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حبوث ومقاالت

قاٍ تعاٍ ٗ قهِ نتاب٘ اجملٝس:

[أُتَيِّغُنٌُْ سِسَاالخِ سَتِّي ًَأََّا ىَنٌُْ َّاصِحٌ أٍَِنيٌ]

()

صدق
ٚقاٍ ضغ ٍٛاهلل  fثالثاّ:

( اىذيِ اىنصيـــــحح )

( )

( )1غٛض ٠األعطاف ،آ.68 :١ٜ
( )2ضٚض ١ايٛاعظٌ .425 /2
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F
إكسَ١
اؿُس هلل ايصْ ٟصشٓا بايكطإٓ ٚاؿسٜح ٕعطؾ ١ايؿطا٥ض ٚايػٓٔ،
ٚايصالٚ ٠ايػالّ عً ٢أٌٖ بٝت ايعصُ ١ايص ٜٔألاْا اهلل تعاٍ َؿٛضتِٗ َٔ
أَٛاز ايؿًٚ ،أغٓاْا بعًُِٗ عٔ ادتٗاز ايطأٚ ٟايك ٍٛبايظٔ.
ٚبعس:
ؾًُا نإ ايعسٍ ٖ ٛأغاؽ عالق ١اإلْػإ ؾإٕ ايعسٍ بٌ ايعبس ٚضب٘ ٖٛ
إٜجاض سل اهلل تعاٍ عً ٢سل ْؿػ٘ٚ ،تكس ِٜضضا ٙعًٖٛ ٢اٚ ،ٙاالدتٓاب
يًعٚادط ٚاالَتجاٍ يألٚاَط.

ٚأَا ايعسٍ بٚ ٘ٓٝبٌ ْؿػ٘ ؾُٓعٗا ٖا ؾٖ ٘ٝالنٗا ،قاٍ اهلل تعـــاٍ :طًَّيََ
اىنَّفْسَ عَِْ اىْيٌٍََص( ) ٚععٚب األطُاع عٔ اإلتباع ٚيع ّٚايكٓاع ٗ ١نٌ ساٍٚ .أَا
ٚأَا ايعسٍ بٚ ٘ٓٝبٌ اـًل ؾبصٍ ايٓصٝشٚ ،١تطى اـٝاْٚ ،١قس ٚؾكين اهلل
غبشاْ٘ ٚتعاٍ إٔ أنتب ٗ أِٖ َٛضٛع يبٓا ٤اجملتُع اإلغالَ ٞاألَجٌ أال
 ٖٞٚايٓصٝش ٖٞٚ- ١ايعسٍ بٌ اإلْػإ ٚأخ -٘ٝاييت سح ايؿاضع إكسؽ
( )1غٛض ٠ايٓاظعات ،آ.40 :١ٜ
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عًٗٝا ،بٌ اعتربٖا ايس ٜٔبهاًَ٘ ،بعسَا اِْػَسَ باب ايٓصٝشٖ ٗ ١صا ايعَإ
ايص ٟصاض ؾ ٘ٝايتًبؼ بإعاصٚ ٞايصْٛب ٚاآلثاّ ؾعاض األْاّ ؾُٝا ايتصل
اإلْػإ بإاز ٠ايعُٝاٚ ،٤أصبشت بسٜٝٗاتٗا ؾاخص ١أَاّ ع ٗ ٘ٝٓٝنٌ سطن١
َٔ سطنات٘ ،ؾصاض ضٌٖ ايتطٛض إازٚ ،ٟؾعً٘ ٚغطاّ عًٓٝا إٔ ْػتشطط
أَاَ٘ بسٜٝٗات ايس ٜٔزاُ٥اّ َٗٓٚا ايٓصٝش.١
إٕ ايٓصٝش َٔ ١أِٖ َكَٛات إٛزٚ ٠أعظِ يٛاظّ احملبٚ ،١مل تـتِ األخـ٠ٛ
َا مل تهٔ ايٓصٝش ١ضا٥سٖا ٚباعجٗاَٚ ،ـٔ مل ٜهـٔ ْاصـشاّ ألخٝـ٘ ؾًـٝؼ بـ ر،
 ٖٞٚايسضع اؿصٌ َـٔ ٚقـٛع إـ َٔ ٗ ايٛقـا٥ع ايـيت ال ٜطغـب بٗـا ،أ ٚايـيت
سصض ايؿاضع َٓٗـا ،ؾُـجالّ يـ ٛاغتؿـاض اـاطـب ،أ ٚطًـب ايٓصـٝش ٗ ١ظٚادـ٘
يبٓ ٢أغطت٘ ٗ أؾطٌ صٛضٖاٚ ،يتعًِ أبٓاؤُ ُٙأؾطٌ ايتعًـٚ ،ِٝيهـٔ إُٖايـ٘ ـا
قس هطٓ ٙإٍ تطبٝل بعض األسهـاّ ايؿـطع ١ٝايـيت ٖـٕ ٞعاؾـ ١ـطف اغـتجٓا،ٞ٥
نايطالم ايص ٖٛ ٟأبػض اؿالٍ عٓس اهلل تعاٍ.
َٚــٔ إ غـــ عٓــسَا ٜػتؿــر ؾــدب آخــط ٜٚطًــب َٓــ٘ ايٓصــٝشٗ ١
َٛضٛع َا ،ؾاإلداب ١غايباّ َا ته ٕٛعًَ ٢ػت:ٌٜٛ
إػـت ٣ٛاألٖ :ٍٚــ ٛاالَتٓــاع عــٔ ايٓصــٝش ١بعـصض إ ٚضعــ٘ ٚتكــٛا ٙوــتِ عًٝــ٘
شيوٜٚ ،عتـرب اَتٓاعـ٘ عـٔ اإلدابـٖ ١ـ ٛايػـًٛى ايصـشٝضٚ ،إٓـار ايصـشٗ ٞ
عصطْا.
ٚإػت ٣ٛايجاْ :ٞإ ٜتٛغع ٗ اإلداب ١أنجط ٖا ٖ ٛإطًٛبَ ،صـشٛباّ بإبايػـ١
إَا بصنط ايعٛٝب َـجالّ إشا نـإ ناضٖـاّ أ ٚبـصنط احملاغـٔ إشا نـإ قبـ ّا ،ؾٗٓايـو
إؾــطاو ٚتؿــطٜذ ٖٚــصا َــا زعــاْ ٞإٍ إٔ أنتــب ٗ ايٓصــٝش ١تبٝاْــاّ يطــٛابطٗا
ٚأسهاَٗا ٚإٜطاساّ الٖتُاّ ايؿاضع إكسؽ بٗا.
نُا إ ايسضاغات ٚايبشٛخ ايعُٝك ١إتهطض ٠يألبـٛاب ايؿكٗٝـ ١قـس غٝبـت
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بعض إؿاٖ ِٝاإلغالَ ١ٝايبسَٚ ،١ٜٝٗجا ا ايٓصٝش ١اييت ٖـ ٞايـطنٔ األغاغـٞ
يًؿدصــ ١ٝاإلغــالَ ٗ ١ٝبٓــا ٤اجملتُــع اإلغــالَٚ ،ٞايــيت ُــؼ سٝاتٓــا ايَٝٛٝــ١
بصــٛضَ ٠باؾــط ،٠عًــ ٢إٔٓ دـٌٓ ايؿكٗــاٚ ،٤إؿهــط ٜٔإػــًٌُ ،ال ٜـربٓظَ ٕٚجــٌ
ٖـــص ٙايبشـــٛخ; ألْٗـــا ٗ أشٖـــاِْٗ عهـــِ ايٛاضـــشات ،بُٓٝـــا تػـ ـبٓ إهتبـــ١
اإلغــالَ ٗ ١ٝعــٛخ األسهــاّ ايؿــطع ١ٝايؿطعٝــَ ١ــٔ نتــاب ايطٗــاضٚ ٠ايصــال٠
ٚايصٚ ّٛغرٖا َٔ األبٛاب ايؿكٗ ،١ٝستَ ٗ ٢ػـاًٗ٥ا االؾااضـ ،١ٝأ ٚايٓـازض٠
ايٛقٛعٚ ،إًش ٛسؿظ طايب اؿٛظ ٠ايعًُْٝ ١ٝع إؾـهاالت إٓطـل ٚايٓشـٛ
ٚايؿًػــؿٚ ١أدٛبتٗــا ،بُٓٝــا إشا غــ يت٘ نٝـــ تٓصــض أخــاى إــ َٔ َٚــا ٖــٞ
ضٛابذ ايٓصـٝشَٚ ١تـ ٢ػـب ايٓصـٝش ١قـس ال ؼصـٌ عًـ ٢اإلدابـ ١ايسقٝكـ١
َػت ٣ٛزقت٘ ٗ اإلداب ١عٔ َػا ٌ٥إٓطل ٚايؿًػؿٚ ١ايٓشٚ ٛغرٖا .بـٌ تهًٖـَِ
إهًؿ ٕٛايعٛاّ ٗ َػـا ٌ٥ايتكًٝـس ٚاالدتٗـاز ٚاألعًُٝـٚ ،١غـ يٛا عٓٗـا ،بُٓٝـا
غــايبٝتِٗ ال ٜعطؾــ ٕٛأ ٟسهــِ ؾــطع ٞىــب ايٓصــٝشٚ ١قــس ٜتدٝــٌ إهًـــ
ايعـاَ ٞبــإ َػـتشبات ايعبــازٖ ٠ــ ٞايططٜـل األٚســس ٗ ؼصـ ٌٝاؿػــٓات بعــس
ايٛادباتٚ ،قس ؾات٘ إ ايؿاضع إكسؽ أنس عًَ ٢ػتشبات َجـٌ ايٓصـٝش ١ـا
صً ١ببٓا ٤اجملتُع اإلغالَ ٞأعظِ ثٛابـاّٚ ،أدـعٍ سػـٓاتٕٚ ،ايـص ٟىـ ٕٛؾٗٝـا
نُٔ خإ اهلل ٚضغٛي٘.
إ َٓٗذٝــ ١ايبــاسجٌ ٚإؿهــط ٜٔإػــًٌُ ٗ ٚقتٓــا اؿاضــط تتػــِ غايبــاّ
هٌُٚ ،تـطز أنجـط ٖـا تبـسع ٚتطـٛض ٚتـبين ،ؾكـس
بايعكٌ ايٓكس ،ٟؾٗـ ٞتٓتكـس ٚتُؿِـ ٔ
هٌُ
غُٓٝب عٓا ايعكٌ اإلبساعٚ ،ٞأصبض َٝعإ ؾطـ ١ًٝايعًـِ عٓـسْا بكـسض َـا ُٜؿِـ ٔ
ٜٚعاض عً ٢اآلخط ،ٜٔبُٓٝا إشا غ ٍ غاَ ٌ٥ا ايبس ٌٜمل ٜهٔ عٓس ٙاؾـٛاب
إالٓ ايتًذًر ٚايسٚضإ ٗ قٛض عك.ِٝ
ؾإطًٛب ٖ ٛاالٖتُاّ بايبشٛخ ٚايسضاغات اإلغالَ ١ٝاييت تك ّٓٛاجملتُـع
إػًِٚ ،تبٓٚ ٗ ٘ٝقتٓا اؿاضط.
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 ٗٚاـتاّ اغ ٍ اهلل تعاٍ إ ٜه ٕٛعًُٓا ٖصا يطاعتـ٘ ٚادتٓابـ ّا ٕعاصـ،٘ٝ

ٜٝٚػط يٓا بًٛؽ َا ْتُٓ َٔ ٢ضضـٛاْ٘ٚ ،إ وًٓـا ٗ عبٛسـ ١دٓاْـ٘ٚ ،إ ٜطظقٓـا
ايتٛب ١ايٓصٛح ست ٢نًب ايٓصٝش ١سباّ ي٘.

إسضغ ١إٗس ١ٜايس /١ٜٝٓايٓذـ األؾطف
ٖ1420ـ ّ1999 -
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الفصل األول

تعريف النصيحة
انًثحث األٔل :ذعشٌف انُصٍحح نغح
نَصَحَْ :صض ايؿ ٤ٞخًََبَ نُٓعَْٚ ،صشَْ٘ٚ ،صَضَ ي٘ َٜٓصض بايؿتض ؾُٗٝـا
ُْصشاّ بايطَِْٚ ،صَاسَ ّ١بايؿتض ٖٛٚ ،بايالّ أؾصض ٗٚ ،ظٜاز ٠ايالّ زالي ١عً٢

إبايػــ ٗ ١إقــاض ايٓصــض .قــاٍ اهلل تعــاٍ ٗ قهــِ نتابــ٘ ايععٜــعًَ[ :أَّصَــحُ
ىَنٌُْ]( ).

ٚايٓاصض :اـايب َٔ ايعػٌ ٚغـرٚ ،ٙقـاٍ األصـُع :ٞايٓاصـض اــايٞ
َٔ ايػٌٚ ،نٌ ؾ ٤ٞخًب ؾكس ْصضٚ .اإلغِ ايٓصٝش ٖٛٚ :١ؼطَ ٟا ٜٓبػٞ
يــَ٘ٚ ،ــا ٜصــًض ٚأضاز يــ٘ اـــرٚ ،أخًــب ٗ تــسبر أَــطٖٚ ،ٙــَ ٛــٔ قــ:ِ ٛ
ْصشت ي٘ ايٛز :أخًصت٘ٚ .تكْ :ٍٛصشت يصسٜك ٗ ٞايطأْٚ .ٟصض يٓؿػـ٘:
ػٓٓب َا  ٜشٜٗا ٗ ايسْٝا ٚاآلخط.٠
ٚايؿعٌ ْصض ٜتعس ٣بٓؿػ٘ إٍ َؿع ٚ ٍٛإٍ آخـط عـطف دـط ،ثـِ وـصف
إؿع ٍٛايصٚ ٟصٌ إي ٘ٝبٓؿػ٘; يعًِ ايػاَع بٜ٘ٚ ،بك ٢ايصٚ ٟصٌ إي ٘ٝسـطف
اؾط نُا قايٛاْ :صشت يعٜـسٚ ،إؿعـٖ ٗ ٍٛـص ٙقـصٚفٚ ،ايؿعـٌ ٚاصـٌ إٍ
اآلخط عطف اؾط ،ؾًٝؼ ؾعٌ ْصـض ٜتعـس ٣بٓؿػـ٘ تـاضٚ ،٠عـطف اؾـط أخـط٣
نُا ق ،ٌٝبٌ إؿع ٗ ٍٛاؿكٝك ١قصٚف ،ؾـإ قٛيـو ْصـشت يـ٘ :أْ ٟصـشت
ايـطأ ٟيعٜــس ،ؾٗـَ ٛـ خٛش َـٔ ْصــض اـٝـاو ايجــٛب إشا أصـًش٘ٚ ،ضــِ بعطــ٘
إٍ بعض ،ثِ اغتعر ٗ ايطأ ،ٟؾكايٛاْ :صشت ي٘ أْ :ٟصـشت يـ٘ ضأٜـ٘ ،أ:ٟ
أخًصت٘ ٚأصًشت٘(.)2
( )1غٛض ٠األعطاف ،آ.62 :١ٜ
( )2ايؿٛا٥س .306 /3
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ْٚصــض ايجــٛب ْصــشاّ :خاطــ٘ٚ ،ؾــبٗٛا ؾعــٌ ايٓاصــض ؾُٝــا ٜتشــطاَ ٙــٔ

أصالح إٓصٛح ي٘ بؿعٌ اـٝاو ؾُٝا ٜػس َٔ خًٌ ايجـٛبٚ .ايتٛبـ ١ايٓصـٛح :
ٖ ٞاـايص ١اييت ال ٜؿـٛبٗا تـطزز ،أٖ ٚـ ٞايـيت ال ٜعـاٚز ايـصْب بعـسٖا ،ؾـإٕ
ايصْب ّعم ايـس ،ٜٔؾايتٛبـ ١ايٓصـٛح َٓعيـْ ١صـض اـٝـاو ايجـٛب إشا أصـًش٘،
ٚضِ أدعاؤ ٗٚ .ٙسـسٜح أُبـ ،ٓٞغـ يت ايـٓ

 fعـٔ ايتٛبـ ١ايٓصـٛح ،قـاٍ:

( ٖ ٞاـايص ١اييت ال ٜعاٚز بعسٖا ايصْب)(ٚ .)1ؾع َٔ ٍٛأبٓ ١ٝإبايػٜ ١كع عً٢
عًــ ٢إــصنط ٚإ ْــح ،ؾهــ ٕ اإلْػــإ بــايؼ ٗ ْصــض ْؿػــ٘ بٗــاٜٚ .كــاٍ قــّٛ
ْصشا .٤قاٍ ايٓابػ ١ايصبٝاْ:ٞ
ْصشت بين عٛف ؾًِ ٜتكبًٛا

ضغٛيٚ ٞمل تٓذض يسٚ ِٜٗغاًٞ٥

ٜٚكاٍ ْصشت ؾالْاّ ضس غؿؿت٘ َ٘ٓٚ ،قٛي٘:
أال ضبٓ َٔ تػتؿ٘ يو ْاصض

َٓٚتصض بــاز عًٝو غٛاً٥ــ٘

ٚاْتصض ؾـالٕ أ :ٟقبـٌ ايٓصـٝش .١قـاٍ بعـض ايعـاضؾٌ :ايٓصـاح اــٝذ،
ٚإٓصش ١األبطٚ ،٠ايٓاصـض اــا٥ذٚ ،اــا٥ذ ٖـ ٛايـص ٜ ٟيــ أدـعا ٤ايجـٛب
ست ـٜ ٢صــر قُٝص ـاّ ،أ ٚمــ ،ٙٛؾٓٝتؿــع بــ٘ بت يٝؿــ٘ إٜــاَٚ ،ٙــا أيؿــ٘ إالٓ يٓصــش٘.
ٚايٓاصض ٗ ز ٜٔاهلل ٖ ٛايص ٜ ٟيـ بٌ عباز اهللَٚ ،ا ؾ ٘ٝغعازتِٗ(.)2

انًثحث انثاًَ :ذعشٌف انُصٍحح اصطالحاً:
ايٓصٝش ١نًُ ١داَعٜ ١عرب بٗا عٔ ًْ ٖٞٚ :١إضاز ٠اـر يًُٓصـٛح يـ٘،
أ ٚسٝاظ ٠اؿظ يًُٓصٛح ي٘ٚ .إًش َٔ ٛتعـاضٜـ ايٓصـٝش ١إْٗـا تـسٚض سـٍٛ
إصًش ١أ ٚاـر أ ٚايصالح أ ٚايعٓا ١ٜيًُٓصٛح ي٘ ٖٞٚ ،تكصط ايٓصٝش ١تـاض٠
عً ٢إعاًَٚ ،١ايعٌُ ز ٕٚايكَ ،ٍٛجا ا:
( )1ايٓٗا ٗ ١ٜغطٜب األثط .62 /5
( )2يػإ ايعطب  ;615 /5كتاض ايصشاح َ ;276 /1عذِ أيؿا ايكطإٓ ايهط ;718 /2 ِٜايكاَٛؽ
احملٝذ  261 /1ؾصٌ ايٓ ٕٛباب اؿا ;٤بسا٥ع ايؿٛا٥س  ;306 /3ؾٝض ايكسٜط .556 /3
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إخالص ايٓ َٔ ١ٝؾا٥ب ايؿػـاز ٗ إعاًَـ ،١أ ٚإخـالص ايؿاعـٌ ضـُر،ٙ
ؾُٝا ٜظٗط َٔ عًُ٘(.)1

 .2إخالص ايعٌُ َٔ ايػـ(.)2
 .3إخالص ايعٌُ َٔ ايؿػاز عً ٢االدتٗاز ؾ.)3(٘ٝ
ٚأخط ٣تطًل ايٓصٝش ١ؾتؿٌُ ايكَٚ ،ٍٛجا ا:
.1

ايتشطَ ٟا ؾ ٘ٝايصالح قٛالّ ٚؾعالّ(.)4

 .2تعطٜـ ٚد٘ إصًشَ ،١ع خًٛص ايٓ َٔ ١ٝؾٛا٥ب إهط.)5(ٙٚ
 .3إضاز ٠اـر يػرى ٖا تطٜس يٓؿػو أ ٚايٓٗا ٗ ١ٜصسم ايعٓا.)6(١ٜ
ٚايصشٝض ٖ ٛإطالم ايٓصٝش ١عًـ ٢ايكـٚ ٍٛايؿعـٌ ٚإعاًَـ ;١ألٕ إعٓـ٢
اإلصطالس َ ٞخٛش َٔ إعٓ ٢ايًػ ،ٟٛؾإٕ نٌ ؾ ٤ٞخًب ؾكس ْصض.

انًثحثثثث انثانثثثث :اننثثثشص تثثثٍٍ انُصثثثٍحح ٔانروٍَثثثة ٔانًثثثذاساج ٔانًذاُْثثثح
ٔانرقٍح:
البس َٔ بٝإ بعض إؿطزات ،أ ٚإصطًشاتٚ ،ؼسٜس ايؿـطم بٗٓٝـا ٚبـٌ
ايٓصــٝشٕ ١عطؾــ ١أسهاَٗــا .ؾايٓصــٝشٖ :١ــ ٞإسػــإ إٍ َــٔ تٓصــش٘ بصــٛض٠
ايطٓ ١ي٘ٚ ،ايؿؿك ١عًٝـ٘ٚ ،ايػَِٝـط )7(٠يـ٘ٚ ،عًٝـ٘ ؾٗـ ٞإسػـإ قـضٜ ،صـسض
) (1تؿػر ايبٝإ  ;438 /4فُع ايبٝإ ;29 /3تؿػر ايكطط
) (2تؿػر ايكطط

.227 /2

 ;227 /2فُع ايبٝإ .118 /3

) (3تؿػر ايبٝإ .104 /6
) (4ضٚح إعاْ.69 /5 ٞ
) (5إصسض ْؿػ٘.
( )6ؾتض ايكسٜط  ;216 /2ؾطح ايعضقاْ.509 /4 ٞ
سـَْٔٚ .جًُٗا
( )7ايػَِٝط ،٠بؿتض اي َػٌٔ إعذُ ١يهٔ ايٓاؽ ايًَٜ ّٛٝؿظْٗٛا بٔهَػِطٔ ايػَ ٖٛٚ ِٔٔٝخَطَ ْ ؾا ٔ
اؿََ ِٝط.ُ٠
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ضٓــٚ ،١ضقــٜ ١تًطـــ ايٓاصــض ٗ بــصٍ ايٓصــٝش ١غاٜــ ١ايتًطـــٚ ،وتُــٌ أش٣
إٓصــٛح ٚالُ٥تــٜ٘ٚ ،عاًَــ٘ َعاًَــ ١ايطبٝــب ايعــامل إؿــؿل يًُــطٜضٖٚ ،ــٛ
ٜتشُــٌ غــ ٤ٛخًكــ٘ ٚؾطاغــت٘ ْٚؿطتــٜ٘ٚ ،تًطـــ ٗ ٚصــ ٍٛايــسٚا ٤إيٝــ٘ بهــٌ
ٖهٔ ،ؾٗصا ؾ ٕ ايٓاصض.
ٚأَا (ايت ْٝب) :ؾٗ ٛايتعـبر ٗ صـٛض ٠ايٓصـٝش ،١بكصـس إٖاْـٚ ١شّ ٚؾـتِ
َٔ أْبٓ٘ ،ؾٜٗ ٛك ٍٛي٘ َجالٜ :ا ؾاعٌ نـصا ٚنـصاٜ ،ـا َػـتشكاّ يًـصّ ٚاإلٖاْـٗ ،١
صٛضْ ٠اصض َؿؿلٚ ،عالَ ١إ ْـب اْـ٘ يـ ٛضأَ ٣ـٔ وبـ٘ٚ ،وػـٔ إيٝـ٘ عًـ٢
َجٌ عٌُ إ ْـب ،أ ٚؾـط َٓـ٘ ،مل ٜعـطض يـ٘ٚ ،مل ٜكـٌ يـ٘ ؾـ٦ٝاّٜٚ ،طًـب يـ٘
ٚد ٙٛإعاشٜط ،ؾإ غًب طًب ي٘ ٚد ٙٛإعاشٜط ،ؾُجالّ ٜك:ٍٛ
اإلْػـإ عطضـ ١يًدطـ ٚ ،قاغـٓ٘ أنجـط َــٔ َػـاٚ ،ٜ٘ٚاهلل غؿـٛض ضســ،ِٝ
ٚم ٛشيو َٔٚ .ايؿـطٚم بـٌ ايٓاصـض ٚإ ْـب ،إ ايٓاصـض ال ٜعازٜـو إشا مل
تكبٌ ْصٝشتٜ٘ٚ ،ك :ٍٛقس ٚقع أدط ٟعً ٢اهلل ،قبًت أّ مل تكبٌٜٚ ،ـسع ٛيـو
بظٗط ايػٝبٚ ،ال ٜصنط عٛٝبوٚ ،ال ٜبٗٓٝا ٗ ايٓاؽٚ ،إ ْب بَعُسَ عٔ شيو(.)1
شيو(.)1
أَا (إساضا )٠ؾٗ ٞبصٍ ايسْٝا يصالح ايسْٝا ،أ ٚايس ،ٜٔأُٖ ٚا َعاّٖٚ ،ـٞ
َباسٚ .١ضَا اغتشػٓت ،ؾإٕ َساضا ٠ايظـامل ٚايؿاغـل اتكـا ٤ؾـطُٖا َـٔ بـاب
إساضا ٠ال ايتك .١ٝقاٍ بعض ايصشاب ( :١إْـا يٓهؿـط ٗ ٚدـ ٙٛأقـٛاّ ٚإٕ قًٛبٓـا
يتًعِٓٗ)(ٜٓٚ .)2بػ ٞيًُساض ٟايتشؿظ َٔ ايهصب ،ؾإْـ٘ قـٌ إ ىًـ ٛأسـس َـٔ
صؿ ١إسح.
أَا (إسآٖ )١ؾٗ ٞبصٍ ايس ٜٔيصـالح ايـسْٝاَ ،جـٌ إٖاْـ ١ؾـعا٥ط اإلغـالّ
َٔ أدٌ ايتكطب عٓس بعض ايظًُ ١يتشص ٌٝصساقت٘ ،أٜ َٔ ٚؿـهط إـاّ عًـ٢
( )1ايطٚح .257 /1
( )2ايبشاض  ،401 / 75باب  َٔ 87أبٛاب ايعؿط ٠سسٜح .42
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ًُ٘ ٜٚصٛض ٙبصٛض ٠ايعسٍ ،أَ ٚبتسعاّ عً ٢بسعتـ٘ ٜٚصـٛضٖا بصـٛض ٠اؿـل،
ٚإسآَٖ ١عص ;١ٝألْٗا ٚغ ١ًٝيتهجر ايظًِ ٚايباطٌ عٓس أًٖ٘( .)1قاٍ اهلل تعـاٍ
تعاٍ ٗ قهِ نتاب٘ :طًَدًُّا ىٌَْ ذُذْىُِِ فَيُذْىِنٌَُُص(.)2

أَا (التقية) :ؾٗ ٞفاًَ ١ايٓاؽ َا ٜعطؾٚ ،ٕٛتطى َا ٜٓهـط ،ٕٚسـصضاّ َـٔ
غٛا ٗ ًِٗ٥أَٛض ايسٚ .ٜٔقس زٍ نتاب اهلل ايهـطٚ ِٜاألسازٜـح ايؿـطٜؿ ١عًـ٢

َؿطٚع ١ٝايتك .١ٝقاٍ اهلل تعاٍ[ :ال يَرَّخِزْ اىَُْؤٍِْنٌَُُ اىْنَافِشِيَِ أًَْىِيَاءَ ٍِِْ دًُُِ اىَُْؤٍِْنِنيَ ًٍََـِْ

يَفْعَوْ رَىِلَ فَيَيْسَ ٍِِْ اىيَّوِ فِي شَيْءٍ إِالَّ أَُْ ذَرَّقُـٌا ٍِـنْيٌُْ ذُقَـاج]( )ٚ .ض ٟٚعـٔ أُ٥ـ ١أٖـٌ ايبٝـت
 ( :eتػع ١أعؿاض ايس ٗ ٜٔايتكٝـٚ ،١ال زٜـٔ ٕـٔ ال تكٝـ ١يـ٘)((ٚ )4ايتكٝـَ ١ـٔ
زٜين ٚز ٜٔآباٚ ٞ٥ال إّإ ٕٔ ال تك ١ٝي٘)(.)5

انًثحث انشاتع :انُصٍحح فً اَثاس انششعٍح:
إٕ ايس - ٜٔبهػط ايساٍ ٖ -ـ ٛزٜـٔ اإلغـالّٚ ،زٜـٔ اإلغـالّ ايٓصـٝش،١
أ ٟعُازٚ ٙقٛاَ٘ ،نُا ق :ٌٝإ اؿر عطؾ ،١ؾايٓصٝش ١مل تبل َٔ ايس ٜٔؾـ٦ٝاّ،
 ٖٞٚنًُٜ ١عرب بٗا عٔ ًْ ٖٞ ،١إضاز ٠اـر يًُٓصٛح ي٘ٚ ،ال ّهـٔ إ ٜعـرب
عٔ ٖصا إعٓ ٢بهًُٚ ١اسس ،٠ػُع َعٓاٖا غرٖا(.)6
ؾايٓصــٝش ١تؿــٌُ خصــاٍ اإلغــالّ ٚاإلّــإ ٚاإلسػــإٚ ،يــصيو

ٓــٞ

ايس ٜٔايٓصٝشٚ .١اعتربٖـا بعـض ايعـاضؾٌ َـٔ عالَـات ايـٝكٌٚ ،بعطـِٗ َـٔ
أضنإ ايسٚ ،ٜٔتطًب ايٓصٝش ١عٓس األبطاض ،ؾـإ إؿـاضن ٗ ١اإلّـإ هـب إ
( )1ايؿطٚم  ;236 /4ايتعاضٜـ  ;537 /1ؾطح ايعضقاْ ;318 /4 ٞؼؿ ١األسٛش.113 /6 ٟ
( )2غٛض ٠ايكًِ ،آ.9 :١ٜ
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ ،آ.28 :١ٜ
( )4أص ٍٛايهاٗ  ،110 /9باب ايتك َٔ ١ٝنتاب األّإ سسٜح .2
( )5إصسض ْؿػ٘  ،115 /9سسٜح .12
( )6ؾٝض ايكسٜط  ;327 /2سً ١ٝاألٚيٝا.192 /10 ٤
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ٜه ٕٛأزع ٢ؾ ٤ٞإٍ ايٓصٝشٚ ،١إ تباعست األدٓاؽ ٚاألَانٔ.
إٕ ايكطإٓ ايهط ِٜشنط إ ايٝ ٛؿ ١األغاغ ١ٝيبعج ١األْبٝا ٖٞ e ٤ايٓصـض
ألٖٗــِ ،نُــا إ األٚيٝــاٚ ٤ايصــاؿٌ مل ٜؿــل بعطــِٗ عًــ ٢بعــض بايصــّٛ
ٚايصال ،٠بٌ بايٓصٝش ١ؾؿ ٞإـ ثٛض عـٔ ايـٓ

 fقـاٍٜ( :كـ ٍٛاهلل تعـاٍ َـٔ

أٖإ يٚ ٞيٝاّ ؾكس باضظْ ٞباحملاضبٜ ،١ا ابٔ آزّ إْو مل تسضى َا عٓس ٟإالٓ ب زا٤
َا اؾاضت عًٝو ٚال ٜعاٍ عبسٜ ٟتكطب بايٓٛاؾٌ ست ٢أسب٘ ؾ ن ٕٛقًب٘ ايصٟ
ٜعكٌ ب٘ ٚيػاْ٘ ايصٜٓ ٟطل ب٘ ٚبصط ٙايصٜ ٟبصـط بـ٘ ؾـإشا زعـاْ ٞأدبتـ٘ ٚإشا
غ يين أعطٝت٘ ٚإشا اغتٓصطْْ ٞصطت٘ٚ ،أسب عباز ٠عبس ٟإي ٖٞايٓصٝش.)1()١

ٚقاٍ اإلَـاّ اؿػـٔ _( :إٕ أسـب عبـاز اهلل إٍ اهلل ايـصٜ ٜٔػـعٗ ٕٛ

األضض بايٓصٝشٚ ١ايصّ ٜٔؿ ٕٛبٌ خًك٘ بايٓصا٥ض ٚىاؾ ٕٛعً ّٜٛ ِٗٝتبسٚ
ايؿطا٥ض)(.)2
ٚٚضز عٔ ايٓ

 fأْ٘ قاٍ يطدٌ َٔ أٌٖ ايصُؿٖٜ ١هٓـ ٢أبـا ضظٜـٜٔ( :ـا أبـا

ضظ ٜٔإشا خًٛت ؾشطى يػـاْو بـصنط اهلل ؾإْـو ال تـعاٍ ٗ صـالَ ٠ـا شنـطت
ضبو إ نٓت ٗ عالْ ١ٝؾصال ٠عالْٚ ،١ٝإ نٓـت خايٝـاّ ؾصـال ٠خًـٜ .٠ٛـا أبـا
ضظٜـــٔ إشا نابـــس ايٓـــاؽ قٝـــاّ ايًٝـــٌ ٚصـــٝاّ ايٓٗـــاض ؾهابـــس أْـــت ايٓصـــٝش١
يًُػًٌُ)(ٚ .)3تعترب ايٓصـٝشَ ١ـٔ أؾطـٌ األعُـاٍ عٓـس اهلل ٗ ٜـ ّٛايكٝاَـ،١
ؾؿ ٞخرب غؿٝإ بٔ عُ ١ََِٓٝٝقاٍ( :

عت أبا عبس اهلل _ ٜك :ٍٛعًٝهِ بايٓصـض

هلل ٗ خًك٘ ؾًٔ تًكـا ٙبعُـٌ أؾطـٌ َٓـ٘)( .)4نُـا إ أعظـِ ايٓـاؽ َٓعيـٜ ١ـّٛ
ايكٝاَ ١عٓس اهلل أنجط ايٓاؽ ْصٝش ١ـًل اهلل ،ؾؿ ٞخرب ايػه ْٞٛعٔ أبـ ٞعبـس
( )1ضٚا ٙايطرباْ ٞعٔ عجُإ بٔ أب ٞعاته ١عٔ عً ٞبٔ ٜعٜس عٔ ايكاغِ عٔ أب ٞأَاَ ،١داَع
ايعًٚ ّٛاؿٔهَِ .359 /1
( )2داَع ايعًٚ ّٛاؿهِ .81 /1
( )3سً ١ٝاألٚيٝا.266 /1 ٤
( )4األص ٗ ٍٛايهاٗ ٚ ;208 /2غا ٌ٥ايؿٝع.595 /11 ١
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اهلل _ قــاٍ( :قــاٍ ضغــ ٍٛاهلل  :fإ أعظــِ ايٓـــــاؽ َٓعيــ ١عٓــس اهلل ٜــّٛ
ايكٝـــاَ ١أَؿاِٖ ٗ أضض٘ بايٓصــٝش ١ـًك٘)(.)1
ٚإؿــٖٓ ٞــا ٗ اؿــسٜح ايؿــطٜـ إَــا إؿــ ٞسكٝكــ ،١أ ٚنٓاٜــ ١عــٔ ؾــس٠
االٖتُاّٚ ،ايبا ٗ ٤قٛي٘ (بايٓصٝش )١يًُالبػ ١أ ٚايػبب.١ٝ
ٚايٓصــٝش ١ايــيت تتعًــل عكــٛم إػــًٌُ يًشهــاّ ٚاألَــطاٚ ٤ايػــالطٌ
ٚغرِٖ أعظِ َٔ ْصٝش ١ايطدٌ ايـيت تتعًـل َعاًَتـ٘ ٚٚنايتـ٘ ٚٚصـٝت٘ ،ؾـإٕ
ْصٝش ١ايعُـ ّٛأعظـِ َـٔ ْصـٝش ١اـصـٛصٚ ،إٕ َـٔ دًـؼ عًـ ٢ايٛغـا٥س
ٚدب عً ٘ٝايٓصٝشٚ .١شنط بعض ايعاضؾٌ ( :إ نٓت ؼب ايٓـاؽ إ ٜهْٛـٛا
َجًو ؾُا أزٜت ايٓصٝش ١يطبو ٚنٝـ أْت ؼب إٔ ٜهْٛٛا زْٚـو)( .)2ؾٗـصا
ايٓب ؾ ٘ٝإؾاض ٠إٍ إ ايٓصٝش ١يآلخط ٜٔال ته ٕٛإالٓ إ هب ؾٗٝـا إ ٜهْٛـٛا
ؾٛقٖ٘ٚ ،صَٓ ٙعي ١عايٚ ،١ٝزضد ١ضؾٝع ٗ ١ايٓصض .نُا إٔ ايٓصـٝش ١ـا زضدـ١
عاي ١ٝعً ٢ايصساق ،١ؾًٝؼ نٌ صسٜل ْاصشاّٚ ،يهـٔ نـٌ ْاصـض صـسٜل ؾُٝـا
ْصض ؾ .٘ٝؾايٓاصض ٖـ ٛإ ٜػـ ٤ٛإـطَ ٤ـا ضٓـط اآلخـط غـا ٤شيـو اآلخـط ،أ ٚمل
ٜػٚ ،ٙ٤ٛإ ٜػطَ ٙا ْؿع٘ غطٓ اآلخط ،أ ٚغـا ،ٙ٤ؾٗـصا ؾـطو ٗ ايٓصـٝش ١ظا٥ـساّ
عًــ ٢ؾــطٚو ايصــساقٚ .)3(١اعتــربت ايٓصــٝشٖ ١ــَ ٞعٝــاض األخــ ،٠ٛؾًــِ تٓعكــس
األخَ ٠ٛا مل تهٔ ايٓصٝش ١ضا٥سٖا ٚباعجٗا َٔٚ ،مل ٜهٔ ْاصشاّ ألخ ٘ٝؾًـٝؼ
ب ر .قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( :fخـر إخٛاْـو َـٔ ٜصـسقو ايٓصـٝشٜٚ ،١عٜٓـو ٗ
احملاؾٌٜٓٚ ،صطى عً ٢عسٚى)(ٚ .)4ايٓصٝش َٔ ١عالَات ايعامل ايعاٌَ ،ؾعـٔ

دابط األْصاض  ٟعٓ٘ عٔ ضغ ٍٛاهلل  ( :fال ػًػٛا عٓس نٌ عـامل إالٓ إٍ
عامل ٜـسعٛنِ َـٔ ٔـؼ إٍ ٔـؼ َـٔ ايؿـو إٍ ايـٝكٌ َٚـٔ ايطٜـا ٤إٍ
( )1األص ٗ ٍٛايهاٗ ٚ ;208 /2غا ٌ٥ايؿٝع.595 /11 ١
( )2داَع ايعًٚ ّٛاؿهِ .123 /1
( )3األخالم ٚايػر .42 /1
( )4داَع ايعًٚ ّٛاؿهِ .123 /1
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اإلخالص  َٔٚايطغب ١إٍ ايعٖس َ ٚـٔ ايهـرب إٍ ايتٛاضـع َٚـٔ ايعـسا ٠ٚإٍ
ايٓصــٝشَٚ .)1()١ــٔ بــصٍ ايٓصــٝشَ ١ــٔ ايتذــاض ؾٗــَ ٛــٔ أعــالّ اـــر ٕــا بصيــ٘،
سصضاّ َٔ خٝاْ ١إػًٌُ; ٕـا ٚضز عـٔ ش ٟايٓـ ٕٛايعـا ٔضفٔ إٔصِـ ٔط( :ٟٓثالثـَ ١ـٔ
أعالّ اـر ٗ ايتادط تطى ايصّ إشا اؾاٚ ،٣إسح إشا باع خٛؾـاّ َـٔ ايهـصب،
ٚبــصٍ ايٓصــٝش ١يًُػــًٌُ ســصضاّ َــٔ اـٝاْــٚ ١ايٛؾــا ٗ ٤ايــٛظٕ إؾــؿاقاّ َــٔ
ايتطؿٝـ)(.)2
ٚإٕ ايٓصٝش ١تكبٌ َٔ ايػين ٚايؿكر .قـاٍ ضغـ ٍٛاهلل ( :fايـصٜ ٟصـض
يًػين َٔ ايؿكر ايٓصٝش ،)3()١ؾُٔ قبٌ ايٓصٝش ١آَٔ ايؿطٝش َٔٚ ،١أب ٢ؾـال
 ًَٜٔٛإالٓ ْؿػ٘.

( )1إسٝا ٤عً ّٛايس.63 /1 ٜٔ
( )2ؾعب اإلّإ .332 /5
( )3ؾٝض ايكسٜط .556 /3
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الفصل الثاني

ؾطٚو ايٓصٝشٚ ١نٝؿٝتٗا ٚأْٛاعٗا
انًثحث األٔل :ششٔط انُصٍحح
ٖٓايو ؾطٚو َع ١ٓٝيًٓصٝش:ٖٞٚ )1(١
ُٜ .1ؿِ َت َطوُ اإلخالصُ ٗ ايٓصٝشٚ ،١ابتػاٚ ُ٤دِ ٔ٘ اهلل تعاٍٚ ،إ ٜه ٕٛايباعـح
ا قصس ايٓصـٝش ١ال ايٛقٝعـ ١بإٓصـٛح ،نـ ٕ ٜهـ ٕٛبُٗٓٝـا عـسا ٠ٚزْٜٛٝـ ،١أٚ
ؼاغس ،أ ٚتباغض ،أ ٚتٓاظع عًَٓ ٢صب ،أٝ ٚ ٚؿـ ،١ؾٝـتهًِ َػـاَ ٘٥ٚظٗـطاّ
ايٓصض ٚقصس ٗ ٙايباطٔ ايٓكب َٔ ايؿدب ٚاغتٝؿاؤَٓ ٙـ٘ ،ؾٗـصا َـٔ عُـٌ
ايؿٝطإٚ ( ،إِا األعُاٍ بايٓٝـاتٚ ،إ يهـٌ أَـطَ ٤ٟـا ْـ ،)2()٣ٛبـٌ ٜهـٕٛ
قصــس ايٓاصــض إ ٜصــًض اهلل شيــو ايؿــدبٚ ،إ ٜهؿــ ٞإػــًٌُ ضــطضٗ ٙ
زٚ ِٜٗٓزْٝاِٖٜٚ ،ػًو ٗ ٖـصا ا ٕكصـٛز أٜػـط ايطـطم ايـيت ُهٓـ٘ٚ ،نـجر ّا َـا
ٜػؿٌ اإلْػإ عٔ شيو ،ؾًٝبؼ عً ٘ٝايؿـٝطإٚ ،وًُـ٘ عًـ ٢ايـتهًِ ال ْصـشاّ
ٜٚع ٜٔي٘ أْ٘ ْصض ٚخـرٚ .اؿاصـٌ إ ايٓصـٝش ١إشا ناْـت َـٔ أدـٌ ايتكـطب
إٍ اهلل عع  ٚدٌ ؾٗ ١ًْ َٔ ٞاؿػٓاتٚ ،إشا ٚقعت عًـٚ ٢دـ٘ شّ أخٝـو،
ُٚعٜل عطض٘ٚ ،ايت ُعو بًشُـ٘ ٚايعـض َٓـ٘ يتطـع َٓعيتـ٘ َـٔ قًـٛب ايٓـاؽ
ؾٗ ٞايسا ٤ايعطاٍْٚ ،اض اؿػٓات اييت ت نًٗا نُا ت نٌ ايٓاض اؿطب.
 .2إ ته ٕٛايٓصٝش ١ؿادَ ١اغ ١ؿؿـظ َكاصـس ايؿـطٜعَ ١ـٔ ايـسٚ ٜٔايـٓؿؼ
ٚايعكٌ ٚايعطض ٚإاٍ.
 .3إ تكتصط ايٓصٝش ١عً ٢إكساض ايالظّ َٓٗا ،ؾال ٜصنط أٜ ٚتعـطض ايٓاصـض
( )1ايكٛاعس ٚايؿٛا٥س  ;150 /2اؿسا٥ل ايٓاضط ;165 /18 ٠ساؾ ١ٝايبٝذطَ ;331 /3ٞايؿطٚم /4
.205
(ٚ )2غا ٌ٥ايؿٝع /49 /1 ١باب ٚدٛب ايٓ ٗ ١ٝايعبازات.
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يعٛٝب أخط ،٣ؾُجال ال ٜصنط ٗ عٝب ايتعٜٚر َا ىـٌ بايؿـطن ١أ ٚإطـاضب ١أٚ
إعاضع ١أ ٚايػؿط َجال ،بٌ ٜصنط َا ىب األَط ايص ٟؾ ٘ٝايٓصضٚ ،ال ٜتذـاٚظٙ
ٚاييت سصًت إؿاٚض ٠ؾ ٘ٝخاص .١ؾايعٜاز ٠عً ٢ايعٛٝب إدًَ ١ا اغتؿـر ؾٝـ٘
سطاّ ،ؾُجال ي ٛتٛقؿت ايٓصٝش ١عً ٢شنط عٝب ٚاسس شنطٚ ،ٙال ػٛظ ايعٜـاز٠
عً ،٘ٝأ ٚعٝـبٌ اقتصـط عًُٗٝـا ٖٚهـصا; ألٕ شيـو نإباسـ ١إٝتـ ١يًُطـطط ،ؾـال
هٛظ تٓا ٍٚؾَٗٓ ٤ٞا إالٓ بكسض ايططٚض.٠

انًثحث انثاًَ :ششٔط انُاصح
البــس َــٔ تــٛؾط عــس ٠عًــ ٗ ّٛايٓاصــض ٚإػتؿــاض ،أُٖٗــا عًــِ ايؿــطٜع١
ٚإعطؾ ١ب سٛاٍ ايٓاؽَٚ ،ـا وـٝذ بٗـِ َـٔ ايظـطٚف ٚاألسـٛاٍ ٚإصـًشٗ ١
شيــو ايعَــإ ٚإهــإٚ ،عًــِ ايادــٝض ؾُٝــا يــ ٛتعآــت أ ٚتعاضضــت بعــض
األَٛض ،ؾُجال ٜهَ ٕٛا ٜصًض ايعَإ ٜؿػس اؿاٍ أ ٚإهـإ أ ٚايعهـؼ ،ؾعًٝـ٘
إ ٜٓصض عػب األضدض أ ٚباألِٖ َٔ األَط .ٜٔنُـا إ ايٓاصـض أ ٚإػتؿـاض
ٜٓبػــ ٞإ ٜهــ ٕٛعًــَ ٢عطؾــٚ ١إطــالع بإٓصــٛح يــ٘ َــٔ سٝــح قبــْ ٍٛصــش٘
ٚعسَ٘ ،ؾإشا عطف َٔ ساي٘ َجال :أْ٘ إشا ْصش٘ يؿ ٤ٞؾعٌ ضـس ٙؾإْـ٘ عًٝـ٘ إ
ٜٓصش٘ َا ال ٜٓبػ ٞيٝؿعٌ َا ٜٓبػـ ،ٞؾًـصا وتـاز ايٓاصـض أ ٚإػتؿـاض إٍ عًـِ
ٚعكٌ ٚؾهط صـشٝض ٚضؤٜـ ١سػـٓٚ ١اعتـساٍ َـعاز ٚتـ٤ٛزٚ ٠تـ ٕ ،ؾـإ َـٔ مل
هُــع ٖــص ٙاـصــاٍ ؾدطـ  ٙأغــطع َــٔ إصــابت٘ ،ؾــال ٜػتؿــاض ٚال ٜٓصــض ،ؾــال
أعظِ ؾ َٔ ٤ٞايٓصٝش ،١ؾإٕ بعض األؾداص ايؿاضغٌ َٔ أسهـاّ ايؿـطٜع١
 غاقِٗ اهلل ْ -صبٛا أْؿػِٗ ْصشا ٤يهٌ أَط ،ؾ خصٚا ٜٛظعـ ٕٛبٓصـا٥شِٗعًــ ٢أغِــطاضٔ ايٓــاؽ ــاٌْ بعًُــِٗ ٖــصا ايصــٛابٖ ،ــا أز ٣إٍ خًــذ اؿابــٌ
بايٓابٌ ،ؾ ؾػسٚا أنجط ٖا ْؿعٛا ،بُٓٝا إًش ٛبٌ ٗطآْٝـا َـٔ ٖـ ٛأٖـٌ ـصٙ
ايٝ ٛؿ ،١قس اْععٍ ٚاْعٚ ٣ٚسذب ْؿػ٘ عٔ اجملتُع; تعؿؿاّ عٔ ايٓـاؽ عذـر
ٚشضا٥ع َٓٗا :اْ٘ ال ٜتشٌُ غًٛى ايٓاؽٚ ،أصبض اجملتُع غطٜبا عً ،٘ٝؾ صبشٓا
بٌ اإلؾطاو ٚايتؿطٜذٚ .اهلل إػتعإ.
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ال إشا بسأ بٓصض ْؿػـ٘ٚ ،ادتٗـس ٗ َعطؾـ١
ٚال ٜه ٕٛايطدٌ ْاصشاّ يػر ٙإ ٓ
َا هب ي٘ ٚعً ;٘ٝيٝعطف نٝـ ٜٓصضٖٓٚ .ايو ثالخ عالَات يًٓاصـضٖٚ ،ـٞ
( إغُاّ ايكًب َصا٥ب إػًٌُٚ ،بصٍ ايٓصٝشَ ِ ١تذطعاّ ٕطاض،ِْٗٛٓ ٠
ٚإضؾازِٖ إٍ َصاؿِٗ ٚإ دًٗٚ ٙٛنطٖ.)1()ٙٛ
ٚأٚضض غٝس ايػادس ٜٔاإلَاّ عً ٞبـٔ اؿػـٌ _ ٗ صـشٝؿ ١اؿكـٛم
سل ايٓاصض ( :إ تًٌ ي٘ دٓاسو ٚتصػ ٞإي ٘ٝبػُعو ،ؾـإٕ أتـ ٢بايصـٛاب
ٓست اهلل عع ٚدٌٚ ،إ مل ٜٛؾل ضٓتـ٘ ٚمل تتُٗـ٘ ٚت اخـص ٙبـصيو)(.)2
نُا إ يًُٓصٛح سكاّ قس ب ٘ٓٝاإلَاّ نـصيو بكٛيـ٘ٚ ( :أَـا سـل إػتٓصـض ؾـ ٕ
ت ـ ز ٟإيٝــ٘ ايٓصــٝشٚ ،١تهًُــ٘ َــٔ ايهــالّ َــا ٜطٝكــ٘ عكًــ٘ ٚيــٝهٔ َــصٖبو
ايطٓ . )3()١ؾعً ٢إٓصـٛح تٛدٝـ٘

عـ٘ ٚقًبـ٘ إٍ ايٓاصـضٚ ،إبـسا ٤ايػـطٚض

يًٓاصض بٓصٝشت٘ ٚقب ٛا ٚؾهط ،ٙنُا قاٍ غـٝس األٚصـٝا ٤أَـر إـ ٌَٓ عًـٞ

بٔ أب ٞطايب _ ( :أقبٌ ايٓصٝشْ ٖٔ ١صشوٚ ،تًكٗـا بايطاعـٖ ١ـٔ ًٓـٗا
إيٝو)( )4ؾإٕ نٌ َـ َٔ البـس يـ٘ َـٔ ْاصـض .قـاٍ اإلَـاّ اؾـٛاز _( :إـ َٔ
وتـــاز إٍ ثـــالخ خصـــاٍ :تٛؾٝـــل َـــٔ اهللٚٚ ،اعـــظ َـــٔ ْؿػـــ٘ٚ ،قبـــٖ ٍٛـــٔ
ٜٓصش٘)(ٚ . )5إ كايؿـ ١ايٓاصـض ايؿـؿٝل ايصـازم إدًـب ٗ ْصـٝشت٘ تـٛضخ

اؿػطٚ ٠ايٓساَ ١نُا قاٍ أَر إ ٌَٓ عً ٞبـٔ أبـ ٞطايـب _( :ؾـإٕ َعصـ١ٝ
ايٓاصض ايؿؿٝل ايعامل اجملطب تٛضخ اؿػطٚ ٠تعكب ايٓساَ.)6()١

( )1ؾعب اإلّإ .523 /7
(ٚ )2غا ٌ٥ايؿٝع /177 /15 ١سسٜح (.)20226
( )3إصسض ْؿػ٘.
( )4غطض اؿهِ ٚزضض ايهًِ  /226سسٜح (.)4583
(ٚ )5غا ٌ٥ايؿٝع /25 /12 ١سسٜح (.)15548
(ْٗ )6ر ايبالغ.79 ١
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انًثحث انثانث :كٍنٍح انُصٍحح
ٜٓبػ ٞأال تاى ايٓصٝش ٗ ١نٌ سـاٍ َـٔ األسـٛاٍٚ ،تهـ ٕٛعًـ ٢سػـب
َكتط ٢اؿاٍٚ ،عًـ ٢ايٛدـ٘ ايال٥ـل عػـب َـا ٜكتطـ ٘ٝإكـاّ َـٔ اإلغـطاض أٚ
اإلعــالٕ ،ؾــإشا أقتطــ ٢اؿــاٍ إ تهــ ٕٛايٓصــٝش ١باإلغــطاض ؾــال ٜعًــٔ ٗ إــأل
بايٓصــــٝش ،١ؾتهــــ ٕٛايٓصــــٝش ١عًــــ ٢ضؤٚؽ األؾــــٗاز ؾطــــٝشٚ ١ال ٜؿعًــــٗا

إالٓ اؾٗال ،٤يصيو قاٍ إَآَا اؿػٔ ايعػهطٚ َٔ( :_ ٟعظ أخا ٙغٓـطاَ ؾكـس
ظاْــَ٘ٚ ،ــٔ ٚعظــ٘ عالْٝــ ١ؾكــس ؾــاْ٘)(ٚ .)1قــاٍ بعطــَِٗ :ــٔ ٚعــظ أخــا ٙبٓٝــ٘
ٚب ٘ٓٝؾْٗ ٞصٝشٚ َٔٚ ،١عظـ٘ أَـاّ ضؤٚؽ ايٓـاؽ ؾإِـا ٚغـ٘ٚ ،قـاٍ ايؿطـٌٝ

بٔ عٝـاض( :إـ َٔ ٜػـا ٜٓٚصـض ٚايؿـادط ٜٗتـو ٜٚعـر) ،إش ؾا٥ـس ٠ايٓصـٝش١
سصــ ٍٛايٓؿــعٚ ،ثبــٛت ايــٛز ،ؾــإشا ناْــت ٗ إــأل ال تكبــٌ بــٌ تجُــط عــسا٠ٚ
ؾتهــَ ٕٛصََٛــ ١بــٌ ٗ بعــض األسٝــإ إشا ناْــت ايٓصــٝش ٗ ١اإلعــالٕ ؽذــٌ
إٓصــٛح يــ٘ ٚتًذ٦ــ٘ إٍ ايهــصب ٗ اعتــصاض ،ٙأ ٚخصيــ٘ ؾتهــ ٕٛغــبباّ يؿػــاز
نــجر ،ؾُــا نــٌ َــا ٖــ ٛضادــض هــط ٟعًــ ٢ــاٖطٚ ،)2(ٙإ تهــ ٕٛايٓصــٝش١
بايطؾل ٚايطٜٓٚ ،١ت نس ٖصا إعْٓ ٗ ٢صـٝش ١ايعًُـاٚ ،٤وػـٔ ايتًطــ ؾٗٝـا
نصيو ٗ كاطب ١ايػـًطإ ٚايطؤغـاٚ ٤إًـٛى; يٝهـ ٕٛأزعـ ٢إٍ قبـٚ ،ِ ٛإ
ال بعــس اغــت٦صاِْٗٚ ،ال غــُٝا إشا نــإ ٗ أَــط ٜعــاض بــ٘
ٖ ـ ال ٤ال ىــاطب ٕٛإ ٓ
عً ،ِٗٝؾاى شيوٚ ،ايػًظ ١ـِ قـس ٜهـ ٕٛغـببا إلثـاضْ ٠ؿٛغـِٗ َٚعاْـسَ ٠ـٔ
ىاطبِٗ(.)3
ٚقس أنس اإلغالّ ْصٝش ١ظعُا ٤ايكـٚ ّٛضؤغـاٚٚ ِٗ٥ال ٠األَـٛض خاصـ،١
ؾإ ايٓ

 fاؾاو ٗ ايبٝع ١بعس إقاَ ١ايصالٚ ٠إٜتا ٤ايعنا ٠ايٓصـٝش ١يطؤغـا٤

( )1ؼـ ايعك.489 ٍٛ
( )2ؾٝض ايكسٜط  ;256 /6إعاْ ١ايطايبٌ  ;191 /1ضٚض ١ايطايبٌ  ;219 /1داَع ايعًٚ ّٛاؿهِ /1
 ;82ؼؿ ١األسٛش.47 /6 ٟ
( )3ؾٝض ايكسٜط .43/ 4
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األقٛاّ خاصـ ;١ألٕ ايكـ ٗ ّٛأَـؼ اؿادـ ١إٍ ْصـٝش ١غـٝسِٖ(ٚ .)1ال ؽؿـٔ
نالَــو ٗ ايٓصــٝش ١ؾــصيو إغــطاٚ ٤تــٓؿرٚ ،قــس قــاٍ اهلل تعــاٍ ٗ قهــِ نتابــ٘

[فَقٌُال ىَوُ قٌَْال ىَيِّنا]( ;)2ألٕ ايٓصٝش ١بايك ٍٛايًٌ ٚايطؾل أقـطب إٍ قب ٛـا ،نُـا
قاٍ اهلل تعاًٍَ[ :جَادِىْيٌُْ تِاىَّرِي ىِيَ أَحْسَُِ](.)3
ثِ إ ايٓصٝشَ ١طتإ :األ ٍٚؾطض ٚزٜاْـٚ ،١ايجاْٝـ ١تٓبٝـ٘ ٚتـصنرٚ ،أَـا

ايجايجــ ١ؾتــٛبٝذ ٚتكطٜــعٚ ،يــٝؼ ٚضا ٤شيــو إالٓ ايانــٌ ٚايًطــاّ إالٓ ٗ ايــس.ٜٔ
ؾايٛادب عً ٢إط ٤تهطاض ايٓصٝش ،١ضض ٞإٓصٛح أ ٚغـدذ ،تـ ش ٣ايٓاصـض
بصيو أ ٚمل ٜت شٚ ،أعظِ َاْع َٔ قب ٍٛايٓصٝشٖ ١ـ ٛاؿػـسٚ ،ال تٓصـض عًـ٢
ؾــطو ايكبــَٓ ٍٛــو ،ؾ ـ ٕ ؾعًــت شيــو ؾ ْــت ــاملٚ ،يعًــو كطــٚ ٗ ٤ٞدــ٘
ْصشو ؾتهَ ٕٛطايبا بكب ٍٛخط٦و ٚباى ايصٛاب ،ؾإٕ تعسٜت ٖـص ٙايهٝؿٝـ١
ٗ ايٓصٝش ١ؾ ْت امل ال ْاصضٚ ،طايـب طاعـًَٚ ١ـو ال َـ ز ٟسـل ٚأَاْـ١
ٚأخـٚ ،٠ٛيــٝؼ ٖــصا سهـِ ايعكــٌ ٚال سهــِ ايصــساق ،١يهـٔ سهــِ األَــر َــع
ضعٝت٘ ٚايػٝس َع عبٝسٚ ،ٙإشا أضزت ايٓصٝش ١ؾاْصض غطاّ ال دٗطاّٚ ،بتعـطٜض
ال تصطٜض ،إالٓ إ ال ٜؿِٗ إٓصٛح تعطٜطو ؾالبس َٔ ايتصطٜض(.)4
ٚإشا بصيت ايٓصٝش ١يكًب ََآلٕ ضسٖا ال َٓؿص ـا ؾٝـ٘ ؾإْـ٘ ال ٜكبًـ٘ٚ ،ال
تًــر ؾٝــ٘ يهــٔ ُــط فتــاظ ٠ال َػــتٛطٓ ،١ؾــال تطًــب َؿــٛض ٠ايبدٝــٌ ٗ ايعطــا،٤
َٚؿٛض ٠اؾبإ ٗ ايكتاٍَٚ ،ؿٛض ٠اؿطٜب ٗ اإلباٖٚ ،٤صا َا أؾـاض إيٝـ٘ أَـر
إ ٌَٓ عًـ ٞبـٔ أبـ ٞطايـب _ ٗ عٗـس ٙيصـاسب٘ َايـو األؾـا  بكٛيـ٘:
( ٚال تسخًٔ ٗ َؿٛضتو غٝال ٜعسٍ بو عٔ ايؿطٌ ٜٚعسى ايؿكطٚ ،ال دباْا
( )1إصسض ْؿػ٘ .43 /4
( )2غٛض ٠ط٘ ،اآل.44 :١ٜ
( )3غٛض ٠ايٓشٌ ،اآل.125 :١ٜ
(َٛ )4اٖب اؾً ،418 /3 ٌٝاألخالم ٚايػر .45
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ٜطعؿوٚ ،ال سطٜصا ٜع ٜٔيو ايؿط ٙبـاؾٛض ،ؾـإٕ ايبدـٌ ٚاؾـي ٚاؿـطص
غ طا٥ع ؾت ٢هُعٗا غ ٤ٛايظٔ باهلل)(.)1
ثــِ إشا عــطف َــٔ ؾــدب إدايؿــٚ ١ايًذــازٚ ،أْــ٘ إشا زٍٓ عًــ ٢أَــط ؾٝــ٘

ْصٝشت٘ عٌُ غالؾ٘ ،ؾايٓصض عسّ ايٓصض ،قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( :fال تؿط عً٢
إػتبس بطأ )2()ٜ٘بٌ قس ٜؿر عً ٘ٝغالف شيو ؾٝدايؿ٘ ؾٝؿعـٌ َـا ٜٓبػـٖٚ ،ٞـصٙ
ايٓصٝش ١ال ٜؿـعط بٗـا نـٌ أسـسٖٚ ،ـ ٞتػـُ ٢عًـِ ايػٝاغـ ،١ؾ ْـ٘ ٜػـٛؽ بـ٘
ايٓؿٛؽ اؾُٛس ١ايؿاضز ٠عٔ ططٜل َصاؿٗاٚ ،يهٔ ضابذ ٖص ٙاؿاي ١بـ ٕ ال
ٜٓصش٘ َشطّ .قاٍ بعض ايعاضؾٌ :أٚصٝو بايٓصض ْصض ايهًب ألًٖ٘ ؾإِْٗ
()3

هٝعٜٚ ْ٘ٛططز ٜٚ ْ٘ٚب ٢إالٓ إ وٛطِٗ ٚوؿظِٗ

.

انًثحث انشاتع :إَٔاع انُصٍحح
إ ايٓصٝش ١عً ٢أْٛاع:

انُٕع األٔل :انُصٍحح هلل ذعانى:
إ ايٓصـــٝش ١هلل تعـــاٍ تكتطـــ ٞإخـــالص االعتكـــاز ٗ تٛسٝـــسْٚ ،ٙؿـــٞ
ايؿــطٜو عٓــ٘ ٚتــطى اإلؿــاز ٗ صــؿات٘ٚٚ ،صــؿ٘ بصــؿات ايهُــاٍ ٚاؾــالٍ،
ٚتٓع ٜ٘ٗعُا ٜطازٖاٚ ،ايكٝاّ ب زاٚ ٤ادباتـ٘ عًـ ٢أنُـٌ ٚدٖٗٛـاٖٚ ،ـَ ٛكـاّ
اإلسػإ ،ؾال ٜهٌُ ايٓصض هلل َٔ ز ٕٚشيوٚ ،ال ٜت ت ٢شيـو َـٔ ز ٕٚنُـاٍ
احملبــ ١ايٛادبــٚ ١إػــتشبٜٚ ،١ػــتًعّ شيــو االدتٗــاز ٗ ايتكــطب إيٝــ٘ بٓٛاؾــٌ
ايطاعــات عًــٖ ٢ــصا ايٛدــ٘ٚ ،تــطى احملطَــات ٚإهطٖٚــات عً ـٖ ٢ــصا ايٛدــ٘

أٜطاّ ،ؾكس ٚضز عٔ اإلَاّ اؿػٔ _( :أضأٜتِ ي ٛنإ ألسسنِ عبـسإ ؾهـإ
أسسُٖا ٜطٝع٘ إشا أَط ٜٚ ٙز ٟإي ٘ٝإشا ا٥تَُٓ٘ ٜٓٚصض يـ٘ إشا غـاب عٓـ٘ ٚنـإ
(ْٗ )1ر ايبالغ.430 ١
( )2عاض األْٛاض .15 /72
( )3ايؿٛا٥س .30 /1
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اآلخط ٜعصـ ٘ٝإشا أَـطٚ ٙىْٛـ٘ إشا ا٥تُٓـٜ٘ٚ ،ػؿـ٘ إشا غـاب عٓـ٘ ناْـا غـٛا٤
قايٛا :ال ،قاٍ :ؾهصا أْتِ عٓس اهلل عع ٚدٌ)(.)1
ٚقس غ ٍ اؿٛاض ٕٜٛايٓ

عٝػَ( :_ ٢ا اــايب َـٔ ايعُـٌ قـاٍَ :ـا

ال ؼب إٔ وُسى ايٓاؽ عً ،٘ٝقايٛا :ؾُا ايٓصض قـاٍ :إ تبـسأ عـل اهلل قبـٌ
سل ايٓاؽٚ ،إٕ عطض يو أَطإ أسسُٖا هلل تعاٍ ٚاآلخط يًسْٝا بـسأت عـل
اهلل تعاٍ)( .)2ؾايطغب ٗ ١قاب٘ٚ ،ايبعـس عـٔ َػـاخط٘ٚ ،اؾٗـاز َـٔ نؿـط بـاهلل
تعــاٍٚ ،ايــسع ٠ٛإٍ شيــوٚ ،اؿــح عًٝــ٘ٚ ،االعــااف بٓعُــ٘ ٚؾــهط ٙعًٗٝــا،
ٚاإلخالص ٗ ْٝع األَٛضٚ ،سكٝك ١ايٓصٝش ١هلل تعاٍ عـع ٚدـٌ ضادعـ ١إٍ
ايعبس ٗ ْصش٘ ْؿػ٘ ،ؾاهلل تعاٍ غين عٔ ْصٝش ١ايٓاصض.

انُٕع انثاًَ :انُصٍحح نكراتّ انكشٌى:
إَا ا يٓصٝش ١يهتـاب اهلل ايععٜـع ؾاإلّـإ ب ْـ٘ نـالّ اهلل تعـاٍ ٚتٓعًٜـ٘ ،ال
ؾَ ْ٤ٞـٔ نـالّ اـًـلٚ ،ال ٜكـسض عًـَ ٢جًـ٘ أسـس َـٔ اـًـلٚ ،تعظُٝـ٘
ُٜؿِ ٔبُُٗ٘ َ
ٚتٓعٚ ٜ٘ٗتالٚت٘ سل تالٚت٘ ٚاـؿٛع عٓسٖاٚ ،ايٛقـٛف عًـ ٢أٚاَـطْٛٚ ٙاٖٝـ٘،
ٚتؿِٗ عًٚ َ٘ٛأَجاي٘ٚ ،تسبط آٜات٘ ٚايصب عٔ ايؿبٗات عٓ٘ ٚطعٔ إًشس ٜٔبـ٘
ٚايتصــسٜل َــا ؾٝــ٘ٚ ،االعتبــاض َٛاعظــ٘ ٚايتؿهــط ٗ عذا٥بــ٘ ٚايعُــٌ َشهُــ٘
ٚايتػًٕ ِٝتؿابٗ٘.

انُٕع انثانث :انُصٍحح نشسٕل اهلل :f
ٚأَا ايٓصٝش ١يطغ ٍٛاهلل  fؾتصسٜك٘ عً ٢ايطغايٚ ،١اإلّـإ ظُٝـع َـا
دا ٤ب٘ٚ ،طاعت٘ ٗ أَطَٚ ،ْ٘ٝٗٚ ٙعازا َٔ ٠عازاَٛٚ ،ٙاالٚ َٔ ٠االٚ ،ٙإعظـاّ
سك٘ٚ ،إسٝـا ٤ططٜكتـ٘ ٚغـٓت٘ٚ ،بـح زعٛتـْ٘ٚ ،ؿـط ؾـطٜعت٘ ٚايتؿكـ٘ ٗ َعاْٗٝـا
ٚايسع ٠ٛإيٗٝاٚ ،ايتًطـ ٗ تعًُٗا ٚتعًُٗٝاٚ ،اإلَػـاى عـٔ ايهـالّ ؾٗٝـا بػـر
( )1خطد٘ ابٔ أب ٞايسْٝاٚ ،خطز أٓس َعٓا َٔ ٙسسٜح أب ٞاألسٛص عٔ أب.٘ٝ
( )2داَع ايعًٚ ّٛاؿهِ  ;79 /1ؾطح ايٓ ;37 /2 ٟٚٛايسٜباز .76 /1
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عًِٚ ،إدالٍ أًٖٗا الْتػابِٗ إيٗٝاٚ ،ايتدًل ب خالق٘ ٚايتـ زب بدزابـ٘ٚ ،قبـ١
أٌٖ بٝت٘ ٚ eأصشاب٘ إٓتذبٌ األخٝاضٚ ،فاْب َٔ ١ابتسع ٗ غٓت٘.

انُٕع انشاتع :انُصٍحح ألْم انثٍد :e
ايٓصـــٝش ١ألٖـــٌ ايبٝـــت ٖ eـــ ٛاتبـــاع أســـازٜجِٗ ايؿـــطٜؿٚ ،١االٖتـــسا٤
بٗــسٚ ،ِٜٗإــٛاالٕ ٠ــٔ ٚاالٖــِٚ ،إعــازإ ٠ــٔ عــازاِٖٚ ،ايكــ ٗ ٍٛؾ ـ ِْٗ َــا
ًٜٝلٚ ،االْكٝاز ِ ٗ أٚاَطِٖ ْٛٚاٖٚ ِٗٝآزابٗـِ ٚأعُـا ِٚ ،اإلطاعـ ١ـِ
ٗ ْٝع شيوٚ ،إدطا ٤أسهاَِٗ عً ٢األَٚ ،١سكٝكْ ١صٝش ١إ َٔ ايٓصـٝش١

ألٌٖ ايبٝت  ٗ ،eخرب ُبطَٜس بٔ َعا ١ٜٚعٔ أب ٞدعؿط ايبـاقط _ قـاٍ( :قـاٍ
ضغــ ٍٛاهلل َ :fــا ْظــط اهلل عــع ٚدــٌ إٍ ٚيــ ٞهٗــس ْؿػــ٘ بايطاعــ ١إلَاَــ٘
ٜٓٚصش٘ إالٓ نإ َعٓا ٗ ايطؾٝل األعً.)1()٢
ٚؽتب ْصٝش ١ايعًُـا ٤هلل تعـاٍ ٚنتابـ٘ ايهـطٚ ِٜضغـٛي٘ ايعظـٚ ِٝأٖـٌ
بٝتـ٘ ايهــطاّ بــايطز عًــ ٢األٖــٛا ٤إطـً ١عًــ ٢ايهتــاب ٚايػــٓ ١ايؿــطٜؿٚ ،١بٝــإ
زاليتُٗــا عًــَ ٢ــا ىــايـ األٖــٛاٚ ،٤نــصيو ضز األقــٛاٍ ايطــعٝؿَ ١ــٔ ظالت
ايعًُـاٚ ،٤بٝـإ َـا صـض َـٔ األسازٜـح ايؿـطٜؿ ١عـٔ أٖـٌ ايبٝـت َٚ eــا مل
ٜصض بتبٌ ساٍ ايطٚا َٔٚ ،٠تكبٌ ضٚاٜت٘ َِٓٗ  َٔٚال تكبٌ.

انُٕع انخايس :انُصٍحح ألئًح انًسهًٍٍ:
ايٓصٝش ١أل ١ُ٥إػًٌُ ايعازيٌ  ِٖٚأصـشاب ايٛالٜـات ٚعًُـا ٤ايـسٜٔ
اجملتٗس ٕٚايص ٜٔهب تكًٝـسِٖٚ ،إسػـإ ايظـٔ بٗـَِٚ ،عـاْٚتِٗ عًـ ٢اؿـل،
ٚطــاعتِٗ ؾٝــ٘ ٚأَــطِٖ بــ٘ٚ ،تٓبــٚ ِٗٗٝتــصنرِٖ بطؾــل ٚيطـــٚ ،اعالَٗــِ َــا
غؿًٛا عٓـ٘ ٚمل ٜـبًػِٗ َـٔ سكـٛم إػـًٌُٚ ،تـ يـ قًـٛب ايٓـاؽ يطـاعتِٗ،
ؾكس ض ٟٚعٔ ايٓ

 fقاٍ ( :إ اهلل ٜطض ٢يهِ ثالثاّ ٜطض ٢يهـِ إٔ تعبـسٙٚ

ٚال تؿطنٛا ب٘ ؾ٦ٝاّ ٚإ تعتصُٛا عبٌ اهلل ْٝعاّ ٚال تؿطقٛاٚ ،إ تٓاصـشٛا
( )1ؾطح ايهاٗ  ;94 /9ايؿاٗ .498 /4
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َٔ ٚال ٙاهلل أَـطنِ)( .)1نُـا ض ٟٚعـٔ أبـٜ ٞعؿـٛض عـٔ أبـ ٞعبـس اهلل _ :إ
ضغ ٍٛاهلل  fخطـب ايٓـاؽ ٗ َػـذس اـٝــ ٗ سذـ ١ايـٛزاع ؾكـاٍَْ( :طٖـط
اهلل عبساّ

ع َكاييت ؾٛعاٖا ٚسؿظٗا ٚبًػٗا َٔ مل ٜػُعٗا ؾطب ساٌَ ؾك٘

غر ؾكٚ ،٘ٝضب ساٌَ ؾك٘ إٍ َـٔ ٖـ ٛأؾكـ٘ َٓـ٘ ،ثـالخ ال ٜػـٌ عًـ ٔٗٝقًـب
أَــطَ ٤ٟػــًِ :إخــالص ايعُــٌ هللٚ ،ايٓصــٝش ١ألُ٥ــ ١إػــًٌُٚ ،ايًــعّٚ
ؾُاعتِٗ ،ؾإٕ زعٛتِٗ قٝطٚ َٔ ١ضاٗ٥ـِ ،إػـًُ ٕٛأخـ ٠ٛتتهاؾـ زَٔـاؤِٖ
ٜٚػــع ٢بــصَتِٗ أزْــاِٖ)(َٚ .)2ــٔ ايٓصــٝش ١ــِ اؾٗــاز َعٗــِٚ ،ايصــال٠
خًؿٗــِٚ ،أزا ٤اؿكــٛم إيــٚ ،ِٗٝإ ٜــسع ٢ــِ بايصــالحٚ ،ال ٜػــطٚا بايجٓــا٤
ايهاشب عً.ِٗٝ

انُٕع انسادط :انُصٍحح نعايح انًسهًٍٍ:
أَا ايٓصٝش ١يًُػـًٌُ عاَـ ١ؾإضؾـازِٖ ٕصـاؿِٗ ٗ آخـطتِٗ ٚزْٝـاِٖ،
ٚنـ األش ٣عـِٓٗٚ ،تعًـَ ُِٗٝـا هًْٗٛـ٘ َـٔ زٜـِٓٗٚ ،إعـاْتِٗ عًٝـ٘ بـايكٍٛ
ٚايؿعٌٚ ،غا عٛضاتِٗٚ ،غـس خالتٗـِٚ ،زؾـع إطـاض عـِٓٗٚ ،دًـب إٓـاؾع
ِٚ ،أَطِٖ بإعطٚف ِْٗٝٗٚ ،عٔ إٓهط بطؾل ٚإخـالصٚ ،ايؿـؿك ١عًـ،ِٗٝ
ٚتٛقر صػرِٖ ٚاسااّ نبرِٖٚ ،إبـسا ٤إٛعظـ ١اؿػـٓ ١ـِٚ ،تـطى غؿـِٗ
ٚسػــسِٖٚ ،إ ؼــب ــِ َــا ؼــب يٓؿػــو َــٔ اـــرٚ ،تهــط ٙــِ َــا تهــطٙ
يٓؿػو َٔ إهطٚ ٙٚايصب عٔ أَٛا ِ ٚأعطاضِٗ ٚغـر شيـو َـٔ أسـٛا ِ،
ٚسجِٗ عً ٢ايتدًل ظُٝع َا شنطْا َٔ ٙأْٛاع ايٓصـٝشٚ ،١تٓؿـٝذ ُُٖٗـِ إٍ
ايطاعات ،ست ٢إ إتكٌ ٚايصاؿٌ ٚايعًُا ٤األبطاض َٔ تبًؼ ب٘ ايٓصـٝش ١إٍ
اإلضطاض بسْٝا.)3(ٙ
ض ٟٚعٔ دطٜـط بـٔ عبـس اهلل ايبَذًَٔـ ٓٞقـاٍ( :باٜعـت ايـٓ
( )1ضٚاَ ٙػًِٚ ،داَع ايعًٚ ّٛاؿهِ .79 /1
( )2ايؿاٗ  ;498 /4داَع ايعًٚ ّٛاؿهِ .79 /1
( )3ايتاز ٚاإلنً.422 /5 ٌٝ

 fعًـ ٢إقـاّ
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ايصالٚ ٠إٜتا ٤ا يعناٚ ٠ايٓصض يهٌ َػًِ)(ٚ ،)1ض( ٟٚسل إ َٔ عً ٢إ َٔ
غت) ؾصنط َٓٗا (ٚإشا اغتٓصشو ؾاْصض ي٘) ٚضٖ ٟٚصا اؿـسٜح َـٔ ٚدـٙٛ
ُأخَط عٔ ايٓ

 fقال ( :إشا اغتٓصض أسسنِ أخا ٙؾًٓٝصض ي٘)(.)2

( )1ضٚاَ ٙػًِ ٚايبداض ،ٟداَع ايعًٚ ّٛاؿهِ .76/ 1
(ٚ )2غا ٌ٥ايؿٝع / 594/ 11 ١باب /35اؿسٜح  ;4ؾعب اإلّإ .323 /4
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الفصل الثالث

النصيحة يف الفقه اإلسالمي
انًثحث األٔل :انُصٍحح فً األدنح انششعٍح
أٔالً :اٌَاخ انكشًٌح
يكس شنط ايكطإٓ ايهطَ ِٜاز ٠ايٓصض ٗ اآلٜات ايؿطٜؿ ١ايتاي:١ٝ

 .1قٛي٘ تعاٍ[ :فَرٌََىََّ عَنْيٌُْ ًَقَاهَ يَاقًٌَِْ ىَقَذْ أَتْيَغْـرُنٌُْ سِسَـاالخِ سَتِّـي ًَّصَـحْدُ ىَنُـٌْ
فَنَيْفَ آسََ عَيََ قًٌٍَْ مَافِشِيَِ]( ).
يكس ت ٍٛايٓ

صاحل _ عٔ ق ّٛمثٛز بعسَا عكطٚا ايٓاق ،١قاٍ ـِ :يكـس

أبًػـتهِ ضغـاي ١ضبــٚ ،ٞأزٜـت إيـٝهِ َــا أَطْـ ٞب زا٥ـ٘ إيــٝهِ َـٔ أَـطْٝٗٚ ٙــ٘،
ْٚصــشت يهــِ ٗ أزا ٤ضغــاالت اهلل إيــٝهِ ٗ ؼــصٜطنِ ب غــ٘ بإقــاَتهِ عًــ٢
نؿطنِ بـ٘ٚ ،عبـاز ٠األٚثـإٚ ،يهـٔ ال ؼبـ ٕٛايٓاصـشٌ يهـِ ٗ اهلل ،ايٓـاٌٖ
عٔ اتباع أٖٛا٥هِ ،ايصٓازٔٓ َٜٔيهِ عٔ ؾٗٛات أْؿػهِ(.)2

ٌ
د َىنُـ ْ
ح ُ
ستِّـي ً َّصَـ ْ
سسَـا َى َح َ
ٌ ِ
ن ْ
ٌ ًَقَـا َه يَـا َق ٌْ ًِ َىقَـ ْذ َأ ْت َيغْـ ُر ُ
 .2قٛي٘ تعـاٍ :ط َفرَـ ٌَىََّ عَـ ْن ُي ْ
ًىَنِِْ ال ذُحِثٌَُُّ اىنَّاصِحِنيَص( ).
ٜكــ ٍٛتعــاٍ شنــط :ٙؾـ زبط ايــٓ

ب _ عــٔ قَٛــ٘ ؾاخصـاّ َــٔ بــٌ
ؾُـ َعْ ِٝ

أ ٗطِٖ سٌ أتـاِٖ عـصاب اهللٚ ،قـاٍ ٕـا أٜكـٔ بٓـعْ ٍٚكُـ ١اهلل بكَٛـ٘ ايـصٜٔ
نصب ٙٛسعْا عًٜ :ِٗٝا ق ّٛيكس أبًػتهِ ضغاي ١ضبٚ ،ٞأزٜت إيٝهِ َا بعـجين بـ٘
إيٝهِ َٔ ؼصٜطنِ غطب٘ عً ٢إقاَتهِ عً ٢ايهؿط ب٘ ًِ ٚ ،ايٓاؽ أؾـٝا،ِٖ٤
( )1غٛض ٠األعطاف ،آ.93 :١ٜ
( )2تؿػر ايطرب.234 /8 ٟ
( )3غٛض ٠األعطاف ،آ.79 :١ٜ
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ْٚصشت يهِ ب َط ٟإٜانِ بطاع ١اهللْٝٗٚ ،هِ عٔ َعصٝت٘(.)1
ؾإ اآلٜتٌ تؿرإ إٍ إ ْع ٍٚايعصاب بعس ايٓصٝش.١

 .3قٛي٘ تعاًٍَ[ :قَاسَََيََُا إِِّّي ىَنََُا ىََِِْ اىنَّاصِحِنيَ]( ).
ٚإكا

ال بٌ اثـٌٓٚ ،ايكَػَـُِ نـإ َـٔ إٔبًـٝؼ ال َـٔ آزّ ،ؾٗـٛ
 ١ال ته ٕٛإ ٓ

َــٔ بــاب عاؾــا ٙاهللٚ ،إعٓــٚ( ٢قا

ُٗــا) أ ٟسًـــ ُــا بــاهلل تعــاٍ ستــ٢

خسعُٗا ٚقاٍ( :إْ ٞيهُا ٕٔ ايٓاصـشٌ) أ ٟإدًصـٌ ايٓصـٝش ٗ ١زعا٥هُـا
إٍ ايتٓاٖ َٔ ٍٚص ٙايؿذط ٔ ٚ ،٠آزّ ٚسٛا ٤ال ٜكسض عً ٢ايـ ٌُٝبـاهلل تعـاٍ
إالٓ صازقاّ ،ؾسعاُٖا شيو إٍ تٓا ٍٚايؿذط.)3(٠

 .4قٛيـــ٘ تعـــاٍ[ :أُتَيِّغُنُـ ـٌْ سِسَـــاالخِ سَتِّـــي ًَأَّصَـ ـحُ ىَنُـ ـٌْ ًَأَعْيَـ ـٌُ ٍِـ ـِْ اىيَّـ ـوِ ٍَـــا ال

ذَعْيٌَََُُ]( ).
أز ٣ايٓ

ْٛح _ تبًٝؼ ضغـاي ١اهلل عـع ٚدـٌ إٍ قَٛـْ٘ٚ ،صـض ـِ ٗ

تبًٝؼ ايطغاي ١عًٚ ٢دٗٗا َٔ غر تػٝرٚ ،ال ظٜازٚ ،٠ال ْكصإ.

 .5قٛي٘ تعاٍ[ :أُتَيِّغُنٌُْ سِسَاالخِ سَتِّي ًَأََّا ىَنٌُْ َّاصِحٌ أٍَِنيٌ]( ).
بًؼ ايٓ

ٖـٛز _ ضغـاالت ضبـ٘ أْ ٟبـٛات اهلل تعـاٍٖٚ ،ـ ٗ ٛتبًٝػـ٘ ثكـ١

َ َ ٗ ٕٛت ز ١ٜايطغاي.١

 .6قٛي٘ تعاًٍ[ :ال ينفعنٌ ّصـحي إُ أسدخ أُْ أَّصَـحَ ىنـٌ إُ مـاُ اي يشيُـذاُ

يغٌينٌ ىٌ ستنٌ ًإىيو ذشجعٌُ]( ).
( )1تؿػر ايطرب.6 /9 ٟ
( )2غٛض ٠األعطاف ،آ.21 :١ٜ
( )3فُع ايبٝإ .30 /3
( )4غٛض ٠األعطاف ،آ.62 :١ٜ
( )5غٛض ٠األعطاف ،آ.68 :١ٜ
( )6غٛضٖٛ ٠ز ،آ.34 :١ٜ
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ْٛح _ عٔ ق :َ٘ٛاْ٘ إ نإ اهلل ٜطٜس إٔ ىٝبهِ َٔ ضٓتـ٘،

ب ٕ وطَهِ ثٛاب٘ ٜٚعاقبهِ ب٘ ،ؾال ٜٓؿعهِ ْصش ٞإٕ أضزت إ أْصض ايهِ.

شوَـَ ًَال َعيَـَ اىَّـ ِزي َِ ال َي ِـذًُ َُ ٍَـا يُن ِفقُـٌ َُ
س َعيَـَ اىعَـ َعفَا ِء ًَال َعيَـَ ا ْى ََ ْ
 .7قٛي٘ تعـاٍ :ط ىَـ ْي َ
حَشَجٌ إِرَا َّصَحٌُا ىِيَّوِ ًَسَسٌُىِوِ ٍَا عَيََ اىَُْحْسِنِنيَ ٍِِْ سَثِيوٍ ًَاىيَّوُ غَفٌُسٌ سَحِيٌٌص( ).
شنــط اهلل غــبشاْ٘ أٖــٌ ايعــصضٖٚ ،ــِ ايــص ٜٔال ٜكــسض ٕٚعًــ ٢اـــطٚز
يًذٗــاز; يًعًــٌ إاْعــ ١عــٔ اـــطٚز نــإطضٖٚ ،ــٔ ال ْؿكــ ١يــ٘ يًدــطٚز ٚآيــ١

ايػؿط ،ؾال سطز ٚضٝل ٚدٓاح ٗ ايتدًـٚ ،تـطى اــطٚز َـع ايطغـ،f ٍٛ

بإ ىًصٛا ايعٌُ َٔ ايػـٜٓٚ ،صشٛا هلل ٚضغٛي٘ .f
 .8قٛي٘ تعاٍ[ :يَاأَيُّيَا اىَّزِيَِ آٍَنٌُا ذٌُتٌُا إِىََ اىيَّوِ ذٌَْتَحً َّصٌُحا]( ).
ٍ ؾٝــ٘ صَ ـالحُ صــاسٔب٘ٚ ،ايتٛبــ ١ايٓصــٛح َــا
ايٖٓصِ ـضُ َتشَ ـطٓ ٟؾٔعِ ـٌ ،أ ٚقَ ـْ ِٛ
ٜصطف صاسب٘ عٔ ايعَٛز إٍ إعص ،١ٝأَ ٚا ىًب ايعبس يًطدٛع إٍ ايـصْب،
ؾال ٜطدع إٍ َا تاب َٓ٘ .ؾايتٛب ١ايٓصٛح أ ٟايصازق.١

 .9قٛي٘ تعاٍ :طًَجَاءَ سَجُوٌ ٍِِْ أَقْصََ اىََْذِينَحِ يَسْعََ قَاهَ يَاٌٍُسََ إَُِّ اىََْألَ يَأْذََِشًَُُ تِلَ ىِيَقْرُيٌُكَ
فَاخْشُجْ إِِّّي ىَلَ ٍِِْ اىنَّاصِحِنيَص( ).
قٛي٘ تعاٍ :طًَجَاءَ سَجُوٌ ٍِِْ أَقْصَـَ اىََْذِينَـحِ يَسْـعََص قٝـٌ ٖـَ ٛـ َٔ آٍ ؾطعـ،ٕٛ
قاٍ ٜا َٛغ ٢إ إـأل ٜـ ُط ٕٚبـو يٝكتًـٛى ،أٜ ٟطتـا ٕٚ٤يكتًـو ،ؾـاخطز إْـٞ
يو َٔ ايٓاصشٌ ،سهاَ ١ٜا قاٍ ايطدٌ ٕٛغ _ ٢وصض َٔ ٙأعسا.٘٥

 .10قٛيــ٘ تعــاًٍَ[ :حَشٍَّْنَــا عَيَيْ ـوِ اىََْشَاوِ ـَْ ٍِ ـِْ قَثْ ـوُ فَقَاىَ ـدْ ىَ ـوْ أَدُىَنُ ـٌْ عَيَــَ أَىْ ـوِ تَيْ ـدٍ
( )1غٛض ٠ايتٛب ،١آ.91 :١ٜ
( )2غٛض ٠ايتشط ،ِٜآ.8 :١ٜ
( )3غٛض ٠ايكصب ،آ.20 :١ٜ
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يَنْفُيٌَُّوُ ىَنٌُْ ًَىٌُْ ىَوُ َّاصِحٌَُُ]( ).
شنطت اآل ١ٜإضداع ايـٓ

َٛغـ _ ٢إٍ أَـ٘ ،ؾكٛيـ٘ تعـاٍ [ًَحَشٍَّْنَـا عَيَيْـوِ

اىََْشَاوِ ـَْ] ٖٚــْ ٞــع َطضــعَ ،١عٓــآَ ٙعٓــاَ ٙــٓٗٔٚ ،بػطــٓأٖ إيٝــ٘ ،ال إٔ
ٖٓايو ْٗٝا عٔ ؾعٌ ايطضاعٚ ،قٛي٘ تعاٍ طٍِـِْ قَثْـوُص أَ ٟـٔ قبـٌ ضز ٙإٍ أَـ٘.
طفَقَاىَدْ ىَوْ أَدُىَنٌُْ عَيََ أَىْوِ تَيْدٍ يَنْفُيٌَُّـوُ ىَنُـٌْ ًَىُـٌْ ىَـوُ َّاصِـحٌَُُص َعٓـاٜ ٙطـُْ٘ٛ
بطضاعٔ٘ ٔٚايكٝاّ عًٝـٜ٘ٓٚ ،صـش ٗ ْ٘ٛشيـو ،ؾكٝـٌ ألختـ٘ َـٔ أٜـٔ قًـت :أْٗـِ
ْاصش ٕٛيُ٘ ،أعطؾت أًٖ٘ ؾكايت :إِا عٓٝت ْاصش )2(ٕٛيًًُو.

ثاٍَاً :األحادٌث انششٌنح
إ األخباض اييت تعطضت إٍ ايٓصٝش ١عً ٢أَضِبَع طٛا٥ـ:

انطائنح األٔنى :يطهق انُصٍحح
 ٖٞٚاألخباض ايساي ١عًْ ٢صٝش ١إ َٔ ابتسا ٤ز ٕٚغبل اغتؿاضَٗٓ ،٠ا:
 .1قُس بٔ ٜعكٛب عٔ عً ٞبٔ إبطاٖ ِٝعٔ أب ٘ٝعٔ ايٓٛؾً ٞعٔ ايػـه ْٞٛعـٔ
أب ٞعبس اهلل _ قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( :fأْػو ايٓاؽ ْػهاّ أْصشِٗ دٝبـاّ
ٚأغًُِٗ قًباّ ؾُٝع إػًٌُ)( .)3ايطٚا ١ٜضعٝؿ ١بايٓٛؾًٚ ،ٞضعؿٗا اجملًػ،ٞ
َٚعٓاٖا إ أؾسِٖ عباز ٠أنجطِٖ أَاْٜ ،١كاٍ ضدـٌ ْاصـض اؾٝـب ،أ ٟأَـٌ،
 ٗٚبعض ايٓػذ (أْصشِٗ سبا)ٚ ،يعٌ األ ٖٛ ٍٚايصٛاب.
 .2قُس بـٔ ٜعكـٛب عـٔ عـسَ ٠ـٔ أصـشابٓا عـٔ أٓـس بـٔ قُـس بـٔ عًـ ٞبـٔ

اؿهِ عٔ عُط بٔ أبإ عٔ عٝػ ٢بٔ أبَٓ ٞصٛض عٔ أبـ ٞعبـس اهلل _ قـاٍ:

( )1غٛض ٠ايكصب ،آ.12 :١ٜ
( )2بايطٓؾعٔ عً ٢اؿٔها َ.ٔ١ٜ
( )3ايٛاٗ  ;99 /2أص ٍٛايهاٗ بٗاَـ َطآ ٠ايعك /ٍٛباب االٖتُاّ ب َٛض إػًٌُ ٚ ;166 /2غاٌ٥
ايؿٝع.562 /11 ١
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( هب يًُ َٔ عً ٢إـ َٔ إٔ ٜٓاصـش٘)( .)1ايطٚاٜـ ١صـشٝش ١ايػـٓسٚ ،إـطاز
بٓصــٝش ١إ ـ َٔ يًُ ـ َٔ اضؾــاز ٙإٍ َصــاحل زٜٓــ٘ ٚزْٝــاٚ ،ٙتعًُٝــ٘ إشا نــإ
دــاٖالٚ ،تٓبٗٝــ٘ إشا نــإ غــاؾالٚ ،ايــصب عٓــ٘ ٚعــٔ أعطاضــ٘ إشا نــإ ضــعٝؿا،
ٚتٛقر ٗ ٙصػطٚ ٙنربٚ ،ٙتطى سػسٚ ٙغؿٓ٘ٚ ،زؾع ايطـطض عٓـ٘ ٚدًـب ايٓؿـع
إيٚ ،٘ٝباؾًُ ١نًُا ٜطٜس يٓؿػ٘ ٜطٜس ألخ ٘ٝإ َٔٚ .ي ٛمل ٜكبٌ ْصـٝشت٘ غـًو
ططٜل ايطؾل ستٜ ٢كبًـٗا  ٚيـ ٛناْـت َتعًكـ ١بـ َط ايـس ٜٔغـًو بـ٘ ططٜـل األَـط
بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط عًٚ ٢د٘ إؿطٚعّٚ .هٔ إضاز ٠ايٓصٝش ١يًطغـٍٛ

ٚاأل e ١ُ٥أٜطاّ ألِْٗ أؾطٌ إ ٌَٓ(.)2

ٚ .3عِٓٗ عٔ أب ٞأٓس عٔ ابٔ قبٛب عـٔ َعاٜٚـ ١بـٔ ٖٚـب ،عـٔ ابـ ٞعبـس

اهلل _ قاٍ ( :هب يًُ َٔ عً ٢إ َٔ ايٓصٝش  ١يـ٘ ٗ إؿـٗس ٚايػٝـب)(.)3
ايطٚا ١ٜصشٝش ١ايػـٓس .قٛيـ٘ ٗ( :إؿـٗس ٚإػٝـب) أٚ ٗ ٟقـت سطـٛضٗٚ ٙ
غٝبت٘ بايهتاب ١أ ٚايطغايٚ ،١سؿـظ عطضـ٘ ٚايعدـط عـٔ غٝبتـ٘ٚ ،باؾًُـ ١ضعاٜـ١
ْٝع إصاحل ي٘ٚ ،زؾع إؿاغس عٓ٘ عً ٢أٚ ٟد٘ نإ .قاٍ اجملًػ ٗ ٞايبشـاض
بعس ْكً٘ يًطٚا ١ٜإ َعٓ( ٢هب يًُـ َٔ عًـ ٢إـ َٔ ايٓصـٝش ١يـ٘) وتُـٌ إ
ٜه ٕٛايٛدٛب ٗ بعض األؾطاز قُ ٍٛعً ٢ايػٓ ١إ نسٚ ٠ؾاقاّ يًُؿـٗٛض بـٌ

األصشاب.

ٚ .4عٔ أب ٞقبٛب بٔ عُط ٚبٔ مشط عٔ دابط عـٔ أبـ ٞدعؿـط _ قـاٍ :قـاٍ
ضغ ٍٛاهلل  ( :fيٓٝصض ايطٓدٌ َٓهِ أخا ٙنٓصٝشت٘ يٓؿػ٘)(ٖ .)4صا اؿـسٜح
( )1أص ٍٛايهاٗ بٗاَـ َطآ ٠ايعك 190 /2 ٍٛباب ْصٝش ١إ َٔ; ٚغا ٌ٥ايؿٝع /595/ 11 ١باب 35
َٔ أبٛاب ؾعٌ إعطٚف; األص /414 /ٍٛباب ْصٝش ١إ َٔ.
( )2ؾطح ايهاٗ /إاظْسضاْ.945 /9 ٞ
( )3ايٛاٗ ٚ ;164 /3غا ٌ٥ايؿٝع 595 /11 ١باب  َٔ 36ؾعٌ إعطٚف; أص ٍٛايهاٗ بٗاَـ َطآ٠
ايعك ;353 /2 ٍٛإػتسضى  /92 / 2باب ٚ 105دٛب ازا ٤سل إ َٔ ٚباب ٚ 34دٛب ْصٝش١
إ َٔ ٚباب  35ؼط ِٜتطى ْصٝش ١إ َٔ.412 /
(ٚ )4غا ٌ٥ايؿٝع /594 /11 ١باب  َٔ 35أبٛاب ؾعٌ إعطٚف /اؿسٜح .4
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داَع ؾُٝع أؾطاز ايٓصٝش ،١ؾْٗ ٛا ط إٍ ٚسس ٠ايهٝؿ ١ٝبعس ايؿطاؽ عـٔ سهـِ
ْؿؼ ايٓصٝشٚ ،١أْ٘ هب إٔ ٜٓصض أخا ٙنُا ٜٓصض يٓؿػ٘ ،غٛا ٤نـإ ايٓصـض
ٚادباّ أ ٚاغتشبابٝاّ.
 .5خرب ُ ِٝايساض ٟقاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل  fثالثاّ ( :ايس ٜٔايٓصٝش ،١قٜ ٕٔ ٌٝـا
ضغ ٍٛاهلل قاٍ :هلل ٚيطغٛي ٘ ٚأل ١ُ٥ايسٚ ٜٔؾُاع ١إػـًٌُ)(ٚ ،)1قـس شنـط
عًُا ٤اؿسٜح بإ ٖصا اؿسٜح ي٘ ؾ ٕ عظٚ ،ِٝعًَ ٘ٝـساض اإلغـالّٚ ،أعتـربٙ
ْاع َٔ ١ايعًُا ٤أْ٘ أسس أضبـاع اإلغـالّ ،أ ٟأسـس األسازٜـح األضبعـ ١ايـيت
ػُع أَٛض إػًٌُ ،بٌ خبٓ بعض ايعًُاَ ٤ساض اإلغالّ ب٘ ٚسس ،ٙقـاٍ أبـٛ
زاٚز( :إ ٖصا اؿسٜح أسس األسازٜح ايـيت ٜـسٚض عًٗٝـا ايؿكـ٘)(ٖٚ ،)2ـَ ٛـٔ
ٚدٝع األ

اٚ ،٤كتصط ايهـالّٚ ،يـٝؼ ٗ نـالّ ايعـطب نًُـَ ١ؿـطزٜ ٠ػـتٗٛ

بٗا ٖصا إعٓ ٢غ ٣ٛنًُ( ١ايٓصٝش ،)١نُا أْ٘ ال ٜٛدـس ٗ نـالّ ايعـطب نًُـ١
أْع ـر ايسْٝا ٚاآلخط َٔ ٠نًُ( ١ايؿالح).
 .6خرب ظٜاز بٔ عالق ١قاٍ:

عت دطٜط بٔ عبس اهلل ٜك( :ٍٛباٜعت ضغ ٍٛاهلل

 fؾاؾاو عً ٓٞايٓصض يهٌ َػًِ)(.)3

َ .7ا ضٚ ٗ ٟٚغا ٌ٥ايؿٝع ( :١يًُػًِ عً ٢إػًِ َٔ اؿل إ ٜػـًِٓ عًٝـ٘ إشا
يكٜٚ ٘ٝعٛز ٙإشا َطضٜٓٚ ،صض ي٘ إشا غـابٜٚ ،ػـُت٘ إشا عطـؼٚ ،هٝبـ٘ إشا
زعاٜٚ ،ٙتبع٘ إشا َات)(.)4
(ٚ )1غا ٌ٥ايؿٝع /595 /11 ١باب  َٔ 35أبٛاب ؾعٌ إعطٚف /اؿسٜح  ;7ؾعب اإلّإ ،323 /4
ٚأخطد٘ َػًِ ٗ ايصشٝض َٔ سسٜح عبس ايطٓٔ بٔ َٗس ٟعٔ غؿٝإ ايجٛضٚ ٟأخطد٘ ايٓػاٞ٥
ٚأب ٛزاٚز.
( )2داَع ايعًٚ ّٛاؿهِ .76 /1
( )3ؾعب اإلّإ /نتاب ؾض ايسعا ، 323 /4 ٤ضٚا ٙايبداض ٟعٔ أبْ ٞعٚ ِٝأخطد٘ َػًِ َٔ
سسٜح ابٔ ع ١ٓٝٝعٔ ظٜاز.
(ٚ )4غا ٌ٥ايؿٝع / 86 /12 ١باب  57اغتشباب تػُ ١ٝايعاطؼ إػًِ.
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عسٓ اإلَاّ _ ايٓصٝشَ ١ـٔ اؿكـٛم إػـتشبَٚ ،١عًـ ّٛإ ٖـص ٙاؿكـٛم
يٝػـت ٚادبــ ،١بــٌ إِـا ٖــ ٗ ٞشاتٗــا َػـتشب ،١ؾعـسٓ ايٓصــٝشَٗٓ ١ـا زيٝــٌ عًــ٢
اغتشبابٗا .ؾإػتؿاز َٔ َتـٖ ٕٛـص ٙايطا٥ؿـَ ١ـٔ األخبـاض ايهـجرٚ ٠إعتـربٖ ٠ـٛ
اؾاْب األخالق ،ٞؾتشٌُ عًـ ٢االغـتشبابٓٚ ،ـٌ يؿـظ (هـب) ؾٗٝـا عًـ٢
ايٛد٘ ايؿطع ٞبعٝسٚ ،ايٛد٘ ٗ شيو يع ّٚايعػط األنٝسٚ ،اؿطز ايؿسٜس َـٔ
ايك ٍٛبٛدـٛب ايٓصـٝش ١عًـٚ ٢دـ٘ االطـالم ،نُـا شٖـب إيٝـ٘ بعـض ايؿكٗـا٤
ناحملــسخ ايعــاًَ ٞصــاسب ايٛغــاٚ ،ٌ٥احملــسخ ايٓٗــٛضٔ ٟصــاسب إػــتسضى،
ٚايؿٝذ َٗـس ٟناؾــ ايػطـا ٗ ٤كطٛطتـ٘ إهاغـب احملطَـ ١بكٛيـ٘( :األخبـاض
إتهطض ٠ايساي ١عًٚ ٢دٛب ْصٝش ١إ َٔ اييت َٓٗـا خـرب عٝػـ ٢بـٔ َٓصـٛض،
ٚخرب َعا ٜ٘ٚبٔ ٖٚـبٚ ،خـرب ايػـهٚ ،ْٞٛخـرب غـؿٝإ بـٔ عٓٝٝـ ١ايسايـ ١عًـ٢
ٚدــٛب ْصــٝش ١إ ـ َٔ َــع ايػــبل باالغتؿــاضٚ ٠عسَــ٘; يتعــبر أنجطٖــا بًؿــظ
(هب)ٖ ،صا َطاؾا إٍ قٛي٘ _( :إ َٔ َطآ ٠أخٝـ٘)(ٚ )1إٍ إ تطنٗـا خٝاْـ١

 َٔ ٖٞٚأعظِ احملطَات)(.)2
ّٚهٔ اؾٛاب عُا أؾاز ٙايؿٝذ َٗس ،ٟبإ ايٛدٛب ٗ ٖص ٙايطا٥ؿـٖ ١ـٛ
ثبٛت ٖصا اؿل يًُ َٔ عً ٢إ َٔ ثبٛتاّ أخالقٝاّ ،ألٕ ايعُسٖ ٗ ٠ـص ٙايطا٥ؿـ١
َا نإ َؿتُال عً ٢يؿظ (هب يًُ َٔ) َٔٚ ،إعً ّٛإ ايٛدـٛب إشا تعـس٣
بايالّ ٜهَ ٕٛعٓا ٙثبٛت اؿل ال ايتهًٝـ ايؿطع ،ٞؾاْـ٘ ال ٜتعـس ٣بـايالّ ،بـٌ
ٜتعــس ٣ايٛدــٛب ايؿــطع ٞبـــ (عًــ ،)٢ؾًــ ٛنــإ إــطاز بــ٘ ايتهًٝـــ ايؿــطعٞ
اإليعاَ ٞيكـاٍ( :هـب عًـ ٢إـ َٔ إٔ ٜٓصـض أخـاَ )ٙـٔ ز ٕٚسادـ ١إٍ شنـط
(يًُ َٔ)ٚ ،نِ ؾطم بٌ إ ٜكاٍ :هب عً ٢إ َٔ نصا ٚنـصا ٚبـٌ إ ٜكـاٍ:
هب يًُ َٔ عً ٢إ َٔ ؾٗصا ايًػإ أؾب٘ بًػـإ االغـتشبابٚ ،اؿاصـٌ إ
(ٚ )1غا ٌ٥ايؿٝع /210 /12 ١سسٜح (.)16108
( )2كطٛط ١إهاغب احملطَ /١ايؿٝذ َٗس ٟناؾـ ايػطا.891 /1 ٤
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ٖٓا سهِ أخالقـ .ٞأضــ إٍ شيـو :إ ضٚاٜـ ١دـابط ْـا ط ٠إٍ ٚسـس ٠ايهٝؿٝـ١
بعس ايؿطاؽ عـٔ سهـِ ْؿـؼ ايٓصـٝشٚ ،١إْـ٘ هـب إ ٜٓصـض أخـا ٙنُـا ٜٓصـض
يٓؿػ٘ ،غٛا ٤نإ ايٓصض ٚادباّ أّ َػتشبا ،نُـا إ بـاق ٞاألخبـاض بـٌ ضـعٝؿ١
ايػٓس ٚبـٌ غـر ٚاضـش ١ايساليـ ١عًـ ٢ايٛدـٛبْ .عـِ االغـتشباب ٖـ ٛايكـسض
إتٝكٔ َٓٗا .نُا أْ٘ َٔ احملتٌُ قٜٛاّ إ إطاز بـإ َٔ ايـص ٟػـب يـ٘ ايٓصـٝش١

ٖ ٛايصٚ ٟصؿ٘ ا ١ُ٥أٌٖ ايبٝت  ( eب ْـ٘ إشا ضـطب عًـ ٢ضدـٌ أخٝـ٘ عـطم
غٗط ي٘ٚ ،أْ٘ إشا أصاب أخا ٙؾ ٗ ٤ٞبًس سعٕ ي٘ٚ ،أْ٘ َٔ أخَٓ ٘ٝعي ١اؾػس
ايٛاسس إشا اؾتهٚ ٢دس أيََِ شيو ٗ غا٥ط دػسٖٚ ،)1()ٙصا إ َٔ نايهربٜت
األٓطٚ ،أعع َٔ ايصٖب األصؿط ،ؾإٕ َجٌ ٖصا ال ٜبعس إٔ ٜٛدـب يـ٘ اهلل َـا
ٜٛدب ،ؾكس ض َٔ ( ٟٚال ٜٛدب يو ؾال تٛدب يـ٘ ٚال نطاَـٚ ،)2()١قـس ٚضز
ٚصـ إ َٔ ٗ نالّ أَر إ ٌَٓ عً ٞبٔ أبـ ٞطايـب _ ُـاّ ٗٚ ،نـالّ
اإلَاّ عً ٞبٔ اؿػٌ _ ٚغرُٖاٖ ،ا ٜـسٍ عًـ ٢إٔ إـ َٔ ال ٜٛدـس إالٖ َـا
ْسض(.)3

انطائنح انثاٍَحَ :صٍحح انًسرشٍش
البــس َــٔ َكسَــ ٗ ١تعطٜـــ االغتؿــاض ٠أ ٚإؿــٛضٚ ،٠سهُٗــا ٗ ايؿكــ٘
اإلغــالَ ٞاالغتؿــاض ٠أ ٚإؿــٛضٖ ،٠ــ ٞاغــتدطاز صــٛاب ايــطأٚ ،ٟاؾــتكام
ايهًَُ ١ـٔ قـ :ِ ٛؾـٛض ايعػـٌ أغتدًصـ٘ َـٔ َٛضـع٘ ٚصـؿاَ ٙـٔ ايؿـُع،
ٚإؿاٚض ٠سصٔ َٔ ايٓساَٚ ،١أَٔ ٚغالَٚ ،١عـٌ ا ساٜـ ،١قـاٍ اإلَـاّ عًـٞ
بٔ أب ٞطايب _ ( :ؾإٕ َعص ١ٝايٓاصض ايؿؿٝل ايعامل اجملطب تٛضخ اؿػط٠
ٚتعكب ايٓساَٚ ،)4()١قْ ٌٝعِ إ اظض ٠إؿاٚض َٔٚ ،٠ؾـاٚض ش ٟٚاأليبـاب زٍ
( )1ايهاٗ  ;166 /2عاض األْٛاض .264 /71
(ٚ )2غا ٌ٥ايؿٝع /49 /12 ١باب ٜٓ ٖٔ( ١ًْ 28بػَ ٞعاؾطت٘).
( )3ايتُٗٝس  ;160 /19داَع ايعًٚ ّٛاؿهِ ٚ ،81 /1ضادع نتاب ايٛاٗ صؿ ١إ َٔ.
(ْٗ )4ر ايبالغ.79 ١
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عً ٢ايطؾاز َٔٚ ،أعظِ أْٛاع ايٓصٝش ١إٔ ٜٓصض ٕٔ اغتؿاضٚ ،ٙقس َـسح اهلل

إـ ٌَٓ بكٛيــ٘ عــع ٚدــٌ [ًَأٍَْـشُىٌُْ شُــٌسٍَ تَيْـنَيٌُْ](ٚ ،)1ض ٟٚعــٔ أبــ ٞدعؿــط
ايجاْ _ ٞعٔ آبا ٘٥عٔ أَر إ ٌَٓ _ قاٍ :بعجين ضغ ٍٛاهلل  fإٍ ايـُٔٝ
ؾكاٍ ٜٛ ٖٛٚصٝينٜ ( :ا عًـَ ٞـا سـاض َـٔ اغـتداض ٚال ْـسّ َـٔ اغتؿـاض)(،)2
ٚيكس أسػٔ ايكا:ٌ٥
ٌ
ه ٔ
و ٗ اـَ ٔؿ ِّٞإُؿِ ٔ
ص ٔسَ ِٜك َ
ؾأٚضِ َ

ٌ
ض َُ َت َؿطِّ ٔ
ص ٕ
ش َْ ١ــــا ٔ
صَ ِٝ
َٚاقِ َبٌِ َْ ٔ

 ٗٚســسٜح ؾاطُــ ١بٓــت قــٝؼ ســٌ ؾــاٚضت ايطغــ ٍٛاألعظــِ ٕ fــا
خطبٗا َعاٚ ١ٜٚأب ٛدِٗ ٚقٛي٘  ( :fأَـا َعاٜٚـ ١ؾطدـٌ صـعًٛى ال َـاٍ يـ٘،
ٚأب ٛدِٗ ؾال ٜطع ايعصا عٔ عاتك٘)( )3زي ٌٝعً ٢اغتؿاض ٠ش ٟٚايطأٚ ٟأْـ٘
دا٥عْ إ ٜػتؿر ايطدٌ َٔ ٜطض ٢ز ٗ ٜ٘ٓاَطأتٌ ٜػـُُٗٝا يـ٘ أٜتُٗـا ٜتـعٚز،
ٚنصيو يًُطأ ٗ ٠ضدًـٌ أُٜٗـا تتـعٚزٚ ،ؾٝـ٘ إٔ يًُػتؿـاض إٔ ٜؿـر بػـر َـٔ

أغتؿر ؾ ;٘ٝألْ٘ أؾـاض  fإٍ أغـاَٚ ،١مل تـصنط يـ٘ إالٖ أبـا دٗـِ َٚعاٜٚـ،)4(١
ٚض ٟٚعٔ اإلَاّ َٛغ ٢بٔ دعؿط _ٚ( :إشا اغتؿاض عًٝـو ايعاقـٌ ايٓاصـض
ٔ اغتؿـاض مل
ؾإٜاى ٚاـالف ؾإٕ ٗ شيو ايعطب(ٚ ،)6())5ض ٟٚعٓـ٘ _ََ( :ـ ٔ
ٜعـسّ عٓــس ايصــٛاب َازسـاّ ٚعٓــس اـطـ عــاشضاّ)(ٚ )7قــاٍ أَــر إـ ٌَٓ _:
سٚ ،تٛؾٝــلْ َـــٔ اهلل)(،)8
ٔٚ ،بَ َطنَــ َْٚ ،١ضُؾِــ ْ
( َٚؿــاٚض ٠ايعاقــٌ ايٓاصـــض ُُِٜــ ْ
( )1غٛض ٠ايؿٛض ،٣آ.38 :١ٜ
( )2عاض األْٛاض .102 /72
( )3تٗصٜب ايؿطٚم  ;231 /4ؼؿ ١األسٛش ;241 /4 ٟؾطح ايعضقاَْٛ ;319 /4 ٞاٖب اؾً/3 ٌٝ
 418أخطز َػًِ اؿسٜح ناَالّ ٚايبداض ٟكتصطاّ.
( )4ايتُٗٝس .160 /19
( )5ايعطب :ا الى.
( )6عاض األْٛاض .311 /75
( )7عاض األْٛاض .104 /72
(ْٗ )8ر ايبالغ.79 ١
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(ٚإػتؿــاض َ ـ ُٔ)( )1أ ٟأَــٌ ؾُٝــا ٜػـ ٍ َــٔ األَــٛض ألْــ٘ قًــس األَــط ايــصٟ
اغتؿر ؾ ،٘ٝؾُـٔ أؾطـ ٢إٍ أخٝـ٘ بػـطٚ ٙأَٓٓـ٘ عًـْ ٢ؿػـ٘ ؾكـس دعًـ٘ َشًـٗا،
ؾٝذب عً ٘ٝإٔ ال ٜؿر عً ٘ٝإالٓ َا ٜطا ٙصـٛاباّ ألْـ٘ قًـس ٙأَـط ،ٙؾـإ غؿـ٘ ؾُٝـا
اغتؿــاض ٙؾٝــ٘ ؾكــس خــإ اهلل ٚضغــٛي٘ ٜٚػــُ ٢ايػــطٚض ٖٚــ ٛإخؿــا ٤اـسعــٗ ١
صٛض ٠ايٓصٝشٚ ،١إ تطى ايٓصٝش ١ال ٜعترب خٝاْْ ،١عِ اـٝاْ ١إِا تًعّ ؾُٝا يـٛ
ْصش٘ غالف َا ٜعتكس َٔ ٙإصًش ،١ؾُٔ عًِ عـسّ عسايـ ١إَـاّ اؾُاعـ ١ؾـال
هٛظ إعالّ غر ٙبْ٘ ،عِ ي ٛاغتؿـر ٚغـ ٍ عـٔ عسايتـ٘ ؾٗٓـا إػتؿـاض َـ ُٔ،
ٚعً ٘ٝإ ال ىٕ ٕٛا ض( :ٟٚإػتؿاض َ ُٔ) ٚإػتؿاض إ ؾا ٤أؾاض ٚإ ؾـا٤
مل ٜؿط ،ؾٗ ٛكر ال ٜتعٌ عً ٘ٝايٓصـٝشَ ١ـا مل ٜتشكـل بـاى َؿـٛضت٘ سصـٍٛ
ضطض حملاّ َٔ ْؿؼ أَ ٚاٍ ،أ ٚعطضٚ ،إالٓ تعٌ ْصش٘ بٌ ي ٛتعًل بـ٘ عًُـ٘
ب٘ ٚدب ٚإٕ مل ٜػتؿطٚ ،ٙال تطًب إؿٛض َٔ ٠نٌ اسس ،ؾكـس تهـْ ٕٛتٝذتٗـا
إٗايــو ،قــاٍ ضغــ ٍٛاهلل ٚ ٗ fصٝتـــ٘ ألَــر إـ ٌَٓ عًــ ٞبــٔ أبــ ٞطــــايب
_ٜ( :ا عً ٞال تؿاٚضٕ دباْاّ ؾإْ٘ ٜطٝل عًٝـو إدـطزٚ ،ال تؿـاٚضٕ غـٝال
ؾإْ٘ ٜكصط بو عٔ غاٜتوٚ ،ال تؿاٚضٕ سطٜصاّ ؾإْ٘ ٜع ٜٔيو ؾـطٖا)( ،)2بـٌ
ال تؿاٚض إالٓ َٔ نإ أٖال يًُؿٛضٚ ،٠تـٛاؾطت ؾٝـ٘ ٖـص ٙايصـؿات ايـيت شنطٖـا
اإلَــاّ ايصــازم _ بكٛيــ٘ ( :إٕ إؿــٛض ٠ال تهــ ٕٛإالٓ عــسٚزٖا ؾُــٔ عطؾٗــا
عسٚزٖا ٚإالٓ ناْت َططتٗا عً ٢إػتؿر أنجط َٔ َٓؿعتٗا ؾ  ٚـا :إٔ ٜهـٕٛ
ايص ٟتؿاٚض ٙعاقالّٚ ،ايجاْ :١ ٝإٔ ٜه ٕٛسطاّ َتسٜٓاّٚ ،ايجايج :١إٔ ٜه ٕٛصسٜكاّ
َ اخٝاّٚ ،ايطابع :١إٕ تطًع٘ عً ٢غطى ؾٝهـ ٕٛعًُـ٘ بـ٘ نعًُـو بٓؿػـو ثـِ
ٜػــط يــو ٜٚهتُــ٘ ،ؾإْــ٘ إشا نــإ عــاقالّ اْتؿعــت َؿــٛضت٘ٚ ،إشا نــإ ســطاّ
َتسٜٓاّ أدٗس ٗ ايٓصٝش ١يوٚ ،إشا نإ صسٜكاّ َ اخٝا نتِ غـطى إشا أطًعتـ٘
عًٚ ، ٘ٝإشا أطًعت٘ عً ٢غطى ؾهإ عًُ٘ ب٘ نعًُو ب٘ ُت إؿـٛضٚ ٠نًُـت
( )1عٛاي ٞايآلي.104 /1 ٞ
( َٔ )2ال وطط ٙايؿك.409 /4 ٘ٝ
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ايٓصٝش.)1()١
ٚأَا األخباض ايٛاضز ٗ ٠خصٛص ْصٝش ١إػتؿر ؾ ُٔٓٗا:
 .1عٔ ابٔ خايس عٔ بعض أصشاب٘ عٔ سػٌ بٔ ساظّ بٔ عُط بٔ ٜعٜـس عـٔ

أب ٘ٝعٔ أب ٞعبس اهلل _ قـاٍَ( :ـٔ اغتؿـاض أخـا ٙؾًـِ ّشطـ٘ قـض ايـطأٟ
غًب٘ اهلل عع ٚدٌ ضأٜـ٘)( ،)2ايطٚاٜـ ١فٗٛيـ ١يًشػـٌ بـٔ سـاظّ ٚاؿػـٌ بـٔ

عُط .قط٘ نُٓع٘ غـكا ٙاحملـضٖٚ ،ـ ٛايًـي اــايبٚ ،أقطـ٘ ايـٛز أخًصـ٘

نُشطٓ٘ اؿسٜح :صسق٘ٚ ،األقٛض :١ايٓصٝش ١اـايصٚ ،١قٛيـ٘ _( :قـض

ايــطأَ )ٟؿعــَ ٍٛطًــل ،أَ ٚؿعــ ٍٛبــ٘ٚ ،ايــطأ :ٟايعكــٌ ٚايتــسبرٚ ،ضد ـٌ شٚ
ضأ ،ٟأ ٟبصر.٠
 .2ضٚا ١ٜايٓٛؾً ٞقٛي٘ _ َٔ( :اغتؿاض ٙأخ ٙٛإـ َٔ ؾًـِ ّشطـ٘ ايٓصـٝش١
غًب٘ اهلل يُبُٖ٘)(.)3
إٕ ٖــاتٌ ايــطٚاٜتٌ قــس تعطضــتا إٍ ايٛعٝــس بايعكٛبــ ١ايسْٜٛٝــَ ١ــٔ غــًب
ايــطأٚ ٟايًــبٖٚ ،ــ ٞال تــسٍ عًــ ٢أظٜــس َــٔ االغــتشباب ٚضدشــإ ايعُــٌ،
ؾإٕ ايعكٌ َٔ أعظِ ايٓعِ اإل ٚ ،١ٝقس ََٖٔ بـ٘ غـبشاْ٘ عًـ ٢عبـاز ٙـساٜتِٗ،
ؾصطؾ٘ إٍ غر َا خًل َٔ أدً٘ ٜٛدب ايعٚاٍٖٚ ،ـَ ٛـٔ ايٓكُـات ايؿـسٜس،٠
نُـــا إٔ صـــطؾ٘ إٍ َـــا خًـــل ألدًـــ٘ ٜٛدـــب إعٜـــٚ ١االغـــتهُاٍٚ ،ال ؾـــبٗ١
ٗ ضدشاْـــ٘ .ؾايطٚاٜتـــإ قُٛيتـــإ عًـــ ٢االغـــتشباب ،ؾـــإٕ ْصـــض إـ ـ َٔ
َػــتشب ،نكط ـا ٤سادتــ٘ٚ ،إٕ أزيــ ١ايٓصــض ن زيــ ١قطــا ٤اؿادــ ١تــسٍ عًــ٢
االغتشباب.
( )1عاض األْٛاض .102 /72
(ٚ )2غا ٌ٥ايؿٝع /596 /11 ١باب ٚ 13دٛب ْصض إػتؿر َٔ ايعؿط ;٠األص ;474 ٍٛايؿاٗ ٗ
ؾطح أص ٍٛايهاٗ .479 /5
( )3فٗٛي ١يعبس اهلل بٔ غًُٝإ ايٓٛؾًَ .ٞػتسضى ايٛغا /66 /2 ٌ٥باب ٚ 22دٛب ْصض إػتؿر
َٔ ايعؿط.٠
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 .3ضٚا ١ٜعبا ١ٜقٛي٘ٚ( :اْصض ٕٔ اغتؿـاضى) .تؿٝـس ٖـص ٙايطٚاٜـ ١إٍ اإلضؾـاز
إٍ ايطدشـــإ ،ؾٗـــ ٞقُٛيـــ ١عًـــ ٢االغـــتشبابٚ ،قـــس أزعـــ ٢غـــر ٚاســـس
َــٔ احملــسثٌ ٚغرٖــِ ٗــٛض ٖــص ٙايطا٥ؿــَ ١ــٔ األخبــاض عًــٚ ٢دــٛب ْصــٝش١
إػتؿــر ،عًــ ٢إٔ ايطٚاٜــات إــصنٛض ٠نًــٗا فٗٛيــ ١ايــطٚاٜٚ ،٠ــسٍ عًــ ٢عــسّ
ٚدٛب ْصض إػتؿر َٔ دٛاظ إضداع إػتؿـر إٍ غـر ،ٙؾإْـ٘ ٜٓـاٗ ٚدـٛب
ْصض إػتؿر(.)1

انطائنح انثانثح :إعاَح انًؤيٍ
األخبــاض اآلَــط ٠بإعاْــ ١إــ َٔٚ ،نؿـــ نطبتــ٘ٚ ،قطــا ٤سادتــَ٘ٚ ،ــٔ
ايٛاضض إٔ ْصٝش ١إ َٔ ْٛع َٓٗا َٔٚ ،ايطٚاٜات:
 .1قُس بٔ ٜعكٛب بٔ قُس بٔ و ٢ٝعـٔ أٓـس بـٔ قُـس ،عـٔ اؿػـٔ بـٔ
عًـ ٞبـٔ ايٓعُـإ ،عـٔ أبـ ٞسؿـب األعؿـ ٢عـٔ أبـ ٞعبـس اهلل _ قـاٍ :قـاٍ
ضغــ ٍٛاهلل َ ( :fـــٔ غـــع ٗ ٢سادـــ ١ألخٝــ٘ ؾًـــِ ٜٓصـــش٘ ؾكـــس خـــإ اهلل
ٚضغٛي٘)( ،)2ايطٚا ١ٜفٗٛي ١باألعؿٚ ،٢مل ٜـصنط يـ٘ غـر ٖـصا اؿـسٜح ،قٛيـ٘
( :fؾًــِ ٜٓصــش٘)  ٗٚبعــض ايٓػــذ (ؾًــِ ٜٓاصــش٘) أ ٟمل ٜبــصٍ اؾٗــس ٗ
قطا ٤سادت٘ ٚمل ٜٗتِ يصيوٚ ،مل ٜهـٔ غطضـ٘ سصـ ٍٛشيـو إطًـٛبٖ ،ـصٙ
ايطٚاٜــْ ١ــا ط ٠اٍ سطَــ ١اـٝاْــَ ٗ ١كــاّ ايٓصــٝش ،١ؾــال صــً ١ــا ببٝــإ سهــِ
ايٓصٝشٚ ١دٛباّ أ ٚاغتشباباّٚ ،إِا ٜػـتؿاز َٓٗـا أْـ٘ إشا غـع ٢بإعاْـ ١إـ َٔ ٗ
سادت٘ هب إٔ ٜٓصش٘ٚ ،ال ى.ْ٘ٛ
 .2عس َٔ ٠أصشابٓا عٔ أٓس بٔ قُس بٔ خايسٚ ،أبـ ٛعًـ ٞاألؾـعط ٟعـٔ
قُـس بــٔ سػــإ ْٝعـاّ عــٔ أزضٜــؼ بــٔ اؿػــٔ عــٔ َصــبض بــٔ ًٖكــاّ قــاٍ:
(َ )1صباح ايؿكاٖ.35 /1 ١
(ٚ )2غا ٌ٥ايؿٝع /596 /11 ١باب ( َٔ )36أبٛاب ؾعٌ إعطٚف /اؿسٜح ( ;)1األص;474 ٍٛ
عكاب األعُاٍ  ;28احملاغٔ ;98 /ايؿاٗ ٗ ؾطح أص ٍٛايهاٗ .478 /5
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أخربْا أب ٛبصر قاٍ:

عت أبا عبس اهلل _ ٜك( :ٍٛأّـا ضدـٌ َـٔ أصـشابٓا

اغتعإ ب٘ ضدٌْ َٔ إخٛاْ٘ ٗ ساد ١ؾًِ ٜبايؼ ؾٗٝا بهـٌ دٗـس ؾكـس خـإ اهلل
ٚضغٛي٘ ،قاٍ أب ٛبصر :قًت ألب ٞعبس اهلل _ َ :ا تعين بكٛيوٚ :إـ ٌَٓ

قاٍ َٔ يسٕ أَر إ ٌَٓ إٍ آخطِٖ)(.)1
ايطٚا ١ٜفٗٛي ١بإزضٜؼ بٔ اؿػٔ.
قٛي٘ _ َٔ( :يسٕ أَر إ ٌَٓ) وتٌُ إٔ ٜه ٕٛإطاز بٗـِ األُ٥ـe ١
نُا ؾػطت األخباض ايهجر( ٠إ ٌَٓ) ٗ اآلٜات بِٗ  eؾإِْٗ إ َٓـ ٕٛسكـاّ،
ٚوتٌُ إٔ ٜطاز غا٥ط إ ٌَٓ.
ٚأَا خٝاْ ١اهلل ؾألْـ٘ خـايـ أَـطٚ ،ٙأزعـ ٢اإلّـإٚ ،مل ٜعُـٌ َكتطـا،ٙ
ٚخٝاْـ ١ايطغـٚ ٍٛاألُ٥ـ ;e ١ألْـ٘ مل ٜعُـٌ بكـٚ ،ِ ٛخٝاْـ ١غـا٥ط إـ ٌَٓ،
ألِْٗ نٓؿؼ ٚاسسٚ ،٠ألْ٘ إشا مل ٜهٔ اإلّـإ غـببا يٓصـش٘ ؾكـس خـإ اإلّـإ
ٚاغتشكطٚ ،ٙمل ٜطاع٘ َ ٖٛٚؿاى بٌ اؾُٝع ؾه ْ٘ خاِْٗ ْٝعاّ.
إٕ ايطٚاٜــات ايــٛاضزٖ ٗ ٠ــص ٙايطا٥ؿــَ ١ــٔ إعاْــ ١إ ـ َٔ ْٝعٗــا ٖــٗ ٞ
سكــٛم اإلخــٛإ قُٛيــ ١عًــ ٢اؾٗــات األخالقٝــ ،١ؾتشُــٌ عًــ ٢االغــتشباب
إ نس ،ضطٚض ٠أْ٘ مل ًٜتعّ أسس ؾٗٝا بايٛدٛب بٌ قاَت ايططٚض ٠عًـ ٢عـسّ
ايٛدـٛب ،ؾتهــ ٕٛايطــطٚض ٠قطٜٓـ ١عًــ ٢ضؾــع ايٝـس عــٔ ٗٛضٖــا ٗ ايٛدــٛب،
 َٔٚاحملتٌُ إٔ إطاز بإ َٔ إـ َٔ ايهاَـٌ ،ؾإْـ٘ ٖـ ٛاألر اؿكٝكـٚ ،ٞايـصٟ
ته ٕٛتطى َٓاصشت٘ خٝاْ ١هلل ٚيطغٛي٘ ،نُا ٚصـ أَر إ ٌَٓ عً ٞبـٔ أبـٞ

طايــب _ إــ َٔ ُــاّ أســس أصــشاب٘ شنــط ؾٗٝــا( :ال ٜطًــع عًــْ ٢صــض
ؾٝصض .)2()ٙنُا أْ٘ َٔ احملتٌُ ٖ ٛإٔ ٜه ٕٛإطاز َٔ ايطٚاٜـٖ ١ـ ٛايػـعَ ٞعـ٘،
عًــ ٢مــٜٛ ٛقعــ٘ ٗ خــالف َصـــًشت٘ نُــا ٖــَ ٛكتطــ ٢ايتؿــب ٘ٝباـٝاْـــ ١هلل
( )1األص ٗ ٍٛايهاٗ .362 /2
( )2ايهاٗ .226 /2
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ٚيطغٛي٘.

انطائنح انشاتعح :حشيح خٍاَح انًؤيٍ
األخباض ايٛاضز ٠عً ٢سطَ ١خٝاْ ١إـ َٔ ألخٝـ٘ إُٖٛـ ١بٛدـٛب ايٓصـض
أيَٗٓ ٘ٝا:
 .1ضٚا ١ٜأب ٞإ َ ٕٛاؿاضث ٞعٔ أبـ ٞعبـس اهلل _ قـاٍ( :سـل إـ َٔ عًـ٢
إ َٔ إٔ ال ى )1()ْ٘ٛايطٚا ١ٜفٗٛي ١باؿاضث.ٞ

 .2ضٚا ١ٜعً ٞبٔ عكب ١عـٔ أبـ ٞعبـس اهلل _ قـاٍ ( :إٕ إـ َٔ أخـ ٛإـ َٔ

عٚ ٘ٓٝزي ً٘ٝال ى .)2()ْ٘ٛايطٚا ١ٜصشٝش.١
 .3ضٚا ١ٜاؿاضخ عٔ أبـ ٞعبـس اهلل _ ( :إػـًِ أخـ ٛإػـًِ ال ىْٛـ٘)(.)3
ضعٝؿ ١يػٌٗٚ ،فٗٛي ١يًُجٓ ٢اؿٓاو.
 ٗٚ .4إػتسضى (ٚاْصض ٕٔ اغتؿاضى)(.)4
 .5قـــاٍ أَر إ ٌَٓ _َ ( :ـــٔ غـ إػًٌُ َؿٛض ٠بط٥ت َٓ٘)(.)5
إٕ ٖص ٙايطا٥ؿ َٔ ١ايطٚاٜات تعطضت إٍ اـٝاْٚ ١تطى ايٓصٝش ١ستَ ٢ـع
االغتؿاضٚ ،٠ال َالظَ ١بٗٓٝـا ٚبـٌ ٚدـٛب ايٓصـٝش ،١ؾٗـ ٞأدٓبٝـ ١عـٔ َعطؾـ١
سهِ ايٓصٝش ١اغتشباباّ أٚ ٚدٛباّ ،نُا أْ٘ يـ ٛناْـت ايٓصـٝشٚ ١ادبـٕ ١ـا دـاظ
ٕـٔ اغتؿــر إٔ ٜـطز ٙإٍ غــرَ ،ٙـع إَهــإ ضز إػتؿـر إٍ غــر ،ٙغـٛا ٤أنــإ
شيو ايػر أعطف َٓ٘ عاٍ إػتؿر أّ ال .إضاؾ ١إٍ شيو إٕ ٖـص ٙايطا٥ؿـَ ١ـٔ
األخباض تـسٍ عًـ ٢إٔ ايٓاصـض هـب إٔ ال ٜٓصـض غـالف َـا ٜعتكـس ،ٙال عًـ٢
( )1ايٛاٗ 102 /3باب سكٛم األخٚ ،٠ٛغا ٌ٥ايؿٝع/228 /2 ١باب (ٚ )122دٛب أزا ٤سل إ َٔ
َٔ ايعؿط.٠
( )2ايٛاٗ  /101/ 3باب أخ ٠ٛإ ٌَٓ.
( )3ايهاٗ/األص.135 /9 ٍٛ
(َ )4ػتسضى ايٛغا.346 /8 ٌ٥
( )5عاض األْٛاض .99 /72
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ٚدٛب ايٓصض ْؿػ٘ ٕٔ اغتؿاض.

ثانثاً :سٍشج انًرششعح
إٕ غر ٠إتسٚ ٌٜٓايعًُا ٤ايطٚساْ ٌٝعً ٢عسّ االيتعاّ بايٓصـٝشَ ١طًكـا
ٜ ٜس اغتشباب ايٓصٝشَ ،١طاؾاّ إَٖٔ ايٓصٝش َٔ ١األَٛض اييت تعِ بٗا ايبًـ،٣ٛ
ٚتهجط إيٗٝا اؿاد ١نجط ٠ؾسٜس ،٠ؾً ٛناْت ٚادب ١الؾتٗط ٚدٛبٗـاٚ ،تطـاؾطت
األخباض بٗا; يتٛاؾط ايسٚاع ٞإٍ ْكًٗاٚ ،ال َاْع َٔ ايتصـطٜض بٛدٛبٗـا ،ؾعـسّ
شيو زي ٌٝعً ٢عسّ ٚدٛبٗا(.)1

انًثحث انثاًَ :ذٕقف انُصٍحح عهى يحشو
قــس تتٛقـــ ايٓصــٝش ١عًــ ٢قــطّ نـ ٕ تهــ ٕٛبايػٝبــ ١أ ٚبإؾؿــا ٤غــط َــا أٚ
ايُٓ ١ُٝأ ٚايػعاٚ ١ٜغرٖا َٔ احملطَات ،ؾال بس َـٔ ايهـالّ عـٔ نـٌ قـطّ َـٔ
ٖص ٙاحملطَات اييت تتٛقـ ايٓصٝش ١عًٗٝا.

اننشع األٔل :انُصٍحح يع انغِ ٍْثح

()2

إٕ اهلل تعاٍ دعـٌ ؿطـٛض إـ َٔ سطَـٖٝٚ ١بـ ١ؾشـطّٖ ايٓٝـٌ َـٔ نطاَتـ٘
ٚعطضــ٘ عطــٛضٚ ٙس ـطّٖ ايػُــع عًٝــ٘ ٚايًُــع يــ٘ ٚاالغــتٗعا ٤بــ٘ ٚايتػــدٝـ
ٚاإلغا ٠٤ي٘ٚ ،نصيو دعٌ اهلل تعاٍ يػٝاب٘ سطَ ١ؾال هٛظ ايٓٝـٌ َٓـ٘ ٗ غٝابـ٘
( .ّ )1تٛضٝض إهاغب  ;ّ ،892/ 1أْٛاض ايؿكاٖ /١نتاب إهاغب احملطَ.١
( ) 2إٔختًـ ايؿكٗا ٗ ٤تعطٜـ ايػٝبَٗٓ ١ا ٖٞ :شنط اإلْػإ ايػا٥ب بػَ ٤ٛع قصس ْكص٘ ٚسصٍٛ
ايٓكب ٚي ٛعٓس ايػاَع إلطالع٘ َا مل ٜعًُ٘ ،ؾذاَع ايكٛٝز إصنٛض ٠ؾَٗٗٓ ٛا َٛضٛعاّ ٚنًُا مل
هُع ايكٛٝز إصنٛض ٠ؾًٝؼ َٓٗا َٛضٛعاّ ٚإٕ ؾاضنٗا سهُاّ بٌ نإ أؾس َٓٗا ؼطّاّ( .إهاغب
احملطَ ،١ايؿٝذ َٗس ٟناؾـ ايػطاَٗٓٚ .)٤ا ٖٞٚ :إٔ ٜصنط إ َٔ بعٝب ٗ غٝبت٘ غٛا ٤أنإ بكصس
اإلْتكاص أّ مل ٜهٔٚ ،غٛا ٤ايعٝب ٗ بسْ٘ أّ ٗ ْػب٘ أّ ٗ خًك٘ أّ ٗ ؾعً٘ أّ ٗ قٛي٘ أّ ٗ ز ٜ٘ٓأّ
ٗ زْٝا ٙأّ ٗ غر شيو ٖا  ٜه ٕٛعٝباّ َػتٛضاّ عٔ ايٓاؽ ،نُا ال ؾطم ٗ ايصنط بٌ إٔ ٜه ٕٛبايك ٍٛأّ
بايؿعٌ اؿان ٞعٔ ٚدٛز ايعٝبٚ ،ايظاٖط اختصاصٗا بصٛضٚ ٠دٛز ايػاَع بكصس إؾٗاَ٘ ٚإعالَ٘
أَ ٚا ٖ ٗ ٛسهِ شيو.
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ٚال هٛظ تػكٝط٘ ٚايتؿٗر بـ٘ ،قـاٍ اهلل تعـاٍ :طًَال يَغْرَـةْ تَعْعُـنٌُْ تَعْعًـا أَيُحِـةُّ
أَحَذُمٌُْ أَُْ يَأْمُوَ ىَحٌَْ أَخِيوِ ٍَيْرًا فَنَشِىْرٌَُُهُ ًَاذَّقٌُا اىيَّوَ إَُِّ اىيَّوَ ذٌََّابٌ سَحِيٌٌص( ،)1ؾاآلٜـ١
ايؿطٜؿ ١تصٛض إػتاب  ٜنٌ ؿِ أخَٝ ٘ٝتاّ  ٖٛٚأَط ٜهطٖـ٘ اإلْػـإ ٜٓٚؿـط َٓـ٘
ٜٚػتبؿــع٘ ٚنــصيو سكٝكــ ١االغتٝــاب ٗٚ .اآلٜــ ١ايؿــطٜؿ ١إؾــاض ٠زقٝكــ ١إٍ إٔ
ايصٜ ٟػتاب َ َٓا ٜٓٚاٍ َٓ٘ ٗ غٝاب٘ سٝح ال ٜتُهٔ َٔ ايسؾاع عـٔ ْؿػـ٘ إِـا
ٜكتً٘ ؾ ٝنٌ ؿُ٘ َٝ ٖٛٚتٚ ،شيـو إٔ ايـصٜ ٟػتـاب إـ َٔ ٜػـكط٘ ٗ اجملتُـع
ٜٚػًب عٓ٘ ثك ١ايٓاؽ ٚاسااََِٗٚ ،ـٔ ٜؿكـس ثكـ ١ايٓـاؽ ٚسـبِٗ ٚاسااَٗـِ
ٍ عـٔ ٖـص ٙاؾطّـ.١
ٚتعا ِْٗٚإِا َٖٝ ٛت َـٔ األسٝـاٚ ،٤ايـص ٟاغتابـ٘ ََػِـ ُْ ِٚ
ض ٟٚإٔ ضغ ٍٛاهلل  fقاٍ ٗ خطب ١ايٛزاع إؿٗٛض ( :٠أٜٗا ايٓاؽ إٕ زَا٤نِ
ٚأعطاضهِ عًٝهِ سطاّ نشطََٜٛ ١هِ ٖصا ٗ ؾـٗطنِ ٖـصاٚ ،إٕ اهلل سـطّ
ايػٝب ١نُا سطّ إاٍ ٚايسّ)(.)2
ٖٓٚايو ثالث ١اػاٖات ٗ َؿطٚع ١ٝايٓصٝش ١بايػٝب:١

االذجاِ األٔل :ذشجٍح يالك انُصٍحح عهى يالك انغٍثح
ُٖٓٚا ٜٓبػ ٞبٝإ بعض األَٛض:

األيش األٔل :انُسثح تٍٍ أدنح انغٍثح ٔأدنح انُصٍحح
إٕ ايٓػب ١بٌ أزي ١ايٓصٝشٚ ١أزي ١ايػٝب ١عُٚ َٔ ّٛد٘ٚ ،شيـو الدتُـاع
ايػٝبٚ ١ايٓصـٝشَ ٗ ١ـٛضز ٜهـ ٕٛايٓصـض بايػٝبـ ١نُـا يـ ٛأضاز ؾـدب ايتَـ َعٗٚز
باَطأَ ٠عًٚ ١َٛؾٗٝا عٝب َػتٛض ؾٓصـض بـصيو أ ٚاغتؿـاضَ ٗ ٠صـاسب ١ضدـٌ
ٗ ايػــؿط أ ٚايتذــاض ٠أ ٚاجملايػــٖٚ ١ــٜ ٛعًــِ أْــ٘ خــاٚ ٔ٥غــ ٧ٝاـًــل ٚؾــاضب
اـُط َطتهب ايؿذٛض ٚآنـٌ أَـٛاٍ ايٓـاؽ بـايظًِ ٚايعـسٚإ ،أ ٚاغتؿـاضٗ ٠
ايتًُص ٠عٓس ؾدب ٜ ٖٛٚعًِ أْ٘ غ ٤ٞايعكٝـس ٠أ ٚغـ ٧ٝايعُـٌ ،نـإ ايٓصـض
( )1غٛض ٠اؿذطات ،آ.12 :١ٜ
(ٚ )2غا ٌ٥ايؿٝع ،29 /10 ١باب ؼط ِٜايكتٌ ًُاّ.
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ٗ إٛاضز إصنٛضٜ ٠تٛقـ عً ٢ايػٝبٚ .١تؿطم ايٓصٝش ١أ ٚايٓصض عٔ ايػٝبـٗ ١
صٛضَ ٠ا إشا ناْت ايٓصـٝش ١مل ٜهـٔ ؾٗٝـا غٝبـَ ١جـٌ يـ ٛأضاز ؾـطا ٤زاض غـهٔ
ؾٗٝا عٝب ألٕ ْصٝشت٘ ز ٕٚغٝب ١سٝح مل ٜتٛقـ عً ٢شنط أسس بػٚ .٤ٛتؿـطم
ايػٝب ١عٔ ايٓصٝش ١نُا ٗ صٛضَ ٠ا إشا اغتػاب ؾدصاّ الْتكاص٘ َجالّٚ .شيـو
بإ ٗاض ايعٛٝب إػتٛض ٠سٝح ال ٜتشكل ايٓصض نُا ٖ ٛايهجر.

األيش انثاًَ :انرعاسض أو انرضاحى تٍٍ أدنح انغٍثح ٔانُصٍحح
ٚقع ايهالّ ٌٖ ٖٓاى تعاضض بٌ أزي ١ايػٝبٚ ١ايٓصٝش ١أ ٚتعاسِ

انشأي األٔل :انرعاسض تٍٍ أدنح انغٍثح ٔانُصٍحح
إٕ َــٔ شٖــب إٍ إٔ أزيــ ١ايٓصــض ٚايٓصــٝشَ ١ــٔ إػــتشبات ؾايتعــاضض
ٖٓٛع بٌ أزيـ ١ايٓصـض أ ٚايٓصـٝشٚ ١أزيـ ١سطَـ ١ايػٝبـ ١ألْـ٘ تعـاضض بـٌ أزيـ١
إػتشبات ٚأزي ١احملطَات.
أَا ي ٛناْت أزي ١ايٓصٝش ١أ ٚايٓصض زاي ١عًـ ٢ايٛدـٛب ؾٝكـع ايتعـاضض
بٌ زيٚ ٌٝدٛب ايٓصٝش ١أ ٚايٓصض ٚزي ٌٝسطَ ١ايػٝب ١ؾصٖب بعـض ايؿكٗـا٤
إٍ ايتػاقذ بـٌ ايـسي ًٌٝإتعاضضـٌ َعـ ّا ٗ َـاز ٠االدتُـاع ٚنـإ إطدـع إٍ
أَصاي ١اإلباسـَٚ ،١ـِٓٗ َـٔ شٖـب إٍ ايطدـٛع إٍ إطدشـات نايؿـٝذ َٗـسٟ
ناؾـــ ايػطــا  ٤بعــسَا شٖــب إٍ إٔ األزيــ ١زايــ ١عًــٚ ٢دــٛب ايٓصــٝش١
َطًكاّ ؾال ٚد٘ يعسّ عسٓ شيو َٔ ايتعاضضٚ ،اقتطا ٤شيو ايتعاضض بـٌ أزيـ١
إػتشبات ٚاحملطَات ٖٓٛع ،ؾش٦ٓٝص ٜه ٕٛايتعـاضض بـٌ َـا زٍ عًـٚ ٢دـٛب
ْصض إ َٔ َٚا زٍ عً ٢سطَـ ١ايػٝبـ ١عُـٚ ّٛخصـٛص َـٔ ٚدـ٘ ؾالبـس َـٔ
ايطدٛع إٍ إطدشات نُا يـ ٛتعـاضض زيٝـٌ ايٛدـٛب ٚايتشـط ،ِٜؾٗٓـا ْكـٍٛ
بؿُ ٍٛاألخباض ايعالد ١ٝصا ايٓش َٔ ٛايتعاضض ؾردع إٍ إطدشاتٚ ،إ
قًٓــا باْصــطاف األخبــاض ايعالدٝــ ١عــٔ ٖــص ٙايصــٛضٚ ٠اختصاصــٗا َــا إشا نــإ
ايتٓاٗ بُٗٓٝا َٔ سٝح إعٓـ ٢إطـابكٚ ٞايعآَـإٔ َـٔ ٚدـ٘ يـٝؼ نـصيو ؾًـٝؼ
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بُٗٓٝا تَٓافٕ َٔ دٗ ١إعٓـ ٢إطـابكٚ ٞإِـا سصـٌ ايتعـاضض بُٗٓٝـا بـايعطض،
ٚاتؿــام ادتُــاع ايعٓــٛاٌْ ٗ َــٛضز ٜتػــاقطإ ٜٚطدــع إٍ ايــسي ٌٝاآلخــط َــٔ
سهِ ادتٗاز ٟأ ٚأصٌ ؾكٗات.ٞ
ٚزع ٣ٛن ٕٛايادٝض يسي ٌٝايٛدٛب َطًكاّ َؿهٌ بٌ البس َٔ ايطدـٛع
إٍ َٝعإ إٛضٛعات َع احملاؾظ ١عًَ ٢كساض َا ٜتٛقـ عًٝـ٘ ايٓصـض َـٔ غـر
تعــس ٚػــاٚظ .نُــا إٕ زعــ ٣ٛزيٝــٌ ايتشــط ِٜأضدــض َطًكـاّ َــٔ دٗــ ١أْــ٘ زؾــع
َؿػس ٠نالّ ال َعٓ ٢ي٘ ،بٌ ٜٓبػ ٞي٘ ايطدٛع إٍ َٝعإ إٛاضٝع.

انشأي انثاًَ :انرضاحى تٍٍ أدنح انغٍثح ٔانُصٍحح
عٓــس ايت َــٌ ّهــٔ ايكــ ٍٛبٛقــٛع ايتــعاسِ بــٌ أزيــ ١ايػٝبــٚ ١ايٓصــٝش،١
ٚايظاٖط َٔ قب ٌٝاؿهٌُ إتعآٌ ،ؾالبس َٔ تـطدٝض أسـسُٖا عًـ ٢اآلخـط
َٔ َالسظ ١أق ٣ٛإالنٌ ٚصرٚض ٠ايكَٗٓ ٟٛا ؾعًٝا ٚاآلخـط ؾـ ْٝاّ ،ؾُـا مـٔ
ؾَ ٘ٝـٔ صـػطٜات بـاب ايتـعاسِ ال ايتعـاضض ،ؾـإٕ ايػٝبـَ ٗ ١ـٛاضز االدتُـاع
َ خٛشَ ٗ ٠كسَات ايٓصـض أ ٚايٓصـٝشٚ ١أْـ٘ ٜتٛقــ عًٗٝـا ْظـر تٛقــ إْكـاش
ايػطٜل ٚاإلتٝإ بايصال ٠عً ٢ايتصطف ٗ ًَو غـرٚ ،ٙعًٝـ٘ ؾٝتصــ نـٌ َـٔ
ايٓصض ٚايػٝب ١باألسهاّ اـُػ ١عػب اختالف إـٛاضز بكـ ٠ٛإـالى ٚضـعؿ٘،
ؾإ تػا ٣ٚإالنإ نإ ايٓصض ٚايػٝبَ ١باسٌٚ ،إ ظاز أسسُٖا عًـ ٢اآلخـط
نــإ ايعا٥ــس َتصــؿا بــايٛدٛب أ ٚاالغــتشباب بكــسض َــا ؾٝــ٘ َــٔ ظٜــاز ٠إــالى،
ٚنإ ايٓاقب ق طَ ّا أَ ٚهطّ ٖٚا َكـساض َـا ؾٝـ٘ َـٔ ْكصـٖ٘ .ـصا نًـ٘ َـع تػـًِٝ
ٚدٛب ايٓصٝشٚ ١إٔسطاظَ ٗ ٙكاّ ايتـعاسِ إصـًش ١إًعَـ ١يًٓصـٝشٚٚ ١دـٛز
إصًشَٛ ٗ ١ضز ايتعاسِ َع سهِ ايػٝبٚ ١ن ٕٛإصـًشَ ١كطٛعـ ١األُٖٝـ ١أٚ
شتًَُٔتَٗا أَ ٚتػاَ ١ٜٚع َؿػس ٠ايػٝب.١
َُ ِ

األيش انثانث :يالك حشيح انغٍثح
إختًـ ايؿكٗا ٗ ٤ؼسٜـس َـالى سطَـ ١ايػٝبـ ١بػـبب اخـتالؾِٗ ٗ تعطٜــ
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ٚؼسٜس ايػٝب ،١ؾُِٓٗ َٔ اعترب إٔ َٓاو سطَ ١ايػٝبٖ ١ـ ٛاالْتكـاص َـٔ إـ َٔ
ٚشيــو ألٕ إػــتؿاز َــٔ األخبــاض ٖــ ٛغــا ايعٝــب ؾــإٕ إ ٗــاضٜ ٙهــَٛ ٕٛدبــا
الْتكــاص إــ َٔ غــٛا ٤قصــس شيــو أّ الَٚ ،ــِٓٗ َــٔ ؾــطو ٚدــٛز قصــس
االْتكاص ٗ ؼكل ايػٝبٚ ،١اعترب آخط ٕٚإٔ َٓاو سطَ ١ايػٝب ٖٛ ١ت ش ٟإـ َٔ
ايصٜ ٟػتؿاز َٔ األخباض ايساي ١عًـ ٢اعتبـاض نطاٖـ ١ايـصنط ٚايظٗـٛض ٗ ايػٝبـ،١
ؾإٕ ايؿ ٤ٞإهطٜ ٙٚهَٛ ٕٛدب ّا يًتـ شٚ .ٟيهـٔ ال ىؿـَ ٢ـا ؾٝـ٘ ألٕ االْتكـاص
ٚايت ش ٟالظَإ يًػٝبٚ ١ال ٜػتؿاز َٓٗا اؿطَ ١ايجابت َٔ ١دٗـٖ ١ـص ٜٔايالظَـٌ.

ْعِ قس ٜؿعط ن ٕٛعً ١سطَ ١ايػٝب َٔ ١اآل ١ٜايؿطٜؿ[ ١أَيُحِةُّ أَحَذُمٌُْ أَُْ يَأْمُوَ

ىَحٌَْ أَخِيوِ ٍَيْرًا فَنَشِىْرٌَُُهُ]( )1ايـيت اؾـتًُت عًـ ٢تؿـب ٘ٝايػٝبـ ١ب نـٌ ؿـِ إٝتـ١
ؾإْٗا تؿعط به ٕٛعً ١سطَ ١ايػٝب ٖٛ ١إْتكـاص إـ َٔ ايػا٥ـب ،بـٌ قـس ٜـسع٢
ٗٛضٖـــا ٗ شيـــو ،ؾـــإٕ تؿـــب ٘ٝؾـــ ٤ٞبؿـــَ ٗ ٤ٞكـــاّ اؿهـــِ ٜـــسٍ عًـــ ٢إٔ
ٚد٘ ايؿب٘ ٖ ٛعً ١اؿهِ ؾإٕ َٔ قاٍ( :أنـطّ قُـس ّا ٚإنطاَـ٘ نـإنطاّ ايعـامل)
ٜػتؿاز َٓ٘ إٔ غبب ٚدٛب إنطاّ قُـس ٖـ ٛيعًُـ٘ ايـصٜ ٟؿـب٘ ايعـاملٚ ،نـصا
ّهــٔ إٔ ٜػــتؿاز شيــو َــٔ األخبـاض ايسايــ ١عًــ ٢إٔ غؿــطإ ايػٝبــ ١ال ٜهــ ٕٛإالٓ
بػؿــطإ صــاسبٗا ،ؾإْٗــا ــاٖط ٗ ٠نــ ٕٛإمثٗــا َــٔ دٗــ ١ايتعــس ٟعًــ ٢ســل
صــاسبٗاَٚ ،ــٔ إعًــ ّٛإٔ ايتعــس ٟعًٝــ٘ إِــا نــإ َــٔ دٗــ ١اْتكاصــ٘ ٚت شٜــ٘.
ّٚهٔ االغتؿاز َٔ ٠طا٥ؿ ١األخباض ايساي ١عًْ ٢صط ٠إ َٔ إػتـاب بـ ٕ َٓـاو
سطَ ١ايػٝب ٖٛ ١االْتكاص ٚايتعس ٟعً ٢إ َٔ َجٌ قٛي٘ _ َٔ( :تطٛع عً٢
أخ ٗ ٘ٝغٝب١

عٗا عٓ٘ ٗ فًؼ ؾ طزٖا عٓ٘ ضز اهلل عٓ٘ أيـ باب َٔ ايؿـط،

ٚإ ٖ ٛمل ٜطزٖا ٖٚـ ٛقـازض عًـ ٢ضزٖـا نـإ عًٝـ٘ نـٛظض َـٔ إغتابـ٘ غـبعٌ
َــطَٚ ،)2()٠ــا ض ٟٚعــٔ اإلَــاّ ايبــاقط _َ( :ــٔ إغتٝــب عٓــس ٙأخــ ٙٛإ ـ َٔ
( )1غٛض ٠اؿذطات ،آ.12 :١ٜ
(ٚ )2غا ٌ٥ايؿٝع /283 /12 ١باب ؼط ِٜاغتٝاب إ َٔ.
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ٚأعاْ٘ ْصط ٙاهلل ٗ ايسْٝا ٚاآلخط ،)1()٠ؾإٕ ؼطٜض ايؿاضع إكسؽ عً ٢ضزٖا
ضزٖــا عــٔ أخٝــ٘ يٓصــطت٘ ٚإٕ َبػٛضــٝتٗا َــٔ دٗــ ١ايتعــس ٟبٗــا عًــ ٢أخٝــ٘
باْتكاص٘.
ؾاؿاصٌ إ َالى اؿطَ ١ايؿطع ١ٝيًػٝب ٖٛ ١اْتكـاص إـ َٔٚ ،أَـا َٓـاو
سطَ ١ايػٝب ١ايعكً ١ٝبٓا ٤عً ٢سهِ ايعكٌ عطَتٗا ؾٗ ٛايظًِٚ ،ايظًـِ إِـا نـإ
َٔ دٗ ١االْتكاص بٗا ٚايت شَٗٓ ٟا.

األيش انشاتع :ذقسٍى انًحشياخ حسة األخثثاس انُثاةشج إنثى انًصثهحح فثً
اسذكاتٓا ٔعذيٓا
تٓكػِ احملطَات إٍ قػٌُ:

انقسى األٔل :حشيح انشًء إرا نى ذكٍ يصهحح فً اسذكاتّ
قس ٜػتؿاز َٔ زي ٌٝاحملطّ أْ٘ ٜه ٕٛقطَـاّ إشا مل تهـٔ ٖٓايـو َصـًشٗ ١
اضتهابـ٘ نايهــصب قــطّ َــٔ زَ ٕٚصـًش ٗ ١اضتهابــ٘ٚ ،قــس تٛدــس َصــًشٗ ١
اضتهاب٘ َ ٖٞٚباسـ ١غـر ٚادبـ ١نُـا ٗ ايهـصب إلزخـاٍ ايػـطٚض عًـ ٢ايػـر.
ؾؿــٖ ٞــصا ايكػــِ إشا ٚدــست َصــًش ٗ ١اضتهــاب احملــطّ دــاظ اإلضتهــاب ٚال
ٜالسظ ن ٕٛتًو إصًش ١أِٖ َـٔ َصـًش ١تـطى احملـطّ ،نُـا ال ٜالسـظ نـٕٛ
تًو إصًشًَ ١عَ َٔ ١قبٌ ايؿاضع الضتهاب احملـطّ أّ الَ ،عٓـ ٢أْـ٘ ال ٜطدـع
()3

إٍ باب ايتعاسِ ٚ .اٖط عباض ٠صاسب دـاَع ايػـعازات(ٚ )2نؿــ ايطٜبـ١

ٚداَع إكاصس ٖ ٛإ ايػٝب ١سطَتٗا َٔ ٖـصا ايكػـِ ،ؾإْـ٘ عٓـسِٖ ٜبـاح ٖتـو
ال إشا
عطض إ َٔ يػطض صشٝضٚ ،يهٔ مل أدس َٚدٗاّ ٚدّ ٗٝا يـصيو أصـال إ ٓ
قًٓا باعتباض قصس االْتكاص َٛضٛع ايػٝب.١

( )1إصسض ْؿػ٘  /291 /12باب ٚدٛب ضز غٝب ١إ َٔ.
( )2داَع ايػعازات .269 /2
( )3نؿـ ايطٜب.5 ١
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انقسى انثاًَ :حشيح انشًء يطهقاً
ٚقــس ٜػــتؿاز َــٔ زيٝــٌ احملــطّ أْــ٘ قــطّ َطًك ـاّ غــٛا ٤أناْــت َصــًشٗ ١
اضتهابــ٘ أّ ال ،نُــا ٖــ ٛاؿــاٍ ٗ أغًــب احملطَــات ،ؾــإشا ٚدــست َصــًشٗ ١
االضتهاب يًُشطّ ؾالبس إ ٜالسظ إ َصـًش ١االضتهـاب يًُشـطّ أقـَ ٣ٛـٔ
َصًش ١تطى احملطّ أٚالّٚ ،ثاْٝا إْٗا ًَعَـ ١عٓـس ايؿـاضع إكـسؽ يًؿـدب بـإ
ٜطتهب احملطّ أّ الَ ،عٜٓ ٢طدع إٍ بـاب ايتـعاسِ ؾرتهـب أقـ ٣ٛإصـًشتٌ
ايص ٟأيعّ ايؿاضع إكسؽ ب٘ ،ؾإْ٘ ي ٛؾـطض َـجال إ إٜـصا ٤ظٜـس يًُـ َٔ قُـس
ٜاتب عً ٘ٝقٝـاّ قُـس بـاؿر ؾـإٕ ٖـص ٙإصـًش ١يٝػـت ًَـعّ بٗـا ظٜـسٖٚ ،ـٞ
يٝػت أقَ ٣ٛالناّ َٔ َصًش ١تطى اإلٜـصا ٤ؾٗـ ٞال تبـٝض اإلٜـصاَٚ ،٤جـاٍ آخـط
ؾإٕ ؾطا ٤اـُط َٔ خايـس ٜٛدـب عـسّ ؾـطب٘ يـ٘ ،ؾـإ َصـًش ١تطتـب ايؿـطا٤
أقَ َٔ ٣ٛصًش ١تطى ايؿـطا ٤يهٓٗـا يٝػـت ًَعَـ ١ؾـطعاّ عًـ ٢إؿـا ،ٟؾٗـٛ
يٝؼ بالظّ عً ٘ٝإٔ وكل عسّ ايؿطب َٔ خايس إالٓ َٔ باب ايٓٗ ٞعـٔ إٓهـط،
ٚايؿطض إٔ ؾطا٥ذ ايٓٗ ٞعٔ إٓهط غر َٛدٛز.٠
ؾتًدب إ إصًش ٗ ١ؾعٌ احملطّ َٔ ايكػِ ايجاْ ٞال تكـسّ إالٓ اشا ناْـت
أقــَ ٣ٛــٔ َصــًش ١تــطى احملــطّ ٚناْــت ًَعَــ ١عٝــح إ ايؿــاضع إكــسؽ أيــعّ
ايعبــس بؿعًــٗا ٗ نــٌ َــٛضز ؼككــت ؾٝــ٘ ٗٚ ،قــٌ ايبشــح ؾــإ فــطز ٚدــٛب
ايٓصٝش ١ال ٜٛدب تكسّٗا عً ٢سطَ ١ايػٝبـ ١إالٓ اشا ضـعؿٓا َـالى سطَـ ١ايػٝبـ١
ٚقًٓا إ َالى ٚدٛب ايٓصٝش ١أقَ َٔ ٣ٛالى سطَ ١ايػٝب.١
ٚايػٝبٖ َٔ ١صا ايكػِ ؾٗ ٞعً ٢سس غا٥ط احملطَـات ال تػـكذ سطَتٗـا إالٓ
إشا عاضضتٗا َصًشًَ ١عَ ١أِٖ ٗ ْظط ايؿاضع َٔ َصًش ١تطى ايػٝب.١

اإلذجاِ انثاًَ :خشٔج انُصٍحح عٍ انغٍثح يٕضٕعاً
شٖــب صــاسب دــاَع إكاصــس ٚصــاسب نؿـــ ايطٜبــ ١إٍ إٔ َٛضــٛع
ايػٝبٜ ١عترب ؾ ٘ٝقصـس االْتكـاص ،بُٓٝـا ايٓصـٝش ١أ ٚايٓصـض ال ٜهـ ٕٛؾٝـ٘ قصـس
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االْتكاصٚ ،اغتؿاز ٠شيـو َـٔ قٛيـ٘ _َ ( :ـٔ َؿـ ٗ ٢غٝبـ ١أخٝـ٘ أ ٚنؿــ
عٛضتــ٘)ٚ ،نــصيو َــٔ قٛيــ٘ _ٚ( :ثبــت عًٝــ٘ أَــطاّ)ٚ ،قٛيــ٘ _ٜ( :طٜــس إٔ
ٜؿطش٘ بٗا)ٚ .قس ٜػتؿاز َٔ خرب اإلَاّ ايصـازم _ ٗ شنـط زٚاعـ ٞايػٝبـ،١
ٚنصا ٜػتؿاز َـٔ ايػـر ٠ايكطعٝـ ٗ ١بعـض إػـتجٓٝاتَٚ ،ـٔ عـسّ ٚدـٛز ضزع

يأل e ١ُ٥يؿـدب شنـط عٝـب ؾـدب قصـس اْتكاصـ٘ نُـا ٗ أخبـاض اؿـسٚز
ٚايتععٜطات ؾإٕ ؾٗٝا َـا ٜؿـٌُ عًـْ ٢كـٌ قصـ ١ي َـاّ _ َـع اؾـتُا ا عًـ٢
ٕ
شنط ايعٝب ٚعسّ ايطزعّٚ ،هٔ إٔ ٜػـتؿاز أٜطـ ّا َـٔ ايتعـبر بــ (اغتـابَ) ؾـإ ِ
َٔ باب (أؾتعٌ) اٖط ٗ ايكصس م ٛايعٌُ م ٛأنتب .نُـا ٜػـتؿاز أٜطـاّ َـٔ
ايتعبر ( بصنطى أخاى َا ٜهطٖ٘)ٜ ٜٚ ،س َا اغتؿاز ٙايؿٝذ األْصاضَ  ٟـٔ
اعتباض ٗ ٙنالّ أٌٖ ايًػ.١
ؾــاعترب دــاَع إكاصــس إــالى ٗ ايػٝبــ ١ايكصــس إٍ ٖتــو عــطض إ ـ َٔ
ٚايتؿهــ٘ بــ٘ أ ٚإضــشاى ايٓــاؽ ؾــإشا قصــس بــايك ٍٛغــطض صــشٝض نايٓصــض أٚ
ايٓصــٝشٚ ١مُٖٛــا مل ٜتشكــل قصــس ا تــو أ ٚايتؿهــ٘ ؾــال ٜهــَ ٕٛــٔ ايػٝبــ١
احملطَــ .١ؾاغــتجٓا ٤ايٓصــض أ ٚايٓصــٝشَ ١ــٔ ايػٝبــ ١يٝػــت َــٔ دٗــ ١إعآــ١
ٚتطدٝض أق ٣ٛإصًشتٌ بـٌ َـٔ دٗـ ١اضتؿـاع َٛضـٛع ايػٝبـٚ ،١يـصا مل ٜعتـرب
أقٛا ١ٝ٥ايػطض ايصشٝض  -أَ ٟالى ايٓصٝشٖٚ - ١هصا ٗ نؿــ ايطٜبـ ،١ؾاْـ٘
اعترب ٗ ايػٝب ١إ تهَ ٗ ٕٛكاّ االْتكاص ،ؾإٕ قصس اإلْػـإ غَطضـ ّا صـشٝشاّ
نايٓصــض ٚمــ ٙٛمل ٜهــٔ ٗ َكــاّ االْتكــاص ؾايتكــس ِٜعٓــسَ ٙــٔ بــاب اضتؿــاع
َٛضٛع ايػٝب ١ال َٔ دَٗ ١عآ ١ايػطض.

اإلذجاِ انثانث :إسرثُاء انُصٍحح عٍ انغٍثح ذخصٍصاً
إٕ ايٓػب ١بٌ أزي ١ايػٝبٚ ١أزيـ ١ايٓصـض أ ٚايٓصـٝش ١عُـَ ّٛـٔ ٚدـ٘ ؾـإ
ٚدس إدصب يًػٝب ١أخصْا بٜ٘ٓٚ ،بػ ٞي٘ ايٛقٛف عً ٢ايكسض ايصٜٓ ٟصـض بـ٘
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إػتؿر أ ٚايٓصٝش ١ايصّ ٟهٔ ؽصٝب عُ ّٛأخباض ايٓٗ ٞعٔ ايػٝب ١ب٘(.)1

ذحقٍق انًقاو:
ٜٓبػ ٞإ ٜكـاٍ ٗ إكـاّ إ أزيـ ١ايػٝبـ ١إ ناْـت َكٓٝـس ٠بـإضاز ٠االْتكـاص
نُا ٖ ٛايظاٖط َٔ احملكل ايهطنـٚ ٞايؿـٗٝس ايجـاْ ،ٞؾ زيـ ١ايٓصـض أ ٚايٓصـٝش١
َكسَ ١عًٗٝا ألْ٘ ٗ َٛضز ايٓصٝش ١ال ته ٕٛإضاز ٠االْتكاص.
ٚإٕ قًٓــا إٕ أزيــ ١ايٓصــض أ ٚايٓصــٝش ١زايــ ١عًــ ٢اإلغــتشباب ؾــال ٚدــ٘
يتكسّٗا عً ٢أزي ١ايػٝب ١ألٕ َالى إػتشب ال ٜعاضض َالى احملطّ.
ٚإٕ قًٓا إٔ أزي ١ايٓصض أ ٚايٓصٝش ١زاي ١عً ٢ايٛدٛب ،ؾـإٕ ايػٝبـ ١عًـ٢
ال إشا عاضضـتٗا َصـًشًَ ١عَـ ١أٖـِ ٗ
سس غـا٥ط احملطَـات ال تػـكذ سطَتٗـا إ ٓ
ْظط ايؿاضع َٔ َصًش ١تطى ايػٝبٕٚ ،١ا تكسّ إ ايٓػـب ١بـٌ ايػٝبـٚ ١ايٓصـض أٚ
ايٓصٝش ١عُـَ ّٛـٔ ٚدـ٘  ،ؾـإ عطؾٓـا َـالى ايٓصـض أ ٚايٓصـٝش ١نـ ٕ قًٓـا إْـ٘
عباض ٠عٔ عسّ ٚقٛع إ َٔ ٗ خالف َصًشت٘ ؾش٦ٓٝـص ْ خـص بـ ق ٣ٛإالنـٌ،
ؾكس ٜهَ ٕٛالى ايػٝب ١أقَ َٔ ٣ٛالى ايٓصٝشٚ ،١قس ٜه ٕٛايعهؼ.
ٚإٕ مل ْعطف َالى ٚدٛب ايٓصٝش ١ؾإٕ قًٓـا بٛقـٛع ايتعـاضض بـٌ أزيـ١
ايٓصض ٚأزي ١ايػٝبٚ ١ضدشٓا زي ٌٝايٛدٛب ؾال ًٜعّ ايٓاصـض ؼـطَ ٟـا ال غٝبـ١
ؾ َٔ ٘ٝايٓصـٝش ،١بـٌ يـ ٛنـإ يـ٘ ٗ ايٓصـٝش ١ططٜكـإ أسـسُٖا ٜػـتًعّ ايػٝبـ١
ٚاآلخط ال ٜػتًعَٗا داظ ي٘ غًٛى أُٜٗا ؾا ٤نُا ي ٛنإ ططٜكإ أسـسُٖا أقـٌ
غٝب َٔ ١اآلخط.
ٚإٕ قًٓا بٛقٛع ايتعاسِ بٌ أزي ١ايٓصٝشٚ ١أزي ١ايػٝب ،١ؾُكتطـ ٢ايكاعـس٠
ٖ ٛتكس ِٜأزي ١ايػٝب ١يهْٗٛا َٛاؾك ١يًهتـاب ايهـط ِٜألْٗـا أقـٚ ٣ٛأنجـط زاليـ،١
ألٕ أغًبٗا ْهط ٗ ٠غٝام ايٓؿ ٞتؿٝـس ايعُـ ّٛغـالف أزيـ ١ايٓصـض أ ٚايٓصـٝش١
ؾإ عَُٗٛا اإلطالم ،أَا إشا ناْت ٗ ايػٝبَ ١صًش ١تعاسِ َؿػس ٠تطنٗا نُـا
( )1اؿسا٥ل ايٓاضط.165 /18 ٠
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إشا تٛقـــ سؿــظ ايــٓؿؼ احملاَــ ١أ ٚاألَــٛاٍ اـطــر ٠أ ٚصــٝاْ ١ايعــطض عــٔ
اـٝاْ ١عً ٢ايػٝب ١ؾالبس س٦ٓٝص َٔ َالسظ ١قٛاعس ايتعاسِٚ ،ايعٌُ عًـ ٢طبـل
أق ٣ٛإالنٌٚ ،عً ٘ٝؾتتصـ ايػٝبـ ١باألسهـاّ اـُػـ ١نُـا ٖـٚ ٛاضـض ،ؾـإٕ
نإ عٓسْا ططٜكإ يًٓصٝش ١أ ٚايٓصض أسسُٖا ال غٝب ١ؾ ٘ٝتعٌ ٖ ٛز ٕٚاآلخط
ايص ٟؾ ٘ٝايػٝبٚ ،١نصا ي ٛنإ أسسُٖا أقٌ غٝب.١
ٚإتذ٘ َطاعـا ٠إٝـعإ ٗ إٛضـٛعات َـع احملاؾظـ ١عًـَ ٢ـا ٜتٛقــ عًٝـ٘
ايٓصـض َـٔ غـر تعـس ٚػـاٚظ بـٌ يـ ٛأَهـٔ ايٓصـٝش ١أ ٚايٓصـض َـٔ ز ٕٚشنــط
ايعٛٝب يعّٚ ،إٕ أطًل ْاع ١شيوَٚ ،ـٔ ٖـصا نـإ إتذـ٘ االقتصـاض ٗ ٖـصا
ايباب عً ٢خصٛص َا دطت ايػر ٠بَ٘ٚ ،ا زيت عًٝـ٘ األزيـ ١إدصٛصـ ١ال
َطًكاّٚ ،إٕ أ ُٖ٘ٚبعض ايعباضات اغتٓازاّ إٍ َا ٚضز ٗ ْصـض إـ َٔ إعًـّٛ
نْٛــ٘ َــٔ قبٝــٌ َــا ٚضز ٗ قطــا ٤سادــ ١إـ َٔ ال ٜــطاز َٓــ٘ األؾــطاز احملطَــ ١أٚ
إػتًعَ ١ا ؾت ٌَ دٝساّٚ .أَـا إشا قًٓـا بتكـس ِٜأزيـ ١ايٓصـض أ ٚايٓصـٝش ١عًـ٢
أزي ١ايػٝب َٔ ١دٗ ١اعتباض إضاز ٠االْتكـاص ٗ ايػٝبـ ١أ ٚإدصصـ ١ألزيـ ١ايػٝبـ١
َٛضز ايٓصض أ َٔ ٚدٗ ١ايسالي ١أ َٔ ٚدٗ ١ايتعـاضض ٚغـكٛو أزيـ ١ايػٝبـٗ ١
َكابًٗا ؾإْ٘ ال ٜتعٌ شيو.
ٚال ىؿــ ٢عًٝــو إ ايكــسض إتــٝكٔ َــٔ ٚدــٛب ايٓصــٝشَ ١ــع ايػٝبــٖ ١ــٛ
ْصــٝش ١إ ـ َٔ ؾ ُٝـا يــ ٛمل ٜٓصــش٘ آلٍ األَــط إٍ ايتًٗهــ ٗ ١زٜٓــ٘ أْ ٚؿػــ٘ أٚ
عطض٘ أَ ٚاي٘ .نُا اْ٘ ال ٜه ٕٛتكس ِٜأزيـ ١ايٓصـٝش ١عًـ ٢أزيـ ١اؿطَـَ ١طًكـاّ
َؾ ًَطَُا إ ته ٕٛايؿدص ١ٝإػـتػاب ١أٖـِ َـٔ ؾدصـ ١ٝإػتؿـر أ ٚإٓصـٛح يـ٘
ؾالبس َٔ َالسظ ١األِٖ ؾاألِٖ.

انشأي انشاجح:
إْ٘ ال زي ٌٝعًٚ ٢دٛب ايٓصض أ ٚايٓصٝش ١بايعٓٛإ األٚي ،ٞبـٌ ُٖـا
َػــتشبإ ؾــال ٜهــ ٕٛإكــاّ َــٔ بــاب ايتــعاسِ يعــسّ ثبــٛت ايٛدــٛب َــٔ

الــدين الـنـصـيــحة

57

أصــً٘ ،نُــا أْــ٘ مل وــطظ نــَ ٕٛــالى ايٓصــٝش ١أ ٚايٓصــض أقــَ ٣ٛــٔ َــالى
ايػٝبــ ١إالٓ إشا نــإ تطنُٗــا َٛدبــا يتًـــ ايــٓؿؼ أٖ ٚتــو ايعــطض ٚشٖــاب
إاٍ اـطر ؾش٦ٓٝص ٜٛدبـإ بـايعٓٛإ ايجـاْ ٟٛألُٖٝـ ١األَـٛض إـصنٛض ،٠ثـِ
ٌٖ تتٛقـ ايٓصـٝش ١يًػـر إػـبٛم باالغتؿـاض ٠عًـ ٢ايكطـع بػـًٛى دـاز٠
ايططض أٜ ٚهؿ ٞايظٔ ٚاالستُـاٍ ال أغـتبعس ايجـاْٚ ،ٞال ٜعتـرب ٗ ٚدـٛب
ايٓصٝش ١ايكطع بايكب ٍٛبٌ ٜهؿ ٞايظٔ ٚاالستُـاٍٖٚ ،ـٌ ػـب َـع ايكطـع
بعسّ ايكب ٍٛايظاٖط عسّ ايٛدٛبٚ ،ال ؾطم بٌ ايطـطض ايٓؿػـ ٞأ ٚإـايٞ
ٚايعطض ٞنُا ٜكط ٞبصيو إطالم األزي.١
ْعــِ ىتًـــ ايطــطض إــاي ٞبــاختالف األؾــداص ؾالبــس َــٔ َطاعــا٠
ايٓػب.١

اننشع انثاًَ :انُصٍحح تئفشاء انسش
اإلؾؿا ٤يػ :١اإل ٗاضٜ ،كاٍ :أؾؿ ٢ايػط ،إشا أ ٗط ،ٙؾؿؿا ؾؿٛاّٚ ،ايػـط:
ٖـَ ٛـا ٜهـتِٚ ،االغـطاض خــالف االعـالٕٚ ،ال ىـطز إعٓـ ٢االصـطالس ٞعــٔ
إعٓ ٢ايًػٕٚ ،ٟٛا ناْت بعض ايٓصٝش ١تتٛقــ عًـ ٢إؾؿـا ٤ايػـط ؾالبـس َـٔ
بٝإ بعض األَٛض:

األيش األٔل :كرًاٌ انسش
نتُــإ ايػــط ضــس إؾؿــاٖٚ ،٘٥ــَ ٛــٔ األؾعــاٍ احملُــٛزٚ ،٠قــس أَُــط بــ٘ ٗ
األخباض ايؿطٜؿَٗٓ ١ا:
 -1قــاٍ ضغــ ٍٛاهلل  ( :fطــٛب ٢يعبــس ََُْٛــ ١عطؾــ٘ اهلل ٚمل ٜعطؾــ٘ ايٓــاؽ،
أٚي٦و َصابٝض ا سٜٓٚ ٣ابٝع ايعًِ تتذً ٢عِٓٗ نٌ ؾتَٓ ١ظًُ ١يٝػٛا َصاٜٝع
ايبصُض ٚال اؾؿا ٠إطا.)1()ٌٝ٥

ٚ -2قــاٍ  ( :fإِــا اجملــايؼ باألَاْــٚ ،١ال وــٌ ألســسُٖا إ ٜؿؿــ ٞعًــ٢

( )1عاض األْٛاض  / 15 /4باب ؾطٌ نتُإ ايػط; داَع ايػعازات .269 /2
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صـاسب٘ غــطاّ)( ٗ .)1اؿــسٜح إطــالم عــسّ دَـٛا ٔظ إؾؿــاَ ٤ــا ال ٜطضــ ٢بــ٘ أٖــٌ
اجملًؼ بٌ األصٌ عسّ اؾٛاظ إال إشا أسطظ ضضاِٖ باإلؾؿـاَٚ ،٤ـع عـسّ شنـط
اإلؾؿاٜ ٤صر عسّ اؾٛاظ آنسٚ ،أخص إٝجام هعًـ٘ أؾـس ت نٝـساّ ٚايظـاٖط عـسّ
خصٛص ١ٝيًُذًؼ ؾٝؿٌُ اؿهِ إهإات ا اتؿٚ ١ٝإهاتبٚ ١أَجا اْ ،عـِ ٗ
مش ٍٛا ؿسٜح يػر إػـًٌُ ْظـط الستُـاٍ االْصـطاف إٔ ٚـا ٜؿٗـِ َـٔ َـصام
ايؿطع ٗ غر أٌٖ ايصَ ،١ؾُٔ ال ٜطض ٢بإشاع ١صال ٠يَ ً٘ٝجالّ ٜؿـهٌ أ ٚوـطّٓ
اشاعت٘ ؾطالّ عٔ سطَ ١إشاعَ ١ا ٜطط َاي٘ ٚعطض٘ ْٚؿػ٘.
ٚ -3قــاٍ أَــر إــ ٌَٓ _ ٗ ٚصــٝت٘ ألبــ ٞشض ٜ( :±ــا أبــا شض :اجملــايؼ
باألَاْٚ ١إؾؿا ٤غط أخٝو خٝاْ٘)(.)2
ٚ -4ض ٟٚعٔ اإلَـاّ ايبـاقط _ قـاٍ ( :هـب يًُـ َٔ عًـ ٢إـ َٔ إ ٜػـا
عً ٘ٝغبعٌ نبر.)3()٠
ٚ -5قاٍ _ َٔ ( :اـٝاْ ١إٔ ؼسخ بػط أخٝو)(.)4
ؾإشا غا ايعبس عٝـٛب أخٝـ٘ غـا اهلل عٛٝبـ٘ ٜـ ّٛايكٝاَـ ١بـإ ٜػـا َعاصـ٘ٝ
ٚعٛٝب٘ عٔ إشاعتٗـا ٗ ٜـ ّٛاؿػـاب أَـاّ أٖـٌ إٛقــ أٜ ٚـاى قاغـبت٘ عًـ٢
عٛٝب٘ َٚعاصٚ ٘ٝتطى شنطٖاٚ ،األ ٍٚأ ٗـط ألْـ٘ ٜػـا عًٝـ٘ شْٛبـ٘ بعـس إقـطاضٙ
عً ٘ٝثِ ٜػؿطٖا اهلل ي٘.

األيش انثاًَ :األصم سرش انقثٍح
إٕ األصٌ ٗ اإلغالّ ٖ ٛغا ايكبٝض ٚعسّ إ ٗـاض ٙيًٓـاؽ ٗ َعصـ ١ٝقـس
اْكطــت ؾــإ ايــٛاضز ٗ األزيــ ١إػتؿٝطــَ ١ــٔ ؾطــٌ اهلل غــبشاْ٘ ٚتعــاٍ عًــ٢
إ َٔ ٖ ٛنؿـ ؾطاٚ ً٘٥غا َعاٜب٘ٚٚ ،ضز ؾُٝا ٚضز َٔ شيوٜ( :ا َـٔ أ ٗـط
(ٚ )1غا ٌ٥ايؿٝع.471 /8 ١
( )2إصسض ْؿػ٘  /593 /11باب ٚدٛب ايػط عً ٢إ َٔ.
( )3إصسض ْؿػ٘ ٚاؾعٚ ٤ايصؿش.١
(ٚ )4غا ٌ٥ايؿٝع /593 /11 ١باب ٚدٛب ايػط عً ٢إ َٔ.
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اؾُٚ ٌٝغا ايكبٝض)( (ٚ )1إٕ اهلل ٜهؿـ ايعا٥سٚ ٠ىؿ ٞايعا٥بٚٚ )١ضزٚ( :نِ
َــٔ ثٓــاْٝ ٕ٤ــٌ يػــت أٖ ـالّ يــ٘ ْؿــطت٘)( )2بــإظا ٤قٛيــ٘ _ٚ( :نــِ َــٔ عٝــب

غات٘)(ْٗ )3اْا اهلل تعاٍ َٔ إؾاع ١ايؿاسؿ ١بكٛي٘ تعاٍ :طإَُِّ اىَّزِيَِ يُحِثُّـٌَُ أَُْ ذَِِـيَْ

اىْفَاحَِِحُ فِي اىَّزِيَِ آٍَنٌُا ىَيٌُْ عَزَابٌ أَىِـيٌٌص(ٚ )4إؾـاع ١ايؿاسؿـ ١يٝػـت إٔ ٜؿـا ٟعًـ٢
أخ ٘ٝؾٝك ٍٛؾَ ٘ٝا ال ٜعطف ؾتًو ايتُٗٚ ١إِـا إؾـاع ١ايؿاسؿـ ١إٔ ٜكـ ٍٛؾٝـ٘ َـا
ٜعطف َٚا أطًع عًٖ ٘ٝا غا ٙاهلل تعاٍ عً ٢غر.ٙ

ٚقس ض ٟٚعٔ اإلَاّ أَر إ ٌَٓ عً ٞبـٔ أبـ ٞطايـب _ أْـ٘ قـاٍ( :يـٛ

ٚدست َ َٓاّ عً ٢ؾاسؿ ٕ١يػات٘ بجٛبٚ ،)5()ٞعٓ٘ أٜطاّ _ أْ٘ قاٍ :قـاٍ يـٞ
ايٓ

 ( :fي ٛضأٜت ضدالّ عً ٢ؾاسؿ ١قًـت :أغـا ،ٙقـاٍ :إٕ ضأٜتـ٘ ثاْٝـاّ

قًـت :أغــا ٙبـ ظاضٚ ٟضزا٥ــ ٞإٍ ثـالخ َــطات ،ؾكــاٍ ايــٓ

 :fال ؾتــ ٢إال

عً.)6()ٞ
ٚإشا أسب اإلْػإ إٔ ٜػا ٙاهلل تعاٍ ٗ ايـسْٝا ٚاآلخـطٚ ٠ال ٜؿؿـ ٢غـطٙ
ؾعً ٘ٝإٔ ٜػا إ ٌَٓ ٚال ٜؿؿ ٞأغطاضِٖ ؾُٝا ٜعطف عـِٓٗ ٚؾُٝـا اْهؿــ يـ٘

َٔ عٛٝبِٗ ٚعٛضاتِٗ ،ؾعٔ ضغ ٍٛاهلل  fأْ٘ قاٍ َٔ( :عًِ َـٔ أخٝـ٘ غـ١٦ٝ
ؾػاٖا غا اهلل عً ّٜٛ ٘ٝايكٝاَ.)7()١
ٚغ ـ ٍ ضدــٌ ضغــ ٍٛاهلل ؾكــاٍ أس ـبُ إٔ ٜػــا عً ـ ٖٞعٝــٛب ،ٞؾكــاٍ :f
و َٜػِتُط اهللُ عًٝو عَُ ُِٛٝبو) ؾإشا نَؿَـَ غطٖ إـ َٔ ٚأؾؿـاٙ
(إغِتُط عُُِٛٝب إخِٛأْ َ
( )1ايهاٗ .578 /2
(َ )2صباح إتٗذس .844
( )3ؾطح ْٗر ايبالغ.180 /6 ١
( )4غٛض ٠ايٓٛض ،آ.19 :١ٜ
(َ )5ػتسضى ايٛغا.411 /2 ٌ٥
( )6عاض األْٛاض 109 /59
( )7اياغٝب ٚاياٖٝب .293 /2
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ؾإٕ اهلل ٜؿطش٘ ٗ عٛٝب٘ ٚعٛضات٘ ٚي ٗ ٛدٛف بٝت٘ ،قـاٍ ضغـ ٍٛاهلل ( :fال
تتبعٛا عٛضات إ ٌَٓ ؾإْ٘ َٔ تتبع عٛضات إـ ٌَٓ تتبـع اهلل عٛضاتـَ٘ٚ ،ـٔ
تتبع اهلل عٛضات٘ ؾطش٘ اهلل ٚي ٗ ٛدٛف بٝت٘)(.)1
ٚإؾؿا ٤ايػط ٚإشاعت٘ ٖ ٛأعِ َـٔ نؿــ ايعٝـب ،إش ايػـط قـس ٜهـ ٕٛعٝبـ ّا
ٚقس ال ٜه ٕٛعٝباّ ٚيهٔ ٗ إؾؿا ٘٥إٜصاٚ ٤إٖاْـ ١عـل األصـسقا ٤أ ٚغرٖـــِ َـٔ
إػًٌُ ،قـــــاٍ ضغ ٍٛاهلل  ( :fإشا سسٓخ ايطدـٌ اؿـسٜح ثـِ ايتؿـت ؾٗـٞ
إٖاْـٚ .)2()١غـ ٍ عبــس اهلل بـٔ غــٓإ اإلَـاّ ايصـازم _ :عــٛض ٠إـ َٔ عًــ٢

إ َٔ سطاّ ؾكاٍْ :عِ ،قًتٜ :عين غؿًت٘ قاٍ ( :يٝؼ سٝح تصٖب إِا ٖٛ
إشاع ١غطٓ.)3()ٙ
ٚسطَــ ١إشاعــ ١غــط إــ َٔ ٚإؾؿــاؤٜ ٙعــِ إــتهًِ ٚايػــاَعٚ ،شيــو ألٕ
(اإلشاع )١بإعٓ ٢إصسضٚ ٟإٕ ناْت قا ١ُ٥بؿعـٌ إـتهًِ يهٓٗـا َعٓـ ٢اإلغـِ
إصسضَ ٟتٛقؿ ١عً ٢عسٍ ٚٚدٛز طـطؾٌٚ ،اؿـطاّ يـٝؼ ْؿـؼ ايصـسٚض بـٌ
ْؿؼ ايؿعٌ ايكا ِ٥بايططؾٌ.
ٚإؾؿا ٤ايػط ٖـَ ٛـٔ ضشا٥ـٌ قـ ٠ٛايػطـب إٕ نـإ ََِٓؿَـ ُ ُٙايعـساَٚ ،٠ٚـٔ
ضشا٥ــٌ قــ ٠ٛايؿــٗ ٠ٛإٕ نــإ ََِٓؿَـ ُ ُٙتصــٛض ْؿـعٕ َــاي ،ٓٞأ ٚفــطز اٖتــعاظ ايــٓؿؼ
بصيو ـبا٥جٗا َ ٖٛٚصَ َٞٗٓ ّٛعٓ٘ ؾطعاّ(.)4

األيش انثانث :إَٔاع انسش
ٜتٓٛع ايػط إٍ ثالث ١أْٛاع:

( )1عاض األْٛاض .214 /75
( )2غٓٔ أب ٞزاٚز  ;189/ 4ؾٝض ايكسٜط .329 /1
( )3عاض األْٛاض  /175 /15باب تتبع عٛٝب ايٓاؽ; ٚغا ٌ٥ايؿٝع 608 /18 ١باب ( َٔ )157أبٛاب
ايعؿط.٠
( )4داَع ايػعازات .286 /2
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انُٕع األٔل :يا أيش انشاسع تكرًاَّ
ٖٓايو أَٛض سظط ايؿاضع إكسؽ إؾؿا َٖ٤ا ٕصًش ١ز ١ٜٝٓأ ٚزْ ١ٜٛٝسػـب
ايططض إاتب عً ٢إؾؿاٗ٥ا:
أٚالَّ :ــا هــط ٟبــٌ ايــعٚدٌ ســاٍ ايٛقــاع ،ؾــإٕ إؾؿــاَ ٤ــا ٜكــع بــٌ ايطدــٌ
ٚظٚدت٘ ساٍ اؾُاع أَ ٚا ٜتصٌ بصيو سطاّ َٓٗـ ٞعٓـ٘ يكـ ٍٛايـٓ

( :fإٕ

َٔ ؾطٓ ايٓاؽ عٓس اهلل َٓعي ّٜٛ ١ايكٝاَ ١ايطدٌُ ٜؿط ٞإٍ اَطأت٘ ٚتؿط ٞإي٘ٝ
ثِ ٜٓؿط غطٖٓا)(.)1
ٚإطاز َٔ ْؿط شنط َا ٜكع بٌ ايطدٌ ٚاَطأتـ٘ َـٔ أَـٛض ايٛقـاع ٚٚصــ
تؿاص ٌٝشيوَٚ ،ا هطَ ٟـٔ إـطأَ ٠ـٔ قـ ٍٛأ ٚؾعـٌ أ ٚمـ ٛشيـوٚ .إَـا فـطز
شنط ايٛقاع ؾإشا مل ٜهٔ ؿاد ١ؾصنطَ ٙهط ٙٚألْ٘ ٜٓاٗ إـط ،٠٤ٚؾكـس قـاٍ ايـٓ

 َٔ ( :fنإ  َٔ ٜباهلل ٚاي ّٛٝاآلخط ؾًٝكٌ خراّ أ ٚيٝصُت)( ،)2ؾإٕ زعت
إٍ شنــط ٙسادــٚ ١تطتــب عًٝــ٘ ؾا٥ــس ٠ؾٗــَ ٛبــاح ،نُــا يــ ٛازعــت ايعٚدــ ١عًــ٢
ظٚدٗا أْ٘ عٌٓ أَ ٚعطض عٓٗا أ ٚتسع ٞعً ٘ٝايعذـع ،ؾـإٕ مل ٜهـٔ َـا ازعتـ٘
صشٝشاّ ؾال نطاٖـ ٗ ١ايـصنطٚ ،إـطأ ٠نايطدـٌ ٗ عـسّ دـٛاظ إؾؿـاَ ٤ـا هـطٟ
ساٍ ايٛقاع.
ثاْٝاّ :نتُا ٕ أغطاض دـٝـ إػـًٌُ َـٔ ايعـس ،ٚألٕ ايػـط قـس ٜصـٌ إٍ ايعـسٚ
ؾٝػتؿٝس َٔ شيو ٚيصيو داظ ايهصب ٗ اؿـطب ػٓبـ ّا إلؾؿـا ٤أغـطاض إػـًٌُ
يًعس .ٚأَا ايػع ٞيًشص ٍٛعً ٢أغطاض ايعس ٚؾٗـَ ٛطًـٛب التكـا ٤ؾـطٚ ،ٙقـس
نإ ايٓ

ٜ fػتطًع أخباض ايعس.ٚ

ثايجاّ :إٕ ٚي ٞإطأ ٠هب عً ٘ٝإٔ ٜهتِ اـٓا أ ٟايؿـٛاسـ ايـيت تَؿٔـ ُِٔٝايعـطض
نايعْا ،ؾً ٛاؾاو اـاطب ايػالَ َٔ ١شيو ،ؾٝذب عًٚ ٢ي ٞإـطأ ٠إٔ ٜهـتِ
(َ )1ػًِ  /1060 /2طبع ١اؿً .
( )2ؾتض ايباض /445 /10 ٟايطبع ١ايػًؿَ ;١ٝػًِ  /272 /1طبع ١اؿً .
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يًػا ٜٓٚصض اـاطب بإ ّتٓع َٔ تعٚهٗا بإ ٜك ٍٛيًداطب (ٖ ٞال تصًض
يو).

انُٕع انثاًَ :يا طهة صاحثّ كرًاَّ
َا اغتهتُو إٜا ٙايػـر ٚا٥تُٓـو عًٝـ٘ ؾـال هـٛظ بجـ٘ ٚإؾؿـاؤ ٙيًػـر ستـ٢
أخب أصسقا ٤صاسب ايػط ،ؾال ٜهؿـ ؾـّ ٦ٝا َٓـ٘ ٚيـ ٛبعـس ايكطٝعـ ١بـٌ َـٔ
أغطٓ  َٔٚأُغٓط إي ،٘ٝؾإ شيو َٔ يـ ّ ايطبـع ٚخبـح ايبـاطٖٔ .ـصا إشا ايتعَـت
بايهتُإٚ ،أَا إشا مل تًتعّ ؾال هب ايهتُإٚ ،قس ٜتطُٔ إؾؿـا ٤ايػـط ايػٝبـ١
إشا نإ إؾؿا ٤ايػط ب َط َهط ٙٚيًػر ٗ غٝاب٘.

انُٕع انثانث :يا يٍ شوَّ انكرًاٌ
َ ٖٛٚا أطًع عً ٘ٝصاسب ايػط َكتط ٢إٗٓ ١نايطبٝب ٚإؿيت ٚايكاضٞ
ٚاحملاَٚ ٞغرِٖ ،ؾال هٛظ إؾؿا ٤أغطاض ايٓاؽ اييت بٌ أٜسَٚ ،ِٜٗـٔ َػـاً٘٥
إُٗ:ٖٞ ١
 .1إشا عًـِ ايطبٝـب بعـس ايؿشٛصـات ايطبٝــ ١إٔ ايطدـٌ يـٔ ٜػـتطٝع اإللــاب
ٚشيو يعسّ ٚدٛز سٛٝاْات َٓ ،َ٘ٝٓ ٗ ١ٜٛثِ  ٜت ٞبعس شيو ٚىرب ايطبٝب أْـ٘
بعس ايعـالز اغـتطاع إٔ ٜٓذـب طؿـالٓ( ،)1ؾٗـٌ هـٛظ أ ٚهـب عًـ ٢ايطبٝـب إٔ
ىرب ٙعًـ ٢اغـتشاي ١اإللـاب ٗ سكـ٘ أّ ال هـٛظ ال هـٛظ اخبـاض ٙإشا استُـٌ
ايطبٝــب إقــساّ ايــعٚز عًــ ٢قتــٌ ظٚدتــ٘ ٚؾطــشٗا ٖٚتــو ؾــطؾٗا ،ستــٚ ٢إٕ
ؾطضٓا إ ايطبٝب قػِ ٚسًــ عٓـس ؽطدـ٘ َـٔ نًٝـ ١ايطـب عًـ ٢عـسّ إخؿـا٤
اؿاٍ عً ٢إطٜض.
 .2هٛظ اخباض ايطبٝب ايعٚز بعْا ايعٚدـ ،١نُـا اْـ٘ ال هـٛظ يًطبٝـب ٚغـرٙ
عٓس غ اٍ ايعٚز عٔ ؾذٛض ظٚدت٘ إٔ ٜهصب ،بٌ أَا ٜػهت أٜٛ ٚاض.ٟ
( ) 1دَطَٜٓا ؾ ٘ٝعً ٢االغتعُاٍ ايؿا٥ع اي َ ;ِّٛٝألٕ إصنٛضَ ٗ َعذُات ايًػ ٔ١أْٓ٘ إشا ق :ٌٝأِْذَبَ
ايطٖدٌُُ ،ؾُعٓا ٙأِٚيَسَ أٚالزاّ ُْذَباٚ ،٤قس ٜه ٕٛي٘ أٚالزُ غر ُْذَبا ٤ؾال ُٜكاٍُ أْٓ٘ َٓذبْ ،ضادع (يػإ
ايعطب) (ٚايكاَٛؽ احملٝذ) (ٚتاز ايعطب) َازَْ( ٠ذب).
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 .3ال هــٛظ إؾؿــا ٤ايطبٝــب عٝــب ايــعٚز يعٚدتــ٘ عٓــسَا ٜطًــب َــٔ ايطبٝــب
نتُاْ٘ ي٦ال تؿاضق٘ ظٚدت٘ أ ٚخطٝبت٘ٚ ،إٕ مل هـع ايطبٝـب غطٖـا ٚايتـسيٝؼ بـٌ
ٜك ٍٛا :اشٖ

بـ٘ إٍ طبٝـب آخـطٚ ،أَـا إشا اغتؿـاضت اـطٝبـ ١ايطبٝـب الٕ

تتعٚز بايطدٌ إصنٛض ،ؾإْ٘ هب عً ٘ٝإٔ ىربٖا باى ايعٚز ٚعسّ شنط عٝـب
ايطدٌ.
س ِٟناألٜـــسظ أ ٚايهـــٛيرا أٚ
 .4هـ ـٛظ إؾؿـــاَ ٤ـــطض إـــطٜض اـطـــر إُعِـ ـ ٔ
األَطاض ايػاض َٔ ١ٜقبٌ إطٜض ؾُٝا ٜطط َجالّ ايعٚز أ ٚايعٚدـ ١أ ٚغرُٖـا
ؾُٝا أسطظ ايطبٝب غطا ١ٜإطض ٚاإلضطاض بايٓاؽ ؾـال وػـٔ ايهتُـإ يتكـسِٜ
األِٖ عً ٢إِٗ.
 .5هــب عًــ ٢ايطبٝــب نتُــإ سكٝكــَ ١ــطض إــطٜض إشا عًــِ ايطبٝــب بــإ
إطٜض إشا عًِ َطضٜ٘ ،صاب باالْٗٝاض ايعصـ

إشا ٚادٗتـ٘ اؿكٝكـ ١نُـطض

ايػــططإ أعاشْــا اهلل َٓــ٘ ،أَــا اشا عًــِ ايطبٝــب إ نتُــإ سكٝكــ ١إــطض عــٔ
إطٜض ٜٛدب ضطضاّ أنرب ،ؾإ أَهٔ زؾع ايطـطض األنـرب بايتـسا ٟٚأ ٚباخبـاض
َٔ  ًٜٞأَط إطٜض ؾال هـٛظ إخبـاض إـطٜض ٚإالٓ ٚدـب إخبـاض ٙتكـسّاّ يألٖـِ
عً ٢إِٗ.
 .6ال هــٛظ يًطبٝــب إؾؿــا ٤األَــطاض اـؿٝــ ٗ ١إدطٛبــ ١يًداطــب ؾُٝــا إشا
غ ٍ اـاطب ايطبٝب عٔ سا ـا َٚـس ٣صـالسٝتٗا يًـعٚازٚ ،نـصيو ال هـٛظ
يًطبٝب اغطاض اـاطب بٌ ٜؿر عً ٘ٝب ْٗا ال تصًض يًعٚاز.
ٖٚهصا بايٓػـب ١إٍ احملـاَٚ ٞإؿـيت ٚغرُٖـاٚ ،األصـٌ ٗ َػـا ٌ٥إؾؿـا٤
ايػط أ ٚنتُاْ٘ ٖ ٛأْ٘ ال هب إٔعالّ َٔ أخطـ ٗ إٛضـٛعات نُـٔ صـً ٢إٍ
غر دٗ ١ايكبًٜ ٖٛٚ ١ععِ أْٗا قبً ،١أٜ ٚؿطط َٜٛاّ َٔ ؾٗط ضَطإ ٖٚـٜ ٛـععِ
أْ٘  ّٜٛعٝس.

64

حبوث ومقاالت
ٚاغتجٓ َٔ ٢شيو ايٓؿٛؽ ٚاألعطاض بٌ األَٛاٍ اـطر ،٠ؾُٔ ظعـِ إ

ظٜساّ قاتٌ ٜٚطٜس ايكصاص َٓ٘ ؾٝذب عًٜ َٔ ٢عطف اؿكٝك ١بٝـإ ايٛاقـع ٚأْـ٘
غر قاتٌ ،أ ٚاعتكس إ اَطأَ ٠ا أدٓب ١ٝعً ٗ ٖٞٚ ٘ٝايٛاقـع قطَـ ١عًٝـ٘ ؾٝذـب
بٝإ شيو.

انُٕع انشاتع :يا ٌجٕص فٍّ اإلفشاء ٔانسرش
ْـب ايؿكٗــا ٤عًــ ٢أْـ٘ هــٛظ ٗ اؿــسٚز ٚايؿـٗاز ٠اإلؾؿــاٚ ٤ايػــا ٚيهـٔ
ايػا أؾطٌ ؾُٝا نـإ سكـ ّا هلل عـع ٚدـٌ نايعْـا أ ٚؾـطب اـُـط ٚإٕ تعًـل بـ٘
سهِ ؾطعٚ ،ٞاغتجٓٛا َٔ شيو إتٗتـو ايـص ٟال ٜبـاي ٞبإتٝـإ احملظـٛضات ٚال
ٜت ـ مل يــصنط ٙبإعاصــٜٚ ،ٞكــ ٍٛايؿــاٖس عًــ ٢ايػــطق( ١أخــص ال غــطق )١إسٝــا٤
يًشل ٚضعا ١ٜيًػا.
ٚأَا إشا نإ ايػط قس تعًل ب٘ سل ايعبس ؾإ تعًل ب٘ ضـطض َـاي ٞأ ٚسهـِ
ؾطع ٞنايكصاص ٚايتطٌُ ؾعً ٘ٝاإلعالّ إٕ دٌٗ ايػطٚ ،ايؿٗاز ٠إٕ طًـب
َٓــ٘ ٚإالٓ ؾــايهتِٚ ،هــٛظ يصــاسب ايػــط ايتٛدــ٘ يًشــانِ ايؿــطعٚ ٞإخبــاضٙ
بصيو.
ٚاؿاصٌ إشا تٛقــ ْصـض إػتؿـر أ ٚايٓصـٝش ١عًـ ٢إؾؿـا ٤ايػـط ٚنـإ
َالى ايٓصٝش ١أ ٚايٓصض أِٖ َٔ َالى إؾؿا ٤ايػط نُٔ اطًـع عًـ ٢أسـس عٓـس
ؾدب غالساّ ٜطٜس قتٌ آخط ب٘ ،ؾٗٓا َالى ايٓصٝشْٚ ١صض إػتؿـر أٖـِ َـٔ
إؾؿا ٤ايػط ؾٝذب إٔ ٜٓصش٘ بإؾؿا ٤ايػط.

اننشع انثانث :انُصٍحح تانًًٍُح
ايُٓ ٖٞ ١ُٝنؿـ َا ٜهط ٙنؿؿ٘ غٛا ٤نط ٙإٓكـ ٍٛعٓـ٘ أّ إٓكـ ٍٛإيٝـ٘ أّ
نطٖــ٘ ثايــحٚ ،غــٛا ٤أنــإ ايهؿـــ بــايك ٍٛأّ بايهتابــ ١أّ بــايطَع أّ اإلّــا،٤
ٚغٛا ٤أنإ إٓك َٔ ٍٛاألعُاٍ أّ األقٛاٍ ٚغٛا ٤أنـإ شيـو عٝبـا أّ ْكصـاْا
عٓ٘ أّ مل ٜهْٔ ٖٞٚ ،ـٛع َـٔ إؾؿـا ٤ايػـط ٖٚتهـ٘ٚ ،تطًـل ٗ األنجـط عًـ ٢إٔ
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 ِٖٜٓق ٍٛايػر إٍ إك ٍٛؾ ٘ٝن ٕ ٜكـاٍ ؾـالٕ تهًـِ ؾٝـو نـصا ٚنـصا ٚؾعـٌ ؾٝـو
نصا ٚنصاٚ ،ايص ٟتتطُٔ ؾػازاّٚ ،س٦ٓٝص نٌ َـا ٜـطَ ٣ـٔ أسـٛاٍ ايٓـاؽ ٚمل
ٜطضٛا بإؾؿا ٘٥ؾإشاعت٘ ُِٝـٚ ،١ايـالظّ عًـ ٢نـٌ َػـًِ إٔ ٜػـهت عُـا ٜطًـع
عً َٔ ٘ٝأسٛاٍ غر ٙنُا إشا ضآ ٙىؿَ ٞـاالّ يٓؿػـ٘ ؾشهاٜتـ٘ ُِٝـٚ ،١قـس تهـٕٛ
ايُُٓٝــٕ ١ــٔ ىــاف داْبــ٘ نايػــالطٌ ٚاألَــطاٚ ٤اؿهــاّ ٚايطؤغــاٚ ٤أَجــا ِ

ٚتػُ ٢بايػعا ،١ٜؾٗ ٞأؾس أْـٛاع ايُُٓٝـ ١إمثـاّ َٚعصـ ،١ٝقـاٍ ضغـ ٍُٛاهلل :f

( ايػاع ٞبايٓاؽ إٍ ايٓاؽ يػر ضؾسٜ ،)1()ٙعين يٝؼ ٚيس سالٍ.
ٚشنط إٕ أَ ٍٚا ٜكطـٜ ٞـ ّٛايكٝاَـَ ١ـٔ سكـٛم اهلل ايصـالَٚ ٠ـٔ سكـٛم
ايعبــاز ايــسَاَٚ ٤ؿتــاح ايصــال ٠ايتطٗــط َــٔ اؿــسخ ٚاـبــحَٚ ،ؿتــاح ايــسَا٤
ايػٝبٚ ١ايػع ٞبٌ ايٓاؽ بايُٓ ١ُٝبٓؿط ايؿً اييت ٜػؿو بٗا ايسَا.٤
ٚاألزي ١عً ٢سطَ ١ايُٓٚ ١ُٝشَٗا َٔ اآلٜات ايهطّٚ ١األسازٜـح ايؿـطٜؿ١
َٓٗا:

 .1قٛيــ٘ غــبشاْ٘[ :ىَََّــاصٍ ٍََِّــاءٍ تِنََِــيٌٍ

(

) ٍَنَّــا ٍ ىِيْخَيْ ـشِ ٍُعْرَ ـذٍ أَ ِــيٌٍ

(

) عُرُ ـوب تَعْ ـذَ رَىِ ـلَ

صَِّــيٌٍ](ُٖ )2ــع اإلْػــإ اغتٝابــ٘ٚ ،ايــِٓ إ ٗــاض اؿــسٜح بايٛؾــاٚ ،١ٜأصــٌ
ايُٓ ١ُٝا ُؼ ٚاؿطنٚ ،١ايعْٚ ِٝيس ايعْا ،ؾٝػـتؿاز َـٔ اآلٜـ ١إباضنـ ١إٕ نـٌ
َٔ ّؿ ٞبايُٓ ١ُٝؾٗٚ ٛيس ظْا.

 .2قٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعـاًٍَ[ :يْـوٌ ىِنُـوِّ ىََُـضَجٍ ىََُـضَجٍ]( ،)3أ ٟايُٓـاّ إػتـابٚ ،ايًُـع
ايعٝب ٗ ايٛد٘ ٚا ُـع ٗ ايكؿـاٚ ،قٝـٌ ايعهـؼٚ ،قٝـٌ ا ُـع ايهػـط ٚايًُـع
ايطعٔ ،ؾعًٖ ٢صا ُٖا َعٓٚ ٢اسـس ،ألٕ إـطاز بايهػـط ايهػـط َـٔ األعـطاض
ٚبايطعٔ ايطعٔ ؾٗٝا ٚقٝـٌ إٕ ا ُـع بـايعٌ ٚايؿـسم ٚايٝـسٚ ،ايًُـع بايًػـإ،
( )1داَع ايػعازات .374 /2
( )2غٛض ٠ايكًِ ،آ.13 :١ٜ
( )3غٛض ٠ا ُع ،٠آ.1 :١ٜ
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ٚسهُٜٗ َِٝ ٗ ٞع ًُٜٚع ايطِ ٚايهػط(.)1

 .3قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( :fال ٜسخٌ اؾِٓ ١اّ)( ٗٚ )2خرب آخـط (ال ٜـسخٌ اؾٓـ١
قتات)( )3أِ ٟاّٚ ،ايؿطم بـٌ ايُٓـاّ ٚايكتـات إٔ ايُٓـاّ ايـص ٟوطـط ايكصـ١
ؾٓٝكًٗاٚ ،ايكتات ايصٜ ٟتػُع َٔ سٝح ال ٜعًِ ب٘ ثِ ٜٓكٌ َا ٜػُع٘.

ٚ .4قاٍ ايطغ ٍٛاألعظِ ( :fإال أْب٦هِ بؿطاضنِ قايٛا  :بًٜ ٢ا ضغ ٍٛاهلل،
()4

قاٍ :إؿا ٕٚ٤بايُٓ ١ُٝإؿطق ٕٛبٌ األسب ١ايباغ ٕٛيًربا ٤إعاٜب)

 .5قاٍ ضغ ٍٛاهلل  ( :fإٕ اهلل خًل اؾٓ ١قـاٍ ـا :تهًُـ ،ٞقايـت غَـعُسَ َـٔ
زخًين ،قاٍ دٌ دالي٘ٚ :ععتٚ ٞدالي ٞال ٜػهٔ ؾٝو مثاْْ ١ٝؿط َٔ ايٓاؽ،
ال ٜػ ـ هٓو َــسَٔ ٔــطٚ ،ال َص ـطٓ عًــ ٢ايعْــاٚ ،ال قتــات ٖٚــ ٛايُٓــاّٚ ،ال
زٜٛخٚ ،ال ؾططٚ ،ٞال كٓح ٚال قاطع ضسِٚ ،ال ايصٜ ٟك ٍٛعً ٓٞعٗس اهلل
إٔ اؾعٌ نصا ٚنصا ثِ مل ٜـٔ ب٘)(.)5
ٚ .6ض ٟٚعٔ ايٓ

ايهط ( :f ِٜوؿط ايعبس  ّٜٛايكٝاََٚ ١ا ْسا زَاّ ؾٝسؾع إي٘ٝ

أؾب٘ احملذُ ١أ ٚؾٛم شيو ؾٝكاٍ ي٘ ٖصا غُٗو َٔ زّ ؾـالٕ ،ؾٝكـٜ ٍٛـاضب:
إْو يتعًِ أْو قبطتين َٚا غؿهت زَاّ ،ؾٝك :ٍٛبً٢

عت َٔ ؾالٕ ضٚاٜـ١

نصا نصا ؾطٜٚتٗا عً ،٘ٝؾٓكًت ست ٢صاضت اٍ ؾالٕ اؾباض ؾكتً٘ عًٗٝـا ٖٚـصا
غُٗو َٔ زَ٘)(.)6
ٚ .7ض ( :ٟٚإٕ ايػٝبٚ ١ايُٓ ١ُٝؼتإ اإلّإ نُا ٜعطس ايطاع ٞايؿذط)(.)7
( )1تٗصٜب ايؿطٚم  ;4/232ؾتض ايباض ;ّ ،472/ 1 ٟإهاغب احملطَ /١ايؿٝذ َٗس ٟناؾـ ايػطا.٤
( )2ايبداض /472 /10 ٟايطبع ١ايػًؿَ ;١ٝػًِ َ /101/ 1طبع ١اؿً .
( )3إصسض ْؿػ٘.
(ٚ )4غا ٌ٥ايؿٝع /١نتاب اؿذر /أبٛاب أسهاّ ايعؿطَ ;164 /٠ػتسضى ايٛغا /ٌ٥نتاب اؿذر/
 ،110أص ٍٛايهاٗ /باب ايُٓ.١ُٝ
( )5داَع ايػعازات .271 /2
( )6داَع ايػعازات .271 /2
( )7األخالم ٚايػر .44 /1
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ؾال ضٜب ٗ ن ٕٛايُٓ َٔ ١ُٝإًٗهات إ زٜـ ١إٍ ايٓـاضٚ ،يهـٔ قـس ػـب
ايَُٓ ٗ ١ُٝا إشا نإ َالى َصـًش ١ايٓصـٝش ١بايُُٓٝـ ١أقـَ ٣ٛـٔ َـالى سطَـ١
ايُُٓٝــ ١نُـــا إشا

ـــع إْػــإ ؾـــدب ٜتشـــسخ بــإضاز ٠إٜـــصا ٤إْػـــإ ًُــاّ

ٚعسٚاْاّ ،ؾٝذب عًَٔ ٢
بػــر شنــط َــٔ

ع إٔ وصض إكصٛز باإلٜـصا ،٤ؾـإٕ أَهـٔ ؼـصٜطٙ

ــع َٓــ٘ ؾٝكتصــط عًــ ٢ايتشــصٜط ٚإال شنــط ٙبا

ــٖ٘ٚ ،ــصَ ٙــٔ

ايٓصٝش ١ايٛادب.١

انًثحث انثانث :انُصٍحح فً انًزاْة اإلساليٍح
أٔالً :انًانكٍح :عسٖ ؾكٗا ٤إايه ١ٝايٓصٝش ١يٝػت َٔ ايػٝبـٖٓٚ ،١ايـو أضبعـ ١آضا٤
ِ ٗ سهِ ايٓصٝش:ٖٞٚ ١
ٚ .1دٛب ايٓصٝشَ ١طًكاّ سٝح َػت اؿاد ١ايٗٝا ب ٕ نإ إٓصـٛح ؾـطع ٗ
تًو إصًشٚ ،١ال ؾطم بٌ إٔ ٜهٖٓ ٕٛايو َٔ ٜعطف سايـ٘ أّ الٖٚ ،ـصا َـا
شٖب إي ٘ٝايكطاٗ ٚؾطو إ ٜكتصط ايٓاصـض عًـ ٢شنـط ايٛصــ إدـٌ بتًـو
إصًش ١ؾال ٜتذاٚظ ٙيعٝب آخط ٚخبٖ ابٔ عبس ايرب ٚدٛب ايٓصٝشَ ١طًكـا

عً ٢ايعاَ ١يٛال ٠األَـط(ٚ ،)1أزيـتِٗ قـ ٍٛايطغـ ٍٛاألعظـِ  fيؿاطُـ ١بٓـت

قٝؼ سٌ ؾاٚضت٘ ٕا خطبٗا َعاٚ ١ٜٚأب ٛدٗـِ ( :أَا َعا ١ٜٚؾطدـٌ صـعًٛى
ال َاٍ ي٘ ٚأَـا أبـ ٛدٗـِ ؾـال ٜطـع ايعصـا عـٔ عاتكـ٘)(ٚ ،)2اإلْـاع عًـ٢
ٚدٛب ايٓصٝشٚ )3(١يكٛي٘ ( :fايس ٜٔايٓصٝش.)4()١
 .2اغتشباب ايٓصـٝشَ ١طًكـا غـٛا ٤أنـإ بطًـب َـٔ إٓصـٛح أّ الٖٚ ،ـصا َـا
شٖب إي ٘ٝايكطط (.)5
( )1ايؿطٚم  ;231 /4ؾطح ايعضقاَْٛ ;319 /4 ٞاٖب اؾً.418 /3 ٌٝ
( )2عاض األْٛاض .232 /72
( )3ايتُٗٝس .159 /19
( )4ضٚض ١ايٛاعطٌ .425 /2
( )5نؿا ١ٜايطايب َٛ ;555/ 2اٖب اؾً.418 /3 ٌٝ
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ٚ .3دٛب ْصض إػتؿر أٚ ٟدـٛب ايٓصـٝش ١بعـس طًـب االغتؿـاض .٠دـاٗ ٤
ساؾ ١ٝايعـس ( ٟٚب ٕ ايٓصٝش ١ؾطض عٌ إشا طًبت يعَ٘ ايك ٍٛبـاؿل ٚيـٝؼ
شيو َٔ ايػٝب.)1()١
ٚ .4دٛب ايٓصـٝش ١ؾـطض عـٌ إشا اخـتب بٗـا ايٓاصـض ز ٕٚغـر ٙبـ ٕ ٜعـطف
ساٍ إػ  ٍٚعٓ٘ ٚسـس ٙز ٕٚغـرٚٚ ،ٙدـٛب ايٓصـٝش ١ؾـطض نؿاٜـ ١ؾُٝـا إشا
ٍ عٖٓ٘ٚ ،صا َا شٖب إي ٘ٝاؾعٚي ٗ ٞؾـطح
نإ ٖٓايو َٔ ٜعطف ساٍ إَػِ ُٔ ِٚ
ايطغايَٚ ١ا ْب عً ٘ٝابٔ ْٜٛؼٚ ،ضدض ايعس ٟٚايك ٍٛاأل ٍٚبُٓٝا ضدض ابٔ
ايعطب ٞايك ٍٛايجاْ.)2(ٞ
ثاٍَاً :انشافعٍح :إغتسٍ ؾكٗـا ٤ايؿـاؾع ١ٝبـ ٕ ايٓصـٝش ١يٝػـت َـٔ ايػٝبـ ١عـسٜح
ؾاطُ ١بٓت قٝؼ(ٚ )3أٚدبٛا ْصض إػتؿر بسي ٌٝقٛي٘ ( :fسل إػًِ عًـ٢
إػًِ غت إشا زعاى ؾ دب٘ٚ ،إشا اغتٓصشو ؾا ْصض ي٘ٚ ،إشا عطـؼ ؾشُـس
اهلل ؾػــــُت٘ٚ ،إشا َــــطض ؾعــــسٚ ،ٙإشا َــــات ؾإتبعــــ٘) ،قــــاٍ ايٓــــ( :ٟٚٛإشا
اغتٓصــشو ؾُعٓاٖــا إشا طًــب َٓــو ايٓصــٝش ١ؾعًٝــو إٔ تٓصــش٘ ٚال تسآٖــ٘
ٚتػؿ٘ ٚال ُػو عٔ بٝإ ايٓصٝشٚ )4()١قس سصط َاال ٜعس غٝبـ ٗ ١غـت ١أؾـٝا٤
بكٛي٘(:)5
ايكــــسح يٝؼ بػٝبـــ ٗ ١غتـــ١

َتظًـــِ َٚعــــــطف ٚقــــــصض

ٕٚظٗط ؾػكـــــاّ َٚػتؿت َٔٚ

طًب اإلعاْ ٗ ١إظايـــــَٓ ١هط

ٚقٛيــ٘ (َٚعــطف) ٖٚــ ٛإػتؿــاض ٚشيــو ألْــ٘ ٜعــطف إػتؿــر عٝــٛب َــٔ
( )1ساؾ ١ٝايعس.555 /2 ٟٚ
( )2ايؿٛان٘ ايسٚاْ ;291 /2 ٞايتُٗٝس  ;159 /19ؾطح ايعضقاْ.319 /4 ٞ
( )3ؼؿ ١األسٛش.241 /4 ٟ
( )4ؾطح ايٓ.143 /14 ٟٚٛ
( )5إعاْ ١ايطايبٌ
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اغتؿر ؾ.٘ٝ
ٚشٖب ابٔ ايصالح ٚايؿطبٝين إٍ ٚدٛب ايٓصٝش ١ابتسا ٤ستَ ٢ـٔ زٕٚ
طًــب اغتؿــاضٚ ،)1(٠أٚضــض األشضعــ ٞعًــ ٢إٔ ايٓصــٝشٚ ١ادبــ ٗ ١األَــٛاٍ
ٚاألعــطاض ضزاّ عًــَ ٢ــٔ ؾــطم بُٗٓٝــا بــ ٕ ايٓصــٝش ١ػــب ٗ األَــٛاٍ زٕٚ
األعطاضٚ ،قاٍ (َٚا ٜت َٔ ِٖٛايؿـطم بـٌ ايبـابٌ خٝـاٍ بـٌ ايٓصـٝشٖٓ ١ـا -
األعــطاض  -أنــس ٚأســب)(ٚ ،)2قــاٍ ابــٔ ايبطــاٍ َــٔ ؾكٗــا ٤ايؿــاؾع ١ٝبــ ٕ
(ايٓصٝش ١ؾطض نؿاَ ١ٜـٔ قـاّ بٗـا هـع ٟعـٔ ايبـاقٌٖٚ ،ـ ٞالظَـ ١عًـ ٢قـسض
ايطاق ،١ؾإٕ خؿ ٢أش ٣عًْ ٢ؿػ٘ ؾٗ ٗ ٛغع.)3()١
ثانثاً :انحُنٍح :شٖب بعض ؾكٗا ٤اؿٓؿٝـ ١إٍ ٚدـٛب ايٓصـٝشَ ١طًكـاّ اغـتسالالّ
باـرب (ايس ٜٔايٓصٝشٚ )١إٕ عًِ ايٓاصض إ ْصٝشت٘ ال تؿٝـس إٓصـٛحٚ ،يهـٔ
بعطـِٗ شٖــب بٛدـٛب ْصـض إػتؿــر إشا ؼكــل إػتؿـاض بــإ تــطى ايٓصــٝش١
ٜـ ز ٟإٍ ضــطض قــاّ ٗ ْؿــؼ أَ ٚــاٍ أ ٚعــطض إػتؿــر بــٌ يــ ٛتعًــل عًــِ
ايٓاصـــض بايٓصـــٝش ١ز ٕٚغـــرٚ ٙدبـــت عًٝـــ٘ ايٓصـــٝشَ ١طًكـ ـ ّا ٚإٕ مل تهـــٔ
باغتؿاض.)4(٠
ساتعاً :انحُاتهح :شٖب ايؿكٗا ٤اؿٓابً ١إٍ ٚدٛب ايٓصٝشَ ١طًكـاّ غـٛا ٤أناْـت
بطًـــب َـــٔ إػتؿـــر أّ ز ٕٚطًـــب ؿـــسٜح (ايـــس ٜٔايٓصـــٝش ٗ )١األَـــٛض
ايسْٚ ،١ٜٛٝأَا إشا ناْت ايٓصٝش ١تتعًل ب َٛض زْ ١ٜٛٝؾؿٚ ٞدٛب ايٓصٝشَٔ ١
ز ٕٚاغتؿاض ٠أ ٚطًب ْظط(.)5
خايس ثاً :انهاْشٌثثح :شٖــب ؾكٗــا ٤ايظاٖطٜــ ١بٛدــٛب ايٓصــٝشَ ١طًك ـاّ ،ؾ ـ ٚدبٛا
(َ )1ػين احملتاز .173 /3
( )2اجملُٛع .323 /4
( )3ؾطح ايٓ.143 /14 ٟٚٛ
( )4ؾٝض ايكسٜط .268 /6
( )5نؿاف ايكٓاع َٓ ;184 /3اض ايػب.20 /1 ٌٝ
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ايٓصٝش ٕٔ ١ضأ ٣ؾدب ٜػـا ّٚعًـ ٢غـًع ١أَ ٚبـاٜع ٜطٜـس غـي صـاسب٘ بػـر
عًُ٘ٚ ،اغتسيٛا عً ٢شيو عسٜح (ايس ٜٔايٓصٝشٚ )١سـسٜح (ؾـإشا اغتٓصـض
ايطدٌ أخا ٙؾًٓٝصض ي٘)(.)1

انًثحث انشاتع :أخز انعٕض عهى انُصٍحح
إشا قًٓــا إٕ سهــِ ايٓصــٝش ١االغــتشباب ؾــال إؾــهاٍ ٗ أخــص األدــط ٠عًــ٢
إػتشباتٚ ،إٕ نإ أخص األدط ٠عً ٢إػتشب ٜٓكب ثٛاب٘ٚ ،يهٔ ٚقـع ايهـالّ
ؾُٝا إشا قًٓا إ ايٓصٝشٚ ١ادب ١غٛا ٤أناْـت بـايعٓٛإ األٚيـ ٞأ ٟسهـِ ايٓصـٝش١
ٖ ٛايٛدٛب أّ بايعٓٛإ ايجاْ ٟٛؾُٝا إشا تٛقـ زؾـع ايطـطض عًـ ٢ايٓصـٝش ،١ؾكـس
اختًـ ايؿكٗا ٗ ٤دٛاظ أخص ايعٛض عً ٢ايٓصٝش ١ايٛادب ١إٍ طا٥ؿتٌ:
انطائنثح األٔنثثىَٓ :ــع أخــص ايعــٛض عًــ ٢ايٓصــٝش ١ألْٗــا ٚادبــٚ ١ال هــٛظ أخــص
ايعٛض ؾُٝا ٖٚ ٛادـب عًـ ٢ايٓاصـض ،قـاٍ َايـوَ( :ـٔ قـاٍ زيـين عًـَ ٢ـٔ
ٜؿاَ ٟين داضٜيت ٚيـو نـصا أَ ٚـٔ أؤدـطْ ٙؿػـ ٞؾـسٍ عًٝـ٘ ؾـصيو الظّ يـ٘
ألْــ٘ ال هــب اإلزال ٤عًٝــ٘ ،غــالف َــا يــ ٛقــاٍ زيــين عًــ ٢اَــطأ ٠تصــًض يــٞ
أتعٚدٗا ٚيو نصا ؾسيٓ٘ ؾال ؾ ٤ٞيـ٘ٚ ،ايؿـطم بـٌ ايساليـ ١عًـَ ٢ـٔ ٜؿـا ٟأٚ
ٜػت دط ٚبٌ ايساليـ ١عًـَ ٢ـٔ تصـًض يًٓهـاح ٗ يـع ّٚايعـٛض ٗ األ ٍٚزٕٚ
ايجاْ ٞيٛقٛع ايعٛض ٗ األَ ٗ ٍٚكابًَ ١ا ال ًٜعّ ايعاَـٌ ٖٚـ ٛايتؿتـٝـ عًـ٢
َٔ ٜؿا ٟأٜ ٚػت دط غالف ايجاْ ٞؾإْـ٘ ٗ َكابًـَ ١ـا هـب عًـ ٢ايعاَـٌ ٖٚـٛ
ايٓصٝش ١ألْ٘ ٕا اغتٓصش٘ صاضت ايٓصٝشٚ ١ادب ١عًٚ ،٘ٝال هـٛظ ألسـس أخـص
ايعٛض ٗ ٚادب عً.)2()٘ٝ
انطائنح انثاٍَح :إشا قًٓا إ ايٓصٝش ١ايٛادب َٔ ١ايٛادبات ايتٛصـً ١ٝايهؿاٝ٥ـ ١أٚ
ايع ١ٝٓٝنكطا ٤سٛا٥ر احملتادٌ أ ٚإظايـ ١األش ٣عـٔ ططٜـل إػـًٌُ دـاظ أخـص
( )1احملً.448 /8 ٢
( )2ايؿٛان٘ ايسٚاْ.112 /2 ٞ
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األدـط ٠عًٗٝـاٚ ،شيــو ألٕ ايػـرَٓ ٠عكـس ٠عكالٝ٥ـاّ ٚعطؾـا ٚال تٓـاٗ ايعَُٛــات
ٗ أخــص األدــط ،٠ؾــإٕ اغتؿــهٌ بــإ ايٛادــب إِــا ٖــَ ٛػــتشل هلل عــع ٚدــٌ
ٚيٝؼ ًَهاّ يًؿاعٌ ألْ٘ ًَعّ ب٘ ؾطعاّ ؾٗ ٛنإكٗٛض عً ٘ٝؾُا نإ َكٗـٛضاّ عًٝـ٘
ؾٗ ٛخاضز عٔ اختٝاضَٚ ،ٙـا نـإ خاضدـاّ عـٔ االختٝـاض ال ّهـٔ أخـص األدـط٠
عًٝــ٘ ،ؾــاؾٛاب عــٔ شيــو :إ إكٗٛضٜــ ١عًــ ٢ايؿعــٌ َــٔ قبــٌ ايؿــاضع ٚنْٛــ٘
ٚادبا ال تٓاٗ األدط ٠ؾإْ٘ هٛظ يًٓاصض أخص األدطَٚ ،٠ا ازعـ ٞبـإ اإلْـاع
عًــ ٢عــسّ دــٛاظ أخــص األدــط ٠عًــ ٢ايٛادبــات ٗ اؾًُــ ١بــٌ َطًكــا ٜعــين
ايٛادـــب َـــا ٖـــ ٛايٛادـــب غـــر َٓعكـــس إشا مل وـــطظ اإلْـــاع عًـــَ ٢طًـــل
ايٛادبات ،بٌ أسطظ اؾٛاظ عً ٢ايٛادبات ايهؿا ١ٝ٥ايتٛصـً ١ٝبـال إؾـهاٍ َـع
ٚدٛز االختالف ٗ ايباقَٚ ٞع تػً ُ٘ٝؾًٝؼ ٖ ٛباإلْـاع إٓكـٖٚ ٍٛـ ٛيـٝؼ
عذــ .١ؾاؿاصــٌ دــٛاظ أخــص األدــط ٠عًــ ٢غــا٥ط ايٛادبــات َٗٓٚــا ايٓصــٝش١
ال َا ٜعٛز إٍ ايعبـازات ايعٝٓٝـ ١ايؿطزٜـ ١ايـيت ال تعـٛز بٗـا ايؿا٥ـس ٠إٍ
ايٛادب ١إ ٓ
اآلخط ٜٔبإط.٠
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الفصل الرابع

النصيحة يف التطبيقات الفقهية
أٔال :انُصٍحح فً أْم انثذع
ٜٓبػ ٞإٔ ُٜؿٗٓط ب ضباب ايبسع ٚتصاْٝؿِٗ إطً ١إدايؿ ١يهتاب اهلل ٚغـٓ١
ْب ٚ ٘ٝأٌٖ بٝت٘ ٚ eشيو يؿػازٖاُٜٚ ،بَـ ٖٔٝإْٗـِ عًـ ٢غـر ايصـٛاب يٝشـصضٖا
ايٓــاؽ ؾــال ٜكعــٛا ؾٗٝــآُٜٚ ،ؿــط عــٔ تًــو إؿاغــس َــا أَهــٔ ،ؾــإ بٝــإ ســا ِ
ٚؼصٜط األَٚ َِٗٓ ١ادب باتؿـام إػـًٌُ ستـ ٢قٝـٌ يـبعض ايعًُـا :٤ايطدـٌ
ٜصٜٚ ّٛصـًٜٚ ٞعتهــ أسـب إيٝـو أٜ ٚـتهًِ ٗ أٖـٌ ايبـسع ،ؾكـاٍ  :إشا قـاّ
ٚصــًٚ ٢صــاّ ٚاعتهـــ ؾإِــا ٖــ ٛيٓؿػــ٘ٚ ،إشا تهًــِ ٗ أٖــٌ ايبــسع ؾإِــا ٖــٛ
يًُػًٌُ ٖٚـصا أؾطـٌٚ ،ايٓصـٝش ١يًُػـًٌُ ٗ زٜـِٓٗ َـٔ دـٓؼ اؾٗـاز ٗ
غب ٌٝاهللٚ ،يٛال بٝإ َؿاغس أٌٖ ايبـسع يؿػـس ايـسٚ ٜٔنـإ ؾػـاز ٙأعظـِ َـٔ
ؾػاز اغتٝال ٤ايعس َٔ ٚأٌٖ اؿطب ،ؾإٕ أٌٖ اؿـطب إشا اغـتٛيٛا مل ٜؿػـسٚا
ال تبعـاّٚ ،أَـا أٖـٌ ايبـسع ؾٗـِ ٜؿػـس ٕٚايكًـٛب
ايكًٛب َٚـا ؾٗٝـا َـٔ ايـس ٜٔإ ٓ
ابتسا .٤ؾهًُا ناْت َصًش ١ؿؿظ ايسٚ ٜٔي ٗ ٛإطاض صـػر أٖـِ َـٔ َصـًش١
سؿظ عطض إبتسع داظ اغتٝاب٘ٚ ،ايكسض إتٝكٔ َٔ دٛاظ غٝبت٘ ٖـ ٛشنـط بسعـ٘
اييت أٚضزٖا ٗ ايس ٜٔال شنط غا٥ط عٛٝب٘ٚ .األزي ١عً ٢دٛاظ ايٓصٝش ٗ ١أٖـٌ
ايبسع َٓٗا َا ضٚا ٙزاٚز بٔ غطسإ عٔ أب ٞعبس اهلل _ قاٍ :قـاٍ ضغـ ٍٛاهلل
 ( :fإشا ضأٜتِ أٌٖ ايط ٜب ٚايبسع َٔ بعس ٟؾ ٗطٚا ايرباَ ٠٤ـِٓٗٚ ،أنجـطٚا
َــٔ غــبِٗ ٚايكــ ٍٛؾــٚ ِٗٝايٛقٝعــٚ ،١بــاٖت ِٖٛنــ ٞال ٜطُعــٛا ٗ ايؿػــاز ٗ
اإلغالّ ٚوصضٚ ِٖٚال ٜتعًُ َٔ ٕٛبسعِٗ ٜهتب اهلل يهـِ بـصيو اؿػـٓات
ٜٚطؾع يهِ ب٘ ايسضدات ٗ اآلخطَٚ .)1()٠ا ض ٗ ٟٚقـطب اإلغـٓاز عـٔ دعؿـط
(ٚ )1غا ٌ٥ايؿٝع / 267 /16 ١باب ٚ 39دٛب ايربا َٔ ٠٤أٌٖ ايبسع.
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بـــٔ قُـــس عـــٔ أبٝـــ٘  Lقـــاٍ ( :ثالثـــ ١يـــٝؼ ـــِ سطَـــ ،١صـــاسب ٖـــ٣ٛ
َبتـسعٚ ،اإلَـاّ اؾـا٥طٚ ،ايؿاغـل إعًـٔ بايؿػـل)(ٚ ،)1قـاٍ ضغـ ٍٛاهلل :f
( أتطعــ ٕٚٛعــٔ شنــط ايؿــادط ستــ ٢ال ٜعطؾــ٘ ايٓــاؽ إشنــطَ ٙٚــا ؾٝــ٘ وــصضٙ
ايٓاؽ)(.)2
ٖٚصا ايكػِ َٔ ايٓصٝش ١غر َتٛقـ عً ٢إؿاٚضٚ ٠ال َكاضْـ ١ايٛقـٛع ٗ
إؿػس ،٠ؾإشا ضأَُ ٣تّ ّؿكٓٗاّ ٜازز إٍ َبتسع أ ٚؾاغل  ٜخص عٓ٘ ايعًـِ ٚخـاف إٔ
ٜتططض إتؿك٘ بصيو ؾعًْ ٘ٝصٝشت٘ ببٝإ ساي٘ بؿطو إٔ ٜكصس ايٓصـٝشٖٚ ،١ـصا
ٖا ٜػًذ ؾٚ ٘ٝقس وٌُ إتهًِ بصيو اؿػس ؾًٝتبؼ ايؿٝطإ عًٝـ٘ شيـو ٚىٝـٌ
إي ٘ٝأْـ٘ ْصـٝش ١ؾًٝـتؿطٔ ٗ شيـوٜٓٚ ،بػـ ٞيًُتصـس ٟـص ٙاألَـٛض إ ٜالسـظ
ْؿػ٘ ؾُٝا بٚ ٘ٓٝبٌ ضب٘ٚ ،ال وٌ إ ٜتهًِ ٗ ٖصا ايباب إالٓ قاصساّ بصيو ٚد٘
اهلل تعاٍٚ ،إ ته ٕٛنًُ ١اهلل ٖ ٞايعًٝاٚ ،إ ٜه ٕٛايس ٜٔنً٘ هلل ؾُـٔ تهًـِ
ٗ شيو بػر عًِ اَ ٚا ٜعًِ خالؾ٘ نإ آمثـاّ .ثـِ إٕ إتصـس ٟبايٓصـٝش ١ألٖـٌ
ايبسع البس ي٘ َٔ سػٔ ايٓ ١ٝؾً ٛتهًـِ عـل يكصـس ايعًـ ٗ ٛاألضض أ ٚايؿػـاز
نإ َٓعي ١ايصٜ ٟكاتٌ ٓٚ ١ٝضٜاٚ ،٤إ تهًِ ألدٌ اهلل تعاٍ كًصاّ ي٘ ايسٜٔ
نإ َٔ اجملاٖس ٗ ٜٔغب ٌٝاهلل َٔ ٚضث ١األْبٝا ٤ؾَٗٓ ٛعيت٘ أؾطٌ َـٔ ايؿـٗسا٤
نُا ٚضز ( إ َساز ايعًُا ٤أؾطٌ َٔ زّ ايؿٗساٚ ،)3()٤إ ال ٜتعس ٣ايٓاصـض
ٗ أضباب ايبسع ايصسم ٚال ٜؿا ٣عً َٔ ِٗٝايؿػٛم ٚايؿٛاسـ َا مل ٜؿعًـٙٛ
بٌ ٜكتصط عًَ ٢ا ؾ َٔ ِٗٝإٓؿطات خاص ،١ؾـال ٜكـاٍ عًـ ٢إبتـسع أْـ٘ ٜؿـطب
اـُطٚ ،ال أْ٘ ٜعْٚ ٞال غر شيو ٖا يٝؼ ؾ.٘ٝ
َ َٔٚات َٔ أٌٖ ايبسع ٚال طا٥ؿ ١أْ ٚاع ١أ ٚؾطق ١أ ٚؾٝع ١ي٘ تعظُ٘،
ٚمل ىًـ نتبا تكطأ ٚال َا ىؿ ٢إؾػاز ٙيػـر ،ٙؾـاأل ٍٚإٔ ٜػـا بػـا اهلل عـع
( )1قطب اإلغٓاز .82
( )2داَع ايػعازات  ;306 /2أسٝا ٤عً ّٛايس.152 /3 ٜٔ
( )3عاض األْٛاض  /14 /2باب  8ثٛاب ا ساٚ ١ٜايتعً.ِٝ
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ٚدٌ ٚال ٜصنط عٝب ٚسػاب٘ عًـ ٢اهلل عـع ٚدـٌ ،قـاٍ ( :fإشنـطٚا قاغـٔ
()1

َٛتانِ)

 ٗٚخرب آخط ( ال تكٛيٛا ٗ َٛتانِ إالٓ خراّ)(.)2
ٚأَا ْصٝش ١إػتؿـر ٗ َكايـ ١أ ٚنتـاب أ ٚفًـ ١أ ٚغـر شيـو ٖـٔ تهـٕٛ
باطًــ ١ؾٗــ ٞإَــا إ ُــؼ ايــس ٜٔاَ ٗ ٚػ ـ يَٛٚ ١ضــٛع عًُــ ،ٞؾــال إؾــهاٍ ٗ
ٚدــٛب ايٓصــٝش ١يًُػتؿــر ٗ َــا إشا ناْــت ُــؼ ايــسٚ ٜٔإٕ اغــتًعّ ْكصــإ
ٚقــسح ايكا٥ــٌ بتًــو إكايــ ١أ ٚاجملًــ ١أ ٚايهتــاب يعُــ ّٛأزيــ ١األَــط بــإعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط أَ ٚا زٍ عً ٢يع ّٚصٝاْ ١ايس.ٜٔ
ٚأَــا إشا ناْــت ايٓصــٝشَ ٗ ١ػ ـ ي ١أَٛ ٚضــٛع عًُــ ٞال ّــت إٍ ايــسٜٔ
بصــً ،١ؾٝذــٛظ ْصــض إػتؿــر إشا نــإ عًــَ ٢ــٓٗر ايبشــح ايصــشٝض ؾطٜــإ
ايػر ٠عً ٢شيوٚ ،قس اؾتٗط (اؿكٝكـ ١بٓـت ايبشـح)ٚ ،زاليتـ٘ عًـ ٢ايٓكصـإ
ٚايكسح ال ُٓـع َٓـ٘ ،ألٕ اإلْػـإ قـط ٜٔايٓكصـإ ٚمل ىًـل َصـْٛاّ َـٔ اـطـ
ٚاالؾــتباٚ ،ٙيــٝؼ إ ٗــاض َجــٌ ٖــصا ايٓكصــإ عٝبـاّ ؾــطعٝاّ ستــٜ ٢هــ ٕٛإ ٗــاضٙ
غٝب.١

ثاٍَاً :انُصٍحح فً ذنضٍم انعهًاء
هٛظ ايٓصٝش ١يًُػتؿر بتؿط ٌٝبعض ايعًُا ٤عً ٢بعض ٚال ٜعـس شيـو

غٝبـــٚ ١اهلل غـــبشاْ٘ ٚتعـــاٍ ٜكـــً[ ٍٛىَقَــذْ فَعَّــيْنَا تَعْــ َ اىنَّثِــيِّنيَ عَيَـــَ تَعْــ ٍ ًَآذَيْنَـــا دَاًًُدَ

صَتُــٌسا]( )ٚ ،قــاٍ غــبشاْ٘ ٚتعــاٍ [خَيَقَنُـٌْ أَوْـٌَاسا]( )ٚ ،يــ ٛؾطــٌ بعــض
( )1غٓٔ أب ٞزاٚز  /573 /2نتاب األزب /باب ايٓٗ ٞعٔ غب إٛت ;٢غٓٔ اياَص/239 /3 ٟ
باب  َٔ 34نتاب اؾٓا٥ع /سسٜح .1019
( )2نٓع ايعُاٍ  /105 /8سسٜح .2011
( )3غٛض ٠اإلغطا ،٤آ.55 :١ٜ
( )4غٛضْٛ ٠ح ،آ.14 :١ٜ
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ايعًُا ٤عً ٢بعض باألعًُٚ ١ٝاألٚضعَ ١ٝـع ايـتشؿظ بعـسّ ايهـالّ ايباطـٌ ؾـال
ٜسخٌ ٗ ايػٝبٚ ١ي ٛنطٖ٘ احملسخ عٓ٘ ألْ٘ يٝؼ بكسح ؾُٝا نإ عإـاّ بـ سٛا ِ
يٓٝبــ٘ عًــ ٢ؾطــٌ ايؿاضــٌ َٚــٔ ال ًٜشــل بسضدتــ٘ ٗ ايؿطــٌٚ ،تٓعٜــٌ ايٓــاؽ
َٓــاظ ِ .أضـــ إٍ شيــو أْــ٘ دــطت غــر ٠ايعًُــاٚ ٤زٜــسٕ األصــشاب عًــ٢
شيوٚ ،هٛظ ايٓصٝش ١يًُػتؿر ست ٢ي ٛأز ٣إٍ غًب االدتٗاز عٔ ؾـدب
ال
عً ٢إٔ ال  ٜز ٟإٍ اغتًعاّ إٖاْـ ١إػـًٛب عٓـ٘ نُـا إشا نـإ ايطدـٌ ؾـاغ ّ
َٓصب اإلؾتا ٤غٌٓ َتُاز ،١ٜؾػـًب ٖـصا االدتٗـاز عـٔ ٖـصا ايطدـٌ إٖاْـ ١ال
ال إشا نــإ ٖٓــاى َصــًش ١غايبــ ١عًــَ ٢ؿػــس ٠ايػٝبــْ .١عــِ هــٛظ ْصــض
ػــٛظ إ ٓ
إػتؿر ؾُٝا إشا ضأٜت َتؿكٗا ٜتًبؼ َا يٝؼ َٔ أًٖ٘ ؾًو إٔ تٓب٘ ايٓاؽ عًـ٢
ْكص٘ ٚقصٛضٖ ٙـا أٖـٌ ْؿػـ٘ يـ٘ٚ ،تٓـبِٗٗ عًـ ٢اـطـط ايالسـل ـِ باالْكٝـاز
إيٖ ٗٚ .٘ٝصا إكاّ البس َٔ اؿصض ٗ َعايـل ايؿـٝطإ ايـص ٟقـس ٜصـٛض يـبعض
اؾٗاٍ إْ٘ ْاصض ٗ ثًب ٚاغتٝاب ايعًُا ،٤ؾإٕ اغتٝاب ايعًُا ٤يٝؼ ناغتٝـاب
اؾٓٗاٍ يؿطف ٚصـ ايعًـِ ايكـا ِ٥بايعًُـا ٤عًـ ٢اؾٗـٌ ايكـا ِ٥باؾُٗـاٍ ،ألٕ
ؾطٌ ايعًِ عً ٢اؾٌٗ َٔ ايططٚض ٟايص ٟال ٜهابط ؾٝـ٘ ش ٚعكـٌ غـً ،ِٝنُـا
إٔ ؾطــٌ إػــادس عًــ ٢غرٖــا َــٔ غــا٥ط ايبكــاع نــصيو ،ؾــإٕ ؿــ ّٛايعًُــا٤
َػُٚ ١َٛعاز ٠اهلل ٗ ٖتو أغتاض َٓتكصـِٗ َؿـٗٛضَ ٠عًَٛـٚ ،١إٕ َـٔ أطًـل
يػاْ٘ ٗ ايعًُا ٤بايجًب بال ُٙاهلل قبٌ َٛت٘ َٛت ايكًـبٚ ،غٝبـ ١ايعًُـآَ ٤بعٗـا
َٔ خسع ١ايٓؿؼ عً ٢ابسا ٤ايٓصٝشْ .)1(١عِ هـٛظ بٝـإ األغـالو ايٛاقعـَ ١ـٔ
ايعًُا ،٤نُا هٛظ ْصض إػتؿر بايٓػب ١إٍ إَـاّ اؾُاعـٚ ١ايػـ اٍ عـٔ بٝـإ
ساي٘ ؾٝذٛظ ٚصؿ٘ بايصٜ ٟهـط ٙيتـٓؿر إصـًٌ عٓـ٘ ٚبٝـإ سايـ٘ نُـا ٖـ ٛايٛاقـع ألٕ
إػتؿاض َ ُٔ ،إَا بٝإ ساي٘ َٔ ز ٕٚطًب ايٓصٝش ١ؾٗ ٛسطاّ.

ثانثاً :انُصٍحح فً انُسة
قس ٜاتب عً ٢ايٓػب آثاض ؾطع ١ٝعادًٚ ١آدً ،١ؾُٔ اآلثاض ايـيت ٜاتـب
(َ )1ؿتاح ايػعاز.72 /1 ٠
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عًٝـ٘ ٖــ ٛايتــٛاضخ ٚاحملطَٝــٚ ١أخــص األٔــاؽ ٚايٓؿكــات ٚغرٖــاٚ ،الؾــو ٗ
ٚدٛب ايٓصٝش ١يًُػتؿر ٗ ضز َسع ٞايٓػب ايص ٟيٝؼ ي٘ ٚإٕ نـإ َـسعٞ
ايٓػب َعصٚضاّ ٗ ازعا ٘٥ـط ،٘٦ؾإٕ َصًش ١سؿظ األْػـاب أَ ٍٚطاعـأَ ٠ـٔ
سطَ ١إػتاب ؼؿظا َٔ اختال و األْػاب ٚٚقٛع اـًٌ ٗ إٛاضٜح ٚايٓؿكـات
ٚاألْهشٚ ١غرٖا(.)1
أَا ي ٛنإ َسع ٞايٓػب ال ٜاتب عً ٘ٝآثاض ؾطع ١ٝنُا إشا ازع ٢أْـ٘ َـٔ
ال ٖٚــ ٛيــٝؼ َٓٗــا ؾــال ٚدــ٘ ؾــٛاظ اغتٝابــ٘ ٚإٕ ن ـإ ناشب ـاّ ٗ
قبًٝــَ ١طــط َــج ّ
ازعا.٘٥

ساتعاً :انُصٍحح فً انضٔاج
دٛاظ ايٓصٝش ٕٔ ١اغتؿر ٗ خاطب أ ٚكطٛبٚ ١ي ٛاغتًعّ بإ ٜـصنط َـا
ؾ ٘ٝأ ٚؾٗٝا َٔ َػا ٤ٟٚايعٛٝب ٚغرٖـا خٛؾـ ّا َـٔ ضـطض ايتـسيٝؼ َٚـا ٜاتـب
عً ٘ٝإٍ غر شيو ٖا أضٜس ب٘ زؾع إطاض إتعًك ١ب سس إكاصس اـُػ ١ؿـسٜح
(إػتؿاض َ ُٔ) ٚسسٜح (ايـس ٜٔايٓصـٝش ،)١بـٌ ال ٜبعـس دـٛاظ شيـو ابتـسا٤
َـٔ ز ٕٚاغتؿـاض ٠إشا عًـِ باتـب َؿػـس ٠عظُٝـ ١عًـ ٢تـطى ايٓصـٝش ،)2(١بـٌ
ػب ايٓصٝش ١ستـ ٢يـ ٛعًـِ ايٓاصـض بـإ إٓصـٛح ّتٓـع َـٔ ايـعٚاز يـ ٛعًـِ
بايٓصٝشٖ ٗٚ ،١صا إكاّ هب َطاقب ١ايٓؿؼ ٚتصؿ ١ٝايٓٚ ١ٝايكصس ٚاالختصاض
ٗ ايػٝبٚ ،١شنط ايعٛٝب عً ٢قسض اؿادـَٚ ١ـا ٜٓـسؾع بـ٘ ايطـطض ؾـإٕ ايطـطٚض٠
تكـــسض بكـــسض اؿادـــ ١إيٗٝـــا ،ؾًـــ ٛأغٓـــ ٢ايتعـــطٜض ٚايتًـــٜٛض ؿـــطّ ايتصـــطٜض
ٚايتٓصٝب ٚي ٛاغتؿر ٗ أَط ْؿػ٘ ن ٕ اغتؿاضت إطأ ٠خاطبٗـا ٗ أَـط ْؿػـ٘
ٌٖ ٜصًض ا أ ٚال
ؾإ نإ ؾَ ٘ٝا ٜجبت اـٝاض ٚدب شنط ٙيًُدطٛبٚ ،١إِٕٔ نإ ؾٝـ٘ َـا ٜكًـٌ
ايطغبٚ ١ال ٜجبت اـٝاض نػـ ٤ٛاـًـل ٚايؿـض أغـتشبٚ ،إٕ نـإ َـٔ إعاصـٞ
( )1داَع ايػعازات  ;ّ ،2/306األْٛاض ايػط.١ٜٚ
( )2إهاغب َ ;45 /4ػين احملتاز .137 /1
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ٚدــب عًٝــ٘ ايتٛبــ ٗ ١اؿــاٍ ٚغــا ْؿػــ٘ نُــا هــٛظ اغتؿــاض ٠ش ٟٚايــطأٗ ٟ
اَطأتٌ ٜػُُٗٝا ي٘ أٜتُٗا ٜتعٚز ٚنصيو يًُطأ ٗ ٠ايطدًٌ أُٜٗا تتعٚز(.)1

خايساً :انُصٍحح فً انثٍع
ال ٗ بٝـع
ٌٓ ْٗٛض ايؿكٗـا ٤سـسٜح (ايـس ٜٔايٓصـٝش )١عًـ ٢عَُٛـ٘ إ ٓ
اؿاضط يًباز ٟؾٗ ٛخـاصٚ ،إـطاز ببٝـع اؿاضـط يًبـاز ٟإ ٜكـسّ غطٜـب َـٔ
ايباز ١ٜأ َٔ ٚبًس آخط َتاع تعِ اؿاد ١إي ٘ٝيٝبٝع٘ بػعط  َٜ٘ٛؾٝك ٍٛيـ٘ ايبًـس:ٟ
أتطن٘ عٓس ٟألبٝع٘ بايتسضٜر ب غً.٢
ٚقس ْع بعض ايؿكٗا ٤بٌ سسٜح (ايـس ٜٔايٓصـٝش(ٚ )١ال ٜبٝـع اؿاضـط
()2

يًبــاز)ٟ

بتدصــٝب ايٓٗــَ ٞــٔ ٜبٝــع بــاألدط ٠نايػُػــاض ألٕ ايــصٜ ٟبٝــع

باألدط ٠ال ٜه ٕٛغطض٘ ْصض ايبا٥ع غايباّ ٚإِا غطض٘ ؼص ٌٝاألدـط ٠ؾاقتطـ٢
شيــو إدــاظ ٠بٝــع اؿاضــط يًبــاز ٟبػــر أدــطَ ٠ــٔ بــاب ايٓصــٝشٚ ١أَ ـا إعالَــ٘
بايػعط ؾكذ ؾال ٜسخٌ ٗ ايٓٗ.)3(ٞ
ٚسطّ ؾكٗا ٤ايؿاؾعٚ ١ٝإايه ١ٝبٝع اؿاضط يًباز ٟإشا نإ عإـاّ بـايٓٗ ٞؾًـٛ
مل ٜعًِ ايٓٗٚ ٞنإ إتاع ٖا ال وتاز ٗ ايبًس أ ٚال  ٜثط ؾٝـ٘ يكًـ ١شيـو إتـاع مل
وطّٚ ،ي ٛخايـ ٚبـاع اؿاضـط يًبـاز ٟصـض ايبٝـع َـع ايتشـطٜٚ ،ِٜؿػـذ ايبٝـع
عٓــس إايهٝــَ ١ــا مل ٜؿــت(ٚ ،)4دــٛظ ؾكٗــا ٤اؿٓؿٝــٚ ١عطــاٚ ٤فاٖــس بٝــع اؿاضــط
يًبازَ ٟطًكا ؿسٜح (ايس ٜٔايٓصٝشٚ )١قايٛا إ سسٜح ايٓٗ ٞعٔ بٝـع اؿاضـط
يًبــازَٓ ٟػــٛرٚ .قــاٍ بعطــِٗ إْــ٘ عًــ ٢نطاٖــٚ ،١اغــتسيٛا عًــ ٢دــٛاظ ايبٝــع
عسٜح ( زعٛا ايٓاؽ ٜطظم بعطِٗ َٔ بعض)(.)5
( )1غ اٍ ٚدٛاب .310
( )2ؾتض ايباض.371 /4 ٟ
( )3إصسض ْؿػ٘.
( )4ؼؿ ١األسٛش ;347 /4 ٟؾطح ايٓ ;164 / 10 ٟٚٛايتُٗٝس .198 /18
( )5ؾتض ايباض.371 /7 ٟ
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ٚأٚدب ؾكٗا ٤اؿٓابً ١ايٓصٝش ١عً ٢اؿاضـط يًبـاز ٟاؾاٖـٌ بايػـعط إشا

طًــب بٝــإ ايػــعط إشا اغتؿــاض ٗ ٙشيــو ؿــسٜح (ايــس ٜٔايٓصــٝشٚ ،)١إٕ مل
ٜػتؿط ايباز ٟاؿاضط ؾؿٚ ٞدٛب إعالَ٘ إٕ اعتكس دًٗ٘ ب٘ ْظط(.)1
ٚاختًـ ؾكٗا ٤ايؿاؾع ٗ ١ٝطًب ْصٝش ١ايبـس ٟٚيًشاضـط ؾُٝـا ؾٝـ٘ سظـ٘
ٗ َتاع٘ عً ٢ضأ:ٌٜ
األٚ :ٍٚدٛب ايٓصٝش ١ي٘ ٖٚصا َا شٖب إي ٘ٝاألشضع.ٞ
ايجــاْ :ٞال هــب ْصــٝشت٘ ٚإضؾــاز ٙتٛغــٝعاّ عًــ ٢ايٓــاؽَٚ ،عٓــ ٢عــسّ ٚدــٛب
إضؾاز ٙأْ٘ ٜػهتٚ ،ي ٛقاٍ اؿاضط يًبازَ ٟـٔ ز ٕٚطًـب ايٓصـٝش :١إغتؿـاض٠
بٝعو ي٘ عً ٢ايتسضٜر أسظ سطّ.
ٚأؾت ٢ؾكٗا ٤ايؿاؾع ١ٝبٛدٛب ْ صـٝش ١إػبـ ٕٛبػبٓـ٘ ايـصْ ٟؿـ َـٔ غــ
يتكصر ايبا٥ع ٚيصيو أدـاظٚا إٔ ٜعٜـس ايطدـٌ غـعط غـًع ١ضأ ٣إْٗـا تبـاع زٕٚ
قُٝتٗا ؾعاز ؾٗٝا يٓٝتٗ ٞإٍ قُٝتٗا مل ٜهٔ ْادؿـاّ عاصـٝا بـٌ ٜـ دط عًـ ٢شيـو
بٓٝت٘ ،ألْ٘ ٜطٜس ايٓصٝش ١يصاسب ايػًع ١بٌ أداظٚا ايبٝـع عًـ ٢ايبٝـع ٚايػـّٛ
عً ٢ايػ ّٛؿـسٜح (ايـس ٜٔايٓصـٝش )١إشا نـإ ايبـا٥ع َػبْٛـا غبٓـا ؾاسؿـاّ(،)2
ٚتٓظط بعض ؾكٗا ٤اؿٓؿ ٗ ١ٝشيو بـ ٕ ٜعًـِ ايبـا٥ع بـإ قُٝـ ١ايػـًع ١أنجـط َـٔ
شيو ،ؾٝه ٕٛبعس شيو ي٘ االختٝاض  ٚصا أؾتٛا عطَ ١ايبٝع عًـ ٢ايبٝـع ٚايؿـطا٤
عً ٢ايؿطا ٤بإ ٜك ٕٔ ٍٛاؾا ٣غًع ٗ ١ظَٔ اـٝاض إؾػذ ألبٝعو بـ ْكب أٚ
ٜكــاٍ يًبــا٥ع اؾػــذ ألؾــآَ ٟــو ب ظٜــسٚ ،استُــٌ بعطــِٗ إ ال ٜــتعٌ عًــ٢
ايٓاصض إعالّ ايبا٥ع بك ١ُٝايػًع ١ستٜ ٢ػ ي٘ ؿسٜح (زعٛا ايٓـاؽ ٜـطظم اهلل
بعطِٗ َٔ بعض ،ؾإشا اغتٓصض أسسنِ أخا ٙؾًٓٝصض ي٘)(.)3
( )1نؿاف ايكٓاع .184 /3
( )2ساؾ ١ٝايبذرَ ;224 /2 ٞساؾ ١ٝايؿرٚاْ.315 /4 ٞ
( )3ؾتض ايباض.371 /7 ٟ
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ٚأؾت ٢ؾكٗا ٤ايؿاؾعٚ ١ٝاؿٓؿ ١ٝبٛدـٛب إٔعـالّ إؿـا ٟبايػـًع ١إبٝعـ ١يـٛ
عًِ ايبا٥ع ايعٝب ٚشيـو (ال خالبـ ٗ ١ايـس )1()ٜٔأ ٟال خسٜعـ ٗ ١ايـسٚ ٜٔألٕ
ايس ٜٔايٓصٝش.١
ٚدــٛظ ؾكٗــا ٤ايؿــاؾعْ ١ٝصــٝشَ ١ــٔ ٜؿــا ٟؾــ٦ٝاّ َعٝبــا أَ ٚػــطٚقا إشا مل
ٜعًُ٘ ٚإٕ نطٖ٘ ايبا٥ع سؿظا يًُؿا َٔ ٟايططض ،ؾُٔ ٜؿا ٟغٝاضَ ٠ػـطٚق١
أ ٚؾٗٝا عٝب َجال هٛظ ْصٝشت٘(.)2

سادساً :انُصٍحح فً انشٕٓد
ؾٗاز ٠إ َٔ تاضٜ ٠تٛقع سهِ اؿانِ عًٗٝـا ٚيـ ٗ ٛإػـتكبٌ ؾٝذـٛظ ٖٓـا
ْصــض إػتؿــر عٓــس اؿــانِ إلثبــات دــطح ايؿــاٖس إشا عًــِ ايٓاصــض بهــصب
ايؿــٗاز ٠ألٕ أزيــ ١يــع ّٚايــتشؿظ عًــ ٢غــا إ ـ َٔ َٓصــطؾ ١إٍ َــا مل ٜتدــصٙ
شضٜعــ ١إٍ اؿهــِ بــايعٚض ٚايباطــٌٚ ،اؾــاو ٗ ْصــض إػتؿــر ٗ ايؿــٗٛز
ٚاالقتصاض عً ٢ايكٛازح إدً ١بايؿٗاز ٠ؾكذ ؾـال ٜكـٖ :ٍٛـ ٛابـٔ ظْـا ٚال أبـٙٛ
العٔ َٓ٘ إٍ غـر شيـو َـٔ ايكـٛازح ايـيت ال عالقـ ١ـا بايؿـٗازٚ ،٠إ تهـٕٛ
ْصــٝش ١إػتؿــر خايصــ ١هلل تعــاٍ عٓــس اؿــانِ ؾُتــ ٢ناْــت ألدــٌ عــسا ٠ٚأٚ
تؿه٘ باألعطاض ٚدطٜاّ َع ا  ٣ٛؾصيو سطاّ(.)3
ٚأَا ؾٗاز ٠إ َٔ عٓس غر اؿانِ ٚال ٜاتـب عًٗٝـا سهـِ ؾـال هـٛظ ٖٓـا
غٝبــ ١ايؿــاٖس ٚدطســ٘ يعــسّ اؿادــ ١إٍ شيــوٚ ،ايتؿهــ٘ بــ عطاض إػــًٌُ
سطاّٚ ،األصٌ ؾٗٝا ايػا نُٔ ؾٗس بٛدـٛز قصـط ٗ صـشطاَ ٤ـا ٚؾـٗازت٘ ال
ٜاتب عًٗٝا أ ٟؾ.٤ٞ
ثِ ٚقع ايهالّ ؾُٝـا إشا نـإ ايؿـاٖس ؾاغـك ّا ٚمل ْعًـِ بهصبـ٘ ٗ ايٛاقعـ،١
( )1ؾتض ايباض ،356 /4 ٟضٚا ٙايبٗٝكٚ ٞأخطد٘ َػًِ ٚضٚا ٙأٓس بٔ سٓبٌ ،ايبشط ايطا٥ل.
( )2ضٚض ١ايطايبٌ .33 /7
( )3إٛاٖب ;539ايؿطٚم .206 /4
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ؾٗــٌ هــٛظ ْصــض إػتؿــر عٓــس اؿــانِ أ ٚال اغــتسٍ عًــ ٢دــٛاظ ْصــٝش١
إػتؿاض بٛد:ٙٛ
األ :ٍٚايػر ٠ؾكس دطت غر ٠إػًٌُ عً ٢دـطح ايؿـٗٛز عٓـس ايكطـا ٠ستـ٢
نإ ايكطاٜ ٠ؿػش ٕٛيًُؿٗٛز عً ٘ٝإٔ  ٜت َٔ ٞهطح ؾٗٛز إؿٗٛز ي٘.
ايجاْ :ٞإ زؾع َؿػس ٠اؿهِ بؿٗاز ٠ايؿاغل أ َٔ ٍٚايػا عً ٘ٝإش ضَـا ٜٓذـط
اؿهِ إٍ قتٌ األبطٜاٖٚ ٤تو ْٛاَٝػِٗ ٖٚـ ٛيـٝؼ بـ ٖ ٕٛعٓـس اهلل َـٔ ايػـا
عًــ ٢ايؿاغــل ٚإٕ نــإ نصبــ٘ غــر َعًــ ،ّٛبــٌ ازعــ ٢بعطــِٗ اإلْــاع عًــ٢
شيو(.)1
ٚضَــا ٜػــت ْؼ ظــٛاظ ْصــض إػتؿــر ٗ ْكــس ايؿــٗٛز ٚدــطسِٗ بكٛيــ٘

ٌ َق ْيثُــ ُو ًَاىيَّــ ُو ِتََــا َذ ْع ََيُــٌ َُ
ن ُر َْيَــا َف ِئَّّــ ُو آ ِــ ٌ
ن ُرَُــٌا اىَِّــيَا َد َج ًٍََــ ِْ َي ْ
غــبشاْ٘ ٚتعــاٍ :ط ًَال َذ ْ
عَيِـيٌٌص(ٚ .)2قٛيـ٘ تعـاٍ :طًَالَ يَـأْبَ اىُِّـيَذَاءُ إِرَا ٍَـا دُعُـٌا ًَالَ ذَسْـأٌٍَُا أَُْ ذَنْرُثُـٌهُ صَـغِاا أًَْ
مَثِاا إِىََ أَجَيِوِص( ).
ٚال ىؿ ٢عًٝـو إ ايبشـح إِـا ٖـ ٗ ٛدـطح ايؿـاٖس ْٚكـس ٙال ٗ نتُـإ

ايؿٗاز ٠عً ٢ايٛاقع ،١ؾسع ٣ٛاالغـتسالٍ بـاآلٜتٌ عًـ ٢دـٛاظ ْصـض إػتؿـر
ٗ ْكــس ايؿــاٖس ٚدطســ٘ غــر صــشٝش ١ؾــال ٜعــس ايٓاقــس ٚاؾــاضح ؾــاٖساّ ستــ٢
ٜسخٌ ٗ اآلٜتٌ ايؿطٜؿتٌ.

ساتعاًَ :صٍحح انكناس ٔانًششكٍٍ ٔأْم انكراب

قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ :طٍَا يٌََدُّ اىَّزِيَِ مَفَشًُا ٍِِْ أَىْـوِ اىْنِرَـابِ ًَال اىَُِْْـشِمِنيَ

أَُْ يُنَضَّهَ عَيَيْنٌُْ ٍِِْ خَيْشٍ ٍِِْ سَتِّنٌُْص( ).
( )1ضٚض ١ايطايبٌ .33 /7
( )2غٛض ٠ايبكط ،٠آ.283 :١ٜ
( )3غٛض ٠ايبكط ،٠آ.282 :١ٜ
( )4غٛض ٠ايبكط ،٠آ.105 :١ٜ
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إ ٖص ٙاآلٜـ ١ايهطّـ ١بٓٝـت ْٗـ ٞاهلل تعـاٍ إـ ٌَٓ ايطنـ ٕٛإٍ أعـساِٗ٥
َٔ أٌٖ ايهتاب ٚإؿطنٌ ٚاالغتُاع َـٔ قـٚ ِ ٛقبـ ٍٛؾـٖ ٤ٞـا ٜـ ت ِْٗٛبـ٘
عًٚ ٢د٘ ايٓصٝش َِٗٓ ِ ١بإطالعـ٘ دـٌ ثٓـاؤ ٙإٜـاِٖ عًـَ ٢ـا ٜػـتٓبط٘ ـِ
َٔ أٌٖ ايهتاب ٚإؿطنٌ َٔ ايطـػٔ ٚاؿػـس ٚإٕ أ ٗـطٚا ب يػـٓتِٗ خـالف
َا ِٖ َػتبطٓ.)1(ٕٛ
أَا ْصٝش ١إػًٌُ ألٌٖ ايهتاب ؾكس اختًــ ايؿكٗـا ٤ؾٗٝـا ؾايـص ٟدـٛظ
شيو اغتسٍ بٓصض ايطغ f ٍٛيٛٗٝز خٝرب ٗ خـطص ايٓدـٌ َـع ؾـس ٠بػطـ٘
إٜاِٖ ،ؾسٍ عً ٢أْ٘ ال ٜٓبػ ٞيًُػًِ إٔ ٜاى ايٓصٝش ١ألسس َٔ ٚيـ ٞأ ٚعـسٚ
إشا نإ ال ىاف عًْ ٢ؿػ٘ ألٕ ْصٝشت٘ عل ايس.)2(ٜٔ
ٚايــص ٟمل ٜٛدــب ْصــض إػتؿــر ايهــاؾط أ ٚايهتــاب ٞؿــسٜح (ايــسٜٔ
ايٓصـــٝش ١قًٓـــإ :ـــٔ ٜـــا ضغـــ ٍٛاهلل ،قـــاٍ :هلل ٚيطغـــٛي٘ ٚألُ٥ـــ ١إػـــًٌُ
ٚعاَتِٗ)( )3ألٕ ايٓصٝش ١خاص ١بإػًِ ٚإؿام غر ٙإِا ٜصض إشا نإ َجًـ٘،
ٚيــٝؼ ايهــاؾط ٚايهتــاب ٞنإػــًِ ٚال سطَتــ٘ نشطَتــ٘(ٚ ،)4ايــطادض إ ايكــسض
إتٝكٔ َٔ ايٓصٝشْ ٖٛ ١صض إ َٔ ال َطًكاّ.

ثايُاً :انُصٍحح فً انٕالٌح
َٔ ي٘ ايٛال ١ٜهب ْصٝشت٘ ٕـٔ ال ٜكـ ّٛبايٓٝابـ ١أ ٚايٛنايـَ ١ـٔ قبًـ٘ عًـ٢
ٚدٗٗا ايصشٝض ،إَا ألْ٘ ال ٜه ٕٛصاؿاّ ا أ ٚيعسّ أًٖٝتـ٘ أ ٚيؿػـك٘ أ ٚألْـ٘
َػؿٌ ٚم ٛشيو يٝعٜٛٚ ًٜ٘يٜ َٔ ٞصًض ،اٜ ٚعطف ساي٘ ؾال ٜعتـرب بـ٘ أًٜ ٚعَـ٘
االغتكاَ.)5(١
( )1تؿػر ايكطط

.474 /1

( )2إبػٛو .9 /23
( )3عاض األْٛاض .242 /86
( )4نؿاف ايكٓاع .19 /5
( )5ضٜاض ايصاؿٌ  ;346 /1ضٚض ١ايطايبٌ .33 /7
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 ٗٚاـتاّ ْػ ٍ اهلل تعاٍ إٔ ٜتكبٌ ٖصا ايٝػر ٜٓٚؿعٓا ب٘ ٜـ ّٛالٜٓؿـع َـاٍ

ٚال بٓٚ ،ٕٛاؿُس هلل ضب ايعإٌ ٚايصالٚ ٠ايػالّ عً ٢ا سا َٔ ٠خًك٘ خامت
األْبٝاٚ ٤أٌٖ بٝت٘ ايطاٖطٚ ٜٔأصشاب٘ إٓتذبٌ.
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إصازض
 .1ايكطإٓ ايهط.ِٜ
 .2إسٝا ٤عً ّٛايس /ٜٔايػعاي ،ٞأب ٛساَس قُس بٔ قُس (ت ٖ505ـ)ٚ /بصًٜ٘
نتاب إػين عٔ ٌٓ األغؿاض ٗ األغؿاض ٗ ؽطٜر َا ٗ االسٝا َٔ ٤أخباض،
يع ٜٔايس ٜٔأب ٞايؿطٌ عبس ايطس ِٝاؿػٝين ايعطاقْ ،ٞؿط زاض إعطؾ،١
برٚت.
 .3األخالم ٚايػر /ابــٔ سعّ ،أب ٛقُس عً ٞبـــٔ آــس بـــٔ غعٝس
ايظاٖط( ٟت ٖ456ـ) /و ،2زاض األٚقاف ايعطب ،١ٝبرٚت ٖ1399ـ.ّ1979 /
 .4األص ٗ ٍٛايهاٗ /ايهًٝين ،اب ٛدعؿط قُس بٔ ٜعكٛب (ثك ١اإلغالّ) (ت
ٖ328ـ) ْ ،ؿط ايؿٝذ قُس األخْٛس ،ٟزاض ايهتب اإلغالَ ،١ٝطٗطإ.
 .5األْٛاض ايػط ٗ ١ٜٚؾطح ايًُع ١ايسَؿك( ١ٝكطٛو)َ /ال دٛاز َال نتاب
(ايؿٝذ احملكل).
 .6أْٛاض ايؿكاٖ( ١كطٛو ٗ َهتب ١ايؿٝذ عً ٞناؾـ ايػطا /٤ناؾـ
ايػطا ،٤ايؿٝذ سػٔ ايؿٝذ دعؿط (آ ١ٜاهلل ايعظُ.)٢
 .7عاض األْٛاض /اجملًػ ،ٞاحملسخ قُس باقط.
 .8ايبشط ايطا٥ل /ظ ٜٔايس ٜٔابطاٖ ِٝبٔ قُس بٔ قُس بٔ بهط (ت ٖ970ـ)/
طبع زاض إعطؾ ،١برٚت.
 .9بسا٥ع ايؿٛا٥س ،و ، 1ؼكٝل ٖؿاّ عبس ايععٜع عطاٚ ،عازٍ عبس اؿُٝس
ايعًٚ ٟٛأؾطف أٓس ،طبع َهتبْ ١عاض َصطؿ ٢ايباظَ ،ه ١إهطَٖ1416 ١ـ –
.ّ1996
 .10ايتاز ٚاإلنً /ٌٝايعبـــسض ،ٟأب ٛعبس اهلل قُس بٔ ٜٛغـ بــــٔ أبٞ
ايكاغِ (ت ٖ897ـ) /و ،2زاض ايؿهط ،برٚت ٖ1398ـ.
 .11ؼؿ ١االسٛش /ٟإباضنؿٛض ،ٟأب ٛايعال ٤قُس بٔ عبس ايطٓٔ بٔ عبس
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ايطس( ِٝت ٖ1353ـ) /زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبرٚت.
 .12ؼؿ ١ايٓا ط ٚغٓ ١ٝايصانط ٗ سؿظ ايؿعا٥ط ٚتػٝر إٓانط /ايتًُػاْ ،ٞابٛ
عبس اهلل قُس بٔ آس بٔ قاغِ بٔ غعٝس ايعكباْ( ٞت ٖ871ـ) /ؼكٝل :عًٞ
ايؿٓ.ٗٛ
 .13تؿػر ايتبٝإ /ايطٛغ ،ٞأب ٛدعؿط قُس بٔ اؿػٔ (ت ٖ460ـ) /ؼكٝل:
آس سبٝب قصر ايعاًََ ،ٞطبع ١ايٓعُإ ،ايٓذـ.
 .14تًبٝؼ ابًٝؼ /ابــــٔ اؾٛظ ،ٟأب ٛايؿطز عبس ايطٓٔ بٔ عً ٞبٔ قُس
(ت ٖ597ـ) /ؼكٝل :ز .ايػٝس اؾُ ،ًٞٝو ،1زاض ايهتاب ايعطب ،ٞبرٚت
ٖ 1405ـ.ّ1985 /
 .15ايتُٗٝس /ابٔ عبس ايرب ،أب ٛعُط ٜٛغـ بٔ عبس اهلل (ت ٖ463ـ) /ؼكٝل:
َصطؿ ٢بٔ آس ايعًٚ ٟٛقُس عبس ايهبر ايبهط ،ٟطبع ٚظاض ٠عُّٛ
األٚقاف ٚايؿ  ٕٚايس ،١ٜٝٓإػطبٖ 1387 ،ـ.
 .16تٛضٝض إهاغب /ناؾـ ايػطا ،٤ايؿٝذ عً( ٞآ ١ٜاهلل ايعظُ.)٢
 .17داَع ايبٝإ ٗ تؿػر ايكطإٓ /ايطرب ،ٟقُس بٔ دطٜط (ت ٖ310ـ).
 .18داَع ايػعازات /احملسخ ايٓطاق ،ٞقُس َٗس( ٟت ٖ1209ـ) /ؼكٝل
ٚتعًٝل ايؿٝذ قُس ضضا إظؿطْ ،ؿط ٚتصشٝض ايػٝس قُس نالْاَ ،طبع١
ايعٖطا ،٤ايٓذـ ٖ1368ـ.ّ1949 /
 .19داَع ايعًٚ ّٛاؿهِ /ابٔ ضدب اؿٓبً ،ٞأب ٛايؿطز عبس ايطٓٔ بٔ
آس (ت ٖ750ـ) /و ،1طبع زاض إعطؾ ،١برٚت ٖ1408ـ.
 .20اؾاَع ألسهاّ ايكطإٓ /ايكطط  ،أب ٛعبس اهلل بٔ أٓس األْصاضٟ
األْسيػ( ٞت ٖ671ـ).
 .21دٛاٖط ايهالّ ٗ ؾطح ؾطا٥ع اإلغالّ /ايٓذؿ ،ٞقُس سػٔ (ايؿٝذ)/
ْؿط ايؿٝذ عً ٞاألخْٛس ،ٟو ،6زاض ايهتب اإلغالََ ،١ٝطبع ١اآلزاب،
ايٓذـ األؾطف.
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 .22ساؾ ١ٝايبذر /ٟايبذر ،ٟغًُٝإ بٔ عُط بٔ قُس /طبع إهتب١
اإلغالَ ،١ٝزٜاض بهط ،تطنٝا.
 .23ساؾ ١ٝايطشا ٟٚعًَ ٢طاق ٞايؿالح /اؿٓؿ ،ٞأٓس بٔ قُس بٔ
إ

اع( ٌٝت ٖ1231ـ) /وَ ،3هتب ١ايباب ٞاؿً َ ،صطٖ1318 /ـ.

 .24ساؾ ١ٝايعس /ٟٚأيعس ،ٟٚعً ٞايصعٝس( ٟإايه /)ٞؼكٝلٜٛ :غـ
ايؿٝذ قُس ايبكاع ،ٞطبع زاض ايؿهط ،برٚت ٖ1412ـ.
 .25اؿسا٥ل ايٓاضط ٗ ٠أسهاّ ايعا ٠ايطاٖط /٠ايبشطاْٜٛ ،ٞغـ (احملسٓخ
ايؿٝذ)( ،ت ٖ1186ـ)ْ /ؿط ايؿٝذ عً ٞاألخْٛس ،ٟزاض ايهتب اإلغالَ،١ٝ
قِ.
 .26سً ١ٝاألٚيٝا /٤االصبٗاْ ،ٞأبْ ٛع ِٝأٓس بٔ عبس اهلل (ت ٖ430ـ) /و،4
زاض ايهتاب ايعطب ،ٞبرٚت ٖ 1405ـ.
 .27ايسٜباز /ايػٛٝط ٞدالٍ ايس ٜٔعبس ايطٓٔ بٔ اب ٞبهط ،أب ٛايؿطٌ
(ت ٖ911ـ) /ؼكٝل :أب ٛاغشل اؿٜٛين األثط ،ٟطبع زاض ابٔ عؿإ،
ايػعٛزٖ 1416 ١ٜـ.ّ1996 /
 .28ايطٚح /ايعضع ،ٞاب ٛعبس اهلل قُس بٔ أب ٞبهط بٔ أٜٛب (ت ٖ751ـ)/
طبع زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبرٚت ٖ1395ـ.ّ1975 /
 .29ضٚح إعاْ /ٞاآليٛغ ،ٞؾٗاب ايس ٜٔايػٝس قُٛز بت عبس اهلل (ت
ٖ1270ـ).
 .30ايعٖس /ايهٖٓ ،ٗٛاز بٔ ايػط( ٟت ٖ243ـ) /ؼكٝل :عبس ايطٓٔ عبس
اؾباض ايػطٜٛاْ ،ٞو ،1زاض اـًؿا ٤يًهتاب اإلغالَ ،ٞايهٜٛت ٖ1406ـ.
 .31غ اٍ ٚدٛاب /ناؾـ ايػطا ،٤ايؿٝذ قُس اؿػٌ (آ ١ٜاهلل ايعظُ.)٢
 .32ايػٓٔ /ايػذػتاْ ،ٞأب ٛزاٚز /طبع ١ععت عبٝس زعاؽ.
 .33ؾطح اؾاَع يًهاٗ /إاظْسضاْ ،ٞإ ٍٛقُس صاحل (ت ٖ1086ـ)
إهتب ١اإلغالَ ،١ٝطٗطإ ٖ1387ـ.

86

حبوث ومقاالت

 .34ؾطح ايعضقاْ /ٞايعضقاْ ،ٞقُس بٔ عبس ايباق ٞبٔ ٜٛغـ (ت ٖ1122ـ)/
و ،1زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبرٚت ٖ1411ـ.
 .35ايؿطح ايهبر /ايسضزٜط ،غٝس ٟأٓس أب ٛايربنات /ؼكٝل :قُس
عًٝـ ،طبع زاض ايؿهط ،برٚت.
 .36ؾطح ايٓ ٟٚٛعً ٢صشٝض َػًِ /ايٓ ،ٟٚٛأب ٛظنطٜا ،و ٢ٝبٔ ؾطف
بٔ َط( ٟت ٖ676ـ) /وْ ،2ؿط زاض إسٝا ٤ايااخ ايعطب ،ٞبرٚت ٖ1392ـ.
 .37ؾعب االّإ /ايبٗٝك ،ٞاب ٛبهط آس بٔ اؿػٌ (ت ٖ458ـ) /ؼكٝل:
قُس ايػعٝس بٔ بػ ْٞٛٝظغً ،ٍٛزاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبرٚت ٖ1410ـ.
 .38ؾتض ايباض /ٟايبداض( ،ٟت ٖ256ـ) /إطبع ١ايػًؿ.١ٝ
 .39ايؿطٚم /ايكطاٗ ،ؾٗاب ايس ٜٔاب ٛايعباؽ أٓس بٔ إزضٜؼ بٔ عبس اهلل
ايصٓٗادٚ /ٞبٗاَؿ٘ نتاب ٞتٗصٜب ايؿطٚم ٚايكٛاعس ايػٓ ،١ٝطبع عامل
ايهتاب ،برٚت.
 .40ايؿٛان٘ ايسٚاْ /ٞايٓؿطا ،ٟٚأٓس بٔ غٓ ِٝبٔ غامل إايهٞ
(ت ٖ1125ـ) /طبع زاض ايؿهط ،برٚت ٖ1415ـ.
 .41ؾٝض ايكسٜط /إٓا ،ٟٚعبس ايطؤٚف /و ،1إهتب ١ايتذاض ١ٜايهربَ ،٣صط
ٖ1356ـ.
 .42ايكاَٛؽ احملٝذ /ايؿرٚظ آباز ،ٟفس ايس ٜٔقُس بٔ ٜعكٛب ،إ غػ١
ايعطب ١ٝيًطباعٚ ١ايٓؿط ،زاض اؾ ،ٌٝبرٚت.
 .43قطب اإلغٓاز /اؿُر ،ٟعبس اهلل بٔ دعؿطَ /هتب /٣ْٛٓٝ ١طٗطإ.
 .44ايكٛاعس ٚايؿٛا٥س ٗ ايؿك٘ ٚاألصٚ ٍٛايعطب /١ٝايؿٗٝس األ ،ٍٚأب ٛعبس اهلل
قُس بٔ َه ٞايعاًَ( ٞت ٖ786ـ) /ؼكٝل ايػٝس عبس ا از ٟاؿه،ِٝ
ايكػِ ايجاْ ،ٞطبع ْعَٓ ١ٝتس ٣ايٓؿط ،ايٓذـ األؾطف.
 .45نؿاف ايكٓاع /ايبٗٛتَٓ ،ٞصٛض بٔ ْٜٛؼ بٔ إزضٜؼ /ؼكٝلٖ :الٍ
َصًٝشَٚ ٞصطؿٖ ٢الٍ ،زاض ايؿهط برٚت ٖ 1402ـ.
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 .46نؿـ ايطٜب /١ايؿٗٝس ايجاْ( ٞت ٖ966ـ) /زاض إطتط ٟٛيًٓؿط/
ٖ1390ـ.
 .47نؿا ١ٜايطايب /إايه ،ٞأب ٛاؿػٔ /ؼكٝل ٜٛغـ ايؿٝذ قُس ايبكاع،ٞ
زاض ايؿهط ،برٚت ٖ1412ـ.
 .48إبػٛو /ايػطخػ ،ٞأب ٛبهط قُس بٔ أب ٞغٌٗ /طبع زاض إعطؾ،١
برٚتٖ 1406 ،ـ.
 .49فُع ايبٝإ ٗ تؿػر ايكطإٓ /ايطربغ ،ٞأب ٛايؿطٌ عً ٞبٔ اؿػٔ/
َٓؿٛضات زاض َهتب ١اؿٝا ،٠برٚت.
 .50فُع ايًػ ١ايعطبَ /١ٝعذِ أيؿا ايكطإٓ ايهط ،ِٜا  ١٦ٝإصط ١ٜايعاَ١
يًت يٝـ ٚايٓؿط ،و ،1ايكاٖطٖ1390 ٠ـ.ّ1970 /
 .51إطض ٚايهؿاضات /ايكطؾ ،ٞأب ٛبهط عبس اهلل بٔ قُس (ت ٖ281ـ)/
ؼكٝل عبس ايٛن ٌٝايٓس ،ٟٚو ،1ايساض ايػًؿ ،١ٝبَٛباٖ1411 ٟـ.ّ1991 /
 .52إػا ٌ٥ايؿطع /١ٝاـ ،ٞ٥ٛايػٝس أب ٛايكاغِ إٛغ( ٟٛآ ١ٜاهلل ايعظُ/)٢
ايعبازات ،طبع َ غػ ١إٓاض ،برٚت.
َ .53صباح ايؿكاٖ( ١تكطٜطات ايػٝس أب ٛايكاغِ اـ /)ٞ٥ٛايػط ،ٟٚإرظا
قُس عً ٞايتٛسٝس /ٟإطبع ١اؿٝسض ،١ٜايٓذـ األؾطف ٖ1374ـ.ّ1954 ،
َ .54ػين احملتاز /ايؿطبٝين ،قُس اـطٝب (َٔ عًُا ٤ايكطٕ ايعاؾط
ا ذط /)ٟزاض ايؿهط ،برٚت.
 .55إهاغب /األْصاضَ ،ٟطتط( ٢ايؿٝذ األعظِ)( ،ت ٖ1281ـ) /ؼكٝل
ايػٝس قُس نالْا ،طبع ايٓذـ.
َٓ .56اض ايػب /ٌٝابٔ ضطٜإ ،ابطاٖ ِٝبٔ قُس بٔ غامل (ت ٖ1353ـ)/
ؼكٝل :عصاّ ايكًعذ ،ٞوَ ،2هتب ١إعاضف ،ايطٜاض ٖ1405ـ.
َٗٓ .57از ايصاؿٌ /ايػٝػتاْ ،ٞايػٝس عً ٞاؿػٝين (أ ١ٜاهلل ايعظُ/)٢
طبع زاض إ ضر ايعطب ،ٞبرٚت ٖ 1414ـ.ّ1993 /
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 .58إٛاٖب ٗ ؼطٜط أسهاّ إهاغب /ايػبشاْ ،ٞايؿٝذ احملكل دعؿط/
بكًِ غٝـ اهلل ايٝعكٛب ٞاالصؿٗاْْ ،ٞؿط َ غػ ١اإلَاّ ايصازم _ ،و،1

َطبع ١اـٝاّ ،قُِٖ1410 /ـ.
 .59إٛغٛع ١ايؿكٗٚ /١ٝظاض ٠األٚقاف ٚايؿ  ٕٚايسٜين (ايهٜٛت) /و،1
َطبع ١إٛغٛع ١ايؿكٗ ،١ٝايهٜٛت .ّ1984 - 1405
 .60ايٓٗا ٗ ١ٜغطٜب األثط /ابٔ األثر ،أب ٛايػعازات قُس بٔ قُس بٔ عبس
ايهط ِٜاؾعض( ٟت ٖ606ـ) /ؼكٝل :طاٖط أٓس ايعٚاٚ ٟٚقُٛز قُس
ايطٓاس ،ٞزاض ايؿهط برٚت ٖ 1399ـ.ّ1979/
ْٗ .61ر ايبالغ /١اإلَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب _ (ت ٖ40ـ) /زاض ا ذط/٠
قِ.
ٚ .62غا ٌ٥ايؿٝع ١إٍ ؼصَ ٌٝػا ٌ٥ايؿطٜع /١ايعاًَ ،ٞقُس بٔ اؿػٔ
اؿط (احملسٓخ ايؿٝذ) (ت ٖ1104ـ) /و ،2زاض إسٝا ٤ايااخ ،برٚت.

