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 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

 :ٚبعس ضغٍٛ اهلل،ٚسسٙ، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً  هلل اؿُس

ؾإٕ ايػشط ٜٓتؿط ٜٚتؿاٚت اْتؿاضٙ َٔ ظَإ إىل ظَإ، َٚٔ َهإ إىل َهإ، 

 .َٚٔ أؾدام إىل أؾدام عػب تؿاٚت ا٭غباب

 ٚيف ايعكٛض املتأخط٠ ظاز اْتؿاض ايػشط ٚايؿعٛش٠، ٚتٓٛعت ا٭غايٝب; تبعّا

 .يتكاضب ايعَإ، ٚاْسضاؽ نجري َٔ َعامل ايػٓٔ ٚاهلس٣

ملٛنٛع ايػشط بؿ٤ٞ َٔ ايتٝػري ٚاٱمجاٍ،  ٚؾُٝا ًٜٞ َٔ قؿشات بٝإ

 :ٚعطض ملا نإ عًٝ٘ يف املانٞ ٚاؿانط، ٚشيو خ٬ٍ ايؿكٍٛ ايتاي١ٝ

 .َؿّٗٛ ايػشط، ٚأْٛاع٘ :ايؿكٌ ا٭ٍٚ

 .أسهاّ تتعًل بايػشط ٚايػشط٠ :ايؿكٌ ايجاْٞ

 (.ايٓؿط٠)سٌ ايػشط عٔ املػشٛض  :ايؿكٌ ايجايح

 .أغباب اْتؿاض ايػشط، ٚبط٬ٕ ظٜـ ايػشط٠ :ايؿكٌ ايطابع

 .ايػشط يف ايعكط اؿانط ٚاملٛقـ َٔ ايػشط٠ :ايؿكٌ اـاَؼ

ؾإىل تؿاقٌٝ شيو، ٚاهلل ٚؼت نٌ ؾكٌ َٔ ٖصٙ ايؿكٍٛ عسز َٔ املباسح; 

 .املػتعإ، ٚعًٝ٘ ايته٬ٕ

 .ع٢ً ْبٝٓا قُس، ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ أمجعني ٚق٢ً اهلل ٚغًِ
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 :ٚؼت٘ ث٬ث١ َباسح

 .ٚاقط٬سّا َؿّٗٛ ايػشط يػ١ :املبشح ا٭ٍٚ

 .ايؿعٌ املػتطاع يًػاسط :املبشح ايجاْٞ

 .أْٛاع َٔ ايػشط :املبشح ايجايح

 الفصل األّل
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ٕٕ; ؾٝطًل ع٢ً قطف  :ايػشط يػ١_ 1 ايػشط يف ايًػ١ ٜسٚض سٍٛ عس٠ َعا

ايؿ٤ٞ عٔ سكٝكت٘ إىل غريٙ، ٜٚطًل ع٢ً اـساع، ٚع٢ً إخطاز ايباطٌ يف 

 (1).، ٚزم َأخصٙـَُطقٛض٠ اؿل، ٚع٢ً نٌ َا َي

ايػشط يٝؼ ْٛعّا ٚاسسّا َِٜؿًُ٘ سسٌّ داَع َاْع; : ايػشط يف ا٫قط٬ح_ 2

 .يهجط٠ ا٭ْٛاع ايساخ١ً ؼت٘

 (2).َٚٔ ٖٓا اختًؿت عباضات ايعًُا٤ يف سسٙ اخت٬ؾّا َتبآّٜا

َّ ايػشط  : ٚؾُٝا ًٜٞ ؾ٤ٞ َٔ تًو ايتعطٜؿات اييت ُتَكطُِّب َؿٗٛ

ٌٗ إَٔط َخ: =بكٛي٘× عطؾ٘ اؾكام_ أ ُ٘، ُٚتُدٌِّٝ ع٢ً غري ن َٞ غبُب ٔؿ

 (3)+.سكٝكت٘، ٚجيطٟ فط٣ ايتُٜٛ٘ ٚاـساع

ُِ ؾٝ٘ غري اهلل : =بكٛي٘× ٚعطؾ٘ ابٔ ايعطبٞ_ ب ـْ َُٜعٖع ََُ٪ي  ّْ _ تعاىل_ٖٛ ن٬

 (4)+.ٚتٓػب إيٝ٘ ؾٝ٘ املكازُٜط ٚايها٥ٓات

ُٔ قسا١ََ_ ز ُِ ٚضق٢ّ ُٚعكْس ت٪ثط يف ا٭بسإ : =بكٛي٘×  ٚعطؾ٘ اب ععا٥

ايكًٛب، ؾُٝطض، ٜٚكتٌ، َُٜٚؿطِّم بني املط٤ ٚظٚد٘، ٜٚأخص أسس ايعٚدني ٚ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٚيػإ ايعطب 225، ٚاملؿطزات يف غطٜب ايكطإٓ يٮقؿٗاْٞ م1035اْعط أع٬ّ اؿسٜح يًدطابٞ م_  1

 .16_16/11َٓعٛض  ٫بٔ

 .4/444اْعط أنٛا٤ ايبٝإ يًؿٓكٝطٞ _  2

 .1/51أسهاّ ايكطإٓ يًذكام _  3

 .1/31أسهاّ ايكطإٓ ٫بٔ ايعطبٞ _  4

 مفَوو السخس: املبخث األول 
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 (1)+.عٔ قاسب٘

ِْ بهٝؿ١ٔٝ اغتعسازإت َتِكَتٔسُض : =بكٛي٘× ٚعطؾ٘ ابٔ خًسٕٚ_ ز ٖٛ عً

َُٔعنٕي، أٚ مبعني َٔ  ايٓؿُٛؽ ايبؿط١ُٜ بٗا ع٢ً ايتأثريات يف عامل ايعٓاقط إَا بػري 

 (2)+.ا٭َٛض ايػُا١ٜٚ

بعس إٔ غام عسزّا َٔ _ سؿع٘ اهلل_طؾ٘ ايسنتٛض أمحس اؿُس ٚع_ ٖـ 

ايػشط ٖٛ املدازع١ أٚ ايتأثري يف : =ايتعطٜؿات، ٚبني َا ؾٝٗا َٔ ايككٛض بكٛي٘

عامل ايعٓاقط مبكته٢ ايكسض٠ احملسٚز٠ مُبعني َٔ اؾٔ أٚ بأز١ٜٚ; َأَثَط اغتعسازات 

 (3)+.يس٣ ايػاسط

ٖصا مش٫ّٛ ملا نإ َٔ ايػشط عٔ ططٜل  ٚأض٣ يف: =ثِ قاٍ بعس ٖصا ايتعطٜـ

ايتدٌٝٝ ٚاملدازع١، َٚا نإ َٓ٘ سكٝك١ ٜ٪ثط باهل١ُ، أٚ مُبعني َٔ ايؿٝاطني، أٚ 

 (4)+.بسع٣ٛ َٛاؾك١ َعاز ا٭ؾ٬ى ٚايعٓاقط، أٚ مٛ شيو، ٚاهلل أعًِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/164ايهايف ٫بٔ قسا١َ _  1

 .496املكس١َ م_  2

 .17م ، ٖٚٛ َٔ أسػٔ َا ُنتب يف ٖصا ايبابأمحس اؿُس. نتٛضسيًؿٝذ ايايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ _  3

 .17ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م_  4
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 اِخُتًـ يف َكساض َا ٜبًػ٘ ايػاسط بػشطٙ تأثريّا ع٢ً غريٙ، أٚ ؾع٬ّ ٜؿعً٘ ٖٛ،

 .أٚ ٜؿعً٘ يف غريٙ

 :اـ٬ف يف تأثري ايػشط عٓس َجبيت سكٝكت٘ بأَطٜٔ×ٚقس قٛض ابٔ سذط

إٔ ٜبًؼ ايػشط َٔ ا٭ثط َا تبًػ٘ ا٭َطاض َٔ تػري املعاز ٚؾػازٙ; : ا٭ٍٚ

 .ؾٝهٕٛ ْٛعّا َٔ أْٛاعٗا، ٫ ٜتذاٚظ شيو

ٝٛإ إٔ ٜكٌ إىل إساي١ ايطبا٥ع عٝح ٜكِّٝط اؾُاز سٝٛاّْا، ٚاؿ: ايجاْٞ

 .مجازّا

ؾًِ ٜصٖب إيٝ٘ إ٫ طا٥ؿ١ : ايجاْٖٞٛ َا عًٝ٘ اؾُٗٛض، ٚأَا : ا٭ٍٜٚٚط٣ إٔ 

ق١ًًٝ، ٚإٔ َٔ ٜسعٞ شيو ٫ ٜػتطٝع إقا١َ ايسيٌٝ عًٝ٘ إ٫ إٕ نإ بايٓعط إىل 

ََُػًِٖ; إش ٫ خ٬ف يف إٔ اهلل  ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ _ تعاىل_ايكسض٠ اٱهل١ٝ، ؾٗٛ 

 (1).قسٜط

َبّٝٓا ايكسض يًشس ايصٟ ميهٔ  ×قُس ا٭َني ايؿٓكٝطٞقاٍ ايؿٝذ ايع١َ٬ 

ططف : اعًِ إٔ هلصٙ املػأي١ ٚاغط١ ٚططؾني: =إٔ ٜبًػ٘ تأثري ايػشط يف املػشٛض

٫ خ٬ف يف إٔ تأثري ايػشط ٜبًػ٘، نايتؿطٜل بني ايطدٌ ٚاَطأت٘، ٚناملطض 

 .ايصٟ ٜكٝب املػشٛض، ٚمٛ شيو، ٚزيٌٝ شيو ايكطإٓ، ٚايػ١ٓ ايكشٝش١

ططف ٫ خ٬ف يف إٔ تأثري ايػشط ٫ ميهٔ إٔ ٜبًػ٘ نإسٝا٤ املٛت٢، ٚؾًل ٚ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .111_94، ٚ ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م10/222اْعط ؾتض ايباضٟ ٫بٔ سذط _  1

 الفعل املستطاع للساحس: املبخث الثاىي 
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 ..ايبشط، ٚمٛ شيو

ٚأَا ايٛاغط١ ؾٗٞ قٌ خ٬ف بني ايعًُا٤، ٖٚٞ ٌٖ جيٛظ إٔ ٜٓكًب بايػشط 

 اٱْػإ محاضّا َج٬ّ، ٚاؿُاض إْػاّْا؟

ٌٖٚ ٜكض إٔ ٜطري ايػاسط يف اهلٛا٤، ٚإٔ ٜػتسم دػُ٘ ست٢ ٜسخٌ َٔ 

نٝك١، ٜٚٓتكب ع٢ً ضأؽ قكب١، ٚجيطٟ ع٢ً خٝط َػتسم، ٚميؿٞ ن٠ٛ 

 .ع٢ً املا٤، ٜٚطنب ايهًب، ٚمٛ شيو

 +.ؾبعض ايٓاؽ جيٝع ٖصا

أَا بايٓػب١ إىل إٔ اهلل قازض ع٢ً : _عؿا اهلل عٓ٘ ٚغؿط ي٘_قاٍ َكٝسٙ : =ثِ قاٍ

إٔ ٜؿعٌ مجٝع شيو، ٚأْ٘ ٜػبب َا ؾا٤ َٔ املػببات ع٢ً َا ؾا٤ َٔ 

ؾ٬ َاْع َٔ _ ٚإٕ مل تهٔ ٖٓاى َٓاغب١ عك١ًٝ بني ايػبب ٚاملػبب ا٭غباب، 

٘ٔ: طٜكٍٛ_ عع ٚدٌ_شيو، ٚاهلل  ٕٔ ايًٖ ِٔ َأَسٕس ٔإ٫ٖ ٔبٔإِش َٔ  ٔ٘ َٔ ٔب ِِ ٔبَهاضِّٜ ُٖ ََا  ص َٚ

 (.102:ايبكط٠)

ٚأَا بايٓػب١ إىل ثبٛت ٚقٛع َجٌ شيو بايؿعٌ ؾًِ ٜكِ عًٝ٘ زيٌٝ َكٓع; ٭ٕ 

٥ً٘ سهاٜات مل تجبت عٔ عسٍٚ، ٚجيٛظ إٔ ٜهٕٛ َا ٚقع غايب َا ٜػتسٍ ب٘ قا

َٓٗا َٔ دٓؼ ايؿعٛش٠، ٚا٭خص بايعٕٝٛ، ٫ قًب اؿكٝك١ َج٬ّ إىل سكٝك١ 

 (1)+.أعًِ_ تعاىل_أخط٣، ٖٚصا ٖٛ ا٭ظٗط عٓسٟ، ٚاهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .468_4/466أنٛا٤ ايبٝإ _  1
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ٖٓاى أعُاٍ ميهٔ إؿاقٗا بايػشط ملا بُٝٓٗا َٔ ايتؿاب٘ ٚا٫ؾرتاى يف ازعا٤ 

 .أٚ غًٛى ايططم احملط١َ يف ايٛقٍٛ إىل شيوعًِ ايػٝب، 

ايهٗا١ْ ٚايعطاؾ١، ٚايتٓذِٝ، ٚايطري٠، ٚاـط ع٢ً : َٚٔ أؾٗط تًو ا٭ْٛاع

 .ايطٌَ َٚا ًٜشل ب٘

 :ٚؾُٝا ًٜٞ َٔ قؿشات بٝإ يتًو ا٭ْٛاع، َٚا ٜتعًل بٗا َٔ أسهاّ
 

 ايهٗا١ْ ٚايعطاؾ١: أ٫ّٚ

ع٢ٓ ٚاسس ٜطًكإ ع٢ً اؿاظٟ، إُْٗا مب: قٌٝ: َؿّٗٛ ايهٗا١ْ ٚايعطاؾ١_ 1

ِٔ ٜتعاط٢ عًُّا زقٝكّا ََ  ٌِّ  (1).ٚايطبٝٔب، ٚن

ِٔ ٜتعاط٢ اـرب عٔ ايها٥ٓات يف َػتكبٌ ايعَإ، : ٚقٌٝ ََ إٕ ايهأٖ ٖٛ 

ٌّ ًٜكٞ إيٝ٘ ا٭خباض، أٚ  ٜٖٚسعٞ َعطؾ١ ا٭غطاض غٛا٤ نإ ي٘ تابع َٔ اؾٔ، ٚض٥

ِٔ نإ ممٔ ٜععِ أْ٘ ٜعطف ا٭َٛض مبكسَات ُٜ ََ  ّٔ ِٔ ن٬ َٔ ٍٗ بٗا ع٢ً َٛاقعٗا  ِػَتَس

 .ٜػأي٘، أٚ ؾعً٘، أٚ ساي٘

بٌ ٖصا ا٭خري ٖٛ ايعطاف ايصٟ ٜسعٞ َعطؾ١ ايؿ٤ٞ املػطٚم، َٚهإ : ٚقٌٝ

 .ايهاي١، ٚمٖٛا

ِٔ خيرب عٔ ايػٝب املانٞ ٚاملػتكبٌ، ٚايعطاف َٔ خيرب عٔ : ٚقٌٝ ََ ايهأٖ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/53، ٚاملكباح املٓري 11/142، 245ٚ_17/244( عطف)، َٚاز٠ (نٗٔ)اْعط يػإ ايعطب َاز٠ _  1

 أىواع مً السخس: املبخث الثالث 
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 (1).املانٞ

ٖٛ ايعطاف ايصٟ : ٖٛ ايػاسط، ٚقٌٝ: قٌٝايهأٖ : =×ٜكٍٛ ابٔ عابسٜٔ

 .ُٜشسِّخ ٜٚتدطم

ِٔ ٜأتٝ٘ با٭خباض: ٚقٌٝ ََ َٔ اؾٔ  َٔ ِٔ ي٘  ََ.+(2) 

أؿكت ايهٗا١ْ ٚايعطاؾ١ بايػشط : ٚد٘ إؿام ايهٗا١ْ ٚايعطاؾ١ بايػشط_ 2

 :٭َٛض، َٓٗا

 .يهُْٛٗا َؿابٗني ي٘ َٔ د١ٗ اٱخباض مبا خيؿ٢ ع٢ً اٯخطٜٔ_ أ

 .عا٤ّ يعًِ ايػٝب نشاٍ ايػشطإٔ ؾُٝٗا از_ ب

 (3).أُْٗا غبٌٝ يػًٛى ايططم احملط١َ يًٛقٍٛ إىل املػٝبات_  دـ

 ._دٌ ٚع٬_أُْٗا ططٜل يؿتض باب اـطاؾ١، ٚايسدٌ، ٚايتعًل بػري اهلل _ ز

 ايتٓذِٝ: ثاّْٝا

َِ، َأخٛش َٔ : َكسض ايؿعٌ: ايتٓذِٝ يف ايًػ١_ أ: َؿّٗٛ ايتٓذِٝ_ 1 َْٖذ

ِٕ ع٢ً ايجطٜاايٓذِ، ٖٚٛ ايه ُِ عً  (4).ٛنب، ٖٚٛ اغ

 (5).ايصٟ ٜٓعط يف ايٓذّٛ ٚحيػب َٛاقٝتٗا ٚغريٖا :ٚاملٓذِ ٚاملتٓذِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚ  406 يًؿٝذ غًُٝإ بٔ عبساهلل ، ٚتٝػري ايععٜع اؿُٝس443_442ايكطإٓ ماْعط املؿطزات يف غطٜب _  1

، ٚايػشط بني 4/455، ٚأنٛا٤ ايبٝإ 39_38م يًؿٝذ عبسايطمحٔ بٔ سػٔ ، ٚؾتض اجملٝس412_411

 .176_175اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ 

 .بتكطف ٜػري 4/240ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ _  2

 .176اْعط ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م_  3

 .5/239اْعط ايكشاح يًذٖٛطٟ _  4

 .2/115اْعط مجٗط٠ ايًػ١ ٫بٔ زضٜس _  5
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ّٔ ايٓذّٛ املتعًك١ بايعامل : ايتٓذِٝ يف ا٫قط٬ح_ ب ٖٛ ازعا٤ُ َعطؾ١ٔ أسها

 (1).ايػؿًٞ، ٚتأثريات ايٓذّٛ ؾٝ٘

اؿٛازخ ٖٛ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً : =بكٛي٘× ٚعطؾ٘ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ

 (2)+.ا٭ضن١ٝ با٭سٛاٍ ايؿًه١ٝ، ٚايتُعٜر بني ايك٣ٛ ايؿًه١ٝ، ٚايكٛابٌ ا٭ضن١ٝ

َا ٜععُ٘ أقشاب ٖصٙ ايكٓاع١ َٔ أِْٗ : =بكٛي٘× ٚعطؾ٘ ابٔ خًسٕٚ

ٜعطؾٕٛ ايها٥ٓات يف عامل ايعٓاقط قبٌ سسٚثٗا َٔ ٔقبٌ َعطؾ١ ق٣ٛ ايهٛانب 

ع١، ؾتهٕٛ يصيو أٚناع ا٭ؾ٬ى ٚتأثريٖا يف املٛيِّسات ايعٓكط١ٜ َؿطز٠ ٚفتُ

ٚايهٛانب زاي١ ع٢ً َا غٝشسخ َٔ ْٛع َٔ أْٛاع ايها٥ٓات ايه١ًٝ 

 (3)+.ٚايؿدك١ٝ

زضاغ١ ٖصا ايعًِ َٔ د١ٗ َعطؾ١ خكا٥ل : ٚد٘ إؿام ايتٓذِٝ بايػشط_ 2

 .ا٭دطاّ ايع١ًٜٛ، ٚأبعازٖا، ٚسطناتٗا يٝؼ زاخ٬ّ يف َٛنٛع ايػشط

ْ٘ٔٛ َأَسَس أْٛاع٘ َٔ د١ٗ غشط ايصٜٔ ناْٛا ٜعبسٕٚ  ٚإمنا ٜسخٌ يف ايػشط، ٚن

ايهٛانب، ٜٚععُٕٛ أْٗا ٖٞ املسبط٠ هلصا ايعامل، َٚٓٗا تكسض اـريات 

 .ٚايؿطٚض، ٚايػعاز٠ ٚايٓشٛغ١

َبط٬ّ ملكايتِٗ، _ عًٝ٘ ايػ٬ّ_ٖٚ٪٤٫ ِٖ ايصٜٔ بعح اهلل هلِ إبطاِٖٝ 

إشا قٛبًت مبا ٜٓاغب ٖٚ٪٤٫ ٜعتكسٕٚ إٔ هلصٙ ايهٛانب إزضانإت ضٚسا١ّْٝ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٚاْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ ٚسهُ٘ يف اٱغ٬ّ يًؿٝذ 35/192اْعط فُٛع ايؿتا٣ٚ ٫بٔ ت١ُٝٝ _  1

 .31عبساجملٝس املؿعيب ٖٚٛ َٔ أسػٔ َا نتب يف ٖصا ايباب م.ز

 .35/192اْعط فُٛع ايؿتا٣ٚ _  2

 .520_519ابٔ خًسٕٚ م َكس١َ_  3
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 .ضٚساَْٝتٗا َٔ ايبدٛض ٚايًباؽ ناْت َطٝع١ّ ملٔ قٓع شيو، عا١ًَّ ي٘ َا ٜطٜس

٫ٚ ؾو بإٔ ٖصا ا٫عتكاز باطٌ، ٚؾطى، ٖٚٛ املٓش٢ ايصٟ ٜتٛاضث٘ ايػشط٠; 

يٝهًًٛا ب٘ اـًل، ٜٚٛسٛا إيِٝٗ بإٔ ٖصٙ ا٭دطاّ ايع١ًٜٛ تتكطف يف ايعامل 

 (1).حيسخ ؾٝ٘ايػؿًٞ، ٚأْٗا ؾاع١ً ملا 

َا اقتبؼ ضدٌ ": =ؾٗصا ٚد٘ إؿام ايتٓذِٝ بايػشط، ٚهلصا قاٍ ضغٍٛ اهلل

 (2)+.عًُّا َٔ ايٓذّٛ إ٫ اقتبؼ بٗا ؾعب١ َٔ ايػشط ظاز َا ظاز

مبع٢ٓ إٔ ٖصا ا٫قتباؽ ايصٟ ٜهٕٛ غشطّا ٖٛ َا ٜسعٝ٘ املٓذُٕٛ، ٫ٚ ميهٔ 

ٓذّٛ; ٭ٕ َعطؾ١ محٌ ا٫قتباؽ ع٢ً أْ٘ إزضاى عًِ قشٝض عٔ أسٛاٍ اي

يٝػت ٖٞ _ عًٝٗا، ٚخكا٥كٗا اييت ٖٝأٖا هلا _ تعاىل_قؿاتٗا اييت خًكٗا اهلل 

َا ٜعتكسٙ ايػشط٠ ؾٝٗا َٔ نْٛٗا َ٪ثط٠ّ، ٚع١ًّ تا١َّ تػتًعّ َعًٛهلا، بٌ ايباطٌ 

 ._تعاىل_احملصٚض ٖٛ َا ٜسعٝ٘ أٚي٦و َٔ ايباطٌ ايساعٞ إىل عباز٠ غري اهلل 

اهلل ايعًِٝ اؿهِٝ ايصٟ مل خيًل ؾ٦ّٝا عبجّا، بٌ خًل أَا ٖٞ ؾبعض كًٛقات 

َِٚؾَل َا أضاز، ؾُا تط٣ يف خًل ايطمحٔ  ايعامل ٚضتب٘; ؾٗٛ ٜػري بٓعاّ قهِ زقٝل 

َٔ تؿاٚت، عٝح ُضتِّبت ؾٝ٘ ا٭غباب، ٚضبطت مبػبباتٗا، ٚخايكٗا نًٗا ٖٛ اهلل 

 (3)._تعاىل_

ذِٝ، ٖٚٞ يٝػت َٓ٘، ٖٓاى أَٛض ٜعٓٗا بعض ايٓاؽ َٔ ايتٓ :ًَشٛظ١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٚ ايػشط بني اؿكٝك١ 1/635، ٚتؿػط ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط 54_1/52اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام _  1

 .183_182ٚاـٝاٍ 

 (.793)، ٚقشش٘ ا٭يباْٞ يف ايكشٝش١ (3771)، ٚابٔ َاد٘ (3905)أخطد٘ أبٛ زاٚز _  2

 .183اْعط ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م_  3
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نايعًِ عازثيت ايهػٛف ٚاـػٛف، ؾُٝهٔ ايعًِ بصيو عػاب ايِّٓٝطٜٔ نُا 

 .ٜعًِ طًٛع اهل٬ٍ ٚايبسض عػابُٗا

ٚنصيو تٛقع ساي١ اؾٛ; ؾٗٛ قا٥ِ ع٢ً زضاغ١ َع١ٓٝ، ٚبٛاغط١ آ٫ت خاق١ 

بصيو، ٚقس تكٝب تًو ايتٛقعات، ٚقس ؽط٧، ٚيهٓٗا يٝػت َٔ دٓؼ أخباض 

 (1).ُنياملٓذ

 ايطري٠: ثايجّا

ايطري٠، ٚايتطري مبع٢ٓ ٚاسس; ؾايتطري  :تعطٜـ ايطري٠ يػ١_ أ: َؿّٗٛ ايطري٠_ 1

 . َكسض ايؿعٌ تطري ٜتطري، ٚايطري٠ اغِ املكسض

 .(2)تطـٖٝطت َٔ ايؿـ٤ٞ، ٚبايؿ٤ٞ: َجٌ ؽـري ٜتدـري ؽـريّا، ٚخري٠ّ، ٜٚكـاٍ

  .(3)٤ٞ املط٥ٞ، أٚ املػُٛعايتؿا٩ّ َٔ ايؿ :ٖٞ يف ا٫قط٬ح ٚايطري٠_ ب

ٖٛ َعٗس ايؿ٤ٞ َؿ٪َّٚا، أٟ ٜهٕٛ ٚدٛزٙ غببّا يف ٚدٛز َا حيعٕ  :ٚايتؿا٩ّ

 .( 4)ٜٚهط

 : ايطري٠ َؿتك١ َٔ أسس أَطٜٔ: اؾتكام ايطري٠، ٚغبب تػُٝتٗا بصيو _دـ

 : ٜطري، نُا قاٍ بعهِٗ_ؾهإٔ ايصٟ ٜط٣ َا ٜهطٙ أٚ ٜػُع: إَا َٔ ايطريإ

 عْٚإذ ذٜب ىست للعْٚ الذٜب فاستأ

 

 َّ  ت إىسوووووووواٌ ف وووووووو ت   وووووووو   ّصوووووووو

ٖٚصا ٖٛ ا٭قٌ، ٚاملدتاض َٔ ايٛدٗني; إش ناْت ايعطب  :ٚإَا َٔ ايطري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .325ٚ 320_303تٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ ماْعط اي_  1

 .513_4/512اْعط يػإ ايعطب ٫بٔ َٓعٛض _  2

 .363_3/357، ٚاٯزاب ايؿطع١ٝ ٫بٔ َؿًض 2/246اْعط َؿتاح زاض ايػعاز٠ ٫بٔ ايكِٝ _  3

 .5/66اْعط تؿػري ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط يًؿٝذ قُس ايطاٖط بٔ عاؾٛض _  4
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 . تعدط ايطري ٚايٛسـ، أٟ ُتَٓؿِّطٖا، ٚتطغًٗا، ٚتتؿا٤ٍ أٚ تتؿا٤ّ بٗا

 . استر بإٔ ايٛسـ ُٜتطٖٝط ب٘، ُٚظٔدطت َع ايطري ؾُٔ قاٍ با٭ٍٚ

إمنا نإ ا٭قٌ يف ايطري، ثِ قاض يف ايٛسـ،  :اْٞ قاٍَٚٔ قاٍ بايكٍٛ ايج

ٚقس جيٛظ إٔ َُٜػًٖب أسس ايؿ٦ٝني ع٢ً اٯخط; ؾٝصنط زْٚ٘، ٜٚطازإ مجٝعّا، نُا 

 :قٌٝ

    ّ  موووا ٓ ٔوووم الٔوووْو د الحووو  الووو َّ

 

 مووووً  وووووزا  الووووح   ّ  ووووؤ    وووووز    

 
 (. 1)تطريؾذعٌ ايتٝؼ َٔ ايطري; إش قسّ شنط ايطري، ٚدعً٘ َٔ ايطري مبع٢ٓ اي

َأخٛش َٔ ايطري يف ا٭قٌ، ثِ أطًل ع٢ً نٌ َا ٜتِٖٛ أْ٘  _إشّا_ ؾايتطري

غبب يف ؿام ايؿط، غٛا٤ّ نإ َػُٛعّا، أٚ َط٥ّٝا، أٚ َعًَّٛا، ٚغٛا٤ نإ 

طريّا، أٚ سٝٛاّْا، أٚ مجازّا، أٚ ظَاّْا، أٚ َهاّْا، أٚ ؾدكّا، أٚ ْباتّا، أٚ 

 .عسزّا، أٚ مٛ شيو

ايؿعٌ عاف ٜعٝـ،  ُضَسِكََ: ُ، َٖٚٞبشح ايطري٠ٔ ايعٝاؾ١ٚمما ٜسخٌ يف 

 . ٚاملكسض عٝاؾ١

ظدط ايطري، ٚتٓؿريٖا، ٚإضغاهلا، ٚايتؿا٩ٍ، أٚ ايتؿا٩ّ : ٚايعٝاؾ١ ٖٞ

 .بأمسا٥ٗا، ٚأقٛاتٗا، ٚممطاتٗا; ؾعٔ ايعٝاؾ١ ٜهٕٛ ايؿأٍ، أٚ ايتؿا٩ّ

ٕٔ ايطري٠ٔ َٔ ايػشط_ 2 ُ٘ نٛ إٕ ايعٝاؾ١، : =_ّعًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬_قاٍ : َِٚد

 .(2)+ٚايططم، ٚايطري٠ َٔ اؾبت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .264_2/259اْعط ايعُس٠ ٫بٔ ضؾٝل ايكريٚاْٞ _  1

 (.1670)، ٚسػٓ٘ إغٓازٙ ايٟٓٛٚ يف ضٜاض ايكاؿني (3907)أخطد٘ أبٛ زاٚز_  2
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قاٍ : ٚاؾبتاـط يف ا٭ضض، : ٚايَطِطمظدط ايطري، : ايعٝاؾ١: =قاٍ عٛف

 (1).+إْ٘ ايؿٝطإ: اؿػٔ

ٖٛ ايهأٖ، : ٖٛ نٌ َا عبس َٔ زٕٚ اهلل، ٚقٌٝ: قٌٝ يف تؿػري اؾبت

 (2).ٚايػاسط، ٚايػشط

ٕٛ ايطري٠ َٔ ايػشط َٔ خ٬ٍ اؿسٜح قاٍ ايسنتٛض أمحس اؿُس َبّٝٓا ٚد٘ ن

إٕ َعاْٞ اؾبت نًٗا قازق١ يف ايعٝاؾ١، ٚايططم، ٚايطري٠ عػب : =املانٞ

ِٔ ُدِطّ ؾاعًٗا  .أسٛاهلا، ٚنٌ تًو املعاْٞ زاي١ ع٢ً ٔعَع

 .ؾإٕ ناْت غشطّا ؾًٗا أسهاَ٘، َٚا قٌٝ ؾٝ٘ ٜكاٍ ؾٝٗا

َُِٓٔب١ْ٦َ عٔ َ ا غٝشكٌ َٔ ايػٝب، أٚ إٔ ٫ٚ ؾو بإٔ اعتكاز إٔ تًو ا٭ؾعاٍ 

_ نؿْط، ٚاعتكاَز أْٗا ػًب ي٘ ايٓؿع، أٚ تسؾع عٓ٘ ايهطض_ ٖصا ايؿعٌ َباح 

 .ؾطى، ؾٗصا ْٛع عباز٠ هلا

غاسط، ٚإقساَ٘ ع٢ً ايؿعٌ _ٚؾاعٌ ٖصٙ ا٭َٛض، َٚؿػطٖا يٓؿػ٘ أٚ يًٓاؽ 

قض عٔ ملا _ تعاىل_عباز٠ يػري اهلل _ تبعّا يصيو، أٚ اَتٓاع٘، أٚ طاع١ غريٙ ي٘ 

إٔ ايطري٠ ؾطى، ض٣ٚ أبٛ زاٚز بػٓسٙ عٔ عبساهلل بٔ َػعٛز عٔ " ضغٍٛ اهلل

، َٚا َٓا إ٫، ٚيهٔ اهلل ٜصٖب٘ +ث٬ثّا=ايطري٠ ؾطى : =قاٍ" ضغٍٛ اهلل

 (3)+.بايتٛنٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 +.قشٝض َكطٛع: =، ٚقاٍ ا٭يباْٞ يف قشٝض غٓٔ أبٞ زاٚز(3908)أبٛ زاٚز_  1

 .2/325، ٚيػإ ايعطب 5/249، ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ يًكططيب 85اْعط املؿطزات م_  2

، ٚقشش٘، ٚدعٌ آخطٙ َٔ قٍٛ ابٔ َػعٛز، ٚأخطد٘ (1614)ٚايرتَصٟ  ،(3910)ضٚاٙ أبٛ زاٚز _  3

 .، ٚقشش٘، ٚٚاؾك٘ ايصٖيب1/17اؿانِ يف املػتسضى

= 
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ٚإٕ نإ قاسب تًو ا٭عُاٍ ٫ ٜعتكسٖا ؾٗٛ نصب، ٚغـ، ٚبٗتإ، 

ٕٛ سهُ٘ َٔ ايهؿط،أٚ ٚٚغ١ًٝ إىل ايؿطى ممٔ قس ٜكسق٘، ٚعػب ساي٘ ٜه

ايؿػٛم ٚايعكٝإ; ؾايؿاغل َٔ ٜتعاٖط بتًو ا٭عُاٍ نصبّا َٔ غري اعتكاز، ٫ٚ 

ٌٔ تًو ا٭َٛض ٚغ١ًٝ ظاٖط٠ ٜهًٌ بٗا  .اغتعا١ْ بايؿٝاطني، ٚدع

ٚايهاؾط ٖٛ ؾاعًٗا َعتكسّا إباستٗا، أٚ قسقٗا ٚز٫يتٗا، أٚ املػتعني بايؿٝاطني 

 (1)+.و ٚغ١ًٝ خيؿٞ بٗا ُقَِٓع٘ع٢ً نؿـ بعض ا٭َٛض، ٚاؽاش تً

ٚمما ٜ٪نس ع٬ق١ ايطري٠ بايػشط إٔ أٌٖ اؾا١ًٖٝ ناْٛا ٜككسٕٚ بايػ٪اٍ عٔ 

ِٔ أعُاهلِ  َٔ  ًَٖٙٛ ََٔ اؾتٗط عٓسِٖ بإسػإ ايعدط، ٚايطري٠، _ سٛازثِٗ، َٚا َأ

 .ٚمسٛٙ عا٥ؿّا، ٚعطاؾّا

بٔ اٚعط٠ٚ ٚممٔ اؾتٗط بصيو عٖطاف ايُٝا١َ، ٚا٭بًل ا٭غسٟ، ٚا٭دًض، 

ٜعٜس، ٚغريِٖ; ؾهإ ايعطب حيهُٕٛ بصيو، ٜٚعًُٕٛ ب٘، ٜٚتكسَٕٛ، 

ٜٚتأخطٕٚ يف مجٝع َا ٜتكًبٕٛ ؾٝ٘، ٜٚتكطؾٕٛ; يف ساٍ ا٭َٔ، ٚاـٛف، 

ٚايػع١، ٚايهٝل، ٚاؿطب، ٚايػًِ; ؾإٕ ألشٛا ؾُٝا ٜتؿا٤يٕٛ ب٘ َسسٛٙ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٚصا قطٜض يف ؼطِٜ ايطري٠، ٚأْٗا َٔ ايؿطى; ملا ؾٝٗا َٔ تعًل : =×قاٍ ايؿٝذ عبسايطمحٔ بٔ سػٔ  =

 ._تعاىل_ ايكًب ع٢ً غري اهلل

َٚا َٓا إ٫ : يف اؿسٜح إنُاْض، ٚايتكسٜط: ٍ أبٛ ايكاغِ ا٭قبٗاْٞ، ٚاملٓصضٟقا+ َٚا َٓا إ٫=: قٛي٘: =ٚقاٍ

 . اْت٢ٗ. ٚقس ٚقع يف قًب٘ ؾ٤ٞ َٔ شيو

 . سصف املػتج٢ٓ; ملا ٜتهُٓ٘ َٔ اؿاي١ املهط١ٖٚ، ٖٚصا َٔ أزب ايه٬ّ: ٚقاٍ اـًدايٞ

ٓؿع، أٚ زؾع ايهط أشٖب٘ اهلل عٓا بتٛنًٓا أٟ ملا تٛنًٓا ع٢ً اهلل يف دًب اي: +ٚيهٔ اهلل ٜصٖب٘ بايتٛنٌ=: قٛي٘

 .524_2/523اْعط ؾتض اجملٝس . +عًٝ٘ ٚسسٙ

 .182_181ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م_  1
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 (1).ٚزاَٚٛا عًٝ٘، ٚإٕ عطبٛا ؾٝ٘ تطنٛٙ ٚشَٛٙ

 ط ع٢ً ايطٌَ، َٚا ًٜشل ب٘اـ: ضابعّا

ايعٝاؾ١ ٚايطري٠ ٚايططم َٔ ": =ٖٛ ايططم ايٛاضز يف قٛي٘: اـط ع٢ً ايطٌَ

 .(2)+اؾبت

 .ٚقس َه٢ ٚد٘ نْٛ٘ ًَشكّا بايػشط يف ايؿكط٠ املان١ٝ عٓس اؿسٜح عٔ ايطري٠

إٔ ايصٜٔ ٜتعاطْٛٗا َٔ املٓذُني دعًٛا َٔ ايٓكط  ٚططٜك١ ٖصٙ ايكٓاع١

ط ؾه٬ّ، َٚٝعٚا ن٬ّ َٓٗا باغِ ٚؾهٌ خيتًـ عٔ غريٖا، ٚاـطٛط غت١ عؿ

ٚقٖػُٖٛا إىل غعٛز ٚمٛؽ، ٚؾأِْٗ يف شيو ؾأِْٗ يف ايهٛانب، َٚػا٥ٌ 

ٖصٙ ايكٓاع١ ؽ١ُٝٓٝ ٜععُٕٛ أْٗا َب١ٝٓ ع٢ً ػاضب، ٜٚطبطْٛٗا بايٓذّٛ، 

 إٕ ايربٚز ا٫ثين عؿط ٜكتهٞ نٌ َٓٗا ؾه٬ّ َعّٝٓا َٔ ا٭ؾهاٍ اييت: ٜٚكٛيٕٛ

إْ٘ سني ايػ٪اٍ عٔ املطًٛب تكتهٞ أٚناع ايربٚز : اقطًشٛا عًٝٗا، ٚقايٛا

ق٣ٛ ايؿهٌ املعني ايصٟ ٜطمس٘ ايطَٓاٍ ع٢ً ايطٌَ، ٚتًو ا٭ؾهاٍ تسٍ ع٢ً 

 (3).أسهاّ ككٛق١ تٓاغب أٚناع ايربٚز

ٖٚٛ عًِ باسح يف  ٚمما ٜسخٌ يف عًِ ايطٌَ، ٜٚأخص سهُ٘ عًِ ا٭غاضٜط،

املٛدٛز٠ يف ا٭نـ ٚا٭قساّ ٚاؾباٙ عػب ايتكاطع ٚايتبأٜ  ا٫غتس٫ٍ باـطٛط

ٚايطٍٛ ٚايعطض ٚايككط، ٚعػب َا بٝٓٗا َٔ ايؿطٚز املتػع١، أٚ املتهاٜك١ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .230_2/229ايػعاز٠  زاض اْعط َؿتاح_  1

 .َه٢ ؽطجي٘_  2

 .294اْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ م_  3



 

 مفَوو السخس، وأىواعُ: الفصل األول
 

20 

ع٢ً أسٛاٍ اٱْػإ َٔ طٍٛ ا٭عُاض ٚقكطٖا، ٚايػعاز٠ ٚايؿكا٠ٚ، ٚايػ٢ٓ 

 .ٚايؿكط، َٚا ؾاب٘ شيو

 (1).َا ٜػ٢ُ بكطا٠٤ ايؿٓذإ_ أٜهّا_ًٜٚشل ب٘ 

َٚٔ " ٚقس ظٗط َٔ أقٛاي٘: =×قاٍ مساس١ ايؿٝذ عبسايععٜع بٔ باظ

إٔ عًِ ايٓذّٛ، ٚاـط ع٢ً _ تكطٜطات ا٭١ُ٥ َٔ ايعًُا٤، ٚؾكٗا٤ ٖصٙ ا٭١َ

ايطٌَ، َٚا ٜػ٢ُ بايطايع، ٚقطا٠٤ ايهـ، ٚقطا٠٤ ايؿٓذإ، َٚعطؾ١ اـط، َٚا 

اهلل ٚضغٛي٘، َٚٔ أؾب٘ شيو نًٗا َٔ عًّٛ اؾا١ًٖٝ، َٚٔ ايؿطى ايصٟ سطَ٘ 

أعُاهلِ اييت دا٤ اٱغ٬ّ بإبطاهلا، ٚايتشصٜط َٔ ؾعًٗا، أٚ إتٝإ َٔ ٜتعاطاٖا 

ٚغ٪اي٘ عٔ ؾ٤ٞ َٓٗا، أٚ تكسٜك٘ ؾُٝا خيرب ب٘ َٔ شيو; ٭ْ٘ َٔ عًِ ايػٝب 

 (2)+.ايصٟ اغتأثط اهلل ب٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .301اْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ م_  1

 .11_7م 20يع١ًُٝ عسز ف١ً ايبشٛخ ا_  2
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 :ٚؼت٘ غبع١ َباسح

 .سهِ تعًِ ايػشط ٚتعًُٝ٘: املبشح ا٭ٍٚ

 .سهِ ايػاسط: شح ايجاْٞاملب

 .سس ايػاسط: املبشح ايجايح

 .تٛب١ ايػاسط: املبشح ايطابع

 .سهِ ايصٖاب يًػشط٠ ٚغ٪اهلِ، ٚتكسٜكِٗ ؾُٝا ٜكٛيٕٛ: املبشح اـاَؼ

 .اؿه١ُ َٔ ايٓٗٞ عٔ إتٝإ ايػشط٠ ٚايهٗإ ٚمِٖٛ: املبشح ايػازؽ

 .اُٚمٖٛ سهِ ا٭دط٠ املأخٛش٠ عٔ ايػشط ٚايهٗا١ْ: املبشح ايػابع

 

 الثاىٕالفصل 
 

 أحهاو تتعلل بالسخس والسخسة
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شيو يف نتاب٘ ايععٜع; ؾأخرب _ عع ٚدٌ_ايػشط مما ُِٜعًِ ٜٚتعًِ، ؾكس بني اهلل 

ُِ ايػاسَط بهْٛ٘ عًُّٝا، ٚإٔ ايػشط مما  ُٗ َِٚقَؿ عٔ ؾطعٕٛ ٚقَٛ٘ يف آٜات نجري٠ 

 .ٜعًِ ٜٚتعًِ

ًِٔو ُغًَِٝ: ط_عع ٚدٌ_قاٍ اهلل  َُ ََا َتِتًُٛ ايٖؿَٝأطنُي َع٢ًَ  ََا َنَؿَط َٚاٖتَبُعٛا  َٚ  َٕ َُا

 ٔٔ ًََهِٝ َُ ٍَ َع٢ًَ اِي ََا ُأْٔع َٚ َٕ ايٖٓاَؽ ايػِِّشَط  ُُٛ ٖٔ ايٖؿَٝأطنَي َنَؿُطٚا َُٜعِّ ََٚئه  ُٕ َُا ُغًَِٝ

ُٔ ٔؾِت١َْٓ َؾ٬ َتِهُؿِط  َُا َِْش ِٔ َأَسٕس َسٖت٢ َُٜك٫ٛ إْٖٔ َٔ  ٕٔ َُا ََا َُٜعِّ َٚ ََاُضَٚت  َٚ َٖاُضَٚت   ٌَ ٔبَبأب

ِٔ َأَسٕس ٔإ٫ٖ َؾََٝتَعًٖ َٔ  ٔ٘ َٔ ٔب ِِ ٔبَهاضِّٜ ُٖ ََا  َٚ  ٔ٘ ِٚٔد ََٚظ َُِط٤ٔ  َٔ اِي ٘ٔ َبِٝ َٕ ٔب ََا َُٜؿطُِّقٛ َُا  ُٗ َِٓٔ  َٕ ُُٛ

ُ٘ ٔؾٞ  ََا َي ِٔ اِؾَتَطاُٙ  َُ ُُٛا َي ََٚيَكِس َعًٔ  ِِ ُٗ ٫َٚ ََٜٓؿُع  ِِ ُٖ ََا َُٜهٗط  َٕ ُُٛ َََٜٚتَعًٖ  ٔ٘ ٕٔ ايًٖ ٔبٔإِش

ََٚي ِٔ َخ٬ٕم  َٔ َٕاٯٔخَط٠ٔ  ُُٛ ِٛ َناُْٛا َِٜعًَ ِِ َي ُٗ ٘ٔ َأُْؿَػ ِٚا ٔب ََا َؾَط  (.102:ايبكط٠ص )ٔب٦َِؼ 

ِْ: طٚقاٍ عٔ قّٛ ؾطعٕٛ ََٖصا َيَػأسْط َعًٔٝ  ٖٕ َٕ ٔإ ِٛ ّٔ ٔؾِطَع ِٛ ِٔ َق َٔ َُٮ  ٍَ اِي ص َقا

 (.109:ا٭عطاف)

َٔ: طٚقاٍ عِٓٗ ٔٔ َسأؾٔطٜ ََُسا٥ٔ ٌِ ٔؾٞ اِي ََٚأِضٔغ ََٚأَخاُٙ   ٔ٘ َِٜأُتَٛى ( 111) َقاُيٛا َأِضٔد

 ِٕ ِّ َغأسٕط َعًٔٝ  .ا٭عطافص (112)ٔبُه

ِِ ايػِِّشَط: طٚقاٍ َُُه ِِ اٖئصٟ َعًٖ ُ٘ َيَهٔبرُيُن  (.71:ط٘ص )إْٖٔ

ٚبٓا٤ّ ع٢ً شيو ؾايػشط َكسٚض عًٝ٘; ؾٗٛ مما ٜتعًِ، ٚحيٖكٌ عػب َا تتٗٝأ 

 .يطايب٘

هؿطّا، ْٚكٛم ، ٚمجٗٛضِٖ ٜطاٙ َٚايػشط سطاّ ب٬ خ٬ف بني أٌٖ ايعًِ

ُ٘ ٔؾٞ : ط_تعاىل_ايهتاب ٚايػ١ٓ قطحي١ يف سطَت٘، قاٍ  ََا َي ِٔ اِؾَتَطاُٙ  َُ ُُٛا َي ََٚيَكِس َعًٔ

حهه تعله السخس وتعلينُ: املبخث األول   
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ِٔ َخ٬ٕم َٔ  (.102:ايبكط٠ص )اٯٔخَط٠ٔ 

يكس عًِ أٌٖ ايهتاب ؾُٝا عٗس إيِٝٗ إٔ ايػاسط ٫ : إٕ َع٢ٓ اٯ١ٜ: ؾكٌٝ

 (1).خ٬م ي٘ يف اٯخط٠، أٚ ٫ زٜٔ ي٘

ادتٓبٛا : =قاٍ" عٔ ايٓيب÷ يكشٝشني َٔ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ٚدا٤ يف ا

 +.ايػبع املٛبكات

 .(2) اؿسٜح..+ ايؿطى باهلل ٚايػشط: =ٜا ضغٍٛ اهلل َٚا ٖٔ؟ قاٍ: قايٛا

ٚبٓا٤ّ ع٢ً شيو ؾإْ٘ ٫ جيٛظ تعًِ ايػشط; ٭ْ٘ ٫ خيطز عٔ نْٛ٘ َبّٓٝا ع٢ً 

ٛ ناض بايؿطز ايؿطى، أٚ ايهصب، أٚ اـساع ٚايػـ، ٚمٛ شيو مما ٖ

ِِ: ط_عع ٚدٌ_ٚاؾُاع١، قاٍ اهلل  ُٗ ٫َٚ ََٜٓؿُع  ِِ ُٖ ََا َُٜهٗط  َٕ ُُٛ ص َََٜٚتَعًٖ

 (.102:ايبكط٠)

ؾ٬ ْؿع يف ايػشط ايبت١، َٚا ٫ ْؿع ؾٝ٘، ٚنإ نطضٙ َتشتُّا ٫ جيٛظ تعًُ٘ 

٫َٚ ُِٜؿًُٔض ايٖػأسُط : طعٔ ايػاسط بكٛي٘_ عع ٚدٌ_عاٍ، نٝـ ٚقس أخرب اهلل 

 (.69:ط٘ص )َسُِٝح َأَت٢

َٞ عٓ٘ ايؿ٬ُح ؾ٬ ٜطد٢ ْؿع٘ أبسّا، نُا ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ْكط اؿل  ;َٚٔ ُْٔؿ

 .َٔ ٖصا ايططٜل

ٚقس شٖب اؾُٗٛض إىل عسّ دٛاظ تعًِ ايػشط َٔ غري عٌُ ب٘، ٚضٟٚ عٔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٚؾتض اجملٝس يًؿٝذ عبسايطمحٔ بٔ سػٔ  383اْعط تٝػري ايععٜع اؿُٝس يًؿٝذ غًُٝإ بٔ عبساهلل م_  1

 .147_145م ، ٚ ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝا315ٍم

 (.89)، َٚػًِ (6857)ٚ (  2766)ايبداضٟ _  2
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 (1).اٱَاّ َايو تهؿريٙ

ََُتَعُِّ٘ ٭ٟ غطض ٖٛ  نُا إٔ اؾُٗٛض شٖبٛا إىل تهؿري ايػاسط َطًكّا، ٚ

غاسط، ؾٝعس زاخ٬ّ يف اؿهِ; ؾ٬ ٜهٕٛ غاسْط بايؿعٌ إ٫ َٔ تعًِ ايػشط، 

_ يف ا٭قٌ_ٚنُا ٫ ٜهٕٛ ناتْب إ٫ َٔ تعًِ ايهتاب١; ؾايتعًِ قطّ يصات٘، أٚ ٖٛ 

 .شضٜع١ْ إىل احملطّ، ٚايصضٜع١ إىل احملطّ جيب غٗسٖا

ؼ اٯ١ٜ عٔ املًهني ايًصٜٔ يف ْؿ_ تعاىل_ٚمما ٜ٪نس ُنِؿَط َتعًِ ايػشط قٛي٘ 

ُٔ ٔؾِت١َْٓ َؾ٬ َتِهُؿِط: طٜعًُإ ايٓاؽ ايػشط ملٔ دا٤ َتعًُّا َُا َِْش ص إْٖٔ

 (.102:ايبكط٠)

ّْ َِ ايػشٔط سطا  (2).أٟ بتعًِ ايػشط; هلصا نإ ضأٟ اؾُٗٛض إٔ َتَعًٗ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8/63اْعط اـطؾٞ ع٢ً كتكط خًٌٝ _  1

 .155_151 اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ ماْعط ايػشط بني_  2
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أَط  مل خيتًـ ايعًُا٤ نجريّا يف سهِ ايػاسط، ٚشيو ضادع إىل ٚنٛح ايط١ٜ٩ يف

ايػشط ٚايػشط٠ َٔ سُٝح قطاس١ُ ا٭زي١ٔ َع إٔ ا٫خت٬ف يف ؼسٜس َا١ٖٝ ايػشط 

ٚاغع دسّا، مما ٜتػع َع٘ اـ٬ف عاز٠ ي٫ٛ قطاس١ ايٓٗٞ ايعاّ عٔ ايػشط 

 .ٚايتشصٜط َٓ٘

غري إٔ ؼسٜس املع٢ٓ ايسقٝل ايصٟ ٜكسم عًٝ٘ يؿغ ايػشط مبعٓاٙ ا٫قط٬سٞ 

 .ف، ٜٚبك٢ ؼسٜس ايػشط ٖٛ املِٗ يف ا٭َطاملكطٕٚ بايهؿط ٜهِّٝل اـ٬

ََا َتِتًُٛ ايٖؿَٝأطنُي َع٢ًَ : ط_تعاىل_َٚٔ أد٢ً تًو ايٓكٛم قٛي٘  َٚاٖتَبُعٛا 

َٕ َُا ًِٔو ُغًَِٝ  .اٯ١ٜ....ص َُ

 :ٚيف ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً نؿط ايػاسط َٔ أٚد٘ نجري٠

ض اتٗاَ٘ بايػشط يف قٛي٘ يف َعط_ عًٝ٘ ايػ٬ّ_ْؿٞ ايهؿط عٔ غًُٝإ _ 1

ُٕ: ط_تعاىل_ َُا ََا َنَؿَط ُغًَِٝ  ص.َٚ

 .ايتكطٜض بهؿط ايؿٝاطني َٓٛطّا بتعًُِٝٗ ايٓاَؽ ايػشَط_ 2

ِٔ ايػشٔط بأْ٘ نؿط_ 3  .ؼصُٜط املًهني طايَب َتَعًٗ

ُٞ ايٓكٝٔب بايه١ًٝ ٫ ٜهٕٛ إ٫ يًهاؾط _ 4 ُٞ ايٓكٝٔب عٔ َتدصٙ، ْٚؿ ْؿ

 ._عٝاشّا باهلل_

٫َٚ ُِٜؿًُٔض ايٖػأسُط َسُِٝح : ط_تعاىل_يٓكٛم ايٛاضز٠ يف شيو قٛي٘ َٚٔ ا

 (.69:ط٘ص )َأَت٢

ُٞ ايؿ٬ح عٔ ايػاسط يف أٟ َهإ نإ، ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً نؿطٙ  .ٚيف ٖصٙ اٯ١ٜ َِْؿ

حهه الساحس: الثاىياملبخث    

 



 

 

 أحهاو تتعلل بالسخس والسخسة: الفصل الثاىي
 

27 
 

أَطٜٔ ٜس٫ٕ ع٢ً إٔ ْؿٞ ايؿ٬ح × ٚقس شنط ايؿٝذ قُس ا٭َني ايؿٓكٝطٞ

 :يف اٯ١ٜ زاٍ ع٢ً نؿطٙ

 .ز٫ي١ آ١ٜ غٛض٠ ايبكط٠ ايػابل شنطٖا ع٢ً نؿط ايػاسط :ٍٚا٭َط ا٭

أْ٘ ُعطف باغتكطا٤ ايكطإٓ إٔ ايػايب ؾٝ٘ إٔ يؿغ ٫ ٜؿًض ُٜطاز ب٘  :ايجاْٞ

 .ايهاؾط

 (1).أَج١ً ع٢ً شيو× ثِ نطب

َعٖسٙ َٔ ايػبع " َٚٔ ايٓكٛم ايكطحي١ يف ؾإٔ ايػشط إٔ ايطغٍٛ

 +.اتادتٓبٛا ايػبع املٛبك: =املٛبكات، ؾكاٍ

 .(2) اؿسٜح....+ايؿطى باهلل ٚايػشط: =ٜا ضغٍٛ اهلل َٚا ٖٔ؟ قاٍ: قايٛا

ٖٚٓاى أسازُٜح أخط٣ نجري٠ يف ايٓٗٞ عٔ ايػشط ت٪ٜس َع٢ٓ اؿسٜح، 

ٚأسازُٜح يف ايٓٗٞ عٔ إتٝإ ايهٗإ، ٚايعطاؾني، ٚبٝإ سهِ آتِٝٗ، 

َُ_ ايهٗا١ْ ٚايعطاؾ١_َٚكسقِٗ، ٚإٔ شيو ايكٓٝع  نُا _ًشْل ب٘ زاخٌ يف ايػشط 

 ._غٝأتٞ

 .ٚإشا نإ شيو ؾإٔ املًشل ؾهٝـ باملًشل ب٘

هلصٙ ايٓكٛم ايكطحي١ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ اتؿل ايعًُا٤ ع٢ً نؿط ايػاسط 

ايصٟ ٜعتكس إٔ ايهٛانب َسبط٠ َع اهلل، أٚ إٔ ايػاسط قازض ع٢ً خًل ا٭دػاّ، 

 .أٚ اعتكس إٔ ؾعً٘ َباح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .443_4/442اْعط أنٛا٤ ايبٝإ _  1

 .َه٢ ؽطجي٘_  2
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; ؾإٕ تاب ٚإ٫ ُقتٌ عٓس بعهِٗ، ٜٚط٣ ٜٚهٕٛ املػًِ بٗصا ناملطتس ُٜػتتاب

 (1).آخطٕٚ قتً٘ ب٬ اغتتاب١

إىل ايكٍٛ _ ضمحِٗ اهلل_أبٛ سٓٝؿ١ َٚايو ٚأمحس : نُا شٖب ا٭١ُ٥ ايج٬ث١

 (2).بهؿط ايػاسط َطًكّا

إىل عسّ ايتهؿري بايػشط يصات٘; ؾإشا مل ٜهٔ × ٚشٖب اٱَاّ ايؿاؾعٞ

أٚ أْ٘ قازض ع٢ً خًل ا٭دػاّ، أٚ إٔ ايػاسط َعتكسّا يف ايهٛانب أْٗا َسبط٠، 

 (3).ؾعً٘ َباح نإ ٔؾِعًُ٘ َعك١ّٝ نبري٠

 :بعس إٔ غام ن٬ّ اٱَاّ ايؿاؾعٞ_ سؿع٘ اهلل_ٜكٍٛ ايسنتٛض أمحس اؿُس 

غؿٌ عٔ أْٛاع َٔ ايػشط تأثريٖا حيكٌ بٛغاط١ × ٚنأْٞ باٱَاّ ايؿاؾعٞ=

َٔ طاع١ ٚخهٛع يف كايؿ١ َُعني َٔ ايؿٝاطني مبكابٌ َا َُٜكسِّّ هلِ ايػاسط 

 (4)+.ايؿطع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٚؾطح 48_2/47، ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ يًكططيب 1/63اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام م_  1

 .14/176ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ 

يف ٫بٔ قسا١َ ، ٚايها1/33، ٚأسهاّ ايكطإٓ ٫بٔ ايعطبٞ 63_1/62اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام _  2

 .4/462، ٚأنٛا٤ ايبٝإ 4/240، ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 10/224، ٚؾتض ايباضٟ ٫بٔ سذط 4/165

، ٚؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ 1/31، ٚأسهاّ ايكطإٓ ٫بٔ ايعطبٞ 1/63اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام _  3

 .162_161، ٚايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م10/124، ٚؾتض ايباضٟ 14/176

 .162شط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ مايػ_  4
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ن٬ّ طٌٜٛ يف سس ايػاسط، ٚخ٬قتٗا تطدع إىل َا _ ضمحِٗ اهلل_يًعًُا٤ 

ًٜٞ: 

ٜكتٌ عٓس ايكا٥ًني بهؿطٙ باعتباضٙ َطتسّا، ٚنصا عٓس َٔ _ أ: سا٫ت ايكتٌ_ 1

 .عسٚا ايػاسط ناؾطّا َطًكّا

َٞ با٭ضض بايؿػاز، ٖٚصا  ٜٚكتٌ عٓس أبٞ سٓٝؿ١ يهْٛ٘ مجع إىل ايطز٠ٔ ايػع

 (1).َٛاؾل ملصٖب ايصٜٔ ٚضز عِٓٗ قتٌ ايػاسط

ٌَ بػشطٙ إْػاّْا قتٌ سسّا عٓس اٱَاّ أبٞ سٓٝؿ١، ٚاٱَاّ َايو، _ ب إشا َقَت

 .ٚاٱَاّ أمحس

ََُعٖٝٔ، أٚ  ٜٚؿرتط أبٛ سٓٝؿ١ إٔ ٜتهطض َٓ٘ شيو، أٚ ُٜٔكط ب٘ يف سل ؾدل 

 .ٜؿٗس عًٝ٘ ؾاٖسإ

 (2).اٱَاّ ايؿاؾعٞ ٜٚكتٌ قكاقّا عٓس

إىل عسّ قتٌ ايػاسط × شٖب اٱَاّ ايؿاؾعٞ_ أ: سا٫ت عسّ ايكتٌ_ 2

ايصٟ مل ٜؿتٌُ غشطٙ ع٢ً اعتكاز نٕٛ ايهٛانب َسبط٠، أٚ نٕٛ ايػاسط قازضّا 

 .ع٢ً خًل ا٭دػاّ، أٚ إٔ ؾعً٘ َباح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٚأسهاّ ايكطإٓ ٫بٔ ايعطبٞ 63_1/61اْعط تؿكٌٝ شيو يف أسهاّ ايكطإٓ يًذكام _  1

، ٚ ايػشط بني 598، ٚؾطح ايعكٝس٠ ايطشا١ٜٚ م1/212، ٚتؿػري ايكطإٓ ايععِٝ ٫بٔ نجري 1/31

 .171_163اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م

، ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ 3/215ري ايهبري يًطاظٟ ، ٚايتؿػ1/63اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام  _2

 .166، ٚ ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م14/176يًكططيب، ٚؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ 

حد الساحس: الثالثاملبخث    
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ٚاغتسٍ ع٢ً شيو بأزي١ أبطظٖا إٔ ايػشط إشا مل ٜؿتٌُ ع٢ً تًو ا٭َٛض 

٫ ٜعس قاسب٘ ناؾطّا بٌ عاقّٝا، ٚفطز املعك١ٝ غري َهؿط، _ نُا ٜط٣_ط٠ املهؿ

 (1).ٚغري َبٝض يًسّ، ٚزَا٤ املػًُني قعٛض٠

ٖٚصا قشٝض، زَا٤ املػًُني = :َعًكّا ع٢ً ن٬ّ ايؿاؾعٞ×ٜكٍٛ ايكططيب

 (2)+.قعٛض٠ ٫ تػتباح إ٫ بٝكني، ٫ٚ ٜكني َع ا٫خت٬ف

َعًكّا ع٢ً َا ٜطاٙ اٱَاّ _ ٘ اهللسؿع_ٜكٍٛ ايسنتٛض أمحس اؿُس 

زيٌٝ سط١َ زَا٤ املػًُني، ٚأْٗا ٫ : =×ٚع٢ً ن٬ّ ايكططيب× ايؿاؾعٞ

ُِ ايعاّ، _ تػتباح إ٫ بٝكني، ٫ٚ ٜكني َع ا٫خت٬ف  ٖصا قشٝض َٔ سُٝح اؿه

أَا اؿاي١ اـاق١ َعٓا يف أَط ايػشط ؾاؾُٗٛض ع٢ً إٔ ايػشط ٜعس َطٚقّا َٔ 

ًذُاع١; هلصا مل ٜٓهط أسس َٔ ايكشاب١ ع٢ً َٔ قتٌ ايػاسط ايسٜٔ ٚتطنّا ي

َِٓٗ; ؾٝعس ٖصا مبٓعي١ اٱمجاع ع٢ً ايعٌُ مبا ٚضز خاق١ يف ايػاسط، ٚاـام 

 (3)+.ٜكهٞ ع٢ً ايعاّ

إش ٫  (5)، ٚقاسب ايطًِّٓػِ(4)شٖب بعض ا٭سٓاف إىل عسّ قتٌ املؿعٛش_ ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .216_3/215، ٚايتؿػري ايهبري يًطاظٟ 1/63اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام _  1

 .2/48أسهاّ ايكطإٓ _  2

 .168ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م_  3

َئعْب غؿ١ ٜط٣ اٱْػإ َٓ٘ ايؿ٤ٞ غ٬ف َا عًٝ٘ أقً٘ يف ضأٟ ايعني، أٟ : ٠ أٚ ايؿعبص٠ايؿعٛش_  4

 .1/337، ٚاملكباح املٓري يًؿَٝٛٞ 5/29اْعط يػإ ايعطب َاز٠ ؾعص . ٜط٣ َا يٝؼ ي٘ سكٝك١

ٖٛ يؿغ ْٜٛاْٞ، ٖٚٛ يف عًِ ايػشط خطٛط ٚأعساز ٜععِ ناتبٗا أْ٘ ٜطبط بٗا : ايٓطًػِ_  5

اْعط املعذِ ايٛغٝط َاز٠ . ت ايهٛانب ايع١ًٜٛ بايطبا٥ع ايػؿ١ًٝ; ؾًب قبٛب أٚ زؾع أش٣ضٚساْٝا

  .2/568طًػِ 
= 
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 (1).ٜعسٕٚ ؾاعٌ ٖصا غاسطّا

اٱَاّ أمحس إىل إٔ َٔ غشط بأز١ٜٚ ٚتسخني  نُا شٖب بعض أقشاب

ٚغكٞ ؾ٤ٕٞ ٜهط، َٚٔ ٜععّ ع٢ً اؾٔ، ٜٚععِ أْ٘ جيُعٗا ٚتطٝع٘، ٚاملؿعٛش 

٫ ٜعس _ ٚقا٥ٌ بعدط ايطري، ٚناضب باؿك٢، ٚايؿعري، ٚايكساح، ٚمٛ شيو

 .ناؾطّا إشا مل ٜعتكس اٱباس١، أٚ أْ٘ ٜعًِ ايػٝب

 (2).يؿاؾعٞ ٚأقشاب٘ َٔ ٚدٖ٘ٚصا َٛاؾل ملا شٖب إيٝ٘ اٱَاّ ا

َٛنشّا ٚد٘ ا٫خت٬ف ٚاؾُع بني × قاٍ ايؿٝذ غًُٝإ بٔ عبساهلل

 :َصٖب اؾُٗٛض َٚصٖب اٱَاّ ايؿاؾعٞ َٚٔ ٚاؾك٘ يف بعض أْٛاع ايػشط

ٚعٓس ايتشكٝل يٝؼ بني ايكٛيني اخت٬ف; ؾإٕ َٔ مل َُٜهؿِّط; يعٓ٘ أْ٘ ٜتأٖت٢ =

أٖت٢ ايػشط ايصٟ َٔ قبٌ ايؿٝاطني إ٫ بسٕٚ ايؿطى، ٚيٝؼ نصيو، بٌ ٫ ٜت

 ...بايؿطى ٚعباز٠ ايؿٝاطني ٚايهٛانب

ٚأَا غشط ا٭ز١ٜٚ ٚايتسخني ٚمٛٙ ؾًٝؼ بػشط ٚإٕ مسٞ غشطّا، ؾع٢ً 

 .غبٌٝ اجملاظ نتػ١ُٝ ايكٍٛ ايبًٝؼ ٚاي١ُُٝٓ غشطّا

 (1)+.ٚيهٓ٘ ٜهٕٛ سطاَّا ملهطت٘ ٜععض َٔ ٜؿعً٘ تععٜطّا بًٝػّا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٛ ايعٌُ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ايػاسط مبػاعس٠ ايؿٝطإ أٚ بٓا٤ّ ع٢ً : ايطًِّػِ=: ٚقاٍ قُس قُس دعؿط    =

_ نايؿُع ٚايطني_املعذٕٛ  أَطٙ ع٢ً ايٛضم أٚ ايكُاف أٚ املعسٕ أٚ اـؿب أٚ ا٭سذاض ايهطمي١ أٚ

اْعط  ...+.ٚقت ككٛم ٚعذِ ٚقٛض٠ َع١ٓٝ; يهطض ْؿط أٚ أنجط يف ؾدك٘ أٚ َا ميًه٘ بؿهٌ ككٛم يف

 .215م ايػشط حملُس قُس دعؿطنتاب 

 .4/240اْعط ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ _  1

 .384تٝػري ايععٜع اؿُٝس م_  2
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: س اؿُس َعًكّا ع٢ً َا شنط يف أسٛاٍ عسّ قتٌ ايػاسطقاٍ ايسنتٛض أمح

إٕ ايػشط أْٛاع نجري٠ ؽتًـ يف أسهاَٗا عػب َا ٜكاسبٗا َٔ : ٚأقٍٛ=

ا٫عتكاز، ٚإٕ مشًٗا اغِ ايػشط َٔ سٝح اٱط٬م; ٱَهإ إٔ ٜعٌُ أعُاٍ 

ِٔ يٝؼ غاسطّا; ؾٝتػ٢ُ بصيو، ٫ٚ ٜتأٖت٢ ي٘، َٚٓ٘ َا ٜتأت٢ َٔ  ََ ايػشط٠ 

شط٠ ٚهلِ يف نٌ ساٍ، بٌ قس ٜهٕٛ َٓ٘ أعُاٍ ًٜتبؼ أَُطٖا ع٢ً ايطا٥ٞ، ايػ

ٚقاسب ٖصا غاسط; ٭ْ٘ أت٢ بأَٛض ؽؿ٢ ع٢ً ايهجرئٜ َٔ سٝح ايؿهٌ 

أٟ أْ٘ ميهٔ إٔ ٜعٌُ _ٚاهل١٦ٝ اييت ظٗط بٗا، ٫ َٔ سٝح ايٛاقع ٚاؿكٝك١ 

طّا باملع٢ٓ ؾدل ْٛعّا َٔ أْٛاع ايػشط املهؿط بكٛضت٘ ٦ٖٝٚت٘، يهٓ٘ يٝؼ غاس

ؾٗٛ ٫ ٜععِ أسسّا غ٣ٛ اهلل، ٫ٚ ٜٓػب ؾ٦ّٝا مما ٖٛ يػريٙ، إمنا _ اؿكٝكٞ

اغتعٌُ تًو ايططم استٝا٫ّ; ؾٗصا ٫ جيعًٓا مهِ ع٢ً شيو ايٓٛع بأْ٘ غري َهؿط 

ٍٔ ايػشُط باملع٢ٓ ايؿطعٞ احملصٚض  .َطًكّا; ٭ٕ ا٭قٌ يف تًو ا٭عُا

عٓ٘ َٔ سٝح املآٍ، ٫ َٔ سٝح اؿهِ َٚٔ حيانٝ٘ َع كايؿ١ اؿاٍ خيتًـ 

ُِ ايٓأؽ ع٢ً ايعاٖط، ٚايبٛاطٔ أَطٖا  ايعاّ; ٭ٕ ايكٛض٠ ايعاٖط٠ ٚاسس٠، ٚسه

 ._تعاىل_إىل اهلل 

ٍٕ َٔ ا٫عتكاز ايباطٌ، ٚإمنا خؿ١ُ  َِ إٔ َا ٜػتعًُ٘ خا َُِطٙ، ُٚعًٔ يهٔ َٔ ُخٔبط أ

با٭ضض، أٚ ظدط  سطن١ٕ، أٚ سسْؽ ٚؽُنْي ٜطبط٘ ظٓؼ أؾعاٍ ايػشط٠ َٔ خط

يًطري، أٚ نطب بايكساح، أٚ مٛ شيو َٔ ا٫غتكػاّ اـايٞ َٔ ا٫غتعا١ْ 

بايؿٝاطني، َٚٔ ازعا٤ عًِ ايػٝب، أٚ نإ باغتعُاٍ خاق١ٕ َٔ خٛام املٛاز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .384ايععٜع اؿُٝس م ، ٚتٝػري395_3/394اْعط ؾطح َٓت٢ٗ اٱضازات _  1
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ؾشهِ َجٌ ٖصا ٖٛ َا أؾاض إيٝ٘ بعض ا٭سٓاف، _بططٕم ؽؿ٢ ع٢ً اٯخطٜٔ 

ٕ اؾتٌُ ع٢ً أَٛض باط١ً َٔ ايػـ، ٚبعض اؿٓاب١ً بأْ٘ ٫ ٜعترب َهؿطّا، ٚإ

 (1)+.ٚاـساع، ٚايهصب، ٚمٛ شيو; ؾٗٞ ٫ تبًؼ زضد١ ايهؿط، ٚاهلل أعًِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .172_171ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م_  1
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 :اختًـ ايعًُا٤ يف قبٍٛ تٛب١ ايػاسط، ٚخ٬ق١ شيو ٜطدع إىل َا ًٜٞ

إىل عسّ _ شٖب اٱَاّ أبٛ سٓٝؿ١، ٚاٱَاّ َايو، ٚاٱَاّ أمحس يف ضٚا١ٜ _ 1

 .قبٍٛ تٛب١ ايػاسط

 :ٖٚصا َطٟٚ عٔ مجاع١ َٔ ايكشاب١ ٚايتابعني، ٚعًٌ بتع٬ًٝت

إٔ ايطز٠ بؿعٌ ايػشط باط١ٓ، ٚاملطتس باطّٓا ٫ تعطف تٛبت٘ بإظٗاضٙ : َٓٗا

 .اٱغ٬ّ

 .إٔ عًِ ايػشط ٫ ٜعٍٚ بايتٛب١: َٚٓٗا

َٞ يف ا٭ضض بايؿػاز: َٚٓٗا  .أْ٘ مجع إىل ايطز٠ٔ ايػع

، أَا إشا تاب قبٌ إٔ ٜؿٗس عًٝ٘ بايػشط ٖٚصا يف ساي١ َا إشا ؾٗس عًٝ٘ بصيو

ُُٛا : ط_تعاىل_قبًت تٛبت٘ يكٛي٘  ِِ َؾاِعًَ ٔٗ ِٕ َتِكٔسُضٚا َعًَِٝ ٌٔ َأ ِٔ َقِب َٔ َٔ َتاُبٛا  ٔإ٫ٖ اٖئصٜ

ِْ َ٘ َغُؿْٛض َضٔسٝ ٕٖ ايًٖ  (.34:املا٥س٠ص )َأ

 (1).ؾشهِ ايػاسط ٜهٕٛ نصيو

إىل قبٍٛ تٛب١ ايػاسط; ٭ٕ  شٖب اٱَاّ ايؿاؾعٞ، ٚاٱَاّ أمحس يف ضٚا١ٜ_ 2

زٜٓ٘ ٫ ٜعٜس ع٢ً ايؿطى، ٚاملؿطى ٜػتتاب ؾإٕ تاب قبًت تٛبت٘ ُٚخًِّٞ غبًُٝ٘; 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٚايهايف ٫بٔ قسا١َ 3/215، ٚايتؿػري ايهبري يًطاظٟ 63_1/61اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام _  1

، ٚتؿػري ايكطإٓ 14/176، ٚؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ 2/47، ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ يًكططيب 4/165

، ٚ ايػشط 395_3/390، ٚؾطح َٓت٢ٗ اٱضازات 236_10/224، ٚؾتض ايباضٟ 1/212ايععِٝ ٫بٔ نجري 

 .173_172بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م

توبة الساحس: السابعاملبخث    
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 .ؾهصيو ايػاسط

ٚعًُ٘ بايػشط ٫ ميٓع تٛبت٘ بسيٌٝ غاسط أٌٖ ايهتاب إشا أغًِ، ٚيصيو قض 

 (1).إميإ غشط٠ ؾطعٕٛ، ٚتٛبتِٗ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2/48، ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ يًكططيب 196_4/195، ٚايهايف 3/215اْعط ايتؿػري ايهبري يًطاظٟ _  1

 .173كٝك١ ٚاـٝاٍ م، ٚايػشط بني اؿ3/395، ٚؾطح َٓت٢ٗ اٱضازات 1/212ٚتؿػري ايكطإٓ ايععِٝ 
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ني، ٚايهٗإ، ٚايعطاؾني، ايصٖاب يًػشط٠، َٚٔ يف سهُِٗ َٔ املٓذُ

ؾعٌ قطّ، َعسٚز يف نبا٥ط ايصْٛب، بٌ _ ٚغ٪اهلِ، ٚتكسٜكِٗ مبا خيربٕٚ ب٘ 

 .قس ٜكٌ إىل سس ايهؿط، ٚايؿطى ا٭نرب

ٚقس تعاٖطت ا٭زي١ ع٢ً شيو، َٚٓٗا َا ضٚاٙ َػًِ عٔ َعا١ٜٚ بٔ اؿهِ 

 إْٞ سسٜح عٗس ظا١ًٖٝ، ٚقس دا٤ اهلل": أْ٘ قاٍ يطغٍٛ اهلل÷ ايػًُٞ

 .ٜأتٕٛ ايهٗإ باٱغ٬ّ، ٚإٕ َٓا ضدا٫ّ

 (1).اؿسٜح+ ؾ٬ تأتِٗ: =قاٍ

َٔ أت٢ عطاؾّا ؾػأي٘ عٔ : =قاٍ" َٚا ضٚاٙ َػًِ عٔ بعض أظٚاز ايٓيب

 (2)+.ؾ٤ٞ مل تكبٌ ي٘ ق٠٬ أضبعني ي١ًٝ

َٔ : =قاٍ" عٔ ضغٍٛ اهلل÷ َٚا ضٚاٙ اٱَاّ أمحس ٚغريٙ عٔ أبٞ ٖطٜط٠

 (3)+.كسق٘ مبا ٜكٍٛ ؾكس نؿط مبا أْعٍ ع٢ً قُسأت٢ نآّٖا أٚ عطاؾّا ؾ
 

  حْال الذٍا  للسحزٗ، ّسؤاهله، ّ ص ٓقَه

َٔ خ٬ٍ ا٭سازٜح ايػابك١ ايساي١ ع٢ً سط١َ ايصٖاب يًػشط٠ َٚٔ يف سهُِٗ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.537)َػًِ _  1

 (.2230)َػًِ _  2

+ إغٓازٙ قٟٛ: =ٚقاٍ ايصٖيب +ع٢ً ؾططُٗا: =، ٚقا8ٍ_1/7 ، ٚاؿانِ يف املػتسضى2/429املػٓس _  3

 (.4599)ٚقشش٘ ا٭يباْٞ يف َؿها٠ املكابٝض 

 حهه الرٍاب للسخسة، وسؤاهله،: املبخث اخلامس 

 وتصديكَه فينا يكولوٌ
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 :ٚغ٪اهلِ ٚتكسٜكِٗ ٜتبني يٓا ايتؿكٌٝ يف شيو، ٚميهٔ إمجاي٘ ؾُٝا ًٜٞ

ٓذِ، أٚ ايعطاف عٔ ؾ٤ٞ ؾكسق٘ إٔ َٔ غأٍ ايػاسط، أٚ ايهأٖ، أٚ امل_ 1

ط إٔ َعطؾت٘ بصيو عٔ مبا خيرب ؾكس نؿط; ٫عتكازٙ أْ٘ ٜعًِ ايػٝب غٛا٤ ازع٢ امُلدٔب

 .ططٜل ايؿٝاطني، أٚ عٔ ططٜل ايٓذّٛ، أٚ غري شيو

إشا غأي٘، ٚمل ٜكسِِّق٘ غٛا٤ نإ شيو ايػ٪اٍ اغتٗعا٤ّ، أٚ تػ١ًٝ، أٚ _ 2

َٛ شيو اغتط٬عّا، أٚ َكاب١ً قشؿ١ٝ، أٚ تً ؾ٬ ٜهؿط ايػا٥ٌ بصيو، _ ؿاظ١ٜ أٚ م

ٚإمنا ٫ تكبٌ ي٘ ق٠ْ٬ أضبعني ي١ًٝ; ؾإٕ اؿسٜح ايصٟ ؾٝ٘ ايٛعٝس بصيو يٝؼ ؾٝ٘ 

 .شنط تكسٜك٘، ٚإمنا فطز غ٪اي٘

 .ٚا٭سازٜح اييت ؾٝٗا إط٬م ايهؿط َكٝس٠ بتكسٜك٘

ظٜؿ٘،  إشا غأي٘ قتػبّا عًٝ٘; يُٝتشٔ ساي٘، ٚخيتربٙ، ٜٚؿهش٘، ٜٚبني_ 3

ضنٞ _ؾٗصا دا٥ع، نُا دا٤ يف ايكشٝشني عٔ ابٔ عُط _ ٚميٝع قسق٘ َٔ نصب٘ 

يف ضٖط ٔقَبٌ ابٔ قٝاز، ست٢ ٚدسٚٙ " َع ايٓيبإٔ عُط اْطًل _ اهلل عُٓٗا

ََػـاي١ َِ، ؾًِ ٜؿعط  ( 1)ًٜعب َع ايكبٝإ عٓس ُأُطِ بين  ٚقس قاضب ابٔ قٝاز اؿً

 . +تؿٗس أْٞ ضغٍٛ اهلل: =بٝسٙ ثِ قاٍ ٫بٔ قٝاز" ست٢ نطب ايٓيب

 . أؾٗس أْو ضغٍٛ ا٭َٝني: ؾٓعط إيٝ٘ ابٔ قٝاز ؾكاٍ

آَٓت باهلل : =ٚقاٍ( 2)أتؿٗس أْٞ ضغٍٛ اهلل؟ ؾطؾه٘": ؾكاٍ ابٔ قٝاز يًٓيب

 . +باهلل ٚبطغً٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/262اْعط ايؿتض . بطٔ َٔ ا ٭ْكاض: اؿكٔ، َٚػاي١: ا٭طِ_  1

 .3/262اْعط ايؿتض .أٟ نػط٘ ٚنِ بعه٘ إىل بعض +: ؾطٖق٘= ١أٟ تطن٘ ٚيف ضٚاٜ: ؾطؾه٘_  2
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 . +َاشا تط٣: =ؾكاٍ ي٘

 . ٜأتٝين قازم ٚناشب: قاٍ ابٔ قٝاز

 . +ُخًِّط عًٝو ا٭َط": =ؾكاٍ ايٓيب

 . +إْٞ قس خبأت يو خب٦ّٝا": =يٓيبثِ قاٍ ي٘ ا

 . ٖٛ ايسٗر: ؾكاٍ ابٔ قٝاز

 . +اخػأ; ؾًٔ تعسٚ قسضى: =ؾكاٍ

 . زعين ٜا ضغٍٛ اهلل أنطب ُعَُٓك٘: ÷ؾكاٍ عُط

 إٕ ٜهٓ٘ ؾًٔ تػًط عًٝ٘، ٚإٕ مل ٜهٓ٘ ؾ٬ خري يو يف": =ؾكاٍ ايٓيب

 (1).+قتً٘

ا اؿسٜح ككل ي٘ بايسخإ; يٝتعطف سكٝك١ أَطٙ; ؾٗص" ؾاَتشإ ايٓيب

 (2).يعُّٛ ا٭سازٜح ايػابك١

ٚمما ؼػٔ اٱؾاض٠ إيٝ٘ إٔ ايصٖاب إىل ايػشط٠ ٚمِٖٛ ٫ ٜكتكط ع٢ً  : يحُٔ

فطز اٱتٝإ إيِٝٗ َٚكابًتِٗ ٚدّٗا يٛد٘، ٚإمنا ٜتعس٣ شيو إىل أَٛض أخط٣ قس 

ٌٗ عٔ املكاب١ًٔ ٍٔايؿدك١ٔٝ ٫ َتٔك ايهٗإ ; سٝح إٕ ايػشط٠ ٚاملؿعٛشٜٔ ٚ، ٚايػ٪ا

يف ا٭ظَإ املان١ٝ ٫ ٜعٗطٕٚ أَاّ ايٓاؽ، بٌ خيتؿٕٛ يف غطازٜب، ٚأَانٔ ٫ 

 .ٜعًِ عِٓٗ إ٫ ايكًٌٝ

أَا يف ٖصا ايعكط ؾكس تعسزت أغايٝبِٗ، ٚقاضٚا جياٖطٕٚ بػ٤ٛ قٓٝعِٗ; 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .2930)َٚػًِ (1254)ايبداضٟ_  1

 .278_277اْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ م_  2
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ُّ ٘; ؾكاضٚا ٜعٗطٕٚ ع٢ً أعُس٠ ايكشـ، ٚيف أبٛاَب سٝح َأِؾَطع هلِ اٱع٬

ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ يف بطاَر َباؾط٠، ٚغري َباؾط٠، ٚقاض َٛاقع اٱْرتْت، ٚعرب 

املتابعٕٛ هلِ ٜػأيِْٛٗ، ٚحياٚضِْٚٗ; ؾكاضت ايؿت١ٓ بِٗ أؾس ٚأْه٢ َٔ شٟ 

قبٌ; يصا ؾإٕ اؿهِ يف َجٌ ٖصٙ ا٭سٛاٍ ٜأخص سهِ ايصٖاب إيِٝٗ، ٚغ٪اهلِ، 

ض٠، بٌ ٚتكسٜكِٗ; ٭ٕ ع١ًٖ ايٓٗٞ عٔ اٱتٝإ َتشكك١ يف َجٌ ا٭سٛاٍ املصنٛ

 .ضمبا تهٕٛ ا٭غايٝب ا٭خري٠ أععِ ٚأؾس خططّا
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َا احملصٚض َٔ إتٝإ ايػشط٠، ٚايهٗإ ٚمِٖٛ، َٚا املاْع َٔ : قس ٜكاٍ

٫ٚ ٜط٣ أِْٗ  اٯتٞ ٚايػا٥ٌ ٫ ٜعتكس قسقِٗ،نإ قازثتِٗ ٚغ٪اهلِ إشا 

 ٜعًُٕٛ ايػٝب، بٌ ٜط٣ غ٤ٛ قٓٝعِٗ، ٚقباس١ ؾعًِٗ؟

 :ا ًَٜٞ ٚاؾٛاب إٔ ٜكاٍ

 .عٔ إتٝاِْٗ، ٚغ٪اهلِ" إٔ ايتشطِٜ ساقٌ بٓٗٞ ايٓيب_ 1

 .إٔ شيو اعرتاف بكٓٝعِٗ، َٚسعا٠ يًتعًل بِٗ، أٚ ٚغ١ًٝ إىل شيو_ 2

 (1).إٔ ايػشط٠ ٚايهٗإ ٚمِٖٛ زعا٠ ايؿٝاطني، ايٓاطكٕٛ بأيػٓتِٗ_ 3

 .ٖاإٔ ايٗؿَب٘ خطاؾ١، ٚايؿت١ٓ غري َأ١َْٛ ملٔ غع٢ إيٝٗا، ٚاقرتب َٔ محا_ 4

إمنا ْٗٞ عٔ إتٝإ ايهٗإ; ٭ِْٗ ٜتهًُٕٛ : قاٍ ايعًُا٤: =×قاٍ ايٟٓٛٚ

يف َػٝبات قس ٜكازف بعهٗا اٱقاب١، ؾٝداف ايؿت١ٓ ع٢ً اٱْػإ، بػبب 

شيو; ٭ِْٗ ًٜبػٕٛ ع٢ً ايٓاؽ نجريّا َٔ أَط ايؿطا٥ع ٚقس تعاٖطت ا٭سازٜح 

 (2)+.ايكشٝش١ بايٓٗٞ عٔ إتٝإ ايهٗإ ٚتكسٜكِٗ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .178اْعط ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م_  1

 .5/22ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝض َػًِ _  2

 اليَي عً إتياٌ السخسةاحلهنة مً : املبخث السادس 

 والهَاٌ وحنوٍه
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أمجع املػًُٕٛ ع٢ً ؼطِٜ أخص ٚزؾع ا٭دط٠ اييت ٜأخصٖا ايهأٖ ع٢ً 

ٌْ ملاٍ ايٓاؽ بايباطٌ  .نٗاْت٘; ٭ْ٘ عٛض عٔ قطّ، ٚ٭ْ٘ أن

ٜٚأخص سهِ ايهٗا١ْ َا دط٣ فطاٖا َٔ ايػشط، ٚايتٓذِٝ ٚمٛ شيو، مما 

ملا ضٚاٙ ايبداضٟ َٚػًِ عٔ أبٞ َػعٛز  (1)ٜتعاطاٙ َٔ ٜػتطًع ايػٝب

٢ْٗ عٔ مثٔ ايهًب، َٚٗط ايبػٞ، ": =إٔ ضغٍٛ اهلل÷ٟا٭ْكاض

 (3)+.ايهأٖ( 2)ٚسًٛإ

سًٛإ ايهأٖ ايصٟ تػُٝ٘ ايعا١َ : =×قاٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ

ٜٚسخٌ يف ٖصا املع٢ٓ َا ٜعطٝ٘ املٓذِ، ٚقاسب ا٭ظ٫ّ اييت ( س٬ٚت٘)

ك٢ ٚايهاضب باؿ+ أ، ب، ز، ز=ٜػتكػِ بٗا، َجٌ اـؿب١ املهتٛب عًٝٗا 

سطاّ، ٚقس سه٢ اٱمجاع ع٢ً ؼطمي٘ غري ٚاسس _ ٚمِٖٛ، ؾُٝا ٜعط٢ ٖ٪٤٫ 

 .َٔ ايعًُا٤ نايبػٟٛ، ٚايكانٞ عٝاض، ٚغريُٖا

ٜٚتبني بصيو إٔ ا٭دط٠ املأخٛش٠ ع٢ً شيو، ٚاهلب١، ٚايهطا١َ سطاّ ع٢ً 

ايساؾع ٚاٯخص، ٚأْ٘ حيطّ ع٢ً امل٬ٖى، ٚايٓٗعاض، ٚايٛن٤٬، إنطا٤ اؿٛاْٝت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .279اْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذٕٛ م_  1

ُِٛت٘ سًٛاّْا: ًٛإاؿ_  2 إشا أعطٝت٘، ٚأقً٘ َٔ اؿ٠ٚ٬; سٝح ُؾبِّ٘ بايؿ٤ٞ اؿًٛ َٔ د١ٗ أْ٘ : َكسض َسًَ

 .4/427اْعط ؾتض ايباضٟ ٫بٔ سذط . ٜأخصٙ غ٬ّٗ ب٬ نًؿ١ ٫ٚ َؿك١

 (.1567)، َٚػًِ (2237)ايبداضٟ _  3

 حهه األجسة املأخوذة على السخس: املبخث السابع 

 والهَاىة وحنوٍنا
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املًُٛن١، أٚ املٛقٛؾ١، أٚ غريٖا َٔ ٖ٪٤٫ ايهؿاض ٚايؿػام بٗصٙ املٓؿع١، إشا 

 (1)+.َغًََب ع٢ً ظِٓٗ أِْٗ ٜؿعًٕٛ ؾٝٗا ٖصا اؾبت املًعٕٛ

نإ ٭بٞ : =قايت_ ضنٞ اهلل عٓٗا_ٚقس دا٤ يف قشٝض ايبداضٟ عٔ عا٥ؿ١ 

ّا بؿ٤ٞ بهط غ٬ّ خيطز ي٘ اـطاز، ٚنإ أبٛ بهط ٜأنٌ َٔ خطاد٘، ؾذا٤ َٜٛ

: َٚا ٖٛ؟ قاٍ: أتسضٟ َا ٖصا؟ ؾكاٍ أبٛ بهط: ؾأنٌ َٓ٘ أبٛ بهط، ؾكاٍ ي٘ ايػ٬ّ

ُٔ ايهٗا١ْ إ٫ أْٞ خسعت٘ ؾأعطاْٞ  نٓت تهٗٓت ٱْػإ يف اؾا١ًٖٝ، َٚا ُأِسٔػ

 (2)+.بصيو، ؾٗصا ايصٟ أنًت َٓ٘، ؾأزخٌ أبٛ بهط ٜسٙ ؾكا٤ نٌ ؾ٤ٞ يف بطٓ٘

س َٔ أغايٝب ايهٗإ ٚمِٖٛ يف ايعكط َا اغتذ ٚمما ٜٓبػٞ ايتٓبٝ٘ عًٝ٘

ِٔ ٔقَبٌ ايهٗإ  َٔ اؿانط َٔ زؾع ا٭َٛاٍ َٔ قبٌ املتعاًَني َع ايهٗإ، ٚأخصٖا 

ِٔ يف سهُِٗ; سٝح إٕ ا٭َط قس اتػع; ؾكاض بعض ايٓاؽ ٜبصٍ َاي٘ يًهأٖ  ََ ٚ

َباؾط٠، أٚ ٜبصي٘ يف غبٌٝ ا٫تكاٍ عًٝ٘ عرب اهلاتـ، أٚ عرب قٓا٠ ؾها١ٝ٥، أٚ 

ٍٕ عرب ٌٗ َا ٍُ اٱْرتْت، أٚ عرب املطاغ١ً; ؾه  .يف شيو ايػبٌٝ ؾٗٛ سطاّ ُِٜبَص

ٚنصيو اؿاٍ بايٓػب١ ملٔ أخصٙ َكابٌ نٗاْت٘، أٚ إعا١ْ ع٢ً شيو نشاٍ َٔ 

ٜؿتض قٓا٠ّ، أٚ َٛقعّا إيهرتّْٚٝا، أٚ عُٛزّا يف قشٝؿ١ ثِ خيكك٘ يًسدٌ، 

 .ٚايتهٗٔ

٢ إخطاز ايربْاَر تكٜٛطّا، أٚ ٚنصيو َٔ أعإ ع٢ً ا٫تكاٍ، أٚ أعإ عً

نٌ أٚي٦و زاخٌ يف _ إخطادّا، أٚ زعا١ٜ، أٚ إدطا٤ َكاب١ً َع ايهأٖ أٚ ايػاسط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .195_35/194فُٛع ايؿتا٣ٚ _  1

 (.3629)ايبداضٟ _  2
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ايٓٗٞ ايؿسٜس، ٚنًِٗ زاخٌ يف ايتعإٚ ع٢ً اٱثِ ٚايعسإٚ يف قٛض٠ َٔ أقبض 

كتكّا باملعطٞ، _ إشّا_قٛضٙ، ٚأؾسٖا نطضّا، ٚأععُٗا إمثّا; ؾًٝؼ ا٭َط 

 .ٚايهأٖ ؾشػب

نُا جيب ع٢ً نٌ َٔ بػط اهلل ٜسٙ، ٚدعٌ ي٘ ايكسض٠ ٚايػًط١ إٔ ميٓع ٖ٪٤٫ 

ايسدايني، ٚأ٫ ميهٔ هلِ مماضغ١ باطًِٗ; ؾصيو َٔ أععِ ايرب، ٚأدٌ قٛض 

 .إْهاض املٓهط
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 :ٚؼت٘ أضبع١ َباسح

 .ط٠ِؿتعطٜـ ايٓٗ :املبشح ا٭ٍٚ

 .إَها١ْٝ ع٬ز ايػشط :املبشح ايجاْٞ

 .ططم ْاؾع١ َباس١ يع٬ز املػشٛض :جايحاملبشح اي

 .سٌ ايػشط عٔ املػشٛض بايػشط :املبشح ايطابع

 الثالثالفصل 
 

 (سةْصاليُّ)حل السخس عً املسخوز 
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ايِٓٗؿط٠ َأخٛش٠ َٔ ايِٖٓؿط، ٖٚصٙ املاز٠ تسٚض سٍٛ عس٠  :ؿط٠ يف ايًػ١ايٓٗ_ أ

: َعإ; ؾتطًل ع٢ً ايطا٥ش١ ايطٝب١، ٜكاٍ هلا ايٓؿط، ٚتطًل ع٢ً ايبػط، ٜكاٍ

ْؿطٙ اهلل، أٟ : طًل ع٢ً اٱسٝا٤ بعس اٱَات١، ٜكاٍأٟ بػط٘، ٚت: ْؿط املتاع

 (1).أسٝاٙ

 .ٖٞ ضق١ٝ ٜعاجل بٗا املطٜض ٚمٛٙ :ؿط٠ يف ا٫قط٬حايٓٗ_ ب

ايٓؿط٠ بايهِ َٔ ايطق١ٝ ٚايع٬ز ٜعاجل ب٘ َٔ نإ ٜعٔ : =×قاٍ ابٔ ا٭ثري 

 (2)+.إٔ ب٘ َػّا َٔ اؾٔ

٫ٚ ٜهاز ٜكسض  ايٓؿط٠ سٌ ايػشط عٔ املػشٛض،: =×ٚقاٍ ابٔ اؾٛظٟ

 (3)+.عًٝ٘ إ٫ َٔ ٜعطف ايػشط

مسٝت ْؿط٠; ٭ْ٘ َُِٜٓؿط بٗا عٓ٘ َا : =قاٍ ابٔ ا٭ثري :غبب ايتػ١ُٝ_  دـ

 (4)+.أٟ ٜهؿـ ٜٚعاٍ: خاَطٙ َٔ ايسا٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٚيػإ ايعطب 2/742، ٚايٓٗا١ٜ يف غطٜب اؿسٜح ٫بٔ ا٭ثري 2/408اؿسٜح ٫بٔ اؾٛظٟ اْعط غطٜب _  1

 .٫7/65بٔ َٓعٛض 

 .2/742ايٓٗا١ٜ _  2

 .2/408غطٜب اؿسٜح ٫بٔ اؾٛظٟ _  3

 .2/742ايٓٗا١ٜ _  4

 تعسيف اليُّْصسة: املبخث األول 
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_ ملا نإ ايػشط زا٤ّ ٜ٪ثط، ؾُٝطض ا٭بسإ، ٜٚكتٌ، ٜٚؿطم بني املط٤ ٚظٚد٘ 

ا٭غباب امل٪ز١ٜ إىل ايؿؿا٤; ٭ٕ اهلل اقته٢ إٔ ُٜػع٢ يف ع٬د٘، ٜٚ٪خص ب

 (1).ٚأَط بصيو" دعٌ يهٌ زا٤ٕ زٚا٤ّ، نُا أضؾس إىل ٖصا ٖازٟ ا٭١َ_ تعاىل_

َا ضٚاٙ اٱَاّ ايبداضٟ بػٓسٙ عٔ أبٞ : َٚٔ ا٭سازٜح ايٛاضز٠ يف شيو

 .(2)+َا أْعٍ اهلل زا٤ّ، إ٫ أْعٍ ي٘ ؾؿا٤ّ: =قاٍ" عٔ ايٓيب÷ ٖطٜط٠

يهٌ : =أْ٘ قاٍ" َاّ َػًِ بػٓسٙ عٔ دابط عٔ ضغٍٛ اهللَا ضٚاٙ اٱ: َٚٓٗا

 .(3)+_عع ٚدٌ_بطأ بإشٕ اهلل _ زا٤ٕ زٚا٤، ؾإشا أقٝب زٚا٤ُ ايسا٤ 

قايت : =َا ضٚاٙ اٱَاّ ايرتَصٟ بػٓسٙ عٔ أغا١َ بٔ ؾطٜو قاٍ: َٚٓٗا

ْعِ، ٜا عباز اهلل تساٚٚا، ؾإٕ اهلل مل : =ٜا ضغٍٛ اهلل أ٫ ْتسا٣ٚ؟ قاٍ: ا٭عطاب

 +.ٜهع زا٤ّ إ٫ ٚنع ي٘ ؾؿا٤، أٚ قاٍ زٚا٤، إ٫ زا٤ّ ٚاسسّا

 .(4)+اهلطّ: =ٜا ضغٍٛ اهلل َٚا ٖٛ؟ قاٍ: قايٛا

 .ٚا٭سازٜح يف ٖصا املع٢ٓ نجري٠ دسّا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .187م اْعط ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ_  1

 (.5678)ايبداضٟ  _ 2

 (.2204)َػًِ _  3

 +.ٖصا سسٜح سػٔ قشٝض: =ٚقاٍ( 2038)َصٟ ايرت _ 4

إمهاىية عالج السخس: املبخث الثاىي   
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بٓا٤ّ ع٢ً َا َه٢ ؾإٕ ع٬ز املػشٛض ممهٔ، ٜٚهٕٛ بايطق٢ ايؿطع١ٝ، أٚ 

تٓاٍٚ َا ٜكؿ٘ أٌٖ املعطؾ١ مما بايتُاؽ ا٭ز١ٜٚ ايٓاؾع١، غٛا٤ نإ باؿذا١َ، أٚ ب

" ٖٛ ْاؾع َٔ ا٭ز١ٜٚ، ٚقس دا٤ يف بعض ضٚاٜات سسٜح غشط يبٝس يطغٍٛ اهلل

أٟ : أؾ٬: ؾكًت: قايت_ ضنٞ اهلل عٓٗا_عٓس ايبداضٟ قٍٛ أّ امل٪َٓني عا٥ؿ١ 

أَا ٚاهلل ؾكس ؾؿاْٞ، ٚأنطٙ إٔ أثري ع٢ً أسس َٔ ايٓاؽ : =َتَٖٓؿطت؟ ؾكاٍ

 .(1)+ؾطّا

تعًِ إٔ ايػشط ُٜعاجل بايٓؿط٠، _ ضنٞ اهلل عٓٗا_ٍ ع٢ً إٔ أّ امل٪َٓني ٖٚصا ٜس

٫ٚ ميهٔ إٔ تهٕٛ ػٌٗ ساي١ ايٓؿط٠; َٔ اؾٛاظ ٚعسَ٘، نُا مل ٜٓهط عًٝٗا 

ََُِٓهطّا، ٚإمنا أدابٗا بإٔ اهلل قس " ايطغٍٛ شيو ايكٍٛ، مما ٜسٍ ع٢ً نْٛ٘ يٝؼ 

 .عاؾاٙ، ؾ٬ زاعٞ هلا; سٝح مٖت ايؿؿا٤

" ٕ َا ٚضز يف إٔ غبب ْعٍٚ املعٛشتني َا نإ َٔ غشط يبٝس يطغٍٛ اهللنُا أ

 .(2)ٚإٔ ايتعٛش بُٗا مما ٜكٞ َٓ٘

ٌّ ٫ٚ غشط: =ٚأٜهّا سسٜح  .(3)+َٔ تكٖبض بػبع متطات عذ٠ٛ مل ٜهطٙ غ

ؾٗٞ مما ٜٓؿع _ ٚإشا ناْت تًو ا٭َٛض ضق١ٝ، أٚ تٓا٫ّٚ مما ٜكٞ َٔ ايػشط

 .ع٬دّا غايبّا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5765)ايبداضٟ _  1

 .416تٝػري ايععٜع اؿُٝس م_  2

 (.5436)ضٚاٙ ايبداضٟ _  3

 لعالج املسخوزطسم ىافعة مباحة : املبخث الثالث 
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أسسُٖا : =يف ع٬ز ٖصا املطض ْٛعإ" بٔ ايكِٝ يف شنط ٖسٜ٘ٚقس شنط ا

يف _ غبشاْ٘_أْ٘ غأٍ ضب٘ " اغتدطاد٘ ٚتبطًٝ٘ نُا قض عٓ٘_ ٖٚٛ أبًػُٗا_

ًَِع١ٕ َشَنط،  ِّ َط ٍٖ عًٝ٘; ؾاغتدطد٘ َٔ ب٦ط; ؾهإ يف َؿط َٚؿاط١، َٚد شيو َؾُس

 .(1)+ؾًُا اغتدطد٘ شٖب َا ب٘، ست٢ نأمنا ْؿط َٔ عكاٍ

 .َٔ أبًؼ َا ٜعاجل ب٘ املطبٛبؾٗصا 

 .ٖٚصا مبٓعي١ إظاي١ املاز٠ اـبٝج١، ٚقًعٗا َٔ اؾػس با٫غتؿطاؽ

ا٫غتؿطاؽ يف احملٌ ايصٟ ٜكٌ إيٝ٘ أش٣ ايػشط، ؾإٕ يًػشط : ٚايٓٛع ايجاْٞ

تأثريّا يف ايطبٝع١، ٖٚٝذإ أخ٬طٗا، ٚتؿٜٛـ َعادٗا، ؾإشا ظٗط أثطٙ يف 

 .طز١٦ٜ َٔ شيو ايعهٛ ْؿع دسّاعهٛ، ٚأَهٔ اغتؿطاؽ املاز٠ اي

ي٘ بإغٓازٙ عٔ عبسايطمحٔ بٔ ( غطٜب اؿسٜح)ٚقس شنط أبٛ عبٝس يف نتاب 

: قاٍ أبٛ عبٝس (2)+استذِ ع٢ً ضأغ٘ بكطٕ سني طب" إٔ ايٓيب: =أبٞ ي٢ًٝ

 (3)+.أٟ غشط: طب: َع٢ٓ=

َٚٔ أْؿع ع٬دات ايػشط، : =يف ع٬ز ايػشط_ أٜهّا_ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ 

هل١ٝ، بٌ ٖٞ أزٜٚت٘ ايٓاؾع١ بايصات; ؾإْ٘ َٔ تأثريات ا٭ضٚاح اـبٝج١ ا٭ز١ٜٚ اٱ

ايػؿ١ًٝ، ٚزؾع تأثريٖا ٜهٕٛ مبا ٜعاضنٗا ٜٚكاَٚٗا َٔ ا٭شناض ٚاٯٜات 

ٚايسعٛات اييت تبطٌ ؾعًٗا ٚتأثريٖا، ٚنًُا ناْت أق٣ٛ ٚأؾس ناْت أبًؼ يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5765)اْعط ايبداضٟ _  1

 (.2/124)، ٚتٗصٜب اٯثاض يًطربٟ 2/43اْعط غطٜب اؿسٜح ي٘ _  2

 .99م ٫بٔ ايكِٝ ايطب ايٓبٟٛ_  3
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ٖست٘ ٚغ٬س٘، ؾأُٜٗٗا ايٓؿط٠، ٚشيو مبٓعي١ ايتكا٤ دٝؿني َع نٌ ٚاسس َُٓٗا ُع

غًب اٯخط، قٗطٙ ٚنإ اؿهِ ي٘، ؾايكًب إشا نإ ممت٦ًّا َٔ اهلل، َػُٛضّا 

ٌٓ ب٘  ِٚٔضْز ٫ خي بصنطٙ، ٚي٘ َٔ ايتٛدٗات، ٚايسعٛات، ٚا٭شناض، ٚايتعٛشات 

نإ ٖصا َٔ أععِ ا٭غباب اييت متٓع إقاب١ ايػشط ي٘، _ ٜطابل ؾٝ٘ قًب٘ يػاْ٘ 

 (1)+.ي٘ بعس َا ٜكٝب٘ َٚٔ أععِ ايع٬دات

ٍٕ قاٍ ٚيف نتاب ٖٚب : =ٚشنط ايكططيب َٔ ع٬ز ايػشط َا ُضٟٚ عٔ ابٔ بٖطا

بٔ َٓب٘، إٔ ٜأخص غبع ٚضقات َٔ غسٕض أخهط، ؾٝسٗق٘ بني سذطٜٔ، ثِ ٜهطب٘ 

باملا٤، ٜٚكطأ عًٝ٘ آ١ٜ ايهطغٞ، ثِ حيػٛ َٓ٘ ث٬خ سػٛات، ٜٚػتػٌ ب٘، ؾإْ٘ 

 (2)+.ٖٚٛ دِّْٝس يًطدٌ إشا ُسٔبَؼ عٔ أًٖ٘_ اهلل تعاىل إٕ ؾا٤_ٜصٖب عٓ٘ نٌ َا ب٘ 

َٔ ايٓؿط٠ اؾا٥ع٠، إٔ ٜكطأ يف إْا٤ٕ ؾٝ٘ × ٚشنط ايؿٝذ غًُٝإ بٔ عبساهلل

ٍَ : ط_تعاىل_قٍٛ اهلل : (3)َا٤، ثِ ٜكب ع٢ً ضأؽ املػشٛض ِٛا َقا ُٖا َأِيَك ًَ َؾ

َ٘ َغُِٝبٔط ٕٖ ايًٖ ٘ٔ ايػِِّشُط ٔإ ِِ ٔب ََا ٔد٦ُِت َٔ ََُٛغ٢  ُُِؿٔػٔسٜ ٌَ اِي َُ َ٘ ٫ ُِٜكًُٔض َع ٕٖ ايًٖ ُ٘ ٔإ ًُ(81 )

 َٕ َُٛ ُُِذٔط ِٛ َنٔطَٙ اِي ََٚي  ٔ٘ َُأت ُ٘ اِيَشٖل ٔبَهًٔ  .ْٜٛؼص (82)َُٜٚٔشٗل ايًٖ

َٕ : طٚقٛي٘ ًَُُٛ ََا َناُْٛا َِٜع  ٌَ ََٚبَط ََٛقَع اِيَشٗل  َٚاَْكًَُبٛا ( 118)َؾ َُٖٓأيَو  َؾُػًُٔبٛا 

 َٔ َٔ  (119)َقأغٔطٜ َٞ ايٖػَشَط٠ُ َغأدٔسٜ ُٔنَي ( 120)َُٚأِئك ََٖٓا ٔبَطبِّ اِيَعاَي َقاُيٛا آ

 .ا٭عطافص (121)

٫َٚ ُِٜؿًُٔض ايٖػأسُط َسُِٝح َأَت٢: طٚقٛي٘ َُا َقَُٓعٛا َنُِٝس َغأسٕط   (.69:ط٘ص )إْٖٔ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .101_100ايطب ايٓبٟٛ م_  1

 .50_2/49اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ _  2

 .420م يًؿٝذ غًُٝإ بٔ عبساهلل اْعط تٝػري ايععٜع اؿُٝس_  3
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 .َط يف املبشح املانٞ إٔ ايػشط حيٌ با٭ز١ٜٚ ايٓاؾع١ املباس١ ٚاملؿطٚع١

أَا سٌ ايػشط مبجً٘ ؾ٬ جيٛظ; ملا يف شيو َٔ ايتكطب إىل ايؿـٝاطني، َٚعاْٚـ١   

 .ايػشط٠

 ٞ حيـطّ سـٌ ايػـشط عـٔ املػـشٛض بػـشط       : =×ٜكٍٛ ايؿٝذ ساؾغ اؿهُـ

َجً٘، ؾإْ٘ َعا١ْٚ يًػاسط، ٚإقطاض ي٘ عًـ٢ عًُـ٘، ٚتكـطب إىل ايؿـٝطإ بـأْٛاع      

ٌٗ ايػشط إ٫ غـاسط  :ايُكَطب يٝبطٌ عًُ٘ عٔ املػشٛض، ٚهلصا قاٍ اؿػٔ ... ٫ حي

ٚهلصا تط٣ نجريّا َٔ ايػشط٠ ايؿذط٠ يف ا٭ظَإ اييت ٫ غٝـ ؾٝٗا ٜطزعِٗ ٜتعُـس  

غشط ايٓاؽ ممٔ حيب٘ أٚ ٜبػه٘; يٝهطٖطٙ بصيو إىل غ٪اي٘ سًٖـ٘، يٝتٛقـٌ بـصيو    

 (1)+.إىل أَٛاٍ ايٓاؽ بايباطٌ، ؾٝػتشٛش ع٢ً أَٛاهلِ ٚزِٜٓٗ

 دٛاظ شيو، سٝح ؾُٗٛا َٔ نـ٬ّ غـعٝس بـٔ    ٚقس شٖب بعض أٌٖ ايعًِ إىل

أُْٗا أداظا شيو، ٚاغتٓسٚا إىل َا دا٤ يف _ ضمحُٗا اهلل_املػٝب، ٚاٱَاّ أمحس 

 ٍ أٚ  (2)ضدـٌ بـ٘ َطـبٌّ   : قًـت يػـعٝس بـٔ املػـٝب    : قشٝض ايبداضٟ عٔ قتاز٠ قـا

ٌٗ عٓ٘ أٚ َُٜٖٓؿط؟( 3)ٜ٪ٖخص َٚ َُٜش  عٔ اَطأت٘ َأ

َ٘ ع٫٘ٓ بأؽ ب٘، إمنا ٜطٜسٚ: قاٍ  (4)+.ٕ اٱق٬ح; ؾأَا َا ٜٓؿع ؾًِ ُِٜٓ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/530َعاضز ايكبٍٛ _  1

 .أٟ غشط: َطبٌّ_  2

 .أٟ حيبؼ عٔ مجاع اَطأت٘: ٜ٪ٖخص_  3

 .5/2175ايبداضٟ نتاب ايطب باب ٌٖ ٜػتدطز ايػشط؟ _  4

السخس بالسخس حلُّ: املبخث السابع   
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      ٍ ضخـل ؾٝـ٘   : ٚقس غ٦ٌ اٱَاّ أمحس عُـٔ ٜطًـل ايػـشط عـٔ املػـشٛض ؾكـا

 (1).بعض ايٓاؽ

ٚنــ٬ّ ابــٔ املػــٝب، ٚاٱَــاّ أمحــس حيُــٌ عًــ٢ ايٓٗؿــط٠ بــايكطإٓ ٚايــصنط،   

 .ؾٝشٌُ ن٬ّ َٔ أداظ ايٓؿط٠ مبا ٖٛ َؿطٚع ٚدا٥ع (2)ٚايه٬ّ ايصٟ ٫ بأؽ ب٘

 :_ضمحِٗ اهلل_كٍٛ ايؿٝذ غًُٝإ بٔ عبساهلل بٔ قُس بٔ عبسايٖٛاب ٜ

ٌٗ ايػشط عٔ املػشٛض، ٖٚٞ : قاٍ ابٔ ايكِٝ= ٌٗ ايػـشط   : ْٛعإايٓؿط٠ س سـ

مبجً٘، ٖٚٛ ايصٟ َٔ عٌُ ايؿٝطإ، ٚعًٝ٘ حيٌُ قٍٛ اؿػـٔ، ؾٝتكـطب ايٓاؾـط    

 .ٚاملٓتؿط إىل ايؿٝطإ مبا حيب، ؾٝبطٌ عًُ٘ عٔ املػشٛض

 +.ايٓؿط٠ بايطق١ٝ ٚايتعٛشات ٚا٭ز١ٜٚ املباس١ ؾٗصا دا٥ع: اْٞٚايج

 ٞ ٖـصا ايجـاْٞ ٖـٛ ايـصٟ حيُـٌ      : =قاٍ ايؿٝذ غًُٝإ َعًكّا ع٢ً ايه٬ّ املانـ

 عًٝ٘ ن٬ّ ابٔ املػٝب، أٚ ع٢ً ْٛع ٫ ُِٜسَض٣ ٌٖ ٖٛ َٔ ايػشط أّ ٫؟

، ٚنصيو َا ضٟٚ عٔ اٱَاّ أمحس َٔ إداظ٠ ايٓؿط٠; ؾإْ٘ قُـٍٛ عًـ٢ شيـو   

ٚغًط َٔ ظٔ أْ٘ أداظ ايٓٗؿط٠ ايػشط١ٜ، ٚيٝؼ يف ن٬َ٘ َا ٜسٍ ع٢ً شيو، بـٌ  

ٌٗ ايػشط قاٍ  .قس ضخل ؾٝ٘ بعض ايٓاؽ: ملا غ٦ٌ عٔ ايطدٌ حي

ٍ     : قٌٝ ٫ أزضٟ َـا  : إْ٘ جيعٌ يف ايطٓذري َا٤ّ ٜٚػٝـب ؾٝـ٘، ؾـٓؿض ٜـسٙ، ٚقـا

 .ٖصا

 .٫ أزضٟ َا ٖصا: أتط٣ إٔ ٜ٪ت٢ َجٌ ٖصا؟ قاٍ: قٌٝ ي٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/166اْعط ايهايف ٫بٔ قسا١َ _  1

 .419، ٚتٝػري ايععٜع اؿُٝس م10/233، ٚؾتض ايباضٟ 3/395اْعط ؾطح َٓت٢ٗ اٱضازات _  2
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 .ا قطٜض يف ايٓٗٞ عٔ ايٓؿط٠ ع٢ً ايٛد٘ املهطٖٚٙٚص

ٚنٝـ جيٝعٙ، ٖٚٛ ايصٟ ض٣ٚ اؿسٜح أْٗا َٔ عٌُ ايؿٝطإ، يهـٔ ملـا نـإ    

يؿغ ايٓؿط٠ َؿرتنّا بني اؾا٥ع٠ ٚاييت َٔ عٌُ ايؿٝطإ، ٚضأٚٙ قـس أدـاظ ايٓؿـط٠    

 (1)+.ظٓٛا أْ٘ أداظ ايصٟ َٔ عٌُ ايؿٝطإ، ٚساؾاٙ َٔ شيو

ٕ  ٚمما َُٜكٟٛ ن٬ّ ا ض٣ٚ بػـٓسٙ عـٔ   × إٔ اٱَـاّ أمحـس  × يؿـٝذ غـًُٝا

 .(2)+َٔ عٌُ ايؿٝطإ: =عٔ ايٓؿط٠ ؾكاٍ" غ٦ٌ ايٓيب: دابط بٔ عبساهلل قاٍ

ايعٗسٜـ١ ايـيت ٖـٞ يًعٗـس ايـصٖين أٟ       (أٍ)ٖـٞ  : ٚا٭يـ ٚايـ٬ّ يف اؿـسٜح  

ــشط، أٚ       ــٕٛ بايػ ــيت ته ــ١، ٚاي ــٌ اؾاًٖٝ ــس أٖ ــ١ عٓ ــٛز٠ أٟ املعطٚؾ ــط٠ املعٗ ايٓؿ

 .ٝاطنيباغتدساّ ايؿ

: قاٍ بعض اؿٓابًـ١ : =×ٜٚكٍٛ مساس١ ايؿٝذ قُس بٔ إبطاِٖٝ آٍ ايؿٝذ

 .جيٛظ اؿٌ بػشٕط نطٚض٠ّ، ٚايكٍٛ اٯخط أْ٘ ٫ حيٌ، ٖٚصا ايجاْٞ ٖٛ ايكشٝض

ٚسكٝكت٘ أْ٘ ٜتكطب ايٓاؾط ٚاملٓتؿط إىل ايؿـٝطإ مبـا حيـب َـٔ شبـض ؾـ٤ٞ، أٚ       

طإ، ٚدــا٤ إىل إخٛاْــ٘ ايػــذٛز يــ٘ أٚ غــري شيــو، ؾــإشا ؾعــٌ شيــو غــاعس ايؿــٝ 

 .ايؿٝاطني ايصٜٔ عًُٛا شيو ايعٌُ، ؾٝبطٌ عًُ٘ عٔ املػشٛض

ٚن٬ّ ا٭قشاب ٖٓا بني أْـ٘ سـطاّ ٫ٚ جيـٛظ إ٫ يهـطٚض٠ ؾكـط، ٚيهـٔ ٖـصا        

 .حيتاز إىل زيٌٝ، ٫ٚ زيٌٝ إ٫ ن٬ّ ابٔ املػٝب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٚٛ َٔ أسػٔ  198_196عُط ا٭ؾكط . ، ٚاْعط عامل ايػشط ٚايؿعٛش٠ ز367تٝػري ايععٜع اؿُٝس م_   

 .ايهتب يف ٖصا ايباب

 (.3868)، ٚاْعط غٓٔ أبٞ زاٚز (3868)املػٓس _  2
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ٌٗ ايػشط إ َََعٓا سسٜح دابط يف شيو، ٚقٍٛ ابٔ َػعٛز، ٚقٍٛ اؿػٔ ٫ حي ٚ ٫

غاسط، ٖٚٛ ٫ ٜتٛقٌ إىل سِّ٘ إ٫ بػشط، ٚايػـشط سـطاّ ٚنؿـط، أؾٝؿعـٌ ايهؿـط      

يتشٝا ْؿٛؽ َطٜه١ أٚ َكاب١؟ َع إٔ ايػايب يف املػشٛض أْ٘ ميٛت أٚ خيتٌ عكًـ٘،  

 (1)+.َٓع ٚغٖس ايباب، ٚمل َُٜؿكٌِّ يف عٌُ ايؿٝطإ ٫ٚ يف املػشٛض"ؾايطغٍٛ

بٗــصا : =قــٛاٍ ايــٛاضز٠ يف ايٓؿــط٠ٚقــاٍ ايؿــٝذ أمحــس اؿُــس بعــس إٔ غــام ا٭ 

َٚا غبل شنطٙ َٔ اؿٌ ٚايٓؿط٠ حيٌُ عًٝ٘ قٍٛ اجملٝعٜٔ َٔ ايػًـ، ٫  (2)ايٓٛع

َا نإ َعًَّٛا َٔ ايٓؿط٠ اييت عًٝٗا أٌٖ اؾاًٖٝـ١، سٝـح إْٗـا ٫ تهـٕٛ إ٫ َـٔ      

 .ايػشط٠، ٚأَجاهلِ

ني َـٔ  ٚغبب شيو إٔ اٱقاب١ بايػشط تهٕٛ خؿ١ٝ، ٚؼكٌ غايبـّا بٛغـاط١ َعـ   

ايؿٝاطني، ؾٝكعب ؼسٜس املطض، َٚعطؾ١ُ ايػشط َٔ غريٙ ع٢ً َٔ يٝؼ غاسطّا، 

أٚ َػتعّٝٓا بايؿٝاطني; ٫ؾتباٙ اٱقاب١ بايعني مبـا حيكـٌ بايػـشط َـٔ ا٭مل، ٚغـري      

شيو َٔ ا٭َطاض، ؾذا٤ ايتشصٜط َٔ ايٓؿط٠ يـٝؼ يـصات ايعـ٬ز، ٚإمنـا ملـا ًٜذـأ       

إىل ايػشط٠; ٫غتهؿاف َـا بٗـِ َـٔ َـطض      إيٝ٘ َٔ ٜكٝبِٗ ؾ٤ٞ َٓ٘ َٔ ايصٖاب

ٚع٬د٘; ٭ٕ نجريّا َٓ٘ ٜعاجل بإت٬ف ايػـشط ٚسًـ٘، نايـصٟ ٚنـع٘ يبٝـس مٖلـا غـشط        

يف ايب٦ـط، ٚا٭ؾـٝا٤ املدتؿٝـ١ عـٔ ا٭عـني، قـس ٫ ؽؿـ٢ عًـ٢ ايؿـٝاطني،          " ايٓيب

١ بٗـِ  ؾا٫غتعا١ْ بِٗ ي٬ٖتسا٤ إىل َا أخؿاٙ ايػشط٠ ٫ ؼكٌ إ٫ مبا تتِ ب٘ ا٫غـتعاْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/165ايؿٝذ قُس بٔ إبطاِٖٝ  ؾتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ_  1

 .ٜعين بايطق١ٝ ايؿطع١ٝ، ٚا٭ز١ٜٚ املباس١_  2
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يف ا٭َٛض ا٭خط٣ ايػشط١ٜ، هلصا دـا٤ ايتشـصٜط َـٔ إتٝـإ ايػـشط٠ ؿـٌ ايػـشط،        

 (1)+.اييت ٖٞ َٔ عٌُ ايؿٝطإ( ايٓؿط٠)ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ 

.شيو ٚايتؿكٌٝ ايٛاضز يف ٚسهُٗا، َٚٔ خ٬ٍ َا َه٢ ٜتبني َع٢ٓ ايٓؿط٠،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .193ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م_  1
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شنط يبعض ا٭غباب اييت غاعست ع٢ً اْتؿاض ايػشط، َع  يف ٖصا املبشح

٬َسع١ إٔ بعهٗا زاخٌ يف بعض، ٚإٔ َٓٗا َا ٜعٛز إىل ايػشط٠ ٚاملؿعٛشٜٔ، 

 .َٚٓٗا َا ٜعٛز إىل املتًكني ٚاملدسٚعني، َٚٓٗا أغباب خاضد١ عٔ شيو

تًو ا٭غباب تٓتؿط اـطاؾ١، ٜٚػتطري ؾط ايػشط ٚايسدٌ; ؾإىل  ٚمبذُٛع

 :تًو ا٭غباب

ؾٗٛ ع٢ً ضأؽ ا٭غباب اييت متهٔ يًدطاؾ١ ٚايػشط ٚايػشط٠;  :اؾٌٗ_ 1

ؾتذس َٔ املدسٚعني َٔ جيٌٗ سهِ ايؿطع يف ايصٖاب إىل ايهٗإ ٚايػشط٠، 

َِ غ٪اهلِ ٚتكسٜكِٗ، ٚجيٌٗ عٛاقب ا٭َٛض، ٚجيٌٗ ا٭غباب  ٚجيٌٗ ُسِه

 .اؿكٝك١ٝ ايكشٝش١ يًؿكا٤ ٚايػعاز٠، ٚؼكٌٝ اـري

ٚػس َِٓٗ َٔ جيٌٗ سكٝك١ ايػشط٠ ٚاملؿعٛشٜٔ ٚايهٗإ، ٚتطاٙ ٜػرت ببعض 

َا ٜكَٕٛٛ ب٘ َٔ كاضٜل ٚأَٛض خاضد١ عٔ ايعاز٠، ٜٚػرت مبا ٜؿاع عِٓٗ َٔ 

يعًِ، أخباض تؿٝس أِْٗ ٜعاؾٕٛ، أٚ جيًبٕٛ ايػعاز٠، أٚ َا ٜٖسعْٛ٘ َٔ ا

 .ٚاي١ٜ٫ٛ، ٚايسٜا١ْ

ٚإشا عطف إٔ ايٓاؽ ؾِٝٗ أٚيٝا٤ : =×ٜكٍٛ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ

ايطمحٔ ٚأٚيٝا٤ ايؿٝطإ ؾٝذب إٔ ٜؿٖطم بني ٖ٪٤٫ ٖٚ٪٤٫، نُا ؾطم اهلل 

ٕٖ : ط_تعاىل_ٚضغٛي٘ بُٝٓٗا، ؾأٚيٝا٤ اهلل ِٖ امل٪َٕٓٛ املتكٕٛ، نُا قاٍ  َأ٫ ٔإ

 ٫ ٔ٘ ِٚٔيَٝا٤َ ايًٖ َٕ َأ ِِ َِٜشعَُْٛ ُٖ  ٫َٚ  ِِ ٔٗ ِْٛف َعًَِٝ َٕ ( 62)َخ ََٚناُْٛا َٜٖتُكٛ ََُٓٛا  َٔ آ اٖئصٜ
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 (1).ْٜٛؼص (63)

ٚنجري َٔ ايٓاؽ ٜػًط يف ٖصا املٛنع، ؾٝعٔ يف ؾدل أْ٘ ٚيٞ : =×ٚقاٍ

ٌٖ َا ٜكٛي٘، ٜٚػِِّ  هلل، ٜٚعٔ إٔ ٚيٞ اهلل ُٜكبٌ َٓ٘ نٌ َا ٜكٛي٘، ٜٚػِِّ إيٝ٘ ن

 (2)+.عً٘، ٚإٕ خايـ ايهتاب ٚايػ١ٓإيٝ٘ نٌ َا ٜؿ

يف شيو ملٔ ٜعٔ أْ٘  مما دا٤ ب٘ ايطغٍٛ َكًسّا ٚنٌ َٔ خايـ ؾ٦ّٝا: =ٚقاٍ

 .ـ يف ؾ٤ٞٚيٞ هلل ؾإْ٘ ب٢ٓ أَطٙ ع٢ً أْ٘ ٚيٞ هلل، ٚإٔ ٚيٞ اهلل ٫ خياُي

ٚيٛ نإ ٖصا ايطدٌ َٔ أنرب أٚيٝا٤ اهلل نأنابط ايكشاب١ ٚايتابعني هلِ بإسػإ 

 !٘ َا خايـ ايهتاب ٚايػ١ٓ، ؾهٝـ إشا مل ٜهٔ نصيو؟ مل ٜكبٌ َٓ

هلل أْ٘ قس قسض عٓ٘ َهاؾؿ١  َٔ ٖ٪٤٫ عُستِٗ يف اعتكاز نْٛ٘ ٚيّٝا ٚػس نجريّا

يف بعض ا٭َٛض أٚ بعض ايتكطؾات اـاضق١ يًعاز٠ َجٌ إٔ ٜؿري إىل ؾدل 

، أٚ ّْاأٚ ميؿٞ ع٢ً املا٤ أسٝا  ،أٚ غريٖا ،ؾُٝٛت، أٚ ٜطري يف اهلٛا٤ إىل َه١

 أٚ إٔ خيتؿٞ أسٝاّْا ،َٔ اهلٛا٤، أٚ ٜٓؿل بعض ا٭ٚقات َٔ ايػٝب ميٮ إبطٜكّا

أٚ َٝت ؾطآٙ قس  ،عٔ أعني ايٓاؽ، أٚ إٔ بعض ايٓاؽ اغتػاخ ب٘ ٖٚٛ غا٥ب

أٚ  ،دا٤ٙ ؾكه٢ سادت٘، أٚ خيرب ايٓاؽ مبا غطم هلِ، أٚ عاٍ غا٥ب هلِ

 .َطٜض أٚ مٛ شيو َٔ ا٭َٛض

صٙ ا٭َٛض َا ٜسٍ ع٢ً إٔ قاسبٗا ٚيٞ هلل، بٌ قس اتؿل ٚيٝؼ يف ؾ٤ٞ َٔ ٖ

ب٘ ست٢  ٓطَتِػأٚ َؿ٢ ع٢ً املا٤ مل ُٜ ،أٚيٝا٤ اهلل ع٢ً إٔ ايطدٌ يٛ طاض يف اهلٛا٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8ايؿطقإ بني أٚيٝا٤ ايطمحٔ ٚأٚيٝا٤ ايؿٝطإ ٫بٔ ت١ُٝٝ م_  1

 .58ايؿطقإ م_  2
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 (1).+َٚٛاؾكت٘ ٭َطٙ ْٚٗٝ٘ "عط َتابعت٘ يطغٍٛ اهلل ُِٜٓ

أععِ َٔ ٖصٙ ا٭َٛض، ٖٚصٙ  _تعاىل_ٚنطاَات أٚيٝا٤ اهلل : =إىل إٔ قاٍ

 ;هلل هلل ؾكس ٜهٕٛ عسّٚا ٚإٕ نإ قس ٜهٕٛ قاسبٗا ٚيّٝا ،اـاضق١ يًعاز٠ ا٭َٛض

 ،ٚأٌٖ ايهتاب ،ٚاملؿطنني ،ؾإٕ ٖصٙ اـٛاضم تهٕٛ يهجري َٔ ايهؿاض

ؾ٬ جيٛظ إٔ ٜعٔ إٔ نٌ  ،ٚتهٕٛ َٔ ايؿٝاطني ،ٚتهٕٛ ٭ٌٖ ايبسع ،ٚاملٓاؾكني

 ،ٝا٤ اهلل بكؿاتَِٗٔ نإ ي٘ ؾ٤ٞ َٔ ٖصٙ ا٭َٛض أْ٘ ٚيٞ هلل، بٌ ٜعترب أٚي

ٜٚعطؾٕٛ بٓٛض اٱميإ  ،ٚأسٛاهلِ اييت زٍ عًٝٗا ايهتاب ٚايػ١ٓ ،ٚأؾعاهلِ

 . ٚؾطا٥ع اٱغ٬ّ ايعاٖط٠  ،ٚعكا٥ل اٱميإ ايباط١ٓ ،ٚايكطإٓ

ٜٚهٕٛ  ،َجاٍ شيو إٔ ٖصٙ ا٭َٛض املصنٛض٠ ٚأَجاهلا قس تٛدس يف أؾدام

يًٓذاغات  ٌ ٜهٕٛ  ٬َبػّاأسسِٖ ٫ ٜتٛنأ، ٫ٚ ٜكًٞ ايكًٛات املهتٛب١، ب

ٚاملعابٌ، ضا٥شت٘  ،ٚاملكابط ،ٚايكُاَني ،يًه٬ب، ٜأٟٚ إىل اؿُاَات َعاؾطّا

 (2)+.خبٝج١ ٫ ٜتطٗط ايطٗاض٠ ايؿطع١ٝ، ٫ٚ ٜتٓعـ

يًٓذاغات ٚاـبا٥ح اييت حيبٗا  ؾإشا نإ ايؿدل َباؾطّا: =إىل إٔ قاٍ

أٚ ٜأنٌ  ،هطٖا ايؿٝاطنيٚاؿؿٛف اييت ؼ ،أٚ ٜأٟٚ إىل اؿُاَات ،ايؿٝطإ

أٚ  ،ٚايعْابري، ٚآشإ ايه٬ب اييت ٖٞ خبا٥ح ٚؾٛاغل ،ٚايعكاضب ،اؿٝات

 ،أٚ ٜسعٛ غري اهلل ،ٚمٛٙ َٔ ايٓذاغات اييت حيبٗا ايؿٝطإ ،ٜؿطب ايبٍٛ

أٚ ٜػذس إىل ْاس١ٝ ؾٝد٘ ٫ٚ خيًل ايسٜٔ  ،ؾٝػتػٝح باملدًٛقات ٜٚتٛد٘ إيٝٗا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61ايؿطقإ م_  1

 .62_61ايؿطقإ م_  2
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أٚ ٜأٟٚ إىل املعابٌ ٚاملٛانع  ،أٚ ايٓريإ ،بأٚ ٬ٜبؼ ايه٬ ،يطب ايعاملني

 ،أٚ ٜأٟٚ إىل املكابط، ٫ٚ غُٝا إىل َكابط ايهؿاض َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ،ايٓذػ١

ٜٚكسّ عًٝ٘ مساع ا٭غاْٞ  ،أٚ ٜهطٙ مساع ايكطإٓ ٜٚٓؿط عٓ٘ ،أٚ املؿطنني

ؾٗصٙ  _ ٜٚ٪ثط مساع َعاَري ايؿٝطإ ع٢ً مساع ن٬ّ ايطمحٔ ،ٚا٭ؾعاض

 (1)+.ات أٚيٝا٤ ايؿٝطإ ٫ ع٬َات أٚيٝا٤ ايطمحٔع٬َ

: يف سل ايصٜٔ ٜ٪ثطٕٚ ايػشط_ عع ٚدٌ_قاٍ اهلل  :نعـ اٱميإ ٚايتك٣ٛ _2

ِٔ ط َٔ ُ٘ ٔؾٞ اٯٔخَط٠ٔ  ََا َي ِٔ اِؾَتَطاُٙ  َُ ُُٛا َي ََٚيَكِس َعًٔ  ِِ ُٗ ٫َٚ ََٜٓؿُع  ِِ ُٖ ََا َُٜهٗط  َٕ ُُٛ َََٜٚتَعًٖ

ََا َؾَط ََٚئب٦َِؼ  ََٕخ٬ٕم  ُُٛ ِٛ َناُْٛا َِٜعًَ ِِ َي ُٗ ٘ٔ َأُْؿَػ  (.102:ايبكط٠ص )ِٚا ٔب

ٚاملطاز أِْٗ آثطٚا ايػشط ع٢ً  : =يف بٝإ َع٢ٓ ٖصٙ اٯ١ٜ× قاٍ ابٔ ضدب

ايتك٣ٛ ٚاٱميإ; ملا ضدٛا ؾٝ٘ َٔ َٓاؾع ايسْٝا املعذ١ً َع عًُِٗ أِْٗ ٜؿٛتِٗ 

 .بصيو ثٛاب اٯخط٠

ٚا اٱميإ ٚايتك٣ٛ ع٢ً َا عساُٖا، ٖٚصا دٌٗ َِٓٗ; ؾإِْٗ يٛ عًُٛا ٯثط

ؾهاْٛا حيطظٕٚ أدط اٯخط٠، ٜٚإَٔٓٛ عكابٗا، ٜٚتعذًٕٛ عع ايتك٣ٛ يف ايسْٝا، 

ٚضمبا ٚقًٛا إىل َا ٜأًَْٛ٘ أٚ إىل خري َٓ٘ ٚأْؿع; ؾإٕ أنجط َا ٜطًب بايػشط 

 ._عع ٚدٌ_قها٤ُ سٛا٥َر قط١َٕ أٚ َهط١ٖٚ عٓس اهلل

ايسْٝا خريّا مما ٜطًب٘ ايػاسط ٜٚ٪ثطٙ َع تعذًٝ٘  ٚامل٪َٔ املتكٞ ٜعٛن٘ اهلل يف 

عع ايتك٣ٛ ٚؾطؾٗا، ٚثٛاب اٯخط٠ ٚعًٛ زضداتٗا; ؾتبني بٗصا إٔ إٜجاض املعك١ٝ 

ع٢ً ايطاع١ إمنا حيٌُ عًٝ٘ اؾٌٗ; ٚيصيو نإ نٌ َٔ عك٢ اهلل دا٬ّٖ، ٚنٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .64_63ايؿطقإ م_  1
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 .(1)+َٔ أطاع٘ عاملّا، ٚنؿ٢ غؿ١ٝ اهلل عًُّا، ٚبا٫غرتاض ب٘ د٬ّٗ

َبّٝٓا ؾهٌ ايتك٣ٛ، ٚأْٗا غبب ي١ٜ٫ًٛ، × ٚقاٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ

 .ٚإٔ َٔ نإ ٚيّٝا هلل أَهٓ٘ ايتؿطٜل بني ايكازم ٚايهاشب

بني ساٍ ؾٖطم _ ٜعين َٔ أٚيٝا٤ اهلل املتكني_ؾإشا نإ ايعبس َٔ ٖ٪٤٫ : =قاٍ

ِ اؾٝس ٚايسضِٖ م ايكرييف بني ايسضٖطَِّؿنُا ُٜ ،أٚيٝا٤ ايطمحٔ ٚأٚيٝا٤ ايؿٝطإ

ٚنُا  ،ٚنُا ٜؿطم َٔ ٜعطف اـٌٝ بني ايؿطؽ اؾٝس ٚايؿطؽ ايطز٤ٟ ،ايعٜـ

ٚنُا أْ٘ جيب ايؿطم بني ايٓيب  ،ٜؿطم َٔ ٜعطف  ايؿطٚغ١ٝ بني ايؿذاع ٚاؾبإ

ؾٝؿطم بني قُس ايكازم ا٭َني ضغٍٛ ضب  ;ٚبني املتٓب٧ ايهصاب ،ايكازم

بني َػ١ًُٝ ايهصاب، ٚا٭غٛز ٚ ،ٚغريِٖ ،ٚاملػٝض ،َٚٛغ٢ ،ايعاملني

ٚاؿاضخ ايسَؿكٞ، ٚباباٙ ايطَٚٞ، ٚغريِٖ َٔ  ،ٚطًٝش١ ا٭غسٟ ،ايعٓػٞ

 (2)+.ايهصابني، ٚنصيو ٜؿطم بني أٚيٝا٤ اهلل املتكني ٚأٚيٝا٤ ايؿٝطإ ايهايني

 :نجط٠ ايٛغا٥ٌ املع١ٓٝ ع٢ً اْتؿاض ايػشط، ٚغٗٛي١ ايٛقٍٛ إىل ايػشط٠_ 3

ؿها١ٝ٥، ٚايكشـ، ٚاجمل٬ت، ٚايهتب، َٚٛاقع سٝح ٜٛدس َٔ ايكٓٛات اي

َْٚ  .غٛق٘ أمَؿاٱْرتْت، ٚؾطنات ا٫تكا٫ت، َا ٜعني ع٢ً اْتؿاض ايػشط، 

، أٚ ٔقبٌ شط٠غٛا٤ نإ شيو َٔ قبٌ ايػ :ايطُع، ٚايطغب١ يف نػب املاٍ _ 4

ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ اييت ُتُهِّٔ هلِ، أٚ َٔ قبٌ ؾطنات ا٫تكاٍ، أٚ ايكشـ أٚ 

 .ا شنطغري َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .381_380م ٫بٔ ضدب ملعاضفيطا٥ـ ا _ 1

 .66_65ايؿطقإ م_  2
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ـُ اٱميإ أٚ اْعساَ٘، ٚق١ً املبا٠٫ مبكسض ايهػب  _ ؾإشا ادتُع إىل شيو نع

 .ؾ٬ تػٌ عُا غٝشسخ َٔ ؾطر ٚب٤٬

ؾصيو ٜبعح إىل ايبشح، ٚايػ٪اٍ;  :ايطغب١ يف اغتؿطاف املػتكبٌ_ 5

 .ؾايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ َٛيع١ مبعطؾ١ ايػٝب

ٕٖ َٔ خٛام ايٓؿٛؽ ايبؿ: =×ٜكٍٛ ابٔ خًسٕٚ ط١ٜ ايتؿٛف إىل اعًِ أ

ِٔ َا حيسخ هلِ َٔ سٝا٠ َٚٛت، ٚخري ٚؾط، غُٝا  ًِ عٛاقب أَٛضِٖ، ٚٔع

ََُسز ايسٍٚ أٚ تؿاٚتٗا  .اؿٛازخ ايعا١َ نُعطؾ١ َا بكٞ َٔ ايسْٝا، َٚعطؾ١ 

ٚايتطًُع إىل ٖصا طبٝع١ُ ايبؿط، فبٛيٕٛ عًٝٗا، ٚيصيو لس ايهجري َٔ ايٓاؽ 

 (1)+.ّٜتؿٛؾٕٛ إىل ايٛقٛف ع٢ً شيو يف املٓا

ٌُ ـُ، ٚايؿطاُؽؾإشا ادتُع إىل شيو اؾٗ قاز إىل اغتؿطاف _ ايتك٣ٛ  ، ٚنع

 .ايػٝب َٔ أٟ َكسض ٚيٛ نإ عرب ايػشط ٚايؿعٛش٠

ٚيكس أؾبعت ايؿطا٥ع اٱهل١ٝ، ٚايطغٌ املبعٛثٕٛ َٔ عٓس اهلل ٖصٙ ايٓعع١ 

عع _ايبؿط١ٜ يف ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ، ؾشٖسثت عٔ عامل ايػٝب، ناؿسٜح عٔ اهلل 

ٚأمسا٥٘ ٚقؿات٘، ٚعٔ عامل امل٥٬ه١ ٚاؾٔ، ٚعٔ املٛت ٚغهطات٘، _ ٚدٌ

 .ٚايكرب ٚؾتٓت٘، ٚايبعح ٚايٓؿٛض ٚاؾ١ٓ، ٚايٓاض

ٚناؿسٜح عٔ نجري َٔ اؿٛازخ املػتكب١ًٝ نأؾطاط ايػاع١ ايكػط٣ ٚايهرب٣ 

 (2).إىل غري شيو َٔ أخباض ايػٝب اييت اَتسح اهلل امل٪َٓني بٗا، ٚشّ املهصبني بٗا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .587َكس١َ ابٔ خًسٕٚ م_  1

 .266_263عُط ا٭ؾكط م. زاْعط ايػشط ٚايؿعٛش٠ _  2
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ؾٗصا َطٜض َطنّا اغتعك٢ ع٢ً ايع٬ز،  :نجط٠ ا٭َطاض ٚا٭ٖٚاّ_ 6

 .ٚشاى ٜعٝـ أٖٚاَّا تكض َهذع٘، ٚت٪ضم دؿٓ٘، ًِٖٚ دطا

ؾايطغب١ يف ايع٬ز، ٚايؿؿا٤ َٔ تًو ا٭َطاض ػعٌ املكاب ٜتعًل بأز٢ْ 

 .ؾ٤ٞ ٜٛقً٘ إىل شيو

ح ؾٝٗا ايػشط٠، ؾؿٞ نجري َٔ ايبًسإ ٜػط :ق١ً ايعكٛبات ايطازع١ يًػشط٠_ 7

 .ٚميطسٕٛ، ٜٚعاٚيٕٛ أعُاهلِ زٕٚ ضقٝب عًِٝٗ

 .بٌ ضمبا ٚدسٚا اؿُا١ٜ، ٚايتكطٜض هلِ بؿتض َطانع تعًِ ايػشط، ٚايهٗا١ْ

نبعض أيعاب  :َؿاٖس٠ ايكػاض يٮؾ٬ّ ايهطت١ْٝٛ املؿت١ًُ ع٢ً اـطاؾ١_ 8

مما جيعٌ  ايب٬ٜػتٝؿٔ ٚغريٖا، مما حيتٟٛ ع٢ً مماضغات املؿعٛشٜٔ ٚايسدايني،

 .املؿاٖس ٜػتُط٨ َا ٜطاٙ يف قػطٙ; ؾ٬ ٜهاز ٜٓهطٙ ساٍ نربٙ

١٦ًَٝ بصيو; ؾٗصٙ _ بطبٝعتٗا_ؾاؿٝا٠ : نجط٠ املؿه٬ت ٚتعكٝسات اؿٝا٠_ 9

ى ٜعاْٞ َٔ ايبطاي١، ٚايؿكط، تعاْٞ َٔ ظًِ ظٚدٗا، ٚإعطان٘، ٚشاظٚد١ 

تًو املػا١ُٖ أٚ ٚثايح ٜٛاد٘ اهلِ ٚايػِ ٚاملطض، ٚضابع قس خػط أَٛاي٘ يف 

 .غريٖا، إىل غري شيو َٔ املؿه٬ت ٚايتعكٝسات

ٌُ  أٚي٦ومل ٜباٍ _ ايسٜٔ، ٚق١ً ايٓاقض  ، ٚضق١ُؾإشا ادتُع إىل شيو اؾٗ

با٭َاْٞ ايباط١ً، ٚايٛعٛز  ِٚأَجاهلِ بايطنٕٛ إىل أٌٖ ايسدٌ ٚاـطاؾ١ مما ميْٓٛٗ

 .ايهاشب١
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از قٓاعتِٗ ٜػين عٔ بط٬ٕ ظٜـ ايػشط٠ ٚانض يهٌ شٟ يب، ٚؾػ

 .إؾػازٖا ٚزسهٗا، ٚإشا ادتُع إىل شيو بٝإ يباطًِٗ ؾٗٛ ظٜاز٠ يف ايتٓؿري َِٓٗ

 .ٚاؿسٜح ؾُٝا غٝأتٞ بٝإ يؿ٤ٞ َٔ شيو ع٢ً غبٌٝ ايبػط

ؾايػشط٠ ٚايسدايٕٛ ٜػعٕٛ  :قٝاّ قٓاعتِٗ ع٢ً ايهصب ٚايسدٌ_ 1

ٕ٘ تطٚز ع٢ً ايٗػصز ، ٚأٖٚاّ ٜٛسٕٛ بٗا ٱن٬ٍ ايٓاؽ، ْٚٗب أَٛاهلِ ٔبُؿَب

َٔ أغطأض ايػٛا١ٜ، ٚأنرٔب ا٭زي١ ع٢ً _ يف اؿكٝك١_أْٗا َٔ أغطاض اؿه١ُ ٖٚٞ 

بط٬ٕ قٓاعتِٗ، ُٚبِعسٖا عٔ َٓٗر ايتؿطٜع َع ظعُِٗ إٔ َا ِٖ عًٝ٘ ٖٛ 

 .اؿٗل، ٚإٔ َا ٜكٛيْٛ٘ ٖٛ ايططٜل ايػٟٛ املٛقٌ إىل ايػعاز٠ ٚاؿل

ؼ املعاضف امل٤ًٞ بايسدٌ ٚايػشط ٚايؿط، يف خامت١ نتاب٘ مش (1)ٜكٍٛ ايبْٛٞ

ؾإْ٘ ْعِ ايطؾٝل، ْٚعِ ا٭ْٝؼ ايؿؿٝل، ْٚعِ : =ٜكٍٛ كربّا عٔ ٖصا ايهتاب

اؾًٝؼ ايكسٜل ٭ٌٖ ايططٜك١ ٚاؿكٝك١، ْٚعِ ايػ٬ح يًُذاٖس٠، ْٚعِ 

ايطَاح يًُؿاٖس٠ ست٢ إْٞ َا ْطكت عٔ اهل٣ٛ، بٌ ٖٞ ْاض اقتبػتٗا َٔ أمئ 

 .ؾعًت٘ َٔ ٚازٟ طٛض ايٓٛض ع٢ً أغكإ ؾذط٠ اؿهٛضٚازٟ ايػعاز٠ أ

ٚاعًِ إٔ نتابٞ ٖصا ٫ ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ بني ٜسٜ٘ َٚٔ خًؿ٘ حيؿعْٛ٘ َٔ أَط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٛ أمحس بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ أبٛ ايعباؽ ايبْٛٞ، َتكٛف َػطبٞ ا٭قٌ ي٘ َكٓؿات عسٜس٠ دعًٗا يف _  1

َٓبع أقٍٛ اؿه١ُ، ٚايػًو ايعاٖط، ٚغريٖا، تٛيف يف ايه٫٬ت َٓٗا مشؼ املعاضف، ٚايًُع١ ايٓٛضا١ْٝ، ٚ

، ٚايػشط يًشُس 1/174، ٚا٭ع٬ّ يًعضنًٞ 2/1062اْعط نؿـ ايعٕٓٛ ؿادٞ خًٝؿ١ . 622ايكاٖط٠ غ١ٓ 

 .203م

 

ٌُ شيِف السخسة، وفساُد صياعتَه: املبخث الثاىي   بطال
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َِٔط : ط_تعاىل_اهلل نُا قاٍ  ِٔ َأ َٔ  ُ٘ َْٛ ٘ٔ َِٜشَؿُع ًِٔؿ ِٔ َخ َٔ َٚ  ٔ٘ ٔٔ ََٜسِٜ ِٔ َبِٝ َٔ ََُعكَِّباْت   ُ٘ َي

ٔ٘  (+.11:ايطعسص )ايًٖ

٘ ؾاعًِ إٔ ا٭َط ؾٝ٘ نُا ٚدست٘، ٚباهلل أقػِ ٫ أيكٝ٘ يو إ٫ ؾُا ٚدست٘ ؾٝ

 (1)+.ظاٖطّا، ٫ٚ أزعو ؾٝ٘ َتؿهطّا

ناؿًـ بػري اهلل، ٚتععِٝ  :إٔ نتبِٗ ١٦ًَٝ باملدايؿات ايؿطع١ٝ ايعع١ُٝ_ 2

_ عع ٚدٌ_َٔ يٝػٛا ع٢ً زٜٔ قشٝض، ٚإيػا٤ َع٢ٓ ايتهًٝـ ٚا٫بت٤٬ َٔ اهلل 

 .باب ٜطْٚٗا َٛدب١ ملا حيسخٚإغٓاز َا جيطٟ إىل أغ

نُٓٛا اؿه١ُ ايٓؿؼ اؿ١ٝ، ْٚعٖٖٛا َٔ : ٜا َعؿط اٱخٛإ: =ٜكٍٛ ايبْٛٞ

ايكشـ، ٚايكطاطٝؼ، ٫ٚ تهُٓٛا َا ٜؿتكط إىل غريٙ، بٌ انُٓٛا َا ايػري 

َؿتكط إيٝ٘، ؾأٚىل ايؿٕٓٛ بايتهُٔ ؾٔ ايبػط، ٚايتهػري; إش عًٝ٘ أعُاٍ ايهٕٛ 

يسا١ُ٥ إىل ّٜٛ ايبعح ٚايٓؿٛض، ٚايتأثري ايصٟ ٫ ٜٓهط، أمجع٘، َٚٓ٘ ايط٬غِ ا

 (2)..+.ٚايػط ايصٟ ٫ جيشس

َٚٔ اطًع ٚيٛ ع٢ً ؾٗطؽ نتاب َٔ : =_سؿع٘ اهلل_ٜكٍٛ ايسنتٛض أمحس اؿُس 

أزضى أِْٗ ٜطٕٚ إٔ نٌ سازخ يف ايهٕٛ َٔ خكا٥ل َا _ نتب ٖ٪٤٫ ايكّٛ 

ٚا٭ٚقات املدتاض٠ يٮعُاٍ، شنطٚٙ، ْٚتٝذ١ طبع١ٝ ملا ٚقؿٛٙ َٔ عًِ اؿطف، 

ٚايطبا٥ع ا٭ضبع١، ٚايهٛانب، ٚطبا٥عٗا، َٚعازْٗا، ٚسطٚؾٗا، ٚأؾ٬نٗا، 

ٚأعٛاْٗا، ٚخسَٗا، ٚعًِ ايهػط، ٚايبػط، ٚنٝؿ١ٝ اغتدساّ ا٭ؾ٬ى ايع١ًٜٛ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .203م ، ٚاْعط ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝا4/534ٍمشؼ املعاضف _  1

 .204اـٝاٍ م، ٚاْعط ايػشط بني اؿكٝك١ 5َٚٓبع أقٍٛ اؿه١ُ م_  2
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 .ٚا٭ضٚاح ايػؿ١ًٝ، ٚغري ٖصا َٔ َصٖبِٗ، ٚؾطٚطِٗ

ٚإخ٬م ايعباز٠ ي٘; _ تعاىل_ ٖٚصا، ٚمٛٙ َ٪زاٙ إبعاز ايبؿط عٔ ايتعًل باهلل

غب٘ ٫عتكازِٖ إٔ َا ٜٓاٍ َٔ أغطاض تًو ا٭مسا٤، إشا عًِ ٚباؾطٙ املتعًل مبا ٜٓا

، ٫ اضتباط ي٘ باـايل املتكطف ايصٟ ٜعطٞ سكٌ ي٘ أثطٙ، ٚنإٔ ا٭َط ستُٞ

 .ٚميٓع، ٜٚكبٌ ٜٚطز

ٝؿ١ َٚا قطضٙ ايؿاضع اؿهِٝ َٔ طًب اٱخ٬م يف ايعباز٠، ٚايتهطع، ٚاـ

يف ايسعا٤، َع َا أضؾس إيٝ٘ َٔ غًٛى َػببات إداب١ ايسعا٤ َٔ إطاب١ املطعِ 

 .ٜطز َا شنطٚٙ، ٜٚبطٌ َا ٚقؿٛٙ_ ٚاملؿطب، ٚمٛ شيو 

يٝعًِ متاّ ايعًِ إٔ َا ٜصنطٙ ٖ٪٤٫ _ ست٢ ٚإٕ قٌ عًُ٘ بايؿطع_ٚإٕ ايًبٝب 

ٌ ا٭عٛاّ، بعٝس عٔ ايكٛاب; ٫خت٬ف ا٭سساخ، ٚتبأٜ ايعٛاٖط ايه١ْٝٛ يف ن

ٚيٛ نإ ا٭َط نُا ٜصنط أٚي٦و ؿكٌ ايتؿاب٘ بني اؿٛازخ، أٚ نإ َا حيكٌ 

_ تعاىل_َتكاضبّا يف مجٝع ا٭عٛاّ، ٚع٢ً َط ايعكٛض ٚا٭ٜاّ، ؾاؿل َا أخرب اهلل 

َٕ: طعٓ٘ بكٛي٘ َٚٔإَيَِٝٓا ُتِطَدُعٛ َٚاِيَدِٝٔط ٔؾِت١َّٓ  ِِ ٔبايٖؿطِّ   (1)(.35:ا٭ْبٝا٤ص )ََِْٚبًُُٛن

خكٛقّا َٔ ٜطٕٚ تأثري ايهٛانب  :إٔ ٖٓاى أَٛضّا نجري٠ تطز َعاعِ أٚي٦و_ 3

 :َٔ املٓذُني ٚغريِٖ، َٚٔ شيو َا ًٜٞ

زضاغ١ ع٢ً املٛايٝس  ِتًَُٔ، ٚيٛ ُعإٔ آ٫ف ايٓاؽ ٜٛيسٕٚ يف زقٝك١ ٚاسس٠_ أ

ُٛٔدَس َٔ ايؿطٚم َا  َٔ ٚاقع غذ٬ت املػتؿؿٝات ايهرب٣ يف أٟ قطط َٔ ايعامل َي

هصب َا ٜسعٝ٘ املٓذُٕٛ ايصٜٔ ٜطٕٚ إٔ َٔ ٚيس يف شيو ايٛقت أٚ ايربز ٜ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .205_204ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م_  1
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 .غٝهٕٛ ساي٘ نصا ٚنصا

ؾايٓاؽ  :َا ٜط٣ َٔ آثاض ايرتب١ٝ، ٚايجكاؾ١، ٚايكساق١ ع٢ً غًٛى ايبؿط_ ب

قاٍ : قاٍ÷ نًِٗ ٜٛيسٕٚ ع٢ً ايؿطط٠، نُا دا٤ يف ايكشٝشني عٔ أبٞ ٖطٜط٠

ع٢ً ايؿطط٠; ؾأبٛاٙ ٜٗٛزاْ٘، أٚ ٜٓكطاْ٘، َا َٔ َٛيٛز إ٫ ٜٛيس ": =ضغٍٛ اهلل

 .(1)+أٚ ميذػاْ٘

ؾؿٞ ٖصا اؿسٜح زيٌٝ ع٢ً إٔ مجٝع ايبؿط ٜٛيسٕٚ ع٢ً ايؿطط٠ ٖٚٞ 

 .اٱغ٬ّ ايسٜٔ اؿل

ٚإٔ َا حيكٌ َٔ ؾػاز ٚتػري غًٛى خاضز عٔ ايؿطط٠ إمنا ٖٛ بػبب أثط 

ٛقت اي٫ٛز٠ َٔ ايرتب١ٝ َٔ ايٛايسٜٔ ٚاملعًُني ٚا٭قسقا٤ ٚغريِٖ; ؾ٬ أثط ي

 (2).ايطٛايع، أٚ أسطف ا٫غِ، أٚ غري شيو يف غري سٝا٠ اٱْػإ

ؾكس ض٣ٚ ايبداضٟ : سهِ بهؿط َٔ ْػب املطط إىل ا٭ْٛا٤" إٔ ايطغٍٛ_ دـ

ق٠٬ ايكبض باؿسٜب١ٝ " ق٢ً يٓا ضغٍٛ اهلل: عٔ ظٜس بٔ خايس اؾٗين أْ٘ قاٍ

ٌٖ تسضٕٚ : =٢ً ايٓاؽ ؾكاٍع٢ً إثط مسا٤ ناْت َٔ اي١ًًٝ ؾًُا اْكطف أقبٌ ع

أقبض َٔ عبازٟ َ٪َٔ بٞ : =اهلل ٚضغٛي٘ أعًِ، قاٍ: قايٛا+ ؟َاشا قاٍ ضبهِ

َططْا بؿهٌ اهلل ٚضمحت٘، ؾصيو َ٪َٔ بٞ ٚناؾط : ٚناؾط، ؾأَا َٔ قاٍ

 .(3)+بايهٛانب، ٚأَا َٔ قاٍ ب٤ٛٓ نصا ٚنصا ؾصيو ناؾط بٞ َٚ٪َٔ بايهٛانب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1358)، َٚػًِ (6599)ايبداضٟ _  1

 .207اْعط ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م_  2

 (.71)، َٚػًِ (846)أخطد٘ ايبداضٟ _  3
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" ٛانب يف ْعٍٚ املطط، سٝح إٕ ايطغٍٛؾاؿسٜح زيٌٝ ع٢ً بط٬ٕ أثط ايه

ؾٗٛ _ عع ٚدٌ_بٖٝٔ إٔ َٔ ْػب شيو إيٝٗا ؾٗٛ ناؾط، َٚٔ أناؾ٘ إىل اهلل 

 (1).امل٪َٔ

ؾٗٞ تٓيب عٔ بط٬ٕ زعاٚاِٖ، ٚؽرب عٔ  :ساٍ ايػشط٠ ٚاملؿعٛشٜٔ_ 4

 .ؾػاز قٓاعتِٗ; إش يٛ نإ َا ٜسعْٛ٘ سكّا يٓايٛا اـريات، ٚيػًُٛا َٔ ايػ٦ٝات

ٚاقعِٗ عهؼ شيو; ؾايػايب ع٢ً أسٛاهلِ ايؿكط، ٚايتعاغ١، ٚيهٔ 

 (2).ٚاؿطَإ، ٚايتاضٜذ أنرب ؾاٖس ع٢ً شيو

اعرتاف نجري َٔ ظعُا٥ِٗ بإٔ ٖصٙ ايكٓاع١ تكّٛ ع٢ً ايتدطم ٚايتِٖٛ _ 5

ٚاعًِ أْو يٛ قًبت أٚناع : =ٜكٍٛ أبٛ ْكط ايؿاضابٞ :ٚأْٗا ٫ تؿٝس ايعًِ أيبت١

مػّا، ٚايٓشؼ غعسّا، ٚاؿاض باضزّا، ٚايباضز ساضّا،  املٓذُني; ؾذعًت ايػعس

يهاْت أسهاَو َٔ دٓؼ أسهاَِٗ _ٚايصنط أْج٢، ٚا٭ْج٢ شنطّا، ثِ سهُت 

 (3)+.تكٝب تاض٠، ٚؽط٧ تاض٠

إش إٕ نٌ ؾطٜل حيهِ  :إٔ ٖ٪٤٫ ايكّٛ أْؿػِٗ أقطٚا بؿػاز قٓاعتِٗ_ 6

ٍٛ َٔ غبكٗا، بؿػاز أقٍٛ ايؿطٜل اٯخط، ٚنًُا دا٤ت أ١َ ْكهت أق

 .ٚازعت إٔ أقٛهلا ٖٞ ايكشٝش١ زٕٚ َٔ غٛاٖا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .208اْعط ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م_  1

 .197م ٚاملٓذُٕٛ، ٚايتٓذِٝ 208اْعط ايػشط بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ م_  2

، ٚقس شنط قاسب ٖصا 185، ٚاْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ م1/332فُٛع ايؿتا٣ٚ املكط١ٜ ٫بٔ ت١ُٝٝ _  3

 .187_185اْعط م. ايهتاب عسزّا َٔ أقٛاهلِ
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 (1).ٖٚصا ٜربٖٔ ع٢ً إٔ أقٛهلِ املعع١َٛ إٕ ٖٞ إ٫ قض زدٌ، ٚسسؽ

سٝح  :إٔ زعا٣ٚ ايػشط٠، ٚاملٓذُني مما أْهطٙ ايٓاؽ ع٢ً َط ايعكٛض_ 7

أزضنٛا ن٬ٍ ٖصا ايعًِ، ٚنصب أًٖ٘، ست٢ قاض بٗتاِْٗ َؿٗٛضّا بني ايٓاؽ 

 .نجط٠ َا قٌٝ ؾٝ٘ ناؾ١ َٔ

 :ٜكٍٛ قٗؼ بٔ غاعس٠

 علووووه اليعووووْو علووووٙ ال قووووْل ّ ووووال

 

ٛ    ٓيوووووووال  وووووووٍل   ِّ وووووووٍ ال يوووووووٕ

ٔ حوووووت         ٛ  موووواذا ِ ٍ وووووي ِعلووووه  يوووووٕ

 

ال لوووؤ  ٓيووووال      مووووً  ّىووووُ ايسووووزا

    ٘  ٍَٔووووات مووووا  حوووو    ووووام   فحيوووو

 

 ٓووووووووو رٖ قوووووووووه  األرسا  ّا  وووووووووال   

 
   ُ  إ  الووووووذٖ فووووووْ  السووووووناٛ م اىوووووو

 

َ وووووووُ ا قووووووو     ْ  ( )زاو ّا  وووووووٍلَفِل

 
ٚقس أٚزع نجري َٔ ايعًُا٤ يف َكٓؿاتِٗ نجريّا َٔ ايؿٛاٖس ٚا٭قٛاٍ ع٢ً بٝإ 

 .زدٌ ايهٗإ ٚاملٓذُني

َٚٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ابٔ ايكِٝ يف نتاب٘ َؿتاح زاض ايػعاز٠; سٝح شنط نجريّا َٔ 

 .ا٭زي١ ع٢ً ؾػاز أقٛاهلِ

 .٤ٞ ؾإْ٘ ٫ ٜكع غايبّاؾِٗ إشا أمجعٛا ع٢ً ٚقٛع ؾ :ؾػاز إمجاعاتِٗ_ 8

 .ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً ؾػاز قٓاعتِٗ، ٚع٢ً إٔ أسهاَِٗ فطز ظٕٓٛ ناشب١

 .ٚقس محٌ يٓا ايتاضٜذ قككّا نجري٠ يف ٖصا ايػٝام

َٚٔ أؾٗط شيو َا ظعُ٘ املٓذُٕٛ َٔ إٔ املعتكِ ٫ ٜؿتض عُٛض١ٜ، ٚضاغًت٘ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .190_187اْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ م_  1

 .191_190ٚ  108، ٚايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ م328_ 327اْعط احملاغٔ ٚاملػا٨ٚ يًبٝٗكٞ م_  2
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يتني ٚايعٓب، ٚبٝٓٓا ٚبني ايطّٚ بأْا لس يف نتبٓا أْ٘ ٫ ُتؿتض َسٜٓتٓا إ٫ يف ٚقت ا

شيو ايٛقت ؾٗٛض ميٓعو َٔ املكاّ بٗا ايربز ٚايجًر; ؾأب٢ املعتكِ إٔ ٜٓكطف، 

ٚأقٖط ع٢ً ؾتشٗا، ٚأبطٌ َا قايٛا; ؾأْؿأ أبٛ متاّ قكٝست٘ املؿٗٛض٠ اييت َسح 

 :ؾٝٗا املعتكِ، ٚبَٖٝٔ نصَب املٓذُني، ٚؾػاَز عًَِٛٗ، ؾكاٍ

ًٛ   صوووو  ال السوووؤمال  بمووووً ال توووو  ىحووووا

 

 ّالل ووووِب  وووو  ا وووو    د حوووو ِ ا وووو    

 
 مووووووووتْىًَ  ووووووووٍٛ الوووووووو ي ّالووووووووزٓبِ    ٔ  الصفاٜح   سْ  الصحاٜم د

٘  َِبوالفووووٕ يالووو  هالْلّالووووِ    األرموووا   م ووو

 

  وو  اينٔسوو    د السووح ٘ ال ووَبِ   

  ٓووووً الووووزّآ٘  وووول  ٓوووً اليعوووْو ّموووا    

 

 صووا ِْ مووً س ووزا  فَٔووا ّمووً قووذ     

ً٘ ختزصووووووووووووووًا ّ حا ٓثووووووووووووووًا   ملفقوووووووووووووو

 

 لٔسوووووووت  يحوووووووع إذا عووووووو ت ّ   وووووووز   

ً٘فعوعووووووواٜحًا سعووووووونْا األٓووووووواو موووووووع   ل

 

 عوووووويًَ د صوووووفز األصوووووفار  ّ ر وووووِب 

    ٛ ْوفْا الووويا  مووً  ٍٔووا ٘  ّ ووو  مظلنوو

 

 إذا  وووو ا الوووو ْقبال ال ز وووٕ ذّ الوووذىِب 

ٔوزّا األ ووووووووزال   الوووووووو لٔا مال  ً٘ َّز ّصوووووووو  حووووووو

 

  ّ  ووووو  ميقلووووبِ  ميقلحووووًاموووووا قووووواٌ   

٘   ٓووووقسٌْ    وووواألمز عيَوووا ٍّوووٕ  افلووو

 

 موووووا  ار فوووووٕ فووووولي  ميَووووا ّد  حووووبِ      

 
 ُِ  لوووووْ  ووووؤيت  ووووو   موووووزًا  حوووول مْ  وووو

 

 ( )ماحول  األّاواٌ ّالصولبِ    ِمخ و لوه  ال 

 
يف نتاب٘ ايتٓذِٝ _ سؿع٘ اهلل_ٚقس شنط ايؿٝذ ايسنتٛض عبساجملٝس املؿعيب 

 (2).ٚاملٓذُٕٛ عسزّا َٔ ايككل يف ٖصا ايكبٌٝ

ٚقسم اهلل إش  :ايػشط ٚايسدٌ بأْٛاعٗا نطض ع٢ً َٔ ٜتطًبٗا إٔ قٓاع١_ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/24ؾطح زٜٛإ أبٞ متاّ يًتربٜعٟ _  1

 .196_193اْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ م_  2
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ِِ: طٜكٍٛ ُٗ ٫َٚ ََٜٓؿُع  ِِ ُٖ ََا َُٜهٗط  َٕ ُُٛ  ص.َََٜٚتَعًٖ

ٚشيو إٔ َتٛقع ايػعاز٠ َٔ تًو ايكٓاع١ حيكٌ ي٘ َٔ قًل امُلَتٖٛقع، ٚسطق١ 

_ ٖٚصا ٖٛ ا٭غًب_ا٫ْتعاض َا ٜكطع٘ عٔ َكاؿ٘; ؾإشا تأخط ايػعس أٚ ؽًٖـ 

 .ٚقع يف سػطات ْٚساَات ع٢ً َا ؾات٘ َٔ ايػعس املّٖٛٛ; ؾآٍ إىل نطض قض

أَا َتٛقع ايٓشؼ ؾٗٛ ساقٌ ي٘ قبٌ ٚقٛع٘; ؾٝبك٢ يف غِ، ٚيف اْتعاض غِ; 

 (1).سٝح مجع إىل اْتعاض اـٛف خٛؾّا; ؾاْتعاض ايؿط أؾس َٔ ٚقٛع ايؿط

، ٚنطضٖا احملض َٚٔ خ٬ٍ َا ُشٔنَط َٚا مل ٜصنط ٜتبني ؾػاز ٖصٙ ايكٓاع١

 .ع٢ً ايسٜٔ ٚايسْٝا، ٚاملكاّ ٫ حيتٌُ َعٜسّا َٔ ايتؿكٌٝ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .197اْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ م_  1
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 :ٚؼت٘ أضبع١ َباسح

ٚؾٝ٘ سسٜح عٔ َعاٖط ايػشط اؿسٜج١، : ايػشط يف اؿانط :املبشح ا٭ٍٚ

 .ٚايٛغا٥ٌ املػتدس١َ يف ْؿط ايػشط ٚايهٗا١ْ

 .اؽاش ايػبٌ ايٛاق١ٝ َٔ ايػشط ٚايعني :املبشح ايجاْٞ

 .ايعٓا١ٜ بؿك٘ ايطق١ٝ ايؿطع١ٝ :املبشح ايجايح

 .ايٛقٛف يف ٚد٘ ايػشط٠ :املبشح ايطابع

 الفصل ايام 
 

السخس يف العصس احلاضس، واملوقف 

 مً السخسة
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اْتؿطت قٓاع١ ايػشط بهاؾ١ قٛضٖا يف ايعكط اؿانط، ٚبًػت أٚدٗا; 

ٚغ١ًٝ _ يف أغًب قٛضٙ_ٚأخصت َعاٖط نجري٠، ٚقٛضّا ؾت٢، ٚأقبض ايػشط 

 .ايٓاؽ بايباطٌَٔ أععِ ٚغا٥ٌ ايكسِّ عٔ اهلس٣، ٚأنٌ أَٛاٍ 

ٌُ أٚي٦و ا٭ؾانني ٜكّٛ  ع٢ً ايتُٜٛ٘ ع٢ً ايٓاؽ، ٚزضاغ١ أسٛاٍ _ غايبّا_ٚٔؾِع

ايهش١ٝ مبا ٜتهض َٔ ؾهًٗا، ٚمبا ٜٓطل بٗا يػاُْٗا َٔ خ٬ٍ اغتسضاز شنٞ، 

يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ، _ غايبّا_ُٜطٖتب عًٝ٘ إخباض بأَٛض عا١َ ٜتعطض هلا اٱْػإ 

ؿاي٘ نا٭َٛض ايعاطؿ١ٝ، ٚاملاي١ٝ، ٚايكش١ٝ، ٚمٛ  ٚتتؿل َع زضاغتِٗ ايػابك١

 .شيو

ؾإشا سكٌ َا حيكٌ يًُط٤ عاز٠، ٚٚاؾل متٜٛٗات شيو ا٭ؾاى ُؾٗط بني 

ايٓاؽ; ؾكاض ايعٚض ٚايبٗتإ ٜػعٚ ايعكٍٛ اـا١ٜٚ َٔ ايعًِ ٚايبكري٠، ٜٚعٌُ 

ؿذط٠، ٜٚطٚز عًُ٘ يف ايكًٛب اـاي١ٝ َٔ اٱميإ ٚاهلس٣; َؾَِٝبُعس ٔقُِٝت أٚي٦و اي

 .إؾهِٗ، ؾٝهٕٛ هلِ ظبا٥ٔ َٚطٚدٕٛ

َككٛضّا ع٢ً أْاؽ قسٚزٜٔ يف أَانٔ  _بهاؾ١ قٛضٙ_ٚبعس إٔ نإ ايػشط 

قاض ي٘ يف عكطْا اؿانط ضٚاز، ٚأخص َعاٖط _ أقطب يًػط١ٜ ٚاـكٛق١ٝ 

نجري٠، ٚأغايٝب َتٓٛع١، ٚغاُٖت ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف اْتؿاض تًو ايعاٖط٠، 

 (1).ايػشط٠ غ٬ّٗ َٝػٛضّاؾكاض ايتعاٌَ َع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .135م اْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ_  1

 السخس يف العصس احلاضس: املبخث األول 
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 :ٚؾُٝا ًٜٞ شنط يبعض املعاٖط، ٚايٛغا٥ٌ املػتدس١َ يف ْؿط ايػشط ٚايهٗا١ْ

ٚتعس ٖصٙ ايٛغ١ًٝ أٚغع : اْتؿاض ايػشط ٚايسدٌ عرب ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥_ 1

 .ططم اْتؿاض ايػشط ٚايسدٌ

 :َٚٔ أبطظ املعاٖط ٚا٭غايٝب يف ٖصا ايباب َا ًٜٞ

، ٛات ايؿها١ٝ٥ نايربْاَر املػ٢ُ بعًِ اؿذاض٠ ايهطمي١ظٗط يف بعض ايكَٓا _ أ

َٚٔ خ٬هلا ميهٔ اغتؿطاف ، سٝح ُٜشسز يهٌ َتكٌ ْْٛع َٔ ٖصٙ اؿذاض٠

 .َػتكبً٘

ٌٖ _ ب ظٗطت قٓٛات َتدكك١  يف ايهٗا١ْ ٚايػشط ٚايؿعٛش٠، ٚدعًت ُد

 .ٚقتٗا يبح َجٌ ٖصٙ ا٭ؾهاض، ٚدصب املؿاٖسٜٔ هلا

، ٫ ٜعٗط ايػشط ٚايؿعٛش٠ ؾٝٗا بايكٛض٠ ايٛانش١ بعض ٖصٙ ايكٓٛات قس_ دـ

اـازّ )نططٜك١ ، ٚططقِٗيهِٓٗ يف اؿكٝك١ ٜػتؿٝسٕٚ َٔ ٚغا٥ٌ ايػشط٠ 

 (.ٚايتابع

نايطق١ٝ ايؿطع١ٝ، ٖٚٞ ، ٚبعهِٗ ميطض بعض أؾهاضٙ بأؾهاٍ ٚقٛايب ؾطع١ٝ

 .بعٝس٠ نٌ ايبعس عٔ شيو

طاظ ٚايتعاٜٚص ع٢ً بعض ٖصٙ ايكٓٛات ٜعٗط ع٢ً ؾاؾتٗا َٔ ٜهتب ا٭س_ ز

ٚأغًب ٖصٙ ايتعاٜٚص ٚا٭سطاظ ، ٜٚأَط املؿاٖسٜٔ بهتابتٗا، يٛس١ يف ايكٓا٠

 (1).ايػشط٠ ٚاملؿعٛشٜٔ ٔطًِِّػُاتأقطب َا تهٕٛ ي ٔطًِِّػُات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚقس عكست يف ايًكا٤  (ايػشط ٚايهٗا١ْ يف ثٛبٗا اؾسٜس): ٖصٙ ايؿكط٠ َػتؿاز٠ َٔ سًك١ ْكاف بعٓٛإ_  1

 .ٖـ17/6/1428 ايعكٝس٠ به١ًٝ ايؿطٜع١ ٚأقٍٛ ايسٜٔ ظاَع١ ايككِٝ ايؿٗطٟ يكػِ
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سٝح ٜٛدس بعض : عٓا١ٜ بعض املٛاقع اٱيهرت١ْٝٚ بايػشط ٚايسدٌ_ 2

ِ ايٓاؽ ًَِّعؿعٛش٠ ٚايهٗا١ْ، ُٚتاملٛاقع عرب ايؿبه١ ايعامل١ٝ اٱْرتْت ٖٚٞ متاضؽ اي

 .شيو اٱؾو

سٝح ٜتكٌ بعض املؿعٛشٜٔ بأضقاّ غري  :ا٫تكاٍ اهلاتؿٞ ايعؿٛا٥ٞ_ 3

ُُٖتَكٌ عًٝ٘ إْو َطٜض، أٚ َػشٛض، ٚإٕ يسٟ ع٬دّا : َككٛز٠، ثِ ٜكٍٛ يً

ملؿه٬تو ايكش١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ; ؾُا عًٝو إ٫ إٔ تتٛاقٌ َعٞ، ٚتطغٌ يٞ َبًػّا 

 .اٍ، ٚغرت٣ ايكش١ ٚايعاؾ١ٝ، ٚايػعاز٠َعّٝٓا َٔ امل

 .ٚغايب ٖصٙ ا٫تكا٫ت تأتٞ َٔ بعض ب٬ز أؾطٜكٝا

ٖٚصا َٔ أٚغع  :ْؿط ايسدٌ ٚايػشط ٚايؿعٛش٠ عرب ايكشـ ٚاجمل٬ت_ 4

ا٭بطاز، أٚ اؿغ ٚا٭بطاز، : ايططم اْتؿاضّا، ٜٚهٕٛ ايتٓذِٝ ؾٝٗا ؼت عٓٛإ

 .اتأٚ سعو ٚايٓذّٛ، أٚ َا ؾانٌ ٖصٙ ايعٓٛاْ

ٜٚػتدسّ نتاُبٗا ططَٜل ايتُٜٛ٘، ٚايه٬ّ اجملٌُ ايصٟ َِٜكُسُم ع٢ً نجري َٔ 

 .ايٓاؽ

ؼت بطْاَر اؿغ ٚايٓذّٛ ٜكٍٛ ( نٌ ايعطب)ٚإيٝو ٖصا املجاٍ َٔ ف١ً 

ع٢ً تٝاض عاطؿٞ، قس ٜ٪زٟ إىل ايٓذاح أٚ : ايعؿط ا٭ٍٚ: اؿٌُ: =احملطض

 .ُٖاٍ، أٚ اهلذ١َٝٛ يف ايه٬ّ، اٖسأايػعاز٠، ضغِ ْعع١ بايػ١ مٛ ايرتزز أٚ اٱ

يف ٖصٙ ا٭ٜاّ، ٚقس تهٕٛ أٖساؾو يف َتٓاٍٚ  اْسؾاعو فٕس: ايعؿط ايجاْٞ

 .(1)+ايٝس، َٚبازضاتو َجُط٠ َع ْتا٥ر َاز١ٜ ٚانش١ ًَُٛغ١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .69م 370ف١ً نٌ ايعطب ايعسز _  1
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ٜٚتهض َٔ ٖصا املجاٍ ططٜك١ ٖ٪٤٫ يف ايتُٜٛ٘ ٚايه٬ّ اجملٌُ، ٚباٱناؾ١ إىل 

ملعع١َٛ َتٓاقه١ ؾُٝا بٝٓٗا، ٚيعٌ لَِٛٗ تسيٞ َا شنط ؾإٕ أسهاّ بطٚدِٗ ا

يهٌ َِٓٗ عهِ خيتًـ عٔ اؿهِ ايصٟ تسيٞ ب٘ يٰخط، ؾٓذس احملطض يف اجمل١ً 

( أغػطؼ 23ٜٛيٝٛ إىل  24)ايػابك١ ايصنط ٜصنط قؿات َٛايٝس بطز ا٭غس َٔ 

أدٛا٤ قس تهٕٛ : ايعؿط ا٭ٍٚ: =َٚا غٝشسخ هلِ يف َػتكبٌ أٜاَِٗ ؾٝكٍٛ

ع٢ً ايكعٝس ايؿهطٟ أٚ ايسضاغٞ، َع غٗٛي١ يف ا٫بتهاض أٚ ايهتاب١، قس  ١ُ٥٬َ

تؿعط بإٔ ايعطٚف يٝػت َا١٥ يف املا١٥ يف قاؿو، مما قس ٜػبب تأخريّا يف 

 .َؿاضٜعو

ع٢ً تٝاض عكيب َع ْعع١ خؿٝؿ١ مٛ : دسٟ، ايعؿط ايجايح: ايعؿط ايجاْٞ

 (1)+.خٛض املعاضى ن٬َّٝا

ساؾغ ع٢ً أغطاض : =يف ْؿؼ املٛايٝس ٜكٍٛ احملطضأَا يف ف١ً ايكٝاز، ٚ

ايٓاؽ، ٫ٚ ؽٔ ا٭قسقا٤، ٚتهعِٗ يف َٛقـ سطز، اغتُتع بهٌ ؿع١ َٔ 

سٝاتو ٖصا ا٭غبٛع; ٭ْٗا قس تبعسى عٔ اؾٛ يؿرت٠ ط١ًٜٛ، خطط ٜٗسز سٝاتو 

 (2)+.ايعاطؿ١ٝ، ٫ ترتزز يف قٍٛ اؿكٝك١

٢ً ايكعٝس ايؿهطٟ ٚايسضاغٞ َع امل١ُ٥٬ ع نٝـ تٓؿل ا٭دٛا٤ُ ُٜسض٫ٚ٣ 

؟ أّ نٝـ تتؿل اؾس١ٜ َع خٝا١ْ ا٭قسقا٤، ٚدٛز أخطاض ع٢ً اؿٝا٠ ايعاطؿ١ٝ

 ٚإؾؿا٤ أغطاض ايٓاؽ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .69م 370ف١ً نٌ ايعطب ايعسز _  1

 .76م 2341ف١ً ايكٝاز ايعسز _  2
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ٗا ١ًًَٗٗ َٔ نجط٠ ٖصٙ ايؿذٛات يٛدسَت إٔ دسضاِْٗ نًٖ َعٗبَتٚيٛ أضزَت َت

إيٝ٘ ؾٝ٘ اـطّٚ ٚايؿذٛات، ٚيطاٍ بو املكاّ، ٖٚٛ ٫ حيتٌُ اٱطاي١، َٚا أؾري 

 (1).نؿا١ٜ عٔ شنط أَٛض ٫ ؽطز عٔ شيو

سٝح َُِٜٓؿط ايػشُط ٚاـطاؾ١ عرب ايهتب امل٪يؿ١ يف  :تأيٝـ ايهتب ْٚؿطٖا_ 5

ٖصا ايؿٔ يف نجري َٔ ايب٬ز اٱغ١َٝ٬ َع غٗٛي١ بٝعٗا ٚؾطا٥ٗا، ٚتساٚهلا; مما 

َُهِّٔ يًدطاؾ١، ٚجيعٌ هلا أضنّا خكب١ تُٓٛ ؾٝٗا، ٚتجُط ُٜ. 

َهتباْت تتب٢ٓ طباع١ َجٌ ٖصٙ ايهتب ْٚؿطٖا، نُهتب١ اؾُٗٛض١ٜ ٜٚٛدس 

ايعطب١ٝ مبكط، َٚطبع١ زاض ايطباع١ احملُس١ٜ مبكط، ٚاملهتب١ اؿسٜج١ ٚاملهتب١ 

 .ا٭١ًٖٝ يف بريٚت

بػ١ٝ ايطايب يف َعطؾ١ ايهُري )أَا ايهتب اييت ُتٓؿط ؾُٓٗا َا ٖٛ قسِٜ نهتاب 

مشؼ )٭بٞ َعؿط ايؿًهٞ، ٚنتاب ( يًُطًٛب ٚايطايب ٚاملػًٛب ٚايػايب

 .ٚن٬ُٖا ٭محس ايبْٛٞ( َٓبع أقٍٛ اؿه١ُ)ٚنتاب ( املعاضف

ـْ سسٜجّا نهتاب  ( سعو َعو)ٚنتاب ( َؿاتٝض اؿغ)َٚٓٗا َا ٖٛ َ٪ي

 (2).ٚن٬ُٖا ٭محس ايكباسٞ

( َٔ ؾٗط ٬َٝزى تعطف سعو)ٚنتاب ( َٔ امسو تعطف سعو)ٚنتاب 

 .ثتٗا ملٔ ٜػ٢ُ عُٝس ايؿًهٝني ايعطب محٝس ا٭ظضٟٚث٬( ايتِٜٓٛ املػٓاطٝػٞ)ٚ

نُا تكسض اٯٕ باْتعاّ آ٫ف ايهتب سٍٛ نٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايتٓذِٝ يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .137_136اْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ م_  1

 .138_137اْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ م_  2
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 (1).َػا٥ٌ املاٍ، ٚا٭عُاٍ، ٚايػؿط، ٚايعٚاز

: ٚدٛز َعاٖس تكّٛ بتعًِٝ ايتٓذِٝ، ٚإعطا٤ املتعًُني ؾٗازإت بصيو_ 6

، ٖٚصٙ املعاٖس تتٝض يًباسح زضاغإت داز٠ّ ٚشيو َٓتؿط يف نجري َٔ أما٤ ايعامل

ّ ضغاي١ 1960يف نٝؿ١ٝ قٓاع١ ايتٓذِٝ، ست٢ إٕ داَع١ ٖاضؾاضز قبًت عاّ 

زنتٛضاٙ تكسّ بٗا طايب يف َٛنٛع ايتٓذِٝ، ٚأْؿ٦ت يف بطٜطاْٝا ن١ًٝ ايسضاغات 

 .ايتٓذ١ُٝٝ

نُا أْؿ٧ يف َكط َعٗس يًػطض ْؿػ٘ ٜػ٢ُ مبعٗس ايؿتٛح ايؿًهٞ ايعاّ 

كط ٚا٭قطاض ايؿطق١ٝ، ٜٚكّٛ املعٗس بتسضٜؼ ايعًّٛ ايؿًه١ٝ ايطٚسا١ْٝ زاخٌ مل

املعٗس ٚخاضد٘، ٜٚتِ تسضٜؼ ايصٜٔ ِٖ خاضز املعٗس عٔ ططٜل املطاغ١ً، 

ٚشيو بإضغاٍ بطاَر ايسضٚؽ إىل عًُ٘، أٚ َٓعي٘، أٚ بًسٙ، أٚ زٚيت٘، ٚتكع 

يؿدك١ٝ ٚايطٛايع ٖصٙ ايسضٚؽ يف َا٥يت زضؽ َؿت١ًُ ع٢ً زضاغ١ املػا٥ٌ ا

امل٬ٝز١ٜ، ٚا٭سٛاٍ اؾ١ٜٛ ٚتأثريٖا ع٢ً ا٭ضض، ٚا٭سٛاٍ ايعضاع١ٝ، 

ٚايتدطم بػ٥٬ٗا ٚضخكٗا، ٚنجطتٗا، ٚقًتٗا يف أٟ ظَإ َٚهإ، ٚغري 

شيو َٔ َػا٥ٌ ايتٓذِٝ، ؾإشا ادتاظ ايطايب ٖصٙ املطاسٌ َٓض ؾٗاز٠ّ ع٢ً 

 (2).شيو

ايعامل أنجط َٔ اؼاز يًُٓذُني،  سٝح أْؿ٧ يف :إْؿا٤ اؼاز يًُٓذُني_ 7

ٚيهٔ أؾٗطٖا ٚأٚغعٗا قٝتّا ٖٛ ا٫ؼاز ايعاملٞ يًؿًهٝني ايطٚساْٝني يف ؾطْػا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .138املطدع ايػابل م_  1

 .139_138ٕ مٛاْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُ_  2
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ْا٥بّا  (2)نط٥ٝؼ هلصا ا٫ؼاز، ٚا٭يٛغٞ (1)ٚايصٟ ٜكّٛ ع٢ً إزاضت٘ محٝس ا٭ظضٟ

 ّْ عٓ٘، ٜٚهِ ٖصا ا٫ؼاز مخػ١ ٚمخػني أيـ عهٛ ٫ ٜ٪خص َِٓٗ ضغٛ

 .رتزز عًِٝٗ أْاؽ َٔ طبكات كتًؿ١، َٚٔ دٓػٝات َتٓٛع١ي٬ؾرتاى، ٜٚ

ٚايؿ٤ٞ ايصٟ ٜ٪نس نصب ٖ٪٤٫ ٚبط٬ٕ ازعا٤اتِٗ إٔ ايط٥ٝؼ ْٚا٥ب٘ عٓسَا 

غ٦ًٛا عٔ َكسض ٖصا ايعًِ قطح ايط٥ٝؼ بأْ٘ عٔ ططٜل اؾٔ، ٚقطح اٯخط 

َٔ قبٌ إٔ ايعًّٛ تٓتكٌ عٔ ططٜل  َتِعُٔأْ٘ أخصٙ عٔ ططٜل ايٛضاث١، ٌٖٚ َغ

 !ٛضاث١ إ٫ َٔ ٖصا؟اي

% 1َٔ ايػشط٠ زدايٕٛ، يهٔ ٖٓاى % 99بٌ اعرتف ض٥ٝؼ ا٫ؼاز بإٔ 

َِٖٛ، َٚٔ غري  َِ ٚايعطاَف ٚم قازم سػب ظعُ٘، ٚيؿغ ايػشط٠ ٜطٜس ب٘ املٓذ

ٌُ ْؿػ٘ نُٔ ايٓعض ايكًٌٝ ايصٜٔ اغتجٓاِٖ َٔ ايسدايني، بٌ َُٜعٗس  ؾو أْ٘ ُِٜسٔخ

٘ َٔ نُٔ ايسدايني نًُت ايٓػب١; سٝح إٕ ْؿػ٘ أْ٘ أؾهًِٗ; ؾإشا أثبتٓا أْ

أقٛاي٘ اؾتًُت ع٢ً تٓاقهات نجري٠ مما ٜبني إٔ قٓاعتِٗ ٖصٙ قا١ُ٥ ع٢ً ايهصب 

ع٢ً ايٓاؽ ٚإٜٗاَِٗ إٔ ايٓذّٛ ٖٞ اييت زيت ع٢ً ٖصٙ ا٭سهاّ، ٚايٓذّٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اْعط ف١ً . ْؿأ يف بػساز، ثِ ضسٌ إىل باضٜؼ، سٝح أقبض ض٥ٝػّا هلصا ا٫ؼاز ٖٓاى، ٚقس ًٖو قطٜبّا_  1

، ٚاْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ 9_8م 36، ٚدطٜس٠ املػًُٕٛ عسز 59م 575_49ايٛطٔ ايعطبٞ عسز 

 .140م

ضٟ، ٜسعٞ أْ٘ ٜعًِ سكٝك١ ايطٚح، ٚأْ٘ ٜعًِ ايػٝب، ظيٓسٕ، ْٚا٥ب ا٭أؾٗط ايؿًهٝني ايطٚساْٝني يف _  2

َٚت٢ ميٛت نٌ إْػإ، ٚأْ٘ ٜ٪َٔ بتٓاغذ ا٭ضٚاح، ٚإٔ َا حيسخ يف ٖصا ايعامل َٔ اْؿذاضات ٚسطٚب 

ٓتاٍ، أسس أؾٗط ايؿٓازم ٓٚاغتٝا٫ت إمنا ٖٛ بػبب يعٓت٘ عًِٝٗ، ٜٚكِٝ اٯٕ يف دٓاح خام بؿٓسم اْرتنْٛتٝ

اْعط دطٜس٠  .ًٝع١ٜ، ٚضٚازٙ َٔ ايؿٓاْني ٚاملططبني ٚايؿدكٝات ايعا١َ، ٜٚطأؽ ف١ً ايبًٛض٠ ايػشط١ٜاٱل

 .140، ٚاْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ م1م 36، ٚعسز 1،7، م32املػًُٕٛ عسز 
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ٜعين _إٔ قطا٠٤ ا٭ؾٝا٤ ٖصٙ : =بط١٦ٜ َٔ شيو، ؾُج٬ّ شنط ا٭ظضٟ يف َٛنع

 +.عٛز إىل سػابات ؾًه١ٝ، ٚتعٛز إىل أَٛض تعًُٓاٖا بعٕٛ اهللت_ املػٝبات

عٓسَا نإ : =ٚشنط يف َٛنع آخط إٔ َعطؾت٘ ٖصٙ ناْت عٔ ططٜل اؾٔ ؾكاٍ

: عُطٟ مخؼ عؿط٠ غ١ٓ، نٓت أغري يف أسس أظق١ بػساز، ٚإشا بكٛت ٜكٍٛ

ٜا محٝس : ؾُؿٝت ؾإشا بايكٛت ٜكٍٛ.. ٚٚقؿت ؾًِ أدس أسسّا! قـ ٜا محٝس

قسَاٟ متاَّا  ِتَؿَقَٛٚنعت دًبابٞ يف ؾُٞ، ٚساٚيت اؾطٟ، َؾ.. اضتبهت !قـ

 !!ملس٠ غبع ثٛإ، ؾإش مبا٤ ٜػكط

إْ٘  :ٚيف ّٜٛ ثإ سسثت أَٛض ثا١ْٝ، ٚنٓت أْعط إىل ؾدل ؾأقٍٛ عٓ٘

غسّا : غُٝٛت، ٚبايؿعٌ حيسخ شيو، ؾدؿت َٔ شيو، نٓت أقٍٛ يٓؿػٞ

 !غٝشسخ نصا، ؾإشا ب٘ حيسخ

أ٫ تعطف إْػاّْا ٜعطف : ٚقاٍ يٞ! قابًت ؾدكّا أؾو أْ٘ دين ثِ بعس ؾرت٠

تعاٍ، ٚعٓسَا : أْا أعطف، ؾكاٍ: قطا٠٤ ايهـ؟ ثِ أعاز ايػ٪اٍ، ؾكًت

 +.أَػهت َنٖؿ٘ ضست يف ساي١ َٔ ايػٝبٛب١، ؾإشا بٞ أشنط ي٘ نٌ ؾ٤ٞ عٓ٘

أْ٘ شنط نٌ ؾ٤ٞ عٓ٘ َٚا ظاٍ ٜؿو ٌٖ ٖٛ _ أٜهّا_ٚايصٟ ٜسٍ ع٢ً زدً٘ 

 ّ ٫؟دين أ

أَا ا٭يٛغٞ ْا٥ب٘ ؾٗٛ أؾس تٓاقهّا، ٚأنجط دطأ٠ يف ايباطٌ; إش إْ٘ تاض٠ ٜسعٞ 

َعطؾ١ َػتكبٌ ايسٍٚ َٔ ايٓذّٛ، ٚتاض٠ ٜسعٞ أْ٘ ٜػُض عٝٓٝ٘ ٜٚػتطٝع إٔ 

خيرب بهٌ َا غٝشسخ، ٚتاض٠ ٜسعٞ أْ٘ ٜػتطٝع إٔ خيرب بهٌ َا غٝشسخ عٔ 

 تأت ب٘ ا٭ٚا٥ٌ; ؾإشا ناْت ططٜل املطاغ١ً َٔ ايؿدل ايػا٥ٌ، ٚقس أت٢ مبا مل
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 (1)ٖصٙ أسٛاٍ ض٩غا٥ِٗ، ؾُا بايو مبٔ ؼتِٗ؟

تتُجٌ يف ٚدٛز َٓذُني زدايني ٜعًُٕٛ ٭ْؿػِٗ،  :اؾٗٛز ايؿدك١ٝ_ 8

 .زٕٚ إٔ تهٕٛ هلِ َؿاضن١ َع غريِٖ َٔ املٓذُني

يف مجٝع أضدا٤ ايعامل إَا َتػرتٜٔ أٚ ظاٖطٜٔ _ تكطٜبّا_ٖٚ٪٤٫ ٜٓتؿطٕٚ 

 .١ ايسٚي١ هلِ أٚ غهٛتٗا عِٓٗعػب قاضب

ٜٚعًٔ ٖ٪٤٫ عٔ أْؿػِٗ يف اؾطا٥س ٚاجمل٬ت، ٜٚكَٕٛٛ أسٝاّْا بايسعا١ٜ 

ا٭ْؿام،  ات٭ْؿػِٗ يف زيٌٝ اهلاتـ، ٚأسٝاّْا يف قطات اؿاؾ٬ت، ٚقطاض

ٚقس ٜٛظعٕٛ َٓؿٛضات تؿطح اـسَات اييت ٜكسَْٛٗا، ٜٚععُٕٛ ؾٝٗا أِْٗ 

اؿاٍ يف أَطٜها ٚاملػطب َٚكط ٚغريٖا َٔ أؾهٌ َٔ َٓاؾػِٝٗ، نُا ٖٛ 

 .ايبًسإ

: ٚبعض املؿعٛشٜٔ ٜػتدسَٕٛ ْػا٤ّ يًرتٜٚر هلِ يف ا٭َانٔ ايع١َُٝٛ

 (2).ناؿُاَات، ٚا٭غٛام، ٚاملػتؿؿٝات َكابٌ عُٛي١ ْكس١ٜ

ناغتدساّ املدابطات  :اغتدساّ بعض ايسٍٚ يًتٓذِٝ يف ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ _9

صا ايػطض، سٝح ْكًت دطٜس٠ املس١ٜٓ عٔ َسٜط غابل ا٭َطٜه١ٝ ايتٓذِٝ يف ٖ

إٔ عًِ : =ًٜع نٛبًٓس أْ٘ شنطبطات املطنع١ٜ ا٭َطٜه١ٝ، ٖٚٛ َايٛناي١ املدا

ايتٓذِٝ ٚايطٛايع نإ ٜكع نُٔ اٖتُاَات ايٛناي١ املطنع١ٜ خ٬ٍ ايؿرت٠ اييت 

ع عٌُ ؾٝٗا بايٛناي١ يف ايػتٝٓات، ٚقاٍ يف ضغاي١ ْؿطتٗا ي٘ قشٝؿ١ ايتامي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .141_140اْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ م_  1

 .142_141اْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ م_  2
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ايربٜطا١ْٝ يف عسزٖا ايكازض ٖٓا أَؼ ا٭ٍٚ يف باب ضغا٥ٌ َٔ ايكطا٤ إٔ ايٛناي١ 

ناْت تٓعِ يف عٗسٙ زٚضات َٓتع١ُ، ٚخاق١ سٍٛ َا أمساٙ بؿٕٓٛ ايتٓذِٝ 

اؿسٜج١ يتسضٜب ع٥٬ُٗا يف ٖصا اجملاٍ، ٚأناف إٔ ايٛناي١ املطنع١ٜ قاَت يف 

ٛض عسز نبري َٔ ظعُا٤ ايعامل ايػابل بعضع املتدطدني َٔ ٖصٙ ايسٚضات يف قك

 (1)+.ايجايح

٬ٜٚسغ املتابعٕٛ ٭خباض ا٫ْتدابات يف ايعامل ايػطبٞ إٔ املتٓب٦ني ٚاملتٓب٦ات 

ٜٓؿطٕٛ يف ؾرت٠ ا٫ْتدابات يف ايتٓب٪ ؾُٝٔ ٜهٕٛ ايط٥ٝؼ املكبٌ، نُا تهجط 

 (2).دسّا يف شيو نجري٠ْ ٚا٭خباُض ،ايتٓب٪ات ؾُٝا غٝهٕٛ عًٝ٘ َػتكبٌ ايب٬ٔز

ٖٚٞ تكّٛ ع٢ً اغتشهاض ا٭ضٚاح : ظٗٛض َا ٜػ٢ُ بايطٚس١ٝ اؿسٜج١_ 10

ٜٚسعٞ أقشابٗا أِْٗ ٜػتشهطٕٚ أضٚاح املٛت٢ َٔ َػًُني، ٜٚٗٛز، 

ْٚكاض٣، ٚبٛشٜني، ٚأٌٖ دا١ًٖٝ ع٢ً تبأٜ مًِٗ، ٜٚععُٕٛ أِْٗ ٜعٝؿٕٛ 

 .مجٝعّا يف غعاز٠ ٖٚٓا٤

٢ً ايسٜٔ ايصٟ خيتاضٙ ايٓاؽ إٔ ايػعاز٠ ٚاهلٓا٤ ٫ تتٛقـ ع: َٚع٢ٓ شيو

 .٭ْؿػِٗ، ٚشيو ٜ٪زٟ إىل ا٫غتدؿاف با٭زٜإ

ٚايصٜٔ ٜتبٕٓٛ ٖصٙ ايسع٠ٛ ٜععُٕٛ اغتسعا٤ أضٚاح َٔ َات، َٚٓاداتِٗ، 

ه٬ت٘، ٚا٫غتعا١ْ بِٗ يف ع٬ز َطن٢ عٚاغتؿتا٤ِٖ يف َؿه٬ت ايػٝب َٚ

ايػٝب، ٚايتٓب٪ ا٭بسإ ٚايٓؿٛؽ، ٚيف اٱضؾاز إىل اجملطَني، ٚيف ايهؿـ عٔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .143_142، ٚاْعط ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ م7695دطٜس٠ املس١ٜٓ عسز_  1

 .64اْعط عامل ايػشط ٚايؿعٛش٠ م_  2
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 .عٔ املػتكبٌ

ٚقس ادتصبت ٖصٙ ايسع٠ٛ نجرئٜ، ؾعٓٛا أِْٗ ع٢ً اؿل ؼت تأثري َا ٜكٛضٙ 

 (1).هلِ ايِٖٛ، َٚا قس ٜكع هلِ َٔ ايػطا٥ب

ٚقس َئكَِٝت ٖصٙ املعاعِ ؾٛم َا ٜتٛقع٘ أقشابٗا َٔ : =قُس قُس سػني.قاٍ ز

ا قشـ ٚف٬ت مل تهٔ ضٚاز، ست٢ تػابكت إىل تتبع أخباضٖا ْٚؿط زعاٚاٖ

َٔ قبٌ تٓؿط يؿ٤ٞ ميؼ ايطٚح أٚ اؿٝا٠ اٯخط٠، ٚمل تهٔ يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ 

زاع١ٝ إىل ايسٜٔ أٚ اٱميإ باهلل، ٚنإ نجري مما تٓؿطٙ تًو ايكشـ ٚاجمل٬ت يف 

 .ٖصا ايباب أز٢ْ إىل ايسعا١ٜ َٓ٘ إىل اـرب

٤ أبعس ؾ٤ٞ عٔ ؾ٪ٕٚ ٖٚٞ ؾُٝا أعًِ ٜٚعًِ ايكطا_ؾٓؿطت ف١ً قباح اـري 

: ؼت عٓٛإ 1958غبتُرب عاّ  4َكا٫ّ يف عسزٖا ايكازض يف _ ايطٚح نًٗا

 +.َسضؽ به١ًٝ ايعًّٛ ٜؿتػٌ يف ؼهري ا٭ضٚاح=

ضٚت ؾٝ٘ عٔ ايسنتٛض عًٞ ضانٞ املسضؽ به١ًٝ ايعًّٛ ظاَع١ عني مشؼ 

إ ايٓاؽ ن٬َّا نً٘ خًط ٚؽطٜـ ٚتعٜٝـ يًشكا٥ل ايس١ٜٝٓ، ٚتًبٝؼ هلا يف أشٖ

إٕ عطاضز : =ٜ٪زٟ إىل ظعععتٗا، ٚانططاب َؿاُٖٝٗا، ؾُٔ شيو َج٬ّ قٛي٘

َٗبط ا٭ضٚاح اـاط١٦، تصٖب يف أٍٚ ا٭َط; يتهؿط عٔ شْٛبٗا، ؾذِٗٓ 

 +.َٛدٛز٠ يف ٖصا ايهٛنب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5قُس قُس سػني م. اْعط ايطٚس١ٝ اؿسٜج١ زع٠ٛ ٖسا١َ ؼهري ا٭ضٚاح ٚقًت٘ بايك١ْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ ز_  1

ايعك١ًٝ  ٭زي١، ٚبٝٓٔ بط٬ْٗا ٚظٜؿٗا باـطاؾ١ٖصٙ ا َعيف ٖصا ايهتاب خ٬ق١ ػطبت٘ × ٚقس بٝٓٔ، 13ٚ 9ٚ 6ٚ

 .ٚايٓك١ًٝ
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َا ضٚاٙ ايسنتٛض ضانٞ سني _ َج٬ّ_َٚٔ ٖصا اـًط ٚا٫ؾرتا٤ املهٌ املؿػس 

قس سهط إىل ايكاٖط٠ َٓص عس٠ أؾٗط، إْ٘ أَطٜهٞ ٫  إٕ أنرب ٚغٝط عاملٞ: =قاٍ

غ١ٓ، ٚتػُٝ٘ بعض ايكشـ ا٭َطٜه١ٝ ْيب ايكطٕ ايعؿطٜٔ; 21ٜعٜس عُطٙ عٔ 

نتبُت ٚضق١ ٭َٞ أغأهلا عٔ ساهلا، َٚأِسَهَط ... يهجط٠ َا أت٢ َٔ املعذعات

 +.ايٛغٝط ايطز نتاب١ بايًػ١ ايعطب١ٝ ضغِ أْ٘ ٫ ٜعطف َٓٗا سطؾّا

: غطز ٖصٙ ايؿعٛشات ست٢ ًٜكٞ بؿطٜت٘ ايهرب٣ سني ٜكٍٛٚميهٞ يف 

 1ٚأغطب َا سسخ يف ٖصٙ اؾًػ١ ٖٛ َا أعًٓت٘ ايطٚح ايهرب٣ غٛظإ؟=

ٚمل ٜعطف أسس َٔ ٖٛ دربٌٜ، .. ٚؾذأ٠ أعًٓت غٛظإ إٔ دربٌٜ َعٓا

 !أ٫ تعطؾٕٛ دربٌٜ ايصٟ نإ ٜٓعٍ بايكطإٓ ع٢ً قُس؟: ؾهشهت ٚقايت

 +.عإْ٘ ٜباضى ٖصا ا٫دتُا

ٚأنجط َٔ ٖصا دطأ٠ ٚأٚغٌ َٓ٘ يف ايتسيٝؼ َا ضٚت٘ ايكشٝؿ١ عكب ٖصا اـرب 

َٔ إٔ ايسنتٛض عًٞ ضانٞ قس أبس٣ أغؿ٘; ٭ْ٘ مل ٜهٔ ميًو ٚقتصاى آي١ ٫يتكاط 

 !!_عًٝ٘ ايػ٬ّ_قٛض با٭ؾع١ ؼت اؿُطا٤; يهٞ ًٜتكط بٗا قٛض٠ غٝسْا دربٌٜ 

بايسعا١ٜ ؾُعٝت٘ _ ي٘ اجمل١ً أٚ ؽتُ٘_ٚخيتِ ايسنتٛض عًٞ ضانٞ سسٜج٘ 

ٚاييت مت تػذًٝٗا ؾُٝا ( مجع١ٝ ا٭ٖطاّ ايطٚس١ٝ)ايطٚس١ٝ اؾسٜس٠ اييت مساٖا 

ضٚت ايكشٝؿ١ ٚقتصاى َٓص أغابٝع، ٚقس اختري ٖٛ ض٥ٝػّا هلا، ٚاختري سػٔ 

عبسايٖٛاب َسٜط ايػهطتاض١ٜ ٚاحملؿٛظات بٛظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ 

 .غهطتريّا هلا

إيٝٗا عسزّا نبريّا َٔ املجكؿني ؾُٝا ٜطٟٚ ض٥ٝػٗا بني َٗٓسؽ ٚطبٝب ٚنُت 
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 (1)+.ٚقإض ٚغؿري ٚٚظٜط غابل

ٖٚٛ ْٛع َٔ غشط ايتأثري، ٚنجريّا َا ٜػتعٌُ يف  :ايسْبٛؾٞ: َا ٜػ٢ُ بـ_ 11

 .ا٭ٚغاط ايطٜان١ٝ; يًتأثري ع٢ً ْتٝذ١ َباضا٠ قاز١َ، أٚ ملعطؾ١ ايؿا٥ع ؾٝٗا

 .ٚايسدٌ املٛدٛز٠ يف عكطْا ؾٗصٙ بعض َعاٖط ايػشط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18_16ايطٚس١ٝ اؿسٜج١ م_  1
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 ِٖٖ َٛ َا َٔ ضٜب إٔ أععِ َطتازٟ ايػشط٠ ِٖ َٔ أقٝب بتًو املكا٥ب أٚ َت

َٔ ايٛقٛع بتًو اٯؾات، _ بإشٕ اهلل_شيو; يصا ؾإٕ اؽاش غبٌ ايٛقا١ٜ عاقِ 

 .َٕٚٓر َٔ ايرتزز ع٢ً ايػشط٠

 :َا ًٜٞ_ َٚٔ تًو ايػبٌ ع٢ً غبٌٝ اٱمجاٍ 

_ بإشٕ اهلل_; ؾصيو سكٔ سكني َٔ ايتًٗبؼ بايؿطى ٚايبسع غ١َ٬ ايعكٝس٠_1

ٜٚعين شيو ابتعاز املػًِ عٔ نٌ َا ٜهعـ إمياْ٘ ٜٚكٝٓ٘، أٚ ٜتػبب يف خطٚد٘ 

 .عٔ زا٥ط٠ اٱغ٬ّ

ؾايتٛنٌ َٔ  ;ق٠ٛ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل، ٚايٝكني بأْ٘ ٚسسٙ ٖٛ ايٓاؾع ايهاض_2

ِٔ ََٜتطأععِ ا٭غباب يسؾع ايب٬ٜا ٚضؾعٗا  ََ َٚ َٛ ُٗ ٘ٔ َؾ ٌِ َع٢ًَ ايًٖ َٖٛن

ُ٘  (.3: ايط٬م)صَسِػُب

ؾايتٛنٌ َٔ أععِ ا٭غباب اييت ٜسؾع بٗا ايعبس َا ٫ ٜطٝل َٔ أش٣ اـًل، 

 .ٖٛ سػب٘ ٚناؾٝ٘_ ٚعسٚاِْٗ; ؾإٕ اهلل 

َٚٔ نإ اهلل ناؾٝ٘، ٚٚاقٝ٘ ؾ٬ َطُع ؾٝ٘ يعسٚٙ، ٫ ٜهطٙ إ٫ أش٣ّ ٫ بس َٓ٘ 

 ._×نُا قاٍ ابٔ ايكِٝ_ايعطـ ناؿط، ٚايربز، ٚاؾٛع، ٚ

َٔ : طعٔ ايؿٝطإ ٚغًطاْ٘_ عع ٚدٌ_قاٍ اهلل  ْٕ َع٢ًَ اٖئصٜ ًَِطا ُ٘ ُغ ُ٘ َيَِٝؼ َي إْٖٔ

 َٕ َٖٛنًُٛ ِِ ََٜت ٔٗ ََٚع٢ًَ َضبِّ ََُٓٛا  ٘ٔ ( 99)آ ِِ ٔب ُٖ  َٔ َٚاٖئصٜ  ُ٘ َِْٛ َٖٛي َٔ ََٜت ُ٘ َع٢ًَ اٖئصٜ ًَِطاُْ َُا ُغ إْٖٔ

 َٕ  .شٌايٓص (100)َُِؿٔطُنٛ

 ذ السبل الواقية مً السخس، والعني، واملس، اختا: املبخث الثاىي 

 واحلسد، وما شانلَا
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 . ػطٜس اـٛف هلل ٚسسٙ، ٚتطى اـٛف َٔ غريٙ_3

 . ػٓٗب ا٫غرتغاٍ َع ا٭ٖٚاّ ٚاـٝا٫ت_4

 . اؿطم ع٢ً ا٫غتعاش٠ باهلل_5

ِّ يًُػًُني_6  . قؿا٤ ايكًب، ٚغ١َ٬ اي١ٝٓ، ٚايبعس عٔ ائػ

احملاؾع١ ع٢ً ايكًٛات يف أٚقاتٗا َع اؾُاع١ ٚأزا٩ٖا نُا ٜٓبػٞ; ؾرتنٗا أٚ _7

 . إٚ بٗا غبب يتػًٗط ايؿٝاطنيايتٗ

 . نجط٠ شنط اهلل، ٚايتشٗطظ با٭ٚضاز يف ايكباح ٚاملػا٤_8

 . تعٜٛص ا٭٫ٚز_9

ايتٛب١، ٚا٫غتػؿاض; ؾُا ٜكٝب ايعبس َٔ ب٤٬ إمنا ٖٛ بػبب شْٛب٘، ؾإشا _10

 . تاب ُقطف عٓ٘ شيو

 . ايطٗاض٠; ؾإٕ ايؿٝاطني تٓؿط َٓٗا َٚٔ أًٖٗا_11

ع٢ً أ٫ ٜرتتب ع٢ً شيو تطى طاع١ جيب إظٗاضٖا، أٚ ؾعٌ  غرت احملاغٔ_12

 . َعك١ٝ

، ب، ٚآ٫ت ايًٗٛ، ٚأدٗع٠ ايؿػازتطٗري املٓعٍ َٔ ٚايتُاثٌٝ، ٚايه٬_13

 .ٚغا٥ط املٓهطات

 . ايسعا٤; ؾإْ٘ ٜٓؿع مما ْعٍ ٚمما مل ٜٓعٍ_14

 . نجط٠ قطا٠٤ ايكطإٓ يف املٓعٍ ٚغريٙ ٚخكٛقّا غٛض٠ ايبكط٠_15

: اٱْػإ إشا ضأ٣ َا ٜعذب٘ َٔ ْؿػ٘ أٚ َٔ ٚيسٙ أٚ غري شيو إٔ ٜكٍٛ_16

 . تباضى اهلل، َا ؾا٤ اهلل، ٫ ق٠ٛ إ٫ باهلل
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: ٚقٌٝ ،أنٌ غبع متطات عذ٠ٛ، ٖٚٛ ْٛع َٔ أدٛز أْٛاع ايتُط باملس١ٜٓ_17

 . غبع متطات َٔ أٟ متط

 ؾُٔ سؿغ اهلل ;سؿغ اهلل ـ عع ٚدٌ ـ باَتجاٍ أٚاَطٙ، ٚادتٓاب ْٛاٖٝ٘_18

 .سؿع٘ اهلل

 ._دٌ ٚع٬_ايكرب، ٚا٫ستػاب، ٚاْتعاض ايؿطز، ٚإسػإ ايعٔ باهلل _ 19
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قس ٜبت٢ً اٱْػإ بؿ٤ٞ َٔ ا٭زٚا٤، نايػشط، ٚايعني، ٚايهٝل، 

ٚا٫نت٦اب، َٚا دط٣ فط٣ شيو; ؾ٬ بأؽ ع٢ً َٔ أقٝب مبجٌ ٖصٙ ا٭َٛض، 

; ؾٝعطض ْؿػ٘ ع٢ً أٚ تِٖٛ شيو، إٔ ٜأخص با٭غباب املباس١ ٚاملؿطٚع١

ا٭طبا٤، غٛا٤ ناْٛا َٔ ا٭طبا٤ ايٓؿػٝني أٚ غريِٖ; يعً٘ جيس عٓسِٖ زٚا٤ٙ; إش 

 .نجري َٔ ا٭َطاض اييت ٜتِٖٛ أْٗا غشط، أٚ عني قس ٫ تهٕٛ نصيو

 ._بإشٕ اهلل_ٚإشا أضاز ايطق١ٝ ايؿطع١ٝ ؾ٬ بأؽ بصيو; ؾايطق١ٝ ايؿطع١ٝ ْاؾع١ 

 :نٛابطٗا ٚؾُٝا ًٜٞ ْبص٠ عٔ ايطق١ٝ ٚبعض

ٖٞ ايكطا٠٤ ع٢ً املطٜض، ٚتهٕٛ َٔ ايعني، ٚايًسغ١، : تعطٜـ ايطق١ٝ: أ٫ّٚ

ٚايػشط، ٚايػِ، ٚا٭مل، ٚاملطض، ٚاهلِ، ٚايػِ، ٚاملؼ، ٚاؾٕٓٛ، 

 . ٚايؿعع، ٚايكطع، ٚغري شيو

إٔ تهـٕٛ بهـ٬ّ اهلل أٚ با٭زع١ٝ ايؿطع١ٝ، أٚ _1: ؾطٚط ايطق١ٝ: ثاّْٝا

 . ّ ا٭زع١ٝ ايؿطع١ٝبا٭زع١ٝ اييت ٫ تكاز

 . إٔ تهٕٛ بايًػإ ايعطبٞ إ٫ إشا مل ميهٔ شيو_2

 . أ٫ ُٜعتُس عًٝٗا بٓؿػٗا; ؾٗٞ غبب ؾكس ػسٟ، ٚقس ٫ ػسٟ_3

 . إٔ تهٕٛ ٚانش١ املع٢ٓ_4

 . أ٫ تؿتٌُ ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ زعا٤ غري اهلل_5

 . أ٫ تؿتٌُ ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ عباضات قط١َ نايػبِّ أٚ ايؿتِ _6

ب١٦ٝٗ قٖط١َ نؿعٌ بعض ايكطا٤; سٝح ََٜتَكٖكس ساي١ نٕٛ املطٜض  أ٫ تهٕٛ_7

 

 العياية بفكُ السقية املصسوعة: املبخث الثالث 
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دٓبّا، أٚ يف َكرب٠، أٚ يف ساي١ تًٗطد٘ بٓذاغ١ أٚ غري شيو َٔ ا٭َٛض املطٜب١ 

 . ايػطٜب١

إٔ ٜهٕٛ َعطٚؾّا بك٬ح ايعكٝس٠، ٚبا٫غتكا١َ، : آزاب ايطاقٞ: ثايجّا

ٕ ٜهٕٛ شا ْؿؼ َؿطق١، ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايكًٛات َع مجاع١ املػًُني، ٚأ

َؿع١ُ با٭ٌَ ٚق٠ٛ ايطدا٤، بعٝسّا عٔ ايٝأؽ ٚايكٓٛط، ساؾعّا ٭غطاض املطن٢، 

 . ٚإٔ ٜهٕٛ قٟٛ ايؿدك١ٝ، ضابط اؾأف; ست٢ ٫ تت٬عب ب٘ ايؿٝاطني

جيٛظ شيو بايؿطٚط ايػابك١، ٚيهٔ : سهِ طًب ايطق١ٝ َٔ اٯخطٜٔ: ضابعّا

ع٢ً َطٜه٘; ؾصيو أنٌُ يتٛسٝسٙ، ثِ إْ٘  ا٭ٚىل إٔ ٜكطأ اٱْػإ ع٢ً ْؿػ٘ أٚ

َطٜه٘، ؾهًُا اؾتس انططاضٙ نًُا قطب ٚ ْؿػ٘ أسطم َٔ غريٙ ع٢ً ؾؿا٤

 . ؾطد٘، ؾًٝكطأ، ٚيٝجل باهلل، ٫ٚ ٜػتعذٌ ايٓتا٥ر

 :ٚايػشط٠ ي٬غتؿؿا٤ عٓسِٖ ايصٖاب يًعطاؾني: خاَػّا

 َٔ أت٢= ":٫ جيٛظ; ٭ٕ اهلل مل جيعٌ ؾؿا٤ ا٭١َ ؾُٝا سطّ عًٝٗا، قاٍ

 (1).+عطاؾّا ؾكسق٘ مبا ٜكٍٛ ؾكس نؿط مبا أْعٍ ع٢ً قُس نآّٖا أٚ

 (2)+.مل تكبٌ ي٘ ق٠٬ أضبعني ي١ًٝ ؾػأي٘ عٔ ؾ٤ٞ َٔ أت٢ عطاؾّا=: ٚقاٍ

ؾٛادب ع٢ً املػًِ إٔ حيصض َٔ ايصٖاب هل٪٤٫، ٚسطٟ ب٘ إٔ ٜأخص 

١ُ، ٚإٔ بعض با٭غباب املؿطٚع١ ٚاملباس١، ٜٚػتشهط إٔ ايؿؿا٤ قس ٜتأخط ؿه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚٚاؾك٘ ايصٖيب، ٚقشش٘ + ع٢ً ؾططُٗا=، ٚقاٍ 8_1/7، ٚاؿانِ يف املػتسضى 2/429ضٚاٙ أمحس _  1

 (.4599)ا٭يباْٞ يف َؿها٠ املكابٝض 

 .(2230)ضٚاٙ َػًِ _  2
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 . ا٭َطاض قس تػتعكٞ ٜٚتأخط ؾؿا٩ٖا

 : بعض ع٬َات ايػشط٠ ٚايعطاؾني ٚايسدايني: غازغّا

إٔ ٜػأٍ عٔ اغِ املطٜض أٚ أَ٘ أٚ ٚايسٙ; يٝػتعني بصيو ع٢ً َعطؾ١ _1

ٍُ ٌُُخِساملطٜض عٔ ططٜل ايؿٝاطني، ٫ٚ َٜ ايطبٝب; ٭ْ٘ ٫ ُٜطٓتب  يف شيو غ٪ا

 . ايعٌُع٢ً ا٫غِ ؾ٤ٞ غ٣ٛ تٓعِٝ 

أٚ قٛض٠، أٚ  ،إٔ ٜأخص أٚ ٜطًب أثطّا َٔ آثاض املطٜض نؿعط، أٚ ثٛب_2

 . غري شيو

 . إٔ ٜعطٝ٘ سطظّا يف نتابات_3

 . إٔ تهٕٛ قطا٤ت٘ غري َؿ١َٛٗ_4

 . إٔ ٜطًب َٔ املطٜض إٔ ٜصبض سٝٛاّْا، ٚقس ٜأَطٙ بأ٫ ٜصنط اغِ اهلل عًٝ٘_5

 . ١ٓقس ٜطًب َٔ املطٜض أ٫ ميؼ املا٤ َس٠ َعٝ_6

 . ٚقس ٜعطٝ٘ أؾٝا٤ ٜسؾٓٗا يف ا٭ضض_7

 . ٜٚتبٖدط بٗا ،ٚقس ٜعطٝ٘ أٚضاقّا; يٝشطقٗا_8

 . قس خيرب املطٜض بامس٘ ٚاغِ أَ٘ ٚخيربٙ بعًت٘ اييت دا٤ َٔ أدًٗا_9

 . قس ٜطًب َٔ املطأ٠ إٔ تتهؿـ، ٚتتربز أَاَ٘_10

 . شيو ٜا بسٚح ٚمٛ: إٔ ٜؿتٌُ ن٬َ٘ ع٢ً اغتػاثات باؾٔ نإٔ ٜكٍٛ_11

 .ٚأخريّا ؾإْ٘ حيػٔ باٱْػإ أ٫ ٜػتعذٌ بٛقـ ايطاقٞ بايػشط، أٚ ايؿعٛش٠
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ايٛقٛف يف ٚد٘ ايػشط ٚايػشط٠ ٚادب ؾطعٞ، ٫ ٜػع أسسّا ٜكسض عًٝ٘ إٔ 

اؾٗٛز يف غبٌٝ ايٛقٛف أَاّ شيو ايػٌٝ  تتهاؾطإٔ _ إشّا_ٜتٓكٌ َٓ٘; ؾايٛادب 

 .ٚا٭َٛاٍ، ٚايكش١، ٚايعكٍٛ اؾاضف ايصٟ ٜػع٢ يًكها٤ ع٢ً ا٭زٜإ،

 :(1)ٚؾُٝا ًٜٞ شنط يبعض تًو ايػبٌ ع٢ً غبٌٝ اٱمجاٍ

بٝإ خطٛض٠ ٖصٙ ا٭عُاٍ ع٢ً ايعكٝس٠، ٚايٛعٝس املرتتب ع٢ً إتٝإ _ 1

 .ايػشط٠، ٚايهٗإ

ؾهض ايػشط٠، ٚاملؿعٛشٜٔ، ٚإغكاط ثك١ اؾُٗٛض بِٗ ببٝإ نصبِٗ، _ 2

 .ٚاؾرتا٥ِٗ

ٚظٜاز٠ ْؿطٙ بهاؾ١ ايٛغا٥ٌ املُه١ٓ نٛغا٥ٌ  تك١ٜٛ ايعًِ ايؿطعٞ،_ 3

 .اٱع٬ّ املػُٛع١ ٚاملط١ٝ٥ ٚاملكط٠٤ٚ، ٚعٔ ططٜل ايسضٚؽ ٚاـطب، ٚامل٪يؿات

زعِ املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ مبا ٜكٟٛ اؾاْب اٱمياْٞ يف َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا، _ 4

 .ٚايتشصٜط َٔ َػبتٗا ع٢ً أَٔ اجملتُع ٚزٜٓ٘، ٚأؾطازٙ

 .املعًُات زٚض يف َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا بايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘إٔ ٜهٕٛ يًُعًُني ٚ_ 5

ْؿط ايبٝاْات ٚايؿتا٣ٚ املٓسز٠ بتًو ا٭عُاٍ َٔ قبٌ امل٪غػات ٚاهل٦ٝات _ 6

 .ايؿطع١ٝ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايػشط ٚايهٗا١ْ يف )١ ايٓكاف اييت ٖٞ بعٓٛإ َػتؿاز َٔ ايٛضق١ املعس٠ َٔ قبٌ سًك َا يف ٖصا املبشحأنجط _  1

 ٚشيو يف ايًكا٤ ايؿٗطٟ يكػِ ايعكٝس٠ يف ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚأقٍٛ ايسٜٔ يف داَع١ ايككِٝ( ثٛبٗا اؾسٜس

 .ٖـ17/5/1428

 الوقوف يف وجُ السخس والسخسة: املبخث السابع 
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ايعٓا١ٜ برتغٝذ اٱميإ بايػٝب، ٚإٔ اهلل ٖٛ املتؿطز باـًل، املتكطف _ 7

 .بايهٕٛ، ٚايعامل بايػٝب ٚسسٙ

غباب اييت تكطع زابط ايػشط٠، ٚتكـ يف غبٌٝ ايكٝاّ باملػتطاع َٔ ا٭_ 8

 .ايٛقٍٛ إيِٝٗ، ٚايتُهني هلِ

املهاتب١، ٚاملٓاقش١ مل٬ى ايكٓٛات ٚاجمل٬ت ٚايكشـ ٚاملٛاقع اييت متهٔ _ 9

 .يًػشط٠ ٚاملؿعٛشٜٔ

 .ٚحيػٔ ٖصا َٔ شٟٚ اؾاٙ، ٚاملٓعي١; ؾصيو أزع٢ يًكبٍٛ
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 :ٚبعس اؿُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايكاؿات،

 :ؾؿٞ ْٗا١ٜ ايبشح ٖصٙ خ٬ق١ ٭ِٖ َا ٚضز ؾٝ٘

ايػشط يف ايًػ١ ُٜطًل ع٢ً اـساع، ٚع٢ً قطف ايؿ٤ٞ عٔ سكٝكت٘، _ 1

ـَ ٚزٖم  .َٙأخُص ٚع٢ً إخطاز ايباطٌ يف قٛض٠ اؿل، ٚع٢ً نٌ َا َيُط

; يهجط٠ ا٭ْٛاع ايساخ١ً ٝؼ ْٛعّا ٚاسسّا ٜؿًُ٘ سسٌّ داَْع َاْْعايػشط ي_ 2

 .ٔ ٖٓا اختًؿت عباضات ايعًُا٤ يف سسِّٙ اخت٬ؾّا َتبآّٜاؼت٘، َٚ

ٖٛ املدازع١ أٚ ايتأثري يف : َٚٔ ايتعطٜؿات اييت ميهٔ إٔ ُٜعٖطف بٗا إٔ ُٜكاٍ

ٕٔ َٔ اؾٔ أٚ بأز١ٜٚ; أثط اغتعسازات  عامل ايعٓاقط مبكته٢ ايكسض٠ احملسٚز٠ مُبٔعِٝ

 .يس٣ ايػاسط

ايػاسط بػشطٙ تأثريّا ع٢ً غريٙ، أٚ ؾع٬ّ  اختًـ ايعًُا٤ يف َكساض َا ٜبًػ٘_ 3

ْٕ يؿ٤ٞ َٔ شيو  .ٜؿعً٘ ٖٛ، أٚ ٜؿعً٘ يف غريٙ، ٚقس ٚضز يف ايبشح بٝا

ٖٓاى أعُاٍ ميهٔ إؿاقٗا بايػشط; ملا بُٝٓٗا َٔ ايتؿاب٘، ٚا٫ؾرتاى يف _ 4

ازعا٤ عًِ ايػٝب، أٚ غًٛى ايططم احملط١َ يف ايٛقٍٛ إىل شيو، َٚٔ أؾٗط 

 :ييت شنطت يف ايبشح َا ًٜٞتًو ا٭ْٛاع ا

َٔ ٜتعاط٢ اـرب َٔ ايها٥ٓات يف َػتكبٌ ُٜٚطًكإ ع٢ً : ايهٗا١ْ ٚايعطاؾ١_ أ

 .ايعَإ، ٜٖٚسعٞ َعطؾ١ ا٭غطاض

ٖٚٛ ازعا٤ َعطؾ١ أسهاّ ايٓذّٛ املتعًك١ بايعامل ايػؿًٞ، : ايتٓذِٝ_ ب

 .ٚتأثريات ايٓذّٛ ؾٝ٘
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 .أٚ املػُٛع ٖٚٞ ايتؿا٩ّ َٔ ايؿ٤ٞ املط٥ٞ: ايطري٠_ دـ 

عٗس ايؿ٤ٞ َؿ٪َّٚا، أٟ ٜهٕٛ ٚدٛزٙ غببّا يف ٚدٛز َا حيعٕ، : ٚايتؿا٩ّ

 .ٜٚهط

 .اـط ع٢ً ايطٌَ َٚا ًٜشل ب٘_ ز 

 .ٚقس ُبِّٝٔ يف ايبشح ٚد٘ إؿام ٖصٙ ا٭ْٛاع بايػشط

ايػشط سطاّ ب٬ خ٬ف عٓس أٌٖ ايعًِ، ٚمجٗٛضِٖ ٜطاٙ َهؿطّا، _ 5

 .سطَت٘ ْٚكٛم ايهتاب ٚايػ١ٓ قطحي١ يف

 .ٚمجٗٛض أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ تعًِ ايػشط سطاّ، ٚإٔ ايػاسط ناؾط َطًكّا

يًعًُا٤ ن٬ّ طٌٜٛ يف سس ايػاسط، ٚقس ٚضز يف ايبشح ؾ٤ٞ َٔ  _6

 .ايتؿكٌٝ يف شيو

َِٚٓٗ َٔ اختًـ ايعًُا٤ يف تٛب١ ايػاسط; ؾُِٓٗ َٔ ٜط٣ عسّ قبٛهلا، _ 7

 .ٜط٣ قبٛهلا، ٖٚٛ ايطادض

َٚٔ يف سهُِٗ قطّ َعسٚز يف نبا٥ط ايصْٛب، بٌ قس ايصٖاب يًػشط٠ _ 8

ٌْ يتًو ا٭سٛاٍ  .ٜكٌ إىل ايهؿط ٚايؿطى ا٭نرب; ٚقس ٚضز يف ايبشح تؿكٝ

أمجع املػًُٕٛ ع٢ً ؼطِٜ أخص أٚ زؾع ا٭دط٠ اييت ٜأخصٖا ايهأٖ ع٢ً _ 9

 .نٗاْت٘; ٭ْ٘ عٛض عٔ قطّ، ٚ٭ْٗا أنٌ ٭َٛاٍ ايٓاؽ بايباطٌ

١ْ َا دط٣ فطاٖا َٔ ايػشط ٚايتٓذِٝ، ٚمٛ شيو مما ٜٚأخص سهِ ايهٗا

 .ٜتعاطاٙ َٔ ٜتطًع ايػٝب

َا اغتذس َٔ _ ٜٚسخٌ يف ؼطِٜ أخص أٚ زؾع ا٭دط٠ اييت ٜأخصٖا ايهأٖ 
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أغايٝب ايهٗإ ٚمِٖٛ يف ٖصا ايعكط غٛا٤ نإ شيو َباؾط٠، أٚ عرب اهلاتـ، 

 .أٚ ا٫ْرتْت، أٚ ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥

 .َٔ أعإ ع٢ً شيو بأٟ ْٛع َٔ اٱعا١ْٜٚسخٌ يف شيو 

َٔ ُٜعٔ إٔ ب٘ َػّا َٔ اؾٕٓٛ، ُٜٚعاجل بٗا املطُٜض،  ضق١ْٝ: ايِٓٗؿَط٠_ 10

ُٚتطًل ع٢ً سٌ ايػشط عٔ املػشٛض; ٭ْ٘ ٜٓؿط بٗا عٓ٘ َا خاَطٙ َٔ ايسا٤، أٟ 

 .ُٜهؿـ ُٜٚعاٍ

١ٜ ع٬ز املػشٛض ممهٔ، ٜٚهٕٛ بايطق٢ ايؿطع١ٝ، أٚ بايتُاؽ ا٭زٚ_ 11

 .ايٓاؾع١ املباس١; ٖٚصٙ ٖٞ ايِٓٗؿط٠ املباس١

 .أَا سٌ ايػشط عٔ املػشٛض بايػشط ؾتًو ايِٓٗؿط٠ احملط١َ اييت ٫ ػٛظ

ٌْ يبعض أغباب اْتؿاض ايػشط، َٚٓٗا_ 12 اؾٌٗ، : ٚضز يف ايبشح تؿكٝ

ٚنعـ اٱميإ ٚايتك٣ٛ، ٚنجط٠ ايٛغا٥ٌ املع١ٓٝ ع٢ً اْتؿاض ايػشط، ٚغٗٛي١ 

 ايػشط٠، ٚايطُع ٚايطغب١ يف نػب املاٍ، ٚايطغب١ يف اغتؿطاف ايٛقٍٛ إىل

املػتكبٌ، ٚنجط٠ ا٭ٖٚاّ، ٚق١ً ايعكٛبات ايطازع١ يًػشط٠، َٚؿاٖس٠ ايكػاض 

 .، ٚنجط٠ املؿه٬ت ٚتعكٝسات اؿٝا٠يٮؾ٬ّ ايهطت١ْٝٛ املؿت١ًُ ع٢ً اـطاؾ١

ُٕ ظٜـ ايػشط٠ ٚانض يهٌ شٟ يب، ٚؾػاز قٓاعتِٗ ُٜػين_ 13  عٔ بط٬

إٔ قٓاعتِٗ قا١ُ٥ : إؾػازٖا، ٚقس ٚضز يف ايبشح بٝإ يؿ٤ٞ َٔ شيو، ٚمما ٚضز

ع٢ً ايهصب ٚايسدٌ، ٚإٔ نتبِٗ ١٦ًَٝ باملدايؿات ايؿطع١ٝ، ٚإٔ أسٛاٍ 

ايػشط٠ ُتٓيب عٔ بط٬ٕ زعاٚاِٖ، ٚإٔ نجريّا َٔ ظعُا٥ِٗ ٜعرتف بإٔ قٓاعتِٗ 

 .تكّٛ ع٢ً ايتدطم
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قٛضٖا يف ايعكط اؿانط، ٚبًػت  اْتؿطت قٓاع١ ايػشط بهاؾ١_ 14

أٚدٗا، ٚأخصت َعاٖط نجري٠، ٚقٛضّا ؾت٢، ٚقس ُشنط يف ايبشح بعض 

 .املعاٖط، ٚايٛغا٥ٌ املػتدس١َ يف ْؿط ايػشط ٚايهٗا١ْ

ٚاملؼ،  ،ٚايعني ،ٚضز يف ايبشح شنْط يبعض ايػبٌ ايٛاق١ٝ َٔ ايػشط_ 15

 .ٚاؿػس َٚا َؾاَنًَٗا

 .٘ ايطق١ٝ ايؿطع١ٝٚضز يف ايبشح ْبص٠ عٔ ؾك_ 16

 .ٚضز يف ايبشح شنْط يبعض ع٬َات ايػشط٠_ 17

 .ٚضز يف ايبشح شنْط يبعض ايػبٌ اييت تكـ يف ٚد٘ ايػشط ٚايػشط٠_ 18

ؾٗصٙ خ٬ق١ ايبشح، ٚاهلل اهلازٟ إىل غٛا٤ ايػبٌٝ، ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً 

 .ْبٝٓا قُس
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 3 ــ املكدمة 

 5 اعُمفَوو السخس وأىو: الفصل األول

 7 :مفَْو السحز: املححث األّل

 7 ايػشط يػ١_ 1

 7 ايػشط يف ا٫قط٬ح_ 2

 9 :الف ل املستحاع للساحز: املححث الثاىٕ

ٔٔ سذط اـ٬ف يف تأثري ايػشط_   9 تكٜٛط اب

ن٬ّ يًؿٝذ ايؿٓكٝطٞ يف بٝإ ايكسض يًشس ايصٟ ميهٔ إٔ _ 

 9 ٜبًػ٘ تأثري ايػشط

 11 :مً السحز ىْاع : املححث الثالث

 11 ايهٗا١ْ ٚايعطاؾ١: أ٫ّٚ

 11 َؿّٗٛ ايهٗا١ْ ٚايعطاؾ١_ 1

 12 ٚد٘ إؿام ايهٗا١ْ ٚايعطاؾ١ بايػشط_ 2

 12 ايتٓذِٝ: ثاّْٝا

 12 :َؿّٗٛ ايتٓذِٝ_ 1

 12 ايتٓذِٝ يف ايًػ١_ أ

 13 ايتٓذِٝ يف ا٫قط٬ح_ ب
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 13 ٚد٘ إؿام ايتٓذِٝ بايػشط_ 2

 15 ايطري٠: ثايجّا

 15 :َؿّٗٛ ايطري٠_ 1

 15 تعطٜـ ايطري٠ يػ١_ أ

 15 ايطري٠ يف ا٫قط٬ح_ ب

 15 اؾتكام ايطري٠ ٚغبب تػُٝتٗا بصيو_ دـ 

 16 :ايعٝاؾ١ُ مما ٜسخٌ يف َبشح ايطري٠ٔ_ 

 16 تعطٜـ ايعٝاؾ١

 16 ٚد٘ نٕٛ ايطري٠ َٔ ايػشط_ 2

 19 اـط ع٢ً ايطٌَ، َٚا ًٜشل ب٘: ضابعّا

 19 يكٓاع١١ ٖصٙ اططٜك_ 

 19 ا٭غاضٜطَا ٜػ٢ُ بعًِ _ 

 21 أحهاو تتعلل بالسخس والسخسة: الفصل الثاىي

 23 ح ه   له السحز ّ  لٔنُ: املححث األّل

 26 ح ه الساحز: املححث الثاىٕ

 29 :ح  الساحز: املححث الثالث

 29 سا٫ت ايكتٌ_ 1

 29 سا٫ت عسّ ايكتٌ_ 2

 34  ْ ٘ الساحز: املححث الزا ع
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ح وووووه الوووووذٍا  للسوووووحزٗ ّسوووووؤاهله،  : املححوووووث ايوووووام 

 36 ّ ص ٓقَه فٔنا ٓقْلٌْ

 36 أسٛاٍ ايصٖاب يًػشط٠_ 

 38 تٓبٝ٘_ 

ا  نوو٘ مووً اليَووٕ عووً إ ٔوواٌ السووحزٗ    : املححووث السووا   

 40 ّال َاٌ ّحنٍْه

ح ووووه األ ووووزٗ املووووأ ْذٗ علووووٙ السووووحز     : املححووووث السووووا ع 

 41 انّال َاى٘ ّحنٍْ

 45  (اليصسة)السخس عً املسخوز حل : الفصل الثالث

 47 :  زٓم الي زٗ: املححث األّل

 47 ايٓؿط٠ يف ايًػ١_ أ

 47 ايٓؿط٠ يف ا٫قط٬ح_ ب

 47 غبب ايتػ١ُٝ_ دـ

 48 إم اىٔ٘ عٍ  السحز: املححث الثاىٕ

 49  ز  ىاف ٘ محاح٘ ل ٍ  املسحْر: املححث الثالث

 52 حل السحز  السحز: املححث الزا ع

 57 أسباب اىتصاز السخس، وبطالٌ شيف السخسة: فصل السابعال

 59 : سحا  اىت ار السحز: املححث األّل

 59 اؾٌٗ_ 1
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 62 نعـ اٱميإ ٚايتك٣ٛ_ 2

نجط٠ ايٛغا٥ٌ املع١ٓٝ ع٢ً اْتؿاض ايػشط، ٚغٗٛي١ ايٛقٍٛ _ 3

 63 إىل ايػشط٠

 63 ايطُع ٚايطغب١ يف نػب املاٍ_ 4

 64 ف املػتكبٌايطغب١ يف اغتؿطا_ 5

 65 نجط٠ ا٭َطاض ٚا٭ٖٚاّ_ 6

 65 ق١ً ايعكٛبات ايطازع١ يًػشط٠_ 7
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 93 :ال يآ٘  فقُ الز ٔ٘ امل زّع٘: املححث الثالث

 93 تعطٜـ ايطق١ٝ: أ٫ّٚ

 93 ؾطٚط ايطق١ٝ: ثاّْٝا

 94 آزاب ايطاقٞ: ثايجّا

 94 سهِ طًب ايطق١ٝ َٔ اٯخطٜٔ: ضابعّا

 94 اب يًعطاؾني ٚايػشط٠ ي٬غتؿؿا٤ايصٖ:خاَػّا

 95 بعض ع٬َات ايػشط٠ ٚايعطاؾني ٚايسدايني: غازغّا

 96 الْ ْا د ّ ُ السحز ّالسحزٗ: املححث الزا ع

 99 اخلامتةــ 

 105 الفَسســ 

 


