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:      

، ٚأغذس ي٘ ٥٬َهت٘ ،  أٚدس اهلل اٱْػإ َٔ ايعسّ ، خًك٘ بٝسٜ٘ ، ْٚؿذ ؾٝ٘ َٔ ضٚس٘     

 }:ي٘ ع٢ً نجرل َٔ خًك٘،قاٍ تعاٍٚنطَ٘ ٚؾض                    

                      }(70: عٌسش خإلعشخء) . 

ِٷ ثِ تهًٝـ   (1)" ٖصا إْاٍ يصنط ايٓع١ُ اييت أْعِ اهلل بٗا ع٢ً آزّ" . تهطٜ

نطَ٘ غًكت٘ ع٢ً تًو اشل١٦ٝ ، بٗصٙ ايؿطط٠ اييت ػُع بٌ ايطٌ ٚايٓؿد١ ، ؾتذُع بٌ "

ا٭ضض ٚايػُا٤ ٗ شيو ايهٝإ ، ٚنطَ٘ با٫غتعسازات اييت أٚزعٗا ؾططت٘ ، ٚاييت أغتأٌٖ 

ض ٜػرل ؾٝٗا ٜٚبسٍ ، ٜٚٓتر ؾٝٗا ٜٚٓؿ٧ ، ٜٚطنب ؾٝٗا ٚوًٌ ، ٜٚبًؼ بٗا بٗا اـ٬ؾ١ ٗ ا٭ض

.  (2)" ايهُاٍ إكسض يًشٝا٠
 

ٚمل ٜهتـ اٱغ٬ّ بتهطِٜ اٱْػإ ٚتؿهًٝ٘ ُٚٝٝعٙ ع٢ً ايها٥ٓات بٌ ًٓ٘ َكابٌ "     

.  (3)" شيو َػ٪ٚي١ٝ ع١ُٝٛ ، ٚنًؿ٘ بتهايٝـ نجرل٠ ، ٚضتب عًٝٗا اؾعا٤ ايٛؾام
 

ؾاٱغ٬ّ هعٌ ؿٝـــــــــا٠ اٱْػإ ع٢ً ا٭ضض أٖساؾّا أغاغ١ٝ تتُجٌ ٗ عباز٠ اهلل عع ٚدٌ      

ٚاــــــــــ٬ؾ١ ٗ ا٭ضض يٝعُــــــــطٖا بتشكٝل ؾــــطع اهلل ٚطاعت٘ ٚٗ ٖصا ٜكٍٛ ايـــٍُٛ عـــع 

}: ٚدٌ ٗ نتاب٘ ايهطِٜ                 }( 56: عٌسش خٌزخسّدض ) ،

.   (4)" إِا خًكتِٗ ٭َطِٖ بعبازتٞ ٫ ٱستٝادٞ إيِٝٗ"أٟ 
 

ٚيٝػت ايعباز٠ اييت ٜطٜسٖا اٱغ٬ّ قكٛض٠ ٗ أزا٤ ايؿعا٥ط ايتعبس١ٜ احمله١ ؾشػب      

 ايتٛد٘ إٍ اهلل بهٌ سطن١ ٗ ايهُرل ، ٚنٌ سطن١ ٗ اؾٛاضح ٚنٌ سطن١"ٚإِا ٖٛ 

، عٓسٖا ٜعٝـ اٱْػإ ع٢ً ٖصٙ ا٭ضض ؾاعطّا بأْ٘  (5)"ٗ اؿٝا٠ ، ايتٛد٘ بٗا إٍ اهلل خايك١

ٖٓا يًكٝاّ بٛٚٝؿت٘ َٔ قبٌ اهلل تعاٍ ٫ٚ غا١ٜ ي٘ ٫ٚ َككس إ٫ طاع١ ايطب عع ٚدٌ بٗصا ٚشيو 

ضض ٜٚكبض ايعٌُ نايؿعا٥ط ، ٚايؿعا٥ط نعُاض٠ ا٭ضض ، ٚعُاض٠ ا٭"ٜتشكل َع٢ٓ ايعباز٠ ،

                                      
.    244خ ، ص. غ ، داس اٌفىش ٌٍؽثاػح ٚإٌشش ، ت١شٚخ ، د . ، د  3، ضفرػ اٌمذ٠ش : شٛوأٟ ِؽّذ تٓ ػٍٟ اي (1)
 

 . َ 2007، داس إٌشش ٌٍعاِؼاخ ، اٌما٘شج ،  1، غ اٌرفغ١ش اٌرشتٛٞ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ: أٔٛس اٌثاص  (2)

 .  37٘ـ ، ص1403ِشك ، ٚأعا١ٌثٙا ، داس اٌفىش ، د أصٛي اٌرشت١ح اإلعال١ِح: ػثذ اٌشؼّٓ إٌؽالٚٞ  (3)

 .  209خ ،  ص.، داس اٌمٍُ ، ت١شٚخ ، د 2، غ 4، ض ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ: اعّاػ١ً تٓ وص١ش  (4)

   3387٘ـ ، ص1402، داس اٌششٚق ، ت١شٚخ ،  10، غ 6، ض  فٟ ظالي اٌمشآْ: ع١ذ لؽة  (5)
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... ناؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل ، ٚاؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل نايكدل ع٢ً ايؿسا٥س ٚايطنا بكسض اهلل 

. (1)" نًٗا عباز٠ ٚنًٗا ؼكٝل يًٛٚٝؿ١ ا٭ٍٚ اييت خًل اهلل اؾٔ ٚاٱْؼ شلا
 

ٚأَا َع٢ٓ اـ٬ؾ١ إٔ ٜٓؿص أَط اهلل تعاٍ ، ٜٚكِٝ ؾٝٗا اؿل ٚايعسٍ ، نُا قاٍ تعاٍ      

}: ْٚبٝ٘ زاٚٚز يعبسٙ                              

                                }(26: عٌسش ص)  .

 

}: ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ قٛي٘ تعاٍ  ٚأَا عُاض٠ ا٭ضض ؾٗٛ َا ْل عًٝ٘           

          }(61:عٌسش ىٌد) . ٟٖٚصا . (2)"دعًهِ عُاضّا تعُطْٚٗا ٚتؿتػًْٛٗا"أ

ٚإِا أؾطز بايصنط ي٬٦ ٜٛٔ ايٓاؽ إٔ اٱغ٬ّ إِا ٜٗتِ بعُاض٠ اٯخط٠ ٚيٛ "تابع ٭َط اـ٬ؾ١ 

.  (3)" ، بٌ اؿكٝك١ إٔ ايسْٝا َعضع١ يٰخط٠ غطاب ايسْٝا
 

ٚأَاّ ٖصٙ ا٭عبا٤ ايع١ُٝٛ ، ٚا٭ٖساف ايػا١َٝ ، قس ٜكـ اٱْػإ عادعّا عٔ ايكٝاّ      

بأزٚاضٙ بؿهٌ َتعٕ ٚقشٝض نُا ٜطٜسٙ اٱغ٬ّ ،عٓسٖا وتاز إٍ َا وؿعٙ زَّٚا ٜٚسؾع٘ 

ع١ًٝ نبرل٠ ١ُٖٚ عاي١ٝ ٫ تعطف ايؿتٛض ، باػاٙ ؼكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف ٚؼٌُ ٖصٙ ا٭عبا٤ بؿا

. ٫ٚ اٱسباٙ ، ٫ٚ ايٝأؽ ، ٫ٚ ايهػٌ 
 

ٖٞ ايططٜك١  –اييت ٜعتدل ايكطإٓ ايهطِٜ َكسضٖا ايتؿطٜعٞ ا٭ٍٚ  –ٚايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬      

إج٢ً يتشكٝل ٖصا ايػطض ، ؾٗٞ تػع٢ يتشؿٝع طاقات اٱْػإ ٚؼطٜهٗا ع٢ً اٱْتاز اـرل 

زؾعّا قّٜٛا مٛ ؼكٝل ايعبٛز١ٜ هلل ٚسسٙ ٚايكٝاّ بإعُاض ا٭ضض ، ٚؼٌُ أعبا٤ ، ٚزؾعٗا 

. اـ٬ؾ١ 

ٚقس تٓاٍٚ ايكطإٓ ايهطِٜ عسٜسّا َٔ أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ إتٓٛع١ نُٔ غٝام اٯٜات ، 

ُع ٚشلصا ؾإٕ ٖصٙ ايسضاغ١ تأتٞ نُٔ زٚض ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٗ تطب١ٝ ايؿطز ٚاجملتُع ٚبٓا٤ إر

. اٱغ٬َٞ إتكسّ 

 

                                      
   3387، ص 6، ِشظغ عاتك ، ض  فٟ ظالي اٌمشآْ: ع١ذ لؽة  (1)

.   389، ص 2، ِشظغ عاتك ، ض ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ: اػ١ً تٓ وص١ش اعُ (2)

 63٘ـ  ، ص1422،  ِؤعغح اٌشعاٌح ، ت١شٚخ ،  1، غ ِذخً ٌّؼشفح اإلعالَ  ِمِٛاذٗ خصائصٗ أ٘ذافٗ ِصادسٖ: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ  ( 3)
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 :يٕظٕع اندزاظخ     
إٕ إتأٌَ ؿاٍ ا٭١َ ايّٝٛ ، يٝػذلعٞ اْتباٖ٘ َؿه١ً ٚاٖط٠ تٛاد٘ نجرلّا َٔ أؾطازٖا      

، ٖٚٞ تعطٌٝ نجرل َٔ ايك٣ٛ ٚايطاقات اييت ٖٚبٗا اهلل يٲْػإ ، ٖا ٜ٪زٟ إٍ إٔ ٜكبض 

قسض ع٢ً ؾ٤ٞ ، ٜأخص ٫ٚ ٜعطٞ ، ٜػتًٗو ٫ٚ غًبّٝا عادعّا ٫ ٜتهًِ عل ، ٫ٚ ٟ"اٱْػإ 

ٟٴ ِٳٜٓتر ، نٌ ع٢ً ٫َٛٙ ، ٚعاي١ ع٢ً غرلٙ ،  ٟٳس  ٫ٚ ٍِٔ ٍ َعطٌ ايطاقات ، أُٜٓا شٖــــــــــــــب س

}: نُا أخدل إٍٛ عٓ٘ ٗ نتاب٘  (1)"٫ وكل خرلّا               

                                        

                  }( ً76:عٌسش خٌنم)  ، ؾإشا تعطٌ أؾطاز ا٭١َ بٗصٙ ايكٛض٠ ،

تكًٝسٌٜ ايصٜٔ تػتًٗهِٗ سٝاتِٗ ، ٚتػتٓؿص طاقاتِٗ زٕٚ إٔ ؼٛيت ا٭١َ إٍ فُٛع١ َٔ اٍ

. ظَاّ ا٫َٛض يػرلٖا َٔ أَِ ا٭ضضٜهٝؿٛا إيٝٗا دسٜسّا ، ؾتؿكس ا٭١َ زٚضٖا ٚضٜازتٗا ، ٚتػًِ 

 

ٖٚصا ٖٛ ايصٟ تعاْٞ َٓ٘ ا٭١َ ايّٝٛ سٌ ؼٍٛ إػًِ عدل ايكطٕٚ إٍ إْػإ عازٟ، غرل      

سٛي٘ ، ؾايعامل اٱغ٬َٞ ايّٝٛ ٜؿتكط إٍ ايططم ٚا٭غايٝب ايذلب١ٜٛ َ٪ٌٖ يًطقٞ بٓؿػ٘ َٚٔ 

اييت تسؾع ايؿطز إػًِ ، يٝكّٛ بسٚض اـ٬ؾ١ ٚايعباز٠ اييت خًل َٔ أدًٗا ، يٝشكل ايػعاز٠ 

اييت ٜٓؿسٖا ٗ زْٝاٙ ٚآخطت٘ ، ضغِ أْ٘ ٗ شات ايٛقت ّتًو َٓٗذّا عُّٛٝا يًتشؿٝع ايذلبٟٛ 

، ايصٟ ٖٛ إكسض إًِٗ يتِٓٛٝ سٝا٠ ايبؿط ٗ ايسْٝا ( ايكطإٓ ايهطِٜ)ٗ نتاب٘ اـايس 

ٚاٯخط٠ ، ؾكس ٚنع ايكطإٓ قٛاعس أغاغ١ٝ َٚت١ٓٝ يًشٛاؾع اييت تسؾع ايؿطز إٍ ا٫ٖتُاّ بعًُ٘ 

.  (2)"ؾايؿطز إشا أسػٔ ايعٌُ ؾً٘ ثٛاب ٖصا ايعٌُ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠"نُّا ٚنٝؿّا ، 
 

مل ٜعطؾٛا اؿٛاؾع با٫قط٬ح إتساٍٚ ٗ عكطْا ، ؾإٕ شيو ٫ ٜعين عسّ  إٕ إػًٌُ ٚإٕ     

ٚدٛزٖا يسِٜٗ بكٛض٠ ع١ًُٝ ٗ َٝسإ ايتطبٝل ٚايٛاقع ، ؾاؿكٝك١ أِْٗ عطؾٛا َٚاضغٛا 

. اؿٛاؾع َع٢ٓ ٚأغًٛبّا َٚٛنٛعّا 

                                      
 . 196ـ ، ص1421ٖ، ِؤعغح اٌشعاٌح ، ت١شٚخ ،  1، غ اإلعالَ ٚؼضاسج اٌغذ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ ،  (1)

، سعاٌح ِاظغر١ش غ١ش ِٕشٛسج ، و١ٍح اٌرشت١ح ، ٚالغ ٚأ١ّ٘ح اٌؽٛافض اٌّؼ٠ٕٛح ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌّشؼٍح االترذائ١ح : عؼٛد تٓ ػثذ اهلل تغؽعٟ  (2)

 .  12٘ـ ، ص1419ظاِؼح أَ اٌمشٜ ، ِىح اٌّىشِح ، 
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ايعاًٌَ  ٚٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾٝض َٔ اٯٜات ايهط١ّ اييت ؼح ع٢ً ايعٌُ ٚتجين ع٢ً"     

٫ ٜهاٖٝ٘ أٚ ٜكاضب٘ أٟ أغًٛب آخط ، ٫ٚ غطٚ . ٚتعًٞ َٔ ؾأِْٗ ، ٚي٘ ٗ شيو أغًٛب َتُٝع 

.  (1)"ٗ شيو ؾٗٛ تٓعٌٜ اؿهِٝ ايعًِٝ
 

ؾػا١ٜ اؿٝا٠ نُا ػًٝٗا آٜات ايكطإٓ ٗ إسػإ ايعٌُ ٚإتكاْ٘ ، ٚإٚٗاض إٛاٖب ٚإبطاظ      

}ايك٣ٛ ايها١َٓ ٗ ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ                           }( عٌسش

 ( .2:خدلٍه 
 

ٚايكطإٓ ايهطِٜ ٜٓٛع خطاب٘ ٗ ايسع٠ٛ إٍ ايعٌُ ، يٝػتؿطؽ طاق١ اٱْػإ ٚدٗسٙ ؾٝ٘       

{                                             

              }( 105: عٌسش خٌعٌزص). ٌَُا ابًػ٘ َٔ أغًٛب ٗ ايسع٠ٛ إٍ ايع.               

 

 

 

 

 

 

 

تؿعٌ اـرل ٚػاٖس ٗ يكس اغتطاع اٱغ٬ّ بٗصٙ ايتعايِٝ ايبٓا٠٤ إٔ ٜبين أ١َ تعبس اهلل ، ٚ"     

غبٌٝ إجٌ ايعًٝا ، ٚتعٌُ يًسٜٔ نُا تعٌُ يًسْٝا ٚقس بًػت ٗ شيو ؾأّٚا مل ٜػبكٗا إيٝٗا 

 (3)"غابل ٚمل ًٜشكٗا ؾٝ٘ ٫سل 
 

 بايذلغٝب َا أعسٙ اهلل َٔ ايٓعِٝايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾتاض٠  ٚقس تٓٛعت أغايٝب ايتشؿٝع
،{                                  }(107:عٌسش خٌىيف) 

}، ٚتاض٠ بايذلٖٝب ٚايتدٜٛـ َٔ أيِٝ عصاب٘                     

                                      
.  116٘ـ ، ص1408، ِىرثح اٌشعاٌح اٌؽذ٠صح ، ػّاْ ، 1، غ ؼٛافض اٌؼًّ ت١ٓ اإلعالَ ٚإٌظش٠اخ اٌٛضؼ١ح: ِؽّذ ػمٍٗ اإلتشا١ُ٘  (1)

 . 116اٌّشظغ اٌغاتك ،  ص (2)

 .  85صخ ، . د ، ِٕشٛساخ ٚصاسج األٚلاف ، اٌى٠ٛد ،  اٌمشآْ ٚإصالغ اٌّعرّغ :ظ١ٍّح اٌفشض  (3)

ا١ْٝ ، إٕ إػًِ إش ٜعٌُ ايعٌُ ايكاحل ايصٟ تعنٛ ب٘ ايٓؿٛؽ ،ٚتك٣ٛ ب٘ ايع٬قات اٱْؼ"

ٚتكإ ب٘ ا٭زٜــــــــــــــــــــــــــإ ٚا٭بسإ ٚا٭َٛاٍ ، ُٜٚٓٛ ب٘ اٱْتـــــــاز ٚوؿــــــــٜ نطاَـــــ١ 

ٚإش ٜــــ٪زٟ ٖصا ايعٌُ بهٌ نؿا٠٤ ٚإْتاز . ا٭ؾطاز ، ٚوكل يٮَـــــ١ ايـــــــُذس ٚايػٝاز٠ 

ٜٚتُجٌ ٖسٟ ْبٝ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘  ٚإتكإ ، إِا ٜكسع بأٚاَط خايك٘ تباضى ٚتعاٍ ،

ٖٚصا َا ّٓض . ٚغــــًـــــــــِ ، ٜٚػتذٝب ؾٛاَع نًِ ايكاسب١ ايتابعٌ ضنٛإ اهلل عًِٝٗ 

 (2)"ساؾع ايعــــُـــٌ يسٜ٘ خاق١ٝ ايسٜـــ١َُٛ ٚاٱضتكا٤ 
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                    }(12:عٌسش خٌسمشش)  ٚأخط٣ بايجٓا٤ ٚإسٜض ،

}ٚايتؿذٝع ٚايتهطِٜ                                       

  }(88:عٌسش خٌىيف) إٍ غرل شيو َٔ أغايٝب ايتشؿٝع ،         .

 

عٔ يتعطف إيٝ٘ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ إٍ تأقٌٝ َؿّٗٛ ايتشؿٝع ، ٚاٖصٙ ايسضاغ١  غعت     

ططٜل ا٫غتكطا٤ ثِ ا٫غتٓباٙ ، ٱَساز إٝسإ ايذلبٟٛ بٗصٙ إعطؾ١ ايج١ُٓٝ ، ٖٚصا ٖا 

. ؾذعين ع٢ً اختٝاض ٖصا إٛنٛع 

: أظئهخ اندزاظخ 
: ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ ايػ٪اٍ ايط٥ٝػٞ ايتايٞ  اْطًكت     

؟ ٚنٝـ ّهٔ تطبٝك٘ ٗ إسضغ١ ايجا١ْٜٛ ؼؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ َا إككٛز باٍ

َٔ خ٬ٍ إعًِ ٚإكطضات ايسضاغ١ٝ ٚايٓؿاٙ إسضغٞ ؟   

: ٜٚتؿطع َٔ ٖصا ايػ٪اٍ ا٭غ١ً٦ ايؿطع١ٝ اٯت١ٝ 

 ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ؟َا -1

 َا أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ؟-2

ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً  غايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ اييت دا٤ت ٗ٭ َا ايتطبٝكات ايذلب١ٜٛ -3

 ط٬ب إطس١ً ايجا١ْٜٛ ؟

: أْداف اندزاظخ 
: ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ ؼكٝل اشلسف ايط٥ٝػٞ ايتايٞ  غعت     

ايتعطف ع٢ً َؿّٗٛ ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚبٝإ نٝؿ١ٝ تطبٝك٘ ع٢ً ط٬ب 

. ٕطس١ً ايجا١ْٜٛ َٔ خ٬ٍ إعًِ ، ٚإكطض ايسضاغٞ ، ٚايٓؿاٙ ايط٬بٞ ا

: ٜٚٓسضز ؼت ٖصا اشلسف ايط٥ٝػٞ ا٭ٖساف ايؿطع١ٝ اٯت١ٝ      

 .تٛنٝض طبٝع١ ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ -1

 .إبطاظ أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ -2

سؿٝع ايذلبٟٛ اييت تٓاٚشلا ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ إسضغ١ بٝإ نٝؿ١ٝ تطبٝل أغايٝب ايت-3

. إعًِ ، إكطض ايسضاغٞ ، ايٓؿاٙ ايط٬بٞ : ايجا١ْٜٛ َٔ خ٬ٍ 
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: أًْيخ اندزاظخ 
:  َٔ خ٬ٍ َا ًٜٞإٕ ٖصٙ ايسضاغ١ تهتػب أُٖٝتٗا      

ؾطف َٚها١ْ  إكسض ايصٟ تبشح ؾٝ٘ ، ٖٚٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ايصٟ أَطْا بكطا٤ت٘ -1

بْ ىزخ } : تسبط َعاْٝ٘ ، ؾٗٛ نتاب بؿاض٠ يًُ٪ٌَٓ ٖٚسا١ٜ يًٓاؽ أْعٌ ، قاٍ تعاٍ ٚ

 ( 9:عٌسش خإلعشخء ){ خٌمشآْ ّيذُ ٌٍيت ىِ ؤلٌَ ًّسشش خدلاِنني خٌزّٓ ّؼٌٍّْ خٌظدحلدض ؤْ ذلُ ؤـشخً وسريخً

ْٛع َٔ إٔ ٖصٙ ايسضاغ١ عباض٠ عٔ َعاؾ١ ع١ًُٝ ٚتطبٝل ٗ فاٍ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٍ-2

ايبشٛخ اييت تٗتِ بايساؾع١ٝ ٚاؿٛاؾع ٚاييت طبكت ٗ َٝازٜٔ أخط٣ َجٌ ا٫قتكاز ، 

 (1)ٚاٱزاض٠ ، ٚايتػٜٛل ، ٚاٱع٬ٕ 

ساد١ ٖصا إٛنٛع إٍ تأقٌٝ ، ٭ٕ نجرلّا ٖا نتب عٔ ايتشؿٝع اغتٓس إٍ ايٓٛط٠ -3

 .ؾ١ٝ إؾباع زٚاؾع٘ ايػطب١ٝ يٲْػإ ٚاييت ٫ تبكط إ٫ اؾاْب إازٟ يٲْػإ ٚنٞ

ساد١ إٝسإ ايذلبٟٛ إٍ تسضٜب ايعاًٌَ ع٢ً ت١ُٝٓ أغايٝب ايتشؿٝع َٚعطؾ١ أُٖٗا -4

 .ٚأنجطٖا ؾاع١ًٝ يًٛقٍٛ إٍ ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ بططٜك١ أغٌٗ ٚأَجٌ 

ّهٔ إٔ تػاعس ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ نٌ َٔ ٜكّٛ بايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ إباؾط٠ َٔ أبا٤ -5

ضغٌ ٗ ظٜاز٠ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٭بٓا٥ِٗ ٚؼكٝل ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ بططٜك١ ، َٚطبٌ ، َٚس

. أنجط ؾعاي١ٝ 

: حدٔد اندزاظخ 
ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً ايبشح ٗ َٛنٛع ايتشؿٝع ايذلبٟٛ إػتٓب٘ َٔ ايكطإٓ  اقتكطت-1

. ايهطِٜ ، ٚإبطاظ َا ٜتعًل ب٘ َٔ ا٭ٖساف ٚا٭غايٝب ٚإعٛقات 

إ تطبٝكاتٗا ايذلب١ٜٛ ٗ إسضغ١ ايجا١ْٜٛ ع٢ً إعًِ ٚإكطضات ايسضاغ١ ٗ بٞ انتؿت-2

. ايسضاغ١ٝ ٚايٓؿاٙ إسضغٞ 

 
 
 

                                      
(1)

:  أظش ػٍٝ عث١ً اٌّصاي  

.  ، و١د و١ٕاْ ، ذشظّح ٔاظٟ ؼذاد  ذشش١ذ ٚذؽف١ض اٌّٛظف١ٓ -

.  ، ِؽّذ ِشػٟ ِشػٟ  اٌرؽف١ض اٌّؼٕٛٞ ٚو١ف١ح ذفؼ١ٍٗ فٟ اٌمغاع اٌؼاَ اٌؽىِٟٛ اٌؼشتٟ -

.  ، عر١ف ذشأذٌش ِائح عش٠مح ٌرؽف١ض ٔفغه  -

 . ، ظ١ً ٌٕذٔف١ٍذ  ذؽف١ض اٌزاخ -
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: يُٓح اندزاظخ 
: ادلُٓح انٕصفي : أٔالً 
اؾُع إتأْٞ : "سٝح ٜعتدل َٓٗذّا َٓاغبّا يسضاغ١ ايباسح اؿاي١ٝ ؾإٓٗر ايٛقؿٞ ٖٛ      

ايع٬ق١ َٛنٛع ايبشح ، َٚٔ ثِ ايتشًٌٝ ايؿاٌَ  ٚايسقٝل يًػذ٬ت ٚايٛثا٥ل إتٛؾط٠ شات

حملتٜٛاتٗا بٗسف اغتٓتاز َا ٜتكٌ َٛنٛع ايبشح َٔ أزي١ ٚبطاٌٖ تدلٖٔ ع٢ً إداب١ أغ١ً٦ 

.  (1)"ايبشح
  

 :انطسيمخ  االظتُجبطيخ : ثبَيًب 
ٖصٙ ايططٜك١ َٔ ططا٥ل ايبشح إعطٚؾ١ .(2)" ا٫غتٓباٙ ا٫غتدطاز: "ٜكٍٛ اؾٖٛطٟ      

ايططٜك١ اييت ٜكّٛ بٗا ايباسح ببصٍ أقك٢ دٗس عكًٞ ْٚؿػٞ عٓس زضاغ١ : "ٜٚككس ب٘ 

.  (3)" ايٓكٛم بٗسف اغتدطاز َباز٨ تطب١ٜٛ َسع١ُ با٭زي١ ايٛانش١

ايباسح باغتدساّ إٓٗر ايٛقؿٞ ٚايططٜك١ ا٫غتٓباط١ٝ يًٛقٍٛ ٭غايٝب ايتشؿٝع  ٚقس قاّ    

: ا ًٜٞ عطض ـطٛات ايبشح ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚؾِٝ

قطا٠٤ ايكطإٓ ايهطِٜ قطا٠٤ َتسبط٠ َٚتأ١ْٝ ٚايطدٛع إٍ نتب ايتؿػرل يًشكٍٛ ع٢ً -1

. ؾِٗ عاّ يًكطإٓ ايهطِٜ 

ثِ قطا٠٤ ايكطإٓ َط٠ أخط٣ يتتبع ٚا٫غتكطا٤ ؾُٝع آٜات٘ اييت تٓاٚيت َٛنٛع ايتشؿٝع -2

 .ايذلبٟٛ 

اغ١ ، ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ن٬ّ إؿػطٜٔ ٚايطدٛع تكٓٝـ اٯٜات احملسز٠ ٚؾل قاٚض ايسض-3

يهتب ايذلاخ ٚايذلب١ٝ قسّّا ٚسسٜجّا يتشسٜس طبٝع١ ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ 

 .ٚاغتٓباٙ أِٖ أغايٝب٘ ٚأٖساؾ٘ َٚعٛقات٘ 

بٓا٤ تطبٝكات تطب١ٜٛ يًُعًِ ، ٚإكطضات ايسضاغ١ٝ ٚايٓؿاٙ ايط٬بٞ ٗ ن٤ٛ ْتا٥ر -4

. ايسضاغ١ 

 
 
 

                                      
 . 206٘ـ ، ص1416، ِىرثح اٌؼث١ىاْ ، اٌش٠اض ،  1غ اٌّذخً إٌٝ اٌثؽس فٟ اٌؼٍَٛ اٌغٍٛو١ح ،: صاٌػ اٌؼغاف  (1)

 . َ ، ِادج ٔثػ 1990، داس اٌؼٍُ ٌٍّال٠ٓ ، ت١شٚخ ،  4، ذؽم١ك أؼّذ ػثذ اٌغفٛس ػؽاس ، غ اٌصؽاغ: إعّاػ١ً تٓ ؼّاد اٌعٛ٘شٞ  (2)

 . 43٘ـ ، ص1412غ ،  داس اٌششٚق ، ظذج ،  .، د اٌّششذ فٟ وراتح اٌثؽٛز اٌرشت٠ٛح: ؼٍّٟ ِؽّذ فٛدج ٚػثذ اٌشؼّٓ صاٌػ ػثذ اهلل  (3)
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: يصطهحبد اندزاظخ 
غٛف ٜكتكط ايباسح ع٢ً عطض إكطًشات ا٭غاغ١ٝ يًسضاغ١ ، َٚٔ إتٛقع بٝإ إعٜس      

ٖٚصٙ ايتعطٜؿات كتكط٠ َٚطنع٠ سٍٛ إع٢ٓ اٱدطا٥ٞ . َٔ إكطًشات أثٓا٤ عٌُ ايسضاغ١ 

 :، ٚأَا ايتٛغع ٗ ايتعطٜؿات ؾػٛف ٜهٕٛ ٗ َٛانع ايسضاغ١ 
: انتحفيص 

ٚاؿؿع اؿح ... اؿؿع سجو ايؿ٤ٞ َٔ خًؿ٘ غٛقّا ٚغرل غٛم ( : "سؿع)ضاظٟ ٗ َاز٠ ٜكٍٛ اٍ

سؿعٙ زؾع٘ َٔ خًؿ٘ ٚبايطَض طعٓ٘ : "ٚقاٍ ايؿرلٚظ آبازٟ  . (1)" ٚنٌ زؾع سؿع... ٚاٱعذاٍ 

.  (2)"ٚعٔ ا٭َط اعذً٘ ٚاظعذ٘

ؾعٛض  زاخًٞ "أٚ ٖٛ  (3)"عباض٠ عٔ فُٛع١ ايسٚاؾع اييت تسؾعٓا يعٌُ ؾ٤ٞ َا"ٚايتشؿٝع ٖٛ      

يس٣ ايؿطز ٜٛيس ؾٝ٘ ايطغب١ ٫ؽاش ْؿاٙ اٚ غًٛى َعٌ ٜٗسف َٓ٘ ايٛقٍٛ إٍ ؼكٝل أٖساف 

.  (4)" َع١ٓٝ

: انرتثيخ 
... ضبطب ايطدٌ ايصٟ إشا ضب٢ ٜتُّٝا ، ٚضببت ا٭َط  ، أضب٘ ضبّا "ٜكٍٛ قاسب يػإ ايعطب      

.  (5)" طٝبت٘ ٚأدست٘: ٚضببت ايسٖٔ . أقًشت٘ َٚتٓت٘ : ٚضباب٘ 

ع١ًُٝ بٛاغطتٗا ٜتعًِ ايؿطز اؿكا٥ل ٚإٗاضات ُٜٚٓٞ "ٚٗ ا٫قط٬ح تعطف ايذلب١ٝ ع٢ً أْٗا 

.  (6)" بٗا قساضت٘ ٜٚؿبع َٝٛي٘

      : انتحفيص انرتثٕي
َٚٔ خ٬ٍ َا غبل َٔ تعطٜؿات تٛقٌ ايباسح إٍ تعطٜـ إدطا٥ٞ يًتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ 

تًو ايػبٌ ٚا٭غايٝب اييت ٜٓتٗذٗا ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ ؼطٜض غًٛى اٱْػإ ): ايهطِٜ ٖٞ 

ٚزؾع٘ يًُػابك١ ٚإػاضع١ إٍ ؼكٝل ايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ ٚإعُاض ا٭ضض بؿػـ ٚتًٗـ 

( . ٚغطٚض

 

 

 

                                      
 . 53، ص( ِادج ؼفض)خ ، .، ِىرثح إٌٛسٞ ، دِشك ، د ِخراس اٌصؽاغ: ِذ أتٟ تىش اٌشاصٞ ِػ (1)

 . 183، ص( ِادج ؼفض)خ ، .، ِىرثح داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ، ت١شٚخ ، د اٌماِٛط اٌّؽ١ظ: ِعذ اٌذ٠ٓ اٌف١شٚص آتادٞ  (2)

 .   15خ ، ص.غ ،  ِؤعغح اٌّؤذّٓ ٌٍرٛص٠غ ، د.د ، فٓ ذؽف١ض اٌؼا١ٍِٓ: ذشظّح صوٟ ِع١ذ ؼغٓ : آْ تشٚط ٚظّظ ت١رٟٛٔ  (3)

.   13َ  ، ص1983،  إٌّظّح اٌؼشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلداس٠حغ ،  .، د اٌؽٛافض: ػادي اٌعٛدج  (4)

 .  203، ص٘ـ 1413، داس إؼ١اء اٌرشاز ، ت١شٚخ ،  3، غ ٌغاْ اٌؼشب: ظّاي اٌذ٠ٓ اتٓ ِٕظٛس  (5)

 .  13، ص 1983،  ظّؼ١ح ػّاي اٌّؽاتغ اٌرؼا١ٔٚح ، ػّاْ ،  5، غ ِمذِح فٟ اٌرشت١ح: إتشا١ُ٘ ٔاصش  (6)



 10 

: اندزاظبد انعبثمخ 
أٚ غرل إٕ ايطدٛع إٍ زضاغات غابك١ قاّ بٗا عسز َٔ ايباسجٌ ، ٚشلا ع٬ق١ َباؾط٠      

َباؾط٠ بسضاغ١ ايباسح ، تػِٗ ٗ ٚقٛف ايباسح أَاّ دٗٛز اٯخطٜٔ ٗ فاٍ عج٘ ، ُٚسٙ 

. بايط١ٜ٩ ايٛانش١ ، ٚتػاعسٙ ٗ بٝإ ايؿطم بٌ زضاغت٘ ٚتًو ايسضاغات اييت شلا ق١ً  بٗا 

َٚٔ خ٬ٍ غ٪اٍ ايباسح يبعض اؾاَعات َٚطنع إًو ؾٝكٌ يًبشٛخ ٚايسضاغات      

: ٠ سكٌ ايباسح ع٢ً ايسضاغات ايتاي١ٝ اٱغ٬َٞ
 

: اندزاظخ األٔىل 
، ضغاي١  اؿٛاؾع ٗ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬: ( ٖـ1412)زضاغ١ عبس ايععٜع بٔ عبس ايطٓٔ احملُٝٝس 

زنتٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠ ، قػِ ايذلب١ٝ ، ن١ًٝ ايعًّٛ اٱدتُاع١ٝ ، داَع١ اٱَاّ قُس بٔ 

. غعٛز اٱغ١َٝ٬ ، ايطٜاض 

: إٍ َا ًٜٞ  ت ٖصٙ ايسضاغ١ٖسفٚقس 

. َعطؾ١ َا ايصٟ وؿع إػًٌُ يتشكٝل إٓذعات ايع١ُٝٛ بٛد٘ عاّ  -

 .َعطؾ١ اؿٛاؾع اييت تعتُسٖا ٚتكسَٗا ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬  -

 .َعطؾ١ أغًٛب ايذلب١ٝ ٗ ت١ُٝٓ اؿٛاؾع يس٣ ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات  -

: ٗ زضاغت٘ إٓاٖر ايتاي١ٝ  اغتدسّ ايباسحٚقس 

- ٕٔ . ٖر ايٛقؿٞ ايٛثا٥كٞ ايتشًًٝٞ ، ؾُع إعًَٛات ٚٚقؿٗا ٚؼًًٝٗاا

 إٓٗر ا٫غتٓباطٞ ، ٫غتٓباٙ اؿكا٥ل ٚا٭سهاّ َٔ َكازض ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬  -

بعس ايتجبت َٔ قش١  ايتاضى١ٟٝ ، ي٬غتؿاز٠  َٔ ايؿٛاٖس تاضٜذإٓٗر اٍ -

 .ٚقٛعٗا

: ٖصٙ ايسضاغ١ َا ًٜٞ  أبطظ ْتا٥رٚناْت 

إهاب١ٝ )ظ ٗ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ تتٓٛع بؿهٌ ٚانض َا بٌ سٛاؾع شات١ٝ اؿٛاف -

( . إهاب١ٝ أٚ غًب١ٝ)َٚا بٌ سٛاؾع خاضد١ٝ ( أٚغًب١ٝ

إٕ أق٣ٛ اؿٛاؾع ايصات١ٝ ٗ اٱغ٬ّ تًو اؿٛاؾع ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ؾططٟ  -

 .عُٝل اؾصٚض ٗ اـًك١ أٚ ايطبٝع١ اٱْػا١ْٝ 

 .ُٖا أعِٛ ساؾع ٚقطى َٚٛد٘ يًشٝا٠ اٱْػا١ْٝ  إٔ اٱّإ ٚايعباز٠ َعّا -

 .إٔ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ تكِٝ سٛاؾعٖا عَُّٛا ع٢ً قاعس٠ ايؿطط٠ اٱْػا١ْٝ ايعا١َ  -
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: اندزاظخ انثبَيخ 
، ضغاي١ ايسٚاؾع ٚأثطٖا ٗ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ( : 1994ّ)زضاغ١ قُس عًٞ ايعهاؾ١ إ٪َين 

. ٜع١ اٱغ١َٝ٬  ، ن١ًٝ ايذلب١ٝ ، داَع١ ايرلَٛى ، ا٭ضزٕ َادػترل غرل َٓؿٛض٠ ، قػِ ايؿط

إٍ ؼسٜس ايسٚاؾع ٗ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚأثطٖا ع٢ً ايػًٛى اٱْػاْٞ  ٚقس ٖسؾت ٖصٙ ايسضاغ١

، نُا ٖسؾت إٍ إٚٗاض دٛاْب اٱيتكا٤ ٚاٱخت٬ف بٌ ٖصٙ ايسٚاؾع ٚبٌ ايسٚاؾع ٗ ايذلب١ٝ 

.  إػتٓس٠ إٍ إٓٗر ايبؿطٟ

. ٗ زضاغت٘ إٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ اغتدسّ ايباسح  ٚقس

: ٖصٙ ايسضاغ١  أبطظ ْتا٥رٚناْت 

إٔ ٖٓايو ؾطٚقّا نبرل٠ بٌ إٓٗر اٱشلٞ ٚايبؿطٟ بايٓػب١ يطبٝع١ اٱْػإ َُٚٗت٘ ٗ -

. اؿٝا٠ 

إٔ أغؼ ايسٚاؾع ٗ إٓٗر ايبؿطٟ ؽتًـ عُا ٖٞ عًٝ٘ ٗ إٓٗر اٱشلٞ ايصٟ ي٘ -

. تهعات٘ اـاق١ ب٘ َط

. تعس ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ يًسْٝا ٚاٯخط٠ بُٝٓا تعس ايذلب١ٝ ايبؿط١ٜ اٱْػإ يًشٝا٠ ايسْٝا ؾك٘ -
 

: اندزاظخ انثبنثخ 
ٚاقع أ١ُٖٝ اؿٛاؾع إع١ٜٛٓ يس٣ َعًُٞ إطس١ً ( : ٖـ1419)زضاغ١ غعٛز عبس اهلل بػطذٞ 

، ضغاي١  ز١ٜٓ َه١ إهط١َ ٗ ن٤ٛ إتػرلاتا٫بتسا١ٝ٥ نُا ٜسضنٗا إعًُٕٛ ٚإسٜطٕٚ مب

َادػترل غرل َٓؿٛض٠ ، قػِ اٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ ٚايتدطٝ٘ ، ن١ًٝ ايذلب١ٝ ، داَع١ أّ ايكط٣ ، 

. َه١ إهط١َ 

: ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ  ٖٚسؾت

ايتعطف ع٢ً ٚاقع ٖاضغ١ ايكٝاز٠ ايذلب١ٜٛ ٭غًٛب اؿٛاؾع إع١ٜٛٓ نتععٜع َع َعًِ -

. بتسا١ٝ٥ إطس١ً اٱ

ايتعطف ع٢ً ايٛغا٥ٌ اييت ّهٓٗا اٱغٗاّ ٗ ؼػٌ ٚتععٜع ٚغا٥ٌ اؿٛاؾع ٚأغايٝب -

. اغتدساَٗا 

. ايٛقٍٛ إٍ اشلسف ا٭زل٢ ٖٚٛ ؼػٌ ا٭زا٤ ٗ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ -

. ايٛقؿٞ ٗ زضاغت٘ : ٚقس اغتدساّ ايباسح إٓٗر 

: ٖصٙ ايسضاغ١ َا ًٜٞ  أبطظ ْتا٥رٚناْت 

. ّ أؾطاز ايع١ٓٝ َٔ إعًٌُ ٜطٕٚ بإٔ ٖٓايو عساي١ ٗ ْكاب إعًِ َٔ اؿكل إٔ َعٜ-
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. نُا أِْٗ ٜبسٕٚ ضناِٖ ؾُٝا ٜتعًل بأخص ضأِٜٗ عٓس ٚنع دسٍٚ اؿكل -

. ا٭خص با٫عتباض َػأي١ ايػٔ َٚس٠ اـس١َ عٓس تهًٝـ إعًِ َٗاّ ضٜاز١ٜ -

 
: اندزاظخ انساثؼخ 

،  ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ( : ٖـ1425)َط ايطدٝيب زضاغ١ إّإ بٓت قُس بٔ عا

ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠ ، قػِ أقٍٛ ايسٜٔ ، ن١ًٝ ايسضاغات ايؿك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ ، 

. داَع١ آٍ بٝت ، ا٭ضزٕ 

: ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ َا  ًٜٞ  ٖٚسؾت

. تٛنٝض َع٢ٓ ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚبٝإ اؿه١ُ َٓ٘ -

. ؼسٜس أغايٝب ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚبٝإ قٛضٙ -

. ايتعطف ع٢ً إداطبٌ بايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ -

. ايتعطف ع٢ً َٝازٜٔ ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚبٝإ خكا٥ك٘ -

: ٗ زضاغتٗا إٓاٖر ايتاي١ٝ  اغتدسَت ايباسج١ٚقس 

ٟ َٔ خ٬ٍ ْع اٯٜات ايٛاضز٠ ٗ ايذلغٝب ٚ ايذلٖٝب ، ْٚع ٚتتبع آضا٤ إٓٗر ا٫غتكطا٨-

. ٚأقٛاٍ إؿػطٜٔ ٚايعًُا٤ ٗ َا ٜتعًل بإٛنٛع 

. ٚقس اعتُست٘ ايباسج١ ٗ ْكٌ آضا٤ ايعًُا٤ ٚا٫غتؿٗاز بٗا : إٓٗر ايٓكًٞ -

ٚاغتٓباٙ َا ؾٝٗا َٔ خ٬ٍ تؿػرل آٜات ايذلغٝب ٚايذلٖٝب : إٓٗر ايتشًًٝٞ ا٫غتٓباطٞ -

. َٔ َعإ

. ٗ تط١ْ ا٭ع٬ّ ايٛاضز٠ ٗ ايبشح : ٟ تاضٜذإٓٗر اٍ-

: ٖصٙ ايسضاغ١ َا ًٜٞ  أبطظ ْتا٥رٚناْت 

دا٤ ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ َٛاؾكّا يٓعع١ ايطغب١ ٚايطٖب١ ايؿطط١ٜ ٗ -

. اٱْػإ

آ١ٜ ٚاسس٠ ، أٚ آٜتٌ ، أٚ فُٛع١ َٔ  ايكاعس٠ ٗ نتاب اهلل إقذلإ ايذلغٝب ٚ ايذلٖٝب ٗ-

. اٯٜات ، ٚا٭قٌ غبل ايذلغٝب ع٢ً ايذلٖٝب يػبل ضٓت٘ تعاٍ ع٢ً غهب٘ 

ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ آٜات ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ، ٜتٛغِ أسٛاٍ غا٥ط إداطبٌ ، يصيو تٓٛع -

. خطاب ايكطإٓ يًٓاؽ َا ٜتٛاؾل َع ؾ٦اتِٗ 

. ا١ًَ ؾُٝع تعايِٝ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ آٜات ايذلغٝب ٚايذلٖٝب دا٤ت ف-
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: انفسق ثني اندزاظبد انعبثمخ ٔاندزاظخ احلبنيخ 
تٓاٚيت ايساضغ١ ا٭ٍٚ اؿٛاؾع ٗ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ بؿهٌ عاّ ، ٚضنعت ع٢ً بعض ايسٚاؾع 

. ٚأغايٝب ايتشؿٝع بٗا 

٣ تٛدٝ٘ ايػًٛى أَا ايسضاغ١ ايجا١ْٝ ؾكس تٓاٚيت َٛنٛع زٚاؾع ايٓؿؼ ايبؿط١ٜٚتأثرل شيو عٌ

. ايبؿطٟ ، نُا ضنعت ع٢ً إكاض١ْ ٗ قه١ٝ أغؼ ايسٚاؾع 

أَا ايسضاغ١ ايجايج١ ؾكس تٓاٚيت أ١ُٖٝ ايتكسٜط إعٟٓٛ يس٣ َعًُٞ إطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ نشاؾع 

. َٔ اؿٛاؾع إع١ٜٛٓ اييت ؼػٔ َٔ أزا٤ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ 

ٖٚٛ أسس أغايٝب  –تطٖٝب ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ أَا ايسضاغ١ ايطابع١ ؾكس تٓاٚيت ايذلغٝب ٚ اٍ

. ٚبٝإ َٝازٜٓ٘ ٚخكا٥ك٘  –ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ 

أَا ٖصٙ ايسضاغ١ ٚإٕ ناْت تتؿل َع ايسضاغ١ ا٭ٍٚ ٗ تٓاٍٚ بعض أغايٝب ايتشؿٝع إ٫ أْٗا 

تتٓاٍٚ ٖصٙ  تعس اـط٠ٛ ا٭ٍٚ ٗ زضاغ١ أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ؾٗٞ

ا٭غايٝب َٔ خ٬ٍ َكسض ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ ا٭ٍٚ ؾتبٌ َؿّٗٛ ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٚأٖساؾ٘ 

. ٚأْٛاع٘ ٚأغايٝب٘ ٚنٝـ ّهٔ إٔ ٜػتؿٝس َٓٗا إعًِ ٗ ؼؿٝع ط٬ب٘ 
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انتحفيص انرتثٕي يف انمسآٌ انكسيى  طجيؼخ : انفصم انثبَي 

 
:  ّٓػتنل علٙ 

  مفَْو التحفٔص ّأٍنٔتُ : املبحح األّل

  ٕأٍداف التحفٔص الرتبْٖ يف الكسآٌ الكسٓه : املبحح الجاى

  أىْاع التحفٔص الرتبْٖ يف الكسآٌ الكسٓه  : املبحح الجالح

  مٔادًٓ التحفٔص يف الكسآٌ الكسٓه  : املبحح السابع

  ش الرتبْٖ يف الكسآٌ الكسٓه معْقات تطبٔل التحفٕ: املبحح اخلامظ
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 انمسآٌ انكسيىيف انتحفيص طجيؼخ :  انفصم انثبَي
 

 : ٔأًْيتّ  انتحفيصيفٕٓو :األٔلادلجحث  
 .  (1)"ٚأعذب٘ ٚأظعذ٘  ا٭َطٚعٔ  ....زؾع٘ َٔ خًؿ٘  : وؿعٙ  ٙسؿع"يػ١ َٔ  ايتشؿٝع     
.   (2)"ٙ عًٝ٘ سحٻ: سؿعٙ إٍ ا٭َط  : "ٚدا٤ ٗ إعذِ  ايٛغٝ٘      

   

، ؾٗٓاى َج٬ ؼؿٝع  َٚؿّٗٛ ايتشؿٝع ، ىتًـ ٜٚتٓٛع ، سػب اجملاٍ ايصٟ ٜػتدسّ ؾٝ٘     

دٞ ، ابع َٔ شات اٱْػإ ، َٔ ْؿػ٘ ٚٚدساْ٘ ٚضٚس٘ ، ٖٚٓاى ؼؿٝع  خاضشاتٞ َعٟٓٛ ٕ

ضع١ تؿذع اٱْػإ ع٢ً أزا٤ عًُ٘ بؼ خاضد١ٝ ،أٚ َع١ٜٛٓ ٜهٕٛ َ٪ثطات َٚجرلات  َاز١ٜ 

.  ٚإتكإ 
 

قس تعسزت تعطٜؿات َٚؿاِٖٝ  ايتشؿٝع  َٚٔ ٖصٙ ايتعطٜؿات َا أٚضزٙ ايطذِ عًٝ٘ فٚ      

عباض٠  عٔ َ٪ثطات خاضد١ٝ ، ؼؿع ايؿطز ٚتؿذع٘ ع٢ً ايكٝاّ : "ٚايػٛاٙ عٔ ايتشؿٝع ، أْ٘ 

يٓكل ٗ اييت تؿبع اايعٛاٌَ أٚ ايعٓاقط عباض٠ عٔ : "ضَهإ بأْ٘ ، ٚعطؾ٘  (3)" بأزا٤ أؾهٌ

.   (4)" سادات ا٭ؾطاز
 

ايٛغ١ًٝ اييت تهؿٌ ا٫غتُطاض ٚايٓذاح ٭١ٜ فٗٛزات َع إُاّ "ٜٚط٣ قباْٞ إٔ ايتشؿٝع ٖٛ      

ٚاٱْتاد١ٝ  ؾشص إًهات ايؿهط١ٜ ٚا٫بتهاض١ٜ عٔ ا٭ٖساف ٚتطق١ٝ َػت٣ٛ ا٭زا٤ ، ؾه٬ّ

 .   (5)"يس٣ ايعُاٍ
 

عباض٠ عٔ تًو ايعٛاٌَ أٚ ايعٓاقط اييت تؿذع ايٓكل : "ٖٛ ٚأٚنض اٱبطاِٖٝ إٔ  ايتشؿٝع       

ٕعٜس َٔ ٗ سادات ا٭ؾطاز ، ٚاييت عٔ ططٜل إؾباعٗا  تتٛيس ايطغب١ يس٣ ايؿطز ، ٗ بصٍ ا

.  (6)"أزا٤ اٱْتاز ٗ فاٍ عًُ٘  اؾٗس ، يتشػٌ َػت٣ٛ 
 

ضز  َػت٣ٛ ايجك١ بايٓؿؼ ، إنػاب  ايـ:" ٚأؾاض ايػٜٛسإ ٚايعسيْٛٞ إٍ إٔ ايتشؿٝع ٖٛ       

ٖٚٛ ٚقٍٛ ا٭ؾطاز إٍ ساي١ ايؿػـ ٚايتًٗـ  ٚايػطٚض .... ٚشيو يًٛقٍٛ إٍ َػت٣ٛ قسضاتِٗ  

بأعُاشلِ ، ٚقاٚي١ إٜكاشلِ  إٍ َطس١ً ايكٝاّ بهاٌَ ايعٌُ ٚزٕٚ تصَط أٚ ؾه٣ٛ ٚبًٛغِٗ 

.  (7)" َطس١ً ايؿسا٤ بهٌ ؾ٤ٞ ٗ غبٌٝ  َكًش١ ايعٌُ 

                                      
 246، ِشظغ عاتك ، ص 1، ض اٌماِٛط اٌّؽ١ظ:  ِؽّذ تٓ ٠ؼمٛب اٌف١شٚص أتادٞ  (1)

 186خ  ، ص .، اٌّىرثح اإلعال١ِح ، اٌما٘شج ، د 2، غ  1، ض اٌّؼعُ اٌٛع١ظ: إتشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚآخشْٚ  (2)

  93٘ـ ، ص1417، داس إٌٛاتغ ، ظذج ،  اٌغٍٛن اٌرٕظ١ّٟ: ٌؽعُ ٚآخشْٚ ػثذ اٌّع١ذ ػثذ اٌغٕٟ ا (3)

.   76، داس إٌٙعح ، اٌما٘شج ، ص اٌغٍٛن اٌرٕظ١ّٟ: ظاِذ أؼّذ سِعاْ  (4)

 .  13٘ـ ، ص1426،  داس اٌّعذ ، ػّاْ ،  1، غ اٌرؽف١ض اإلداسٞ: ِؽّٛد لثأٟ  (5)

 14-13، ِشظغ عاتك ، ص إلعالَ ٚإٌظش٠اخ اٌٛضؼ١حؼٛافض اٌؼًّ ت١ٓ ا: ِؽّذ ػمٍح اإلتشا١ُ٘  (6)

   17-16٘ـ ، ص1423،  لشؼثح ٌإلٔراض اٌفٕٟ ، اٌش٠اض ،  1، غ خّاع١ح اٌٛالء: ؼاسق اٌغ٠ٛذاْ ِٚؽّذ اٌؼذٌٟٛٔ  (7)
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، ٚبايتايٞ ؾٗٛ ١َٝ ايتشؿٝع، َٔ نْٛ٘ ًٜيب سادات ايؿطز ، اييت مل ٜتِ إؾباعٗا ٚتٓبع أٙ     

.  ٚعٛاطؿٗا ي٬ْسؾاع ٕا وكل ضغباتٗا ٚغاٜتٗا ٚطُٛساتٗا باعح ٕؿاعط ايٓؿؼ
  

:  ٚأنس َطعٞ ع٢ً أ١ُٖٝ ايتشؿٝع ٗ َػاض ايعٌُ ، ٭ْ٘      
 

       

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سٝح  يتشؿٝع ا٭خط٣ ،ْ٘ ىتًـ ٗ طبٝعت٘ عٔ أْٛاع اؼؿٝع ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ؾإأَا اٍ     

ن٬ّ اهلل  إٓعٍ َٔ  ٕ ايكطإٓ ايهطِٜٚشيو ٭قا٥ل ٖٚٝعات ٫ تٛدس ٗ غرلٙ ، بذٜٓؿطز 

عٓسٙ ع٢ً ضغٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إتعبس بت٬ٚت٘ ، احملتهِ بأسهاَ٘ ، إتكٝس بتعايُٝ٘ 

بٗا تكاف ؾطع ع٢ً اٱضتب اٍ اييتَٚٔ ايكؿات إع١ٜٛٓ  ٜتهُٔ ٗ آٜات٘ ايهجرل  ٚتٛدٝٗات٘ ،

                                      
   7َ ، ص١ِ2003ح اإلداس٠ح ، ، إٌّظّح اٌؼشت١ح ٌٍرٓ اٌؼشتٟ فٟ اٌمغاع اٌؼاَ اٌؽىِٟٛ اٌرؽف١ض اٌّؼٕٛٞ ٚو١ف١ح ذفؼ١ٍٗ: ِؽّذ ِشػٟ ِشػٟ  (1)

   24، ِشظغ عاتك ، ص ؼٛافض اٌؼًّ فٟ اإلعالَ ٚإٌظش٠اخ اٌٛضؼ١ح: ِؽّذ ػمٍح اإلتشا١ُ٘  (2)

.   ز ايػبٌٝ إٍ إبازض٠ إػتُط٠ ، ٚاٱبساع إتذس-1"

 .  ططٜل إكذلسات اـ٬ق١ ، اييت تعاجل دٛاْب ايككٛض اؿاقٌ ٗ ايعٌُ -2

أزا٠ ايتػٝرل ٚايتطٜٛط  ٚايتكشٝض عدل إزخاٍ عٓاقط ؾعٻاي٘ ٚدسٜس٠ ، ٗ َٛاقـ -3

 . ايعٌُ، تعٜس َٔ سٜٝٛتٗا 

ٜ٪زٟ إٍ ؼكٝل ايتٛاظٕ  اؿٟٝٛ ، ايصٟ هعٌ عٓاقط ْٛاّ ايعٌُ ، تتشطى -4

 .ٚس١ٜٛٝ تطٛض١ٜ  باْػذاّ

، ٗ ب١٦ٝ ايعٌُ ايساخ١ًٝ ، ٚاـاضد١ٝ ت٪ثط بؿاع١ًٝ ع٢ً ايتٓؿٝص وسخ ضز ؾعٌ قٟٛ  -5

. (1) "ٚإتابع١

،  ٗ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ عَُّٛا باضظّا زٚضّاإٔ يًتشؿٝع أ١ُٖٝ نبرل٠ ، ٚ"ٚأناف اٱبطاِٖٝ      

ٕ خ٬ٍ أثطٙ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم، ٚشيو ّ ٙ ْٛعّا، ٚؼػٌ نُّاٚظٜاز٠ َعسٍ اٱْتاز 

:  ٟا٫قتكاز ٚاٱْتاز ٖج١ً ؾُٝا ٜأت تٛدٝ٘ َػرل٠ ٫١َا٫هابٞ ٗ زؾع ٚؽ

زؾع  ايعاًٌَ ٚؾشص ُُِٖٗ  ٱٚٗاض إعٜس َٔ ا٫ٖتُاّ ، َا بٌ ٜسِٜٗ َٔ عٌُ ،  -أ

.   ٚيًٛقٍٛ إٍ اغتدساّ أؾهٌ يطاقاتِٗ  ٚقسضاتِٗ 

ؾباع بعض ضغبات  ايعاًٌَ ٚاستٝاداتِٗ ،  ٚايتذاضب َع  أساغٝػِٗ إػا١ُٖ ٗ إ-ب

ا واؾٜ ع٢ً َػت٣ٛ عاٍ  َٔ َٚؿاضٜعِٗ اييت ٫بس َٔ ؾُٗٗا يًتعاٌَ َعٗا َا ٜٓاغبٗا ٚمب

 . ٚايطٚح إع١ٜٛٓ يًعاًٌَ  ايطنا

. ايتشؿٝع ٜعس عاٌَ دصب، َٔ ؾأْ٘ إغطا٤ ا٭ؾطاز مٛ ايعٌُ -ز 

ؾطاز اػاٖاتِٗ ٚغاٜاتِٗ ، ٚتٛدِٝٗٗ ٗ ؼسٜس طبٝع١ ايعٌُ ايصٟ ايتشؿٝع ٜطغِ يٮ -ز

زف ٚوكل أؾهٌ اي٘يًٛقٍٛ إٍ  بصٍٚىتاضْٚ٘ ٚوسز َس٣ ق٠ٛ ا٫غتذاب١ ع٢ً اؾٗس امل

 .(2)" تهٝـ ٖهٔ َع ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ
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اؾعا٤ ا٭ٚؾ٢ ، ٖا ٜبعح ٗ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ اؿاؾع ا٭ندل ع٢ً ا٫دتٗاز ٗ ايعٌُ سطقّا 

  .(1) ع٢ً بكا٤ ايك١ً ق١ٜٛ باهلل عع ٚدٌ
  

أيٛإ  اٱّا١ْٝ ْٚسا٤ات٘ ٗ كاطباتٜ٘٪نس ٖصا إع٢ٓ إٔ إتأٌَ يًكطإٓ ايهطِٜ هس      

ٟ ٜسؾع شٚايٛعٝس ٚإسح ٚايكسح ، نٌ شيو تععٜعّا يًػًٛى ايػٟٛ اٍايبؿاض٠ ٚايٓصاض٠ ٚايٛعس 

.  ايعبس مٛ اـرل ٚايك٬ح ٜٚهؿ٘ عٔ ايؿط ٚايه٬ٍ 
 

إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ، قس عين  ٚاٱْػإ بطبع٘ ٚؾططت٘ ٜتأثط بايجٛاب ٚايعكاب ، يصا لس     

ٕٔ آَٔ ٚعٌُ  دط ايعِٛٝ با٭ب٘ زل١ّ ٚاٖط٠ّ ٗ آٜات٘ َبؿطّا ٚدعٌ ايتشؿٝع  بٗصا اؾاْب

}: قاٍ تعاٍ  عٌُ ايػ٦ٝات ،ٕٔ نؿط ٚباٱثِ إبٌ  ّاْصضّٚ ايكاؿات ،         

                                       

} ( 97: النحل  سورة  ) ؾطٚع  ٗ تطغٝب نٌ " ، قاٍ اٱَاّ ايؿٛناْٞ  ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ

}َ٪َٔ ٗ نٌ عٌُ      } عٌُ ٗ اؾعا٤ إصنٛض ، ٭ دعٌ غبشاْ٘ اٱّإ قٝسّا ٕ

: ب٘ ، ثِ شنط غبشاْ٘ اؾعا٤ ٕٔ عٌُ شيو ايعٌُ ايكاحل ؾكاٍ  ايهاؾط ٫ اعتساز

{         }...  ٍ( 2)  . "ٗ ايسْٝا ٫ ٗ اٯخط٠.... ، قٌٝ بايطظم اؿ٬   

 

ٖٚصا ايهتاب ؾٝ٘ َٔ ايططم ٚا٭غايٝب َا ٜهؿٞ ٱقٓاع ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ بهطٚض٠ اـهٛع      

ٖصٙ ايٓؿؼ َا ٭ٚاَط اهلل ْٚٛاٖٝ٘ ، ٖا ٜعس عٓس عًُا٤ ايٓؿؼ َساخٌ ٜتِ عٔ ططٜكٗا كاطب١ 

. بعباز٠ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ وكل اشلسف ا٭زل٢ ٚايػا١ٜ ايع٢ُٛ َٔ خًكٗا ٖٚٛ عُاض٠ ا٭ضض 
 

ٕتساٍٚ ٗ عكطْا ٕ مل ٜعطؾٛا ايتشؿٝع با٫قط٬ح إٕٛ ا٭ٚا٥ٌ ٗ قسض اٱغ٬ّ ، ٚإٚإؼ     

ٚزٙ  يسِٜٗ بكٛض٠ ٕ شيو ٫ ٜعين عسّ ٚزاؿانط ٚمل هط٣ ع٢ً أيػ١ٓ أٌٖ ايعًِ َِٓٗ ، ؾإ

ع٢ً شيو اٯٜات ايكطآ١ْٝ ايهجرل٠ ٚا٭سازٜح  ايٓب١ٜٛ ٠ ٗ َٝسإ ايعٌُ ٚايتطبٝل ٚايسيٌٝ عًُٞ

ايعٌُ  ايكاحل ٚايتػابل  ٚايتٓاؾؼ ع٢ً   تهُٓت َعاْٝٗا َٚؿاُٖٝٗا ، اؿح ع٢ًإتعسز٠ اييت

ا٭قٛاٍ  ٚا٭ؾعاٍ ، اـرلات ٚايكاؿات َٔ ا٭عُاٍ ٚايٓٗٞ عٔ ؾعٌ  ايؿطٚض ٚإٓهطات َٔ 

قساّ أٚ باعجٌ ع٢ً اٱسذاّ ، غٛا٤ ا اؿح ٚشاى ايٓٗٞ ساؾعٜٔ ع٢ً اٱٚشيو باعتباض إٔ ٖص

 .  (3)ناْا ايجٛاب ٚايعكاب عادًٌ أّ آدًٌ

 

                                      
   53-52، ِشظغ عاتك ، ص ؼٛافض اٌؼًّ فٟ اإلعالَ ٚإٌظش٠اخ اٌٛضؼ١ح: ِؽّذ ػمٍح اإلتشا١ُ٘  (1)

       193اتك ، ص، ِشظغ ط 3، ض فرػ اٌمذ٠ش: ِؽّذ تٓ ػٍٟ اٌشٛوأٟ  (2)

 74٘ـ ، ص1403، اٌّعٍح اٌؼشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلداس٠ح ، اٌؼذد اٌشاتغ ، اٌغٕح اٌغادعح ،  ٔظاَ اٌؽٛافض فٟ اإلعالَ: ِؽّذ ؼاِذ ؼغ١ٕٓ  (3)
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أْداف انتحفيص انرتثٕي يف انمسآٌ انكسيى :  ادلجحث انثبَي
      

 

 :
مل ٜذلن٘ غس٣ ، بٌ طًب َٓ٘ طًب أَط يٝؼ َٔ ؾو إٔ اهلل دٌ ٚع٬ خًل اٱْػإ ٚ     

ؼكٝكّا يًٗسف ايعاّ ٚا٭زل٢ ٱهازٙ َٔ ، ٚإهاب إٔ ٜكّٛ بعُاض٠ ا٭ضض ٚايػعٞ ؾٝٗا 

.  ٖٚٛ ايعباز٠  ،ايعسّ
 

تعٝٓ٘ ع٢ً اييت ٫ بس َٔ اغتدساَ٘ ؾ١ًُ َٔ ا٭زٚات  ، ٚضا٤ ؼكٝل ٖصا اشلسف ا٭زل٢ٚ    

عتدلٖا ططا٥ل ٚٚغا٥ٌ َع١ٓٝ ع٢ً إلاظ َا ٜطاز َٓ٘ إلاظٙ ٖٚصٙ ا٭زٚات ّهٔ إٔ ٕ... ؼكٝك٘ 

، ٚشلا تعًل َباؾط بايعٌُ إأَٛض ب٘ َٔ سٝح غطع١ إلاظ ايعٌُ ، َطٚضّا بإتكإ ايعٌُ ٚايتُٝع 

.  ؾٝ٘ ٚايس١َّٛ عًٝ٘ 
 

ٚغا٥ٌ َع١ٜٛٓ ٫ ٚدٛز شلا ، ٖٚا هسض شنطٙ ٖٓا إٔ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ إؿاض إيٝٗا آْؿّا      

ٕٕ أخط٣ ٜتؿهٌ ، ٍ ًَُٛؽ ٚقػٛؽ بؿو ٚإِا قًٗا ايصٖٔ ، َٚٔ ثِ تتشٍٛ إٍ َعا

:  َعٗا ايعٌُ ٚؾل طبٝع١ ٖصٙ ايٛغ١ًٝ ٚايػطض َٓٗا 
    

إتمـــبٌ انؼًم  -1
إٕ َٔ أِٖ َطتهعات عكٝس٠ إػًِ ، ٜكٝٓ٘ بإٔ اهلل ٜطقب٘ ٗ سً٘ ٚتطساي٘ ٚغا٥ط أسٛاي٘      

عٓ٘ َجكاٍ شض٠ ٗ ا٭ضض  ععب، ٫ٚ ٟ ٚتعاٍ ٫ ٜػؿٌ عٔ ؾ٤ٞ ٚأؾعاي٘ ، شيو إٔ اهلل غبشاْ٘

 }: ٫ٚ ٗ ايػُا٤ ، ٜكٍٛ عع ٚدٌ                   

                                    

  }( َ59:عٌسش خألٔؼد)  ٌٜٚكٍٛ عع ٚد ، :{                }

( .     19: عٌسش غدفش )
 

١ٚ َٔ ؿٛات عُطٙ ، ٚٗ أٟ ْٚتٝذ١ شلصٙ ايطقاب١ اٱشل١ٝ تٓتِٛ سٝا٠ إػًِ ٗ نٌ حل     

َٝسإ َٔ َٝازٜٔ ايعباز٠ ٚايعٌُ  ٚاٱْتاز ، ٜٚٓسؾع إٍ ايعٌُ عاؾع َٔ ْؿػ٘ ٚباعح َٔ شات٘ 

.  ـــــ ٫ غٛطّا ٜػٛق٘ َٔ اـاضز ــــ شيو ايباعح ايصاتٞ ٖٛ مثط٠ إّاْ٘ باهلل تعاٍ 
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ٖسٙ ُٜٗ٘ إٔ هٛزٙ ، ٜٚتكٓ٘ ٜٚبصٍ زٚإ٪َٔ ٫ ٜهتؿٞ  با٫ْسؾاع ايصاتٞ إٍ ايعٌُ ، بٌ "     

ٚإٔ  ، ، ٖٚٛ ٜعًِ إٔ اهلل تعاٍ دعٌ ٖصٙ اؿٝا٠ ي٬ختباض ٚا٫َتشإ(1)"سهاَ٘ٱسػاْ٘ ٚإ

.  اٱْػإ َطايب ؾٝٗا بايعٌُ ايكاحل ، ٚإٔ ٖصا ايعٌُ ٫ بس إٔ ٜهٕٛ قٛابّا َتكّٓا 

ٟ عًٝ٘ َساض تؿاٚت َٓاظٍ ؾًٝػت ايعدل٠ بهجط٠ ا٭عُاٍ،إِا ػٜٛس ايعٌُ ٚإتكاْ٘ ٖٛ ايص

}:ايٓاؽ عٓس اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ،قاٍ تعاٍ                  

                        }(2ـ1:عٌسش خدلٍه  )
 

 ، أزضى بسٜع قٓع اهلل ٗ ٖصا ايهٕٛ، ٚإشا تأٌَ إػًِ ٗ ًَهٛت ضب٘ ٚكًٛقات٘      

}: ٚاغتشهط قٛي٘ تعاٍ           }( ًّ88: عٌسش خٌن)  ٚأ ٌٕ ، ٗ نٌ عُ

:  ًَٗا بكٛض٠ َتك١ٓ نا١ًَ ، قاٍ ٭َت٘ بإٔ تكسّ ع عباز٠ ٜكّٛ بٗا ، ٚاَتجٌ زع٠ٛ ايٓيب  

.   (2)[بْ خهلل حير برخ ػًّ ؤلذوُ ػّالً ؤْ ّعمنو ] 

 

ٜٓطٟٛ ع٢ً َتع١ ْؿػ١ٝ ٖٞ َتع١ ايتكطب إٍ اهلل غبشاْ٘  ، يصا ؾايعٌُ ايصٟ ٜ٪زٜ٘ إػًِ"     

فٛزّا ، ٚٗ (3)"ّاٚتعاٍ ، ٖٚصٙ إتع١ تؿٛم إتع١ إاز١ٜ ، ٚبايتايٞ ٜدلظ ايعٌُ إٍ ايٛدٛز َتكٔ

زيٌٝ قازم ع٢ً سب إػًِ يًعٌُ بكٛضٙ إدتًؿ١ ، ٚاغتذابت٘ يٓسا٤ات ايكطإٓ ايهطِٜ  ٖصا

ثكٌ تٷ إتهطض٠ ، اييت تسعٛ إٍ ايعٌُ ايكاحل ٚؼؿع إيٝ٘ ، ؾًٝػت أعُاٍ إػًِ أعبا٤ٶ

.  ناًٖ٘ ٜٚػع٢ إٍ ايتدًل َٓٗا بأٟ نٝؿ١ٝ ناْت 
      

٠ ٗ اٱغ٬ّ ، زٚضات تسضٜب١ٝ َهجؿ١ ، ىهع شلا إػًِ ع٢ً َساض ٚايتهايٝـ ايؿعا٥طٟ     

ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ، ٚٗ غا٥ط أٜاّ ايعاّ ، بٌ ٚٗ ْٝع غٓٛات ايعُط ، ؾتهػب٘ َٗاضات ضاق١ٝ ، 

 ١ًْٝ ٕٕ .  َٚعا
 

إخ٬م ايعٌُ هلل ٚسسٙ ، ٚإتابع١ : ؾايعبازات ٫ تكبٌ إ٫ إشا ؼكل ؾٝٗا ؾططإ ض٥ٝػإ      

ٗ نٝؿ١ٝ أزا٤ ٖصٙ ايعبازات ، ٚسطم إػًِ ع٢ً اغتٝؿا٤ ٖصٙ ايؿطٚٙ  ١ْ إكطؿ٢ يؼ

ٗ عبازات٘ نًٗا ، أَط ٜهػب٘ َٗاض٠ ايذلنٝع ٚاٱتكإ ، تطنٝع ٗ ايكًب سٌ ٜبتػٞ 

                                      
 .  274، ِشظغ عاتك ، ص اإل٠ّاْ ٚاٌؽ١اج: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ  (1)

٘ـ ، 1404، داس اٌّأِْٛ ، دِشك ،  1، غ 7ؼغ١ٓ ع١ٍُ أعذ ، ض:، ذؽم١ك  ِغٕذ أتٟ ٠ؼٍٝ:أؼّذ تٓ ػٍٟ تٓ اٌّصٕٝ أتٛ ٠ؼٍٝ اٌّٛصٍٟ (2)

 349ص

 .  139، ِشظغ عاتك  ، ص ؼٛافض اٌؼًّ ت١ٓ اإلعالَ ٚإٌظش٠اخ اٌٛضؼ١ح: ِؽّذ ػمٍح اإلتشا١ُ٘  (3)
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 اٱخ٬م ٚاـؿٛع ، ٚتطنٝع ٗ غا٥ط سطنات اؾػس تٓؿس قانا٠ ؾعٌ ايٓيب  

ز٠ نُا أضازٖا اهلل ٚضغٛي٘ ضٚسّا ٚؾه٬ّ َٚهُّْٛا ، ٚٗ ٖصا ٩ز٣ ايعباٚا٫قتسا٤ ب٘ ، ست٢ تٴٴ

تسضٜب َهجـ ٜهػب إػًِ َٗاض٠ ايذلنٝع اييت ٫ ؾو تجُط ع٬ُّ َتكّٓا ، ٜتعًِ إػًِ 

.  تطبٝكتٗا ٗ غا٥ط أعُاي٘ 
 

 ٚسسٜح إػ٤ٞ ق٬ت٘ ، قك١ َٔ ١ًْ َٔ ايؿٛاٖس اييت تعخط بٗا أسازٜح إكطؿ٢      

ٟٴ .  ؾٝٗا إ٪ٌَٓ إتكإ ايعٌُ  ِيِ عٚاييت 
 

ٜٚعتدلٙ ايػطب ٚايؿطم "ٖٚصا اٱتكإ ٖٛ َا تٓؿسٙ ايّٝٛ غا٥ط ا٭َِ ع٢ً ٚد٘ ايبػٝط١      

شيو َا  (1)"أغاغّا ٗ ضقِٝٗ ٚتكسَِٗ ، ٚغببّا ٗ تطٛض َُٓٛاتِٗ ٚقٓاعاتِٗ ٚضٚادٗا ٚغبكٗا

.  ٜعطف ايّٝٛ َؿّٗٛ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ 
 

ابٌ اٱتكإ ٚاؾٛز٠ ٜدلظ َكطًض آخط وٌُ ْؿؼ إع٢ٓ ٚا٭١ُٖٝ ٖٚٛ اٱسػإ ، ٚٗ َل     

ؾإػًِ ٜتسضز ٗ إّاْ٘ ست٢ ٜكٌ يسضد١ اٱسػإ ، ٖٚٛ إٔ ٜعبس اهلل نأْ٘ ٜطاٙ ؾإٕ مل 

.  ٜهٔ ٜطاٙ ؾإٕ اهلل ٜطاٙ 
      

خٌمعٍص ، ًبرخ رحبعُ فإلغنٌخ  بْ خهلل وعر خإللغدْ ػٍَ وً شِء ، فةرخ ؤلعٍعُ فإلغنٌخ] :  ٜكٍٛ      

إٕ اؿسٜح ايػابل ٜطًب َٔ إػًِ اؾٛز٠ "، (2)[خٌزحبص ، ًٌْمذ ؤلذوُ شفشظو ًٌريق رزْمعو 

ٚاٱتكإ ٗ ايعٌُ ٚيهٔ عًٝ٘ إعٜس َٔ اٱسػإ ٚاغتدساّ ايط١ٓ ٚايطأؾ١ َع بين اٱْػإ 

.   (3)"أٍٚ ٚأسػٔ ; ٭ِْٗ خ٥٬ـ اهلل تعاٍ ٗ ا٭ضض
 

أٚضثت عٓسِٖ ايساؾع يًعٌُ ، إٕ ٖصٙ إعاْٞ ايػابك١ َت٢ َا اغتكطت ٗ ْؿٛؽ ايعاًٌَ      

 .            إتكٔ، ؾإٕ ايكِٝ تسؾع ايػًٛنٝات ، ٚبايػًٛنٝات تهٕٛ اؾٛز٠ 

 

 

 

 

                                      
 .  11٘ـ ، ص1428، ، داس اٌٛفاء ، إٌّصٛسج  1، غ إداسج اٌعٛدج اٌشاٍِح فٟ اإلعالَ: أششف ػثذ اٌغالَ ػثذ اٌّع١ذ  (1)

 . غ ، داس إؼ١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ ، ت١شٚخ . ،  د  3ِؽّذ فؤاد ػثذ اٌثالٟ ، ض: ، ذؽم١ك  صؽ١ػ ِغٍُ: ِغٍُ تٓ اٌؽعاض ا١ٌٕغاتٛسٞ  (2)

اٌٛؼ١ٕح ، اٌش٠اض ، ، ِىرثح اٌٍّه فٙذ  1، غ فٟ اٌفىش اإلعالِٟ ٚاٌّؼاصش( اإلذماْ)إداسج اٌعٛدج اٌشاٍِح : ػثذ اٌشؼّٓ إتشا١ُ٘ اٌع٠ٛثش  (3)

 .  47٘ـ ، ص1425
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  :دميٕيخ انؼًم  -2

ٖا ؾا٥و يٲْػإ ٗ ٖصٙ اؿٝا٠ آَاٍ عطٜه١ ، ٚأٖساف قطٜب١ ٚبعٝس٠ ، ٚيهٔ ايططٜل إيٞ     

ٚطٌٜٛ ، ٚايعكبات َتٓٛع١ ، ٚإعٛقات نجرل٠ ، ؾ٬ غطٚ إٔ ٌٜٛ اٱْػإ ٗ دٗس زا٥ب ، 

ٚوكل ا٭ٖساف ٚايطُٛسات ، َٚا أؾس  ، ٚعٌُ َتٛاقٌ ، يٝتػًب ع٢ً اٯ٫ّ ٚإعٛقات

ساد١ اٱْػإ إٍ ق٠ٛ تػٓس ٚٗطٙ ، ٚتؿس أظضٙ ، ٚتأخص بٝسٙ ، يتصيٌ ي٘ ايعكبات ، ٚتكٗط 

.  ايكعاب ٚتٓرل ي٘ ايططٜل أَاَ٘ 
 

: ٚيٝػت ٖصٙ ايك٠ٛ إٓؿٛز٠ إ٫ ٗ ٬ٍٚ عبٛز١ٜ اـًل يًدايل ، ٜكٍٛ غبشاْ٘ ٚتعاٍ      

{                    }( 6: عٌسش خإلٔشمدق)  ،" ٜا أٜٗا اٱْػإ إْو

ٚإٕ مل ٜهٔ دٗس ... ٭ضض نازسّا ،ؼٌُ عب٦و ، ٚػٗس دٗسى تكطع ضس١ً سٝاتو ع٢ً ا

إِا ىتًـ ْٛع ايهسح ٚيٕٛ ايعٓا٤ ، ... بسٕ ٚنس ٚعٌُ ، ؾٗٛ دٗس تؿهرل ٚنس َٚؿاعط 

ثِ ايٓٗا١ٜ ٗ آخط إطاف إٍ ضبو ، ؾإيٝ٘ ... ٚسكٝك١ ايهسح ٖٞ إػتكط٠ ٗ سٝا٠ اٱْػإ 

.   (1)"إطدع ٚإيٝ٘ إآب
 

يل يًعباز٠ ، ٚإٔ ٖصٙ ايعباز٠ ٗ سكٝكتٗا تهًٝـ َػتُط ٚعٌُ ز٩ٚب ٕػًِ ٜعًِ أْ٘ رٴإٕ ا     

ٚإٕ اختًؿت قٛضٖا ، ٚإػًِ ٫ ٜٓؿو عٔ أزا٤ ٖصا ايعٌُ ، َا زاّ ٗ ايعُط بك١ٝ ، ٚٗ ايطٚح 

.  ْؿؼ 
 

زٖٚا ٚايكطإٓ ايهطِٜ دا٤ يٝشؿع إػًِ ع٢ً أزا٤ ٖصٙ ا٭عُاٍ ٗ ب١٦ٝ َط١ٓ٦ُ َػتكط٠ ٜض     

ا٭ٌَ ًّٚ٪ٖا ايتؿا٩ٍ ، ٖٚصا َا ٜهُٔ ي٘ ثبات ا٭زا٤ ٚاغتُطاض ايعطا٤ ، بايكٛض٠ اييت وبٗا 

خزًخ ِٓ خألػّدي ِد ظطْمٌْ ، فةْ خهلل ال ميً لعَ متٌٍخ ] :  اهلل ٜٚسعٛ إيٝ٘ ضغٛي٘ ايهطِٜ ، سٝح قاٍ 
.  (2)[، ًبْ ؤلر خألػّدي بىل خهلل ؤدًِيد ًبْ لً 

 

ٚٚن٤ٛ ، ٚق٠٬ ، ٚغرلٖا َٔ ا٭عُاٍ اييت َاٍ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ َٔ شنط ٚزعا٤ اى أعؾٗٔ     

ًٜتعّ بٗا إػًِ َٓص بس٤ غٔ ايتهًٝـ ، ٜٚػتُط ٗ أزا٥ٗا زٕٚ غآ١َ أٚ ًٌَ ست٢ ًٜك٢ اهلل 

}: عع ٚدٌ ، َتبعّا بصيو أَط اهلل عع ٚدٌ ٗ نتاب٘ ايععٜع             

  }( 99: عٌسش خحلفش )  ٘ٝؾإػًِ َطايب ع٢ً غبٌٝ ايؿطن١ٝ بايعباز٠ ع٢ً ايسٚاّ ست٢ ٜأت ،

إعطؾ١ ، ؾُت٢   : إطاز بايٝكٌ زيٌٝ ع٢ً ؽط١٦ بعض ا٬ٕسس٠ ايكا٥ًٌ بإٔ "إٛت ، ٚٗ ٖصا 

                                      
 3866، ِشظغ عاتك ، ص 6، ض  فٟ ظالي اٌمشآْ: ع١ذ لؽة  (1)

 5523،  ؼذ٠س سلُ  2201، ِشظغ عاتك ، ص 5، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ  (2)
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، ؾإٕ  ن٬ٍ ٚدٌٗ... ٚقٌ أسسِٖ إٍ إعطؾ١ بععُ٘ ، غك٘ عٓ٘ ايتهًٝـ عٓسِٖ ، ٖٚصا 

ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ ناْٛا ِٖ ٚأقشابِٗ أعًِ ايٓاؽ باهلل ٚاعطؾِٗ عكٛق٘ ٚقؿات٘ ، َٚا 

ٜػتشل َٔ ايتعِٛٝ ، ٚناْٛا َع ٖصا أعبس ايٓاؽ ٚأنجطِٖ َٛاٚب١ ع٢ً ؾعٌ اـرلات إٍ 

.   (1)"سٌ ايٛؾا٠
 

٠ غ١ٜٛٓ ، ؾإٕ شلصٙ ٚإشا ناْت بعض عبازات إػًِ َٛزل١ٝ ، ٫ تتهطض عًٝ٘ إ٫ ٗ زٚض     

ايعبازات قٛضّا أخط٣ ٜػتطٝع إػًِ إٔ ٜساّٚ عًٝٗا ٗ أٟ ّٜٛ َٔ أٜاّ ايػ١ٓ ، ؾإشا اْت٢ٗ 

ؾٗط ايكٝاّ ؾإْ٘ ّهٔ يًُػًِ إٔ ٜتابع ايكٝاّ طٛاٍ أٜاّ ايعاّ ، نكٝاّ غت َٔ ؾٛاٍ ، 

ض أٚ قٝاّ ث٬ث١ أٜاّ َٔ نٌ ؾ٘ٚقٝاّ ّٜٛ عطؾ١ ، ٚقٝاّ عاؾٛضا٤ ، أٚ ٜساّٚ ع٢ً قٝاّ 

ٚإشا اْكطف َٛغِ ظنا٠ ايؿطط ، أٚ أز٣ إػًِ ظنا٠ . ثٌٓ ٚاـُٝؼ َٔ نٌ أغبٛع اٱ

َاي٘ ٗ ُاّ اؿٍٛ ، ؾإٕ ي٘ بابّا َؿتٛسّا َٔ أبٛاب اٱْؿام ٚايتكسم ٜػتطٝع إٔ ٜساّٚ عًٝ٘ ٗ 

         : ت اييت غ٦ًت عٓٗا عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا ؾكاٍ أٟ ٚقت ٚسٌ ، َكتسّٜا بعباز٠ ايطغٍٛ 
.   (2)[ودْ ػٍّو دميص ] 
 

 ـــ ٖٚٛ أٖٕٛ ٗ ْٛط ايسٜٔاض ٗ ايعٌُ ايسْٟٝٛ ـــ ا٭َط با٫غتُط يكس دا٤ عٔ ايطغٍٛ      

ّذ ؤلذوُ فغٍْص ، فةْ ٌٌ لدِط خٌغدػص ًذ] :  ست٢ تًؿٜ اؿٝا٠ ْؿػٗا ا٭خرل ، ٚشيو سٌ قاٍ 
.   (3)[ ؤلذوُ  ؤال ظمٌَ لعَ ّغشعيد فٍْفؼً خععطدع

 

٫ٚ ٜٓطبل  !٠ بايػطؽ ٖٚٛ ئ وكس مثاض غطغ٘؟غٌٝايـ قاسب تط٣ ٕاشا ٜأَط ْبٝٓا      

ظضعٛا : ٥ٌ عٔ شيو قاٍ عًٝ٘ ست٢ ساٍ ايؿٝذ اشلطّ ايصٟ ظضع ٗ آخط أٜاّ عُطٙ ، ؾًُا ؽٴ

.  ؾأنًٓا ْٚعضع ؾٝأنًٕٛ ، ؾإٕ ايػاع١ قس أٚؾهت إٔ تكّٛ ، ٫ٚ أٌَ ٗ اؿٝا٠ ٭سس 
 

إْ٘ تهطِٜ يًعٌُ ، يصات ايعٌُ ،اْتؿع بجُطات٘ أسس أّ مل ٜٓتؿع ، ٚإؾعاض بإٔ اٱْػإ ٫ "     

ٜسع عُاض٠ ا٭ضض ٚاٱْتاز يًشٝا٠ ، ٫ٚ ٜهـ عٔ ايعٌُ ٚايعطا٤ َا زاَت اؿٝا٠ قا١ُ٥ ، ٚأْ٘ 

٫ هٛظ إٔ ٜعٝـ بػرل عٌُ ؿ١ٛ َٔ ايسٖط ، ٚإٕ نإ إغطاؾٌٝ قس أَػو بايكٛض يٝٓؿذ 

.   (4)"ٜٚتٗسّ بعسٖا غطازم اؿٝا٠ نًٗا ؾٝ٘،
 

قٞ ٜح إٍ ضنٛإ اهلل عع ٚدٌ ، ٚايذلؾإػًِ ٜسضى إٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ ٖٞ ايػرل اؿح     

إػتُط ٗ َٓاظٍ أٚيٝا٤ اهلل ايكاؿٌ ، ٚاغتُطاض ايعٌُ ٖٛ ايػبٌٝ ا٭َجٌ ٫غتجُاض اؿٝا٠ 

                                      
  75-74٘ـ ، ص1411، داس اٌفىش اٌّؼاصش ، ت١شٚخ ،  1، غ 14، ض اٌرفغ١ش ا١ٌّٕش فٟ اٌؼم١ذج ٚاٌشش٠ؼح ٚإٌّٙط: ٚ٘ثح اٌضؼ١ٍٟ  (1)

 783، ؼذ٠س سلُ  541، ِشظغ عاتك ، ص 1، ض صؽ١ػ ِغٍُ: ِغٍُ تٓ اٌؽعاض ا١ٌٕغاتٛسٞ  (2)

د٠صح ، ، ِىرثح إٌٙعح اٌػ 1، غ 7ػثذ اٌٍّه تٓ ػثذ اهلل تٓ د١٘ش ، ض: ، ذؽم١ك  األؼاد٠س اٌّخراسج: ِؽّذ تٓ ػثذ اٌٛاؼذ اٌؽٕثٍٟ اٌّمذعٟ  (3)

 .   2715، ؼذ٠س سلُ  264٘ـ ، ص1410ِىح اٌّىشِح ، 

 53٘ـ ، ص1422، داس اٌشعاٌح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ، ت١شٚخ ،  1، غ  اٌٛلد فٟ ؼ١اج اٌّغٍُ: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ  (4)
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تطاح ست٢ هاٚظ إػًِ ايكطاٙ ، مٛ ؼكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف ايع١ُٝٛ ، ؾ٬ ضاس١ ٫ٚ َؼ

.                          ٚىًـ دػط دِٗٓ ٚضا٤ ٚٗطٙ 
 

: ظسػخ إجنــــبش انؼًم  -3     
دا٤ ايكطإٓ ايهطِٜ يٝ٪نس ع٢ً ق١ُٝ ايٛقت ٚأُٖٝت٘ ، ؾكس أقػِ اهلل تعاٍ ٗ َطايع      

 }:اٍ غٛض عسٜس٠ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ بأدعا٤ كتًؿ١ َٔ ايٛقت ، قاٍ تع      

   }( 2-1: عٌسش خٌففش)  ٍٚقاٍ تعا ، :{                           }( عٌسش

}: ، ٚقاٍ عع ٚدٌ   (2-1: خٌؼظش             }( َ2-1: عٌسش خٌؼم) ا ، ٚٗ ٖص

.  بٝإ ٭١ُٖٝ ايٛقت ، ٚيؿت ٭ْٛاض ايٓاؽ ي٬ْتؿاع ب٘ 
 

نُا إٔ ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ، دا٤ت يتططم ٗ سؼ إػًِ سكٝك١ َػ٦ٛي١ٝ نٌ      

ست٢ إٕ ا٭غ١ً٦ ا٭ضبع١ اييت تٛد٘ إٍ إهًـ ّٜٛ "ؾطز عٔ ٚقت٘ أَاّ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ، 

ٌٓ ظضًي لذِد ػسذ ٌَّ خٌمْدِص لعَ ّغإي ] :  ، قاٍ  (1)"غإاؿػاب ، ىل ايٛقت َٓٗا غ٪ا٫ٕ  ض٥ٞ

ػٓ ػّشه فّْد ؤفنده ، ًػٓ شسدزو فّْد ؤزاله ، ًػٓ ِدٌو ِٓ ؤّٓ خوعغسو ، ًفّْد ؤٔفمو ، ًػٓ ػٍّو : ػٓ ؤسزغ خظدي 

.   (2)[ِدرخ ػًّ زو

 

إٍ أ١ُٖٝ ايٛقت  ٚتأقٝت ايعبازات ٗ اٱغ٬ّ أَط ٜٛقٜ ٗ نُرل إػًِ ايٛعٞ ٚا٫ْتباٙ     

َع تعاقب ايًٌٝ ٚايٓٗاض ، ٚزٚضإ ايهٛانب ٚا٭ؾ٬ى ، ٚغا٥ط سطن١ ايهٕٛ ، ٜٚػطؽ ؾٝ٘ 

ست١ُٝ أزا٤ ايعٌُ ٗ ٚقت٘ إٓاغب زٕٚ تأخرل أٚ تكسِٜ ، ؾ٬ ٜكبٌ ايعٌُ قبٌ أٚاْ٘ ٫ٚ بعس 

 }: ؾٛات٘ ، قاٍ تعاٍ ٗ أَط ايك٠٬                 }

 }:، ٚٗ ٚقت ابتسا٤ ايكّٛ  (103: عٌسش خٌنغدء )       }( 185: عٌسش خٌسمشش)  ،

}:أَا عٔ َٛاقٝت اؿر ايعَا١ْٝ ، ؾٝكٍٛ عع ٚدٌ       }( 197: عٌسش خٌسمشش)   .
 

                                      
  5، ِشظغ عاتك ، ص اٌٛلد فٟ ؼ١اج اٌّغٍُ: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ  (1)

٘ـ ، 1409، ِؤعغح ػٍَٛ اٌمشآْ ، ت١شٚخ ،  1، غ 4ِؽفٛؾ اٌشؼّٓ ص٠ٓ اهلل ، ض: ، ذؽم١ك  ٌثضاسِغٕذ ا: أؼّذ تٓ ػّشٚ ػثذ اٌخاٌك اٌثضاس  (2)

 .  266ص
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اعًِ إٔ هلل ع٬ُّ : سٌ اغتدًؿ٘  يعُط بٔ اـطاب  قس دا٤ ٗ ٚق١ٝ أبٞ بهط ٚ     

.  بايٓٗاض ٫ ٜكبً٘ بايًٌٝ ، ٚع٬ُّ بايًٌٝ ٫ ٜكبً٘ بايٓٗاض 
 

ٚهسض بإ٪َٔ ايهٝؼ إشا عًِ َا غبل ، إٔ ٜبازض ؾٛضّا إٍ ايتٛب١ ٚاٱْاب١ إٍ اهلل عع ٚدٌ،      

}: نُا أَط ايكطإٓ ايهطِٜ بصيو ، قاٍ تعاٍ  ٚإٔ ٜػابل إٍ ؾعٌ اـرلات ،      

                        }( 148: عٌسش خٌسمشش)   ،" ٭ٕ اهلل ٫

.   (1)"هعٌ زضد١ عبس أغطع إيٝ٘ نسضد١ عبس أبطأ عٓ٘
 

}: يكس أث٢ٓ اهلل ع٢ً بعض أْبٝا٥٘ ا٭خٝاض بكٛي٘                

               }( 90: عٌسش خألٔسْدء)  ٍَٚسح غبشاْ٘ ٚتعا ،

}بعض أٌٖ ايهتاب ٭ِْٗ                   

                 }( ْ114: عٌسش آي ػّشخ)  ّنُا ش ،

}: اهلل عع ٚدٌ إٓاؾكٌ ، بكٛي٘             }( 142: عٌسش خٌنغدء)  ،" إش ٫

ٜهؿٞ إٔ ٜٓٗض إط٤ إٍ اـرل ٗ تجاقٌ ٚتهاغٌ ، أٚ ٜ٪زٟ بعض ايعٌُ ٜٚ٪دٌ بعه٘ ، أٚ 

.   (2)"ٜ٪خطٙ نً٘ َٔ ّٜٛ إٍ آخط ، عذعّا أٚ نػ٬
 

٭ٕ  ٜأَط بإبازض٠ إٍ ايعٌُ ايكاحل قبٌ سًٍٛ ايعٛا٥ل ٚسكٍٛ ايؿً ، نُا إٔ ايٓيب      

زددسًخ زدألػّدي عسؼدً ىً ظنعظشًْ بال   فمشخً ] :  اٱْػإ ٫ ٜعًِ َا ٜعطض ي٘ ٗ إػتكبٌ ، قاٍ 

ِنغْدً ، ؤً غنَ ِطغْدً ، ؤً ِشػدً ِفغذخً ، ؤً ىشِدً ِفنذخً ، ؤً ٌِظدً رليضخً ، ؤً خٌذـدي فشش غدجر ّنعظش ، ؤً خٌغدػص ، 

ٍ إٕ أندل َؿه١ً تٛاد٘ نٌ َػًِ ٚنٌ إْػإ، إٔ ، يٝؼ ٖصا ؾك٘ ب (3)[فدٌغدػص ؤدىَ ًؤِش

سٝات٘ قسٚز٠ ، ٚإٔ َتٛغ٘ ظَٓ٘ اٱْتادٞ قس ٫ ٜتذاٚظ ٔؼ عؿط٠ غ١ٓ َٔ عُطٙ ايهًٞ 

.   (4)[ؤػّدس ؤِيت ِد زني ععني بىل عسؼني ، ًؤلٍيُ ِٓ جيٌص رٌه] :  ، قاٍ 

                                      
  .  134٘ـ ، ص1417، ِىرثح اٌٍّه فٙذ اٌٛؼ١ٕح ، اٌش٠اض ،  1، غ و١ف ذغ١ً ػّشن اإلٔراظٟ: ِؽّذ إتشا١ُ٘ ٔؼ١ُ  (1)

 .  16ص ، ِشظغ عاتك ، اٌٛلد فٟ ؼ١اج اٌّغٍُ: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ  (2)

، داس إؼ١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ ،  ، ت١شٚخ ،  4أؼّذ ِؽّذ شاوش ٚآخشْٚ ، ض: ، ذؽم١ك اٌعاِغ اٌصؽ١ػ عٕٓ اٌرشِزٞ : ِؽّذ ػ١غٝ اٌرشِزٞ  (3)

 . 2306، ؼذ٠س سلُ  552خ ، ص.د

 .   3550، ؼذ٠س سلُ  553، ص 5اٌّشظغ اٌغاتك ، ض (4)
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يعاًٌَ مل ًٜتعّ ططٜل ايك٬ح ؾايٓاٚط ٗ أسٛاٍ إػًٌُ ايّٝٛ ٜكسض إٔ أنجط ايكاؿٌ ا     

إ٫ ٗ سسٚز غٔ ايعؿطٜٔ تكٌ ق٬ًّٝ أٚ تعٜس ق٬ًّٝ ، َٚع٢ٓ شيو أْ٘ قس ؾات عًٝ٘ ثًح عُطٙ 

بٓا٤ٶ ع٢ً اؿسٜح ايػابل ، ٚمل ٜتبلٻ ي٘ إ٫ ا٭ضبعٕٛ ، ٖٚصٙ ا٭ضبعٕٛ ّهٞ ثًجٗا ٗ ايّٓٛ ، 

اعات ٗ ايّٝٛ ـــ ٚثًجٗا ٗ ايعٌُ ـــ إشا إٕ مل ٜهٔ أنجط ـــ ٭ٕ ٖٓاى َٔ ٜٓاّ أنجط َٔ مثإ ؽ

ايتعّ إط٤ ٚٚٝؿ١ ٚاسس٠ ٗ سٝات٘ ـــ ٚع٢ً ٖصا ٜبك٢ يٲْػإ ايصٟ ٜعٝـ ايػتٌ ، ث٬ث١ عؿط 

عاَّا ، ٜكهٞ ؾٝٗا ؾطا٥ه٘ ايس١ٜٝٓ ٚؾ٪ْٚ٘ ايس١ْٜٛٝ َٔ ظٚاز ٚضعا١ٜ أبٓا٤ ٚظٜاض٠ أقاضب ، 

يًتٓاؾؼ َع إتٓاؾػٌ ٗ ؾ٪ٕٚ اٯخط٠ ؾهِ ٜتبك٢ ي٘ ... ٚطعاّ ٚؾطاب ٚتٓعٙ ٚتػٛم 

.   (1)ٚايتػابل إٍ ْعُٝٗا
 

إٕ أغايٝب ايتشؿٝع ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٫ تسؾع إ٪َٔ يًعٌُ ؾك٘ ، ٚإِا ؼه٘ ع٢ً      

إباؾط٠ ببس٥٘ ٚإػابك١ ٱلاظٙ عُاؽ ١ُٖٚ عاي١ٝ ٚغطع١ ؾا٥ك١ ، ٭ٕ ٗ شيو اَتجا٫ّ ٭ٚاَط 

.  اضّا ؾعا٫ّ يسقا٥ل اؿٝا٠ احملسٚز٠ ٚثٛإ ايعُط إعسٚز٠ اهلل ْٚٛاٖٝ٘ ٚاغتجِ
 

ؾإػًِ ٜبازض ؾٛضّا ٭زا٤ ايعٌُ ، وػٓ٘ ٚهًُ٘ ٜٚتكٓ٘ ٜٚػع٢ ٱُاَ٘ ٗ أغطع ٚقت      

.  ٖهٔ ، ست٢ ٜجب إٍ عٌُ آخط ، ٜهاعـ َٔ سػٓات٘ ، ٜٚعٜس ٗ ضقٝسٙ عٓس خايك٘ 
 

عازٕ ايٓؿػ١ٝ اييت تٛاٚب ع٢ً ايطاعات ، ٚتػتعٜس ٚايػبل إٍ اـرلات ٜهؿـ عٔ امل"     

َٔ اؿػٓات ٚتكًع عٔ ايػ٦ٝات ، ٚتطاقب ضب ا٭ضض ٚايػُاٚات ، ٚٚقت ايػبل ٖٛ اؿٝا٠ 

.   (2)"ايسْٝا ، ٭ْ٘ ٚقت ايتهًٝـ ٚٚقت ايعٌُ
    

ٟ عٔ ٚؾُٝا ٜتعًل بإبازض٠ ٚا٫َتجاٍ ، لس إٔ ايكشاب١ ضنٛإ اهلل عًِٝٗ سُٝٓا ْعٍ ايٓ٘  

}: اـُط ٗ قٛي٘ تعاٍ                          

            }( 90: عٌسش خدلدجذش)  ،" لسِٖ قس غاضعٛا إٍ َا

ٔط ٜطٜكْٛ٘ خاضز َٓاظشلِ ، ست٢ أِْٗ غهبٛا َا نإ قس بكٞ ٗ ن٪ٚغِٗ  يسِٜٗ َٔ

ٚناْٛا قس ؾطبٛا َٓ٘ قبٌ إٔ ٜكًِٗ خدل ايٓٗٞ ، ٚست٢ إِْٗ نػطٚا ق٬شلِ اييت ٜػتعًُْٛٗا 

.   (3)("اْتٗٝٓا ضبٓا ، اْتٗٝٓا ضبٓا: )ي٘ قا٥ًٌ 
 

                                      
 . ، ترصشف  25-24-23٘ـ ، ص1425األٔذٌظ اٌخعشاء ، ظذج ،  ،داس 8، غ ػعض اٌصماخ: ِؽّذ ِٛعٝ اٌشش٠ف  (1)

 .  9٘ـ ، ص1422، داس تٍٕغ١ح ، اٌش٠اض ،  1، غ ٜ اٌخ١شاخاٌغاتمْٛ إي: عؼذ عؼ١ذ اٌؽعشٞ  (2)

 .  83-82، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ: اعّاػ١ً تٓ وص١ش  (3)
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أزا٥٘ ع٢ً مٛ َتػاضع طابع٘  إٕ ايػبل إٍ ايعٌُ ايكاحل ، ٚغطع١ إلاظٙ ، ٫ ٜعين     

سكٝكت٘ َػاضع١ ؾٛض١ٜ إٍ ايبس٤ ٗ ايعٌُ ب١ُٗ عاي١ٝ ٫ ٗ ايعذ١ً ، ٚزلت٘ ايتٗٛض ، ٚإِا ٖٛ 

تعطف ايتػٜٛـ ٫ٚ ايهػٌ ، ٚبٓؿاٙ ٚؾاع١ًٝ َٔ ؾأْٗا إٔ تٓٗٞ ا٭عُاٍ ٗ ٚقتٗا احملسز ، 

ز ايعٌُ بؿهٌ قشٝض ؾطٜط١ إٔ ٜأخص ايعٌُ سٛ٘ َٔ ايٛقت ايهاٗ ايصٟ ٜهُٔ إٔ ىط

.   َٚتكٔ 
 

: انتًيص يف أداء انؼًم  -4
  

 }: يكس أنطَٓا ضبٓا َٚٝعْا ـــ مٔ إػًٌُ ـــ غرل نتاب أْعٍ ، قاٍ تعاٍ        

                        

                                }

بٌ إٔ ( ؾٝتبعٕٛ أسػٓ٘)ٜعين ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٕا قاٍ : "، قاٍ ايكططيب  (23: عٌسش خٌضِش )

، ؾٓشٔ إػًٌُ ـــ ٚسسْا ـــ ايصٜٔ ِتًو ايٛثٝك١  (1)"ع َا أْعي٘ اهلل ، ٖٚٛ ايكطإٓأسػٔ َا ٜػِ

ايػُا١ٜٚ ايؿص٠ ، اييت ؼٌُ نًُات اهلل ا٭خرل٠ شلسا١ٜ ايبؿط١ٜ ، قؿ١ٚٛ َٔ نٌ تبسٌٜ أٚ 

ؼطٜـ يؿٛٞ أٚ َعٟٓٛ ، ٚشيو إٔ اهلل عع ٚدٌ قس تهؿٌ عؿٜ ٖصا ايهتاب ، ٚمل ٜهً٘ 

}: خًك٘ ، قاٍ تعاٍ إٍ أسس َٔ                }( 9: عٌسش خحلفش )  .
 

، خامت ايٓبٌٝ ٚأؾهٌ إطغًٌ ، ٚسذ١  نُا َٝعْا ضبٓا غرل ْيب أضغٌ ، ٖٚٛ قُس      

.   (2) [ّنشك ػنو خٌمرب ًؤًي شدفغ ًِشفغ  ؤٔد عْذ ًٌذ آدَ ٌَّ خٌمْدِص ًؤًي ِٓ] :  ع٢ً ايٓاؽ أْعٌ ، قاٍ 

 

نُا َٝعْا ضبٓا ، بإٔ دعٌ أ١َ اٱغ٬ّ أؾهٌ ا٭َِ ، َا ُجً٘ َٔ اٱيتعاّ بكِٝ ايكطإٓ      

ايهطِٜ َٚعاٜرلٙ ٚأٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ عدل ايعكٛض ـــ ٚإٕ نإ وكٌ شلا َٔ اـًٌ َا وكٌ ـــ 

يعًِ ٚآثاض ايٓب٠ٛ َا يٝؼ عٓس غرلٖا ٗ ٚاقع سٝاتٗا َٚا ؼًُ٘ َٔ اـرل ٚاشلس٣ ، ٚاٱّإ ٚا

ايعًُٞ ٚايعًُٞ ، ؾه٬ّ عٔ أْٗا ًُو ايٓٛض ايصٟ يٛ عًُت ب٘ يكًشت ٚأقًشت ٖٚٛ ايكطإٓ 

اٍ ـــــــــايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايكشٝش١ ، ٚبٗصا ُٝعت ا٭١َ إػ١ًُ عٔ غا٥ط ا٭َِ قاطب١ ، م

}: اٍ ــــــــعــــت                   

                                

                                      
 248، ِشظغ عاتك ، ص 15، ض ألؼىاَ اٌمشآْاٌعاِغ : ِؽّذ تٓ أؼّذ األٔصاسٞ اٌمشؼثٟ  (1)

 (2278)، ؼذ٠س سلُ  1782، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض صؽ١ػ ِغٍُ: ِغٍُ تٓ اٌؽعاض ا١ٌٕغاتٛسٞ  (2)
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   }( ْ110: عٌسش آي ػّشخ) عٌ اهلل يًُػًٌُ َٔ ايعكا٥س ٚإٛاٖط ٚا٭سهاّ ، ٚقس ز

َا ىايؿٕٛ ب٘ غرلِٖ َٔ ا٭َِ إٓشطؾ١ نايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ، ٢ْٗٚ عٔ تكًٝسِٖ ٚايتؿب٘ بِٗ 

ؾاحملهُات َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ زيت ع٢ً إٔ ٖصٙ ا٭١َ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ َتُٝع٠ عٔ ا٭َِ "، 

.  (1)"ٚقٝاتٗاا٭خط٣ ٗ أعُاشلا ، ٚعكا٥سٖا ، ٚغًٛنٗا ، ٚخل
 

ٚإتتبع يٓكٛم ايهتاب ايهطِٜ ، ٜبكط دٝسّا سطم ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ُٝع أؾطازٙ      

، ٜٚٛٗط شيو دًّٝا َٔ خ٬ٍ اٯٜات اييت ؼؿع ع٢ً ايعٌُ ٚتسعٛا إٍ ا٭خص با٭سػٔ ٗ نٌ 

.  قٍٛ ٚؾعٌ ، ٚٗ ؾت٢ َٝازٜٔ اؿٝا٠ 
 

َٝساّْا ٜتػابل ؾٝ٘ ايٓاؽ يؿعٌ اـرلات ، ٚؼكٝل  ؾاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ دعٌ ٖصٙ اؿٝا٠     

}: ايتُٝع إٓؿٛز َٔ خ٬ٍ تكسِٜ ا٭سػٔ ، قاٍ تعاٍ               

           }( 2: عٌسش خدلٍه)  ،"َع إٔ ا٫بت٤٬ ؾإٜطاز قٝػ١ ايتؿض ٌٜ

ؾاٌَ يًُهًؿٌ باعتباض أعُاشلِ إٓكػ١ُ إٍ اؿػٔ ٚايكبٝض أٜهّا ، ٫ إٍ اؿػٔ ٚا٭سػٔ 

ؾك٘ ، يٲٜصإ بإٔ إطاز بايصات ٚإككس ا٭قًٞ َٔ ا٫بت٤٬ ، ٖٛ ٚٗٛض نُاٍ إسػإ 

نٌ َ٪غػ١ أٚ ، ٖٚصا ٖٛ ايتُٝع ايصٟ تٓؿسٙ ايّٝٛ نٌ تطب١ٝ ، ٚتػع٢ يتشكٝك٘  (2)"احملػٌٓ

.  َٓؿأ٠ 
 

 }ٚقس أث٢ٓ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً عبازٙ إتكٌ ، ٚٚقؿِٗ بأِْٗ          

                         }( 18: عٌسش خٌضِش) أ ، ٟ

ٜكسَٕٛ ا٭سػٔ ايصٟ ٖٛ أؾس سػّٓا ع٢ً ا٭سػٔ ايصٟ ٖٛ زْٚ٘ ٗ اؿػٔ ، ٜٚكسَٕٛ "

.  ، ٜٚسٍ ع٢ً ٖصا ؾٝض َٔ اٯٜات ايبٝٓات (3)"ا٭سػٔ َطًكّا
 

}: ٜكٍٛ اهلل تعاٍ                                

           }( 53: عٌسش خإلعشخء)  أَط بهٌ ن٬ّ ٜكطب إٍ اهلل َٔ "، ؾٗصا

اـًل ، ع٢ً قطا٠٤ ، ٚشنط ٚعًِ ٚأَط َعطٚف ْٚٗٞ عٔ إٓهط ، ٚن٬ّ سػٔ يطٝـ َع 

                                      
 23٘ـ ، ص1428، ِؤعغح اإلعالَ ا١ٌَٛ ، اٌش٠اض ،  1، غ األِح اٌٛاؼذج: عٍّاْ تٓ فٙذ اٌؼٛدج  (1)

 5، ِشظغ عاتك، ص 29، ض فغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ ٚاٌغثغ اٌّصأٟسٚغ اٌّؼأٟ فٟ خ: ِؽّٛد شىشٞ األٌٛعٟ  (2)

َ ، 1995غ ، داس اٌفىش ٌٍؽثاػح ٚإٌشش ، ت١شٚخ ، .، د 6، ض أضٛاء اٌث١اْ فٟ إ٠ضاغ اٌمشآْ تاٌمشآْ: ِؽّذ األ١ِٓ ِخراس اٌشٕم١ؽٟ  (3)

 356ص
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ٟٴاخت٬ف َطاتبِٗ  َط بإٜجاض أسػُٓٗا ، إٕ أَٚٓاظشلِ ، ٚأْ٘ إشا زاض ا٭َط بٌ سػٌٓٝ ، ؾإْ٘ 

.  (1)"مل ٜهٔ اؾُع بُٝٓٗا ، ؾايكٍٛ اؿػٔ زاع يهٌ خًل ٌْٝ ، ٚعٌُ قاحل
 

ٚٗ تعاٌَ إػًِ َع ايٓاؽ ٫ بس إٔ ٜهٕٛ َتُٝعّا ٗ َعا٬َت٘ ٚضزٚز أؾعاي٘ ، ؾإػًِ      

ٕ ، قاٍ ٜكٓع إعطٚف ، ٜٚطز اؾٌُٝ ، ٜٚتكبٌ اٱغا٠٤ بكسض ضسب ، بٌ ٜٚكابًٗا باٱسػا

}: تعاٍ                   }( 86: عٌسش خٌنغدء)  ٌٚقاٍ عع ٚد ، :

{                                 

    }( 34: عٌسش فظٍط)  ٟازؾع ايػ١٦ٝ إشا دا٤تو َٔ إػ٤ٞ بأسػٔ َا ّهٔ زؾعٗا "، أ

ؾإْو إشا ؾعًت شيو ايسؾع قاض ايعسٚ ... ب٘ َٔ اؿػٓات ، َٚٓ٘ َكاب١ً اٱغا٠٤ باٱسػإ 

ا١ًَ ٜجُط تطآّا ، ٚٗ ٖصا ُٝع ٚانض ٗ إع (2)"نايكسٜل ، ٚايبعٝس عٓو نايكطٜب َٓو

.  بٌ ايٓاؽ ٚأيؿ١ َٚٛز٠ ٚقؿشّا بٌ أؾطاز اجملتُع 
 

َٚٔ باب ايؿطٜه١ ، ؾإٕ إػًِ ٜ٪َط ٗ بعض ا٭سٝإ بإٔ ٫ ٜباؾط بعض ا٭عُاٍ ، َا مل      

 }: ٜٓؿس ؾٝٗا ايتُٝع ، ٜٚطاعٞ ؾٝٗا ؼكٝل ا٭سػٔ ، قاٍ تعاٍ         

       }( َ152: عٌسش خألٔؼد)  ؾايكطإٓ ايهطِٜ ٢ٜٗٓ عٔ ايتكطف َاٍ ايٝتِٝ إ٫ ،

ضاز ٫ تكطبٛا َاي٘ إ٫ ٚأْتِ بايؿع١ً اييت ٖٞ أسػٔ َا ٜؿعٌ َاي٘ ، نشؿٛ٘ ٚتجُرلٙ ، ٚقٌٝ امل"

سػٔ قؿٕٛ باـك١ً اييت ٖٞ أسػٔ اـكاٍ ٗ َكًشت٘ ، ؾُٔ مل هس ٗ ْؿػ٘ ع٢ً أَت

  . ، ؾه٬ّ عٔ ايتكطف ؾٝ٘  (3)"اـكاٍ ، ٜٓبػٞ أ٫ ٜكطب٘
 

ٜٚٛد٘ ايكطإٓ ايهطِٜ إ٪ٌَٓ إٍ اغتجُاض اؿٝا٠ بأسػٔ قٍٛ ٚعٌُ ، ٖٚٛ ايسع٠ٛ إٍ      

 }: اهلل عع ٚدٌ ، قاٍ تعاٍ                    

     }( 33: عٌسش فظٍط)  ، َ٘ٓ ٚإٔ ايسع٠ٛ إٍ اهلل أسػٔ "، أٟ ٫ أسس أسػٔ ق٫ّٛ

َٔ نٌ َا غٛاٖا ، إشا عطؾت ٖصا ؾٓكٍٛ نٌ َا نإ أسػٔ ا٭عُاٍ ؾٗٛ ٚادب ، ٚإشا 

، ع٢ً إٔ ٖصٙ  (4)"عطؾت ٖصا ؾٓكٍٛ ايسع٠ٛ إٍ اهلل ، أسػٔ ا٭عُاٍ َكته٢ ٖصٙ اٯ١ٜ

ع٠ٛ ؼتاز أٜهّا يؿعٌ ا٭سػٔ ، ؾكس وتاز ايساع١ٝ إٍ اغتعُاٍ إعاضن١ ٚإٓاقه١ ٚمٛ ايس

                                      
  493، ِشظغ عاتك ، ص ٔاْذ١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشؼّٓ فٟ ذفغ١ش والَ اٌُ: ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ٔاصش اٌغؼذٞ  (1)

  516، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض فرػ اٌمذ٠ش: ِؽّذ تٓ ػٍٟ اٌشٛوأٟ  (2)

  55، ِشظغ عاتك ، ص 8، ض سٚغ اٌّؼأٟ: ِؽّٛد شىشٞ األٌٛعٟ  (3)

 .109٘ـ ، ص1421خ ، ، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١ش1ٚغ ، 27، ض اٌرفغ١ش اٌىث١ش أٚ ِفاذ١ػ اٌغ١ة: فخش اٌذ٠ٓ ِؽّذ ػّش اٌر١ّّٟ اٌشافؼٟ  (4)
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}: شيو َٔ اؾسٍ ، ٚشلصا قاٍ تعاٍ           }( ً125: عٌسش خٌنم)  ٟأ ،

  (1)"ٚايًٌ َٔ غرل ؾهان١ ٫ٚ تعٓٝـ  ٖٞ أسػٔ ططم اجملازي١ َٔ ايطؾلبايططٜك١ اييت"

 

ٚاـ٬ق١ إٔ زٜٔ اٱغ٬َٞ ٜسعٛ إٍ ا٭خص با٭سػٔ عكٝس٠ ٚؾطٜع١ّ ، َٓٗذّا ٚغًٛنّا      

داع٬ّ ٖصا ا٭َط َٔ ايػاٜات ايهدل٣ اييت ٜتػٝاٖا ي٬ضتكا٤ بايٓؿؼ ايبؿط١ٜ ٗ زضدات 

قؿ١ ٬َظ١َّ يًُ٪َٔ ٫ تٓؿو عٓ٘ -ع٢ً نٌ ساٍ–ايهُاٍ اٱْػاْٞ ، يٝهٕٛ ٖصا إبسأ 

ؤًٌحه }: ٣ اهلل عع ٚدٌ ؾٝٛؾٝ٘ أدطٙ بأسػٔ َا نإ ٜعٌُ ٗ ايسْٝا ، قاٍ تعاٍ ست٢ ًٜل
خٌزّٓ ٔعمسً ػنيُ ؤلغٓ ِد ػٌٍّخ ًٔعفدًص ػٓ عْحدهتُ يف ؤطمدذ خجلنص ًػذ خٌظذق خٌزُ ودٌٔخ 

.   ( 56: عٌسش خأللمدف ){ ٌّػذًْ

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 
 

 
 

      

 

 

 

 
                                      

، داس إؼ١اء  2ػثذ اٌشصاق اٌّٙذٞ ، ض: ، ذؽم١ك  اٌىشاف ػٓ ؼمائك اٌرٕض٠ً ٚػ١ْٛ األلا٠ًٚ: ِؽّٛد تٓ ػّش اٌضِخششٞ اٌخٛاسصِٟ  (1)

 601خ ، ص.اٌرشاز اٌؼشتٟ ، ت١شٚخ ، د
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ـــيص انتحف أظبنيت إَٔاع:  ادلجحث انثبنث
  

ايتشؿٝع بكٛض٠ عا١َ ، ي٘ أْٛاع ٚقٛض َتعسز٠ ، عػب اجملاٍ ايصٟ ٜطاز إعُاٍ ايتشؿٝع      

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ، تعسزت آضا٤ ايباسجٌ ٚاـدلا٤ ايذلبٌٜٛ ، ٚتبآٜت ٗ ؼسٜس أْٛاع . ؾٝ٘ 

ث١ أْٛاع ، ٚقٛض ايتشؿٝع ٚأغايٝب٘ ، سٝح أؾاض ظضٜل إٍ إٔ أغايٝب ايتشؿٝع ، تٓكػِ إٍ ث٬

 ٖٞٚ  :

ٖٚصٙ تؿتٌُ ع٢ً إزضاى فٗٛزات إٛٚؿٌ ، ٚتكسٜط : أغايٝب ايتشؿٝع اٱهاب١ٝ -1

َػاُٖاتِٗ مٛ ؼكٝل ا٭ٖساف ايت١ُٝٝٛٓ يًُ٪غػ١ ، ٚؼػٔ ٖصٙ ا٭غايٝب َٔ َعاٜرل 

٩غػ١ ا٭زا٤ ، ٚت٪زٟ إٍ ضؾع ضٚح ايؿطٜل ، ٚاٱسػاؽ بطٚح ايتعإٚ ، ٚايؿعٛض با٫ْتُا٤ إٍ امل

:  ، َٚٔ أغايٝب ايتشؿٝع اٱهاب١ٝ 

.  ايجٓا٤ ع٢ً ايعٌُ إٓذع -أ

.  ا٫ٖتُاّ اؾاز بطؾا١ٖٝ إط٩ٚغٌ -ب

.  تؿٜٛض ايػًط١ ٚإػ٪ٚي١ٝ إٍ إط٩ٚغٌ -ز

.  َؿاضن١ إط٩ٚغٌ ٗ ع١ًُٝ اؽاش ايكطاض -ز

ق٠ٛ أٚ ايتٗسٜس ٗ ٚتكّٛ ٖصٙ ا٭غايٝب ع٢ً أغاؽ إتباع اٍ: أغايٝب ايتشؿٝع ايػًب١ٝ -2

ايتعاٌَ َع إٛٚؿٌ ، ٫ٚ ؾو إٔ اـٛف َٔ ايعكاب أٚ ايٓتا٥ر غرل احملُٛز٠ ، عكباٖا ت٪ثط 

ٚبُٝٓا ٜؿٝس . غًبّا ع٢ً ايػًٛى ، َجٌ اـٛف َٔ ايؿؿٌ ٗ ا٫ختباض ، أٚ اـٛف َٔ اؿطٜل 

٣ باغتعُاي٘ اـٛف َٔ ايعكاب ٗ تكِٜٛ ايػًٛى أٚ ٗ َٛاقـ قُع ايؿػب ، ؾإْ٘ ٫ ٜٛم

نأغًٛب بسٌٜ ، قابٌ يًتطبٝل ٗ ا٭عُاٍ ايتذاض١ٜ أٚ ايب١٦ٝ ايكٓاع١ٝ اؿاي١ٝ ، ْٛطّا ٫ضتؿاع 

نُا ىًل ايعكاب ، ساي١ َٔ ايؿتات ايصٖين ت٪ثط غًبّا ع٢ً . إػت٣ٛ ايتعًُٝٞ يًُٛٚؿٌ 

. ايؿعٛض با٫ْتُا٤ ، ٚع٢ً ضٚح ايتعإٚ ، ٚبايتايٞ انؿاض اٱْتاز 

ٚتػتشح ٖصٙ ا٭غايٝب ، عٔ ططٜل عٛاٌَ خاضد١ٝ ، : ب ايتشؿٝع اـاضد١ٝ أغايٞ-3

.   (1)٫غُٝا اؿٛاؾع إاي١ٝ ، اييت تسؾع ايعاًٌَ مٛ ايعٌُ ٚاٱلاظ
 

أَا أْٛاع ايتشؿٝع ٚأغايٝب٘ ٗ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ، ؾًٗا خكٛقٝتٗا ٖٚٝعاتٗا اييت تٓؿطز      

ايتشؿٝع ا٭خط٣ ، سٝح أْٗا َع١ٜٛٓ ْٚؿػ١ٝ ، أٟ ؽاطب بٗا عٔ غرلٖا َٔ أْٛاع ٚأغايٝب 

ايٓؿؼ ٚايطٚح ٚايكًب ٚاؾٛاضح ، ٖا ٜٓعهؼ أثطٙ ٗ تكِٜٛ ايػًٛى ، ٚتٛدٝٗ٘ مٛ ايعٌُ 

. ايكاحل ٚادتٓاب أعُاٍ ايؿط 

 

                                      
 . 27-26َ ، ص2001ج ، اٌما٘شج ، ، داس اٌىرة اٌؼٍّٟ اٌؼاللاخ اٌصٕاػ١ح ٚذؽف١ض اٌّٛظف١ٓ: إ٠ٙاب صث١ػ ِؽّذ صس٠ك   (1)
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ٚقس شنط احملُٝٝس ٔػ١ أْٛاع ، ٭غايٝب ايتشؿٝع ٗ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ، ع٢ً ايٓشٛ      

:  ايتايٞ 
 

:  أظبنيت حتفيص ذاتيخ إجيبثيخ : انُٕع األٔل 
ٖٚٞ ْابع١ َٔ ايصات اٱْػا١ْٝ إ٪١َٓ ، ٚقازض٠  عٔ اقتٓاع شاتٞ ناٌَ ، ظس٣ٚ أزا٤      

ظا٤ ايعٌُ ، أٚ ايػًٛى إطغٛب ، َٔ غرل ايتؿات إٍ َا ّهٔ إٔ ٜذلتب ع٢ً شيو َٔ ز

:  ايتاي١ٝ  ّ ٖصا ايٓٛع ا٭غايٝبزْٟٝٛ ، َازٟ أٚ َعٟٓٛ ، ٜٚض

.  اٱخ٬م ٗ ايعٌُ ابتػا٤ َطنا٠ اهلل تعاٍ -أ

.   ضٚح ايطاع١ ايها١ًَ هلل تعاٍ ٚيطغٛي٘ -ب

.  َطنا٠ اهلل تعاٍ -ز

.  طًب ا٭دط ٚايجٛاب َٔ اهلل تعاٍ ٚسسٙ -ز

.  ايؿٛظ باؾ١ٓ ْٚعُٝٗا -ٖـ 

.  ايٛعس باـرل ٚايٓعِٝ ايسا٥ِ -ٚ
 

:  ذاتيخ ظهجيخ أظبنيت حتفيص : انُٕع انثبَي 
ٖٚٞ أٜهّا ْابع١ َٔ ْؿؼ اٱْػإ إ٪َٔ ، ٚقازضٙ عٔ اقتٓاع شاتٞ ناٌَ ، ظس٣ٚ      

ا٫بتعاز عٔ أعُاٍ ايؿط ٚاضتهاب إعاقٞ ٚايصْٛب ، أٚ ايػًٛى غرل اؿُٝس ، َٔ غرل 

 ايتؿات إٍ َا ّهٔ إٔ ٜذلتب ع٢ً شيو َٔ عكاب زْٟٝٛ ، َازٟ أٚ َعٟٓٛ ، ٜٚهِ ٖصا ايٓٛع

:  ا٭غايٝب ايتاي١ٝ 

.  اتكا٤ غد٘ اهلل ٚغهب٘ -1

.  اـٛف َٔ ايٓاض ، أٚ اتكا٤ ايٓاض -2

. ايٛعٝس -3

. ايعٹؿ١ -4
 

( :  إجيبثيخ ـــ ظهجيخ)حٕافص ذاتيخ : انُٕع انثبنث 
ٖٚٞ أغايٝب شات١ٝ إٓؿأ ، ؾا١ًَ يًٓٛعٌ اٱهابٞ ٚايػًيب َعّا ، تسؾع إٍ اٱقساّ ع٢ً      

، نُا تبعح ع٢ً اٱسذاّ عٔ ايؿط ، َٔ غرل ْٛط إٍ ثٛاب عادٌ ، أٚ تٛقع  عٌُ اـرل

يعكاب قطٜب ، ؾهٌ ا٭َط إٔ ٖٓاى إّإ عُٝل َجٛب١ َسخط٠ عٓس اهلل تعاٍ ، ٕٔ ٜباؾط 

. عٌُ اـرل،ٚعكٛب١ عٓسٙ أٜهّا ، ٕٔ ٜطتهب إٓهطات ، أٚ ٜتأخط عٔ أزا٤ ا٭عُاٍ ايٛادب١

يصٟ ٜهػب أغايٝب ٖصا ايٓٛع ؾاعًٝتٗا ٚتأثرلٖا ، ؾٝٓطًل اٱْػإ ٖٚصا اٱّإ ، ٖٚٛ ا

َج٬ّ ، ٖٚٛ ٖت٧ً ٜكّٝٓا ، ( ... أَاْت٘)، أٚ (  إسػاْ٘)، أٚ ( قدلٙ)، أٚ ( تكٛاٙ)قؿٛظّا بـ

ظس٣ٚ ايتك٣ٛ ٚايكدل ٚاٱسػإ ٚا٭َا١ْ عٓس اهلل ، ٚدس٣ٚ ا٫ْبعاخ بٗا مٛ ايػًٛى 
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ا عٔ ايػًٛى ايطز٤ٟ ، ٜٚهٕٛ ع٢ً ٚعٞ بأ١ُٖٝ شيو ، بٌ يٛ اؿػٔ، أٚ ا٫ْكباض بتأثرلٙ

ِٖ َدايؿ١ شيو ، يٛدس َٔ نُرلٙ ايتأْٝب ٚايًّٛ ٚايتعصٜب ، ؾٗٞ أغايٝب شات دصٚض 

عُٝك١، ناضب١ ٗ ايٓؿؼ إ٪١َٓ ، َٚٔ ٖٓا تهتػب ،قؿ١ ايصات١ٝ اٱهاب١ٝ ٚايػًب١ٝ ٗ إٓ 

:  ٜٚؿٌُ ٖصا ايٓٛع ا٭غايٝب ايتاي١ٝ .  ٚاسس 

.  ايتك٣ٛ -أ

ايكدل ، ٖٚٛ قدل ع٢ً ايكٝاّ بايطاعات ، ٚقدل عٔ إعاقٞ ٚايؿٗٛات ، ٚقدل ع٢ً -ب

ا٭قساض اييت هطٜٗا اهلل تعاٍ ع٢ً ايعبس ، ٚقدل ع٢ً ؼٌُ ايكعاب ، َٚٛاد١ٗ إؿه٬ت 

.  ٗ اؿٝا٠ بؿهٌ عاّ 

.  اٱسػإ ٚاٱتكإ -ز

.  ا٫يتعاَات ٚايٛادبات ٚاؿكٛم ٚايعٗٛز ٚإٛاثٝل ا٭َا١ْ ، ٖٚٞ أزا٤ ايؿطا٥ض ٚايكٝاّ ب-ز

.  تصنط إٛت ٚسٝا٠ ايكدل -ٖـ
 

:  أظبنيت حتفيص خبزخيخ إجيبثيخ : انُٕع انساثغ 
:  ٜٚؿٌُ ٖصا ايٓٛع ا٭غايٝب ايتاي١ٝ 

.  ايتشؿٝع بإعا١ًَ ا٭خ٬ق١ٝ اؿػ١ٓ -1

.  ايتشؿٝع بايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز ٚإٛع١ٛ اؿػ١ٓ -2

.  ٜع با٭َط بإعطٚف ايتشـ-3

.  ايتشؿٝع بايكشب١ ايطٝب١ -4

.  ايتشؿٝع بإسح ٚايجٓا٤ -5

.  ايتشؿٝع با٫غتشػإ ٚايكبٍٛ -6

.  ايتشؿٝع إازٟ أٚ إهاؾآت إاز١ٜ -7
 

( :  انسادػخ أٔ انصاخسح)أظبنيت حتفيص خبزخيخ ظهجيخ : انُٕع اخلبيط 
:  ٜٚتهُٔ ٖصا ايٓٛع ا٭غايٝب ايتاي١ٝ 

يتشؿٝع بايعكٛبات ايتؿطٜع١ٝ ايعا١َ ، ٖٚٞ ايككام ٚاؿسٚز ، نشس ايع٢ْ ٚسس ا-أ

.  إخل ... ايػطق١ 

.   (1)ايتشؿٝع بايعكٛبات ايذلب١ٜٛ اـاق١ ، ٖٚٞ عكٛبات ايتععٜط -ب

أَا أْٛاع ايتشؿٝع ٚأغايٝب٘ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ؾٗٞ ٗ فًُٗا ، شات١ٝ ، ْؿػ١ٝ ،      

اطب ايكًب ٚايٓؿؼ ٚايطٚح ٚايعٛاطـ ٚإؿاعط ٚا٫ْؿعا٫ت ، ٚتٓكاع َع١ٜٛٓ، َع٢ٓ أْٗا تذ

.  تبعّا يصيو اؾٛاضح 

                                      
، سعاٌح دورٛساٖ غ١ش ِٕشٛسج ، ظاِؼح اإلِاَ ِؽّذ تٓ عؼٛد اإلعال١ِح ،  اٌؽٛافض فٟ اٌرشت١ح اإلعال١ِح: ػثذ اٌؼض٠ض تٓ ػثذ اٌشؼّٓ اٌّؽ١ّ١ذ  (1)

 .  478٘ـ ، ص1412و١ٍح اٌرشت١ح ، اٌش٠اض ، 
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ٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو ، ّهٔ تكػِٝ أغايٝب ايتشؿٝع ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ إٍ ث٬ث١ أْٛاع نُا      

 ًٜٞ :

:  حبثخ تيخ أظبنيت حتفيص ذا/ أ
دسإ ، ٜػتبعس ا٭غطاض ٚاؿٛٛٚ إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ تطبٝت٘ يًٓؿؼ ٚايطٚح ٚايٛ     

اؿٛٛٚ ايس١ْٜٛٝ إاز١ٜ ، اييت ّهٔ يًؿطز إػًِ إٔ ٜٓاشلا ، ْٛرل عٌُ تعبسٟ ، ٭ٕ ٖصٙ 

، ٖا تتعًل ب٘ ايٓؿؼ ، ؾٝؿػًٗا عٔ طاع١ اهلل ٚشنطٙ ، ٜٚكطؾٗا عٔ ٚا٭غطاض ايس١ْٜٛٝ 

أغايٝب ؼؿٝع شات١ٝ َع١ٜٛٓ اؾس ٚا٫دتٗاز ٗ ايعٌُ ايكاحل ، يصيو اغتدسّ ايكطإٓ ايهطِٜ 

:   عًٝٗا ، َٚٔ ٖصٙ ا٭غايٝبٚايتٓاؾؼ ؾٝٗا ؼض ٚؼح ع٢ً عٌُ اـرلات ٚايتػابل 

ٗ ؾعٌ اـرل ٚايعٌُ ايكاحل ، ابتػا٤ ثٛاب اهلل ٚأدطٙ ٗ ايساض اٯخط٠ ، ٚايؿٛظ : ايذلغٝب -1

}: عـــــايــ٢ باؿٝــــا٠ ايهـــــط١ّ ايطـــــٝب١ ٗ ايسْٝا ، نُــا قـــــاٍ ت       

                            

   } ( ً97: عٌسش خٌنم ) قاٍ اٱَاّ ايطدلٟ ٗ تأٌٜٚ ٖصٙ اٯ١ٜ ، :"{     

 }  بايكٓاع١ ، ٚشيو إٔ َٔ قٓع٘ اهلل َا قػِ ي٘ َٔ ضظم ، مل ٜهجط يًسْٝا تعب٘ ، ٚمل

ٜعِٛ ؾٝٗا ْكب٘ ، ٚمل ٜتهسض ؾٝٗا عٝؿ٘ ، بإتباع٘ بػ١ٝ َا ؾات٘ َٓٗا ٚسطق٘ ع٢ً َا يعً٘ ٫ 

.  (1)"ٜسضن٘ ؾٝٗا
 

ْعِٝ ٗ ايساض اٯخط٠ ، ٜٚؿتٌُ ع٢ً أْٛاع َٔ ٖٚٛ ٜتعًل بٛقـ َا أعسٙ اهلل َٔ اٍ :ايٛعس -2

ايٓعِٝ ، ٕٔ آَٔ ٚعٌُ ع٬ُّ قاؿّا ٗ زْٝاٙ ، ٚبصيو ٜهٕٛ ايٛعس ساؾعّا يٲْػإ ، يًكٝاّ 

بتًو ا٭ؾعاٍ ٚا٭عُاٍ ايكاؿ١ ، ٚاٱنجاض َٓٗا ، أ٬َّ ٚضدا٤ٶ َٓ٘ ، يٌٓٝ َا ٚعس اهلل ب٘، 

}: نُا قاٍ تعاٍ                                   

                                  

                             }( 15: عٌسش زلّذ) ،

                                      
 643٘ـ ، ص1412، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١شٚخ ،  1، غ 7، ضٌمشآْاٌث١اْ فٟ ذؤ٠ًٚ اظاِغ : ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ  (1)

بْ خهلل ّذخً خٌزّٓ آِنٌخ } :ٕٖا قاٍ اهلل عع ٚدٌ ": قاٍ اٱَاّ ايكططيب ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ 
 }، ٚقـ تًو اؾٓٻات ، أٟ قؿ١ اؾ١ٓ إعسٻ٠ يًُتكٌ ، { ًػٌٍّخ خٌظدحلدض ـنَدض

          } ، أٟ غرل َتػرل ايطا٥ش١{            }  أٟ مل
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إسح ٚايجٓا٤ ايًؿٛٞ َٔ ايٛغا٥ٌ ٚا٭غايٝب ايؿعاي١ ٗ سؿع ايػًٛى : إسح ٚايجٓا٤ -3

.  بب ايصٟ َٔ أدً٘ اغتشل إسح ٚايجٓا٤ اٱْػاْٞ، خكٛقّا إشا اقذلٕ إسح ٚايجٓا٤ بايؼ
 

ْٛرل  إ٪ٌَٓ ٚأث٢ٓ عًِٝٗ، نُا اَتسح  أْبٝا٥٘ ٚضغً٘ ٚأث٢ٓ عًِٝٗٚقس اَتسح اهلل تعاٍ      

}: ، ؾكاٍ تعاٍ ؾعًِٗ ايكاؿات                } ( عٌسش

}: ، ٚقاٍ ( 30: ص                          

  }( 4: عٌسش خألٔفدي)   .

 

٠ عػٔ ايعاقب١ ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٖٚٞ تبؿرل إ٪ٌَٓ ايصٜٔ عًُٛا ا٭عُاٍ ايكاحل :ايبؿاض٠ -4

   }: ٚايتأٜٝس ٚايتُهٌ ، نُا قاٍ تعاٍ ٚ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا بايٓكط     

                            

  }( 30: عٌسش فظٍط) ٜط ٗ تؿػرل قٛي٘ تعاٍ ، قاٍ ابٔ نح :{        

} (2)"، ؾٝبؿطِْٚٗ بصٖاب ايؿط ٚسكٍٛ اـرل  .

 

ا٭ٌَ ٗ اهلل ٚايطدا٤ ؾُٝا عٓسٙ َٔ ايٓعِٝ ٚايط١ٓ ٚإػؿط٠ ،  :إسٝا٤ ا٭ٌَ ٚططز ايٝأؽ -5

نس ١ٓ اهلل ٚايكٓٛٙ َٔ ؾهً٘ ٚنطَ٘ ٚايٝأؽ َٔ ضَطتب٘ باٱّإ ٚايعكٝس٠ ٚايعباز٠ ،

}: ، قاٍ تعاٍ ضدا٤ ا٭ٌَ ٚاٍ                  }( عٌسش

 }: تعاٍ ، ٚقاٍ  (46: خٌىيف                      

                                      
 .  237-236٘ـ ، ص1387،  داس اٌىراب اٌؼشتٟ ، اٌما٘شج ،  16، ض اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ أؼّذ األٔصاسٞ اٌمشؼثٟ  (1)

 .  89، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ: إعّاػ١ً اتٓ وص١ش  (2)

}وُض بطٍٛ إكاّ ، نُا تتػرل أيبإ ايسْٝا إٍ اؿُٛن١ ،          

  }  ِأٟ مل تسْػٗا ا٭ضدٌ ، ٚمل تطِْكٗا ا٭ٜسٟ ندُط ايسْٝا ، ؾٗٞ يصٜص٠ ايطع

}ايؿاضبٕٛ ،، طٝب١ ايؿطب ، ٫ ٜتهطٖٗا        }  َٔ ٌٝايعػٌ َا ٜػ

يعاب ايٓشٌ ، َٚكؿ٢ أٟ َٔ ايؿُع ٚايكص٣ ، خًك٘ اهلل تعاٍ نصيو ، مل ٜطبذ ع٢ً 

}، ْاض ، ٫ٚ زْٻػ٘ ايٓشٌ           } (َٔ ) ، ظا٥س٠ يًتأنٝس{    

   }  ، ِٗأٟ يصْٛب{        }  إع٢ٓ أؾُٔ ىًس ٗ ٖصٙ : قاٍ ايؿطٻا٤

.    (1)"ايٓعِٝ ، نُٔ ىًس ٗ ايٓاض
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               }( 53: عٌسش خٌضِش)  ٘ٝٚقاٍ تعاٍ ع٢ً يػإ ْب ،

}: ٜعكٛب                          

          } (87:  عٌسش ٌّعف)  ٍقاٍ اٱَاّ ايؿٛناْٞ ٗ قٛي٘ تعا ، :{  

  }  ٌٖأٟ أؾهٌ أ٬َّ ، ٜعين إٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ ايكاؿ١ ٭ًٖٗا َٔ ا٭ٌَ أؾهٌ ٖا ٜ٪ًَ٘ أ

 . (1)"إاٍ ٚايبٌٓ
 

ثك١ ايعبس بطب٘ ، أْ٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط ، أْ٘ ايكٟٛ ايععٜع ، أْ٘ ؾعٻاٍ ٕا  :ثك١ تععٜع اٍ-6

}: قاٍ تعاٍ . ٜطٜس ، ٚشيو نً٘ َكسض ثك١ اٱْػإ بٓؿػ٘                 

         }( ْ159: عٌسش آي ػّشخ)   .

 

ٚشيو بتٛدٝ٘ ايكًب ظُٝع قٛاٙ ايطٚسا١ْٝ إٍ ايتعًل بعٌُ اـرل ٚؾعٌ :  إٜكاٚ اشل١ُ-7

إ ايكاؿات َٔ ا٭عُاٍ ، ٚقب١ شيو ، ٖا ٜ٪زٟ إٍ غطغٗا ٗ ايٓؿؼ ؾٝتأثط غًٛى اٱْؼ

.  سٝات٘  بٗا ، ٜٚٛٗط شيو ع٢ً غًٛن٘ ايعًُٞ ٗ
 

:  زادػخ أظبنيت حتفيص ذاتيخ / ة
١ٜ َع١ٜٛٓ ، ٭ْٗا ؽاطب ايكًب ٚايٓؿؼ ٚايطٚح ٚايٛدسإ ٖٚصٙ ا٭غايٝب أٜهّا شات     

ٚٚٚٝؿتٗا أْٗا زضع ٚإم ، ٚطٛم ٓا١ٜ ، يًُػًِ ، ُٓع٘ . ٚإؿاعط عٓس اٱْػإ إ٪َٔ 

ٛٻٕ يسٜ٘ ٚاظعّا أخ٬قّٝا  ٚتعدطٙ ٚتطزع٘ ، إشا َا ٣ْٛ اضتهاب َعك١ٝ ، أٚ اقذلاف شْب ، ؾته

:  ض ٚإٓهط ، َٚٔ ٖصٙ ا٭غايٝب قّٜٛا َٚتّٝٓا ، ٜهٗؿ٘ عٔ عٌُ ايـ
 

نس ايذلغٝب ، ٖٚٛ ؽٜٛـ اٱْػإ ٚتٗسٜسٙ بايعكٛب١ ٚايعصاب ٚايػهب : ايذلٖٝب -1

ٚايػد٘ َٔ عٓس اهلل ، إشا مل ٜٓت٘ عُا ْٗاٙ اهلل تعاٍ عٓ٘ ، أٚ مل ًٜتعّ َا اؾذلن٘ اهلل عًٝ٘ 

  }: ٚنًؿ٘ ب٘ َٔ ايٛادبات ، قاٍ تعاٍ               

                              

                               

      }( 127-124: عٌسش طو)  . ٍٚقاٍ تعا :{           

                }( 90: عٌسش خألٔسْدء)  .                           

                                      
.  290، ِشظغ عاتك ، ص 3، ض فرػ اٌمذ٠ش: ػٍٟ اٌشٛوأٟ  ِؽّذ تٓ (1)
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}": قاٍ اٱَاّ ايطدلٟ   } ّ َِٗٓ عصاب٘ ٚعكاب٘ ، بذلنِٗ عبازت٘ ، ، ٜعين ضٖب١ ٕ

.   (1)"ٚضنٛبِٗ َعكٝت٘
 

}: "ٚقاٍ ايكططيب ٗ قٛي٘ تعاٍ              } ٕٜٛٚتهُٔ ا٭َط ب٘ َع٢ٓ ... أٟ خاؾ

.  (2)"ايتٗسٜس
 

: نس ايٛعس ، ٖٚٛ ايتٗسٜس ٚايتدٜٛـ بايعكاب ٚايعصاب ّٜٛ ايكٝا١َ ، قاٍ تعاٍ  :ايٛعٝس -2

{                         }( عٌسش

}": ، قاٍ اٱَاّ ايؿٛناْٞ ٗ قٛي٘ تعاٍ  (113: طو        }  بٝٓا ؾٝ٘ نطٚبّا

}ٜؿّا ٚتٗسٜسّا ، أٚ نطضْا ؾٝ٘ بعهّا َٓٗا َٔ ايٛعٝس ؽٛ   }  أٟ نٞ ىاؾٛا اهلل

 }، ؾٝذتٓبٛا َعاقٝ٘ ٚوصضٚا عكاب٘،       } (3)"أٟ اعتباضّا ٚاتعاّٚا  .

 

، أٚ نس إسح ، ٜٚعين ايتٛبٝذ ٚايًّٛ ، ٕٔ ٜطتهب َا ٢ْٗ اهلل عٓ٘ َٔ احملطَات  :ايصّ -3

 }: ؾُٝا أَط ب٘ ، قاٍ تعاٍ  ٜككط                   

                }( 18: عٌسش خإلعشخء)  ٘قاٍ اٱَاّ ايطدلٟ ٗ قٛي ،

}: "تعاٍ   }  ٗ ٙع٢ً ق١ً ؾهطٙ إٜاْا ، ٚغ٤ٛ قٓٝع٘ ؾُٝا غًـ َٔ أٜازٜٓا عٓس

}ايسْٝا ،   }  ٍٛٚشنط عٔ ابٔ عباؽ قٛي٘ ٗ ... َككٞ ٗ ايٓاض : َبعسّا : ٜك

{} (4)"ٜكٍٛ ًََّٛا  .

 

٠ ع٢ً نس ايبؿط٣ ٚايبؿاض٠ ، ٖٚٞ اٱْصاض ٚايتشصٜط ، َٔ غ٤ٛ ايعاقب١ ، إذلتب : ايٓصاض٠-3

   }: قاٍ تعاٍ .  ٙ  ــــــكايؿ١ أَط اهلل ٚعسّ ايطاع١ هلل ٚضغٍٛ   

                              

              }(44: َ ــًسش بزشخىِــط)  ٍٚقاٍ تعا ، :{     

                                    

                                      
. 80، ِشظغ عاتك ، ص 9، ض فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ ظاِغ اٌث١اْ: ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ  (1)

 . 332، ِشظغ عاتك ، ص 1، ض اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ أؼّذ األٔصاسٞ اٌمشؼثٟ  (2)

 .389، ِشظغ عاتك ، ص 3، ض فرػ اٌمذ٠ش: ِؽّذ تٓ ػٍٟ اٌشٛوأٟ  (3)

 . 55،  ِشظغ عاتك ، ص  8، ض فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ ظاِغ اٌث١اْ: ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ  (4)
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   }( ٍ7: عٌسش خٌشٌس)  ٍقاٍ اٱَاّ ايطدلٟ ٗ قٛي٘ تعا ، :"{      

}  : ، ِٗٚأْصض ٜا قُس ايٓاؽ ايصٜٔ أضغًتو إيِٝٗ زاعّٝا إٍ اٱغ٬ّ ، َا ٖٛ ْاظٍ ب

 .  (1)"ّٜٛ ٜأتِٝٗ عصاب اهلل ٗ ايكٝا١َ
 

}:ٜكٍٛ غٝس قطب ٗ تؿػرل قٛي٘ تعاٍ                   

               }  . ٚقس نإ اٱْصاض ا٭ندل ٚا٭ؾس ٚا٭نجط

شاض بّٝٛ اؾُع ، ّٜٛ اؿؿط ، ّٜٛ هُع اهلل َا تؿطم َٔ اـ٥٬ل تهطاضّا ٗ ايكطإٓ ، ٖٛ اٱٕ

}: ع٢ً َساض ا٭ظ١َٓ ٚاخت٬ف ا٭َه١ٓ ، يٝؿطقِٗ َٔ دسٜس           }  

.     (2)"عػب عًُِٗ ٗ زاض ايعٌُ ، ٗ ٖصٙ ا٭ضض ، ٗ ؾذل٠ اؿٝا٠ ايسْٝا
 

  ( :زادػخ حبثخ ـــ)ذاتيخ أظبنيت حتفيص / ج

ٖٞ أغايٝب ؼؿٝع شات١ٝ إٓؿأ ، ؾا١ًَ يًٓٛعٌ ايػابكٌ ، اؿاخ اؿاض ، ٚايعادط      

تسؾع إٍ اٱقساّ ٚايتػابل ع٢ً ايعٌُ ايكاحل ٚؾعٌ اـرلات ، ضازع َعّا ، ٖٚصٙ ا٭غايٝب اٍ

ٍ ، ٚشيو َٔ غرل تطزع اٱْػإ ٚتهؿ٘ عٔ عٌُ ايؿط ٚايه٬ٚقت ، نُا أْٗا ٗ ْؿؼ اٍ

ْٛط إٍ ثٛاب عادٌ ، أٚ تٛقع يعكاب قطٜب ، ٖٚصا ْتٝذ١ يك٠ٛ اٱّإ ٚايتكسٜل ، َا عٓس 

اهلل تعاٍ َٔ ايط١ٓ ٚإػؿط٠ ٚسػٔ ايجٛاب ٚدعٌٜ ايعطا٤ ٚايؿهٌ ، ٕٔ آَٔ ٚعٌُ 

 ايكاؿات ٗ زْٝاٙ ، َٚا أعتس َٔ ايعكاب ٚايعصاب ، ٕٔ خايـ أَطٙ ، ٚؾهً٘ ، ٚاضتهب

إعاقٞ ، ٚاقذلف ايصْٛب ، ٚمل ٜأُط َا أَط اهلل ب٘ ، ٚمل ٜٓت٘ عٔ ْٛاٖٝ٘ ، ٖٚصا اٱّإ ، 

ٖٛ ايصٟ ٜهػب أغايٝب ٖصا ايٓٛع ، ؾاعًٝتٗا ٚتأثرلٖا ، ؾٝٓطًل اٱْػإ قؿٛظّا بك٠ٛ إّاْ٘ 

ز٣ٚ ٚقسم ععّت٘ ٚق٬ب١ إضازت٘ ، ٖٚٛ ٖت٧ً ٜكّٝٓا ظس٣ٚ إّاْ٘ ٚععّت٘ ٚإضازت٘ ، ٚز

ا٫ْبعاخ بٗا مٛ ايػًٛى ايكِٜٛ ٚايتكطف اؿػٔ ، أٚ ا٫ْكباض ٚايهـ ٚاٱسذاّ عٔ 

ْ٘ يٛ ِٖ ع٢ً ٚعٞ ٚإزضاى بأ١ُٖٝ شيو ، بٌ إايػًٛى ايطز٤ٟ ٚايتكطف إٓشطف ، ٜٚهٕٛ 

ْؿػ٘ ، ايتأْٝب ٚايًّٛ  ات ، يٛدس ََٔا ىايـ تًو ايكِٝ ٚإباز٨ َٔ ايػ٦ٝات ٚإٓهط

َٚٔ . ٭ٕ ٖصٙ ا٭غايٝب ، شات دصٚض عُٝك١ ، ناضب١ ٗ ايٓؿؼ إ٪١َٓ  شيوٚايتٛبٝذ ، 

:  أغايٝب ٖصا ايٓٛع َا ًٜٞ 

 

 

 

                                      
 472، ِشظغ عاتك ، ص 7، ض فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ ظاِغ اٌث١اْ: ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ  (1)

 3144، ِشظغ عاتك ، ص 5، ض فٟ ظالي اٌمشآْ: ع١ذ لؽة  (2)
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اٱّإ باهلل ٚبكسضت٘ ٚقٛت٘ ٚددلٚت٘ ، ٚضغٛر شيو ٗ ْؿؼ اٱْػإ ، َٔ  :تك١ٜٛ اٱّإ -1

ٟ ٗ أعُاٍ خ٬ٍ ايتؿهط ٚايتسبط ٗ كًٛقات اهلل تعاٍ ، ٜكٛز ايعبس ٜٚؿهٞ ب٘ إٍ ايتؿإ

}: قاٍ تعاٍ . ايدل ٚاـرل ، ٚايبعس عٔ إعاقٞ ٚايصْٛب             

                          

                     }( 136: عٌسش خٌنغدء) 

    }: ٚقاٍ تعاٍ                        

                         

                             

                                      

                                          

             }( ْ194-190: عٌسش آي ػّشخ )،                

تسبطٚا أٜٗا ايٓاؽ : قاٍ دٌ ثٓا٩ٙ ": ٜكٍٛ اٱَاّ ايطدلٟ ٗ تؿػرل اٯٜات ايػابك١ 

ات ٚا٭ضض ٕعاؾهِ ٚأقٛاتهِ ٚأضظاقهِ ٚاعتدلٚا ، ؾؿُٝا أْؿأت٘ ؾدًكت٘ َٔ ايػُاٚ

، ٚؾُٝا عٖكبت بٝٓ٘ َٔ ايًٌٝ ٚايٓٗاض ، ؾذعًتُٗا ىتًؿإ ٜٚعتكبإ عًٝهِ ، تتكطؾٕٛ ٗ 

ٖصا ٕعاؾهِ ، ٚتػهٕٓٛ ٗ ٖصا ، ضاس١ ٭دػازنِ ، َعتدل َٚسٸٸنط ٚآٜات ٚعٛات 

 ...{                                

                 }، قٝاَّا ٗ ق٬تِٗ ، ٚقعٛزّا ٗ : ٜعين بصيو

}تؿٗسِٖ ٚٗ غرل ق٬تِٗ ، ٚع٢ً دٓٛبِٗ ْٝاَّا ،             

    }  ؾإْ٘ ٜعين بصيو أِْٗ ٜعتدلٕٚ بكٓع٘ قاْع شيو ، ؾٝعًُٕٛ أْ٘ ٫ ٜكٓع شيو ،

إ٫ َٔ يٝؼ نُجً٘ ؾ٤ٞ ، َٚٔ ٖٛ َايو نٌ ؾ٤ٞ ٚضاظق٘ ، ٚخايل نٌ ؾ٤ٞ َٚسبطٙ ، 

َٚٔ ٖٛ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط ، ٚبٝسٙ اٱغٓا٤ ٚاٱؾكاض ، ٚاٱععاظ ٚاٱش٫ٍ ، ٚاٱسٝا٤ 

}ز٠ ، ٚاٱَات١ ، ٚايؿكا٤ ٚايػعا            }  ٍٛمل ؽًل ٖصا : ، ٜك

اـًل عبجّا ٫ٚ يعبّا ، ٚمل ؽًك٘ إ٫ ٭َط عِٛٝ َٔ ثٛاب ٚعكاب ٚقاغب١ ٚفاظا٠ ، 

{        }  ، ِٝٚضغبتِٗ إٍ ضبِٗ ٗ إٔ ٜكِٝٗ عصاب اؾش{  

             }  ... ٕإٕ َٔ أزخٌ ايٓاض ؾكس أخعٟ بسخٛي٘ إٜاٖا ٚإ

}أخطز َٓٗا ،          } ٍَٛٚا ٕٔ خايـ أَط اهلل ؾعكاٙ ، َٔ شٟ : ٜك
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، ٚبسا١ٜ سٝا٠ أخط٣ ، ٖٞ اؿٝا٠ إٛت ٖٛ ْٗا١ٜ اؿٝا٠ ايسْٝا : تهطاض شنط إٛت -2

ٚإٛت ي٘ َا بعسٙ ، سػاب ٚعكاب ، ْعِٝ أٚ . ايدلظخ١ٝ، نُا إٔ ايبعح بسا١ٜ اؿٝا٠ اٯخط 

عصاب ، د١ٓ أٚ ْاض ، خًٛز ٗ ايٓعِٝ ، أٚ بكا٤ غطَسٟ ٗ ايؿس٠ ٚايهطب ٚغهب اهلل ، أٚ 

إػؿط٠ ٚايط١ٓ َٔ اهلل ، ٚشيو  بكا٤ قسٚز ٗ ايعصاب ـــ ٚيهٔ ايكًٌٝ َٓ٘ نجرل ـــ ثِ تعكب٘

}: سػب ٚعس اهلل ٚٚعٝسٙ ، قاٍ تعاٍ                }

  }: ، ٚقاٍ  (25عٌسش خألػشخف )                      

                              }( ْعٌسش آي ػّشخ :

185    . ) 
 

}: ٜكٍٛ اٱَاّ ايطدلٟ ٗ تؿػرل قٛي٘ تعاٍ                   } 

تهْٕٛٛ ؾٝٗا : ٗ ا٭ضض ؼٕٝٛ ، ٜٚكٍٛ : قاٍ اهلل يًصٜٔ أٖبطِٗ َٔ زلاٚات٘ إٍ أضن٘ "، 

أٜاّ سٝاتهِ ، ٚٗ ا٭ضض تهٕٛ ٚؾاتهِ ، َٚٔ ا٭ضض ىطدهِ ضبهِ ٚوؿطنِ إيٝ٘ 

.   (2)"يبعح ايكٝا١َ أسٝا٤

َِ ايػابك١ ، ٚأْبا٤ ايطغٌ ٕا ؾٝ٘ َٔ ا٭سساخ ٚا٭خباض عٔ ا٭: ايككل ايكطآْٞ -3

اهلل ، ٚأخباض نجرل َٔ ايؿدكٝــــــــــــــــات  ايػابكٌ َٚٛاقؿِٗ َع أقٛاَِٗ ايصٜٔ عاضنٛا زع٠ٛ

                                      
 554-550،  ِشظغ عاتك ، ص 3، ض فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ ظاِغ اٌث١اْ: ٞ ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثش (1)

 455، ص 5اٌّشظغ اٌغاتك ، ض (2)

}ْكط٠ ي٘ ٜٓكطٙ َٔ اهلل ، ؾٝسؾع عٓ٘ عكاب٘ ، أٚ ٜٓكصٙ َٔ عصاب٘ ،          

                                  

       }  إٓازٟ ايكطإٓ ، زلعٛا زع٠ٛ َٔ اهلل ؾأدابٖٛا ؾأسػٓٛا اٱداب١ ؾٝٗا

}ا ، ، ٚقدلٚا عًٝ٘                               

   }  إٕ ٖصٙ ايكؿ١ قؿ١ َٔ ٖادط َٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل ،  ، ٙٚطٓ٘ ٚزاض َٔ

 ٗ تعذٌٝ ْكطتِٗ ايصٜٔ ضغبٛا إٍ اهلل... َؿاضقّا ٭ٌٖ ايؿطى باهلل ، إٍ اهلل ٚضغٛي٘ 

ضبٓا أتٓا َا ٚعستٓا َٔ ْكطتو عًِٝٗ عاد٬ّ ، ؾإْو : ع٢ً أعسا٤ اهلل ٚأعسا٥ِٗ ، ؾكايٛا 

خعِٜٗ ، ٚيٓا ص شلِط٫ ؽًـ إٝعاز ، ٚيهٔ ٫ قدل يٓا ع٢ً أْاتو ٚسًُو عِٓٗ ، ؾعذٌ 

.    (1)"ايٛؿط عًِٝٗ
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إ٪١َٓ ٚايهاؾط٠ ، ٚنٝـ ؾعٌ اهلل بِٗ ، ٖا ٜؿٛم ايٓؿؼ يػُاعٗا ٚقطا٤تٗا ، ٚا٫تعاٚ 

    }: ٚا٫عتباض بٗا ، قاٍ تعاٍ                

            }( 3: عٌسش ٌّعف)  ٍٚقاٍ تعا ، :{   

     }( 176: عٌسش خألػشخف)  ٍٚقا ، :{          

   }( 111: عٌسش ٌّعف. )  
 

ٚشيو بذلبٝتٗا عٝح تهٕٛ َٛاؾك١ يٲضاز٠ ايؿطع١ٝ اٱشل١ٝ ، ًَتع١َ با٭َط  :تك١ٜٛ اٱضاز٠ -4

، ٚبصيو تكبض اٱضاز٠  ٚايٓٗٞ ايكازض َٔ اؿل عع ٚدٌ ٗ نتاب٘ ايععٜع ، ٚغ١ٓ ضغٛي٘ 

: إٍ َٛعٛز اهلل ، ٕٔ اغتكاّ ع٢ً شيو ، بايؿٛظ باؾ١ٓ ، قاٍ تعاٍ  ايططٜل ٚ ايػبٌٝ إٛقٌ

{                            }( عٌسش

  ( .19: خإلعشخء 
 

ز ، يعٌُ اـرل ٚإتباع اؿل ٚاشلس٣ ، ٖٚٞ ايتصنرل  ٚايٓكض ٚايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾا :إٛع١ٛ -5

   }: ٚايهـ عٔ إتباع ايعٜؼ ٚايه٬ٍ ، ٚاٱسذاّ عٔ عٌُ ايؿط ٚإٓهط ، قاٍ تعاٍ 

                              

      }( ً90: عٌسش خٌنم  . ) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 41 

ييبديٍ انتحفيص يف انمسآٌ انكسيى : ادلجحث انساثغ
      

 
 }: ٖا ٜكًض إٔ ٜكاٍ سٍٛ قٍٛ اهلل عع ٚدٌ              } ( 3:عٌسش خدلدجذش)  ٕأ

٠ نايك٠٬ ٚايكّٛ ٚاؿر ، ٚإِا ٥ط ايتعبس١ٜ احملضعانُاٍ ايسٜٔ يٝؼ ؾك٘ ٗ قٛض ايـ

ٜتعساٙ إٍ قٛض ؾت٢ تؿٌُ دٛاْب سٝا٠ إػًِ إدتًؿ١ ، ؾُٝسإ ا٭خ٬م َٝسإ ضسب ؾػٝض 

ٜٛٗط  ؾٝ٘ نُاٍ زٜٔ اٱغ٬ّ ٚضقٝ٘ ٗ تعًُٝ٘ يًُٓتػبٌ إيٝ٘ نٝؿ١ٝ تعاٌَ إط٤ َع ْؿػ٘ 

. َٚع غرلٙ

َٝسإ ٚاغع ٜٛٗط ايؿطم ، عُاضٖا ٦ًَٚٗا بايعٌُ إٓتر إؿٝس َٚٝسإ ايػعٞ ٗ ا٭ضض ٱ     

ٚأْ٘ بكسض ايػعٞ ٗ ، بٌ زٜٔ اٱغ٬ّ ٚبٌ غرلٙ َٔ ا٭زٜإ ٗ ْٛطت٘ إٍ ايعٌُ ٚتكسٜػ٘ ي٘ 

.  ٖصا إٝسإ ٜهٕٛ ا٭خص بأغباب ايعع ٚايتُهٌ ٚايٛٗٛض 

إٍ إط٬م ايعٓإ يًعكٌ بايتؿهط زعا ؾٝ٘ اٱغ٬ّ  ، َٝسإ عَِٛٝٚٝسإ ايعًِ ٚايؿهط      

ٗ آٜات اهلل إبجٛث١ ٗ ايهٕٛ ، ٚاغتدطاز نٓٛظ ايعًِ َٓٗا ، قطضّا ايعكٌ َٔ قٝٛز ايسدٌ 

.  ٥ٔ ؼت ٚط٦تٗا ٗ ايعكٛض ا١ًُٕٛ قبٌ اٱغ٬ّ ٟٚ، ضاؾ١ ٚاييت نإ ٜطظح ؼت ْدلٖا ٚاخل

 اٱغ٬ّ إٍ ايعٌُ عدل ٖصٙٗ ٖصا إبشح بػ٘ ايكٍٛ ٗ ؼؿٝع ايباسح ساٍٚ ٚغٞ     

.    به٬ّ اهلل دٌ ٚع٬ ٚن٬ّ ضغٛي٘  ٙقٍٛإٝازٜٔ َػتس٫ّ ع٢ً َا ٟ
 

: ػًبز األزض ييداٌ اإلَتبج ٔإ: أٔالً 
يكس دا٤ شنط اٱّإ َكطّْٚا بايعٌُ ٗ أنجط َٔ غبعٌ آ١ٜ َٔ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ،      

ؾايكاؿات ن١ًُ داَع١ تؿٌُ . عٌُ قاؿّا ٚٗ نٌ ٖصٙ اٯٜات ٜطًب ايكطإٓ إٔ ٜهٕٛ اٍ

نٌ َا ٜكًض ب٘ أَط ايسْٝا ٚايسٜٔ ، َٚا ٜكًض ب٘ ايؿطز ٚاجملتُع ، َٚا تكًض ب٘ اؿٝا٠ 

.  ايطٚس١ٝ ٚإاز١ٜ َعّا 
 

َتبت٬ّ يًعباز٠ ، َٓكطعّا عٔ اؿٝا٠ ، إِا ٖٛ إْػإ ٚاٱغ٬ّ ٫ ٜطٜس َٔ إػًِ إٔ ٜهٕٛ      

وب اؿٝا٠ ٭ْ٘ وٝا ٗ غبٌٝ اهلل يصيو ؾٗٛ ٜعُطٖا ، ٜٚعس شيو ٖسؾّا . عٌُ ٚإْتاز َتذسز 

 }:َٔ أٖساف خًل اٱْػإ ٚاغتد٬ؾ٘ ٗ ا٭ضض نُا قاٍ اهلل تعاٍ     

    }( 61:عٌسش ىٌد ) ٟ(1)"أَطنِ بعُاضتٗا َٔ بٓا٤ إػانٔ ٚغطؽ ا٭ؾذاض"،أ ..  

ع٢ً إعُاض اٱْػإ يٮضض ،  ٫ ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ َجا٫ّ، ٖٚصا ايصٟ شنطٙ اٱَاّ ايؿٛناْٞ 

   . ٚإ٫ ؾُؿّٗٛ إعُاض ا٭ضض أسلٌ َٔ فطز بٓا٤ ايسٚض ٚغطؽ ا٭ؾذاض 

                                      
  507، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض فرػ اٌمذ٠ش: ِؽّذ تٓ ػٍٟ اٌشٛوأٟ  (1)
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ٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ دعٌ ا٭ضض يٲْػإ َٗازّا ٚ ؾطاؾّا ، ٚأٚزع ؾٝٗا أغباب إعاٜـ ،      

 } :قاٍ تعاٍ                             

}(15عٌسش خدلٍه)  ، ٚغعّٝا ٗ دٓباتٗا نطبّا ٗ ا٭ضض ، ؾٗٞ زع٠ٛ إٍ ا٭خص با٭غباب

.  ٚنػب إعاف  يتشكٌٝ ايطظم

 

َا تٝػط ي٘ َٔ ؾطٚع اٱْتاز ، ظضاع١ أٚ إػًِ ٭ٕ ٜعٌُ يسْٝاٙ  ّ وؿعٚايكطإٓ ايهطٟ     

. ػاض٠ أٚ قٓاع١ ، أٚ غرل شيو ٖا وتاد٘ ايؿطز ٚاجملتُع 

 }: ؾؿٞ أَط ايعضاع١ ٜكٍٛ غبشاْ٘ ٚتعاٍ                   

    }( 63،64:عٌسش خٌٌخلؼص ) . 

 

 }:قٓاع١ ٜكٍٛ ععٚدٌاٍٚٗ ؾإٔ                   }( ٌْ27:عٌسش خدلاِن) ، ٍٜٛٚك

}:عٔ زاٚٚز عًٝ٘ ايػ٬ّ              }(80:عٌسش خألٔسْدء) . 

  

تعبرل قطآْٞ َتُٝع ، عٔ طًب ايهػب َٔ ايتذاض٠ ٚغرلٖا ، ٖٚٛ ( ا٫بتػا٤ َٔ ؾهٌ اهلل)ٚ"    

}،(1)"تعبرل ي٘ إوا٩ٙ ٚتأثرلٙ ٗ ْؿؼ إػًِ                 

           }( 10: عٌسش خجلّؼص . ) 
 

َٔ ا٭سازٜح ايؿطٜؿ١ إطغب١ ٗ ايعٌُ إع١ًٝ َٔ قسض ايعاٌَ ،ٗ ٚقت  ز نبرلٖٚٓاى سـ      

ِد ):  لس ؾٝ٘ إباز٨ ٚا٭ؾهاض ٚايٓٛطٜات ايٛنع١ٝ ؼ٘ َٔ ؾإٔ ايعٌُ ٚايعُاٍ ، ٜكٍٛ 

،ٚقس بٛب  (2)(ًبْ ٔيب خهلل دخًد ودْ ّإوً ِٓ ػًّ ّذه ؤوً ؤلذ طؼدِدً لط خري ِٓ ؤْ ّإوً ِٓ ػًّ ّذه ،

 

 

 

                                      
 .205٘ـ ، ص1422، ِؤعغح اٌشعاٌح ، ت١شٚخ ،  1، غ ِذخً ٌّؼشفح اإلعالَ: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ  (1)

 .  730٘ـ ، ص1407،  داس اتٓ وص١ش ، ت١شٚخ ،  3، غ 2ِصؽفٝ د٠ة ، ض: ، ذؽم١ك  اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ي اٌثخاسٞ ِؽّذ إعّاػٟ  (2)
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باب َا قٌٝ ٗ )ايبداضٟ ٗ قشٝش٘ أبٛابّا نجرل٠،شنط ؾٝٗا بعض ايكٓا٥ع ٚإٗٔ،َجٌ 

.  ، ٖا ٜسٍ ع٢ً ؾهٌ ٖصٙ إٗٔ ٗ َٝعإ اٱغ٬ّ (1)(شنط اـٝاٙ)ٚباب ( ايًشاّ ٚاؾعاض
 

ٌټ ايعٌُ ٚؼؿع إيٝ٘ ، َٔ شيو قٍٛ أَا ايكشاب١ ايهطاّ ؾكس ضٜٚت عِٓٗ       أقٛاٍ َأثٛض٠ ،تٴذ

٫ٜكعس أسسنِ عٔ طًب ايطظم ٜٚكٍٛ ايًِٗ اضظقين ، ٚقس عًِ إٔ ايػُا٤ ٫ ُطط :)عُط

.  (2)(شٖبّا ٫ٚ ؾه١ّ ٚيهٔ اهلل ٜطظم ايٓاؽ بعهِٗ َٔ بعض
 

َٔ ايبطاي١ ٜٚٓؿط  إٓ ايهطِٜ وصضٚتٓاغُّا َع ٖصٙ ايٓكٛم ٚاٯثاض إتكس١َ،لس إٔ ايكط     

ٜعًِ إٔ ؾٝٗا تعط٬ّٝ يطاقات اٱْػإ ٚإَهاْات٘ ، ؾٝكٌ إْتاز اٱْػإ  َٓٗا ، ٭ٕ اهلل ععٚدٌ

ٚعطا٩ٙ ، ٜٚعاْٞ ٜٚؿك٢ ٚتؿك٢ َع٘ أغطت٘ دطا٤ شيو،ٖا ٜ٪زٟ إٍ إٔ ٜكبض اٱْػإ ن٬ّ 

   } :نُا ْعت٘ ايكطإٓ ايهطِٜ بصيو           

                   }( ً76:عٌسش خٌنم) .  

 

إٕ سٝا٠ اٱْػإ ٗ سكٝكتٗا سٝا٠ َػ٪ٚي١ٝ ٚإغٗاّ ؾعاٍ ٗ عُطإ ا٭ضض ، ٫ٚ تعطف "     

ٚدس ٚادتٗس ٗ تؿذرل طاقات٘ ٗ إهإ إٓاغب إهابٝت٘ َٔ غًبٝت٘ إ٫ إشا باؾط ايعٌُ 

. (3)"يهؿا٤ت٘ َٚٗاضات٘ ، عٝح ٫ ٜبك٢ َٓٗا ؾ٤ٞ َعطٌ ؾصيو ٖا تأباٙ تٛدٝٗات اٱغ٬ّ

  

أَط ، ٚىط٧ بعض ايٓاؽ سٌ ٜٕٛٓٛ زَّٚا إٔ اٱْتاز ٚايهؿاح ٗ ايسْٝا َٔ أدٌ تطقٝتٗا      

دعٌ ايسْٝا غاٜت٘ ْٚٝت٘ "خط٠ ، ٚاؿل إٔ َٔ و٘ َٔ َٓعي١ ايعبس عٓس ضب٘ ٜٚكطؾ٘ عٔ اٯ

أٟ إٔ إطًٛب َٔ . ٚايعهؼ بايعهؼ  خط٠ بكسض َا تعًل قًب٘ بايسْٝا ،ُٖٚ٘ ابتعس عٔ اٯ

ٜٚؿٝس ، ع٢ً إٔ تهٕٛ اٯخط٠ ٍ ٚهتٗس ٜٚهاؾض ، ٜٚبين ٜٚعُط إ٪َٔ ٗ ايسْٝا ، إٔ ٜعِ

ه فشق خهلل ػٍْو ؤِشه ًـؼً فمشه زني ػْنْو ًمل ّإظو ِٓ ِٓ ودٔط خٌذْٔد ىُ}:  ، قاٍ  (4)"ْٝت٘ ٚغاٜت٘ ٚأًَ٘

.  (5){خٌذْٔد بال ِد وعر ٌو ، ًِٓ ودٔط خٓخشش ْٔعو مجغ خهلل ٌو ؤِشه ًـؼً غنده يف لٍسو ًؤظعو خٌذْٔد ًىِ سخغّص

                                      
 737، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ  (1)

.  .  320، ؼذ٠س سلُ  450، ص 2اٌّشظغ اٌغاتك ، ض  (2)

 .  121، ِشظغ عاتك ، صؼٛافض اٌؼًّ ت١ٓ اإلعالَ ٚإٌظش٠اخ اٌٛضؼ١ح  :ِؽّذ ػمٍح اإلتشا١ُ٘   (3)

 .  280٘ـ ، ص1428، ِىرثح ٚ٘ثح ، اٌما٘شج ،  16، غ اإل٠ّاْ ٚاٌؽ١اج: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ   (4)

 4105،ؼذ٠س سلُ  1375خ ، ص.داس اٌفىش، ت١شٚخ ، د،  2ِذ فؤاد ػثذ اٌثالٟ ، ضِػ:، ذؽم١ك عٕٓ اتٓ ِاظٗ: ِؽّذ تٓ ٠ض٠ذ اٌمض٠ٕٟٚ (5)
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هعٌ ١ًْ ا٭عُاٍ اييت ٜكّٛ بٗا اٱْػإ َٔ أدٌ ؼكٌٝ قٛت٘ ٚقٛت أًٖ٘ ،  ٚايٓيب       

ضبات عٓس اهلل، ٚأؾهٌ ايعبازات َا زاّ ٖصا ايعٌُ َؿطٚعّا ، ٚ تكشب٘ ١ْٝ َٔ أدٌ ايل

بٔه ٌٓ ظنفك ٔفمص }:  ، قاٍ  قاؿ١ نُا أَط اهلل َٔ إعؿاف يًٓؿؼ ٚإغٓا٤ يٮٌٖ ْٚؿع يٮ١َ

.    (1){بال ؤـشض ػٍْيد لعَ ِد جتؼً يف يف خِشؤظهظسعغِ هبد ًـو خهلل 

 

اب ٚغ١ٓ  ٚدساْ٘ إّإ عُٝل بتٛدٝٗات اٱغ٬ّ َٔ نتإٕ إػًِ اؿل ايصٟ اغتكط ٗ"     

ّٜا بهٌ ٫ بس ٚإٔ ٜٓطًل بعس شيو ٗ ا٭ضض َعُطّا َٚػتجُطّا بإ ... َا يًعٌُ ٚأًٖ٘ َٔ َها١ْ

ٖا خرلّا ٚبطن١ ، ٚأعِٛ بٗصٙ إعاْٞ َٔ سٛاؾع يًعٌُ ععّ ٚإخ٬م ، ؾُٝٮ أضدا٨

.  (2)"ٚاٱْتاز
 

: الق ييـــداٌ األخـــ: ثبَيًب 
. ًَ٘ ٖصٙ ايه١ًُ َٔ عُل ٚسلٍٛ إٕ اٱغ٬ّ ٗ دٖٛطٙ ضغاي١ أخ٬ق١ٝ ، بهٌ َا تض     

هس شيو ٚانشّا ٗ تعايِٝ اٱغ٬ّ :  إتأٌَ يٓكٛم ايكطإٓ ايهطِٜ ٚغ١ٓ إكطؿ٢ ٚ

ٗ ايعبازات ٚإعا٬َت ، ٗ ا٫قتكاز ٚايػٝاغ١ ، ٗ ايػًِ ٚاؿطب ٚٗ نٌ ؾ٪ٕٚ : نًٗا 

  .اؿٝا٠ 
 

سٝح عدل عٔ ٖصا ا٭َط بعباض٠  عػٔ اـًل ، يكس أث٢ٓ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ضغٛي٘      

خ٬ٍ  عاإٍ ادتِىاطب ؾٝٗا ايطغٍٛ ايهطِٜ ٜٚٓب٘ ؾٝٗا ايبؿط١ٜ ْعا٤ ، َٛدع٠ بًٝػ١ 

} :تعاٍ  اـرل نًٗا ؾٝ٘ ، سٝح قاٍ         }( ٍُ4عٌسش خٌم) ، ٚع٢  سٝح

: آزاب ايكطإٓ َٚا زع٢ إيٝ٘ َٔ أخ٬م ٚقاَس ، ٕٚا غٴ٦ًت عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا  ايطغٍٛ 

ًٜدل اشلسف َٔ  بٌ إٕ ايطغٍٛ . (3)(ودْ خٍمو خٌمشآْ): ، قايت نٝـ نإ خًل ايٓيب 

  .(4)(بمند زؼؽط ألمتُ ِىدسَ خألخالق): ضغايت٘ بكٛي٘ 
 

ٗ زضدات سػٔ  با٫ضتكا٤َطاتب ايهُاٍ اٱّاْٞ ٗ  ا٫ضتكا٤ ضب٘ ايطغٍٛ "قس ٚ     

ؾًٝؼ َٔ إعكٍٛ إٔ ٜهٕٛ اٱْػإ .  (6)(ؤوًّ خدلاِنني بميدٔدً ؤلغنيُ خٍمدً: )، بكٛي٘  (5)"اـًل

                                      
 56، ؼذ٠س سلُ  30،  ِشظغ عاتك ، ص 1، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ  (1)

 . 122، ِشظغ عاتك ، ص ؼٛافض اٌؼًّ: ِؽّذ ػمٍح اإلتشا١ُ٘   (2)

 91، ص خ.غ ، ِؤعغح لشؼثح ، ِصش ، د.، د 6، ضِغٕذ اإلِاَ أؼّذ تٓ ؼٕثً : أؼّذ تٓ ؼٕثً اٌش١ثأٟ  (3)

٘ـ ، 1414، ِىرثح داس اٌثاص ، ِىح اٌّىشِح ، 10ِؽّذ ػثذ اٌمادس ػؽا ، ض: ، ذؽم١ك  عٕٓ اٌث١ٙمٟ اٌىثشٜ: أؼّذ تٓ اٌؽغ١ٓ تٓ ػٍٟ اٌث١ٙمٟ  (4)

 . 191ص

 43٘ـ ، ص1420، داس اٌمٍُ ، دِشك ،  5، غ 1، ض األخالق اإلعال١ِح ٚأعغٙا: ػثذ اٌشؼّٓ ؼغٓ ا١ٌّذأٟ   (5)

 220، ص4خ ،ض.ِؽّذ ِؽٟ اٌذ٠ٓ ػثذ اٌؽ١ّذ ، داس اٌفىش ، ت١شٚخ ، د: ، ذؽم١ك   عٕٓ أتٟ داٚد: اْ تٓ األشؼس أتٛ داٚد اٌغعغرأٟ  ع١ٍُ  (6)
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نطّّا َع ايٓاؽ َتٛانعّا ضسُّٝا بِٗ ، َتػاقّا َعِٗ ، ثِ ٫ ٜهٕٛ ٚؾّٝا َع ضب٘ ، قا٥ُّا 

.  بٛادبات٘ اييت ؾطنٗا اهلل عًٝ٘ 
      

ؾأسػٔ ايٓاؽ خًكّا ٫ بس إٔ ٜهٕٛ أقسقِٗ إّاّْا ٚأنجطِٖ ايتعاَّا ُٚػهّا بتعايِٝ      

أٟ إٔ إ٪َٔ ٜعبس ،  (1)"ؾعباز٠ إ٪َٔ يٕٛ َٔ ا٭خ٬م ٚأخ٬ق٘ يٕٛ َٔ ايعباز٠. "ايسٜٔ إدتًؿ١

ايصٜٔ  ؾه٤٬، ٚنٌ شيو َٔ أخ٬م اٍضب٘ عطؾاّْا باؾٌُٝ ، ٚؾهطّا يًٓع١ُ ، ٚٚؾا٤ هلل 

َٔ ايكسم َا اغتشكٛا ب٘ ايجٓا٤ َٔ ٭ِْٗ سككٛا ، اغتشكٛا إٔ ٜكؿِٗ اهلل بكؿ١ ايكسم 

 }: ، قاٍ تعاٍ  ضبِٗ ععٚدٌ                       

                                  

                               

                               

            }( 177: عٌسش خٌسمشش)   .
 

شيو اٱّإ باهلل ٚايطغب١ ؾُٝا  ٍإنُا إٔ إ٪َٔ ٜتش٢ً با٭خ٬م ايطبا١ْٝ ايؿان١ً،وؿعٙ      

ؾٗٛ ٜكسم ٗ اؿسٜح،ٜٚؿٞ بايعٗس،ٚوهِ بايعسٍ،ٜٚعٌ إًٗٛف،ٜٚهطّ ٙ ، عٓس

غاغ١ٝ َع ا٫ستؿاٚ بض" ايهٝـ،ٜٚطسِ ايهعٝـ،ٜٚطعِ ايؿكرل ٜٚطع٢ ايؿه١ًٝ ٗ غًٛن٘ 

ايكًٛب ، ٚس١ٜٛٝ ايعاطؿ١ ، ٚايطغب١ ٗ اـرل ، ٚابتػا٤  ٚد٘ اهلل ، ٚايتذطز عٔ ايبٛاعح 

} :،قاٍ تعاٍ (2)"ا٭ضن١ٝ َٔ دعا٤ أٚ ؾهط أٚ ْؿع َٔ َٓاؾع اؿٝا٠      

                            }( عٌسش

( . 9-8:خإلٔغدْ 
 

 

 

 

 

 

                                      
 .  127٘ـ ، ص1416،  ِىرثح ٚ٘ثح ، اٌما٘شج ،  24، غ اٌؼثادج فٟ اإلعالَ: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ   (1)

 .  510، ِشظغ عاتك ، ص 3، ض َاٌرفغ١ش اٌرشتٛٞ ٌٍمشآْ اٌىشٞ: أٔٛس اٌثاص   (2)
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ٕ،ٚشيو بت١ُٝٓ اـؿ١ٝ َٔ اهلل ٚوؿع ايكطإٓ ايهطِٜ ايٓاؽ إٍ ايتشًٞ باـًل اؿؼ       

         يصيو ٜكٍٛ   ٚدٌ أ٫ّٚ ، ٭ْ٘ غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜعًِ غًٛى ايؿطز ٗ ايػط ٚايعًٔ ، ٚتأنٝسّاعع

} :ٚدٌ عع                          }( عٌسش

هب  ّاإشلٞ ّاؾاـؿ١ٝ َٔ اهلل أغاؽ ٗ ؽًل إ٪ٌَٓ با٭خ٬م اؿػ١ٓ نْٛٗا ْٛاّ،  (3:خألٔؼدَ 

ٜكسّ ا٭َط اٱشلٞ َكذلّْا ٗ ايػايب بايك١ُٝ ا٭خ٬ق١ٝ اييت  ع٢ً إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ"إتباع٘ ، 

 }:،َٔ شيو قٛي٘ تعاٍ (1)"تعس أغاغ٘                 

                             

           }( 128:عٌسش خٌنغدء ) ٟإٔ ايكًض ايصٟ تػهٔ إيٝ٘ "أ

، ؾؿٞ ٖصٙ اٯ١ٜ تٛدٝ٘ إٍ (2)"ايٓؿٛؽ ، ٜٚعٍٚ ب٘ اـ٬ف خرل َٔ ايؿطق١ ، أٚ اـك١َٛ

. قُٝت٘ اؾٓٛح يًكًض ٜتبع٘ إبطاظ ٍ
 

ٚقس َسح ايكطإٓ ايهطِٜ ِاشز بؿط١ٜ ػػست أخ٬قِٗ ٗ ؾها٥ٌ أؾانت بٗا آٜات     

} :ؾاغتشكٛا ْعِٝ اؾ١ٓ إٛعٛز،َٚػؿط٠ اهلل ٚضنٛاْ٘ ، قاٍ تعاٍ ، ايكطإٓ ايهطِٜ    

                                 

                        

             }( 4-2: عٌسش خألٔفدي ). 

 

ع٢ً  نُا إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜػًو ططقّا أخط٣ يتشكٝل اٱيعاّ اـًكٞ ، ٚؼؿٝع ايٓاؽ      

ٖا ٜػاعس ع٢ً ايتٓؿرل َٔ اـًل ايػ٧ٝ ٚايطغب١ ٗ اـًل "ٚ ا٫تكاف بهطِٜ ايؿُا٥ٌ ،

، ت ٚايؿٛاسـ اؿػٔ ٚاؿح عًٝ٘ ، ايذلٖٝب َٔ عصاب اهلل  عٓس ايكٝاّ بايطشا٥ٌ ٚايػ٦ٝا

}:،قاٍ عع ٚدٌ(3)"ع٢ً غًٛى ايؿطز با٫يتعاّ باـًل اٱغ٬َٞا ٜٓعهؼ َِ   

                                      
.  107٘ـ ، ص1413،  داس اٌّعرّغ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ، ظذج ،  2، غوٍّاخ فٟ األخالق اإلعال١ِح : وّاي ِؽّذ ػ١غٝ   (1)

 .   124٘ـ ، ص1414،  ِىرثح داس اإلعالَ ، اٌش٠اض ،  5، غ صتذج اٌرفغ١ش: ِؽّذ ع١ٍّاْ األشمش   (2)

.   176٘ـ  ، ص1420، داس إٌشش اٌذٌٟٚ  ، اٌش٠اض ،  1، غفٟ اٌشش٠ؼح اإلعال١ِح  األخالق: أؼّذ ػ١ٍاْ   (3)
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                        }( ْ69-68: عٌسش خٌفشلد  )
 

ٜٚٛدٗٗا يتكسٜط َا ٜهط َٚا ٜٓؿع ، ، ٚايكطإٓ ايهطِٜ أٜهّا وطى إؿاعط ٗ ايٓؿؼ         

 } ْٓا عٓس اغتٝاب اٯخطٜٜٔٚتذ٢ً شيو َج٬ّ ٗ ايكٛض٠ ايعاطؿ١ٝ إ٪ثط٠ اييت تتبازض إٍ أشٖا

                  }( 12: عٌسش خحلفشخض) ، َٔ ؾؿب٘ إػـتاب

اييت ٫  اـك١ً ايص١َُٝ"ٜأنٌ ؿِ أخٝ٘ َٝتّا ، ٗ َؿٗس ٜطزع إ٪َـٔ عٔ اٱتـــٝإ بـٗصٙ 

.  (1)"١٥تكسض إ٫ َٔ ْؿؼ نعٝؿ١ ٚنٝع١ زْٞ

 

 

 

 

 

 

:  ييداٌ انؼهى ٔانفكس  : ثبنثًب 
ناْت أٍٚ آ١ٜ ْعيت ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ سٝح  عٓا١ٜ ؾا٥ك١ ، ايعًِ ٚأًٖ٘ اٱغ٬ّأٍٚ      

 } :تسعٛا إٍ ايكطا٠٤ ٚؼح ع٢ً طًب ايعًِ ، قاٍ تعاٍ           

                        }( عٌسش

ـــ ٚ٭َت٘ َٔ بعسٙ ـــ بإٔ تكطأ ٗ نٌ داْب َٔ دٛاْب  يطغٍٛ ؾٗٞ زع٠ٛ َٛد١ٗ ٍ،  (5-1: خٌؼٍك 

  .إعطؾ١ ، عػب ايكسض٠ ٚا٫غتطاع١ 
 

                                      
.   19٘ـ ، ص1425، ٚصاسج اٌشؤْٚ اإلعال١ِح ، اٌش٠اض ،  1، غ عٛء اٌخٍك ِظا٘شٖ ٚأعثاتٗ ٚػالظٗ: ِؽّذ تٓ إتشا١ُ٘ اٌؽّذ   (1)

 .  107، ِشظغ عاتك ، ص ِذخً ٌّؼشفح اإلعالَ: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ   (2)

ايطٛا٥ـ ٗ  َا تؿطم "ٚخ٬ق١ ايكٍٛ إٔ ايؿهط٠ ا٭خ٬ق١ٝ ٗ اٱغ٬ّ ْعت    

... ٗ ْٛطتٗا إٍ ا٭خ٬م ٚتؿػرلٖا ٕكسض اٱيعاّ اـًكٞ ... ايس١ٜٝٓ ٚإصاٖب ايؿًػؿ١ٝ 

ؾُٔ نإ َجايّٝا ٜٓعع إٍ اـرل يصات اـرل ، ٚدس ٗ أخ٬ق١ٝ اٱغ٬ّ َا ٜطنٞ َجايٝت٘ 

نإ ٜ٪َٔ َكٝاؽ ايػعاز٠ ٚدس ٗ ايؿهط٠ اٱغ١َٝ٬ َا وكل غعازت٘ ٚغعاز٠  ، َٚٔ

ٚدسٗ اٱغ٬ّ َا ٜطنٞ ْؿعٝت٘ ، َٚٔ ... اجملُٛع َع٘ ، َٚٔ نإ ٜ٪َٔ َكٝاؽ إٓؿع١ 

نإ ٜ٪َٔ بايذلقٞ إٍ ايهُاٍ ، ٚدس ؾٝ٘ َا وكل طًبت٘ ، َٚٔ نإ ُٖ٘ ايتهٝـ 

دتُاعٝت٘ ، ست٢ ايصٟ ٜ٪َٔ بأ١ُٖٝ ايًص٠ اؿػ١ٝ َع اجملتُع ، ٚدس ؾٝ٘ َا ٥٬ِٜ ا

ٚبٗصا تػُع نٌ ... ٜػتطٝع إٔ هسٖا ؾُٝا أعس اهلل يًُ٪ٌَٓ ٗ اؾ١ٓ َٔ ْعِٝ َازٟ 

                  (2)"أشٕ ا٭ْؿٛز٠ اييت ؼبٗا ، ٚػس نٌ ْؿؼ ا٭١َٝٓ اييت تٗؿٛ إيٝٗا
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} :ٙ ــا٨ــــــٍٚ ٗ زعـــــــإٔ ٜل  نُا إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ عًِ ْبٝ٘             

}(114:عٌسش طو) ،ٙٚاغتسٍ باٯ١ٜ ع٢ً ؾهٌ ايعًِ : " قاٍ ا٭يٛغٞ ـــ ضٓ٘ اهلل ــ ٗ تؿػرل

إ٫ ٗ ايعًِ ، بطًب ايعٜاز٠ ٗ ؾ٤ٞ  َط  بطًب ظٜازت٘ ، ٚشنط بعهِٗ أْ٘ َا ُأ َط سٝح ُأ

.  (1)"ٙ أٚٗط َٔ إٔ ٜصنطَٚا ٖصا إ٫ يعٜاز٠ ؾهٌ ايعًِ ، ٚؾهٌ.... 
 

ٚايعًِ ٗ اٱغ٬ّ ٖٛ ايباب ايصٟ ًٜر َٓ٘ إػًِ يٝشكل عباز٠ اهلل ٗ أٟ داْب َٔ      

َٔ ؾطٚٙ قبٍٛ ايعٌُ ٗ اٱغ٬ّ  ٜؿ١ٝ اييت ٜطٜسٖا اهلل ٚضغٛي٘،سٝح إٕٚبايو ،دٛاْبٗا

عًِ ايكشٝض ، ٚقس بٛب ، ٚئ تتشكل إتابع١ إٓؿٛز٠ إ٫ باٍ اٱخ٬م هلل ٚإتابع١ يطغٛي٘ 

، ثِ ابتسأ بكٍٛ  (2)(زدذ خٌؼٍُ لسً خٌمٌي ًخٌؼًّ)ايبداضٟ ٗ قشٝش٘ ٗ نتاب ايعًِ بابّا عْٓٛ٘ بـ

} :اهلل تعاٍ                         }( 19: عٌسش زلّذ)  ،

اٯٜات ٚا٭سازٜح ٗ شيو ، ٚٗ ٬ٍٚ اٯ١ٜ ايػابك١ ٜ٪نس ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً إٔ  ثِ شنط

ٕ ؾعٌ ا٫غتػؿاض نُا شنط ٗ اٯ١ٜ ٫ ٫ بس إٔ ٜػبك٘ عًِ قشٝض ، سٝح إ قبٍٛ ايعٌُ

.  ٜهٕٛ قٛابّا ْاؾعّا إ٫ إشا غبك٘ عًِ قشٝض 
 

ٕ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ إطٗط٠ َٔ آٜات َا دا٤ ب٘ ايكطآ، ٚإٕ ٖا وؿع إػًِ ٗ ٖصا إٝسإ      

 .شلا ع٢ً َها١ْ ايعًِ ٚضؾع١ أًٖ٘ أنست َٔ خ٬، ٣ أغايٝب كتًؿ١ ٚأسازٜح اؾتًُت عٌ

ؾِٝٗ ، قاٍ ايها١ًَ ؾايكطإٓ ايهطِٜ ّسح ايعًُا٤ ٜٚجين عًِٝٗ ، بٌ ٚوكط خؿ١ٝ اهلل 

} :تعاٍ                 }( 28: عٌسش فدطش. )  
 

 ،نُا ٜٛضز ايكطإٓ ايهطِٜ قك١ ْيب اهلل َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ َع اـهط عًٝ٘ ايػ٬ّ     

}يتهٕٛ إع٬ّْا ع٢ً غع١ عًِ اهلل           }( 76: عٌسش ٌّعف)، ٚع٢ً

.   عِٛٝ ايسضد١ اييت ساظٖا شيو ايعبس ايكاحل ٚاييت ناْت بػبب ايعًِ
 

وؿع أَت٘ ٜٚٛدِٗٗ إٍ أعِٛ اغتجُاض ٗ اؿٝا٠ ، ٖٚٛ تٛضٜح عًِ تٓتؿع َٓ٘  ٚايطغٍٛ      

ست٢ بعس ضسًٝ٘ َٔ ٖصٙ ايسْٝا ا٭خطٟٚ ايبؿط١ٜ ، يٝهٕٛ َكسض ضبض ٜكب ٗ ضقٝس إػًِ 

. (3)(حل ّذػٌ ٌوبرخ ِدض خإلٔغدْ خٔمطغ ػٍّو بال ِٓ ؼالغ طذلص ـدسّص ؤً ػٍُ ّنعفغ زو ؤً ًٌذ طد): ، قاٍ 
 

                                      
 . 269-268٘ـ ، ص1408، داس اٌفىش ، ت١شٚخ ،  8ض ، سٚغ اٌّؼأٟ فٟ ذفغ١ش اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغثغ اٌّصأٟ: ِؽّٛد شىشٞ األٌٛعٟ  (1)

 .37، ص ِشظغ عاتك،  1، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ ( 2)

 . 122خ ، ص. ، اٌّىرة اإلعالِٟ ، د  4ِذ األػظّٟ ، ضِػ: ، ذؽم١ك  صؽ١ػ اتٓ خض٠ّح: ِؽّذ تٓ إعؽاق اتٓ خض٠ّح  (3)
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أغًٛب ايذلغٝب ٚنطب ا٭َجاٍ ، ٚبٝإ ؾهٌ ايعًِ ٚايعًُا٤ يتشكٝل ٖصا  نُا اغتدسّ      

ِٓ عٍه طشّمدً ٍّعّظ فْو ػٍّدً عيً خهلل ٌو طشّمدً بىل خجلنص ، ًبْ خدلالجىص ٌعؼغ ؤـنمعيد سػدً ٌطدٌر ):  ايػطض 
خألسع لعَ خحلْعدْ يف خدلدء ، ًبْ فؼً خٌؼدمل ػٍَ خٌؼدزذ خٌؼٍُ  ، ًبْ طدٌر خٌؼٍُ ّغعغفش ٌو ِٓ يف خٌغّدء ً

وفؼً خٌمّش ػٍَ عدجش خٌىٌخور ، بْ خٌؼٍّدء ىُ ًسؼص خألٔسْدء ، بْ خألٔسْدء مل ٌّسؼٌخ دّندسخً ًال دسمهدً 
.   (1)(بمند ًسؼٌخ خٌؼٍُ فّٓ ؤخزه ؤخز حبظ ًخفش 

 

ٜهٕٛ ؾطض عٌ أٚ ؾطض  إَا إٔمل ب نٌ عًِ ْاؾع ، ٭ٕ طًب ايعٚإػًِ عًٝ٘ إٔ ٜطٌ      

ٟٴ نؿا١ٜ ، ؾُا ٚأَا ؾطض ايهؿا١ٜ ؾٝهٕٛ ، إػًِ ظًٗ٘ ٖٛ َٔ باب ؾطض ايعٌ  ؾٝ٘ عصض٫ 

، ٚإشا قاّ بٗا نؿ٢ ٚغك٘ ْٝعّاايعًّٛ اييت يٛ خ٬ ايبًس عُٔ ٜكّٛ بٗا سطز أٌٖ ايبًس "ٗ 

ت إػًٌُ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض ، ٖٚصٙ ايعًّٛ تؿٌُ نٌ عًِ ٜؿٞ َتطًبا(2)"ايؿطض عٔ اٯخطٜٔ

  .ٜٚػس سادتِٗ 
 

ؾ٬ هٛظ يًُط٤ إٔ ٜعطٌ  ، ٚقس َٓض اهلل اٱْػإ أزٚات ايتعًِ ، ؾٗٞ ايٛغ١ًٝ يطًب ايعًِ     

}ٖصٙ ا٭زٚات                            

          }( ً78: عٌسش خٌنم. )  

 

}ٚؾبِٗٗ با٭ْعاّ ،٭ِْٗ عطًٛا ٖصٙ ا٭زٚات ايهؿاضايهطِٜ يصيو شّ ايكطإٓ          

                               }

         ( .179:عٌسش خألػشخف )

 

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ وح ايكطإٓ ايهطِٜ بأبًؼ ا٭غايٝب،ع٢ً ايٓٛط ٚايتؿهط ٚايتسبط ،      

 :غٛا٤ ٗ آٜات اهلل ايه١ْٝٛ إٓٛٛض٠ ، أٚ ٗ آٜات إكشـ إكط٠٤ٚ ٚإػُٛع١ ، قاٍ تعاٍ 

{                   }( 185:عٌسش خألػشخف)  ، ٚقاٍ عع

} :ٚدٌ                          }( عٌسش

ض ٚايتسبط إطًٛب ٖٛ ٗ فًُ٘ إعُاٍ يًعكٌ ؾُٝا ٜٓؿع ايبؿط١ٜ ٖا ٖٚصا ايتؿو ، (82:خٌنغدء 

ٜتعًل بأَٛض ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، ٖٚٛ َا سسا بأسس ايباسجٌ إٔ هعً٘ ٗ ث٬ث١ تكٓٝؿات َٔ 

                                      
 (223، ؼذ٠س سلُ  81، داس اٌفىش ، ت١شٚخ ، ص 1ِؽّذ فؤاد ػثذ اٌثالٟ ، ض: ، ذؽم١ك  عٕٓ اتٓ ِاظٗ: ِؽّذ تٓ ٠ض٠ذ اٌمض٠ٕٟٚ  (1)

 . 16خ ، داس اٌّؼشفح ، ت١شٚخ ، ص. ، د  1، ض إؼ١اء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ: ِؽّذ تٓ ِؽّذ اٌغضاٌٟ  (2)
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ايعًّٛ إتعًك١ بإقا١َ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ "ٜتؿطع َٔ نٌ قٓـ عًّٛ نجرل٠ ٖٚٞ ، دٛاْب إعطؾ١ 

ايعًّٛ )ٖٚٞ َا ّهٔ تػُٝتٗا بـ( ايهٕٛ)ٚايعًّٛ إتعًك١ بـ( ايعًّٛ ايؿطع١ٝ... )، ٖٚٞ 

 .  (1)("ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ)ٚايعًّٛ إتعًك١ با٫دتُاع ايبؿطٟ ، ٖٚٞ َا ّهٔ تػُٝتٗا بـ( ايطبٝع١ٝ
 

ؾٗٛ ٜػع٢ ٭ٕ ٜجُط ٖصا ايتؿهط ، إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ إش ٜأَط بايٓٛط ٚايتؿهرل ٚايتسبط      

ٚتٛدّٝٗا ٕٓاؾ٘ اؿٝا٠ ٗ نٌ دٛاْبٗا  مٛ ؼكٝل ايػا١ٜ ايهدل٣ اييت ، ّّا هلل تعاٍ تعٜ

    .ٖٚٞ عباز٠ اهلل َؿَٗٛٗا ايؿاٌَ ، أٚدس َٔ أدًٗا ايبؿط 

:  ييداٌ انؼجبداد : زاثؼًب 
}يكس بٌ ايكطإٓ ايهطِٜ إٔ ا١ُٕٗ ا٭ٍٚ يٲْػإ ٖٞ إٔ ٜكّٛ بعباز٠ اهلل تعاٍ         

       }( 56:عٌسش  خٌزخسّدض. )       

ٖٞ إككٛز ا٭عِٛ َٔ إضغاٍ ايطغٌ ٚإْعاٍ ايهتب ، ؾ٬ غطٚ إٔ ٜهٕٛ  ٖصٙ ايعباز٠     

} ،ٖٛ ْسا٤ ايسع٠ٛ إٍ عبٛز١ٜ اهلل ٚسسٙ  ، أٍٚ ْسا٤ ٜٓازٟ ب٘ نٌ ضغٍٛ أَت٘    

         }( 59:عٌسش خألػشخف)  ، ٍٚقاٍ تعا: {           

          }( ً36:عٌسش خٌنم  . )

ٖا إ٫ َٔ ي٘ غــــــا١ٜ اٱؾهــــــــاٍ غا١ٜ ايتــــــصيٌ ، ٫ٚ ٜػتشل"، أٚ (2)"ايطاع١"ٚايعباز٠ ٖٞ      

.  (3)"ٖٚٛ اهلل تعاٍ

: أَا ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ، ؾٗٛ ٜٓٛط إٍ ايعباز٠ بٓٛط٠ أنجط عُكّا ٚأٚغع سل٫ّٛ بكٛي٘ 

 

 

 

 

 
 

      

 

                                      
، سعاٌح دورٛسٖ ِٕشٛسج ، داس ػاٌُ اٌفٛائذ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ، ِىح اٌّىشِح ،  1، غ ِٕٙع١ح اٌرفى١ش اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ: خ١ًٍ اٌؽذسٞ  (1)

 .    93٘ـ ، ص1425

 .  596فصً اٌؼ١ٓ ، ص –،ِشظغ عاتك ، تاب اٌذاي 1، ض اٌماِٛط اٌّؽ١ظ: ِعذ اٌذ٠ٓ ِؽّذ تٓ ٠ؼمٛب اٌف١شٚص آتادٞ   (2)

 .   542٘ـ ، وراب اٌؼ١ٓ ، ص1412، داس اٌمٍُ ، دِشك ،  1، غ ِفشداخ أٌفاػ اٌمشآْ: اٌشاغة األصفٙأٟ   (3)

 .  44٘ـ ، ص1426، اٌّىرة اإلعالِٟ ، ت١شٚخ ،  7، غ اٌؼثٛد٠ح :أؼّذ ػثذ اٌؽ١ٍُ تٓ ذ١ّ١ح   (4)

ايعباز٠ ٖٞ اغِ داَع ٕا وب٘ اهلل ٜٚطناٙ َٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭عُاٍ ايٛاٖط٠ ٚايباط١ٓ ، "

ز ٚقسم اؿسٜح ٚأزا٤ ا٭َا١ْ ، ٚبط ايٛايسٜٔ ، ٚق١ً ؾايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚايكٝاّ ٚاحل

ايطسِ ، ٚايٛؾا٤ بايعٗٛز ، ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ، ٚاؾٗاز يًهؿاض 

ٚإًٛى َٔ اٯزٌَٝ ٚايبٗا٥ِ  ض ٚايٝتِٝ ٚإػهٌ ٚابٔ ايػبٌٝٚاٱسػإ يًذا ، ٚإٓاؾكٌ

ٚخؿ١ٝ اهلل ٚاٱْاب١ إيٝ٘ ،   ٚضغٛي٘ ٚنصيو سب اهلل.... ، ٚايسعا٤ ٚايصنط ٚايكطا٠٤ 

ٚإخ٬م ايسٜٔ ي٘ ، ٚايكدل ؿهُ٘ ، ٚايؿهط يٓعُ٘ ، ٚايطنا٤ بكها٥٘ ، ٚايتٛنٌ 

  (4)"عًٝ٘ ، ٚايطدا٤ يطٓت٘ ، ٚاـٛف َٔ عصاب٘ ، ٚأَجاٍ شيو ٖٞ َٔ ايعباز٠ هلل
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خ ع٢ً شيو ، ٚضب٘ إػًِ بطب٘ ٫ٚ ٜٛدس زٜٔ ناٱغ٬ّ ، أَط بعباز٠ اهلل تعاٍ ، ٚح     

.  نٌ سٝات٘ ٚنٝاْ٘  ضبطّا ٚثٝكّا بعبازات َتٓٛع١ سلًت

، ٜٚعبس اهلل بايكًب ، ٜٚعبس اهلل بايًػإ ٜٚعبس اهلل بايػُع بايؿهط ؾإػًِ ٜعبس اهلل "     

ٚايبكط ٚغا٥ط اؿٛاؽ ،ٜٚعبس اهلل ببسْ٘ نً٘ ، ٜٚعبس اهلل بإاٍ ، ٜٚعبسٙ ببصٍ ايٓؿؼ ، 

.  (1)"ٜعبسٙ َؿاضق١ ا٭ٌٖ ٚايٛطٔٚ

ٖا زعا إيٝ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ أنجط ، ٚتسبط آٜات٘ ايتؿهط ٗ ع١ُٛ اهلل ٚكًٛقات٘ ف     

   }َٔ َٛنع                         

                         

               }( ْ191-190: عٌسش آي ػّشخ. )                                                          

 

 

 

 

 
 

، ٚخؿ١ٝ اهلل ٚاٱْاب١ إيٝ٘ ٚايتٛنٌ عًٝ٘ ، ٚايطدا٤  ٚا٭خ٬م ايطبا١ْٝ َٔ سب هلل ٚيطغٛي٘ 

َٔ عبازات ايكًب اييت تٓؿطز بٗا أ١َ  ، ٗ ضٓت٘ ، ٚاـٛف َٔ عكاب٘ ، ٚاٱخ٬م ي٘

إ٫ بتُٝعِٖ بعبازات ايكًب  ، ايكاحل ٚاضتكٛا أع٢ً ايسضداتَٚا ؾاظ ا٭ْبٝا٤ ٚايػًـ . اٱغ٬ّ 

، ؾإبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ نإ عِٛٝ ايتٛنٌ ، ٚأٜٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ نإ نجرل ايكدل ، 

 ؾكس ْع إهاضّ نًٗا ، قُس  غ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ نإ عِٛٝ ايعٖس، أَا ْبٝٓاٚعٞ

.   عإٌؾاغتشل إٔ ٜهٕٛ خامت ا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌ ٚخًٌٝ ضب اٍ
 

                                      
 . 73، ِشظغ عاتك ، ص اٌؼثادج فٟ اإلعالَ: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ   (1)

 . 545، ِشظغ عاتك ، ص 6، ضفٟ ظالي اٌمشآْ : ع١ذ لؽة   (2)

ٚايتسبط  ايتؿهط ٗ خًل اهلل ":ؾٗٞ قطب١ ع١ُٝٛ ٜتكطب بٗا إػًِ إٍ ضب٘ ، ٭ٕ 

ٖٚٞ ؼطى ٖصا ايهٕٛ ، ٚتكًب تتبع ٜس اهلل إبــــــسعـــ١ ٚ ، ٗ نتاب ايهٕٛ إؿتٛح

. ٖٛ عباز٠ هلل َٔ قُِٝ ايعباز٠ ، ٚشنـط هلل َٔ قُِٝ ايصنط ...قؿشات ٖصا ايهتاب 

يت ايعًّٛ ايهْٛٝـــــ١ ، اييت تبشـح ٗ تكُِٝ ايهٕٛ ، ٚٗ ْٛاَٝػ٘ ٚغٓٓ٘ ، ٚيٛ اتل

ــ بتصنط خايل ٖصا ايهٕٛ ٚٗ قٛاٙ َٚسخطات٘ ، ٚٗ أغـطاضٙ ٚطـــــاقـاتـ٘ ـــ يٛ اتكًت ـ

يتشٛيت َٔ ؾٛضٖا إٍ عباز٠ ـايل ٖصا ايهٕٛ  ، ٚايؿعـٛض ظ٬ي٘ ٚؾهً٘ٚشنطٙ 

.  (2)"ـــ بٗــــــصٙ ايعًّٛ ـــ ٚاػٗت إٍ اهلل ٫ٚغتكاَت اؿٝـا٠. ٚقـ٠٬ 
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ٚقطن١ .... ٚايعبازات ايكًب١ٝ أغاؽ ؼكٌٝ اٱسػإ ، ٖٚٛ أعِٛ َطتب١ ٗ ايسٜٔ  "     

يو زاؾعّا ٚزاؾع١ يًذٛاضح ، إش نًُا عِٛ اٱّإ ٚايتٛسٝس ٚقب١ اهلل ٗ ايكًب نإ ش

. (1)"َٔ عطف اهلل أسب٘ ، َٚٔ أسب٘ أطاع٘: قاٍ أسس ايػًـ  اؾٛاضح يًعباز٠ ، نُا 

غًِ ٜعبس اهلل بايًػإ عٔ ططٜل ايتػبٝض ، ٚايتًٌٗٝ ، ٚايتهبرل ، ٚايسعا٤ ٚايت٠ٚ٬ ، ٚامل

} :ٚشنط اهلل ٚؾل ايعاز٠ ٚؾٛم ايعاز٠ ، ٚبٝإ شيو قٛي٘ تعاٍ            

                               

                         }

 ( . 10-9: عٌسش خجلّؼص )

 

َٔ ايػعٞ إٍ ق٠٬ اؾُع١ ايػعٞ إٍ شنط اهلل ، ٚقس دعًت ايك٠٬ شات  ضضؾايؼ"     

. ٚقت تكاّ ؾٝ٘ ، يٝتؿطؽ إ٪َٔ ؾٝٗا َٔ نٌ ايؿٛاغٌ ؾٝصنط اهلل ؾٝٗا شنطّا ؾٛم ايعاز٠ 

ؾإشا قهٝت ايك٠٬ دا٤ ٚقت ا٫ْتؿاض ٗ ا٭ضض ، ٚابتػا٤ ايطظم ٚسادات اؿٝا٠ إدتًؿ١ َٔ 

.  (2)"ٟ إطًٛب ايسا٥ِ ٖٚٛ شنط اهلل ٚؾل ايعاز٠ َٚع نٌ َٓاغب١ؾهٌ اهلل ، ٚعٓس٥ص ٜأت
 

إَا سطن١ ْٚؿاطّا أٚ نؿّا ٚاَتٓاعّا ، ؾؿٞ ايك٠٬ ٜتشطى  ، ٜٚتعبس إػًِ هلل ببسْ٘     

ؾعٛضّا با٭َٔ ٚؼطضّا "غا٥ط ايبسٕ َٔ ايًػإ ٚا٭عها٤ ٗ سهٛض ايكًب ٚايعكٌ ، َا وسخ 

ؾإٕ ا٫تكاٍ ايطٚسٞ بٌ اٱْػإ ٚضب٘ .... ٠ طاق١ اٱْػإ ايٓؿػ١ٝ َٔ ايكًل ٜػاعس ع٢ً اْط٬م

أثٓا٤ ايك٠٬ ّسٙ بطاق١ ضٚس١ٝ ػسز ؾٝ٘ ا٭ٌَ ، ٚتكٟٛ ؾٝ٘ ايععّ ، ٚتطًل ٗ ْؿػ٘ قسضات 

، ٚٗ ايكٝاّ ّتٓع إػًِ َٔ  (3)"ٖا١ً٥ ُهٓ٘ َٔ ؼٌُ إؿام ٚايكٝاّ ظ٥٬ٌ ا٭عُاٍ

ٜٚبعح ٗ ْؿػ٘ عٛاطـ ايط١ٓ ٚايؿؿك١ ع٢ً "ض بآ٫ّ اؾٛع ًَصات ايبسٕ ٚؾٗٛات٘ ؾٝؿع

ايؿكطا٤ ٚإػانٌ ، ؾٝسؾع٘ شيو إٍ ايدل بِٗ ٚاٱسػإ إيِٝٗ ٖا ٜكٟٛ ٗ اجملتُع ضٚح 

.   (4)"ايتعإٚ ٚايتهأَ ٚايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ
 

تكٟٛ ٗ إػًِ  "،اييت ( زات إاي١ٝايعبا)أَا بصٍ إاٍ نُا ٗ ايعنا٠ ٚايكسقات ؾٗٛ َٔ      

ايؿعٛض بإؿاضن١ ايٛدسا١ْٝ َع ايؿكطا٤ ٚإػانٌ ، ٚتبح ؾٝ٘ ايؿعٛض بإػ٪ٚي١ٝ مِٖٛ ، 

                                      
 .  42٘ـ ، ص1427، داس اٌّعرّغ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ، ظذج ،  6، غ اٌؼثاداخ اٌمٍث١ح ٚأشش٘ا فٟ ؼ١اج اٌّؤ١ِٕٓ :ِؽّذ ِٛعٝ اٌشش٠ف   (1)

 .  63٘ـ ، ص1418ٌٍؽثاػح ٚإٌشش ، ت١شٚخ ، ، ِؤعغح اٌش٠اْ  1، غ اٌؼثادج فٟ اإلعالَ: ػثذ اٌشؼّٓ ؼغٓ ؼثٕىح ا١ٌّذأٟ   (2)

 .  290  -289٘ـ ، ص 1421، داس اٌششٚق ، اٌما٘شج ،  7، غ اٌمشآْ ٚػٍُ إٌفظ: ِؽّذ ػصّاْ ٔعاذٟ   (3)

 .  294اٌّشظغ اٌغاتك ، ص  (4)
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ٚٗ  (1)"ٖا هعً٘ ٜؿعط بايطنا عٔ ْؿػ٘... ٚتسؾع٘ إٍ ايعٌُ ع٢ً إغعازِٖ ٚايذلؾٝ٘ عِٓٗ 

. ٖصا ساؾع ع٢ً سب اٯخطٜٔ ٚايتدًل َٔ ا٭ْا١ْٝ ٚسب ايصات ٚايبدٌ ٚايطُع 
  

ٚإػًِ  ٜهشٞ بٛقت٘ َٚكاؿ٘ ، ٚأسٝاّْا بٓؿػ٘ طُعّا ٗ ثٛاب اهلل َٚػؿطت٘ ، نُا ٗ      

ايسع٠ٛ إٍ اهلل ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ، ٚدٗاز أعسا٤ اهلل ْكطّا يسٜٔ اهلل ٚإع٤٬ 

.  يهًُت٘ 

ٕ ب٬ز ايهؿاض إٍ ب٬ز ٜٚتعبس إػًِ ضب٘ َؿاضق١ ٚطٓ٘ ٚأًٖ٘ ، نُا ٗ اؿر أٚ اشلذط٠ ّ     

ٜٚبصٍ سط َاي٘  ، إػًٌُ ، أٚ يطًب ايعًِ ايٓاؾع ، ٚٗ نٌ ٖصٙ ايعبازات ٜهشٞ بطاس١ بسْ٘

.  ٗ اقط٬ح ايؿكٗا٤ ( ايبس١ْٝ ٚإاي١ٝ)ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ بايعبازات 
 

}: ٖٚصٙ ايعبازات نًٗا تعس إػًِ يتك٣ٛ اهلل ، نُا قاٍ تعاٍ            

              }( 21: عٌسش خٌسمشش  . )

 

 

 

     

ٌَ ٗ ٖصا إٝسإ بهٌ دس ٚتؿاْٞ ، بٌ ٚهعٌ َٓعي١ ٚايكطإٓ ايهطِٜ وؿع إػًٌُ إٍ ايع

ٜٚٓؿسٖا ٜٚطُض إيٝٗا ست٢ أْبٝا٤ ، ايعبس ايكاحل َٓعي١ ع١ُٝٛ ٚغا١ٜ د١ًًٝ ٜػع٢ إيٝٗا إػًِ 

ِٜ قك١ ْبٝ٘ غًُٝإ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٕا قس قل اهلل عًٝٓا ٗ ايكطإٓ ايهطف. ،اهلل إطغًٕٛ 

                                      
 .  295، ِشظغ عاتك ، ص اٌمشآْ ٚػٍُ إٌفظ: ِؽّذ ػصّاْ ٔعاذٟ  (1)

.   90-89َ ، ص2009، داس اٌششٚق ، اٌما٘شج ،  7، غ اًِ ِغ اٌمشآْ اٌؼظ١ُو١ف ٔرغ: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ  (2)

ٜأَط اهلل إ٪ٌَٓ بايتك٣ٛ قبٌ أٚاَطٙ غبشاْ٘ ، يتهٕٛ ساؾعّا "ٚٗ ايكطإٓ ايهطِٜ 

}:  شلِ ع٢ً اَتجاٍ َا ٜأَط ب٘ نُا ٗ قٛي٘ تعــــــاٍ             

                              }( 35: عٌسش  خدلدجذش ) ....

ٜٚصنط ايكطإٓ ايهطِٜ ايتك٣ٛ أسٝاّْا قبــــــــــــٌ ايٓٛاٖٞ ، يتهٕٛ زاؾعّا ي٬ْتٗا٤ عٓٗا ، 

} :ا ٗ قٍٛ تعاٍ نِ                         

      }( 278: عٌسش خٌسمشش)   . 

ايتك٣ٛ عكب ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ، يتهٕٛ باعجّا ع٢ً ا٫يتعاّ  نُا ٜصنط ايكطإٓ ايهطِٜ

} :اٍ ، قاٍ تع... بٗا                            

            }( 2: عٌسش خدلدجذش) ٕ(2)"َٚجٌ ٖصا نجرل ٗ ايكطآ.     
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}ِٚٝ ، ؾُط ٖٛ ٚدٓٛزٙ أعطاٙ اهلل ايٓع١ُ ٚايعع٠ ٚاؾٓس ايع             

                             

                           

              }( ًّ19-18: عٌسش خٌن) ،  يكس أعذب

ٖا َع٘ ٚدٓسٙ ، ؾطؾع ٜسٜ٘ إٍ ايػُا٤ ٜسعٛ ْبٝٓا غًُٝإ عًٝ٘ ايػ٬ّ بطؾل اي١ًُٓ بكَٛٗا ٚتأزب

ع٢ً ٚايسٜ٘ َٔ اهلل عًٝ٘ ٚ إٔ ّٔ عًٝ٘ ؾهط َا أؾا٤: ا٭ٍٚ ؾسع٢ ضب٘ ٗ . ضب٘ بج٬خ زعٛات 

إٔ ٜعٝٓ٘ ع٢ً ايعٌُ ايكاحل ايطؾٝس ٗ : ٚغأٍ اهلل ٗ ايجا١ْٝ . ٙ اؾػ١ُٝ ْعُ٘ ايع١ُٝٛ ٚآ٨٫

 }: قٛي٘ تعاٍ      }  ، ٍثِ ختِ تًو ايسعٛات عًٝ٘ ايػ٬ّ بكٛي٘ تعا: 

{       }  ، َع أْ٘ َكطض ؾطعّا إٔ غًُٝإ عًٝ٘ ايػ٬ّ ْيب

نطِٜ ؾ٬ بس إٔ ٜهٕٛ ٗ إكاّ ا٭ٍٚ عبسّا قاؿّا ، ٚإككٛز ٗ ٖصا ايػٝام إٔ ايسخٍٛ ٗ 

ا٭خٝاض َٔ ، ٚاهلل ايكاؿٌ َطًب عِٛٝ َٚطتك٢ قعب ، طإا طًب٘ أْبٝا٤ اهلل ٚضغً٘ عباز٠ 

ٗ َٛاطٔ ٚأظ١َٓ  ، ٜؿععٕٛ إٍ اهلل ٗ أزباض ايكًٛات ٚأثٓا٤ ايػذٛز، عباز اهلل إتكٌ 

اٱداب١ ، ٜؿععٕٛ إٍ اهلل إٔ هعًِٗ ٗ ظَط٠ عباز اهلل ايكاؿٌ ، يعًُِٗ إٔ اهلل ٚعس ع٢ً 

ٚٚعس عًٝٗا عٛاّ ا٭َٛض ٗ ايسْٝا َٔ سؿٜ اهلل يًعبس ٗ  ، إٓعي١ دٓات عسٕ ٗ اٯخط٠ ٖصٙ

قس داٚظ إا١٥ غ١ٓ ٖٚٛ َتُتع بكٛت٘ " إٔ ضد٬ّ : شنط ابٔ نجرل . زٜٓ٘ ٚإّاْ٘ ٚشضٜت٘ َٔ بعسٙ 

ٗ  ٖصٙ دٛاضح سؿٛٓاٖا عٔ إعاقٞ: )ٚعكً٘ ، ؾٛثب َّٜٛا ٚثب١ ؾسٜس٠ ، ؾعٛتب ٗ شيو ؾكاٍ 

.   (1)("ايكػط ، ؾشؿٛٗا اهلل عًٝٓا ٗ ايهدل

 

ٚٗ سؿٜ ايصض١ٜ ٜكل عًٝٓا ايكطإٓ ايهطِٜ قك١ ايػ٬ٌَ ايٝتٌُٝ اييت قاٍ اهلل ؾٝٗا ع٢ً      

}:  يػإ اـهط عًٝ٘ ايػ٬ّ                    

            }( 82:عٌسش خٌىيف)  ، ٙساشلُا تكتهٞ ايطأؾ١ : "قاٍ ايػعسٟ ٗ تؿػرل

 .(2)"بُٗا ٚضٓتُٗا يهُْٛٗا قػرلٜٔ عسَا أباُٖا ٚسؿُٛٗا اهلل أٜهّا بك٬ح ٚايسُٖا
 

                                      
 .  12، ص 12خ ، ض.  غ ، ِىرثح اٌّؼاسف ، ت١شٚخ ، د.، د اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح: إعّاػ١ً تٓ وص١ش ( 1)

 .  519٘ـ ، ص1424اٌما٘شج ،  غ ، داس اٌؽذ٠س ،. ، د  ذ١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشؼّٓ فٟ ذفغ١ش والَ إٌّاْ: ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ٔاصش اٌغؼذٞ  (2)
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: ايتؿٗس أقشاب٘ ، أْ٘ ق٢ً بِٗ شات ّٜٛ ، ؾػُعِٗ ٜكٛيٕٛ ٗ يكس نإ ٖا ٜعًُ٘      

: ايػ٬ّ ع٢ً ددلٌٜ َٚٝهاٍ ايػ٬ّ ع٢ً ؾ٬ٕ ٚؾ٬ٕ ، ؾًُا ؾطؽ َٔ ق٬ت٘ ايتؿت إيِٝٗ ٚقاٍ

ايػ٬ّ عًٝو أٜٗا ايٓيب ٚض١ٓ اهلل ، ايتشٝات هلل ٚايكًٛات ٚايطٝبات : ٖصا ، قٛيٛا  ا٫ تكٛيٛ

ٌعٌّىد ؤطدزط فةٔىُ برخ ق]:  ثِ قاٍ .. ايػ٬ّ عًٝٓا ٚع٢ً عباز اهلل ايكاؿٌ ، ٚبطنات٘ 

.  (1)[وً ػسذ طدحل يف خٌغّدء ًخألسع

 

ٚايػاٜات ، بإٔ ٜهٕٛ َٔ ايؿٛظ ايصٟ ٜٓؿسْٚ٘ ، إٔ ٜعًُ٘ أقشاب٘  ؾٗصا ٖا قكسٙ       

زخٌ ، ؾإٕ إط٤ إشا نإ عبسّا قاؿّا . إٔ ٜهْٛٛا َٔ عباز اهلل ايكاؿٌ ، اييت ٜطًبْٛٗا 

ٖٚصا ب٬ ؾو ٖا . (عًٝٓا ٚع٢ً عباز اهلل ايكاؿٌايػ٬ّ )ٗ ١ًْ َٔ عٓاِٖ إكًٞ بكٛي٘ 

أغؿًت٘ ايذلب١ٝ اؿسٜج١ ، سُٝٓا ػاًٖت َجٌ ٖصٙ إعاْٞ ايع١ُٝٛ ، ٚايػاٜات اؾ١ًًٝ ٗ بٓا٤ 

ايصٟ بات ٜٓؿسٙ ايّٝٛ ، ٚضنعت ع٢ً دٛاْب أخط٣ َجٌ ايتؿٛم ايعًُٞ ٚإٗين ، طُٛح ايٓـ٤ 

غا١ٜ ايٓٗا١ٝ٥ يًذلب١ٝ ٫ بس إٔ ٜطب٘ شيو باٍٖٚصا أَط دٝس ٚيهٔ . نٌ َط٤ ٗ سٝات٘ 

.   اٱغ١َٝ٬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

، ِؤعغح اٌىراب اٌصماف١ح ، 1غ ،  1ػثذ اهلل ػّش اٌثاسٚدٞ ، ض: ، ذؽم١ك  ذمٝ ِٓ اٌغٕٓ اٌّغٕذجْاٌُ: ػثذ اهلل ػٍٟ اٌعاسٚد ا١ٌٕغاتٛسٞ  (1)

  . 61ص٘ـ ، 1408ت١شٚخ ، 
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يؼٕلبد انتحــفيص : ادلجحث اخلبيط 
  

  :
خًل اهلل د٬ ٚع٬ اٱْػإ ٚضنب ٗ ْؿػ٘ طبا٥ع كتًؿ١ ، ؾٗٛ ٜكض ّٚطض ، ٜٚؿب      

ا٫خت٬ف  ٜٚٗطّ ، ٜٚطن٢ ٜٚػهب ، ٜٚػط ٚوعٕ ، ٚدعٌ َٔ َكته٢ ٖصا ايٓٛع ٗ طبٝعت٘

. ٗ تطٜٚض ْؿػ٘ ٚتعٜٛسٖا تبعّا يتًو إ٪ثطات ايؿطط١ٜ إٛدٛز٠ ٗ ْؿػ٘ 
 

أغًٛب ايتشؿٝع : ٚيعٌ َٔ أِٖ أغايٝب تطٜٚض ايٓؿؼ ٚتعٜٛسٖا ع٢ً َا ٖٛ َطًٛب َٓٗا      

سؿع ايٓؿؼ ٚتؿذٝعٗا ع٢ً ايعٌُ إجُط ايبٓا٤ ، ٚايس١َّٛ عًٝ٘ ، : ايذلبٟٛ ، ٚإككٛز ب٘ 

ٜطاعٞ مثط٠ ٖصا ايعٌُ َٔ َكًش١ َتٛخاٙ ، ٚأدط َطتكب ، غٛا٤ نإ شيو ٗ بأغًٛب 

.  ايسْٝا أّ ٗ اٯخط٠ 
 

يهٔ ٚؿه١ُ ا٫بت٤٬ ، ٚإدطا٤ٶ يػ١ٓ إساؾع١ ، ؾإٕ ايٓؿؼ ٜعطض يتشؿٝعٖا ع٢ً ايعٌُ      

عٔ ١ًْ َٔ ا٭غباب ٜكض إٔ ْطًل عًٝٗا اغِ إعٛقات ، شلا بايؼ ا٭ثط ٗ تجبٝ٘ ايٓؿؼ 

ايعٌُ ، إَا ابتسا٤ٶ أٚ َسا١َٚ ، ؾتكٝب ايٓؿؼ بإطض أٚ إٛت ، ٚتعطنٗا يًػؿ١ً ٚايٓػٝإ ، 

.  ٚتبعسٖا عٔ داز٠ ايكٛاب ٚغٓٔ اشلس٣ 
 

إشا عًِ ٖصا ، ؾكس قاض َٔ ايٛادب اؿصض َٔ ٖصٙ إعٛقات ، ٚاؽاش ناؾ١ ايتسابرل      

.  ١َ٫ ٚايٓذا٠ َٔ ٖصٙ إعٛقات ايع٬د١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ ٚاييت تهؿٌ ايٓؿؼ أغباب ايؼ
 

.     ٚغٝعطض ايباسح ٗ ٖصا إبشح ١ًْ َٔ ٖصٙ إعٛقات تؿك٬ّٝ ٚاغتس٫ّ٫ َٚٓاقؿ١      
  

اإلظــــــساف : أٔالً 
  

:       يفٕٓو اإلظــــساف  -1
أٚ ٖٛ ،  (1)"ٚاٱغطاف ايتبصٜط أٚ َا أْؿل ٗ غرل طاع١ ... نس ايككس "ايػطف ٗ ايًػ١      

، ٚقس عطؾ٘  (3)"ػاٚظ اؿس ٗ نٌ ؾعٌ ٜؿعً٘ اٱْػإ"، ٚٗ ا٫قط٬ح  (2)"فاٚظ٠ اؿس"

ٚايػهٔ ، ٚمٛ سس ا٫عتساٍ ٗ ايطعاّ ٚايؿطاب ٚايًباؽ فاٚظ٠ "ايػٝس قُس ْٛح بأْ٘ 

.   (4)"شيو َٔ ايػطا٥ع ايها١َٓ ٗ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ

                                      
 .  1085، ِشظغ عاتك ، ص اٌماِٛط اٌّؽ١ظ: اٌف١شٚص آتادٞ  (1)

 .  472، ص 1، غ 1، ض اٌّؼعُ اٌٛع١ظ: ط ٚآخشْٚ إتشا١ُ٘ أٟٔ (2)

 .407، ِشظغ عاتك ، ص  ِفشداخ أٌفاػ اٌمشآْ: اٌشاغة األصفٙأٟ  (3)

 . 33٘ـ ، ص1418غ ، داس ا١ٌم١ٓ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ، إٌّصٛسج ، .، د 1، ض آفاخ ػٍٝ اٌغش٠ك: ع١ذ ٔٛغ  (4)
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ٙ ايهطِٜ ، سٝح مل تطز ٖصٙ إاز٠ إ٫ ٗ َعطض ٚقس شّ اهلل  عع ٚدٌ اٱغطاف ٗ نتاب     

.  ايتشصٜط َٓٗا إَا تكطوّا أٚ تًٛوّا 
 

 }: ؾُٔ ايتكطٜض بصيو ، قٛي٘ تعاٍ                    

                } ( 31: عٌسش خألػشخف)  ٍٚقٛي٘ تعا ، :{   

                                   

                                   

                } ( 6: عٌسش خٌنغدء)   .

 

}: ضٓٔ ، بكٛي٘ تعاٍ َٚٔ ايتًٜٛض بصيو َا دا٤ ٗ َسح ٗ عباز اٍ            

             }( ْ67: عٌسش خٌفشلد )  .

 

ٚقس ٜتكٛض ايبعض إٔ اٱغطاف ٫ ٜهٕٛ إ٫ ٗ أَط احملطَات َػتشهطّا ٗ شيو قٍٛ اهلل      

 }: تعاٍ                        

           }( 53: عٌسش خٌضِش)  ٍٚقٛي٘ تعا ، :{        

                               

  } ( 33: عٌسش خإلعشخء)  .

 

ٖٚصا تكٛض ْاقل  إش إٔ اٱغطاف ٜتعس٣ إٍ باب إباسات ؾٝشٛشلا إٍ َهطٖٚات أٚ      

 }: شيو شنط اهلل عع ٚدٌ ٖصا إع٢ٓ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، سٝح قاٍ قطَات ، ٍ

                  }( 31: عٌسش خألػشخف)  ٔؾاٯ١ٜ ْكت ع٢ً ايٓٗٞ ع ،

: " ا٭ْسيػٞ ٗ تؿػرلٙ اٱغطاف ٗ إأنٌ ٚإؿطب ُٖٚا َٔ إباسات ، قاٍ اٱَاّ بٔ عط١ٝ 

ٚايًؿٜ ٜكتهٞ ايٓٗٞ عٔ ايػطف َطًكّا ؾُٔ تًبؼ بؿعٌ ... َعٓاٙ ٫ٚ تؿططٛا ( ٫ٚ تػطؾٛا)

سطاّ ؾتٓاٍٚ تًبػ٘ ب٘ سكٌ َٔ إػطؾٌ ٚتٛد٘ ايٓٗٞ عًٝ٘ ، َٚٔ تًبؼ بؿعٌ َباح ؾإٕ َؿ٢ 

َٔ  ؾٝ٘ ع٢ً ايككس ٚأٚغاٙ ا٭َٛض ؾشػٔ ، ٚإٕ ؾطٙ ست٢ زخٌ ايهطض ٚسكٌ أٜهّا
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وٌٍخ ًخششزٌخ ًظظذلٌخ يف غري ] : ، ٚقس دا٤ ٗ اؿسٜح ايؿطٜـ  (1)" إػطؾٌ ٚتٛد٘ ايٓٗٞ عًٝ٘
.   (2)[عشف ًال سلٍْص 

 

:  آثــبز اإلظـــساف  -2
يٲغطاف أنطاض ٚاٖط٠ ع٢ً ايكًب ٚايبسٕ ٚايٓؿؼ ، تعٛم اؿطن١ ٗ غرل اٱْػإ إٍ      

:  اهلل  دٌ ٚع٬ ، ٚأِٖ ٖصٙ ا٭نطاض 

َا ٜكع ع٢ً ايبسٕ َٔ ايجكٌ ٚاـٍُٛ ٚايهػٌ ْتٝذ١ إؾطاط٘ ٗ تٓاٍٚ بعض إباسات -1     

ِد ِأل آدِِ ًػدء ] :  إٍ ٖصا إع٢ٓ ، سٝح قاٍ  َجٌ ا٭نٌ ٚايؿطب  ، ٚقس أؾاض ايٓيب 
ٌششخزو ًؼٍػ  ششخً  ِٓ زطٍٓ ، حبغر خزٓ آدَ ؤوالضٍ ّمّٓ طٍسو ، فةْ ودْ ال زلدٌص ، فؽٍػ ٌطؼدِو ، ًؼٍػ

إعس٠ بٝت ايسا٤ ، : "، ٚقسّّا قاٍ سهِٝ ايعطب ٚطبٝبٗا اؿاضخ بٔ نًس٠ ايجكؿٞ (3)[ٌنفغو

ؾإْ٘ ٜجكً٘ عٔ ايطاعات ، "، قاٍ اٱَاّ بٔ ايكِٝ عٔ ايؿبع إؿطٙ  (4)"ٚاؿ١ُٝ ضأؽ ايسٚا٤

ٙ َعاٚي١ تكطؾٗا ٜٚؿػً٘ َعاٚي١ َ٪١ْ ايبط١ٓ ٚقاٚيتٗا ، ست٢ ٜٛؿط بٗا ، ؾإشا ٚؿط بٗا ؾػٌ

.   (5)"ٚٚقا١ٜ نطضٖا ، ٚايتأشٟ بجكًٗا
 

غطاف ٗ َا ٜكع ع٢ً ايكًب َٔ ايكػ٠ٛ ، بػبب اٱْٗاى ٗ ؼكٌٝ إباسات ٚاٱ-2     

ٚايؿطاب ، ٚاـًط١ ٚاييت ٖٞ ب٬ ؾو َٔ أعِٛ َا وٍٛ تعاطٝٗا ، نؿهٍٛ ايٓٛط ٚايطعاّ 

بعسٖا زا٥طّا بٌ إطض ٚإٛت ، عػب ٚضٚز بٌ ايكًب ٚبٌ خايك٘ ٫َٛٚٙ ، ؾٝكبض ايكًب 

: ٖٚصٙ اـُػ١ "، قاٍ ابٔ ايكِٝ عٓس ايه٬ّ ع٢ً َؿػسات ايكًب (6)ٖصٙ إؿػسات عًٝ٘

تطؿ٤ٞ ْٛضٙ ، ٚتعٛض عٌ بكرلت٘ ، ٚتجكٌ زلع٘ ، إٕ مل تكُ٘ ٚتبهُ٘ ، ٚتهعـ قٛاٙ 

ضا٤ٙ ، َٚٔ ٫ ؾعٛض ي٘ نًٗا، ٚتٕٗٛ قشت٘ ، ٚتؿذل ععّت٘ ، ٚتٛقـ ُٖت٘ ، ٚتٓهػ٘ إٍ ٚ

.   (7)"بٗصا ؾُٝت ايكًب ، َٚا ؾطح َٝت إ٬ّٜ
 

بػبب إقطاضٙ ع٢ً  ، َا ٜكٝب ايٓؿؼ َٔ اـٍُٛ ٗ ايععّ ٚايهعـ ٗ اشل١ُ-3     

ؾٝعٛزٙ ايسع١ ٚايهػٌ ٚاٱخ٬ز إٍ ا٭ضض ، ٖٚصا  " ، ؼكٌٝ إباسات ٚاٱغطاف ٗ طًبٗا

 

                                      
٘ـ ، 1400غ ، اٌّىرثح اٌرعاس٠ح ، ِىح اٌّىشِح ، .، د 7، ض ظ١ض فٟ ذفغ١ش اٌىراب اٌؼض٠ضاٌّؽشس اٌٛ: ػثذ اٌؽك تٓ غاٌة تٓ ػؽ١ح األٔذٌغٟ  (1)

 46-45ص

، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١شٚخ ،  1، غ 4ِصؽفٝ ػثذ اٌمادس ػؽا ، ض: ، ذؽم١ك  اٌّغرذسن ػٍٝ اٌصؽ١ؽ١ٓ: ِؽّذ ػثذ اهلل اٌؽاوُ ا١ٌٕغاتٛسٞ  (2)

 7188، ؼذ٠س سلُ  150٘ـ ، ص1411

 2380، ؼذ٠س سلُ  590، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض عٕٓ اٌرشِزٞ: ِذ ػ١غٝ اٌرشِزٞ ِػ (3)

 .   82خ ، ص. ػثذ اٌغٕٟ ػثذ اٌخاٌك ، ض  ، داس اٌفىش ، ت١شٚخ ، د : ، ذؽم١ك اٌغة إٌثٛٞ : ِؽّذ تٓ أتٟ أ٠ٛب اٌذِشمٟ  (4)

 62٘ـ ، ص1428اس اٌمٍُ ، دِشك ، ، د 4صاٌػ أؼّذ اٌشاِٟ ، غ: ، ذشذ١ة  عة اٌمٍٛب: اتٓ اٌم١ُ اٌعٛص٠ح  (5)

  54، ٟٚ٘ وصشج اٌخٍؽح ، اٌرّٕٟ ، اٌرؼٍك تغ١ش اهلل ، اٌشثغ ، وصشج إٌَٛ ،ص ِفغذاخ اٌمٍٛب اٌخّغح فٟ وراب عة اٌمٍٛبروش اتٓ اٌم١ُ  (6)

 54اٌّشظغ اٌغاتك ، ص (7)
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ب٘ عٔ طًب إعايٞ ، ٜٚكعب عًٝ٘ أَٛضٖا نًٗا، َطض عهاٍ ٚزا٤ خطرل ، ٜكعس بكاح

.    (1)"ٍقعس َٓ٘ إٍ اٱْػإ ايٓؿٝ٘ ايعاّٚهعً٘ أقطب إٍ امل
 

َا ٜكع ع٢ً عُط اٱْػإ ٚسٝات٘ َٔ ايػي ايعِٛٝ ، سٌ ٜهٝع أٜاَ٘ ٚيٝايٝ٘ ٗ -4     

ٗ عساز َٔ  ؼكٌٝ َا ٫ ٜعٛز عًٝ٘ بايٓؿع ٗ زْٝاٙ ٚأخطاٙ َٔ ؾهٍٛ إباسات ، ؾٝسخٌ

،  (2)[خٌظمص ًخٌفشخؽ : ٔؼّعدْ ِغسٌْ فْيّد وؽري ِٓ خٌندط ] :  ٚقؿٛا بايػي ٗ سسٜح ايٓيب 

ٚيٛ عًِ أ١ُٖٝ ايٛقت َا أناع٘ ٗ ، ٜػتًٗو ا٭ٚقات عجّا عٔ إًصات ٚايؿٗٛات "ؾإػطف 

.  (3)"ًَصات٘ ايؿا١ْٝ

 

َٛض ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ ، ٖٚٛ ٜ٪زٟ إٍ ٚاـ٬ق١ إٔ اٱغطاف َصَّٛ َطًكّا ٗ ناؾ١ ا٭     

ؾػاز إعاز ٚتػرل ايطبع ٖا ٜ٪ثط تأثرلّا َباؾطّا ع٢ً زاؾع ايؿدل إٍ ايعٌُ ، ؾتهعـ ُٖت٘ 

إيٝ٘ ْتٝذ١ اغتػطام قٛاٙ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ؾُٝا أغطف ؾٝ٘ ، ؾٝ٪زٟ شيو ٫ٚ قاي١ إٍ تطى 

.  ايعٌُ ن٬ّ أٚ بعهّا 
 

انغفـــهخ : ثبَيًب 
  

:       يفٕٓو انغفهـــخ  -1
غؿٌ عٓ٘ غؿ٫ّٛ "َاز٠ ايػٌ ٚايؿا٤ ٚاي٬ّ أقٌ ٜسٍ ع٢ً تطى ايؿ٤ٞ ْػٝاّْا ، قاٍ ايؿرلٚظ      

ٚتػاؾٌ ... أغؿٌ ايؿ٤ٞ غؿٌ عٓ٘ "، ٚقاٍ قاسب إعذِ ايٛغٝ٘  (4)"تطن٘ ٚغٗا عٓ٘ نأغؿً٘

ؾكس ايؿعٛض َا سك٘ إٔ ٜؿعط "، ٚايػؿ١ً  (5)" تعُس ايػؿ١ً ٚأض٣ ْؿػ٘ أْ٘ غاؾٌ ٚيٝؼ ب٘ غؿ١ً

.   (7)"ٖٛ غٗٛ ٜعذلٟ اٱْػإ َٔ ايتشؿٜ ٚايتٝكٜ"، ٚقاٍ ايطاغب  (6)"ب٘
 

ّٚهٔ بعس ايتتبع ٚا٫غتكطا٤ يٓكٛم ايكطإٓ ٚايػ١ٓ إٔ ْكػِ ايػؿ١ً إٍ ث٬ث١ أقػاّ      

:  تعطض يج٬ث١ أقٓاف َٔ ايٓاؽ 

ْٗا غرل َػتكط٠ ٗ ايكًب ؾٗٞ ُط عًٝ٘ َطٚض ، ٚٚاٖط َٔ ازلٗا أ( طاض١٥)غؿ١ً  :ايكػِ ا٭ٍٚ 

اـٝاٍ ٗ ايهط٣ ، ٫ تًبح إٔ تعٍٚ عٓس ٚدٛز َا ٜعاضنٗا ٖٚٞ ايصنط٣ ، ٖٚصا ايكػِ 

يهِٓٗ ٫ ًٜبجٕٛ إٔ ٜػتبكطٚا بٓٛض ، ٜعطض يًكاؿٌ َٔ ايٓاؽ ٗ أٚقات زٕٚ أٚقات 

                                      
 .130٘ـ ، ص1424األٔذٌظ اٌخعشاء ، ظذج ، ، داس  1، غ اٌذػاج ٚاٌصاٌؽ١ٓ ؼ١اج اٌرشف ٚأششٖ فٟ: ِؽّذ ِٛعٝ اٌشش٠ف  (1)

 2357، ِشظغ عاتك ، ؼذ٠س سلُ  5ض ، اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ اعّاػ١ً أتٛ ػثذ اهلل اٌثخاسٞ  (2)

 . 44٘ـ ، ص1430، ِعّٛػح صاد ٌٍٕشش ، اٌخثش ،  1، غ اٌرشف: ِؽّذ صاٌػ إٌّعذ  (3)

  36ظغ عاتك ، ص، ِش 4، ض اٌماِٛط اٌّؽ١ظ: اٌف١شٚص آتادٞ  (4)

 657، ِشظغ عاتك ، ص اٌّؼعُ اٌٛع١ظ: إتشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚآخشْٚ  (5)

  109خ ، ص.غ ، داس اٌٙذا٠ح ، د.، د 3، ض ذاض اٌؼشٚط: ِؽّذ ِشذعٝ اٌؽغ١ٕٟ اٌضت١ذٞ  (6)

 609، ِشظغ عاتك ، ص ِفشداخ أٌفاػ اٌمشآْ: اٌشاغة األصفٙأٟ  (7)
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  }: قاٍ تعاٍ . اٱّإ ؾتعٍٚ تًو ايػؿ١ً عٔ قًٛبِٗ          

          } ( 201:عٌسش خألػشخف)  ٍٛ٬ٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ ، ٜك ٗٚ ،

بػبب ايتصنط َٛاقع اـطأ َٚهاٜس ايؿٝطإ ( تصنطٚا ؾإشا ِٖ َبكطٕٚ: ")ايبٝهاٟٚ 

.   (1)"اؾٝتشطظٕٚ عٓٗا ٫ٚ ٜتبعْٛ٘ ؾٝ٘

، غؿ١ً َتهطض٠ ٖٚصا ايٓٛع َٔ أْٛاع ايػؿ١ً ٫ ٜػٝطط ع٢ً ايكًب بايه١ًٝ  :ايكػِ ايجاْٞ 

ٚيهٔ ٜػٝطط عًٝٗا ٗ أسٛاٍ نجرل٠ عٝح ٜهٕٛ ايكًب ٗ غايب أسٝاْ٘ َطٜهّا ، ٖا 

ٜتعصض َع٘ ا٫غتُطاض ٗ أزا٤ ايعٌُ ايكاحل ع٢ً ايٓشٛ إطًٛب ؾطعّا ، ٖٚصٙ ايػؿ١ً تعذلٟ 

.  م إػًٌُ ٚعكاتِٗ ؾػا

ايػؿ١ً ايتا١َ ايها١ًَ ، ٖٚٞ اييت ؼذب ْٛض اٱّإ عٔ ايكًب ، عٝح  :ايكػِ ايجايح 

: ٜكبض قًبّا ًَُّٛا ٫ خرل ؾٝ٘ ، ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايػؿ١ً ٖٛ ايصٟ عٓاٙ اهلل بكٛي٘ تعاٍ 

{                     }( ًَ7:عٌسش خٌش)  إشٕ ؾٗصا ،

ٜعًُٕٛ ٚاٖط َا ٜؿاٖسْٚ٘ َٔ ظخاضف "ايٓٛع َٔ ايػؿ١ً ىتل بايهؿاض ٚإؿطنٌ ، ؾِٗ 

، ٜٚػؿًٕٛ عٔ َا ٚضا٤ شيو َٔ  (2)"ايسْٝا ، ٬َٚشٖا ٚأغباب  ؼكٌٝ ؾٛا٥سِٖ ايس١ْٜٛٝ

اِْٗ بٗا ، ٚغايب ْكٛم ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ ايػٝبٝات اييت ناْت غؿًتِٗ غببّا ٗ عسّ إِٜ

. ايػؿ١ً إِا عٓت ٖصا ايكػِ َٔ أقػاّ ايػؿ١ً 
 

:       أظجـــبة انغفهـــخ  -2
يًػؿ١ً أغباب َتعسز٠ بعهٗا ٜتعًل بايؿدل ْؿػ٘ ، ٚبعهٗا ٜتعًل َا وٝ٘ بايؿدل      

:  ؾُٔ أغباب ايػؿ١ً اييت تعذلٟ اٱْػإ . َٔ أغباب َٚ٪ثطات 

ٚإككٛز بإتباع اشل٣ٛ إٔ ٌّٝ اٱْػإ إٍ َا ٜٗٛاٙ قًب٘ بػض ايٓٛط عٔ : باع اشل٣ٛ إت-أ

نٓ٘ ٖصا ايؿ٤ٞ ٚإٛقـ ايؿطعٞ َٓ٘ ، ٖٚصا َعيل خطرل ٜٟٗٛ باٱْػإ إٍ ايػؿ١ً ايتا١َ عٔ 

 }: اهلل ٚايساض اٯخط٠ ، قاٍ تعاٍ             } ( 26: عٌسش ص) " ٕٚا

نإ اشل٣ٛ قس ٜعطض يػرل إعكّٛ أَط بادتٓاب٘ ٚشنط ْتٝذ١ إتباع٘ ٖٚٛ إن٬ي٘ عٔ غبٌٝ 

، (3)"ٕٚا شنط َا تطتب ع٢ً إتباع اشل٣ٛ ٖٚٛ اٱن٬ٍ عٔ غبٌٝ اهلل،شنط عكاب ايهاٍ... اهلل 

    }: قاٍ تعاٍ                 }

  ( .26: عٌسش ص )

                                      
،داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١شٚخ ،  1، غ 1، ض ذفغ١ش اٌث١ضاٚٞ أٔٛاس اٌرٕض٠ً ٚأعشاس اٌرؤ٠ًٚ: ػّش اٌث١عاٚٞ ٔاصش اٌذ٠ٓ أتٟ عؼ١ذ ػثذ اهلل اتٓ  (1)

  372٘ـ ، ص1408

 215، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض فرػ اٌمذ٠ش: ِؽّذ تٓ ػٍٟ اٌشٛوأٟ  (2)

 379  -378٘ـ ، ص1413،  ، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١شٚخ 1، غ 7، ض ذفغ١ش اٌثؽش اٌّؽ١ظ: ِؽّذ ٠ٛعف األٔذٌغٟ  (3)
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كايط١ ايػاؾًٌ َٔ أعِٛ أغباب سكٍٛ ايػؿ١ً ٗ ايكًب ، ٜسٍ : كايط١ أٌٖ ايػؿ١ً -ب

}: يصيو قٛي٘ تعاٍ                       

                                   

      }( 28: عٌسش خٌىيف. )  

٠ ْٚٗاٙ عٔ طاع١ أٌٖ ايػؿ١ً عٔ شنطٙ ، َٚع٢ٓ ؾأَط اهلل ضغٛي٘ َدايط١ أٌٖ اٱّإ ٚايٝكٜ

    }قٛي٘ تعاٍ         }  أٟ ؾػٌ عٔ ايسٜٔ "، قاٍ اٱَاّ ابٔ نجرل

ايٓٗٞ عٔ خًط١ َٔ مل ٜهٔ َ٪َّٓا ،  ٚدا٤ ٗ اؿسٜح عٔ ايٓيب  (1)"ٚعباز٠ ضب٘ بايسْٝا

.  (2) [ ِاِندً ًال ّإوً طؼدِه بال ظمِ ال ظظدلر بال] : سٝح قاٍ 

ٖصا ا٭َط ع٢ً ايٛادبات ايؿطع١ٝ  عٝح ٜطػ٢ :اٱغطام ٗ ايعٌُ ٚطًب ايطظم  -ز

     }: قاٍ تعاٍ . ٚا٫دتُاع١ٝ اييت ٜٓبػٞ ايكٝاّ بٗا         

                           

                  }( 37-36:عٌسش خٌنٌس ) ٌؾأث٢ٓ اهلل عع ٚد ،

٭ْٗا أعِٛ َا ، ٚخل ايتذاض٠ بايصنط "غً٘ ايتذاض٠ عٔ شنطٙ غبشاْ٘ ٚتعاٍ ع٢ً َٔ مل تـ

.   (3)"ٜؿتػٌ ب٘ اٱْػإ عٔ ايصنط
 

ٚتكسِٜ ، َا ٜؿاٖس ٗ ٖصا ايعَإ َٔ ايػؿ١ً عٔ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات ، ٖٚا ٜٴًشل بٗصا ا٭َط      

ٜكبض ، أسٝإ نجرل٠  ٚتكسِٜ ا٭سػٔ ع٢ً اؿػٔ ، ؾايتادط َج٬ّ ٗ، ايؿانٌ عٔ إؿهٍٛ 

عٝح ٜطػ٢ ٖصا ا٭َط ع٢ً ايكٝاّ ، ّٚػٞ ٫ٚ ِٖ ي٘ إ٫ ايهسح ٗ ؼكٌٝ ايطظم 

َؿططّا ، َككطّا ٗ ق١ً ضٓ٘ ، بايٛادبات إٓاط١ ب٘ ؾطعّا ٚعطؾّا ، ؾتذسٙ قًٌٝ ايصنط هلل 

ٙ اؾٌٗ ب٘ ؾه٬ّ عُا دطٙ عًٝ٘ اْؿػاي٘ بطًب ايطظم َٔ اؾٌٗ َا ٫ ٜػع، ٗ تطب١ٝ أ٫ٚزٙ 

.       ؾطعّا َٔ زٜٔ اهلل عع ٚدٌ 

   

 

 
 

 

                                      
 72، ِشظغ عاتك ، ص 3، ض ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ: إعّاػ١ً تٓ وص١ش  (1)

،      314٘ـ ، ص1414، ِؤعغح اٌشعاٌح ، ت١شٚخ ،  2، غ 2شؼ١ة األسٔؤٚغ ، ض: ، ذؽم١ك  صؽ١ػ اتٓ ؼثاْ: ِؽّذ تٓ ؼثاْ اٌثغرٟ  (2)

 554ؼذ٠س سلُ 

 35، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض ٠شفرػ اٌمذ: ِؽّذ تٓ ػٍٟ اٌشٛوأٟ  (3)
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:  آثبز انغفهـــخ  -3
أقٝب بعكٛبات ٜكض يٓا إٔ ْعتدلٖا َٔ  ، َٔ غاض ٗ زضب ايػؿ١ً ٚمل ًٜتؿت يساعٞ ايتٝكٜ     

آثاض سكٍٛ ايػؿ١ً ي٘ ، ٖٚصٙ اٯثاض َٓٗا َا ٜهٕٛ ٗ ايسْٝا َٚٓٗا َا ٜهٕٛ ٗ اٯخط٠ ، ؾُٔ 

:  ٖصٙ ا آثاض 

}: ٜٚسٍ ع٢ً ٖصا ا٭َط قٛي٘ تعاٍ : ق١ً تسبط آٜات اهلل ٚعسّ ؾُٗٗا -1      

                               

                              

  } ( 146: عٌسش خألػشخف)    ٟغأقطؾهِ عٔ قبٍٛ آٜاتٞ ٚايتكسٜل بٗا "أٟ : ، قاٍ ايٓٝػابٛض

}، ٚاهلل هاظٟ أٌٖ ايػؿ١ً بػؿ١ً أعِٛ (1)"٠يعٓازِٖ اؿل ، ؾعٛقبٛا عطَإ اشلساٟ    

    }( 5: عٌسش خٌظف)   .

َت ايػؿ١ً ٗ ؾُٔ تػًطت عًٝ٘ ايؿٝاطٌ اغتشو: تػً٘ ايؿٝاطٌ ع٢ً قاسب ايػؿ١ً -2

شٟ ٜسؾع ٟ اٍاغتشػاضّا ٚتطنّا يًعٌُ ، نٌ شيو بػبب ؾكس اؿاؾع ايساخٌقًب٘ ، ؾأْتر شيو 

}:اٱْػإ إٍ ايعٌُ،قاٍ ابٔ عباؽ ٗ قٛي٘ تعاٍ     }(4:عٌسش خٌندط)، " ٖٛ

ايؿٝطإ ٜٛي٘ إٛيٛز ٚايٛغٛاؽ ع٢ً قًب٘ ، ؾٗٛ ٜكطؾ٘ سٝح ٜؿا٤ ، ؾإشا شنط اهلل خٓؼ ، 

 (2)"ٚإشا غؿٌ دجِ ع٢ً قًب٘ ؾٛغٛؽ
 

تعاٍ ، ايؿٝطإ َٔ تػًط٘ ع٢ً إ٪َٔ، ٚع٢ً  نٝـ َٓعت ايٝك١ٛ ٚشنط اهلل ا٭ثطؾبٌ      

ايعهؼ َٔ ٖصا يٛ تطى اٱْػإ شنط اهلل تعاٍ قاض أغرلّا يًؿٝطإ ، ٚأٚقع٘ ٗ ؾطى 

.  ايػؿ١ً ٚأقعسٙ عٔ ايعٌُ 

َٚٔ آثاض ايػؿ١ً أْٗا ػعٌ ساٍ قاسبٗا نشاٍ ؾاضب اـُط ٫ ٜعٞ ٫ٚ ٜعكٌ ، بٌ إٕ -3

غهطإ ، إش إٔ ايػهطإ ٫ ًٜبح إٔ ٜؿٝل َٔ غهطٙ عٓس ساٍ ايػاؾٌ أؾس غ٤ّٛا َٔ ساٍ اٍ

شٖاب أثط إاز٠ إػهط٠ َٔ عكً٘ ، بُٝٓا ايػاؾٌ ٫ ٜهاز ٜٓؿو عٔ غؿًت٘ إ٫ إشا تساضن٘ اهلل 

}: بٗساٜت٘ ، قاٍ اهلل تعاٍ             }( 72: عٌسش خحلفش)  ، ٔقاٍ اب

ٕ اؿل  ــــــّ عــــــٙـــــ٫شلِ ٚغؿًتِٗ ٚإعطاضـــــــفاظ ٚتؿبٝ٘ أٟ ض( غهطتِٗ)ٚقٛي٘ ٗ : " عط١ٝ

 

                                      
، ِىرثح داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ،  1، غ 2ػادي ػثذ اٌّٛظٛد ٚآخشْٚ ، ض: ، ذؽم١ك  اٌٛع١ظ فٟ ذفغ١ش اٌمشآْ اٌّع١ذ: ػٍٟ تٓ أؼّذ ا١ٌٕغاتٛسٞ  (1)

 410٘ـ ، ص1415ت١شٚخ ، 

، ِىرثح إٌٙعح اٌؽذ٠صح ، ِىح  1، غ 10ن تٓ د١٘ش ، ضػثذ اًٌّ: ، ذؽم١ك  األؼاد٠س اٌّخراسج: ِؽّذ تٓ ػثذ اٌٛاؼذ اٌؽٕثٍٟ اٌّمذعٟ  (2)

 .  175٘ـ ، ص1410اٌّىشِح، 
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.   (1)"َعٓاٙ ٜذلززٕٚ ٗ سرلتِٗ( ٜعُٕٗٛ)ٚشلِٖٛ ، 

 }: إٔ ايػؿ١ً غبب يهٝاع ا٭عُاٍ ٚٚقؿٗا بايػؿ٘ ، قاٍ تعاٍ -4       

              }( 28: عٌسش خٌىيف)  ؾكس ٢ْٗ ضغٍٛ اهلل ،  ٔع

ؾأعُاي٘ ٚأؾعاي٘ غؿ٘ ٚتؿطٜ٘ ٚنٝاع ، ؾ٬ تهٔ "طاع١ َٔ دعٌ اهلل قًب٘ غاؾ٬ّ عٔ شنطٙ 

.   (2)"َطٝعّا ي٘ ٫ٚ قبّا يططٜكت٘ ٫ٚ تػب٘ َا ٖٛ ؾٝ٘

 

إٔ ايػؿ١ً زا٤ عهاٍ ، إشا ُهٔ َٔ ؾدل أقعسٙ عٔ ايعٌُ ٚغبب ٚبصا ٜٛٗط يٓا ظ٤٬      

ي٘ ايب٬ز٠ ٗ اٱسػاؽ ، ؾ٬ ٜط٣ اؿػٔ سػّٓا ٫ٚ ايكبٝض قبٝشّا ، ٚقاض أغرلّا يًؿٝطإ 

قطؾ٘ : ٜػرلٙ نٝـ ٜؿا٤ ، ٜٚؿاضن٘ ٗ َأنً٘ َٚؿطب٘ َٚٓهش٘ ، ٚأعِٛ َٔ ٖصا نً٘ 

ٙ شيو عٔ ايعٌُ ٚٚيس يسٜ٘ ؾعٛضّا بايطغب١ ٗ عٔ تسبط آٜات اهلل ايه١ْٝٛ ٚايؿطع١ٝ ، ؾجب٘

.    ايسع١ ٚايطاس١ ٚاـٍُٛ دطا٤ اْػُاؽ قًب٘ ٗ ايػؿ١ً ، ُٚهٓٗا َٓ٘ عًُّا ٚع٬ُّ 
 

انرَــــــــٕة : ثبنثًب 
  

:       يفٕٓو انرَــٕة  -1
ٜػ٢ُ "، ٚقس  (4)"اضتهاب أَط غرل َؿطٚع"، أٚ ٖٛ  (3)"اٱثِ ْٚع٘ ايصْٛب"ايصْب يػ١      

}: ، قاٍ تعاٍ  (5)"ايصْب تبع١ ، اعتباض ٕا وكٌ َٔ عاقبت٘         

                        }( ْ11:عٌسش آي ػّشخ)  ٚقس ،

}: اـط١٦ٝ ، ٚؾٝ٘ قٍٛ اهلل تعاٍ  ٜطًل ايصْب ٜٚطاز ب٘              

          }( 25: عٌسش ٌٔق)  ٘ٚقس ٜطًل ؾرلاز ب٘ اؿٛب ، َٚٓ٘ قٛي ،

}: تعاٍ                                 

       }( 2: عٌسش خٌنغدء ).  

 

َٚٔ اغتكطا٤ ْكٛم ايهتاب ٚايػ١ٓ ، ٚدس  إٔ ايصْب إَا إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ؾعٌ أَط      

.  ؾعٌ ؾاسؿ١ ايعْا َج٬ّ ، أٚ َٓع ؾطٜه١ ايعنا٠ قطّ، أٚ ع٢ً تطى أَط ٚادب ، ى

                                      
  144، ِشظغ عاتك ، ص 1، ض اٌّؽشس اٌٛظ١ض فٟ ذفغ١ش اٌىراب اٌؼض٠ض: ِؽّذ ػثذ اٌؽك تٓ غاٌة تٓ ػؽ١ح األٔذٌغٟ  (1)

.   72، ِشظغ عاتك ، ص 3، ضذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ : إعّاػ١ً تٓ وص١ش  (2)

   203، ِشظغ عاتك ، ص 1، ض اٌماِٛط اٌّؽ١ظ: ٌف١شٚص آتادٞ ا (3)

  316، ِشظغ عاتك ، ص اٌّؼعُ اٌٛع١ظ: إتشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚآخشْٚ  (4)

 331، ِشظغ عاتك ، ص ِفشداخ أٌفاػ اٌمشآْ: اٌشاغة األصفٙأٟ  (5)



 64 

ٚقس زٍ اغتكطا٤ ايٓكٛم أٜهّا ع٢ً إٔ ايصْٛب تٓكػِ إٍ قػا٥ط ٚنبا٥ط ، قاٍ اهلل      

 }:تعاٍ ٗ نتاب٘ ايععٜع                       

    }( 31: عٌسش خٌنغدء)  أٟ إشا ادتٓبتِ : "، قاٍ ابٔ نجرل ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ

.   (1)"نبا٥ط اٯثاّ اييت ْٗٝتِ عٓٗا ، نؿطْا عٓهِ قػا٥ط ايصْٛب ٚأزخًٓانِ اؾ١ٓ
 

خْ خٌظٌٍخض خخلّظ ًخجلّؼص بىل خجلّؼص ًسِؼدْ بىل سِغ] : قاٍ  ٚٗ اؿسٜح ايؿطٜـ إٔ ايٓيب      
.  ، ؾسٍ ع٢ً إٔ ايصْٛب تٓكػِ إٍ نبا٥ط ٚقػا٥ط (2) [ِىفشخض دلد زْنيٓ برخ خـعنسط خٌىسدجش 

 

ٚقس ٜؿِٗ َٔ بعض ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ، إٔ ايهبا٥ط قسٚز٠ بعسز َعٌ ، نشسٜح أبٞ      

، ٚسسٜح أبٞ بهط٠ ايجابت ٗ قشٝض  (3)[خـعنسٌخ خٌغسغ خدلٌزمدض ] ٖطٜط٠ ايجابت ٗ ايكشٝشٌ 

خإلششخن زدهلل ًػمٌق خٌٌخٌذّٓ ، : زٍَ ّد سعٌي خهلل ، لدي : ؤال ؤخربوُ زإورب خٌىسدجش ، لدٌٌخ ] : ايبداضٟ 
ًودْ ِعىحدً ففٍظ ، فمدي ؤال ًلٌي خٌضًس ؤال ًشيددش خٌضًس ، فّد صخي ّىشسىد لعَ لٍند ٌْعو 

ايهبا٥ط يٝػت  ، إٍ غرل شيو َٔ ا٭سازٜح ، ٚيهٔ ايتشكٝل ٗ ٖصٙ إػأي١ إٔ (4)[عىط

قسٚز٠ عس َعٌ ، ٜٛنض شيو إٔ ايصٜٔ شنطٚا سس ايهبرل٠ مل ٜصنطٚا عسزّا َعّٝٓا ، 

،  (5)"ٚايهبرل٠ َتعاضؾ١ ٗ نٌ شْب تعِٛ عكٛبت٘: "ٚإِا شنطٚا أٚقاؾّا نكٍٛ ايطاغب 

 ؾصنط ايهبرل٠ بٛقؿٗا ايصٟ ٖٛ عِٛ ايعكٛب١ إذلتب١ عًٝٗا ، ٚمل ٜصنط عسزّا َعّٝٓا ، ٚإٍ

إٔ ضد٬ّ قاٍ ي٘ نِ : "ؾُٝا ضٚاٙ عٓ٘ ابٔ دطٜط  عٝٓ٘ أؾاض ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عٖٓ٘صا إع٢ٓ ب

ٖٔ إٍ غبعُا١٥ أقطب َٓٗا إٍ غبع ، غرل أْ٘ ٫ نبرل٠ َع اغتػؿاض ٫ٚ : ايهبا٥ط غبع ؟ قاٍ 

.  (6)" قػرل٠ َع إقطاض
 

:  آثــبز انرَــٕة  -2
ش١ََٛ ع٢ً ايكًب ٚايبسٕ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، ٚقس أؾاض يًصْٛب ٚإعاقٞ آثاض قبٝش١ ّ     

ظٜس عًٝ٘ ، ٚيعٌ َٔ أِٖ ٗ نتاب٘ ايسا٤ ٚايسٚا٤ َا ٫ ّ اٱَاّ ابٔ ايكِٝ ٗ شنط ٖصٙ اٯثاض

:   (7)ٖصٙ اٯثـاض

                                      
 481، ِشظغ عاتك ، ص 1، ض ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ: إعّاػ١ً تٓ وص١ش  (1)

 233، ؼذ٠س سلُ  209،ِشظغ عاتك ، ص1، ض صؽ١ػ ِغٍُ: اٌؽعاض اٌمش١شٞ إٌغ١اتٛسٞ ِغٍُ تٓ  (2)

 2615، ؼذ٠س  1017، ِشظغ عاتك ،ص اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش:ِؽّذ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ (3)

، داس اٌىرة  1، غ 1ض ِؽّذ ؼغٓ ِؽّذ اٌشافؼٟ ،: ، ذؽم١ك  اٌّغٕذ اٌّغرخشض ػٍٝ صؽ١ػ اإلِاَ ِغٍُ: أؼّذ تٓ ػثذ اهلل األصثٙأٟ  (4)

 260، ؼذ٠س سلُ  165٘ـ ، ص1417اٌؼ١ٍّح ، ت١شٚخ ، 

 696، ِشظغ عاتك ، ص ِفشداخ أٌفاػ اٌمشآْ: اٌشاغة األصفٙأٟ  (5)

  44،  ِشظغ عاتك ، ص 4، ض ذفغ١ش اٌغثشٞ اٌّغّٝ ظاِغ اٌث١اْ فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ  (6)

 ، ِٚا تؼذ٘ا ترصشف   103٘ـ ، ص1410، ِىرثح اٌرشاز ، اٌّذ٠ٕح إٌّٛسج ،  ٠3ٛعف تذ٠ٛٞ ، غ: ، ذؽم١ك  اءاٌذاء ٚاٌذٚ: اتٓ اٌم١ُ  (7)
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إٔ ايصْٛب ٚإعاقٞ غبب ٗ سطَإ ايعبس َٔ ايعًِ ، ؾإٕ ايعًِ ْٛض ٜكصف ٗ قًب ايعبس، -1

نإ ٚنٝع بٔ اؾطاح وؿٜ زٕٚ تهًـ ، قاٍ عًٞ بٔ "تطؿ٧ شيو ايٓٛض ،  ٚإعك١ٝ ١ًُٚ

ضأٜت ٚنٝعّا َٚا ضأٜت بٝسٙ نتابّا ق٘ ، إِا وؿٜ ، ؾػأيت٘ عٔ زٚا٤ اؿؿٜ ، : خؿطّ 

.    (1)"تطى إعاقٞ ، َٚا دطبت َجً٘ يًشؿٜ: ؾكاٍ 

ٖا يًكًب ؾأَط ٚاٖط ، بٌ أَا ٖٚٔ: "إٔ ايصْٛب تػبب ايٖٛٔ يًكًب ٚايبسٕ ، قاٍ ابٔ ايكِٝ -2

٫ تعاٍ تٖٛٓ٘ ست٢ تعٌٜ سٝات٘ بايه١ًٝ ، ٚأَا ٖٚٓٗا يًبسٕ ؾإٕ إ٪َٔ قٛت٘ َٔ قًب٘ ، ٚنٌ 

َا قٟٛ قًب٘ قٟٛ بسْ٘ ، ٚأَا ايؿادط ؾإْ٘ ٚإٕ نإ قٟٛ ايبسٕ ؾٗٛ أنعـ ؾ٤ٞ عٓس 

ٚقٗطِٖ أٌٖ ، ٚتأٌَ ايك٠ٛ أبسإ ؾاضؽ ٚايطّٚ نٝـ خاْتِٗ أسٛز َا ناْٛا إيٝٗا ... اؿاد١

.  (2)"اٱّإ بك٠ٛ أبساِْٗ ٚقًٛبِٗ

إٔ ايصْٛب تهٕٛ غببّا ٗ ايكس عٔ طاع١ نإ ٖهٔ إٔ تهٕٛ بسٍ ٖصا ايصْب ، -3

ؾٝٓكطع عًٝ٘ بٗصا ايصْب ططٜل طاع١ ، ؾإشا أشْب شْبّا آخط اْكطع عًٝ٘ ططٜل طاع١ آخط 

ٌٕ أنٌ طعاَّا أَطن٘ ظَٔ ّا ط٬ّٜٛ ؾُٓع٘ َٔ طعاّ ٖٚهصا زٚايٝو ، ؾٝهٕٛ ساي٘ نشاٍ ضد

.  أطٝب َٓ٘ 

إٔ ايصْٛب إشا نجطت َٔ ايعبس ، طبع اهلل ع٢ً قًب قاسب٘ ، نُا قاٍ فاٖس ٗ -4

  }: تؿػرلٙ قٍٛ اهلل تعاٍ              }( 14: عٌسش خدلطففني)، " ٖٛ

ٙ ، ثِ ٜصْب ؾٝشٝ٘ ايصْب بكًب٘ ، ست٢ تػؿ٢ ايصْٛب ٍبْب بلايصْب ؾٝشٝ٘ ايصايطدٌ ٜصْب 

.   (3)"عًٝ٘

إٔ ايصْٛب تتػبب ٗ ْػٝإ اهلل عع ٚدٌ يًعبس ْتٝذ١ ْػٝإ ايعبس ضب٘ ، ْٛطّا ٱُْٗان٘ -5

 }: ٗ إعاقٞ ٚغطق٘ ٗ ٚسًٗا ، قاٍ تعاٍ             

          }( 19: عٌس خحلشش)  ٙأٟ ٫ تٓػٛا شنط "، قاٍ ابٔ نجرل ٗ تؿػرل

ؾإٕ اؾعا٤ َٔ  ، اهلل تعاٍ ؾٝٓػٝهِ ايعٌُ ٕكاحل أْؿػهِ اييت تٓؿعهِ ٗ غعازتهِ

}: شلصا قاٍ اهلل تعاٍ . دٓؼ ايعٌُ         } ـاضدٕٛ عٔ طاع١ ، أٟ ا

.   (4)"اهلل اشلايهٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ اـاغطٕٚ ّٜٛ َعازِٖ
 

ٚباؾ١ًُ ؾإٕ ؾ٪ّ ايصْب ٫ٜعٛز ع٢ً قاسب٘ ؾك٘ بٌ ٜتعساٙ إٍ غرلٙ ، ؾٝتأش٣ ب٘ بٓٛ آزّ      

.  ٚاؿٝٛإ بٌ ٚست٢ اؾُازات 
 

                                      
  113٘ـ ، ص1404، داس اٌفىش ، ت١شٚخ ،  1، غ 11، ض ذٙز٠ة اٌرٙز٠ة: أؼّذ تٓ ؼعش اٌؼغمالٟٔ اٌشافؼٟ  (1)

  106، ِشظغ عاتك ، ص اٌذاء ٚاٌذٚاء: اتٓ اٌم١ُ  (2)

 259، ِشظغ عاتك ، ص 19، ض اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمشآْ: ْ أؼّذ األٔصاسٞ اٌمشؼثٟ ِؽّذ ب (3)

 299، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ: إعّاػ١ً تٓ وص١ش  (4)
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ثرلّا ع٢ً بسٕ اٱْػإ ٚأَا تأثرل ايصْٛب ع٢ً ايعبس َٔ سٝح ايعٌُ ؾكس قسَٓا إٔ يًصْٛب تأ     

ٚقًب٘ ، َٚت٢ نعـ بسٕ اٱْػإ ٚقًب٘ بتأثرل ايصْب ٚأٚضث٘ شيو نػ٬ّ ٗ إبازض٠ إٍ ايعٌُ 

، ٚثبط٘ ع٢ً ايكٝاّ َا هب إٔ ٜكّٛ ب٘ ، ٖا هعٌ ي٘ ا٭ثط ايبايؼ ٗ نعـ اٱْتاز ٚق١ً 

.                إطزٚز 

انفتـــٕز : زاثؼًب 
  

:       ز يفٕٓو انفتــٕ -1
ٜطًل ايؿتٛض ٜٚطاز ب٘ ا٫ْكطاع بعس ا٫غتُطاض أٚ ايػهٕٛ بعس اؿطن١ ، ٚقس ٜطًل ٜٚطاز      

ٚؾذل ايؿ٤ٞ ٚاؿط ، : "ب٘ ايهػٌ أٚ ايذلاخٞ أٚ ايتباط٪ بعس ايٓؿاٙ ٚاؾس ، قاٍ ابٔ َٓٛٛض 

( ؾذل: ")ؾاضؽ  ، ٚقاٍ ابٔ (1)"ٚؾ٬ٕ ٜؿذل ٜٚؿذل ؾتٛضّا ٚؾتاضّا غهٔ بعس سس٠ ٫ٕٚ بعس ايؿس٠

... ايؿا٤ ٚايتا٤ ٚايطا٤ أقٌ قشٝض ٜسٍ ع٢ً نعـ ٗ ايؿ٤ٞ ، َٔ شيو ؾذل ايؿ٤ٞ ٜؿذل ؾتٛضّا 

.   (2)"أٟ ٫ ٜهعـ( ٫ ٜؿذل عِٓٗ : )قاٍ تعاٍ 
 

ؾٗٛ زا٤ ّهٔ إٔ ٜكٝب بعض ايعاًٌَ ، بٌ قس ٜكبِٗ بايؿعٌ ، : "أَا ٗ ا٫قط٬ح       

يتباط٪ ، ٚأع٬ٙ ا٫ْكطاع أٚ ايػهٕٛ بعس ايٓؿاٙ ايسا٥ب أزْاٙ ايهػٌ أٚ ايذلاخٞ أٚ ا

.   (3)"ٚاؿطن١ إػتُط٠
 

ٚقس زٍ ع٢ً ٖصا إع٢ٓ ، َا ٚقـ اهلل ب٘ ا٥٬ٕه١ ايهطاّ َٔ نِْٛٗ ٫ ٜٓكطعٕٛ عٔ      

}:تػبٝض اهلل دٌ ٚع٬ ي٬ّٝ ْٚٗاضّا ، سٝح قاٍ تعاٍ             

                      }(عٌسش  خألٔسْدء :

، ؾصنط اهلل عع ٚدٌ إٔ ا٥٬ٕه١ ٫ ٜكٝبٗا ايؿتٛض ايصٟ ٖٛ ايهعـ عٔ أزا٤ ايعباز٠  (19-20

، ٖٚصا ٖا اختل اهلل ب٘ ا٥٬ٕه١ ايهطاّ عٔ بين آزّ ايصٜٔ تكبِٝٗ  ٚايتػبٝض هلل عع ٚدٌ

ٖصٙ اٯؾ١ ، ؾُِٓٗ َٔ تؿتس ب٘ ؾتدطد٘ إٍ غرل ايػ١ٓ ، َِٚٓٗ َٔ ٫ ىطز عٔ سسٚز ايػ١ٓ 

بْ ٌىً ػًّ ششش ، ًٌىً ششش فرتش ، فّٓ ودٔط فرتظو بىل عنيت ] :  ست٢ َع إقابت٘ بايؿتٛض ، قاٍ 
.   (4)[خٔط فرتظو بىل غري رٌه فمذ ػً فمذ خىعذٍ ، ًِٓ ن

 

                                      
  43خ ، ص.، داس صادس ، ت١شٚخ ، د 1، غ 5، ض ٌغاْ اٌؼشب: ِؽّذ تٓ ِىشَ تٓ ِٕظٛس  (1)

 470٘ـ ، ص1420، داس اٌع١ً ، ت١شٚخ ،  2، غ 4ػثذ اٌغالَ ِؽّذ ٘اسْٚ ، ض: ، ذؽم١ك  ٠ظ اٌٍغحِؼعُ ِماٞ: أؼّذ تٓ فاسط تٓ صوش٠ا  (2)

  9ص،ِشظغ عاتك ،  4ض،  آفاخ ػٍٝ اٌغش٠ك: ع١ذ ٔٛغ  (3)

(  11)، ؼذ٠س سلُ  187، ِشظغ عاتك ، ص1، ض صؽ١ػ اتٓ ؼثاْ: ِؽّذ تٓ ؼثاْ اٌثغرٟ  (4)
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ٚيتػطب ايؿتٛض إٍ ايٓؿٛؽ أغباب نجرل٠ ، َٓٗا َا ٜهٕٛ َتعًكّا بايؿدل ْؿػ٘ ،      

:  َٚٓٗا َا ٜهٕٛ َتعًكّا بإ٪ثطات َٔ سٛي٘ ، ؾُٔ ٖصٙ ا٭غباب 

ٚشيو باٱْٗاى ٗ ايطاعات ، ٚسطَإ ايبسٕ َٔ سك٘ ٗ ايطاس١ : ايتؿسز ٗ ايسٜٔ -1

ٕ ايكًٛب تكسأ نُا ؽ سكٗا َٔ ايذلٜٚض إباح ، سٝح إا٫غتذُاّ ، ٚعسّ إعطا٤ ايٓـٚ

ٗ أسازٜح نجرل٠ عٔ ايتؿسٜس ع٢ً ايٓؿؼ ست٢ ٫ ٜٓكًب  ٜكسأ اؿسٜس ، ٚقس ٢ْٗ ايٓيب 

ٖصا ا٭َط ع٢ً قاسب٘ عهػّا ، ؾكس زخٌ َط٠ إػذس ؾٛدس سب٬ّ ٖسٚزّا بٌ غاضٜتٌ ؾكٌٝ 

عً٘ ،  ْب ، ٚقس ٚنعت٘ يتُػو ب٘ إشا تعبت َٔ نجط٠ ايكٝاّ ، ؾأَط ايٓيب ي٘ إْ٘ ٫بٓت٘ ظٟ

.   (1)[ٌْظٍِ ؤلذوُ ٔشدطو ، فةرخ وغً ؤً فرت فٍْمؼذ ] : ٚقاٍ 

ٖٚصا أَط ٚاٖط ؾإٕ اٱْػإ إشا أغطف َج٬ّ ٗ تٓاٍٚ : اٱغطاف ٗ تعاطٞ إباسات -2

خٞ َا ّٓع٘ عٔ إبازض٠ إٍ ايعٌُ ٚيعٌ ايطعاّ ٚايؿطاب ثكٌ بسْ٘ ، ٚسكٌ ي٘ ايهػٌ ٚايذلا

 }:ٖصا ٖٛ ايػط ٗ ْٗٞ اهلل عع ٚدٌ عٔ اٱغطاف ٗ ايطعاّ ٚايؿطاب ٗ قٛي٘

                 } ( 31:عٌسش خألػشخف  ) ،" ،ؾإٕ ايػطف  ٜبػه٘ اهلل

 ،(2)"َٚعٝؿت٘ ، ست٢ إْ٘ ضَا أزت ب٘ اؿاٍ إٍ إٔ ٜعذع عُا هب عًٝ٘ ٜٚهط بسٕ اٱْػإ

سكٝك١ تأثرل اٱغطام ٗ إباسات ع٢ً ايعٌُ، ؾعٔ عا٥ؿ١ ٚنإ ايػًـ ضِٓٗ اهلل ٜسضنٕٛ 

زغ ، فةْ خٌمٌَ دلد شسؼط زطٌهنُ مسنط ؤًي زالء لذغ يف ىزه خألِص زؼذ ٔسْيد خٌّشَ] : ضنٞ اهلل عٓٗا قايت 
.   (3)[فؼؼفط لٌٍهبُ ًمجمط شيٌخهتُ  ؤزذخهنُ

ٚشنط اؿه١ُ ، ع٢ً ظٜاض٠ ايكبٛض  ؾكس سح ايٓيب : ق١ً شنط إٛت ْٚػٝإ اٯخط٠ -3

ونط هنْعىُ ػٓ صّدسش خٌمسٌس فضًسًىد ، فةهند ظضىذ يف خٌذْٔد ًظشغر ] :  َٔ شيو ، سٝح قاٍ 
، ٖا ٜبعح ع٢ً ايعٌُ ٚوؿع  ، ٫ٚ ؾو إٔ ايعٖس ٗ ايسْٝا ٚتصنط اٯخط٠ (4)[يف خٓخشش 

سط٣ إٔ ٜػؿٌ عٔ ا٭، أَا َٔ تطى غ١ٓ ظٜاض٠ ايكبٛض ؾبايٓؿؼ إٍ إبازض٠ ع٢ً ؾعٌ اـرلات 

.  اٯخط٠ ٚعٔ َكرلٙ ، ؾٝعٛز شيو عًٝ٘ بايذلاخٞ عٔ ايعٌُ ٚايهعـ ٗ ايكٝاّ َا هب عًٝ٘ 
 

:  آثبز انفتٕز  -2
س١ ع٢ً إط٤ ، بعهٗا ٜ٪ثط ع٢ً ؾدكٝت٘ ، ٚبعهٗا ٖا ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ يًؿتٛض آثاضّا ٚاض     

.  ٚبعهٗا ٜ٪ثط ع٢ً غًٛى سٝات٘ ِٚطٗا ، ٜ٪ثط ع٢ً عًُ٘ 

                                      
 12005، ؼذ٠س سلُ  101خ ، ص.غ ، ِؤعغح لشؼثح ، ِصش ، د.، د 3، ض اَ أؼّذ تٓ ؼٕثًِغٕذ اإلَ: أؼّذ تٓ ؼٕثً اٌش١ثأٟ  (1)

 291، ِشظغ عاتك ، ص  ذ١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشؼّٓ: ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ٔاصش اٌغؼذٞ  (2)

٘ـ، ١ٌّ1417ح،ت١شٚخ ، ، داس اٌىرة اٌغ 1، غ3ض إتشا١ُ٘ شّظ اٌذ٠ٓ،: ، ذؽم١ك   اٌرشغ١ة ٚاٌرش١٘ة: ػثذ اٌؼظ١ُ تٓ ػثذ اٌمٛٞ إٌّزسٞ  (3)

 100ص

غ ، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١شٚخ ، .، د1ِؽّذ ػثذ اٌشصاق ؼّضج ، ض: ، ذؽم١ك  ِٛاسد اٌظّآْ إٌٝ صٚائذ تٓ ؼثاْ: ػٍٟ تٓ أتٟ تىش ا١ٌٙصّٟ  (4)

 201خ ، ص.د
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: ٚيعٌ َٔ أِٖ ٖصٙ اٯثاض      

ايعٖس ٗ قشب١ ا٭خٝاض ، ؾٗٛ ٚإٕ نإ قس ىطط ع٢ً باي٘ إٔ ٜكشبِٗ ، إ٫ إٔ -1

ٙ َا ٫ طاق١ ي٘ ب٘ َٔ أعُاٍ ايؿٝطإ قس ٜأتٝ٘ يٝعٖسٙ ٗ قشبتِٗ عذ١ أِْٗ قس ٜهًؿٕٛ

.  اـرل ، َطاعّٝا ٗ شيو نعـ ْؿػ٘ ٗ ٖصٙ ايؿذل٠ ٚق١ً إقباشلا ع٢ً اـرل 

ا٫قتكاض ع٢ً ايكسض ايٛادب َٔ ايعبازات ، ؾذلاٙ ٜتػاٌٖ إٍ سس نبرل ٗ ايكٝاّ -2

َع ًٜشل بصيو تطن٘ ايتٓاؾؼ تٝذ١ َا أقاب٘ َٔ نػٌ ٚؾتٛض ، ٚبإٓسٚبات ٚإػتشبات ، ٕ

.  َٝازٜٔ اـرل ٗ فاٍ ايعٌُ إجُط ايبٓا٤ ٜط َٔ نحإخٛاْ٘ إ٪ٌَٓ ٗ 

ايكعٛز عٔ ايعٌُ َع قسضت٘ عًٝ٘ ، ٖٚصٙ آؾ١ ندل٣ تكٝب ايهجرل َٔ ايٓاؽ ٖٔ ابتًٞ -3

بايؿتٛض ٚايهػٌ ست٢ ٗ قؿٛف ايسعا٠ ٚإكًشٌ ، ؾهِ َٔ زاع١ٝ تطى فاٍ ايسع٠ٛ إٍ 

عًُ٘ بإٔ َٝسإ َع ٖصا ، ق٠ٛٗ دٛاز خطابت٘ خطٝب تطدٌ عٔ  اهلل ؾاضغّا َٓ٘ ، ٚنِ َٔ

.  ايعٌُ عاد١ إيٝ٘ ٚإٍ دٗٛزٙ 

ؾايٓؿؼ إٕ مل ٜؿػًٗا إط٤ بايطاع١ ؾػًت٘ بإعك١ٝ ، ٖٚصٙ : ايٛقٛع ٗ زا٥ط٠ اؿطاّ -4

، ؾايؿتٛض ٜبسأ ـــ إٕ مل تسضى إط٤ ض١ٓ اهلل دٌ ٚع٬ـــ ْتٝذ١ ست١ُٝ يًؿتٛض ٚايهػٌ ، 

َطٚضّا باٱغطام ٗ إباسات ، يتػاٌٖ ٗ ا٫يتعاّ بإػتشبات ، ٜٚٓتٗٞ بايٛقٛع ٗ احملطَات با

بْ ٌىً ػًّ ششش ، ًٌىً ششش فرتش ، ] : سٝح قاٍ  ، ٖٚصا إع٢ٓ ٖٛ َا أؾاض إيٝ٘ سسٜح ايٓيب 
ايه٬ي١ ٖٛ ؾعٌ ، ٚ (1) [ّش رٌه فمذ ػً فمذ خىعذٍ ، ًِٓ ودٔط فرتظو بىل ؽفّٓ ودٔط فرتظو بىل عنيت 

اض ْٛع َٔ ايؿتٛض ، ؾٝهػًٕٛ عٔ أزا٤ نٌ ٚادب ، ؾكس ٜكٝب بعض ا٭خٞ نٌ قطّ ٚتطى

َا تعاٖسٚا ب٘ أْؿػِٗ َٔ ْٛاؾٌ ايطاعات ع٢ً ايٛد٘ ا٭نٌُ ، ؾ٬ ٜذلنٕٛ ٖصٙ ايطاعات ، 

ت٢ ٫ ٜؿكٛا ع٢ً أْؿػِٗ إِا ٜٓتكًٕٛ َٔ ساٍ ايهُاٍ ٗ أزا٥ٗا إٍ ساٍ أقٌ نُا٫ّ ، ح

ٖا َٔ ايطاس١ ، نٞ ٜعٛز إيٝٗا ْؿاطٗا ٚقٛتٗا ، ٖٚصا َٔ سػٔ غٝاغ١ ايٓؿؼ ٜعطٖٛا سٜٚ

.  ٚدٛز٠ قٝازتٗا 
 

تبٌ بعس شيو ، إٔ ايؿتٛض دطث١َٛ قات١ً ، ٚزا٤ ًَٗو ، ٜعٛم ْٗه١ ا٭َِ ٚايؿعٛب ، ٟٚ     

 .    ّٚٓع ا٭ؾطاز َٔ ايعٌُ اؾاز ٚايؿهط إجُط ٚايػعٞ ايٓاؾع 

     

 

 

          

 

                                      
 11، ؼذ٠س سلُ  187، ِشظغ عاتك ،  ص صؽ١ػ اتٓ ؼثاْ: ِؽّذ تٓ ؼثاْ اٌثغرٟ  (1)
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اذلى ٔاحلصٌ  : خبيعًب 
  

:       يفٕٓو اذلى ٔاحلصٌ  -1
اشلِ ٚاؿعٕ َكطًشإ بُٝٓٗا ايهجرل َٔ ايتكاضب ٗ َعٓاُٖا ، سٝح أؾاضت نتب      

ُٖٚ٘ ... اؿعٕ ، ٚاؾُع ُّٖٛ : اشلِ : "إعادِ ايًػ١ٜٛ إٍ شيو ، ؾكاٍ قاسب ايكاَٛؽ 

، أَا (2)"ٚاؾُع ُّٖٛ... اؿعٕ : اشلِ "إعذِ ايٛغٝ٘  ، أَا ٗ (1)"سعْ٘: ا٭َط ُّٖا ١َُّٗٚ 

.   (3)"اؿعٕ ، ٚاؾُع اشلُّٛ ، ٚأُٖ٘ ا٭َط أقًك٘ ٚسعْ٘: اشلِ : "ايطاظٟ ؾٝكٍٛ 
 

غُ٘ ، ٚٗ : سعٕ ا٭َط ؾ٬ّْا ـــ سعّْا : "أَا اُؿعٕ ؾكس قاٍ ؾٝ٘ قاسب إعذِ ايٛغٝ٘      

 }ايتٓعٌٜ ايععٜع                   }( 41: عٌسش خدلدجذش)  ٛٗؾ ،

ٕٴ نس ايػطٚض: "، أٚ نُا دا٤ ٗ كتاض ايكشاح  (4)"قعٕٚ ٚسعٜٔ ٕٴ ٚاَؿع .   (5)"اُؿع
 

اشلِ ٚاؿعٕ قطٜٓإ ، "أَا اقط٬سّا ، ؾًٲَاّ ابٔ ايكِٝ ن٬ّ ، هًٞ ايؿطم بُٝٓٗا ،      

ُٖٚا ا٭مل ايٛاضز ع٢ً ايكًب ، ؾإٕ نإ ع٢ً َا َه٢ ؾٗٛ اؿعٕ ، ٚإٕ نإ ع٢ً َا 

.  (6)"ٜػتكبٌ ؾٗٛ اشلِ
 

ٚإتأٌَ ٗ اٯٜات اييت شنطت اؿعٕ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ىطز بٓتٝذ١ َؿازٖا إٔ اؿعٕ      

، قاٍ ٚاشلِ يٝؼ ٖا ٜطًب ؾطعّا ، ٫ٚ ٖا ٜجاب عًٝ٘ قاسب٘ إٕ نإ ٜػع٢ يطًب شيو 

 }: تعاٍ                }( ْ139: عٌسش آي ػّشخ)  ٟ٫ٚ "، أ

ؾإٕ اؿعٕ ٗ ايكًٛب، ٚايٖٛٔ ع٢ً ... تٗٓٛا ٚتهعؿٛا ٗ أبساْهِ ٫ٚ ؼعْٛا ٗ قًٛبهِ 

بٌ ؾذعٛا قًٛبهِ ٚقدلٖٚا ٚازؾعٛا ... نِ ا٭بسإ ظٜاز٠ َكٝب١ عًٝهِ ٚعٕٛ يعسٚنِ عًٞ

.   (7)"عٓٗا اؿعٕ
 

  }: ٚقاٍ تعاٍ                   }( ً127: عٌسش خٌنم)  ،

٫ ؼعٕ عًِٝٗ إشا زعٛتِٗ ؾًِ تط٣ َِٓٗ قب٫ّٛ يسعٛتو ، ؾإٕ اؿعٕ ٫ هسٟ عًٝو "أٟ 

 (8)"ؾ٦ّٝا

                                      
 272، ِشظغ عاتك ، ص 4، ضاٌماِٛط اٌّؽ١ظ : ادٞ اٌف١شٚص آب (1)

 995، ِشظغ عاتك ، صاٌّؼعُ اٌٛع١ظ : إتشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚآخشْٚ  (2)

 737، ِشظغ عاتك ، ص 1، ضِخراس اٌصؽاغ : ِؽّذ تٓ أتٟ تىش اٌشاصٞ (3)

  171، ِشظغ عاتك ، ص 1، ضاٌّؼعُ اٌٛع١ظ : إتشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚآخشْٚ  (4)

  76، ِشظغ عاتك ، صِخراس اٌصؽاغ : ساصٞ ِؽّذ تٓ أتٟ تىش اي (5)

  460٘ـ ، ص1409، داس اتٓ اٌم١ُ ، ت١شٚخ ،  1، غ عش٠ك اٌٙعشذ١ٓ ٚتاب اٌغؼادذ١ٓ: اتٓ اٌم١ُ اٌعٛص٠ح  (6)

 136، ِشظغ عاتك ، صذ١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشؼّٓ فٟ ذفغ١ش والَ إٌّاْ : ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ٔاصش اٌغؼذٞ  (7)

 484اٌّشظغ اٌغاتك ، ص (8)
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}:ٚشلصا سُٝٓا شنط اهلل زخٍٛ أٌٖ اؾ١ٓ اؾ١ٓ ، أخدلْا عِٓٗ أِْٗ ٜكٛيٕٛ          

        }( 34: عٌسش فدطش)  ؾًٛ نإ اؿعٕ َطًٛبّا ؾطعّٝا َٚٓسٚبّا إيٝ٘ ، ٕا ،

، اغتعاشت٘ َٔ اشلِ ٚاؿعٕ  ٚقس ٚضز عٔ ايٓيب . ٓس إ٪َٕٓٛ ضبِٗ ع٢ً إٔ أشٖب٘ عِٓٗ 

، ٚيٛ نإ اشلِ ٚاؿعٕ ٖا (1)[خٌٍيُ بِٔ ؤػٌر زه ِٓ خذلُ ًخحلضْ ] : سٝح نإ ٜكٍٛ ٗ زعا٤ٙ 

.    َُٓٗا  ٜٓسب إيُٝٗا ، ٕا اغتعاش ايٓيب 
 

  :آثبز اذلى ٔاحلصٌ  -2

عٌُ اؾاز ّٓع قاسب٘ َٔ غرلٙ ْٚٗٛن٘ ٚتؿُرلٙ إٍ اٍ ، اؿعٕ َطض َٔ أَطاض ايكًب     

إجُط ، ٚشيو إٔ اؿعٕ ٜهعـ ايكًب ، ٜٚهط اٱضاز٠ ، ٜٖٚٛٔ ايععّ ، ؾٝكرل اٱْػإ نُٔ 

}: ٜطٜس إٔ هسف بكاضب٘ بػرل فساف ، قاٍ عع ٚدٌ           

                                                }( عٌسش

، ؾٝبٌ غبشاْ٘ إٔ غا١ٜ إبًٝؼ ٖٛ إٜكاع اؿعٕ ٗ ْؿؼ إ٪َٔ يعًُ٘ باٯثاض ايػ١٦ٝ  (10:خجملددٌص 

ا٭سعإ يصيو ؾإٕ عا١َ ايؿطٚض ٚا٭ٖٚاّ ايٓؿػ١ٝ إٛدب١ يًُّٗٛ ٚ"يًشعٕ ع٢ً قًب اٱْػإ ، 

غببٗا عسٚ اهلل إبًٝؼ ، ٖٚٛ ٜهٕٛ أق٣ٛ َا ٜهٕٛ سُٝٓا ٜػؿٌ إػًِ عٔ اهلل دٌ ٚع٬ ، 

ؾ٬ ٜ٪زٟ أَطٙ ٫ٚ ٜٓتٗٞ بٓٗٝ٘ ٫ٚ ًٜٗر بصنطٙ ، ؾش٦ٓٝصٺ ٜذلبل ب٘ ايؿٝطإ ّٚٮ قًب٘ قٛضّا 

.   (2)"َطٜب١ ، ٚٚغاٚؽ عكٝب١ ، تٕٗٛ أَاَٗا ايععا٥ِ ٚايك٣ٛ
 

ساْ٘ ٚتعاٍ َع٘ ، ؾإْ٘ ٫ غبٌٝ إٍ ٚقٍٛ اؿعٕ يكًب٘ ، ٚشلصا سه٢ َٚٔ نإ اهلل غب     

 }:ٗ غؿط اشلذط٠  أْ٘ قاٍ ٭بٞ بهط  اهلل عع ٚدٌ عٔ ْبٝ٘        }

ٚإِا ! أْ٘ ٫ سعٕ َع اهلل ، ٚإٔ َٔ نإ اهلل َع٘ ، ؾُاي٘ ٚيًشعٕ ؟"، ؾسٍ  (40: عٌسش خٌعٌزص )

.   (3)"ظٕ ٕٔ ؾات٘ اهلل ، ؾُٔ سكٌ اهلل ي٘ ؾع٢ً أٟ ؾ٤ٞ وعٕاؿعٕ نٌ احل
 

َٚٔ اٯثاض ايػ١٦ٝ يًشعٕ ، أْ٘ وٌُ اٱْػإ ع٢ً ايٝأؽ ٚايكٓٛٙ ، ؾٝػتشػط ٜٚسع ايعٌُ      

عٔ ا٭غـ ع٢ً عسّ إّإ قَٛ٘ ب٘ ، سٝح قاٍ اهلل عع  ٚاٱْتاز ، ٚيصيو ٢ْٗ اهلل ْبٝ٘ 

 }: ٚدٌ                      }  ( عٌسش خٌىيف :

ى إٔ ـــــى ع٢ً قّٛـــــــظٕ ًٜٗوــــٍ احلــــــٟ ، أٟ ؾ٬ ػعـــــــ٣ ايٓ٘ــــــ، ٖٚصا خدل َعٔ (6

                                      
  2737، ؼذ٠س سلُ  1059، ِشظغ عاتك ، ص 3، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش :ِؽّذ تٓ اعّاػ١ً اٌثخاسٞ ( 1)

 5٘ـ ، ص1422، داس اتٓ خض٠ّح ، اٌش٠اض ،  1، غ إٌٝ ِٓ أعشذٗ اٌَّٙٛ: ِؽّذ اٌفم١ٗ  (2)

 463، ِشظغ عاتك ،  عش٠ك اٌٙعشذ١ٓ ٚتاب اٌغؼادذ١ٓ: اتٓ اٌم١ُ اٌعٛص٠ح  (3)



 71 

اهلل بو أْاغّا ىطدِٗ َٔ  تطنٛا اٱّإ بو ، بٌ اغتُط ٗ زعٛتِٗ ٚثابط ع٢ً شيو يٝٗسٟ

.  أق٬ب أٚي٦و 
 

أٟ ٫ تأغـ : "ٖٚصا إع٢ٓ ٖٛ ايصٟ أؾاض إيٝ٘ ابٔ نجرل ، سٝح قاٍ عٓس تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ      

عًِٝٗ بٌ أبًػِٗ ضغاي١ اهلل ، ؾُٔ اٖتس٣ ؾًٓؿػ٘ ، َٚٔ نٌ ؾإِا ٜهٌ عًٝٗا ، ٫ٚ تصٖب 

.    (1)"ْؿػو عًِٝٗ سػطات

 

ؾط٠ ، اؿعٕ إتؿؿ١ٝ ٗ ظَآْا ٖصا ، ٚخاق١ ٗ ايسٍٚ ايػطب١ٝ ايها َٚٔ أخطط آثاض     

تؿطت ْتٝذ١ يذلانِ اشلُّٛ ٚا٭سعإ ع٢ً ايكًٛب ، ٚغٝططتٗا ع٢ً ٚاٖط٠ ا٫ْتشاض ، اييت اؽ

ــ١ قامت ؼت تأثرل ْكل ٚاظع اٱّإ أٚ غٝاب٘ بايه١ًٝ ، ٖا هعٌ اؿٝا٠ تبسٚ. ايٓؿٛؽ 

ف ٭دًٗا ، ٫ٚ إٔ ٜؿطح بٗا ، ؾٝٗطع إط٤ عٓس٥ص يًد٬م َٓٗا ، غٛزا٤ ، ٫ تػتشل إٔ ٜعا

.          ٚاـطٚز إٍ غرلٖا ، ست٢ يٛ عًِ إٔ ٗ شيو شَّا ي٘ ، ٚقطعّا ٬ٕشٙ ؾٝٗا 

   

إتــجــبع اذلــٕٖ : ظبدظًب 
   

:        يفٕٓو اذلٕٖ -1
.  (2)"َأخٛش َٔ ٣ٖٛ ايٓؿؼ ، ٚاؾُع ا٭ٖٛا٤: "اشل٣ٛ يػ١      

ٚقٌٝ زلٞ بصيو ٭ْ٘ ٜٟٗٛ بكاسب٘ ٗ ... َع٢ٓ ٌَٝ ايٓؿؼ إٍ ايؿ٠ٛٗ : "ٚٗ ا٫قط٬ح       

، َٚٓ٘  (3)"غكٛٙ َٔ عًٛ إٍ غؿٌ: ايسْٝا إٍ نٌ ٚا١ٖٝ ، ٚٗ اٯخط٠ إٍ اشلا١ٜٚ ، ٚاشُلٟٛ 

}: قٛي٘ تعــــاٍ           }( 9: عٌسش خٌمدسػص)   .
 

َا ٌّٝ باٱْػإ مٛ طبع٘ َٚا تؿتٗٝ٘ ْؿػ٘ ، بكطع ايٓٛط عٔ نٕٛ : ؾإطاز باشل٣ٛ إشّا      

ؾٗصا إٌٝ قس خًل ٗ اٱْػإ يهطٚض٠ بكا٥٘ ، ؾإْ٘ ي٫ٛ "ٖصا اشل٣ٛ شا عٛاقب غ١٦ٝ أٚ سػ١ٓ ، 

ًَٝ٘ إٍ إطعِ َا أنٌ ، ٚإٍ إؿطب َا ؾطب ، ٚإٍ إٓهض َا ْهض ،ٚنصيو نٌ َا 

.  (4)"ٜؿتٗٝ٘
 

ٚقس تهاثطت ا٭زي١ ايؿطع١ٝ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ اييت ت٢ٗٓ عٔ إتباع اشل٣ٛ ، ؾأسٝاّْا ٜأتٞ      

ايسيٌٝ ٗ ايٓٗٞ عٔ إتباع اشل٣ٛ فطزّا َٔ نٌ قٝس ، نُا دا٤ ٗ ٚق١ٝ اهلل عع ٚدٌ يساٚز 

                                      
 65خ ، ص.غ ، ت١شٚخ ، د.، د 3، ض ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ: ي اتٓ وص١ش إعّاػٟ (1)

 339، ص( ٘ـ ٚ ا)، ِشظغ عاتك ، ِادج  ِخراس اٌصؽاغ: ِؽّذ أتٟ تىش ػثذ اٌمادس اٌشاصٞ  (2)

 .  849، ِشظغ عاتك ، ص ِفشداخ أٌفاػ اٌمشآْ: اٌشاغة األصفٙأٟ  (3)

 .  8٘ـ ، ص1413، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١شٚخ ،  2، غ رَ اٌٜٙٛ: ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ػٍٟ تٓ اٌعٛصٞ  (4)
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}: عًٝ٘ ايػ٬ّ سٌ قاٍ ي٘                      

                            

    }( 26: عٌسش ص)  ٙ٣ٚ ؾتٌُٝ َع أسسٺ ٫ٚ تتبع اي٘: "، قاٍ اٱَاّ ايػعسٟ ٗ تؿػرل

، ٚقس َهت اٯ١ٜ ع٢ً إٔ إتباع اشل٣ٛ غبب ـطٚز اٱْػإ  (1)"يكطاب١ أٚ قساق١ أٚ بػض يٰخط

}: عٔ طاع١ اهلل ٚغًٛى غرل غبًٝ٘ ، نُا ٖٛ َٛنض ٗ قٛي٘ تعاٍ        }

  . (26: عٌسش ص ) 

 

ايهطِٜ َكٝسّا بايٓٗٞ عٔ إتباع أٖٛا٤ أٌٖ ايعٜؼ ٚأسٝاّْا ٜأتٞ ايسيٌٝ ايؿطعٞ ٗ ايكطإٓ      

 }: ٚا٫مطاف ، نُا دا٤ ٗ قٛي٘ تعاٍ                

             }( َ150: عٌسش خألٔؼد) ٕٚتعاٍ ْبٝ٘ ، نُا أَط غبشا ٙ

}: إٔ ٜكٍٛ يًهؿاض                           } ( عٌسش

  ( .56: خألٔؼدَ 

 

خٌىْظ ِٓ دخْ ٔفغو ] :  إتباع اشل٣ٛ ، ٚدعً٘ قؿ١ ٬َظ١َ يًعادع  ، قاٍ  ٚقس شّ ايٓيب      

.  (2)[ظسغ ٔفغو ىٌخىد ، ًمتنَ ػٍَ خهلل خألِدِٔ ًض ، ًخٌؼدـض ِٓ ؤػذ خملدلد ذ

 

:   آثـــبز إتــجـــبع اذلــــٕٖ  -2
 

٫ ؾو إٔ إتباع اشل٣ٛ َطض خطرل  ، ي٘ آثاض سػ١ٝ َٚع١ٜٛٓ ػًب يًُط٤ ايتعاغ١ ٗ ايساضٜٔ      

اؿل ، ٫ٚ ٜػتُع  ، ٚسٝح نإ إط٤ ضانبّا شلٛاٙ ، ٫ ًٜٟٛ ع٢ً ؾ٤ٞ ، ٫ٚ ًٜتؿت يساعٞ

.  يكٛت ايعكٌ ، ؾعٓس٥ص ٜهٕٛ قس ٚنع قسَ٘ ٗ أٍٚ ططٜل ايعطب ٚاشل٬ى 

ؾ٬ ػسٙ ٜٓتؿع َٛع١ٛ ، ٫ٚ ٜتأثط بآ١ٜ َٔ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ، نُا سه٢ اهلل شيو عٔ 

}:نؿاض قطٜـ ٗ قٛي٘ تعاٍ                     

                          }( 16:عٌسش زلّذ)     

                                      
 100، ِشظغ عاتك ، ص ذ١غ١ش وش٠ُ اٌشؼّٓ فٟ ذفغ١ش والَ إٌّاْ: ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ٔاصش اٌغؼذٞ  (1)

 2459، ؼذ٠س سلُ  638، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ عٕٓ اٌرشِزٞ: ِؽّذ ػ١غٝ اٌرشِزٞ ( 2)
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٫ٚ ٜتأثطٕٚ ؾصّ اهلل ايصٜٔ اتبعٛا أٖٛا٥ِٗ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ، ٭ِْٗ ٫ ٜػتؿٝسٕٚ ٖا ٜػُعٕٛ ، "

.   (1)"َٛع١ٛ ، ٫ٚ ٜعٕٛ أٚ ٜعكًٕٛ َا ٜطؾسٕٚ
 

ٜٚكٛزٙ إتباع٘ شلٛاٙ إٍ ٚقٛع٘ ٗ ايعٛا٥ِ ، ٜٚكػٛ قًب٘ ، إٕ إتبع ي٣ًٛٗ تٓشسض ب٘ ؾٗٛت٘      

قس ٜبت٢ً بٗا ٗ ٖصا ايؿإٔ اْػ٬خ٘ َٔ اٱّإ  ْت٘ بايصْٛب ٚاٯثاّ ، ٚأعِٛ ب١ًْٝتٝذ١ اغتٗا

}: عط بصيو ، قاٍ تعاٍ بايه١ًٝ ٚيٛ مل ٜـ                    

                           

                            

                }( 176 -175: عٌسش خألػشخف)  ّٜكٍٛ اٱَا ،

ٖا نُا تٓػًذ ايؿا٠ عٔ أٟ َٔ ٖصٙ اٯٜات اييت أٚتٞ( ؾاْػًذ َٓٗا: ")تؿػرلٙ  ايؿٛناْٞ ٗ

.  (2)"ّ ٜبك٢ ي٘ بٗا اتكاٍدًسٖا ، ؾٌ

 

ؾكاسب اشل٣ٛ ٜتدب٘ "ٚقس ٜعاقب إط٤ ع٢ً إتباع٘ شلٛاٙ بإغ٬م أبٛاب ايتٛؾٝل ٗ ٚدٗ٘ ،      

ض اشلسا١ٜ ٚايتٛؾٝل ، ٚقاض ٗ ططٜك٘ ، ٫ٚ ٜٛؾل إٍ ايططٜل إػتكِٝ ، ٭ْ٘ أعطض عٔ َكس

.   (3)"َتبعّا شلٛاٙ ٫ يًهتاب ٚايػ١ٓ ، ؾهٝـ ٜٛؾل يًططٜل ايكشٝض
 

ٖٚهصا تػرل ب٘ خطاٙ ٗ ٖصا ايططٜل ست٢ ٜكٌ إٍ َطس١ً تهاز تت٬ؾ٢ َٔ سٝات٘      

بػبب إٔ "طاع١ اهلل دٌ ٚع٬ ، ٚإٕ ٚدست ؾٗٞ فطز ؾعا٥ط ٚاٖط٠ ٫ ضٚح ؾٝٗا ٫ٚ سٝا٠ ، 

ٚزاؾعّا ٗ ْؿؼ ، ٣ٚ قس ُهٔ َٔ قًب٘ ، ًَٚو عًٝ٘ أقطاض ْؿػ٘ ، ؾكاض أغرلّا يسٜ٘ ايٖ٘صا 

ٚؾٝطاْ٘ ، ٖٚٛ ضب٘ ، ٚإَا إٔ ٜطٝع ْؿػ٘ ٖٚٛاٙ ، ؾإَا إٔ ٜطٝع ... ايٛقت إٍ ايػطٚض ٚايتهدل 

، ٖا ٜتعصض بعسٖا اغتذابت٘ ٭ٟ  (4)"يٝؼ َطٝع ضب٘ ، ؾًِ ٜبل إ٫ إٔ ٜهٕٛ َطٝعّا شلٛاٙ

}: َٔ أغايٝب ايتشؿٝع إصنٛض٠ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، نُا قاٍ عع ٚدٌ أغًٛب     

                                 

     }( 23: خجلدؼْص عٌسش )                .

 

 

                                      
 .  14-13٘ـ ، ص1419، داس اٌٛؼٓ ٌٍٕشش ، اٌش٠اض ،  1، غ رَ اذثاع اٌٜٙٛ: ْ اٌعثش٠ٓ ػثذ اهلل تٓ ػثذ اٌشؼُ (1)

 .  265، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض فرػ اٌمذ٠ش: ِؽّذ تٓ ػٍٟ اٌشٛوأٟ  (2)

 .   31٘ـ ، ص1430، ِعّٛػح صاد ٌٍٕشش ، اٌش٠اض ،  1، غ إذثاع اٌٜٙٛ: ِؽّذ صاٌػ إٌّعذ  (3)

 .   201، ِشظغ عاتك ، ص 1، ض خ ػٍٝ اٌغش٠كآفا: اٌغ١ذ ِؽّذ ٔٛغ  (4)
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أظبنيت انتحفيص انرتثٕي  : انفصم انثبنث 
يف انمسآٌ انكسيى 

 
 متَٔد 
 تكْٓ٘ اإلمياٌ باهلل:  أّاًل 
 تكساز ذكس املْت :  ثاىًٔا

 إٓكاظ اهلنه :  ثالجًا

 إحٔاء األمل ّطسد الٔأع:  زابعًا  

 تكْٓ٘ اإلزادٗ:  خامطًا  

 دح ّالروامل:  ضادضًا  

 الرتغٔب ّالرتٍٔب:  ضابعًا  

 الكصص الكسآىٕ :  ثاميًا

 تعصٓص الجك٘  :  تاضعًا

 املْعع٘:  عاغسًا 
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أظبنيت انتحفيص انرتثٕي يف انمسآٌ انكسيى : انفصم انثبنث 
  :  

ْاؽ ، ، َطدعّا ٚزغتٛضّا عاَّا يهٌ اٍ يكطإٓ ايهطِٜ ، ْٛضّا ٖٚازّٜايكس أْعٍ اهلل تعاٍ ا     

ؾا٬َّ يهٌ َكاؿِٗ َٚٓاؾعِٗ ، َٚٛدّٗا يػًٛنِٗ ْٚؿاطاتِٗ ، ٬ٜظَِٗ ٜٚػرل َعِٗ ع٢ً 

  } :َس٣ تطٛضِٖ ٚتكسَِٗ ، قاٍ تعاٍ                    

       }( 52:عٌسش خألػشخف )ٍٚقاٍ تعا ،: {                

         }( 1: عٌسش ىٌد)    .
 

ٚٻٙ بؿهًٗا ، ٚؾطع َٔ ؾايسٜٔ اٱغ٬َٞ ، زعا إٍ ايعبازات ، ٚأقاّ قطسٗا ، ٕٚ     

ع٢ داْب اف ، ٚضَا َٔ ؾأْ٘ إٔ ِٜٓٛ نٌ ع٬ق١ ، ٜٚكهٞ ع٢ً نٌ خ٬ا٭سهاّ 

 َٗاٟٚ ا٭خطاض ٚا٭نطاض ٚدعًٗا نايػٝاز يٮ١َ ، ؼُٝٗا َٔ اٱْع٫م ٗ ايؿها٥ٌ ٚاٯزاب 

          ٚاظعّا أخ٬قّٝا ٗ ايتٛدٝ٘ ، ْ٘ أقاّ ع٢ً نٌ داْب َٔ دٛاْب ايػًٛى اٱْػاْٞ نُا أ. 

     ــــــــع ، ٚإجٌ ايطؾٝـ ــــــــػٔ ٚاٱضؾاز ٚايذلب١ٝ ، ٜٛنض ايكٛاب ، ٜٚٗسٟ إٍ ايُٓٛشز احل

 }: قاٍ تعاٍ                           

             }( 91: عٌسش خإلعشخء)   ، ٍتعاٍ  ٚقا :{       

      }( 123:عٌسش طو)  ٍٚقـــــــاٍ تعا ، :{             

     }( 38:عٌسش خٌسمشش)   .

 

ٚقس سح ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ايٓٗٛض باشلُِ ، ٚتؿذرل ايطاقات ايها١َٓ ، ٚضٓغب ٗ      

 أٚ نإ َٔ أعُاٍ ايكًٛب  ات ، ٚسح ع٢ً ايعٌُ ايكاحل ، غٛا٤ايتػابل إٍ ؾعٌ اـرل

ٗ أٟ َٝسإ َٔ َٝازٜٔ اؿٝا٠ ، ٭ٕ ا٭عُاٍ ايكاؿ١ ٜذلتب عًٝٗا ا٭دط ٚ أعُاٍ اؾٛاضح ،

}: ٗ ايسْٝا ، قاٍ تعاٍ  اهلل ٗ اٯخط٠ ، ٚايػعاز٠ ٚايطُأ١ْٓٝايعِٛٝ َٔ        
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   }( ً97:عٌسش خٌنم)   .

 

ٚقس اغتدسّ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ غبٌٝ ؼكٝل نٌ شيو ، ططقّا ٚأغايٝب ؾعاي١ ، َٔ      

تططز ايٝأؽ ٚاـٍُٛ اشلُِ ، ٚ قات ، ٚتٛقٜؾس ايطاتضـرل ، ٚؾأْٗا إٔ ؼؿع ع٢ً أعُاٍ ا

، نُا إٔ ٖصٙ ا٭غايٝب ٚايططم شلا أ١ُٖٝ تطب١ٜٛ بايػ١ ٗ تؿهٌٝ  َٔ ْؿٛؽ ايعاًٌَ

ٚتك١ٜٛ ععّتٗا ،  ٚإغعازٖاؾدك١ٝ اٱْػإ ، ٚطبعٗا بطابع ايتؿا٩ٍ ٚإؾاع١ ا٭ٌَ ؾٝٗا ، 

أٖساؾ٘ ، ، ٚبًٛؽ آَاي٘ ٚؼكٝل  قٓع سٝات٘ ٚتطٜٛطٖا ٖا هعٌ يًؿطز زٚضّا إهابّٝا نبرلّا ٗ

.  ٗ خس١َ فتُع٘  ٚإؿاضن١
 

ٚٗ ٖصا ايؿكٌ غٝتعطض ايباسح يبعض أِٖ أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ اييت اْتٗذٗا ايكطإٓ      

  :ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ ايهطِٜ ، 
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:   ثبهلل تمٕيخ اإلميبٌ: أٔالً 
}: ّإ ٗ ايًػ١ َؿتل َٔ ا٭َٔ ، ٚشلصا قاٍ اهلل تعاٍ اٱ               

                 ًْؾاٱّإ ٚا٭َٔ َت٬ظَإ ، ( 82:عٌسش خألٔؼدَ){ ًىُ ِيعذ ،

 خط٠ ، ٚنًُا نإ ايٓاؽ أق٣ٛ إّاّْاٚيٝؼ ا٭َٔ أَٔ اٯخط٠ ؾشػب ، بٌ إْ٘ أَٔ ا٭ٍٚ ٚاٯ

إٕ اٱّإ ٖٛ تكسٜل بايكًب ، : "، شلصا قاٍ أٌٖ ايعًِ  سػٔ ع٬ُّ ، نإ أَِٓٗ أٚٗطٚأ

ٚشيو إٔ إكسم َط٦ُٔ َكط َا أخدل ب٘ ، ؾٗٛ آَٔ َٔ إٔ ٜهٕٛ نصبّا ، أٚ إٔ ٜهٕٛ 

ا٤ شنط ٖصا إع٢ٓ ٗ ْكٛم ، ٖٚصا َا ٜسٍ عًٝ٘ َع٢ٓ اٱّإ يػ١ ، سٝح ز (1)"َٴًبٻػّا عًٝ٘

}: َتعسز٠ َٓٗا قٍٛ اهلل تعاٍ                   }( 17: عٌسش ٌّعف)  ،

. ؾاٱّإ ٖٓا َعٓاٙ ايًػٟٛ ٖٚٛ ايتكسٜل 
 

ٕ ، أَا اٱّإ ٗ ايؿطع ، يٝؼ فطز ايتكسٜل ، ٚيهٓ٘ ايتكسٜل َع ايكبٍٛ ٚاٱشعا     

قٍٛ بايكًب ٚايًػإ ، ٚعٌُ بايكًب : ٚشٖب أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ إٍ إٔ اٱّإ قٍٛ ٚعٌُ 

.   (2)ٚايًػإ ٚاؾٛاضح
 

ٝٻٓٗا ضغٍٛ اهلل       عٓسَا غأي٘ ددلٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ  ٚاٱّإ ي٘ أغؼ ٚقٛاعس ٜكّٛ عًٝٗا ، ب

.   (3)(خٌمذس خريه ًششهظآِ ذًًخٌٌَْ خٓخش ؤْ ظآِ زدهلل ًِالجىعو ًوعسو ًسعٍو  ): عٔ اٱّإ ؾكاٍ 

 

١ٜ ايؿػل ٚاٱّإ يٝؼ َعٓاٙ إٔ ٜٓطل إط٤ ن١ًُ اٱّإ بًػاْ٘ ، ثِ تِٗٝ دٛاضس٘ ٗ أٚز     

ّٕ خايؿت ٚٛاٖطِٖ بٛاطِٓٗ ، ٚعابِٗ َا  .ٚايؿذٛض بعس شيو  ٚقس ْع٢ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً أقٛا

}: عع ٚدٌ ِٖ عًٝ٘ ْٚؿ٢ عِٓٗ قؿ١ اٱّإ سٌ قاٍ                

                                 

      }( 9-8:عٌسش خٌسمشش)  .

 

                                      
 .   7٘ـ ، ص1414 داس ؼ٠ٛك ، اٌش٠اض ، غ ،.د، اإل٠ّاْ ٚاٌؼثادج : ِؽّذ تٓ صاٌػ اٌؼص١ّ١ٓ   (1)

 .  9اٌغاتك ، ص ِشظغاي  (2)

.   37، ِشظغ عاتك ، ص 1، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ   (3)
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٥ط ايتعبس١ٜ ايٛاٖط٠ يٝؼ بايهطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ َ٪َّٓا ، بٌ نُا إٔ َٔ ٜكّٛ ببعض ايؿعا      

 }: قس ٜهٕٛ َٔ نباض إٓاؾكٌ نُا قاٍ اهلل عِٓٗ ٗ قٛي٘ تعاٍ        

                                      

 }( 142:عٌسش خٌنغدء) 
 

ّ َٔ قّٛ عطؾٛا سكا٥ل َعطؾ١ ش١ٖٝٓ عكا٥ل اٱّإ ، ؾو ٖٛ فطزاٱّإ ٚيٝؼ       

 }: اٱّإ ٚمل ٜ٪َٓٛا ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ            

 }(ًّ14: عٌسش خٌن) ،  عٓسَا أنصب ؾطعٕٛ ، بٌ إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ شٖب إٍ أبعس َٔ ٖصا

ٗ زعٛاٙ اٱّإ سٌ أزضن٘ ايػطم ، ٚشيو أْ٘ مل ٜٓطل يػاْ٘ باٱّإ إ٫ بعس َعآٜت٘ يًُٛت 

 }: نُا سه٢ اهلل عٓ٘ شيو ٗ قٛي٘                            

                                         

                          }( 91-90: عٌسش ٌّٔظ). 
 

إٕ اٱّإ ٗ سكٝكت٘ عٌُ ْؿػٞ ٜبًؼ أغٛاض ايٓؿؼ ، ٚوٝ٘ ظٛاْبٗا نًٗا َٔ إزضاى "     

ٚإضاز٠ ٚٚدسإ ،  ؾ٬ بس َٔ إزضاى شٖين تٓهؿـ ب٘ سكا٥ل ايٛدٛز ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘ َٔ 

ؾاظّ  ايصٟ ٫ ٜؿٛب٘ ايٛاقع ، ٫ٚ بس إٔ ٜبًؼ ٖصا اٱزضاى ايعكًٞ سس اؾعّ إٛقٔ ، ٚايٝكٌ ا

}: ، قاٍ تعاٍ (1)"ؾو ٫ٚ ؾب١ٗ                       }

.  (15:عٌسش خحلفشخض )

 

إٕ َٔ يٛاظّ اٱّإ اٱشعإ ٚاـهٛع ايتاّ ٭سهاّ اهلل دٌ ٚع٬ ، ٚايتػًِٝ ي٘ ،ؾٗصا       

}: قاٍ تعاٍ ؾطٙ ٗ قش١ اٱّإ ، ا٭َط                

                          }( 65:عٌسش خٌنغدء ) ،   

                                      
 16، ِشظغ عاتك ، ص اإل٠ّاْ ٚاٌؽ١اج :٠ٛعف اٌمشظاٚٞ  (1)
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}: ٚقاٍ تعاٍ                              

                  }( 51:عٌسش خٌنٌس)  . ٍٚقاٍ تعا :{        

                                }( 36:عٌسش خأللضخذ . )
 

زا١ْٝ قًب١ٝ ، تبعح ع٢ً ايعٌُ ، َكتهٝات ٕ ، سطاض٠ ٚزٖصا اٱشعا ... ٫ٚ بس إٔ ٜتبع "     

ـًُك١ٝ ٚايػًٛن١ٝ ، ٚاؾٗاز ٗ غبًٝٗا بإاٍ ٚائ .  (1) "ؾؼايعكٝس٠ ، ٚا٫يتعاّ َباز٥ٗا ا
 

يصيو لس ايكطإٓ ايهطِٜ ٜكـ إ٪ٌَٓ بكؿات اٱّإ ايهاٌَ اؿل ، سٝح ٜكٍٛ       

}: غبشاْ٘ ٚتعاٍ                              

                                 

             }( 4-2: عٌسش خألٔفدي)  ٍٚقاٍ تعا ، :{            

                                 

            }( ٌْ5-1:عٌسش خدلاِن)  ٍٚقاٍ تعا ، :{      

                                            

     }( 15:عٌسش خحلفشخض ) ْٞؾٗصٙ اٯٜات قس أثٓت ع٢ً إ٪ٌَٓ بأَطٜٔ ، ايجا ،

ثِ تط١ْ شيو إٍ ٚاقع عًُٞ ٜتُجٌ ٗ ، ُٖا اٱّإ ٚايكسم ، َُٓٗا َبينٷ ع٢ً ا٭ٍٚ 

  .عُاٍ ايكاؿ١ إؿاض إيٝٗا ا٭
 

ٚإطاز إٔ سكٍٛ اـٛف َٔ اهلل ٚايؿعع َٓ٘ عٓس شنطٙ ، ٖٛ " : ٜكٍٛ اٱَاّ ايؿٛناْٞ      

ؾإٔ إ٪ٌَٓ ايهاًَٞ اٱّإ ، إدًكٌ هلل ، ؾاؿكط باعتباض نُاٍ اٱّإ ٫ باعتباض 

.   (2) "أقٌ اٱّإ
 

                                      
.   16، ِشظغ عاتك ،  صاإل٠ّاْ ٚاٌؽ١اج : ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ   (1)

 .  285، ِشظغ عاتك ، ص  2، ض فرػ اٌمذ٠شِؽّذ تٓ ػٍٟ اٌشٛوأٟ ،   (2)
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ّإ ٚأطُإٔ إيٝ٘ ٚثبت عًٝ٘ ، ٫ بس إٔ ٜٓسؾع يتشكٝل ؾايكًب َت٢ تصٚم س٠ٚ٬ ٖصا اٱ"     

، َٔ ٚاقع اؿٝا٠ ، ٗ زْٝا ايٓاؽ ، ٜطٜس إٔ ٜٛسس بٌ َا ٜػتؿعطٙ ٗ ايكًب سكٝكت٘ خاضز 

.   (1)" باطٓ٘ َٔ سكٝك١ اٱّإ ، َٚا وٝ٘ ب٘ ٗ ٚاٖطٙ َٔ فطٜات ا٭َٛض ٚٚاقع اؿٝا٠
 

، نٛغ١ًٝ قؿع٠ يًعٌُ ايكاحل ،  تك١ٜٛ اٱّإ يهطِٜ أغًٛبٚقس اغتدسّ ايكطإٓ ا      

ٚضغً٘ ٚبايّٝٛ اٯخط ، ٚبايكها٤ ٚايكسض ٭ٕ اٱّإ ايهاٌَ باهلل تعاٍ ٥٬َٚهت٘ ٚنتب٘ 

خرلٙ ٚؾطٙ ، ضنٝع٠ ٚقاعس٠ أغاغ١ٝ ، ٜطتهع ٜٚكّٛ عًٝٗا ايعٌُ ايكاحل ، ٚبػرلٖا ٫ ٜكّٛ 

َٓجٛضّا ، أٚ نطَاز اؾتست  يو ٜهٕٛ ٖبا٤ٶَع ؾتات ، إِا نٌ شبٓا٤ ٫ٚ ٜ٪ز٣ عٌُ ٫ٚ ٜر

نُا إٔ نٌ َا ٜؿل ع٢ً ايٓؿؼ َٔ أَٛض ايسٜٔ أٚ ايسْٝا ، ٜكتهٞ . ب٘ ايطٜض ٗ ّٜٛ عاقـ 

َٔ ايٓاس١ٝ ايذلب١ٜٛ ؼؿٝعٖا ، ٚقاقط٠ زٚاؾع إدايؿ١ ايٓؿػ١ٝ ، بإثاض٠ ايسٚاؾع ايٛدسا١ْٝ 

زا١ْٝ ٗ اٱْػإ ٜعتدل أق٣ٛ ايسٚاؾع ايٛزٚايبٛاعح ايساخ١ًٝ ، ٚؼطٜو عٓكط اٱّإ ، ايصٟ 

ا٭ؾٝا٤ ، ض اهلل قًب٘ ، ؾاْهؿؿت ي٘ سكا٥ل اٱّإ ٗ ْؿؼ اٱْػإ ، أْا، ؾإشا نٌُ 

ٚسكٌ ي٘ ؾطقإ ٜؿطم ب٘ بٌ اؿل ٚايباطٌ ، ٚقاض ٖصا ايٓٛض ٖٛ َاز٠ سٝا٠ ايعبس ٚقٛت٘ ع٢ً 

.  اـرل عًُّا ٚع٬ُّ 
 

ٗ ايٓؿؼ ، ي٘ زٚض باضظ َٚ٪ثط ٗ سٝا٠ ايؿطز ٚاؾُاع١ ، ٭ْ٘ َٔ  إٕ تك١ٜٛ اٱّإ ٚنُاي٘     

أِٖ ايسٚاؾع ايٓؿػ١ٝ احملطن١ يٲْػإ ، ٚاحملؿع٠ يكٛاٙ ، ٚإػٝطط٠ ع٢ً غًٛن٘ ٚتكطؾات٘ 

.  ، ٚايهابط١ ٫ػاٖات٘ ٚقُٝ٘ ، ٚشيو ٕا شلا َٔ غًطإ ع٢ً ايٓؿؼ ٚايؿهط ٚاٱضاز٠ 
 

بأغًٛب تك١ٜٛ اٱّإ ٚنُاي٘ ، نأسس أِٖ أغايٝب ايتشؿٝع  يصيو اٖتِ ايكطإٓ ايهطِٜ     

ْؿاط٘ ، ٱعُاٍ ؾهطٙ ٚدٗسٙ  ٚؼج٘ ع٢ً ايعٌُ ايكاحل ، ٚتعٜس ايذلبٟٛ اييت تػاعس إط٤

.  ايعكًٞ ٚاؾػُٞ ٚايٛدساْٞ ، ـس١َ فتُع٘ ٚأَت٘ ٚايٓٗٛض بٗا إٍ آؾام ايتكسّ ٚايطقٞ 
 

 
 
 
 

                                      
 .  3349، ِشظغ عاتك ، ص 6، ض فٟ ظالي اٌمشآْ: ع١ذ لؽة   (1)
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 : ادلٕد ذكس تكساز :  ثبَيبً 

: نس سٞ ، َٚات  ...َات ّٛت ٜٚٳُاتٳ ّٚٝتٳ ، ؾٗٛ َٝت "إٛت ٗ ايًػ١ ، َٔ ايؿعٌ      

ٞٳ ، ٚإٛات  .   (1)"َا ٫ ضٚح ؾٝ٘: غهٔ ْٚاّ ٚبٳًٹ
 

، (2)"قؿ١ ٚدٛز١ٜ ، خًكت نس اؿٝا٠: "أَا ٗ ا٫قط٬ح ، ؾكس عطؾ٘ اؾطداْٞ بأْ٘      

ايٓؿٛؽ ، ٖٛ  َؿاضقتٗا ٭دػازٖا ، ٚخطٚدٗا  َٛت"ٚأٚضز ابٔ ايكِٝ ٗ نتاب٘ ايطٚح ، إٔ 

َٓٗا ، ؾإٕ أضٜس َٛتٗا ٖصا ايكسض ، ؾٗٞ شا٥ك١ إٛت ، ٚإٕ أضٜس أْٗا تعسّ ٚتهُشٌ ٚتكرل 

 .  (3)"عسَّا قهّا ، ؾٗٞ ٫ ُٛت بٗصا ا٫عتباض ، بٌ ٖٞ باق١ٝ بعس خًكٗا ٗ ْعِٝ أٚ عصاب

 

ّ قض ، ٫ٚ ؾٓا٤ قطف ، ٚإِا ٖٛ اْكطاع تعًل إٛت يٝؼ بعس: "ٚقاٍ اٱَاّ ايكططيب      

.  (4)"ايطٚح بايبسٕ ، َٚؿاضقت٘ ، ٚسًٝٛي١ بُٝٓٗا ، ٚتبسٍ اؿاٍ ، ٚاْتكاٍ َٔ زاض إٍ زاض

 

زاض ايسْٝا يٝػت زاض ت ٚاؿٝا٠ ٗ ٖصٙ ايسْٝا ، ٭ٕ إٛ ٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ نتب عًٝٓا     

}: باض ، قاٍ تعاٍ بكا٤ ٚخًٛز ، إِا ٖٞ زاض اَتشإ ٚاخت                 

                  }( 2:عٌسش خدلٍه)  ،"٥٫ل َٔ ايعسّ أٟ أْ٘ أٚدس اخل

.  (5) "خرلّا ع٬ُّ ( أسػٔ ع٬ُّ)،  ىتدلى( يٝبًٛنِ)
 

، ّا ٫ٚ ٜػتطٝع شلا زؾعّاتٛاد٘ نٌ سٞ ، ؾ٬ ًّو شلا ضز ق١ قاغ١ٝ ضٖٝب١إٕ إٛت سكٞ     

أقٜٛا٤ ٚنعؿا٤ ،  قػاضّا ٚنباضّا ، أغٓٝا٤ ٚؾكطا٤ ،٣ َط ا٭ظ١َٓ ، ٜٛادٗٗا اؾُٝع ٚتتعاقب عٌ

}: ، قاٍ تعاٍ  (6)َطن٢ ٚأقشا٤                     }

.    (8:عٌسش خجلّؼص )

 

                                      
 341-340، ِشظغ عاتك ، ص 1، ض اِٛط اٌّؽ١ظاٌك: ِؽّذ تٓ ٠ؼمٛب اٌف١شٚص آتادٞ  (1)

 304، داس اٌىراب اٌؼشتٟ ، ت١شٚخ ، ص اٌرؼش٠فاخ: ِؽّذ تٓ ػٍٟ اٌعشظأٟ  (2)

  34٘ـ ، ص1395، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١شٚخ ،  اٌشٚغ: ِؽّذ تٓ أتٟ تىش اٌم١ُ  (3)

  16ص٘ـ ، 1426، ِىرثح داس إٌّٙاض ، اٌش٠اض ،  1، غ اٌرزوشج تؤؼٛاي اٌّٛذٝ ٚأِٛس ا٢خشج: ِؽّذ تٓ اؼّذ اٌمشؼثٟ  (4)

 .   346، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ: اعّاػ١ً اتٓ وص١ش   (5)

 .  9٘ـ ، ص1413، داس اٌٛؼٓ ، اٌش٠اض ،  1، غ ٌؽظاخ عاوٕح: ػثذ اٌٍّه ِؽّذ اٌماعُ  (6)
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ٜٚعس إٛت َٔ أندل إكا٥ب اييت تكٝب اٱْػإ ٗ ٖصٙ ايسْٝا ٚأعُٛٗا ، سٝح ٚقـ      

 }: اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ سسٚخ إٛت بإكٝب١ ، ؾكاٍ تعاٍ          

           }( 106:عٌسش خدلدجذش )  .

 

ٚشنط خدل إٛت  غرل قبب يًٓؿؼ اٱْػا١ْٝ ، ٭ٕ اٱْػإ  بطبع٘ ىؿ٢ إٛت ، ٚوب      

ٚٗ أسازٜح ،  (1)(طٌي خحلْدش ، ًلر خدلدي: لٍر خٌشْخ شدذ ػٍَ لر خؼنعني ): اؿٝا٠ ، ٚٗ اؿسٜح 

ّد : خٌٌىٓ، فمدي لدجً  ًٌْنضػٓ خهلل ِٓ طذًس ػذًوُ خدليدزص ِنىُ ًٌْمزفٓ خهلل يف لٌٍزىُ): ايؿً 

.    (2) (لر خٌذْٔد ًوشخىْص خدلٌض: سعٌي خهلل ، ًِد خٌٌىٓ؟ لدي 

 

ا ٬ٜظَٗا َٔ غهطات ٚخطٚز ايطٚح ّٚ، ٚقس ٚقـ اهلل تعاٍ ؾس٠ إٛت ٚقعٛبت٘      

}: تعاٍ ٚنطب ٗ عسز َٔ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ، ؾكاٍ ٚغُطات         

                }(19: عٌسش ق ) ٍٚقاٍ تعا ، :{              

                                        

                           ( 93: خألٔؼدَ عٌسش)، ٍٚقا

}:تعاٍ          }(1: عٌسش خٌندصػدض) . 
 

ٍٚ تعاٍ ، ٜل٫ٚ ٜػتج٢ٓ َٔ ايسخٍٛ ٗ ٖصٙ اؿكٝك١ أسس ست٢ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ٚا٥٬ٕه١      

  :{كاطبّا ضغٛي٘             }( 30:عٌسش خٌضِش)  ٍٜٚكٍٛ اهلل تعا ، :{   

                                    

                 }( 35-34: عٌسش خألٔسْدء)  ، ٍٚقاٍ تعا :{         

                  }( ٓ27-26: عٌسش خٌشمح)  ،ٍٛعع ٚدٌ  ٜٚك :{  

                                      
  1046، ؼذ٠س سلُ  724عاتك ، ص، ِشظغ  2، ض صؽ١ػ ِغٍُ: ِغٍُ تٓ اٌؽعاض ا١ٌٕغاتٛسٞ   (1)

  4297، ؼذ٠س سلُ  111، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض عٕٓ أتٟ داٚٚد: ع١ٍّاْ تٓ األشؼس أتٛ داٚٚد اٌغعغرأٟ   (2)
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                      }( ْ185: عٌسش آي ػّشخ) . 
 

ق١ ، ؾ٬ ٜعطف اؾُٝع غٝاغ١ ٚاسس٠ تكّٛ ع٢ً إػاٚا٠ إطٌ ٚطبٝع١ إٛت أْ٘ ٜتبع َع"     

أٚ أخٝاض ٚأؾطاض ، ٚيهٓ٘ ضغِ ٖصا ايطابع  ...ٚغٛق١ ، أٚ بٌ عًُا٤ ٚد٤٬ٗ  ايتُٝٝع بٌ ًَٛى

ايهًٞ إطًل ، ؾإْ٘ وٌُ طابع يًؿدك١ٝ اؾع١ٝ٥ إطًك١ ، ٭ٕ إٛت ؾطزٟ ٚؾدكٞ 

٫ٚ ّهٔ ٭سس إٔ ّٛت ْٝاب١ عٔ اٯخط أٚ بس٫ّ  ...ام ، ؾهٌ َٓا ٫ بس إٔ ّٛت ٚسسٙ ٚر

َ٘ٓ" (1)   .
 

ختل اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ بعًُٗا ٚسسٙ ، بٌ إٕ ٖصا ٚغاع١ إٛت غاع١ َب١ُٗ يًدًل ، إ     

}: ، قاٍ تعاٍ  (2)َؿاتض ايػٝب ا٭َط أسس إػٝبات اـُؼ ٚاييت زلاٖا ايٓيب       

                                          

        } ( ْ34:عٌسش ٌمّد) 
 

ا٫غتعساز ٚايتٗٝ٪،ٚايتٛد٘ ٗ نٌ ؿ١ٛ إٍ ساي١ َٔ ٚشنط إٛت هعٌ اٱْػإ ٗ       

ٯخط٠ ايباق١ٝ ، ثِ إٕ اٱْػإ ٫ ٜٓؿو عٔ ساييت نٝل ٚغع١ ، ْٚع١ُ ٚق١ٓ ، ؾإٕ ايساض ا

 ٕٛت أقعب َٓ٘ ،ٙ بعض َا ٖٛ ؾٝ٘ ٭ٕ انإ ٗ ساٍ نٝل ٚق١ٓ ، ؾصنط إٛت ٜػٌٗ عًٞ

. (3)ؾصنط إٛت ّٓع َٔ ا٫غذلاض بٗصٙ ايٓع١ُ ٚايػهٕٛ إيٝٗا ٗ ساٍ ْع١ُ ٚغع١ ،ٚإٕ نإ 

 

سٝح ٖٛ ؽتًـ أْٛاض ايٓاؽ إيٝ٘ ، ؾُِٓٗ َٔ ٜػًب عًٝ٘ ايٝأؽ ٜٚتًُه٘ ٚإٛت َٔ      

ايكٓٛٙ إشا غٝططت عًٝ٘ ؾهط٠ ؾٓا٤ ايسْٝا بإٛت ، ٖٚصٙ ايٓٛط٠ ٗ ايػايب ٫ تكسض إ٫ عٔ 

ْؿؼ َؿطط١ ٗ دٓب اهلل ، ؾٝػتشػط عٓس شيو ٜٚسع ايعٌُ بعس إٔ ٜهٕٛ قس ؾكس اؿاؾع 

. إدتًؿ١  ٙايػعٞ ٗ ؼكٌٝ َكاحلايصٟ ٜسؾع٘ مٛ ايعٌُ ايس٩ٚب ٚ
 

                                      
 .  5ص ، ٘ـ1404واًِ ٠ٛعف ؼغ١ٓ ؼغ١ٓ ، ػاٌُ اٌّؼشفح ، اٌى٠ٛد ، : ، ذشظّح  اٌّٛخ فٟ اٌفىش اٌغشتٟ:  ظان شٛسْ  (1)

 . 4351: ، ؼذ٠س سلُ  1693،ِشظغ عاتك ، ص4، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: اٌثخاسٞ  ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً (2)

 .   19، ِشظغ عاتك ، ص إٌّرمٝ ِٓ وراب اٌرزوش تؤؼٛاي اٌّٛذٝ ٚأِٛس ا٢خشج: ِؽّذ تٓ أؼّذ اٌمشؼثٟ   (3)
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َٚٔ ايٓاؽ َٔ هعٌ شنط إٛت نايكٓطط٠ اييت ٜعدل عًٝٗا يًٓذا٠ َٔ َؿاظ٠ ايسْٝا ، ؾٗٛ      

دٌ إعُاضٖا ، ٚٗ غبٌٝ َٔ ٖصٙ ايساض ، ٜٓبػٞ ايعٌُ َٔ أ أٚغع ٚأبك٢ ّاقس أٜكٔ إٔ ٖٓاى زاض

ايساض ، َٚا أٚدب ي٘ ٖصٙ ايٓٛط٠ ٚايٓؿٝؼ يعٜاز٠ ضقٝسٙ ٗ تًو  شيو تطاٙ ٜبصٍ ايػايٞ

ايتؿا٩ي١ٝ إ٫ تؿهطٙ ٗ سكٝك١ إٛت ٚستُٝت٘ ، ٚأْ٘ ٫ بس ي٘ َٔ اغتجُاض نٌ أدعا٤ سٝات٘ ٕا 

}: َكاؿ٘ ايس١ْٜٛٝ ٚاٯخط١ٜٚ ، قاٍ تعاٍ ؼكٝل ٜكتهٞ             

        } ( ٍَ17-16: عٌسش خألػ ) . 

 

،  (1)(روش ىدرَ خٌٍزخض ؤوؽشًخ ): بهجط٠ شنط إٛت سٝح قاٍ  ٚقس أٚقاْا ضغٍٛ اهلل      

َ ٌٌٍّض روشخً ، ؤوؽشه): عٔ أٟ إ٪ٌَٓ أنٝؼ ، قاٍ  عٓسَا غ٦ٌ ٜٚعين إٛت ، 

.   (2)(ًؤلغنيُ دلد زؼذه خععؼذخدخً ، ؤًٌحه خألوْدط

 

ى ايٝكٌ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا اؾعا٤ ٚاؿػاب ، أمثط ي٘ شٍعبس باؿٝا٠ اٯخط٠ ٍٚإشا أٜكٔ ا     

قّٝا َٔ َجاقٌٝ ايصض َٔ َتٛ ٚخؿٝت٘ ٗ ايػط ٚايعًٔ ، ٚقاضتك٣ٛ اهلل َٚطاقبت٘ ٚكاؾت٘ 

}: غتؿعاضّا يكٍٛ اهلل تعاٍ ايػ٦ٝات إ                       

        }( 8-7: عٌسش خٌضٌضٌص)   .

 

،  ض إٛت  نأغًٛب قؿع يًعٌُ ايكاحلض شىٕ ايكطإٓ ايهطِٜ قس نطيصيو لس أ     

، َٚٔ ٚخططٙ عِٛٝ ، ٚغؿ١ً ايٓاؽ عٓ٘ يك١ً ؾهطِٖ ؾٝ٘ ٚشنطِٖ ي٘ ؾإٛت أَطٙ ٖا٥ٌ "

بؿ٠ٛٗ ايسْٝا ، ؾ٬ وػٔ شنط إٛت َٔ قًب٘ بٌ بكًب َؿػٍٛ  ٜصنطٙ ٫ ٜصنطٙ بكًب ؾاضؽ 

، ؾايططٜل ؾٝ٘ إٔ ٜؿطؽ ايعبس قًب٘ عٔ نٌ ؾ٤ٞ إ٫ عٔ شنط إٛت ايصٟ ٖٛ بٌ ٜسٜ٘ ، ؾإشا 

باؾط شنط إٛت قًب٘ ، ؾٝٛؾو إٔ ٜ٪ثط ؾٝ٘ ، ٚعٓس شيو ٜكٌ ؾطس٘ ٚغطٚضٙ بايسْٝا ، 

   . ٌَ ٕا بعس إٛت إ٫ ايع٫ٚ ِٖ ي٘ ، ؾُٝػٞ إط٤ ٜٚكبض (3) "ٜٚٓهػط قًب٘

 

                                      
 2307، ؼذ٠س سلُ  553، ِشظغ عاتك ، ص  4، ض عٕٓ اٌرشِزٞ: ِؽّذ تٓ ػ١غٝ اٌرشِزٞ   (1)

   4259ؼذ٠س سلُ  1423، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض عٕٓ تٓ ِاظٗ: ِؽّذ تٓ ٠ض٠ذ اٌمض٠ٕٟٚ   (2)

 7، اٌّىرثح اٌرٛل١ف١ح ، اٌما٘شج ، ص عىشاخ اٌّٛخ ٚػظح اٌّٛخ ٚشذائذٖ: ِؽّذ أتٟ ؼاِذ اٌغضاٌٟ   (3)
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إٕ إتأٌَ ٚايٓاٚط ٗ أَط إٛت ٚا٫غتعساز ي٘ ٗ نٌ ؿ١ٛ ، غٛف تػسٚ ايسْٝا أَاَ٘       

ب٬ ق١ُٝ ٜٚعٖس ؾٝٗا ، ٭ٕ ٖصٙ ايسْٝا ايؿا١ْٝ بعٜٓتٗا ٚؾٗٛاتٗا ، تًٗٞ نعاف ايعكٍٛ قاقطٟ 

ٍ َٔ س٬ي٘ ٚسطاَ٘ ، ايٓٛط ، َِٓٗ َٔ ٖٛ سطٜل عًٝٗا ٜٚكابًٗا با٭سهإ ، هُع إا

.  (1)خًٗا ٜٚساٙ َكبٛنتإا ٜسٜ٘ َؿتٛس١ ، بايطغِ َٔ اْ٘ زٚأخرلّا ىطز َٓٗا بهًت
 

ِٳ ٕ      ِٳ ْتعٜ ، ٚإشا شنطْا إٛت ؾب شنطٙ ، ٭ٕ شنطٙ ٚإشا مل ٜهٔ إٛت ٚاعّٛا ، ؾب

، يٝكطب يٓا  ٚسسٙ ٫ ٜهؿٞ ، بٌ ْتكٛضٙ ُاَّا ، ْٚتعاٜـ ٗ تكٛضٙ ناؿكٝك١ إاث١ً أَآَا

.  (2)ٚاقع إٛت ، ؾٓطٖب إٛقـ ، ٚنؿع هلل تعاٍ بايٓسّ ، ؾتك٣ٛ ععا٥ِ اـرل ؾٝٓا 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
  .  48، داس اٌثش١ش ، اٌما٘شج ، ص اٌّٛخ ٚلفح ِغ إٌفظ: ِؽّٛد ِٙذٞ   (1)

 .  5٘ـ ص1416، ساتؽح اٌؼاٌُ اإلعالِٟ ، ِىح اٌّىشِح ،  اٌّٛخ ِارا أػذدٔا ٌٗ: د اهلل أؼّذ خش١ُ ػة  (2)
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: إيمبظ اذلًى :  اً ثبنث
اشل١ُ ٚاسس٠ُ اشلُِ ، ٚإُٗات َٔ ا٭َٛض  : "اشل١ُ ٗ ايًػ١ َأخٛش٠ َٔ اشلِ ، قاٍ ابٔ َٓٛٛض       

ُٻ١َ: بايؿ٤ٞ ِٜٗ ُّٖا  ايؿسا٥س احملطق١ ، ِٖٚ:  ُٻ١َ ٚاشلٹٹ َا ِٖ : ْٛاٙ ، ٚأضازٙ ، ٚععّ عًٝ٘ ، ٚاشَل

ُٻ١ ، ٚإْ٘ يكػرل: ب٘ َٔ أَط يٝؿعً٘ ، ٚتكٍٛ  ُٻ١ إْ٘ يعِٛٝ اشلٹ ُٻ١ ، ٚإْ٘ يبعٝس اشلٹ ُٻ١َ  اشلٹ ٚاشَل

.   (1)"بايؿتض
 

ٍ اؿُٝس٠ ، ٚاٯزاب ٚاـ٬ ايعاي١ٝ َٔ اـكاٍ ايهط١ّ ، ٖا ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ اشلُِٚ     

قًٛب أناضّ ايٓاؽ ، ٚتتًٗـ إٍ  ١َٝ ايؿطٜؿ١ ، اييت ؼبٗاٚإؿاعط ايطؾٝع١ ، ٚايكؿات ايػا

.  انتػابٗا ٚا٫تكاف بٗا ْؿٛؽ ا٭بطاٍ ا٭ععا٤ 
 

ٚؾطف عػب َا ٜهٕٛ شلِ َٔ عًٛ اشل١ُ  َٓاظشلِٚايٓاؽ عَُّٛا ، تهٕٛ أقساضِٖ ٚ    

ّٕ َٔ ا٭خ٬م ،  إككس ، ؾُٔ عًت ُٖت٘ ٚزلت ٍٕ ٚغا ، اضتؿع قسضٙ ٚاتكـ بهٌ َا ٖٛ عا

ا ٖٛ غاؾٌ ٚضز٤ٟ ٚضشٌٜ َٔ َٚٔ انؿهت ُٖت٘ ٚزْت انؿض قسضٙ ، ٚاتكـ بهٌ ّ

.   اـ٬ٍ
 

ْا َٔ َٛاقـ ايصٍ ٚقاسب ايٓؿؼ ايهبرل٠ ٚاشل١ُ ايعاي١ٝ ، تعدطٙ ْؿػ٘ ٚت٪ْب٘ ، إشا َا ز     

سهٝض ايسضنات إٍ ست٢ تطؾع٘ ٚتػُٛ ب٘ عٔ شا٥ٌ ، َكاضؾ١ ؾ٤ٞٺ َٔ ايط  ٚاٱٖا١ْ ٚساٍٚ

.  أع٢ً إكاَات ٚايسضدات 
 

ٚاشل١ُ ايعاي١ٝ ، تطؾع ايكّٛ َٔ غكٛٙ ، ؾتبسشلِ باـٍُٛ ْبا١ٖ ، ٚباؿط١ ضؾع١ ،      

اؾس  ٚبا٫نطٗاز سط١ٜ ، ٚبايطاع١ ايعُٝا٤ ؾذاع١ أزب١ٝ ، ٚشيو إٔ عًٛ اشل١ُ ٜػتًعّ

ٕ إعايٞ ، َٚطايب ايهُاٍ ، ٚايذلؾع عٔ ايسْاٜا ٚايكػا٥ط ، ؾساٚا٫دتٗاز ٚاٱبا٤ ، ٕٚ

.  (2)ٚقكطات ا٭َٛض 
 

ٚأنشت عاي١ ع٢ً غرلٖا ٚتػً٘ عًٝٗا ، َٚا تأخطت ٖصٙ ا٭١َ ست٢ غست ٗ غاق١ ا٭َِ      

 ق٬ًّٝ ، ٚإٍ ٖصا إع٢ٓ أؾاض ايٓيب  أعسا٥ٗا ، إ٫ بػبب زْٛ ُٖتٗا ، ؾكاضٚا ِٖٚ نجرلٷ

عٍط خهلل ػٍْىُ رالً ، ؤرٔدذ خٌسمش ًسػْعُ زدٌضسع ًظشوعُ خجليدد برخ ظسدّؼعُ زدٌؼْنص ًؤخزمت ):  بكٛي٘

                                      
 620ص 0خ ، .، داس صادس ، ت١شٚخ ، د 1، غ ٌغاْ اٌؼشب: ِؽّذ تٓ ِىشَ تٓ ِٕظٛس   (1)

  .    7٘ـ ، ص1426اٌش٠اض ،  ، داس اتٓ خض٠ّح ، 7، غاٌّٙح اٌؼا١ٌح ِؼٛلاذٙا ِٚمِٛاذٙا : ِؽّذ تٓ إتشا١ُ٘ اٌؽّذ   (2)
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خألوٍص بىل  ظذخػِؤْ ظذخػَ ػٍْىُ خألُِ ٌّشه ) :  ، ٚقاٍ (1)(لعَ ظشـؼٌخ بىل دّنىُال ّنضػو 

غؽدء وغؽدء خٌغًْ ،  ؼري ، ًٌىنىُن ٌِّحز  زً ؤٔعُ: ، لديًِٓ لٍص حنٓ ٌِّحز : فمدي لدجً لظؼعيد ، 

ًِد خٌٌىٓ ّد :  فمدي لدجًيف لٌٍزىُ خٌٌىٓ ،  ْ خهللًٌْمزف، خدليدزص ِنىُ  ػذًوُ ًٌْنضػٓ خهلل ِٓ طذًس

.   (2)(لر خٌذْٔد ًوشخىْص خدلٌض: سعٌي خهلل ؟ لدي 

 

، ٚتطنِٗ  إػًٌُ ٚإخ٬زِٖ إٍ ا٭ضض زإؾاض٠ إٍ زْٛ اشل١ُ عٔ، ؾؿٞ ٖصٜٔ اؿسٜجٌ      

 نشت أَتٓا ٖسؾّا ٭عسا٥ٗإ أٖا أز٣ إٍ أ، شلِ ايعع ٚايتُهٌ ايٞ ا٭َٛض َٚا هًب َع

ايصٜٔ تػًطٛا عًٝٗا ، ٚداغٛا خ٬ٍ زٜاضٖا ، ؾأشاقٖٛا َط ايعصاب ، بعس إٔ ناْت ععٜع٠ "

َٗٝب١ اؾٓاب ، ؾٗٛت َٔ عًٝا٥ٗا ، ْٚعيت َٔ ؾاَذ ععٖا ٚندلٜا٥ٗا ، يكٝت قػاضّا بعس 

عس عع٠ ، ٚد٬ّٗ بعس عًِ ، ٚبطاي١ بعس ْؿاٙ ، ٚتكاطعّا بعس ا٥ت٬ف ، ٚنازت سلِ ، ٚش٫ّ ب

 .  (3)"إٔ تؿط ف ع٢ً سهٝض ايت٬ؾٞ ٚايؿٓا٤
 

إٍ نتاب اهلل ايععٜع ، ٚايعٌُ ٚؾل ؾطٜع١ ٖصا إأظم إ٫ بايعٛز٠ ٫ٚ غبٌٝ يًدطٚز َٔ      

٫غتٓٗاض ٟ أٌٖ ايعًِ بطٚإٔ مطنٗا ٗ ايٓؿٛؽ ، ٚإٔ ٜٔ ، نٞ ْٛقٜ ُُٖٓا ، اٱغ٬ّ

٭ٕ َٔ "ؾذرل طاقاتٗا ايها١َٓ ،اشلُِ ، ٚبعح ايععا٥ِ ، ٚايػعٞ يت١ُٝٓ قسضات ا٭ؾطاز ، ٚت

عًت ب٘ ُٖت٘ ، عِٛ عًُ٘ ، ٚسػٔ أثطٙ ، ٚاضتؿع قسضٙ ، َٚٔ غؿًت ب٘ ُٖت٘ ، ْككت 

.  (4)"اتَٓعيت٘ ، ٚنعـ عًُ٘ ٚأثطٙ ، َُٗا نإ ي٘ َٔ َٛاٖب ًَٚهات ، َُٚٗا ساظ َٔ قسض
 

ٚايٓاؽ ٗ اشلُِ ع٢ً زضدات َٚطاتب ، ٜٚتؿاٚتٕٛ ٗ شيو ٜٚكـ ابٔ ايكِٝ ٖصا ايتؿاٚت      

، ١ُٖٚ سا١ُ٥ سٍٛ  ٚهلل اشلُِ َا أعذب ؾأْٗا ، ٚأؾس تؿاٚتٗا ، ؾ١ُٗ َتعًك١ بايعطف: "بكٛي٘ 

.   (5)" ا٭ْتإ ٚاؿـ
 

                                      
 3462، ؼذ٠س سلُ  274، ، ِشظغ عاتك ، ص 3ض عٕٓ أتٟ داٚد: ع١ٍّاْ تٓ األشؼس أتٛ داٚد اٌغعغرأٟ   (1)

 4297، ؼذ٠س سلُ  111، ص 4اٌّشظغ اٌغاتك ، ض  (2)

  .  10ص٘ـ 1418، ِؤعغح اٌعش٠غٟ ، اٌش٠اض ،  اٌؽّاط اٌزٞ ٔش٠ذ: ػادي تٓ ِؽّذ آي ػثذ اٌؼاٌٟ   (3)

  .  48٘ـ ، ص1429، داس األٔذٌظ اٌعذ٠ذج ، شثشا ، 1، غ فٟ د١ٔاٖ ءاشش اٌّش: ِؽّذ ِٛعٝ اٌشش٠ف   (4)

 .  147٘ـ ، ص1425، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١شٚخ ،  3، ض ِذاسض اٌغاٌى١ٓ: ِؽّذ تٓ أتٟ تىش شّظ اٌذ٠ٓ اتٓ اٌم١ُ   (5)
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ٚت ع٢ً ٖصا أعُاشلِ ٚسِٛٛٚٗ ؾاتؾت"ٚتبعّا شلصا ايتؿاٚت َٔ اشلُِ يس٣ ايٓاؽ ،      

مل فِٓ ىَُ حبغنص ):  ١ُٖٚ إ٪َٔ أبًؼ َٔ عًُ٘ ، سٝح ٜكٍٛ ْبٝٓا ايهطِٜ .  (1)"ٚزضداتِٗ

.   (2)(ّؼٍّيد وعسيد خهلل ػنذه لغنص ودٍِص

 

ٚاشل١ُ قًٗا ايكًب ، ؾٗٞ َٔ أعُاٍ ايكًٛب ، ٚايكًب ٫ ًّو ظَاَ٘ غ٣ٛ قاسب٘ ،    

ؾتشًل ب٘ إٍ أع٢ً اٯؾام ، ظٓاسٝ٘ ، نصيو ٜطرل إط٤ بُٗت٘ ، ٚنُا إٔ ايطا٥ط ٜطرل "

.   (3)"َٔ ايكٝٛز اييت تهبٌ ا٭دػاز طًٝك١
 

ؾٗٞ نايؿطط٠ ُاَّا ، َٛيٛز٠ َع اٱْػإ ، "ٚاشل١ُ َٛدٛز٠ أق٬ّ ٗ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ ،      

٠ ، ٚتسؾع٘ إٍ ٚأندل زيٌٝ ع٢ً شيو ، تًو ايطاق١ ايها١َٓ اييت ؼطى اٱْػإ عٓس اؿاز

اؾٗس ايصٟ ضَا مل ٜهٔ ٜتدٌٝ أْ٘ َٛدٛز بساخً٘ ، يهٓٗا ٗ ساد١ إٍ َٔ ٜجرلٖا ٚوطى 

. (4)"غهْٛٗا يتهٕٛ ؾع٬ّ
 

ٚشنط ،(5)(ًؤطذليد لدسغ ًمهدَ، ؤلر خألمسدء بىل خهلل ػسذ خهلل ًػسذ خٌشمحٓ ):  ٚقس قاٍ ايٓيب      

إٔ اٱْػإ ٫ ٜٓؿو ٗ ٖصٙ ايسْٝا عٔ ١ُٖٺ ، زٜح أٌٖ ايعًِ ٗ َع٢ٓ اؾ١ًُ ا٭خرل٠ َٔ احل

}: نُا قاٍ تعاٍ  ، تسؾع٘ إٍ اؿطخ ؾٝٗا                  

  }( 6:عٌسش خإلٔشمدق) ٫ٚ بس ، ، ؾايهسح إصنٛض ٗ اٯ١ٜ ٖٛ اؿطخ إؿاض إيٝ٘ ٗ اؿسٜح

.  اؿطخ َٔ ١ُٖٺ ؼطى ايٓؿؼ إيٝ٘  شلصا
 

ٚيكس سح اٱغ٬ّ ع٢ً اؾس ٚاٱدتٗاز ٗ أزا٤ ايعٌُ ، ٚايتطًع إٍ َعايٞ ا٭َٛض      

ٚإغتؿطاف ؾها٥ٌ ا٭عُاٍ ، ٚايبعس عٔ ايتعًل بايػؿاغـ َٔ ا٭َٛض ، ٭ٕ ٖصا َٔ ؾأْ٘ إٔ 

                                      
 .   22٘ـ ، ص1427، داس األٔذٌظ اٌخعشاء ، ظذج ،  10، غ جاٌّٙح عش٠ك إٌٝ اٌمُ: ِؽّذ ِٛعٝ اٌشش٠ف   (1)

 .   6129، ؼذ٠س سلُ  2380، ِشظغ عاتك ، ص 5، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ   (2)

 .  16٘ـ ، ص1416،  ِىرثح اٌىٛشش ، اٌش٠اض ،  1، غ ػٍٛ اٌّٙح: ِؽّذ أؼّذ اعّاػ١ً اٌّمذَ   (3)

 .  22٘ـ ، ص1428، داس اٌذػٛج ، اإلعىٕذس٠ح ،  1، غ إ٠ماػ اٌُّٙ: اد إ٠ٙاب فؤ  (4)

٘ـ ، 1414غ ، ِىرثح داس اٌثاص ، ِىح اٌّىشِح ، .، د 9ِؽّذ ػثذ اٌمادس ػؽا ، ض: ، ذؽم١ك  عٕٓ اٌث١ٙمٟ اٌىثشٜ: أؼّذ تٓ اٌؽغ١ٓ اٌث١ٙمٟ  (5)

 19090، ؼذ٠س سلُ  306ص
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بْ خهلل ظؼدىل ): إٍ ٖصا بكٛي٘   بايطُٛح ، سٝح أؾاض ايٓيب ا٫ضتكا٤ٜػاِٖ ٗ تسْٞ اشل١ُ ٚعسّ 

.   (1)(حير ِؼديل خألٌِس ًؤششخفيد ، ًّىشه عفغدفيد

     

نُا إٔ اٱغ٬ّ قس قطٕ بٌ اٱّإ ٚايعٌُ بكٛض٠ َػتُط٠ ٚزا١ُ٥ ، ٭ٕ ايعٌُ ٜعتدل      

اشلُِ ٚعًٖٛا ٗ ْؿؼ اٱْػإ ، ٖٚٛ ايتشطى اؾاز ايصٟ ٜٴبصٍ ؾٝ٘  اٖط ٜك١َٛٔ َٜ ّاَٛٗط

يٛغع ٚاؾٗس ٚايطاقات يتشكٝل أٟ ٖسف َٔ ا٭ٖساف ٚؼكٌٝ أٟ غا١ٜ َٔ ايػاٜات ، قاٍ ا

 }: تعاٍ              }( 6:عٌسش خٌعني) ٍقاٍ تعا،

 :{                        }( 3:عٌسش خٌؼظش ) ،

ؾاٱّإ ٖٛ ايباعح ا٭ندل ع٢ً ايعٌُ ، ٚٗ شات ايٛقت وٌُ ٗ طٝات٘ اشل١ُ اييت ؼطى 

  . ايكًب مٛ ايعٌُ ايس٩ٚب ، يتشكٝل اشلسف إككٛز 
 

ٌَ ٚأٖساؾِٗ ٚطُٛساتِٗ ، ٚشيو إع٤٬ٶ عًٛ ٚزلٛ غاٜات إػٌ ٣أٜهّا سح اٱغ٬ّ عٌ      

ّا شلا عٔ ايسْاٜا ٚايكػا٥ط ، ٚأخصّا بٗا ، ٚقعٛزّا بٗا إٍ إعايٞ ، ٚقٕٛشلُُِٗ ، ٚإٜكاّٚا شلا 

إٍ عٛا٥ِ ا٭َٛض ، سٝح أْٓا لس إٔ نٌ ا٭ٚاَط ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚٗ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ 

ا إٍ أع٢ً ايهُا٫ت ا٭ضداؽ ، ٚايػُٛ ب٘إطٗط٠ ، تسعٛا إٍ تعن١ٝ ايٓؿؼ ٚتطٗرلٖا َٔ 

 }:اٍ تعاٍماٱْػا١ْٝ،                  }( 43:عٌسش خٌسمشش) 

}: ، ٚقاٍ تعاٍ                          }            

ٚنصيو ايٓٛاٖٞ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، إِا دا٤ت ظدطّا يًٓؿؼ عٔ َكاضؾ١  ، (153:عٌسش خٌسمشش ) 

َا ٜسْػٗا ٚو٘ َٔ نطاَتٗا ، ٜٚٓعٍ بٗا إٍ أغؿٌ غاؾًٌ ، نٌ شيو تعن١ٝ يًٓؿؼ 

 }:ٚتطٗرلّا شلا،قاٍ تعاٍ               }( 10-9:عٌسش خٌشّظ )

}: ، ٚقاٍ تعاٍ                               

   }( 41-40: عٌسش خٌندصػدض)  .

 

                                      
٘ـ ، 1404، ِىرثح اٌض٘شاء ، اٌّٛصً ،  2، غ 3ؼّذٞ ػثذ اٌّع١ذ اٌغٍفٟ ، ض: ، ذؽم١ك  اٌّؼعُ اٌىث١ش:  ع١ٍّاْ تٓ أؼّذ تٓ أ٠ٛب اٌؽثشأٟ  (1)

   2894، ؼذ٠س سلُ  131ص
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عين بٗا ايكطإٓ ايهطِٜ ، ايسع٠ٛ إٍ ايتٓاؾؼ ٗ َٝازٜٔ َٚٔ ٚغا٥ٌ إٜكاٚ اشلُِ اييت      

}: اـرل ، ٚايتػابل إٍ ؾعٌ ايطاعات ، نُا قاٍ تعاٍ               

     }( 148: عٌسش خٌسمشش  ) ٌٚقاٍ عع ٚد ، :{            

                                

            }( 26-22:عٌسش خدلطففني)  .

 

ٚقس . َػأي١ ايٓاؽ ٚايسع٠ٛ ٚايتعؿـ عُا ٗ أٜسِٜٗ  َٚٔ ٚغا٥ٌ إٜكاٚ اشلُِ ، ايٓٗٞ عٔ      

َسح اهلل دٌ ٚع٬ أقٛاَّا بتعؿؿِٗ عٔ َػأي١ ايٓاؽ َع ؾس٠ سادتِٗ َٚػهٓتِٗ ، ؾكاٍ اهلل 

}: عع ٚدٌ                      

                             

           } ( 273: عٌسش خٌسمشش)  ٚقس أخدلْا ايٓيب ،  إٔ ايٝس

، ًخزذؤ مبٓ ظؼٌي ، ًخري خٌظذلص ػٓ  خري ِٓ خٌْذ خٌغفٍَ خٌْذ خٌؼٍْد):  إتعؿؿ١ خرل َٔ ايٝس اٯخص٠ ؾكاٍ 

زاّ َا قٌ ؾأْ٘ ،  ٗ ايعٌُ َُٗا ، ٚضغب  (1)(ظيش غنَ ، ًِٓ ّغعؼفف ّؼفو خهلل ، ًِٓ ّغعغين ّغنو خهلل

ألْ حيعضَ ؤلذوُ لضِص ِٓ لطر فْمٍّيد ػٍَ ظيشه ):  أْ٘ ٜػين اٱْػإ عٔ إػأي١ ؾكاٍ 

 . (2)(ّغإي سـالً ّؼطْو ؤً مينؼوفْسْؼيد خري ٌو ِٓ ؤْ 

 

 ،  ٜتهض إٔ اٱغ٬ّ قس أٍٚ داْب إٜكاٚ اشلُِ داْبّا عُّٛٝا َٔ ا٭١ُٖٝ، ٚبٓا٤ٶ ع٢ً َا تكسّ 

ِٔ، ٚغًو ٗ غبٌٝ إع٥٬ٗا ٚايٓٗٛض بٗا ططا٥ل ؾت٢  ٗ اؿح ع٢ً إع٤٬  ٍٴؾتاض٠ تطاٙ ٜٴذ

ٗ  ٖا ٜػاِٖ، ىل سٝا٠ إػًِ  َاٗ شنط بعض ايططم ٚا٭غايٝب ٗ ٍ، ٚتاض٠ّ ٜؿلاشلُِ 

،  ا٭َٛض ٚزْا٥ػٗا ، نٌ شيو طًبّا ؿؿع ايٓؿؼ ع٢ً ايعٌُ إع٤٬ ُٖت٘ ٚإبعازٖا عٔ ْكا٥ل

ٚاٱتهاٍ ع٢ً أٟ عاٌَ نإ ، ٖٚصا إككس َٔ أِٖ إكاقس اييت  ٚعسّ ايكعٛز ٚايٓهٍٛ

 .ٜطَٞ إيٝٗا اٱغ٬ّ تطب١ٝ يًٓؿؼ ٚتعن١ٝ شلا 

                                      
 1361، ؼذ٠س سلُ  518، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ تٓ اعّاػ١ً اٌثخاسٞ  (1)

 1042، ؼذ٠س سلُ  721، ِشظغ عاتك ، ص 2ض،  صؽ١ػ ِغٍُ: ِغٍُ اتٓ اٌؽعاض ا١ٌٕغاتٛسٞ  (2)
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  :يم ٔطسد انيأض إحيبء األ:  زاثؼبً 

َٻً٘ : ا٭ٌَ ٗ ايًػ١ ٖٛ ايطدا٤ ، ٜكاٍ       ٘ٴ ، ٚأ َٳًَ إضاز٠ : ا٭ٌَ: إشا ضداٙ ، ٚتطقب٘ ، ٚقٌٝ : أ

ضدا٤ َا ؼب٘ ايٓؿؼ َٔ : ا٭ٌَ : "ٚقاٍ ابٔ سذط ،  (1)ايؿدل ؼكٌٝ ؾ٤ٞ ّهٔ سكٛي٘ 

.  (2)"طٍٛ عُط ، ٚظٜاز٠ غ٢ٓ ، ٚاٱْػإ ٫ ٜٓؿو َٔ أٌَ
 

٘ٴ ": ٗ ايًػ١  يٝأؽٚا      ٘ٴ ٚآٜػٵتٴ ٜٵَأغٵتٴ ٚٳَأ .  (3)"قٓطت٘: ايكٓٛٙ نس ايطدا٤ ، أٚ قطع ا٭ٌَ ، 
 

َقٓٳ٘ ، ٜكٓ٘ : ايكٓٛٙ ، ٖٚٛ أؾس ايٝأؽ َٔ ايؿ٤ٞ ، تكٍٛ "َٚٔ إعاْٞ إطازؾ١ يًٝأؽ ،      

}: َٚٓ٘ قٛي٘ تعاٍ . (4)"ؾسٜس ايٝأؽ َٔ ايؿ٤ٞ: ، ؾٗٛ قاْ٘ ٚقٓٛٙ          

       }( ٍ28:خٌشٌس . ) 

 

عٔ ٖصا ا٭ٌَ  َػطٚؽ َٚطبٛع ٗ ْؿؼ اٱْػإ ، ٚقس عدل ايٓيب ٚا٭ٌَ زاؾع ٚإسػاؽ      

.   (5)(يف لر خٌذْٔد ، ًطٌي خألًِ:ال ّضخي لٍر خٌىسري شدزدً يف خؼنعني ): بكٛي٘ 

 

يٲْػإ ٗ زٜادرل اي٬ّٛ ، ؾٝه٤ٞ ي٘ ططٜل اؿٝا٠  ّا ًٜٛحضاْْٞٛ ّاٜٚعتدل ا٭ٌَ إؾعاع     

ي٘ َعإٗا ٜٚٗسٜ٘ غبًٗا ، ؾٗٛ َكسض َٔ َكازض ا٭َٔ  ٤ًُٕٛ بايكعاب ٚإعه٬ت ، ٜٚٛنضا

 ع٠ٚ٬ ايؿعٛض ٕػًِٚوكٌ ٍٚايػعاز٠  يس٣ اٱْػإ ، ب٘ تُٓٛ ؾذط٠ اؿٝا٠ ٚتعزٖط ، 

.  اؿٝا٠ ٚبٗذتٗا 
 

تؿطح  ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ ، نك٠ٛ زاؾع١ ضبا١ْٝ اييت أٚزعٗا اهلل تعإٍ ا٭غطاض اٍٚا٭ٌَ ّ     

ايكسض يًعٌُ ، ٚؽًل زٚاعٞ ايهؿاح َٔ أدٌ أزا٤ ايٛادب ، ٚتبعح ايٓؿاٙ ٗ ايطٚح ٚايبسٕ 

، ؾتسؾع ايهػٌ ٚاـٍُٛ ، ٚتسعٛا إٍ اؾس ٚا٫دتٗاز ، نُا أْٗا تػاعس إدؿل ع٢ً 

ٗ ا٭ٌَ غط يطٝـ ، ٭ْ٘ يٛ ٫ : " قاٍ ابٔ سذط . إٍ َعٜس َٔ ايٓذاح  ايٓذاح ، ٚؼؿع ايٓادض

ا٭ٌَ ، َا تٗٓٻ٢ أسس بعٝـ ، ٫ٚ طابت ْؿػ٘ إٔ ٜؿطع ٗ عٌُ َٔ أعُاٍ ايسْٝا ، ٚإِا 

                                      
 24٘ـ ، ص1424، داس اٌثشائش ، دِشك ، 1، غ اٌفؤي اٌؽغٓ ٚاٌؼًّ اٌصاٌػ: ػٍٟ اٌشش٠ؽٟ   (1)

  240، داس اٌّؼشفح ، ت١شٚخ ، ص 11ػثذ اٌؼض٠ض تٓ تاص ، ض: ، ذؽم١ك فرػ اٌثاسئ : أؼّذ اتٓ ؼعش اٌؼغمالٟٔ   (2)

  289، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض اٌّؽ١ظ اٌماِٛط: اٌف١شٚص أتادٞ   (3)

 562، ص 2اٌّشظغ اٌغاتك ،ض  (4)

 .  6057، ؼذ٠س سلُ  2360، ِشظغ عاتك ، ص 5، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ  (5)
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ا٫غذلغاٍ ؾٝ٘، ٚعسّ ا٫غتعساز ٭َط اٯخط٠، ؾإشا غًِ َٔ شيو ، مل ٜهًـ : إصَّٛ َٓ٘ 

.   (1)"بإظايت٘
 

ٚيٝؼ َصََّٛا ، ٭ْ٘ هعٌ َٔ سٝا٠  قُٛز ٭ٌَ ايكاحل ايصٟ ٜهٕٛ ٗ أٚد٘ اـرلٚا     

، أَا إشا نإ عٛاٌَ اـرل ٚايٓذاح َٔ ٖٚصٙ نًٗا ، ٚاغتبؿاضّا َٚها٤ ٚضغب١  إ٪َٔ ق٠ٛ

ا٭ٌَ ٗ غبٌٝ ايسْٝا ًَّٗٝا قاسب٘ عٔ ايعٌُ يٰخط٠ ؾٗٛ إصَّٛ نُا قاٍ اهلل تعاٍ يطغٛي٘ 

 ضعٔ ايهؿا:{                        }( 3: عٌسش خحلفش)  .

     

ا مل َا٤ غرل َصَّٛ ، ؾًٛ ٫ أًَِٗ إشا نإ ا٭ٌَ َصََّٛا ، ؾإْ٘ يًعٌ": قاٍ ابٔ اؾٛظٟ       

.   (2)"قٓؿٛا ٫ٚ أيؿٛا
 

: ، تهٕٛ أؾهٌ ثٛابّا ٚأ٬َّ عٓس اهلل تعاٍ ، نُا قاٍ تعاٍ  ٚأعُاٍ إ٪َٔ ايكاؿ١     

{                        }( 46:خٌىيف عٌسش ) ، ّٜكٍٛ اٱَا

}: " تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ ٗايؿٛناْٞ         } :" أٟ أعُاٍ اـرل ،{   

    } : ، أٟ أؾهٌ َٔ ٖصٙ ايع١ٜٓ بإاٍ ٚايبٌٓ ثٛابّا ، أنجط عا٥س٠ َٚٓؿع١ ٭ًٖٗا

{     }  : ٟ٠ ٭ًٖٗا َٔ ا٭ٌَ ، أؾهٌ أؾهٌ أ٬َّ ، ٜعين إٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ ايكاحلأ

ٍ ٖا نإ ٜ٪ًَ٘ ٖ٪٤٫ ا٭غٓٝا٤ ي٘ أٌٖ إاٍ ٚايبٌٓ ، ٭ِْٗ ٜٓايٕٛ بٗا ٗ اٯخط٠ أؾضٖا ٜ٪ّ

.  (3)"ٗ ايسْٝا
 

ؾإ٪َٔ أٚغع ايٓاؽ أ٬َّ ، ٚأنجطِٖ تؿا٫ّ٩ "بٌ اٱّإ ٚا٭ٌَ  ٖٚٓاى ع٬ق١ ٚطٝس٠     

ٚاغتبؿاضّا ، ٚأبعسِٖ عٔ ايتؿا٩ّ ٚايتدلّ ٚايهذط ، إش اٱّإ َعٓاٙ ا٫عتكاز بٛدٛز اهلل 

ؾ٢ عًٝ٘ ؾ٤ٞ ، ٫ٚ ٜعذعٙ ؾ٤ٞ ، ؾإ٪َٔ ايصٟ ٖصا ايهٕٛ َٚسبطٙ ، ٫ ٜذ متعاٍ ، خاٍ

ٜعتكِ بٗصا اٱي٘ ايدل ايطسِٝ ، ايععٜع ايهطِٜ ، ايػؿٛض ٚايٛزٚز ، شٟ ايعطف اجملٝس ، ايؿعاٍ 

.   (4)"ٕا ٜطٜس ، ٜعٝـ ع٢ً أٌَ ٫ سس ي٘ ، ٚضدا٤ ٫ تٓؿكِ عطاٙ
 

                                      
 .  241، ِشظغ عاتك ، ص  11، ض  فرػ اٌثاسٞ: أؼّذ تٓ ػٍٟ ؼعش اٌؼغمالٟٔ   (1)

 . 212، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١شٚخ ، ص ص١ذ اٌخاعش: صٞ ػثذ اٌشؼّٓ تٓ اٌعٛ  (2)

 .  290، ِشظغ عاتك ، ص 3، ض فرػ اٌمذ٠ش: ِؽّذ تٓ ػٍٟ اٌشٛوأٟ   (3)

 .  147، ِشظغ عاتك ، ص اإل٠ّاْ ٚاٌؽ١اج: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ   (4)
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ْا َٔ ا٭عُاٍ ٚا٭ؾعاٍ ع٢ً ا٫غتبؿاض ٚا٭ٌَ ؾُٝا ٜػطْا ٜٚػعس ٚقس سجٓا ايطغٍٛ      

. (1)[فإزششًخ ، ًؤٌٍِِخ ِد ّغشوُ]:  ٚا٭قٛاٍ ، ؾكاٍ 

   

ٖٚٛ اْطؿا٤ دص٠ٚ ا٭ٌَ ٗ ايكسض ، ٚاْكطاع خٝ٘ "ٚنس ا٭ٌَ ايٝأؽ ، ٚايكٓٛٙ ،      

ايطدا٤ ٗ ايكًب ، ؾٗٛ ايعكب١ ايه٦ٛز ، ٚإعٛم ايكاٖط ، ايصٟ وطِ ٗ ايٓؿؼ بٛاعح 

.   (2)"ؾػس زٚاعٞ ايك٠ٛايعٌُ، ٜٖٚٛٔ ٗ ا
 

ؾايٝا٥ؼ إْػإ أعًٔ "ٜٚعس ايٝأؽ أٚ ايكٓٛٙ أسس أخطط أعسا٤ ايصات اٱْػا١ْٝ ،      

ا٫غتػ٬ّ ٚأيك٢ أغًشت٘ ، سٝح اعتكس إٔ نٌ زؾاعات٘ قس اْٗاضت ، ٚمل ٜبل أَاَ٘ غ٣ٛ 

.   (3)"اْتٛاض ايٓتا٥ر إأغا١ٜٚ اييت تكذلب َٓ٘
 

قٓٛٙ إٍ ْؿؼ اٱْػإ ، ٚتػًب عًٝٗا ، أًُٚت ايسْٝا ٗ عٝٓٝ٘ ، ؾإشا تػًػٌ ايٝأؽ ٚاٍ     

ٚاغٛزت ٗ ٚدٗ٘ ، ٚأغًكت أَاَ٘ ْٝع ا٭بٛاب ، ٚناقت عًٝ٘ ا٭ضض َا ضسبت ، ٚتعطًت 

ْٝع قٛاٙ ، ٚػُست أؾهاضٙ ، ٚتكطعت زْٚ٘ ا٭غباب ، َٚٔ ٖٓا ٜتًُه٘ اٱسباٙ ، 

تهُٔ بايكها٤ ٚايكسض ، ٖٚٓا  ٍ ٗ إّاْٖ٘ا ٜ٪زٟ إٍ سسٚخ خٌ ٚتعععع ثكت٘ باهلل ،

: قؿ١ َٔ قؿات ايهؿاض ٚإٓاؾكٌ ، قاٍ تعاٍ  خطٛض٠ ايٝأؽ ٚايكٓٛٙ ، سٝح إْ٘

{                              

 }( 23:ٔىسٌض خٌغعٌسش ) ، شيو ٫ ٜٝأؽ اٱْػإ َٔ : "ٜكٍٛ غٝس قطب ٗ تؿػرلٙ ٖصٙ اٯ١ٜ

ض١ٓ اهلل ، إ٫ سٌ ٜهؿط قًب٘ ، ٜٚٓكطع َا بٝٓ٘ ٚبٌ ضب٘ ، ٚنصيو ٖٛ ٫ ٜهؿط ، إ٫ٖ ٚقس 

 .    (4)"٦ٜؼ َٔ اتكاٍ قًب٘ باهلل ، ٚدؿت ْسٚات٘ ، ٚمل ٜعس ي٘ إٍ ض١ٓ اهلل غبٌٝ
 

ٗ سباشلُا إ٪َٔ ٚقٛع ٙ ، َٛقـ احملطّ شلُا ، ايطاؾض ٍَٔ ايٝأؽ ٚايكٓٛ ٚاٱغ٬ّ ٜكـ     

ٚؾبانُٗا ، ٭ٕ عاقبتُٗا ٚخ١ُٝ ، سٝح وطُإ ايطدا٤ ٗ ْؿؼ اٱْػإ ، ٚهطزاْ٘ َٔ 

نٌ أٌَ ٚنٌ ق١ُٝ تػع٢ إيٝٗا ٗ ٖصٙ اؿٝا٠ ايسْٝا ، ؾٝؿتكس اٱْػإ اشل١ُ ٚايطُٛح ٚايبصٍ 

.  يسع١ ٚايطاس١ اييت تٛدب ايهػٌ ٚاـٍُٛ ٚايعطا٤ ، ؾرلنٔ إٍ ا
 

                                      
 .  6061 ، ؼذ٠س سلُ 2361، ِشظغ عاتك ، ص 5، ض صؽ١ػ ِغٍُ: ِغٍُ تٓ اٌؽعاض ا١ٌٕغاتٛسٞ   (1)

 .  145، ِشظغ عاتك ، ص اإل٠ّاْ ٚاٌؽ١اج: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ   (2)

 .  186٘ـ ، ص1428،  داس اٌثش١ش ، ظذج ،  3، غ ػصشٔا ٚاٌؼ١ش فٟ صِأٗ اٌصؼة: ػثذ اٌىش٠ُ تىاس   (3)

 .  2731، ِشظغ عاتك ، ص 5، ض  فٟ ظالي اٌمشآْ: ع١ذ لؽة   (4)
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ػسٖا ، ؾاؾ١ً ٗ نٌ ؾ٤ٞ ، يٝؼ ٭ْٗا ٫ ؼػٔ إٓٗع١َ شلصا سٌ تٓٛط إٍ ا٭١َ "     

، ٚيهٔ ٭ٕ ا٭ٌَ قطِ ، ٫ أسس ٜطٜس إٔ ٜعٌُ ، ٫ أسس ٜؼ شلا طاقات يٲبساع ؾ٦ّٝا،أٚ ٍ

.  (1)"ا٫تٜطٜس إٔ ٜٓتر ، ٫ أسس ٜطٜس إٔ ٜتؿٛم، ٚٗ نٌ إر
  

، ٜٚعذب٘ ايطدا٤ ٚا٭ٌَ ، ٜٚهطٙ ايتطرل ٚايتؿا٩ّ ، قاٍ  وب ايؿأٍ نإ ايٓيبقس ٚ     

 : [ ال ػذًٍ ًال طريش ، ًّؼفسين خٌفإي خٌظدحل خٌىٍّص خحلغنص](2)  ،

 

 ٚإِا"،  (3)(ّؼفسو خٌفإي خحلغٓ ًّىشه خٌطريش ودْ خٌنيب ): ٚٗ اؿسٜح ايصٟ ضٚاٙ ابٔ َاد٘      

ايؿأٍ ٭ٕ ايٓاؽ إشا أًَٛا ؾا٥س٠ اهلل ، ٚضدٛا عا٥ست٘ عٓس نٌ غبب نعٝـ أٚ  أسب ايٓيب 

قٟٛ ، ؾِٗ ع٢ً خرل ٚيٛ غًطٛا ٗ د١ٗ ايطدا٤ ، ؾإٕ ايطدا٤ شلِ خرل ، أ٫ تط٣ أِْٗ إشا قطعٛا 

.  (4)"! ؟ أًَِٗ ٚضدا٤ِٖ َٔ اهلل ، نإ شيو َٔ ايؿط
 

ٚب إسٝا٤ ا٭ٌَ ٚططز ايٝأؽ ، نأسس ا٭غايٝب ايذلب١ٜٛ ٚقس اغتدسّ ايكطإٓ ايهطِٜ أغٌ     

احملؿع٠ ع٢ً ايعٌُ ايكاحل ، ٚع٢ً ايهس ٚايهسح ٚاؾس ٚا٫دتٗاز ٗ ٖصٙ اؿٝا٠ ايسْٝا ، 

يتشكٌٝ ْعِ ايسْٝا ٚظٜٓتٗا اييت أباسٗا اهلل تعاٍ ـًك٘ ، ٌْٚٝ ثٛاب اٯخط٠ ايصٟ أعسٙ اهلل 

}: ت ، قاٍ تعاٍ يعباز٠ ايصٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايكاؿا                      

                                               

           }( 32:خألػشخف.  )    

 

تباع أغًٛب إسٝا٤ ا٭ٌَ ٚايطدا٤ ٚططز ايٝأؽ ٚايكٓٛٙ ، نأغًٛب ٚقس أنجط ايكطإٓ َٔ ا     

ٍ ع٢ً يػإ ايًتشؿٝع ايذلبٟٛ ، ؾٓذس ايهجرل َٔ اٯٜات ايساي١ ع٢ً شيو ، سٝح ٜكٍٛ اهلل تع

خٝ٘ بٓٝاٌَ ، وسِٖٚ ًّٚ٪ِٖ ٚغـ ٚأٟ بايبشح عٔيٝ٘ ايػ٬ّ ـــ ٖٚٛ ٜأَط أبٓا٤ٙ ٜعكٛب ـــ ع

}: اهلل تعاٍ ، زٕٚ ٜأؽ أٚ قٓٛٙ  ا٭ٌَ ٚايطدا٤ ٗ                   

                                    }( 87:ًعف ُعٌسش ) ،

                                      
.   191٘ـ ، ص1430، داس اٌّؼشفح ، ت١شٚخ ،  5، غ فغُٙؼرٝ ٠غ١شٚا ِا تؤْ: ػّشٚ خاٌذ   (1)

 .    5424، ؼذ٠س سلُ  2171، ِشظغ عاتك ، ص 5، ضاٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش : ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ   (2)

 .  3536، ؼذ٠س سلُ  1170، ِشظغ عاتك ، ص 2، ضعٕٓ اتٓ ِاظٗ : ِؽّذ تٓ ٠ض٠ذ اٌمض٠ٕٟٚ   (3)

 .  93٘ـ ، ص1413، داس اتٓ ؼضَ ، ت١شٚخ ،  1، غاٌغ١شج ٚاٌفؤي فٟ ضٛء اٌىراب ٚاٌغٕح : اٌعاعُ ِؽّٛد تٓ خ١ٍفح   (4)
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ٜكٍٛ اهلل تعاٍ كدلّا عٔ ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ إٔ ْسب : "ٚشنط ابٔ نجرل ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ 

ٜػتعًُٕٛ أخباض ٜٛغـ ٚأخٝ٘ بٓٝاٌَ ، ٚايتشػؼ ٜهٕٛ ٗ  ، بٓٝ٘ ع٢ً ايصٖاب ٗ ا٭ضض

أٟ اـرل ، ٚايتذػؼ ٜهٕٛ ٗ ايؿط ، ْٚٗهِٗ ٚبؿطِٖ ٚأَطِٖ إٔ ٫ ٜٝأغٛا َٔ ضٚح اهلل ، 

٫ ٜكطعٛا ضدا٤ِٖ ٚأًَِٗ َٔ اهلل ، ؾُٝا ٜطَْٚٛ٘ ٜٚككسْٚ٘ ، ؾإْ٘ ٫ ٜكطع ايطدا٤ ٫ٚ ٜٝأؽ 

.   (1)"َٔ ضٚح اهلل إ٫ ايكّٛ ايهاؾطٕٚ
 

تطاف ايصْٛب ٚاٯثاّ ، أ٫ٖ ٜكٓطٛا ٫ٚ ٜٝأغٛا َٔ  تعاٍ عبازٙ ايصٜٔ أنجطٚا َٔ امٚأَط اهلل     

 }:بٛا إيٝ٘، قاٍ تعاٍض١ٓ اهلل ٚغؿطاْ٘، إشا تابٛا ٚأْا                  

                                    }( 53:خٌضِشعٌسش  ) ،

ٚإْٗا ... ا ايط١ٓ ايٛاغع١ اييت تػع نٌ َعك١ٝ إْ٘: "أٚضز غٝس قطب ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ 

ايسع٠ٛ إٍ ا٭ٚب١ ، ٚزع٠ٛ ايعكا٠ ايؿاضزٜٔ إبعسٜٔ ٗ تٝ٘ ايه٬ٍ ، زعٛتِٗ إٍ ا٭ٌَ 

.   (2)"ٚايطدا٤ ٚايجك١ بعؿٛ اهلل
 

ٚعٓسَا طًب غٝسْا إبطاِٖٝ ـــ عًٝ٘ ايػ٬ّ ـــ َٔ اهلل إٔ ٜطظق٘ ايٛيس ، بعس إٔ ندل ٗ      

ٚؾار ، ؾًِ ٜٓكطع أًَ٘ ٚضدا٩ٙ َٔ اهلل تعاٍ ؾاغتذاب ي٘ شيو ؾذا٤ت٘ ا٥٬ٕه١ تبؿطٙ ايػٔ 

}: با٫بٔ ايكاحل ايٛيس ايباض إغشام ـــ عًٝ٘ ايػ٬ّ ـــ ؾكايٛا ي٘         

                                

                      }( 56-53:خحلفش عٌسش ) ،

ّا أٟ إغشام عًٝ٘ ايػ٬ّ ، ثِ قاٍ َتعذب: ٚبؿطٚٙ بػ٬ّ عًِٝ : "قاٍ ابٔ نجرل ٗ تؿػرل اٯ١ٜ 

}َٔ ندلٙ ٚندل ظٚدت٘ َٚتشككّا يًٛعس              } :

}،ؾطٚٙ ب٘ ؼكٝكّا ٚبؿاض٠ بعس بؿاض٠ ؾأدابٛٙ َ٪نسٜٔ َا ب            

   }  :ٍٚ ، ٘ٓنٔ ٜطدٛا َٔ اهلل ايٛيس ، ٚإٕ نإ قس ندل ؾأدابِٗ بأْ٘ يٝؼ ٜك

.   (3)"ٚأغٓت اَطأت٘ ، ؾإْ٘ ٜعًِ َٔ قسض٠ اهلل ٚضٓت٘ َا أٖٛ أبًؼ َٔ شيو

                                      
 . 422، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض ذفغ١ش اٌمشآْ اٌىش٠ُ: إعّاػ١ً تٓ وص١ش   (1)

.  3058، ِشظغ عاتك ، ص 5، ِعٍذ  فٟ ظالي اٌمشآْ:  ع١ذ لؽة   (2)

 .479-478، ِشظغ عاتك ، ص 2، ضاٌؼظ١ُ ذفغ١ش اٌمشآْ : إعّاػ١ً تٓ وص١ش   (3)
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بايٝأؽ عٓس إقابت٘ بأز٢ْ َكٝب١ ، قاٍ عع ٚقس ٚقـ اهلل تباضى ٚتعاٍ اٱْػإ ايهاؾط      

}: ٚدٌ                           }( 9:ىٌد عٌسش ) ،

}: ٚقاٍ تعاٍ ٖٚصا َٓ٘ يهْٛ٘ قس زخٌ ٗ فاٍ ايٝأؽ ٚمل ٜطن٢ بكها٤ اهلل ٚقسضٙ ،   

                               }( خإلعشخء عٌسش :

  }:،ٚقاٍ تعاٍ(83                     }( عٌسش

، ٚايتعبرل بكٝػ١ إبايػ١ ٗ ختاّ اٯ١ٜ ٜؿرل إٍ إٔ ٖصٙ ايكؿ١ يٝػت َٔ قؿات  (49:فظٍط 

}:ٚقاٍ تعاٍأغّا ٚقٓٛطّا ،إش إ٪َٔ ٫ ّهٔ إٔ ّت٧ً قًب٘ ٟ ،إ٪َٔ           

                            }( ًَ36:خٌش. ) 

 

عسز٠ ٖٚهصا ٚضزت ايهجرل َٔ اٯٜات ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚتهطضت َطاضّا ٗ َٛاطٔ َت     

، ٚكتًؿ١ َٓ٘ ـــ يؿّٛا أٚ َع٢ٓٶ أٚ َؿَّٗٛا ـــ ٖٚٞ ؼح  ٚؼض ع٢ً إسٝا٤ ا٭ٌَ ٚايطدا٤ 

  .أؽ ٚايكٓٛٙ ٚططزٙ َٔ ضٚح إػًِ ٚغطغ٘ ٗ ْؿؼ إ٪َٔ ، ٚتسعٛا إٍ ْبص ايٞ
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 :تمٕيخ اإلزادح :  خبيعبً 

ٕٕ ، ّٚهٔ ؼسٜس ث٬ث١      :  َعإ يٲضاز٠  اٱضاز٠ ٗ ايًػ١ شلا عس٠ َعا

.   (1)"ؾا٤ٙ ٚأسب٘: ؾأضاز ايؿ٤ٞ "َع٢ٓ ٜتعًل باؾاْب ايٓؿػٞ ، ٜٚطاز ب٘ إٌٝ مٛ ايؿ٤ٞ : أٚشلا 

ٌٜ ٚا٫ختٝاض ، ؾايطا٥س إطغٍٛ ٗ طًب اؾاْب ايعكًٞ ، ٚإطاز ب٘ ايتؿضَع٢ٓ ٜتعًل ب: ثاْٝٗا 

.   (2)"ٜٓٛط ، ٜٚطًب ٚىتاض أؾهً٘"ايهٮ 

ٜتعًل باؾاْب ايتٓؿٝصٟ ٚاؿطنٞ ، أٟ بايؿعٌ ٚإُاضغ١ ، ٜٚطاز ب٘ س٦ٓٝص طًب َع٢ٓ : ثايجٗا 

ُِٞ ايطا٥س ايصٟ ٜبعح يطًب ايهٮ بٗصا  ايؿ٤ٞ يًشكٍٛ عًٝ٘ ، ٚايػعٞ يتشكٝك٘ ، َٚٓ٘ غٴ

ٜطٚز يٓا ايهٮ ٚإٓعٍ ٜٚطتاز ، ٚإع٢ٓ ٚاسس ، أٟ ٜٓٛط ٜٚطًب  ّابعجٓا ضا٥س: "ا٫غِ، ٜكاٍ 

.   (3)"ٙٚىتاض أؾهٌ

 

ٖٚصٙ إعاْٞ ايج٬ث١ ، ْٝعٗا َت٬ظ١َ ، ٗ نٕٛ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٜؿٝسإ ٬َٕٝ ايٓؿؼ      

ٚاختٝاض ايعكٍٛ يؿ٤ٞ َا ، ٚإع٢ٓ ايجايح ، طًب اؿكٍٛ ع٢ً ٖصا ايؿ٤ٞ ، ٚايػعٞ 

يتشكٝك٘، ْٚتاز ٖصا ايتهٜٛٔ ايٓؿػٞ ٚايعكًٞ يٲضاز٠ ، ٖٛ ايعٌُ ٚإُاضغ١ ، ٖٚٛ َا ّهٔ 

.  تػُٝت٘ باؾاْب ايعًُٞ يٲضاز٠ 
      

قؿ١ تٛدب يًشٞ سا٫ّ ٜكع َٓ٘ : "أَا اٱضاز٠ ٗ ا٫قط٬ح ، ؾٝعطؾٗا اؾطداْٞ بأْٗا      

سبؼ ايٓؿؼ عٔ َطازاتٗا ، ٚاٱقباٍ ع٢ً أٚاَط اهلل : ٚقٌٝ ... ايؿعٌ ع٢ً ٚد٘ زٕٚ ٚد٘ 

ع ايٓؿؼ ًَٚٝٗا إٍ ايؿعٌ ، عٝح وًُٗا اٱضاز٠ ٖٞ ْعٚ: "ٚعطؾٗا ايتٗاْٚٞ بكٛي٘ ،  (4)"تعاٍ

عًٝ٘ ق٠ٛ َطنب١ َٔ ؾ٠ٛٗ ٚساد١ ٚأٌَ ، ثِ دعًت يٓعٚع ايٓؿؼ إٍ ؾ٤ٞ َع اؿهِ ؾٝ٘ أْ٘ 

.   (5)"ٜٓبػٞ إٔ ٜؿعٌ أٚ ٫ ٜؿعٌ

 

َٚٔ خ٬ٍ ايتعطٜؿٌ ايػابكٌ ، ٜتهض إٔ اٱضاز٠ ، ق٠ٛ زاؾع١ غابك١ يًؿعٌ ، ٖٚصٙ ايك٠ٛ      

.  ؾػ١ٝ ، َٚٛقـ عكًٞ ٚإع َطنب١ َٔ طاق١ ٕ

 

                                      
 .  382خ ، ص. ، اٌّىرثح اٌؼ١ٍّح ، ؼٙشاْ ، د  1، ض اٌّؼعُ اٌٛع١ظ: إتشا١ُ٘ ِصؽفٝ ٚآخشْٚ  (1)

 . 187، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض ٌغاْ اٌؼشب: ِؽّذ تٓ ِىشَ تٓ ِٕظٛس  (2)

 .  362، ص ِشظغ عاتك،  4ض،  اٌماِٛط اٌّؽ١ظ: ِؽّذ تٓ ٠ؼمٛب اٌف١شٚص آتادٞ  (3)

 .  22٘ـ ، ص1423، داس اٌىراب اٌؼشتٟ ، ت١شٚخ ،  اٌرؼش٠فاخ: ِؽّذ تٓ ػٍٟ اٌعشظأٟ  (4)

َ ، 1972، اٌّىرثح اٌّصش٠ح اٌؼاِح ٌٍىراب ، اٌما٘شج ،  3ٌؽفٟ ػثذ اٌثذ٠غ ، ض: ، ذؽم١ك  وشاف اصغالؼاخ اٌفْٕٛ: ِؽّذ تٓ ػٍٟ اٌرٙاٟٚٔ  (5)

 . 33ص
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ٚاٱضاز٠ ــــ َكسض ايؿعٌ أضاز ــــ ٖٚٞ بٗصا ايًؿٜ مل تطز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚيهٔ ٚضزت      

( أضاز)ايؿعٌ : َعاْٞ اٱضاز٠ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٖٚصٙ إعاْٞ ٚضزت ٗ ث٬خ قٛض ٖٚٞ 

.  َٚؿتكات٘ ، ٚاشلِ ، ٚايععّ 
 

، اٱضاز٠ اٱشل١ٝ ايٓاؾص٠: ُٖٚا  ٚضز يًس٫ي١ ع٢ً ْٛعٌ َٔ اٱضاز٠ ،ٙ َٚؿتكات( أضاز)ؾايؿعٌ      

.  ٚاٱضاز٠ اٱْػا١ْٝ 

 

قس دا٤ت اٱضاز٠ اٱشل١ٝ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ آٜات نجرل٠ ، َ٪نس٠ ع٢ً إٔ إضاز٠ ٍ-1     

}: نكٛي٘ تعاٍ . اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ إضاز٠ غايب١ ْٚاؾص٠                   

      }( 82:عٌسش ّظ)  أٟ إِا ؾأْ٘ : "، ٚأٚضز اٱَاّ ايؿٛناْٞ ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ

أسسخ ؾٝشسخ َٔ غرل تٛقـ ع٢ً : إٔ ٜكٍٛ ي٘ ، غبشاْ٘ إشا تعًكت إضازت٘ بؿ٤ٞ َٔ ا٭ؾٝا٤ 

.  (1)"ؾ٤ٞ آخط أق٬ّ

 

قطآ١ْٝ اييت ؼٌُ ٗ ؾشٛاٖا اٱضاز٠ اٱشل١ٝ نجرل٠ دسّا ٗ نتاب ٖٚهصا ؾإٕ اٯٜات اٍ     

.  اهلل ايععٜع، ٖٚٞ زاي١ ع٢ً َع٢ٓ إضازت٘ عع ٚدٌ ، ْٚؿاشٖا ٗ اؿاٍ 
 

أَا عٔ اٱضاز٠ اٱْػا١ْٝ ، ؾكس ٚضزت ٗ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ أيؿاٚ َؿتك١ َٔ ايؿعٌ -2     

ٙ ع٢ً ا٫ختٝاض ٚاٱْتكا٤ ، ٖٚصٙ اٯٜات اييت شنطت يًس٫ي١ ع٢ً إضاز٠ اٱْػإ ، ٚقسضت( أضاز)

إضاز٠ اٱْػإ ، إَا إٔ تهٕٛ َتعًك١ بك١ُٝ سػ١ٓ ٚقُٛز٠ ، أٚ بأَط غ٤ٞ َصَّٛ ، أٚ 

.  ن٬ُٖا َعّا ٗ آ١ٜ ٚاسس٠ 
 

ؾاٯٜات اييت تتعًل ؾٝٗا إضاز٠ اٱْػإ بأَٛض سػ١ٓ قُٛز٠ ٚدا٤ت ٗ َعطض ايجٓا٤ ٚإسح      

تعسز٠  َٚتٓٛع١ ، َٔ سٝح إٛنٛعات اييت تٓاٚيتٗا ، ٚايكهاٜا اييت عاؾتٗا ، نجرل٠ ، ّٚ

} :َٚٔ شيو قٛي٘ تعاٍ                                     

                                      

                                      
.   384، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض فرػ اٌمذ٠ش: ِؽّذ تٓ ػٍٟ اٌشٛوأٟ  (1)
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          }( 19  -18:خإلعشخء عٌسش ) ، ٜكٍٛ اٱَاّ ايطدلٟ ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ :

ٖٛ ، ٚ..... ٖٛ طاع١ اهلل َٚا ٜطنٝ٘ عٓ٘ايصٟ ٠ ٚإٜاٖا طًب ، ٚشلا عٌُ عًُٗا َٔ أضاز اٯخط"

َٔ أضاز  ٚعِٛٝ دعا٥٘ ع٢ً غعٝ٘ شلا ، غرل َهصب ب٘ تهصٜبَ٪َٔ َكسم بجٛاب اهلل 

، ٚؾهط اهلل إٜاِٖ ع٢ً غعِٝٗ ( َؿهٛضّا)نإ عًُِٗ بطاع١ اهلل  ايعاد١ً ، ؾُٔ ؾعٌ شيو

.  (1)"شيو ، سػب دعا٥٘ شلِ ع٢ً أعُاشلِ ايكاؿ١ ، ٚػاٚظٙ شلِ عٔ غ٦ٝٗا بطٓت٘
 

، ْػإ بأَٛض َص١ََٛ ٚغرل قُٛز٠ ؾٗٞ نجرل٠ أٜهّاتتعًل ؾٝٗا إضاز٠  اٱأَا اٯٜات اييت      

}: َٚٔ شيو قٛي٘ تعاٍ                                 

                                  

      }( 16-15:ىٌد عٌسش)  ٜكٍٛ ابٔ اؾٛظٟ ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ ،" :{    

  }  ، عادٌ ايسْٝا ٫ٚ ٜ٪َٔ بايبعح  ٚاؾعا٤{        } أدٛض أعُاشلِ ، أ ٟ

أعطٛا ثٛاب َا عًُٛا َٔ خرل ٗ ايسْٝا ، ِٖٚ ٫ ٜٓككٕٛ َٔ أعُاشلِ ٗ ايسْٝا ؾ٦ّٝا ، 

{     } ، عًُٛا يػرل اهلل{                    }  أٟ َا

}عًُٛا ٗ ايسْٝا َٔ سػ١ٓ      }  يػرل اهلل{ } "(2)   .

 

: أَا اٯٜات اييت ْعت بٌ إضاز٠ اٱْػإ ٭َط سػٔ ، ٚآخط غ٧ٝ ، ؾُٓٗا قٛي٘ تعاٍ      

{                                             

            }( 20:خٌشٌسٍ عٌسش  ) ٜكٍٛ اٱَاّ ايػعسٟ ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ ،

":{             } ٟأدطٖا ٚثٛابٗا ، ؾآَٔ بٗا ، ٚقسم ٚغع٢ شلا غعٝٗا : أ

،{           }٠ ، َٚع شيو ؾٓكٝب٘ َٔ ، بإٔ ْهاعـ عًُ٘ ٚدعا٤ٙ أنعاؾّا نجرل

}ايسْٝا ٫ بس إٔ ٜأتٝ٘ ،               }َككٛزٙ ايسْٝا ، بإٔ ناْت ٖٞ  ،

                                      
 .  55، ِشظغ عاتك ، ص 8، ض ظاِغ اٌث١اْ فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ  (1)

 6٘ـ ، ص1414،  داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١شٚخ ،  4، ض 1، غ صاد اٌّغ١ش فٟ ػٍُ اٌرفغ١ش: ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّذ اٌعٛصٞ  (2)
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} ، ؾًِ ٜكسّ ٯخطت٘ ، ٫ٚ ضدا ثٛابٗا ، ٚمل ىـ عكابٗا ،  ٚغا١ٜ َطًٛب٘    } 

} ْكٝب٘ ايصٟ قػِ ي٘ ،              } قس سطّ اؾ١ٓ ْٚعُٝٗا ، ٚاغتشل ،

 .(1)"ايٓاض ٚدشُٝٗا
 

ٕٕ َتكاضب١ ٗ ايًػ١ ،       ِٻ ، ٚي٘ َعا ؾٝأتٞ َع٢ٓ اؿعٕ ، ؾتكٍٛ "أَا اشلِ ، ؾٗٛ َكسض ايؿعٌ ٖ

ا٫غتُاّ ،ٚإُٗات َٔ ا٭َٛض ، ايؿسا٥س : أُٖين ا٭َط ، إشا أقًكو ٚأسعْو ، ٚا٫ٖتُاّ 

ِٻ  . (2)"ْٛاٙ ٚأضازٙ ٚععّ عًٝ٘: بايؿ٤ٞ ، ِٜٗ ، ُّٖا احملطق١ ، ٖٚ

  

أَا َع٢ٓ . ١ْٝ ا٭َط ٚايععّ عًٝ٘ : إع٢ٓ ا٭خرل ، َع٢ٓ ٚأقطب َعاْٞ اشلِ يٲضاز٠ ،      

ٕٕ تٓؿأ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ ، عُا ٜطٜس إط٤ عًُ٘ ،  اؿعٕ ٚايكًل ٚا٫غتُاّ، ؾهًٗا َعا

.  ٚ شيو نرل ؾٝ٘ ٚتطزز ْٚضَا ًٜشك٘ َٔ تـٜٚععّ عًٝ٘ ، بػبب 

  

عّا بٗصٙ إعاْٞ ٗ َٛانع َتعسز٠ ٚكتًؿ١ َٚتٓٛع١ ، تب ٚقس ٚضز اشلِ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ    

}: َٚٔ تًو اٯٜات ، قٛي٘ تعاٍ يًُٛنٛعات ٚايكهاٜا اييت ططقٗا ٚعاؾٗا ،        

                               }( 11: عٌسش خدلدجذش ) ٍقا ،

ٜػتعِٝٓٗ ٗ  ْعيت ٗ قّٛ َٔ ايٝٗٛز دا٤ِٖ ايٓيب : "اٱَاّ ايكططيب ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ 

. (3)"، ؾُٓع٘ اهلل َِٓٗ ، ؾُٗٛا بكتً٘ ز١ٜ
 

اشلِ ْٛع َٔ أْٛاع ٫ٍ نتب ايتؿػرل ، ٜتهض إٔ ايٓٛط ٗ تًو اٯٜات ٚتأًَٗا َٔ رعٓس ٚ     

ْ٘ ععّ ٚضغب١ ، ٚتكُِٝ ٚإقطاض ، يهٓ٘ يٝؼ إضاز٠ داظ١َ ، يعسّ إقذلاْ٘ اٱضاز٠، سٝح إ

.  بايؿعٌ أٚ ايعٌُ 

 

ن١ ايؿعٌ ْٚؿ٤ٛ ايعازات ، َا ٚشنط ابٔ ايكِٝ اؾٛظ١ٜ ٗ َعطض سسٜج٘ عٔ ؼًٌٝ سط     

ايؿهط ، ؾإٕ مل ٜسؾعٗا قاضت ؾ٠ٛٗ ، ؾإٕ مل واضبٗا إٔ اٱْػإ َعطض يًدٛاطط ٚ ٜؿٝس

قاضت عع١ّ ، ؾإٕ مل ٜساؾعٗا قاضت ؾع٬ّ ، ؾإٕ مل ٜتساضن٘ بهسٙ قاض عاز٠ ، ٚسٝٓٗا 

                                      
 .   838، ِشظغ عاتك ، ص ذ١غش اٌىش٠ُ اٌشؼّٓ فٟ ذفغ١ش والَ إٌّاْ: ٔاصش اٌغؼذٞ ػثذ اٌشؼّٓ تٓ  (1)

.    622-621، ِشظغ عاتك ، ص12، ض ٌغاْ اٌؼشب: ِؽّذ تٓ ِىشَ تٓ ِٕظٛس  (2)

 .111، ِشظغ عاتك ، ص 5، ض اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ أؼّذ األٔصاسٞ اٌمشؼثٟ  (3)
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إٕ اشل١ُ اييت مل ٜكذلٕ بٗا ؾعٌ َا ٜكسض عًٝ٘ اشلاّ : "ٚقاٍ ابٔ ت١ُٝٝ ،  (1)ٜكعب ايتدًل َٓٗا

.  (2)"١َ ، ٫ بس إٔ ٜٛدس َعٗا َا ٜكسض عًٝ٘ ايعبس، يٝػت إضاز٠ داظ١َ ، ٚإٔ اٱضاز٠ اؾاظ
 

ععّ ع٢ً ا٭َط ، ٜععّ ععَّا : "ٚأَا ايععّ ، ؾٗٛ ٗ ايًػ١ َأخٛش َٔ اؾس ٚايعع١ّ ، ٜكاٍ      

َٳعٵعٳَّا  .  (3)"أضاز ؾعً٘ ٚقطع عًٝ٘ أٚ دٳسٸ ٗ ا٭َط: ٚ
 

 }: يو قٛي٘ تعاٍ َٚٔ ش عس٠ ،ٗ َٛانع  ض ايععّ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚدا٤ شى     

                }( ْ186: عٌسش آي ػّشخ ) ٗ ٟشنط اٱَاّ ايػعس ،

ع٢ً َا ْايهِ ٗ أَٛايهِ ٚأْؿػهِ َٔ ا٫بت٤٬  ٚإ تكدلإ: أٟ : " تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ

 } ... ٚا٫َتشإ ، ٚع٢ً أش١ٜ ايٛإٌ           }ٟا٭َٛض اييت ٜٴععّ : ، أ َٔ

.  (4)"إ٫ أٌٖ ايععا٥ِ ٚاشلُِ ايعاي١ٖٝا ٜٚٓاؾؼ ؾٝٗا ، ٫ٚ ٜٛؾل شلا عًٞ
 

}: ٚقاٍ تعاٍ                         }( ٍ43:عٌسش خٌشٌس)  ٍٜٛك ،

ٕٚٔ قدل ع٢ً إغا٠٤ َٔ أغا٤ إيٝ٘ ، : ٜكٍٛ تعاٍ شنطٙ : "ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ اٱَاّ ايطدلٟ 

ٖٚٛ ع٢ً ا٫ْتكاض َٓ٘ قازض ، ابتػا٤ ٚد٘ اهلل ْ٘ ٚغؿط يًُػ٤ٞ إيٝ٘ دطَ٘ إيٝ٘ ، ؾًِ ٜٓتكط ّ

 } ٚدعٌٜ ثٛاب٘ ،           } ٍٛشيو ٚغؿطاْ٘ شْب إػ٤ٞ إيٞإٕ قدل: ٜك ٙٙ 

.  (5)"ٕٔ ععّ ا٭َٛض اييت ْسب إيٝٗا عباز٠ ، ٚععّ عًِٝٗ ايعٌُ ب٘
 

}: ٚقاٍ تعاٍ                                          

           }( ْ17:عٌسش ٌمّد) ٜكٍٛ ايع١َ٬ ايكاٟٚ ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ،" :{    

     }  ، ٍبؿطٚطٗا ٚأضناْٗا ٚآزابٗا ، يهْٛٗا عُاز ايسٜٔ َٚٓادا٠ اهلل تعا {    

     }  ٟبهٌ َا عطف ؾطعّا : أ ، {      } ٟبايٝس أٚ ايًػإ أٚ ايكًب، : أ

                                      
 .92٘ـ ، ص1418ػاِش تٓ ػٍٟ ٠ظ ، داس اتٓ خض٠ّح ، اٌش٠اض ، : ، ذؽم١ك  اٌفٛائذ :ل١ُ ِؽّذ تٓ أتٟ تىش اتٓ اي (1)

 .  646٘ـ ، ص1381، ِىرثح اٌماعُ ، اٌش٠اض ،  7، ض ِعّٛع اٌفراٜٚ: أؼّذ تٓ ػثذ اٌؽ١ٍُ تٓ ذ١ّ١ح  (2)

 . 211، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض اٌماِٛط اٌّؽ١ظ: ِؽّذ تٓ ٠ؼمٛب اٌف١شٚص آتادٞ  (3)

 . 147، ِشظغ عاتك ، ص ذ١غش اٌىش٠ُ اٌشؼّٓ فٟ ذفغ١ش والَ إٌّاْ: تذ اٌشؼّٓ تٓ ٔاصش اٌغؼذٞع (4)

.   157، ِشظغ عاتك ، ص 11، ض ظاِغ اٌث١اْ فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ  (5)
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} ، ع٢ً سػب ايطاق١ ، ؾإٕ مل ٜؿس ، ؾاشلذط أٍٚ بإعطٚف           } 

أَطٙ عِٛٝ ، ٭ٕ ايهٌ َٔ اهلل ، غٛا٤ ناْت َٔ اـًل أٚ اـايل  ؾايكدل ع٢ً إكا٥ب

 }ٚإطاز بايكدل ايتػًِٝ ٭سهاّ اهلل ٚايطدٛع إيٝ٘،            } ٟأ :  َٔ

 .(1)"َععَٚاتٗا اييت ٜععّ عًٝٗا يٛدٛبٗا

 

 اييت ٚضزت ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ غكٛم اٱضاز٠ اٱْػا١َْٝٚٔ خ٬ٍ قطا٠٤ اٯٜات ايػابك١      

ٕع٢ٓ إتبازض إٍ ا: ٚتأًَٗا ، ٚايٓٛط ٗ تؿػرلٖا ، ٜتهض إٔ إطاز باٱضاز٠ ٗ ٖصٙ اٯٜات 

ٚايطغب١ ٚإؿ١٦ٝ ٚمٖٛا ، ٖا ٜعين اػاٙ ايكًب ٠ ، نايككس ٚايطًب ٚايين ايصٖٔ يػ١ّ

ٚٚقـ اٱضاز٠ اٱْػا١ْٝ بايك٬ح أٚ بايػ٤ٛ ، ٚبإسح أٚ ايصّ ، إِا . ب إٍ ؾ٤ٞ بعٝٓ٘ اٚايصٙ

ٜطدع إٍ َتعًل ٖصٙ اٱضاز٠ ، ؾإٕ تعًكت اٱضاز٠ بأَط سػٔ ٚقُٛز عك٬ّ ٚؾطعّا ، ؾٗٞ إضاز٠ 

ا ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ ، َٔ خ٬ٍ قطا٠٤ ايكطإٓ ، ٚتسبطٙ ، قاؿ١ ، ٜػع٢ اٱغ٬ّ إٍ غطغ٘

ٚإٕ تعًكت َا ٖٛ َصَّٛ ٚغرل قُٛز ، ٚقطّ . ٚايعٌُ َكتهاٙ ، َٚا ؾٝ٘ َٔ أٚاَط ْٚٛاٖٞ 

ؾطعّا ٚعك٬ّ ، ؾٗٞ إضاز٠ غ١٦ٝ ، ٜػع٢ اٱغ٬ّ إٍ ْبصٖا ٚايٛقا١ٜ َٓٗا ، ٚٓا١ٜ إػًٌُ 

. ضبتٗا ٚعسّ ا٫تكاف بٗا َٔ خططٖا ٚنطضٖا ، ٜٚسعٛ إٍ قا
  

ايصٜٔ شلِ ٗ  ،اَتسح أقشاب اٱضازات ايكاؿ١ ٚايٓٝات اؿػ١ٓ  ٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس    

} :قسّ ضاغد١ ، قاٍ تعاٍ ايكسم ٚايٝكٌ َكاّ               

                                       

}( 15: عٌسش خحلفشخض )، ٖصٙ اٯٜات َسح ـٛام عباز اهلل إ٪ٌَٓ، بأعِٛ قؿ١ فف ٟ

قسم اي١ٝٓ ٚقش١ إككس ،  يٛب إ٪ٌَٓ أ٫ ٖٚٞ قؿ١ ايٝكٌ ، َٚٔ يٛاظّ ايٝكٌتهٕٛ ٗ م

.  ٙ ٜسٍ ع٢ً إٔ ايكًب َتعًل اٱضاز٠ َٚٓاٙ ايععّ ع٢ً ايعٌُ ٖٚصا نٌ

 

قس ٕٚ بأعُاشلِ ٚد٘ اهلل ، فأَا أقشاب اٱضازات ايػ١٦ٝ ٚإكاقس ايطز١٦ٜ ، ايصٜٔ ٫ ٜطٜس      

}:شَِٗ اهلل دٌ ٚع٬ ٗ نتاب٘ ايهطِٜ ، ٚتٛعسِٖ بأؾس ايٛعٝس ، ؾكاٍ تعاٍ       

                                      
.  257خ ، ص.، داس اٌفىش ، د 3، ض ؼاش١ح اٌؼالِح اٌصاٚٞ ػٍٝ ذفغ١ش اٌعال١ٌٓ: أؼّذ اٌصاٚٞ اٌّاٌىٟ  (1)
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                              }( 16-15: عٌسش ىٌد   ) ،

سذ ػٍّعين خٌىعدذ : ّاظَ زدٌشـً فْمٌي ، بْ ؤًي خٌندط ّذخً خٌندس ٌَّ خٌمْدِص ؼالؼص ٔفش ):  قاٍ ايٓيب ٚ

خرىسٌخ  ، بمند ونط ظظٍِ ٌْمدي بٔه لدست ِظً ًلذ لًْ، وززط  : فْمدي، فمشؤظو آٔدء خًٌٍْ ًخٌنيدس سـدء ؼٌخزه 

ًطٍط زو خٌشلُ ًظظذلط زو ػٍَ خدلغدوني ًمحٍط زو ف سذ سصلعين ِدالً: ؼُ ّاظَ زأخش فْمٌي  ،زو بىل خٌندس

خرىسٌخ زو  ، بمند ونط ظعظذق ًظظٍِ ٌْمدي بٔو مسك ـٌخد ًلًْ، وززط : فْمدي ، خزٓ خٌغسًْ سـدء ؼٌخزه ًـنعه 

سذ خشـط يف عسٍْه فمدظٍط فْه لعَ لعٍط ِمسال غري ِذزش سـدء ؼٌخزه  : ؼُ جيدء زدٌؽدٌػ فْمٌي، بىل خٌندس 

، ٚٚاٖط  (1)(بمند ونط ظمدظً ٌْمدي بٔه ـشُء شفدع ًلذ لًْ خرىسٌخ زو بىل خٌندس ، وززط، ّمدي ف، ًـنعه 

ٖٞ ايػبب ايصٟ أٚدب شلِ ، َٔ ٖصا اؿسٜح إٔ اٱضاز٠ ايػ١٦ٝ ٗ سل ٖ٪٤٫ ايٓؿط ايج٬ث١ 

 زخٍٛ ايٓاض ، شيو ٭ٕ ٖا أْع عًٝ٘ أٌٖ ايعًِ إٔ اٱخ٬م ٗ أزا٤ ايعٌُ ؾطٙ ٗ قبٛي٘ ،

  . ٖٚٛ َا مل ٜٛدس ٗ قكس ٚإضاز٠ ٖ٪٤٫ ايج٬ث١ 

 

طًٝعتِٗ ا٭ْبٝا٤  ايك١ٜٛ ٚاشلُِ ايعاي١ٝ ، ٚٗ ضازاتع٢ً أقشاب اٱاهلل تعاٍ أث٢ٓ يكس      

}: ٚإطغًٕٛ ، ؾكاٍ تعاٍ                   }( 35:عٌسش خأللمدف)  ٍٜٛك ،

، َجبت٘ ع٢ً إهٞ ٕا  يٓبٝ٘ قُس: ٜكٍٛ تعاٍ شنطٙ : "ّ ايطدلٟ ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ اٱَا

}...قًٖسٙ َٔ عب٤ ايطغاي١ ، ٚثكٌ أٓاٍ ايٓب٠ٛ    }  َٔ ٜا قُس ع٢ً َا أقابو ٗ اهلل

}أش٣ َهصبٝو َٔ قَٛو ايصٜٔ أضغًٓاى إيِٝٗ باٱْصاض ،            }  ّع٢ً ايكٝا

بأَط اهلل ، ٚا٫ْتٗا٤ إٍ طاعت٘ َٔ ضغً٘ ايصٜٔ مل ِٜٓٗٗ عٔ ايٓؿٛش ٭َطٙ ، َا ْاشلِ ؾٝ٘ َٔ 

 .  (2)"ؾس٠
 

                                      
، داس  1، غ 3ِؽّٛد ػّش اٌذ١ِاؼٟ ، ض: ، ذؽم١ك  وٕض اٌؼّاي فٟ عٕٓ األلٛاي ٚاألفؼاي: ػالء اٌذ٠ٓ ػٍٟ اٌّرمٟ تٓ ؼغاَ اٌذ٠ٓ إٌٙذٞ   (1)

 7516، ؼذ٠س سلُ  193٘ـ ، ص1419اٌىرة اٌؼ١ٍّح ت١شٚخ ، 

 .  302سظغ عاتك ، ص، َ 11، ض ظاِغ اٌث١اْ فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ  (2)
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ٚايتػابل إٍ باٱتكاف بك٠ٛ اٱضاز٠ ٚعًٛ اشل١ُ ، أقشاب٘  ٜٛقٞ ضغٍٛ اهلل  نُا    

خري ، خلشص ػٍَ ِد ْ خٌؼؼْف ، ًيف وً هلل ِٓ خدلاَخدلآِ خٌمٌُ خري ًؤلر بىل خ):  إعايٞ ، ؾكاٍ 

: ٌٌ ؤِٔ فؼٍط وزخ ودْ وزخ ، ًٌىٓ لً : ّنفؼه ، ًخععؼٓ زدهلل ، ًال ظؼفض ، ًبْ ؤطدزه شِء فال ظمً 

ًؤعإٌه ): ، أْ٘ نإ َٔ زعا٥٘  ٚضٟٚ عٓ٘ .  (1)(ظفعك ػًّ خٌشْطدْ( ٌٌ)لذس خهلل ًِد شدء فؼً ، فةْ 

.   (2)(خٌؼضميص ػٍَ خٌششذ

 

ٜػتعٝص َٔ اشلِ ، ٚاؿعٕ ، ٚايعذع ، ٚايهػٌ ، نُا ٗ سسٜح أْؼ  ٚنإ ايٓيب      

خٌٍيُ بِٔ ؤػٌر زه ِٓ خذلُ ): ٜهجط إٔ ٜكٍٛ  نٓت أزلع ايٓيب : ، سٝح قاٍ  بٔ َايو 

.     (3)(ًخحلضْ ، ًخٌؼفض  ًخٌىغً ، ًخٌسخً ًخجلنب ، ًػٍغ خٌذّٓ ، ًغٍسص خٌشـدي

    

خٌىْظ ِٓ دخْ ٔفغو ًػًّ دلد زؼذ خدلٌض ، ًخٌؼدـض ِٓ خظسغ ٔفغو ىٌخىد ، ): أْ٘ قاٍ  ٚضٟٚ عٔ ايٓيب      

.  (4)(ًمتنَ ػٍَ خهلل خألِدِٔ

 

ٚأخرلّا ، ؾإٕ ٖا ٜٛٗط ظ٤٬ ، عٓا١ٜ اٱغ٬ّ عٓا١ٜ ؾا٥ك١ باٱضازات ٚإكاقس مٛ ايكٝاّ     

ٍ ع٢ً قش١ إككس ٚقسم بأعُاٍ ايكًٛب ٚاؾٛاضح ،نُا إٔ ايؿطع اؿٓٝـ ضتب قش١ ايعِ

.  ايتٛد٘ 
 

ٚيٛ قاضْا غطٜعّا بٌ قاسب اٱضاز٠ ايك١ٜٛ ٚقاسب اٱضاز٠ ايهعٝؿ١ ، يطأٜٓا إٔ ا٭ٍٚ َُٓٗا      

 ٜكطع َٔ إػاؾ١ ٗ غرلٙ إٍ اهلل ، ٚٗ إلاظٙ يٮَٛض ، أنعاف َا ٜكطع٘ نعٝـ اٱضاز٠

ؾػ٘ تؿهٌ ي٘ أندل ساؾع يبًٛؽ ا٭ٖساف ،ٚشيو ٭ٕ اٱضاز٠ ايك١ٜٛ اييت ّتًهٗا ا٭ٍٚ ٗ ٕ

اييت ىط٘ يًٛقٍٛ إيٝٗا ، ٚقس ْب٘ ايؿاضع اؿهِٝ إٍ ٖصا إع٢ٓ تٓبّٝٗا خؿّٝا ، سٌ قػِ 

َطٜض ٖٚٛ قًب  قًب قاؽ ٖٚٛ قًب ايهاؾط ، ٚقًب: اؿر إٍ ث٬ث١ أقػاّ  ايكًٛب ٗ غٛض٠

}: كبت ٖٚٛ قًب إ٪َٔ ، قاٍ تعاٍ  إٓاؾل ، ٚقًب                   

                                      
 . 2664، ؼذ٠س سلُ  2052، ِشظغ عاتك ، ص 1، ض صؽ١ػ ِغٍُ: ِغٍُ تٓ اٌؽعاض ا١ٌٕغاتٛسٞ  (1)

٘ـ 1406، ِىرة اٌّؽثٛػاخ اإلعال١ِح ، ؼٍة ،  2، غ 3ػثذ اٌفراغ أتٛ غذج ، ض: ، ذؽم١ك  (اٌّعرثٝ)عٕٓ إٌغائٟ : أؼّذ تٓ شؼ١ة إٌغائٟ  (2)

 . 1304، ؼذ٠س سلُ  54، ص

 2736، ؼذ٠س سلُ  1059، ِشظغ عاتك ، ص 3، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ  (3)

  638، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض عٕٓ اٌرشِزٞ: ِؽّذ تٓ ػ١غٝ اٌرشِزٞ  (4)
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  }( 54-53: عٌسش خحلؿ) ، ٙإٔ "ٚاٱخبات ايصٟ ٚقـ ب٘ قًب إ٪َٔ ٗ اٯ١ٜ َعٓا

إ٫ بٛدٛز قسم  إٔ ٜهٕٛ ٫ٚ ّهٔ،   (1)" غبشاْ٘ ٚتعاٍ ؽؿع ٚؽهع ٚتػًِ ؿهُت٘

ايتٛد٘ ٚق٠ٛ اٱضاز٠ ، ؾهًُا قٟٛ ٖصا ايساؾع قاض قًب إ٪َٔ كبتّا َٓٝبّا ، ٚنًُا نعـ 

.  ٜٔ أقطب ؾٗٛ إٍ ايكًبٌ اٯخط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      
 587، ِشظغ عاتك ، ص ذ١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشؼّٓ فٟ ذفغ١ش والَ إٌّاْ: ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ٔاصش اٌغؼذٞ  (1)
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: ادلدذ ٔانرو  :ًا ظبدض
َٳسٵسٳّا َٚسس١ّ "إسح ٗ ايًػ١ َٔ       ٘ٴ  ُٳسٻس٘ ، : َٳسٳسٳ َٵتٳسٳسٳ٘ ٚتٳ ُٳسٻس٘ ٚا أسػٔ ايجٓا٤ عًٝ٘ ، ن

ٕٹسٵسٳ١ُ ٚا٭َسٚس١  َٕسٹٜضٴ ٚا ٖسٚح : َا ّسح ب٘ ، ْٚع٘ َسا٥ض ٚأَازٜض ، ٖٚسٚح نُشُس : ٚا

.  (1)"تهًٖـ إٔ ٜٴُسح ٚاؾتدط ٚتؿبٻع َا يٝؼ عٓسٙ: ح دسّا ، ُٚسٻ
 

ّٷ: شّ ؾ٬ّْا شَّا َٚص١َّ "ٚايصّ ٗ ايًػ١ َٔ       ٚقاٍ  ، (2)"، ٚشَِٝ عاب٘ ٫َٚ٘ ، ؾٗٛ َصَّٛ ، ٚش

َټ٘ شَّا ، ؾٗٛ َصَّٛ ٚشَِٝ ، قاٍ تعاٍ : ٜكاٍ : "ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ  ٘ٴ َأشٴ ُٵتٴ َٳ }: شٳ     

  }( 18:عٌسش خإلعشخء)  ٌّٝٴ : ، ٚق َٳا ٘ٴ أشَ٘ ، ع٢ً قًب إسس٣ إٌُٝ تا٤ٶ ، ٚايِص َٳتٻ : شٳ

َٻ١ُ  َٻ١َ ٚإصٹ ّٔ... َا ٜصّ ايطدٌ ع٢ً إناعت٘ َٔ عٗس ، ٚنصيو إصٳ .   (3)"٫ سطاى ي٘: ّ شٳٚضدٌ 
 

ٗ ايػٛض إه١ٝ ٚإس١ْٝ ، ٫ٚ ٚوتٌ أغًٛب إسح ٚايصّ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ سٝعّا ٚاغعّا ،      

. تهاز ؽًٛ غٛض٠ َٔ غٛضٙ َٔ أغًٛب إسح ٚايصّ 
 

عٓسَا ٜطٜس اٱْػإ قطا٠٤ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ؾإْ٘ ٜبسأ با٫غتعاش٠ َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ ، ف     

}: نُا قاٍ تعاٍ                           }( ً98:عٌسش خٌنم)  

بصنط ْعٛت  ، ٚٗ ايبػ١ًُ َسح هلل تعاٍ( ايطدِٝ: )ؾؿٞ ا٫غتعاش٠ شّ يًؿٝطإ بكٛي٘ 

( .  ايطٓٔ ايطسِٝ: ) ايهُاٍ ٗ قٛي٘
      

أيؿاّٚا ٚأغايٝب نجرل٠ "ٚايٓاٚط إتأٌَ ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ ـــ يػ١ ايكطإٓ ايهطِٜ ـــ هس ؾٝٗا      

، إبتسا٤ّاإسح ٚايصّ ، بعهٗا ٜ٪زٟ ٖصٙ ايس٫ي١ بؿهٌ قطٜض ، ٭ْ٘ ٚنع شلا  تسٍ ع٢ً

ٚغرلٖا َٔ أيؿاٚ إسح ٚايصّ .... َسح ٚأث٢ٓ : زٜٗا إ٫ بكط١ٜٓ ، ؾُٔ ا٭ٍٚ ٚبعهٗا ٫ ٜ٪

أغايٝب ايٓؿٞ ٚا٫غتؿٗاّ : ٚؾط٠ ٫ تهاز تعس ، ٚٗ َكسَتٗا : ايكطوتٌ ، َٚٔ ايجا١ْٝ 

ٌٜ ٚمٖٛا ، ؾإْٗا قس تهِ إٍ َعٓاٖا اـام ز٫يتٗا ع٢ً إسح ٚايصّ ٚايتعذب ٚايتؿض

.  (4)"بكط١ٜٓ
 

                                      
 .   493، ِشظغ عاتك ، ص 1، ض اٌماِٛط اٌّؽ١ظ: ؼّذ ٠ٓ ٠ؼمٛب اٌف١شٚص آتادٞ َ (1)

 .  315، ِشظغ عاتك ، ص 1، ض اٌّؼعُ اٌٛع١ظ: إتشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚآخشْٚ  (2)

 . 331، ِشظغ عاتك ، ص ِفشداخ أٌفاػ اٌمشآْ: اٌشاغة األصفٙأٟ  (3)

 .  298٘ـ ، ص1422ف ،  اٌما٘شج ، ، داس اٌّؼاس 2، غ 3، ض إٌؽٛ اٌٛافٟ: ػثاط تٓ ؼغٓ  (4)
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نإ ٚاهلل : قايٛا  ايعطب إشا أضازٚا إٔ ّسسٛا إْػاّْا"ٚأٚضز ابٔ دِٓٞ ٗ اـكا٥ل إٔ      

ايكؿات  ٚإنؿا٤عٔ قؿات٘ اعتُازّا ع٢ً ايتٓػِٝ ، ٚؾٝ٘ ب٬غ١ تعِٛ إُسٚح  ضد٬ّ ، ٚتػهت

.   (1)" ٜتكـ بٗا َٔ ؾذاع١ ٚنطّ أٚ خ٬ف شيواييت
 

ٗ ( ْٹعُا)ٗ غت١ عؿط َٛنعّا َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚٚضزت ( ْعِ)ٚقس ٚضز ؾعٌ إسح  "     

ٗ ( ب٦ػُا)ؾكس ٚضز ٗ غبع١ ٚث٬ثٌ َٛنعّا ، ٚٚضزت ( ب٦ؼ)َٛنعٌ َٓ٘ ، أَا ؾعٌ ايصّ 

. (2)"ث٬ث١ َٛانع
 

:  ٗ ث٬ث١ دٛاْب دا٤ ( ْعِ)ِٜ بـٚإسح ٗ ايكطإٓ ايهط     

ا٫عتكاّ باهلل عع ٚدٌ، ٚايتٛنٌ عًٝ٘ ، ٖٚصا داْب ايعكٝس٠ ، ٜٚتُجٌ شيو ٗ "

ٜتبع٘ بٝإ ع١ُٛ اهلل تعاٍ ع٢ً اـًل ؾُٝا خًل ، َٚسح ٗ داْب إعا٬َت ، 

 تتُجٌ ٗ اٱْؿام ، ٚأزا٤ ا٭َاْات ٚإقا١َ ايعسٍ ، َٚسح عاّ ٗ سػٔ ايعاقب١ َٚسح

أدط ايعاًٌَ إتكٌ بايجٛاب ايعِٛٝ ، ٚقس ْٳبٻ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً إٔ ٖصا ايجٛاب 

   (3)"َٚا ؾٝٗا( اؾ١ٓ)، إِا نإ ْتٝذ١ ايعٌُ ، ٚتبع٘ َسح إهإ 

 

:  ٗ ث٬ث١ دٛاْب أٜهّا  دا٤( ب٦ؼ)يصّ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ بـاإٔ َا ى    

 

 

 

 
 

، َجٌ ( ب٦ؼ)ٚ( ْعِ)ٖٚٓاى أزٚات ٚأؾعاٍ يًُسح ٚايصّ ، ٚضزت ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، غرل      

}: قٛي٘ تعاٍ نُا ٗ ( َنبٴطٳ)ٚ( غا٤)ٚ( سػٔ)                     

                                }  

} :تعاٍ  غبشاْ٘ ٚ ٚي٘ٚم،   ( 69: عٌسش خٌنغدء )                       

                                      
 .  372٘ـ ، ص1425، داس اٌٙذٜ ، ت١شٚخ ،  2، ض اٌخصائص :ػصّاْ تٓ ظِٕٟ   (1)

 . ٘ـ  1405، داس اٌىرة اٌّصش٠ح ، اٌما٘شج ، اٌّؼعُ اٌّفٙشط ألٌفاػ اٌمشآْ اٌىش٠ُ: ِؽّذ فؤاد ػثذ اٌثالٟ   (2)

 .  709٘ـ ، ص1427، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح  ، ت١شٚخ ،  1، غ اٌمشآْ اٌىش٠ُ اٌّذغ ٚاٌزَ فٟ: ِؼٓ ذٛف١ك دؼاَ اٌؽ١اٌٟ   (3)

 .  32-31اٌّشظغ اٌغاتك ، ص  (4)

 اهلل ، شّ ايهؿاض ٚإٓاؾكٌ ٚأعُاٍ داْب ايعكٝس٠ ، َٚٓٗا شّ ا٫غتعا١ْ بػرل"

ايٝٗٛز ، ٚزع٠ٛ ا٭قٓاّ ايٓابع١ َٔ ايصّ ايعكا٥سٟ ، ٚداْب ايكؿات ايص١َُٝ ، 

أٚ ( دِٗٓ)نايهصب ، ٚايتهدل ، ٚايًِٛ ، ٚايهؿط ، ٚداْب غ٤ٛ ايعاقب١ 

   (4)"، شَّا ٭قشابٗا( ايكـــطاض)ٚ( َجـــ٣ٛ)، ٚنصيو شّ إهإ ( ايٓــاض)
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        }( 177: عٌسش خألػشخف) ٍٚقٛي٘ تعا ، :{               

   }( 3:عٌسش خٌظف)         .

  

ٗ ( َصَّٛ)ٗ سٌ ٚضزت ن١ًُ ( َسح أٚ ٖسٚح)ٚمل تطز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ن١ًُ "     

. (1)"ث٬ث١ َٛانع
 

٫ ع٢ً أؾعاٍ ، ٚ( ْعِ ، ْعُا ، ٚسػٔ)٫ٚ ٜكتكط أغًٛب إسح ٚايصّ ع٢ً أؾعاٍ إسح      

ٕ غٝام ايه٬ّ أٚ اؿسٜح ، ٖٛ ايصٟ وسز ، بٌ إ( ب٦ؼ ، ب٦ػُا ، ندل ، غا٤)ايصّ 

ٜٚطؾض ا٭غايٝب ، أٟ ا٭غايٝب ايٓش١ٜٛ ٚايب٬غ١ٝ سػبُا ٜكطضٙ ايِٓٛ ايكطآْٞ ٗ ْاٍ 

َٚٔ اؿكا٥ل . ايتعبرل ٚغ٬غت٘ ، يتكطٜط اؿكا٥ل ، اييت تدلظ َعٗا قؿات إُسٚح ٚإصَّٛ 

ٚشّ ، نجرل يًُ٪ٌَٓ َسح ٚٗ نتاب اهلل تعاٍ "ايعكٝس٠ ، ٚقه١ٝ اٱّإ ٚايهؿط ، : ا١ُٕٗ 

.   (2)"يًهاؾطٜٔ ، َٚسس٘ ٖٛ إسح ع٢ً اؿكٝك١ ، ٚشَ٘ ٖٛ ايصّ ع٢ً اؿكٝك١
 

، ٚخطاب ايصّ يًهاؾطٜٔ ( ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا)َٚٔ شيو خطاب إسح يًُ٪ٌَٓ ٗ ايٓسا٤ بـ     

( .  ٜا أٜٗا ايصٜٔ نؿطٚا)ا٤ بـــٗ ايٓس
      

:  ٚإسح ٚايصّ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، قس ٜبسٚا يٓا َٔ خ٬ٍ أزلا٤ بعض غٛضٙ ، ؾٓذس َج٬ّ     

غٛض٠ إٓاؾكٕٛ )ٌَ ازلٗا َسسّا يًُ٪ٌَٓ ، ٚلس غٛض٠ ، ٜض( غٛض٠ إ٪ٌَٓ ، ٚغٛض٠ ايتٛب١)

.  ٜٔ ٚايهاؾطٜٔ ، وٌُ ازلٗا شَّا يًُٓاؾل( ، ٚغٛض٠ ايهاؾطٕٚ
 

ٚنصيو دا٤ إسح ٚايصّ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، يًؿدكٝات ، ٚأعِٛ ايؿدكٝات َسسّا ٗ    

ايكطإٓ ايهطِٜ ، ِٖ ا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٕٛ ، ٚشيو ٕا ٜكسَْٛ٘ َٔ أعُاٍ د١ًًٝ ٚأؾعاٍ ٓٝس٠ ، 

ب٘ َٔ اـ٬ٍ  أثٓا٤ قٝاَِٗ بتبًٝؼ ايطغا٫ت اييت نًؿِٗ اهلل تعاٍ بتبًٝػٗا ، ٕٚا ٜتكؿٕٛ

ٚاـكاٍ ايؿان١ً ، ٚاييت ُٝعِٖ عٔ غرلِٖ َٔ بك١ٝ ايٓاؽ ، ؾٝهٕٛ شلا أثط ٗ ْؿٛؽ 

إداطبٌ ، سٝح ػعٌ َِٓٗ قس٠ٚ سػ١ٓ ، ٚأغ٠ٛ قاؿ١ ، ٜكتس٣ بٗا ٗ اـرل ٚايدل 

 ٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ، ٖٛ ايصٟ تٍٛ تأزٜبِٗ ٚتٗصٜبِٗ ٚتطبٝتِٗ ٚتعًُِٝٗ ، ست٢"ٚايك٬ح  ، 

.  (3)"اضؾاك١ ، ٚأ٬ّٖ ي٬قطؿا٤ ٚا٫خيت ناْٛا قُُّا

                                      
 . 276، ِشظغ اٌغاتك ، ص اٌّؼعُ اٌّفٙشط ألٌفاػ اٌمشآْ اٌىش٠ُ: ِؽّذ فؤاد ػثذ اٌثالٟ   (1)

 . 192خ ، ص. ت١شٚخ ، د : ، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح  ٌث١اْاٌفٛائذ اٌّشٛق إٌٝ ػٍَٛ اٌمشآْ ٚػٍُ ا: ِؽّذ تٓ أتٟ تىش اتٓ اٌم١ُ   (2)

 .  182٘ـ ص1424،  داس اٌىراب اٌؼشتٟ ، اٌما٘شج ،  5، غ اٌؼمائذ اإلعال١ِح: ع١ذ عاتك   (3)
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شنط أزلا٥ِٗ  ِٜ ،َسح ا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌ ٗ ايكطإٓ ايهطاييت ٚضزت ٗ غايٝب ا٭َٚٔ      

   }:تكطوّا أٚ تهُّٝٓا ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ                 

                            

                         

                          

                }( 165-163: عٌسش خٌنغدء)  ؾاٯ١ٜ ايػابك١،

قس ْعت قاغٔ إسح يٮْبٝا٤ ٚإطغًٌ ، ٚبٝٓت أِٖ قؿاتِٗ ٖٚٝعاتِٗ عٔ بك١ٝ ايبؿط ، 

َع بٝإ أعِٛ "ٖٚٞ ايٛسٞ ٚا٫قطؿا٤ ٚا٫ختٝاض ، ٖٚصا غا١ٜ إسح شلِ ٚايجٓا٤ عًِٝٗ ، 

.   (1)"اـكاٍ َٔ ايسع٠ٛ ٚايتبؿرل ٚاٱْصاض
 

ٖٚا َسح اهلل ب٘ بعض أْبٝا٥٘ ٚضغً٘ ، تػ١ُٝ بعض غٛض ايكطإٓ ايهطِٜ بأزلا٥ِٗ نُا      

. غـ ، إبطاِٖٝ ، قُس ، ْٛح عًِٝٗ ايػ٬ّ ْٜٚٛؼ ، ٖٛز ، ٟ: نػٛض  دا٤ 
 

َٔ قٛض َسح ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ شنط بعض قؿاتِٗ ايٛاٖط٠ ، قاٍ ٚ      

 }: تعاٍ                         

          }( 138: عٌسش خٌعٌزص)  ٌٚقاٍ عع ٚد، :{        

         }( 30:عٌسش ص)  ، ٔغعسٟقاٍ اب  "{     }  ً٘ٝغًُٝإ ع

}ايػ٬ّ ، ؾإْ٘ اتكـ َا ٜٛدب إسح ٖٚٛ    }  ٘ضداع إٍ اهلل ٗ ْٝع أسٛاي

.  (2)"بايتأي٘ ٚاٱْاب١ ٚاحملب١ ٚايصنط ٚايسعا٤ ٚايتهطع ٚا٫دتٗاز ٗ َطنا٠ اهلل 

 

: عاقبتِٗ ، ؾكاٍ تعاٍ  سػٔايهطِٜ َسح يًُ٪ٌَٓ إتكٌ ، ٚ ٚٚضز ٗ ايكطإٓ     

{                                     

                                      
 453-252٘ـ ، ص1400، داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ،  1، غ (عف١ٕح إٌعاج)اٌؼم١ذج اإلعال١ِح : وّاي ِؽّذ ػ١غٝ   (1)

   785، ِشظغ عاتك ، صذ١غش اٌىش٠ُ اٌشؼّٓ فٟ ذفغ١ش والَ إٌّاْ : ْ ٔاصش اٌغؼذٞ ػثذ اٌشؼّٓ ب  (2)
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                    }( 122: عٌسش خٌنغدء)  ، ٍٚقاٍ تعا :{  

            }( ً30:عٌسش خٌنم )  .

 

ٚأث٢ٓ عًِٝٗ ، ٭ِْٗ آَٓٛا باهلل ٚزعٛا إٍ اؿل ، َسح اهلل أقشاب ايهٗـ ٚنصيو      

 }:   ٚثبتٛا ع٢ً ايعكٝس٠ ايكشٝش١،ٚنشٛا بأْؿػِٗ ٗ غبًٝٗا،ؾكاٍ تعاٍ        

                          }(13:عٌسش خٌىيف)  . 

 

ايصٟ ْع َكَٛات إًو ٚايػٝاز٠ ، َٔ ( طايٛت)ٚٗ ايكطإٓ ايهطِٜ أث٢ٓ اهلل تعاٍ ع٢ً      

 }: ايعًِ ٚايك٠ٛ ، بؿهٌ اهلل ٚقٛت٘ ٚقسضت٘ ، ؾكاٍ تعاٍ          

                                  

                            

          }( 247:عٌسش خٌسمشش)   .

 

٠ٚ ٚسب اـرل يًٓاؽ ، نُا َسح ايكطإٓ ايهطِٜ ؾدك١ٝ شٟ ايكطٌْ ، ايصٟ اتكـ بايل     

}: ؾكاٍ تعاٍ ّا،سباٙ اهلل عع ٚدٌ ايعًِ ٚاؿه١ُ ٚايعسٍ،قاحلؾهإ ًَهّا    

                                   

     }( 84-83: عٌسش خٌىيف)       .

 

،  أَا اٯٜات اييت ٗ َهُْٛٗا ايصّ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ؾٗٞ نجرل٠ ، ٚؽل ايهؿاض     

 ـــ  َعاًَتِٗ ٚأغا٤ٚا  عًِٝٗ ايػ٬ّ اهلل ايصٜٔ عاضنٛا زع٠ٛ ضغٌ ٚإٓاؾكٌ َٔ ا٭َِ ايػابك١ ـــ

ِٖ ايكطإٓ ايهطِٜ أٌٖ ايهتاب ٫خت٬فٚبعض ايطٛاغٝت ٚايبػا٠ َٔ تًو ا٭َِ ، ٚنصيو شّ 

ّٻ أٚضزِٖ إٗايو ، نصيو ايؿ١ ٕٓٗر اٱغ٬ّ ، ٖا َع َٓٗر اؿل ، ٚاؽاشِٖ َٓاٖر َذ ش

ؾا١ًٖٝ ، ٚنٌ َٔ اتكـ ٍ اٚأؾعا، نايهصب ٚايهؿط  ايكطإٓ ايهطِٜ ايكؿات ايػ١٦ٝ
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ؾذا٤ ايصّ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ت٬ّٜٛٗ ٚؽٜٛؿّا َٔ عاقب١ ايه٬ٍ ٚايؿطى ٚايهؿط ، ٚبٝإ .  بٗا

.  ؾه١ًٝ اٱّإ ٚاٱتباع 
 

اييت نصبت زع٠ٛ ايطغٌ عًِٝٗ ايػ٬ّ ٚعاضنتٗا ، ٯٜات اييت شَت ا٭َِ ايػابك١ ؾُٔ ا     

}: قٛي٘ تعاٍ                                 }( عٌسش

غا٤ َج٬ّ ايكّٛ ايصٜٔ نصبٛا عذر اهلل ٚأزيت٘ ، : "، قاٍ اٱَاّ ايطدلٟ  (177:خألػشخف 

ؾذشسٖٚا ، ٚأْؿػِٗ ناْٛا ٜٓككٕٛ سٛٛٚٗا ٜٚبدػْٛٗا َٓاؾعٗا ، بتهصٜبِٗ بٗا ، ٫ 

.  (1)"غرلٖا
 

}: نُا شّ ايكطإٓ ايهطِٜ َكرل ايهاؾطٜٔ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا ، ؾكاٍ تعاٍ            

                 }( 173:عٌسش خٌشؼشخء)   ٘أٚضز اٱَاّ ايكططيب ٗ قٛي ،

}: تعاٍ           } " :إٕ ددلٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ ، خػـ : ٚقٌٝ ...  ٜعين اؿذاض٠

.   (2)"بكطٜتِٗ ، ٚدعٌ عايٝٗا غاؾًٗا ، ثِ أتبعٗا اهلل باؿذاض٠
 

ٚٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ شّ يؿعٌ ايهبا٥ط ، َٚٔ شيو ؼطِٜ ْهاح ظٚد١ ا٭ب ، نُا      

 }: قاٍ تعاٍ                             

            } ( 22:عٌسش خٌنغدء)    .

 

}: ٚنصيو شّ ايكطإٓ ايهطِٜ قشب١ ايؿٝطإ ، ٚشّ عاقبتٗا ٗ قٛي٘ تعاٍ          

                    }( 38:عٌسش خٌنغدء)   .

 

}: عاقب١ ايهاؾطٜٔ ٚإهصبٌ ٗ اٯخط٠ ، ٚشيو ٗ قٛي٘ تعاٍ غبشاْ٘ نُا شّ         

           }( ْ66:عٌسش خٌفشلد ) .

 

                                      
 .   129، ِشظغ عاتك ، ص 6، ض ظاِغ اٌث١اْ فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ  (1)

  .   133، ِشظغ عاتك ، ص 13، ض اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمشآْ :ِؽّذ تٓ اؼّذ األٔصاسٞ اٌمشؼثٟ  (2)
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، ايصٟ طػ٢ ٚع٬ ( ؾطعٕٛ)َٚٔ ايؿدكٝات اييت ٚضز شنطٖا بايصّ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ،      

 }: نإ َٔ إؿػسٜٔ ، ؾكاٍ اهلل تعاٍ ؾٝ٘ ٗ ا٭ضض ٚتهدل ٚػدل ٚ        

                                  

      }( 4:عٌسش خٌمظض ) .  

      

، َجٌ أبٞ شلب ٚظٚدت٘، نُا  قُس  بعض ايؿدكٝات ٗ عٗس ْبٝٓاٚنصيو ٚضز شّ ٍ     

 }: قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ ؾأُْٗا                    

                                  

  }( 5-1: عٌسش خدلغذ)           . 

 

ٚبعس ٖصٙ إكس١َ ايتأق١ًٝٝ عٔ إسح ٚايصّ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚعٓس ايتأٌَ ٗ خكا٥ل      

إسح  ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ َٚا ؾططٖا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ عًٝ٘ ، لس إٔ ٖٓاى اضتباطّا ٚثٝكّا بٌ

ٚايصّ َٔ د١ٗ ، ٚع٬قت٘ بايٓؿؼ ايبؿط١ٜ َٔ د١ٗ أخط٣ ، شيو إٔ اٱْػإ بطبع٘ ٫ بس ي٘ َٔ 

قؿع مٛ ايعٌُ ، ٖٚصا احملؿع ـــ نُا قس قسَٓا غابكّا ـــ إَا إٔ ٜهٕٛ قؿعّا زاخًّٝا أٚ 

عاقب١ اييت قؿعّا خاضدّٝا ، ؾُسح ايعٌُ شات٘ ، أٚ َسح بعض ايعاًٌَ شلصا ايعٌُ ، أٚ َسح اٍ

تٓؿأ عٔ عٌُ ٖصا ايعٌُ ، نٌ ٖصا قؿع يٲْػإ يهٞ ٜأخص بعَاّ ْؿػ٘ مٛ إبازض٠ شلصا 

.  ايعٌُ ٚا٫غتُطاض عًٝ٘ 
 

ؾُا ٚضز ٗ َسح ا٭عُاٍ ٚعاقبتٗا ٚاييت تسخٌ قاسبٗا اؾ١ٓ ٚتٛضث٘ ايعاقب١ اؿػ١ٓ ، َا      

 }: دا٤ ٗ ٗ غٛض٠ ايطعس ٗ قٍٛ اهلل تعاٍ                   
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  }( 24-19 :عٌسش خٌشػذ ) ، ؾأث٢ٓ اهلل ع٢ً إ٪ٌَٓ ٖٓا بإتكاؾِٗ َذُٛع١ َٔ ايكؿات ،

ٖٞ ايٛؾا٤ بايعٗس ٚعسّ ْكض إٝجام ٚايك١ً ٕا هب قًت٘ ٚاـؿ١ٝ َٔ اهلل ٚاـٛف َٔ غ٤ٛ 

اؿػاب ٚايكدل ٚإقا١َ ايك٠٬ ٚإٜتا٤ ايعنا٠ ، َٚكاب١ً ايػ١٦ٝ باؿػ١ٓ ، ٖٚصٙ ايكؿات ٖٞ 

 }: ايعاقب١ اؿػ١ٓ ٗ قٛي٘ تعاٍ اييت أٚضثتِٗ بعس شيو     }.           

ٖٚا ٚضز ٗ َسح ا٭ؾدام ظٌُٝ قؿاتِٗ ، َا شنط اهلل دٌ ٚع٬ عٔ ٜٛغـ عًٝ٘      

}:ايػ٬ّ ٗ قٛي٘                           }

ٚزٍ ٖصا ع٢ً إٔ ٜٛغـ ٗ َكاّ اٱسػإ ، ؾأعطاٙ اهلل اؿهِ بٌ "،  (22: عٌسش ٌّعف )

ثِ قاٍ قؿعّا ، قؿتٌ اٍ عًٝ٘ بٗصٙ  ؾأث٢ٓ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ،  (1)"ايٓاؽ ، ٚايعًِ ايهجرل

}ٕٔ بعسٙ           }ٕأتاٙ اهلل اؿهِ  ، ،أٟ َٔ سكل َطتب١ اٱسػا

.  ٚايعًِ ، نُا أٚتٞ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ 
 

 }: قٍٛ اهلل دٌ ٚع٬ سها١ٜ عٔ ْٜٛؼ عًٝ٘ ايػ٬ّ ، َٚجً٘ ٗ ايس٫ي١ ع٢ً إككٛز      

                                 

                               

 }( 88-87: عٌسش خألٔسْدء   ) ، دطٜسٙ ايتٛسٝس اهلل دٌ ٚع٬ ْٜٛؼ عًٝ٘ ايػ٬ّ ، بتؾُسح

ثِ سؿع اهلل ، ٚشنط أْٗا ايػبب ٗ لات٘ َٔ ايهطب ايعِٛٝ  ،اـايل ٗ ايًُٛات ايج٬خ 

}: قاف َا ٚقـ ب٘ ْٜٛؼ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٗ قٛي٘ ١ٜ إٍ اٱتاٯإ٪ٌَٓ ٗ آخط   

     }   ٟٖصا ٚعس ٚبؿاض٠ يهٌ َ٪َٔ ٚقع ٗ ؾس٠ ٚغِ ، إٔ اهلل تعاٍ غٝٓذٝ٘ "أ

  .(2)"ٱّاْ٘ ، نُا ؾعٌ بْٝٛؼ عًٝ٘ ايػ٬َّٓٗا ، ٜٚهؿـ عٓ٘ ٚىؿـ 

 

                                      
 417، ِشظغ عاتك ، ص ذ١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشؼّٓ فٟ ذفغ١ش والَ إٌّاْ: سؼّٓ تٓ ٔاصش اٌغؼذٞ ػثذ اي (1)

 573اٌّشظغ اٌغاتك ، ص  (2)
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غٛا٤  ، أَا ايصّ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾهصيو ٜككس َٓ٘ ؼؿٝع ايهـ عٔ ا٭عُاٍ ايػ١٦ٝ     

.  أٚ عاقب١ شيو ايؿعٌ ، نإ شيو بصّ ايؿاعٌ أٚ ايؿعٌ 
 

، قب١ ايػ١٦ٝ ٚاييت تسخٌ قاسبٗا ٗ ايًع١ٓ ٚتٛضث٘ ايعا، َا ٚضز ٗ شّ ا٭عُاٍ ٚعاقبتٗا ّف     

}: َا دا٤ ٗ غٛض٠ ايطعس ٗ قٍٛ اهلل تعاٍ             

                                   

 } ( 25: عٌسش خٌشػذ)ْكض : اؾِٗ َذُٛع١ َٔ ايكؿات ٖٞ،ؾصّ اهلل ايهؿاض ٖٓا بإتل

ٚاٱؾػاز ٗ ا٭ضض ، ٖصٙ ايكؿات ٖٞ اييت ، ايعٗس ٚإٝجام ، ٚايكطٝع١ ٕا هب إٔ ٜٛقٌ 

}: ضثتِٗ بعس شيو ايعاقب١ ايػ١٦ٝ ٗ قٛي٘ تعاٍ ٚأ    }   .

 

َا شنط ٗ غٛض٠ ا٭عطاف عٔ ، ٭ؾدام بكبٝض َا وًُٕٛ َٔ ايكؿات ٖٚا ٚضز ٗ شّ ا      

 }:ٗ قٍٛ اهلل دٌ ٚع٬  ، ايطدٌ ايصٟ اْػًذ َٔ آٜات اهلل بعس اٱّإ      

                              

                              

                               

                       }( 177-174: عٌسش خألػشخف)  ، ّؾص

ٚزخٌ ٗ ايهؿط بعس إٔ ،  ْ٘ قس اْػًذ َٔ آٜات اهلل عع ٚدٌاهلل دٌ ٚع٬ ٖصا ايطدٌ بهٛ

}: أتاٙ اهلل ايعًِ ، ثِ قاٍ غبشاْ٘ ٚتعاٍ َٓؿطّا عٔ ؾعً٘                   

         }،" ٕؾٗصا ايصٟ أتاٙ اهلل آٜات٘ وتٌُ إٔ إطاز ب٘ ؾدل َعٌ قس نا

َٓ٘ َا شنطٙ اهلل ؾكل اهلل قكت٘ تٓبّٝٗا يًعباز ، ٚوتٌُ إٔ إطاز بصيو أْ٘ اغِ دٓؼ ٚأْ٘ 

.   (1)"ؾاٌَ يهٌ َٔ آتاٙ اهلل آٜات٘ ؾاْػًذ َٓٗا

 

                                      
 318، ِشظغ عاتك ، ص ذ١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشؼّٓ فٟ ذفغ١ش والَ إٌّاْ: ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ٔاصش اٌغؼذٞ  (1)
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يٝب ؾٝٛعّا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٖٚٛ ٚختاَّا ، ؾإٕ أغًٛب إسح ٚايصّ َٔ أنجط ا٭غا     

ٖا دا٤ َسس٘ َؿك٬ّ أٚ ف٬ُّ ،  ا٫قذلاببٗصٙ إجاب١ ٜٗسف إٍ تطب١ٝ ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ ع٢ً 

. ٚع٢ً ا٫بتعاز ٖا دا٤ شَ٘ َؿك٬ّ أٚ ف٬ُّ 

 

 إػًِ ٗ ٖصا ايعَإ اٱقتسا٤ ٕ ٜػعع٢ً إٔ َٔ ْاؾ١ً ايكٍٛ ايتٓبٝ٘ ع٢ً أْ٘ ٫ ّهٔ أ     

ٗ نٌ ؾإٔ َٔ ؾ٦ٕٛ سٝاتٓا ـــ خاق١ ا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌ َِٓٗ ـــ ْٛطّا يهعـ  بأٌٖ اٱقتسا٤

.  اشل١ُ ، ٚاهلل إػتعإ  اٱّإ يسٜٓا ، ٚنجط٠ ايكٛاضف ٚؾتٛض ايعع١ّ ٚتسْٞ
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: انرتغيت ٔانرتْيت  : ظبثؼبً 
َكسض ضغب ٗ ايؿ٤ٞ ، : ؾ٤ٞ ، ٚايطغب١ ٗ اٍ ضغب٘: غٝب ٗ ايًػ١ ، َكسض قٛشلِ ايذل     

طًب يؿ٤ٞ ، : أسسُٖا : اييت تسٍ ٗ أقٌ ايًػ١ ع٢ً َعٌٓٝ ( ض ؽ ب) ٖٚٛ َأخٛش َٔ َاز٠ 

.  (2)"أضازٙ: ضٳغٹبٳ ؾٝ٘ ضغبّا ، ٚضغب١ّ : "ٚدا٤ ٗ ايكاَٛؽ احملٝ٘ ،  (1)غع١ ٗ ؾ٤ٞ: ٚاٯخط 
 

: ضغب ايؿ٤ٞ : يػع١ ٗ ايؿ٤ٞ ، ٜكاٍ ا: إٔ أقٌ ايطغب١ : ٚشنط ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ      

}: اقته٢ اؿطم عًٝ٘ ، نكٛي٘ تعاٍ : ضغب ؾٝ٘ ٚإيٝ٘ : اتػع ، ؾإشا قٌٝ      

    }(59:عٌسش خٌعٌزص)  ، ٌٝقطف ايطغب١ عٓ٘ ٚايعٖس ؾٝ٘ اقته٢ : ضغب عٓ٘ : ٚإشا ق

}: قٛي٘ تعاٍ  ، مٛ                       

               }(130:خٌسمشش) (3)  .

 

ٚعٌُ  ٗ عباز٠ اهلل تعاٍ ٚؾعٌ اـرلؼبٝب اٱْػإ : "ٚعطف ايكطناٟٚ ايذلغٝب بأْ٘      

ٚع٢ً يػإ ضغٛي٘ َا أَط اهلل تعاٍ ب٘ ٗ نتاب٘  ضّ ا٭خ٬م ، ٚايكٝاّ بهٌايكاؿات َٚها

  ٚدعٌٜ إجٛب١  ضتب اهلل ع٢ً شيو َٔ سػٔ اؾعا٤، ٚقٝازت٘ إٍ شيو بعَاّ ايطغب١ ، ؾُٝا

.  (4)"ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠
 

ي١ َ٪نس٠ َكًش١ أٚ يص٠ أٚ َتع١ آزٚعس ٜكشب٘ ؼبٝب ٚإغطا٤ : "أْ٘ ٚعطؾ٘ ايٓش٬ٟٚ ب     

ٚا٥ب ، َكابٌ ايكٝاّ بعٌُ قاحل أٚ ا٫َتٓاع عٔ يص٠ ناض٠ أٚ عٌُ خِٝط٠ ، خايك١ َٔ ايـ

أَا ظٜسإ ، ؾكس عطٳف ،  (5)"ٚشيو ض١ٓ َٔ اهلل يعبازٙغ٤ٞ، ابتػا٤ َطنا٠ اهلل تعاٍ،

.   (6)"نٌ َا ٜؿٛم إسعٛ إٍ ا٫غتذاب١ ٚقبٍٛ اؿل ٚايجبات عًٝ٘: "ايذلغٝب بكٛي٘ 
 

زٙ يذلغٝب ، ٬ْسٜ أْٗا تسٚض سٍٛ َا أعسٙ اهلل تعاٍ يعباٖٚا غبل َٔ تعطٜؿات ٍ     

َٚٔ . ٚسػٔ ايجٛاب ، إشا ٚسٻسٚٙ ٚآَٓٛا ب٘ ٚعبسٚٙ سل عبازت٘ ٚٚعسِٖ ب٘ َٔ اـرل ٚايٓعِٝ 

خ٬ٍ ٖصٙ ايتعطٜؿات أٜهّا ، لس أْٗا قس أٚنشت إٔ ٖسف ايذلغٝب ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٖٛ 

                                      
 .  422ق ، ص، ِشظغ عاب 1، ض ٌغاْ اٌؼشب: ِؽّذ تٓ ِىشَ اتٓ ِٕظٛس   (1)

 . 211،  ِشظغ عاتك ، ص 1، ض اٌماِٛط اٌّؽ١ظ: ِعذ اٌذ٠ٓ ِؽّذ تٓ ٠ؼمٛب اٌف١شٚص آتادٞ   (2)

 .358، ِشظغ عاتك ، ص ِفشداخ أٌفاػ اٌمشآْ:اٌؽغٓ تٓ ِؽّذ اٌشاغة األصفٙأٟ  (3)

 . 9ص ٘ـ ،1413ٚفاء ، اٌما٘شج ، ، داس اي 1،  غ 1، ض إٌّرمٝ ِٓ وراب اٌرشغ١ة ٚاٌرش١٘ة ٌٍّٕزسٞ: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ   (4)

 287، ِشظغ عاتك ، ص أصٛي اٌرشت١ح اإلعال١ِح ٚأعا١ٌثٙا فٟ اٌث١د ٚاٌّذسعح ٚاٌّعرّغ: ػثذ اٌشؼّٓ إٌؽالٚٞ   (5)

 .  437٘ـ ، ص1414، ت١شٚخ ، ِؤعغح اٌشعاٌح ،   3غ،  أصٛي اٌذػٛج: ػثذ اٌىش٠ُ ص٠ذاْ   (6)
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عُا ٢ْٗ عٓ٘ ، نُا أْٗا ٚا٫ْتٗا٤ ٚايكٝاّ َا أَط ب٘ ٚؾل َا ؾطع ، تعاٍ ٚعبازت٘  تٛسٝس اهلل

.  َازّٜا َٚعّٜٓٛا ب أٜهّا َكاحل ايسْٝا ْٚعُٝٗا قطْت ايذلغٞ
 

ٖٹبٳ ، ٖٚٛ  ضٖب٘: ؾٗٛ َكسض قٛشلِ " ايًػ١ ، أَا ايذلٖٝب ٗ      َٔ ايؿ٤ٞ ، ٚايطٖب١ َكسض ضٳ

ٖٳبّا : قٍٛ ، ؾٔ( ض ٖـ ب)َأخٛش َٔ َاز٠  ٖٵبٳّا بايهِ ، ٚضٳ ٖٳبٴ ، ضٖب١ّ ، ٚضٴ ٖٹبٳ بايهػط ، ٜط ضٳ

ٖٳبّا ، ٚضٖب١ّ  ٖٳبّا ، ٚضٳ خاؾ٘ ، ٚأضٖب٘ ، ٚضٳٖب٘ ، : بايتشطٜو ، أٟ خاف ، ٚضٖب ايؿ٤ٞ ، ضٴ

.  (1)"ايٓاؽ اغتسع٢ ضٖبت٘ ست٢ ضٖب٘: ٚاغذلٖب٘ ٚاغذلٖب٘، أخاؾ٘ ٚأؾعع٘ ، 
 

ؽٜٛـ اٱْػإ َٔ ايبعس عٔ اهلل تعاٍ ، ٚإناع١ : "بأْ٘ ايكطناٟٚ ايذلٖٝب  ٚيكس عطف     

ؾطا٥ه٘ ، ٚايتؿطٜ٘ ٗ سك٘ غبشاْ٘ ٚتعاٍ ، ٚٗ سكٛم عبازٙ ، ٚاضتهاب َا ٢ْٗ اهلل عٓ٘ 

ايٓاؽ إٍ ايٛقٛف عٓس سسٚز  َٔ ايؿطٚض ٚايطشا٥ٌ ، ٗ أٟ فاٍ َٔ فا٫ت اؿٝا٠ ، ٚغٛم

.  (2)"ٚخايـ َٓٗذ٘ ، َٔ عصاب ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ٙ ايطٖب١ ٖا أعسٙ اهلل ٕٔ عكابػٛٙ اهلل 
 

ٚعٝس ٚتٗسٜس بعكٛب١ّ تذلتب ع٢ً اقذلاف إثِ أٚ شْب ٖا ٢ْٗ اهلل : "ٚعطؾ٘ ايٓش٬ٟٚ بأْ٘      

عٓ٘ ، أٚ ع٢ً ايتٗإٚ ٗ أزا٤ ؾطٜه١ ٖا أَط اهلل ب٘ ، أٚ ٖٛ تٗسٜس َٔ اهلل ٜككس ب٘ ؽٜٛـ 

بطٚت ٚايع١ُٛ اٱشل١ٝ ، يٝهْٛٛا زا٥ُّا ع٢ً سصض َٔ عبازٙ ، ٚإٚٗاض  قؿ١ َٔ قؿات اجل

. (3)"اضتهاب اشلؿٛات ٚإعاقٞ
  

، نٌ َا ىٝـ ٚوصض إسعٛ َٔ عسّ ا٫غتذاب١ : "أَا ظٜسإ ، ؾكس عطف ايذلٖٝب بأْ٘      

.  (4)"أٚ ضؾض اؿل أٚ عسّ ايجبات عًٝ٘ بعس قبٛي٘
 

ٛٻف ب٘ عبازٙ ٖب اهللٖٚصٙ ايتعاضٜـ ْٝعّا تسٚض سٍٛ َا ض      َٔ أْٛاع ايعكاب  تعاٍ ٚخ

نُا أْٗا دعًت إٔ ٖسف . ٚمل ٜٓتٗٛا عٔ ْٛاٖٝ٘  ٚايب٤٬ ، إشا َا خايؿٛا أٚاَطٙٚايعصاب 

ايذلٖٝب ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ ايتشصٜط ٚايتدٜٛـ َٔ ا٫مطاف عٔ اؿل ، ٚعسّ ا٫غتذاب١ 

ٚايصْٛب ٚإٓهطات ، ٚضبطت ايذلٖٝب ٭ٚاَط اهلل ٚا٫ْتٗا٤ عٔ ْٛاٖٝ٘ ، ٚاقذلاف إعاقٞ 

.  ٚاٯخط٠ بايعكٛب١ ٚايعصاب ٗ ايسْٝا 
 

                                      
 .  436ِشظغ عاتك ، ص ، 1، ض ٌغاْ اٌؼشب: اتٓ ِٕظٛس   (1)

 .  437، ِشظغ عاتك ، ص إٌّرمٝ: ٠ٛعف اٌمشظاٚٞ   (2)

 .  287، ِشظغ عاتك ، ص أصٛي اٌرشت١ح اإلعال١ِح: ػثذ اٌشؼّٓ إٌؽالٚٞ   (3)

 .  437، ِشظغ عاتك ، ص أصٛي اٌذػٛج: ػثذ اٌىش٠ُ ص٠ذاْ   (4)
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ٚايذلغٝب ٚايذلٖٝب ـــ نُا شنط آْؿّا ـــ َؿتكإ َٔ ايطغب١ ٚايطٖب١ ، ُٖٚا َٔ ايٓععات      

ايؿطط١ٜ اييت أٚزعٗا اهلل تعاٍ ٗ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ ، نسٚاؾع ٚبٛاعح قطن١ شلا ، َٚٛد١ٗ 

.  ؾاتٗا مٛ أٖساؾٗا َٚطاَٝٗا ٚغاٜاتٗا ايس١ْٜٛٝ ٚاٯخط١ٜٚ يػًٛنٗا ٚتكط
 

ٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ، قس ؾطط ْؿؼ اٱْػإ ٚدبًٗا ع٢ً ايطغب١ ٗ َتع ايسْٝا ٚظٜٓتٗا ،      

ٚغطؽ ؾٝٗا سب ايتًُو يهٌ شٟ ق١ُٝ ٚمثٔ ، ٚطبعٗا ع٢ً اؿكٍٛ ع٢ً نٌ قبٛب تٗٛاٙ، 

}: قاٍ تعاٍ  ،نٌ َا ٜػبب شلا أش٣ أٚ إّٔا أٚ نطضّا  ٚٗ إكابٌ دعًٗا تٓؿط ٚتبتعس عٔ   

         }( 8:عٌسش خٌؼددّدض ) ٚؾٝ٘ َصٖبإ: "،قاٍ ابٔ نجرل ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ :

 .(1)"ٚإْ٘ ؿطٜل غٌٝ َٔ قب١ إاٍ: إٔ إع٢ٓ ٚإْ٘ يؿسٜس احملب١ يًُاٍ ، ٚايجاْٞ : أسسُٖا 

  }: عاٍ ٚقاٍ ت                            

}( 21-19:عٌسش خدلؼدسؾ)  أؾس اؿطم ، ٚأغٛأ : ٚاشلًع ٗ ايًػ١ : "، ٜكٍٛ اٱَاّ ايكططيب

.  (2)"ست٢ ٜؿعٌ ؾُٝٗا َا ٫ ٜٓبػٞ ٚإع٢ٓ أْ٘ ٫ ٜكدل ع٢ً خرل ٫ٚ ؾط... اؾعع ٚأؾشؿ٘ 
 

يهأِا نٌ ن١ًُ ٕػ١ َٔ ضٜؿ١ َبسع١ ، تكٓع خطّا ٗ ٬ََض : "ٜٚهٝـ غٝس قطب      

ًٖٛعّا دعٚعّا عٓس َؼ ايؿط ، ٜتأمل يًصعت٘ ، ٚهعع يٛقع٘ ، ٚوػب أْ٘ .... ٖصا اٱْػإ 

نسٙ ٚنػب٘ ، ؾٝهٔ ب٘  َٓٛعّا يًدرل إشا قسض عًٝ٘ ، وػب أْ٘ َٔ.... زا٥ِ ٫ ناؾـ ي٘ 

.   (3)"ع٢ً غرلٙ ، ٜٚػتأثط ب٘ يؿدك٘ ، ٜٚكبض أغرل ٕا ًَو َٓ٘ ، َػتعبسّا يًشطم عًٝ٘
 

ٚاٱْػإ ٜسؾع٘ سب ْؿػ٘ إٍ إٔ وكل شلا َطايبٗا َٔ نٌ خرل ، ٚإٔ وُٝٗا ٜٚكٝٗا َٔ      

َُّٗا َٔ قاٚض ٚايبعس عٔ ايعكاب ، قٛضّا  ُٚجٌ ايٓعع١ أٚ ايطغب١ يٲثاب١"نٌ ؾط ،  

ؾػٞ ، ؾٓعع١ اٱْػإ ايؿطط٠ ٗ اٱْػإ ، ٚشلا تأثرلٖا إِٗ ٗ غًٛن٘ ، ٚتؿهٌٝ بٓا٥٘ ائ

ٚٗ أٟ َهإ ، إٍ ايػًٛى ايصٟ ٜ٪زٟ ب٘ إٍ اٱثاب١ ، ْٚععت٘ يًبعس عٔ ايػًٛى  ٗ أٟ ظَإ

.  (4)"ايصٟ ٜ٪زٟ ب٘ إٍ ايعكاب ، أقٌٝ ٗ ؾططت٘
 

                                      
 .   474عاتك ، ص ، ِشظغ 4، ض ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ: إعّاػ١ً تٓ وص١ش   (1)

 . 290-289، ِشظغ عاتك ، ص 14، ض اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ أؼّذ األٔصاسٞ اٌمشؼثٟ   (2)

 .  3699، ِشظغ عاتك ، ص 6، ض فٟ ظالي اٌمشآْ: ع١ذ لؽة   (3)

 .  25، ِىرثح ص٘شاء اٌششق ، اٌما٘شج ، ص عٟ فٟ اإلٔغاْاٌثٕاء إٌف:ؼّذٞ ػٍٟ اٌفشِاٚٞ   (4)
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ٜأٌَ ٜٚطدٛ نجرلّا َٔ أيٛإ ٚأْٛاع ايٓعِٝ ٚسطخ ايسْٝا َٚتاعٗا ،  ٚاٱْػإ بؿططت٘ ،     

ؾإشا َا ؼكل ي٘ شيو ناْت  ...ٚايك٠ٛ ايؿٗٛات ٚاؾاٙ ٚايعع ٚايػًطإ نإاٍ ٚايبٌٓ ٚ"

نٌ َا وطَ٘ ٚىاف  ، َا ٜكـ ٗ غبٌٝ ٖصٙ ايؿٗٛات نٌ ٜهطٙ ٗ إكابٌ ٚٚٙ، ايًص٠

ؾإشا َا ، ٚا٭مل اؿػٞ ٚإعٟٓٛ ، ٚاـعٟ قط ٚايعذع ٖا ٜطغب ٜٚطدٛ ، ىاف إٛت ٚايـ

.  (1)"ٚقعت ٖصٙ إداٚف نإ ا٭مل
 

ٍٷٖٚهصا لس       ٟ ب٘ إٍ ٌْٝ ّ ا٫غتذابات أٚ ا٭ؾعاٍ اييت ت٪زإٍ تعٌ إٔ اٱْػإ بطبع٘ َٝا

. اب ايجٛاب ٚاؿكٍٛ عًٝ٘ ، ٜٚتذٓب ا٫غتذابات أٚ ا٭ؾعاٍ اييت ت٪زٟ ب٘ إٍ ايؿؿٌ أٚ ايعل

. (2)"ٖصٙ اؿكٝك١ أدطاٖا عًُا٤ ايٓؿؼ احملسثٕٛ ٚقس أثبتت نجرل َٔ ايتذاضب اييت
  

غٝب ؽ ايذلاأؽايٓاؽ عًٝٗا ٚطبعِٗ بٗا ، بٴين  ٚع٢ً ٖصٙ ايؿطط٠ ٚايطبٝع١ اييت خًل اهلل     

ٜٓؿص إٍ ايٓؿؼ َٔ خ٬ٍ َا ضنب ؾٝٗا َٔ ضدا٤ " ايصٟ ٚايذلٖٝب ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ  ٚ

ْػإ ع٢ً بًٛؽ َا ٜطدٛٙ ،ٚأغًٛب ايذلٖٝب ٜتدص ططٜك٘ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ َا ضنب ٜػتشح اٱ

.  (3)"ؾٝٗا َٔ غطٜع٠ اـٛف ، اييت تسؾع اٱْػإ إٍ تٛقٞ اـطط ، ٚايبعس عُا ٜٳعٳطٴضٴ ي٘
 

ٚايكطإٓ ايهطِٜ ٗ اغتعطان٘ شلصا ا٭غًٛب ـــ  ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ـــ ٫ ٜعتُس ع٢ً أسسُٖا      

ايذلٖٝب ٚسسٙ  أٚ ايذلغٝب  خط ، ٚإِا ٜػتدسَٗا َعّا ٗ إٓ ٚاسس ، ٭ٕ اغتدساّزٕٚ اٯ

ز٠ إطًٛب١ ٚإطد٠ٛ ٗ تعسٌٜ ايػًٛى ٚتٛدٝٗ٘ مٛ اشلسف ٚايػا١ٜ إطاز ٨ؾاٚسسٙ قس ٫ وكل اٍ

ؼكٝكٗا ، ؾاغتدساّ ايذلٖٝب ٚسسٙ َج٬ّ ، قس ٜ٪زٟ إٍ ؾطٙ ايطٖب١ ٚطػٝاْٗا ع٢ً ايٓؿؼ 

، ؾٝكٛزٖا إٍ ايٝأؽ ٚايكٓٛٙ َٔ ض١ٓ اهلل ٚغؿطاْ٘ ، ؾتتُاز٣ ٗ عكٝاْٗا ًُٚٚٗا  ايبؿط١ٜ

ٚنصيو ؾإٕ . ٚنؿطٖا ، ٖا ٜٛضزٖا إٗايو ٚاغتشكام ايعصاب ايؿسٜس َٔ اهلل تعاٍ 

اغتدساّ ايذلغٝب ٚسسٙ ، قس هعٌ ْؿؼ اٱْػإ تعٝـ ساي١ َٔ ايػطٚض ، ؾتأَٔ َهط اهلل ، 

. ايطاس١ ٚايهػٌ ٚايتٗإٚ ٚايػؿ١ً ثِ تطنٔ إٍ ايسع١ ٚ
 

يب ا٭عِ ٗ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٜأتٝإ ٗ ا٭ؽ يصيو ؾإٕ أغًٛبٞ ايذلغٝب ٚايذلٖٝب      

قٝػ١ تتهُٔ إعز بُٝٓٗا ، تتُجٌ ٗ ا٭ٌَ ٚايطدا٤ ؾٝ٘ تعاٍ ٚٗ ضٓت٘ ٚثٛاب٘ ، ٚاـٛف 

                                      
 .  141٘ـ ص1412،  داس اٌششٚق ، ت١شٚخ ،  13، غ ِٕٙط اٌرشت١ح اإلعال١ِح: ِؽّذ  لؽة   (1)

أْ اإلٔغاْ إرا الرشْ : ِٓ أشٙش لٛا١ٔٓ اٌرؼٍُ اٌرٟ ٔادٜ تٙا ذٛسٔذا٠ه ، لأْٛ اٌرش٠ٛك ، أٚ لأْٛ االٔششاغ ٚاالٔعثاغ ، فؽٜٛ ٘زا اٌمأْٛ   (2)

٘زا اٌؼًّ فٟ ٔفغٗ ٚسعخ فٟ رٕ٘ٗ ، أِا إرا الرشْ ػٍّٗ تّا ٠ٕمثط ٌٗ صذسٖ واٌؼماب ، فئْ ٘زا اٌؼًّ  ػٍّٗ تّا ٠ٕششغ ٌٗ صذسٖ واٌصٛاب ، ذّىٓ

: ظٛسض شٙال ٚآخشْٚ : أظش . ال ٠رّىٓ ِٓ ٔفغٗ ٚال ٠شعخ فٟ رٕ٘ٗ ، ٚرٌه ػٍٝ اػرثاس أْ اإلٔغاْ ١ّ٠ً تؽثؼٗ إٌٝ ِا ٠غشٖ ، ٠ٚرعٕة ِا ٠غؤٖٚ 

 .  114، ص 1972، 3، غ اإلعال١ِحاٌٛػٟ اٌرشتٛٞ ِٚغرمثً اٌثالد 

 .  12-11خ ، ص.غ ، ِىرثح ٚ٘ثح ، اٌما٘شج ، د.، د ِٕٙعًاٚأعٍٛب اٌذػٛج اٌمشآ١ٔح تالغح : ػثذ اٌغٕٟ ِؽّذ تشوح   (3)



 120 

}: عصاب٘ ، قاٍ تعاٍ عٔ ا٭ْبٝا٤أيِٝ َٓ٘ تعاٍ َٚٔ               

                    }( 90: عٌسش خألٔسْدء)  ٙٚقاٍ تعاٍ عٔ عباز،

}: إ٪ٌَٓ                  }(16:دش عٌسش خٌغؿ) ٍٚقا ، 

 }: تعاٍ  اهلل                                   }

    .  (50-49: عٌسش خحلفش )

 

ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٗ  ٟأغًٛب ٚدٛزؿٜ ايٓاٚط ٚإتأٌَ ٗ غٛض ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٟٚ         

عِٛ آٜات٘ ، غٛا٤ ناْت َه١ٝ أٚ َس١ْٝ ، ٚغٛا٤ ناْت ؽاطب ا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌ ، أٚ ّ

ؾٓػب١ آٜات "ايهؿاض ٚإ٪ٌَٓ ، ٚغٛا٤ تتهُٔ ايعكٝس٠ ٚايتٛسٝس أٚ ايتؿطٜع ٚايتٛدٝ٘ 

.  (1)"َٔ إْايٞ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ%( 50)ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٗ ايكطإٓ ، تكاضب 
 

،   تعايِٝ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـٗث٬ٕ قاعس٠ أغاغ١ٝ ، ٚبٓا٤ٶ َتّٝٓا ٖٝب ِٜايذلغٝب ٚايذلٚ 

ٚبٝإ طبا٥ع اؿػٔ  شيو إٔ ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜأتٞ َكطّْٚا بتٛنٝض 

ٚايكبض ٗ ا٭عُاٍ ، ست٢ ٜهٕٛ اٱقباٍ عًٝٗا ٚايكٝاّ بٗا ، أٚ ا٫بتعاز ٚايٓؿٛض َٓٗا ، قازضّا 

.    عٔ قٓاع١ ٚٚعٞ ،
 

 

 ٜطشىتٖٞ  ب ٗ َعِٛ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜٚاؿه١ُ َٔ ٚضٚز أغًٛب ايذلغٝب ٚايذلٖٞ     

}: تعاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚاٱْػإ بػا١ٜ خًك٘ ٚٚدٛزٙ ، قاٍ            

   }(56:عٌسش خٌزخسّدض)  ٌبعس إٔ قاٍ اهلل عع ٚد ، :{                 

                                }( 51-50:عٌسش خٌزخسّدض)   ،

.   ؾصنط بايذلٖٝب ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ بايػا١ٜ اييت َٔ أدًٗا خًل اٱْػإ 
 

                                      
٠ٓ ، ظاِؼح اٌعضائش ، سعاٌح ِاظغر١ش ِٕشٛسج ، اٌّؼٙذ اٌٛؼٕٟ ألصٛي اٌذ اٌرؼض٠ض ٚاٌرش٠ٛك ٚأعا١ٌثّٙا فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ: داٚٚد تٛ سل١ثٗ   (1)

 .  132َ ، ص1993، 
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أَا ع٬قت٘ غايك٘ ، "ضت٘ ٫ ٜػؿٌ عٔ سٛا٥ذ٘ ٚضغبات٘ ٚع٬قات٘ ايس١ْٜٛٝ ، اٱْػإ بؿ٘ٚ     

شلصا ناْت ،(1)"ٚإزضاى َُٗت٘ ٚضغايت٘ اييت َٔ أدًٗا خًل ، ؾٗٛ عاد١ إٍ َا ٜصنطٙ بٗا

اؿه١ُ َٔ إنجاض أغًٛب ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٗ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ، يٝكّٛ بٗصا ايسٚض 

.   ٗ ا٭ضض َُٗت٘ ٚٚٚٝؿت٘ ، اييت َٔ أدًٗا خًل ايعِٛٝ ، ؾٝصنط خًٝؿ١ اهلل
 

َٚٔ قٛض ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، إٔ تأتٞ اٯ١ٜ َطغب١ ٗ عٌُ أٚ َطٖب١      

ٚقس ٜأتٞ ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٗ ايكطإٓ يؿ٤ٞ آخط ، سٝح ضغبت بعض اٯٜات ٗ . َٔ عٌُ 

.  َٔ غ٤ٛ ايعاقب١ ٚإكرل  سػٔ ايعاقب١ ٚإكرل ، نُا ضٖبت بعض اٯٜات
 

ؾُٔ أَج١ً ا٭ٍٚ ، َا شنطٙ اهلل ٗ ايذلغٝب ٗ بط ايٛايسٜٔ ٗ غٛض٠ اٱغطا٤ ، سٝح قاٍ      

 }: تعاٍ                               

                                 

                  }( 24-23: عٌسش خإلعشخء )،  ٚقس زيت

ض ع٢ً ايذلغٝب ٗ ٖصا ايعٌُ ايعِٛٝ ، عٔ ططٜل إغتسضاض عاطؿ١ اٱبٔ اٯٜات نُا ٖٛ ٚاٙ

ػاٙ أبٜٛ٘ بصنط ساشلُا عٓس ايهدل ، ٚسادتُٗا إيٝ٘ بعس إٔ تصٖب قٛتُٗا ٚؾبابُٗا ، نُا 

أْ٘ قؿع يٲْػإ َٔ د١ٗ أخط٣ ، ؾٗٛ إشا تصنط أْ٘ غتكرل ساي٘ إٍ َجٌ ساٍ ٚايسٜ٘ عٓس 

ع١ إٍ بط أبٜٛ٘ ضدا٤ إٔ ٜدلٙ أ٫ٚزٙ نُا قٓع َع ٚايسٜ٘ ، ايهدل ، سؿعٙ شيو إٍ إػاض

.  (2)(وُظربوُ ؤزندئ وُزشًخ آزدئ):  وؿعٙ ٗ شيو أٜهّا قٍٛ ايٓيب 

 

َٚٔ ، أَا ايذلغٝب ٗ ايعاقب١ اؿػ١ٓ ؾهجرل دسّا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ إطٗط٠      

: قاٍ اهلل تعاٍ قاٍ ضغٍٛ اهلل ، عٓ٘  أَجًت٘ َا ضٚاٙ ايبداضٟ َٔ سسٜح أبٛ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل

}(3)متفدلشئًخ بْ شث ًال ؤرْ مسؼط ، ًال خطش ػٍَ لٍر زشش ؤػذدض ٌؼسددُ خٌظدحلني ِد الػني سؤض ،)  

                         }( 17: عٌسش خٌغفذش) 

 

                                      
 479ص. ٘ـ 1412، ، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١شٚخ  1، غ 11، ض ظاِغ اٌث١اْ فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ  (1)

اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ، داس  1، غ 4ِصؽفٝ ػثذ اٌمادس ػؽا ، ض: ، ذؽم١ك  اٌّغرذسن ػٍٝ اٌصؽ١ؽ١ٓ: ِؽّذ تٓ ػثذ اهلل اٌؽاوُ ا١ٌٕغاتٛسٞ  (2)

  7259، ؼذ٠س سلُ  171٘ـ ، ص1411ت١شٚخ ، 

 3072، ؼذ٠س سلُ  1185، ِشظغ عاتك ، ص 3، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ تٓ اعّاػ١ً اٌثخاسٞ  (3)



 122 

نايذلٖٝب ، ايذلٖٝب َٔ بعض ا٭عُاٍ ايػ١٦ٝ  َٚٔ أَج١ً ايذلٖٝب ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ،     

َٔ ايتعاٌَ بايطبا ، سٝح ضٖب اهلل َٓ٘ أؾس ايذلٖٝب ، بٌ مل ٜأتٞ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ تٛعس 

}: سٝح قاٍ غبشاْ٘ ٚتعاٍ ، اهلل قاسب٘ بعس ايؿطى نُا تٛعس ع٢ً أنٌ ايطبا      

                            

                           

}(279-278: خٌسمشش  عٌسش) ٚدا٤ ٗ اؿسٜح ايكشٝض إٔ ايٓيب ،  قاٍ َطٖبّا َٔ ايطبا

.  (1)(ِٓ عطٍ ًؼالؼني صْٔص ّإوٍو خٌشـً ًىٌ ّؼٍُ ، ؤشذدسىُ سزد ): ٚقؿعّا عٔ ايهـ عٓ٘ 

 

ٚأَجًت٘ نجرل٠ ٗ ايكطإٓ ، أَا ايذلٖٝب َٔ غ٤ٛ ايعاقب١ ؾأٚٗط َٔ إٔ وكط ٗ ٖصا إكاّ      

}: ْٗا قٛي٘ تعاٍ ايهطِٜ ّ                      

                                   

                       }( 26-21: عٌسش خٌففش ) ،

: َا ضٚاٙ اٱَاّ َػًِ ٗ قشٝش٘ ٗ اؿسٜح ايكسغٞ ايطٌٜٛ ٚؾٝ٘ ، ٜٚعهس ٖصا إع٢ٓ 

فِْىُُْ بَِّدىَد فََّْٓ ًَـَذَ خَْْشًخ فٍََْْمَّْذْ خٌٍَوَ ًََِْٓ ًَـَذَ ّد ػِسَددُِ بمند ىَِِ ؤَػَّْدٌُىُُْ ؤُلْظِْيَد ٌَىُُْ ؼَُُ ؤًَُ...)

.   (2)(غري رٌه فال ٌٍَََُِّٓ بال َٔفْغَوُ

 

ٚخ٬ق١ ايكٍٛ إٔ ٖصا ايباب ٚاغع دسّا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚغط اٱنجاض َٓ٘ ـــ ٚاهلل      

ا ايذلٖٝب ، ٚس٠ٚ٬ ايذلغٝب ، َٔ علزْٝا ٖا ٗ اٍأعًِ ـــ إٔ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ ٫ بس شلا ٗ غرل

يٝهْٛا ناؾٓاسٌ اييت وًل بُٗا ايطا٥ط ٗ اؾٛ ، ٖٚصا ٖٛ َا ٜعدل عٓ٘ ٗ نتب أٌٖ 

ايعًِ بايطدا٤ ٚاـٛف ، ؾايطدا٤ ٚغًٝت٘ ايذلغٝب ، ٚاـٛف ٚغًٝت٘ ايذلٖٝب ، ٫ٚ بس يٲْػإ 

ْ٘ يٛ طػ٢ ٗ ْؿػ٘ داْب ايذلغٝب ، َُٓٗا َعّا ، ؾ٬ ٜطػ٢ أسسُٖا ع٢ً اٯخط ٗ ْؿػ٘ ، ٭

.  قاض ؾٝ٘ ؾب٘ َٔ إطد١٦ ، ٚيٛ طػ٢ ٗ ْؿػ٘ داْب ايذلٖٝب ، قاض ؾٝ٘ ؾب٘ َٔ اـٛاضز 
 

                                      
 22007: ، ؼذ٠س سلُ  225، ِشظغ عاتك ، ص 5، ض ِغٕذ اإلِاَ أؼّذ تٓ ؼٕثً: أؼّذ تٓ ؼٕثً اٌش١ثأٟ  (1)

 2577: ، ؼذ٠س سلُ  1994، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض صؽ١ػ ِغٍُ: اٌؽعاض ا١ٌٕغاتٛسٞ ِغٍُ تٓ  (2)
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: انمصص انمسآَي  : ثبيُبً 
      

تتبع٘ ، ٚاـدل : قل أثطٙ قكّا ٚقكٝكّا "ايكك١ ٗ ايًػ١ ، َكسض ايؿعٌ قلٻ ، ٚ        

}أعًُ٘،             }( 64: عٌسش خٌىيف)  ٟأٟ ضدعا َٔ ايططٜل ايص ،

}غًهاٙ، ٜككإ ا٭ثط ،             }( 3: عٌسش ٌّعف) ، ْٔبٌ يو أسػ

، اـدل ٚا٭َط ٚاؿسٜح "، ٚقس عطؾٗا ابٔ َٓٛٛض بأْٗا  (1)"َٔ ٜأتٞ بايكك١: ايبٝإ ، ٚايكام 

ٞٻ خدلٙ  ايصٟ ٜأتٞ بايكك١ ع٢ً ٚدٗٗا ، نأْ٘ ٜتتبع َعاْٝٗا : أٚضزٙ ، ٚايكام : ٚقل عً

: قككت أثطٙ ، ٚايككل : تتبع ا٭ثط ، ٜكاٍ : ايكلٻ "، أَا ايطاغب ؾأٚضز إٔ  (2)"ٚأيؿاٚٗا

.  (3)"ا٭ثط
 

}: ٚدا٤ إع٢ٓ ايًػٟٛ يًكك١ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ قٛي٘ تعاٍ              }

 . (4)"إتبعٞ أثطٙ ، ست٢ تعًُٞ خدلٙ"، أٟ ( 11:عٌسش خٌمظض)

 

َٚؿتكاتٗا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، أضبعّا ٚعؿطٜٔ َط٠ ، ٖٚٞ ( قك١)ٚقس دا٤ شنط ن١ًُ      

.  ٗ فًُٗا ، تؿٝس ضٚا١ٜ َا سسخ يٮقٛاّ ايػابكٌ َع ضغًِٗ َٚا دط٣ بِٝٓٗ 
 

اتباع ا٭ثط بعه٘ بعهّا ، أٚ : "قط٬ح ، نُا عطؾٗا ايؿدط ايطاظٟ ٖٞ أَا ايكك١ ٗ ا٫     

ٕٕ َتتابع١ ٭ٕ "، ٜٚصنط اٱَاّ ايكططيب أْٗا زلٝت قككّا ، (5)"ٖٞ اـدل إؿتٌُ ع٢ً َعا

.  (6)"إعاْٞ تتتابع ؾٝٗا ، أٚ أخباض تتتابع تطٟٚ َا سسخ يًػابكٌ
 

اٱدطا٥ٞ  ؾّٗٛاملايباسح إٔ  اقط٬سّا ، ٜط٣َٚٔ خ٬ٍ ايٓٛط ٗ تعطٜـ ايكك١ يػ١ّ ٚ     

تتبع غرل ٚأخباض ٚآثاض ا٭َِ ٚا٭قٛاّ ايػابك١ ، ٚتكٜٛط أسساثِٗ ، : يككل ايكطآْٞ ٖٛ ٍ

ٚإٜطاز َٛاقؿِٗ ٚأعُاشلِ ٚتكطؾاتِٗ ، خكٛقّا َع ضغٌ اهلل تعاٍ إيِٝٗ ، ٚأثط ايسعٛات 

. ع٢ً َٛاطٔ ايع١ٛ ٚا٫عتباض  ؾِٝٗ ، ٚنٌ شيو ٜعطض بأغًٛب ٌْٝ ٚؾٝل ، َع ايذلنٝع
  

                                      
 . 459عاتك ، ص ِشظغ،  2، ض اٌماِٛط اٌّؽ١ظ: ِؽّذ تٓ ٠ؼمٛب اٌف١شٚص آتادٞ  (1)

 74٘ـ ، ص1414،ت١شٚخ س ، داس صاد،  7ض،  ٌغاْ اٌؼشب: ِؽّذ تٓ ِىشَ اتٓ ِٕظٛس  (2)

 .  671، ص ِشظغ عاتك،  أٌفاػ اٌمشآِْفشداخ : اٌشاغة األصفٙأٟ  (3)

 . 256عاتك ، ص ِشظغ،  13، ض ألؼىاَ اٌمشآْ اٌعاِغ: ِؽّذ تٓ أؼّذ األٔصاسٞ اٌمشؼثٟ  (4)

 .  84، ِشظغ عاتك ، ص 8، ض  اٌرفغ١ش اٌىث١ش: اٌفخش اٌشاصٞ (5)

 38ص، ِشظغ عاتك ،  20، ض اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ أؼّذ األٔصاسٞ اٌمشؼثٟ  (6)
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أغطان٘ ايس١ٜٝٓ  ٚايكك١ ٖٞ إسس٣ أزٚات ايكطإٓ ايهطِٜ ، اييت اغتدسَٗا يتشكٝل        

ٚغطز ايككل   تاضٜذض سٛازخ اٍٚعط،  ٕ أِٖ ٚغا٥ٌ إضؾاز اٱْػإ يًدرلّ ٚايس١ْٜٛٝ ، ؾٗٞ

.  يًعدل٠ ٚا٫تعاٚ ايكطآْٞ 
 

٠ ، يذلب١ٝ ايٓؿؼ ٚتٗصٜبٗا ، ؾاع١ً ، ٚايططم ايٓادعا٭غايٝب اٍٚايككل ايكطآْٞ َٔ      

ٚغطؽ ايؿعٛض بايػًطإ اٱشلٞ ا٭ع٢ً ع٢ً ايبؿط١ٜ قاطب١ ، ٚإهاز ضٚح ايعباز٠ ٚاـؿٛع "

.  (1)"ُٖٚٝٓت٘ ايتا١َ ع٢ً ٖصا ايٛدٛز، يكسض٠ اٱي٘ ايع٢ُٛ 
 

، ٚإِا ٖٞ  ١ٜ ؾشػبايتاضٜذ٫ٚ غطزّا يًٛقا٥ع  يٮسساخّا تاضٜذٚيٝػت ايكك١ ايكطآ١ْٝ      

از ؾٛم شيو نً٘ ، ٖسا١ٜ ٚعدل٠ َٚٛع١ٛ ، ٜػتؿاز َٔ أغبابٗا ْٚتا٥ذٗا ، غٛا٤ بايٓػب١ يٮؾط

.  أٚ اؾُاعات 
 

ؾإْ٘ َٔ زٕٚ أز٢ْ ـــ َٔ ايككل ايكطآْٞ ، ٚتأًَٗا ٚتسبطٖا ،  ؾإشا قطأ اٱْػإ قك١ َا     

: ٠ ٚعدل٠ ٖٚسا١ٜ ، نُا قاٍ تعاٍ ٜهٕٛ قس اغتؿاز َٓٗا زضغّا ، ٚاؽص َٓٗا عٜ ـــؾو 

{                          

                    }( 111: عٌسش ٌّعف)  ، ؾػطز

    . ايككل َٔ أغطان٘ ايٛانش١ سكٍٛ ايع١ٛ ٚايعدل٠ عٔ ططٜل ايتؿهط ٗ َسي٫ٛت ايكك١ 

       
 

                                      
.  23٘ـ ، ص1418،  داس اٌخ١ش ، دِشك ،  2، غ اٌمصح اٌمشآ١ٔح ٘ذا٠ح ٚت١اْ: ٚ٘ثح اٌضؼ١ٍٟ  (1)

 .277٘ـ ، ص1387، داس اٌىراب اٌؼشتٟ ، اٌما٘شج ،  9، ض اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ أؼّذ األٔصاسٞ اٌمشؼثٟ (  2)

 

َٔ قك١ : أٟ  {ٌمذ ودْ يف لظظيُ}": ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ ٜكٍٛ اٱَاّ ايكططيب

ألًيل }ؾهط٠ ٚتصنط٠ ٚع١ٛ ، : أٟ ( عدل٠)ٜٛغـ ٚأبٝ٘ ٚإخٛت٘، أٚ َٔ قكل ا٭َِ ، 

َا نإ ايكطإٓ سسٜجّا ٜؿذل٣ ، أٚ َا : أٟ  {ِد ودْ لذّؽدً ّفرتٍ}، أٟ ايعكٍٛ  {خألٌسدذ

ٚيهٔ نإ تكسٜل : أٟ  {ًٌىٓ ظظذّك خٌزُ زني ّذّو}ناْت ٖصٙ ايكك١ سسٜجّا تؿذل٣ ، 

ٖا  {ًظفظًْ وً شِء}َا نإ قبً٘ َٔ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚغا٥ط نتب اهلل تعاٍ ، 

 .(2)"{ًىذٍ ًسمحص ٌمٌَ ّاِنٌْ}يؿطا٥ع ٚا٭سهاّ وتاز ايعباز إيٝ٘ َٔ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ، ٚا
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ٚأٖساف ايكطإٓ ايهطِٜ ايذلب١ٜٛ ايهدل٣ ، َٔ ٖسا١ٜ ايٓاؽ ، َع ٚايكك١ ايكطآ١ْٝ تتٛاؾل      

َٔ كاطط ايسْٝا ٬ٜٚٚتٗا َٚكا٥بٗا ، ٚإٜكاٚ َؿاعط اـرل  تٓبِٝٗٗ  َٔ ايػؿ١ً ، ٚؼصٜطِٖٚ

، ٚعطا٤ ٫ ّ مٛ سٝا٠ إهاب١ٝ ايٝأؽ ٚايكٓٛٙ ، ٚا٭خص بٝسٙٚايك٬ح ، ٚايتػًب ع٢ً عٛاٌَ 

.  ٜٓكطع ، ٚإْتاز َػتُط ٚٚؾرل 
 

قبب ؾُٝع ايٓاؽ ، ع٢ً اخت٬ف َػتٜٛاتِٗ ايعك١ًٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚأغًٛب ايكك١ عَُّٛا       

شا َػع٣ عُٝل َٚ٪ثط ٗ ؾعٛض اٱْػإ ، ٚٗ زٚاؾع٘ َط١ٜ، ٚيصيو نإ ايككل ايكطآْٞ ٚايع

.  ٚدساْ٘ ٚ
 

ٜكٛض يٓا ٚاقع  ّا ـــإناؾ١ إٍ نْٛ٘ ع١ٛ ٚاعتباضـــ  إٕ غطز أسساخ ايككل ايكطآْٞ     

اٱْػإ ايهاٍ ، ايبعٝس عٔ ٖسٟ اهلل تعاٍ ، اـاضز عٔ أقٍٛ ايؿطط٠ اٱْػا١ْٝ اييت ؾطط 

. خكَِٜٛٗط ٚايك٬ح ٚاهلل ايٓاؽ عًٝٗا ، ؾتبٌ يٓا ق٠ٛ ايكطاع ايصٟ نإ ٜسٚض بٌ زعا٠ اخل
 

ٍ ايصٟ أٚس٢ اهلل ب٘ إ ـــ ضإٓ ايهطِٜإٕ ايككل ايكطآْٞ دع٤ َٔ نتاب اهلل ايععٜع ـــ ايل     

عٔ  ايكطآْٞ ، دع٤ َٔ اؿسٜح عٔ ايككل ، يصيو ؾإٕ اؿسٜح ضغٛي٘ غٝسْا قُس 

.  ايكطإٓ ايهطِٜ 

 

ٚايتشؿٝع  ايتؿٜٛلشلا أثطٖا ايؿعاٍ ٚايعُٝل ٗ ايٓؿٛؽ ، ٚشيو يٛدٛز عٓاقط  ٚايكك١     

ع٢ً ضأؽ ايٛغا٥ٌ :"دٛاْب ايع١ٛ ٚا٫عتباض ، يصيو تعتدل ايكك١ٚاٱلصاب ، باٱناؾ١ إٍ 

إٍ قًٛب ايٓاؽ ٚعكٛشلِ ، يهٞ ٜػًهٛا ايططٜل  إكًشٕٛ ٚايكاز٠اييت زخٌ َٓٗا اشلسا٠ ٚ

. (1)"قٗاضايكِٜٛ ، ٜٚعتٓكٛا ايؿها٥ٌ ، ٚهتٓبٛا ايطشا٥ٌ  ٜٚػًُٛا ٚدِٖٛٗ هلل ايٛاسس اٍ
 

قس أبطظ ايكك١ ، ؾدك١ٝ ٚٚقؿّا ٚسٛاضّا ، ٚز٫ي١ ، إبطاظّا "يصيو ؾإٕ ايكطإٓ ايهطِٜ      

.  (2)"ٚانشّا ، نُٔ إطاض اعتكازٟ ٚزٜين ٚتٛدٝٗٞ
 

، ٚتتكـ بكسم ايه١ًُ ،  اييت ُتاظ بػُٛ ايػا١ٜقكل اٍ قس غام ايكطإٓ بعض ف     

تؿٛبٗا ؾا٥ب١ ، ٫ٚ تٓتابٗا ؾط١ٜ ، ٫ٚ ٜأتٝٗا  ٚؾطف إككس ، ٚؼطٟ اؿكٝك١ ، عٝح ٫

.  ايؿو ، ٫ٚ ٜسخًٗا ايِٖٛ أٚ اـٝاٍ 
 

                                      
 .  3َ ، ص1996داس ٔٙعح ، ِصش ، اٌما٘شج ، ،   1، غ اٌمصح فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ: ِؽّذ ع١ذ ؼٕؽاٚٞ  (1)

.   17َ ، ص2002، داس لثاء ، اٌما٘شج ،  اٌمشآْ ِماصذ اٌذ٠ٓ ٚل١ُ اٌفٓ اٌمصح فٟ: ِؽّذ لؽة  (2)
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ٚقس أؾاضت َطِٜ ايػباعٞ إٍ خكا٥ل ايكك١ ايكطآ١ْٝ ، ٚأْٗا َطتبط١ بايٛسٞ اٱشلٞ ،      

ب٘ إٍ غٝسْا  تعاٍ ايككل ايكطآْٞ دع٤ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ايصٟ أٚس٢ اهلل: "سٝح قايت 

ٗ َكسَات بعض ايككل ٚٗ  ايكطإٓ ايهطِٜ إٍ ٖصٙ اؿكٝك١، ٚيكس أؾاض  قُس 

}: أعكابٗا ، ؾذا٤ ٗ غٛض٠ ايككل قٛي٘ تعاٍ               

             }( 3:عٌسش خٌمظض)"(1)    .

 

 }:تعاٍدا٤ شيو َكطسّا ب٘ ٗ قٍٛ اهلل ، سٝح  اؿلنُا ايتعّ ايككل ايكطآْٞ        

             }( 13: عٌسش خٌىيف)  ، ٜكٍٛ ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ  ٗ َع٢ٓ اؿل

ٗ ا٫عتكاز يًؿ٤ٞ : ٚاؿل ٜكاٍ ٗ أٚد٘ ، َٓٗا .... إطابك١ ٚإٛاؾك١ : أقٌ اؿل : "ٚأقً٘ 

.  (2)" يو ايؿ٤ٞ ٗ ْؿػ٘إطابل ٕا عًٝ٘ ش
      

ْاطل باؿل ، قا٥ِ ع٢ً ايٛاقع١ٝ ، ؾٗٛ ٜتؿل َع اٱْػإ ٗ ٚايككل ايكطآْٞ تعبرل قازم      

ٚاقع٘ ، غرلٙ ؾدك١ٝ اٱْػإ ٗ  قس ْكًت يٓا ايكك١ ايكطآ١ْٝٚطبٝعت٘ ٚسكٝكت٘ ٚٚاقع٘ ، 

.  اٍ ٚأٚنض َحٚنإ شيو ايٓكٌ ٗ أزم قٛض٠  ٚؾطٙ ، بكٛت٘ ٚنعؿ٘ ،
 

لس إٔ ايككل ايكطآْٞ قس أت٢ "ٚإشا ْٛطْا إٍ ايعسٜس َٔ غٛض ايكطإٓ ايهطِٜ ٚآٜات٘ ،      

، ٖٞ َجاب١ اشلس٣ يٲْػإ ، يتبكطٙ َعامل ايططٜل  بكٛض َٔ إانٞ ٚ أخباض َؿٛق١يٓا 

ٗ اٱْػإ  ؾٝ٘ إٛاعٜ ٚايعدل ، ؾتجرل إؿاعط ايٓب١ًٝبأغًٛب بًٝؼ ٚقٟٛ ..... ِٜ إػتكِٝ ايكٛ

، قاٍ اهلل تعاٍ بعس إٔ قل عًٝٓا َٔ خدل ايصٟ  (3)"ٚؼًُ٘ ع٢ً ا٫قتسا٤ ٚايتأغٞ ٗ ايعٌُ بٗا

}: اْػًذ َٔ آٜات٘               }( 176: عٌسش خألػشخف)    

 

يًُعا١ًَ ايطٝب١ ٚايػًٛى يذلغِ ايُٓٛشز ايهاٌَ "ٚايكك١ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ دا٤ت      

ٚإٍ  زع٠ٛ ا٭ْبٝا٤ زع٠ٛ إٍ اـرلإٔ ايصٟ هب إٔ ٜتش٢ً ب٘ اٱْػإ إػًِ ، ؾبٝٓت   ،إجايٞ

، ٚاٱق٬ح ٗ ا٭ضض ٚعسّ اٱؾػاز ؾٝٗا ، قاٍ اهلل تعاٍ قاقّا قك١ ؾعٝب (4) "سػٔ ايتعاٌَ

                                      
 .  39، ِىرثح ِىح ، ص اٌمصح فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ: ِش٠ُ ػثذ اٌمادس اٌغثاػٟ   (1)

 .  246، ِشظغ عاتك ، ص َِفشداخ أٌفاػ اٌمشآْ اٌىشٞ: اٌشاغة األصفٙأٟ   (2)

 .  52، ِشظغ عاتك ، ص اٌمصح فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ: ِش٠ُ ػثذ اٌمادس اٌغثاػٟ   (3)

.   187، ِشظغ عاتك ، ص اٌمشآْ اٌىش٠ُ ِماصذ اٌذ٠ٓ ٚل١ُ اٌفٓ اٌمصح فٟ: ِؽّذ لؽة   (4)
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 }: ٚقَٛ٘                                

                                           

                                   

                      }( 183-176: عٌسش خٌشؼشخء)  
 

قكل ايكطآْٞ ، ٚاييت ّٚهٔ إٔ لٌُ ٗ ٖصا إكاّ أِٖ ا٭ٖساف اييت ٜطَٞ إيٝٗا اٍ     

:  ع٢ً ن٥ٛٗا ٜػرل إ٪َٔ ٗ تطزل٘ يًٗسٟ ايكطآْٞ ، ؾُٔ أِٖ ٖصٙ ا٭ٖساف 

: ٕٛاد١ٗ َا قس ٜكٝب٘ َٔ قَٛ٘ عٓس دٗطٙ بايسع٠ٛ إيِٝٗ ، قاٍ تعاٍ  تجبٝت ؾ٪از ايٓيب -1

{                      }( 120: عٌسش ىٌد) . 

 }: ، يًتدؿٝـ عًٝ٘ دطا٤ تهصٜب قَٛ٘ ي٘ ، قاٍ اهلل تعاٍ  تػ١ًٝ قًب ايٓيب -2  

                          }                       

 }: ، ٚقاٍ عع ٚدٌ  (184: ِشخْ عٌسش آي ع)                 

                             }

.  ( 34: عٌسش خالٔؼدَ )

  }: سكٍٛ ايعدل٠ ٚايع١ٛ ، نُا ٚضز ٗ أٚاخط غٛض٠ ٜٛغـ ٗ ختاّ ايكك١ -3

                              

                }( 111: عٌسش ٌّعف ) .

ٚاييت ٖٞ أٜهّا َٔ َعٛقات ايتشؿٝع مٛ ايعٌُ  ، تٓبٝ٘ اٱْػإ َٔ ايػؿ١ً اييت قس تعذلٜ٘-4

 نُا بٝٓا غابكّا ، ٚقس أؾاض ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ بسا١ٜ غٛض٠ ٜٛغـ إٍ إٔ ايكك١ قس تهٕٛ

  }: غببّا يًتٓبٝ٘ َٔ ايػؿ١ً ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ            

                    }( 3: عٌسش ٌّعف ) .
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أْٗا غبب يًٗسا١ٜ ٚايطؾاز ٗ ايسْٝا ، ٚأغاغّا ؿكٍٛ ايط١ٓ ٚإْعاشلا َٔ اهلل ع٢ً "-5

 }: ، قاٍ تعاٍ  (1)"ّٜٛ ايكٝا١َ عبازٙ إ٪ٌَٓ                  

                                 

        }( 111: عٌسش ٌّعف) 
 

اؾتًُت ع٢ً  سها١ٜ يًككل ايػٛض إه١ٝ ، سٝحَٚٔ أنجط غٛض ايكطإٓ ايهطِٜ      

.   ا٭ؾطاضّ َٔ ا٭خٝاض ٚقكل ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ـــ عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ـــ ٚع٢ً قكل غرلٙ
      

غٛض٠ ٣ قكل ا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌ عٌن١ٝ اييت اؾتٌُ داْب نبرل َٓٗا َٚٔ ايػٛض امل     

.   ْٜٚٛؼ ٖٚٛز ٚإبطاِٖٝ ٜٚٛغـ ٚايؿعطا٤ ٚايككل ٚايكاؾات ، ْٚٛح ٚغرلٖا ا٭عطاف
 

َٚٔ أؾٗط ايككل اييت ٚضزت ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، قك١ ْيب اهلل َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ َع      

ؾطعٕٛ ٚقَٛ٘ ، ٖٚصٙ ايكك١ أنجط ايككل اييت ٚضزت ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ؾتاض٠ تطز ف١ًُ 

اقًٝٗا ، ٜهتؿٞ ؾٝٗا ايػٝام بصنط َا ؼكٌ ب٘ ايعدل٠ زٕٚ اـٛض ٗ نجرل َٔ تـ

 }: ٚايع١ٛ، نُا دا٤ ٗ غٛض٠ ايعٓهبٛت قاٍ تعاٍ         

                       }( 39 :عٌسش خٌؼنىسٌض) 

.  ، ٚتاض٠ تطز ٖصٙ ايكك١ َؿك١ً بصنط ايهجرل َٔ أسساثٗا نُا دا٤ ٗ غٛض٠ ايككل 
 

ٜؿتٌُ ع٢ً قهاٜا ْؿػ١ٝ "٭ْ٘ؾه٬ت ، إٔ ٜعاجل كتًـ امل ٚايككل ايكطآْٞ بإَهاْ٘     

، تتهُٔ ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٚايتبؿرل ٚاٱْصاض ، يتشؿع ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ َا دبًت ع٢ً 

.   (2)"ا٫ػاٙ ايكشٝض ، ٚتبعسٖا عٔ ايططٜل إعٛزايؿطط٠ ، إٍ 
 

ؾإشا تسبط إػًِ قكل ا٭ْبٝا٤ ايٛاضز٠ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ؿكٌ ي٘ اٱّإ بإٔ ٖصٙ      

ايككل ؼٌُ ٗ طٝاتٗا ايهجرل َٔ عٛاٌَ ايتشؿٝع مٛ ايعٌُ ايكاحل ، ؾؿٞ قك١ ٜٛغـ 

َٔ اغتهعاؾ٘ ٚاغذلقاق٘ إٍ ُهٝٓ٘ ٗ  عًٝ٘ ايػ٬ّ َٚا َط ب٘ َٔ تكًبات ٗ أسٛاي٘ ،

ا٭ضض ٚؼهُ٘ ٗ خعا٥ٓٗا ، نٌ ٖصا ساؾع يًعٌُ ايس٩ٚب ، وسٚٙ ٗ شيو قٍٛ اهلل 

                                      
 15، ِشظغ عاتك ، ص اٌمصح اٌمشآ١ٔح ٘ذا٠ح ٚت١اْ: ٚ٘ثح اٌضؼ١ٍٟ   (1)

 . 160، ِشظغ عاتك ، صاٌمشآْ ِماصذ اٌذ٠ٓ ٚل١ُ اٌفٓ  اٌمصح فٟ: لؽة  ِؽّذ  (2)
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}: غبشاْ٘ ٚتعاٍ                     }

ض اٯ١ٜ بعح يًُِٗ ، ٚاغتٓٗاض يًععا٥ِ مٛ ايذلقٞ ٗ زضدات ، ؾؿٞ آر (22: عٌسش ٌّعف )

ا٭عُاٍ ايكاؿ١ ، ست٢ ٜكٌ إ٪َٔ إٍ زضد١ اٱسػإ إٛق١ً إٍ اؿكٍٛ ع٢ً َا شنط 

.  ٗ اٯ١ٜ 
 

ٚٗ ايػٛض٠ أٜهّا زضؽ آخط ٜتعًُ٘ إتأٌَ َٔ ٖصٙ ايكك١ ، ٖٚٛ أْ٘ َع ايتك٣ٛ ٚاٱخ٬م      

ٚؽ أٖساؾ٘ اييت ٜطّٚ ايٛقٍٛ إيٝٗا ، قاٍ غبشاْ٘ ٚتعاٍ سها١ٜ عٔ ٜٴُهٔ يٲْػإ ٗ بٌ

   }: ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٗ ايػٛض٠ بعس إٔ ْع اهلل سلً٘ بأبٝ٘ ٚإخٛت٘      

               }( 101: عٌسش ٌّعف )  .

 

ايػ٬ّ ، زضؽ عِٛٝ ٗ ايكدل ، ٚقؿع ع٢ً ؼٌُ َا قس ٜعذلض ٚٗ قك١ أٜٛب عًٝ٘      

اٱْػإ َٔ ايعكبات ٚايعطاقٌٝ ، ؾُٝٮٙ شيو اط٦ُٓاّْا إٍ قطب ؾطز اهلل دٌ ٚع٬ ، ست٢ َع 

 }: اؾتساز ا٭َط ٚقٛت٘ ، قاٍ تعاٍ                  

    }( 83: عٌسش خألٔسْدء)  ٍثِ دا٤ ايؿطز بكٍٛ اهلل تعا ، :{        

                                     }

.   (84: ٔسْدء عٌسش خأل)

 

ٚٗ قك١ شٟ ايٕٓٛ عًٝ٘ ايػ٬ّ ، زضؽ ٗ ؼؿٝع إػًِ إٍ ايعٌُ ايكاحل ٚقت ايطخا٤ ،      

 }: إشا نإ ٜٓؿس ايٓذا٠ ٚقت ايؿس٠ ، قاٍ تعاٍ                  

                       

                       }( 88-87: عٌسش خألٔسْدء) نس٪ٜ ،

ػشفه يف ظؼشف بىل خهلل يف خٌشخدء ُ):  قاٍ ضغٍٛ اهلل : قاٍ ٖصا إع٢ٓ سسٜح ابٔ عباؽ 

.  (1)(خٌشذش

                                      
 6303، ؼذ٠س سلُ  623، ِشظغ عاتك ، ص 3، ض اٌّغرذسن ػٍٝ اٌصؽ١ؽ١ٓ: ِؽّذ تٓ ػثذ اهلل ا١ٌٕغاتٛسٞ  (1)
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سٌ ٚقـ أَاّ ايبشط ٚؾطعٕٛ ٚدٓٛزٙ ٚضا٤ٙ ، يؿت١ ٖا١ً٥ إٍ ٚٗ َٛقـ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ      

ٖا وؿع إػًِ إٍ ايعٌُ ظس ٚإخ٬م ، أ١ُٖٝ ايٝكٌ ٗ ايٓذا٠ َٔ ايهطب ٚايؿسا٥س 

}: قاٍ تعاٍ  ، يًٛقٍٛ إٍ ٖصٙ ايسضد١ ايع١ُٝٛ              

                                

                                   

                                    

       }( 68-61: عٌسش خٌشؼشخء)  .

 

ٕ اهلل دٌ ، مل ٜتعععع ٜكٝٓ٘ بأٗ ايٓاض  بٝا٤ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ ، ٕا أيكٞٚ ا٭ٕٖٚصا أب     

 }: ٚع٬ غٝٓذٝ٘ ، ٚغٝذعٌ ايعاقب١ ي٘ بعس شيو ، قاٍ تعاٍ        

                            

       } ( 70-68: عٌسش خألٔسْدء ) قُس ، نُا سصا سصٚٙ ْبٝٓا  ، ٌس

بإٔ إؿطنٌ غٛف ٜأتٕٛ إٍ إس١ٜٓ ض ايٓاؽ بإ٪ٌَٓ بعس َعطن١ أسس،أضدـ بع

ٜكّٝٓا سٝٓٗا بٓكط اهلل دٌ ٚع٬ ٚعسّ خص٫ْ٘  يٓيب ؾاَتٮت ْؿؼ ا، يٝػتأقًٛا إػًٌُ 

لدذلد بزشخىُْ ػٍْو خٌغالَ لني ؤٌمِ   [لغسند خهلل ًٔؼُ خٌٌوًْ]) : ي٘ ، قاٍ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عٓ٘ 

فضخدىُ بميدٔدً ًلدٌٌخ لغسند خهلل  بْ خٌندط لذ مجؼٌخ ٌىُ فدخشٌىُ] : ًخ لني لدي زلّذ  خيف خٌندس ، ًلدٌو

}: ، ؾهاْت ايٓتٝذ١  (1)( [ؤًًْؼُ خٌٌ             

                }( ْ174: عٌسش آي ػّشخ )  .

 

ٙ إٔ ٜػتؿٝس َٔ نًل إٍ إٔ إ٪َٔ ٜٓبػٞ ٍ، َٚٔ فُٛع َا تكسّ ٗ ٖصا إبشح      

زضدات ايؿا٥س٠ َا اغتطاع إٍ شيو غب٬ّٝ ، ٚوٍٛ ٖصٙ ايؿا٥س٠ إٍ أقك٢ ايككل ايكطآْٞ 

                                      
 4287، ؼذ٠س سلُ  1662، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ  (1)
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يٝٓتر ع٬ُّ قاؿّا ٜهٕٛ شخطّا  ، ٜكٛزٙ اؿاؾع إػتًِٗ َٔ ٖصٙ ايككل، غًٛى عًُٞ 

.   يكاسب٘ ٚزاؾعّا ي٘ إٍ إعٜس َٓ٘ 
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:  تؼصيص انثمخ ثبنُفط  : اظؼًب د 
ٟٳ ٚثٳبٳ( : ٚٳثٳاق١ّ( )ٚٵثٴلٴٟٳ)ايؿ٤ٞ ( ٚٳثٴلٳ")ايجك١ ٗ ايًػ١ َؿتك١ َٔ       تٳ ٚقاض قهُّا ، ٚؾ٬ٕ َقٛ

: ٖاْٞ َع٢ٓ ايجك١ بكٛي٘ ٚأٚضز ايطاغب ا٭قـ،(1)"بايجك١ ، ؾٗٛ ٚثٝل: أخص بايٛثٝك١ َٔ أَطٙ 

.   (2)"غهٓتٴ إيٝ٘ ، ٚاعتُست عًٝ٘: ق١ّ ، ٚثكتٴ ب٘ ، َأثٹلٴ خٹٚٳثٳلٳ"
 

قسض٠ ايؿطز ع٢ً إٔ : "ؾكس عطؾٗا ايعٓعٟ بأْٗا :  عًِ ايٓؿؼ أَا تعطٜـ ايجك١ بايٓؿؼ ٗ     

ٜػتذٝب اغتذابات تٛاؾك١ٝ ، ػاٙ إجرلات اييت تٛادٗ٘ ، ٚإزضان٘ تكبٌ اٯخطٜٔ ي٘ ، ٚتكبً٘ 

.  (3)"يصات٘ بسضد١ َطتؿع١
 

اػاٙ ايؿطز مٛ شات٘ ، ٚمٛ ب٦ٝت٘ ا٫دتُاع١ٝ ، : "بايٓؿؼ بأْٗا  ٚتعطف ْاقٝـ ايجك١     

ٜٚٓعهؼ شيو ٗ غًٛن٘ ، ٚقسضت٘ ع٢ً ؼكٝل سادات٘ ، َٚٛاد١ٗ َتطًبات اؿٝا٠ 

.   (4)"إدتًؿ١
 

، ٖٚصٙ ايؿه١ًٝ عباض٠ عٔ ...ؾه١ًٝ ، َجًٗا َجٌ ايكدل : "إٔ ايجك١ بايٓؿؼ  ٜٚط٣ آخطٕٚ     

إزضاى ايصات ، أٟ ايتكِٝٝ ايسقٝل : خ قؿات عاطؿ١ٝ ضٚس١ٝ ، ٖٞ ث٬َٔ ْػٝر َذلانب 

٭ْؿػٓا ٚاٖتُاَاتٓا ، ٚقبٍٛ ايصات ، أٟ تكبٌ أْؿػٓا بهٌ َا ؾٝٗا َٔ تعكٝسات ، ٚا٫عتُاز 

ع٢ً ايصات ، ٖٚٛ ايكسض٠ ع٢ً اغتدساّ َا ْعطؾ٘ عٔ أْؿػٓا يًشكٍٛ ع٢ً ايٓتا٥ر اييت ْطغبٗا 

.   (5)"زا٥ُّا قبٍٛ أٚ عسّ قبٍٛ اٯخطٜٔ يٓاٗ سٝاتٓا ، زٕٚ إٔ ٜكًكٓا 
 

ٚا٫قط٬سٞ يًجك١ بايٓؿؼ ، ّهٔ يًباسـح إٔ ٜػتٓبـ٘ تعطٜؿّا يػٟٛ َٚٔ خ٬ٍ ايتعطٜـ اٍ

تك١ٜٛ َؿاعط ايٓؿؼ ٚزٚاؾعٗا ٚتجبٝتٗا ، : أٚ َؿَّٗٛا إدطا٥ّٝا يتععٜع ايجك١ بايٓؿؼ، بأْ٘ 

اٱْػإ ٚأٖساؾ٘ ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ ،  ٚا٫عتُاز عًٝٗا نعاٌَ َػاعس ، ٗ ؼكٝل َطايب

.  َػتدسَّا أقك٢ َا عٓسٙ َٔ إَهاْات ٚطاقات ٚقسضات 
 

                                      
 .  1011، ِشظغ عاتك ، ص اٌّؼعُ اٌٛع١ظ: إتشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚآخشْٚ  (1)

 .853، ِشظغ عاتك ، ص ِفشداخ أٌفاػ اٌمشآْ: اٌشاغة األصفٙأٟ  (2)

 ،( 3)، ػذد( 29)، ِعٍح اٌؼٍَٛ االظرّاػ١ح ، اٌى٠ٛد ، ظاِؼح اٌى٠ٛد ، ِعٍذ  اٌّىٛٔاخ اٌفشػ١ح ٌٍصمح تإٌفظ ٚاٌخعً: فش٠ػ ػ٠ٛذ اٌؼٕضٞ  (3)

 51ص

، سعاٌح ِاظغر١ش غ١ش  إٌّٛ االظرّاػٟ ٚاٌصمح تإٌفظ ٌذٜ األعفاي اٌّؽش١ِٚٓ ِٓ اٌٛاٌذ٠ٓ ٚاألعفاي اٌؼاد١٠ٓ: ٔعاغ ػثذ اٌشؼ١ُ ٔاص١ف  (4)

 .  37َ ، ص1993ِٕشٛسج ، ظاِؼح اٌٍّه عؼٛد ، اٌش٠اض ، 

 .9-8ص خ ،. غ ، ِىرثح ظش٠ش ، ظذج ، د .، د اٌصمح تٕفغه: سا٠اْ . ظ١ٗ . إَ  (5)
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ٚتعس ايجك١ بايٓؿؼ َٔ أِٖ زلات َٚٛاٖط ايؿدك١ٝ ايػ١ٜٛ ، ٚأسس عٓاقط تٛاؾل      

اٱْػإ َع ْؿػ٘ ٚفتُع٘ ، ؾٗٞ بصيو تًعب زٚضّا نبرلّا ٚؾعا٫ّ ٗ سٝا٠ ايؿطز ، أخصّا ٚعطا٤ٶ 

.  إثطا٤ٶ ٚإهاب١ٝ ، ِّٛا ٚتطٜٛطّا ، 
 

ٞٳ بأَط تععٜع ايجك١ يس٣ ايؿطز إػًِ ، ٚ      ٓٹ اٖتِ ب٘ اٖتُاَّا بايػّا ، يصيو ؾإٕ اٱغ٬ّ قس عٴ

ٕ ثك١ اٱْػإ إػًِ بٓؿػ٘ ْابع١ َٔ ثكت٘ باهلل عع ٚدٌ ، بأْ٘ تعاٍ ٖٛ ايكازض إكتسض ؾشٝح إ

يب٘ نٝـ ٜؿا٤ ، ؾكس سطم اٱغ٬ّ نٌ اؿطم ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ ، ٚايهٕٛ نً٘ بُٝٝٓ٘ ٜل

َٔ أَٛض ايعكٝس٠ اٱغ١َٝ٬ ،  ّاٖاّ ّاع٢ً غطؽ ايجك١ باهلل ٗ ْؿؼ إ٪َٔ ، ٚدعٌ شيو أَط

ٚشيو بإٔ ٫ "ؾإ٪َٔ ٫ ٜهتٌُ إّاْ٘ إ٫ إشا ناْت ثكت٘ ٗ اهلل ق١ٜٛ ، ٜٚكٝٓ٘ باهلل عِٛٝ ، 

غبشاْ٘ ٚتعاٍ ، زٕٚ ؾو َكسضت٘ ٚإضازت٘ ، ؾٗٛ  ٜطبطٗا بايٓتا٥ر ، َع٢ٓ إٔ ْجل بعطا٤ اهلل

 (1)"اؾباض، ايكٗاض  ايكازض إٌُٗٝ
 

ٚقس دا٤ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ نجرل َٔ اٯٜات ايساي١ ع٢ً تععٜع ثك١ إ٪َٔ بطب٘ ، ٚسهت      

ّٓعِٗ َٔ ؼكٝل  ٚيهٔ شيو مل، ِٖٚ ٗ أقعب ا٭سٛاٍ ، يًُ٪ٌَٓ نجرلّا َٔ إٛاقـ 

  . بًٛؽ غاٜاتِٗ اييت نتبٗا اهلل شلِ ٚأٖساؾِٗ 
 

}:َٔ شيو قٛي٘ تعاٍ                                      

                 }( ْ173: عٌسش آي ػّشخ) ، ّايطدلٟ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٜكٍٛ اٱَا :

                                      
 .  46، ِشظغ عاتك ، ص ؼرٝ ٠غ١شٚا ِا تؤٔفغُٙػّشٚ خاٌذ ،  (1)

" {  } َٛنع خؿض َطزٚز ع٢ً إ٪ٌَٓ ، ٖٚصٙ قؿ١ ايصٜٔ اغتذابٛا هلل ٗ

} ٚايطغٍٛ ، ٚ } ا٭ٍٚ ، ِٖ قّٛ نإ أبٛ غؿٝإ غأشلِ إٔ ٜجبطٛا ضغٍٛ اهلل 

. ٚأقشاب٘ ايصٜٔ خطدٛا ٗ طًب٘ بعس َٓكطؾ٘ عٔ أسس إٍ ٓطا٤ ا٭غس

ٚ{ }ٙ ،ْٞأبٛ غؿٝإ ٚأقشاب٘ َٔ قطٜـ ، ايصٜٔ ناْٛا َع٘ بأسس ، ٜٚعين ايجا ّ

}: بكٛي٘        } ، ِقس ْعٛا ايطداٍ يًكا٥هِ ٚايهط٠ إيٝهِ ؿطبه

{   } ٍٛؾاسصضِٖٚ ، ٚاتكٛا يكا٤ِٖ ، ؾإْ٘ ٫ طاق١ يهِ بِٗ ، : ٜك{     

   }   ٍٛؽٜٛـ َٔ خٛؾِٗ أَط أبٞ غؿٝإ ٚأقشاب٘ َٔ ؾعازِٖ شيو : ٜك َٔ

إؿطنٌ ، ٜكّٝٓا إٍ ٜكِٝٓٗ ، ٚتكسٜكّا هلل ٚيٛعسٙ ٚٚعس ضغٛي٘ إٍ تكسٜكِٗ ، ٚمل 
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بطَٝ٘ ٗ ايٓاض ، نٞ ٜٓتكُٛا  ، عٓسَا أضاز قَٛ٘ إ٬ٖن٘ ٚنصيو إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ     

ْ٘ ٜعًِ ٚمل ٜعععع ثبات٘ ع٢ً ايسع٠ٛ ٚاؿل ، شيو ٭ ٜٚٓكطْٚٗا ، مل ىؿ٘ شيو ا٭َط ٯشلتِٗ

: عًِ ايٝكٌ إٔ اهلل َع٘ ٚغٝٓذٝ٘ َٔ نٝسِٖ ، ٭ْ٘ ٚاثل َٔ قسض٠ اهلل ْٚكطٙ ي٘ ، قاٍ تعاٍ 

{                                

                 }( 70-68: عٌسش خألٔسْدء) ٍاهلل ، ٚقا

 }: عع ٚدٌ ٗ غٛض٠ ايكاؾات                              

        }(98-97: ض عٌسش خٌظدفد)   .

    

  

 

 

 
     

قطٙ ٚتأٜٝسٙ ، ٚأَط اهلل تعاٍ إ٪ٌَٓ بايجبات ٗ قتاٍ ايهؿاض ، ٚأْ٘ تعاٍ َعِٗ بعْٛ٘ ٕٚ     

قسض٠ اهلل ٚقٛت٘ ، ؾكاٍ ٗ يكا٤ إؿطنٌ ، ٚإٔ ٜجكٛا بٚسهِٗ ع٢ً ايك٠ٛ ٚعسّ ايهعـ 

                                      
 . 520، ِشظغ عاتك ، ص 3، ض ظاِغ اٌث١اْ فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ   (1)

 .  303، ِشظغ عاتك ، ص 11، ض اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ أؼّذ األٔصاسٞ اٌمشؼثٟ  (2)

بايػرل ؾٝ٘ ، ٚيهٔ غاضٚا ست٢ بًػٛا   ٜجِٓٗ شيو عٔ ٚدِٗٗ ايصٟ أَطِٖ ضغٍٛ اهلل 

ٛٻ: ضنٛإ اهلل َٓ٘ ، ٚقايٛا  ٛٻؾِٗ أبا غؿٝإ ثك١ باهلل ٚتٛن٬ّ عًٝ٘ ، إش خ ؾِٗ َٔ خ

}: ٚأقشاب٘ إؿطنٌ               } ٜ٘عين بكٛي :{  

           }:  ٜهؿٝٓا اهلل : نؿاْا اهلل ،ٜعين،{        }

ٗ ( ايٛنٌٝ)ِا ٚقـ تعاٍ ْؿػ٘ بصيو ، ٭ٕ ْٚعِ إٍٛ ٕٔ ٚيٝ٘ ٚنؿً٘ ، ٚإ: ٜكٍٛ 

ن٬ّ ايعطب ، ٖٛ إػٓس إيٝ٘ ايكٝاّ بأَط َٔ أغٓس إيٝ٘ ايكٝاّ بأَطٙ ، ؾًُا نإ ايكّٛ 

ٛٻنٛا أَطِٖ إٍ اهلل  ايصٜٔ ٚقؿِٗ اهلل َا ٚقؿِٗ ب٘ ٗ ٖصٙ اٯٜات ، قس ناْٛا ؾ

يو ، ٚتؿٜٛهِٗ أَطِٖ إيٝ٘ ٚٚثكٛا ب٘ ، ٚأغٓسٚا شيو إيٝ٘ ، ٚقـ ْؿػ٘ بكٝاَ٘ شلِ بص

     (1)"ْٚعِ ايٛنٌٝ اهلل تعاٍ شلِ: بايٛناي١ ، ؾكاٍ 

ثِ ضَٛا ب٘ ٗ ... قٝسٚا إبطاِٖٝ ٚٚنعٛٙ ٗ إٓذٓٝل َػ٫ًّٛ " : قاٍ اٱَاّ  ايكططيب 

أَا : )ٜا إبطاِٖٝ أيو ساد١ ؟ قاٍ : إٓذٓٝل َع َهط ب ؾاغع ، ؾاغتكبً٘ ددلٌٜ ، ؾكاٍ 

هلل ؾكاٍ ا( سػيب َٔ غ٪اي٘ عًُ٘ عايٞ: )ؾاغأٍ ضبو ، ؾكاٍ : ، ؾكاٍ ددلٌٜ ( إيٝو ؾ٬

}: تعاٍ ٖٚٛ أقسم ايكا٥ًٌ                }  دعٌ اهلل ؾٝٗا بطزّا ،

  (2)"ٜطؾع سطٖا ، ٚسطّا ٜطؾع بطزٖا ؾكاضت غ٬َّا عًٝ٘
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}: تعاٍ                             }

َٕٓٛ باهلل عٔ دٗاز ؾ٬ تهعؿٛا أٜٗا إ٪: "طدلٟ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ، قاٍ اٱَاّ اٍ (35: عٌسش زلّذ )

٫ تهعؿٛا عِٓٗ ٚتسعِٖٛ إٍ ايكًض ٚإػا١ٕ ، ٚأْتِ ... ٚا عٔ قتاشلِ ٕبإؿطنٌ ٚتر

.  (1)"ٚأْتِ أٍٚ باهلل َِٓٗ... ٚاهلل َعهِ بايٓكط يهِ عًِٝٗ ... ايكاٖطٕٚ شلِ ٚايعايٕٛ عًِٝٗ 
 

ت ثكت٘ باهلل ، قٜٛت ثكت٘ بٓؿػ٘ ، ٚقاض قّٜٛا ٗ َٛاد١ٗ ايعكبات ؾاٱْػإ إشا قٟٛ     

ٚإعٛقات ، ٚثابتّا عٓس ايؿسا٥س ٚإًُات ، ٫ ٜكسٙ عٔ ؼكٝل أٖساؾ٘ َٚكاقسٙ ، َا ًٜكاٙ 

.  ٚنٝسَٔ أش٣ 
 

أْٗا ُٮ ايٓؿؼ ثك١ ٚطُأ١ْٓٝ مٛ إػتكبٌ َا ٫  ، ٚا٬ٕسٜ ٗ ْكٛم ايهتاب ٚايػ١ٓ     

. ؾو ططٜكّا إيٝٗا ٜسع يٌ
 

ٚأقشاب٘ ع٢ً شيو ، نُا ٗ قك١ غطاق١  ٚٗ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ؾٛاٖس نجرل٠ دسّا يًٓيب      

ٚقاسب٘ أبٞ بهط ايكسٜل ٗ غؿط٠ اشلذط٠ ،  بٔ َايو ضنٞ اهلل عٓ٘ ، ٚقس ؿل بايٓيب 

ي١ َعطٚؾ١ ٚايكك١ طٟٛ.  سّٝا أٚ َٝتّا  ييت ضقستٗا قطٜـ ٕٔ ه٤ٞ َشُسٺٜطٜس اؾا٥ع٠ ا

ٟ نػط٣ ، ٜكٍٛ غطاق١ ٚعس غطاق١ بإٔ ٜػٛضٙ اهلل غٛاضسُٝٓا  ٚايؿاٖس ؾٝٗا إٔ ايٓيب 

 ضؽ ، ٚغٛض عُط ضنٞ اهلل عٓ٘ غطاق١، ست٢ ؾتشت ب٬ز ايـ بٛعس ايٓيب ّا ؾًِ أظٍ َٛقٔ

.   (2)بػٛاضٟ نػط٣
 

أ٣ إٔ ؾٝٗا ٚسُٝٓا أبس٣ عُط ضنٞ اهلل عٓ٘ إعذلان٘ ع٢ً ؾطٚٙ قًض اؿسٜب١ٝ ، ٚض     

خهلل  بِٔ سعٌي خهلل ًٌٓ ّؼْؼين): ٖٚٛ ٖت٧ً ثك١ باهلل ثِ بٓؿػ٘  إدشاؾّا بإػًٌُ ، قاٍ ي٘ ايٓيب 

ضنٞ اهلل اػ٘ بعس شيو إٍ أبٞ بهط بٔ اـطاب أٜهّا ، إٔ عُط ، ٚٗ غٝام ايكك١  (3)(ؤزذخً

 ضنٞ اهلل عٓ٘ بهطٕ إداب١ أبٞ نإ ايعذب أٚأبس٣ اعذلان٘ ي٘ ع٢ً ؾطٚٙ ايكًض ، فعٓ٘ 

}: ؾأْعٍ اهلل قٛي٘ . ٚئ ٜهٝع٘  إْ٘ ضغٍٛ اهلل : ، سٌ قاٍ يعُط  طابكت إداب١ ايٓيب   

            }( 1:عٌسش خٌفعك) ٘ٓإٍ ايٓيب  ، ؾذا٤ عُط ضنٞ اهلل ع ٘ٚقاٍ ي :

                                      
 .  326، ِشظغ عاتك ، ص 11، ض ظاِغ اٌث١اْ فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ  (1)

 .  325٘ـ ، ص1406، داس ؼشاء ، ِىح اٌّىشِح ،  1، غ 6ػاِش ؼغٓ صثشٞ ، ض: ، ذؽم١ك  دالئً إٌثٛج: ظؼفش تٓ ِؽّذ تٓ اٌؽغٓ  (2)

 .   3011ؼذ٠س سلُ ،  1162، ِشظغ عاتك ، ص 3، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ  (3)
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هلل عٓ٘ ٜكّٝٓا ٚ ثك١ باهلل َٚا ِٖ ْعِ ، ؾاَتٮت ْؿؼ عُط ضنٞ ا:  ، قاٍ  (1)!؟أؾتض ٖٛ

.  عًٝ٘ َٔ اؿل 
 

اييت ؼؿع  َٔ ايعٛاٌَ ايع١ُٝٛ، ٚٗ قك١ ا٭سعاب َا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايجك١ باهلل ثِ بايٓؿؼ      

ٚاغتؿطاف ايٓتا٥ر اييت ٜتٛقعٗا إ٪َٔ َٔ ٚضا٤ عًُ٘ ، ؾؿٞ ٖصٙ ، إ٪َٔ إٍ إهٞ ٗ ايعٌُ 

اغتعاْٛا ٠ نبرل٠ عذعٚا عٔ إظايتٗا ، سؿط اـٓسم قدط يًُ٪ٌَٓ ٗايكك١ سُٝٓا عطنت 

ؾأخص إعٍٛ ٚقاٍ بػِ اهلل ٚنطب نطب١ ؾهػط ثًجٗا ٚقاٍ اهلل أندل "ؾذا٤ ،  بايٓيب 

أعطٝت َؿاتٝض ايؿاّ ثِ نطب ايجا١ْٝ ؾكطع ثًجا آخط ٚقاٍ اهلل أندل أعطٝت َؿاتٝض ؾاض ؽ 

 أعطٝت َؿاتٝض ايُٝٔ ؾكسم اهلل قٛي٘ ثِ نطب ايجايج١ ؾكطع بك١ٝ اؿذط ٚقاٍ اهلل أندل

.  (2)"ٚأعطاٙ َا ؾتض ي٘
 

، َع ؾس٠ َا ؾِٝٗ َٔ  ٫ٚ ؾو إٔ إ٪ٌَٓ ِٖٚ ٜػُعٕٛ ٖصا ايه٬ّ َٔ ايٓيب      

، ، إ٫ أِْٗ ع٢ً ثك١ تا١َ بٛعس اهلل ٚضغٛي٘ شلِ بايؿتض إبٌ ٚايٓكط ٚايتُهٌ ايهطب

 }: َكساقّا يكٍٛ اهلل تعاٍ                            

                                    

                               

                                }( 27-25: عٌسش خأللضخذ)  .

 

، ٜٚكٌ إٍ دٓبات ايٓؿؼ  ٖٚصٙ ايٓكٛم ٚغرلٖا نجرل ، ٜؿع َٓٗا ْٛض ايجك١ ، يُٝٮ     

، ست٢ ٚإٕ َطٻ بؿذلات اف ايكًب ، ؾُٝسٙ َاز٠ اؿٝا٠ اي٬ظ١َ ؿؿعٙ ع٢ً ايعٌُ إػتُط ؾؼ

يهت غشب اي٬ّٛ ، ؾإٕ شيو ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜ٪ثط ٗ اؿاؾع إعٟٓٛ ايهبرل نعـ ، ٚاسًٛ

ساب٘ ٗ ٚأم ايصٟ ٜعٚز ايٓؿؼ بايجك١ ايهاؾ١ٝ ٱلاظ ايعٌُ ، نُا سكٌ َع ايٓيب 

يصا ٭ظَات عًِٝٗ ، ايٓكٛم إتكس١َ ، سٝح مل ىؿت بطٜل ايجك١ ٗ ْؿٛغِٗ ضغِ اؾتساز ا

عـ ي٘ تًٌ ي٘ قٓا٠ ، ٫ٚ ٜض، ٫ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ إ٪َٔ ٗ تعاًَ٘ َع ا٭سساخ ثابت اؾٓإ 

                                      
 .  148، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض دالئً إٌثٛج: ظؼفش تٓ ِؽّذ تٓ اٌؽغٓ  (1)

٘ـ ، 1407، داس اٌىراب اٌؼشتٟ ، ت١شٚخ ،  1، غ 1ِؽّذ اٌّؼرصُ تاهلل اٌثغذادٞ ، ض: ، ذؽم١ك  أػالَ إٌثٛج: ػٍٟ تٓ ِؽّذ اٌشافؼٟ  (2)

.  154ص
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ت َٚٔ ايؿو ثك١ ، َٚٔ ايؿتٛض َها٤ٶ ٗ غبٌٝ إلاظ إؿطٚعا، داْب ، ٜتدص َٔ ايهعـ ق٠ٛ 

.  ايهدل٣ ، اييت ٜػع٢ يتطبٝكٗا ٗ ا٭ضض ٚاقعّا ٚع٬ُّ 
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:  أظــهٕة ادلٕػظـــخ :  ػباساً 
      

ْكش٘ ٚشنطٙ بايعٛاقب ، ٚأَطٙ : ٚعٹ١ّٛ ٙ ، ٚعّٛا ، َٚ، ٜٚٔع ٙٴَٚٚعٳ"إٛع١ٛ َٔ ايؿعٌ      

ؾاتعٜ ،  ٙٴَٚٚعٳ: ع١ٛ ٚا٥تُط ٚنـ ْؿػ٘ ، ٜكاٍ َقبٹٌ إٛ: تعٜ بايطاع١ ٚٚقاٙ بٗا ، ٚا

َٔ ٜٓكض ٜٚصنط ٜٚأَط بإعطٚف ٜٚٓٗٞ : ٚ َا ٜٛعٜ ب٘ َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ ، ٚايٛأع: ٚإٛع١ٛ 

١َّٛ َٚٛع١ّٛ  ، شٖى: ٚٳعٳٛ٘ "ٚدا٤ عٓس ايؿرلٚظ آبازٟ إٔ ،  (1)"عٔ إٓهط ضٙ َا ٜٳعٛ٘ ٚعٵّٛا ٚعٹ

ِٝٔ قًب٘ َٔ ايجٛاب ٚايعكاب ، ٛٳعٵٜ "ٚشنط ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ إٔ .  (2)"ؾاتعٜ ٜٴًَ ظدط َكذلٕ : اي

.  (3)"بتدٜٛـ
 

ايٓكض ٚايتصنرل باـرل ٚاؿل ، ع٢ً ايٛد٘ ايصٟ : "أَا إٛع١ٛ ٗ ا٫قط٬ح ، ؾٗٞ      

.   (4)"ٜطم ي٘ ايكًب ، ٜٚبعح ع٢ً ايعٌُ
 

سح تعطٜؿّا إدطا٥ٝاّٳ َٚٔ خ٬ٍ ايتعطٜؿٌ ايًػٟٛ ٚا٫قط٬سٞ يًُٛع١ٛ ، وسز ايبا     

ايٓكض ٚاٱضؾاز ٚا٭َط بايطاع١ ، ٚايٓٗٞ عٔ إعك١ٝ ٚايتصنرل بايعٛاقب ، : يًُٛع١ٛ بأْٗا 

.  ، ٚوح ع٢ً ايعٌُ ٣ ايٛد٘ ايصٟ ٜطم ي٘ ايكًب َٔ ايجٛاب ٚايعكاب ، عٌ
      

بٝإ اؿل ايٓكض ، ٖٚٛ : ٚأغًٛب ايٛعٜ أٚ إٛع١ٛ ٜتدص قٛضّا ٚأؾها٫ّ َتعسز٠ َٓٗا      

ٚإكًش١ ، بككس إٔ ٜتذٓب إٓكٛح ايهطض ، ٚسج٘ ع٢ً َا وكل غعازت٘ َٚكًشت٘ 

ٕٕٚضؾاٖٝت٘ ، َٚٓٗا نصيو ايتصنرل ، ٖٚٛ  ٚشنطٜات ،  إٔ ٜعٝس ايٛاعٜ إٍ ايصانط٠ َعا

ع٢ً ايعٌُ ايكاحل ، ٚإػاضع١  ٚدساْٝات ٚاْؿعا٫ت ، تسؾع ٚؼؿعتػتٝكٜ َعٗا َؿاعط ٚ

َا ٜعتُس نٕٛ ٗ شنطٜات إٛعٛٚ ٚٚدساْ٘ ٚتٓؿٝص أٚاَطٙ ، ٖٚصا ٜكتهٞ إٔ ٟإٍ طاع١ اهلل 

.  (5)عًٝ٘ ايٛاعٜ َٔ إّإ باهلل ٚخٛف َٔ اؿػاب ، ٚضغب١ ٗ ايجٛاب

 

ٚقس ٚضز يؿٜ إٛع١ٛ ٚايٓكض ٚايتصنرل َٚؿتكاتٗا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ َطات عسٜس٠ ،      

ْاٚيتٗا ، ٚايكهاٜا اييت عاؾتٗا ، َٔ أَط ٚٗ َٛاطٔ كتًؿ١ ، سػب إٛنٛعات اييت ت

.  بايطاع١ ، ٚاـهٛع هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ، ٚا٫ْتٗا٤ عٔ ْٛاٖٝ٘ َٔ إعاقٞ ٚإٓهطات 

                                      
 .  1043، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض ٠ظاٌّؼعُ اٌٛط: إتشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚآخشْٚ  (1)

 .  591، ِشظغ عاتك ،  2، ض ٚط اٌّؽ١ظَاٌما: ِؽّذ تٓ ٠ؼمٛب اٌف١شٚص آتادٞ  (2)

 .  876، ِشظغ عاتك ، ص ِفشداخ أٌفاػ اٌمشآْ: اٌشاغة األصفٙأٟ  (3)

 .  403٘ـ ، ص1414، داس اٌّؼشفح ، ت١شٚخ ،  1، ض ذفغ١ش إٌّاس: ِؽّذ سش١ذ سظا  (4)

 .  282، ِشظغ عاتك ، ص أصٛي اٌرشت١ح ٚأعا١ٌثٙا فٟ اٌث١د ٚاٌّذسعح ٚاٌّعرّغ: د اٌشؼّٓ إٌؽالٚٞ ػة (5)
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}: ؾُٔ اٯٜات اييت ٚضزت ؾٝٗا إٛع١ٛ َٚؿتكاتٗا ، قٛي٘ تعاٍ                 

                            }( 57: عٌسش ٌّٔظ ) ، ٍقا

}: "اٱَاّ ايطدلٟ                     } شنط٣ تصنطنِ : ٜعين

 .(1)"عكاب اهلل ٚؽٛؾهِ ٚعٝسٙ
 

}:َٚٓٗا قٛي٘ تعاٍ                      }( ْ138:عٌسش آي ػّشخ )

} : "، قاٍ اٱَاّ ايطدلٟ ٗ قٛي٘ تعاٍ        } ايس٫ي١ ع٢ً ( : اشلس٣)ؾإْ٘ ٜعين بـ

 .  (2)"ايتصنط٠ يًكٛاب ٚايطؾاز( إٛع١ٛ)غبٌٝ اؿل َٚٓٗر ايسٜٔ ،  ٚبـ

 

}: ى قٛي٘ تعاٍ ٚنصٍ                                 

   } ( 145: خألػشخف  عٌسش)    ٟقاٍ اٱَاّ ايطدل:  "{        }    ٘ٝايتصنرل ٚايتٓب َٔ

} ع٢ً ع١ُٛ اهلل ٚعع غًطاْ٘،   } ٌُ(3)"َا نتب ٗ ا٭يٛاح يكَٛ٘ َٚٔ أَط  بايع  ،

}: ٚأٜهّا قٛي٘ تعاٍ           }( 3: عٌسش خجملددٌص)    قاٍ اٱَاّ ايكططيب" :{   

        } ٟٚقٛي٘ تعاٍ ،  (4)"ت٪َطٕٚ ب٘: أ :{             

               }( 231: عٌسش خٌسمشش)   قاٍ اٱَاّ ايكططيب" : {   

  } ٟ(5)"ىٛؾهِ: أ .

 

َٚٔ شيو قٛي٘ تعاٍ ع٢ً يػإ  َٚؿتكات٘ ؾهجرل٠،( ايٓكض)أَا اٯٜات اييت ٚضز ؾٝٗا يؿٜ      

 }:  ْٛح عًٝ٘ ايػ٬ّ                         

                                      
 .  567، ِشظغ عاتك ، ص 6، ض ظاِغ اٌث١اْ فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ  (1)

 . 446-445، ص 3اٌّشظغ اٌغاتك ، ض (2)

 .57، ص 6اٌّشظغ عاتك ، ض (3)

 .   283، ِشظغ عاتك ، ص 17، ض اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمشآْ: ٔصاسٞ اٌمشؼثٟ ِؽّذ تٓ أؼّذ األ (4)

 .   157، ص 3ِشظغ عاتك ، ضاي (5)
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          }(34:عٌسش ىٌد)ٗ أٟ : " تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ ، قاٍ اٱَاّ ابٔ نجرل

  ،  (1)"عًٝهِ إب٬غٞ يهِ ٚإْصاضٟ إٜانِ ْٚكشٞ ؾ٤ٞ هسٟ
 

}: ع٢ً يػإ ْبٝ٘ ْٛح أٜهّا عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ                

              }( 62: عٌسش خألػشخف ) ٘قاٍ اٱَاّ ايؿٛناْٞ ٗ قٛي

} : "تعاٍ      }  (2)"ازأخًل اي١ٝٓ يهِ عٔ ؾٛا٥ب ايؿؼ: ؾُع٢ٓ أْكض ٖٓا  

 

أَا ايتصنرل ، ؾكس ٚضز أٜهّا ٗ آٜات نجرل٠ ، ٚٗ َٛنٛعات ٚقهاٜا كتًؿ١ ، َٔ شيو      

}: قٛي٘ تعاٍ              }( 55: عٌسش خٌزخسّدض ) ّٜكٍٛ اٱَا

، ؾإٕ ايع١ٛ تٓؿع أٌٖ اٱّإ ٚعٜ ٜا قُس َٔ أضغًت إيٝ٘ : "ايطدلٟ ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ 

.    (3)"باهلل
 

ٜػتدًل َٓٗا ٚ... يٝؿهط ٗ ا٭َٛض  ...ٱْػإ ّا ٍإضؾاز"، ٜتُٝع أغًٛب إٛع١ٛ بإٔ ؾٝ٘ ٚ     

.  (4)"ايٓتا٥ر اييت تٛد٘ أؾهاضٙ ٚغًٛن٘
 

ض ٖٚصا ايتعسز ٕدطدات إٛع١ٛ ٚقٛضٖا ٚأْٛاعٗا ، ٜ٪نس بأْٗا ؽاطب اٯخطٜٔ َا ٜ٪خ     

.  عًِٝٗ ٗ ْؿٛغِٗ َٚؿاعطِٖ ٚٚدساِْٗ 
 

َٚٔ َعاٜا أغًٛب إٛع١ٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، أْ٘ ٜأتٞ أسٝاّْا ىاطب ايعاطؿ١ ٗ قًب      

}: اٱْػإ ، نُا ٗ قٍٛ اهلل تعاٍ                          

              }( 57: عٌسش ٌّٔظ ) ، ٌٚقٛي٘ عع ٚد: {     

                                         

                                    

                                      
 .   383، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ: إعّاػ١ً اتٓ وص١ش  (1)

 216، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض فرػ اٌمذ٠ش: ِؽّذ تٓ ػٍٟ اٌشٛوأٟ  (2)

 . 475، ِشظغ عاتك ، ص 11، ض ظاِغ اٌث١اْ فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ  (3)

 .  200٘ـ ، ص1425غ ، ِىرثح اٌّرٕثٟ ، اٌذِاَ ، .، د ِذخً إٌٝ أصٛي اٌرشت١ح اإلعال١ِح: ِؽّذ ػثذ اهلل آي ػّشٚ ِٚؽّٛد ٠ٛعف اٌش١خ  (4)
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             }( ُْ52-48: عٌسش بزشخى. )  

 

ٚقس ٜأتٞ أغًٛب إٛع١ٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ كاطبّا اؾاْب ايعكًٞ ٗ ْؿؼ اٱْػإ ،      

}: نُا ٗ قٍٛ اهلل تعاٍ                             

                              }( 46: عٌسش عسإ )  .

 

: ٚنُا ٗ اٯٜات اييت زعت اٱْػإ إٍ ايتؿهط ٗ آٜات اهلل ايه١ْٝٛ ، قاٍ تعاٍ      

{                                     

                                           

      }( 32-24: عٌسش ػسظ )  .

     

، دعً٘ اهلل تعاٍ ٗ نتاب٘ ايععٜع،  ّاضباْٞ ّاٚتٓبع أ١ُٖٝ أغًٛب إٛع١ٛ ، َٔ نْٛ٘ أغًٛب     

ٚتطٗرل ْؿٛغِٗ ، ٚقس أَط اهلل  ّ غًٛنِٗ ،ٚتكٟٛعبازٙ ع٢ً ايعٌُ ايكاحل ، يتشؿٝع 

أغًٛب إٛع١ٛ اؿػ١ٓ ٗ زعٛت٘ يًٓاؽ إٍ  تباعبا غبشاْ٘ ٚتعاٍ ضغٛي٘ ايهطِٜ 

}: ، ؾـكاٍ تعاٍ ـ٬ّاٱغـــ                      }( ً125: عٌسش خٌنم)  .
 

أِٖ ا٭غايٝب اييت ٜػًهٗا ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ ْكا٥ش٘ "يصيو نإ أغًٛب إٛع١ٛ َٔ      

ٚسػاغٝاتٗا ايبايػ١ ، ٚاٖتعاظاتٗا َٚٛاعٛ٘ ، ٖٚٞ أغايٝب َتٓٛع١ ، شلا إوا٤اتٗا إ٪ثط٠ ، 

.   (1)"ايهاضب١ ع٢ً أٚتاض ايكًٛب
 

ٚنُا اٖتِ ايكطإٓ ايهطِٜ بأغًٛب إٛع١ٛ ، نعاٌَ قؿع ٚباعح ع٢ً أعُاٍ اـرل ،      

، ٚأٚيت٘ عٓا١ٜ نبرل٠ ، لس إٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايطاٖط٠ ، قس اٖتُت أٜهّا بأَط إٛع١ٛ 

يٛعٜ ٚايتصنرل قس استًت سٝعّا نبرلّا َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ، ؾا٭سازٜح اييت اؾتًُت ع٢ً ا

                                      
 .  522٘ـ ، ص1419الَ ، اٌما٘شج ، ، داس اٌظ 32، غ 2، ض ذشت١ح األٚالد فٟ اإلعالَ: ػثذ اهلل ٔاصػ ػٍٛاْ  (1)
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ٌِػظص ، رسفط ِنيد خٌؼٌْْ  ًػظند سعٌي خهلل ): َٓٗا ع٢ً غبٌٝ إجاٍ سسٜح ايعطباض بٔ غاض١ٜ

.   (1)...(ًًـٍط ِنيد خٌمٌٍذ  

      

، ٜٚسخٌ  َٚع نٌ ٖصٙ ا٭١ُٖٝ يًُٛع١ٛ ، إ٫ أْ٘ ٫ ٜٓبػٞ يًٛاعٜ ، إٔ ٜٴًٌُ ايػاَعٌ     

 ودْ خٌنيب ] : قاٍ   ؾعٔ ابٔ َػعٛز ٗ شيو ، ايػآ١َ ع٢ً قًٛبِٗ ، اقتسا٤ٶ  بايٓيب 

: ٜكٍٛ ابٔ سذط ٗ ؾطح َع٢ٓ اؿسٜح ،  (2)[ِص ػٍْندزددلٌػظص يف خألّدَ ، وشخىص خٌغإ ّعخٌٌند

.    (3)"ٚإع٢ٓ نإ ٜطاعٞ ا٭ٚقات ٗ تصنرلْا ، ٫ٚ ٜؿعٌ شيو نٌ ّٜٛ ي٬٦ ٌِ"
 

، ز٫ي١ ق١ٜٛ ع٢ً أ١ُٖٝ ٚؾاع١ًٝ أغًٛب إٛع١ٛ ، يًتأثرل ٗ ْؿٛؽ  ٚٗ اؿسٜح ايػابل     

إداطبٌ ٚإػتُعٌ ، ٚدصب اْتباِٖٗ ، ٚتطنٝع أؾٗاَِٗ ع٢ً َهُٕٛ إٛع١ٛ ، ٚضغٛخ٘ 

ٗ أشٖاِْٗ ، سٝح ٌٜٛ أثطٙ باقّٝا ٗ قًٛبِٗ ٚٚدساِْٗ يؿذل٠ ط١ًٜٛ ، ٚبصيو تٓؿ٘ زٚاؾعِٗ 

ْؿٛغِٗ ، ٚتعًٛ ُُِٖٗ، ٚتك٣ٛ  عٛاطؿِٗ ، ٚتػتٝكٜ عكٛشلِ ، ٚتعنٛغتعسازاتِٗ ٚٚا

٭عُاٍ ايدل ٚاـرل ٚايك٬ح ،  ؾػِٗ ، ٚتتٗٝأ دٛاضسِٗ ٚأعها٥ِٗإضازتِٗ ، ٚتعِٛ ثكتِٗ بإٔ

.  ٚتهـ عٔ اقذلاف إعاقٞ ٚإٓهطات َٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ ، 
 

يٛب إٛع١ٛ ٚغ١ًٝ ْادع١ يبعح اشلُِ ، ٚاغتٓٗاض ٚايصٟ ٜعٓٝٓا ٗ ٖصا إبشح ، إٔ أؽ     

ايععا٥ِ ٚسؿع ايٓؿٛؽ إٍ ايعٌُ ، ٚشيو إٔ َٔ طبٝع١ ايٓؿٛؽ ايػؿ١ً ٚايؿتٛض ، ؾإشا قازؾت 

َٛع١ٛ بًٝػ١ ، ٚناْت قازض٠ َٔ قًب قازم ، ناْت نايػٛٙ ايصٟ ٜٛقٜ ايكًب ، ٜٚبعح 

.  اشل١ُ ، ٚوؿع إط٤ إٍ ايعٌُ 
 

إٛع١ٛ أبًؼ ، نإ تأثرلٖا ع٢ً ايٓؿٛؽ أؾس ، ٚٚقعٗا ع٢ً ايكًٛب ٚنًُا ناْت      

أعِٛ، ٖٚصا ٜؿػط غط تؿاٚت أثط إٛع١ٛ ع٢ً ايكًٛب ، ٚتأثرلٖا ع٢ً ايتشؿٝع إٍ ا٭عُاٍ ، 

.     ٚبكا٤ أثط ٖصٙ إٛع١ٛ ط٫ّٛ أٚ قكطّا 

 

   

 

                                      
 .  331، ؼذ٠س سلُ  175، ِشظغ عاتك ، ص 1، ض اٌّغرذسن ػٍٝ اٌصؽ١ؽ١ٓ: ِؽّذ تٓ ػثذ اهلل ا١ٌٕغاتٛسٞ  (1)

 .  68، ؼذ٠س سلُ   38،ِشظغ عاتك ، ص 1، ض صؽ١ػ اٌثخاسٞ: ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ  (2)

 .  21، ِشظغ عاتك  ، ص 1ض ، صؽ١ػ اٌثخاسٞ فرػ اٌثاسٞ ششغ: أؼّذ تٓ ػٍٟ اٌؼغمالٟٔ  (3)
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انتطجيمبد انرتثٕيخ ألظبنيت : انفصم انساثغ 
يف انمسآٌ انكسيى يف ادلدزظخ انتحفيص انرتثٕي 

انثبَٕيخ   
 
  املدزض٘ الجاىْٓ٘ مفَْمَا ّخصائصَا: املبحح األّل 
  ٕاملعله ّدّزِ يف تطبٔل التحفٔص : املبحح الجاى

  الدزاضٔ٘ ّدّزٍا يف التحفٔص   املياٍج: املبحح الجالح

  اليػاط املدزضٕ ّالتحفٔص : املبحح السابع
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 : انفصم انساثغ 

انتطجيمبد انرتثٕيخ ألظبنيت انتحفيص انرتثٕي يف انمسآٌ انكسيى   
يف ادلدزظخ انثبَٕيخ 

 

      :

َٔ إعًّٛ يسٜٓا إٔ إسضغ١ ٖٞ إسس٣ إ٪غػات ٚإعاقٌ ايذلب١ٜٛ اييت ّهح ؾٝٗا ايطايب 

ا١ْٜٛ ـــ ٜكهٞ ؾذل٠ ط١ًٜٛ َٔ عُطٙ ، َتٓك٬ّ بٌ َطاسًٗا ايج٬خ ـــ ا٫بتسا١ٝ٥ ٚإتٛغط١ ٚايح

ؾٝٗا سٛايٞ اثٓيت عؿط٠ غ١ٓ ، ٜتًك٢ ؾٝٗا ايطايب كتًـ ايعًّٛ ٚإعاضف ، ٜٚهتػب َٔ 

خ٬شلا ايكِٝ ٚا٭خ٬م اٱغ١َٝ٬ ايؿان١ً ، ٜٚتعطف ع٢ً عازات ٚتكايٝس اجملتُع ايهط١ّ ، 

ٜٚهتػب إٗاضات ٚايكسضات ، اييت تػاعسٙ ٗ َػتكبٌ سٝات٘ ، عٓس خطٚد٘ يًعٌُ ، 

.  ٜؿاضى ٗ خس١َ فتُع٘ ْٚٗٛن٘  ٚسٌ َؿه٬ت٘ ف
 

َٚٔ ٖٓا تكع ع٢ً إسضغ١ َػ٪ٚي١ٝ نبرل٠ ، تتُجٌ ٗ إعساز ط٬بٗا ٚتُٓٝتِٗ  ٚقٝاغ١      

.  ؾدكٝاتِٗ ، بكٛض٠ َتها١ًَ ، دػُّٝا ٚعكًّٝا ٚأخ٬قّٝا ٚادتُاعّٝا ٚٚدساّْٝا ٚضٚسّٝا 
 

ٍ عاتل إسضغ١ ، ٫ بس شلا َٔ ايطدٛع إٍ َكازض ٚيتشكٝل ٖصٙ ا١ُٕٗ ايع١ُٝٛ اييت تكع ع     

ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ ـــ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ إطٗط٠ ، ي٬غتؿاز٠ ٖا دا٤ ٗ ٖصٙ 

إكازض َٔ أغايٝب ٚططم تطب١ٜٛ ؾعاي١ ، شات أثط تطبٟٛ عُٝل ٗ ْؿؼ اٱْػإ ، ٭ْٗا دا٤ت 

ٜٚهؿٞ . طبٝع١ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ ، تعًُّٝا ٚتعًُّٗا َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ، ٚتت٤٬ّ َع ؾطط٠ ٚ

ٕ أٍٚ آ١ٜ ْعيت ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً عًِ ٚايتعًِٝ ٚايذلب١ٝ ايعا١َ ، أاٱغ٬ّ ٗ اٖتُاَ٘ باٍ

}: ، ناْت تأَطٙ بايكطا٠٤ ٚايعًِ ، قاٍ تعاٍ  ضغٍٛ اهلل            

                              

 }( 5-1: عٌسش خٌؼٍك    . ) 

 

َٚٔ ايططم ٚايٛغا٥ٌ ايذلب١ٜٛ اييت ٜعخط بٗا ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚاييت ؼض ٚتؿذع ايٓؿؼ      

ٜٗا ٚتهؿٗا عٔ دس ٚا٫دتٗاز ٚايٓؿاٙ ، يًعٌُ ايكاحل ايس٩ٚب ، ٚتلاٱْػا١ْٝ ، ٚتسؾعٗا يٌ

ايتشؿٝع ، سٝح لس ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ايهجرل َٔ أغايٝب ايتشؿٝع ،  عٌُ ايؿط ، َٛنٛع
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ٚاييت ّهٔ يًُسضغ١ إٔ تػتكٝٗا ، ٚتػتؿٝس َٓٗا ٗ َٓاٖذٗا َٚكطضاتٗا ٚأْؿطتٗا ، يتعٌ 

ْٚؿؼ ضان١ٝ ، ، بطغب١ أنٝس٠ ، ١ْٝٚ غ١ًُٝ ،  يتعًِاايط٬ب ٚتسؾعِٗ ع٢ً اٱقباٍ ع٢ً 

ايتعًِ ٗ غًٛى ايط٬ب ، ٚتعاًَِٗ ٗ اجملتُع ، عٓس خطٚدِٗ ٕعذلى ٚؾٝٛٗط أثط ايتعًِٝ 

اؿٝا٠ ، ؾٝػُٕٗٛ ٗ خس١َ فتُعِٗ ، ٜٚؿاضنٕٛ ٗ ايٓٗٛض بأَتِٗ ، بهٌ ػطز 

ٗ اٯخط٠ ، ٚايٓذا٠ َٔ عصاب٘ ٚإخ٬م ، زاؾعِٗ ٗ شيو ، َطنا٠ اهلل تعاٍ ٌْٚٝ ثٛاب٘ 

.  ٚغهب٘ ّٜٛ ايكٝا١َ 
 

ادلدزظخ انثبَٕيخ ، يفٕٓيٓب ٔخصبئصٓب  : ادلجحث األٔل 
إسضغ١ ايجا١ْٜٛ ٖٞ إسس٣ َطاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ ، ٚؼتٌ ْٗا١ٜ ايػًِ ايتعًُٝٞ ايعاّ ، ًٜٝٗا      

ٖٚٞ بٗصا إٛقع ؼٛظ أ١ُٖٝ  ايتعًِٝ اؾاَعٞ ، ٚتػبكٗا إطسًتإ ، ا٫بتسا١ٝ٥ ٚإتٛغط١ ،

شيو َٔ خ٬ٍ عطض َؿَٗٛٗا ٜتبٌ نبرل٠ ، ٚداْبّا َُّٗا َٔ دٛاْب إٝسإ ايذلبٟٛ ايعاّ ، ٚ

. ٚخكا٥كٗا اييت ُٝعٖا ٚتدلظ أُٖٝتٗا 
 

:  يفٕٓو ادلدزظخ انثبَٕيخ ٔأًْيتٓب ٔأْدافٓب : ادلطهت األٔل 
:  يفٕٓو ادلدزظخ انثبَٕيخ : أٔالً 
ايطٜان١ ، َٚٓ٘ : ايسٴضٵغٳ١ُ : "قٛي٘ ( زضؽ)ٕ َٓٛٛض ٗ يػإ ايعطب ، ٗ َاز٠ شنط اب     

ٕٹسٵضٳؽٴ ... زضغت ايػٛض٠ ، أٟ سؿٛتٗا  ٕٹسٵضٳؽٴ : ٚإسٵضٳاؽٴ ٚا : إٛنع ايصٟ ٜسضؽ ؾٝ٘ ، ٚا

ٕٹسٵضٳاؽٴ ايصٟ قطأ ايهتب ٚضزؽ: إسٴأضؽٴايهتاب ، ٚ ايبٝت ايصٟ ٜسضؽ ؾٝ٘ : ٖا ، ٚا

ايطٜان١ ٚايتعٗس : ٚأقٌ ايسضاغ١ . اضغتٵ ايهتب تساضغتٴٗا ٚإزٳاضغٵتٴٗا ، أٟ زضغتٗا ايكطإٓ،ٚزٳ

.   (1)"يًؿ٤ٞ
 

قطأ٠ ، : ٚايهتاب ٜٳسٵضٴغٴ٘ ٜٚٳسٵٔضغٴ٘ زضغّا ٚزٹضٳاغ١ّ : "ٚدا٤ ٗ ايكاَٛؽ احملٝ٘ يًؿرلٚظ آبازٟ      

ٕٹسٵضٳؽٴ  ُٕسٳِضؽ : نأزٵضٳغٳ٘ ٚزضٻغ٘ ، ٚا .   (2)"ايسضؽ ايهجرل: ايهتاب ، ٚا
 

ُٕسٳِضؽٴ : "ٚٗ إعذِ ايٛغٝ٘ ، إٔ       ايهجرل ايسضؽ ٚايت٠ٚ٬ ٗ ايهتاب ٚإعًِ ، : ا

َٕسٵضٳؽٴ  .   (3)"َهإ ايسضؽ ٚايتعًِٝ: َٳسٳأضؽ ، ٚإسضغ١ : إٛنع ٜسضؽ ؾٝ٘ ، ْٚع٘ : ٚا

                                      
 80-79عاتك ، ص ِشظغ،  6، ض ٌغاْ اٌؼشب: ظّاي اٌذ٠ٓ ِؽّذ تٓ ِىشَ تٓ ِٕظٛس ( 1)

 312عاتك ، ص ِشظغ،  2، ض اٌماِٛط اٌّؽ١ظ: ِؽّذ تٓ ٠ؼمٛب اٌف١شٚص آتادٞ ( 2)

  280عاتك ، ص ِشظغ،  1، ض اٌّؼعُ اٌٛع١ظ: إتشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚآخشْٚ ( 3)
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َٕسٵضٳؽٴ َٚٔ خ٬ٍ ايتعطٜـ ايًػٟٛ ايصٟ شنط ٗ َعادِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ، ٟ       تبٌ إٔ إسضغ١ ٚا

.  ، إٛنع ايصٟ ٜٴسٵضٳؽٳ ؾٝ٘ ، أٟ َهإ ايسضؽ ٚايتعًِٝ 
 

ايبٌٓ ٚايبٓات ، عًَّٛا ٚعًٝ٘ ؾإٕ إسضغ١ ٖٞ إهإ إدكل يذلب١ٝ ٚتعًِٝ ايٓاؾ١٦ َٔ      

، ٚإنػابِٗ َٗاضات ٚ اػاٖات َطغٛب١ ، ٚإعسازِٖ ٚتأًِٖٝٗ ، ـس١َ أْؿػِٗ َٚعاضف

.  شيو ٜتِ ع٢ً أٜسٟ َسضغٌ َٚعًٌُ َٚطبٌٝ َتدككٌ نٌ ّ ٚأَتِٗ ، ٚٚفتُع٘
 

أَا إسضغ١ ايجا١ْٜٛ ، ؾكس عطٻؾٗا بعض ايباسجٌ ، بتعاضٜـ َتعسز٠ ، أٚنشٛا خ٬شلا      

َٚٔ بٌ ٖصٙ ايتعاضٜـ ، تعطٜـ . َؿَٗٛٗا ٚطبٝعتٗا َٚٛقعٗا َٔ بٌ إطاسٌ ايتع١ًُٝٝ إدتًؿ١ 

ْل ع٢ً إٔ إسضغ١ ايجا١ْٜٛ ٗ ْٛاّ ايتعًِٝ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ايػٓبٌ ايصٟ ٟ

إطس١ً ايٛغط٢ َٔ غًِ ايتعًِٝ ، عٝح ٜػبك٘ ايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ ، ٜٚتًٛٙ ايتعًِٝ ايعايٞ ، "ٖٞ

ٚتؿػٌ ؾذل٠ ظ١َٝٓ ُتس َٔ ايجا١ْٝ عؿط٠ ست٢ ايجا١َٓ عؿط٠ َٔ ايعُط ، ٚبصيو ٜهِ ايتعًِٝ 

.   (1)"ضسًتٌ ، إتٛغط١ ٚايجا١ْٜٛايجاْٟٛ امل
 

ٖٞ ق١ُ اشلطّ ٗ ايتعًِٝ ايعاّ ، ايصٟ ٜػبك٘ ايتعًِٝ "ٜٚط٣ اؿسضٟ إٔ إطس١ً ايجا١ْٜٛ      

إتٛغ٘ ، ٜٚتًٛٙ َباؾط٠ ايتعًِٝ اؾاَعٞ ، ٖٚٞ ايؿذل٠ َا بٌ ايػازغ١ عؿط٠ ٚايعؿطٜٔ 

.   (2)"تكطٜبّا
 

لس إٔ ايتعطٜـ ا٭ٍٚ أٚضزٙ ايػٓبٌ ، قس زَر إطس١ً  ٚبايٓٛط  ٗ ٖصٜٔ ايتعطٜؿٌ ،     

إتٛغط١ ٚايجا١ْٜٛ ، ٚأطًل عًُٝٗا يؿٜ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ، َٚع إٔ إطس١ً إتٛغط١،َػتك١ً 

.  بصاتٗا،َٔ سٝح إزاضتٗا َٚٓاٖذٗا ٚأغاتصتٗا ٚأٖساؾٗا ٚخكا٥ل ط٬بٗا 
 

لسٙ قس زَر ايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ أَا ايتعطٜـ ايجاْٞ ايصٟ أٚضزٙ اؿسضٟ ،أٜهّا      

ٚإتٛغ٘،َع إٔ إطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ َػتك١ً أٜهّا عٔ إطس١ً إتٛغط١،َٔ سٝح إزاضتٗا 

.  َٚٓاٖذٗا ٚأغاتصتٗا ٚأٖساؾٗا ٚخكا٥ل ت٬َٝصٖا
 

: ٙ ٜط٣ إٔ إسضغ١ ايجا١ْٜٛ ٖٞ ٚسػب خدل٠ ايباسح ٚفاٍ عًُ٘ ٗ إٝسإ ايذلبٟٛ ،ؾإٕ     

خرل٠ َٔ َطاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ ، ٚؼتٌ ايذلتٝب ايجايح َٔ ايػًِ ايتعًُٝٞ،سٝح إطس١ً ا٭

                                      
  183٘ـ ، ص1412ِىرثح اٌخش٠عٟ ، اٌش٠اض ،  ، 3، غ ٔظاَ اٌرؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح: ػثذ اٌؼض٠ض اٌغٕثً ٚآخشْٚ ( 1)

، ِؼٙذ إؼ١اء اٌرشاز اإلعالِٟ ،  اٌرشت١ح اٌٛلائ١ح فٟ اإلعالَ ِٚذٜ اعرفادج اٌّذسعح اٌصا٠ٛٔح ِٕٙا: تٓ ػثذ اٌشؼّٓ اٌؽذسٞ  خ١ًٍ تٓ ػثذ اهلل( 2)

 .  545٘ـ ، ص1418ظاِؼح أَ اٌمشٜ ، ِىح اٌّىشِح ، 
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تػبكٗا إطسًتإ،إتٛغط١ ٚا٫بتسا١ٝ٥،ٜٚعكبٗا ايتعًِٝ اؾاَعٞ،ًٜٚتشل بٗا ايطايب ٗ غٔ 

. ٠ ، َٚس٠ ايسضاغ١ بٗا ث٬خ غٓٛات ايػازغ١ عؿط٠ َٔ عُطٙ بعس إنُاي٘ إطس١ً إتٛغ٘
 

ضغ١ ايجا١ْٜٛ ، ث٬ث١ قؿٛف ، ا٭ٍٚ ثاْٟٛ ، ٖٚٛ عاّ ،سٝح ٜسضؽ ؾٝ٘ ايطايب ٚتهِ إس     

َٛاز زضاغ١ٝ بكٛض٠ عا١َ،زٕٚ ايذلنٝع ع٢ً ؽكل َعٌ ، ثِ ايجاْٞ ثاْٟٛ ، ٚؾٝ٘ 

ٜتدكل ايطايب ٗ أسس ا٭قػاّ ، نكػِ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ، أٚ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ٚايعطب١ٝ ، أٚ 

٠، أٚ عًّٛ ايتك١ٝٓ ، ٌٜٚٛ ايطايب ٜسضؽ ٗ فاٍ ؽكك٘ ست٢ ايعًّٛ اٱزاض١ٜ ٚا٫دتُاعٞ

ٖٚٓاى أٜهّا َساضؽ ؼؿٜٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ايجا١ْٜٛ ، ٚإعاٖس . ْٗا١ٜ ايكـ ايجايح ثاْٟٛ 

.  ايع١ًُٝ ايجا١ْٜٛ ، ٚإساضؽ ايجا١ْٜٛ ايتابع١ يًُ٪غػ١ ايعا١َ يًتعًِٝ ايؿين ٚايتسضٜب إٗين 
 

:  انثبَٕيخ  أًْيخ ادلدزظخ: ثبَيًب 
، َٔ نْٛٗا َطس١ً ْٗا١ٝ٥ ٗ ايتعًِٝ ايعاّ ، ُٚجٌ سًك١ تٓبع أ١ُٖٝ إسضغ١ ايجا١ْٜٛ      

ايٛقٌ ، ٚدػط ايعبٛض يًتعًِٝ اؾاَعٞ ، أٚ إٍ َعذلى اؿٝا٠ َٚٝسإ ايعٌُ ، إناؾ١ إٍ إٔ 

ٚا٫ػاٖات ،  ٫ْؿعا٫تّا ٍٚٚٗٛضعكًّٝا ٚدػُّٝا ، ٖصٙ إطس١ً ، ٜكاسب ط٬بٗا ، ِّٛا 

ايعٛاطـ ٚايسٚاؾع ٚايٛدساْٝات ، ا٭َط ايصٟ ٜتطًب َٔ إسضغ١ ايجا١ْٜٛ ، إٔ تؿٞ  ٗ ٚثٛض٠ّ

بهٌ َا وتاز إيٝ٘ ايطايب ٗ ٖصٙ إطس١ً ، ٖا ًٜيب استٝادات٘ ٚاٖتُاَات٘ َٚٝٛي٘ ٚضغبات٘ ، 

عًّٛ َٚعاضف ٚتعًِٝ ٚؾل َكته٢ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، َٚا تسعٛ إيٝ٘ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ، َٔ 

ٜػع٢ ٗ خس١َ ْؿػ٘  ٚتعًِ ، َٔ أدٌ ت١ُٝٓ ٚإعساز ايؿطز إػًِ يٝهٕٛ َٛاطّٓا قاؿّا ،

.  ؾاضى ٗ ْٗٛض ٚت١ُٝٓ ٚتطٜٛط أَت٘ ٚفتُع٘ ، ٟٚ
 

يصيو أقبض ا٫ٖتُاّ بايتعًِٝ ايجاْٟٛ ، َٔ ايهطٚضٜات ٚايًٛاظّ اييت ٜؿطنٗا ًّٚٝٗا      

، ايصٟ ططأ ع٢ً اجملتُعات اٱق١ًُٝٝ ٚايعا١ٕٝ ٗ ناؾ١ ْٛاسٞ اؿٝا٠ ايتػرل ٚايتطٛض ايهبرل 

ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ، ٚيهٞ ًْشل بطنب ٖصٙ 

٫ غبٌٝ يٓا ٗ ْٝع ا٭قطاض ايعطب١ٝ ، إ٫ إٔ ْٛد٘ عٓاٜتٓا مٛ ايجط٠ٚ "اؿهاض٠ ٚايتكسّ ، 

.   (1)"أٖساف اجملتُع ايبؿط١ٜ ، ٚتٛدٝٗٗا ـس١َ
 

 

                                      
 25ص ٘ـ ، 1392ٌؼشت١ح ، اٌما٘شج ، ، داس إٌٙعح ا األعظ إٌفغ١ح ٌٍرؼ١ٍُ اٌصأٛٞ :غ أؼّذ صوٟ صاي( 1)       
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ٚتٛٗط أ١ُٖٝ إسضغ١ ايجا١ْٜٛ ، َٔ خ٬ٍ َا شنطٙ ايػٓبٌ ٚآخطٕٚ عٔ خكا٥ل ايتعًِٝ      

:  ايجاْٟٛ ٖٚٝعات٘ ، ؾكايٛا َا خ٬قت٘ 
 

      

 

       

       

 

    

 

 

 

 

 
 

 

ٚايٓاٚط ٚإتأٌَ ٗ ايك٣ٛ ايبؿط١ٜ ايعا١ًَ ٗ غٛم ايعٌُ ، َٚعِٛ َطاؾل ايسٚي١ ، هس      

َعُٛٗا َٔ خطهٞ إسضغ١ ايجا١ْٜٛ ، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ إسضغ١ ايجا١ْٜٛ َٚس٣ إغٗاَٗا 

ٚقكٌ َٛاٖبِٗ ٚظٜاز٠ قسضاتِٗ ٚتؿذرل طاقاتِٗ ، ٕٛاد١ٗ ٗ إعساز ايط٬ب ٚت١ُٝٓ َٗاضاتِٗ ، 

.  َتطًبات اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ٗ فتُعاتِٗ 
 

:  أْداف ادلدزظخ انثبَٕيخ : ثبنثًب 
.    (2)"ايػطض: ، ٚاشلسف ... نٌ ؾ٤ٞ عِٛٝ َطتؿع : "اشلسف ٗ ايًػ١      

ض٢َ ، نأْ٘ دعً٘ : ا٭َط  إٍٚقكس ٚأغطع ، : ٖسف إٍ ايؿ٤ٞ "ٚدا٤ ٗ إعذِ ايٛغٝ٘ إٔ 

.   (3)"ٖسؾّا ي٘
 

 

 

                                      
  83عاتك ، ص ِشظغ،  ٔظاَ اٌرؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح: ػثذ اٌؼض٠ض اٌغٕثً ٚآخشْٚ ( 1)

 .  39، ص ِشظغ عاتك،  6، ض ِؼعُ ِما١٠ظ اٌٍغح: اسط صوش٠ا أؼّذ تٓ ف( 2)

  977عاتك ، ص ِشظغ،  2، ض اٌّؼعُ اٌٛع١ظ: إتشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚآخشْٚ ( 3)

ٜتُتع ايتعًِٝ ايجاْٟٛ َٓعي١ نبرل٠ ٗ ْؿٛؽ ا٭با٤ ٚا٭بٓا٤ ع٢ً سس غٛا٤ ، يهْٛ٘ -1"

.  اع١ٝ يًًُتشكٌ ب٘ ٜتٝض ايؿطم ايتع١ًُٝٝ ٚا٫دتِ

.  ٜعتدل ايتعًِٝ ايجاْٟٛ َطس١ً ٖا١َ َٔ َطاسٌ ايتعًِٝ ، ٭ْٗا تعس يًعٌُ ٚاٱْتاز -2

ٜػطٞ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ َطس١ً ١َُٗ َٔ ايعُط ، ٖٚٞ َطس١ً إطاٖك١ ، َا ٜكاسبٗا -3

َٔ تػرلات دػ١ُٝ ٚعك١ًٝ ْٚؿػ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ، َٚا ٜتبعٗا َٔ َتطًبات أغاغ١ٝ يهٌ 

ِٕٛ ؾدك١ٝ إطاٖل ، ٚؼسز غًٛن٘ ٚع٬قات٘  .  ْاس١ٝ َٔ ٖصٙ ايٓٛاسٞ اييت ته

.  ٜعس ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايطايب ، ٕٛاق١ً تعًُٝ٘ اؾاَعٞ -4

ٜعس ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايك٣ٛ ايبؿط١ٜ اي٬ظ١َ ، يتٓؿٝص خط٘ ايتشٍٛ ا٫دتُاعٞ -5

.  ٚا٫قتكازٟ ، ٚايٛؾا٤ َتطًبات ايت١ُٝٓ 

ٚعٛاٌَ ، َٔ أسساخ ٚأؾهاض ٚأظَات ، عًِٝ ايجاْٟٛ َا هطٟ ٗ اجملتُع ٜتأثط ايت-6

.  ت٪ثط ٗ دٛاْب اؿٝا٠ نًٗا 

.  ٜطتب٘ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ عطنات اٱق٬ح ٚايتذسٜسات ايتع١ًُٝٝ  -7

ٜعس ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايط٬ب يًٛعٞ ايهاٌَ بإؿه٬ت اييت تعذلض فتُعِٗ ، -8

       (1)".شلاٚتعضع ؾِٝٗ ايكسض٠ ع٢ً ح
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.   َٚٔ خ٬ٍ ايتعطٜـ ايًػٟٛ يًٗسف ، ٜتهض أْ٘ ايػا١ٜ اييت ٜطاز ايٛقٍٛ إيٝٗا ٚؼكٝكٗا      

ٚا٭ٖساف ٗ أٟ َ٪غػ١ أٚ ١َُٛٓ ، غٛا٤ ناْت تع١ًُٝٝ أٚ اقتكاز١ٜ أٚ غٝاغ١ٝ أٚ      

ٚؼسٜسٖا َٔ َكازضٖا ، قبٌ ايؿطٚع ٗ ادتُاع١ٝ ، ؾإْٗا تٛنع أ٫ّٚ ، ٜٚتِ قٝاغتٗا 

.  إدطا٤ات ايعٌُ ايصٟ وكل ٖصٙ ا٭ٖساف 
 

غا١ٜ ايتعًِٝ ، ؾِٗ اٱغ٬ّ : "ٚعٔ ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب١ٜٛ ٗ اٱغ٬ّ ، ٜكٍٛ ايعٜس      

ؾُّٗا قشٝشّا َتها٬َّ ، ٚغطؽ ايعكٝس٠ اٱغ١َٝ٬ ْٚؿطٖا ، ٚتعٜٚس ايطايب بايكِٝ ٚايتعايِٝ 

غ١َٝ٬ ، ٚبإجٌ ايعًٝا ، ٚإنػاب٘ إعاضف ٚإٗاضات إدتًؿ١ ، ٚت١ُٝٓ ا٫ػاٖات اٱ

ايػًٛن١ٝ ايبٓا٠٤ ، ٚتطٜٛط اجملتُع اقتكازّٜا ، ٚادتُاعّٝا ، ٚثكاؾّٝا ، ٚت١٦ٝٗ ايؿطز ، يٝهٕٛ 

.   (1)"عهّٛا ْاؾعّا ٗ بٓا٤ فتُع٘
 

ن٘ ، ؾإْ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ إكسض ٚإشا ناْت ٖصٙ ٖٞ غا١ٜ ايتعًِٝ ٚأٖساؾ٘ ٚأغطا     

ا٭غاغٞ ٫ؾتكام ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب١ٜٛ ٗ ْٝع َطاسٌ ايتعًِٝ ، ٖٛ عكٝستٓا 

عطٞ ايتكٛض ايطباْٞ ايكشٝض عٔ ٜـ ، ٟٕزٜٓٓا احلاٱغ١َٝ٬ ، ٚتعايِٝ زٜٓٓا اؿٓٝـ ، ٭ٕ 

، ايعا١ٕٝ ، اييت تطاعٞ  ايهٕٛ ٚاٱْػإ ٚاؿٝا٠ ، غكا٥كٗا ايطبا١ْٝ ، ايؿا١ًَ ، ايها١ًَ

.  (2)سادات اجملتُعات إػ١ًُ ، ٚاػاٖات ايعكط ٚتطٛض ايعًّٛ ٚإعاضف
 

ٚٗ إسضغ١ ايجا١ْٜٛ ، ؾإٕ ٚنع ا٭ٖساف ٚؼسٜسٖا ٚٚنٛسٗا ، ٜػاعس ٗ ؼسٜس ٚٚنع      

ٟٴ َٗا  ، ٟعٔ ؽطٝ٘ إٓاٖر ٚبٓا٥ٗا ٚتكِ عٌ إػ٪ٚيٌٚد١ٗ يًعٌُ يٝػرل عًٝٗا ، نُا أْ٘ 

.  ٗ اختٝاض حملت٣ٛ إٓاٖر ، ايصٟ ٜتٓاغب ٚؼكٝل تًو ا٭ٖساف 
 

يصيو اٖتُت ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ، بٛنع أٖساف خاق١ بإطس١ً ايجا١ْٜٛ ،ٖٚٞ ْابع١ َٔ      

ايػٝاغ١ ايعا١َ يًتعًِٝ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ، سٝح ْكت ٚثٝك١ غٝاغ١ ايتعًِٝ ٗ 

:  ٠ ايػعٛز١ٜ ، ع٢ً أٖساف إطس١ً ايجا١ْٜٛ اٯت١ٝ إًُه١ ايعطبٞ

                                      
  54٘ـ ، ص1404،  3، غ اٌرؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح: ػثذ اهلل ِؽّذ اٌض٠ذ ( 1)

.   550، ص ِشظغ عاتك،  ٌٛلائ١ح فٟ اإلعالَ ِٚذٜ اعرفادج اٌّذسعح اٌصا٠ٛٔح ِٕٙااٌرشت١ح ا: خ١ًٍ تٓ ػثذ اهلل تٓ ػذ اٌشؼّٓ اٌؽذسٞ ( 2)

 

َتابع١ ؼكٝل اي٤٫ٛ هلل ٚسسٙ ، ٚدعٌ ا٭عُاٍ خايك١ يٛدٗ٘ ، َٚػتك١ُٝ ٗ ناؾ١ -1"

.  دٛاْبٗا ع٢ً ؾطع٘ 

زعِ ايعكٝس٠ اٱغ١َٝ٬ اييت تػتكِٝ بٗا ْٛط٠ ايطايب إٍ ايهٕٛ ٚاٱْػإ ٚاؿٝا٠ ٗ -2

إؿاِٖٝ ا٭غاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ اٱغ١َٝ٬ ، اييت ػعً٘ َعتعّا باٱغ٬ّ ، ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، ٚتعٜٚسٙ ب
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: ّا أخط٣ يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ ، َٓٗا ٚشنط ايػٓبٌ ٚآخطٕٚ، أٖساف

ت١ُٝٓ ايطٚح ا٫دتُاع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتعإٚ ، ٚع٢ً ايدل ٚايتك٣ٛ ، ٚتِٓٛٝ شيو ، -15" 

.  ٚايتدطٝ٘ ي٘ ، بٗسف ٚسه١ُ 

    .  (2)"ظضع اٱّإ بٛسس٠ ا٭١َ ، ٚاغتؿعاض ضغايتٗا ايعا١ٕٝ ، ٚٚٚٝؿتٗا اؿهاض١ٜ-16

:  إطس١ً ايجا١ْٜٛ ، ٜتُجٌ ٗ  ٚأناف ايعٜس ٖسؾّا َٔ أٖساف

زضاغ١ َا ٗ ٖصا ايهٕٛ ايؿػٝض َٔ عِٛٝ اـًل ٚعذٝب ايكٓع ، ٚانتؿاف َا -17"

ٜٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ أغطاض قسض٠ اـايل ، ي٬غتؿاز٠ َٓٗا ، ٚتػدرلٖا يطؾع نٝإ اٱغ٬ّ ، 

.   (3)"ٚإععاظ أَت٘ 

                                      
 .  107إٌٝ اٌّادج  94٘ـ ، ِٓ اٌّادج 1416اٌش٠اض ،  ، 4، غ ع١اعح اٌرؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح: ٚصاسج اٌّؼاسف ( 1)

  304عاتك ، ص ِشظغ،  ج اٌغؼٛد٠حٔظاَ اٌرؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىح اٌؼشتٟ: ػثذ اٌؼض٠ض اٌغٕثً ٚآخشْٚ ( 2)

  54عاتك ، ص ِشظغ،  اٌرؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠حػثذ اهلل ِؽّذ اٌض٠ذ ، ( 3)

. قازضّا ع٢ً ايسع٠ٛ إيٝ٘ ، ٚايسؾاع عٓ٘ 

.  ُهٌ اٱْتُا٤ اؿٞ ٭١َ اٱغ٬ّ اؿا١ًَ يطا١ٜ ايتٛسٝس -3

، َا ( إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ)ؼكٝل ايٛؾا٤ يًٛطٔ اٱغ٬َٞ ايعاّ ، ٚيًٛطٔ اـام -4

.  م ٖصٙ ايػٔ ، َٔ تػاّ ٗ ا٭ؾل ، ٚتطًع إٍ ايعًٝا٤ ، ٚق٠ٛ ٗ اؾػِ ٜٛاف

ٚتٛدٝٗٗا ٚؾل َا ، تعٗس قسضات ايطايب ٚاغتعسازات٘ إدتًؿ١ اييت تٛٗط ٗ ٖصٙ ايؿذل٠ -5

.  ٜٓاغب٘ ، َٚا وكل أٖساف ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٗ َؿَٗٛٗا ايعاّ 

ضٚح ايبشح ٚايتذطٜب ٚايتتبع إٓٗذٞ ،  ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ايطايب ، ٚتعُٝل-6

.  ٚاغتدساّ إطادع ، ٚايتعٛز ع٢ً ططم ايسضاغ١ ايػ١ًُٝ 

إتاس١ ايؿطق١ أَاّ ايط٬ب ايكازضٜٔ ، ٚإعسازِٖ ٕٛاق١ً ايسضاغ١ ـــ َػتٜٛاتٗا إدتًؿ١ ـــ -7

.  ٗ إعاٖس ايعًٝا ، ٚايهًٝات اؾاَع١ٝ ، ٗ كتًـ ايتدككات 

.  ايط٬ب يًعٌُ ٗ َٝازٜٔ اؿٝا٠ ، َػت٣ٛ ٥٫ل  ت١٦ٝٗ غا٥ط-8

ؽطٜر عسز َٔ إ٪ًٌٖ َػًهّٝا ٚؾّٓٝا ، يػس ساد١ ايب٬ز ٗ إطس١ً ا٭ٍٚ َٔ ايتعًِٝ، -9

.  ٚغرلٖا ( َٔ ظضاع١ٝ ٚػاض١ٜ ٚقٓاع١ٝ)ٚايكٝاّ بإٗاّ ايس١ٜٝٓ ٚا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ ، 

.  ٠ غ١ًُٝ إغ٬َٞ ؼكٝل ايٛعٞ ا٭غطٟ ، يبٓا٤ أغط٠-10

.  إعساز ايط٬ب يًذٗاز ٗ غبٌٝ اهلل ، ضٚسٝاّٳ ٚبسّْٝا -11

ضعا١ٜ ايؿباب ع٢ً أغاؽ اٱغ٬ّ ، ٚع٬ز َؿه٬تِٗ ايؿهط١ٜ ٚا٫ْؿعاي١ٝ ، -12

.  َٚػاعستِٗ ع٢ً ادتٝاظ ٖصٙ ايؿذل٠ اؿطد١ َٔ سٝاتِٗ ، بٓذاح ٚغ٬ّ 

ظزٜاز َٔ ايعًِ ايٓاؾع ٚايعٌُ ايكاحل، إنػابِٗ ؾه١ًٝ إطايع١ ايٓاؾع١ ، ٚايطغب١ ٗ ا٫-13

.  ٚاغتػ٬ٍ أٚقات ايؿطاؽ ع٢ً ٚد٘ َؿٝس ، تعزٖط ب٘ ؾدك١ٝ ايؿطز ٚأسٛاٍ اجملتُع 

 . (1)تهٜٛٔ ايٛعٞ اٱهابٞ ايصٟ ٜٛاد٘ ب٘ ايطايب ا٭ؾهاض  اشلسا١َ ٚا٫ػاٖات إه١ًً-14
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اييت سسزتٗا ايًذ١ٓ ايعًٝا يػٝاغ١ ايتعًِٝ ٚناْت تًو أٖساف ايتعًِٝ ٗ إطس١ً ايجا١ْٜٛ ، ٚ     

ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ، ٚسسزٖا بعض ايباسجٌ ٚاـدلا٤ ٗ فاٍ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ، 

ٖٚصٙ ا٭ٖساف تػع٢ إٍ ؼكٝل ايُٓٛ إتهاٌَ يًطايب ، ضٚسّٝا ٚدػُّٝا ٚٚدساّْٝا ، "

ب يًشٝا٠ ايع١ًُٝ ٗ اجملتُع ، ٚإٍ ٚادتُاعّٝا ، نُا تػع٢ ٖصٙ ا٭ٖساف إٍ إعساز ايط٬

ا٫غتُطاض ٗ اٱعساز ايٛطين ، ٚإٍ َػا١ُٖ ط٬ب إطس١ً ايجا١ْٜٛ ٗ اـس١َ ايعا١َ 

.   (1)"يًُذتُع
 

٬ْٚسٜ َٔ خ٬ٍ ا٭ٖساف اييت ضزلت ٗ ايػٝاغ١ ايتع١ًُٝٝ ٗ إًُه١ ، ِٛ ٚتطٛض      

.  يِٝ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ إطس١ً ايجا١ْٜٛ ، ٚؾل ا٭ٖساف ايعا١َ يًتع

 

:   خصبئص طالة ادلسحهخ انثبَٕيخ : ادلطهت انثبَي 
 

:  أًْيخ خصبئص ادلسحهخ انثبَٕيخ : أٔالً 
يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ طبٝعتٗا ٚخكا٥كٗا ٖٚٝعاتٗا ، َٔ سٝح َطاسٌ ٚأطٛاض ِٛ ط٬بٗا      

إٍ أسساخ ؼ٫ٛت ْٚك٬ت  ٚخكا٥كِٗ ، ٖا هعًٗا َكشٛب١ بتػرلات نبرل٠ ، ت٪زٟ

ٚطؿطات ع١ُٝٛ ٚبايػ١ ٗ ططم اؿٝا٠ اييت ٜعٝؿٗا ط٬ب ٖصٙ إطس١ً ، َٔ سٝح ايُٓٛ 

ايؿهطٟ ٚاؾػُٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايٛدساْٞ ، ٚشيو ْتٝذ١ َطٚضِٖ بطٛض إطاٖك١ ٚايبًٛؽ ، 

ات اؾٖٛط١ٜ ٗ ِٛٙ َٚطس١ً ايبًٛؽ ، تعتدل شات أ١ُٖٝ بايػ١ ٗ سٝا٠ ايؿطز ، ٕا ؾٝٗا َٔ ايتػرل"

اؾػُٞ ، ٚاؾٓػٞ ، ٚايعكًٞ ، ٚايعاطؿٞ ، ؾٗٞ َطس١ً ايتهٝـ ٚايؿعٛض با٫قذلاب َٔ 

.   (2)"ايهباض ، ٚتكذلٕ ٖصٙ إطس١ً بؿذل٠ إطاٖك١

 

َٚطس١ً إطاٖك١ ٖٞ َطس١ً ايػرل مٛ ايٓهر ايبؿطٟ ٚايطدٛي١ ، ٖٚصا ٜػتسعٞ تػرلات      

ٚانتػاب إعاٜرل ... ٗ ناؾ١ َٛاٖط ٚدٛاْب ايؿدك١ٝ "ٚتطٛضات نبرل٠ ٚؾا١ًَ ، 

ايػًٛن١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ، ٚؼٌُ إػ٪ٚي١ٝ ، ٚتهٜٛٔ ع٬قات ادتُاع١ٝ دسٜس٠ ،ٚايكٝاّ 

با٫ختباضات ، ٚاؽاش ايكطاضات ، ؾُٝا ٜتعًل بايتعًِ ٚا١ٕٓٗ ٚايعٚاز ، ٚؼٌُ َػ٪ٚي١ٝ تٛدٝ٘ 

                                      
٘ـ ، 1419 ،، ِؽاتغ اٌرم١ٕح ٌألٚفغد ، اٌش٠اض 2، غ ٔظاَ ٚع١اعح اٌرؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح : ع١ٍّاْ ػثذ اٌشؼّٓ اٌؽم١ً  (1)

  155ص
  

 .  37٘ـ ، ص1426 ،  داس اٌضِاْ ، ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ، اٌّذ٠ٕح إٌّٛسج ، 3، غ ِشاؼً إٌّٛ فٟ ضٛء اٌرشت١ح اإلعال١ِح: ؼاِذ اٌؽاصِٟ  خاٌذ (2)
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ْات٘ ُٚهٓ٘ َٔ ايتؿهرل ٚاؽاش قطاضات٘ ايصات ، َٔ خ٬ٍ ايتعطف ع٢ً قسضات٘ ٚإَها

.   (1)"بٓؿػ٘
 

َطس١ً َا قبٌ إسضغ١ ، ٖٚصٙ تكابٌ : "ٚتٓكػِ َطاسٌ ايُٓٛ ع٢ً ايػًِ ايتعًُٝٞ نُا ًٜٞ      

غين إٗس ٚايطؿٛي١ إتٛغط١ ، َٚطس١ً إسضغ١ ا٫بتسا١ٝ٥ ، ٚتكابٌ ايطؿٛي١ إتأخط٠ ، َٚطس١ً 

تكابٌ ايبًٛؽ ، َٚطس١ً إسضغ١ ايجا١ْٜٛ ، ٚتكابٌ َطس١ً إطاٖك١ إسضغ١ اٱعساز١ٜ ، ٖٚصٙ 

.   (2)"إبهط٠ ، َٚطس١ً ايتعًِٝ اؾاَعٞ أٚ ايعايٞ ، ٚتكابٌ إطاٖك١ إتأخط٠ ٚايطؾس
 

ٚأؾاض أسس ايباسجٌ ٗ عًِ ايٓؿؼ ، إٍ إٔ إطس١ً ايجا١ْٜٛ ، ٜطًل عًٝٗا إطاٖك١      

.     (3)ايٛغط٢

خ٬ف ٗ اقط٬ح ايتػ١ُٝ ، ٭ٕ اـكا٥ل اييت شنطت ٗ َػ٢ُ إطس١ً ، بٌ  ٫ٚ     

إطاٖك١ إبهط٠ ٚإطاٖك١ ايٛغط٢ ، َتكاضب١ ، ّٚهٔ إٔ تػط٢ إطس١ً ايجا١ْٜٛ ، َطس١ً 

.  إطاٖك١ إبهط٠ ٚايٛغط٢ 
 

٠ ٚبٓا٥ٗا عٔ ؽطٝ٘ َٓاٖر إطس١ً ايجاْٟٛ َا شنط غابكّا ٜٛدب ع٢ً إػ٦ٛيٌٚنٌ      

ٚتكُٝٝٗا ، إٔ ٜطاعٛا أ١ُٖٝ ٖصٙ إطس١ً ٚخطٛضتٗا ، ٚإٔ ٜهعٛا نٌ َتطًباتٗا َٚػتًعَاتٗا 

َعطؾ١ ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط ٗ "ْكب أعِٝٓٗ ، ٚإٔ ٜهْٛٛا ع٢ً إط٬ع ب٘ ، ست٢ ٜتػ٢ٓ شلِ 

 اؿٝا٠ ، ٚٗ بٓا٤ إٓاٖر ، ٚططم يٝب غًٛنِٗ ، ٚٗ ططٜل تٛاؾكِٗ َعِِٖٛ ، ٚٗ أغا

.   (4)"ايتسضٜؼ ، ٚإعساز ايٛغا٥ٌ ايؿاع١ً ٗ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ
 

نٕٛ َجاب١ زيٌٝ َٚٛد٘ يٛانعٞ إٓاٖر قا٥ل إطس١ً ، تٖٚهصا ؾإٕ َعطؾ١ ر     

ٚإكطضات شلصٙ إطس١ً ، ٚٗ ْؿؼ ايٛقت تػاعس إعًِ أٚ إطبٞ ، ع٢ً ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ 

أَا إشا مل تٛنع ٖصٙ إؿاِٖٝ ٗ ا٫عتباض ، ٚغابت عٔ . ايتعاٌَ َع ط٬ب إطس١ً إع١ٓٝ 

اـبرل ٚإعًِ ٚإطبٞ ، ؾإٕ شيو ٜ٪زٟ إٍ غ٤ٛ ؾِٗ خكا٥ل إطس١ً ـــ ايجا١ْٜٛ ـــ ٚاعتباضٖا 

َطس١ً ؾط٘ ٚامطاف غًٛنٞ ٚأخ٬قٞ ، ؾ٬ وػٕٓٛ ايتعاٌَ َع ٖصٙ إطس١ً اشلا١َ َٔ 

زض ٚايؿاقس ايذلبٟٛ ، ٚتػطب ايط٬ب عٔ ايسضاغ١ ، عُط ايطايب ، ٖٚصا بسٚضٙ ٜ٪زٟ إٍ اي٘

.  قبٌ إنُاٍ إطس١ً ايجا١ْٜٛ 

                                      
َّاْ ،  ػٍُ ٔفظ إٌّٛ دٚسج ؼ١اج اإلٔغاْ: عاِٟ ِؽّذ ٍِؽُ  (1)  .  342٘ـ ، ص1425، داساٌفىش ، ػ

 . 80َ ، ص1998،  داس اٌفىش اٌؼشتٟ ، اٌما٘شج ،  2، غ ّٔٛ ِٓ اٌغفٌٛح إٌٝ اٌش١خٛخحاألعظ اٌرم١ٕح ًٌ: فؤاد اٌثٟٙ اٌغ١ذ  (2)

 .  232َ ، ص2004، ِىرثح اٌّعرّغ اٌؼشتٟ ، ػّاْ ،  ػٍُ إٌفظ إٌّٛ: صالغ اٌذ٠ٓ اٌؼّش٠ح  (3)

 .  16َ ، ص2004، األ١ٍ٘ح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ، ػّاْ ،  ع١ىٌٛٛظ١ح اٌغفً ػٍُ ٔفظ إٌّٛ: ؼاتظ اٌؼٛاٍِح  (4)
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:  يسحهخ ادلساْمخ ، يفٕٓيٓب ٔأًْيتٓب : ثبَيًب 
تؿرل ن١ًُ َطاٖل إٍ ايػ٬ّ ايصٟ قاضب غٔ ايبًٛؽ ٚا٫ست٬ّ ، نُا دا٤ شيو ٗ بعض      

ضاٖل ايػ٬ّ ، ؾٗٛ َطاٖل، : "قشاح قٛي٘ َعادِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ، سٝح أٚضز ايطاظٟ ٗ كتاض اٍ

.   (1)"أٟ قاضب ا٫ست٬ّ
 

ضاٖل ايػ٬ّ ، ؾٗٛ َطاٖل ، إشا قاضب ا٫ست٬ّ ، : "ٚقاٍ ابٔ َٓٛٛض ٗ يػإ ايعطب      

.      (2)"ايػ٬ّ ايصٟ قاضب اُؿًِ: ٚإطاٖل 
 

ايبًٛؽ ٚست٢ ايٓهر  ايؿذل٠ إُتس٠ َٔ: "أَا إطاٖك١ ٗ اقط٬ح ايذلب١ٝ ، ؾٝككس بٗا  

.    (3)"ايتٓاغًٞ
 

بأْٗا عباض٠ عٔ ايؿذل٠ ايع١َٝٓ َٔ سٝا٠ اٱْػإ ، اييت "ٓس ايععيب إطاٖك١ ، ٜٚعطف أ     

ُتس بٌ ْٗا١ٜ ايطؿٛي١ إتأخط٠ ، ٚبسا١ٜ ايطؾس ، ٚتتُٝع بٛدٛز فُٛع١ َٔ إتػرلات 

.   (4)"اؾػ١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚا٫ْؿعاي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ
 

ٚقس أؾاض ايكطإٓ ايهطِٜ إٍ ؾذل٠ إطاٖك١ ٚايؿباب ، ٚٚقؿٗا بايك٠ٛ ، أٟ أْٗا َطس١ً ،      

  }: ٜهٕٛ اٱْػإ ؾٝٗا ، ٗ أٚز قٛت٘ ٚقشت٘ ، نُا قاٍ تعاٍ      

                                   

     }( ًَ54: عٌسش خٌش . ) 

 

 

 

 

 
 

                                      
  .  134، ِشظغ عاتك ، ص ِخراس اٌصؽاغ: ِؽّذ تٓ أتٟ تىش ػثذ اٌمادس اٌشاصٞ  (1)

 .  130، ِشظغ عاتك ، ص 10، ض ٌغاْ اٌؼشب: ِؽّذ تٓ ِىشَ تٓ ِٕظٛس  (2)

 .  451٘ـ ، ص1401، ظذج ، ذٙاِح ،  إٌّٛ ِٓ اٌغفٌٛح إٌٝ اٌّشا٘مح: ِؽّذ ظ١ًّ ِٕصٛس  (3)

َّاْ ،  ػٍُ إٌفظ إٌّٛ: ػثٟ أؼّذ ِؽّذ اٌض (4)  .  320َ ، ص2001، داس ص٘شاْ ، ػ

.   376، ِشظغ عاتك ، ص 3، ض ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ: اعّاػ١ً تٓ وص١ش  (5)

ٜٓب٘ تعاٍ ع٢ً تٓكٌ اٱْػإ ٗ أطٛاض اـًل ، سا٫ّ بعس ساٍ ، ": ٜكٍٛ ابٔ نجرل   

ؾأقً٘ َٔ تطاب ، ثِ َٔ ْطؿ١ ، ثِ َٔ عًك١ ، ثِ َٔ َهػ١ ، ثِ ٜكرل عُّٛا ، ثِ 

غ٢ ايعٛاّ ؿُّا ، ٜٚٓؿذ ؾٝ٘ ايطٚح ، ثِ ىطز َٔ بطٔ أَ٘ نعٝؿّا مٝؿّا ،ٚأٖ تو

ايك٣ٛ ، ثِ ٜجبت ق٬ًّٝ ق٬ًّٝ ست٢ ٜهٕٛ قػرلّا ، ثِ سسثّا ، ثِ َطاٖكّا ، ثِ ؾابّا ، ٖٚٛ 

ايك٠ٛ بعس ايهعـ ، ثِ ٜؿطع ٗ ايٓكل ، ؾٝهتٌٗ ، ثِ ٜؿٝذ ، ثِ ٜٗطّ ، ٖٚٛ ايهعـ 

اشل١ُ ٚاؿطن١ ٚايبطـ ، ٚتؿٝب اي١ًُ ، ٚتتػرل ايكؿات ايٛاٖط٠ بعس ايك٠ٛ ، ؾتهعـ 

     (5)"ٚايباط١ٓ
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}: " قاٍ ا٭َاّ ايطدلٟ ٗ قٛي٘ تعاٍ              }  : ثِ دعٌ يهِ ق٠ٛ

.  (1)"ع٢ً ايتكطف ، َٔ بعس خًك٘ إٜانِ َٔ نعـ ، َٚٔ بعس نعؿهِ بايكػط ٚايطؿٛي١
 

  }: أَا اٱَاّ ايكططيب ، ؾكاٍ ٗ قٛي٘ عع ٚدٌ          }   : ٜعين

.   (2)"ايؿٝب٘
 

ق٠ٛ ٗ ايهٝإ ( : ٚدعٌ َٔ بعس نعـ ق٠ٛ: ")ٚقس أٚضز غٝس قطب ٗ َع٢ٓ قٛي٘ تعاٍ      

.   (3)"اؾػسٟ ، ٚٗ ايبٓا٤ اٱْػاْٞ ، ٚٗ ايتهٜٛٔ ايٓؿػٞ ٚايعكًٞ
     

َٚطاسٌ خًل اٱْػإ ِٚٛٙ ، ٚاييت دا٤ت ٗ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ايػابك١ ايصنط ، ّهٔ إٔ      

تكػِ إٍ ؾذلات ، ٚيهٌ ؾذل٠ َٓٗا ، ٖٝعاتٗا ٚخكا٥كٗا اييت ؽتًـ بٗا عٔ ا٭خط٣ ، ٖا 

ٜٛدب إٔ تهٕٛ  يهٌ ؾذل٠ ططم خاق١ بٗا ، ٚٚغا٥ٌ ٚأغايٝب ، ٗ ايذلب١ٝ ٚايتٗصٜب 

.  عًِٝ ٚايت
 

ٚايصٟ ىل ايباسح ، َٔ ٖصٙ إطاسٌ ، ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ، ٖٞ َطس١ً ايك٠ٛ أٚ َطس١ً      

ايؿباب ، ٚع٢ً ا٭خل ، َا ٜكطًض ايذلبٜٕٛٛ ع٢ً تػُٝت٘ َطس١ً إطاٖك١ ، ٚاييت تهٕٛ 

.  ٗ ايػايب ، بٌ ايجا١ْٝ عؿط٠ ٚايجا١َٓ عؿط٠ َٔ ايعُط ، يًذٓػٌ ، ايصنط ٚا٭ْج٢ 
 

إٍ إٔ َطس١ً إطاٖك١ ، ؽتًـ ٗ ؾذلاتٗا ْتٝذ١ "ٚٗ ٖصا ايكسز ، ٜؿرل ايكانٞ ٜٚاؾٔ      

٫خت٬ف ايؿطٚم ايبٝٛيٛد١ٝ ، بٌ ايصنط ٚا٭ْج٢ ، ْٚتٝذ١ ٫خت٬ف ايعٛاٌَ ايٛضاث١ٝ ، 

ٚايب٦ٝات ا٫دتُاع١ٝ ، ٚتبسأ ٖصٙ إطس١ً َٔ غٔ ايعاؾط٠ ، ٚضَا اَتست ست٢ غٔ اؿازٟ 

ٜٔ ، ع٢ً إٔ ٖٓاى تساخ٬ّ بٌ ٖصٙ ايؿذلات ،عٓس نجرل ٖٔ ؼسثٛا عٓٗا ، ٚإِا ٚايعؿط

سسزٚا ٖصٙ ايؿذلات ، يتعٌ ع٢ً أزا٤ ١َُٗ ايذلب١ٝ ، ٭ٕ نٌ ؾذل٠ إشا َهت زٕٚ إٔ تػتػٌ ٗ 

.   (4)"ايذلب١ٝ ، ٜكعب تطب١ٝ ايطؿٌ ٚتعًُٝ٘ ٗ ايؿذل٠ اييت تًٝٗا
 

                                      
 .  198، ِشظغ عاتك ، ص 10، ض ظاِغ اٌث١اْ فٟ ذؤ٠ًٚ اٌمشآْ: ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌؽثشٞ  (1)

 .  46، ِشظغ عاتك ، ص 14، ض ؼىاَ اٌمشآْاٌعاِغ أل: ِؽّذ تٓ أؼّذ األٔصاسٞ اٌمشؼثٟ  (2)

 .  2776، ِشظغ عاتك ،  5، ض فٟ ظالي اٌمشآْ: ع١ذ لؽة  (3)

 .  88-87٘ـ ، ص1410، داس اٌّش٠خ ، اٌش٠اض ،  ػٍُ إٌفظ اٌرشتٛٞ فٟ اإلعالَ: ٠ٛعف اٌماظٟ ، ِٚمذاد ٠اٌعٓ  (4)
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بعض إتدككٌ ايذلبٌٜٛ ، إٔ دعًٖٛا َٔ أِٖ  ٖا ، زؾعَطس١ً إطاٖك١ َٚس٣ أُٖٝتٚ     

ٕ بعض عًُا٤ ايٓؿؼ ، عسٻٖا ٬َٝزّا دسٜسّا إ"ٚأخطط َطاسٌ عُط اٱْػإ ع٢ً اٱط٬م ، بٌ 

.   (1)"يًؿطز
 

ٚإشا ناْت َطس١ً إطاٖك١ ، بٗصٙ ا٭١ُٖٝ ايهبرل٠ ، ٚاـطٛض٠ ايبايػ١ ، ٫ بس َٔ      

٥ل ِٛ ط٬ب إسضغ١ ايجا١ْٜٛ ، ٭ٕ إطس١ً ايجا١ْٜٛ تػطٞ ؾذلتٗا ايٛقٛف ع٢ً ٖٝعات ٚخكا

َطس١ً إطاٖك١ ، بايٓػب١ يط٬بٗا ، نُا إٔ شيو ٜػاعس إطبٞ ٚإعًِ ع٢ً ايتعطف ع٢ً 

.  نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ط٬ب ٖصٙ إطس١ً ، بكٛض٠ غ١ًُٝ 
 

 : خصبئص منٕ طالة ادلدزظخ انثبَٕيخ : ثبنثًب 

سل ايطايب بإسضغ١ ايجا١ْٜٛ ، ٌٜٛ ٜسضؽ بٗا يؿذل٠ ث٬خ غٓٛات ، أٟ أْ٘ عٓسَا ًٜت     

. ٜكهٞ َعِٛ َطس١ً إطاٖك١ ؾٝٗا 
 

ٚتتُٝع ٖصٙ إطس١ً ، بػطع١ ايُٓٛ اؾػُٞ ٚايعكًٞ ٚا٫ْؿعايٞ ٚا٫دتُاعٞ ، ٖا ٜٛدب      

عِٗ ٗ إٝسإ ايذلبٟٛ ع٢ً اـدلا٤ ٚإدتكٌ ايذلبٌٜٛ ٚإطبٌ ٚإعًٌُ ، أُٜٓا ناْت َٛام

ايهبرل ، إٔ ٜعتٓٛا بٗصٙ اؾٛاْب ٚاـكا٥ل اشلا١َ ٗ ٖصٙ إطس١ً ، ٜٚٛيْٛٗا ضعا١ٜ ٚعٓا١ٜ 

ؾا٥ك١ ، ٚؾل ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ، َٚٓٗر ٚتعايِٝ زٜٓٓا اؿٓٝـ ، ايصٟ ٚنع ا٭غؼ ٚإعاٜرل 

.  ايذلب١ٜٛ ، اييت تتطًبٗا ٖصٙ إطس١ً َٔ عُط اٱْػإ 
 

:  ٖٚصٙ اؾٛاْب ٚاـكا٥ل تتُجٌ ٗ      

:  انًُٕ اجلعًي ( أ)
ٜتُٝع دػِ إطاٖل ٗ ٖصٙ ايؿذل٠ َٔ عُطٙ ، بايُٓٛ ايػطٜع ، خ٬ف َا نإ عًٝ٘ ٗ       

ا٭َط ايصٟ هعٌ إطاٖكٌ ، ٜكَٕٛٛ ببعض ايتكطؾات اييت تًؿت ا٭ْٛاض "ؾذل٠ ايطؿٛي١ ، 

، أْٓا مل ْعس أطؿا٫ّ ْعاٌَ نُا ٜعاٌَ ا٭طؿاٍ  َؿازٖاضغاي١  إيِٝٗ ، يرلغًٛا يهٌ َٔ ٜطاِٖ

أقبشٓا نباضّا ، ِاضؽ سٝاتٓا نُا  ٜٓا نُا ىاف ع٢ً ايكػاض ، بٌ، ٫ٚ قػاضّا ىاف عٌ

.   (2)"ّاضؽ ايهباض سٝاتِٗ ، َٔ غرل سذط ع٢ً تكطؾاتٓا ، َٚا ْكّٛ ب٘ َٔ أعُاٍ
 

                                      
 .  290َ ، ص1977اٌُ اٌىرة ، اٌما٘شج ، ،  داس ع 4، غ ػٍُ ٔفظ إٌّٛ: ؼاِذ ػثذ اٌغالَ ص٘شاْ  (1)

 .  555، ِشظغ عاتك ، ص اٌرشت١ح اٌٛلائ١ح فٟ اإلعالَ: خ١ًٍ تٓ ػثذ اهلل تٓ ػثذ اٌشؼّٓ اٌؽذسٞ  (2)
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١ِٝ ٗ اٱْػإ ، َٚٔ شيو ايذلب١ٝ اؾػ١ُٝ ، ٚقس اٖتِ اٱغ٬ّ بهٌ دٛاْب ايذلب١ٝ ٚايت     

.   (1)[ًبْ جلغذن ػٍْه لك ] :  ؾكس ثبت عٔ ايٓيب 

 

َٚٔ َٛاٖط اٖتُاّ اٱغ٬ّ بايذلب١ٝ اؾػ١ُٝ ، عٓاٜت٘ بكش١ اؾػِ ، َٔ سٝح إأنٌ      

ؤوالض ّمّٓ طٍسو  ِد ِأل  آدِِ ًػدءً ششخً ِٓ زطٓ ، حبغر خزٓ آدَ] :  ٚإؿطب ، ؾكس قاٍ ضغٍٛ اهلل 

     (2)[، فةْ ودْ ال زلدٌص ، فؽٍػ ٌطؼدِو ًؼٍػ ٌششخزو ًؼٍػ ٌنفغو

  

ٚاٖتِ اٱغ٬ّ نصيو ، ظاْب ايطٜان١ ايبس١ْٝ ، يتك١ٜٛ اؾػِ ٚإنػاب٘ اـؿ١ْٛ      

ٚايطدٛي١ ٚاؾًس ٚق٠ٛ ايتشٌُ ، ٚشيو ٫لاظ َا ٜػٓس إيٝ٘ َٔ َٗاّ ٚأعُاٍ ؼتاز يًك٠ٛ 

. ٚاـؿ١ْٛ 
 

ات ، تػتسعٞ إطبٞ أٚ إعًِ ، عٓس إطاٖل ، أَٛض ٚأسٛاٍ ٚغًٛىٜٚتبع ايُٓٛ اؾػُٞ      

َٚٔ شيو ، ا٫ٖتُاّ باؿٝا٠ اؾٓػ١ٝ ، . إٔ ٜتعاٌَ َعٗا ع٢ً بكرل٠ ، ٚؾل َٓٗر اٱغ٬ّ 

.  سٝح إٔ ٖصٙ ايػطٜع٠ ، َٔ أخطط اؿا٫ت اييت تكاسب إطاٖل ٗ ٖصٙ ايؿذل٠ 
 

ٚايصٟ  اٱغ٬ّ ٖصٙ ايكه١ٝ ، ٚسسٻ َٔ خطٛضتٗا ، ٚشيو ٗ قٍٛ ايٓيب  ٚقس عاجل     

ّد ِؼشش خٌشسدذ ِٓ خععطدع ِنىُ خٌسدءش فٍْعضًؾ ، ًِٓ مل ّغعطغ ، فؼٍْو : ] ىاطب ؾٝ٘ ؾباب اٱغ٬ّ 

 (3)[زدٌظٌَ ، فةٔو ٌو ًـدء 

 

ق٠ٛ ايساعٞ ؾِٝٗ خل ايؿباب باـطاب ، ٭ٕ ايػايب ٚدٛز : "قاٍ ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ      

.   (4)"إٍ ايٓهاح ، غ٬ف ايؿٝٛر
 

إٔ ايكّٛ ٜكطع ايؿ٠ٛٗ ، : ٚإطاز ٖٓا : "ٚأناف اٱَاّ ايٟٓٛٚ ٗ ؾطح قشٝض َػًِ      

.   (5)"ٜٚكطع ؾط إين نُا ٜؿعً٘ ايٛدا٤
 

                                      
  1874، ؼذ٠س سلُ  697، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ  (1)

  2380، ؼذ٠س سلُ  590، ِشظغ عاتك ، ص 3، ض اٌرشِزٞعٕٓ : ِؽّذ تٓ ػ١غٝ اٌرشِزٞ  (2)

 4778، ؼذ٠س سلُ  1950، ِشظغ عاتك ، ص 5، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ  (3)

 .  108، ِشظغ عاتك ، ص 9، ض فرػ اٌثاسٞ ششغ صؽ١ػ اٌثخاسٞ: أؼّذ تٓ ػٍٟ تٓ ؼعش اٌؼغمالٟٔ  (4)

 .   138، ص( خ.د)، داس اٌمٍُ ، ت١شٚخ ،  1، غ 9، ض ششغ صؽ١ػ ِغٍُ :٠ؽ١ٝ تٓ ششف إٌٛٚٞ  (5)
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ٖٚهصا ؾإٕ اٱغ٬ّ قس أعط٢ اؾػس سك٘ ، ٭ْ٘ َط١ٝ ايطٚح ، يتشكٝل عبٛزٜتٗا هلل      

ٟٴتعا َِهٔ اٱْػإ َٔ ؼكٝل أٖساؾ٘ ا٭خط٣ ، اييت َٔ أدًٗا خٴًٹلٳ ، ٖٚٞ عُاض٠ ٍ ، ٚ

.  ا٭ضض ، ٚايكٝاّ بأَط اـ٬ؾ١ ٗ ٖصٙ ايبػٝط١ 
 

:  انًُٕ انؼمهي ( ة)
      

 

 
 

     

ٌٳ ، عٳِك٬ّ : "ٚدا٤ ٗ إعذِ ايٛغٝ٘ إٔ  أزضى : أزضى ا٭ؾٝا٤ ع٢ً سكٝكتٗا ، ٚايػ٬ّ : عٳَك

.  (2)"َٚٝٻع
 

ايعكٌ ق٠ٛ غٝب١ٝ ، ُهٔ اٱْػإ َٔ : "ايعكٌ بكٛي٘ ٚٗ ا٫قط٬ح عطٻف ايععب٬ٟٚ      

َعطؾ١ ضب٘ ، ٚتكٛز اػاٖ٘ إيٝ٘ ، ٖٚٞ أزا٤ ٱزضاى ايعًّٛ ٚإعاضف ايٓٛط١ٜ ٚايتذطٜب١ٝ 

.  (3)"ٚنبطٗا ، ٚٚغ١ًٝ يًتُٝٝع بٌ اـرل ٚايؿط ، ٚاؿػٔ ٚايكبٝض
 

 إٔ ايتعطٜؿٌ ، َتكاضبٌ ض٣ ايباسحَٚٔ خ٬ٍ ايتعطٜؿٌ ايًػٟٛ ٚا٫قط٬سٞ يًعكٌ ، ٟ     

ٜٚعٚزٙ اهلل تعاٍ ب٘ َٓص ٗ ايًؿٜ ٚإع٢ٓ ، ٜٚػتٓب٘ َٔ شيو ، إٔ ايعًِ عٓس اٱْػإ ، 

٫ٚ ؾو ٗ إٔ ايعُط "، ٜٚبسأ ٗ ايُٓٛ ست٢ ٜبًؼ زضد١ ايٓهر ٗ َطس١ً إطاٖك١ ، ٫ٚزت٘

إطاٖك١ ، ست٢ ٜكٌ  ايعكًٞ ُٜٓٛ ، ؾٝهٕٛ غطٜعّا ٗ ايطؿٛي١، ثِ تكٌ ٖصٙ ايػطع١ ٗ ؾذل٠

.  (4)"اٱْػإ إٍ غٔ ايٓهر ، ؾٝكـ ايُٓٛ ايعكًٞ
 

ٚايعكٌ ٖٛ أسس َهْٛات ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ ، ٚأِٖ َكَٛات اٱْػإ اؿٝات١ٝ ، ٚأسس      

ا٭غباب اييت اغتشل بٗا اٱْػإ ، تهطِٜ اهلل عع ٚدٌ ي٘ ، ٚتهًٝؿ٘ با٭َٛض ايؿطع١ٝ ، َٔ 

                                      
 .  27، ِشظغ عاتك ، ص 4، ض اٌماِٛط اٌّؽ١ظ: ِؽّذ تٓ ٠ؼمٛب اٌف١شٚص آتادٞ  (1)

 .  616، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض اٌّؼعُ اٌٛع١ظ: إتشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚآخشْٚ  (2)

 .  69٘ـ  ، ص1414،  ِىرثح اٌرٛتح ، اٌش٠اض ،  1، غ َ ٚػٍُ إٌفظذشت١ح اٌّشا٘ك ت١ٓ اإلعال: ِؽّذ اٌغ١ذ اٌضػثالٚٞ  (3)

 29٘ـ ، ص1415، ػاٌُ اٌىرة ، ت١شٚخ ،  و١ف ذعؼ١ٍٓ اتٕه ِعرٙذًا ِٚثذػًا: ظ١ًٍ ٚد٠غ شىٛس (4)

ايعًِ بكؿات ": ايعكٌ ٗ ايًػ١ نُا عطؾ٘ ايؿرلٚظ آبازٟ ٗ ايكاَٛؽ احملٝ٘ 

ْككاْٗا ، أٚ ايعًِ غرل اـرلٜٔ ، ٚؾط شلا ٚ٭ؾٝا٤ ، َٔ سػٓٗا ٚقبشٗا ، ٚنُاا

ٕٕ فتُع١ اايؿطٜٔ ، أٚ َطًل  ٭َٛض أٚ يك٠ٛ بٗا ٜهٕٛ ايتُٝٝع بٌ ايكبض ٚاؿػٔ ، ٕٚعا

ٚز٠ يٲْػإ ٗ ٗ ايصٖٔ ، ٜهٕٛ َكسَات ٜػتتبټ بٗا ا٭غطاض ٚإكاحل ، ٚشل١٦ٝ قِ

ّٚ ايهطٚض١ٜ ٚايٓٛط١ٜ ، ٚاؿل أْ٘ ْٛض ضٚساْٞ ب٘ تسضى ايٓؿؼ ايعٌ سطنات٘ ٚن٬َ٘ ،

    . (1)"ٚإبتسا٤ ٚدٛزٙ عٓس ادتٓإ ايٛيس ، ثِ ٫ ٜعاٍ ُٜٓٛ إٍ إٔ ٜهٌُ عٓس ايبًٛؽ
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  }: قاٍ تعاٍ . ض اـ٬ؾ١ ٗ ا٭ضض ٚادبات ٚؾطٚض ، ٚقٝاَ٘ بسٚ      

                         

 }( 70: عٌسش خإلعشخء. )  

 

 }: ، قاٍ تعاٍ ٖٚٛ َتعًل ايتهًٝـ١َ َٔ ْعِ ايتهطِٜ ، ايعكٌ ْعف إشّا         

                                 

        }( 72: عٌسش خأللضخذ) .  

 

}: ؾكاٍ تعاٍ  ٚأث٢ٓ عًِٝٗ ٚقس اَتسح عع ٚدٌ أٚيٞ ا٭يباب              

                          }( عٌسش خٌسمشش :

  }: ، ٚقاٍ عع ٚدٌ ( 269                   

     }( ْ190: عٌسش آي ػّشخ. )  

 

يتأٌَ ٚايٓٛط ٚايبشح ٚإتُعٔ ٗ ٖصٙ اٯٜات ، ًٜشٜ َس٣ اضتباٙ ايعكٌ بايتسبط ٚا     

م اٱْػإ ، أ٫ ٖٚٞ تٛسٝس اهلل عع ٚدٌ اشلسف ا٭زل٢ ٚايػا١ٜ ايهدل٣ َٔ خٌٚايتؿهرل ب

ٚإؾطازٙ بايعبٛز١ٜ ، ٚا٫غتس٫ٍ عًٝ٘ ، سٌ ٜعٌُ ايعكٌ ٗ ًَهٛت اهلل عع ٚدٌ ، َػتس٫ّ 

ع٢ً ٚدٛزٙ تعاٍ بآٜات٘ ايه١ْٝٛ َٔ ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚايؿُؼ ٚايكُط ، ٚخًل اٱْػإ 

، ؾٝٓبػٞ ع٢ً إطبٞ ٚإعًِ ،  َٚا إٔ ايكسضات ايعك١ًٝ عٓس إطاٖل ، تُٓٛ بػطع١. ْؿػ٘ 

اغتػ٬ٍ ٖصٙ ايؿطق١ ، يتأغٝؼ قاعس٠ ؾهط١ٜ ٚعك١ًٝ َت١ٓٝ ٚق١ٜٛ ، ٚتٛدٝ٘ غًٛن٘ عٔ 

ططٜل اؿٛاض ٚإٓاقؿ١ ، ٖا ٜهٕٛ ي٘ عِٛٝ ا٭ثط ٗ ْؿؼ إطاٖل ، ٚزؾع٘ يًُؿاضن١ 

.  ٚإػا١ُٖ ٗ خس١َ فتُع٘ َٚٓاقؿ١ قهاٜاٙ ، ٚسٌ َؿه٬ت٘ 
 

:  الَفؼبيل انًُٕ ا( ج)
تكاسب َطس١ً إطاٖك١ يس٣ ايؿباب إطاٖكٌ ، َٛد١ َٔ ا٫ْؿعا٫ت ، تعبرلّا عٔ      

ساداتِٗ ايٓؿػ١ٝ ، َٔ ؾطح ٚغطٚض ٚاضتٝاح ، ٚنشو ، ٚبها٤ ، ٚخٛف ، ٚقًل ، ٚغهب ،  
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.  ، ؼت ٚطٚف كتًؿ١ َٔ ا٫ْؿعا٫ت إػتُط٠ ٗ سٝا٠ ايؿطز  ٚغرل شيو
 

تتكـ بهجط٠ ا٫ْؿعا٫ت اييت ٫ تتٓاغب َع "ٟ إٍ إٔ ٖصٙ إطس١ً ، ٜٚؿرل اؿاظّ     

َجرلاتٗا ، نُا تتكـ بعسّ ايجبات ا٫ْؿعايٞ ، ٚتكًب غًٛى إطاٖل ، ٚتصبصب٘ بٌ اؿب 

، نُا ٬ٜسٜ  ٚا٫ْؿطاح ٚا٫نت٦اب ٚبٌ اؿُاغ١ ٚاي٬َبا٠٫ ٚايهطٙ ، ٚايؿذاع١ ٚاـٛف

ا٫ْؿعاي١ٝ ، شلا أندل ا٭ثط ٗ أخ٬ق٘ ٚتكطؾات٘ َع  عًٝ٘ اـذٌ ، ٚنٌ ٖصٙ ايٛٛاٖط

.  (1)"اٯخطٜٔ
 

ٕ ٖصٙ مثط٠ َٔ إ"ضاٖك١ ، ٚشنط ايٓػُٝؿٞ عٔ غبب َٛد١ ا٫ْؿعا٫ت ٚثٛضتٗا ٗ َطس١ً امل     

غًب١ اـٛف ٚايكًل ع٢ً : مثاض ِٛ ا٫ْؿعا٫ت عٓس إطاٖل ، ٭َٛض ، ٜط٣ إٔ َٔ أبطظ َعإٗا 

، نُا إٔ ايتهاٌَ ايعهٟٛ ٚايعكًٞ ، ٜعٜس َٔ ٖصٙ ا٫ْؿعا٫ت اييت  ايصات ٚإػتكبٌ

    (2)"تٓككٗا اـدل٠ ٚايتذطب١ ، باٱناؾ١ إٍ شات١ٝ إطاٖل ٚإعذاب٘ بٓؿػ٘
 

ٚتٌٛ اْؿعا٫ت إطاٖل ق١ٜٛ ، ٚتتػِ باؿُاؽ ٚاؿػاغ١ٝ ، ٫ٚ ٜػتطٝع ايتشهِ ٗ       

 

     

ٜٚكـ ايٓػُٝؿٞ ع٬ز سا٫ت ا٫نططاب ا٫ْؿعايٞ يس٣ إطاٖكٌ ٗ ٖصٙ ايؿذل٠ َٔ ايعُط ، 

ٖصٙ إٝع٠ يس٣ إطاٖكٌ َٔ ا٫غتعساز ي٬غتٗٛا٤ ، ٚغطع١ ا٫غتجاض٠ ، ٖٚؿاؾ١ : "ؾٝكٍٛ 

                                      
 .  40، ِشظغ عاتك ، ص ِشاؼً إٌّٛ فٟ ضٛء اٌرشت١ح اإلعال١ِح: خاٌذ ِؽّذ اٌؽاصِٟ  (1)

 .   23٘ـ ، ص1414،  داس اٌّغٍُ ، اٌش٠اض ،  2، غ اٌّشا٘مْٛ: إٌغ١ّشٟ ػثذ اٌؼض٠ض تٓ ِؽّذ  (2)

 .  260، ِشظغ عاتك ، ص األعظ إٌفغ١ح ٌٍّٕٛ ِٓ اٌغفٌٛح إٌٝ اٌش١خٛخح: فؤاد اٌثٟٙ اٌغ١ذ  (3)

ب ايصٟ ٬ٜظَ٘ ٗ ٖصٙ ايؿذل٠ ، ضاٙنجرل َٔ سا٫ت ا٫ْؿعاٍ ، بػبب اٱض

ْتٝذ١ ٫خت٬ٍ اتعاْ٘ ايػسٟ ايساخًٞ ، ٚيتػرل إعامل اٱزضان١ٝ يب٦ٝت٘ احملٝط١ ب٘ ، "

ٖٚٛ شلصا َطٖـ اؿؼ ٗ ... ؾرلتطِ عًٝ٘ أَطٙ ، ٚتػس عًٝ٘ َصاٖب٘ َٚػايه٘ ايكس١ّ 

ٙ ايٓاؽ بٓكس بعض أَطٙ ، تػٌٝ َساَع٘ غطّا ٚدٗطّا ، ٜٚصٚب أغ٢ ٚسعّْا ، سُٝٓا ّؼ

ٖاز٨ بعٝس ، ٚغطعإ َا ٜؿعط بايهٝل ٚاؿطز ، سُٝٓا ٜتًٛ َكطٛع١ ْجط١ٜ ع٢ً ْاع١ 

ٜذلزز إطاٖل أسٝاّْا ٗ اٱؾكاح عٔ اْؿعا٫ت٘، ... ؾكً٘ ، أٚ ًٜكٞ سسٜجّا أَاّ َسضغت٘ 

ٜٚهتُٗا ٗ ْؿػ٘ ، خؿ١ٝ إٔ ٜجرل ْكس ايٓاؽ ٚيَِٛٗ ، ؾٝٓطٟٛ ع٢ً شات٘ ، ًٜٚٛش 

... َُٖٚٛ٘ ٖٚٛادػ٘ ، يٝكبض سا٥ط ايٓؿؼ ، ثكٌٝ ايٌٛ ، ىازٕ ْؿػ٘ ٜٚٓأ٣  بأسعاْ٘

ٜٓسؾع إطاٖل أسٝاّْا ٚضا٤ اْؿعا٫ت ست٢ ّػٞ َتٗٛضّا ، ٜطنب ضأغ٘ ، ؾٝكسّ ع٢ً ا٭َط 

، ثِ ٜٓدصٍ عٓ٘ ٗ نعـ ٚتطزز ، ٜٚطدع باي١ُ٥٬ ع٢ً ْؿػ٘ ، ٚيصيو غطعإ َا 

    (3)"ا٥ط٠ ٗ طٝـ قس ٜطَٞ ب٘ إٍ ايتًٗه١ٜػتذٝب يػًٛى اؾُٗط٠ ايكاخب١ ايح
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٤ ، َجٌ ٖصٙ ايػعاض٠ ٗ ا٫ْؿعاٍ ، ٚايعاطؿ١ ، ا٫ْؿعاٍ ، ٚايؿطاؽ ايٓؿػٞ إػتعس ي٬َت٬

ّهٔ إٔ تٛد٘ ايٛد١ٗ ايكشٝش١ ٚايػ١ًُٝ ، ٚإٔ تهب٘ عٔ ططٜل قٝ٘ تطبٟٛ ؾاٌَ َتعٕ 

 تاضٜذ، يتدطز ايؿباب ايكٟٛ ايطُٛح ، إٓهب٘ ، إتعًل بإجٌ ايعًٝا ، ٚايُٓاشز ايطا٥ع١ ٗ 

.   (1)"عا٫ت٘ ، ٚٚنعٗا ٗ ا٫ػاٙ ايكشٝضأَت٘ ٚسانطٖا ، ّٚهٔ إٔ تػتجُط ٗ تطب١ٝ اْـ
 

إٕ ٖصٙ ايجٛضات ٚإٛدات َٔ ا٫ْؿعا٫ت اييت تكاسب إطاٖل ٗ ٖصٙ إطس١ً َٔ ايعُط ،      

َا ٖٞ إ٫ أثط َٔ آثاض ِٛٙ اؾػُٞ ٚايعكًٞ ، ؾإشا غابت ايذلب١ٝ اؾاز٠ ، ٚدٗت ٖصٙ "

ايكشب١ إٓشطؾ١ ، ٚإن٬ٍ ؾٝاطٌ ا٭ْؼ ا٫ْؿعا٫ت ٚايعٛاطـ ، بؿعٌ ايب١٦ٝ إًٛث١ ، ٚ

ٚاؾٔ ، إٍ ؾػاز ٗ ا٭ضض ، ٚعًٛ نبرل ، ٖا هعٌ إطاٖل ، ىطز عٔ طٛضٙ سٌ ٜعاقب 

، أٚ ٜٛاد٘ غطأ اضتهب٘ ، أٚ ّٓع َٔ تكطف ٫ ًٜٝل ب٘ ، أٚ وصض َٔ خًل شَِٝ ، أٚ 

.  (2)"قشب١ غ١٦ٝ
 

ناْٛا أبا٤ ٚأَٗات ٗ ايبٝٛت ، أٚ خدلا٤ ٚكتكٌ يصيو ؾإْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً إطبٌ ، غٛا٤      

ٗ ٚنع إٓاٖر ٚإكطضات ٚإٓاؾ٘ إسضغ١ٝ ، غٛا٤ ناْٛا ٗ إزاضات ايتعًِٝ أٚ ٗ ٚظاض٠ 

ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ، أٚ َعًٌُ ٗ إساضؽ ، أٚ أ١ُ٥ إػادس ، أٚ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ، ٚنٌ َٔ ي٘ 

ّ ٚايتٛدٝ٘ ، إٔ ٜتؿُٗٛا ساي١ ايؿباب ٗ ٖصٙ إطس١ً اؿطد١ عٓا١ٜ ٚاٖتُاّ بأَط ايذلب١ٝ ٚايتعًٞ

َٔ عُطِٖ ، ٚإٔ ٜٓٛطٚا إيِٝٗ ْٛط٠ خاق١ ، َٔ ْاس١ٝ إعا١ًَ ، ٭ِْٗ زخًٛا ٗ َطس١ً 

دسٜس٠ ، تػرلت َٔ خ٬شلا ٚطٚف ٚططم سٝاتِٗ ، ؾٝشتادٕٛ َعٗا إٍ اؿه١ُ ٚايتعكٌ ٗ 

ٗ ايتعاٌَ ، ٚشيو َعطؾ١ ا٭غايٝب ٚايططم ٚايٛغا٥ٌ ،  ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ، ٚإساضا٠ ٚإػاٜػ١

اييت تٓؿص إٍ قًب٘ ، ؾٝتأثط بٗا ، ؾٝتدصْٚٗا غب٬ّٝ ٚأزا٠ ، يهب٘ عٛاطؿ٘ ٚتٛدٝ٘ غًٛن٘ 

.  ٚاْؿعا٫ت٘ ، مٛ اـرل ٚايك٬ح 
 

:  انًُٕ االختًبػي ( د)
اجملتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ ،  ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ بايٓػب١ يًُطاٖل ، ٜتُجٌ ٗ ع٬قت٘ بأؾطاز     

تهٜٛٔ ايكساقات ،  ٖا ٜٓعهؼ عًٝ٘ ٗسٝح تُٓٛ ٗ ٖصٙ ايؿذل٠ ، ع٬قات٘ باٯخطٜٔ ، 

ٚإقا١َ ايع٬قات ، ٚضب٘ ايٛؾا٥ر ، يٝدلٖٔ ٭ؾطاز فتُع٘ ، بأْ٘ قس أقبض ضد٬ّ ، ٜأخص 

. ٜٚعطٞ ، ٜؿٝس ٜٚػتؿٝس ، ٜػتعٌ بِٗ ٜٚعٌ غرلٙ 

                                      
 .   26، ِشظغ عاتك ، ص اٌّشا٘مْٛ: ػثذ اٌؼض٠ض تٓ ِؽّذ إٌغ١ّشٟ  (1)

 573، ِشظغ عاتك ، ص اٌرشت١ح اٌٛلائ١ح فٟ اإلعالَ ِٚذٜ اعرفادج اٌّذسعح اٌصا٠ٛٔح ِٕٙا: ْ اٌؽذسٞ خ١ًٍ تٓ ػثذ اهلل تٓ ػثذ اٌشؼُ (2)



 161 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

ٚٗ ؾذل٠ إطاٖك١ ، ٜٓتاب إطاٖل ؾٝٗا ، ؾعٛض بإػ٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ، ٚقاٚي١ ؾِٗ      

َٚٓاقؿ١ إؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ، ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايذلب١ٜٛ ٚايجكاؾ١ٝ ، 

زلع١ اؾُاع١ ،  ٚايتعإٚ َع ا٭قسقا٤ ٚايتؿاٚض َعِٗ ، ٚاسذلاّ أضا٥ِٗ ، ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً

.  ٚبصٍ ايٛغع ٚاؾٗس ٗ خسَتِٗ ، ٚاسذلاّ ايٛادبات ا٫دتُاع١ٝ 
 

قعٝس ا٭غط٠ ، ٬ٜسٜ ضغب١ إطاٖل ٗ َكا١َٚ ايػًط١ ٗ إٓعٍ ، ٚإٌٝ إٍ اْتكاز  ٚع٢ً     

.  ايٛايسٜٔ ٚايتشطض َٔ غًطتِٗ ٚأٚاَطِٖ ، َٚٔ غًط١ ْٝع ايطاؾسٜٔ ٗ اجملتُع بكٛض٠ عا١َ
    

أَا ع٢ً ايكعٝس ا٫دتُاعٞ ، ؾٝعزاز ٚعٝ٘ َٔ وٝ٘ ب٘ َٔ أؾطاز اجملتُع ، ؾٌُٝٝ إٍ      

ايٓكس ٚايطغب١ ٗ اٱق٬ح ا٫دتُاعٞ ، ٚتػٝرل فط٣ ا٭َٛض بططٜك١ ايطؿط٠ ، زٕٚ زضاغ١ 

.     (2)ٚتسضز ٚأْا٠ ، نُا ٜؿعٌ ايهباض

 

تعاًَ٘ َع اٯخطٜٔ ، تٛٗط ٗ ٖصٙ ات ٚايتكطؾات اييت ٜٓتٗذٗا إطاٖل ٗ ٚايػًٛى     

ٗ َطاٖكت٘ ، ؾٝػُٛا َػتٜٛات٘ ، ست٢ ٜتكٌ عٔ قطٜب ( نُرل ايؿطز")إطس١ً ، بتطٛض ق١ُٝ 

بإجٌ ايعًٝا اٱْػا١ْٝ ، ٚبايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ، ٖٚهصا ٜتدؿـ إطاٖل َٔ ٥٫ٚ٘ ايؿسٜس 

 ، ايصٟ و٢ٝ ٗ إطاضٙ ، ٚقس يب٦ٝت٘ ا٭ٍٚ ، يٝػتططز َٔ شيو إٍ اي٤٫ٛ يًُذتُع ايهبرل

خؿـ َٔ ٖصا أٜهّا ، يٝسٜٔ باي٤٫ٛ ، يًٓٛع اٱْػاْٞ نً٘ ، ٚتًو أع٢ً َساضى ايػُٛ ٟت

.   (3)"اـًكٞ

                                      
 .  41، ِشظغ عاتك ، ص ِشاؼً إٌّٛ فٟ ضٛء اٌرشت١ح اإلعال١ِح: خاٌذ ؼاِذ اٌؽاصِٟ  (1)

 .  376، ِشظغ عاتك ، ص ػٍُ ٔفظ إٌّٛ دٚسج ؼ١اج اإلٔغاْ: عاِٟ ِؽّذ ٍِؽُ  (2)

 .  292، ِشظغ عاتك ، ص األعظ إٌفغ١ح ٌٍّٕٛ ِٓ اٌغفٌٛح إٌٝ اٌش١خٛخح: اد اٌثٟٙ اٌغ١ذ فؤ (3)

عطض سسٜج٘ عٔ خكا٥ل ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ يًُطاٖل ٜٚؿرل اؿاظَٞ ٗ ّ     

ٕٚ َٔ أؾطازٙ ٜعزاز ٌَٝ ايؿطز ٗ ٖصٙ إطس١ً ، يًُذتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ ، ٜٖٚو"، أْ٘ 

ٜٚدلظ ٗ ٖصٙ إطس١ً ، ... فُٛع١ َٔ ا٭قسقا٤ ، ٜٓتُٞ إيِٝٗ ، ٜٚ٪ثط ؾِٝٗ ٜٚتأثط بِٗ 

تٓؿ١٦ ٚايتطبٝع ، ٜٚتأثط بايكشب١ ، أثط ايكشب١ أٚ ْاع١ ايطؾام ٚا٭قطإ ٗ ع١ًُٝ اٍ

ٜٚػتذٝب شلا أنجط َٔ ا٫غتذاب١ يًهباض ، ؾإشا نإ ايطؾام ، ّتاظٕٚ عػٔ 

اـكاٍ َٔ اٯزاب ٚؾها٥ٌ ا٭خ٬م ، اْعهؼ تأثرلِٖ ٚٚٗط ع٢ً غًٛى َٔ ٜٓتُٞ 

إيِٝٗ ، ٚإٕ ناْٛا ع٢ً خ٬ف شيو ، سكٌ ايعهؼ ، ٖٚٓا تتهض أ١ُٖٝ اختٝاض 

    (1)"ا٭قسقا٤
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يصيو ّهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ إقباٍ إطاٖل ع٢ً اؾاْب ا٫دتُاعٞ ، َٔ قاعس٠ ايتأثرل      

تهٜٛٔ ب٦ٝات دٝس٠ َٓتكاٙ ، يٛنع ٚايتأثط ، اييت وسثٗا إطاٖل بٛدٛزٙ ٗ اجملتُع ، ٚ

.  ايؿباب إطاٖل ؾٝٗا ، يٝؿبع اؾاْب ا٫دتُاعٞ بتهٜٛٔ ع٬قات دٝس٠ ، بأٖساف َؿذلن١

 

ْٗٝٻ٤٢ ي٘  ٜات٘ ، ٜهٕٛ ٗ أَؼ اؿاد١ ، ٭ٕإٕ إطاٖل ٗ َطس١ً إطاٖك١ َٔ عُطٙ ٚح     

عٛز عًٝ٘ ٚع٢ً فتُع٘ ٚأَت٘ ، ايب١٦ٝ اٱّا١ْٝ ايكاؿ١ ، نٞ ٜؿطؽ دٗسٙ ٚطاقت٘ ، ؾُٝا ٟ

باـرل ٚايٓؿع ٚايك٬ح ، ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، ست٢ ٜتذاٚظ ٖصٙ إطس١ً اؿطد١ ٚاـطط٠ َٔ 

.  عُطٙ 
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: ادلجحث انثبَي 
ادلؼهى ٔدٔزِ يف تطجيك أظبنيت انتحفيص  انرتثٕي يف انمسآٌ انكسيى 

  
:  يف انؼًهيخ انرتثٕيخ ٔانتؼهيًيخ  أًْيخ ادلؼهى ٔدٔزِ: ادلطهت األٔل 

إٓٗر َٚا وٜٛ٘ : تتعسز دٛاْب ٚعٓاقط ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٗ إسضغ١ ، ؾتؿٌُ      

 ٜٔ ايذلبٌٜٛ ، ٚاـدلا٤ ايذلبٌٜٛإؿطفٚأْؿط١ قؿ١ٝ ٚغرل قؿ١ٝ ، ٚ َٔ َكطضات زضاغ١ٝ

قٝاغتٗا ، ٚططم ايتسضٜؼ ، ٚايٛغا٥ٌ ايصٜٔ ىططٕٛ إٓاٖر ، ٜٚكَٕٛٛ ببٓا٥ٗا ٚتعُُٝٗا ٚ

ؾٛاْب ٚايعٓاقط غرل ناؾ١ٝ ٚنٌ تًو ا. ايتع١ًُٝٝ ، ٚايط٬ب ، ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛض ، ٚغرل شيو 

ٚايٛقٍٛ   ؼكٝكٗاؼكل يًُذتُع إػًِ ، ا٭ٖساف ٚايػاٜات ايػا١َٝ ، اييت ٜطغب ٗ ٭ٕ

َع ٖصا ايتكسّ ٚايتطٛض ايعًُٞ يط٬ب٘ ٚؾًصات أنبازٙ ، ست٢  ، َٔ خ٬ٍ تطب١ٝ إسضؽإيٝٗا

ٚايتكين، ايصٟ ْعٝؿ٘ ٗ عكطْا اؿانط ، نتك١ٝٓ اؿاغب اٯيٞ ، ٚا٫ْذلْت ، ٚايٛغا٥ٌ 

نٌ ٖصا ٫ ٜكٌ بايطايب . ايتع١ًُٝٝ اؿسٜج١ ، َدتًـ أْٛاعٗا ٚأؾهاشلا ٚططقٗا ٚأغايٝبٗا 

يًُباز٨ اٱغ١َٝ٬ ايػطٻا٤ ،  َٔ غطؽ يًكِٝ ايؿان١ً ، ٚػػٝسٺ ٚإتعًِ ، إٍ َا ْكبٛا إيٝ٘ ،

ٚتعًُٝ٘ ا٭زب ٚايتٗصٜب ٗ ايػًٛى ٚايتكطؾات ، ٚإنػاب٘ نجرلّا َٔ ايكؿات ايهط١ّ ، 

اييت وتادٗا ٗ سٝات٘ ، ٚؾل َٓٗر اٱغ٬ّ ٚؾطٜعت٘ ، ٚاييت تعٝٓ٘ ٚتػاعسٙ ع٢ً ايتعٚز َا 

 ٌٚ غٝاب إعًِ إػًِ ، ٜٓؿع٘ ٗ آخطت٘ ، ٚنٌ شيو ٫ ّهٔ إٔ ٜٓاي٘ إتعًِ ايطايب ، ٗ

يصيو ٌٜٛ إعًِ ، ٖٛ ايعٓكط . ايٓادض ، إ٪ٌٖ ٚإسضٻب ، إتُهٔ َٔ َٗٓت٘ ٚفاٍ عًُ٘ 

ا٭ِٖ َٔ بٌ تًو اؾٛاْب ٚايعٓاقط ، اييت تتهاؾط دٗٛزٖا ٚتتهاٌَ ، ٱلاح ايع١ًُٝ 

.  ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ 
 

ايتعًِٝ ٚايتعًِ ، ٫ ّهٔ شلا إغؿاٍ إعًِ ٚزٚضٙ  ؾذُٝع إٓاٖر ٚايتكٓٝات إع١ٓٝ ع٢ً     

ا٭غاغٞ ٗ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ، يصيو ٜعس إعًِ أبطظ عٛاٌَ لاح ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ 

.  ٚايتع١ًُٝٝ ٗ إسضغ١ 
 

أِٖ  ٫ ؾو إٔ إعًِ ، ٖٛ: "ٚٗ بٝإ ٭١ُٖٝ إعًِ ٚزٚضٙ ٗ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ، ٜكٍٛ ظٜسإ      

ايعٓاقط ايؿعاي١ ، ٗ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، إش ٜكع عًٝ٘ ايعب٤ ا٭ندل ٗ تطب١ٝ ايٓؿ٤٢ ، 

ٚت٦ٝٗتِٗ يًشٝا٠ ايهط١ّ ، يصيو تٗتِ اجملتُعات َُٗا تبآٜت أُْٛتٗا ، بإعساز إعًٌُ ، ٗ 

.  (1)"إطاض ؾًػؿتٗا ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

 

                                      
 .  251٘ـ ، ص1402، داس اٌششٚق ، ظذج ،  اٌّذسعح اٌصا٠ٛٔح اٌؼاِح تاٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح: ِؽّذ ِصؽفٝ ص٠ذاْ  (1)
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ٍ ٚايعٓكط ايؿعاٍ ٚايكازض ع٢ً ايتأثرل ٚايتأثط ، ٚايتٛدٝ٘ ٚأ١ُٖٝ إعًِ تٓبع َٔ نْٛ٘ ايعاّ     

.  ٚايكٝاز٠ ، َٔ بٌ عٓاقط إٛقـ ايتعًُٝٞ ا٭خط٣ 
 

ٚيبٝإ أ١ُٖٝ إعًِ َٔ ٚد١ٗ ْٛط إغ١َٝ٬ ، لس إٔ إعًِ ٜكّٛ بعٌُ دًٌٝ ، ٖٛ خس١َ      

.  عًٝٗا َها١ْ  ايعًِ ٚايسٜٔ ، ٚزضاغ١ ايعًِ ٚتعًُٝ٘ ، َٚٔ ثِ ؾإٕ َهاْت٘ ٫ تػُٛ
      

ٚقس ٚضزت ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، آٜات تبٌ َها١ْ ٚؾهٌ ايعًِ ٚايعًُا٤ ٚإعًٌُ      

 }: ٚإتعًٌُ، َٓٗا قٛي٘ تعاٍ             }( 9:عٌسش خٌضِش) 

}:ٚقٛي٘ تعاٍ                  }( 11: عٌسش خجملددٌص ) ،

 }:ٚقٛي٘ تعاٍ                    }( عٌسش

 . (43:خٌؼنىسٌض
 

مل ، تٞ شنطت آْؿّا ـــ تسٍ ز٫ي١ قطو١ ، ع٢ً إٔ ايعؾٗصٙ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ايهط١ّ ـــ ٚاٍ     

 ًٕ ، ٚإٔ ايعًُا٤ ِٖ أقسض ايٓاؽ ع٢ً ايتأٌَ ٚايتؿهرل ٚايؿِٗ ، ٚاغتٓباٙ أْؿع َا اقتٓاٙ َك

.  ا٭سهاّ ٚا٭زي١ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ إطٗط٠ 
 

ايعًُا٤ ٚزٚضِٖ ٗ سؿٜ ايعًِ ٗ بٝإ ؾهٌ  ٚأَا ٗ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ، ؾكس قاٍ ايطغٍٛ      

َِؽًَُ ِد زؼؽين خهلل زو ِٓ خذلذٍ ًخٌؼٍُ ، وّؽً خٌغْػ خٌىؽري ؤطدذ ] : ٚايعٌُ ب٘ ْٚؿطٙ ٚبصي٘ ٕٔ طًب٘ 
ؤسػدً ، فىدْ ِنيد ٔمْص ، لسٍط خدلدء ، فإٔسعط خٌىأل ًخٌؼشر خٌىؽري ، ًودٔط ِنيد ؤـددذ ، ؤِغىط 

ًعمٌخ ًصسػٌخ ، ًؤطدزط ِنيد طدجفص ؤخشٍ ، بمند ىِ لْؼدْ ، ال متغه ِدءً ًال  خدلدء ، فنفغ خهلل هبد خٌندط ، فششزٌخ
ظنسط وألً ، فزٌه ِؽً ِٓ فمو يف دّٓ خهلل ًٔفؼو ِد زؼؽين خهلل زو ، فؼٍَُ ًػٍَُ ، ًِؽً ِٓ مل ّشفغ ززٌه سؤعدً ، ًمل ّمسً 

.   (1)[ىذٍ خهلل خٌزُ ؤسعٍط زو 

 

سـً ؤظده خهلل ِدالً فَغٍُِطَ ػٍَ ىٍىعو يف : ال لغذ بال يف خؼنعني ]  : ٚٗ سسٜح آخط ٜكٍٛ ايٓيب      
.   (2)[خحلك ، ًسـً ؤظده خهلل خحلىّص ، فيٌ ّمؼِ هبد ًّؼٍّيد 

 

                                      
  79، ؼذ٠س سلُ  42ع عاتك ، ص، ِشض 1، ض اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش: ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌثخاسٞ  (1)

 .   73، ؼ١س سلُ  39، ص 1اٌّشظغ اٌغاتك ، ض (2)
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، ٚي٘ ايكسض٠ ع٢ً ايتأثرل  قطبّا َٔ ايط٬بٚإعًِ ٖٛ أنجط ا٭ؾدام ٗ إٝسإ ايذلبٟٛ ،      

ٚايكسضات اييت ُهٓ٘ َٔ شيو ، َٚٔ شيو َا شنطٙ  عًِٝٗ ، ٚبا٭خل عٓسَا ًّو إٗاضات

:  اؿسضٟ ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ 

.  إٔ ٜهٕٛ قس٠ٚ يط٬ب٘ ؾُٝا ٜأتٞ ٚؾُٝا ٜصض -1"

.  إٔ ًّو ايكسض٠ ايع١ًُٝ اؾٝس٠ اييت تعٝٓ٘ ع٢ً أزا٤ ضغايت٘ -2 

.  إٔ ٜهٕٛ ع٢ً قسض نبرل َٔ اـًل اٱغ٬َٞ ايطؾٝع ، ب٬ تهًـ ٫ٚ تكٓع -3 

. إٔ ٜهٕٛ ع٢ً َعطؾ١ بايططم ايؿطع١ٝ ، اييت ٜػتطٝع َٔ خ٬شلا إٔ ًّو قًٛب ط٬ب٘ -4 

إٔ ًّو ايػُات ايكٝاز١ٜ ، اييت ُهٓ٘ َٔ ايػٝطط٠ ع٢ً ط٬ب٘ ، ؾ٬ ٜهٕٛ يّٝٓا -5 

.   (1)"ؾٝعكط ، أٚ قًبّا ؾٝهػط
 

ٙ ايككٛض ، َٚا ٚإعًِ إ٪ٌٖ ايهـ٤ ، ٜػتطٝع غدلت٘ ٚسٓهت٘ ، إٔ ٜتػًب ع٢ً أٚز     

ٜؿٛب إٓٗر ، ٗ قتٛاٙ َٚكطضات٘ ٚططم تسضٜػ٘ ، َٔ َؿه٬ت َٚعه٬ت ، ؾُٝهٓ٘ إٔ 

وسخ ا٭ثط إطًٛب ، ٚوكل ا٭ٖساف إطد٠ٛ ، َٔ خ٬ٍ َعطؾت٘ ايتا١َ بؿدك١ٝ ايطايب ، 

، ٜتعًِ  ٚإطس١ً اييت ٜسضؽ بٗا ، ٭ْ٘ عٔ ططٜل ا٫تكاٍ بإعًِ ٚا٫ستهاى ب٘ ، ٚا٫ْتباٙ ي٘

ايط٬ب ، نٝـ ٜؿهطٕٚ ، ٚنٝـ ٜػتؿٝسٕٚ َا تعًُٛٙ ٗ غًٛنِٗ ٚتكطؾاتِٗ ٗ 

.  فطٜات سٝاتِٗ 
 

َٚٔ نٌ َا غبل شنطٙ ، ّهٔ يًباسح ، إٔ ٜػتدًل ، أزٚاض َٚٗاّ َعًِ إطس١ً      

:  ايجا١ْٜٛ ٗ اٯتٞ 

ٜ٘ َٔ إٗاضات ٚايكسضات إعًِ ٚغٝ٘ ؾعاٍ يٓكٌ إعطؾ١ إٍ ط٬ب٘ ، ٚت١ُٝٓ إطغٛب ف/ أ

ٚايكِٝ ٚا٫ػاٖات يسِٜٗ ، ٚايكٝاّ بع١ًُٝ ايتٛدٝ٘ ايذلبٟٛ ٚايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايسٜين 

.   ٚإٗين 

إعًِ ٗ ٖصٙ إطس١ً ، ٜكّٛ بسٚض ٖاّ ، ٜتُجٌ ٗ نؿـ اغتعسازات ايط٬ب ، ٚت١ُٝٓ / ب

ٍ َؿه٬تِٗ ايسضاغ١ٝ َٛاٖبِٗ ، ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً ايبشح ٚاٱط٬ع ، ٚإػاعس٠ ٗ ح

.  ٚايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ٜػاِٖ إعًِ ٗ تٓؿٝ٘ ايعٌُ اؾُاعٞ ٗ إسضغ١ ، ٚسؿٜ ايٓٛاّ ، ٚت١٦ٝٗ اؾٛ ايٓؿػٞ / ز

.  ٚا٫دتُاعٞ ٚايسضاغٞ ا٥٬ِٕ ، ايكا٥ِ ع٢ً ايتكسٜط ٚا٫سذلاّ ٚايجك١ إتبازي١ 

٠ ٚايتع١ًُٝٝ ٗ ناؾ١ دٛاْبٗا اٱزاض١ٜ ٜعٌُ إعًِ باغتُطاض ، يتطٜٛط ايع١ًُٝ ايذلبٟٛ/ ز

.  ٚايتع١ًُٝٝ ٗ إسضغ١ 

.  ٜؿاضى إعًِ ٗ سٌ قهاٜا فتُع٘ ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ ، ٜٚػع٢ ٗ خسَت٘ ٚتطٜٛطٙ / ٖـ

                                      
 .  586، ِشظغ عاتك ، ص اٌرشت١ح اٌٛلائ١ح فٟ اإلعالَ ِٚذٜ اعرفادج اٌّشؼٍح اٌصا٠ٛٔح ِٕٙا: خ١ًٍ تٓ ػثذ اهلل تٓ ػثذ اٌشؼّٓ اٌؽذسٞ  (1)
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:  ادلؼهى ٔدٔزِ يف انتحفيص انرتثٕي : ادلطهت انثبَي 
، تطٛضت تبعّا  ختًؿ١املناؾ١ ْٛاسٞ اؿٝا٠  ايتطٛضات ٚايتػرلات اييت ططأت ع٢ً ٗ ٌٚ     

يصيو ايعًُٝات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٗ إساضؽ ، ؾًِ ٜعس زٚض إعًِ َككٛضّا ع٢ً ْكٌ ٚتٛقٌٝ 

ِٜ ب ٚتكّٛ٘ ، ٚغطؽ ايلتعس٣ شيو إٍ ايعٓا١ٜ بػًٛى ايطاٍإعًَٛات ٚإعاضف يًطايب ، بٌ 

١ٜ ؾدكٝت٘ ، ت١ُٝٓ َتها١ًَ ٚتِٓ، ، ٚضعاٜت٘ ٚتٛدٝٗ٘ ٙ، ٚتٗصٜبٚإباز٨ اٱغ١َٝ٬ ايؿان١ً 

، يٝهٕٛ َ٪٬ّٖ ، يتشكٝل اشلسف ٚايػا١ٜ َٔ خًك٘ ٚٚدٛزٙ ٗ ٖصا ايهٕٛ ،  َٚتٛاظ١ْ ٚؾا١ًَ

ٖٚٛ عباز٠ اهلل تعاٍ ٚتٛسٝسٙ ،ٚإعُاض ٖصٙ ا٭ضض بايعٌُ ايكاحل ٚاؿٝا٠ ع٢ً ٚٗطٖا ، ٚؾل 

.  َٓٗر اهلل تعاٍ ٚتعايِٝ اٱغ٬ّ 
 

ٚأٖساؾٗا ْٚٝع َكَٛاتٗا َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ  ١َٝ ، تػتكٞ َٓاٖذٗا٫َٚا إٔ ايذلب١ٝ اٱؽ     

تٓؿص إٍ ْؿٛؽ  ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ إطٗط٠ ، ٚاييت تعخط بأغايٝب ٚططم تطب١ٜٛ ؾعٻاي١ َٚ٪ثط٠ 

بٓؿؼ  عًِٝ خبرلْعي١ َٔ يسٕ ّٴ ؾٗٞ، ٚشيو يتٛاؾكٗا َع ؾطط٠ ٚطبٝع١ اٱْػإ ، ايط٬ب 

، يصيو نإ ٫ بس يًذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ، إٔ تػتٓب٘ َٔ ايكطإٓ اٱْػإ ٚخكا٥كٗا ٚطبا٥عٗا 

ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايؿطٜؿ١ ، أغايٝب ٚططم ، تعٝٓٗا ٗ أزا٤ ضغايتٗا ايع١ُٝٛ ، ٚإٔ تتب٢ٓ أزٚات 

ٚإٔ ٚٚغا٥ٌ، تؿذع ٚؼض ايط٬ب ٚتطغبِٗ ٗ ا٫غتعاز٠ َٔ ايعًِ ايٓاؾع ، ٚايعٌُ ايكاحل ، 

ابتػا٤ َطنا٠ اهلل اب إعاقٞ ٚأعُاٍ ايؿط ٚايه٬ٍ ، تهؿِٗ ٚتكِٝٗ ُٚٓعِٗ َٔ اضتو

.   تعاٍ ، ٚطُعّا ٗ ثٛاب٘ ٚعطا٥٘
      

٫ٚ ٜهؿٞ إٔ ٜكّٛ إعًِ بإضؾاز ايطايب ٚتٛدٝٗ٘ مٛ ططٜل اـرل ٚؼصٜطٙ َٔ َٔ أبٛاب      

.  ايؿط ، بٌ ٫بس ٚإٔ ٜٴشؿع ايطايب دٝسّا إٍ غًٛى ايػبٌٝ ا٭َجٌ 
 

ؾ٬ ؾو إٔ ع١ًُٝ ايتشؿٝع أعِ ٚأسلٌ ، . إٔ ٜٴعطف ايطايب شيو ٚإٔ ٜٴشؿع إيٝ٘ ٚؾطم بٌ      

ؾؿٝٗا ٜتعطف ايطايب ع٢ً َا هب عًٝ٘ ؾعً٘ ، ثِ ٜٴسؾع إٍ ؾعً٘ بؿهٌ ٜهُٔ اغتُطاضٙ ع٢ً 

.  شيو بتًكا١ٝ٥ شات١ٝ 
 

ٜٚعطف ططٜك٘ ٜتعإًَٛ َع دٌٝ ٜطٜس ايٓذاح  ِٖؾُج٬ّ ، ٜسضى ايهجرل َٔ إعًٌُ ايّٝٛ إٔ     

ٙٺ ٜعٝؿ٘ أٚ ٜإٔؽ ّٮٙ أٚ يؿوٺ ٗ قسضات٘  ، ٚيهٓ٘ ٫ ٜطٜس بصٍ أٟ دٗس يتشكٝك٘ ، إَا ٱسبا

.  ، أٚ ٫غتبطا٥٘ ؼكٝل َا ٜطٜسٙ ، ٗ عكط تتػاضع ؾٝ٘ ٚترل٠ اؿٝا٠ 
 

ٗ ٖصا ايعَٔ تهبٴط َٗتُ٘ ، ٚتعِٛ َػ٦ٛيٝت٘ ، ؾإشا أضاز ؼؿٝع َٚٔ ٖٓا ؾإٕ إعًِ      

ٗ ؼكٌٝ ايعًّٛ ٚإعاضف ٚانتػاب إٗاضات ٚايكسضات ٚزؾعِٗ مٛ اؾس ٚا٫دتٗاز ط٬ب٘ 

أٚ ، َؿاضنتِٗ ٗ ت١ُٝٓ ٚتطٜٛط فتُعِٗ اييت وتادْٛٗا ٗ سٝاتِٗ بطغب١ عاي١ٝ ، تهُٔ 

إٔ ٜهٕٛ َتكؿّا  أضاز تؿذٝعِٗ ع٢ً بصٍ اؾٗس ٗ ايكٝاّ بأٟ عٌُ قاحل ، ؾإٕ عًٝ٘ أ٫ّٚ
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ت٪ًٖ٘ ٭زا٤ ٖصٙ ايطغاي١ ٚايكٝاّ بٗصا ايسٚض  ،خ٬ق١ٝ ٚع١ًُٝ ١َٝٓٗٚ ٚتطب١ٜٛ بكؿات َٚكَٛات أ

:  َٚٔ ٖصٙ ايكؿات ٚإكَٛات َا شنطٙ ٜاؾٔ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ  اؿٟٝٛ إِٗ ،
 

 

ؾدكّا َ٪ثطّا ٗ ْؿٛؽ  ُهٔ إٔ ٜهٕٛؾإشا َا اتكـ إعًِ بٗصٙ ايكؿات ٚإكَٛات ،       

.     ٚتجُط ؾِٝٗ دٗٛزٙ ، ؾرل٣ أثط عًُ٘ ، ٜٚكطـ ْتاز سكازٙ ؾتٓؿص إيِٝٗ تٛدٝٗات٘ ،ط٬ب٘ ، 

 
 

 : ٜٚػتطٝع إعًِ ؼؿٝع ط٬ب٘ َٔ خ٬ٍ َا ًٜٞ      

                                      
.   128٘ـ ، ص1424، داس ػاٌُ اٌىرة ، اٌش٠اض ،  3، غ أ٘ذاف اٌرشت١ح اإلعال١ِح ٚغا٠رٙا: ِمذاد ٠اٌعٓ  (1)

ٖٚصا اؾاْب َٔ أِٖ إكَٛات ٗ قؿات إعًِ ، : قؿات َٚكَٛات إّا١ْٝ ٚأخ٬ق١ٝ / (أ)"

اغتدساّ ٖصٙ ا٭غايٝب ، ٚتطْتٗا إٍ ٚاقع ًَُٛؽ ٗ غًٛى ايصٟ ٜػتطٝع َٔ خ٬شلا ، 

: ٚتتُجٌ ٖصٙ ايكؿات ٚإكَٛات ٗ اٯتٞ . ايط٬ب ، ٚٗ فطٜات سٝاتِٗ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ 

إٔ ٜهٕٛ قشٝض ايعكٝس٠ ، قٟٛ اٱّإ باهلل تعاٍ ، ًَتعَّا بايعبازات ٚايٛادبات -1

.  ٚإػتشبات اٱّا١ْٝ ، ٚزاعّٝا إيٝٗا 

.  إٔ ٜهٕٛ طاٖط ايٓؿؼ ، سػٔ اي١ٝٓ ٚإككس ٚايػا١ٜ ، ٜٚطبل قٛي٘ ؾع٬ّ ٚع٬ُّ-2
 

:  َٚٔ أُٖٗا  :قؿات َٚكَٛات تطب١ٜٛ / (ب)

.  إٔ ٜهٕٛ ع٢ً عًِ ٚزضا١ٜ با٭غايٝب ايذلب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ -1

.  إٔ ٜٗسف َٔ تطبٝت٘ ، بٓا٤ ؾدكٝات إغ١َٝ٬ ، َٓٗذّا ٚغٛنّا -2

. ٕٛاقـ َع ايط٬ب ، ٚغ١ًٝ تطب١ٜٛ ٱق٬ح ايٓؿٛؽ ٚتٗصٜبٗاإٔ ٜتدص َٔ نٌ ا-3
 

:  َٚٔ شيو : قؿات َٚكَٛات ع١ًُٝ / (ز)

.  إٔ ٜهٕٛ عإّا ٗ فاٍ ؽكك٘ ، ٚعإّا عه١ُ إباز٨ اٱغ١َٝ٬ ٚقُٝٗا -1

. إٔ ٜهٕٛ ٚاغع ايجكاؾ١ ، َسضنّا يًُتػرلات احملٝط١ َذتُع٘ -2

ْؿػ١ٝ يًط٬ب ، َٚٗتُّا عاداتِٗ ٚضغباتِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ إٔ ٜهٕٛ عاضؾّا بإٍٝٛ اٍ-3

.  ،عا٬َّ ع٢ً تًبٝتٗا ٚؾل تعايِٝ اٱغ٬ّ 
 

:  َٚٔ أُٖٗا : َكَٛات ٚقؿات عك١ًٝ / (ز)

.  إٔ ٜهٕٛ سهُّٝا ٗ تكطؾات٘ ٚتعا٬َت٘ ٗ سٌ إؿه٬ت -1

.  ٠ إٔ ٜهٕٛ شنّٝا ، غطٜع ايبسٜ٘-2

 

:  ٖا َٚٔ: قؿات َٚكَٛات ؾدك١ٝ / (ٖـ)

.  إٔ ٜهٕٛ قٟٛ اٱضاز٠ ، ٜتُتع بايجك١ ٗ ايٓؿؼ ٚايكسض٠ ع٢ً سٌ إؿه٬ت -1

 (1)"إٔ ٜهٕٛ َتعّْا ْانذّا َٔ ايٓاس١ٝ ايعاطؿ١ٝ ٚا٫ْؿعاي١ٝ -2
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:  انمدٔح : أٔالً 
نجرلّا َٔ " لس إٔ ، ات إهتػب١ عٓس أؾطاز اجملتُع تتبعٓا نجرلّا َٔ ايػًٛى إشا     

ايط٬ب إ٫ عٔ ططٜل إطبٞ ايكس٠ٚ ، شيو  ٫ٜتعًُٗا، ايكؿات ٚا٭خ٬م ٚايكِٝ ٚا٫ػاٖات 

ٟٴ قسّ ع٢ً أزا٤ ايؿعا٥ط ايتعبس١ٜ ٚواؾٜ عًٝٗا ، إٕ ضأ٣ َعًُ٘ واؾٜ إٔ ايطايب َج٬ّ ، 

ٜط٣ ايتًُٝص ٗ أغتاشٙ " ، ؾا٫قتسا٤ َٔ أِٖ ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ ٚأعُٛٗا تأثرلّا ، سٝح (1)" عًٝٗا 

تصٟ خطٛات٘ ٗ خٴًك٘ ، ٚعًُ٘ ، ْٚبً٘ ، ٚؾهً٘ ، ٜٚض ٜٚت٢ُٓ إٔ ٜهٕٛ َجً٘ ؟؟، إجٌ ا٭ع٢ً 

نإ يعاَّا ع٢ً ٖ٪٤٫ ، ، ٚٗ ْٝع سطنات٘ ٚغهٓات٘ ، ٚاشا ناْت ٖصٙ ْٛط٠ ايت٬َٝص 

َٔ َباز٨ ٜٚؿطسٕٛ َٔ  إٔ ٜهْٛٛا قس٠ٚ قاؿ١ ٭بٓا٥ِٗ ايت٬َٝص ، ِٚاشز ضؾٝع١ ٕا ٜكطضٕٚ

ٚى ا٭َجٌ ايصٟ ٜٓازٕٚ ب٘ ، ٜٚٗٝبٕٛ تعهؼ سكٝك١ ايػٌ، ٕ ٜهْٛٛا قٛضّا س١ٝ ٚأ.... قِٝ 

ند٘ غرل ٗ اؿٝا٠ ٚؾعاض ٜطؾعْٛ٘ ٗ غطِٖ ٚع٬ْٝتِٗ ، ، بايت٬َٝص ع٢ً نطٚض٠ ايتعاَ٘ 

، ٚبٌ بٌ َا ٜكٛي٘ إعًِ ٜٚسعٝ٘ ،  (2)" شيو يهٞ ٫ ٜكع ايت٬َٝص ٗ تٓاقهات خطرل٠ نٌ 

.  ٟ ايصٟ ٜٓتٗذ٘ ٚىايـ قٛي٘ ٍّغًٛن٘ ايع
 

ٜؿعٌ ، ٫ تكٌ تٛدٝٗات٘ إٍ ايكًب ، ٫ٚ  ؾرلزز إطبٞ َا ٫، ؾكس ايكس٠ٚ تٴ"  ؾعٓسَا      

ؾكس ايجك١ ٗ ْؿػ٘ سٌ ٜتد٢ً عٔ َباز٥٘ اييت ٜسعٛ إيٝٗا أ٭ْ٘ بصيو قس ؾٗاّ ، تػتذٝب ي٘ ا٭

،  (3)" يهإ أٍٚ ايػابكٌ إيٝٗا ، ٚإٓؿصٜٔ شلا  –ٗ ْٛط اٯخطٜٔ  -، إشا يٛ ناْت سكّا 

ٚا٫يتعاّ ، غتذٝب ايطايب يتٛدٝٗات إعًِ عٓسَا ٜٓكش٘ باؿهٛض إبهط ؾهٝـ ٟ

ٜٚهٕٛ ٖٛ ٖٔ ٜتأخط عٔ سكت٘ أٚ ٜػٝب عٓٗا بؿهٌ َتهطض ، ٚنٝـ ٜتأثط ، بإٛاعٝس 

ِٖٚ ٜطْٚ٘ ىطز ، ٚٚدٛب ؾٗٛز اؾُاع١ ، ايط٬ب بٓكا٥ض َعًُِٗ سٍٛ أ١ُٖٝ ايك٠٬ 

ٗ نٌ إػادس َاع١ ؾٝٗا ، ٚقس خطدت ايك٠٬ يػ١ َٔ إسضغ١ أثٓا٤ إقا١َ ق٠٬ اجلٔر

ؾإشا أضاز إعًِ إٔ وؿع ط٬ب٘ إٍ اؾس ٚا٫دتٗاز ٚايتؿٛم ، أٚ وجِٗ اجملاٚض٠ يًُسضغ١ ، 

. ع٢ً أزا٤ أٟ عٌُ قاحل ؾعًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ قس٠ٚ ؾُٝا ٜأتٞ ٜٚصض

 

١َٝ ، ٚأعُكٗا أثطّا ٗ ٖٛ ٚاسس َٔ ألع أغايٝب ايذلب١ٝ اٱغ٬، إٕ أغًٛب ايذلب١ٝ بايكس٠ٚ      

إٔ ٜهْٛٛا ع٢ً قسض نبرل َٔ ايهؿا١ٜ ٚايك٬س١ٝ " ْؿٛؽ إتًكٌ ; ٚيصا ؾإْ٘ ًٜعّ إعًٌُ 

                                      
 . 55٘ـ ، ص 1400، اٌما٘شج ،  غ ، ِىرثح إٌٙعح اٌّصش٠ح. ، د  عشق ذؼ١ٍُ اٌرشت١ح اإلعال١ِح: أؼّذ  سِؽّذ ػثذ اٌماد (1)
 .  54اٌّشظغ اٌغاتك ، ص (2)
 .  22، ِشظغ عاتك ، ص اٌرشت١ح اٌٛلائ١ح فٟ اإلعالَ: خ١ًٍ اٌؽذسٞ ( 3)
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ٚبايٓػب١ ٕكسضتِٗ ع٢ً َػاعس٠ ، ٚا٭١ًٖٝ بايٓػب١ يؿُِٗٗ ُٚهِٓٗ َٔ َٝسإ ؽككِٗ 

. ٚؼؿٝعِٖ ٗ أٟ َٝسإ َٔ َٝازٜٔ اؿٝا٠  (1)" ايط٬ب 

: أظبنيت انتحفيص انتي خبءد يف انمسآٌ انكسيى  تفؼيم: ثبَيًب 
: تؼصيص انثمخ  -أ

داْبّا ي٘ أُٖٝت٘ ٗ زؾع ايؿباب يًعٌُ ٚاٱْتاز ، نُا أْٗا نطٚض١ٜ ، تعتدل ايجك١ بايٓؿؼ " 

سٝح ، دٗ٘ ، ٜٚتأنس ا٫عتٓا٤ بٗا ٗ ٖصا ايعكط ايتذاٚظٙ نجرلّا َٔ إؿه٬ت اييت تٛ

يصيو نإ ،  (2)" ِٖ ايذلب١ٜٛ تطبٞ ع٢ً ؾكس ايجك١ بايٓؿؼ إٕ فتُعات إػًٌُ َٚ٪غػات

: َٚٔ ايٛغا٥ٌ  اييت تعٌ ع٢ً شيو ا٫عتٓا٤ بٗا َٔ أٍٚ ا٭ٚيٜٛات ، 

بايطايب ٗ َٓعي٘ ، ٚايتشسخ َع٘ سٍٛ أَٛضٙ ، ٖٛ إسس٣ أنجط ايططم  إعًِ اتكاٍ-

ٜععظ ثك١ ايطايب بٓؿػ٘  ؾاع١ًٝ ٗ ؼؿٝع ايطايب إٍ أٟ عٌُ إهابٞ ، شيو إٔ ٖصا ا٭َط

ٚاٖتُاَ٘ ايكازم ب٘ ، ؾإعًِ ٖٓا تطى ا٫تكاٍ بٛيٞ ، سُٝٓا ٜؿعط باسذلاّ إعًِ ي٘ ، 

. ػ٘ َباؾط٠ قٛب ايطايب، ٚا أَط ايطايب

اييت ضَا غاِٖ ٚتهٝٝل ايؿذ٠ٛ بٌ طُٛسات ايؿاب ٚتطًعات٘ ، ٚبٌ قسضات٘ ايؿع١ًٝ ، -

ثط٠ إٜطازٙ يُٓاشز َتُٝع٠ ٗ أبٛاب اـرل ٚايدل ، ٚشيو بو، بعض إطبٌ ٗ تٛغٝعٗا 

ِاشز ، يهٔ ا٭َط وتاز إٍ سه١ُ ٗ ٚيٝؼ ٖصا زع٠ٛ إٍ إُٖاٍ ا٫عتٓا٤ بايكسٚات ٚاٍ

اب إٔ ؾع٢ً ايـإٍ اٱسباٙ ٚايؿؿٌ ،  شيو قٛزٟٙ، ست٢ ٫  نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ٖصا ا٭َط

٠ عًٝ٘ ، ٚيٝؼ ع٢ً ايكسضات ٖس ٚإساّٚايٓذاح َطٖٕٛ ببصٍ اجلٜجل بكسضات٘ ، ٚإٔ ٜعًِ إٔ 

. ؾك٘ 

ٗ ا٭عُاٍ اييت مل ٜعتس  ايب١ ايطايب بإتكإ ايعٌُ ، خاق١ْبػٞ عسّ اٱغطاف ٗ َٟ٘-

إشا ، ؾإٕ ؾطقت٘ غتهٕٛ أؾهٌ ، عًٝٗا ، ؾإشا أضاز إعًِ إٔ ٜػتذٝب ايطايب يطًب٘ 

شيو ، ؾٝٓبػٞ إقٓاع٘ بإٔ َعٝاض ب َٓ٘ أَطّا بػٝطّا ، ثِ اظزازت قعٛبت٘ بايتسضٜر بعس ٍٳَٙ

٫ ّهٔ إٔ ٜتٛقع إعًِ َٔ ، ٚيٝؼ عًٝ٘ إٔ ٜكً٘ َط٠ ٚاسس٠ ، ؾُج٬ّ ايٓذاح ٜتسضز 

 ،  ط٬ب٘ إٔ ٜعطٛٙ أؾهٌ َا عٓسِٖ زؾع١ ٚاسس٠ ، ؾتُهٌ ايط٬ب َٔ إعاز٠ ا٫ختباضات

خكٛقّا ، أندل  ٚإعطا٤ِٖ ؾطق١ أخط٣ يتكسِٜ ايٛادبات ، أَط وؿعِٖ ع٢ً بصٍ دٗسٺ

                                      
.  308خ ، ص. س اٌمٍُ ، اٌما٘شج ، د ِؽّذ اٌؼشظأٟ ، دا: ، ذشظّح  إٌشاط اٌّذسعٟ فٟ اٌّشؼٍح اٌصا٠ٛٔح: إدظاس ظٛٔغْٛ ٚفاٚٔظ  (1)

 . 215٘ـ ، ص1423اٌرٛص٠غ ، اٌش٠اض ، ، داس اٌٛؼٓ ٌٍٕشش ٚ 1، غ  ذشت١ح اٌشثاب األ٘ذاف ٚاٌٛعائً: اٌذ٠ٚش  ِؽّذ تٓ ػثذ اهلل (2)
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َٔ عٓسَا ٜؿعطٕٚ بتشػٔ إلاظِٖ ٗ ايؿطم اؾسٜس٠ ، ٖٚٛ ع٢ً نٌ ساٍ أؾهٌ 

. أؽ دطا٤ ايؿطق١ ايٛاسس٠ إخؿاقِٗ ٚؾعٛضِٖ باٱسباٙ ٚايٞ

بإَهإ إعًِ إٔ ٜبتهط بعض ا٫غتُاضات ايبػٝط١ ٚاييت ٜػتدسَٗا ايط٬ب ٗ -

ؾكس أٚٗطت نجرل َٔ ا٭عاخ ، نتاب١ ايكطاضات إتعًك١ ببصٍ اؾٗس ٚاؾس ٚ ا٫دتٗاز 

ؾإْٗا تعُل ا٫يتعاّ ٚايعٌُ ، ٚايسضاغات إٔ ا٭ٖساف ٚاـط٘ عٓسَا تهعٕ َهتٛب١ 

.  (1)بٗا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: إيمبظ اذلًى ٔتمٕيخ اإلزادح   - ة
إٕ بٝإ ايؿا٥س٠ اييت غٝذٓٝٗا ايط٬ب ٗ سٝاتِٗ َٔ اٱلاظ ايصٟ وككْٛ٘ ٗ "      

ٜط َٔ ، ٫ٚ ض (2)" ايتكًٝس١ٜ اغتدساَّا ٗ ؼؿٝع ايط٬ب  ٖٛ أنجط ايططم، إسضغ١ 

 َٔ َؿه٬ت ايؿباب إشا قاسبٗا َعاؾات ؾهط١ٜ يهجرل، اغتدساّ ٖصٙ ايططٜك١ 

.   ٚاٖتُاَاتِٗ 
 

                                      
 ــــــ33-32صـــــــ، ٘ـ  1425،اٌش٠اض ، ِىرثح اٌؼث١ىاْ ،  1غ، ٞ اْخ٠اعش اٌؼٟ، ذؼش٠ة ،  ذؽف١ض اٌغالب اٌالِثا١ٌٓ: ٌش ٌٓ إْ ٚٔذ (1)

 . 40اٌّشظغ اٌغاتك ، ص (2)

ػمد نصيبدح االنتصاو 
َا ايصٟ ّهٓو ؾع١ً يتكبض أنجط لاسّا ٗ إسضغ١ ؟  / 1

................................................................................................................................ .............................

ٚقّا؟  ٍ إعٜس َٔ اؾٗس يتكبض َتـشَا ٖٞ خطتو يب/ 2

................................................................................................................................ .............................

اييت تكـ ٗ ٚد٘ خطتو يًٓذاح ؟    ، َا ٖٞ ايعكبات بطأٜو / 3

................................................................................................................................ .............................

َا ٖٞ ايططم اييت تػتطٝع بٗا ػاٚظ ٖصٙ ايعكبات ؟  / 4

................................................................................................................................ .............................

  ؟لاح، إٔ ْػاعسى ع٢ً تٓؿٝص خطتو بنٝـ ّهٓين أْا ٚا٭ؾدام اٯخطٜٔ ٗ إسضغ١ / 5

................................................................................................................................ .............................

 /تٛقٝع ايطايب             /               تٛقٝع ا٭غتاش 
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، ؾٝشػٔ بإعًِ عٓس زخٍٛ أٍٚ سك١ ٗ ايعاّ ايسضاغٞ ، إٔ ٜعطٞ ط٬ب٘ زٚض٠ تسضٜب١ٝ      

قبٌ ايؿطٚع ٗ اؿسٜح عٔ ، ٖا ناضِٖ ٚتكشٝض اـطأ َٔضادع١ بعض أفٜكّٛ َٔ خ٬شلا مب

.   ىكٗا َازت٘ َٚا 
 

ٚإٔ ، أَط هب إٔ ٜٛنش٘ إعًِ يط٬ب٘ ظ٤٬ ، ؾاشلسف َٔ سهٛض ايطايب يًُسضغ١       

ٙ بطًب  ايعًِ ٜكشض ؾٝ٘ ْٛاٜاِٖ ٜٚٛد٘ َكاقسِٖ ، بطب٘ شيو بطن٢ اهلل ٚاَتجاٍ أٚاَط

ٖٚٛ ٗ ْؿؼ ايٛقت لاح ٚؼكٝل ،  بٓا٤ قطح ايتكسّ يٮ١َ ، ٚإٔ ٖصا ا٭َط ٖٛ يب١ٓ ٗ

اييت ٜكهٝٗا ٗ ٚا٭ٜاّ يًصات اٱْػا١ْٝ ، عٓسٖا وتػب ايطايب أدط نٌ تًو ايػٌٓ 

، عٓس اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ، ؾٝهٕٛ ٖصا ساؾعّا ي٘ ع٢ً اؾس ٚا٫دتٗاز  –إسضغ١ ٚخاضدٗا 

غب إّاْ٘ ٚاقتٓاع٘ يٝ٘ َس٠ ط١ًٜٛ َٔ ايعَٔ بضٚإجابط٠ ٗ طًب ايعًِ ، ٜٚػتُط أثط شيو ع

. تهطاض تصنطٙ  بصيو ، ٚط١ًٝ
 

ثِ ٜعُس إعًِ إٍ نتاب١ فُٛع١ َٔ ا٭عُاٍ ٚإٗٔ ٗ قا٥ُتٌ كتًؿتٌ ، ؼٌُ      

( ب)ُع ، ٚؼٌُ ايكا١ُ٥ فُٛع١ َٔ إٗٔ اييت و٢ٛ أقشابٗا بتكسٜط إر( أ ) ايكا١ُ٥ 

.  ّا بعض إٗٔ ا٭قٌ ؾإٔ

ب أ 

ساضؽ أَٔ طبٝب 

َطاغٌ ٚظٜط 

َٛٚـ ٗ نبٝٓ٘ أغتاش داَعٞ 

غا٥ل تانػٞ  قانٞ

عاٌَ ْٛاؾ١ َٗٓسؽ 

و٢ٛ ب٘ أقشابٗا َٔ تكسٜط َٚا ( أ ) ٚعٔ ططٜل اؿٛاض ٜػتعطض إعًِ قا١ُ٥ إٗٔ         

 ،ٍٕ ٖا أدٛضّا عاي١ٝ اغتشكٛا عًٞ، َٔ ناؾ١ أؾطاز اجملتُع دطا٤ َا ٜكسَْٛ٘ َٔ خس١َ د١ًًٝ عا

إ٫ أْ٘ ٫بس َٔ بٝإ إٔ ٖصٙ  ايطغِ َٔ استٛا٥ٗا ع٢ً َٗٔ ؾطٜؿ١ ، ؾع٢ً( ب ) ، أَا ايكا١ُ٥ 

، يصيو و٢ٛ أقشابٗا  إٗٔ ٫ تػتسعٞ إٔ ٜهٕٛ أقشابٗا ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ ايتعًِٝ

ٕ ، ٚيهٔ ٚوكًٕٛ ع٢ً أدٛض َتس١ْٝ ، ٚيٝؼ ايعٝب ٗ إٔ ّتٗٔ إط٤ ٖصٙ إ٘بتكسٜط أقٌ، 

زخطٙ ، أٚ اا٭غ٢ إٔ ٜعٝـ اٱْػإ ٗ ٖصٙ اؿٝا٠ ٚنعّا أقٌ ٖا ٜػتشك٘ ، إَا بػبب دٗس 

أَط َؿطٚع ، قطاض مل ٜتدصٙ ٗ ٚقت٘ ، ثِ ٜبٌ إعًِ إٔ اختٝاض ا١ٕٓٗ َٔ إسس٣ ايكا٥ُتٌ 
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ٕ طإا سسز ايؿدل ٖسؾ٘ ، ٚبصٍ َا بٛغع٘ ٗ غبٌٝ ؼكٝل َا ٜكبٛا إيٝ٘ ، ٭يًذُٝع ، 

 .  ْٗا١ٜ إطاف غٛف ٜهٕٛ سًٝؿ٘ ايٓذاح ٗ

بتذاضب اٯخطٜٔ ايصٜٔ ؾكٛا سٝاتِٗ ٗ خهِ إكاعب ـــ إٕ أَهٔ ـــ ٜٚػتؿٗس إعًِ      

ع٢ً إٔ . ٚاحملٔ ، ٚتػًبٛا عًٝٗا بعس إٔ ٚثكٛا بكسضاتِٗ ٚبصيٛا دٗسِٖ ٗ ؼكٝل َا ٜطَٕٛ إيٝ٘ 

دطا٤ ايكٝاؽ ايؿاغس  ـــٚاييت ٜتبٓاٖا ايبعض ـــ غتكبٌ امل ٍإٜكشض إعًِ تًو ايٓٛط٠ ايتؿا١َٝ٩ 

ايصٟ هطْٚ٘ ع٢ً أْؿػِٗ ، سٌ ٜطبطٕٛ بٌ بطاي١ بعض َٔ ٜعطؾِْٛٗ ٚبٌ َكرلِٖ ، ؾ٬ 

ع٬ق١ ايبت١ ، ؾهٌ زاب١ ع٢ً اهلل ضظقٗا ، ٚئ ُٛت ْؿؼ ست٢ تػتٛٗ أدًٗا ٚتػتهٌُ 

. ضظقٗا

َِ ايط٬ب ، ٜٚععظ ثكتِٗ ٗ أْؿػِٗ ، ٜٚكٟٛ ٖٚصا ٖا ٫ؾو ؾٝ٘ ، إدطا٤ ٜٛقٜ ٙ     

. َٔ إضازتِٗ

 

: حيبء األيم ٔطسد انيأض إ -ج 
َا إٍ ٚهعٌ ايطايب ٗ ْؿػ١ٝ دٝس٠ تتطًع زا٨، ايذلنٝع ع٢ً ايٓذاح ٜبعح ع٢ً ا٭ٌَ -

ٚيهٓ٘ ٫ بس إٔ ،  َػتش٬ّٝ ّا٫ ٜػتطٝع إٔ هعٌ ضغٛب ايطايب أَطٚقشٝض إٔ إعًِ ،ايتؿٛم 

زٟ ٱهاز اٱسباٙ بططٜك٘ ٫ ت٪، ّ باـدل٠ عه١ُ ُهٓ٘ َٔ تعٜٚسٙ َّع إخؿاقات٘ ٜتعاٌَ

  :-َا ًٜٞ  ٍ ايطايب ايصٟ مل ٌٜٓ ع١َ٬ دٝس٠ؾُج٬ّ بإَهاْ٘ إٔ هعٌ ضغايت٘ إ، يسِٜٗ 

يهٓو أخطأت ٗ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ ،يكس أدبت ع٢ً ايػ٪اٍ ايجاْٞ ٚايجايح بؿهٌ قشٝض  >>

ؾُٝهٓو إشا أضزت إٔ تطؾع زضدتو ، ايّٝٛ  ٕٛنٛع ايصٟ غأؼسخ عٖٓ٘ٚٞ سٍٛ ا، ٚا٭خرل 

 >>أ٦ٖٓو ع٢ً ا٭غ١ً٦ اييت أدبت عًٝٗا بؿهٌ قشٝض ، .........إٔ تؿعٌ اٯتٞ 

، ايطغا٥ٌ ا٫هاب١ٝ ٚايعباضات ا١ًُٕٗ ٗ زؾذل ايطايب أٚ ع٢ً دسضإ ايكـ  نتاب١ بعض-

تسؾع بِٗ إٍ ؼكٝل .هاب١ٝ أْؿػِٗ ْٛط٠ إ ٚهعًِٗ ٜٓٛطٕٚ إٍ، ؾٗصا أَط ٜؿذع ايط٬ب 

.  ايٓذاح 
  

:  ادلدذ ٔانرتغيت -د
نُا ، ؾعط ايطايب بكبٍٛ ايٓاؽ ٚثكتِٗ ؾٝ٘ ٟٴ أَطٷ، ايجٓا٤ إعتسٍ ع٢ً ايتذاضب ايٓادش١ -

إ٫ ، ب ٫ ٜسضنٕٛ ْكاٙ ايك٠ٛ يسِٜٗ سٝح إٕ نجرل َٔ ايط٬، لاح يسٜ٘ بكطٙ ظٛاْب اٍٟٴ

.  ايكازم ع٢ً لاسَِٗٔ خ٬ٍ ايجٓا٤ 
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عٔ ططٜل تطغٝبِٗ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً ، باٱَهإ ؼؿٝع ايط٬ب طٛاٍ ايؿكٌ ايسضاغٞ -

ايصٟ نإ ٜكػِ ، سس إعًٌُ ؾكس ٚقـ ايباسح ع٢ً ػطب١ أ، ؾكٌ دا٥ع٠ ق١ُٝ قبٌ ْٗا١ٜ اٍ

 نٌ فُٛع١ ضزلّا بٝاّْٝا  َعًكّاٍٚنإ هعٌ ، ط٬ب٘ ٗ نٌ ؾكٌ إٍ فُٛعات تعا١ْٝٚ 

نشطن١ ٖبٛطّا  ٜعهؼ أزا٤ نٌ فُٛع١ قعٛزّا أٚ، ع ٗ يٛس١ ظاْب ايػبٛض٠ أَاّ اؾُٞ

ثِ تتٓاؾؼ أؾهٌ ،  عًٗا أٚ غًٛنٗا زاخٌ ايؿكٌ ٚخاضد٘عػب تؿا، َ٪ؾط ا٭غِٗ

ثِ ٜتٓاؾؼ أؾطاز اجملُٛع١ ايؿا٥ع٠ ، اجملُٛعات ٗ ايؿكٌ َع اجملُٛعات ٗ ايؿكٍٛ ا٭خط٣ 

ٗ ْٗا١ٜ ايب ٚاسس ٜػتشل اؾا٥ع٠ ايهدل٣ إٍ إطنع ا٭ٍٚ ٙ ست٢ ٜكٌ ،ؾُٝا بِٝٓٗ 

ِٔ، ايؿكٌ  ّٴ، دّٛا َٔ اؿُاؽ ٚايتٓاؾؼ  نؿٞثٌ ٖصٙ إػابكات تٴؾ ؾعٜٔ حٳٚػعٌ ايط٬ب 

.  ٗ اؾا٥ع٠ إٛعٛز٠  ضغب١ّ، طٛاٍ ايعاّ 

اّ قا٥ل ق١ًًٝ َٔ ا٫ٖتِنجرل َٔ إعًٌُ ٫ ٜسضنٕٛ أ١ُٖٝ ايتأثرل ايصٟ تذلن٘ ز-

ٟٴ، باٯخطٜٔ أٚ ، زٟ أٟ اٖتُاّ بٟٴ، زٕٚ إٔ عٝس إيٝ٘ ايطايب ٚادبّا قس سً٘ بططٜك١ دسٜس٠ ؾكس 

ٍ شيو ب٬ ؾو ٜكًٌ َٔ ساؾع ٚى، إعًِ ٗ إعطا٤ ْتٝذ١ اختباض أدطاٙ قبٌ أغبٛع  أقس ٜتباٙ

 .ّ يس٣ ايطايب َع َطٚض ايٛقت ايتعٌ

ّهٔ ،  فيتدًل َٔ عاز٠ ايتػٟٛٚا، يتشؿٝع ايطايب ع٢ً بصٍ اؾٗس ٗ ٚقت َبهط -

 ،  ٜٛزع ؾٝ٘ ايٓكاٙ اييت ٜتشكٌ عًٝٗا ايطايب(( سػابّا بٓهّٝا )) يًُعًِ إٔ هعٌ يهٌ طايب 

ٖصٙ ايع٬َات ّهٔ إٔ تعٛض ْككّا ٗ ، لاظ ايعٌُ ٗ ٚقت َبهط ٚبؿهٌ َتكٔ دطا٤ إ

 . سكٍٛ أخط٣ ٗ ع٬َات ايطايب 

 

  :  انمصخ -ْـ 
٤ عٓٗا ، ؾٗٞ ططٜك١ َؿٛق١ ٫ ٜػتطٝع إعًِ ا٫غتػٓا، ْادض ٗ ايذلب١ٝ أغًٛب ايكك١      

.  ٜٚتؿاعًٕٛ َع ؾدكٝاتٗا، بعٕٛ أسساثٗا تؾٝت، ًّٕٝٛ إٍ ا٫غتُاع إيٝٗا يًط٬ب 
 

 ،ٚا٭غًٛب ايكككٞ وطى َطانع ايتأثرل ٗ ايٓؿؼ َٔ اغتجاض٠ عاطؿ١ٝ ٚدسا١ْٝ      

ُتاظ َٝعات " ٚشيو َا ، ضب ٚاقع١ٝ سكًت يًػرل ٚػا إؾباع ايؿهٍٛ َٔ تطًٕع ع٢ً خدلاتٚ

َٴشه١ُ بعٝس٠ إس٣  َع َا تجرلٙ َٔ ، ع٢ً َط ايعَٔ ، دعًت شلا أثاضّا ْؿػ١ٝ ٚتطب١ٜٛ بًٝػ١ 

تسؾع اٱْػإ إٍ تػرل غًٛن٘ ٚػسٜس ،َٚٔ س١ٜٛٝ ٚسطن١ٝ ٗ ايٓؿؼ ، سطاض٠ ايعاطؿ١ 

ؾبصيو هُع أغًٛب ،  (1)"ٖا ٚايعدل٠ َٓٗا ععّت٘ عػب َكته٢ ايكك١ ٚتٛدٝٗٗا ٚخاُت

                                      
 188ص، ِشظغ عاتك  ،  أصٛي اٌرشت١ح اإلعال١ِح ٚأعا١ٌثٙا: ػثذ اٌشؼّٓ إٌؽالٚٞ ( 1)
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ايذلنٝع ع٢ً " ٚايصٟ ٜكّٛ  بـ، ٚايػًٛى اـاضدٞ يًؿطز ، ايكك١ بٌ ايكٓاع١ ايساخ١ًٝ 

ؾٗٞ ٗ ْٛط ، ؾايكك١ تدلظ ايػًٛى ٚا٭خ٬م ٗ قايب عًُٞ ٚاقعٞ ، ايٓٛاسٞ ايع١ًُٝ يًػًٛى 

ٖا عًُّٝا ،ٚإِا ٖٛ ٜطاٖا تتذػس غبٌٝ إٍ تطبٝل ايػاَع شلا يٝػت فطز أؾهاض ْٛط١ٜ ٫

، ٚعٛاٌَ ايتؿٜٛل اييت تتهُٓٗا ، ات ايؿدكٝات ؾٝٗا ٫ٍ أسساثٗا ٚغًٛىأَاَ٘ َٔ ر

ّهٔ إٔ ٜؿػط َا ٖٚصا ، (1)" ٚتسؾع٘ بسٚضٖا إٍ ايتأغٞ ٚا٫قتسا٤ بؿدكٝاتٗا ؾُٝا ٖٛ خرل 

ِٚ ع٢ً ٍ قشٝض َٚٔضض بؿوإشا َا عٴ، يؿطز ب٘ ططٜك١ تأثرل أغًٛب ايتشؿٝع بايكك١ ع٢ً ا

:  ايٓشٛ ايتايٞ 

 . يتشكٝل اشلسف ايصٟ ٚنع٘ َٔ ايسضؽ، ع٢ً إعًِ إٔ ىتاض ايكك١ إٓاغب١ -1

ٖا ٜػتدسَ٘ ، بأيؿاٚ ٚانش١ ٚيػ١ غ١ًٗ ، إشا يعّ ا٭َط  إعاز٠ قٝاغ١ أسساخ ايكك١-2

 .ط٬ب إطس١ً ايجا١ْٜٛ 

، ْبط١ َٓٗا ٚنٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٚعدلٖا ٚعٛاتٗا إػت، ايٛقٛف ع٢ً أسساخ ايكك١ -3

 .أضض ايٛاقع  ٖا ع٢ًضٔبٳٚتطبٝل ٔع
 

 .ادلٕػظخ   -ٔ
عس أغًٛبا ؾاع٬ّ ٚتٴ، ضغاي١ شات ٖسف َٚهُٕٛ ، إٕ إٛع١ٛ بهٌ أْٛاعٗا ٚأؾهاشلا      

 ، عػب َٛنٛع إٛع١ٛ، ٍ ا٭ؾطاز ط٫ّٛ أٚ قكطّا َٔ أغايٝب ايتشؿٝع ايصٟ ّتس أثط٠ ع

ُ٘، ْٚؿاش َٛعٛت٘ إٍ قًٛب َػتُعٝ٘ ،  ايٛاعٜ ٚق٠ٛ تأثرل ، ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات  ؾٝٓؿ

. يًػعٞ إٍ طاع١ اهلل عع ٚدٌ ٚابتػا٤ َطنات٘ 
 

، ٚيتطبٝل إٛع١ٛ نأغًٛب َٔ أغايٝب ايتشؿٝع َٔ خ٬ٍ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ      

:  هب ع٢ً إعًِ ايعٌُ باـطٛات ايتاي١ٝ 

غٛا٤ ، ٜٚتذٓب َا ٜٓؿط عٓٗا ، ّ ٗ َٛعٛت٘ عٛاٌَ قبٛشلا يس٣ ايط٬ب إٔ ٜطاعٞ إعٌ-1

أٚ خاق١ ببعض أؾطاز ٚآساز ايط٬ب ع٢ً اْؿطاز ، ناْت إٛع١ٛ عا١َ ؾُٝع ط٬ب إسضغ١ 

ٚإٔ ٜٓأ٣ عٔ ايػ١ًٛ ، ضؾازٙ يط٬ب٘ يٌ ٚايطق١ ٚايطأؾ١ ٗ تٛدٝٗ٘ ٚ إٚإٔ ٜتش٢ً باٍ، 

. ٠ ٚايؿٛا١ٚ ٚايعٓـ أثٓا٤ إٛعٜ

ٙ ؾ٬ وسثِٗ َا ٜكعب ؾُٗ٘ ٚاغتٝعاب، ع٢ً إعًِ إٔ ىاطب ايط٬ب ع٢ً قسض عكٛشلِ -2

 .ٚنصيو إكطًشات غرل ايٛانش١ ، ٕ ٫ ٜػتدسّ َؿطزات ايًػ١ اييت ٜكعب ؾُٗٗا ٚأ، 

                                      
، ِىح اٌّىشِح : ظاِؼح أَ اٌمشٜ  ، 2ض ،سعاٌح دورٛساٖ ،  اهلل ِٓ خالي وراب األدب اٌّفشد ٌإلِاَ اٌثخاسٞفمٗ اٌذػٛج إٌٝ : ػّشٚ ؼٗ اٌغماف  (1)

  645، ص ٘ـ1428
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بإٔ ٜبسأ ، هب ع٢ً إعًِ َطاعا٠ ايتسضز ٗ تٛقٌٝ إعًَٛات يًط٬ب َٔ خ٬ٍ إٛع١ٛ -3

 . ثِ ٜتسضز مٛ إعكس ٚا٭قعب، ُٖ٘ ٚاغتٝعاب٘ َا ٜػٌٗ ف

ٚشيو بإٔ ٫ ٜػتأثط ، إٔ ىتاض إعًِ ايٛقت إٓاغب ٱيكا٤ إٛع١ٛ ٚايٓكض ٚايتصنرل -4

نشك١ ايذلب١ٝ ، أٚ بٛقت ا٭ْؿط١ احملبب١ يس٣ ايط٬ب ، ظَٔ إٛع١ٛ بٛقت اؿك١ نا٬َّ 

 .ٚعٓسَا تهٕٛ ايٓؿؼ ٖاز١٥ َٚتكب١ً ،ايبس١ْٝ 

 ٍٔبٳٍ َٔ ٔمخؿ١ٝ ايػآ١َ ٚإٌ، ٕٛع١ٛ ٜٓبػٞ ع٢ً إعًِ عسّ اٱطٓاب ٚايتطٌٜٛ ٗ ا-5

 .ايط٬ب 

، با٭زي١ ايؿطع١ٝ ٚايعك١ًٝ  ّاَكشٛب، إٔ ٜهٕٛ سسٜح إعًِ ٚن٬َ٘ أثٓا٤ إٛع١ٛ -6

 .ٱقٓاع َٔ ٜػتُع إيٝ٘ َٔ ايط٬ب 

عٓس ٬َسٛتِٗ امطاؾّا ٗ ، ع١ٛ تؿعٌٝ أغًٛب إٛا إٍ ع٢ً إعًٌُ ْٝعّا إٔ ٜبازٚض-7

، ؾإٛع١ٛ ٖٞ أغًٛب ايتشؿٝع اؾُاعٞ ا٭َجٌ ،  ْؿاطِٗ أٚ ؾتٛضّا ٗ، غًٛى ايط٬ب َج٬ّ 

 .    سػٔ اغتدساَٗا َت٢ َا ُأ

انتُٕيغ يف طسائك انتدزيط : ثبنثًب 
إعًِ بككس اييت ٜكّٛ بٗا ، فُٛع١ ا٭ؾعاٍ ٚا٭زا٤ات ٚا٭ْؿط١ "ٜٴككس بططا٥ل ايتسضٜؼ      

" دعٌ ايت٬َٝص وككٕٛ أٖساؾّا تع١ًُٝٝ قسز٠ 
(1).

  . 

ٟٴ      ط٬ب٘ ٗ زا٥ط٠  ٍٴزٔرٚإعًِ ايصٟ ٜػرل ٗ تسضٜػ٘ ع٢ً ٚترل٠ ٚاسس٠ ٚبططٜك١ ٚاسس٠ ، 

إًٌ ٚايػأّ َٔ ؾدكٝت٘ ٚتسضٜػ٘ َٚازت٘ ، ؾٝهٕٛ تأثرلٙ ٗ إتًكٞ نعٝؿّا أٚ ضَا ٜهٕٛ 

. َعسَّٚا

ٗ قايب ، ٕعًِ إٔ ٜٓٛع ٗ ٖصٙ ايططم ، ؾٝكسّ َازت٘ ايع١ًُٝ يط٬ب٘ ٗ نٌ َط٠ ؾع٢ً ا     

سؿع إتعًِ إٍ ايتؿاعٌ ز ا٫ْتباٙ ، ٚتٴفٴٚتٳ، خطز عٔ إأيٛف دسٜس ٚؾهط٠ َبتهط٠ ، تٳ

: َٚٔ أِٖ تًو ايططمٜك١ ٗ اؿك١ إٍ آخط ثا١ْٝ ؾٝٗا ، َٔ أٍٚ زم، اؾٝس َع غرل ايسضؽ 

: الشخ أٔ انطسيمخ احلٕازيخ طسيمخ ادلٍ -1
ٖٚٞ ططٜك١ ايتسضٜؼ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايطايب ٖٛ قٛض ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، ٚتعتُس ع٢ً      

ضح  ـــــــــــــٚاض ٚاؾسٍ ب٘احملازث١ اييت تسٚض بٌ إعًِ ٚط٬ب٘ ٗ َٛقـ تعًُٓٞ ، ٚتعتُس ع٢ً احل"

 

                                      
 .ــ  85٘ـ صـ 1419، اٌذاس اٌصٌٛر١ح ٌٍرشت١ح ، اٌش٠اض ،  2، غ اٌّذخً إٌٝ اٌرذس٠ظ اٌفؼاي: ؼغٓ ػا٠ً ٠ؽٟ ٚآخشْٚ ( 1)
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 "غ٪اٍ ثِ دٛاب
(1)

. ا ٜؿٛم ايط٬ب ٚهصب اْتباِٖٗ ، ع٢ً إٔ تهٕٛ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ َِ 

تتٝض ايؿطق١ إٓاغب١ ٱسساخ ايتؿاعٌ اٱهابٞ بٌ "ضظ إهابٝات ٖصٙ ايططٜك١ أْٗا َٚٔ أب     

"ضات ايكٝاز٠ يس٣ بعض إتعًٌُٚنصيو ت١ُٝٓ َٗا. إعًِ ٚإتعًِ ٚبٌ إتعًٌُ ؾُٝا بِٝٓٗ 
(2)

 .

      

َٚؿاضنتِٗ ، ٚسطقِٗ ع٢ً ا٫غتؿاز٠ ، بازض إٍ ؾإشا ٫سٜ إعًِ تؿاعٌ ط٬ب٘      

: اغتدساّ ٖصٙ ايططٜك١ ؾٛضّا َطاعّٝا َا ًٜٞ 

.  تٛع١ٝ ايط٬ب بأ١ُٖٝ اؿٛاض ٚإٓاقؿ١ ٚزٚضٖا ٗ سٝا٠ ايؿطز -1

 .إعساز إعًِ يسضغ٘ ع٢ً ن٤ٛ ايططٜك١ اؿٛاض١ٜ -2

 .ت١٦ٝٗ ايط٬ب يًُٓاقؿ١ ٚاؿٛاض -3

َؿاضن١ ٚاؿٛاض ٚإٓاقؿ١ أثٓا٤ ايسضؽ ، ٚتؿذٝع ايط٬ب إتاس١ ايؿطق١ يًط٬ب يٌ-4

 .ٌْ عٔ إؿاضن١ ٗ ايٓكافإضٴ

 .نب٘ اؿٛاض اؾٝس زاخٌ ايؿكٌ ، ٚإزاضت٘ عه١ُ ٚإسهاّ -5

إقا١َ َٓاقؿ١ ٚسٛاض بُٝٓٗا ، بعس تٛظٜع  فُٛعتٌ ، ٚباٱَهإ تكػِٝ ايط٬ب إٍ-6

َٚٓاقؿ١ ايططف ،  نٌ فُٛع١ يعطض َا يسٜٗاايؿطق١ ٍ ؾكطات إٛنٛع عًِٝٗ ، ٚإتاس١

 .اٯخط ، َع تػسٜس إعًِ يًُؿاضنات ٚتٛدٝٗٗا مٛ ؼكٝل اشلسف إٓؿٛز

: طسيمخ انتؼهى انتؼبَٔي -2
قس تهٕٛ ٖصٙ ايططٜك١ َطٖك١ يًُعًِ ٗ إعسازٖا ، ٚيهٓٗا تهُٔ ي٘ تؿاعٌ ايط٬ب      

زا٥ط٠ اغذلخا٥ِٗ ٗ يعاضض ، ٚتكهٞ ع٢ً خطدِٗ َٔ ساي١ ايػطسإ ابٓػب١ نبرل٠ ، ؾٗٞ تٴ

 قا٥ِ ع٢ً أغاؽ إؿاضن١ ايؿعاي١ايهػٌ ٚاؾُٛز ، ٚتٓكًِٗ إٍ زا٥ط٠ ايعٌُ ايتعاْٚٞ اٍ

ٜكّٛ إعًِ بتكػُِٝٗ أ٫ّٚ إٍ فُٛعات قػرل٠ زاخٌ . ايٓؿط١ يًط٬ب ٗ ع١ًُٝ ايتعًِ  ٚ

ٜٚتِ نٌ شيو ؼت َٛنٛع َا ،  ايؿكٌ ، ٚإعطا٤ ايؿطق١ شلِ ; يتشٌُ إػ٪ٚي١ٝ عٓس زضاغ١

ٜٚتسخٌ سُٝٓا ٜتطًب إٛقـ شيو ، ٚتتاح ؾٝ٘ ايؿطق١ يًُٓاقؿ١ ٚاؿٛاض، إؾطاؾ٘ ٚتٛدٝٗ٘ ، 

. ٚإبسا٤ ايطأٟ بٌ إعًِ ٚايط٬ب ، ٚبٌ ايط٬ب بعهِٗ ايبعض

 

                                      
 .ــ 91، صـ، وشظغ عاتك  خً إٌٝ اٌرذس٠ظ اٌفؼاياٌّذ: ؼغٓ ػا٠ً ٠ؽٟ ٚآخشْٚ ( 1)

 .ــ 24صـ ، ِشظغ عاتك ، فصٛي فٟ ذذس٠ظ اٌٍغح اٌؼشت١ح: ؼغٓ ظؼفش اٌخ١ٍفح( 2)



 177 

ٚايتعًِ ايتعاْٚٞ ٜػاعس ٗ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ يًط٬ب ، ٚايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ ، ٚت١ُٝٓ      

ايكسض٠ ع٢ً ايتؿهرل ايعًُٞ إِٓٛ ، ٚايتعبرل عٔ ا٭ؾهاض بأغًٛب ٚانض ٱؾٗاّ اٯخطٜٔ ، 

ٛٸز ايط٬ب ع٢ً بعض ٖاضغات ايكٝاز٠  َػاعس٠ اؾُٝع ، طإا إٔ  ع٢ًٚإبازض٠ ، نُا أْ٘ ٜع

ٜػاِٖ اؾُٝع ٗ ايتذسٜـ مٛ بط ٚاسس ، ٜكٛزِٖ ضباِْٗ ٚ ْٝع أؾطاز اجملُٛع١ ٗ َطنب

. ٕا٭َا

ايتعًِ ايتعاْٚٞ إؾاع١ّ ؾٛ إٓاؾػ١ بٌ اجملُٛعات ٚإنؿا٤ٶ يطٚح ايتشسٟ ٗ نُا إٔ 

. إػتُط

 

: إاسان ثؼط انطالة يف تدزيط ثؼط اندزٔض -3
ٟٴٕ ٜٴطًب َٔ ايط٬ب ا٭قٌ اْسؾاعّا يًتعًِ ّهٔ أ      غٛا قؿّا بايططٜك١ اييت ٜعتكسٕٚ زٔضإٔ 

عًٝ٘ ، ٜهُٔ إعًِ أندل قسض َٔ ايٓذاح شلصٙ ايططٜك١  ٚيهٞ. أْٗا غتشؿع ايط٬ب اٯخطٜٔ 

ٟٴ .  سسز إٛنٛع ٚايتاضٜذ ٚاٱطاض ايعاّ ـط١ ايسضؽ ايصٟ غًٝكٝ٘ ايطايبإٔ 

 

ٟٴ      بعس خٛض ، ٚاسذلاَّا يٮغتاش  قبشٕٛ أنجط تعاطؿّا ٚاغتذاب١ّإٕ نجرلّا َٔ ايط٬ب 

. ٜؼ ٖصٙ ايتذطب١ ، إش ٜسضنٕٛ ستُّا قعٛب١ ع١ًُٝ ايتسض

 

 :إػطبء خيبزاد تؼهيًيخ يتدددح -4
٠ اختٝاض ططم ايتعًِ ضَا ٜهٕٛ أنجط ططم ايتشؿٝع تأثرلّا ٖٞ إٔ تعطٞ ايطايب ق٬سٞ"     

 "بؿهٌ َباؾط
(1)

، ؾهًُا اؾذلى ايط٬ب ٗ اختٝاض بعض دٛاْب َاٜتعًُْٛ٘ ٚايهٝؿ١ٝ  

ٚاْسؾعٛا بؿهٌ نبرل مٛ  ٚا٭١ُٖٝ ، ٠اييت هب إٔ ٜتِ تؿُِٗٝٗ بٗا ، أسػٛا بإػ٪ٚيٞ

. ايتعًِ بطغب١ شات١ٝ

 

قسّ يًطايب ، ٖٞ إعطا٩ٙ ؾطق١ ا٫ختٝاض ٗ َٚٔ أبػ٘ اـٝاضات اييت ّهٔ إٔ تٴ     

َٔ عس٠ أْٛاع ، ايكٝاّ بتهًٝـ َعٌ ز٠ ، أٚ تطى سط١ٜ ا٫ختٝاض ي٘ باٱداب١ عٔ أغ١ً٦ َتعس

.  كتًؿ١ َٔ ايتهايٝـ

 

                                      
 .ـ 73، ِشظغ عاتك ، صـ ذؽف١ض اٌغالب اٌالِثا١ٌٓ: آٌٓ إْ ٚٔذٌش( 1)



 178 

َا ٜكسّ شلِ ، ، ٕعطؾ١ آضا٥ِٗ سٍٛ ات بؿهٌ زٚضٟ ع٢ً ايط٬ب نُا إٔ تٛظٜع اٱغتبإ     

. أَط ٜتٝض شلِ ؼػٌ ع١ًُٝ ايتعًِ زاخٌ ايؿكٌ
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ادلُٓح ٔدٔزِ يف انتحفيص انرتثٕي : ادلجحث انثبنث 
  

: ييخ يفٕٓو ادلُٓح ٔأًْيتّ ٔدٔزِ يف انؼًهيخ انرتثٕيخ ٔانتؼهي: ادلطهت األٔل 
َٓٗاز : ايططٜل ايٛانض ، ٚاـط١ إطغ١َٛ ، َٚٓ٘ : "إٓٗر ٚإٓٗاز ٗ ايًػ١      

.   (1)"ايسضاغ١،َٚٓٗاز ايتعًِٝ ٚمٖٛا ، ْٚع٘ َٓاٖر
 

.  أَا إٓٗر ٗ ا٫قط٬ح ، ؾً٘ تعطٜؿات نجرل٠ َٚؿاِٖٝ َتعسز٠ َٚتبا١ٜٓ ، قسّّا ٚسسٜجّا      
      

أٚ ايتكًٝسٟ ، نإ ٜطنع ع٢ً ْكٌ إعًَٛات ٚإعاضف ، ٚإٜكاشلا ؾإٓٗر ايكسِٜ      

يًُتعًِ، عٔ ططٜل إعًِ ، ايصٟ ٜؿهٌ ايسٚض ايباضظ  ٗ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، بُٝٓا ٜٓشكط زٚض 

.    إتعًِ ع٢ً ايتًكٞ ٚا٫غتُاع 
 

ت ٚا٭ْؿط١ ، أَا إٓٗر اؿسٜح ، ؾإْ٘ ٜكّٛ ع٢ً َؿاضن١ ايط٬ب ٚتؿاعًِٗ َع اـدلا     

.  اييت تكسَٗا إسضغ١ 
 

فُٛع١ اـدلات إطب١ٝ "َا شنطٙ ايٛنٌٝ ، بإٔ إٓٗر ٖٛ  َٚٔ تعطٜؿات إٓٗر اؿسٜح     

، اييت تٗٝ٪ٖا إسضغ١ يًت٬َٝص ، بككس َػاعستِٗ ع٢ً ايُٓٛ ايؿاٌَ ، ٚع٢ً تعسٌٜ 

.  (2)"غًٛنِٗ

 

َٚؿَٗٛ٘ اؿسٜح ، ّ ايتكًٝسٟ ايكسِٜ يًُٓٗر إؿٗٛ ٍَٚا ّهٔ ٬َسٛت٘ ٚاغتسضان٘ ع     

ع٢ً إٓٗر اٱغ٬َٞ ا٭قٌٝ ٗ ايذلب١ٝ ، إػتُس َٔ نتاب اهلل ٚغ١ٓ ْبٝ٘ "أُْٗا ٫ ٜٓطبكإ 

ٚإِا ... ، ٚايصٟ ٜعتدل َٓٗذّا ضباّْٝا ؾا٬َّ َٓص إٔ أْعي٘ اهلل تعاٍ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ قُس 

ب١ٝ اييت ناْت ؾذل٠ ط١ًٜٛ َٔ ايعُط،تكًٝس١ٜ قس٫،١ّ تؿٞ ٜطاز َٔ ٖصٙ إؿاِٖٝ،إٓاٖر ايػط

َطايب إتعًِ ايػطبٞ،ثِ قاَت ايجٛض٠ عًٝٗا ، ٱس٬ٍ إؿاِٖٝ اؿسٜج١ ايؿا١ًَ،اييت خًت ـــ 

.   (3)"َع سلٛيٝتٗا ـــ عٔ ايذلب١ٝ ايطٚس١ٝ،اييت ٖٞ غط غعاز٠ اٱْػإ ع٢ً ٚٗط ٖصٙ ا٭ضض

 

َٚ٪ثط٠ ٗ ٠ ٚضاغذعٔ أ١ُٖٝ إٓٗر ٗ قٓع ٚقٝاغ١ تطب١ٝ ؾان١ً  يصيو ؾإْ٘ عٓس اؿسٜح     

ٚؽ  ــــــقكس بٗا خكا٥ل إٓٗر ايذلبٟٛ اٱغ٬َٞ ، َٚس٣ تأثرلٙ  ٗ ْـغًٛى ايطايب ، ؾإْٓا ٕ

 

 

                                      
  957، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض اٌّؼعُ اٌٛع١ظ: إتشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚآخشْٚ  (1)

  41َ ، ص1987،ِىرثح اٌّصثاغ ، دِشك ،  ٚذٕظ١ّاذٙا أعظ تٕاء إٌّا٘ط: أؼّذ اٌٛو١ً ِٚؽّذ أ١ِٓ اٌّفرٟ ؼٍّٟ  (2)

 602-601، ِشظغ عاتك ، ص اٌرشت١ح اٌٛلائ١ح فٟ اإلعالَ: خ١ًٍ تٓ ػثذ اهلل تٓ ػثذ اٌشؼّٓ اٌؽذسٞ  (3)
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. ٗ ؼكٝل تطب١ٝ إغ١َٝ٬ ؾاع١ً ٗ إٝسإ ايذلبٟٛ ٚايتعًُٝٞ  ٚإغٗاَ٘ٚغًٛى ايط٬ب ، 
  
 

              

                    

    

    

  

 
 

 

ٚتٓبع أ١ُٖٝ إٓٗر إسضغٞ ، َٔ خ٬ٍ زٚضٙ ايهبرل ، ٗ ت١ُٝٓ ٚقٝاغ١ ٚبٓا٤ ؾدك١ٝ      

ٕ إٓٗر اؾٝس إتهاٌَ ٗ أٖساؾ٘ ٙ ايعُٝل ٗ ْؿػ٘ ٚغًٛن٘ ، سٝح إايطايب ، ٚتأثرل

ايتع١ًُٝٝ ا٭ق١ًٝ ٗ  ٖٛ ايصٟ وكل ا٭ٖساف"ٚقتٛاٙ ٚططم أغايٝب تسضٜػ٘ ٚتكّٛ٘ ، 

نٕٛ ٗ ايٓٗا١ٜ ايذلب١ٝ ايتعًِٝ ٚايتعن١ٝ ، اييت تٴٖٚٛ ايصٟ ٜسٚض ٗ إطاض  اجملتُعات إػ١ًُ ،

اٱغ١َٝ٬ ، َٚا َٔ ؾو إٔ إٓٗر سٝح ٜهٕٛ ع٢ً ٖصٙ إؿاضن١ ، ٜعٌ إعًِ ع٢ً أزا٤ 

.  (2)"دٝٗ٘ضغايت٘ ، ٚتأز١ٜ َُٗت٘ ، ٚوكل زٚضّا عُّٛٝا ٗ تطب١ٝ ايطايب ٚتٛ
 

َٚا َٔ ؾو ٗ إٔ إٓٗر ايػًِٝ ايصٟ ٜعتُس ع٢ً ْٛط٠ اٱغ٬ّ يًعًِ ٚإعطؾ١ ، ٜػاِٖ      

بسٚض نبرل ٚؾعٻاٍ ٗ سؿٜ ايؿدك١ٝ اٱغ١َٝ٬ ، ٜٚكْٛٗا عٔ ايعيٌ ، ٜٚكٝٗا َٔ ا٫مطاف 

.  ٗ عكٝستٗا ٚأخ٬قٗا ، ٜٚهٕٛ تأثرلٙ قّٜٛا ٚعُٝكّا ٗ ْؿؼ اٱْػإ ٚغًٛن٘ 
 

يصيو ٜٓبػٞ ع٢ً كططٞ إٓاٖر َٚكُُٝٗا ٗ فتُعٓا اٱغ٬َٞ ، إٔ ٜطاعٛا ْٛط٠      

اٱغ٬ّ ايؿا١ًَ ٗ ع١ًُٝ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ، عٓس قٝاغتِٗ ٚٚنعِٗ ٕٓاٖر ايتعًِٝ ، عٝح 

تػِٗ بسٚض نبرل ٚؾعاٍ ٗ تطب١ٝ ٚتعًِٝ ايؿدك١ٝ إػ١ًُ ، تطب١ٝ نا١ًَ َٚتها١ًَ ٗ ْٝع 

قّٝا ٚضٚسّٝا ا ، ؾا١ًَ ؾُٝع دٛاْب ايُٓٛ ٗ ؾدك١ٝ إتعًِ ، دػُّٝا ٚعكًّٝا ٚأخ٬فا٫ت٘

.  داْب ع٢ً آخط ؾٝٗا ، ٫ ٜطػ٢  ٚادتُاعّٝا ، بؿهٌ َتٛاظٕ
 

تٛدٝٗات  عًٝا يػٝاغ١ ايتعًِٝ ٗ إًُه١ٚشلصا دا٤ ٗ ٚثٝك١ ايتعًِ ايكازض٠ عٔ ايًذ١ٓ اٍ     

ٚإتػرلات ٚإٓطًكات ، اييت تتعًل بكٝاغ١ ٚبٓا٤ ٚتكُِٝ  ٚإضؾازات ، عٔ ا٭قٍٛ ٚايجٛابت

:  إٓاٖر ، َٔ سٝح أغػٗا ٚقٛاعسٖا ٚقتٜٛاتٗا ، ٚاػاٖاتٗا ، َا ٜأتٞ 

.  ات ا٭١َ ، ٚأغؼ ْٛاَٗا اٖر َٓبجك١ َٔ اٱغ٬ّ ، َٚٔ َكّٜٛٓبػٞ إٔ تهٕٛ ٖصٙ إٔ-1"

                                      
  12٘ـ ، ص1424ٌُ اٌىرة ، اٌش٠اض ، ، داس ػا 3، غ أ٘ذاف اٌرشت١ح اإلعال١ِح ٚغا٠اذٙا: ِمذاد ٠اٌعٓ  (1)

 603، ِشظغ عاتك ، ص اٌٛلائ١ح فٟ اإلعالَ ِٚذٜ اعرفادج اٌّذسعح اٌصا٠ٛٔح ِٕٙا اٌرشت١ح: خ١ًٍ ػثذ اهلل ػثذ اٌشؼّٓ اٌؽذسٞ  (2)

إٓٗر اٱغ٬َٞ ايذلبٟٛ  ، ٖٚٛ : ٕٓٗر ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ٚعًٝ٘ ؾإٕ إككٛز با

إ٪غػات ايذلب١ٜٛ يًُتعًٌُ َٔ إباز٨ اٱغ١َٝ٬ ايجابت١ ، اييت أْعشلا  َا تكسَ٘"

اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ، ٚاييت تعٌ ايطايب ، ع٢ً غًٛى غبٌ اـرل ، غٛا٤ ٗ إكطض 

ي١ُٝٝ ، زاخٌ إ٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ ايسضاغٞ ، أٚ غرلٖا َٔ إٛاقـ ايذلب١ٜٛ ٚايتع

ٚخاضدٗا ، ٚاييت ت٪ًٖ٘ يتشكٝل ت١ُٝٓ ؾا١ًَ َتها١ًَ َتٛاظ١ْ ، تٛقٌ ايطايب 

إػًِ إٍ ايعٌُ اؾاز إجُط يٓؿػ٘ ٚفتُع٘ ، ٚتكٛزٙ إٍ ايػًٛى ا٭َجٌ ٗ سٝات٘ 

 . (1)"، ق٫ّٛ  ٚع٬ُّ ، ٚؾل تعايِٝ اٱغ٬ّ َٚباز٥٘ ايػا١َٝ
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ؼكٝل أٖساؾٗا ، َٚٓاغب١ ٕػت٣ٛ ٭١َ ، ٚتطَٞ إٍ َٛاؾك١ ؿاد١ ا ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ -2

  . ايط٬ب 

.  ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ قكك١ يًُػت٣ٛ إطًٛب ٗ ايساضغٌ ، ٚ٭ٖساف ايتعًِٝ -4

.   (1) "ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ٖصٙ إٓاٖر ، َتٛاظ١ْ َٚط١ْ ، تٛاؾل كتًـ ايب٦ٝات ٚا٭سٛاٍ-5
 

     

  

           

                      

 

 

    

 

 

                 

  

  

  

  

  

 

        

: يف انتحفيص انرتثٕي ادلُٓح ٔدٔزِ: ادلطهت انثبَي 
َٓٗر أٚ بطْاَر تعًُٝٞ ،  أٟ عًٝٗا ب٢َٓٔ إعًّٛ إٔ ايكٛاعس ٚا٭غؼ ايعا١َ ، اييت تٴ     

إٔ إزضاى ايكا٥ٌُ ع٢ً نُا . ٜٓطًل عاز٠ َٔ ثكاؾ١ اجملتُع َٚباز٥٘ اييت ٜ٪َٔ بٗا ٜٚكسغٗا 

ع١ًُٝ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ، شلصٙ ايكٛاعس ٚا٭غؼ ٚإباز٨ ، ٚؾُِٗٗ شلا ؾُّٗا ٚاعّٝا ٚزقٝكّا ، أَط 

                                      
 .  30، ِشظغ عاتك ، ص أ٘ذاف اٌرشت١ح اإلعال١ِح ٚغا٠اذٙا: ِمذاد ٠اٌعٓ  (1) 

 580، ِشظغ عاتك ، ص اٌرشت١ح اٌٛلائ١ح فٟ اإلعالَ ِٚذٜ إعرفادج اٌّذسعح اٌصا٠ٛٔح ِٕٙا: اٌؽذسٞ  خ١ًٍ ػثذ اهلل ػثذ اٌشؼّٓ (2) 

ٚقا١ٜ ايطايب َٔ  ٖٛ ايصٟ ٜػِٗ بسٚض ؾعٻاٍ ٗ" ٜٚط٣ اؿسضٟ إٔ إٓٗر اؾٝس ، 

:  ا٫مطاف ، ٚيهٞ وكل إٓٗر شيو ٫ بس 

إٔ ٜٛنع َٔ قبٌ َتدككٌ ، ِٖٚ ٗ ايػايب ع٢ً قسض َٔ ايعًِ ٚايؿهط ٚايصنا٤ -1

.  ٚايؿط١ٓ 

إٔ وكل ا٭ٖساف إطغ١َٛ اييت تٓطًل َٔ خ٬ٍ ايعكٝس٠ اٱغ١َٝ٬ َٚٔ خ٬ٍ -2

.  ايٓٛط٠ ايؿا١ًَ يٲغ٬ّ 

ع٢ً َعطؾ١ استٝادات ا٭١َ ، َٚؿانٌ اجملتُع ، َٚٛاطٔ  زإٓ٘ إٔ ٜكّٛ-3

.  اـًٌ،يٝػِٗ ٗ تٛؾرل استٝادات ا٭١َ ، ٚسٌ َؿه٬تٗا ، ٚغس َٛاطٔ اـًٌ ؾٝٗا 

إٔ ٜطاعٞ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ ، ؾ٬ ٜهٕٛ ؾٛم َػت٣ٛ ايط٬ب ، ؾٝكابٕٛ باٱسباٙ ، -4

.  ٫ٚ زٕٚ َػتٛاِٖ ، ؾٝهٕٛ َٛنع غدط١ٜ ٚعسّ اٖتُاّ 

ٚسس٠ ٚاسس٠ َذلابط١ ٗ  ـــ  بٌ ْٚٝع إٛاز إٔ هعٌ َٔ َٛنٛعات ايهتاب ـــ-5

إكطضات ، قس تهٕٛ غ١ًُٝ  أؾهاضٖا ، ؾ٬ ٜعطٞ ايطايب إعًَٛات ٗ أسس َٔ

ق٢ ٗ شٖٔ ايطايب ، ٚيهٓٗا تؿكس ع٬قتٗا بػرلٖا َٔ َٛنٛعات إكطض ، ؾتبَٚؿٝس٠

.  غرلٖآَؿك١ً ، ٫ ع٬ق١ شلا بَع١ًَٛ فطز٠ 

ٟٴ-6 بتعس عٔ ايتٓاقض بٌ َٛنٛعات إكطض ، أٚ بٌ إٛاز نًٗا ، ٚعٔ ا٫ظزٚاد١ٝ إٔ 

.  ، يؿكٌ  ايعًِ عٔ ايسٜٔ 

إٔ ٜطتب٘ اؾاْب ايٓٛطٟ بايتطبٝل ، ٚإجاٍ بايٛاقع ، يبٓا٤ ايؿدك١ٝ اٱغ١َٝ٬ ، -7

.  بٓا٤ٶ ؾا٬َّ ٗ نٌ داْب َٔ دٛاْبٗا اؿٝات١ٝ 

ضب بعض إؿاِٖٝ غرل اٱغ١َٝ٬ ، عٔ ططٜل بعض ايٓٛطٜات ايع١ًُٝ إٔ وصض َٔ تؼ-8

.  ٗ عًِ ايٓؿؼ أٚ ايًػ١ اٱلًٝع١ٜ ، أٚ َا إٍ  شيو 

إٔ وصض َٔ ايككٛض ٗ َعاؾ١ ايكهاٜا ٚإؿه٬ت ، ٕكًش١ ١ََٖٛٛ ، أٚ ٚؾل -9

 .        (2)َٓش٢ َعٌ ، أٚ ٖسف غرل ْبٌٝ
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ٗ غا١ٜ ا٭١ُٖٝ ٚاـطٛض٠ ، ٚنطٚض٠ َٔ ايهطٚضٜات إًش١ ، اييت ٫ ّهٔ إغؿاشلا ٚػاٚظٖا 

.  أٚ ايتٗإٚ ؾٝٗا 

َّٝا ، ٜتدص َٔ أَط ايعكٝس٠ اٱغ١َٝ٬ ايكشٝش١ ، ٕٚا نإ ايتعًِٝ ٗ ب٬زْا إغ٬     

نإ ٫ بس يًُٓاٖر ٚإكطضات ايسضاغ١ٝ ٗ َطاسٌ ايتعًِٝ ايػًٛى ايكِٜٛ ، ٚد١ٗ َٚككسّا ، ٚ

َع٢ٓ إٔ اٱغ٬ّ ٚعكٝست٘ . إدتًؿ١ ، إٔ تهٕٛ َٛد١ٗ تٛدّٝٗا إغ٬َّٝا ، عكٝس٠ ٚغًٛنّا 

.  ٚأٖساؾ٘ ٚقتٛاٙ ٚططم تسضٜػ٘ ٚتكّٛ٘ ٚتعايُٝ٘ ، ٖٞ اييت ؼسٚ طبٝع١ إٓٗر 
 

َٚا إٔ أٖساف إٓٗر ايسضاغٞ أٚ إٛاز ٚإكطضات ايسضاغ١ٝ ، شات أ١ُٖٝ نبرل٠ ،      

باعتباضٖا أسس عٛاٌَ ٚعٓاقط إٓٗر ايط٥ٝػ١ٝ اييت تسخٌ ٗ تهٜٛٓ٘ ٚتكُُٝ٘ ، يصيو ٜٓبػٞ 

ٙ ع٢ً اؾس ٚا٫دتٗاز ٗ طًب ايعًِ إٔ لعٌ َٓٗا أٖساؾّا تػع٢ إٍ ؼؿٝع ايطايب ٚتؿذٝع

ٗ سٝات٘ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ، ٚا٭عُاٍ ايكاؿ١ ، ٚتهؿ٘ ٚتعدطٙ عٔ أعُاٍ ايؿط ٚإعاقٞ 

.  ٗ شيو َطنا٠ اهلل  ٚثٛاب٘ َٚػؿطت٘ ، ٚاـٛف َٔ غهب٘ ٚعصاب٘  زاؾع٘
 

٠ ، يسضاغٞٚيتشكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف ، هب إٔ ٜتهُٔ قت٣ٛ إٓٗر ٗ َٛازٙ َٚكطضات٘ ا     

ٚإٔ . ثٓا٤ قٝاَ٘ بع١ًُٝ ايتسضٜؼ ،أ ٜعتُس عًٝٗا إعًِ،َٛنٛعات ، تهٕٛ َجاب١ قاعس٠

تهٕٛ ٖصٙ إٛنٛعات ، إَا َػتٓبط١ َٔ ايسضٚؽ إكطض٠ ، ؾتهٕٛ َهٸ١ُٓ َٔ خ٬شلا 

ايؿطق١ إٓاغب١ ٚايهاؾ١ٝ ، ٫غتعطانٗا َٚٓاقؿتٗا َع ايط٬ب  إعًِتهُّٝٓا ، عٝح هس 

.  تهٕٛ َٓؿك١ً ، َع ٚدٛز ع٬ق١ بُٝٓٗا ٚبٌ إكطضات ايسضاغ١ٝ ، أٚ 
 

ٚإٔ تهٕٛ َٛنٛعات ايتشؿٝع ، غٛا٤ ناْت َه١ُٓ يسضٚؽ إكطض أٚ َٓؿك١ً ، َتٛاؾك١      

َع أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ، عٝح نٌ َٛنٛع ٜت٤٬ّ ٜٚتٓاغب َع أغًٛب َٔ أغايٝب 

، بٌ  ؾك٘ ٚنٛعات ايتشؿٝع ٗ إكطضات اٱغ٫ٚ١َٝ٬ ٜؿذلٙ إٔ تهٕٛ ّ. ايتشؿٝع ايذلبٟٛ 

ّهٔ إٔ تؿٌُ ْٝع إٛاز اييت ٜسضغٗا ايطايب ، نايهُٝٝا٤ ٚايؿٝعٜا٤ ٚايطٜانٝات 

ٚايًػات إدتًؿ١ ، ٚغرلٖا َٔ ايٛاز ٚإكطضات اييت ٜتهُٓٗا  تاضٜذٚا٭سٝا٤ ٚاؾػطاؾٝا ٚاٍ

.  إٓٗر ايسضاغٞ 

 

ا٤ َٚٛنٛعاتٗا َج٬ّ ، تتٓاغب َع أغًٛب تك١ٜٛ اٱّإ ، سٝح ؾسضٚؽ اؾػطاؾٝا ٚا٭سٞ     

إٔ عًِ اؾػطاؾٝا ٜتٓاٍٚ ا٭دطاّ ايػُا١ٜٚ ٚسطنتٗا ، ٚاحملٝطات ٚايبشاض ٚا٭ْٗاض ، 

ٚأُٖٝتٗا َٚٓاؾعٗا ، ٚا٭ضض َٚا ٜهتٓؿٗا َٔ ظ٫ظٍ ٚبطانٌ ، َٚا ٜٛدس ؾٝٗا َٔ َعازٕ 

ٚعًِ . ايطايب بطب٘ ٚبكٛت٘ ٚقسضت٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ ٚقدٛض ، إٍ غرل شيو ، ٖا ٜكٟٛ إّإ 

ا٭سٝا٤ ٜتٓاٍٚ ْٝع ا٭سٝا٤ ، َٔ إْػإ ٚسٝٛإ ٚأسٝا٤ زقٝك١ ْٚباتات ٚططم سٝاتٗا ِٖٚٛا 
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ٚتهاثطٖا  ٚغرل شيو ، ٖا ٜسعٛ ايطايب إٍ ايتؿهط ٗ ٖصٙ إدًٛقات ، ؾٝعزاز إّاّْا َع 

  .إّاْ٘ ، ٚتطغذ ع١ُٛ اهلل ٖٚٝبت٘ ٗ ْؿػ٘ 
 

ٚزضٚؽ ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜا٤ ، تُٓٞ ؾهطٙ ، ؾٝهٕٛ قازضّا ع٢ً ايتسبط ٚايتأٌَ ٗ      

. كًٛقات  اهلل ٚبسٜع قٓع٘  ٗ ٖصا ايهٕٛ ، َٚا ٜػرل عًٝ٘ َٔ غٓٔ ْٚٛاّ قهِ 
 

، ؾإٕ زضٚغ٘ َٚٛنٛعات٘ ، تتٓاٍٚ ا٭سساخ ٚا٭خباض إان١ٝ ، ٚأْبا٤ ا٭قٛاّ  تاضٜذأَا اٍ     

ٚايؿعٛب اييت غًؿت ، ي٬غتؿاز٠ َٔ ػاضبِٗ ٚأعُاشلِ ايكاؿ١ ايٓاؾع١ ، ٚا٫غتؿاز٠ ٚا٭َِ 

.  نصيو َٔ أخطا٥ِٗ ٚكايؿاتِٗ ، ع١ّٛ ٚاعتباضّا 
 

اٱغ٬َٞ خكٛقّا ، فاٍ ضسب ٱبطاظ أغايٝب إٛع١ٛ ، ٚتك١ٜٛ  تاضٜذعَُّٛا ٚاٍ تاضٜذؾاٍ     

ططز ايٝأؽ ، ٚإسح ٚايصّ ، ٚايككل ٚايذلغٝب اٱضاز٠ ، ٚتععٜع ايجك١ ، ٚإٜكاٚ اشلُِ ، ٚ

َٔ قكل ٚأسٛاٍ َٚٛاقـ ، يهجرل َٔ ا٭َِ  تاضٜذٚايذلٖٝب ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ َا ٜعطن٘ اٍ

ٚايؿعٛب ٚايكبا٥ٌ ٚاؾُاعات ، نُا ٜتٓاٍٚ أٜهّا شنط ايهجرل َٔ ايؿدكٝات ، َسسّا أٚ 

أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ اييت  ؾُٝهٔ اغتػ٬ٍ ٖصٙ إٛنٛعات ٚايسضٚؽ ، ٚضبطٗا َع. شَّا 

اغتٓبطت َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚشيو ٱبطاظ زٚضٖا ٚتؿعًٝ٘ ٗ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ، 

يتؿذٝع ايط٬ب ٚسؿعِٖ ع٢ً اٱخ٬م ٚايكسم ٗ انتػاب ايعًّٛ ٚإعاضف ، ٚزؾعِٗ 

ٕٚ َٔ شيو إ٫ ٚتطٜٛطٙ ، ٫ ٜطز ز١َ فتُعِٗٚسهِٗ ع٢ً ايعٌُ ايكاحل ، ٚتطغٝبِٗ ٗ ر

.   ايجٛاب ٚا٭دط َٔ اهلل تعاٍ، ٚايؿٛظ بطنٛاْ٘ ْٚعُٝ٘ ٚايٓذا٠ َٔ عصاب٘ ْٚاضٙ 
 

أَا ايسضٚؽ ٚإٛنٛعات ايس١ٜٝٓ بكؿ١ عا١َ ، ٚزضٚؽ َٚٛنٛعات ايكطإٓ ايهطِٜ      

شلصٙ ا٭غايٝب ، ؾُٝهٔ قٌ ٚإٓبع ٚعًَٛ٘ ، َٔ ت٠ٚ٬ ، ٚتؿػرل ، ٚعكٝس٠ ٚتٛسٝس ، ؾٗٞ ا٭

.  خ٬شلا إٚٗاض ٚإبطاظ ْٝع أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ إػتٓبط١ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ
 

إشا تٛؾطت  تكّٛ إكطضات ايسضاغ١ٝ بسٚضٖا ٗ ؼؿٝع ط٬ب إطس١ً ايجا١ْٜٛ ّهٔ إٔٚ     

:  إٛاقؿات ايتاي١ٝ  ؾٝٗا

١َ ايطايب ، استٛا٤ ايهتب ع٢ً ضغا٥ٌ ؼؿٝع١ٜ ، ٚعباضات ١ًَُٗ َٔ ؾأْٗا إٔ تؿشص ٙ-

.   نًُا أسؼ باـٍُٛ ٚاٱسباٙ 

ؽكٝل َكطض ٜٗتِ بتشؿٝع ايط٬ب إٍ بصٍ اؾس ٚا٫دتٗاز ٗ طًب ايعًِ ، ٚٗ ؾت٢ -

، َٝازٜٔ اؿٝا٠ ، ؾًٝؼ َٔ إعكٍٛ إٔ ٜٴسضٻؽ ايطايب عؿطات إكطضات اييت تكسّ ي٘ إعطؾ١ 

ٟٴ .  تسا٤ٶسؿعٙ يتًكٞ نٌ شيو ابزٕٚ إٔ ٜهٕٛ َٔ بٝٓٗا َكطضٷ 

َطاعا٠ اٱخطاز ايؿين يًُكطض ايسضاغٞ ، بؿهٌ َجرل ٚدصاب ، ؾرلاع٢ ؾٝ٘ اختٝاض ْٛع -

     . ، دٛز٠ ايطباع١ ، تكُِٝ ايػ٬ف  عدل٠اـ٘ ، ا٭يٛإ إٓاغب١ ، ْٛع١ٝ ايٛضم ،ايكٛض املٴ
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ايط٬ب  َجبطّا ٜجينأَطّا ؾإٕ أٟ خًٌ ٗ إخطاز ايهتاب إسضغٞ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ، ٜٴعس      

.  عٔ قطا٤ت٘، ٜٚسؾعِٗ إٍ ايبشح عٔ إًدكات اييت ٜعتكسٕٚ أْٗا تؿٞ بايػطض 

ؾٝػتؿاز َٔ ططا٥ل ٚأغايٝب ايكطإٓ . بٓا٤ إكطضات ٗ ن٤ٛٺ َٔ َكازض ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ -

.  ايهطِٜ ٗ عطض إع١ًَٛ ٚٗ زق١ ايتعبرل ، َٚطاعا٠ أسٛاٍ إداطبٌ 

إسضغٞ ٚاقع ٚسادات ايطايبٹ ٗ ب٦ٝت٘ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا ، َطاعا٠ إٔ ٜتًُؼ ايهتاب -

ٚايطب٘ بٌ ايٓٛط١ٜ ، ٖا ٜػِٗ ٗ اْتكاٍ أثط ايتعًِ ، قس١َ غدلات٘ اي١َٝٛٝ ؾرلب٘ إعاضف املٴ

.  ٚايتطبٝل 

بٓا٤ تسضٜبات َتٓٛع١ تجرل ايتؿهرل ، ٚؼطى ا٫ْتباٙ ، ٚتسؾع إٍ إؿاضن١ ٚايتؿاعٌ اييت -

.  ؼػٔ ع١ًُٝ ايتعًِٝ َٔ ؾأْٗا إٔ 
 

إٕ يًُكطضات ايسضاغ١ٝ زٚضّا َ٪ثطّا ٗ ؼؿٝع ايط٬ب ، ٚٗ غطؽ إباز٨ : ٚخ٬ق١ ايكٍٛ      

أٚ تعسٌٜ ايػًٛى ، ٚٗ تعٜٚس ايطايب باؿكا٥ل ٚإعاضف ، ٚٗ ت١ُٝٓ كتًـ َٗاضات٘ ، َت٢ 

ٛٸّ َا قس ٜعذلٜٗا َٔ قكٕٛض ٚٚٝؿتٗا ٗ ؼكٝل ا٭ٖساف قس ٜ٪ثط ع٢ً أزا٤  َا اغتطعٓا إٔ ْك

ايعا١َ يًُٓٗر ايسضاغٞ ، َٚٔ شيو عطض إاز٠ ايع١ًُٝ ٗ قٛايب غطز١ٜ ٫ تٓٛع ؾٝٗا ، ٫ٚ ق١ً 

.  ٖٚاضغات٘ اي١َٝٛٝ  ْٗر ، ٚاْؿكاي٘ عٔ سادات٘بٝٓٗا ٚبٌ ايٛاقع ، ؾٝؿعط ايطايب بػطب١ امل
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:  انتحفيص انرتثٕي انُشبط ادلدزظي ٔدٔزِ يف: ادلجحث انساثغ 
  

: يفٕٓو انُشبط ٔأًْيتّ : ادلطهت األٔل 
 

:  يفٕٓو انُشبط ادلدزظي : أٔالً 
عس ايٓؿاٙ إسضغٞ ، أسس ايٛغا٥ٌ ٚا٭غايٝب ايذلب١ٜٛ اشلا١َ ، اييت تػِٗ ٗ تطب١ٝ ٟٴ     

 عٌُ ع٢ً إنػابِٗ َٗاضات ٚقسضات دػ١ُٝ ٚعك٫١ًٝب ، ٗ ْٝع َطاسٌ ايتعًِٝ ، ٚتاي٘

١٥ ا٭دٝاٍ ايكاعس٠ أقٜٛا٤ أقشا٤ ، غعسا٤ ، يتٓـ" ٚتػع٢ٚادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚٚدسا١ْٝ ، 

َعٚزٜٔ بأغؼ ايًٝاق١ ايبس١ْٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايكش١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ، يٝهْٛٛا يبٓات ق١ٜٛ 

.   (1)"ٗ ؼكٝل تكسّ ْٚٗه١ اجملتُع
 

. ْٗا َتكاضب١ ٗ َعٓاٖا َٚككٛزٖاي٘ َؿاِٖٝ َتعسز٠ ، ٚيوَٚكطًض ايٓؿاٙ  إسضغٞ      

َٚٔ ايتعاضٜـ ٚإؿاِٖٝ ايؿا١ًَ يًٓؿاٙ إسضغٞ ، َا دا٤ ٗ ايكاَٛؽ ايذلبٟٛ يًٓؿاٙ ، 

ٚغ١ًٝ ٚساؾع ، ٱثطا٤ إٓٗر ايسضاغٞ ، ٚإنؿا٤ اؿ١ٜٛٝ : ايٓؿاٙ : "ٚايصٟ ٜٓل ع٢ً إٔ 

ْاتٗا إدتًؿ١ ، َٔ طبٝع١ ، عًٝ٘، ٚشيو عٔ ططٜل تعاٌَ ايت٬َٝص َع ايب١٦ٝ ، ٚإزضانِٗ ٕهٛ

إٍ َكازض إْػا١ْٝ َٚاز١ٜ ، بٗسف إنػابِٗ اـدلات ا٭ٚي١ٝ ، اييت ت٪زٟ إٍ ت١ُٝٓ َعاضؾِٗ 

.   (2)"ٚاػاٖاتِٗ ٚقُِٝٗ بططٜك١ َباؾط٠
 

ٕٓٗر ، ٚبطْاَر تُٓٛ٘ إ٪غػ١ َسضٚغ١ ، ٚٚغ١ًٝ إثطا٤ ٍ خط١: "ٜٚعطؾ٘ ؾانط بأْ٘      

ايدلْاَر ايعاّ ، ىتاضٙ إتعًِ ، ّٚاضغ٘ بطغب١ تًكا١ٝ٥ ، عٝح وكل  ايذلب١ٜٛ ، ٜتهاٌَ َع

أٖساؾّا تع١ًُٝٝ ٚتطب١ٜٛ ، ٚثٝك١ ايك١ً بإٓٗر إسضغٞ ، زاخٌ ايؿكٌ أٚ خاضد٘ ، خ٬ٍ ايّٝٛ 

ايسضاغٞ أٚ خاضز ايسٚاّ ، ٖا ٜ٪زٟ إٍ ِٛ إتعًِ ٗ ْٝع دٛاْب ِٛٙ ايذلبٟٛ ٚا٫دتُاعٞ 

.   (3)"٫ْؿعايٞ ٚاؾػُٞ ٚايًػٟٛ ، ٖا ٜٓذِ عٓ٘ ؾدك١ٝ َتٛاؾك١ قازض٠ ع٢ً اٱْتازٚايعكًٞ ٚا
 

ٚقس ٚنعت اٱزاض٠ ايعا١َ يًٓؿاٙ إسضغٞ بٛظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ٗ إًُه١ ٗ زيٌٝ      

فُٛع١ َٔ اـدلات ٚايدلاَر ٚايؿعايٝات، : "ايٓؿاٙ إسضغٞ ، َؿَّٗٛا يًٓؿاٙ إسضغٞ بأْ٘ 

تٞ ّاضغٗا ْٝع ايط٬ب، سػب َطاسًِٗ ايػ١ٝٓ ، ٚؾكّا ٫ستٝاداتِٗ َٚٝٛشلِ ٚضغباتِٗ ، اٍ

ٚغط١ قسٚز٠ ٚؾاع١ً ، ؼت إؾطاف إسضغ١ ، ٚبتٛدٝ٘ َٔ َعًُِٝٗ ، يتشكٝل ا٭ٖساف 

.  (4)"ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ

                                      
  13٘ـ ، ص1401، ِىرثح اٌفالغ ، اٌى٠ٛد ،  إٌشاط اٌّذسعٟ ِفا١ّ٘ٗ ِٚعاالذٗ ٚتؽٛشٗ: ظالي ػثذ اٌٛ٘اب   (1)

  9٘ـ ، ص1423اٌخش٠عٟ ، اٌش٠اض ،  ، داس إٌشاط اٌّذسعٟ ٚػاللح اٌّذسعح تاٌّعرّغ: ِؽّذ اٌذخ١ً  (2)

 18٘ـ ، ص1418، داس األٔذٌظ ، اٌش٠اض ،  إٌشاط اٌّذسعٟ: ؼّذٞ شاوش  (3)

  9٘ـ  ، ص1427،  اإلداسج اٌؼاِح ٌٍٕشاط اٌغالتٟ ، د١ًٌ األٔشغح اٌغالت١ح ٌٍّشؼٍح اٌصا٠ٛٔح: ٚصاسج اٌرشت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ   (4)



 186 

اسح إٔ ايٓؿاٙ ٖٚا مت عطن٘ غابكّا َٔ تعاضٜـ َٚؿاِٖٝ عٔ ايٓؿاٙ إسضغٞ ، ٜط٣ ايب     

أٚ إٓٗر ايسضاغٞ َؿَٗٛ٘ ، إسضغٞ ، دع٤ ٫ ٜتذعأ َٔ ايدلْاَر ايتعًُٝٞ ايعاّ يًُسضغ١ 

ايؿاٌَ اؿسٜح ، ٖٚٛ َجاب١ خط١ ع١ًُٝ ع١ًُٝ َسضٚغ١ ، َٛنٛع١ ٗ قٛض٠ بطْاَر 

ايسضاغٞ َٚٛاظّٜا ي٘ َٚتؿاع٬ّ  تعًُٝٞ، تُٓٛ٘ إسضغ١ ، عٝح ٜهٕٛ َه٬ُّ يًُٓٗر

ٟٴتوّٚ ّا تطب١ٜٛ ٚتع١ًُٝٝ ، زاخٌ وكل أٖسافٙ ايط٬ب بطغبتِٗ َٚٝٛشلِ ، ٚقبٌ عًٞا٬َّ َع٘ ، 

ّ ، قسضاتّ٘ ٚتطق١ٝ َٛاٖبّ٘ ٚقكٌ ٚإَهاْات٘ ّخاضدٗا ، ٖا ٜ٪زٟ إٍ ِٛ خدلت٘إسضغ١ ٚ

. َع ايب١٦ٝ ٚإسضغ١  دسٜس٠ ، َٔ خ٬ٍ ؾطق١ ايتؿاعٌ َٗاضات َٚعاضف ّٚإنػاب٘
 

ٕٓاٖر ايذلب١ٜٛ ايتع١ًُٝٝ ٗ َساضغٓا ، تػتكٞ أٖساؾٗا ٚقتٛاٖا ٚاػاٖاتٗا َٔ َٚا إٔ ا     

إٔ ٜهٕٛ َٓطًل ا٭ْؿط١ ٚأٖساؾٗا ٚاػاٖاتٗا ، تبعّا  َٔ اي٬ظّ ٙاٱغ٬ّ ٚتعايُٝ٘ ، ؾإٕ

يًُكطضات ايسضاغ١ٝ أٚ إٓٗر ايسضاغٞ ٚإٔ تهٕٛ قه١َٛ بتٛدٝٗات اٱغ٬ّ ٚإضؾازات٘ ، 

.  ٜط ، ٫ ٜكٌ أ١ُٖٝ عٔ زٚض إعًِ أٚ إٓٗر ، ٗ ت١ُٝٓ ؾدك١ٝ ايطايب نٞ تكّٛ بسٚض نب
 

:  أًْيخ انُشبط ادلدزظي : ثبَيًب 
 ق١ ايسضاغ١ٝٗ إطاض إٓٗر إسضغٞ اؿسٜح ، ٚايصٟ ٜتُٝع بايؿٍُٛ ، مل تعس احل     

قٗا ايؿا١ًَ، ٚبكؿاتٗا ٚخكا٨ َعٓاٖا ايسقٝل ، ٜل ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝناؾ١ٝ يتشل

ٗ ؼكٝل ِٛ َٚؿَٗٛٗا ايعاّ ٚاـام ، ٖا دعٌ اؿك١ ايسضاغ١ٝ ، ٜٓتابٗا بعض ايككٛض ، 

، ؾهإ ٫ بس َٔ إهاز ططم ٚٚغا٥ٌ أخط٣ تعٌُ دٓبّا ؾدك١ٝ ايطايب ٗ كتًـ دٛاْبٗا 

اؿك١ "َٚا إٔ . ٜل ا٭ٖساف إٓؿٛز٠ إٍ دٓب َع اؿك١ ٚإكطضات ايسضاغ١ٝ ، يتشل

زضاغ١ٝ إدكك١ يهٌ َاز٠ ، ٫ ّهٔ إٔ تؿٞ بػطض بٓا٤ ؾدك١ٝ إتعًِ ، ٚشيو يهٝل اٍ

شلصا ، ٚعسّ ٚدٛز اجملاٍ ُٕاضغ١ بعض إٓاؾ٘ إتعًك١ بإاز٠ َٔ داْب آخط، ٚقتٗا َٔ داْب 

نإ ٫ بس َٔ إهاز ٚقت آخط غرل ٚقت اؿكل ايسضاغ١ٝ ، ُٕاضغ١ ٖصٙ إٓاؾ٘ ، نُا 

تٛؾرل اٱَهاْٝات اييت ٫ ّهٔ إٔ ٜكّٛ ايٓؿاٙ إ٫ عًٝٗا ، غٛا٤ نإ شيو أْ٘ ٫ بس َٔ 

.  (1)"زاخٌ إسضغ١ أٚ خاضدٗا
 

يصيو ؾإٕ َها١ْ ٚأ١ُٖٝ إٓاؾ٘ ايسضاغ١ٝ ، تٓبجل َٔ زٚضٖا ايذلبٟٛ ايهبرل ٚايؿعٻاٍ ،      

ٜٓاؾؼ بٌ  أثط عُٕٝل، َٚا تذلن٘ َٔ  ١ٜ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝٚشيو َا ؼكك٘ َٔ أٖساف ايعٌُ

ٜؿٛم أسٝاّْا أثط ايتعًِ ٗ سذط٠ ايسضاغ١ بٛاغط١ إٛاز ايسضاغ١ٝ ، ٭ٕ ايتعًِٝ بٛاغط١ ايٓؿاٙ 

، ي٘ خكا٥ل َٚٛاقؿات ٫ تتٛاؾط ٗ ايتعًِٝ عٔ ططٜل اؿك١ ، َٚٔ شيو إٔ ايطايب ىتاض 

ضى ٗ ٚنع خط١ ايعٌُ ْٛع ايٓؿاٙ ايصٟ ٜتٓاغب ٜٚت٤٬ّ َع َٝٛي٘ ٚضغبات٘ ٚاٖتُاَات٘ ، ٜٚؿا

ٚتٓؿٝصٖا ، ٖا هعً٘ أؾس ٓاغّا ، ٚأنجط إقبا٫ّ ، ٚعٓكطّا ؾعا٫ّ ٗ ٖصٙ ا٭ْؿط١ ، ٖٚصا 

                                      
  609-608، ِصذس عاتك ، ص اٌرشت١ح اٌٛلائ١ح فٟ اإلعالَ: ؼذسٞ خ١ًٍ تٓ ػثذ اهلل تٓ ػثذ اٌشؼّٓ اي (1)



 187 

بسٚضٙ ٜ٪زٟ إٍ ْٛع َٔ ايتعًِ ٚايتعًِٝ ، أنجط ؾاع١ًٝ ، ٚأبًؼ ٚأعُل أثطّا ، ٧ٜٝٗٚ ؾطم تعًِ 

.   (1)إبازض٠ ٚتٛدٝ٘ ايصات 
 

غتذٝب ٍٕٝٛ ايط٬ب ٚساداتِٗ ، ٚتُٓٞ ؾِٝٗ زلات ٖا١َ ، نُا إٔ ا٭ْؿط١ إسضغ١ٝ ت     

ِٴ نا٫غتك٬ي١ٝ ، ٚايكٝاز٠ ، اٱضاز٠ ، إناؾ١  تععظ ايجك١ بايٓؿؼ ، ٚتكٍٟٛ إػ٦ٛي١ٝ ، ٚٚؼ

إٍ تسعُٝٗا يبعض ا٫ػاٖات ٚايكِٝ إطغٛب ؾٝٗا ،نشب ايعٌُ ٚايتعإٚ ، ٚتكسٜط ايٛقت ، 

اٖات ٚايكِٝ ، اؾذلاى ايط٬ب ٗ اؾُعٝات ايتعا١ْٝٚ ٖٚا ٜطغذ ٖصٙ ا٫تر. "ٚاٱْتاز 

٠ ايهؿاؾ١ ٚإزاضتٗا ، ٚاْهُاَِٗ ؾُاعات اشلٛاٜات ٚا٭يعاب ٚا٭ْؿط١ اؾُاع١ٝ ، ؾُاع

، ٚغرلٖا ، ٖٚٞ تعتُس ع٢ً ؼكٝل ايعٌُ ايتعاْٚٞ إؿذلى ،  ٚإػذس ٚايتٛع١ٝ اٱغ١َٝ٬

.   (2)"ٚايصٟ ٜكسض اٯخطٜٔ ٚوذلّ دٗٛزِٖ
 

ٜٚط٣ ق٬ح غًِٝ إٔ ايٓؿاٙ خاضز ايؿكٌ ، يٝؼ بأقٌ أ١ُٖٝ ٖا وسخ زاخٌ ايؿكٌ ،      

:  ا٭غطاض ايتاي١ٝ ؾٝ٘ إش تتشكل 

.  ايٓؿاٙ فاٍ يًطًب١ ٗ ايتعبرل عٔ َٝٛشلِ ٚإؾباع ضغباتِٗ -1

. ٜتعًِ ايط٬ب خ٬ٍ ايٓؿاٙ أؾٝا٤ ٜكعب تعًُٗا ٗ ايؿكٌ -2

.  يط٬ب َٚٛاٖبِٗ ايٓؿاٙ ٚغ١ًٝ يت١ُٝٓ ٍَٝٛ ا-3

ايٓؿاٙ ٜجرل اغتعساز ايت٬َٝص يًتعًِ ، ٚهعًِٗ أنجط قاب١ًٝ ٕٛاد١ٗ إٛاقـ ايتع١ًُٝٝ -4

.  ٚانتػاب َا تكسَ٘ إسضغ١ شلِ 

.  (3). ايٓؿاٙ إسضغٞ ٧ٜٝٗ يًط٬ب َٛاقـ تع١ًُٝٝ ؾب١ٗٝ َٛاقـ اؿٝا٠ -5
 

، ٚاييت أًْٗا  ٚا٥سٖا ْٚتا٥ذٗا إجُط٠إٕ أ١ُٖٝ ا٭ْؿط١ غرل ايكؿ١ٝ ، تتعسز بتعسز ف     

:  ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ  بعض ايباسجٌ

.  تطب٘ إسضغ١ َؿه٬ت اجملتُع ٚايب١٦ٝ ٚايكسض٠ ع٢ً سًٗا / أ

ؼكل ايتعًِٗ ايصاتٞ يًُتعًِ ، ٚبٓا٤ ايجك١ بايٓؿؼ ، َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ ايتدطٝ٘ ٚايتٓؿٝص / ب

.  ٚايتكِٜٛ يٮْؿط١ 

.  باؿٝا٠ اي١َٝٛٝ َٚؿه٬تٗا ، ٚتػاِٖ ٗ سًٗا ٚع٬دٗا تطتب٘ ا٭ْؿط١ / ز

.  تعُل إٗاضات ا٭ناز١ّٝ يًط٬ب ، َٔ قطا٠٤ ٚاغتُاع َٚؿاٖس٠ ٚتؿهرل / ز

.   تععظ ا٭ْؿط١ ايجك١ بايٓؿؼ يس٣ إتعًٌُ/ ٖـ

.  تػاعس إتعًٌُ ع٢ً ايتؿٛم ٚايٓذاح إسضغٞ ٚظٜاز٠ ايتشكٌٝ / ٚ

.  ع٬ز ايككٛض يس٣ بعض ايط٬ب ٗ ايتشكٌٝ ا٭نازّٞ  تػاعس ا٭ْؿط١ ٗ/ ظ

                                      
  75َ ، ص1995، ػاٌُ اٌىرة ، اٌما٘شج ،  5، غ  إٌشاط اٌّذسعٟ أعغٗ ٚأ٘ذافٗ ٚذغث١ماذٗ: فىشٞ ؼغٓ س٠اْ  (1)

   32، ِشظغ عاتك ، ص إٌشاط اٌّذسعٟ ٚػاللح اٌّذسعح تاٌّعرّغ: ِؽّذ اٌذخ١ً  (2)

 12-11َ ، ص 2006، ِىرثح اٌّعرّغ  اٌؼشتٟ ، ػّاْ ،  إٌشاعاخ اٌّذسع١ح:  صالغ فؤاد ع١ٍُ (3)
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.  تػِٗ ٗ تٛثٝل ايع٬ق١ بٌ إسضغ١ ٚاجملتُع احملًٞ / ح

.  تػاعس ا٭ْؿط١ ع٢ً ت١ُٝٓ ضٚح اٱبساع ٚا٫بتهاض يس٣ إتعًٌُ / ٙ

  (1).ؼكل ايتٛاظٕ ٚايتهاٌَ ٗ ع١ًُٝ ِٛ ؾدك١ٝ إتعًِ َٔ ْٝع دٛاْبٗا / ٟ
 

طاقات ٚقسضات ىتعٕ ٗ ْؿػ٘ ٚٙ ـــ طايب إطس١ً ايجا١ْٜٛ ـــ نُا َط ٗ خكا٥ل ّمِن إٕ     

قطف يتٴ ز إٍ َٝازٜٔ ع١ًُٝ ْاؾع١ ٚضسب١ ٠ سطن١ٝ داق١ ، ؼتاعك١ًٝ ٚادتُاع١ٝ ٚقسض

قطف طاقات "ٖٚٛ ايٓؿاٙ إسضغٞ ايّٝٛ ،  ؾٝٗا، ٖٚصا ٜعتدل َٔ أِٖ إعاْٞ اييت ٜٗتِ بٗا

ٟٴ ، تؿذٝعٗا أٚ بعجٗاايٓاؾ٦ٌ أٚ  قبًٕٛ عًٝٗا َٔ تًكا٤ أْؿػِٗ ، إش أْٗا ٗ أعُاٍ ٚأيعاب 

، ٚتبعح ؾِٝٗ ايطٚح ٚاؿ١ٜٛٝ  ِّٖ ، ٚتٓاغب اغتعسازات٘تتػتِٜٗٛٗ ٚؼكل َٝٛشلِ ٚشاتٞ

ٚايتؿا٩ٍ ، ٚؼبب إسضغ١ إٍ ْؿٛغِٗ ، ٚتؿعطِٖ بهٝاِْٗ ا٫دتُاعٞ ، ٚبعهٜٛتِٗ ٗ 

اجملتُع ، ٚتؿبع بعض ساداتِٗ ايٓؿػ١ٝ ، ناؿاد١ إٍ ايتكسٜط  اؾُاع١ ، ٚاْسَادِٗ ٗ

.   (2)"ٚايًعب ٚإطح
 

نتػاب َٗاضات ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ ، ٖاضغ١ ايٓؿاٙ غرل ايكؿٞ ، ٧ٜٝٗ ايطايب ٱإٕ      

ػعٌ َٓ٘ عهّٛا ْؿٝطّا ٗ فتُع ٖا ٜككٌ َٛاٖب٘ ، ُٜٚٓٞ ؾدكٝت٘ بؿهٌ َتعٕ ، 

.       قطّا ؾاع٬ّ زاخٌ أغطت٘ ٚٗ ب٦ٝت٘ ٚفتُعَ٘سضغت٘ ايكػرل ، ٚعٔ
 

: أْداف انُشبط ادلدزظي ٔرلبالتّ : ادلطهت انثبَي 
 

:  أْداف انُشبط ادلدزظي : أٔالً 
إٕ أٖساف ايٓؿاٙ ايط٬بٞ ٗ إساضؽ عا١َ ، تٓبع ٚتٓبجل َٔ ا٭ٖساف ايعا١َ يػٝاغ١      

:   تتًدل ؾُٝا ًٜٞ ايتعًِٝ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ، ٚاييت

غطؽ َباز٨ ٚقِٝ زٜٓٓا اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ ، ٚتطْتٗا إٍ ٚاقع عًُٞ ، ٚتعُٝكٗا ٗ -1

.  ْؿٛؽ أبٓا٥ٓا ايط٬ب 

.  تكِٜٛ ايت٬سِ ايٛطين ٚطاع١ ٠٫ٚ ا٭َط ، ٚاسذلاّ ايعًُا٤ -2

. بٌ ايطآٟ ا٭خطتطغٝذ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ، نايتعإٚ ٚإٓاؾػ١ ايؿطٜؿ١ ٚاؿٛاض ايبٓٻا٤ ٚتل-3

تٛثٝل ايع٬ق١ اٱهاب١ٝ  بٌ إسضغ١ ٚا٭غط٠ ٚاجملتُع ، باعتباضٖا ب٦ٝات َ٪ثط٠ ع٢ً -4

.  غًٛى ايطايب 

.  اسذلاّ ايعٌُ ايٝسٟٚ ٚايعاًٌَ ، ٚتكسٜط ق١ُٝ ايعٌُ ٚا٫غتُتاع ب٘ -5

ٙ ايػًِٝ ، انتؿاف إٗاضات ٚإٛاٖب ايط٬ب١ٝ ، ٚايعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا ٚتٛدٝٗٗا ايتٛدٞ-6

.  ـس١َ ايؿطز ٚاجملتُع 

                                      
   18 –17٘ـ ، ص1428، داس إٌّا٘ط ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ، ػّاْ ،  إٌشاط اٌّذسعٟ اٌّؼاصش ت١ٓ إٌظش٠ح ٚاٌرغث١ك: ِٕزس عاِػ اٌؼرَٛ  (1)

 150، ِصذس عاتك ، ص دسعح ٚاٌّعرّغأصٛي اٌرشت١ح اإلعال١ِح فٟ اٌث١د ٚاٌُ: ػثذ اٌشؼّٓ إٌؽالٚٞ  (2)
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. خس١َ إاز٠ ايع١ًُٝ ٚايعٌُ ع٢ً تػٌٗٝ ؾُٗٗا ٚاغتٝعابٗا َٔ خ٬ٍ إُاضغات ايؿع١ًٝ شلا -7

.  تعٜٛس ايطايب ع٢ً اغتجُاض ٚقت٘ ؾُٝا ٜعٛز عًٝ٘ بايٓؿع ٚايؿا٥س٠ -8

.  ٚادِٗٗ تسضٜب ايط٬ب ع٢ً ايتؿهرل اٱهابٞ ، ؿٌ إؿه٬ت ٚايكعٛبات اييت ت-9

.   (1)ا٫ٖتُاّ بإكسضات ٚإهتػبات ايٛط١ٝٓ ٚاحملاؾ١ٛ عًٝٗا-10
 

أَا إطس١ً ايجا١ْٜٛ ، ؾإْٗا تتُٝع ؾذلتٗا بإطاٖك١ يس٣ ط٬بٗا ، يصيو ؾٗٞ ؽتل بأٖساف      

َع١ٓٝ ٗ ْؿاطٗا ، ست٢ ٜتِ ايتٛاؾل بٌ ٖصٙ ا٭ْؿط١ ٚطُٛسات ٚسادات ايط٬ب ٗ ٖصٙ 

يصيو سسزت اٱزاض٠ ايعا١َ يًٓؿاٙ ايط٬بٞ بٛظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ، . ١َ َٔ عُطِٖ إطس١ً اشلا

:  أٖساف ايٓؿاٙ ٗ إطس١ً ايجا١ْٜٛ ؾُٝا ًٜٞ 

إزضاى ايطايب يًكِٝ ٚإؿاِٖٝ ايكشٝش١ يٲغ٬ّ ، ٚٓاٜت٘ َٔ ا٭ؾهاض إٓشطؾ١ -1

.  ٚإه١ًً 

.  اجملتُع ٚايب١٦ٝ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا  ت١ُٝٓ قسض٠ ايطايب ع٢ً ايتؿاعٌ اٱهابٞ َع-2

.  تط١ْ َا ٜسضغ٘ ايطايب ْٛطّا إٍ أؾعاٍ ٚغًٛى -3

ت١ُٝٓ قسضات ايطايب ايكٝاز١ٜ اييت ُهٓ٘ َٔ ؼٌُ إػ٦ٛي١ٝ ٚا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ -4

.  ٚايتبع١ٝ ايٛاع١ٝ ، ٚاسذلاّ اٯخطٜٔ ٚايتعإٚ ايبٓا٤ 

ايٓؿؼ ٚساداتٗا ايؿهط١ٜ ٚايطٚس١ٝ ٚاؾػ١ُٝ  ايطايب ع٢ً ايتٛاظٕ بٌ َتطًبات ٠َػاعس-5

.   (2)ٚا٫دتُاع١ٝ
 

ٟٳٚأٚضز ايٓش٬ٟٚ عسزّا َٔ ايؿطٚٙ ، اييت تٴ      ايٓؿاٙ  بٳعٳٍٵِٚد٘ ايٓؿاٙ ، ٚتػاعس ٗ إٔ 

:  زٚضٙ إٓٛٙ ب٘ ، ٚوكل أٖساؾ٘ ، ٖٚصٙ ايؿطٚٙ ٖٞ 

ٟٴ-1 بات ا١ُ٥٬ٕ ، ٫ٚ ىكل ي٘ ٟ عؿّٜٛا ، عػب إٛاقـ ٚإٓاؽعٌ ايٓؿاٙ ايذلٜٚضزإٔ 

أٚقات تعاسِ ايسضٚؽ ، أٚ عطٌ ضزل١ٝ ، إ٫ َا خكك٘ اٱغ٬ّ َٔ ا٭عٝاز ٚاي٥٫ِٛ ، ٚبٗصا 

وتؿٜ ٖصا ايٓؿاٙ بطْٚك٘ ٚأثطٙ ٗ ايٓؿٛؽ ، ٚتبك٢ ايٓؿٛؽ َػتعس٠ ي٘ ، ٚقس ٜكٌ أٚ ٜهجط 

.  عػب طبٝع١ إسضؽ ، ٚيهٔ ٫ هٛظ إٔ ٜػًب اشلعٍ ع٢ً اؾس 

ٕ ٜهٕٛ ايٓؿاٙ بط٦ّٜا َٔ نٌ اخت٬ف أٚ إغؿاف أٚ خطٚز ع٢ً ا٭خ٬م ٚإباز٨ أ-2

.    اٱغ١َٝ٬ 

ْٙ، ٫ َكطٓعّا ّٞ ٚايذلبٟٛ ، ْؿاطّا ٚاقعّٝا إٔ ٜهٕٛ ايٓؿاٙ ايتعٌ-3  ٚثٝلٷ ٚي٘ اضتبا

.  بايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ، ٖٚصا َٔ أِٖ خكا٥ل ايٓؿاٙ اٱغ٬َٞ 

.  ٣ يًذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ، ٖٚٞ إهاز إػًِ ايكاحل إٔ ٜهٕٛ قككّا يًػا١ٜ إجٌ-4

                                      
  10 -9، ص اإلداسج اٌؼاِح ٌٍٕشاط اٌّذسعٟ ، د١ًٌ األٔشغح اٌغالت١ح ٌٍّشؼٍح اٌصا٠ٛٔح: ٚصاسج اٌرشت١ح ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ  (1)

 10اٌّشظغ  اٌغاتك ، ص  (2)
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ٛٻّ ايٓؿاٙ َا سكك٘ َٔ ايػاٜات ٚا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ ، ٫ َا أسطظٙ ايط٬ب َٔ -5 إٔ ٜٴَك

قكب ايػبل ، َٚٔ أضقاّ اقطًض ع٢ً أْٗا تسٍ ع٢ً ايتكسّ ٚايك٠ٛ ، ؾٓتا٥ر ايٓؿاٙ تكاؽ َا 

ٌَ ، ٚايٓكٝش١ ، ٚايتؿاْٞ ٗ اؿل ، ٚايتٛانع ٜذلن٘ َٔ آثاض تطب١ٜٛ ٚأخ٬ق١ٝ ، نشب ايع

.  ٚا٫غتكا١َ ٚايكدل ع٢ً ايبشح ايعًُٞ ، ٚايكسم 

بّٝا ؾعا٫ّ ٗ ٖصا ايٓؿاٙ ، ٫ إٔ ٜهتؿٞ بسٚض إؿطف إٔ ٜهٕٛ إطبٞ عا٬َّ إها-6

ٚٗ غبٌٝ ٖسفٺ ٚاسسٺ ، ، بٌ ٜؿعطِٖ با٭خ٠ٛ اييت تطبط٘ بِٗ ؼت يٛا٤ ضب ٚاسس ، إذلؾع

. (1)ٚ إضنا٤ اهلل ، ٚؼكٝل أٚاَطٙٚٙ
 

: َٚٔ ْتا٥ر ٖصٙ ا٭ْؿط١ ٚمثاضٖا ، اييت ّهٔ يًطايب إٔ هٓٝٗا َٔ خ٬ٍ قٝاَ٘ بٗا      

 
 

     

ٚأٖساف ايٓؿاٙ إسضغٞ غٛا٤ ناْت خاق١ ببعض إٛاز ايسضاغ١ٝ ، أٚ أٖساؾّا عا١َ ٚؾا١ًَ 

أٚ َع أٖساف إٓٗر ايسضاغٞ طاف ؾهٌ ٗ ْٗا١ٜ املْٗا تٴؾُٝع دٛاْب ايُٓٛ ٗ ايطايب ، ؾإ

إكطضات ايسضاغ١ٝ ، أٖساف ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ بكٛض٠ عا١َ ، ٚاييت تػع٢ إٍ بٓا٤ 

إدتًؿ١ ، ٚتػع٢ إٍ ؼؿٝع طاقات٘  ٚاْبتعًِ ، بٓا٤ٶ غّٜٛا َٚتها٬َّ ٗ ناؾ١ اجلؾدك١ٝ امل

. َٓاسٞ اؿٝا٠ يًعٌُ إجُط ايبٓا٤ ٗ ْٝع 
 

:  رلبالد انُشبط ادلدزظي : ثبَيًب 
: قػٌُ ض٥ٝػٌٝ ُٖا"اضتباط٘ بإكطضات ايسضاغ١ٝ إٍ ٜٓكػِ ايٓؿاٙ إسضغٞ ، َٔ سٝح      

سٝح  َكاسبّا يًُكطضات إسضغ١ٝ ، ٖٚٛ شيو ايٓؿاٙ ايصٟ ٜهٕٛ: ايٓؿاٙ ايكؿٞ : أ٫ٚ 

ٜٗسف إٍ تعُٝل إؿاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚايصٟ يِٝٗ ، بع١ ايط٬ب ٚاٱؾطاف عَتاؾٝ٘ ٜكّٛ إسضؽ 

.  ٗ نٌ َاز٠ بؿهٌ َٓؿكٌ 

                                      
 67أصٛي اٌرشت١ح اإلعال١ِح ، ِشظغ عاتك ، ص : ػثذ اٌشؼّٓ إٌؽالٚٞ  (1)

 610، ِصذس عاتك ، ص اٌرشت١ح اٌٛلائ١ح فٟ اإلعالَ: د اهلل تٓ ػثذ اٌشؼّٓ اٌؽذسٞ خ١ًٍ تٓ ػة (2)

.  تكٞ ايطايب َٔ إًٌ ٚايػآ١َ ، ٖا ٜتًكاٙ َٔ ايعًّٛ ايٓٛط١ٜ -1 "

ز تكٞ ايطايب ٚقت ايؿطاؽ ايكاتٌ ، ايصٟ ٜعتدل أسس إؿه٬ت ايهدل٣ اييت تؿؼ-2

.  ا٭ؾطاز ٚاجملتُعات 

.  تكٝ٘ َٔ ا٫ْطٛا١ٝ٥ ٚا٫ْععاٍ عٔ ايٓاؽ ، ٚتطبٞ ؾٝ٘ ضٚح ايتعإٚ َع اٯخطٜٔ -3

تكٝ٘ َٔ ايهػٌ ٚاـٍُٛ ، سٝح تعضع ٗ ْؿػ٘ إٓاؾػ١ ايؿطٜؿ١ ٚايتػابل ٗ -4

.  اـرلات َع أقطاْ٘ 

عح ٗ ْؿػ٘ سٹؼ تكٝ٘ َٔ اؾُٛز ايعكًٞ ع٢ً َا ٜتًكاٙ َٔ ايعًّٛ ايٓٛط١ٜ ، ٚتب-5

.  ايتؿهرل ٚا٫بتهاض ٚاٱبساع 

تكٝ٘ َٔ نبت قسضات٘ ٚإَهاْات٘ ، اييت ضَا ؾذطٖا ايٓؿاٙ ، ٚقاّ ع٢ً قكًٗا -6

.  (2)"ٚتُٓٝتٗا
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ٖٚٛ شيو ( : اي٬َٓٗذٞ)اي٬قؿٞ اـاضدٞ ، ٜٚػ٢ُ أسٝاّْا ٚ قؿٞ أايػرل ايٓؿاٙ : ثاّْٝا 

ايٓؿاٙ ايصٟ ٜهٕٛ َتُُّا يًُكطضات ايسضاغ١ٝ ، سٝح ٜكّٛ ايط٬ب َُاضغت٘ خاضز ايؿكٌ 

.  (1)"ع٢ً ؼكٝل أٖساف تطب١ٜٛ َع١ٓٝ أٚ إسضغ١ ، ٚايصٟ ٜعٌُ
 

ٖٚصٙ ايسضاغ١ ؽل ايٓٛع ايجاْٞ ، ٖٚٛ ايٓؿاٙ غرل ايكؿٞ ، يتذعٌ َٓ٘ َهاّْا ٚب١٦ٝ      

يتشؿٝع ايط٬ب ع٢ً ايعٌُ ايكاحل ، ٚتكِٜٛ غًٛنِٗ ، ٚؼػٌ ع١ًُٝ ايتعًِٝ قاؿ١ ، 

.  اييت ٜتًكاٖا ايطايب ٗ إسضغ١ 
 

فا٫ت َتعسز٠ ، ثكاؾ١ٝ ، "ٜكاّ عاز٠ خاضز ايؿكٌ ، ٚي٘ ؾط١ ، ع َٔ ا٭ٕٖٚصا ايٓٛ     

ٚادتُاع١ٝ ، ٚؾ١ٝٓ ٚضٜان١ٝ ، ع٢ً إٔ ْٝع فا٫ت ايٓؿاٙ ، َتساخ١ً َٚتها١ًَ ، ٜٚكعب 

خكٝت٘، ٚؾدك١ٝ ايتًُٝص ايؿكٌ بُٝٓٗا ، ٭ْٗا تتٓاٍٚ تهٜٛٔ ايتًُٝص َٔ ْٝع دٛاْب ف

ٜكّٛ ع٢ً َؿّٗٛ َتهاٌَ ، ٚإٕ نإ اجملاٍ  َتها١ًَ ٫ تكبٌ ايتذع١٥ ، ٭ٕ نٌ ْؿاٙ

.  (2)"ىل داْبّا َٔ اؾٛاْب ايذلب١ٜٛ اشلازؾ١
 

ٟٴ      ٕ إعًِ َٔ َعطؾ١ اٱَهاْات إتاس١ ٗ َِوإٕ َعطؾ١ فا٫ت ايٓؿاٙ إسضغٞ ، 

دا٤ ٗ زيٌٝ ا٭ْؿط١ بططا٥ك٘ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ، يكس  ايٓؿاٙ إسضغٞ ، يًتعاٌَ َعٗا

٫ب١ٝ يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ ، إٔ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ ، تكسّ عػب طبٝعتٗا ع٢ً ؾهٌ أْس١ٜ اي٘

:  َطتبط١ بهٌ فاٍ َٔ اجملا٫ت ايجُا١ْٝ اٯت١ٝ 

.  ْؿاٙ ايتٛع١ٝ اٱغ١َٝ٬ -1

.  ايدلاَر ايعا١َ ايتسضٜب١ٝ -2

ّ ، ا٭َٔ ايٓٛا: )ايٓؿاٙ ا٫دتُاعٞ ، ٚتٓسضز ؼت٘ ايًذإ ٚا٭غط ٚا٭ْس١ٜ ايتاي١ٝ -3

ٚايػ١َ٬،اـس١َ ايعا١َ ، ايعٜاضات ، ايطس٬ت ، ْؿاٙ إٛاز ايسضاغ١ٝ،َهاؾش١ ايتسخٌ ، 

( .  إخل... ايتٛع١ٝ ا٭١َٝٓ ٚإطٚض١ٜ ، اجملايؼ ايط٬ب١ٝ ، ضٚاز ايؿكٍٛ 

إػطح ، اٱيكا٤ ، : )ايٓؿاٙ ايجكاٗ ، ٚتٓسضز ؼت٘ ايًذإ ٚا٭غط ٚا٭ْس١ٜ ايتاي١ٝ -4

( . إخل... ، ايجكاؾ١ ٚاٱع٬ّ ، إهتب١ إسضغ١ٝ ، إٛاز ايسضاغ١ٝ ،  اٱشاع١

نط٠ ايكسّ ، نط٠ : )ايٓؿاٙ ايطٜانٞ ، ٚتٓسضز ؼت٘ ايًذإ ٚا٭غط ٚا٭ْس١ٜ ايتاي١ٝ -5

( .  إخل... ايػ١ً ، ايهط٠ ايطا٥ط٠ ، نط٠ ايتٓؼ ، ايذلب١ٝ ايبس١ْٝ ، اؾُباظ 

إػابكات ايع١ًُٝ ، : )ؼت٘ ايًذإ ٚا٭غط ٚا٭ْس١ٜ ايتاي١ٝ أْؿط١ ايٓازٟ ايعًُٞ ، ٚتٓسضز -6

ايسٚضات ايع١ًُٝ ، ايتجكٝـ ايعًُٞ ، ٜٚؿٌُ احملانطات ٚايبشٛخ ٚايٓؿطات ايع١ًُٝ ، 

ايعٜاضات ، ايطس٬ت ايع١ًُٝ ٚإًتكٝات ايع١ًُٝ ، َٚعاضض : ٚايدلاَر إٝسا١ْٝ ٚتؿٌُ 

                                      
 49-48، ِشظغ عاتك ، ص إٌشاط اٌغالتٟ اٌّؼاصش ت١ٓ إٌظش٠ح ٚاٌرغث١ك: ِٕزس صاٌػ اٌؼَٕٛ  (1)

 390، ص 2َ ،1979، داس اٌمٍُ ، اٌى٠ٛد ،  ػٍُ إٌفظ اٌرؼ١ٍّٟ: ِؽّذ خ١ٍفح تشواخ  (2)
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تٓؿٝص ايتذاضب : سب يًُاز٠ ايع١ًُٝ ، ٜٚؿٌُ َبتهطات ايط٬ب ايع١ًُٝ ، ايٓؿاٙ إكا

ٚا٭َػٝات ايع١ًُٝ ٚاؿسٜك١  ضات إدتدلات ٚايػ١َ٬ ٚا٫غتككا٤ ايعًُٝٞايع١ًُٝ إٓٗذ١ٝ ٚزٚ

( .  إسضغ١ٝ

ايتكٜٛط : )ايٓؿاٙ ايؿين ٚإٗين ، ٚتٓسضز ؼت٘ ايًذإ ٚا٭غط ٚا٭ْس١ٜ ايتاي١ٝ -7

( .  إخل... ٠ ١ْٕٟٝ ، ايذلب١ٝ ايـات ايؿ١ٝٓ إ٘ايؿٛتٛغطاٗ ، ايسٚض

( ايط٥٬ع)ايٓؿاٙ ايهؿؿٞ ، ٚتٓسضز ؼت٘ ايؿطق١ ايهؿؿ١ٝ ، ٚؾكّا يٓٛاّ اجملُٛعات  -8

فًؼ ؾٛض٣ ايؿطق١ ، فًؼ ايؿطف ، سؿ٬ت ايػُط ، : )، َٚا تؿًُ٘ َٔ ايًذإ ايتاي١ٝ 

ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ، ايعٜاضات ، اـسَات ايعا١َ يًُسضغ١ ٚاؿٞ ، إدُٝات ٚإعػهطات 

.    (1)(إخل...  م ، إػابكات ، إهتب١اٱع١َٝ٬ ٚايتٛثٞٚ
 

:  انُشبط ادلدزظي ٔدٔزِ يف انتحفيص انرتثٕي : ادلطهت انثبنث 
يط٬ب ، ْٛطّا يٮ١ُٖٝ ايكك٣ٛ يٮْؿط١ إسضغ١ٝ غرل ايكؿ١ٝ ، ٚزٚضٖا ايؿاعٌ ٗ سٝا٠ ا     

َا غبل ـــ ؾإْٗا غتهٕٛ َٝساّْا ٚاغعّا ٚفا٫ّ ضسٝبّا ٚب١٦ٝ ا مت بٝاْ٘ ٗأؾطازّا ْٚاعات ـــ ّ

قاؿ١ ، ٱبطاظ أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، َٔ خ٬شلا ، ع٢ً مٛ هعٌ 

ايط٬ب أنجط تؿاع٬ّ ٚػاٚبّا َعٗا ، ٖا ٜ٪زٟ إٍ ؼكٝل أٖساؾٗا َٚطاَٝٗا  ، ٖٚٞ إٔ 

ّٴتتؿبع ْؿٛؽ ايط٬ب بجُطات ٖصٙ ا٭ؽ ٛٔايٝب ، ٚتٓؿص إٍ قًٛبِٗ ، ست٢ تكبض  ّٴق ٚدّٗا َّا ٚ

ٗ سٝاتِٗ ، ست٢ ٜؿٛظٚا بطنٛإ ٍ ايكاحل ، ٚػٓبِٗ أعُاٍ ايؿط يػًٛنِٗ ، تسعِٖٛ يًعِ

.  عصاب٘ ّٜٛ ايكٝا١َ أيِٝ اهلل ْٚعُٝ٘ ، ٜٚٓذٛا َٔ عكاب٘ ٚ
 

ا٫ت ايٓؿاٙ ايط٬بٞ ت َٔ َرث٬خ فا٫ تطبٝكات ايذلب١ٜٛ ٗٚغتكتكط ايسضاغ١ ع٢ً اٍ     

اجملاٍ ايجكاٗ ٚاجملاٍ ا٫دتُاعٞ ٚاجملاٍ ايطٜانٞ ، ٭ْٗا أٚغع فا٫ت ايٓؿاٙ  ، ٖٞ

ايط٬بٞ ، ٚيسٚضٖا ايهبرل ٗ ت١ُٝٓ ايط٬ب دػُّٝا ٚؾهطّٜا َٚٗاضّٜا ٚأخ٬قّٝا ٚضٚسّٝا 

.  ْٚؿػّٝا ، إناؾ١ إٍ زٚضٖا ٗ خس١َ اجملتُع ٚتُٓٝت٘ ٚسٌ قهاٜاٙ 
 

:  انُشبط انثمبيف  :أٔالً 
ٜعتدل ايٓؿاٙ إسضغٞ ايجكاٗ ، أسس أِٖ فا٫ت ايٓؿاٙ إسضغٞ عا١َ ، سٝح ٜهتػب      

َٔ اـدلات ٚإعاضف  ايطايب َٔ خ٬ٍ اؾذلان٘ ٗ بطاَر ٖصا ايٓؿاٙ  ، ايهجرل

ؽ ، اييت تجطٟ خعٜٓت٘ إعطؾ١ٝ ، نُا إٔ بطاَر ايٓؿاٙ ايجكاٗ ، تعٌُ ع٢ً غطٚإعًَٛات

                                      
   12-11، ِشظغ عاتك ، ص اإلداسج اٌؼاِح ٌٍٕشاط اٌغالتٟ ، د١ًٌ األٔشغح اٌغالت١ح ٌٍّشؼٍح اٌصا٠ٛٔح: اٌرشت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ٚصاسج  (1)
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ْٗا تتشٍٛ بايتهطاض ٚإُاضغ١ ٠ ايؿان١ً ٗ ْؿٛؽ ايط٬ب ، سٝح إايكِٝ ٚا٭خ٬م اٱغ٬َٞ

غطس١ٝ َج٬ّ أٚ ُج١ًٝٝ َٛد١ٗ ، ايع١ًُٝ ، إٍ غًٛى ٚاػاٙ ثابت ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ عطض ّ

أٚ تعطض َٛقؿّا ات ش١َُٝ أٚ تكطؾات خاط١٦ ، أٚ ؼح ع٢ً أخ٬م ؾان١ً ، تعاجل غًٛى

، أٚ َٔ خ٬ٍ َكاي١ ٗ ب٘  ٖاز ب٘ أٚ تكسّ غرل٠ ؾدك١ٝ تهٕٛ َجا٫ّ وتص٣ٜكًض ي٬غتـ

أٚ َٔ خ٬ٍ قانط٠ أٚ ْس٠ٚ قشٝؿ١ َسضغ١ٝ ، أٚ سسٜح َٔ خ٬ٍ اٱشاع١ إسضغ١ٝ ، 

...  ع١ًُٝ
 

َٚٔ خ٬ٍ تًو ا٭ْؿط١ ، ٜتعٛز ايطايب انتػاب ايجكاؾ١ ايعا١َ ، ٚاؾطأ٠ ٚايب٬غ١ ٗ      

ضٙ ، َػتدسَّا ططم اـطاب١ ، ٚسػٔ اٱيكا٤ ٚإٓطل ايػًِٝ ،ٚايتشطٜط ايتعبرل عٔ َؿاع

... ايكشؿٞ ، ٚايتُجٌٝ 
 

ٕ خ٬شلا ، َجٌ اٱشاع١ آيٝات ٚأزٚات ، تٓؿص بطاف٘ ّٚايٓؿاٙ ايجكاٗ ، ي٘ عس٠      

٠ ، ٚايبشٛخ ٚايٓسٚات ٚايسضٚؽ ، ٚايكشاؾ١  إسضغ١ٝ ، ٚإهتب ، ٚإػطح إسضغٞإسضغ١ٝ

.  ٚاؿؿ٬ت ٚإػابكات ايع١ًُٝ ٚغرلٖا  ،  يع١ًُٝا
 

َٔ خ٬شلا أغايٝب  ـــ يتؿعٌ ؾاٙآيٝات ٚأزٚات ائٚغٝكتكط ايباسح ٗ زضاغت٘ ، ع٢ً أِٖ      

ٖٚٞ اٱشاع١ إسضغ١ٝ ، ٚإػطح إسضغٞ ، ٚايكشاؾ١  ؼؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ـــاٍ

 بح ْٚؿط ايجكاؾ١ ٚايعًّٛ ٚإعاضف ، ٚتطغٝذ ايكِٝ إسضغ١ٝ ، ٚشيو يسٚضٖا إتعاِٚ ٗ

.  ٚإباز٨ ٗ ْؿٛؽ ايط٬ب 
 

:  اإلذاػخ ادلدزظيخ ( أ)
قسّ َٔ خ٬ي٘ بطاَر ايتٛع١ٝ ٚايجكاؾ١ اٱشاع١ إسضغ١ٝ ٖٞ إٓدل اٱع٬َٞ يًُسضغ١ ايصٟ تٴ     

ؽ ايكِٝ ٚإباز٨ ، ايع١ًُٝ ، ؾٗٞ قٛت إسضغ١ ٚقساٖا ، ٚشلا زٚض تطبٟٛ نبرل ، ٗ غط

ٚتٛدٝ٘ ايػًٛى ٚتعسًٜ٘ ، َٔ خ٬ٍ َا تكسَ٘ َٔ َعًَٛات َٚعاضف ، ٚأخباض ، ٚقكل ، 

. خاق١ إشا َا ؾعًت بؿهٌ َتذسز َٚبتهط ... ٚططا٥ـ ، ٚأيػاظ 
 

ايؿػش١ ، أٚ بعس  خ٬ٍ ا٫قطؿاف ايكباسٞ ، أٚ  ٚاٱشاع١ إسضغ١ٝ ، تكسّ بطافٗا َٔ     

ٜٚكّٛ ايط٬ب بإعساز بطاَر اٱشاع١ ، . إسضغ١  اييت تكاّ ٗ إٓاغبات ق٠٬ ايٛٗط ، أٚ ٗ

.  ٚغرلِٖ ع٢ً إػتُعٌ َٔ ايط٬ب  اٚعطن٘ اٚتكسّ٘
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ٚتتُٝع اٱشاع١ إسضغ١ٝ ، باتكاشلا إباؾط َع إػتُعٌ ٚإتًكٌ ، ٚغطع١ ْكٌ ا٭خباض ،      

.  ٚايتعًُٝات ، ٚايتٛدٝٗات 
 

نٛد٘ َٔ أٚد٘ ايٓؿاٙ ايجكاٗ إسضغٞ ٚنأسس تػ٬ٍ اٱشاع١ إسضغ١ٝ ـــ ّهٔ اؽٚ     

ا٭ٚع١ٝ ٚاٯيٝات ا١ُٕٗ ، ٗ ْؿط ايجكاؾ١ ٚايعًِ ، باعتباضٖا َطنع إؾعاع ؾهطٟ ٚثكاٗ 

ٗ إبطاظ أغايٝب ايتشؿٝع ، إػتٓبط١ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ  يًط٬ب ـــ

:  بطافٗا ، ٚا٫غتُاع شلا ، ٚشيو ٜهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ َؿاضنتِٗ ٗ إعساز ٚتكسِٜ 

إعساز َٛنٛعات َػتك١ً ، ٜتهُٔ قتٛاٖا ، َعًَٛات َٚعاضف ، عٔ أغطاض ايهٕٛ -1

 ٗ ٖصٙ إدًٛقات،تسعِٖٛ يًتؿهط ٚايتسبط ، ْٚٛاّ قهِ ، َٚا ؾٝ٘ َٔ كًٛقات ع١ُٝٛ 

ٖصا ٜكٛز ايط٬ب إٍ تطغٝذ ع١ُٛ اهلل ، ٚعٛض بايجك١ إطًك١ َع١ٝ اهللٚتكٛزِٖ إٍ ايـ

.  ععظ ثكتِٗ ب٘ٚقسضت٘ ٚددلٚت٘ ٗ ْؿٛغِٗ ، ؾٝك٣ٛ إّاِْٗ باهلل تعاٍ ، ٚتٴ

تسعٛٙ ؾٝٗا إٍ ايتؿا٩ٍ ، ٚتػع٢ ٫دتجاخ ، بح ضغا٥ٌ ؼؿٝع١ٜ ٜبسأ ايطايب بٗا َٜٛ٘ -2

ٚإٜكاٚ اشل١ُ ، ْٚبص أؾهاٍ ايتؿا٩ّ ٗ سٝات٘ ، ٚتكسّ ي٘ خطٛات ع١ًُٝ يتطٜٛط ايصات ، 

  . ٚبح اؿُاؽ ، ٚتت٢ُٓ ي٘ َّٜٛا زضاغّٝا ساؾ٬ّ 

تٓبٝ٘ ايط٬ب بٌ سٌ ٚآخط ، إٍ أ١ُٖٝ ا٫غتُاع إٍ اٱشاع١ ، َٚا تكسَ٘ َٔ بطاَر ، -3

.  ؼتٟٛ ع٢ً زضٚؽ َٚٛنٛعات ٖا١َ ، ؽل سٝاتِٗ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ 

يط٬ب ، خكٛقّا إشا َا اغتعٌ ْتباٙ اؾٛم ، ٚداشب ٫عطض إٛنٛعات ، بأغًٛب ّ-4

.  بإ٪ثطات ايكٛت١ٝ ، ٚأدٗع٠ ايعطض اؿسٜج١

ايتٜٓٛع ٗ تكسِٜ ايسضٚؽ ٚإٛنٛعات ، َٔ سٝح ايططٜك١ ٚا٭غًٛب ، نإٔ تهٕٛ َط٠ -5

٠ ، ٚاؿازث١ إ٪ثط٠ ، ضٜع١ ، ٚايكك١ اشلازفسٛاض١ٜ ، ٚتاض٠ بتكسِٜ ايؿكط٠ ايؼإيكا١ٝ٥ ، َٚط٠ 

.   ب٬ت إؿٝس٠ٚايتكاضٜط ٚإكا

ٚاٱيكا٤ ،  ٠٭عها٤ اٱشاع١ ، َٔ سٝح ايهؿا٠٤ ٚإداز٠ أغًٛب اـطابا٫ختٝاض  اؾٝس -5

ٚإٔ ٜتُتعٛا با٭خ٬م ايؿان١ً ٚايعًِ ، نٞ ٜتكبٌ بك١ٝ ايط٬ب ، َا ٜكسَْٛ٘ شلِ َٔ زضٚؽ 

.  َٚٛنٛعات ٚتٛدٝٗات ٚتعًُٝات 

ايط٬ب ، ٚت١ُٝٓ اػاٖاتِٗ مٛ اختٝاض َٛنٛعات ٖازؾ١ ، تػِٗ ٗ تٛدٝ٘ غًٛى -6

.  ا٭ؾهٌ ، ٚغطؽ ا٭خ٬م اؿػ١ٓ ٗ ْؿٛغِٗ 
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:  ادلعسذ ادلدزظي ( ة)
غٛا٤  ،ا٭ثط ايعُٝل ، ٚايتأثرل إباؾط  إػطح إسضغٞ أسس ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ اؿسٜج١ ، شات     

ؾٗٛ ز٠ٚ ؾٝ٘ ، ٚعكس ائ ن١ًُاٍ تكسِٜ  ، أٚعًٝ٘  أزا٤ إؿاٖس اؿطن١ٝعٔ ططٜل شيو  نإ

.  أزا٠ ٚٚعا٤ تطؾٝٗٞ ٚتجكٝؿٞ 
 

:  ٗ تؿعٌٝ أغايٝب ايتشؿٝع ، ؾُج٬ّ يصيو ّهٔ اغتػ٬ٍ إػطح إسضغٞ ،      

ٚاييت ُٝعت َٛاقؿٗا  ٠ـــ ّهٔ تكسِٜ َؿاٖس َػطس١ٝ تٴدلظ بعض ايؿدكٝات اٱغ٬َٞ

ّ قسضٖا ، ؾٝكتسٕٚ بٗا َٚايتاضى١ٝ إؿطؾ١ ، ؾٝتعطف عًٝٗا ايط٬ب عٔ قطب ، ٜٚسضنٕٛ ٔع

.  أقٛاشلا ٚأؾعاشلا ٜٚتُجًٕٛ 

ـــ ّهٔ أٜهّا ، تكسِٜ َؿاٖس َػطس١ٝ تتِ ؾٝٗا َعاؾ١ بعض ايػًٛنات اـاط١٦ 

ٚإؿانٌ ايهاض٠ ٗ اجملتُع ، ٜٚٴتعُس َج٬ّ إٔ ٜكّٛ بأزا٤ ٖصٙ ا٭زٚاض ، ايط٬ب ايصٜٔ ٜعإْٛ 

، ؾتهٕٛ  ع٢ً غبٌٝ إجاٍ  َٚؿه١ً ايػ١َُٓٔ ٖصٙ إؿانٌ ٚايعازات ، نعاز٠ ايتسخٌ

.   ساؾعّا ضازعّا يًُُجٌ ٚإؿاٖس 

ــــ إعساز َاز٠ ؾ١ًُٝ ، ٜتِ ؾٝٗا تػذٌٝ ايًكا٤ات أٚ إدطا٤ إكاب٬ت ، أٚ تكٜٛط إؿاٖس اؿ١ٝ 

ٚإ٪ثط٠ ٚاييت ٫ ّهٔ دًبٗا أٚ إهازٖا ٗ ب١٦ٝ إسضغ١ ، ثِ ٜتِ إْتادٗا ٚإخطادٗا يتٴعطض 

  . ع٢ً ايط٬ب ٗ إػطح إسضغٞ ، بإغتدساّ أدٗع٠ ايعطض اٱيهذل١ْٝٚ  سكّا٫
 

ا٫ّ خكبّا ٚب١٦ٝ قاؿ١ ، يتؿعٌٝ ٚيتشكٝل نٌ َا تكسّ ، ٚيهٞ ٜهٕٛ إػطح َر     

:  ، ٜٓبػٞ َطاعا٠ اٯتٞ ايكطإٓ ايهطِٜ  أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ اييت دا٤ت ٗ

ٚتكسِٜ زٚضات تسضٜب١ٝ شلِ ، يطؾع نؿا٤تِٗ ضح إسضغٞ ، اض اؾٝس ، ٭عها٤ إؼا٫خيت-1

. ٖاّ إٛن١ً شلِ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ أزا٤ امل ٚتععٜع قسضاتِٗ ، ست٢ ٜتُهٓٛا َٔ

ّجٌ إػطح إسضغٞ ٚغ١ًٝ تطب١ٜٛ ٖا١َ ، يصيو ًٜعّ ايعاًٌَ ؾٝ٘ ٚايكا٥ٌُ ع٢ً أَطٙ ، -2

.   ٫بَطاعا٠ ايٛنٛح ٚايبٝإ ٗ نٌ َا ٜعطنْٛ٘ ع٢ً اي٘

تٴػِٗ ٗ ت١ُٝٓ ؾدك١ٝ هب إٔ ٜعٌُ ايؿطٜل إػطسٞ بإسضغ١ ، ع٢ً اختٝاض َٛنٛعات -3

.  َٔ إَهاْٝات٘ ٚتػع٢ ؿٌ َؿانً٘ ، َٚعاؾ١ قهاٜاٙ ٚتطٛض ، ايطايب 
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:  انصحبفخ ادلدزظيخ ( ج)
غا٥٘ ، ٜعتدل ايٓؿاٙ اٱع٬َٞ عا١َ ، ٚايٓؿاٙ ايكشؿٞ  خاق١ ، َٔ أِٖ ايٛغا٥ٌ ٚايٛ     

يٓؿط إعطؾ١ ٚايكطا٠٤ ٚاٱط٬ع ، ٚأزا٠ ؾاع١ً يًتؿهرل ٚايتعبرل ٚا٫تكاٍ بايب١٦ٝ احملٝط١ ، 

تتٝض ي٘ سط١ٜ  سٝح أْٗا تطب٘ ايطايب بذلاث٘ ٚفتُع٘ ٚب٦ٝت٘ ، ٚنٌ ايعامل َٔ سٛي٘ ، نُا

ب يتعبرل عٔ  َؿاعطٙ ٚضغبات٘ ٚاْؿعا٫ت٘ ٚاستٝادات٘ ٗ نٌ دٛإايه٬ّ ٚاؿسٜح ، ٚا

تٗصٜب١ٝ ، تٗسف إٍ تٛع١ٝ اجملتُع إناؾ١ إٍ أْٗا ٚغ١ًٝ تع١ًُٝٝ ٚتجكٝؿ١ٝ ٚ سٝات٘ ، ٖصا

،  إسضغٞ ، َٔ خ٬ٍ ْؿط ا٭خباض ٚا٭ْبا٤ ٚإعًَٛات ٚإعاضف ، ٚايتعًٝكات ، ٚإػابكات

ٚايتشصٜط َٔ ايٛقٛع ؾٝٗا ، ٚتٛدٝ٘ ايٓكس مٛ إٛاقـ  ٠ ،ٚايهؿـ عٔ ايتكطؾات اـاط٧

.   ٗ أضض ايٛاقع ٚإٚٗاض اؿكا٥ل ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘يب١ٝ ايؼ
 

قشٝؿ١ ايؿكٌ ، ٚايكشٝؿ١ : ٚايكشاؾ١ إسضغ١ٝ ، شلا عس٠ قٛض ٚأؾهاٍ ، َٚٔ شيو      

اؿا٥ط١ٝ ، ٚقشٝؿ١ إسضغ١ ، ٚف١ً إسضغ١ ، ٚف٬ت ْٚؿطات َٚطبٛعات إٓاغبات 

.  إسضغ١ٝ ، ٚغرلٖا 
 

زضغ١ٝ إٔ تكّٛ بتؿعٌٝ أغايٝب ايتشؿٝع اييت دا٤ت ٗ ايكطإٓ ٚبإَهإ ايكشاؾ١ امل      

:  ايهطِٜ ، نُا ًٜٞ 

إعساز َػابك١ أؾهٌ قشٝؿ١ ؾك١ًٝ ، ٚأؾهٌ قشؿٞ ، ؾٝشؿع ايط٬ب إٍ ايعٌُ ٗ -

ٌٷ سػب فاي٘ ، غٛا٤ ٗ نتاب١ إكا٫ت ، أٚ  ُ٘ ؾٝٗا ايط٬ب ن إخطاز قشٝؿ١ ٖٝع٠ ، ٜٓؿٳ

.  ٤ إكاب٬ت ، أٚ إعساز ايتكاضٜط ، أٚ ايتكاٙ ايكٛض اي٬ظ١َ ػٗٝع إٛنٛعات ، أٚ إدطا

أٚ ْؿط ، إٔ تٗتِ ٖصٙ ايكشـ َٛنٛع ؼؿٝع ايط٬ب ، ٚشيو باٱع٬ٕ عٔ عكس ايسٚضات -

.  بعض ا٭عاخ ٗ ٖصا إٛنٛع ، أٚ تًدٝل بعض ايهتب ٗ ٖصا اؾاْب 

اغتٓاّ ا٭دط ٗ تسعٛا إٍ حل ، ٚإعساز إطٜٛات إٛزل١ٝ ، اييت ؼؿع إٍ ايعٌُ ايكا-

.   َٛاغِ ايطاعات ، َجٌ َٛغِ ضَهإ ، ٚأزا٤ اؿر ، ٚقٝاّ عاؾٛضا٤ 

ٚيهٞ تكّٛ ايكشاؾ١ إسضغ١ٝ بهٌ َا غبل ، خرل قٝاّ ، ٜٓبػٞ َطاعا٠ بعض إكَٛات      

:  ٚايؿطٚٙ ، اييت تػاعسٖا ٗ أزا٤ ضغايتٗا ، ٖٚٞ 

تٛثٝل ايعًُٞ ، ٭ٟ َع١ًَٛ ٜهتبْٛٗا ، ٭ٕ َٔ خكا٥ل تسضٜب ايط٬ب ٚتعٜٛسِٖ ع٢ً اٍ-1

.  ايكشٝؿ١ إسضغ١ٝ ٖٚٝعاتٗا ، إكساق١ٝ ٗ ْكٌ إعًَٛات 
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ْكس ايعٌُ ايكشؿٞ ، ٚتكشٝض ا٫خطا٤ َٔ قبٌ إعًٌُ ، ٭ٕ ٖصا أَط ٜػِٗ ٗ تطٜٛط -2

٫نتؿاف إٛاٖب  قسضات ايط٬ب ، ٚت١ُٝٓ َٝٛشلِ ا١ٕٝٓٗ ٗ ٖصا إٝسإ إتٓٛع ، ٜٚػع٢

.   ايٛاعس٠

ٗ ْع إاز٠ ، ٚغرلٖا عًَٛات ، نإهتبات ٚاٱْذلْت ا٫عتُاز ع٢ً َكازض امل-3

ايكشؿ١ٝ ، ٚنصيو ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع اييت ؼسخ ٗ اجملتُع بعس قطا٤تٗا ٚؼًًٝٗا أٚ ؼسٜس 

  . إػتُط  يًبشح ٚاٱط٬ع ق٬سٝتٗا يًٓؿط ، ٚإثاض٠ ايساؾع١َٝس٣ 
 

:  انُشبط االختًبػي : يًب ثبٌ
٠ ، ٚأنجطٖا عس ايٓؿاٙ إسضغٞ ا٫دتُاعٞ  ، َٔ أٚغع فا٫ت ا٭ْؿط١ ايط٬بٟٞٴ     

َٔ ْؿٛؽ ايط٬ب ،  اٙ ٜػاِٖ ٗ ْعع ايطتاب١ ٚإًٌٕ ٖصا ايٓـأ١ُٖٝ يًطايب ، سٝح إ

بطات اييت تسعِ ٚايذلٜٚض عِٓٗ ، ٚت١ُٝٓ قسضاتِٗ َٚٛاٖبِٗ إدتًؿ١ ، ٚتعٜٚسِٖ بإعاضف ٚاخل

ايتعاٌَ ٚايذلاب٘ ا٫دتُاعٞ ؾُٝا بِٝٓٗ ، ٜٚػاعس ٗ إنػابِٗ أِاطّا غًٛن١ٝ ، ٚاػاٖات 

ؾدك١ٝ َطغٛب١ ، ؾه٬ّ عٔ َػاُٖت٘ ٗ دعًِٗ أنجط قسض٠ ع٢ً إجابط٠ ، ٚؼٌُ 

.  إػ٪ٚي١ٝ، َٔ خ٬ٍ ا٫غتجُاض ا٭َجٌ ٭ٚقات ايؿطاؽ يسِٜٗ 
 

:  ٕسضغٞ ا٫دتُاعٞ ، تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ ٚأِٖ َٛاٖط ايٓؿاٙ ا     

ٖٚٞ إٔ ٜكّٛ ايط٬ب بايصٖاب إٍ أسس ا٭َانٔ أٚ إٓتعٖات ٚا٫غذلاسات : ايطس٬ت -1

.  َه١ إهط١َ أٚ إس١ٜٓ إٓٛض٠ ٚاؿسا٥ل ايعا١َ ، زاخٌ إس١ٜٓ أٚ خاضدٗا ، أٚ ايصٖاب إٍ 
     

َٔ ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايتعبس١ٜ  ّٚاضؽ ايط٬ب ٗ ٖصٙ ايطس٬ت ، ايعسٜس      

.  ٚايذلؾ١ٝٗٝ 

ٖٚٞ شٖاب ايط٬ب إٍ أسس إطاؾل ايعا١َ ، أٚ إسس٣ اؾٗات اؿه١َٝٛ أٚ : ايعٜاضات -2

ا٭١ًٖٝ ، نعٜاض٠ بعض إهتبات ايعا١َ ، ٚإعاضض ايع١ًُٝ ، ٚإتاسـ ٚإػتؿؿٝات ، 

.  ٕعامل ايػٝاس١ٝ ٚإ٪غػات ايتع١ًُٝٝ ، ٚإكاْع ، ٚبعض ا
 

ٖٚصٙ ايعٜاضات ، شلا ؾٛا٥س ٚأثاض تطب١ٜٛ ٚغًٛن١ٝ ٚادتُاع١ٝ ْاؾع١ ، تؿٝس ايطايب ،      

ٚتهػب٘ ايهجرل َٔ إٗاضات ا٫دتُاع١ٝ ، نايتِٓٛٝ ، ٚآزاب اؿسٜح ، ٚق٠ٛ ا٬ٕس١ٛ ، 

.  ٚاؾطأ٠ ٚايكٝاز٠ ، نُا تهػب٘ ثك١ بايٓؿؼ ٚق٠ٛ ٗ اٱضاز٠ 
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ِٖ ببعض ا٭عُاٍ ايتطٛع١ٝ ، ٗ خس١َ اجملتُع ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ إغا٫ّب َؿاضن١ اي٘-3

اييت تسعِ ع١ًُٝ ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ، نهؿاي١ أغط ايط٬ب ايؿكطا٤ ، ٚتكسِٜ ٚدبات 

.  إؾطاض فا١ْٝ يًكا٥ٌُ ٗ ؾٗط ضَهإ  ، ٚتٛظٜع ظنا٠ ايؿطط ، إٍ غرل شيو َٔ ا٭عُاٍ 
 

:  تؿعٌٝ أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ ٟ ّهٔ َٚٔ خ٬ٍ ٖصا اجملاٍ ايجط     

اٱيتكا٤ بايطداٍ إتُٝعٜٔ باجملتُع ، نايعًُا٤ ٚا٫طبا٤ ٚإٗٓسغٌ ٚأغاتص٠ اؾاَعات -

ٚضداٍ ا٭عُاٍ ٚغرلِٖ ، ُٚهٌ ايط٬ب َٔ قاٚضتِٗ ٚايتعطف ع٢ً ػاضبِٗ ، ٚا٫غتُاع 

ِٖ ، ٬َٚسٛتِٗ ِٖٚ ٜكَٕٛٛ بأزٚاضِٖ زاخٌ ب١٦ٝ ْكا٥شِٗ ، ٚايهؿـ عٔ أغطاض لاح إٍ

عًُِٗ ايٓادش١ ، نٌ ٖصٙ ا٭َٛض تٴٛقٜ اشلُِ ، ٚتٴطقٞ ايطُٛح ، ٚؼؿع إٍ اغتٓػار تًو 

.  ايتذاضب ٗ سٝا٠ ٖ٪٤٫ ايط٬ب 

تهٜٛٔ اؿاؾع ايطازع ايصٟ ٜهـ عٔ اضتهاب ايػًٛنات اـاط١٦ ، ٚايعازات ايص١َُٝ، -

بط٠ عٓس ظٜاض٠ َطانع ايٓكا١ٖ أٚ َػتؿؿٝات ايكش١ ايٓؿػ١ٝ ٚشيو بأخص ايع١ٛ ٚايع

.  أَٚػتؿؿٝات َعاجل اٱزَإ ٚغرلٖا ، ٚاٱط٬ع ع٢ً أسٛاٍ إطن٢ ٚإسٌَٓ 

ٜٵطٳ٠َ - ٖٴطٳ ٘ٹ: قاٍ   عٔ أبٞ   ؤزٌ زَىْشٍ : لدي ،ِٓ ؤَطْسَكَ ِِنْىُُْ خٌٌَََْْْ طَدجًِّد ):    قاٍ ضغٍٛ ايًٖ

لدي  ، فََّْٓ ؤَطْؼََُ ِِنْىُُْ خٌٌَََْْْ ِِغْىِْنًد: لدي ، ؤٔد :  لدي ؤزٌ زَىْشٍ ، زِغَ ِِنْىُُْ خٌٌَََْْْ ـَنَدصَشً فََّْٓ ضَ :ؤٔد لدي

ِد خـْعََّؼَْٓ :   فمدي سعٌي خٌٍَوِ، ؤٔد :  لدي ؤزٌ زَىْشٍ ، فََّْٓ ػَددَ ِِنْىُُْ خٌٌَََْْْ َِشِّؼًد : لدي ، ؤٔد :  ؤزٌ زَىْشٍ 

ّٕ يتطبٝل ٖصا اؿسٜح عًُّٝا ،  (1)(سٍء بال دخً خٌْفَنَصَيف ؤَ ، ؾاؿطم ع٢ً ؽكٝل ٜٛ

أْ٘ وؿعِٖ ع٢ً َتابع١ أزا٤ ا٭عُاٍ  ايط٬ب إككطٜٔ يعٌُ شيو ، ٫ؾو ٚاغتٗساف بعض

ُٜ ٍٕ د١ًًٝ ، ٜ بعض ايٓاؽ أْٗا َػتش١ًٝ ايتطبٝل ٗ  ٕٴايكاؿ١ بعس شيو ، ٚع٢ً إسٝا٤ أعُا

   . ٖصا ايعَٔ 

 

:  انُشبط انسيبظي : ثبنثًب 
ايٓؿاٙ ايطٜانٞ إسضغٞ ، َٔ ا٭ْؿط١ اشلا١َ ٚإطغٛب١ يس٣ ايؿباب ، ٚاحملبٛب١ يسِٜٗ ،      

خكٛقّا ٗ طٛض إطاٖك١ ، سٝح تًعب زٚضَا نبرلّا ٗ ايت١ُٝٓ اؾػ١ُٝ ، ٚتك١ٜٛ ايبسٕ ، 

، ٜٛٗط أثطٖا ٗ ا٫غتٝعاب ٚػسٜس ايٓؿاٙ ، نُا أْٗا تكؿٞ ايصٖٔ ، ٚتبعح ضاس١ ْؿػ١ٝ 

.  ٚايؿِٗ ايٛانشٌ يس٣ ايط٬ب ايصٜٔ ّاضغْٛٗا 

                                      
 1028، ؼذس٠س سلُ  713، ِشظغ عاتك ، ص 2، ض صؽ١ػ ِغٍُ: ِغٍُ تٓ اٌؽعاض ا١ٌٕغاتٛسٞ  (1)



 199 

 

ٚايٓؿاٙ ايطٜانٞ ـــ إناؾ١ يهْٛ٘ ٚغ١ًٝ يًُٓٛ اؾػُٞ ـــ ؾإْ٘ نصيو ٜ٪ثط ٗ دٛاْب      

ْ٘ ٜٗسف ْؿعايٞ ٚايٛدساْٞ ٚايطٚسٞ ، سٝح إايُٓٛ ا٭خط٣ ، نايُٓٛ ايعكًٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚا٫

ٌٕ يًُٛاٖب ، ٚتٗصٜب يًٓؿٛؽ ، ٚتكِٜٛ إٍ تعُٝل إؿ٘ ّٚ ا٭َجٌ ٚا٭سلٌ يًطٜان١ ، َٔ قك

.  ايػًٛى ، ٚإعساز ايؿدك١ٝ ايػ١ٜٛ إتٛاظ١ْ 
 

ٜػتُجط َهاْت٘ ٗ قًٛب ايط٬ب ، بتٛدٝ٘ ّٚهٔ ٕعًِ ايطٜان١ بإسضغ١ ، إٔ      

سػٔ تكِٜٛ ، ٚأعطاِٖ ٜبٌ شلِ إٔ اهلل تعاٍ خًكِٗ ٗ أإٔ ٚ اٱضؾازات ٚايٓكا٥ض اشلا١َ ،

ٜهٕٛ  ؾ١ٛ عًٝ٘ ، ٚتُٓٝت٘ ٚتكٜٛت٘ ، ست٢ٖصا اؾػس بهاٌَ أعها٥٘ ، ؾٝٓبػٞ عًِٝٗ احملا

.  ايسٜٔ ٚايٛطٔ قشٝشّا غًُّٝا ، َٔ أدٌ خس١َ 
 

ٚعٔ ططٜل ايٓؿاٙ ايطٜانٞ ، ّهٔ ؼؿٝع ايط٬ب إٍ ايعٌُ ايكاحل ٚاَتجاٍ ايػًٛى      

: اؿػٔ ، َٔ خ٬ٍ َا ًٜٞ 

ِٜ إػابكات ايطٜان١ٝ إدتًؿ١ ، ٚؼؿٝع ايط٬ب إٍ سؿٜ غٛض٠ أٚ سسٜحٺ ؾطٜـ ، تٜٓ-

.  نؿطٙ نطٚضٟ يكبٍٛ َؿاضن١ أؾطاز ايؿطٜل ٗ إػابك١ 

ناؿهٛض إبهط إٍ إسضغ١ ، َُاضغ١ ، ؼؿٝع ايط٬ب عٓس ؼكٝل غًٛىٺ إهابٞ -

. ايطٜان١ ٗ أٚقات سكل ايؿطاؽ 

ايطٜان١ٝ إؿٗٛض٠ ٚاحملبٛب١ يس٣ ايط٬ب ، يًُؿاضن١ ٗ اغتهاؾ١ أسس ايؿدكٝات -

ٚإبسا٤ ايٓكض ؾعايٝات ايّٝٛ إؿتٛح ، أٚ ٗ ختاّ إػابكات ٚا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ٗ إسضغ١ ، 

.  ٚايتٛدٝ٘ يًط٬ب 

إقا١َ َػابكات َتٓٛع١ َٔ ؾأْٗا إٔ تكهٞ ع٢ً بعض ايٛٛاٖط ايػًب١ٝ ، نتِٓٛٝ َػابك١ -

نا٤ ع٢ً ايػ١ُٓ ، ٚاييت ٖٞ َٛٗطٷ َٔ َٛاٖط اٱغطاف ـــ أسس َعٛقات ؽؿٝـ ايٛظٕ ٚايل

ايتشؿٝع اييت شنطٖا ايباسح ـــ ؾٝكسّ إؿاضنٕٛ ع٢ً ايتٓاؾؼ ٗ ٖصٙ إػابك١ عُاؽ 

. ْٚؿاٙ 
 

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٓؿاٙ إسضغٞ ، َٔ ا٭غؼ ٚايكٛاعس ، ايبايػ١ ا٭١ُٖٝ ٗ إٓٗاز إسضغٞ ،      

برل ٚايؿاعٌ ٗ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ، سٝح ٜعٌُ ع٢ً تجكٝـ ايط٬ب ، ٚشيو يسٚضٙ ايو

نٞ ٜكبشٛا أؾطاز قاؿٌ ٗ فتُعِٗ ٚٚطِٓٗ ٚأَتِٗ ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ اـدلات 

ِٛ اؾػُٞ ٚايعكًٞ ٚا٫دتُاعٞ شلِ اٍسكل ٜتٚايتذاضب اييت ّطٕٚ بٗا َٔ خ٬ي٘ ، ف

.  ٚا٫ْؿعايٞ
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 اخلبمتــــــخ

  
اؿُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايكاؿات ، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً إبعٛخ ض١ٓ يًعإٌ ،      

.  غٝسْا ٚسبٝبٓا قُس بٔ عبس اهلل ، ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ أْعٌ 

 

ييت قهاٖا ايباسح ، َعاٜؿّا ثٓاٜا ٖصٙ ايسضاغ١ ، َٓص إٔ ناْت بعس ٖصٙ ايطس١ً ايع١ًُٝ ا     

ؾهط٠ ، ست٢ انتًُت ؾكٛشلا عُس اهلل ٚعْٛ٘، ٚقـ َٔ خ٬شلا ع٢ً بعض أغايٝب 

ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚإَها١ْٝ تطبٝكٗا ٗ إسضغ١ ايجا١ْٜٛ ، َٔ خ٬ٍ إعًِ 

ي٬غتؿاز٠ َٓٗا ٗ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ، َٔ ٚإكطضات ايسضاغ١ٝ ٚايٓؿاٙ إسضغٞ ، 

خ٬ٍ َا تؿطظٙ َٔ ؼؿٝع ٚتؿذٝع يًط٬ب ع٢ً اؾس ٚا٫دتٗاز ٗ ؼكٌٝ ايعًِ ، ٚتكِٜٛ 

غًٛنِٗ ٚتٛدٝٗ٘ يًعٌُ ايكاحل ، ٚايبعس عٔ عٌُ ايؿط ٚاضتهاب إعاقٞ ، ٖا ٜهٕٛ ي٘ 

.  عِٛٝ ا٭ثط ٗ سٝاتِٗ ايسضاغ١ٝ ٚاجملتُع١ٝ 
 

 إيٝٗا نٔ إبطاظ أِٖ ْتا٥ذٗا اييت تٛقٌٚٗ ن٤ٛ َا اْتٗت إيٝ٘ ايسضاغ١ َٔ ؾكٍٛ ، ِٜ     

:  ، إناؾ١ إٍ ايتٛقٝات ٚإكذلسات ، نُا ًٜٞ  ايباسح
 

:  انُتــبئح : أٔالً 
ٜعخط ايكطإٓ ايهطِٜ ، بهجرل َٔ أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ، اييت ّهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا -1

غًٛى ايط٬ب ،  ايجا١ْٜٛ ، ٚاييت َٔ ؾأْٗا إٔ تٛد٘ ١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ ٗ إطس١ًٗ ايع١ًُٝ ايذلبٛ

  . ٗ غا٥ط أَٛض اؿٝا٠ مٛ اؾس ٚا٫دتٗاز ٗ طًب ايعًِ ، ٚايػعٞ يًعٌُ ايكاحل 

تتُٝع أغايٝب ايتشؿٝع ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، بإٔ غاٜتٗا تٛدٝ٘ غًٛى ايؿطز مٛ ايساض -2

أعُاٍ ايؿط  نجاض َٔ ا٭عُاٍ ايكاؿ١ ، ٚايهـاؿػاب ، باٱاٯخط٠ ، ٚا٫غتعساز يّٝٛ 

.  ٚإٓهط ٚايه٬ٍ 

َٔ خكا٥ل أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، أْٗا ؽاطب قًب اٱْػإ -3

ٚتأثرل نبرل ٗ غًٛى اٱْػإ ،  ْٚؿػ٘ ٚعكً٘ ٚٚدساْ٘ ٚضٚس٘ ، ٖا هعًٗا شات ؾاع١ًٝ

.  ٕ ايؿط ع بتٛدٝٗ٘ مٛ اـرل ٚإبعازٙ

ّٴ-4 ْعي١ َٔ عٓس أغايٝب ايتشؿٝع ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، َتٛاؾك١ َع ؾطط٠ اٱْػإ ، ٭ْٗا 

اهلل ، خايل اٱْػإ ، ٖٚٛ ٜعًِ َا ٜٓؿع٘ َٚا ٜهطٙ ، ٜٚعًِ إساخٌ ٚايططم ٚا٭غايٝب ، اييت 

.   تكٌ إٍ ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ ، ٕداطبتٗا ٚايتأثرل ؾٝٗا 
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َٚ٪غػاتٗا ، ٠ ٗ نٌ َ٪غػ١ َٔ َ٪غػاتٗا ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ ساد١ ا٭١َ إػًِ-5

.  ايذلب١ٜٛ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم ، إٍ تؿعٌٝ ٖصا إٛنٛع ٗ نٌ داْب َٔ دٛاْب اؿٝا٠ 

أغايٝب ايتشؿٝع ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ؼح اٱْػإ ٚؼه٘ ع٢ً دعٌ ايسْٝا َط١ٝ -6

.   اٯخط٠

:  ٚتتٛظع ع٢ً عس٠ أْٛاع ٖٞ ، ؾهٌ ٚانض تتٓٛع أغايٝب ايتشؿٝع ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ب-7

أغايٝب ؼؿٝع شات١ٝ ساث١ ٚسان١ ع٢ً ايعٌُ ايكاحل ٚع٢ً ايتػابل ٗ ؾعٌ اـرلات / أ

.  ٚايكاؿات َٔ ا٭عُاٍ ٚاٱنجاض َٓٗا ، نايذلغٝب ٚايٛعس ٚإسح ٚايجٓا٤ ٚايبؿاض٠ 

ت َٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ أغايٝب ؼؿٝع شات١ٝ ضازع١ ظادط٠ عٔ اضتهاب إعاقٞ ٚإٓهطا/ ب

ٚايتككرل ٗ ايٛادبات ٚايؿطا٥ض ايؿطع١ٝ ، ًِٚٚ ايٓاؽ ٖٚهِ سكٛقِٗ ، ٚغ٤ٛ َعاًَتِٗ 

.  َٚٔ ٖصٙ ا٭غايٝب ، ايذلٖٝب ٚايٛعٝس ٚايصّ ٚايٓصاض٠ 

، ٖٚصٙ تكّٛ بايٛٚٝؿتٌ اييت ٜ٪زٜٗا ( ساث١ سان١ ، ٚظادط٠ ضازع١)أغايٝب ؼؿٝع شات١ٝ / ز

ايػابكٌ ، ٗ إٓ ٚاسس ، أٟ أْٗا ؼح ٚؼض ع٢ً عٌُ اـرل ٚتعدط نٌ ْٛع َٔ ايٓٛعٌ 

تك١ٜٛ اٱّإ ، ٚتهطاض شنط إٛت ، : ٚتهـ عٔ أعُاٍ ايؿط ، َٚٔ ٖصٙ ا٭غايٝب 

.  ٚايككل ايكطآْٞ ، ٚإٛع١ٛ 

إكاقس ٚتٛدٝٗٗا إٍ اـايل  ايتشؿٝع ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ تٛسٝس -8

.  ا ب٘ ٚدٌ ، ٚضبط٘عع

   . إٔ زٚض ايٓؿاٙ ٗ إطس١ً ايجا١ْٜٛ زٚض سٟٝٛ ٗ ؼؿٝع ايط٬ب مٛ ايكِٝ ايذلب١ٜٛ  -9

ٚاشل١ُ  ايك١ٜٛ ، ايساؾع١ٝ ٗ بٓا٤تتهاٌَ ٚتتعإٚ أغايٝب ايتشؿٝع ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ -10

َػتُط ا٭زا٤ ٚق٠ٛ ايعطا٤ ، بؿهٌ ايعاي١ٝ ، يس٣ ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات ، يًٛقٍٛ بِٗ إٍ ق١ُ 

.  ٚزا٥ِ 

ت٘ ، أَط ٜسؾع بإط٤ إٍ ا٫غتجُاض ا٭َجٌ يهٌ ّٟإٔ تهطاض شنط إٛت ٚاغتشهاض ست-11

.  دع٤ َٔ أدعا٤ سٝات٘ 

إٔ اغتذاب١ ايعبس ٭ٚاَط اهلل ْٚٛاٖٝٗ٘ ، تأتٞ ٗ إكاّ ا٭ٍٚ ، ع٢ً قسض إّاْ٘ بطب٘ عع -12

.   ٚدٌ ، ٚثكت٘ بكسضت٘ 
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:  انتٕصيبد : ثبَيًب 
  :  ايتاي١ٝ ٗ ن٤ٛ َا تٛقًت إيٝ٘ ايسضاغ١ َٔ ْتا٥ر ، ّهٔ يًباسح عطض ايتٛقٝات     

 تهٌُ َكطضات َٓاٖر إطس١ً ايجا١ْٜٛ ٚأْؿطتٗا ، َٛنٛعات ّهٔ َٔ خ٬شلا إبطاظ-1

أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، يسٚضٖا ايؿاعٌ ٗ تكِٜٛ غًٛى ايط٬ب  ٚتؿعٌٝ

مٛ ايعٌُ ايكاحل ، ٚشيو يتأثرلٖا ايعُٝل ٗ ْؿٛؽ ايط٬ب ، ٖا ٜسؾعِٗ  ّ، ٚتٛدٝٗ٘

.   از ٗ طًب ايعًِ ايٓاؾع ، ٚتٛٚٝـ شيو ٗ سٝاتِٗ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝٚوجِٗ ع٢ً اؾس ٚا٫دت٘

ؽكٝل َكطضات تسضٜب١ٝ ٗ ؾت٢ إطاسٌ ايتع١ًُٝٝ ، تػع٢ يتطٜٛط ايصات ٚسؿع ايط٬ب -2

.  ؾس ٚا٫دتٗاز ٟ طًب ايعًِ مٛ ايعٌُ ايكاحل ٚا

أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٖٛ  ض٣ ايباسح إٔ أِٖ َا وكل تطبٝلٟ-3

، يصيو ٜٓبػٞ اختٝاض َعًُٞ إطس١ً ايجا١ْٜٛ ، َٔ شٟٚ ايكسضات إػتكِٝ  إعًِ إػًِ

.  ١ٜ ، َع ايتأنس َٔ اتكاؾِٗ با٭خ٬م اٱغ٬ّٚايهؿا٤ات ايع١ًُٝ ايعاي١ٝ 

تٛقٞ ايسضاغ١ بهطٚض٠ تٓػٝل ايعٜاضات ٗ إساضؽ ايعُط١ٜ إدتًؿ١ ، يٲيتكا٤ بايُٓاشز -4

ب١٦ٝ عًُِٗ ، ُٚهٌ ايط٬ب َٔ  نا٭طبا٤ ٚإٗٓسغٌ ٚايعًُا٤ ٗايٓادش١ ٗ اجملتُع ، 

قاٚضتِٗ ، َٚطاقب١ أزا٥ِٗ ٗ ب٦ٝتِٗ ايٓادش١ ، يٝهٕٛ ٖصا ساؾعّا ُٜٓٛ ٜٚهدل ٗ ْؿٛؽ 

  . ايٓاؾ١٦ 

، ٭ٕ شيو َٔ أِٖ  ايط٬ب تٛقٞ ايسضاغ١ بهطٚض٠ تسضٜب إعًٌُ ع٢ً ؼؿٝع أبٓا٥ِٗ-5

.  اٱدطا٤ات اييت ت٪زٟ إٍ اؿكٍٛ ع٢ً تعًِٝ َجُط 

، ٜٛقٞ ايباسح بعٜاز٠ إٓاٖر اييت ت٪قٌ ايعكٝس٠ اٱغ١َٝ٬ تأق٬ّٝ قّٜٛا ٚقشٝشّا -6

.  ٙ إّاّْا قّٜٛا ٚقشٝشّا بٗسف إْؿا٤ دٌٝ َٔ ايؿباب إ٪َٔ بطب

، بإٝازٜٔ ايذلب١ٜٛ اييت ٖٞ أِٖ َٝازٜٔ اؿٝا٠ ع٢ً اٱط٬م نطٚض٠ عٓا١ٜ ا٭١َ إػ١ًُ -7

.  ٚاييت ٜتدطز َٓٗا ايعامل ٚايطبٝب ٚايكا٥س ٚإٗٓسؽ ٚإؿهط ٚناؾ١ أْٛاع ايٓدب 
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:  ادلمرتحبد : ثبنثًب 
اغ١ ، ّهٔ يًباسح إٔ ٜكذلح بعض إؿه٬ت ، ٗ ن٤ٛ ْتا٥ر ٚتٛقٝات ايسض     

:  نتكٛضات ٕؿطٚعات زضاغ١ٝ َػتكب١ًٝ ، نُا ًٜٞ 

ٱدطا٤ َعٜس َٔ ايسضاغات سٍٛ ٖصا إٛنٛع  فاٍ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ،سح ايباسجٌ ٗ  -1

اؿٟٝٛ إِٗ ، ٚايصٟ وتاز إيٝ٘ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز اجملتُع ، ع٢ً ناؾ١ ايٓٛاسٞ ٚكتًـ 

         .  قعس٠ ا٭

إدطا٤ زضاغات َٝسا١ْٝ ، تٗسف إٍ ؼسٜس َس٣ إغٗاّ إٓٗر ايسضاغٞ ايكؿٞ ٚغرل  -2

ٚاغتدساّ أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ  تؿعٌٝايكؿٞ ، ٗ َطاسٌ ايتعًِٝ إدتًؿ١ ، ٗ 

  .ايهطِٜ 

غايٝب ايتشؿٝع إدطا٤ زضاغات َٝسا١ْٝ ، سٍٛ َس٣ اغتدساّ َعًُٞ ايتعًِٝ ايعاّ ، ٭ -3

.  ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ 

إدطا٤ زضاغات َٝسا١ْٝ ، عٔ َس٣ أثط اغتدساّ أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكطإٓ  -4

.  طًب ايعًِ  ايهطِٜ ، ٗ تكِٜٛ غًٛى ايط٬ب ، ٚزؾعِٗ إٍ اؾس ٚا٫دتٗاز ٗ

إٓ ايهطِٜ ، ٚاييت ٚضزت ايكٝاّ بسضاغ١ تطب١ٜٛ عٔ أسس أغايٝب ايتشؿٝع ايذلبٟٛ ٗ ايكط -5

.      ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ، ٚبٝإ نٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٗ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 205 
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