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 املكس١َ

 ايطمحٔ ايطسِٝبػِ اهلل 

اؿُس هلل ضب ايعاملني ، ٚأؾهٌ ايكال٠ ٚأمت ايتػًِٝ ع٢ً غٝسْا 

قُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ أمجعني ، َٚٔ ٚاالِٖ بإسػإ إىل ّٜٛ ايسٜٔ 

 . . ٚبعس :

ؾكس خًل اهلل اإلْػإ يف أسػٔ تكِٜٛ ، ٚغدط ي٘ ايهٕٛ 

ٚؾهً٘ ع٢ً باقٞ اـًل عٓسَا أعطاٙ عكاَل يٝتسبط ب٘ ٜٚعطف نٝـ 

ميٝع بني ايهاض ٚايٓاؾع ، ٚاـبا٥ح ٚايطٝبات ، يٝػتػً٘ يف ؼكٝل 

َع٢ٓ ايعباز٠ ، ألْٗا اشلسف األزل٢ َٔ خًك٘ ، قاٍ اهلل تعاىل ) َٚا 

 ص15خًكت اؾٔ ٚاإلْؼ إال يٝعبسٕٚ ( طايصاضٜات: 

ٚإشا ناْت َعطؾ١ ايهاض َٔ ايٓاؾع ٚؼطٟ ايطٝبات َٔ زٕٚ 

غايٝب يف كتًـ فاالت اؿٝا٠ اـبا٥ح ٜتطًب أؾهٌ ايٛغا٥ٌ ٚاأل

، ؾإٕ ايبشح عٔ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ ٚاألغايٝب ٜعس َٔ دٖٛط ايعباز٠ ، بٌ 

إْ٘ ال ميهٔ ؼكٝل أٚيٜٛات ٚأٖساف ايؿطٜع١ َٔ زٕٚ إٔ ٜتِ ٖصا 

 ايبشح .

ؾكس ٚقؿت ٖصٙ األ١َ أَاّ ايتشسٜات اييت أضازت ايٌٓٝ َٓٗا يف 

أٚ تكاب بأش٣ ساشلا يف نٌ ظَإ ؾاك١ أب١ٝ زٕٚ إٔ ٜٓاشلا َهطٚٙ 

شيو نشاٍ ايػُا٤ يٛ إ بعض أٌٖ األضض أضازٚا إ ٜجرلٚا ايػباض 

يٝػدلٚا ب٘ ٚد٘ ايػُا٤ ؾإ ايػُا٤ ال تعزاز اال تأيكّا ٚبٗا٤ّ ٚمجااّل.. أَا 

ايذلاب ؾاْ٘ غٝعٛز اىل َٔ أثاضٙ  ألٕ ٖصٙ األ١َ ساؾعت ع٢ً ثطٚتٗا 

٘ ٚنإ َٔ املٛنٛعات اييت ايع١ًُٝ مبا ؾٝٗا ايؿك٘ اإلغالَٞ ٚأقٛي

عـُٓٝت بٗا ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ٖٛ َٛنٛع االغت٦صإ ٚسهُ٘ ايؿطعٞ 
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ؾهإ ٖصا ٖٛ عٓٛإ عجٞ، ؾهجرلّا َٔ اآلزاب اييت سح عًٝٗا 

اإلغالّ تتدًًٗا نجرل َٔ اؾع٥ٝات ٚيهٌ ٚاسس َٓٗا سهُ٘ 

 ايؿطعٞ.

ٖصا  ؾطأٜت يعاَّا ع٢ً طالب ايعًِ يف ٖصا ايعكط إ ٜبشطٚا يف

ايبشط ايععِٝ يف داْب َٔ دٛاْب ايؿك٘ اإلغالَٞ ٚيكس ضأٜت ايؿا٥س٠ 

ايهبرل٠ يف ٖصا املٛنٛع ملا سكٌ َٔ قسٚز ٚأعطاض عٓس بعض 

املػًُني عٔ ايعٌُ بٗصا األزب اإلغالَٞ ٚغرلٙ َٔ اآلزاب اييت اشا 

أسػٔ ايٓاؽ ايعٌُ بٗا ٚايتعًِ شلا أقبشٛا يف غعاز٠ َٔ ايعٝـ ٚسٝا٠ 

١ٓ يف ظالٍ ٖصٙ اآلزاب ٚنإ ؾعاضٟ يف ٖصا ايبشح ٖٛ طٝب١ آَ

إجياز ٚاقع عًُٞ يف ايعالقات األغط١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ عٝح ٜعٝـ أًٖ٘ 

ٚقس قػُت٘ ع٢ً ثالث١  َتأزبني بآزاب اإلغالّ َٚكتسٜٔ باملكطؿ٢ 

 َباسح:

 املبشح األٍٚ: يف َؿّٗٛ االغت٦صإ ٚازي١ َؿطٚعٝت٘ ٚسهُ٘

 

يب األٍٚ يف تعطٜـ االغت٦صإ ٚايجاْٞ يف ٚدعًت٘ ع٢ً أضبع١ َطا 

أزي١ َؿطٚعٝت٘ ٚايجايح يف سه١ُ َؿطٚعٝت٘ ٚايطابع يف سهِ 

 االغت٦صإ، ٚتكسِٜ ايػالّ عًٝ٘.

 املبشح ايجاْٞ:يف نٝؿ١ٝ االغت٦صإ ٚططق٘

اؾتٌُ ع٢ً أضبع١ َطايب املطًب األٍٚ يف نٝؿ١ٝ االغت٦صإ، 

قاسب ايبٝت َٔ امُلِػَتأٔشٕ، ٚايجاْٞ يف عسز َطات االغت٦صإ ٚاعتصاض 

 ٚايجايح يف َا ٜكّٛ َكاّ االغت٦صإ ٚايطابع يف اؾٓا١ٜ يف االغت٦صإ.
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 املبشح ايجايح:َٛاطٔ ٚدٛب االغت٦صإ ٚدٛاظ تطنٗا

ٚقس نُٓت٘ ع٢ً أضبع١ َطايب األٍٚ االغت٦صإ يف ايعٛضات 

ايجالخ ٚايجاْٞ االغت٦صإ ع٢ً ايبٝٛت غرل املػه١ْٛ ٚايجايح 

ت٦صإ ع٢ً ايعٚد١ ٚاألّ ٚاحملاضّ ٚايطابع َٛاطٔ ايسخٍٛ بال االغ

 اغت٦صإ.

 ٚخامت١ ٚاِٖ ايٓتا٥ر يًبشح.

أَا َٓٗذ١ٝ ايبشح ؾاْٗا قا١ُ٥ ع٢ً متٗٝس عٔ املػأي١ أٚ املبشح 

َٚٔ ثِ إٜطاز أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝٗا َػٓس٠ باألزي١ َٚٔ ثِ بٝإ َٛطٔ 

َا ْطاٙ ضادشّا يف اـالف ٚعًت٘ إ نإ ٖٓايو خالف ثِ تطدٝض 

املػأي١، ٚقس ضدعت يف عجٞ اىل نتب ايؿك٘ ٚاؿسٜح ٚايتؿػرل َا 

اغتطعت اىل شيو غبٝاّل ٚقس ٚؾكين اهلل تعاىل إلمتاَ٘ غا٥اّل املٛىل 

  ٕإ جيعً٘ خايكّا يٛدٗ٘ ايهطِٜ ٚإ حيع٢ ايكبٍٛ ٚأغأي٘ ا

 اْ٘ ٚيٞ شيو ٚايكازض عًٝ٘  ٜٛؾكين ـس١َ نتاب٘ ٚغ١ٓ ْبٝ٘ 

 ٖٚٛ ٚيٞ ايتٛؾٝل.

      

 

 

 

 

 ايباسح
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 املبشح االٍٚ

 َؿّٗٛ االغت٦صإ ٚسهُ٘ ايؿطعٞ

 

 ٜٚؿتٌُ ع٢ً أضبع١ َطايب

 

 املطًب االٍٚ :تعطٜـ االغت٦صإ

 املطًب ايجاْٞ : أزي١ َؿطٚع١ٝ االغت٦صإ

 املطًب ايجايح : سه١ُ َؿطٚع١ٝ االغت٦صإ

 املطًب ايطابع : سهِ االغت٦صإ
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 املطًب األٍٚ 

 تعطٜـ االغت٦صإ

 

 االغت٦صإ )يػ١(: ٖٛ طًب االباس١.

عطؾ٘ قاسب يػإ ايعطب بكٛي٘: ٜٚكاٍ أشْت يؿالٕ يف أَط نصا 

ٚنصا آشٕ ي٘ إشّْا بهػط اشلُع٠ ٚظعّ ايصاٍ ٚاغتأشْت ؾالّْا 

اغت٦صاّْا ٚأشْت أنجط٠ اإلعالّ بايؿ٤ٞ ٚاألشٕ اإلعالّ ٚأشْت بايؿ٤ٞ 

 .(5)ٚأشْت٘ أعًُت٘(أعًُته٘ 

ٚقاٍ أٜهّا )أشٕ ي٘ يف ايؿ٤ٞ اشّْا أباح ي٘ ٚاغتأشْ٘ طًب َٓ٘ 

اإلشٕ ٚإشٕ ي٘ عًٝ٘ أخص ي٘ َٓ٘ األشٕ( ٜكاٍ ا٥صٕ يٞ ع٢ً األَط ٚقاٍ 

 األغط بٔ اؿاضخ:

 ع٢ً االشٕ َٔ ْؿػٞ قازض      ٚاْٞ اشا خٝـ األَرل باشْ٘ 

 ٚقٍٛ ايؿاعط: 

 ؾاْٞ محؤٖا ٚداضٖاٜأشٕ  قًت يبٛاب يسٜ٘ زاضٖا 

 .(0)قاٍ أبٛ دعؿط يتأشٕ ٚدا٥ع يف ايؿعط سصف ايالّ

ٚقاٍ يف يػإ ايعطب )ٚنإ ابٔ عباؽ ٜكطأ يف اآل١ٜ ست٢ 

تػتأشْٛا، قاٍ تػتأْػٛا خطأ ايهاتب قاٍ األظٖطٟ قطأ ُأبٞ ٚابٔ 

َػعٛز تػتأشْٛا نُا يف ابٔ عباؽ ٚاملع٢ٓ ؾُٝٗا ٚاسس ٚقاٍ قتاز٠ 
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ٛ االغت٦صإ ٚقٌٝ تػتأْػٛا تتٓشٓشٛا قاٍ ٚفاٖس تػتأْػٛا ٖ

األظٖطٟ ٚأقٌ األْؼ ٚاالْؼ ٚاإلْػإ َٔ األْاؽ ٖٚٛ اإلبكاض ٚقاٍ 

أْػت٘ أٟ أبكطت٘.. ٚيف سسٜح ابٔ َػعٛز نإ اشا زخٌ زاضٙ 

 .(5)اغتأْؼ ٚتهًِ أٟ اغتعًِ ٚتبكط قبٌ ايسخٍٛ(

ٍ يف ٚقس عطؾ٘ اإلَاّ ايعٝين بكٛي٘ )االغت٦صإ طًب اإلشٕ بايسخٛ

 .(0)بٝت ال ميًه٘ املػتأشٕ(

ٚقس ضز ع٢ً ٖصا ايتعطٜـ باْ٘ غرل ؾاٌَ ٚشيو الٕ ايبٝت قس 

ميًو املػتأشٕ َٚع ٖصا ًٜعَ٘ إ ٜػتأشٕ يسخٛي٘: ٚعطؾ٘ ايعضقاْٞ 

بكٛي٘ )االغت٦صإ ٖٛ طًب اإلشٕ بايسخٍٛ املأَٛض ب٘( يف قٛي٘ تعاىل: 

َٗا َٜا ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا ائَّصٜ ََ ُّٝٛتا َتِسُخًُٛا َيا آ َِٝط ُب ِِ َغ ُٝٛٔتُه ُْٔػٛا َسٖت٢ ُب  َتِػَتِأ

ُُٛا َٗا َع٢ًَ َُٚتَػِّ ًِٖٔ ِِ َأ ِْٝط َشٔيُه ِِ َخ ِِ يَُّه َٕ َيَعَُّه   (5) َتَصنَُّطٚ

ٖصا ايتعطٜـ َٓتكس أٜهّا ٚشيو الْ٘ قكط االغت٦صإ ع٢ً زخٍٛ 

ْؿػ٘ ؾٗصا  بٝٛت ايػرل ؾكط َع إ االغت٦صإ قس ٜهٕٛ يبٝت املػتأشٕ

 تعطٜـ غرل ؾاٌَ.

ٚبعس ٖصا ايعطض شلصٙ األقٛاٍ ْػتطٝع إ ْتٛقٌ إىل تعطٜـ 

 اقطالسٞ ؾاٌَ يالغت٦صإ ٖٛ: 

 االغت٦صإ ٖٛ طًب االشٕ املأَٛض ب٘ ؾطعّا ممٔ ميًه٘.
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ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ ايؿٝذ عبس ايهطِٜ ظٜسإ يف نتاب٘ 

ٜـ زٕٚ غرلٙ قا٥اّل: )املؿكٌ(، ٚقس تبني أٜهّا غبب اختٝاضٙ شلصا ايتعط

)أَا قٛيٓا طًب االشٕ املأَٛض ب٘ ؾطعّا ٜسخٌ َٓ٘ طًب االشٕ ايصٟ 

أَطت ب٘ ايؿطٜع١ ٖٚٛ عٓس زخٍٛ بٝت املػتأشٕ ْؿػ٘ ٚبٝت غرلٙ 

ٚقٛيٓا املأَٛض ب٘ ؾطع نٝؿٝت٘ ٚقؿت٘ ٚقٛيٓا ممٔ ميًه٘ أٟ طًب 

االشٕ ممٔ ميًو اعطا٤ االشٕ بايسخٍٛ ٜٚهٕٛ قاسب ايبٝت ْؿػ٘ 

شا نإ ٖٛ غانّٓا ؾٝ٘ ٚقس ٜهٕٛ ايػانٔ ٚإ مل ٜهٔ َايه٘ ا

 .(5)نُػتأدط ايبٝت(
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 املطًب ايجاْٞ 

 أزي١ َؿطٚع١ٝ االغت٦صإ

 

ثبتت َؿطٚع١ٝ االغت٦صإ بايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ 

 ٚاالمجاع ٖٚصٙ ٖٞ أِٖ األزي١ يف شيو:

 أٚال. األزي١ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ:

َٗا َٜاقٛي٘ تعاىل:  . أ ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا٤ا ائَّصٜ ُّٝٛتا َتِسُخًُٛا َيا ََ َِٝط ُب ِِ َغ ُٝٛٔتُه  ُب

ُْٔػٛا َسٖت٢ ُُٛا َتِػَتِأ َٗا َع٢ًَ َُٚتَػِّ ًِٖٔ ِِ َأ ِْٝط َشٔيُه ِِ َخ ِِ يَُّه  َيَعَُّه

َٕ .(5) َتَصنَُّطٚ

َٗا َٜابكٛي٘ تعاىل:   . ب ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا٤ا ائَّصٜ ََ ُِ ُِْه َِٝػَتِأٔش َٔ ٔي  ًََََهِت ائَّصٜ

ِِ َُاُُْه ِٜ َٔ َأ ِِ َٚائَّصٜ َِ َِٜبًُُػٛا َي ِِ اِيُشًُ ُِٓه ِٔ ََٖطإت َثالَخ َٔ َٔ ٌِ  َقِب

َٕ َٚٔسنَي اِيَؿِذِط َقال٠ٔ ِِ َتَهُعٛ َٝاَبُه َٔ ٔث ِٗرَل٠ٔ َٔ ِٔ ايعَّ َٔ  َقال٠ٔ َبِعٔس َٚ

َِٛضإت َثالُخ اِئعَؿا٤ٔ ِِ َع َِٝؼ َيُه ِِ َي ُِٝه َِِعًَ َٚال َعًَ ِٗ ٖٔ ُدَٓاْح ِٝ ُٖ  َبِعَس

َٕ ٖٛاُؾٛ ِِ َط ُِٝه . (0)َعًَ

 ثاْٝا. األزي١ َٔ ايػ١ٓ:

 .(5): )االغت٦صإ ثالخ ؾإ أشٕ يو ؾازخٌ ٚإال ؾاضدع(أ. قاٍ 
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ب. ٚشنط نصيو َايو يف َٛط٦٘ )سسثين َايو عٔ قؿٛإ بٔ 

غأي٘ ضدٌ ؾكاٍ ٜا ضغٍٛ  غًِٝ عٔ عطا٤ بٔ ٜػاض إ ضغٍٛ اهلل 

اهلل اغتأشٕ ع٢ً أَٞ ؾكاٍ ْعِ قاٍ ايطدٌ اْٞ َعٗا يف ايبٝت ٚقاٍ 

اغتأشٕ عًٝٗا ؾكاٍ ايطدٌ اْٞ خازَٗا ؾكاٍ ي٘ ضغٍٛ  ضغٍٛ اهلل 

اغتأشٕ عًٝٗا أؼب إ تطاٖا عطٜا١ْ. قاٍ: ال، قاٍ: ؾاغتأشٕ  اهلل 

 .(5)عًٝٗا(

عجُإ بٔ غعس ؾٛقـ  ز. َٚا شنطٙ ايبداضٟ قاٍ )دا٤ ضدٌ قاٍ

ٜػتأشٕ ؾكاّ ع٢ً ايباب قاٍ عجُإ َػتكبٌ ايكب١ً  ع٢ً باب ايٓيب 

 .(0)ٖهصا عٓ٘ أٚ ٖهصا ؾإ االغت٦صإ َٔ ايٓعط( ؾكاٍ ي٘ ايٓيب 

ز. َا شنطٙ اإلَاّ ايبداضٟ عٔ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ ايصٟ قاٍ ؾٝ٘ 

يف ؾبػِ سني ضآْٞ ٚعطف َا يف ْؿػٞ َٚا  )ثِ َط بٞ أبٛ ايكاغِ 

ٚدٗٞ ثِ قاٍ ٜا أبا ٖط قًت يبٝو ٜا ضغٍٛ اهلل قاٍ اؿل َٚه٢ 

 .(5)ؾتبعت٘ ؾسخٌ ؾاغتأشٕ ؾاشٕ يٞ ؾسخٌ..(
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ٖـ. َا شنطٙ أمحس قاٍ سسثٓا عبس ايطظام سسثٓا َعُط عٔ 

ٞٓ عُط بٔ  ايعٖطٟ عٔ َايو بٔ أٜٚؼ بٔ اؿسثإ قاٍ: )أضغٌ اي

عجُإ ٚعبس  ؾبُٝٓا أْا نصيو اش دا٤ َٛالٙ ؾكاٍ ٖصا اـطاب 

ايطمحٔ ٚغعس ٚايعبرل بٔ ايعٛاّ قاٍ ٚال أزضٟ أشنط طًش١ أّ ال 

ٜػتأشْٕٛ عًٝو قاٍ أ٥صٕ شلِ ثِ َهح غاع١ ثِ دا٤ ؾكاٍ ٖصا 

ٜػتأشْإ عًٝو قاٍ اشٕ شلُا ؾًُا زخٌ ايعباؽ، قاٍ  ايعباؽ ٚعًٞ 

 .(5)ٜا أَرل املؤَٓني اقضٔ  بٝين ٚبني ٖصا(

 

 ثايجا. األزي١ َٔ االمجاع:

َٔ االغتكطا٤ يألزي١ ايٛاضز٠ يف َٛنٛع االغت٦صإ ٚأقٛاٍ ايؿكٗا٤ 

مل أدس أٟ قٍٛ ٜكٍٛ بعسّ َؿطٚع١ٝ االغت٦صإ يصا ؾكس أمجع أ١ُ٥ 

 .(0)املػًُني ع٢ً َؿطٚع١ٝ االغت٦صإ
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 املطًب ايجايح

 سه١ُ َؿطٚع١ٝ االغت٦صإ

 يكس ؾطع االغت٦صإ ملٓع ايػرل َٔ ايٓعط اىل عٛضات ايٓاؽ يف

بٝٛتِٗ ٚاىل َا ٜهطٖٕٛ َٔ اطالع ايػرل ع٢ً أسٛاشلِ. ٚشيو ألٕ َٔ 

عاز٠ اإلْػإ إ ٜعٗط َٔ دػُ٘ َا مل ٜعٗطٙ خاضز ايبٝت ؾًُا نإ 

ايبٝت سكّٓا َٓٝعّا ٚساضغّا أَّٝٓا يإلْػإ نإ البس إ تهٕٛ 

اؿه١ُ ٚانش١ َٔ تؿطٜع االغت٦صإ ٖٞ احملاؾع١ ع٢ً غانين 

ض ٚايهطض اؿاقٌ عٓس تطى االغت٦صإ ٖٛ تًو ايبٝٛت َٔ أٟ نط

اطالع غرل املػتأشٕ ع٢ً َا ٜهطٖ٘ قاسب ايساض يصيو قاٍ ضغٍٛ 

 .(5): )امنا دعٌ االغت٦صإ َٔ أدٌ ايٓعط(اهلل 

ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إ االغت٦صإ يٝؼ ع٢ً غبٌٝ اؿكط بٌ ٖٛ 

غايب يصيو ٜكٍٛ ايػاٜؼ يف تؿػرل آٜات األسهاّ قاٍ بعس إ شنط 

ايػايـ )ؾٗٛ داض ع٢ً ايػايب ٚيٝؼ اؿكط ؾٝ٘ ع٢ً غبٌٝ  اؿسٜح

ايتشكٝل بٌ ٖٛ سكط ازعا٥ٞ َبين ع٢ً املبايػ١ ٚنُاٍ ايعٓا١ٜ باؿح 

 .(0)ع٢ً سؿغ ايٓعط(

ٚايصٟ ٜؤٜس إ ٖصا اؿسٜح ٜؤخص ع٢ً ايػايب ال ع٢ً غبٌٝ 

اؿكط َا ض٣ٚ غٌٗ بٔ غعس )اْ٘ اطًع ضدٌ يف سذط٠ َٔ سذط ايٓيب 

 َسض٣ حيو بٗا ضأغ٘ ؾكاٍ يٛ أعًِ اْو تٓعط يؿكأت بٗا َٚع ايٓيب 

 .(5)يف عٝٓو امنا دعٌ االغت٦صإ َٔ أدٌ ايٓعط(
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ؾاشا نإ األَط ٖهصا زٍ اؿسٜح ع٢ً ايتؿسٜس ع٢ً ايطدٌ 

ؾاشا نإ يف املػأي١ سكط  ايصٟ نإ ٜطًع ع٢ً سذط٠ ايٓيب 

ب اييت ؾطع ؾامنا أضٜس ب٘ ايتأنٝس ع٢ً إ ايٓعط ٖٛ َٔ أق٣ٛ األغبا

 َٔ أدًٗا االغت٦صإ َع اْ٘ ال ٜتٓاؾ٢ َع نٕٛ االغت٦صإ يًػُع أٜهّا.

ٚمما غبل ٜتبني إ اؿه١ُ َٔ َؿطٚع١ٝ االغت٦صإ ٖٛ إ 

ايبٝٛت ٚنعت ؿؿغ عٛضات ايٓاؽ ٚغذلٖا ؾاشا ؾكس االغت٦صإ ؾال 

سط١َ يًبٝت يصيو شنط اإلَاّ ايهطَاْٞ يف ؾطح قشٝض ايبداضٟ 

ا دعٌ االغت٦صإ َٔ أدٌ ايٓعط(، قاٍ يف ؾطس٘: يف سسٜح: )امن

)امنا ؾطع االغت٦صإ يف ايسخٍٛ ألدٌ إ ال ٜكع ايبكط ع٢ً عٛض٠ أٌٖ 

ايبٝت ٚي٦ال ٜطًع ايػرل ع٢ً أسٛاشلِ ٚألٕ املػتأشٕ يٛ زخٌ بػرل اشٕ 

 .(5)يطأ٣ بعض َا ٜهطٖ٘ َٔ ٜسخٌ ايٝ٘ إ ٜطًع عًٝ٘(

١ٝ االغت٦صإ َا شنطٙ ٜٚؤٜس َا شٖبٓا ايٝ٘ يف سه١ُ َؿطٚع

اإلَاّ ايكططيب )ضمح٘ اهلل( قاٍ )ملا خل اهلل تعاىل ابٔ آزّ ايصٟ 

نطَ٘ ٚؾهً٘ باملٓاظٍ ٚغذلِٖ ؾٝٗا عٔ اإلبكاض ًَٚهِٗ االغتُتاع 

بٗا ع٢ً االْؿطاز ٚسذط ع٢ً اـًل إ ٜطًعٛا ع٢ً َا ؾٝٗا َٔ خاضز أٚ 

ِٝٗ ي٦ال ٜطًع أسس ًٜذٖٛا َٔ غرل اشٕ أضبابٗا مبا ٜطدع اىل ايػذل عً

 .(0)َِٓٗ ع٢ً عٛض٠ غرلٙ(

ٜٚكٍٛ ايؿٝذ قُس غعٝس َبٝض يف نتاب٘ )أزب املػًِ( عٔ 

اؿه١ُ َٔ االغت٦صإ )ٖٚٛ طًب االشٕ ممٔ ْٛز ظٜاضت٘ ست٢ ال 

                                                 

 

 



02ايعسز  ف١ً ن١ًٝ ايعًّٛ اإلغال١َٝ   
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ٜؿادأ بعٜاضتٓا ي٘ يف ٚقت قس ٜهٕٛ َؿتػاّل ؾٝ٘ بٛادبات أخط٣ أٚ قس 

ٜطاٙ عًٝ٘ أسس يصا ٜهٕٛ يف ٚنع أٚ قس ٜهٕٛ يف ٚنع ال ٜطٜس إٔ 

َٔ ايهٝاغ١ ٚايًٝاق١ إ تػتأشٕ قبٌ ايسخٍٛ ع٢ً َٔ تطٜس َطاعا٠ّ 

 .(5)ؿط١َ االغت٦صإ ٚسؿاظّا ع٢ً ؾعٛضٙ إ ٜتأثط باملؿادأ٠(

ٚقاٍ ايؿٝذ عبس ايؿتاح أبٛ غس٠ )اشا نإ بعض أًٖو يف سذطت٘ 

ٜـُشب أ ٚ َٔ زاضى ٚأضزت ايسخٍٛ عًٝ٘ ؾاغتأشٕ ي٦ال تطاٙ ع٢ً ساٍ ال 

ال تـَشب إ تطاٙ عًٝٗا غٛا٤ أنإ َٔ اؿال٥ٌ أٚ احملاضّ أٚ 

 .(0)غرلِٖ(

َٚٔ ٖصٙ األقٛاٍ تبني يٓا نطٚض٠ االغت٦صإ ٚإ ايتاضى ي٘ عام 

ـْ شلسٟ اإلغالّ ٚيف تطى االغت٦صإ إغكاط ؿط١َ  هلل تعاىل ٚكاي

 ايبٝٛت ؾهإ البس َٔ شيو ؿُا١ٜ ايبٝٛت ٚسكاْتٗا.
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 ايطابعاملطًب 

 سهِ االغت٦صإ، ٚتكسِٜ ايػالّ عًٝ٘

 

يكس نإ ٖٓايو خالف بني ايؿكٗا٤ يف سهِ االغت٦صإ بني َٔ 

دعً٘ َٓسٚبّا ٚبني َٔ دعً٘ ٚادبّا َٚٔ دعً٘ خيتًـ باختالف ساٍ 

املػتأشٕ عًٝ٘ ٖٚصٙ ٖٞ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ يف ٖصٙ املػأي١ َؿك١ً َٚٔ ثِ 

 ادض َٓٗا:أبني بعسٖا اؿهِ املػتٓبط َٓٗا ٚايط

قاٍ ايكططيب يف تؿػرلٙ )اْٗا أٟ آ١ٜ االغت٦صإ قه١ُ ٚادب١ 

 .(5)ثابت١ ع٢ً ايطداٍ ٚايٓػا٤ ٖٚٛ قٍٛ اؿػٔ ٚأٌٖ ايعًِ(

ٚقاٍ اؾكام يف )أسهاّ ايكطإٓ( )إ يًطدٌ إ ٢ٜٗٓ َٔ ال 

جيٛظ ي٘ زخٍٛ زاضٙ عٔ ايٛقٛف ع٢ً باب زاضٙ أٚ ايكعٛز عًٝ٘ ثِ قاٍ 

 .(0)َٔ باب زاضٙ ؾٛادب عًٝ٘ ايتٓشٞ(َٚت٢ أَط بايطدٛع 

ٚقاٍ يف )نؿاف ايكٓاع( )ٚدب االغت٦صإ ع٢ً نٌ َٔ ٜطٜس 

 .(5)ايسخٍٛ عًٝ٘ َٔ أقاضب ٚأداْب(

ٚقاٍ يف )بسا٥ع ايكٓا٥ع( )ؾإ نإ أدٓبّٝا ؾال حيٌ ي٘ ايسخٍٛ 

ؾٝ٘ َٔ غرل اغت٦صإ.. ٚإ نإ َٔ قاضَ٘ ؾال ٜسخٌ بػرل اغت٦صإ 

 .(5)ٛظ ي٘ ايٓعط اىل َٛانع ايع١ٜٓ ايعاٖط٠ ٚايباط١ٓ(أٜهّا ٚإ نإ جي
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ٜٚكٍٛ ايؿٝذ عبس ايهطِٜ ظٜسإ يف نتاب٘ )املؿكٌ( 

)االغت٦صإ َؿطٚع طًبت٘ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ٖٚصا ايطًب ع٢ً ٚد٘ 

اإلجياب ي٘ ؾٗٛ ٚادب. ٚقاٍ ايبعض ٖٛ َٓسٚب بايٓػب١ يطًب زخٍٛ 

 .(0)ايبٝت ٜػهٓ٘ املػتأشٕ..(

قُس غعٝس َبٝض يف نتاب٘ )آزاب املػًِ( ٚقاٍ ايؿٝذ 

 .(5))ٜٚٛدب االغت٦صإ ع٢ً ايهباض َٚٔ بًؼ غٔ ايٛعٞ َٔ األطؿاٍ(

ٚقاٍ ايؿٝذ ايػاٜؼ )االغت٦صإ ٚادب ع٢ً نٌ طاضم ٚيٛ نإ 

أع٢ُ ٚبصيو قاٍ ايعًُا٤ ٚنصيو الٕ َٔ عٛضات ايبٝٛت َا ٜسضى 

اشِْٗ اٜصا٤  بايػُع ؾؿٞ زخٍٛ َهؿٛف ايبكط ع٢ً أٌٖ ايبٝت بػرل

 .(5)شلِ(

ٚقاٍ اٜهّا )قس تهٕٛ ايبٝٛت املػه١ْٛ خاي١ٝ َٔ أقشابٗا يف 

ٚقت َٔ األٚقات ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ال حيٌ أٜهّا ملٔ جيسٖا نصيو إٔ 

 .(1)ٜسخًٗا(

: االغت٦صإ بعض ايعًُا٤قاٍ ٚأَا تكسِٜ ايػالّ عًٝ٘ ؾكس 

ؾكس شٕ . ؾطض، ٚايػالّ َػتشب . ٚبٝاْ٘ إٔ ايتػًِٝ نٝؿ١ٝ يف اإل

ٓٞ ابٔ عُط ،   ض٣ٚ َططف عٔ َايو عٔ ظٜس بٔ أغًِ أْ٘ اغتأشٕ عً

ؾكاٍ : أأجل ؾأشٕ ي٘ ابٔ عُط . قاٍ ظٜس : ؾًُا قهٝت ساديت أقبٌ 
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عًٞ ابٔ عُط ، ؾكاٍ : َايو ٚاغت٦صإ ايعطب ، إشا اغتأشْت ؾكٌ : 

ايػالّ عًٝهِ ، ؾإشا ضز عًٝو ايػالّ ؾكٌ : أأزخٌ ; ؾإٕ أشٕ يو 

إٔ ضدال اغتأشٕ  }. ؾعًُ٘ غ١ٓ ايػالّ . ٚقس ض٣ٚ ابٔ غرلٜٔ ؾازخٌ 

ع٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾكاٍ : أزخٌ ؟ ؾكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل 

ِ ٖصا نٝـ ٜػتأشٕ ، ؾإْ٘ مل حيػٔ َِّععًٝ٘ ٚغًِ يطدٌ عٓسٙ : قِ َؾ

 . (5){ِ ؾاغتأشٕ . ؾػُعٗا ايطدٌ ؾػَّ

تعني ، ٚال تعس ضؤٜتو ي٘ إٕ ٚقعت ايعني ع٢ً ايعني ؾايػالّ قس ٚ

إشْا يو يف زخٛيو عًٝ٘ ; ؾإشا قهٝت سل ايػالّ ألْو ايٛاضز س٦ٓٝص 

 .(0)تكٍٛ : أزخٌ ؟ ؾإٕ أشٕ يو ؾازخٌ ٚإال ضدعت 

ٕ اؿذب١ ٚاقع١ َٔ اـًل ؾطعا ، ٚيصيو ٚدب ؾاايتٓكٝض أَا

االغت٦صإ ست٢ خيًل ب٘ احملذٛض َٔ املطًل ، ٚاحملعٛض َٔ املباح ، 

َٗا َٜا }ٚقس قاٍ اهلل تعاىل :  ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا٤ا ائَّصٜ ُّٝٛتا َتِسُخًُٛا َيا ََ َِٝط ُب  َغ

ِِ ُٝٛٔتُه ُْٔػٛا َسٖت٢ ُب ُُٛا َتِػَتِأ َٗا َع٢ًَ َُٚتَػِّ ًِٖٔ َِِش َأ ِْٝط ٔيُه ِِ َخ ِِ يَُّه  َيَعَُّه

َٕ ع٢ً َا ؾطسٓاٙ ،  {أٚ َا ًَهت أمياْهِ  }. ثِ قاٍ :  {  َتَصنَُّطٚ

ؾاغتج٢ٓ َا ًَهت ايُٝني َٔ احملذٛض ، ثِ اغتج٢ٓ يف ًَو ايُٝني 

ٖصٙ األٚقات ايجالث١ ; ؾايعبس إشا نإ ٚغسا ، أٚ شا َٓعط٠ ، ٚنإ 

ٚقات ايجالث١ ال ٜسخٌ ؾٝٗا سهُ٘ يف اؿذب١ ع٢ً قؿ١ ؾإٕ ٖصٙ األ

 .(5)عبس نٝؿُا نإ ٚال أ١َ إال بعس االغت٦صإ 
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َٚٔ خالٍ عطض ٖصٙ ايٓكٛم ٜتبني يٓا إ سهِ االغت٦صإ 

 كتًـ ؾٝ٘ بني ايؿكٗا٤ بني َٔ ٜعسٙ ٚادبّا أٚ َٓسٚبّا.

ٚأقٍٛ بإ ايطادض يف ٖصٙ األقٛاٍ ٖٛ إ االغت٦صإ ٚادب ع٢ً 

غٛا٤ أنإ َٔ األقاضب أٚ األداْب أَا نٌ َٔ أضاز ايسخٍٛ عًٝ٘ 

األداْب ؾٗصا أَط بني ؿط١َ ايٓعط ٚاالطالع ع٢ً بٝٛتِٗ ؾهإ البس 

َٔ االغت٦صإ ٚأَا األقاضب ؾُٔ باب غس ايصضا٥ع سني اطالع٘ ع٢ً َا 

 ال حيٌ ي٘ ايٓعط ايٝ٘ َٔ األقاضب ؾهإ البس َٔ االغت٦صإ أٜهّا.
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 املطًب األٍٚ

 نٝؿ١ٝ االغت٦صإ

 

ٚنٝؿٝت٘ ٚعسز َطات٘ إىل ايؿاضع البس إ ٜطدع يف االغت٦صإ 

اؿهِٝ سٝح دعٌ ايهٝـ يف ٖصا َعًَّٛا ٚايعسز يف تهطاضٙ 

 َعًَّٛا أٜهّا.. ؾال جيٛظ تطن٘ اٚ ايعٌُ غالؾ٘ يف ساٍ َٔ األسٛاٍ.

ٚاالغت٦صإ املؿطٚع ٖٛ إ ٜصنط املػتأشٕ ازل٘ اشا غ٦ٌ عٔ 

ٕ ٜكـ ازل٘ ٚإ ٜكٍٛ اشا طًب االغت٦صإ ايػالّ عًٝهِ أأزخٌ ٚأ

عٔ ميني ايباب أٚ عٔ سلاي٘ ٚال ٜكـ قبايت٘ ست٢ اشا نإ َػًكّا أٚ 

َؿتٛسّا خؿ١ٝ إ تكع عٝٓ٘ ع٢ً قطّ. ٚنصيو ٜؿهٌ إ ٜهٕٛ 

االغت٦صإ َكشٛبّا بايتٓشٓض ٚايتٓدع ؾٝهٕٛ نٌ ٖصا َع بعه٘ 

 غببّا إلزخاٍ األْؼ ٚاألَإ يف قًٛب أقشاب ايساض اييت ٜطٜس زخٛشلا.

يف نتاب٘ )أسهاّ ايكطإٓ( ْاقاّل بعض األزي١ ٜكٍٛ اؾكام 

عٔ نٝؿ١ٝ االغت٦صإ قاٍ ))سسثٓا األسٛم بٔ َٓكٛض عٔ ضبعٞ قاٍ 

ٖٚٛ يف بٝت ؾكاٍ أجل  سسثٓا ضدٌ َٔ بين عاَط اغتاشٕ ع٢ً ايٓيب 

ـازَ٘: أخطز اىل ٖصا ؾعًُّ٘ االغت٦صإ. ؾكاٍ ي٘: قٌ  ؾكاٍ ايٓيب 

دٌ، ؾكاٍ: ايػالّ عًٝهِ، ايػالّ عًٝهِ، أأزخٌ؟ ؾػُع٘ ايط

 .(5)ؾسخٌ( أأزخٌ؟ ؾاشٕ ي٘ ايٓيب 
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)اشا أت٢ باب قّٛ ال  ٚشنط أٜهّا عٔ قؿ١ اغت٦صإ ضغٍٛ اهلل 

ٜػتكبٌ ايباب َٔ تًكا٤ ٚدٗ٘ ٚيهٔ َٔ ضنٓ٘ األمئ أٚ األٜػط 

ؾٝكٍٛ ايػالّ عًٝهِ ٚشيو إ ايسٚض مل تهٔ ٦َٜٛص عًٝٗا 

 .(0)((5)غتٛض(

ؾاْ٘ أٜهّا ٜصنط قؿ١ االغت٦صإ ٜٚكٍٛ  أَا االَاّ ايكططيب

)قًت ٚيف غٓٔ ابٔ َاد٘ سسثٓا أبٛ بهط بٔ أبٞ ؾٝب١ سسثٓا عبس 

ايطسِٝ بٔ غًُإ عِ ٚاقٌ بٔ ايػا٥ب( )عٔ أبٞ عٔ أبٞ أٜٛب 

األْكاضٟ قاٍ: قًٓا ٜا ضغٍٛ اهلل ٖصا ايػالّ ؾُا االغت٦صإ؟ قاٍ: 

ٜٚؤشٕ أٌٖ  ٜتهًِ ايطدٌ بتػبٝش٘ ٚتهبرلٙ ٚؼُٝسٙ ٜٚتٓشٓض

، ٚشنط ايكططيب أٜهّا َا ض٣ٚ عكٌٝ عٔ ابٔ ؾٗاب قاٍ: (5)ايبٝت(

أت٢ غعس بٔ عباز٠  )أَا ايػ١ٓ ؾايتػًُٝات ايجالخ )ؾإ ضغٍٛ اهلل 

ايػالّ  ؾكاٍ ايػالّ عًٝهِ ؾًِ ٜطز عًٝ٘ ثِ قاٍ ضغٍٛ اهلل 

ؾًُا ؾكس غعس تػًُٝ٘  عًٝهِ ؾًِ ٜطزٚا ؾاْكطف ضغٍٛ اهلل 

عطف اْ٘ قس اْكطف ؾدطز غعس يف أثطٙ ست٢ أزضن٘، ؾكاٍ ٚعًٝو 

ايػالّ ٜا ضغٍٛ اهلل امنا أضزْا إ ْػتهجط َٔ تػًُٝو ٚقس ٚاهلل 
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قاٍ ابٔ  (5)َع غعس ست٢ زخٌ بٝت٘( زلعٓا ؾاْكطف ضغٍٛ اهلل 

 .(0)ؾٗاب ؾامنا أخص ايتػًِٝ ثالث١ َٔ قبٌ شيو(

ايباب ٜكّٛ َكاّ االغت٦صإ قاٍ ايكططيب ٚنصيو ثبت إ زم 

)ٚاشا نإ ايباب َطزٚزّا ؾً٘ إ ٜكـ سٝح ؾا٤ َٓ٘ ٜٚػتأشٕ ٚإ ؾا٤ 

نإ يف  زم ايباب ملا ضٚاٙ أبٛ َٛغ٢ األؾعطٟ: )إ ضغٍٛ اهلل 

سا٥ط باملس١ٜٓ ع٢ً قـ ايب٦ط ؾُس ضدًٝ٘ يف ايب٦ط ؾسم ايباب أبٛ بهط 

 .(5)((5)اؾ١ٓ(ا٥صٕ ي٘ ٚبؿطٙ ب ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل 

ٜٚؤٜس َا شنطْاٙ يف نٝؿ١ٝ االغت٦صإ َا ضٚاٙ أْؼ بٔ َايو يف 

تكطع  إ زم ايباب ٜعس َٔ االغت٦صإ ؾكاٍ )ناْت أبٛاب ايٓيب 

 .(1)باألظاؾرل(

ٚنصيو ٜٓبػٞ ع٢ً املػتأشٕ إٔ ٜصنط ازل٘ اشا غ٦ٌ َٔ  

ف قاسب ايساض ٜٚهطٙ ي٘ إ ٜكٍٛ )أْا( إش ال عدل٠ بكٛشلا ٚال ٜعط

 قاسب ايساض املػتأشٕ اشا قاٍ )أْا( ٜٚؤٜس ٖصا َا ضٟٚ إ دابطّا 
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أْا  ؾكاٍ: َٔ ٖصا؟ ؾكًت: أْا، ؾكاٍ ايٓيب  قاٍ )اغتأشْت ايٓيب 

 .(5)أْا، نأْ٘ نطٙ شيو(

ٚنصيو َا شنطٙ قاسب نتاب )ايؿٛان٘ ايسٚاْٞ( يف 

ّ نٝؿ١ٝ االغت٦صإ قاٍ )االغت٦صإ ع٢ً قٍٛ األنجطٜٔ إ ٜكٍٛ ايػال

عًٝهِ اشا زخٌ ثالخ َطات ؾذُع بني ايػالّ ٚاالغت٦صإ ٚأَا َا 

نإ َٔ مٛ غبشإ اهلل ٚال إي٘ اال اهلل ؾٗٛ بسع١ َص١ََٛ ملا ؾٝ٘ َٔ 

إغا٠٤ األزب َع اهلل يف اغتعُاٍ ازل٘ يف االغت٦صإ غالف ايتٓشٓض 

ّ ؾاْ٘ ٜكّٛ َكاّ  ٚقطع ايباب غٛا٤ أنإ ايباب َؿتٛسّا أٚ َػًٛقا

ت٦صإ بايهالّ ٚاؿاقٌ اْ٘ ٜػتأشٕ ع٢ً نٌ َٔ ال حيٌ ي٘ االغ

 .(0)ايٓعط اىل عٛضت٘ ست٢ أَ٘ ٚأخت٘..(

ثِ قاٍ )ٚاشا اغتأشٕ بايػالّ ؾكٌٝ ي٘ َٔ ٖصا ؾًٝػِ ْؿػ٘ 

 .(5)بازل٘ ٚمبا ٜعطف ب٘..(

ٚممٔ شٖب اىل إ زم ايباب ٚايتٓشٓض ٚايتٓدع ٜكّٛ َكاّ 

االغت٦صإ قاسب نتاب )ساؾ١ٝ ايعسٟٚ( قاٍ )ٜٚكّٛ َكاّ 

االغت٦صإ ْكط ايباب ثالثّا نإ ايباب َؿتٛسّا أٚ َػًٛقّا ٚنصا 

ايتٓشٓض، ٚاالغت٦صإ بٓشٛ غبشإ اهلل أٚ ال إي٘ اال اهلل بسع١ َص١ََٛ 

اهلل يف اغتعُاٍ ازل٘ يف بسع١ َص١ََٛ ملا  ملا ؾٝ٘ َٔ إغا٠٤ األزب َع

ؾٝ٘ َٔ إغا٠٤ األزب َع اهلل يف اغتعُاٍ ازل٘ يف االغت٦صإ ٚاشا 
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 اغتأشٕ ؾكٌٝ ي٘ َٔ ٖصا ؾًٝػِ ْؿػ٘ ٚال ٜكٍٛ أْا الٕ ايٓيب 

 .(5)نطٖٗا ممٔ أداب٘ بٗا..(

ٜٚؤٜس ٖصا َا ضٚاٙ أبٛ زاٚز يف غٓٓ٘ عٔ نٝؿ١ٝ االغت٦صإ )إ 

بًدي ٚدسا١ٜ ٚنػابٝؼ ٚايٓيب  ١ٝ بعج٘ اىل ضغٍٛ اهلل قؿٛإ بٔ أَ

  ِبأع٢ً َه١ ؾسخًت ٚمل أغًِ ؾكاٍ اضدع ؾكٌ ايػالّ عًٝه

 .(0)ٚشيو بعسَا أغًِ قؿٛإ بٔ أ١َٝ..(

ٚنصيو َا ضٚاٙ أبٛ زاٚز أٜهّا )ث٢ٓ ضدٌ َٔ بين عاَط اْ٘ 

ـازَ٘  ٖٚٛ يف بٝت ؾكاٍ أأجل ؾكاٍ ايٓيب  اغتأشٕ ع٢ً ايٓيب 

أخطز اىل ٖصا ؾعًُ٘ االغت٦صإ ؾكٌ ي٘ قٌ ايػالّ عًٝهِ أأزخٌ 

 .(5)ؾسخٌ( ؾػُع٘ ايطدٌ ؾكاٍ ايػالّ عًٝهِ أأزخٌ ؾاشٕ ي٘ ايٓيب 

ٚقاٍ يف )نؿاف ايكٓاع( عٔ نٝؿ١ٝ االغت٦صإ )ٚقؿ١ 

 .(5)االغت٦صإ ايػالّ عًٝهِ أأزخٌ(

ٜكٍٛ  ٚقاٍ االَاّ َايو )االغت٦صإ ع٢ً قٍٛ األنجطٜٔ إ

 .(1)ايػالّ عًٝهِ اشا زخٌ ثالخ َطات ؾذُع بني ايػالّ ٚاالغت٦صإ(

 ٚمما تكسّ تبني يٓا َٔ ٖصا املبشح املػا٥ٌ اآلت١ٝ:

 . إ قؿ١ االغت٦صإ ٖٞ إ ٜكٍٛ املػتأشٕ ايػالّ عًٝهِ أأزخٌ.5
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. إٔ ٜكـ املػتأشٕ عٔ ميني ايباب أٚ عٔ سلاي٘ ٚال ٜكـ قباي١ 0

 ايباب.

جرلّا َٔ األَٛض اييت تكّٛ َكاّ االغت٦صإ نايتٓشٓض . إ ٖٓاى ن5

ٚايتٓدع ٚزم ايباب ٚزم اؾطؽ ٚغرلٖا َٔ ٚغا٥ٌ ايتٓبٝ٘ 

 اؿسٜج١.

. ٜط٣ أنجط ايؿكٗا٤ إ االغت٦صإ بايتػبٝض أٚ ايتشُٝس أٚ ايتًٌٗٝ 5

 بسع١ َص١ََٛ الْ٘ إغا٠٤ يألزب َع اهلل.
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 املطًب ايجاْٞ

 االغت٦صإ، ٚاعتصاض قاسب ايبٝت َٔ امُلِػَتأٔشٕعسز َطات 

 

ايػ١ٓ يف االغت٦صإ ثالخ َطات ال ٜعاز عًٝٗا ؾإ ُأٔشٕ ي٘ زخٌ 

ٚإ مل ٜؤشٕ ي٘ ضدع ٖصٙ ٖٞ قٝػ١ االغت٦صإ َٔ سٝح ايعسز ٚاىل 

 ٖصا شٖب مجٝع ايؿكٗا٤.

قاٍ ايكططيب )ٚامنا قًٓا إ ايػ١ٓ االغت٦صإ ثالخ َطات ال ٜعاز 

ثِ قاٍ قاٍ عًُاؤْا ضمح١ اهلل عًِٝٗ إمنا خل االغت٦صإ  عًٝٗا..

بجالخ الٕ ايػايب َٔ ايهالّ اشا نطض ثالثّا زلع ٚؾِٗ ٚيصيو نإ 

اشا تهًِ به١ًُ أعازٖا ثالثّا ست٢ ٜؿِٗ عٓ٘ ٖصا ؾإشا مل  ايٓيب 

ٜؤشٕ ي٘ بعس ثالخ ظٗط إ ضب املٓعٍ ال ٜطٜس األشٕ أٚ يعً٘ ميٓع٘ َٔ 

ٚال ميهٓ٘ قطع٘ ؾٝٓبػٞ يًُػتأشٕ إ ٜٓكطف الٕ  اؾٛاب عٓ٘ عصض

 .(5)ايعٜاز٠ ع٢ً شيو قس تكًل ضب املٓعٍ ٚضمبا ٜهطٙ االؿاح(

َٚا ضٚاٙ االَاّ ايبداضٟ )عٔ أبٞ َٛغ٢ األؾعطٟ اْ٘ قاٍ: قاٍ 

 .(0)االغت٦صإ ثالثّا ؾاشا أشٕ يو ؾأزخٌ ٚإال ؾاضدع( ضغٍٛ اهلل 

ٚقاٍ ابٔ عبس ايدل يف نتاب٘ ايتُٗٝس )َٚٔ أسػٔ ططم أبٞ 

غعٝس اـسضٟ يف ٖصٙ ايكك١ َا سسثٓاٙ أبٛ ظٜس عبس ايطمحٔ بٔ 

حي٢ٝ قاٍ سسثٓا عًٞ بٔ قُس بٔ َػطٚض قاٍ سسثٓا أمحس بٔ أبٞ 

غًُٝإ قاٍ سسثٓا غشٕٓٛ قاٍ سسثٓا ابٔ ٖٚب ٚقاٍ أخدلْا عُط بٔ 

ػرل بٔ غعٝس سسث٘ )اْ٘ زلع أبا اؿاضخ عٔ بهرل بٔ األؾر بٔ ب
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غعٝس اـسضٟ ٜكٍٛ نٓا يف فًؼ أبٞ بٔ نعب ؾأت٢ أبٛ َٛغ٢ 

َػهبّا ست٢ ٚقـ ؾكاٍ أْؿسنِ اهلل ٌٖ زلع أسس َٓهِ ضغٍٛ اهلل 

  ٍٜكٍٛ االغت٦صإ ثالثّا ؾإشا اشٕ يو ٚاال ؾاضدع قاٍ ُأبٞ َٚا شاى قا

د٦ت ايّٝٛ  اغتأشْت ع٢ً عُط ثالخ َطات ؾًِ ٜؤشٕ يٞ ؾطدعت ثِ

ؾسخًت عًٝ٘ ؾأخدلت٘ اْٞ د٦ت اَؼ ؾػًُت ثالثا ثِ اْكطؾت قاٍ 

قس زلعٓاى ٚمٔ س٦ٓٝص ع٢ً ؾػٌ ؾًٛ اغتأشْت ست٢ ٜؤشٕ يو قاٍ 

ؾكاٍ ٚاهلل ألٚدعٔ ظٗطى ٚبطٓو  اغتأشْت نُا زلعت ضغٍٛ اهلل 

اٚ يتأتٝين مبٔ ٜؿٗس يو ع٢ً ٖصا ؾكاٍ ُأبٞ ٚاهلل ال ٜكّٛ َعو اال 

ايصٟ جيٝبو قِ ابا غعٝس ؾكُت ست٢ اتٝت عُط ؾكًت قس  اسسثٓا غٓا

ٜكٍٛ ٖصا قاٍ ابٔ ٖٚب قاٍ َايو االغت٦صإ  زلعت ضغٍٛ اهلل 

 .(0)((5)ثالثّا ال اسب إ ٜعٜس اال اشا اغتٝكٔ اْ٘ مل ٜػُع(

ٚشنط اٜها )ٚقاٍ بعض اٌٖ ايعًِ إ االغ٦صإ ثالخ َطات 

َٗا َٜاَأخٛش َٔ قٍٛ اهلل:  ٜٗ َٔائَّص َأ ُٓٛا٤ا ٜ ََ ُِ ُِْه َِٝػَتِأٔش َٔ ٔي  ًََََهِت ائَّصٜ

ِِ َُاُُْه ِٜ َٔ َأ ِِ َٚائَّصٜ َِ َِٜبًُُػٛا َي ِِ اِيُشًُ ُِٓه ِٔ ََٖطإت َثالَخ َٔ َٔ ٌِ  َقال٠ٔ َقِب

َٕ َٚٔسنَي اِيَؿِذِط ِِ َتَهُعٛ َٝاَبُه َٔ ٔث ِٗرَل٠ٔ َٔ ِٔ ايعَّ َٔ  َثالُخ اِئعَؿا٤ٔ َقال٠ٔ َبِعٔس َٚ

َِٛضإت ِِ َع َِٝؼ َيُه ِِ َي ُِٝه ِِ َٚال َعًَ ِٗ ِٝ ٖٔ ُدَٓاْح َعًَ ُٖ َٕ َبِعَس ٖٛاُؾٛ ِِ َط ُِٝه  َعًَ

ِِ ُٔ َنَصٔيَو َبِعٍض َع٢ًَ َبِعُهُه ِّ ُ٘ َُٜب ُِ ايَّ ُ٘ اِيآٜأت َيُه ِْ َٚايًَّ  َعًٔٝ

ِْ ، قاٍ ٜطٜس ثالخ زؾعات ؾٛضز ايكطإٓ يف املُايٝو  (5)َسٔهٝ
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يف اؾُٝع، قاٍ أبٛ عُط َا قاي٘ َٔ  ٚايكبٝإ ٚغ١ٓ ضغٍٛ اهلل 

ٖصا ؾاْ٘ غرل َعطٚف عٔ ايعًُا٤ يف تؿػرل اآل١ٜ اييت اغتسٍ بٗا ٚايصٟ 

عًٝ٘ مجٗٛضِٖ يف قٛي٘ ؾٝٗا ثالخ َطات أٟ يف ثالث١ أٚقات ٜسٍ ي٘ 

 .(5)ع٢ً قش١ ٖصا ايكٍٛ(

قاٍ يف ايهايف )ٚاالغت٦صإ ثالث١ ٜكٍٛ يف نٌ َط٠ ايػالّ 

شٕ يو ٚاال ؾاضدع ٚال تعز اال إ تعًِ اْو ال ٜػُع عًٝهِ أأزخٌ ؾإ أ

 .(0)اغت٦صاْو ؾال بأؽ إ تعٜس ع٢ً ايجالخ(

ٚشنط ايعسٟٚ يف ساؾٝت٘ )قٛي٘ ثالثا اخل قهٝت٘ اْ٘ ال ٜعٜس 

ع٢ً ايجالخ ٖٚٛ نصيو اال إ ٜػًب ع٢ً ظٓ٘ عسّ ايػُاع ثِ سٝح 

 .(5)غًب ع٢ً ظٓ٘ ايػُاع ؾإ اشٕ ي٘ ٚاال اْكطف(

يكططيب يف )اسهاّ ايكطإٓ( )ايػ١ٓ يف االغت٦صإ ثالخ ٚقاٍ ا

َطات ال ٜعاز عًٝٗا قاٍ ابٔ ٖٚب قاٍ َايو االغت٦صإ ثالثّا ال اسب إ 

ٜعٜس اسس عًٝٗا اال َٔ عًِ اْ٘ مل ٜػُع ؾال أض٣ بأغا إ ٜعٜس اشا 

اغتٝكٔ اْ٘ مل ٜػُع.. ٚقاٍ قاٍ عًُاؤْا ضمح١ اهلل عًِٝٗ إمنا خل 

 .(5)خ الٕ ايػايب َٔ ايهالّ اشا نطض ثالثا زلع ٚؾِٗ(االغت٦صإ بجال

ٚإٕ }: تعاىل قٛي٘ؾإٕ  ٚاَا عٔ اعتصاض قاسب ايبٝت َٔ امُلِػَتأٔشٕ

ايتكسٜط : ٜا أٜٗا ٚ. َطتبط باآل١ٜ قبًٗا ; {قٌٝ يهِ اضدعٛا ؾاضدعٛا
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َٓٛا ال تسخًٛا بٝٛتا غرل بٝٛتهِ ست٢ تػتأْػٛا ٚتػًُٛا ع٢ً ٤اايصٜٔ 

أشٕ يهِ ؾازخًٛا، ٚإال ؾاضدعٛا، ؾإٕ مل ػسٚا ؾٝٗا أًٖٗا ، ؾإٕ 

 أسسا ٜأشٕ يهِ ؾال تسخًٛا ست٢ ػسٚا إشْا.

َؿتٛسا; ألٕ ايؿطع قس أغًك٘  ّٚغٛا٤ نإ ايباب َػًكا أ

بايتشطِٜ يًسخٍٛ ست٢ ٜؿتش٘ اإلشٕ َٔ ضب٘; بٌ جيب عًٝ٘ إٔ ٜأتٞ 

يف إقباي٘ ايباب ، ٚحياٍٚ اإلشٕ ع٢ً قؿ١ ال ٜطًع َٓ٘ ع٢ً ايبٝت ال 

عٔ عُط بٔ اـطاب أْ٘ قاٍ : " َٔ َأل ٟ ٚال يف اْكالب٘ .  ؾكس ضٚ

 .(5)عٝٓٝ٘ َٔ قاع١ بٝت ؾكس ؾػل " 

َٚٔ عطنٓا شلصٙ ايٓكٛم ٚأقٛاٍ ايعًُا٤ ٜتبني يٓا يف َػأي١ 

 عسز َطات االغت٦صإ املػا٥ٌ اآلت١ٝ:

 . إ ايػ١ٓ يف االغت٦صإ ثالخ َطات ٖٚصا َا عًٝ٘ مجٝع ايؿكٗا5٤

ٚقس اغتسيٛا عًٝ٘ بأسازٜح َط شنطٖا ٚشيو نإف يًسالي١ ع٢ً 

 عسز َطات االغت٦صإ.

. ال جيٛظ يًُػتأشٕ إ ٜعٜس ع٢ً ايجالخ اال اشا تٝكٔ إ قاسب 0

ايساض مل ٜػُع٘ ؾإ تٝكٔ ايػُاع ٚمل ٜؤشٕ ي٘ مل ػع ي٘ ايعٜاز٠ 

 ٚيعّ ايطدٛع.

املػتأشٕ يف املطات  . إ ايػ١ٓ يف قؿ١ االغت٦صإ َع ايعسز إ ٜك5ٍٛ

 ايجالخ ايػالّ عًٝهِ أأزخٌ.
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 املطًب ايجايح

 َا ٜكّٛ َكاّ االغت٦صإ

االغت٦صإ ٚأدٝب ٖٚصا املبشح ٖٛ َا غأبني ؾٝ٘ َا ٜكّٛ َكاّ 

ٌٖٚ  َٔ خالي٘ ع٢ً تػاؤالت ٖٚٞ ٌٖ ايطؤ١ٜ تكّٛ َكاّ االغت٦صإ

ايطغٍٛ ٜكّٛ اغت٦صإ؟ ٌٖٚ اجمل٤ٞ َع إداب١ ايٛي١ُٝ ال حيتاز إىل 

َكاّ االغت٦صإ ٌٖٚ زم ايباب ٜكّٛ َكاّ االغت٦صإ ؾًصيو قػُت 

 ايهالّ يف ٖصا املطًب اىل َػأيتني :

 ٌٖ زم ايباب ٜكّٛ َكاّ االغت٦صإ؟ املػأي١ األٚىل:

قاٍ اإلَاّ ايكططيب يف تؿػرل غٛض٠ ايٓٛض )ؾإ نإ ايباب 

َطزٚزا ؾً٘ إ ٜكـ سٝح ؾا٤ َٓ٘ ٜٚػتأشٕ ٚإ ؾا٤ زم ايباب ملا ض٣ٚ 

نإ يف سا٥ط باملس١ٜٓ ع٢ً قـ  ابٛ َٛغ٢ األؾعطٟ )إ ضغٍٛ اهلل 

 ايب٦ط ؾُس ضدًٝ٘ يف ايب٦ط ؾسم ايباب ابٛ بهط ؾكاٍ ي٘ ضغٍٛ اهلل 

ٖهصا ضٚاٙ عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ ايعْاز  (5)اؾ١ٓ(ا٥صٕ ي٘ ٚبؿطٙ ب

ٚتابع٘ قاحل بٔ نٝػإ ْٜٚٛؼ بٔ ٜعٜس ؾطٚٚٙ مجٝعا عٔ ابٞ ايعْاز 

 .(0)عٔ ابٞ غ١ًُ عبس ايطمحٔ بٔ ْاؾع عٔ ابٞ َٛغ٢(

ٜٚؤٜس َا اؾطْا ايٝ٘ َٔ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ َا )ضٟٚ يف ؾتض ايباضٟ 

قاٍ  عٔ دابط ؾطح قشٝض ايبداضٟ َٚا شنطٙ أبٛ زاٚز يف غٓٓ٘ 
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يف زٜٔ نإ ع٢ً ابٞ ؾسقكت ايباب ؾكاٍ َٔ شا قًت  )أتٝت ايٓيب 

 .(5)أْا ؾكاٍ أْا أْا ؾهأْ٘ نطٖٗا(

ٚيف ٖصا اؿسٜح ايؿطٜـ زيٌٝ ع٢ً َؿطٚع١ٝ زم ايباب 

يالغت٦صإ ؾكس حيتاز ايٝ٘ َٔ ٜطٜس ايسخٍٛ اىل ايبٝت اش قس ال ٜػُع 

م ايباب يٝكٌ قٛت ايسم قٛت٘ يالغت٦صإ َٔ يف ايبٝت ؾٝشتاز يس

اىل َٔ يف ايبٝت ؾٝكطب َٔ ايباب اٚ خيطز ؾٝػتأشٕ س٦ٓٝص َطٜس 

 .(0)ايسخٍٛ(

ٚشنط ابٛ زاٚز عٔ ْاؾع بٔ عبس اؿطخ قاٍ )خطدت َع ضغٍٛ 

ست٢ زخٌ سا٥طّا ؾكاٍ يٞ: اَػو ايباب، ؾهطب ايباب ؾكًت:  اهلل 

 .(5)ؾُا ٖصا ٚغام اؿسٜح..(

ؿٛان٘ ايسٚاْٞ( )ايتٓدع اٚ قطع ٚشنط امحس بٔ غِٓٝ يف )اي

ايباب ثالثا أنإ ايباب َؿتٛسا أٚ َػًٛقا ؾاْ٘ ٜكّٛ َكاّ االغت٦صإ 

.قاٍ يف )ايهايف( )ٚقطع ايباب ايّٝٛ ٜكّٛ َكاّ االغت٦صإ (5)بايهالّ(

ؾُٝا اشا خطز االشٕ ٚيٝؼ ملٔ قطع ثالثا إ ٜسخٌ ٚال إ ٜٓكطف ست٢ 

 .(1)زلع ٚعًِ ب٘( ٜعًِ اْ٘ قس
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ٚقاٍ ايعسٟٚ يف ساؾٝت٘ )ٚ ٜكّٛ َكاّ االغت٦صإ ْكط ايباب ثالثا 

 .(5)نإ ايباب َؿتٛسا أٚ َػًٛقا(

ٚقاٍ ايؿٝذ غعٝس بٔ َبٝض )ٜططم املػتأشٕ باب َٔ ٜطغب 

ظٜاضت٘ بًطـ اٚ ٜطٕ اؾطؽ ثِ ٜكـ ظاْب ال ٜٛادٗ٘ خؿ١ٝ إ ٜؿتض 

 .(0)ؾٝهؿـ ي٘ َٔ بساخً٘( ايباب

ِ ظٜسإ عٔ اؿسٜح ايػايـ ايصنط ٜٚكٍٛ ايؿٝذ عبس ايهطٜ

يف نتاب٘ )املؿكٌ( )ؾسم ايباب ٖٛ نايتٓبٝ٘ يالغت٦صإ ٚيٝؼ بسٜاّل 

 .(5)عٓ٘(

َٚٔ خالٍ عطنٓا شلصٙ األقٛاٍ ٚاألزي١ ؾُٝا اشا نإ ايسم يًباب 

ٜكّٛ َكاّ االغت٦صإ أّ ال ٚايصٟ تٛقًٓا ايٝ٘ َٔ خالٍ زضاغ١ أقٛاٍ 

ٜكّٛ َكاّ االغت٦صإ ٖٚصا َا عًٝ٘ ايؿكٗا٤ ؾكس تبني إ زم ايباب 

انجط ايعًُا٤ َٔ َؿػطٜٔ ٚؾكٗا٤ ٚقسثني. أَا َا شٖب ايٝ٘ بعهِٗ 

اىل إ زم ايباب ٖٛ نايتٓبٝ٘ يالغت٦صإ ٚيٝؼ بسٜال عٓ٘ ؾإ 

أقشاب ٖصا ايطأٟ ال ٜطٕٚ إ االغت٦صإ ٜكّٛ َكاّ زم ايباب ٚامنا ٖٛ 

 ٚغ١ًٝ يًتٓبٝ٘.

اسلٌ ٚاهلل تعاىل اعًِ َٚٔ ططم باب ؾأقٍٛ بإ ايتؿكٌٝ يف ٖصا 

قّٛ ؾأشْٛا ي٘ ؾكس قاّ َكاّ االغت٦صإ اٚ اغتعٌُ اؾطؽ ؾأشْٛا ي٘ 

بايسخٍٛ ؾٗصا نً٘ اغت٦صإ اَا اشا نإ اٌٖ ايساض بعٝسٜٔ عٔ ايباب 

ٚططم ايباب اٚ اؾطؽ ثِ مل ٜؤشٕ ي٘ اال بعس إ اقذلبٛا َٔ ايباب 

                                                 

 

 

 



02ايعسز  ف١ً ن١ًٝ ايعًّٛ اإلغال١َٝ   
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ؾأشْٛا ي٘ ؾٝهٕٛ زم ايباب يف ؾاغتأشِْٗ ؾأغايٛٙ عٔ ازل٘ ؾأدابِٗ 

 ٖصٙ تٓبٝٗا ع٢ً االغت٦صإ ال اغت٦صاْا ٚاهلل تعاىل اعًِ.

ٌٖ إداب١ ايسع٠ٛ اىل ايٛي١ُٝ ٚاجمل٤ٞ َع ايطغٍٛ  املػأي١ ايجا١ْٝ:

 ٜكّٛ َكاّ االغت٦صإ؟

إشا زعٞ ايؿدل إىل ٚي١ُٝ أٚ مٖٛا ؾأداب ايسع٠ٛ ٚدا٤ َع 

ٛ اغتأشٕ استٝاطا نإ سػٓا ضغٍٛ ايساعٞ قاّ َكاّ إشْ٘ ي٘ ٚيهٔ ي

 ٜٚؤٜس َا شنطْاٙ َا ًٜٞ َٔ األزي١.

قاٍ )زخًت ع٢ً ضغٍٛ  إش ض٣ٚ اإلَاّ ايبداضٟ عٔ ابٞ ٖطٜط٠ 

ؾٛدس يبّٓا يف قسح ؾكاٍ ابٛ ٖطٜط٠ اؿل اٌٖ ايكؿ١ ؾازعِٗ  اهلل 

 .(5)إيٞ قاٍ ؾأتٝتِٗ ؾسعٛتِٗ ؾاقبًٛا ؾاغتأشْٛا ؾأشٕ شلِ ؾسخًٛا(

قاٍ  إ ضغٍٛ اهلل  َٚا ضٚاٙ اإلَاّ ابٛ زاٚز عٔ ابٞ ٖطٜط٠ 

 .(0))إشا زعٞ أسسنِ إىل طعاّ ؾذا٤ َع ايطغٍٛ ؾإ شيو ي٘ اشٕ(

قاٍ  إ ايٓيب  ٚنصيو َا ضٚاٙ ابٛ زاٚز عٔ ابٞ ٖطٜط٠ 

 .(5))ضغٍٛ ايطدٌ إىل ايطدٌ إشْ٘(

ٚنصيو َا شنطٙ اؾكام يف )أسهاّ ايكطإٓ( بعس إ شنط 

 ح ابٞ ٖطٜط٠ املتكسّ ؾٓسٍ ٖصا اـدل ع٢ً َعٓٝني:سسٜ
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ُْٔػٛا َسٖت٢إ االشٕ قصٚف َٔ قٛي٘:  أسسُٖا: َتِػَتِأ
(5)  ٖٛٚ

 َطاز ب٘.

إ املسعٛ اشا دا٤ َع ايطغٍٛ ؾاْ٘ ال حيتاز اىل اغت٦صإ  ايجاْٞ:

ثإ ٖٚٛ ٜسٍ أٜهّا ع٢ً إ َا قس دطت عًٝ٘ ايعاز٠ ٜأبا َٔ ايسخٍٛ اْ٘ 

غرل قتاز اىل االغت٦صإ إ قٌٝ إ ٖصا اؿسٜح كايـ ؿسٜح أبٞ 

ؾاغتأشٕ ؾاشٕ ي٘ قاٍ اؾكام يٝػا  ٖطٜط٠ عٓسَا شٖب َع ايٓيب 

إباس١ يًسخٍٛ َع ايطغٍٛ ٚيٝؼ ؾٝ٘ نطا١ٖٝ  ٘ كتًؿني بإ قٛي

االغت٦صإ بٌ ٖٛ كرل س٦ٓٝص ٚاشا مل ٜهٔ َع ايطغٍٛ ٚدب س٦ٓٝص 

 .(0)االغت٦صإ

ٚقاٍ ايكططيب أٜهّا يف )أسهاّ ايكطإٓ( )ٚمما ٜسخٌ يف ٖصا 

قاٍ )ضغٍٛ ايطدٌ اىل ايطدٌ إشْ٘ اشا أضغٌ ايٝ٘  ايباب إ ايٓيب 

ٚشنط ٖصا بعس إ شنط َا ٜعس اغت٦صاّْا  (5)ؾكس اشٕ ي٘ يف ايسخٍٛ(

ٚقاٍ إ ٖصا أٟ اجمل٤ٞ َع ايطغٍٛ ٜسخٌ َٔ باب االغت٦صإ ٚاغتسٍ 

 .(5)باؿسٜح أعالٙ ايصٟ تكسّ ؽطجي٘ يف َٛنع غابل(

ٜٚؤٜس َا شٖبا إيٝ٘ َٔ إ ف٤ٞ ايؿدل َع ايطغٍٛ ٜكّٛ َكاّ 

َا شٖب إيٝ٘ االغت٦صإ اال اْ٘ إ اغتأشٕ استٝاطّا نإ شيو سػّٓا 

ايؿٝذ عبس ايهطِٜ ظٜسإ يف نتاب٘ )املؿكٌ( اش قاٍ )اشا زعٞ 

ايؿدل اىل ٚي١ُٝ أٚ مٖٛا ؾأداب ايسع٠ٛ ٚدا٤ َع ايطغٍٛ ايساعٞ 
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ؾال ساد١ يالغت٦صإ الٕ ضغٍٛ ايساعٞ قا٥ِ َكاّ اشْ٘ ي٘ ٚيهٔ يٛ 

 .(5)اغتأشٕ استٝاطّا نإ سػّٓا(

يٓا إ اجمل٤ٞ َع ايطغٍٛ َٚٔ ٖصا ايعطض املدتكط يألزي١ ٜتبني 

ٜكّٛ َكاّ االشٕ اال اْ٘ اشا اغتأشٕ استٝاطّا ؾصيو سػٔ أَا اْٞ َٔ 

خالٍ ايبشح يف ٖصا املٛنٛع ؾُا ٚدست َٔ خيايـ يف إ اجمل٤ٞ َع 

ايطغٍٛ ٜكّٛ َكاّ االشٕ ٚشيو يجبٛت٘ باألسازٜح املػٓس٠ غايؿ١ 

 ايصنط.
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 املطًب ايطابع

 اؾٓا١ٜ يف االغت٦صإ 

 

إ ايؿاضع اؿهِٝ ملا دعٌ االغت٦صإ سكّٓا يًبٝٛت ٚأَاّْا شلا 

ٌَ ٚتـُهؿـ عٛضاتٗا أٚ تبح أغطاضٖا قس بني نٌ َا  َٔ إ تـُسخـَ

ٜتعًل بٗصا األَط َٔ دع٥ٝات أٚ أغاغٝات شلا ق١ً مبٛنٛع االغت٦صإ 

نايسخٍٛ اىل ايبٝٛت بػرل اغت٦صإ أٚ ايٓعط َٓٗا أٚ اغتُاع أخباضٖا 

يف أَالنٗا بػرل إشٕ أًٖٗا ٖٚصا َا غٓتططم عًٝ٘ يف  أٚ ايتكطف

ٖصا املبشح ايصٟ دعًت٘ ؼت عٓٛإ اؾٓا١ٜ يف االغت٦صإ. قاٍ 

اؾكام )ؾسٍ ع٢ً اْ٘ ال جيٛظ ايٓعط يف زاض أسس اال باشْ٘ ٚقس ضٟٚ 

يف شيو نطٚب َٔ ايتػًٝغ، ٖٚٛ َا سسثٓا قُس بٔ بهط قاٍ سسثٓا 

عبٝس قاٍ سسثٓا عٔ عبٝس اهلل بٔ أبٞ  أبٛ زاٚز قاٍ سسثٓا قُس بٔ

 بهط عٔ اْؼ بٔ َايو )إ ضداّل اطًع َٔ بعض سذط ضغٍٛ اهلل 

مبؿكل أٚ مبؿاقل قاٍ ؾهأْٞ أْعط اىل  ؾكاّ ايٝ٘ ضغٍٛ اهلل 

، ٚسسثٓا قُس بٔ بهط قاٍ سسثٓا أبٛ (5)خيتً٘ يٝطعٓ٘( ضغٍٛ اهلل 

سثٓا ابٔ ٖٚب عٔ زاٚز قاٍ سسثٓا ايطبٝع بٔ غًُإ املؤشٕ قاٍ س

 )إ ايٓيب  غًُٝإ بٔ بالٍ عٔ نجرل عٔ ايٛيٝس عٔ أبٞ ٖطٜط٠ 

 . (5)((0)قاٍ اشا زخٌ ايبكط ؾال اشٕ(
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 االغت٦صإ ٚسهُ٘ ايؿطعٞ                            

25 

)َٔ اطًع يف زاض قّٛ بػرل اشِْٗ ؾؿك٦ٛا عٝٓ٘ ؾكس ٖسضت  ٚقاٍ 

 .(5)عٝٓ٘(

 إ ايؿكٗا٤ ٜطٕٚ خالف شيو ألغباب َٓٗا:

 . اِْٗ ٜطٕٚ إ َٔ ٜؿعٌ شيو ؾٗٛ نأَ.5

. إ ٖصا اؿسٜح َطزٚز ملدايؿت٘ يألقٍٛ َجٌ َا ضٟٚ إ ٚيس ايعْا٠ 0

ايجالث١ ٚإ ٚيس ايعْا ال ٜسخٌ اؾ١ٓ ٚال ٚن٤ٛ ملٔ مل ٜصنط اغِ 

اهلل عًٝ٘ َٚٔ غػٌ َٝتّا ؾًٝػتػٌ َٚٔ محً٘ ؾتعس ٖصٙ نًٗا 

 أخباضّا ؾاش٠ قس اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً خالف ظٛاٖطٖا.

ايؿاؾعٞ إ َٔ اطًع يف زاض غرلٙ ؾؿك٦ت عٝٓ٘ . َٚا شٖب إيٝ٘ اإلَاّ 5

 ؾٗٛ ٖسض ٚشٖب إىل ظاٖط ٖصا اـدل.

. ٚال خالف اْ٘ يٛ زخٌ اسس زاض غرلٙ بػرل  اشٕ قاسبٗا ؾؿكأ قاسب 5

ايساض عٝٓ٘ نإ نآَّا ٚنإ عًٝ٘ ايككام اشا نإ عاَسّا 

ٚاالضف إ نإ كط٦ّا َٚعًّٛ إ زاخٌ ايساض قس اطًع ٚظاز ع٢ً 

 ع بايسخٍٛ ؾعاٖط اؿسٜح كايـ ملا سكٌ عًٝ٘ االتؿام.االطال

. إ قض اؿسٜح ؾُعٓاٙ عٓسْا ؾُٝٔ اطًع يف زاض قّٛ ْاظطّا إىل 1

سطَِٗ ْٚػا٥ِٗ ؾُٓع ؾًِ ميتٓع ؾصٖبت عٝٓ٘ يف ساٍ املدايؿ١ 

ؾٗصا ٖسض ٚنصيو َٔ زخٌ زاض قّٛ أٚ أضاز زخٛشلا ؾُاْعٛٙ 

ض ٚال خيتًـ ؾٝ٘ سهِ ؾصٖبت عٝٓ٘ أٚ ؾ٤ٞ َٔ أعها٥٘ ؾٗٛ ٖس

ايساخٌ ٚاملطًع ؾٝٗا َٔ غرل زخٍٛ ٚأَا اشا مل ٜهٔ اال املهط 
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ٚمل تكع ؾٝ٘ كايؿ١ ٚال ْٗٞ ثِ دا٤ إْػإ ؾؿكأ عٝٓ٘ ؾٗصا دإ 

 .(5)ًٜعَ٘ سهِ دٓاٜت٘

ٚقاٍ ايكططيب  يف )أسهاّ ايكطإٓ( ٚيف قشٝض َػًِ عٔ أبٞ 

قاٍ )َٔ اطًع يف بٝت قّٛ َٔ غرل إشِْٗ سٌ شلِ إ  ٖطٜط٠ عٔ ايٓيب 

، ٚقس اختًـ يف تأًٜٚ٘ ٚقاٍ بعض ايعًُا٤ يٝؼ ٖصا (0)ٜؿكؤا عٝٓ٘(

ع٢ً ظاٖطٙ ؾإ ؾكأ ؾعًٝ٘ ايهُإ ٚأْ٘ غرل َٓػٛر ٚنإ قبٌ ْعٍٚ 

ِٕقٛي٘ تعاىل:  ِِ َِٚإ ٌِ َؾَعأقُبٛا َعاَقِبُت ُِٔج ِِ ََا ٔب ٘ٔ ُعٛٔقِبُت ِٔ ٔب َِِقَب ََٚي٦ٔ َٛ ِطُت ُٗ  َي

ِْٝط َٔ َخ ٔيًٖكأبِطٜ
ٚحيتٌُ إ ٜهٕٛ خطز ع٢ً ٚد٘ ايٛعٝس ألْ٘ ٚد٘  (5)

اؿتِ ٚاـدل اشا نإ كايؿّا يهتاب اهلل تعاىل ال جيٛظ ايعٌُ ب٘ 

ٜتهًِ بايهالّ يف ايعاٖط ٖٚٛ ٜطٜس ؾ٦ّٝا  ٚقس ٜهٕٛ ايٓيب 

آخط، ٚنصيو نإ حيتٌُ إ ٜهٕٛ شنط ؾكأ ايعني ٚاملطاز إ 

ٜعٌُ ب٘ عُاّل ست٢ ال ٜٓعط بعس شيو يف بٝت غرلٙ، ٚقاٍ بعهِٗ ال 

 . (5)نُإ عًٝ٘ ٚال قكام ٖٚٛ ايكشٝض

ٚقاٍ اؾكام تعًٝكّا ع٢ً اؿسٜح )ٚايؿكٗا٤ ع٢ً خالف 

ٕٛ إْ٘ نأَ اشا ؾعٌ شيو ٖٚٛ َٔ أسازٜح أبٞ ظاٖطٙ ألِْٗ ٜكٛي

ٖطٜط٠ اييت تطز يف كايؿتٗا يألقٍٛ.. ٚظعِ ايؿاؾعٞ َٔ اطًع يف زاض 

غرلٙ ؾؿك٦ت عٝٓ٘ ؾٗٛ ٖسض ٚشٖب اىل ظاٖط ٖصا اـدل، ٚال خالف اْ٘ 

يٛ زخٌ زاضّا بػرل اشٕ قاسبٗا ؾؿكأ عٝٓ٘ نإ نآَّا ٚنإ عًٝ٘ 

إ نإ كط٦ّا َٚعًّٛ إ ايساخٌ ايككام إ نإ عاَسّا ٚاالضف 
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قس اطًع ٚظاز ع٢ً االطالع بايسخٍٛ ؾعاٖط اؿسٜح كايـ ملا سكٌ 

 .(5)عًٝ٘ االتؿام(

 ًْدل َٔ ٖصا ايبشح مبا ٜأتٞ:

. إ َا ٚضز َٔ ْكٛم يف ؾكأ عني املطًع ع٢ً ايبٝٛت بػرل اشٕ 5

 أًٖٗا ال حيٌُ ع٢ً اطالق٘.

املطاز بٗا اجياز ْٛع َٔ ايكس . إ ايٓكٛم ايٛاضز٠ يف ٖسض ايعني 0

ٚايطز مما ٜهٕٛ غببّا يف تطى ايٓاظط ْعطٙ يف ايبٝت بػرل اشٕ 

 أًٖ٘.

. ايصٟ عًٝ٘ أنجط ايؿكٗا٤ إ ايعني ال تٗسض اال سُٝٓا ٜٓعط قاسبٗا 5

أٚ ٜطٜس زخٍٛ بٝت أٚ ٜسخً٘ ؾُٝٓع َٔ شيو ؾال ميتٓع ؾتصٖب 

 ٕ يف اتالؾٗا.عٝٓ٘ يف أثٓا٤ املُاْع١ ؾتهٕٛ َٗسٚض٠ ٚال نُا

أَا َٔ ؾكأ عني ايٓاظط أٚ آشاٙ يف ؾ٤ٞ َٔ أعها٤ٙ غٛا٤ أتًـ 

 ْؿػ٘ أّ ؾ٦ّٝا َٔ أعها٥٘ ؾعًٝ٘ ايهُإ يتعُسٙ يف شيو.

ٜط٣ بعض ايؿكٗا٤ إ األسازٜح ايٛاضز٠ يف ٖسض ايعني تؤخص ع٢ً 

اطالقٗا ٚال عدل٠ بصيو الٕ ايصٟ عًٝ٘ أنجط ايؿكٗا٤ ٖٛ أْٗا ال تٗسض 

 ُاْع١ ٚاهلل أعًِ.اال ساٍ امل
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 املبشح ايجايح

 َٛاطٔ ٚدٛب االغت٦صإ 

 ٚدٛاظ تطنٗا

 ٜٚؿتٌُ ع٢ً أضبع١ َطايب

 

 املطًب االٍٚ: االغت٦صإ يف ايعٛضات ايجالخ

 املطًب ايجاْٞ : االغت٦صإ ع٢ً ايبٝٛت غرل املػه١ْٛ

 ع٢ً ايعٚد١ ٚاحملاضّ ٕاملطًب ايجايح : االغت٦صا

 َٛاطٔ ايسخٍٛ بال اغت٦صإاملطًب ايطابع : 
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 االغت٦صإ ٚسهُ٘ ايؿطعٞ                            

25 

 املطًب األٍٚ

 االغت٦صإ يف ايعٛضات ايجالخ

 

يف ظالٍ آ١ٜ االغت٦صإ ٖٓاى أسهاّ نجرل٠ ْػتٓبط َٓٗا يف 

اغت٦صإ اـسّ ٚاألطؿاٍ يف ٖصٙ األٚقات ايجالث١ ٖٚصا ٖٛ بٝإ ألقٛاٍ 

َٗا َٜااملؿػطٜٔ ٚايؿكٗا٤ يف ٖصٙ اآل١ٜ قاٍ تعاىل:  ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا٤ا ائَّصٜ ََ 

ُِ ُِْه َِٝػَتِأٔش َٔ ٔي ِِ ًََََهِت ائَّصٜ َُاُُْه ِٜ َٔ َأ ِِ َٚائَّصٜ َِ َِٜبًُُػٛا َي ِِ اِيُشًُ ُِٓه َٔ 

ِٔ ََٖطإت َثالَخ َٔ ٌِ َٕ َٚٔسنَي اِيَؿِذِط َقال٠ٔ َقِب ِِ َتَهُعٛ َٝاَبُه َٔ ٔث ِٗرَل٠ٔ َٔ  ايعَّ

ِٔ َٔ َِٛضإت َثالُخ اِئعَؿا٤ٔ َقال٠ٔ َبِعٔس َٚ ِِ َع َِٝؼ َيُه ِِ َي ُِٝه ِِ َٚال َعًَ ِٗ ِٝ  َعًَ

ٖٔ ُدَٓاْح ُٖ َٕ َبِعَس ٖٛاُؾٛ ِِ َط ُِٝه ِِ َعًَ ُٔ َنَصٔيَو َبِعٍض َع٢ًَ َبِعُهُه ِّ ُ٘ َُٜب  ايًَّ

ُِ ُ٘ اِيآٜأت َيُه ِْ َٚايًَّ ِْ َعًٔٝ   (5)َسٔهٝ

 قاٍ ابٛ زاٚز يف غٓٓ٘ )قاٍ ابٔ عباؽ إ اهلل سًِٝ ضسِٝ باملؤَٓني

حيب ايػذل ٚنإ ايٓاؽ يٝؼ يبٝٛتِٗ غتٛض ٚال سذاب ؾٛضمبا زخٌ 

اـازّ أٚ ايٛيس أٚ ٜت١ُٝ ايطدٌ ٚايطدٌ ع٢ً أًٖ٘ ؾأَطِٖ اهلل 

باالغت٦صإ بتًو ايعٛضات ؾذا٤ِٖ اهلل بايػتٛض ٚاـرل ؾًِ أَض أسسّا 

 .(0)ٜعٌُ بصيو بعس(

ػتأشِْٗ ٚقاٍ ابٔ نجرل يف تؿػرلٙ )ؾأَط اهلل تعاىل املؤَٓني إ ٜ

خسَِٗ مما ًَهت امياِْٗ ٚأطؿاشلِ ايصٜٔ مل ٜبًػٛا اؿًِ َِٓٗ يف 

ثالث١ أسٛاٍ األٍٚ َٔ قبٌ قال٠ ايػسا٠ الٕ ايٓاؽ آْصاى ٜهْٕٛٛ 
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َٕ َٚٔسنَيْٝاَّا يف ؾطؾِٗ:  ِِ َتَهُعٛ َٝاَبُه َٔ ٔث ِٗرَل٠ٔ َٔ ايعَّ
أٟ ٚقت  (5)

أًٖ٘ َٚٔ بعس  ايكًٝٛي١ ألٕ اإلْػإ قس ٜهع ثٝاب٘ يف تًو اؿاٍ َع

قال٠ ايعؿا٤ الْ٘ ٚقت ايّٓٛ ؾٝؤَط اـسّ ٚاألطؿاٍ اال ٜٗذُٛا ع٢ً 

أٌٖ ايبٝت يف ٖصٙ أألسٛاٍ ملا خيؿ٢ إ ٜهٕٛ ايطدٌ ع٢ً أًٖ٘ ٚمٛ 

َِٛضإت َثالُخ شيو َٔ األعُاٍ ٚشلصا قاٍ تعاىل:  ِِ َع َِٝؼ َيُه ِِ َي ُِٝه  َعًَ

ِِ َٚال ِٗ ِٝ ٖٔ ُدَٓاْح َعًَ ُٖ ٚملا ناْت ٖصٙ اآل١ٜ قه١ُ ٚمل تٓػذ   (0)َبِعَس

بؿ٤ٞ ٚنإ ٜعٌُ ايٓاؽ بٗا قًٝاّل أْهط عبس اهلل بٔ عباؽ شيو ع٢ً 

ايٓاؽ نُا قاٍ ابٔ سامت سسثٓا أبٛ ظضع١ سسثٓا حي٢ٝ بٔ عبس اهلل بٔ 

بهط سسثين عبس اهلل بٔ شلٝع١ سسثين عطا٤ بٔ زٜٓاض عٔ غعٝس بٔ 

َٗا َٜات ؾًِ ٜعًُٛا بٗٔ: دبرل قاٍ ابٔ عباؽ تطى ايٓاؽ ثالخ آٜا ٜٗ  َأ

َٔ ُٓٛا٤ا ائَّصٜ ََ ُِ ُِْه َِٝػَتِأٔش َٔ ٔي ِِ ًََََهِت ائَّصٜ َُاُُْه ِٜ ٚاآل١ٜ اييت يف  َأ

١ََُ َسَهَط َِٚإَشاغٛض٠ ايٓػا٤:  ٚاآل١ٜ اييت يف   (5)اِيُكِطَب٢ اُأُٚيٛ اِئكِػ

ٖٕاؿذطات:  ِِ ِإ ََُه َِٓس َأِنَط ٘ٔ ٔع ِِ ايًَّ . ٚأَا املطاز بايصٜٔ   (5)َأِتَكاُن

مل ٜبًػٛا اؿًِ ٚقس قاٍ أنجط ايعًُا٤ بأِْٗ ايكبٝإ شنٛضّا ناْٛا 

أٚ اْاثّا ايصٜٔ مل ٜكًٛا اىل سس ايبًٛؽ ٚزال٥ٌ ايبًٛؽ َٚع١ًَٛ ٖٚٞ 

 .(1)َٛنع خالف بني ايؿكٗا٤(

                                                 

 

 

 

 



02ايعسز  ف١ً ن١ًٝ ايعًّٛ اإلغال١َٝ   
 االغت٦صإ ٚسهُ٘ ايؿطعٞ                            

25 

ٚقاٍ ايكططيب )إ األطؿاٍ أَطٚا باالغت٦صإ يف األٚقات ايجالث١ 

شلِ األَط يف غرل شيو نُا شنطْا ثِ أَط تعاىل يف املصنٛض٠ أبٝض 

ٖصٙ اآل١ٜ إ ٜهْٛٛا اشا بًػٛا اؿًِ ع٢ً سهِ ايطداٍ يف االغت٦صإ 

ألسهاَ٘ ٚاٜهاح سالي٘ ٚسطاَ٘  يف نٌ ٚقت ٖٚصا بٝإ َٔ اهلل 

ٚقس شنط ايعًُا٤ يف تأٌٜٚ ٖصٙ اآل١ٜ مثا١ْٝ أقٛاٍ شنط ايكططيب أبطظ 

 ثالث١ أقٛاٍ َٓٗا:

ِِ َع٢ًَ َٚال اْٗا َٓػٛخ١ َٔ قٛي٘ تعاىل:  األٍٚ: ُِْؿٔػُه إىل   (5)َأ

آخط اآل١ٜ قاي٘ عبس ايطمحٔ بٔ ظٜس قاٍ ٖصا ايؿ٤ٞ اْكطع ناْٛا يف 

األٍٚ يٝؼ ع٢ً أبٛابِٗ اغالم ٚناْت ايػتٛض َطخا٠ ؾطمبا دا٤ 

إ ٜأنٌ  ايطدٌ ؾسخٌ ايبٝت ٖٚٛ دا٥ع ٚيٝؼ ؾٝ٘ أسس ؾؿطع اهلل 

ضت االغالم ع٢ً ايبٝٛت ؾال حيٌ ألسس إ ٜؿتشٗا ؾصٖب َٓ٘ ثِ قا

 . ٖصا ٚاْكطع

اْٗا ْاغد١ قاي٘ مجاع١ ض٣ٚ عًٞ بٔ أبٞ طًش١ عٔ ابٔ  ايجاْٞ:

َٗا َٜاعباؽ قاٍ اهلل:  ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا٤ا ائَّصٜ ِِ َتِأُنًُٛا ال ََ َٛاَيُه َِ ِِ َأ َُٓه ِٝ  َب

ٌِ ِٕ ِإيَّا ٔباِيَبأط َٕ َأ ِٔ ٔتَذاَض٠ّ َتُهٛ ِِ َتَطاٍض َع ُِٓه ِِ َتِكُتًُٛا َٚال َٔ ُِْؿَػُه ٕٖ َأ  ِإ

َ٘ َٕ ايًَّ ِِ َنا قس ْٗاْا إ  قاٍ املػًُٕٛ إ اهلل  . (0)َضٔسُّٝا ٔبُه

ْأنٌ أَٛايٓا بٝٓٓا بايباطٌ ٚإ ايطعاّ َٔ أؾهٌ األَٛاٍ ؾال حيٌ 

ألسسْا إٔ ٜأنٌ عٓس أسس. ؾهـ ايٓاؽ عٔ شيو ؾأْعٍ اهلل تعاىل: 

َِٝؼ ٢َُ َع٢ًَ َي َُِطِٜض َع٢ًَ َٚال َسَطْز اِيَأِعَطِز َع٢ًَ َٚال َسَطْز اِيَأِع  َسَطْز اِي

ِِ َع٢ًَ َٚال ُِْؿٔػُه ِٕ َأ ِٔ َتِأُنًُٛا َأ َٔ ِِ ُٝٛٔتُه ِٚ ُب ُٝٛٔت َأ ٤ِِا ُب ِٚ َبا٥ُٔه ُٝٛٔت َأ  ُب
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ِِ َٗأتُه َٖ ِٚ ُأ ُٝٛٔت َأ ِِ ُب َٛأُْه ِٚ ِإِخ ُٝٛٔت َأ ِِ ُب َٛأتُه ِٚ َأَخ ُٝٛٔت َأ ِِ ُب َُٔه َُا  َأِع

ِٚ ُٝٛٔت َأ ِِ ُب ُٖأتُه ِٚ َع ُٝٛٔت َأ ِِ ُب َٛأيُه ِٚ َأِخ ُٝٛٔت َأ ِِ ُب ِٚ َخاالٔتُه ِِ ََا َأ  ًَََِهُت

ُ٘ ِٚ َََؿأتَش ِِ َأ َِٝؼ َقٔسٜٔكُه ِِ َي ُِٝه ِٕ ُدَٓاْح َعًَ ُٔٝعّا َتِأُنًُٛا َأ ِٚ َد  َأ

َأِؾَتاتّا
 . قاٍ ٖٛ ايطدٌ ٜٛنٌ ايطدٌ بهٝعت٘.(5)

اْٗا قه١ُ قاي٘ مجاع١ َٔ أٌٖ ايعًِ َِٓٗ غعٝس بٔ  ايجايح:

املػٝب ٚعبٝس اهلل بٔ عبس اهلل بٔ عتب١ بٔ َػعٛز ٚقاٍ ابٔ عط١ٝ 

ؾعاٖط اآل١ٜ أَط ايؿطٜع١ ٜسٍ ع٢ً إ اؿطز عِٓٗ َطؾٛع يف نٌ َا 

ٜهططِٖ ايٝ٘ ايعصض ْٚكهٞ بِٝٓٗ ؾٝ٘ اإلتٝإ باألنٌُ ٜٚكتهٞ 

ْكل ؾاؿطز َطؾٛع عِٓٗ يف ٖصا ؾاشا ثبت ايعصض إ ٜكع َِٓٗ األ

االغت٦صإ يف سل ايطداٍ عٓس ايسخٍٛ عًِٝٗ ؾجبٛت٘ يف ايٓػا٤ 

 .(0)أٚىل(

َٔٚأَا املطاز بكٛي٘:  ِِ ًََََهِت ائَّصٜ َُاُُْه ِٜ َأ
ؾكس قاٍ اؾُٗٛض  (5)

إٕ املطاز ب٘ ايصنٛض ٚاالْاخ َٔ االضقا٤ ايهباض َِٓٗ ٚايكػاض ٚعٔ 

ُٞ إ املطاز بِٗ ايٓػا٤ قاقسّا ايطداٍ َٔ ايعبٝس عبس ايطمحٔ ايػً

ؾاِْٗ ٜػتأشْٕٛ ع٢ً نٌ ساٍ بايًٌٝ ٚايٓٗاض ٚعٔ ابٔ عباؽ إ املطاز 

 بِٗ االضقا٤ ايكػاض.

ٚعٔ ابٔ عُط ٚفاٖس املطاز بِٗ ايعبٝس ٚايصنٛض غٛا٤ ناْٛا 

نباضّا أٚ قػاضّا ٚأْهط بعهِٗ ٖصا ايتأٌٜٚ ألٕ ايعبس ايبايؼ مبٓعي١ 
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ط ايبايؼ يف ؼطِٜ ايٓعط اىل َٛالت٘ ؾهٝـ ظُع اىل ايكبٝإ اؿ

ٕٓ األظٗط يف املطاز  ايصٜٔ ِٖ غرل َهًؿني ٚيصيو قاٍ ٖصا ايبعض إ

 .(5)بٗصٙ اآل١ٜ ِٖ ايعبٝس ايكػاض ٚاإلَا٤

ٚبٗصا ٜتبني إ آ١ٜ االغت٦صإ يف تًو األٚقات ايجالث١ قس تبني يف 

 ظالشلا أسهاَّا أُٖٗا:

ايؿكٗا٤ إ املطاز بٗصٙ اآل١ٜ ايطداٍ ٚايٓػا٤ ٚايكػاض . ٜط٣ بعض 5

ٚايهباض ع٢ً سس غٛا٤ ٚايعبٝس ٚاالَا٤ ال ؾطم بني اسس َِٓٗ 

 يعُّٛ ايًؿغ ايٛاضز.

 . قاٍ بعض ايؿكٗا٤ إْ٘ يف األظٗط إ املطاز بٗصٙ اآل١ٜ ِٖ ايعبٝس 0

 ايكػاض ٚاالَا٤.

َٔ. إ األضدض يف قٛي٘ تعاىل: 5 ِِ ًََََهِت ائَّصٜ َُاُُْه ِٜ َأ
ِٖ ايعبٝس  (0)

 ٚاالَا٤ ايكػاض.

َٔ. إ ايصٟ عًٝ٘ أنجط ايعًُا٤ يف قٛي٘ تعاىل: 5 ِِ َٚائَّصٜ  َِٜبًُُػٛا َي

َِ اِْٗ ايكبٝإ شنٛضّا ناْٛا أٚ اْاثّا ممٔ مل ٜكًٛا غٔ  اِيُشًُ

 اؿًِ ٖٚٛ ايبًٛؽ.
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 املطًب ايجاْٞ

 االغت٦صإ ع٢ً ايبٝٛت غرل املػه١ْٛ 

 

َِٝؼقاٍ تعاىل:  ِِ َي ُِٝه ِٕ ُدَٓاْح َعًَ ُٝٛتّا َتِسُخًُٛا َأ َِٝط ُب  ََِػُه١َْٕٛ َغ

َٗا ِِ َََتاْع ٔؾٝ ُ٘ َيُه ُِ َٚايَّ َٕ ََا َِٜعًَ ََا ُتِبُسٚ َٚ َٕ ُُٛ  . (5)َتِهُت

ملا ْعيت آٜات االغت٦صإ بني ايؿاضع اؿهِٝ ؾٝٗا سهِ 

االغت٦صإ ٖٛ سكٔ االغت٦صإ ٚاؿه١ُ َٓ٘ ٚإ مثط٠ شيو ٖٛ إ 

يًبٝٛت َٔ ايٓعطات أٚ االغتُاع ٚإ االغت٦صإ ٖٛ اَإ يًبٝٛت َٔ 

ايسخٍٛ ايٝٗا بػرل اشٕ يصيو ؾطع ٚيهٔ ملا ْعيت آ١ٜ االغت٦صإ تعُل 

نجرل َٔ ايٓاؽ ؾٝٗا ؾهإ ال ٜأتٞ َٛنعّا خطبّا ٚال َػهّْٛا اال 

ؾٝٗا ضؾع  غًِ ٚاغتأشٕ ؾأْعيت اآل١ٜ إعالّْا سٝح أباح اهلل تعاىل

االغت٦صإ يف نٌ بٝت ال ٜػهٓ٘ أسس الٕ ايع١ً يف االغت٦صإ إمنا 

ٖٞ ألدٌ خٛف ايهؿؿ١ ع٢ً اؿطَات ؾاشا ظايت ايع١ً ظاٍ 

 .(0)اؿهِ

ٚيف ٖصا املبشح غأبني أقٛاٍ ايعًُا٤ يف املطاز بٗصٙ ايبٝٛت 

 ٚسهِ االغت٦صإ يف زخٛشلا.

ّا َؿكاّل شنط اإلَاّ ايكططيب يف )أسهاّ ايكطإٓ( نالَ

ٚٚانشّا يف ٖصٙ املػأي١ ؾكاٍ )اختًـ ايعًُا٤ يف املطاز بٗصٙ اآل١ٜ 

ايبٝٛت ؾكاٍ قُس بٔ اؿٓؿ١ٝ ٚقتاز٠ ٚفاٖس ٖٞ ايؿٓازم اييت يف 
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ططم ايػاب١ً قاٍ فاٖس ال ٜػهٓٗا أسس بٌ ٖٞ َٛقٛؾ١ يٝأٟٚ ايٝٗا 

 نٌ ابٔ غبٌٝ ٚؾٝٗا َتاع شلِ أٟ اغتُتاع عكٝكتٗا.

اؿٓؿ١ٝ إ املطاز بٗا زٚض َه١ ٚب٘ قاٍ َايو ٚعٔ قُس بٔ 

ٖٚصا ع٢ً ايكٍٛ باْٗا غرل ممتًه١ ٚإ ايٓاؽ ؾطنا٤ ؾٝٗا ٚإ َه١ 

أخصت ع٠ٛٓ ٚقاٍ ابٔ ظٜس ٚايؿعيب ٖٞ سٛاْٝت ٚايكٝػاضٜات قاٍ 

ايؿعيب اِْٗ داؤٚا بٝٛعِٗ ؾذعًٖٛا ؾٝٗا قايٛا يًٓاؽ ًِٖ ٚقاٍ عطا٤ 

ٓاؽ يًبٍٛ ٚايػا٥ط ؾؿٞ ٖصا أٜهّا املطاز بٗا اـطب اييت ٜسخًٗا اي

َتاع ٚقاٍ دابط بٔ ظٜس يٝؼ ٜعين باملتاع اؾٗاظ ٚيهٔ َاغٛاٙ َٔ 

اؿاد١ اَا َٓعٍ ٜٓعي٘ قّٛ َٔ يٌٝ أٚ ْٗاض أٚ خطب١ ٜسخًٗا يكها٤ 

اؿاد١ أٚ زاض ٜٓعط ايٝٗا. ٚنٌ َٓاؾع ايسْٝا َتاع قاٍ أبٛ دعؿط 

ملػًُني ٖٚٛ َٛاؾل ايٓشاؽ ٖٚصا ؾطح سػٔ َٔ قٍٛ اَاّ َٔ أ١َ ا

             يًػ١ ٚاملتاع يف نالّ ايعطب املٓؿع١ َٚٓ٘ أَتع اهلل بو َٚٓ٘:

 ٖٔ ُٖ َُتُِّعٛ َؾ
(5). 

ٚقاٍ أٜهّا )قًت ٚاختاضٙ أبٛ بهط بٔ ايعطبٞ ٚقاٍ أَا َٔ ؾػط 

املتاع اْ٘ مجٝع االْتؿاع ؾكس طبل املؿكٌ ٚدا٤ بايؿٝكٌ ٚبني إ زخٍٛ 

ملا ي٘ َٔ االْتؿاع ؾايطايب ٜسخٌ يف اـاْهات ايساخٌ ؾٝٗا امنا ٖٛ 

ٖٚٞ املساضؽ يطًب ايعًِ ٚايػانٔ ٜسخٌ اـاْات ٖٚٞ ايؿٓاتل أٟ 

ايؿٓازم ٚايعبٕٛ ٜسخٌ ايسنإ يالبتٝاع ٚايػانٔ ٜسخٌ اـال٤ 

 .(0)يًشاد١ ٚنٌ ٜؤت٢ ع٢ً ٚدٗ٘ َٔ باب٘(
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١ٜ ( َٔ غٛض٠ ايٓٛض قاٍ: )اآل02ٚقاٍ ابٔ نجرل يف تؿػرلٙ يآل١ٜ )

ايهطمي١ أخل َٔ اييت قبًٗا ٚشيو اْٗا تكتهٞ دٛاظ ايسخٍٛ اىل 

ايبٝٛت اييت يٝؼ ؾٝٗا أسس اشا نإ ي٘ َتاع ؾٝٗا بػرل اشٕ نايبٝت 

املعس يًهٝـ اشا اشٕ ي٘ ؾٝ٘ أٍٚ َط٠ نؿ٢، قاٍ ابٔ دطٜر قاٍ ابٔ 

َٗا َٜاعباؽ:  ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا٤ا ائَّصٜ ُٝٛتّا َتِسُخًُٛا ال ََ َِٝط ُب ُٝ َغ ُِِب ٛٔتُه
ثِ ْػذ  (5)

َِٝؼٚاغتج٢ٓ ؾكاٍ تعاىل:  ِِ َي ُِٝه ِٕ ُدَٓاْح َعًَ ُٝٛتّا َتِسُخًُٛا َأ َِٝط ُب  َغ

َٗا ََِػُه١َْٕٛ ِِ َََتاْع ٔؾٝ ٚنصيو ض٣ٚ عهط١َ ٚاؿػٔ ايبكطٟ  َيُه

ٚقاٍ آخطٕٚ ٖٞ ايبٝٛت اييت ناـاْات َٚٓاظٍ األغؿاض ٚبٝٛت َه١ 

ٚغرل شيو ٚاختاض شيو ابٔ دطٜط ٚسهاٙ عٔ مجاع١ ٚاألٍٚ أظٗط ٚاهلل 

 .(0)أعًِ ٚقاٍ َايو عٔ ظٜس بٔ أغًِ ٖٞ بٝٛت ايؿعط(

ٚنصيو َا شنطٙ اؾكام ٚايكططيب ؾاْ٘ جيٛظ زخٛشلا َٔ 

اغت٦صإ بٓا٤ّ ع٢ً االشٕ ايعاّ بسخٛشلا ٚقس اختًـ يف ؼسٜس ٖصٙ غرل 

ايبٝٛت ؾكاٍ قتاز٠ ٚفاٖس ٚايهشاى ٚقُس بٔ اؿٓؿ١ٝ اْٗا ايبٝٛت 

اييت تب٢ٓ ع٢ً ايططقات ٜأٟٚ ايٝٗا املػاؾطٕٚ َٚجًٗا اـاْات ٚقاٍ 

اؿػٔ ايبكطٟ ٚإبطاِٖٝ ايٓدعٞ ٚعًٞ ايؿعيب اْٗا نايسنانني 

م ٚقس اغتعٌ عًٞ بٔ أبٞ طايب يف خ١ُٝ ؾاضغٞ اييت يف األغٛا

بايػٛم َٔ اؿط زٕٚ اشٕ َٓ٘. ٚضٟٚ عٔ ابٔ عُط اْ٘ نإ ٜػتأشٕ يف 

زخٍٛ سٛاْٝت ايػٛم ؾصنط شيو يعهط١َ ؾكاٍ َٚٔ ٜطٝل َا نإ 

ٜطٝك٘ ابٔ عُط، قاٍ اؾكام ٚيٝؼ يف ؾعٌ ابٔ عُط ٖصا زالي١ ع٢ً 
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ستاط يٓؿػ٘ ٚشيو َباح اْ٘ ضأ٣ زخٛشلا بػرل اشٕ قعٛض ٚيهٓ٘ ا

 .(5)يهٌ ٚاسس

 

ٚبني املايه١ٝ شيو ع٢ً ايعطف ؾكايٛا ٜباح ي٘ إ ٜسخٌ بػرل 

اغت٦صإ نٌ قٌ َططٚم ناملػذس ٚاؿُاّ ٚايؿٓسم ٚبٝت ايعامل 

ٚايكانٞ ٚايطبٝب ٖٚٛ املهإ ايصٟ ٜػتكبٌ ؾٝ٘ ايٓاؽ يٛدٛز االشٕ 

 .(0)ايعاّ بسخٛي٘

أَا اؿٓؿ١ٝ ؾصنط قاسب نتاب بسا٥ع ايكٓا٥ع عِٓٗ )إ 

ايبٝٛت اشا مل ٜهٔ شلا غانٔ ٚيًُط٤ ؾٝٗا َٓؿع١ ؾٝذٛظ ي٘ إ ٜسخًٗا 

َٔ غرل اغت٦صإ ناـاْات ٚايطباطات اييت تهٕٛ يًُاض٠ ٚاـطابات 

َِٝؼاييت تكه٢ ؾٝٗا ساد١ ايبٍٛ ٚايػا٥ط يكٛي٘ تعاىل:  ِِ َي ُِٝه  َعًَ

ِٕ ُدَٓاْح ُٝٛتّا ِسُخًُٛاَت َأ َِٝط ُب َٗا ََِػُه١َْٕٛ َغ ِِ َََتاْع ٔؾٝ  .)(5)َيُه

ٚشنط يف ايؿٛان٘ ايسٚاْٞ )ٚاشا ناْت غرل َػه١ْٛ 

ناـاْات ٚايطباطات اييت تهٕٛ يًُاز٠ ٚاـطبات اييت تكه٢ ؾٝٗا 

ساد١ ايبٍٛ ٚايػا٥ط ؾال بأؽ إ ٜسخً٘ َٔ غرل اغت٦صإ يكٛي٘ تعاىل: 

 َِٝؼ ِِ َي ُِٝه ِٕ ُدَٓاْح َعًَ ُٝٛتّا َتِسُخًُٛا َأ َِٝط ُب َٗا ََِػُه١َْٕٛ َغ ِِ َََتاْع ٔؾٝ  َيُه

أٟ َٓؿع١ يهِ ٖٚٞ َٓؿع١ زؾع اؿط ٚايدلز يف اـاْات ٚايطباطات 
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َٚٓؿع١ قها٤ اؿاد١ َٔ ايبٍٛ ٚايػا٥ط يف اـطبات ٚاهلل غبشاْ٘ 

 .(5)ٚتعاىل اعًِ(

بايبٝٛت غرل  ٚبعس شنطْا ألقٛاٍ ايعًُا٤ املتكس١َ يف املطاز

املػه١ْٛ ٜتبني يٓا َٔ عطض األقٛاٍ ٚاألزي١ إ ايطادض َٓٗا ٖٛ إ 

ايبٝٛت غرل املػه١ْٛ ٖٞ احملالت ٚاألَه١ٓ بكٛض٠ عا١َ زٕٚ 

ؽكٝل باـاْات اٚ ايطباطات ٚشيو الْٗا يٝػت خاق١ السس زٕٚ 

اسس بٌ ٖٞ عا١َ ٜسخًٗا نٌ َٔ ي٘ ساد١ غٛا٤ْ يف املبٝت اٚ اٜساع 

أٚ األَتع١ أٚ قها٤ اؿاد١ أٚ ايبٝع ٚايؿطا٤ ٚاملطاز باملٓاؾع  ايبها٥ع

أٜهّا أٟ ْٛع َٔ أْٛاع املٓاؾع ع٢ً اإلطالم غٛا٤ أنإ نُا قسَٓا َا 

ٚنع َٓٗا يًُبٝت أّ الٜساع االَتع١ أٚ ايبٝع ٚايؿطا٤ ٚأقٍٛ بإ َا 

شنطت٘ ٖٛ قٍٛ ؾاٌَ ْػتطٝع َٔ خالي٘ إ لُع بني أقٛاٍ ايعًُا٤ 

ا قس ٚدست إ ايؿٝذ عبس ايهطِٜ ظٜسإ قس ضدش٘ ٖٚٛ إ ٖٚصا َ

ايبٝٛت غرل املػه١ْٛ ع٢ً َا شنطت ٚنصيو املٓاؾع نالُٖا ع٢ً 

اإلطالم ؾكاٍ )ايبٝٛت غرل املػه١ْٛ ٖٞ احملالت ٚاألَه١ٓ غٛا٤ 

 .(0)أناْت بٝٛتّا أّ غرلٖا ٚاملطاز باملتاع ايصٟ ؾٝٗا مجٝع أْٛاع املٓاؾع(
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 حاملطًب ايجاي

 االغت٦صإ ع٢ً ايعٚد١ ٚاحملاضّ

 

 أٚال. االغت٦صإ ع٢ً ايعٚد١:

اشا نإ ايطدٌ ٜػهٔ يف بٝت َع ظٚدت٘ ٚال ٜػهٔ َعُٗا 

أسس ؾاشا خطز َٔ بٝت٘ ثِ عاز ؾأضاز ايسخٍٛ ؾٌٗ ًٜعَ٘ االغت٦صإ اشا 

 عاز َٚا سهُ٘ ٌٖ ٖٛ ٚادب أٚ َٓسٚب .

بٝتو ايصٟ قاٍ ايكططيب يف )اؾاَع ألسهاّ ايكطإٓ( )ؾأَا 

تػهٓ٘ ؾإ نإ ؾٝ٘ أًٖو ؾال أشٕ عًٝٗا اال اْو تػًِ اشا زخًت 

قاٍ قتاز٠ اشا زخًت بٝتو ؾػًِ ع٢ً أًٖو ؾِٗ أسل َٔ غًُت 

 .(5)عًِٝٗ(

ٚشنط يف ايؿٛان٘ ايسٚاْٞ )اَا إ نإ يف بٝت٘ ظٚدت٘ ٚيٝؼ 

َعٗا غرلٖا ؾاْ٘ ال جيب عًٝ٘ االغت٦صإ يًسخٍٛ ألْ٘ حيٌ ي٘ إ ٜٓعط 

 غا٥ط دػسٖا ٚيهٔ ٜٓسب ي٘ اإلٜصإ بسخٛي٘ بٓشٛ ايتٓشٓض ٚططم إىل

ايٓعٌ ٚمٛ شيو ألْٗا ضمبا ناْت ع٢ً ساي١ ال تطٜس إ ٜطاٖا ظٚدٗا 

 .(0)عًٝٗا(

ٚشنط أٜهّا يف )ايهايف( )ٜٚٓبػٞ يًطدٌ االغت٦صإ ع٢ً نٌ 

 .(5)أسس اال ع٢ً ظٚدت٘ ٚأَت٘(
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ع٢ً اَطأت٘  ٚنصيو َا شنطٙ ابٔ نجرل عٓس اغت٦صإ ايطدٌ

ؾكاٍ )ٖٚصا قٍُٛ ع٢ً عسّ ايٛدٛب ٚإال ؾاألٚىل إ ٜعًُٗا بسخٛي٘ 

ٚال ٜؿاد٦ٗا ب٘ الستُاٍ إ تهٕٛ ع٢ً ١٦ٖٝ ال ؼب إ ٜطاٖا عًٝٗا، 

قايت نإ عبس اهلل اشا  )ٚضٟٚ عٔ ظٜٓب اَطأ٠ عبس اهلل بٔ َػعٛز 

ا دا٤ َٔ ساد١ ؾاْت٢ٗ اىل ايباب تٓشٓض ٚبعم نطا١ٖٝ إ ٜٗذِ َٓ

 .(5)ع٢ً ؾ٤ٞ ٜهطٖ٘((

أقٍٛ َٚٔ خالٍ ايعطض شلصٙ األقٛاٍ ٜتبني يٓا إ اغت٦صإ ايعٚز 

يسخٍٛ بٝت٘ ايصٟ تػهٔ ؾٝ٘ ظٚدت٘ يٝؼ ٚادبّا ٚيهٔ ٜػتشب ي٘ إ 

مل ٜػتأشٕ إ ٜؿعٌ َا ٜسٍ ع٢ً زخٛي٘ ايساض نايتٓشٓض ٚمٛٙ ٚاهلل 

 اعًِ.

 ثاْٝا: االغت٦صإ ع٢ً األّ:

َٔ بعض قاضّ قاسب ايساض نأَ٘ ممٔ إ ايبٝت قس ال خيًٛ 

ال ٜكًض إ ٜطاٖا عطٜا١ْ ؾاشا أضاز ايسخٍٛ اىل زاضٙ ٌٖ ٜػتٛدب عًٝ٘ 

 االغت٦صإ اْ٘ ٜٓسب االغت٦صإ ع٢ً أَ٘. 

ٚقبٌ إ أشنط أقٛاٍ ايعًُا٤ يف ٖصٙ املػأي١ أْكٌ سسٜح ايٓيب 

  ٙايصٟ اغتسٍ ب٘ أنجط ايعًُا٤ يف االغت٦صإ ع٢ً األّ ٖٚٛ َا ضٚا

ؾكاٍ  اإلَاّ َايو عٔ عطا٤ بٔ ٜػاض زٍ )إ ضدالّ غأٍ ضغٍٛ اهلل 

اغتأشٕ ع٢ً أَٞ ؾكاٍ ْعِ ؾكاٍ اْٗا َعٞ يف ايبٝت ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل 

  اغتأشٕ عًٝٗا ؾكاٍ ايطدٌ اْٞ خازَٗا، ؾكاٍ: ضغٍٛ اهلل 
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ؼب إ تطاٖا عطٜا١ْ، قاٍ: ال، قاٍ: ؾاغتأشٕ اغتأشٕ عًٝٗا أ

 .(5)عًٝٗا(

ٜط٣ اؿٓؿ١ٝ ٚاملايه١ٝ إ االغت٦صإ ع٢ً األّ ٚادب ال جيٛظ 

تطن٘ بٌ قاٍ املايه١ٝ َٔ دشس ٚدٛب االغت٦صإ ٜهؿط الْ٘ مما 

 .(0)عًِ َٔ ايسٜٔ بايهطٚض٠

ؾإ نإ َعو يف ايبٝت أَو أٚ أختو تٓشٓض أٚ انطب بطدًو 

ا يسخٛيو ألٕ األٌٖ ال سؿ١ُ بٝٓو ٚبٝٓٗا ٚأَا األّ ٚاألخت ست٢ تٓبٗٗ

 .(5)ؾكس ٜهْٛإ ع٢ً ساٍ ال ؼب إ تطاٖا ؾٝٗا

ٚشنط يف )بسا٥ع ايكٓا٥ع( )ٚإ نإ َٔ قاضَ٘ ؾال ٜسخٌ 

بػرل اغت٦صإ أٜهّا ٚإ نإ جيٛظ ي٘ ايٓعط اىل َٛانع ايع١ٜٓ 

عًٝٗا َٔ غرل  ايعاٖط٠ ٚايباط١ٓ يعُّٛ ايٓل ايصٟ تًْٛا ٚيٛ زخٌ

اغت٦صإ ؾطمبا ناْت َهؿٛؾ١ ايعٛض٠ ؾٝكع بكطٙ عًٝٗا ؾٝهطٙ 

 .(5)شيو(

ٚقاٍ يف )ايهايف( )ٜٚػتأشٕ ايطدٌ ع٢ً اَ٘ ٚشٚات قاضَ٘ اشا 

أضاز ايسخٍٛ عًٝٗٔ ٜٚٓبػٞ يًطدٌ االغت٦صإ ع٢ً نٌ أسس اال ع٢ً 

 .(1)ظٚدت٘ ٚأَت٘(
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ع٢ً األّ  ٚشنط يف )ساؾ١ٝ ايعسٟٚ( )ؾُٔ تطى أٟ االغت٦صإ

 .(5)ؾاْ٘ ٜهؿط الْ٘ ٚضز ب٘ ايكطإٓ ايععٜع(

ٚشنط ايػاٜؼ )اَا اشا نإ َعِٗ ؾٝٗا غرلِٖ يف األداْب أٚ 

احملاضّ ؾاشا ناْٛا نصيو ؾإ االغت٦صإ ٜهٕٛ َطًٛبّا أٜهّا ثِ 

 .(0)غام اؿسٜح ايصٟ ضٚاٙ اإلَاّ َايو يف االغت٦صإ ع٢ً األّ(

إ شنط سسٜح االغت٦صإ ع٢ً ٚقاٍ ز. عبس ايهطِٜ ظٜسإ بعس 

االّ )ؾاؿسٜح قطٜض يف ٚدٛب اغت٦صإ ايطدٌ اىل أَ٘ اييت غهٔ 

َعٗا يف بٝت ٚاسس ٖٚٛ خيسَٗا ٚال ثايح َعُٗا ٚٚد٘ اؿه١ُ يف 

االغت٦صإ َع اْٗا أَ٘ ٖٛ كاؾ١ إ ٜطاٖا يف ساي١ ال حيب إ ٜطاٖا 

 .(5)شيو(ؾٝٗا ٚال ؼب إ ٜطاٖا ؾٝٗا نإٔ تهٕٛ عطٜا١ْ أٚ مٛ 

َٚٔ عطنٓا شلصٙ ايٓكٛم ٜتبني يٓا إ االغت٦صإ يًسخٍٛ ع٢ً 

ايبٝت ايصٟ تػهٔ ؾٝ٘ األّ ٚادب ال جيٛظ تطن٘ ٚشيو يٛضٚز 

ايٓكٛم ايكطحي١ يف شيو ملا ٜذلتب ع٢ً تطى االغت٦صإ َٔ َؿاغس 

َٓٗا إ ٜطًع عًٝٗا ٖٚٞ عطٜا١ْ ٖٚصا َا ٜأباٙ ايؿاضع اؿهِٝ 

 ٚميٓع٘.

 ٦صإ ع٢ً األخٛات ٚبك١ٝ احملاضّ:ثايجا: االغت

إ ايطدٌ قس ٜػهٔ يف بٝت ٜػهٔ َع٘ يف ايبٝت أَ٘ أٚ أخت٘ 

أٚ بعض احملطَات ؾٌٗ ٜػتأشٕ عٓس ايسخٍٛ ع٢ً ايبٝت ايصٟ ؾٝ٘ 

 أخٛات٘ ٚبك١ٝ احملطَات. 
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ٜط٣ اؿٓاب١ً ٚاؿٓؿ١ٝ إ االغت٦صإ يف َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٚادب ٚال 

بٌ إٕ اؿٓاب١ً ٜطٕٚ إ داسس ٚدٛب  جيٛظ تطن٘ يف ساٍ َٔ األسٛاٍ

ٜـُهـٓؿـَُط الْ٘ َعًّٛ َٔ ايسٜٔ بايهطٚض٠ أَا ايؿاؾع١ٝ ؾاِْٗ  االغت٦صإ 

أداظٚا يًطدٌ إ ٜسخٌ بٝت٘ ايصٟ ؾٝ٘ بعض قاضَ٘ زٕٚ االغت٦صإ 

ٚيهٔ عًٝ٘ إ ٜؿعطِٖ بسخٛي٘ بٓشٛ ايتٓشٓض ٚططم ايٓعٌ ٚمٛ شيو 

 يٝػتذل ايعطٜإ. 

اؿٓؿ١ٝ ٚاؿٓاب١ً ع٢ً ٚدٛب االغت٦صإ َا )ٚمما اغتسٍ ب٘ 

شنطٙ اؾكام )ٚقاٍ عُطٚ بٔ عطا٤ غأيت ابٔ عباؽ أأغتأشٕ 

 .(0)((5)ع٢ً أخيت ٚأْا أْؿل عًٝٗا قاٍ ْعِ أؼب إ تطاٖا عطٜا١ْ(

ٚشنط يف )بسا٥ع ايكٓا٥ع( )ٚإ نإ َٔ قاضَ٘ ؾال ٜسخٌ 

نع ايع١ٜٓ بػرل اغت٦صإ أٜهّا ٚإ نإ جيٛظ ي٘ ايٓعط اىل َٛا

ايعاٖط٠ ٚايباط١ٓ ٚيٛ زخٌ عًٝٗا َٔ غرل اغت٦صإ ؾطمبا ناْت 

َهؿٛؾ١ ايعٛض٠ ؾٝكع بكطٙ عًٝٗا ؾٝهطٖإ شيو ملا ضٟٚ )إ سصٜؿ١ 

  ٍغأي٘: ؾكاٍ: أغتأشٕ ع٢ً أخيت ؾكا  إ مل تػتأشٕ ضأٜت َا

 .(5)((5)ٜػ٥ٛو(
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 ٚقاٍ يف )ايهايف( )ٜٚػتأشٕ ايطدٌ ع٢ً أَ٘ ٚشٚات قاضَ٘ اشا

أضاز ايسخٍٛ عًٝٗٔ ٜٚٓبػٞ يًطدٌ إ ٜػتأشٕ ع٢ً نٌ أسس اال ع٢ً 

 .(5)ظٚدت٘ ٚأَت٘ ٚنٌ َٔ ال ٜكًض إ ٜطاٙ عطٜاّْا(

أَا ايؿاؾع١ٝ ؾكس شنط االَاّ ابٔ قسا١َ قٛشلِ يف ٖصٙ املػأي١ 

ؾكاٍ: )ٚأداظ ايؿاؾع١ٝ يًطدٌ إ ٜسخٌ اىل قاضَ٘ ايصٜٔ ٜػهٕٓٛ 

إ ٜؿعطِٖ بسخٛي٘ بٓشٛ ايتٓشٓض َع٘ بػرل اغت٦صإ ٚيهٔ عًِٝٗ 

 .(0)ٚططم ايٓعٌ ٚمٛ شيو يٝػتذل ايعطٜإ(

ٚمما شنطٙ ايػاٜؼ يف )تؿػرل آٜات األسهاّ( قاٍ )ٚاخطز ابٔ 

دطٜط ٚايبٝٗكٞ عٔ ابٔ َػعٛز قاٍ: عًٝهِ إ تػتأشْٛا أَٗاتهِ 

ٚأخٛاتهِ، ٚض٣ٚ ايطدلٟ عٔ طاٚؽ قاٍ َا َٔ اَطا٠ أنطٙ اىل إ 

 .(5)شات قطّ(أض٣ عٛضتٗا َٔ 

َٚا شنطْاٙ عٔ ايؿٝذ ايػاٜؼ قس شنطٙ ز. عبس ايهطِٜ 

ظٜسإ قاٍ )ٚغأٍ ابٔ عباؽ أٜػتأشٕ ايطدٌ ع٢ً أخت٘ ٖٚٞ تػهٔ 

َع٘ يف بٝت ٚاسس قاٍ ْعِ ؾًُا ضادع٘ ايػا٥ٌ يرلخل ي٘ يف عسّ 

االغت٦صإ قاٍ ي٘ ابٔ عباؽ أؼب إ تطاٖا عطٜا١ْ ؾكاٍ ايػا٥ٌ ال 

تأشْٗا ؾًُا ضادع٘ ايطدٌ يرلخل ي٘ قاٍ ي٘ ابٔ قاٍ ابٔ عباؽ ؾاغ
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عباؽ أؼب إ تطٝع اهلل قاٍ ْعِ قاٍ ابٔ عباؽ ؾاغتأشٕ ثِ قاٍ قاٍ 

 .(5)َايو ٜٚػتأشٕ ايطدٌ ع٢ً أَ٘ ٚأخت٘ اشا أضاز إ ٜسخٌ عًٝٗا(

أَا بك١ٝ احملاضّ ؾشهُٗا ْؿؼ سهِ األّ ٚاألخٛات َٔ باب 

 أٚىل 

 ؾًعّ االغت٦صإ.

ٜتبني يٓا إ االغت٦صإ ع٢ً األخٛات ٚبك١ٝ  َٚٔ ٖصا ايعطض

احملاضّ ايطادض ؾٝ٘ َا شٖب ايٝ٘ املايه١ٝ ٚاؿٓؿ١ٝ َٚٔ ٚاؾكِٗ ٖٚٛ 

إ االغت٦صإ ع٢ً احملاضّ ٚادب ال جيٛظ تطن٘ ْٚكٍٛ مبا إ 

ايؿاؾع١ٝ ٜطٕٚ عسّ ٚدٛب االغت٦صإ يهٔ ع٢ً ايساخٌ إ ٜؿعط أٌٖ 

٘ ِٖٚ ٜطٕٚ إ ايع١ً يف شيو ٖٞ ايبٝت بايسخٍٛ بإ ٜتٓشٓض ٜٚططم ْعً

 َٔ أدٌ إ ٜػتذل ايعطٜإ.

ؾأقٍٛ َا زاّ االطالع ع٢ً ايعٛضات قطّ َٚا زاَٛا قس أيعَٛا 

ايساخٌ بايتٓبٝ٘ بسخٛي٘ ؾِٗ يف ٖصٙ اؿاي١ ٜتؿكٕٛ َع ايصٜٔ أٚدبٛا 

االغت٦صإ ٚال خيتًؿٕٛ َعِٗ اال اِْٗ اغتبسيٛا االغت٦صإ بايتٓبٝ٘ اشٕ 

 ٚدٛب االغت٦صإ ع٢ً األخٛات ٚبك١ٝ احملاضّ.ؾايطادض ٖٛ 
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 املطًب ايطابع

 َٛاطٔ ايسخٍٛ بال اغت٦صإ

ٖٓاى ساالت َع١ٓٝ أداظ ايؿاضع اؿهِٝ ؾٝٗا تطى االغت٦صإ ملا 

ْػتطٝع إ ْػُٝ٘ ؼت قاعس٠ ايهطٚضات تبٝض احملهٛضات اش األقٌ 

ت ٖٓايو إ زخٍٛ ايبٝٛت بػرل اغت٦صإ ال جيٛظ ؾطعّا اَا اشا ناْ

نطٚض٠ تتطًب ايسخٍٛ َٔ غرل اغت٦صإ عٓس شيو ٌٖ جيٛظ ايسخٍٛ أٚ 

ال ٖصا َٛنع خالف بني ايؿكٗا٤ ٚيصيو َػا٥ٌ اٟ يف زخٍٛ ايبٝٛت 

 َٔ غرل اغت٦صإ. 

 املػأي١ األٚىل:

اشا نإ يف تطى االغت٦صإ يسخٍٛ بٝت اسٝا٤ يٓؿؼ أٚ َاٍ ٚاشا 

املاٍ داظ ايسخٍٛ َٔ غرل اغتأشٕ أٚ اْتعط االشٕ تًؿت ايٓؿؼ ٚناع 

اغت٦صإ ٖٚصا َا عًٝ٘ اؿٓؿ١ٝ َٚٔ ٚاؾكِٗ َٚا خايؿِٗ يف ٖصا اال 

اؿٓاب١ً ؾاِْٗ مل جيٝعٚا زخٍٛ ايبٝت اشا خٝـ نٝاع املاٍ اال 

 باالغت٦صإ ٚشلصٙ املػأي١ ؾطٚع َٓٗا:

. اشا نإ ايبٝت َؿطؾّا ع٢ً ايعسٚ ٜكاتٌ ؾٝ٘ ايعسٚ ٜٚٛقع ب٘ 5

ي٘ بػرل اغت٦صإ ملا يف زؾع ايعسٚ َٔ اسٝا٤ ْؿٛؽ ايٓها١ٜ جيٛظ زخٛ

 املػًُني ٚأَٛاشلِ.

. اشا غكط ثٛب٘ يف بٝت غرلٙ ٚخاف يٛ أعًُ٘ أخصٙ داظ ي٘ 0

 ايسخٍٛ ألخصٙ بػرل اغت٦صإ ٜٚٓبػٞ إ ٜعًِ ايكًشا٤ امنا زخٌ يصيو.

. يٛ ْٗب َٓ٘ ثٛبّا ٚزخٌ ايٓاٖب زاضٙ ال بأؽ بسخٛشلا يٝأخص 5

 سك٘.
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ي٘ فط٣ يف زاض ضدٌ أضاز اقالس٘ ٚال ميهٔ إ  . يٛ نا5ٕ

 ميط يف بطٓ٘ ٜكاٍ يطب ايساض اَا إ تسع٘ ٜكًش٘ ٚاَا إ تكًش٘.

. إشا أدطٙ زاضّا أٚ غًُٗا ي٘، ي٘ زخٛشلا يٝٓعط ساشلا ؾرلممٗا 1

ٚيٛ مل ٜأشٕ ي٘ بصيو عٓس ايكاسبني َٔ اؿٓؿ١ٝ ٚعٔ أبٞ سٓٝؿ١ يٝؼ 

 .(5)ي٘ شيو اال اشا ضنٞ املػتأدط

 املػأي١ ايجا١ْٝ:

اشا نإ ٖٓايو زاض ٜتعاط٢ ؾٝٗا املٓهط َٔ غرل اغت٦صإ بككس 

 تػٝرل املٓهط أّ ال ؾكس اختًـ ايؿكٗا٤ يف شيو.

ؾاؿٓؿ١ٝ ٚاملايه١ٝ قس أداظٚا زخٍٛ ايبٝت ايصٟ ٜتعاط٢ ؾٝ٘ 

املٓهط بػرل اغت٦صإ بككس تػٝرل املٓهط نُا اشا زلع يف زاض قٛت 

 ؾً٘ إ ٜسخٌ عًِٝٗ بػرل إشِْٗ ٚعًًٛا شيو بعًتني. املعاَرل ٚاملعاظف

إ ايساض ملا اؽصت يتعاطٞ املٓهط قس غكطت سطَتٗا  األٚىل:

 ٚاشا غكطت سطَتٗا أداظ زخٛشلا بػرل اغت٦صإ.

 .(0)إ تػٝرل املٓهط ؾطض ؾًٛ ؾطط اإلشٕ يتعصض ايتػٝرل ايجا١ْٝ:

ٓؿ١ٝ إش  أَا ايؿاؾع١ٝ ؾكس ناْٛا أنجط تؿكٝاّل يألَط َٔ اؿ

 قايٛا:

إ املٓهط إ نإ مما ٜؿٛت اغتسضان٘ داظ ي٘ زخٛي٘ ملٓع شيو 

املٓهط بػرل اغت٦صإ نُا اشا أخدلٙ َٔ ٜجل بكسق٘ إ ضداّل خال 

بطدٌ يٝكتً٘ أٚ خال باَطأ٠ يٝعْٞ بٗا ؾٝذٛظ ي٘ يف َجٌ ٖصٙ اؿاٍ إ 
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ٜتذػؼ ٜٚكسّ ع٢ً ايهؿـ ٚايبشح سصضّا َٔ ؾٛات َا ال ٜػتسضى 

ٔ اظٖام ضٚح َعكّٛ ٚاْتٗاى عطض احملاضّ ٚاضتهاب احملعٛضات َ

ؾاشا مل ٜؿت اغتسضان٘ نُا اشا زخٌ َعٗا ايبٝت يٝػاَٚٗا ع٢ً 

أدط٠ ايعْا ثِ خيطدإ يٝعْٝا ؾٝبٝت اخط أٚ اشا نإ مما ميهٔ 

إْهاضٙ ٚضؾع٘ بػرل زخٍٛ مل حيٌ ي٘ ايسخٍٛ بػرل اغت٦صإ نُا اشا 

١ َٓهط٠ َٔ زاض تعاٖط أًٖٗا بأقٛاتِٗ زلع احملتػب أقٛاتّا عايٝ

ٚأْهطٖا خاضز ايساض ٚمل ٜٗذِ عًٝٗا بايسخٍٛ الٕ املٓهط ظاٖط 

 .(5)ٚيٝؼ ي٘ إ ٜهؿـ عُا غٛاٙ

ٚأقٍٛ بإ ايطادض يف ٖصٙ املػاي١ ٖٛ ايتؿكٌٝ نُا شٖب ايٝ٘ 

ايؿاؾع١ٝ ٚشيو الْ٘ اشا تٝكٔ ؾٛات إْهاض ٖصا املٓهط يف غرل ٖصا 

صا املاٍ َٔ ايتًـ أٚ لا٠ ٖصٙ ايٓؿؼ َٔ ايكتٌ ايٛقت أٚ ؽًٝل ٖ

َجاّل اشا تٝكٔ إ ٖصا ال ٜهٕٛ اال يف ٖصا ايٛقت ؾذاظ ٚاال ؾال ٚاهلل 

 تعاىل أعًِ.

 املػأي١ ايجايج١:

يٝؼ عًٝهِ دٓاح إٔ تسخًٛا بٝٛتا غرل َػه١ْٛ  }قٛي٘ تعاىل : 

 .  {ؾٝٗا َتاع يهِ 

اْات اييت تهٕٛ يف قُس بٔ اؿٓؿ١ٝ : ) ٖٞ بٝٛت اـؾٝٗا قاٍ 

ايططم ٚبٝٛت األغٛام ( ، ٚعٔ  ايهشاى َجً٘ . ٚقاٍ اؿػٔ 

 ايٓدعٞ :  ٚإبطاِٖٝ

) ناْٛا ٜأتٕٛ سٛاْٝت ايػٛم ال ٜػتأشْٕٛ ( . ٚقاٍ فاٖس : ) ناْت 

بٝٛتا ٜهعٕٛ ؾٝٗا أَتعتِٗ ؾأَطٚا إٔ ٜسخًٖٛا بػرل إشٕ ( ، ٚضٟٚ عٓ٘ 
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 }ا ايػؿط " . ٚقاٍ عهط١َ : أٜها أْ٘ قاٍ : " ٖٞ ايبٝٛت اييت تٓعشل

) ٖٞ ايبٝٛت اـطب١ يهِ ؾٝٗا ساد١ ( ٚقاٍ  {بٝٛتا غرل َػه١ْٛ 

 ) اـال٤ ٚايبٍٛ ( .  {ؾٝٗا َتاع يهِ  }ابٔ دطٜر عٔ عطا٤ : 

ٚدا٥ع إٔ ٜهٕٛ املطاز مجٝع شيو ; إش نإ االغت٦صإ يف 

عاز٠ ايبٝٛت املػه١ْٛ ي٦ال ٜٗذِ ع٢ً َا ال حيب َٔ ايعٛض٠ ، ٚألٕ اي

قس دطت يف َجً٘ بإطالم ايسخٍٛ ، ؾكاض املعتاز املتعاضف ناملٓطٛم 

 ب٘ . 

ًٛ ؾٚايسيٌٝ ع٢ً إٔ َع٢ٓ إطالم شيو ؾطٜإ ايعاز٠ يف اإلشٕ 

َٓعٛا ايٓاؽ َٔ زخٍٛ ٖصٙ ايبٝٛت نإ شلِ شيو ٚمل ٜهٔ ألسس إٔ 

ٜسخًٗا بػرل إشٕ ، ْٚعرل شيو ؾُٝا دطت ايعاز٠ بإباست٘ ٚقاّ شيو 

اإلشٕ ؾٝ٘ َا ٜططس٘ ايٓاؽ َٔ اي٣ٛٓ ٚقُاَات ايبٝٛت ٚاـطم يف َكاّ 

 ايططم إٔ يهٌ أسس إٔ ٜأخص شيو ٜٚٓتؿع ب٘ .

ٚقس ض٣ٚ غؿٝإ عٔ عبس اهلل بٔ زٜٓاض قاٍ : ) نإ ابٔ عُط  

ٜػتأشٕ يف سٛاْٝت ايػٛم ، ؾصنط شيو يعهط١َ ؾكاٍ : َٚٔ ٜطٝل 

زالي١ ع٢ً أْ٘ ضأ٣ َا نإ ابٔ عُط ٜطٝل ؟ ( ٚيٝؼ يف ; ؾعً٘ شيو 

زخٛشلا بػرل إشٕ قعٛضا ، ٚيهٓ٘ استاط يٓؿػ٘ ، ٚشيو َباح يهٌ 

 .(5)أسس

ا بٝتو ايصٟ تػهٓ٘ ؾإٕ نإ َٓأٖصا نً٘ يف بٝت يٝؼ يو ; ؾ

ؾٝ٘ أًٖو ؾال إشٕ عًٝٗا ، ٚإٕ ناْت ؾٝ٘ َعو أَو أٚ أختو ؾكايٛا 

تٓشٓض ٚانطب بطدًٝو ست٢ تٓتب٘ يسخٛيو ، ألٕ األٌٖ ال سؿ١ُ 

                                                 
( )
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بٝٓو ٚبٝٓٗا . ٚأَا األّ ٚاألخت ؾكس تهٕٛ ع٢ً ساي١ ال ؼب إٔ تطاٖا 

 ؾٝٗا .

أْ٘ قٌٝ ي٘ : أغتأشٕ  }ٚعٔ ابٔ َػعٛز ٚابٔ عباؽ ، ٚايًؿغ ي٘ 

ع٢ً أخٛاتٞ ٖٚٔ يف سذطتٞ َعٞ يف بٝت ٚاسس ؟ قاٍ : ْعِ ، ؾطززت 

عًٝ٘ يرلخل يٞ ؾأب٢ . قاٍ : أؼب إٔ تطاٖا عطٜا١ْ ؟ قًت : ال قاٍ : 

اغتأشٕ عًٝٗا ; ؾطادعت٘ ، ؾكاٍ : أؼب إٔ تطٝع اهلل ؟ قًت : ْعِ . ؾ

ٚقاٍ طاٚؽ : َا َٔ اَطأ٠ أنطٙ إيٞ إٔ أض٣  {قاٍ : ؾاغتأشٕ عًٝٗا . 

 .(5)عٛضتٗا َٔ شات قطّ ، شنط شيو نً٘ ايطدلٟ 

يف زخٛي٘ بٝتا غرل بٝت٘، ؾإٕ زخٌ بٝت  نُا شنطْا ٖصا اإلشٕٚ

ايػالّ عًٝٓا َٔ ضبٓا ايتشٝات ايطٝبات  ْؿػ٘ ؾكاٍ عًُاؤْا : يٝكٌ :

املباضنات هلل ، ايػالّ عًٝهِ . ٚايكشٝض تطى ايػالّ ٚاالغت٦صإ 

 .(0)، ٚاهلل أعًِ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
( )

( )
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 اـامت١

 

اؿُس هلل ايصٟ ؾٓطع األسهاّ ٚبٝٓٔ اؿالٍ ٚاؿطاّ، ٚاؾٗس إ 

ٚضغٛي٘ ال إي٘ إال اهلل ٚسسٙ ال ؾطٜو ي٘ ٚأؾٗس إ غٝسْا قُسّا عبسٙ 

 ايساعٞ اىل قطاط َػتكِٝ ؾعًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ.

ٚبعس..ؾإْٞ ضأٜت ٚباهلل ايتٛؾٝل إ نجرلّا َٔ ايٓاؽ ِٖٚ ٜعٝؿٕٛ 

ٚٓا١َ ايكطاعات املاز١ٜ قس دٌٗ نجرل َِٓٗ ايهجرل َٔ األسهاّ  يف ز

ايؿطع١ٝ ٚال غُٝا َا ٜتعًّل مبٛنٛعات اآلزاب ٚايعالقات االدتُاع١ٝ 

اب ال تتعس٣ ايٓسب ٚاالغتشباب ؾعٓسَا زخًت يف ؾإْٗا عباض٠ عٔ آز

زضاغ١ َٛنٛع َٔ تًو املٛنٛعات أسببت يٛ إ زاضغّا أٚ باسجّا حيصٚا 

ٖصا اؿصٚ ؾٝبشح يف ايبك١ٝ يٓدطز عك١ًٝ ْكسَٗا شلصا اؾٌٝ 

يٝشػٔ طالب ايعًِ ؾِٗ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ٚاغتدطاز األسهاّ َٓٗا 

 ،ؾُٔ اِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت ايٝٗا

. إ َٛنٛع االغت٦صإ َٛنٛع َطٍٛ ٚشٚ دع٦ٜات نجرل٠ َٔ ايكعب 5

سكطٖا ٚاإلساط١ بٗا يف عح نٗصا إش ٖٞ تتعس٣ اـُػ١ 

 عؿط ْٛعّا.

. ٚيعٌ َٔ أِٖ ممٝعات ٖصا ايبشح اييت زؾعتين إىل اؾس ٚاالدتٗاز 0

ٖٛ إ ايهجرل َٔ ايٓاؽ تطنٛا أزب االغت٦صإ ٚغرلٙ َٔ اآلزاب 

 تعُسّا يف تطن٘ ؾٛدست َٔ قٍٛ ابٔ عباؽ  دٗاّل عهُ٘ أٚ

ؾعاضّا يٞ يف عجٞ بكٛي٘ )ثالخ آٜات تطى ايٓاؽ ايعٌُ بٗا ثِ 

شنط آ١ٜ االغت٦صإ يف أٚشلا( ؾهاْت أِٖ ٖصٙ ايٓتا٥ر ٖٞ تبٝني 
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سهِ االغت٦صإ ٖٚٛ اْ٘ بكٛض٠ عا١َ ٚادب ال جيٛظ تطن٘ 

 ٚض٠.ٚتاضن٘ دشٛزّا ناؾط الْ٘ أَط َعًّٛ َٔ ايسٜٔ بايهط

. إ بعض األَٛض ضز ايؿاضع ايتكطف ؾٝٗا إىل ايعطف يعسّ كايؿت٘ 5

يًؿطع َٚٓٗا َا بني قؿت٘ ٚنٝؿٝت٘ َجٌ قؿ١ االغت٦صإ 

ٚنٝؿ١ٝ ايٛقٛف ع٢ً باب ايساض اييت ٜطٜس زخٛشلا ٚعسز َطات 

 االغت٦صإ.

. َٚٔ ْتا٥ر ايبشح ٚمثاضٙ تبني يٞ إ ايطأٟ ايطادض يف االغت٦صإ ع٢ً 5

 ات ٖٛ اْ٘ ٚادب ال جيٛظ تطن٘ يًٓكٛم ايكطحي١ ؾٝ٘.احملطَ

. َٚٔ ْتا٥ر ايبشح إ ٖٓايو نجرلّا َٔ ايٛغا٥ٌ اييت تكّٛ َكاّ 1

االغت٦صإ ع٢ً ضأٟ بعض ايؿكٗا٤ نططم ايباب أٚ قطع اؾطؽ 

أٚ غرلٖا َٔ ٚغا٥ٌ اإلؾعاض ٚايتٓبٝ٘ اؿسٜج١ ٖٚصا َا ٜٓبػٞ 

 االغتؿاز٠ َٓ٘.

ايؿاضع اؿهِٝ ملـٓا ؾـٓطع االغت٦صإ دعٌ َٓ٘  . َٚٔ ْتا٥ر ايبشح ا5ٕ

غٝاز سكا١ْ ٚأَإ يًبٝٛت خؿ١ٝ إ ٜتعس٣ عًٝٗا باغتُاع أٚ 

ْعط أٚ زخٍٛ زٕٚ اشٕ يصا ؾطع ٖسض ايعني إشا ؾك٦ت عٓس املُاْع١ 

 يف تطى ايٓعط ٚاالطالع ع٢ً ضأٟ األنجط١ٜ َٔ ايؿكٗا٤.

يتككٞ ؾٝ٘ َٔ . إ زضاغ١ َجٌ ٖصا املٛنٛع تكتهٞ اؾُع بني ا5

سٝح إْ٘ أزب َٔ اآلزاب َٚٔ ثِ زضاغت٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ 

 زضاغ١ تؿك١ًٝٝ.

. إ تطى ايسضاغ١ ملجٌ ٖصا املٛنٛع ٜؤزٟ إىل ايؿٛن٢ يف اؿٝا٠ 2

االدتُاع١ٝ ٚايعالقات األغط١ٜ ٜٚؤزٟ إىل تؿههٗا يصا نإ 

 َٔ مثاض ٖصا ايبشح إ بٝٓت اؿه١ُ َٔ تؿطٜع االغت٦صإ.
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االغت٦صإ ع٢ً ايبٝٛت غرل املػه١ْٛ غرل ٚادب نايؿٓازم  . ا2ٕ

ٚايطباطات ٚغرلٖا مما بٝٓ٘ ايؿكٗا٤ ٚشيو ملا ٜذلتب يف االغت٦صإ 

يسخٛشلا َٔ سطز إش ٖٞ ال تعٛز يؿدل زٕٚ آخط ٚنصيو يعٚاٍ 

ايع١ً ؾٝٗا اييت ٚنع ألدًٗا االغت٦صإ ؾطؾع َٓٗا االغت٦صإ ٖٚصا 

 ٢ املهًؿني.َٔ سه١ُ ايؿاضع ٚؽؿٝؿ٘ عً

. َٚٔ ْتا٥ر ٖصا ايبشح ٖٛ إ ايؿاضع أداظ يًُهًـ تطى 52

االغت٦صإ يف بعض األسٛاٍ ٚشيو اشا نإ يف تأخطٙ ٖٚٛ ٜطًب 

االشٕ بايسخٍٛ ٖالى ْؿؼ أٚ إتالف َاٍ ؾأداظ ي٘ ايؿاضع 

ايسخٍٛ زٕٚ إشٕ يف َجٌ ٖصٙ األسٛاٍ ٖٚصا َا ٜسٍ ع٢ً إ املػًِ 

األسهاّ ٚأَجاشلا ألٕ اؾٌٗ ؾٝٗا قس  ٜٓبػٞ عًٝ٘ إ ٜتعًِ ٖصٙ

 ٜٛقع٘ يف إثِ أٚ ٜهٝع عًٝ٘ أدطّا نبرلّا.

 أغأٍ اهلل تعاىل إ ٜٛؾل اؾُٝع يطاعت٘ ٚخس١َ زٜٓ٘ آَني. 
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 املكازض ٚاملطادع

 

 

 ِٜايكطإٓ ايهط 

أسهاّ ايكطإٓ يًذكام، أمحس بٔ عًٞ ايطاظٟ اؾكام   .5

ايذلاخ ايعطبٞ برلٚت عاّ  ٤ٖـ زاضا سٝا552-521أبٛ بهط 

ٖـ ؼكٝل قُس ايكازم ؾشُاٟٚ. ٚطبع١ زاض 5521ايٓؿط 

 ايؿهط.

 اهلل عبس بٔ قُس بهط أبٛ، ايعطبٞ البٔ ايكطإٓ أسهاّ .0

 ايهتب زاض، (ٖـ155) ايعطبٞ بابٔ املعطٚف املايهٞ األْسيػٞ

 .ايع١ًُٝ

ٖـ 155أسهاّ ايكطإٓ، أبٞ بهط أمحس بٔ عًٞ ايطاظٟ تٛيف  .5

 ايؿهط برلٚت.زاض 

أزب املػًِ يف ايعبازات ٚاملعاَالت ٚايعازات املعاقط٠ يًؿٝذ  .5

قُس غعٝس َبٝض ايطبع١ ايجايج١ َهتب١ ايػعايٞ ازيب 

 غٛضٜا.

األزب املؿطز يإلَاّ قُس بٔ إزلاعٌٝ أبٛ عبس اهلل ايبداضٟ  .1

ٖـ 5522ٖـ زاض ايبؿا٥ط اإلغال١َٝ برلٚت 015-525اؾعؿٞ 

 ؾؤاز قُس عبس ايباقٞ. ايطبع١ ايجايج١ ؼكٝل

ٖـ زاض 125بسا٥ع ايكٓا٥ع يإلَاّ عال٤ ايسٜٔ ايهاغاْٞ تٛيف  .5

 ايطبع١ ايجا١ْٝ. 5220ايهتاب ايعطبٞ برلٚت 
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ؼؿ١ األسٛشٟ، قُس عبس ايطمحٔ بٔ عبس ايطسِٝ  .5

ٖـ زاض ايهتب ايع١ًُٝ 5515-5025املباضنؿٛضٟ أبٛ ايعال 

 برلٚت.

ٗا ٚتكشٝشٗا ؾه١ًٝ تؿػرل آٜات األسهاّ أؾطف ع٢ً تٓكٝش .2

األغتاش ايؿٝذ قُس عًٞ ايػاٜؼ املسضؽ يف ن١ًٝ ايؿطٜع١ 

 اإلغال١َٝ َطبع١ قُس عًٞ قبٝض.

تؿػرل ابٔ نجرل، إزلاعٌٝ بٔ عُط بٔ نجرل ايسَؿكٞ أبٛ  .2

 ٖـ.5525ٖـ  زاض ايؿهط برلٚت عاّ ايٓؿط 555ايؿسا٤ تٛيف عاّ 

هلل بٔ عبس ايتُٗٝس البٔ عبس ايدل ٖٛ أبٛ عُط ٜٛغـ بٔ عبس ا .52

ٖـ زاض ايهتب ايع١ًُٝ برلٚت 555ايدل ايكططيب تٛيف عاّ 

 ٖـ.5525ايطبع١ األٚىل عاّ ايٓؿط 

اؾاَع ايكػرل يًػٝٛطٞ، عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ بهط بٔ  .55

ٖـ زاض طا٥ط ايعًِ دس٠ ؼكٝل 255-252قُس بٔ غابل 

 قُس عبس ايطؤٚف املٓاٟٚ.

ٞ بهط بٔ ؾطز اؾاَع إلسهاّ ايكطإٓ، قُس بٔ امحس بٔ اب .50

ٖـ زاض ايؿعب ايكاٖط٠ عاّ 555ايكططيب ابٞ عبس اهلل تٛيف عاّ 

 ٖـ ايطبع١ ايجا١ْٝ ؼكٝل امحس عبس ايعًِٝ بطزْٚٞ.5550ايٓؿط 

ساؾ١ٝ ايعسٟٚ، عًٞ ايكعٝسٟ ايعسٟٚ املايهٞ زاض ايؿهط  .55

 ٖـ ؼكٝل ٜٛغـ ايؿٝذ قُس ايبكايٞ.5550برلٚت عاّ ايٓؿط 

ؾعٝب أبٛ عبس اهلل ايٓػا٥ٞ ايػٓٔ ايهدل٣، امحس بٔ  .55

ٖـ ايطبع١ 5555ٖـ زاض ايهتب ايع١ًُٝ برلٚت 051-525

 األٚىل ؼكٝل عبس ايػؿاض غطسإ، غٝس نػطٟٚ سػٔ.
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-025غٓٔ ابٔ َاد٘، قُس بٔ ٜعٜس أبٛ عبس اهلل ايكعٜٚين  .51

 ٖـ زاض ايؿهط برلٚت ؼكٝل قُس ؾؤاز عبس ايباقٞ.055

ٛ زاٚز ايػذػتاْٞ غٓٔ ابٞ زاٚز، غًُٝإ بٔ األؾعح أب .55

ٖـ  زاض ايؿهط برلٚت ؼكٝل قُس قٞ 051-020االظزٟ 

 ايسٜٔ عبس اؿُٝس.

غٓٔ ايبٝٗكٞ ايهدل٣ يالَاّ امحس بٔ اؿػني بٔ عًٞ بٔ  .55

ٖـ َهتب١ زاض ايباظ 512-525َٛغ٢ ابٞ بهط ايبٝٗكٞ 

 ؼكٝل قُس عبس ايكازض عطا. 5555َه١ املهط١َ 

إزضٜؼ ايبْٝٗٛٞ زاض نؿاف ايكٓاع، َٓكٛض بٔ ْٜٛؼ بٔ  .52

ٖـ ؼكٝل ٖالٍ َكًٝشٞ 5520ايؿهط برلٚت عاّ ايٓؿط 

 َكطؿ٢ ٖالٍ.

ايهايف يف ايؿك٘ ابٔ سٓبٌ، عبس اهلل بٔ قسا١َ املكسغٞ أبٛ  .52

ٖـ ايطبع١ 5522قُس املهتب١ اإلغال١َٝ برلٚت عاّ ايٓؿط 

 اـاَػ١ ؼكٝل ظٖرل ايؿاٜٚـ.

ايسٜٔ قُس  يػإ ايعطب، يالَاّ ايعال١َ ابٞ ايؿهٌ مجاٍ .02

 ٖـ برلٚت.555بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض االؾطٜكٞ املكطٟ تٛيف عاّ 

املػين، عبس اهلل بٔ امحس بٔ قسا١َ املكسغٞ ابٛ قُس  .05

زاض ايؿهط برلٚت ايطبع١  52ٖـ عسز االدعا٤ 155-502

 ٖـ.5521االٚىل عاّ ايٓؿط 

املؿكٌ يف اسهاّ املطأ٠ ٚايبٝت املػًِ يف ايؿطٜع١ االغال١َٝ  .00

ٖـ 5555ايهطِٜ ظٜسإ ايطبع١ األٚىل عاّ ايطبع ز. عبس 

 َؤغػ١ ايطغاي١ برلٚت.
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َػٓس االَاّ امحس، امحس بٔ سٓبٌ ابٛ عبس اهلل ايؿٝباْٞ  .05

 ٖـ َؤغػ١ قططب١ مبكط.555-055

َكباح ايعداز يإلَاّ امحس بٔ أبٞ بهط بٔ ازلاعٌٝ  .05

ٖـ ايطبع١ 5520ٖـ زاض ايعطب١ٝ برلٚت 252-550ايهٓاْٞ 

 قُس املٓتك٢ ايهؿٓاٟٚ. ايجا١ْٝ ؼكٝل

َكٓـ ابٔ ابٞ ؾٝب١، ابٛ بهط عبس اهلل بٔ قُس بٔ ؾٝب١  .01

ٖـ ؼكٝل نُاٍ 5522ٖـ َهتب١ ايطؾس ايطٜاض 512-051

 ٜٛغـ اؿٛت.

َٔ ازب االغالّ ضغاي١ تٛد١ٝٗٝ غًٛن١ٝ تتكٌ عٝا٠ املػًِ  .05

اٚثل اتكاٍ ايؿ٘ ايؿٝذ عبس ايؿتاح ابٛ غس٠ َهتب املطبٛعات 

ٖـ قاَت 5550ًب ايطبع١ االٚىل عاّ ايطبع االغال١َٝ ع

 بطباعت٘ زاض ايبؿا٥ط االغال١َٝ ببرلٚت.

ٖـ 552-25َٛطأ االَاّ َايو، َايو بٔ اْؼ ابٛ عبس اهلل  .05

 كط ؼكٝل قُس ؾؤاز عبس ايباقٞ.زاض اسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ مب

 

 

 

 

 

 

     

 


