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إزي سٝاتٞ ٫َٛٚتٞ عٝٓز٠ ايٗطٗض ٚايكزاع١ ٚايٓظا١ٖ ايؾٗٝز٠ ايبتٍٛ ؾاط١ُ  

ِٕ اغيكٗٛص٠ اغيـي١ًَٛ، أ صؾُع إزي َكأَو ايغاَٞ ٖشا اجملٗٛر اغيتٛامع عغ٢ أ

ِٔ أعٗظ َٓٔو ست٢ أيتَُػ َٓ٘ ايٓزعا٤َ،  أسـي٢ بضمأى ٜا ٚي١ٓٝ اهلل ايهدل٣، ََٚ

ِٔ غرلٔى ست٢ أتكٓضب إيٝ٘ ٜا صٚح صعٍٛ اهلل قُٓز ٜٚا ع٠ًٛ أَرل اغي٪َٓري  ََٚ

ٞٓ، ٚأع٠َٛ اؿٓذ١ٔ اغيٓتـيض، أٜتٗا ايٓغض اغيغتغض، ٚاٍ عٓض اغيكٖٓع بايغٓض; أصدٛى عً

َٛاف١ًَ ايعٕٛ ٚاغَيَزر ٜا عٓزٟ ٚنٗؿٞ َََٚزرٟ ٜا ٫َٛتٞ ٜا طٖضا٤ ف٢ًٓ اهلل 

. عًٝٔو ٚيعٔ اهلل ؿياغيٝٔو إزي أبز ايٖزٖض 

ايضادٞ عبزٔى                                                                 

قُٖز                                                                        

 

 

 

: 
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ٚاؿُز هلل صٓب ايعاغيري ، ٚايٓق٠٬ ٚايٖغ٬ّ ع٢ً أؽضف اـًل ٚأعٓظ     

.  اغيضعًري، عٝٓزْا ْٚبٝٓٓا قُٓز ٚأٌٖ بٝت٘ اغيٝاَري ا٭طٗاص اغيكٓزعري 

... أَٓا بعز     

ِٕ أ     نتب ؽ٦ّٝا سا ق١ُٝ عٔ سكٝك١ َٓش طَٔ يٝػ ببعٝز َنُجَض  ايٓطًب َٓٓٞ أ

طٚاز ٫َٛتٓا ايغٝٓز٠ اؾ١ًًٝ طٜٓب ايٗقِػض٣ اغيهٓٓا٠ بأّٓ نًجّٛ عًٝٗا ايٖغ٬ّ، 

ؾٛعِزُت اغيًتُغري خرلّا، ؾهإ إٔ أثضت اغيغأي١ با٭رٓي١ اجمل١ًُ ٚايٓٓكٛض عًٝٗا 

ّا ، ٚمل أنٔ َٜٛشاى َتؿضِّؽ"أب٢ٗ اغيزار ؼي ؽضح َ٪شيض عًُا٤ بػزار" ؼي نتاب 

٭فٌ اغيطًب، سٓت٢ قضأت ؾقٍٛ نتاب ٜزؾع ؾٝ٘ أرٓي١ َٔ أْهض أفٌ ايٓظٚاز، 

ؾضاقين بعض َا ؾٝ٘ رٕٚ بعٕض آخض، ؾأسببُت تٛعع١ َا قز نتبُت َع ايٓكض 

 ٌّ ٖٞ ريًٝٞ ٚبضٖاْٞ، ٚن ٌِ  إيٝ٘ عغب َا أ٬َٙ َعًَ ٚاإلبضاّ غٓيا مل  أعتكز ٚأَٔ

ٕٓ ٖشا ايبشح اغيكتنب َٓٓا ًٜك٢ صٓب٘ عٓذ١ ٜٓذٛ بٗا َٔ ٍٖٛ  اغيطًع، يشا ؾإ
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ٕٓ عجٞ ٖشا  ٕٖ  أسز أ ُٓا نتب٘ ٖشا ٚساى، ؾ٬ ٜتقٛٓص نإ بانٛص٠ عابك١ ع

دا٤ صٓرّا ع٢ً طٜز رٕٚ عُضٚ، ٚإُْٓا تكٛضيّا غيا نتب٘ ايٖغابكٕٛ ؼي سٓل ٫َٛتٓا 

أّٓ نًجّٛ، ؾذا٤ اي٬سكٕٛ ضينٕٛ ن٬ّ ا٭ٚا٥ٌ ٚمل ٜأتٛا بؾ٤ٞ دزٜز ٜؾؿٞ 

.  رٚص ايٗك

َٔ ٖٓا نجض  ايٓغ٪اٍ عٔ سكٝك١ ٖشا ايظٚاز، ٚاؾٛاب را٥ُّا ٜأتٞ تكًٝزّا     

غيا نتب٘ ايٖغابكٕٛ َٔ رٕٚ ْكٝق١ ع٣ٛ طٜار٠ ؼي ايضتٛـ، أٚ عبو يًُع٢ٓ 

.  بأعًٛب دزٜز 

ٕٛ عغ٢ إٔ أنٕٛ ػئ ٚؾ٢ يضعا١ٜ اؿٓل ؼي      ِٕ ُأريٞ بزي ؾهإ َٔ اغيٓاعب أ

ّ سا٥زّا عِٓٗ نٌ ؽب١ٗ، ٚراؾعّا عٔ سٝامِٗ نٌ ْكٝق١ آٍ ايبٝت عًِٝٗ ايٖغ٬

ٕٓ سيو  ٚت١ُٗ، ؾٝهٕٛ يٞ عببّا ؼي ايٛف١ً بِٗ ٚايتكٓضب إزي ٚٓرِٖ ٚسٓبِٗ، ؾإ

.  قٓض٠ عٝين َٚٓت٢ٗ ععٝٞ 

ٕٓ ايبشح ايتشًًٝٞ ؼي ٖشٙ ايكن١ٓٝ احملٛص١ٜٓ ٜهؾـ عٔ      باإلماؾ١ إزي أ

ِٖ ايٖغ٬ّ َٔ خ٬ٍ َا رع٘ َز٣ ايظٜـ آيشٟ ؿل بتاصٜخ آٍ ايبٝت عًٞ

ِٕ ٜطايع ؾقٍٛ  أعزا٩ِٖ ؼي أخباصِٖ اغيكٖزع١، يشا أشي٢ٓٓ ع٢ً ايكاص٨ أ
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ايبشح بعٕٝٛ تتطًع إزي اؿكٝك١ بقزم، ٚتبتػٞ َعضؾ١ اؿٓل رٕٚ ايًذاز 

ٕٓ اؿٓل صا٥ز أفشاب ايبقا٥ض آيشٜٔ ٫ ٜبػٕٛ عٔ اهلل َبَز٫ّ،  ٚاغيداَف١ُ، ٭

س اعتظيتُِٖٛ َٚا ٜعبزٕٚ إ٫ٓ اهلل ؾأٚٚا إزي ايهٗـ ٚإٚعٔ آٍ ايبٝت ًَذأ 

(. 16/ايهٗـ)   ٜٓؾض يهِ صبهِ َٔ صظيت٘ ٧ٜٝٗٚ يهِ َٔ أَضنِ َِٔضَؾكّا

 

ٚاؿُز هلل صب ايعاغيري، ٚع٬ّْ ع٢ً اغيضَعًري 

٫ عُٝٓا خامت ايٓبٝري قُٓز ٚآي٘ اغيٝاَري  

.  ٚقار٠ ايػٓض احملٖذًري
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من هي ُأمُّ كلثوم؟ 
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يكز امطضبت نًُات اغي٪صِّخري ؼي ؽدق١ٓٝ أّ نًجّٛ، ٌٖ ٖٞ ٚاسز٠     

. ُتغ٢ُٖ طٜٓب، أِّ أْٓٗا أخض٣ ؽتًـ عٔ أختٗا طٜٓب ايهدل٣؟

ِٕ أفبشت      ٕٓ طٜٓب ايعك١ًٝ عًٝٗا ايٖغ٬ّ غرل أّٓ نًجّٛ، ٚإ اغيؾٗٛص أ

ع٢ً اغيغُٖا٠ بٗا، ٖٚٞ طٜٓب ايٗقػض٣ أخت طٜٓب ايهدل٣ ايه١ٝٓ عًُّا 

ٕٓ  ))نُا . ُٚأَُٗا ٫َٛتٓا ايقٓزٜك١ ايطاٖض٠ ؾاط١ُ ايظٖضا٤ عًٝٗا ايٖغ٬ّ  أ

. (1) ((طٜٓب عًٝٗا ايٖغ٬ّ  ناْت ُته٢ٓ  أٜنّا بأّٓ  نًجّٛ 

. (2)ؾُته٢ٓٓ بأّ نًجّٛ ايهدل٣ " أّٓ نًجّٛ " ٚأَٓا طٜٓب ايٓقػض٣     

                                                 
(1)

.     29شٍ صفسح واىسُّذج صَْة ىيقش 17/ صَْة اىنثشي ىيْقذٌ   
(2)

.  ّقالً عِ إتِ أتٍ اىسذَذ واىَْاقة  90/  42اىثساس ج   
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" طٜٓب ايهدل٣ " ٜٚعٛر ايٖغبب ؼي تغ١ُٝ ايعك١ًٝ طٜٓب عًٝٗا ايٖغ٬ّ بــ     

ٕٓ أختّا  ٖٛ شيٝٝظٖا عٔ أختٗا َٔ أبٝٗا ٚأَٓٗا ؾاط١ُ ٚاغيعضٚؾ١ بأّ نًجّٛ، ٚ٭

نُا ٜضدع ايغبب ؼي . (3)شلا إزلٗا طٜٓب  ايٓقػض٣ َٔ غرل أَٓٗا ؾاط١ُ 

شيٝٝظّا شلا عٔ أّٓ نًجّٛ ايقػض٣ " أّ نًجّٛ ايهدل٣ " تغ١ُٝ طٜٓب ايٗقػض٣ بــ 

. أختٗا َٔ غرل أَٓٗا ايقٓزٜك١ ؾاط١ُ ايٖظٖضا٤ عًٝٗا ايٖغ٬ّ 

ٕٓ غي٫ٛتٓا ايعك١ًٝ طٜٓب عًٝٗا ايٖغ٬ّ إزلّا اؽُتَٗٔضت ب٘ ٖٚٛ  ٚعًٝ٘      ؾإ

ٕٓ شلا ن١ٝٓ غرل َؾٗٛص٠ ٖٚٞ " .  أّ نًجّٛ :" طٜٓب ايهدل٣، نُا أ

ؾاط١ُ ايٓظٖضا٤ ايقٓزٜك١ ايطاٖض٠ عًٝٗا ايٖغ٬ّ ٚازلٗا  ٚأَٓا أختٗا َٔ أَٓٗا    

ٔٓ نٓٝتٗا ٖٚٞ أّ نًجّٛ ايهدل٣ :" طٜٓب ايٓقػض٣، ؾٗٛ اعِ عًِ شلا، يه

.  تػًب ازلٗا " ٚايٓقػض٣ 

ؾٗٞ ندل٣ بايكٝاؼ إزي أخٛاتٗا َٔ أَٓٗإت ؽٓت٢ اغيغِّري بازلٗا ٚيكبٗا،     

.  ْب عًٝٗا ايٖغ٬ّ ٚفػض٣ بايكٝاؼ إزي ٫َٛتٓا ايقٓزٜك١ طٟ

                                                 
(3)

.  ، ّقالً عِ إتِ أتٍ اىسذَذ 42/90اىثساس ج   
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ٕٓ سه١ُ أَرل اغي٪َٓري اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب  ِٕ ُٜهجض   ٚنأ ؽا٤ت أ

ؼي بٓات٘ يؾضاؾ١ ٖشا اإلعِ اغيُٕٝٛ عٓزٙ، ٚنضاَت٘ " طٜٓب " َٔ  تغ١ُٝ 

١ٜٓٛ إْغا١ْ غاي١ٝ ع٢ً ؾ٪ارٙ ٖٚٞ ايعك١ًٝ ايقٓزٜك١ ايٗقػض٣  يزٜ٘، يهْٛ٘ حيٌُ ٖ

يٓطاٖض٠ ؾاط١ُ ايٓظٖضا٤ عٝٓز٠ ْغا٤ ايعاغيري عًٝٗا طٜٓب بٓت ايقٓزٜك١ ايهدل٣ ا

ٕٓ : ٚقز زٖلاٖا اهلل بٗشا اإلعِ، ؾكز دا٤ ؼي اـدل!  ايٖغ٬ّ، نٝـ ٫ إ

ايقٓزٜك١ ايؾٗٝز٠ ايظٖضا٤ ايبتٍٛ عًٝٗا ايٖغ٬ّ غٓيا ٚمعت ٚيٝزتٗا اغيباصن١ 

٭ثض عٔ اييت يٝػ شلا ْـيرل ؼي ايعامل إ٫ٓ دٓزتٗا خزجي١ ــ سغبُا دا٤ ؼي ا

أٚفٝهِ بٗا ؾٗٞ : ايٓيب ف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚعًِٖ غٓيا ٚيزت طٜٓب قاٍ

 ٓٞ  ؽب١ٗٝ خزجي١ ايهدل٣ عًٝٗا ايٖغ٬ّ ــ، ظيًتٗا إزي أَرل اغي٪َٓري عً

ِٓ ٖشٙ اغيٛيٛر٠ : " ؾأخشٖا ٚدعٌ ٜكٓبًٗا، ٚايتؿتت إيٝ٘ ؾكايت ي٘ ..." ع

، ..."بل صعٍٛ اهلل َا نٓت ٭ؼ: " بأرب ٚتٛامع ؾأدابٗا اإلَاّ 

ع٢ً صعٍٛ اهلل ف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚعًِٖ يٝغُٓٝٗا  ٚعضمٗا اإلَاّ 

ؾٗبؽي ددلا٥ٌٝ ٜكضأ ع٢ً ايٓيٓب ايٖغ٬ّ ..." َا نٓت ٭عبل صٓبٞ : " ؾكاٍ ي٘

ِٓ ٖشٙ اغيٛيٛر٠ طٜٓب ؾكز اختاص اهلل شلا ٖشا : َٔ اهلل اؾًٌٝ ٚقاٍ ي٘ ع
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ٕٓ اختٝاصٙ  . اإلعِ  ٍٓ باغي٬ط١َ ايكطع١ٓٝ ع٢ً  ٫ٚ صٜب أ ازلّا شلا ٜز

ٕٓ يقاسب اإلعِ ؽأّْا خآفّا عٓزٙ  ايتذاْػ ايتاّ بري اإلعِ ٚاغيغ٢ُٓ، ٚأ

ٕٓ ن١ًُ طٜٓب : ٚإ٫ٓ غيا تزخٌ ؼي خقٛفٝٓات٘ َٚٓٗا تغُٝتٗا، َٔ ٖٓا قٌٝ إ

أٟ طٜٔ أبٝٗا، ٖٚشٙ ايتغ١ُٝ يظٜٓب " أب " ٚ " طٜٔ :  " َه١ْٖٛ َٔ نًُتري

ٕٓ عرلتٗا عٛف تهٕٛ عًٝٗا ايٖػ ٍٓ ع٢ً أ ِٕ رٓيت ع٢ً ؽ٤ٞ ؾإُْٓا تز ٫ّ إ

ٞٓ ٚأٌٖ بٝت٘ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ  ؾإسا ناْت ٫َٛتٓا . ؾدضّا يٛايزٖا أَرل اغي٪َٓري عً

ٌٓ ؽا٥ب١ ٚغباص فٓع٘ اغيٓاؾكٕٛ  طٜٓب طٜٔ أبٝٗا ٚأّٓ أخٜٛٗا، ٚسٝح أطايت ن

٫ّ تشٚر عٓ٘ نُا ّٜٛ اصؼٌ اـُغ١ َٔ أفشاب ايعبا، ؾهاْت ٚف١ٓٝ اإلؼ

ناْت أَٓٗا تشٚر ّٜٛ ساٚيت عقاب١ ايٓؿام إٔ شيٓز إزي اإلع٬ّ ٜز ايٓغ٤ٛ، 

ؾضؾعت عكرلتٗا يتعطٝ٘ عٓظّا ٚفزّا ٜتأٓيل ٖٚذ٘ ّٜٛ ؿيٗٛص سؿٝزٖا اإلَاّ 

 ٟٓ . اغيٓتٔكِ شلا ٚاييت دعًٗا أع٠ٛ ي٘ ؼي أؾعاي٘ ــ صٚسٞ ؾزاٖا ــ  اغيٗز

: ٚفؿ٠ٛ ايكٍٛ    

ٕٓ تغِ     ١ٜ طٜٓب َٔ ٔقَبٌ اهلل تباصى ٚتعازي تهؾـ عٔ عـي١ُ ٖشا إ

اإلعِ اغيباصى ايشٟ نإ ؼي َقآف أزلا٤ أخٜٛٗا اإلَاَري ايعـيُٝري اؿغٔ 
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ِٕ ُٜكاؼ بِٗ، يشا ناْت ٫َٛتٓا  ٚاؿغري عًُٝٗا ايٖغ٬ّ، ؾُا ٜهٕٛ ٭سز أ

طٜٓب فُعّا يًهُا٫ت عٓز اـُغ١ َٔ أفشاب ايهغا٤، ؾهاْت طٖض٠ ؼي 

ٜاتِٗ ٚمثض٠ ؼي صٚمتِٗ، َٔ ٖٓا لز ايتٓاعب بري اإلعِ ٚاغيغ٢ُٓ ثبٛتّا ح

ٕٓ َع٢ٓ طٜٓب يػ١ّ ٖٛ ُٔ اغيِٓـَئض، طُِّٝب    : " ٚإثباتّا، يشا ؾإ َؽَذْض  َسَغ

".   (1)ايٖضا٥ش١ 

.  ايٛد٘ اغيٓبغؽي، أٚ اؿضٜض ع٢ً صأؼ ايَعًَِ : ٖٛ" نًجّٛ " َٚع٢ٓ     

 َطابكّا غيغُٖاٖا، إس ايٓقؿ١ غٓيا ٜطًكٗا اهلل  ؾ٬ غضٚ  إٔ ٜهٕٛ ازلٗا    

ع٢ً إْغإ تهٕٛ ٬َط١َ ي٘، سان١ٝ عٔ سات٘ َٚـيٗضٙ، ؾٗٞ  ــ صٚسٞ ؾزاٖا 

ــ عٓل طٜٓب ايٖؾُا٥ٌ ٚايٓقؿات، ٜؿٛح َٔ َعايٝٗا عق١ُ ايٓتقٓضؾات ٚقزاع١ 

.  ٫ّٓ ايٖشات اغيُغٛع١ بٓٛص أبٝٗا ٚأَٓٗا عًِٝٗ طيٝعّا فًٛات اهلل اغيًو ايع

: ٚؼي اعِ طٜٓب صَٛط ٚإؽاصات عضؾا١ْٝ ٖٞ نايتايٞ

. إؽاص٠ إزي أَٓٗا ايظٖضا٤ عٝٓز٠ ْغا٤ ايعاغيري عًٝٗا ايٖغ٬ّ  ":ط "     

                                                 
(1)

.  ٍاّدج صَْة : ىساُ اىعشب  
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، أٚ إؽاص٠ إزي ٚايزٖا أَرل اغي٪َٓري عًٞ بٔ أبٞ طايب  ":ٟ "     

يٝا٤ ، أٚ إؽاص٠ إزي اإؽاص٠ إزي ايٝا٤ َٔ اإلعِ أبٞ طايب دٓزٖا اغيهٖضّ 

َٔ خزجي١ دٓزتٗا ٭َٓٗا، ؾؿٝ٘ دٓب١ َٔ أَٓٗا ايظٖضا٤ عًٝٗا ايٖغ٬ّ ٚدٓب١ َٔ 

.  دٓزٖا ٚايز أبٝٗا ٚدٓب١ َٔ دزتٗا 

إؽاص٠ إزي أخٜٛٗا اإلَاَري اؿغٔ ٚاؿغري عًُٝٗا ايٖغ٬ّ، أٚ ": ٕ "     

.  إؽاص٠ إزي أْٓٗا عٝٓز٠ ايٓغا٤ بعز أَٗا ايبتٍٛ عًٝٗا ايٖغ٬ّ 

إؽاص٠ إزي ن١ًُ ايٓيب دٓزٖا قُٓز ف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚعًِٖ، أٚ ": ب"     

. إؽاص٠ إزي فدلٖا ؼي نضب٤٬ 

تهٕٛ ٖشٙ اغيعـٖي١ُ عًٝٗا ايٖغ٬ّ عقاص٠ ايهُا٫ت ايٓضٚس١ٓٝ : ٚعًٝ٘    

ٚا٭ْٛاص اإلشل١ٓٝ يًدُغ١ أفشاب ايهغا٤ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ، يشا ُيكَِّبت بايقٓزٜك١ 

اؼ إزي أَٓٗا، ٚبايهدل٣ بايكٝاؼ إزي غرلٖا َٔ ايٓغا٤  ايٗقػض٣ بايكٞ

.  ايطاٖضات 

     ٕٓ ٚغٓيا ناْت أزلا٤ اـُغ١ ا٭طٗاص سات آثاص ْٛصا١ْٓٝ طٝٓب١، َٚٔ سٝح إ

َِّٝت ب٘ َٔ ٔقَبٌ اهلل تعازي ٚثبٛت٘ ؼي ايًٓٛح احملؿٛؿي نإ  اعِ طٜٓب اييت ُع
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ا ٜهٕٛ ٫زلٗا ايٓؾضٜـ أثضّا فُعّا يتًو ا٭زلا٤ اـُغ١ اغيباصن١، ٚع٢ً ٖش

 ُٞٓ ٕٓ احملٓكل اغيرلطا ايك طٝٓبّا ؼي اعتذاب١ ايزعا٤ ٌْٚٝ ايهضاَات، يشا ُٜض٣ٚ أ

نإ ٜض٣ ؼي اعِ ٫َٛتٓا طٜٓب عًٝٗا " قٛاْري ا٭فٍٛ  "فاسب نتاب 

ايٖغ٬ّ خقٛف١ٓٝ ْٚٛصا١ْٓٝ، ؾهإ ٜتٛٓعٌ إزي اهلل تعازي باعِ طٜٓب ٫عتذاب١ 

. (1)ايزعا٤ 

ِٕ ٜهٕٛ اإلَاّ عًٞ      قز نٓضص اعِ طٜٓب يبٓات٘ ايٖج٬خ  ٫ٚ ٜبعز أ

ِٔ زٓلاٖا  ُّٓٓا بٗشا اإلعِ ايٖؾضٜـ آيشٟ حيٟٛ أعضاصّا ٫ ٜزصى َزاٖا إ٫ٓ ََ تٝ

   .   ب٘ 

: ايٓضأٟ اغيكابٌ    

ْٟ آخض تبٓٓاٙ ايغٝٓز احملكِّل اغيكٖضّ سغبُا      ؼي َكابٌ صأٟ اغيؾٗٛص، ٖٓاى صأ

بأْٓ٘ مل ٜهٔ ٭َرل اغي٪َٓري بٓات : " ، َغتز٫ّ ع٢ً َٖزعاٙ (2)ْ٘ ايبعضْكٌ ع

: ع٣ٛ اؿٛصا٤ طٜٓب، ٫ٚ ضيهٔ إثبات غرلٖا تاصخيّٝا، خقٛفّا إسا عًُٓا

".  أِْٓٗ ٜطًكٕٛ ع٢ً ايغٝٓز٠ طٜٓب ايعك١ًٝ عًٝٗا ايٖغ٬ّ أْٓٗا أّ نًجّٛ  أٜنّا 

                                                 
(1)

.   238صَْة اىنثشي تطيح اىسشَح ىيسُذ أتٍ اىقاسٌ اىذَثاخٍ، صفسح   
(2)

.   50، وظالٍح أً ميثىً صفسح 269، واىسُذج صَْة صفسح 242صفسح  3ج/ زُاج اإلٍاً اىسسُِ   
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ٙ ع٢ً ٚدٛر ٬َط١َ بري ايغٝٓز٠ ؾكز ب٢ٓ ُقزَِّؼ عٗضٙ ريٌٝ: ٚباؾ١ًُ    

طٜٓب عًٝٗا ايٖغ٬ّ ٚأّ نًجّٛ ؾُٗا إزلإ يؾدٕك ٚاسٕز، ٫ٚ ٚدٛر إلَضأ٠ 

.  أخض٣ غرل ايغٝٓز٠ ايعك١ًٝ عًٝٗا ايٖغ٬ّ 

 

:    َٜٔضُر عًٝ٘     

ٕٓ رع٣ٛ ٚدٛر ٬َط١َ عاد١ إزي بضٖإ مل َِٜشُنِضُٙ يٓا اغيضسّٛ ـ ( 1)      إ

ٕٓ ْؿٞ ٚدٛر غرل ايعك١ًٝ ٫ ٜغتًظّ أع٢ً اهللــ  ايغٝٓز  َكاَ٘ ــ، باإلماؾ١ إزي أ

ٕٓ ايغٝٓز صظي٘ اغيٛزي  ْؿٞ طٚاز عُض بايعك١ًٝ طٜٓب عًٝٗا ايٖغ٬ّ، ٫ عُٝٓا ٚأ

آرع٢ إط٬م ن١ٝٓ أّٓ نًجّٛ ع٢ً ايعك١ًٝ عًٝٗا ايٖغ٬ّ، ؾإسا ثبت ٚدٛر 

ٍّ ِٓ إ٫ٓ إسا نإ ْؿٝ٘ ٬َط١َ بري اإلعِ ٚايه١ٝٓ ؾٝجبت  ايٓظٚاز بطضٜٕل إْ ، ايًٓٗ

. ٭فٌ ايٓظٚاز ٫ َٔ ٖشٙ اؿٝج١ٓٝ ٚإُْٓا َٔ سٝج١ٕٓٝ  أخض٣ مل ٜشنضٖا فضحيّا 

ٖٔ " أّ نًجّٛ " ـ إسا َا ُأطًَٔل يؿفي ( 2)     َٔ رٕٚ ْقب قض١ٜٓ ع٢ً إسزاٖ

غقٛفٗا، ؾإْٓ٘ ٜٓقضف ؾٛصّا إزي أخت ايعك١ًٝ طٜٓب عًُٝٗا ايٖغ٬ّ، يشا 
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ٍٓ ع٢ً ؽقٝك ايه١ٝٓ ٜٓزص ؼي ا٭ خباص بٌ ٫ ٜهار ٜٛدز خدل فشٝض ٜز

.  بايعك١ًٝ طٜٓب َٔ رٕٚ قض١ٜٓ يؿـي١ٓٝ أٚ يب١ٓٝ تقٓشض اإلْقضاف اغيشنٛص 

ٕٓ إط٬قِٗ ايه١ٝٓ ع٢ً ايعك١ًٝ طٜٓب ٫ ٜغتًظّ ْؿٞ بٓت      ٖشا َناؾّا إزي أ

صا٤ عًٝٗا َٔ ٫َٛتٓا ايقٓزٜك١ ايطاٖض٠ ؾاط١ُ ايٓظٙ أخض٣ ٭َرل اغي٪َٓري 

ايٖغ٬ّ تغ٢ُٓ بٗشا اإلعِ، ٚا٭خباص ؼي تعٝري أزلا٤ أ٫ٚرٙ ؽاٖز٠ ع٢ً ٖشا 

ِٕ ٚاسزٕ  ؼي أبٓا٤ ايٓؾدك ايٛاسز نجرل  ٕٓ تعٓزر اغيغِِّٝٔ باع اغيٖزع٢، نُا أ

.  عضؾّا

:  ٚفؿ٠ٛ ايكٍٛ    

ٕٓ اؿٓل َا سٖب إيٝ٘ ايغٝٓز اغيكٖضّ أع٢ً اهلل َكاَ٘ ايٓؾضٜـ، يهٔ ٍ     ٜػ إ

ِٕ ٚاسٕز سٝح ٜغتًظّ ْغـ  َٔ آؾ١ٗ اييت سنضٖا ٖٚٞ تعٓزر اغيغِِّٝٔ باع

ٕٓ اإلؽهاٍ بإم ع٢ً ساي٘ َٔ سٝح ْغب١ ايظٚاز  ايكن١ٓٝ َٔ أعاعٗا، ٚإ٫ٓ ؾإ

 ٕٓ اغيظعّٛ س٦ٕٓٝش إزي ٫َٛتٓا ايعك١ًٝ طٜٓب عًٝٗا ايٖغ٬ّ، ؾايٓقشٝض ٖٛ ايكٍٛ بأ

ٔٓ َؾٞ ِٓ بٓـيض عُض ٚيه  ١٥ اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب ايظٚاز نار ٜت

.  َٓعت٘
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     ٕٓ ِٕ ناْا فشٝشري عٓزّا إ٫ٓ أ ٚاـدلإ ايٓزا٫ٕٓ ع٢ً أفٌ ايظٚاز ٚإ

ٕٓ ايكضا٥ٔ تجبت عهػ ايكن١ٓٝ نُا عٛف ْؾرل  ِٓ َٔ اغيٓزع٢، ٚ٭ ر٫يتُٗا أع

ٕٓ اإلعتكار عقٍٛ ايظٚاز سغبُا قاٍ ب٘ اغيؾٗٛص . إيٝ٘ خ٬ٍ ايبشح  نُا أ

٫عتًظاَ٘ تقػرل آٍ بٝت ايعق١ُ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ ؼي أعري  خ٬ف اؿه١ُ

ًُِّكري . اغيٓاؾكري ٚايٓنعؿا٤ ٚايٓغٖشز، ٚإرصادِٗ ؼي خا١ْ ايبغطا٤ ٚاؾبٓا٤ ٚاغيت

:  إفضاص عُض    

مل ٜػب ع٢ً أسز َٔ اغيغًُري ؼي تًو اؿكب١ ايظ١َٝٓ ايػابض٠ َز٣ َا عاْاٙ    

ٚايقٓزٜك١ ايطاٖض٠ ؾاط١ُ ايٖظٖضا٤  يب اغي٪َٓري اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طا أَرل

عٝٓز٠ ايٓغا٤ عًٝٗا ايٖغ٬ّ َٔ ايـيًِ آيشٟ ؿل بُٗا َٔ إبٔ اـطاب ٚأبٞ 

بهض بٔ أبٞ قشاؾ١، بٌ ؽٓط٢ ا٭َض إزي أس١ٜٓ صعٍٛ اهلل ف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ٚعًِٖ ع٢ً ؾضاـ اغيٛت سٝح ْعت٘ عُض باشلذض، ؾأبز٣ فًٛات اهلل عًٝ٘ 

ٕٓ عُض عًِ ٜكّٝٓا ٚآي٘ إْظ عاد٘ َِٓٗ، نٌ سيو نإ َعًَّٛا يز٣ اغيغًُري، نُا أ

بػض آٍ ٖاؽِ ي٘ ٫ عُٖٝا أّٓ  نًجّٛ اييت صأت تًو اغيأعا٠ اييت ػٖضَعِتٗا أَٓٗا 

ايٓقزٜك١ ؾاط١ُ ايطاٖض٠ ايظن١ٝ عًٝٗا ايٖغ٬ّ َٔ سًـ ايٓؿام َٜٛشاى، ؾًِ 
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قاؾي دٓٝٓٗا ٚتهغرل أم٬عٗا، تَٓػ إٖا١ْ عُض ٭َٗا ٚمضبٗا إزي سٓز إؼ

ٕٓ أَرل اغي٪َٓري          َٔ ٖٓا مل ٜهٔ إقزاَ٘ ع٢ً طًب ايظٚاز عٔ قٓاع١ بأ

ًٖٓٗا يًظٚاز، يشا ايتذأ  عًّٝٓا  عًٝٓبٞ طًب٘ سٓت٢ ٚيٛ ناْت ابٓت٘ سيغت٣ٛ ٜ٪

.  بٌ ايتٗزٜز  بايكتٌ  إزي ايتٗزٜز بٗزّ ايٓغكا١ٜ، ٚقطع ٜز اإلَاّ 

سا نٌ ٖشا اإلفضاص َٔ عُض ع٢ً ايظٚاز َٔ بٓت أَرل غيا: ٚايٓغ٪اٍ    

.  ؟ اغي٪َٓري عًٞ بٔ أبٞ طايب 

:  ٖٓاى ْـيضٜٓتإ يإلداب١    

صغب١ عُض ؼي إف٬ح َا قز مت صرَ٘، ؾهإ ايظٚاز عببّا ؼي  :ا٭ٚزي    

ٕٓ ايظٚاز ٜٗزف إزي  تطٝٝب اـٛاطض ٚتٗز١٥ ايكًٛب ٚتقؿ١ٝ ايٓٛاٜا، َناؾّا إزي أ

ٕٓ إؿيٗاص اغيض ٓب١، ٖٚٛ ْٛع تهضِٜ ٚإعظاط يًبٝت اشلاسلٞ اغيٓهٛب، َناؾّا إزي أ

.  ايظٚاز بٗا ف١ً صسِ بضعٍٛ اهلل 

: ٜٚضٓرٖا    

    ٫ّٓٚ ٕٓ ايضغب١ اغيشنٛص٠ ٫ ػتُع َع ايتٗزٜز بايكتٌ أٚ اإلٓتٗاّ بايٓغضق١ َٚا  :أ إ

ٚتطٝٝب  ؽانٌ سيو، ؾُٔ ٜضٜز إف٬ح سات ايبري بإصداع اغيٝاٙ إزي فاصٜٗا
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اـٛاطض ٫ ًٜذأ إزي إٖا١ْ أخض٣ أٚ دضضي١ أؾـيع ٚأعـيِ َٔ عابكتٗا، إس ايٓاص 

.  ٫ ُتطؿأ بٓإص َجًٗا 

يٝغت قن١ٓٝ اإلَا١َ سٓكّا قاب٬ّ يإلعكاؾي سٓت٢ ضيهٔ شلشٙ ايظجي١ إٔ  :ثاّْٝا    

تغكط٘ أٚ ٜتِ ايتقاحل عًٝ٘ عدل ايضٚابؽي ايغبب١ٓٝ أٚ ايٓغب١ٓٝ، يهْٛٗا قن١ٓٝ 

ا٥ز١ٜٓ تًعب رٚصّا ٖاََا ؼي تهٜٛٔ اشلٝه١ًٓٝ اإلع١َٓٝ٬ ايهدل٣، ٚشلا َغاؼ عل

ظٖٛض اإلضيإ، ٚعًٝ٘; ؾإسا مل ٜضدع اؿٓل إزي أًٖ٘ ٚمل ٜتِ ايقؿض ٚايػؿضإ َٔ 

فاسب اؿل اغيغًٛب ٚاينًع اغيهغٛص، نٝـ ضيهٔ غيجٌ ٖشا ايظٚاز س٦ٕٓٝش 

ٌٖٚ ايٓق١ً ايٓغب١ٝ !! ّ ؟إٔ ٜطٝٓب اـٛاطض ٜٚٗزف إزي اإلعظاط ٚايتهضٟ

 ٓٔ ُٓ٘ ٚإس٫ي٘ ٚإٖاْت٘؟، ٫ أؿي اييت أصارٖا عُض تغتًظّ قٗض سؿٝزت٘ ٚابٔ ع

.  عاق٬ّ ٜقٓزم سيو 

.  ٚبٗشا ٜتنض بط٬ٕ ٖشٙ ايٓـيض١ٜٓ َٔ أعاعٗا     

ٕٓ إفضاصٙ نإ َٔ أدٌ تجبٝت سهُ٘ ٚتٛطٝز أَض اـ٬ؾ١ اييت  :ايجا١ْٝ     إ

ِٕ ٜضٓنظ ع٢ً اـ٬ؾ١ ؼي عًٞ  اغتقبٗا َٔ أَرل اغي٪َٓري ، ؾأصار عُض أ

سصٜٓت٘ اغيٓتق١ً بضعٍٛ اهلل ف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚعًِٖ، َٔ خ٬ٍ أّ نًجّٛ 
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باعتباص َا شيٓجً٘ ٖشٙ ايشص١ٜٓ َٔ قزاع١ ػعٌ ايٓاؼ ٜتعإًَٛ َعٗا َٔ َٛقع 

ٜهٕٛ اغيٖٛر٠ يضعٍٛ اهلل َٔ خ٬ٍ اإليتظاّ ايٓزٜين ٚايعاطؿٞ ٚايٛدزاْٞ، سري 

ُٓات ايٓيب ف٢ًٓ اهلل  اـًٝؿ١ إبٔ بٓت ْبِٝٓٗ، حيهُِٗ باعِ ايٓؾضع، ٜٚكّٛ سيٗ

ٞٓ  "عًٝ٘ ٚآي٘ ٚعًِٖ  ٞٓ عًِٝٗ  ٚبشاى ٜتِ إعكاؾي َطايبات عً ٚآٍ عً

ايٖغ٬ّ عٔ ف٬س١ٓٝ ايٓتأثرل ع٢ً ايٓاؼ، ٫ٚ ٜبك٢ شلا تًو ايؿاع١ًٓٝ، ٚتت٬ؽ٢ 

، ٜٚٓتٗٞ أَضِٖ، ٖٚشا غا١ٜ َا ٜتُٓاٙ، ــ بايتزصٜر ــ رعٛتِٗ، ٚتتنا٤ٍ ُُِٖٗ

ٌٓ استذاد٘ عزٜح نٌ  ٚأقق٢ َا ٜغع٢ إيٝ٘، ٚ٭دٌ سيو نإ ايتٗزٜز، ٚيع

عبب ْٚغب ٜٓكطع ّٜٛ ايكٝا١َ إ٫ٓ عبيب ْٚغيب ٜغتطٝع إٔ ضيٓشٓا إؽاص٠ إزي 

.        "(1)صغبت٘ ؼي َٛيٛر حيٌُ تًو ايقؿ١ اييت ٖٞ ا٫عاؼ ؼي ٖشا ايتؿهرل

ؿيض١ٜ َكبٛي١ ْغبّٝٓا يهٔ َا سنض ؾٝٗا يٝػ ع١ً تا١َ إلصغاّ أَرل ـــ ٖشٙ ائ

ٕٓ ف١ً آٍ  اغي٪َٓري  ِٕ تهٕٛ ابٓت٘ طٚد١ يعُض، يعًِ عُض أ ع٢ً ايكبٍٛ بأ

ٖاؽِ بايظٚاز َِٓٗ بٗشا ايٓؾهٌ ٫ تهؿٞ إلقٓاع ايٓاؼ بأْٓ٘ قبٌّ شلِ، ٚقز 

ِٕ ٫ عضف ايكافٞ ٚايٓزاْٞ آْشاى بػض عُض يًقٓزٜك١ ايٓؾٗٝز٠ ٚٚ فاٜتٗا أ

                                                 
(1)

.   111: ظالٍح أً ميثىً  
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ٜقًٓٝا ٫ٚ حينضا دٓاطتٗا، ؾهٝـ ٜكزّ س٦ٕٓٝش ع٢ً ايظٚاز عٓذ١ ايع٬ق١ 

ايٓغب١ٓٝ ٚقز أعدؽي ايٓيب ع٢ً ؾضاـ اغيٛت ٚأعدؽي إبٓت٘ اييت ٜضم٢ اهلل 

! .   يضماٖا ٜٚغدؽي يغدطٗا؟

، إُْٓا نإ نطعِ "... نٌ ْغب ٚعبب  "ٚاستذاد٘ عزٜح     

ٜقطار عكٍٛ ايغٖشز آيشٜٔ ٜعَٕٛٛ ع٢ً ؽدل ايٖغُه١، اصار َٔ خ٬ي٘ إٔ 

َا٤ٕ، ؾٗٛ سيكايت٘ تًو أصار ايتزيٝػ ع٢ً اغيغًُري ٚإٜٗاَِٗ بأْٓ٘ ٜضٜز ايٛف١ً 

بٓغب صعٍٛ اهلل، ٚنإ سيو َٓ٘ تدلٜضّا يؿعً٘ ايٖؾٓٝع، ٚإ٫ٓ نٝـ عٝهٕٛ 

دٛاب٘ يًٓاؼ يٛ عأيٛٙ عٔ عبب إصغاّ أَرل اغي٪َٓري ع٢ً ايكبٍٛ أٚ عٔ عبب 

ت٘ بابٓت٘ اغيـي١ًَٛ ايؾٗٝز٠ اييت نٖغض أم٬عٗا عُض ٚأعكؽي دٓٝٓٗا ٚعٖٛر فٌ

ٕٓ عٝٓز٠  خٖزٖا ٚأر٢َ ٜزٜٗا ٚصٖر ؽٗارتٗا ٚعٖؿ٘ صأٜٗا؟ ٬ٖٓ تضاٙ ٜكٍٛ شلِ إ

ايٓغا٤ ناْت صام١ٝ عٓٓٞ، ٚقز عضؾٛا أْٓٗا َا عًُٖت عًٝ٘ غٓيا رخٌ راصٖا 

أّ تضاٙ ! عٔ ايٖق٠٬ عًٝٗا؟ يإلعتشاص ، ٚأٚفت إٔ ٫ حينض دٓاطتٗا ؾن٬ّ

ٞٓ بٔ أبٞ طايب   ٜكٍٛ شلِ اؿكٝك١ ٖٚٞ أْٓ٘ ٜضٜز إس٫ٍ أَرل اغي٪َٓري عً

ٚؼكرلٙ ٚتٖٛٝٓ٘ بايٓزٚؼ ع٢ً نضاَت٘ ٖٚٛ َهتٛف ا٭ٜزٟ تهٓبً٘ ٚف١ٓٝ 
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ٔٓ إ عُض ٚفًت ب٘ ايٓغشاد١  صعٍٛ اهلل بعزّ دٗار عقاب١ ايٓؿام؟ ٫ أؿي

ٕٓ إفضاصٙ نإ خيؿٞ ٚصا٤ٙ سكزّا .خبٝح إزي ٖشا اؿٓز، إْٓ٘ َانض  يشا ؾإ

  ٓٞ ، َٔ ٖٓا اصتأ٣ إٔ ٜكٗض نضاَت٘ بٛؾي٤ رؾّٝٓا ع٢ً أَرل اغي٪َٓري عً

ٔٓ ٜز ايػٝب ايطاٖض٠ ناْت ي٘ باغيضفار، ؾهاْت  عضم٘ ايػايٞ ٚاغيكٖزؼ، يه

ِٔ أصار ايتطاٍٚ ع٢ً ؽضف طعٓات ْاؾش٠ َٔ ابٞ ي٪ي٪٠  ، ؾأٚرت عٝا٠ ََ

ٓٞ ٟٓ خط٠ٛ  اغيضتن٢ عً ، قبٌ إٔ ٜتُٓهٔ َٔ إٔ ٜتبع خطٛت٘ ا٭ٚزي بأ

      .    أخض٣ ؼي ٖشا ايغبٌٝ 
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حتليل األخبار ومناقشتوا 
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: توضيح وبيان     

ٕٓ ؽب١ٗ         قبٌ اعتعضاض ا٭خباص ٚؼًًٝٗا، ٫ بٓز َٔ بٝإ إَٔض ٖاّ ٖٚٛ أ

ت َٔ اغيغا٥ٌ اغيٓتؾض٠ ايٓقٝت عٓز أنجض ايٓاؼ، ٚسيو بغبب ايتظٜٚر أمض

تضٜٚر دٗات إع١َٓٝ٬ شيٌٝ بأؾهاصٖا إزي عكا٥ز ايعا١َٓ، ْاٖٝو عٔ ٚدٛر 

ُٚصٖب أخباص َٓغٛب١ إزي آٍ ايبٝت عًِٝٗ ايٖغ٬ّ اعُتـيَٗٔض َٓٗا إثبات ايظٚاز، 

٫ عُٝٓا  ز،ٖشا ايٖظٚا بٌ ْكطع بعزّ فزٚص ْؾٓوٚمٔ  ي٘، أعاؼَؾٗٛص ٫ 

ٕٖ طٚاد٘ َٓٗا نإ ٚ  ،ٚابٓت٘ عٔ أَرل اغي٪َٓري  قٗضّاا٭خباص تؾرل إزي أ

قبًٓا أَجاٍ  نإ َٕٔ ٖٓا ْغتٓهض نُا اعتٓهض َّػٓيا ٜغتًظّ بط٬ٕ ايٓظٚاز،
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ٞٓ  اغيؿٝز بؾإٔ ٖشا ايٖظٚاز  ٚغرلٙ َا ُْغَب ٭َرل اغي٪َٓري عً

ٔٗ إزي خقٛل خدل ا اغُيؿَتعٌ،ٚمٔ يٓجك١ يٛسزٙ َٔ رٕٚ ايٓضدٛع إزي ٫ ْط٦ُ

صٚاٜاتِٗ  ؼيآييت تجبت ؾشٛاٙ،ٚسيو يهجض٠ ايٖزٓؼ اغيٛدٛر  ٚايٓؾٛاٖزايكضا٥ٔ 

ٕٖ بين أ١َٖٝ صٖنبٛا ا٭عاْٝز  ايٓقارص٠ايٖقشٝش١  عِٓٗ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ،٫ عُٖٝا ٚأ

 أعٔضمٛا:"باغيتٛاتض اغيعٟٓٛ ٖٓا ٚصر عِٓٗ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ اغيتٕٛ،َٔع٢ً 

ػزٚا ؽاٖزّا َٔ نتاب اهلل ؾاعضمٛٙ ع٢ً  ملأخباصْا ع٢ً نتاب اهلل ؾإٕ 

  ".ؾشصٚٙأخباص ايعا١َٓ ،ؾُا ٚاؾكٗا 

ِٕ نإ اـدلإ عٓهِ : ...ؾؿٞ َكبٛي١ عُض بٔ سٓـي١ً قاٍ ــ1     ؾإ

ٜٓـيض ؾُا ٚاؾل سهُ٘ سهِ : َؾٗٛصٜٔ قز صٚاُٖا ايجكات عٓهِ؟ قاٍ

خش ب٘ ٜٚذلى َا خايـ سهُ٘ سهِ ايهتاب ٚايغ١ٓٓ ٚخايـ ايعا١َٓ ؾٝ٪

ِٕ نإ ايؿكٝٗإ : ايهتاب ٚايغ١ٓٓ ٚٚاؾل ايعا١َٓ، قًت دعًت ؾزاى إٕ صأٜت إ

عضؾا سهُ٘ َٔ ايهتاب ٚايغ١ٓٓ ٚٚدزْا أسز اـدلٜٔ َٛاؾكّا يًعا١َٓ ٚاٯخض 

ٟٓ اـدلٜٔ ٜ٪خش؟ ؾكاٍ : َا خايـ ايعا١َٓ ؾؿٝ٘ ايٖضؽار، ؾكًت: كايؿّا شلِ بأ

ِٕ ٜٓـيض إزي َا ِٖ إيٝ٘ أٌََِٝ : ٚاؾكُٗا اـدلإ طيٝعّا؟ قاٍ دعًت ؾزاى ؾإ
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ِٕ ٚاؾل سٓهاَِٗ اـدلٜٔ : سٓهاَِٗ ٚقناتِٗ ؾٝذلى ٜٚ٪خش باٯخض، قًت ؾإ

ٕٓ ايٛقٛف عٓز : طيٝعّا؟ قاٍ إسا نإ سيو ؾاصد٦٘ سٓت٢ تًك٢ إَاَو ؾإ

 . (1)ايؾبٗات خرل َٔ اإلقتشاّ ؼي اشلًهات

: قاٍ اإلَاّ ايٓقارم : ٕ أبٞ عبز اهلل قاٍٚؼي خدل عبز ايٓضظيإ ب ــ 2

إسا ٚصر عًٝهِ سزٜجإ كتًؿإ ؾاعضمُٖٛا ع٢ً نتاب اهلل، ؾُا ٚاؾل 

ِٕ مل ػزُٖٚا ؼي نتاب  نتاب اهلل ؾدشٚٙ، َٚا خايـ نتاب اهلل ؾضٓرٚٙ، ؾإ

اهلل ؾاعضمُٖٛا ع٢ً أخباص ايعا١َٓ، ؾُا ٚاؾل أخباصِٖ ؾشصٚٙ، َٚا 

 .  (2)خايـ أخباصِٖ ؾدشٚٙ

ٟٓ قاٍــ  3 إسا ٚصر : قاٍ أبٛ عبز اهلل : َٚا ٚصر عٔ اؿغري بٔ ايغض

 .(3)عًٝهِ سزٜجإ كتًؿإ ؾدشٚا سيا خايـ ايكّٛ 

ٌٖ : قًت يًعبز ايٓقاحل : َٚٓ٘ َا ٚصر عٔ اؿغٔ بٔ اؾِٗ قاٍــ  4

٫ ٚاهلل ٫ ٜغعهِ إ٫ٓ : ٜغعٓا ؾُٝا ٚصر عًٝٓا َٓهِ إ٫ٓ ايتغًِٝ يهِ؟ ؾكاٍ

                                                 
(1)

.   1ذ  75صفسح / 18وسائو اىشُعح ج  
(2)

.   29ذ  84صفسح /  18وسائو اىشُعح ج  
(3)

.   30ذ  85صفسح /  18وسائو اىشُعح ج   
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ؽ٤ٞ ٜٚض٣ٚ عٓ٘ خ٬ؾ٘  ؾرل٣ٚ عٔ أبٞ عبز اهلل : تغًِٝ يٓا، ؾكًتاٍ

 . (1)خش سيا خايـ ايكّٛ، َٚا ٚاؾل ايكّٛ ؾادتٓب٘ : ؾبأُٜٓٗا ْأخش؟ ؾكاٍ

باإلماؾ١ إزي َا ُصٟٚ عٔ راٚر بٔ اؿقري، عُٓٔ سنضٙ، عٔ أبٞ عبز ــ  5

ٕٓ ََٔ ٚاؾكٓا ٚاهلل َا دعٌ اهلل ٭سز خرل٠ ؼي آتباع غرلْا، ٚإ: قاٍ اهلل 

ٌٕ ؾًٝػ َٓٓا ٫ٚ مٔ        ٍٕ أٚ عُ ْٖٚا ؼي قٛ ْٖٚا، ََٚٔ ٚاؾل عز خايـ عز

 َِٗٓ(2). 

قًت : ٚعٔ قُٓز بٔ عبز اهلل، عٔ أبٝ٘، عٔ قُٓز بٔ عبز اهلل قاٍــ  6

إسا ٚصر عًٝهِ : نٝـ ْقٓع باـدلٜٔ اغيدتًؿري؟ ؾكاٍ: يإلَاّ ايٓضما 

ا خيايـ َُٓٗا ايعا١َٓ ؾدشٚٙ، ٚاْـيضٚا إزي َا خدلإ كتًؿإ ؾاْـيضٚا إزي ّ

 .   (3)ٜٛاؾل أخباصِٖ ؾزعٛٙ 

ٕٖ يشا،     يٛسزٙ غرل نإف يٮخش ب٘،بٌ ٫ ُبٖز َٔ عضم٘ ع٢ً  ايٓجك١خدل  ؾإ

 صيٌٝ إيٝ٘ ٖٛ ا٭خش باـدل اغيٛثٛم فزٚصٙ عٔ  ايعا١َٓ،َٚاايهتاب ٚأخباص 

                                                 
(1)

.   31ذ  85صفسح / 18وسائو اىشُعح ج  
(2)

.   33ذ  85صفسح / 18ج جوسائو اىشُع  
(3)

.   34ذ  85صفسح / 18وسائو اىشُعح ج  
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ٔٗ خقٛل٫  اغيعقّٛ  ٍٓخدل ايجك١ يً ٚ٭ْٖ٘ ٫ ٬َط١َ  ،أؽضْا إيٝٗاتٞ نت١ ا

ٖٔ  اـدلبري ٚثاق١ ايٓضاٟٚ ٚنٕٛ  َٛثٛقُا بايٓقزٚص،بٌ صسيا ٜهٕٛ ايٓضاٟٚ ثك١،ٚيه

ٕٖ ايجِّك١  عزّ فزٚص اـدل َٔ اإلَاّ  ع٢ًايكضا٥ٔ ٚاإلَاصات تؾٗز  ٚأ

ٕٖ اغيٓاؾي ٖٛ نٕٛ اـدل َٛثٛم  ا٭َض،ٖٚشاقز إيتبػ عًٝ٘  غ٬ف َا يٛ قًٓا بأ

ٚثاق١ ايٓضاٟٚ َٔ إسز٣ اإلَاصات ع٢ً نٕٛ اـدل  تهٕٛٓفزٚص،إس عٓز٥ٕش اٍ

غدل ايٓجك١،بٌ يٛ مل حيضط ٚثاق١ ايٓضاٟٚ  اؿٓذ١َٓٝٛثٛم ايٓقزٚص،٫ٚ تٓشقض 

ٖٚشا غرل بعٝز  جيٛط ا٭خش ب٘، ٚفٓشت٘ٚرٖيت ايكضا٥ٔ ع٢ً فزم اـدل 

يٓقزٚص ٚإٕ مل ؼضط ٚثاق١ ا اغيٛثٛمبايٖٓـيض إزي عرل٠ ايعك٤٬ ع٢ً ا٭خش باـدل 

ٕٖ ٚثاق١ اغيددل طضٜل إزي إسضاط فزم    .اـدلاغيددل،٭

ُٓز غرل ايجك١ ايهشب ؼي ؽ٤ٞ ٫ ٜعٛر أثضٙ ؼي      َٚٔ ايبعٝز دٓزّا إٔ ٜتع

ٟٓ َقًش١ ؼي إٔ ٜٓغب غرل ايجك١ إزي اإلَاّ ايقارم   َقًشت٘، ٚأ

ٌٓ قٛي٘  ِٕ  إعتٓهاصٙ ايكٍٛ عقٍٛ ايظٚاز؟، ٚيع  تقٝبٛا قَّٛا ظٗاي١ أ

ٕٓ َكتن٢ أخباص ايؿٓغام را٥ُّا تغتًظّ ( 6/ اؿذضات ) إؽاص٠ غيا سنضْا َٔ أ

اإلفاب١ ظٗاي١ ــ أٟ ايكزح سئ ُتددل عِٓٗ ــ ، يهٔ ٫ ٜعين ٖشا إٔ ٫ تقٝب 
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ٕٓ خدل عُض بٔ ُأس١ٜٓ ــ ٚايشٟ ْؿ٢  (1)قَّٛا ظٗاي١ ؼي بعض إخباصاتٗا ٫عُٝٓا ٚأ

ــ يٝػ َٔ َقًشتٗا، باإلماؾ١ إزي أْ٘ مل ٜٛدب إفاب١ أٌٖ سقٍٛ ايظٚاز 

ِٔ قاٍ عقٍٛ ايظٚاز،  ايبٝت ظٗاي١، نُا ٖٛ َؿار بعض ا٭خباص اييت اعتُزٖا ََ

ٕٓ صٚا١ٜ ايجك١ ــ ع٢ً ؾضض فش١ أْ٘ ايضاٟٚ  سكٝك١ّ ٚيٝػ  َع ايتأنٝز بأ

ٟ، خاف١ إسا َهشٚبّاع٢ً ايضاٟٚ ايجك١  ــ ٫ تغتًظّ را٥ُّا إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ايضاٚ

عًُٓا إٔ ايهاسب قز ٜهشب ؼي صٚاٜت٘ غيزيٍٛ ايضٚا١ٜ، ٚقز ٜهشب ؼي اؾتعاي٘ 

.       ٚتزٓبض  ؾتأٌَ . ايغٓز ايقشٝض يًضٚا١ٜ 

ايٖغٓز َا راَت ٖٓاى قضا٥ٔ ُتجبت عهػ  فٓش١ْعٍٛٓ ع٢ً  ٫ؾإْٓا : ٚعًٝ٘ 

 ٖٕ ٖٚز إبٓت أَرلؾشٛاٙ،َٚٔ ٖشا ايكبٌٝ َا ٚصر َٔ أ .   ٙ أّ نًجّٛ يعُضاغي٪َٓري ط

ؾكز ص٣ٚ َٔ قاٍ بجبٛت ايظٚاز أصبع١  أسارٜح، إثٓإ ٜز٫ٕٓ ع٢ً سقٍٛ     

ٕٓ أّٓ نًجّٛ دا٤ت إزي بٝت أبٝٗا يتعتز  ايظٚاز بعز اإلنضاٙ، ٚآخضإ ٜؾرلإ إزي أ

.  عٓز٠ ايٛؾا٠ 

ايهًٝين  ايٖؾٝخ أٚصرُٖاأَٓا ا٭٫ٕٓٚ ؾُعتدلإ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓغٓز١ٜ، ٚقز     

   :ُٖاٚؼي ايهاؼي باب تظٜٚر أّ نًجّٛ 
                                                 

(1)
 . 20/42ج: ، وٍشآج اىعقىه42/88ج: تساس األّىاس  
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ؼي تظٜٚر أّ : عبز اهلل  أبٞ  طصاص٠،عٔظٓيار عٔ  َا صٟٚ عٔ ــ1    

ٕٖ سيو ؾضز غقبٓاٙ:ؾكاٍ نًجّٛ . (1)إ

َُرل،عٔقُٖز بٔ أبٞ  َا صٟٚ عٔ ــ2     ٖؾاّ بٔ عامل عٔ أبٞ عبز اهلل  ُع

 ًٍْك٢ ايعٓباؼ ؾكاٍ :فب١ٓٝ،قاٍإْٖٗا  اغي٪َٓريغٓيا خطب إيٝ٘،قاٍ ي٘ أَرل :قا

خطبت إزي إبٔ أخٝو ؾضٖرْٞ أَا :ساى؟قاٍَٚا :قاٍ، َايٞ أبٞ بأؼ؟:ي٘

ٖٕ َِّٛص ٖٔ  َهض٫ٚ١َ أرع يهِ  طَظّ، (٭عٛصٕ )  ٚاهلل ُ٭َع َُ إ٫ ٖزَتٗا ُٚ٭قٝ

ٖٔ ضيٝٓ٘،ؾأتاٙ  ؾأخدلٙ ٚعأي٘ إٔ جيعٌ  ايعٓباؼعًٝ٘ ؽاٖزٜٔ بأْٖ٘ عضم ٚ٭قطع

. (2)دعً٘ إيٝ٘ا٭َض إيٝ٘ ف

ؾقشٝشإ عٓزّا، ٚقز أؽاص إيُٝٗا أٜنّا ايؾٝخ ايهًٝين ؼي  ٚأَٓا اٯخضإ    

     . نتاب ايط٬م َٔ ايهاؼي باب ايعٓز٠، عٓتعٓضض شلُا ٫سكّا 

 :َٜٚٔضُر ع٢ً اـدلٜٔ ا٭ٚيري أَضإ ُٖا    

                                                 
(1)

.   1ذ 346/ 5فشوع اىنافٍ ج  
(2)

.    2ذ  346/ 5فشوع اىنافٍ ج 
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صٚاٙ  َا ٜٓاؼي اـدلٜٔ اغيتكٓزَري،َجٌ َا ا٭خباصٚصر ؼي بعض  :ا٭َض ا٭ٍٚ

قٌٝ ٭بٞ :قاٍ إزي عُض بٔ ُأس١ٜٓ، بإعٓارٙعٔ ايٓقٓؿاص  (1)ايٓضاْٚزٟ  ايكطب

ٕٖ ايٓٓاؼ  :عبز اهلل ٕٖ أَرل اغي٪َٓري :عًٝٓا ٜٚكٛيٕٛ حيتٓذٕٛإ طٖٚز  إ

 .أٜكٛيٕٛ سيو؟:إبٓت٘ أّ نًجّٛ ٚنإ َُٖتٔه٦ّا ؾذًػ،ٚقاٍ ــؾ٬ّْا ــ أٟ عُض 

    ٖٕ عٛا٤ ايٓغبٌٝ،عبشإ اهلل َا نإ  إزيتزٕٚ قَّٛا ٜظعُٕٛ سيو ٫ ٜ٘ إ

ٚبٝٓٗا ؾٝٓكشٖا،نَشبٛا ٚمل ٜهٔ َا  بٝٓ٘إٔ حيٍٛ  ٜكزص أَرل اغي٪َٓري 

ٓٞ ٕٖ ؾ٬ّْا خطب إزي عً ٞٓ نًجّٛبٓت٘ أّ   قايٛا،إ  ، ؾأب٢ اإلَاّ عً

ٖٔ َٓو :ؾكاٍ يًعٓباؼ  ٚطَظّ،ؾأت٢ ايعٓباؼ ايغكا١ٜٚاهلل ي٦ٔٔ مل تظِّدين ٭ْتظع

ُٓا صأ٣   عًّٝٓا ّاإلَا اغي٪َٓري َؾٓك١  أَرلؾهًُٖ٘ ؾأب٢ عًٝ٘ ؾأحٖل ايعٓباؼ ؾً

اغي٪َٓري إزي  أَرلن٬ّ ايٓضدٌ ع٢ً ايعٓباؼ،ٚأْ٘ عٝؿعٌ بايٓغكا١ٜ َا قاٍ،أصعٌ 

ؾتُٖجًت ؼي  ؾأَضٖاد١ٓٝٓٓ َٔ أٌٖ لضإ ٜٗٛر١ٜٓ ُٜكاٍ شلا عشٝك١ بٓت دضٜض١ٜٓ 

تظٍ  ايٓضدٌ،ؾًِّ نًجّٛ ٚبعح بٗا إزي ا٭بقاص عٔ أ ّٚ،ٚسذبتَجاٍ أّ نًح

بين  ََٔا ؼي ا٭صض أٌٖ بٝت أعشض :عٓزٙ سٓت٢ أْٖ٘ اعذلاب بٗا َّٜٛا،ؾكاٍ

                                                 
(1)

.   16ذ  88/ 42ج: تساس األّىاس  
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ِٖ أصار إٔ ُٜـيٗض سيو يًٓٓاؼ ؾُكتٌ،ٚسٛت اغيرلاخ ٚاْقضؾت إزي  ٖاؽِ،ث

. أّ نًجّٛ  أَرل اغي٪َٓري ٚأؿيٗض لضإ،

:  ـــ أع٢ً اهلل َكاَ٘ ـ  اجملًغٞايٖؾٝخ  قاٍ    

ٜز٫ٕ ع٢ً ٚقٛع تظٜٚر أّ نًجّٛ صمٞ اهلل عٓٗا َٔ  ٫اـدلإ  ٖشإ"    

ِٖ اعتؾٗز  ا٭خباصمضٚص٠ ٚتك١ٓٝ ٚٚصر ؼي بعض  اغيًعٕٛ اغيٓاؾل َا ٜٓاؾٝ٘ ــ ث

بٝٓٗا ٚبري عا٥ض ا٭خباص  تٓاؼي٫ٚ :سيا صٚاٙ عٔ ايكطب ايٓضاْٚزٟ ــ إزي إٔ قاٍ

ِٖٚافِٗ،ٚمل ٜهٔ ٭ْٖٗا قٓق١ كؿ١ٓٝ أطًعٛا عًٝٗا ذ ع٢ً  (1)ب٘،٫ إلستذاز ٜٗت

ايٓؾٝع١  ٭نجضاغيدايؿري،بٌ صٖبُا ناْٛا حيذلطٕٚ عٔ إؿيٗاص أَجاٍ تًو ا٭َٛص 

ايٓٓاؼ  ٚبظعِغقبٓاٙ ؿياٖضّا :أٜنّا ي٬٦ تكبً٘ عكٛشلِ،ٚي٬ٓ٦ ٜػًٛا ؾِٝٗ، ؾاغيع٢ٓ

ِٕ فٖشت تًو ايكٓق١ . (2)إ

: ٚصٓر إعتٓهاص    

ٕٓ  عًٞ ايٖغٝٓز إعتٓهض     اغي٬ْٝٞ ؼي َكاي١ ي٘ ع٢ً َؿار ٖشا اـدل عٖذ١ أ

ــ أٟ اؿزٜح اغيشنٛص ــ ع٢ً َا ٫ ْقزِّم  ٜؾتٌُ:"ؾكاٍايٓٓاؼ ٫ ٜقٓزقٕٛ ب٘ 

                                                 
(1)

ٌّ ته اإلزرداج وىٌ َل: " مزا  42/107وسد فٍ ّسخح اىثساس ج   ... " .  ُ َر
(2)

.   42/107، وتساس األّىاس ج20/43ٍشآج اىعقىه ج  
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ٖٚز بٗا عُض ناْت َٔ  نجرلب٘،أٚ ٫ ٜقزِّم ب٘  ٕٖ اغيضأ٠ آييت تظ َٔ ايٓٓاؼ،ٚسيو أ

ٔٓ،ٚغٓيا خطب  َُضاؾ ٙ د١ٓٝٓٓ ُٚعًُٓت إزي أّ نًجّٛ،أصعٌ اهلل عبشإ ُع

ٌٓ بٗاعُض،ٖٚشٙ ا٭ؽٝا٤ ٫ ُٜقزِّم  ". نجرل َٔ ايٓٓاؼ ع٢ً ا٭ق

: عًٝ٘ ُرصَٟٔ    

    ٫ّٖٚ  فاسب اإلعتٓهاص عٓذ١ ع٢ً ْؿٝ٘ سٓت٢ ْغًِِّ ب٘ َشعٓري، ٜأتٓا مل: أ

ٚاعتبعارِٖ  تقزٜل ايهجرل َٔ ايٓٓاؼ سيؿارٙ، عزّٚنشا  ٚعزّ تقزٜك٘ ي٘،

ار اإلعتباصٟ ايٖٓاتر عٔ بعاإلعت نإَٚت٢   ع٢ً ايٖٓؿٞ،٫ ٜقًض ري٬ّٝ ي٘،

ٚيٛ  ب٘ فاسب ايٖزع٣ٛ؟ ٜتُٖغومعـ اإلضيإ ري٬ّٝ عٓز اغيتؾٓضع١ سٓت٢ 

َٔ ايهضاَات  ايهجرلعتًظّ سيو طضح نإ اإلعتبعار ري٬ّٝ ع٢ً اغُيٖزعٞ ٫

َٝظاّْا  نجض١ٖٜا٭ار بعَٚت٢ نإ إعت ٚاغيعادظ آييت دضت ع٢ً أٜارِٜٗ ايٓطاٖض٠،

اغيشنٛص  اغيغتٓهضر بعَٚٓاطّا يكبٍٛ ا٭خباص ٚايٖتغًِٝ بايهضاَات؟ٌٖٚ ٜغت

ٔٗ َغٖدضّا  نإايٖته١ٖٜٝٓٛ آييت رٖيت عًٝٗا اٯٜات ٚا٭خباص؟ٚإسا  ٫ٜٚتِٗ أؾ

ٞٓ  يغًُٝإ  َِ ٫ ُٜغٖدض غيٛزي ايٖجكًري عً أبٞ طايب أَرل اغي٪َٓري  بٔؾً

. !؟عريٚعٝٓز اـًل أدِ
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قُٖز باقض اجملًغٞ ٚايٖقٓؿاص ٚايٓضاْٚزٟ  ايٖؾٝخخضز ايع١َ٬ٓ  ٌٖٚ :ثاّْٝا    

َِٖٚ عٔ َطٛص ايعكٌ  ٕٖ  غٓياَٚٔ سشا سش صٚٚا ٖشا اـدل ٚأسعٓٛا بؿشٛاٙ؟بٌ إ

َعاصمّا يًددلٜٔ اغيتكٓزَري،ٚي٫ٛ  اؾ١ٓٝٓاجملًغٞ أع٢ً اهلل َكاَ٘ دعٌ خدل 

. شلُاي٘ َُعاصمّا فٖش١ إعتكارٙ ب٘ غيا دع

باـدل اغيشنٛص ٚبري ايـٗيٕٓٛ  ا٭خشَناؾّا إزي أْٖ٘ يٛ راص ا٭َض بري  ٖشا    

ع٢ً اغيـيْٓٛات َا راّ  اـدلٚاإلعتشغاْات ايٖؾدق١ٓٝ،ٚدب س٦ٕٓٝش تكزِٜ 

ايٖتقزٜل  اجملٝز،ؾعز٫ّ خيايـ ــ أٟ اـدل اغيشنٛص ــ أسهاّ ايعكٌ ٚايهتاب 

ٖٛ ٚ َٓٗا، أعـيِإزي  ٖٚشا جيضٙاغيعذظ٠ أٚ ايهضا١َ  باـدل ٜغتًظّ إْهاص

بٗا  دا٤بزٚصٙ َ٪ٓؽض خطرل ٜذلٖتب عًٝ٘ طضح ايهجرل َٔ اغيؿاِٖٝ ايػٝب١ٓٝ آييت 

ؼي  اغيبجٛث١ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ ػٓيا ٜعين إيػا٤ اغي٦ات َٔ ايٓٗقٛل 

معٝـ  أٚ  َػضض  أعؿاصْا َٚقارصْا ايٓتاصخي٫ٚ،١ٓٝ ٜٛاؾل ع٢ً ٖشا إ٫

. اإلضيإ بهضاَات أٚيٝا٤ اهلل تعازي

كؿ١ٓٝ أطًعٛا عًٝٗا  قٓق١ إْٖٗا:"فاسب ايبشاص سُٝٓا قاٍ ٚفزم    

" .  ٚي٬ٓ٦ ٜػًٛ ؾِٝٗ  خٛافِٗ ي٬ٓ٦ تكبًُ٘ عكٛشلِ



 44 

ٕٖ :ٜكٍٛ  زلعت أبا دعؿض :َٛثك١ أبٞ ُعبٝز٠ اؿٓشا٤ قاٍ ٚؼي     ٚايًٓ٘ إ

ٖٞ أٚ أسٖب ٕٖ أعٛأِٖ عٓزٟ أفشابٞ إي صعِٗ ٚأؾكِٗٗ ٚأنتُِٗ ؿزٜجٓا،ٚإ

ُٜٚض٣ٚ عٓٓا ؾًِ ٜكبً٘ إسلأٖط  ٚأَكتِٗسا٫ّ  يًٓشٟ إسا زلع اؿزٜح ُٜٓغب إيٝٓا 

ٌٖ اؿزٜح َٔ عٓزْا خضز  ٚدشزَٙٓ٘  ٚنٖؿض َٔ رإ ب٘ ٖٚٛ ٫ ٜزصٟ يع

. (1)"ٜتٓابشيو خاصدّا عٔ ٫ٚ ُأعٓٔز،ؾٝهٕٛٚإيٝٓا 

ِٓ ٚؼي     قاٍ : قاٍ أبٛ دعؿض :قاٍاص بٔ َضٚإ عٔ دابض َُعتدل٠ ع

ٕٖ سزٜح آٍ قُٖز فعْب  ف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚعًِٖ صعٍٛ اهلل  َُغتقعبإ

 يإلضيإ،ؾُا٫ ُٜ٪َٔ ب٘ إ٫ٓ ًَو َُكٖضب أٚ ْيبٌّ َضعٌ أٚ عبز اَتشٔ اهلل قًب٘ 

ا ،ّٚ ؾاقبًٛٙٚصر عًٝهِ َٔ سزٜح آٍ قُٖز ؾ٬ْت ي٘ قًٛبهِ ٚعضؾتُٛٙ 

ٚإزي ايعامل َٔ آٍ  ايٖضعٍٛ ٚإزيٚأْهضشيٛٙ ؾضٓرٚٙ إزي اهلل   قًٛبهِاسلأٖطت َٓ٘ 

ٚاهلل َا نإ : ؾٝكٍٛ حيتًُ٘قُٖز ٚإُْٖا اشلايو إٔ حيزِّخ أسزنِ بؾ٧ٝ َٓ٘ ٫ 

. (2)"ٖشا،ٚاهلل َا نإ ٖشا،ٚاإلْهاص ٖٛ ايهؿض

                                                 
(1)

.   223/ 2أصىه اىنافٍ ج  
(2)

.   1ذ  401/ 1أصىه اىنافٍ ج  
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، (1).."يوؾكز ًٖو ٚأٙ باغيكا٥ٝػعٌُ  َٔ:"ايٓضعٍٛ إس ٜكٍٛ ٚفزم    

ُ٘نٖشبٛا سيا مل ُٜشٝطٛا بٔعًُٔ٘ٔ ٚغٖيا ٜأٔتِٗٔ  بٌ  :تعازي  ٚقاٍ تأًُٜٚ
(2) .

:  إؽهاٍ    

ٕٓ" َٛٓثك١ أبٞ عبٝز٠ اؿٓشا٤ ٚاييت َؿارٖا  إزي أؽضمت     اشلايو ٖٛ إٔ  أ

تٓطبل  أ٫..." ٫ حيتًُ٘ ؾٝكٍٛ ٚاهلل َا نإ ٖشا  بؾ٤ٞحيٓزخ أسزنِ 

اـدلٜري ايٓزايري ع٢ً تظٜٚر عُض َٔ اب١ٓ أَرل طضستِ  سٝحعًٝهِ ٖشٙ اغيٛٓثك١ 

.   ؟اغي٪َٓري عًٞ 

 : ٚاؾٛاب    

    ٫ّٓٚ ١ُٓ أٌٖ ايبٝت عًِٝٗ ايٖغ٬ّ : أ ٕٓ عٝام تًو ا٭خباص إُْٓا ٖٛ ؾنا٥ٌ أ٥ إ

ٕٓ صٖر سٜٓو اـدلٜٔ ٜغتًظّ : َٚا مٔ ؾٝ٘ ٫ ع٬ق١ ي٘ بؿنا٥ًِٗ ست٢ ُٜكاٍ إ

.  ايهؿض 

َٔ صٖر ا٭سارٜح  إْهاص ٚبريبري إْهاصٟ ٭فٌ ايكن١ٓٝ   ؾضم: ّٜاثإ    

ٕٓ إْهاصٟ عِٓٗايٓقشٝش١ ايٓقارص٠  رٓيت  َٚضتهظاتع٢ً قضا٥ٔ  َبذٕي، سٝح إ

                                                 
(1)

.   9ذ  43/  1أصىه اىنافٍ ج   
(2)

.   39/ سىسج َىّس   
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فٓش١ ٚقٛع ٖشا ايٓظٚاز غيعاصمت٘ يٮرٓي١ ٚايكضا٥ٔ ايكطع١ٓٝ  عزّع٢ً 

يِٝٗ ايٖغ٬ّ إس إِْٓٗ ع ٫ٜٚتِٗ،  َٔطضٕح ُٜعٓز خضٚدّا  نٌٚيٝػ   اغيشنٛص٠،

بعضض ا٭سارٜح ع٢ً ايهتاب ٚأخباص ايعا١َٓ ؾُا نإ كايؿّا يًهتاب  أَضْٚا

ايعا١َٓ ُٜنضب ب٘ عضض اؾزاص، ٚيٛ نإ فٓضر طضح اـدل  ٭خباصَٚٛاؾكّا 

إسّا يهإ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤  ،ٚخضٚدّا َٔ ٫ٜٚتِٗ َضٚقّاايٓنعٝـ ايٓز٫ي١ 

تضدٝشِٗ خدل ع٢ً آخض طبكّا غيٛاطٜٔ  جملٓضرخاصدري َٔ ١ٜ٫ٚ آٍ ايبٝت 

.  َٔ آٍ قُٓز عًِٝٗ ايٖغ٬ّ؟  ايكا٥ِاإلعتٓباؾي اغيأَٛصٜٔ بٗا ؼي غٝب١ ٫َْٛا 

ٕٓ اإلؽهاٍ ع٢ً سغ١ٓ ٖؾاّ بٔ عامل   َناؾّا     ٚاقْع َٔ  اغيتكٓز١َإزي أ

ايٓقزص ٚايٓشٌٜ، ؾايٓقزص ٜٓٓك ع٢ً أْٓٗا فػرل٠،  بريسٝح ٚدٛر تٓاقض ؾٝٗا 

ٌٓ  ْٚ ٚعبْحيؼ ٚأٚنٌ أَض تظٚجيٗا إزي ايعٓباؼ، ٚٙ أْٓ٘  ع٢ًا ٜٓٓك ٚسًٜ٘ ُٜذ

عٓ٘، إس نٝـ تهٕٛ فػرل٠ غرل قاب١ً يًتظٜٚر ٚؼي سات ايٛقت  اغيعقّٛن٬ّ 

ؾُا راَت غرل قاب١ً يًتظٜٚر ٫ َع٢ٓ س٦ٕٓٝش ! ايعٓباؼ؟ إزيٜٛنٌ أَض تظٚجيٗا 

ٚٓدٗا يعُض ؾٝهٕٛ  .  يػ١ّ ي٘ ع٢ً عُضَدٓلصّا ٚسٓذ١ با ايٓقػض٭ٕ ٜظ
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ٕٓ  اـدلٜٔعُض بٔ أس١ٜٓ تعاصض  (1)فشٝش١ٕٓ ا انِ     اغيتكٓزَري ٫ عُٝٓا ٚأ

اؿٓذ١ٝ، إس َع ايٓتعاصض  عٔاـدلٜٔ  ايٓتعاصض ٚاقع ؼي ايٓز٫ي١ ػٓيا ُٜدضز 

ٕٓ اـدلٜٔ اغيشنٛصٜٔ َٛاؾكإ  اغيٛاؾلايٓز٫ييت ُٜطضح   ٭خباص ايعا١َٓ، َٚعًّْٛ أ

.  ؾُٝطضسإ ب٬ إؽهاٍ  ٠ايعآّ٭خباص 

ٚٓشلُاؾضض فٓش١ اـدلٜٔ اغيشنٛصٜٔ ؾإْٓٓا  ٚع٢ً سيا ٜتٓاعب ٚايكضا٥ٔ  ْأ

: سغ١ٓ طصاص٠ ؼي   ؾكٛي٘ . رّ ٚقٛع ساى ايٓظٚاز ٣ عايكطع١ٓٝ ايٓزاي١ عٌ

 "ٕٓ ٍٚٓ" ؾضْز غقبٓاٙ  سيو إ : " ؾاغيع٢ٓ ايٛاقعٞ،ع٢ً ايػقب ايـٓياٖضٟ ٫   ٜأ

ِٕ ٚبظعِ  ؿياٖضّا"  غقبٓاٙ " .  تًو ايكٓق١ فٓشتايٓٓاؼ إ

ٕٓ سًٜٗا ٜٓكض فزصٖا  ٚأَٓا     عابكّا، نُا أؽضْا سغ١ٓ ٖؾاّ بٔ عامل ؾإ

ٕٓعٔ سيو    ٚبايػٓض َغأي١  إزييٝػ ؾٝ٘ إؽاص٠   ايعٓباؼدعٌ ا٭َض إزي  ؾإ

ِٓ َٔ اغُيٓزع٢، ٚعًٝ٘ ايٓتظٜٚر، ٕٓ دعٌ ا٭َض إزي ايعٓباؼ أع ؾهٝـ ضيهٔ  ،إس إ

ِٓ ع٢ً ا٭خٓك ٖٚٛ ايٓتظٜٚر؟با٭ اإلعتز٫ٍ ، َٚع ٖشا ضيهٔ إٔ ٜهٕٛ ! ع

ايعٓباؼ يرل٣ نٝـ ٜقضف عُض عٔ ا٭َض، أٚ ٜهٕٛ أَرل  إزيتغًِٝ ا٭َض 

                                                 
(1)

اىَىثىقح، وٍخاىفح ألخثاس اىعاٍح، زسثَا أفادخ  اىصسُر عْذّا ٍا ماّد دالىره ٍىافقح ىينراب اىنشٌَ واألخثاس  

.  األخثاس عْهٌ عيُهٌ اىسَّالً 
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ِٕ أفٓض ع٢ً ايٓظٚاز، أٚ تهٕٛ  ٚٓنٌقز  اغي٪َٓري  ١ُٓ قتٌ عُض إ ايعٓباؼ سيٗ

١ُٓ إٔ ٜأخش أّٓ   اغي٪َٓري أَرلإزي َهإ آَٔ بعٝزّا عٔ اغيز١ٜٓ يرل٣  نًجّٛاغيٗ

  أَرل اغي٪َٓري بنُا أْٓ٘ َٔ اغيكطٛع ب٘  عُض،أَضٙ ايٓٗا٥ٞ ؼي ٕٓ نإ  أ

ٛٓ قتٌ  ِٕ مل ٜهٔ قتً٘  بٛاعط١  عُضٜعًِ بزْ ٌٓ ٖشٙ  إحيا٤ّأبٞ ي٪ي٪٠ إ َٓ٘، ن

ٕٓ خدل عُض بٔ ُأس١ٜٓ اإلعتباصخش بعري  تــ٪اإلستُا٫ت فشٝش١ ٚ  ٫ عُٝٓا ٚأ

 ٕٓ أصعٌ إزي د١ٝٓٓ ؾتُجًت ؼي َجاٍ أّ نًجّٛ   اغي٪َٓري أَرلقز أؽاص إزي أ

ٌٓ قٍٛ اإلَاّ .  ايٓضدٌإزي   باؾ١ُٝٓٓٚسذبت ا٭بقاص عٓٗا ٚبعح   ايٓقارمٚيع

   غقبٓاٙ  ؾضْز: " طصاص٠  خدلؼي "ٖٛ  ٕٓ َا أؽضْا إيٝ٘ عابكّا سيع٢ٓ أ

ُٖٓٛا أٚ  ٕٓ ايٓظٚاز مٓت إ٫ٓ أْٓ٘ يٝػ نشيو  تقٛٓصٚاايٓٓاؼ تٛ .  أ

:   نا٫ٕ ٖٓا إـ    

     ٍٓٚ    :  اإلؽهاٍ ا٭

ٚٓدت عُض إسز٣ عؾض٠ ع١ٓ ؾهٝـ ٜٓزعٞ أْٓٗا ناْت                           ٕٓ عُضٖا ّٜٛ تظ إ

. فػرل٠ ؟

:  ٚاؾٛاب     
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     ٫ّٓٚ ٕٓ تأنٝز أَرل اغي٪َٓري : أ ٍٓ إيتظاَّا ع٢ً أْٓٗا ٫  إ ع٢ً أْٓٗا فب١ٓٝ ٜز

.  سلٌّ يهْٛ٘ أعضف ايٓاؼ بابٓت٘  ٙ شيًو ايكاب١ًٓٝ يًظٚاز ، ٚرعٛا

ٔٓ ايٓضؽز، : ثاّْٝا      قز ٜهٕٛ اغيكقٛر بأْٓٗا فب١ٓٝ سيع٢ٓ أْٓٗا داص١ٜ مل تبًؼ ع

ٔٓ ايتهًٝـ نُا ٖٛ صأٟ ايعا١َٓ ، ٖٚٛ اْعهاؼ يضأٟ  أٚ إْٓٗا مل تبًؼ باؿٝض ع

 عُض بٔ اـطاب أٚ يًُزصع١ ايبهض١ٜٓ اييت يٓؿكت قٓق١ ايتظٜٚر، ٚع٢ً ن٬

قز دا٤ ع٢ً عبٌٝ اإليظاّ بٗ٪٤٫  ايتكزٜضٜٔ ٜهٕٛ ن٬ّ أَرل اغي٪َٓري 

" .  أئظَِٖٛ سيا أيظَٛا ب٘ أْؿغِٗ : " يكاعز٠

ٕٓ عُضٖا نإ إسز٣ عؾض٠ ع١ٓ ّٜٛ : ثايجّا     ٍٓ ؼي صٚاٜاتٓا ع٢ً أ ٫ ريٌٝ ٜز

ٚٓدٗا عُض، ٚيغٓا ًَظَري با٭خش بضٚا١ٜ ايعا١َ ايزاي١ ع٢ً إٔ طٚادٗا نا ٕ ؼي تظ

ٍٚٓ عٗزٙ  ايعاّ ايغابع عؾض َٔ اشلذض٠، إس قز ٜهٕٛ طًب عُض يًظٚاز ؼي أ

باـ٬ؾ١ اييت اغتقبٗا َٔ أًٖٗا، بٌ نٌ َا ٖٓاى أْٓٗا ناْت فب١ٓٝ، ٜٚتبارص َٔ 

ٔٓ ايتهًٝـ ايشٟ ٖٛ تغع عٓري يًؿتا٠، ٜٚ٪ٓنز ٖشا َا  ن١ًُ فب١ٓٝ  أْٓٗا رٕٚ ع

ٕٓ أّ نًجّٛ ناْت سري :" سٝح قاٍ دا٤ ؼي صٚاٜات ايكّٛ ٫ عُٝٓا ابٔ ععز إ

.  (1) "خطب١ عُض شلا داص١ٜ مل تبًؼ 
                                                 

(1)
.   8/463ج : طثقاخ اتِ سعذ  
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ٕٓ أّ نًجّٛ طٚد١ عُض بٔ اـطاب َات عٓٗا قبٌ             : " ٚقاٍ ايظصقاْٞ      إ

.    (1)" بًٛغٗا 

 :َٓٗأَ ٖٓا دا٤ ؼي صٚاٜات ايكّٛ ايتأنٝز ع٢ً فػضٖا،     

ٕٓ عِ"      : ص خطب إزي أَرل اغي٪َٓري ابٓت٘ ؾكاٍَا دا٤ ؼي نٓظ ايعُاٍ َٔ أ

: إُْٓا ٜضٜز بشيو َٓعٗا، ؾهًُٓ٘، ؾكاٍ أَرل اغي٪َٓري : إْٓٗا فػرل٠ ، ؾكٌٝ يعُض

. (2).."أبَعُح بٗا إيٝو 

ٕٓ أَرل اغي٪َٓري : َا دا٤ عٔ ابٔ اعشام"  :َٚٓٗا     ٌٓ عًٝ٘ ٚقاٍ  َٔ أ اعت

نٔ أصرت َٓعٞ، ؾإٕ نإ نُا ٫ ٚاهلل، َا ساى بو، ٍٚ: إْٓٗا فػرل٠، ؾكاٍ عُض

 ٓٞ .  تكٍٛ ؾابعجٗا إي

ؾزعاٖا ؾأعطاٖا س١ً ٚأصعًٗا إيٝ٘، ؾأخش بشصاعٗا  ؾضدع عًٞ     

سقإ نضِٜ، اْطًكٞ : ؾأصعًٗا ٚقاٍ. أصعٌ : ؾادتشبتٗا َٓ٘، ٚقايت

.  (3)َا أسغٓٗا ٚأطيًٗا، يٝغت ــ ٚاهلل ــ نُا قًت ؾظٚدٗا إٜاٙ : ؾكٛيٞ ي٘

                                                 
(1)

.   9/ 7ج: ششذ اىَىاهة اىيذُّح ىيضسقاٍّ  
(2)

.   520/  16مْض اىعَاه ج  
(3)

.   248: سُشج اتِ اسساق  
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ٕٓ أَرل اغي٪َٓري : صر ؼي بعض ا٫خباص َٔ َقارص ايعا١ََا ٚ :َٚٓٗا     َٔ أ

 ٘اْٞ قز قنٝت سادتو اييت طًبت : أصعٌ ابٓت٘ ازي عُض يتكٍٛ ي

. اْٞ خطبتٗا ازي ابٝٗا ؾظٚدٓٝٗا:ؾأخشٖا عُض ؾنُٗا ايٝ٘ ،ؾكاٍ 

اْٞ زلعت : قاٍ.قٌٝ ٜا اَرل اغي٪َٓري َا نٓت تضٜز ايٝٗا ؟ آْٗا فب١ٝ فػرل٠

   (1)نٌ عبب ْٚغب ٜٓكطع ّٜٛ ايكٝا١َ ا٫ٓ عبيب ْٚغيب : ٜكٍٛ  صعٍٛ اهلل

... .  إخل 

ٕٓ رع٣ٛ عُضٖا إسز٣ عؾض٠ ع١ٓ ّٜٛ تظٚٓدت عُض ٜتعاصض َع : صابعّا     إ

ٕٓ ٫ٚرتٗا ناْت قبٌ ٚؾا٠ ايٓيٓب بغ١ٓ أٚ بغٓتري، ٚاغيؾٗٛص عٓز  َا ٚصر َٔ أ

ٚٓدٗا ؼي ايغ١ٓ ايغابع١ عؾض٠ َٔ ٕٓ عُض تظ اشلذض٠  سغبُا ْكٌ إبٔ  ايعا١َ أ

، ؾٝهٕٛ عُضٖا َٜٛشاى مثا١ْٝ أعٛإّ أٚ تغع١ ع٢ً أبعز تكزٜض،  (2)ا٭ثرل

ٔٓ  ٚعًٝ٘; ؾهٝـ ٜكزّ ٚايزٖا  ع٢ً تظٚجيٗا ٖٚٞ قافض٠ مل تبًؼ ع

 ٓٔ ٔٓ يٓا تؾضٜعّا بتظٜٚر بٓاتٓا ايكافضات ٚرٕٚ ع ايتهًٝـ، ؾٌٗ تضاٙ ٜغ

ٟٓ، ؾهٝـ بغٝٓز ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚفٝا٤ ايتهًٝـ، ٚمل ُٜعَٗز سيو َٔ ْيٓب أٚ ٚل

                                                 
(1)

.   169: ، ورخائش اىعقث249ً: سُشج اتِ إسساق  
(2)

.   537/  2ج: اىناٍو فٍ اىراسَخ  
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ــ ساؽاٙ إٔ ٜؿعٌ سيو ــ، ٚساؽا !  ؟أَرل اغي٪َٓري عًٞ بٔ أبٞ طايب 

يؾذاعت٘ إٔ تًري أَاّ ددلٚت عُض بٔ اـطاب ٚرٓصت٘ اييت أصَعبت نٌ ايٓاؼ 

.   َٜٛشاى 

:  ٬َسـي١ ٖا١َٓ     

عُض ع٢ً  ر٫ي١ اؿزٜح ا٭خرل ٚامش١ ع٢ً إعتػضاب ايٓاؼ َٔ إفضاص    

ايظٚاز َٔ فب١ٓٝ فػرل٠  َع٬ًّٓ  بأْٓ٘ ٜضٜز ايٛف١ً َع صعٍٛ اهلل بايٓٓغب 

يٝزؾع عٔ ْؿغ٘ ايت١ُٗ ، ٖٚشا ا٭َض ٜغتًظّ إ ٫ ٜٛاؾل أَرل اغي٪َٓري ع٢ً 

تظٜٚر ابٓت٘ بعُض َُٗا ناْت ايٓتا٥ر، َا راّ اإلعتػضاب ساف٬ّ عٓز ايٓاؼ، 

يضؾن٘ ايتظٜٚر، ؾهٝـ  ٩َٓري ٖٚٛ بزٚصٙ َغتُغو عـيِٝ عٓز أَرل امل

ع٢ً إَٔض اعتٗذٓ٘ ايٓاؼ ع٢ً عُض، أ٫ َُٜعٗز  ٜكزّ س٦ٕٓٝش ٚايزٖا 

إقزاَ٘ ع٢ً تظٚجيٗا بعُض اعتٗذاّْا ع٢ً أبٝٗا أٜنّا بٓـيض ايٓاؼ؟ ٌٖٚ ٜا 

ٍٔ أَرل اغي٪َٓري  ٍٔ عُض بشيو؟ ُتض٣ مل ٜبا !  باعتٗذإ ايٓاؼ نُا مل ٜبا

.    ن٬ٓ،   ٚساؽاٙ 

: اإلؽهاٍ ايجاْٞ    
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نٝـ  بأْٓ٘اهلل َكاَُٗا  أع٢ًاجملًغٞ ع٢ً ايٓؾٝخ اغيؿٝز  ايع١َ٬ٓ أؽهٌ    

ٕٓ: " أفٌ ايٛاقع١ يجبٛت طضٜكٗا بٛاعط١ ايٓظبرل بٔ بٓهاص ؾكاٍ اغيؿٝزٜٓهض   إ

صظي٘ اهلل أفٌ ايٛاقع١ إُْٓا ٖٛ يبٝإ أْٓ٘ مل ٜجبت سيو َٔ طضقِٗ  اغيؿٝزإْهاص 

.  (1) َٓض َٔ ا٭خباص، إْهاص سيو عذٝبٚصٚر َا  ؾبعزٚإ٫ٓ 

:  اإلؽهاٍ رؾع    

ٕٓ ايظبرل بٔ بٓهاص ٖٛ  ــ صظي٘ اهللــ  إْهاص اغيؿٝز ٜهٔ مل     ٭فٌ ايٛاقع١ جملٓضر أ

ِٓ إيٝ٘ إمطضاب ا٭سارٜح ايٓزاي١ ع٢ً ؽب١ٗ ايٓتظٜٚر،  ؾشغبصاٜٚٗا  بٌ م

ٌٓ ققزٙ ٖٛ ٚدٛر ابٔ بٓهاص ؼي َٔ عزّ إثبات فٓش١ اـدل ــ  اهللصظي٘  ــ ٚيع

 ٍٓٚ ِٓ تؿؾ٢ ؼي أخباصْا بطضم أخض٣  شلشاطضٜك٘ يهْٛ٘ اغي٪ٓعػ ا٭ اإلؾذلا٤ ث

ِٕ ٜتعٓذب اجملًغٞ َٔ اغيؿٝز  عابكّا،صٓنبٗا بٓٛ أ١َٓٝ سغبُا أؾزْا  ؾ٬ ٚد٘ ٭

.             ايكطعٞ عًٝٗا  ايٓزيٌٝاغيٓهض ٭فٌ ايٛاقع١ اييت مل ٜٓٗض 

: َا ُسٔنض ُبط٬ٕرٖيت ايكضا٥ٔ ٚايٖؾٛاٖز ع٢ً  قز  :ا٭َض ايجاْٞ    

: ايكض١ٜٓ ا٭ٚزي   

                                                 
(1)

.   109/ 42ج: تساس األّىاس  
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َُض يًٖظٚاز َٔ أّ نًجّٛ   سيكزٚص أَرل اغي٪َٓري نإ      إٔ ٜضؾض طًب ُع

ٕٖ   عٖذ١صمٞ اهلل عٓٗا  َُبطٌ ي٘،٫ٚ  ايٖظٚازناص١ٖ ي٘،ٚاإلنضاٙ ع٢ً  إبٓت٘أ

،ؾ٬ ضيهٔ يُعُض س٦ٓٝٔش إٔ ُٜٔقٖض ٖيِف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚؼجيٛط ؼي ؽضٜع١ قُٖز

ع٢ً ُعُض بٔ  ايٖظٚاز َٓٗا،٭ْٖ٘ يٛؾعٌ سيو يهإ سٓذ١ يإلَاّ  ع٢ً

ــ إٔ  قًٓاَا  أَاّ طيٛع اغيغًُري،٫ٚ ضيهٔ يُعُض ــ يٛ ؾعٌ اإلَاّ  اـٓطاب

 . خيايـ إصار٠ اهلل تعازي ٚصعٛي٘ ــ ؿياٖضّا ــ أَاّ اغيغًُري

: ٠ايكض١ٜٓ ايجاْٞ    

ٕٖ أّ  نُا      بٓت أبٞ بهض صؾنت ايٖظٚاز َٔ ُعُض،ٚنشا غرلٖا،نإ  نًجّٛأ

ٚحيتٖر س٦ٕٓٝش ٚايزٖا ع٢ً ُعُض  ،إٔ تضؾض اغي٪َٓريضيهٔ ٭ّ نًجّٛ بٓت أَرل 

ٕٓعًُٓا  سيو، بشيو،ٚغٓيا مل حيقٌ يٝٓغبٛا ؾن١ًٝ  ايكن١ٓٝ يٖؿكٗا بٓٛ أ١َٓٝ، أ

 ٓٞ ُٚد١ٗ اـ٬ف بري اإلَاّ ؾٝشضِّف ،َقاٖض٠ عُض يإلَاّ عً  ٚا 

ٕٖ ُعُض غقب  نإ اإلَاّ غامبّا عًٝ٘ نٝـ  اـ٬ؾ١،ٚيٛٚعُض،سٓت٢ ٫ ُٜكاٍ ا

. ُٜظِّد٘ إبٓت٘؟

: إبٔ ا٭ثرل قاٍ    
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٫ ساد١ :ؾكايت أّ نًجّٛ إزي عا٥ؾ١،. ..أّ نًجّٛ إب١ٓأبٞ بهض ٚخطب"    

عا٥ؾ١ إزي عُضٚ بٔ ؾأصعًت  خؾٔ ايعٝؿ ؽزٜز ع٢ً ايِّٓغا٤، إْٖ٘ ؾٝ٘،يٞ 

 :قاٍ بًػين خدل أعٝشى باهلل َٓ٘، :عُض ؾكاٍ ؾأت٢ أنؿٝو،أْا :ؾكاٍ ايعال،

أؾضغبت بٞ عٓٗا أّ  ْعِ،:بهض؟قاٍ أبٞخطبَت أّ نًجّٛ بٓت  :قاٍ َٚا ٖٛ؟

ؼت َنَٓـ أَرل  ْؾأت٫ٚ ٚاسز٠،ٚيهٖٓٗا سزث١ْ  :قاٍ صغبتَ بٗا عٓٓٞ؟

عٔ خًل َٔ  ْضٖرىٕ ْٗابو ٫ٚ ْكزص إٔ اغي٪َٓري ؼي يرٕي ٚصؾٕل،ٚؾٝو غًـي١،ْٚض

أخ٬قو،ؾهٝـ بٗا إٕ خايؿتو ؼي ؽ٧ٝ ؾغطٛت بٗا، نٓت قز خًؿت أبا 

    ." (1)ؼي ٚيزٙ بػرل َا حيٓل عًٝو بهض

 ٜػًل :تٚقاٍ ؾهضٖت٘،أّٖ أبإ بٓت عتب١ بٔ صبٝع١  ٚخطب": ٚقاٍ أٜنّا     

". ٜٚزخٌ عابغّا ٚخيضز عابغّا ٚضيٓع خرلٙ، باب٘،

ٕٖ إ:عٔ أبٝ٘،عٔ اؿغٔ عًُٝإإبٔ ا٭ثرل اؾظصٟ عٔ َعتُض بٔ  ٚأخضز    

إيِٝٗ  ؾضٓرٚٙ،ٚخطبعُض بٔ اـٓطاب خطب إزي قّٕٛ َٔ قضٜؿ باغيز١ٜٓ  

ٖٚدٛٙاغيػرل٠ بٔ ؽعب١   . (2) ؾظ

                                                 
(1)

.   17/ 5ج: ، واىطثشٌ فٍ ذاسَخ األٌٍ واىَيىك54/ 3ج: اىناٍو فٍ اىراسَخ  
(2)

.   152/ 4ج: أسذ اىغاتح فٍ ٍعشفح اىصساتح   
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: إبٔ عبز صٓب٘ ٚقاٍ    

    "ٖٕ ٖٚدٖٛاعُض خطب إَضأ٠ َٔ ثكٝـ،ٚخطبٗا  إ . (1)"اغيػرل٠ اغيػرل٠،ؾظ

     :إبٔ قتٝب١ ٚقاٍ    

بٓت عتٝب١ بٔ صبٝع١ بعز  أبإخطب عُض بٔ اـٓطاب أّ  :أبٛ ايٝكـيإ قاٍ    

ُ٘،ٜٚكٌ  عابغّا٫ ٜزخٌ إ٫ :عٓٗا ٜظٜز بٔ أبٞ عؿٝإ،ؾكايت إٔ َات َٜػًٔل باب

. (2)خرلٙ

بٓت طٜز ناْت ؼت  عاته١اغيٖتكٞ اشلٓزٟ عٔ عًٞ بٔ ٜظٜز عٔ  ٚأخضز    

ٚٓز عبز اهلل بٔ أ ؾتبتًت  بعزٙبٞ بهض،ؾُات عٓٗا ٚاؽذلؾي عًٝٗا إٔ ٫ُتظ

ٚٓز ،ؾذعٌ ايضِّداٍ خيطبْٛٗا،ٚدعًت تأب٢ ؾكاٍ عُض يٛيٝٓٗا : ٚدعًت ٫ تظ

ٖٚد٘ : شلا ؾشنضٙ شلا،ؾأبت ع٢ً عُض أٜنّا،ؾكاٍ عُض أسنضْٞ طِّدٓٝٗا،ؾظ

ُٓا ف..عُض ؾزخٌ عًٝٗا ؾعاصنٗا سٓت٢ غًبٗا ع٢ً ْؿغٗا إٜٓاٖا،ؾأتاٖا  صؽؾً

ِٖ خضز َٔ عٓزٖا ٚتضنٗا ٫ ٜأتٝٗا ؾأصعًت إيٝ٘ ٠٫َٛ شلا  ،أفأف أف :قاٍ ث

. (3) يو عأتٖٗٝأإٔ تعاٍ ؾإْٓٞ 
                                                 

(1)
.   209/ 2ج: اىعقذ اىفشَذ  

(2)
  . 17/ 4ج: عُىُ األخثاس إلتِ قرُثح  

(3)
.   633/ 13ج: مْض اىعَاه ىيَرقٍ اىهْذٌ  
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     ٖٔ ؾإسا داط شل٪٤٫ ايٓٓغ٠ٛ إٔ ٜضؾنٔ عُض ـؾْٛت٘ ٚصعْٛت٘،ٜٚبزٜٔ صأٜٗ

أبٞ بهض أّ نًجّٛ بأْٖ٘ خؾٔ ايعٝؿ،ؽزٜز ع٢ً إب١ٓ عٓ٘  ؾٝ٘،ؾتعبِّض

ٕٖ  مّاأٟايِّٓغا٤،داط  إلب١ٓ أَرل اغي٪َٓري إٔ ُتغتؾاص ُٚتبزٟ صأٜٗا،٫ عُٖٝا ٚأ

ٜهٔ َٛاؾكّا ع٢ً َجٌ ٖشا ايٓظٚاز،ؾهإ إبزا٤ صأٜٗا ؾضف١  ملأَرلاغي٪َٓري 

ٜهٕٛ َدٖلصّا  ؾضؾنٗا صمٞ اهلل عٓٗا .َٔ طًب عُض يًٖتًُٗك عام١ ي٘ 

 اإلَاّ  ع٢ً عًطت٘ؾُا باٍ اـًٝؿ١ ٜؿضض  نايًٛاتٞ صؾنٓ٘، س٦ٕٓٝش

ٕٖ  ع٢ً غرلٙ، ايٝظِّد٘ إبٓت٘ قٗضّا،٫ٚ ٜؿضم٘  َز١ٜٓ   اغي٪َٓري أَرلَع أ

إٔ  أعتكزعًٝ٘ خاؾ١ٝ،نٝـ ٖٚٛ اغُيشُٖٓو اغُيزٖصب؟٫  َتدؿ٢عًِ ايٖضعٍٛ ٫ 

ايٖجكًري ٚباب ٔسٓط١ ٚقامٞ ا٭١َٓ ٚايعض٠ٚ  َٛزيتٓطًٞ ٖهشا أَٛص ع٢ً 

!. ايٛثك٢

سغبُا دا٤ ؼي ا٭خباص ــ ٫ٚ إبٓت٘  ــصامّٝا  مل ٜهٔ اإلَاّ  ؾإسا    

ايعٓباؼ بٔ عبز اغُيٖطًب؟ٌٖٚ  إزينشيو،ؾُا ٖٛ ٚد٘ ايٓقٓش١ ؼي إٜهاي٘ ا٭َض 

بايٖظٚاز حيتاز إزي  ايٓضماٜقٓشض ايٛنٌٝ عزّ ايضِّما عٓز اغيٛنٌِّ؟ٌٖٚ عزّ 

ٔٗ عاق٬ّ ٜقٓز ٫! تٛنٌٝ إلَنا٤ ايٖظٚاز؟ . ٔم سيو أؿي
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ِٕ ٜغتعٌُ  ؾّا إزي أْٓ٘ نإ بإَهإ أَرل اغي٪َٓري َنا ٖشا      ٫ٜٚت٘أ

يٛ سقٌ ٭ٓر٣ إزي تظيظٍ عكا٥ز اغي٪َٓري  ٚايشٟ  ،ايٓته١ٜٓٝٓٛ غيٓع ٖشا ايٓظٚاح 

ٕٓع٢ً َٓض ايٓظَٔ، ٫ عُٝٓا   أَرل اغي٪َٓريايٓتشزٟ َٔ عُض نإ غيٓع ١ٜ٫ٚ  ٚأ

ّ ٚبغؽي ْؿٛس أسهاَ٘، اغيعقٛ عرل٠ايٓؾضع١ٓٝ ٚطُػ َعاغيٗا، ٖٚشا ٜكزح ؼي 

ـٜٗ٪ٓرٟ إزي بٌ ٚ ايٓؾضٜع١  أسهاّاغيٓاؾكري ٚايهاؾضٜٔ ٚتغًٓطِٗ ع٢ً  ٚػٓض٩ ٍتط

ٕٓ اغيغأي١   تتعًٓلٚقًب اغيٛاطٜٔ ايٓؾضع١ٝ ْتٝذ١ ٖشا ايتغًٓؽي، خآف١ ٚأ

بايعضض آيشٟ ساؾـيت ايٓؾضٜع١ ع٢ً َكٓزَات٘ ٚنٌ َا ٜتعًٓل ب٘،ؾعزّ اعتعُاٍ 

اغيعذظ٠ بٌ ٜعتدل  يكإْٛعزا٤ ع٢ً ا٭عضاض ٜعتدل ّٖٚٓا غيٓع تغًٓؽي ا٭ اغيعذظ٠

اـقِ اغيتغًٓؽي ع٢ً  صرعٖٚٛ  ،تعط٬ّٝ شلشا ايكإْٛ عٔ َغاصٙ ايٓقشٝض

ُأس١ٜٓ عٔ  بٔ  عُضَٔ ٖٓا أؽاص خدل . ايعضض بايكٗض إٕ مل ٜكتٓع باإلختٝاص 

فِ إزي ٖشا ايكإْٛ ايعاّ ايشٟ ٫ ٜتدًٓـ عٔ إؾشاّ اخل اإلَاّ ايٓقارم 

  اهلل َا نإ ٜكزص أَرل اغي٪َٓري إٔ حيٍٛ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا عبشإ: "  بكٛي٘ 

 .. " . ا َٙسُٔمِٕؼُي
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ٚإٕ مل ضيهٔ اعتعُاٍ اي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٓٝٓٛ َٜٛشاى ٭َٕض فزص َٔ اهلل بؾإٔ     

سيو، يهٓٓ٘ نإ بإَهاْ٘ ايتنٓضع إزي اهلل تعازي يٝقضف عٓ٘ نٝز عُض ؼي ؽإٔ 

نٝـ ًْتذ٧ إزي اهلل بايزعا٤ يزؾع  ي٘، ٚقز عًُٓٓا ابٓت٘ ٚتٗزٜز عُض 

ٕٓ اهلل ٜغتذُٝب يٓا رْٚ٘  ؟، ٌٖٚ أْٓ٘ ٜأَض سيا ٫ نٝز ا٭عزا٤، ؾٌٗ أ

ٕٓ ايزعا٤ قذٛب أٜنّا عٔ أَرل اغي٪َٓري  نُا ٖٛ قذٛب  ٜؿعٌ؟، ٌٖٚ أ

عٔ اغيدط٦ري؟ ساؽا هلل بإٔ ٜبدٌ بإداب١ رعا٤ ايعبز ايقاحل ايشٟ طاغيا مل 

ٚقاٍ صٓبهِ ارعْٛٞ  : ٖٚٛ ايكا٥ٌ ٍ باؾٛر ٚايعطا٤ يشات اغيٛزي ٜبخ

بايزعا٤ نػرلٙ َٔ  ٜأَض أَرل اغي٪َٓري   ؾٌٗ تضاٙ  (1) أعتذب يهِ

ِٓ ٜبدٌ عِٓٗ باإلداب١؟ . ــ ساؽا يٛدٗ٘  ايهضِٜ ــ ! اغي٪َٓري ث

:     ايكض١ٜٓ ايجايج١    

 اإلخت٬ف ػٓيا ٜبطٌ اؿزٜح،ؼي ا٭سارٜح،ٖٚشا  ٚاإلخت٬ف ا٭مطِّضاب    

ٕٖ اـدل ط :ؾكاٍ أفٌ ٖشا ايٖظٚاز، ــ صظي٘ اهلل ــ اغيؿٝزأدٌ ٖشا أْهض ايٖؾٝخ  َٔ إ

إبٓت٘ َٔ عُض غرل ثابت،ٚطضٜك٘ َٔ ايٗظبرل بٔ   اغي٪َٓريايٛاصر بتظٜٚر أَرل 

                                                 
(1)

.   60/ غافش : سىسج  
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      أَرل ؼي ايٖٓكٌ،ٚنإ َُٖتُّٗا ؾُٝا ٜشنضٙ،ٚنإ ٜبػض  ب٘بٓهاص،ٚمل ٜهٔ َٛثٛقّا 

ٚإُْٖا ْؾض اؿزٜح .ٜٖزعٝ٘ ع٢ً بين ٖاؽِ ؾُٝاٚغرل َإَٔٛ  ، اغي٪َٓري

ٖٔ نجرل َٔ  فاسبإثبات أبٞ قُٖز اؿغٔ بٔ حي٢ٝ  ايٖٓغب سيو ؼي نتاب٘،ؾـي

. صٚاٙ عٔ ايٗظبرل بٔ بٓهاص إُْٖاايٓٓاؼ أْٖ٘ سٓل يضٚا١ٜ صدٌ عًٟٛ ي٘،ٖٚٛ 

ٕٖ : ٣ؾتاص٠ّ ُٜضٚ بٓؿغ٘ كتًـ، ٚاؿزٜح تٛٓي٢ ايعكز ي٘  اغي٪َٓري  أَرلأ

. ع٢ً إبٓت٘

ٕٖ ايعٓباؼ تٛٓي٢ سيو عٓ٘ :ُٜض٣ٚ ٚتاص٠ّ .  أ

. َٔ عُض ٚتٗزٜز يبين ٖاؽِ ٚعٝزأْٖ٘ مل ٜكع ايعكز إ٫ بعز  :ُٜض٣ٚ ٚتاص٠ّ

. عٔ إختٝاص ٚإٜجاص نإ أْٖ٘ :ُٜض٣ٚ ٚتاص٠ّ

ِٖ ٕٖ عُضّا  ث ٕٖ بعض ايٗضٚا٠ ٜشنضٕٚ أ . رّا أزلاٙ طٜزّاٍٚ أٚيزٖاإ

ٌَ قبٌ رخٛي٘ بٗا :ٜكٍٛ ٚبعنِٗ . إْٖ٘ ُقٔت

ٕٖ يظٜز بٔ عُض عكبّا :ٜكٍٛ ٚبعنِٗ . إ

. إْٖ٘ َات ٫ٚ عكب ي٘ :ٜكٍٛ َٔ َِٚٓٗ

. أْٖ٘ ٚأَٓ٘ ُقٔت٬ :َٔ ٜكٍٛ َِٚٓٗ
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ٕٖ أَٖ٘ بكٝت بعزٙ :َٔ ٜكٍٛ َِٚٓٗ . إ

ٕٖ عُض أَٗض أّ نًجّٛ  :َٔ ٜكٍٛ َِٚٓٗ . ِٖأيـ ٔرص أصبعريإ

. َٗضٖا أصبع١ آ٫ف رصِٖ :َٔ ٜكٍٛ َِٚٓٗ

. رصِٖ ٠ نإ َٗضٖا عيغُا٨ :َٔ ٜكٍٛ َِٚٓٗ

    ٓٚ ِٖٜبطٌ اؿزٜح،ؾ٬ ٜهٕٛ ي٘ تأثرل ع٢ً ساٍ  ؾٖٝ٘شا اإلخت٬ف   ُٚبُز  ث

 ع٢ًإْٖ٘ يٛ فٖض يهإ ي٘ ٚدٗإ ٫ ٜٓاؾٝإ َشٖب ايٓؾٝع١ ؼي م٬ٍ اغيتكزَِّري 

.  اغي٪َٓري أَرل

ٕٖ ايِّٓهاح إُْٖا ٖٛ ع٢ً ؿياٖض :َاأسزٙ      آيشٟ ٖٛ ايٖؾٗارتإ، اإلع٬ّأ

. ٚايٖق٠٬ إزي ايهعب١،ٚاإلقضاص ظ١ًُ ايٖؾضٜع١

ِٖ  اإلضيإ،ٚتضىنإ ا٭ؾنٌ َٓانش١ َٔ ٜعتكز  ٚإٕ     َٓانش١ َٔ م

ٕٖإي٣ـياٖض اإلع٬ّ م٫ّ٬ ٫ ُٜدضد٘ عٔ اإلع٬ّ،إ٫  اينضٚص٠ َت٢ قارت  أ

ٍٓ َع إؿيٗاصٙ ن١ًُ اإلع٬ّ طايت ايهضا١ٖ َٔ  إزي َٓانش١ ،ٚعاؽ َا  سيوايٓنا

 ايٖتأيٝـنإ قتادّا إزي   ٚأَرل اغي٪َٓري.مل ٜهٔ سُيغتشب َع اإلختٝاص

ٚسكٔ ايزَِّا٤،ٚصأ٣ اْ٘ إٕ بًؼ َبًؼ عُض عُٓا صغب ؾٝ٘ َٔ َٓانشت٘ إبٓت٘ 
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أعكب ف٬سّا ؼي  سيو ايؿغار ؼي ايٓزٜٔ ٚايٗزْٝا،ٚأْٖ٘ إٕ أداب إيٝ٘ أٖثض

. ًَتُغ٘ غيا سنضْاٙ إزيا٭َضٜٔ،ؾأداب٘ 

ٍٓ:اٯخض ٚايٛد٘     ٕٖ َٓانش١ ايٓنا نذشز اإلَا١َ، ٚارعا٥ٗا غئ ٫ )  أ

سيو،نُا  ي٘إ٫ إٔ خياف اإلْغإ ع٢ً رٜٓ٘ ٚرَ٘،ؾٝذٛط  سضاّْ( ٜغتشٓكٗا

ٌٗ ي٘ أنٌ  ٚايٖزّ  اغيٝت١جيٛط ي٘ إؿيٗاص ن١ًُ ايهؿض اغينآر٠ يه١ًُ اإلضيإ،ٚنُا حي

. ٚؿِ اـٓظٜض عٓز ايٖنضٚصات،ٚإٕ نإ سيو قٖضَّا َع اإلختٝاص

ايٓضدٌ ٭ْٖ٘ ٜٗزِّرٙ  َٓانش١نإ َنٖطٓضّا ع٢ً   اغي٪َٓري ٚأَرل    

إزي سيو  ٚؽٝعت٘،ؾأداب٘ع٢ً ْؿغ٘   ٜٚٛاعزٙ،ؾًِ ٜأَٓ٘ أَرل اغي٪َٓري

ٕٖ ايٖنضٚص٠ تؾٓضع إؿيٗاص ن١ًُ  َٔ إ٫ : تعازيايهؿض قاٍ  مضٚص٠ نُا قًٓا إ

ٌّ ٚقًب٘أنضٙ    .(1)صباإلضيإ  َط٦ُ

    :يٓا ٬َسـيات ع٢ً سٌٜ ن٬َ٘   

 :اغي٬سـي١ ا٭ٚزي    

                                                 
(1)

 . اىَسأىح اىعاششج / اىَسائو اىسشوَّح  
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ٕٓ ايٓٓهاح إُْٓا ٖٛ ع٢ً ؿياٖض اإلع٬ّ آيشٟ ٖٛ ايٓؾٗارتإ ٚايٓق٠٬  ٫ إؽهاٍ أ

ٔٓ عُض بٔ اـٓطاب خاصز سو ُٓا ع٢ً ايهعب١ ٚاإلقضاص ظ١ًُ ايٓؾضٜع١، يه َّا ع

سنضٙ ايٓؾٝخ اغيؿٝز َٔ سٝح ػاٖضٙ بايٓٓقب ٚايعزا٠ٚ ٭َرل اغي٪َٓري 

ٟٓ إع٬ّٕ ْٓغب٘ غئ نإ ساي٘ نعُض ٫  ٚايقٓزٜك١ ايطاٖض٠ عًُٝٗا ايٖغ٬ّ، ؾأ

عُٝٓا َا ؾعً٘ بايقٓزٜك١ ايطاٖض٠ َٔ مضبٗا ٚصؾغٗا ع٢ً بطٓٗا ٚتٗؾِٝ 

ٚنجض٠ بزع٘ اييت قًب بٗا اؿ٬ٍ أم٬عٗا َع َا ُعَٗٔز َٓ٘ َٔ ؼضٜـ ايٓؾضٜع١ 

! .  إزي اؿضاّ، ٚاؿضاّ إزي اؿ٬ٍ؟

:  اغي٬سـي١ ايجا١ْٝ    

ٍٓ دا٥ظ٠ ساٍ اـٛف ع٢ً ايزٜٔ ٚايزّ، يهٔ غٓيا نإ       ٕٓ َٓانش١ اينا إ

إٔ ٜتًُٓك باٟ ٚد٘ ٚٚع١ًٝ َٔ طًب عُض  بإَهإ اإلَاّ عًٞ 

تك١ٓٝ ٚايٓنضٚص٠، ٭ْٓ٘ إُْٓا ًٜتذ٧ َقاٖضت٘، ؾ٬ ٜقٓض س٦ٕٓٝش رع٣ٛ اغيٓانش١ يٌ

ــ نُا عًُٖٓا ٖٛ ٚأبٓا٩ٙ ايطاٖضٕٚ سيو، سغبُا دا٤ ؼي  أَرل اغي٪َٓري 

ْقٛفِٗ ــ إزي ايٓتك١ٝ ؼي ساٍ تعٖغض عًٝ٘ اـضٚز َٔ اغيأطم ٚمل تٛدز ٚع١ًٝ 
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طبٝع١ٓٝ أٚ غرل َأيٛؾ١ ناغيعذظ٠ ٚايٓزعا٤ يقضف ا٭عزا٤، ٚغٓيا ناْت ايٛعا٥ٌ 

. َٚتٛٓؾض٠ ؾ٬ ساد١ س٦ٕٓٝش ؿهِ ايتك١ٓٝ بايتظٜٚر  َٛدٛر٠

: اغي٬سـي١ ايجايج١    

ٟٓ ؾغار ٜذلتب ع٢ً عزّ قبٍٛ أّ نًجّٛ ايظٚاز َٔ عُض ايشٟ قتٌ      ٚأ

َِ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾغار ؼي ايزٜٔ عٓزَا صؾنت أّ نًجّٛ اب١ٓ أبٞ !! أَٓٗا؟ ٚٔي

عُض ٜغتًظّ خضاب بهض ايظٚاز َٔ عُض؟ ٌٖٚ عزّ قبٍٛ إَضأ٠ ايظٚاز َٔ 

! .  ايزٜٔ ٚتعطٌٝ ؽضٜع١ عٝز اغيضعًري؟

: ٚباؾ١ًُ     

ٕٖ اإلَاّ ؾٗشٙ ايكضا٥ٔ ٚأَجاشلا ٚاييت َٓٗا َا ُصٟٚ َٔ       بعح إبٓت٘ أّ  أ

ٜأت عُض إيٝٗا بٌ ٖٞ طسؿت إيٝ٘ يذلٜ٘ طياشلا ؾإٕ ٚاؾل  ٚملنًجّٛ يرلاٖا 

ٕٓ ايظٚاز ْـيض١ٜٓ ، نٌ ٖشا ٜٛشلا ٚيٝػقبًت ب٘ ٚإ٫ ؾاـٝاص ي٘  ٓيز عٓزْا ٜكّٝٓا بأ

 ،١ٜٓٛ  إبٔ ا٭ثرل اؾظصٟٜٚ٪ٓنز ٖشا َا صٚاٙ ١ََٖٛٛ فٓعتٗا ٜز ايٖزٓؼ ا٭َ

 :سٝح قاٍ
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ٞٓ،قاٍ زيعُض بٔ اـٓطاب إ خطبٗا"      فػرل٠، إْٖٗا: أبٝٗا عً

طِّدٓٝٗا ٜا أبا اؿغٔ ؾإْٞ أصفز َٔ نضاَتٗا َا ٫ ٜضفزٙ :عُض:ؾكاٍ

إْٓٞ أبعجٗا إيٝو،ؾإٕ صمٝتٗا ؾكز طٖٚدتهٗا،ؾبعجٗا إيٝ٘ :ٟٓ ي٘ عٌ أسز،ؾكاٍ

قٛيٞ :سيو يعُض،ؾكاٍ ٖشا ايدلر آيشٟ قًت يو،ؾكايت :قٛيٞ ي٘:شلا ٚقاٍبدلر 

ي٫ٛ  أتؿعٌ ٖشا؟:ٚٚمع ٜزٙ عًٝٗا،ؾكايت عٓو، اهللقز صمٝت صمٞ :ي٘

ِٖأْٖو أَرل اغي٪َٓري يهغضت  ت دا٤ت أباٖا ؾأخدلت٘ اـدل،ٚقاٍ أْؿو،ث

ؾذا٤ عُض ؾذًػ إزي  طٚدو، إْٖٜ٘ا ب١ٓٝٓ :قاٍ بعجتين إزي ؽٝخ ع٤ٛ،:ي٘

ٖٚيٕٛــ ٚنإ جيًػ ؾٝٗا اغيٗادضٕٚ  ٚم١اغيٗادضٜٔ ؼي ايٖض  صؾ٦ْٛٞ،:ــ ؾكاٍ ا٭

ٞٓ زلعت صعٍٛ  بٓتتظٖٚدت أّ نًجّٛ  :سياسا ٜا أَرل اغي٪َٓري؟قاٍ :ؾكايٛا عً

ٌٗ :"اهلل ٜكٍٛ ْٚغيب  عبيبايكٝا١َ إ٫  عبب ْٚغب ٚفٗض ٜٓكطع ّٜٛ ن

أطيع  إٔيٞ ب٘ عًٝ٘ ايٖق٠٬ ٚايٖغ٬ّ ايٖٓغب ٚايٖغبب ؾأصرت  ٚنإ "ٚفٗضٟ

ٖٚدٗا ع٢ً َٗض أصبعري أيؿّا،ؾٛيزت ي٘ طٜز بٔ عُض   ا٭ندلإيٝ٘ ايٓقٗض ؾضؾ٦ٛٙ،ؾتظ

. (1)"ٚصق١ٓٝ

                                                 
(1)

.   377/ 7ج: أسذ اىغاتح  
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: ايعغك٬ْٞ ٚقاٍ

ِٖ عؿٝإإبٔ أبٞ عُض اغيكزعٞ،سٖزثين  قاٍ" ر بٔ عٔ عُضٚ عٔ ق

ٞٓ إبٓت٘ أّ نًجّٛ،ؾشنض ي٘ :عًٞ ٕٖ عُض خطب يعً إْٖ٘ :ي٘ فػضٖا،ؾكٌٝع٢ً أ

ٞٓ  صٓرى ؾعاٚرٙ،  إَضأتو، أبعح بٗا إيٝو،ؾإٕ صمٝت ؾٗٞ:ؾكاٍ ي٘ عً

  ي٫ٛ أْٖو أَرل اغي٪َٓري يًطُت!َ٘:ؾكايت عاقٗا،بٗا إيٝ٘ ؾهؾـ عٔ  ؾأصعٌ

. (1)"عٝٓٝو

 !ٚاعذباٙ...      

ٕٖ عًّٝٓا أَرل أفٓزم َا أم ٫     عًٝ٘ أؾنٌ ايٖق٠٬ ٚايٖغ٬ّ ٜقٌ  اغي٪َٓريصأ،أ

١ٜٓٛب٘ اؿاٍ ٚاإلمٓطضاص ــ نُا ٜٖزعٞ  ــ إزي إٔ ٜضخك عٓزٙ ايٖؾضف  اؿؾ

 صدٌ ــ ع٢ً عُض،ا ٫ ٜضاٙ إٔــ اييت طاغيا سضل ع٢ً  ؾٝعضض إبٓت٘ ٚايػرل٠،

 ٫ٚزلري؟أزلض معٝـ أٚ  أٚؾٝهؾـ عٔ عاقٗا يرل٣ ٌٖ ٖٛ أبٝض 

ٕٖ أّ نًجّٛ آييت مل ٜدلر غًًٝٗا ػٓيا ؾعً٘ إبٔ اـٓطاب بأَٓٗا   ايٓقزٜك١أفزِّم أ

ايٓطاٖض٠ عًٝٗا ايٖغ٬ّ ــ سُٝٓا رخٌ راصٖا ٖٚتو عذلٖا ٚيطِ خٓزٖا سٓت٢ 

                                                 
(1)

.   492/ 4ج: اإلصاتح فٍ ذَُُض اىصساتح  
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ٌٖٚ  !ايبغُات ٙٚتؾاطض قضطٗا ٖٖٚؾِ أم٬عٗا ــ إٔ تكبٌ ب٘ طٚدّا، تٓاثض

ٕٖ أّ  ٌٖ ٖشا؟ ْغٝت نًجّٛأ ٕٖ ؽ٦ّٝا َٔ ٖشا مل حيقٌ، ،ٚاهلل. ن ساؽا أَرل  إ

ٓٞ ٚايػرل٠ ٚاؿ١ُٝ ع٢ً  ٚايٖؾٗا١َآيشٟ َا عضف إ٫ اؿٖل   اغي٪َٓري عً

نأَِّٗا ايقزِّٜك١  ايعؿافايعضض ٚايٓزٜٔ،ٚساؽا أّ نًجّٛ إب١ٓ ايٓطٗض ٚعِّٝز٠ 

. ٚايٖغ٬ّايٓطاٖض٠ ؾاط١ُ ايٖظٖضا٤ عًٝٗا أؾنٌ ايٖق٠٬ 

فب١ٓٝ ثِ ؽاطب٘ بًٗذ١ اغيغتٓٔهض، ٌٖٚ تعكٌ ايقب١ٓٝ اؿضاّ ٚنٝـ تهٕٛ     

ِٕ بضعْٛت٘ ٚخؾْٛت٘؟ ، َٚا باشلا مل !آيشٟ اصتهب٘ عُض َعٗا، ٖٚٞ ع٢ً عً

ٕٓ َٓػ ايؿضز أٖٕٛ َٔ َٓػ ايٓغام؟ !! .   تظدضٙ غٓيا طًبٗا َٔ أبٝٗا؟، ؾٌٗ أ

اٖا ٚتٓاٍ صماٙ عاقٌ إٔ ٜضعٌ أَرل اغي٪َٓري ابٓت٘ إزي عُض يرل ٜتقٛٓص ٌٖٚ    

 ِٕ صمٞ اهلل عٓو ٜٚنع ٜزٙ عًٝٗا ٜٚهؾـ عٔ عاقٗا  صمٝتٚتكٍٛ ي٘ إ

بٔ اـٓطاب عٔ راصٙ غٓيا ٖذِ ع٢ً ايقٓزٜك١ ؾأخش  عُضرؾع  ؼي سري أْٓ٘ 

ِٓ بكتً٘  ! . ٚف١ٓٝ اهلل ع٢ً يغإ صعٛي٘ ي٘؟  ي٫ٛبت٬بٝب٘ ٚمضب٘ ٖٚ

ِٖ بعز سيو ٜغتأَضٖا سيو أْٖٗا مل ُتغتأََض يظٚادٗا ّ َٔ ٚا٭ْه٢     ٕ عُض،ث

عٕٛ بٔ دعؿض ؾ٬ تكبٌ ب٘ سٓت٢ ٜكٗضٖا أبٖٛا ع٢ً ايكبٍٛ  َٔٚايزٖا يًٖظٚاز 
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سغبُا دا٤ ؼي صٚا١ٜ إبٔ ا٭ثرل اؾظصٟ عٔ إبٔ إعشام عٔ سغٔ بٔ 

غٓيا تأُٜٓت أّ نًجّٛ بٓت عًٞ َٔ عُض بٔ : سغٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب قاٍ

: خٌ عًٝٗا سغٔ ٚسغري أخٛاٖا ؾكا٫ شلااـٓطاب ــ صمٞ اهلل عِٓٗ ــ ر

 ِٕ إْٓو ػٓئ قز عضؾت عٝٓز٠ ْغا٤ اغيغًُري ٚبٓت عٝزتٗٔ، ٚإْٓو ٚاهلل إ

أَهٓت عًّٝٓا َٔ ُصَٖٔتٔو يُِٝٓٔهشٖٓو بعض أٜتاَ٘، ٚي٦ٔ أصرت إٔ تقٝيب 

ٌّ ٜته٧ ع٢ً  بٓؿغو َا٫ّ عـيُّٝا يتقٝبٖٓ٘، ؾٛاهلل َا قاَا ست٢ طًع عً

ر اهلل ٚأث٢ٓ عًٝ٘، ٚسنض َٓظيتِٗ َٔ صعٍٛ اهلل ف٢ًٓ عقاٙ، ؾذًػ ؾشِ

قز عضؾتِ َٓظيتهِ عٓزٟ ٜا بين ؾاط١ُ، ٚأثضتهِ : اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚعًِٖ، ٚقاٍ

ع٢ً عا٥ض َٚيزٟ، غيهاْهِ َٔ صعٍٛ اهلل ف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚعًِٖ، 

: فزقت، صظيو اهلل، ؾذظاى اهلل عٓٓا خرلّا، ؾكاٍ: ؾكايٛا. ٚقضابتهِ َٓ٘

ٕٓ اهلل   قز دعٌ أَضى بٝزى، ؾأْا أسب إٔ ػعًٝ٘ بٝزٟ،  أٟ ب١ٓٝٓ، إ

ُ٘، إْٓٞ إلَضأ٠ أصغب ؾُٝا ٜضغب ب٘ ايٓغا٤، ٚأسٗب إٔ أفٝب : ؾكايت أٟ أَب

٫ ٚاهلل : ؾكاٍ ػٓيا تقٝب ايٓغا٤ َٔ ايزْٝا، ٚأْا أصٜز إٔ أْـيض ؼي أَض ْؿغٞ، 

ِٖ قاّ ٖٛ إ٫ صأٟ ٖشٜٔ ــ  صأٜو،َاٜا ب١ٓٝٓ َا ٖشا َٔ  اؿغٔ ٚاؿغري ــ ث
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أٚ تؿعًري،ؾأخشا بجٝاب٘،ؾكا٫،إدًػ ٜا  َُٓٗاٚاهلل ٫ أنًِِّ صد٬ّ :ؾكاٍ

 قز ؾعًت،:بٝزٙ،ؾكايت أَضٔىأب١،ؾٛاهلل َا ع٢ً ٖذضتو َٔ فدل،إدعًٞ 

. (1) "يػ٬ّؾإْٓٞ قز طٖٚدتٔو َٔ عٕٛ بٔ دعؿض ٚأْٖ٘ :قاٍ

:  ٜضر ع٢ً ايضٚا١ٜ اغي٬سـيات ايتاي١ٝ    

    ٫ّٓٚ ٕٓ أّ نًجّٛ ايٓقػض٣ يٝغت عٝٓز٠ ْغا٤ اغيغًُري ؼي ٚقتٗا يتكٗزّ : أ إ

أختٗا طٜٓب ايهدل٣ عًٝٗا ايٓغ٬ّ اييت ٖٞ ْـيرل٠ ايقٓزٜك١ َضِٜ، ٚصٚح أَٓٗا 

٠ٓٛ ٜكٝٓٗا  ؾاط١ُ عٝٓز٠ ايٓغا٤ عًٝٗا ايٖغ٬ّ، ٜٚؾٗز يشيو ٚؾٛص عكًٗا ٚق

.  ايٖغ٬ّ   سغبُا ٚصر ؼي ا٭خباص ايٓقشٝش١ عِٓٗ عًِٝٗ

ْغبت ايٓضٚا١ٜ اغيتكز١َِّ إزي اإلَاَري اؿغٓري عًُٝٗا ايٖغ٬ّ سٓبُٗا  :ثاّْٝا    

يًُاٍ ٚتضغٝبُٗا أختُٗا ع٢ً سيو، ٖٚٛ أَض خ٬ف عرلتُٗا ايهاؽؿ١ عٔ 

طٖزُٖا، َناؾّا إزي تؾهٝو ايضٚا١ٜ بعقُتُٗا اييت رٓيت عًٝٗا اٯٜات 

 . ٚا٭خباص اغيتٛاتض٠ ايٓطاٖض٠ ــ َٓٗا آ١ٜ ايتطٗرل ــ 

                                                 
(1)

.   492/ 4ج: ، واإلصاتح378/ 7ج: أُسذ اىغاتح  
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َا ٖشٙ آؾضأ٠ اييت ْغبتٗا ايٓضٚا١ٜ إزي عٝٓزتٓا أّ نًجّٛ ع٢ً أبٝٗا، : ثايجّا    

ٕٓ رٓص٠ عُض َٚٗابت٘ ؼي ْؿغٗا  َِ مل ُتـِيٗٔضٖا غٓيا أصار تظٚجيٗا َٔ عُض، ٌٖٚ أ ٚٔي

ٕٓ عٝٓز٠ ايطٗض بٗشا اغيغت٣ٛ َٔ ايٓنعـ  أنجض َٔ َٗابتٗا ٭بٝٗا؟ ٫ أعتكز أ

ؾغٞ ٚايٓضٚسٞ ٚاإلعؿاف ا٭خ٬قٞ، ٫ٚ عُٝٓا أْٓٗا تضٓبت ؼي سذض ٚايزٜٗا ائ

. ايًٓشٜٔ مل ٜعضؾا إ٫ٓ ايعٓؿ١ ٚايكزاع١ 

ٚيزٜ٘ عًُٝٗا ايٖغ٬ّ ٜٚكطع فًت٘  غياسا ٜٗذض أَرل اغي٪َٓري : صابعّا    

بُٗا، نٌ سيو َٔ أدٌ عزّ صغبتٗا بابٔ أخٝ٘، ٚنٝـ نإ َٛقؿُٗا َٔ 

ٚٓدٗا َٔ عُض؟ ٌٖٚ حيٓل شلُا إٔ ٜعتشصا َٔ تظٚجيٗا يعٕٛ يعزّ أبُٝٗا غٓيا ط

.  صغبتُٗا ؾٝ٘، ٚمل ٜعتشصا يعُض آيشٟ أنضٖٗا ع٢ً ٖشا ايظٚاز؟ 

نٝـ ٜهٕٛ عٕٛ بٔ دعؿض غ٬َّا ٚقز ٚصر ؼي أخباص ايعا١َٓ أْٓ٘ : خاَغّا    

ؼي  نإ ؽآبّا ٚؽاصى ؼي اؿضٚب ٚقاتٌ بري ٜزٟ أَرل اغي٪َٓري عًٞ 

ـٓ ٕٓ عّْٛا ٚقُٓزّا ــ سغبُا تشنض صٚا١ٜ اإلعتٝعاب ف ؼي تضطي١  (1)ٜٔ؟ بٌ إ

ٖــ سغبُا  17عٕٛ بٔ دعؿض، ٚقُٖز بٔ دعؿض ــ ٚقز اعتؾَٗٔزا بتغذل عاّ 

                                                 
(1)

.  347و  161/ 3ج: جاإلسرُعاب تهاٍش اإلصاب  
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يًٗذض٠، ٖٚٞ ايٓغ١ٓ اييت  17، ؾإسا ناْا قز ُقٔت٬ ع١ٓ  (1)ْكٌ إبٔ ا٭ثرل

باص ٚبري ا٭خباص ايٓزاي١ تظٚٓدت ؾٝٗا عُض، ؾهٝـ ضيهٔ آؾُع بري ٖشٙ ا٭ذ

ٕٓ َٛت عُض إُْٓا نإ ع١ٓ  ٕٓ بعض ا٭خباص  23ع٢ً أ يًٗذض٠؟ َناؾّا إزي أ

ٚٓدٗا قُٓز بعز  عٓزْا أؽاصت إزي أُْٓٗا قز اعتؾٗزا ّٜٛ ايٓطـ، ؾهٝـ تظ

!!!.   أخٝ٘ عٕٛ؟

 ٜكٍٛؾددل  ،ؼي أفٌ ايكن١ٓٝ ر خًؽي ٚإمطِّضابزٟٚ أْٓ٘: ٚفؿ٠ٛ ايكٍٛ     

ٖٚ ِٖ :دت بعز عُض بج٬ث١ صداٍ ِٖأْٖٗا تظ ِٖ قُٖز بٔ دعؿض ث عٕٛ بٔ دعؿض ث

 .(2)بعز َٛت أختٗا طٜٓب عًٝٗا ايٖغ٬ّ اهلل بٔ دعؿض عبز

ِٓ عبز        :ٜكٍٛ آخض ٚخدل     ِٓ َعِٕٛ ث ٚٓدت بعز عُض سيشُٓز بٔ دعؿض ث أْٓٗا تظ

ِٓ عبز اهلل إْٗا تظٚٓدت بعز عُض بَعِٕٛ بٔ دع :ٚخدل ثايح ٜكٍٛ، (3)اهلل  ؾض ث

.    (4)بٔ دعؿض

: ٜضر ع٢ً ٖشٙ ا٭خباص    

                                                 
(1)

.  زىادز سْح سثع عششج  550/ 2ج: اىناٍو فٍ اىراسَخ  
(2)

: ، سِْ اىثُهق330ٍ/ 5ج: ، اىثذاَح واىْهاَح304/ 3ج: ، اىَْاقة إلتِ شهش آشىب91/ 42ج: تساس األّىاس  

 170: ، ورخائش اىعقث492ً/ 4ج: ، اإلصاتح70/ 7ج
(3)

.   122: قرُثح، واىَعاسف إلتِ 171: رخائش اىعقثً  
(4)

.  161: ، واىزسَّح اىطاهشج249: سُشج اتِ إسساق  
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ٕٓ ــ( 1)     ٕٖ  أْٖٗااغيؾٗٛص ٚاغيتغامل عًٝ٘  إ ٖٚز بعز عٕٛ أسزّا،ٚسيو ٭ مل تتظ

اؿغري عًٝ٘  اإلَا٫ّ ؼي نضب٤٬ َع ٔتُمــ عغب بعض اٯصا٤ ــ قُٖزّا ٚعّْٛا 

 أَرل اغي٪َٓري إٜٓاٖاّا شلا،طٖٚد٘ أؾنٌ ايٖق٠٬ ٚايٖغ٬ّ،ٚنإ عٕٛ آْشاى طٚز

  تظٚٓدت سيشُٖز  أْٖٗا ٖشٙ ا٭خباصْغب تغٓيا بًؼ َبًؼ ايضِّداٍ ؾهٝـ

ٕٓ ث١ًٓ َٔ ايؿكٗا٤ ٚاغي٪ٓصخري ؟قز اعتؾٗز َع أخٝ٘ عٕٛ ؼي نضب٤٬ٚ ، بٌ إ

 ٕٓ نايؾٗٝز ايجاْٞ ٚايٓطٛعٞ ٚاغيغعٛرٟ ٚايعغك٬ْٞ ٚأَجاشلِ قز سٖبٛا إزي أ

ٜٛدز يًٗذض٠، ٚؼي َكابٌ سيو  36ص قز اعتؾٗز ؼي فٓؿري عاّ قُٓز بٔ دعـ

ْٟ ْٟ ثايح ٜكٍٛيًٗذض٠،  17أُْٓٗا اعتؾٗزا بتغذل عاّ  صأ إُْٓٗا  :ٚصأ

ُُٓٗا اإلَاّ اؿغري  ٕٓ . ؼي نضب٤٬ اعتؾٗزا َع ابٔ ع ِٕ نإ ا٭ؿيٗض أ ٚإ

ؽٗار٠ قُٖز ناْت ؼي فٓؿري يشا عٖزٙ ايٖؾٝخ ايٓطٛعٞ َٔ أفشاب أَرل 

ََٚصَرٖا ٖٛ ٚطٚدت٘ أّٓ اغي٪َٓري ، ٚؽٗار٠ َعِٕٛ ناْت ؼي نضب٤٬، سٝح 

ؾُع نٌ . (1)نًجّٛ ٚنإ ي٘ َٔ ايعُض ّٜٛ ُقٔتٌ عت أٚ عبْع ٚعيغٕٛ ع١ٓ 

ِٓ سيشُٖز، ٚاغيؿضٚض  ِٕٛ ث ٖشا اإلمٓطضاب نٝـ تهٕٛ أّ نًجّٛ قز تظٚٓدت بَع

                                                 
(1)

ذ تِ خعفش  90/ 3وج 355/ 2ج: ذْقُر اىَقاه   َّ .   ذشخَح ٍس
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ٌَ قبٌ أخٝ٘ عٕٛ بعؾضٜٔ ع١ٓ ع٢ً أ ٕٓ قُٓزّا قز ُقٔت ٌٓ تكزٜض؟أ ، ٚع٢ً ! ق

ؾضض أُْٓٗا اعتؾٗزا بهضب٤٬، ؾهٝـ تهٕٛ قز تظٚٓدت سيشُٓز ٖٚٞ ؼي 

ِٕ طٚٓدٗا أبٖٛا َٔ غرلٙ أف٬ّ؟، ٚع٢ً ؾضض أْٓٗا  س١َٓ َعِٕٛ سٝح مل ٜغبل أ

 ٕٓ ِٓ بَعِٕٛ، ٚاغيؿضٚض أُْٗا قز اعُتِؾَٗٔزا ؼي نضب٤٬، ؾًِ ُٜضٚ أ تظٚٓدت سيشُٓز ث

ٚٓز ِٓ تظ !!.  ٖا أخٛٙ َعِٕٛقُٓزّا طًٓكٗا ث

ٕٓ ٫َٛتٓا طٜٓب عًٝٗا ايٖغ٬ّ غٓيا سنضت نضب٤٬  ــ( 2)     َٔ اغيكطٛع ب٘ أ

نإ طٚدٗا عبز اهلل بٔ دعؿض ٚمل تهٔ َٔ قبٌ قز تظٚٓدت بأسز غرلٙ، ؾإسا 

ٕٓ طٚدٗا َٜٛشاى  ٕٓ أّ نًجّٛ ٖٞ غرل ايعك١ًٝ طٜٓب نُا ٖٛ ايٓقشٝض، ؾإ قًٓا أ

.  تؾٗٔز َع اإلَاّ اؿغري نإ عٕٛ بٔ دعؿض آيشٟ اؼ

ٕٓ مث١ أخباصّا تكٍٛ     ٕٓ إبٔ عُض قز ف٢ًٓ عًٝٗا َٚع٘ : ٖشا َناؾّا إزي أ إ

.       اإلَاَإ اؿغٔ ٚاؿغري عًُٝٗا ايٖغ٬ّ ٚأبٛ ٖضٜض٠ ٚغرلِٖ 

ٕٓ اإلَاّ  با٭خباص ايٓقشٝش١ عًُٓا غٓيا :ٚعًٝ٘     إلبٔ  إبٓت٘طٖٚز  قز  أ

 ٚبكٞ َعٗا إزي طَٔ ؽٗارت٘ َع اإلَاّ اؿغري ٜاؾعٖٛ أخٝ٘ عٕٛ بٔ دعؿض ٚ

 ،َا دا٤ خ٬ف سيو  ؾٓكطع ٖٕ . َُٜعٗز باط٬ّس٦ٕٓٝش أ
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عًُٖٓا َدَز٫ّ  أعاعٗا،ٚيٖٛشا اإلمطِّضاب ٜغتًظّ ْغـ ايكن١ٓٝ َٔ  إسٕ    

ٕٖ تٗزٜز عُض بٔ اـٓطاب ــ بأْٖ٘ عٝعٛص  ٫ٚ ٜزع ٯٍ ايبٝت  طَظّٚقٛعٗا،ؾإ

ٞٓ ٖزَٗا، َهض١َ إ٫ٓ ٖٔ ٜز اإلَاّ عً ناْت ايكٓؾ١  ــيت١ُٗ ايٖغضق١   ٚيٝكطع

ٞٓ  آييت ققُت ؿيٗض ايبعرل، إزي  بتنٓضع٘ سٝح إدتجت٘ قزص٠ اإلَاّ عً

 أبٞاهلل يٝقضف عٓ٘ نٝز َٔ أصار ب٘ ٚبأًٖ٘ ع٤ّٛا،ٚنإ آيشٟ نإ َٔ مضب١ 

ٍٕ اغيٖٛؾك١ ؾًِ ٜبَل  ُي٪ي٪٠ . إ٫ يٝا

ٕٓ أَرل اغي٪َٓري أصدع ابٓت٘ أّ نًجّٛ  ٓراٍ ع٠٢ً اـدل اٍؾضض فٓض ٚع٢ً     أ

ٕٖ  ع٢ًيٝػ ٚامشّا ف ،بعز ٚؾا٠ عُض بٝت٘إزي  ٍٓ ع٢ً أ اغُيٖزع٢ بٌ غا١ٜ َا ٜز

ِٓ َٔ ٨عُض، ٚفٞ َاتأَرل اغي٪َٓري دا٤ بابٓت٘ إزي بٝت٘ غٓيا  ٖا إزي بٝت أبٝٗا أع

ٖا ؼي َهإ آخض عًٞ اهللتٛادزٖا ؼي َٓظٍ عُض، إس قز تهٕٛ فًٛات 

أؾار   سغبُا ،بٔ عبز اغيٓطًب بأَض َٔ أَرل اغي٪َٓري  ايعٓباؼ ؾٝ٘ أخؿاٖا

ٕٓ: " ايٛاصر عٔ ٖؾاّ ابٔ عامل  اـدل عأٍ ا٭َرل إٔ جيعٌ ا٭َض إيٝ٘   ايعباؼ أ

 .(1) " إيٝ٘  ؾذعً٘

                                                 
(1)

.   2ذ  346/ 5ج: فشوع اىنافٍ  
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أْ٘ دعٌ ا٭َض إزي ايعٓباؼ ؾٝ٘ ر٫ي١ ع٢ً أْ٘ ٚٓنً٘ بظٚادٗا، ــ  ٚرع٣ٛ    

َا دا٤ ؼي نًُات بعض ا٭عاطري أَجاٍ أبٞ ايكاعِ ايهٛؼي ٚاغيضتن٢ سغب

ٚايٓطدلعٞ ؼي إع٬ّ ايٛص٣ ــ َضرٚر٠ يهٕٛ ٖشٙ اٯصا٤ إدتٗارات ؽدق١ٓٝ 

ٚإ٫ٓ ؾا٭َض ٫ ٜعزٚ َا " َؾِضْز ُغٔقِبَٓاٙ : " َغتٛسا٠ ػٓيا ؾُٗٛٙ َٔ قٛي٘ 

.   سٖبٓا إيٝ٘ ٚاهلل أعًِ 

خدل ابٔ أس١ٜٓ ٚبري اـدلٜٔ اغيشنٛصٜٔ،  ٕس بريؾ٬ تعاصض س٧ٓٝ ;ٚعًٝ٘    

:  نايٓتايٞ ايكن١ٓٝؾتهٕٛ 

ٔٓ إصار٠ ــ إ     ٕٓ عُض ٖٓزر أَرل اغي٪َٓري َٔ أدٌ ايٓتظٜٚر بابٓت٘ أّ نًجّٛ يه

ٕٕ آَٔ، إزيغًبت إصار٠ ابٔ اـٓطاب  اإلَاّ  ، ؾأخؿ٢ ا٭َرل ابٓت٘ ؼي َها

ِٓ صدعت ايٓغٝز٠ ايٓطاٖض٠ أّ   أبٞ ي٪ي٪٠ َٔطعٓإت قات١ً  عُض إٔ تًٓك٢ ث

سيا فدلٚا ٚاهلل أعًِ عكا٥ل  اؿغ٢ٓنًجّٛ َٔ كب٦ٗا ٚشٓيت ن١ًُ صٓبو 

.  سذذ٘ ٚأسهاَ٘ 

  :ٚصٓر رع٣ٛ    
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ٕٓ"  ــ أع٢ً اهلل َكاَ٘ ايٓؾضٜـ ــ ايٓؾٝخ اجملًغٞ آرع٢     ع٢ً  ٚقعايتظٜٚر  أ

ٕٓ نح  تٓكًبٜضّا َٔ احملٓضَات عبٌٝ ايتك١ٓٝ ٚاإلمطضاص ٫ٚ اعتبعار ؼي سيو ؾإ

.  (1) "صٚص٠ أسهاَٗا ٚتقرل َٔ ايٛادبات ٓضاٍعٓز 

: ٜٚضٗرٙ     

    ٫ّٓٚ ٕٓ ايتك١ٓٝ ٚادب١ عٓز  إْٓٓا: أ ٕٓ نجرلّا َٔ  اإلمطضاص،٫ ْؾو بأ ٚأ

ٔٓٓصَات تٓكًب عٓز ايٓنضٚص٠ أسهاَٗا ٚتقرل َٔ ايٛادبات، احل  رع٣ٛ  يه

ٍٚٓ ايه٬ّ، إس َٔ أٜٔ فٓش١ ايٓظٚاز ؼت عٓٛإ اإلمطضاص   ْجبتٚايٓتك١ٓٝ ٖٞ أ

.  أفٌ ٚقٛع ايٓظٚاز ؼي عامل اإلثبات؟ 

ٕٓ تضٓتب ا٭سهاّ ع٢ً عٓٛإ اإلمطضاص ٚايٓتك١ٓٝ ؼي  :أخض٣ ٚبعباص٠     إ

ؽ٤ْٞ، ٚفٓش١ ٚقٛع َتعًٓك٘ ؼي عامل اإلثبات ؽ٤ٞ آخض ٫ بٓز ي٘  ايٓجبٛتعامل 

 ٌٕ ٍَّٔ ريٝ ع٢ً فٓش١ ايٛاقع١، ٖٚٛ َا ْؿكزٙ  ضيهٔ اؾظّ بٛاعطت٘ ٣ست قطع

ٌٓ أخبإص  ١ٜٓٛ مل تزع  َنطضب١ؼي ؿي عًٝٗا آثاص ايٓظٜؼ ٚا٭ٖٛا٤، َتغضب١ً بجٝاب أَ

 ٓٞ ُٓٗا   اغي٪َٓري أَرلَٓكب١ ٯٍ عً إ٫ٓ قًبتٗا صأعّا ع٢ً عكب يٝػ ٖ

                                                 
(1)

 .  45/ 20ج : ٍشآج اىعقىه  
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ٌٓ أدٛا٤ نٗشٙ نٝـ  ٚآٍع٣ٛ ايٓتكٓضب إزي آٍ تِٝ ٚعزٟ  أبٞ عؿٝإ، ؼي ؿي

! .  ؟ ايبشاصَا اعتبعزٙ ايع١َ٬ٓ فاسب ضيهٔ إٔ ُْجبت 

ٕٓ اعتبعارٙ ايٓؾٝخَٔ اعتبعار  أٚزيب يٝػ ؾاعتبعارٙ     غيكاي١  اغيؿٝز ؾهُا أ

ايٓزايري ع٢ً إثبات ايٓظٚاز تك١ٓٝ  ٜضتهظ ع٢ً ا٭خش بشٜٓو اـدلٜٔ ايٓؾٝخ اغيؿٝز

ٕٓ اؼٚإمطضاصّا شلُا، ٜكّٛ ع٢ً عزّ اإلط٦ُٓإ  أٜنّا اغيؿٝز ايٓؾٝخبعار ت، ؾإ

ٌٕ ٜجبت  نإؾُا ٚد٘ اإلعتػضاب ٜا ُتض٣ ؾُٝا يٛ  ايٓضؾض َغتٓزّا إزي ريٝ

. َكتناٙ ؟ 

أع٢ً اهلل  ــ إيُٝٗا ايع١َ٬ٓ اجملًغٞ اعتٓزٕٓ َكتن٢ اـدلٜٔ ايًٓشٜٔ إ :ثاّْٝا    

ِٓ َٔ اغيٓزع٢ ع٢ً ثبٛت ايظٚاز تك١ٓٝ رٕٚ يٛاطَ٘ َٔ ايبٓا٤ بٗا،  ــ َكاَ٘ أع

. ، ٚبٗشا ٜٓتؿٞ أفٌ إعتػضاب٘ َٔ ا٭عاؼ  آْؿّا أؽضْاسغبُا 

 :ٚفؿ٠ٛ ايكٍٛ     

ٕٓ ايٓؾٝخ اجملًغٞ اصتأ٣ سقٍٛ ايٓظٚاز رٕٚ يٛاطَ٘ َٔ ايزخٍٛ ٚغرلٙ      إ

تك١ّٓٝ ٚامطضاصّا، غ٬ف ايؾٝخ اغيؿٝز ايشٟ أْهض أفٌ ايٛاقع١، يهٓٓ٘ ْاقؿ 

. ؼي فٓشتٗا امطضاصّا، ؾأداط ايظٚاز َع يٛاطَ٘ 
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: ْكٍٛ    

ٕٓ أفٌ ايظٚاز مل ٜتِ ٫ اختٝاصّا ٫ٚ امضاصّا، ٚنشا بك١ٓٝ يٛاطَ٘      ايـياٖض أ

ٍٖ ب٘ اجملًغٞ ع٢ً َٖزعاٙ ٖٛ خدل ٖؾاّ بٔ  اغيذلٓتب١ عًٝ٘، ؾػا١ٜ َا اعتَز

ٕٓ ر٫يت٘ ٚامش١ ع٢ً  ِٓ َٔ اغيٖزع٢، َناؾّا إزي أ عامل، ٖٚٛ سغبُا اؽضْا أع

ٔٓ ايتهًٝـ، ٜٚؾٗز عزّ يٝاقتٗا ايبز١ْٓٝ يًظٚاز َٔ سٝح نْٛ٘ ا رٕٚ ع

ٌٓ تكزٜض أْٓٗا ٫ تقًض "فب١ٓٝ " شلشاايتعبرل ايٛاصر ؼي اـدل بأْٓٗا  ، ٚع٢ً اق

 ،١ٜٓٛ يشيو َٔ سٝح اإلعتباصات ا٭خض٣ اييت تزخٌ ؼي خقٛفٝٓاتٗا ا٭ْج

ِٕ ٜشنضٖا أَرل اغي٪َٓري يًُٮ، ؾهٝـ تهٕٛ فب١ٓٝ ٫ تقًض  سٝح ٫ راعٞ ٭

ِٓ ؼي ايٛقت سات٘ ٜأتٞ ٚايزٖا يًتظٜٚر سغبُا أؾار اٍ ٜٚٛنٌ  ْٓك اغيتكزِّّ ث

!!. ايعباؼ بٔ عبز اغيٓطًب ؼي تظٚجيٗا يعُض بٔ اـٓطاب؟

ٕٓ َٛزي ايٓجكًري آيشٟ ٜزٚص اؿٓل َع٘ نٝؿُا راص مضب أسهاّ      ؾٌٗ تض٣ أ

ايٓؾضٜع١ عضض اؾزاص َٔ أدٌ عُض آيشٟ ٖٖزَرٙ بكطع ٜزٙ بت١ُٗ ايٖغٔضق١ يٛ 

َِّد٘ ابٓت٘ أّ نًجّٛ؟صؾض إٔ  ، أنٓت َقٓزقّا ــ أخٞ ايكاص٨ ــ ٖشا !!ٜظ

اغيض٠٤ٚ ٚايٓٓذز٠، نُا ٫ تأُخُشٙ ؼي اهلل ي١َٛ  ٚقز ُعٔضَف َٔ أَرل اغي٪َٓري 
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٥٫ِ، ؾٌٗ تضاٙ ٜتٓاطٍ عٔ نٌ ٖشا سضفّا ع٢ً َقًشت٘ ايٓؾدق١ٓٝ ٚخٛؾّا 

ٔٓ عاق٬ّ ُِٜكٔزُّ ع٢ً ٖشا ؾهٝـ ب!َٔ بأؼ عُض؟ عٝٓز ايعك٤٬ أَرل ، ٫ أؿي

 ٓٞ   !.      ؟اغي٪َٓري اإلَاّ عً

 : إؽهاٍ    

     َٞ ٕٓ ا٭خباص ايٓقشٝش١ رٖيت ع٢ً طٚاز عُض بايغٝٓز٠ أّ نًجّٛ صٔم قًتِ إ

ِٔ سشا سشٚٙ، ٚعًٝ٘ ؾهٝـ  اهلل عٓٗا، َٚع ٖشا ؾكز أْهضٙ ايؾٝخ اغيؿٝز ََٚ

. ح َزايًٝٗا؟تقُِّٛصٕٚ إْهاصٙ ٭فٌ ايٛاقع١ َع فٓش١ أعاْٝزٖا ٚٚمٛ

 : ٚاؾٛاب    

: إستُا٫ت ٖٓا    

ٕٖ ايٖؾٝخ َٚٔ ــ  (1)     مل ٜٖطًعٛا ع٢ً ٖشٜٔ اـدلٜٔ،ٖٚشا بعٝز  ٚاؾك٘إَٓا أ

ٕٖ شلِ َقٓٓؿات ؼي طيع ا٭خباص ٔعُٖٝا ايٓطا٥ؿ٫،١دٓزّا ؼي سلِّ َؾاٜخ  . ٚأ

. ؾارُٖاٜأخشٚا مب ملٚإَا إٔ ٜهْٛٛا قز إٖطًعٛا ٚيهِٖٓٗ  ــ (2)    

ٕٖ اـدلٜٔ مل ٜهْٛا ــ (3)     . ٚإَٓا أ
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ٚأَٓا  ؾكز عضؾت ٚدٗ٘، ا٭ٍٖٖٚشٙ اإلستُا٫ت ٖٛ ايٓجاْٞ،أَٖا  أٚد٘    

ُٚٔدزا ؼي بعض  اغيؿٝزايٓجايح ؾُزؾٛع با٭فٌ سٝح يٛ مل ٜهْٛا قبٌ عقض   ِٖ ث

ع٢ً  ٓعابك١اٍٚؿيٗض َٔ خ٬ٍ اغيكاص١ْ بايٓٗغخ ايكزضي١ سيو  َٕاَِبٍَ ،بعزٙ بايهت

ٕٖ اـدلٜٔ صٚاُٖا ايٖؾٝخ ايهًٝين ؼي ايهاؼي ٖٚٛ َُتكزِّّ  ع٢ً  طَّٓاعقضٙ،َع أ

. ايٖؾٝخ اغيؿٝز،ؾاإلستُاٍ عاقؽي َٔ أعاع٘

ٕٖ ايٖؾٝخ :ٜبك٢ فاٍ إ٫ إٔ ْكٍٛ ؾ٬     مل ٜأخشٚا بعري اإلعتباص  ٚأَجاي٘إ

: فٓش١ ٖشٜٔ اـدلٜٔ ٭سز أَضٜٔ

ٕٖ ٖشٜٔ اـدلٜٔ ٫عتكارِٖ ب إَٓاــ      ٕٖ ايٓضاٟٚ شلُا  َقزصُٖاأ ايعا١َٓ،ٚأ

قُٖز اؿغٔ بٔ حي٢ٝ فاسب ايٖٓغب ــ سغبُا عٖبض ايٖؾٝخ  أبٛبا٭فٌ ٖٛ 

.  سيو عٔاغيؿٝز ْؿغ٘ 

١ٜٓٚ با٭خباص       ــ ٚإَٓا يهجض٠ اإلخت٬ف ٚاإلمطِّضاب ؼي أفٌ ايكن١ٖٝ اغيض

ثٛم بؾ٧ٕٝ َٓٗا،ٚسيو ٜغتًظّ عكٛطٗا أٚدب إخت٬شلا ٚعزّ ايٛ اغيدتًؿ١،ػٓيا

. عٔ اؿذ١ٝ 

: ايكض١ٜٓ ايضابع١    
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ٕٖ اـدلٜٔ اغيتكزَري ٜتعاصمإ      َع َا أٚصرٙ فاسب ايبشاص ْك٬ّ  أٜنّاإ

ٕٖ أّ نًجّٛ ناْت فػرل٠ َٚات عُض قبٌ إٔ  َٔ"اإلَا١َ"عٔ ايٖٓٛغيت ؼي نتاب٘  أ

ٕٖ  قاْٞ اغيايهٞ ــطصاٍ صٚاٜٙزخٌ بٗا;ٚنشا َا  ٖٚٛ َٔ عًُا٤ ايعا١َٓ ــ َٔ أ

قاْٞ ٓطصٖشا باإلماؾ١ إزي َعاصم١ َا صٚاٙ اٍ.بًٛغٗاعُض َات عٓٗا قبٌ 

ٕٖٚغرلٙ غيا ٚصر ؼي َقارصِٖ َٔ  ٖٚدٗا ٚب٢ٓ بٗا ٚألب َٓٗا  أ عُض تظ

ٖٚزٚاؿانِ ايٓٓٝغابٛصٟ قاٍ إْٖ٘ .ٚيزّا ؾُع ٖشا ايٖتعاصض اغيٛدٛر ؼي .بٗا تظ

بٔ خايز  عًُٝإَقارصْا سٝح ٜتعاصض خدل َقارصِٖ،بٌ ٚؼي 

ٖؾاّ بٔ عامل سٝح ٚصر  (2)فشٝش١ عُٓاص َعَعا١ٜٚ ابٔ  (1)ٚفشٝش١

ٕٖ أَرل  ٠، ؾايٓتعاصض ٫ تعًٌٓ باغيٓع َٔ تظٚجيٗا بأْٖٗا فػرل  اغي٪َٓريؾٝٗا أ

ٕٓ فشٝش١ َعا١ٜٚ ٚخدل عًُٝإ بٔ خايز ُٜجبتإ ــ  قاي١ ٚاقْع، ٚسيو ٭

ـ ٚقٛع ايٓظٚاز، ٚفشٝش١ ٖؾاّ بٔ عامل تٓؿٞ فٓش١ ايٓظٚاز عغب ايـياٖض ـ

يهْٛٗا فػرل٠ ٫ تقًض يًٓظٚاز، ػٓيا ٜغتًظّ ٚقٛع ايتعاصض بري ٖشٙ ا٭خباص 

. ؾتغكؽي عٔ اؿٓذ١ٝ ٚاإلعتباص
                                                 

(1)
.  تاب عّذج اىَرىفٍ عْها صوخها  2و1ذ  115/ 6ج: فشوع اىنافٍ  

(2)
ح، أوسدهَا فٍ  2ذ  346/ 5ج: وع اىنافٍفش   ٍّ ًّ ميثىً، وهنزا خاء فٍ خثشَِ ٍِ طشق اىعا تاب ذضوَح أ

.   97/ 42ج:  اىثساس
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ِٕ قٌٝ     :  إ

إْٓ٘ ٫ تعاصض بري ٖشٙ ا٭خباص يهْٛٗا َٔ اغيجبتات، ؾتبك٢ س٦ٕٓٝش ع٢ً     

. اؿٓذ١ٝ

ٕٓ ا٭خباص اغيشنٛص٠  :قًٓا     ٍٚٓ ايه٬ّ، ٚسيو ٭ نٕٛ اغيٛصر َٔ اغيجبتات أ

ِٓ َٔ اغيٖزع٢ سغبُا أؽضْا عابكّا، َٚع ٖشا ضيهٔ ايكٍٛ بٛدٛر تعاصض  أع

  ، إس نٝـ ضيهٔ تقٛٓص قٍٛ أَرل اغي٪َٓري ٚتٗاؾت ؼي ؾعٌ اغيعقّٛ 

ــ ٚؼي  ــ ٚسض١َ ْهاح ايقب١ٓٝ َٔ ايٛامشات ؼي اإلع٬ّ" بأْٗا فب١ٓٝ " 

ِٓ اإلعتزار عٓز٠ ايٛؾا٠؟،  ايٛقت ْؿغ٘ تجبت تًو ا٭خباص سقٍٛ ايظٚاز ث

ٌٖٚ ػٝظ ايؾضٜع١ يًُعقّٛ إٔ حيًٌٓ ايظْا ٚايٓغشام ٚايًٛاؾي إسا ٖٖزرٙ 

ٕٓ أَرل اغي٪َٓري   ؽدْك بايٖغضق١ أٚ بكطع ضيٝٓ٘؟، ٚنٝـ ضيهٔ تقٛٗص أ

ب ع٢ً اإلصعاٍ َٔ يٛاطّ ٜضعٌ إبٓت٘ ايقب١ٓٝ إزي عُض َع عًُ٘ سيا عٝذلٓت

ٔٓ ايتهًٝـ، ؾًٛ أؾناٖا قبٌ بًٛغٗا تغع عٓري  نايبٓا٤ بٗا قبٌ بًٛغٗا ع

سضَت عًٝ٘ َ٪ٓبزّا ع٢ً قٍٛ اغيؾٗٛص، بٌ آرع٢ فاسب اؾٛاٖض عًٝ٘ 

اإلطياع، ٚعًٝ٘ نٝـ ٜقٓض إصعاٍ أّٓ نًجّٛ ايقب١ٓٝ ٫ عُٝٓا َع تغامل طياع١ 
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ٕٓ عُض َات عٓٗا قبٌ بًٛغٗا، ؾٌٗ نإ َٔ ؾكٗا٤ ايعا١َٓ ٚقٓزثٝٗا ع٢ً أ

َِ مل  تٛادزٖا ؼي بٝت٘ ؿقٍٛ ايدلن١ َٓٗا ؾكؽي؟ ٚع٢ً ؾضض ؽٛق٘ يًدلن١ ؾًٔ

!. حيقٌ عًٝٗا َٔ ابٝٗا؟

ٕٓ اغيدٓلص يتظٚجي٘ ابٓت٘ ٖٛ اـٛف َٔ إٔ ٜضتٓز اغيغًُٕٛ يٛ مل      ٚرع٣ٛ ا

ٕٓ اإلصتزار نإ ساف٬ّ َش ٚؾا٠ ٚٓد٘ إٜٓاٖا َضرٚر٠، إس إ صعٍٛ اهلل ف٢ًٓ  ٜظ

ٕٓ رع٣ٛ عزّ ايتظٜٚر ٜؿنٞ إزي ايكتٌ رْٚ٘ خضؾي ايكتار،  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘، نُا أ

َِ أَرل اغي٪َٓري ٚايقٓزٜك١ ايٓطاٖض٠ عًُٝٗا ايٖغ٬ّ َٔ ؾـياؿي١ ايكّٛ ٫  إس َت٢ َعًُ

ٕٓ ايكّٛ نارٚا ! عُٝٓا عُٝزِٖ عُض بٔ اـطاب؟ ؾٌٗ ْغٞ اغيغتؾهًٕٛ بأ

بٌ قتًٛا عٝٓز٠ ايٓغا٤ ؾاط١ُ  ٚطؿًٗا قغّٓا عًِٝٗ طيٝعّا ٜكتًٕٛ أَرل اغي٪َٓري 

!!.      فًٛات اهلل؟

ٕٓ ايتعاصض َضتؿع عغ١ٓ طصاص٠ ايٓزاي١ ع٢ً سقٍٛ ايظٚاز        :ؾإٕ قٌٝ    إ

ٕٓ ايٓظٚاز سقٌ صغُّا عٔ أبٝٗا، َع عزّ قابًٝٓتٗا يًظٚاز  .  غقبّا، سيع٢ٓ أ

٫ ٜقٓض ايكٍٛ بتظٚجيٗا َع ٔفَػٔض           بايػٓض عٔ ايتعاصض اغيشنٛص،: قًٓا    

عِّٓٗا، ٚسيو ٫عتًظاَ٘ ايـٓيًِ ع٢ً ابٓت٘ ايٖقػرل٠ اييت ٫ طاق١ شلا ع٢ً ايظٚاز 
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ٕٓ ْهاح  ١ٜٓٛ ايكأفَض٠، َناؾّا إزي أ غيدلِّصات َٛمٛع١ٕٖٝ تزخٌ ؼي تضنٝبتٗا ا٭ْج

١ٜٓٚ بضَٖتٗا بٌ ؼي ؽضٜعتٓا ٚايٖؾضا٥ع ايٓقػرل٠ سضَت٘ َٔ أبزٙ ايبزٜٗٝٓات  ايٓغُا

ؾُا باٍ أَرل اغي٪َٓري ــ ٚساؽاٙ ــ ٜظِّز  ايعك٤٬، عا١َسضَتٗا َكطٛع بٗا عٓز 

ٌٖ ايكِٝ عضض  ٖٖٙزَرَٖٔضّٕ  إبٓت٘ ايٖقػرل٠ يؾٕٝخ بت١ُٗ ايٖغضق١ ماصبّا ن

ٔٗ عاق٬ّ ٜٓغب ٭َرل !! اؾزاص ي١َٛ  ؼي اهلل آيشٟ ٫ تأخشٙــ  ،اغي٪َٓري٫ أؿي

ِٖ ــ  ٥٫ِ ٜٚٓات،ايًٗ ُٟإ٫ٓ َا ْغبت ي٘ ٖشٙ اغيض نإ ٭دٌ  طٚاد٘ َٓٗإ إ :قاٍإٔ 

ــ سغبُا دا٤ ؼي ايٓضٚا١ٜ اغيتكٓز١َ عٔ إبٔ  ايٖٓيٓبسقٍٛ ايدلن١ َٚقاٖض٠  

: ــ يهٖٓ٘ َضرٚر ٚأظيز بٔ سٓبٌ ٚايكغط٬ْٞا٭ثرل اؾظصٟ 

    ٫ّٓٚ  صعٍٛ اهلل َ قٓب١ٜٓزعٞ َٚٔ  طضٜل اؿضاّ، َٕٖٔ ايدلن١ ٫ ُتطًَب إ :أ

٫ ٜكٗض سؿٝزت٘ ع٢ً ايكبٍٛ ب٘  ;ؾٝشٓب َقاٖضت٘ ف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚعًِٖ

 .ٜٚتٖٛعزٙ بأيِٝ ايعشاب ٚع٤ٛ ايعكاب أبٝٗاصغُّا عٓٗا ٚعٔ 

اغيٓك٫ٛت اغينٖطضب١ ٚاغيؾٖٛؽ١ ٚآييت  َعٕٖ ٖشا ايكبٍٛ ٜتعاصض إ: ثاّْٝا    

١ََٕ ّ ص١ٕٜظاأيقكت بٗا َا ٫ ًُُٜقل    ًٜقكٛٙ مل  نُا أيقكٛا َا، َا٤اإل ٕأٚ َأ
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ٚطٜٖٓٗا بدلر٠ ٖٚٞ فب١ٓٝ فػرل٠ يهٞ ٜٗٛاٖا  ٍٙ ايٓٓاؼ سٝح عضض إبٓتسبأص

!!. بٔ اـٓطاب ٚتٓاٍ إعذاب٘ ٜٚهؾـ عٔ عاقٗا ٜٚنع ٜزٙ عًٝٗا عُض

أيٝػ طٚاز صعٍٛ اهلل عؿق١ بٓت عُض ناؾّٝا إلجيار ع٬ق١ : ثايجّا    

ٚايق١ًَِّ بٝٓ٘ ٚبري ايٖٓيب سٓت٢ ٜظعِ عُض إصار٠ سيو ٔبٔق١ًَٔ أَرل اغي٪َٓري              ايَٖٓغب 

 ٍّ ٌَ عًٝٗا عُض ع٢ً ؾضض إْٓ٘ !؟ عً ٕٓ ايدلن١ ٚاغيقاٖض٠ قز َسَق ، إ

ٜ٪َٔ عقٍٛ ايدلن١ َٔ خ٬ٍ اغيقاٖض٠ بضعٍٛ اهلل ف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 . ٚعًِٖ

 :تـٓـبٝ٘    

ًِّٗا يًٖظٚاز  عزّٕٖ اغيضار َٔ نْٛٗا فػرل٠ ٖٛ ُٜكاٍ إ قز     ْنذٗا عٝح ٫ ُٜ٪

ُٚيزت ؼي ايغ١ٓ ايغارع١ َٔ اشلذض٠ ع٢ً صأٟ  ٚإٕ ناْت بايػ١ آْشاى يهْٛٗا 

بعٕض، أٚ ؼي ايغ١ٓ ايغابع١ ع٢ً صأٟ بعٕض آخض، ٚنإ طٚادٗا بعُض بٔ 

يظٚاز سٛايٞ اـٖطاب ؼي ايعاّ ايغابع عؾض َٔ اشلذض٠، ؾٝهٕٛ عُضٖا سري ا

 ٠ّث٬خؾٗٞ بايكٝاؼ إزي عُضٙ آْشاى آيشٟ نإ عزٚر إسز٣ عؾض٠ ع١ٓ;  

ــ سغب صٚا١ٜ اغيؾٗٛص عٓز ايعا١َٓ ــ ٫ تقًض س٦ٕٓٝش  ّاٚعتري عاَّا ٚأؽٗض
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ِٕ َفًَُض ٭َِّٗا  َٓ٘، يًٖظٚاز إلعتباصات مل ْٓطًع عًٝٗا ؾٛايزٖا أرص٣ بٗا َٓٓا، ٚإ

ٚٓدٗا أَرل ٕٓ ٫ٚرتٗا ناْت قبٌ .  اغي٪َٓري  ايقٓزٜك١ ّٜٛ تظ ٚأَٓا إسا قًٓا إ

ٕٓ ٫َٛتٓا اؿٛصا٤ طٜٓب  ٚؾا٠ ايٓيب بغ١ٓ أٚ بغٓتري نُا ٖٛ ايٓقشٝض، ٚسيو ٭

ٕٓ عُض عٝٓزتٓا طٜٓب  عًٝٗا ايٖغ٬ّ ناْت أندل َٔ أّٓ نًجّٛ قطعّا، ٚسٝح إ

ٕٚ ٫ٚر٠ عًٝٗا ايٖغ٬ّ نإ سري خضٚدٗا إزي نضب٤٬ عبعّا ٚعيغري ع١ٓ، ؾتو

أّٓ نًجّٛ قبٌ ٚؾا٠ ايٓيٓب ف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚعًِٖ سيا سنضْا آْؿّا، ٜٚهٕٛ 

. ؼي قًِّ٘  إعتشاصٙ 

بهْٛٗا يٝغت ْامذ١ غرل " إْٗا فب١ٓٝ "  ؾتعًٌٝ قٛي٘  :ٚعًٝ٘    

ٕٓ أَرل اغي٪َٓري  ٔٗ أ ٕٖ إبٔ خٓطاب َقَقَزٙ،  ْادٕع، ٫ٚ أؿُي يعًُ٘ ايٖضٓباْٞ بأ

ٕٖ اإلَاّ  بٌيعزّ اقتٓاع٘ بعزّ ْنذٗا،  عرلٓرٙ، َٜدؿ٢ عًٝ٘  ٫ أعتكزأ

 ٚغرل صام١ٝ بإٔ ٜهٕٛ شلا طٚدّا بعز إٔ صأت َا عُضٍايٖتعًٌٝ بهْٛٗا ناص١ٖ 

 .ايٖغ٬ّؾعٌ بأبٝٗا ُٚأِّٗا عًُٝٗا 

ٕٓ إفضاص ٚايزٖا ع٢ً ٔفَػٔض ٔعِّٓٗا، ٜزؾع ايتعًٌٝ اغيشنٛص َٔ      َناؾّا إزي أ

ٕٓ ايتعًٌٝ بعزّ ْنذٗا عاد١ٕ إزي  ْ٘ أعاع٘ يهٛ أعضف ايٓاؼ بابٓت٘، ٚ٭
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قض١ٜٓ يؿـي١ٓٝ أٚ يب١ٓٝ ٚعضؾ١ٓٝ تقضف اغيع٢ٓ اؿكٝكٞ إزي اجملاطٟ، ٖٚٞ ــ أٟ 

ايكض١ٜٓ ايٓقاصؾ١ ــ َؿكٛر٠، ؾٝبك٢ ايًٓؿفي َٓعٔكَزّا بـيٗٛصٙ ا٭فًٞ سٓت٢ ٜجبت 

. ايعهػ 

ٕٓ اغيضار َٔ نْٛٗا      أٟ إْٗا فػرل٠، ٫ ٜ٪ًٖٗا ٔعٓٗٗا " ٠ فيٓب" ٚبٗشا ٜتنض أ

يًظٚاز، ػيا ُٜنؿٞ ع٢ً تعًًٝ٘ اغيشنٛص سٓذ١ّ ع٢ً عُض ٚأَجاي٘ ؼي عزّ يٝاق١ 

إبٓت٘ يًظٚاز ــ ٚبايػٓض عٔ نضاٖتٗا ي٘ ــ ؾتدُضز ايكن١ُٝ َٔ را٥ض٠ اإلمطضاص 

.  ٚايتك١ٝ، ٚتقرل َغتُغهّا يًؾٝع١ إزي أبز ايزٖض 
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مل ٜضتٔض ايبعض إْهاص أفٌ طٚاز عُض بأّٓ نًجّٛ ؾأٚصر إؽها٫ٕت ع٢ً إْهاص 

ايظٚاز، ٚغٓيا ناْت ٖشٙ اإلؽها٫ت معٝؿ١ بٓـيضْا، أسببٓا إٜضارٖا ٚايٓضر 

:        عًٝٗا 

:  اإلؽهاٍ ا٭ٍٚ   
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ِٕ"  :قاٍ اغيغتؾهٌ     نإ أفٌ ايظٚاز ٫ضيهٔ تهشٜب٘ اعتٓارّا  إزي فٓضر  ٚإ

ِٓ، ٫ٚ عدل٠ بٛدٛر امطضاب (1)ٚدٛر ٖشٙ ايتٓاقنات ٕٓ ايظٚاز قز تـ ، سيع٢ٓ أ

أٚ تٓاقنات ؼي ا٭خباص اغُيِغَتزٍ بٗا ع٢ً اغيطًب، َا راّ ٖٓاى أخباص 

.  فشٝش١ ايغٓٔز رٓيت ع٢ً سقٍٛ ايظٚاز

 :َٜٔضُر عًٝ٘    

دعٌ ٚثاق١ ايضاٟٚ ع١ًّٓ تا١َٓ أٚ ؽضطّا يٛسزٙ ؼي فٓش١ قبٍٛ  ٜـيٗض إْٓ٘     

اـدل بكطع ايٓٓـيض عٔ ر٫ي١ اغينُٕٛ أٚ ايكضا٥ٔ ٚايؾٛاٖز اييت تجبت فٓش١ 

. ؾشٛاٙ، ٖٚٞ طضٜك١ عا١َٓٝ مل لز شلا ْـيرلّا ؼي عًِ اؿزٜح ٚايؿك٘ ايٓؾٝعٝٓري

َضٚا عًِٝٗ ايٖغ٬ّ بعضض ؾإسا مل ٜهٔ ايتٓاقض َعٝاصّا شلزّ ٖشا ايٓظٚاز ؾع٬َّ أ

ا٭خباص اغيٓغٛب١ إيِٝٗ ع٢ً ايهتاب ايهضِٜ ؾُا ٚاؾك٘ ٜ٪خش ب٘ ٚإ٫ٓ ؾُِٝعَضض 

ٚع٬ّ دعٌ !  ع٢ً أخباص ايعا١َٓ ؾُا ٚاؾكٗا ُِٜتَضى أٚ ُِٜنَضب ب٘ عضض اؾزاص ؟

إْ٘ : ايتٓاقض ايـٓياٖض ؼي ايٓضٚاٜات ٫ ٜبكٞ فا٫ّ إلثبات ست٢) ْؿػ ٖشا ايكا٥ٌ 

.  ؟((1)خٌ بٗاقز ر

                                                 
(1)

ًّ ميثىً   .   35: ظالٍح أ
(1)

 .  88: ظالٍح أً ميثىً  
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ؾإسا مل ضيهٔ تهشٜب ايٓظٚاز اعتٓارّا إزي فٓضر ٚدٛر تٓاقنات ؾ٬ ضيهٔ     

أٜنّا إثبات أفٌ ايٓظٚاز سيذٓضر اإلعتُار ع٢ً ٚثاق١ اغيددل َع عبل عًُٓا 

ُٓتٓا  بٛدٛر رؼٍّ ؼي أخباصْا، ٚتضنٝب اغيتٕٛ ع٢ً ا٭عاْٝز ايٓقشٝش١، يشا أَض أ٥

.  باص ع٢ً ايهتاب ٚع٢ً ايعا١َٓ أٜنّا عًِٝٗ ايٖغ٬ّ بعضض ا٭ذ

:  ٖٓاى ؽضطإ يٮخش باـدل: بٌ ْكٍٛ    

  . ٚثاق١ ايضاٟٚ ــ(1)    

َطابك١ َنُٕٛ اـدل يًهتاب ٚكايؿت٘ ٭خباص ايعا١َٓ، ٚٚثاق١ ــ ( 2)    

ايضاٟٚ طضٜل إلفاب١ ايٛاقع، ؾًٛ ُأسضط ايٛاقع بٛاعط١ غرل ايجك١ ؾقٓض 

يؾضؾي ا٭ٍٚ َضتبؽي بايؾضؾي ايجاْٞ إس ٫ تٓؿع ٚثاق١ س٦ٕٓٝش ا٭خش ب٘، ؾا

ايضاٟٚ َا راّ اـدل كايؿّا يًهتاب َٚٛاؾكّا ٭خباص ايعا١َٓ ٚايعهػ ٖٛ 

.  ايٓقشٝض  

ٚع٢ً م٤ٛ ٖشٜٔ ايٓؾضطري ؾ٬ ٜقٓض ا٭خش بايٓؾضؾي ا٭ٍٚ َٔ رٕٚ        

 غيطابكت٘ مِٓ ايؾضؾي ايجاْٞ إيٝ٘، ٚيٛ اْتؿ٢ ايٓؾضؾي ا٭ٍٚ فٓض ا٭خش باـدل

يًهتاب ٚكايؿت٘ يًعا١َٓ، ؾشقض ٚد٘ صٓر ا٭خباص ٚقبٛشلا ع٢ً معـ 
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صداٍ ايغٓز ٚٚثاقتِٗ ٜ٪ٓرٟ بايبز١ٜٗ إزي طضح طا٥ؿ١ َٔ ا٭خباص اييت ْكطع 

ِٕ مل ٜهٔ ايهٌ،  ٕٓ ؾٝٗا َا ٚصر عٔ اغيعقَٛري عًِٝٗ ايٖغ٬ّ قطعّا ٚدظَّا إ بأ

عق٢ّ ؼي اغيغرل، ٚأَٓا َٔ ؾتض اهلل  ٚ٭ْٓ٘ ؽإٔ َٔ ٫ ٜض٣ ايطضٜل ؾٝشتاز إزي

َغاَع قًب٘ ؾعضف ؿٔ ن٬ّ عارات٘ ٚسؿفي اغيٝظإ آيشٟ قٓضصٙ يٓا أٌٖ ايبٝت 

عًِٝٗ ايٖغ٬ّ ٖٚٛ ايعضض ع٢ً َُِشهُات ايهتاب ٚايٓغ١ٖٓ، ؾُجً٘ ٫ حيتاز إزي 

ٖشا ايتهًٗـ اغيٛقع فاسب٘ ؼي احملشٚصات ٚاشلًهات، بٌ ٜكبٌ نًُا ٚدزٙ 

ٚٓي٘ إسا مل َٛاؾكّا  ٌّ، ٜٚضرٙ أٚ ٜ٪ ِٕ دا٤ ب٘ ناؾْض ٚرٖض يًكغطاؼ اغيغتكِٝ ٚإ

ِٕ دا٤ ب٘ أؾنٌ َٔ ٜٛثل ب٘، ع٢ً أْٓو يٛ تتبعت طبض أفشابٓا  جيزٙ نشيو ٚإ

ا٭نابض ٚدزتِٗ ٫ ٜغًهٕٛ ؼي ايعٌُ با٭خباص إ٫ٓ ٖشا اغيغًو آيشٟ قضصْاٙ، 

ٚاؾكّا غيٝظإ ايهتاب ؾهِ َٔ خدٕل معٝـ ٜكبًْٛ٘ ٜٚعًُٕٛ ب٘ إسا ٚدزٚٙ ّ

ٚايُغ١ٖٓ، ٚنِ َٔ فشٝض ٜطضسْٛ٘ إسا ٚدزٚٙ كايؿّا يشيو، ؾًٝت ؽعضٟ إسا 

نإ اغيضدع ؼي ايعٌُ با٭خباص ٚتضن٘ سيو ؾُا اؿاد١ إزي ايتهًؿات اييت 

.  اصتهبٖٛا ؼي تؾدٝك أسٛاٍ ايٓضداٍ ؟ 
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ِٕ دا٤نِ ؾاعْل  :ايٓزاعٞ يٓا إزي سيو قٍٛ اهلل : إٕ قًت     بٓبأ إ

ؾتبٝٓٓٛا
(1)  .

ْعِ قٍٛ اهلل تعازي فارم َقٓزم، ٚيهٓٓو سٓضؾت َعٓاٙ، ؾإْٓ٘  :قًٓا    

ٟٗ تبٝٓٔ " ؾتبٝٓٓٛا"تعازي مل ٜكٌ إٕ دا٤نِ ؾاعْل بٓبأ ؾاطضسٛٙ، ٚإُْٓا قاٍ  ٚأ

. أعـيِ َٔ عضض ايٓبأ ع٢ً ايهتاب ٚايُغ١ٖٓ ايكطع١ٓٝ 

 

ِٕ قًت      ٕٓ أٌٖ ايبٝت عًِٝٗ ايٖغ٬ّ :إ أَضْٚا ؼي عٓز٠ أخباص با٭خش  إ

. بكٍٛ ا٭ٚثل ٚا٭عزٍ ٚا٭ٚصع، ْٚاٖٝو ٖشا ؼي اعتباص عًِ ايٓضداٍ 

١ُٓ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ إصيا أَضْٚا بشيو إسا نإ ؼي قنٝٓت٘ صٚاٜتإ  :قًٓا      ٕٓ ا٭٥ إ

ٚأعٛطْا عاٜض ٚدٛٙ ايٓتضدٝض، ٚأَهٓٓا تؾدٝك ٚثاق١ ايٓضاٜٚري ٚعزايتُٗا، 

.  ؾل ؼي ْارص َٔ ايؿضٚض دٓزّا ٖٚشا إُْٓا ٜٓت

ٚيٮعـ ؾإْٓا لز نجرلّا َٔ َعافضٜٓا آيشٜٔ ٜٓتشًٕٛ ايعًِ إسا ٚصر     

عًِٝٗ سزٜح سيا ٫ ت٣ٛٗ أْؿغِٗ ٜٓهضْٚ٘ اعتٓارّا إزي فٓضر نٕٛ صاٜٚ٘ 

                                                 
(1)

.   6/سىسج اىسدشاخ  
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معٝؿّا ع٢ً طعُِٗ، ٚنشا ٜكبًْٛ٘ جملٓضر نٕٛ صاٜٚ٘ ثك١ّ ست٢ يٛ نإ َ٪ٓراٙ 

١ًََُ معٝؿّا َٔ غرل إٔ ٟ تزٓبضٚا َعٓاٙ ٜٚعضمٛٙ ع٢ً اغيٛاطٜٔ اييت ٚمعٗا يٓا َس

ايهتاب عًِٝٗ ايٖغ٬ّ ٚتًكاٖا بايكبٍٛ طيٝع ا٭فشاب، ٖشا نً٘ ع٢ً تكزٜض 

ْٚٓ٘ عًُا٤ ايٓضداٍ ؼي نتبِٗ َٔ ايتٛثٝكات ٚايٓتنعٝؿات سٓت٢  تغًِٝ فٓش١ َا ر

طٌٜٛ حيتاز إزي ضيهٔ يٓا ايعًِ بٛثاق١ ايٓضاٟٚ ٚمعؿ٘، ٚؼكٝل ٖشا اغيطًب 

بغؽي ٚتؿقٌٝ يغٓا ؼي فزر بٝاْ٘ ٖٓا، ٚيهٔ َٔ تتٓبع طبض أفشاب ايٓضداٍ 

ٚتزٓبض ٚدٛٙ ايكزح ٚاغيزح ؾٝٗا; ٚدز أعاعٗا َبّٓٝٓا ع٢ً ؾغار ايعكا٥ز 

ٚاعتكاَتٗا، ٚإسا سٓككت سيو ٚصدعت إزي َأخش تؾدٝقِٗ يعكا٥ز ايضداٍ 

أٚ ؼي سل نتاب٘ ٫ ٜغُٔ ٚدزتِٗ ٜغتٓزٕٚ ؼي سيو إزي أر٢ْ ؽب١ٗ ؼي سٓك٘ 

٫ٚ ُٜػين َٔ دٛع بعز بٓا٤ أعاؼ ايكزح ع٢ً كايؿ١ َا اصتنٛٙ عٓزِٖ َٔ 

ٕٓ رصدات ايٓٓاؼ ؼي َعضؾ١ ايعكا٥ز  اإلعتكار ؼي أفٍٛ اغيشٖب، َٚٔ اغيعًّٛ إ

ايز١ٜٓٝٓ ٚايٛقٛف ع٢ً ؾضٚعٗا ٚتؿافًٝٗا َتؿاٚت١ ٫ تهار تٓنبؽي يهجض٠ 

 ؼي رصد١ ٚاسز٠ ؼي سيو، يشا ٫ ٜٓبػٞ اْبغاؾي ؽعبٗا عٝح ٫ ػز اثٓري

ايبٓا٤ ؼي قبٍٛ ا٭خباص ٚصٓرٖا ع٢ً تٓكٝض ا٭عاْٝز سيا قاي٘ أٌٖ ايٓضداٍ 
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ٌٓ َا ٚمعٛٙ ؼي نتبِٗ َٔ ٚدٛٙ  ٕٓ د اعتُارّا سيا قاي٘ أٌٖ ايٓضداٍ، ٚسيو ٭

آؾضح ٚايٓتعزٌٜ ٜبتين ع٢ً ادتٗاراتِٗ ٚؼضٜضاتِٗ َع َا ؾٝٗا َٔ اإلخت٬ف 

يٝؽي َع أْٓٗا ع٢ً تكزٜض فٓش١ َباْٝٗا ٫ تهٕٛ سٓذ١ ع٢ً ايػرل ؾهٝـ ٚايٓتخ

ٚؾٝٗا َا ؾٝٗا، ٚقز نإ ايٛادب عًِٝٗ سنض أعباب اؾضح ٚايٓتعزٌٜ تؿق٬ّٝ 

سٓت٢ ٜٓـيض ؾٝٗا ؾٝكبٌ َٓٗا َا ٖٛ َكبٍٛ ٚتضى َا ٖٛ َضرٚر، ٚأَٓا اإلصعاٍ 

ر اعذلف بشيو طيْع َٔ ؾٗٛ َ٪رٍّ إزي تكًٝز ايػرل غئ ي٘ أ١ًٖٓٝ اإلعتٝناح ٚم

قٍٛ اؾاصح ٚاغيعزٍ َٔ : " قاٍ فاسب ايٓضٚاؽض. قٓككٞ أفشابٓا 

ا٭فشاب باؾضح ٚايتعزٌٜ إسا نإ َٔ باب ايٓكٌ ٚايٓؾٗار٠ نإ سٓذ١ ؽضع١ٓٝ 

عٓز اجملتٗز ٚإسا نإ َٔ عبٌٝ اإلدتٗار ؾ٬ جيٛط يًُذتٗز ايتعٌٜٛ عًٝ٘ ٚإ٫ٓ 

عًٝ٘ أٜنّا إٔ جيٗز ؼي سيو ٜٚغتدًق٘ َٔ صدع ا٭َض إزي ايٓتكًٝز بٌ جيب 

ِٕ قاٍ... طضق٘ ٜٚأخشٙ َٔ َآخشٙ  ٚأَٓا نتاب اـ٬ف١ يًع١َ٬ٓ ؾُٝا : إزي أ

ؾٝ٘ ع٢ً عبٌٝ اإلعتٓباؾي ٚايٓتضدٝض ػيا صٓدش٘ بضأٜ٘ ٚاْغام إيٝ٘ ادتٗارٙ 

ؾًٝػ جملتٕٗز آخض إٔ حيتٓر ب٘ ٜٚتهٌ عًٝ٘ ٜٚتدشٙ َأخشّا             

" .  ...َٚزَصنّا 
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٫ ٜٓبػٞ اإلعتُار نجرلّا ع٢ً تٛثٝل ٚتنعٝـ ايٓضدايٝٓري : ٚاـ٬ف١    

يًٓهت١ اييت سنضْا، بٌ ٫ بٓز َٔ ايٓٓـيض بعري اإلْقاف إزي َا قايٛٙ ست٢ ٫ ْكع سيا 

ٚقع ؾٝ٘ غرلْا أَجاٍ ابٔ ايػنا٥ضٟ فاسب نتاب ايٓضداٍ اغيكقٛص ع٢ً سنض 

اٚط سٓز اإلعتزاٍ ٚأؾضؾي ؼي اغيكاٍ ايٓنعؿا٤ ؾإْٓ٘ أؾضؾي ؼي ٖشا ايٓؾإٔ ٚتر

سٝح ػاعض ع٢ً َسَؿـَي١ آثاص أٌٖ ايعق١ُ ٚعز١ْ ؽضاٜع ْيٓب ايٓضظي١، ٚبشٍ 

ٌٗ َٔ أت٢ بعزٙ َٔ احملككري أخش ؼي ايٓضر عًٝ٘، قاٍ عٓ٘  ؾٝ٘ آؾٗز، يشا د

أَٓا ابٔ ايػنا٥ضٟ ؾُتغاصع إزي اؾضح سضر أٚ َبارص : " فاسب ايٓضٚاؽض

... " .  ّا إزي ايتنعٝـ ؽطؽي

:  اإلؽهاٍ ايٓجاْٞ    

ِٓ : " قاٍ اغيغتؾٔهٌ     ٕٓ  سيو ــ إٟ إثبات عزّ طٚادٗا َٔ عُض ــ مل ٜت إ

ٕٓ أٌٖ ايُغ١ٓٓ ٜ٪ٓنزٕٚ ٚقٛع ٖشا ... إثبات٘ بؾهٌ ساعِ ٚأنٝز  بٌ إ

ايٓظٚاز، ٖٚٓاى صٚاٜات عزٜز٠ َٔ طضم ايُغ١ٓٓ ٚايٓؾٝع١ ت٪ٓنز ٚقٛع٘، 

١ُٓ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ ٚعزر َٔ ايٓضٚاٜات ايٛاص ر٠ َٔ طضٜل اـآف١ عٔ ا٭٥

ٚيهٔ ثبٛت ٖشا ايٓظٚاز، ٫ ٜعين ... فشٝض َُِٚعَتَبض َٔ سٝح ايٖغَٓز، 
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ّٜٛٓا ع٢ً ... إْٓ٘ قز دا٤ ؼي عٝاق٘ ايطبٝعٞ ٚاغيأيٛف  ٕٓ مث١ تأنٝزّا ق إس إ

ٍٓ ٕٓ ٖشا ايٓظٚاز قز مت ع٢ً عبٌٝ آؾدل ٚايكٗض، ٚقز لز َا ٜ٪ٜٓز سيو ٜٚز  أ

.   (1)..."عًٝ٘ ؼي صٚاٜات أٌٖ ايُغ١ٖٓ أٜنّا 

  :َٜٔضُر عًٝ٘    

ٕٓ ْقـٛفـٓا غرل ٚامـش١ ايٓز٫ي١ ع٢ً ٚقـٛع ٖشا ايٓظٚاز  ــ( 1)      إ

 ِٓ ٫مـطـضابٗا ٚتٓاقنٗا، َناؾّا إزي إْٓا يٛ عًُٖٓا بقش١ٓٓ فزٚصٖا ؾإْٓٗا أع

. َٔ اغيٖزع٢ نُا أؽضْا َضاصّا

ٕٓ إثباــ ( 2)     ت عزّ طٚادٗا بعُض بؾهٌ ساعِ ٚأنٝز ٜغاٚم إثبات إ

طٚادٗا َٓ٘، ٚؼي ساي١ ايتهاؾ٪ َٔ نٌ ايٛدٛٙ، ــ ٚاغيٛصر يٝػ نشيو ــ 

ٟٓ ٚد٘ أخش اغيهًٓـ ٜهٕٛ َدل٥ّا  ٜٓبػٞ ايضدٛع إزي أفاي١ ايتدٝرل، ؾبأ

يًش١َٓ، ٫ٚ ٜقٓض ْؿٞ ايٛد٘ اٯخض بؾهٌ، ٚؼي ساي١ عزّ ايتهاؾ٪ نُا ٖٛ 

ٕٓ اإلثبات ٜتٛاؾل َع ا٭َض ؼي َػ أيتٓا، ؾايٓؿٞ أصدض َٔ اإلثبات، ٚسيو ٭

سهاّ ايعا١َٓ، ٌٖٚ ٖٓاى ريٌٝ أصدض َٔ صؾض َا ٚاؾل أخباص ايعا١َٓ؟، 

                                                 
(1)

ًّ ميثىً  .  11ــ  10: ظالٍح أ
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ِٕ ٜهٕٛ َغتٓزّا ؽضعّٝٓا  ٚأَٓا تأنٝز أٌٖ ايٗغ١ٓ ع٢ً ٚقٛع ايظٚاز ؾ٬ ٜقًض أ

ٕٓ ر٫ي١ ا٭خباص عٓزْا ع٢ً إثبات٘ يٝغت ْٓقّا  ؿياٖضّا ؼي إلثبات٘، نُا أ

ٕٓ َا ٚصر عِٓٗ عًِٝٗ  اغيضار، بٌ رٖيت ايكضا٥ٔ ع٢ً عهغ٘، َناؾّا إزي أ

ٕٓ ن٬َِٗ نايكضإٓ ظٓياٍ سٚ ٚدٛٙ ٕٓ أَض ايٓيٓب َجٌ ايكضإٓ (1)ايٖغ٬ّ َٔ أ ، ٚأ

ؾٝ٘ ْاعخ َٚٓغٛذ، ٚخال ٚعاّ، َُِٚشَهِ َُٚتَؾاَب٘، ٚقز ٜهٕٛ َٔ صعٍٛ 

.   (1)ُّْ خال، َجٌ ايكضإٓ اهلل ايه٬ّ ي٘ ٚدٗإ، ٚن٬ّ عاّ، ٚن٬

إْٓٞ ٭تهًِٓ ع٢ً عبعري : قاٍ عٔ ٫َْٛا اإلَاّ أبٞ عبز اهلل  ٚٚصرــ  1

 .(2)ٚدّٗا، يٞ ؼي نًٓٗا اغيدضز 

إْٓا يٓتهًِٓ بايه١ًُ شلا عبعٕٛ ٚدّٗا، يٓا َٔ نًٓٗا   : قاٍ ٚعٓ٘ ــ  2

 .(3)اغيدضز 

يٓاؼ ع٢ً عبعري ٚدّٗا يٞ إْٓٞ ٭سٓزخ ا: أٜنّا أْٓ٘ قاٍ ٚٚصر عٓ٘ ــ  3

ٌٓ ٚد٘ َٓٗا اغيدضز   .(4)ؼي ن

                                                 
(1)

.  244/ 18ج : ششذ اىّْهح  
(1)

.  ، مراب اىعيٌ 229/ 2ج: اس األّىاستر  
(2)

.  52ذ  198/ 2ج: تساس األّىاس  
(3)

.  53ذ  198/ 2ج: تساس األّىاس  
(4)

.  56ذ  198/ 2ج: تساس األّىاس  
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ِٕ : قاٍ ٚعٓ٘ ــ  4 إْٓٞ ٭تهًِٖ بايه١ًُ ايٛاسز٠ شلا عبعٕٛ ٚدّٗا إ

ِٕ ؽ٦ت أخشت نشا  . (5)ؽ٦ت أخشت نشا، ٚإ

إْٓٞ ٭تهًِٓ بايه٬ّ ٜٓقضف ع٢ً : قاٍ ٚعٔ اإلَاّ أبٞ عبز اهلل ــ  5

  .(6)عبعري ٚدّٗا نًٓٗا يٞ َٓ٘ اغيدضز 

ٕٓ : قاٍ ٚٚصر أٜنّا عٓ٘  ــ 6 أْتِ أؾك٘ ايٖٓاؼ إسا عضؾتِ َعاْٞ ن٬َٓا، إ

ايه١ًُ يتٓقضف ع٢ً ٚدٛٙ ؾًٛ ؽا٤ إْغإ يقضف ن٬َ٘ نٝـ ؽا٤ ٫ٚ 

 . (1)ٜهشب

ٕٓ ٚؾض٠ ايٓٓقٛل ايغ١ٝٓٓ سي٪اطص٠ بعض ايٓقٛل ايٓؾٝع١ٓٝ ــ   ــ( 3)     إ

ِٓ َٔ اغيٓزع٢ ــ ٫ تغتًظّ ٚقٛع  ٚاييت قًٓا إْٓٗا َنطضب١ ايٓز٫ي١ ٚنْٛٗا أع

.  ايٓظٚاز ؼي عامل اإلثبات ٚاـاصز يًٓهت١ اييت أؽضْا إيٝٗا

ٕٓ ؼي : " َٔ نتاب٘ 17ْٚؿغ٘ فاسب اإلؽهاٍ فٓضح ؼي فؿش١      بأ

بعُض بٔ اـٓطاب ايهجرل َٔ  صٚاٜات طٚاز أّ نًجّٛ بٓت أَرل اغي٪َٓري 

َٔ ْؿػ ايهتاب إٔ ٜهٕٛ عُض  88نُا إْ٘ صؾض ؼي ل" اإلخت٬ف ٚايتبأٜ 
                                                 

(5)
.   58ذ  199/ 2ج: تساس األّىاس  

(6)
 .  59ذ  199/ 2ج: تساس األّىاس  

(1)
.   27ذ  18/84ج: وسائو اىشُعح  
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بٔ اـٓطاب قز رخٌ بٗا ٚأٚيزت ي٘ ٚيزّا ٚسيو يًتٓاقض ايـٓياٖض ؼي ايٓضٚاٜات 

ٚإسا نإ ٖشا ايٓظٚاز ــ طٚاز أّ نًجّٛ صظيٗا اهلل ــ بعُض قز مت باإلنضاٙ : " قاٍ

ٕٓ سيو ٫ ٜعين إْٗا عاؽت َع٘ نظٚد١، أٚ إْٓٗا قز ٚيزت ي٘ : ٚاإلدباص، ؾإ

 ،٫ّٓٚ ٕٓ ايتٓاقض ايـٓياٖض ؼي ايٓضٚاٜات ٫ ٜبكٞ فا٫ّ إلثبات سٓت٢ إْٓ٘ أ ٚسيو ٭

" .  قز رخٌ بٗا 

ٕٓ عُض مل ٜزخٌ بٗا، بٌ ا٭َض ٫ ٜعزٚ نْٛ٘ عكزّا ب٬      ؾٗٛ بٗشا ضيٌٝ إزي أ

رخٍٛ ٖٚٛ أؽب٘ ؽ٤ٞ بعكز ايتشضِٜ، ٖٚٛ خ٬ف َا دا٤ ؼي فشٝش١ 

ٕٓ سيو ؾضْز ُغٔقِبٓاٙ " ؾارت بــ طصاص٠ اييت شيٓغو بٗا اغيغتؾهٌ ٚاييت أ ، "أ

سٝح ُِٜؿَِٗ َٓٗا ؿياٖضّا ايٓظٚاز باإلنضاٙ َع يٛاطَ٘ َٔ ايٓٓهاح َٚكٓزَات٘ 

...  نايًُػ ٚايٓتكبٌٝ إخل 

ٕٓ فشٝش١ طصاص٠ َكٖز١َ ع٢ً غرلٖا  َٚٔ ايبزٜٗٞ     ــ بٓـيض اغيغتؾٔهٌ ــ أ

ار بايٓقشٝش١ َٔ ايٓٓقٛل اييت ؿياٖضٖا ايتٓاقض عغب رعٛاٙ، ؾاإلعتل

ٕٓ ايعضف  ِٔ سَنضتٗا ايٓقشٝش١ ٚإ٫ٓ ؾإ اغيظبٛص٠ ٜغتًظّ اإلعتكار بإباس١ ؾضز ََ

ٚاغيتؾضِّع١ ٫ ٜطًكٕٛ اعِ طْا ايٓضدٌ باغيضأ٠ ع٢ً فٓضر اإلتٝإ سيكٓزَات 
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ايٓٓهاح رٕٚ ايٓزخٍٛ، ؾُٔ غَيَػ إَضأ٠ أدٓب١ٓٝ  ٚمل ٜزخٌ بٗا ٫ ٜغُْٓٛ٘ طاّْٝا 

ْا، َناؾّا إزي أِْٓٗ ٫ ٜضٓتبٕٛ عًٝ٘ أسهاّ ايظْا نُا ٫  بٌ أت٢ سيكٓزَات ايٓظ

ٕٓ سيو ؾِضْز " يشا ٫ بٓز َٔ تأٌٜٚ َع٢ٓ َا ٚصر ؼي ايٓقشٝش١ . خيؿ٢  إ

ٕٓ اغيغتؾهٌ مل ٜضتٔض ايٓتأٌٜٚ " ُغٔقِبٓاٙ  ع٢ً َا أؽضْا إيٝ٘ عابكّا، ٚسٝح إ

ٕٓ سيو ــ أ: " َٔ نتاب٘، بكٛي٘ 57اغيشنٛص سغبُا سنض ؼي ل  ٟ تأٌٜٚ إ

...          ايٓقشٝش١ ــ ع٢ً عبٌٝ ايتكزٜض ٚايؿضض أٚ ع٢ً عبٌٝ اجملاصا٠ 

" .  خ٬ف ايـٓياٖض ٫ٚ ريٌٝ عًٝ٘، ؾ٬ فاٍ يإليتظاّ ب٘" 

ؾ٬ صٜب إْ٘ ٚقع ؼي قشٚص اشلضب َٔ ايعضف ؼي ؾُٗ٘ يًدطابات     

ايعكًٞ ايٓؾضع١ٝ، ٫ٚ خيؿ٢ َا ؾٝ٘ َٔ قاسٜض ػٓض إزي ايكٍٛ باإلعتشغإ 

آيشٟ صؾنت٘ ايٓؾضٜع١ طي١ًّ ٚتؿق٬ّٝ، ٖٚشا َا ْٓٓظٙ عٓ٘ اغيغتؾٔهٌ ايهضِٜ 

ؾ٬ بٓز ي٘ َٔ اإليتظاّ بتأٌٜٚ ايٓقشٝش١ سٓت٢ تتٓاعب َع َضتهظات٘ ايعكٝز١ٜ، 

ٚسٓت٢ ٫ ٜكع ؼي قشٚص ايتٓاقض اٜنّا، إس نٝـ جيتُع عزّ ايٓزخٍٛ َع 

صغُّا عٓٗا ٚعٔ أبٝٗا               غقب١ٓٝ ايؿِضز؟ ٌٖٚ ايػقب١ٓٝ ع٣ٛ ايٓزخٍٛ

ٕٓ ايٓظٚاز ٚقع، ٚبري قٛي٘ ؼي فؿش١ : ــ ٚساؽاُٖا ــ؟ ٚنٝـ جيتُع ايكٍٛ بأ
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ٕٓ اي٬ٓؾت ؼي قٓق١ طٚاز أّ نًجّٛ بعُض بٔ اـٓطاب ٚدٛر تٓاقض : " 27 بأ

ؽزٜز دٓزّا بري ْقٛفٗا، ٚإسا ؿيٗضت ايتٓاقنات ؼي ايٓٓقٛل اييت تجبت 

ٕٓ ايضٜب ٚايٓؾو ؼي فٓش١ تًو ايٓقٛل ٜقبض َدٖلصّا ٚطبٝعّٝٓا،  سزثّا َا ؾإ

بٌ إْ٘ ٜؿضض ْؿغ٘ ع٢ً ايباسح، ٜٚنطٗضٙ يًٓغعٞ يتُٝٝظ ايٓقشٝض َٔ 

ِٕ مل ْكٌ ٕٓ سيو ٜجرل ؼي ْؿغ٘ ايٓؾو ؼي : اغيهشٚب َٔ تًو ايٓقٛل، ٖشا إ إ

! .  ؟" افٌ فزٚص سيو اؿزخ 

طٚادٗا َٔ عُض، إس  ٚعٓز ايٓؾو ٜغتقشب اؿاي١ ايٓغابك١ ٖٚٞ عزّ    

. ايٓؾو ؼي اؿٓذ١ٝ ٜغتًظّ ايكٍٛ بعزّ ثبٛت ساى ايظٚاز اغيظعّٛ 

أٚ با٭سض٣، إسا ناْت ا٭خباص ف١ًُ ؼي اغيطًٛب ٚمل تٛدب اط٦ُٓاّْا،     

.   ٜغضٟ ايٖؾو س٦ٕٓٝش إزي َنُْٛٗا، ٚعٓز ايٖؾو ُِٜضَدع إزي أفاي١ ايعزّ 

ؿيٌ امطضاب ٚتٓاقض ؼي ر٫ي١ َٚاسا ٜؿٝزْا فٓش١ ايٖغَٓز ؼي     

١ُٓ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ بعضض ا٭خباص ع٢ً ايهتاب ؾُا ٚاؾك٘  اـدل؟ٚع٬ّ أَض ا٭٥

ٜ٪خش ب٘ سٓت٢ ٚيٛ نإ معٝـ ايٖغَٓز ٜٚذلى َا خايؿ٘ سٓت٢ ٚيٛ نإ فشٝض 

ِٕ مل ٜهٔ ي٘ ؽاٖز، ؾُِٝعَضض ع٢ً أخباص ايعا١َٓ ؾُا ٚاؾكِٗ ُِٜنَضب  ايغٓز، ؾإ
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ٚايبشح :"  449حملٓكل اـضاعاْٞ ؼي اؿٓل اغيبري فؿش١ قاٍ ا! باؾزاص؟

ٕٓ ٖشا ايه٬ّ فارص  ايٖغٓزٟ متاز إيٝ٘ عٓزَا ٫ ٜهٕٛ عٓزْا ريٌٝ ع٢ً أ

، ٖٚشا نً٘ عغب طضٜك١ اغيغتؾهٌ "َٔ أٌٖ بٝت ايٛسٞ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ 

ٕٓ ايتأٌٜٚ خ٬ف ايـياٖض، أَٓا ع٢ً طضٜكتٓا ؾا٭َض عٓزْا َٔ أعٌٗ  َا ايكا٥ٌ بأ

. ٜهٕٛ

        :اإلؽهاٍ ايجايح   

ٕٓ عُض      سؾز اغيغتؾهٌ ايٓٓقٛل ايٓزاي١ ع٢ً سقٍٛ ايٓظٚاز باإلنضاٙ، ٚأ

ٞٓ بٔ أبٞ طايب  ٖٖٚزرٙ  بٔ اـٓطاب مػؽي ع٢ً أَرل اغي٪َٓري عً

ٚٓد٘ ابٓت٘ أّ   بإيقام ت١ُٗ ايٖغضق١  ػٓيا اعتزع٢ أَرل اغي٪َٓري  إٔ ٜظ

". (1)نًجّٛ

:  عًَٜٝ٘ٔضُر     

ٕٓ أَرل اغي٪َٓري َٚٛزي ايجكًري ٜقٌ ب٘ ا٭َض إزي رصد١ ــ ( 1)     ٫ أعتكز أ

ٕٓ تٗزٜز  اإلعؿاف بعضم٘ َٔ أدٌ َقًش١ ؽدق١ٓٝ؟ نُا ٫ أعتكز أ

                                                 
(1)

  



 106 

عُض ي٘ ٜ٪ٓثض ع٢ً َٛاقؿ٘ ايبطٛي١ٓٝ ٚؽذاعت٘ اييت ٫ ْـيرل شلا ؼي عامل 

ٔصَق١ ــ ع٢ً َٛاقؿ٘ ايٛدٛر؟ ٚنٝـ ت٪ثض ايٓغُع١ ايغ١٦ٓٝ ــ نآتٗاَ٘ بايٓػ

ايعـي٢ُ اييت شلا ؾنٌ ع٢ً أْؿاؼ اغيغًُري قاطب١ّ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ، ؼي سري 

ٕٓ ايٓٓيب ٜٛعـ قز ايَقل أخٛت٘ ب٘ ايٓغضق١ ٚمل ت٪ٓثض ع٢ً َٛقؿ٘ عٓضّا  (1)أ

ٕٓ ايٓاؼ ٜقٓزقٕٛ أخ٠ٛ ٜٛعـ يٛ أيقكٛا ب٘ ت١ُٗ  ٔٓ أ ٚع١ّْٝ٬، ؾ٬ أؿي

ٕٓ ايعظٜظ مل ايٓغضق١ بعز إٔ عضؾٛا َٓ٘ ايٛف ا٤ ٚايٓقزم ٚا٭َا١ْ، نُا أ

ٜقٓزم طٚدت٘ طيٝدا غٓيا أيقكت ب٘ ايؿشؾا٤، ٚأيؿٝا عٝٓزٖا يز٣ 

ايباب، ٚقز تزٖخٌ ايػُٝب عؿـي٘ ٚايٓزؾاع عٓ٘، أنٓت َقٓزقّا ــ أخٞ 

ايكاص٨ ــ إٔ ٜتزٓخٌ ايػٝب ؼي ؽدق١ٓٝ ٜٛعـ ٫ٚ ٜتزٓخٌ ؼي ؽدق١ٓٝ 

ٔٓ َ٪َّٓا ٚاعّٝا ٜقٓزم َٔ ٖٛ أؾنٌ َٔ ٜٛعـ بآتؿام ا٭ّٓ ٠؟ ٫ أؿي

. عهػ َا قًٓا 

ٞٓ بٔ أبٞ طايب  َناؾّا      ٕٓ ٭َرل اغي٪َٓري عً أع٠ٛ بضعٍٛ  إزي أ

اهلل قُٓز ف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚعًِٖ سٝح ْعت٘ قَٛ٘ بايهشب ٚايٓغشض 

                                                 
(1)

 . إْن يسرق فقد سرق أخ له من قبل : قىىه ذعاىً  
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ٚايٓؾٝط١ٓ ٚاؾٕٓٛ ٚمل ٜ٪ٓثض سيو ع٢ً رعٛت٘ ٚػاٖضٙ باؿٓل، ٚنشا أَرل 

٫ ت٪ٓثض ؾٝ٘ أصادٝـ اغيبطًري ٚققك اغيٓاؾكري نٝـ ٫؟،  اغي٪َٓري 

  ! .ٚاؿٓل ٜزٚص َع٘ سٝجُا راص

ِٔ ٖٛ أَرل  ــ( 2)     ٕٓ اغيغًُري طيٝعّا، ايقزٜل َِٓٗ ٚايعزٚ، ٜعضؾٕٛ ََ إ

َٚز٣ ْظاٖت٘ ٚقزاعت٘ ٚطٖزٙ ٚؽضؾ٘ ٚإضياْ٘ ٚنُاي٘، ؾٌٗ  اغي٪َٓري عًٞ 

ِٓ ن٬ٓ! اـٓطاب إيٝ٘؟تضاِٖ ٜقٓزقٕٛ َا قز ٜٓغب٘ عُض بٔ  ٚع٢ً . ن٬ٓ ث

ِٓ َٔ اعتباس١ ٔعِضٕض عظٜٕظ  ؾضض تقزٜكِٗ سيو ؾ٬ ٜهٕٛ إيقام ايت١ُٗ أٖ

ِٔ أعضاض اغيغًُات  ع٢ً أَرل اغي٪َٓري  طاغيا ساؾفي عًٝ٘ ٚع٢ً غرلٙ َٔ

    ! .بٌ أعضاض ْغا٤ ايهٓؿاص ٚاغيؾضنري ٚاغيٓاؾكري

ِْ نجرل٠ بؾدقٝٓات      َٗ ر١ٜٓٝٓ ٚعٝاع١ٓٝ ؼي عاغيٓا اإلع٬َٞ  يكز ُأئقَكت ُت

إفضاصّا ع٢ً  ٚمل ٜقٓزقٗا ايٓاؼ ٫ٚ إِْٗ اعتٓٛا بٗا، بٌ مل ٜظر أفشابٗا إ٫ٓ

اغينٞ ُقُزَّا مٛ ؼكٝل ا٭ٖزاف اييت ٜٓؾزْٚٗا ٜٚبتػٕٛ ؼكٝكٗا، ؾإيقام 

ايٓت١ُٗ ب٘ ٫ ٜقًض إٔ ٜهٕٛ َدٓلصّا يًٓضمٛذ إزي عُض بٔ اـٓطاب َٚا تؾتٗٝ٘ 

.  ٙ ْؿػ
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:  اإلؽهاٍ ايٖضابع    

اعتٓهض ع٢ً قُٓز بٔ عبز  "اعتز٫٫ت غرل َكٓع١ " : ؼت عٓٛإ    

اغيًو اشلُزاْٞ ايشٟ ْكٌ عٔ َعٓظ ايٓزٚي١ عُضإ بٔ ؽاٖري سُٝٓا عأٍ ابا 

عبز اهلل ايبقضٟ عٔ عُض بٔ اـٓطاب ٚعٔ ايٓقشاب١، ؾشنض أبٛ عبز اهلل 

ٕٓ عًّٝٓا طٚٓز عُض ا بٓت٘ أّ نًجّٛ صمٞ اهلل عِٓٗ، ؾأعكطِٗ سيو عابكتِٗ ٚأ

ٕٓ عزّ زلاع٘ بٗشا ا٭َض شلٛ َٔ ا٭َٛص اييت  )): ٚقاٍ َا زلعت ٖشا  قؽي، ٭

 ٕٓ ٕٓ َعضؾ١ ايٓٓاؼ بأ ٌٓ ايٓغبب ؼي سيو ٜضدع إزي أ تجرل ايعذب ٚاؿرل٠ سٓكّا، ٚيع

تباع ٖشا ايٓظٚاز قز مٓت ع٢ً عبٌٝ اإلنضاٙ ٚاإلدباص، قز ُأِعٔكؽَي َٔ أٜزٟ أ

ُِٓٗ تٓاقٌ ٖشا ا٭َض ؼي  اـًؿا٤ سٓذ١ نإ ٜغعزِٖ اإلستؿاؿي بٗا، ؾًِ ٜعز ٜٗ

ٕٓ قٓبٞ . قاؾًِٗ أٚ إثبات٘ ؼي فاَٝعِٗ اؿزٜج١ٝ ٚايتاصخي١ٓٝ ٚغرلٖا نُا أ

مل جيزٚا ؼي تزاٍٚ ٖشا ا٭َض ٚإؽاعت٘ بري ايٓٓاؼ ؾا٥ز٠ أٚ  اإلَاّ عًٞ 

ٖشٙ ايكن١ٓٝ إزي ٖشا اؿٓز      عا٥ز٠، ؾهإ اإلُٖاٍ َٔ ايؿضٜكري ْقٝب 

" .  …(1)اغيجرل  

                                                 
(1)
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:  َٜٔضُر عًٝ٘    

ٕٓ عزّ تٓاقٌ أتباع اـًؿا٤ شلشا ايظٚاز اإلدباصٟ ؼي فاَٝعِٗ اؿزٜج١ٓٝ      إ

فٓضر رع٣ٛ عاد١ إزي ريٌٝ، ٌٖٚ ُٜجبت شلِ ٖشا ايٓظٚاز َٔ خ٬ٍ أخباصْا 

إزي اـًٝؿ١ عُض سْبّا عـيُّٝا اييت ٫ ٜعتكزٕٚ بقٓشتٗا، ٫ عُٝٓا ٚأْٓٗا تٓغب 

ٜٛدب اؿٓز ٚأيِٝ ايعشاب ػٓيا ٜغكط٘ عٔ أعري ايٓٓاؼ ٜٚكزح غ٬ؾت٘ ٚإَاَت٘، 

.  ٖٚشا ػٓيا ٫ ٜضتنٝ٘ أسْز َِٓٗ ع٢ً اإلط٬م؟ 

ٕٓ قٓبٞ أَرل اغي٪َٓري اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب ـــ صٚسٞ ؾزاٙ ـــ      ٚرع٣ٛ أ

ت٘ بري ايٓٓاؼ ؾا٥ز٠ أٚ عا٥ز٠ ٖٞ َقارص٠ مل جيزٚا ؼي تزاٍٚ ٖشا ا٭َض ٚإؽاع

ٕٓ طٚادّا  ع٢ً اغيطًٛب يهْٛٗا فٓضر آرعا٤، بٌ ايعهػ ٖٛ ايٓقشٝض  إس إ

نٗشا ُِٜعَتَبض ٚثٝك١ عٓز ايٓؾٝع١ ع٢ً ؿيًِ عُض بٔ اـٓطاب غيٛزي ايٓجكًري أَرل 

ُٓقٗا  اغي٪َٓري عًٞ  ٖٚٛ بزٚصٙ ٜغتًظّ ايٌٓٝ َٔ خ٬ؾ١ عُض اييت تك

.  بّا طٚصّا ٚنش

ؾإُٖاٍ ايُغ١ٖٓ سغبُا سنض ــ يًٓظٚاز اإلدباصٟ ؼي قًٓ٘ ٫ٚ غباص عًٝ٘     

ٔٓ إُٖاٍ ايٓؾٝع١ يًكن١ٓٝ اغيشنٛص٠ بٗشٙ  يًٓهت١ اييت أؽضت إيٝٗا آْؿّا، يه
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ٛٓٙ بٗا أسْز َٔ ايٓؾٝع١ ع٢ً اإلط٬م، َناؾّا  ايهٝؿ١ٓٝ عغب رعٛاٙ مل ٜتؿ

.  َؿكٛر ؼي ايبري يهْٛ٘ عاد١ إزي ريٌٝ عًُٞ قاطع ٖٚٛ 

:  اإلؽهاٍ اـاَػ    

ٕٓ  ايٓؾٝخ اغيؿٝز ٫ ٜعٍٛٓ ع٢ً خدل ايتظٜٚر ٭َضٜٔ :َؿار اإلؽهاٍ    :  إ

ٟٓ عٔ ايٓظبرل بٔ بٓهاص، ٚقز نإ َتُّٗا ؼي ْكً٘ عٔ أَرل  ــ 1     ٕٓ اـدل َضٚ ٭

.   اغي٪َٓري 

.  ٭دٌ تٓاقض صٚاٜات٘ ٚاخت٬ؾٗا  ــ 2    

ٔٓ اغيغت     : ؽٔهٌ صٓر ٖشا بكٛي٘يه

ٕٓ معـ ايظبرل بٔ بٓهاص ؼي َا ٜٓكً٘ ٫ ٜعين نشب نٌ صٚا١ٜ                 ــ1     إ

. (1)ٜضٜٚٗا 

 : ٚاؾٛاب    

    ٫ّٓٚ ٕٓ ايظبرل مل ٜهٔ َأَّْٛا َٔ ايهشب بٌ ٖٛ : أ ص٣ٚ أفشاب ايذلادِ أ

َغتعز يًشًـ عٔ نشب، ؾكز ص٣ٚ ا٭صربًٝٞ عٔ أظيز بٔ قُٓز بٔ 

                                                 
(1)

.   51: ظالٍح أً ميثىً  
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ٖٞ بٔ قُٓز ايٓٛؾًٞ ٜكٍٛ: عشام اـضاعاْٞ قاٍإ اعتشًـ ايظَبرل : زلعت عً

ٌْ َٔ ايٓطايبٝٓري ع٢ً ؽ٤ٞ بري ايكدل ٚاغيٓدل ؾشًـ ٚبضل ٚنإ . بٔ بٓهاص صد

ؼي ؽ٤ٞ ؾزعا عًٝ٘ ؾغكؽي ؼي ٚقت  أبٛٙ بٓهاص قز ؿيًِ اإلَاّ ايٓضما 

..." . (1)رعا٥٘ عًٝ٘ َٔ ققض ؾاْزٓقت عٓك٘ 

فؿت٘ ايهشب ع٢ً اهلل ٌٖ ُٜضد٢ َٓ٘ اـرل ُٚتقٖزم  ؾُٔ ناْت    

ٌٓ َا ٜٓكً٘ نٝـ ٜ٪ََٔ عًٝ٘ بايبعض ؟ ٚغٓيا  ِٔ ٫ ٜ٪ََٔ عًٝ٘ ظ أخباصٙ؟، ََٚ

نإ ايٓظبرل ٜهشب ؼي أنجض َا ٜٓكً٘، نٝـ ضيهٔ إٔ ْقٓزق٘ ؼي ٚاسز متٌُ 

فزق٘ ؾٝ٘؟ ؾا٭فٌ ٜكتنٞ عزّ تقزٜك٘ ؼي ٚاسز َٔ أقٛاي٘ َكابٌ تغٕع 

عري، يعًُٓا ايكطعٞ بهشب٘ ؼي أنجضٖا، ؾ٬ ٜ٪َٔ ع٢ً ايٓؾاس٠ اييت حيتٌُ ٚتػ

ؾٝٗا ايٓقزم، ٚايعك٤٬ ٫ ٜعٛٓيٕٛ ع٢ً فٓش١ بعض َا ٜكٍٛ ايهاسب إسا َا 

عًُٛا َٓ٘ ايهشب ؼي أنجض أقٛاي٘ إ٫ٓ إٔ تكّٛ قض١ٜٓ ٚامش١ ع٢ً فزق٘ ؼي 

ٌَُ ؾٝٗا ايٓقزم  .  ايكن١ٓٝ اييت ُٜشت

                                                 
(1)

.   2/159ج: وٍْرهً اىَقاه 1/125ج: خاٍع اىّشواج  
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ؾضض فزق٘ ؼي خدل أٚ خدلٜٔ َج٬ّ، ؾ٬ جيٛط ايتعٌٜٛ عًُٝٗا ع٢ً  :ثاّْٝا    

. غيٛاؾكتُٗا ٭خباصايعا١َٓ 

٫ٚ جيٛط ايٛثٛم بأخباص ايعا١َٓ يعًُٓا ايكطعٞ سيدايؿ١ أنجضٖا ٭خباصْا،      

ٚإ٫ٓ نإ ا٭َض َِٓٗ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ بعضض ا٭خباص اغيٓغٛب١ إزي دٓابِٗ اغيكٖزؼ 

خباص ايعا١َٓ يػّٛا أٚ عبجّا ٜتٓٓظٙ عٓ٘ اؿهِٝ، ؾهٝـ ع٢ً ايهتاب ايهضِٜ ٚأ

! .  ِٖٚ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ عار٠ اؿهُا٤ ؟

١ٜٓٚ عٔ غرل ايٓظبرل بٔ بٓهاص : " ٚقاٍ اغيغتؾهٌ أٜنّا ــ2     ٕٓ ايٓضٚا١ٜ َض إ

١ٜٓٚ بطضم فشٝش١ َٚعتدل٠ عٓز اـآف١ ... عٓز ايعا١َٓ  ".  (1)ثِ ٖٞ َض

 : ٚاؾٛاب    

٣ ع٢ً ايٓؾٝخ اغيؿٝز اـدلإ اغيشنٛصإ ؼي ؾضٚع ايهاؼي ايٓزا٫ٕٓ ع٢ً ٫ خيـ    

ٕٓ ْاقٌ اـدل ٖٛ ايٓظبرل بٔ  ايتظٜٚر باإلنضاٙ يهٓٓ٘ مل ٜعٌُ بُٗا اعتكارّا َٓ٘ بأ

بٓهاص، ٚآيشٟ ْؾض اؿزٜح إُْٓا ٖٛ أبٛ قُٓز اؿغٔ بٔ حي٢ٝ فاسب 

ٔٓ نجرْل َٔ ايٓٓاؼ أْٓ٘ سٓل ٍ .  صٚا١ٜ صدٌ عًٟٛ ي٘ ايٓغب ؼي نتاب٘، ؾـي

                                                 
(1)

.   51: ظالٍح أً ميثىً  
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ٚأَٓاصٚا١ٜ ايعا١َٓ ـدل ايتظٜٚر َٔ طضٜل آخض غرل ايٓظبرل ؾًٝغت ؽضطّا أٚ     

غا١ٜ عٓز ايٓؾٝخ اغيؿٝز ؼي اإلعتكار بقٓش١ ايٓظٚاز َا راّ إؽهاٍ اغيؿٝز ع٢ً 

، ايٓظٚاز طبكّا غيا ٚفً٘ َٔ ايٓظبرل ايشٟ نإ َعافضّا يإلَاّ ايٓضما 

ٕٓ تنعٞ ف اغيؿٝز يًددل مل ٜهٔ َٓشقضّا بايٓٓاس١ٝ ايٓغٓز١ٜٓ ؾكؽي، َناؾّا إزي أ

ٕٓ اإلمطضاب ٚاإلخت٬ف ؼي ا٭سارٜح ٜبطٌ أفٌ اـدل  .  بٌ إ

ٕٓ اإلخت٬ف ٚايتٓاقض ٫ ٜزٍ ع٢ً بط٬ٕ طيٝع : " ٚقاٍ أٜنّا ــ 3     إ

ٍٓ ع٢ً بط٬ٕ ايٓضٚاٜات ــ ٜكقز بعض ايٓضٚاٜات ــ َا عزا صٚا١ٜ  ايٓضٚاٜات بٌ ٜز

ِٕ مل تهٔ َتع١ٓٓٝ ٚقٖزر٠  يٓا، ؾٝشتاز إثبات ٚا سز٠ سٝح تبك٢ َؾهٛن١ ٚإ

" . (1)بط٬ٕ اؾُٝع إزي ريٌٝ آخض 

 : ٚاؾٛاب   

نإ ا٭ٚزي ع٢ً اغيغتؾٔهٌ اؿهِ بايٓقش١ ع٢ً ايضٚا١ٜ اغيض١ٜٚ َٔ غرل     

 ُِٓ ١ٜٓٚ َٔ طضم ايٓؾٝع١ ــ عغب ايـياٖض، ٫ٚ ٜع طضٜل ايٓظبرل ؾكؽي أٟ اغيض

ِٔ ع٢ً أخباصٙ ؼي احل ٕٓ َٔ مل ٜ٪ََ ١ٜٓٚ َٔ طضٜل ايٓظبرل ٭ نِ بايقش١ ع٢ً اغيض

                                                 
(1)
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ِٕ ُِٜ٪ََٔ عًٝ٘ ؼي ٚاسٕز  ُٓزٙ ايهشب; ٫ ضيهٔ أ ٌٓ بغبب ؾغك٘ ٚتع ٌٓ أٚ ايُه اُؾ

. َٔ ٖشٙ اإلخباصات 

ٕٓ اغيغتؾٔهٌ ؼي نتاب٘ دعٌ ايتٓاقنات بري ْقٛل ايتظٜٚر  َناؾّا     إزي أ

ٚيز ٭ّ نًجّٛ َٔ عُض بٌ ست٢ إْٓ٘ مل ٜزخٌ بٗا، َعٝاصّا ؼي عزّ ٚدٛر 

ؾهٝـ نإ ايتٓاقض َعٝاصّا ؼي صؾض أفٌ ايٓزخٍٛ بٗا، ٚمل ٜهٔ َعٝاصّا ؼي 

أفٌ فٓش١ اـدل؟، َٚا ٖٛ اغيٓاؾي ؼي اعتجٓا٤ صٚا١ٜ ٚاسز٠ رٓيت ع٢ً 

ايظٚاز َٔ فُٛع١ صٚاٜات َنطضب١ َتٓاقن١؟ ٌٖٚ ايتبعض ؼي ايتٓاقض 

ع٢ً نٌ ا٭خباص اييت رٓيت ع٢ً ايٓظٚاز؟ ؾإسا ناْت  دا٥ظ أّ إْٓ٘ ٜغضٟ

ا٭خباص نًٓٗا َنطضب١ َٚتٓاقن١ ٫ ضيهٔ س٦ٕٓٝش اؿهِ بايٓقش١ ع٢ً ٚاسز٠ 

.  إ٫ٓ بزيٌٝ قطعٞ 

ٕٓ ايزيٌٝ ٖٛ فٓش١ ايٖغٓز كزٚؽ١     بعز ايعًِ سيٛاؾكت٘ ــ أٟ : ٚرع٣ٛ أ

بت عزّ سقٍٛ ايٓظٚاز َٔ اـدل ــ ٭خباص ايعا١َٓ، ٚيًكضا٥ٔ ا٭خض٣ اييت ُتح

ا٭عاؼ، َع ايٓتأنٝز ع٢ً عزّ مضٚص٠ فٓش١ ايٓغٓز ؾُٝا يٛ نإ اـدل 

.  َٛاؾكّا يكنا٠ ايعا١َٓ ٚسٓهاَِٗ
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:  اإلؽهاٍ ايٖغارؼ   
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ٕٓ ؼي :" قاٍ اغيغتؾٔهٌ     ٕٓ إْهاص ٚدٛر تاصٜخ يظٜز يٝػ رقٝكّا، إس إ إ

ع َا، ٜٚـيٗض سيو  ايتاصٜخ بعض ا٭َٛص اييت تؾرل إزي ْؾاؾي ي٘ َٔ ْٛ

    . (1)"باغيضادع١ 

    :ٚاؾٛاب     

بٔ عُض أثضّا أٚ خدلّا،  يكز عجٓا ؼي ايذلادِ ايضداي١ٓٝ ؾًِ لز يظٜز ــ1     

ؾايٓضدٌ اغيشنٛص ! ٜٚا يٝت اغيغتؾٔهٌ تعٓضض يًُٛامع اييت ُسٔنَض ؾٝٗا طٜز

تٞ قز َٔ اجملاٌٖٝ، ٚع٢ً ؾضض فٓش١ ٚدٛر سنض ي٘ ؼي بعض ايذلادِ اٍ

َِ ٫ تهٕٛ غرل ابٔ عُض بٔ اـٓطاب؟  تهٕٛ َٛدٛر٠ يز٣ اغيغتؾٔهٌ، ؾًٔ

 إْ٘ ابٓ٘ يهٔ ٫ َٔ أّ نًجّٛ بٓت أَرل اغي٪َٓري عًٞ بٔ أبٞ طايب أٚ 

َِ َسَقَضٙ  بٌ يعًٓ٘ ــ ع٢ً ؾضض ٚدٛرٙ ــ َٔ أّ نًجّٛ بٓت ابٞ بهض، ؾًٔ

ٌٖ ٖشا ايتاصٜخ ؟ ٚاغيغتؾٔهٌ بابٔ أّ نًجّٛ بٓت أَرل اغي٪َٓري عًٞ 

آيشٟ أؽاص إزي ْؾاؾي طٜز بٔ عُض ٖٛ تاصٜخ ؽٝعٞ أّ أؽعضٟ؟ عجٓا ؼي 

  .ايٓتاصخيري ؾًِ ْغُع ي٘ صنظّا 

                                                 
(1)

.   54:ظالٍح أً ميثىً  
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ٕٓ إثبات ٚدٛر تاصٜخ يظٜز بٔ عُض ؾضع نْٛ٘ َٛدٛرّا، ؼي ايٛقت ايشٟ ــ  2     إ

ٚإسا : "ٜٓؿٞ فاسب ايزع٣ٛ ٚدٛر ٖشٙ ايؾدق١ٓٝ ؼي اـاصز، ؾٗا ٖٛ ٜكٍٛ

ٕٓ سيو ٫ ٜعين... سا ايظٚاز نإ ٙ أْٓٗا عاؽت : قز مت باإلنضاٙ ٚاإلدباص ؾإ

ٕٓ ايتٓاقض ايـٓياٖض ؼي ايضٚاٜات  َع٘ نظٚد١، أٚ أْٓٗا قز ٚيزت ي٘ أ٫ٚرّا، ٚسيو ٭

ٕٓ : ٫ ُِٜبكٞ فا٫ّ إلثبات ست٢ أْٓ٘ قز رخٌ بٗا، بٌ قز فٓضست بعض ايٓقٛل بأ

ت فػرل٠، ؾ٬ فاٍ إسٕ يتأنٝز رع٣ٛ عُض قز َات قبٌ إٔ ٜزخٌ بٗا ٚأْٓٗا نإ

.   (1)..."إٔ تهٕٛ قز ٚيزت ي٘ ٚيزّا ازل٘ طٜز 

ؾإسا مل ٜهٔ ٭ّ نًجّٛ بٓت أَرل اغي٪َٓري ٚيْز ازل٘ طٜز ؾُٔ أٜٔ دا٤ ْؾاط٘      

! .                               عبشإ ايزا٥ِ ايشٟ ٫ ٜغ٢ٗ ٚايكّٝٛ ايشٟ ٫ ٜػؿٌ !! ؼي ايتاصٜخ؟

    :إلؽهاٍ ايٖغابعا    

                                                 
(1)

ًّ ميثىً   .   88: ظالٍح أ
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إعتكز اغيغتؾٔهٌ بز٫ي١ خدل اؾ١ٓٝٓ ٚراؾع عٓ٘، يهٓٓ٘ ؽٖهو ب٘ ينعـ      

ؾًِ ٜبَل ػيا ٜقًض يإلؽهاٍ ب٘ ع٢ً ٖشٙ ايٓضٚا١ٜ ع٣ٛ أْٗا : " عٓزٙ ؾكاٍ

. (2)" صٚا١ٜ معٝؿ١ ايٖغٓز، ٫ ضيهٔ تأنٝز فٓشتٗا 

:  َٜٔضُر عًٝ٘    

ٕٓ معـ عٓزٖا ٫ ٜٛدب عكٛطٗا ع ٕ اؿٓذ١ٝ َا راَت ايٓز٫ي١ فشٝش١ إ

ٛٓ َكاَِٗ  َٚتٛاؾك١ َع ايهتاب ايهضِٜ ٚا٭خباص ايٓقشٝش١ ايزآي١ ع٢ً عً

ٚؽضف َٓظيتِٗ ٫ٜٚٚتِٗ ٚنجض٠ فزٚص اغيعادظ ٚايهضاَات ع٢ً أٜزِٜٗ، ٫ 

ِٕ ٜطضس٘  ٍّ نإ أ ٕٓ خدل اؾ١ٓٝٓ خيايـ أخباص ايعا١َٓ ؾ٬ حيٓل ٭ عُٝٓا ٚأ

ٍٓ ع٢ً ؾنا٥ًِٗ ٚنضاَاتِٗ، ٚيٛ أخشْا بايتؾٓزر  ؾٝهٕٛ بشيو قز طضح َا ٜز

ايٓغٓزٟ ٭ٓر٣ سيو بايبز١ٜٗ ــ نُا أؽضْا عابكّا ــ إزي طضح طا٥ؿ١ َٔ ا٭خباص 

ٕٓ أنجضٖا ٚصر عٔ  ــ ٚاييت َٓٗا أخباص اغيعادظ ٚايهضاَات ــ اييت ْكطع بأ

.  ٖٛ قًٌٝ دٓزّااغيعقَٛري دظَا إٕ مل ٜهٔ ايهٌ إ٫ٓ َا خايـ ا٭ري١ ايكطع١ٓٝ ٚ

                                                 
(2)

.   57: ظالٍح أً ميثىً  
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ِٕ نإ معٝؿّا َٔ ايٓاس١ٝ ايٓغٓز١ٜٓ إ٫ٓ إْٓ٘ قٟٛ َٔ ْاس١ٝ      ؾددل اؾ١ٓٝٓ ٚإ

ٔٓ، َناؾّا  ايز٫ي١ يكٝاّ ايكضا٥ٔ ع٢ً فٓشت٘ ٚاييت َٓٗا ٫ٜٚتِٗ ع٢ً اإلْػ ٚاؾ

ٕٓ ايٓظٚاز ظ١ٓٝٓ يٝػ َٔ اغيغتش٬ٝت ايعك١ًٓٝ أٚ احملشٚصات ايؾضع١ٓٝ ٚإ٫ٓ  إزي أ

ٓٚ َُا تظ ٕٓ  (1)ز ابٔ آرّ َٔ إسز٣ اؾٓٝٓات سغبُا ٚصرَي ؼي ا٭خباص، بٌ ٚصر بأ

ـَ عِٓٗ ايػطا٤ ٔٓ ُنٔؾ . (2)ا٭نضار طا٥ؿ١ َٔ اؾ

جيٛط ا٭سش باـدل اينعٝـ عٓزّا إسا رٓيت ايكضا٥ٔ عًٝ٘ طبكّا  ٚعًٝ٘;     

يًُغًو ايكا٥ٌ ظٛاط ا٭خش باـدل اغيٛثٛم ايٓقزٚص اييت قاَت ايكضا٥ٔ ع٢ً 

ٕٓ ايكاعز٠ اغيؾٗٛص٠ ايكا١ً٥فٓض ٕٓ : "ت٘ سٓت٢ ٚيٛ نإ معٝؿّا عٓزّا، ؾهُا أ بأ

إعضاض اغيؾٗٛص عٔ خدل قٟٛ ايغٓز ٜٛدب ٖٚٓ٘ ٚقبٛشلِ يًددل ايٓنعٝـ 

تقٓشض اـدل ايٓنعٝـ أٚ تنٓعـ اـدل ايكٟٛ ْتٝذ١ " عٓزّا ٜٛدب تكٜٛت٘ 

ٕٓ ا٭خش غدل  قضا٥ٔ آطًعٛا عًٝٗا ٚخؿٝت عًٝٓا، نشا ؼي َٛصرْا ٖشا، ؾإ

اؾ١ٓٝٓ إُْٓا نإ يكٝاّ ايكض١ٜٓ ع٢ً فٓشت٘ ٚغيدايؿت٘ أخباص ايعا١َٓ ؾأٜٔ ٚد٘ 

ايٓنعـ س٦ٕٓٝش؟ ٌٖٚ تهؿٞ ٚثاق١ ايٖغٓز َع كايؿ١ ايز٫ي١ يًهتاب َٚٛاؾكتٗا 
                                                 

(1)
ذوق   فىج ىيفا5ٍّذ  240/ 3ج: اىفقُه ىيصَّ ذ  226/ 11ج: ّقالً عِ اىنافٍ، وتساس األّىاس 7:، وذْضَه اىصَّ

.  44و40و39و  18و6
(2)

 .  1ذ  352/ 5ج: فشوع اىنافٍ  
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يًعا١َٓ ٚقز أَُِٔضْا َٔ ٔقَبًِٗٔ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ بأخش َا ٚاؾل ايهتاب َٔ ايٓاس١ٝ 

! .   ْز١ٜٓ ٚبطضح َا ٚاؾل ايعا١َٓ؟ايٓز٫ي١ٝ ٫ ايٓػ

ٚنِ َٔ أخباص معٝؿ١ عٓزّا شيغو بٗا فاسب ايٓزع٣ٛ ؼي نتاب٘     

اغيشنٛص ٚدعًٗا َ٪ٜزّا َٚغتٓزّا ع٢ً فٓش١ ايٓظٚاز اغيّٖٛٛ، ٖٚهشا ؼي بك١ٓٝ 

نتب٘ ايتاصخي١ٓٝ سٝح اعتٓز إزي نجرل َٔ ايٛقا٥ع ايتاصخي١ٓٝ يًٓٓيب ٚايعذل٠ ايٓطاٖض٠ 

ٕٓ ٖشٙ ايٛقا٥ع ٖٞ َٛمٛعات عًِٝٗ اٍ ٖع٬ّ بأخباص معٝؿ١ عٓزّا، َع إ

ٜذلٓتب عًٝٗا سهِ ؽضعٞ شياَّا نُغأي١ طٚاز أّ نًجّٛ بعُض سٝح إْٗا 

َٛمٛع ٜذلٓتب عًٝ٘ سهِ، ؾ٬ ٜتقٛٓص أسْز اْ٘ ضيهٔ ايتغاٌٖ ؼي ساى ا٭َض 

. رٕٚ ٖشا، بٌ ُٖا َٔ ٚإر ٚاسٕز ٫ ٜؿذلقإ 

  : اإلؽهاٍ ايجأَ    

ٕٓ سيو ؾِضْز ُغٔقِبٓاٙ : " يكز اعتبعز اغيغتؾٔهٌ تأٌٜٚ خدل طصاص٠     " إ

ٕٓ سيو خ٬ف ايـٓياٖض ٫ٚ  ٕٓ ٖشٙ تأ٬ٜٚت بعٝز٠ ٫ فاٍ يكبٛشلا ٭ َٓزعّٝا أ

ريٌٝ عًٝ٘ ؾ٬ فاٍ يإليتظاّ ب٘ إ٫ٓ إسا ثبت بزيٌٝ آخض َا ٜٓاؼي ٜٚزؾع ٜٚبطٌ 
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إيتُاؼ ايٓتأٌٜٚ ي٘ أٚ طضس٘ ٚصٓر  اؿزٜح اغيشنٛص، ؾ٬ بٓز ؼي ٖشٙ اؿاي١ َٔ

. (1)" عًُ٘ إزي أًٖ٘ 

:  َٜٔضُر عًٝ٘    

ٕٓ فٓش١ عٓزٙ ٫ ػعً٘ َغتُغهّا إلثبات ايٓظٚاز َا مل تكِ ايكضا٥ٔ ع٢ً      إ

سيو، ؾايغٓز َٔ رٕٚ مِ ايكضا٥ٔ ٚايؾٛاٖز ع٢ً أَض َا ٫ ٜهؿٞ ؼي إثبات 

ٕ ايٛقا٥ع اييت ٚصرتٓا بأعاْٝز ايٛقا٥ع ٚفٓش١ َنُْٛٗا، ٚإ٫ٓ يطضسٓا ايعزٜز ّ

ٔٓ ايكضا٥ٔ اـاصد١ٓٝ رٓيت ع٢ً سقٛشلا، ْـيرل َا ٬ْسـي٘ ؼي  معٝؿ١ يه

اغيقارص ايتاصخي١ٓٝ اييت أثبتت ايهجرل َٔ ايٛقا٥ع اغيَغًِٖ ٚقٛعٗا خاصدّا ؼي سري 

ٕٓ ايشٜٔ صٚٚا ٖشٙ ا٭خباص إَٓا فاٌٖٝ أٚ معاف ٚغرل سيو، ٫ٚ خيؿ٢ َا  إ

.  خباص َٔ ْؿٞ أَٛص ْكطع عقٛشلاؼي طضح ٖشٙ ا٭

ؾزع٣ٛ سقض ايزي١ًٓٝٝ بايغٓز ايٓقشٝض أٚ اؿغٔ مل ٜكٌ بٗا أسز َٔ       

ٍٓ ع٢ً نْٛ٘ قض١ٜٓ ٚامش١ ع٢ً  ايؿكٗا٤ ٚايٓضدايٝٓري، بٌ ايزي١ًٓٝٝ ٖٞ نٌ َا ر

إثبات أٚ إْهاص إَٔض َا، ٫ٚ ُٜؾذَلؾي ؼي ايزيٌٝ نْٛ٘ خدلّا ست٢ ٜٓزعٞ 

                                                 
(1)

.   58ــ  57: ظالٍح أً ميثىً  
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يتظاّ بايٓتأٌٜٚ ؿغ١ٓ طصاص٠ َا مل ٜجبت سيو بزيٌٝ آخض اغيغتؾٔهٌ عزّ اإل

!!.  ٜٓؿٝ٘، ٌٖٚ ٖٓاى ريٌٝ أؾنٌ َٔ نٕٛ اـدل َتٛاؾكّا َع أخباص ايعا١َٓ؟

أيٝغت ايكضا٥ٔ اُ٭َخض ؽاٖز فزم ع٢ً نشب ايٛاقع١؟ ٚإسا مل تهٔ       

َِ اعتُزٖا ْؿغ٘ اغيغتؾٔهٌ ؼي نتاب٘  ايكضا٥ٔ ناؾ١ٝ إلثبات عزّ ٚقٛع ايٓظٚاز ؾًٔ

نزيٌٝ ع٢ً ْؿٞ بعض ا٭خباص ايعا١َٓٝ اييت أٓنزت تٛنٌٝ اإلَاّ  70فؿش١ 

بتظٜٚر عُض َٔ أّ نًجّٛ، سٝح سنض ٖٓاى  إبٓ٘ اإلَاّ اؿغٔ  عًٞ 

!! .  عبع قضا٥ٔ ع٢ً  اغيطًب ؟

:  اإلؽهاٍ ايتاعع    

ٕٓ أّ نًجّٛ ٖٞ بٓت أَرل اغي٪َٓري عًٞ ّ     ٕ غرل قاٚي١ اغيغتؾٔهٌ إثبات أ

ٕٓ سيو : "٫َٛتٓا عٝٓز٠ ايٓغا٤ ؾاط١ُ عًٝٗا ايٖغ٬ّ ؾكاٍ ٚع٢ً نٌ ساٍ ؾإ

ٜؾرل إزي ٚدٛر بٓت يعًٞ ازلٗا أّ نًجّٛ يٝغت َٔ بٓات ؾاط١ُ، ٫ٚ ضيهٔ 

ْؿٞ استُاٍ إٔ تهٕٛ ٖٞ اييت تعٓضض عُض يًٓظٚاز َٓٗا، خقٛفّا إسا استًُٓا 
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ٚقٗضٙ ٫ٚ ؽ٤ٞ أنجض َٔ  إٔ ٜهٕٛ اغيكقٛر بٗشا ايٓظٚاز ٖٛ إس٫ٍ عًٞ 

. (1)..." سيو 

:  َٜٔضُر عًٝ٘     

ٌْ عٛا٤ ناْت أّ نًجّٛ بٓت عٝٓزتٓا ؾاط١ُ عًٝٗا ايٖغ٬ّ      ٕٓ اإلس٫ٍ ساف إ

ٚٓدٗا أَرل اغي٪َٓري عًٞ  بعز ؽٗار٠ ٫َٛتٓا  أٚ ناْت َٔ إَضأ٠ أخض٣ تظ

ٜٓز٠ ايؾٗٝز٠ اغيـي١ًَٛ ايٓظٖضا٤ عًٝٗا ايٖغ٬ّ، ؾ٬ ُِٜكَتَقض اإلس٫ٍ ع٢ً ٚيز ايػ

بأ٫ٚرٙ ايهضاّ، َٔ ٖٓا  ؾاط١ُ عًٝٗا ايٖغ٬ّ بٌ غاٜت٘ إس٫ٍ أَرل اغي٪َٓري 

أعكطٓا ايٓضٚا١ٜ اييت آرعت طٚادٗا بعُض يًكضا٥ٔ ايقشٝش١ اييت أؽضْا إيٝٗا 

ٚاييت َٓٗا أٜنّا ايٓهت١ اغيتكٓز١َ، ٚيز٫ي١ خدل اؾ١ٓٝٓ ايٓزاٍ ع٢ً اعتعُاٍ 

.  ١ٜٝٓ ؼي رؾع اإلعتزا٤ ع٢ً ائعِضض اي١ٜ٫ٛ ايتهٛ

: اإلؽهاٍ ايعاؽض    

ٕٓ طٚاز أّ نًجّٛ سئ ٫ تضم٢ يٝػ غضٜبّا بٌ ي٘ : "  إٓرع٢ اغيغتؾٔهٌ       أ

ٕٓ بعض طٚدات صعٍٛ اهلل  ْـيا٥ض ؼي سٝا٠ ا٭ْبٝا٤، ٚقز فٖضَست ايٓضٚاٜات بأ

                                                 
(1)

.   78: ثىًظالٍح أً مو  
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ٔٓ قز تـياٖضٕ عًٝ٘ ٔٓ ٜ٪سٜٓ٘، ٚبعنٗ ٔٓ َج٬ّ...قز ن باَضأتٞ ْٛح  ثِ مضب شل

ٕٓ إَضأ٠  ٚيٛؾي ايًتري ناْتا ناؾضتري ٚتـ٪سٜإ ْٛسّا ٚيٛطّا، ٚنشا سٓزثٓا ايكضإٓ بأ

ؾضعٕٛ ناْت َهَض١ٖ ع٢ً اإلقا١َ َع ؾضعٕٛ نظٚد١ ي٘، ٚناْت تزعٛ اهلل إٔ 

ٜٓذٝٗا َٔ ؾضعٕٛ َٚٔ عًُ٘ ٚقز اعتؾٗزت صظيٗا اهلل ع٢ً ٜز طٚدٗا 

ٓٞ ".  (1)٠ ايٓطاغ١ٝ آيشٟ نإ ٜٓزعٞ  ايٓضبٛب

ٌُ ايٖؾَِٝخ اغيؿٝز آيشٟ قاٍ بايٓظٚاز عٔ إنضاٙ     . (2)ٖٚهشا ٚاؾل اغيغتؾٔه

:  َٜٔضُر عًٝ٘    

ٕٓ قٝاؼ طٚاز ا٭ْبٝا٤ َٔ بعض ايهاؾضات ع٢ً طٚاز أّ نًجّٛ َع  ــ1     إ

 ٕٓ ٔٓ ايهاؾضات بِٗ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ، ؾًِ ُٜعَٗز بأ ٚدٛر ؾاصم، ٖٚٛ صما أطٚادٗ

 ٓٔ تظٚٓدت ْبّٝٓا َٔ رٕٚ صماٖا، ٚأٜٔ ٖشا َٔ طٚاز ٫َٛتٓا أّ إَضأ٠ َٓٗ

نًجّٛ، سٝح مل تهٔ صام١ٝ باإلقذلإ َٔ عُض، ؾهٝـ ضيهٔ قٝاؼ طٚادٗا 

ٔٓ؟ ! .  ع٢ً طٚادٗ

                                                 
(1)

.   88ــ  87: ظالٍح أً ميثىً 
(2)

.  ّقالً عِ اىَساسِ  130/  2ج: ّقالً عِ اىّصشاط اىَسرقٌُ 112: ظالٍح أً ميثىً  
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ٔٓ اإلؽهاٍ  باإلماؾ١     ٕٓ طٚاز اغيغًِ بايهاؾض٠ دا٥ظ ب٬ إؽهاٍ، ٚيه إزي أ

اّ اإلطياع ع٢ً سض١َ سيو، إصيا ٖٛ ؼي طٚاز اغيضأ٠ اغيغ١ًُ َٔ ايهاؾض، ٚقز م

ٚاقذلإ ْٛح ٚيٛؾي عًُٝٗا ايٖغ٬ّ بأطٚاز ناؾضإت ٫ ضيهٔ قٝاع٘ ع٢ً اقذلإ 

.  ناؾض بإَضأ٠ َغ١ًُ، ٚناص١ٖ ي٘ أٜنّا

ٕٓ نضا١ٖ آعٝا بٓت َظاسِ ايبكا٤ َع ؾضعٕٛ نإ طاص٥ّا ع٢ً ايعكز  ــ2     إ

ز أّ نًجّٛ، ؾكٝاعٗا ع٢ً ٚاز ٚمل ٜهٔ َتكٓزَّا عًٝ٘ نُا ٖٛ اؿاٍ ؼي طٚا ٚايٓظ

.  آعٝا غرل فشٝض أف٬ّ 

١ُٓ ناْٛا ٜعًُٕٛ بايـياٖض ٫ ٜدٓلص ْغب١ ايظٚاز إيِٝٗ نُا ٫      ٕٓ ا٭٥ ٚرعٛاٙ أ

ٜغتًظّ ــ أٟ عًُِٗ عًِٝٗ ايٖغ٬ّ بايـٓياٖض ــ ايكٍٛ بقٓش١ نٌ َا َُٜٓغب إيِٝٗ ٫ 

يتك١ٝ ٫ ٜهؾـ عٔ عُٝٓا ٚأِْٓٗ قز فزصت َِٓٗ أسهاّ بايتك١ٓٝ، ٚايعٌُ با

َِ ٫ ٜهٕٛ  اؿهِ ايٛاقعٞ، نُا ٫ ٜهٕٛ عببّا إلقتزا٤ اغيهًؿري بِٗ ساٍ ايتك١ٓٝ، ٚٔي

ــ بٓـيض اغيغتؾٔهٌ ــ عزّ ايتظٜٚر بعُض َٔ ايتهًٝـ ايٛاقعٞ ٚايـياٖضٟ يإلَاّ 

!!. ؟أَرل اغي٪َٓري 
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ٌٔ اغيعقّٛ         بايتهًٝـ ايـياٖضٟ رٕٚ ايٛاقعٞ ؼي إثبات ؾشِقُض عُ

.  ايتظٜٚر رٕٚ ْؿٝ٘ ُِٜعتَبض ؾق٬ّ َٔ رٕٚ ريٌٝ َُِعَتَبض 

:  اإلؽهاٍ اؿارٟ عؾض    

ٕٓ إعتشاص اإلَاّ عًٞ )) : قاٍ اغيغتؾٔهٌ     بهْٛٗا فب١ٓٝ نايٓٓاص ع٢ً  بأ

ِٓ باإلنضاٙ، ؾ٬  ِٕ تـ ٕٓ ٖشا ايظٚاز ٚإ اغيٓاص ٚنايؾُػ ؼي صابع١ ايٓٓٗاص، ٚسيو ٭

(1)د١ٜعين أْٓٗا عاؽت َع٘ نظٚ
ٕٓ فػضٖا َاْع َٔ ايبٓا٤   (( ػٓيا ٜغتًظّ ايكٍٛ بأ

.  بٗا

:  َٜٔضُر عًٝ٘    

ٕٓ ايٓظٚاز مل حيقٌ، ــ ( 1)     أيٝػ َا سنضٙ اغيغتؾٔهٌ اغيشنٛص ري٬ّٝ ع٢ً أ

ٕٓ ؽضٚط٘ غرل َتٛٓؾض٠ ٚاييت َٓٗا عزّ بًٛغٗا، إس نٝـ تهٕٛ فب١ٓٝ مل تبًؼ  ٭

ٚٓدٗا أبٖٛا َٔ عُض أيٝػ ايقػض عببّا ٚاؾّٝا !!   بٔ اـٓطاب؟ َٚع ٖشا نًٓ٘ ٜظ

أَاّ عُض ٚطيٛع اغيغًُري يعزّ نؿا٠٤ أّ نًجّٛ يًظٚاز؟، ؾهٝـ  ٭بٝٗا 

                                                 
(1)

ًّ ميثىً   .  ترصّشف تاىعثاسج  91 – 88: ظالٍح أ
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س٦ٕٓٝش ٖٚٛ عٝٓز ايعك٤٬  ٜكزّ ع٢ً ٖشا ايظٚاز أَرل اغي٪َٓري 

!! . ٚاغي٪َٓري؟

ٕٓ اعتكار اغيغتؾٔهٌ بشٜٓو اـدلٜٔ ٫ عُٝٓا سغ١ٓ طصاص٠        ؾضْز " إ

ٜغتزعٞ اإليتظاّ ظُٝع اٯثاص اغيذلٓتب١ ع٢ً غقب١ٓٝ ساى ايؿضز ايشٟ " ٙ غقبٓا

ٕٓ اإليتظاّ باؿغ١ٓ رٕٚ ايبٓا٤ بٗا ٫ ُٜغ٢ُٖ غقبّا  ٜعين ايزخٍٛ بٗا، ٚإ٫ٓ ؾإ

ٖٛ اؾُاع ٚيٝػ ايعكز فٖضرّا َٔ " غقب ايؿضز " يًؿضز، بٌ اغيتبارص َٔ يؿفي 

. يٛاطَ٘

ٍٖــ ( 2)     ٕٓ ا٭خباص ر ت ع٢ً أْٓٗا ناْت فب١ٓٝ، ٚايٓقبا٠ٚ شيٓع َٔ سيا أ

ايبٓا٤ بٗا، ؾهٝـ ٜضعًٗا ٚايزٖا إزي عُض َع عًُ٘ بذلتب اٯثاص ايٓاطي١ 

.  عٔ سيو؟

ِٕ قٌٝ     ٕٓ تضتب اٯثاص َعؿٌّ عٓٗا َكابٌ َا ٜذلٓتب ع٢ً ٚايزٖا بغبب : ؾإ إ

آيشٟ عزّ ايكبٍٛ َا ٜٛدب إثاص٠ َؾه٬ت ندل٣ ؼي طضٜل اإلع٬ّ ايعظٜظ 

ٍٕ ْٚؿٝػ  ٌٓ غا . (1)ٜغتشٓل ايتنش١ٝ به

                                                 
(1)

ًّ ميثىً   .   88: ظالٍح أ
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ٕٓ ٬َى ايٓقػض نإف يٛسزٙ ؼي رؾع عُض عٔ إفضاصٙ ٚعٓارٙ، : قًٓا     إ

 ٓٞ ٕٓ اإلَاّ  ٚسٓذ١ يإلَاّ عً أَاّ طيٛع اغيغًُري، ايًِٓٗ إ٫ٓ إسا قًٓا بأ

  ّأثض قٖض ٟٓ ِٕ ٜذلٓتب أ ٚاؾل ع٢ً تظٚجي٘ إٜٓاٖا ٚيهٓٓ٘ خٓطؽي يكتً٘ قبٌ أ

ِٕ ٜهٕٛ اإلَاّ قز اعتعٌُ ٫ٜٚت٘ ايته١ٜٓٝٓٛ ؼي عٌ ٣ ابٓت٘ َٔ غيٕػ ٚغرلٙ، أٚ أ

ِٓ َٛاصر اعتعُاشلاــ، يزؾع ساى اـقِ ايعٓٝز ــ  ٖشا اغيٛمع ــ ايشٟ ٖٛ َٔ أٖ

.    ٖٚٛ ا٭ق٣ٛ ٚاهلل أعًِ 

ٕٓ اإليتظاّ بػقب١ٝ ايؿضز رٕٚ ايبٓا٤ بٗا ــ سغبُا أؾار اغيغتؾٔهٌ  َناؾّا  إزي أ

ٍٓ عًٝ٘ سغبُا فٓضح ب٘ ؼي َطاٟٚ نـتاب٘، ــ ٜو ٕٚ تأ٬ّٜٚ بزٕٚ ريٌٝ ٜز

.  ٚأؽضْا إيٝ٘ عابكّا

ٕٓ عُض َات عٓٗا قبٌ إٔ " َٔ  119َٚا آرعاٙ ؼي نتاب٘ اغيشنٛص فؿش١      أ

رْٚ٘ خضؾي ايكتار، إس " ٜزخٌ بٗا ٭ْٓٗا ناْت فػرل٠ نُا ؼي بعض ايٓضٚاٜات 

ٌَ ايغبب ؼي عزّ رخٍٛ عُض  بٗا ٖٛ فػضٖا، ُٜعتدل ــ بٓـيض ايعضف ــ إْ٘ َدَع

ِٕ ٜزخٌ بٗا يهْٛٗا فػرل٠ ٚأْ٘ خياف اهلل،  تًُٝعّا يقٛص٠ عُض ٚأْ٘ ٜتٛٓصع عٔ أ

ٚٓد٘  ِٕ مل ٜظ ؾإسا َا نإ عُض بٗشٙ ايٓقؿ١، ؾُا باي٘ ٖٖزر أباٖا بكطع ٜزٙ إ
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، ٚنْٛٗا فػرل٠ ٫ ٜغتًظّ عزّ ايبٓا٤ بٗا نُا ٫ خيؿ٢، َع !إٜٓاٖا؟

ٕٓ ٖشٙ ايٓضٚا١ٜ اييت أؽاص إيٝٗا اغيغتؾٔهٌ ٚاييت أفٖض ع٢ً ايتأنٞ رع٢ً أ

ٚدٛرٖا، مل ْعجض عًٝٗا ؼي َقارصْا، ع٣ٛ َا قز ُٜتقٛص سيو ؼي صٚا١ٜ ٖؾاّ 

ٔٓ سغ١ٓ طصاص٠ ريت ع٢ً ايزخٍٛ،  ابٔ عامل َٔ نْٛٗا فػرل٠، يه

سغ١ٓ ٚأغيغتؾهٌ ٜتب٢ٓٓ اـدلٜٔ اغيشنٛصٜٔ، ؾهٝـ مل ٜدٔي بٗا عُض ٚقز رٓيت 

" غقب ايؿضز " طصاص٠ ــ اييت ٜأخش بٗا اغيغتؾٔهٌ ــ ع٢ً سيو يقٓش١ ظيٌ 

ِٕ ٜعزٍ اغيغتؾٔهٌ عٔ ا٭خش عغ١ٓ  ع٢ً خقٛل ايٓزخٍٛ؟ ايًِٗ إ٫ٓ أ

ٚٓي٘ نُا ؾعًٓا،ؾ٬ بٓز س٦ٕٓٝش َٔ اإلعذلاف بعزّ ٚدٛر خدل ٜزٍ  طصاص٠ أٚ ٜأ

ٌٕ قاطٕع،  َٚا مل فضحيّا ع٢ً ايبٓا٤ بٗا، ٖٚٛ غرل َتٛؾض ؼي َقارصْا ب ؽه

ِٓ إ٫ٓ َا ْكً٘ فاسب !!ٜهٔ ؼي َقارصْا ؾهٝـ ُٜشتٓر ب٘ عًٝٓا ؟ ، ايًٗ

ِٕ " اغيٓاقب عٔ ايٓٛغيت  ٕٓ أّٓ نًجّٛ ناْت فػرل٠، َٚات عٓٗا عُض قبٌ أ بأ

، ٚيهٓٓ٘ َضرٚر يهْٛ٘ ادتٗارّا َٔ ايٓٛغيت ؼي ؾُٗ٘ يًٓك، أٚ أْ٘ "ٜزخٌ بٗا

ُ٘ َٔ ؾش٣ٛ ا٭خباص اٍ َُ .  عا١َٓٝ َؾٗٔ



 130 

ؾُٛت عُض قبٌ إٔ ٜزخٌ بٗا ــ ع٢ً ؾضض فش١ خدل ايتظٜٚر ــ مل ٜهٔ     

. اييت مل ُتبٔل ي٘ أثضّا بعز عري  َٓؾ٪ٙ فػضٖا ٚإُْٓا طعٓات أبٞ ي٪ي٪٠ 

:  اإلؽهاٍ ايجاْٞ عؾض    

ٕٓ أَرل اغي٪َٓري       ٚٓز ابٓت٘ بعُض صاغبّا، ؾكاٍ رع٣ٛ اؾاسفي أ ثِ : " ط

طٚجي٘ أّ نًجّٛ بٓت ؾاط١ُ بٓت صعٍٛ اهلل ف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايشٟ نإ َٔ ت

إْٓٞ زلعت صعٍٛ اهلل : َٔ عُض بٔ اـٓطاب طا٥عّا صاغبّا، ٚعُض ٜكٍٛ

إْٓ٘ يٝػ عبْب ٫ٚ ْغْب إ٫ٓ َٓكطْع  إ٫ٓ ْغيب، قاٍ ــ اإلَاّ ــ عًٞ ــ : ٜكٍٛ

  اهلل َا اصٜزٖا يشاى إْٓٞ ٚ: إْٓٗا ٚاهلل َا بًػت ٜا أَرل اغي٪َٓري، قاٍ: ــ

ِٓ طٚٓدٗا إٜٓاٙ، ؾٛيزت ي٘ طٜز بٔ  ٚٓدٗا ث ؾأصعًٗا إيٝ٘، ؾٓـيض إيٝٗا قبٌ إٔ ٜتظ

.  (1)"عُض 

:  َٜٔضُر ع٢ً اؾاسفي    

                                                 
(1)

.   236: اىعثَاُّّح  
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    ٫ّٓٚ َِ أصعًٗا س٦ٕٓٝش أبٖٛا إيٝ٘؟ :أ ، !إسا مل ُٜٔضِرٖا عُض يًظٚاز ؾً

إزي ٖشا   أأصعًٗا يٝتدٓلى بٗا، ٌٖٚ َصُخَك ايؾضف عٓز أَرل اغي٪َٓري

. اؿٓز؟ــ ساؽاٙ ــ

ِٕ قٌٝ     أٟ يٝقبض فٗضّا يًقٓزٜك١ ايطاٖض٠  أصار عُض عكز احملض١َٓٝ :إ

عًٝٗا ايٖغ٬ّ رٕٚ ايًٛاطّ ا٭خض٣ اغيعضٚؾ١ ٚاغيذلٓتب١ عار٠ّ ع٢ً ايعكز َٔ 

. اُؾُاع  ٚأَجاي٘ 

رص إٔ بٌ نإ ا٭ز يٛ أصار سيو غيا أصعًٗا إيٝ٘ أَرل اغي٪َٓري  :قًٓا    

ٍٖ سيو  ٜعكز ي٘ عًٝٗا ْٝاب١ّ عٓٗا يهْٛٗا قافض٠، يهٔ غٓيا ٚصر أْٓ٘ أصعًٗا إيٝ٘ ر

ٕٓ عُض مل ٜضر عكز احملض١َٓٝ نُا آرع٢  .   ع٢ً أ

إس نٝـ تهٕٛ أّ نًجّٛ فػرل٠ ٜٚ٪ٓنز ٚايزٖا بايكغِ ع٢ً سيو، : ثاّْٝا     

ٚٓد٘ إٜاٖا  ِٓ ٜعٛر يٝظ .  ث

ٕٓ أَرل اغي٪َٓري :إٕ قٌٝ     طٚٓد٘ إٜاٖا بعز صماٙ ع٢ً عُض،   إ

ٌٔ أبٝٗا  .  ؾٝهٕٛ طٚاز عُض بٗا َضمّٝٓا عٓ٘ َٚضغٛبّا ؾٝ٘ َٔ ٔقَب
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ٕٓ أخباصْا أؾارت ْؿٞ سقٍٛ ايٓضما َٔ أبٝٗا ع٢ً عُض، ؾٗا  :قًٓا      إ

١ُٓ آٍ ايبٝت َا طايٛا ٜعًٕٓٛ أْٓ٘ قز طٚٓدٗا َهَضّٖا َع بٝإ  مٔ ْض٣ ا٥

. تعٓضض شلا سغبُا تٓكٌ بعض ا٭خباص تؿافٌٝ ايتٗزٜزات اييت 

: اإلؽهاٍ ايجايح عؾض       

ٕٓ عزّ صماٖا بايٓظٚاز َٔ عُض َبطٌ ي٘، يهٔ َاسا ْؿعٌ بظٚاز      عضؾٓا أ

طٜٓب بٓت دشؿ َٔ طٜز بٔ ساصث١ سُٝٓا أَضٖا ايٓضعٍٛ بايٓظٚاز َٔ طٜز 

ّا ع٢ً َع عزّ صماٖا ب٘، ؾٝهٕٛ صما ايٓيب ف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ََكٖزّ

ٟٗ  صماٖا، ٖٚهشا صما أَرل اغي٪َٓري  نإ َكٖزَّا ع٢ً صما ابٓت٘، ؾأ

ٍٕ إسا قًٓا بأْٓ٘  ٚٓز ابٓت٘ ايهاص١ٖ يعُض؟ إؽها ! .  ط

: ٚاؾٛاب     

ِٕ مل       ٕٓ طٚاز طٜٓب بٓت دشؿ َٔ طٜز ايهاص١ٖ ي٘ نإ فشٝشّا ٚإ إ

:  ا ْظيت اٯ١ٜ اغيباصن١ تضَض ب٘ طٚدّا ؼي بزا١ٜ ا٭َض، يهٓٓٗا ٚاؾكت عًٝ٘ مٓل

  ٜهٕٛ شلِ اـرل٠ ِٕ ٕٔ ٫ٚ َ٪١َٓ إسا قن٢ اهلل ٚصعٛي٘ أَضّا أ َٚا نإ غي٪َ
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ٕٓ اهلل أصار سيو يهغض عارات اؾا١ًٖٓٝ ؼي سض١َ تظٜٚر (1) َٔ أَضِٖ ، ٭

 ِٓ طٚد١ ايٓضبٝب َٔ أبٝ٘ اغيضٓبٞ، ؾايٓظٚاز َٔ طٜز نإ آّْٝٓا َٚضسًّٝٓا يٝطًٓكٗا ث

ٚٓدٗا ٚأَٓا ا٭َض ؼي َغأي١ تظٜٚر أّ . ايٓيب ف٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚعًِٖ  يٝتظ

نًجّٛ ؾُدتًـ شياَّا، إس مل ٜهٔ طٚاز أّ نًجّٛ َٔ عُض تؾضٜعّا بٌ مل ٜهٔ أَضّا 

صٓباّْٝا سٓت٢ ٜؿعً٘ أَرل اغي٪َٓري ٚتضم٢ ابٓت٘ ب٘، ٚإ٫ٓ يٛ نإ صباّْٝٓا غيا نضٖ٘ آٍ 

َُا ع ٕٓ آٍ "ؾضْز ُغٔقِبٓاٙ " ٓبضٚا عٓ٘ بأْ٘  ايبٝت عًِٝٗ ايٖغ٬ّ، َٚي ، ٌٖٚ أ

ٕٓ ا٭خباص أٓنزت نضاٖتُٗا !ايبٝت َِٜهَضٖٕٛ أسهاّ اهلل؟ ، ن٬ٓ ٚساؽا، بٌ إ

شلشا ايٓظٚاز، ؾهٝـ ُٜكاؼ س٦ٕٓٝش طٚادٗا بظٚاز طٜٓب بٓت دشؿ، ٌٖٚ 

.  ٖشا إ٫ٓ قٝاؼ أبٞ سٓٝؿ١ بٔ ايٓعُإ ؟

 :اغيكاٍ ٚطبز٠    

أعاؼ شلا َٔ ايٓقٓش١ يكٝاّ ايكضا٥ٔ  ٫ٖٚتظٜٚر ٖشٙ َٔ اغُيؿتع٬ت قٖق١ اٍ ٕٖإ    

ناْت أعاْٝزٖا  ٚإٕٚٚدٛر خدلٜٔ أٚ ث٬خ ؼي َقارصْا  ع٢ً نشبٗا،

١ُٖ آٍ  ٕٖ سيو ٫ َُٜقشِّض ْغب١ ر٫يتٗا إزي أ٥  ،عًِٝٗ ايٖغ٬ّ ايبٝتفشٝش١ إ٫ أ

                                                 
(1)

.   36/األزضاب  
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 اغيٓغٛب١اص يشا ٚصر عِٓٗ ٚدٛب عضض ا٭خب يهجض٠ ايٖزؼ ؼي أخباصِٖ،

 إزيٚاؾل أخباصِٖ ٚنإ أٌَٝ  ؾُا "إيِٝٗ ع٢ً نتاب اهلل ٚأخباص ايعا١َٓ 

ٕٖ ايٗضؽز ؼي خ٬ؾِٗ ضيهٔ س٦ٕٓٝش  ؾهٝـ "سٓهاَِٗ ٚقناتِٗ ؾٝذلى ٭

١ٜٓٛ، اإلعتُار أمل ُٜضنِّب بٓٛ أ١َٖٝ ا٭عاْٝز  ع٢ً ٖهشا أخباص شلا خًؿٝٓات ُأَ

ٌٔ! اغيتٕٛ؟ع٢ً  ٌٖ ؾنُٞبأمل ُٜك ٞٓٚا ن مٓزٖا  زيإ  ي١ ناْت ٭َرل اغي٪َٓري عً

 فزِّٜكّاأمل ٜػًٛا ؼي أبٞ بهض سٓت٢ دعًٛٙ   ايٗقزٚص ا٭١َٓٝ؟ سؿـيتَ٘ا  إ٫ٓ

ٟٓ نٍٗٛ أٌٖ  دعًٛا"بٌ ،سا ايٓٛصٜٔٚعجُإ  ؾاصٚقّا ٚعُض أبا بهض ٚعُض عِّٝز

ٟٓ صعٍٛ اهلل  ٕٖ ددلا٥ٌٝ َٚٝها٥ٌٝ ٚطٜضاٙ ؼي  ؼياؾ١ٓٓ ٚٚطٜض ا٭صض نُا أ

ٕٖ ايٖؾٝطإ يٝداف َٔ  ،بٔ اـٓطاب عُضٚيٛ نإ بعزٙ ْيٓب يهإ  يٖغُا٤،ا ٚأ

ٖٚيري  ملَا ٖٓايو َٔ ؾنا٥ٌ َٚهضَات  إزي "، عُض تهٔ ٭سٕز َٔ ا٭

ِّ ٖشا نٝـ ضيهٔ اإلط٦ُٓإ إزي قٖق١ ... ٚاٯخضٜٔ  !تًو؟ ايٖتظٜٚربعز ن

 أخباصْا، ؼيث٘ بٓٛ أ١َٖٝ ٫ ْزصٟ نٝـ اْطًت ايًٗعب١ ع٢ً ايبعض ؾقٖزم سيا ْـ

ِٖ أْت احَل  .ل ؾٝ٘ ايكًٛب ٚا٭بقاصذّٜٛ تؿ يَؿِقٌٚا َُّىايًٗ
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ٚاؿُز هلل صٓب ايعاغيري ٚع٬ّْ ع٢ً أؽضف اـًل ٚأعٓظ اغيضَعًري قُٓز ٚآي٘ 

 ٌِ ِٓ عذٌِّ ؾضدٓا بؿضد٘، ٚٔف ايطاٖضٜٔ اغيٝاَري عُٝٓا بك١ٓٝ اهلل ؼي ايعاغيري، ايًٗ

ٌَ . ٠ّ ت٪ٓرٟ إزي َضاؾكت٘ عٓل اؿٓل آَري بٝٓٓا ٚبٝٓ٘ ِٚف

. ٖــ  1423/سٚ ايكعز٠ 4

. قُٖز طيٌٝ ظٓيٛر 
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املصادر واملراجع 

.  ــ ايكضإٓ ايهض1ِٜ

ــ أيـ ــ 
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. أبٛ دعؿض قُٓز بٔ ٜعكٛب بٔ إعشام ايهًٝين، ؾي :ــ أفٍٛ ايهاؼي2    

. ٖـ  1388إلع١َٝ٬ ــ طٗضإ ــ راص ايهتب ا

ٞٓ بٔ قُٓز : ــ أعز ايػاب١ ؼي َعضؾ١ ايقشاب3١     إبٔ ا٭ثرل أبٛ اؿغٔ عً

. ٖـ  1415راص ايهتب ايع١ًُٝ ــ برلٚت ــ . اؾظصٟ; ؾي

ٞٓ بٔ قُٓز ايهٓاْٞ  :ــ اإلفاب١ ؼي شيٝٝظ ايقشاب4١     أبٛ ايؿنٌ أظيز بٔ عً

. ٖـ  1328ـ برلٚت ــ َهتب١ اغيج٢ٓ ـ. ايعغك٬ْٞ; ؾي

أبٛ عُض ٜٛعـ بٔ عبز اهلل بٔ : ــ اإلعتٝعاب ؼي أزلا٤ ا٭فشاب5    

. ٖـ  1328َهتب١ اغيج٢ٓ ــ برلٚت ــ . قُٓز بٔ عبز ايدل ايُٓضٟ ايكضطيب; ؾي

" ( . اإلفاب١ ؼي شيٝٝظ ايقشاب١ " بٗاَؿ نتاب ) 

َضنظ . ٌٜ ظٗيٛر; ؾيقُٓز دِ: ــ أب٢ٗ اغيزار ؼي ؽضح َ٪شيض عًُا٤ بػزار6    

. َ٪عغ١ ا٭عًُٞ . ٖـ، ٚؾي 1423ــ برلٚت ــ  ايعذل٠ يًزصاعات ٚ ايبشٛخ

ــ با٤ ــ 

راص ايهتب . أبٛ ايؿزا٤ ابٔ نجرل ايزَؾكٞ; ؾي: ــ ايبزا١ٜ ٚايٓٗا7١ٜ    

.  ٖـ  1415ايع١ًُٓٝ ــ برلٚت ــ 



 139 

ِٓ: ــ عاص ا٭ْٛاص اؾاَع١ يزصص أخباص ا٭١ُ٥ ا٭طٗاص8     ر باقض اجملًغٞ; ق

.  ٖـ  1403َ٪عغ١ ايٛؾا٤ ــ برلٚت ــ . ؾي

أبٛ دعؿض قُٓز بٔ ": تاصٜخ ايطدلٟ " اغيعضٚف بـ : ــ تاصٜخ ا٭َِ ٚاغيًٛى9    

.  ٖـ  1409َ٪عغ١ ا٭عًُٞ ــ برلٚت ــ . دضٜض ايطدلٟ; ؾي

اغيطبع١ . عبز اهلل اغياَاقاْٞ; ؾي: ــ تٓكٝض اغيكاٍ ؼي عًِ ايضدا10ٍ    

. ٖـ  1352صتن١ٜٛ ــ ايٓذـ ا٭ؽضف ــ امل

;  "ايؿاْٞ ا٭فؿٗاْٞ " عًٞ اؿغٝين ايؾٗرل بـ : ــ تٓظٜ٘ ايقؿ11٠ٛ    

. كطٛؾي 

ــ دِٝ ــ 

. قُٓز سغٔ ايٓذؿٞ; ؾي: ــ دٛاٖض ايه٬ّ ؼي ؽضح ؽضا٥ع اإلع12ّ٬    

.  راص ايذلاخ ايعضبٞ ــ برلٚت ــ ايطبع١ ايغابع١، َٔ رٕٚ تاصٜخ 

قُٓز بٔ : ـ داَع ايضٚا٠ ٚإطاس١ اإلؽتباٖات عٔ ايطضم ٚاإلعٓارـ13    

ٞٓ ا٭صربًٝٞ ايػضٟٚ اؿا٥ضٟ; َٓؾٛصات َهتب١ اغيضعؾٞ ايٓذؿٞ ــ قِ ــ  عً

. ٖـ  1403
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ــ سا٤ ــ  

راص ايهتب . باقض ؽضٜـ ايكضؽٞ; ؾي: ــ سٝا٠ اإلَاّ اؿغري 14    

.  ٖـ  1397ايع١ًُٝ ــ قِ ــ 

ــ ساٍ ــ 

ــ برلٚت راص اغيعضؾ١ . أظيز بٔ عبز اهلل ايطدلٟ; ؾي: ــ سخا٥ض ايعكب15٢    

. ّ  1974ــ 

. داَع١ اغيزصعري ــ قِ ــ . ايز٫ٚبٞ; ؾي: ــ ايشص١ٜ ايطاٖض16٠    

ــ طٜٔ ــ 

راص . باقض ؽضٜـ ايكضؽٞ; ؾي: ــ ايغٝز٠ طٜٓب عًٝٗا ايٖغ17ّ٬    

. ٖـ  1419ايتعاصف ــ برلٚت ــ 

راص َ٪عغ١ . أبٛ ايكاعِ ايزٜبادٞ; ؾي: ب ايهدل٣ بط١ً اؿض١ٜــ ط18ٜٔ    

.  ٖـ  1417ايب٬ؽ ــ برلٚت ــ 

.  َ٪عغ١ ا٭عًُٞ ــ برلٚت . دعؿض ايٓكزٟ; ؾي: ــ طٜٓب ايهدل19٣    
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ــ عري ــ  

.  إزلاعًٝٝإ ــ قِ ــ . ابٔ إعشام; ؾي: ــ ايغرل٠ ايٓب20١ٜٛ    

راص . ر بٔ اؿغري بٔ عًٞ ايبٝٗكٞ; ؾيأبٛ بهض أسِ: ــ ايغٓٔ ايهدل21٣    

. اغيعضؾ١ ــ برلٚت ــ 

ــ ؽري ــ  

راص ايهتب ايع١ًُٝ ــ برلٚت ــ . ايظصقاْٞ; ؾي :ــ ؽضح اغيٛاٖب ايًز22١ْٓٝ    

.  ٖـ  1417

عٓظ ايزٜٔ أبٞ ساَز عبز اؿُٝز بٔ ٖب١ اهلل : ــ ؽضح ْٗر ايب٬غ23١    

َ٪عغ١ ا٭عًُٞ ــ برلٚت . ; ؾي"ر اغيعتظيٞ ابٔ أبٞ اؿزٟ" اغيزا٥ين ايؾٗرل بـ 

.  ٖـ  1415ــ 

 ــ طا٤ ــ

أبٛ عبز اهلل قُٓز بٔ ععز بٔ َٓٝع ايبقضٟ : ايطبكات ايهدل٣ ــ24    

.  ٖـ  1408َ٪عغ١ ا٭عًُٞ ــ برلٚت ــ . ايظٖضٟ; ؾي
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ــ ؿيا٤ ــ 

 اغيضنظ اإلع٬َٞ يًزصاعات ــ. دعؿض َضتن٢; ؾي: ــ ؿي١َ٬ أّٓ نًج25ّٛ    

.  ٖـ  1423برلٚت ــ 

ــ عري ــ 

راص اإلعتكا١َ ــ ايكاٖض٠ . ابٔ عبز صٓب٘ ا٭ْزيغٞ; ؾي: ــ ايعكز ايؿضٜز26    

. ٖــ  1384ــ 

أبٛ قُٖز عبز اهلل بٔ َغًِ بٔ قتٝب١ ايزٜٓٛصٟ; : ــ عٕٝٛ ا٭خباص27    

.  ٖـ  1383ــ اغي٪عغ١ اغيقض١ٜٓ ايعا١َٓ ــ . ؾي

راص ايهتاب ايعضبٞ ــ . ٚ عجُإ بٔ عض اؾاسفي; ؾيأب: ــ ايعجُا28١ْٝ    

.  ٖــ  1374َقض ــ 

ــ ؾا٤ ــ  

راص ايهتب اإلع١َٝ٬ ــ . قُٖز بٔ ٜعكٛب ايهًٝين; ؾي: ــ ؾضٚع ايهاؼي29    

.  ٖــ  1391طٗضإ ــ 
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ــ ناف ــ 

عٓظ ايزٜٔ أبٞ اؿغٔ عًٞ بٔ أبٞ ايهضّ قُٖز بٔ : ــ ايهاٌَ ؼي ايتاصٜخ30    

راص فارص ــ برلٚت . ; ؾي"إبٔ ا٭ثرل " قُٖز عبز ايهضِٜ ايؾٝباْٞ ايؾٗرل بـ 

.  ٖــ  1385ــ 

ُٓاٍ ؼي عٓٔ ا٫قٛاٍ ٚا٭ؾعا31ٍ     ٞٓ اغيتكٞ بٔ : ــ نٓظ ايع ع٤٬ ايزٜٔ عً

.  ٖـ  1405َ٪عغ١ ايضعاي١ ــ . سغاّ ايزٜٔ اشلٓزٟ; ؾي

ــ ٫ّ ــ 

ايزٜٔ قُٖز بٔ َهضّ بٔ َٓـيٛص  أبٛ ايؿنٌ طياٍ: ــ يغإ ايعضب32    

.  ٖـ  1414راص فارص ــ برلٚت ــ . اإلؾضٜكٞ اغيقضٟ; ؾي

ــ َِٝ ــ 

. قُٖز باقض اجملًغٞ; ؾي: ــ َضآ٠ ايعكٍٛ ؼي ؽضح أخباص آٍ ايٓضع33ٍٛ    

.  ٖـ  1405راص ايهتب اإلع١َٝ٬ ــ طٗضإ ــ 
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    34١ٜٓٚ عُإ ابٔ اغيعًِٓ أبٞ عبز اهلل قُٖز بٔ قُٖز بٔ ائ: ــ اغيغا٥ٌ ايغض

.  ٖـ  1414راص اغيؿٝز ــ برلٚت ــ . ايعهدلٟ ايبػزارٟ اغيؿٝز; ؾي

ٞٓ بٔ : ــ َٓاقب آٍ أبٞ طايب35     أبٛ دعؿض صؽٝز ايزٜٔ قُٖز بٔ عً

اغيطبع١ ايع١ًُٓٝ ــ قِ ــ َٔ رٕٚ  . ؽٗض آؽٛب ايٖغَضٟٚ اغياطْزصاْٞ; ؾي

. تاصٜخ 

. ّ 1960راص ايهتب ــ َقض ــ . قتٝب١ ايزٜٓٛصٟ; ؾي إبٔ: ــ اغيعاصف36    

قُٖز بٔ إزلاعٌٝ اغياطْزصاْٞ : ــ َٓت٢ٗ اغيكاٍ ؼي أسٛاٍ ايضدا37ٍ    

.  ٖـ  1416َطبع١ عتاص٠ ــ قِ ــ . اؿا٥ضٟ; ؾي

ِٔ ٫ حينضٙ ايؿك38٘ٝ     ٞٓ بٔ اؿغري بٔ بابٜٛ٘ : ــ ََ أبٛ دعؿض قُٖز بٔ عً

ُٓٞ ايٓقزٚم; ؾي . ٖـ  1390اص ايهتب اإلع١َٓٝ٬ ــ طٗضإ ــ ر. ايك

ــ ْٕٛ ــ 

ٞٓ بٔ طيع١ ايعضٚعٞ اؿٜٛظٟ; ؾي: ــ ْٛص ايجكًري39     اغيطبع١ . عبز عً

 .ايع١ًُٓٝ ــ قِ ــ ايطبع١ ايجا١ْٝ، َٔ رٕٚ تاصٜخ 
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 41...............................................َؿَٗٛٓا يًددل ايقشٝض 

 41.............................................َعاؾ١ ا٭خباص اغيتعاصم١ 

ِٓ َٔ اغيٖزع٢   42......................................إٜهاٍ ا٭َض إزي ايعباؼ أع

 42....................................................ٖٓا إؽها٫ٕ 
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نٝـ تهٕٛ فػرل٠ ٚعُضٖا َٜٛشاى إسز٣ عؾض٠ ع١ٓ؟  : اإلؽهاٍ ا٭ٍٚ

 42: ....................................................اإلٜضار ا٭ٍٚ

 43..........: ..........................................اإلٜضار ايجاْٞ

 43:  ...................................................اإلٜضار ايجايح

 43...................................أخباص ايعا١َ ت٪نز إٔ أّ نًجّٛ ناْت فػرل٠ 

 45:  ....................................................اإلٜضار ايضابع

   46...................................................: ٬َسـي١ ٖا١َ

 47...................................إْهاص اجملًغٞ ع٢ً اغيؿٝز  : اإلؽهاٍ ايجاْٞ

 47....................................................رؾع اإلؽهاٍ  

 47..................................................... :ا٭َض ايجاْٞ

 47.....................................ايكضا٥ٔ ٚايؾٛاٖز ع٢ً عزّ ثبٛت ايظٚاز 

 48....................................................:  ايكض١ٜٓا٭ٚزي

 48....................................................: ايكض١ٜٓ ايجا١ْٝ

 48...................................ّٓ نًجّٛ بٓت أبٞ بهض غي٫ٛتٓا أّٓ نًجّٛ أع٠ٛ بأ

 52................................نإ بإَهإ أَرل اغي٪َٓري إعتعُاٍ ٫ٜٚت٘ ايته١ٜٝٓٛ 

ٞٓ بايزعا٤ ع٢ً ايعزٚٓ ٖٚٛ ٫ ٜزعٛ؟   53............................ٌٖ ٜأَضْا اإلَاّ عً

 53....................................................: ايكض١ٜٓ ايجايج١

 54.............................اإلمطضاب ؼي ا٭سارٜح اغيٓغٛب١ ٜٓغـ أفٌ ايكن١ٓٝ 

 56..........................................يٓا ٬َسـيات ع٢ً ن٬ّ اغيؿٝز  

 57..........: ............................... .........اغي٬سـي١ ا٭ٚزي
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 57: ............................... ...................اغي٬سـي١ ايجا١ْٝ

 58:  ..................................................اغي٬سـي١ ايجايج١

 58...........................................ايظٚاز َٔ عُض ْـيض١ٜ ١ََٖٛٛ  

 60........................................قٕٛ؟  ٫ أفٓزم َا أقضأ، ؾٌٗ تقٓز

ساؽاٙ ــ صٚسٞ          ! ٌٖ صخك ايؾضف عٓز أَرل اغي٪َٓري ست٢ أصعٌ ابٓت٘ إزي عُض ؾضأ٣ عاقٗا؟

 60........................................................ؾزاٙ ــ 

ٕٓ َٓػ ايؿضز أٖٕٛ َٔ َٓػ ايغام؟    61....................................ٌٖ أ

 61! ..........................نٝـ ُتغتأَض يًظٚاز َٔ عٕٛ ٫ٚ ُتغتأَض يًظٚاز َٔ عُض؟

 62.................. ...................٬َسـياتٓا ع٢ً صٚا١ٜ إبٔ ا٭ثرل اؾظصٟ 

 63.: ............................... ..................اغي٬سـي١ ا٭ٚزي

 63: ............................... ...................اغي٬سـي١ ايجا١ْٝ

 64: ............................... ...................اغي٬سـي١ ايجايج١

 64: ..................................................اغي٬سـي١ ايضابع١

 64..............................: ...................اغي٬سـي١ اـاَغ١

 65.....................................................:فؿ٠ٛ ايكٍٛ

 65.....................................اإلٜضار ع٢ً أخباص تظٚجيٗا بج٬ث١ صداٍ 

 67........................................مل تتظٚز أّٓ نًجّٛ بػرل عٕٛ بٔ دعؿض

ِٓ َٔ اغيٖزع٢   68............................................خدل ٖؾاّ أع

 69.........................................رع٣ٛ بعض ايؿكٗا٤ ٚاإلٜضارعًٝٗا 

 69....................................................صأٜٓا ؼي اغيغأي١



 150 

 70.............................. .............رع٣ٛ ايؾٝخ اجملًغٞ ٚصٓرٖا

 71................................................ ....طبز٠ اغيدض 

 72.................................. ....مل ٜتِ ايظٚاز، ٫ اختٝاصّا ٫ٚ امطضاصّا 

 73.............................................تٛدٝ٘ إْهاص ايؾٝخ اغيؿٝز 

 74..................................... ...............:ايكض١ٜٓ ايضابع١

 75.............................................ٚدٛر تعاصض ؼي ا٭خباص 

  76.....................................................رع٣ٛ ٚصٓر 

ٕٓ أَرل اغي٪َٓري                     77.......... ...ؾّا َٔ إٔ ٜضتز اغيغًُٕٛ ٚصٓرٖا طٚز أّٓ نًجّٛ بعُض خٛ رع٣ٛ أ

ِٕ قٌٝ قًٓا  77: .................................................. ..إ

ٕٓ ايظٚاز ٭دٌ ايدلن١ ْٚكنٗا   78.......................................رع٣ٛ أ

 78........................ : ............................اإلٜضار ا٭ٍٚ

 78: ....................................................اإلٜضار ايجاْٞ

 79: ................................................... اإلٜضار ايجايح

 79........................................................ : تٓبٝ٘

 80......................................................تأٌٜٚ ٚصرٍّ 

 83..................................................إؽها٫ت ٚصرٚر 

 84...........................................ٚاإلٜضار عًٝ٘ : اإلؽهاٍ ا٭ٍٚ

 85.................................ٚثاق١ ايضاٟٚ يٝػ ع١ًّٓ تا١َ ؼي فٓش١ قبٍٛ اـدل 
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 86......................... ؽضؾي فٓش١ اـدل ٖٛ َٛاؾكت٘ يًهتاب ٚكايؿت٘ ٭خباص ايعا١َ 

   87. ................آ١ٜ ايٓبأ ٫ تأَض بطضح خدل ايؿاعل بٌ تأَض بايؿشك عٓ٘ ٚايتأٓنز َٔ فشت٘ 

ِٕ قًَت أقٍٛ  88....................  : ...............................إ

 88............................. غياسا ٫ ٜعضض بعض أٌٖ ايعًِ ا٭خباص ع٢ً اغيٛاطٜٔ؟ 

 90..................................... ايٓـيض ؼي نًُات ايضدايٝري مُٔ ؽضٚؾي 

 91...........................................ٚاإلٜضار عًٝ٘ : اإلؽهاٍ ايجاْٞ

ٍٓٚ  92: .................................................... اإلٜضار ا٭

 92: ....................................................اإلٜضار ايجاْٞ

 93........................................ ن٬ّ ا٭١ُ٥ نايكضإٓ ظٓياٍ سٚ ٚدٛٙ 

 94..................................... ن٬َٓا  أْتِ أؾك٘ ايٓاؼ إسا عضؾتِ َعاْٞ 

 94: ................................................... اإلٜضار ايجايح

 97................................َاسا ٜؿٝزْا فٓش١ ايغٓز ؼي ؿيٌ تٓاقٕض ؼي ايز٫ي١ 

 98...........................................اإلٜضار عًٝ٘ : اإلؽهاٍ ايجايح

 98: ....................................................اإلٜضار ا٭ٍٚ

 100: ................................................ ...اإلٜضار ايجاْٞ

 100....................................... ...ٚاإلٜضار عًٝ٘ : اإلؽهاٍ ايضابع

 102........................................... .........رع٣ٛ ٚصٓر 

 102.................................................اإلؽهاٍ اـاَػ 

 103................. رع٣ٛ معـ ايظبرل بٔ بهاص ٫ ٜعين نشب نٌ صٚا١ٜ ٜضٜٚٗا، ٚاإلٜضار عًٝٗا 

ٍٓٚ  103.................... : ...............................اإلٜضار ا٭
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 104: ...................................................اإلٜضار ايجاْٞ

 105...............................................رع٣ٛ أخض٣ ٚصٓرٖا 

 106: ............................................... رع٣ٛ ثايج١ ٚصٓرٖا

 107...........................................: .....اإلؽهاٍ ايغارؼ

 108: ................................................. ..اإلٜضار ا٭ٍٚ

ٟٓ سنض ؼي ايتاصٜخ   108.................................... ..يٝػ يظٜز بٔ عُض أ

  109....... : ............................................اإلٜضار ايجاْٞ

 109......................................... ٚاإلٜضار عًٝ٘ : اإلؽهاٍ ايغابع

 110..................................  معـ عٓز خدل اؾ١ٝٓ ٫ ٜٛدب عكٛط٘ 

  110...................... يٝػ ؼي ايظٚاز َٔ اؾٓٝات أ١ٜ اعتشاي١ عك١ًٝ أٚ قشٚص ؽضعٞ  

 111............................................أسز أ٫ٚرٙ ؾ١ٓٝٓ  آرّ طٚٓز

ٔٓ ُنؾـ عِٓٗ ايػطا٤   111...................................ا٭نضار طا٥ؿ١ َٔ اؾ

 111.....................................إعضاض اغيؾٗٛص عٔ خدل ٜٛدب ٖٚٓ٘ 

 112..........................................ٚاإلٜضار عًٝ٘ : اإلؽهاٍ ايجأَ

 114......................................... ٚاإلٜضار عًٝ٘ : اإلؽهاٍ ايتاعع

 115......................اإلس٫ٍ يٝػ ؽضطّا عٓز عُض ؼي بٓت ٫َٛتٓا ؾاط١ُ عًٝٗا ايٖغ٬ّ 

 115........ ..: ......................................اإلؽهاٍ ايعاؽض

 116: ................................................ ..اإلٜضار ا٭ٍٚ

 116............................... ..قٝاؼ طٚاز أّٓ نًجّٛ بظٚاز آع١ٝ ؼي غرل قًٓ٘ 

  116........... .....قٝاؼ طٚاز ا٭ْبٝا٤ َٔ بعض ايهاؾضات ع٢ً طٚاز أّٓ نًجّٛ َع ٚدٛر ؾاصم 
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 117: ...................................................اإلٜضار ايجاْٞ

 117............................. ....عٌُ ا٭١ُ٥ بايـياٖض ٫ ٜدٓلص ْغب١ ايظٚاز إيِٝٗ 

 117..............................................اإلؽهاٍ اؿارٟ عؾض 

ٍٓٚ  118.............................. .... : ................اإلٜضار ا٭

 118.................... ... اإليتظاّ عغ١ٓ طصاص٠ ٜغتًظّ اإليتظاّ ظُٝع اٯثاص اغيذلتب١ عًٝ٘ 

 119: ............................................... ....اإلٜضار ايجاْٞ

 119.......................! ........إسا ناْت فب١ٓٝ ؾهٝـ ٜضعًٗا أبٖٛا إزي عُض؟

 ٌٓ  119............................................... ....إؽهاٍ ٚس

ٕٓ عُض مل ٜزخٌ بٗا ٭ْٓٗا فػرل٠، ٚايٓكض عًٝٗا   120............................رع٣ٛ أ

 121: ..............................................اإلؽهاٍ ايجاْٞ عؾض

 121..........................................ٚاإلٜضار عًٝٗا: اسفيرع٣ٛ اجل

 122: ...................................................اإلٜضار ا٭ٍٚ

ٕٓ عُض عكز ع٢ً أّٓ نًجّٛ يٝشقٌ ع٢ً احملض١َٓٝ ْٚكنٗا   122.......................رع٣ٛ أ

 123...............................: ....................اإلٜضار ايجاْٞ

ِٕ قٌٝ قًٓا  123:................................................. ...إ

 123: ..............................................اإلؽهاٍ ايجايح عؾض

 123..........................عزّ فٓش١ قٝاؼ طٚاز طٜٓب بٓت دشؿ بظٚاز أّٓ نًجّٛ 

 125: ...................................................ر٠ اغيكاٍٚطب

 128.................................................اغيقارص ٚاغيضادع 

  136.................................................... ..احملتٜٛات
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