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 انًهخص

٤خِ ث َْ ٛجد٣زٍ إ٠ُ ث٫عض٘ذجؽ ك٢ ثُضلغ٤ش ػَ٘ذ ثُشَّ ج٤َُّز ُٔؼجُ َٔ سثَعزُ ثُض٢ د٤َْٖ أ٣َذ٣َ٘ج صِٜذُف ك٢ ث٧عجطِ إ٠ُ هِشثءرً إؽ ػذذ  ُذِّ

ِٖ دجد٣ظ ثُؾضثةش١ )س ٍّ ك٢ ٓؼج٢ٗ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ هذ ثعضؾ٠َِ ٥ُتَٚ؛ ٝثعضخشَػ دهجةوَٚ د٘ذَجَٛز ٛــ( إ1359ثَُق٤ٔذ د ٓج

َٓؼِٔضٚ ثُضلغ٤ش٣ز ثُٔٞعٞٓز  ج خَِّلَٚ ٖٓ َػطجٍء كٌش١ٍّ ٓض٤ِّٔض أَٝدػُٚ ك٢  َٔ ُٝ ، ٍْ ، ٝٗلجِر دظ٤شر َٝعؼز ِػِ ٍْ ر كٜ َّٞ صل٤ٌشٍ ٝه

ـ: "ٓؾجُظ ثُضَّز٤ًش ٖٓ ٬ًّ ثُق٤ٌْ ثَُخذ٤ش"، ٝصَُشثطٍ ػِٔ َٕ رُي ًُِّٚ دضؾشدز إط٬ف٤ز دػ٣ٞز دــ ٢ٍّ صثخش هذ ثهضش

ٗجكزر، ٝكِغلزٍ صشد٣َّٞز ٛجدكز فجُُٝش ؽجٛذثً إٔ أػجَُؼ ٛزث ثُٔٞػَٞع ثُغش١َّ ٝكَن ُخطٞثس ػ٤ِٔزٍ أدسس ثُذقَظ ػ٤ِٜج 

َُ ثُٔ٘ؾض دجُشٌَ ثُز١ ٣شثٙ ثُٔطج ُغ ُِٔوجٍ، ٝهذ صؾُٔغ ٜٓٔجصٚ، ٝص٘ظّش ُُؾضة٤جصٚ ػَ٘ذ ثُش٤خ ثدٖ دجد٣ظ، كٌجٕ ثُؼٔ

ُٖ دجد٣ظ ك٢ أًَغش  َغجُي ٝثُطُّشمِ ثُض٢ِ أػِٜٔج ثد َٔ ضثً ػ٠ِ د٤َجٕ ثُ ًِّ هغَُّٔش ثُؼشع إ٠ُ هغ٤ٖٔ ٗظش١ ٝآخش صطذ٤و٢ٍّ ٓش

ٍَّ ٖٓ ثُٔؤُق  صِي ث٫عض٘ذجؽجس ثُٔخضِلز ٝإٕ ُْ أصوظذ فظَشٛج، ٝؽؼُِش د٤ٖ ٣ذ١ ثُذسثعز ٛزٙ صؼش٣لج ٓخضظًشث دٌ

 غ٤ش.ًٝضجدٚ ثُٔؾٔٞع ك٢ ثُضل
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 يقذيت

َّٕ ثُٔٞػٞػجسِ ثُؼ٤َِّٔز ك٢ ثُٔذجفظ ثُوشآ٤َّٗز ٓض٘ٞػزٌ صَ٘ٞع ٓج  ٬ّ ػ٠ِ َسعٍٞ هللا ٝدؼذ: كئ ٬ر ٝثُغَّ ثُقٔذ هلل ٝثُظَّ

صؼِوش ٖٓ ثُؼِّٞ ٝثُلٕ٘ٞ، ٝإٕ ٖٓ ثُٔٞػٞػجس ثُٔض٤ٔضر ك٢ ٓؼج٤ٜٓ٘ج ٓٞػَٞع ث٫عض٘ذجؽ ٝثعضخشثػِ ثُخل٢ِّ ٖٓ 

ج صطِؼش إ٤ُٚ ْٛٔ ثُٔؼج٢ِٗ ثُٔٞدػز ك٢  َّٔ ِٔ ًضجح هللا صؼج٠ُ ٝإؽجُز ثُ٘ظش ك٢ أعشثس ثُض٘ض٣َ ٝفوجةن ثُضؤ٣َٝ، ٝإٗٚ ُ

ثُٔلغش٣ٖ ٖٓ ُذٕ ثُغِق ثُظجُق٤ٖ ٝإ٠ُ ٣ٞٓ٘ج رث ٝصغجدوش ك٢ ٓذثسًٜج ثؽضٜجدثصْٜ ٓغ دِٞؿْٜ ثُـج٣ز ك٤ٚ، كؼشح 

ٌَّ دغٜٔٚ ٝكٜٔٚ، ٝٗوَـّ ث٧كٌجس ك٢ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ دؤِٚ، ٝٛزٙ ٓؤ ُلجصْٜ ك٢ ٓذثسؽٜج هذ ٫فش ُذٟ ثُ٘جظش٣ٖ ك٤ٜج ً

َ"، 685إ٠ُ أٝؽٜج، ٝأشٜش ٖٓ ًضخ ك٢ ٓٞػٞع ث٫عض٘ذجؽ: ثُذ٤ؼج١ٝ )س ٛــ( ك٢ "أٗٞثسِ ثُض٘ض٣َ ٝأعشثس ثُضؤ٣ٝ

جح 911ٝثُغ٤ٞؽ٢ )س ٝ"ٗٞثِٛذ ث٧دٌجس ٝشٞثسد ث٧كٌجس"، ٝثُوظَّ  "َ َِ ك٢ ثعض٘ذجؽ ثُض٘ض٣ ٛــ( ك٢ ًضجد٤ٚ "ث٤ًِ٩

ٕ"، ٝثدٖ دَذسثٕ ثُق٘ذ٢ِ )سٛــ ص360)س ثُز ػ٠ِ ثُذ٤ََج ٛــ( ك٢ "ؽٞثٛش ث٧كٌجس 1346وش٣ذجً( ك٢ "ٌُٗشِ ثُوشإٓ ثُذَّ

َُ ٖٓ ُطجةلٚ ٝسٝثكذٙ ٝهذ ؽجُش أًغُش ٛزٙ  ظ٘لجسِ ك٢ ثُضلغ٤ش ػٔٞٓج ُْ صخ ُٔ ِٕ ث٧عشثس" ٝؿ٤شٛج، ػ٠ِ إٔ ثُ ٝٓؼجد

ٓضلجٝصز، ٝأؽشٝفجس ٓخضِلز ٜٝٓ٘ج ٓٞػٞع ث٫عض٘ذجؽ  ثُضآ٤ُق أ٣ذ١ ثُذجفغ٤ٖ كؤعذٝث إ٤ُٜج خذٓجس ؽ٤ِِز دٔوجطذ

 دجُخظٞص كضٌجِٓش دزُي ؽٜٞدْٛ.   

ٌْ ٖٓ أػ٬ّ   ٌَِّش ثُٔؼج٢ٗ ثُخل٤ز ٝث٫عض٘ذجؽجس ثُؾ٤ِز ٓجدر ؿ٤٘ز فجكِزً ك٢ ثُٔؾجُظ ثُضلغ٤ش٣ز ثُض٢ ػوذٛج ػِ ٝهذ َش

زُ ث٩ٓجُّ  ٚ دجُخطجحِ ث٩ط٬ف٢ ثُضشد١ّٞ ثُؼ٬َّٓ ُٔ ، ٝف٤ُظ ُْ أس ك٢  ثُؾضثةش ثسصذؾ ثع ُٖ دجد٣ظ ثُظٜ٘جؽ٢ُّ ػذُذ ثُق٤ٔذ د

ج ٝدذث ُظجفخ  ًٓ َّ ٛزث ثُذقظ ٓلشدثً صجهش ثُ٘لُظ إ٠ُ ثٌُضجدز ك٤ٚ ػ٠ِ خطٞسصٚ ُٝٞ ُٔج فذٝد ٓج ثؽِؼُش ػ٤ِٚ ٖٓ خذ

صٚ ثُٔوجٍ إٔ ٤ٔ٣ؾَ ثُِغجّ إؽٔج٫ً ػٖ ٛزث ثُٔٞػٞع ًجشلج ػٖ ٓؼجهذ ٝأطٍٞ ث٫عض٘ذجؽ ػ٘ذٙ ثٗط٬هج ٖٓ ثخض٤جسث

ٝصشؽ٤قجصٚ ٝٓؾجُغٚ ٝششٝفٚ ثُٔؾٔٞػز ك٢ صلغ٤شٙ ٝط٫ٞ دٜج إ٠ُ ثُضوؼ٤ذ ثُ٘ظش١، ٝإر ًجٗش ٛزٙ ثُٔجدر 

ث٫عض٘ذجؽ٤ز ٓض٘ٞػزً ص٘ٞع ثُٔغجُي ثُض٢ ثعض٘ذ إ٤ُٜج ك٢ ثعضؾ٬ء صِي ثُٔؼج٢ٗ ثُخل٤ز ثُوش٣ذز ٖٓ ث٧ُلجظ ثُض٢ ٣ُشثد 

٠ ُذ٣ٚ، ٝهذ سصّذُش  صلغ٤شٛج ثهضظشُس ك٢ ٛزث ثُؼَٔ ػ٠ِ رًش أٜٛٔج ٌٓضل٤ج دجُٔغجٍ ثُٞثفذ ٣٩ؼجؿ ثُٔغِي ثُٔضٞخَّ

ٛزٙ ثُٔجدر دجػضذجس ثُٔٞػٞػجس ٝثُٔقجٝس ثُؼجٓز ثُض٢ صوّظذ ثُش٤خ د٤جٜٗج ٝثُٔشصذطز سأعج دٞؽٞٙ ثُخطجح 

ٍّ ٝكن خطَّز ً ػ٠ِ ٗغن ٜٓ٘ؾ٢ٍّ ٓ٘ظٞ  ث٩ط٬ف٢ِّ ثُز١ صشعَّٔٚ ك٢ دسٝعٚ، ٝهذ ًجٕ ثُٔٞػٞع ه٤ذ ثُذسثعز ٓطشٝهج

ج دؼذ صضذغٍ ٝهشثءرٍ ٓضؤ٤ٗز ٝػٖ ًغخ ُٔلشدثس ثُٔجدر ثُٔؾٔٞػز ٓٔج ٣ٔشُّ دظِز ه٣َّٞز إ٠ُ ثُٔٞػٞع، ٝأٓج  ثخطضُّٜ

ج ٓؼ٠٘ ٝٓشثدثً ُضوجط ػ٤ِٜج دو٤ضُٜج، ٝصُِقن دٜج ٓغ٬٤صُٜج.  ث٧ٓغِز كجٗضو٤ُش ٜٓ٘ج أٝػقٜج هجػذرً ٝثعض٘جدث، ٝأدَُّٜ

 ٝخجصٔزٍ ٓوغِّٔجً ثُٔطجُخ إ٠ُ كشٝع.ٝهذ أدسُس ٛزث ثُؼَٔ ػ٠ِ ع٬عز ٓطجَُخ  

ٍ: صؼش٣ق ٓوضؼخ دٌَ ٖٓ ثُٔؤُِّق ٝثُٔؤَُّق.  ثُٔطِخ ث٧ٝ

ٚ ٝػٞثدطٚ ػ٘ذ ثدٖ دجد٣ظ.  ثُٔطِخ ثُغج٢ٗ: ث٫عض٘ذجؽ: ٓلٜٞٓٚ، أعج٤ُذٚ، ششٝؽ

ٚ ػ٘ذ ثدٖ دجد٣ظ. ٚ دجػضذجس ٓٞػٞػجص  ثُٔطِخ ثُغجُظ: ٓغجُي ث٫عض٘ذجؽ ٝصوجع٤ٔ
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 ف انًقتعب بانًصُِّف ٔانًصَُّفانًطهب األٔل: انتؼشٌ .0

  :(1)انفشع األٔل: انتؼشٌف بانًؤنف

ٛٞ ث٩ٓجّ ثُؼ٬ٓز سثةذ ثُٜ٘ؼز ثُقذ٣غز ٝهجةذ ثُذػٞر ث٩ط٬ف٤ز ك٢ ثُؾضثةش ثُٔؾذد ػذذ ثُق٤ٔذ دٖ ٓقٔذ دٖ ٢ٌٓ 

 ُٖ ُذ ثد ُٝ ٜ٘جؽ٤ز ث٠ُٝ٧،  ُٔؼضِّ دٖ دجد٣ظ ٓؤعِّظ ثُذُٝز ثُظَّ دجد٣ظ ٝعؾ أعشر ٓشٜٞسر ثُظٜ٘جؽ٢، ٣٘ض٢ٜ ٗغذٚ ث٠ُ ثُ

٬ؿ ٝثُؾجٙ ًٝجٕ ُٓٞذٙ ك٢ ثُؼجشش سد٤غ ث٧ٍٝ ع٘ز  ّ، فلع 1889أدش٣َ  4ٛــ ثُٔٞثكن ُــ1304دجُؼِْ ٝثُلؼَ ٝثُظَّ

ج ٣ذِؾ ثُغجُغز ػشش ٖٓ ػٔشٙ عْ أخز ٓذجدا ثُؼِّٞ ثُششػ٤ز ٝثُِـ٣ٞز ػ٠ِ ثُش٤خ فٔذثٕ ث٤ُّٗٞغ٢،  ّٔ ُٝ َْ ثُوشإٓ ثٌُش٣

ثُض٣ضٞٗز دضٞٗظ ٓضضِٔزث ػ٠ِ خ٤شر ػِٔجةٜج ٝكؼ٬ةٜج ٝأشٜشْٛ ثُؼ٬ٓز ثُطجٛش دٖ ػجشٞس ٤ُغجكش دؼذ ث٠ُ ؽجٓغ 

ّ، ٝك٢ ثُغ٘ز ثُض٢ ص٤ِٜج ؿجدس 1912ّ، ػجد إ٠ُ دِذٙ ثُؾضثةش ع٘ز ٤ُ1911ضخّشػ دؼُذ ٖٓ ثُؾجٓغ دشٜجدر ثُؼج٤ُٔز ػجّ 

ثُلٌش٣ز ثُش٤خ ٓقٔذ ثُذش٤ش ث٩دشث٢ٔ٤ٛ، ُْٝ ث٠ُ د٬د ثُقؾجص ٧دثء ٓ٘جعي ثُقؼ ٝٛ٘جُي ٝكٍَّن ُٚ طجفذُٚ ك٢ ثُٜ٘ؼز 

٣ؤٍ ثدٖ دجد٣ظ ؽٜذثً ف٤ٖ ػجد ث٠ُ ٝؽ٘ٚ ك٢ ٓذجششر ثُضؼ٤ِْ ٝإُوجء ثُذسٝط ك٢ ثُضلغ٤ش ٝثُقذ٣ظ ٝثُلوٚ، آخزثً دٞط٤ّز 

جُس ش٤خٚ دجُٔذ٣٘ز ثُ٘ذ٣ٞز فغ٤ٖ ثُٜ٘ذ١ دجُؼٞدر إ٠ُ دِذٙ ُ٘شش دػٞر ث٩ط٬ؿ دشدٞػٜج ٝهذ أؽَِّش ثُؾٜج٫ُس ٝثُخشثك

ْٕ ٖٓ ثُٔغضذٓش ثُلشٗغ٢  ٘جٙ ٖٓ ث٧رٟ ثُشذ٣ذ إ ُٓ َٕ ثُذػٞر ٓغ ٓج ٫هجٙ ٝثػضشع  دشأعٜج، ًٝجٕ ُٚ رُي ك٢ ٤ٓذث

ثُـجشْ أٝ ٖٓ أسدجح ثُطشم ٝثُؾٔٞد ثُلٌش١، كخضْ ثُضلغ٤ش ك٢ سدغ هشٕ، ًٔج ػ٢٘ دجُٔٞؽؤ ُ٪ٓجّ ٓجُي ػ٘ج٣زً كؤصْ 

ٔج شجدٜج ٖٓ ث٫ٗقشثف ثُؼوذ١، ٝثُلغجد ثُؼو٢ِ، ٝث٫ٗقطجؽ ششفٚ، ٝهذ ٗزس ٗلغٚ ٩ط٬ؿ ػوجةذ ثُؾضثةش٤٣ٖ ٓ

ؽٜجء، ٝهذ ؽجح  1931ع٘ز  ثُخِو٢، ٤ُؤعِّظ ُٞ َّٔش ٗخذزً ٖٓ ثُؼِٔجء ثُ ؽٔؼ٤زَ ثُؼِٔجء ثُٔغ٤ِٖٔ ثُؾضثةش٤٣ٖ ثُض٢ ػ

٤ٖ سدٞع ثُٞؽٖ ٤ُ٘شب ٝػذش صشثح هطشِٙ ثُٔغجؽَذ ٝثُٔذثسط ٝثٌُضجص٤خ ثُؼ٤ِٔز، ٝدٔؤثصسر ٖٓ إخٞثٗٚ ثُٔظِق

ضٚ ٓؾِز ثُشٜجح  َّٔ أطذس صذجػج ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُؾشثةذ ٝثُٔؾ٬س ٝثُ٘ششثس ثُض٢ ٫هش سٝثؽج، ٝأشٜش صِي ثُ٘ششثس ٓج ػ

ك٢ أػذثدٛج ثُٔخضِلز ٝثُض٢ ًجٗش ُغجٕ فجٍ ؽٔؼ٤ز ثُؼِٔجء ثُٔغ٤ِٖٔ ثُؾضثةش٤٣ٖ، ُٝٗششس ٖٓ خ٬ُٜج ٓؾجُغٚ ك٢ 

ؾ٤ِِز ك٢ ٗظشر ثُقن ٜٝٓ٘ؼ أِٛٚ صؼجُش ثٌُِٔجس دٔج عطشصٚ ك٢ ثُضلغ٤ش، ُِٝؾٜٞد ثُؼظ٤ٔز ثُض٢ دزٍ، ٝثُٔوجٓجس ثُ

 شخظٚ أٗجَٓ ثُؼِٔجء ٖٓ ث٩شجدر ٝثُٔذؿ ٝثُغ٘جء.

ج آعجسٙ ٝٓؤُلجصٚ؛ كؼ٠ِ هِّضٜج ٫ٗشـجُٚ دٔج ٛٞ أْٛ ك٢ ٗظشٙ أ٫ ٝٛٞ صظق٤ـ ثُٔلج٤ْٛ ٝصشد٤ز ثُ٘شء ػ٠ِ ثُٜٔ٘ؼ  َّٓ ٝأ

ٝأًغُش صِي ثُٔؾجُظ ثُٔقلٞظز ػ٘ٚ ك٢ ثُضلغ٤ش ٝثُقذ٣ظ إٗٔج ثؽضٜذ ك٢ ثُذػ١ٞ ثُو٣ْٞ، ٝٓغ رُي كوذ ثػض٠٘ دجُضؤ٤ُق، 

صو٤٤ذٛج ص٤ٓ٬ُزٙ، ٝٛزث صلغ٤شٙ هذ ُػ٤ِّغ أًغشٙ ٓٔج ؽؼَ ث٩دشث٢ٔ٤ٛ ٣٘ق٠ دج٬ُةٔز ػ٤ِْٜ، ٖٝٓ صٞث٤ُلٚ ٓج ٫ ٣ضثٍ 

ً ػ٠ِ هِضٚ ك٤ٔج ٣زًش ثُٔؼضٕ٘ٞ دشؤٕ ثُٔخطٞؽجس، ٝأٓج ثُٔطذٞع كوذ ُؽٔغ أًغُشٙ ك ٢ ثُؾشثةذ ٝثُ٘ششثس ٓخطٞؽج

وزً ك٢ ثُؾجٓغ  ّٔش ٓطذٞػجصٚ ٓؾٔٞػز إ٠ُ دؼؼٜج ثُذؼغ ٓشصذزً ٓ٘غَّ ثُظجدسر ػٖ ؽٔؼ٤ز ثُؼِٔجء ثُٔغ٤ِٖٔ، عْ ُػ

ُش  ّٞ ُٖ دجد٣ظ ف٤جصُٚ ٝآعجُسُٙ( ٝهذ طذسس ُٚ ؽذؼجس أكؼُِٜج ٓج ص ـ: )ثد ثُز١ أػّذٙ ثُذًضٞس ػٔجس ؽجُذ٢ ثُٔٞعّٞ دـــ

خٔغز أؽضثء، ٝدؼذ ٓغ٤شر فجكِز دجُؼطجء، ٝٓشثفَ دػ٣ٞز ٓقلٞكز دجُغ٘جء صٞك٢  دثس ثُـشح ث٩ع٢ٓ٬ ٗششٙ ك٢

ّ 1940ٛــ ثُٔضضثٖٓ ثُغجدَط ػشش ٖٓ شٜش أكش٣َ 1359ثُش٤خ ثُؾ٤َِ ٣ّٞ ثُغ٬عجء ثُغجٖٓ ٖٓ سد٤غ ث٧ٍٝ ع٘ز 

     ُٝدكٖ دوغ٘ط٤٘ز، سفٔٚ هللا سفٔز ٝثعؼز.

 انتَّزكٍِشِ ِيٍ َكاَلو انؼَهٍِى انَخبٍشِ( انفشع انثاًَ: انتؼشٌُف بانًصَُّف )َيَجانِسُ 
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هذ طّذس ثُش٤خ ثُذش٤ش ث٩دشث٢ٔ٤ٛ ُٜزث ثُٔؤُق ثُٔؾٔٞع ٖٓ دسٝط ثُش٤خ دضٞؽتز ٜٓٔز ٓٞدػز ك٢ آعجسٙ ػّشف  

 :ٚ ج ٣ٌضذُٚ دؤِٚ ثُذ»ٖٓ خ٬ُٜج دٜزث ثٌُضجح ًٝجٕ ٓٔج هجُ َٔ ُٖ دجد٣ظ ُ ُٕ ثُز١ ًجٕ ٣ؼُؼُٚ ث٧عضجُر ثد ث َٞ ٤ِؾِ ك٢ َٛزث ٛٞ ثُُؼ٘

ٌغ ٫ََٓؼزٌ ك٢ ثُضَّلغ٤ش، ٣ض٠َّ٘ٔ  َٔ َٜجحِ" ٢ِٛٝ ُُ ـَ ٧ػذثد ٓؾِزِ "ثُشِّ صلغ٤ش دؼغ ث٣٥جس ثُوشآ٤ٗز ثُؾجٓؼز، ٣ٝؾؼُِٚ كٞثص

َّْ صلغ٤ش ثُوشإٓ ًِّٚ ًضجدزً، ًٔج أصٔٚ دسعجً ػ٠ِ صِي ثُطش٣وز ٝدزُي ثُضق٤َِ،  هجسةٜج ػ٘ذ ًَ ؽِٔز ٜٓ٘ج ُٞ إٔ ث٧عضجر أص

 ً ُٖ كْٜ ًجصذٚ ُِوشإٓ إر ٣شٟ أعِٞدج َرٌٝم ». ٝثُشؽَ كِٚ (2)«ٓششم ثُؾٞثٗخ د٘ٞس ثُؼِْ ٫ ٣لٞهٚ ك٢ ثُشٝػز إ٫ فغ

ٌٕ ٗجطٌغ، ثؽ٬ٌع ٝثعغٌ  ز صثةذر ُخضَّ دٜج ٣شكُذٙ د٤ج َٖ طذ٣وُٚ «. َخجصٌّ ك٢ كْٜ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ ًؤَّٗٚ فجعَّ ٝهذ د٤َّ

َٖ دجد٣ظ ُْ ٣ٌضْخ أٓج٤ُٚ ك٢ ثُضَّ  ـَ ٧ػذثد ٓؾَِّز ث٩دشث٢ٔ٤ٛ ُّإٔ ثد ج ٢ٛ ٓؾجُُظ ٓؼذٝدرٌ ًجٕ ٣٘شُشٛج كٞثص لغ٤ش ٝإَّٗٔ

َّْ هجّ أفذ ص٬ٓزصٚ دضؾش٣ِذٛج ٖٓ ثُٔؾَِّز ٝٗشَشٙ ًضجدج ٓغضو٬ً  َُ ٗششثصٚ صِي ثُض٢ ٫هش ػ٘ج٣ز أد٢ (3)ثُشِّٜجح ع ، ٝأكؼ

َّ ثُطذؼجس ثُغجدوز ٌُِضجح ٤ُُغذ١ خذٓ ز ؽ٤ِِز ُٚ دضخش٣ؼ أفجد٣غٚ ػذذ ثُشفٖٔ ٓقٔٞد ك٢ ٓؾِذص٤ٖ ف٤ظ ٝهق ػ٠ِ ؽ

َّٕ ٓؾجُغٚ ٛزٙ  ، ٝٓٔج ٣قغٖ ثُض٘ذ٤ٚ إ٤ُٚ أ ُّ ٝآعجسٙ ٝثُضٞع٤ن ُ٘ظٞطٚ ٝثُضؼ٤ِن ٝثُضؼو٤خ فغَخ ٓج ٣وضؼ٤ٚ ثُٔوج

ثُٔطذٞػز صؼٔ٘ش صلغ٤شث ٣٥جس ٓخضجسثس ٖٓ عٞس: ثُٔجةذر، ٣ٞعق، ثُ٘قَ، ث٩عشثء، ٓش٣ْ، ؽٚ، ث٧ٗذ٤جء، ثُقؼ، 

)٢ٛٝ أًغشٛج ك٢ ٓؾجُغٚ فظج ك٢ ثُضلغ٤ش( ثَُ٘ٔ، ٣ظ، ثُزثس٣جس، ٓخضضٔزً ٛزٙ ثُٔؾجُظ ثُٔؤٕٓ٘ٞ، ثُ٘ٞس، ثُلشهجٕ 

 دضلغ٤ش ُِٔؼٞرص٤ٖ، إػجكز إ٠ُ دؼغ ٓؾجُغٚ ك٢ ثُضلغ٤ش ثُٔٞػٞػ٢.

 :ٍ كوذ ُػذٗج إ٠ُ »ٝأٓج ػٖ ٜٓ٘ؾٚ ثُٔضذغ ك٤ٚ كوذ أكظـ ػ٘ٚ ثدٖ دجد٣ظ ٗلغٚ ك٢ خطذضٚ ث٫كضضجف٤ز ٌُِضجح دجُوٞ

.. ػ٠ِ ػجدص٘ج ك٢ صلغ٤ش ث٧ُلجظ دؤسؽـ ٓؼج٤ٜٗج ثُِـ٣ٞز، ٝفَٔ ثُضشث٤ًخ ػ٠ِ أدِؾ  أعج٤ُذٜج ثُذ٤ج٤ٗز، ٓؾجُظ ثُضز٤ًش.

ٝسدؾ ث٣٥جس دٞؽٞٙ ثُٔ٘جعذجس، ٓؼضٔذ٣ٖ ك٢ رُي ػ٠ِ طق٤ـ ثُٔ٘وٍٞ، ٝعذ٣ذ ثُٔؼوٍٞ، ٓٔج ؽ٬ٙ أةٔز ثُغِق 

ثُضلغ٤ش ثُض٢ ثػضٔذٛج ك٢ ٓؾجُغٚ رثًشث ٜٓ٘ج ، عْ د٤َّٖ ٓظجدس «ثُٔضوذٕٓٞ، أٝ ؿجص ػ٤ِٚ ػِٔجء ثُخِق ثُٔضؤخشٕٝ

 .(4)أسدؼز: ؽجٓغ ثُذ٤جٕ ُِطذش١، ٝٓلجص٤ـ ثُـ٤خ ُِشثص١، ٝثُذقش ثُٔق٤ؾ ٧د٢ ف٤جٕ، ٝثٌُشجف ُِضٓخشش١

: ٝػغ ٓوذٓجس ٜٓٔذر ٣٦ُجس أٔال: (5)ٛزث ػٖ ٜٓ٘ؾٚ، أٓج ؽش٣وضٚ ٝخطٞثصٚ ك٤ٚ ك٤ٌٖٔ إؽٔج٫ ػشُػٜج ك٤ٔج ٢ِ٣

: ششؿ ثُٔلشدثس ٝثُؼ٘ج٣ز دجُضشث٤ًخ ثُ٘ق٣ٞز ثانثا: ثُؼ٘ج٣ز دٞؽٞٙ ثُٔ٘جعذجس د٤ٖ ث١٥ ثٌُش٣ٔز.، ٍاثاَثُٔشثد صلغ٤شٛج، 

: رًُشٙ ُٔغجةَ ٓض٘ٞػز صقش خايسا: صؾ٤ِز ثُٔؼ٠٘ ثُؼجّ ٣٦ُجس أٝ ث٣٥ز ثُٔشثد صلغ٤شٛج ٓغ ثُضشؽ٤ـ، سابؼاٝثُذ٤ج٤ٗز، 

  ؾجُغٚ ص٘ذ٤ٜج إ٠ُ ٓج صششذ إ٤ُٚ ث٣٥جس ثُوشآ٤ٗز.ػ٘ٞثٗجس ٓ٘ضوجر دقغخ ثُٔؼٕٔٞ، ٝؿجُذًج ٓج ٣خضضْ دٜج ٓ

ّ ٔظٕابطّ  .8 ً: االستُباغ: يفٕٓيّ، أسانٍبّ، ششٔغ  انًطهب انثاَ

َ"، ٝٓج ًجٕ ٖٓ ث٧كؼجٍ   انفشع األٔل: يفٕٓو االستُباغ ث٫عض٘ذجؽ ُـز: ٛٞ ث٫عضخشثػ، ٝٛٞ ػ٠ِ ٝصثٕ "ثعضلؼ

ٍُّ ػ٠ِ ؽِخ ثُ ً ٓج ٣ذ ْ: ثُٔض٣ذر ػ٠ِ ٛزث ثُٞصٕ كـجُذج ٍ: ثعض٘ذطُش ثُقٌ َّٕ ثُٔغض٘ذؾ ٣طُِخ ٓج ًجٕ خل٤جًّ، ٣وج لؼَ، ًٝؤ

 .(6)ثعضخشؽضٚ دج٫ؽضٜجد، ٝأطِٚ ٖٓ ثعض٘ذؾ ثُقجكُش ثُٔجَء ٝأٗذطٚ إرث ثعضخشؽٚ دؼِٔٚ 

ٞث دٚ ٫عض٘ذجؽْٜ ث٤ُٔج ُّٔ ّٕ ثَُّ٘ذَؾ ُع ٍ: إ ٍُّ ػ٠ِ ثعضخشثػ ش٢ٍء، ٣ٝوج َُ ث٫عض٘ذجؽ ٖٓ ثُلؼَ ٗذَؾ ٢ٛٝ ًِٔزٌ صذ ٙ، ٝأط

ٌٕ ٫ ٣ُذسُى ٗذطُٚ أ١ ٫ ٣ُؼِْ ؿُٞسٙ ٝؿج٣ضُٚ ٝهذُس ػِٔٚ ، ٖٝٓ ثُٔؾجص ػ٘ذ أَٛ ثُِـز: ثعض٘ذؾَ ثُلو٤ُٚ (7)٣ٝوجٍ أ٣ؼج: ك٬
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﴾ ]ثُ٘غجء:  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٖ ٣َْغضَْ٘ذِطَُُٞٗٚ  ُٚ ثَُِّز٣ َٔ َٖ دلٜٔٚ ٝثؽضٜجدٙ، هجٍ هللاُ صؼج٠ُ: ﴿ََُؼِِ [، هجٍ أدٞ ؽؼلش 83أ١ ثعضخشَػ ثُلوَٚ ثُذجؽ

غض٘ذؾٌ" ُٓ غضخشػٍ ش٤تجً ًجٕ ٓغضضشثً ػٖ أدظجسِ ثُؼ٤ٕٞ أٝ ػٖ ٓؼجسف ثُوِٞح؛ كٜٞ ُٚ  ُٓ  َُّ  .(8)ثُطذش١: "ً

ُّ ًجٗش  ٍُّ ػ٠ِ إظٜجس ثُٔؼج٢ٗ ثُخل٤ّز ثُـجٓؼز كجُٔجء ًجٕ ٓغضضشثً ٝثُلٞثةُذ ٝث٧فٌج كج٫عض٘ذجؽ ك٢ ٓجّدصٚ ث٧ط٤ِز ٣ذ

 .(9)جخل٤ّزً ؿجٓؼزً هذَ إظٜجسٛج دجؽضٜجد ثُلو٤ٚ ك٤ٜ

ث٫عض٘ذجؽ ثطط٬فجً: أًغش ثُؼِٔجء صذث٫ًٝ ُٜزث ثُٔظطِـ ْٛ ػِٔجء أطٍٞ ثُلوٚ؛ إر ؽؼِٞث ث٫عض٘ذجؽ ٛٞ ثُـج٣زَ ٖٓ 

ّٖ ث٧طٍٞ، ٝٓظجُّٗٚ ػ٘ذْٛ ك٢ ٓغجةَ ثُو٤جط ٝٓغجُي ثُؼَِّز ٝٓذجفظ ث٫ؽضٜجد ٝثُلضٟٞ؛ ٫سصذجؽٚ دٜج ثسصذجؽجً  صؼُِّْ ك

٬فظز ٝثُلْٜ ٝع٤وجً، ُٖٝ ٣ذِؾ ثُلو٤ٚ ٓشصذزً  ُٔ ْٖ ه١َّٞ ثُؼِْ ٝث٫عض٘ذجؽ ؽ٤َِّذ ثُ لض٤ٖ ٓج ُْ ٣ٌ ُٔ ُٚ ُٔظجفِّ ثُ  .(10)صؤِِّٛ

ٓذثسٙ ػ٘ذْٛ ػ٠ِ ًٕٞ ث٫عض٘ذجؽ هذسثً صثةذثً ػ٠ِ ٓؾشد كْٜ »٨ُٝط٤٤ُٖٞ ك٢ صؼش٣لٚ ػذجسثٌس ٓضوجسدزٌ ك٢ ٓؼ٘جٛج، ٝ

ٕ:(11)«ُٔشثدثُِلع؛ دق٤ظ ٫ ٣ذخَ ك٤ٜج ؿ٤ش ثُٔشثد، ٫ٝ ٣خشػ ٜٓ٘ج ش٢ٌء ٖٓ ث  ، ٝدٌْٝٗ صؼش٣لجٕ ثع٘ج

 :ّ ث٫عض٘ذجؽُ ٛٞ »، ٝهجٍ ثُغَّٔؼج٢ُّٗ: (12)«ث٫عض٘ذجؽ ثعضخشثُػ ثُش٢ء ثُٔـ٤خ ٖٓ ش٢ء آخش ًجٕ ك٤ٚ»هجٍ ثدٖ فض

 .(13)«ثعضخشثُػ ثُٔؼ٠٘ ثَُٔٞدع ٖٓ ثَُّ٘ضِّ فض٠ ٣ذُشَص ٣ٝظَٜشَ 

َّ ٛزث ٝهذ ثؽضَٜذ ثُٔؼجطشٕٝ ثؽضٜجدثسٍ فغ٘زً ك٢ ثُضَّؼش٣ق دٚ ف٤ ظ أُػ٤ش ثُٔٞػُٞع ٓٞػُٞع ث٫عض٘ذجؽ ثٛضٔج

ثُذجفغ٤ٖ ك٢ أؽشٝفجصْٜ ثُؼ٤ِٔز، ٝأؽٔؼٜج ك٢ ٗظش١ ــــ ُوِِّز ث٫ػضشثع ػ٤ِٚ ٖٓ ؽٜز ٌُٝٞٗٚ ث٧ٗغَخ دجُٔوجٍ ه٤َذ 

 :ٍ كٚ ْٜٓ٘ دجُوٞ َسر ػَ٘ذ ٛٞ ثعضخشثُػ ِد٫ََُزِ ث٣٥زِ َػ٠َِ ثُش٢َِّء دجُطََّشثةِنِ ثُ»ثُذقظ ٖٓ ؽٜز أخشٟ ـــ ٖٓ ػشَّ ٔوشَّ

ٍُ (14)«ث٧ُُط٤ّ٤ُٖٞ سر ػ٘ذ أِٛٚ، ٝإػٔج ِّٖ أطٍٞ ثُلوٚ ثُٔوشَّ . ٝػ٠ِ ٛزث ثُضؼش٣ق كج٫عض٘ذجؽ ٣وّٞ أعجعج ػ٠ِ هٞثػذ ك

ٛزٙ ثُوٞثػذ ك٢ ثُضلغ٤ش ص٘ض٬٣ ػ٠ِ ثُ٘ظٞص ثُششػ٤ز ٓغ ٓشثػجر د٫٫صٜج ثُِلظ٤ز ؿ٤ش ثُظش٣قز ثُوش٣ذز ثُٔؤخز 

 ٌُش٣ْ.ٛٞ ػِْ ث٫عض٘ذجؽ ك٢ ثُوشإٓ ث

  انفشع انثاًَ: يفٕٓو انتفسٍش ٔانفشق بٍُّ ٔبٍٍ االستُباغ

ف٤ظ ًجٗش ٓؼج٢ٗ ث٫عض٘ذجؽ ٓجصَّز ك٢ طِضٜج دٔجدر ثُضلغ٤ش، ٧ٝؽَ ثُضلش٣ن د٤ٜ٘ٔج ًجٕ ٫ٝدّذ ٖٓ صؼش٣ق ٓظطِـ 

ك٢ صِي ثُضؼجس٣ق ثُضلغ٤ش ثُٔضذثٍٝ ػ٘ذ ثُٔلغش٣ٖ، ٝثُز١ ثخضِلش ك٤ٚ ٛٞ ث٥خش ػذجسثصْٜ ٝأ٫ٝٛج ػ٘ذ إؽجُز ثُ٘ظش 

 «. د٤جٕ ٓؼج٢ٗ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ»ٖٓ فّذٙ ثخضظجسثً: 

 َّ ٙ ًزُي كوذ ؿج٣َش د٤٘ٚ ٝد٤ٖ ث٫عض٘ذجؽ كؾؼَ ٓٞػٞع ثُضلغ٤ش هجطشث ػ٠ِ إدشثص د٫٫س ثُِلع ك٢ ٓق ٖٝٓ فذَّ

شٛج ــ ٝثُض٢ ثُ٘طن، كئٕ ًجٗش صِي ثُذ٫٫س ك٢ ؿ٤ش ٓقَ ثُ٘طن ًذ٫ُز ثُٔلّٜٞ، ٝثُض٘ذ٤ٚ، ٝث٩شجسر ٝثُِضّٝ ٝؿ٤

٣ؤص٢ ثُضؼش٣ق دٜج ـــ ًجٗش أُظن دج٫عض٘ذجؽ ٜٓ٘ج دجُضلغ٤ش، ٝػ٤ِٚ كج٧ُلجظ ثُٔشثد د٤جٕ ٓؼ٘جٛج ٣ُضذسػ دٜج أ٫ٝ ٖٓ 

صلجع٤ش ث٧ُلجظ ػ٠ِ فوجةوٜج ثُششػ٤ز ٝثُٞػؼ٤ز ٝثُِـ٣ٞز إ٠ُ ثعضؾ٬ء ثُٔؼج٢ٗ ثُخل٤ز ثُٔغض٘ذطز ٖٓ صِي ث٧ُلجظ 

َػ ثُلش  ٝع ػ٠ِ ث٧طٍٞ، ٝصؼجهخ ثُغٞث٢ٗ ػ٠ِ ث٧ٝثةَ.ٝدششؽٜج ثُٔؼضذش صذسُّ

 انفشع انثانث: أسانٍب االستُباغ ػُذ انؼاليت ابٍ بادٌس

ص٘ٞػش ث٧عج٤ُخ ثُض٢ عٌِٜج ثدٖ دجد٣ظ ك٢ ػشع ٓجدر ث٫عض٘ذجؽ ُذ٣ٚ، ٢ٛٝ ٫ صخِٞ ك٢ ٓؾٔٞػٜج ٝٓلشدثصٜج ػٖ 

:ٖ  ٓغ٤ٌِٖ ثع٤٘

ٖ:ٝٛ انًسهك األٔل: يسهك انؼشض نهًؼاًَ انًستُبطت    ٞ ٓطشٝم ُذ٣ٚ ػ٠ِ ٗجف٤ض٤
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ز ك٢ انُاحٍت األٔنى: االستُباغاث انكهٍّت   ّٓ ٖٓ خ٬ٍ فذ٣غٚ ػٖ ث٣٥جس ثُؾٞثٓغ ثُذثُز ػ٠ِ ٛزٙ ثُٔؼج٢ٗ ثُُؾ٤ِٔز ثُؼج

ٓؼجهذ ثُٜذث٣ز ٝأطٍٞ ثُؼوجةذ ثُقوز ٝٓقجعٖ ثُو٤ْ ثُق٤ٔذر؛ كئٕ ث٫ٛضذثء إ٠ُ ث٣٥جس ثُؾٞثٓغ ك٢ دجح ٖٓ أدٞثح ثُؼِْ 

ج ك٢ إدذثء ٝؽٚ أٝ ثُؼٔ ًّٔ َ أٝ ثُظ٬ؿ ٝٓج صؼٔ٘ضٚ ٖٓ ٓوجطَذ ٝأؿشثعٍ ؽ٤ِِز ك٢ ثُغ٤جم ثُٞثفذ ٣ؼضذُش أعجًعج ٜٓ

ُٔقضِٔز ك٢ ٓلشدثس ثُ٘ض ثُوشآ٢ٗ  ثُضَّ٘جعخ د٤ٖ آ١ ثُوشإٓ ٝص٘جعن ثَُّ٘ظْ ثُٔضؼذَّذ دض٬ٝصٚ ٝهش٣٘زً سثؽقزً ُِٔؼج٢ٗ ثُ

 ثُٞثسدر ك٢ ثُغ٤جم ٝثُغذجم ٝثُِّقجم.

ٍ: كل٢ صلغ٤ش  ٙ ث٣٥جس ثُغش ث٠ُٝ٧ ٖٓ عٞسر "٣ظ" ٝدؼذ د٤جٕ ٓؼج٤ٜٗج آ٣ز آ٣ز هج

ٝٛزٙ ث٣٥جس ػ٠ِ إ٣ؾجصٛج هذ ثشضِٔش ػ٠ِ أطٍٞ ٓج دٚ ًٔجٍ ث٩ٗغجٕ ثُؼ٢ِٔ ًٝٔجُٚ ثُؼ٢ِٔ، ثُِزثٕ دٜٔج ًٔجُٚ »

ٍ: ، عْ ششؿ رُي دجهضؼجح ه١ٍِّٞ ٛزث ثُٔـضٟ إ٠ُ إٔ ه«ثُشٝف٢ ٝثُذذ٢ٗ، ٝٗؼ٤ٔٚ ثُذ١ٞ٤ٗ ٝث٧خش١ٝ كٌٔج »ج

ُٕ دؼِٔٚ ٝثُؼَٔ دٔج ك٤ٚ ٖٓ  ُٕ ث٩ٗغج ٍِ ثُقٌٔز، دَُّش ػ٠ِ أطِٜج ٝٓؤخزٛج، ٝٓج ٣ٌٞ ثشضِٔش ٛزٙ ث٣٥جُس ػ٠ِ أطٞ

 .(15)«أِٜٛج، ٝٛٞ ثُوشإٓ ثُق٤ٌْ

ٍُ ثُز١ عوضٚ ٖٓ صلغ٤شٙ ك٣٦ِجس ثُؾٞثٓغ ثُٔ٘ظٞٓز ُِـشع ثُٔضقذ ُذؼغ آ٣جسٍ، ٝهذ ٣غضؾ٢ِ ٛزٙ ثُٔؼج٢ٗ  ٝثُٔغج

ز.ثُؾجٓؼز ك َّٓ  ٢ ث٣٥ز ٓلشدرً ك٤ذ٤ٖ ًٜٞٗج دثَُّز ػ٠ِ ٓوظذ ؽ٤َِ ٖٓ ٓوجطذ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ ثُؼج

﴾ ]عٞسر ث٩عشثء: ْْ ٌُ ْٖ َسدِّ ِٓ ٞث كَْؼ٬ً  ـُ [، ٝدؼذ صق٤َِ صشث٤ًخ 12ٝأٓغِضُٚ ًغ٤شرٌ، ٖٝٓ رُي صلغ٤شٙ ُوٍٞ هللا صؼج٠ُ: ﴿ُِضَذْضَ

:ٍ  ث٣٥ز ًجِٓزً ٝصلغ٤ش ًِٔجصٜج ٝد٤جٕ صشص٤ذٜج هج

 .(16)ٙ ثٌُِٔجس ثُو٤ِِز ؽٔؼش ؽ٤ٔغ أطٍٞ ثُغؼجدر ك٢ ثُذ٤ٗج ٝث٥خشر""كٜز

َٖ ٓلشدر ٝدؼذجسثس هش٣ذز ك٢ انُاحٍت انثاٍَت: االستُباغاث انجزئٍت   ٣ٝؤص٢ ػشُع ثُش٤خ ثدٖ دجد٣ظ ُٜج صقش ػ٘ج٣ٝ

س دٜج ثعض٘ذجؽجصٚ ٝكن ٜٓ٘ؾ٤ز ثُضلغ٤ش ثُض٢ صشعٜٔج ك٢ دسٝعٚ، ٝصٔغِٜج ك٢ ٓؾجُغ ٚ، ٝدٌْٝٗ د٤جٕ أْٛ ٓؼج٤ٜٗج ٣ظذِّ

 ٛزٙ ثُؼذجسثس ٫ ػ٠ِ عذ٤َ ثُقظش: 

 ،"ٌٍ ٌٚ"، "إُقجمٌ"، "ثعض٘ذجؽٌ"، "ثٓضغج ٌٍ"، "ثعض٘ضجٌػ"، "صوذ٣ٌش"، "صش٤ًٌخ"، "ص٘ذ٤ "ثعضلجدرٌ"، "ثهضذثءٌ"، "ثعضذ٫

."ٌٚ ٕ"، "ٓ٘جعذَز"، "صلوُ ٌغ ك٢ ثُذ٤ج  "ثٛضذثءٌ"، "ٓٞػظزٌ"، "صٞعُّ

جف ػٖ دؼؼ   ٜج دجػضذجس صوجع٤ٜٔج ٝأٗٞثػٜج.ٝك٢ ثُٔطِخ ث٧خ٤ش ًشَّ

ًغ٤شث ٓج ٣ؼضشع ثدٖ دجد٣ظ ػ٠ِ صِي ثُٔوج٫س ثُض٢ صخجُق ث٧طٍٞ، ٝص٘جك٢ انًسهك انثاًَ: يسهك انشّد ٔانُقط  

ثُوٞثػذ ٝثُض٢ ٣٘ضُع أطقجدٜج إ٤ُٜج دج٫فضٔجٍ ثُذؼ٤ذ ٝثُضٌِق ثُظجٛش ف٤ظ ثُضش٤ًخ ٣ؾجك٤ٚ ٝثُغ٤جم ٣٘جك٤ٚ، أٝ صِي 

َُ أطقجدٜج ٓ٘جٛؼ ٓخجُلزً ُِٜٔ٘ؼ ثُظق٤ـ ك٢ ثُؼِْ ٝثُؼَٔ ٝثُضض٤ًز، ك٤غضذُُّٕٞ ػ٠ِ ٓ٘جٛؾْٜ ثُٔوج٫س ثُض٢ ٣ ٘ضق

ُٖ دجد٣ظ إر ٣ؼضشع ػ٠ِ أطقجح  صِي دضقش٣ق ثٌُِْ ػٖ ٓٞثػؼٚ ٢ُّٝ ثُ٘ظٞص ثُششػ٤ز ٝصط٣ٞؼٜج ٥سثةْٜ، ٝثد

 . (17)ٚصِي ثُٔوج٫س ٫ ٣لظـ ػٖ هجة٤ِٜج إ٫ ٗجدسثً إٕ ثهضؼ٠ ثُٔوجّ ثُذٞؿ دجعٔ

ٍ: صلغ٤ش   انفشع انشابغ: ششٔغ االستُباغ ٔظٕابطّ ػُذ ابٍ بادٌس صلجع٤ش ثُ٘جط صذٝس ك٢ ؽِٔضٜج ػ٠ِ ع٬عز أطٞ

ٍ ػ٤ِٜج ك٢ دجح  ّٞ ػ٠ِ ثُِلع دذ٤جٕ ٓؼ٠٘ ثُِلظز ك٢ ٬ًّ ثُؼشح ثعضشٜجدثً دجُشٞثٛذ ثُشؼش٣ز ٝثُ٘ظٞص ثُ٘غش٣ز ثُٔؼ

شثد ٖٓ ث٫فضؾجػ ثُِـ١ٞ ، ٝٛزث ثُضلغ٤ش ٛٞ ثُز١ ٣٘ ُٔ ج ث٧طَ ثُغَّج٢ٗ كضلغ٤ٌش ػ٠ِ ثُٔؼ٠٘ ثُ َّٓ قٞ إ٤ُٚ ثُٔضؤخشٕٝ، أ

َُ ػ٠ِ ؽشثةَن ٓض٘ٞػز ك٢ ثُذ٤جٕ ٝثُض٢ صخضُِق ك٢ ثُـجُخ ـــ ػ٘ذ  شٕٝ ث٧ٝثة ث٣٥ز، ُٝٛٞ ثُز١ ٣زًشٙ ثُغَِّق ثُٔلغِّ

ع، ٣وٍٞ ثُش٤خ ثدٖ دجد٣ظ سفٔٚ هللا: "ٖٝٓ ػجدر ثُ ُّٞ غِق أْٜٗ ٣لغشٕٝ ثُِلع دٔج ٣ذخَ إٓؼجٕ ثُ٘ظشــــ ثخض٬َف ص٘
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"ٖ َُ ثُغجُُظ كٜٞ ثُضلغ٤ش ػ٠ِ (18)ك٢ ػٔٞٓٚ دٕٝ هظذ ُِوظش ػ٤ِٚ، ٫ٝ ٓ٘جكجر ف٤٘تز د٤ٖ ثُضلغ٤ش٣ . ٝأٓج ث٧ط

ف ّٞ ، ٝك٢ هذٍٞ ٛزث ث٧خ٤ش ٗضثٌع (19)ث٩شجسثس ثُخل٤ّز ٝث٧ه٤غز ثُٔ٘ظَّشر، ٝٛٞ ثُز١ ٣ُ٘قٞ إ٤ُٚ أسدجُح ثُغُِّٞى ٝثُضَّظ

٤خ ثدٖ دَجد٣ظ. ٓؼشٌٝف ػ٘ذ ج َػ٘ذ ثُشَّ صٙ ْٜٓ٘ ه٤َّذٙ دششٝؽ ٣ؤص٢ رًُشٛج َّٗظً َّٞ  ثُؼِٔجء، ٖٝٓ ؽ

ج ًجٕ ث٫عض٘ذجؽ ٖٓ ٗظٞص ثُششع ػشدج ٖٓ ػشٝح ثُضلغ٤ش دجُشأ١ ثُٔلضوش إ٠ُ ثُ٘ظش، ٝهذ صٌٕٞ صِي     َّٔ ُٝ

ََ ثُظق٤ـ أٝ ٍَ ثُضلغ٤ش  ثُٔؼج٢ٗ ثُٔغض٘ذطز ٖٓ هذ٤َ ثُشأ١ ثُٔزّٓٞ ششػج إٓج ُٔخجُلضٜج ثُ٘و ََ ثُظش٣ـ أٝ أطٞ ثُؼو

ج ًجٕ ث٫عض٘ذجؽ ًزُي ه٤ّذ ثُؼِٔجُء ؽٞثصٙ دششٝؽ ٣٘ذـ٢ صٞثكشٛج ك٢ ثُٔؼ٠٘  ّٔ ٝهٞثػَذ ثُضشؽ٤ـ ػ٘ذ ثُٔلغش٣ٖ، ُ

ثُٔغض٘ذؾ فض٠ ٣ٌٕٞ طق٤قج ٓوذ٫ٞ ٝإ٫ ًجٕ ٓشدٝدث، ٖٝٓٔ ّٗض ػ٠ِ ٛزٙ ثُششٝؽ ثُش٤خ ثدٖ دجد٣ظ ـــ ًٔج أششُس 

ٚ:هش٣ذجً ــ ف٤ظ هجٍ  ٍٍ ك٢ دؼغ ًضخ ثُضلغ٤ش ٓقّغً٘ج إ٣َّجٙ ٓج ّٗظ  ك٢ ٓؼشع ع٘جةٚ ػ٠ِ ثعض٘ذجٍؽ ٓ٘وٞ

ِّ ثُوشإٓ َٝرخجةِشٙ، إرْ »  َّ ُػِٞ جّ ثَُؾ٤َِ ٖٓ أؽ َٓ ه٤وز ثُوُشآ٤َّٗزُ ثُؾ٤ِِزُ ثَُّ٘ل٤غزُ ٖٓ ََٛزث ث٩ َؼج٢ٗ ثُذَّ َٔ َُ ِٛزِٙ ثُ ٍٕ  ٓغ ؼج َٓ  ٢ٛ

َُّ ٓج َطق٤قزٌ ك٢ ٗلِغٜج، ٝٓؤخٞررٌ ٖٓ ثُضش٤ًخ ثُ وشآ٢ٗ أخزثً ػشد٤ّجً طق٤قجً، ُٜٝج ٓج ٣شٜذ ُٜج ٖٓ أدُز ثُششع، ًٝ

ج ٓج ُْ صضٞكّش ك٤ٚ ثُششٝؽُ ثُٔزًٞسرُ كُٜٞ ثُِز١ ٫ ٣َؾُٞص ك٢  َّٓ ،... أ ٌٍ ـٌ ٓوذٞ ثعضؾَٔغ ٛزٙ ثُششٝؽَ ثُغ٬عزَ كٜٞ طق٤

٬ّ هللا ًَ  .(20)«صلغ٤شِ 

 ْٕ َٔؼ٠٘ ثُظَّجٛشكزًش ثُش٤خ ع٬عز ه٤ٞد، ٝأػجف دؼؼْٜ ه٤ذث آخش دؤ  .(21)٫َ ٣ُقظَش ثُٔشثُد ك٤ٜج دٕٝ ثُ

ّ ػُذ ابٍ بادٌس 3 ّ باػتباس يٕظٕػات  انًطهب انثانث: يسانك االستُباغ ٔتقاسًٍ

٫٫س ثُِلظ٤ز ٝؿ٤ش ثُِلظ٤ز ُِ٘ظٞص ثُششػ٤ز ٓض٘ٞػزً ٝف٤ظ ًجٗش ثُوشثةـ ٓخضِلزً ٝث٧ٗظجس ك٢  ج ًجٗش ثُذِّ َّٔ ُ

ََ ُٜج أعُشٛج ثُؾ٢ُِّ  ثُؼِّٞ ٓضلجٝصزً ٝٓغ صٔضُّغ ثُش٤خ ج ػٞثٓ ر، ٝثُضؤط٬٤س ثُؼ٤ِٔز ثُو٣َّٞز ًجٗش ًُِّٜ دجٌُِٔز ثُٔؼشك٤ز ثُلزَّ

َِّٓ ك٢ ثخض٤جسثصٚ ٝصشؽ٤قجصٚ ٝثعض٘ذجؽجصٚ ٣خِض إ٠ُ ٓذٟ هٞر ػش٣ٌضٚ،  ك٢ شخض ثدٖ دجد٣ظ ثُؼ٢ِٔ، ٝثُٔضؤ

َؽضْٜج صِي ثُؾٜٞد ثُض٢ ّٞ دزٍ ٝثُضؾشدز ثُذػ٣ٞز ثُٔقٌ٘ز ٝثُٜجدكز  ٝسؽجفز كٜٔٚ، ٝٗذجٛز صل٤ٌشٙ، ٝفؼٞسٙ ثُز٢٘ٛ ص

٤ًِزً إ٠ُ صقو٤ن ث٧دؼجد ثُضشد٣ٞز ك٢ ثُٔؾضٔغ. إٕ ثُخطجح ث٩ط٬ف٢ ثُز١ سٝػ٢َ دشٌَ ِٓقٞظ ك٢ ًِٔجصٚ 

ٝصٞؽ٤ٜجصٚ ُْ ٣خشػ صلظ٬٤ ػٖ ثُٔوجطذ ث٧ط٤ِز ثُض٢ ؽجءس ٗظٞص ثُضشش٣غ ُضشع٤خ ٓؼج٤ٜٗج ُذٟ ثٌُِٔل٤ٖ أكشثدث 

ي ثُٔوجطذ ثُؾ٤ِِز ش٤ُخٚ ثُؼ٬ٓز ثُطجٛش دٖ ػجشٞس ٓلض٢ ثُذ٣جس ثُضٞٗغ٤ز ك٢ عٔج٤ٗز ُضٌٕٞ ٝؽٔجػجس، ٝهذ فظش صِ

 ُٗظخ أػ٤ٖ ثُٔلغش٣ٖ ٢ٛٝ:

أ٫ٝ: إط٬ؿ ث٫ػضوجد ٝصؼ٤ِْ ثُؼوذ ثُظق٤ـ، عج٤ٗج: صٜز٣خ ث٧خ٬م، عجُغج: ثُضشش٣غ، سثدؼج: ع٤جعز ث٧ٓز، خجٓغج: 

ُْ دٔج ٣٘جعُخ فجٍ ثُٔؼجطش٣ٖ، عجدؼج: ثُوظض ٝأخذجس ث٧ْٓ ثُغجدوز ثُغجُلز ُِضؤعِّ  ٢ دظجُـ أفٞثُْٜ، عجدعج: ثُضَّؼ٤ِ

 .  (22)ثُٔٞثػعُ ٝث٩ٗزثُس ٝثُضذش٤ش ٝثُضقز٣ش، عجٓ٘ج: ث٩ػؾجص دجُوشإٓ

َٕ ُٚ ٓؼجُْ ٛجد٣ز ك٢ ٓؾجُغٚ  ٝهذ ثعضٔذَّ ثدٖ دجد٣ظ ٖٓ ٛزٙ ث٧ؿشثع ثُٔقٞس٣ز ثُض٢ أٗضٍ ٧ؽِٜج ثٌُضجح ُضٌٞ

جٛج دج٫عض٘ذجؽجس ٝثٌُ٘ش ثُٔغضخشؽز ٖٓ ٗظٞص ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ، ٢ٛٝ ٓضلجٝصز صلجٝس ٓغجٌُٜج ثُضلغ٤ش٣ز ثُض٢ ٝشّ 

ثُذثُز ػ٤ِٜج ظٜٞسث ٝخلجًء، ٝٓضَ٘ٞػزٌ ص٘ٞع ثُٔٞػٞػجس ثُض٢ ٣ُٜضذٟ دٜج إ٤ُٜج ٖٓ ػوجةذ٣ز دػ٣ٞز إ٠ُ كو٤ٜز أط٤ُٞز 

 إ٠ُ صشد٣ٞز ع٤ًِٞز إ٠ُ دهجةن ُـ٣ٞز.  
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ػز دجػضذجس ثُٔٞػٞػجس ٝثُٔقجٝس ثُؼجٓز ثُض٢ صوّظذ ثُش٤خ د٤جٜٗج ٝثُٔشصذطز سأعج ٝهذ سصّذش ٛزٙ ثُٔجدر ثُٔؾٔٞ

دٔؼجُْ ثُخطجح ث٩ط٬ف٢ ثُز١ صشعٔٚ ك٢ دسٝعٚ، ٝهذَ ثُؼشع ُٜزٙ ثُ٘ٔجرػ ثُضطذ٤و٤ز أد٤ٖ ك٢ ٓطِخ خجص أْٛ 

ّّ ُِٔقضٟٞ.ثُٔغجُي ثُض٢ أخز دٜج ثدٖ دجد٣ظ ُِٞطٍٞ إ٠ُ رُي ثُٔؼ٠٘ ثُٔغض٘ذؾ ُـشع ثُض٘ظ٤ش ٝثُضؤط  ٤َ ثُؼج

ص٘ٞػش ؽشم ث٫عض٘ذجؽ ػ٘ذ ثدٖ دجد٣ظ ُض٘ٞع ثُّذ٫٫س ثُِلظ٤ز   انفشع األٔل: يسانك االستُباغ ػُذ ابٍ بادٌس 

ػ٠ِ ثُٔؼج٢ٗ ثُٔغض٘ذطز ٖٓ ثُ٘ظٞص ثُششػ٤ز، ٝٓٔج ٣قغٖ ثُض٘ذ٤ٚ ػ٤ِٚ إٔ أًغش ث٧ط٤٤ُٖٞ ػ٠ِ صوغ٤ْ ثُذ٫٫س 

ٖ: ٓ٘طٞم، ٝٓلّٜٞ.  ثُِلظ٤ز إ٠ُ هغ٤ٔ

٫ُز( ــ ثُغ٬ع٢ ثُّذثٍ ٝث٧كظـ ك٤ٚ كضُقٜج ـــ ٖٓ  أٔال: االستُباغاث انهفظٍت بإػًال دالنت انًُطٕق ٓظطِـ )ثُذَّ

ُْ دش٢ء »ثُٔظطِقجس ثٌُغ٤شر ثُذٝسثٕ ػ٠ِ أُغ٘ز ث٧ط٤٤ُٖٞ، ٣ٝؼٕ٘ٞ دٜج:  ُّ ٖٓ ثُؼِْ دِٚ ثُؼِ ُٕ ثُش٢َّء دقجُزٍ ٣ِض ًٞ

ٍُ ك٢ ثُضؼش٣ق ٛ(23)«آخش ، ٝثُغج٢ٗ ٛٞ ثُٔذٍُٞ.، كجُش٢ء ث٧ٝ ٍُ ث  ٞ ثُذَّ

ٙ ثُٔشٜٞس:  ج ثُٔ٘طٞم كقذُّ َّٓ َِّ ثُُّ٘طن»ٝأ َٓق ٍَّ ػ٤ِٚ ثُِلعُ ك٢  ؛ أ١ ك٢ ط٤ـضٚ ٝٓج ٣ضِلع دٚ ًٝجٕ ثُِلع (24)«ٓج د

ج ثُٔلّٜٞ ك٤وجدِٚ ك٢ ثُقذّ:  ّٓ ٍّ ػ٤ِٚ ثُِلع ٫ ك٢ ٓقَ ثُ٘طن»ٓٞػٞػجً ُٚ. ٝأ  .(25)«ٓج د

ٖ: ٓ٘طٞم طش٣ـ، ٝٓ٘طٞم ؿ٤ش طش٣ـ.٣ٝ٘وغْ ثُٔ٘طٞم دقغخ د٫ُضٚ إُ  ٠ هغ٤ٔ

 كج٧ٍٝ ٜٓ٘ٔج د٫ُضٚ ظجٛشرٌ ٫ خل٤زٌ، ٝٛزث ٖٓ ثُضلغ٤ش ٫ ٖٓ ث٫عض٘ذجؽ. 

ٍَّ ػ٤ِٚ ثُِلع دطش٣ن ث٫ُضضثّ ٝثُض٘ذ٤ٚ ٝث٩شجسر، كٜٞ ثُٔ٘طٞم ؿ٤ش ثُظش٣ـ ٝٛٞ ٖٓ ث٫عض٘ذجؽ ٣ٝؤص٢ ٓغجُٚ،  ٝٓج د

 ٫ ٖٓ ثُٔ٘طٞم، ٝٛٞ ث٧ٗغخ دٔوجّ ثُذقظ. ػ٠ِ إٔ دؼغ ث٧ط٤٤ُٖٞ ٣ؾؼِٞٗٚ ٖٓ ثُٔلّٜٞ 

ٖ: ٓلّٜٞ ٓٞثكوز، ٝٓلّٜٞ ٓخجُلز. ٣ٝؤص٢ د٤جٕ فّذٛٔج.  ٝثُٔلّٜٞ ػ٠ِ هغ٤ٔ

ٍَّ دٚ ػ٠ِ ٗظ٤شٙ، أٝ ثُز١ ٛٞ أفشٟ دجُقٌْ »هجٍ ثدٖ دجد٣ظ:  ٖٝٓ د٤ِؾ إ٣ؾجص ثُوشإٓ ك٢ د٤جٗٚ أٗٚ ٣زًش ثُش٢ء ٤ُذ

ٖٓ دذ٣غ إ٣ؾجص »، ٝ(26)«إ٠ُ ثٓضغجُٚ ك٢ ؿ٤شٙ دجُٔغجٝثر أٝ ث٧فش٣ٝز ٓ٘ٚ، أٝ ٌُٕٞ ثٓضغجٍ ثُقٌْ ثُششػ٢ ك٤ٚ دثػ٤ج

 .(27)«ثُوشإٓ ك٢ ٗظْ ث٣٥جس إٔ ٣ؤص٠ دجُِلع ٓل٤ذثً ُِؼجّ ٝٓو٣ًّٞج ُِخجصّ 

ثُٔوظٞد دٔلّٜٞ ثُٔٞثكوز: ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ ثُٔغٌٞس ػ٘ٚ ٓغجٍٝ  ثاٍَا: االستُباغ بذالنت يفٕٓو انًٕافقت )دالنت انُص( 

ٖ: ٓلّٜٞ ٓٞثكوز ٓغجٍٝ، ٝٓلّٜٞ أٝ أ٠ُٝ دجُقٌْ  ٖٓ ثُٔ٘طٞم دٚ، ٝػ٠ِ ٛزث ثُضؼش٣ق كٔلّٜٞ ثُٔٞثكوز ػ٠ِ هغ٤ٔ

.  ٓٞثكوز أ١ٍُّٞٝ أٝ أفش١ٍّٝ

 ٍُ ُْ َػ٠َِ ٣ََذ٣ِْٚ ٣َوُٞ َّ ٣ََؼغُّ ثُظَّجُِ ْٞ َ٣ َٝ ٚ: ٓج ؽجء ثعض٘ذجؽًج ك٢ صلغ٤ش هٍٞ هللا صؼج٠ُ: ﴿  ٓلّٜٞ ثُٔٞثكوز ثُٔغج١ٝ: ٝٓغجُ

ٕ:٣َج٤َُْض٢َِ٘ ثصَّ  ٍِ َعذ٬ً٤ِ﴾ ]عٞسر ثُلشهج ُعٞ َغ ثُشَّ َٓ جكش ٝثُٔششى ك٢ٜ »[، هجٍ سفٔٚ هللا: 27َخْزُس  ٌَ كج٣٥زُ ٝإٕ ًجٗش ك٢ ثُ

َُ ثُذذع ٝث٧ٛٞثء  .(28)«صض٘جٍٝ دطش٣ن ث٫ػضذجس أٛ

ٚ: ٓج ؽجء ك٢ صلغ٤شٙ ُلظز ثُٔغ٤ٌٖ ٝد٤جٗٚ ثُلشم د٤٘ٚ ٝد٤ٖ ثُلو٤ش ك٢ ه ُٞٚ ٓلّٜٞ ثُٔٞثكوز ث٧فش١ّٝ: ٖٝٓ أٓغِض

﴾ ]عٞسر ث٩عشثء:  َِ ذ٤ِ َٖ ثُغَّ ثدْ َٝ  َٖ ْغ٤ٌِ ِٔ ثُْ َٝ آسِ َرث ثُْوُْشد٠َ َفوَُّٚ  َٝ ٍ: 26صؼج٠ُ: ﴿ ٝثُقنُّ أٜٗٔج ٓضـج٣شثٕ »[ ف٤ظ هج

ٝثُشثؽـ إٔ ثُلو٤ش ٖٓ ُٚ دُِـزٌ ٫ صٌل٤ٚ، ٝثُٔغ٤ٌٖ ٖٓ ٫ ش٢ء ُٚ، كٜٞ أشذُّ فج٫ً ٖٓ ثُلو٤ش، ُٝزث ُٔج أس٣َذ ٛ٘ج رًُش 

ْ أفذٛٔج ثهضظشَ   .(29)«ػ٤ِٚ ص٘ذ٤ٜجً دج٧ػ٠ِ ك٢ ثُلوش ػ٠ِ ث٧د٠ٗ، كجُٔشثد أَٛ ثُلوش ٝثُقجؽز ًِِّٜ

ٚ:ثانثا: االستُباغ بذالنت يفٕٓو انًخانفت   ُٖ دجد٣ظ ك٢ ًضجدٚ ث٧ط٢ُٞ دوُٞ َُّ ٓؼ٠ً٘ » ٓلّٜٞ ثُٔخجُلز ػّشكٚ ثد ً

ػَغ َُُٚ ثُِلعُ  ُٝ َٞ ِػذُّ ثُٔؼ٠ْ٘ ثُِز١   .(30)«ثْعضُل٤َذ ٖٓ رًشِ ثَُِّلع ٝٛ
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ع ثُو٤ٞد ك٢ ثَُِّلع، ٝهذ ثخضَِق ث٧ط٤ُُّٕٞٞ ك٢ ػذِّٛج؛ ُِضَّذثخَ  ُّٞ ُْ ثُٔخجُلز ٓض٘ٞػزٌ ُض٘ ثُٞثسد ك٢ دؼؼٜج ٝٓلج٤ٛ

ثُذؼغ، ٝأًغش ٛزٙ ثُٔلج٤ْٛ ٝثسدر ك٢ ثعض٘ذجؽجس ثدٖ دجد٣ظ، أهضظُش ك٢ ٛزث ثُٔوجّ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ثع٤ٖ٘ ٌُغشر ٝسٝد 

 ٛز٣ٖ ثُ٘ٞػ٤ٖ ك٢ ع٘ج٣ج صلغ٤شٙ، ٝٛٔج ٓلّٜٞ ثُقجٍ ٝٓلّٜٞ ثُششؽ.

ٍ: ٛٞ صَو٤٤ُذ ثُخطجح دجُقجٍ َُ ث٫ع٤ٔز ثُٔوضشٗز دجُٞثٝ ، ٖٝٓ صوجع٤ْ ثُقجٍ ػ٘ذ ثُ(31)ٝثُٔوظٞد دٔلّٜٞ ثُقج ٘قجر ثُؾٔ

 ثُقج٤ُز.

 َٕ ج ًَ ٌٖ كَؤَُُٝتَِي  ِٓ ْؤ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ َعَؼ٠ ََُٜج َعْؼ٤ََٜج  َٝ ْٖ أََسثَد ث٥ِْخَشرَ  َٓ َٝ ْْ ٖٓ أٓغِضٚ ٓج ؽجء ك٢ صلغ٤ش هٍٞ هللا صؼج٠ُ: ﴿  َعْؼ٤ُُٜ

ًٞسث﴾ ]عٞسر ث٩عشثء: ٌُ ْش ( ٓ٘ظٞدز ػ19َِٓ ٌٖ ِٓ ْؤ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ ٠ ثُقجٍ ػ٘ذ ثُ٘قجر، ٝأكجد صو٤٤ذ ثُخطجح [ كجُؾِٔز ث٫ع٤ٔز )

 . (32)دٜج إٔ ثُشٌشثٕ ٣٘ؼذّ دجٗؼذثّ ث٣٩ٔجٕ ًٔج هّشسٙ ثدٖ دجد٣ظ ك٢ ثُٔذقظ ثُشثدغ ٖٓ ثُٔذجفظ ثُٔضؼِوز دلٞثةذ ث٣٥ز

ٝأٓج ٓلّٜٞ ثُششؽ كجُٔشثد دٚ ٛ٘ج: صو٤٤ذ ثُخطجح ثُششػ٢ دؤفذ فشٝف ثُششؽ أٝ ٓج ٣وّٞ ٓوجٜٓج ٖٓ ث٧عٔجء 

أكجد ٛزث ثُششؽ إٔ »، ٝهذ دُّش ػ٤ِٚ ث٣٥ز ثٌُش٣ٔزُ ث٥ٗلزُ ثُزًِّشِ ٖٓ عٞسر ث٩عشثء، هجٍ ثدٖ دجد٣ظ: (33)ٝثُظشٝف

َ ك٢ رُي صلظ٬٤ً.(34)«ٖٓ ُْ ٣شد ث٥خشرَ ُْ ٣ٌٖ عؼ٤ٚ ٓشٌٞسثً   ، عْ كظَّ

ٖ: ٣وّغْ ػِٔجء ث٧طٍٞ ث٧فٌجّ ثُششػ٤ز إ٠ُ هغ٤ٖٔسابؼا: االستُباغ بذالنت اإلشاسة ٔانتُبٍّ    سة٤غ٤

ٌَ ٓؼج٤ٜٗج. ٌّ صؼذُّذ٣َّز ٓقؼزٌ ٫ صُؼو ٌّ ٓؼوُٞزُ ثُٔؼ٠٘، ٝأفٌج  أفٌج

ٍ ٜٓ٘ٔج ٢ٛ ث٧فٌجّ ثُض٢ صُؼشُف ِػ٤َِّضٜج ك٢ صشش٣غ ثُقٌْ، ٝٓؼشكز ثُؼَِ ػ٘ذْٛ هذ ٣ٌٕٞ ٓ٘ظٞطج  َّٝ ٣ٝؼٕ٘ٞ دج٧

شػ٤َّز، ٝهذ ٣ُضؼشُف ػ٠ِ ٛزٙ ثُؼَِ دطش٣ن ثُّ٘ظش ٝثُ ضّؤَٓ ٝث٫عض٘ذجؽ ٖٓ أِٛٚ ثُٔضقوو٤ٖ ػ٤ِٚ ٖٓ خ٬ٍ ث٧دُز ثُشَّ

َُ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ٖٓ أدُّز ثُششع ػ٠ِ أػشح ػ٘ذْٛ ك٢ إعذجصٜج أ٣ؼج: ثُّ٘ض  دششٝؽ ث٫ؽضٜجد ٝثُلضٟٞ. ٝثُؼِ

 .(35)ثُظش٣ـ دجُِؼ٤َِّز، ٝث٣٩ٔجء ٝثُض٘ذ٤ٚ، ٝث٩ؽٔجع

ُْ دٞطق ػ٠ِ ٝؽٚ ٣ضؤص٠َّ  ٚ": إٔ ٣ُوشٕ ثُقٌ  .(36)صؼ٤َِ ثُقٌْ دٚ ٌُٞٗٚ ٓ٘جعذًج٣ٝؼٕ٘ٞ دٔظطِـ "ث٣٩ٔجء ٝثُض٘ذ٤

ػٜج أهٟٞ ٖٓ ثُؼَِ ثُٔغض٘ذطز ُٔج ك٤ٚ ٖٓ صو٣ٞز  ُّٞ َٔ٘ظٞطز ػ٠ِ ص٘ ٝث٫عض٘ذجؽ ٖٓ ثُ٘ظٞص د٘جًء ػ٠ِ ثُؼَِ ثُ

َُ دج٣٩ٔجء ٝثُضَّ٘ذ٤ٚ صضٞهق ٓؼشكضٚ ػ٠ِ صِي ثُٔغجُي ثُض٢ صضذؼٜج  ثُٔؼ٠٘ ثُٔغض٘ذؾ ٖٓ ثَُّ٘ضِّ ػ٘ذ ثُٔلّغش٣ٖ، ٝثُضؼ٤ِ

ً دٞطق ٓ٘جعخ ػِٔجء ث٧ ُْ ٓوشٝٗج طٍٞ ٖٓ خ٬ٍ ثعضوشثةْٜ ثُ٘ظَٞص ثُششػ٤ز، ٖٝٓ ٛزٙ ثُٔغجُي إٔ ٣ُزًش ثُقٌ

ٍَّ ػ٤ِٚ ثُِلعُ ثُٔشضُن، ٝٗقٞٛج ٖٓ ثُؼٞثدؾ.  ُٚ ًضؼ٤َِ ثُ٘ض دظِز ثُٔٞطٍٞ، ٝصؼ٤ِِٚ دٔج د

 ِ َْ َِٛزِٙ َعذ٢ِِ٤ِ أَْدُػٞ إ٠َُِ هللاَّ ٚ: ٓج ؽجء ك٢ صلغ٤ش هٍٞ هللا صؼج٠ُ: ﴿هُ ِٖ ثصَّذََؼ٢ِ٘﴾ ]عٞسر ٣ٞعق: ٝٓغجُ َٓ َٝ  َػ٠َِ دَِظ٤َشرٍ أََٗج 

ٍَ ٣ل٤ُذ »"[. هجٍ ثدٖ دجد٣ظ: 108 ّٕ ثُٔٞطٞ َّ صجدغٍ، ٝأًُِْٜٔ ك٢ ث٫صذجع أًُِْٜٔ ك٢ ثُذَّػٞر؛ ٧ ٌُ َّ ْٖ" صل٤ذ ثُؼٔٞ َٓ

ََ دِظِضٚ ٖ" أخز . كؤخَز ثدٖ دجد٣ظ ٖٓ ثُظِز ثُض٢ صََِش ث٫عْ ثُٔٞطٍٞ ثُذثٍ ػ٠ِ ث(37)«ثُضؼ٤ِ َٓ ُؼّٔٞ دظ٤ـضٚ "

 ثُضؼ٤َِ ثُٔ٘جعَخ ُِقٌْ، ٝإٔ ًٔجٍ ثُذػٞر ك٢ ًٔجٍ ث٫صذجع ٌٝٛزث ٗوظٜٔج.

ٓشثػجر ع٤جم ث٣٥جس ثُوشآ٤ٗز ٓششٌذ إ٠ُ د٤جٕ ٓج أؽَٔ ك٢ دؼغ ثُٔٞثػغ ٜٓ٘ج، خايسا: االستُباغ بذالنت انسٍاق  

عجط ٣ُ٘ظش إ٠ُ ثُّ٘ض ثُوشآ٢ٗ ػ٠ِ أٗٚ ٝفذر ٓضٌجِٓز ٝصؼ٤٤ٖ ٓج صقضِٔٚ ثُٔلشدثس أٝ ثُضشث٤ًخ ثُوشآ٤ٗز، ٝػ٠ِ ٛزث ث٧

ٍُ د٫ُز ثُغ٤جم ٓجٗغ دٕٝ ثُٞهٞف ػ٠ِ ُطجةق ٓج  ٓض٘جعوز ٓضشثدؾٌ ك٢ أُلجظٚ ٝٓؼج٤ٗٚ، ك٬ ٣ض٘جكش ٗظٔٚ، ٝإؿلج

ـ: "ثُٔ٘جعذجس"، ٝهذ أظٜش ثدٖ دجد٣ظ ثُؼ٘ج٣ز دذ٫ُز ثُغ٤جم ك٢ ؽِٔز ٖٓ ثعض٘ذجؽجصٚ، ٖٝٓ رُي:   ثططِـ ػ٤ِٚ دـ
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ٍ:  39إ٠ُ  22ج ؽجء ك٢ ع٤جم صلغ٤ش ث٣٥جس ٖٓ ٓ ٓٞهغ ٛزٙ ث٣٥جس ٓٞهغ ثُذ٤جٕ »ٖٓ عٞسر ث٩عشثء ف٤ظ هج

ًٞسث﴾، ٝٝهٞػٜج دِظن هُٞٚ صؼج٠ُ:  ٌُ ْش َٓ  ْْ َٕ َعْؼ٤ُُٜ ج ًَ ٝثُضلظ٤َ ُِغؼ٢ ثُٔشٌٞس ثُٔضوذّ ك٢ هُٞٚ صؼج٠ُ: ﴿كَؤَُُٝتَِي 

ذَُش صَلْ  ًْ أَ َٝ ذَُش َدَسَؽجسٍ  ًْ ٦َُِْخَشرُ أَ َٝ ِؼ٬ً٤﴾ إشجسرً إ٠ُ إٔ ثُضلجػَ ك٢ صِي ثُذسؽجس ٓشصذؾٌ دجُضلجػَ ك٢ ثُغِٞى ﴿

 . (38)«ٝثُغؼ٢ ثُٔشٌٞس ثُٔغضلجد ٖٓ ٛزٙ ث٣٥جس

 كشثػ٠ ك٢ صٞؽ٤ٜٚ ثُٔغض٘ذَِؾ ثسصذجؽَ ٛزٙ ث٣٥جس دٔج هذِٜج ٖٓ ث٣٥ض٤ٖ ثُٔزًٞسص٤ٖ ك٢ ثُ٘ض ثُٔ٘وٍٞ ػ٘ٚ.

 ت سادسا: االستُباغ بانٕجِٕ ٔانتشاكٍب انهغٌٕ

ً ك٤ٔج ٣ٞسدٙ ثُٔلغش ٌُضجح هللا إٔ   ج ًجٕ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ ٓؼؾضث ك٢ أُلجظٚ ٝٓؼج٤ٗٚ ًجٕ ٖٓ ثُششٝؽ ثُٔؼضذشر ششػج َّٔ ُ

أ ػ٠ِ ثُضؤ٣َٝ،  ٣ٌٕٞ ػ٠ِ دسث٣ز صجٓز دجُِـز ثُؼشد٤ز خظٞطج ػ٘ذ إ٣شثدٙ ثُٔؼج٢ٗ ثُٔغض٘ذطز ٝإ٫ أخطؤ ثُطش٣ن ٝصؾشَّ

ف ثٌُِْ ػٖ ٓٞثػؼٚ دجُضٌِق ثُٔش  دٝد ٝثُشزٝر ك٢ ثُشأ١.ٝفشَّ

ٝهذ ثػض٠٘ ثدٖ دجد٣ظ ك٢ ًَ ٓؾجُغٚ ثُضلغ٤ش٣ز ٝثُقذ٣غ٤ز دجُضشث٤ًخ ٝثُٔلشدثس ثُِـ٣ٞز ػ٘ج٣ز ده٤وز ص٘ذب ػٖ فغٚ  

ثُِـ١ٞ ثُٔشٛق، ٝثُ٘ظُش ك٢ ٓٞػٞع ثُِـز دجُوٞثػذ ثُض٢ ثػضٔذٛج ثدٖ دجد٣ظ ك٢ دسٝعٚ عٞثء ك٢ ثُششٝؿ 

٘ٚ ك٢ كٕ٘ٞ ثُِـز ثُٔؼؾ٤ٔز ُِٔلشدثس، أٝ ثُٞؽٞٙ ثُذ٬ ٌُّ ُف ثَُّ٘جظَش ك٢ صلغ٤شٙ ػٖ ٓذٟ صٔ ؿ٤ز ٝثُ٘ق٣ٞز ُِضشث٤ًخ ٣ُؼشِّ

ٝٓؼشكضٚ ثُٞثك٤ز دؤعج٤ُخ ثُؼشح، ٝهذ ػٔش ٓؼِٔضٚ ك٢ ثُضلغ٤ش ػذدث ٓؼضذشث ٖٓ ثُوٞثػذ ثُِـ٣ٞز ٜٝٓ٘ج: )ث٧طَ 

)ثُٔذجُـز صذٍ ػ٠ِ ثٌُغشر(، ػذّ صوذ٣ش ثُٔقزٝف(، )ث٩ػجكز صوضؼ٢ ثُضشش٣ق(، )ثُض٤ٌ٘ش ٖٓ كٞثةذٙ ثُضؼظ٤ْ(، 

ٍّ ػ٠ِ ثُغذٞس( إ٠ُ ٓج ٛ٘جُي ٖٓ  )ثُضذسػ ٖٓ ثُخجص إ٠ُ ثُؼجّ(، )ث٩ظٜجس ك٢ ٓوجّ ث٩ػٔجس(، )ثُؾَٔ ث٫ع٤ٔز صذ

ز ُوذٍٞ ٓج صقضِٔٚ ث٣٥زُ ٖٓ ثُٔؼج٢ٗ ثُٔشذََؼز، ٝسدِّ  ٚ إ٠ُ هٞثػِذ ثُُِـّ َٓ َّٕ ثفضٌِج هٞثػذ ٝػٞثدؾ ٢ٛ ؿج٣زٌ ك٢ ث٤ٔٛ٧ز. إ

صقضِٔٚ ٖٓ ؽٜز ثُٔؼ٠٘ ٣ذُُق ثُوجسا إ٠ُ ث٤ٔٛ٧ز ثُض٢ صٌضغ٤ٜج ثُِـز ك٢ صٞؽ٤ٚ ثُٔغض٘ذطز ثُخل٤ز ُذ٣ٚ، ًٝضجدٚ ٓج ٫ 

ٌَ دجُٔذجفظ ثُِـ٣ٞز ٝثُِطجةق ثُذ٤ج٤ٗز. ٤ًق ٝثُشؽَ ك٢ ثُؼِّٞ ث٧دد٤ز دؤٗٞثػٜج هذ ٫ًٜج دِغجٗٚ، ٝعطَّش ًغ٤َشٛج  فجك

ٔؼج٢ٗ ثُٔغض٘ذطز دجُذ٫٫س ثُِـ٣ٞز ػ٠ِ ص٘ٞػٜج ٖٓ ٗق٣ٞز إ٠ُ طشك٤ز دذ٘جٗٚ، ٝهذ ثعضؾ٠ِ ثدٖ دجد٣ظ ًغ٤شث ٖٓ ثُ

 إ٠ُ د٬ؿ٤ز إ٠ُ د٤ُ٫ز طشك٤ز ك٢ كوٚ ثُِـز ٓٔج ٣ضؼِن دجُٔلشدثس أٝ ثُضشث٤ًخ.

ْٖ َػطَ  ِٓ َُٛؤ٫َِء  َٝ ذُّ َُٛؤ٫َِء  ِٔ ُٗ ً٬ّ ًُ ج كٖٔ أٓغِز ثُذ٫٫س ثُذ٤ج٤ٗز ثُذ٬ؿ٤ز: ٓج ؽجء ك٢ صلغ٤شٙ هٍٞ هللا صؼج٠ُ: ﴿ َٓ َٝ جِء َسدَِّي 

َْٓقظًُٞسث﴾ ]عٞسر ث٩عشثء:  َٕ َػطَجُء َسدَِّي  ج ٍَّ ػ٤ِٚ صش٤ًخ ث٣٥ز ثُٔل٤ذ ٌُٕٞ ػطجء هللا ٫ 20ًَ [. ٝدؼذ إٔ ًشق ػٔج د

٬ًّ( ػ٠ِ  ًُ ٣ُٔ٘غ ٫ٝ ٣ؾٞص إٔ ٣ضظق دجُٔ٘غ ػ٘ٚ عذقجٗٚ ٧ٗٚ ٖٓ ٓوضؼ٠ سدٞد٤ضٚ، د٤ّٖ ثُّغشَّ ك٢ صوذ٣ْ ثُٔؼٍٔٞ )

ذُّ  ِٔ ٍ: ثُلؼَ )ُٗ ٬ًّ( سّدث ػ٠ِ ٖٓ ٣ؼضوُذ إٔ هللا صؼج٠ُ ٣ٔذُّ دؼؼج دٕٝ دؼغ، ٝك٤ٚ إ٣ؾجص »( كوج ًُ ٝهذَّّ ثُٔلؼٍٞ ٝٛٞ )

، كؤشجس إ٠ُ هجػذص٤ٖ ٖٓ ثُوٞثػذ ثُذ٤ج٤ٗز: هجػذر صوذ٣ْ (39)«دجُقزف ٝث٧طَ ٬ً ثُلش٣و٤ٖ ٣ؼ٢٘ كش٣ن ٓش٣ذ١ ثُؼجؽِز

َّ أؿشثػٚ ك٢ ػ  ِْ ثُذ٬ؿز.ثُٔؼٍٔٞ، ٝهجػذر ث٣٩ؾجص دجُقزف ٌُٝ

ِػذَجُد  َٝ ٖٝٓ أٓغِز ثُذ٫٫س ثُ٘ق٣ٞز: ٓج ؽجء ك٢ صلغ٤ش ث٣٥ز ث٠ُٝ٧ ٖٓ آ٣جس طلجس ػذجد ثُشفٖٔ ك٢ هُٞٚ صؼج٠ُ: ﴿

:ٕ ج﴾ ]عٞسر ثُلشهج ًٓ َٕ هَجُُٞث َع٬َ ُْ ثَُْؾجُِِٛٞ إَِرث َخجؽَذَُٜ َٝ ًٗج  ْٞ َٕ َػ٠َِ ث٧َْْسعِ َٛ ُشٞ ْٔ َ٣ َٖ ِٖ ثَُِّز٣ َٔ ْف ثدٖ [ ف٤ظ ثػض٠٘ 63ثُشَّ

ً ك٢  دجد٣ظ ك٢ ٛزٙ ث٣٥ز ثٌُش٣ٔز ػ٘ج٣ز ُْ أس ُٚ ك٢ ؿ٤شٛج ٗظ٤شث دضشث٤ًذٜج ثُ٘ق٣ٞز ٓذ٤٘ج إٔ ثُؾِٔز ثُٞثهؼز ششؽج

ًٗج﴾ ٣ل٤ذ ْٞ َٕ َػ٠َِ ث٧َْْسعِ َٛ ُشٞ ْٔ ج﴾ ٝثُٔؼطٞكز ػ٠ِ طِز ثُٔٞطٍٞ ﴿٣َ ًٓ َٕ هَجُُٞث َع٬َ ُْ ثَُْؾجُِِٛٞ إَِرث َخجؽَذَُٜ َٝ ثُؼطق  ث٣٥ز ﴿

ٚ: ك٤ٜج ٓج ٫ ص س ٛزث دوُٞ ًٝجٕ ثُٔؼطٞف ػ٠ِ ثُظِز »ل٤ُذٙ ثُظِز هذِٜج ٖٓ ثُذ٣ٔٞٓز ػ٠ِ صِي ثُقجٍ ثُٔضٞثػؼز، ٝهشَّ
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ّٕ خطجح ثُؾج٤ِٖٛ ُْٜ ٤ُظ ٓٔج ٣ٌٕٞ دثةٔج ، كجفضٌْ إ٠ُ أعِٞد٢ ثُظِز ٝثُششؽ ثُذث٤ُٖ (40)«دظٞسر ثُششؽ؛ ٧

 صٞث٤ُج ػ٠ِ ثُذٝثّ ٝػذٓٚ ك٤ٜٔج. 

ٍَ َػ٤َِِْٚ ٖٝٓ أٓغِز ثُذ٫٫س ثُظشك٤ز ُ ٫َ ُٗضِّ ْٞ لَُشٝث َُ ًَ  َٖ ٍَ ثَُِّز٣ هَج َٝ ذ٤٘ز ثٌُِٔز: ٓج ؽجء ك٢ صلغ٤شٙ ُوٍٞ هللا صؼج٠ُ: ﴿

:ٕ ثِفَذرً﴾ ]عٞسر ثُلشهج َٝ َِزً  ْٔ ُٕ ُؽ [ ٝك٢ ع٤جم ششفٚ ُٔلشدثس ث٣٥ز د٤ٖ ثُغش ك٢ ثخض٤جس ثُلؼَ ثُغ٬ع٢ ثُٔغِظ 32ثُْوُْشآ

( سثدثًّ ػ٠ِ ٖٓ فَٔ ثُٔلش ٍَ ٍ: ثُؼ٤ٖ )ُٗضِّ  در ٛزٙ ػ٠ِ ثُضٌغ٤ش ٢ٛٝ ٖٓ د٫٫س ثُضؼؼ٤ق ك٢ ػ٤ٜ٘ج، كوج

ْ: ؽِٔزً ٝثفذرً، ك٤ٌٕٞ ٖٓ ثُضؼؼ٤ق ثُٔشثدف » ٝأٓج ٛ٘ج ك٬ ٣ظـ فِٔٚ ػ٠ِ ثُضٌغ٤ش ثُٔل٤ذ ُِضذسػ؛ ُت٬ ٣٘جهغ هُٜٞ

ٍ ثُٔؼجػق ٣شُد ٌُغشر ثُلؼَ ُٝوٞصٚ، كؾجء ٌُغشصٚ ك٢ آ٣زِ آٍ ػٔشثٕ ثُٔضوذ ٓز، ٝؽجء ُوٞصٚ ك٢ ُِٜٔضر، ٝػ٘ذ١ إٔ ٗضَّ

َّٕ إٗضثٍ ثُؾِٔز ٓشر ٝثفذرً أهٟٞ ٖٓ إٗضثٍ ًَ ؽضء ٖٓ ث٧ؽضثء دٔلشدٙ  .(41)«ٛزٙ ث٣٥ز؛ ٧

 سابؼا: االستُباغ بانذالئم ٔانقشائٍ انخاسجٍت

 َّٔ ُٕ ٓؼ٠٘ صثةذث ػ ُٕ ثُِلعُ ثُٔشثد صلغ٤شٙ دِلع هش٣خ ٓ٘ٚ ك٢ ثُضش٤ًخ أٝ ك٢ ثُغ٤جم ٗلغٚ ك٤ل٤ذ ٛزث ث٫هضشث ج ُٞ هذ ٣وضش

أكشد ٓٔج ثهضَشٕ دٚ، ًٔج ٣ٜضذ١ ثُٔلغش دذ٫ُز ث٫هضشثٕ ثُِلظ٤ز ٛزٙ إ٠ُ ثعض٘ذجؽ ٝؽٚ فغٖ ك٢ ثُضؤ٣َٝ أٝ صشؽ٤ـ 

. َُ ٍَّ ػ٤ِٜج ثُِلعُ، ٝهذ د٤٘ضُٚ هذ  ُذؼغ ثُٔؼج٢ٗ ثُض٢ د

ّْ ثُ٘ظٞص ثُششػ٤ز إ٠ُ دؼؼٜ  ج ثُذؼغ ٣ٜضذ١ ٝهذ صشد أ٣ؼج آ٣جٌس أُخشٟ أٝ أَفجد٣ُظ ٗذ٣َّٞزٌ ٓذ٤٘زً ُقٌْ آخش ٝدؼ

َّٔش ًِٔجس ٝصوش٣شثس ثدٖ دجد٣ظ ك٢  َّ ّٗض دٔلشدٙ، ٝهذ ػ ٍّ ٓـج٣شرٍ ػٖ صَِي ث٧فٌجّ ثُٔغض٘ذطز ٖٓ ً ثُٔلّغُش ٧فٌج

 ع٘ج٣جٛج ًغ٤شث ٖٓ ٛزٙ ث٫عض٘ذجؽجس ثُٔغضٞفجر ٖٓ ٓؾٔٞع ثُ٘ظٞص ثُششػ٤ز. 

ْٖ هَْش٣َزٍ  ِٓ  ْٕ إِ َٝ دَُٞٛج َػَزثدًج  ٖٝٓ رُي: ٓج ؽجء ػ٘ٚ ك٢ صلغ٤ش هٍٞ هللا صؼج٠ُ: ﴿ َؼزِّ ُٓ  ْٝ زِ أَ َٓ ِّ ثُْو٤َِج ْٞ َ٣ ََ َٞٛج هَذْ ٌُ ِِْٜ ُٓ  ُٖ إ٫َِّ َْٗق

ْغطًُٞسث﴾  ]عٞسر ث٩عشثء:  َٓ َٕ َرَُِي ك٢ِ ثٌُِْضَجحِ  ج ًَ [ ف٤ظ ّٜٓذ دض٤ٜٔذ ششؿ ٖٓ خ٬ُٚ ث٧ؽٞثس ثُغ٬عز ثُض٢ 58َشِذ٣ًذث 

ٔجع ثُوٞر، عْ ؽٞس ثُذغؾ ٝعؼز ثُ٘لٞر، عْ ؽٞس ثُضوٜوش ٫ صضخِق ػٖ َعٜ٘٘ج أٓز ٖٓ ث٧ْٓ ٢ٛٝ: ؽٞس ثُ٘شؤر ٝثعضؾ

ٝثُؼؼق، ٝدؼذ ششفٚ ثُٔٞػخ ُضشث٤ًذٜج ٝد٤جٗٚ أفٌجّ هللا صؼج٠ُ ثُششػ٤ز ٝثُوذس٣ز ك٤ٔج ٣ظ٤خ ثُوشٟ ثُض٢ ٣٘ضشش 

ز ك٤ٜج ثُلغجد ثٗضشجسث ٝإٔ رُي ٓٞؽٌخ ُٔج صغضقوٚ ٖٓ ث٬ُٜى ٝث٩دجدر عجم دؼذ رُي ٓؾٔٞػزً ٖٓ ثُ٘ظٞص ثُوشآ٤ٗ

 :ٚ كٌّشس رًش ٛزث ثُطٞس ]ثُغجُظ[ »ثُذثُز ػ٠ِ ثُؼِز ثُض٢ ٖٓ أؽِٜج ثعضقوَّش ٓج ثعضقوش ٖٓ ثُؼوٞدز ٤ُخضْ رُي دوُٞ

ُض٣جدر ثُضقز٣ش ٓ٘ٚ، ٝثُضخ٣ٞق ٖٓ عٞء ػجهذضٚ، ٝثُقّظ ػ٠ِ صذثسى ث٧ٓش ك٤ٚ، دج٩ه٬ع ػٖ ثُظِْ ٝثُلغجد، 

٤غ ثُشؤٕٝ، ك٤شصلغ ثُؼزثح دضٝثٍ ٓج ًجٕ ُ٘ضُٝٚ ٖٓ ٝثُشؽٞع  إ٠ُ ؽجػز هللا، ٝإػٔجٍ ٣ذ ث٩ط٬ؿ ك٢ ؽٔ

ُٖ هللا ث٤ٌُٗٞز (42)«أعذجح ، ٝإٗٔج ثٛضذٟ إ٠ُ ٓج ثٛضذٟ إ٤ُٚ دؼ٤ٔٔز ٗظٞص أخشٟ ؽجءس د٤جٗج ُٔج صؾش١ ػ٤ِٚ ُعَ٘

 ك٢ ف٤جر ث٧ْٓ ك٢ أؽٞثسٛج ثُغ٬ط. 

 انفشع انثاًَ: تقاسٍى االستُباغ باػتباس يٕظٕػاتّ

 ٢ٛ:ٝهذ أؽِٔضٜج ك٢ أسدغ، ٝ 

أػجس ثدٖ دجد٣ظ ثُوؼج٣ج ثُؼوذ٣ز ثٛضٔجٓج دجُـج ٓ٘وطغ ثُ٘ظ٤ش كذجٌُجد إٔ صؾذ ٓؾِغج ٖٓ أٔال: االستُباغاث انؼقذٌت  

ٓؾجُغٚ ك٢ ثُضلغ٤ش ٝثُقذ٣ظِ خج٤ًُج ٖٓ ثُذقظ ثُؼوذ١، ٝٓج رثى إ٫ ُِلشثؽ ثُش٤ٛخ ك٢ ثُوِٞح ثُز١ ًجٕ عجةذث 

ّٕ ث ُغذ٤َ ثُٞف٤ذ ُِٜ٘ٞع دج٧ٓز ٖٓ دشثعٖ ث٫ٗقشثف، ٝإٗوجِرٛج ٝكن ثُٜٔ٘ؼ ثُٔؾضٔغ ثُؾضثةش١ آٗزثى ٝإ٣ٔجٗج ٓ٘ٚ دؤ
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ش ػ٠ِ ػوٍٞ أكشثدٛج، ٧ٝؽَ ٝػغ ثُٔغجس ث٩ط٬ف٢ ك٢ ؽش٣وٚ  ثُششػ٢ ٖٓ شذـ ثُؾٜج٫س ٝثُخشثكجس ثُض٢ خ٤َّٔ

١ صذ٣ّْٜ٘، ٣ٝقوّن ٝفذصْٜ، ٣ٝذّذد ٝٛذصْٜ ّٞ عَؼٚ ك٢ إسشجد ثُٔغ٤ِٖٔ إ٠ُ ٓج ٣و ُٝ  .ثُظق٤ـ ُْ ٣ّذخش 

َّٕ ثَُّ٘جظش ك٢ هؼج٣ج ث٫ػضوجِد ثُض٢ أعجسٛج ثدٖ دجد٣ظ ك٢ ٓؾجُغٚ ػٔٞٓج ٣ؾذٛج ٓضّؾٜز أعجًعج إ٠ُ أع٠٘ ثُـج٣َجس  إ

٣ٖ »ٝأع٠ٔ ثُٔوجطذ ثُض٢ ٧ؽِٜج دَؼظ هللا أٗذ٤جةٚ ٝسعِٚ ػ٤ِْٜ ثُظ٬ر ٝثُغ٬ّ صٞف٤ذ هللا ؽَ ٝػ٬ إر ٛٞ  أعجط ثُذِّ

َُ ثُز١ ٫ صٌٕٞ ثَُّ٘ؾ َُ ث٧ػٔجٍ إ٫ دٚ... ٫ٝ صٌجُد عٞسرٌ ٖٓ عٞس ثُوشإٓ صخِٞ ٖٓ رًشٙ، ًِٚ، ٝٛٞ ث٧ط جرُ ٫ٝ صوذ

َّْ إدَّجٕ ث٫عضؼٔجس ٝصلّش٠ ك٢ ثُٔذٕ ٝثُوشٟ (43)«ٝث٧ٓش دٚ ٝث٢ُٜ٘ ػٖ ػذٙ َّْ ٝؽ ٙ ثُششُى دؤٗٞثػٚ ثُز١ ػ ، ٝػذُّ

ث ظجًٛشث كؤٝسد ث٧ٓز ثُٜٔجُي، ٝأٝسط ك٤ٜج ثُزٍُّ ٝثُٜٞثٕ ثُز١ أهؼذٛج  ًّٞ ػٖ صقو٤ن ٓظجُقٜج ثُذ٤٘٣ز ٝثُذ٣ٞ٤ٗز، ٝهذ كش

َّٕ أدُز ث٫ػضوجد هذ ؽجءس  د٤َّٖ ثدٖ دجد٣ظ ٖٓ خ٬ٍ ٓؼِٔضٚ ك٢ ثُضلغ٤ش صلجط٤َ ؽٞٛش٣ز ٓؤًذث ػ٠ِ فو٤وز ٓلجُدٛج أ

ض٢ ٓذغٞؽز ك٢ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ دج٧دُز ثُوطؼ٤ز ثُٞثػقز، ٝثُذشث٤ٖٛ ثُؼو٤ِز ث٬ُةقز خ٬كج ٨ُفٌجّ ثُلشػ٤ز ثُض٤ٌِل٤ز ثُ

ُٓؾ٬ًٔ أًغُشٙ ك٢ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ.   صٌلِّش ثُغ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز دضٞػ٤ـ ٓج ٝسد 

ٝٓٔج ٣شذُّ ثٗضذجٙ ثُٔطِغ ػ٠ِ صلغ٤شٙ أ٣ؼج صش٤ًضٙ ػ٠ِ ثُوؼج٣ج ثُٔضؼِوز دجُوؼجء ٝثُوذس ٬ُٗقشثف ثُز١ ؽشأ ػ٠ِ 

ً ثُٔؤد٣ز إ٠ُ ٓؼضوذثس ثُلشم ٝثُطٞثةق ثُطشه٤ز ك٢ صٓجٗٚ ٝثُض٢ ُؿ٤ِّخ ك٤ٜج ٓذذأُ ثصخجر ث٧عذجح  ثُٔؤرٕٝ ك٤ٜج ششػج

ّٕ ػذّ ث٫ُضلجس إ٤ُٜج ٤ًِزً دذػٟٞ صقو٤ن ثُضًَٞ ــــ ًٔج ٣ؼضوذٕٝ  ثُٔغذَّذَجس ٝثُؾجس٣ز ِٝكن عٖ٘ هللا صؼج٠ُ ث٤ٌُٗٞز، ٝأ

ً ك٢ ثُؼوٍٞ ٝثُلِطَش ثُغ٤ِٔز. ُّ ٛزث ث٧طَ ٖٓ أطٍٞ ث٣٩ٔجٕ ثُؼظ٤ٔز، ٣ٝوذؿ هذفج  ــــ ٓٔج ٣خش

ك٢ ٓٞثػغ ٖٓ صلغ٤شٙ ث٥عجَس ثُ٘جكؼزَ ٝثُغٔشثسِ ثُط٤ذزَ ُِؼوجةذ ث٩ع٤ٓ٬ز ػ٠ِ ثُلشد ك٢ أػٔجُٚ  ٝهذ د٤َّٖ ثدٖ دجد٣ظ

ََّ ٝػ٬ ُضقو٤ن ٓشػجصٚ.  ج سعخش ك٢ هِذٚ آصش آًِٜج ك٢ ف٤جصٚ، ٝصقذَّخ إ٠ُ هللا ؽ  ٝإسثدثصٚ ٝٓوجطذٙ، ٝأٗٚ ًَِّٔ

ْْ صُِقؾْ ٖٝٓ أٓغِز ثعض٘ذجؽجصٚ ثُٔضؼِوز دج٫ػضوجد: ٓج ؽجء ك٢ صلغ٤ش  ج َُ َٔ ٍَ أََفطُْش دِ ٌََظ َؿ٤َْش دَِؼ٤ٍذ كَوَج َٔ هٍٞ هللا صؼج٠ُ: ﴿كَ

 :َ ﴾ ]عٞسر ثُ٘ٔ ٍٖ ٍ ٣َو٤ِ ٍ دَِ٘ذَئ ْٖ َعذَئ ِٓ ِؽتْضَُي  َٝ [ ٝدؼذ د٤جٗٚ ٓج صؼٔ٘ضٚ ث٣٥ز ثٌُش٣ٔز ٖٓ ؽ٤َٔ ث٧دح ثُٔ٘ذـ٢ 22دِِٚ 

ُلؼ٤ِز ٗذّٚ إ٠ُ عٞء ٓج ٣ؼضوذٙ دؼؼْٜ ٖٓ ثؽ٬ع ث٫هضذثء دٚ ك٢ ػذّ ثُضشكغ ػٖ ث٫كجدر ٖٓٔ ٛٞ دٝٗي ك٢ ثُوذس ٝث

ثُظجُق٤ٖ ػ٠ِ ثُـ٤خ ٝإٔ ٖٓ ٓذثسى ثُؼو٤ذر ك٢ هظز ع٤ذٗج ع٤ِٔجٕ ػ٤ِٚ ثُغ٬ّ ًٞٗٚ ــ ٓغ عؼز ٌِٓٚ ـــ هذ ؿجح 

 :ٚ ػ٘ٚ ٓج ٣ضؼِن دجُششى ثُز١ ًجٕ ٣ٔجسعٚ أَٛ عذؤ فض٠ أؽِؼٚ هللا ػ٤ِٚ دٞثعطز ثُٜذٛذ، ٤ُخضٔٚ دوٍٞ ؽجٓغ ؽجء ك٤

، (44)«رث ًجٕ ٛزث فجٍ ث٧ٗذ٤جء ػ٤ِْٜ ثُظ٬ر ٝثُغ٬ّ كـ٤شْٛ ٖٓ ػذجد هللا ثُظجُق٤ٖ ٖٓ دجح أفشٟ ٝأ٠ُٝٝإ»

 ٓغضؼ٬ًٔ ك٢ رُي د٫ُزَ ثُٔلّٜٞ ث١ُّٞٝ٧ ثُٔزًٞس آٗلجً، ٝث٫عضذ٫ٍ دٜزٙ ث٣٥ز ثٌُش٣ٔز ٖٓ ؽٜز ثُؼوَ ظجٌٛش.

َّ ٓوج٫صٚ ًِٝٔجصٚ ٝٓؾجُغٚ صؼج٢ٗ ثدٖ دجد٣ظ ُِذػٞر ُٝٝ ثاٍَا: االستُباغاث انذػٌٕت  ض ك٢ ؽ ًِّ ُٞؽٚ ٤ُٔذثٜٗج ؽؼِٚ ٣ش

ػ٠ِ ٛزث ثُؾجٗخ ثُْٜٔ ف٤ظ سعْ ُِذػجر ثَُٜٔ٘ؼ ثُٞثؽخ ُضٝٓٚ ٤ٌُٞٗٞث ٝسعز ٨ُٗذ٤جء ٝثُشعَ ػ٤ِْٜ ثُظ٬ر ٝثُغ٬ّ 

َّٕ ثُذػٞر إ٤ُٚ ٝثؽٌخ ػ٠ِ ً َ ٓغِْ، ٓغ ٓج دقن صشؿ٤ذج ُِ٘جط ك٢ ثُذخٍٞ إ٠ُ د٣ٖ هللا صؼج٠ُ، دَ ٣شٟ ثدٖ دجد٣ظ أ

ًِّذ إ٬٣َءٙ  ج ٣ؤ َّٔ ُٜٔؼ ك٢ عذ٤َ رُي ًِِّٚ، ٝٓ ٣ؾخ ػ٠ِ ثُذػجر أ٣ؼج ٖٓ ثُضق٢ِ دج٥دثح ثُؼجٓز ٜٓ٘ج ٝثُخجطز ٝدزٍ ثُ

م دشٌَ  125ٖٓ عٞسر ٣ٞعق ٝث٣٥ز  108ٛزث ثُؾجَٗخ ثٛضٔجٓجصِٚ ٓج ؽجء ك٢ صلغ٤ش ث٣٥ز  ٖٓ عٞسر ثُ٘قَ ف٤ظ صطشَّ

ٓ ٍَ طٍٞ ٓجصغ شـَ دٚ أًغش ٖٓ أسدغ طلقجس ك٢ ٬ً ث٣٥ض٤ٖ دٔلشدٛج ٝإشذجػٜج دٔج ٫كشٍ ُٜزث ثُٔٞػٞع ك٢ كظ

دُش ػ٤ِٚ ٖٓ ثُٔؼج٢ٗ ثُؾ٤ِِز ٝثٌُ٘ش ثُذذ٣ؼز، ٫ُٞٝ ؽُٞٚ ُ٘وِضٚ دضٔجٓٚ. ًٔج أٗٚ ُْ ٣ُـلَ ك٢ ٓؾجُغٚ ٌُٗضج دػ٣ٞز 

 ثُض٢ ٣ش٣ذٛج ُْٜ.٣٘ذـ٢ ُِذثػ٢ إٔ ٣ؾؼِٜج سٝثكذ ُذػٞصٚ ث٩ط٬ف٤ز فض٠ ٣ُوذَ ثُٔذػٕٞٝ ػ٠ِ سعجُضٚ 
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َج ثَُّ٘جُط  ٍَ ٣َج أ٣َُّٜ هَج َٝ َٝد  ُٝ ُٕ َدث ج َٔ سَِط ُع٤َِْ َٝ َٝ َ٘ج ٢ٛٝ ًغ٤شرٌ ٖٝٓ أٓغِضٜج: ٓج ٝسد ك٢ ع٘ج٣ج صلغ٤شٙ ُوٍٞ هللا صؼج٠ُ: ﴿ ْٔ ُػِِّ

 :َ ﴾ ]عٞسر ثُ٘ٔ ُٖ ذ٤ِ ُٔ َُ ثُْ َٞ ثُْلَْؼ َّٕ ََٛزث َُُٜ َِّ َش٢ٍْء إِ ًُ  ْٖ ِٓ أُٝص٤َِ٘ج  َٝ ِْ٘طَن ثُط٤َّْشِ  [ ف٤ظ رًش ثُش٤ُخ صٞؽ٤ًٜج ػٖ ثُغذخ 16َٓ

َْ( ثُٔذ٢٘ ػ٠ِ ثُٔلؼ٤ُٞز إ٠ُ ػ٤ٔش ثُؼظٔز ٓغ ٓج ُػِْ ػٖ ث٧ٗذ٤جء  ثُز١ ٧ؽِٚ أع٘ذ ع٤ِٔجٕ ػ٤ِٚ ثُغ٬ّ ثُلؼَ )ُػِّ

 :ٚ َْ ٗؼٔز هللا ك٢ ػ٤ٕٞ ثُ٘جط؛ ٤ُٔ»ػ٤ِْٜ ثُغ٬ّ ٖٓ ثُضٞثػغ ٝػذّ ثُضشكغ كوجٍ ٓؼ٬ِّ رُي ٓج ٗظُّ ٨َ ٝإٗٔج أسثَد صؼظ٤

ََّ ٗؼٔز هللا ػ٠ِ ػذجدٙ (45)«ٗلٞعْٜ دجُؾ٬ٍ ٝث٤ُٜذز، ك٤ذػْٞٛ رُي إ٠ُ ث٣٩ٔجٕ ٝثُطجػز ، ٌٝٛزث ٣٘ذـ٢ ُِّذثػ٤ز إٔ ٣ُؾ

 ك٢ أػ٤ْٜ٘ ٤ُغَٜ ػ٤ِْٜ ث٫ٗو٤جر ٝث٫ٓضغجٍ ٧ٝثٓش هللا صؼج٠ُ، ٣ٝغضشؼشٝث ػظ٤ْ ٓ٘ز هللا ػ٤ِْٜ.

، ٝآ١ (46)«ُُّ٘لٞط صٌٕٞ دجُضخ٤ِز ػٖ ثُشرثةَ، ٝثُضّق٤ِز دجُلؼجةَصشد٤زُ ث»ثانثا: االستُباغاث انتشبٌٕت ٔانسهٕكٍت   

ذش صشؿ٤ذًج إ٠ُ ٓج ٣٘ذـ٢ ُِٔغِْ إَٔ ٣ضق٠َِّ دٚ ٖٓ ث٧خ٬م ثُلجػِز ٝثُّش٤َْ ثُقغ٘زِ  ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ هذ ٗذدش ٝسؿَّ

ٍِ ثُق٤ٔذر ٖٓ ثُخش٤ز ٝثُضوٟٞ ٝثُظذم ٝثُظذش ٝثُشٌش ٝثُقِْ ٝثُضٞثػغ ٝدزٍ ثُٔؼشٝف ٝثُوٍٞ ثُقغٖ  ٝثُِخ٬

ٝثُؼَٔ ثُظجُـ ٤ُغضو٤ْ فجُُٚ ٝصضّٜزح خظجُُٚ ػ٠ِ ٜٓ٘ؼ هللا صؼج٠ُ، ٝصضقون ك٤ٜج ٓؼج٢ٗ ثُضض٤ًز ٝأطٍٞ ثُضشد٤ز 

ثُغ٤ًِٞز، ٝهذ د٤ّٖ ثُش٤خ ثدٖ دجد٣ظ صِي ثُٔؼج٢ٗ ثُؾ٤ِِز ٝثُلؼجةَ ثُ٘ذ٤ِز ٓٔج دُّش ػ٤ِٜج ث٣٥جس ثُوشآ٤ٗز دظش٣ـ 

 إ٣ٔجء ٝإشجسر. ثُؼذجسر أٝ ٗذّٜش إ٤ُٜج د٫٫سِ 

ٍ" ػ٘ذ صلغ٤شٙ ُوٍٞ  ٖٝٓ أٓغِز ٛزٙ ث٧خ٤شر: ٓج ؽجء ك٤ٔج ػٕ٘ٞ ُٚ دؼذجسر: "ثعض٘ذجؽ" ٝٓج ص٬ٙ دؼذجسر: "عِٞى ٝثٓضغج

ْٖ َُُذَْٗي ُعِْطَجًٗج َٗ  ِٓ  ٢ُِ َْ ثْؽَؼ َٝ ُْٓخَشَػ ِطْذمٍ  أَْخشِْؽ٢ِ٘  َٝ ََ ِطْذمٍ  ْذَخ ُٓ َْ َسحِّ أَْدِخ٢ِِْ٘  هُ َٝ ﴾  ِظ٤ًشثهللا صؼج٠ُ: ﴿

ٍ: 80]ث٩عشثء: إرث ػِٔ٘ج هللا صؼج٠ُ دػجء، كل٢ ػٖٔ رُي »[ ٝدؼذ صٞؽ٤ٜٚ ُِٔؼج٢ٗ ثُض٢ دَُّش ػ٤ِٜج ث٣٥ز ثٌُش٣ٔز هج

ج ػِٔ٘ج  ّٔ ٌْ آخش ُ٘ج ٤ًق ٗؼَٔ ٓج ٣٘جعخ رُي ثُذػجء، ٤ًٝق ٗغُِي ثُغِٞى ثُز١ ٛٞ ٓظ٘ز ث٩ؽجدز... ُٝ ثُضؼ٤ِْ صؼ٤ِ

ٓ ٍٕ ر ك٢ ث٣٧ذ١ ٝهٞر ك٢ ٤ًق ٗذػٞٙ دجُضو٣ٞز ٝثُضؤ٤٣ذ دغِطج َّٞ َٕ أَٛ ه ٍٖ ًجٕ ك٢ رُي إسشجٌد ُ٘ج إٔ ٌٗٞ ٖ ُذٗٚ ٓذ٤

، ٝٛزث صٞؽ٤ٚ صشد١ٞ ػ٢ِٔ ٤ُذجشش ثُٔغِْ ث٧عذجح ثُض٢ صغؼذٙ (47)«ثُذظجةش، ٝدكجعٍ ػٖ ثُقن دٔج ثعضطؼ٘ج ٖٓ هٞر

ِْ شؤٗٚ ـــ ٓ٘جٍف ُٔج ك٢ د٣٘ٚ ٝد٤ٗجٙ ٝإٔ ٣٘ل٢ ػٖ ٗلغٚ خِن ثُضٞثًَ، ٝث٫ًضلجُء دجُذػجء ٝفغُخ ـــ ٓغ أ٤ٔٛ ضٚ ٝػظ

 أٝؽذٚ هللا صؼج٠ُ ٖٓ صقظ٤َ ث٧عذجح ثُٔؤد٣ز إ٠ُ ؽِخ ثُٔظجُـ ٝدسء ثُٔلجعذ.

ُْ ٣ؤس ثُؼشع ُِٔذجفظ ثُلو٤ٜز ك٢ ٓؾجُظ ثدٖ دجد٣ظ ثُضلغ٤ش٣ز دجُشٌَ ثُز١ ٣ؾذٙ سابؼا: االستُباغاث انفقٍٓت  

َُ صِي ثُٔؾجُظُ  ك٢ ثُضلغ٤ش ٖٓ ٌُٗشٍ كو٤ٜزٍ دذ٣ؼز ك٢ ؽ٤َّجس ًِٔجصٚ. ٝؿجُذج  ثُٔطجُغ ُششٝفٚ ثُقذ٣غ٤ز، ٝٓغ رُي ُْ صخ

ٓج صؤص٢ ٛزٙ ثٌُُ٘ش ؽٞثدج ػٖ إشٌجٍ هش٣خ إ٠ُ هجسا ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ ثُٔضذدّش ُٔؼج٤ٗٚ، أٝ صِي ثُض٢ ٣ٞسدٛج ثُٔلّغشٕٝ 

ٚ: ؽٞثدٚ ػٖ ث٩شٌجٍ ثُز١ أٝسدٙ دؼغ ثُٔلغش٣ٖ ػٖ ثُغذخ ثُز١ ٧ؽِٚ أٓ ك٢ ٓؤُلجصْٜ. ش هللا صؼج٠ُ ٖٝٓ أٓغِض

ْعط٠َ﴾  ُٞ ٬َرِ ثُْ ثُظَّ َٝ ثسِ  َٞ َِ ٚ: ﴿َفجكِظُٞث َػ٠َِ ثُظَّ دجُٔقجكظز ػ٠ِ ثُظِٞثس ثُخٔظ ٝثُظ٬ر ثُٞعط٠ ك٢ هُٞٚ عذقجٗ

ََّ ٝػ٬ ٨ُفٌجّ ثُششػ٤ز ثُٔضؼِوز دجُضٝثػ ٝثُط٬م ثُٞثسدر ك٢ ث٣٥جس ٖٓ 238]عٞسر ثُذوشر: [ ك٢ ع٤جم د٤جٗٚ ؽ

ٚ: ٖٓ ثُغٞسر ٗلغٜ 242إ٠ُ 227 س ؽٞثدج ُط٤لج دوُٞ كوذ ؽجءس أع٘جء آ٣جس أفٌجّ ثُضٝؽ٤ز آٓشرً دجُٔقجكظز »ج ف٤ظ هشَّ

ػ٠ِ ثُظِٞثس ص٘ذ٤ٜج ُِؼذجد ػ٠ِ إٔ ثُٔقجكظز ػ٤ِٜج ػ٠ِ ٝؽٜٜج صغَٜ ثُو٤جّ دؤػذجء صٌج٤ُق صِي ث٣٥جس؛ ٧ٜٗج صض٢ً 

ٍٚ إ٤ُٚ ٝ ٓ٘جؽجرٍ ُٚ، ٝٛزث ًُِّٚ صؼشػ دٚ ثُ٘لُظ ك٢ دسؽجس ثُ٘لظ دٔج ك٤ٜج ٖٓ رًشٍ ٝخشٞع ٝثٗوطجع إ٠ُ هللا صؼج٠ُ ٝصٞؽُّ

ُٕ ٓؼٜٔج أػذجُء ثُضٌج٤ُق ً صٜٞ رً ٝأُٗغج . ٝهذ أشجس (48)«ثٌُٔجٍ، ٝثُ٘لٞط ثُض٤ًَّزُ ثٌُجِٓز صؾُذ ك٢ ؽجػز خجُوٜج ُزَّ

 ج. ثُٔلغشٕٝ ػ٘ذ صلغ٤شْٛ ث٣٥ز ٝد٤جٕ ٝؽٚ ٓ٘جعذضٜج ُٜزث ثُغ٤جم إ٠ُ ُطجةق ٓؼ٣ٞ٘ز أخشٟ، ٤ُٝظ ثُذقُظ دقغَٜ
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 انخاتًت

ٍٖ ٗؼخِ ثُٔقضٟٞ ٝثُٔض٘جٍِٝ ُٔٞػٞع ث٫عض٘ذجؽ ػ٘ذ ثدٖ   ك٢ خجصٔز ٛزث ثُؼشع ثُٔٞؽض ثُز١ ثسصشلش ك٤ٚ ٖٓ ٓؼ٤

 دجد٣ظ أخُِض إ٠ُ ؽِٔز ٖٓ ثُ٘ضجةؼ ٝثُضٞط٤جس، كؤٓج ثُ٘ضجةؼ كذٌْٝٗ أٜٛٔج إؽٔج٫ً:

لشدَ  ُٔ َُّ أ٤َّٔٛز ػٖ صِي ثُٔؤُلجس ثُ ج فض٠َّ طجس أ٫ٝ: إٔ صلغ٤ش ثدٖ دجد٣ظ ٫ ٣و ـً ج دجُ ًٓ ر ك٢ ث٫عض٘ذجؽ ف٤ظ أػجسٙ ثٛضٔج

 ِعٔز ٖٓ عٔجس ٜٓ٘ؾٚ ك٢ ثُضلغ٤ش.

عج٤ٗج: ك٢ صلغ٤ش ثُؼ٬ٓز ثدٖ دجد٣ظ ٖٓ ثُِطجةق ثُذذ٣ؼز ٝث٩شجسثس ثُخل٤ز ٓج ٫ ٣ؾذ ثُ٘جظش ك٢ ثُضلجع٤ش ثُٔشٜٞسر 

 ُٜج رًشثً أٝ ٗظ٤شثً.

ٜج ثُٔض٘ٞػز ٝخٞػٚ ثُضؾشدز ثُذػ٣ٞز ٓ٘قضٚ صِي ث٧عذو٤ز ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ عجُغج: صٔضغ ثدٖ دجد٣ظ دجٌُِٔجس ثُؼ٤ِٔز دل٘ٞٗ

أٛج ك٢ ٓؾجٍ ثُضلغ٤ش ٝػِٞٓٚ.  ّٞ  صذ

سثدؼج: إٔ ٬ُعض٘ذجؽ ششٝؽج ٝػٞثدؾ ٣ؾخ صٞكشٛج ػ٘ذ ثدٖ دجد٣ظ ك٢ فن ثُٔلغش ٝإ٫ ًجٕ ٓشكٞػج ٖٝٓ ثُضوٍٞ 

 ػ٠ِ هللا صؼج٠ُ د٬ ػِْ.

ثُ٘ظش ك٤ٜج صشصذطج ثسصذجؽج دٞؽٞٙ ثُخطجح ث٩ط٬ف٢ ثُؼوذ١ ٝسًجةض  خجٓغج: ؿجُخ ثعض٘ذجؽجس ثدٖ دجد٣ظ ػ٘ذ

ٖ: ٓغٌِج ٤ًِج شج٬ًٓ ُؾِٔز ٖٓ ث٣٥جس  ثُؼَٔ ثُذػ١ٞ ٝدػجةْ ثُٜٔ٘ؼ ثُضشد١ٞ، عجٌُج ك٢ ػشػٜج ٓغ٤ٌِٖ ثع٤٘

 ثُؾٞثٓغ، ٝٓغٌِجً ؽضة٤ًج ُِٔلشدثس ثُوشآ٤ٗز ٝكن ؽشم ث٫عض٘ذجؽ ثُض٢ أخز دٜج.

 قز ك٤ٔج ؽٔؼُش كغطَّشُس، ٝآخش دػٞثٗج إٔ ثُقٔذ هلل سح ثُؼج٤ُٖٔ.ٛزث ٓج ؽجدس دٚ ثُوش٣

 انٕٓايش ٔاإلحاالث

                                                 
ٚ: ٓظجدس ــ  1  أػ٬ّ ٓؼؾْ ٣ٜٞغ،ٗ ػجدٍ ،121ــ72ص /1ػ ، ؽجُذ٢ ػٔجس ُِذًضٞس ٝآعجسٙ ف٤جصٚ دجد٣ظ ثدٖ صشؽٔض

 ثُخذ٤ش(، ثُق٤ٌْ ٬ًّ ٖٓ ثُضز٤ًش )ٓؾجُظ ٌُضجح ٓقٔٞد ثُشفٖٔ ػذذ ٓوذٓز ،28ص ٣ٜٞٗغ، ُؼجدٍ ثُٔلغش٣ٖ

 )ٓذجدا ٌُضجح كشًٞط ػ٢ِ ٓقٔذ ٓوذٓز ،49ص ثُ٘ز٣ش(، ثُذش٤ش فذ٣ظ ٖٓ ثُضز٤ًش )ٓؾجُظ ًٝضجح ،35/ص1ػ

 .19ص ثُٔؤٍٓٞ(، )كضـ ثُششؿ ٓغ ثُٔطذٞع ث٧طٍٞ(

 .15/ص1،ػ2ؽ فضّ، ثدٖ دثس ٓقٔٞد، ثُشفٖٔ ػذذ أدٞ س ثُخذ٤ش، ثُق٤ٌْ ٬ًّ ٖٓ ثُضز٤ًش ٓؾجُظ دجد٣ظ، دٖث ــ  2

 كٔج ــ249/ص2ػ ،1ؽ ث٩ع٢ٓ٬، ثُـشح دثس ث٩دشث٢ٔ٤ٛ، ثُطجُخ ؽٔغ آعجسٙ، ث٩دشث٢ٔ٤ٛ، ثُذش٤ش ٓقٔذ ٣٘ظش: ــ  3

 دؼذ.

 .93/ص1ػ عجدن، ٓظذس ثُضز٤ًش، ٓؾجُظ دجد٣ظ: ثدٖ ــ  4

 ثُش٣جع، ثٌُش٣ْ، ثُوشإٓ ُضؼ٤ِْ ثُخ٤ش١ ثُٔشًض دظجةش، ٓؾِز ٓلغشث، دجد٣ظ ثدٖ ث٩ٓجّ صٞصج٢ٗ، صًش٣جء ٣٘ظش: ــ  5

 .59ص ٛــ،1430 ث٠ُٝ٧، ثُغ٘ز ثُغج٢ٗ، ثُؼذد ثُغؼٞد٣ز،

 ٗذؾ. ٓجدر: 590/ص2ػ دؽ، د٤شٝس، ثُؼ٤ِٔز، ثٌُضخ دثس ث٤ُ٘ٔش، ثُٔظذجؿ ثُل٢ٓٞ٤، ٣٘ظش: ــ  6

 س ثُؼشٝط، صجػ ثُضد٤ذ١، ،381/ص5ػ دؽ، ثُلٌش، دثس ٛجسٕٝ، س ثُِـز، ٓوج٤٣ظ ٓؼؾْ كجسط، ثدٖ ٣٘ظش: ــ  7

 .132ص /20ػ ثُٜذث٣ز، دثس ٓقوو٤ٖ، ٓؾٔٞػز

 .571/ص8ػ ،1ؽ ثُشعجُز، ٓؤعغز شجًش، ٓقٔٞد س ثُذ٤جٕ، ؽجٓغ ثُطذش١، ؽؼلش أدٞ ــ   8

 .33ص ،1ؽ ثُوشآ٤ٗز، ٝثُٔؼِٞٓجس ثُذسثعجس ًضٓش ثُوشإٓ، ٖٓ ث٫عض٘ذجؽ ٜٓ٘ؼ ثُٞٛذ٢، كٜذ ٣٘ظش: ــ   9

 .333/ص2ػ ،2ؽ ثُؾٞص١، ثدٖ دثس ثُؼضثس١، س ٝثُٔضلوٚ، ثُلو٤ٚ ثُذـذثد١، ثُخط٤خ ٣٘ظش: ــ  10
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 .485/ص2ػ ،1ؽ ثُؾٞص١، ثدٖ دثس فغٖ، ٓشٜٞس س ثُٔٞهؼ٤ٖ، إػ٬ّ ثُؾٞص٣ز، ه٤ْ ثدٖ ــ  11

 .48/ص1ػ ث٥كجم، دثس شجًش، أفٔذ س ث٧فٌجّ، أطٍٞ ك٢ ث٩فٌجّ ثُظجٛش١، فضّ ثدٖ ــ  12

 .92/ص2،ػ1 ؽ ثُؼ٤ِٔز، ثٌُضخ دثس ثُشجكؼ٢، فغٖ ٓقٔذ س ث٧دُز، هٞثؽغ ثُغٔؼج٢ٗ، ثُٔظلش أدٞ ــ  13

 :ُِٔؤُق  ثُشع٢ٔ ٔٞهغثُ ػ٠ِ ٓ٘شٞس ٓظٞس ِٓق ،5ص ثُٔلغش٣ٖ، ػ٘ذ ث٫عض٘ذجؽ دجصٍٓٞ، ػٔش ٓقٔذ ٣٘ظش: ــ  14

WWW.BAZMOOL.NET 

 .268/ص2ػ عجدن، ٓظذس ز٤ًش:ثُض ٓؾجُظ ــ  15

ٚ: ثُٔظذس ــ  16  .1/158ػ ٗلغ

ٙ أٓغِضٚ ٖٝٓ ــ  17  هشثسٙ هذَ ثُٔغ٤ِٖٔ ثُؼِٔجء ؽٔؼ٤ز ك٢ ػؼٞث ًجٕ ٖٓ أطذسٙ ثُز١ ثُذ٤جٕ ػ٠ِ ٝإعٜجح دضٞعغ سدُّ

 .125 ــ 100 ص /1ػ ثُضز٤ًش، ٓؾجُظ ٣٘ظش: دجد٣ظ، ثدٖ ٓوجٍ ػ٠ِ صؼوذٚ ك٢ ثُقجكظ٢ ثُُٔٞٞد ػٜ٘ج ث٫ٗلظجٍ

 .184/ص2ػ عجدن، ٓظذس ثُضز٤ًش: ٓؾجُظ ــ  18

 ثُضلغ٤ش ثُط٤جس، ٓغجػذ ،79ص دؽ، ثُٔؼشكز، دثس ثُلو٢، فجٓذ س ثُوشإٓ، أهغجّ ك٢ ثُضذ٤جٕ ثُو٤ْ، ثدٖ ٣٘ظش: ــ  19

 .655ص ،1ؽ ثُؾٞص١، ثدٖ دثس ثٌُش٣ْ، ُِوشإٓ ثُِـ١ٞ

 عجدن، ٓظذس ثُو٤ْ، ٫دٖ ثُوشإٓ أهغجّ ك٢ ثُضذ٤جٕ أ٣ؼج: ٣ٝ٘ظش ،227/ص2ػ عجدن، ٓظذس ثُضز٤ًش: ٓؾجُظ ــ  20

  .79 ص

 .549/ص1ػ ،3ؽ ثُذجد٢، ػ٤غ٠ ٓطِؼز ثُوشإٓ، ػِّٞ ك٢ ثُؼشكجٕ ٓ٘جَٛ ثُضسهج٢ٗ، ٣٘ظش: ــ  21

 .41ــ 40ص /1ػ ّ،1984 ُِ٘شش، ثُضٞٗغ٤ز ثُذثس ٝثُض٣ٞ٘ش، ثُضقش٣ش ػجشٞس، دٖ ثُطجٛش ٣٘ظش: ــ  22

 ،1/125ػ ،2ؽ ثُؼذ٤ٌجٕ، ٌٓضذز فٔجد، ٝٗض٣ٚ ثُضف٢ِ٤ ٓقٔذ س ث٤ُ٘ٔش، ًٌٞخثُ ششؿ ثُق٘ذ٢ِ، ثُلضٞف٢ ٣٘ظش: ــ  23

 دفشٝػ، ػ٢ِ س ثُلٕ٘ٞ، ثطط٬فجس ًشجف ثُضٜج١ٞٗ، ،104ص ،1ؽ ثُؼ٤ِٔز، ثٌُضخ دثس ثُضؼش٣لجس، ثُؾشؽج٢ٗ،

 .787/ص1ػ ،1ؽ ٗجششٕٝ، ُذ٘جٕ ٌٓضذز

 ث٧طٍٞ ٓذجدا دجد٣ظ، ثدٖ ،281ص ُؾضثةش،ث ثُغِل٤ز، دثس ثُلوٚ، أطٍٞ ٓزًشر ثُش٘و٤ط٢، ث٤ٓ٧ٖ ٓقٔذ ــ  24

 .107ص ،1ؽ أفٔذ، ث٩ٓجّ دثس ثُٔؤٍٓٞ(، كضـ )دششفٚ

ٚ: ث٧طٍٞ ٓذجدا ،281ص عجدن، ٓشؽغ ثُش٘و٤ط٢، ث٤ٓ٧ٖ ُٔقٔذ ثُلوٚ أطٍٞ ٓزًشر ٣٘ظش: ــ  25  ٓشؽغ دششف

 .109ص عجدن،

 .252/ص1ػ عجدن، ٓظذس ثُضز٤ًش: ٓؾجُظ ــ  26

 .256/ص1ػ عجدن، ذسٓظ ثُضز٤ًش: ٓؾجُظ ــ  27

   .39/ص2ػ عجدن، ٓظذس ثُضز٤ًش: ٓؾجُظ ــ  28

 .219/ص1ػ عجدن، ٓظذس ثُضز٤ًش: ٓؾجُظ ــ  29

ٚ: ث٧طٍٞ ٓذجدا ــ  30  .109 ص عجدن، ٓشؽغ دششف

 .174ص /5ػ ثُلوٚ، أطٍٞ ك٢ ثُٔق٤ؾ ثُذقش ثُضسًش٢، ثُذ٣ٖ دذس ٣٘ظش: ــ  31

 .1/172ػ ثُضز٤ًش: ٓؾجُظ ٣٘ظش: ــ  32

 .164/ص5ػ ثُٔق٤ؾ: ثُذقش ٘ظش:٣ ــ  33

 .166/ص1ثُضز٤ًش:ػ ٓؾجُظ ــ  34

 /5ػ ُِضسًش٢، ثُٔق٤ؾ ثُذقش ،155ــ142/ص4ػ عجدن، ٓظذس ُِلضٞف٢، ث٤ُ٘ٔش ثًٌُٞخ ششؿ ٣٘ظش: ــ 35

 .203ــ184ص

 .254ــ 252ص عجدن، ٓشؽغ ُِش٘و٤ط٢، ثُٔزًشر ٣٘ظش: ــ  36

 .128/ص1ػ عجدن، ٓظذس ثُضز٤ًش: ٓؾجُظ  ــ  37

ٚ: ثُٔظذس  ــ  38  .183/ص1ػ ٗلغ

ٚ: ثُٔظذس  ــ  39  .175/ص1ػ ٗلغ

ٚ: ثُٔظذس ــ  40  .85/ص2ػ ٗلغ

ٚ: ثُٔظذس ــ  41  .52/ص2ػ ٗلغ
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ٚ: ثُٔظذس ــ  42  309/ص1ػ ٗلغ

ٚ: ثُٔظذس ــ  43  .183/ص1ػ ٗلغ

ٚ: ثُٔظذس ــ  44  .235/ص2ػ ٗلغ

ٚ: ثُٔظذس ــ 45   .210ــ 209/ص2ػ ٗلغ

ٚ: ثُٔظذس ــ  46  .277/ص1ػ ٗلغ

ٚ: ثُٔظذس ــ 47  .345/ص1ػ ٗلغ

ٚ: ثُٔظذس ــ 48  .209/ص1ػ ٗلغ


