الطاعة يف احلرم

اَّلل،
اٌؾّذ هَّللٚ ،اٌصالح ٚاٌغالَ ه
األر ّّبْ األوّالْ ؾٍ ٝسعٛي ه
ٍ
ثئؽغبْ إٌ ٝي َٛاٌذيّٓ ،أِب ثؿذ:
ٚؾٍ ٝآٌٗ ٚأصؾبثٗ ِٓٚ ،رجؿُٙ

فئْ اٌطبؾبد في اٌؾشَ اٌّىي ٌٙب فعً ؾػيُٚ ،صٛاة وجيش،
اَّلل ِٓ أساد
رٛؾذ ه
وّب أ ّْ اٌّؿبصي فيٗ ؾػيّخٚ ،خطش٘ب ؾػيُ ،فمذ ه
ثؿزاة أٌيُ ،فىيف ثّٓ فؿً فيٗ اإلٌؾبد؛ ٚعأثيٓ
ٍ
فيٗ إٌؾبد ًا ثػٍُ
ّ
رٌه ثبخزصبس ؾٍ ٝإٌؾ ٛاآلري:
أٝالً :اُبيتتث اُؼحيتتن أ ٍٝيت ل
اَّلل ٘ددزا اٌّغددغذ
تث ٝظتتغ ُِؼبت فمددذ عؿددً ه
اَّلل رؿددبٌِ  :ٝإ َّٕ
أٚي ثيددذ ُِ ٚظدؽ ٌٍؿجددبدح٘ٚ ،دد ٛأفعددً اٌّغددبعذ ِطٍمد ًب؛ ٌمددٛي ه
()1
ِ
ِ
أَ ٍَ ٝي لث ِ ٝظغ ُِ ِ
ِ
يٖ. 
َّ َ ْ ُ َ َّ
ِ٘ ض َُ َِّري َِب ٌَّ َة ُٓ َب َزً ً ًَ ُٛ ٝ
دَ ِْ ُ ٟؼ َُتٔ َ

ٍ
ِغغذ ٚظؽ في
اَّلل :أي
ٚؾٓ أثي رس  لبي :لٍذ :يب سعٛي ه
األسض أٚي؟ لبي(( :أُعصد اُعساّ)) لبي :لٍذ :صُ أي؟ لبي:
((أُعصد األهص ،))٠لٍذ :وُ وبْ ثيّٕٙب؟ لبي(( :أز ؼ ٕٞظ٘ة)) ،صُ
كصَ ٝاألزض ُي ٓعصد))ٚ ،في ٌفع
لبي(( :ظيرٔ أ زًث اُصال
ِ
ِغٍُ(( :ذْ األزض ُي ٓعصد كعيرٔ أ زًث اُصال كصَ))(.)2

( )1ظٞز آٍ ػٔسإ اآلية.96 :
(ٓ )2حلتتن ػِيتت :ٚاُب ،ت زي ًح ت أظ يتتد األٗبي ت ا ت  :ظتتدذ٘ ٓٞظتت ٠تتٖ إظتتٔ ػيَ تتسهْ
تتد إ َِّٗت ُتت ٚأَ َّٝا [ ظتتتٞز
ال جؼتتت َُٛ َٝ َٝ  :٠ب َ٘تتت ُِتتتدا ٝظتتتِئ ٕ ِٗؼت
 ٝ 3366تتت هتتتَّ ٍٞ
تتْ ا ُْ َؼ ْبت ُ
ْ
َ ُ َ ُ َْ َ َ ْ َ
أُعت شد ٞٓٝاظتغ
ؾ ]33:سهْ ٓٝ 3425عِْ ًح أُع شد ٞٓٝاظغ اُصال
اُصال سهْ .523
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فمٌٛدددٗ رؿدددبٌِ ﴿ :ٝإ َّٕ أَ ٍَ ٝيت ل
تتث ُِ ٝظت َتغ ُِ َِّ٘تتت ِض﴾ يخجدددش رؿدددبٌ ٝؾدددٓ
َّ َ ْ
اَّلل ٌٍٕددبط
شددشه ٘ددزا اٌجيددذ اٌؿػدديُ اٌؾددشاَٚ ،أٔددٗ أٚي ثيددذ ٚظددؿٗ ه

ٚيصٍ ْٛإٌيٗ(.)1
يزؿجذ ْٚفيٗ ٌشثٚ ، ُٙيطٛف ْٛثُٗ ،

لبي اإلِبَ شيخٕب اثٓ ثبص  « :هأِب ِب سٚي أْ ّأٚي ِٓ ؾّشٖ ٘ٛ
آدَ ،ف ٛٙظؿيفٚ ،اٌّؾفٛظ ٚاٌّؿشٚه ؾٕذ أً٘ اٌؿٍُ :أ ّْ ّأٚي
اَّلل إثشا٘يُ ؾٍيٗ اٌصالح ٚاٌغالَٚ ،أٚي ٍ
ثيذ
ِٓ ؾّشٖ ٘ ٛخٍيً ه
ّ
ُٚظؽ ثؿذٖ ٌٍؿجبدح ٘ ٛاٌّغغذ األلص ،ٝؾٍ ٝيذ يؿمٛة ثٓ إعؾبق
ثٓ إثشا٘يُ ؾٍي ُٙاٌصالح ٚاٌغالَٚ ،وبْ ثيّٕٙب أسثؿ ْٛعٕخ ،صُ
اَّلل ؾٍيٗ اٌصالح ٚاٌغالَ،
ؾّشٖ ثؿذ رٌه ثغٕيٓ طٛيٍخ عٍيّبْ
ٔجي ه
ّ
ٚأٚي ثيذ ُٚظؽ ٌٍٕبط ٌٍؿجبدح،
٘ٚزا اٌجيذ اٌؿزيك ٘ ٛأفعً ثيذّ ،
اَّلل فيٗ ِٓ اٌخيش اٌؿػيُ ثبٌصالح فيٗ،
 ٛ٘ٚثيذ ِجبسن ٌّب عؿً ه
ٚاٌطٛاه ثٗٚ ،اٌصالح ؽٚ ،ٌٗٛاٌؿجبدح ،وً رٌه ِٓ أعجبة رىفيش
اٌزٔٛةٚ ،غفشاْ اٌخطبيب»(.)2
ٚلِ َِّ َُ  :ٌٗٛري ِب ٌَّ َة ثىخ ِٓ :أعدّب ِىدخ ،لدبي اإلِدبَ اثدٓ وضيدش
َ
ِ
اَّلل(( :ثىخ ِٓ أعّب ِىخ ؾٍ ٝاٌّشدٛٙس ،ليدًُ :عد ّّيذ ثدزٌه؛
سؽّٗ ه
رجددده أؾٕدددبق اٌػٍّدددخ ٚاٌغجدددبثشح  ،ثّؿٕددد ٝأٔٙدددُ يدددزٌ ْٛثٙدددب،
ألٔٙدددب ّ
ددددددبو ْٛفيٙدددددددب :أي
ٚيخعدددددددؿ ْٛؾٕدددددددذ٘بٚ ،ليدددددددً :ألْ إٌدددددددبط يزجد ّ
( )1جيعتتيس اٌُتتسيْ اُتتسظٖٔ كتتك جلعتتيس ًتتالّ أُ٘ ت ٕ ُِعتتؼدي ؾٝ 138اٗظتتس :جلعتتيس اُوتتسإٓ
اُؼظيْ ال ٖ ًريس .115 /3
(ٓ )2صٔٞع كح ٓٝ ٟٝو الت ٓح٘ٞػة ُإلٓ ّ ا ٖ ش .379 /3
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يضدؽّددٚ ،)1())ْٛلددبي

ٚ(( :لددذ روددشٚا ٌّىددخ أعددّب وضيددشحٌٓ :تتة

ٌ ٝة ٝاُبيث اُؼحين ٝاُبيث اُعساّ ٝاُبِد األٓيٖ ٝأُأٓٝ ٕٞأّ
زظْ ٝأّ اُوسٝ ٟصالض ٝاُ َؼسغ ػِٝ ٠شٕ دز ٝاُو ض؛ ألٔٙدب
َ
رطٙدددش ِدددٓ اٌدددزٔٛةٝ ،أُودظتتتة ٝاُ٘ ظتتتة  -ثدددبٌٕٚ ْٛاٌجدددب أيعددد ًب ،-
ِّ

ٝاُ٘ع ظة ٝاُع ؼٔة ٝاُسأض ًٞٝذ ٝاُبِد ٝاُب٘ية ٝاٌُؼبة))(.)2
َّ
ٚل ٌٛددٗ رؿ ددبٌُٓ ( :ٝب َز ًَتتت ً) :أي في ددٗ اٌجشو ددخ اٌىضي ددشح ف ددي إٌّ ددبفؽ اٌذيٕي ددخ
َ
ٚاٌذٔيٛيخ))(.)3

ال ٛرا اُبيث كصؼَ كي ٚآي ت ي٘ ت رذي ؾٍ ٝؾػّزٗ
ذ ٗي ً :ػظْ َّ
ٚششفٗ؛ ٌمِ  : ٌٗٛك ِي ٚآي ت ي َِ٘ ت ٓ َو ّ ِإ س ِ
اٛيْ )4(أي أدٌخ
َ
َ
َ ُ َْ َ
اَّلل رؿبٌٝ
ٚاظؾخٚ ،دالالد غب٘شحٚ ،ثشا٘يٓ لبطؿبد ؾٍ ٝأْ ه

ؾػهّٗ ٚششفٗ))(.)5
ه
اٛيْ ِٓٚ اآليبد اٌجيٕبد (ٓ َو ّ ِإ س ِ
ٚل ٌٗٛرؿبٌَ ٓ :ٝو ّ ِإ س ِ
اٛيْ)
ْ
َ
ُ
َ َ
َ ُ َْ َ
اٌزي ٌّب اسرفؽ اٌجٕب اعزؿبْ ثٗ ؾٍ ٝسفؽ اٌمٛاؾذ ِٕٗ ٚاٌغذساْ،
ؽيش وبْ يمف ؾٍيٗ ٚيٕبٌٚ ٌٗٚذٖ إعّبؾيًٚ ،وبْ أصش لذِيٗ ؾٍيٗ،
أخشٖ ؾّش ثٓ اٌخطبة  في
ٚوبْ ٍِصمبً ثغذاس اٌىؿجخ ،ؽز ٝه
( )1جلعيس اُوسإٓ اُؼظيْ .115/3
( )2أُسشغ اُع ن.116/3 :
( )3جيعيس اٌُسيْ اُسظٖٔ كك جلعيس ًالّ أُ٘ ٕ ُِعؼدي ؾ.138
( )4ظٞز آٍ ػٔسإ اآلية.97 :
( )5جلعيس اُوسإٓ اُؼظيْ ال ٖ ًريس ٝ 116/3جلعيس اُبـٞي ٝ 328/1جيعيس اٌُسيْ اُتسظٖٔ
ُِعؼدي ؾ .139
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يزّىٓ اٌطبئف ْٛثبٌصالح خٍفٗ،
خالفزٗ إٌٔ ٝبؽيخ اٌششق ،ثؾيش
ه
يشٛش ْٛؾٍ ٝاٌطبئفيٓ ثبٌجيذ أصٕب اٌصالح(.)1
ٚال ِّ
 ِٓٚاآليبد اٌجيٕبد :اُعصس األظٞ

ٝاُعؽيْ(ٚ ،)2صِضَ،

ٚاٌّشبؾش وٍٙبٚ ،ليًٓ :و ّ إ ساٛيْ :شٔيغ اُعسّ(.)3

اَّلل ثؿذ أْ روش ألٛاي أً٘ اٌؿٍُٚ(( :أٌٝٚ
لبي اإلِبَ اٌطجشي سؽّٗ ه
األلٛاي في رأٚيً رٌه ثبٌصٛاة لٛي ِٓ لبي :اآليبد اٌجيٕبدِٕٓٙ :
ِمبَ إثشا٘يُ ٛ٘ٚ ،لٛي :لزبدح ِٚغب٘ذ اٌزي سٚاٖ ِؿّش ؾّٕٙب ،فيىْٛ
اٌىالَ ِشاداً فيٗ )ِٕٓٙ( :فزشن روشٖ اوزفب ً ثذالٌخ اٌىالَ ؾٍيٙب ،فئْ
لبي لبئً  :فٙزا اٌّمبَ ِٓ اآليبد اٌجيٕبد ،فّب عبئش اآليبد اٌزي ِٓ
أعٍٙب ليًَ  :آي ت َي َِ٘ ت؟  ،ليً ِٕٓٙ :اٌّمبَ ِٕٓٙٚ ،اٌؾغش،

 ِٕٓٙٚاٌؾطيُ))(. )4

ؾٓ اثٓ ؾجبط

لبي اإلِبَ اثٓ وضيش
﴿ٓ َو ّ ِإ س ِ
اٛيْ﴾ لبي :اٌؾشَ وٍٗ ِمبَ إثشا٘يُ))(.)5
َ ُ َْ َ

في ل ٌٗٛرؿبٌ:ٝ

( )1جلعتتتيس اُوتتتسإٓ اُؼظتتتيْ ال تتتٖ ًريتتتس ٝ 116/3جلعتتتيس اُعتتتؼدي ؾٝ 139اٗظتتتس :جلعتتتيس
اُؽبسي .29 – 28/7ٝ 37 33/3
ِ
أُ ْ،تسز ٓ٘ ٜتت ظتٔك ت ٚألٕ اُبيتث
( )2اُعؽيْٛ :تٓ ٞت تيٖ اُتسًٖ ٝاُبت ٝ .هيتَ ٛ :ت ٞاُع ْصتس ُ
َك َحبوت٠
ألٕ اُؼس ً ٗث جؽسض كيٓ ٚت ؼ كتث تٓ ٚتٖ اُريت
ٝجسِ ى ْ َٓ ٞٛعؽٝ ً ٓٞهيََّ :
ُزكغ ُ
ْ
َ
ؽ ٍٞاُصٓ ٕ كيٌ ُٕ ٞكؼيال ٔؼ٘ ٠ك ػَ[ .اُ٘ ٜية ٓ ظؽْ].
ظحَ ٠ج ْ٘ َعؽْ ِ ُ
َّ
( )3جلعيس اُبـٞي.328 /1 :
( )4ش ٓغ اُبي ٕ .28 /7
( )5جلعيس اُوسإٓ اُؼظيْ .117 /3
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ٚلبي اٌؿالِخ اٌغؿذي ٚ(( :يؾزًّ أْ اٌّشاد ثّمبَ إثشا٘يُ
ِفشد ِعبه يشاد ثٗ ِمبِبرٗ في ِٛاظؽ إٌّبعه وٍٙب ،فيى ْٛؾٍٝ
٘زا عّيؽ أعضا اٌؾظ ِٚفشدارٗ آيبد ثيٕبد:وبٌطٛاهٚ،اٌغؿي،
ِٛٚاظؿٙبٚ ،اٌٛلٛه ثؿشفخِٚ ،ضدٌفخٚ ،اٌشِيٚ ،عبئش اٌشؿبئش
اَّلل في اٌمٍٛة ِٓ رؿػيّٙب ٚاؽزشاِٙب،
ٚاآليبد في رٌه ِب عؿٍٗ ه
ٚرؾًّ وً ِشمخ
ٚثزي ٔفبئظ إٌفٛط ٚاألِٛاي في اٌٛصٛي إٌيٙبَ ،
ألعٍٙبِٚ ،ب في ظّٕٙب ِٓ األعشاس اٌجذيؿخٚ ،اٌّؿبٔي اٌشفيؿخِٚ ،ب
في أفؿبٌٙب ِٓ اٌؾىُ ٚاٌّصبٌؼ اٌزي يؿغض اٌخٍك ؾٓ إؽصب

ثؿعٙب . )1())...

بَ
ٚلبي اإلِبَ شيخٕب اثٓ ثبص
بد َث ّي َِٕ ٌ
ِ ﴿ « :ف ِيٗ َآي ٌ
بد َِ َم ُ
إِثش ِ
فغش٘ب اٌؿٍّب ثّمبَ
ا٘
يُ﴾ ه
فبَّلل عؿً فيٗ آيبد ثيٕبد٘ٚ ،ي اٌزي ّ
َْ َ
إثشا٘يُ ،أيِ :مبِبد إثشا٘يُ؛ ألْ وٍّخ ِمبَ ٌفع ِفشد ِعبه إٌٝ
ِؿشفخ ،فيؿُ عّيؽ ِمبِبد إثشا٘يُ ،فبٌؾشَ وٍٗ ِمبَ إثشا٘يُ رؿجذ
ّ
فيٗ ِٓٚ ،رٌه اٌّشبؾش؛ ؾشفبد ٚاٌّضدٌفخ  ،ِٕٝٚوً رٌه ِٓ ِمبَ
إثشا٘يُ ِٓٚ ،رٌه اٌؾغش اٌزي وبْ يم َٛؾٍيٗ ٚلذ اٌجٕب ٚ ،اٌزي
يص ٍّي إٌيٗ إٌبط اآلْ وٍٗ ِٓ ِمبِبد إثشا٘يُ»(.)2
ذ ُر ً ٖٓ :خِٝ ٚشب جأٓي٘ٝ ٚػدّ اُحؼسض ُ ٚثأي ٍٔ ٛؼ ِٓ أٔٛاؼ
األرٜ؛ ٌم ٌٗٛرؿبٌَ ٖٓٝ  :ٝخ َِِ َٕ ًَ ٚ
آٓ٘ ً يؿٕي ؽشَ ِىخ إرا دخٍٗ
ََ ْ َ ُ
( )1جيعيس اٌُسيْ اُسظٖٔ ُِعؼدي ؾ .139
(ٓ )2صٔٞع كح ٓٝ ٟٝو الت ٓح٘ٞػة ُإلٓ ّ ا ٖ ش .383 /3
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اٌخبئف يأِٓ ِٓ وً عٚ ، ٛوزٌه وبْ األِش في اٌغبٍ٘يخ ،ؽز ٝأْ

اٌٛاؽذ ِٓ أً٘ اٌغبٍ٘يخ يغذ لبرً أثيٗ فال يٙيغٗ في اٌؾشَ(.)1

اَّلل ،فّٓ
ٚأِب في اإلعالَ فئْ اٌؾشَ ال يّٕؽ ِٓ إلبِخ ؽذٚد ه
ؽذاً أليُ ؾٍيٗ فيٗ ِٓٚ ،فؿً ؽذاً خبسط اٌؾشَ ،صُ
فؿً ِب يٛعت ّ

اٌؾذ(.)2
ٌغأ إٌ ٝاٌؾشَ ؾبئزاً ثٗ ،فئٔٗ ُيخشط ِٓ اٌؾشَ صُ يمبَ ؾٍيٗ
ّ
َ
ٚرٌه ثذؾب إثشا٘يُ ؾٍيٗ ٚؾٍٔ ٝجيٕب أفعً اٌصالح ٚأرُ
اٌزغٍيُ ،ؽيٓ لبي :ز ِ اشؼ َْ َ ٛرا َِد ًا ِ
آٓ٘ ً َْ ٝاز ُش ْم أَ َْٖ ِٓ ُٚ َِ ٛ
ْ َ َ َ
َ
)
3
(
ات ٖٓ آٖٓ ِِٓ٘ َّ ِ ْٜ
ل ٝا ُْيْ ِّ ٞاآل ِخسِ ِ ٝ  ، إ ْذ َه ٍَ ِإ س ِ
اُرٔس ِ
اٛيْ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ ُ
َّ َ َ
ز ِ اشؼ َْ َ ٛرا ا ُْب َِ َد ِ
اش ُ٘ب ِ٘ك َِ٘ َ ٝك أَ ْٕ َٗ ْؼب َد ْاألَ ْص َ٘ َّ .)4( 
آٓ٘ ً َٝ
ْ َ َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
ٚلبي اإلِبَ اٌجغٛي  ٖٓٝ((( :خِ ٕ ً ٚآٓ٘ ً) لبيٚ :ليًٛ٘ :
ِ
د َٝال
فإِٔ ،ٖٛومَ  :ٌٗٛكال َز َك َ
خجش ثّؿٕ ٝاألِش ،رمذيشٖ ِٓٚ :دخٍٗ ّ
()5
ٞم َٝال ِش َد َاٍ ِكك ا ُْت َع ِس) أي ال رشفضٛا ٚال رفغمٛا)) .
ُك ُع َ
ٚلبي اإلِبَ شيخٕب اثٓ ثبص َ ٖٓٝ﴿« :خ َِِ َٕ ًَ ٚ
آٓ ً٘ ﴾ يؿٕي
َ َ ْ َ ُ
ٚعت أْ يؤٌِٓٚ ،يظ اٌّؿٕ ٝأٔٗ ال يمؽ فيٗ أر ٜألؽذٚ ،ال لزً،
ثً رٌه لذ يمؽٚ ،إّٔب اٌّمصٛد أْ اٌٛاعت رأِيٓ ِٓ دخٍٗٚ ،ؾذَ
( )1اٗظس :جلعيس اُوسإٓ اُؼظيْ ال تٖ ًريتس ٝ 117/3جلعتيس اُبـتٞي ٝ 329/1جيعتيس اٌُتسيْ
اُسظٖٔ ُِعؼدي ؾ.139
( )2جلعيس اُؽبسي ٝ 34- 29/7جلعيس اُوسإٓ اُؼظيْ ال ٖ ًريس ٝ 117 /3جلعيس اُبـٞي .329 /1
( )3ظٞز اُبوس اآلية.126 :
( )4ظٞز إ ساٛيْ اآلية.35 :
( )5جلعيس اُبـٞي .329 /1
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اٌزؿشض ٌٗ ثغ.)1(»... ٛ
اَّلل ِٕزٗ ؾٍ ٝؾجبدٖ فمبي  :أََُ ٝتْ ُٗٔ ٌِٖ َُت ْٜظسٓ ً ِ
آٓ٘ ً
ٚلذ روش ه ه
َ ْ َ ْ ُْ ََ
ات ًُ َِ َؼك لا.)2( 
ُي ْصبِ ٠إ َُي َِ ٚذ َٔس
ُ
َ ْ
َ
ْ
ِ
اُ٘ ُض ِٓ ْٖ
ٚلبي رؿبٌ:ٝأَ ََُ ٝت ْْ َي َس ْٝا أَ َّٗ َش َؼ ِْ َ٘ َظ َسٓ ً آٓ٘ ً َُ ٝي َح ََّ ،ؽ ُق َّ
َظ ُِْ ٞت.)3( ْ ِٜ
ْ
ال ٛرا اُبيث ٓر ة ُِ٘ ض ٌمِ َٚ ﴿ : ٌٗٛإ ْر َع َؿ ٍْ َٕب
زا ؼ ً :شؼَ َّ
بط ٚأَِ ًٕب  ٚهار ِخ ُزٚا ِِٓ ِم ِبَ إِثش ِ
ا ٌْجي َذ ِ َضبث ًخ ٌٍِٕ ِ
ا٘يُ ُِ َص ًٍّ.)4(﴾ٝ
َْ َ َ ه
َ ْ َ
ْ ََ َْ َ
فبَّلل عجؾبٔٗ لذ عؿً ٘زا اٌجيذ
لبي اإلِبَ شيخٕب اثٓ ثبص  « :ه
ِضبثخ ٌٍٕبط يضٛث ْٛإٌيٗٚ ،ال يشجؿ ِٓ ْٛاٌّغي إٌيٗ ،ثً وٍّب صذسٚا
اَّلل في لٍٛة اٌّؤِٕيٓ ِٓ
أؽجٛا اٌشعٛؼ إٌيٗٚ ،اٌّضبثخ إٌيٌّٗ ،ب عؿً ه
اٌّؾجخ ٌٗٚ ،اٌشٛق إٌ ٝاٌّغي إٌيٗ؛ ٌّب يغذ ْٚفي رٌه ِٓ اٌخيش
اٌؿػيُٚ ،سفؽ اٌذسعبدِٚ ،عبؾفخ اٌؾغٕبدٚ ،رىفيش اٌغيئبد ،صُ
عؿٍٗ إِٓب يأِٓ فيٗ اٌؿجبدٚ ،عؿٍٗ إِٓبً ٌٍصيذ اٌزي فيٗ ،ف ٛٙؽشَ آِٓ
اَّلل ٌٍّغٍّيٓ أوٍٗ خبسط اٌؾشَ ،يأِٓ فيٗ
يأِٓ فيٗ اٌصيذ اٌزي أثبػ ه
ؽبي ٚعٛدٖ ثٗ ،ؽز ٝيخشط ال يٕفش ٚال يمزً.)5(»...
(ٓ )1صٔٞع كح ٓٝ ٟٝو الت ٓح٘ٞػة ُإلٓ ّ ا ٖ ش .383 /3
( )2ظٞز اُوصؿ اآلية.57 :
( )3ظٞز اُؼٌ٘بٞت اآلية.67 :
( )4ظٞز اُبوس اآلية.125 :
(ٓ )5صٔٞع كح ٓٝ ٟٝو الت ٓح٘ٞػة ُإلٓ ّ ا ٖ ش .383 /3
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ٚلذ صجذ في اٌؾذيش اٌصؾيؼ لٛي إٌجي (( :إٕ إ ساٛيْ ظسّ
ٓث أُدي٘ة ًٔ ظسّ إ ساٛيْ ٌٓة  ٝػٞت
ٌٓة  ٝػ ألٝ ِٜٛظس ُ
َّ
أل ِٜٛكك ِ
ٓدٝ ٛص ػٓ ٜرَ ٓ ػ إ ساٛيْ [ٌُٔ ]ة))(. )1
اَّلل اٌزي ؽشَ ِىخ،ففي
ٚصجزذ أؽبديش أخشّ ٜ
رذي ؾٍ ٝأْ ه
ّ
ؾٓ إٌجي  أٔٗ لبي(( :إٕ ٛرا اُبِد
اٌصؾيؾيٓ ؾٓ اثٓ ؾجبط
ال إُ ٠يّٞ
ال ي ّٞخِن اُعٔٞات ٝاألزض ك ٜٞظساّ عسٓة َّ
ظسَّٓ ٚ
اُوي ٓة ٝإٗ ُْ ٚيعَ اُوح ٍ كي ٚألظد هبِك  ُْٝيعَ ُك إال ظ ػة ٖٓ
ٗ ٜز . )2()) ...

لبي اإلِبَ اثٓ وضيش (( :فئرا ُؾٍُ ٘زا ،فال ِٕبفبح ثيٓ ٘زٖ
اَّلل ؽشَ ِىخ ي َٛخٍك اٌغّٛاد ٚاألسض،
األؽبديش اٌذا ٌّخ ؾٍ ٝأْ
ه ّ
اٌذاٌّخ ؾٍ ٝأْ إثشا٘يُ  ؽشِٙب؛ ألْ إثشا٘يُ ث ٍّغ
ٚثيٓ األؽبديش ّ
ّ
اَّلل ؽىّٗ فيٙبٚ ،رؾشيّٗ إيب٘ب .)3()) ...
ؾٓ ه
خ ٓع ً :جٞػد َّ
ال ٖٓ أزا كي ٚإُع ظِْ ؛ ٌمٛي ُ ْٖ َٓ َٝ  :يسِ ْ
ِك ِيِ ِ ٚإ ُْتع ل ِظُ ِْ لْ ُٗ ِر ْهَ ِٖٓ ٚػ َرا ل أَ ُِ ل
يْ.)4( 
ُ ْ
َ

فئرا وبْ ِٓ ي ُٙثبإلٌؾبد ٚاٌػٍُ ِٓٚ ،يشيذ رٌه ِزٛؾذ ًا
ّ

ال كتتك ٓعظتتٞزات
( )1اُب،ت زي تتسهْ ٓٝ 2129عتتِْ تتسهْ ٝ 1363يتتأجك ج،سيصتت ٚإٕ ؼت ا َّ
اُعسّ.
( )2اُب،تتتتت زي تتتتتسهْ ٓٝ 3377 3189 1587 1834 1349عتتتتتِْ تتتتتسهْ ٝ 1353يتتتتتأجك
ال كك ٓعظٞزات اإلظساّ.
ج،سيص ٚإٕ ؼ ا َّ
( )3جلعيس اُوسإٓ اُؼظيْ .74/2
( )4ظٞز اُعس اآلية.25 :

8

ٚيزؿذ ٜاٌؾذٚد فيٗ ِٓ ثبة
ثبٌؿزاة األٌيُ ،فبٌزي يفؿً اٌغشيّخ،
ّ
أ ٌٝٚفي اعزؾمبلٗ اٌؿمبةٚ ،اٌؿزاة األٌيُ.
ِ
يٖ ًَ َلتتتسٝا
ٚيمددددٛي عددددً ٚؾددددال فددددي صددددذس ٘ددددزٖ اآليددددخِ ﴿ :إ َّٕ ا َُّتتتر َ
ُ
ِيَ َّ ِ
ال َٝا ُْ َٔ ْع ِص ِد ا ُْ َعتس ِاّ ا َُّ ِتري َش َؼ ِْ َ٘ت َُِّ٘ ُِ ٙت ِض َظ َتً ٞاا
َ ٕٝػ ْٖ َظب ِ
ََ ٝي ُص ُّد َ
َ
ا ُْ َؼ ًِ ُق ِك ِيَٝ ٚا ُْب ِ ﴾(٘ٚ ،)1زا يجيٓ ٌٕب أٔٗ ِؾشَٚ ،أٔدٗ ال فدشق فيدٗ ثديٓ
َ
ّ
ّ
دبط
اٌؿددبوف ٘ٚدد ٛاٌّمدديُٚ ،اٌجددبد٘ٚ ،دد :ٛاٌددٛاسدٚ ،اٌٛافددذ إٌيددٗ ِددٓ ؽد ٍّ
ِٚؿزّشٍ ٚ ،غيشّ٘ب .
٘ٚزا ٘ ٛأٚي اآليخ في ل ٌٗٛرؿبٌ ٖٓٝ﴿ :ٝيسِ ِك ِيِ ِ ٚإ ُْع ل
َ َ ْ ُ ْ
َ
اَّلل عؿٍٗ إِٓبً،
ِظُ ِْ لْ﴾(،)2
ٚثيٓ ّ
عً ٚؾال ؾػّخ ٘زا اٌّىبْٚ ،أْ ه
ّ
ٚعؿٍٗ ؽشِبًٌ ،يظ ألؽذ ِٓ اٌّميّيٓ فيٗٚ ،ال ِٓ اٌٛاسديٓ إٌيٗ،
اَّلل فيٗ ،أ ٚأْ يؤري إٌبط فيٗ.
يزؿذ ٜؽذٚد ه
أْ ه
اٌزؿذي ؾٍ ٝإٌبطٚ ،إيزا ُ٘ في ٘زا اٌؾشَ
 ِٓٚرٌه ُيؿٍُ أْ
ّ
ٍ
اٌّزٛؾذ ؾٍيٙب ثبٌؿزاة
أشذ اٌّؾشِبد
اآلِٓ
ثمٛي أٍ ٚ
فؿًّ ِٓ ،
ه
ّ
األٌيُ  ،ثً ِٓ اٌىجبئش(.)3
ال جؼتتت ُ ٠جؽٜيتتس اُبيتتث ٌٍطدددبئفيٓٚ ،اٌؿدددبوفيٓ،
ظ ظتتت ً :أٝشتتب َّ
ٚاٌشودددؽ اٌغدددغٛد؛ ٌمٌٛدددٗ ٝ :ػ ِٜتتتدٗ ِإُتتتِ ٠إ تتس ِ
اٛيْ َٝإ ِْظت َتٔ ِػ َيَ أَ ْٕ
َ َ َْ َ ْ َ َ
( )1ظٞز اُعس اآلية.25 :
( )2ظٞز اُعس اآلية.25 :
( )3اٗظسٓ :صٔٞع كح  ٟٝا ٖ ش .382 /3
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ِِ
ِ ِ ِِ
اُع ُص.)1( ِ ٞ
َ
يٖ َٝا ُْ َؼ ًل َ
ؼ َِ ٜسا َ ْيح َك ُِ َّؽ ئل َ
اُس ًَّ ِغ ُّ
يٖ َُّ ٝ
أٚعددددت ؾٍددددٔ ٝجيددددٗ إثددددشا٘يُٚ ،إعددددّبؾيً أْ يطٙددددشاٖ ٌٍطددددبئفيٓ
ٚاٌؿبوفيٓ ٚاٌشودؽ اٌغدغٛد ،أي اٌّصدٍيٓٚ ،لدبي فدي اآليدخ األخدش:ٜ
﴿ِ ٝإ ْذ ْ ٞأ َٗ ت ِ ِإل تتس ِ
اٛيْ ٓ ٌَ ت َٕ ا ُْبيت ِ
ؼ ِٜتتس َي ِحتتك
تث أَ ْٕ َال ُج ْؽتتسِ ْى ِتتك َؼتتي ًْ َٝ
َ
َ
َ َ َّ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ َ
ْ َ
ِ ()2
ِِ
ِ ِِ
اُع ُص. ﴾ ٞ
يٖ َٝا ُْ َو ئٔ َ
ُِ َّؽ ئل َ
اُس ًَّ ِغ ُّ
يٖ َُّ ٝ
ٚاٌمدددبئُ ٕ٘دددب ٘ددد :ٛاٌّمددديُ٘ٚ ،ددد :ٛاٌؿدددبوفٚ ،اٌطدددبئف ِؿدددشٚه،
ٚاٌشوؽ اٌغغٛد ُ٘ :اٌّصٍ. ْٛ

يطٙدشا ٘دزا
ه
فبَّلل ع ٍّذ لذسرٗ أِش ٔجيدٗ إثدشا٘يُٚ ،اثٕدٗ إعدّبؾيً أْ ِ ّ
اٌجيددذ٘ٚ ،ىددزا عّيددؽ ٚالح األِددٛس ،يغددت ؾٍددي ُٙرٌدده؛ ٌٙٚددزا ٔجددٗ
اَّلل ؽشِٗ
إٌجي  ؾٍ ٝرٌه ي َٛفزؼ ِىخٚ ،أخجش أٔٗ ؽشَ آِٓٚ ،أْ ه
ي َٛخٍك اٌغّٛاد ٚاألسض ٌُٚ ،يؾشِدٗ إٌدبطٚ ،لدبي « :الَ ُي ْؼ َع ُتد
ػ ُُ َو َؽ ُح ُت ٚإِال ٓتٖ َػسك َٜت َٝال ُي َْ ،ح َِت٠
َؼ َْٝ ُٚ ًُ ٞال ُي َ٘ َّل ُتس َص ْتي ُد َُٝ ٙال ُي ِْ َتح َو ُ
َّ
َخال َٛت »(ٚ ،)3يؿٕددي ؾٍيددٗ اٌصددالح ٚاٌغددالَ ثٙددزا  :ؽشِددخ ٘ددزا اٌجيددذ .
فيغدددت ؾٍددد ٝاٌّغدددٍّيٓ ٚ ،ؾٍدددٚ ٝالح األِدددٛس  ،وّدددب ٚعدددت ؾٍدددٝ
إثدشا٘يُ ٚإعدّبؾيً ٚاألٔجيدب ٚؾٍدد ٝخدبرِّ ُٙؾّدذ  أْ يؾزشِدد،ٖٛ
اَّلل فيدٗ ِدٓ إيدزا اٌّغدٍّيٓٚ ،اٌػٍدُ
ٚيؿػّٚ ،ٖٛأْ يؾزسٚا ِب
ؽشَ ه
ّ
( )1ظٞز اُبوس اآلية.125 :
( )2ظٞز اُعس اآلية.26 :
( )3صتتعيط اُب ،ت زي ًح ت شتتصاا اُصتتيد ت ال يعتتَ اُوحت ٍ ٌٔتتة تتسهْ ٓٝ 1834عتتِْ
ًحت اُعتتس ت جعتتسيْ ٌٓتتة ٝصتتيدٝ ٛخالٛت ٝؼتتصسُٝ ٛوؽحٜت إال ُٔ٘ؽتتد ػِتت٠
اُدٝاّ سهْ .1353
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ٌٚ ،ُٙاٌزؿذي ؾٍي ُٙؽغبعبً ،أ ٚؾّبساً أ ٚغيشُ٘ .
فبٌؿدددبوف :اٌّمددديُٚ ،اٌطدددبئف ِؿدددشٚهٚ ،اٌشودددؽ اٌغدددغٛد ٘دددُ:
اٌّصٍ ،ْٛفبٌٛاعت رطٙيش ٘زا اٌجيذ ٌٍّميّيٓ فيٗٚ ،اٌّزؿجذيٓ فيٗ،
ٚإرا ٚعدددددت ؾٍددددد ٝإٌدددددبط أْ يؾزشِدددددٚ ،ٖٛأْ يدددددذفؿٛا ؾٕدددددٗ األر،ٜ
فبٌٛاعدت ؾٍدي ُٙأيعدبً أْ يطٙدشٚا ٘دزا اٌجيددذٚ ،أْ يؾدزسٚا ِؿبصددي
اَّلل فيدٗٚ ،أْ يزمدٛا غعدجٗٚ ،ؾمبثدٗٚ ،أْ ال يدؤري ثؿعد ُٙثؿعد ًبٚ ،ال
ه
أْ يمبرددً ثؿعدد ُٙثؿعدبً ،فٙدد ٛثٍددذ آِددٓ ِؾزددشَ ،يغددت ؾٍدد ٝأٍ٘ددٗ أْ
اَّلل فيددٗٚ ،أْ ال يػٍددُ
يؿػّددٚ ،ٖٛأْ يؾزشِددٚ ،ٖٛأْ يؾددزسٚا ِؿصدديخ ه
ثؿع ُٙثؿعبًٚ ،ال يؤري ثؿع ُٙثؿعب؛ ألْ اٌغيئخ فيدٗ ؾػيّدخ ،وّدب
أْ اٌؾغٕبد فيٗ ِعبؾفخ»(.)1
ظتتت ؼ ًٓ :عت ت ػلة اُعع تت٘ ت كتتتك أُعتتتصد اُعتتتسا؛ فبٌصدددالح فدددي
اٌّغغذ اٌؾشاَ أفعً ِٓ ِبئخ أٌف صالح فيّب عٛاٖ؛ ٌؾدذيش عدبثش
اَّلل  لبيَ (( :ص َال ِكك َٓ ْع ِص ِدي [ ََ ٛرا] أَ ْك َع َُ ِٓ ْتٖ أَ ُْ ِتق
 أْ سعٛي ه
تص َد ا ُْ َعتس َاّ َٝص َتال ِكتك ا ُْٔع ِ
ص َال ل ِكئت ِظتُ ٞا ٙإ َِّال ا ُْٔع ِ
تص ِد ا ُْ َعتس ِاّ
َ ْ
َ
َ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ل ()2
أَ ْك َع َُ ِٓ ْٖ ِٓ ئَ ِة أَ ُْ ِق َص َال ) ٘ٚ ،زا صٛاثٗ ؾػيُ؛ فئْ ِٓ صد ٍّ ٝيِٛدبً
ٚاؽدددذاً خّدددظ صدددٍٛاد فدددي اٌّغدددغذ اٌؾدددشاَ ،وبٔدددذ أفعدددً ِدددٓ
خّغّبئخ أٌف صالح ،فزى ْٛأفعدً ِدٓ اٌصدالح فدي ِدبئزيٓ ٚإؽدذٜ
(ٓ )1صٔٞع كح  ٟٝا ٖ ش .381 /3
( )2ا ٖ ٓ ش ٚسهْ  1436أ ٞا إه ٓة اُصِٞات ٝاُع٘ة كي ٜت ٓت شت ا كتك كعتَ اُصتال
ك تتتك أُعتتتتصد اُعتتتتساّ ٓٝعتتتتصد اُ٘ب تتتك ٝ أظٔتتتتد  46 /23تتتتسهْ ٓٝ 14694تتتت تتتتيٖ
أُؼوٞكيٖ ٖٓ ٓع٘د اإلٓ ّ أظٔد ٝصعع ٚاألُب ٗك كك صعيط ا ٖ ٓ ش.236/1 ٚ
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ٚصّدددبٔيٓ عدددٕخ ٚعدددزخ أشدددٙش رمشيجدددبً؛ ألْ اٌّصدددٍي إرا صددد هٍ ٝخّدددظ
صٍٛاد ،وبْ رٌه ؾذد اٌصٍٛاد في اٌيد ،َٛفيىد ْٛثّبئدخ أٌدف يدَٛ
رمغدديُ صالصّبئددخ ٚخّغددخ ٚخّغدديٓ ي ِٛد ًب ،ؾددذد أيددبَ اٌغددٕخ اٌمّشيددخ،
ٚإٌدددبرظ يىددد ْٛؾدددذد اٌغدددٕيٓ ٘ىدددزا  111111يددد 355 ÷ َٛيِٛدددبً =
اَّلل
 281،69عٕخ٘ٚ ،زا فعً ؾػيُٚ ،صٛاة وجيش عٍيدًٌّ ،دٓ ٚفمدٗ ه

رؿبٌٌٍ ٝخيدش(ٚ ،)1اٌؾدذيش يؿدُ اٌفدشض ٚإٌفدً عّيؿد ًبٌ ،ىدٓ صدالح
إٌبفٍخ في اٌجيذ أفعً؛ ٌمٛي إٌجي « :أَ ْك َعَ َص َال ِ ا ُْ َٔتس ِا ِكتك َي ِح ِتٚ
ْ
ْ
اُص َال َ ا ُْ َٔ ٌْ ُحَ ٞت َة»( )2إال إرا وبٔدذ إٌبفٍدخ ِّدب رشدشؼ ٌدٗ اٌغّبؾدخ؛
إ َِّال َّ
( )1أي ٜٔأكعَ :اُؽٞاف ُبيث أ ٝصال اُ٘ كِة كك أُعصد اُعساّ؟
اخحِق اُؼِٔ ا كك ذُي ػِ ٠هُٞيٖ:
هتدّ
اُو ٍٞاأل :ٍٝاُؽٞاف ُبيث أكعَ  ٚ ٝه ٍ ؼتط ػِٔت ا اُؽت كؼية ٝاظتحدُٞا تإٔ َّ
ال َّ
ِ
ِ
ِ ِ
اُؽتتٞاف ػِتت ٠اُصتتال كتتك هُٞتتٝ :ٚػ ِٜتتدٗ ِإُتتِ ٠إ تتس ِ
يٖ
اٛ
يْ َٝإ ِْظت َتٔ ِػ َيَ أَ ْٕ َ
ؼ ِٜت َتسا َ ْيحت َتك ُِ َّؽت ئل َ
َ َ َْ َ ْ َ َ
ِِ
ِ ِ ِِ
ِِ
يٖ
تتص[  ِ ٞاُبوتتس ٝ ]125 :هُٞتتتَ َٝ  :ٚ
يٖ َٝا ُْ َوتتت ئٔ َ
ؼ ِْ ٜتتس َ ْيحت َتتك ُِ َّؽتت ئل َ
َٝا ُْ َؼتت ًل َ
اُس ًَّتت ِغ ُّ
اُعت ُ
يٖ َُّ ٝ
اُع ُص[  ِ ٞاُعس.]26 :
اُس ًَّ ِغ ُّ
َُّ ٝ
ٝاُو ٍٞاُر ٗك :اُصال أكعَ ألٌٓ َٛة ٝاُؽٞاف أكعَ ُِـس ا ٔٓٝتٖ هت ٍ ٜترا اُوت:ٍٞ
ا ٖ ػب ض ٝػؽ ا ٝظؼيد ٖ شبيس ٓٝص ٛد ًٔ ٗوِ ٚػت٘ ْٜاُ٘تٝٞي كتك ؼتسض أُٜتر .
[أظٞاا اُبي ٕ .]229 /5

ال(( :كتتك اُحلعتتيَ تتيٖ ًرتتس اُ٘ كِتتة ًٝرتتس اُؽتتٞاف ختتالف
ه ت ٍ ؼتتي ٘،ا تتٖ ت ش زظٔتتَّ ٚ
ٝاألزشط إٔ يٌرس ٖٓ ٛترا ٛٝترا ُٝتً ٞت ٕ ؿسيبت ً ٝذٛتب ؼتط أٛتَ اُؼِتْ إُت ٠اُحلعتيَ
ظن اُـسيب  ٖٓٝاُصال كك ِ
ك ظحعبٞا اإلًر ز ٖٓ اُؽٞاف كك ِ
ظن ؿيسٝ ٙاألٓتس كتك ذُتي
ٝاظتتتتغ ٝل اُعٔتتتتد))ٓ[ .صٔتتتتٞع كحتتتت  ٟٝا تتتتٖ تتتت ش 225 /17ٝ 367 139 -138 /16
ٓٝصٔٞع كح  ٟٝا ٖ جئية .]248/26
ه ٍ ؼيخ اإلظالّ كك ٓصٔتٞع اُلحت (( :293 /26 ٟٝشٜٔتٞز أٛتَ اُؼِتْ ػِت ٠إٔ اُؽتٞاف
ُبيث أكعَ ٖٓ اُصال ُٔعصد اُعساّ)).
( )2اُب ،ت زي ًح ت االػحص ت ّ ت ٓ ت يٌتتسٓ ٙتتٖ ًرتتس اُعتتناٍ ٝجٌِتتق ٓ ت ال يؼ٘يتت ٚتتسهْ
ٓٝ 7293عتتِْ ًحت صتتال أُعت كسيٖ ٝهصتتس ٛت اظتتحعب صتتال اُ٘ كِتتة كتتك يحتتٚ
=
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وميبَ سِعبْ ٚغيشٖ ِّب رششؼ ٌدٗ اٌغّبؾدخ ،فبألفعدً أْ يصدٍي ِدؽ
اٌغّبؾخ(.)1
ذ ٓ٘تتت ًٓ :عت ت ػلة اُصتتتال يؼتتتْ اُع تتسّ ًِتتت :ٚال شددده أْ ِعدددبؾفخ
اٌصددالح فددي اٌّغددغذ اٌؾددشاَ يشددًّ اٌؾددشَ وٍددٗ ٌٚدديظ رٌدده ثخددب
ثبٌّغددغذ ٔفغددٗٚ ،فددي اٌّغددأٌخ لددٛالْ أل٘ددً اٌؿٍددُٚ ،أصددؾّٙب( )2أْ
اٌّعبؾفخ رؿُ عّيؽ اٌؾشَ؛ ٌؿّد َٛاآليدبد ٚاألؽبديدش اٌذاٌدخ ؾٍدٝ
ّ
أْ اٌؾددشَ وٍددٗ يغددّ ٝاٌّغددغذ اٌؾددشإَِٙ ،ددب لٌٛددٗ عددً ٚؾددال﴿ :إ َِّٕ
ِيَ َّ ِ
ال َٝا ُْٔع ِ
تص ِد ا ُْ َعتس ِاّ ا َُّ ِتري َش َؼ ِْ َ٘ت ُٙ
َ ٕٝػ ْٖ َظتب
يٖ ًَ َلسٝا ََ ٝي ُص ُّد
ا َُّ ِر
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ِ ()3
ِ
ِ
ِ
ُِ َِّ٘ ِض َظ ًَ ٞاا ا ُْ َؼ ً ُق كيَٝ ٚا ُْب ﴾ .
َ
ٚاٌّغدددغذ اٌؾدددشاَ ٕ٘دددب يؿدددُ عّيدددؽ اٌؾدددشَٚ ،فدددي ِؿٕب٘دددب آيدددبد
ّ
َ َٗ ٕٞصتتط َكت َتال ي ْوس ُتتٞا ا ُْٔعت ِ
تص َد
أخددش ،ٜومٌٛددٗ رؿددبٌ﴿ :ٝإ َِّٗ َٔ ت ا ُْ ُٔ ْؽتتسِ ًُ َ
َ ْ
َ َ
ا ُْ َعس َاّ﴾(.)4
َ
ٚل﴿ : ٌٗٛظب َع َٕ ا َُّ ِري أَظسِ ٟؼب ِد َُِ ٙتي ًال ِٓ َتٖ ا ُْٔع ِ
تص ِد ا ُْ َعتس ِاّ
َ ْ
َْ
ُْ
ْ
َ
(َ ْ )5
ِإ َُتتت ٠ا ُْٔعت ِ
اَّلل ِ دددٓ
تتص ِد ْاألَ ْه َصتتتٚ ، ﴾٠لدددذ ودددبْ اإلعدددشا ثشعدددٛي ه
َ ْ
=

ٝشٞاش ٛكك أُعصد سهْ .781

( )1اٗظسٓ :صٔٞع كح  ٟٝا ٖ ش .23 21 /33
(ٓ )2صٔٞع كح ٓٝ ٟٝو الت اإلٓ ّ ا ٖ ش .233 /12
( )3ظٞز اُعس اآلية.25 :
( )4ظٞز اُح ٞة اآلية.28 :
( )5ظٞز اإلظساا اآلية.1 :
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اٌّغغذ اٌؾشاَ ِٓ ثيذ أَ ٘بٔئ(.)1
ٚوزٌه ل ٌٗٛرؿبٌُ ْٖ َٓ َٝ ﴿ :ٝيسِ ْ ِك ِيِ ِ ٚإ ُْ َع ل ِظُ ِْ لتْ ُٗ ِر ْه ُتْ ِٓ ٚتٖ َػ َترا ل
أَ ُِ ل
يْ﴾( )2يؿُ اٌؾشَ وٍٗ.
ِّٚب يذي ؾٍ ٝأْ اٌصدٍٛاد رعدبؾف فدي عّيدؽ اٌؾدشَ اٌّىدي:
أْ إٌجي  وبْ يصٍي في اٌؾشَ في غضٚح اٌؾذيجيدخ٘ٚ ،دٔ ٛدبصي فدي
اٌؾددً ،فمددذ س ٜٚاإلِددبَ أؽّددذ فددي ِغددٕذٖ ِددٓ ؽددذيش ِددشٚاْ ثددٓ
فددي لصددخ غددضٚح اٌؾذيجيددخٚ ،فددي
اٌؾىددُ ٚاٌّغددٛس ثددٓ ِخشِددخ
()3
ِ َّ ٍٞ
ال ُ ي َص ِِك ِكك ا ُْ َعس ِّ َْ ُٓ َٞ ُٛ ٝع َؽسِ
اٌؾذيشَ َٕ ًَ ٝ...« :ز ُظ ُ
َ
ِكك ا ُْ ِع َِ»(.)4
ثؿدذ رودشٖ ٌٍؾدذيش اٌغدبثكِ َٚ « :فدي َ٘ َدزا
لبي اإلِبَ اثٓ اٌمديُ
َو ّ ِ
اٌصد َدال ِح ث َِّ ّى د َخ َر َز َؿ ٍّد ُدك ث َِغ ِّي د ِؽ ا ٌْ َؾددش ََِ ،ال
بٌذ َال ٌَددخ َؾ ٍَدد ٝأَ ّْ ُِ َعد َ
دبؾ َف َخ ّ
َ
ُي َخ ّص ث َِٙب ا ٌْ َّ ْغ ِغ ُذ ا ٌّ ِزي ُ٘ ََ َِ ٛىب ُْ اٌ ّط َِ ٛاه»(.)5

يمدٛي٘ٚ« :دزا ٘د ٛاٌصدٛاة:
ٚعّؿذ شديخٕب اإلِدبَ اثدٓ ثدبص
ٚأْ اٌّغددغذ اٌؾددشاَ يطٍددك ؾٍدد ٝاٌؾددشَ وٍددٗ؛ ٚوددزٌه لٌٛددٗ رؿددبٌ:ٝ
﴿ ٖٓٝيسِ ْ ِك ِيِ ِ ٚإ ُْع ل ِظُ ِْ لْ ُٗ ِر ْهِٓ ٚتٖ َػ َترا ل أَ ُِ ل
تيْ﴾ يؿدُ اٌؾدشَ وٍدٗ»،
ُ ْ
َ
َ َ ْ ُ
ّ

( )1شا أُؼ

.333 /3

( )2ظٞز اُعس اآلية.25 :

( )3االظؽسا  : ٘ٛأٗتٓ ٚتٖ َٗ َتص ٍَ َهسِ يبت ِٓ ْتٖ َٓ ٌَّت َة َكإ َِّٗ ُتَ ٚي ْ٘ب ِـتك َُ ُت ٚأَ ْٕ َي ْ٘تصِ ٍَ ِكتك ا ُْ ِع ِتَ َُ ٝي َص ِتِك ِكتك
َ
ً
َ
ا ُْ َعس ِّ ََ ًَ ٝر ُِ َي ًَ َٕ ا ْ ُٖ ُػ َٔس َي ْص َ٘ ُغ .اٗظس :شا أُؼ كك ٛدي خيس اُؼب .273 /3
َ
َ
( )4أظٔد كك أُع٘د ٝ 223 /31ه ٍ ٓعوو ٞأُع٘د « :223 /31إظ٘  ٙظعٖ».
( )5شا أُؼ

.333 /3
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صدُ لددبي ِٚ« :غدغذ اٌّذيٕددخ :اٌصددالح خبصدخ ثّغددغذٖ ٌٚ ،دديظ
ؾبِ ًب ٌغّيؽ اٌؾشَ؛ ٌم ...« : ٌٗٛكك ٓعصدي ٛرا»(.)1
ٌىٓ اٌصالح في اٌّغغذ اٌدزي ؽدٛي اٌىؿجدخ ٌٙدب ِضيدخ فعدً ِدٓ
ٚعدد ٖٛوضيددشح ِٕٙددب  :وضددشح اٌغّددؽ ٚ ،اٌمددشة ِددٓ اٌىؿجددخ ٚ ،إعّددبؼ
اٌؿٍّب ؾٍِ ٝعبؾفخ اٌصالح فيٗ  ،ثخاله اٌّغبعذ األخدش ،ٜففيٙدب
اٌخاله اٌّزوٛس.
ٚاٌضيبداد اٌزي في اٌّغغذ اٌؾشاَٚ ،اٌّغغذ إٌجدٛي ٌٙدب ؽىدُ
اٌّضيذٚ ،رعبؾف فيٙب اٌصدالح وّدب رعدبؾف فدي اٌّغدغذ األصدٍي،
اَّلل ٚإؽغبٔ ًب(.)2
فعالً ِٓ ه

ج ظؼ ًٓ :ع ػلة اُعع٘ ت ًٔ ً ًٝيل ً ٓٝع ػلة اُعتيْ ت ًيلت ً ال ًٔت ً(،)3
فمددذ عددب د األدٌددخ اٌشددشؾيخ ؾٍدد ٝأْ اٌؾغددٕبد رعددبؾف فددي اٌضِددبْ
اٌفبظدددًٚ ،اٌّىدددبْ اٌفبظدددًِ ،ضدددً :سِعدددبْٚ ،ؾشدددش ري اٌؾغددددخ،
ٚاٌّىدددبْ اٌفبظدددً ،ودددبٌؾشِيٓ؛ فدددئْ اٌؾغدددٕبد رعدددبؾف فدددي ِىدددخ
ٚاٌّذيٕخ ِعبؾفخ وجيشح(ٚ ،)4لذ عب في اٌؾذيش اٌصؾيؼ ؾدٓ إٌجدي
ِ ِ
ل ِ
ِ َ ِ
ِ
َ
ئ ت
 أٔددٗ لددبيَ « :ص تالَ كتتك َٓ ْعتتصدي َٛت َترا أ ْك َعت ُتَ ٓت ْتٖ أ ُْتتق َص تالَ ك َ
اى أَ ْك َع َُ ِٓ ْٖ ِٓ ئَ ِة َصالَ ل ِكتك
ِظ َُ ٞاِ ٙإال َّ ا ُْ َٔ ْع ِص َد ا ُْ َع َس َاّ ََ ٝصالَ ِكك َذ َ
( )1ظتتتٔؼح ٚأذ٘تتت ا جوسيتتتس ٙػِتت ٠شا أُؼتتت
ٝج،سيس اُعديد كك اُصلعة اآلجية.

ٝ 335 -334 /3ذُتتتي حتتت زيخ ٛ1417 /6 /29تتتت

( )2اٗظسٓ :صٔٞع كح ٓٝ ٟٝو الت ا ٖ ش .231 /12
( )3اٗظس :أُسشغ اُع ن .233 3-197 /17ٝ 393 -388 /3
( )4اٗظس :أُسشغ اُع ن .197 /17 389 /3
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تترا يؼ ِ٘تتتك ِك تتك َٓعت ِ
تتص ِد ا ُْ َٔ ِد َي٘ت ِتتة» سٚاٖ أؽّدددذ ٚاثدددٓ ؽجدددبْ ثئعدددٕبد
َٛت َ َ ْ
ْ
صؾيؼ(. )1
فذي رٌه ؾٍ ٝأْ اٌصالح ثبٌّغدغذ اٌؾدشاَ رعدبؾف ثّبئدخ أٌدف
صالح في ع ٜٛاٌّغغذ إٌجدٛيٚ ،رعدبؾف ثّبئدخ صدالح فدي ِغدغذ
إٌجي ٚ ،ثميخ األؾّدبي اٌصدبٌؾخ رعدبؾفٌٚ ،ىدٓ ٌدُ يدشد فيٙدب ؽدذ
ِؾدددذٚد ،إّٔدددب عدددب اٌؾدددذ ٚاٌجيدددبْ فدددي اٌصدددالح ،أِدددب ثميدددخ األؾّدددبي:
وبٌصٚ ،َٛاألروبسٚ ،لدشا ح اٌمدشآْٚ ،اٌصدذلبد ،فدال أؾٍدُ فيٙدب ٔصدبً
صبثزب يذي ؾٍ ٝرعؿيف ِؾذد(ٚ ،)2إّٔب فيٙب في اٌغٍّدخ ِدب يدذي ؾٍدٝ
ِعبؾفخ األعشٌٚ ،يظ فيٙب ؽذ ِؾذٚد .
ال ُتت ٓ ٚئتتة أُتتق
ٚاٌؾددذيش اٌددزي فيددٗٓ« :تتٖ صت ّ كتتك ٌٓتتة ًحتتب َّ
زٓع ٕ»( )3ؽذيش ظؿيف ؾٕذ أً٘ اٌؿٍُ(.)4
ٚاٌؾبصددً أْ اٌّعددبؾفخ فددي اٌؾددشَ اٌشددشيف ثّىددخ اٌّىشِددخ ال
شدده فيٙددب  -أؾٕددي ِعددبؾفخ اٌؾغددٕبد ٌ -ىددٓ ٌدديظ فددي اٌددٕص فيّددب
ٔؿٍددُ ؽددذ ِؾددذٚد ِددب ؾددذا اٌصددالح؛ فددئْ فيٙددب ٔص د ًب يددذي ؾٍدد ٝأٔٙددب
ِعبؾفخ ثّبئخ أٌف صالح وّب عجك .
( )1أظٔتتد  42 /26تتسهْ ٝ 16117صتتعيط ا تتٖ ظب ت ٕ ٝاُِلتتؿ ُتت 499 /4 :ٚتتسهْ 1623
ٝهت ٍ ٓعووتت ٞأُعتت٘د « :42 /26إظتت٘  ٙصعصتتط ػِتت ٠ؼتتسغ ٓعتتِْ» ٝصتتعع ٚاألُبت ٗك
كك اُحؼِيو ت اُعع ٕ .674 /6
(ٓ )2صٔٞع كح  ٟٝا ٖ ش .388 /3
()3
(ٓ )4صٔٞع كح  ٟٝا ٖ ش .389 /3
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أِدددب اٌغددديئبد ،فبٌدددزي ؾٍيدددٗ اٌّؾممدددِ ْٛدددٓ أ٘دددً اٌؿٍدددُ أٔٙدددب ال
رعبؾف ِٓ عٙخ اٌؿذدٌٚ ،ىٓ رعبؾف ِٓ عٙخ اٌىيفيدخ ،أِدب اٌؿدذد
اَّلل  يمٛيَ ْٖ َٓ ﴿ :ش َا ِ ُْ َع َع َ٘ ِة َك َِ َُ ٚػ ْؽس أَ ْٓ َر ُِ َٜت َْ َٓ ٝتٖ َشت َا
فال؛ ألْ ه
ُ
ُعي َِْ ِة َك َال ُي ْص َص ٟإ َِّال ِٓ ْر َِ َ.)1(﴾ ٜ
ِ َّ

فبٌغدديئبد ال رعددبؾف ِددٓ عٙددخ اٌؿددذد ،ال فددي سِعددبْٚ ،ال فددي
اٌؾشَٚ ،ال في غيش٘ب ،ثً اٌغديئخ ثٛاؽدذح دائّد ًب٘ٚ ،دزا ِدٓ فعدٍٗ 
ٚإؽغبٔٗ.
ٌٚىٓ عيئخ [اٌّغدغذ] اٌؾدشاَٚ ،عديئخ سِعدبْٚ ،عديئخ ؾشدش ري
اٌؾغخ أؾػُ إصّ ًب ِٓ اٌغيئخ فيّب ع ٜٛرٌده ،فغديئخ فدي ِىدخ أؾػدُ
ٚأوجدددش ٚأشدددذ إصّدددبً ِدددٓ عددديئخ فدددي عدددذح ٚاٌطدددبئف ِدددضالًٚ ،عددديئخ فدددي
سِعدددبْٚ ،عددديئخ فدددي ؾشدددش ري اٌؾغدددخ أشدددذ ٚأؾػدددُ ِدددٓ عد ٍ
دديئخ فدددي
سعت ،أ ٚشؿجبْٔٚ ،ؾ ٛرٌه .
فٙي رعبؾف ِٓ عٙخ اٌىيفيخ ،ال ِٓ عٙخ اٌؿدذد ،أِدب اٌؾغدٕبد
ددذي ؾٍددد ٝشدددذح
اَّلل ِّٚ ،دددب يد ّ
فٙدددي رعدددبؾف ويفيددد ًخ ٚؾدددذد ًا ثفعدددً ه
اَّلل
اٌٛؾيذ في عيئبد اٌؾشَٚ ،أْ عيئخ اٌؾشَ ؾػيّخ ٚشدذيذح ،لدٛي ه
رؿبٌ ٖٓٝ﴿ :ٝيسِ ْ ِك ِيِ ِ ٚإ ُْع ل ِظُ ِْ لْ ُٗ ِر ْهَ ِٖٓ ٚػ َرا ل أَ ُِ ل
يْ﴾(.)2
ُ ْ
َ
َ َ ْ ُ

فٙددزا يددذي ؾٍدد ٝأْ اٌغدديئخ فددي اٌؾددشَ ؾػيّددخ ،ؽزدد ٝإْ فددي اٌٙددُ
ثبٌغيئخ فيٗ ٘زا اٌٛؾيذ.
( )1ظٞز األٗؼ ّ اآلية.163 :
( )2ظٞز اُعس اآلية.25 :
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ٚإرا وددبْ ِددٓ ٘ددُ ثبإلٌؾددبد فددي اٌؾددشَ ِزٛؾددذاً ثبٌؿددزاة األٌدديُ،
ّ
فىيف ثؾبي ِٓ فؿً في اٌؾدشَ اإلٌؾدبد ثبٌغديئبد ٚإٌّىدشاد؛ فدئْ
إصّٗ يى ْٛأوجش ِٓ ِغدشد اٌٙدُ٘ٚ ،دزا وٍدٗ يدذٌٕب ؾٍد ٝأْ اٌغديئخ فدي
ّ
اٌؾشَ ٌٙب شأْ خطيش.
ٚوٍّخ إٌؾبد رؿُ وً ِيً إٌد ٝثبطدً ،عدٛا ودبْ فدي اٌؿميدذح ،أٚ
ّ
ل ()1
ل
ِ
ِ
اَّلل رؿددبٌ ٝلددبيَٓ َٝ ﴿ :ت ْتٖ ُيتتسِ ْ كيتتِ ِ ٚإ ُْ َع ت ِظُ ِْتتْ﴾  .فٕىددش
غيش٘ددب؛ ألْ ه
اٌغّيؽ؛ فئرا أٌؾذ أؽذ أي إٌؾبد؛ فئٔٗ ِزٛؾذ ثٙزا اٌٛؾيذ.
ثددبَّلل ،فيىفددش ثددزٌه،
ٚلددذ يىدد ْٛاٌّيددً ؾددٓ اٌؿميددذح إٌدد ٝاٌىفددش ه
فيى ْٛرٔجٗ أؾػُٚ ،إٌؾبدٖ أوجش.
َ
َ
ٚلذ يى ْٛاٌّيدً إٌد ٝعديئخ ِدٓ اٌغديئبد وشدشة اٌخّدشٚ ،اٌضٔدب،
ٚؾمٛق اٌٛاٌذيٓ ،أ ٚأؽذّ٘ب ،فزى ْٛؾمٛثزٗ أخفٚ ،ألً ِٓ ؾمٛثدخ
اٌىبفش.
ٚإرا وددددبْ اإلٌؾددددبد ثػٍددددُ اٌؿجددددبد ثبٌمزددددً ،أ ٚاٌعددددشة ،أ ٚأخددددز
األِٛاي ،أ ٚاٌغت ،أ ٚغيش رٌه ،فٙزا ٔٛؼ آخشٚ ،وٍٗ يغّ ٝإٌؾبداً،
ٚوٍٗ يغّ ٝغٍّ ًبٚ ،صبؽجٗ ؾٍ ٝخطش ؾػيٌُ ،ىٓ اإلٌؾبد اٌزي ٘ٛ
دبَّللٚ ،اٌخددشٚط ؾددٓ دائددشح اإلعددالَ ،أشددذ ِددٓ عددبئش اٌّؿبصددي
اٌىفددش ثد ه
اَّلل ﴿ :إ هِْ ِ
اٌشش َن ٌَػُ ٍُْ َؾ ِػيُ﴾(.)3(»)2
ّ
ٚأؾػُ ِٕٙب ،وّب لبي ه
ٌ
ٌ
ْ
( )1ظٞز اُعس اآلية.25 :
( )2ظٞز ُؤ ٕ اآلية.13 :
(ٓ )3صٔٞع كح ٓٝ ٟٝو الت ا ٖ ش .393 -388 /3
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ػ ؼتتساً :ظتتسّ ال ٌٓتتة ٝصتتيدٝ ٛخال ٛت ٝؼتتصسُٝ ٛوؽح ٜت إال
ٌّٕشذ ،ؾٍ ٝاٌذٚاَ؛ ٌألؽبديش اآلريخ:
اَّلل  ي َٛا ٌْ َف ْز ِؼ َف ْز ِؼ
 -1ؽذيش اثٓ ؾجبط
لبي :لبي سعٛي ه
ِ هىدد َخَ (( :ال ِٛصتتس َ (ِ َُ ٝ )1
تتٖ ِش َٜتت َِٗ ٝيتتة(ٝ )2إذا ْاظت ُتح ْ٘ ِلس ُجْ َكتت ْٗ ِلسٝا))(.)3
ٌ
َ ْ
َ
ْ ْ
َّ
ْ َ
ُ
ال يتَ ّٞخ َِ َتن اُعتٔ ِ ٝ
ات
ٚلبي ي َٛا ٌْ َف ْز ِؼ َف ْز ِؼ َِ هىد َخ(( :إ َِّٕ ٛترا ا ُْ َب َِ َتد َظ َّس َٓ ُتَّ ٚ
َّ َ َ
ال إَُ ٠ي ْ ِّ ٞا ُْ ِوي َٓ ِتةَٝ .إ َِّٗ ُتُ ٚتْ َي ِع َّتَ ا ُْ ِو َحت ٍُ كيتٚ
َْ ٝاألَ ْز َضَ .ك َُ َٞ ٜظ َساّ ُِع ْس َٓ ِة َّ
َ
ال إُت٠
ِألَ َظ لد َه ْب ِِك َ ُْٝي ِع ََّ ُتك إال َظت َػ ًة ٓتٖ َٗ َٜت زل َك َُ ٜتَ ٞظ َتساّ ُِع ْس َٓ ِتة َّ
ػ [ُوؽحت )5(]ٚإال
َي ْ ِّ ٞا ُْ ِو َي َٓ ِة َال ُي ْؼ َع ُد( )4ؼٝ ًٚٞال ُي َ٘ َّل ُس َص ْتي ُد ُٝ ٙال َي ِْ َتح ِو ُ
ٖٓ َػس َك َٚ ، ٜفي ٌفع(( :إال ُٔؼسف))ٚ[ .فدي ٌفدع آخدش(( :إال ُٔ٘ؽتد))]
َّ
ِ ()7
()6
اَّلل إال ْ ِ
اإل ْرخدش فئٔدٗ [ال
بط :يب َس ُع َ
دٛي ه
ٝال ُي َْ ،ح ََِ ٠خ َال َ )) ٛفمبي ا ٌْ َؿ هج ُ
َ
(( )1ال ٛصتتس ) ه ت ٍ اُؼِٔ ت ا :اُٜصتتس ٓتتٖ از اُعتتس إُتت ٠از اإلظتتالّ هيتتة إُتت ٠يتت ّٞاُوي ٓتتة.
ٝأُؼ٘ ٠ال ٛصس ؼد اُلحط ٖٓ ٌٓة؛ ألٗ ٜص زت از إظالّ ٝإٗٔ جٌ ٕٞاُٜصتس ٓتٖ از
اُعس .
( ٌُٖٝ( )2شٗٝ ٜية) ٓؼ٘ت ٌُ ٙتْ ؼسيتن إُت ٠جعصتيَ اُلعت ئَ اُحتك كتك ٓؼ٘ت ٠اُٜصتس ٝذُتي
ُصٗٝ ٜية اُ،يس كك ًَ ؼكا.
(ٝ( )3إذا اظح٘لسجْ ك ٗلسٝا) ٓؼ٘  ٙإذا ػ ًْ اُعِؽ ٕ إُ ٠ؿص ٝك ذٛبٞا.
(( )4ال يؼعد) ه ٍ أ َٛاُِـة :اُؼعد :اُوؽغ.
(ُ( )5وؽح )ٚاُِوؽة اظتْ اُؽتكا اُتري جصتدِٓ ٙوت ٠كحأخترٝ ٙاالُحوت غ ٛت ٞأخترٝ .ٙأصتَ اُِوتػ
األخر ٖٓ ظيد ال يعط.
(ٝ( )6ال ي،حِ ٠خالٛت ) اُ،تال ٞٛاُسؼتب ٓتٖ اٌُتا .هت ُٞا :اُ،تال ٝاُؼؽتب اظتْ ُِسؼتب ٓ٘ت.ٚ
ٝاُعؽتتيػ ٝاُٜؽتتيْ اظتتْ ُِيت ط ٓ٘تتٝ .ٚاٌُتتا يوتتغ ػِتت ٠اُسؼتتب ٝاُيت طٓٝ .ؼ٘تت ٠ي،حِتت٠
ينخر ٝيوؽغ.
(( )7اإلذخس) هت ٍ اُؼاليِتك كتك ٓؼصٔت :ٚاإلذختس ٗبت ت ػؽتبك ٓتٖ كصتيِةاُ٘صيِي ت ُت ٚزائعتة
ُئٗٞيتتة ػؽتتس أشٛت ز ٙجعتتحؼَٔ ٓ٘وٞػت ً ً ُؽت ي ٝيوت ٍ ُتت ٚأيعت ً :ؼيتتب اُؼتتس ٝ .اإلذختتس
أٌُك ٓتٖ اُلصتيِة ٗلعت ٜشترٝزٓ ٙتٖ األك ٝيتة ي٘بتث كتك اُعتٝ ٍٜٞكتك أُٞاظتغ اُص كتة
=
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[ال ثددذ ِٕددٗ] ٌِميد ِدٌِٕ ٚ ُ ِٙجيد ِ
دٛرٚ[ .)1(ُ ِٙفددي ٌفددع ٌٍجخددبسي :فئٔددٗ ٌصددبغزٕب
َْ ْ َ ُُ ْ
اإلذ ِ
[ٌٚغ ُم ِف ثيٛرٕب] فغدىذ صدُ لدبي(( :إال ْ ِ
ختس))
ٌٚمجٛسٔب]ٚ .في ٌفع
ُ
ْ َ
ِ
رٕؾيٗ ِٓ اٌػً ٚرٕضي
لبي ؾىشِخ ً٘ :رذسي ِب يٕ هفش صيذ٘ب؟ ٘ ٛأْ ّ
ِىبٔٗ))(.)2
 – 2ؽذيش أثي ُشش ْي ٍؼ ا ٌْ َؿ َذ ِّ ِ ٚي ،أَ هٔ ُٗ لبي ٌِ َؿ ّْشِ  ٚثٓ َع ِؿ ٍيذٛ٘ٚ ،
َ
ٛس( )3إٌ َِ ٝهى َخ :ا ْئ َز ْْ ٌي أَي َٙب ْاألَ ِِيش أُ َؽ ِّذ ْص َه َل ًْ ٛال لبَ ث ِِٗ
ش ا ٌْ ُج ُؿ َ
َي ْج َؿ ُ
ُ
ِ
ِ
بيَ َٚ َٚ ،ؾ ُبٖ َل ٍْجِي،
سعٛي ه
اَّلل  ا ٌْ َغ َذ ِٓ َي ْ َٛا ٌْ َف ْز ِؼَ ،عّ َؿ ْز ُٗ أُ ُر َٔ َ
اَّلل َٚأَ ْص َٕ ٝؾٍيٗ صُُ لبي:
بي( )4ؽيٓ َر َى هٍُ ث ِِٗ ،إٔٗ َؽ ِّ َذ
ه
َٚأَ ْث َص َش ْر ُٗ َؾ ْي َٕ َ
َ
ه
ال ُ ُْٝي َع ِس ْٓ َ ٜاُ٘ ض كال َي ِع َُّ ِال ْٓسِ لئ ُي ْن ِٓ ُٖ ِ َّل
((إٕ َٓ ٌَّ َة َظ َّس َٓ ََّ ٜ
َٝا ُْي ْْ ِّ ٞاآل ِخسِ أَ ْٕ َي ْع ِل َي ٝ ًٓ َ ٜال َي ْؼ ِع َد َ ٜؼ َصس ً َكإ ِْٕ أَ َظد
َ
َ
)
5
(
ال أَ ِذ َٕ ُِسظ ِ
ُْٝ ِٚ ُٞ
ال  كيَ ٜك ُوُُٞٞا ُ :ٚإ َِّٕ َّ
َج َس َّخ َؿ ِِو َح ٍِ زظَّ ٍٞ
َ ُ
=
اُع ز ٝ .يو ٍ ُ ٚأيع ً :ظِل ا ٌٓة.

(ُ( )1ويتت٘ ٝ ْٜيتتٞج )ْٜاُوتتيٖ ٛتت ٞاُعتتدا ٝاُص ت ئؾٓٝ .ؼ٘ ت  ٙيعح ت ز إُيتت ٚاُوتتيٖ كتتك ٝهتت ٞاُ٘ ت ز.
ٝيعح ز إُي ٚكك اُوبٞز ُحعد  ٚكسز اُِعد أُحِِ،تة تيٖ اُِب٘ت تٝ .يعحت ز إُيت ٚكتك ظتوٞف
اُبيٞت يصؼَ كٞم اُ،ؽب.
(ٓ )2حلن ػِي :ٚاُب ،زي ًح اُؼِتْ ت ُيبِتؾ اُؽت ٛد اُـ ئتب تسهْ ًٝ 134حت اُعتس
تتت  :ال يؼعتتتد ؼتتتصس اُعتتتسّ تتتسهْ ًٝ 1832حتتت أُـتتت شي تتت ظتتتدذ٘ك ٓعٔتتتد تتتٖ
ؽتتتت ز سهْ ٓٝ 4295عتتتتِْ ًحتتتت اُعتتتتس تتتت جعتتتتسيْ ٌٓتتتتة ٝصتتتتيد ٛتتتتسهْ 1353
ٝاألُل ؾ ٖٓ ٓصٔٞع أُٞاظغ.
(( )3يبؼد اُبؼٞخ) يؼ٘ك ُوح ٍ ا ٖ اُص يس.
(( )4ظٔؼح ٚأذٗت ي ٝٝػت  ٙهِبتك ٝأ صتسج ٚػي٘ت ي) أزا ٜترا ًِت ٚأُب ُـتة كتك جعويتن ظلظت ٚإيت ٙ
ٝجيو٘ ٚشٓ ُٗٝ ٚٗ ٌٓٝ ٚلظ.ٚ
(( )5جسخؿ) كك أُ٘صد :جسخؿ كك األٓتس أختر كيتُ ٚسخصتة ٝاُسخصتة هت ٍ كتك أُوت ييط:
اُسخصة كك األٓس خالف اُحؽديد.
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َي ْأ َذ ْٕ َُ ٌُْ َٝإ َِّٗ َٔ أَ ِذ َٕ ُك كيَ ٜظ َػ ًة ٖٓ َٗ َ ٜزل ٝهد َػ َ ْت ُظس َٓ ُح َٜ
ْ
ْ
ِ
اُؽ ُِ ٛد ا ُْ َـ ِئ َب)) َف ِم َيً ألَثِي ُشش ْي ٍؼ:
ا ُْ َي ُْ ًَ َّ ٞع ْس َٓ ِح َْ ِ ٜألَ ْٓ ِط َُ ُْ ٝي َب ِِ ْؾ َّ
َ
ِب لبي ٌه َؾ ّْشٚ؟ لبي :أٔب أَ ْؾ ٍَُ ث َِز ٌِ َه ِِ ْٕ َه يب أَ َثب ُشش ْي ٍؼِ ،إ هْ ا ٌْ َؾش ََ
ُ
َ
َ
ٌ
ٍ ()3
ٍ ()2
ِ ()1
ِ
اَّلل:
بسا ث َِخ ْش َثخ [لبي أث ٛؾجذ ه
بسا ث َِذَ ٚال َف ًّ
َال ُيؿي ُز َؾبص ًيب ٚال َف ًّ
اٌخشثخ اٌجٍيخ] (.)4
اَّلل 
اَّلل  ؾٍ ٝسعٛي ه
 -3ؽذيش أثي ُ٘ َش ْي َش َح  لبي ٌَ :هّب َف َز َؼ ه
ال َظب َط ػٖ
اَّلل َٚأَ ْص َٕ ٝؾٍيٗ ،صُُ لبي(( :إ َِّٕ
َِ هى َخ لبَ في إٌبط َف َؾ ِّ َذ
َّ
ه
َ
ه
ِ
ل
ِ
ِِ
ِ
يٖ َٝإ َِّٗ ََ ْٖ َُ ٜجع ََّ ألَ َظد ً ٕ
َٓ ٌَّ َة ا ُْل َيَ ََ ٝظ َِّ َػ ػِيَ ٜز ُظَٝ ُٚ َُ ٞا ُْ ُٔ ْنٓ٘ َ
َهبِك َٝإ َِّٗ َ ٜأُ ِظ َِّ ْث ُك ظ َػ ًة ٖٓ َٗ َ ٜزل َٝإ َِّٗ ََ ْٖ َُ ٜج ِع ََّ ِ َ
أل َظ لد َ ْؼ ِدي كال
َ
ْ
ِ ِ ل ()6
()5
ِ
ِ
ُي َ٘ َّلس َصي ُد َٝ ٛال ُي َْ ،ح ََِ ٠ؼ ْٝ َٜ ًُ ٞال َجع َُّ َظ ه َؽ َح ٜإال ُ ُٔ ْ٘ؽد
ُ ْ
ِ ()7
ِ
ٕ ي ْوح ََ))
َُ ْٖ َٓ ٝهح ََ َُ ٚهحيَ َك ُْ ،َِ َٞ ٜيسِ َّ
اُ٘ َظ َس ْي ِٖ :إ َِّٓ أَ ْٕ ُي ْل َدَٝ ٟإ َِّٓ أَ ْ ُ َ
ػبدال ٖ اُص يس.
(( )1ال يؼير ػ صي ً) أي ال يصيسٝ ٙال يؼصٔ ٚأزا ٚ
َّ
(ٝ( )2ال ك زاً دّ) أي ٝال يؼير اُعسّ  ٛز ً اُحصأ إُي ٚعبب ٖٓ األظب

أُٞشبة ُِوحَ.

(ٝ( )3ال ك زاً ،س ة) ٛك لحط اُ ،ا ٝإظٌ ٕ اُسااٛ .را  ٞٛأُؽٜٞزٝ .يو ٍ عْ اُ،ت ا أيعت ً
ظٌ  ٛاُو ظك ٝص ظب أُؽ ُغ ٝآخسٝ .ٕٝأصتِ ٜظتسهة اإل تَٝ .جؽِتن ػِتً ٠تَ خي ٗتة.
ه ٍ اُِ،يَٛ :ك اُلع كك اُديٖ ٖٓ اُ ،ز  ٞٛٝاُِؿ أُلعد كك األزض.
(ٓ )4حلتتن ػِيتت :ٚاُب،تت زي ًحتت اُص٘تت ئص تت اإلذختتس ٝاُعؽتتيػ كتتك اُوبتتس تتسهْ 1349
ٝأؼساكتتت ٚكتتتك صتتتعيط اُب،تتت زي ألزهتتت ّ اآلجيتتتة2433 2393 1834 1833 587 :
ٓٝ 4313 3189 3377 2825 2783عِْ ًحت اُعتس ت جعتسيْ ٌٓتة ٝصتيدٛ
سهْ .1353
(( )5ظ هؽحٓ ) ٜؼ٘ ٠اُع هؽة ٓ ظوػ كي ٜـلِة ٓ ٌُ.ٚ
(( )6إال ُٔ٘ؽد) أُ٘ؽد  ٞٛأُؼسف.
(ٓٝ( )7تتتٖ هحتتتَ ُتتت ٚهحيتتتَ) ٓؼ٘تتت ُٝ:ٙك أُوحتتت،ُ ٍٞيتتت ز.إٕ ؼتتت ا هحتتتَ اُو جتتتَ ٝإٕ ؼتتت ا أختتتر
كدااٛٝ ٙك اُدية.
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اَّللَ ،فئ هِٔب َٔغؿ ٍُٗ في ُلجٛسِ َٔب ٚثي ِ
بط :إال ْ ِ
ٛر َٕب،
اإل ْر ِخ َش يب َس ُع َ
ٛي ه
ْ َ ُ
فمبي ا ٌْ َؿ هج ُ
ُ
َ ُُ
اَّلل (( :إال ْ ِ ِ
بَ أثَ ٛش ٍبٖ َس ُع ًٌ ِٓ أَ ْ٘ ًِ ا ٌْي َّ ِٓ،
فمبي سعٛي ه
اإل ْذخ َس)) َف َم َ
َ
اً ُحبٞا ِألَ ِك َؼ ل.))ٙ
اَّلل (( :
او ُز ُجٛا ٌي يب َس ُع َ
فمبيْ :
اَّلل ،فمبي سعٛي ه
ٛي ه
ْ ُ
اَّلل؟
او ُز ُجٛا ٌي يب َس ُع َ
يذ فمٍذ ٌِ ْأل ََْ ٚص ِاؾ ِّيِ :ب َل ْْ :ُٗ ٌُ ٛ
ٛي ه
لبي ا ٌْ َُ ٌِ ٛ
اَّلل .)1( 
لبي٘ :زٖ ا ٌْ ُخ ْط َج َخ اٌزي َع ِّ َؿ َٙب ِٓ سعٛي ه
اؾ َخ َل َز ٍُٛا َس ُع ًال ِٓ َث ِٕي
ٚفي ٌفع ؾٓ أثي ٘شيشح  لبي :إْ ُخ َض َ
ِ ()2
اَّلل ،
ٍ
ز
ل
ُِٕٙ
يً
ٌَ ْي ٍش َؾ َبَ َف ْز ِؼ َِ هى َخ ِث َمز ٍ
ُ
َ
َ ،ٖٛفأُ ْخج َِش ث َِز ٌِ َه سعٛي ه
َ
ُ
ِ ()3
َفش ِوت س ِ
ال َ ظب َط ػٖ َٓ ٌَّ َة ا ُْل َيَ
اؽ ٍَ َز ُٗ َف َخ َط َت فمبي(( :إ َِّٕ َّ
َ َ َ
َ
ِِ
يٖ أال َٝإ َِّٗ ََ ُْ ٜج ِع ََّ ِألَ َظ لد َهب ِِك َْٖ َُ ٝ
ََ ٝظ َِّ َػ ػِيَ ٜز ُظَٝ ُٚ َُ ٞأُ ْنٓ٘ َ
ْ
ِ
ِ ِ ل ِ
اُ٘ َ ٜزِ أال َٝإ َِّٗ َٜ
َجع ََّ ألَ َظد َ ْؼدي أال َٝإ َِّٗ َ ٜأُظ َِّ ْث ُك َظ َػ ًة ٖٓ َّ
()4
ػ
ػ َؼ ْٝ َٜ ًُ ٞال ُي ْؼ َع ُد َؼ َص ُس َٝ ٛال َي ِْ َح ِو ُ
َظ َػ ِحك ٛرَ ٙظ َساّ َال ُي َْ ،ب ُ
اُ٘ َظس ْي ِٖ :إ َِّٓ أَ ْٕ
َي ِْ َح ِو
ػ َظ ِه َؽ َح َ ٜإال ُٓ ْ٘ ِؽد َُ ْٖ َٓ ٝه ِح ََ َُ ٚه ِحيَ َك ُ،َِ َٞ ٜيسِ
ُ
َّ
ْ
َ
()5
يؼؽ( ٠يؼ ِ٘ك ِ
يَ)) لبيَ :ف َغب َ َس ُع ًٌ ِٓ
اُد َي َة) َٝإ َِّٓ أَ ْٕ ُي َو َ أَ ْ َُ ٛا ُْ َو ِح ِ
َْ
ُ
(ٓ )1حلتتن ػِيتت ٚاُب ،ت زي ًح ت اُؼِتتْ ت ًح تتة اُؼِتتْ تتسهْ ٝ 112أؼساكتت ٚكتتك صتتعيط
جعسيْ ٌٓتة ٝصتيدٝ ٛخالٛت
اُب ،زي سهْ ٓٝ 6883 2434عِْ ًح اُعس
ُٝوحؽ ٜإال ُٔ٘ؽد ػِ ٠اُدٝاّ تسهْ ٝ 1355األُلت ؾ تيٖ أُؼوٞكت ت ٓتٖ األؼتساف كتك
اُب ،زي أُرًٞز .
( ( )2وحيَ) ٓحؼِن وحِٞا أي ٔو ِة ٓوح٘ ٖٓ ٍٞك خصاػة هحِ ٚه جَ ٖٓ ٘ك ُيد.
(( )3ظبط ػٖ ٌٓة اُليَ) أي ٓ٘ؼ ٖٓ ٚاُدخ ٍٞكي ٜظيٖ ش ا يوصد خسا

اٌُؼبة.

(( )4ال ي،بػ ؼ ) ًٜٞأي ال يوؽغٝ .أصَ اُ،بػ إظو غ اُٞزم ٖٓ اُؽصس.
(ٝ( )5إٓ إٔ يو ) ٖٓ اإله ٓٝؼ٘  ٛجٌٔيٖ ُٝك اُدّ ٖٓ اُوٝ ٞأصتِ ٚأٜٗتْ يتدكؼ ٕٞاُو جتَ
اُو جَ ُُٞك أُوح ٍٞكيو ٙ ٞعبَ.
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اً ُحبٞا
اَّلل ،فمبي(( :
او ُز ْت ٌي يب َس ُع َ
أَ ْ٘ ًِ ا ٌْ َي َّ ِٓ ُي َم ُ
بي ٌٗ أثَ ٛش ٍبٖ فمبيْ :
ٛي ه
ْ ُ
اإل ْر ِخش َفئ هِٔب َٔغؿ ٍُٗ في ثي ِ
ِألَ ِك َؼ ل .))ٙفمبي َس ُع ًٌ ِٓ ُلش ْي ٍش :إال ْ ِ
ٛر َٕب
ْ َ ُ
ُُ
َ
َ
ِ ()1
اَّلل (( :إال ْ ِ
اإل ْذخس)) .
َُ ٚل ُجٛسِ َٔب ،فمبي سعٛي ه
َ
ٚيٕ ٝٙؾٓ ؽًّ اٌغالػ ثّىخ ٌغيش ؽبعخ؛ ٌؾذيش عبثشٍ 
ُ –4
إٔ َي ْع ِٔ ََ َِٔ ٌَّة
ذ
لبيَ :ع ِّ ْؿ
إٌجي  يمٛي(( :ال َي ِع َُّ ألَ َظ ِد ًُ ْْ ْ
ُ
ه
ِ
اُعالَ َض))(.)2
ٚ -5أِب ؽًّ اٌغالػ ٌؾبعخ ال هثذ ِٕٙب فال ثأط ثٗ؛ ٌؾذيش
ِ
َ
بَ ا ٌْ َف ْز ِؼ ََ ٚؾ ٍََ ٝس ْأ ِع ِٗ
أ َٔ ِظ ِ
ثٓ َِبٌه  أ هْ إٌجي  دخً َِ هى َخ َؾ َ
اٌ ِّ ْغ َفش( ،)3فٍّب َٔ َض َؾ ُٗ َعب َ ُٖ َس ُع ًٌ فمبي :إْ اثٓ َخ َط ًٍ ُِ َز َؿ ٍِّ ٌك ِثأَ ْع َزبسِ
ٌ
()5
)
4
(
ِ
 ))ٙٞفمبي َِ ِبٌ ٌهٔ :ؿُ .
ا ٌْ َى ْؿ َجخ .فمبي(( :ا ْه ُح ُِ ُ
ٚ – 6يغٛص دخٛي ِىخ ثغيش إؽشاَ ٌّٓ ٌُ يشد اٌؿّشح أ ٚاٌؾظ؛
اَّلل ْاألَ ْٔ َصبسِ ِ ّي أَ هْ
ٌؾذيش أٔظ اٌغبثك؛ ٌٚؾذيش َعبثِشِ ثٓ ؾجذ ه
( )1اُب ،زي سهْ ٓٝ 112عِْ سهْ ٝ )1353( – 448جودّ ج،سيص ٚكك اُري هبِ.ٚ
(ٓ )2عِْ ًح

اُعس

اُٜ٘ك ػٖ ظَٔ اُعالض ٌٔة ُـيس ظ شة سهْ .1356

(ٓ( )3ـلس) أُـلس  ٓ ٞٛيِبط ػِ ٠اُسأض ٖٓ زع اُعديد.
(( )4اهحِ )ٙٞه ٍ اُؼِٔ ا :إٗٔ هحِ ٚألٗ ٕ ً ٚازجتد ػتٖ اإلظتالّ ٝهحتَ ٓعتِٔ ً ًت ٕ ي،دٓتًٝ ٚت ٕ
يٜص ٞاُ٘بك ٝ يعبٗ ًٝ ٚث ُ ٚهي٘ح ٕ جـ٘ي ٕ ٜص ا اُ٘بك ٝ أُعِٔيٖ.
ختت ٍٞاُعتتسّ ٌٓٝتتة ـيتتس إظتتساّ تتسهْ
(ٓ )5حلتتن ػِيتت ٚاُب ،ت زي ً جتتب شتتصاا اُصتتيد ت
ٝ 1846أؼساكتتت ٚكتتك اُب،تتت زي تتتسهْ ً 3344حتتت اُصٜتتت تتت هحتتتَ األظتتتيس ًٝحتتت
أُـ ت شي ت أيتتٖ زًتتص اُ٘بتتك  اُسايتتة يتت ّٞاُلتتحط تتسهْ ًٝ 4286ح ت اُِب ت ض ت
شٞاش خٌٓ ٍٞة ـيس إظساّ تسهْ 357
أُـلس سهْ ٓٝ 5838عِْ ًح اُعس
ٝاُِلؿ ُِب ،زي.
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اَّلل  دخً َِ هى َخ [ٚلبي ُل َزيج ُخ :دخً يَ َٛف ْز ِؼ َِ هى َخ] ََ ٚؾ ٍَي ِٗ
َس ُع َ
ٛي ه
َْ
ْ
ِؾ َّ َبِ ٌخ َع َْ ٛدا ُ ث َِغيشِ إ ِْؽش ٍاَٚ .في سِ ََ ٚاي ِخ ُل َزيج َخ لبي :ؽذصٕب أث ٛاٌض َثيشِ ؾٓ
َْ
ْ
ْ
َ
َعبثِشٍ (.)1
ٛي 
 - 7ؽذيش َع ْؿ َفشِ ثٓ َؾ ّْشِ  ٚثٓ ُؽ َش ْي ٍش ؾٓ أثيٗ :أَ هْ َس ُع َ
َخ َط َت إٌبط ََ ٚؾ ٍَي ِٗ ِؾ َّ َبِ ٌخ َع َْ ٛدا ُ .
ْ
اَّلل  ؾٍ ٝا ٌْ ِّ ْٕجشِ َ َٚ ،ؾ ٍَي ِٗ
ٚفي سٚايخ :لبيَ :وأَ ِّٔي أَ ْٔػُ ُش إٌ ٝسعٛي ه
َ
ْ
طش َفي َٙب( )2ثيٓ َو ِز َفي َِٗ ٌُٚ ،ي ُم ًْ أثَ ٛث ْىشٍ ؾٍٝ
ِؾ َّ َبِ ٌخ َع َْ ٛدا ُ  ،لذ أَ ْس َخٝ
ْ
ََ ْ
ا ٌْ ِّ ْٕجشِ (.)3
َ
ؾجذاَّلل
ِّٚ – 8ب يذي ؾٍ ٝفعً ِىخ ؾٍ ٝعبئش اٌجٍذاْ ،ؽذيش
ه
اَّلل  ٛ٘ٚ ؾٍٔ ٝبلزٗ ٚالف
ثٓ ؾذي ثٓ اٌؾّشا لبي :سأيذ سعٛي ه
ال ٝأظب ِ
ال َّإٗ ِي َُ،يس ِ
ال إُك
أزض
أزض
َّ
َّ
ثبٌؾضٚسح يمٛيَّ ٝ(( :
ُّ
َ
ُ
َّ
ث))(.)4
َّ ٝ
ث ِٓ ْ٘ ِي ٓ َخ َس ْش ُ
ال ُٞال ِأٗك أُ ْخسِ ْش ُ
فدددئرا ودددبْ اٌصددديذٚ ،اٌشدددغشٚ ،اٌؿشدددتٚ ،اٌؾشددديش(ٚ ،)5اٌٍمطدددخ
ِؾشِخ فيٗ ،فىيف ثؾدبي اٌّغدٍُ؟ فّدٓ ثدبة أٌٚد ٝأْ يىد ْٛرؾدشيُ
(ٓ )1عِْ ًح

اُعس

شٞاش خٌٓ ٍٞة ـيس إظساّ سهْ .1358

(( )2ؼسكيٌٛ ) ٜرا  ٞٛكك شٔيغ ٗعخ ال ٗ ٝؿيس : ٛؼسكيُ ٜحر٘يةًٝ .ترا ٛت ٞكتك اُصٔتغ تيٖ
اُصتتعيعيٖ ُِعٔيتتديٝ .ذًتتس اُو ظتتك ػيت ض إٔ اُصتتٞا أُؼتتسٝف ؼسكٜت ت إلكسا ٝإٕ
ؼع ْٜزٝا ٙؼسكيُ ٜحر٘ية.
(ٓ )3عِْ ًح

اُعس

( )4ا ٖ ٓ شتً ٚحت
ا ٖ ٓ ش.78/3 ٚ

شٞاش خٌٓ ٍٞة ـيس إظساّ سهْ .1359

أُ٘ ظتي ت

كعتَ ٌٓتة تسهْ ٝ 3138صتعع ٚاألُبت ٗك كتك صتعيط

( )5اُعؽيػ ٞٛ :اُي ط ٖٓ اُؼؽب ٝاٌُا.
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رٌه أشذ ٚأؾػُ ٚأوجش ،لدبي شديخٕب اإلِدبَ اثدٓ ثدبص  ...« :فٍديظ
ألؽددذ أْ يؾددذس فددي اٌؾددشَ شدديئ ًب ِّددب يددؤري إٌددبط ،ال ثمددٛيٚ ،ال
اَّلل فيددٗٚ ،أْ
ثفؿددً ،ثددً يغددت أْ يؾزشِددٗٚ ،أْ يىددِٕ ْٛمددبد ًا ٌشددشؼ ه
اَّلل أشددذ ِددٓ أْ يؿػّٙددب فددي غيددشٖٚ ،أْ يىدد ْٛعددٍّبً
يؿػددُ ؽشِددبد ه
إلخٛأددٗ يؾددت ٌٙددُ اٌخيددشٚ ،يىددشٖ ٌٙددُ اٌشددشٚ ،يؿيددٕ ُٙؾٍدد ٝاٌخيددش،
ٚؾٍ ٝرشن اٌششٚ ،ال يؤري أؽذاً ،ال ثىالَٚ ،ال ثفؿً.)1(»...
ٚلدددبي « :فّدددٓ اٌٛاعدددت ؾٍدددٚ ٝالح األِدددٛس ِدددٓ اٌؿٍّدددب أْ
يجيٕددددٛاٚ ،أْ ُيششددددذٚاٚ ،اٌٛاعددددت ؾٍددددٚ ٝالح األِددددٛس ِددددٓ األِددددشا
ّ
اَّللٚ ،يٕصؾٛاٚ ،أْ يّٕؿٛا وً ِدٓ أساد
ٚاٌّغؤٌٚيٓ أْ يٕفزٚا ؽىُ ه
إيدزا اٌّغددٍّيٓ فددي ِىددخ ِددٓ اٌؾغدبط ٚاٌؿّددبسٚ ،غيددشُ٘ ،وبئٕدبً ِددٓ
وددبْ ِددٓ اٌؾغددبط ،أِ ٚددٓ غيددش اٌؾغددبطِ ،ددٓ اٌغددىبْ أِ ٚددٓ غيددش
اٌغىبْ ِٓ ،عّيؽ أعٕبط إٌبط .
يغددت ؾٍددٚ ٝالح األِددٛس رغددبٖ ٘ددزا اٌؾددشَ اٌشددشيف ،أْ يصددٖٛٔٛ
اَّلل رٌدددده،
ٚأْ يؾفػدددٚ ،ٖٛأْ يؾّددددِ ٖٛددددٓ وددددً أر ،ٜوّددددب أٚعددددت ه
ٚأٚعجٗ ٔجيٗ ٚسعِ ٌٗٛؾّذ .)2(»
اُع ي ػؽس :ظد ٝاُعسّ أٌُك ٝأُدٗك:
ٌٍ-1جيذ اٌؿزيك ؽشَ عؿٍٗ ا هَّلل رؿبٌٌ ٝزؿػيّٗ ،فغؿً فيدٗ األِدبْ
ؽز ٝشًّ ِب فيٗ ِٓ اٌشغش ٚإٌجبد ،فال يؤخزِٚ ،ب فيدٗ ِدٓ اٌصديذ
(ٓ )1صٔٞع كح ٓٝ ٟٝو الت ٓح٘ٞػة ُإلٓ ّ ا ٖ ش .383 /3
(ٓ )2صٔٞع كح  ٟٝا ٖ ش .384 /33
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فددال يٕفددشٚ ،عؿددً صددٛاة األؾّددبي فيددٗ أفعددً ِددٓ صٛاثٙددب فددي غيددشٖ،
ِٚعدددبؾفخ أعدددش اٌصدددالح إٌدددِ ٝبئدددخ أٌدددفٚ ،اٌؾدددشَ دائدددش ؾٍدددِ ٝىدددخ
اٌّىشِخٚ ،ثؿط ؽدذٚدٖ ألدشة ِدٓ ثؿدطٚ ،لدذ ٔصدجذ أؾدالَ ؾٍدئ
ؽذٚدٖ في اٌطشق اٌشئيغخ اٌّؤديخ إٌِ ٝىخ اٌّىشِخ٘ٚ ،ي:
ددذٖ ِدددٓ اٌغدددشة  -اٌشّيغدددي (اٌؾذيجيدددخ) ،فجؿعدددٙب فدددي اٌؾدددً،
أ -ؽد ّ
ٚثؿعددٙب فددي اٌؾددشَ٘ٚ ،ددي أثؿددذ اٌؾددذٚد ،فزجؿددذ ثددبصٕيٓ ٚؾشددشيٓ
ويالًٚ ،يّشٖ طشيك عذح.

ب -اٌغٕٛة (إظبح ٌيٓ) في طشيك اٌيّٓ اآلري ِؽ رٙبِدخ ،رجؿدذ ثدبصٕي
ؾشش ويالً.
ج -اٌششق :ظفخ ٚادي ؾشٔخ اٌغشثيخ٘ٚ ،د ٛطشيدك اٌطدبئفٚ ،اٌؾغدبص
(اٌغشاح)ٔٚ ،غذٚ ،اٌيّٓٚ ،رجؿذ ثخّغخ ؾشش ويٍ.ٛ
د -اٌشّبي اٌشدشلي :طشيدك اٌغؿشأدخ ؾٕدذ عجدً اٌّمطدؽ ثدبٌمشة ِدٓ
لشيخ (ششائؽ اٌّغب٘ذيٓ)ٚ ،رجؿذ ثٕؾ ٛعزخ ؾشش ويٍ. ٛ
اٌّزغدٗ ِدؽ -
٘د  -اٌشّبي ٚؽذٖ اٌزٕؿيُ ٛ٘ٚ ،طشيك اٌّذيٕخ
إٌّٛسح ّ
ّ
ٚادي فبطّددخ – (اٌغّدددٚ ،)َٛيجؿددذ ثغدددجؿخ ويٍددٛاد٘ٚ ،ددد ٛألدددشة
()1
اٌجغدبَ
اٌؿالِدخ
لدبي
،
ؽذٚد اٌؾشَ ،وّدب أْ أثؿدذ٘ب (اٌشّيغدي)
ّ
ٚ« :لذ شىٍذ ٌغٕخ ؾبَ ٘1387د ٌزؾذيذ اٌؾشَ اٌّىي ِدٓ
ؽددذدٔب دائدددشح
عّيددؽ عٙبرددٗٚ ،وٕددذ ِددؽ رٍدده اٌٍغٕددخٚ ،ثؿددذ أْ ّ
اٌؾشَ رٛلف اٌؿًّٚ ،إٌيخ ِزغٙخ إٌ ٝإرّبِدٗ إْ شدب ا هَّلل رؿدبٌ،ٝ
( )1جٞظيط األظٌ ّ ٖٓ ِٞؽ أُساّ ُِبع ّ .315 /3

26

ٚلدذ ٚعددذٔب أؾالِ دبً لذيّددخ ِٕصددٛثخ فدي عددفٛػ اٌغجددبي اٌزددي ٘ددي
اٌؾذ ثيٓ اٌؾً ٚاٌؾشَ.
[ ]ٚثؿددذ وزبثددخ ِددب عددجك رددُ  ٚ -هَّلل اٌؾّددذ  -رؾذيددذ اٌؾددشَ ِددٓ
عّيددؽ عٙبرددٗٚ ،سفددؽ اٌمددشاس إٌ د ٝاٌغٙددخ اٌؿٍيددب فددي اٌذٌٚددخ ٌٍّٛافمددخ
ؾٍيددٗٚ ،األِددش ثزٕفيدزٖ ثٛظددؽ أؾددالَ ثددبسصح ؾٍدِ ٝدذاس ؽددذ اٌؾدشَ ِددٓ
اٌؾًٔٚ ،غأي ا هَّلل رؿبٌ ٝاٌزٛفيك.

[ ]ٚثؿدددذ وزبثدددخ ِدددب عدددجك صدددذسد اٌّٛافمدددخ ِدددٓ خدددبدَ اٌؾدددشِيٓ
اٌششيفيٓ اٌٍّه فٙذ ثٓ ؾجذاٌؿضيض آي عدؿٛد ّ ٚفمدٗ ا هَّلل ثٛظدؽ أؾدالَ
ثبسصح ؾٍ ٝؽذٚد ؽشِي ِىخ ٚاٌّذيٕخٚ ،عديجذأ اٌزٕفيدز لشيجدبً إْ شدب
ْ
ا هَّللٚ ،أٔددددب أؽددددذ أؾعددددب اٌٍغٕددددخ إٌّفددددزحٔ ،غددددأي ا هَّلل رؿددددبٌ ٝاإلؾبٔددددخ
ٚاٌزٛفيك»(.)1
ٚ -2أِب ؽشَ اٌّذيٕخ إٌجٛيخ ،فمذ صجذ في األؽبديش اٌصدؾيؾخ،
فؿٓ ِ
اَّلل ثدٓ َصي ِدذ ثدٓ ؾ ِ
اَّلل  لدبيِ « :إ َّٕ إ تساٛيْ
بص ٍدُ ،أَ هْ َس ُع َ
دٛي ه
ؾجدذ ه
َ
ْ
تث أُ ِد َي٘ت َة ًٔت ظتتسّ ِإ تتس ِ
ظتتسّ ٓ ٌَّت َة( ٝ )2ػت ِألَِِٜ ٛت ٝإ ِ
اٛيْ
ت
ٓ
س
ظ
تك
ت
ِٗ
ُ
َ َ َ
َ َّ ْ
ْ َ َ
َ َّ َ َ
َ َّ َ ْ َ ُ
ت كك ص ِػِ ٓٝ ٜدٔ ٛرِك ٓ ػت ِِتِ ٚإ تس ِ
اٛيْ ِألَ ِْ ٛتَ
َٓ ٌَّ َة َٝإ ِِٗك َ َػ ُْ ٞ
َ َ َ ُ َ
َ َ
َْ ُ
َٓ ٌَّ َة»(.)3
( )1جٞظيط األظٌ ّ ؼسض ِٞؽ أُساّ ُِبع ّ .316 -315 /3
( )2ظتتسّ ٌٓتتة :اُعتتساّ ٛتت ٞاُؽتتكا أُٔ٘تتٞع ٓ٘تت ٚحعتتسيْ إُٜتتك أ٘ٔ ٝتتغ ػوِتتك ٝاُعتتسّ ظتتٔك
ال جؼ ُ ٠كيً ٚريساً ٓٔ ُْ يعسّ كك ؿيس ٖٓ ٙأُٞاظغ
رُي ُحعسيْ َّ
(ٓ )3حلن ػِي :ٚاُب ،زي ًح اُبيٞع ت سًتة صت ع اُ٘بتك ٓٝ تد ٙتسهْ ٓٝ 2129عتِْ
ًح ت اُعتتس ت كعتتَ أُدي٘تتة  ٝػ ت ا اُ٘بتتك  كي ٜت ُبسًتتة  ٝي ت ٕ جعسئ ٜت ٝجعتتسيْ
صيدٝ ٛؼصس ٝ ٛي ٕ ظد ٝظسٓ ٜسهْ ٝ 1363اُِلؿ ُٔعِْ.
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ٝػٖ ػِك  لبي :لبي سعدٛي « :ا ُْ َٔ ِد َي٘ت ُة َظتسّ َٓت َتي َٖ َػيتسل
ْ ْ
َ
ِإ ََُ ٠ذ ْٞز(.)3(»)2
ِٚؿٕ ٝرؾشيُ ِىخٚ ،اٌّذيٕخ ٛ٘ :أّٔٙب ثٍذربْ إِٓزبْ ،فدال يمطدؽ
اٌشغش في ؽشِّٙبٚ ،ال يمزً اٌصيذٚ ،ال يٕ ّفش فيٗ.
()1

ٚيفيذ اٌؾذيش أْ إثشا٘يُ ؾٍيدٗ اٌصدالح ٚاٌغدالَ دؾدب أل٘دً ِىدخ
ثبٌجشوخٚ ،عؿخ اٌشصق ،وّب لبي رؿبٌ ٝؽىبيدخ ؾٕدْٗ َٝ ﴿ :از ُش ْم أَ ُْ َِ ٛتَ ِٓ ٚتٖ
اُرٔس ِ
.)4(﴾ٕٝ
ات َُ َؼ َِّ َُ ْْ ٜي ْؽ ٌُ ُس َ
َّ َ َ
ٚيفيددذ اٌؾددذيش أْ إٌجددي  دؾددب أل٘ددً اٌّذيٕددخ ثبٌجشوددخٚ ،عددؿخ
اٌددشصق ،وددذؾٛح إثددشا٘يُ أل٘ددً ِىددخ ،ثددً دؾددب أْ رىدد ْٛاٌجشوددخ فددي
اٌّذيٕخ ظؿفي ثشوخ ِىخ .
ٚيفيذ اٌؾذيش أْ ؽشَ اٌّذيٕدخ يؾدذٖ ِدٓ إٌبؽيدخ اٌغٕٛثيدخ عجدً
(َ )1ػيس :لحط اُؼيٖ ذْ ي ا ظ ً٘ة ذْ زاا ِٜٓٔة :شبَ أظت ٞعٔتس ٓعتحؽيَ ٓتٖ اُؽتسم إُت٠
ْ
اُـس يؽسف ػِ ٠أُدي٘ة أُ٘ٞز ٖٓ اُص٘ ٝ ٞعلع ٚاُؽٔ ُك ٝا ي اُؼوين اُتري كيتٚ
ْس ػس ٖ ٝاُص يس ٝال جصاٍ ٓؽٜٞز إُ ٠اآلٕ.
(َ )2ذت ْٞز :شبتَ صتـيس ٓعتحديس أظٔتس يوتغ ؼتٔ ٍ أُدي٘تة أُ٘تٞز ٞٓٝهؼت ٚخِتق شبتَ أظتتد إذا
اجص ٚاإلٗع ٕ ٖٓ أُدي٘ة إُ ٠أُؽ ز ٝظ ذ ٟشبَ أُ ُظد يسا ٙػٖ يع زُ ٙصلة اُحك ذًسٗ .

 ٌُٕٞٝشبَ ذٞز أُدي٘ة ؿيس ٓؼسٝف ٝال ٓؽٜٞز ٝأُؽٜٞز  ٞٛشبَ ذٞز ٌٔتة أٌُسٓتة؛ كتإٕ
ًريتساً ٓتتٖ اٌُت جبيٖ أخؽتتنٝا ٘ٛت ظحتتٗ ٠لتٞا ٝشتتُٔ ٙ ٞدي٘تة ٝاُعتتن أٗتٞٓ ٚشتتٓٝ ٞؼتتسٝف
ٝػِٛ ٠را اُحعديد كٔت تيٖ اُصبِتيٖ ٛت ٞظتسّ أُدي٘تة؛ كتإٕ شبتَ أظتد اختَ ظتسّ أُدي٘تة
أُ٘ٞز كص زت ظد ٝظسّ أُدي٘ة ٖٓ اُؽسم إُت ٠اُـتس اُعسجت ٕ ٓٝتٖ اُص٘ت ٞشبتَ
َػيس  ٖٓٝاُؽٔ ٍ شبَ ذٞز.
ْ
( )3صتتتعيط ٓعتتتِْ ًحتتت اُعتتتس تتت كعتتتَ أُدي٘تتتة  ٝػتتت ا اُ٘ب تتك  كيٜتتت ُبسًتتتة  ٝيتتت ٕ
جعسئٝ ٜجعسيْ صيدٝ ٛؼصس ٝ ٛي ٕ ظد ٝظسٓ ٜسهْ . 1373
( )4ظٞز اُبوس اآلية.126 :
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َؾيش ِٓٚ ،اٌغٙخ اٌشّبٌيخ عجً صٛس ،وّب ٘ٔ ٛص اٌؾذيش.
ْ
ٚأِددب ؽد ّدذ اٌؾددشَ اٌشددشلي ٚاٌغشثددي فددي اٌّذيٕددخ ،فّٙددب اٌؾشرددبْ:
اٌشددشليخٚ ،اٌغشثيددخ؛ ٌّددب عددب فددي ؽددذيش أثددي ٘شيددشح  لددبيَ « :ظتتس َّ
َّ
ِ َّ ٍٞ
ال َ َٓ ي َٖ الَ َ َح ِك ا ُْ َٔ ِد َي٘ ِة َ َٝ ...ش َؼ َتَ ا ْذ َ٘تك َػ َؽتس ِٓتيالً َظ ْتٍَ ٞ
َز ُظ ُ
ْ
َ
ْ
ا ُْ َٔ ِد َي٘ ِة ِظ ًٔ.)1(»٠

ٚعّٛٙس اٌؿٍّب لدبٌٛا ثزؾدشيُ اٌؾدشَ اٌّدذٔي ،ؾّدالً ثبٌٕصدٛ
اٌصؾيؾخ اآلريخ ُِٕٙٚ ،األئّخِ :بٌدهٚ ،اٌشدبفؿيٚ ،أؽّدذ ،ثخداله
أثدي ؽٕيفدخ ،فدال يشٞد ٝرؾشيّدٗ ِدٓ ٔبؽيدخ اٌصديذٚ ،لطدؽ اٌشدغشٚ ،ال
ِذفؽ ؾٕذٖ ٌٍٕص ٛاٌصؾيؾخ اآلري ثؿعٙب .

ٚلذ عب د ٔص ٛوضيشح في رؾدشيُ لزدً اٌصديذٚ ،لطدؽ اٌشدغش
إٌجِدي
في اٌؾشَ اٌّذٔيِٕٙ ،بِ :ب سٚاٖ ِغٍُ َؾ ْٓ َعبثِشٍ َ ،ل َبيَ :ل َبي ه
« :إِٕ ِإ تس ِ
اٛ
تث ا ُْ َٔ ِد َي٘ت َة َٓت َ ْتي َٖ الَ َ َح ْي َٜت الَ
يْ َظ َّتس َّ َٓ ٌَّت َة َٝإ ِِٗتك َظ َّس ْٓت ُ
َّ ْ َ َ
ُي ْو َؽت ُتغ ِػ َعتت َُٝ َٜ ٛالَ ُي َصتت ُ َصتتي ُد ٌَٚ ،)2(» ٛددٗ أيعددبً ِددٓ ؽددذيش أثددي
ْ
()3
ل
ِ
ِ
تتصس ِإال َّ ُ َؼ ِْ تتق» ٚ ،رؾدددشيُ إٌجدددي 
يٜتتت َؼت ََ
عدددؿيذَٝ « :الَ ُج ْ،ت َتتب َػ ك َ
اٌّذيٕخ ٌزؿػيّٙب ٚرمذيغٙبٌٚ ،ىٓ رؾشيُ ؽدشَ اٌّذيٕدخ ال يأخدز ودً
أؽىبَ ؽشَ ِىخ.
(ٓ )1عتتِْ ًح ت اُعتتس ت كعتتَ أُدي٘تتة  ٝػ ت ا اُ٘بتتك  كي ٜت ُبسًتتة  ٝي ت ٕ جعسئ ٜت
ٝجعسيْ صيدٝ ٛؼصس ٝ ٛي ٕ ظد ٝظسٓ ٜسهْ .1372
( )2صتتعيط ٓعتتتِْ ًحتت اُعتتتس تت كعتتتَ أُدي٘تتة  ٝػتتت ا اُ٘بتتك  كيٜتتت ُبسًتتة  ٝيتتت ٕ
جعسئٝ ٜجعسيْ صيدٝ ٛؼصس ٝ ٛي ٕ ظد ٝظسٓ ٜسهْ .1362
(ٓ )3عِْ ًح

اُعس

اُحسؿيب كك ظٌ٘ ٠أُدي٘ة ٝاُصبس ػِ ٠ألٝائ ٜسهْ .1374
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ٚروش اٌؿٍّب فشٚلبً ثيٓ اٌؾشَ اٌّىي ٚاٌؾشَ اٌّذٔي رشعدؽ إٌدٝ
أخف ِٓ اٌؾشَ اٌّىي.
أْ اٌؿمبة ٚاٌغضا في اٌؾشَ اٌّذٔي ّ

ِٕٙدددب :أْ رثدددؼ اٌصددديذ أ ٚلزٍدددٗ فدددي اٌؾدددشَ اٌّدددذٔي ،يؾدددً أوٍدددٗ،
ثخاله اٌّىي ،فيؿزجش ِيزخ ِؾشِخ.
ِٕٙٚب :أٔٗ ال عضا في اٌصيذ في اٌؾشَ اٌّذٔي ،ثخاله اٌّىي،
فف دي لزٍددٗ اٌغددضا ِٕٙٚ ،ددب أخددز ِددب ر دذؾ ٛاٌؾبعددخ إٌيددٗ ِددٓ شددغش٘ب:
وبٌمٕت(ٚ ،)1آٌخ اٌؾشس وٍٙب(.)2
ٚفي ؽذيش أثي عؿيذ  يشفؿٗ إٌ ٝإٌجي « :اُِٜتْ إِٕ ِإ تس ِ
اٛيْ
َّ ُ َّ َّ ْ َ َ
ث ا ُْ َٔ ِد َي٘ َة َظس ًآ َٓ َي َٖ َٓ ْأشِ َٓي َٜت
َظ َّس َّ َٓ ٌَّ َة َك َص َؼ َِ ََ ٜظ َس ًٓ َٝإ ِِٗك َظ َّس ْٓ ُ
ْ
ْ
َ
ِ
أَ ْٕ الَ يٜتتس َام ِكيٜت ّ ٝالَ يعٔت َتَ ِك ِ
ِِ ل
يٜت
يٜت ظتتالَض ُو َحت ٍ َٝالَ ُج ْ،ت َتب َػ ك َ
َ
َ َ َ ُ ْ َ
ُْ َ
تصس ِإال َّ ُِ َؼ ِْت لتق اُ َِّ ُٜتتْ َ ت زِ ْى َُ َ٘ ت ِكتتك َٓت ِتد َي٘ ِح َ٘ اُ َِّ ُٜتتْ َ ت زِ ْى َُ َ٘ ت ِكتتك
ؼت
َّ
َّ
َ ََ
َصت ِػ َ٘ اُ َِّ ُٜتتْ َ ت زِ ْى َُ َ٘ت ِكتتك ُٓت ِد َٗ اُ َِّ ُٜتتْ َ ت زِ ْى َُ َ٘ت ِكتتك َصت ِػ َ٘ اُ َِّ ُٜتتْ
َّ
َّ
َّ
ِ ِ ()3
َ زِ ْى َُ َ٘ ِكك ُٓ ِد َٗ اُ َِّ ُ َ ْٜزِ ْى َُ َ٘ ِكك َٓد َي٘ح َ٘ » .
َّ
اَّلل ٚعٍُ ٚثبسن ؾٍدٔ ٝجيٕدب ِؾّدذٚ ،ؾٍد ٝآٌدٗٚ ،أصدؾبثٗ
ٚصٍ ٝه
أعّؿيٓ.
وزجٗ
سعيد بن علي بن وهف القحطاني
ِ
ِ ل
اٌُ َّح ِٕ .اٗظس :اُو ٓٞض أُعيػ ؾ.163 :
ٝظ ٌَّسل ْٞ َٗ :ع ٖٓ َ
( )1اُو َّ٘ ُبًَ :دْٗ ُ
( )2جٞظيط األظٌ ّ ؽسض ِٞؽ أُساّ ُِبع ّ .319 -318 /3
(ٓ )3عِْ سهْ ٝ 1374ظبن ج،سيص.ٚ
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