُٔمددرعا ُمدد٤م َذا ِذم اًمًددٛمق ِ
ات َعإَ ْر ِ
د٤مت َعاًمٜمَد ُ ُر َقمد ْدـ َىمد ْدق لا ٓ ُل ْ١م ُِمٜمُددق َ
ض َع َُمدد٤م ُشم ْٖمٜمِددل أ َلد ُ
َّ َ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
﴾[لقٟمس .]121:عىم٤ملُ ﴿ :ىم ْؾ ؾم ُػمعا ذم إَ ْر ِ
اَ ُلٜمِم ُدُ اًمٜم َِّْم َد٠م َة
ض َومد٤م ْٟم ُٔم ُرعا َيم ْٞم َ
دػ َسمددَ َأ ْ َ
اي ْٚم َدؼ ُصم َّدؿ َّ ُ
ِ
ر لء َىم ِد ٌلر ﴾[اًمٕمٜمٙمٌقت.]42:
أظم َر َة إِ َّ َّ َ
اَ َقم َغم يمُؾ َ ْ
د٧م
اًمً د َدا ِء َيم ْٞم د َ
عىم دد٤ملَ ﴿ :أ َوم ددع َلٜمْ ُٔم د ُدرع َ إِ َمم ا ِ سمِ د ِدؾ َيم ْٞم د َ
دػ ُر ِوم َٕم د ْ
دػ ُظم ِٚم َ٘م د ْ
د٧م ﴾[اًمٖم٤مؿم ددٞم٦مَ ﴿ ]15:عإِ َمم َّ
﴾[اًمٖم٤مؿمٞم٦مَ ﴿ ]16:عإِ َمم ا ْ ِ ٌَ ِ
دػ ٟم ُِّمد ٌَ ْ٧م ﴾[اًمٖم٤مؿمدٞم٦مَ ﴿ ]17:عإِ َمم إَ ْر ِ
دػ ُؾمدٓمِ َح ْ٧م
د٤مل َيم ْٞم َ
ض َيم ْٞم َ
﴾[اًمٖم٤مؿمٞم٦م.]42:
ؾم ؾ أقمراا قمدـ اًمددًمٞمؾ قمدغم ا وم٘مد٤مل :اًمٌٕمدرة شمددل قمدغم اًمٌٕمدػمل عآصمد٤مر إىمدداا قمدغم اعمًدػمل ومًداء
ذات أبد ددراجل عأرض ذات ومجد دد٤مجل عسمحد دد٤مر ذات أُمد ددقاجل أُمد دد٤م شمد دددل قمد ددغم اًمّمد دد٤مٟمع احلٚمد ددٞمؿ اًمٕمٚمد ددٞمؿ
اًم٘مدلر؟ (.)1
عَ٤م لٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٜمٔمر إًمٞمدفُ :مّمد٤مرع اًمٕمّمد٤مةل عآصمد٤مر اًمٓمٖمد٤مة اًمد لـ يمد سمقا اًمرؾمدؾل عطمد٤مدعا قمدـ
ـمرلؼ احلدؼل ومد٠م،زل ا قمٚمدٞمٝمؿ قم٘م٤مسمدفل ومٛمدـ ٟمٔمدر إمم ذًمدؽ ُمتٗمٙمدرا ا أظمد ُمدـ شمٚمدؽ اًمرؾمدقا اًمٕم٤مومٞمد٦مل
عإـمعل اًمٌ٤مًمٞم٦مل عاعمِمد٤م د اًمّمد٤مُمت٦م اًمٕمدؼم َة عاًمٕمٔمد٦مل طمٞمدٜما لٕمٚمدؿ أؾمدٌ٤مب قم٘مقسمد٦م أ ٚمٝمد٤م عقمد٤مىمٌتٝمؿ
اًمقظمٞمٛمدد٦مل ىمدد٤مل شمٕمدد٤مممَ ﴿ :وم ُٙمد ًدع َأ َظم د ْ ٟمَ٤م سمِ َ ٟمٌِْد ِدف َوم ِٛم دٜمْٝمؿ ُمددـ َأرؾم د ْٚمٜمَ٤م َقم َٚمٞمد ِدف طم ِ
٤مص د اٌ٤م َع ُِم دٜم ُْٝم ْؿ َُمد ْدـ َأ َظم َ ْشم د ُف
ْ َ
ُ ْ َ ْ ْ َ

( ) 1شمٗمًػم اًمرازخ ُ :مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م (.)71 /4
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ِ
ِ
ِ
اَ ًم ِ د َٞم ْٔم ِٚم َٛم ُٝم ْؿ َع ًَم ِٙمد ْدـ َيم د٤مٟمُقا
َّ
اًمّم د ْٞم َح ُ٦م َعُم دٜم ُْٝم ْؿ َُمد ْدـ َظم ًَ د ْٗمٜمَ٤م سمِددف إَ ْر َض َعُم دٜم ُْٝم ْؿ َُمد ْدـ َأ ْهم َر ْىمٜمَدد٤م َع َُمدد٤م َيمدد٤م َ َّ ُ
ِ
َأُٗ ْ،مًددٝمؿ ل ْٔم ِٚمٛمددق َ ﴾[اًمٕمٜمٙمٌددقت .]22:عىمدد٤ملَ ﴿ :ىمدددْ َظم َٚمد ْ ِ
ِ
دػمعا ِذم إَ ْر ِ
ض
َ ُ ْ َ ُ
د٧م ُمد ْدـ َىمد ٌْٚمٙم ُْؿ ُؾمدٜم ٌَـ َومًد ُ
دػ َيمدد٤م َ َقم ِ
٤مىم ٌَ د ُ٦م ا ْعم ُ َٙم د سمِلمَ ﴾[آل قمٛمددرا ]115:ل عىمدد٤ملَ ﴿ :وم َٙمد َد٠مج ْـ ُِمد ْدـ َىم ْر َلد لد٦م َأ ْ َٚم ْٙمٜمَ٤م َ دد٤م
َومدد٤م ْٟم ُٔم ُرعا َيم ْٞمد َ
ِ
ِ
عؿمددٝم٤م عسمِ ْد لدر ُمٕم َّٓم َٚمد لد٦م ع َىم ل ِ ل
ِ
٤معمد ٌ٦م َوم ِٝمد َدل َظم ِ
دػمعا
َع ِ د َدل َفم َ
٤مع َلد ٌ٦م َقمد َدغم ُقم ُر َ َ ُ َ
َ ْ
ٍمد َُمِمددٞمد ﴾[احلدد٩مَ ﴿ ]23:أ َوم َٚمد ْدؿ َلًد ُ
ِ
ِذم إَ ْر ِ
د٤مر َع ًَم ِٙم د ْـ
ض َوم َت ُٙم ددق َ َعُد ْدؿ ُىم ُٚم د ٌ
دقب َل ْٕم٘م ُٚم ددق َ ِ َ دد٤م َأ ْع آ َذا ٌ َل ًْ د َدٛم ُٕمق َ ِ َ دد٤م َوم ِ٢م ََّْ دد٤م ٓ َشم ْٕم َٛم ددك إَبْ َّم د ُ
ِ ِ
ًمّمدُ ِ
عر ﴾[احل٩م.]24:
قب ا ًَّمتل ذم ا َ
َشم ْٕم َٛمك ا ًْم ُ٘م ُٚم ُ
عَ دد٤م لٜمٌٖم ددل ًمٚمٛمً ددٚمؿ اًمٜمٔم ددر إًمٞم ددف :ا ددقا ا ؾم ددعا عشمٖم ددقر اعمً ددٚمٛململ ُم ددـ أضم ددؾ طمرا ؾم ددتٝم٤مل عمح٤مل دد٦م
اعمًٚمٛملم أ ل١مشمَقا ُمـ ىمٌٚمٝم٤مل ىم٤مل رؾمقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ( :قمٞمٜمد٤م ٓ متًدٝما اًمٜمد٤مر :قمدلم
سمٙم٧م ُمـ ظمِمٞم٦م ا ل عقملم سم٤مشم٧م حترس ذم ؾمٌٞمؾ ا )(.)1
ع ٜم٤م أُمرا :
إعل :أ طمرا ؾم دد٦م صمٖم ددقر اعمًد ددٚمٛملم لٛمٙمد ددـ أ شمِمد ددٛمؾ اًماٖم ددقر احلً ددٞم٦مل ع ددل إصد ددؾل عاًماٖمد ددقر
اعمٕمٜمقلد دد٦مل عذًمد ددؽ سمد دد٤مًمٜمٔمر ذم اًمِمد ددٌٝم٤مت طمد ددقل ا ؾمد ددعا عدومٕمٝمد دد٤مل عرد قم٤مدلد دد٦م اًمٖمد ددزعات اًمٗمٙمرلد دد٦م
اعمتجٝم٦م ٟمحق دلـ ا ل ظم٤مص٦م ذم

إج٤ما.

اًماد٤مم :ذيمددر احلددل٨م قمٌدد٤مدة ُمدـ قمٌدد٤مدات اًمٕمددلم إمم ضم٤مٟمد٥م قمٌدد٤مدة اًمٜمٔمدر أٓ ع ددل :قمٌد٤مدة اًمٌٙمدد٤مء ُمددـ
ظمِمٞم٦م ا شمٕم٤مممل ع اًمٕمٌ٤مدة ل دأب اًمّم٤محللمل عأثر عصقل احلدؼ إمم ؿمدٖم٤م ىمٚمدق ؿل ل٘مدقل
شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ ِآُمٜمُقا سمِ ِدف َأع ٓ شم ُْ١م ُِمٜمُدقا إِ َّ ا ًَّمد ِ لـ ُأع ُشمدقا ا ًْم ِٕم ْٚمدؿ ُِمدـ َىمٌ ِٚم ِدف إِ َذا لدت َْغم َقم َٚمدٞم ِٝمؿ َبِدرع َ ًم ِ َ ْذ َىمد٤م ِ
ُ
َ ْ ْ
َ
ْ
ْ ْ َ
دجدا ا ﴾[ا ها ءَ ﴿ ]125:ع َل ُ٘مق ًُمد د د د ددق َ ُؾم د د د د د ٌْ َح٤م َ َرسمٜمَد د د د دد٤م إِ ْ َيمد د د د دد٤م َ َع ْقمد د د د دددُ َرسمٜمَد د د د دد٤م َ َعم ْٗم ُٕمد د د د د ا
دقٓ
ُؾمد د د د د َّ
ققم٤م ﴾[ا ها ء.]127:
﴾[ا ها ءَ ﴿ ]126:ع َبِ َرع َ ًم ِ َ ْذ َىم٤م ِ َل ٌْٙمُق َ َع َل ِزلدُ ُ ْؿ ُظم ُِم ا
عىم٤مل رؾمقل ا صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ ( :ؾمٌٕم٦م لٔمٚمٝمؿ ا ذم فمٚمف لقا ٓ فمدؾ إٓ فمٚمدف ...عرضمدؾ
ذيمر ا ظم٤مًم اٞم٤م ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤م )(.)4
أم دد٤م اعمً ددٚمٛمق ً :مٚمٕم ددلم ًمٖم دد٦م شم دددل قمٚمٞمٝم دد٤م طمريم٤مهت دد٤م اًمت ددل شمٕم ددؼم دد٤م قم ددـ سمٕم ددض إطم ددقال يم دد٤مًمٕمٓمػ
عاحلٜمدد٤م ل عاًمرمحدد٦م عاًمتقضمددعل عاحلدد٥م عايددػمل عاًمًددخرل٦م عآؾمددتٝمزاءل عا ؿمدد٤مرة إمم ومٕمددؾ ُمٜمٙمددرل
عهمػم ذًمؽ.
ومٛمـ اًمٜمٔمرات اًمتدل لددقمك اعمًدٚمؿ إًمٞمٝمد٤مٟ :مٔمدرة اًمٕمٓمدػ عاحلٜمد٤م عاحلد٥م ًمٚمقا ًمددلـل وم٢مْد٤م ُمدـ اًمدؼمل
( ) 1رعا اًمؽمُم خل ع ق صحٞمح.
(ُ ) 4متٗمؼ قمٚمٞمف.
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عَ دد٤م ل دددظمؾ اًمن ددعر قم ددغم إب ددقلـل علٌ دد٤ملـ د د اًمٜمٔم ددرة علْم دد٤مد ٤م ٟمح ددق اًمقا ًم دددلـٟ :مٔم ددرة احل٘م ددد
عاًمٖمْمدد٥مل أع آؿمددٛم زاز عاًمددٌٖمضل أع اًمًددخرل٦م عآطمت٘مدد٤مرل ع د اًمٜمٔمددرات ُمددـ اًمٕم٘مددققْٕ 8دد٤م
شمدظمؾ قمغم اًمقاًمدلـ احلنة عإو.
أجْمد٤مٟ :مٔمدرة اًمٕمٓمدػ عاًمرمحد٦م سم٤مًمٞمتد٤مُمكل ع دل ٟمٔمدرة شمددقمق إمم ا طمًد٤م إًمدٞمٝمؿل عشمٕمقلْمدٝمؿ
عُمٜمٝم٤م ا
طمٜم٤م إبقة اًم خ وم٘مدع .
عُمٜمٝمدد٤م يم د ًمؽٟ :مٔمددرة اًمتقضمددع عاًمرمحدد٦م سم٤معمًدد٤ميملم عإراُمددؾ عاعمحتدد٤مضملم عاعمٔمٚمددقُململ عصدد٤مطم٥م
اًمٜمٔمرة ذع ىمٚم٥م طمل عُمِم٤مقمر يمرلٛم٦م.
قمٌ٤مد ا ل إ

ْل اعمًٚمؿ قمـ اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤مُٕ 8مقر شمًتقضم٥م ذًمؽ:
ٜم٤م أؿمٞم٤مء َ

ومٛمد ددا طمرُمد ددف ا ُمد ددـ ذًمد ددؽٟ :مٔمد ددر اًمرضمد دد٤مل إمم اًمٜمًد دد٤مءل عاًمٜمًد دد٤مء إمم اًمرضمد دد٤ملل ُمد ددـ همد ددػم إزعاج
عاعمحدد٤مرال ومدد٤م قمددز عضمددؾ ىمددد أُمددر اًمرضمدد٤مل عاًمٜمًدد٤مء سمٖمددض اًمٌٍمد وم٘مدد٤ملُ ﴿ :ىمد ْدؾ ًم ِ ْٚم ُٛمد ْد١م ُِمٜمِلمَ َل ُٖم َْمددقا
ِ
ُِمـ َأبّم ِ ِ
اَ َظمٌِ ٌػم سمِ َا َل ّْمٜمَ ُٕمق َ ﴾[اًمٜمقرَ ﴿ ]12:ع ُىم ْؾ
حي َٗم ُٔمقا ُوم ُر َ
ْ ْ َ
٤مر ْؿ َع َ ْ
عضم ُٝم ْؿ َذًم َؽ َأ ْزيمَك َعُ ْؿ إِ َّ َّ َ
ِ ِ ِ
َ٤مت ل ْٖم ُْم ْْمـ ُِمـ َأبّم ِ ِ
عضم ُٝم َّـ[ ﴾..اًمٜمقر.]11:
حي َٗم ْٔم َـ ُوم ُر َ
َ ْ ْ َ
ًم ْٚم ُٛم ْ١مُمٜم َ
٤مر َّـ َع َ ْ
"ىم دد٤مل ؾم ددٕمٞمد اسم ددـ أا احلً ددـ ًمٚمحً ددـ :إ ٟمً دد٤مء اًمٕمج ددؿ لٙمِم ددٗمـ ص دددعر ـ عرؤعؾم ددٝمـ ؟ ىم دد٤مل:
اس سمٍمد قمددٜمٝمـ 8ل٘مددقل ا قمددز ع ضمددؾُ ﴿﴿ :ىمد ْدؾ ًم ِ ْٚمٛمد ْد١م ُِمٜمِلمَ ل ُٖم َْمددقا ُِمددـ َأبّمد ِ ِ
حي َٗم ُٔمددقا
ْ ْ َ
َ
ُ
د٤مر ْؿ َع َ ْ
عضم ُٝم ْؿ﴾"(.)1
ُوم ُر َ

ىمدد٤مل اسمددـ اًم٘مددٞمؿ رمحددف ا شمٕمدد٤ممم  " :عأُمددر ا شمٕمدد٤ممم ٟمٌٞمددف أ لدد٠مُمر اعمدد١مُمٜملم سمٖمددض أبّمدد٤مر ؿ عطمٗمددظ
ومرعضمٝمؿل عأ لٕمٚمٛمٝمؿ أ،ف ُمِم٤م د ٕقماعؿ ُمٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م لٕمٚمؿ ظم٤م ٜمد٦م إقمدلم عُمد٤م اٗمدل اًمّمددعرل
ِ
ددُم٤م قمددغم طمٗمددظ اًمٗمددرج 8ومدد٢م احلددقادث
عحدد٤م يمدد٤م ُمٌدددأ ذًمددؽ ُمددـ ىمٌددؾ اًمٌٍم د ضمٕمددؾ إُمددر سمٖمْمددف ُم٘مد ا
ُمٌدأ ٤م ُمـ اًمٜمٔمر يما أ ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مر ُمٌدأ ٤م ُمـ ُمًتّمٖمر اًمنمرل صمؿ شمٙمق ٟمٔمدرة صمدؿ شمٙمدق ظمٓمدرة
صم ددؿ ظمٓم ددقة صم ددؿ ظمٓمٞم دد٦م 8عع د ا ىمٞم ددؾُ :م ددـ طمٗم ددظ د د إرسمٕم دد٦م أطم ددرز دلٜم ددف :اًمٚمحٔم دد٤مت عايٓم ددرات
عاًمٚمٗمٔم٤مت عايٓمقات" (.)4
إ ا ٟمً٤م ُلٕمٗمك قمٜمف ُمـ ٟمٔمر اًمٗمج٠مةل عًمٙمٜمف ٓ لٕمٗمك قمـ ىمّمد اًمٜمٔمدر عشمٙمدرار ل ىمد٤مل رؾمدقل ا
ص ددغم ا قمٚمٞم ددف عؾم ددٚمؿ ًمٕم ددكم( :ل دد٤م قم ددكمل ٓ شمتٌ ددع اًمٜمٔم ددرة اًمٜمٔم ددرة 8وم دد٢مٟما ًم ددؽ إعممل عًمٞمً دد٧م ًم ددؽ

( ) 1صحٞمح اًمٌخ٤مرخ (.)4477 /3
( ) 4ا قاب اًمٙم٤مذم (ص.)123 :
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أظمرة)(.)1
عقمـ ضمرلر ريض ا قمٜمف ىم٤مل :ؾم٠مخ٧م رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ قمدـ ٟمٔمدر اًمٗمجد٤مءة وم٘مد٤مل:
(اس سمٍم )(.)4
عقمددـ قمٌددد ا سمددـ قمٌدد٤مس ريض ا قمددٜمٝما ىمدد٤مل :يمدد٤م اًمٗمْمددؾ ردلددػ رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞم ددف
عؾمددٚمؿ ومجدد٤مءت اُمددرأة ُمددـ ظمددإمؿ ومجٕمددؾ اًمٗمْمددؾ لٜمٔمددر إًمٞمٝمدد٤م عشمٜمٔمددر إًمٞمددفل عضمٕمددؾ اًمٜمٌددل صددغم ا
قمٚمٞمف عؾمٚمؿ لٍم عضمف اًمٗمْمؾ إمم اًمِمؼ أظمر(.)1
إ همض اًمٌٍم اسمتٖم٤مء عضمف ا دًمٞمؾ قمغم أ ص٤مطمٌف ىمد سمٚمغ ُمرشمٌ٦م قم٤مًمٞمد٦م ذم ا لدا ومّمد٤مر ٓ لدرى
إٓ ُمدد٤م حيدد٥م ا ل عسم د ًمؽ لّمددٌح عًم اٞمدد٤م ُمددـ أعًمٞمدد٤مء ا عُمددـ أ ددؾ حمٌتددفل قمددـ أا رلددرة ىمدد٤مل :ىمدد٤مل
رؾمقل ا صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ ( :إ ا ىم٤ملُ :مـ قم٤مدى زم عًمٞم ا٤م وم٘مد آذٟمتف سمد٤محلربل عُمد٤م شم٘مدرب
إزم قمٌدددخ سمٌمددء أطمدد٥م إزم َدد٤م اومؽمودد٧م قمٚمٞمددفل عُمدد٤م لددزال قمٌدددخ لت٘مددرب إزم سم٤مًمٜمقا ومددؾ طمتددك أطمٌددفل
ومدد٢مذا أطمٌٌتددف يمٜمدد٧م ؾمددٛمٕمف اًمد خ لًددٛمع سمددفل عسمٍمد اًمد خ لٌٍمد سمددفل علددد اًمتددل لددٌٓمش دد٤مل عرضمٚمددف
اًمتل لٛمٌم ٤مل عإ ؾم٠مخٜمل ٕقمٓمٞمٜمفل عًم ـ اؾمتٕم٤مذم ٕقمٞم ٟمف) (.)2
ىم دد٤مل اًم٘مرـمٌ ددل رمح ددف ا  " :اًمٌٍمد د د ددق اًمٌد دد٤مب إيمد ددؼم إمم اًم٘مٚم دد٥مل عأقمٛمد ددر ـمد ددرق احلد ددقاس إًمٞم ددفل
عسمحًد دد٥م ذًمد ددؽ يماد ددر اًمًد دد٘مقط ُمد ددـ ضمٝمتد ددف .ععضمد دد٥م اًمتح د د لر ُمٜمد ددفل عهمْمد ددف عاضمد دد٥م قمد ددـ مجٞمد ددع
اعمحرُم٤متل عيمؾ ُم٤م بِمك اًمٗمتٜم٦م ُمـ أضمٚمف"(.)3
إ سمٕمض اًمٜم٤مس ىمدد متدر سمدف اُمدرأة أع لٛمدر سمد٤مُمرأة ذم اًمٓمرلدؼ ومٞمندح ـمرومدف ومٞمٝمد٤مل علٜمٔمدر إمم حم٤مؾمدٜمٝم٤مل
ع ددق د ا اًمٗمٕمددؾ ىمددد ظمدد٤م ذم قمٞمٜمددفل عو لتدد٠مدب سم د داب اًمٓمرلددؼ اًمتددل أُمددر دد٤م رؾمددقل ا صددغم ا
لم عُم٤م ُ ْ ِ
ِ
عر ﴾[هم٤مومر.]17:
اٗمل َ
اًمّمدُ ُ
قمٚمٞمف عؾمٚمؿ .ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ل ْٕم َٚم ُؿ َظم٤م ٜمَ َ٦م إَ ْقم ُ ِ َ َ
عىم٤مل اًمٜمٌل صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ (:إل٤ميمؿ عا ٚمقس ذم اًمٓمرىم٤مت) .وم٘م٤مًمقا ُ :م٤م ًمٜم٤م سمدٌّ ()4ل إٟمدا دل
جم٤مًمًددٜم٤م ٟمتحدددث ومٞمٝمدد٤م .ىمدد٤مل ( :ومدد٢مذا أبٞمددتؿ إٓ اعمجدد٤مًمس ومدد٠مقمٓمقا اًمٓمرلددؼ طم٘مٝمدد٤م) .ىمدد٤مًمقا  :عُمدد٤م طمددؼ
اًمٓمرلددؼ؟ ىم دد٤مل ( :هم ددض اًمٌٍم دل عيم ددػ إذىل عرد اًمًددعال عأُمددر سم دد٤معمٕمرع ل عْددل قم ددـ اعمٜمٙم ددر
( ) 1رعا اًمؽمُم خ عأبق داعدل ع ق طمًـ.
( ) 4رعا ُمًٚمؿ.
( ) 1رعا اًمٌخ٤مرخ.
( ) 2رعا اًمٌخ٤مرخ.
( ) 3شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)441 /14
( ) 4سمد :همٜمك قمٜمف.
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)(.)1
أمدد٤م إطمٌدد٤مب اًمٗمْمددعءل إ إـمددعق اًمٜمٔمددر إمم احلرُمدد٤مت ظمٓمد ُدر قمددغم صدد٤مطمٌف يمٌددػمل ومدد٤مًمٜمٔمرة ؾمددٝمؿ
ُمـ ؾمٝم٤ما إسمٚمٞمس إ و شم٘متؾ ص٤مطمٌٝم٤م ضمرطمتفل عىمد لًتّمٖمر سمٕمض اًمٜمد٤مس د ا اًمد ٟم٥م عٓ لددرخ
ُم٤م قمقاىمٌف عآصم٤مر
ىمدد٤مل سمٕمددض أ ددؾ اًمٕمٚمددؿ " :عاًمٜمٔمددر أصددؾ قم٤مُمدد٦م احلددقادث اًمتددل شمّمددٞم٥م ا ٟمً د٤م  8ومدد٢م اًمٜمٔمددرة شمقًمددد
ظمٓمددرة صمددؿ شمقًمددد ايٓمددرة ومٙمددرة صمددؿ شمقًمددد اًمٗمٙمددرة ؿمددٝمقة صمددؿ شمقًمددد اًمِمددٝمقة إرادةل صمددؿ شم٘مددقى ومتّمددؼم
قمزلٛمدد٦م ضم٤مزُمدد٦مل ومٞم٘مددع اًمٗمٕمددؾ عٓسمدددل ُمدد٤م و لٛمٜمددع ُمٜمددف ُمدد٤مٟمعل عرم د ا ىمٞمددؾ :اًمّمددؼم قمددغم همددض اًمٌٍمد
أجن ُمـ اًمّمؼم قمغم أخؿ ُم٤م سمٕمد  8عع ا ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ِ
ِ
َ
اًمنمر
عُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مر ُمـ ُمًتّمٖمر
اًمٜمٔمر ...
يمؾ احلقادث ُمٌدا ٤م ُمـ
ُ
يمؿ ٟمٔمرة سمٚمٖم٧م ذم ىمٚم٥م ص٤مطمٌٝم٤م  ...يمٛمٌٚمغ اًمًٝمؿ سملم اًم٘مقس عاًمقشمر
عاًمٕمٌد ُم٤م داا ذا ـمر ل٘مٚمٌف  ...ذم أقملم ِ
اًمٕملم ُمقىمق ٌ قمكم ايٓمر
لن ُم٘مٚمتَف ُم٤م

ِ
سم٤مًمير"(.)4
َّ ُمٝمجتف ُ ٓ ...مرطمٌ٤م سمنعر قم٤مد

عىم٤مل آظمر" :أيمار ومً٤مد اًم٘مٚم٥م ُمـ اٚمدٞمط اًمٕمدلمل عُمد٤مداا سمد٤مب اًمٕمدلم ا
ُمقصم٘مد٤م سمد٤مًمٖمض وم٤مًم٘مٚمد٥م ؾمدٚمٞمؿ
ُمـ يمؾ آوم٦مل وم٢م َذا ُومتِ َح َـم َ٤مر اًم َّٓم٤م ُرل َع ُر َّسم َا وَ َل ُٕمد َسمٕمدُ "(.)1
إ اًمٜم دد٤مفمر ٟمٔم ددرة احل ددراا ٓ لٕم ددقد سمٗم٤م دددةل سم ددؾ لٕم ددقد سمي ددر يمٌ ددػم قم ددغم ٟمٗمً ددف لٗمً ددد ىمٚمٌ ددف عظم دد٤مـمر
عضمًد ل عرسما ىم٤مد إمم اًمٗم٤مطمِم٦مل ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
عيمٜم٧م َُمتَك َأ ْر َؾم ْٚم َ٧م َـم ْر َوم َؽ را ِد اا ًَ ...م٘م ْٚمٌِ َؽ لقُم ا٤م َأتْ َٕم ٌَت َْؽ اعمَٜم٤مفمِ ُر
َ
ىم٤مدر ِ ...
ر َأج َ٧م اًم خ ٓ ُيم َٚمف َ ِ
أ٧،م ص٤مسمِ ُر(.)2
قمٚمٞمفل عٓ قمـ َسم ْٕم ِْم ِف َ
ُ
َ ْ
أ٧،م ٌ
عىم٤مل أظمر:
ٟمٔمر اًمٕمٞمق ِ إمم اًمٕمٞمق
ُ

ق اًم خ  ...ضمٕمؾ اعع إمم اًمٗم١ماد ؾمٌٞمع

ُم٤م ِ
شمِمحط سمٞمٜمٝمـ ىمتٞمعا(.)1
زاًم٧م
ُ
اًمٚمحٔم٤مت شمٖمزع ىمٚمٌف  ...طمتك ّ
(ُ ) 1متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 4ا قاب اًمٙم٤مذم (ص.)124 :
( ) 1اعمد ش (ص.)141 :
( ) 2احلاؾم٦م اًمٌٍمل٦م (ص.)134 :
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ِ
د٤مفمر ومٙمد٤م حيتد٤مج إمم طمٗمدظ عصدٞم٤مٟم٦مل عأقمٔمدؿ ـمرلدؼ حلٗمٔمدف :همْمدف قمدـ
إ اًمٕملم يمٜمز صمٛملم ُع ٌف اًمٜم ُ
احلراال "
"عىمددد صمٌدد٧م قمٚمٛمٞم د ا٤م سم٤مٕبحدد٤مث عاًمدراؾمدد٤مت اًمٓمٌٞمدد٦م أ شمٙمددرار اًمٜمٔمددر سمِمددٝمقة إمم ا ددٜمس أظمددر عُمدد٤م
لّم٤مطمٌف ُمـ شمقًمد رهمٌ٤مت ضم٤محم٦م ؿمٌ٤مع اًمٖمرا ز اعمٙمٌقشم٦مل يمؾ ذًمؽ لٗمضد سم٤مًمِمدخص إمم ُمِمد٤ميمؾ
قمدلد دددة ىمد ددد شمّمد ددؾ إمم إصد دد٤مسم٦م ضمٝمد دد٤مز اًمتٜم٤مؾمد ددكم سمد دد٠مُمراض عظمٞمٛمد دد٦مُ 8ماد ددؾ اطمت٘مد دد٤م اًمؼمعؾمد ددت٤مشم٤مل أع
اًمْمددٕمػ ا ٜمزددل عأطمٞم٤مٟمد ا٤م اًمٕم٘مددؿ اًمٙمددكمل يمددا أثٌتدد٧م سمٕمددض اًمدراؾمدد٤مت آضمتاقمٞمدد٦م ذم اعمجتٛمٕمدد٤مت
اًمٖمرسمٞم دد٦م أ قم دددا هم ددض اًمٌٍمد د ل ددقرث آيمت دد٤مب عإُم ددراض اًمٜمٗمً ددٞم٦مل عأ اًمتٗمًد د إظمعىم ددل
عاًمتحٚمؾ ا ٜمز ذم شمٚمؽ اعمجتٛمٕمد٤مت إٟمدا دل سمٕمدض ُمدـ ٟمتد٤م ٩م قمددا عضمدقد دؾمدتقر دلٜمدل أع ىمٞمدقد
أدسمٞم٦م أظمعىمٞمد٦م لدٜمٔمؿ قمٛمدؾ د احل٤مؾمد٦م اًمٜمٌٞمٚمد٦مل علرؿمدد اؾمدتخداُمٝم٤م ذم احلٞمد٤مة سمدا لتقا ومدؼ ُمدع صدح٦م
ا ٟمً٤م اًمٌدٟمٞم٦م عاًمٜمٗمًٞم٦م"(.)4
أمدد٤م إطمٌدد٦م اًمٗمْمددعءل إ َُمددـ همددض سمٍم د قمددـ طمرُمدد٤مت اًمٜمدد٤مس أعرصمددف ذًمددؽ ظمددػما ا يماددػما ا ذم اًمدددٟمٞم٤م
عأظم ددرة 8وم ددٌٖمض اًمٌٍم د ُحيٗم ددظ اًمٌ ددد عاًم ددرعحل ع ُشمّم دد٤م اًم ددٜمٗمس قم ددـ ىم٤مًم دد٦م اًمً ددقءل علً ددٚمؿ دل ددـ
ص٤مطمٌف ُمـ أصم٤مال علًٚمؿ ىمٚمٌف ُمـ ؾمٌ٥م ُمـ أقمٔمؿ أؾمٌ٤مب ومً٤مد .

ا ذم اًمدٟمٞم٤م.

عأُمد٤م ذم أظمدرة :ومٖمدض اًمٌٍمد ؾمدٌ٥م ُمدـ اؾمدٌ٤مب اًمٜمجد٤مة ُمدـ اًمٜمد٤مر عاًمٗم ِ
دقز سم٤م ٜمد٦مل ىمد٤مل رؾمددقل ا
صغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ( :صمعصمد٦م ٓ شمدرى أقمٞمدٜمٝمؿ اًمٜمد٤مر :قمدلم طمرؾمد٧م ذم ؾمدٌٞمؾ ا ل عقمدلم سمٙمد٧م ُمدـ
ظمِمٞم٦م ا ل عقملم يمٗم٧م قمـ حم٤مرا ا )(.)1
عىم دد٤مل ص ددغم ا قمٚمٞم ددف عؾم ددٚمؿ ( :او ددٛمٜمقا زم ؾم ددت ا٤م ُم ددـ أٗ،مً ددٙمؿ أو ددٛمـ ًمٙم ددؿ ا ٜم دد٦م :اص دددىمقا إذا
طمدددصمتؿل عأعومددقا إذا عقمدددشمؿل عأدعا إُم٤مٟمدد٦م إذا ا تٛمٜمددتؿل عاطمٗمٔمددقا ومددرعضمٙمؿل عهمْمددقا أبّمدد٤مريمؿل
عيمٗمقا أجدلٙمؿ) (.)2
أطمٌت ددل اًمٗمْم ددعءل إ حت ددرلؿ اًمٜمٔم ددر إمم اًمٜمً دد٤مء إضمٜمٌٞم دد٤مت لِم ددٛمؾ اًمٜمٔم ددر إمم اًمد د عات عاًمٜمٔم ددر إمم
اًمّمد ددقر اًما٤مسمت د دد٦م أع اعمتحريم د دد٦مل اعمٕمرعو د دد٦م قم د ددغم ؿم٤مؿمد دد٤مت اًمتٚمٗم د دد٤مز أع احل٤مؾمد ددقب أع ا د ددقال أع ذم
اًمّمد ددحػ عاعمجد ددعتل أع اًمّمد ددقر ا قمعٟمٞمد دد٦م ذم اعمحد ددعت عاًمِمد ددقارعل أع اعمٚمّمد دد٘م٦م قمد ددغم سمٕمد ددض
اعمّمددٜمققم٤متل سمددؾ ىمددد لٙمددق اًمٜمٔمددر إمم اًمّمددقر أؿمددد ومتٜمدد٦م ُمددـ اًمٜمٔمددر إمم اًم د عات 8حدد٤م ذم اًمّمددقر ُمددـ
( ) 1دلقا اًمّمٌ٤مسم٦م (ص.)44 :
( ) 4أؾمٌ٤مب اًمِمٗم٤مء ُمـ إؾم٘م٤ما عإ قاء (ص.)431 :
( ) 1رعا اًمٓمؼمامل ع ق طمًـ.
( ) 2رعا أمحدل عاسمـ طمٌ٤م ل ع ق طمًـ.
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قمقاُمؾ اًمتحًلم عاًمتزللمل عيمدؿ شمًد٤م ؾ سمٕمدض اًمٜمد٤مس ذم اًمٜمٔمدر إمم اًمّمدقر أيمادر ُمدـ شمًد٤م ٚمٝمؿ إمم
اًمٜمٔمر إمم اًم عات احل٘مٞم٘مٞم٦مل عأ

هتؿ أجا

ر

قمٌ دد٤مد ا ل ُم ددـ ؾم ددات د د اًمنم ددلٕم٦م :اًمتٞمً ددػمل عُمرا قم دد٤مة اعمّم دد٤مًمح عأطم ددقال اًمٜمٗم ددقسل وم دد٢مذا يم دد٤م
إصؾ حترلؿ ٟمٔمر اًمرضمؾ إمم اعمرأة همدػم اًمزعضمد٦م أع اعمحرُمد٦م قمٚمٞمدف إٓ أ،دف لًدتاٜمك ُمدـ د ا إصدؾ
سمٕمض اًمّمقر اًمتل جيقز ًمٚمرضمؾ أ لٜمٔمر إمم همػم زعضمتف عطمرُم٤مشمفل ومٛمـ ذًمؽ:
ضمدقاز اًمٜمٔمدر ُمدـ أضمدؾ اًمٕمددعجل ومٞمجدقز ًمٚمٓمٌٞمد٥م أ لٜمٔمدر ُمددـ اعمرلْمد٦م إمم اعمقودع اًمد خ حيتدد٤مج إمم
شمٓمٌٞم٥مل عًمٙمـ سمنمعطل ومٛمـ ذًمؽ :أ ٓ جي٤معز طمدعد اعمقوع اعمحت٤مج إمم قمعج إمم همػم ل عأ
لٙمق سمحْمقر حمرا أع زعجل عأ ٓ لٙمق

ٜم٤م ـمٌٞمٌ٦م لٛمٙمٜمٝم٤م أ شمٕم٤مًم٩م ذًمؽ اعمرض.

أجْمدد٤م :ضمددقاز ٟمٔمددر اي٤مـمدد٥م إمم اعمخٓمقسمدد٦مل عاعمخٓمقسمدد٦م إمم ظم٤مـمٌٝمدد٤م ٕ 8ذًمددؽ أدقمددك
عُمددـ اًمّمددقر ا
ًمٚم٘مٜم٤مقمدد٦م عآشمٗمدد٤مق .ومٕمددـ اعمٖمددػمة سمددـ ؿمددٕمٌ٦م :أ،ددف ظمٓمدد٥م اُمددرأة وم٘مدد٤مل اًمٜمٌددل صددغم ا قمٚمٞمددف ع ؾمددٚمؿ:
(اٟمٔمر إًمٞمٝم٤م 8وم٢مٟمف أطمرى أ ل١مدا سمٞمٜمٙما)(.)1
عقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد ا ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل ا صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ( :إذا ظمٓم٥م أطمديمؿ اعمرأة وم٢م
اؾمتٓم٤مع أ لٜمٔمر إمم ُم٤م لدقمق إمم ٟمٙم٤مطمٝم٤م ومٚمٞمٗمٕمؾ)(.)4
أىمقل ىمقزم

ال عأؾمتٖمٗمر ا زم عًمٙمؿل وم٤مؾمتٖمٗمرع ل إٟمف ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.

( ) 1رعا اًمؽمُم خ عاًمٜمً٤م ل عاسمـ ُم٤مضمفل ع ق صحٞمح.
( ) 4رعا أبق داعد عاًمٌزارل ع ق صحٞمح.
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ايٓمٌ٦م اًما٤مٟمٞم٦م
احلٛمد

عطمد ل عاًمّمعة عاًمًعا قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمد ل عقمغم آخف عصحٌفل أُم٤م سمٕمد:

أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل عَدد٤م طمددرا ا اًمٜمٔمددر إًمٞمددف :اًمٕمددقراتل ومددع جيددقز أ لٜمٔمددر اًمرضمددؾ إمم قمددقرة اًمرضمددؾ
عٓ اعمرأةل عٓ جيدقز أ شمٜمٔمدر اعمدرأة إمم قمدقرة اعمدرأة عٓ اًمرضمدؾل ؾمدقاء يمد٤م ذًمدؽ رؤلد٦م طم٘مٞم٘مٞمد٦م أع
رؤلدد٦م ًمٚمّمددقرة .ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف ع ؾمددٚمؿ ٓ( :لٜمٔمددر اًمرضمددؾ إمم قمددقرة اًمرضمددؾل عٓ
اعمرأة إمم قمقرة اعمرأة)(.)1
عَ٤م طمرا ا اًمٜمٔمدر إًمٞمدف :ظمٌ٤ملد٤م اًمٜمد٤مس عظمٗم٤ملد٤م ؿل عذًمدؽ سمتتٌدع قمادراهتؿ عاًمٌحد٨م قمدـ قمدقراهتؿل
ُمددـ أضمددؾ ا

ا ر ددؿ ع ددؿ أبرلدد٤مءل ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ( :لدد٤م ُمٕمنم د ُمددـ آُمددـ

سمٚمً٤مٟمفل عو لدظمؾ ا لا ىمٚمٌفل ٓ شمٖمت٤مسمقا اعمًٚمٛململ عٓ شمتٌٕمدقا قمدقراهتؿ 8وم٢مٟمدف ُمدـ اشمٌدع قمدقراهتؿ
لتٌع ا قمقرشمفل عُمـ لتٌع ا قمقرشمف لٗمْمحف ذم سمٞمتف)(.)4
أم٤م اًمٗمْمعءل ٜم٤م ٟمٔمرات قمغم اعمًٚمؿ أ لٌتٕمد قمٜمٝم٤مل ومٛمٜمٝم٤م:
ٟمٔمرة احلًدل ومع حيؾ ًمٚمٛمًٚمؿ أ لٜمٔمر

اًمٜمٔمدرة إمم ُمد٤م ومْمدؾ ا همدػم قمٚمٞمدف سمدٌٕمض اًمدٜمٕمؿل سمدؾ

قمٚمٞمد ددف أ لٍم د د سمٍم د د ل علًد دد٠مل ا ُمد ددـ ومْمد ددٚمف .علد دددظمؾ ذم د د ا ٟمٔمد ددرة اًمٕمد دد٤م ـ إمم إضمًد دد٤ما
عإُمددقالل ع د اًمٜمٔمددرة اًمْمدد٤مرة شمٕمدددا عإل د اءل ومٛمددـ يمدد٤م قم٤م ٜمادد٤م أع بِمددك أ لّمددٞم٥م همددػم سمٕمٞمٜمددف
ومٚمٞمدع سم٤مًمؼميم٦مل يما ىم٤مل صغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ( :إذا رأى أطمدديمؿ ُمدـ ٟمٗمًدف أع ُم٤مًمدف أع ُمدـ أظمٞمدف ُمد٤م
ُ
لٕمجٌف
ومٚمٞمدع ًمف سم٤مًمؼميم٦م 8وم٢م اًمٕملم طمؼ)(.)1
ُ
أجْم٤مٟ :مٔمرة آطمت٘م٤مر عآؾمتٝمزاءل عاًمتٝمقلـ ُمـ اًمِم٠م .
عُمـ ذًمؽ ا
عُمـ ذًمؽ :ا ؿم٤مرة سم٤مًمٕملم إمم إل اء ُمًٚمؿ سم٠مخ ٟمقع ُمـ أ،قاع إذى.
أجْمدد٤مٟ :مٔمددرة ا قمجدد٤مب سم٤مًمدددٟمٞم٤مل عآومتتدد٤م
عُمددـ ذًمددؽ ا

ظمّمقصدد٤م ُمدد٤م قمٜمددد اًمٙمٗمدد٤مر ُمددـ ُمت٤مقمٝمدد٤م8
دد٤مل
ا

ٕ د اًمٜمٔمددرة شمدد١مدخ إمم ازدراء ٟمٕمددؿ ا شمٕمدد٤مممل عشمًددقق إمم اًمٚمٝمددق سم٤محلٞمدد٤مة اًمٗم٤مٟمٞمدد٦م عٟمًددٞم٤م احلٞمدد٤مة
اًمٌ٤مىمٞم٦مل ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :عٓ َمتدَّ َّ َقمٞمٜمَٞم َؽ إِ َمم ُم٤م ُم َّتٕمٜمَ٤م سمِ ِف َأ ْزع ِ
احل َٞم ِ٤مة اًمدَ ٟم َٞم٤م ًمِٜمَ ْٗمتِٜم َُٝم ْؿ ِومٞم ِدف
َ ا
َ َ ْ
ْ ْ
اضم٤م ُمٜم ُْٝم ْؿ َز ْ َر َة ْ َ
َ ُ
َع ِر ْز ُق َرسم َؽ َظم ْ ٌػم َع َأبْ َ٘مك ﴾[ـمف.]111:

( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
( ) 4رعا أبق داعد عاًمؽمُم خل ع ق صحٞمح.
( ) 1رعا احل٤ميمؿ عاًمٓمؼمامل ع ق صحٞمح.
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عُمـ ذًمؽ يم ًمؽ :اًمٜمٔمر إمم اعمٜمٙمدرات ع دل شمُٕمٛمدؾل عإمم طمرُم ِ
د٤مت ا ع دل شمٜمتٝمدؽل عإمم ٟمٗم ل
دقس
سمرل دد٦م شمُٔمٚم ددؿل ومٞمٜمٔم ددر اًمٜم دد٤مفمر إًمٞمٝم دد٤م هم ددػم ُمٌ د ل
د٤مل عٓ ُمٝم ددتؿل عقمٜم ددد ىم دددرة قم ددغم شمٖمٞم ددػم اعمٜمٙم ددر عٟمٍم ددة
اعمٔمٚمقال عو لٗمٕمؾ
ىم دد٤مل رؾم ددقل ا ص ددغم ا قمٚمٞم ددف عؾم ددٚمؿ ُ( :م ددـ رأى ُم ددٜمٙمؿ ُمٜمٙم ددرا ا ومٚمٞمٖم ددػم سمٞم ددد ل وم دد٢م و لً ددتٓمع
ومٌٚمً٤مٟمفل وم٢م و لًتٓمع ومٌ٘مٚمٌفل عذًمؽ أوٕمػ ا لا )(.)1
ٟم٘مّمد٤م أع شمٌددلعال عٓ جيدقز ًمدف
قمٌ٤مد ا ل ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أ حير احل٘م٤م ؼ ومٞمٙم ب ومٞمٝم٤م زل٤مدة أع ا
أ ل٘مددقل :إٟمددف رأى يمد ا عو لددرل أع ل٘مددقل :إٟمددف و لددر عىمددد رأىل ؾمددقاء يمدد٤م ذًمددؽ ذم ل٘مٔمتددف أع ُمٜم٤مُمددفل
سمحٚمؿ و لر ُيمٚمػ أ لٕم٘مد سملم ؿمدٕمػمشملم عًمدـ لٗمٕمدؾ)
ىم٤مل اًمٜمٌل صغم ا قمٚمٞمف ع ؾمٚمؿُ ( :مـ حت َّٚمؿ ُ
(.)4
أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل ومٌٕمددد د ا قمٚمٞمٜمدد٤م أ ٟمِمددٙمر ا شمٕمدد٤ممم قمددغم ٟمٕمٛمدد٦م اًمٕمٞمٜمددلمل عٟمٕمٛمدد٦م اًمٌٍم د ددال عُمددـ
ؿمٙمر ا  :اؾمتٕمال ذًمؽ ومٞما حي٥م ا شمٕم٤مممل عاًمٌٕمد قما لًخٓمف شمٕم٤ممم.
عأُم٤م ُمـ ُسمكم ُمـ اعمًٚمٛملم سم٤مًمٕمٛمك ومع حيز ل سمؾ قمٚمٞمف أ لّمؼم علرى سم٘مدر ا  8وم٢م اًمّمؼم قمغم
ذًمؽ ُمـ أؾمٌ٤مب دظمدقل ا ٜمد٦م .عقمٚمٞمدف أ لدقىمـ سمد٠م ايدػم ومدٞما اظمتد٤مر ا ل عًمٕمدؾ ذم ذ د٤مب سمٍمد
صٞم٤مٟم٦م ًمف قمـ إـمعق سمٍم ذم احلرُمد٤متل عىمدد لٕمقودف ا ٟمدقر اا ذم سمّمدػمشمف لٖمٜمٞمدف قمدـ ٟمدقر اًمٌٍمدل
يما ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس:
ِ
ٟمقر
قمٞمٜمل ٟمقرمه٤م  ...ومٗمل ًمً٤مم عىمٚمٌل ُمٜمٝما ُ
إ ل٠مظم ا ُ ُمـ َّ
ُم٠مثقر(.)1
ذيمل عقم٘مكم همػم ذخ دظمؾ ...عذم ومٛمل ص٤مرا يم٤مًمًٞمػ
ُ
ىمٚمٌل ٌّ
ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ظمػم اًمٌنمل٦م....

( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
( ) 4رعا اًمٌخ٤مرخ.
( ) 1ؾمػم أقمعا اًمٜمٌعء (.)135 /1
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اًمًٛمع
ؿمٙمر َّ

()1

إ احلٛمددد

ٟمحٛمددد عٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر ل عٟمٕمددقذ سمدد٤م ُمددـ ذعر أٗ،مًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت أقماًمٜمدد٤م

ُمـ مد ا ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ ٓ إ إٓ ا عطمدد ٓ ذلدؽ
ِ
اَ َطمد َّدؼ شم َُ٘م٤مشمِد ِدف َعَٓ َمت ُددقشم َُّـ إَِّٓ
ًمددفل عأؿمددٝمد أ حمٛمددد اا قمٌ ددد عرؾمددقًمفل ﴿ َلدد٤م َأ َمَدد٤م ا ًَّم د َ
لـ َآُمٜمُددقا ْ اشم َُّ٘م ددقا ْ ّ َ
دس ع ِ
ِ
ِ
اطمددَ لة
َّ٤مس اشم َُّ٘مقا ْ َر َّسمٙم ُُؿ ا ًَّم خ َظم َٚم َ٘مٙمُؿ ُمـ َّٟم ْٗم ل َ
َع َأ،تُؿ َُم ًْٚم ُٛمق َ ﴾[آل قمٛمرا ]124ل ﴿ َل٤م َأ َمَ٤م اًمٜم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع َظم َٚمد َدؼ ُِمٜمْٝمدد٤م َزعضمٝمدد٤م عسمد َّ ِ
ِ
٤ما إِ َّ
َ
اَ ا ًَّم د خ شم ًََدد٤مء ًُمق َ سمِددف َعإَ ْر َطم د َ
َ ْ َ َ ََ
د٨م ُمدٜم ُْٝم َا ر َضمدد٤مٓا يمَاددػما ا َعٟم ًَدد٤مء َعاشم َُّ٘مددقا ْ ّ َ
ِ
ِ
اَ َع ُىمق ًُم ددقا َىم د ْدقٓا َؾم د ِددلد اا ﴾
اَ َيم دد٤م َ َقم َٚمد د ْٞمٙم ُْؿ َرىمٞمٌد د ا٤م ﴾[اًمٜمً دد٤مء]1ل ﴿ َل دد٤م َأ َمَ دد٤م ا ًَّمد د َ
َّ
لـ َآُمٜمُ ددقا اشم َُّ٘م ددقا َّ َ
ِ
ِ
ِ
د٤مز َومد د ْدقز اا َقمٔمِد ددٞم اا
اَ َع َر ُؾمد ددق ًَم ُف َوم َ٘مد دددْ َومد د َ
﴿ ُل ّْمد ددٚم ْح ًَم ُٙمد د ْدؿ َأ ْقم َا ًَم ُٙمد د ْدؿ َع َل ْٖمٗمد د ْدر ًَم ُٙمد د ْدؿ ُذ ُٟمد ددق َسمٙم ُْؿ َع َُمد ددـ ُلٓمد د ْدع َّ َ
﴾[إطمزاب.]51-52
أُم٤م سمٕمد:
ومدد٢م أصدددق احلدددل٨م يمتدد٤مب ا ل عظمددػم اعدددخ دددخ رؾمددقًمف حمٛمددد سمددـ قمٌددد ا ل صددغم ا قمٚمٞمددف
عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
حممل د حدد٤م
أمدد٤م اًمٜمدد٤مسل شمتٕمدددد ٟمِٕمددؿ ا قمددغم اًمٕمٌدد٤مدل عشمٙماددر ُِمٜمُٜمددف قمٚمددٞمٝمؿل عٓ قمدد٤م ّد ح د٤م أقمٓمددكل عٓ
َ

أعممل أٓ عإ ُمددـ شمٚمددؽ اًمددٜمٕمؿ ا ٚمٞمٚمدد٦م عاعمددٜمـ ا زلٚمدد٦مٟ :مٕمٛمدد٦م اًمًددٛمع اًمتددل دد٤م إدرا اعمًددٛمققم٤متل

عمتٞمٞمز إصقاتل ومٞم٤م ع٤م ُمـ ُمٜمّ٦م قمٔمٞمٛم٦مل عٟمٕمٛم٦م ضمًٞمٛم٦م
احلٞم٤مةً 8مٙمقْ٤م ا
ـمرل٘مد٤م إمم ُمٕمرومد٦م ايد٤مًمؼ
ومٛمع جملء ا ٟمً٤م إمم اًمدٟمٞم٤م راوم٘متف طم٤مؾم ُ٦م اًمًٛمع إمم
عُمٕمرومدد٦م ظمٚم٘مددفل عُمٗمت٤مطمدد٤م ًمددف إمم إدرا قمٚمقُمددف عأطمقا ًمددفل ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم ﴿ :عاَ َأ ْظمددرضمٙمُؿ ُِمددـ سم ُٓمددق ِ
ا
َ َّ ُ َ َ ْ ْ ُ
ِ
د٤مر َعإَ ْوم ِ د د دددَ َة ًَم َٕم َّٚم ُٙم د د د ْدؿ شم َِْم د د دٙم ُُرع َ
اًمً د د د ْدٛم َع َعإَبْ َّم د د د َ
ُأ َُّم َٝم د د دد٤مشمٙم ُْؿ ٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم د د ددق َ َؿم د د د ْٞم ا٤م َع َضم َٕم د د د َدؾ ًَم ُٙم د د د ُدؿ َّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
د٤مر َعإَ ْوم ِددَ َة
اًمً ْدٛم َع َعإَبْ َّم َ
﴾[اًمٜمحؾ .]56:عىم٤ملُ ﴿ :صم َّؿ َؾم َّقا ُ َع َٟم َٗم َ ومٞمف ُم ْـ ُرعطمف َع َضم َٕم َؾ ًَمٙم ُُؿ َّ
َىم ِٚم اٞمع َُم٤م شم َِْمٙم ُُرع َ ﴾[اًمًجدة.]7:
يمدؿ ذم د اًمٜمٕمٛمدد٦م قمددغم ا ٟمًدد٤م ُمددـ حتّمددٞمؾ ُمٜمدد٤مومع ًمدف عدومددع ُمْمدد٤مر قمٜمددف 8ومٌٝمدد٤م شمّمددؾ إًمٞمددف أصددقات
اعدال٦م اًمتل شمّمدٚمح ىمٚمٌدف عرعطمدفل ع د٤م لّمدؾ إمم ُمّمد٤مًمح قمٞمِمدف عشمٜمٔمدٞمؿ أطمدقال طمٞم٤مشمدفل ع د٤م لدرلح
ٟمٗمًف علنمح صدر سم٤مٕصقات ا ٛمٞمٚمد٦م 8يمخرلدر احد٤مءل عدعخ اعمٓمدرل ع ددلر إُمدقاجل ع ٌدقب

( ) 1أخ٘مٞم٧م ذم ضم٤مُمع اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مم ذم 1222/1/13 :ل 4216/11/41ا.
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اًمرل٤محل عطمٗمٞمػ إؿمج٤مرل عرومٞمػ إهمّم٤م ل عشمٖمرلد اًمٌعسمؾل عزىمزىم٦م اًمٕمّم٤مومػم.
ع دد٤م ٟمً ددتٓمٞمع أ ٟمٕم ددٞمش ُم ددع أظم ددرلـ وم ددٜمٗمٝمٛمٝمؿ علٗمٝمٛمقٟمٜم دد٤م ُم ددـ ظم ددعل اًمٙم ددعا عٟمً ددتٗمٞمد ُم ددٜمٝمؿ
علًتٗمٞمدع ُمٜم٤مل ع ٤م لتٚم٘مك إـمٗم٤مل اًمٚمٖم٦م ًمٞمتٙمٚمٛمقا ٤مل ومٚمقٓ ٤م ح٤م قمرومقا اًمٙمعا.
ع

اًمٜمٕمٛم٦م لٛمٞمز ا ٟمً٤م سم٠م

ا صقت ىمرآ ع ا صقت أخح٤م ل ع ا صدقت إٟمًد٤م ع د ا

ص ددقت طمٞم ددقا ل ع د ا ص ددقت عاًم دددل أع ص ددقت عًم دددل ع د ا ص ددقت قمٚمٞم ددف أ ل٘مٌ ددؾ قمٚمٞم ددفل ع د ا
صقت قمٚمٞمف أ حي ر ُمٜمف.
يٚمددؼل عُمدـ طمٞمد٨م إثدرل ومٚمددٞمٕمٚمؿ أ ا
قمٌد٤مد ا ل ُمدـ أراد ُمٕمرومد٦م قمٔمٛمد٦م د اًمٜمٕمٛمد٦م ُمدـ طمٞمد٨م ا َ
ٟمًدد٤م َ ِذم َأ ْطم ًَد ِدـ شم َْ٘مد ِدقل لؿ ﴾[اًمتددلم ]2:ىمددد أطمًددـ ِظمٚم٘مدد٦م ا ٝمدد٤مز اًمًددٛمٕمل
اًم٘م٤م ددؾًَ ﴿ :م َ٘مدددْ َظم َٚم ْ٘مٜمَدد٤م ا ِ َ
ومريمٌددف أطمًددـ شمريمٞمدد٥م ُمددـ داظمٚمددف عُمددـ ظم٤مرضمددفل ومٙمددؿ ومٞمددف ُمددـ آلدد٤مت شمدددل قمددغم ىمدددرة ا عإطمٙمدد٤ما
ظمٚم٘مفل عرمحتف سمٕمٌد ل عيمٞمػ ضمٕمؾ ًمف أذٟمدلم مجٞمٚمتدلم عؾمدٞمٚم٦م ٛمدع إصدقاتل عيمٞمدػ ريمَّد٥م يمد ا
ع
ُمـ إذ اي٤مرضمٞم٦م عإذ اًمقؾمٓمك عإذ اًمداظمٚمٞم٦م ُمـ أضمزاء دىمٞم٘م٦م شمٕمٛمؾ ًمّم٤مًمح اًمًٛمع.
عيمٞمددػ ضمٕمٚمدد٧م اًمنمددلٕم٦م ا ؾمددعُمٞم٦م آقمتددداء قمددغم إذ ومٞمددف اًم٘مّمدد٤مصل عذم اًمدددل٤مت ضمٕمٚمدد٧م ذم
يمؾ أذ ٟمّمػ اًمدل٦مل عذم إذ ٤مب طم٤مؾم٦م اًمًٛمع يمٚمف اًمدل َ٦م يم٤مُمٚم٦م.
عأُم٤م ُمـ طمٞم٨م إثر وم٤مٟمٔمر أمد٤م ا ٟمًد٤م اًمًدٚمٞمؿ ذم ؾمدٛمٕمؽ إمم ذعخ اًمٕمٞمدقب ذم اًمًدٛمعل اٟمٔمدر إمم
وددٕمٞمػ اًمً ددٛمع يمددؿ لعىم ددل ُمددـ اًمٕمٜمدد٤مء طمتددك لٗمٝمددؿ ُم ددراد إصددقاتل عاٟمٔم ددر إمم وم٤مىمددد اًمً ددٛمع يمددؿ
لتٕم ددرض ًم ددٌٕمض إ ا ر عوم ددقات سمٕم ددض اعمّم دد٤مًمح عجي ددد ُم ددـ اعمِم دد٘م٤مت سمً ددٌ٥م ص ددٛمٛمفل عاؾم دد٠مل
سم٤مًمٙمت٤مسم دد٦م-إ عضم دددتُ -م ددـ يم دد٤م ؾم ددٛمٞم إم٤م صم ددؿ أص ددٞم٥م ذم ؾم ددٛمٕمف :يم ددؿ اًمٗم ددرق ذم طم٤مًم ددف ىمٌ ددؾ ص ددٛمٛمف
عسمٕمد ؟ ًمتدر قمٔمٛم٦م ٟمٕمٛم٦م ا شمٕم٤ممم قمٚمٞمؽ.
أٓ وم٤مؿمد ِ
دٙمر ا قمددغم ٟمٕمٛمتددف ا زلٚمدد٦م قمٚمٞمددؽ سمًددعُم٦م ؾمددٛمٕمؽل عًمٙمددـ شم د يمر أ

د اًمٜمٕمٛمدد٦م ؾمتًدد٠مل

قمٜمٝم٤م لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م :ؾ اؾمدتٕمٛمٚمتَٝم٤م ذم ؾمدٛمع ُمد٤م لدريض ا أع اؾمدتٕمٛمٚمتٝم٤م ذم ؾمدٛمع ُمد٤م لًدخٓمف؟ ىمد٤مل
ػ ُم٤م ًَمٞمس ًَم َ ِ ِ
دؽ يمَد٤م َ َقمٜمْد ُف َُم ًْد ُ ا
ٍمد َعا ًْم ُٗم َد١ما َد يم َُدؾ ُأ ْع ََلِ َ
قٓ
شمٕم٤مممَ ﴿ :عٓ شم َْ٘م ُ َ ْ َ
دؽ سمِدف قم ْٚم ٌدؿ إِ َّ َّ
اًمً ْدٛم َع َعا ًْم ٌَ َ َ

﴾[ا ها ء.]14:

أم٤م اعمًٚمٛمق ل إ اًمًٛمع سمقاسم٦م ًمٙمً٥م احلًٜم٤متل أع ٓيمتً٤مب اًمًدٞم ٤متل عىمٜمد٤مة ًمٚمخدػم أع ًمٚمنمدل
عاحلددرلص قمددغم دلٜمددف عصددعح قمٞمِمددف لٜمت٘مددل ُمدد٤م لًددٛمع ومددع لّمددٖمل أذٟمٞمددف ًمٙمددؾ صددقتل سمددؾ لٗمتحٝمدد٤م
ٓؾمتاع ُم٤م جيٚم٥م ًمف ايػم اًمٕم٤مضمؾ عأضمؾ.
ومٛمددا لٜمٌٖمددل آؾمددتاع إًمٞمددف :صددقت احلددؼ اًمد خ مدددخ ُمًددتٛمٕمف إمم اًمٍمدا ط اعمًددت٘مٞمؿل علرؿمددد إمم
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احلدؼل علٌدلم ًمدف اًمّمدقاب .ومد٠مذ اعمًدٛمققم٤مت :اًم٘مدرآ اًمٙمدرلؿل ومد٤مًم٘مرآ يمتد٤مب دالد٦م عإرؿمد٤مدل
عدًٓم٦م إمم ؾمٌؾ ايػمل عحت لر ُمـ ؾمٌؾ اًمنمل عطمرعومدف عمج ُٚمدف ذات عىمدع ُمٕمجدزل عشمد٠مثػم قمجٞمد٥مل
ومٛمـ أصٖمك إًمٞمف ؾمٛم َٕمفل عأطمي قمٜمد ذًمؽ ىمٚم ٌَف اٟمتٗمع سمًاقمف دال ا٦م عاؾمؽمؿم٤مد اال عشمٚم ذ اا عقمٛمد ا
عل
ِ
ِ ِ ِ
اًمً ْدٛم َع َع ُ َدق َؿم ِدٝمٞمدٌ ﴾[ق]15:ل ىمد٤مل
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :إِ َّ ذم َذًم َؽ ًَمد يم َْرى َعم ْدـ يمَد٤م َ ًَمد ُف َىم ْٚم ٌ
د٥م َأ ْع َأ ْخ َ٘مدك َّ
سمٕمض أ ؾ اًمٕمٚمؿ " :إذا أردت آٟمتٗم٤مع سم٤مًم٘مرآ وم٤ممجع ىمٚمٌؽ قمٜمد شمععشمف عؾمداقمفل عأخ ِدؼ ؾمدٛمٕمؽل

عاطمي د طمْمددقر ُمددـ ب٤مـمٌددف سمددف ُمددـ شمٙمٚمددؿ سمددف ؾمددٌح٤مٟمف ُمٜمددف إًمٞمددف 8وم٢مٟمددف ظمٓمدد٤مب ُمٜمددف ًمددؽ قمددغم ًمًدد٤م
ِ
رؾمد ددقًمفل ىمد دد٤مل شمٕمد دد٤ممم ﴿ :إِ َّ ِذم َذًمِد د َ ِ
اًمًد د ْدٛم َع َع ُ د د َدق َؿمد د ِدٝمٞمدٌ
دؽ ًَم د د يم َْرى َعمد د ْدـ َيمد دد٤م َ ًَم د د ُف َىم ْٚمد د ٌ
د٥م َأ ْع َأ ْخ َ٘مد ددك َّ

﴾[ق]15:ل عذًمد ددؽ أ متد دد٤ما اًمتد دد٠مثػم حد دد٤م يمد دد٤م ُمقىمقوم د د ا٤م قمد ددغم ُمد دد١مصمر ُم٘مد ددتضل عحمد ددؾ ىم٤مسمد ددؾل عذط
حلّمددقل إثددر عاٟمتٗمدد٤مء احدد٤مٟمع اًم د خ لٛمٜمددع ُمٜمددف 8شمْمددٛمٜم٧م ألدد٦م سمٞمدد٤م ذًمددؽ يمٚمددف سمدد٠معضمز ًمٗمددظ عأبٞمٜمددف
عأدًمف قمغم اعمراد.)1("...

عىمد دد٤مل شمٕمد دد٤ممم ُمٌٞمٜماد دد٤م أ اًم٘مد ددرآ طمجد دد٩م عسمد ددرا لم ع د دددىل آُمد ددرا ا سم٤مٓؾمد ددتاع ًمد ددف عا ٟمّمد دد٤مت حلرعومد ددف
محد ٌ٦م ًم ِ َ٘مد ْدق لا ُل ْ١م ُِمٜمُددق َ
دقطمك إِ َ َّزم ُِمد ْدـ َرا َ د َ ا َسم َّمدد٤م ِ ُر ُِمد ْدـ َرسم ُٙمد ْدؿ َع ُ ددا ى َع َر ْ َ
اعمنمدىم٦مُ ﴿ :ىمد ْدؾ إِ َّٟمد َدا َأتٌَِّ ُدع َُمدد٤م ُلد َ
﴾[إقمد د د د ددرا  ﴿ ]421:عإِ َذا ُىمد د د د د ِدر َئ ا ًْم ُ٘مد د د د ددرآ ُ َوم٤مؾمد د د د دت َِٛمٕمقا ًَمد د د د دف ع َأ ِ
محد د د د ددق َ
ّ،مد د د د دتُقا ًَم َٕم َّٚم ُٙمد د د د د ْدؿ شم ُْر َ ُ
ُ َ
ُ
َ
ْ
ْ
﴾[إقمرا .]422:
عيمؿ ٓؾمتاع اًم٘مرآ ُمدـ أثدر قمدغم اًمٜمٗمدقس عاًم٘مٚمدقبل قمدـ قمٌدد ا سمدـ ُمًدٕمقد ىمد٤مل :ىمد٤مل زم اًمٜمٌدل
قمكم ) .ىمٚم٧م :ل٤م رؾمقل ا ل آىمرأ قمٚمٞمؽ عقمٚمٞمؽ أ،زل ؟ ىم٤ملٟ ( :مٕمؿ
صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ ( :اىمرأ ّ
دػ إِ َذا ِضم ْٜمَدد٤م ُِمددـ ُيمددؾ ُأُمد لد٦م سمِ َِمد ِدٝم ل
ٞمد َع ِضم ْٜمَدد٤م
) .وم٘مددرأت ؾمددقرة اًمٜمًدد٤مء طمتددك أتٞمدد٧م إمم د ألدد٦مَ ﴿ :وم َٙم ْٞمد َ
ْ
َّ
دؽ قم د د َدغم د دد١م ِ
ٓء َؿم د د ِدٝمٞمدا ا ﴾[اًمٜمً د دد٤مء .]21:ىم د دد٤مل ( :طمً د ددٌؽ أ ) .وم٤مًمتٗم د دد٧م إًمٞم د ددف وم د دد٢مذا قمٞمٜم د دد٤م
سمِ د د َ َ َ ُ
شم روم٤م (.)4
قم ددـ اًمٗمْم ددؾ سم ددـ ُمقؾم ددك ىم دد٤مل" :يم دد٤م اًمٗمْم ددٞمؾ سم ددـ قمٞم دد٤مض ؿم دد٤مـمرا ا( )1ل٘مٓم ددع اًمٓمرل ددؼ سم ددلم أبٞم ددقرد
عهظمسل عيم٤م ؾمٌ٥م شمقسمتف :أ،ف قمِمؼ ضم٤مرل٦م ومٌٞمٜما ق لرشم٘مل ا درا إًمٞمٝمد٤م إذ ؾمدٛمع شم٤مًم اٞمد٤م لتٚمدق:
ِِ
ِ ِ ِ
لـ َآُمٜمُقا َأ ْ َ ْ
اَِ﴾[احلدلدد.]14:ىمد٤مل :ومٚمدا ؾمدٛمٕمٝم٤م ىمد٤مل :سمدغم -
﴿ َأ َخ ْؿ َل ْ٠م ًم َّٚم َ
ا َِم َع ُىم ُٚمق ُ ُ ْؿ ًمد يم ِْر َّ
ل دد٤م رب -ىم ددد آ ل ومرضم ددعل ومد د عا اًمٚمٞم ددؾ إمم ظمرسم دد٦م عإذا ومٞمٝم دد٤م ؾم دد٤مسمٚم٦م وم٘م دد٤مل سمٕمْم ددٝمؿٟ :مرحت ددؾل عىم دد٤مل
سمٕمْمددٝمؿ :طمتددك ٟمّمددٌح 8ومدد٢م ومْمددٞم ا
ع قمددغم اًمٓمرلددؼ ل٘مٓمددع قمٚمٞمٜمدد٤مل ىمدد٤مل :ومٗمٙمددرت عىمٚمدد٧م :أ،دد٤م أؾمددٕمك
ذطم٤م ٟم٤موم إم٤م.
( ) 1اًمٗمقا د (ص)1 :ل صمؿ ذح اسمـ اًم٘مٞمؿ ذًمؽ ا
(ُ ) 4متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 1لٕمٜمل :ىم٤مـم إم٤م ًمٚمٓمرلؼ.
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سم٤مًمٚمٞمددؾ ذم اعمٕمدد٤م

ل عىمددقا ُمددـ اعمًددٚمٛملم ددد بدد٤مومقٟمٜمل عُمدد٤م أرى ا ؾمدد٤مىمٜمل إًمددٞمٝمؿ إٓ ٕرشمدددعل

مهللا إم ىمد شمٌ٧م إًمٞمؽل عضمٕمٚم٧م شمقسمتل جم٤معرة اًمٌٞم٧م احلراا"(.)1
أُم٤م ُمـ ؾمٛمع اًم٘مرآ عو لٜمّم٧م ًمف عو لٗمتح إمم ىمٚمٌف ىمٜم٤مة اٟمتٗم٤مع سمف ومٚمـ لد١مصمر قمٚمٞمدف يمحد٤مل اعمنمديملم
اًم د لـ ىمدد٤مل ا شمٕمدد٤ممم قمددٜمٝمؿُ ﴿ :صد ٌّدؿ ُسم ْٙمد ٌدؿ ُقم ْٛمد ٌدل َوم ُٝمد ْدؿ ٓ َل ْر ِضم ُٕمددق َ ﴾[اًمٌ٘مددرة]16:ل عىمدد٤ملَُ ﴿ :مدد٤م
ٞمٝمؿ ُِمد ددـ ِذ ْيمد د لدر ُِمد ددـ ر ِد ددؿ ُ ْ ل
ِ
اؾمد دت ََٛم ُٕمق ُ َع ُ د د ْدؿ َل ْٚم َٕم ٌُد ددق َ ﴾[إٌٞ،مد دد٤مء .]4:عًمٙمد ددـ زقمد دداء
َلد د ْد٠مت ِ ْ ْ
حمد دددَ ث إِ َّٓ ْ
ْ َ ْ

اعمنمدديملم حدد٤م قمٚمٛمددقا قمٔمددؿ شمدد٠مثػم اًم٘مددرآ قمددغم ُمًددتٛمٕمٞمف شمقا صددقا سمٕمددد ؾمدداقمفل ىمدد٤مل شمٕمدد٤مممَ ﴿ :ع َىمد َد٤مل
ِ
لـ َيم َٗم ُرعا ٓ شم ًَْ َٛم ُٕمقا ِعَ َ ا ا ًْم ُ٘م ْرآ ِ َعا ًْم َٖم ْقا ِوم ِٞمف ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم ْٖم ِٚم ٌُق َ ﴾[ومّمٚم٧م.]44:
ا ًَّم َ
أمدد٤م إطمٌدد٤مب اًمٙم دراال عُمددـ أصددقات احلددؼ اًمتددل لٜمٌٖمددل أ لّمددٖمك عدد٤م :صددقت اًمرؾمددقل صددغم ا

قمٚمٞمدف عؾمددٚمؿل عًمٙمدـ حدد٤م أ ُمدد٤مت قمٚمٞمدف اًمّمددعة عاًمًددعا ومد٢م قمٚمٞمٜمدد٤م أ ٟمًددٛمع ؾمدٜمتف عٟمٕمٞمٝمدد٤م عٟمتٌٕمٝمدد٤م
عٟمٌٚمٖمٝمدد٤مل ومددرب ُمٌ َّٚمددغ أعقمددك ُمددـ ؾمدد٤مُمعل ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿٟ ( :مي د ا اُمددرأ ا
ومرب ُمٌ َّٚمغ أعقمك ُمـ ؾم٤مُمع)(.)4
ؾمٛمع ُمٜم٤م ؿمٞم ا٤م ومٌٚمٖمف يما ؾمٛمٕمفل َّ
ومٕمغم اعمًٚمؿ أ حيرص قمغم ؾماع طمددل٨م رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ ًمٞمٕمٛمدؾ سمدف علًدتجٞم٥م
ُمتجٝمد٤م إمم اًمٕمٛمدؾ سمخدع ُمد٤م لددقمق
ح٤م لدقمق إًمٞمفل عًمٞمح ر أ لًٛمٕمف علٕمرض قمـ اًمٕمٛمؾ سما ومٞمدف
ا
ِ
لـ َيم َٗم ُدرعا يم ََٛم َا ِدؾ ا ًَّمد ِ خ َلٜم ِْٕم ُدؼ
إًمٞمف ومٞمٙمق طم٤مًمف يمح٤مل اعمنميملم اًم لـ ىم٤مل ا قمٜمٝمؿَ ﴿ :ع َُم َا ُؾ ا ًَّم َ
سمِ َا ٓ َل ًْ َٛم ُع إِ َّٓ ُد َقم٤م اء َعٟمِدَ ا اء ُص ٌّؿ ُسمٙم ٌْؿ ُقم ْٛم ٌل َوم ُٝم ْؿ ٓ َل ْٕم ِ٘م ُٚمق َ ﴾[اًمٌ٘مرة.]151:
عَدد٤م لٜمٌٖمددل آؾمددتاع ًمددف عا صددٖم٤مء إًمٞمددف :صددقت اًمٕمٚمددؿ اًمٜمدد٤مومع اًم د خ لٜمددػم ًميٟمًدد٤م ـمرلددؼ اعدددىل
علٕمرومددف صددقاب إومٙمدد٤مر عإقمددال عإىمددقال .عُمددـ اًمٕمٚمددؿ اًمٜمدد٤مومع :آقمتٌدد٤مر سمدد٠مطمقال إُمددؿل ع ددل
قمٔم دد٤مت شمرهم دد٥م ذم اي ددػم عحتد د ر ُم ددـ اًمنم ددل وم دد٤م شمٕم دد٤ممم ذيم ددر ذم ؾم ددقرة ق قمقا ىم دد٥م سمٕم ددض إُم ددؿ
ِ
اعمٙم سم٦م صمؿ ىمد٤مل قم٘مد٥م ذًمدؽ ﴿ :إِ َّ ِذم َذًم ِ َ ِ
اًمً ْدٛم َع َع ُ َدق َؿمد ِٝمٞمدٌ
دؽ ًَمد يم َْرى َعم ْدـ يمَد٤م َ ًَمد ُف َىم ْٚم ٌ
د٥م َأ ْع َأ ْخ َ٘مدك َّ
﴾[ق.]15:
عَدد٤م لٜمٌٖمددل آؾمددتاع ًمددف عآؾمددتج٤مسم٦م ًمٜمدا ددف :صددقت إذا ًمٚمّمددعةل ظم٤مصدد٦م ٟمددداء ا ٛمٕمدد٦مل ىم دد٤مل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اَِ َع َذ ُرعا ا ًْم ٌَ ْٞمد َدع
لـ َآُمٜمُددقا إِ َذا ُٟمددقد َخ ًم َّ
شمٕمدد٤مممَ ﴿ :لدد٤م َأ َمَدد٤م ا ًَّمد َ
٤مؾمد َٕم ْقا إِ َمم ذ ْيمد ِدر َّ
ٚمّمددعة ُمد ْدـ َلد ْدق ِا ا ْ ُ ُٛم َٕمدد٦م َوم ْ
ِ
دػم ًَم ُٙمد ْدؿ إِ ْ ُيمٜم دت ُْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛمددق َ ﴾[ا ٛمٕمدد٦م .]7:وم دد٤مٕذا دقم ددقة إمم اًمٗمددعحل عٟمددداء إمم ُم دد٤م ومٞم ددف
َذًم ُٙمد ْدؿ َظمد ْ ٌ
صعح اعمرء ذم دٟمٞمد٤م ل عٟمج٤مشمدف ذم أظمدرا ل عىمدد ذع ًمٚمٛمًدٚمؿ اؾمدتحٌ٤م اسم٤م ُمت٤مسمٕمد ُ٦م اعمد١مذ عاًم٘مدقل ُمادؾ
( ) 1ؿمٕم٥م ا لا ل اًمٌٞمٝم٘مل (.)246 /3
( ) 4رعا أبق داعد عاًمؽمُم خ عاسمـ طمٌ٤م ل ع ق صحٞمح.
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ُم دد٤م ل٘م ددقل إٓ ذم احلٞمٕمٚمت ددلمل عاًم دددقم٤مء سمٕم ددد ذًم ددؽ سم٤مًمد د يمر اًم ددقاردل ىم دد٤مل رؾم ددقل ا ص ددغم ا قمٚمٞم ددف
دكم 8وم٢مٟمدف ُمدـ صددغم قمدكم صدعة صددغم
عؾمدٚمؿ( :إذا ؾمدٛمٕمتؿ اعمد١مذ وم٘مقًمددقا ُمادؾ ُمد٤م ل٘مددقلل صمدؿ صدٚمقا قمد ّ
ا قمٚمٞمف ٤م قمنما ال صمؿ ؾمٚمقا ا زم اًمقؾمٞمٚم٦م 8وم٢مْ٤م ُمٜمزًم٦م ذم ا ٜم٦م ٓ شمٜمٌٖمل إٓ ًمٕمٌدد ُمدـ قمٌد٤مد ا ل
عأرضمق أ أيمق أ٤،م قل ومٛمـ ؾم٠مل زم اًمقؾمٞمٚم٦م طمٚم٧م ًمف اًمِمٗم٤مقم٦م)(.)1
عىمدد٤مل رؾم دقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿُ (:مددـ ىمدد٤مل طمددلم لًددٛمع اًمٜمددداء :مهللا رب د اًمدددقمقة
ِ
ُم٘م٤مُم٤م حمٛمقد اا اًمد خ عقمدشمدف طمٚمد٧م
اًمت٤مُم٦مل عاًمّمعة اًم٘م٤م ٛم٦مل آت حمٛمد اا اًمقؾمٞمٚم٦م عاًمٗمْمٞمٚم٦مل عاسمٕماف ا
ًمف ؿمٗم٤مقمتل لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م)(.)4
عأُمدد٤م آؾمددتج٤مسم٦م حدد٤م لدددقمق إًمٞمددف اعمدد١مذ عاًمد ٤مب إمم اعمًدد٤مضمد ومٛمددا قمددغم اًمًدد٤مُمٕملم ومٕمٚمددفل عىمددد عرد
ذم سمٕمددض إظمٌدد٤مر ُمدد٤م لدددل قمددغم آصمدد٤مر شمددر آؾمددتج٤مسم٦م ًم د ًمؽ" .ىمدد٤مل اسمددـ قمٌدد٤مس ريض ا قمددٜمٝما ذم
ِ
ىمقًم ددف شمٕم دد٤ممم ﴿ :عىم ددد َيم دد٤مٟمُقا ل دددْ َقمق َ إِ َمم اًمً ددج ِ
د٧م ِذم
قد َع ُ د ْدؿ َؾم دد٤معمُق َ ﴾ [ اًم٘مٚم ددؿ َ ] 21 :ىم د َد٤ملٟ :م ََز ًَم د ْ
َ ُ
ُ ْ
أجْمدد٤مُ :مددـ َؾمد ِدٛم َع اًمٜمددداء َوم َٚمد ْدؿ جيدد٥م ومددع صددعة ًَمد ُف إٓ
اًمر ُضمددؾ لًددٛمع إذا ومددع جيٞمدد٥م .عىمدد٤مل ا
صددعة َّ
ِ
دكم ريض ا قمٜمددف َىمدد٤مل ٓ :صددعة دد٤مر اعمًددجد إٓ ِذم اعمًددجد .ىمٞمددؾ َ :لدد٤م أُمددػم
ُمددـ قم د لرَ .
عقمددـ َقمد ّ
عقمددـ َأ ِا ُمقؾمددك ريض ا قمٜمددف ىمدد٤ملُ :مددـ
اعمُد ْد١م ُِم ِٜململ عُمددـ ضمدد٤مر اعمًددجد ؟ َىمد َد٤ملُ :مددـ َؾمد ِدٛم َع إذا َ .
َؾم ِٛم َع اًمٜمداء وم٤مرهم ا٤م صحٞمح ا٤م َوم َٚم ْؿ ُجي٥م ومع صعة ًَم ُف"(.)1
عَدد٤م لٜمٌٖمددل ا ٟمّمدد٤مت ًمددف عاؾمددتاقمف :ظمٓمٌدد٦م ا ٛمٕمدد٦مل ع ددق إٟمّمدد٤مت عاضمدد٥م قمددغم ُمددـ ؿمددٝمد ا ٛمٕمدد٦مل
عومٞمف ومْمؾ عأضمر ًمٗم٤مقمٚمفل ىم٤مل رؾمقل ا صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿُ ( :مـ همًؾ لقا ا ٛمٕم٦م عاهمتًؾ
عسم ّٙمر عاسمتٙمرل عُمِمك عو لريم٥مل عدٟم٤م ُمـ ا ُم٤ما وم٤مؾمتٛمع عو ُ
لٚمغ 8يمد٤م ًمدف سمٙمدؾ ظمٓمدقة قمٛمدؾ ؾمدٜم٦م
أضمر صٞم٤مُمٝم٤م عىمٞم٤مُمٝم٤م)(.)2
عىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمعة عاًمًعا ٓ ( :لٖمتًؾ رضمؾ لقا ا ٛمٕم٦م علتٓمٝمر ُم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ ـمٝمدرل علدد ـ
ُمـ د ٜمف أع لٛمس ُمـ ـمٞم٥م سمٞمتفل صمؿ برج ومع لٗمرق سملم اصمٜملم صمؿ لّمكم ُم٤م يمتد٥م ًمدف صمدؿ لٜمّمد٧م إذا
شمٙمٚمؿ ا ُم٤ما 8إٓ همٗمر ًمف ُم٤م سمٞمٜمف عسملم ا ٛمٕم٦م إظمرى)(.)3
عًمٕمٔمد ددؿ إُمد ددر سم٤مٓؾمد ددتاع اًمتد دد٤ما يٓمٌد دد٦م ا ٛمٕمد دد٦م ضمٕمد ددؾ اًمٙمد ددعا عآٟمِمد ددٖم٤مل أثٜم٤مء د دد٤م سمٖمػم د دد٤م ُمد ددـ
( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
( ) 4رعا اًمٌخ٤مرخ.
( ) 1شمٜمٔمر

أصم٤مر ذم ومتح اًمٌ٤مرخ د ٓسمـ رضم٥م (.)7 /2

( ) 2رعا أمحد عأبق داعد عاًمؽمُم خل ع ق صحٞمح.
( ) 3رعا اًمٌخ٤مرخ.
21



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
اعمًددتٛمٕملم ومددٞما سمٞمددٜمٝمؿ ُمٚمٖم اٞمدد٤م ٕضمددر ا ٛمٕمدد٦مل ىمدد٤مل صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ( :إذا ىمٚمدد٧م ًمّمدد٤مطمٌؽ لددقا
ا ٛمٕم٦م :أّ،م٧م عا ُم٤ما بٓم٥م وم٘مد ًمٖمقت)(.)1
عىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ُ ( :مددـ شمقودد٠م وم٠مطمًددـ اًمقوددقءل صمددؿ أتددك ا ٛمٕمدد٦م وم٤مؾمددتٛمع
عأّ،م٧م همٗمر ًمف ُم٤م سمٞمٜمف عسملم ا ٛمٕم٦م إظمرى عزل٤مدة صمعصم٦م أج٤مال عُمـ ُمس احلّم٤م وم٘مد ًمٖم٤م)(.)4
أم٤م ا ظمقة اًمٗمْمعءل عَ٤م لٜمٌٖمل آؾمتاع إًمٞمفٟ :مداء اًمقا ًمددلـل ومد٢مذا شمٙمٚمدؿ اًمقا ًمددا ومد٢م ُمدـ اًمدؼم:
ا ٟمّمدد٤مت ًمٙمعُمٝمددال عآؾمددتج٤مسم٦م عددا ذم اعمٕمددرع ل طمتددك عًمددق يمدد٤م ا ٟمًدد٤م ذم قمٌدد٤مدة همددػم عاضمٌدد٦م
يمّمعة اًمٜم٤مومٚم٦م.
قمـ أا رلرة ريض ا قمٜمف أ،ف ىم٤مل :يم٤م ضمرل٩م لتٕمٌد ذم صقُمٕم٦م ومج٤مءت أُمدف صمدؿ رومٕمد٧م رأؾمدٝم٤م
إًمٞم ددف شم دددقمق وم٘م٤مًم دد٧م :ل دد٤م ضم ددرل٩مل أ ،دد٤م أُم ددؽ يمٚمٛمٜم ددلل ومّم دد٤مدومتف لّم ددكم وم٘م دد٤مل :مهللا أُم ددل عص ددعيل
وم٤مظمتدد٤مر صددعشمفل ومرضمٕمدد٧م صمددؿ قمدد٤مدت ذم اًما٤مٟمٞمدد٦م وم٘م٤مًمدد٧م :لدد٤م ضمددرل٩مل أ،دد٤م أُمددؽ ومٙمٚمٛمٜمددلل ىمدد٤مل :مهللا
أُمد ددل عصد ددعي وم٤مظمتد دد٤مر صد ددعشمف وم٘م٤مًمد دد٧م :مهللا إ

د د ا ضمد ددرل٩م ع د ددق اسمٜمد ددل عإم يم ّٚمٛم ُت د دف ومد دد٠مبك أ

لٙمٚمٛمٜمددلل مهللا ومددع متتددف طمتددك شمرلددف اعمقُمًدد٤متل ىمدد٤مل :عًمددق دقمدد٧م قمٚمٞمددف أ لٗمددتـ ًمٗمددتـ .ىمدد٤مل :عيمدد٤م
راقمل و٠م ل٠معخ إمم دلر ىم٤مل :ومخرضم٧م اُمدرأة ُمدـ اًم٘مرلد٦م ومقىمدع قمٚمٞمٝمد٤م اًمرا قمدل ومحٛمٚمد٧م ومقًمددت
همعُمد٤م وم٘مٞمددؾ عدد٤مُ :مدد٤م د ا ؟ ىم٤مًمدد٧مُ :مددـ صدد٤مطم٥م د ا اًمدددلرل ىمدد٤مل :ومجدد٤مءعا سمٗم١معؾمددٝمؿ عُمًدد٤مطمٞمٝمؿ
ا
ومٜم دد٤مدع ومّم دد٤مدومق لّم ددكم ومٚم ددؿ لٙمٚمٛمٝم ددؿل ىم دد٤مل :وم٠مظم د عا م دددُمق دل ددر ل ومٚم ددا رأى ذًم ددؽ ٟم ددزل إًم ددٞمٝمؿ
وم٘م دد٤مًمقا ًم ددف :ؾم ددؾ د ل ىم دد٤مل :ومتًٌ ددؿل صم ددؿ ُمً ددح رأس اًمّم ددٌل وم٘م دد٤ملُ :م ددـ أب ددق ؟ ىم دد٤مل :أا راقم ددل
اًمْم٠م ل ومٚمدا ؾمدٛمٕمقا ذًمدؽ ُمٜمدف ىمد٤مًمقا ٟ :مٌٜمدل ُمد٤م ددُمٜم٤م ُمدـ دلدر سم٤مًمد ٥م عاًمٗمْمد٦مل ىمد٤ملٓ :ل عًمٙمدـ
أقمٞمدع شمرا اسم٤م يما يم٤م صمؿ قمع )(.)1
أىمقل ىمقزم

ال عأؾمتٖمٗمر ا زم عًمٙمؿل وم٤مؾمتٖمٗمرع إٟمف ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.

(ُ ) 1متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 4رعا ُمًٚمؿ.
( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
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ايٓمٌ٦م اًما٤مٟمٞم٦م
احلٛمد

عيمٗمكل عاًمّمعة عاًمًعا قمغم اًمٜمٌل اعمّمٓمٗمكل عقمغم آخف عصحٌف أمجٕملم.

أُم٤م سمٕمد:
أجْمدد٤م سمقا سمدد٦م ًمٚمًددٞم ٤متل ومٝمٜمدد٤م ُمًددٛمققم٤مت ٓ جيددقز
قمٌدد٤مد ا ل عيمددا أ اًمًددٛمع سمقا سمدد٦م ًمٚمحًددٜم٤مت ددق ا
ؾمدداقمٝم٤م ٕ 8اًمنمددع اًمنمددلػ ْددك قمددـ ذًمددؽل أع ٕ شمٚمددؽ اعمًددٛمققم٤مت شمٗمض د إمم ذ يمٌددػم قمددغم
ؾم٤مُمٕمٝم٤م.
ععد ا سمددلم رؾمددقل ا قمٚمٞمددف اًمّمددعة عاًمًددعا أ إذٟمددلم شم٘مٕمدد٤م ذم ايٓمٞم دد٦م سمًدداقمٝما اًمٌ٤مـمددؾل ىمدد٤مل
اًمٜمٌل صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ( :يمت٥م قمغم اسمـ آدا ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمزٟم٤م ومٝمق ُمدر ذًمؽ ٓ حم٤مًم٦م 8اًمٕمٞمٜم٤م
زٟم٤ممه٤م اًمٜمٔمر ...عإذ زٟم٤م ٤م آؾمتاع)(.)1
عذيمددر رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞم ددف عؾمددٚمؿ أ

ٜمدد٤م يمٗمدد٤مرات يٓم٤مل دد٤م إذٟمددلمل عُم ددـ شمٚم ددؽ إقم ددال

اًمّمدد٤محل٦م اعمٙمٗمددرة :اًمقوددقءل ىمدد٤مل قمٚمٞمددف اًمّمددعة عاًمًددعا( :إذا شمقودد٠م اعمًددٚمؿ ومٖمًددؾ لدلددف يمٗمددر قمٜمددف
ُمدد٤م قمٛمٚمدد٧م لدددا ل ومدد٢مذا همًددؾ عضمٝمددف يمٗمددر قمٜمددف ُمدد٤م ٟمٔمددرت إًمٞمددف قمٞمٜمدد٤م ل عإذا ُمًددح سمرأ ؾمددف يمٗمددر سمددف ُمدد٤م
ؾم ددٛمٕم٧م أذٟم دد٤م ل وم دد٢مذا همً ددؾ رضمٚمٞم ددف يمٗم ددر قمٜم ددف ُم دد٤م ُمِم دد٧م إًمٞم ددف ىم دددُم٤م ل صم ددؿ ل٘م ددقا إمم اًمّم ددعة ومٝم ددل
ومْمٞمٚم٦م)(.)4
ومٛمددـ شمٚمددؽ اعمًددٛمققم٤مت اعمحٔمددقرة :ايددقض ذم دلددـ ا شمٕمدد٤ممم سمدد٤مًمٓمٕمـ عآٟمت٘مدد٤مص عآؾمددتٝمزاءل
ؾمدقاء يمدد٤م ذًمدؽ ومددٞما لتٕمٚمددؼ سمد٤م أا سمٙمت٤مسمددف أا سمرؾمدقًمف أا سمنمددلٕم٦م ا ؾمددعا 8ومد٢م

د ُم٘مدؾمدد٤مت ٓ

جيقز اًمتٕمدخ قمٚمٞمٝم٤م سمًقء اًم٘مقلل عًمٙمـ أقمداء ٤م ٓ لد٠مخق ضمٝمدد اا ذم سمد٨م إىمدقال اعمِمدٞمٜم٦م ٟمحق د٤مل
عًمً ددٝمقًم٦م إرؾم دد٤مل شمٚم ددؽ إىم ددقال عاحل ددرع اًمِم دد٘مٞم٦م ذم د د ا اًمٕمٍمد د إمم يم ددؾ اًمٜم دد٤مس قم ددؼم عؾم دد٤م ؾ
اًمتقاصؾ عآٓت ا قمعا اعمختٚمٗم٦م 8يم٤م قمغم اعمًٚمؿ احل ر ُمـ اؾمتاع شمٚمؽ اًمٓمٕمدق ا د٤م رة .ىمد٤مل
ُقوق َ ِذم آل٤مشمِٜمَ٤م َوم َ٠م ْقم ِر ْض َقمٜمْٝمؿ طمتَّك َبُق ُودقا ِذم طم ِدد ل
ِ
ل٨م َهم ْ ِ
دػم ِ َعإِ َُّمد٤م
لـ َب ُ
َ
ُ ْ َ
َ
شمٕم٤مممَ ﴿ :عإِ َذا َر َأجْ َ٧م ا ًَّم َ
ِ
ل ِ
ٜمً َٞمٜم ََّؽ َّ
اًمِم ْٞم َٓم٤م ُ َومع شم َْ٘م ُٕمدْ َسم ْٕمدَ اًم يم َْرى َُم َع ا ًْم َ٘م ْق ِا اًم َّٔم٤معمِلمَ ﴾[إٕ،م٤ما.]46:
ُ
عُمـ اعمًٛمققم٤مت اعمحٔمقرة :اًمِمدٌٝم٤مت اًمتدل شماد٤مر ُمدـ ىمٌدؾ أقمدداء احلدؼ طمدقل اًمٕم٘مٞمددة عاًمنمدلٕم٦مل
عُم دد٤م أيمار دد٤م ذم د د إج دد٤ما عأهع اٟمتِم دد٤مر ٤م عىم ددد ضمٜم ددد أعًمٞم دد٤مء اًمِم ددٞمٓم٤م ضمٜم ددقد اا لٌا ددق ؾم ددٛمقا
أومٙمدد٤مر ؿ طمددقل ا ؾمددعال علٓمٕمٜمددق ذم صمقاسمتددف عقمٜمدد٤مس اًم٘مددقة عاًمتٛمٞمددز ومٞمددفل علٜمنمددع ذًمددؽ قمددغم
( ) 1رعا أبق داعدل ع ق طمًـ.
( ) 4رعا اًمٓمؼمامل ع ق طمًـ.
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ٟمٓمد٤مق عاؾمددع قمدؼم اًمٗمْمدد٤م ٞم٤مت عظمدددُم٤مت اًمِمددٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞمد٦م ععؾمدد٤م ؾ آشمّمدد٤ملل ومتٚم٘مٗمٝمدد٤م وم دد٤ما ُمددـ
اًمٜم٤مسل ومٛمـ يمد٤م ًمدلدف طمّمد٤مٟم٦م دلٜمٞمد٦م عُمٕمرومد٦م صدحٞمح٦م رد شمٚمدؽ اًمِمدٌٝم٤مت اًمٌ٤مـمٚمد٦مل ًمٙمدـ اعمِمدٙمٚم٦م
ذم أعَلؽ اًم لـ ًمٞمس قمٜمد ؿ درال٦م صحٞمح٦م سمدلٜمٝمؿل ومٚم ًمؽ شمد٠مثر سمتٚمدؽ إومٙمد٤مر اعمًدٛمقُم٦م قمددد
اىمتٜم٤مقمدد٤م سمتٚمددؽ إـمرعطمدد٤مت عإُمدد٤م
همددػم ىمٚمٞمددؾ ُمددـ اًمٜمًدد٤مء عاًمرضمدد٤مل ظم٤مصدد٦م ذم صددٗمق اًمِمددٌ٤مب 8إُمدد٤م
ا
ؿمٙما٤م عطمػمة أعىمٕمقا أٗ،مًٝمؿ ومٞمٝمال ومّم٤مرعا ذم سا ع ٟمٗمز يمٌػم.
ومٕمغم اعمًٚمؿ احلرلص قمغم دلٜمف اًمٌٕمد قمـ ؾماع شمٚمؽ اًمِمدٌٝم٤مت عُمِمد٤م ِ
دة ُم٘م٤مـمٕمٝمد٤م اعمر ٞمد٦م 8ظمِمدٞم٦م
اًمت٠مثر ٤مل أُم٤م ُمـ يم٤م قمغم قمٚمؿ راؾم عدل٤مٟم٦م ُمتٞمٜم٦م ومًٛمٕمٝم٤م ًمٚمرد قمٚمٞمٝم٤م ومع سم٠مس سم ًمؽ.
عُمـ اعمًٛمققم٤مت اعمحٔمدقرة :صدقت ِ
اًمٖمٜمد٤مء عآٓت اًمٚمٝمدقل وم٤مًمٖمٜمد٤مء دق صدقت اًمِمدٞمٓم٤م ل عـمرلدؼ
إمم همْم دد٥م اًم ددرمحـل ع ددق ُمٝم ددٞم٩م ًمٚمِم ددٝمقاتل عدا لع إمم اعمٕم دد٤م عاًمً ددٞم ٤متل ع ددق ُمٗمً ددد ًمٚم٘مٚم دد٥م
احلد ِدد ِ
د٤مس َُمد ْدـ َل ِْمد َ ِ
عُمٚمد لدف ًمٚمٕمٌددد قمددـ اًم٘مٞمدد٤ما سمدد٤مٕعاُمر .ل٘مددقل شمٕمدد٤مممَ ﴿ :ع ُِمد َدـ اًمٜمَّد ِ
ل٨م
دؽمخ َعْد َدق ْ َ
عايدد٤مـمرل ُ
دػم ِقم ْٚمد لؿ علت ِ
اَِ سمِ َٖمد ْ ِ
ًم ِ ُٞم ِْمد َّدؾ َقمد ْدـ َؾمددٌِ ِ
َّخد َ َ ٤م ُ د ُدز اعا ُأ َ
عَلِد َ
اب ُُم ِٝمددلمٌ ﴾[ًم٘مددا  .]4:ىمدد٤مل اسمددـ
ََ
دؽ َعُد ْدؿ َقمد َ ٌ
ٞمؾ َّ

ُمً ددٕمقد عاسم ددـ قمٌ دد٤مس عضم دد٤مسمر ريض ا قم ددٜمٝمؿل عقمٙمرُم دد٦م عؾم ددٕمٞمد سم ددـ ضمٌ ددػم عجم٤م ددد عُمٙمح ددقل

عاحلًددـ اًمٌٍمددخ رمحٝمددؿ ا  :إ عددق احلدددل٨م ددق اًمٖمٜمدد٤مء( .)1ع دد١مٓء اًمّمددح٤مسم٦م عاًمتدد٤مسمٕمق ددؿ
اؾمد َت ْٗم ِز ْز
أقمٚمددؿ اًمٜمدد٤مس سمتٗمًددػم يمتدد٤مب ا سمٕمددد رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ .عىمدد٤مل شمٕمدد٤مممَ ﴿ :ع ْ
اؾمد د َت َٓم ْٕم َ٧م ُِمد دٜم ُْٝم ْؿ سمِ َّمد د ْدقشمِ َؽ﴾[ا ها ء .]42:ىمد دد٤مل جم٤م د ددد :سمد دد٤مًمٚمٝمق عاًمٖمٜمد دد٤مءل أخ :اؾمد ددتخٗمٝمؿ
َُمد د ِدـ ْ
سم ًمؽ(.)4
عىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ( :صددقشم٤م ُمٚمٕمقٟمدد٤م  8صددقت ُمزُمدد٤مر قمٜمددد ٟمٕمٛمدد٦مل عصددقت
علددؾ قمٜمددد ُمّمددٞمٌ٦م)( .)1عىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ( :ذم د إُمدد٦م ظمًددػ عُمً د
عىم د د

ل وم٘مد دد٤مل رضمد ددؾ ُمد ددـ اعمًد ددٚمٛملم :لد دد٤م رؾمد ددقل ا ل عُمتد ددك ذا ؟ ىمد دد٤مل :إذا فمٝمد ددرت اًم٘مٞمٜمد دد٤متل

عاعمٕم٤مز عذسم٧م ايٛمقر)( .)2عاًم٘مٞمٜم٤مت :اعمٖمٜمٞم٤مت.
يمت٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزلز إمم ُم١مدب عًمدد " :ظمد ؿ سم٤م ٗمد٤مء ومٝمدق أُمٜمدع ىمدداُمٝمؿل عىمٚم ِد٦م اًمْمدحؽ
وم٢م يمارشمف متٞمد٧م اًم٘مٚمد٥مل عًمدٞمٙمـ أعل ُمد٤م لٕمت٘مددع ُمدـ أدسمدؽ سمٖمدض اعمع دل اًمتدل سمددؤ ٤م اًمِمدٞمٓم٤م
عقم٤مىمٌتٝمدد٤م ؾمددخط اًمددرمحـ 8وم٢مٟمددف سمٚمٖمٜمددل قمددـ اًما٘مدد٤مت ُمددـ محٚمدد٦م اًمٕمٚمددؿ أ طمْمددقر اعمٕمدد٤مز عاؾمددتاع
( ) 1شمٗمًػم اسمـ يماػم (.)312 /1
( ) 4شمٗمًػم اسمـ يماػم (.)41 /1
( ) 1رعا اًمٌزار عرعاشمف صم٘م٤متل ع ق طمًـ.
( ) 2رعا اًمؽمُم خل ع ق صحٞمح.
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اًمٕمِم٥م سم٤مح٤مء "(.)1
إهم٤مم عاًمٚمٝم٩م ا لٜمٌ٧م اًمٜمٗم٤مق ذم اًم٘مٚم٥م يما لٜمٌ٧م
ُ
أم٤م اعمًٚمٛمق ل عُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل لٜمٌٖمل قمدا ا صٖم٤مء إًمٞمٝم٤م عاؾمتاقمٝم٤م :اًمٖمٞمٌ٦م عاًمٜمٛمٞمٛم٦م عاًمٓمٕمدـ
ذم أقمد ددراض اًمٜمد دد٤مس عآؾمد ددتٝمزاء د ددؿ عاًمًد ددخرل٦م ُمد ددٜمٝمؿل عاًمٙمد ددعا اًمٌ د د خء اًمٗمد دد٤مطمش عاًمٙم د د ب
عاًم٘مد

عاًمِمدد٤م ٕم٤مت عإراضمٞمددػ عهمددػم ذًمددؽ ُمددـ دء إىمددقالل عيمددؾ عاطمددد ُمددـ د اعمًدد٤معئ

اًم٘مقًمٞم٦م حيت٤مج إمم إـمٜم٤مب ذم احلدل٨م قمـ ظمٓمدر ىمقًمدف عاًمتحد لر ُمدـ اؾمدتاقمفل عًمٙمدـ ٓ لًدع اعم٘مد٤ما
ًم ًمؽ.
ىم٤مل سمٕمض اًمِمٕمراء:
َّ
اًمٓمرق أعؾم٤م َـمٝم٤م  . . .عقمدّ قمـ ا ٤مٟم٥م اعمِمتٌ ْف
شمقخ ُمـ ْ
عؾمٛم َٕمؽ ُصـ قمـ ؾماع اًم٘مٌٞمد ِ . . .ح يمّمق ِ اًمٚمً٤م قمـ اًمٜمٓمؼ سم ْف
ٌ
ذلؽ ًم٘م٤م ٚمف وم٤مٟمتٌ ْف(.)4
وم٢مٟمؽ قمٜمد ؾماع اًم٘مٌٞمد ِ . . .ح
عىم٤مل آظمر:
مح َٚمتْٜمِل ٟمَحق ِ
وم٤مطم َِم ل٦م ِر ْضمكم
ًَم َٕم ْٛم ُر َ ُم٤م َأ ْ َق ْل ُ٧م يمَٗمل ًِمرل ٌَ ل٦م  ...عٓ َ َ
ْ َ
عٓ ىم٤م َد ِم َؾم ْٛم ِٕمل عٓ َسم َ ِ
ٍمخ َع٤م  ...عٓ َد ًَّمٜمِل َر ْأ ٌخ َقم َٚم ْٞمٝم٤م عٓ َقم ْ٘م ِكم
ِ
ِ ِ ِ
تك َىم ٌْ ِكم(.)1
ع َأ ْقم َٚم ُؿ َأم و شمُّم ٌْٜمل ُُمّمٞم ٌَ ٌ٦م ُ ...مـ اًمدَّ ْ ِر إّٓ ىمد َأص٤م َسم ْ٧م َوم ا
عُم ددـ إؿم ددٞم٤مء اًمت ددل لٜمٌٖم ددل ص ددٞم٤مٟم٦م اًمً ددٛمع قمٜمٝم دد٤م :أص ددقات اًمٜمً دد٤مء اًمٗم٤مشمٜم دد٦مل عـمٚم دد٥م اًمتٚمد د ذ سمً دداع
يمعُمٝمـ عطمدلاٝمـ 8ومخٓمر ذًمؽ قمغم اًم٘مٚم٥م ُمٕمٚمقال عأثر ذم ظمدش ضمدار اًمٕمٗم٦م همػم جمٝمقل.
ظمّمقص دد٤م ا د ددػما ل عيمد د ًمؽ
عَ دد٤م لٜمٌٖمد ددل شم ددر ُمٞمد ددؾ اًمً ددٛمع إًمٞمد ددف :قمد ددقرات اعمً ددٚمٛملم عقمٞمد ددق ؿ
ا
آؾمتاع حلدل٨م ُمـ ٓ لرلد اؾمتاع طمدلافل ىم٤مل رؾمقل ا صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ( :عُمدـ اؾمدتٛمع
إمم طم دددل٨م ىم ددقا ع ددؿ ًم ددف يم دد٤مر ق ص دد٥م ذم أذٟمٞم ددف أ ُٟم ددؽ ل ددقا اًم٘مٞم٤مُم دد٦م)( .)2عذم رعال دد٦م( :عُم ددـ
اؾمتٛمع إمم طمدل٨م ىمقا عٓ لٕمجٌٝمؿ أ لًتٛمع طمدلاٝمؿ ُأذل٥م ذم أذٟمف أٟمؽ)(.)3

( ) 1ذا اعمع لل ٓسمـ أا اًمدٟمٞم٤م (ص.)53 :
( ) 4اًمٙمِمٙمقلل ًمٚمٕم٤مُمكم(.)152 /1
( ) 1احلاؾم٦م اًمٌٍمل٦م (ص.)146 :
( ) 2رعا اًمٌخ٤مرخ.
( ) 3ومتح اًمٌ٤مرخ( .)246 /14عأٟمؽ :اًمرص٤مص اعم ابل عىمٞمؾ ق اي٤مًمص اًمرص٤مص.
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ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ِ
در
أقمٛمك إذا ُم٤م ضم٤مري
ْ
ظمرضم٧م  ...طمتك لقارخ ضم٤مري اي ُ
ّمؿ قما يم٤م سمٞمٜمٝما  ...ؾمٛمٕمل عُم٤م ا همػم ع ْىم ُر(.)1
ع ُل َ
أمدد٤م اعمًددٚمؿل عسمٕمددد د ا ًمددتٙمـ أ،دد٧م أذ َ ظمد ل
دػم شمّمددٖمل ًمٚمحددؼ ومتًددتٛمع عشمتٌددعل عشمُٖمٚمددؼ أُمدد٤ما اًمنمد ومددع
متٞمؾ عٓ شمًتٛمعل عذم طم٤مدصم٦م ا ومؽ ىم٤مًم٧م قم٤م ِمد٦م ريض ا قمٜمٝمد٤م :ىمد٤مل رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف
د٧م ُمدد٤م رأجد ِ
عؾمددٚمؿ ًمزلٜمدد٥م سمٜمدد٧م ضمحددش ( :لدد٤م زلٜمدد٥مل ُمدد٤م قمٚمٛمد ِ
د٧م؟) .وم٘م٤مًمدد٧م :لدد٤م رؾمددقل ا ل أمحددل
ؾمٛمٕمل عسمٍمخل عا ُم٤م قمٚمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م إٓ ظمػما ا .ىم٤مًم٧م :ع ل اًمتل يم٤مٟم٧م شمً٤مُمٞمٜمل ومٕمّمٛمٝم٤م ا
سمدد٤مًمقرع( .)4عُمٕمٜمددك ىمقعدد٤م ( :أمحددل ؾمددٛمٕمل عسمٍمددخ) أخ :أصددق ؾمددٛمٕمل عسمٍمددى ُمددـ أ أىمددقل
عأبٍمت عو أبٍمل أع اعمٕمٜمك ٓ :أ٥ً،م إًمٞمٝما ُم٤م و أؾمٛمع عأبٍم(.)1
ؾمٛمٕم٧م عو أؾمٛمعل
ُ
ُ
ِ
عادع سمدا دقمد٤م سمدف رؾمدقل ا
عاقمتـ-أم٤م اعمرء -سمًٛمٕمؽ ُمٜم٘م٤مد اا سمف ًمٚمحؼل
ا
ُمٕمرو٤م سمف قمـ اًمٌ٤مـمدؾل ُ
صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ ًمًٛمٕمف 8وم٘مد يم٤م قمٚمٞمف اًمّمعة عاًمًعا ل يمر ا علدقمق ومٞم٘مقل:
(ظمِمع ًمؽ ؾمٛمٕمل عسمٍمخ عخمل عقمٔمٛمل.)2()...
عل٘مقل ( :مهللا اضمٕمؾ ذم ىمٚمٌل ٟمقر اا عذم سمٍمخ ٟمقر اا عذم ؾمٛمٕمل ٟمقر اا.)3()..
ار َصم ِ ِ
عل٘مددقل ( :اًمٚمٝمددؿ َأصد ِدٚمح ِزم ؾمد ِ
دٛمٕمل ع َسم ِ
ٚمٛمٜمِددلل
ٍمددخ عاضم َٕم ُ
لم ُمٜمددلل ُ
عاٟمٍمد ِدم َقمددغم َُمددـ َفم َ
َ
ُ َّ
ٚمٝمددا اًمد َدق ِ ْ
ع َأ ِ
رم ُِمٜمف َصم٠مرخ )(.)4
عل٘مقل( :عُمتٕمٜم٤م سم٠مؾماقمٜم٤م عأبّم٤مرٟم٤م عىمقشمٜم٤م ُم٤م أطمٞمٞمتٜم٤مل عاضمٕمٚمف اًمقارث ُمٜم٤م)(.)5
عاقمٚمددؿ-أمدد٤م اًمٕمٌددد -أ صددعح اًمًددٛمع قمعُمدد٦م قمددغم حمٌدد٦م ا ًمّمدد٤مطمٌف 8وم٘مددد ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم
ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ ( :إ ا ىم٤ملُ :مـ قم٤مدى زم عًمٞم ا٤م وم٘مد آذٟمتدف سمد٤محلربل عُمد٤م شم٘مدرب إزم قمٌددخ سمٌمدء
أطمدد٥م إزم َدد٤م اومؽمودد٧م قمٚمٞمددفل عُمدد٤م لددزال قمٌدددخ لت٘مددرب إزم سم٤مًمٜمقا ومددؾ طمتددك أطمٌددفل ومدد٢مذا أطمٌٌتددف يمٜمدد٧م

( ) 1اًمت يمرة احلٛمدعٟمٞم٦م (.)172 /1
(ُ ) 4متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 1ذح اًمٜمقعخ قمغم ُمًٚمؿ ()111 /15ل ومتح اًمٌ٤مرخ ٓسمـ طمجر (.)442 /11
( ) 2رعا ُمًٚمؿ.
(ُ ) 3متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 4رعا اًمٌخ٤مرخ ذم إدب اعمٗمردل ع ق صحٞمح.
( ) 5رعا اًمؽمُم خل ع ق طمًـ.
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ؾمٛمٕمف اًم خ لًٛمع سمفل عسمٍم اًم خ لٌٍم سمفل علد اًمتل لٌٓمش ٤مل عرضمٚمف اًمتدل لٛمٌمد د٤مل عإ
ؾم٠مخٜمل ٕقمٓمٞمٜمفل عًم ـ اؾمتٕم٤مذم ٕقمٞم ٟمف)(.)1
ُمٜمٗمتحدد٤م ًمٚمٌ٤مـمددؾ ُمقصددد اا أُمدد٤ما احلددؼ ومددا أبٕمدددَ صدد٤مطم ٌَف قمددـ ا
عأُمدد٤م إذا و إذا و لّمددٚمح اًمًددٛمع ومٖمدددا
ا
عقمـ ايػمل ومٚمق ُم٤مت قمغم ذًمؽ وم٢م احلنة عاًمٜمداُم٦م عإو ؾمتحيد لدقا ًم٘مد٤مء رسمدف ومٞم٘مدقلًَ ﴿ :م ْدق
اًمً ِٕم ِ
ُيمٜمَّ٤م ٟم ًَْ َٛم ُع َأ ْع َٟم ْٕم ِ٘م ُؾ َُم٤م ُيمٜمَّ٤م ِذم َأ ْص َح ِ
ػم ﴾[اعمٚمؽ.]12:
٤مب َّ
ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم اًمٌِمػم اًمٜم لر...

( ) 1رعا اًمٌخ٤مرخ.
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ٙمر اًمٚمً٤م
ُؿم ُ
إ احلٛمددد

()1

ٟمحٛمددد عٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر ل عٟمٕمددقذ سمدد٤م ُمددـ ذعر أٗ،مًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت أقماًمٜمدد٤م

ُمـ مد ا ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ ٓ إ إٓ ا عطمدد ٓ ذلدؽ
ِ
اَ َطمد َّدؼ شم َُ٘م٤مشمِد ِدف َعَٓ َمت ُددقشم َُّـ إَِّٓ
ًمددفل عأؿمددٝمد أ حمٛمددد اا قمٌ ددد عرؾمددقًمفل ﴿ َلدد٤م َأ َمَدد٤م ا ًَّم د َ
لـ َآُمٜمُددقا ْ اشم َُّ٘م ددقا ْ ّ َ
دس ع ِ
ِ
ِ
اطمددَ لة
َّ٤مس اشم َُّ٘مقا ْ َر َّسمٙم ُُؿ ا ًَّم خ َظم َٚم َ٘مٙمُؿ ُمـ َّٟم ْٗم ل َ
َع َأ،تُؿ َُم ًْٚم ُٛمق َ ﴾[آل قمٛمرا ]124ل ﴿ َل٤م َأ َمَ٤م اًمٜم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع َظم َٚمد َدؼ ُِمٜمْٝمدد٤م َزعضمٝمدد٤م عسمد َّ ِ
ِ
٤ما إِ َّ
َ
اَ ا ًَّم د خ شم ًََدد٤مء ًُمق َ سمِددف َعإَ ْر َطم د َ
َ ْ َ َ ََ
د٨م ُمدٜم ُْٝم َا ر َضمدد٤مٓا يمَاددػما ا َعٟم ًَدد٤مء َعاشم َُّ٘مددقا ْ ّ َ
ِ
ِ
اَ َع ُىمق ًُم ددقا َىم د ْدقٓا َؾم د ِددلد اا ﴾
اَ َيم دد٤م َ َقم َٚمد د ْٞمٙم ُْؿ َرىمٞمٌد د ا٤م ﴾[اًمٜمً دد٤مء]1ل ﴿ َل دد٤م َأ َمَ دد٤م ا ًَّمد د َ
َّ
لـ َآُمٜمُ ددقا اشم َُّ٘م ددقا َّ َ
ِ
ِ
ِ
د٤مز َومد د ْدقز اا َقمٔمِد ددٞم اا
اَ َع َر ُؾمد ددق ًَم ُف َوم َ٘مد دددْ َومد د َ
﴿ ُل ّْمد ددٚم ْح ًَم ُٙمد د ْدؿ َأ ْقم َا ًَم ُٙمد د ْدؿ َع َل ْٖمٗمد د ْدر ًَم ُٙمد د ْدؿ ُذ ُٟمد ددق َسمٙم ُْؿ َع َُمد ددـ ُلٓمد د ْدع َّ َ
﴾[إطمزا ب.]51-52
أُم٤م سمٕمد:
ومدد٢م أصدددق احلدددل٨م يمتدد٤مب ا ل عظمددػم اعدددخ دددخ رؾمددقًمف حمٛمددد سمددـ قمٌددد ا ل صددغم ا قمٚمٞمددف
عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
أم دد٤م اًمٜم دد٤مسل ًم٘م ددد ظمٚم ددؼ ا ُ شمٕم دد٤ممم ا ٟمً دد٤م َ ذم أطمً ددـ شم٘م ددقلؿل عأقم ددغم ؿم دد٠م،ف قم ددغم يما ددػم ُم ددـ ظمٚم٘م ددف
سم٤مًمتٗمْمدٞمؾ عاًمتٙمدرلؿل عأعدع ومٞمدف ُمدـ آلد٤مت ىمدرشمدفل عسمدرا لم طمٙمٛمتدف ُمد٤م ٓ حيَمدل عُم٤مزاًمد٧م ٟمٕمٛمدف
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف شمؽمى طمتك لٗم٤مرق احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م.
اًمًٜمٞم٦مل عٟمٕمٛمف ا ٚم ّٞم٦م ًميٟمًد٤م ٟ :مٕمٛمد٦م اًمٜمٓمدؼ عاًم٘مددرة قمدغم اًمٙمدعال ىمد٤مل
أٓ عإ ُمـ ٌ٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف َّ
ٟمًد٤م َ ﴾[اًمدرمحـ]1:
اًمر ْمح َُـ ﴾[اًمرمحـَ ﴿ ]1:قم َّٚم َدؿ ا ًْم ُ٘م ْدرآ َ ﴾[اًمدرمحـَ ﴿ ]4:ظم َٚم َدؼ ا ِ َ
شمٕم٤مممَّ ﴿ :

دؼم قمدا ذم ٟمٗمدس ا ٟمًد٤م ل
﴿ َقم َّٚم َٛم ُف ا ًْم ٌَ َٞم٤م َ ﴾[اًمرمحـ .]2:عىمد ضمٕمؾ شمٕم٤ممم ضم٤مرطم٦م اًمٚمً٤م ل اعمٕم َ
عاًمٜمدد٤مـمؼ سمددا أراد ل ل٘مددقل قمددز عضمددؾ َتٜمادد٤م قمٚمٞمددفَ ﴿ :أ َخد ْدؿ ٟم َْج َٕمد ْدؾ ًَم د ُف َقم ْٞمٜمَد ْ ِ
دلم ﴾[اًمٌٚمدددَ ﴿ ]6:عًم ِ ًَدد٤مٟما٤م
َع َؿمد َٗمت ْ ِ
اطم ُٚمد ْدؾ ُقم ْ٘مدددَ اة ُِمد ْدـ
َلم ﴾[اًمٌٚمددد .]7:عل٘مددقل شمٕمدد٤ممم ُمٌٞمٜمادد٤م ومْمددؾ اًمٌٞمدد٤م سم٤مًمٚمًدد٤م عومّمدد٤مطمتفَ ﴿ :ع ْ
ِ
ِ
د٤مرع ُ ُ َدق َأ ْوم َّم ُدح ُِمٜمدل ًم ِ ًَد٤مٟما٤م
ًم ًَ ِ٤مم ﴾[ـمفَ ﴿ ]45:ل ْٗم َ٘م ُٝمدقا َىم ْدق ِزم ﴾[ـمدف]46:ل عىمد٤ملَ ﴿ :ع َأظمدل َ ُ
َوم َ٠م ْر ِؾم د ْٚم ُف َُم ِٕمددل ِر ْد اءا ُل َّمددد ُىمٜمِل إِم َأ َظمدد٤م ُ َأ ْ ُل َٙم د ُسمق ِ ﴾[اًم٘مّمددص]12:ل عذًمددؽ أ ُمقؾمددك قمٚمٞمددف
دػم ُِمد ْدـ َ د َ ا
اًمًددعا يمدد٤م ذم ًمًدد٤مٟمف رء ُمددـ احلًٌدد٦م ىمٌددؾ اًمٜمٌددقة ومٚم د ًمؽ ىمدد٤مل ومرقمددق َ ﴿ :أ ْا َأَ،دد٤م َظمد ْ ٌ
ا ًَّمد د ِ خ ُ د َدق َُم ِٝم ددلمٌ َعٓ َل َٙمد د٤م ُد ُلٌِ ددلمُ ﴾[اًمزظم ددر ]34:ل ًمٙم ددـ ُمقؾم ددك ح دد٤م دقم دد٤م ا ىمٌ ددؾ اًمتقضم ددف إمم
اطم ُٚم ْدؾ ُقم ْ٘مددَ اة ُِم ْدـ ًم ِ ًَ ِد٤مم ﴾[ـمدف﴿ ]45:
ومرقمق اؾمتج٤مب ا ًمف سم٢مزاًم٦م طمًٌتف يما ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ع ْ
( ) 1أخ٘مٞم٧م ذم ضم٤مُمع اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مم ذم 1222/2/5 :ل 4216/14/12ا.
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قؾمك ﴾[ـمف.)1(]14:
َل ْٗم َ٘م ُٝمقا َىم ْق ِزم ﴾[ـمف ]46:إمم ىمقًمفَ ﴿ :ىم َ٤مل َىمدْ ُأعشمِ َ
ٞم٧م ُؾم ْ١م ًَم َؽ َل٤م ُُم َ
قمٌ دد٤مد ا ل ًم٘م ددد أعدع ا اًمٚمً دد٤م " ُم ددـ اعمٜم دد٤مومع ُمٜمٗمٕم دد٦م اًمٙم ددعا ع ددل أقمٔمٛمٝم٤م...عضمٕم ددؾ ؾم ددٌح٤مٟمف
اًمٚمًدد٤م قمْمددقا ا حلٛم اٞم د٤م ٓ قمٔمددؿ ومٞمددف عٓ قمّمدد٥مً 8متًددٝمؾ طمريمتددف 8عع د ا ٓ دمددد ذم إقمْمدد٤مء ُمددـ ٓ
لٙمددؽمث سمٙما ددرة احلريم دد٦م ؾم ددقا  8ومدد٢م أخ قمْمددق ُمددـ إقمْمدد٤مء إذا طمريمتددف يمددا حت ددر اًمٚمًدد٤م و لٓم ددؼ
عأجْم٤م وم٢مٟمدف ُمدـ أقمددل إقمْمد٤مء عأخٓمٗمٝمد٤م
ذًمؽل عو لٚمٌ٨م أ ل َٙمؾ عبٚمد إمم اًمًٙمق إٓ اًمٚمً٤م ل ا
ع ق ذم إقمْم٤مء سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اعمٚمؽ عٟم٤م ٌفل ومٛمزاضمف ُمـ أقمدل أُمزضم٦م اًمٌد ل عحيتد٤مج إمم ىمدٌض
عسمًط عطمريم٦م ذم أىم٤م

اًمٗمؿ عضمقاٟمٌفل ومٚمق يم٤م ومٞمف قمٔم٤ما و لتٝمٞمد٠م ُمٜمدف ذًمدؽ عحد٤م هتٞمد٠م ُمٜمدف اًمٙمدعا

اًمت٤ما عٓ اًم عق اًمت٤مال وم ّٙمقٟمف ا يما اىمتْم٤م اًمًٌ٥م اًمٗم٤مقمكم عاًمٖم٤م لل عا أقمٚمؿ"(.)4
إ أيمار اًمٜم٤مس همد٤مومٚمق قمدـ ٟمٕمٛمد٦م اًمٜمٓمدؼ سم٤مًمٚمًد٤م ل همدػم ُمددريملم قمٔمدؿ ومْمدؾ ا قمٚمدٞمٝمؿ د٤مل ومٛمدـ
أراد آؾمددتٞم٘م٤مظ ُمددـ د اًمٖمٗمٚمدد٦م ومٚمٞمٜمٔمددر إمم إبٙمددؿ ِ
عقم ّٞمددفل عصددٕمقسم٦م إسم٤مٟمتددف قمددا ذم ٟمٗمًددفل عيماددرة
طمريم٤مشمددفل عشمٕمدددد إؿمدد٤مراشمفل عإصدددار إصددقات اعمختٚمٗمدد٦م اًمتددل لرلددد ُمددـ ظمععدد٤م إلّمدد٤مل رؾمدد٤مًمتفل
عًمٞمٜمٔمر اًمٖم٤مومدؾ يمد ًمؽ إمم اًمد لـ ًمددمؿ قمٞمدقب ذم اًمٜمٓمدؼ ُمدـ وم٠مومد٠مة عشم٠متد٠مة عصم٠مثد٠مةل عشمٚمٕمداؿ ع ٚمجد٦م
عظمددرس عطمًٌدد٦م عهمددػم ذًمددؽ 8طمتددك لدددر ومْمددؾ ا قمٚمٞمددف سم٤مًم٘مدددرة قمددغم اًمٙمددعا اًمًددٚمٞمؿ ومٞمِمددٙمر
قمغم ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمف.
أٓ عإ ُمددـ ؿمددٙمر ا قمددغم ٟمٕمٛمدد٦م اًمٚمًدد٤م  :اؾمددتٕمال ٟمٓم٘مددف عصددٛمتف ومددٞما لددريض ا شمٕمدد٤مممل وم٤مًمٚمًدد٤م
اَ اًمٕمٔمٞمٛمدد٦مل عًمٓمدد٤م ػ صددٜمٕمف اًمٖمرلٌدد٦م .وم٢م ّٟمددف
قمْمددق صددٖمػم ًمٙمددـ ظمٓمددر يمٌددػمل وم دد" اًم ّٚمًدد٤م ُمددـ ٟمٕمددؿ ّ
عضم ْرُمدفل إذ ٓ لًدتٌلم اًمٙمٗمدر عا لدا ّإٓ سمِمدٝم٤مدة اًم ّٚمًد٤م ل عمهد٤م هم٤ملد٦م
صٖمػم ِضم ْرُمدفل قمٔمدٞمؿ ـم٤مقمتدف ُ
اًم ّٓم٤مقمد٦م عاًمٕمّمددٞم٤م  .عأقمَمد إقمْمدد٤مء قمددغم ا ٟمًدد٤م اًم ّٚمًدد٤م  8وم٢م ّٟمددف ٓ شمٕمدد٥م ذم إـمعىمددف عٓ ُم١مٟمدد٦م ذم
حترلٙمددف .عىمددد شمًدد٤م ؾ ايٚمددؼ ذم آطمددؽماز قمددـ آوم٤مشمددف عهمقا ٚمددفل عاحلد ر ُمددـ ُمّمدد٤م د عطمٌ٤م ٚمددف .عإ ّٟمددف
أقمٔم ددؿ آخ دد٦م ّ
رطمد د٥م اعمٞم دددا ل ًم ددٞمس ًم ددف ُم ددر ّدل عٓ عمج٤مًم ددف
ًمٚمِم ددٞمٓم٤م ذم اؾم ددتٖمقاء ا ٟمً دد٤م  .عاًم ّٚمً دد٤م ْ
اًمنم ٌ
ذلؾ ؾمح٥مل ومٛمـ أـمٚمؼ َقم َ سم٦م اًم ّٚمًد٤م ل عأمهٚمدف
ُمٜمتٝمك عطمدّ ً .مف ذم ايػم جم٤مل رطم٥مل عًمف ذم ّ ّ
ُمرظمد ّدل اًمٕمٜمدد٤م ؾمددٚمؽ سمددف ّ
دٓمر إمم
اًمِمددٞمٓم٤م ذم يمد ّدؾ ُمٞمدددا ل عؾمدد٤مىمف إمم ؿمددٗم٤م ضمددر دد٤مرل إمم أ لْمد ّ

ذ اًم ّٚمًدد٤م
د٥م اًمٜمّد َ
اًمٌددقارل عٓ لٙمد ّ
د٤مس ذم اًمٜمّدد٤مر قمددغم ُمٜمدد٤مظمر ؿ ّإٓ طمّمدد٤م دُ أخًددٜمتٝمؿل عٓ لٜمجددق ُمددـ ّ
ّإٓ ُمـ ىم ّٞمد سمٚمجد٤ما ّ
اًمنمدعل ومدع لٓمٚم٘مدف ّإٓ ومدٞما لٜمٗمٕمدف ذم اًمددّ ٟمٞم٤م عأظمدرةل علٙم ّٗمدف قمدـ يم ّدؾ ُمد٤م بِمدك
سم٤مًمّمد ددٛم٧م8
هم٤م ٚمت ددف ذم قم٤مضمٚم ددف عآضمٚم ددف 8ذًم ددؽ أ ّ ظمٓمد ددر اًم ّٚمً دد٤م قمٔمد ددٞمؿل عٓ ٟمج دد٤مة ُمد ددـ ظمٓم ددر ّإٓ ّ
( ) 1لٜمٔمر :شمٗمًػم اسمـ يماػم (.)136 /2
( ) 4اًمتٌٞم٤م ذم أىمً٤ما اًم٘مرآ ل ٓسمـ اًم٘مٞمؿ (ص.)174 :
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ّ
ومٚم ًمؽ ُمدح ّ
عطم٨م قمٚمٞمف"(.)1
اًمّمٛم٧م
اًمنمع ّ
اًمنا رل ٓ لٛمٙمدـ اؾمدؽمضم٤مع
لٕمؼم قمـ ُمًتقدقم٤مت ّ
"إ اًمٙمعا شمرمج٤م ّ
اًمْما رل عبؼم سمٛمٙمٜمقٟم٤مت ّ
سم ددقادر ل عٓ ل٘م دددر قم ددغم ر ّد ؿم ددقارد ل ومح د ّدؼ قم ددغم اًمٕم٤مىم ددؾ أ حي ددؽمز ُم ددـ زًم ّٚم ددفل سم٤م ُمً دد٤م قمٜم ددفل أع
سم٤م ىمعل ُمٜمف"(.)4
ًم٘م ددد ضمٕم ددؾ " ؾم ددٌح٤مٟمف قم ددغم اًمٚمً دد٤م َهم ْٚم٘م ددلم :أطم دددمه٤م :إؾم ددٜم٤م ل عاًما دد٤مم :اًمٗم ددؿل عضمٕم ددؾ طمريمت ددف
اظمتٞم٤مرل دد٦مل عضمٕم ددؾ قم ددغم اًمٕم ددلم همٓم دد٤مء عاطم ددد اال عو جيٕم ددؾ قم ددغم إذ همٓم دد٤مءل عذًم ددؽ يٓم ددر اًمٚمً دد٤م
عذومددفل عظمٓمددر طمريم٤مشمددفل عيمقٟمددف ذم اًمٗمددؿ سمٛمٜمزًمدد٦م اًم٘مٚمدد٥م ذم اًمّمدددر عذًمددؽ ُمددـ اًمٚمٓمدد٤م ػل ومدد٢م آومدد٦م
اًمٙم ددعا أيما ددر ُم ددـ آوم دد٦م اًمٜمٔم ددرل عآوم دد٦م اًمٜمٔم ددر أيما ددر ُم ددـ آوم دد٦م اًمً ددٛمعل ومجٕم ددؾ ًم يما ددر آوم د ل
د٤مت ـمٌ٘م ددلمل
عاعمتقؾمط ا
ـمٌ٘م٤مل عضمٕمؾ إىمؾ آوم٦م سمع ـمٌؼ"( .)1ومًٌح٤م اي٤مًمؼ اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ
أمدد٤م اًمٗمْمددعءل إ َدد٤م لدددل قمددغم ظمٓمددر اًمٚمًدد٤م  :أ ٟمٓم٘مددف ُمًددجؾ ذم صددحٞمٗم٦م قمٛمددؾ اًمٕمٌددد ظمددػما ا أع
ِ
ِ ِ
اُم د د د د د دد٤م َيم د د د د د دد٤مشمٌِِلمَ
ذا ال ىم د د د د د دد٤مل شمٕم د د د د د دد٤مممَ ﴿ :عإِ َّ َقم َٚم د د د د د د ْٞمٙم ُْؿ َ َ
حل د د د د د دد٤مومٔملمَ ﴾[آٟمٗمٓم د د د د د دد٤مر ﴿ ]12:يم َر ا

﴾[آٟمٗمٓم دد٤مرَ ﴿]11:ل ْٕم َٚم ُٛم ددق َ َُم دد٤م َشم ْٗم َٕم ُٚم ددق َ ﴾[آٟمٗمٓم دد٤مر.]14:عىم دد٤مل رؾم ددقل ا ص ددغم ا قمٚمٞم ددف
عؾمددٚمؿ عمٕمدد٤مذ ريض ا قمٜمددف( :رأس إُمددر ا ؾمددعال عقمٛمددقد اًمّمددعةل عذرعة ؾمددٜم٤مُمف ا ٝمدد٤مدل صمددؿ
ىم٤مل :أٓ أظمؼم سمٛمع ذًمؽ يمٚمف؟ ىم٤مل ُمٕمد٤مذ :سمدغمل لد٤م رؾمدقل ا ل ىمد٤مل :يمدػ قمٚمٞمدؽ د ا -عأؿمد٤مر
إمم ًمًدد٤مٟمف -ىمٚمدد٧م :لدد٤م ٟمٌددل ا ل عإٟم دد٤م عم١ماظم د ع سمددا ٟمددتٙمٚمؿ سمددف؟ ىم دد٤مل :صمٙمٚمتددؽ أُمددؽل ع ددؾ َلٙمدد٥م
د٤مس ذم اًمٜمدد٤مر قمددغم عضمددق ٝمؿ أع ىمدد٤مل قمددغم ُمٜمدد٤مظمر ؿ إٓ طمّمدد٤م دُ أخًددٜمتٝمؿ؟ )( .)2عأ اًمٙمٚمٛمدد٦م
اًمٜمد َ
اًمتل لٗمق ٤م ىمد شمًقىمف إمم ا ٜم٦م أع هتقخ سمف ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿل ىم٤مل اًمٜمٌل صدغم ا قمٚمٞمدف ع ؾمدٚمؿ (:إ
اًمٕمٌدد ًمٞمدتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛمد٦م ُمدـ رودقا ا ٓ لٚم٘مدل عد٤م سمد٤مٓ لرومدع ا

د٤م درضمد٤متل عإ اًمٕمٌدد ًمٞمدتٙمٚمؿ

سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ؾمخط ا ٓ لٚم٘مل ع٤م سم٤مٓ مقخ ٤م ذم ضمٝمٜمؿ) (.)3
أجْم٤م :أ أيمار ُم٤م ل٘مع زًمؾ ا ٟمً٤م ُمدـ ىمٌدؾ ًمًد٤مٟمفل ومٕمدـ قمٌدد ا سمدـ قمٌد٤مس ريض ا
عُمـ ذًمؽ ا
قمٜمٝما أ،ف ارشم٘مدك اًمّمدٗم٤م وم٠مظمد سمٚمًد٤مٟمف وم٘مد٤مل :لد٤م ًمًد٤م ل ىمدؾ ظمدػما ا شمٖمدٜمؿل عاؾمدٙم٧م قمدـ ذ شمًدٚمؿ ُمدـ
ىمٌددؾ أ شمٜمدددال صمددؿ ىمدد٤مل :ؾمددٛمٕم٧م رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ل٘مددقل( :أيماددر ظمٓم٤ملدد٤م اسمددـ آدا ذم
( ) 1إطمٞم٤مء قمٚمقا اًمدلـ (.)126 /1
( ) 4أدب اًمدٟمٞم٤م عاًمدلـ (ص.)122 :
( ) 1أدب اًمدٟمٞم٤م عاًمدلـ (ص.)122 :
( ) 2رعا أمحد عاًمؽمُم خ عاًمٜمً٤م ل عاسمـ ُم٤مضمفل ع ق صحٞمح.
( ) 3رعا اًمٌخ٤مرخ
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ًمً٤مٟمف)(.)1
عح٤م يم٤م إُمر يم ًمؽ يم٤مٟمد٧م اًمٚمًد٤م إذا و شمًدت٘مؿ ؿمد٤م دة قمدغم صد٤مطمٌٝم٤م لدقا اًم٘مٞم٤مُمد٦مل ؾمد٤م ٘م٦م ًمدف إمم
اًمٜم د دد٤مرل ىم د دد٤مل شمٕم د دد٤مممَ ﴿ :ل د د ْدق َا شم َِْمد د د َٝمدُ َقم َٚمد د د ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْخ ًِد د دٜمَت ُُٝم ْؿ َع َأجْ د د ِدد ِم ْؿ َع َأ ْر ُضم ُٚم ُٝم د د ْدؿ سمِ د د َدا َيم د دد٤مٟمُقا َل ْٕم َٛم ُٚم د ددق َ
﴾[اًمٜمددقر]42:ل عىمددد ؾم د ؾ رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ قمددـ أيماددر ُمدد٤م لدددظمؾ اًمٜمدد٤مس اًمٜمدد٤مر؟
وم٘م دد٤مل( :اًمٗم ددؿ عاًمٗم ددرج)ل عؾمد د ؾ قم ددـ أيما ددر ُم دد٤م ل دددظمؾ اًمٜم دد٤مس ا ٜم دد٦مل وم٘م دد٤مل( :شم٘م ددقى ا عطمً ددـ
ايٚمؼ)(.)4
ومٚمٝم ا يمٚمف ظمد٤م رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ قمدغم إُمد٦م ذراسمد٦م إًمًدٜم٦م عاقمقضم٤مضمٝمد٤مل عطمد٨م
اَل
اَ قمٜمددف ىمدد٤مل :ىمٚمدد٧م :لدد٤م رؾمددقل ّ
اَ اًم ّا٘مٗمد ّدل ريض ّ
قمددغم يمٗمٝمدد٤م عإُمًدد٤ميمٝم٤مل ومٕمددـ ؾمددٗمٞم٤م سمددـ قمٌددد ّ
اَل ُمدد٤م أيماددر ُمدد٤م ادد٤م
اَ صمد ّدؿ اؾمددت٘مؿ) .ىمٚمدد٧م :لدد٤م رؾمددقل ّ
(را ّ
طمدددّ صمٜمل سمدد٠مُمر أقمتّمددؿ سمددف .ىمدد٤مل :ىمددؾّ :
صمؿ ىم٤مل ( :ا) (.)1
قمكم؟ .وم٠مظم سمٚمً٤م ٟمٗمًف ّ
ّ
أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل إ اًمٚمًدد٤م ضم٤مرطمدد٦م شمٙمًدد٥م سمٜمٓم٘مٝمدد٤م عسمّمددٛمتٝم٤م احلًددٜم٤مت أع اًمًددٞم ٤متل ومٓمددقسمك عمددـ
أـمٚمددؼ ًمًدد٤مٟمف ذم احلددؼل عطمًٌددٝم٤م قمددـ اًمٌ٤مـمددؾل ومٕمددر ايددػم ومٜمٓمددؼ سمددفل عقمددر اًمنم د ومًددٙم٧م قمددـ
اًمتٗمق سمف.
عاقمٚمٛمقا -قمٌ٤مد ا  -أ ًمٚمً٤م قمٌ٤مدات لت٘مرب ٤م إمم ا شمٕم٤مممل ومٛمدـ ذًمدؽ :اًمٜمٓمدؼ سم٤مًمِمدٝم٤مدشململ
عشمددععة اًم٘مددرآ ل عذيمددر ا شمٕمدد٤مممل عدقمدد٤مؤ عاًماٜمدد٤مء قمٚمٞمددف عؿمددٙمر ل عشمٕمٚمددؿ اًمٕمٚمددؿ اًمٜمدد٤مومع عشمٕمٚمٞمٛمددفل
عإُمددر سمدد٤معمٕمرع عاًمٜمٝمددل قمددـ اعمٜمٙمددرل عىمددقل احلددؼل عٟمٍمددة اعمٔمٚمددقال عإومِمدد٤مء اًمًددعال عإضم٤مسمدد٦م
اًمقاًمدلـ عإؾماقمٝما اًمٙمٚمات اًمٓمٞمٌ٦مل عاًمّمٛم٧م قمـ يمدؾ ُمد٤م لٖمْمد٥م ا شمٕمد٤ممم ُمدـ إىمدقالل عهمدػم
ذًمؽ َ٤م ذم اًمٜمٓمؼ سمف أضمرل عذم اًمًٙمقت قمٜمف صمقاب.
ومٕمغم اعمًٚمؿ أ حيرص قمغم

إقمال اًمٚمً٤مٟمٞم٦م اًمٓمٞمٌ٦م عٟمحق ٤مل علٌ٤مدر إًمٞمٝمد٤مل عًمدٞمٕمٚمؿ أ

ٜمد٤م

ظمددػما ا قمٔمد ادٞما لٜمتٔمددر قمٜمددد ا شمٕمدد٤ممم دد٤مل ومٕمددـ أا رلددرة ريض ا قمٜمددف ىمدد٤مل :ىمد٤مل رؾمددقل ا صددغم
ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ ( :يمٚمٛمت٤م ظمٗمٞمٗمت٤م قمغم اًمٚمً٤م ل صم٘مٞمٚمت٤م ذم اعمٞمزا ل طمٌٞمٌت٤م إمم اًمرمحـ 8ؾمٌح٤م
ا عسمحٛمددد ل ؾمددٌح٤م ا اًمٕمٔمددٞمؿ)( .)2عقمددـ قمٌددد ا سمددـ سمند ريض ا قمٜمددف أ رضمد ا
ع ىمدد٤مل :لدد٤م
قمكمل وم٠مظمؼمم سمٌمدء أتِمدٌ٨م سمدفل ىمد٤مل ٓ( :لدزال ًمًد٤مٟمؽ
رؾمقل ا ل إ ذا ع ا ؾمعا ىمد
ْ
يمارت َّ
( ) 1اًمتٌٞم٤م ذم أىمً٤ما اًم٘مرآ (.)114 /4
( ) 4رعا اًمؽمُم خل ع ق طمًـ.
( ) 1رعا اًمؽمُم خ عاسمـ ُم٤مضمفل ع ق صحٞمح.
(ُ ) 2متٗمؼ قمٚمٞمف.
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رـم اٌ٤م ُمـ ذيمر ا )(.)1
ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ لزلد سمـ ضم٤مسمر :ىمٚم٧م ًمٕمٛمػم سمـ ٤مٟمُ :أرى ًمً٤مٟمؽ ٓ لٗمؽم قمدـ ذيمدر ا ل ومٙمدؿ
شمًٌح ذم يمؾ لقا؟ ىم٤ملُ :م ٦م أخػ إٓ أ آمُ إص٤مسمع"(.)4
قمٌ دد٤مد ا ل إ ُم ددـ لٜمٔم ددر إمم ُمٕم دد٤م

ا ددقارح جي ددد أ ُمٜمٝم دد٤م ٟمّم ددٞم اٌ٤م عاوم ددرا ا ًمٚمً دد٤م ل ومٙم ددؿ ُمٜمٝم دد٤م ُم ددـ

ايٓم٤مل دد٤م اًم٘مقًمٞم دد٦مل عاًمٕما ددرات اًمٚمٗمٔمٞم دد٦م اًمت ددل أعردت أص ددح٤م ٤م ُم ددقارد اعٚمٙم دد٦مل ومٛم ددـ شمٚم ددؽ اًم د ٟمقب
اًمٚمً٤مٟمٞم٦م:
اًمٙمٗمددر اًم٘مددقزم سمدد٤م شمٕمدد٤مممل عاًمددتٚمٗمظ سمددا ومٞمددف شمددٜم٘مص ُمددـ يماًمددف عضمعًمددف ؾمددٌح٤مٟمف عشمٕمدد٤مممل عاًمٓمٕمددـ ذم
ِ
دػ َأ ْخ ًِدٜمَ ُتٙم ُُؿ ا ًْم َٙمد ِ َب َ د َ ا َطمد ٌ
دعل َع َ د َ ا
يمتٌددفل عاًمٙمد ب قمٚمٞمددفل عىمدد٤مل شمٕمدد٤مممَ ﴿ :عٓ شم َُ٘مق ًُمددقا َحدد٤م شم َِّمد ُ
ِ
طمراا ًم ِ َت ْٗم َؽمعا َقم َغم ِ ِ
اَِ ا ًْم َٙم ِ َب ٓ ُل ْٗم ِٚم ُحق َ ﴾[اًمٜمحؾ.]114:
اَ ا ًْم َٙم َب إِ َّ ا ًَّم َ
لـ َل ْٗم َ ُؽمع َ َقم َغم َّ
َّ
ََ ٌ
ُ
عُمددـ ذٟمددقب اًمٚمًدد٤م اًمتددل ٓ شمٌ٘مددل صدد٤مطمٌٝم٤م ذم دا ددرة ا ؾمددعا :اًمٓمٕمددـ ذم رؾمددؾ ا عقمددغم رأؾمددٝمؿ
ؾمد ددٞمدٟم٤م حمٛمد ددد سمد ددـ قمٌد ددد ا قمٚمٞمد ددف اًمّمد ددعة عاًمًد ددعال عُمٜمٝمد دد٤م اًمٓمٕمد ددـ ذم ا ؾمد ددعا عرُمٞمد ددف سم٠مخٗمد دد٤مظ
آؾمددتٝمزاء عقمدددا اًمّمددعطمٞم٦م ع د ا اًمزُمدد٤م  .ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم ذم اًم د لـ ـمٕمٜمددقا ذم رؾمددقًمف صددغم ا قمٚمٞمددف
عؾمد ددٚمؿَ ﴿ :ع ًَمد د ِ ْـ َؾمد د َد٠م ْخت َُٝم ْؿ ًَم َٞم ُ٘مد ددق ًُم َّـ إِ َّٟمد د َدا ُيمٜمَّد دد٤م ٟم ُ
د٤مَِ َعآ َل٤مشمِد د ِدف َع َر ُؾمد ددقًم ِ ِف ُيمٜمد دت ُْؿ
َخد د ُ
دقض َع َٟم ْٚم َٕمد د ُ
د٥م ُىمد د ْدؾ َأبِد د َّ
ػ َقم ْـ َـم٤م ِ َٗم ل٦م ُِمٜمْٙم ُْؿ ُٟم َٕمد ْب
شم ًَْت َْٝم ِز ُق َ ﴾[اًمتقسم٦مَ ٓ ﴿ ]43:شم ْٕم َت ِ ُرعا َىمدْ َيم َٗم ْرشم ُْؿ َسم ْٕمدَ إِ َلاٟمِٙم ُْؿ إِ ْ َٟم ْٕم ُ
َـم٤م ِ َٗم ا٦م سمِ َ٠م َُّْ ْؿ يمَ٤مٟمُقا ُجم ِْر ُِملمَ ﴾[اًمتقسم٦م.]44:
عُم ددـ ذٟم ددقب اًمٚمًد د٤م  :شمً ددخط ىم دددر ا ل عاًمٖمٞمٌ دد٦م عاًمٜمٛمٞمٛم دد٦مل عاًمً دد٥م عاًمِم ددتؿ عاًمٌد د اءل عىمد د
اعمحّم ددٜملم عاعمحّم ددٜم٤متل عؿم ددٝم٤مدة اًم ددزعرل عاًمٙمد د بل عاًمٚمٕم ددـ هم ددػم اعمنم ددععل عإومِم دد٤مء إها رل
عسم٨م اًمتخقلػ عاًمرقم٥م سملم اعمًٚمٛململ عاعمراء سم٤مًمٌ٤مـمؾل عاحلٙمؿ سمٖمدػم ُمد٤م أ،دزل ا ل عاًم٘مدقل قمدغم
ا سمددع قمٚمددؿل عاًمِمدداشم٦م سم٤معمًددٚمؿل عاًمتٗمددق سم٠مخٗمدد٤مظ اًمٕمجدد٥م سمدد٤مًمٜمٗمس عاًمٖمددرعر عاًمتٙمددؼم قمددغم ايٚمددؼ
سم٤مًم٘مقلل عاعمٌ٤مًمٖم٦م ذم ُمددح اًمٌنمدل عقم٘مدقق اًمقا ًمددلـ سم٤مًٕمٗمد٤مظ يم٘مدقل :أ عُمد٤م ومقىمٝمد٤م ُمدـ إًمٗمد٤مظ
ا ٤مرطم٦مل عاعمـ سم٤مًمٕمٓمد٤مء عاًمٖمدش ذم اعمِمدقرة عاًمٌٞمدع عاًمنمدا ء .عهمدػم ذًمدؽ َد٤م ومٞمدف ؾمدخط ا شمٕمد٤ممم
عيمرا تف.
أم٤م ا ظمقة اًمٙمراال إ ُمـ قمٚمؿ ظمٓمر ًمً٤مٟمفل عأثر أىمقاع٤م ذم يمً٥م اًمًٞم ٤مت عىمػ ُمراىم اٌ٤م عد٤مل ومدع
لدقمٝم٤م شمٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م إٓ إذا قمر أْ٤م ظمػم ُمـ اًمًٙمقت عإٓ ٓذ سمحّمـ اًمّمٛم٧م ـمٚم اٌ٤م ًمٚمًعُم٦م.
( ) 1رعا اًمؽمُم خل ع ق صحٞمح.
( ) 4خمتٍم شم٤مرل دُمِمؼ (ص.)4442 :
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ع ٙم ا يم٤م لٕمٛمؾ اًمّم٤محلق إعًمق عاًمٕم٘معء اًمٗمٓمٜمق .
قم٤مُمد٤م ومٚمدؿ لًدٛمع ُمٜمدف يمٚمٛمد٦م
ومٕمـ إسمرا ٞمؿ اًمتٞمٛمدل ىمد٤مل :طمددصمٜمل ُمدـ صدح٥م رسمٞمدع سمدـ ظمادٞمؿ قمنمدلـ ا
شمٕم٤مب قمٚمٞمف(.)1
عىمدد٤مل أبددق سمٙمددر سمددـ قم ّٞمدد٤مش" :اضمتٛمددع أرسمٕمدد٦م ُمٚمددق ل وم٘مدد٤مل أطمددد ؿ :أ،دد٤م أ،دددا قمددغم ُمدد٤م ىمٚمدد٧مل عٓ أ،دددا
قمغم ُم٤م و أىمؾل عىم٤مل آظمرّ :إم إذا شمٙم ّٚمٛم٧م سمٙمٚمٛم٦م ُمٚمٙمتٜمل عو أُمٚمٙمٝم٤مل عإذا و أتٙم ّٚمؿ ٤م ُمٚمٙمتٝم٤م عو
متٚمٙمٜم ددلل عىم دد٤مل صم٤مًم دد٨م :قمجٌ دد٧م ًمٚمٛم ددتٙم ّٚمؿ إ رضمٕمدد٧م قمٚمٞم ددف يمٚمٛمت ددف

ّ شم ددفل عإ و شمرضم ددع و شمٜمٗمٕم ددف.

اًمراسمع :أ٤،م قمغم ر ّد ُم٤م و أىمؾ أىمدر ُمٜمّل قمغم ر ّد ُم٤م ىمٚم٧م"(.)4
عىم٤مل ّ
أمدد٤م ا ظمددقة اًمٗمْمددعءل إ اًمدددعل اعمٕمدد٤مسةل عا دارات احلدلادد٦م شمْمددع ىمقا قمددد أؾم٤مؾمددٞم٦م ًمًددػم ٟمٔمددؿ
احلٞم٤مة عإقمال اًمتل حت٧م عٓلتٝم٤م طمتك شمًت٘مٞمؿ ؿم١معْ٤م عشمًٛمل جمٛمدقع شمٚمدؽ اًم٘مدقاٟملم سم٤مًمدؾمدتقر
أع همددػم ذًمددؽ ُمددـ إؾمدداءل عٟمحددـ إذا ٟمٔمرٟم دد٤م إمم ا ؾمددعا ؾمددٜمجد أ،ددف ىمددد ضمدد٤مء ُم ددـ قمٜمددد ا شمٕم دد٤ممم
سمدؾمتقر دا ؿ ُمٕمّمقا حيٗمظ طمٞم٤مة ا ٟمًد٤م ذم اًمددٟمٞم٤م علٙمدق ؾمدٌ٥م ٟمج٤مشمدف ذم أظمدرةل عُمدـ ظمدعل
ظم٤مصدد٤م سم٤مًمٚمًدد٤م ومٞم ددف ىمقا قمددد أؾم٤مؾمددٞم٦م ٕمددؾ
اًمٜمٔمددر ذم د ا اًمدؾمددتقر اًمًدداعخ اًمٕمدد٤ما ٟمددرى دؾمددتقر اا ا
اًمٚمً٤م قمْمقا ا ص٤محلا٤م ذم سمد ا ٟمً٤م ل٘مقل ايػم علّمٛم٧م قمـ اًمنمل علٙمق ؾمٌ اٌ٤م ًمّمدعح طمٞمد٤مة
ا ٟمً٤م ُمع رسمف عُمع أومراد ضمٜمًف.
ومٛمـ ُمقاد ذًمؽ اًمدؾمتقر اعم٘مدس:
ُمدع ذم صحٞمٗم٦م إقمال .ىم٤مل شمٕمد٤مممَُ ﴿ :مد٤م َل ْٚم ِٗم ُ
دظ ُِم ْدـ َىم ْدق لل
اح٤مدة إعمم :يمؾ ىمقل شمٚمٗمٔمف اًمٚمً٤م
ّ
ِ ِ
ٞم٥م َقمتِٞمدٌ ﴾[ق.]16:
إِ َّٓ ًَمدَ ْلف َرىم ٌ
احدد٤مدة اًما٤مٟمٞمدد٦م :جمدد٤مل اًم٘مددقل ذم ايددػم وم٘مددطل ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف ع ؾمددٚمؿ (ُمددـ يمدد٤م لدد١مُمـ
سم٤م عاًمٞمقا أظمر ومٚمٞم٘مؾ ظمػما ا أع ًمٞمّمٛم٧م) (.)1
احدد٤مدة اًما٤مًمادد٦م :اًمٜمجدد٤مة ذم صددٛم٧م اًمٚمًدد٤م قمددـ يمددؾ سم٤مـمددؾل ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ:
(ُمـ صٛم٧م ٟمج٤م)(.)2
اح٤مدة اًمراسمٕم٦م :طم٘مٞم٘م٦م إؾمعا اعمرء ؾمعُم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ ًمً٤مٟمفل ىم٤مل اًمٜمٌل صغم ا قمٚمٞمف ع ؾمٚمؿ( :
( ) 1اًمز د ٓسمـ اعمٌ٤مر (ص.)4 :
( ) 4إطمٞم٤مء قمٚمقا اًمدلـ (.)111 /1
(ُ ) 1متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 2رعا اًمؽمُم خل ع ق صحٞمح.
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اعمًٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ اعمًٚمٛمق ُمـ ًمً٤مٟمف علد ) (.)1
اَ قمٜمدف قمدـ رؾمدقل ا
اح٤مدة اي٤مُمً٦م :طمٗمظ اًمٚمً٤م ـمرلؼ إمم ا ٜم٦مل ومٕمـ ؾمٝمؾ سمدـ ؾمدٕمد ريض ّ
صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ ىم٤ملُ ( :مـ لْمٛمـ زم ُم٤م سملم حلٞمٞمف عُم٤م سملم رضمٚمٞمف أوٛمـ ًمف ا ٜم٦م)(.)4
أىمقل ىمقزم

ال عأؾمتٖمٗمر ا زم عًمٙمؿل وم٤مؾمتٖمٗمرع إٟمف ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ

(ُ ) 1متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 4رعا اًمٌخ٤مرخ.
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ايٓمٌ٦م اًما٤مٟمٞم٦م
احلٛمد

اًمقاطمد إطمدل عاًمّمعة عاًمًعا قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمدل عقمغم آخف عصحٌف أمجٕملم.

أُم٤م سمٕمد:
أم٤م اعمًٚمٛمق ل إ أيمار اًمٜمد٤مس ل٘متّمددع ذم اؾمدتٕمال ُمد٤م ومٞمدف طمًد٤مب ُمد٤مزم عًمدف قمددّ اد حيًد٥م يمٛمٞمد٦م
آؾمددتخداا يم٤مًمٙمٝمرسمدد٤مء عاعدد٤مشمػ عا ددقال عهمددػم ذًمددؽل ومٚمددق يمدد٤م اًمٙمددعا يم د ًمؽ ٓؾمددتٕمٛمٚمقا ُمددـ
جْمد٤م عإ
اًم٘مقل سم٘مدر احل٤مضم٦م عيم٤م اًمّمٛم٧م أيمادر أطمدقاعؿل أومدا قمٚمٛمدقا أ ٟمٓمدؼ اًمٚمًد٤م حمًدقب أ ا
و لٙمـ ًمف قمداد ُلرى ذم اًمدٟمٞم٤مل ًمٙمـ ومقاشمػم ذًمؽ ُؾمؽمى سمٕمد اعمقت.
ٜمدد٤م ُمددـ لٕمددد يمعُمٜمدد٤م قمددد اا ا
دىمٞم٘مدد٤م أؿمددد ُمددـ قمدددادات ظمدددُم٤مت احلٞمدد٤مةل

أٓ ومٚمددٜمٕمٚمؿ -قمٌدد٤مد ا  -أ

عاًمٕمجٞمدد٥م أٜ،مدد٤مٟ-محددـ اعمًددٚمٛملمٟ -مدددر ذًمددؽل همددػم أ سمٕمْمددٜم٤م ُمدد٤مزال لٓمٚمددؼ ًمٚمًدد٤مٟمف اًمٕمٜمدد٤م ذم يمددؾ
ل
عادل عو ل٘مٍم قمغم احلدل٨م ذم احلؼ عاًمًٙمقت ذم اًمٌ٤مـمؾ.
ومٝم ددؾ ُم ددـ عىمٗم دد٦م طم٤مزُم دد٦م ُم ددع اًمٚمً دد٤م ًم ددٜمٕمٚمؿ دد٤م ُمت ددك ٟم ددتٙمٚمؿ عُمت ددك ٟمً ددٙم٧مل وم دد٢م ًمٚمٙم ددعا ُمقا و ددع
عًمٚمًددٙمقت ُمقا وددعل عسم د ًمؽ شمٙمددق اًمٜمجدد٤مةل عؾمددعُم٦م ا ددقارح عصددعطمٝم٤م 8إذ إ ا ددقارح شمتٌددع
عاقمقضم٤مضمد دد٤مل ومٗمد ددل احلد دددل٨م( :إذا أصد ددٌح اسمد ددـ آدا ومد دد٢م إقمْمد دد٤مء يمٚمٝمد دد٤م شمٙمٗمد ددر
اًمٚمًد دد٤م اؾمد ددت٘م٤مُم٦م
ا
اًمٚمً٤م  -أخ :شم ل ًمف عاْمع -ومت٘مقل :اشمؼ ا ومٞمٜم٤م 8وم٢مٟما ٟمحـ سمؽ 8وم٢م اؾمت٘مٛم٧م اؾمدت٘مٛمٜم٤مل عإ
اقمقضمج٧م اقمقضمجٜم٤م)(.)1
اَ قمٜم ددف( :اًم ّٚمً دد٤م ىم ددقاا اًمٌ ددد ل وم دد٢مذا اؾم ددت٘م٤ما اًم ّٚمً دد٤م اؾم ددت٘م٤مُم٧م
دكم سم ددـ أا ـم٤مًم دد٥م ريض ّ
عىم دد٤مل قم د ّ
ا قارحل عإذا اوٓمرب اًم ّٚمً٤م و شم٘مؿ ًمف ضم٤مرطم٦م)(.)4

عقمـ لقٟمس سمـ قمٌٞمد ىمد٤ملُ" :مد٤م ُمدـ اًمٜمد٤مس أطمدد لٙمدق ًمًد٤مٟمف ُمٜمدف قمدغم سمد٤مل إٓ رأجد٧م صدعح ذًمدؽ
ذم ؾم٤م ر قمٛمٚمف"(.)1
أمد دد٤م إطمٌد دد٤مب اًمٗمْمد ددعءل إ ُمد ددـ ىمد دد٤ما قمد ددغم ًمًد دد٤مٟمف سم٤معمراىمٌد دد٦مل ععىمد ددػ قمد ددغم طمريم٤مهتد دد٤م سم٤معمح٤مؾمد ددٌ٦مل
عأخجٛمٝم دد٤م سم دددعاا اي ددق ُم ددـ ؾم ددقء اًمٕم٤مىمٌ دد٦م ُمٚم ددؽ أُم د َدر ل عأص ددٚمح ؿم دد٠مَ،ف ُم ددع اي دد٤مًمؼ عُم ددع ايٚم ددؼل
عهمددرس ذم ٟمٗمًددف اًمرا طمدد٦م عآـمٛم ٜمدد٤م ل عزرع ًمددف ذم ىمٚمددقب اًمٜمدد٤مس ا ضمددعل عاعمددقدةل عيمدد٤م سمد ًمؽ

( ) 1رعا اًمؽمُم خل ع ق طمًـ.
( ) 4اًمّمٛم٧مل ٓسمـ أا اًمدٟمٞم٤م(ص.)47 :
( ) 1اًمّمٛم٧مل ٓسمـ أا اًمدٟمٞم٤م (ص.)52 :
34



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ىم٤م ددد اا ًمٜمٗمًددفل ٓ ُم٘مددقد اا عدد٤مل لتحدددث ُمتددك ُمدد٤م لرلدددل علّمددٛم٧م طمٞمددٜما لِمدد٤مء ُمددـ همددػم أ شمٖمٚمٌددف ًمًدد٤مٟمف
ومٞمٜمجر عراء أ قا ٝم٤م عومٚمت٤مهت٤م.
عًمٞمٜمٔمر اًمٕم٤مىمؾ ذم اًمٕمقاىم٥م اًمقظمٞمٛم٦م اًمتدل شمٜمدت٩م قمدـ ٗمدقات اًمٚمًد٤م ل ومد٢م ومٞمٝمد٤م قمدـ إـمدعق اًم٘مدقل
ُمزدضمددرال عًمّمدد٤مطم٥م اًمٚمدد٥م اًمرؿمددٞمد ُمٕمتددؼما .ومٙمددؿ ُمددـ ُمددتٙمٚمؿ سمٌ٤مـمددؾ ضمٜمددك سمددف ذم اًمدددٟمٞم٤م احلندا ت
عاًمٜمداُم٦مل عيمؿ حت٧م اًمؽماب ُمـ ٟم٤مدا عٟم٤مدُم٦م قمغم إرظم٤مء قمٜم٤م اًمٚمً٤م عقمدا اًمتحرز سم٤مًمّمٛم٧م.
اطمٗمظ ًمً٤مٟمَؽ َأم٤م ا ِ ٟمً٤م ُ * ٓ لٚمدهمٜمَّؽ إٟمف ُصمٕمٌ٤م ُ
ْ
ِ
ِ
اعم٘م٤مسمر ُمـ ِ
٤مب ًم٘م٤م َء اًمِمجٕم٤م ُ (.)1
يمؿ ذم
ىمتٞمؾ ًمً٤مٟمف * ىمد يم٤م َ َ
قمٌ دد٤مد ا ل ًمٜمٕمٛم ددؾ د د اًمقص ددٞم٦م اًمٜم٤مومٕم دد٦م اًمت ددل ىم٤مع دد٤م رؾم ددقل ا ص ددغم ا قمٚمٞم ددف عؾم ددٚمؿ ذم د د لـ
احلدلالم اًمنملٗملم:
ومٕمددـ احلدد٤مرث سمددـ ِمدد٤ما ريض ا قمٜمددف أ،ددف ىمدد٤مل ًمرؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ :أظمددؼمم سمدد٠مُمر
أقمتّمؿ سمفل وم٘م٤مل رؾمقل ا صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ( :أُمٚمؽ

ا) عأؿم٤مر إمم ًمً٤مٟمف(.)4

عقمددـ قم٘مٌدد٦م سمددـ قمدد٤مُمر ريض ا قمٜمددف ىمدد٤مل :ىمٚمدد٧م :لدد٤م رؾمددقل ا ل ُمدد٤م اًمٜمجدد٤مة؟ ىمدد٤مل( :أُمًددؽ قمٚمٞمددؽ
ًمً٤مٟمؽل عًمٞمًٕمؽ سمٞمتؽل عاسمؽ قمغم ظمٓمٞم تؽ)(.)1
ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ظمػم اًمٌنم...

( ) 1إذيم٤مر اًمٜمقعل٦م ًميُم٤ما اًمٜمقعخ (.)242 /1
( ) 4رعا اًمٓمؼمامل ع ق صحٞمح.
( ) 1رعا اًمؽمُم خل ع ق صحٞمح.
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اًمٚمً٤م ُ اًما٤مم
إ احلٛمددد

()1

ٟمحٛمددد عٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر ل عٟمٕمددقذ سمدد٤م ُمددـ ذعر أٗ،مًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت أقماًمٜمدد٤م

ُمـ مد ا ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ ٓ إ إٓ ا عطمدد ٓ ذلدؽ
ِ
اَ َطمد َّدؼ شم َُ٘م٤مشمِد ِدف َعَٓ َمت ُددقشم َُّـ إَِّٓ
ًمددفل عأؿمددٝمد أ حمٛمددد اا قمٌ ددد عرؾمددقًمفل ﴿ َلدد٤م َأ َمَدد٤م ا ًَّم د َ
لـ َآُمٜمُددقا ْ اشم َُّ٘م ددقا ْ ّ َ
دس ع ِ
ِ
ِ
اطمددَ لة
َّ٤مس اشم َُّ٘مقا ْ َر َّسمٙم ُُؿ ا ًَّم خ َظم َٚم َ٘مٙمُؿ ُمـ َّٟم ْٗم ل َ
َع َأ،تُؿ َُم ًْٚم ُٛمق َ ﴾[آل قمٛمرا ]124ل ﴿ َل٤م َأ َمَ٤م اًمٜم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع َظم َٚمد َدؼ ُِمٜمْٝمدد٤م َزعضمٝمدد٤م عسمد َّ ِ
ِ
د٤ما إِ َّ
َ
اَ ا ًَّم د خ شم ًََدد٤مء ًُمق َ سمِددف َعإَ ْر َطمد َ
َ ْ َ َ ََ
د٨م ُمدٜم ُْٝم َا ر َضمدد٤مٓا يمَاددػما ا َعٟم ًَدد٤مء َعاشم َُّ٘مددقا ْ ّ َ
ِ
ِ
اَ َع ُىمق ًُم ددقا َىم د ْدقٓا َؾم د ِددلد اا ﴾
اَ َيم دد٤م َ َقم َٚمد د ْٞمٙم ُْؿ َرىمٞمٌد د ا٤م ﴾[اًمٜمً دد٤مء]1ل ﴿ َل دد٤م َأ َمَ دد٤م ا ًَّمد د َ
َّ
لـ َآُمٜمُ ددقا اشم َُّ٘م ددقا َّ َ
ِ
ِ
ِ
د٤مز َومد د ْدقز اا َقمٔمِد ددٞم اا
اَ َع َر ُؾمد ددق ًَم ُف َوم َ٘مد دددْ َومد د َ
﴿ ُل ّْمد ددٚم ْح ًَم ُٙمد د ْدؿ َأ ْقم َا ًَم ُٙمد د ْدؿ َع َل ْٖمٗمد د ْدر ًَم ُٙمد د ْدؿ ُذ ُٟمد ددق َسمٙم ُْؿ َع َُمد ددـ ُلٓمد د ْدع َّ َ
﴾[إطمزاب.]51-52
أُم٤م سمٕمد:
ومدد٢م أصدددق احلدددل٨م يمتدد٤مب ا ل عظمددػم اعدددخ دددخ رؾمددقًمف حمٛمددد سمددـ قمٌددد ا ل صددغم ا قمٚمٞمددف
عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
أمد٤م اًمٜمدد٤مسل ل٘مددقل ا شمٕمد٤ممم ﴿ :ا ْىمددرأ ْ سمِ٤مؾمد ِؿ رسم َ ِ
ٟمًدد٤م َ ُِمد ْدـ
دؽ ا ًَّمد خ َظم َٚمد َدؼ ﴾[اًمٕمٚمدؼَ ﴿ ]1:ظم َٚمد َدؼ ا ِ َ
َ ْ َ
ِ
َقم َٚمد لدؼ ﴾[اًمٕمٚمددؼ ﴿ ]4:ا ْىمد َدرأ ْ َع َر َسمد َ
دؽ إَ ْيمد َدر ُا ﴾[اًمٕمٚمددؼ ﴿ ]1:ا ًَّم د خ َقم َّٚمد َدؿ سمِدد٤م ًْم َ٘م َٚم ِؿ ﴾[اًمٕمٚمددؼ﴿ ]2:
أل٤مت ايٛمس ل سمدقايمػم اًمدقطمل اعمٜمدزل ُمدـ اًمًداء
ٟمً٤م َ َُم٤م َوْ َل ْٕم َٚم ْؿ ﴾[اًمٕمٚمؼ.]3:
َقم َّٚم َؿ ا ِ َ
قمددغم ؾمددٞمد إٌٞ،مدد٤مء صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿل ىمرقمدد٧م ؾمددٛمٕمف اًمنمددلػ سمٙمٚمددات اًمٕمٚمددؿ ععؾمدد٤م ٚمف ع ددل:
(اىمددرأ -قم َّٚمددؿَ -لٕم َٚمددؿ-اًم٘مٚمددؿ)ل عىمددد شمٙمددرر ذم د ألدد٤مت ذيمددر ًمٗمظ(اىمددرأ) ُمددرشململ عًمٗمددظ ( قم ّٚمددؿ)
أجْم٤م .ع ا آقمتٜم٤مء سم يمر اًم٘مٚمؿ عٟمت٤م جدف ذم أعل ُمد٤م ٟمدزل ُمدـ اًمدقطمل لددل قمدغم أمهٞمد٦م اًمٕمٚمدؿ
ُمرشملم ا
عـمرىم ددفل علِم ددػم إمم أ

د د إُم دد٦م ددل أُم دد٦م اًم٘م ددراءة عاًمٕمٚم ددؿ عاًم٘مٚم ددؿ 8ومٚمٚم٘مٚم ددؿ ومٞمٝم دد٤م ؿم دد٠م قمٔم ددٞمؿل

عذ يمٌددػم 8عًم د ًمؽ أىمًددؿ ا شمٕمدد٤ممم ذم يمت٤مسمددف اًمٙمددرلؿ سمدد٤مًم٘مٚمؿ عسمددا لًددٓمر ل عٓ ل٘مًددؿ شمٕمدد٤ممم إٓ
سمٕمٔمد ددٞمؿل سمد ددؾ ؾمد ددٛمك ؾمد ددقرة سم٤مؾمد ددؿ اًم٘مٚمد ددؿ وم٘مد دد٤مل قمد ددز عضمد ددؾ ذم أععد دد٤مَ ﴿ :عا ًْم َ٘م َٚمد د ِؿ َع َُمد دد٤م َل ًْد د ُٓم ُرع َ
﴾[اًم٘مٚمددؿ]1:ل "وم٠مىمًددؿ سم٤مًمٙمتدد٤مب عآختددف ع ددق اًم٘مٚمددؿ اًمد خ ددق إطمدددى آل٤مشمددفل عأعل خمٚمقىم٤مشمددفل اًمد خ
ضمددرى سمددف ىمدددر عذقمددفل عيمتدد٥م سمددف اًمددقطملل عىمٞمددد سمددف اًمدددلـل عأثٌتدد٧م سمددف اًمنمددلٕم٦مل عطمٗمٔمدد٧م سمددف
اًمٕمٚمددقال عىم٤مُم دد٧م سم ددف ُمّم دد٤مًمح اًمٕمٌدد٤مد ذم اعمٕم دد٤مش عاعمٕمدد٤مدل ومقـم دددت سم ددف اعماًم ددؽل عأُمٜمدد٧م سم ددف اًمً ددٌؾ
عاعمً٤مًمؽل عأىم٤ما ذم اًمٜم٤مس أبٚمغ ظمٓمٞم٥م عأومّمحفل عأٗ،مٕمف عؿ عأّ،محفل ععاقم أم٤م شمِمٗمل ُمقاقمٔمف
( ) 1أخ٘مٞم٧م ذم ضم٤مُمع اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مم ذم1222/2/12 :ال 4216/14/41ا.
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اًم٘مٚمقب ُمـ اًمً٘مؿل عـمٌٞم اٌ٤م لؼمئ سم٢مذٟمف ُمـ أ،قاع إول لٙمن اًمٕمً٤ميمر اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمدغم أ،دف اًمْمدٕمٞمػ
اًمقطمٞمدددل عب دد٤م ؾمددٓمقشمف عسم٠مؾم ددف ذع اًمٌدد٠مس اًمِمدددلدل سم دد٤مٕىمعا ُشمددد َّسمر إىمدد٤مًمٞمؿل عشمًدد٤مس اعماًمددؽل
عاًم٘مٚمددؿ ًمً دد٤م اًمْم ددٛمػم لٜم٤مضمٞم ددف سم ددا اؾمددتؽم قم ددـ إؾم دداعل ومٞمٜمً دد٩م طمٚم ددؾ اعمٕمدد٤مم ذم اًمٓم ددروململ ومتٕم ددقد
ِ
علقد ُقمٝم٤م طمٙمٛمف ومتّمػم سمقادر اًمٗمٝمقا عإىمعا ٟمٔم٤ما إومٝمد٤مال عيمدا أ
أطمًـ ُمـ اًمقر اعمرىمقال
اًمٚمً٤م سمرلدد اًم٘مٚمد٥م ومد٤مًم٘مٚمؿ سمرلدد اًمٚمًد٤م ل علقًمدد احلدرع اعمًدٛمققم٦م قمدـ اًمٚمًد٤م يمتقًمدد احلدرع
اعمٙمتقسم٦م قمـ اًم٘مٚمؿل عاًم٘مٚمؿ سمرلد اًم٘مٚم٥م عرؾمقًمف عشمرمج٤مٟمف عًمً٤مٟمف اًمّم٤مُم٧م"(.)1
ُ
عاًمٙمرا
اًمٕمز
إبٓم٤مل لقُم ا٤م
إذا أىمًؿ
سمًٞمٗمٝمؿ  ...عقمدَ ع ََّ٤م لٙمً٥م َّ
ْ
ْ
سم٤مًم٘مٚمؿ(.)4
ىمٚمؿ اًمٙمتَّ٤مب جمد اا عرومٕم ا٦م ُ ...مدى ا ًّمد ر أ َّ ا أىمًؿ
ْ
يمٗمك َ
أم٤م اعمًٚمٛمق ل شم٘مدا ذم ظمٓمٌ٦م ُم٤موٞم٦م احلدل٨م قمـ اًمٚمً٤م عقمـ أمهٞمتف ذم اًمٌٞم٤م ل عاًمٞمقا سم٢مذ ا
طمددلاٜم٤م قمددـ اًمٚمًدد٤م اًمادد٤مم أٓ ع ددق اًم٘مٚمدؿ اًمد خ ًمددف ُمددـ إمهٞمدد٦م ذم ا سم٤مٟمد٦م عا قمددعا ُمدد٤م ًمٚمًدد٤م عىمددد
لٙمق ذم سمٕمض إطمقال أبٚمغ ُمٜمدفل عىمدد " ىمٞمدؾ :اًمٌٞمد٤م اصمٜمد٤م  :سمٞمد٤م ًمًد٤م ل عسمٞمد٤م سمٜمَد٤م ل ِ
عُمدـ ومْمدؾ
َ
سمٞم٤م اًمٌٜم٤م أ َّ ُم٤م شمٌ َّٞمٜمف إىمعا ل
سم٤مق قمغم إج٤مال عسمٞم٤م اًمٚمً٤م شمدْ ُرؾمف إقمقاا"(.)1
عًم د ًمؽ ذيم ددر احلٙم دداء أمهٞم دد٦م اًم٘مٚم ددؿ ذم سمٕم ددض اًمٕمٌ دد٤مرات اعم ددقضمزةل وم٘م دد٤مًمقا :اًم٘مٚم ددؿ أطم ددد اًمٚمً دد٤مٟململ
عإىمددعا ُمٓم٤ملدد٤م اًمٗمٓمددـل عاًم٘مٚمددؿ ـمٌٞمدد٥م اعمٜمٓمددؼل عاًم٘مٚمددؿ أصددؿ َلًددٛمع اًمٜمجددقىل عأظمددرس ُلٗمّمددح
سم٤مًم دددقمقىل عضم٤م ددؾ لٕم َٚم ددؿ اًمٗمح ددقىل عاًم٘مٚم ددؿ ؾم ددٗمػم اًمٕم٘م ددؾل عرؾم ددقًمف إ ٌ،ددؾل عًمً دد٤مٟمف إـم ددقلل
عشمرمج٤مٟمف إومْمؾ(.)2
قمٌدد٤مد ا ل إ اًم٘مٚمددؿ ٟمٕمٛمدد٦م قمٔمٞمٛمدد٦م ُمددـ ٟمٕمددؿ ا شمٕمدد٤ممم قمددغم ا ٟمًدد٤م  8ومٙمد ْدؿ ُدمتٚمدد٥م سمددف ُمددـ ُمّمدد٤مًمح
عُمٜم دد٤مومعل عشم دددومع سم ددف ُم ددـ ُمٗم٤مؾم ددد عُمْم دد٤مرل عيمٞم ددػ ؾم ددتٙمق أطم ددقال اًمٜم دد٤مس سم دددع اًم٘مٚم ددؿل عيمٞم ددػ
ؾمٞمقاضمٝمق ُمـ اعمِم٤مق إذا هم٤مسم٧م اًم٘مراءة عاًمٙمت٤مسم٦م ُمـ سمٞمٜمٝمؿ؟
ومٛمددـ رزىمددف ا اًم٘مددراءة عاًمٙمت٤مسمدد٦م وم٘مددد أعٓ ٟمٕمٛمدد٦م ضمزلٚمدد٦مل عُمددـ طمددؼ د اًمٜمٕمٛمدد٦م :ؿمددٙمر ا شمٕمدد٤ممم
قمٚمٞمٝمدد٤مل عُمددـ ؿمددٙمر ا قمددغم ذًمددؽ :اؾمددتٕمال اًم٘مٚمددؿ ذم اعمٌ٤مطمدد٤مت عاًمٓم٤مقمدد٤متل عُمٜمٕمددف قمددـ يمت٤مسمدد٦م ُمدد٤م
لٖمْمدد٥م ا قمددز عضمددؾل وم٤مًمٙمت٤مسمدد٦م ُمّمدددر ًمٚمحًددٜم٤مت عاًمًددٞم ٤متل ومٛمددـ أطمًددـ اؾمددتخداا اًم٘مٚمددؿ ذم

( ) 1اًمتٌٞم٤م ذم أىمً٤ما اًم٘مرآ (.)425 /4
( ) 4احلاؾم٦م اعمٖمرسمٞم٦م (ص.)144 :
( ) 1اًمٌحر اعمدلد (.)134 /6
( ) 2أدب اًمٙمت٤مب ًمٚمّمقزم (ص.)12 :
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يمت٤مسم٦م ُم٤م لريض رسمف ؾمٌح٤مٟمف يم٤م ىمٚمٛمف ا
ـمرل٘م٤م ًمف إمم ا ٜم٦مل عُمـ أؾم٤مء اؾمتٕماًمف ومٙمت٥م سمدف ُمد٤م لًدخط
ُمقٓ شمٕم٤ممم يم٤م ىمٚمٛمف ا
ـمرل٘م٤م ًمف إمم اًمٜم٤مر عهمْم٥م ا ٌ٤مر.
أمدد٤م إطمٌدد٦م اًمٗمْمددعءل إ إىمددعا ُمتٗم٤معشمدد٦م ذم اًمرشمدد٥م 8وم٠مقمع دد٤م عأضمٚمٝمدد٤م ىمدددر اا ىمٚمددؿ َ
اًم٘مدددَ ر اًمًدد٤مسمؼ
اًم د خ يمتدد٥م ا سمددف ُم٘مدد٤مدلر ايع ددؼ 8يمددا ذم ؾمددٜمـ أا داعد قمددـ قمٌدد٤مدة سمددـ اًمّمدد٤مُم٧م ىمدد٤مل :ؾمددٛمٕم٧م
رؾمددقل ا ل٘مددقل( :إ أعل ُمدد٤م ظمٚمددؼ ا اًم٘مٚمددؿ وم٘مدد٤مل ًمددف :ايمتدد٥مل ىمدد٤مل :لدد٤م ربل عُمدد٤م أيمتدد٥م؟ ىمدد٤مل:
أيمت دد٥م ُم٘م دد٤مدلر يم ددؾ رء طمت ددك شم٘م ددقا اًمً دد٤مقم٦م)()1ل ومٝمد د ا اًم٘مٚم ددؿ أعل إىم ددعا عأومْم ددٚمٝم٤م عأضمٚمٝم دد٤م.
عاًم٘مٚمددؿ اًمادد٤مم :ىمٚمددؿ اًمددقطملل ع ددق اًم د خ لٙمتدد٥م سمددف عطمددل ا إمم أٌٞ،م٤م ددف عرؾمددٚمف .عاًم٘مٚمددؿ اًما٤مًمدد٨م:
ىمٚمدؿ اًمتقىمٞمدع قمدـ ا عرؾمددقًمف ع دق ىمٚمدؿ اًمٗم٘مٝمدد٤مء عاعمٗمتدلم .عاًم٘مٚمدؿ اًمرا سمدع :ىمٚمددؿ ـمد٥م إبددا اًمتددل
حتٗم ددظ دد٤م ص ددحتٝم٤م اعمقضم ددقدةل عشم ددرد إًمٞمٝم دد٤م ص ددحتٝم٤م اعمٗم٘م ددقدةل عشم دددومع سم ددف قمٜمٝم دد٤م آوم٤مهت دد٤م عقمقارو ددٝم٤م
اعمْم دد٤مدة ًمّم ددحتٝم٤مل ع د د ا اًم٘مٚم ددؿ أٗ،م ددع إىم ددعا سمٕم ددد ىمٚم ددؿ ـم دد٥م إدل دد٤م ل عطم٤مضم دد٦م اًمٜم دد٤مس إمم أ ٚم ددف
شمٚمتح ددؼ سم٤مًمي ددعرة .عاًم٘مٚم ددؿ اي دد٤مُمس :ىمٚم ددؿ اًمتقىمٞم ددع قم ددـ اعمٚم ددق عٟم ددقا ؿ عؾمٞم٤مؾم دد٦م اعمٚم ددؽل وم دد٢م
صددٚمح٧م أىمعُمٝمددؿ صددٚمح٧م اعمٛمٚمٙمدد٦مل عإ ومًدددت أىمعُمٝمددؿ ومًدددت اعمٛمٚمٙمدد٦م .عاًم٘مٚمددؿ اًمًدد٤مدس:
ىمٚمؿ احلً٤مبل ع ق اًم٘مٚمؿ اًم خ شمْمٌط سمف إُمقال ُمًدتخرضمٝم٤م عُمٍمدعومٝم٤م عُم٘م٤مدلر د٤مل ع دق ىمٚمدؿ
إرزاق .عاًم٘مٚمؿ اًمً٤مسمع :ىمٚمؿ احلٙمؿ اًم خ شماٌ٧م سمف احل٘مققل عشمٜمٗمد سمدف اًم٘مْمد٤مل٤م عشمدراق سمدف اًمددُم٤مءل
عشم١مظم سمدف إُمدقال عاحل٘مدقق ُمدـ اًمٞمدد اًمٕم٤مدلد٦م ومدؽمد إمم اًمٞمدد اعمح٘مد٦م علاٌد٧م سمدف ا ٟمًد٤م عشمٜم٘مٓمدع سمدف
ايّمددقُم٤مت .عاًم٘مٚمددؿ اًمادد٤مُمـ :ىمٚمددؿ اًمِمددٝم٤مدة ع ددق اًم٘مٚمددؿ اًم د خ حتٗم ددظ سمددف احل٘مددقق عشمّمدد٤م سم ددف قم ددـ
ا و دد٤مقم٦مل عحت ددقل سم ددلم اًمٗم دد٤مضمر عإٟمٙم دد٤مر علّم دددق اًمّم دد٤مدق علٙمد د ب اًمٙم دد٤مذبل علِم ددٝمد ًمٚمٛمح ددؼ
سمح٘مف عقمغم اعمٌٓمؾ سمٌ٤مـمٚمف .عاًم٘مٚمؿ اًمت٤مؾمع :ىمٚمؿ اًمتٕمٌدػم ع دق يم٤مشمد٥م عطمدل اعمٜمد٤ما عشمٗمًدػم عشمٕمٌدػم
عُمدد٤م أرلددد ُمٜمددفل ع ددق ىمٚمددؿ ذلددػ ضمٚمٞمددؾ ُمددؽمضمؿ ًمٚمددقطمل اعمٜمدد٤مُمل يم٤مؿمددػ ًمددف .عاًم٘مٚمددؿ اًمٕمدد٤مذ :ىمٚمددؿ
شمقارل اًمٕم٤مو ععىم٤م ٕمفل ع ق اًم٘مٚمؿ اًمد خ شمْمدٌط سمدف احلدقادث عشمٜم٘مدؾ ُمدـ أُمد٦م إمم أُمد٦م عُمدـ ىمدر إمم
ىمددر  .عاًم٘مٚمددؿ احلدد٤مدخ قمنمدد :ىمٚمددؿ اًمٚمٖمدد٦م عشمٗم٤مصددٞمٚمٝم٤م .عاًم٘مٚمددؿ اًمادد٤مم قمنمدد :اًم٘مٚمددؿ ا دد٤مُمع ع ددق ىمٚمددؿ
اًم د ددرد قم د ددغم اعمٌٓمٚم د ددلم عروم د ددع ُؾم د دٜمّ٦م اعمح٘م د ددلمل عيمِم د ددػ أب٤مـمٞم د ددؾ اعمٌٓمٚم د ددلم قم د ددغم اظم د ددتع أ،قاقمٝم د دد٤م
عأضمٜم٤مؾمٝم٤م(.)4
إ آؾمددتٕمال احلً ددـ ًمٚم٘مٚم ددؿ ًم ددف جم دد٤مٓت يما ددػمة ومٞمٝم دد٤م ظم ددػم ًمّم دد٤مطمٌف ذم اًم دددٟمٞم٤م عأظم ددرةل وم دد٤مٕىمعا
شمدع ل سمؾ ل خمتٚمٗم٦م سمد٤مظمتع طم٤مُمٚمٞمٝمد٤م ذم اعددى
ًمٞمً٧م ُمتٗم٘م٦م قمغم ٟمققمٞم٦م ُم٤م شمٙمت٥مل عشمًٓمػم ُم٤م ّ
( ) 1رعا أبق داعدل ع ق صحٞمح.
( ) 4ذيمر

إىمعا سم٤مًمتٗمّمٞمؾ :اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف ا ل اًمتٌٞم٤م ذم أىمً٤ما اًم٘مرآ ( )426 /4عُم٤م سمٕمد ٤م.
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عاًمْمددعل عاًمٕمٚمددؿ عاًمٗمٝمددؿ 8ومدد٤مًم٘مٚمؿ رؾمددقل صدد٤مطمٌفل عصددقرة ًمٗمٙمددر عىمٚمٌِددف عؾمد ِ
دٚمقيمفل عسمددف لًددٓمر
يمٚمات إمم اًمٜم٤مس ل٘مرأع ُمـ ظمعع٤م شمّمقر عأظمعىمف عقمٛمٚمف عؾمٚمقيمف 8ومٚم ًمؽ شمٜمققم٧م إىمدعا8
ومٝمٜمدد٤م ىمٚمددؿ ظمددػم ع ٜمدد٤م ىمٚمددؿ ذل عىمٚمددؿ دددى عىمٚمددؿ وددعلل عىمٚمددؿ ُمٜمٗمٕمدد٦مل عىمٚمددؿ ُميددةل عىمٚمددؿ
صددعح عىمٚمددؿ ومًدد٤مدل عىمٚمددؿ قمٗمدد٦م عطمٞمدد٤مء عومْمددٞمٚم٦مل عىمٚمددؿ وم٤مطمِم دد٦م عومْمددٞمح٦م عرذلٚمدد٦مل عىمٚمددؿ ـم٤مقم د٦م
عاؾمد ددت٘م٤مُم٦م عإؾمد ددعال عىمٚمد ددؿ ُمٕمّمد ددٞم٦م عاٟمحد ددرا

عيمٗمد ددر .ع د د ا لتٌد ددلم أ ًمٚم٘مٚمد ددؿ جمد دد٤مٓت طمًد ددٜم٦مل

عجم٤مٓت ؾمٞم ٦م.
ومٛمددـ اعمجدد٤مٓت احلًددٜم٦م ٓؾمددتٕمال اًم٘مٚمددؿ :يمت٤مسمدد٦م اعمّمددحػ اًمنمددلػ أع سمٕمددض آل٤مشمددف ًمٚمح٤مضمدد٦م إمم
ذًمؽل يم٤مًمتٕمٚمؿ عاًمتٕمٚمٞمؿ عاًمدقمقةل ومع يمعا لٙمت٥م أطمًـ ُمـ يمعا ا شمٕم٤ممم.
عُمـ ذًمؽ :يمت٤مسم٦م ُم٤م ومٞمف صمٜم٤مء عشمٕمٔمٞمؿ عشم٘مدلس

قمز عضمؾل ُمدـ سمد٤مب اًمد يمر أع اعمققمٔمد٦م عاًمددوم٤مع

عٟمنم ا ضمعل سملم اًمٜم٤مسل ؾمقاء يم٤م ذًمؽ شم٠مخٞم اٗم٤مل أا ُمٜمِمدقرات أا مجد ا
ع ىمّمدػمة شمددقمق إمم شمٕمٔمدٞمؿ
ا ضمؾ ضمعًمف.
عُمدـ ذًمددؽ يمد ًمؽ :اًمٙمت٤مسمدد٦م اًمّمدحٞمح٦م قمددـ رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمدٚمؿ ُمددـ أضمددؾ ٟمنمد دلددف
عحمٌتف عؾمػمشمف عؾمٜمتفل عاعمٜم٤مومح٦م قمٜمف عسمٞم٤م ُمٜمزًمتف اًمً٤مُمٞم٦م.
عُمـ ذًمؽ يم ًمؽ :اًمتّمقلر اعم١مصمر-ؿمدٕمرا ا أع ٟمادرا ا  -حد٤م ذم اًمٙمدق ُمدـ ألد٤مت اعمٜمِمدقرة اًمداًمد٦م قمدغم
ىمدرة ا عإسمداقمف ذم ظمٚم٘مف.
أجْمد٤م :اًمٙمت٤مسمد٦م اًمًدٚمٞمٛم٦م قمدـ ومْمدؾ ا ؾمدعا عيماًمدف عصدعطمف عقمٚمدق ؿمد٠م،فٟ 8منمدا ا ًمدف سمدلم
عُمـ ذًمؽ ا
عدوم٤مقم دد٤م قمٜم ددف ذم عضم ددف ج ددات
اًمٜم دد٤مسل عشماٌٞم ات دد٤م ًمٚمٛمً ددٚمٛملم قمٚمٞم ددفل عدقم ددقة ًمٚمٙم دد٤مومرلـ عاًمٕم٤مص ددلمل
ا
اعمٌٓمٚملم.
عيمؿ شمر ًمٜم٤م محٚم٦م إىمعا اًمٜم٘مٞم٦م ُمـ اًمًٚمػ ُمـ اًمؽماث اًمٕمٚمٛمل اعمنمق اًم خ ؾمد٤مًم٧م سمدف أىمعُمٝمدؿ
قم د دغم اًمّم د ددٗمح٤مت شم د دددعلٜما٤م ًمنم د دا ع ا ؾم د ددعا عًمٖمت د ددفل عقمٚمقُم د ددف عُمٕم٤مروم د ددفل عدقم د ددقة إمم إظم د ددعق
اعمحٛمقدةل عحت لرا ا ُمدـ إظمدعق اعم ُمقُمد٦مل ومٙم٤مٟمد٧م شمٚمدؽ إؾمدٗم٤مر اًمٕمٚمٛمٞمد٦م اًمتدل شمريمق د٤م عراء دؿ
ل
سمر ٤م َ
صدق قمغم ؾمعُم٦م أىمعُمٝمؿل عآل ا٦م سمٞمٜم٦م قمغم اًمٖم٤مل٦م اعمٕمرومٞم٦م اًمتل سمٚمقهمٝم٤م طمتك ص٤مرعا ُمٗمخرة
ُمـ ُمٗم٤مظمر ا ؾمعا عاًمٕمرسمٞم٦م قمؼم إضمٞم٤مل ذم يمؾ إُمؿ.
عُمددـ اعمجدد٤مٓت احلًددٜم٦م ذم اؾمددتٕمال اًم٘مٚمددؿ :شمدددعلـ اًمٕمٚمددؿ اًمٜمدد٤مومعل عا يمادد٤مر ُمٜمددفل ومدد٤مًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مسمدد٦م
لٌ٘م ددكل عسمدددعْ٤م لْم ددٞمعل عىمددد سم ددقب ا ُم دد٤ما اًمٌخ دد٤مرخ ذم يمت دد٤مب اًمٕمٚم ددؿ ُمددـ ص ددحٞمحف( :سم دد٤مب يمت٤مسم دد٦م
اًمٕمٚمؿ) عؾم٤مق قمدة أطم٤مدل٨مل ُمٜمٝمد٤م :طمددل٨م أا رلدرة ريض ا قمٜمدف ىمد٤ملُ :مد٤م ُمدـ أصدح٤مب اًمٜمٌدل
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صغم ا قمٚمٞمف عؾمدٚمؿ أطمدد أيمادر طمددل اا٤م قمٜمدف ُمٜمدلل إٓ يمد٤م ُمدـ قمٌدد ا سمدـ قمٛمدرع وم٢مٟمدف يمد٤م لٙمتد٥م
عٓ أيمت٥م(.)1
عًم٘مد أطمًـ قمٌد ا سمـ اعمٌ٤مر طمٞم٨م ل٘مقل:
أم٤م اًمٓم٤مًم٥م قمٚما  ...أ ِ
٧م مح٤مد سمـ زلدْ
ا
قمٚما عطمٚمد ...اُم٤م صمؿ ىم ّٞمد سم٘مٞمدْ (.)4
وم٤مىمتٌس ا
عىم٤مل آظمر:
اًمٕمٚمؿ صٞمدٌ عاًمٙمت٤مسم ُ٦م ىمٞمدُ ُ  ...ىمٞمدْ صٞمق َد سم٤محلٌ٤مل اًمقاصم٘م ْف
ومٛمـ احلاىم٦م أ شمّمٞمد همزاًم ا٦م  ...عشمٗمٙمّٝم٤م سملم ايع ؼ ـم٤مًم٘م ْف
عُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع :اًمٕمٚمؿ اًمدٟمٞمقخ اعمنمعع اًم خ ومٞمف ُمّمٚمح٦م ًمٚمٜم٤مس ُمـ ـم٥م ع ٜمدؾمد٦م عصدٜم٤مقم٦م
ٌ
اؾمتٕمال قمٔمٞمؿ.
عشمٕمٚمٞما عٟمٗم إم٤م
شمٕمٚما
ا
عهمػم ًمؽل وم٤مؾمتٕمال اًم٘مٚمؿ ذم شمدعلٜمف ا
عُمـ اعمج٤مٓت احلًٜم٦م ٓؾمتٕمال اًم٘مٚمؿ :اًمٙمت٤مسم٤مت اًمدقمقلد٦م اًمتدل ومٞمٝمد٤م شمٕمٚمدٞمؿ ًمٚمٜمد٤مس عإرؿمد٤مد عدؿل
ل
دخص ا تددى إمم احلدؼل عقمددل قمدـ ـمرلدؼ اًمٌ٤مـمددؾل
عومٞمٝمد٤م أُمدر سمٛمٕمدرع عْدل قمدـ ُمٜمٙمدرل عيمددؿ ؿم
عؾم ددٚمؽ ؾم ددٌؾ أقم ددال ص دد٤محل٦م و لٙم ددـ لٕمٛمٚمٝم دد٤مل عؾم ددٌ٥م ذًم ددؽ يمٚم ددف يمٚمٛمد د ٌ٦م ىمرأ دد٤م وم٠م ،دد٤مرت ًم ددف د د
اًمدرعب.
عاًمٙمت٤مسم٦م ذم

ا اعمج٤مل ًمٞمً٧م ُم٘مّمقرة قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مل سمؾ سم٠مخ ًمٖم٦م لٕمرومٝم٤م اًمٜم٤مسل عىمد دظمدؾ

ذم ا ؾمددعا ذم د ا اًمٕمٍمد وم دد٤ما ُمددـ اًمٜمدد٤مس قمددغم اظمددتع ًمٖمدد٤مهتؿ عيمدد٤م ؾمددٌٞمٚمٝمؿ إًمٞمددف :اًم٘مددراءة قمٜمددف
أجْمدد٤م :اًمرؾم دد٤م ؾ اًمٓمٞمٌدد٦م إمم اًمقا ًم دددلـ اًمتددل ومٞمٝم دد٤م يمٚم ددات اًم ددؼم
سم٤مًمٚمٖمدد٤مت اًمتددل جيٞمدددعْ٤م .عُمددـ ذًمددؽ ا
عاحل دد٥م عاًمٓم٤مقم دد٦مل وم٢مْ دد٤م شم ددزرع ذم ٟمٗمقؾم ددٝمؿ اًمرو دد٤م عاًمرا طم دد٦م عاًمً ددٕم٤مدةل عُماٚمٝم دد٤م يمد د ًمؽ اًمرؾم دد٤م ؾ
احلً د ددٜم٦م إمم إىم د دد٤مرب عإرطم د دد٤ما عإص د دددىم٤مءل ومٙمٚم د ددات شمٚم د ددؽ اًمرؾم د دد٤م ؾ شمٕمٛم د ددؼ رعاسم د ددط اعمحٌ د دد٦م
عاًمقص٤ملل عشم ل٥م ضمٚمٞمد اًم٘مٓمٞمٕم٦م عآٟمٗمّم٤مل.
عُمددـ جمدد٤مٓت اًم٘مٚمددؿ احلًددٜم٦م :جمد٤مل ا صددعح سمددلم اًمٜمدد٤مس عومددض ايّمددقُم٤مت سمٞمددٜمٝمؿل وم٘مٚمددؿ اًمّمددٚمح
سمددلم ايٚمددؼ ىمٚمددؿ ذلددػ حت٘مددـ سمددف دُمدد٤مءل عشمًددٚمؿ سمددف طم٘مددققل عشمّمدد٤م سمددف طمرُمدد٤مت .ىمدد٤مل شمٕمدد٤مممٓ ﴿ :
َظم ْ َػم ِذم يمَاِ ل
دلم اًمٜمَّ ِ
د٤مس َع َُم ْدـ َل ْٗم َٕمد ْؾ َذًم ِ َ
ػم ُِم ْدـ ٟم َْج َدقا ُ ْؿ إِ َّٓ َُم ْدـ َأ َُم َدر سمِ َّمددَ َىم ل٦م َأ ْع َُم ْٕم ُدرع ل َأ ْع إِ ْص ل
دؽ
دعح َسم ْ َ
( ) 1رعا اًمٌخ٤مرخ.
( ) 4ضم٤مُمع سمٞم٤م اًمٕمٚمؿ عومْمٚمف (.)145 /1
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ِ
ِ
اَِ َوم ًَ ْق َ ٟم ُْ١مشمِ ِٞمف َأ ْضم ارا َقمٔمِ اٞما ﴾[اًمٜمً٤مء.]112:
ا ْسمت َٖم٤م َء َُم ْر َو٤مة َّ
عُمددـ جمدد٤مٓت اًم٘مٚمددؿ احلًددٜم٦م :جمدد٤مل شمقصمٞم ددؼ احل٘مددقق اح٤مًمٞمدد٦م ُمددـ سمٞمددع عذا ء ع ٌدد٦م ععصددٞم٦م ععىم ددػ
ع َدلـ عإضم٤مرة ععدلٕم٦م عأُم٤مٟم٦م عٟمحق ذًمؽ 8وم٢م اًمٙمت٤مسم٦م ع احل٘مقق أدقمك صمٌ٤مهتد٤مل عأبٕمدد عد٤م قمدـ
ِ
لـ َآُمٜمُدقا إِ َذا َشمددَ ا َلٜمت ُْؿ سمِددَ ْل لـ إِ َمم َأ َضم لدؾ ُُم ًَ ًدٛمك َومد٤م ْيم ُت ٌُق ُ
اًمٜمًٞم٤م عآظمتع ل ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :لد٤م َأ َمَد٤م ا ًَّمد َ
ِ
ِ
د٥م َع ًْم ُٞم ْٛم ِٚم د ِؾ ا ًَّم د ِ خ
اَ َوم ْٚم َٞم ْٙم ُتد ْ
د٥م َأ ْ َل ْٙم ُتد َ
د٥م سمِ٤م ًْم َٕمدددْ ِل َعٓ َلد ْد٠م َب يمَ٤مشمد ٌ
د٥م َسم ْٞم دٜمَٙم ُْؿ يمَ٤مشمد ٌ
َع ًْم َٞم ْٙم ُتد ْ
د٥م َيمد َدا َقم َّٚم َٛم د ُف َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمٝم٤م َأ ْع َود ِدٕمٞم اٗم٤م َأ ْع ٓ
احلد َدؼ َؾمددٗم ا
اَ َر َّسمد ُف َعٓ َلد ٌْ َخ ْس ُمٜمْد ُف َؿمد ْٞم ا٤م َومد ِد٢م ْ َيمدد٤م َ ا ًَّمد خ َقم َٚم ْٞمددف ْ َ
َقم َٚم ْٞمددف ْ َ
احلد َدؼ َع ًْم َٞم َّتددؼ َّ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اؾمت َِْم ِٝمدُ عا َؿم ِٝمٞمدَ ْل ِـ ُِم ْدـ ِر َضمد٤مًمِٙم ُْؿ َوم ِد٢م ْ َو َلٙمُق َٟمد٤م َر ُضم َٚم ْ ِ
دلم
َل ًْتَٓم ُ
ٞمع َأ ْ ُلٛم َّؾ ُ َق َوم ْٚم ُٞم ْٛمٚم ْؾ َعًم َٞم ُف سمِ٤م ًْم َٕمدْ ل َع ْ
ْ
ِ
ِ
امه٤م ُ
َوم َر ُضمد ٌدؾ َع ْاُم َرأ َتَدد٤م ِ ََِّد ْدـ شم َْر َود ْدق َ ُِمد َدـ َ
إ ْظمد َدرى َعٓ َلد ْد٠م َب
امه٤م َوم ُتد َ يم َر إِ ْطمدددَ ُ َ
اًمِمد َدٝمدَ اء َأ ْ شمَْمد َّدؾ إِ ْطمدددَ ُ َ
اًمِمٝمدَ اء إِ َذا ُم٤م د ُقمقا عٓ شمًَ َ٠مُمقا َأ ْ َشم ْٙم ُتٌق ص ِٖمػما َأع يمٌَِػما إِ َمم َأضم ِٚم ِدف َذًمِٙمُدؿ َأ ْىمً ُ ِ
اَِ َع َأ ْىم َدق ُا
َ َ ُ َ ُ
َ
دط قمٜمْددَ َّ
َ ْ ُ
ْ َ
ُ ُ َ ا ْ ا
ِ
ِ
ًم ِ َّ
د٤مح َأ َّٓ
ٚمِمد َدٝم٤م َد ِة َع َأ ْد َٟمددك َأ َّٓ شم َْر َشمدد٤م ُسمقا إِ َّٓ َأ ْ َشم ُٙمددق َ ِ َ
عَْ٤م َسم ْٞم دٜمَٙم ُْؿ َوم َٚم د ْٞم َس َقم َٚم د ْٞم ُٙم ْؿ ُضمٜمَد ٌ
د٤مر اة َطمدد٤م َ اة ُشمددد ُلر َ
دمد َ
ِ
٥م َعٓ َؿم ِٝمٞمدٌ َعإِ ْ َشم ْٗم َٕم ُٚمقا َوم ِ٢م َّٟم ُف ُوم ًُ ٌ
اَ
َشم ْٙم ُت ٌُق َ ٤م َع َأ ْؿم ِٝمدُ عا إِ َذا َشم ٌَ٤م َل ْٕمت ُْؿ َعٓ ُل َْم َّ٤مر يمَ٤مشم ٌ
قق سمِٙم ُْؿ َعاشم َُّ٘مدقا َّ َ
اَ سمِ ُٙم ددؾ َر لء َقم ِٚم ددٞمؿ ﴾[اًمٌ٘م ددرةَ ﴿ ]464:عإِ ْ ُيمٜمد دتُؿ َقم د َدغم ؾمد د َٗم لر َع َو ِ
دم دددُ عا يمَ٤مشمِ اٌ دد٤م
ٌ
َ
ْ
اَ َع َّ ُ
َع ُل َٕمٚم ُٛم ُٙم د ُدؿ َّ ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَ َر َّسم د ُف َعٓ َشم ْٙمت ُُٛم ددقا
َوم ِر َ دد٤م ٌ َُم ْ٘م ٌُ َ
قو د ٌ٦م َومد ِد٢م ْ َأُمد َدـ َسم ْٕم ُْم دٙم ُْؿ َسم ْٕم اْمدد٤م َوم ْٚم ُٞمد َد١مد ا ًَّم د خ ْاؤ ُمت د َدـ َأ َُم٤م َٟم َت د ُف َع ًْم َٞم َّتددؼ َّ َ
ِ
ِ
َّ
دٞمؿ ﴾[اًمٌ٘مددرة .]461:عقمددـ قمٌددد ا سمددـ
اَ سمِد َدا َشم ْٕم َٛم ُٚمددق َ َقمٚمد ٌ
اًمِمد َدٝم٤م َد َة َع َُمد ْدـ َل ْٙمت ُْٛم َٝمدد٤م َوم ِ٢م َّٟمد ُف آصمد ٌدؿ َىم ْٚم ٌُد ُف َع َّ ُ
قمٛمددر ريض ا قمددٜمٝما :أ رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ىمدد٤ملُ ( :مدد٤م طمددؼ اُمددرئ ُمًددٚمؿ ًمددف رء
لق

ومٞمف لٌٞم٧م ًمٞمٚمتلم إٓ ععصٞمتف ُمٙمتقسم٦م قمٜمد )(.)1

أجْم٤م :اًمٙمت٤مسم٦م سمِمٗم٤مقم٦م طمًٜم٦مل عىمْم٤مء طمقا ٩م اًمٜم٤مس عشمٗمرل٩م يمرسم٤مهتؿ ٤مل ومدرب أؾمدٓمر
عُمـ ذًمؽ ا
بٓمٝمدد٤م اعمددرء ذم ؿمدد٠م أظمٞمددف اعمًددٚمؿ لٜمٗمٕمددف دد٤م ومٞمجٚمدد٥م ًمددف دد٤م ظمددػمال أع لدددومع قمٜمدف ذا  8لٙمددق ًمددف دد٤م
صمقاب قمٔمٞمؿ.
ومٝم د ُ-مٕمنم د اعمًددٚمٛملم -سمٕمددض اعمجدد٤مٓت احلًددٜم٦م ٓؾمددتٕمال اًم٘مٚمددؿل ع ددل ضمددزء ُمددـ ؿمددٙمر اًمٕمٌددد
ًمرسمف قمغم ُمٕمرومتف اًم٘مراءة عاًمٙمت٤مسم٦م.
ُ
ذ دقم٤م ع َلٙمت ُُؿ
ىمٚمؿ ذم ايػم لًخق سمحؼم ِ...
عزم ٌ
علٌخؾ إ ْ ٌّ
ْ
ِ
بٙمؿ
ومّمٞمح إذا ُم٤م َ
ٌ
احلؼ ىم ٌَّؾ ؾمٜمَّ ُف ...عًمٙمٜمف ذم سم٤مـمؾ إُمر َأ ُ
قمٌدد٤مد ا ل عيمددا أ ًمٚم٘مٚمددؿ اؾمددتٕمآا طمًدٜما٤م لٕمددقد سمدد٤ميػم قمددغم صدد٤مطمٌف ذم قم٤مضمددؾ أُمددر عآضمٚمددفل ومٝمٜمدد٤م
أجْمد٤م اؾمدتٕمال دء ًمٚم٘مٚمدؿ سمٙمت٤مسمد٦م اًمٙمدعا اًمد خ لٖمْمدد٥م ا شمٕمد٤مممل علٌٕمد٨م قمدغم اًمنمد سمدلم اًمٜمدد٤مسل
ا
(ُ ) 1متٗمؼ قمٚمٞمف.
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عًمٞمس ع ا آؾمتٕمال طمد ُمٕمٚمقا عأُماٚم٦م حمّمقرةل سمؾ جم٤مًمف رطم٥م ومًٞمحل عًمٙمـ ُمـ اًمٜماذج قمدغم
آؾمتٕمال اًمزء ًمٚم٘مٚمؿ :اًمٓمٕمـ ذم ا شمٕم٤ممم أع يمت٤مسمف اًمٙمرلؿ أع رؾمقًمف قمٚمٞمف اًمّمدعة عاًمًدعا أع
دلٜم ددف احلٜمٞم ددػ .عُم ددـ ذًمددؽ :يمت٤مسم دد٦م ُم دد٤م ومٞم ددف فمٚمددؿ ًمٚمٜم دد٤مس يم٘مت ددؾ سمددرخء أع ضمرطم ددف أع إل ا ددفل أع أظم د
طم٘مقىمف أع ُمٜمٕمف ُمٜمٝم٤م .عُمـ أُماٚم٦م ىمٚمؿ اًمٔمٚمؿ ذم اًمت٤مرل ُ :مد٤م ومٕمٚمدف َسم ِٖمدٞمض سمدـ قمد٤مُمر سمدـ ٤مؿمدؿ طمٞمدٜما
يمتدد٥م ُمٞمادد٤مق اعم٘م٤مـمٕمدد٦م اًمٕم٤مُمدد٦م ُمددـ ىمددرلش ًمٌٜمددل ٤مؿمددؿ عسمٜمددل اعمٓمٚمدد٥مل عٟمددت٩م قمٜمٝمدد٤م طمّمدد٤مر اًمِمددٕم٥مل
ومدقم٤م رؾمقل ا صغم ا قمغم

ا اًمٙم٤مشم٥م اًمٔم٤مو ومِم َّٚم ْ٧م لد (.)1

عُمـ اًمٙمت٤مسم٤مت أصمٛمد٦م :حترلدػ احلدؼ عإًمٌ٤مؾمدف قمدغم اًمٜمد٤مس يمٗمٕمدؾ اًمٞمٝمدقد اًمد لـ ىمد٤مل ا قمدٜمٝمؿ﴿ :
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اَِ ًم ِ َٞم ِْم َ ُؽمعا سمِ ِف َصم َٛمٜما٤م َىم ِٚم اٞمع َوم َق ْل ٌدؾ َعُ ْدؿ
لـ َل ْٙم ُت ٌُق َ ا ًْمٙمت َ
َوم َق ْل ٌؾ ًم َّٚم َ
َ٤مب سمِ َ٠مجْد ِم ْؿ ُصم َّؿ َل ُ٘مق ًُمق َ َ َ ا ُم ْـ قمٜمْد َّ
د٧م َأجْد ِدد ِم ْؿ َع َع ْلد ٌدؾ َعُد ْدؿ ََِّدد٤م َلٙم ًِْ د ٌُق َ ﴾[اًمٌ٘مددرة .]57:علدددظمؾ ذم د ا :اًمٙمت٤مسمدد٤مت اعمِم دٙمٙم٦م
ََِّدد٤م َيم َت ٌَد ْ
سمنمد دا ع ا ؾمد ددعال عإلد ددراد اًمِمد ددٌٝم٤مت اًمتد ددل شمٚم ددٌس قم ددغم اًمٜمد دد٤مس دل ددٜمٝمؿل عحتد ددرومٝمؿ قمد ددـ اع دددى إمم

اًمْمعل.
عُمددـ اًمٙمت٤مسمدد٤مت أصمٛمدد٦م :شمزعلددر اًمقصمدد٤م ؼ عاًمًددٜمداتل عؿمددٝم٤مدة اًمددزعرل عإطمٙمدد٤ما اًم٘مْمدد٤م ٞم٦م اًمٕم٤مدًمدد٦م
قمددـ احلددؼل ومٙمددؿ زاهمدد٧م أىمددعا ذم د ا اعمجدد٤مل ومددزعرت عصدد٤مل٤م عؿمددٝم٤مدات ُمٚمددؽ إريض عاًمٌٞمددقت
ُقزم قم ددغم طم٘م ددقق اًمٞمت دد٤مُمك عإراُم ددؾل عيم ددؿ ؾم ددٗمٙم٧م دُم دد٤مء عؾم ددٚمٌ٧م
عهمػم دد٤م ُم ددـ اعمٚمٙمٞم دد٤متل عاؾمد دت َ
طم٘مقق سمجرة ىمٚمؿ فم٤مو
أجْم٤م :اًمٙمت٤مسم٤مت اًمداقمٞم٦م إمم ايدرعج قمدـ طمّمدـ اًمٗمْمدٞمٚم٦م إمم ريمدقب ُمٓم٤ملد٤م
عُمـ اًمٙمت٤مسم٤مت أصمٛم٦م ا
اًمٕمددرض عاًمٜمًدد٥مل عاعمِمد ِ
د٤مظ قمددغم ِ
اًمرذلٚمدد٦مل عشمددر ِ احلٞمدد٤مء عاًمٕمٗمدد٦م عاحلِمددٛم٦م عاحلٗمد ِ
دجٕم٦م قمددغم َ٤مرؾمدد٦م
اًمٗم٤مطمِم٦م عؾمٚمق ـمرىمٝم٤مل عُم٤م أيمار إىمعا ا ٤مرل٦م ذم

ا اعمج٤مل أؾمـ

ُمٕمنم د اعمًددٚمٛململ إ جمدد٤مٓت اًم٘مٚمددؿ احلًددٜم٦مل عجم٤مٓشمددف اًمًددٞم ٦م ؿمدد٤مُمٚم ٌ٦م ًمٚمٙمددعا يمٚمددفٟ :ماد ِدر عؿمددٕمر ل
ومٙمددا أ،ددف لٓمٚمدد٥م ُمددـ اعمًددٚمؿ أ لًددتٕمٛمؾ ىمٚمٛمددف ذم اعمجدد٤مٓت احلًددٜم٦م عجيٜمٌددف اعمجدد٤مٓت اًمً ددٞم ٦م ذم
أجْمدد٤م ذم اًمِم ددٕمرل ىم دد٤مل رؾم ددقل ا ص ددغم ا قمٚمٞم ددف عؾم ددٚمؿ ( :اًمِم ددٕمر
اًمٜما ددر ومٝم ددق ُمٓمٚمددقب ُمٜم ددف ذًم ددؽ ا
سمٛمٜمزًم٦م اًمٙمعا 8طمًٜمُف يمحًـ اًمٙمعال عىمٌٞمحف يم٘مٌٞمح اًمٙمعا)(.)4
ومٛمـ رزىمف ا ُمق ٌد٦م اًمِمدٕمر ومٚمٞمٙمتد٥م ُمٜمدف اًمِمدٕمر اًمٜم٘مدل اًمٜمٔمٞمدػ اًمد خ لٜمٓمدؼ سمد٤محلؼ علدداومع قمٜمدفل
علٜمد دد٠م قمد ددـ اًمٌ٤مـمد ددؾ علٜم٤مومحد ددفل ومد ددا أطمًد د َدـ اًمِمد ددٕمر ذم اًماٜمد دد٤مء قمد ددغم ا عقمد ددغم ُمد دد٤م حيد دد٥مل عذم شمّمد ددقلر
( ) 1اًمرطمٞمؼ اعمختقا (ص.)66 :
( ) 4أظمرضمف اًمٌخ٤مرخ ذم إدب اعمٗمردل ع ق صحٞمح.
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اًمٗمْم٤م ؾ عاًمتحٗمٞمز قمٚمٞمٝم٤مل عُم٤م أطمدَّ ِؾمٜم٤مٟمف ذم ُم٘م٤مرقم٦م اًمٌ٤مـمؾ عاعمٌٓمٚمدلم ىمد٤مل شمٕمد٤مممَ ﴿ :ع َ
اًمِمد َٕم َرا ُء
ِ
ل
ٞمٛمددق َ ﴾[اًمِمددٕمراء﴿ ]443:
َل َّتددٌِ ُٕم ُٝم ُؿ ا ًْم َٖمد ُ
د٤معع َ ﴾[اًمِمددٕمراءَ ﴿ ]442:أ َخد ْدؿ َشمد َدر َأ َُّْد ْدؿ ذم ُيمددؾ َعاد َ ِم ُ
د٤محل ِ
ِ
ِ
ِ
٤مت َع َذ َيمد ُدرعا
لـ َآُمٜمُددقا َع َقمٛم ُٚمددقا َّ
َع َأ َُّْد ْؿ َل ُ٘مق ًُمددق َ َُمدد٤م ٓ َل ْٗم َٕم ُٚمددق َ ﴾[اًمِمددٕمراء ﴿ ]444:إِ َّٓ ا ًَّمد َ
اًمّمد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لـ َفم َٚم ُٛم د د ددقا َأ َّخ ُُم َٜم٘م َٚم د د د ل
د٥م َل َٜم٘م ِٚم ٌُ د د ددق َ
ٍَم د د ددعا ُم د د د ْدـ َسم ْٕم د د ددد َُم د د دد٤م ُفمٚم ُٛم د د ددقا َع َؾم د د د َٞم ْٕم َٚم ُؿ ا ًَّم د د د َ
اَ يمَا د د د ا
َّ َ
دػما َعاٟمت َ ُ
﴾[اًمِمددٕمراء .]445:عىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف ع ؾمددٚمؿ( :أصدددق يمٚمٛمدد٦م ىم٤معدد٤م ؿمدد٤مقمر يمٚمٛمدد٦م
ًمٌٞمد:
يمؾ رء ُم٤م ظمع ا َ ُ
أٓ َ
سم٤مـمؾ
عيم٤مد أُمٞم٦م سمـ أا اًمّمٚم٧م أ لًٚمؿ)( .)1عىمد٤مل اًمٜمٌدل صدغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ حلًد٤م  ( :ا جٝمدؿ -
ُ
عضمؼملؾ ُمٕمؽ ) (.)4
أع ٤مضمٝمؿ -
ع

اعمج٤مٓت اًمًٞم ٦م ٓؾمدتٕمال اًم٘مٚمدؿ دل صمٛمدرة ًمزلدغ إىمدعا عـمٖمٞم٤مْد٤مل ومٛمدـ ظمد٤م ُم٘مد٤ما رسمدفل

عرضم٤م ُمٜمف شمٕم٤ممم طمًدـ اعمٜم٘مٚمد٥م وم٢مٟمدف لٛمًدؽ قمٜمد٤م ىمٚمٛمدف قمدـ ا رلد٤م ذم ُمٞمددا اًمًدقءل ُمتد يمرا ا أ،دف
ؾمٞمح٤مؾم٥م قما يمتٌ٧م يمٗمف عؾم ّٓمرت لد ل ومٙمت٤مسم٤مت اًمٌٜم٤م يمٜمٓمؼ اًمٚمً٤م .
ىم٤مل اًمِم٤مقمر :
ِ
ل
عُم٤م ُِم ْـ
يم٤مشم٥م إَّٓ ؾم َٞم ْٗمٜمَكَ ...ع ُل ٌْ٘مل اًمدَّ ْ ُر ُم٤م يم َت ٌَ ْ٧م َلدَ ا ُ
ل
ِ
ٞم٤مُم ِ٦م أ ْ شمَرا ُ (.)1
ومع َشم ْٙمت ْ
ن َ ذم اًم٘م َ
ُ٥م سمٙمٗم َؽ َ
همػم رءَ ....ل ُ َ
أىمقل ىمقزم

ال عأؾمتٖمٗمر ا زم عًمٙمؿل وم٤مؾمتٖمٗمرع إٟمف ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.

(ُ ) 1متٗمؼ قمٚمٞمف.
(ُ ) 4متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 1اًمٕم٘مد اًمٗمرلد (ص.)134 :
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ايٓمٌ٦م اًما٤مٟمٞم٦م
احلٛمد

رب اًمٕم٤معململ عاًمّمعة عاًمًعا قمغم اًمٜمٌل إُململ عقمغم آخف عصحٌف أمجٕملم.

أُم٤م سمٕمد:
أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل إ اًم٘مٚمددؿ عؾمددٞمٚم٦م ًمٚمٙمت٤مسمدد٦م ىمددد شمٓمددقرت قمددؼم اًمددزُمـل طمتددك عصددؾ اًمٜمدد٤مس اًمٞمددقا إمم
اًمٙمت٤مسم دد٦م آًمٙمؽمعٟمٞم دد٦مل ومٔمٝم ددر احل٤مؾم ددقب عاًمٗم دد٤ميمس عا ددقال عٟمحق دد٤مل عأص ددٌح٧م د د أٓت
عؾمدد٤م َؾ يمت٤مسمد لد٦م أيماد َدر ُمددـ اًم٘مٚمددؿ اعمٕمٝمددقدل عهمدددا اًمتٕم٤مُمددؾ دد٤م أؾمددٝمؾ ُمٜمددفل عصدد٤مرت ًمقطمدد٦م اعمٗمدد٤مشمٞمح ذم
قمؼم ُم٤م لِم٤مء ُمـ اًمٙمعا.
لدع
أٓت ل
اًم٘مٚمؿ ا دلد اًم خ ّ
ُ
َ
ُمًتخدُمف َ
عذم فمدؾ د اًمقؾمدٞمٚم٦م احلدلادد٦م يماددر اًمٙم ّتد٤مب عاًمٙمت٤مسمدد٤متل عشمٕمددددت ُمٜمد٤م جٝمؿ عجمدد٤مٓت طمدددلاٝمؿل
عظم٤مص دد٦م سمٕم ددد فمٝم ددقر ؿم ددٌٙم٦م آٟمؽمٟم دد٧م عشمٜم ددق ِع ظم ددداُم٤مت عؾم دد٤م ؾ آشمّم دد٤مل قمؼم دد٤م ُم ددـ ومٞمً ددٌق
ععاشمً دد٤مب عشمٚمج ددراا عهمػم دد٤مل عأص ددٌح٧م د د اي دددُم٤مت ذم ُمتٜم دد٤معل ا ٛمٞم ددع-ص ددٖم٤مر اا عيمٌ دد٤مر اال
ِ
عؾمد د ْدقىم٦مل صد دد٤محللم عـمد دد٤محللمل عصد دد٤مر ذم ُم٘مد دددعر ؿ أمجٕمد ددلم أ لٙمتٌد ددقا ُمد دد٤م
ذيمد ددقر اا عإٟم٤م اصمد دد٤مل قمٚمٞم د د ا٦م ُ
لرلدع ل علٜمنمعا يمت٤مسم٤مهتؿ قمغم ٟمٓم٤مق عاؾمع سملم اًمٜم٤مس.
ع ٜم٤م ٓسمد ًمٜم٤م ُمـ عىمٗم٦م عٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ قمـ اًم٘مٚمؿ عاؾمتٕمآشمف احلًٜم٦م عهمػم احلًٜم٦م.
عٟمنمد اعمٙمتددقب ُمٜمٝمدد٤م إمم اًمٜمدد٤مس ىمددد شمٙمددق ذم إُمددقر
ومٜم٘مددقل :إ اًمٙمت٤مسمدد٦م ذم د اًمقؾمدد٤م ؾ احلدلادد٦م
َ
اعمٌ٤مطم دد٦م سم ددلم إىم دد٤مرب عإص دددىم٤مء عا ددػما ل عسم ددلم اًمٌ٤مقم دد٦م عاعمِم ددؽملـل عسم ددلم أص ددح٤مب اعمّم دد٤مًمح
اعمٕمٞمِمٞم٦م اعمنمعقم٦مل ومٝم ا آؾمتٕمال ٓ سم٠مس ومٞمف.
عىمددد شمٙمددق اًمٙمت٤مسمدد٦م ذم إُمددقر اًمتددل لً دتح٥م ٟمنم د ٤م 8يم٤مًمٜمّمدد٤م ح عاعمٕمدد٤مر عاًمٗمْمدد٤م ؾ عاًمٕمٚمددقا
اًمٜم٤مومٕمدد٦مل عاًمتح د لر ُمددـ اًمنمددعر عأ ٚمٝمدد٤م .ومٝم د اًمٙمت٤مسمدد٦م ظمددػم قمٔمددٞمؿل عأ ٚمٝمدد٤م لدد١مدع قمٛم د ا
ع صدد٤محلا٤م
طمٞم ددٜما ضمٕمٚم ددقا طمقا ؾم ددٞمٌٝمؿ عضم ددقآهتؿ عؾم ددٞمٚم٦م ظم ددػم اؾم ددتٗم٤مدعا ُمٜمٝم دد٤م عأوم دد٤مدعا هم ددػم ؿ دد٤مل ومٙمتٌ ددقا
عىمرأعا ومٞمٝم٤م اعمٜمِمقرات اًمٜم٤مومٕم٦م عٟمنمع ٤مل عشمريمقا اعمٜمِمقرات اًمًٞم ٦م عطمجٌق ٤م قمـ اًمٜمنم.
عىمددد شمٙمددق اًمٙمت٤مسمدد٦م ذم إُمددقر اًمتددل حتددرا يمت٤مسمتٝمدد٤م عٟمنم د رؾمدد٤م ٚمٝم٤مل ع د ا اًمٜمددقع جيدد٥م قمددغم اعمًددٚمؿ
آسمتٕم دد٤مد قمٜم ددف يمت٤مسم دد٦م عٟمنم دا ال عًم ؾم ددػ أ أ ددؾ د ا اًمٜم ددقع ددؿ أيما ددر اعمً ددتخدُملم ع د اًمقؾم دد٤م ؾ
احلدلا٦م 8وم٘مد ّ
ؾمخرعا ضمقآهتؿ عطمقاؾمٞمٌٝمؿ ًمٚمٙمت٤مسم٤مت اًمًٞم ٦مل ومٌادقا قمؼم د٤م ُمٜمِمدقرات اًمِمدٌٝم٤مت
اًمتد ددل شمت٘مٞمد دد٠م ؾمد ددا زقم٤م اومد دد٤م ل٘متد ددؾ طمٞمد دد٤مة اًمٜمٗمد ددقس اًمٓمد دد٤م رةل عل ِ
ٔمٚمد ددؿ اًمتّمد ددقرات اًمّمد ددحٞمح٦مل علٙمد دددر
ُ
ا
اًم٘مٚمددقب اعمنمددىم٦مل عٟمنمددعا يمد ًمؽ ُمٜمِمددقرات اًمِمددٝمقات اًمتددل هتد ّٞم٩م إمم احلددراال عشمدددقمق إمم ُم٘م٤مرومدد٦م
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أصم٤مال ومٙمؿ أظمرضمقا سمتٚمؽ اًمٙمت٤مسم٤مت أؾمٜم٦م ُمـ حمّمـ عحمّمٜم٦م قمـ ظمدر اًمٕمٗمد٤م عاًمٜم٘مد٤مءل عيمدؿ
ومرىمقا سملم زعضملم ُم١مشمٚمٗململ عيمؿ أطمدصمقا ُمـ ُمِمٙمعت أهل٦م داظمؾ اعمجتٛمع اعمًٚمؿ.
ومٞم٤م أم٤م اعمًٚمؿل اؾمتٗمد ُمـ

اًمقؾمٞمٚم٦م ذم يمت٤مسم٦م اًم٘مقل اًمٗم٤موؾل عا ُٛمؾ اعمنمىم٦م سم٤ميػم عاعدىل

ـمٚم اٌ٤م ًمٚماقاب ُمـ ا شمٕم٤مممل عٟمٗم إم٤م ًمٚمٜم٤مسل عدوم إم٤م ًمٚمير قمٜمٝمؿ.
عاضمٕمؾ ضمقاًمؽ دًمٞم ا
ع ًمؽ إمم ايػمل عحم ر اا ًمؽ ُمـ اًمنمد .عقمٚمٞمدؽ أ حتٗمدظ ومٞمدف إؿمدٞم٤مء اًمٓمٞمٌد٦مل
عأ حتد د

ُمٜمد ددف ُمد دد٤م ٓ ُلد ددريض ا شمٕمد دد٤ممم،ٕ 8د ددف سمر د دد٤م قمد ددغم ؿمخّمد ددٞمتؽل عاعمٕمد ددؼم قمد ددـ شمّمد ددقر

عؾمٚمقيمؽ.
عٓ شم دددظمؾ سم ددف جمٛمققم د ل
د٤مت أع ُمقا ىم ددع أع ص ددٗمح٤مت أع طمً دد٤مسم٤مت شمٌ دد٨م اًمً ددقء عاًمنم دد .عٓ شمٕمٛم ددؾ
ُمِمدد٤مريم٦م عمٜمِمددقر أع ُم٘مٓمددع صددقي أع ُمر ددل طمتددك شمت٠ميمددد أ،ددف ًمددٞمس ومٞمددف ُمدد٤م لٖمْمدد٥م ا شمٕمدد٤ممم .عاىمددرأ
ىمٌؾ أ شمٜمنمل عاؾمتنم ذعخ اعمٕمروم٦م ىمٌؾ أ شمّمدق ُم٤م شمِمؽ ومٞمف أع دمٝمٚمف .عىمٌؾ أ شمٙمت٥م اضمٕمدؾ
ٟمٗمًؽ يم٠م،ؽ شمٙمت٥م إمم ا ل أع شمًٓمر رؾم٤مًم٦م ؾمتٕمرض قمٚمٞمفل وماذا أ٧،م يم٤مشم٥م ومٞمٝم٤م؟
أىمقال عٟمنم َ ًمٗم ُٔمٝم٤م ...عذم صح ِ
ٌ
ػ إقمال ل٤م ِ
ص٤مح ِطمٗم ُٔمٝم٤م
ؾمٓمقر
ُ ُ
ُ
ُ
لٙمت٥م َّ
يمتٌ٧مل عذم
ومًٓم ْر وم٢م ّ ا َعم ْٚم َؽ
يمؾ ُم٤مَ ...
ُ

ا ًمٜمٗمًؽ عقمٔمٝم٤م

عٟمنمد اًمّمددقر عاعم٘مدد٤مـمع اًمتددل شماددػم اًمٖمرا ددز عادددش احلٞمدد٤مءل عإلدد٤م عاعمٜمِمددقرات اًمٓم٤مقمٜمدد٦م ذم
عإلدد٤م
َ
اًمٜم٤مس وم٤مًمتاٌ٧م عاًمت٠ميمد ُمٓمٚمقبل وما أيمار اًمٙم ب عاًمٌٝمت٤م ذم عؾم٤م ؾ اًمتقاصؾ آضمتاقمل
عأظم ددػما ا د رؾم دد٤مًم٦م ظم٤مص دد٦م أعضمٝمٝم دد٤م إمم يم ددؾ إقمعُم ددل أع يم٤مشم دد٥م ُمرُم ددقق ًم ددف ىم د َّدراء عُمت دد٤مسمٕمق ُيما ددر
ىمٚما ذل اٗم٤م ٟمٔمٞم اٗم٤م لًٓمر ُم٤م حيٌف رسمدؽ علرود٤م ل وم ِ
د٤مسمـ
وم٠مىمقل ًمف :اشمؼ ا ومٞما شمٙمت٥م 8وم٤مضمٕمؾ ىمٚمٛمؽ ا
سم ددف طمّم ددق اًمٗمْم ددؾ عاًمٗمْم ددٞمٚم٦مل عا دددا سم ددف أعيم دد٤مر اًمً ددقء عاًمرذلٚم دد٦مل عاضمٕم ددؾ ىمٚمٛمددؽ ُمٜم د َ٤مر إؿم ددٕم٤مع

لضء سم٤مًمٙمٚمات اًمٜمػمة اًمتل شمنمق ٤م اًمٜمٗمدقس عاًمٕم٘مدقلل علٕمِمد ْ٤م د٤م ظمٗم ُ
د٤مومٞمش اًمْمدعل عاًمٔمدعا.
عشمد يمّر أ اًمٙمٚمٛمد٦م أُم٤مٟمد٦مل عأ اًمٙمٚمٛمد٦م ىمدد لرىمدك دد٤م صد٤مطمٌٝم٤م قمٜمدد ا أقمدغم اًمددرضم٤متل عىمدد مددقخ
٤م إمم أؾمٗمؾ اًمدريم٤متل عأ اًمٙمٚمٛم٦م ُمٗمت٤مح ظمػم أع ُمٗمت٤مح ذ.
قمـ سمعل سمـ احلد٤مرث اعمدزم ريض ا قمٜمدف أ رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ ىمد٤مل( :إ اًمرضمدؾ
ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ُمـ روقا ا ُم٤م يم٤م لٔمـ أ شمٌٚمغ ُم٤م سمٚمٖم٧م لٙمت٥م ا شمٕم٤ممم ًمف ٤م رودقاٟمف إمم
لدقا لٚم٘مد٤م ل عإ اًمرضمدؾ ًمٞمدتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛمد٦م ُمدـ ؾمدخط ا ُمد٤م يمد٤م لٔمدـ أ شمٌٚمدغ ُمد٤م سمٚمٖمد٧م لٙمتد٥م ا
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ًمف ٤م ؾمخٓمف إمم لقا لٚم٘م٤م )( .)1ومٙم٤م قمٚم٘مٛم٦م سمـ عىمد٤مص ل٘مدقل :يمدؿ ُمدـ يمدعا ىمدد ُمٜمٕمٜمٞمدف طمددل٨م
سمعل سمـ احل٤مرث (.)4
ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ٞمض َمج لْر  ...عل ِ
َأرى َظم َٚم َؾ اًمر ِ
قؿم ُؽ َأ ْ لٙمُق َ ًمف ِ
اا
ُم٤مد َع ُِم َ
ُ
ُ
َّ
َ
ِِ
٤ما
ِوم٢م ْ َوْ ُل ْٓمٗمف ُقم َ٘مع ُء َىم ْق لا ِ ...وم٢م َّ َع ُىمق َد ُ ُضم َا ٌ٨م ع ُ
َعا (.)1
ِوم٢م َّ اًمٜم ََّ٤مر سم٤مًم ُٕمق َد ْل ِـ ُشم ْ يمَك  ...عإِ َّ ا َ
حل ْر َب َأ َّع ُع٤م يم ُ
ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ُمـ أُمرشمؿ سم٤مًمّمعة عاًمًعا قمٚمٞمف...

( ) 1رعا ُم٤مًمؽ عاًمؽمُم خل عاًمٜمً٤م ل.
( ) 4اًمز د ٓسمـ طمٜمٌؾ (ص.)13 :
( ) 1احلاؾم٦م اًمٌٍمل٦م (ص.)24 :
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ٙمر اًمٞمدلـ
ُؿم ُ

()1

إ احلٛمددد

ٟمحٛمددد عٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر ل عٟمٕمددقذ سمدد٤م ُمددـ ذعر أٗ،مًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت أقماًمٜمدد٤م

ُمـ مد ا ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ ٓ إ إٓ ا عطمدد ٓ ذلدؽ
ِ
اَ َطمد َّدؼ شم َُ٘م٤مشمِد ِدف َعَٓ َمت ُددقشم َُّـ إَِّٓ
ًمددفل عأؿمددٝمد أ حمٛمددد اا قمٌ ددد عرؾمددقًمفل ﴿ َلدد٤م َأ َمَدد٤م ا ًَّم د َ
لـ َآُمٜمُددقا ْ اشم َُّ٘م ددقا ْ ّ َ
دس ع ِ
ِ
ِ
اطمددَ لة
َّ٤مس اشم َُّ٘مقا ْ َر َّسمٙم ُُؿ ا ًَّم خ َظم َٚم َ٘مٙمُؿ ُمـ َّٟم ْٗم ل َ
َع َأ،تُؿ َُم ًْٚم ُٛمق َ ﴾[آل قمٛمرا ]124ل ﴿ َل٤م َأ َمَ٤م اًمٜم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع َظم َٚمد َدؼ ُِمٜمْٝمدد٤م َزعضمٝمدد٤م عسمد َّ ِ
ِ
٤ما إِ َّ
َ
اَ ا ًَّم د خ شم ًََدد٤مء ًُمق َ سمِددف َعإَ ْر َطم د َ
َ ْ َ َ ََ
د٨م ُمدٜم ُْٝم َا ر َضمدد٤مٓا يمَاددػما ا َعٟم ًَدد٤مء َعاشم َُّ٘مددقا ْ ّ َ
ِ
ِ
اَ َع ُىمق ًُم ددقا َىم د ْدقٓا َؾم د ِددلد اا ﴾
اَ َيم دد٤م َ َقم َٚمد د ْٞمٙم ُْؿ َرىمٞمٌد د ا٤م ﴾[اًمٜمً دد٤مء]1ل ﴿ َل دد٤م َأ َمَ دد٤م ا ًَّمد د َ
َّ
لـ َآُمٜمُ ددقا اشم َُّ٘م ددقا َّ َ
ِ
ِ
ِ
د٤مز َومد د ْدقز اا َقمٔمِد ددٞم اا
اَ َع َر ُؾمد ددق ًَم ُف َوم َ٘مد دددْ َومد د َ
﴿ ُل ّْمد ددٚم ْح ًَم ُٙمد د ْدؿ َأ ْقم َا ًَم ُٙمد د ْدؿ َع َل ْٖمٗمد د ْدر ًَم ُٙمد د ْدؿ ُذ ُٟمد ددق َسمٙم ُْؿ َع َُمد ددـ ُلٓمد د ْدع َّ َ
﴾[إطمزا ب.]51-52
أُم٤م سمٕمد:
ومدد٢م أصدددق احلدددل٨م يمتدد٤مب ا ل عظمددػم اعدددخ دددخ رؾمددقًمف حمٛمددد سمددـ قمٌددد ا ل صددغم ا قمٚمٞمددف
عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
أمدد٤م اًمٜمدد٤مسل ٟمحٛمددد ا شمٕمدد٤ممم قمددغم أ ْ ظمٚم٘مٜمدد٤م ومدد٠مت٘مـ ظمٚم٘مٜمدد٤مل عصد ّدقرٟم٤م وم٠مطمًددـ صددقرٟم٤مل عظمٚمددؼ ًمٜمدد٤م
أقمْمدد٤مء سمدلٕمدد٦م ٟمًددتٕملم دد٤م ذم إىم٤مُمدد٦م قمٌ٤مدشمٜمدد٤مل عذم إصددعح قمٞمِمددٜم٤مل عٟمٕمتٛمددد قمددغم ؾمددعُمتٝم٤م ذم شمًددٞمػم
ؿم١مع طمٞم٤مشمٜم٤مل عذم اًمقصقل إمم أؾمٌ٤مب راطمتٜم٤م عؾمٕم٤مدشمٜم٤م.
عُمـ شمٚمؽ إقمْم٤مء اًمتل أيمرُمٜم٤م ا

٤م :اًمٞمدا ل وما أقمٔمؿ ٟمٕمٛم٦م اي٤مًمؼ قمغم ا ٟمً٤م

ا اًمٕمْمق8

إذ يمؿ لّمؾ سمف إمم ُمّم٤مًمح لٌتٖمٞمٝم٤مل علدومع سمف أ ا ر اا بِم٤م ٤م.
شم٠مُمددؾ-أمدد٤م ا ٟمًدد٤م  -ذم لدددلؽ عاٟمٔمددر ُمدد٤م أمجد َدؾ ظمٚم٘مٝمددا عأطمًد َدـ شمريمٞمٌٝمدد٤م وم٘مددد ظمٚم٘مٝمددا ا شمٕمدد٤ممم
ُمتً دد٤معلتلمل عضمٕمٚمٝم ددا َت دددشململ ُم ددزعدشملم سمٕمنم ددة أص دد٤مسمعل ذم يم ددؾ ل د لدد ًد د ٌ٦م ُمٜمٝم دد٤مل ع ددل ا دد٤ما

عاًمًٌ٤مسم٦م عاًمقؾمٓمك ِ
ايٜم ٍِْم عاًمٌِٜم ٍِْم .عيمؾ أصدٌع ُمدـ إصد٤مسمع ايٛمًد٦م ًمدف ظمٚم٘مد٦م عؿمدٙمؾ بد٤مًمػ
سمف ؾم٤م ر إص٤مسمع.
أجْمدد٤م ًمٞمٜمتددلم ىمددقلتلم مجٞمٚمتددلمل ىمدد٤مسمٚمتلم ًمٚمحريمدد٤مت اعمختٚمٗمدد٦م .عصم ٌّدد٧م
عضمٕمددؾ ؾمددٌح٤مٟمف عشمٕمدد٤ممم اًمٞمدددلـ ا

عزعدمه٤م سم٠مؾمٌ٤مب احلٞمد٤مة عاًمٌ٘مد٤مء ُمددة طمٞمد٤مة ا ٟمًد٤م ُمد٤م
شمٕم٤ممم ظمٚم٘مٝما ذم ُمٙم٤م ُمٜم٤مؾم٥م ُمـ ا ًؿّ .
و لتٕمرو٤م ًمداء أع اقمتداء.

( ) 1أخ٘مٞم٧م ذم ضم٤مُمع اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مم ذم 1222/2/41 :ل 4216/14/46ا.
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قمٌ٤مد ا ل ًم٘مدد ظمٚمدؼ ا شمٕمد٤ممم ذم يمدؾ لدد ًميٟمًد٤م ُمد٤م سمدف طمٞم٤مهتد٤م عؾمدٝمقًم٦م آٟمتٗمد٤مع د٤مل ومٗمدل يمدؾ لدد
دػ دد٤م راطمد د ٌ٦م عأص دد٤مسمع عؾم ددعُمٞم٤متل عومٞمٝم دد٤م رؾم ددغ عؾم دد٤مقمد عُمروم ددؼ عقمْم ددد عقمٔم دد٤ما عأقمّم دد٤مب
يم د ٌّ
عدُم٤مء .عُمـ ومْمؾ ا شمٕم٤ممم قمغم ا ٟمً٤م ذم لدلف :أ ضمٕمٚمٝما ىمد٤مدرشملم قمدغم ا ُمًد٤م عا ـمدعقل
عحتًس إؿمٞم٤مءل طمتك ص٤مرا ًم قمٛمك سمدل ا
ع قمـ اًمٜمٔمر ذم متٞمٞمز اعمحًقؾم٤متل عًم صدؿ عإبٙمدؿ
ًمً٤مٟما٤م لٕمؼم قمـ يماػم ُمـ اًمٙمٚمات سما شمِمٙمٚمف اًمٙمػ عاًم راع ُمـ طمريم٤مت.
عشم٠مُمددؾ -أمدد٤م ا ٟمًدد٤م  -ذم إ ٤مُمددؽ دمددد ومٞمٝمدد٤م آلدد٦م ُمددـ آلدد٤مت ا شمٕمدد٤ممم اًمداًمدد٦م قمددغم ىمدرشمددف اًمٕمٔمٞمٛمدد٦مل
شمٚمؽ أل٦م ل عضمقد اًمٌّمٛم٦م ومٞمٝم٤م اًمتل ٤م لتٛمٞمز يمؾ ؿمخص قمـ همػم ُمـ سمٜمل آدا.
أمدد٤م اًمٗمْمددعءل إ ًمٚمٞمددد ؿمدد٠م،ا٤م قمٔمد ادٞما ذم ا ؾمددعا 8ومٗمددل اًم٘مددرآ اًمٙمددرلؿ ٟمجددد آلدد٤مت ُمتٕمددددة شمٜمًدد٥م
ِ
ِ
دٞمؿ
اَ َقمٚمد ٌ
مجٞمددع يمًدد٥م ضمددقارح اًمٕمٌددد إمم لددد ل ىمدد٤مل شمٕمدد٤مممَ ﴿ :عٓ َلت ََٛمٜم َّْق َٟمد ُف َأبَدددا ا سمِد َدا َىمدددَّ َُم ْ٧م َأجْددد ِم ْؿ َع َّ ُ
سمِ٤مًم َّٔم ِ٤معمِلمَ ﴾[ا ٛمٕم٦م]5:ل عىم٤ملَ ﴿ :ع َُم٤م َأ َص٤م َسمٙم ُْؿ ُِم ْـ ُُم ِّمٞم ٌَ ل٦م َومٌِ َا يم ًََ ٌَ ْ٧م َأجْ ِدلٙم ُْؿ َع َل ْٕم ُٗمقا َقم ْدـ يمَاِ ل
دػم
﴾[اًمِمقرى .]12:علٌلم اًمٙمت٤مب اًمٕمزلز أ إجدخ ؾمتِمٝمد قمغم أصح٤م ٤م لدقا اًم٘مٞم٤مُمد٦م سمدا لٙمد٤مٟمقا
لٕمٛمٚمددق ذم اًمدددٟمٞم٤مل ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم ﴿ :ا ًْم َٞمد ْدق َا ٟم ْ
َخددتِ ُؿ َقمد َدغم َأ ْومد َدقا ِ ِٝم ْؿ َع ُشمٙمَٚم ُٛمٜمَدد٤م َأجْد ِدد ِم ْؿ َعشم َِْمد َدٝمدُ َأ ْر ُضم ُٚم ُٝمد ْدؿ سمِد َدا
يمَ٤مٟمُقا َلٙم ًِْ ٌُق َ ﴾[لس.]43:
عذم طمدل٨م أ،س سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل :يمٜمد٤م قمٜمدد رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف ع ؾمدٚمؿ ومْمدحؽ وم٘مد٤مل ( :دؾ
شمددرع َدد٤م أودحؽ ؟ ىمدد٤مل :ىمٚمٜمد٤م :ا عرؾمددقًمف أقمٚمددؿل ىمد٤ملُ :مددـ خم٤مـمٌد٦م اًمٕمٌددد رسمدفل ل٘مددقل :لدد٤م ربل
أخددؿ دمددرم ُمددـ اًمٔمٚمددؿ؟ ىمدد٤مل :ل٘مددقل :سمددغمل ىمدد٤مل :ومٞم٘مددقل :ومدد٢مم ٓ أضمٞمددز قمددغم ٟمٗمز د إٓ ؿمدد٤م د اا ُمٜمددلل
ىم٤مل :ومٞم٘مقل :يمٗمدك سمٜمٗمًدؽ اًمٞمدقا قمٚمٞمدؽ ؿمدٝمٞمد اال عسمد٤مًمٙمراا اًمٙمد٤مشمٌلم ؿمدٝمقد اال ىمد٤مل :ومٞمخدتؿ قمدغم ومٞمدف
ومٞم٘مدد٤مل ٕريم٤مٟمددف :اٟمٓم٘مددلل ىمدد٤مل :ومتٜمٓمددؼ سم٠مقماًمددفل ىمدد٤مل :صمددؿ بددغم سمٞمٜمددف عسمددلم اًمٙمددعا ىمدد٤مل :ومٞم٘مددقل :سمٕمددد اا
ا
عؾمح٘م٤م ومٕمٜمٙمـ يمٜم٧م أ٤،موؾ)(.)1
ًمٙمـ
عذم ؾمددٜم٦م رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ يمدد٤م ذم يمددؾ لددد ٟمّمددػ اًمدلدد٦م عذم يمٚمتددٞمٝما اًمدلدد٦م يم٤مُمٚمدد٦مل
عذم يمؾ أصٌع قمنم ُمـ ا سمؾ يما ذم طمدل٨م قمٛمرع سمـ طمزا(.)4
أم دد٤م إطمٌد دد٤مب اًمٙمد ددراال اٟمٔمد ددرعا إمم د د احلٞمد دد٤مة عُمد دد٤م ومٞمٝمد دد٤م ُمد ددـ أبٜمٞم دد٦م ُمِم ددٞمدةل عأؿم ددٞم٤مء ُمّم ددٜمققم٦مل
عظمدددُم٤مت طمٞم٤مشمٞمدد٦م ُمتٕمددددةل عُمّمدد٤مًمح دٟمٞمقلدد٦م ُمتٜمققمدد٦مل أخٞمًدد٧م ُمددـ ٟمت دد٤مج ٟمٕمٛمدد٦م ا قمددغم ا ٟمًدد٤م
سم٤مًمٞمدلـل ومٚمق و اٚمؼ

اًمٜمٕمٛم٦م ؾ يمٜم٤م ؾمٜمّمؾ إمم

اعمٜم٤مومع؟

( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
( ) 4رعا اًمٜمً٤م لل ع ق صحٞمح.
48



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
أجْمدد٤م ذم سمٞمٕمٜمدد٤م عذا ٜمدد٤مل عشمقا صددٚمٜم٤م عشمٕم٤مُمٚمٜمدد٤مل عشمٕمٚمٛمٜمدد٤م عشمٕمٚمٞمٛمٜمدد٤مل أخددؿ شمٙمددـ اًمٞمدددا عؾمددٞمٚم٦م
عاٟمٔمددرعا ا
إمم سمٚمقهمٜم٤م ُم٤م ٟمرلد ُمـ شمٚمؽ اعمٕم٤مُمعت؟
أيمار همٗمٚمتٜم٤م قمـ ٟمٕمٛم٦م اًمٞمدلـل عؿمٙمر ا قمٚمٞمٝما
عًمٙمـ ُم٤م َ
ومٛمددـ أراد ُمٕمرومدد٦م قمٔمددؿ د اعمٜمدد٦م ومٚمٞمتٗمٙمددر ذم اعمٜمدد٤مومع اًمتددل لٜم٤معدد٤م سمًددٌ٥م لدلددفل عًمٞمٜمٔمددر إمم ُمددـ وم٘مددد
لدلف أع إطمدامه٤م -سمٌؽم أع َضمرح أع ؿمٚمؾ أع ُمرض-يمؿ لٕمد٤مم ُمدـ اعمِمد٘م٦م ذم اًمقصدقل إمم ُمد٤م لّمدؾ
صحٞمح اًمٞمدلـ.
إًمٞمف
ُ
أٓ ومٚمٜمِمٙمر ا شمٕم٤ممم قمغم ٟمٕمٛم٦م اًمٞمدلـ سم٤مؾمتخداُمٝما ومٞما لروٞمفل ىمٌؾ أ ٟم٘مػ سملم لدخ ا شمٕم٤ممم
ومتِم ددٝمد قمٚمٞمٜم دد٤م أج دددلٜم٤م سم ددا ضمٜم دد٧م ُم ددـ إقم ددال اًمً ددٞم ٦مل ىم دد٤مل شمٕم دد٤مممَ ﴿ :ل د ْدق َا شم َِْم د َدٝمدُ َقم َٚمد د ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْخ ًِد دٜمَت ُُٝم ْؿ
َع َأجْ ِد ِم ْؿ َع َأ ْر ُضم ُٚم ُٝم ْؿ سمِ َا يمَ٤مٟمُقا َل ْٕم َٛم ُٚمق َ ﴾[اًمٜمقر.]42:
عُمددـ ؿمددٙمر ا شمٕمدد٤ممم قمددغم ٟمٕمٛمدد٦م اًمٞمدددلـ :اؾمددتٕماعا ذم إقمددال اًمتددل حيدد٥م ا قمٛمٚمٝمدد٤مل عيمٗمٝمددا قمددـ
إومٕم٤مل اًمتل لٙمر ا ومٕمٚمٝم٤م.
أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل إ ًمٚمٞمدددلـ قمٌدد٤مدات عأقمددآا صدد٤محل٦م يماددػمةل ومٛمددـ ذًمددؽ :اًمٓمٝمدد٤مرة عسمٕمددض أقمددال
اًمّمددعةل ومٌ٤مًمٞمدددلـ لٓمٝمددر اًمٕمٌددد ٟمٗمًددف ومٞمّمددػم ٟمٔمٞم اٗمدد٤م ٟم٘م اٞمدد٤مل علتقودد٠م علًددت٤م ل ومٞم٘مددػ سمددلم لدددخ رسمددف
ًمٚمّمعة ومػمومٕمٝما ُمٙمؼما ال علْمٛمٝما إمم صدر ىم٤م اال علٕمتٛمد قمٚمٞمٝما رايم إم٤م عؾم٤مضمد اال علْمٕمٝما قمغم
ومخ لف أثٜم٤مء اًمتِمٝمدل
علرومع ؾمٌ٤مسم٦م لٛمٞمٜمف ُمتِمٝمدا.
عسم٤مًمٞمد لٕمٓمل اعمًٚمؿ زيم٤مشمف عصدىمتف ومٞمحًـ إمم اعمحتد٤مضملم عاعمٕمدقزلـل قمدـ أا رلدرة ريض ا
قمٜمددف :قمددـ اًمٜمٌددل صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ىمدد٤مل ( :ؾمددٌٕم٦م لٔمٚمٝمددؿ ا شمٕمدد٤ممم ذم فمٚمددف لددقا ٓ فمددؾ إٓ فمٚمددف
 ...عرضمؾ شمّمدق سمّمدىم٦م وم٠مظمٗم٤م ٤م طمتك ٓ شمٕمٚمؿ ؿماًمف ُم٤م شمٜمٗمؼ لٛمٞمٜمف)(.)1
عسم٤مًمٞمدلـ جي٤م د اعمًٚمؿ ذم ؾمٌٞمؾ ا شمٕم٤ممم أقمدا َء اًمدلـ ومػمومدع رالد٦م ا ؾمدعا علٕمدز اعمًدٚمٛملم .ىمد٤مل
ِ
شمٕمدد٤مممَ ﴿ :ىمدد٤مشمِ ُٚمق ُ ؿ لٕمد ؿ اَ سمِ َ٠مجد ِددلٙمُؿ ع ُ ْ ِ
عر َىمد ْدق لا ُُمد ْد١م ُِمٜمِلمَ
ْ َ
ْ ُ َ ْ ُ ُ َّ ُ ْ
ٍْمديم ُْؿ َقم َٚمد ْٞم ِٝم ْؿ َع َل ِْمددػ ُصدددُ َ
بد ِدز ْؿ َع َلٜم ُ ْ
﴾[اًمتقسم٦م.]12:
ع طم٤مُمدد اا حمدقىم ا
دٌح٤م ُمٙمدؼما ا ُمٝمٚمد ا
ع حمًدٌعا.
عسم٠مص٤مسمع اًمٞمدلـ ل يمر اعمد١مُمـ رسمدف شمٕمد٤ممم علاٜمدل قمٚمٞمدف ُمً ا
قم ددـ لً ددػمة ريض ا قمٜمٝم دد٤م عيم٤مٟم دد٧م ُم ددـ اعمٝم دد٤مضمرات ىم٤مًم دد٧م :ىم دد٤مل ًمٜم دد٤م رؾم ددقل ا ص ددغم ا قمٚمٞم ددف
(ُ ) 1متٗمؼ قمٚمٞمف.
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عؾمد د ددٚمؿ ( :قمٚمد د ددٞمٙمـ سم٤مًمتًد د ددٌٞمح عاًمتٝمٚمٞمد د ددؾ عاًمت٘مد د دددلسل عاقم٘مد د ددد سم٤مٕ٤،مُمد د ددؾ 8ومد د دد٢مْـ ُمًد د دد١معٓت
مح َ٦م)(.)1
اًمر ْ َ
ُمًتٜمٓم٘م٤متل عٓ شمٖمٗمٚمـ َوم ُتٜم ًَْ ْ َ
لم َّ
عسم٤مًمٞمدلـ لٕملم ا ٟمً٤م عاًمدلدف عل٘مدقا سمخددُمتٝمال ع دا ل٠مظمد سمٞمدد إقمٛمدك عاًمٕمد٤مضمزل ع دا لٛمًدح
رأس اًمٞمتددٞمؿ ومٞمٖمًددؾ قمددـ عضمٝمددف دُمٕمدد٦م اًمٞمددتؿل علرؾمددؿ قمددغم ؿمددٗمتٞمف اسمتًدد٤مُم٦م اًمًددٕمدل ىمدد٤مل رؾمددقل ا
صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ( :إ أردت شمٚمٞملم ىمٚمٌؽ وم٠مـمٕمؿ اعمًٙململ عاُمًح رأس اًمٞمتٞمؿ)(.)4
عسم٤مًمٞمدددلـ لرومددع اعمددرء اًمدددقم٤مء إمم ا شمٕمدد٤مممل ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ( :إ ا طمٞمددل
يمرلؿ لًتحٞمل إذا رومع اًمرضمؾ إًمٞمف لدلف أ لردمه٤م صٗمرا ا ظم٤م ٌتلم) (.)1
عسم٤مًمٞمدلـ لٕمٛمؾ ا ٟمًد٤م علٙمتًد٥م أؾمدٌ٤مب اعمٕمٞمِمد٦مل ومٕمدـ اعم٘مدداا ريض ا قمٜمدف :قمدـ رؾمدقل ا
ـمٕم٤مُمد٤م ىمددط ظمدػما ا ُمددـ أ ل٠ميمددؾ ُمدـ قمٛمددؾ لددد ل عإ ٟمٌددل
صدغم ا قمٚمٞمددف ع ؾمددٚمؿ ىمد٤ملُ ( :مدد٤م أيمددؾ أطمدد
ا
ا داعد قمٚمٞمف اًمًعا يم٤م ل٠ميمؾ ُمـ قمٛمؾ لد )(.)2
عاعمًددٚمؿ سمٞمٛمٞمٜمددف ل٠ميمددؾ علنمددب علٕمٓمددل عل٠مظمد ل علّمدد٤مومح اًمٜمدد٤مسل ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف
عؾمٚمؿً (:مٞم٠ميمؾ أطمديمؿ سمٞمٛمٞمٜمف علنمب سمٞمٛمٞمٜمفل عًمٞم٠مظمد سمٞمٛمٞمٜمدف عًمدٞمٕمط سمٞمٛمٞمٜمدف 8ومد٢م اًمِمدٞمٓم٤م ل٠ميمدؾ
سمِمدداًمف علنمددب سمِمدداًمفل علٕمٓمددل سمِمدداًمف)( .)3عقمددـ أ،ددس سمددـ ُم٤مًمددؽل قمددـ ٟمٌددل ا صددغم ا قمٚمٞمددف
عؾمدٚمؿ ىمدد٤ملُ ( :مدد٤م ُمددـ ُمًددٚمٛملم اًمت٘مٞمدد٤مل وم٠مظمد أطمدددمه٤م سمٞمددد صدد٤مطمٌفل إٓ يمدد٤م ا
طم٘مد٤م قمددغم ا أ حييد
دقم٤مءمه٤م()4ل عٓ لٗمرق سملم أجدما طمتك لٖمٗمر عا)(.)5
أمدد٤م ا ظمددقة اًمٗمْمددعءل إ ُمددـ قمددر ا َ شمٕمدد٤ممم عقمددر قمٔمددؿ ٟمٕمٛمتددف قمٚمٞمددف سم٤مًمٞمدددلـ اؾمددتٕمٛمٚمٝما ومددٞما
ٜم٤م ُمدـ و لٙمدـ يمد ًمؽ طمٞمدٜما س ىمددرهتا ومدٞما لٖمْمد٥م ا شمٕمد٤ممم

حيٌف اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمف ال همػم أ

ُمـ إقمال اعمتٕمدل٦م قمغم طمؼ اي٤مًمؼ عقمغم طمؼ اعمخٚمقىملم.
ومٛمـ ؾمٞم ٤مت اًمٞمدلـ :اًمتٕمددخ قمدغم إبرلد٤مء ُمدـ ايٚمدؼ سم٘متدؾ أع ضمدرح أع

بٕ 8

د ا ٟمدقع ُمدـ

حمرُم دد٤مل ع د ا اًمتٍم د اًمْم دد٤مر
اًمٔمٚم ددؿ عىم ددد طم ددرا ا شمٕم دد٤ممم اًمٔمٚم ددؿ قم ددغم ٟمٗمً ددف عضمٕمٚم ددف سم ددلم قمٌ دد٤مد
ا
( ) 1رعا اًمؽمُم خ عأبق داعدل ع ق طمًـ.
( ) 4رعا أمحد عرضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.
( ) 1رعا أبق داعد عاًمؽمُم خ عاسمـ ُم٤مضمفل ع ق صحٞمح.
( ) 2رعا اًمٌخ٤مرخ.
( ) 3رعا اسمـ ُم٤مضمفل ع ق صحٞمح.
( ) 4أخ :لًتجٞم٥م دقم٤مءمه٤م.
( ) 5رعا أمحدل ع ق صحٞمح.
51



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
سم٤مًمٜمد٤مس ًمددٞمس ُمددـ صددٗم٤مت اعمًددٚمؿل ىمدد٤مل اًمٜمٌددل صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ( :اعمًددٚمؿ ُمددـ ؾمددٚمؿ اعمًددٚمٛمق
ا اعمٕمتدخ ُمـ آىمتداء سمرؾمقل ا صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ ذم ؾمدعُم٦م

ُمـ ًمً٤مٟمف علد )( .)1وم٠مجـ

لدلددف ُمددـ فمٚمددؿ ايٚمددؼ؟ قمددـ قم٤م ِمدد٦م ريض ا قمٜمٝمدد٤م ىم٤مًمدد٧مُ( :مدد٤م

ب رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف

ظم٤مدُمد د٤م إٓ أ جي٤م ددد ذم ؾم ددٌٞمؾ ا ل عُم دد٤م ٟمٞم ددؾ ُمٜم ددف رء ىم ددط
عؾم ددٚمؿ ؿم ددٞم ا٤م ىم ددط سمٞم ددد عٓ اُم ددرأة عٓ
ا
ومٞمٜمت٘مؿ ُمـ ص٤مطمٌفل إٓ أ لٜمتٝمؽ رء ُمـ حم٤مرا ا ومٞمٜمت٘مؿ
إّ،م٤مرخ ىم٤مل :يمٜم٧م أ

قمز عضمؾ)( .)4عقمـ أا ُمًٕمقد

همعُم٤م زمل ومًٛمٕم٧م ُمـ ظمٚمٗمل صق اشم٤م ( :اقمٚمدؿ أبد٤م ُمًدٕمقدل ُ أىمددر
ب
ا

د٧م ومد٢مذا دق رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ وم٘مٚمد٧م :لد٤م رؾمدقل ا ل دق
قمٚمٞمؽ ُمٜمؽ قمٚمٞمف)ل وم٤مًمتٗم ُ
طمر ًمقضمف ا وم٘م٤مل ( :أُم٤م ًمق و شمٗمٕمؾ ًمٚمٗمحتؽ اًمٜم٤مر أع عمًتؽ اًمٜم٤مر)(.)1
اًم٘مّم٤مص ُمٜمف لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م سملم لدخ احلٙمؿ اًمٕمدل؟
أومع لت يمر ُمـ فمٚمؿ سمٞمد اًمٜم٤مس
َ
قمـ أا رلرة ريض ا قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل ا صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿُ( :مـ

ب ؾمدق اـم٤م فمٚم ادا

اىمتص ُمٜمف لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م)(.)2
عُمددـ ؾمددٞم ٤مت اًمٞمدددلـ :آقمتددداء فمٚمد ادا قمددغم أُمددقال اًمٜمدد٤مس عَتٚمٙمدد٤مهتؿ سمحرا سمدد٦م أع هىمدد٦م أع ْدد٥م أع
ؾمٚم٥م أع اظمتعس أع ظمٞم٤مٟم٦م أع رؿمقة أع شمدًمٞمس أع شمٓمٗمٞمدػل أع ٟمحدق ذًمدؽل ىمد٤مل رؾمدقل ا صدغم
ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ ٓ( :حيؾ ُم٤مل اُمرئ ُمًٚمؿ إٓ سمٓمٞم٥م ٟمٗمس ُمٜمف)( .)3عىمد ضم٤مء ُمـ اًمققمٞمدد ُمد٤م ومٞمدف
ومٞمف زضمر ًمٙمؾ ل
دػ قمدـ ذًمدؽ اًمٔمٚمدؿل ىمد٤مل رؾمدقل ا
ُمٕمتد سم٘مقة لد قمغم طمؼ همػم ل ومٛمـ أج٘مدـ سمدف يم َّ
صدغم ا قمٚمٞمددف عؾمدٚمؿُ( :مددـ اىمتٓمددع طمدؼ اُمددرئ ُمًدٚمؿ سمٞمٛمٞمٜمددف وم٘مددد أعضمد٥م ا ًمددف اًمٜمد٤مر عطمددرا قمٚمٞمددف
ا ٜم٦مل ىم٤مًمقا  :عإ يم٤م ؿمٞم ا٤م لًػما ا ل٤م رؾمقل ا ل وم٘م٤مل :عإ يم٤م ىمْمٞمٌ ا٤م ُمـ أرا )(.)4
طمتددك ذم عىمدد٧م اًمِمدددا د عاعمج٤مقمدد٤مت جيدد٥م قمددغم اعمًددٚمؿ أ لٛمًددؽ لددد قمددـ احدد٤مل احلددراال علّمددؼم
قمغم احلعل عًمق ىمؾ طمتك لٗمدرج ا قمٜمدفل ومٕمدـ أا ذر ريض ا قمٜمدف ىمد٤مل :ريمد٥م رؾمدقل ا صدغم
دقع ؿمدددلد ٓ
د٤مس ضمد ٌ
ا قمٚمٞمدف عؾمددٚمؿ محد٤مر اا عأردومٜمددل ظمٚمٗمددف عىمد٤مل( :لدد٤م أبد٤م ذرل أرأجدد٧م إ أصدد٤مب اًمٜم َ
شمًددتٓمٞمع أ شم٘مددقا ُمددـ ومرا ؿمددؽ إمم ُمًددجد يمٞمددػ شمّمددٜمع؟ ىمدد٤مل :ىمٚمدد٧م :ا عرؾمددقًمف أقمٚمددؿل ىمدد٤مل:

( ) 1رعا أمحدل ع ق صحٞمح.
( ) 4رعا ُمًٚمؿ.
( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
( ) 2رعا اًمٌزار عاًمٓمؼمام سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.
( ) 3رعا أبق داعدل ع ق صحٞمح.
()4رعا ُمًٚمؿ.
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شمٕمٗمػل ل٤م أب٤م ذر)(.)1
عُمددـ ؾمددٞم ٤مت اًمٞمدددلـً :مٓمددؿ ايدددعدل عمتزلددؼ اًماٞمدد٤مب قمٜمددد اعمّمددٞمٌ٦م 8يمٛمددقت طمٌٞمدد٥م أع ىمرلدد٥مل ىمدد٤مل
رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿً( :مددٞمس ُمٜمدد٤م ُمددـ

ب ايدددعدل عؿمددؼ ا ٞمددقبل عدقمدد٤م سمدددقمقى

ا ٤م ٚمٞم٦م)(.)4
عُمـ ؾمٞم ٤مت اًمٞمدلـُ :مّمد٤مومح٦م اًمٜمًد٤مء اًمدعي ٓ حيدؾ ًمٚمٛمًدٚمؿ ُمّمد٤مومحتٝمـل ىمد٤مل رؾمدقل ا صدغم
ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ٕ( :لٓمٕمددـ ذم رأس أطمددديمؿ سمِ ِٛم ْخدٞمط ُمددـ طمدلددد ظمددػم ًمددف ُمددـ أ لٛمددس اُمددرأة ٓ
حتؾ ًمف)(.)1
عقمددـ قم٤م ِمدد٦م ريض ا قمٜمٝمدد٤م ىم٤مًمدد٧م :يمدد٤م اًمٜمٌددل صددغم ا قمٚمٞمددف ع ؾمددٚمؿ لٌدد٤ملع اًمٜمًدد٤مء سمد٤مًمٙمعا د
أل دد٦مُ ٓ ﴿ :ل ْ ِ
د٤مَِ َؿم د ْٞم ا٤م ﴾[اعمٛمتحٜم دد٦م .]14:ىم٤مًمدد٧م :عُم دد٤م ُمًدد٧م ل ددد رؾمددقل ا ص ددغم ا
نم ديم َ
ْـ سمِد َّ
قمٚمٞمف عؾمٚمؿ لدد اُمدرأة إٓ اُمدرأة لٛمٚمٙمٝمد٤م( .)2عًمٗمدظ ُمًدٚمؿ( :عُمد٤م ُمًد٧م يمدػ رؾمدقل ا صدغم ا
قمٚمٞمف عؾمٚمؿ يمػ اُمرأة ىمطل عيم٤م ل٘مقل عـ إذا أظم قمٚمٞمٝمـ ( :ىمد سم٤ملٕمتٙمـ ) يمعُم ا٤م).
عُم ددـ ؾم ددٞم ٤مت اًمٞم دددلـ :شمٙمٗم ددػ اًمٜم دد٤مس عؾم دد١ماعؿ أُم ددقاعؿ شمٙما ددرا ا عيمً د ا
ع قم ددـ اًمٕمٛم ددؾل عًم ددٞمس قم ددـ
عرة ُمٚمحدد٦م ٓ جيددد ًمٙمِمددٗمٝم٤م همددػم اًمتٙمٗمددػ .ومٕمددـ اسمددـ قمٛمددر ريض ا قمددٜمٝما أ اًمٜمٌددل صددغم ا
قمٚمٞمد ددف عؾمد ددٚمؿ ىمد دد٤مل ٓ( :شمد ددزال اعمًد دد٠مخ٦م سم٠مطمد ددديمؿ طمتد ددك لٚم٘مد ددك ا شمٕمد دد٤ممم عًمد ددٞمس ذم عضمٝمد ددف ُُمزقم د د ُ٦م
حلؿ)(.)3
عىم دد٤مل ص ددغم ا قمٚمٞم ددف عؾم ددٚمؿُ( :م ددـ ؾم دد٠مل اًمٜم دد٤مس أُم ددقاعؿ شمٙما ددرا ا وم دد٢مٟما لً دد٠مل مج ددرا ال ومٚمٞمً ددت٘مؾ أع
ًمٞمًتٙمار)(.)4
عىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ( :اًمٞمددد اًمٕمٚمٞمدد٤م ظمددػم ُمددـ اًمٞمددد اًمًددٗمغمل عاًمٕمٚمٞمدد٤م ددل اعمٜمٗم٘مدد٦مل
عاًمًٗمغم ل اًمً٤م ٚم٦م)(.)5
عُمد ددـ ؾمد ددٞم ٤مت اًمٞمد دددلـ :اًمٙمت٤مسمد دد٦م سمد دد٤مًمٓمٕمـ ذم ا شمٕمد دد٤ممم أع رؾمد ددقًمف أع دلٜمد ددف أع اعمحرومد دد٦م ًمٙمت٤مسمد ددف أع
( )1رعا أمحد عاسمـ طمٌ٤م عاحل٤ميمؿل عإؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ.
(ُ )4متٗمؼ قمٚمٞمف.
()1رعا اًمٓمؼمام عاًمٌٞمٝم٘مل عرضم٤مل اًمٓمؼمام صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح.
(ُ ) 2متٗمؼ قمٚمٞمف.
(ُ ) 3متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 4رعا ُمًٚمؿ.
(ُ ) 5متٗمؼ قمٚمٞمف.
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شمنم ددلٕمفل ىم دد٤مل شمٕم دد٤مممَ ﴿ :ومقل د ٌدؾ ًم ِ َّٚمد د ِ لـ ل ْٙمتٌ ددق َ ا ًْم ِٙمت دد٤مب سمِ َ٠مج د ِدد ِمؿ ُصم ددؿ ل ُ٘مق ًُم ددق َ د د َ ا ُِم ددـ ِقمٜمْ د ِدد اَِ
َ
ْ
َ َ ْ ْ َّ َ
َ َ ُُ
َْ
َّ
ًم ِ َٞم ِْم َ ُؽمعا سمِ ِف َصم َٛمٜما٤م َىم ِٚم اٞمع َوم َق ْل ٌؾ َعُ ْؿ ََِّ٤م َيم َت ٌَ ْ٧م َأجْ ِد ِم ْؿ َع َع ْل ٌؾ َعُ ْؿ ََِّ٤م َلٙم ًِْ ٌُق َ ﴾[اًمٌ٘مرة.]57:
أع اًمٙمت٤مسم دد٤مت اعمً ددٞم ٦م إمم قمٌ دد٤مد ا إبرل دد٤مء سم دد٤مًمتٝمؿ عاًمً دد٥مل أع اعمًد د ّٓمرة ًمٚمِم ددٌٝم٤مت اًمت ددل شمٙم دددر
اًمٕم٘مقل عاًمٜمٗمقسل أع اًمِمٝمقات اًمتل شمٗمًد اًم٘مٚمقب عاًمًٚمق .
عؾمتِمٝمد اًمٌٜم٤م قمغم ُم٤م ظمٓم٧م ُمـ طمرع اًمٕمّمدٞم٤م قمدغم صد٤مطمٌٝم٤م لدقا اعمٕمد٤مدل ىمد٤مل شمٕمد٤مممَ ﴿ :ل ْدق َا
شم َِْم َٝمدُ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْخ ًِٜمَت ُُٝم ْؿ َع َأجْ ِد ِم ْؿ َع َأ ْر ُضم ُٚم ُٝم ْؿ سمِ َا يمَ٤مٟمُقا َل ْٕم َٛم ُٚمق َ ﴾[اًمٜمقر.]42:
أىمقل ىمقزم

ا عأؾمتٖمٗمر ا زم عًمٙمؿ وم٤مؾمتٖمٗمرع إٟمف ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.
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ايٓمٌ٦م اًما٤مٟمٞم٦م
احلٛمد

رب اًمٕم٤معململ عاًمّمعة عاًمًعا قمغم اًمٜمٌل إُململ عقمغم آخف عصحٌف أمجٕملم.

أُم٤م سمٕمد:
أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل إ اًمٞمدددلـ طمٞمددٜما ارضمدد٤م قمددـ ذع ا شمٕمدد٤مممل ومت٘مٕم دد٤م ذم اعمٕمدد٤م

اًمٞمدعلدد٦م ومدد٢م

اًمنملٕم٦م ىمد ضمٕمٚم٧م زاضمرلـ عا قمـ شمٚمؽ اًم ٟمقب :زاضمرا ا ذم اًمدٟمٞم٤مل عزاضمرا ا ذم أظمرة.
وم٠مُم٤م زاضمر اًمدٟمٞم٤م ومٝمق قمغم ىمًٛملم :زاضمر سم٤محلدل عزاضمر سم٤مًمتٕمزلر.
وم٠مُم دد٤م زاضم ددر احل دددل وم دد٢م

ٜم دد٤م ظمٓم٤مل دد٤م لدعل دد٦م ضمٕم ددؾ ومٞمٝم دد٤م اًمِم دد٤مرع احلٙم ددٞمؿ طم دددعد اا ذقمٞم دد٦م شم٠مدل اٌ دد٤م

ًمٚمٕمد٤م ل عحتد لرا ا ًمٖمدػم أ لٗمٕمدؾ ُمادؾ ومٕمٚمدفل عُمدـ د احلددعد :طمدد اًمندىم٦م عطمدد احلرا سمد٦مل ومحدد
اًمًد د ِ
د٤مر ُق
اًمن ددىم٦م اعمً ددتقومٞم٦م ًمنم ددعط اًم٘مٓم ددع لٙم ددق سم٘مٓم ددع اًمٞم ددد ُم ددـ اًمرؾم ددغ يم ددا ىم دد٤مل شمٕم دد٤مممَ ﴿ :ع َّ
د٤مٓ ُِمددـ ِ
ِ
ِ
اًمًد ِ
دٞمؿ ﴾[اح٤م دددة﴿ ]16:
د٤مر َىم ُ٦م َومدد٤م ْىم َٓم ُٕمقا َأجْددد َمُ َا َضمد َدزا اء سمِد َدا يم ًََ د ٌَ٤م َٟم َٙمد ا َ َّ
اَ َقم ِزلد ٌدز َطمٙمد ٌ
َع َّ
اَ َع َّ ُ
ِ
ِ
ِ ِِ
َومٛمـ شم ِ
دٞمؿ ﴾[اح٤م ددة .]17:عأُمد٤م
اَ َلت ُ
َ ْ َ
دقر َرطم ٌ
اَ َهم ُٗم ٌ
ُقب َقم َٚم ْٞمدف إِ َّ َّ َ
َ٤مب ُم ْـ َسم ْٕمد ُفم ْٚمٛمف َع َأ ْص َٚم َح َوم ِ٢م َّ َّ َ
طمددد احلرا سمدد٦م ومٞمٙمددق سم٘مٓمددع إجدددخ عإرضمددؾ ُمددـ ظمددع  :لددد لٛمٜمددك سمرضمددؾ لنددىل ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم﴿ :
ِ
لـ ُ َ ِ
اَ َع َر ُؾمددق ًَم ُف َع َل ًْد َٕم ْق َ ِذم إَ ْر ِ
ض َوم ًَدد٤م ادا َأ ْ ُل َ٘م َّت ُٚمددقا َأ ْع ُل َّمد َّٚم ٌُقا َأ ْع شم َُ٘م َّٓمد َدع
إِ َّٟمد َدا َضمد َدزا ُء ا ًَّمد َ
حيدد٤مر ُسمق َ َّ َ
دؽ َع ددؿ ِظم د ْدزخ ِذم اًم دددَ ٟمٞم٤م ع َع ددؿ ِذم ِ
َأج د ِدد ِمؿ ع َأرضم ُٚمٝم ددؿ ُِم ددـ ِظم ددع ل َأع لٜم َٗم ددقا ُِم ددـ إَر ِ ِ
أظم د َدر ِة
ٌ
ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
َ َ ُ ْ
ض َذًم د َ ُ ْ
ْ ُ ْ َ ْ
ِ
ِ
اَ
لـ َشم دد٤م ُسمقا ُِم د ْدـ َىم ٌْ د ِدؾ َأ ْ شم َْ٘م د ِدد ُرعا َقم َٚمد د ْٞم ِٝم ْؿ َوم د ْ
َقمد د َ ٌ
دٞمؿ ﴾[اح٤م دددة ﴿ ]11:إِ َّٓ ا ًَّمد د َ
اب َقمٔم د ٌ
د٤مقم َٚم ُٛمقا َأ َّ َّ َ
ِ
ٞمؿ ﴾[اح٤م دة .]12:ع ا احلدا لزضمرا اعمحدعد قمـ اعمٕم٤معدةل علزضمرا همػم قمـ
قر َرطم ٌ
َهم ُٗم ٌ
اعم٘م٤مروم٦م.
عأُم٤م زاضمر اًمتٕمزلرل ومٝمٜم٤م ذٟمقب دمٜمٞمٝم٤م اًمٞمدا ًمٙمـ و لرد ذم اًمنملٕم٦م ومٞمٝمد٤م طمدد ُمٕمٚمدقال عإٟمدا عرد
ومٞمٝمدد٤م شمٕمزلددر عاًمتٕمزلددر ددق" :قم٘مقسمدد٦م ُمنمددعقم٦م قمددغم ُمٕمّمددٞم٦م أع ضمٜم٤ملدد٦م ٓ طمددد ومٞمٝمدد٤مل عٓ يمٗمدد٤مرة"(.)1
ع د اًمٕم٘مقسمدد٦م اًمتٕمزلرلدد٦م ل٘مدددر ٤م اًم٘مدد٤ميض 8وم٘مددد شمٙمددق سمحددٌس أع قم٘مقسمدد٦م ُم٤مًمٞمدد٦م قمددغم ا دد٤مم أع همددػم
ذًمؽ َ٤م لرا اًم٘م٤ميض ُمـ عؾم٤م ؾ اًمت٠مدل٥مل عُمـ شمٚمؽ اًم ٟمقب اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٞمدلـ :اًمٖمّمد٥م عاًمٜمٝمد٥م
عآظمتعس.
أمدد٤م إطمٌدد٤مب اًمٗمْمددعءل عأُمدد٤م زاضمددر أظمددرة ومٝمددق ذًمددؽ اًمققمٞمددد اًمد خ أظمددؼم قمٜمددف رؾمددقل ا صددغم
ا قمٚمٞمدف عؾمددٚمؿ سمدد٠م اعمتٕمددخ سمٞمددد لٜمتٔمددر قم٘مد٤مب ؿمدددلد لددقا اًم٘مٞم٤مُمد٦مل يم٘مددقل رؾمددقل ا صددغم ا

( ) 1اًمٗم٘مف ا ؾمعُمل عأدًمتف (.)312 /5
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قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿُ ( :مددـ يم٤مٟمدد٧م ًمددف ُمٔمٚمٛمدد٦م ٕطمددد ُمددـ قمروددف أع رء ومٚمٞمتحٚمٚم ددف ُمٜمددف اًمٞمددقال ىمٌددؾ أ ٓ
لٙمددق دلٜمدد٤مر عٓ در ددؿل إ يمدد٤م ًمددف قمٛمددؾ صدد٤مًمح أظمد ُمٜمددف سم٘مدددر ُمٔمٚمٛمتددفل عإ و شمٙمددـ ًمددف طمًددٜم٤مت
أظم ُمـ ؾمٞم ٤مت ص٤مطمٌف ومحٛمؾ قمٚمٞمف)(.)1
عىمقًمف صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ( :أتدرع ُمـ اعمٗمٚمس؟ ىم٤مًمقا  :اعمٗمٚمس ومٞمٜم٤م ُمـ ٓ در ؿ ًمف عٓ ُمت٤معل
وم٘م٤مل :إ اعمٗمٚمس ُمـ أُمتل ل٠مي لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م سمّمعة عصٞم٤ما عزيم٤مةل عل٠مي ىمد ؿمتؿ د ا عىمد
عأيمددؾ ُمدد٤مل د ا عؾمددٗمؽ دا د ا ع

د ا

ب د ال ومٞمٕمٓمددك د ا ُمددـ طمًددٜم٤مشمف ع د ا ُمددـ طمًددٜم٤مشمفل ومدد٢م

ومٜمٞم٧م طمًٜم٤مشمف ىمٌؾ أ ل٘م٣م ُم٤م قمٚمٞمف أظم ُمـ ظمٓم٤مل٤م ؿ ومٓمرطم٧م قمٚمٞمف صمؿ ـمرح ذم اًمٜم٤مر)(.)4
أمدد٤م إطمٌدد٤مب اًمٗمْمددعءل د ا ٟمددداء ًمٙمددؾ ُمددـ و حيٗمددظ لدلددف ذم إـمدد٤مر احلددؼل سمددؾ ضمٕمٚمٝمدد٤م ذم َتدددة ذم
سمقشم٘مدد٦م اًمٌ٤مـمددؾ 8أ لرضمددع إمم ا شمٕمدد٤ممم علتددقب إًمٞمددفل علٕمٛمددؼ ذم ىمٚمٌددف ؿمددٕمقر ايددق ُمددـ رسمددف شمٕمدد٤ممم
طمتك حيجز قمـ اًمتٕمدخ سمٞمد ل ومد٤مسمـ آدا اعم٘متدقل ُمٜمٕمدف ُمدـ ىمتدؾ أظمٞمدف ظمدق ُ ا شمٕمد٤ممم يمدا ىمد٤مل قمدز
٤مؾم ل
دٓم٧م إِ َزم لددَ َ ًمِت َْ٘م ُت َٚمٜمِدل ُمد٤م َأَ،د٤م سمٌِ ِ
ِ
دط َل ِدد َخ إِ ًَم ْٞم َ
دؽ َِٕ ْىم ُت َٚم َ
اَ َر َّب
َ
عضمؾ قمٜمفًَ ﴿ :مد ْـ َسم ًَ َ َّ َ
َ
دؽ إِم َأ َظمد٤م ُ َّ َ
ا ًْم َٕم َ
٤معمِلمَ ﴾[اح٤م دة.]46:
عًمٞمٙماددر د ا اعمددرء ُمددـ إقمددال اًمّمدد٤محل٦م اعمٙمٗمددرة ًمٚمد ٟمقب سمٕمددد اًمتقسمدد٦م إمم ا ل عُمددـ شمٚمددؽ إقمددال
اح٤مطمٞم٦م ًمٚمخٓم٤مل٤م :اًمقوقءل عيمارشمف شمًدتٚمزا يمادرة اًمتٜمٗمدؾ سم٤مًمّمدعةل ىمد٤مل رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف
عؾمددٚمؿ :إذا شمقودد٠م اًمٕمٌددد اعمًددٚمؿ أع اعمدد١مُمـ ومٖمًددؾ عضمٝمددف ظمددرج ُمددـ عضمٝمددف يمددؾ ظمٓمٞم دد٦م ٟمٔمددر إًمٞمٝمدد٤م
سمٕمٞمٜمٞمددف ُمددع احدد٤مء أع ُمددع آظمددر ىمٓمددر احدد٤مءل ومدد٢مذا همًددؾ لدلددف ظمددرج ُمددـ لدلددف يمددؾ ظمٓمٞم دد٦م يم٤مٟمدد٧م سمٓمِمددتٝم٤م
لدا ُمع اح٤مء أع ُمع آظمر ىمٓمر اح٤مء)(.)1
ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ظمػم اًمؼمل٦م...

( ) 1رعا اًمٌخ٤مرخ.
( ) 4رعا ُمًٚمؿ.
( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
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طمٗمظ اًمرضمٚملم
إ احلٛمددد

()1

ٟمحٛمددد عٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر ل عٟمٕمددقذ سمدد٤م ُمددـ ذعر أٗ،مًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت أقماًمٜمدد٤م

ُمـ مد ا ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ ٓ إ إٓ ا عطمدد ٓ ذلدؽ
ِ
اَ َطمد َّدؼ شم َُ٘م٤مشمِد ِدف َعَٓ َمت ُددقشم َُّـ إَِّٓ
ًمددفل عأؿمددٝمد أ حمٛمددد اا قمٌ ددد عرؾمددقًمفل ﴿ َلدد٤م َأ َمَدد٤م ا ًَّم د َ
لـ َآُمٜمُددقا ْ اشم َُّ٘م ددقا ْ ّ َ
دس ع ِ
ِ
ِ
اطمددَ لة
َّ٤مس اشم َُّ٘مقا ْ َر َّسمٙم ُُؿ ا ًَّم خ َظم َٚم َ٘مٙمُؿ ُمـ َّٟم ْٗم ل َ
َع َأ،تُؿ َُم ًْٚم ُٛمق َ ﴾[آل قمٛمرا ]124ل ﴿ َل٤م َأ َمَ٤م اًمٜم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع َظم َٚمد َدؼ ُِمٜمْٝمدد٤م َزعضمٝمدد٤م عسمد َّ ِ
ِ
٤ما إِ َّ
َ
اَ ا ًَّم د خ شم ًََدد٤مء ًُمق َ سمِددف َعإَ ْر َطم د َ
َ ْ َ َ ََ
د٨م ُمدٜم ُْٝم َا ر َضمدد٤مٓا يمَاددػما ا َعٟم ًَدد٤مء َعاشم َُّ٘مددقا ْ ّ َ
ِ
ِ
اَ َع ُىمق ًُم ددقا َىم د ْدقٓا َؾم د ِددلد اا ﴾
اَ َيم دد٤م َ َقم َٚمد د ْٞمٙم ُْؿ َرىمٞمٌد د ا٤م ﴾[اًمٜمً دد٤مء]1ل ﴿ َل دد٤م َأ َمَ دد٤م ا ًَّمد د َ
َّ
لـ َآُمٜمُ ددقا اشم َُّ٘م ددقا َّ َ
ِ
ِ
ِ
د٤مز َومد د ْدقز اا َقمٔمِد ددٞم اا
اَ َع َر ُؾمد ددق ًَم ُف َوم َ٘مد دددْ َومد د َ
﴿ ُل ّْمد ددٚم ْح ًَم ُٙمد د ْدؿ َأ ْقم َا ًَم ُٙمد د ْدؿ َع َل ْٖمٗمد د ْدر ًَم ُٙمد د ْدؿ ُذ ُٟمد ددق َسمٙم ُْؿ َع َُمد ددـ ُلٓمد د ْدع َّ َ
﴾[إطمزاب.]51-52
أُم٤م سمٕمد:
ومدد٢م أصدددق احلدددل٨م يمتدد٤مب ا ل عظمددػم اعدددخ دددخ رؾمددقًمف حمٛمددد سمددـ قمٌددد ا ل صددغم ا قمٚمٞمددف
عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
ل٘مقل ا شمٕم٤ممم ﴿ :عاَ َظم َٚم َؼ يم َُّؾ داسم ل٦م ُِمـ ُم ل
٤مء َوم ِٛمٜم ُْٝم ْؿ َُم ْـ َل ْٛم ٌِم َقم َغم َسم ْٓمٜم ِ ِف َع ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُم ْدـ َل ْٛم ٌِمد َقم َدغم
َ َّ ْ َ
َ َّ ُ
ِر ْضم َٚم ْ ِ
لم َع ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُم ْـ َل ْٛم ٌِم َقم َغم َأ ْر َسم لع َ ْ
ر لء َىم ِد ٌلر ﴾[اًمٜمقر.]23:
ب ُٚم ُؼ َّ ُ
اَ َُم٤م َل َِم٤م ُء إِ َّ َّ َ
اَ َقم َغم يمُؾ َ ْ
أم٤م اًمٜم٤مسل إ ايٚمؼ ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤م ر ىمدرة ا شمٕم٤مممل عآل٦م سمدلٕم٦م ُمـ آل٤مت ىمقشمف عإشم٘مد٤م صدٜمٕمفل
عا ٟمً دد٤م ظمٚم ددؼ ُم ددـ ظمٚم ددؼ ا ضم ددؾ عقم ددع أعضم ددد ؾم ددٌح٤مٟمف ذم د د اًم دددٟمٞم٤م شم دد٤ما ايٚم٘م دد٦مل ُمً ددتقذم
إقمْم٤مءل مجٞمؾ اًمٜمِم٠مةل طمًـ اًمتّمقلرل ومتٌ٤مر ا أطمًـ اي٤مًم٘ملم.
عَدد٤م ظمٚمددؼ ا شمٕمدد٤ممم ُمددـ إقمْمدد٤مء ًميٟمًدد٤م  :آخدد٦م اعمٌمددل ومٗمددل ألدد٦م اًمًدد٤مسم٘م٦م ذيمددر ا شمٕمدد٤ممم أ ُمدد٤مء
احلٞمدد٤مة ددق أصد ٌدؾ يٚمددؼ يمددؾ ُمدد٤م لدددب قمددغم د إرضل عسمٕمددد ذًمددؽ سمد ّدلم شمٕمدد٤ممم عؾمددٞمٚم٦م ُمٌم د د
اعمخٚمقىم٤مت 8وم يمر أ ُمٜمٝم٤م ُم٤م لٛمٌم قمغم سمٓمٜمف يم٤مٕوم٤مقملل عُمٜمٝم٤م ُمـ لٛمٌمد قمدغم رضمٚمدلم يم٤م ٟمًد٤م
عاًمٓمػمل عُمٜمٝم٤م ُمـ لٛمٌم قمغم أرسمع يم٤مٕٕ،م٤ما.
عُمد ددـ ٟمٔمد ددر ذم آخد دد٦م ُمٌم د د ا ٟمًد دد٤م لد ددرى أ ا شمٌد دد٤مر عشمٕم د د٤ممم ىمد ددد ُمٞمد ددز سمتٚمد ددؽ أًمد دد٦م قمد ددـ ؾمد دد٤م ر
اعمخٚمقىم٤متل ومخٚمؼ ًمف رضمٚملم اشمّمٗمت٤م سم٠مطمًـ ُم٤م لٛمٙمـ أ شمٙمق قمٚمٞمف ُمـ اًمّمٗم٤مت 8وم٘مدد ظمٚم٘مٝمدا
ا شمٕمدد٤ممم اصمٜمتددلم عو لٙمقٟمدد٤م عاطمدددةل عضمٕمٚمٝمددا ُمتًدد٤معلتلم همددػم ُمتٌدد٤ملٜمتلمل عضمٕمٚمٝمددا ذم أؾمددٗمؾ اًمٌددد

( ) 1أخ٘مٞم٧م ذم ضم٤مُمع اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مم ذم/3 :مج٤مدى إعمم 1222/ـ 4217/1/11ا.
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ٓ ذم أقمع ل عيمقْا أطمًدـ شمٙمدقلـل وم٠مِ،مد٠ممه٤م ُمدـ حلدؿ عقمٔمدؿ عقمّمد٥م عدال عضمٕمدؾ ومدٞمٝما اًم٘مدقة
اًمتل ٤م لًتٓمٞمع ا ٟمً٤م محؾ ضمًٛمفل عاعمٌم ا إمم ُمً٤موم٤مت سمٕمٞمدةل عدومع ُم٤م لرلدد دومٕمدفل عهمدػم
ذًمؽ َ٤م حيت٤مج ومٞمف إمم ىمقة اًمرضمٚملم.
يمددا سمرأ مهدد٤م ا شمٕمدد٤ممم ًمٞمٜمتددلم ًمٞمًددتٓمٞمع ددا اعمددرء ؾمددٝمقًم٦م احلريمدد٦م عشمٜمددقع اًمتٍم د  8ومٕمٚمددٞمٝما لٛمٌمددل
ع ا لتًٚمؼ اعمرشمٗمٕم٤مت علّمٕمد اًمٕمقازمل عقمٚمٞمٝما ل٘مٕمد أ،قاع اًم٘مٕمداتل عهمػم ذًمؽ ُمـ ُمٜم٤مومع ًمدلم
اًمرضمٚملم.
عيم ّدق ؾمدٌح٤مٟمف عشمٕمد٤ممم يمدؾ ِرضمدؾ ُمدـ ىمددا عؾمد٤مق عريمٌد٦م عومخد ل عذم يمدؾ عاطمدد ُمدـ د إضمدزاء
أؿمٞم٤مء دىمٞم٘م٦م ُمـ ايَٚمؼ ًمٞمٙمٛمؾ اٟمتٗم٤مع ا ٟمً٤م ٤مل ومًٌح٤م اي٤مًمؼ اًم٘مدلر
أم٤م اعمًٚمٛمق ل

ُمٜمزًمد٦م اًمدرضمٚملم ذم ايٚمدؼ عاًمٜمٗمدعل عأُمد٤م ُمٜمدزًمتٝما ذم اًمنمدع ومد٢مْا ومٞمدف قمْمدق ذع

ُمٙم٤مٟم دد٦م ُمٝمٛم دد٦م ذم سم ددد ا ٟمً دد٤م  8ومٚمد د ًمؽ رشم دد٥م قم ددغم آقمت ددداء قمٚم ددٞمٝما اًم٘مّم دد٤مص ذم طم دد٤مل اًمٕمٛم ددد:
اًمرضمددؾ سم٤مًمرضمددؾ عاًمٞمٛمٜمددك سمدد٤مًمٞمٛمٜمك عاًمٞمنددى سم٤مًمٞمنددىل عذم طمدد٤مل ايٓمدد٠م عؿمددٌف اًمٕمٛمددد رشمدد٥م قم ددغم
قمقو٤م ُم٤مًم اٞم٤مل ومٗمل اًمرضمٚملم يمٚمتٞمٝما اًمدل٦م يم٤مُمٚم٦مل عذم يمدؾ رضمدؾ ٟمّمدػ اًمدلد٦مل عذم يمدؾ أصدٌع
ذًمؽ ا
قمنم د ُم ددـ ا سم ددؾل ىم دد٤مل ا شمٕم دد٤ممم﴿ :عا ْ ددر ِ
د٤مص﴾[اح٤م دة .]23:عذم طم دددل٨م قمٛم ددرع سم ددـ
عح ىم َّم د ٌ
َ ُُ َ
طمددزا ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ( :عذم يمددؾ أصددٌع ُمددـ أصدد٤مسمع اًمٞمددد عاًمرضمددؾ قمنمد ُمددـ
ا سمؾ)(.)1
قمٌ دد٤مد ا ل ًمٞمت٠مُم ددؾ ا ٟمً دد٤م ذم ٟمٕمٛم دد٦م ا قمٚمٞم ددف سم دد٤مًمرضمٚملم طمت ددك ل دددر قمٔم ددؿ ُمٜم دد٦م ا قمٚمٞم ددف ددال
ومؼمضمٚمٞمف لٕمٞمش طمٞم٤مة ـمٌٞمٕمٞم٦م ُمًت٘مرة 8لٛمٌم ا إمم طمٞم٨م لِم٤مءل علتحر يمٞمدػ لِمد٤مءل علٚمدٌس ُمد٤م
لِمد٤مءل علٛمدددمه٤م علاٜمدٞمٝمال علددرومٕمٝما عبٗمْمدٝمال علًددتٕملم ددا ذم صدعح قمٞمِمددف اًمددٟمٞمقخ يمددا لرلدددل
علتجٛمؾ ا سملم اًمٜم٤مس سمع شمٕمٞمػم عٓ ٟمٕم٧م اٟمت٘م٤مص لٙمدر ظم٤مـمر ل عل١مذخ ؿمٕمقر .
عًمٞمٜمٔمددر ٟمٔمددرة أظمددرى إمم ُمددـ أصددٞم٥م ذم رضمٚمٞمددف سمٌددؽم أع قمددرج أع قم٤م دد٦م أع أخ د لؿ يمددؿ جيددد ُمددـ اًمٕمٜمدد٤مء
عاًمٜمّمدد٥مل علٗم٘مددد ُمددـ اعمّمدد٤مًمح عاعمٜمدد٤مومعل علعىمددل ُمددـ اًميددرل عبن د ُمددـ احدد٤مل عاًمٕم٤مومٞمدد٦مل عيمددؿ
لِمت٤مق أ لٙمق ذا رضمٚملم صحٞمحتلم طمتك لّمؾ سم ًمؽ إمم ُم٤م لتٛمٜم٤م .
أٓ ومٚمٞمًتٞم٘مظ ا ٟمً٤م اًمٖم٤مومؾ اًمّمحٞمح اًمرضمٚملم سمٕمد

ا ًمٞمِمٙمر ا قمغم

ل يمر ىمدر ٤م إٓ سمٕمد إص٤مسمتف ٤مل ٟمً٠مل ا اًمًعُم٦م ًمٚمجٛمٞمع.

( ) 1رعا اًمٜمً٤م لل ع ق صحٞمح سمِمقا د .
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عإ ُمـ ؿمدٙمر ا شمٕمد٤ممم قمدغم ٟمٕمٛمد٦م اًمدرضمٚملم اًمًدٚمٞمٛمتلم :اؾمدتٕماعا ومدٞما حيد٥م ا شمٕمد٤مممل عإسمٕم٤مدمهد٤م
د٧م ُمٞم اتدد٤م
قمددا لٙمددر علًددخط .ؾمد ؾ أبددق طمدد٤مزا رمحددف ا وم٘مٞمددؾ ًمددف " :ومددا ؿمددٙمر اًمددرضمٚملم؟ ىمدد٤مل :إ رأجد َ
همٌٓم َتد ددف اؾمد ددتٕمٛمٚم٧م د ددا قمٛمٚمد ددفل عإ رأجد دد٧م ُمٞم اتد دد٤م ُم٘متد ددف يمٗمٗمد ددتٝما قمد ددـ قمٛمٚمد ددف عأ،د دد٧م ؿمد دد٤ميمر

قمد ددز

عضمؾ"(.)1
أم٤م إطمٌ٦م اًمٗمْمعءل إ اؾمتٕمال اًمرضمٚملم ذم ُمّم٤مًمح احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقل٦م ٓ لٖمٗمؾ قمٜمف ا ٟمًد٤م ل ًمٙمدـ
ٜمدد٤م أقمددال صدد٤محل٦م لّمددؾ اعمددرء إًمٞمٝمدد٤م سم٤مؾمددتٕمال ٟمٕمٛمدد٦م اعمٌمددل ع د

ددل اًمتددل لٖمٗمددؾ قمٜمٝمدد٤م يماددػم ُمددـ

اًمٜم٤مسل ومٙم٤م ٓسمد ُمـ اًمت يمػم ٤م طمتك ٟمًٕمك إًمٞمٝم٤م.
ومٛمـ اًمٕمٌ٤مدات اًمتل شم١مدم٤م اًمرضمع :
اعمٌم د إمم اعمً دد٤مضمد ًمّم ددعة ا اقم دد٦م عا ٛمٕم دد٦مل ع دد٤م أ ،ددتؿ-أطمٌ دد٤ما -ىم ددد عص ددٚمتؿ إمم د ا اعمً ددجد
ُم٤مؿمددلم قمددغم أىمددداُمٙمؿ أع رايمٌددلم ؾمددٞم٤مراشمٙمؿ وم٤ممحدددعا ا قمددغم د اًمٜمٕمٛمدد٦م .ىمدد٤مل شمٕمدد٤مممَ ﴿ :لدد٤م َأ َمَدد٤م
دعة ُِمددـ لددق ِا ا ْ ٛمٕمد ِد٦م َوم٤مؾمدٕمقا إِ َمم ِذ ْيمد ِدر ِ
ِ
ِ
ِ
دقدخ ًمِٚمّمد ِ
دػم ًَم ُٙمد ْدؿ
ا ًَّمد َ
ْ َْ ُُ َ ْ َْ
لـ َآُمٜمُددقا إِ َذا ُٟمد َ َّ
َّ
اَ َع َذ ُرعا ا ًْم ٌَ ْٞمد َدع َذًم ُٙمد ْدؿ َظمد ْ ٌ
إِ ْ يمُٜمت ُْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛمق َ ﴾[ا ٛمٕم٦م.]7:
عىم د ددد عرد قم د ددـ رؾم د ددقل ا ص د ددغم ا قمٚمٞم د ددف عؾم د ددٚمؿ أطم٤مدل د دد٨م يما د ددػمة ذم سمٞم د دد٤م ومْم د ددؾ اعمٌمد د د إمم
دٚما ومٚمٞمحدد٤مومظ
اًمّمددٚمقاتل ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿُ( :مددـ ه أ لٚم٘مددك ا همددد اا ُمًد ا
قمغم ١مٓء اًمّمٚمقات طمٞم٨م لٜم٤مدى ـ 8وم٢م ا ذع ًمٜمٌدٞمٙمؿ صدغم ا قمٚمٞمدف ع ؾمدٚمؿ ؾمدٜمـ اعددى
عإْـ ُمـ ؾمدٜمـ اعددىل عًمدق أٙ،مدؿ صدٚمٞمتؿ ذم سمٞمدقشمٙمؿ يمدا لّمدكم د ا اعمتخٚمدػ ذم سمٞمتدف ًمؽميمدتؿ ؾمدٜم٦م
ٟمٌٞمٙمؿل عًمق شمريمتؿ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ ًمْمٚمٚمتؿل عُم٤م ُمـ رضمؾ لتٓمٝمر ومٞمحًـ اًمٓمٝمقر صمؿ لٕمٛمد إمم ُمًدجد
ُمددـ د اعمًدد٤مضمد إٓ يمتدد٥م ا ًمددف سمٙمددؾ ظمٓمددقة بٓمق دد٤م طمًددٜم٦مل علرومٕمددف دد٤م درضمدد٦م عحيددط قمٜمددف دد٤م
ؾمددٞم ٦مل عًم٘مددد رأجتٜمدد٤م عُمدد٤م لتخٚمددػ قمٜمٝمدد٤م إٓ ُمٜمدد٤مومؼ ُمٕمٚمددقا اًمٜمٗمدد٤مقل عًم٘مددد يمدد٤م اًمرضمددؾ لدد١مشمك سمددف مدد٤مدى
سملم اًمرضمٚملم طمتك ل٘م٤ما ذم اًمّمػ)(.)4
عىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿُ( :مددـ همًددؾ لددقا ا ٛمٕمدد٦م عاهمتًددؾ عسمٙمددر عاسمتٙمددرل عُمِمددك
عو لريم٥مل عدٟم٤م ُمـ ا ُم٤ما وم٤مؾمتٛمع عو لٚمغ 8يم٤م ًمف سمٙمؾ ظمٓمقة قمٛمؾ ؾمٜم٦م أضمر صدٞم٤مُمٝم٤م عىمٞم٤مُمٝمد٤م)
(.)1

( ) 1طمٚمٞم٦م إعًمٞم٤مء (.)421 /1
( ) 4رعا ُمًٚمؿ.
( ) 1رعا أمحد عأبق داعد عاًمؽمُم خل ع ق صحٞمح..
58



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
أجْم٤م( :عيمؾ ظمٓمقة بٓمق ٤م إمم اًمّمعة صدىم٦م)(.)1
عىم٤مل رؾمقل ا صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ ا
عىم دد٤مل قمٚمٞم ددف اًمّم ددعة عاًمً ددعا( :إذا ظم ددرج اعمً ددٚمؿ إمم اعمً ددجد يمت دد٥م ا ًم ددف سمٙم ددؾ ظمٓم ددقة ظمٓم٤م دد٤م
طمًٜم٦مل عحمك قمٜمف ٤م ؾمٞم ٦م طمتك ل٠مي ُم٘م٤مُمف)(.)4
عقمددـ قمدداا ريض ا قمٜمددف أ،ددف ىمدد٤مل ؾمددٛمٕم٧م رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ل٘مددقلُ ( :مددـ شمقودد٠م
وم٠مؾمٌغ اًمقوقءل صمؿ ُمِمك إمم صعة ُمٙمتقسم٦م ومّمع ٤م ُمع ا ُم٤ما همٗمر ًمف ذٟمٌف) (.)1
عُمـ اًمٕمٌ٤مدات اًمتدل شم١مدمد٤م اًمدرضمع  :عصدؾ اًمّمدٗمق ذم اًمّمدعةل عقمددا شمدر ومرضمد٦م ذم اًمّمدػل
عًم ًمؽ أضمر قمٔمٞمؿل ىم٤مل رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ( :ظمٞمد٤مريمؿ أخٞمدٜمٙمؿ ُمٜم٤ميمد٥م ذم اًمّمدعةل
عُم٤م ُمـ ظمٓمقة أقمٔمؿ أضمرا ا ُمـ ظمٓمقة ُمِم٤م ٤م رضمؾ إمم ومرضم٦م ذم اًمّمػ ومًدّ ٤م)(.)2
عُم ددـ اًمٕمٌ دد٤مدات اًمت ددل شم١مدم دد٤م اًم ددرضمع يمد د ًمؽ :أداء سمٕم ددض أومٕم دد٤مل اًمّم ددعةل عُم ددـ ذًم ددؽ اًم٘مٞم دد٤مال
عظم٤مصدد٦م اًمقىمددق اًمٓمقلددؾ ذم اًمّمددعة يمّمددعة اًمٚمٞمددؾل ومٕمددـ قم٤م ِمدد٦م ريض ا قمٜمٝمدد٤م أ رؾمددقل ا
صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ يم٤م ل٘مقا ُمـ اًمٚمٞمؾ طمتك شمتٗمٓمر ىمدُم٤م ل وم٘مٚم٧م ًمف:و شمّمٜمع

ا عىمد همٗمر ًمؽ

ُم٤م شم٘مدا ُمـ ذٟمٌؽ عُم٤م شمد٠مظمر؟ ىمد٤مل :أومدع أطمد٥م أ أيمدق قمٌدد اا ؿمدٙمقر اا)( .)3عذم ومْمدؾ اًم٘مٞمد٤ما ذم
اًمّمعة ىم٤مل ٟمٌل ا صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ( :صعة اًم٘م٤مقمد ٟمّمػ صعة اًم٘م٤م ؿ)(.)4
عُمـ اًمٕمٌ٤مدات اًمتل شم١مدم٤م اًمرضمع  :اًمًٗمر إمم احل٩م عاًمٕمٛمرة عاًم٘مٞم٤ما سم٠مقماعا.
عُمـ اًمٕمٌ٤مدات يم ًمؽ :ظمدُم٦م اًمقاًمدلـل عىمْم٤مء طمقا ٩م اعمًٚمٛململ عاًمًدٕمل قمدغم إرُمٚمد٦م عاًمٞمتدٞمؿ
عاعمًٙململ عاًمِمٗم٤مقم٦م احلًٜم٦م ًمٚمٜم٤مسل عاعمٌم إمم ٟمٍمة اعمٔمٚمقا.
ومٕمـ قمٌد ا سمدـ قمٛمدر ريض ا قمدٜمٝما أ رضمد ا
ع ضمد٤مء إمم رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ وم٘مد٤مل:
ل دد٤م رؾم ددقل ا ل أخ اًمٜم دد٤مس أطم دد٥م إمم ا ؟ وم٘م دد٤مل :أطم دد٥م اًمٜم دد٤مس إمم ا أٗ،مٕمٝم ددؿ ًمٚمٜم دد٤مسل عأطم دد٥م
إقمال إمم ا قمز عضمؾ هعر شمدظمٚمف قمغم ُمًٚمؿ :شمٙمِمػ قمٜمدف يمرسمد٦م أع شم٘مضد قمٜمدف َدلٜماد٤م أع شمٓمدرد
ضمققم٤مل عٕ أُمٌم ُمع أخ ذم طم٤مضم٦م أطم٥م إزم ُمـ أ أقمتٙمػ ذم
قمٜمف
ا

( ) 1رعا حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمرعزخ ذم شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمعة سمًٜمد طمًـ.
(ُ ) 4متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 1رعا اسمـ ظمزلٛم٦مل ع ق صحٞمح.
( ) 2رعا اًمٓمؼمام ذم إعؾمطل ع ق طمًـ.
(ُ ) 3متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 4رعا أمحدل عرضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.
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اعمدلٜم٦م -ؿمٝمرا ال عُمـ يمٔمؿ همٞمٔمف عًمق ؿمد٤مء أ لٛمْمدٞمف أُمْمد٤م ُمد ا ىمٚمٌدف لدقا اًم٘مٞم٤مُمد٦م رى عُمدـ
ُمِمك ُمع أظمٞمف ذم طم٤مضم٦م طمتك ل٘مْمٞمٝم٤م ًمف صمٌ٧م ا ىمدُمٞمف لقا شمزل إىمداا)( .)1عىم٤مل رؾمقل ا
صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿُ( :مددـ ُمِمددك ُمددع ُمٔمٚمددقا طمتددك لاٌدد٧م ًمددف طم٘مددف صمٌدد٧م ا شمٕمدد٤ممم ىمدُمٞمددف لددقا شمددزل
إىمداا)(.)4
أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل عُمددـ اًمٕمٌدد٤مدات اًمتددل شم١مدمدد٤م اًمددرضمع  :ايددرعج ًمٓمٚمدد٥م اًمٕمٚمددؿ اًمٜمدد٤مومعل ىمدد٤مل رؾمددقل
ـمرل٘مد د٤م لٚمد ددتٛمس ومٞمد ددف قمٚمد د ادا ؾمد ددٝمؾ ا ًمد ددف سمد ددف ا
ا ص ددغم ا قمٚمٞمد ددف عؾم ددٚمؿ( :عُمد ددـ ؾمد ددٚمؽ ا
ـمرل٘مد د٤م إمم

ا ٜم٦م)( ".)1أخُ :مـ ُمِمك إمم حتّمٞمؾ قمٚمؿ ذقمل ىم٤مصد اا سمف عضمف ا شمٕم٤ممم ضمد٤مزا ا قمٚمٞمدف سمد٠م
ُمٙمرُم٤م"(.)2
ُمًٚما
لقصٚمف إمم ا ٜم٦م
ا
ا
عىم د ددد

ب قمٚماؤٟم د دد٤م اًمً د دد٤مسم٘مق رمحٝم د ددؿ ا أرعع إُماٚم د دد٦م ذم اعمٌم د د إمم ـمٚم د دد٥م اًمٕمٚم د ددؿ عىمٓمٕم د ددقا

اعمً٤موم٤مت اًمٓمقال درا سمٖمٞمتٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ( .)3طمتك ًم٘مد ؾم٤مر ضم٤مسمر سمـ قمٌد ا ريض ا قمٜمٝما
قمٜمٝما ُمـ اعمدلٜم٦م إمم قمٌد ا سمـ أٞ،مس ريض ا قمٜمف ذم اًمِم٤ما ُمـ أضمؾ طمدل٨م عاطمد (.)4
أجْمدد٤م :ايددرعج إمم ـمٚمدد٥م اًمددرزق ُمددـ أضمددؾ آؾمددتٕم٤مٟم٦م سمد ًمؽ
عُمددـ اًمٕمٌدد٤مدات اًمتددل شم١مدمدد٤م اًمددرضمع ا
قمددغم قمٌدد٤مدة ا ل عإقمٗمدد٤م اًمددٜمٗمس قمددـ أظمددرلـل عشمددقومػم اًم٘مددقت ًم ددؾ عإعٓد عاًمتّمدددق قمددغم
قٓ َوم٤مُم ُِمقا ِذم ُمٜم ِ
ِ
َ٤ميمٌِ َٝمد٤م َع ُيم ُٚمدقا ُِم ْدـ ِر ْز ِىم ِدف
َ
اعمحت٤مضملم .ىم٤مل شمٕم٤مممَ ُ ﴿ :ق ا ًَّم خ َضم َٕم َؾ ًَمٙم ُُؿ إَ ْر َض َذ ًُم ا ْ
ِ
قر ﴾[اعمٚمؽ.]13:
َعإِ ًَم ْٞمف اًمٜم َُِم ُ
عُمددـ اًمٕمٌدد٤مدات اًمتددل شم١مدمدد٤م اًمددرضمع  :اعمٌم د إمم ضمٝمدد٤مد أقمددداء اًمدددلـل عذم ومْمددٚمف ىمدد٤مل رؾمددقل ا
صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿُ( :م٤م اهمؼمت ىمدُم٤م قمٌد ذم ؾمٌٞمؾ ا ومتٛمًف اًمٜم٤مر)(.)5
قمٌدد٤مد ا ل ُمدد٤م أمجددؾ أ لٛمٌم د اعمًددٚمؿ إمم زلدد٤مرة أظمٞمددف اعمًددٚمؿ عشمٗم٘مددد أطمقا ًمددف عدمدلددد قمٝمددد اعمحٌدد٦م
سمٞمددٜمٝمال وم٤معمٌم د إمم ذًمددؽ قمٌدد٤مدة ُمددـ اًمٕمٌدد٤مداتل قمددـ أا رلددرة قمددـ اًمٜمٌددل صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ أ
ع زار ا
رضم ا
أظم٤م ًمف ذم ىمرل٦م أظمرى وم٠مرصد ا ًمدف قمدغم ُمدرضمتدف ُم َٚمٙماد٤م ومٚمدا أتدك قمٚمٞمدف ىمد٤مل :أجدـ شمرلدد؟
( ) 1رعا اًمٓمؼمام ذم اًمٙمٌػمل ع ق طمًـ.
( ) 4رعا أبق ٟمٕمٞمؿ عأبق اًمِمٞم إصٌٝم٤ممل ع ق طمًـ.
( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
( ) 2اعمٗمٝمؿ ح٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ (.)241 /7
( ) 3لٜمٔمر ذم

ا اعمقوقع يمت٤مب :اًمرطمٚم٦م ذم ـمٚم٥م احلدل٨مل ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادخ.

( ) 4ضم٤مُمع سمٞم٤م اًمٕمٚمؿ عومْمٚمف ُ -م١مؾمً٦م اًمرل٤م (.)164 /1
( ) 5رعا اًمٌخ٤مرخ.
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ىمدد٤مل :أرلددد ا
أظمد٤م زم ذم د اًم٘مرلدد٦م ىمدد٤مل :ددؾ ًمددؽ قمٚمٞمددف ُمددـ ٟمٕمٛمدد٦م شمر دد٤م؟ ىمدد٤ملٓ :ل همددػم أم أطمٌٌتددف ذم
ا قمز عضمؾ ىم٤مل :وم٢مم رؾمقل ا إًمٞمؽ سم٠م ا ىمد أطمٌؽ يما أطمٌٌتف ومٞمف(.)1
ُمرلْمدد٤م ومدد٤مٕضمر أقمٔم دؿل عإثددر أيمددؼمل ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ:
أُمدد٤م إذا يمدد٤م اعمددزعر ا
ُمرلْم د٤م أع زار أظم د ا٤م ًمددف ذم ا ٟمدد٤مدا ُمٜم دد٤مد سمدد٠م ـمٌدد٧م عـمدد٤مب َِمدد٤م ل عشمٌددقأت ُمددـ ا ٜم دد٦م
(ُمددـ قمدد٤مد ا
ُمٜمزٓ)(.)4
عُمـ طمؼ اعمًٚمؿ قمغم أظمٞمف اعمًٚمؿ اعمٌم إمم إضم٤مسم٦م دقمقشمفل عشمِمٞمٞمع ضمٜم٤مزشمفل يمدا ىمد٤مل قمٚمٞمدف اًمّمدعة
عاًمً د ددعا( :طم د ددؼ اعمً د ددٚمؿ قم د ددغم اعمًد ددٚمؿ ؾم د دد٧م :إذا ًم٘مٞمت د ددف ومً د ددٚمؿ قمٚمٞم د ددفل عإذا دقم د دد٤م وم٠مضمٌ د ددفل عإذا
اؾمتٜمّمحؽ وم٤مٟمّمح ًمفل عإذا قمٓمس ومحٛمد ا ومِمٛمتفل عإذا ُمرض ومٕمد عإذا ُم٤مت وم٤مشمٌٕمف)(.)1
وم٤مشمٌٕمف)(.)1
ععمقا وددع اًمٕمددؼمة ٟمّمددٞم٥م ًمٚمددرضمٚملم ُمددـ اًمٕمٌدد٤مدةل وم٤مًمًددػم ذم إرض ًمٚمتٗمٙمددر عاًمٜمٔمددر ذم سمدددلع ظمٚمددؼ
ِ
دػمعا ِذم إَ ْر ِ
ض ُصم َّدؿ
ا ل عرؤل٦م ُمّمد٤مرع اًمٕمّمد٤مة عاحل٤م ددلـ قمدـ احلدؼ قمٌد٤مدةل ىمد٤مل شمٕمد٤مممُ ﴿ :ىم ْدؾ ؾم ُ
ػ يمَ٤م َ َقم ِ
٤مىم ٌَ ُ٦م ا ْعم ُ َٙم سمِلمَ ﴾[إٕ،م٤ما.]11:
اٟم ُٔم ُرعا َيم ْٞم َ
عُمٌم اعمًدٚمؿ إمم اعم٘مد٤مسمر ًمعشمٕمد٤مظ عآقمتٌد٤مر قمٌد٤مدة ل ىمد٤مل رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ( :إم
ْٞمتٙمؿ قمـ زل٤مرة اًم٘مٌقر ومزعرع ٤م 8وم٢م ومٞمٝم٤م قمؼمة) (.)2
أمد٤م إطمٌدد٦م اًمٗمْمدعءل إ ا ٟمًدد٤م إذا اٟمحدر قمددـ اعدالد٦م اٟمحرومدد٧م ىمدُمدف قمددـ اًمٍمدا ط اعمًددت٘مٞمؿل
ومٛمِمدد٧م رضمددع إمم أومٕمدد٤مل ؾمددخط ا ل أع ُمقا وددع همْمددٌف شمٌدد٤مر عشمٕمدد٤مممل عطمٞمددٜما ٟمددتٙمٚمؿ قمددـ اعمٌمد
سم٤مًمرضمٚملم إمم احلراا وم٢م ذًمؽ لِمٛمؾ ُمـ عصؾ إمم احلراا قمدغم ىمدُمٞمدف أع قمدغم ُمريمد٥مل ومدع ومدرق ذم
ذًمؽ.
ومٛمددـ ُمِمددك إمم ىمتددؾ ٟمٗمددس سمرل دد٦م أع أظمد ُمدد٤مل ُمٕمّمددقا أع َ٤مرؾمدد٦م وم٤مطمِمدد٦م وم٘مددد قمَمد ا عُمدد٤م ؿمددٙمر
رسمف شمٕم٤ممم قمغم ٟمٕمٛم٦م اعمٌم عهمػم ٤م ُمـ ؾم٤م ر اًمٜمٕمؿ.
عُمددـ ؾمددٕمك سمرضمٚمٞمددف إمم اًمٗمددتـ عاؾمتنمدا ومٝم٤م ومددا أدى ؿمددٙمر ٟمٕمٛمدد٦م اعمٌمددل ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا
قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ( :ؾمددتٙمق ومددتـ اًم٘م٤مقمددد ومٞمٝمدد٤م ظمددػم ُمددـ اًم٘مدد٤م ؿل عاًم٘مدد٤م ؿ ومٞمٝمدد٤م ظمددػم ُمددـ احدد٤مرل عاحدد٤مر
( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
( ) 4رعا اسمـ ُم٤مضمفل ع ق صحٞمح.
( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
( ) 2رعا أمحدل ع ق طمًـ صحٞمح.
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ومٞمٝم٤م ظمػم ُمـ اًمً٤مقملل عُمـ لنم ع٤م شمًتنمومفل عُمـ عضمد ُمٚمج٠م أع ُمٕم٤مذا ومٚمٞمٕم سمف)(.)1
إ ُمـ ؾمٞم ٤مت اًمرضمٚملم :أ لٛمٌم ا اعمًٚمؿ إمم اًمٜمٛمٞمٛمد٦م أع شمٗمرىمد٦م اًمّمدػ اعمًدٚمؿ أع إصمد٤مرة احل٘مدد
عاًمٌٖمْمدد٤مء سمددلم اعمًددٚمٛململ ومددا أؿمددد ُمدد٤م لٜمتٔمددر د ا احدد٤مر ُمددـ اًمٕم٘مدد٤مبل ومٕمددـ اسمددـ قمٌدد٤مس ىمدد٤ملُ :مددر
اًمٜمٌل صغم ا قمٚمٞمف ع ؾمدٚمؿ سم٘مدؼملـ وم٘مد٤مل ( :إْدا ًمٞمٕمد سم٤م عُمد٤م لٕمد سم٤م ذم يمٌدػمل أُمد٤م أطمددمه٤م ومٙمد٤م
ٓ لًتؽم ُمـ اًمٌقلل عأُم٤م أظمر ومٙم٤م لٛمٌم سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م)(.)4
عُم ددـ ؾم ددٞم ٤مت اًم ددرضمٚملم :آظمتٞم دد٤مل ذم اعمٌمد د شمٙم ددؼما ا عز ددقا ال وم٤معمً ددٚمؿ ُم دد٠مُمقر سم٤مًمتقا و ددع ذم اعمٌمد د
دش ِذم إَ ْر ِ
د٤مس َعٓ َمت ْ ِ
عاًمٌٕمد قمـ اًمتٙمؼم ومٞمدفل ىمد٤مل شمٕمد٤مممَ ﴿ :عٓ شم َُّمدٕم ْر َظمددَّ َ ًمِٚمٜمَّ ِ
اَ
ض َُم َر اطمد٤م إِ َّ َّ َ
ِ
خم َتد ل
د٤مل َوم ُخد ل
دقر ﴾[ًم٘مددا َ ﴿ ]16:عا ْىم ِّمدددْ ِذم َُم ِْمد ِدٞم َؽ َع ْ
اهم ُْمد ْدض ُِمد ْدـ َصد ْدقشمِ َؽ إِ َّ َأَٙ ،مد َدر
د٥م ُيمد َّدؾ ُ ْ
ٓ ُحيد َ
ِ
احل ِٛمد ِ
دػم ﴾[ًم٘مددا  .]17:عىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ( :سمٞمددٜما رضمددؾ
إَ ْصد َدقات ًَم َّمد ْدق ُت ْ َ
لٛمٌم د ذم طمٚمدد٦م شمٕمجٌددف ٟمٗمًددفل ُمرضمددؾ رأؾمددف بتدد٤مل ذم ُمِمددٞمتفل إذ ظمًددػ ا سمددفل ومٝمددق لتجٚمجددؾ ذم
إرض إمم لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م) (.)1
عىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق ح٤م هد ىمّمد٦م أا دضم٤مٟمد٦م عأظمد اًمًدٞمػ ُمدـ رؾمدقل ا لدقا أطمدد عشمٌخدؽم سمدلم
اًمّمددٗملم سم ددف " :ىم دد٤مل رؾمددقل ا ص ددغم ا قمٚمٞم ددف عؾمددٚمؿ طم ددلم رأى أب دد٤م دضم٤مٟمدد٦م لتٌخددؽم ( :إْ دد٤م عمِمددٞم٦م
لٌٖمْمٝم٤م ا إٓ ذم ُماؾ

ا اعمقـمـ)(.)2

عُمـ ؾمٞم ٤مت اًمرضمٚملم ًمدى اعمرأة :يمِمػ ىمدُمٞمٝم٤م عُم٤م ومقىمٝما ُمـ اًمرضمٚملم ًمٞمٜمٔمدر إًمدٞمٝما ُمدـ ٓ حيدؾ
ًمد ددف اًمٜمٔمد ددر إمم ذًمد ددؽل عاعمٌمد د ذم اًمٓمرىمد دد٤مت عإؾمد ددقاق سم٢مصد دددار صد ددقت احلد د اء أع اًمٜمٕمد ددؾ ًمٚمٗمد دد٧م
إؾماع عإٔ،م٤مر إًمٞمٝم٤م ًمٞمٕمٚمؿ ُم٤م قمٜمدد ٤م ُمدـ احلًدـ عاًمزلٜمد٦مل ىمد٤مل شمٕمد٤مممَ ﴿َ :عٓ َل ْ ِ
يد ْسم َـ سمِ َد٠م ْر ُضم ِٚم ِٝم َّـ
ًم ِ ُٞم ْٕم َٚم َؿ َُم٤م ُب ِْٗملمَ ُِم ْـ ِزلٜمَتِ ِٝم َّـ﴾[اًمٜمقر .]11:عاًمع ؼ سم٤معم١مُمٜم٦م ؾمؽم زلٜمتٝم٤م إٓ عمـ أطمدؾ ا ًمدف اًمٜمٔمدر
إًمٞمٝم٤مل عاعمٌم سملم اًمٜم٤مس سمحٞم٤مء ُمـ همػم اؾمدتدقم٤مء اًمٜمٔمدر إًمٞمٝمد٤مل ىمد٤مل شمٕمد٤ممم قمدـ اسمٜمد٦م صد٤مطم٥م ُمددلـ:
﴿ َومج٤مء ْشمف إِطمدَ ُامه٤م َمت ٌِم قم َغم اؾمتِحٞم ل
٤مء﴾[اًم٘مّمص.]43:
َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َْ
عُمـ اًمًٞم ٤مت يمد ًمؽ :أ لّمدٞم٥م ا ٟمًد٤م سم٘مدُمدف أع رضمٚمدف أطمدد اا فمٚم ادال ريمد ا
رومًد٤مل ومٛمدـ ومٕمدؾ
ع أع ا
ذًمؽ اىمتص ُمٜمف لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م.

(ُ ) 1متٗمؼ قمٚمٞمف.
(ُ ) 4متٗمؼ قمٚمٞمف.
(ُ ) 1متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 2ؾمػمة اسمـ ِم٤ما (.)44 /4
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أجْم٤م :اًم ٤مب إمم أُمد٤ميمـ اًمٚمٝمدق عاعمجدق يمددعر اًمدرىمص عاًمٖمٜمد٤مءل عيمد ًمؽ
عُمـ ؾمٞم ٤مت اًمرضمٚملم ا
شمتٌ ددع اًمٜمً دد٤مء عُمعطم٘م ددتٝمـ ذم إؾم ددقاق عاًمٓمرىم دد٤متل وم دد٢م

د ا اًمٕمٛم ددؾ اعمِم ددلم ٓ لٚمٞم ددؼ سم د خ ظمٚم ددؼ

يمددرلؿل عٓ سمدد٤مُمرئ بدد٤م ا اًمٕمٔمددٞمؿل عبِمددك قمددغم طمرُم٤مشمددف .ل د يمر سمٕمددض أ ددؾ إدب ذم اًم٘مددرع
لقُمد دد٤م سم٤مًمٌٞمد دد٧م عطمد ددد ٤مل ومجٕمد ددؾ أطمد ددد
اًمًد دد٤مًمٗم٦م أ اُمد ددرأة ىمد دددُم٧م ُمٙمد دد٦م ًمٚمحد دد٩م أع اًمٕمٛمد ددرة ومٓم٤مومد دد٧م ا
احدد٤مضمٜملم لتتٌٕمٝمدد٤م علرلددد ُمٜمٝمدد٤م أ شمٙمٚمٛمددف ع ددل شمدد٠مبكل عذم اًمٞمددقا اًمتدد٤مزم ضمدد٤مءت ًمتٓمددق ُمددع أظمٞمٝمدد٤م
ومجدد٤مء ذًمددؽ اًمرضمددؾ عمعطم٘متٝمدد٤مل ومٚمددا رأى أظم٤م دد٤م ُمٕمٝمدد٤م اٟمٙمددػ عاٟمزضمددرل وم٘م٤مًمدد٧م ُمتٛماٚمدد٦م سم٘مددقل أطمددد
اًمِمٕمراء:
َشمٕمدُ ع اًم ٤مب قمغم ُمـ ٓ ِيمعَب ًمف  ...ع َشمتّ٘مل صق ًَم َ٦م اعمً ِ
ت٠مؾم ِد احل٤مُمل(.)1
َ
َ ْ
ُ
ْ
َ ْ ُْ
أىمقل ىمقزم

ا عأؾمتٖمٗمر ا زم عًمٙمؿ وم٤مؾمتٖمٗمرع إٟمف ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.

( ) 1يمت٤مب إهم٤ممل ًم صٗمٝم٤مم (.)66 /1
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ايٓمٌ٦م اًما٤مٟمٞم٦م
احلٛمد

رب اًمٕم٤معململ عاًمّمعة عاًمًعا قمغم اًمٜمٌل إُململ عقمغم آخف عصحٌف أمجٕملم.

أُم٤م سمٕمد:
أمد٤م اعمًددٚمٛمق ل إ اؾمددت٘م٤مُم٦م اعمدرء ذم رضمٚمٞمددفل عطمٗمٔمٝمددا سمٚمدزعا ـمرلددؼ احلددؼل عقمددا اٟمحددراومٝما قمٜمٝمدد٤م
دًمٞمؾ قمغم حمٌ٦م ا ًمّم٤مطمٌٝمال وما أطمًـ أ لٙمق اعمًٚمؿ يم ًمؽل ىمد٤مل رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف
ع ؾمٚمؿ ( :إ ا ىم٤ملُ :مـ قم٤مدى زم عًمٞم٤م وم٘مد آذٟمتف سم٤محلربل عُم٤م شم٘مرب إزم قمٌدخ سمٌمء أطم٥م إزم
َدد٤م اومؽمودد٧م قمٚمٞمددفل عُمدد٤م لددزال قمٌدددخ لت٘مددرب إزم سم٤مًمٜمقا ومددؾ طمتددك أطمٌددفل ومدد٢مذا أطمٌٌتددف يمٜمدد٧م ؾمددٛمٕمف
اًم خ لًٛمع سمف عسمٍم اًم خ لٌٍم سمف علد اًمتل لٌٓمش ٤م عرضمٚمف اًمتل لٛمٌم ٤م)( .)1عاعمٕمٜمدك:
أ ا لًدد ذم

ا قارح ومع ل٘مع ُمٜمف ٤م إٓ ايػم.

عأُمدد٤م ُمددـ و شمًددت٘مؿ رضمددع قمددغم سا ط احلددؼ ومٚمٞمت د يمر أْددا ؾمتِمددٝمدا قمٚمٞمددف لددقا اًم٘مٞم٤مُمدد٦مل يمددا ىمدد٤مل
َخد ددتِ ُؿ َقمد د َدغم َأ ْومد د َدقا ِ ِٝم ْؿ َع ُشمٙمَٚم ُٛمٜمَد دد٤م َأجْد د ِدد ِم ْؿ َعشم َِْمد د َدٝمدُ َأ ْر ُضم ُٚم ُٝمد د ْدؿ سمِد د َدا َيمد دد٤مٟمُقا َلٙم ًِْ د د ٌُق َ
شمٕمد دد٤ممم ﴿ :ا ًْم َٞمد د ْدق َا ٟم ْ
﴾[لددس]43:ل عقمددـ أ،ددس سمددـ ُم٤مًمددؽ ىمدد٤مل  :يمٜمدد٤م قمٜمددد رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ومْمددحؽ
وم٘م٤مل :ؾ شمدرع َ٤م أودحؽ ؟ ىمد٤مل :ىمٚمٜمد٤م ا عرؾمدقًمف أقمٚمدؿل ىمد٤ملُ :مدـ خم٤مـمٌد٦م اًمٕمٌدد رسمدف ل٘مدقل:
ل٤م ربل أخؿ دمرم ُمـ اًمٔمٚمؿ ؟ ىمد٤مل :ل٘مدقل :سمدغمل ىمد٤مل :ومٞم٘مدقل :ومد٢مم ٓ أضمٞمدز قمدغم ٟمٗمزد إٓ ؿمد٤م د اا
ُمٜمل ىم٤مل :ومٞم٘مقل :يمٗمدك سمٜمٗمًدؽ اًمٞمدقا قمٚمٞمدؽ ؿمدٝمٞمد اا عسمد٤مًمٙمراا اًمٙمد٤مشمٌلم ؿمدٝمقد اال ىمد٤مل :ومٞمخدتؿ قمدغم
ومٞمف ومٞم٘م٤مل ٕريم٤مٟمدف :اٟمٓم٘مدل ىمد٤مل :ومتٜمٓمدؼ سم٠مقماًمدف ىمد٤مل :صمدؿ بدغم سمٞمٜمدف عسمدلم اًمٙمدعا ىمد٤مل :ومٞم٘مدقل :سمٕمدد اا
ا
ًمٙمـ
عؾمح٘م٤م ومٕمٜمٙمـ يمٜم٧م أ٤،موؾ)(.)4
قمٌدد٤مد ا ل أٓ ُمددـ يمدد٤م ُمٜمحددر ايٓمددك قمددـ ا دد٤مدة ؾمدد٤مًمٙما٤م ُمٜمدد٤م ٩م اًمٖمْمدد٥م ومٚمٞمتدد٥م إمم رسمددف عًمددٞمٙمـ
ُماؾ ذًمؽ اًم٘م٤م ؾ اًمٙمرلؿ:
ل
قل٧م يم ّٗمل ل
وم٤مطمِم٦م رضمكم
ًمرلٌ٦م  ...عٓ محٚمتٜمل ٟمحق
ًمٕمٛمر ُم٤م أ
ُ
عٓ ىم٤مدم ؾمٛمٕمل عٓ سمٍمخ ع٤م  ...عٓ د ًّمٜمل رأجل قمٚمٞمٝم٤م عٓ قم٘مكم
ل
طمٞمٞم٧م سمٛمٜمٙمر ُ ...مـ إُمر ُم٤م لٛمٌم إمم ُماٚمف ُماكم(.)1
سماش ُم٤م
عًمً٧م
ُ

( ) 1رعا اًمٌخ٤مرخ.
(ُ ) 4متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 1أُم٤مزم اًم٘م٤مزم (ص.)421 :
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ومٕمددغم اعمًددٚمؿ اًمٕم٤مىمددؾ أ لًدد٤مرع إمم ُمًدد٤مًمؽ ايددػماتل عُمقا وددع اًمٓمٞمٌدد٤متل عظمّمدد٤مل اًمّمدد٤محل٤متل
عًمٞمًددتٖمؾ ٟمٕمٛم دد٦م اعمٌم د إمم ذًم ددؽ ىمٌ ددؾ أ لٜم دددا طمٞم ددٜما حيددٌس قم ددـ ذًم ددؽل عًم ددٞمٙمـ ًم ددف ىم دددعة سم٠معَل ددؽ
اًمّم دد٤محللم اًم د لـ لً دد٤مرقمق إمم اي ددػم ُم ددع عضم ددقد ا قم٤مىم دد٦م ذم أرضمٚمٝم ددؿل ومٝم د ا قمٛم ددرع سم ددـ ا ٛم ددقح
ريض ا قمٜمددف يمدد٤م رضم د ا
ع أقمددرج ؿمدددلد اًمٕمددرجل عيمدد٤م ًمددف سمٜمددق أرسمٕمدد٦مل ومٚمددا يمدد٤م لددقا أطمددد أرادعا
طمًٌدفل عىمد٤مًمقا ًمددف :إ ا قمدز عضمدؾ ىمددد قمد ر ل ومدد٠متك رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمددف عؾمدٚمؿ وم٘مدد٤مل :إ
سمٜمدل لرلددع أ حيًٌدقم قمدـ د ا اًمقضمدف عايدرعج ُمٕمدؽ ومٞمدفل ومدقا

إم ٕرضمدق أ أـمد٠م سمٕمرضمتددل

ذم ا ٜم٦م .وم٘م٤مل رؾمقل ا صغم ا قمٚمٞمف عؾمدٚمؿ :أُمد٤م أ،د٧م وم٘مدد قمد ر ا ومدع ضمٝمد٤مد قمٚمٞمدؽل
عىم٤مل ًمٌٜمٞمفُ :م٤م قمٚمٞمٙمؿ أ ٓ متٜمٕمدق ً 8مٕمدؾ ا أ لرزىمدف اًمِمدٝم٤مدةل ومخدرج ُمٕمدف وم٘متدؾ لدقا أطمدد()1ل
ريض ا قمٜمف عأرو٤م .
ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ظمػم اًمٌنم...

( ) 1ؾمػمة اسمـ ِم٤ما (.)72 /4
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طمٗمظ اًمٌٓمـ
إ احلٛمد

()1

ٟمحٛمد عٟمًتٕمٞمٜمفل عٟمًتٖمٗمر عٟمٕمقذ سم٤م ُمـ ذعر أٗ،مًٜم٤مل عُمـ ؾمٞم ٤مت أقماًمٜم٤م ُمـ

مدد ا ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ ٓ إ إٓ ا عطمدد ٓ ذلدؽ ًمدفل
ِ
اَ َطمد َّدؼ شم َُ٘م٤مشمِد ِدف َعَٓ َمتدُدقشم َُّـ إَِّٓ َع َأ،دتُؿ
عأؿمددٝمد أ حمٛمددد اا قمٌددد عرؾمددقًمفل ﴿ َلدد٤م َأ َمَدد٤م ا ًَّمد َ
لـ َآُمٜمُددقا ْ اشم َُّ٘مددقا ْ ّ َ
دس ع ِ
ِ
ِ
اطم دددَ لة
د٤مس اشم َُّ٘م ددقا ْ َر َّسم ُٙمد د ُؿ ا ًَّمد د خ َظم َٚم َ٘م ُٙم ددؿ ُم ددـ َّٟم ْٗم د ل َ
َُم ًْ ددٚم ُٛمق َ ﴾[آل قمٛم ددرا ]124ل ﴿ َل دد٤م َأ َمَ دد٤م اًمٜمَّ د ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع َظم َٚمد َدؼ ُِمٜمْٝمدد٤م َزعضمٝمدد٤م عسمد َّ ِ
ِ
٤ما إِ َّ
َ
اَ ا ًَّم د خ شم ًََدد٤مء ًُمق َ سمِددف َعإَ ْر َطم د َ
َ ْ َ َ ََ
د٨م ُمدٜم ُْٝم َا ر َضمدد٤مٓا يمَاددػما ا َعٟم ًَدد٤مء َعاشم َُّ٘مددقا ْ ّ َ
ِ
ِ
اَ َع ُىمق ًُم ددقا َىم د ْدقٓا َؾم د ِددلد اا ﴾
اَ َيم دد٤م َ َقم َٚمد د ْٞمٙم ُْؿ َرىمٞمٌد د ا٤م ﴾[اًمٜمً دد٤مء]1ل ﴿ َل دد٤م َأ َمَ دد٤م ا ًَّمد د َ
َّ
لـ َآُمٜمُ ددقا اشم َُّ٘م ددقا َّ َ
ِ
ِ
ِ
د٤مز َومد د د ْدقز اا
اَ َع َر ُؾمد د ددق ًَم ُف َوم َ٘مد د دددْ َومد د د َ
﴿ ُل ّْمد د ددٚم ْح ًَم ُٙمد د د ْدؿ َأ ْقم َا ًَم ُٙمد د د ْدؿ َع َل ْٖمٗمد د د ْدر ًَم ُٙمد د د ْدؿ ُذ ُٟمد د ددق َسمٙم ُْؿ َع َُمد د ددـ ُلٓمد د د ْدع َّ َ
َقمٔمِٞم اا﴾[إطمزاب.]51-52
أُم٤م سمٕمد :وم٢م أصدق احلدل٨م يمت٤مب ا ل عظمػم اعدخ دخ رؾمقًمف حمٛمد سمـ قمٌدد ا ل صدغم ا
قمٚمٞمف عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
أم٤م اًمٜم٤مسل إ ظمٚمؼ ا ٟمً٤م آل٦م سم٤م رة قمغم ىمدرة رب اًمٕم٤معململ عسمر ٤م ؾمد٤مـمع قمدغم إسمدداع أطمًدـ
ايدد٤مًم٘ململ ومٚمددق ومٙمددر ا ٟمًدد٤م ومددٞما أعدع ا ومٞمددف ُمددـ أُمدد٤مرات يماًمددفل عأدًمدد٦م شمقطمددد عضمعًمددف ٕىمٌددؾ
قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٌ٤مدة عاًمِمٙمرل عٟٓم٘مٓمع إًمٞمف سم٤مًماٜم٤مء عاحلٛمدل ومِمٖمؾ سمدف قمدـ همدػم ل عاٟمٍمد إًمٞمدف قمدـ يمدؾ
ؿم٤مقمؾ قمٜمف.
عسمٕمق ا شمٕم٤ممم ؾمٜم٘مػ اًمٞمدقا ُمتد٠مُمٚملم ذم قمْمدق ُمدـ أقمْمد٤مء ا ٟمًد٤م ًمٞمددقمقٟم٤م ذًمدؽ إمم ؿمدٙمر ا
قمٚمٞمفل عاؾمتٕماًمف ذم ُمراوٞمفل

ا اًمٕمْمق ق اًمٌٓمـ.

اٟمٔمددر -أمد٤م اًمٕم٤مىمددؾ -سمٕمددلم سمٍمد عقمددلم سمّمددػمشمؽ إمم ٟمٕمٛمدد٦م ا قمٚمٞمددؽ سمٌٓمٜمددؽل ًمددؽمى يمددؿ ومٞمددف ُمددـ
اًمددٜمٕمؿ عاعمددٜمـل عيمددؿ ومٞمددف ُمددـ ُمٔمدد٤م ر رمحدد٦م ا سمددؽل عآصمدد٤مر إيمددراا ا ًمددؽ .ومدد٤مًمٌٓمـ ًمددؽ ُمًددتقدع
احلٞم٤مة اًم خ شم٘مدقا قمدغم ُمد٤م ومٞمدف طمٞمد٤مة سمددٟمؽ عصدحتف 8وم٘مدد ضمٕمدؾ ا شمٕمد٤ممم ومٞمدف أضمٝمدزة ُمتٕمدددة شم٘مدقا
سمدعر احلٗم٤مظ قمغم ٟمٕمٛم٦م احلٞمد٤مة 8ومٗمٞمدف ا ٝمد٤مز اعْمدٛملل عا ٝمد٤مز اًمتٜم٤مؾمدكمل عا ٝمد٤مز اًمٌدقزمل عذم يمدؾ
ضمٝم٤مز ُمٜمٝم٤م أضمزاء دىمٞم٘م٦م ل٘مقا قمٚمٞمٝم٤مل علًتٛمر قمٛمٚمف ٤م.
اٟمٔمدر يمدؿ ذم سمٓمٜمدؽ ُمدـ قمج٤م د٥م ا ٟمِمد٤مء عدىمد٦م ايٚم٘مد٦مل عقمٔمدؿ عفم٤م ٗمٝمد٤مل عاؾمدتٛمرار أقماعد٤مل ومت٠مُمدؾ
ذم اعمٕمدددةل عإُمٕمدد٤مء اًمٖمٚمٞمٔمدد٦م عإُمٕمدد٤مء اًمدىمٞم٘مدد٦مل عاًمٌٜمٙمرلدد٤مسل عاًمزا دددة اًمدعدلدد٦م عاًمٙمٌددد عاعمددرارة

( ) 1أخ٘مٞم٧م ذم ضم٤مُمع اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤ممل صٜمٕم٤مءل ذم  1222/3/17ل 4217/1/43ا.
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عاًمٓمح دد٤مل عاًمّم ددٗم٤مق عاًمٙم ددغم عاحل دد٤مًمٌلم عاعما٤مٟم دد٦م عهمػم دد٤مل ؾم ددتجد أ ؾم ددعُمتٝم٤م ؾم ددٌ٥م ًمً ددعُمتؽ
عاسمتٝم٤مضمؽ عٟمِم٤مـمؽل عأ ؾم٘مٛمٝم٤م ـمرلؼ إمم قمٜم٤م ؽ عظمً٤مرشمؽ عإقم٤مىمتؽ عشمٙمدر قمٞمِمؽ.
عشم٠مُمؾ يم ًمؽ ذم اًمقفم٤م ػ اًمتل ل٘مقا ٤م ا ٝم٤مز اعْمٛمل 8وم٠م٧،م شم٠ميمؾ عشمنمدب ومتًدٚمؿ اًمٓمٕمد٤ما إمم
د ا ا ٝمدد٤مز عشمٜمتٝمددل عفمٞمٗمتددؽ إمم ٜمدد٤مل ع ددق اًمد خ لتددقمم سمٕمددد ذًمددؽ ْمددٛمف عشمٜم٘مٞمتددف عاُمتّمدد٤مص ُمدد٤م
لٗمٞمد ا ًؿ ُمٜمفل عـمرد اًمٗمْمعت اًمزا دةل عيمؾ ذًمؽ ل٘مقا قمغم قمٛمؾ دىمٞمؼ عاشم٘مد٤م سمددلع ُمدـ همدػم
يمًؾ عٓ شمقىمػ.
ومٚمؿ حيت٩م اًمٖم اء سمٕمد ذًمؽ ُمٜمؽ إمم قمٛمؾ آظمر أع ىمْم٤مء عىم٧م ذم ُمت٤مسمٕمتف عآـمٛم ٜم٤م قمغم آٟمتٝم٤مء
ُمٜمفل عشمقزلع طمّمص اًمٌد ُمٜمفل ومتٌ٤مر ا أطمًـ اي٤مًم٘ملم.
أمدد٤م اعمً ددٚمٛمق ل عًمددق ٟمٔمرٟم دد٤م ٟمٔم ددرة أظمددرى إمم سم دددلع ظمٚمددؼ ا ًمٕمْم ددق اًم ددٌٓمـ ومًددٜمرى قمج اٌ دد٤مل ومٛم ددـ
ذًم ددؽ :أ ا شمٕم دد٤ممم ح دد٤م ضمٕم ددؾ اًم ددٌٓمـ طم٤مع ال دد٤م ُم دد٤م سم ددف سم٘م دد٤مء طمٞم دد٤مة ا ٟمً دد٤م َ دد٤م حيتقل ددف ُم ددـ إضمٝم ددزة
عإ قمْم٤مء وم٢مٟمف ىمد اظمت٤مر أ لٙمق اًمٌٓمـ ذم ُمٜمتّمػ سمد ا ٟمً٤م ُمـ أضمؾ احلٗم٤مظ قمٚمٞمفل يما أ،دف
شمٕمدد٤ممم ضمٕمددؾ أيماددر أقمْمدد٤م ف عأضمٝمزشمددف ومٞمددف ذم ُم٘مدُمدد٦م ا ًددؿ عو جيٕمٚمٝمدد٤م ذم فمٝمددر ُ 8مددـ أضمددؾ ُمّمدد٤مًمح
يماػمة ًميٟمً٤م ل ُمٜمٝم٤م :أ لرى ايٓمر قمٚمٞمٝم٤م ومٞمحٛمٞمٝم٤م ُمٜمفل ومًٌح٤م اي٤مًمؼ اًم٘مدلر.
إ اعمدرء ًمددق سم٘مددل لنددد آلدد٤مت ىمددرة ا ذم يمددؾ ضمددزء ذم اًمددٌٓمـ َدد٤م لد يمر إـمٌدد٤مء عاحلٙمدداء حدد٤م يمٗمتددف
ظمٓم٥م قمدلدةل همػم أ ا ؿم٤مرة إمم سمٕمض ذًمؽ شمٙمٗمل اًمٚمٌٞم٥م ًمٞمٕمتؼم ومٞمِمٙمر سم٤مر ف اًمٕمٔمٞمؿ.
أومددع ٟمِمددٙمر ا شمٕمدد٤ممم قمددغم ٟمٕمٛمدد٦م اًمددٌٓمـ اًمتددل ُمد ّدـ دد٤م قمٚمٞمٜمدد٤مل ومددٜمٛم
وم٢م اًمِمٙمر ـمرلؼ إمم دعاا اًمٜمٕمٛم٦مل عاسمتٕم٤مد اًمٜم٘مٛم٦م.

سمدد٤محلعلل عٟمحٛمٞمددف ُمددـ احلددراا8

قمٌدد٤مد ا ل حدد٤م يم دد٤م أيما ددر اعمٝمدد٤ما اًمت ددل ل٘مددقا دد٤م اًمددٌٓمـ ددل اؾمددت٘مٌ٤مل اًمٓمٕمدد٤ما عاًمنمدا ب ع ْم ددٛمٝما
عحت ددقلٚمٝما إمم ُم ددقاد ٟم٤مومٕم دد٦م ًمٚمجً ددؿل عإظم ددراج ُم دد٤م زاد قم ددـ ذًم ددؽ إمم ظم دد٤مرج اًمٌ ددد  8وم دد٢م ؿم ددٙمر ا
قمٚمٞم ددف :أ ٓ لد دددظمؾ اعمًد ددٚمؿ ومٞم ددف همد د اء إٓ ُمد ددـ طم ددعلل عأ لٜمز د ددف قمد ددـ يم ددؾ طمد ددراا ُمد ددـ ُمٓمٕمد ددقا
اؿم دٙمُرعا ٟمِٕمٛم د َ٦م ِ
ِ
اَ َطمد ا
اَ إِ ْ ُيمٜمْ دت ُْؿ إِ َّلدد٤م ُ
دعٓ َـمٞم اٌدد٤م َع ْ ُ ْ َ َّ
عُمنم ددعب .ىم دد٤مل شمٕم دد٤مممَ ﴿ :وم ُٙم ُٚمددقا ََّدد٤م َر َز َىم ُٙمد ُدؿ َّ ُ

َشم ْٕم ٌُدُ ع َ ﴾[اًمٜمحؾ.]112:

طمراُمدد٤م ذم أص ددٚمف ُماددؾ أيمددؾ حل ددؿ ايٜمزلددر عاعمٞمت دد٦مل
عاحلددراا ذم اعمٓمٕمددقا عاعمنم ددعب لِمددٛمؾ ُمدد٤م يم دد٤م
ا
أجْمدد٤م
عُمٝمددر اًمٌٖمددل عطمٚمددقا اًمٙمٚمدد٥مل عصمٛمددـ اًمٙمٚمدد٥مل عذب ايٛمددر عؾمدد٤م ر اعمًددٙمراتل علِمددٛمؾ ا
يمددؾ ـمٕمدد٤ما عذا ب ُمٌدد٤مطملم ضمدد٤مءا ُمددـ ـمرلددؼ طمددراا يم٤مًمرسمدد٤م عاًمرؿمددقة عاًمٖمددش عاًمنددىم٦م عأظمقا هتدد٤مل
عؾم٤م ر أيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًمٌ٤مـمؾ.
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إ اظمتٞمدد٤مر احلددعل عاًمتٜمددز قمددـ احلددراا ددق ُمددـ طمٗمددظ اًمددٌٓمـ احدد٠مُمقر سمددفل عاحلٞمدد٤مء اًمّمدد٤مدق ُمددـ ا
شمٕم دد٤مممل ومٕم ددـ قمٌ ددد ا سم ددـ ُمً ددٕمقد ريض ا قمٜم ددف ىم دد٤مل :ىم دد٤مل رؾم ددقل ا ص ددغم ا قمٚمٞم ددف عؾم ددٚمؿ:
(اؾمددتحٞمقا ُمددـ ا طمددؼ احلٞمدد٤مء)ل ىم دد٤مل :ىمٚمٜمدد٤م :ل دد٤م ٟمٌددل ا ل إٟم دد٤م ًمٜمًددتحٞمل عاحلٛمددد ل ىمدد٤ملً( :مددٞمس
ذًم ددؽل عًمٙم ددـ آؾم ددتحٞم٤مء ُم ددـ ا طم ددؼ احلٞم دد٤مء :أ حتٗم ددظ اًم ددرأس عُم دد٤م عقم ددكل عحتٗم ددظ اًم ددٌٓمـ عُم دد٤م
طمقىل عًمت يمر اعمقت عاًمٌغمل عُمـ أراد أظمرة شمر زلٜم٦م اًمدٟمٞم٤مل ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ وم٘مدد اؾمدتحٞم٤م ُمدـ
ا طمؼ احلٞم٤مء)(.)1
ومٛمددـ ؿمددٙمر ا شمٕمدد٤ممم قمددغم ٟمٕمٛمدد٦م اًمددٌٓمـ :أ ٓ لدددظمؾ إًمٞمددف اعمًددٚمؿ إٓ ُمدد٤م أطمٚمددف ا ومٞمٙمددق ذًم ددؽ
اًمٌٓمـ ظم٤مًم اٞم٤م ُمـ احلراال ومٞمٜمٌ٧م ا ًؿ ُمـ آصم٤مر ذًمؽ اًمٓمٕم٤ما ٟمٌ٤مشما٤م طمًٜما٤مل ومٞمٙمق أثدر صدعح طمد٤مل
اعمًٚمؿ ذم دٟمٞم٤م عآظمرشمف.
إ اعم١مُمـ لتحرى احلعل ذم ـمٕمٛمتف عذسمتفل عٓ شمٖمٚمٌف ؿمٝمقشمف ع قا عطمرصدف قمدغم ًمد ات اًمددٟمٞم٤م
عُمّم دد٤محلٝم٤م طمتد ددك لقص ددؾ احلد ددراا إمم سمٓمٜمد ددفل ومٕمد ددـ قم٤م ِمد دد٦م ريض ا قمٜمٝمد دد٤م ىم٤مًم دد٧م :يمد دد٤م ٕا سمٙمد ددر
اًمّمدلؼ ريض ا قمٜمف همعا برج ًمف ايراجل عيم٤م أبق سمٙمر ل٠ميمؾ ُمدـ ظمرا ضمدفل ومجد٤مء لقُمد ا٤م سمٌمدء
وم٠ميمددؾ ُمٜمددف أبددق سمٙمددر وم٘مدد٤مل ًمددف اًمٖمددعا :أتدددرخ ُمدد٤م د ا؟ وم٘مدد٤مل أبددق سمٙمددر :عُمدد٤م ددق؟ ىمدد٤مل :يمٜمدد٧م شمٙمٝمٜمدد٧م
ٟمً٤م ذم ا ٤م ٚمٞم٦م عُمد٤م أطمًدـ اًمٙمٝم٤مٟمد٦م إٓ أم ظمدقمتدفل ومٚم٘مٞمٜمدل وم٠مقمٓمد٤مم ًمد ًمؽ د ا اًمد خ أيمٚمد٧م
ُمٜمفل وم٠مدظمؾ أبق سمٙمر لد وم٘م٤مء يمدؾ رء ذم سمٓمٜمدف( .)4ؾمدٌح٤م ا

ٙمد ا سمٓمدق اعمد١مُمٜملم اًمٜم٘مٞمد٦م ٓ

شم٘مٌؾ ًم٘مٛم٦م احلراا عإ يم٤مٟم٧م ُمـ همػم شمٕمٛمد.
عقمغم رب إهة عقم٤م ٚمٝم٤م احلرلص قمغم إـمٕم٤ما أهشمف أ لٜمتٌف ُمدـ أ لّمدؾ سمدف طمرصدف إمم ضمٚمد٥م
احلددراا عإـمٕمدد٤ما أ ٚمددف عأعٓد ُمٜمددفل عٓؿمددؽ أ إهة اًمّمدد٤محل٦م ُمددـ زعضمدد٦م عأعٓد لٕمٞمٜمددق قم٤م ددؾ
إهة ُمـ زعج عأب قمغم احلعلل "ع ٙم ا يم٤مٟم٧م قم٤مدة اًمٜمً٤مء ذم إزُمٜمد٦م اًمٗم٤مودٚم٦م 8يمد٤م اًمرضمدؾ
إذا ظمددرج ُمددـ ُمٜمزًمددف شم٘مددقل ًمددف اُمرأ تددف أع اسمٜمتددف :إلدد٤م عيمًدد٥م احلددراا 8وم٢مٟمدد٤م ٟمّمددؼم قمددغم ا ددقع عاًميددل
عٓ ٟمّمددؼم قمددغم اًمٜمدد٤مر"( .)1ىمدد٤مل سمٕمددض اًمّمدد٤محللم " :اًمدددٟمٞم٤م سمٓمٜمددؽل ومٌ٘مدددر ز ددد ذم سمٓمٜمددؽ ز ددد
ذم اًمدددٟمٞم٤م"( .)2لٕمٜمددل :لٕمددر ز ددد ا ٟمًدد٤م سمز ددد ومددٞما لدددظمؾ سمٓمٜمددف 8ومدد٢م يمدد٤م ٓ لتحددرى ذًمددؽ
ومٚمدٞمس سمزا ددد عًمددق ز ددد صمقسمددف عُمٜمٔمددر ل عإ يمدد٤م ُمتحر الد٤م سمٕمٞمددد اا قمددـ إدظمدد٤مل احلددراا إًمٞمددف ومٝمددق اًمزا ددد
( ) 1رعا اًمؽمُم خل ع ق طمًـ
( ) 4رعا اًمٌخ٤مرخ.
( ) 1إطمٞم٤مء قمٚمقا اًمدلـ (.)36 /4
( ) 2طمٚمٞم٦م إعًمٞم٤مء (.)411 /12
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ا
طم٘م٤مل عًمق طمًـ ُمٚمًٌفل عسمرىم٧م اًمٜمٕمٛم٦م قمغم عضمٝمف.
قمٌ٤مد ا ل إ أيمؾ احلراا ًمف آصم٤مر ؾمٞم ٦م قمغم ص٤مطمٌف ذم اًمدٟمٞم٤م عأظمرةل ومٚمق ومٙمر َأيمَٚم ُ٦م احلراا سم ًمؽ
عأج٘مٜمقا سما ضم٤مءت سمدف اًمٜمّمدقص اًمنمدقمٞم٦م ُمدـ اًمتحد لر ُمدـ ذًمدؽ ٓرشمددقمقا عؾمدٚمٛمقال عىمدؾ اًمٗمًد٤مد
ذم اعمجتٛمع 8إذ إ ُمـ أقمٔمؿ أؾمٌ٤مب اًمٗمً٤مد اح٤مزم عا دارخ عإظمعىمل أيمؾ اح٤مل احلراا.
ومٛمددـ شمٚمددؽ أصمدد٤مر اًمًددٞم ٦م :قمدددا ىمٌددقل إقمددال اًمّمد٤محل٦م قمٜمددد ا عطمجدد٥م إضم٤مسمدد٦م اًمدددقم٤مء قمددـ آيمددؾ
احلراال قمدـ أا رلدرة ىمد٤مل :ىمد٤مل رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ( :أمد٤م اًمٜمد٤مسل إ ا ـمٞمد٥م ٓ
ل٘مٌؾ إٓ ـمٞمٌ٤مل عإ ا أُمر اعم١مُمٜملم سما أُمر سمف اعمرؾمٚملم وم٘م٤مل ﴿ :ل٤م َأم٤م اًمرؾم ُؾ ُيم ُٚمقا ُِمدـ اًم َّٓمٞمٌ ِ
د٤مت
َ
َ
ا
َ ََ َ ُ
ِ
ِ
ِ
لـ َآُمٜمُددقا ُيم ُٚمددقا ُِمد ْدـ
َع ْ
دٞمؿ ﴾[اعم١مُمٜمددق ]31:ل عىمدد٤مل ﴿ َلدد٤م َأ َمَدد٤م ا ًَّمد َ
اقم َٛم ُٚمددقا َصد ا
٤محل٤م إِم سمِد َدا َشم ْٕم َٛم ُٚمددق َ َقمٚمد ٌ
َـمٞمٌد ِ
د٤مت َُمدد٤م َر َز ْىمٜمَدد٤ميم ُْؿ َع ْ
اؿمدٙم ُُرعا ِ ََِّ إِ ْ ُيمٜمدت ُْؿ إِ َّلدد٤م ُ َشم ْٕم ٌُدددُ ع َ ﴾[اًمٌ٘مددرة]154:ل صمددؿ ذيمددر اًمرضمددؾ لٓمٞمددؾ
َ
اًمًددٗمر أؿمددٕم٨م أهمددؼم لٛمددد لدلددف إمم اًمًدداء لدد٤م ربل لدد٤م ربل عُمٓمٕمٛمدد٦م طمددراا عُمنمددسمف طمددراال عُمٚمًٌددف
طمراا عهم خ سم٤محلراال وم٠م،ك لًتج٤مب ًم ًمؽ)؟(.)1
ىمدد٤مل اسم ددـ رضمدد٥م رمح ددف ا " :عذم د ا احل دددل٨م إؿمدد٤مر ٌة إمم أَّ،ددف ٓ ل٘مٌددؾ اًمٕمٛمد ُدؾ عٓ لزيم ددق إَّٓ سم٠ميمددؾ
احلددعل ل عإ َّ أيمددؾ احلددراا لٗمًددد اًمٕمٛمددؾ ل علٛمٜمددع ىمٌق ًَمددف ل وم٢م َّٟمددف ىمدد٤مل سمٕمددد شم٘مرلددر  ( :إ َّ ا ٓ ل٘مٌد ُدؾ
إَّٓ ـمٞمٌ د ا٤م ) إ َّ ا أُمددر اعمدد١مُمٜملم سمددا أُمددر سمددف اعمرؾمددٚملم ل وم٘مدد٤مل ﴿ :لدد٤م َأمدد٤م اًمرؾمد ُدؾ ُيم ُٚمددقا ُِمددـ اًم َّٓمٞمٌد ِ
د٤مت
َ
َ
َ ََ َ ُ
د٤محل٤م﴾[اعم١مُمٜمق ]31:ل عىمد د دد٤مل ﴿ لد د دد٤م َأمد د دد٤م ا ًَّم د د د ِ لـ آُمٜمُد د ددقا ُيم ُٚمد د ددقا ُِمد د ددـ َـمٞمٌد د د ِ
ِ
د٤مت َُمد د دد٤م
َع ْ
ْ َ
اقم َٛم ُٚمد د ددقا َصد د د ا
َ َ
َ ََ

َر َز ْىمٜمَدد٤ميم ُْؿ﴾[اًمٌ٘مرة]154:ل عاعمددراد د ا أ َّ اًمرؾمددؾ عأَٝمددؿ ُمدد٠مُمقرع سم٤مٕيمددؾ ُمددـ اًمٓمٞمٌدد٤مت اًمتددل
ل احلعل ل عسم٤مًمٕمٛمؾ اًمّمد٤مًمح ل ومدا داا إيمدؾ طمدعٓا ل وم٤مًمٕمٛم ُدؾ صد٤مًمح ُم٘مٌ ٌ
دقل ل ومد٢مذا يمد٤م إيم ُدؾ
ل
طمعل ل ومٙمٞمػ لٙمق اًمٕمٛمدؾ ُم٘مٌدقٓا .عُمد٤م ذيمدر سمٕمدد َذًم ِ َ
دؽ ُمدـ اًمددقم٤مء ل عأَّ،دف يمٞمدػ لت٘مٌدؾ ُمدع
همػم

ُما٤مل ٓؾمتٌٕم٤مد َىم ٌُ ِ
ومٝمق ٌ
قل إقمال ُمع اًمتٖم ل٦م سم٤محلراا؟"(.)4
احلراا ل َ

د٤ما اًمٕمٛمدؾ :ا لدا سمٛمٕمرومد٦م ا -
عىم٤مل أبق قمٌد ا اًمٜم٤مضمل اًمزا د رمحف ا ُ " :س ظمّم٤مل ٤م مت ُ
دعص اًمٕمٛمد دؾ ِل عاًمٕمٛم ددؾ قم ددغم اًمً دٜم َِّ٦مل عأيم د ُدؾ احل د ِ
دعلل وم دد٢م
قم ددز عضم ددؾ  -ل عُمٕمروم د ُ٦م احل ددؼ ل عإظم د ُ
َ
ُوم٘مدَ ْت عاطمدةٌل و لرشمٗمع اًمٕمٛمؾ.)1("..
عُمـ أصم٤مر اًمًٞم ٦م ٕيمؾ احلراا :ؾمقء اعمّمػم لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م عاًمٕم٘مقسمد٦م ومٞمدفل عا ومدعس ُمدـ احلًدٜم٤مت

( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
( ) 4ضم٤مُمع اًمٕمٚمقا عاحلٙمؿ (ص.)122 :
( ) 1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقا عاحلٙمؿ (ص.)121 :
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ِ
دقا ا ًَّم د ِ خ َلت َ
َخ ٌَّ ُٓم د ُف َّ
اًمِم د ْٞم َٓم٤م ُ ُِمد َدـ
لقُم د ل ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم ﴿ :ا ًَّم د َ
قُمددق َ إِ َّٓ َيمد َدا َل ُ٘مد ُ
لـ َلد ْد٠م ُيم ُٚمق َ اًمر َسمدد٤م ٓ َل ُ٘م ُ
ِ
د٤مُمك ُفم ْٚمد ادا إِ َّٟمد َدا َلد ْد٠م ُيم ُٚمق َ ِذم ُسم ُٓمد ِ ِ
دقْ ْؿ
ا ْعم َّس﴾[اًمٌ٘مددرة]453:ل عىمدد٤مل ﴿ :إِ َّ ا ًَّم د َ
لـ َلد ْد٠م ُيم ُٚمق َ َأ ُْمد َدق َال ا ًْم َٞم َتد َ
د٤مرا َع َؾم َٞم ّْم د َٚم ْق َ َؾم د ِدٕم اػما ﴾[اًمٜمً دد٤مء .]12:عىم دد٤مل ص ددغم ا قمٚمٞم ددف عؾم ددٚمؿ( :أت دددرع ُم دـ اعمٗمٚم ددس؟
َٟم د ا
ىم٤مًمقا  :اعمٗمٚمس ومٞمٜم٤م ُمدـ ٓ در دؿ ًمدف عٓ ُمتد٤معل وم٘مد٤مل :إ اعمٗمٚمدس ُمدـ أُمتدل لد٠مي لدقا اًم٘مٞم٤مُمد٦م سمّمدعة
عصددٞم٤ما عزيمدد٤مةل علدد٠مي ىمددد ؿمددتؿ د ا عىم د

د ا عأيمددؾ ُمدد٤مل د ا عؾمددٗمؽ دا د ا ع

ب د ال

ومٞمٕمٓمددك د ا ُمددـ طمًددٜم٤مشمف ع د ا ُمددـ طمًددٜم٤مشمفل ومدد٢م ومٜمٞمدد٧م طمًددٜم٤مشمف ىمٌددؾ أ ل٘م٣م د ُمدد٤م قمٚمٞمددف أظمد ُمددـ
ظمٓم٤ملدد٤م ؿ ومٓمرطمدد٧م قمٚمٞمددف صمددؿ ـمددرح ذم اًمٜمدد٤مر)( .)1ىمدد٤مل ضمٜمدددب سمددـ قمٌددد ا ريض ا قمٜمددف " :إ
أعل ُم٤م لٜمتـ ُمـ ا ٟمً٤م سمٓمٜمفل ومٛمـ اؾمتٓم٤مع أ ٓ ل٠ميمؾ إٓ ـمٞمٌ٤م ومٚمٞمٗمٕمؾ"(.)4
ومدد٤مشم٘مقا ا -قمٌ دد٤مد ا  -ومددٞما شم دد٠ميمٚمق عشمنمددسمق  8حت ددرعا يمًددٌٙمؿل عاىمٜمٕم ددقا سمدد٤محلعل ُمٜمددف عًمددق يم دد٤م
ىمٚمٞمعال عدمٜمٌقا أيمؾ اعمحرُم٤مت عذ ٤مل عأت٘مٜمدقا أقماًمٙمدؿ عاٟمّمدحقا ومٞمٝمد٤مل عاسمتٕمددعا قمدـ ايٞم٤مٟمد٦م ذم
إقم ددال عفم دد٤م ٗمٙمؿ ومٞمٝم دد٤م 8طمت ددك لً ددٚمؿ يمً ددٌٙمؿ ومتٓمٕمٛم ددقا أٗ،مً ددٙمؿ عأ ٚم ددٞمٙمؿ عأعٓديم ددؿ احل ددعل
اًمٓمٞم٥م اعمٌ٤مر .
أمدد٤م إطمٌدد٤مب اًمٗمْمددعءل إ اًمددٌٓمـ عقمدد٤مء حمدددعد ومٞمٜمٌٖمددل ُمٚمدد١م سم٤مًمٓمٕمدد٤ما عاًمنمدا ب سم٘مدددر احل٤مضمدد٦م8
وم٤مًمِمددٌع اًمدددا ؿ اًم د خ ىمددد حيّم ددؾ إمم طمددد اًمتخٛمدد٦م أطمٞم٤م اٟمدد٤م لٕمددقد قم ددغم ا ًددد سم٤معميددةل عيمددؿ شمٙمٚم ددؿ
احلٙم دداء عإـمٌ دد٤مء قم ددـ ُمٗم٤مؾم ددد اًمتخٛم دد٦م عا وم ددراط ذم إيم ددؾل عىم ددٌٚمٝمؿ ل٘م ددقل ٟمٌٞمٜم دد٤م ص ددغم ا قمٚمٞم ددف
عؾمددٚمؿُ( :مدد٤م ُم د آدُمددل عقمدد٤مء ذا ا ُمددـ سمٓمددـل سمحًدد٥م اسمددـ آدا أيمددٞمعت ل٘مٛمددـ صددٚمٌفل ومدد٢م يمدد٤م ٓ
حم٤مًم٦م وماٚم٨م ًمٓمٕم٤مُمفل عصمٚم٨م ًمنما سمفل عصمٚم٨م ًمٜمَ َٗمًف)(.)1
إ إـمٌدد٤مء قمٜمدددُم٤م لتٙمٚمٛم ددق قم ددـ أ ا ر زل دد٤مدة إيم ددؾ وم دد٢مٟما لٕمٜمددق أ طم٤مضم دد٦م ا ًددد ُمددـ اًمٓمٕم دد٤ما
لًددػمة ومٞمٙمٗمددل ُمٜمددف اًم٘مٚمٞمددؾل عاًمٌدد٤مىمل لٙمددق زا ددد اا قمددـ احل٤مضمدد٦م ومٞمتحددقل إمم ؾمددٛمقا شميد اًمٌددد  8إُمدد٤م
سمحّمقل أُمراضل عإُم٤م سمحدعث ؾمٛمٜم٦م ُمٗمرـمد٦مل عإُمد٤م شميدر سمٕمدض أقمْمد٤مء ا ٝمد٤مز اعْمدٛملل عىمدد
شمّمددؾ سمددٌٕمض اًمٜمدد٤مس ذم طمدد٤مٓت إمم اعمددقت .عيمددؿ ُمددـ إٟمًدد٤م أيمددؾ أيمٚمدد٦م ومدد٠مه ومٞمٝمدد٤م ومٙم٤مٟمدد٧م داء
اًم خ اُمتٜمع سمًٌٌف قمـ يماػم ُمـ اًمٓمٕم٤ما سمٕمد ذًمؽ .ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ِ
ل
عرسم َ٧م ل
أيمعت د ِر
ؾم٤مقم٦م
أيمٚم٦م ُمٜمٕم٧م أظم٤م ٤م ***سمٚم ة
ّ

( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
( ) 4رعا اًمٌخ٤مرخ.
( ) 1رعا اًمؽمُم خ عاسمـ طمٌ٤م عاسمـ ُم٤مضمفل ع ق صحٞمح.
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ل
ـم٤مًم٥م لًٕمك ًمٌمء *** عومٞمف عيمف ًمق يم٤م لدرخ (.)1
عيمؿ ُمـ
عأُمد د٤م إٌٞ،م دد٤مء عاحلٙم دداء عأـمٌ دد٤مء اًم٘مٚم ددقب عإرعاح وم دد٢مْؿ إذا طمد د رعا ُم ددـ ُمٗم٤مؾم ددد اًمِم ددٌع اًم دددا ؿ
عيمارة اًمٓمٕم٤ما ومٖمروٝمؿ أ خم٤مًمٗم٦م ُم٤م طم رعا ُمٜمدف شمد١مدخ إمم أ ا ر دلٜمٞمد٦م عأ ا ر ُمٕمرومٞمد٦م 8وم٤مًمِمدٌع
جمٚمٌ٦م ًممصم٤ما ُمٜم٘مّم٦م ًميلا ل ُم٘مس ًمٚم٘مٚمد٥مل ومد٢مذا ُمد ا ٟمًد٤م سمٓمٜمدف اٟمتٙمًد٧م سمّمدػمشمفل عشمِمقؿمد٧م
ومٙمرشمدف 8حد٤م لًددتقزم قمدغم ُمٕمدد٤مد إدرايمدف ُمددـ إبخدرة اًمٙمادػمة اعمتّمدد٤مقمدة ُمدـ ُمٕمدشمددف إمم دُم٤مهمدفل ومددع
لٛمٙمٜمددف ٟمٔمددر صددحٞمحل عٓ لتٗمددؼ ًمددف رأخ صدد٤مًمحل عىمددد ل٘مددع ذم ُمددداطمض ومددػمعغ قمددـ احلددؼ .عيمد ًمؽ
لٖمٚمدد٥م قمٚمٞمددف اًمٙمًددؾ عاًمٜمٕمدد٤مس ومٞمٛمٜمٕمددف قمددـ عفمدد٤م ػ اًمٕمٌدد٤مداتل عطمٞمددٜما شم٘مددقى ىمددقى اًمٌددد عشمٙماددر
اعمددقاد عاًمٗمْمددقل وم٢مٟمددف ؾم دٞمٜمٌٕم٨م همْمددٌف عؿمددٝمقشمف عشمِمددتد ُمِمدد٘متف ًمدددومع ُمدد٤م زاد قمددغم ُمدد٤م حيت٤مضمددف سمدٟمددف
ومٞمقىمٕمددف ذًمددؽ ذم اعمحدد٤مرا( .)4يمددا أ اًمٌِٓمٜمدد٦م ٟم د ٥م اًمٗمٓمٜمدد٦مل عشمزلددؾ صددٗم٤مء اًمٗمٙمددر عاًمددرأخل ومٕمددغم
اًمٕم٤مىمددؾ اًمٌٕمددد قمددـ اًمنم د عؿمدددة اًمِمددٝمقة إمم اًمٓمٕمدد٤ما 8ومدد٢م اًمٓمٕمدد٤ما اًمٙماددػم عاًمٚم ل د عإ يمدد٤م طمٚمددق
إعا ؾ ًمٙمٜمف ُمر اًمٕمقاىم٥م.
ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ِ
عإٟم َ
ٜمتٝمك اًم ّ ّا أمج َٕم٤م(.)1
ّؽ َُم ْٝما ُشم ْٕمط َسم ْٓمٜم ََؽ ُؾم١م ًَم ُف *** ع َوم ْر َضم َؽ ل ٟم٤مٓ ُُم َ
أمد٤م اعمًدٚمٛمق ل عًمٚمحٗمد٤مظ قمدغم ؾمدعُم٦م ا ٟمًد٤م رعطم اٞمدد٤م عقم٘مٚم اٞمد٤م عسمددٟم اٞم٤م طمد٨م ا ؾمدعا قمدغم اًمت٘مٚمٞمددؾ
دٞم٤مُم٤م
ُمـ إيمؾل عدقم٤م إمم اًمّمٞم٤ما 8وم٘مد ذع ا شمٕم٤ممم
صٞم٤مُم٤م ؾمٜمق ال٤م عاضم اٌد٤م دق ؿمدٝمر رُمْمد٤م ل عص ا
ا
ُمًددتح اٌ٤م ذم أجدد٤ما ُمٕمٚمقُمدد٦م ُمددـ إؾمددٌقع عاًمِمددٝمر عاًمًددٜم٦مل عذًمددؽ أ

د ا اًمتجقلددع اًمنمددقمل ًمٚمٌددد

لٕمددقد قمٚمٞمددف سم٤مًمّمددح٦م ومددػملح ا ٝمدد٤مز اعْمددٛمل ُمددـ قمٛمٚمددفل عبددرج قمددـ ا ًددد اعمددقاد اًمًدد٤مُم٦مل ع ددق
أجْم دد٤م قمٌ دد٤مدة شمد د يمر اًمٕمٌ ددد سمٜمٕمٛم دد٦م ا قمٚمٞم ددف سم٤مًمٓمٕم دد٤مال عحتا ددف قم ددغم اًمرمح دد٦م سم دد٤م ققمك عاعمحتد دد٤مضململ
ا
عشمّمدٚمح ىمٚمٌددف عرعطمدف .ع د اًمٜمتٞمجدد٦م اًمٓمٞمٌد٦م لّمددؾ إًمٞمٝمد٤م اًمٕمٌددد اًمّمدد٤م ؿ إذا و لند قمٜمددد ؾمددحقر
عإومٓم٤مر عقمِم٤م فل أُم٤م إذا ومرط ذم إيمؾ قمٜمد ذًمؽ ومع وم٤م دة يمٌػمة شمٕمقد قمٚمٞمف ُمـ اًمّمٞم٤ما.
أىمقل ىمقزم

ا عأؾمتٖمٗمر ا زم عًمٙمؿ وم٤مؾمتٖمٗمرع إٟمف ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.

( ) 1ز ر إيمؿ ذم إُما٤مل ع احلٙمؿ (ص.)461 :
( ) 4ومٞمض اًم٘مدلر (.)424 /2
( ) 1دلقا طم٤مشمؿ اًمٓم٤م ل (ص.)21 :
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ايٓمٌ٦م اًما٤مٟمٞم٦م
احلٛمد

رب اًمٕم٤معململ عاًمّمعة عاًمًعا قمغم اًمٜمٌل إُململ عقمغم آخف عصحٌف أمجٕملم.

أُم٤م سمٕمد:
أم٤م اعمًٚمٛمق ل ُم٤م ق طم٤مل اًمٌٓمق لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمتل اٟمحر

٤م أصح٤م ٤م قمـ اًمٍما ط اعمًدت٘مٞمؿ؟

عىمٌددؾ احلدددل٨م قمددـ د ا أؾمددقق سمِمدد٤مرة ًمٙمددؾ ُمًددٚمؿ أصدد٤مسمف ُمددرض ذم سمٓمٜمددف-ذم ُمٕمدشمددف أع يمٌددد أع
أُمٕم٤م ف أع يمُع أع همػم ذًمؽ -ومً٤مىمف ذًمؽ اعمرض إمم اعمدقتل د اًمٌِمد٤مرة ىم٤معد٤م رؾمدقًمٜم٤م صدغم ا
قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿل ل٘مددقل قمٚمٞمددف اًمّمددعة عاًمًددعا( :اعمٌٓمددق ؿمددٝمٞمد عاعمٓمٕمددق ؿمددٝمٞمد)( .)1عذم رعال دد٦م
عمًٚمؿ( :عُمـ ُم٤مت ذم اًمٌٓمـ ومٝمق ؿمٝمٞمد)ل لٕمٜمل :أ،ف لٕمٓمك ُم٤م لٕمٓمد٤م اًمِمدٝمٞمد ُمدـ إضمدر عا يمدراا
لقا اًم٘مٞم٤مُم٦مل عُم٤م أقمٔمٛمٝم٤م ُمـ يمراُم٦م ًمٚمٛمًٚمؿ إذا صؼم قمغم دا فل عاطمتً٥م أضمر سمف قمٜمد رسمف
قمٌ٤مد ا ل ًم٘مد ذيمرت سمٕمض أل٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م عإطم٤مدل٨م اًمٜمٌقل٦م ُمد٤م لٜمد٤مل اًمٌٓمدق ُمدـ ٟمد٤مر أظمدرةل
اًمز َىمدق ِا ﴾[اًمددظم٤م ﴿ ]21:
دج َر َة َّ
ومٞم٘مقل شمٕم٤ممم قمـ أ ؾ ضمٝمٜمؿ عُم٤م لدظمٚمقٟمف إمم سمٓمدقْؿ ﴿ :إِ َّ َؿم َ
د٤ما إَثِد ددٞم ِؿ ﴾[اًمد دددظم٤م  ﴿]22:يمَ٤م ْعم ُ ْٝمد د ِدؾ َل ْٖمد د ِدكم ِذم ا ًْم ٌُ ُٓمد ددق ِ ﴾[اًمد دددظم٤م َ ﴿ ]23:يم َٖمد د ْ ِ
دكم ْ
احلَ ِٛمد ددٞم ِؿ
َـم َٕمد د ُ
اًمْم د دد٤م ًَمق َ ا ْعم ُ َٙمد د د ُسمق َ
﴾[اًم د دددظم٤م ]24:ل عل٘م د ددقل قم د ددـ ُم٘م د دددار د د د ا اًمٓمٕم د دد٤ماُ ﴿ :صم د د َّدؿ إِ َّٟم ُٙم د د ْدؿ َأ َمَ د دد٤م َّ
ِ
ِ
دج لر ُِمد د ْدـ َز َىمد ددق لا ﴾[اًمقاىمٕمد دد٦مَ ﴿ ]34:وم َاًم ِ ُد ددق َ ُِمٜم َْٝمد دد٤م ا ًْم ٌُ ُٓمد ددق َ
﴾[اًمقاىمٕم دد٦مَٔ ﴿ ]31:يم ُٚمد ددق َ ُمد د ْدـ َؿمد د َ
عؾم د د ِدٝمؿ ْ ِ
﴾[اًمقاىمٕم د دد٦م .]31:عل٘م د ددقل ضم د ددؾ عقم د ددع قم د ددـ اًمنم د داب﴿ :لّم د دد٥م ُِم د ددـ َوم د ددق ِق رء ِ
دٞمؿ
ُ َ َ
احلَٛم د د ُ
ُ
ْ ْ ُ ُ
﴾[احل٩مُ ﴿ ]17:ل ّْم َٝم ُر سمِ ِف َُم٤م ِذم ُسم ُٓم ِ ِ
قْ ْؿ َعا ْ ُ ُٚمق ُد ﴾[احل٩م.]42:
ومٚمٞمح د ر ا ٟمً دد٤م احل ددرلص قم ددغم ٟمٗمً ددف أ لّم ددػم د ا اعمّم ددػمل عشمٙم ددق سمٓمٜم ددف عقم دد٤مء ع د ا اًمٕم د اب
اعمرلر.
عل٘مقل ٟمٌٞمٜم٤م صغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ قمدـ اًمد خ لنمدب ذم آٟمٞمد٦م اًمد ٥م أع اًمٗمْمد٦م ( :اًمد خ لنمدب ذم
آٟمٞم٦م اًمٗمْم٦م إٟما جيرضمر ذم سمٓمٜمف ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ)(.)4
عل٘مدقل قمدـ اًمد خ يمد٤م ذم اًمدددٟمٞم٤م لد٠مُمر اًمٜمدد٤مس سمد٤معمٕمرع عٓ لٗمٕمٚمددفل علٜمٝمد٤م ؿ قمددـ اعمٜمٙمدر علرشمٙمٌددف:
(لدد١مشمك سم٤مًمرضمددؾ لددقا اًم٘مٞم٤مُمدد٦م ومٞمٚم٘مددك ذم اًمٜمدد٤مر ومتٜمدددًمؼ أىمتدد٤مب سمٓمٜمددف-لٕمٜمددل :اددرج أُمٕمدد٤مء  -ومٞمدددعر دد٤م
يم ددا ل دددعر احل ددار سم دد٤مًمرطمكل ومٞمجتٛم ددع إًمٞم ددف أ ددؾ اًمٜم دد٤مر ومٞم٘مقًم ددق  :ل دد٤م وم ددع ل ُم٤مًم ددؽ؟ أخ ددؿ شمٙم ددـ شم دد٠مُمر
سمدد٤معمٕمرع عشمٜمٝمددك قمددـ اعمٜمٙمددر ؟ ومٞم٘مددقل :سمددغمل ىمددد يمٜمدد٧م آُمددر سمدد٤معمٕمرع عٓ آشمٞمددفل عأْددك قمددـ اعمٜمٙمددر
( ) 1رعا اًمٌخ٤مرخ.
(ُ ) 4متٗمؼ قمٚمٞمف.
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عآشمٞمف)(.)1
أٓ ومٚمددٜمحٗمظ-قمٌدد٤مد ا  -سمٓمقٟمٜمدد٤م قمددا لي د أرعاطمٜمدد٤م عأضمًدد٤مُمٜم٤مل عقمددا لٕمددقد قمٚمٞمٜمدد٤م سم٤مًمنم د ذم دٟمٞم٤مٟمدد٤م
يمػ عاٟمتٝمك.
ع ُأظمراٟم٤مل وم٤مًمٚمٌٞم٥م ُمـ ؾمٛمع ععقمكل عقما لي ّ
ٟمً٠مل ا اًمًعُم٦م عأ لٕمٞمٜمٜمد٤م قمدغم آؾمدت٘م٤مُم٦مل عأ لقوم٘مٜمد٤م ٕداء ؿمدٙمر ومْمدٚمف قمٚمٞمٜمد٤م سمٜمٕمٛمد٦م اًمدٌٓمـل
عأ جيٜمٌٜم٤م يمؾ طمراا لّمؾ إًمٞمف.
ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم اًمٜمٌل اعمخت٤مر...

( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
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ؿمٙمر اًم٘مٚم٥م

()1

إ احلٛمددد

ٟمحٛمددد عٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر ل عٟمٕمددقذ سمدد٤م ُمددـ ذعر أٗ،مًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت أقماًمٜمدد٤م

ُمـ مد ا ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ ٓ إ إٓ ا عطمدد ٓ ذلدؽ
ِ
اَ َطمد َّدؼ شم َُ٘م٤مشمِد ِدف َعَٓ َمت ُددقشم َُّـ إَِّٓ
ًمددفل عأؿمددٝمد أ حمٛمددد اا قمٌ ددد عرؾمددقًمفل ﴿ َلدد٤م َأ َمَدد٤م ا ًَّم د َ
لـ َآُمٜمُددقا ْ اشم َُّ٘م ددقا ْ ّ َ
دس ع ِ
ِ
ِ
اطمددَ لة
َّ٤مس اشم َُّ٘مقا ْ َر َّسمٙم ُُؿ ا ًَّم خ َظم َٚم َ٘مٙمُؿ ُمـ َّٟم ْٗم ل َ
َع َأ،تُؿ َُم ًْٚم ُٛمق َ ﴾[آل قمٛمرا ]124ل ﴿ َل٤م َأ َمَ٤م اًمٜم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع َظم َٚمد َدؼ ُِمٜمْٝمدد٤م َزعضمٝمدد٤م عسمد َّ ِ
ِ
د٤ما إِ َّ
َ
اَ ا ًَّم د خ شم ًََدد٤مء ًُمق َ سمِددف َعإَ ْر َطمد َ
َ ْ َ َ ََ
د٨م ُمدٜم ُْٝم َا ر َضمدد٤مٓا يمَاددػما ا َعٟم ًَدد٤مء َعاشم َُّ٘مددقا ْ ّ َ
ِ
ِ
اَ َع ُىمق ًُم ددقا َىم د ْدقٓا َؾم د ِددلد اا ﴾
اَ َيم دد٤م َ َقم َٚمد د ْٞمٙم ُْؿ َرىمٞمٌد د ا٤م ﴾[اًمٜمً دد٤مء]1ل ﴿ َل دد٤م َأ َمَ دد٤م ا ًَّمد د َ
َّ
لـ َآُمٜمُ ددقا اشم َُّ٘م ددقا َّ َ
ِ
ِ
ِ
د٤مز َومد د ْدقز اا َقمٔمِد ددٞم اا
اَ َع َر ُؾمد ددق ًَم ُف َوم َ٘مد دددْ َومد د َ
﴿ ُل ّْمد ددٚم ْح ًَم ُٙمد د ْدؿ َأ ْقم َا ًَم ُٙمد د ْدؿ َع َل ْٖمٗمد د ْدر ًَم ُٙمد د ْدؿ ُذ ُٟمد ددق َسمٙم ُْؿ َع َُمد ددـ ُلٓمد د ْدع َّ َ
﴾[إطمزاب.]51-52
أُم٤م سمٕمد:
ومدد٢م أصدددق احلدددل٨م يمتدد٤مب ا ل عظمددػم اعدددخ دددخ رؾمددقًمف حمٛمددد سمددـ قمٌددد ا ل صددغم ا قمٚمٞمددف
عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
أم دد٤م اًمٜم دد٤مسل "اًم٘مٚم دد٥م" يمٚمٛم دد٦م قمٔمٞمٛم دد٦م لٕم ددؼم دد٤م اًمٜم دد٤مس قم ددـ عؾم ددط إؿم ددٞم٤مء عظمٞم٤مر دد٤مل عأطمً ددٜمٝم٤م
عأومْمددٚمٝم٤مل عىمددد أظمد عا ذًمددؽ اًمتٕمٌددػم ُمددـ ُمٕمددرومتٝمؿ أمهٞمدد٦م اًم٘مٚمدد٥م ذم سمددد ا ٟمًدد٤م ل عدرالددتٝمؿ أثد َدر
قمغم ؾم٤م ر ضمًٛمف.
وم٤مًم٘مٚمدد٥م ددق ُمريمددز احلٞمدد٤مة ذم سمددد ا ٟمًدد٤م عرعطمددف 8عاًمٌددد إٟمددا ددق اًم٘مٚمدد٥مل عاًمددرعح ٓ طمٞمدد٤مة ومٞمٝمدد٤م
سمدع طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م.
عاًم٘مٚمدد٥م ُمددـ اًمٜم٤مطمٞمدد٦م اًمٌدٟمٞمدد٦م ددق قمْمددق قمْمددكم لْم د اًمدددا قمددؼم إعقمٞمدد٦م اًمدُمقلدد٦مل علددزعد ا ًددؿ
سم٤مٕعيمًجلم عاعمٖمد ل٤متل عسمد ًمؽ شمٌ٘مدك طمٞمد٤مة اًمٌدد ُمر قٟمد٦م سمًدعُم٦م اًم٘مٚمد٥م 8ومد٢مذا ص ّدح صدح٧مل
عإذا ُمددرض ُمرودد٧مل عإذا ُمدد٤مت ُم٤مشمدد٧مل عسم د ًمؽ حيتددؾ ُمقىم إمدد٤م ُمٝمد ادا ذم طمٞمدد٤مة ضمًددؿ ا ٟمًدد٤م ً 8م د ا

طمرص٤م ؿمددلد اا قمدغم ؾمدعُمتف ُمدـ إدعاءل عبِمدق قمٚمٞمدف اعمدرض أيمادر ُمدـ همدػم ُمدـ
حيرص اًمٜم٤مس
ا
إقمْم٤مءل وم٢مذا ؾم٘مؿ و لتٝم٤معٟمقا ذم آؾمتِمٗم٤مء ًمفل عًمق سم ًمقا ذم ذًمؽ إُمقال اًمٓم٤م ٚم٦م.

عُمرودد٤م 8ومٛمتددك صددح اًم٘مٚمدد٥م
عأُمدد٤م ُمددـ اًمٜم٤مطمٞمدد٦م اًمرعطمٞمدد٦م ومدد٢م اًم٘مٚمدد٥م ددق اعمدد١مصمر ذم اًمددرعح صددح ا٦م
ا
سم٤م لا عأقماًمف صح٧م اًمرعحل عُمتك ُمرض ُمرو٧م.

( ) 1أخ٘مٞم٧م ذم ضم٤مُمع اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مم ذم 1222/4/1 :ل 4127/4/6ا.
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طمرص٤م قمغم ؾمعُم٦م سمد ا ٟمً٤م ل عيمد ًمؽ ا دتؿ
عع ا يمٚمف أعمم أـمٌ٤مء اًمٌد اًم٘مٚم٥م قمٜم٤مل٦م قمٔمٞمٛم٦م8
ا
تاُمدد٤م يمٌددػما اُ 8مددـ أضمددؾ ؾمددعُم٦م اًمددرعح اًمتددل سمًددعُمتٝم٤م طمّمددقل اًمًددٕم٤مدة ذم اًمدددٟمٞم٤م
اًمدددلـ سم٤مًم٘مٚمدد٥م ا ا
عأظمرة.
قمٌدد٤مد ا ل إ اًم٘مٚمدد٥م ددق حمددؾ ايددػم عاًمنمددل ومخددػم قمددغم ا ددقارح يمٚمٝمدد٤مل عذ يمد ًمؽل ومدد٢مذا صددٚمح
صٚمح ا ًد يمٚمفل عإذا ومًد ومًد ا ًد يمٚمفل يما أظمؼم ٟمٌٞمٜم٤م اًمٙمرلؿل قمٚمٞمف اًمّمعة عاًمًعا.
ومع اٗمك سمٕمد

ا أمهٞم٦م اًم٘مٚم٥م عقمٚمدق ؿمد٠م،فل ظم٤مصد٦م أ اًم٘مدرآ عاًمًدٜم٦م ىمدد أيمادرا ذم ٟمّمقصدٝما ُمدـ

ذيمر اًم٘مٚم٥م عأطمقاًمف ع ا لٕمزز شمٚمؽ إمهٞم٦مل ومٗمل اًم٘مرآ اًمٕمٔمدٞمؿ ذيمدر ا شمٕمد٤ممم ذم آلد٤مت قمدلددة
أ اًم٘مٚمدد٥م ددق حمددؾ ا لددا أع اًمٙمٗمددر أع اًمٜمٗمدد٤مقل عحمددؾ اًمٚمددلم أع ايِمددقع أع اًم٘مًددقةل عحمددؾ اًم٘مٌددقل
أع ا حددقدل عحمددؾ اًمرمحدد٦م أع اًمٗمٔم٤مفمدد٦مل عحمددؾ اًمٓمٝمدد٤مرة أع اعمددرضل عحمددؾ اًمّمددؼم أع ا ددزعل عحمددؾ
ا َِمع ُىم ُٚمق ؿ ًم ِ ِ يم ِْر ِ
ِ
ِ ِ ِ
احلدؼ
اعدال٦م أع اًمزلغ .ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َخ ْؿ َل ْ٠م ًم َّٚم َ
َّ
اَ َع َُمد٤م َٟم َدز َل ُم َدـ ْ َ
لـ َآُمٜمُقا َأ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
دػم ُِمد دٜم ُْٝم ْؿ
د٤مب ُِم د ْدـ َىم ٌْ د ُدؾ َوم َٓم د َد٤مل َقم َٚمد د ْٞم ِٝم ُؿ إَ َُم دددُ َوم َ٘م ًَ د ْ
لـ ُأع ُشم ددقا ا ًْمٙم َت د َ
َعٓ َلٙمُق ُٟم ددقا يمَ٤م ًَّمد د َ
د٧م ُىم ُٚم ددق ُ ُ ْؿ َعيمَا د ٌ
ِ
ِ
ِ
دٞمؿ سمِد َدا
اَ َُم َر اودد٤م َع َعُد ْؿ َقم د َ ٌ
اب َأخد ٌ
َوم٤مؾمد ُد٘مق َ ﴾[احلدلددد]14:ل عىمدد٤مل ﴿ :ذم ُىم ُٚمددق ِ ِ ْؿ َُمد َدر ٌض َومد َدزا َد ُ ُؿ َّ ُ
ِ
د٥م ًَمٜمَدد٤م ُِمد ْدـ ًَمدددُ ٟم َ
ْؽ
َيمدد٤مٟمُقا َل ْٙمد ُسمق َ ﴾[اًمٌ٘مددرة .]12:عىمدد٤ملَ ﴿ :ر َّسمٜمَدد٤م ٓ ُشمد ِدز ْغ ُىم ُٚمق َسمٜمَدد٤م َسم ْٕمدددَ إِ ْذ َ دددَ ْل َتٜمَ٤م َع َ د ْ
مح ا٦م إِٟم َ
٤مب ﴾[آل قمٛمرا .]6:
َر ْ َ
َّؽ َأ٧َْ ،م ا ًْم َق َّ ُ
عذم اًمًٜم٦م اًمنملٗم٦م ذيمدر رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ أ اًم٘مٚمد٥م دق حمدؾ اًمّمدعح أع اًمٗمًد٤مدل
عحمؾ اًمت٘مقىل عحمؾ ٟمٔمر ا ُمـ اًمٕمٌددل عحمدؾ اًمتٛمٞمٞمدز سمدلم اًمدؼم عا صمدؿل عحمدؾ قمدرض اًمٗمدتـ قمٚمٞمدف
أجٜمٙمر ٤م أا ل٘مٌٚمٝم٤مل ع ا لدل قمغم أمهٞم٦م اًم٘مٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمرعطمٞم٦م.
ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف ع ؾمددٚمؿ( :إ ا ٓ لٜمٔمددر إمم صددقريمؿ عأُمددقاًمٙمؿ عًمٙمددـ لٜمٔمددر إمم
ىمٚمقسمٙمؿ عأقماًمٙمؿ)(.)1
أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل عحدد٤م يمدد٤م اًم٘مٚمدد٥م ذم د اعمٜمزًمدد٦م اًمًدد٤مُمٞم٦م ُمددـ إمهٞمدد٦م عإثددر يمدد٤م قمددغم ا ٟمًدد٤م أ
لِمٙمر ا قمدغم ٟمٕمٛمتدف قمٚمٞمدف سم٤مًم٘مٚمد٥م اًمد خ لّمدٚمح سمدف دلٜمدف عدٟمٞمد٤م ل علًد٠مخف أ لٕمٞمٜمدف قمدغم طمٗمٔمدف ُمدـ
يمؾ ذ.
ومٙمٞمػ لٙمق ؿمٙمر اًم٘مٚم٥م ل٤م قمٌ٤مد ا ؟
إ ؿمٙمر اًم٘مٚم٥م قمغم عضمف اًمٕمٛمقا :لٙمق سم٤محلٗم٤مظ قمغم طمٞم٤مشمف عصحتف ا لاٟمٞمد٦م 8ع د ا لد١مدخ طمدؼ

( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
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ا شمٕمد٤ممم عطمدؼ ظمٚم٘مدفل ومتندع ا دقارح إمم اًمٓم٤مقمد٤متل عشمٌٓمدُ قمدـ اًمًدٞم ٤متل عشمٙمدق اًمًدٕم٤مدة ذم
اًمٕم٤مضمؾ عأضمؾل ىم٤مل اسمـ اًم٘مدٞمؿ" :عاعم٘مّمدقد :أ صدعح اًم٘مٚمد٥م عؾمدٕم٤مدشمف عومعطمدف ُمقىمدق قمدغم
د د لـ إصد ددٚملم [يمد ددال طمٞم٤مشمد ددف عٟمد ددقر ] ىمد دد٤مل شمٕمد دد٤مممً﴿ :م ِ ُٞمٜمْد د ِ َر َُمد د ْدـ َيمد دد٤م َ َطم ًٞمد دد٤م َع َحيِد د َّدؼ ا ًْم َ٘مد د ْدق ُل َقمد د َدغم
ِ
لـ﴾[لس]52:ل ومدد٠مظمؼم أ آٟمتٗمدد٤مع سمدد٤مًم٘مرآ عا ٟمد ار سمددف إٟمددا حيّمددؾ عمددـ ددق طمددل اًم٘مٚمدد٥مل
ا ًْم َٙمدد٤موم ِر َ
ِ
يم د ددا ىم د دد٤مل ذم ُمقو د ددع آظم د ددر﴿ :إِ َّ ِذم َذًم ِد د َ ِ
اًمً د د ْدٛم َع َع ُ د د َدق
دؽ ًَمد د د يم َْرى َعم د د ْدـ َيم د دد٤م َ ًَمد د د ُف َىم ْٚم د د ٌ
د٥م َأ ْع َأ ْخ َ٘م د ددك َّ
ِ
ِ
َجٞم ٌُقا ِ ََِّ َعًمِٚمرؾم د ِ
لـ آُمٜمُ ددقا اؾمد دت ِ
دقل إِ َذا َد َقم دد٤ميم ُْؿ َح دد٤م
َّ ُ
ْ
َؿم د ِدٝمٞمدٌ ﴾[ق .]15:عىم دد٤مل شمٕم دد٤مممَ ﴿ :ل دد٤م َأ َمَ دد٤م ا ًَّمد د َ َ
ِ
ِ
ِ
حي ُ
نمدع َ ﴾[إٗ،م٤مل .]42:ومد٠مظمؼم ؾمدٌح٤مٟمف
قل َسم ْ َ
حي ِٞمٞمٙم ُْؿ َع ْ
اَ َ ُ
ُْ
اقم َٚم ُٛمقا َأ َّ َّ َ
لم ا ْعم َْرء َع َىم ْٚمٌِف َع َأُ َّ،ف إِ ًَم ْٞمدف ُحتْ َ ُ
عشمٕمدد٤ممم أ طمٞم٤مشمٜمدد٤م إٟمددا ددل سم٤مؾمددتج٤مسمتٜم٤م حدد٤م لدددقمقٟم٤م إًمٞمددف ا عاًمرؾمددقل ُمددـ اًمٕمٚمددؿ عا لددا ومٕمٚمددؿ أ
ُمقت اًم٘مٚم٥م ع عيمف سمٗم٘مد ذًمؽ"(.)1
عُمـ عؾم٤م ؾ طمّمقل طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م عصحتف :طم٥م احلؼ عإلا٤مر قمغم همػم ل عىمٌقل ُم٤م ضم٤مء سمفل ومٕمغم
اعمًددٚمؿ أ لددقـمـ ىمٚمٌددف قمددغم اؾمددت٘مٌ٤مل ٟمددقر احلددؼ عاًمٕمٛمددؾ سمددفل عأ ٓ ل٘مدددا قمٚمٞمددف اًمٌ٤مـمددؾ ُمٝمددا يمدد٤م
ُمٖمر ال٤م.
أجْمدد٤م :احلددرص قمددغم يماددرة ذيمددر ا شمٕمدد٤ممم عشمٕمٔمٞمٛمددف عاًماٜمدد٤مء قمٚمٞمددف 8ومدد٢م ذًمددؽ
عُمددـ شمٚمددؽ اًمقؾمدد٤م ؾ ا
ًمٚم٘مٚم٥م يم٤مح٤مء ًمٚمًٛمؽ .ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ا ًَّم ِ لـ آُمٜمُقا عشم ْٓمٛم ِـ ُىم ُٚمق ؿ سمِ ِ يم ِْر ِ
ِ
اَِ َشم ْٓم َٛمد ِ َـ
اَ َأٓ سمِد يم ِْر َّ
َّ
َ َ ََ َ َ ُُْ
قب﴾[اًمرقم ددد .]46:عل٘م ددقل ؾم ددٌح٤مٟمف ذم إُم ددر سم٤مًم د يمر عذيم ددر وم٤م دشم ددفَ ﴿ :وم دد٤م ْذيم ُُر ِ
عم َأ ْذ ُيم د ْدريم ُْؿ
ا ًْم ُ٘م ُٚم ُ
َع ْ
اؿمٙم ُُرعا ِزم َعٓ َشم ْٙم ُٗم ُرع ِ ﴾[اًمٌ٘مرة.]134:
أجْمدد٤م :ا يمادد٤مر ُمددـ ىمددراءة اًم٘مددرآ ىمددراء اة ُمت٠مٞ،مدد٦م ُمتدددسمرةل شمٖمددرس ذم اًم٘مٚمدد٥م ُمٕمدد٤مم اًم٘مددرآ
عُمددـ ذًمددؽ ا
د٤مر إمم اًمٌّمد٤م رل عٓ اًمٚمًدد٤م َ إمم
عآصمد٤مر ل عًمدٞمس ىمدراءة شمدد٠مي قمدغم ألد٤مت عاًمًدقر عٓ شمتجدد٤معز إبّم َ
ؿمٖم٤م ا َٜم٤م  .ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َومع َلتَدَ َّسم ُرع َ ا ًْم ُ٘م ْرآ َ َأ ْا َقم َغم ُىم ُٚم ل
قب َأ ْىم َٗم ُ
٤معَ٤م ﴾[حمٛمد.]42:
عُمددـ عؾمدد٤م ؾ طمٞمدد٤مة اًم٘مٚمددقب عصددحتٝم٤م :زرع شمقطمٞمددد ا عحمٌتددف ذم اًم٘مٚمدد٥مل عشمٕم٤م ددد ذًمددؽ سم٤معمت٤مسمٕمدد٦م
دت٘مر ومٞمٝمدد٤م ُمٕمروم د ُ٦م ا ِ عقمٔمٛم ُتددف عحم ٌَّ ُتددف عظمِمددٞم ُت ُف
عاًمتٜمٛمٞمدد٦مل ومٚمددٞمس ٜمدد٤م " صددعح ًمٚم٘مٚمددقب طم َّتددك شمًد َّ
عاًمتقيمؾ ِ
ُ
عمتتٚمُ ُِم ْـ َذًم ِ َؽل ع د ا َدق طم٘مٞم٘مد ُ٦م اًمتقطمٞمدد ل ع دق ُمٕمٜمدك ٓ إ
قمٚمٞمف ل
عُمٝم٤مسمتُف عرضم٤مؤ ُ
َ

دعح ًمٚم٘مٚمدقب طم َّتدك لٙمدق َ إ ُ ٝمد٤م اًمد خ شم٠م َخ ُٝمدف عشمٕمرومدف عحت ٌَدف عاِمد٤م َدق ا عطمدد
إٓ ا ل ومع ص َ
َ
ذلؽ ًمف"(.)4
ٓ

()1إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤م ل ٓسمـ اًم٘مٞمؿ (.)41/1
()4ضم٤مُمع اًمٕمٚمقا عاحلٙمؿل ٓسمـ رضم٥م(.)27/2
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أجْمدد٤م :اًمز ددد قمددـ اًمدددٟمٞم٤مل عاًمرهمٌدد٦م ذم أظمددرة 8ومٛمددـ شمٕمٚمددؼ ىمٚمٌددف سمدد٤مٔظمرة عُمدد٤م ومٞمٝمدد٤مل
عُمددـ اًمقؾمدد٤م ؾ ا
عأقمددرض قمددـ اًمدددٟمٞم٤م عزلٜمتٝمدد٤م صددٚمح ىمٚمٌددف عاؾمددت٘م٤ما ومدد٠مدى سم د ًمؽ ؿمددٙمر ا شمٕمدد٤ممم .ومٝم د ا ُمددـ ؿمددٙمر
اًم٘مٚم٥م.
ٟمقب ددل
أمدد٤م إطمٌدد٦م اًمٗمْمددعءل إ ُمددـ ضمحددقد اًمٜمٕمٛمدد٦م أ لٛم د اًمٕمٌددد ىمٚمٌددف سمٛمًدد٤مظمط ا ل عاًم د
ُ
شمٚمددؽ اعمًدد٤مظمط ع ددل أُمددراض اًم٘مٚمددقبل عًمددٞمس أ قمددغم اًم٘مٚمدد٥م ُمددـ ُم٘م٤مرومدد٦م اًمد ٟم٥مل عٓ طمٞمدد٤مة ًمددف
إٓ سمؽميمف:
د٧م ُ
دقب
ُقب ُمتِٞمد د د د ُ
َر َأجد د د د ُ
اًم٘م ُٚمد د د د َ
د٧م اًم د د د د َ ٟم َ
اًم٘م ُٚم د د د د ِ
َع َشمد د د ددر ُ اًم د د د د َ ٟم ِ
ُقب َطم َٞمد د د دد٤م ُة ُ
دقب
ع

َع َىم د د د د د ددد ُل د د د د د د ِ
دقر ُ
دُم ُ٤مَْ د د د د د دد٤م
ث اًمد د د د د د د َ َّل إِ َ
ع َظم د د د د ددػم ًمِٜم ِ ِ
ٗمً د د د د د َ
دؽ ِقمّمد د د د د د َٞم ُ٤مَْ٤م(.)1
َ
ٌ

اًم ٟمقب اًمدقاردة قمدغم اًم٘مٚمد٥م ىمدد شمٙمدق ذٟمدقب ؿمدٝمقات شمٕمد٤مرض إُمدر عاًمٜمٝمدلل عىمدد شمٙمدق

ذٟمقب ؿمٌٝم٤مت شمٕم٤مرض أظمٌ٤مر اًمقطمل.
ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ لٕمٛمدر ىمٚمٌدف سمد٤مًمٙمٗمر أع اًمٜمٗمد٤مق أع اًمِمدؽ ومدٞما جيد٥م اًمٞم٘مدلم سمدفل أع طمد٥م اًمٌددع عاعمٞمدؾ
إًمٞمٝم٤م.
عُمدـ اًمٜمدد٤مس ُمددـ لٛمٚمدد١م سمدد٠مُمراض أظمددرى ُمادؾ :اًمرلدد٤مء عاًمٕمجدد٥مل عاحلًددد ِ
عاًمٖمددؾل عاًمٙمٞمددد عاعمٙمددرل
ُ
عاًم٘مًقةل عطم٥م اًمٗمقاطمش.
ع د إُمددراض اًمٌ٤مـمٜمدد٦م عدد٤م أثددر يمٌددػم قمددغم أقمددال ا ددقارحل ومددا ذم ا ددقارح ُمددـ آقمقضمدد٤مج إٟمددا ددق
أثد ددر شمٚمد ددؽ إُمد ددراض اًم٘مٚمٌٞمد دد٦م .عٓ ؾمد ددعُم٦م ًمد دددلـ ا ٟمًد دد٤م عراطمد دد٦م دٟمٞمد دد٤م إٓ سم٤مًمًد ددعُم٦م ُمد ددـ شمٚمد ددؽ
إُمراض ِ
اعمٝمٚمٙم٦م.
ومٕمدغم ُمدـ لرلددد ىمٌدقل قمٛمٚمدف اًمّمدد٤مًمح أ لٜمدزع ُمدـ ىمٚمٌددف اًمٕمجد٥م سمدفل عُمددراءاة اعمخٚمدقىملم سمٕمٛمٚمدف 8ومدد٢م
ا شمٕم٤ممم ٓ ل٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ إٓ ُم٤م يم٤م ظم٤مًمّم٤م عاسمتٖمل سمف عضمٝمفل ىم٤مل شمٕمد٤مممَ ﴿ :وم ْ ِ
اَ ُخم ِْٚم اّمد٤م
ا
٤مقم ٌُدد َّ َ
ًَمف اًمدلـ ﴾ ﴿ َأٓ َِِ اًمدلـ ْ ِ
ص﴾ [اًمزُمر.]1-4:
اي٤مًم ُ
ُ َ
َ
ُ
َّ
عقمددغم ُمددـ أراد اًمرا طمدد٦م عاًمًددٕم٤مدةل عاًمًددعُم٦م ُمددـ اًمٔمٚمددؿ عاحلٞمددػ أ لٜم٘مددل ىمٚمٌددف ُمددـ احل٘مددد عاحلًددد
ظمقاٟمف اعم١مُمٜململ عأ حي٤معل آٟمتّم٤مر قمغم ٟمٗمًف سمتٓمٝمػم ٤م ُمـ

ا اًمدهمؾ.

عقمغم ُمـ أراد اًمت٠مثر سم٤مًم٘مرآ عاًمٓمرلؼ إمم اًمٕمٛمدؾ سمدفل عأراد اًمرمحد٦م سمٛمدـ لًدتح٘مق اًمرمحد٦م أ لٜمدزع
اًم٘مًقة ُمـ ىمٚمٌفل عحيؾ حمٚمٝم٤م اًمٚملم ًم يمر ا عآل٤مشمفل عاًمٕمٓمدػ قمدغم إظمقا ٟمدف اعمًدٚمٛململ ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:
( )1إقمعا اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معململ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ(.)12/1
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٤مؾم دٞم ِ٦م ُىم ُٚمددق ؿ ُِم ددـ ِذ ْيم د ِدر اَِ
ِ ِ
ِ
يؾمددع ِا َومٝم ددق َقمد َدغم ُٟم د ل ِ
ِ
ُُْ ْ
دقر ُمد ْدـ َرسم ددف َوم َق ْلد ٌدؾ ًم ْٚم َ٘م َ
ُ َ
َّ
اَ َص دددْ َر ُ ًم ِ ْ
ذ َح َّ ُ
﴿ َأ َوم َٛمد ْدـ َ َ
ِ
ِ ِ
دلم * اَ َٟمد َّدز َل َأطمًددـ ْ ِ ِ ِ
دؽ ِذم َود ل
دعل ُُمٌِد ل
ِ
ِ
ُأ ْع ََلِد َ
لـ
د٤مم شم َْ٘م َِمددٕم َر ُمٜمْد ُف ُضم ُٚمددق ُد ا ًَّم د َ
ْ َ َ َ
َّ ُ
احلدددل٨م يمتَ٤م اسمدد٤م ُُمت ََِمدد٤م ا٤م َُم َاد َ
ِ
ِ
اَِ َذًم ِد َ
اَِ َمْد ِددخ سمِد ِدف َُمد ْدـ َل َِمدد٤م ُء َع َُمد ْدـ
دؽ ُ دددَ ى َّ
َب َِْمد ْدق َ َر َّ ُد ْدؿ ُصمد َّدؿ شمَٚمددلمُ ُضم ُٚمددق ُد ُ ْؿ َع ُىم ُٚمددق ُ ُ ْؿ إِ َمم ذ ْيمد ِدر َّ
ل ْْم ِٚم ِؾ اَ َوما ًَمف ُِمـ ل
٤مد ﴾[اًمزُمر.]41-44:
َّ ُ َ ُ ْ َ
ُ
ٟمً٠مل ا أ لّمٚمح ىمٚمقسمٜم٤مل علٓمٝمر ٤م ُمـ يمؾ ؾمقء.
أىمقل ىمقزم

ال عأؾمتٖمٗمر ا زم عًمٙمؿ عًمً٤م ر اعمًٚمٛملم ُمـ يمؾ ذٟم٥م 8إٟمف ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.
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ايٓمٌ٦م اًما٤مٟمٞم٦م
احلٛمد

رب اًمٕم٤معململ عاًمّمعة عاًمًعا قمغم اًمٜمٌل إُململ عقمغم آخف عصحٌف أمجٕململ أُم٤م سمٕمد:

ومحددكم سمددا حيدد٥م ا شمٕمدد٤ممم ُمددـ إقمددال ا جي٤مسمٞم دد٦مل
أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل إ اًم٘مٚمدد٥م إذا ؿمددٙمر ا شمٕمدد٤مممُ 8
ُ
دحٞمح٤م" .عطمٞم دد٤مة اًم٘مٚم دد٥م
عظم ددكم قم ددا لٙم ددر ا شمٕم دد٤ممم ُم ددـ إومٕم دد٤مل اًمً ددٚمٌٞم٦م وم٘م ددد ص دد٤مر ىمٚم اٌ دد٤م طم ًٞم دد٤م ص د ا
عإودد٤مءشمف ُمدد٤مدة يمددؾ ظمددػم ومٞمددفل عُمقشمددف عفمٚمٛمتددف ُمدد٤مدة يمددؾ ذ ومٞمددف"(.)1وم دد" إذا ىمددقخ ٟمددقر عإذا ىمددف
اٟمٙمِمددٗم٧م ًمددف صددقر اعمٕمٚمقُمدد٤مت عطم٘م٤م ٘مٝمدد٤م قمددغم ُمدد٤م ددل قمٚمٞمددفل وم٤مؾمددتٌ٤م طمًد َدـ احلًددـ سمٜمددقر عآصمددر
سمحٞم٤مشم ددفل عيمد د ًمؽ ىم ددٌح اًم٘مٌ ددٞمح"( .)4عأص ددٌح٧م طمٞم دد٤مة اًم٘مٚم دد٥م ددل اًمٓمرل ددؼ إمم اًمقص ددقل إمم ا
شمٕمدد٤مممل عاًمتددٜمٕمؿ ذم احلٞمدد٤مة اًمدددٟمٞم٤م عذم أظمددرةل ومٛمددـ يمدد٤م أتددؿ طمٞمدد٤مة ذم ىمٚمٌددف يمدد٤م أتددؿ طمٞمدد٤مة ذم دٟمٞمدد٤م
عآظمرشم ددف .عسمتٚم ددؽ احلٞم دد٤مة لّم ددػم اًم٘مٚم دد٥م ىمٚم اٌ دد٤م ؿم دد٤ميمرا ال ُمتّمد د اٗم٤م سم٠مطمً ددـ اًمّم ددٗم٤متل ُم ددتجٛم ا
ع سم٠ممج ددؾ
اًمًات.
وم٤مًم٘مٚم٥م اًمِم٤ميمر ىمٚم٥م ص٤مًمحل ع ا اًم٘مٚم٥م اًمّم٤مًمح لٕمقد صعطمف قمغم ا قارح يمٚمٝم٤مل ىم٤مل رؾمدقل
ا صد ددغم ا قمٚمٞمد ددف عؾمد ددٚمؿ( :أٓ عإ ذم ا ًد ددد ُمْمد ددٖم٦م 8إذا صد ددٚمح٧م صد ددٚمح ا ًد ددد يمٚمد ددفل عإذا
ومًدت ومًد ا ًد يمٚمفل أٓ ع ل اًم٘مٚم٥م)(.)1
ىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف ا " :وم٢م ْ يمد٤م ىمٚم ٌُدف ؾمدٚمٞم اال ًمدٞمس ومٞمدف إٓ حمٌد٦م ا عحمٌد٦م ُمد٤م ُحيٌدف ا ل عظمِمدٞم٦م
د٤مت ا ددقارح يم ّٚمٝم دد٤مل عٟمِم دد٠م قم ددـ ذًم ددؽ اضمتٜم دد٤مب
ا عظمِم ددٞم٦م اًمقىم ددقع وم ددٞما لٙمر ددفل ص ددٚمح٧م طمريم د ُ
ِ
د٥م وم٤مؾمدد اا ىم ِدد
عشمقىمل ًمٚمِمٌٝم٤مت 8طم ر اا ُِم َـ اًمقىمدق ِع ذم
اعمحرُم٤مت يمٚمٝم٤م ل
اعمحرُمد٤متل عإ ْ يمد٤م اًم٘مٚم ُ
َّ
َّ
د٤مت ا ددقارح يمٚمٝم دد٤مل
د٤مع ددقا ل عـمٚم دد٥م ُم دد٤م حي ٌَ ددفل عًم ددق يمر ددف ا ل ومً دددت طمريم د ُ
اؾم ددتقمم قمٚمٞم ددف اشمٌ د ُ
د٥م َُم ِٚم د ُ
دؽ
عاٟمٌٕمادد٧م إمم يم ددؾ اعمٕم دد٤م عاعمِمددتٌٝم٤مت سمحً دد٥م اشمٌ دد٤مع دقى اًم٘مٚم دد٥م 8عع د ا ل٘مدد٤مل :اًم٘مٚم د ُ
إقمْمدد٤مءل عسم٘مٞمد ُ٦م إقمْمد ِ
د٤مء ضمٜمددق ُد ل ع ددؿ ُمددع د ا ضمٜمددق ٌد ـمدد٤م ٕمق ًمددفل ُمٜمٌٕماددق ذم ـم٤مقمتددفل عشمٜمٗمٞمد
َّ
أعاُمر ل ٓ ب٤مًمٗمقٟمف ذم ل
ُ
ا ٜمقد صد٤محل ا٦مل عإ ْ يمد٤م
اعمٚمؽ ص٤محل ا٤م يم٤مٟم٧م
رء ُمـ ذًمؽل وم٢م ْ يم٤م
وم٤مؾمد اا يم٤مٟم٧م ضمٜمق ُد

اعما٤م َسم ِ٦م وم٤مؾمد اةل عٓ لٜمٗمع قمٜمد ا إّٓ
اًم٘مٚم٥م اًمًٚمٞمؿ"(.)2
ُ

عاًم٘مٚم٥م اًمِم٤ميمر ُمتك اُمت سمٕمٔمٛم٦م ا " حم٤م ذًمؽ ُِم َـ اًم٘مٚم٥م َّ
يمؾ ُم٤م ؾمقا ل عو لٌ َدؼ ًمٚمٕمٌدد ر ٌء ُمدـ

( )1إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤م ل ٓسمـ اًم٘مٞمؿ (.)41/1
( )4إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤م ل ٓسمـ اًم٘مٞمؿ (.)41/1
(ُ ) 1متٗمؼ قمٚمٞمف.
( )2ضم٤مُمع اًمٕمٚمقا عاحلٙمؿل ٓسمـ رضم٥م (.)1/6
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ٟمٗمًف ع قا ل عٓ إرادة إَّٓ ح٤م لرلد ُ ُمٜمف ُمقٓ ل ومحٞمٜم ل ٓ لٜمٓمِ ُؼ اًمٕمٌدُ إّٓ سمد يمر ل عٓ لتح َّدر إٓ
ِ
ٟمٔمرل ٟمٔمر سمفل عإ ْ َ
سمٓمشل سمٓمش سمف"(.)1
سم٠مُمر ل وم٢م ْ َ
ٟمٓمؼل ٟمٓمؼ سم٤م ل عإ ْ ؾمٛم َعل ؾمٛمع سمفل عإ ْ َ
عاًم٘مٚم٥م اًمِم٤ميمر راهمد٥م ذم أظمدرةل زا دد قمدـ اًمددٟمٞم٤مل ومٙمٚمدا " صدح ُمدـ ُمرودف شمرطمدؾ إمم أظمدرةل
عىمرب ُمٜمٝم٤م طمتك لّمػم ُمـ أ ٚمٝم٤مل عيمٚمدا ُمدرض اًم٘مٚمد٥م عاقمتدؾ آصمدر اًمددٟمٞم٤م عاؾمدتقـمٜمٝم٤م طمتدك لّمدػم
ُمـ أ ٚمٝم٤م"(.)4
عاًم٘مٚم٥م اًمِم٤ميمر ُمققمقد ص٤مطمٌف سم٤مًمٜمج٤مة لدقا اًم٘مٞم٤مُمد٦م،ٕ 8دف ىمٚمد٥م ؾمدٚمٞمؿل ىمد٤مل شمٕمد٤مممَ ﴿ :ل ْدق َا ٓ َلٜمْ َٗم ُدع
اَ سمِ َ٘م ْٚم ل
٥م َؾم ِٚمٞم لؿ﴾[اًمِمٕمراء66:ل .]67
َُم ٌ٤مل َعٓ َسمٜمُق َ * إِ َّٓ َُم ْـ َأتَك َّ َ
ع"اًم٘مٚم دد٥م اًمً ددٚمٞمؿ ددق" :اًم د خ ىم ددد ؾم ددٚمؿ ُم ددـ يم ددؾ ؿم ددٝمقة ا دد٤مًمػ أُم ددر ا عْٞم ددفل عُم ددـ يم ددؾ ؿم ددٌٝم٦م
شمٕم٤مرض ظمؼم ل ومًٚمؿ ُمدـ قمٌقدلد٦م ُمد٤م ؾمدقا ل عؾمدٚمؿ ُمدـ حتٙمدٞمؿ همدػم رؾمدقًمفل ومًدٚمؿ ذم حمٌد٦م ا ُمدع
حتٙمٞمٛمددف ًمرؾمددقًمف ذم ظمقومددف عرضم٤م ددف عاًمتقيمددؾ قمٚمٞمددفل عا ٟم٤مسمدد٦م إًمٞمددف عاًمد ل ًمددف عإلادد٤مر ُمرودد٤مشمف ذم يمددؾ
طم٤مل عاًمتٌ٤مقمد ُمـ ؾمخٓمف سمٙمؾ ـمرلؼ"(.)1
ومددا أطمًددـ ؿمددٙمر اًم٘مٚمدد٥م لدد٤م قمٌدد٤مد ا ل عُمدد٤م أمجددؾ أثددر قمددغم طمٞمدد٤مة اعمددرء ذم قم٤مضمددؾ أُمددر عآضمٚمددف أٓ
وم٤ما عا ىمٚمق اسم٤م ؿمد٤ميمرة شمًدٕمدعا ذم اًمددٟمٞم٤م عأظمدرة .ىمد٤مل رؾمدقل ا صدغم ا قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿً( :مٞمتخد
أطمديمؿ ىمٚم اٌ٤م ؿم٤ميمرال عًمً٤م اٟم٤م ذايمرال عزعضم٦م شمٕمٞمٜمف قمغم أُمر أظمرة )(.)2
ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ُمـ أُمرشمؿ سم٤مًمّمعة عاًمًعا قمٚمٞمف...

( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (.)44/22
( )4إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤م ل ٓسمـ اًم٘مٞمؿ (.)51/1
( )1إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤م ل ٓسمـ اًم٘مٞمؿ (.)5/1
( ) 2رعا أمحد عاًمؽمُم خ عاسمـ ُم٤مضمفل ع ق طمًـ.
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ُ
طمٗمظ اًم َٕم٘مؾ

()1

إ احلٛمددد

ٟمحٛمددد عٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر ل عٟمٕمددقذ سمدد٤م ُمددـ ذعر أٗ،مًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت أقماًمٜمدد٤م

ُمـ مد ا ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ ٓ إ إٓ ا عطمدد ٓ ذلدؽ
ِ
اَ َطمد َّدؼ شم َُ٘م٤مشمِد ِدف َعَٓ َمت ُددقشم َُّـ إَِّٓ
ًمددفل عأؿمددٝمد أ حمٛمددد اا قمٌ ددد عرؾمددقًمفل ﴿ َلدد٤م َأ َمَدد٤م ا ًَّم د َ
لـ َآُمٜمُددقا ْ اشم َُّ٘م ددقا ْ ّ َ
دس ع ِ
ِ
ِ
اطمددَ لة
َّ٤مس اشم َُّ٘مقا ْ َر َّسمٙم ُُؿ ا ًَّم خ َظم َٚم َ٘مٙمُؿ ُمـ َّٟم ْٗم ل َ
َع َأ،تُؿ َُم ًْٚم ُٛمق َ ﴾[آل قمٛمرا ]124ل ﴿ َل٤م َأ َمَ٤م اًمٜم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع َظم َٚمد َدؼ ُِمٜمْٝمدد٤م َزعضمٝمدد٤م عسمد َّ ِ
ِ
٤ما إِ َّ
َ
اَ ا ًَّم د خ شم ًََدد٤مء ًُمق َ سمِددف َعإَ ْر َطم د َ
َ ْ َ َ ََ
د٨م ُمدٜم ُْٝم َا ر َضمدد٤مٓا يمَاددػما ا َعٟم ًَدد٤مء َعاشم َُّ٘مددقا ْ ّ َ
ِ
ِ
اَ َع ُىمق ًُمد ددقا َىمد د ْدقٓا َؾمد د ِددلد اا
اَ َيمد دد٤م َ َقم َٚم د د ْٞمٙم ُْؿ َرىمٞمٌ د د ا٤م ﴾[اًمٜمًد دد٤مء]1ل ﴿ َلد دد٤م َأ َمَد دد٤م ا ًَّم د د َ
َّ
لـ َآُمٜمُد ددقا اشم َُّ٘مد ددقا َّ َ
ِ
ِ
ِ
د٤مز َوم د ْدقز اا َقمٔمِ ددٞم اا
اَ َع َر ُؾم ددق ًَم ُف َوم َ٘م دددْ َوم د َ
﴾﴿ ُل ّْم ددٚم ْح ًَم ُٙم د ْدؿ َأ ْقم َا ًَم ُٙم د ْدؿ َع َل ْٖمٗم د ْدر ًَم ُٙم د ْدؿ ُذ ُٟم ددق َسمٙم ُْؿ َع َُم ددـ ُلٓم د ْدع َّ َ
﴾[إطمزاب.]51-52
أُم٤م سمٕمد:
ومدد٢م أصدددق احلدددل٨م يمتدد٤مب ا ل عظمددػم اعدددخ دددخ رؾمددقًمف حمٛمددد سمددـ قمٌددد ا ل صددغم ا قمٚمٞمددف
عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
ل٘مددقل ا شمٕمدد٤مممَ ﴿ :ىمدددْ سمٞمٜمَّدد٤م ًَم ُٙمددؿ ألد ِ
د٤مت إِ ْ ُيمٜمْ دت ُْؿ َشم ْٕم ِ٘م ُٚمددق َ ﴾[آل قمٛمددرا ]116:ل عىمدد٤ملَ ﴿ :ع َُمدد٤م
ُ َ
َ َّ
دؽ َٔل د د د ل
ِ ِ
َلد د د د َّ يم َُّر إِ َّٓ ُأ ْع ًُم د د ددقا إَ ًْم ٌَد د د د ِ
د٤مت ُِٕ ْع ِزم اًمٜم ََٝمد د د ددك
د٤مب ﴾[آل قمٛم د د ددرا ]5:ل عىم د د دد٤مل﴿ :إِ َّ ذم َذًمد د د د َ َ
﴾[ـمف]32:ل عىم٤ملْ َ ﴿ :ؾ ِذم َذًم ِ َؽ َىم ًَ ٌؿ ًم ِ ِ خ ِطم ْج لر ﴾[اًمٗمجر.]3:
أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل ذيمددر ا شمٕمدد٤ممم ذم د ألدد٤مت اًمٙمرلٛمدد٦م اًمٕم٘مددؾ عإًمٌدد٤مب عاًمٜمَٝمددك عاحلجددر ع ددل
أؾماء عمًدٛمك عاطمددل ُمٕمٜمد٤م ُ :مد٤م لٕم٘مدؾ ا ٟمًد٤م علٜمٝمد٤م عحيجدر قمدـ اعمٙمرع د٤مت .عذم د اًمٕمٜم٤ملد٦م
اًم٘مرآٟمٞم٦م إؿم٤مدة سمِم٠م اًمٕم٘مؾل عسمٞم٤م عمٜمزًمتف اًمً٤مُمٞم٦مل عرشمٌتف اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم همدرا إُمقرل عا وم٤مدة ُمـ
أل٤مت ِ
عاًمٕمؼم.
وم٤مًمٕم٘مددؾ ٟمٕمٛمدد٦م قمٔمٞمٛمدد٦م ُمددـ ٟمٕمددؿ ا قمددغم ا ٟمًدد٤م ل ومٌددف متدددخ إمم ُمّمدد٤مًمح دلٜمددف عدٟمٞمدد٤م ل ع ددق ع ٌدد٦م
َؾمددٜم َّٞم٦م ع ٌددف إل٤م دد٤م ًمٞمًددتٕمٛمٚمٝم٤م ومددٞما لٜمٗمٕمددف ذم قم٤مضمددؾ أُمددر عآضمٚمددفل ًمٙمددـ أيماددر اًمٜمدد٤مس اؾمددتٕمٛمٚمق ٤م ذم
ُمٜم دد٤مومع اًم دددٟمٞم٤مل عو لً ددتٕمٛمٚمق ٤م ذم ُمٜم دد٤مومع أظم ددرةل وم٠مظمد د عا أدٟم ددك احلٔم ددلمل عومقشم ددقا قم ددغم أٗ،مً ددٝمؿ
أقمعمه٤م.
قمٔمٞما 8ومجٕمٚمف ُمٜم٤مط اًمتٙمٚمٞمػل عقمعُم٦م اًمّمدعح
قمٌ٤مد ا ل ًم٘مد ُمٜمح ا شمٕم٤ممم قم٘مؾ ا ٟمً٤م ؿم٠م،ا٤م
ا
( ) 1أخ٘مٞم٧م ذم ضم٤مُمع اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مم ذم 1222/4/12 :ل 4217/4/13ا.
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ًم ُمددر عاًمٜمٝمددلل ومٛمددـ ُمٚمٙمددف صدد٤مر ُمٙمٚم اٗمدد٤مل عُمددـ ىمٍمد قمٜمددف يم٤مٕـمٗمدد٤مل أع وم٘مددد يم٤معمجدد٤مٟملم ؾمدد٘مط قمٜمددف
اًمتٙمٚمٞم ددػ .ومٙم دد٤م اًمٕم٘م ددؾ د د ا أؾم دد٤مس إقم ددال علٜمٌققمٝم دد٤مل عاعمٛمٞم ددز سم ددلم إؿم ددٞم٤مء عُمرضمٕمٝم دد٤مل وم ددع
شمٙمٚمٞمػ قمغم ىم٤مس طمتك لٌٚمغل عٓ قمغم جمٜمق طمتك لٕم٘مؾ.
ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ( :رومددع اًم٘مٚمددؿ قمددـ صمعصمدد٦م :قمددـ اًمٜمدد٤م ؿ طمتددك لًددتٞم٘مظل عقمددـ
اًمٖمعا طمتك حيتٚمؿل عقمـ اعمجٜمق طمتك لٗمٞمؼ) (.)1
عإذا أردشم ددؿ أ شمٕمروم ددقا -أم دد٤م إطمٌ دد٤مب -ومْم ددؾ ا قمٚم ددٞمٙمؿ د د اًمٜمٕمٛم دد٦م وم دد٤مٟمٔمرعا إمم ُم ددـ وم٘م ددد ٤م
يم٤معمج٤مٟملم عأصح٤مب إُمراض اًمٕم٘مٚمٞم٦م.
زعرعا ُمِمدد٤مذم إُم ددراض اًمٜمٗمًددٞم٦مل عاٟمٔم ددرعا إمم اعمجدد٤مٟملم ذم اًمِم ددقارعل عامح دددعا ا قم ددغم ٟمٕمٛمت ددفل
عاؾم٠مخق دعاا ومْمٚمف.
عَ٤م لٌلم ًمٜم٤م قمٔمؿ

اًمٜمٕمٛم٦م عأمهٞمتٝم٤م ذم اًمنملٕم٦م ا ؾمعُمٞم٦م يم ًمؽ :أ ا ٜم٤مل٦م قمدغم اًمٕم٘مدؾ طمتدك

برج قمـ طمد اًمتٙمٚمٞمدػ شمقضمد٥م اًمدلد٦م يم٤مُمٚمد٦م يمدلد٦م اًمدٜمٗمس ٕ 8اًمٕم٘مدؾ أذ اعمٕمد٤مم عإقمْمد٤مءل
ع ق ُمـ أقمٔمؿ آٓت اًمًٕم٤مدة عصعح احلٞم٤مة.
أجْمدد٤م :أ ا شمٕمدد٤ممم ضمٕمٚمددف ا
ـمرل٘مدد٤م إمم شمدددسمر آل٤مشمددفل عاًمتٗمٙمددر ومددٞما أعدع ذم
عَدد٤م لدددل قمددغم أمهٞمدد٦م اًمٕم٘مددؾ ا
ظمٚم٘مف ُمـ سمدلع ُمّمٜمققم٤مشمف ل عضمٕمٚمف يم ًمؽ عؾمٞمٚم ا٦م إمم آقمتٌ٤مر سما ضمرى ُمـ اًمٕم٤مىمٌ٦م احلًدٜم٦م ٕ دؾ
ـم٤مقمتددفل عُمددـ اًمٕم٤مىمٌدد٦م اًمًددٞم ٦م ٕ ددؾ ُمٕمّمددٞمتف .ىمدد٤مل شمٕمدد٤مممَ ﴿ :أ َومددع َل َتدددَ َّسم ُرع َ ا ًْم ُ٘مد ْدرآ َ َأ ْا َقمد َدغم ُىم ُٚمد ل
دقب
د٧م ِذم ُمٜم ِ
َأ ْىم َٗم ُ
َ٤مُم َٝمدد٤م َوم ُٞم ْٛم ًِد ُ
دؽ
اَ َل َتد َدق َّرم إَُٗ ْ،مد َدس ِطمددلمَ َُم ْق ِهتَدد٤م َعا ًَّمتِددل َوْ َمتدُ ْ
َ
٤معَدد٤م ﴾[حمٛمددد]42:ل عىمدد٤ملُ َّ ﴿ :
دؽ َٔل د ل
ِ ِ
ِ
ِ
د٤مت ًم ِ َ٘م د ْدق لا َل َت َٗم َّٙم د ُدرع َ
ا ًَّمت ددل َىم َ٣م د َقم َٚم ْٞم َٝم دد٤م ا ْ َعم د ْدق َت َع ُل ْرؾم د ُدؾ إُ ْظم د َدرى إِ َمم َأ َضم د لدؾ ُُم ًَ د ًدٛمك إِ َّ ذم َذًم د َ َ
ِ
﴾[اًمزُمر]24:ل عىم٤ملًَ ﴿ :م َ٘مدْ يمَ٤م َ ِذم َىم َّم ِّم ِٝم ْؿ ِقم ْ َؼم ٌة ُِٕ ْع ِزم إَ ًْم ٌَ ِ
دؽمى َع ًَم ِٙم ْدـ
د٤مب َُمد٤م يمَد٤م َ َطمددل اا٤م ُل ْٗم َ َ
ِ
ِ
محد د ا٦م ًم ِ َ٘م د ْدق لا ُل ْ١م ُِمٜمُ ددق َ ﴾[لقؾم ددػ]111:ل
ر لء َع ُ دددا ى َع َر ْ َ
شم َّْم د ِدد َلؼ ا ًَّمد د ِ خ َسم د ْ َ
دلم َلدَ ْل ددف َع َشم ْٗمّم د َدٞمؾ ُيم ددؾ َ ْ
ِ
دػمعا ِذم إَ ْر ِ
دقب َل ْٕم ِ٘م ُٚمددق َ ِ َدد٤م َأ ْع آ َذا ٌ َل ًْد َدٛم ُٕمق َ ِ َدد٤م َوم ِ٢م ََّْدد٤م ٓ
ض َوم َت ُٙمددق َ َعُد ْدؿ ُىم ُٚمد ٌ
عىمدد٤ملَ ﴿ :أ َوم َٚمد ْدؿ َلًد ُ
ِ ِ
ِ
اًمّمدُ ِ
َشم ْٕم َٛمك َ
عر ﴾[احل٩م.]24:
قب ا ًَّمتل ذم َ
إبْ َّم ُ٤مر َع ًَمٙم ْـ َشم ْٕم َٛمك ا ًْم ُ٘م ُٚم ُ
عَدد٤م لدددل قمددغم أمهٞمدد٦م اًمٕم٘مددؾ يمد ًمؽ :أ ا شمٕمدد٤ممم قم٤مشمدد٥م اعمنمدديملم اًمد لـ أخٖمددقا قم٘مددقعؿل عطمجٌددقا
شمٗمٙمػم ؿل ومّم٤مرعا ُأها ء ًمت٘مٚمٞمد آسمد٤م ٝمؿ اعمنمديململ طمتدك ُمدٜمٕمٝمؿ ذًمدؽ ُمدـ اشمٌد٤مع احلدؼل ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:
ِ
د٤مؤ ُ ْؿ ٓ َل ْٕم ِ٘م ُٚمدق َ
اَ َىم٤م ًُمقا َسم ْؾ َٟمتٌَِّ ُع َُم٤م َأ ْخ َٗم ْٞمٜمَ٤م َقم َٚم ْٞم ِف آ َسم٤م َءٟمَ٤م َأ َع ًَم ْدق يمَد٤م َ آ َسم ُ
﴿ َعإِ َذا ىم َٞمؾ َعُ ُؿ اشمٌَِّ ُٕمقا َُم٤م َأ َ،ز َل َّ ُ
َؿم ْٞم ا٤م َعٓ َمْتَدُ ع َ ﴾[اًمٌ٘مرة.]152:
( ) 1رعا أمحد عأبق داعد عاسمـ طمٌ٤م ل ع ق صحٞمح.
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قمٌ٤مد ا ل إ اًمٕم٘مؾ قم٘مع  :قم٘مؾ شمٙمٚمٞمػل عقم٘مؾ قمٚمؿ عظمؼمةل ع ا اًما٤مم ىمدر زا دد قمدـ إعلل
وم د دد٤مٕعل همرل د ددزخل عاًما د دد٤مم ايمتً د دد٤ما ٟم د ددت٩م قم د ددـ إدرا اًمٕمٚم د ددقا عاعمٕم د دد٤مر ل عاٟمٗم د ددتح سم٤مًمتج د دد٤مرب
عايؼماتل عأ ٚمف ؿ اًم لـ ٟمًٛمٞمٝمؿ إذيمٞم٤مء أع اًمٕمٌ٤مىمرة .
عأُمدد٤م قم٘مددؾ اًمتٙمٚمٞمددػ ومٝمددق ٟمددقر لٕمددر سمددف اعمٙمٚمددػ ايددػم ُمددـ اًمنمددل عاًمٜمٗمددع ُمددـ اًميددل عاحلددؼ ُمددـ
اًمٌ٤مـمؾل همػم أ سمٕمض اًمٜمد٤مس اؾمدتٕمٛمؾ ذًمدؽ اًمٜمدقر ومٜمجد٤مل عسمٕمْمدٝمؿ أظمدر أـمٗمد٠م ومٛمِمدك ذم فمدعا
داُمس ومٝمٚمؽ.
عٟمٕمٜمد ددل د د ا أ

ٜمد دد٤م ُمد ددـ س قم٘مٚمد ددف قمد ددـ أظمد ددرة عأقمٛمٚمد ددف ذم ضمٚمد دد٥م ُمّمد دد٤مًمح دٟمٞمد دد٤م ل عدومد ددع

دحٞمح٤م أا هم ددػم ص ددحٞمحل ع د د ا طم دد٤مل اًمٙم دد٤مومرلـ سم ددرب
ُمْم دد٤مر ٤مل ؾم ددقاء يم دد٤م ـمرل٘م ددف إمم ذًم ددؽ ص د ا
اًمٕم٤معملم.
عُم ددـ اًمٜم دد٤مس ُم ددـ أقمٛم ددؾ قم٘مٚم ددف ذم اع ددد اًم د خ ُظمٚم ددؼ ٕضمٚم ددف ع ددق قمٌ دد٤مدة ا شمٕم دد٤مممل ع د ا طم دد٤مل
اعمًٚمٛململ همػم أْؿ ذم ذًمؽ صٜمٗم٤م :
اًمّمٜمػ إعلُ :مـ عفمػ قم٘مٚمف ذم اًمتٗمٙمػم ذم ضمٚم٥م ُمّم٤مًمح أظمرة عدومع ُمْم٤مر ٤مل ُمدع أظمد ُمد٤م
شمٞمن ًمف ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٕمٞمش اًمدٟمٞمقخل ضمد٤مقم ا
ع أظمدرة دومدف اًمدر ٞمس ذم طمٞم٤مشمدفل عاًمددٟمٞم٤م شمتٌدع ذًمدؽل
ومٝم ا أقم٘مؾ اًمٜم٤مس عأصٚمحٝمؿ عأت٘م٤م ؿ عأ،جحٝمؿ.
عاًمّم ددٜمػ اًما دد٤ممُ :م ددـ أقمٛم ددؾ قم٘مٚم ددف ذم يمٞمٗمٞم دد٦م اًمقص ددقل إمم ظم ددػمات اًم دددٟمٞم٤م عُمٚم د اهت٤مل ص دد٤مر اوم٤م ُضم د ّدؾ
شمٗمٙمدػم ذم ذًمددؽل ُمٙمتٗم اٞمدد٤م ُمددـ ا ؾمددعا سمددٌٕمض اًمِمددٕم٤م رل وم٠مودحك ُمٖمٚم اٌدد٤م أُمددر دٟمٞمدد٤م قمددغم أُمددر آظمرشمددفل
ع
ع ؿ

طمٞم٤مة أيمار اعمًٚمٛململ طمٞم٨م ص٤مر اًمٕمٛمدؾ ًمٚمددٟمٞم٤م دق اعمًدتقزم قمدغم ا ٝمدد عاًمقىمد٧م عاًمتٗمٙمدػمل
ا بنع ظمػما ا يماػما ا طمٞمٜما ضمٕمٚمقا أظمرة ذم ٤مُمش ا تاُمٝمؿ عقمٛمٚمٝمؿ.

أم٤م إطمٌ٦م اًمٙمراال ٜم٤م قم٘مقل ذيمٞمد٦م عأخٌد٤مب ُمنمدىم٦مل ًمٙمدـ ذم أطمدقال اًمددٟمٞم٤م عؿمدٝمقاهت٤م ومحًد٥مل
ومٝمد د قم٘م ددقل ظمد دد٤مهة طمد ددلم أفمٚمٛم دد٧م ذم ُمّمد دد٤مًمح أظمد ددرة عُمٜم٤مومٕمٝم دد٤مل ومٝم ددل رسمحد دد٧م اًم دددٟمٞم٤م ًمٙمٜمٝمد دد٤م
ظمنت أظمرة.
ومٙمؿ ُمـ ذيمل أخٛمٕملل عخمؽمع قمٌ٘مرخ دا قم٘مٚمف اًمقاؾمع عذيمد٤مؤ ايد٤مرق إمم جم٤م دؾ عُمًد٤مًمؽ ذم
أُمقر اًمدٟمٞم٤م و لّمؾ إًمٞمٝم٤م أطمد ىمٌٚمفل ومّم٤مر ص٤مطم٥م ايمتِم٤موم٤مت عطم٘م٤م ؼ عٟمٔمرل٤متل عأعصٚمف قم٘مٚمف
عذيم٤مؤ إمم ُم٘م٤مُم٤مت رومٞمٕم٦م ذم ؿم١مع احلٞم٤مةل ًمٙمٜمف و لقصٚمف إمم ظم٤مًم٘مف علٕمرومف دلـ رسمف احلؼل وماذا
اؾمددتٗم٤مد ُم ددـ ذًم ددؽ اًمٕم٘م ددؾ اًمٙمٌ ددػم عاًم د يم٤مء اًمقىمدد٤مد حلٞم٤مشم ددف إبدل دد٦م؟ ومٌ د س اًمٕم٘م ددؾ اًمٜم دد٤مضمح دٟمٞمق ال دد٤مل
اعمخٗمؼ أظمرع ال٤م
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عيمددؿ ُمددـ إٟمًدد٤م ُمًددٚمؿ ًمدلددف ُمٕمرومدد٦م حمدددعدة سمٛمّمدد٤مًمح اًمدددٟمٞم٤مل عدرالدد٦م و د ٞمٚم٦م سمٛمٕم٤مرومٝمدد٤م عقمٚمقُمٝمدد٤مل
عًمٙمٜمدف لٕمددر رسمددفل ومٞمدد١مدخ طم٘مددفل علًدتٕمد ًمٚم٘م٤م ددف سمددزاد اًمت٘مددقىل ومٝمد ا دق اًمٕم٤مىمددؾ ا
طم٘مدد٤م عًمددٞمس ذًمددؽ
اعمٌدع عاعمخؽمع اًمٙم٤مومر.
أجْمدد٤مل لٗمٞمددد
عًمٙمدـ ُمدد٤م أمجددؾ أ لٙمدق ًمدددى ا ٟمًدد٤م قم٘مددؾ يمٌدػم ذم اًمٕمٛمددؾ ًممظمددرةل عاًمٕمٛمدؾ ًمٚمدددٟمٞم٤م ا
سم ًمؽ ٟمٗمًف قمٜمد ا ل علٗمٞمد همػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم

احلٞم٤مة.

قمٌ٤مد ا ل إ اًمٕم٘مؾ ٓ لًٚمؿ ُمـ أقمدداء حيٞمددع سمدف قمدـ اًمٓمرلدؼ اعمًدت٘مٞمؿل علٕمددًمق سمدف قمدـ إقمدال
دعطم٤م هم ددػم ُمِم ددقب سم٤مًمٌ٤مـم ددؾ
شمٗمٙم ددػم وم ددٞما لٜمجٞم ددف قمٜم ددد رسم ددف اًمٕمٔم ددٞمؿل علّم ددٚمح ًم ددف طمٞم٤مشم ددف اًم دددٟمٞم٤م ص د ا
عإيمدار:
وم٤مًمٕمدع إعل ق اعقىل ع ق "ُمٞمؾ اًمٜمٗمس إمم ُم٤م شمًتٚم اًمِمٝمقات ُمدـ همدػم داقمٞمد٦م اًمنمدع"(.)1
سمحٞمد٨م لّمددػم ا ٟمًدد٤م قمٌددد اا ُمٓمٞم إمدد٤م ًمٙمددؾ ُمدد٤م شمِمدتٝمٞمف ٟمٗمًددف ُمددـ اًمٌ٤مـمددؾ .عأصددح٤مب اًمٕم٘مددقل اعمٕمٌدددة
ًمٚمٝمددقى ٓ لٗمٙمددرع إٓ سمٛمٚم د ات أضمًدد٤مد ؿ عؿمددٝمقاهت٤م اًمٕم٤مضمٚمدد٦مل عًمددٞمس ًمدددمؿ شمٗمٙمددػم ذم أؾمددٌ٤مب
اًمٜمج٤مة ذم أظمرةل ومٝمؿ ذم ؾمٙمر اعقى عاًمِمٝمقةل وم٢مذا ضم٤مء ؿ ُمٚمؽ اعمقت صحقا.
عٓ بٗمك أ " اعقى قمـ ايػم ص٤مد ل عًمٚمٕم٘مؾ ُمْم٤مد ،ٕ 8ف لٜمدت٩م ُمدـ إظمدعق ىمٌ٤م حٝمد٤م ل علٔمٝمدر
ُمـ إومٕم٤مل ومْم٤م حٝم٤م ل عجيٕمؾ ؾمؽم اعمرعءة ُمٝمتقيم٤مل عُمدظمؾ اًمنم ُمًٚمقيم٤م .ىم٤مل سمٕمدض احلٙمداء:
اًمِمٕمر ِ
اء :
اًمٕم٘مؾ صدلؼ ُم٘مٓمقع ل عاعقى قمدع ُمتٌقع" َ .ع َىم َ٤مل َسم ْٕم ُض َ َ َ
ل٤م َقم ِ
٤مىم اع َأ ْر َدى ْاعَ َقى َقم ْ٘م َٚم ُف*** َُم٤م ًَمؽ َىمدْ ُؾمدَّ ْت َقم َٚم ْٞمؽ ْإُ ُُمقر
َ
َأت َْج َٕم ُؾ ا ًْم َٕم ْ٘م َؾ َأ ِؾم َػم ْاعَ َقى*** عإٟم ََّا ا ًْم َٕم ْ٘م ُؾ َقم َٚم ْٞم ِف َأ ُِمػم"(.)4
ومٚمددٞمحٗمظ اعمددرء قم٘مٚمددف ُمددـ ؾمددٚمٓم٤م اعددقى اًمد خ إذا دظمددؾ ذم رقمٞمتددف ٚمددؽ ل ىمدد٤مل سمٕمددض أ ددؾ اًمٕمٚمددؿ:
"عاًمٕم٘مؾ عاعقى ُمتٕم٤مدل٤م  8وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعمرء أ لٙمق ًمرأجف ُُمًٕمٗم٤مل ععدقا ُمً ّدقوم٤مل ومد٢مذ اؿمدتٌف
قمٚمٞم ددف أُم ددرا اضمتٜم دد٥م أىم ددر ا ُم ددـ ددقا  ٕ 8ذم جم٤مٟمٌت ددف اع ددقى إص ددعح اًمندا رل عسم٤مًمٕم٘م ددؾ شمّم ددٚمح
اًمْما ر""(.)1
ومرطمدد٤م عهعر اا عًمد ة أيمٛمددؾ ُمددـ
عىمدد٤مل آظمددر" :عٓ رلدد٥م أ اًمددٜمٗمس إذا ظم٤مًمٗمدد٧م قا دد٤م أقم٘مٌٝمدد٤م ذًمددؽ ا

( ) 1يمت٤مب اًمٙمٚمٞم٤مت د ٕبك اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقخ (ص.)1324 :
( ) 4أدب اًمدٟمٞم٤م عاًمدلـل ًمٚماعردخ (ص .)42-17 :سمتٍم .
( ) 1رعو٦م اًمٕم٘معء عٟمز ٦م اًمٗمْمعءل ٓسمـ طمٌ٤م (ص.)3 :
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ًم ة ُمقاوم٘م٦م اعقى سما ٓ ٟمًٌ٦م سمٞمٜمٝمال ع ٜم٤م لٛمت٤مز اًمٕم٘مؾ ُمـ اعقى"(.)1
"ىمٞمؾ ًمٌٕمض احلٙماء :أعصٜم٤م سم٠مُمر ضم٤مُمعل ىم٤مل :اطمٗمٔمقا عقمقا أ،ف ًمٞمس ُمـ أطمد إٓ عُمٕمف ىم٤مودٞم٤م
سم٤مـمٜم٤م أطمدمه٤مٟ :م٤مصحل عأظمر :هم٤مشل وم٠مُم٤م اًمٜم٤مصح وم٤مًمٕم٘مؾل عأُم٤م اًمٖم٤مش وم٤معقىل عمه٤م ودا
وم٠مما ُِمٚم٧م ُمٕمف َع ك أظمر -لٕمٜمل :وٕمػ.)4("-
عاًمٕمدع اًما٤مم ًمٚمٕم٘مؾ :اعمٕمٚمقُم٤مت اي٤مـم ٦مل اًمتل شمِمٙمٚمف ذم سمقشم٘م٦م اٟمحرا ل عشمً٘مٞمف أؾمٌ٤مب قمٓمٌدفل
عُم دد٤مدة اٟمحرا ومددفل طمتددك بتددؾ شمقازٟمددف اًمٗمٙمددرخل علٗمًددد ؾمددٚمقيمف اًمٕمٛمددكمل علْم ددؾ سم د ًمؽ قم ددـ ضم دد٤مدة
احل ددؼ .عشمٚم ددؽ اعمٕمٚمقُم دد٤مت اعمْم ددٚم٦م ىم ددد شم٠متٞم ددف ُم ددـ ُمٕمٚم ددؿ أع عؾم ددٞمٚم٦م إقمعُمٞم دد٦م ُمر ٞم دد٦م أع ُمً ددٛمققم٦م أع
ُم٘مرعءةل أع ضمٚمٞمس ُمِمقش اًمٗمٙمر.
عًمق سم٘مل اعمرء ِظمٚمقا ا ُمـ ذًمدؽ ًمٙمد٤م ضمٝمٚمدف ع ُسمٕمدد قمدـ شمٚمدؽ اعمٕمٚمقُمد٤مت اعمًدٛمقُم٦م ظمدػما ا ًمدف 8ععد ا
ٟمدددا سمٕمددض اي٤م ْمددلم ذم اًمٗمٚمًددٗم٦م عقمٚمددقا اًمْمددعل سمٕمدددُم٤م وددٚم٧م قم٘مددقعؿ ذم ظمْمددٛمٝم٤مل عٟمّمددحقا
اًمٜم٤مس سم٤مًمٌٕمد قمٜمٝم٤مل عمتٜمقا ًمق ُم٤مشمقا قمغم قم٘م٤م دد اًمٕمجد٤م ز ( .)1عيمدؿ حيدرص أقمدداء احلدؼ اًمٞمدقا قمدغم
سم دد٨م اًمِم ددٌٝم٤مت ًمتْمددٚمٞمؾ اًمٕم٘م ددؾ اعمً ددٚمؿل عشمِم ددقلف أومٙم دد٤مر اًمّم ددحٞمح٦مل عشمِم ددٙمٞمؽ ص دد٤مطمٌف سماقا سم دد٧م
دلٜمددف .أٓ ومٚمددٞمحٗمظ اعمًددٚمؿ قم٘مٚمددف عقم٘مددقل أ ٚمددف عأعٓد ُمددـ قم٤مدلدد٦م اًمِمددٌٝم٤متل عمحددعت اًمتْمددٚمٞمؾ
عاًمتِمٙمٞمؽ 8وم٢م آؾمتج٤مسم٦م ع٤م عأد ًمٚمٕم٘مؾل عـمٛمس ٕ،قار ل عؾمٌٞمؾ عيمف.
عاًمٕمدددع اًما٤مًمدد٨م ًمٚمٕم٘مددؾ :اًمٌٞم دد٦م اًمٗم٤مؾمدددةل اًمتددل شمٕمدد٩م سم٤مًمٗمًدد٤مد عاعمٗمًدددلـل ومٙمددؿ ُشمٙمدددر ُمددـ قم٘مددقل
ٟم٘مٞمدد٦مل عشمِمد ّدق ُمددـ صددقر ذ ٜمٞمدد٦مل عشمددزرع ومٞمٝمدد٤م ُمددـ أومٙمدد٤مر ُمٜمحرومدد٦مل عشمّمددقرات ُمٝمٚمٙمدد٦مل طمتددك لٖمدددع
ظمّمقص٤م ذم ا اًمزُمـ اعم ُ ّر اًم خ شم٘مؾ ومٞمف
اًمٕم٘مؾ ٤م أؾمػم ؿمٝمقاتل أع طمٌٞمس ؿمٌٝم٤مت ُمْمعت.
ا
اًمٌٞم ٤مت اًمّم٤محل٦مل علٜمدر ومٞمف ا ٚمً٤مء اًمّم٤محلق .
ومٕم ددغم ا ٟمً دد٤م أ حيد د ر قم ددغم قم٘مٚم ددف عقم٘م ددقل أ ٚم ددف عأعٓد أ ا ر اع ددقى عاعمٕمٚمقُم دد٤مت اي٤مـم دد٦مل
عاًمٌٞم ٦م اًمٗم٤مؾمدة 8وم٢مْ٤م أضمٜمح٦م اًمنم اًماعصمد٦م اًمتدل شمٓمدػم سمد٤مًمٕم٘مقل إمم ُمت٤م د٤مت اًمٖمقا لد٦مل عآومد٤مق اًمٚمقصمد٦م
اًمٗمٙمرل٦م.
عًمٞمجٕمددؾ ُمٙم٤مْدد٤م اًمت٘مددقى عاًمٕمٚمددؿ اًمٜم٘مددل عاًمٌٞم دد٦م اًمّمدد٤محل٦م 8وم٢مْدد٤م ىمددقارب اًمٜمجدد٤مة ًمٚمٕم٘مددقل ذم أُمددقاج
آٟمحرا

اًمٕم٘مكم اًم خ لٕمٞمِمف قم٤مو اًمٞمقا.

( ) 1هم اء إًمٌ٤مب ذح ُمٜمٔمقُم٦م أدابل ًمٚمًٗم٤مرلٜمل (.)47 /1
( ) 4اًمٕم٘مؾ عومْمٚمفل ٓسمـ أا اًمدٟمٞم٤م (ص.)44 :
( ) 1لٜمٔمر ُم٘م٤مٓت سمٕمْمٝمؿ ذم ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤معل٦مل ٓسمـ أا اًمٕمز (ص.)426 :
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أم٤م اعمًٚمٛمق ل ًم٘مد طم٤مومظ ا ؾمعا قمغم اًمٕم٘مدؾ اًمٌنمدخ حم٤مومٔمد٦م ؿمددلدةل عاقمتٜمدك سمدف اقمتٜمد٤مء قمٔم ادٞما8
ومٙم دد٤م اًمٕم٘م ددؾ ُم ددـ اًمٙمٚمٞم دد٤مت ايٛم ددس اًمت ددل اشمٗم٘م دد٧م اًمنمددا ع اًمً دداعل٦م قم ددغم طمٗمٔمٝم دد٤مل ع ددل اًم دددلـ
عاًمٜمٗمس عاح٤مل عاًمٕمرض عاًمٕم٘مؾ 8عذًمؽ أ اًمٕم٘مؾ ُمقوع اؾمدت٘م٤مُم٦م دٟمٞمد٤م ا ٟمًد٤م عدلٜمدفل عؾمدٌ٥م
ًمًعُم٦م ُم٤م طمقًمف ُمـ

ر.

وم٘مددد طمرُمدد٧م اًمنمددلٕم٦م ا ؾمددعُمٞم٦م قمددغم اعمًددٚمؿ اعمٗمًدددات اًمٕم٘مٚمٞمدد٦م اًمتددل شمدد١مدخ إمم ا ظمددعل سم٤مًمٕم٘مددؾ
ومٞمّمددٌح صدد٤مطمٌف يم دد٤معمجٜمق ٓ لٕمددر اًمْم دد٤مر ُم ددـ اًمٜم دد٤مومعل عٓ اًمزعضمدد٦م ُمددـ إا أع اًمٌٜم دد٧م .ع د
اعمٗمًدددات اًمٕم٘مٚمٞمدد٦م احلًددٞم٦م ددل ايٛمددقر عاعمخدددرات عُمدد٤م ىمدد٤ما ُم٘م٤مُمٝمدد٤م ُمددـ اعمًددٙمرات .وم٘مددد ضمدد٤مءت
اًمٜمّمددقص ذم اًم٘مددرآ عاًمًددٜم٦م سمتحددرلؿ ايٛمددر عل٘مدد٤مس قمٚمٞمددف ُمدد٤م ُم٤مصمٚمددف ذم ا ؾمددٙم٤مر أع زاد قمٚمٞمددفل ىمدد٤مل
ِ
اًمِم دٞم َٓم٤م ِ
ِ
لـ َآُمٜمُددقا ْ إِ َّٟمد َدا ْ
د٤مب َعإَ ْزَٓ ُا ِر ْضمد ٌدس ُمد ْدـ َقم َٛمد ِدؾ َّ ْ
ّ،مد ُ
ند َعإَ َ
شمٕمدد٤مممَ ﴿ :لدد٤م َأ َمَدد٤م ا ًَّمد َ
ايَ ْٛمد ُدر َعا ْ َعم ْٞم ُ
ِ
ِ
د٤مضمتَٜم ِ ٌُق ُ ًَم َٕم َّٚم ُٙمد د ْدؿ ُشم ْٗم ِٚم ُح ددق َ * إِ َّٟمد د َدا ُل ِرل دددُ َّ
اي ْٛمد د ِدر
اًمِمد د ْٞم َٓم٤م ُ َأ ُلقىم د َدع َسم ْٞمد دٜمَٙم ُُؿ ا ًْم َٕم دددَ َاع َة َعا ًْم ٌَ ْٖم َْمد دد٤مء ذم ْ َ
َوم د ْ
ن د علّم د يمُؿ قم ددـ ِذ ْيم د ِدر ِ
اًمّم دع َِة َوم َٝم د ْدؾ َأ ،دتُؿ َُمٜمت َُٝم ددق َ ﴾ [اح٤م دددة .]71-72عىم دد٤مل
َعا ْ َعم ْٞم ِ ِ َ َ ُ ددَّ ْ َ
اَ َع َقم د ِدـ َّ
ّ
اًمٜمٌ ددل ص ددغم ا قمٚمٞم ددف ع ؾم ددٚمؿ( :يم ددؾ ُمً ددٙمر ددرل عيم ددؾ ددر طم ددراا )( .)1عىم دد٤مل ص ددغم ا قمٚمٞم ددف
عؾمددٚمؿ( :إ ا ًمٕمددـ ايٛمددر عقم٤مس دد٤مل عُمٕمتٍمد ٤م عطم٤مُمٚمٝمدد٤م عاعمحٛمقًمدد٦م إًمٞمددف عؿمدد٤مر ٤مل عسم٤م ٕمٝمدد٤م
عُمٌت٤مقمٝم٤م عؾم٤مىمٞمٝم٤م عُمً٘م٤م ٤م)(.)4
ُمٕمنم د اًمٕم٘م ددعءل إ آوم دد٦م اًمً ددٙمر ددل أا ايٌ٤م دد٨مل عُمٗمت دد٤مح يم ددؾ ذل عسمقا سم دد٦م اع ددع  8ومٙم ددؿ طمّم ددؾ
سمً ددٌٌٝم٤م ُم ددـ ؾم ددٗمؽ ًمٚم دددُم٤مء اعمٕمّم ددقُم٦مل عإشم ددع ًم ُم ددقال اي٤مص دد٦م عاًمٕم٤مُم دد٦مل عاٟمتٝم دد٤م ًم قم ددراض
اعمّمددقٟم٦م طمتددك قمددغم اعمحدد٤مرال عيمددؿ ىمْمدد٧م قمددغم ـم٤مىمدد٤مت ٟم٤مومٕمدد٦م عقم٘مددقل ٟم٤موددج٦مل عأؿمد َد٘م ْ٧م ُمددـ أه
ؾمددٕمٞمدةل عيمددؿ أذًم دد٧م ُمددـ قمزل ددزل عأوم٘مددرت ُم ددـ همٜمددلل عأ ٤مٟم دد٧م ُم ددـ يمددرلؿل عص ددٖمرت ُم ددـ قمٔمددٞمؿل
عأُمرو٧م ُمـ صحٞمحل عومرىم٧م سملم إىم٤مرب عإطمٌ٦م عإصدىم٤مء.
عهم دػم ظمدد٤م ل قمددغم يمددؾ ذخ طمجدد٤م ٟمٔمٞمددػ أ اعمًددٙمرات إ ددع ًمٚمٗمددرد عاعمجتٛمددع ذم جمدد٤مٓت ؿمددتك:
إ ع دلٜملل عإ ع أظمعىملل عإ دع اىمتّمد٤مدخل عإ دع صدحل عٟمٗمزد .عىمدد حتددث اًمٜمد٤مس
قمـ أ ا ر ٤م ععضمقب دمٜمٌٝم٤م قمغم اظمتع أدل٤مْؿ عاّمّم٤مهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
ًمد د ًمؽ عضم دددٟم٤م سمٕم ددض اًم دددعل اًمٕم٤معمٞم دد٦م اًمٙم ددؼمى هم ددػم اعمً ددٚمٛم٦م طم٤مرسم دد٧م ايٛم ددر ذم سمٕم ددض إعىم دد٤مت
عأٗ،م٘م٧م ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ أُمقا ٓا عىمدرات يماػمةل ًمٙمٜمٝمد٤م و شمٗمٚمدحً 8مٕمددا عضمدقد اًمدقازع اًمدداظمكم ًمددى

( ) 1رعا ُمًٚمؿ.
( ) 4رعا أمحد عاسمـ طمٌ٤م عاًمٓمؼمام عاحل٤ميمؿل ع ق طمًـ.
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اعمتٕم دد٤مـمل .أُم دد٤م ؿم ددٕمقب ا ؾم ددعا وم٘م ددد رسم٤م دد٤م ا ؾم ددعا قم ددغم شم ددر اعمً ددٙمرات ـم٤مقم دد٦م ل عؾم ددعُم٦م
ًمٚمدددلـ عاًمدددٟمٞم٤مل وم٘مددؾ شمٕمدد٤مـمل اعمًددٙمرات سمددلم أ ٚمٝمدد٤م .رعى اًمٌخدد٤مرخ عُمًددٚمؿ ذم صددحٞمحٞمٝما قمددـ
أ،س سمـ ُم٤مًمؽ ريض ا قمٜمف قمٜمد ٟمزعل آل٦م حترلؿ ايٛمر ىم٤مل( :وم٢مم ًم٘م٤م ؿ أؾم٘مل أب٤م ـمٚمح٦م عومعٟمد ا٤م
عومعٟمد ا٤م إذ ضمدد٤مء رضمددؾ وم٘مدد٤مل :ع ددؾ سمٚمٖمٙمددؿ ايددؼم؟ وم٘مدد٤مًمقا  :عُمدد٤م ذا ؟ ىمدد٤مل :طمرُمدد٧م ايٛمددرل وم٘مدد٤مًمقا :
ِ
اًم٘مدعل لد٤م أ،دسل ىمد٤مل :ومدا ؾمد٠مخقا قمٜمٝمد٤م عٓ راضمٕمق د٤م سمٕمدد ظمدؼم اًمرضمدؾ) .ع ٙمد ا لّمدٜمع
أ رق د
اًمتًٚمٞمؿ حلٙمؿ ا شمٕم٤ممم.
ٟمً دد٠مل ا أ حيٗم ددظ قم٘مقًمٜم دد٤م ُم ددـ يم ددؾ ؾم ددقءل علٜمػم دد٤م سم دد٠م،قار اعدال دد٦مل عأ لٍمد د قمٜمٝم دد٤م أؾم ددٌ٤مب
آٟمحرا
أىمقل ىمقزم

عاًمٖمقال٦م.
ا عأؾمتٖمٗمر ا زم عًمٙمؿل وم٤مؾمتٖمٗمرع إٟمف ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.
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ايٓمٌ٦م اًما٤مٟمٞم٦م
احلٛمد

رب اًمٕم٤معململ عاًمّمعة عاًمًعا قمغم اًمٜمٌل إُململ عقمغم آخف عصحٌف أمجٕململ أُم٤م سمٕمد:

دحٞمح٤م ىمد دد٤مد إمم ُمٕمرومد دد٦م ظم٤مًم٘مد ددف عاًمٕمٛمد ددؾ
قمٌد دد٤مد ا ل إ ا ٟمًد دد٤م إذا اؾمد ددتٕمٛمؾ قم٘مٚمد ددف اؾمد ددتٕمآا صد د ا
سمنما ٕمفل عاًمًػم قمدغم ـمرلدؼ ُمرود٤مشمفل عاؾمدتٗم٤مد ُمدـ آلد٤مت ا شمٕمد٤ممم اعمًدٓمقرة يمادر َة شم ل
دععة عشمددسمرا ا
عقمٛمعال عُمـ آل٤مت ا اعمٜمِمقرة ذم

ا اًمٙمق ٟمٔمرا ا عشمٗمٙمرا ا عا تداءل عاٟمتٗمدع ُمدـ ُمقا ودع اًمٕمدؼمة

اٟمٙمٗم٤م اوم٤م قمـ أؾمٌ٤مب اعع ل عإىمٌ٤مٓا قمغم ؾمٌؾ اًمٜمج٤مة.
د٤مر عا ًْم ُٗم ْٚمد ِ
اظمددتِ َ ِ
ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم﴿ :إِ َّ ِذم َظم ْٚمد ِدؼ اًمًدداع ِ
ات َعإَ ْر ِ
ض َع ْ
دمد ِدرخ ِذم
دؽ ا ًَّمتِددل َ ْ
ع اًم َّٚم ْٞمد ِدؾ َعاًمٜم ََّٝمد ِ َ
َّ َ َ
ا ًْمٌح ِر سمِا لٜم َٗمع اًمٜمَّ٤مس عُم٤م َأَ ،دز َل اَ ُِمدـ اًمًدا ِء ُِمدـ ُمد٤مء َوم َ٠مطمٞمد٤م سمِ ِدف إر َض سمٕمددَ ُمق ِهتد٤م عسم َّ ِ
ٞمٝمد٤م ُِمدـ
َْ
َ ْ َ َ ُ
د٨م وم َ
ْ
َّ
َ ََ
َْ َْ َ ََ
ّ ُ َ َّ َ
ض ٔلد د ل
ٍَمد د ِ
ُيمد ددؾ َدآ َّسمد د لد٦م َعشم ْ ِ
دح ِ
د٤مت ًم َ٘مد د ْدق لا َل ْٕم ِ٘م ُٚمد ددق َ
دلػ اًمر َلد د ِ
٤مب ا ْعم ُ ًَد ددخ ِر َسمد د ْ َ
اًمًد د َداء َعإَ ْر ِ َ
اًمًد د َ
دلم َّ
د٤مح َع َّ
﴾[اًمٌ٘مرة.]142
عُمـ اؾمتٕمٛمؾ قم٘مٚمف اؾمتٕمآا
دقاب عآؾمدت٘م٤مُم٦مل عصد٤مر ُمدـ
صحٞمح٤م فمٝمر قمغم أىمقاًمف عأومٕم٤مًمدف اًمّم ُ
ا
أ ؾ اًمز د ذم اًمدٟمٞم٤م عاًمرهمٌ٦م ذم أظمرةل عهمدا حمٌق اسم٤م قمٜمد أ ؾ اًمًاء عقمٜمد أ ؾ إرض.
عأصددٌح ًمدلددف ٟمددقر لًددٚمؽ سمْمددٞم٤م ف إمم ُمٜمدد٤مومع دٟمٞمدد٤م عُمّمدد٤مًمح قمٞمِمددف ُمددـ أؾمددٝمؾ اًمٓمددرق عأؾمددٚمٛمٝم٤مل
عأوحك ُمٜمِمٖم ا
ع سم٠مؾمٌ٤مب ٟمج٤مشمف همػم ُمٜمِمٖمؾ سما لٕمٜمل اًمٜم٤مس عٓ لٕمٜمٞمف.
عإذا زاد قم٘مٚم ددف ذم ا ذا ق عآشمً دد٤مع أص ددٌح ل ددٜمٔمؿ طمٞم٤مشم ددف اًمدلٜمٞم دد٦م عاًمدٟمٞمقل دد٦مل ومٞمً ددػم قم ددغم ظمٓم ددط
عاىمٕمٞم٦م ُمرؾمقُم٦م سمٕمٞمدة قمـ اًمٗمقى عاًمٕمِمقا ٞم٦مل ُمًتٗمٞمد اا ُمـ أظمٓم٤مء احد٤ميضً 8مد ع لٕمدقد إًمٞمٝمد٤م ذم
اعمًت٘مٌؾل ُمتٕم أم٤م سمٛمقاقمظ إج٤ما عُمرعر اًمزُم٤م عُمـ دم٤مرب أظمرلـ عقم٘مقعؿ.
وم٤مًمٕم٘مددؾ ُمددٜمٔمؿ احلٞمدد٤مة عُمدددلر ٤مل ومدد٢مذا شمِمددٌع سمٛمٕمدد٤مر صددحٞمح٦م عإودد٤مءات ؾمددٚمٞمٛم٦م يم٤مٟمدد٧م خمرضم٤مشمددف
ص٤م ٌ٦م ُمٗمٞمدة.
أم٤م اعمًٚمٛمق ل إ اًمٕم٘مؾ إذا ايمتٛمؾ عاؾمتٜم٤مر قمٜمد ص٤مطمٌف أثٛمر ًمف ُمٕمروم٦م اؾمتٖمعل اًمٗمرص عيمٞمٗمٞم٦م
آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م 8وم٘مدد أدر سمتج٤مرسمدف عدمد٤مرب همدػم اًمتدل أود٤مومٝم٤م إمم قم٘مٚمدف أ اًمٗمدرص أـمٞمد٤م متدرل
عأٗ،م دد٤مس ا ددرج ٓ شمٕم ددقد ُم ددرة أظم ددرى إٓ أ لِم دد٤مء ا ل ومٕمٜم دددُم٤م جي ددد اًمٗمرص دد٦م أع لٕم ددٞمش ومٞمٝم دد٤م وم٢مٟم ددف
لًتٗمرغ طم٤مضمتف ُمٜمٝم٤م عٓ شمٗم٤مرىمف إٓ عىمد ٟم٤مل ُمٜمٝم٤م ُم٤م لرلد.
ومٞمد دد٤م أمد دد٤م اعمًد ددٚمؿ اًمٕم٤مىمد ددؾل قمٛمد ددر ومرصد دد٦مل عومرا همد ددؽ ومرصد دد٦مل عرظمد دد٤مؤ ومرصد دد٦مل عأُمٜمد ددؽ ومرصد دد٦مل
عىمدددرشمؽ ومرص دد٦مل عأُم ددر سمٞم ددد ذم سمٕم ددض ؿم دد١معٟمؽ ومرص دد٦مل عاُم ددتع اًمقؾم دد٤م ؾ اعمٞمن ددة عاعم دد١مصمرة
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ومرص٦م 8ومع شمْمٞمٕمـ ُمٜمؽ

اًمٖمٜم٤م ؿ عمتر قمٚمٞمؽ عأ٧،م ٟم٤م ؿ همػم ُمٙمؽمث ٤م.

لدد٤م أ ددؾ احلجدد٤مل إ اًمٕم٘مددؾ إذا ايمتٛمددؾ عاشمًددع قمددر صدد٤مطمٌف يمٞمددػ بددرج ُمددـ اعمْمدد٤م ؼل علٗمددؽ قمٜمددف
ىمٞمد اح زقل عيمٞمػ لتٕم٤مُمؾ ُمع اعمقاىمػ اًمِمدلدة اًمتل شمٓمٞمش ومٞمٝم٤م إطمعال ُ
ومٞمٜم٘م٥م قم٘مٚمف اًمٗمًٞمح
ُضم دددد إزُم دد٤مت عطمّم ددقْ٤م اًمٕمتٞم دددة ًمٞمّم ددؾ إمم خم دد٤مرج ُم ددـ ىمٌْم ددتٝم٤م سم٤مٕؾم ددٌ٤مب اعمٌ٤مطم دد٦م عاًمقؾم دد٤م ؾ
اًمّمحٞمح٦م اعمت٤مطم٦م.
عسمٕم ددد د د ا قمٚمٞمٜمد دد٤م-قمٌد دد٤مد ا  -أ ٟمِم ددٙمر ا شمٕمد دد٤ممم قم ددغم ٟمٕمٛم دد٦م اًمٕم٘مد ددؾل عٟمً ددتٕمٛمٚمٝم٤م ذم اًمٗمْمد دد٤م ؾ
عـمٛمس ُمٕم٤مو اًمرذا ؾل عٟمحٗمٔمٝم٤م ُمـ مجٞمع اعمٗمًددات احلًدٞم٦م عاعمٕمٜمقلد٦مل عٟمحّمدٜمٝم٤م سمد٤مًمققمل اًمتد٤ما
عاًما٘م٤موم٦م اًمٜمٔمٞمٗم٦مل عاعمراىمٌ٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ي٤مًم٘مٝم٤م ععا ٌٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف عشمٕم٤ممم
عقمٚمٞمٜم٤م أ ٟمٕمٚمؿ أ اًمٕم٘مؾ اًمٌنمخ ًمف طمدعد اًمتدل ٓ لٜمٌٖمدل أ لتج٤معز د٤م سمتٗمٙمدػم ،ٕ 8دف إذا ؾمدٌح
ضمق شم٤م عحتػمل عشمٗمرق عشمير.
ذم همػم ّ
عقم َ٘م َٚمف قمـ اًمنم ومدا أقمٔمدؿ ُمد٤م ُُمدٜمحل عُمد٤م أطمًدـ ُمد٤م سمدف
ومٛمـ ُمٜمحف ا ُمٜمح٦م اًمٕم٘مؾ وم٘م٤مد إمم ايػمل َ
ُُم ِدح.
دم ِ
ٞمش ا ًْم َٗمتَك سمِ٤م ًْم َٕم ْ٘م ِؾ ِذم اًمٜم ِ
َل ِٕم ُ
٤مر ُسم ْف
جي ِرخ ِقم ْٚم ُٛم ُف َع َ َ
َّ٤مس إ َّٟم ُف*** َقم َغم ا ًْم َٕم ْ٘م ِؾ َ ْ
إ ْؿمٞم ِ
ع َأ ْومْم ُؾ َىمً ِؿ ِ ِ ِ
ِ
٤مء َر ٌء ُل َ٘م ِ
٤مر ُسم ْف
َ َ
اَ ًم ْٚم َٛم ْرء َقم ْ٘م ُٚم ُف*** َوم َٚم ْٞم َس ُم ْـ ْ َ َ
ْ َّ
ْ
اًمر ْمح َُـ ًم ِ ْٚم َٛم ْر ِء َقم ْ٘م َٚم ُف*** َوم َ٘مدْ يم َُٛم َٚم ْ٧م َأ ْظم َع ُىم ُف َع َُم ِر ُسم ْف(.)1
إ َذا َأيم َْٛم َؾ َّ
ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ظمػم اًمٌنم...

( ) 1أدب اًمدٟمٞم٤م عاًمدلـل ًمٚماعردخ (ص.)1 :
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طمٗمظ اًمٗمرج
إ احلٛمد

()1

ٟمحٛمد عٟمًتٕمٞمٜمفل عٟمًتٖمٗمر عٟمٕمقذ سم٤م ُمـ ذعر أٗ،مًٜم٤مل عُمـ ؾمٞم ٤مت أقماًمٜم٤م ُمـ

مدد ا ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ ٓ إ إٓ ا عطمدد ٓ ذلدؽ ًمدفل
ِ
اَ َطمد َّدؼ شم َُ٘م٤مشمِد ِدف َعَٓ َمتدُدقشم َُّـ إَِّٓ َع َأ،دتُؿ
عأؿمددٝمد أ حمٛمددد اا قمٌددد عرؾمددقًمفل ﴿ َلدد٤م َأ َمَدد٤م ا ًَّمد َ
لـ َآُمٜمُددقا ْ اشم َُّ٘مددقا ْ ّ َ
دس ع ِ
ِ
ِ
اطم دددَ لة
د٤مس اشم َُّ٘م ددقا ْ َر َّسم ُٙم د ُدؿ ا ًَّمد د خ َظم َٚم َ٘م ُٙم ددؿ ُم ددـ َّٟم ْٗم د ل َ
َُم ًْ ددٚم ُٛمق َ ﴾[آل قمٛم ددرا ]124ل ﴿ َل دد٤م َأ َمَ دد٤م اًمٜمَّ د ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع َظم َٚمد َدؼ ُِمٜمْٝمدد٤م َزعضمٝمدد٤م عسمد َّ ِ
ِ
٤ما إِ َّ
َ
اَ ا ًَّم د خ شم ًََدد٤مء ًُمق َ سمِددف َعإَ ْر َطم د َ
َ ْ َ َ ََ
د٨م ُمدٜم ُْٝم َا ر َضمدد٤مٓا يمَاددػما ا َعٟم ًَدد٤مء َعاشم َُّ٘مددقا ْ ّ َ
ِ
ِ
اَ َع ُىمق ًُم ددقا َىم د ْدقٓا َؾم د ِددلد اا ﴾
اَ َيم دد٤م َ َقم َٚمد د ْٞمٙم ُْؿ َرىمٞمٌد د ا٤م ﴾[اًمٜمً دد٤مء]1ل ﴿ َل دد٤م َأ َمَ دد٤م ا ًَّمد د َ
َّ
لـ َآُمٜمُ ددقا اشم َُّ٘م ددقا َّ َ
ِ
ِ
ِ
د٤مز َومد د د ْدقز اا
اَ َع َر ُؾمد د ددق ًَم ُف َوم َ٘مد د دددْ َومد د د َ
﴿ ُل ّْمد د ددٚم ْح ًَم ُٙمد د د ْدؿ َأ ْقم َا ًَم ُٙمد د د ْدؿ َع َل ْٖمٗمد د د ْدر ًَم ُٙمد د د ْدؿ ُذ ُٟمد د ددق َسمٙم ُْؿ َع َُمد د ددـ ُلٓمد د د ْدع َّ َ
َقمٔمِٞم اا﴾[إطمزاب.]51-52
أُم٤م سمٕمد :وم٢م أصدق احلدل٨م يمت٤مب ا ل عظمػم اعدخ دخ رؾمقًمف حمٛمد سمـ قمٌدد ا ل صدغم ا
قمٚمٞمف عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
أ،قاقمدد٤م ُمددـ اًمٙم٤م ٜمدد٤مت احلٞمدد٦م اًمتددل شمٕمددٞمش
أمدد٤م اًمٜمدد٤مسل ًم٘مددد ظمٚمددؼ ا شمٕمدد٤ممم احلٞمدد٤مة اًمدددٟمٞم٤مل عسمدد٨م ومٞمٝمدد٤م
ا
ومٞمٝم٤م ُمـ ا ٟمس عا ـ عاًمٓمدػم عاحلٞمدقا ل عيمتد٥م عد٤م آؾمدتٛمرار قمدغم ذًمدؽ إمم أُمدد ُمٕمٚمدقال عطمٞمدٜما
يم٤مٟم٧م

احلٞم٤مة ىم٤م ٛم٦م قمغم ىم٤مٟمق اًمًٌٌٞم٦م وم٢م ا شمٕم٤ممم ىمد ضمٕمؾ سملم ذيمقر إطمٞم٤مء عإٟم٤مصمٝمؿ ُمٞم ا
ع

ُمِمددؽميما٤م لٙمددق ؾمددٌ٥م اؾمددتٛمرار سم٘مدد٤م ٝمؿ إمم ذًمددؽ إُمددد اعمحددددل عًمددقٓ ذًمددؽ ٟٓم٘مروددقا عشمٕمٓمٚمدد٧م
احلٞم٤مة ُمـ أ ٚمٝم٤م.
عا ٟمً دد٤م يم دد٤م ـ طم ددل ظمٚم٘م ددف ا شمٕم دد٤ممم عر ّيم دد٥م ومٞم ددف اًمِم ددٝمقة ا ٜمً ددٞم٦م ُم ددـ أضم ددؾ اًمتٙم دد٤مصمر عاًمتٜم٤مؾم ددؾ
عهمػممه دد٤م ُم ددـ اعمّم دد٤مًمح .عشمٚم ددؽ اًمِم ددٝمقة ضم ددزء ـمٌٞمٕم ددل ُم ددـ اعمخٚم ددقق ا ٟمً دد٤مم عُمٔمٝم ددر يم ددال ومٞم ددفل
عقمٜمٍم ىمقة عُمدحل عوم٘مد ٟم٘مص عذا عوٕمػ.
هم ددػم أ اًمٕم دد٤مو ا ٟمًد د٤مم ح دد٤م يم دد٤م أرىم ددك قم ددقاو اعمخٚمقىم دد٤متل ع ددق اعمٙم َّٚم ددػ ُم ددع ا ددـ سم٤مًمتٙم دد٤مًمٞمػ
اًمنمدقمٞم٦م ُمدـ سمدلم ؾمد٤م ر اعمخٚمقىمد٤مت 8ومد٢م اًمنمدا ع اًمًداعل٦م ىمدد ودٌٓم٧م ؿمدٝمقشمف ا ٜمًدٞم٦مل عٟمٔمٛمد٧م
ىمْمدد٤مء ٤مل عضمٕمٚمدد٧م عدد٤م ـمر اىمدد٤م ؾمددٚمٞمٛم٦م ُمددـ اًمٕمقا ىمدد٥م اًمقظمٞمٛمدد٦م ذم اًمٕم٤مضمددؾ عأضمددؾل عذًمددؽ اًمتٜمٔمددٞمؿ
اًمرسمدد٤مم ًمتٚمددؽ اًمِمددٝمقة ا ٟمًدد٤مٟمٞم٦م ؾمددٛمق ًميٟمًدد٤م قمددـ قمدد٤مو احلٞمددقا عاًمٌٝمدد٤م ؿ اًم د خ ٓ وددقاسمط عٓ
طمدعد ومٞمف ًم٘مْم٤مء اًمقـمر ا ٜمز.
( ) 1أخ٘مٞم٧م ذم ضم٤مُمع اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤ممل صٜمٕم٤مءل ذم  1222/5/1ل 4217/1/6ا.
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أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل إ طم٤مضمدد٦م ا ٟمًدد٤م اًمٌدد٤مًمغ اًمّمددحٞمح إمم ىمْمدد٤مء د اًمِمددٝمقة يمح٤مضمتددف إمم اًمٓمٕمدد٤ما
عاًمنم داب 8ومٚمد د ًمؽ ذع ا شمٕم دد٤ممم ًم ددف اًمقؾم ددٞمٚم٦م اًمٜمٔمٞمٗم دد٦م اًمّم ددحٞمح٦م ًمتٚمٌٞم دد٦م شمٚم ددؽ اًمرهمٌ دد٦م اًمٗمٓمرل دد٦م
سمًٚمق ؾمٌٞمؾ اًمزعاج اًمنمقملل اًم خ شمتح٘مؼ سمف ُمّم٤مًمح يماػمة ذم اًمدلـ عاًمدٟمٞم٤م عأظمرة.
ومد دد٤مًمزعاج د ددق اًمٓمرل د ددؼ أُمد ددـل عاًم د دددعاء اًمٜم د دد٤مضمعل عاًمقؾم د ددٞمٚم٦م اًمً د ددٚمٞمٛم٦م إمم ىمْم د دد٤مء د د اًمِم د ددٝمقة
ا ٟمًد دد٤مٟمٞم٦مل ع د ددق ُمّمد ددٚمح٦م قم٤مُمد دد٦م ًمٚمٛمجتٛمد ددع يمٚمد ددف 8ومٌد ددف حتٗمد ددظ إقمد ددراضل عل٘م٣م د د قمد ددغم سمٕمد ددض
إُمددراضل عشمّمدد٤م احلرُمدد٤متل عشمتٙمدد٤مصمر اعمجتٛمٕمدد٤متل عشمٌٜمددك احلٞمدد٤مة عشمٜمِمددط ذم جم٤مٓهتدد٤م اعمختٚمٗمدد٦مل
علتحّمـ اًمرضم٤مل عاًمٜمً٤مء ُمـ احلراا اًم خ إذا ارشمٙم٥م أوم٣م إمم يمقارث عآوم٤مت يماػمة.
وم ضمد ددؾ ذًمد ددؽ لٜمٌٖمد ددل شمٞمًد ددػم ـمرىمد ددفل عإقم٤مٟمد دد٦م أ ٚمد ددفل عشمِمد ددجٞمع إه عاعمجتٛمٕمد دد٤مت قمٚمٞمد ددفل عقمد ددغم
اًمِمددٌ٤مب احلددرص قمددغم ـمٚمدد٥م اًمددرزق عشمددقومػم ُمددقرد ُمدد٤مزم لٕمٞمددٜمٝمؿ قمددغم اًمددزعاج عاًمٜمٗم٘مدد٦م سمٕمددد ل عقمددغم
أعًمٞم٤مء إُمقر عىمرلٌ٤مت اعمخٓمقسم٦م ُمدـ أا أع أظمد٧م عهمػممهد٤م أ ٓ لٓمد٤مًمٌقا سمرومدع ؾمد٘مػ اعمٝمدقرل سمدؾ
قمٚمٞمٝمؿ أ ل٘مٌٚمقا اعمٞمًقر عٓ لٓمٚمٌقا اعمٕمًقرل عبٗمٗمقا ُمـ ٟمٗم٘مد٤مت احلٗمدعت اًمتدل ٓ وم٤م ددة يمٌدػمة
ومٞمٝم٤م .عًمق ٟمٔمر اًمٜم٤مس ٟمٔمرة وم٤مطمّم٦م قم٤مىمٚم٦م ًمدرأعا أ شمٚمدؽ احلٗمدعت عُمد٤م لٜمٗمدؼ ومٞمٝمد٤م عُمد٤م لراوم٘مٝمد٤م ُمدـ
ٟمٗم٘م٤مت اًمزلٜم٦م اًمٙمادػمة ىمدد طمرُمد٧م سمٕمدض اًمِمدٌ٤مب عاًمِمد٤مسم٤مت ُمدـ اًمدزعاج ومد٠معىمٕمتٝمؿ ذم ىمٞمدقد احلدز
طمرصدد٤م قمددغم
عاًمٕمٜمقؾمدد٦مل عأخجدد٠مت سمٕمْمددٝمؿ إمم احلددراا .ومٚمٞمدددع اعمجتٛمددع يماددػما ا ُمددـ شمٚمددؽ اعمٔمدد٤م ر8
ا
شمًٝمٞمؾ ـمرلؼ اًمٕمٗم٤م ل عطمٗم أم٤م ًمٚمٛمجتٛمع ُمـ آصم٤مر احلرُم٤م ُمـ اًمزعاج.
قمٌد٤مد ا ل أطمٞم٤م اٟمد٤م ىمدد لٌدتغم اًمرضمدؾ أع اعمدرأة سمتدد٠مظمر اًمدزعاج 8وم٤مًمرضمدؾ ًم٘مٚمد٦م ُم٤مًمدفل عاعمدرأة ًمٕمددا جمددلء
ظم٤مـم٥مل ومٛمدـ يمد٤م يمد ًمؽ ومٕمٚمٞمدف أ ٓ لٞمد٠مس عٓ جيدزع 8وم٤محلٞمد٤مة ُمد٤مزال ومٞمٝمد٤م سم٘مٞمد٦م .ع د احلد٤مل إذا
ص ددؼم قمٚمٞمٝم دد٤م اعمٌ ددتغم دد٤مل عًم ددزا طمّم ددـ اًمٕمٗم دد٦م أضم ددر أضم ددرا ا قمٔم د ادٞما .عذم د د ا اًمٔم ددر ذع ا ؾم ددعا
اًمّمٞم٤ما إـمٗم٤مء ٕعار اًمِمدٝمقة اعمت٘مددةل عاٗمٞم اٗمد٤م حلددهت٤م اعمًدتٕمرة .ىمد٤مل اًمٜمٌدل صدغم ا قمٚمٞمدف ع ؾمدٚمؿ:
(لدد٤م ُمٕمنم د اًمِمددٌ٤مبل ُمددـ اؾمددتٓم٤مع ُمددٜمٙمؿ اًمٌدد٤مءة ومٚمٞمتددزعجل عُمددـ و لًددتٓمع ومٕمٚمٞمددف سم٤مًمّمددقا 8وم٢مٟمددف ًمددف
عضم٤مء)( .)1ع ا اًمّمٞم٤ما اًم خ حي٘مؼ

اًمٜمتٞمج٦م ُمـ ىمٓمع اًمِمٝمقة ق اًمّمدٞم٤ما اًمد خ ومٞمدف اٗمٞمدػ

ُمـ إـمٕمٛم٦م عإذسم٦م قمٜمد ا ومٓم٤مر عاًمًحقر ًمٞمعال عاًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٜمقا ْ٤مر اا.
أمدد٤م اعم١مُمٜمددق ل ُمددـ إٔ،مددؿ ا قمٚمٞمددف ُمددـ اًمرضمدد٤مل أع اًمٜمًدد٤مء سمدد٤مًمزعاج ومٚمٞمحٛمددد ا قم دغم د اًمٜمٕمٛمدد٦م
اًمتل شمٕمٗمف عشمّمقٟمف قمـ احلراا عاًمٕمٜم٤مءل عًمٞمٕمدر يمدؾ ُمدـ اًمدزعج عاًمزعضمد٦م احل٘مدقق اًمزعضمٞمد٦م طمتدك
شمدددعا اًمٕمنمددة عاًمق دد٤ما سمٞمددٜمٝمال ومٞمددتؿ اًمٕمٗمدد٤م عؾمدد٤م ر ُمّمدد٤مًمح اًمددزعاجل عًمٞمًد َدع يمددؾ زعج إمم إقمٓمدد٤مء
(ُ ) 1متٗمؼ قمٚمٞمف.
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أظمددر طم٘مقىمددفل ظم٤مصدد٦م طمددؼ اًمٗمددراشً 8م د ع شمتٙمدددر اًمٕمعىمدد٤مت ومٞمًددٚمؽ أطمدددمه٤م ـمرلددؼ احلددراال إع
لّمػم إمم دا رة اًمْمٞمؼ عإؾمك.
عقم ددغم اًمزعضم دد٦م أ شم ددرى سم ددا ذع ا ًمٚمرضم ددؾ ُم ددـ اعمٌ٤مطم دد٤مت 8وم دد٢مذا يم دد٤م اًم ددزعج راهم اٌ دد٤م ذم اًمتٕم دددد
عقمٜمددد اًم٘مدددرة اًمٙم٤مُمٚمدد٦م ًم د ًمؽ ُمددـ ُمدد٤مل عىمددقة ؿمددٝمقة عشم٘مددقى متٜمٕمددف ُمددـ اًمٔمٚمددؿ سمددلم اًمزعضمدد٤مت ومددع
شمٙمـ قم٤م ا٘م٤م ًمدف ذم د ا اًمٓمرلدؼ اعمنمدععل أُمد٤م إ يمد٤م قمد٤مضمزا ا قمدـ ذًمدؽ ذم ُم٤مًمدف أع سمدٟمدف أع ىمٚمد٦م قمدًمدف
ومٚمٞمّمد ددؼم قمد ددغم زعضمد دد٦م عاطمد دددة ومد د ًمؽ ظمد ددػم ًمد ددف ععد دد٤مل عٓ لٌحد دد٨م قمد ددـ ُمِمد ددٙمعت ضمدلد دددة ًمٜمٗمًد ددف
عًمزعضمتف عأعٓد .
أمد٤م اعمًدٚمٛمق ل إ طمٗمدظ اًمٗمددرج قمدـ احلدراا دق ُمددـ اًمٕمٗمد٤م اًمد خ لٕمدد ا
ظمٚم٘مدد٤م ُمدـ أ٘،مدك إظمددعقل
عأد اسمد٤م ُمدـ أرىمدك أدابل عؾمدٛمقا ا إٟمًد٤مٟم اٞم٤م قم٤مًم اٞمد٤مل عقمٌدد٤مدة ُمدـ اًمٕمٌد٤مدات اًمتدل شمرومدع ُمٜمزًمد٦م اًمٕمٌدد قمٜمددد
رسمددفل عشمٜمنم د ًمددف سمددلم اًمٜمدد٤مس ؾمددٛمٕم٦م طمًددٜم٦مل عؾمددػمة قمٓمددرة .عاًمٕمٗمدد٤م عقمدددا إرظمدد٤مء اًم د لؾ ًمٚمحددراا
ـمٝمدد٤مرة عٟم٘مدد٤مءل عمجدد٤مل ع دد٤مءل عُمٔمٝمددر سمد ّدراق لِمددػم إمم ىمددقة اًمددٜمٗمس عاٟمتّمدد٤مر ٤م قمددغم أ قا ٝمدد٤مل عشم٠مبٞمٝمدد٤م
قمغم إهمراء ؿمٝمقاهت٤م.
ع ددق ظمٚمددؼ قمٔمددٞمؿ ُمددـ أظمددعق ا لددا ل عدرضمدد٦م رومٞمٕمدد٦م ُمددـ درضمدد٤مت ا طمًدد٤م ل عُمٞمددزا ُلٕمددر سمددف
اعم١مُمـ ُمـ اًمٗم٤مؾمؼل عاًمّم٤مًمح ُمـ اًمٓم٤مًمحل عاًمً٤مُمل ُمـ اًمدامل عاًمٙمرلؿ ُمـ اًمٚم ٞمؿ.
ع ق طمّمـ اًمٗمْم٤م ؾل عؾمد ُمٜمٞمع أُم٤ما اًمرذا ؾل ِ
عص َاا أُم٤م ًمٚمٜمٗمس عإهة عاعمجتٛمع عإُم٦م.
أم٤م إطمٌ٦م اًمٗمْمعءل إ احلٞم٤مة ُم٤م شمزال سمخػم ُم٤م يم٤م اًمٕمٗم٤م عإطمّم٤م اًمٗمرعج ق اًمًدٛم٦م اًمٌد٤مرزة
ع٤مل ع

احلٞم٤مة اًمٓم٤م رة ل اًمتل جي٥م أ شمٙمق سملم اعمًٚمٛململ عًمٙمدـ ودٕمػ إظمد سم٤م ؾمدعال

عيمارة ّ
قمِم٤مق احلراال عاٟمتّم٤مر ىمقى اًمٌ٤مـمؾ ذم

ا اًمزُم٤م أدى ذًمؽ يمٚمف إمم ظمدش ضمدار اًمٕمٗم٦مل

عشمٚمٓمددٞم صمددقب اًمّمددٞم٤مٟم٦م اًمٜم٘مددل داظمددؾ اعمجتٛمٕم دد٤مت اعمًددٚمٛم٦مل ومٔمٝم ددرت ُمٔمدد٤م ر هم٤مسمدد٧م ومٞمٝم دد٤م اًمٕمٗمدد٦مل
عطمي ومٞمٝم٤م اًمٌٕمد قمـ حتّملم اًمٗمرعج.
سمددؾ زاد طمجددؿ اًمرزلدد٦م عاشمًددع ظمددرق اًمٌٚمٞمدد٦م طمٞمددٜما ضمدد٤م ر سمدد٤مًمٗمقاطمش أ ٚمٝمدد٤مل عقمدددع ٤م ُمٗمخددرة ُم ددـ
اعمٗمدد٤مظمرل عؾمددٕمقا إمم شمرعجيٝمدد٤م سمددلم اًمٜمدد٤مسل عاًمٕمدد٤م

مددق ذٟمٌددف ُمدد٤مداا ُمًددتقر اال ومدد٢مذا ضمدد٤م ر عومدد٤مظمر

وم٘مد يمِمػ قمـ ٟمٗمًف ؾمؽم اعمٕم٤موم٤مة عاٟمحدر إمم ل
ُمٝم٤مع خمٞمٗم٦مل عذ ٥م إمم قمقاىم٥م أخٞمٛم٦م.
ومٛمـ ُمٔم٤م ر احلراا اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٗمرعج:

اًمزٟمدد٤مل ع ددق ضمرلٛمدد٦م يمٌددػمةل عظمٓمٞم دد٦م سمِمددٕم٦مل شمددقاشمرت اًمنمدا ع قمددغم حترلٛمٝمدد٤مل عاًمٕم٘مددقل اًمٜم٘مٞمدد٦م قمددغم
اؾمتٌِم دد٤مقمٝم٤مل ىم دد٤مل شمٕم دد٤ممم ﴿ :عٓ شم َْ٘مرسم ددقا اًمز َٟم ددك إِ َّٟمد دف َيم دد٤م َ َوم ِ
٤مطم َِمد د ا٦م َع َؾم دد٤م َء َؾم ددٌِ اٞمع ﴾[ا ها ء]14:ل
ُ
َ
َُ
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عىم دد٤مل رؾم ددقل ا ص ددغم ا قمٚمٞم ددف عؾم ددٚمؿ  ٓ( :ل ددزم اًم ددزام طم ددلم ل ددزم ع ددق ُم دد١مُمـل عٓ لن ددق
اًمً٤مرق طملم لنق ع ق ُم١مُمـل عٓ لنمب ايٛمر طملم لنم ٤م ع ق ُم١مُمـ )(.)1
عُمدـ اًمٗمددقاطمش :إشمٞمدد٤م اًمد يمقرل ع ددق ظمٌٞمادد٦م ُمدـ ايٌ٤م دد٨مل عىمد ارة ُمددـ اًم٘مد ارات اًمتددل أ ٚمددؽ ا
ِ
ِ
ِ
د٤مر اة
سمًٌٌٝم٤م أُم٦م ُمـ إُمؿل ىمد٤مل شمٕمد٤مممَ ﴿ :وم َٚم َّدا َضمد٤م َء َأ ُْم ُر َٟمد٤م َضم َٕم ْٚمٜمَد٤م َقم٤مًم َٞم َٝمد٤م َؾمد٤موم َٚم َٝم٤م َع َأ ُْم َٓم ْر َٟمد٤م َقم َٚم ْٞم َٝمد٤م طم َج َ
ِ
ٞمؾ ُمٜم ُْْمد د د ل
ِ ِ
دقد ﴾[ د د ددقدُُ ﴿ ]64:م ًَد د د َّدق َُم ا٦م ِقمٜمْد د دددَ َرسمد د د َ
دؽ َع َُمد د دد٤م ِ د د د َدل ُِمد د د َدـ اًم َّٔمد د دد٤معمِلمَ سمِ ٌَ ِٕمٞمد د د لدد
ُمد د د ْدـ ؾمد د ددج ل َ
﴾[ قد]61:ل عىم٤مل رؾمقل ا صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿً( :مٕمـ ا ُمـ قمٛمؾ قمٛمؾ ىمقا ًمدقط) ىم٤معد٤م
صمع اصم٤م(.)4
عُمددـ اًمٗمددقاطمشُ :مٕمدد٤مذة اعمددرأة طمدد٤مل احلددٞمض أع اًمٜمٗمدد٤مس أع ذم اًمدددسمرل عاًمٕمدد٤مدة اًمنددل٦مل عايمتٗمدد٤مء
اعمرأة سم٤معمرأةل عإشمٞم٤م اًمٌٝم٤م ؿ .وما أؾمقأ ٤م ُمـ ضمرا ؿل عأيمؼم ٤م ُمدـ ُمد ثؿل عأدٟمدك ٟمٗمدقس ُمرشمٙمٌٞمٝمد٤مل
عأ ق طم٤مل ُمٜمتٝمٙمٞمٝم٤م.
ومٛمددـ ىمدد٤مر ُمددـ شمٚمددؽ اح د ثؿ ُم٠مثٛمدد٦مل عاؾمددتٚمٌ٧م قم٘مٚمددف ُمٜمٝمدد٤م ظمٓمٞم دد٦م ومٚمٞمتدد٥م إمم رسمددفل عٓ لٞمدد٠مس ُمددـ
رمح٦م ا ل عًمٞم٘مٓمع ُمـ ىمٚمٌف أقمعق اًمتٕمٚمؼ سمتٚمؽ اًمٗم٤مطمِم٦مل عًمٞمٌٕمد قمـ ٟمٗمًف ؾمٌؾ اًمٕمقدة إًمٞمٝم٤م.
أمد دد٤م اعمًد ددٚمٛمق ل إ اًمقصد ددقل إمم شمٚمد ددؽ اًمٗمد ددقاطمش ضم دد٤مء قمد ددؼم أؾمد ددٌ٤مب أدت إًمٞمٝمد دد٤مل ومٙم٤مٟمد دد٧م شمٚمد ددؽ
اعمٕمدد٤م

ددل ْ٤ملدد٦م ـمرلددؼ اًمٌدد١مسل عهم٤ملدد٦م ظمٓمددقات اًمِمدد٘م٤مء .ومٛمددـ شمٚمددؽ اًمًددٌؾ اعمٔمٚمٛمدد٦م إمم شمٚمددؽ

اًمٜمٝم٤مل٦م اعم١معم٦م:
إـمعق اًمٌٍم ُمـ اًمرضم٤مل إمم اًمٜمً٤مء عُمدـ اًمٜمًد٤مء إمم اًمرضمد٤ملل ذم اًمِمدقارع عاًمٓمرىمد٤مت عإؾمدقاق
عا دارات عاًمِم٤مؿم دد٤مت عاعمّمددحػ عاعمج ددعت .عيم ددؿ ًمٚم٘مٚم دد٥م ذم د ا اًمً ددٌٞمؾ ُم ددـ دددال٤م ؾم دد٤مُم٦مل
عًمٚمدل٤مٟمدد٦م ُمددـ ضمددرعح داُمٞمدد٦مل أخددؿ لدد١مدب ا أ ددؾ ا ؾمددعا ذيمددقر اا عإٟم٤م اصمدد٤م سم٘مقًمددفُ ﴿ :ىمد ْدؾ ًم ِ ْٚم ُٛمد ْد١م ُِمٜمِلمَ
ل ُٖم َْمددقا ُِمددـ َأبّمد ِ ِ
عضم ُٝم ْؿ َذًم ِد َ
دػم سمِد َدا َل ّْم دٜمَ ُٕمق َ ﴾ ﴿ َع ُىمد ْدؾ
حي َٗم ُٔمددقا ُومد ُدر َ
ْ ْ َ
َ
د٤مر ْؿ َع َ ْ
اَ َظمٌِد ٌ
دؽ َأ ْز َيمددك َعُد ْدؿ إِ َّ َّ َ
ِ ِ ِ
َ٤مت ل ْٖم ُْم ْْمـ ُِمـ َأبّم ِ ِ
عضم ُٝم َّـ[ ﴾...اًمٜمقر]11-12:؟
حي َٗم ْٔم َـ ُوم ُر َ
َ ْ ْ َ
ًم ْٚم ُٛم ْ١مُمٜم َ
٤مر َّـ َع َ ْ
عُمد ددـ شمٚمد ددؽ اًمًد ددٌؾ :ظمٚمد ددقة اًمرضمد ددؾ سمد دد٤معمرأةل عذم د د ا اًمٔمد ددر ايد دد٤مزم حيي د د اًمِمد ددٞمٓم٤م ًمٚمتد ددزللم
عاًمقؾمقؾمدد٦م طمتددك حيّمددؾ اًمتٕمٚمددؼل عرسمددا ؾمدد٤مق إمم ُمدد٤م سمٕمددد ذًمددؽل ىم دد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞم ددف
عؾم ددٚمؿ ٓ( :بٚم ددق أطم ددديمؿ سم دد٤مُمرأة 8وم دد٢م اًمِم ددٞمٓم٤م صم دد٤مًماٝما)( .)1ع د د ايٚم ددقة اعمحٔم ددقرة ؾم ددقاء
(ُ ) 1متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 4رعا اسمـ طمٌ٤م عاًمٌٞمٝم٘مل عاًمٜمً٤م لل ع ق صحٞمح.
( ) 1رعا أمحد عاًمؽمُم خل ع ق صحٞمح.
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يم٤مٟم٧م ذم اًمٌٞمقت أا ا دارات اًمقفمٞمٗمٞم٦مل أا همر إـمٌ٤مءل أا ومقق ؾمٞم٤مرات إضمدرة عاًمٌ٤مصد٤متل
أا ذم همػم ٤مل عيمؿ طمّمؾ ُمـ ُمّم٤م ٥م سمًٌ٥م

ايٚمقة اعمحرُم٦م.

عُمددـ شمٚمددؽ اًمًددٌؾ يم د ًمؽ :ؾمددٗمر اعمددرأة سمددع حمددرال عظم٤مصدد٦م ؾمددٗمر ٤م إمم إُمدد٤ميمـ اًمٌٕمٞمدددة قمددـ أ ٚمٝمدد٤م
عسم٘م٤مؤ دد٤م ٜمدد٤م ًمدراؾمدد٦م أع عفمٞمٗمدد٦م أع زلدد٤مرة أع ٟمحددق ذًمددؽ .ىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ:
(ٓ حيؾ ُٓمرأة شم١مُمـ سم٤م عاًمٞمقا أظمر شمً٤مومر ُمًػمة لقا عًمٞمٚم٦م إٓ ُمع ذخ حمرا قمٚمٞمٝم٤م)(.)1
عُم ددـ شمٚم ددؽ اًمً ددٌؾ :ىمٚم دد٦م حتٗم ددظ اًمٜمً دد٤مء قم ددغم طمج دد٤م ـ عطمِم ددٛمتٝمـل عُم ددـ ُمٔم دد٤م ر ذًم ددؽ :اي ددرعج
سم٤مًٕمًٌدد٦م اًمِمددٗم٤موم٦م أع اًمْمددٞم٘م٦م أع اعمزلٜمدد٦م أع اًم٘مّمددػمةل عآظمددتعط سم٤مًمرضمدد٤ملل عىمٚمدد٦م احلٞمدد٤مء ذم خم٤مـمٌدد٦م
اًمرضم٤مل.
عإْدد٤م عمّمددٞمٌ٦م قمٔمٞمٛمدد٦م قمددغم اًمرضمدد٤مل عاًمٜمًدد٤مء ُم إمدد٤م 8ومدد٢م فمٝمددقر اًمٜمًدد٤مء سمتٚمددؽ اعمٜمدد٤مفمر دمد ب اًمرضمدد٤مل
إًم ددٞمٝمـل عشمِم ددٕمؾ ومتٞم ددؾ اًمِم ددٝمقة اًمت ددل إ و حت ددرق شمٚمٗم ددح عدم ددرحل وم دد٠مجـ هم ددػمة أعًمٞم دد٤مء اًمٜمً دد٤مء اًمد د لـ
لًٛمحق ًمٜمً٤م ٝمؿ سم٤مًمٔمٝمقر سملم اًمرضم٤مل ع ـ قمغم شمٚمدؽ احلد٤مل ُمدـ اًمٗمتٜمد٦م؟ عًم٘مدد ىمد٤مل احلٙمداء :إذا
وٕمٗم٧م اًمٖمػمة قمٜمد اًمرضم٤مل ىمٚم٧م اًمّمٞم٤مٟم٦م قمٜمد اًمٜمً٤مء.
عُمـ شمٚمؽ اًمًٌؾ :اًمٌٞم ٦م اًمًٞم ٦م عاًمّمحٌ٦م همػم اًمّم٤محل٦مل عا ٟمًد٤م لتد٠مثر سمٛمدـ طمقًمدفل ومد٤معمرأة طمٞمدٜما
شمٙمق ذم سمٞم ٦م ٓ حت٤مومظ قمغم اًمٕمٗم٤م ل أع قمٜمدُم٤م شمّمح٥م ٟمً٤مء ٓ دلـ ًمدمـ عٓ ظمٚمؼ لٛمٜمٕمٝمـ ُمـ
احلددراا وم٘مددد شمٜمجددر عراء ددـ إمم ْ٤ملدد٤مت ُم٠مؾمدد٤معل٦مل عيم د ًمؽ اًمرضمددؾ قمٜمدددُم٤م لٕمددٞمش ذم سمٞم دد٦م ُمٜمحرومدد٦مل
عجيٚمس ُمع أصدىم٤مء ُمٜمحروملم ومًٞمٜمحر عؾمٞم٠مظم سمٞمد روم٘م٤مء اًمًقء ًمٞمٙمدق ذلٙمٝمدؿ ذم احلدراال
عيم ددؿ أومً ددد ضمٚمً دد٤مء اًمً ددقء ُم ددـ رضم دد٤مل أقمٗم دد٤مءل عأبٕم دددت ضمٚمٞمً دد٤مت اًمنم د ُم ددـ ٟمً دد٤مء قم ددـ اًمّم ددٞم٤مٟم٦م
عاحلٞم٤مء.
قمٌ٤مد ا ل عٓ ٟمٜمًك -عٟمحـ ٟمتحدث قمدـ أؾمدٌ٤مب آٟمحدرا قمدـ اًمٕمٗمد٦م عطمٗمدظ اًمٗمدرعج -إومًد٤م َد
ا قم ددعا اًمز ددء ًمٚم د يمقر عا ٟم دد٤مث يمٌ دد٤مر اا عص ددٖم٤مر اا سم ددا لٕم ددرض ُم ددـ ُمًٚمً ددعت شم ددرعج ًمٚمٗم٤مطمِم دد٦مل
عأهمدد٤م ل عرىمددص ل٘مدددح زٟمدد٤مد اًمِمددٝمقة ل علِمددجع قمددغم اًمٕمعىمدد٤مت ظمدد٤مرج اًمٕمددش اًمزعضمددلل عمددق ُمددـ
ؿم٠م اًمٗمقاطمش عا را ؿ ايٚم٘مٞم٦م.
أجْمد٤م ُمد٤م أومرزشمدف اًمادقرة اًمت٘مٜمٞمد٦م احلدلاد٦م قمدؼم عؾمد٤م ؾ اًمتقا صدؾ آضمتاقمدل ُمدـ ومٞمًدٌق
يما ٓ ٟمٜمًك ا
ععاشمًدد٤مب عشمٚمجددراا عإلٛمددق عهمػم دد٤م ُمددـ عؾمدد٤م ؾ اًمتقا صددؾ 8ومدد٢م

د اًمقؾمدد٤م ؾ طمٞمددٜما أؾمدد٤مء سمٕمددض

اًمٜمدد٤مس اؾمددتٕماع٤م صدددقم٧م ضمدددار اًمٗمْمددٞمٚم٦مل عأعىمٕمدد٧م سمٕمددض اًمٜمدد٤مس ذم اًمرذلٚمدد٦مل عظمدؿمدد٧م احلٞمدد٤مء
(ُ ) 1متٗمؼ قمٚمٞمف.
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عاًمٕمٗمدد٦مل عىمرسمدد٧م اًمٗمدد٤مطمش ُمددـ اًمٗم٤مطمِمدد٦مل عىمْمدد٧م قمددغم اًمًددؽم عاًمّمددٞم٤مٟم٦مل علنددت ـمددرق ا رلٛمدد٦مل
عقمرود دد٧م إقمد ددراض ًمد ددٜمٝمش اًمرذلٚمد دد٦مل عؾمد دد٤مىم٧م ذعخ آؾمد ددتٕمال اعمٕمد ددقج إمم قمقا ىمد دد٥م عظمٞمٛمد دد٦مل
عْ٤ملد٤مت أخٞمٛمدد٦م .عيمدؿ أظمرضمدد٧م شمٚمدؽ اًمقؾمدد٤م ؾ ُمدـ خمٌدد٠مة ُمدـ يمٜمدد٤مس طمٞم٤م ٝمد٤مل عهىمدد٧م اًمٕمٗمٞمٗمد٦م ُمددـ
طمّمـ قمٗم٤مومٝم٤م ل عؾم٤مىمتٝم٤م إمم ؾمقق ُم ؾمٞمٝم٤م عُمّم٤م ٌٝم٤م.
عيمددؿ ؾمددٚمٌ٧م شمٚمددؽ اًمقؾمدد٤م ؾ ُمددـ سمٕمددض اًمرضمدد٤مل دلٜمددف عُم٤مًمددف عقمٗمتددفل عأظمعىمددف عـمٝم٤مرشمددف عصددحتف.
عيمؿ ُمـ ُمًتقر عُمًتقرةل ص٤مرت ومْم٤م حٝمؿ قمؼم

اًمقؾم٤م ؾ ُمٕمرعوم٦م ُمِمٝمقرة.

يم ددؿ ُم ددـ سمٞم دد٧م ؾم ددٕمٞمد أؿم دد٘متفل عقم ددرض ٟم٘م ددل ٟمجً ددتفل عظمٚم ددؼ طمً ددـ ىم ٌّحت ددفل عمج ددع يم ددرلؿ زعضم ددل
عأهخ ّومرىمتددف .يمددؿ زعضمدد٦م اٟمتٝمدد٧م طمٞم٤مهتدد٤م اًمزعضمٞمدد٦م قمددغم ؿم٤مؿمدد٦م ضمقا عدد٤مل عسمٜمدد٧م ؾمددٕمٞمدة سمددلم أبقمدد٤م
عإظمقاْ٤م عأ ظمقاهت٤م اظمتٚمًتٝم٤م ُمـ سمٞمدٜمٝمؿ شمٚمدؽ قمعىمد٤مت حمرُمد٦م قمدؼم ا دقال طمتدك أبٕمددهت٤م قمدٜمٝمؿ سمدع
رضمٕم٦م.
يمؿ ؾم٤مًم٧م ُمـ دُمقع عدُم٤مءل عأرل٘م٧م ُمـ قمٗمد٦م عطمٞمد٤مءل عومْمدح٧م ُمدـ ٟمٗمدقس ع ُأهل عرومٕمد٧م ُمدـ
ٟمٕمؿل عطمٚم٧م ُمـ ٟم٘مؿل عيمؾ ذًمؽ ضم٤مء قمؼم ؿم٤مؿم٦م ضمقال و حيًـ ص٤مطمٌف اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف.
أومع لٙمٗمل اًمٕم٤مىمؾ عاًمٕم٤مىمٚم٦م ُم٤م شمّمدؾ إًمٞمدف ُمدـ أظمٌد٤مر اًمْمدح٤مل٤م ُمدـ اًمد يمقر عا ٟمد٤مث اًمد لـ ؾمد٘مٓمقا
قمغم اقا شمٚمؽ اًمقؾم٤م ؾ سقمك عضمرطمك؟
أٓ لٕمٚمددؿ اًمٕم٤مىمٚمدد٦م عاًمٕم٤مىمٚمدد٦م أ،ددف ىمددد لٙمددق سمددلم ؾمددٕم٤مدة اًمٕمٗمدد٦م عؿمدد٘م٤مء اًمٗم٤مطمِمدد٦م رؾمدد٤مًم ٌ٦م أع صددقرة أع
ُم٘مٓمع صقي أع ُمر ل أع ُمٙم٤معم٦م؟
أٓ لٕمٚمد ددؿ اًمٕم٤مىمٚمد دد٦م عاًمٕم٤مىمٚمد دد٦م أ ذ اًمٗم٤مطمِمد دد٦م عقمعىمد دد٤مت اًمرذلٚمد دد٦م عُمت٤مسمٕمد دد٦م صد ددٗمح٤مت ا رلٛمد دد٦م
لّمددٕم٥م اًمٗمٙمدد٤م ُمٜمددف عمددـ أطمٙمٛمدد٧م ىمٞمددقد ومٞمددفل ومددا أؾمددٝمؾ دظمددقل ُمّمددٞمدة اًمٗمددقاطمش عُمدد٤م أصددٕم٥م
ا ومعت ُمٜمٝم٤مل عُم٤م أطمغم ـمٕمؿ أعا ؾ احلرا عًمٙمـ ُم٤م أُمر قمقاىمٌٝم٤مل ومٝمؾ ُمـ ُمتٕمظ؟
أىمقل ىمقزم

ال عأؾمتٖمٗمر ا زم عًمٙمؿ وم٤مؾمتٖمٗمرع إٟمف ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ
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ايٓمٌ٦م اًما٤مٟمٞم٦م
احلٛمد

عطمد ل عاًمّمعة عاًمًعا قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمد ل عقمغم آخف عصحٌف.

أُم٤م سمٕمد:
أم دد٤م اعمً ددٚمٛمق ل إ طمٗم ددظ اًمٗم ددرج قم ددـ احل ددراا-ظم٤مص دد٦م ذم د د ا اًمزُم دد٤م ُ-مٝمٛم دد٦م ضمً ددٞمٛم٦مل عقمٌ دد٤مدة
قمٔمٞمٛم٦مل عقمٛمؾ لٕم٘م٥م ايػمات اًمٙماػمةل علٍم قمـ أ ا ر قمدلدةل ذم اًمدٟمٞم٤م عأظمرة.
عحلٗمددظ اًمٗمددرج قمددـ احلددراا عؾمدد٤م ؾ شمقصددؾ إًمٞمددفل عشمٕمددلم قمٚمٞمددفل حيًددـ سم٤مًم د يمقر عا ٟمدد٤مث ُمٕمرومتٝمدد٤م8
طمتك لٙمق ذًمؽ ؾمٌٞم ا
ع إمم حت٘مٞمؼ شمٚمؽ اًمٖم٤مل٦م احلٛمٞمدةل عقمقٟما٤م قمغم ؾمٚمق شمٚمؽ اًمٓمرلؼ اًمًدلدة.
ومٛمـ شمٚمؽ اًمقؾم٤م ؾ:
اي ددق ُم ددـ ا شمٕم دد٤ممم ذم اًمً ددٗمر عاحلي ددل عُمراىمٌت ددف ذم اًمند د عاًمٕمٚم ددـل أيما ددر ُم ددـ ظم ددق اًمٜم دد٤مس
عُم ددراىمٌتٝمؿل عاحلٞم دد٤مء ُمٜم ددف شمٕم دد٤مممل عىم ددقة ا ل ددا ل ومٝمد د اًمٕمٌد دد٤مدات اًمٌ٤مـمٜم دد٦م ددل احل دد٤مرس إُم ددلمل
عاحلّمـ احلّملم أُم٤ما ـمٖمٞم٤م إ قاء عاًمِمٝمقات.
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
د٧م ًَم َ
دؽ َىم َد٤مل َُم َٕمد٤م َذ
د٧م َ ْٞم َ
اب َع َىم٤م ًَم ْ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ع َر َاع َد ْشمد ُف ا ًَّمتدل ُ َدق ذم َسم ْٞمت َٝمد٤م َقم ْدـ َٟم ْٗمًدف َع َهم َّٚم َ٘مد٧م إَبْ َدق َ
ِ
ِ
اخ إِ َّٟم د ُف ٓ ُل ْٗم ِٚمد ُدح اًم َّٔمدد٤معمُق َ ﴾[لقؾمددػ .]41:عىم دد٤مل رؾمددقل ا ص ددغم ا
اَ إِ َّٟم د ُف َرا َأ ْطم ًَد َدـ َُم ْاد َدق َ
َّ
قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ( :ؾمددٌٕم٦م لٔمٚمٝمددؿ ا ذم فمٚمددف لددقا ٓ فمددؾ إٓ فمٚمددف ...عرضمددؾ دقمتددف اُمددرأة ذات ُمٜمّمدد٥م
عمج٤مل وم٘م٤مل إم أظم٤م ا )(.)1
سمٕمْمددٝمؿ أقمراسمٞم د ا٦م ل عىمدد٤مل ع دد٤م ُ :مدد٤م لرا ٟمدد٤م إٓ اًمٙمقا يمدد٥مل ىم٤مًمدد٧م :ومدد٠مجـ ُم ِ
ٙمقيم ٌُٝمدد٤م؟(َ ﴿ .)4أٓ
"راعد ُ
ُ
ُ
ايٌِ ُػم ﴾[اعمٚمؽ.]12:
َل ْٕم َٚم ُؿ َُم ْـ َظم َٚم َؼ َع ُ َق اًم َّٚمٓمِ ُ
ٞمػ ْ َ
عُمدـ عؾمدد٤م ؾ احلٗمدظ :جم٤م دددة اًمدٜمٗمس عُمّمدد٤مسمرة اًمِمددٝمقة عإهمراءاهتد٤مل عآٟمتّمدد٤مر قمدغم أ قا ٝمدد٤م 8ومدد٢م
اًمِمٝمقة ذم ضمق ا همراءات يم٤محلٞمقا اعمٗمؽمس إذا و حتٌس سم٤مًمّمؼم أومًددت أجدا إومًد٤مدل وم٤مًمٕم٤مىمدؾ ٓ
لٕمٓمل ٟمٗمًف يمؾ ُم٤م اؿمتٝم٧مل عٓ لٌٚمٖمٝم٤م يمؾ ُم٤م متٜم٧م.
ِ
عإٟم َ
ٜمتٝمك اًم ّ ّا أمج َٕم٤م(.)1
ّؽ َُم ْٝما ُشم ْٕمط َسم ْٓمٜم ََؽ ُؾم١م ًَم ُف *** ع َوم ْر َضم َؽ ل ٟم٤مٓ ُُم َ
عُمددـ عؾمدد٤م ؾ احلٗمددظ :شمرسمٞمدد٦م اًمددٜمٗمس قمددغم اًمٕمٗمدد٤م عاًمٖمددػمةل عيمرا ٞمدد٦م شمدددٟمٞمس إقمددراضل عشمٚمٓمددٞم
(ُ ) 1متٗمؼ قمٚمٞمف.
( ) 4ضم٤مُمع اًمٕمٚمقا عاحلٙمؿ (.)17 /42
( ) 1دلقا طم٤مشمؿ اًمٓم٤م ل (ص.)21 :
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اًمًٛمٕم٦مل عإهة اًمٙمرلٛم٦م عاًمٌٞم ٦م احلًٜم٦م عا ٚمً٤مء اًمّم٤محلق عؿ أثر يمٌػم ذم احلٗم٤مظ قمغم د لـ
ايٚم٘ملم اًمٙمرلٛململ ومٛمـ يم٤م ًمدلف همػمة يم٤مُمٚم٦م ومٚمـ لدٟمس أقمراض اًمٜم٤مس ظمِمٞم٦م قمغم قمرودف .عذم
اعمجتٛمٕم٤مت اعمح٤مومٔم٦م شمؼمز

اًمِمٞمٛم٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م طمتك ًمدى شم٤مريمل اًمّمعة عاًمٌٕمٞمدلـ قمـ اًمتدلـ.

عُم ددـ عؾم دد٤م ؾ احلٗم ددظ :اًمٜمٔم ددر ذم اًمٕمقا ىم دد٥م عاًمٕم٘مقسم دد٤مت اعمؽمشمٌ دد٦م قم ددغم ُم٘م٤مروم دد٦م اًمٗم ددقاطمش عؾم ددٚمق
ـمرىمٝم دد٤مل ومٗم ددل اًم دددٟمٞم٤م دم ددر شمٚم ددؽ اح د ثؿ قم ددغم أ ٚمٝم دد٤م اًمٗمْم ددٞمح٦م عؾم ددقء اًمً ددٛمٕم٦مل عاسمتٕم دد٤مد اًمٜم دد٤مس قم ددـ
أ ٚمٝمدد٤مل عإُمددراض اًمٜمٗمًددٞم٦م عا ٜمًددٞم٦م عهمػم دد٤مل عاحلرُمدد٤م ُمددـ اًمددزعاجل عاؾمددتح٘م٤مق اًمددزام اًمٌٙمددر
ًمٚمجٚمدل عاًمزام اًماٞم٥م ًمٚمرضمؿ طمتك اعمقت.
ىمدد٤مل رؾمددقل ا قمٚمٞمددف اًمّمددعة عاًمًددعاُ( :مدد٤م فمٝمددرت اًمٗم٤مطمِمدد٦م ذم ىمددقا ىمددط لٕمٛمددؾ دد٤م ومددٞمٝمؿ قمعٟمٞمدد٦م
إٓ فمٝمر ومٞمٝمؿ اًمٓم٤مقمق عإعضم٤مع اًمتل و شمٙمـ ذم أؾمعومٝمؿ)(.)1
عأُم٤م ذم أظمرة إذا ُم٤مت ا ٟمً٤م ُمـ همػم شمقسم٦م ومًٞمٚم٘مك ًمٕمٜم٦م ا عقم اسمف .قمـ أا رلرة ىم٤مل ؾمد ؾ
اًمٜمٌددل صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿُ :مدد٤م أيماددر ُمدد٤م لدددظمؾ ا ٜمدد٦م؟ ىمدد٤مل( :اًمت٘مددقى عطمًددـ ايٚمددؼ) عؾمد ؾُ :مدد٤م
أيمار ُم٤م لدظمؾ اًمٜم٤مر؟ ىم٤مل( :إضمقوم٤م  :اًمٗمؿ عاًمٗمرج)(.)4
عقمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب ريض ا قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم ا قمٚمٞمف عؾمدٚمؿ ىمد٤مل( :رأجد٧م اًمٚمٞمٚمد٦م رضمٚمدلم
أتٞمدد٤مم وم٠مظمرضمدد٤مم إمم أرض ُم٘مدؾمدد٦م ...ومد يمر احلدددل٨م إمم أ ىمدد٤مل( :وم٤مٟمٓمٚم٘مٜمدد٤م إمم صم٘مدد٥م ُماددؾ اًمتٜمددقر
أقمددع وددٞمؼ عأؾمددٗمٚمف عاؾمددع لتقىمددد حتتددف ٟمدد٤مر اال ومدد٢مذا ارشمٗمٕمدد٧م ارشمٗمٕمددقا طمتددك يمدد٤مدعا أ برضمددقال عإذا
أ دت رضمٕمقا ومٞمٝم٤مل عومٞمٝم٤م رضم٤مل عٟمً٤مء قمراة ...احلدل٨م .عذم رعالد٦م :وم٤مٟمٓمٚم٘مٜمد٤م قمدغم ُمادؾ اًمتٜمدقرل
ىمدد٤مل :وم٠مطمًدد٥م أ،ددف يمدد٤م ل٘مددقل :ومدد٢مذا ومٞمددف ًمٖمددط عأصددقاتل ىمدد٤مل وم٤مـمٚمٕمٜمدد٤م ومٞمددف ومدد٢مذا ومٞمددف رضمدد٤مل عٟمًدد٤مء
قمددراة عإذا ددؿ لدد٠متٞمٝمؿ عدد٥م ُمددـ أؾمددٗمؾ ُمددٜمٝمؿ ومدد٢مذا أتدد٤م ؿ ذًمددؽ اًمٚمٝمدد٥م وقوددقا ...احلدددل٨مل عذم
آظمر ( :عأُم٤م اًمرضم٤مل عاًمٜمً٤مء اًمٕمراة اًم لـ ؿ ذم ُماؾ سمٜم٤مء اًمتٜمقر وم٢مْؿ اًمزٟم٤مة عاًمزعام)(.)1
أم دد٤م اًمٗمْم ددعء اًمٙم ددراال عُم ددـ عؾم دد٤م ؾ طمٗم ددظ اًمٗم ددرج :اًمٜمٔم ددر ذم اًمٕمقا ىم دد٥م احلً ددٜم٦م ًمٚمٕمٗم دد٤م عطمٗم ددظ
اًمٗمرعجل ومٝمٜم٤م قمقاىم٥م طمًٜم٦م ذم اًمدٟمٞم٤مل عأظمدرى ذم أظمدرة 8ومٗمدل اًمددٟمٞم٤م لٙمًد٥م اًمٕمٗمٞمدػ اًمرا طمد٦م
عاًمّمد ددح٦م عطمًد ددـ اًمًد ددٛمٕم٦م عإُمد دد٤م عاًمًد ددعُم٦مل عذم أظمد ددرة لٜمد دد٤مل يماد ددرة إضمد ددقر رود ددقا َ ا
عضمٜمتف.

( ) 1رعا اًمٌٞمٝم٘مل عاحل٤ميمؿل ع ق صحٞمح.
( ) 4رعا اًمٌخ٤مرخ ذم إدب اعمٗمرد عاسمـ ُم٤مضمفل ع ق طمًـ.
( ) 1رعا اًمٌخ٤مرخ.
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د٤مومٔمِلمَ ُومددرعضمٝمؿ ع ْ ِ ِ
احل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اَ َعُد ْدؿ
احل٤موم َٔمد٤مت َعاًمد َّ ايم ِر َ
ُ َ ُ ْ َ َ
ىمد٤مل شمٕمدد٤مممَ ...﴿ :ع ْ َ
دػما َعاًمد َّ ايم َرات َأقمَددَّ َّ ُ
اَ يمَا ا
لـ َّ َ
عضم ِٝمؿ طم د د د ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
د٤موم ُٔمق َ
لـ ُ د د د ْدؿ ًم ُٗم د د د ُدر ِ ْ َ
َُم ْٖمٗم د د د َدر اة َع َأ ْضم د د د ادرا َقمٔم د د د ادٞما ﴾[إطم د د ددزاب]13:ل عىم د د دد٤ملَ ﴿ :عا ًَّمد د د د َ
﴾[اعمٕم٤مرج ]47:إمم ىمقًمفُ ﴿ :أع ََلِ َؽ ِذم ضمٜم ل
َّ٤مت ُُمٙم َْر ُُمق َ ﴾[اعمٕم٤مرج.]13:
َ
ْ
عىمدد٤مل رؾمددقل ا صددغم ا قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿُ ( :مددـ لْمددٛمـ زم ُمدد٤م سمددلم حلٞمٞمددف عُمدد٤م سمددلم رضمٚمٞمددف أوددٛمـ ًمددف
ا ٜم٦م)(.)1
عىم٤مل صغم ا قمٚمٞمف عؾمٚمؿ( :إذا صٚم٧م اعمرأة ًٝم٤مل عطمّمٜم٧م ومرضمٝمد٤مل عأـم٤مقمد٧م سمٕمٚمٝمد٤م دظمٚمد٧م
ُمـ أخ أبقاب ا ٜم٦م ؿم٤مءت)(.)4
أجْمدد٤م :أ ل٘مٜمددع ا ٟمًدد٤م سمدد٤محلعلل علٌٕمددد ٟمٗمًددف قمددـ اًمتِمددق إمم احلددراال ومٛمددـ يمدد٤م
عُمددـ اًمقؾمدد٤م ؾ ا
ُمتزعضم٤م ومٚمٞم٘مٜمع سمزعضمف 8اًمزعضم٦م شم٘مٜمدع سمزعضمٝمد٤مل عاًمدزعج ل٘مٜمدع سمزعضمتدف ٕ 8اًمرضمدؾ اًمد خ ٓ ل٘مٜمدع
ا
ومٚمددـ شمٙمٗمٞمددف ٟمًدد٤مء اًمدددٟمٞم٤مل عاعمددرأة إذا و شم٘مٜمددع سمزعضمٝمدد٤م ومٚمددـ لٙمٗمٞمٝمدد٤م رضمدد٤مل اًمدددٟمٞم٤م يمٚمٝمددؿل ومٛمددـ ريض
سم٤محلعل ارشم٤مح عؾمٕمدل عقمقذم ذم دلٜمف عدٟمٞم٤م .
ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ُمـ أُمرشمؿ سم٤مًمّمعة عاًمًعا قمٚمٞمف...

( ) 1رعا اًمٌخ٤مرخ.
( ) 4رعا اسمـ طمٌ٤م ل ع ق صحٞمح.
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