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بطي اهلل السمحَ السحٗي
اؿىد هلل زب العاملنئ .الصٔ ٚ٦الط ً٦عم ٜزمح ٛاهلل لمعاملني .قىد اـامت لوٕح٘
الطووىأ ٞوووإ ٚاهلل امل خلوواز ـووخلي زضووا٥و اٌ٧لٗووأ ٞاملسضوومني .ووومٕاو اهلل ٔوٌووٕاز زمحخلووْ
ٔزضٕاٌْ عمْٗ ٔعمّٗي ومجعني .ووا بعود:
فونُ وٕضوٕه ِوورا اللحو  .خوا شػووسٔعٗ ٛاضوخل ىاز اٌوأ وووَ وِوي ٕاٌوأ الٕ و
اإلضووووووو٦و٘ .الووووووور ٙحووووووودة ووووووووَ لووووووون ا٧واٌووووووو ٛالعاوووووووو ٛىووووووو الا وووووووْ اإلضووووووو٦و٘
الووودٔل٘ .غطابّوووا ز وووي – ً2008 :و ف و ٔ /توووازٖ ِ1429/4/24وووو املٕافو و ً2008/4/30
بووا٩ت٘(( :تطلٗ و ٌموواً اللٍووأ ٞالخلىمٗ و  ))B.O.T(( :يف تعىووا ا ٔ٧وواف ٔاملساف و العاووو))ٛ
ٔذل ضىَ احملأز الخلالٗ:ٛ
 - 1الخلعسٖ بع د اللٍأ ٞالخلػغٗن ٔاإلعاة.ٚ
 - 2بٗاُ خصاٟص ع د اللٍأ ٞالخلػغٗن ٔاإلعاة.ٚ
 - 3تطمٗط الضٕ ٞعم ٜطلٗع ٛوػسٔعاو ا ٔ٧اف ٔاملساف العاو ٛووَ حٗو وٌّوا  ٥هوٕش
وُ ت و ؼووت الخلىمو الاووسةٔ .ٙعموو ٜوِىٗووِ ٛوورا الع وود يف اضووخل ىاز وزاضوو٘ ا ٔ٧وواف
٥تاا ْ و طلٗعخلّا.
 - 4ت ٗٗي ع د اللٍأ ٞالخلػغٗن ٔاإلعاة(( :ٚاإلهابٗاو ٔالطملٗاو)).
 - 5الخل سٖج الا ّ٘ لع د اللٍأ ٞالخلػغٗن ٔاإلعاةٔ ،ٚمتٗصٓ عىا ٖػلّْ وَ ع ٕة وخس.ٝ
 - 6بٗاُ اؿكي الػسع٘ يف ِرا الع ود .إضواف ٛإ ٌ واأ وخوس ٝكوَ إ وسا ٞاملٕضوٕه
وَ خ٦هلا.
ٔوَ خ٦ه ِرٓ احملأز .و خلض ٜت طٗي ع املٕضٕه إ امللاح الخلالٗ:ٛ
 - 1امللح أ٧هٌ :مس ٚاإلض ً٦إ وِىٗ ٛاؿااظ عم ٜووٕه الٕ

ٔاضخل ىازِا.

 - 2امللح ال واٌ٘ :ةٔز الٕ و اإلضو٦و٘ يف بٍوا ٞاؿضوازٔ ٚؽاٗو ا٧علوا ٞعمو ٜاملٕاشٌوٛ
العاو.ٛ
 - 3امللح و ال ال و  :تعسٖ و ع وود اللٍووأ ٞالخلػووغٗن ٔاإلعوواةٔ .ٚخصوواٟص ِوورا الع وود عىووا
ٖػلّْ وَ الع ٕةٔ .بٗاُ حكىْ الػسع٘.
 - 4امللح الساب  :تطمٗط الضٕ ٞعم ٜطلٗع ٛوػسٔعاو ا ٔ٧اف ٔاملساف العاو.ٛ
 - 5اـ٦و - 6 .ٛوػسٔه ال ساز - 7 .املسا .
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املبحح األول
نعزة اإلسالم إىل أهنًة احلفاظ على أصىل الىقف واستجنارها

اتا ف ّا ٞاإلض ً٦شا ٖ ٥عمي خ٦فْ .بأُ الخلصسف يف واه الٕ و ٖطوخلىد وحكاووْ
وَ الخلصسف يف واه الٗخلٗي ٔيف كن وا ٖخلعم شاه الٗخلوٗي ووَ وحكواً غوسعت لمحاواظ عمٗوْ
ٔتٍىٗخلووْ ٔكوون فعوون ت خلضووْٗ وصوومح ٛووواه الٕ و ٔ .فىٕعوو ٛالٍصووٕ الووٕازة ٚيف الكخلوواب
ٔالطٍ .ٛوَ ٔ ٕب اؿااظ عم ٜوواه الٗخلوٗي ٔالٕعٗود الػودٖد الورٔ ٙزة فّٗواِ .و٘ ٔازة ٚعموٜ
واه الٕ  .بن ذِأ بعض الا ّا ٞإ ٔض غسٔأ عم ٜواه الٕ وا مل ٖضعِٕا عم ٜوواه
الٗخلٗي .اضخلٍلطٕا تم الػسٔأ .وَ تعسٖ الٕ الرٖ ٙعسفْ الا ّوا ٞبأٌوْ ((ؼلوٗظ ا٧وون
ٔتطوولٗن املٍاعوو ))ٛإذ املووساة بخلحلووٗظ ا٧ووون :املٍو وووَ الخلصووسف فٗووْ تصووسفام ٌووا ٦م لمىمكٗوو.ٛ
ٔعٍوود الضووسٔز ٚاغوورطٕا غووسٔطام مل ٖػوورطِٕا يف ووواه الٗخلووٗي )1(.وووَ حٗو عوودً ووٕاش بٗو
غًٗ٠ا وَ ووٕلْ ؤ ا٥ضخللداه بعٍْٗ ؤ تغٗا غًٗ٠ا وَ و٦قوْ إ ٥يف حالو ٛالضوسٔز ٚال صوٕٝ
ٔعٍدوا تصلح عني الٕ عد  ٛاؾدٔ ٥ٔ ٝؼ املٍاعو ٛالوق صودِا الٕا و ووَ ٔ اوْ.
ٔوَ ٌاحٗ ٛالرو ٛاملالٗ ٛلمٕ فنُ الا ْ اإلض٦و٘ ضأ ٝبني اؾّ ٛاملخلٕلٗ ٛعم ٜواه الٕ .
باؾّ ٛال اٟى ٛعم ٜوواه الٗخلوٗي ٔال اووسٔ .ا٧حكواً الا ّٗو ٛبوني اؾّوخلني ٔاحود .ٚعود ٝووا
متووت اإلغوواز ٚإلٗووْ وووَ اٌاووساة الٕ و بوولعض وحكوواً فّٗووا غوود .ٚذل و وُ وط ؤ٤لٗ ٛاؾّووٛ
الٕ اٗ ٛتطخلىد وطٕ٠لٗخلّا عم ٜالٕ وَ املطٔ٤لٗ ٛالٕا ع ٛعم ٜأ٧وٗأ ٞالخلصوسف يف وواه
الٕ و ٖطووخلىد وحكاووْ وووَ الخلصوسف يف ووواه الٗخلووٗئ .الورِ ٙووٕ فعو٦م ؼووت الٕووواٖ٥ٔ )2(.ٛ
ٖٕ ووود فاوووون بوووني ا٧حكووواً الػوووسعٗ ٛاهلاةفووو ٛإ احملافمووو ٛعمووو ٜا٧ووووٕه الٕ اٗووؤ .ٛبوووني
ا٧حكوواً الا ّٗوو ٛاهلاةفوو ٛإ تٍىٗووِ ٛوورٓ ا٧وووٕه ٔاضووخل ىازِا .إذ ع ٦وو ٛا٥ضووخل ىاز بأوووٕه
الٕ وو ٔع ٦وووِ ٛووورٓ ا٧ووووٕه بخلٍىٗخلّوووا ٔاضوووخل ىازِا .ع ٦ووو ٛعضووؤٕٖ ٛع ٦ووو ٛة ٕوووو ٛةٔاً
ٔاضخلىساز لخلح ٗ املصمح ٛالق وَ و مّا كاُ الٕ  .ذل وُ الٕ يف وػوسٔعٗ ٛإٌػواٟٛٗ
ٔػدٖوودٓ ِووٕ يف ح ٗ خلووْ عىمٗوو ٛتكووَٕٖ زو ووال٘ ٔبووٍاظ الٕ ووت وػووسٔه اضووخل ىازِٔ .ٙووٕ
تٕظٗ ٧ون الٕ الرٖ ٙعٕة باملٍاف املضواعا ٛعمو ٜاملٕ وٕف عموّٗي .ذلو وُ ووَ وِوداف
الٕ ِٕ اؿصٕه عم ٜوكرب عاٟود إلٌاا وْ عمو ٜاملٕ وٕف عموّٗئ .ووَ و ون اؿصوٕه عموٜ
)1

)2

الػافعٖٗ ٛاس ُٕ بني كُٕ املٕ ٕف وطجدما ف ٦هٗوصُٔ اضوخللدالْ بواللٗ بوأ ٙحواهٔ .لوٕ اٌّودً ؤ
اٌخل ن الٍاع عٍْ .ووا إذا املٕ ٕف غا املطجد فنُ كاُ ٍٖخلا بالٕ فأك س ف ّا ٞالػافعٗ ٛعمٜ
عدً ٕاش اللٗ ٔلوٕ ملصومح .ٛوووا إذا اٌعودً اٌ٥خلاواه بوْ بالكمٗو ٛفىوٍّي ووَ و واش ٔووٍّي ووَ وٍو :
اٌمووس :الٍوؤٕ ٙزٔضوو ٛالطوواللني ووو ِٔ ،358- 356 5ووٕ وٖضوام زو ٙاؿٍابموو ،ٛاٌمووس :اإلٌصوواف
لمىساة ٙو ِٔ ،101 7رٓ الػسٔأ ٔوو اهلا ك ا مل تػرأ يف واه الٗخلٗي:
ٌ ن اإلواً الطرباٌ٘ يف أ٧ضط ،و  ، 352 ،2وٌوْ واه عمٗوْ الصؤ ٚ٦الطو(( :ً٦اغوخلد غضوأ
اهلل عم ٜوَ ظمي وَ  ٥هد ٌاوسام غا.))ٙ
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وعم ٜةز او الخلٍىٗؤ ٛا٥ضوخلغ٦ه هلورا املواه الور ٙصود بوْ زضوٕاُ اهلل ٔالخل وسب إلٗوْ ٥ .بود
ؤ٥م وَ اؿااظ عم ٜووٕلْ وعمي وَ حااظ املطمي عم ٜوالْ اـا ٔ٥بد اٌٗام وَ السعاٖوٛ
ٔالعٍاٖوو ٛالكاوموو .ٛيف تٍىٗخلووْ ٔحطووَ اضووخل ىازٓٔ .اؿوودٖ ٍِووا لووٗظ و ازٌوو ٛتاصووٗمٗ ٛبووني
وحكوواً الٕ و ٔوحك واً ووواه الٗخلووٗي ٔإصووا صوودٌا باؾىموو .ٛوِىٗوو ٛاؿاوواظ عموو ٜووووٕه
ا ٔ٧واف ٔوعٗاٌّوا ٔةٔاً وووٗاٌخلّا ٔةٔاً تٍىٗخلّوا ٔاضوخل ىازِا ٔ .صوودٌا وٖضوام اإلغواز ٚإ وووَ
هّوون ؤ ٖخلجاِوون ٔا ووأ اؿاوواظ عموو ٜالٕ و وووَ الٍاحٗوو ٛالػووسعٗ ٛإ اؿوود الوورٔ ٙووون
اؾّن با٧حكاً الػسعٗ ٛلمٕ  .مما ٖ خلضو٘ غوسعام عموٌ ٜموازٓ ٔال واٟىني عمٗوْ :وُ ٖخل وٕا
اهلل فٗىا ٔلٕا عمٗوْ ووَ ؤ واف املطومىني ٔوُ ٖسا عوٕا ا٧حكواً الػوسعٗٔ ٛال وٕاٌني اإلةازٖوٛ
ٔاملالٗ ٛاـاو ٛبا ٔ٧اف اإلض٦وٗٔ .ٛوُ الٕعٗود الػودٖد الور ٙوا ٞيف الكخلواب ٔالطوٍ ٛملوَ
ٖخلجووأش ا٧حكوواً الووق غووسعت يف ووواه الٗخلووٗيِ .وو٘ ٌاطوّا الووق تطلو عموو ٜووووٕاه ا ٔ٧وواف
ٔالق ومج عمّٗا ف ّا ٞالػسٖعٖ ٥ٔ .ٛكا٘ اؿااظ عم ٜووٕهلا ٔوعٗاٌّا و اؾىٕة عمّٗوا
ٔتعطٗن ؤ ت مٗن وٍافعّا ٔعاٟداتّا .بن الٕا أ الػسع٘ ٖاسض عموٌ ٜمواز الٕ و ٔال واٟىني
عمٗووْ .حطووَ تٍىٗخلووْ ٔا٧خوور بووأةٔاو ٔوضووالٗأ ا٥ضووخل ىاز اؾدٖوود ٚال وق توو٤ة ٙإ تطووٕٖسٓ
ٔوضاعا ٛإٌخلا ْ شا ٖ ٥خلعوازض وو ٔظاٟاوْ ٔو اوودٓ ٔوحكاووْ الػوسعٗٔ ٛغوسأ الٕا و
إذا كوواُ يف وصوومح ٛوووا ؤ اووْ .إُ ِوورا الٕا ووأ لووٗظ دٖوودما عمووٌ ٜموواز الٕ و ٔال وواٟىني
د وخر ضّىام ٔافسما ووَ ف وْ الػوسٖع ٛكىوا وخور وطواحٛ
عمْٗ .كٗ ٔف ْ وحكاً الٕ
ٔاضع ٛيف ووّاو ف ْ املراِأ اإلض٦وٗ.ٛ
ل وود وة ٝاؾّوون با٧حكوواً الػووسعٗ ٛل ٔ٨وواف ٔعوودً تووٕفس الووٕاشه الوودٖ وووَ ّووٛ
ٔعدً الكاا ٚٞيف حامْ ٔوٗاٌخلْ ٔحطَ تٍىٗخلْ ٔاضخل ىازٓ وَ ّو ٛوخوس ٝإ تودخن الودٔه
اإلضوو٦وٗ ٛيف ا ٔ٧وواف اإلضوو٦وٗ .ٛوووَ الصوو٦حٗاو الووق وعطاِووا الا ووْ اإلضوو٦و٘ لصوواحأ
ا لٕ ٖٛ٥العاو ٛعٍودوا ٖصولح الٕ و اإلضو٦و٘ عوا صما عوَ ال ٗواً ش اوود الٕا و  .فأٌػو٠ت
لوورل الووٕشازاؤ .امل٤ضطوواو ٔاإلةازاو العاووو .ٛالخلابعوو ٛلموودٔه اإلضوو٦وٗ .ٛفكاٌووت الٍخلٗجووٛ
شجىمووّا وصٖوودام وووَ ضووٗاه ووووٕه ٔوعٗوواُ ا ٔ٧وواف ٔمجووٕة ٔتعطٗوون وووا تل وو ٜوٍّووا ٔحسووواُ
الك ا وَ املٕ ٕف عمّٗي ٔوصٖد وَ تساكي املدٌٖٕٗ ٛعم ٜووٕاه ا ٔ٧واف فكاٌوت الٍخلٗجوٛ
()1
ظّٕز وصطمحاو دٖد ٚلمخلعاون و ا ٔ٧اف عالخلّا املرةٖو ،ٛفمّوس وصوطمح :اؿكوس،

)1

د ووابّا اـساب ٔ ٕٖ ٥د هلا متٕٖن ذاتو٘ فٗع ود اتاوا وو
ِٕ وُ ٖكُٕ ووٕه ؤ عني الٕ
وَ ٖ وًٕ بنعواة ٚإعىازِوا ٔو ابون ذلو ت وًٕ اؾّو ٛال اٟىو ٛعمو ٜالٕ و بونبساً ع ود إ واز ٚطٕٖون
ٗى ٛو ابن و س ٚوزض الٕ ٔ .تكُٕ عم ٜصوَٖ .أ٧ه
ا ٧ن ٖدف شٕ لْ ظاٌأ تعىا الٕ
– ٖعاةه ٗى ٛا٧زض – ٔال اٌ٘ ولمغام وغاام ٖدف عم ٜو طاأ ود ٚاؿكوسٔ .تمون ا٧زض ومكوام
لمٕ ٔ .وا و ٗي عمّٗا وَ بٍاٖ ٞكُٕ ومكام لمر ٙعىس الٕ ٖ .خلصسف فْٗ تصسف املال  .وَ بٗ
ؤ زَِ ؤ ِلٔ ٛإ ازٕٖٔ ٚزث عٍْ .إخل.
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ٔوصطمح :الكدكٔ )1(،وصطمح :املسودٔ )2(،وصطمح :اإل وازتنئ )3(،ووَ وٍطمو وحكواً
الٕ الػسع٘ .سز الا ّا ٞشا ٖ ٥عمي خ٦فْ .بأُ ٌا و ٛاملٕ وٕف املخلعم و ٛبصوٗاٌخلْ ٔػّٗوصٓ
تكووُٕ شٕ ووأ غووسأ الٕا و  .وووَ والووْ ؤ وووَ املوواه املٕ ووٕف .اٌط ٦وام وووَ صوودٓ ٔلووٗظ
بالضسٔز ٚوُ ٖكُٕ وَ لاموْ ذلو وُ صود الٕا و ظواِس ٔلوٗظ خاوِ٘ٔ .وٕ اٌ٥خلاواه بّورا
الٕ و ٖٔ ٥خلح و اٌ٥خلاوواه إ ٥و و ب ووا ٞعووني الٕ و ووواؿ٧ ٛةأ ٞظٗاخلّووا الووق وووَ و مووّا
ؤ اتٔ .اضخلىساز ِرا الل اٖ ٥ ٞخلح إ ٥باإلٌاا عمْٗ بٕض وٗصاٌٗ ٛوَ عاٟداتؤْ .ووَ ٍِوا
اه مجّٕز الا ّا .ٞوُ عىاز ٚالٕ ٔوٗاٌخلْ و دو ٛعم ٜح ٕ املٕ ٕف عمّٗي وا مل ٖرتأ
عم ٜذل ضوسز  ٥وخلىون بواملٕ ٕف عموّٗئ .ووَ ٍِوا لود الا ٗوْ اؿٍاو٘ ابوَ عابودَٖ ٖضو
اعوووود ٚيف حاغووووٗخلْ املػووووّٕز ٚب ٕلووووْ(( :عىوووواز ٚا٧عٗوووواُ املٕ ٕفوووو .ٛو دووووو ٛعموووو ٜالصووووسف
لمىطخلح ني))( )4إ ٥وُ ِرٓ ال اعد ٚو ٗد ٚشا ت ودً .واه اإلوواً الٍؤٕ(( :ٙإُ ٔظٗاو ٛاملخلوٕل٘
()5
العىازٔ ٚاإل ازٔ ،ٚؼصٗن الغمو ٔ ،ٛطوىخلّا عمو ٜاملطوخلح نئ ،حاو ا٧ووٕه ٔالغو٦و))
فنذا كاٌت الغم ٛالعاٟد ٚوَ الٕ  ٥تا٘ بصٗاٌخلْ وَ اـساب ٔا٧ضساز الق ووابخلْ ٔالوق
د ت٤ة ٙإ ِدً بعض و صا ْٟؤ كاُ ٖمح املطخلح ني ضسز وَ حسواٌّي وَ العاٟود فٗىوا
لووٕ وووسف إلووو٦ا ا٧ضووساز .فوونُ عموو ٜالٍوواظس ؤ اؾّوو ٛاملخلٕلٗوو ٛلمٕ و وُ تطمووأ اإلذُ وووَ
ال اض٘ الػسع٘ املعخلىد وَ لن الٕ ٖٛ٥العاو .ٛباضخلداٌ ٛوا ٖصومح عوني الٕ و ووَ ا٧ضوساز
ؤ اـوووساب ؤ ووووَ ا٧ضوووساز املخلٕ وو حووودٔ ّأ .تكوووُٕ ا٥ضوووخلداٌ ٛعمووو ٜذوووو ٛالٕ وو ٔ .عموووٜ
ال اضوو٘ .ا٥ضووخلعاٌ ٛبأِوون املٍّوو ٛا٧وٍووا .ٞبخل وودٖس ا٧ضووساز ٔتٕوووٗاّا ٔولموون ا٥ضووخلداٌ ٛالوورٙ
ٖطخلدعّٗا اإلوو٦أِ .ورٓ ا٥ضوخلداٌ ٛلمىصومح ٛالكورب ٝلمٕ و  ٥خو٦ف عموٕ ٜاشِوا بوني
ف ّا ٞالػسٖع .ٛبن ذِلٕا إ وبعد وَ ذل حٗ و اشٔا لٍاظس الٕ ؤ اؾّو ٛاملخلٕلٗو ٛعمٗوْ.
)1

)2
)3

)4
)5

ِٕ وُ ٖكُٕ ع از الٕ وَ ةاز ؤ ةكاُ فٗصاب باـساب ٔالخلّدً وَ عودً ووٗاٌخلْ ووَ اؾّوٛ
ال اٟى ٛعم ٜالٕ  .فٗ ًٕ املطخلأ س بصٗاٌخلْ ؤ إعاة ٚبٍا ْٟعم ٜوُ ت لن اؾّ ٛال اٟى ٛعم ٜالٕ
وُ  ٥ؽس ْ وَ ِرا املكاُ امل ٤س الر ٙكاُ وطخلأ سام لوْ ووَ لون ٔ واً بنعىوازٓ و ابون إهواز
زوصٖ ِٕٔ – ٙػلْ اؿال ٛا. ٔ٧
ِٕ وُ ٖ ًٕ وطخلأ س الع از بروٗىوْ ٔووٗاٌخلْ بونذُ اؾّو ٛال اٟىو ٛعمو ٜالٕ و ٖٔسوود امللمون ةٖوَ
عم ٜذو ٛالٕ :
ِٕ وُ ت ٤س ا٧زض ملَ واس فّٗا املأٖ ٞغسع فّٗا ا٧غجاز امل ىسٖٔ ٚدف املطخلأ س ولمغ ما ٖطأٙ
و وا اً بْ وَ إعىاز ا٧زض ٗىو ٛا٧زض الصزاعٗؤٖ :ٛكوُٕ قخلكوسما هلوا  ٥ىوس وٍّوا مل ابون
إ از زوص .ٙو ب ا ٞا٧زض ا ام لمٕ :
ِٔرٓ الصٗن املخل دو ٛإ اٌأ كاطس ا٥ضخلٗ ٞ٦عم ٜووٕه الٕ ٔضوٗاعّا فنٌوْ  ٕٖ ٥ود فّٗوا
عاٟد عم ٜالٕ إ ٥امللمن السوص ٙالرٖ ٥ ٙطىَ ٖٔ ٥غ وَ ٕه:
ٔوَ ِرٓ املصطمحاو :الكدك – ٔالرٖ ٙطم عم ٜوا ود ْ املطخلأ س وَ بٍا ٞيف حوإٌو الٕ و
وَ والْ لٍاطْ بنذُ وخلٕل٘ الٕ بػسأ ح الل ا ٞلمىطخلأ س ٖٔدف و س ٚامل ن وا ةاً اللٍا ٞاٟىام
ٔلْ ح اللٗ ٔالسَِ ٖٕٔزث عٍْ :وصطمح :الكوسةاز ٖٔطمو عمو ٜووا ود وْ املطوخلأ س عمو ٜوزض
الٕ وَ شزه ٔغسضْ ٔلْ ٌاظ اؿ ٕ الق ت سزو لصاحأ اؿإٌو – و ابن و س ٚامل ن.
حاغٗ ٛابَ عابدَٖ و .767
ِٔرا السو ٙالا ّ٘ ٔزة يف زٔض ٛالطاللني يف الا ْ الػافع٘ :348
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وُ تطخلدَٖ لٗظ وَ و ن إو٦حْ بن وَ و ن تٍىٗ ٛوووٕلْ ٔاضوخل ىازٓ بوالطس الوق ػٗصِوا
الػوسٖع ٛاإلضوو٦وٗٔ ٛإصووا اـوو٦ف بٗووٍّي يف إذُ ال اضوو٘ .شعٍووِ ٜوون إذُ ال اضوو٘ الػووسع٘
غسأ ؾٕاش ا٥ضخلداٌ ٛوً لٗظ بػسأ .فورِأ ا٧حٍواف ٔالػوافعٗ ٛإ ٔ وٕب .إذُ ال اضو٘.
ٔ ٌّ ٛمسِي .اؿرز ٔاؿٗط ٛوَ فطاة الصوأُ .ال اض٘ الػسع٘ ِوٕ الور ٙمو حو ووٍح
اإلذُ با٥ضووخلداٌ ٛعموو ٜذووو ٛالٕ و ٔبوودُٔ فٕاٟوود زبٕٖوو ٛعىو٦م شلوودو ال ووسض اؿطووَ .كووُٕ
ال اض٘ وٕ وَ لن وَ لْ الٕ ٖٛ٥العاوؤ .ٛؤ واف املطومىني ٔح وٕ املٕ وٕف عموّٗي ةاخموْ
يف ضىَ تم الٕ ٖٛ٥العاؤ .ٛبالخلال٘ .فنذُ ال اض٘ غسأ ؾٕاش ا٥ضخلداٌ ٛعمو ٜذوو ٛالٕ و .
ٔذِووأ املالكٗوؤ ٛاؿٍابموو ٛإ ووٕاش ا٥ضووخلداٌ ٛبوودُٔ إذُ ال اضوو٘ ٔٔ ّووٌ ٛمووسِي .إُ ٌموواز
الٕ ؤ املخلٕلني عمْٗ ووٍأ .ٞبالخلال٘ :فنُ ا٧واٌؤ ٛاٟ٥خلىواُ ووَ الصوااو أ٧لٗو٥ ٛخخلٗوازِي
كٍماز ؤ وخلٕلني عم ٜالٕ وا مل ٖمّوس ووٍّي خو٦ف ذلو فخلٍوصه ووٍّي الٍمواز ٚؤ الٕٖ٥وٛ
ووٕاش ا٥ضووخلداٌٛ
بونذُ ال اضووِ٘ٔ .وورا اـو٦ف وٖضوام إذا مل ٖػوورأ الٕا و يف وو الٕ و
عٍد اؿا  ٛملصومح ٛالٕ و  .فونُ غوسطّا ٖعىون بػوسطْ ٔ ٥حا و ٛإلذُ ال اضو٘ ٥ٔ .خو٦ف
بٍّٗي .بأُ وَ ح الٕ ٖٛ٥العاو ٛاملى م ٛبال اض٘ وُ ٖ٤وس الٍواظس ؤ وخلوٕل٘ الٕ و  .بوأُ ٖوصزه
وزض الٕ و فوونُ كوواُ  ٥مو اللوورز ٔ ٥املٌ٤وو ٛالضووسٔزٖ ٛلصزاعخلّووا .فوونُ عموو ٜال اضوو٘ وُ
ٖأذُ با٥ضخلداٌ.ٛ
ل د ؤلت الػسٖع ٛاإلض٦وٗ ٛاِ٥خلىاً ا٧كرب لعىمٗ ٛاضخل ىاز ٔتٍىٗ ٛوووٕاه ا ٔ٧واف.
لٗظ ٌّ٧ا ؼواف عمو ٜاملوٕازة املالٗؤ ٛاللػوسٖ ٛفحطوأ .بون ٌّ٧وا تضوٗ إلّٗوا وووٕ٥م والٗوٛ
دٖد .ٚذل وُ الٕ عكي و اودٓ اـاٖ ٛالق ّٖدف إ ؼ ٗ ّا .وس عمو ٜتٍىٗوٛ
ا٧وووٕه الٕ اٗوؤٖ ٛضوواع اؾّوود ٥ضووخل ىازِأِ .ووٕ ّوود تٍىووٕ ٙو اووود ٙتطملووْ طلٗعووٛ
الٕ ٔت٤وس بْ و اود الػسٖعٔ ٛوَ خ٦ه ِرا اؾّد الخلٍىٕ ٙا٥ضخل ىاز ٙتخلح و اوود
الٕ و ٔتخلجطوود زضووالخلْ اإلضوو٦وٗٔ ٛاإلٌطوواٌٗ ،ٛف ّوام ٔتطلٗ وامٔ .خ٦ووو ٛال ووٕه إُ اضووخل ىاز
واه الٕ وطمأ غسع٘ ِٕٔ وا ةلت عمْٗ ٌصٕ الػسٖعٔ ٛوكدتْ و اودِا .واه اإلوواً
الساش ٙعٍد تاطوآ ل ٕلوْ تعوا  ٥ٔ(( :ت٤توٕا الطواّا ٞوووٕالكي الوق عون اهلل لكوي ٗاووام
ٔازش ِٕي فّٗا ٔاكطِٕي ٔ ٕلٕا هلي ٕ٥م وعسٔفام))( )1إصا اه املٕ عوص ٔ ون ((فّٗوا)) ٔمل
ٖ وون ((وٍّووا)) لووٖ ٦٠كووُٕ ذلو ووووسام بووأُ هعمووٕا ووووٕاهلي وكاٌوام لووسش ّي بووأُ ٖخلجووسٔا فّٗووا
ٖٔ ىسِٔا فٗجعمٕا وزشا ّي ووَ ا٧زبواا ٥ .ووَ ((وووٕه ا٧ووٕاه))(ٔ )2ووَ خو٦ه اللٗواُ الوٕازة
بّرا امللح ٖ .خلضح وُ امل صٕة باضخل ىاز ووٕاه الٕ ِٕ اضخل ىاز وون الٕ ع وازام كواُ
ؤ وٍ وووٕ٥م .ؤ اضوووخل ىاز السٖو و ؤ فووواٟض الغمووو ٔ ٛووود حو و ف ّوووا ٞاإلضووو ً٦عمووو ٜوُ اضوووخل ىاز
ممخلمكوواو ا ٔ٧وواف .و صوود غووسع٘ كى صوود تٍىٗوو ٛاملوواه يف الػووسك .ٛذل و وُ كخلوواب
الٕ ٔوحكاوْ غاللام وا ٖوأت٘ بعود كخلواب الػوسك .ٛيف كخلوأ الا وْ اإلضو٦و٘ ٔووا ذلو
)1
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إ ٥لمىٍاضل ٛالق ػى بٍّٗىا ِٕٔ ا٥ضوخل ىاز .إذ امل صوٕة بكون وٍّىوا(( :اٌ٥خلاواه شوا ٖصٖود
عم ٜوون املاه))(ِٔ )1را ا٥ػآ يف تعسٖ ا٥ضخل ىاز ٧وٕاه الٕ ِٕ وا اٌخلّ ٜإلْٗ.
ٔباؾىم ٛفنُ كو اما ووَ ف ّوا ٞاملوراِأ اإلضو٦وٗ ٛهٗوصُٔ لٍواظس املٕ و ؤ اؾّوٛ
ال اٟى ٛعمْٗ العىن شا متمْٗ وصمح ٛالٕ عم ٜحد ضوٕ ٝووَ ٖػورأ إذُ ال اضو٘ ٔووَ ٥
ٖػرأ كىا و اشٔا اللٍا ٞعم ٜا٧زض الصزاعٗ ٛاملٕ ٕف ٛإذا ا٥ضوخلغ٦ه باللٍوا ٞوٌاو لمىٕ و
عمّٗي.
نمص وَ كن وا ت دً إ وُ اضوخل ىاز وووٕاه الٕ و و صودما ووَ و اوود الػوسٖعٛ
اإلضوو٦وٗٔ ٛإُ مل ٖووٍص عمٗووْ الٕا و يف و و الٕ و ٔلووٕ غووسأ عوودً اضووخل ىازٓ .فوونُ ِوورا
الػوسأ باطون ٔغوا وموصً لٍواظس الٕ و ؤ املخلوٕل٘ عمٗوْ إذ وٌوْ وٍوا ض مل اوود الػوسٖع ٛوووَ
الٕ ٔوٍا ض ل صد الٕا وَ الٕ وٖضامٔ .و وُ غسٔأ الٕا وخورو حٗوصام كولاام
وووَ وحكاووؤْ ،وُ غووسأ الٕا و كووٍص الػووازه ،وعخلووربام غووسعام ٔوٌووْ ومووصً لٍموواز الٕ و
ٔاؾّواو ال اٟىو ٛعمٗوؤْ ،وُ غوسطْ فٗىوا ؤ اووْ ووَ والووْ ،هوأ العىون بووْ كٕ وٕب العىوون
بالٍص الػسع٘ ،الرٖ ٙطأْٖ يف ِرا الٕ ٕب .إ ٥وُ ف ّا ٞالػسٖعٗ ،ٛدٔا ذلو بالػوسٔأ
الق فّٗا طاع ٛهلل ٔالعاٟد ٚعم ٜوصمح ٛالٕ ٔوصمح ٛاملٕ ٕف عمّٗي.
و ن وُ ٖػرأ اضخل ىاز العني ؤ ا٧ون املٕ ٕف إوا ولاغسِ ٚرا ا٥ضوخل ىاز ووَ ووون
الٕ و ٌاطووْ ،ؤ غووا ولاغووس بووأُ ٖكووُٕ ا٥ضووخل ىاز وووَ زٖو الٕ و ؤ وووَ بعضوؤْ ،وحٗاٌوام
ٖكووُٕ غووسأ الٕا و وطم وام ٔغووا قوودةٔ .وحٗاٌ وام ٖكووُٕ غووسأ الٕا و اضووخل ىاز ٌطوولٛ
قدة ٚوَ زٖ الٕ لصٗاٌ ٛا٧ون ٔتٍىٗخلْ ،فّرٓ الػوسٔأ ٔووا غواكمّا وعخلورب ٚغوسعام ٥
ػٕش كالاخلّا ،طاملا ِٔ٘ وٕاف  ٛمل اود الػازهٔ .بامل ابون فونُ و ٙغوسأ لمٕا و ٖخلٍوا ض
٦
و امل صد الػسع٘ وَ الٕ ؤ ٖستد بوالٍ ض ؤ الاطواة عمو ٜاملٕ وٕف عموّٗي ٖعخلورب بواط م
ملٍا ضووخلْ و صوود الػووازه وووَ الٕ وو ٔ .العووربٍِ ٚووا بووالٍمس الػووسع٘ يف وووح ٛالػووسٔأ ؤ
بطٌّ٦ا.
ٔنخلي ِرا امللحو شوا ٖخلاو وو و اوود الػوسٖعِٔ ،ٛوٕ :عودً وٕاش الودخٕه يف وٙ
وػووسٔه اضووخل ىاز ٔ ٙاوو٘ إ ٥بعوود الخلحووسٔ ٙالدزاضوو ٛاؾوواةٔ ٚالد ٗ وو ٛلمجوودٔ ٝا ٥خلصوواةٖٛ
ل٦ضوووخل ىاز ،وو و ٔ وووٕب وساعوووا ٚالضوووٕابط الػوووسعٗٔ ٛاملعووواٖا ا ٥خلصووواةٖ ٛاملعىوووٕه بّوووا يف
ا٥ضخل ىاز املعاوس ،اـاو ٛبالسعٕٗ ٔٔ ٛب ا٥ضخلعاٌ ٛبأِن اـربٔ ٚا٥خخلصا يف ا واه
الرٖ ٙطخل ىس فْٗ غصٕوْ و ٙوُ تكُٕ اضخلػاز ٚوِن اـربٔ ٚا٥خخلصوا يف كون فواه
غصٕوْ ٔلٗظ بصوا ٛعاوو .ٛعودً وٕاش ا اشفؤ ٛوساعوا ٚؼ ٗو وصومح ٛالٕ و شٕ وأ
ا٧حكاً الا ّٗ ٛبّرا اـصٕ ٔ .حطَ اخخلٗاز ا٥ضخل ىاز املٍاضوأ ذلو وُ طلٗعو ٛاضوخل ىاز
ووواه الٕ و ٖخلطووي بٕ وٕة اٌاصوواه بووني ومكٗوو ٛووووٕلْ ٔبووني اؾّوو ٛاملطووٕ٠ل ٛعووَ اضووخل ىازٓ.
)1
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ٔوٖض و ما اؾّوو ٛاملطووخلاٗد ٚعاووو ٛكاٌووت ؤ خاووو .ٛممووا ٖ خلضوو٘ اؿوورز ٔاؿٗطوؤ ٛالخلٍووٕه يف
ا٥ضخل ىاز.
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املبحح الجانٌ
دور الىقف اإلسالمٌ يف بهاء احلضارة
وختفًف األعباء على املىاسنة العامة
ل وود وواً الٕ و اإلضوو٦و٘ شطوواِى ٛفاعموؤ ٛإهابٗوو ٛيف بٍووا ٞاؿضوواز ٚاإلضوو٦وٗٛ
ٔالوور٥ ٙشاه الكو ا وٍّووا غوواِد عٗوواُ عموو ٜوووا وواً بووْ الٕ و اإلضوو٦و٘ وووَ وػووس ا٧وووٛ
اإلضووو٦وٗ ٛإ وغسبّوووا ضوووٕا ٞيف ٕاٌلّوووا املاةٖووو ٛؤ ال افٗووو ٛؤ الاكسٖووؤ ٛالعمىٗووو .ٛؤ يف
ٕاٌلّووا ا ٥خلىاعٗوؤ ٛوضوواوٍّٗا اإلضوو٦وٗٔ ٛاإلٌطوواٌٗ ٛالووق ح و عمّٗووا اإلضوؤ .ً٦طل ّووا
زضٕه السمح ٛالعاو ٛقىد وم ٜاهلل عمْٗ ٔضومي ب ٕلوْ ٔفعموْ ٔت سٖوسٓٔ .الوق اغوخلىمت عمٗوْ
ضوواتْ العطووس ٚوووم ٜاهلل عمٗووْ ٔضوومي .ل وود تعوودةو وٗوواةَٖ اؿٗووا ٚاإلضوو٦وٗ ٛالووق تاووسة بّووا
الٕ اإلض٦و٘.
فىوووَ تػوووٗٗد املطوووا د ٔاؾٕاووو إ بٍوووا ٞا٧زبطووو ٛالعمىٗووؤ ٛاملطخلػووواٗاو ٔاملووودازع
ٔاملعاِد ٔاملكخللاو العاؤ ٛطلاع ٛالكخلأ ٔتأوني الغرأ ٞاملطكَ ٔاملمولظ لورٔ ٙاؿا و.ٛ
كىا مشمت زعاٖخلْ .اٖ٧خلواً ٔالا وسأ ٞالعجوصٔ ٚابوَ الطولٗن ٔالغوازوني .كىوا مشموت زعاٖخلوْ.
فاه السعاٖواو الصوحٗٔ ٛالطوأ ٔاؿٕٗاٌواو املسٖضو ٛؤ الوق وووابّا الكورب ٔالطٗوٕز عموٜ
تعدة وٌٕاعّاٖ ٥ٔ .صاه الٕ و اإلضو٦و٘ ٖو٤ة ٙةٔزٓ اؿضوازٔ ٙزضوالخلْ اإلضو٦وٗ ٛامل دضو.ٛ
ٔإُ تاووأو ا٧ةا ٞوؤٕ ٚضووعاام وووَ عصووس إ آخووس ٔوووَ وكوواُ إ آخووس إ ٥وُ ووٕ بٕاع ووْ
ٔ دضووٗ ٛو اووودٓ  ٥تووصاه ٍٖلووٕه عطووا ٞوخلوودف ٔ وورٌٔ ٚووٕز عطاّٟووا مل ؽلووٕا يف و ٔ ٙووت ؤ
ؿم ٛوَ ؿماو الخلازٖ اإلض٦و٘ٔ .كٗ ؽلٕ ؤ تٍطاو٘ غوعمٌ ٛوٕز عطاٟوْ السبواٌ٘ ِٔوٕ
ودة وَ وعني اهلداٖ ٛاـامتِ .ٛداٖ ٛالسمح ٛالعاو ٛلكن إٌطاُ ٔلكن كلد زطل ٛيف عامل
الٕ ٕة إ وُ ٖسث اهلل ا٧زض ٔوَ عمّٗا ٔوَ ةٟ٥ن حا  ٛاإلٌطاُ ٔالٕ ٕة إلٗوْ .وٌوْ كمىوا
ت ووودً الخلوووازٖ با٧وووو ٛاإلضووو٦وٗ ٛاتضوووحت وبعووواة الٕ و و اؿضوووازٖٔ ٛوِىٗخلوووْ ا ٥خلصووواةٖٛ
ٔا ٥خلىاعٗووؤ ٛاإلٌطووواٌٗٔ ٛا٧خٗ ٦ووو .ٛإٌوووْ غوووجس ٚولازكووو ٛذلموووت طوووٕف ازِوووا لمٗخلوووٗي
ٔاملطوووكني ٔابوووَ الطووولٗن ٔطالوووأ العموووي ٔلكووون ضوووعٗ ضوووا ت بوووْ ضووولن العوووٗؼ مموووَ ٥
ٖطخلطٗعُٕ حٗمّٖ ٥ٔ ٛخلدُٔ ضلٗ٦م .إٌّا غجس ٚالٕ اإلض٦و٘ الق بص وت ضوٗ اٌّا ووَ ٌوٕز
 .٦تو٤ت٘
ع ٗد ٚاؿ  .وومّا ابت ٔفسعّا يف الطوىا ٔ ٞطٕفّوا ةاٌٗو ٛود ذلموت طٕفّوا تورلٗ م
وكمووّا كوون حووني بوونذُ زبّووا .إٌّووا غووجس ٚمووأ ع ٗوود ٚاؿو الوورٔ ٙضو وٌووٕاز وعسفوو ٛخووال
الٕ ووٕة ٔعووامل الغٗووأ ٔالػووّاةٔ ٚمل تطووعّا الطووىٕاو ٔا٧زض .كىووا ووا ٞيف ذلو اؿوودٖ
ال دض٘ .ح ام إٌّا غجس ٚوغسٔض ٛيف مٕب الرَٖ ىس ُٕ وَ ٌااٟظ وووٕاهلي ابخلغوا ٞزضوٕاُ
اهلل ٔوٕفٕز اؾصا ٞيف ٖوًٍٕٖ ٥ .او فٗوْ وواه ٔ ٥بٍوُٕٖ ٥ٔ .لغوُٕ ووَ وحود وصا ٥ٔ ًٞغوكٕزام
إٌّا غجس ٚتط  ٜوَ وٌّاز وٌٕاز اإل اُ .فكواُ ح و ما عمو ٜووَ ٔلو٘ غوًٗ٠ا ووَ وطؤ٤لِٗ ٛورٓ
الػجس ٚوُ واف عم ٜزضٕخ ورٔزِا يف وعىوا الع ٗود ٚاإل اٌٗو ٛالوق ٌلخلوت وٍّوا ٔازتوٕو
وووَ وعووني ٖ ووني وٌٕازِووا يف ٖووًٕ تووٕف ٜكوون ٌاووظ وووا كطوولت ِٔووي ٖ ٥ممىووُٕ .إٌّووا غووجسٚ
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تطووخلىد دضووٗخلّا وووَ دضووٗ ٛامل اووود الووق تّوودف إ ؼ ٗ ّووأِ ،وو٘ ةاٟىوام ٔازفوو ٛالموو٦ه
ورلم ٛال ىاز طٕاه ا لعصٕز اإلضو٦وٗٔ ٛضوخلل  ٜووا ب ٗوت الع ٗود ٚالوق اٌل وت وٍّوا ٔضوٗل ٜ
وعٍّٗوووا العووورب ٌٔلعّوووا الوووداف الوووداٟي ٔاملطوووخلىسٔ .ووووَ ٍِوووا كووواُ ووووَ خصاٟصوووّا الخلأبٗووود
ٔا٥ضووخلىسازِٔ .وو٘ خصٗصوو ٛاٌاووسةو بّووا غووجس ٚالٕ و اإلضوو٦و٘ .ةُٔ ب ٗوو ٛووووٕه ا٧وووٕاه
الووق لٗطووت بٕ اٗوؤِ .ٛوورٓ اـصٕوووٗ ٛتطووخلٕ أ اؿاوواظ عموو ٜووووٕه ِوورٓ الػووجسٔ ٚبووره
اؾّد املطمٕب غسعام لخلٍىٗخلّا ٔاضخل ىازِا الخلٍىٗٔ ٛا٥ضوخل ىاز املطوخلىس ٔاملخلصاٖود الور ٙو و
ِووورٓ اـصٕووووٗ .ٛكىوووا تعوو ِووورٓ اـصٕووووٗ ٛاِ٥خلىووواً ا ٥خلصووواة ٙشضووواوني الخلٍىٗوووٛ
ٔا٥ضووخل ىاز لمٕ و ٔوٖضوام تعو  .اؿوود وووَ فووا٥و ا٥ضووخلّ٦ك ٔالصووسف إ فوواه الخلٍىٗووٛ
ٔا٥ضخل ىاز عٗ تصٖد اإلٖساةاو عمو ٜاملصوسٔفاو .ذلو وُ ؼ ٗو و اوود الػوسه ٔالٕا و
تخلعاظي بخلعاظي املٍاع ٛوَ املٕ ٕفٔ .الػسٖع ٛاإلضو٦وٗ ٛتّودف إ ؼ ٗو املصواىل ٔإ ةزٞ
املااضوود٥ٔ .غ و وُ تٍىٗوو ٛالٕ و ٔاضووخل ىازٓ وووَ وِووي املصوواىل الووق ٖخلػووٕف اإلضوو ً٦إ
ؼ ٗ ّووأ .وُ إِىوواه تٍىٗخلووْ ٔاضووخل ىازٓ وووَ املااضوود الووق ٌّوو ٜعٍّووا الػووسه ٔالووق تطووخلدع٘
تدخن الٕ ٖٛ٥العاو .ٛلخلح ٗ ِرٓ املصواىل ٔةز ٞاملااضود شوا وٍحّوا الػوسه ووَ حو اؿاواظ
عم ٜوصاىل ا٧ؤ ٛيف و دوخلّا اؿااظ عم ٜوصاىل الٕ .
وووووا ةٔز الٕ و و اإلضووو٦و٘ يف ؽاٗو و ا٧علوووا ٞعمووو ٜاملٕاشٌووواو العاوووو ٛعمووو ٜالووودٔه
ٔالػعٕب اإلض٦وٗ .ٛف د كاُ الٕ اإلض٦و٘ ،غاو٦م ٔوغطٗام مل٤ضطواو الربٗؤ ٛالخلعموٗي
ٔلمىدازع ٔاؾاوعاؤ .املٍح الدزاضٗٔ ٛلوٕاشً الخلعموٗي ٔاملكخللواو املدزضوٗٔ ٛضوكٍ ٜالطملوٛ
ٔامل٤ضطوووواو الصووووحٗ ٛالعٗ ٦وووؤ ٛالصووووٗدٔ ٌٛٗ٥تعمووووٗي الطووووأٔ .إطعوووواً ٔإٖووووٕا ٞاحملخلووووا ني
ٔاملطافسَٖ ٔطمل ٛالعمي ٔت دٖي اـدواو ٔتٕفا ا٥ضوراحاؤ .توٕفا املٗوآ لمىحخلوا ني ٔغو
الووره ٔوووٗاٌ ٛاٌّ٧ووواز ٔحاووس ا٩بووواز ٔوووٗاٌخلّا ٔإ اوووو ٛاملطووا د ٔإةازتّوووا ٔوووٗاٌخلّا ٔإ اووووٛ
امل ١ ٦لرٔ ٙالعاِاو ٔا اٌني ٔالعٍاٖ ٛبّي ٔمتّٗد الطس ٔغ ّا ٔإٌػا ٞاملعوابس ٔاؾطوٕز.
ٔإٌػا ٞاملكخللاو العاؤ ٛوٗاٌ ٛالكخلأ .إطعاً الطٕٗز ٔاؿٕٗاٌاو اهلسو ٖ .ٛوٕه الودكخلٕز/
قىد علدال اةز الا و٘ يف و واه ٌػوستْ فمو ٛالوٕع٘ اإلضو٦و٘ الكٕٖخلٗو ٛيف عودةِا ز وي:
 ،456غوعلاُ ِ1424ووو .بعٍووٕاُ" :ةٔز الٕ و اإلضوو٦و٘ يف الخلٍىٗوؤ ٛمحاٖو ٛاللٗ٠وو ٌ ،"ٛو٦م عووَ
ابووَ وولا فٗىووا زآٓ وووَ امل٤ضطوواو الصووحٗ ٛيف بغووداة(( :وٌووْ ٔ وود بلغووداة حٗ وام كوواو٦م وووَ
وحٗاّٟووا ٖػوولْ املدٍٖوو ٛالصووغا ٚكوواُ ٖطووى ٜضووٕ املازضووخلاُ ٖخلٕضووطْ صووس ض و ي مجٗوون
ٔؼٗط بْ اؿدأ ٟالسٖاض ٔامل اوا ٔاللٕٗو املخلعدةٔ ٚكمّا ؤ اف ؤ اوت عمو ٜاملسضوٜ
ٔكوواُ ٖ٤وووْ ا٧طلووأ ٞالصووٗاةلٔ ٛطملوو ٛالطووأ ٔكاٌووت الٍا وواو ازٖوو ٛعمووّٗي وووَ ا٧وووٕاه
الٕ اٗ ٛاملٍخلػوس ٚبلغوداة ٖٔ .وٕه إُ ٍِواك عٍاٖو ٛبخلوٕفا الغورا ٞلمىحخلوا ني ٔاملطوافسَٖ ٔطملوٛ
العمي حٗ و ٗىت يف الل٦ة اإلض٦وٗ ٛوا ٖعوسف بالخلكاٖوأِ :و٘ وطواكَ لإلٖوٕأ ٞاإلطعواً
ٔكاٌووت تكٗوو ٛالووٕال٘ وووَ قاضووَ ةوػو ))ِ .وورٓ املٗصاٌٗوو ٛالووق كاٌووت تغطّٗووا امل٤ضطوواو
 ٦عموو ٜاملٗصاٌٗوو ٛالعاووو ٛلموودٔه
الٕ اٗوو ٛيف كوون بموود إضوو٦و٘ٔ .الووق وووولحت الٗووًٕ عل وأم ووٗ م
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اإلض٦وٗٔ .ٛوَ ا٧ضولاب السٟٗطوٗ ٛلعجوص امل٤ضطواو الٕ اٗو ٛيف الودٔه ٔالػوعٕب اإلضو٦وٗ.ٛ
عدً اضخلغ٦ه ِرٓ امل٤ضطاو اضخلغ٥٦م ا خلصاةٖام ٔالر ٙبوْ توخلىكَ ِورٓ امل٤ضطواو الٕ اٗوٛ
وَ اؿاواظ عمو ٜوووٕه ِورٓ ا٧ووٕاه ووَ الضوٗاه ٔزفو كااٞتّوا اإلٌخلا ٗؤ ٛتٕضوع ٛوووٕهلا
ال اٟىٔ ٛاضخلحداث اؾدٖد وٍّا لخلخلصاٖد تساكىاتّا السو الٗ ٛفخلخلصاٖود تلعوام لورل عٕاٟودِا
شا ٖٕاكأ تصاٖد حا  ٛاملٕ ٕف عمّٗي عم ٜاإلٌاا  .ل د تعسض الك ا وَ ووٕاه ا ٔ٧واف.
لإلِىاه ٔالضٗاه بون إ الطومأ ٔالٍّوأ ٔضوٕ ٞا٥ضوخلغ٦ه ٔضوٕ ٞاإلةازٔ ٚزشوا ضواه الكو ا
وٍّا ٔذاب يف ووٕاه امل٦ك .بطس ٔوضالٗأ وَ  ٥ىوافُٕ اهلل ٔ ٥ىػوُٕ حطوابْ إ اؿود
الر ٙبْ ف د واخلْ الٕ اٗ ٛمما ٖطخلٕ أ وحٕ ٚضىا ووحاب الٕٖ٥او العاوو ٛيف الػوعٕب
اإلضووو٦وٗٔ ٛالعمىوووا٥ ٞضوووخلعاةِ ٚووورٓ ال وووسٔ ٚا ٥خلصووواةٖ ٛل٨وووؤ ٛتٍىٗخلّوووا بوووالطس اؿدٖ وووٛ
ٔبضٕابطّا الػسعٗ ٛا٧وس الرٖ ٙطخلدع٘ وَ ا او الا ّٗ ،ٛعٍاٖ ٛخاؤ ٛا خلّاة تأووٗن
با ووْ ا ٔ٧وواف ٖ ٥ .وون عووَ ف ووْ املعوواو٦و املالٗوؤ ٛا ٥خلصوواةٖٔ ٛالٍ دٖوؤ .ٛاضووخلٍلاأ وحكوواً
ٔضٕابط غسعٗ ٛإلوكاٌٗ ٛا ٥وراض اؾواٟص غوسع ما لعىوازٔ ٚتٍىٗو ٛا٧ووٕه الٕ اٗؤ .ٛوٖضوام
بٗاُ وحكاً الرو ٛاملالٗ ٛلمٕ .
إٌٍا لعم ٖ ٜني بأُ و٤ضطاو الٕ اإلض٦و٘ ضٗكُٕ هلا ةٔز زاٟود يف عىمٗو ٛاللٍواٞ
الخلٍىٕ ٙيف ا ٧طاز اإلض٦وٗ ٛإذا ٔ ودو اِ٥خلىواً ٔالسعاٖو ٛووَ ؤلوٕ ا٧ووس ٔال واٟىني عمّٗوا
ٔذل وَ خو٦ه ٗاوّوا بخلىٕٖون ٔتٍاٗور ٔإةاز ٚالعدٖود ووَ بوساوج الخلٍىٗو .ٛبعود وُ تسا عوت يف
اللٍووا ٞالخلٍىووٕ ٙحخلوو ٜوووولحت بٕضووعّا اؿووال٘ .عالوو ٛعموو ٜاملٗصاٌٗوو ٛالعاووو ٛلموودٔه اإلضوو٦وٗ.ٛ
ٔوووولح الكو ا ممووَ ؤ اووت عمووّٗي ِوورٓ ا٧وووٕاه الكوولأ ٚالٍاٗطووٖ ٛخلطووٕلُٕ يف املطووا د
ٔالطس وواو تٍ ووسِي ا٧وووساضِٔ .ووي وغٍٗووا ٞفٗىووا ؤ و عمووّٗئٍِ .ووا ٌووركس ال وواٟىني عمووٜ
إةازاو ووٕاه ا ٔ٧اف وُ ٖدزكٕا عمي املطٔ٤لٗ ٛاملم ا ٚعمو ٜعوٕات ّي ووَ ون ا٧واٌو ٛالوق
وبوووت ووووَ محموووّا الطوووىٕاو ٔا٧زض ٔاؾلووواهٔ .الووور ٙتٕ وووأ اؿاووواظ عمووو ٜوووووٕهلا ٔتٍىٗوووٛ
ٔاضخل ىاز عٕاٟدِا ٔالق تعخلرب عىاةما وَ وعىود ٚالودخن ال وٕو٘ الوداٟي ٔاملخلجودة ٔزكوَ ووَ
وزكاُ الخلكافن ٔالراحي ا ٥خلىاع٘ ٔعىاة وَ وِي وعىد ٚضود العجوص يف املٕاشٌواو العاووٛ
لموودٔه اإلضوو٦وٗ .ٛإُ املطووٕ٠لٗ ٛطووٗى ٛتخلى وون يف وواٌوو ٛاؿاوواظ عمووِ ٜوورٓ ال ووسٔ ٚالكوولاٚ
ٔاهلاوو ٛالوق خماخلّوا اٗ ٧وواه عورب تازىّوا اإلضوو٦و٘ ٔذلو ووَ خوو٦ه اؿاواظ عمو ٜووووٕهلا
ٔوعٗاٌّوووا ٔالعىووون عمووو ٜب اّٟوووا غووواك ٛاللٍٗووواُ غصٖوووس ٚالعطوووا ٞشوووا ٖ خلضووو٘ ٔضوو اـطوووط
املدزٔضٔ ٛالد ٗ  ٛبني وٕاشٌ ٛاإلٌاا الق ؼاف عم ٜب ا ٞوعٗواُ ٔوووٕه ا ٔ٧واف – ٔةٔاً
اضخلىسازٖ ٛتٍاو٘ عطاّٟا.
ٔ وود ذِووأ مجّووٕز الا ّووا ٞإ وُ وووَ ٔلو٘ غووًٗ٠ا وووَ ؤ وواف املطوومىني فركّووا حخلووٜ
اٌ ط عطاِ٣ا ٔاٌدزضت ووٕهلا ف د ازتكأ إ ام عمٗىام .كٌْٕ تطلأ يف حسوواُ الٕا و
وَ ال ٕاب باٌ طاه عطوا ٞاملٕ وٕف عمٗؤٌْ .موح الطموأ عمو ٜفىعٍوا املوٕ س بصوا ٛخاوو :ٛوُ
ٖعىوون عموو ٜتطووٕٖس ف ووْ ا ٔ٧وواف ضووىَ ضووٕابط ا ٥خلّوواة .خاووؤ ٛوُ الٕض و الوور ٙتعٗػووْ
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ا ٔ٧وواف اإلضوو٦وٗ ،ٛوووولح ضووسٔز ٚومحوو ٛإلووو٦ا ٔتطووٕٖس امل٤ضطوواو الٕ اٗوو ٛيف العووامل
اإلض٦و٘.
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املبحح الجالح
التعزيف بعكد البهاء والتشغًل واإلعادة وبًان خصائص هذا العكد
تعزيف عكد البهاء:
ع وود ت ووًٕ ّوو ٛالٕ و بنبساوووْ وو ّوو ٛممٕلوو ٛلملٍووا ٞعموو ٜوزض ٔ اٗوو ٛإذا ا خلضووت
وصمح ٛالٕ الػسع٘ إبساوْ وو ووَ وٕه ِورا اللٍوأ ٞع ود ِورٓ ووٕزتْ ِوٕ يف ح ٗ خلوْ.
ع د اضخلصٍاه ٖربً بني اؾّ ٛال اٟى ٛعم ٜالٕ بصاخلّا وطخلصٍع .ٛو ٙطالل ٛلصوٍ اللٍوا.ٞ
ٔبني اؾّ ٛالصاٌعٔ ٛاملىٕل ٛهلرا اللٍأ ٞاملخلا عمٗوْ بػوسٔطْ ٔوٕاووااتْ .و ابون ولمون وخلاو
عمْٗ بني اؾّ ٛاملطخلصٍع ٛالق ِ٘ ّ ٛالٕ ٔبني اؾّ ٛالصاٌعٔ ٛاملىٕلٔ .ٛبعد إبساً ِورا
الع د .ت ًٕ اؾّ ٛالصواٌعٔ ٛاملىٕلو ،ٛبع ود وو و وأه ٖ وًٕ باضخلصوٍاه ِورا اللٍوأ ،ٞإلواشٓ
شٕ ووأ الػووسٔأ ٔاملٕاوووااو الووق وبسوووت يف الع وود ،بووني ّوو ٛالٕ و ٔبووني اؾّوو ٛاملىٕلوو.ٛ
ٖدف امل ىٕه لمى وأه ٗىو ٛاللٍوا ٞاملطخلصوٍ شلمون و ون ٌطولٗ ما ووَ امللمون الور ٙع ودٓ وو ّوٛ
الٕ ٖٔ .خلي الدف لمى أه وَ لن املىوٕه عطوأ ٌطول ٛإمتواً اللٍوا ٞووَ ٔا و املطخل مصواو
املعخلىد ٚيف ع د ا٥ضخلصٍاه و ٙع ود اللٍوأ .ٞبعود إمتواً اللٍواٖ ٞكوُٕ امللٍو ٜومكو ما لمىىوٕه.
ووا ا٧زض الوق و وٗي عمّٗوا اللٍوا ٞفخلل و ٜعمو ٜووومّا ومكو ما لمٕ و ٔ .تأخور ّو ٛالٕ و يف
ت دٖسِا .بأُ و س ٚا٧زض الر ٙو ٗي عمّٗا اللٍوا ٞكافٗو ٛلخلطودٖد ٗىو ٛاللٍوا ٞعٗو تٍخلّو٘
ومكٗ ٛاملىٕه لملٍا ٞعٍد آخس ةفع ٛووَ و وس ٚا٧زضٔ .ؼودة وود ٚب وا ٞومكٗو ٛاملىوٕه لملٍواٞ
بوورل ٔ وود ت صووس املوود ٚؤ تطووٕه بطوولأ ظووسٔف املٕ ووٕف عمووّٗي ٔالوور ٙوود ٖضووطس اؾّووٛ
ال اٟىوو ٛعموو ٜالٕ و وُ ؽصووي ٌطوول ٛوووَ و ووس ٚا٧زض إلٌاا ّووا عمووّٗي كىووا ت ووًٕ اؾّووٛ
ال اٟى ٛعم ٜالٕ بنبساً ٔعد ومصً و اؾّو ٛاملىٕلو ٛلملٍوا ٞبوأُ اؾّو ٛال اٟىو ٛعمو ٜالٕ و
ضٕف تػرِ ٙرا امللٍو ٜالور ٙو وٗي عمو ٜوزض الٕ و بالخلودزٖج ٔشوا تطوخلح يف ذوو ٛاملىوٕه
واحأ اللٍا ٞوَ و س ٚا٧زضٔ .بالخلال٘ ٖصلح ِورا اللٍوا ٔ ٞاوام تلعوام ملمكٗو ٛا٧زض الٕ اٗو.ٛ
ٔوعمًٕ بأُ ود ٚتأ ا وزض الٕ لمر ٙبٍا عمّٗوا املىوٕهٖ .كوُٕ تػوغٗن امللٍؤ ٜإةازتوْ حو
وووَ ح ٕ ووْ ووود ٚاإل وواز ٚالووق تٍخلّوو٘ بووهخس ةفعووٖ ٛطووخلح ّا وووَ و ووس ٚا٧زض املكىموو ٛل ٗىووٛ
تكووالٗ اللٍووا ٞاملخلاو عمّٗووا لوون اللٍووا ٞوو اؾّوو ٛال اٟىوو ٛعموو ٜالٕ و ووي تووخلي إعوواة ٚامللٍووٜ
بصٕز ٚضومٗى ٛحطوأ العوسف العىمو٘ الطواٟد ٔالور ٙىخلمو ووَ وكواُ إ آخوس كىوا تعوٕة
اإلةازٔ ٚالخلػووغٗن إلةاز ٚالٕ و كحو وووَ ح ٕ ّووا وخلاو عمٗووْ وطوول ام عٗو ٖكووُٕ امللٍووٜ
ٔإةازتووْ ٔتػووغٗمْ ومك وام غووسعٗام وووَ وووو٦ك الٕ و ٔ .وووٗغ ٛالع وود ِوورٓ لصووٕز ٚوووَ الصووٕز
اؿدٖ ٥ ٛضخل ىاز الٕ  .بعد وُ كاُ اضخل ىاز ووٕاه ا ٔ٧اف حلوٗظ الصوٗن الخل مٗدٖو ٛالوق
كاٌت تسأا بني ع د اإل ازتنئ ،اإلحكاز ٔاملسود.
 ٥غ و بووأُ ِوورا الع وود ٔكوورا تػووغٗن إةازتووْ ٔإعوواة ٚامللٍوؤ ٜالخلػووغٗن ٔاإلةاز ٚإ
ومكٗوو ٛالٕ و بصووٕز ٚضوومٗىٔ ٛعاٟوود زعوو٘ كوولاٖ .ػووكن وفضوون الصووٗن الع دٖوو ٛلصووٗن
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ك ا وَ الع ٕة ا٥ضخل ىازٖ٧ ٛوٕاه ا ٔ٧افٔ .ش ازٌ ٛبطوٗط ٛبوني ِورا الع ودٔ .بوني الصوٗن
الخل مٗدٖ .ٛو ن :ع د اإل ازتنئ ،املسوودٔ ،اؿكوسٔ ،الكودكٔ ،مِٕوأ .الوق ٖكخلطوأ
وٍّا املطخلأ س ح الخلصسفٔ .بالخلال٘ ح الخلىم و ابن وا ٖ دً وَ و س وعجون ٖ وازب ٗىوٛ
ا٧زضٔ .و ووس ٚضووٍٕٖ ٛضووٗ٠م ٥ ٛتطووىَ ٔ ٥تغو وووَ ووٕهٔ ،حخلوو ٜامللموون املعجوون الوور ٖ ٙووازب
ٗىوو ٛا٧زض .تٍا ووْ إةاز ٚالٕ و يف عىمٗوو ٛاإلووو٦ا ٔالروووٗي لصوواىل املطووخلأ س الوورٖ ٙموون
ةاٟىام قخلكسام لعني الٕ إ وا ٌّ ٥أٖ .ٛوَ ِرا ا٥ضخلغ٦ه ٧وٕه ا ٔ٧اف ٔالر ٙضواه
الك ا وٍّا ،كاُ المجٕ ٞإ ٔضاٟن ٔوٗن حدٖ و٥ ٛضوخل ىاز وووٕاه ا ٔ٧واف ،ضوسٔز ٖ ٚو
عووأ ٞتلعاتّووا عموو ٜف ّووا ٞاإلضوو ً٦يف العصووس اؿوودٖ  ،الوور ٙتطووٕزو فٗووْ وةٔاو ٔوضووالٗأ
تٍىٗ ٛا٧وٕاه ٔاضخل ىازِا ،مموا مل تكوَ وٕ وٕة ٚيف عصوٕز الا ّوا ٞال وداو ٜعموّٗي زمحوٛ
اهلل ومجعنئ .وَ ٌعى ٛاهلل عمٍٗا وُ ا٧وو ٛاإلضو٦وٗ ٛمتخلمو الٗوًٕ ف ّوا ٞوعاووسُٔ مل ٖوألٕا
ّدام يف اضخلٍلاأ ا٧حكاً الا ّٗ ٛلكن وا ٖطخلجد يف حٗا ٚا٧و ٛمما ّٖىّا وَ وووس ةٍّٖوا
ٔةٌٗاِا ٔكواُ هلوي إضوّاوام فواع٦م يف اضوخلٍلاأ الصوٗن املٍاضولٔ ٛاملٟ٦ىو .ٛضوٕا ٞكاٌوت تمو
اإلضّاواو املػكٕز ٚوَ اؾّد الػ ص٘ ؤ وَ خ٦ه وػازكخلّي يف ا او الا ّٗ.ٛ
ٌٔعخل د وُ ع د اللٍوا ٞبّورٓ الصوٕزِ ،ٚوٕ وفضون ووَ عىمٗو ٛا٥ضوخللداه يف غوسا ٞعوني
الٕ و باللووده الوور ٙبٗعووت بووْ عووني وووَ وعٗاٌووْ لخلكووُٕ ٔ او ما قمووّا .شعٍوو ٜبٗو العووني الووق
وووولحت  ٙ٧ضوولأ وووَ ا٧ضوولاب غووا ووواؿٖ ٥ٔ ٛس وو ٜوٍّووا وٌ ٙاوو ٔبعوود إذُ ال اضوو٘
الػسع٘ تلاه بالٍ ٕة ٔغوسا ٞعوني وخوس ٝوكاٌّوأِ .ورٓ ووَ اؿوا٥و ا٥ضوخل ٍا ٟٛٗالضوسٔزٖٛ
الر ٙهٕش فّٗوا بٗو عوني الٕ و ٔغوسا ٞب ىٍّوا عوني وخوس ٝوكاٌّوا ِو٘ وٌاو لمٕ و وٍّوا.
ٔبعد إذُ ال اض٘ الػسع٘ كػسأ ؾٕاش اللٗ ٔا٥ضوخللداه ٔوعٍو ٜذلو وُ وصومح ٛالٕ و
ا خلضت بٗ واه ٔ ا٘ ٔغسا ٞآخس برل الو ىَ وو احملافمو ٛعمو ٜو اوود الٕا و ٔغوسٔطْ
املعخلرب ٚالعاٟد ٚإ وصمح ٛالٕ ٔاملٕ ٕف عمْٗ .ملاذا ٌعخل د وُ ع د اللٍا ٞوفضن ووَ عىمٗوٛ
ا٥ضخللداه؟ ذل وُ ع ود اللٍوا ٞعمو ٜالٕ و ِ .وٕ ؤ ٔووومح ووَ و ٙاحخلٗواه ؤ ت٦عوأ عموٜ
ا٥ضخللداه با٧عٗاُ ٔا٧وٕه الٕ اٗ ٛالق ووولحت غوا ٌافعو ،ٛو :ٙبٗو الع واز ش موْ .وضو
إ ذلوو اخوووخل٦ف الا ّوووا ٞيف ووٕاش ا٥ضوووخللداه ٔعووودً وووٕاشٓ ٖٔعخلوورب ذلوو ووووَ اـصووواٟص
اإلهابٗ ٛلع د اللٍأ ٞالخلػغٗن ٔاإلعاةٔ .ٚوَ اـصاٟص ٔاملىٗصاو اإلهابٗ ٛهلرا الع ود .وٌوْ
واف عم ٜووا اٌودزع ووَ وعٗواُ ا ٔ٧واف ٔوووٕهلا .ؤ ووا تعطون وٍّوأ .بالخلوال٘ :فونُ ع ود
اللٍاٖ ٞعخلرب اللدٖن ا٧فضن الر ٙوواف عمو ٜوعٗواُ الٕ و  ٔ .ود طلو ِورا الع ود يف بعوض
الدٔه العسبٗ ٛاإلض٦وٗٔ ٛكاٌت الخلجسبٌ ٛا ح ٛوَ ِرٓ الدٔه :املىمك ٛا٧زةٌٗ ٛاهلامشٗ.ٛ
ٔوَ اـصاٟص ٔاملىٗصاو اإلهابٗ ٛهلرا الع د .وٌْ ٖلخلعد عَ اإل وساض السبوٕ ٙالورٙ
ٖووساكي الوودُٖٕ عموو ٜووووٕاه ا ٔ٧وواف فضو٦م عووَ كٌٕووْ قسووام غووسعام .إضوواف ٛإ وٌووْ ع وود
تٍطل عمْٗ كن املعاٖا ٔالضٕابط الػسعٗٔ .ٛضٕف ٌٕضح يف ِرا امللح ؽسهوْ الا ّو٘
ٔحكىووْ الػووسع٘ ٔتاٍٗوود ا٥عراضوواو الووٕازة ٚعمٗووْ وووَ بعووض الا ّووأ ٞذلو حطووأ طمووأ
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وواٌوو ٛا ىو املووٕ س .ٚل وود عووسف ِوورا الع وود ٔاغووخلّس كىعٗوواز غووسع٘ ضووىَ اعخللوواز وعوواٖا
غووسعٗ ٛتٕووون إلّٗووا بعووض ف ّووا ٞالعصووس .الوورَٖ تووٕفسو فووّٗي غووسٔأ ا ٥خلّوواة بضووٕابطْ
الػووسعٗ ٔ ٛوود طلو يف متٕٖوون إعىوواز الٕ و يف املىمكوو ٛا٧زةٌٗوو ٛاهلامشٗوؤِ .ٛوو٘ ٌا حوو ٛيف
فاه الخلطلٗ العىم٘ ملصمح ٛالٕ .
ووا تعسٖاْ :ف د عسفْ ك ا ووَ ف ّوا ٞاملوراِأ :عمو ٜوٌوْ ((ع ود اضخلصوٍاه)) ِٔورا
ِٕ تعسٖاْ المغوٕ .ٙشعٍو :ٜوٌوْ طموأ ووٍع ٛووا ،إذ إُ حوسف الطوني ٔالخلوا ٞيف ووون ٔضوعّىا
لمطمأ ٖ ،اه لغ :ٛاضخلصوٍ فو ُ٦ضوٗاام ؤ خامتوام .إذا طموأ ذلو مموَ ٖصوٍ الطوٕٗف ٖٔوخل َ
ٍِدضخلّا ٔو اٖٗطّا ٔتااوٗن وٕاوااتّا ؤ وَ ٖخل َ وٍ اـٗامتٔ .كرا كن ووَ وورف
وٍّوو ٛوووَ املّووَ ٔووور فّٗوواٖ ،طمو عمٗووْ لغوؤ ٛعسفوام :إٌووْ ووواٌ لخلمو اؿسفوو ،ٛالوور ٙتاووسة
عر ْ فّٗا ٔإت اٌْ هلا .كىا ٖ اه لغ :ٛوٖضام اضخلصوٍ الػو٘ ;ٞإذا طموأ ووٍعْ .كىوا تطمو
وٍاع )ٛبكطس الصاة ،عم ٜحسف ٛالصاٌ .
كمىِ ( :ٛ
ووا يف ا٥وط٦ا :ف د عسفْ الا ْٗ اؿٍا٘ ابَ عابدَٖ يف حاغٗخلْ املػوّٕز ٚب ٕلوْ:
()1
((ِٕ وُ ٖطمأ وَ الصاٌ وُ ٖصٍ غًٗ٠ا ب ىَ وعمًٕ)).
ٔعسفخلْ فم ٛا٧حكاً العدلٗ(( :ٛبأٌوْ ع ود و ألو ٛبوني وِون الصوٍع ٛعمو ٜوُ ٖعىون
غًٗ٠ا))( )2ووا ب ٗ ٛاملراِأ ال ٍٖ .ٛ ٦مسُٔ إ ِرا الع د عم ٜوٌْ ع د وَ ع ٕة الطّومي .غوا
وُ ٍِاك فس ِٕس ٙبني ع د الطّمي ٔع د ا٥ضخلصٍاه ٖخلى ون ِورا الاواز يف ٔ وٕب تطومٗي
زوع املوواه ،و ٔ :ٙووٕب ت وودٖي ال و ىَٔ ،تأ ٗوون امل و ىَ يف فمووظ ع وود الطّوومي غوو٦ف ع وود
ا٥ضخلصٍاه .كىا ت ودوت لٍوا ووٕزتْ .إذ ٖ ٥ػورأ فٗوْ ذلو ٔ ود اعورض عموِ ٜورا الع ود.
با٥عراضاو الخلالٗ:ٛ
1و

ا٥عراض أ٧ه :وُ واِ ٛرا الع د  ٥ؽس يف ح ٗ خلّا ،عَ بٗ ع ود ا ٧ون الورٙ
ِٕ اللٗ بالخل طٗط.

2و

ال اٌ٘ :إُ اؾّ ٛا ملىٕل ٥ ٛت وًٕ بنعوداة املػوسٔه ٔالخلصوٍٗ بٍاطوّا يف ح ٗ و ٛا٧ووس،
د اضخلصٍعخلْ.
حخل ٖ ٜاه :إُ ّ ٛالٕ

ٌسة عم ٜا٥عراض أ٧ه :بالاس الٕاضح بني ِرا الع د ٔبني ع د اللٗو بالخل طوٗط;
ذل وُ ع د ا٥ضخلصٍاه ٖع د عم ٜغ٘ ٞوٕوٕف يف الرو ٛغا وٕ ٕة ٔ ت الع د .بٍٗا ع ود
اللٗ بالخل طٗط ٖ ٥كُٕ إ عم ٜعني وٕ ٕة ٚف ٦غلْ بٍّٗىوا إذ اؾّو ٛوٍاكو ٛبوني وواٛ
الع دَٖ .ذل وُ ع د اللٗو بالخل طوٗط عمو ٜوٕ وٕةٔ .ع ود ا٥ضخلصوٍاه ع ود يف الروو ،ٛو:ٙ
إٌْ ع د عم ٜوعدًٔ ٔ ت الع دٔ .بالخلال٘ :فٕ ٔ ٦ة لػلْ ٔ ٥لٕ ْ غلْ بٍّٗىا:
)1
)2

اٌمس بدا ٟالصٍا ٟلمكٗطاٌ٘ و 6
.223
اٌمس غسا ا م.219 :ٛ
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ووووا ا٥عووراض ال وواٌِ٘ٔ :ووٕ عوودً ٗوواً اؾّوو ٛاملىٕلوو ،ٛبنعووداة املػووسٔه ٔالخلصووٍٗ
بٍاطووّا .فّوورا  ٍ ٥و وووَ وُ تكووُٕ ِوو٘ الصوواٌع ُ٧ .ٛالعووسف ِٔووٕ وووَ املصوواةز الخللعٗوو.ٛ
٥ضووخلٍلاأ ا٧حكووأًٌ .ع و بووْ ٍِووا العووسف العىموو٘ العوواً ،وود ووس ٝالعىوون بووْ بووأُ الخلٍاٗوور
العىم٘ لع د ا٥ضخلصٍاه ٖ ٥كُٕ إ ٥ووَ اللواطَٔ .تل و ٜاؾّو ٛاملىٕلوِ .ٛو٘ اؾّو ٛاملطؤ٤لٛ
املخلعّد ٚعَ ال ٗاً بخلٍاٗر ع د ا٥ضخلصٍاه.
ٔوَ ٍِا ٖخلضح .بأُ ا٥عراضاو املػاز إلّٗا  ٥توسة عمٗؤْ .بالخلوال٘ فّوٕ ع ود غوسع٘
 ٥غسز فْٗ ّٔ ٥الوٖ ٥ٔ ٛو٤ة ٙإ خو٦ف ؤ وٍاشعو .ٛإذا طل وت عمٗوْ الػوسٔأ ٔاملٕاووااو
الٕاضحٔ ٛالد ٗ ٔ .)1(ٛحخل ٜيف حال ٛوُ ودث خمن ووَ لون اؾّو ٛاملىٕلو ٛيف غوسٔأ .الع ود
ؤ وٕاوااتْ املخلا عمّٗا .فنُ ّو ٛالٕ و باـٗواز .إُ غواٞو لموت ٔإُ غواٞو زفضوتٔ .إُ
غاٞو خصىت وَ امللمن ب دز وا اٌخل ص الصاٌ وَ املصٍٕه ٔ ،د وولح ِورا الع ود وعمٕووام
عٍد ووَ ٖخلعواومُٕ بوْ .ذلو وُ ِورا الع ود ،عٍودوا تكوُٕ ؤووافْ وضولٕط ٥ ،ٛكوَ وُ
وخلىن الغسز ،ؤ اؾّال ٛالق تاض٘ إ الخلٍاشه .كٗ ِٕٔ ع ود عمو ٜوٕووٕف يف الروو،ٛ
وعمًٕ اؾٍظ ٔامل داز ٔال ىَ ٔالصا .ٛوطخلٍدٓ الػسه ٔالعسف العىمو٘ ٔاؿا و ٛاملاضو ٛإلٗوْ،
ووا الػسه :ف ود وخوس اإلوواً الل واز ٙزمحوْ اهلل يف كخلواب "اإل واُ" ووَ حودٖ ابوَ عىوس
زض٘ اهلل عٍّىا(( :وُ زضٕه اهلل وم ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضمي اضخلصٍ خامتام وَ ذِوأ ٔكواُ
ٖملطْ فٗجعن فصْ يف باطَ كاْ ،فصٍ الٍاع خٕاتٗي)) ٔوعمًٕ وٌْ وم ٜاهلل عمٗوْ ٔضومي.
مل ٖكَ واٌعام حخلٖ ٜصٍ اـامت بٍاطْ .فوده ذلو عمو ٜوٕاش ِورا الع ودٔ .قون الػواِد
ا٥ضخلصٍاه ٔإُ حسً الخل خلي بالرِأ بعد ذل ٔ .لٕ مل ٖكوَ ٌوص غوسع٘ كالور ٙت ودً فونُ
العسف العىم٘ كايف ال ٕه ظٕاشٓ ٔ .د و اش العسف د ما ٔحودٖ ام ع وٕة امل وأ٥و امل خلماوٛ
ِٔ٘ وَ لٗن ع د ا٥ضخلصٍاه.
اه اإلوواً الطسخطو٘(( :إُ الٍواع تعواومٕا يف ا٥ضخلصوٍاه ووَ لودُ زضوٕه اهلل وومٜ
اهلل عمْٗ ٔضمي إ ٖٕوٍا ِرا وَ غا ٌكا))(ٔ )2وو كون ووا ذكوس .فونُ هلورا الع ود وضوظ
ٔ ٕاعد غسعٖٗ ٛطخلٍد إلّٗا .وٍّا ا٧وس بعىًٕ الٕفا ٞبالع ٕة .اه تعا ((ٖا وّٖا الورَٖ ووٍوٕا
ؤفووٕا بووالع ٕة)) وطم و الع ووٕة الووٕازة ٚيف الكخلوواب ٔالطوؤٍ ٛوٍّووا اعوود ٚالٕفووا ٞبالػووسٔأ.
((املطوومىُٕ عٍوود غووسٔطّي)) ٔوٍّووا :إحوو٦ه اللٗوو ِٔ ،وورا الع وود ِووٌٕ :ووٕه وووَ اللٗوو  .وواه
اؾصووا يف اٖ٩وو ٛالكس وو ٛز ووي  .29وووَ ضووٕز ٚالٍطووا .ٞبأٌّووا :عىووًٕ يف إطّ ٦ووا ،ضوواٟس
الخلجازاو ٔإباحخلّا .اه تعا ٔ(( :وحن اللٗ ٔحسً السبا))( )3يف ا خلضا ٞعىٕوّا .ضواٟس اللٗوٕه
)1
)2
)3

شاة بعض ف ّا ٞا٧حٍاف وَ غسٔأ ٕاش ِرا الع د ،وُ ٖكُٕ مما تدخموْ الصوٍعٔ ،ٛوٖ ٥كوُٕ
مما  ٥تدخمْ الصٍع .ٛو ن اللّاٟي ٔال ىاز ٔمٕ ذل مما  ٥تدخمْ الصٍعِٔ ،ٛرا الع د مما تدخمْ
الصٍع ِ٘ٔ ٛوأخٕذ ٚوَ ا ْ.
امللطٕأ :و .138 12
آٖ ٛز ي  .275ضٕز ٚالل س.ٚ
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إ ٥وا خصْ الخلحسٖي وٍّأ .إُ كاُ .اضي الخلجاز .ٚوعي ٔومشن .ووَ اضوي اللٗو  .ذلو وُ اضوي
الخلجازٖ ٚعي مجٗ ع ٕة الخلجازٔ ٚكرا اهللاو الٕا ع ٛعم ٜا٧عٕاض ٔاللٕٗهٔ ،وٍّا ال اعودٚ
الق ت ٕه(( :إُ ا٧ون يف الع ٕة زضا املخلعا دَٖ)) .بدلٗن ٕلْ تعا (( :إ ٥وُ تكُٕ ػوازٚ
عَ تساض وٍكي))(ٔ )1وٍّا اؿدٖ  .ال ابت عَ زضٕه اهلل وم ٜالْ عمْٗ ٔضمي(( :ووا كواُ
وَ غسأ لٗظ يف كخلاب اهلل فّٕ باطن ٔإُ كاُ وا ٟٛغسأ)) .فنُ الا ّا .ٞمحمٕٓ عم ٜووَ
اغرأ إباح ٛوا حسً اهلل ؤ ؼسٖي وا وباحْ .ووا ووا كواُ ولاحوام بودُٔ غوسأ .فونُ الػوسأ
د ٖصآ وَ اإلباح ٛإ الٕ ٕبِٔ .را ومحٕظ يف بواب الػوسٔأ ووَ الا وْ اإلضو٦و٘ ٔ .ود
ٖكُٕ املساة وَ اؿودٖ ; ووا لوٗظ يف كخلواب اهلل إباحخلوْ ٥ ،غصوٕ ٔ ٥بعىوًٕ .ذلو وُ
وا ةه كخلاب اهلل عم ٜإباحخلْ بعىٕوْ فّٕ وَ كخلاب اهلل ش خلض ٜعىوًٕ ال ٕاعود ا٧ووٕلٗٛ
ووا حدٖ  ٥(( :تل وا لٗظ عٍدك)) .ف ود محموْ الا ّوا .ٞعمو ٜووا إذا كواُ اللٗو حوا م ٥غوا
و ٤ن .كىا ٖده فحٕ .ٝاؿدٖ  .عم ٜوٌْ و ٗد بعمخلْ ِ٘ٔ ،الغوسزٔ .الوٍص الػوسع٘ عٍودوا
ٖكُٕ وعم٦م ،فنُ حكي ذل الٍص املعمن ش خلض ٜال ٕاعد ا٧وٕلٖٗ ٛدٔز و عمخلوْ ٔ وٕةام
ٔعوودوامٔ .إ ٥كوواُ ذل و الخلعمٗوون عل وامٖ .خلٍووصٓ عٍووْ كوو ً٦اهلل ٔزضووٕلْ وووم ٜاهلل عمٗووْ ٔضوومي
ٔبالخلال٘ .فنُ العرب .ٚبٕ ٕة .الغسز .الق ِ٘ عم ٛالٍّ٘ ،كىوا ِوٕ و وسز يف ا٧ووٕهٔ ،كىوا
ِٕ وعمًٕ وَ إط ٦الٍصٕ  ،ؤ ت ٗٗدِا ،ؤ ؽصٗصّا بالعمن املٍصٕو ٛؤ املطوخل س ،ٛ
ٔاـاووو ٛيف فوواه املعوواو٦و عموو ٜاخخل٦فّووا ٔبّوورٓ ال ٕاعوود ا٧وووٕلٌٗ .ٛطووخلطٗ اؾىو بووني
الٍصٕ الق ٖلدٔ وَ ظاِسِا الخلعازضٌ ٥ٔ .عخل د بعد ِرا العسض الر ٥ ٙلولظ فٗوْ .بوأُ
ع وود اللٍووا ٞوووَ ع ووٕة ا٥ضخلصووٍاه ٔوُ ؽسهووْ الا ّوو٘ ٔتكٗٗاووْ الػووسع٘ وخلطوواب متوواً
الخلطاب و ع ٕة ا٥ضخلصٍاه الر ٙو اشِا الا ْ اإلض٦وٌ٘ٔ .عخل د وُ ضلأ ِرا الملظ عٍود
بعض الا ّا ٞو اإل ٦ه ٔاإلكلاز الرٌ ٙكٍوْ هلويٌ .واتج عوَ وػوابّخلْ لكو ا ووَ الع وٕة.
ٔضٍٕضوووووووووووووووووووح ٔ وووووووووووووووووووْ الػووووووووووووووووووولّ ٛبٍٗوووووووووووووووووووْ ٔبوووووووووووووووووووني بعوووووووووووووووووووض الع وووووووووووووووووووٕة
ا٧خس .ٝبالخلال٘:
 - 1ع د الطّمي ٔ :د ؤضحٍا الاس اؾوِٕس ٙبٍٗوْ ٔبوني ع ود اللٍوا - ٞا٥ضخلصوٍاه -
فٗىووا ت وودً وووَ ِوورا امللحو  ٔ .مٍووا وُ الاوواز بٍّٗىووا ٖخلى وون يف ع وود الطّوومي يف ٔ ووٕب
تطمٗي زوع املاه ،وٕ ٔ :ٙب ت دٖي ال ىَٔ ،تأ ٗن امل ىَ يف فموظ الع ود ،غو٦ف
ع د اللٍا ،ٞو :ٙع د ا٥ضخلصٍاه .إذ ٖ ٥ػرأ فْٗ ذل .
 - 2ع وود ا ٧وون :الوورِ ٙووٕ اللٗو بالخل طووٗط ٔ .وود ؤضووحٍا الاووس بٍٗووْ ٔبووني ع وود اللٍوواٞ
(ا٥ضخلصٍاه) ،بأُ :ع د ا٥ضخلصٍاهٖ ،ع د عم ٜوعدًٔ وٕوٕف يف الرو ٛبٍٗىا ع ود
الطّميٖ ،ع د عم ٜغ٘ ٞوٕ ٕة ٖخل دً فْٗ ال ىَ عم ٜامل ىَ فْٗ.

)1
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املبحح الزابع
تسلًط الضىء على طبًعة مشزوعات األوقاف واملزافل العامة
وػسٔعاو اضخل ىاز ووٕاه ا ٔ٧اف عم ْ ٔ ٜاـصٕ  .بالصٗن الخل مٗدٖ ٛل د تخللعوت
ِرٓ الصٗن يف الك ا وَ كخلأ الا ْ اإلض٦و٘ .فٕ ودو وٌّوا  ٥ؽوس عوَ الصوٗن الخلالٗو.ٛ
حطأ عمى٘ ٔ .د وحطَ وَ اٌخلّ ٜإ وا عمي.
 1ـ املزصد:
((ةَٖ عم ٜالٕ ٍٖا ْ املطوخلأ س لعىواز ٚعوني الٕ و  ،لعودً ٔ وٕة وواه لود ٝاؾّوٛ
املطوؤ٤ل ٛعمووو ٜالٕ و و ))(ٔ )1ذلوو يف حالووو ٛوُ ٖكوووُٕ الٕ وو ؤ ووووون الٕ و و غوووا وووواىل
لٌ٦خلاووواهٔ .بعووود وُ  ٥ػووود اؾّووو ٛال اٟىووو ٛعمووو ٜالٕ وو ووووَ ٖطوووخلأ سٓٔ .بعووود إذُ ال اضووو٘
الػووسع٘ .تع وود ّوو ٛالٕ و وو وطووخلأ س ٖ ووًٕ باللٍووأ ٞالووخلعىا لمٕ و ٖٔكووُٕ فىووٕه وووا
وٌا ْ عم ٜاللٍأ ٞالخلعىا ةٍٖام عم ٜذو ٛالٕ ٖ .طخلٕفْٗ وَ و س ٚالٕ بالخل طٗطٖٔ .كوُٕ
لْ ح ال ساز يف عني الٕ الق اً بنعىازِا ٔتوٕزث عٍؤْ .إُ تٍواشه ٩خوس ٖأخور ح وْ وٍوْ
ٔون ا٩خس قمْ يف الع ازٖٔ .كُٕ ذل وٖضام بنذُ ال اض٘.
اإل از ٚيف وعٍاِا الا ّ٘ يف ووّاو كخلأ املراِأ الا ّٗوِ ،ٛو٘ علواز ٚعوَ(( :ع ود
وعأضوو ٛعموو ٜمتمٗ و وٍاعوو ٛبعووٕض))ٔ .ذكووس كمىوو :ٛوعأضووٍِ ٛووا ،لٗ ووس وووَ الخلعسٖ و
الٕ ٔوا يف وعٍآ .كىوا ىوس بوركس املٍاعو ٛووَ الخلعسٖو  :اللٗو ٌ٧ ،وْ متمٗو عوني ٔ .ود
ٌ ن اإلمجاه عمٕ ٜاش اإل از ٔ )2(.ٚود اغورطٕا فّٗوا ووا ٖػورأ يف املخللواٖعنئ .إُ وزكاٌّوا
وزبع - 1 :ِ٘ ،ٛاملطخلأ س  - 2ا ٧ا  - 3ا ٧س - 4 ٚاملٍاع ِ٘ٔ )3(.ٛوَ الصوٗن ال د وٛ
يف الا ْ اإلض٦و٘ ِ٘ٔ .وُ ت ًٕ اؾّ ٛاملطٔ٤ل ٛعَ الٕ بخلأ ا عني الٕ بعٕض وعموًٕ
ملد ٚوعمٕو .ٛو ابون ووا وصون عمٗوْ املطوخلأ س ووَ املٍاعو .ٛبوأ س ٚامل ون عطوأ عوسف الصوواُ
ٔاملكاُ ٔ .د و اش الا ْ اإلض٦و٘ .اإل از ٚلار ٚشوٍٗ ٛطٕٖم ٛوَ الصوَ ٔحطأ وا ت خلضوْٗ
املصوومحٔ ٛالعووسف بخلحدٖوود ووود ٚاإل وواز ٚبطووٍ ٛؤ ضووٍخلني ؤ وو٦ث .ؤ وك ووس .تكووُٕ املوودة.
ضووابط ٛملصوومح ٛالٕ و ٔاملٕ ووٕف عمووّٗئ .ضووٕا ٞمت ذلو بع وود ٔاحوود ؤ ع ووٕة وراةفوؤ .ٛإذا
حدة الٕا ود ٚاإل از ٚبص الٕ فنٌْ ٖعىن بوْ ووا مل ت وخلض وصومح ٛالٕ و ٔاملٕ وٕف
عمّٗي بٍمس ال اض٘ خ٦ف ذل .

)1
)2
)3

ٍٖمس و  402 4ووَ حاغوٗ ٛابوَ عابودَٖٔ .وصوطا ٜالصز وا ٞاملودخن وو
وضالٗأ اضخل ىاز ا ٔ٧اف .176 – 175
اٌمس زضاٟن ابَ لٗي ٔ .322الػسا الصغا لدزةٖس و .246 5
اٌمس ابَ ص – ٟ٘ال ٕاٌني الا ّٗ.181 ٛ
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ٌ ; 570صّٖو ٛمحواة.

ٔ د غدة ك ا وَ الا ّا ٞوَ كخلمو املوراِأ عمو ٜوُ  ٥توٍ ص و وس ٚالٕ و عوَ
و س ٚامل ن ٔإ ٥عدّ املطوخلأ س غاوولامٔ )1(.ع ود اإل وازِ ٚورا ِوٕ املاضون عٍود مجّوٕز الا ّواٞ
عم ٜود ٚاإل از ٚالطٕٖم .ٛإذ تطوخلطٗ اؾّو ٛاملخلٕلٗو ٛعمو ٜالٕ و وُ ت وًٕ بوخلعىا ووا تّودً ؤ
خسب وَ الٕ شوا ٖعوٕة عمّٗوا ووَ ع ود اإل واز ٚاحملودة .ٚغو٦ف ووسةٔة اإل واز ٚالطٕٖمو.ٛ
ٔاملطىا ٚبع د اإل ازتني ٔالرٖ ٙكخلطأ املطخلأ س ح الل وا ٞإ وواٌّ ٥اٖو ٛكىوا ٌٕضوحّا
فٗىا ٖم٘:
 2ـ عكد اإلجارتني:
٘ ِرا الع د بّرا ا٥ضي ّٛ ُ٧ .الٕ تضوطس هلورا الع ود اضوطسازام لوخلعىا ووا
خوسب ووَ الٕ و الور ٙمل ٖعود وٍوْ و ٙعاٟود ٌاو فخل وًٕ ّو ٛالٕ و إلبوساً ِورا الع ود ملوودٚ
طٕٖم .ٛبنذُ ال اض٘ بأ س ٚودفٕع ٛت ازب ٗى ٛالع از الاعم٘ ٖ وًٕ املطوخلأ س بوخلعىا الٕ و
بّا ؤ ت ًٕ ّ ٛالٕ برل حطأ وا ٖخلا واُ ٔتل و ٜيف ذوو ٛاملطوخلأ س و وس ٚضوٍٕٖٖ ٛودفعّا
و ططٔ .ٛاـطٕز ٚعم ٜالٕ وَ ِرا الع د وٌْ ٖعط٘ لداف املاه املطوخلأ س .حو الخلصوسف
املطم و يف الع وواز املوو ٤س .شووا يف ذل و ح و اإلزث عٍوؤْ .تاٗوود املسا و الا ّٗوو .ٛبووأُ الدٔلووٛ
الع ىاٌٗ ِ٘ ٛؤه وَ ضٍت إٌُ هلرا الع دٔ .الر ٙوعط ٜاؿ لمىطوخلأ س باضوخل ىاز الع واز
بٍاطووْ ؤ تووأ آ ؤ الخلٍوواشه عٍووْ بلووده ؤ زٍِ ؤْ )2(.امل٦حموو ٛعمووِ ٜوورا الع وود ك و ا ٚزشووا
ٖ٦حمّا ال واز ٢الكوسٖي لٕضوٕحّا ،ف وط ٌ خلصوس عمو ٜو٦حمؤ ٛاحودِٔ ،ٚو٘ :وُ ا ٧وس
املعجن ٖعىّس بْ الٕ وَ دٖد فخلرِأ وٍافعْ لمىطوخلأ س ةُٔ وُ ٍٖخلاو الٕ و بوأ ٙغو٘،ٞ
عد ٝا ٧س ٚالطٍٕٖ ٛالضٗ٠م ،ٛالق  ٥تطىَ ٔ ٥تغ ووَ وٕهٔ .بامل ابون ٖل و ٜع واز الٕ و
بّرا الع د ومكام لمىطخلأ س ٖخلصسف فْٗ تصسف املال يف ومكْ ٍٖٔ ٥خلّو٘ شٕتوْ بون ٖوٕزث
عٍْ كلا ٘ تسكخلْ.
 3ـ احلكز ((التحكري االستحكار)):
ع د اإلحكاز ،ؤ الخلحكا ،ؤ ا٥ضخلحكاز ،ملصطمح ٔاحدٔ ،وَ ّٙع ود ع ِود بوأٙ
وووووووٗغ ٛوووووووَ الصووووووٗن الوووو و ٦ث; فّووووووٕ ووووووو٤ة ٙملعٍوووووو ٜوووووووا تل وووووو ٜوووووووَ الصووووووٗن املػوووووواز
إلّٗووأِ .وو٘  ٥ؽووس عووَ وووٗغ ٛالع وود الوور ٙلمووّا وووا عوود ٝا٥خووخل٦ف الماموو٘ يف وووٗغٛ
الع وووووووودَٖٔ ،خ٦وووووووووِ ٛوووووووورا الع وووووووود :وُ ت ووووووووًٕ ّوووووووو ٛالٕ ووووووو بوووووووودف وزض ٔ ووووووو
خالٗ ،ٛلػ ص ٖطم عمْٗ اضي املطخلحكس ،و ابن ولمن ودفٕه وعجو٦م ٖ وازب ٗىو ٛا٧زض
املٕ ٕفوؤ ٛبّوورا ٖكووُٕ لووْ اؿو الكاووون باللٍووا ٞؤ الووصزه ؤ الغووسع ٔضوواٟس ٔ ووٕٓ الخلصووسف
ٔاٌ٥خلااه و ن تصوسف املالو يف ومكوْ .متاووام فّٗوا اللٗو ٔالػوسأ ٞاٌخل الوْ إ ٔز خلوْ .و ابون
)1
)2

كخلاب اإلضعاف لمطسابمط٘ .68 – 67
اٌموووس املووودخن ملصوووطا ٜالصز وووا ٞوووو  ; 313 1حاغوووٗ ٛابوووَ عابووودَٖ وووو 4
ا٥ضخل ىاز ةٌ /صْٖ محاة.175 ٙ
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و س ٚضٍٕٖ ٛضٗ٠م ٥ ٛتطىَ ٔ ٥تغ وَ ٕه .د ٖكوُٕ الاواز ٍِوا بوني الع ودَٖ :وُ امللمون
املعجوون الوور ٖ ٙووازب ٗىوو ٛا٧زض ٖ ٥عووٕة ملصوومح ٛاحملخلكووس ،كىووا يف ع وود اإل ووازتني،
تطووخلاٗد وٍووْ ّوو ٛالٕ و يف تعىووا ؤ وواف وخووس ٝو ٙوٌووْ وووَ ِوورٓ الٍاحٗووٖ ٛاضوون عموو ٜع وود
اإل ازتني.
 4ـ عكد اخللى:
ٔلْ عد ٚو ا ٞيف وصس ٔيف املغسب العسب٘ بعاو .ٛوٍّوا = اؾمطؤ = ٛوٍّوا = الصٍٖو= ٛ
ٔوٍّا = املاخلاا = ٔ د عسف بخلعسٖااو ك ا ٚؤضحّا وا ٖم٘ :وُ ع ود اـموٕٖ ،عو  :غوساٞ
اؾمووٕع ٔاإل اووو ٛبع وواز ضووٕا ،ٞكوواُ ِوورا الع وواز حإٌتوام ؤ بٗخلوام ؤ مووٕ ذلو  ،عموو ٜالوودٔاً
ٔا٥ضووخلىساز ،و مووْ و وون وكوور ٙا٧زض لملٍووا ٞؤ الغووسع .عٗ و  ٥و و ملالكووْ أ٧ه وُ
ىس ووْ وووَ ِوورا الع ووازٔ ،إصووا وو لووْ :و ووس ٚو مووْ ،عطووأ العووسف العىموو٘ الطوواٟد ٔ ،وود
وطم ت ِرٓ العلاز ٚبني وَ ٖخلعاومُٕ بْ ،إذ والٕا بوأُ(( :اـموٕ ِوٕ اضوي ملوا مكوْ ووَ ةفو
ولمغوووو وام وووووووَ املوووووواه وووووووَ املٍاعوووووو ٛالووووووق ةفوووو و امللموووووون يف و ابمووووووّا))(ٔ )1وووووووَ ٍِووووووا فوووووونُ
ع د اـمٕٖ ،ػلْ ع د املسود املخل دً .إذا كاُ ةف ولمن اـمٕ وَ املاه لمحصٕه عمو ٜحو
اإل او ٛالداٟى ٛبع از الٕ ف ٕٖ ٦د فس بٍّٗىا ٔ .د ٔ و اـو٦ف فٗؤْ .خاوو :ٛاؿٍاٗوٛ
()2
ٔاملالكٗ.ٛ
 5ـ عكد االستبدال واملهاقلة:
بداٖوووٌ ٛػوووأتْ :وُ مجّوووٕز ف ّوووا ٞاملوووراِأ اإلضووو٦وٗ ،ٛعموووٕا ا٥ضوووخللداه ووووَ ووووٗن
اضخل ىاز الٕ يف حا٥و وعٍٗ ٔ .ٛسزٔا .بوأُ تكوُٕ تمو اؿوا٥و الوق ٖوخلي فّٗوا ا٥ضوخللداه
وووَ اؿووا٥و ذاو الااٟوود ٚالكوولا ٚالعاٟوود ٚعموو ٜالٕ و  .ضووٕا ٞمت وون ذل و يف املٍا موو ٛبع وواز
حطوَ بأحطووَ وٍووْ ضوع ٛؤ وٕ عوام ؤ مووٕ ذلو املّووي وُ ٖكووُٕ ملصومح ٛالٕ و ٔ .ا٥ضووخللداه
الر ٙو ٌاعام وكرب وَ ا٧ون يف اؾىم ٛؤ وك س وٍْ ةخ٦م ؤ بٗعوْ ٔالػوسا ٞب ىٍوْ ٔ اوام
وفضووون وٍوووْ بووونذُ ال اضووو٘ الػوووسع٘ .ووود و ووواشٓ بعوووض كلووواز ف ّوووا ٞاملووورِأ اؿٍلمووو٘ .يف
و دوخلّي .اإلوواً ابوَ تٗىٗو .ٛإذ واه بعود وُ اضوخلعسض الصوٗن الوق تطوخلعىن لخلىٕٖون ا ٔ٧واف.
كاإل ووازٔ .ٚاؿكوسٔ(( .وو ِوورا ف وود ووٕشٔا بٗعووْ ٔالخلعووٕٖض ب ىٍووْ ُ٧ .ذلو وووومح ِ٧وون
الٕ وو  .لمضووسٔزٔ ٚإ ٥لخلعطوون اٌ٥خلاووواه بالكمٗوؤ )3())ٛبعوود ِووورا ا٥ضووخلعساض املووٕ ص لصوووٗن
ا٥ضوووخل ىاز الخل مٗووود ٙيف فو واه الٕ و و ٖخلووولني بٕضوووٕا .بوووأُ ِووورٓ الصوووٗن شووودةِا الطٕٖموووٛ
ٔعٕاٟدِا ال مٗمو ٛغوا ا صٖو ٛبواملسةٔة ال كمو٘ ل٨ووٕه الٕ اٗوٖ ٛخلوٗح الاسوو ٛلورٔ ٙالٍٕاٖوا
)1
)2
)3

اٌمس الاس أ :ٙالخلٍلْٗ باؿطٍ :ٜيف وٍاع ٛاـمٕٔ .الطكٍ.38 – 36 ٜ
اغخلّس اـ٦ف يف ِرَٖ املرِلني .بني ف ّا ٞاملالكٗ ٛالرَٖ هٗصُٔ ِرٓ الصٗغ ٛوَ الع ٕةٔ .بوني
ا٧حٍاف الرَٖ ىالإُ.
اٌمس املدخن الا ّ٘ العاً ملصطا ٜالصز ا ٞو  ; 570 1الصز ا .ٞالٕضاٟن اؿدٖ  ٛلمخلىٕٖن .اٌمس
قىٕة وّد ٙوٗن متٕٖن ا ٔ٧اف .86
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الطٗ ٛ٠لمخل٦عوأ ٔالخلحاٖون عمو ٜوعٗواُ ٔوووٕه ا ٔ٧واف ٔ .ود حودث يف الخلوازٖ اإلضو٦و٘ يف
وصووس ،وُ و ووس ٚاؾّوو ٛاملخلٕلٗوو ٛعموو ٜالٕ و بوودُٔ إذُ ال اضوو٘(( .ول و ذزاه)) وووَ ا٧زض
بعدوا ووازو تو٥٦م ووَ و وٕاش السوون ،وود(( ٚتطوعٔ ٛتطوعني ضوٍ ))ٛبأزبعو ٛوزطواه شٖوت ٔبعود
اضخلصوو٦حّا ازتاعووت ٗىخلّووا عٗ و وووولح الوور ٙاغووراِا .بأزبعوو ٛوزطوواه شٖووت  ٥وخلووا إ
وسٔ ٚغاِووا ٔ .ود ضوو٠ن الػووٗ عموٗؼِٔ ،ووٕ وووَ كلواز عمىووا ٞوصووس يف ٔ خلوْ ،فووأفخل ٜباطو
اللٗ  .كىا وفخل ٜباط اإل از ٚإذا كاٌت و ن وَ و س ٚامل ن ٔكاُ الغوي خواز عوَ العوسف
()1
املخلعاون بْ ووا إُ كاُ الغي ٖطاام فنٌْ مما ٖخلطاوح بْ ٥ٔ ،تاط .
ٔاضخلعساضٍا هلرٓ الصوٗن الخل مٗدٖؤ ٛالوق كواُ متوازع ووَ خ٦هلوا عىمٗو ٛا٥ضوخل ىاز
ٔ٥شالووت يف وػووازٖ ا ٔ٧وواف ٔوساف ّووا العاووؤ .ٛتطوومٗط الضووٕ ٞعمّٗووا .لوود ِوورٓ الصووٗن
ظىمخلّا  ٥ؽس عَ إطاز ع د اإل از .ٚباضخل ٍا ٞع د ا٥ضخللداهٔ .وولح املطوخلاٗد اؿ ٗ و٘
ٔخاو ٛووا ٖطوى .ٜبع ود اإل وازتنيِ .وٕ املطوخلأ س ٔكورا ووا ٖطوى ٜعو  :اؿكوس .ذلو وُ
ك٦م وَ املطخلأ س ٔاحملخلكس ٖكخلطأ ح ٕ املال يف الخلصوسف يف وعٗواُ الٕ و ٔوووٕلْ.
ٔوا ٖ دوْ املطخلأ س ووَ ولمون ٖ وازب ٗىو ٛا٧زض الٕ اٗو ٛتعٗودٓ لوْ اؾّو ٛالٕ اٗو ٛبوالروٗي
ٔاإلو٦ا .و ابن و س ٚضٍٕٖ ٛشِٗد ،ٚلَ تاٗد الٕ يف غ٘ ٔ .ٞكٍٍا ت وٕٖي الٕضو العواً
وَ خ٦ه وٗن ِرٓ الع ٕة .عم ٜاملػازٖ الٕ اٗٔ ٛوساف ّا العاو .ٛبعاومني وضاضٗني وةٖوا إ
مجٕة ا٥ضخل ىاز املسبح ٔاملاٗد ل ٔ٨افٔ .إ تساكي املدٌٖٕٗ ٛعمّٗا.
 1و أ٧ه وٍّىا :حصوس فواه ا٥ضوخل ىاز عمو ٜا٧زاضو٘ ٔامللواٌ٘ .ا٧ووس الور ٙوة ٝإ ػىٗود
اضخل ىاز ووٕاه ا ٔ٧افٔ .ضألت عاٟداو ا٥ضخل ىاز وَ ِاذَٖ ا الني.
 2و ٔ اٌّٗىا :الممي ٔاإل حاف يف وٗن الع ٕة الخل مٗدٖ ٛكىا زوٍٖوأ ،كاٌوت الٍخلٗجو ٛهلورَٖ
العاومني الطملٗني عمو ٜوعٗواُ ا ٔ٧واف ٔوووٕهلا .توساكي الودُٖٕ ٔ ،غوح ٛاملوٕازة ِٔو٘
الطى ٛاملػرك ٛبني كون الودٔه اإلضو٦وٗٔ ٛإُ تاأتوت الٍطوأ حٗو تػوكن الٍطولٛ
العمىوو ٜوووَ ا٧وووٕه املٕ ٕفوؤ ٛاملا موو ٛلمعٗوواُ .عل وأم كوولاما عموو ٜإةازاو ا ٔ٧وواف .الووق
مجوودتّا ؤ مل ؼطووَ اضووخل ىازِا حخلوو ٜوووازو عاٟووداتّا الضووٗ٠م ٥ ٛتكاوو٘ لصووٗاٌخلّا
ٔوَ ِرٓ الٕضوعٗ ٛاملصزٖو ٛالوق ٔوون إلّٗوا الٕ و يف الودٔه اإلضو٦وٗ .ٛكواُ الٕا وأ
اللح و عووَ وضووالٗأ ٔٔضوواٟن٥ .ضووخلٍ اذ ووسٔ ٚا٧ووو ٛالكوولأ ٚالٍاٗطوؤ ٛاملخلٍٕعوو ٛوووَ
الضووٗاه ٔا٧ووو ٛبأغوود اؿا وو ٛإلّٗووا لكوو٘ ؽاو عمّٗووا وعلووا ٞاملٕاشٌوواو العاووؤ .ٛالووق
كوواُ ٖطم و بّووا ا ٔ٧وواف ِٔوو٘ وووَ ٔظاٟاووْ ٔوطووٕ٠لٗاتْ ٔل وود كوواُ لوولعض الا ّوواٞ
املعاوسَٖ ٔلمىجواو الا ّٗوّ ٛودما وػوكٕزما للوره اؾّوٕة الوق واوٕا بّوا ٥ضوخلٍلاأ
الصووٗن ا٥ضووخل ىازٖ ٛاملٍاضوولٔ ٛاملٟ٦ىوو ٛلطلٗعوو ٛالٕ و ٔوحكاوووْ ٔو اووودٓ الػووسعٗ.ٛ

)1

اٌمس .عمٗؼ فخلح العم٘ املال

و2

.239
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ٔضٕف ٌٕضح ِرٓ الصٗن ،الق تٕون إلّٗا ف ّا ٞالعصس ،الرَٖ توٕفسو فوّٗي غوسٔأ
ا ٥خلّاةٔ ،املعسٔفني لد ٝا٧و ٛبالٕزه ٔالخل ٕٔ ،ٝؤه ِرٓ الصٗن ،وٗغ:ٛ
 - 1عكد االستصهاع:
و ٙع د اللٍأ ،ٞالر ِٕ ٙوضاع ِرا اللح  ٔ .د ؤضوحٍآ شوا فٗوْ الكااٖو ،ٛفو٦
ٌعٗدٓ ٍِا.
 - 2عكد املشاركة:
ٔوووٕزتْ :وُ ت ووًٕ اؾّوو ٛاملخلٕلٗ و ٛعموو ٜوزض الٕ و ت وودٖي ا٧زض ملووَ ٖ ووًٕ بخلىٕٖوون
اللٍا ٞعمّٗاٖ .كُٕ اللٍوا ٞلوْ ٔا٧زض تل و ٜعمو ٜووومّا ومكو ما لمٕ و وي ت وًٕ إةاز ٚالٕ و
بخلوأ ا الع واز ٔإةازتووْ .وي تووٕشه ا ٧وس ٚبووني ّو ٛالٕ و الووق متمو ا٧زض الووق و وٗي عمّٗووا
اللٍأ .ٞبني واحأ اللٍا ٞالور ٙووٕه اللٍوأ ٞغوٗدٓ ٔذلو عطوأ اضوخلح ا كون ووَ ا٧زض
ٔاللٍا٦ٖٔ )1(.ٞح  .باُ ووٗغ ٛالع ود ِورٓ ود مجعوت بوني – ع ود اإل وازٔ ٚالػوساك .ٛإ ٥وُ
وٗصتْ مت مت بطحأ إةازتْ ٔتأ آ وَ واحأ الخلىٕٖن ٔاللٍا ٞإ إةاز ٚالٕ ٔ .بالخلال٘ فو٦
خٕف عم ٜوزض الٕ وَ الضٗاه.
 - 3عكد املشاركة املتهاقصة:
ٔوٕزتْ :وُ ت ًٕ اؾّ ٛاملطٕ٠ل ٛعم ٜالٕ بخل صٗص ص ٞوَ عاٟود الوسبح ،لػوساٞ
اللٍووا ٞوووَ املىووٕه توودزهٗام حخلوو ٜتعووٕة ومكٗخلووْ ٌّا ٟٗو ما إلٗووْ فٗصوولح الٕ و والك وام لوو٨زض
ٔامللٍ ٜوعامٔ .وٗغ ٛالع د ِرٓ تخلٍاضأ وو الطلٗعو ٛاـاوو ٛبوالٕ ٔالوق  ٥هوٕش وُ متمو
وعٗاٌّا ؤ ووٕهلا املٕ ٕفٔ .ٛإ ٥ع ّد ذل تصسفام ٖخلعازض و و صد الٕ ووَ حولظ ا٧وون
عَ الخلصسف ٔتطلٗن املٍاع.ٛ
 - 4عكد اإلجارة التنىيلًة ((املهتوًة بالتنلًك)) ٔ كَ تم ٗصّا بصٕزتني:
 - 1ا : ٔ٧ت ووًٕ اؾّوو ٛاملطوؤ٤ل ٛعموو ٜالٕ و  .بخلووأ ا وزض الٕ و لػ و ص ؤ ّووٛ
اعخللازٖ .ٛود ٚطٕٖمو ٛبوأ س ٚضوٍٕٖ ٛقودة ٖٔ ٚوٗي املطوخلأ س بٍوا ٞعموِ ٜورٓ ا٧زض
املطخلأ س ٚلٗطخل ىسِا طٗم ٛوود ٚاإل واز ٚاملخلاو عمّٗوا .وخورٓ اؾّو ٛاملطؤ٤ل ٛعموٜ
الٕ يف حطلاٌّا بأُ و س ٚا٧زض كافٗ ٛلخلطودٖد ٗىو ٛاللٍوا ٞعٍود اٌخلّوا ٞوودٚ
اإل از .ٚفخلخلا وو املطوخلأ س عمو ٜغوسا ٞاللٍوا ٞالورٗ ٖ ٙىوْ عمو ٜوزضوّا بالخلودزٖج
()2
شا تطخلح يف ذوخلْ وَ و س ٚا٧زض.
ٔ - 2الصٕز ٚال اٌٗ :ٛوُ تكُٕ .اؾّ ٛال اٟى ٛعم ٜالٕ و  .عا و ٛإ  .آ٥و ٔوعوداو
٥ضخل ىازِا عم ٜوزض الٕ  .و ن بٍا ٞضد ؿجص املٗآ ؤ اضخلص٦ا ٧زض ٔ اٗوٛ
)1
)2

اٌمس :الٕضاٟن اؿدٖ  ٛلمخلىٕٖن ،لمصز اٌ ،196 ٞصْٖ محاة .ٙا٧ضالٗأ املعاوسٚ
الٕضاٟن اؿدٖ  ٛلمصز اٌ 99 ٞصْٖ محاة .ٙا٧ضالٗأ املعاوس.186 ٚ
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وِىمت .ؤ للٍا ٞوصزع ٛلمدٔا َ عم ٜوزض الٕ و ؤ موٕ ذلو ٍِٔ .وا ػود اؾّوٛ
ال اٟى ٛعم ٜالٕ ٌاطّا وضطس ٚإ وعداو .فخلخلا اؾّو ٛال اٟىو ٛعمو ٜالٕ و
و ممٕه ٖ ًٕ بػساِ ٞرٓ املعداو با ْ ٔتأ اِا عمّ ٜو ٛالٕ و إ واز ٚتٍخلّو٘
بالخلىمٗ  )1(.شعٍ ٜوُ ٖكوُٕ اتاا و ما وطول ما بوني الطوسفني بوأُ ّو ٛالٕ و ضوٕف
تأخوور ِوورٓ املعووداو املوو ٤س ٚوووَ املوو ٤س ٌّاٖوو ٛووود ٚاإل وواز ٚاملخلا و عمّٗووا بطووعس
المووسف ٌاطووْ وو ا٧خوور با٥عخللوواز اؿالوو .ٛا٥ضووخلّ٦كٗ ٛالووق ٔووومت إلّٗووا تمو
املعداو.
 - 5عكىد سهدات املكارضة:
ٔووووٕزتّا :وُ ت وووًٕ ّووو ٛالٕ و و  .بدزاضووو ٛة ٗ ووو ٛلمىػوووسٔه الووور ٙتسٖووود اضوووخل ىازٓ
ا خلصاةٖامٔ .بعد ةزاضو ٛالخلكوالٗ املخلٕ عؤ .ٛعاٟود الوسبح املخلٕ و  .ت وًٕ ّو ٛالٕ و بٕاضوطٛ
ِٗ ٛ٠وخل صص ٛبنوداز ضٍداو ٗىخلّا اإلمجالٗ ٛوطوأٖ ٛلمخلكماو ٛاملخلٕ عو .ٛوو ٦م .لملٍوا ٞوي
تعسض عم ٜحاوم٘ الطوٍداو ا خلطواً عاٟود اإلهواز بٍطولٖ ٛوخلي ؼدٖودِا عمو ٜضوٕ ٞالدزاضوٛ
ا ٥خلصووواةٖٔ .ٛتكوووُٕ اؿكٕوووو ٛضووواوٍ ٛلطوووٍداو امل ازضووو ٛعمووو ٜوُ ٖكوووُٕ ووووا تدفعوووْ
اؿكٕووو ٛيف حالوو ٛالضووسز عموو ٜحوواوم٘ الطووٍداو ةٍٖ و ما عموو ٜذووو ٛالٕ و  ٥تخل اضوو ٜعمٗووْ
اؿكٕووو ٛو ٙشٖوواة ،ٚؤ فٕاٟوود زبٕٖوو ٛبعوود ذلو تخلاو اؾّوو ٛال اٟىوو ٛعموو ٜالٕ و وو حوواوم٘
الطٍداو .بٕعد ومصً وَ لن الطسفني بأُ ت ًٕ اؾّ ٛالٕ اٗ ٛبخلطدٖد امللوالن املالٗو ٛؿواوم٘
الطووٍداو عموو ٜو طوواأ ٌ وودام ؤ وووَ خوو٦ه احخلطوواب و ووس ٚا٧زض الٕ اٗوو ٛالوور ٙو ووٗي عمّٗووا
اللٍووأ ٞبالخلووال٘ .تكووُٕ ّوو ٛالٕ و وود متمكووت وػووسٔع ما اضووخل ىازٖ ما الوورِ ٙووٕ اللٍووا ٞو و
ا٥حخلااظ بأزض الٕ الر ٙو ٗي عمّٗا اللٍأ .ٞبّرٓ الصٕز ٚتكوُٕ ضوٍداو امل ازضو :ٛوةاٚ
اضوووخل ىازٖ ،ٛت وووًٕ عمووو ٜػصٟووو ٛزوع وووواه ال وووساض بنووووداز ووووكٕك ومكٗووو ٛبوووسوع وووواه
املضازب ٛعم ٜوضاع ٔحداو وخلطوأٖ ٛال ٗىو ٛوطوجم ٛبأ وا ٞوووحابّا باعخللوازِي مكوُٕ
حصصام غاٟع ٛيف زوع واه املضازبٔ ٛوا ٖخلحٕه إلْٗ بٍطل ٛومكٗو ٛكون ووٍّي فٗؤْ .تطوخلىس
ِرٓ املمكٗ ٛطٗم ٛاملػوسٔه ووَ بداٖخلوْ إ ٌّاٖخلوْ ٔترتوأ مجٗو اؿ وٕ ٔالخلصوسفاو امل وسزٚ
غسعام لمىال يف ومكْ وَ بٗ الصو يف وضوٕا أ٧زا املالٗؤ ٛكورا الوسَِ ٔاهللؤ ٛاإلزث
إ آخسٓ ٔبّرا الع د ٔبّرٓ الصٕز :ٚتكُٕ اؾّ ٛال اٟى ٛعم ٜالٕ ش اب ٛاملضوازب الورٙ
ٖدٖس املػسٔه ا٥ضخل ىاز ٙتطخلح ٌطل ٛوَ السبح ٖخلا عمّٗا وطل ام و عاٟد إهواز ضوٍٕ ٙؤ
()2
غووّس٧ ٙزض الٕ و ٔوووا ٖعووٕة عموو ٜاملػووسٔه وووَ زبووح ٖووٕشه بووني وزبوواب ا٧وووٕاهٔ .املضووازب
((الٕ )) عطأ الٍطل ٛاملخلا عمّٗا بعد خصي حص ٛو س ٚا٧زض.

)1
)2

اٌمس :قىٕة وّد :ٙوٗن الخلىٕٖن .96
ال ساض ٔاملضازب ٛا اُ ملطىٔ ٜاحد :فال ساض :وصطمح وِن اؿجازٔ ،املضازب :ٛوصطمح وِن
العسا  .اٌمس بداٖ ٛا خلّد ٥بَ زغد و .236 2
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ٔبعوود ِوورٓ اؾٕلوو ٛوووَ الخلطووٕاف يف ووّوواو وسا و الا ووْ اإلضوو٦و٘ يف فوواه الٕ و
اإلضو٦و٘ .وحكاووام ٔف ّوام ٔاضوخل ىازامٌ .وٕة وُ ٌػوا إ اعود (( :ٚصود الٕا و  ٥لاموْ)).
ٔالق اٞو يف كخلاب" :زع٘ املصمح "ٛلمػوٗ علوداهلل بوَ بّٗؤْ .الورٖ ٙعخلورب ووَ وبوسش ف ّواٞ
العصسٔ .مما ٖ ِٕ ٙرٓ ال اعود )1(،ٚووا ٔزة يف كخلواب "وٕاِوأ اؾمٗون" لمحطواب املوالك٘،
وَ تطلٗ بعوض الٍىواذ هلورٓ ال اعود )2(.ٚوُ ف ّوا ٞاملالكٗو .ٛود وٕشٔا وُ ٖاعون يف الٕ و
احمللظ ا٧ون ،وا فْٗ وصمح ٛلْ ،مما ٖغمأ عم ٜالمَ حخل ٜكاة وُ ٖ ط بْ وُ لوٕ كواُ
الٕا حٗوام ٔعوسض عمٗوْ ذلو لسضوْٗ ٔاضخلحطوٍْ ٔ .واه الا ٗوْ الػوافع٘ ال اواه الػاغو٘:
((٥بد وَ الٍمس إ و اود الوٕا انئ .كون وحود هوصً بوأُ غسضوْ توٕفا السٖو عموّ ٜوٛ
الٕ  ٔ .د ودث عم ٜتغأز ا٧شواُ وصواىل مل تمّوس يف الوصوَ املاضو٘ ٔتمّوس الغلطو ٛيف
غ٘ ٖ ٞط بأُ الٕا لٕ اطم عمْٗ مل ٖعده عٍوْ فٍٗلغو٘ لمٍواظس ؤ اؿواكي فعموْ)) لكوَ
ذل هأ وُ ٖكُٕ بنذُ ال اض٘ الػسع٘.

)1
)2

زع٘ املصمح ،ٛلمػٗ علداهلل بَ بْٗ .19- 18
اٌمس :اؿطاب ،وٕاِأ اؾمٗن ،و .36 6
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تىصًة
إُ ٔا أ ال اٟىني عم ٜا ٔ٧اف يف الودٔه اإلضو٦وٗٔ ٛيف غوعٕب الودٔه غوا اإلضوً٦
وُ ٖ ٕوووٕا بٕض و خطووط عمىٗوو .ٛؿصووس وعٗوواُ ٔووووٕه ٔووووٕاه ا ٔ٧وواف ٔتصووٍٗاّا ٔالووق
تػخلىن عم ٜسٔ ٚكلا ٚوخلٍٕع .ٛوٍّا الع ازاو الك أ ٚالق ٖ و وغملّوا يف عٕاووي الودٔه
ٔكلووواز املووودُ ٔيف ا٧ضوووٕا الخلجازٖووؤ ٛالصوووٍاعٗٔ .ٛيف ا٧حٗو وا ٞذاو الك افووو ٛالطوووكاٌٗٛ
ٔال ٗى ٛالخلازىٗٔ .ٛوٍّا املطاحاو الصزاعٗو ٛالكولأ .ٚووا متخلمكوْ ووَ خصوٕب ٛالربؤ ٛووَ
وٗوآ ٕفٗوؤٌّ ٛسٖوو ٛكأٔ واف العووسا الخلازىٗوؤ .ٛالوق تاووٕ وووا متخلمكوْ العووسا وووَ ووسٔاو
ٌاطٗ ٛؤ وعدٌٗٔ .ٛوا ٖ اه عَ وِىٗ ٛؤ اف العسا  ٖ .اه عَ ؤ اف تسكٗا ٔب٦ة الػاً شوا
فّٗا ؤ اف املطجد ا ٧صٔ ٜضاٟس وزض فمططني الطلٗعٗؤ .ٛوصوس ٔالطوٕةاُ ٔبو٦ة املغوسب
ٔاملػوس العسبوو٘ ٔاإلضوو٦و٘ ،إ آخووس ووا ٍِالو ٔوووا متووت اإلغواز ٚإلٗووْ فووسة صوواذ لل ٗووٛ
الػعٕب الق مل تركس وُ ِرٓ ال سٔ ٚالعمٗىٔ ٛاهلاٟمٖ .ٛطخلعص٘ حصسِا عم ٜالودٔه ةاخون
غوعٕبّا ا٧وووس الوورٖ ٙطووخلٕ أ الخلعووأُ فٗىوا بٍّٗووا لٕضو اـطووط اإلحصووا ٟٛٗذاو الخلصووٍٗ
الد ٗ لٍٕه الٕ ٔوكاٌْ ٔحجىوْ ٔاؿواه الورِ ٙوٕ عمّٗوا ٔاؾّو ٛاملٕ وٕف عمّٗوا اخل ووا
ٍِال وَ الخلصوٍٗ العمىو٘ الود ٗ ٔ .ووا مل تخلعوأُ الودٔه اإلضو٦وٗٔ ٛاهلٗ٠واو ذاو الع ٦وٛ
امللاغس ٚؤ غا امللاغس ٚو ِورا الٕا وأ اإلضو٦و٘ فونُ ا٧وو ٛاإلضو٦وٗ ٛشجىٕعّوا تكوُٕ
د ضٗعت صًٞا وّىام وَ سٔتّا ٔ ٕتّا ا ٥خلصاةٖ .ٛإذ  ٖ ٥خلصوس ِورا الضوٗاه عمو ٜاؿ وٕ
الػسعٗ ٛعم ٜوَ ؤ اوت عموّٗئ .الور ٙوواز الكو ا ووٍّي ٖػوحخلُٕ ٖٔخلطوٕلُٕ يف املطوا د
ٔالطس او تٍ سِي ا٧وساضٔ .ضٕا ٞاغخلصلت وٍّي وَ لن الرَٖ  ٥ىوافُٕ اهلل ٖٔ ٥خل ٌٕوْ.
ؤ وِىمت فمي تٍىٔ ٜمل تطخل ىس فالٍخلٗج ٥ ٛؽخلم .
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خالصة :نكاط البحح الزئًسًة
)1

سز الا ّا ٞشا ٖ ٥عمي خ٦فْ ،بوأُ الخلصوسف يف وواه الٕ و ٖطوخلىد وحكاووْ ووَ
الخلصووسف يف ووواه الٗخلووٗي ،يف كوون وووا ٖخلعم و شوواه الٗخلووٗي وووَ وحكوواً غووسعٗ ٛؤ
إٌٌٗوووو ٛؤ إةازٖوووو ،ٛلمحاوووواظ عمٗووووْ ٔتٍىٗخلووووْ ٔاضووووخل ىازٓٔ ،وووووَ ت ووووٍني الٍا وووواو
ٔاملصوسٔفاؤ ،يف كون وووا ت خلضوْٗ وصومح ٛووواه الٗخلوٗي ِو٘ ممووا ت خلضوْٗ وصوومحٛ
ووواه الٕ و ٔ .وُ الٕعٗوود الػوودٖد الووٕازة يف الكخلوواب ٔالطووٍ ،ٛعموو ٜوووَ ٖغخلصووأ ؤ
ٖضوٗ ؤ ّٖىون ؤ ٖ صووس يف زعاٖو ٛووواه الٗخلوٗيِ ،وو٘ ٔازة ٚمجمؤ ٛتاصووٗ٦م عمو ٜوووَ
ٖغخلصوووأ ؤ ٖضوووٗ ؤ ّٖىووون ؤ ٖ صوووس يف زعاٖووو ٛوووواه الٕ وو  ،ؤ  ٥وطوووَ تٍىٗخلوووْ
ٔاضخل ىازٓ.

)2

 ٥هٕش الخلصسف الٍا ن لمىمكٗ ،ٛإ ٥عٍد الضوسٔز ٚالوق ٖ ودزِا ال اضو٘ املعخلىود
وَ لن الٕ ٖٛ٥العاو ٛاملػّٕة لْ بالٕزه ٔالخل ٕٔ .ٝملصمح ٛالٕ .

)3

 ٕٖ ٥د فاون بني ا٧حكواً الػوسعٗ ٛاهلاةفو ٛإ احملافمو ٛعمو ٜا٧ووٕه الٕ اٗوٛ
ٔغ٦تّأ .بني ا٧حكاً الا ّٗٔ ٛال إٌٌٗٔ ٛاإلةازٖ .ٛاهلاةف ٛإ تٍىِٗ ٛورٓ ا٧ووٕه
ٔغ٦تّا ٔاضخل ىازِا .إذ الع ٛ ٦بٍّٗىا ع ٛ ٦عضٕٖٔ ٛةاٟى ٛلخلح ٗو املصومح ٛالوق
وَ و مّا ٔ د الٕ يف اإلض.ً٦

)4

هووأ غووسع ما عمووٌ ٜموواز الٕ و ٔاؾّوواو الووق توودٖس الٕ و  :ا٧خوور بكوون الطوولن
ٔا٧ةٔاو ٔا٧ضالٗأ اؾدٖس ٚالق تو٤ة ٙإ اؿاواظ عمو ٜوووٕه الٕ و ٔتطٕٖسِوا
ٔوضووواعا ٛإٌخلا ّوووا شوووا ٖ ٥خلعوووازض ووو ٔظاٟاّوووا ٔو اوووودِا الػوووسعٗ .ٛوخووورٓ يف
ا٥عخللاز غسأ الٕا واةاً يف وصمح ٛوا ؤ اْ.

)5

هأ عمٌ ٜماز الٕ ٔال اٟىني عم ٜاإلةازاو الٕ اٗؤ ٛكون ووَ توٕ وطوٕ٠لٗ ٛؤ
ٔظٗا ٛيف و ٙوٕ كاُ وَ املطٕ٠لٗ ٛالٕ اٗ .ٛةزاض ٛا٧حكواً الػوسعٗٔ ٛالا ّٗوٛ
ٔال إٌٌٗوؤ ٛاإلةازٖوو ٛالووق وواٞو بػووأُ ووووٕاه الٗخلوواؤ .ٜكوورا ال ووٕاٌني الػووسعٗٛ
ٔاإلةازٖ ٛالق غسعت لكٗاٗ ٛاؿااظ عم ٜووٕه ا ٔ٧اف ٔحطَ إةازتّوا ٔتٍىٗخلّوا
ٔاضخل ىازِا غأٌّا يف ذل غأُ إةاز ٚواه الٗخلٗي ضٕا ٞبطٕا ِٕٔ ٞووس وخلٗطوس حٗو
وخوور ف ووْ وحكوواً الٕ و ضووّىام ٔافووسام وووَ وبووٕاب ف ووْ الػووسٖع ٛيف كوون املووراِأ
اإلضوو٦وٖٗ ٥ٔ .ٛعوورز باؾّوون وووَ ٌصووأ ٌاطووْ  ٙ٧وطووٕ٠لٗ ٛؤ ٔظٗاوو ٛوووَ ٔظوواٟ
الٕ فض٦م عَ الٍماز ٔال اٟىني عم ٜإةازاو ا ٔ٧اف .إضواف ٛإ غوسٔأ الخل وٕٝ
ٔالٕزه .بعودوا اتضوح بوأُ وصوٗل ٛالٕ و يف الوٕطَ اإلضو٦و٘ ٖػوكن اؾّون وٍّوا
 %25ٔ ،%75زا عْ إ عدً ٔ ٕة الٕاشه الدٖ .

26

)6

عىوواز ٚالٕ و ٔوووٗاٌخلْ و دووو ٛعموو ٜح ووٕ املٕ ووٕف عمووّٗي وووا مل ٖرتووأ عموو ٜذلو
ضسز  ٥وخلىمْ املٕ ٕف عمّٗي.

)7

إذا كاٌت غم ٛالٕ و  ٥تاو٘ بصوٗاٌخلْ ؤ با٧ضوساز ٔاـوساب الوق وووابخلْٔ .كواُ
ٖمح املٕ ٕف عمّٗي ضسز وَ حسواٌّي وَ العاٟد فٗىا لٕ وسف إلو٦ا ا٧ضوساز.
فنُ عم ٜالٍاظس ؤ اؾّ ٛاملطٔ٤ل ٛعم ٜالٕ و وُ تطموأ اإلذُ ووَ ال اضو٘ املعخلىود
وَ لن الٕ ٖٛ٥العاو .ٛباضخلداٌ ٛوا ٖصمح ا٧ضساز الٕا ع ٛؤ املخلٕ عٔ ٛعم ٜال اضو٘
وُ ٖووأذُ با٥ضووخلدأٌٖ ٛطووخلعني بأِوون اـوورب ٚا٧وٍووا ٞيف ت وودٖس ا٧ضووساز ٔتٕوووٗاّا
ٔولمن ا٥ضخلداٌ ٛالرٖ ٙطخلدعّٗا اإلو٦أٖ .كُٕ الدَٖ عم ٜذو ٛالٕ .

)8

ووٕش مجّووٕز الا ّووا ٞا٥ضووخلداٌ ٛإذا كوواُ ملصوومح ٛالٕ و ٔشٖوواة ٚزعٗخلووْ يف تٍىٗخلووْ
ٔاضخل ىازٓ إذا كاُ ولمن ا٥ضخلداٌ ٛبدُٔ فٕاٟد زبٕٖ .ٛشلدو ال وسض اؿطؤَ .بونذُ
ال اض٘ املعخلىد الر ٖ ٙودز وصومح ٛالٕ و يف ِورا ا٥ضوخل ىاز كىوا وُ عمٗوْ شوٍح
اإلذُ با٥ضخلداٌ ٛملَ مل هد اللرز ؤ امل ٌٛ٤لصزاع ٛوزض الٕ .

)9

هأ اؿوس عمو ٜتٍىٗو ٛا٧ووٕه الٕ اٗؤ ٛاضوخل ىازِا عكوي و اوودِا اـاٖوٛ
الووورّٖ ٙووودف اإلضووو ً٦إ ؼ ٗ ّوووا ٔوضووواعا ٛاؾّووود ٥ضوووخل ىازِأِ .وووٕ ّووود
و اود ٙتخلطملْ طلٗع ٛالٕ  ٔ .د ةلمٍا عمِ ٜرا امل صد وَ الكخلاب ٔالطٍ ٛف٦
ةاع٘ إلعاة ٚذكسِا.

)10

إ وواش ٚالا ّووا ٞاللٍووا ٞعموو ٜوزض الٕ و الصزاعٗوو .ٛإذا كوواُ ا٥ضووخلغ٦ه باللٍووا ٞوٌاو
لمىٕ ووٕف عمووّٗئ .ضووٕاٌ ٞووص عمٗووْ الٕا و يف وو الٕ و ؤ مل ٖووٍص ٔلووٕ غووسأ
عدً اضخل ىاز وا ؤ اْ .فنُ ِرا الػسأ باطن ٖ ٥عخلود بوْ ملٍا ضو ٛامل صود الػوسع٘
وَ الٕ ٔ .العرب ٚبالٍمس الػسع٘ لصحِ ٛرٓ الػسٔأ ؤ بطٌّ٦ا.

)11

عووودً وووٕاش الووودخٕه يف و ٙوػوووسٔه اضوووخل ىاز ٔ ٙاووو٘ إ ٥بعووود الخلحوووسٔ ٙالدزاضوووٛ
الد ٗ ووو ٛلمجووودٔ ٝا ٥خلصووواةٖ ٛل٦ضوووخل ىاز ووو ٔ وووٕب وساعوووا ٚالضوووٕابط الػوووسعٗٛ
ٔاملعوواٖا ا ٥خلصوواةٖ ٛاملعىووٕه بّووا يف ا٥ضووخل ىاز املعاوووس .اـاووو ٛبالسعٗوو ٛاللعٗوودٚ
عَ السبا ٔكن املعاو٦و احملمٕز ٚيف الػسٖع ٛاإلض٦وٗ.ٛ

)12

هأ اط٦ه الٕ اإلضو٦و٘ شّاووْ ٔزضوالخلْ امل دضو ٛباملػوازك ٛبخلٍىٗو ٛا خلىو
ٔؽاٗ ا٧علا ٞعم ٜاملٕاشٌاو العاو.ٛ

)13

هأ اؿد ووَ فوا٥و ا٥ضوخلّ٦ك ٔالصوسف إ فواه الخلٍىٗؤ ٛا٥ضوخل ىاز عٗو
تصٖد اإلٖساةاو عم ٜاملصسٔفاو.
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)14

هأ وحٕ ٚضىا ال اٟىني عم ٜالٕ اإلض٦و٘ ٔكرا وووحاب الٕٖ٥واو العاووٛ
يف الػوووعٕب اإلضو و٦وٗٔ .ٛالعمىوووا .ٞلمحاووواظ عمووو ٜوووسٔ ٚالٕ و و ا ٥خلصووواةٖ ٛاهلاووووٛ
ٔالكلأ ٚتٍىٗخلّا بالطس اؿدٖ ٔ ٛبضٕابطّا الػسعٗ.ٛ

)15

عم ٜا او الا ّٗٔ ٛعمىا ٞا٧و .ٛال ٗاً .با ٥خلّاة الخلأوٗم٘ با وْ ا ٔ٧واف  ٖ ٥ون
عوووَ ا ٥خلّووواة با وووْ املعووواو٦و املالٗووؤ ٛا ٥خلصووواةٖٔ ٛالٍ دٖووؤ .ٛاضوووخلٍلاأ وحكووواً
ٔضٕابط غسعٗ ٛإلوكاٌٗ ٛا ٥راض اؾاٟص غسعام لعىازٔ ٚتٍىٗو ٛا٧ووٕه الٕ اٗو.ٛ
ٔبٗاُ وحكاً الرو ٛاملالٗ ٛلمٕ .

)16

ٔضو اـطووط املدزٔضوو ٛبووني وٕاشٌوو ٛاإلٌاووا الووق ؼوواف عموو ٜب ووا ٞوعٗوواُ ٔووووٕه
ا ٔ٧افٔ .بني ةٔاً اضخلىسازٖ ٛتٍاو٘ عطاّٟا.

)17

ٔ وود وووولح ِوورا ا ٥خلّوواة ضووسٔز ٚإلووو٦ا ٔتطووٕٖس امل٤ضطوواو الٕ اٗوو ٛيف العووامل
اإلض٦و٘.

)18

ؤضحٍا تعسٖ ٔغسعٗ :ٛع د اللٍأ ٞالخلػغٗن ٔاإلعاةٔ .ٚوٌوْ كوس ؽسهوام ف ّٗو ما
ضمٗى ما عم ٜع وٕة ا٥ضخلصوٍاه الوق و اشِوا ف ّوا ٞاإلضو ً٦وو الػوسٔأ ٔالضوٕابط
الق اغسٌا إلّٗا يف وػسٔه ال ساز.

)19

ؤضوووحٍا خطوووٕز ٚبعوووض الصوووٗن الخل مٗدٖووو ٛعمووو ٜوووواه الٕ و و  .و ووون ووووٗغ ٛع ووود
اإل ازتنئ ،املسودٔ ،اؿكسٔ ،الكدكٔ ،مِٕوأ .إبوداهلا بصوٗن غوسعٗ ٛوغود
حسوام عم ٜواه الٕ ٔوو٦كْ ٔبٍاظ الٕ ت تٍىٗخلْ ٔتطٕٖسٓ ٔاضخل ىازٓ.

)20

ؤضحٍا ممٗصاو ٔإهابٗاو ع د اللٍأ ٞؤضحٍا السة عم ٜا٥عراضاو الوق ٔزةو
وَ بعض الا ّا ٞعمِ ٜرا الع د .كىا ؤضحٍا الاس بٍْٗ ٔبني ع ٕة الطمي.

)21

ضمطٍا الضوٕ ٞعمو ٜطلٗعو ٛوػوسٔعاو ا ٔ٧واف ٔاملسافو العاوو .ٛفٕ ودٌاِا تػوكٕ
وَ اإلِىاه ٔاؾىٕة ٔا٥غخلصوابِٔ .ورٓ الٕضوعٗ ٛاملصزٖو ٛت٤كود ووا وغوسٌا إلٗوْ يف
الٍ اأ 16ٔ 15ٔ 14 :وَ ِرٓ اـ٦و.ٛ

)22

سز الا ّا ٞبأُ و س ٚالٕ إذا ٌ صوت عوَ و ٗ٦تّوا يف و وس ٚاؿوسٔ .كواُ الغوي
فاحؼ عكي المسف ٔالعسف العىم٘ الطاٟد .فنُ ِرا الع د باطن ٔهأ فط ْ.

)23

و اش مجّٕز الا ّا .ٞع د ا٥ضخللداه ٔاملٍا م ٔ .ٛعمٕا ا٥ضخللداه ووَ ووٗن اضوخل ىاز
الٕ يف حا٥و وعٍٗ ٔ .ٛسزٔا بوأُ تكوُٕ تمو اؿوا٥و الوق ٖوخلي فّٗوا ا٥ضوخللداه
وَ اؿا٥و ذاو الااٟد ٚالكلا ٚالعاٟد ٚعم ٜالٕ .

)24

ؤضووووحٍا بووووأُ وووووَ ا٧ضوووولاب السٟٗطووووٗ ٛالووووق وضووووسو با ٔ٧وووواف طووووٕاه الخلووووازٖ
اإلض٦و٘- :
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( )1حصووس اضووخل ىاز ا ٔ٧وواف يف ا٧زاضوو٘ ٔامللوواٌ٘ بػووكن حصووس ٙممووا وة ٝإ
ػىٗد اضخل ىاز ا ٔ٧اف ٔضهل ٛالعاٟداو.
( )2المموووي ٔاإل حووواف الووور ٙو مخلوووْ ووووٗن الع وووٕة الخل مٗدٖووو ٛعمووو ٜوعٗووواُ ٔوووووٕه
ا ٔ٧اف.
)25

ِوورٓ وووَ وِووي ٌ وواأ اللحو ٔلٗطووت كمووّا .ا٥كخلاووا ٞبّووا ٖ ٥عطوو٘ وووٕز ٚاللح و
املطمٕب.ٛ

ٔاهلل ٌطأه الخلٕفٗ لٍا ٔلكن ال اٟىني عم ٜال سٔ ٚالٕ اٗ ٛل٨ؤ ،ٛوُ ٖسش ٍوا ٔإٖواِي
الخل ٕٕٖٔ ٝف ّي ٧ةا ٞا٧واٌ ٛالعمٗى ٛـدو ٛةٍّٖي ٔووخلّي.
ٔ وود خووخلي ِوورا اللح و شػووسٔه :ووساز حطووأ طمووأ ا٧واٌوو ٛالعاووؤ ٛتٕوووٗ ٛإذا زوٝ
فىعٍا املٕ س ا٧خر بّا.

29

مشزوع قزار
اؿىوود هلل زب العوواملنئ ،الصوؤ ٚ٦الطوو ً٦عموو ٜضووٗدٌا قىوود خووامت الٍلووٗني ٔآلووْ
ٔوحلْ ٔضمي.
ساز ز ي (

)

إُ فمووظ فى و الا ووْ اإلضوو٦و٘ الوودٔل٘ يف ةٔز ٚووو٤متسٓ الخلاضووع ٛعػووس .ٚبنوووازٚ
الػاز  ٛيف ةٔل ٛاإلوازاو العسبٗ ٛاملخلحد ٚوَ.....
بعد اط٦عْ عم ٜاللحٕث امل دو ٛوَ ا٧عضأ ٞاـربا ٞيف وٕضٕه:
((تطلٗ ٌماً ع د اللٍأ ٞالخلىمٗ ) (B.O.Tيف تعىا ا ٔ٧اف ٔاملساف العاو:))ٛ
سز وا ٖم٘:
ؤ٥م:

إُ ع د اللٍا ِٕ ٞع د اضخلصٍاه ِٕٔ ع د اٟص الخلعاون بْ يف الا ْ اإلضو٦و٘ ِٔوٕ
ع وود ٔازة عموو ٜالعىوون ٔالعووني يف الرووو ٛومووصً لمطووسفني إذا تووٕافسو فٗووْ ا٧زكوواُ
ٔالػسٔأ.

اٌٗام:

ٖػرأ يف ِرا الع د وا ٖم٘:
و) بٗاُ ٍظ ٔوا ٛاملطخلصٍ وَ اللٍأ ٞكاف ٛأ٧واف املطمٕب ٛغسعام.
ب) وُ ودة فْٗ ا ٧ن.

ال ام:

هٕش تأ ٗن ال ىَ كمْ ؤ ت طٗطْ إ و طاأ وعمٕو ٩ ٛاه قدة.ٚ

زابعام :هٕش وُ ٖخلضىَ ِرا الع د ٔعدام وَ اؾّ ٛالٕ اٗ ٛاملطخلصٍ هلوا بػوسا ٞاملػوسٔه ؤ
امللٍ ٜوَ اؾّ ٛاملصٍع ٛبال ىَ املعوسٔض عٍود اٌخلّوا ٞوود ٚاإل وازٔ ٚحطوأ اتاا ّىوا
ةفعٔ ٛاحد ٚؤ و ططام.
خاوطام :هٕش وُ ٖخلضىَ الع د غسطام صاٟٗام ش خلض ٜووا اتاو عمٗوْ العا وداُ ووا مل تكوَ
ٍِاك ظسٔف اِس.ٚ
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ثبت بعض املزاجع الىاردة يف البحح
)1

غسا ال ٕاعد الا ّٗ ،ٛالطلع ٛا ، ٔ٧تصحٗح :علدالطخلاز وبٕ غد.ٚ

)2

بداٖووو ٛا خلّووود ٌّٔاٖووو ٛامل خلصووود لوووي زغووود اؿاٗووود ،تصوووحٗح :علوووداؿمٗي قىووود
علداؿمٗي ،ال اِس ،ٚةاز الكخلأ.

)3

كخلاب امللطٕأ ،لمطسخط٘ مشظ الدَٖ قىد بَ ومحد.

)4

الخلاطا الكلا ،لإلواً الساش.ٙ

)5

ؼاووو ٛالا ّوووا ،ٞؼ ٗوو قىووود املٍخلصوووس الكخلووواٌ٘ ِٔٔوووأ الصحٗمووو٘ ،ةاز الاكوووس،
ةوػ .

)6

تاطا ابَ سٖس الطرب.ٙ

)7

زٔض ٛالطاللني ،لإلواً الٍٕٔ.ٙ

)8

وطلٕعاو ٔشاز ٚا ٔ٧اف ٔالػ ُٕ٠اإلض٦وٗ ،ٛالكٕٖتِ1409 :و.ً1989/

)9

املصلاا املٍا يف غسٖأ الػسا الكلا ،لمسافع٘.

)10

فموو ٛا٧حكوواً العدلٗوو ،ٛالطلعوو ٛا ، ٔ٧ؼ ٗ و  :علوودالِٕاب وبووٕ ضوومٗىاُ ٔقىوود
إبساِٗي عم٘.

)11

تاطا ال سطيب ،ال اِس ،ٚةاز الػعأ.

)12

املغووو ٥بوووَ داوووو ،ٛالطلعووو :ٛال اٌٗووو ،ٛؼ ٗووو  :علوووداهلل علداحملطوووَ الركوووو٘،
ٔعلدالاخلاا قىد اؿمٕ.

)13

وٌٗظ الا ّا ٞيف تعسٖاواو ا٧لاواظ املخلدألو ٛبوني الا ّوا ،ٞالطلعو ٛا ، ٔ٧علودالسشا
الكلٗط٘.

)14

اإلٌصاف ،لمىساة.ٙ

)15

حاغٗ ٛابَ عابدَٖ.

)16

اهلداٖ ٛعمِ ٜاوؼ العٍاٖ ٛلمىرِأ اؿٍا٘.

)17

بدا ٟالصٍا ٟلمكاضاٌ٘.6 ،

)18

كخلاز الصحاا ،واة ٚوٍ .

)19

ال سآُ ،ضٕز ٚالل س ٚآٖ ،275 :ٛضٕز ٚالٍطا ٞآٖ.5 :ٛ

)20

املدخن الا ّ٘ العاً ،وصطا ٜالصز ا.ٞ
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)21

وضالٗأ اضخل ىاز ا ٔ٧اف ،ةٌ /صْٖ محاة.

)22

الػسا الصغا ،لدزةٖس.

)23

ال ٕاٌني الا ّٗ ،ٛلي ص.ٟ٘

)24

زضاٟن ابَ لٗي.

)25

كخلاب اإلضعاف ،لمطسابمط٘.

)26

الخلٍلْٗ باؿطٍ ٜلماس أ :ٙيف وٍاع ٛاـمٕ ٔالطكٍ.ٜ

)27

الٕضاٟن اؿدٖ  ٛلمخلىٕٖن ،لمصز ا.ٞ

)28

وٗن الخلىٕٖن ،حملىٕة وّد.ٙ

)29

زع٘ املصمح ،ٛلمػٗ ابَ بّْٗ.

)30

وٕاِأ اؾمٗن ،لمحطاب ،و .6
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