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 التفكري
 

إف اإلنكػػةف ٬ػػٮ أٌٚػػ٢ اتؼ٤ٮٝػػة    
إ٩ػ٫ _ك٬ٮ ٝػٮؿ ظػٜ _َبلؽ، ظىت ٣ٞؽ ٝي٢ اإل

إ٧٩ػة ٬ػٮ أ٢ٌٚ ٨٦ اتبلاكح. كاإلنكةف ٫٤ٌٚ 
يف ٫٤ٞٔ، ٢ٕٞٚ اإلنكةف ٬ٮ اذلم رٚٓ مأف ٬ؾا 
اإلنكةف كص٫٤ٕ أ٢ٌٚ اتؼ٤ٮٝػة ،  كذلكػٟ ال 
ثؽ ٨٦ ٦ٕؿٚح ٬ؾا ا٢ٕٞ٣،  كبةتلػة  ال ثػؽ ٦ػ٨ 
٦ٕؿٚح اتل١ٛػ،،  كال ثػؽ ٦ػ٨ ٦ٕؿٚػح َؿ ٞػح 
اتل١ٛ،،  ألف ٬ؾا اكٮاٝٓ اتكىم ثػةتل١ٛ، ٬ػٮ 
اذلم جي٢ٕ ك٢ٕٞ٤ ٝي٧ذ٫،  ك٬ٮ اذلم يُٰٕ ٬ؾق 
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اثل٧ؿا  احلة٩ٕح،  ا٣يت ث٭ة دى٤ط احليةة، ك ى٤ط 
اإلنكةف، ث٢ يى٤ط اك١ٮف لك٫ ث٧ة ٚيػ٫ ٦ػ٨   

 يش ظىت اجل٧ةد كاجلجة  كاحليٮاف.   
إف ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ػٮف،  كاألد  كا٤ٛ٣كػٛح،          

كا٫ٞٛ٣ كاك٤٘ح،  كاتٕؿٚح ٨٦ ظيػر   ٦ٕؿٚػح، 
إ٧٩ة   ٩ذػة  ا٣ٕٞػ٢ كبةتلػة  ٩ذػة  اتل١ٛػ،.  

ٟ اكف كـا٦ة كئلنكةف كك٤عيةة كك١٤ػٮف لكػ٫ ذلك
أف يؽرؾ كاٝٓ ا٢ٕٞ٣ ٦ة ٬ٮ،  كأف يؽرؾ ثةتلػة  

 كاٝٓ اتل١ٛ،، كَؿ ٞح اتل١ٛ،.       
 

٣ٞؽ ُٕٝخ اإلنكة٩يح ٬ؾق اتكةٚح ا٣ُٮ ٤ح        
٨٦ احليةة،  ك٨٦ ٧ٔؿ اكـ٨٦ ك  دٕىن أكرث ٦ػة 
دٕىن ثنذة  ا٣ٕٞػ٢،  كبنذػة  اتل١ٛػ، دكف أف 
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٩ٛكػػ٭ة ثٮاٝػػٓ ا٣ٕٞػػ٢ كبٮاٝػػٓ اتل١ٛػػ،. دٕػػ  
وعيط أ٫٩ ٝػؽ كصػؽ ٦ػ٨ لػةكؿ إدراؾ كاٝػٓ 
ا٢ٕٞ٣ ٨٦ ٧٤ٔةء اتك٧٤ني،  ك٨٦ ٧٤ٔػةء ٗػ، 
مك٧٤ني يف ا٣ٞؽي٥ كاحلؽير  كك١ػ٪٭٥ أػٛٞػٮا 
يف إدراؾ ٬ؾا اكٮاٝٓ.  ككصػؽ ٦ػ٨ لػةكؿ رقػ٥ 
َؿ ٞح ك٤ذ١ٛ،، كك١٪٭٥ كٝػؽ حعػٮا يف ٩ػٮا و 

٪ضـا  ا٧٤ٕ٣يػح ٨٦ ز٧ؿا  ٬ػؾق ا٣ُؿ ٞػح ثػةت
٤ٌ٤ٮا ٨ٔ ٦ٕؿٚح اتل١ٛ، ٦ػ٨ ظيػر  ًي كك١٪٭٥ 
٤٤ٮا ٗ،٥٬ ٨٦ اتٞرليػ٨ اذليػ٨  ٬ٮ د١ٛ،،  ًك
ث٭ؿ٥٬ ٬ؾا اجلضة  ا٤ٕ٣يم.  ك٨٦ ٝج٢، ٦٪ؾ أيةـ 
ػ٨ ثٕػؽ٥٬، ا٩ػؽٕٚٮا يف اكٮوػٮؿ إ   احلٮ٩ةف ك٦ى
اتل١ٛ، ٚٮو٤ٮا إ  ٦ة يكىم ثػةت٪ُٜ، كحعػٮا 

٭٥ أٚكػؽكا يف اكٮوٮؿ إ  ثٕي األٚاكر،  كك١٪
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اتٕؿٚح ٨٦ ظير   ٦ٕؿٚح،  ٚاكف ات٪ُٜ كبةالن 
 _٧٠ػة أر ػؽ    _  اتٕؿٚح ثؽؿ أف يكػٮف 

قبيبلن ك٤ٮوٮؿ إحل٭ة ك٦ٞيةقة كىعذ٭ة.  كأيٌػةن 
ٚػػإف ٬ػػؤالء اذليػػ٨ ا٩ػػؽٕٚٮا يف اكٮوػػٮؿ إ  
اتل١ٛػػ،،  ٝػػؽ كوػػ٤ٮ أيٌػػةن إ  ٦ػػة يكػػىم 
ثة٤ٛ٣كٛح، أك ٦ة يٕؿؼ حبت احل٧١ح، كاتل٧ٕػٜ 

٧ة كراء اكٮصٮد، أم ٦ة كراء اتػةدة،  ٚأكصػؽكا ٚي
حبسةن ذليػؾ اتٕؿٚػح ذليػؾ اجلذػةاش،  كك١٪ػ٫ اكف 
ثٕيؽان ٨ٔ اكٮاٝٓ،  ثٕيؽان ٨ٔ اكىػؽؽ، ٚػاكف أف  
أثٕؽ ٨ٔ احلٞيٞح  كبٕػؽ ٔػ٨ اكٮاٝػٓ،  ٌٚػ٢٤ 

                                                اك١س، ٨، كاحنؿؼ ثةتل١ٛ، ٨ٔ صةدة اكىٮا .                                           
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ٚ٭ؾا لك٫ كأ٦سة  إذا  صةز أف ٩ٞٮؿ إ٫٩ حبر        
يف اتل١ٛ،،  كحبر يف َؿ ٞح اتل١ٛ،،  كك١٪ػ٫ 

٥ ٠ٮ٩ػ٫ أكصػؽ ٦ٕػةرؼ ،  كأكصػؽ دلػةالن  _ ٗر
كػ٥ يكػ٨  _ك٤جعر، كأكصؽ ٦ة ي٪ٛٓ اإلنكػةف 

يف  ٦٪ىجةن   كاٝٓ اتل١ٛ،،  كك٥ يكػ٨ قػةاؿان 
َؿ ٜ اكىٮا ،  كهلػؾا ال يٕذػحب حبسػةن يف كاٝػٓ 
اتل١ٛ،،  كإ٧٩ة ٬ٮ حبر يف ٩ذةجئ٫ كز٧ؿاد٫، ككػ٥ 
يك٨ َؿ ٞػح مكػذٞي٧ح ك٤ذ١ٛػ،،  كإ٧٩ػة ٬ػٮ 
أق٤ٮ  ٨٦ أقةحلت ٬ؾق ا٣ُؿ ٞح،  صةء  وؽٚح 
٦ػػ٨ صػػؿاء ايفعػػر يف ٩ذػػة  ا٣ٕٞػػ٢، أك يف 
اثل٧ؿا ، كك٥ يأ  ٨ٔ َؿ ٜ ايفعػر يف كاٝػٓ 

ذلكٟ ي٧ك٨ أف يٞةؿ إف ايفعر يف اتل١ٛ،.  ك
َؿ ٞػػح مكػػذٞي٧ح ك٤ذ١ٛػػ،، ال يػػـاؿ دلػػؿد 
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حمأكالن  جتؿم ظػٮؿ ٩ذػة  اتل١ٛػ، ال ظػٮؿ 
 كاٝٓ اتل١ٛ، ٩ٛك٫.                                                               

أ٦ة قجت ٔؽـ اال٬ذؽاء ظىت اآلف إ   كاٝٓ       
ٞح اتل١ٛ،،  ٚإ٫٩ راصٓ اتل١ٛ،، ثةتلة  إ  َؿ 

إ  أف ايفةظسني ٝؽ حبسػٮا يف اتل١ٛػ، ٝجػ٢ أف 
يجعسٮا يف ا٢ٕٞ٣،  كال ي٧ك٨ اال٬ذؽاء إ  كاٝٓ 
اتل١ٛ،، إال ثٕػؽ ٦ٕؿٚػح كاٝػٓ ا٣ٕٞػ٢ ٦ٕؿٚػح 
يٞينيح بنػ  صػةزـ،  ألف اتل١ٛػ، ٬ػٮ ز٧ػؿة 
ا٢ٕٞ٣،  كا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف كقةاؿ و٪ٮؼ اثلٞةٚح،  

ذلكػٟ ٚإ٩ػ٫ ال ثػؽ ٦ػ٨   إ٧٩ة   ز٧ؿة اتل١ٛ،.
٦ٕؿٚح كاٝٓ ا٣ٕٞػ٢ أكالن ٦ٕؿٚػح يٞينيػح بنػ  
صػػةزـ،  زػػ٥ ثٕػػؽ ذكػػٟ ي٧كػػ٨ ٦ٕؿٚػػح كاٝػػٓ 
اتل١ٛ،،  ك ٧كػ٨ ٦ٕؿٚػح َؿ ٞػح مكػذٞي٧ح 
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ك٤ذ١ٛ،،  ز٥ ثٕػؽ ذكػٟ، ك  ًػٮا٫، ي٧كػ٨ 
احلكػػ٥   اتٕؿٚػػح ٬ػػ٢   ٤ٔػػ٥ أـ ال،  أم 
ي٧ك٨ إدراؾ أف اك١ي٧يةء ٥٤ٔ، كأف ٦ة يكػىم 

٤ػٮـ االصذ٧ػةع ٣ كػخ ٧٤ٔػةن،  ث٥٤ٕ اجل ٛف ٔك
ك ٧ك٨ احلك٥   اتٕؿٚح ٬ػ٢   زٞةٚػح أـ 
ال، أم ي٧كػػ٨ إدراؾ أف ا٣يعػػ ٓ زٞةٚػػح. كأف 
اتلىٮ ؿ ٣ ف زٞةٚح. ٚةتكػأ٣ح لك٭ػة ٦جنيػح   
أقةس ٦ٕؿٚح كاٝٓ ا٢ٕٞ٣ ٦ٕؿٚح يٞينيح صةز٦ح،  
ز٥ ثٕؽ ذكٟ،  ك  ًٮء ٬ػؾق اتٕؿٚػح، يجعػر 

ة  َؿ ٞػح اتل١ٛػ،، ك  كاٝٓ اتل١ٛ،، كبةتلػ
ًػػٮا٭ة ي٧كػػ٨ اكٮوػػٮؿ بنػػ  وػػعيط إ  

 أق٤ٮ  اتل١ٛ،، أك إ  أقةحلت اتل١ٛ،.                                                               
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٬ػػػؾق   اتكػػػأ٣ح، ٚةكٮوػػػٮؿ إ  ا٤ٕ٣ػػػ٥      
كاثلٞةٚح، جيت أف يكٮف ٩ييضػح تٕؿٚػح كاٝػٓ 

١، كأقػ٤ٮب٫، كاكٮوػٮؿ اتل١ٛ،، كَؿ ٞح اتلٛ
إ  كاٝٓ اتل١ٛ،، جيت أف يكٮف ٩ييضح تٕؿٚح 
كاٝٓ ا٢ٕٞ٣.  ك  ذكٟ ال ثؽ ٦ػ٨ ٦ٕؿٚػح كاٝػٓ 
ا٢ٕٞ٣ ٦ٕؿٚحيٞينيػح صةز٦ػح زػ٥ ٦ٕؿٚػح كاٝػٓ 

  .اتل١ٛ،
إف اذلي٨ ٔؿٚٮا ا٢ٕٞ٣ ٦ة ٬ػٮ،  أم ظػةككٮا       

٦ٕؿٚح كاٝٓ ا٢ٕٞ٣،  ٠س،كف،  قٮاء أكةف ذكػٟ 
قٛح احلٮ٩ػةف، أك ٦ػ٨ ٧٤ٔػةء يف ا٣ٞؽي٥ ٨٦ ٚبل

اتكػػ٧٤ني، أك ٧٤ٔػػةء ا٣٘ػػؿ ، أك اكف ذكػػٟ يف 
ا٣ٕرص احلػؽير.  ك٣كػ٨ ٬ػؾق اتلٕػةر ٙ، أك 
ثٕجةرة أػؿل ٬ؾق اتعأكالن ، ال يٮصؽ ٚي٭ة ٦ػة 
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يكذعٜ اذل٠ؿ، كال ٦ة يؿدٛٓ إ  مكذٮل اجلْػؿ، 
يح، ٚػإف دٕػؿ ٛ٭٥  قٮل حمةك٣ح ٧٤ٔػةء اكنػئٮ

اذل٠ػػؿ، كظػػؽق ٬ػػٮ اذلم ي٧كػػ٨ أف يكػػذعٜ 
ك ٧ك٨ أف يؿدٛػٓ إ  مكػذٮل اجلْػؿ، أل٩٭ػة 
حمةك٣ح صؽيح، ك٥ يٛكؽ٬ة ٤ٔػي٭٥ إال إاار٬ػ٥ 
اخلػةءء   إ٩كػػةر أف هلػػؾا اكٮصػػٮد ػة٣ٞػػةن، 
ككػػٮال ٬ػػؾا اإلاار   إ٩كػػةر أف ك٤ٮصػػٮد 
ػة٣ٞةن، تلٮوػ٤ٮا إ  إدراؾ كاٝػٓ ا٣ٕٞػ٢ إدرااكن 
ظٞيٞيةن، أم تلٮوػ٤ٮا إ  ٦ٕؿٚػح كاٝػٓ ا٣ٕٞػ٢ 

يٞينيح صةز٦ػح.  ٚ٭ػ٥ ثػؽأكا ايفعػر يف  ٦ٕؿٚح
اكٮاٝٓ كا١ٛ٣ؿ ٚٞػةكٮا/ ٬ػ٢ ا١ٛ٣ػؿ كصػؽ ٝجػ٢ 
اكٮاٝػٓ   أـ أف اكٮاٝػػٓ كصػػؽ ٝجػػ٢ ا١ٛ٣ػػؿ، ك ف 
ا١ٛ٣ؿ ٩ييضح ك٤ٮاٝػٓ   كٝػؽ اػذ٤ٛػٮا يف ذكػٟ،  



 13 

٧ٚ٪٭٥ ٦ػ٨ ٝػةؿ إف ا١ٛ٣ػؿ كصػؽ ٝجػ٢ اكٮاٝػٓ، 
ك٦٪٭٥ ٦ػ٨ ٝػةؿ إف اكٮاٝػٓ كصػؽ ٝجػ٢ ا١ٛ٣ػؿ.  

  أف اكٮاٝػٓ كصػؽ ٝجػ٢ كاقذٞؿ رأي٭٥ اجل٭ةيئ 
ا١ٛ٣ػػؿ.  كب٪ػػةء   ٬ػػؾا،  أك ٦ػػ٨ صػػؿاء ٬ػػؾا 
كو٤ٮا إ  دٕؿ ٙ ا١ٛ٣ؿ،  ٚٞةكٮا/  إف ا١ٛ٣ؿ ٬ٮ 
ا٩ٕاكس اكٮاٝٓ   ادل٦ػةغ. ٚذ١ػٮف ٦ٕػؿٚذ٭٥ 
٤٧يػح  كٮاٝٓ ا١ٛ٣ؿ ٬ػٮ أ٩ػ٫ كاٝػٓ،  كد٦ػةغ،  ٔك
ا٩ٕاكس هلؾا اكٮاٝػٓ   ادل٦ػةغ.  ٚػة١ٛ٣ؿ ٬ػٮ 

٦ػةغ.  ٬ػؾا ٬ػٮ ٩ييضح ال٩ٕاكس اكٮاٝػٓ   ادل
رأي٭٥،  ك٬ٮ رأم يؽؿ   حبر وعيط،  ك ػؽؿ 
  حمةك٣ح صةدة ك  ٝؿ  ٨٦ احلٞيٞح.  ككػٮال 
إاار٬ػػ٥   إ٩كػػةر أف هلػػؾا اكٮاٝػػٓ ػة٣ٞػػةن 
ػ٫ٞ٤ كإاار٥٬   أف اكٮصٮد أزيل، تة ظىػ٢ 
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اخلُأ يف إدراؾ كاٝٓ ا٢ٕٞ٣.  أل٫٩ وػعيط أف ال 
اٝٓ إ٧٩ة   ١ٚؿ ثبل كاٝٓ، كأف   ٦ٕؿٚح دكف ك

ػيةؿ أك ختؿ ٙ.  ٚػةكٮاٝٓ ٬ػٮ أقػةس ا١ٛ٣ػؿ، 
كا١ٛ٣ؿ إ٧٩ة ٬ٮ دٕج، ٨ٔ كاٝٓ، أك ظكػ٥   
ذكٟ اكٮاٝٓ.  ٚةكٮاٝٓ ٬ػٮ أقػةس ا١ٛ٣ػؿ، ك٬ػٮ 
أقةس اتل١ٛ، كبؽكف كصٮد اكٮاٝٓ، ال ي٧كػ٨ 
أف يٮصؽ ١ٚؿ كال د١ٛػ،.  زػ٥ إف احلكػ٥   
اكٮاٝٓ، ث٢ إف   ٦ة يف اإلنكةف ك٦ة ينػذش ٔ٪ػ٫ 
إ٧٩ة ٬ٮ مؿدجٍ ثةدل٦ػةغ، ٚةدل٦ػةغ ٬ػٮ اتؿ ػـ 
اكؿا يسػػ كاألقػػةا يف اإلنكػػةف،  ذلكػػٟ ال 
ي٧ك٨ أف يٮصؽ ١ٚؿ إال ثٕػؽ كصػٮد ادل٦ػةغ، 
كادل٦ةغ  ٩ٛك٫ كاٝٓ، كهلؾا ٚإف كصػٮد ادل٦ػةغ 
رشط أقةا كٮصٮد ا١ٛ٣ؿ، ٧٠ة أف كصٮد اكٮاٝٓ 
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رشط أقةا كٮصٮد ا١ٛ٣ؿ.  كهلؾا، ٚإ٫٩ كٮصػٮد 
ٮد اتل١ٛ،، أك ا١ٛ٣ؿ، ال ثػؽ أف ا٢ٕٞ٣، أم كٮص

٧٤ػةء  يكٮف ٬٪ػةؾ كاٝػٓ، ك٬٪ػةؾ د٦ػةغ.  ٔك
يح ا٬ذؽكا إ  ٬ؾي٨ اكن بني أم ا٬ذػؽكا  اكنئٮ
إ  أ٫٩ كٮصٮد ا٢ٕٞ٣ ال ثؽ ٨٦ أف يكٮف ٬٪ػةؾ 
كاٝٓ، ك٬٪ػةؾ د٦ػةغ، كأف كصٮد٧٬ػة ٦ٕػةن رشط 
را يس كأقةا كٮصٮد ا١ٛ٣ؿ، أم كٮصٮد ا٢ٕٞ٣.  

دة، كوػعيعح، كإ  كذلكٟ اك٩خ حمةكتل٭٥ صػة
٬٪ة اك٩ٮا يك،كف يف ا٣ُؿ ٜ اتكػذٞي٥ اتٮوػ٢ 
إ  ٦ٕؿٚح كاٝٓ ا٢ٕٞ٣ ٦ٕؿٚح يٞينيح صةز٦ح.  إال 
إ٩٭٥ ظني ظةككٮا  ربٍ اكٮاٝٓ ثةدل٦ةغ ك٤ٮوػٮؿ 
إ  ا١ٛ٣ؿ، أم إلجيةد اتل١ٛ،، ًػ٤ٮا ا٣ُؿ ػٜ، 
ٚض٤ٕٮا اكؿاثٍ ث ٪٭٧ة ٬ٮ ا٩ٕػاكس ٬ػؾا اكٮاٝػٓ 
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جلييضح اخلُأ يف ٦ٕؿٚػح   ادل٦ةغ.  ٚؼؿصٮا ثة
ا٢ٕٞ٣، كذلكػٟ ٔؿٚػٮا ا٣ٕٞػ٢ دٕؿ ٛػةن ػةَبػةن.  
كقجت ذكٟ ٬ٮ إاار٥٬   إ٩كةر أف ك٤ٮصٮد 
ػة٣ٞةن ػ٫ٞ٤ ٨٦ ٔؽـ.  أل٩٭٥ كٮ ٝةكٮا إف اتٕؿٚح 
تكجٜ ا١ٛ٣ؿ، ٚإ٩٭٥ يٞٛٮف أ٦ةـ ظٞيٞػح كإٝػح، 
ك  أ٫٩ ٨٦ أي٨ صةء ا١ٛ٣ؿ ٝج٢ كصػٮد اكٮاٝػٓ، 

٦ػ٨ ٗػ، اكٮاٝػٓ.  ٚبل ثػؽ أف يكػٮف ٝػؽصةء 
كبةتلة  ٨٦ أي٨ صةء ا١ٛ٣ؿ كئلنكػةف األكؿ  ال 
ثؽ أ٫٩ صةءق ٨٦ ٗ،ق، ك٨٦ ٗ، اكٮاٝٓ، ٚي١ػٮف 
اإلنكةف األكؿ، كاكٮاٝٓ ٝؽ أكصؽ٧٬ة ٨٦ أُٔػٯ 
اإلنكةف األكؿ اتٕؿٚح، ك٬ؾا ػبلؼ ٦ػة دلي٭ػ٥ 
٨٦ ٦ٕؿٚح صةز٦ح ثػأف ا٣ٕػةك٥ أزيل كأف اكٮاٝػٓ 

س اكٮاٝٓ   ادل٦ةغ أزيل.  كذلكٟ ٝةكٮا إف ا٩ٕاك
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٬ٮ ا٢ٕٞ٣، ٚ٭ٮ اذلم أكصؽ ا١ٛ٣ػؿ،  ك٬ػٮ اذلم 
كصؽ ث٫ اتل١ٛ،.  ك٦ػ٨ أصػ٢ أف يذ٭ؿبػٮا ٦ػ٨ 
رضكرة كصٮد اتٕؿٚػح، وػةركا لػةككٮف إجيػةد 
ختيبل ،  كإجيةد ٚؿكض، ٨٦ أف اإلنكػةف األكؿ 
ٝؽ صؿ  اكٮاٝٓ ٚٮو٢ إ  اتٕؿٚح ز٥ اك٩خ ٬ؾق 

جتػةر   اتلضةر  ك٤ٮاٝٓ ٦ٕػةرؼ تكػةٔؽق  
أػؿل ك٤ٮاٝػٓ، ك١٬ػؾا.  كأاكا   أف اكٮاٝػٓ 
كا٩ٕاكس ادل٦ةغ ٤ٔي٫، ٬ٮ ا٢ٕٞ٣، ك٬ٮ ا١ٛ٣ػؿ، 
ك٬ٮ اذلم يٮصؽ اتل١ٛ،. كٝؽ ٔيم ثرص٥٬ ٨ٔ 
ا٣ٛؿؽ ثني اإلظكةس كاال٩ٕػاكس، كأف ٤٧ٔيػح 
اتل١ٛ، ك٥ دأ  ٨٦ ا٩ٕاكس اكٮاٝٓ   ادل٦ةغ، 

  كال ٨٦ ا٩ُجةع اكٮاٝٓ   ادل٦ةغ، كإ٧٩ة صػةء
ـق ادل٦ػةغ،  ٨٦ اإلظكػةس،  كاإلظكػةس مؿ ػ
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ككٮال احلف ثةكٮاٝٓ، تػة ظىػ٢ أم ١ٚػؿ، كتػة 
كصؽ أم د١ٛ،.  ٕٚؽـ دٛؿ ٞ٭٥ ثني اإلظكػةس 
كاال٩ٕاكس، زاد ا٣ُني ث٤ح دلي٭٥، كاٚ٭٥ ٨ٔ 
ا٣ُؿ ٜ اذلم اك٩ٮا يك،كف ٚي٫.  ٚػاكف ٦ػة اكف 
٦ػػ٨ دٕػػؿ ٛ٭٥ ك٤ٕٞػػ٢، ك٦ػػ٨ اخلُػػأ يف ٬ػػؾا 

س اخلُأ كػ٥ يكػ٨ ٦ػ٨ اتلٕؿ ٙ. ك٣ك٨ أقة
ٔؽـ اتلٛؿ ٜ ثني اإلظكػةس كاال٩ٕػاكس، كاال 
كاك٩ػػٮا ا٬ذػػؽكا إ  أف اتكػػأ٣ح   إظكػػةس 
ك٣ كخ ا٩ٕاكقػةن. ثػ٢ أقػةس اخلُػأ، كأقػةس 
االحنؿاؼ، ٩ةدش ٨ٔ إ٩كةر٥٬ أف هلػؾا اكٮصػٮد 
ػة٣ٞةن، ٥٤ٚ يؽر ٮا أف كصػٮد ٤ٕ٦ٮ٦ػة  قػةثٞح 
٨ٔ ٬ؾا اكٮاٝٓ رشط رضكرم كٮصٮد ا١ٛ٣ؿ، أم 

ط رضكرم كٮصػػٮد اتل١ٛػػ،، كبةتلػػة  رشط رش
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رضكرم تل١ٮ ٨ ا٢ٕٞ٣، أم حل١ٮف ٬٪ةؾ ٢ٞٔ، 
أم ٬٪ةؾ ١ٚؿ، كد١ٛ،. كإال كػاكف دلل احل٧ػةر 
٢ٞٔ، أل٫٩ ي٤٧ٟ ادل٦ةغ، ك ٪١ٕف اكٮاٝػٓ   
د٦ةٗػػ٫، أم لػػف ثػػةكٮاٝٓ. كا٣ٕٞػػ٢ ٬ػػٮ ٦ػػ٨ 
ػٮاص اإلنكةف كٝؽ ٝيػ٢ ٝػؽي٧ةن/ أف اإلنكػةف 

١ٛ٦ؿ، ألف اتل١ٛ، أك ظيٮاف ٩ةَٜ، أم ظيٮاف 
ا٢ٕٞ٣ ػةص ث٫، ك٣ ف دلل ٗ،ق ٦ػ٨ ظيػٮاف 

 كقٮاق ٢ٞٔ كال د١ٛ،.   
يح        ك٦٭٧ة يك٨ ٨٦ أمؿ ٚإف ٧٤ٔةء اكنػئٮ

٥٬ كظؽ٥٬ اذلي٨ ٝةمٮا ث٧عةك٣ح صةدة ك٤ٮوػٮؿ 
إ  ٦ٕىن ا٢ٕٞ٣، كقةركا يف َؿ ٜ مكػذٞي٥ حنػٮ 
٦ٕؿٚح كاٝٓ ا٢ٕٞ٣ ك٥٬ كإف أػُأكا يف دٕؿ ػٙ 

احنؿٚٮا ٨ٔ ا٣ُؿ ٜ اذلم اك٩ٮا يك،كف ا٢ٕٞ٣، ك
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ث٫ حنٮ اكٮوٮؿ إ  ٬ؾق اتٕؿٚػح ٦ٕؿٚػح يٞينيػح 
صةز٦ح، كك١٪٭٥ ٚذعٮا ا٣ُؿ ٜ ت٨ يأيت ثٕػؽ٥٬ 
كيك، ٚي٫ ظىت يى٢ إ  ٬ؾق اتٕؿٚػح احلٞينيػح 
اجلةز٦ح.  إ٫٩ ٦ٓ ٠ٮف اتك٧٤ني يٮصؽ دلي٭٥ ٦ػة 
يؽؿ   أف كصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح ٔػ٨ اك ػ 

٦٪٫ تٕؿٚح اك ء، ك٣كػ٨ ٬ػؾا كإف أمؿ ال ثؽ 
اكف وػػعيعةن، ٚإ٩ػػ٫ ثةٔذجػػةرق كوػػٙ كاٝػػٓ، 
كبةٔذجػػةر أف اتػػؿاد ٦٪ػػ٫ إكػػـاـ اجلػػةس دميٕػػةن 
ثذٕؿ ٙ ا٢ٕٞ٣، ذلكػٟ ال ثػؽ ٦ػ٨ أف يكػٮف 
دٕؿ ٙ ا٢ٕٞ٣ ٦جنيػةن   اتنػة٬ؽ اتعكػٮس، 
أل٫٩ يؿاد ث٫ إكـاـ اجلةس دميٕةن ال إكـاـ اتك٧٤ني 

                                     ٦٪٭٥ ٚعكت.           
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٥٤ آدـ          يٞٮؿ اهلل دٕة  يف ٠ذةث٫ ا٣ٕـ ـ "ٔك
٭٥   اتبلاكػح ٚٞػةؿ  األق٧ةء لك٭ة، ز٥ ًٔؿ
أ٩ببٮين ثأق٧ةء ٬ؤالء إف ٠٪ذ٥ وػةدٝني.  ٝػةكٮا 

جلة إال ٦ة ٧٤ٔذ٪ػة إ٩ػٟ أ٩ػخ  ال ٥٤ٔقجعة٩ٟ 
٧٤ٚة ا٤ٕ٣ي٥ احل١ي٥.  ٝةؿ ية آدـ أ٩بب٭٥ ثأق٧ةا٭٥ 

أ٩جة٥٬ ثأق٧ةا٭٥ ٝةؿ/  أك٥ أ٢ٝ ٣كػ٥ إ  أ٤ٔػ٥ 
ٗيت اكك٧ٮا  كاألرض كأ٥٤ٔ ٦ة دجػؽكف ك٦ػة 
٠٪ػػذ٥ دكذ٧ػػٮف" ٚ٭ػػؾق اآليػػح دػػؽؿ   أف 
ات٤ٕٮ٦ػػة  اككػػةثٞح ال ثػػؽ ٦٪٭ػػة ك٤ٮوػػٮؿ إ  
اتٕؿٚح، أم ٦ٕؿٚح،  ٚآدـ ٝؽ ٧٤ٔػ٫ اهلل أقػ٧ةء 
خ ٤ٔي٫ ٔؿٚ٭ة.   األميةء أك مك٧يةد٭ة ٧٤ٚة ًٔؿ

األكؿ، ك٬ػػٮ آدـ،  ٝػػؽ أُٔػػةق اهلل  ٚةإلنكػػةف
٤ٕ٦ٮ٦ة ، كذلكٟ ٔػؿؼ األمػيةء، ككػٮال ٬ػؾق 
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ات٤ٕٮ٦ة  تة ٔؿٚ٭ة. كب٧ة أف أقةس االحنػؿاؼ 
يح  يف ا٣ُؿ ػػٜ اذلم قػػ٫١٤ ٧٤ٔػػةء اكنػػئٮ
ك٤ٮوٮؿ إ  ٦ٕؿٚح كاٝٓ ا٢ٕٞ٣ ٬ٮ رضكرة كصٮد 
ات٤ٕٮ٦ة  اككةثٞح، ٚإف ٬ؾا يكيف يفيةف ػُأ 

يني يف دٕؿ ٙ ا٣ٕٞػ٢ ، ك كػيف يفيػةف اكنئٮ
كص٫ االحنؿاؼ، كأ٫٩ ظىت يذٮو٢ إلجيةد ا١ٛ٣ؿ 
ال ثؽ ٨٦ ات٤ٕٮ٦ة  اككػةثٞح ٔػ٨ اكٮاٝػٓ اذلم 
يٕؿض   ادل٦ةغ.  إال إ٩ػ٫ تػة اكف اتػؿاد ٬ػٮ 
إكـاـ اجلةس دميٕةن ك٣ػ ف اتكػ٧٤ني ٚعكػت، 
اكف ال ثؽ ٨٦ ٔؿض اتنة٬ؽ اتعكٮس ثأ٫٩ ال 

ظػىت  ثؽ ٨٦ كصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح ٨ٔ اكٮاٝػٓ
يذػػأإ إجيػػةد ا١ٛ٣ػػؿ، أم ظػػىت يذ١ػػٮف ا٣ٕٞػػ٢ 
ك ٮصػػؽ. ألف ا٣ٕٞػػ٢ ٦و ػػـ كصػػٮدق   كصػػٮد 



 23 

ات٤ٕٮ٦ة  اككةثٞح دلل ادل٦ةغ كإف اكف اكٮاٝػٓ 
رشَػػةن رضكر ػػةن كٮصػػٮد ا٤٧ٕ٣يػػح ا٤ٕٞ٣يػػح، أم 

 كٮصٮد ا١ٛ٣ؿ أكاتل١ٛ،.                                                           
 

ٚكػػ٤ٮؾ ا٣ُؿ ػػٜ اتكػػذٞي٥ اذلم قػػ٫١٤         
يٮف ز٥ احنؿٚػٮا ال يكػيف ٚيػ٫ تٕؿٚػح   اكنئٮ
كصػػ٫ االحنػػؿاؼ إدراؾ أف اذلم ظىػػ٢ ٬ػػٮ 
إظكةس ادل٦ةغ ثةكٮاٝٓ ك٣ ف اال٩ٕػاكس، ألف 
٬ؾا ق٭٢، ك٬ٮ ٣ ف أقػةس االحنػؿاؼ، كإ٧٩ػة 
األقةس ٬ٮ كصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح ٨ٔ اكٮاٝػٓ، 

، أم ظىت يذأإ ظىت يذأإ إجيةد ا٤٧ٕ٣يح ا٤ٕٞ٣يح
أف يكٮف ٬٪ػةؾ ٔٞػ٢، كٝػؽ صػؿل إدراؾ أف 
اذلم ظى٢ ٬ٮ إظكةس ادل٦ةغ ثةكٮاٝٓ ك٣ػ ف 
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ا٩ٕاكس اكٮاٝٓ   ادل٦ةغ، كظىػ٢ ٝجػ٢ ذكػٟ 
كبٕؽ ذكٟ ٨٦ ٚ٭٥ اآليح اك١ؿ ٧ح، ز٥ ٨٦ ٔؿض 
اتنػػػة٬ؽ اتعكػػػٮس، إدراؾ أف ات٤ٕٮ٦ػػػة  
اككةثٞح ٨ٔ اكٮاٝٓ، أك ٧ٔة يذ٤ٕٜ ث٫ أمؿ ال ثػؽ 

٢ٞ، أم كػئلدراؾ، كب٧ٕػىن آػػؿ كٮصػٮد ٦٪٫ ك٤ٕ
ا٣ٕٞػػ٢، كدكف ٬ػػؾق ات٤ٕٮ٦ػػة  ال ي٧كػػ٨ أف 
يٮصؽ ٢ٞٔ أك إدراؾ، أم ال ي٧كػ٨ أف يٮصػؽ 
كاٝٓ ك٢ٕٞ٤، ٚعىػ٢ اتلٮوػ٢ إ  إدراؾ ٦ٕػىن 
ا٢ٕٞ٣، ز٥ اكف دٕؿ ػٙ ا٣ٕٞػ٢ ٬ػؾا اتلٕؿ ػٙ 

 اكىعيط، بن  يٞي  صةزـ.
 

أ٦ػػػة إدراؾ أف اذلم ظىػػػ٢ يف ٤٧ٔيػػػح         
، أم ا٤٧ٕ٣يػػح ا٤ٕٞ٣يػػح ٬ػػٮ إظكػػةس اتل١ٛػػ،
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ك٣ ف ا٩ٕاكقةن، ٚ٭ٮ أ٫٩ ال يٮصػؽ ا٩ٕػاكس ثػني 
اتةدة كادل٦ةغ، ٚبل ادل٦ةغ يػ٪١ٕف   اتػةدة، 
كال اتةدة د٪١ٕف   ادل٦ةغ.  ألف اال٩ٕػاكس 
لذة  إ  كصػٮد ٝةث٤يػح اال٩ٕػاكس يف اك ػء 
اذلم ي١ٕف األمػيةء اكتػؿآة، ك كٌػٮء، ٚإ٩٭ػة 

٤يح اال٩ٕاكس ٤ٔي٭ػة، ك٬ػؾا ٗػ، حتذة  إ  ٝةث
مٮصػػٮد، ال يف ادل٦ػػةغ، كال يف اكٮاٝػػٓ اتػػةدم.  
كذلكٟ ال يٮصػؽ ا٩ٕػاكس ثػني اتػةدة كادل٦ػةغ 
٤ُ٦ٞةن، ألف اتةدة ال دػ٪١ٕف   ادل٦ػةغ، كال 
دنذ٢ٞ إحل٫. ث٢ اذلم ينذ٢ٞ ٬ٮ اإلظكةس ثةتةدة 
إ  ادل٦ةغ ثٮاقُح احلٮاس.  أم أف احلٮاس   

ةدة، ثأيح ظةقح ٨٦ احلٮاس، ٚي٪٢ٞ ا٣يت حتف ات
٬ؾا احلف إ  ادل٦ةغ ٚيىػؽر ظ٧١ػ٫ ٤ٔيػ٫.  
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ك٩ٞػػ٢ اإلظكػػةس ثةتػػةدة إ  ادل٦ػػةغ ٣ػػ ف 
ا٩ٕاكقةن ك٧٤ةدة   ادل٦ةغ، كال ا٩ٕاكقةن كرل٦ػةغ 
  اتةدة، كإ٧٩ة ٬ٮ ظػف ثةتػةدة، كال ٚػؿؽ يف 
،٬ة ٦ػ٨ احلػٮاس، ٚيعىػ٢  ذكٟ ثني ا٣ٕني ٗك

ذلكؽ، كاكك٧ٓ،  إظكػةس ٨٦ اك٧٤ف، كاكن٥، كا
٧٠ة لى٢ ٨٦ اإلثىةر.  اذف ٚةذلم لى٢ ٨٦ 
األميةء ٣ ف ا٩ٕاكقػةن   ادل٦ػةغ، كإ٧٩ػة ٬ػٮ 
ظػػف ثةألمػػيةء.  ٚةإلنكػػةف لػػف ثةألمػػيةء 
ثٮاقُح ظٮاق٫ اخل٧ف، كال د١ٕف   د٦ة٫ٗ 

 األميةء.                                                              

 
ك٬ؾا ّػة٬ؿ ّ٭ػٮر اكنػ٧ف يف األمػيةء          

اتةديح، ٚةحلف ٬ٮ اذلم لى٢. أ٦ة األمٮر ٗ، 
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اتةديح ٨٦ أمٮر ٦ٕ٪ٮ ح أك ركظيح، ٚإ٩٭ة ٠ػؾكٟ 
لىػػ٢ إظكػػةس ث٭ػػة ظػػىت دذ١ػػٮف ا٤٧ٕ٣يػػح 
ا٤ٕٞ٣يح بنأ٩٭ة.  ٚػةتضذ٧ٓ اتػ٪عٍ ال ثػؽ ٦ػ٨ 
اإلظكػػةس ثةالحنُػػةط ظػػىت لىػػ٢ احلكػػ٥ 

٦ةدم.  ك٦ة جيػؿ   ٤ٔي٫ ثأ٫٩ ٦٪عٍ، ك٬ؾا أمؿ 
اك١ؿأ٦ػػح ال ثػػؽ ٦ػػ٨ اإلظكػػةس ثػػةجلؿ  اذلم 
ظى٢، أك احلػف ثػأف ٬ػؾا اك ػء أك ا٣ٕٛػ٢ 
جيؿ  اك١ؿأ٦ح، ظىت لىػ٢ احلكػ٥ ثأ٩ػ٫ ٝػؽ 
ظىػػ٢ صػػؿ ، أك أف اك ػػء   مػػٛؿة جتػػؿ  
اك١ؿأ٦ح، ك٬ؾا أمؿ ٦ٕ٪ٮم.  ك٦ة يٌ٘ػت اهلل ال 
ثؽ ٨٦ اإلظكةس ثٌ٘ػت اهلل اذلم ظىػ٢، أك 

ٕٛػ٢ أك اك ػء يكػذٛـ ر  احلف ثأف ٬ػؾا ا٣
ا٣ٕـة، أم ٚي٫ ٩ػةر االقػذٛـاز كدمػؿة ا٣ٌ٘ػت 
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كزلا  ا٤ٕ٣يح، ك٬ؾا أمؿ ركيح.  كبػؽكف كصػٮد 
ذكػػٟ احلػػف ال ي٧كػػ٨ أف حتىػػ٢ ا٤٧ٕ٣يػػح 
ا٤ٕٞ٣يػػح.  ٚػػةحلف أمػػؿ رضكرم ظػػىت حتىػػ٢ 
ا٤٧ٕ٣يػػح ا٤ٕٞ٣يػػح، قػػٮاء يف األمػػيةء اتةديػػح أك 

يح لى٢ األمٮر ٗ، اتةديح.  إال أف األميةء اتةد
احلػػف ث٭ػػة َجيٕيػػةن كإف اكف يٞػػٮل ك ٌػػٕٙ 
ظكػػت ٚ٭ػػ٥ َجيٕذ٭ػػة، كذلكػػٟ ٝػػةكٮا/  إف 
اإلظكةس ا١ٛ٣ؿم أٝٮل أ٩ٮاع اإلظكةس، أ٦ػة 
األمٮر ٗ، اتةديح ٚإ٫٩ ال لى٢ احلف ث٭ػة إال 

 ثٮصٮد ٚ٭٥ هلة أك ٨ٔ َؿ ٜ اتل٤ٞيؽ.                                                             
ػػٮع ٠ػػٮف اذلم          ك  أم ظػػةؿ ٚػػإف مًٮ

لى٢ ٬ٮ إظكػةس ك٣ػ ف ا٩ٕاكقػةن ٬ػٮ أمػؿ 
يكػػةد يكػػٮف ٦ػػ٨ ايفػػؽي٭ية ، كإف اكف يف 
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ط ٦٪ػ٫ يف األمػٮر اتٕ٪ٮ ػح،  األميةء اتةديح أًك
كك١٪ػػ٫ ٣ػػ ف أقةقػػيةن، ٚإ٩ػػ٫ م٧٤ػػٮس ٦ػػ٨   
إنكةف، كال يٮصؽ ٚي٫ ػبلؼ، قٮل أف اتلٕجػ، 

٧٠ة ٔػحبكا ٔ٪ػ٫ ٔ٪٫ ٝؽ يكٮف ػبلؼ اكٮاٝٓ 
ثةال٩ٕاكس، كٝؽ يكٮف ٬ٮ اكٮاٝٓ ٧٠ػة ٔحب٩ػة 
ٔ٪٫ ثةإلظكةس أك احلػف.  ك٣كػ٨ اذلم اكف 
أقةس االحنؿاؼ إ٧٩ة ٬ػٮ ات٤ٕٮ٦ػة  اككػةثٞح 
٨ٔ اكٮاٝٓ، ٚإ٩٭ة   ا٣يت ص٤ٕخ احنؿاؼ ٧٤ٔةء 
ػٮع  يح ْٚيٕةن، ك  ثيخ ا٣ٞىيؽ يف مًٮ اكنئٮ
ا٣ٕٞػػ٢، أك   ا٧ٕ٣ػػ٢ األقػػةا يف ا٤٧ٕ٣يػػح 

 ٤ٞيح.       ا٣ٕ
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ٮع ات٤ٕٮ٦ة  اككػةثٞح ٬ػٮ/  أف   كػبلوح مًٮ
احلػػف كظػػؽق ال لىػػ٢ ٦٪ػػ٫ ١ٚػػؿ، ثػػ٢ اذلم 
لى٢ ٬ٮ احلف ٍٚٞ، أم اإلظكػةس ثػةكٮاٝٓ. 
كإظكةس زااؽ إظكةقةن كزااؽ م٤يٮف إظكػةس 
٦٭٧ة دٕؽد ٩ٮع اإلظكػةس،  إ٧٩ػة لىػ٢ ٦٪ػ٫ 
إظكةس ٍٚٞ، كال لى٢ ١ٚؿ ٤ُ٦ٞػةن.  ثػ٢ ال 

صٮد ٤ٕ٦ٮ٦ػة  قػةثٞح ٔ٪ػؽ اإلنكػةف ثؽ ٨٦ ك
يٛرس ثٮاقػُذ٭ة اكٮاٝػٓ اذلم أظػف ثػ٫ ظػىت 
لىػػ٢ ١ٚػػؿ.  كجلأػػػؾ اإلنكػػةف احلػػة ، أٌم 
إنكةف، ك٩ُٕي٫ ٠ذةثةن رس ة٩يػةن، كال دٮصػؽ دليػ٫ 
أيح ٤ٕ٦ٮ٦ة  دذى٢ ثةكرسػ ة٩يح كحٕػ٢ ظكػ٫ 
يٞٓ   اك١ذةثح،  ثةكؿؤ ػح، كاك٧٤ػف، ك٩كػؿر 

ي٧كػ٨ أف  ٬ؾا احلػف م٤يػٮف مػؿة، ٚإ٩ػ٫ ال
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يٕؿؼ لك٧ح كاظؽة ظىت دُٕٯ   ٤ٕ٦ٮ٦ة  ٨ٔ 
٧ة يذى٢ ثةكرس ة٩يح، ٚعينبؾ يجؽأ  اكرس ة٩يح، ٔك
ي١ٛػػؿ ث٭ػػة ك ػػؽر ٭ة.  كال يٞػػةؿ ٬ػػؾا ػػػةص 
ػػٓ اإلنكػػةف،  ػػٕيح ٦ػػ٨ ًك ثةك٤٘ػػة ، كإ٩٭ػػة ًك
ٚذعذة  إ  ٤ٕ٦ٮ٦ة  ٔ٪٭ة، ال يٞةؿ ذكػٟ، ألف 
ٮع ٬ٮ ٤٧ٔيح ٤ٞٔيػح، كا٤٧ٕ٣يػح ٤٧ٔيػح  اتًٮ

ٓ احلك٥، أك يف ٚ٭٥ ادلال٣ح،  ٢ٞٔ، قٮاء يف ًك
أك يف ٚ٭٥ احلٞيٞح.  ٚة٤٧ٕ٣يػح ا٤ٕٞ٣يػح ٤٧ٔيػح 
كاظػػؽة يف   يشء، ٚػػةتل١ٛ، يف مكػػأ٣ح ٬ػػٮ 
اكتل١ٛ، يف ثى٤ح. كٚ٭٥ ٦ٕىن لك٧ح ٬ػٮ ٠ٛ٭ػ٥ 
٦ٕىن كاٝٓ،   ٦٪٭ة لذػة  إ  ٤٧ٔيػح ٤ٞٔيػح 
كا٤٧ٕ٣يح ا٤ٕٞ٣يح كاظؽة يف   يشء كيف   أمؿ 

                                       كيف   كاٝٓ.   
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ك٨٦ أص٢ أف ال ٩ث، صؽالن يف اك٤٘ح كاكٮاٝػٓ       
٤ٚ٪أػؾ اكٮاٝػٓ ٦جػةرشة.  جلأػػؾ ا٣ُٛػ٢ اذلم 
كصػػؽ ٔ٪ػػؽق اإلظكػػةس ككػػ٥ دٮصػػؽ ٔ٪ػػؽق 
٤ٕ٦ٮ٦ة ، كجلٌٓ أ٦ة٫٦ ُٕٝح ذ٬ػت، كُٕٝػح 
حنةس، كظضؿان، كح٢ٕ دميٓ إظكةقةد٫ تنػوؾ 

٫ ال ي١٧٪٫ أف يؽر ٭ة، يف ظف ٬ؾق األميةء ٚإ٩
ػػخ.   ٦٭٧ػػة دكػػؿر  ٬ػػؾق اإلظكةقػػة  كد٪ٔٮ
ك٣ك٨ إذا أُٰٔ ٤ٕ٦ٮ٦ة  ٔ٪٭ة كأظك٭ة ٚإ٫٩ 
يكذ٢٧ٕ ات٤ٕٮ٦ة  ك ؽر ٭ة.  ك٬ؾا ا٣ُٛػ٢ كػٮ 
٠حب  ق٪٫ كب٤ٖ ٔع ٨ ق٪ح، ككػ٥ يأػػؾ أيػح 
٤ٕ٦ٮ٦ة ، ٚإ٫٩ يجًف ٠أكؿ يٮـ لػف ثةألمػيةء 
ٍٚٞ، كال يؽر ٭ة ٦٭٧ة ٠ػحب د٦ةٗػ٫، ألف اذلم 
جي٫٤ٕ يؽرؾ ٣ ف ادل٦ةغ، كإ٧٩ة ٬ٮ ات٤ٕٮ٦ػة  
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اككةثٞح ٦ػٓ ادل٦ػةغ ك٦ػٓ اكٮاٝػٓ اذلم لكػ٫.  
كأيٌةن جلأػؾ َٛبلن ٧ٔؿق أربٓ قػ٪ٮا ، كػ٥ يػؿ 
االقؽ كك٥ يك٧ٓ ث٫، كك٥ يؿ اتزياف، ككػ٥ يكػ٧ٓ 
ث٫، كك٥ يؿ اكلكت كك٥ يك٧ٓ ث٫، كك٥ يؿ ا٣ٛي٢ كك٥ 

٪ة ٤ٔيػ٫ أقػؽان ك٦زيا٩ػةن كل ًؿ جػةن يك٧ٓ ث٫.  ٔك
ػ٪ة ٤ٔيػ٫ وػٮرة أقػؽ كوػٮرة  كٚيبلن، أك ًٔؿ
٦زياف كوٮرة لكت كوٮرة ٚي٢، ز٥ ٤َج٪ػة ٦٪ػ٫ 
أف يٕؿؼ أم كاظؽ ٦٪٭ة،  أك يٕؿؼ اق٫٧، ك٦ػة 
٬ٮ ٬ؾا اك ء، ٚإ٫٩ ال يٕؿؼ م بةن، كال ي٧ك٨ 
أف دٮصؽ دلي٫ أيح ٤٧ٔيح ٤ٞٔيح جتػةق أم ٦٪٭ػة.  
ككٮ ظْٛ٪ةق أق٧ةء٬ة ٗيجةن،  ثٕيؽان ٔ٪٭ة دكف أف 

٪ة ٤ٔي٫ ٬ػؾق األمػيةء د ٞوف ثأم ٦٪٭ة، ز٥ ًٔؿ
ك٤ٝ٪ة ٬ؾق أق٧ةؤ٬ة، أٌم األق٧ةء ا٣ػيت ظْٛذ٭ػة 



 34 

  أقػػ٧ةء ٬ػػؾق األمػػيةء  ٚإ٩ػػ٫ ال ي٧كػػ٨ أف 
يٕؿؼ اق٥ أم ٦٪٭ة. ك٣ك٨ إذا أُٔي٪ػةق اقػ٥ 
  ٦٪٭ػػة جتػػةق كإٝػػ٫، أك جتػػةق وػػٮرة اكٮاٝػػٓ، 
كربُ٪ةق ث٭ة، ظػىت ظٛػِ األقػ٧ةء مؿبٮَػةن   

٫، ٚإ٩ػ٫ ظينبػؾ يػؽرؾ   يشء اق٥ ٦٪٭ة ثٮإٝ
ثةق٫٧، أم يؽرؾ ٦ة ٬ٮ ٬ؾا اك ء ٢٬ ٬ٮ أقؽ 
اـ ٦زياف، كال خيُٯء.  كأف ظةك٣خ ٦٘ة٣ُذ٫ ال 
ينكةؽ ٦ٕٟ. ث٢ يرصػ   أف ٬ػؾا أقػؽ ٔػ٨ 
٩ٛف األقؽ كوٮرد٫. ك٬ؾا ٦ػزياف ٔػ٨ ٩ٛػف 
ٮع إذف ٣ػ ف  اتزياف كوٮرد٫،  ك١٬ؾا.  ٚةتًٮ

٧٩ة ٬ػٮ ٦ذ٤ٕػٜ ٦ذ٤ٕٞةن ثةكٮاٝٓ كال ثةحلف ث٫، كإ
ثةت٤ٕٮ٦ػػة  اككػػةثٞح ٔػػ٨ ٬ػػؾا اكٮاٝػػٓ، أم 
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ات٤ٕٮ٦ة  اتؿدجُػح ثػةكٮاٝٓ ظكػت ٧٤ٔػ٫ أك 
 اتذ٤ٕٞح ثةكٮاٝٓ ظكت ٫٧٤ٔ ٬ٮ.                             

 
ٚةت٤ٕٮ٦ػػة  اككػػةثٞح ٔػػ٨ اكٮاٝػػٓ، أك          

اتذ٤ٕٞح ثؾكٟ اكٮاٝػٓ، رشط أقػةا كرا يسػ 
أم رشط أقػةا ألف حتى٢ ا٤٧ٕ٣يح ا٤ٕٞ٣يػح، 

 كرا يس ك٢ٕٞ٤.                                          
٬ؾا ٨٦ ٩ةظيػح اإلدراؾ ا٣ٕٞػ . أ٦ػة ٦ػ٨         

٩ةظيح اإلدراؾ اكنػٕٮرم، ٚ٪ػةدش ٔػ٨ ا٣٘ؿااػـ 
كاحلةصة  ا٣ٌٕٮ ح كاذلم لى٢ ٔ٪ؽ احليٮاف  
ٚإ٫٩ لى٢ ٔ٪ؽ اإلنكةف، ٚيٕؿؼ ٦ػ٨ دكػؿار 

اتلٛةظػػح دػػؤ   إُٔةاػػ٫ اتلٛةظػػح كاحلضػػؿ أف
كاحلضؿ ال يؤ ، ٧٠ة يٕؿؼ احل٧ػةر أف اكنػٕ، 
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يؤ  كأف ا٣وا  ال يؤ . ك٣ك٨ ٬ػؾا اتل٧يػزي 
٣ ف ١ٚؿان كال إدرااكن، كإ٧٩ة ٬ٮ راصػٓ ك٤٘ؿااػـ 
كاحلةصة  ا٣ٌٕٮ ح، ك٬ٮ مٮصٮد ٔ٪ػؽ احليػٮاف 
٧٠ة ٬ٮ ٔ٪ػؽ اإلنكػةف، كذلكػٟ ال ي٧كػ٨ أف 

ةثٞح لى٢ ١ٚؿ، إال إذا كصؽ  ات٤ٕٮ٦ة  اككػ
٦ٓ ٢ٞ٩ اإلظكةس ثةكٮاٝٓ ثٮاقُح احلػٮاس إ  

 ادل٦ةغ.                                                                                   
 

إف ٦ػػػة ينػػػيج٫   اك١سػػػ، ٨ ٬ػػػٮ أف         
ات٤ٕٮ٦ػػة  اككػػةثٞح ٝػػؽ حتىػػ٢ ٦ػػ٨ جتػػةر  
اكنؼه ٩ٛك٫، كٝؽ حتى٢ ٨٦ اتل٤ٌف. ٕٚ٪ؽ٥٬ 

ضػػةر  ٩ٛكػػ٭ة ٝػػؽ أكصػػؽ  ٤ٕ٦ٮ٦ػػة ،  أف اتل
ٚذ١ػػٮف اتلضػػةر  األكا   ا٣ػػيت أكصػػؽ  



 37 

ا٤٧ٕ٣يح ا٤ٕٞ٣يح. ك٬ػؾا االمػيجةق يػـاؿ ث٧ضػؿد 
٣ٛخ اجلْؿ إ  ٦ة ثني د٦ػةغ اإلنكػةف كد٦ػةغ 
احليٮاف ٨٦ ٚؿؽ ٦ػ٨ ظيػر اكػؿبٍ، كب٧ضػؿد 
٣ٛػػخ اجلْػػؿ إ  ٦ػػة ثػػني ٦ػػة يذ٤ٕػػٜ ثػػة٣٘ؿااـ 

   كاحلةصة  ا٣ٌٕٮ ح ك٦ػة يذ٤ٕػٜ ثػةحلك٥
األميةء ٦ة  .  أ٦ة ا٣ٛؿؽ ثػني د٦ػةغ احليػٮاف 
كد٦ةغ اإلنكةف ٚإف د٦ةغ احليٮاف ال يٮصؽ ٚيػ٫ 
ربٍ ك٤ٕ٧٤ٮ٦ػة  كإ٧٩ػة يٮصػؽ ٚيػ٫ اقػوصةع 
اإلظكػػػةس كال قػػػي٧ة إذا دكػػػؿر،  ك٬ػػػؾا 

٨٦ ظير ٝيػةـ احليػٮاف ثة٣ٕٛػ٢  _االقوصةع 
ػةص ث٧ة يذ٤ٕٜ ثة٣٘ؿااـ كاحلةصػة   _َجيٕيةن 

ٕؽاق ٣٘،٬ة.  ٚأ٩ػخ إذا رضبػخ ا٣ٌٕٮ ح كال يذ
اجلؿس كأ٧َٕػخ اكلكػت ٔ٪ػؽ رض  اجلػؿس، 
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ٚإ٩ػػ٫ إذا دكػػؿر ذكػػٟ يٛ٭ػػ٥ اكلكػػت إذا ٝػػؿع 
اجلػػؿس أف األكػػ٢ آ  كذلكػػٟ يكػػي٢ ٣ٕةثػػ٫.  
ك ػػؾكٟ إذا رآل احل٧ػػةر  ػػةرة دذعػػؿؾ ٚيػػ٫ 
اكن٭ٮة، كك١٪٫ إذا رآل لكجح ال دذعؿؾ،  كأيٌػةن 
ٚإف ايفٞؿ ك  دؿىع دذض٪ػت ا٣ٕنػت اككػةـ، 
كا٣ٕنت اذلم يرض٬ة.  ك  ٬ؾا كأ٦سة  إ٧٩ة ٬ٮ 
د٧يزي ٗؿ ـم.  أ٦ة ٦ة ينة٬ؽ ٦ػ٨ د٤ٕػ٥ ثٕػي 
احليٮا٩ة  ظؿ   أك أ٧ٔػةالن دٞػٮـ ث٭ػة ك  ال 
دذ٤ٕٜ ثة٣٘ؿ ـة،  ٚيه إ٧٩ة دٞػٮـ ثػؾكٟ د٤ٞيػؽان 
كحمػػةاكة ك٣ػػ ف ٔػػ٨ ٔٞػػ٢ كإدراؾ.  ٚػػؽ٦ةغ 
احليٮاف ال دٮصؽ ٚي٫ ػةوػيح ربػٍ ات٤ٕٮ٦ػة  

دؾ٠ؿ اإلظكةس كاتل٧يزي ا٣٘ؿ ػـم.  كإ٧٩ة ٔ٪ؽق 
ٚ  ٦ة يذ٤ٕٜ ثػة٣٘ؿ ـة لكػ٫، ك  ٦ػة لكػ٫ 
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يكذُيٓ اقوصةع إظكةق٫ ال قي٧ة إذا دكػؿر 
٬ػػؾا اإلظكػػةس. ٧ٚػػة يذ٤ٕػػٜ ثػػة٣٘ؿ ـة يٞػػٮـ 
احليػػٮاف ثػػ٫ َجيٕيػػةن قػػٮاء أظكػػ٫ أك اقػػوصٓ 
إظكةق٫ ث٫.  أ٦ػة ٦ػة ال يذ٤ٕػٜ ثػة٣٘ؿ ـة ٚػبل 

أظكػ٫، ك٣كػ٨ ي٧ك٨ أف يٞٮـ ث٫ َجيٕيةن إذا 
إذا دكػػؿر ٬ػػؾا اإلظكػػةس كاقػػوص٫ٕ ٚإ٩ػػ٫ 
ي٧ك٨ أف يٞٮـ ث٫ د٤ٞيؽان كحمةاكة ك٣ ف ٝية٦ػةن 

 َجيٕيةن.                                                                                                   
 

ك٬ؾا خببلؼ اإلنكةف ٚإف د٦ةٗػ٫ دٮصػؽ          
ات٤ٕٮ٦ػػة  ك٣ػػ ف دلػػؿد ٚيػػ٫ ػةوػػيح ربػػٍ 

اقػوصةع اإلظكػػةس ٚٞػٍ.  ٚةكنػػؼه يػػؿل 
رصبلن يف ث٘ؽاد، زػ٥ ثٕػؽ ٔعػ قػنني يػؿاق يف 
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دمنٜ ٚ كػوصٓ إظكةقػ٫ ثػ٫، كك١٪ػ٫ ٣ٕػؽـ 
كصػػٮد ٤ٕ٦ٮ٦ػػة  ٔ٪ػػ٫ ال يػػؿبٍ ثػػ٫ أم يشء، 
خببلؼ ٦ة كٮ رآل ٬ؾا اكؿص٢ يف ث٘ػؽاد، كأػػؾ 
٤ٕ٦ٮ٦ة  ٔ٪ػ٫، ٚإ٩ػ٫ يػؿبٍ ظٌػٮرق دلمنػٜ 

ٞح ٔ٪٫، ك ؽرؾ ٦ٕىن ظٌػٮرق ثةت٤ٕٮ٦ة  اككةث
دلمنػػٜ.  خبػػبلؼ احليػػٮاف ٚإ٩ػػ٫ كػػٮ اقػػوصٓ 
اإلظكةس ثؾكٟ اكؿص٢ ال يؽرؾ ٦ٕىن ظٌٮرق، 
كإ٧٩ة لف ث٧ة يذ٤ٕٜ ثة٣٘ؿااـ دلي٫ ٔ٪ػؽ رؤ ػح 
ذكػػٟ اكؿصػػ٢.  ٚػػةحليٮاف يكػػوصٓ اإلظكػػةس 
كك١٪٫ ال يؿبٍ ات٤ٕٮ٦ػة  ككػٮ أُٔيػخ إحلػ٫ 

٩ػػ٫ ثػػةتل٤ٕي٥ كاتعػػةاكة.  خبػػبلؼ اإلنكػػةف ٚإ
يكوصٓ اإلظكةس، ك ؿبٍ ات٤ٕٮ٦ة . ٚػؽ٦ةغ 
اإلنكػػةف ٚيػػ٫ ػةوػػيح اكػػؿبٍ كاقػػوصةع 
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اإلظكػػةس، ك٣كػػ٨ احليػػٮاف ال دٮصػػؽ دليػػ٫ 
ػةويح اكؿبٍ، كإ٧٩ة يٮصؽ دلي٫ ٍٚٞ اقػوصةع 

 اإلظكةس.                                                  
 

كأ٦ػػة ا٣ٛػػؿؽ ثػػني ٦ػػة يذ٤ٕػػٜ ثػػة٣٘ؿااـ         
ةصة  ا٣ٌٕٮ ح ك٦ػة يذ٤ٕػٜ ثػةحلك٥   كاحل

األمػػيةء ٦ػػة  . ٚ٭ػػٮ أف ٦ػػة يذ٤ٕػػٜ ثػػة٣٘ؿااـ 
ي٧ك٨ كئلنكةف ثذ١ؿار اإلظكةس أف يكوصٓ 
اإلظكةس، ك ١٧٪٫ خبةويح اكؿبٍ أف يكػٮف 
٦ػػ٨ دل٧ػػٮع ٦ػػة لكػػ٫ ك٦ػػة يكػػوص٫ٕ ٦ػػ٨ 
إظكةقػػة ،  ٤ٕ٦ٮ٦ػػة ،  كأف يكػػوصٓ ٬ػػؾق 
اإلظكةقة  ث٤ٕ٧ٮ٦ة  ٚي٧ػة يذ٤ٕػٜ ثػة٣٘ؿااـ 

احلةصػػة  ا٣ٌٕػػٮ ح،  كك١٪ػػ٫ ال ي٧كػػ٨ أف ك
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يؿبٍ ٬ؾق ات٤ٕٮ٦ة  يف ٗ، ٦ة يذ٤ٕٜ ثػة٣٘ؿااـ 
كاحلةصة  ا٣ٌٕٮ ح، أم ال ي١٧٪٫ أف يؿبُ٭ة يف 
احلك٥   اك ء ٦ة ٬ػٮ.  كذلكػٟ امػيج٫   
اك١س، ٨ اتلٛؿ ٜ ثني ٤٧ٔيح االقوصةع كبػني 
٤٧ٔيح اكؿبٍ،  ٤٧ٕٚيح االقوصةع ال دكٮف إال 

ٜ ثػػة٣٘ؿااـ كاحلةصػػة  ا٣ٌٕػػٮ ح،  ٚي٧ػػة يذ٤ٕػػ
ك٣ك٨ ٤٧ٔيح اكؿبٍ دكٮف يف   يشء، قٮاء 
٦ة يذ٤ٕٜ ثػة٣٘ؿااـ كاحلةصػة  ا٣ٌٕػٮ ح أك ٦ػة 
يذ٤ٕٜ ثةحلك٥   األميةء ٦ة  .  ٚةت٤ٕٮ٦ة  
اككةثٞح ال ثؽ ٦٪٭ة يف اكؿبٍ، ك٦زية اإلنكةف   
احليٮاف إ٧٩ة   يف ػةويح اكؿبٍ.  كذلكٟ ٚػإف 

ٕػؿؼ ٦ػ٨ ٔػٮـ اخلنػجح أ٩ػ٫ ٠ٮف اإلنكػةف ي
ي٧ك٨ أف جي٢ٕ ٨٦ اخلنت قػٛي٪ح،   ٦سػ٢ 
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٠ٮف ا٣ٞؿد يٕؿؼ أف إقٞةط اتٮزة ٦ػ٨ ُٝػٙ 
مٮز ٤ٕ٦ٜ ي٧ك٨ أف لى٢ ٦ػ٨ رض  ُٝػٙ 
اتٮز ات٤ٕػٜ ثٕىػة أك أم يشء.  ٚلكػ٫ ٦ذ٤ٕػٜ 
ثة٣٘ؿااـ كاحلةصة  ا٣ٌٕٮ ح، كظىٮ  ظىت كػٮ 
ربٍ كصٕػ٢ ٤ٕ٦ٮ٦ػة  ٬ػٮ ٤٧ٔيػح اقػوصةع 

ربٍ، كذلكػٟ ال يكػٮف ٤٧ٔيػح ك٣ ف ٤٧ٔيح 
٤ٞٔيح، كال يؽؿ   أف ٬٪ػةؾ ٔٞػبلن أك ١ٚػؿان.  
ثػػ٢ اذلم يػػؽؿ   أف ٬٪ػػةؾ ٔٞػػبلن أك ١ٚػػؿان 
ك كٮف ٤٧ٔيح ٤ٞٔيح ظٞةن، إ٧٩ػة ٬ػٮ احلكػ٥ 
  األمػػيةء ٦ػػة  ، ال يػػذ٥ إال ث٤٧ٕيػػح ربػػٍ 
كربٍ ث٤ٕ٧ٮ٦ة  قةثٞح.  ك٦ػ٨ ٬٪ػة اكف ال ثػؽ 

٤يػح ربػٍ ٨٦ كصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  قػةثٞح أليػح ٧ٔ
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ظىت يٮصؽ ا٢ٕٞ٣ أك ا١ٛ٣ؿ،  أم ظػىت دكػٮف 
 ا٤٧ٕ٣يح ا٤ٕٞ٣يح.                                                                                                   

 
ك سػػ،كف ٦ػػ٨ اجلػػةس لػػةككٮف اإلديػػةف          

ثةإلنكػػةف األكؿ ٠يػػٙ ا٬ذػػؽل ٦ػػ٨ جتةربػػ٫ 
٨ ٬ػػؾق اتلضػػةر  إ  كدكػػٮ ٨ ٤ٕ٦ٮ٦ػػة  ٦ػػ

ا١ٛ٣ؿ كإ  اتل١ٛ،، حلىػ٤ٮا ٦ػ٨ ذكػٟ إ  أف 
اكٮاٝػػٓ ٩ٛكػػ٫ ثػػة٩ٕاكس ادل٦ػػةغ ٤ٔيػػ٫، أك 
ثإظكةس اإلنكةف ث٫ ٝؽ ص٢ٕ اإلنكػةف ي١ٛػؿ 
كأكصؽ دلي٫ ٤٧ٔيح ٤ٞٔيح، أم أكصؽ ٔ٪ؽق ١ٚؿان 
٥ ٨٦ أف ٦ػة ٝػؽ٦٪ةق ٦ػ٨ أف  أم د١ٛ،ان. كبةكٗؿ

ااـ ٬ؾا اقوصةع ك٣ ف ربُةن، كأ٫٩ ػةص ثة٣٘ؿ
كال ي٧ك٨ أف ي٪ُجٜ   احلك٥   األمػيةء 
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٦ػػة  ،  اكؼو جلٌٞػػ٫ كاكػػؿد ٤ٔيػػ٫.  ك٣كػػ٨ 
ٮع ٣ ف حبسةن يف اإلنكػةف األكؿ، كال ٬ػٮ  اتًٮ
٦ذ٤ٕٜ ثٛؿكض كخت٧ي٪ة  كدىٮران ، كإ٧٩ة ٬ػٮ 
٦ذ٤ٕٜ ثةإلنكةف ٨٦ ظير ٬ٮ إنكةف،  ٚجؽؿ أف 
٩أػؾ اإلنكػةف األكؿ ك٩ٞػ ف ٤ٔيػ٫ اإلنكػةف 

ف اكنة٬ؽ   ا٣٘ةات، كإ٧٩ة جيت احلة ،  ٚ٪ٞ 
أف ٩أػؾ اإلنكةف احلة ، اذلم أ٦ة٦٪ة، ننػة٬ؽق 
كحنف ث٫، ك٩ٞ ف ا٣٘ةاػت   اكنػة٬ؽ.  ك٦ػة 
ي٪ُجٜ   اإلنكةف احلػة  ثػةحلف كاتنػة٬ؽة 
ي٪ُجػػٜ     إنكػػةف ظػػىت اإلنكػػةف األكؿ 
كذلكٟ ال يىط أف ١ٕ٩ف ا٣حب٬ةف، ث٢ جيت أف 

ٚةإلنكػةف احلػة  نكٮ٫ٝ   كص٭ػ٫ اكىػعيط.  
أ٦ة٦٪ػػة ننػػة٬ؽق كحنػػف ثػػ٫، ٤ٚػػ٪٥ٞ ثة٤٧ٕ٣يػػح 
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ا٤ٕٞ٣يح ٚي٫، ٚي٧ة يذ٤ٕػٜ ثػة٣٘ؿااـ ك٦ػة يذ٤ٕػٜ 
ثػػػةحلك٥   األمػػػيةء ٦ػػػة  ، زػػػ٥ ٩ػػػؿل 
االقوصةع، كاكؿبٍ، كا٣ٛؿؽ ث ٪٭٧ػة.  ٚننػة٬ؽ 
أف ات٤ٕٮ٦ة  اككةثٞح ال ثؽ ٦٪٭ة يف اكؿبٍ ٔ٪ؽ 
.  اإلنكػػةف، ٚػػبل ثػػؽ ٦٪٭ػػة يف ا٤٧ٕ٣يػػح ا٤ٕٞ٣يػػح

خببلؼ اقوصةع اإلظكةس، ٚإ٫٩ مٮصٮد ٔ٪ػؽ 
٪ؽ احليػٮاف ك٬ػٮ ال ينػ  ٤٧ٔيػح  اإلنكةف ٔك
٤ٞٔيح ك٣ ف ٬ٮ ٔٞبلن كال ١ٚػؿان كال د١ٛػ،ان. 
كا٢ُٛ٣ اكى٘، اذلم ال يٕؿؼ األميةء ك٣ كخ 
دليػػ٫ ٤ٕ٦ٮ٦ػػة ،  كاذلم ي٧كػػ٨ أف يأػػػؽ 
ات٤ٕٮ٦ػػة ، ٬ػػٮ ا٣حب٬ػػةف اكىػػةدؽ   ٦ٕػػىن 

 ا٢ٕٞ٣.   
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  ذكٟ ٚإف ا٢ٕٞ٣ ٗ، مٮصٮد إال ٔ٪ػؽ ك        
اإلنكػػةف كإف ا٤٧ٕ٣يػػح ا٤ٕٞ٣يػػح ال ي٧كػػ٨ ال 
ي٧ك٨ أف يٞٮـ ث٭ة إال اإلنكػةف.  إأف ا٣٘ؿااػـ 
٪ؽ  كاحلةصة  ا٣ٌٕٮ ح مٮصٮدة ٔ٪ؽ اإلنكةف ٔك
احليٮاف، كأف إظكةقةد٭ة مٮصٮدة ٔ٪ؽ اإلنكػةف 
٪ؽ احليٮاف، كإف اقوصةع ٬ؾق اإلظكةقػة   ٔك

٪ػؽ احليػٮاف.  ك٣كػ٨ مٮصٮد ٔ٪ؽ اإلنك ةف ٔك
ذكٟ لك٫ ٣ ف ٔٞػبلن كال إدرااكن كال ١ٚػؿان كال 
د١ٛ،ان، كإ٧٩ة ٬ٮ د٧يزي ٗؿ ـم ٣ ف ٗ،.  أ٦ػة 
ا٢ٕٞ٣ ٚإ٫٩ لذة  إ  د٦ةغ ٚيػ٫ ػةوػيح ربػٍ 
ات٤ٕٮ٦ػػة ، ك٬ػػؾا ٣ػػ ف مٮصػػٮدان إال ٔ٪ػػؽ 
٤ي٫ ٚإف ا٤٧ٕ٣يح ا٤ٕٞ٣يح ال ي٧ك٨  اإلنكةف.  ٔك

كػؿبٍ،  كػةوػيح أف حتى٢ إال ثٮصٮد ػةويح ا
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اكؿبٍ إ٧٩ة دؿبٍ ات٤ٕٮ٦ة  ثةكٮاٝٓ كذلكٟ ال ثؽ 
أليح ٤٧ٔيح ٤ٞٔيح، قٮاء ٔ٪ؽ اإلنكةف األكؿ أك 
ٔ٪ؽ اإلنكةف احلة  ٨٦ كصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  قػةثٞح 
٨ٔ اكٮاٝٓ كمٮصٮدة ٝج٢ كصٮد ٬ؾا اكٮاٝػٓ أ٦ػةـ 
اكنؼه اذلم يؿ ؽ أف ي٫٤ٕٞ.  ك٨٦ ٬٪ة اكف ال 

كؿ ٤ٕ٦ٮ٦ػة  ثؽ أف دكٮف ٔ٪ػؽ اإلنكػةف األ
قةثٞح ٨ٔ اكٮاٝػٓ، ٦ػ٨ ٝجػ٢ أف يٕػؿض ٤ٔيػ٫ 
اكٮاٝٓ.  ك٬ؾا ٦ة ين، إحل٫ ٝٮ  دٕػة  ٔػ٨ آدـ،  
٥٤ آدـ األقػ٧ةء لك٭ػة " زػ٥  اإلنكةف األكؿ/  " ٔك
ٝةؿ  / " ية آدـ أ٩بػب٭٥ ثأقػ٧ةا٭٥"  ٚةت٤ٕٮ٦ػة  
اككةثٞح رشط أقةا كرا يس ك٤٧ٕ٤يح ا٤ٕٞ٣يح. 

 أم تٕىن ا٢ٕٞ٣.  
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يح قػةركا يف إدراؾ ٦ٕػىن           ٧٤ٕٚةء اكنػئٮ
ا٢ٕٞ٣، ٚأدر ٮا أ٫٩ ال ثؽ ٨٦ كصػٮد كاٝػٓ ظػىت 
دذ٥ ا٤٧ٕ٣يح ا٤ٕٞ٣يح، كأدر ٮا ا٫٩ ال ثؽ ٨٦ كصٮد 
د٦ػػةغ إنكػػةف ظػػىت دٮصػػؽ ا٤٧ٕ٣يػػح ا٤ٕٞ٣يػػح، 
كبؾكٟ قػةركا يف ا٣ُؿ ػٜ اتكػذٞي٥،  كك١ػ٪٭٥ 
ػحبكا  أػُأكا اتلٕج، يف ربٍ ادل٦ةغ ثػةكٮاٝٓ ٔك

اكس ك٣ػ ف ثةإلظكػةس كك١ػ٪٭٥ ٔ٪٫ ثػةال٩ٕ
احنؿٚػػٮا لكيػػةن ظػػني أ٩كػػؿكا رضكرة كصػػٮد 
ات٤ٕٮ٦ة  اككةثٞح ظىت دػذ٥ ا٤٧ٕ٣يػح ا٤ٕٞ٣يػح 
كبؽكف ٬ؾق ات٤ٕٮ٦ة  اككػةثٞح ال ي٧كػ٨ أف 
دذ٥ كال ثٮص٫ ٨٦ اكٮصٮق.  ك  ذكٟ ٚإف ا٣ُؿ ٜ 
اتكذٞي٥ اذلم يػؤدم إ  ٦ٕؿٚػح ٦ٕػىن ا٣ٕٞػ٢ 

ثػؽ ٦ػ٨ كصػٮد ٦ٕؿٚح يٞينيح صةز٦ح ٬ٮ أ٩ػ٫ ال 
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أربٕح أميةء ظىت دذ٥ ا٤٧ٕ٣يح ا٤ٕٞ٣يح، أم ظىت 
يٮصؽ ا٢ٕٞ٣ أك ا١ٛ٣ؿ.  ٚبل ثؽ ٨٦ كصٮد كاٝػٓ. 
كال ثؽ ٨٦ كصٮد د٦ةغ وة٣ط، كال ثؽ ٨٦ كصػٮد 
ظف، كال ثؽ ٨٦ كصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح. ٚ٭ػؾق 
األربٕح دلذ٧ٕح ال ثؽ ٨٦ حتٞٞ٭ة دميٕ٭ة كحتٜٞ 

أم ظػىت  اصذ٧ةٔ٭ة، ظىت دذ٥ ا٤٧ٕ٣يح ا٤ٕٞ٣يػح،
 يٮصؽ ٢ٞٔ أك ١ٚؿ أك إدراؾ.  

       
٤ي٫ ٚة٢ٕٞ٣ أك ا١ٛ٣ؿ أك اإلدراؾ ٬ٮ/ ٩ٞػ٢       ٔك

احلػػف ثػػةكٮاٝٓ ثٮاقػػُح احلػػٮاس إ  ادل٦ػػةغ، 
ككصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح يٛرسػ ثٮاقػُذ٭ة ٬ػؾا 

 اكٮاٝٓ.
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٬ؾا كظػؽق ٬ػٮ اتلٕؿ ػٙ اكىػعيط، كال 
ـ  ـً ٤ػ دٕؿ ٙ ٗػ،ق ٤ُ٦ٞػةن، ك٬ػؾا اتلٕؿ ػٙ مي

يف دميػٓ ا٣ٕىػٮر، أل٩ػ٫ كظػؽق  جل٧يٓ اجلػةس
اكٮوٙ اكىةدؽ كٮاٝٓ ا٢ٕٞ٣، ك٬ٮ كظػؽق اذلم 

 ي٪ُجٜ   كاٝٓ ا٢ٕٞ٣.
كإذا ٔؿٚ٪ػة ٦ٕػىن ا٣ٕٞػ٢ ٦ٕؿٚػح يٞينيػػح 

ؿٚ٪ة دٕؿ ا٣ٕٞػ٢ بنػ  يٞيػ   ٙ ػصةز٦ح، ٔك
صةزـ، وةر كـا٦ةن ٤ٔي٪ة أف ٩ٕؿؼ ا٣ُؿ ٞح ا٣ػيت 
ي٢٧ٕ ٚي٭ػة ا٣ٕٞػ٢ يف اكٮوػٮؿ إ  األٚػاكر، أم 

ٛيح ا٣يت جيؿم حبكج٭ة إ٩ذة  ا٣ٕٞػ٢ ٩ٕؿؼ اك١ي
كؤلٚػػاكر. ك٬ػػؾا ٬ػػٮ َؿ ٞػػح اتل١ٛػػ،. ٚ٭٪ػػةؾ 
أق٤ٮ  ك٤ذ١ٛ،، ك٬٪ةؾ َؿ ٞػح ك٤ذ١ٛػ،، أ٦ػة 
أق٤ٮ  اتل١ٛ، ٚ٭ػٮ اك١يٛيػح ا٣ػيت يٞذٌػي٭ة 
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ف م بةن ٦ةديةن م٧٤ٮقػةن، أك ةحبر اك ء، قٮاء أك
م بةن ٗ، ٦ةدم، أك اكٮقةا٢ ا٣يت يٞذٌي٭ة حبػر 

ؽد األقةحلت كدذ٘، كختذ٤ٙ اك ء. كذلكٟ دذٕ
ظكت ٩ػٮع اك ػء، كد٘ػ،ق، كاػذبلٚػ٫. أ٦ػة 
ا٣ُؿ ٞح ٚيه اك١يٛيح ا٣يت جتؿم ٤ٔي٭ة ا٤٧ٕ٣يح 
ا٤ٕٞ٣يح أم ٤٧ٔيػح اتل١ٛػ، ظكػت َجيٕذ٭ػة 
كظكت كإٝ٭ة. كهلػؾا ٚػإف ا٣ُؿ ٞػح ال دذ٘ػ، 
كإ٧٩ػػة دْػػ٢    ، كبػػة٣ُجٓ ال دذٕػػؽد كال 

اا٧ػح، ختذ٤ٙ، ك٨٦ ٬٪ة اكف ال ثؽ أف دكػٮف د
ك ف ال ثؽ أف دكٮف   األقػةس يف اتل١ٛػ، 

 ٦٭٧ة دٕؽد  أقةحلت اتل١ٛ،.
كَؿ ٞح اتل١ٛ،، أم اك١يٛيح ا٣يت جيػؿم 

ج٭ة إ٩ذة  ا٢ٕٞ٣ كؤلٚاكر، ٦٭٧ة اك٩ػخ ٬ػؾق كحب
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األٚاكر،   ٩ٛك٭ة دٕؿ ػٙ ا٣ٕٞػ٢، أم   ٦ػة 
ي٪ُجٜ   كاٝٓ ا٢ٕٞ٣، كال ختؿ  ٔ٪٫ حبةؿ ٨٦ 

٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح نكػجح األظٮاؿ. كذلكٟ ق٧يخ ا
إ  ا٢ٕٞ٣ ٩ٛك٫. كدٕؿ ٙ ٬ؾق ا٣ُؿ ٞح ٬ٮ أ٩٭ة 

  ٦ػػ٪٭ش ٦ٕػػني يف  -أم ا٣ُؿ ٞػػح ا٤ٕٞ٣يػػح–
يكػػ٤ٟ ك٤ٮوػػٮؿ إ  ٦ٕؿٚػػح ظٞيٞػػح  ايفعػػر، ي
اك ء اذلم يجعر ٔ٪٫، ٨ٔ َؿ ٜ ٢ٞ٩ احلف 
ثةكٮاٝٓ، ثٮاقُح احلػٮاس، إ  ادل٦ػةغ، ككصػٮد 

ر ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح يٛرس ثٮاقُذ٭ة اكٮاٝٓ، ٚيىؽ
ادل٦ةغ ظ٫٧١ ٤ٔي٫. ك٬ؾا احلك٥ ٬ٮ ا١ٛ٣ػؿ، 
أك اإلدراؾ ا٣ٕٞػػ . كدكػػٮف يف حبػػر اتػػٮاد 
اتعكٮقح، اك٣ٛزي ةء، كيف حبر األٚاكر، ٠جعر 
ا٣ٕٞةاػػؽ كحبػػر ا٣يعػػ ٓ، كيف ٚ٭ػػ٥ اكػػ ـ، 
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٠جعر األد  كحبر ا٫ٞٛ٣. ك٬ؾق ا٣ُؿ ٞػح   
ا٣ُؿ ٞح ا٣ُجيٕيػح يف اكٮوػٮؿ إ  اإلدراؾ ٦ػ٨ 

٤٧يذ ٭ة   ا٣يت يذ١ٮف ث٭ػة ٔٞػ٢ ظير ٬ٮ، ٔك
األميةء أم إدرا٠٭ة، ك  ٩ٛك٭ة دٕؿ ٙ ك٢ٕٞ٤، 
ك  ٦٪٭ض٭ة يى٢ اإلنكةف ٨٦ ظير ٬ٮ إنكةف 
إ  إدراؾ أم يشء قػػجٜ أف أدر ػػ٫، أك يؿ ػػؽ 

 إدرا٫٠.
٬ؾق   ا٣ُؿ ٞػح ا٤ٕٞ٣يػح، ك  كظػؽ٬ة  

َؿ ٞح اتل١ٛ،، ك٦ػة ٔػؽا٬ة  ػة يكػىم َػؿؽ 
ا٣ُؿ ٞح ات٪ُٞيح، اتل١ٛ،، اك٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح، ك

إٍف   إال ٚؿع هلؾق ا٣ُؿ ٞح اك٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح، 
أك أق٤ٮ  ٨٦ أقةحلج٭ة اٝذٌة٬ة حبػر اك ػء، 
أك كقةا٢ حبس٫ ٧٠ة يكػىم ثة٣ُؿ ٞػح ات٪ُٞيػح، 
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ك٣ كػػخ َؿٝػػةن أقةقػػيح ك٤ذ١ٛػػ،، ُٚؿ ٞػػح 
اتل١ٛ، كاظؽة ال دذٕؽد ك  ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يػح 

 ٣ ف ٗ،.
دٕؿ ٛ٭ػػة ثػػني  إال إ٩ػػ٫ جيػػت أف يٛػػؿؽ يف 

اآلراء اككةثٞح ٔػ٨ اك ػء، كبػني ات٤ٕٮ٦ػة  
اككػػةثٞح ٔ٪ػػ٫ أك ٦ػػة يذ٤ٕػػٜ ثػػ٫، ٚػػةتعذ٥ يف 
ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح ٣ ف كصٮد رأم أك آراء قةثٞح 
٨ٔ اكٮاٝٓ، ث٢ كصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ػة  قػةثٞح ٔ٪ػ٫ أك 
٦ذ٤ٕٞػػح ثػػ٫. كذلكػػٟ ٚػػإف اتعػػذ٥ اكٮصػػٮد ٬ػػٮ 
ات٤ٕٮ٦ة  ك٣ ف اكؿأم. أ٦ة اكؿأم اككةثٜ ٔػ٨ 

كٮاٝٓ، أك اآلراء اككػةثٞح ٔ٪ػ٫، ٚػبل يىػط أف ا
دكػػٮف مٮصػػٮدة، أم ال يىػػط أف تكػػذ٢٧ٕ يف 
ا٤٧ٕ٣يح ا١ٛ٣ؿ ح، ٚةذلم يكذ٢٧ٕ ٬ٮ ات٤ٕٮ٦ة  



 56 

ٍٚٞ ٦ٓ احلي٤ٮ٣ح دكف كصٮد اكؿأم ٔ٪ؽ ا٤٧ٕ٣يح 
كدكف دؽػ٫٤. ٚإف اكؿأم اككةثٜ إذا اقذ٢٧ٕ ٝؽ 
يكجت اخلُأ يف اإلدراؾ، أل٩ػ٫ ٝػؽ ييكػ٤ٍ   

ٚيٛرس٬ة دٛك،ان ػةَبةن ٚيٞػٓ اخلُػأ  ات٤ٕٮ٦ة 
يف اإلدراؾ، كذلكٟ ال ثػؽ أف يبلظػِ اتلٛؿ ػٜ 
ثني اكؿأم اككةثٜ كبني ات٤ٕٮ٦ة ، كأف تكذ٢٧ٕ 

 ات٤ٕٮ٦ة  ٍٚٞ كيكيجٕؽ اكؿأم.
كإذا اقػػػذ٤٧ٕخ ا٣ُؿ ٞػػػح ا٤ٕٞ٣يػػػح    

كص٭٭ة اكىعيط ٨٦ ٢ٞ٩ احلف ثةكٮاٝٓ ثٮاقػُح 
ال –ةثٞح احلٮاس إ  ادل٦ةغ ككصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  ق

يٛرسػػ ثٮاقػػُذ٭ة أم ثٮاقػػُح  -آراء قػػةثٞح
ات٤ٕٮ٦ة  ٦ػٓ اقػيجٕةد اآلراء، يٛرٌسػ اكٮاٝػٓ، 
كظينبؾ يىؽر ادل٦ةغ ظ٫٧١   ٬ػؾا اكٮاٝػٓ، 
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إذا اقذ٤٧ٕخ ٬ؾق ا٣ُؿ ٞح   كص٭٭ة اكىعيط 
ٚإ٩٭ة دُٰٕ ٩ذةاش وعيعح، إال أف اجلييضح ا٣يت 
يى٢ إحل٭ة ايفةظر   ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يػح ي٪ْػؿ 

ي٭ة، ٚإف اك٩خ ٬ػؾق اجلييضػح   احلكػ٥   ٚ
كصٮد اك ء ٚيه ُٕٝيح ال ي٧ك٨ أف ييرسػ  
اخلُأ إحل٭ة ٤ُ٦ٞةن كال حبةؿ ٨٦ األظٮاؿ، كذكػٟ 
ألف ٬ؾا احلك٥ صػةء ٔػ٨ َؿ ػٜ اإلظكػةس 
ثةكٮاٝٓ، كاحلػف ال ي٧كػ٨ أف خيُػئ ثٮصػٮد 
اكٮاٝٓ. إذ إف إظكػةس احلػٮاس ثٮصػٮد اكٮاٝػٓ 

ا٢ٕٞ٣ ٨ٔ كصػٮد  ُٝيع، ٚةحلك٥ اذلم يىؽرق
اكٮاٝٓ يف ٬ػؾق ا٣ُؿ ٞػح ُٝػيع. أ٦ػة إف اك٩ػخ 
اجلييضػػح   احلكػػ٥   ظٞيٞػػح اك ػػء أك 
وٛذ٫ ٚإ٩٭ة دكٮف ٩ييضح ّ٪يػح، ٚي٭ػة ٝةث٤يػح 
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اخلُػػأ. ألف ٬ػػؾا احلكػػ٥ صػػةء ٔػػ٨ َؿ ػػٜ 
ات٤ٕٮ٦ة ، أك حت٤يبل  اكٮاٝػٓ اتعكػٮس ٦ػٓ 
ات٤ٕٮ٦ػػة ، ك٬ػػؾق ي٧كػػ٨ أف ييرسػػ  إحل٭ػػة 

١ٚػؿان وػةاجةن ظػىت ييجػني  اخلُأ، ك٣ك٨ دجًف
كػ٥ ٤ٔي٭ػة ثةخلُػأ،  ػُؤ٬ة، كظينبؾ ٍٚٞ، لي
كٝج٢ ذكٟ دجًف ٩ييضح وةاجح ك١ٚؿان وػعيعةن. 
كهلؾا ٚإف األٚػاكر ا٣ػيت يذٮوػ٢ إحل٭ػة ا٣ٕٞػ٢ 
ثُؿ ٞح اتل١ٛ، ا٤ٕٞ٣يح، إف اك٩ػخ  ػة يذ٤ٕػٜ 
ثٮصٮد اك ء اك٣ٕٞةاؽ ٚإ٩٭ة أٚاكر ُٕٝيػح، كإف 

ظٞيٞح اك ػء أك  اك٩خ  ة يذ٤ٕٜ ثةحلك٥  
وٛذ٫ اكألظاكـ اكعٔيح ٚإ٩٭ة أٚاكر ّ٪يػح، أم 
٤ٗت   ا٨ْ٣ أف اك ء ا٣ٛبل  ظ٫٧١ ٠ؾا، 
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كاألمؿ ا٣ٛبل  ظ٫٧١ ٠ؾا. ٚيه وٮا  لذ٧ػ٢ 
 اخلُأ، كك١٪٫ يجًف وٮاثةن ظىت ييجني ػُؤق.

كا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يػح قػٮاء ٔؿٚػخ دٕؿ ٛػةن  
وعيعةن أـ ك٥ دٌٕؿؼ   ا٣ُؿ ٞػح ا٣ػيت جيػؿم 
٤ٔي٭ة اإلنكةف ٨٦ ظير ٬ٮ إنكػةف يف د١ٛػ،ق 
كظ٫٧١   األميةء كإدرا٫٠ حلٞيٞذ٭ة كوٛةد٭ة. 
ك٣ك٨ ا٣٘ؿ ، ٩ٕ  أركبة ز٥ أمؿ كة كحلٞذ٭ة 
ركقية، ٝؽ أكصؽ يف أركبػة اال٩ٞػبل  اكىػ٪ة  
كحط يف ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿ بيح حةظةن ٦٪ُٞٓ اجلْ،، 
كا٦ذؽ ق٤ُة٫٩ ٦٪ؾ ا٣ٞؿف اتلةقػٓ ٔعػ ظػىت 

ظىت مػ٢٧ ٩ٛػٮذق دميػٓ ا٣ٕػةك٥، ٚكػىم اآلف، 
أق٤ٮ  ايفعػر يف ا٤ٕ٣ػٮـ اتلضؿ بيػح َؿ ٞػح 
٧٤ٔيح يف اتل١ٛػ، ٚػاكف ٦ػة يكػىم ثة٣ُؿ ٞػح 
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ا٧٤ٕ٣يح، كوةر ي٪ػةدم ث٭ػة أف دكػٮف َؿ ٞػح 
اتل١ٛ،، كص٤ٕ٭ة أقةقةن ك٤ذ١ٛ،، كٝػؽ أػػؾ٬ة 
يح، كقةركا ٤ٔي٭ة يف ٗػ، ا٤ٕ٣ػٮـ  ٧٤ٔةء اكنئٮ

٭ػػة يف ا٤ٕ٣ػػٮـ اتلضؿ بيػػح، ٧٠ػػة قػػةركا ٤ٔي
ةء أركبػة يكػ،كف ٧ػاتلضؿ بيح. ك ؾكٟ ٢ّ ٤ٔ

٤ٔي٭ة يف ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿ بيػح، كقػةر   ٩٭ض٭ػ٥ 
٧٤ٔةء أمؿ كة، كٝرل٥٬ ٚي٭ة قةاؿ أث٪ةء ا٣ٕػةك٥ 
٨٦ صٌؿاء قيُؿة ك٩ٛٮذ ا٣٘ؿ  ز٥ ٩ٛٮذ االحتػةد 
اككٮٚييت. ُٚ٘خ   اجلػةس بنػ   ـ ٬ػؾق 
 ا٣ُؿ ٞح، ٚاكف ٦ػ٨ صػٌؿاء ذكػٟ أف كصػؽ  يف
اتضذ٧ٓ يف ا٣ٕةك٥ اإلقبليم لك٫ ٝؽاقح كؤلٚػاكر 
ا٧٤ٕ٣يح كك٤ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يػح. كذلكػٟ اكف ال ثػؽ 

 ٨٦ ثيةف ٬ؾق ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح.
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ا٣ُؿ ٞػػح ا٧٤ٕ٣يػػح   ٦ػػ٪٭ش ٦ٕػػني يف  
ايفعػػر، يكػػ٤ٟ ك٤ٮوػػٮؿ إ  ٦ٕؿٚػػح ظٞيٞػػح 
اك ء اذلم يجعػر ٔ٪ػ٫، ٔػ٨ َؿ ػٜ إصػؿاء 
 جتػػةر    اك ػػء، كال دكػػٮف إال يف حبػػر
اتٮاد اتعكٮقح، كال يذأإ كصٮد٬ػة يف األٚػاكر، 
ٚيه ػةوح ثػة٤ٕ٣ٮـ اتلضؿ بيػح، ك  دكػٮف 
ٮامػ٢ ٗػ، ّؿكٚ٭ػة  ثإػٌةع اتةدة ٣ْؿكؼ ٔك
ٮام٤٭ة األو٤يح، كمبلظْح اتػةدة كا٣ْػؿكؼ  ٔك
كا٣ٕٮامػػ٢ األوػػ٤يح، كا٣ػػيت ػٌػػٕخ هلػػة، زػػ٥ 
تكي٪ذش ٨٦ ٬ؾق ا٤٧ٕ٣يح   اتةدة ظٞيٞح ٦ةديح 

   احلةؿ يف اتؼذحبا . م٧٤ٮقح، ٧٠ة
كدٛؿض ٬ؾق ا٣ُؿ ٞح اتلؼػ  ٔػ٨ دميػٓ  

ات٤ٕٮ٦ة  اككػةثٞح ٔػ٨ اك ػء اذلم يجعػر 
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ػػؽـ كصٮد٬ػػة، زػػ٥ دجػػؽأ ث٧بلظْػػح اتػػةدة  ٔك
كجتؿبذ٭ػػة، أل٩٭ػػة دٞذٌػػيٟ إذا أرد  حبسػػةن، أف 
د٧عٮ ٨٦ ٩ٛكٟ   رأم ك  إي٧ةف قةثٜ كػٟ 
يف ٬ؾا ايفعر، كأف دجؽأ ثةتبلظْح كاتلضؿبػح، 

ثةتٮاز٩ح كا٣وديت، ز٥ ثةالقي٪جةط ا٣ٞةا٥    ز٥
٬ؾق اتٞؽ٦ة  ا٧٤ٕ٣يح، ٚإذا كو٤خ إ  ٩ييضػح 
٨٦ ذكٟ اك٩خ ٩ييضح ٧٤ٔيػح ػةًػٕح ثُجيٕػح 
احلةؿ ك٤جعر كاتل٧عيه كك١٪٭ة دْػ٢ ٧٤ٔيػح 
٦ة ك٥ يثجخ ايفعػر ا٤ٕ٣ػيم ترٌسػ  اخلُػأ إ  
٩ةظيح ٨٦ ٩ٮاظي٭ة. ٚةجلييضح ا٣ػيت يىػ٢ إحل٭ػة 

ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح   ٦ػٓ تكػ٧يذ٭ة ايفةظر   
ظٞيٞح ٧٤ٔيح أك ٝة٩ٮ٩ػةن ٧٤ٔيػةن، ٚإ٩٭ػة ٣ كػخ 
ُٕٝيح كإ٧٩ة   ّ٪يح ٚي٭ة ٝةث٤يح اخلُأ، كٝةث٤يح 
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اخلُأ ٬ػؾق  يف ا٣ُؿ ٞػح ا٧٤ٕ٣يػح أقػةس ٦ػ٨ 
األقف ا٣يت جيت أف دبلظِ ٚي٭ة ظكت ٦ة ٬ٮ 

 ٦ٞؿر يف ايفعر ا٤ٕ٣يم.
٬ػػؾق   ا٣ُؿ ٞػػح ا٧٤ٕ٣يػػح، ك٦ػػ٨ حبس٭ػػة  

، كتكػ٧يذ٭ة ني أ٩٭ة وعيعح ك٣ كػخ ػُػأييج
أل٩٭ػة ٦ػ٪٭ش ٦ٕػني دااػ٥ يف  َؿ ٞح ٣ ف ػُأ،

ايفعر، كا٣ُؿ ٞح   اك١يٛيػح ا٣ػيت ال دذ٘ػ،، 
ك٣ك٨ اخلُأ ٬ٮ ص٤ٕ٭ة أقةقػةن ك٤ذ١ٛػ،، ألف 
ص٤ٕ٭ة أقةقةن ال يذأإ. إذ   ٣ كخ أوبلن يبىن 
٤ٔي٭ػػة، كإ٧٩ػػة   ٚػػؿع ثيػػ    أوػػ٢، كألف 

أكرث اتٕةرؼ كاحلٞةاٜ ٨ٔ  ص٤ٕ٭ة أقةقةن خيؿ 
ايفعر، ك ػؤدم إ  احلكػ٥   ٔػؽـ كصػٮد 
٠س، ٨٦ اتٕةرؼ ا٣ػيت دػؽرس كا٣ػيت دذٌػ٨٧ 
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ظٞػػةاٜ، ٦ػػٓ أ٩٭ػػة مٮصػػٮدة ثة٣ٕٛػػ٢ كم٧٤ٮقػػح 
 ثةحلف كاكٮاٝٓ.

ٚة٣ُؿ ٞػػح ا٧٤ٕ٣يػػح َؿ ٞػػح وػػعيعح،  
كك١٪٭ػػة ٣ كػػخ أقةقػػةن يف اتل١ٛػػ،، ثػػ٢   

جػٜ أق٤ٮ  داا٥ ٨٦ أقةحلت اتل١ٛػ،، ك  دُ
    أمؿ كإ٧٩ة دُجٜ يف أمؿ كاظؽ ٬ػٮ اتػةدة 
اتعكٮقح تٕؿٚح ظٞيٞذ٭ة ٔػ٨ َؿ ػٜ إصػؿاء 
جتةر  ٤ٔي٭ػة، كال دكػٮف إال يف حبػر اتػٮاد 
اتعكٮقح، ٚيه ػةوح ثػة٤ٕ٣ٮـ اتلضؿ بيػح كال 

 تكذ٢٧ٕ يف ٗ،٬ة.
أ٦ػػة ٠ٮ٩٭ػػة ٣ كػػخ أقةقػػةن ْٚػػة٬ؿ ٦ػػ٨  

كص٭ػػني/ األكؿ أ٩ػػ٫ ال ي٧كػػ٨ اككػػ، ث٭ػػة إال 
صٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح ككػٮ ٤ٕ٦ٮ٦ػة  أكحلػح، ثٮ
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أل٫٩ ال ي٧ك٨ اتل١ٛػ، إال ثٮصػٮد ٤ٕ٦ٮ٦ػة  
قةثٞح، ٕٚةك٥ اك١ي٧يةء ك ك٥ ا٣ٛزي ةء، كا٣ٕةك٥ يف 
اتؼذحب، ال ي٧ك٨ أف يك، يف ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح 
حلْػػح كاظػػؽة إال أف دكػػٮف دليػػ٫ ٤ٕ٦ٮ٦ػػة  
قةثٞح. كأ٦ة ٝٮهل٥ إف ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يػح دٛػؿض 

ات٤ٕٮ٦ة  اككةثٞح ٚإ٧٩ة يؿ ؽكف ث٫  اتلؼ  ٨ٔ
اتلؼ  ٨ٔ اآلراء اككػةثٞح ال ٔػ٨ ات٤ٕٮ٦ػة  
اككػػةثٞح، أم أف ا٣ُؿ ٞػػح ا٧٤ٕ٣يػػح دٞذ ػػ 

أف ي٧عٮ ٨٦ ٩ٛك٫    ايفعر ايفةظر إذا أراد
رأم ك  إي٧ةف قػةثٜ   يف  ٬ػؾا ايفعػر، كأف 
يجؽأ ثةتبلظْح كاتلضؿبح ز٥ ثةتٮاز٩ح كا٣وديػت 

٣ٞػػةا٥   ٬ػػؾق اتٞػػؽ٦ة  زػػ٥ ثةالقػػي٪جةط ا
ا٧٤ٕ٣يح. ٚيه كإف اك٩ػخ ٔجػةرة ٔػ٨ مبلظْػح 
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كجتؿبح كاقي٪جةط، ك٣ك٨ ال ثؽ ٚي٭ة ٨٦ كصػٮد 
٤ٕ٦ٮ٦ة ، ك٬ؾق ات٤ٕٮ٦ة  دكٮف ٝؽ صػةء  
٨ٔ ٗ، اتبلظْح كاتلضؿبح، أم ٨ٔ َؿ ٜ ٢ٞ٩ 
اكٮاٝٓ ثٮاقُح احلٮاس، ألف ات٤ٕٮ٦ة  األكحلح، 
ألكؿ حبػػػر ٤ٔػػػيم ال ي٧كػػػ٨ أف دكػػػٮف 

٤ٕٮ٦ة  جتؿ بيح ألف ذكٟ ك٥ لى٢ ثٕؽ، ٚػبل ٦
ثؽ أف دكٮف ٨ٔ َؿ ٜ ٩ٞػ٢ اكٮاٝػٓ ثٮاقػُح 
احلػػػف إ  ادل٦ػػػةغ، أم ال ثػػػؽ أف دكػػػٮف 
ات٤ٕٮ٦ػػة  ٝػػؽ صػػةء  ٦ػػ٨ َؿ ػػٜ ا٣ُؿ ٞػػح 
ا٤ٕٞ٣يح، كذلكػٟ ال دكػٮف ا٣ُؿ ٞػح ا٧٤ٕ٣يػح 
أقةقػػةن، ثػػ٢ دكػػٮف ا٣ُؿ ٞػػح ا٤ٕٞ٣يػػح   
ا األقػػةس، كا٣ُؿ ٞػػح ا٧٤ٕ٣يػػح ٦جنيػػح   ٬ػػؾ

ػ٫ ال أوػبلن  .  األقةس، ٚذ١ٮف ٚؿ ن ٦ػ٨ ٚؿٔك
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كهلؾا ٚإف ٨٦ اخلُػأ صٕػ٢ ا٣ُؿ ٞػح ا٧٤ٕ٣يػح 
 أقةقةن ك٤ذ١ٛ،.

اكٮص٫ اثلة  أف ا٣ُؿ ٞػح ا٧٤ٕ٣يػح دٞ ػ  
ثأف   ٦ة ال ي٧٤ف ٦ةديػةن ال كصػٮد   يف ٩ْػؿ 
ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يػح، كإذف ال كصػٮد ك٧٤٪ُػٜ، كال 

ال ٗ، ذكٟ ك٤ذةر غ، كال ك٫ٞٛ٤، كال ك٤كيةقح، ك
٨٦ اتٕةرؼ، أل٩٭ة ال د٧٤ف ثةحلػؽ، كال ختٌػٓ 
ك٤ذضؿبػػح، كال كصػػٮد هلل، كال ك٧٤بلاكػػح، كال 
ك٤نيةَني، كال ٗ، ذكػٟ ٦ػ٨ اتٮصػٮدا ، ألف 
ذكٟ ك٥ يثجخ ٧٤ٔيةن، أم ك٥ يثجػخ ٔػ٨ َؿ ػٜ 
مبلظْػػح اتػػةدة كجتؿبذ٭ػػة كاالقػػي٪ة  اتػػةدم 
كؤلميةء. ك٬ؾا ٬ٮ اخلُأ ا٣ٛػةظل، ألف ا٤ٕ٣ػٮـ 

٣ُجيٕيح ٚؿع ٨٦ ٚػؿكع اتٕؿٚػح، ك١ٚػؿ ٦ػ٨ ا
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األٚاكر، كبةيق ٦ٕػةرؼ احليػةة ٠سػ،ة، ك  كػ٥ 
دثجخ ثة٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يػح، ثػ٢ دثجػخ ثة٣ُؿ ٞػح 
ا٤ٕٞ٣يح، ككصػٮد اهلل زجػخ ثة٣ُؿ ٞػح ا٤ٕٞ٣يػح 
بن  ٝةَٓ، ككصٮد اتبلاكح كاكنيةَني زجػخ 
ث٪ه ُٝيع اثلجٮ  ُٝيع ادلال٣ح، زبذخ ُٕٝيذ٫ 

ثة٣ُؿ ٞػح ا٤ٕٞ٣يػح. كذلكػٟ ال كُٕٝيح دالتلػ٫ 
جيٮز أف دذؼؾ ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح أقةقةن ك٤ذ١ٛ،، 
ضـ٬ة كٝىػٮر٬ة ٔػ٨ إماك٩يػح إزجػة  يشء  ٔك
مٮصٮد بن  ٝةَٓ دحل٢ ٝةَٓ   أ٩٭ػة ٣ كػخ 

 أقةقةن ك٤ذ١ٛ،.
كٚٮؽ ذكٟ ٚإف ٝةث٤يح اخلُػأ يف ا٣ُؿ ٞػح  

ا٧٤ٕ٣يػػح أقػػةس ٦ػػ٨ األقػػف ا٣ػػيت جيػػت أف 
٦ٞػؿر يف ايفعػر  دبلظِ ٚي٭ة ظكػت ٦ػة ٬ػٮ
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ا٤ٕ٣يم. كٝؽ ظى٢ اخلُػأ يف ٩ذةجئ٭ػة ثة٣ٕٛػ٢، 
كّ٭ؿ ذكٟ يف ٠س، ٨٦ اتٕػةرؼ ا٧٤ٕ٣يػح ا٣ػيت 
دبني ٚكةد٬ة ثٕؽ أف اكف ي٤ُٜ ٤ٔي٭ػة ظٞػةاٜ 
٧٤ٔيح، ٧ٚسبلن اذلرة، اكف يٞةؿ ٔ٪٭ة إ٩٭ة أوػ٘ؿ 
ـء ٨٦ اتػةدة كال د٪ٞكػ٥ ْٚ٭ػؿ ػُػأ ذكػٟ  ص

كػ٥. كدبني ثة٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يػح ٩ٛكػ٭ة أ٩٭ػة د٪ٞ
ك ؾكٟ اكف يٞةؿ إف اتةدة ال دٛىن، ْٚ٭ؿ ػُػأ 
ذكٟ كدبني ثة٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح ٩ٛك٭ة أ٩٭ة دٛػىن، 
ك١٬ؾا ٠س،  ػة اكف يكػىم ثةحلٞػةاٜ ا٧٤ٕ٣يػح 
كا٣ٞة٩ٮف ا٤ٕ٣يم، ٝػؽ ّ٭ػؿ ثة٣ُؿ ٞػح ا٧٤ٕ٣يػح 

٩ٛك٭ة أ٩٭ػة  ا٧٤ٕ٣يح ػُأ ذكٟ. كدبني ثة٣ُؿ ٞح
٣ كخ ظٞةاٜ ٧٤ٔيػح ك٣ كػخ ٝة٩ٮ٩ػةن ٧٤ٔيػةن، 

ذلكػػٟ ٚػػإف ا٣ُؿ ٞػػح ا٧٤ٕ٣يػػح َؿ ٞػػح ّ٪يػػح ك
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ك٣ كخ ُٕٝيح، ك  دٮصػؽ ٩ييضػح ّ٪يػح ٔػ٨ 
٨ ظٞيٞذ٫. كذلكٟ  ٨ وٛذ٫، ٔك كصٮد اك ء، ٔك
ال جيٮز أف دذؼػؾ ا٣ُؿ ٞػح ا٧٤ٕ٣يػح أقةقػةن يف 
اتل١ٛ،. كك١٪٭ة     ظةؿ َؿ ٞػح وػعيعح 
يف اتل١ٛ،، ك  َؿ ٞح ك٤ذ١ٛ،، كك١٪٭ة دى٤ط 

كظػؽ٬ة، أم دىػ٤ط ٚي٧ػة يف ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿ بيح 
ي٧ك٨ أف جتؿم ٚي٭ة اتبلظْػح كاتلضؿبػح زػ٥ 
اتٮاز٩ح كا٣وديت. ك٦ة ال ي٧ك٨ أف جيؿم ٚيػ٫ 
ذكٟ ال دىػ٤ط ٤ُ٦ٞػةن، ٚػيه ػةوػح ثػة٤ٕ٣ٮـ 

 اتلضؿ بيح ٣ ف ٗ،.
  أف ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح كإف اكف ي٧كػ٨  

أف يكي٪جٍ ث٭ة أٚاكر كك١٪٭ة ال يننأ ث٭ة كظؽ٬ة 
صؽيػؽان  إننػةءن يٓ أف دننػئ ١ٚؿ. ٚيه ال تكذُ
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أم ١ٚؿ. ٧٠ة   احلػةؿ يف ا٣ُؿ ٞػح ا٤ٕٞ٣يػح، 
كإ٧٩ػػة   تكػػي٪جٍ اقػػي٪جةَةن أٚػػاكران صؽيػػؽة، 

 إننػةءن كك١٪٭ة أٚاكر مكي٪جُح، ال أٚاكران ٦ننأة 
 صؽيؽان.

ٚإف األٚػاكر اتننػأة صؽيػؽان   األٚػاكر  
، اهلل ا٣يت أػؾ٬ة ا٣ٕٞػ٢ رأقػةن، ٧ٕٚؿٚػح كصػٮد

١، ثػة٣ٞٮـ أ  ٦ػ٨ اتل١ٛػ، ك٦ٕؿٚح أف اتلٛ
اكنؼيص ثؾا  اكنؼه، كأف اخلنت لػوؽ، 
كأف اكـ ػػخ يُٛػػٮ   كصػػ٫ اتػػةء، كأف د١ٛػػ، 
ا٣ٛؿد أٝٮل ٨٦ د١ٛ، اجل٧ةٔح،   ذكٟ أٚػاكر 
أػؾ٬ة ا٢ٕٞ٣ ٦جػةرشة. ك٬ػؾا خبػبلؼ األٚػاكر 

صؽيػػؽان. ك  األٚػػاكر  إننػػةءن ٗػػ، اتننػػأة 
٭ػػة كػػ٥ اتكػػي٪ذضح   ا٣ُؿ ٞػػح ا٧٤ٕ٣يػػح ٚإ٩
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يأػؾ٬ة ا٢ٕٞ٣ رأقػةن، كإ٧٩ػة أػػؾ٬ة ٦ػ٨ ٔػؽة 
أٚاكر أػؾ٬ة ا٢ٕٞ٣ قةثٞةن إ  صة٩ت اتلضػةر ، 
٧ٕٚؿٚػػػح أف اتػػػةء م١ػػػٮف ٦ػػػ٨ أككػػػضني 

ك٦ٕؿٚح أف اذلرة د٪ٞكػ٥، ك٦ٕؿٚػح  ،كأيؽركصني
أف اتةدة دٛىن، ٬ؾق األٚاكر كػ٥ يأػػؾ٬ة ا٣ٕٞػ٢ 

صؽيؽان، كإ٧٩ة أػػؾ  ٦ػ٨  إننةءن رأقةن كك٥ دننأ 
ٜ ك٤ٕٞػػ٢ أف أػػػؾ٬ة. زػػ٥ أصؿ ػػخ أٚػػاكر قػػج

اتلضةر  إ  صة٩ػت ٬ػؾق األٚػاكر، زػ٥ صػؿل 
صؽيؽان ث٢ ٬ػٮ  إننةءن اقي٪ذة  ا١ٛ٣ؿ، ٚ٭ٮ ٣ ف 

مكي٪ذش ٨٦ أٚػاكر مٮصػٮدة كجتؿبػح. ذلكػٟ ال 
صؽيؽان، ث٢ دٕذحب أٚاكران ٦أػٮذة ٨٦  إننةءن دٕذحب 

أٚاكر كجتؿبح. ٚة٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح تكي٪جٍ ١ٚؿان، 
إننةء ١ٚؿ. كذلكػٟ اكف ٦ػ٨ كك١٪٭ة ال تكذُيٓ 
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ا٣ُجييع، ك٨٦ اتعذ٥، أف ال دكٮف   أقةقػةن 
ك٤ذ١ٛػػ،، إال أف ا٣٘ػػؿ  أم أركبػػة كأمؿ كػػة، 
كد٤عٜ ث٭٥ ركقػية، ٝػؽ ث٤٘ػخ ٔ٪ػؽ٥٬ اثلٞػح 
ثة٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح إ  ظؽ اتلٞؽيف أك ٦ة يٞؿ  
٨٦ اتلٞؽيف ال قي٧ة يف ا٣ٞػؿف اتلةقػٓ ٔعػ 

أوػػجط  كأكااػػ٢ ا٣ٞػػؿف ا٣ٕعػػ ٨، إ  ظػػؽ أف
٦٪عؿؼ اتل١ٛ،، ًةالن ٨ٔ اكرصاط اتكػذٞي٥، 
أل٫٩ ص٢ٕ َؿ ٞذ٫ يف اتل١ٛ، ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح، 
كص٤ٕ٭ة كظػؽ٬ة أقػةس اتل١ٛػ،، كظ٧١٭ػة يف 
دميٓ األميةء، ٚىةر يؿل أف ايفعػر اكىػعيط 
٬ٮ اذلم جيؿم   ا٣ُؿ ٞػح ا٧٤ٕ٣يػح، كجتػةكز 
ذكٟ إ  ظؽ أف وةر ثٌٕ٭٥ يجعر ٕٚبلن أمٮران 

ٝػػح ك٤ُؿ ٞػػح ا٧٤ٕ٣يػػح ث٭ػػة، اكألٚػػاكر ال ٔبل
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اتذ٤ٕٞح ثةحليػةة كاتضذ٧ػٓ،   ٩٭ػش ا٣ُؿ ٞػح 
ا٧٤ٕ٣يػػح كد٤ٞيػػؽان هلػػة، كوػػةر يجعػػر ثٕػػي 
اتٕةرؼ اتذ٤ٕٞح ثةإلنكةف كبةتضذ٧ٓ كبةجلػةس 
حبسػػةن ٤ٞٔيػػةن، ك٣كػػ٨   أقػػ٤ٮ  ا٣ُؿ ٞػػح 
ا٧٤ٕ٣يح، ك ٤ُٜ   ٬ؾق اتٕةرؼ اقػ٥ ا٤ٕ٣ػ٥، 

٤ُؿ ٞػػح ا٧٤ٕ٣يػػح ك٬ػػؾا ٦ػػ٨ صػػؿاء د٧ٕي٧ػػ٫ ك
 كدٞؽيؿق هلة، كص٤ٕ٭ة أقةقةن ك٤ذ١ٛ،.

يح يف كص٭ػػح   ٧ٚػػسبلن قػػةر ٧٤ٔػػةء اكنػػئٮ
٩ْؿ٥٬ يف احليةة، كيف ٩ْةـ اتضذ٧ٓ   ا٣ُؿ ٞح 
ا٧٤ٕ٣يح، ٚٮٕٝٮا يف اخلُأ ا٣ٛػةظل اذلم دػؿٌدكا 
ٚي٫، كاأل٦س٤ح   ػُب٭٥ ٠س،ة كمٮصٮدة يف   
 ١ٚػػؿة ٦ػػ٨ أٚاكر٬ػػ٥، أل٩٭ػػ٥ ٝةقػػٮا ا٣ُجيٕػػح
كاتضذ٧ٓ   األمػيةء ا٣ػيت دجعػر يف اتؼذػحب 
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ٚؼؿصٮا ثنذةاش ثة٣٘ػح اخلُػأ، ك كػيف إلدراؾ 
اخلُأ يف اجل٧يٓ أف ٩أػػؾ ١ٚػؿدني را كػ ذني، 
ك٩بني كص٫ اخلُأ يف   ٦٪٭٧ة، كأف قجت اخلُأ 
٬ٮ اكك، يف ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يػح. ١ٛٚػؿد٭٥ ٔػ٨ 

ـأ، كأ٩٭ة  ظة٣ػح د٘ػ، يف ا٣ُجيٕح، أ٩٭ة   ال يذض
٥، كأف ٬ؾا اتل٘، يػذ٥ ثٮاقػُح اتل٪ةٌٝػة  داا

احلذ٧يح اكٮصٮد يف األميةء كاحلػٮاد،، ٤ٚ٪أػػؾ 
اتل٪ةٌٝػػة  ا٣ػػيت   ٦ػػ٨ األٚػػاكر األقةقػػيح 
ٔ٪ؽ٥٬. ٬ؾق اتل٪ةٌٝة  إذا وط أ٩٭ػة مٮصػٮدة 
يف األميةء، ٚإ٩٭ػة ٗػ، مٮصػٮدة ٚي٭ػة دميٕ٭ػة، 
ٚ٭٪ةؾ أميةء ال دٮصؽ ٚي٭ة د٪ةٌٝة ، ٚةألصكةـ 

يٞٮكٮف إف ٚي٭ة د٪ةٌٝػة  حبضػح أف احليح ا٣يت 
ٚي٭ة ػبلية د٧ٮ  كػبلية حتيػة، ٬ػؾق األصكػةـ 
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احليح ال يٮصؽ ٚي٭ة د٪ةٌٝة . كأ٦ة ٦ة ينة٬ؽ يف 
اجلك٥ ا٣يح ٨٦ كصٮد ػبلية د٧ٮ  كػبلية حتية 
ٚإ٫٩ ٣ ف د٪ةٌٝة ، ث٢ إف ٠ٮف األمػيةء دػٮدل 
كد٧ػػٮ ، كدٛػػىن كدٮصػػؽ، ال يٕػػ  أف ٬ػػؾا 

ػٕٛ٭ة،  د٪ةٌٝة  ث٢ ٬ٮ ٩ةدش ٨ٔ ٝٮة اخل٤يػح ًك
ضـ٬ة ٔ٪٭ة، ك٬ؾا ٣ ف  كٝؽرد٭ة   اتٞةك٦ح ٔك
د٪ةٌٝة ،   أف األصكةـ ٗػ، احليػح لىػ٢ 
ٚي٭ة ٚ٪ةء كال حتى٢ كالدة، ك٦ٓ ذكٟ يٞٮكٮف إ٫٩ 
يٮصؽ يف األمػيةء لك٭ػة د٪ةٌٝػة ، ككػٮ قػ٧٤٪ة 
صؽالن أف يف األميةء د٪ةٌٝة  ٚإف ٬ؾا ال يٕػ  

٤٧يػػة  ايفيػػٓ أف يف احلػػٮاد، د٪ةٌٝػػة ، ٕٚ
كاإلصةرة كاكع ح كحنٮ٬ة، لك٭ة جتػؿم دكف أم 
٤٧ية  اكىبلة كاكىٮـ كاحلش  د٪ةٌٝة  ٚي٭ة، ٔك
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د٪ةٌٝػة ، ٚػيه  مأ فكأ٦سةهلة، لك٭ة جتػؿم دك
ُٕٝةن ال يٮصؽ ٚي٭ة د٪ةٌٝة ، ك٣ك٨ قػ٤ٮ ٭٥ 
ا٣ُؿ ٞػػح ا٧٤ٕ٣يػػح ٬ػػٮ اذلم أدل إ  ػُػػأ 
٩ْؿ ذ٭٥، كال قي٧ة يف احلػٮاد،، كٝػؽ اكف ٦ػ٨ 

ء ػُأ ٩ْؿد٭٥ ٬ؾق ك  أف احلػٮاد، ٚي٭ػة صؿا
د٪ةٌٝة  ظذ٧يح، أف أد  إ  ٦ة اك٩ػٮا يْ٪ٮ٩ػ٫ 
٨٦ أف اتل٪ةٌٝة  يف أركبة قذعى٢ ظذ٧ةن، كإذا 
أركبة ال لى٢ ٚي٭ة د٪ةٌٝة ، كد٘ؿؽ يف اجلْةـ 
يح، ٚةذلم أكٕٝ٭ػ٥  اكؿأق٧ة  كدجٕؽ ٨ٔ اكنئٮ
يف اخلُأ ٬ٮ ق٤ٮؾ ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح يف احلكػ٥ 

مػػيةء، كقػػ٤ٮ ٭٥ ا٣ُؿ ٞػػح ا٧٤ٕ٣يػػح يف   األ
 احلك٥   احلٮاد،.
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ك١ٚػػؿد٭٥ ٔػػ٨ اتضذ٧ػػٓ   أف اتضذ٧ػػٓ  
مؤ٣ٙ ٨٦ اكٮقٍ اجل٘ؿايف ك٦ػ٨ ٧٩ػٮ اككػاكف 
كدكػػةدٛ٭٥، ك٦ػػ٨ أقػػ٤ٮ  اإل٩ذػػة ، ٚةحليػػةة 
اتةديح يف اتضذ٧ٓ   ا٣يت حتؽد يف اجل٭ةيح ٬يبح 
ػػة٫ٔ اككيةقػػيح.  اتضذ٧ػػٓ كأٚػػاكرق كآراءق كأًك

أف احليةة اتةديح إ٧٩ػة يػؤزؿ ٚي٭ػة أقػ٤ٮ  كب٧ة 
اإل٩ذة ، ٚي١ٮف أق٤ٮ  اإل٩ذة  ٬ٮ اذلم يػؤزؿ 
يف اتضذ٧ٓ، ذكػٟ أف أدكا  اإل٩ذػة ، كاجلػةس 
اذليػػ٨ يكػػذ٤٧ٕٮف ٬ػػؾق األدكا ، ك٦ٕؿٚػػح 
٭ػة ٝػٮل اتضذ٧ػٓ  اقذؼؽا٦٭ة دؤ٣ػٙ ث٧ض٧ٔٮ
ات٪ذضح ٚذؤ٣ٙ صة٩جةن كاظؽان ك٬ٮ اجلة٩ػت اذلم 

حنػٮ أمػيةء ا٣ُجيٕػح،  يٕحٌب ٨ٔ قػ٤ٮؾ اجلػةس
كٝٮا٬ة ات٪ذضح، أ٦ة اجلة٩ت اآلػػؿ ٚ٭ػٮ ٔبلٝػح 
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اجلةس ٚي٧ة ث ٪٭٥ أز٪ةء ق، اإل٩ذة ، ك٬ؾا ػُأ، 
ٚإف اتضذ٧ٓ ٬ٮ اجلةس ك٦ة ث ٪٭٥ ٨٦ ٔبلٝػة . 
ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ أدكا  اإل٩ذة ، ث٢ ثٌ٘ي اجلْؿ 
٨ٔ كصٮد أدكا  إ٩ذػة  أك ٔػؽـ كصٮد٬ػة، ألف 

٬ٮ اتىػ٤عح، ك   اذلم يٮصؽ ا٣ٕبلٝة  ث ٪٭٥
ال دٞؿر٬ة أدكا  اإل٩ذة ، كإ٧٩ة دٞؿر٬ة األٚػاكر 
ا٣ػػيت ل٤٧ٮ٩٭ػػة ٔػػ٨ إمػػجةع احلةصػػة  ا٣ػػيت 
يؿ ؽكف إمجةٔ٭ة، كاذلم أكصؽ اخلُأ ٬ػٮ أ٩٭ػ٥ 
رأكا اتضذ٧ٓ ٧٠ة يؿكف اتةدة يف اتؼذحب، ٚىةركا 
لةككٮف حبر ٦ػة يؿك٩ػ٫ ٦ػ٨ ٔ٪ػةا دُجيٞػةن 

يف اتػةدة  جلْؿ ذ٭٥ كأػؾكا يُجٞٮف ٦ػة لىػ٢
بلٝػػةد٭٥. ٚٮٕٝػػٮا يف اخلُػػأ، ألف    اجلػػةس ٔك
اجلةس ٗ، األمػيةء، كا٣ٕبلٝػة  كاحلػٮاد، ال 



 80 

ختٌٓ ك٤جعػر ٧٠ػة ختٌػٓ اتػةدة يف اتؼذػحب، 
ٚإػٌػػةٔ٭ة ك٧٤بلظْػػح كاتلضؿبػػح كاخلػػؿك  
يح  ث٪ْؿ ة  ٬ٮ اذلم أكٕٝ٭٥ يف اخلُأ. ٚةكنػئٮ
لك٭ة قجت ػُب٭ػة قػجت كاظػؽ ٬ػٮ قػ٤ٮ ٭ة 

٧٤يح يف احلٮاد، كا٣ٕبلٝة / ك٬ػؾا ا٣ُؿ ٞح ا٣ٕ
اكف ٨٦ صٌؿاء ٦ة مةع يف ا٣ٞػؿف اتلةقػٓ ٔعػ 
ؿاؽ ٚي٭ػة  ٨٦ دٞؽيؿ ك٤ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح، ك٨٦ اإٗل
إ  ظؽ دُجيٞ٭ة     يشء، كاكك، ث٭ة يف   

 حبر.
كأيٌةن ٚإف ٧٤ٔةء ا٣٘ؿ  أم ٧٤ٔةء أركبػة  

كأمؿ كػػة ػ٤ُػػٮا ثػػني األٚػػاكر االقػػي٪ذةصيح 
 ٞح ا٤ٕٞ٣يح كاألٚػاكر ا٧٤ٕ٣يػح اجلةجتح ٨ٔ ا٣ُؿ

اجلةجتح ٨ٔ ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح، ُٚجٞػٮا ا٣ُؿ ٞػح 
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ا٧٤ٕ٣يػػػح   درصػػػٚة  اإلنكػػػةف كأظػػػٮا ، 
٥٤ االصذ٧ةع  كأػؿصٮا ٦ة يكىم ث٥٤ٕ اجلٛف ٔك
٤ٮـ ا٣وبيح، ٚاك٩خ ٩ييضح ذكػٟ ٬ػؾا اخلُػأ  ٔك
٥٤ االصذ٧ػةع  ايفةرز ٚي٧ة يكىم ث٥٤ٕ اجلٛف ٔك

٤ٮـ ا٣وبيح. إ٩٭ػ٥ يٕذػحب كف ٦ػة يكػىم ٤ٔػ٥ ٔك
اجلٛف ٧٤ٔةن، ك ٕذحبكف أٚاكرق أٚػاكران ٧٤ٔيػح، 
أل٩٭ة صةء  ث٪ةء   مبلظْة  صػؿل ديجٕ٭ػة 
  األَٛةؿ يف ّؿكؼ خمذ٤ٛح كأ٧ٔةر خمذ٤ٛػح، 
ٚكػػ٧ٮا دكػػؿار ٬ػػؾق اتبلظْػػة  جتػػةر . 
كاحلٞيٞح أف أٚاكر ٥٤ٔ اجلٛػف ٣ كػخ أٚػاكران 
٧٤ٔيح، كإ٧٩ة   أٚػاكر ٤ٞٔيػح، ألف اتلضػةر  
ٮام٢ ٗ،  ا٧٤ٕ٣يح   إػٌةع اتةدة ٣ْؿكؼ ٔك
ٮام٤٭ة األو٤يح، كمبلظْح أزػؿ ٬ػؾا  ّؿكٚ٭ة ٔك



 82 

اإلػٌػػةع أم   ٩ٛػػف اتلضػػةر    اتػػةدة 
٠ذضػػةر  ا٣ُجيٕػػح كاك١ي٧يػػةء. أ٦ػػة مبلظْػػح 
اك ػػء يف أكٝػػة  كأظػػٮاؿ خمذ٤ٛػػح  ٤ٚػػ ف 
٤ي٫ ٚإف مبلظْح ا٣ُٛػ٢ يف  ثذضةر  ٧٤ٔيح، ٔك

ذ٤ٛػح ال يػؽػ٢ يف أظٮاؿ خمذ٤ٛح كيف أ٧ٔػةر خم
حبػػر اتلضػػةر  ا٧٤ٕ٣يػػح، ٚػػبل يٕذػػحب َؿ ٞػػح 
٧٤ٔيح، كإ٧٩ة ٬ٮ مبلظْح كدكؿار ك٧٤بلظْػح 
كاقي٪ذة  ٚعكت، ٚ٭ٮ َؿ ٞح ٤ٞٔيح، ك٣ كػخ 
٧٤ٔيح، ٚاكف ٨٦ اخلُأ أذجةرق أٚػاكران ٧٤ٔيػح، 
ك ف ٬ؾا اخلُأ ٩ةجتػةن ٔػ٨ اخلُػأ ا٣ٛػةظل يف 
دُجيػػٜ ا٣ُؿ ٞػػح ا٧٤ٕ٣يػػح   اإلنكػػةف، ألف 

ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح أ٥٬ ٦ة ٚي٭ة ٬ٮ اتلضؿبح، ك٬ؾق ا٣
ال دذػػأإ إال يف اتػػةدة، أل٩٭ػػة   ا٣ػػيت ختٌػػٓ 
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كبلػذجةر يف اتؼذحب، كاتبلظْح ٣ كخ مبلظْح 
ألٕٚػػةؿ أك ألمػػيةء يف ّػػؿكؼ خمذ٤ٛػػح، ثػػبل 
مبلظْػػح اتػػةدة ٩ٛكػػ٭ة كمبلظْػػح ا٣ْػػؿكؼ 
كا٣ٕٮامػػ٢ األوػػ٤يح، كا٣ػػيت أػٌػػٕخ هلػػة. 

٦ػػ٨ ٬ػػؾق اتبلظْػػح  كاالقػػي٪ذة  إ٧٩ػػة لىػػ٢
ثةذلا  ال دلػؿد مبلظْػح. ذلكػٟ ٚػإف دُجيػٜ 
ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح   ٗ، ٬ػؾا اكٮصػ٫ ثػةذلا ، 
أم   ٗ، اتػةدة كإػٌػةٔ٭ة، ػُػأ ٚػةظل 
يػػؤدم إ  أػُػػةء ٚةظنػػح كإ  اقػػي٪ذةصة  
ػةَبح، ك٬ؾا ٦ة ظىػ٢ ٦ػٓ ٧٤ٔػةء ا٣٘ػؿ  يف 
األحبة، ا٤ٕٞ٣يح ا٣يت قػةركا ث٭ػة   ا٣ُؿ ٞػح 

ح كأذحبك٬ة ٧٤ٔةن كأٚاكران  ٧٤ٔيح، ٚٮٕٝٮا ا٧٤ٕ٣ي
يف اخلُأ ا٣ٛةظل اذلم دؿٌدكا ٚي٫. كاأل٦س٤ح   
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ػُػػب٭٥ ٠سػػ،ة كمٮصػػٮدة يف   ١ٚػػؿة ٦ػػ٨ 
أٚاكر٬ػػ٥ كيف   حبػػر ٦ػػ٨ أحبػػةز٭٥، ٝةقػػٮا 
اإلنكةف   األميةء ا٣يت دجعر ٚؼؿصٮا ثنذةاش 
ثة٣٘ح اخلُأ. ك كػيف إلدراؾ اخلُػأ أف ٩أػػؾ 

  ١ٚػؿة ا٣٘ؿااػـ ك٩بػني كصػ٫ ١ٚؿة كاظؽة، ك
 اخلُأ ٚي٭ة.

٣ٞػػؽ اكف ٦ػػ٨ صػػؿاء قػػ٤ٮ ٭٥ يف دُجيػػٜ 
ا٣ُؿ ٞػػح ا٧٤ٕ٣يػػح   اإلنكػػةف أف أػػػؾكا 
يبلظْٮف إٔٚةؿ اإلنكةف ك ؿصٕٮ٩٭ة إ  دكاٚػٓ، 
كانن٤٘ٮا يف األٕٚػةؿ اتذٕػؽدة كيف مبلظْذ٭ػة. 
ٚرصٚ٭٥ ٬ػؾا ٔػ٨ ايفعػر احلٞػيٌف كص٤ٕ٭ػ٥ 

ٞػػح أ٩٭ػػ٥ كػػٮ خيؿصػػٮف ثنذػػةاش ٤٘٦ٮَػػح. كاحلٞي
قػػ١٤ٮا ا٣ُؿ ٞػػح ا٤ٕٞ٣يػػح جل٤ٞػػٮا إظكةقػػ٭٥ 
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ثةإلنكةف كدرصٚةد٫ إ  ادل٦ةغ، ز٥ ثةت٤ٕٮ٦ػة  
اككػػةثٞح ٚرسػػكا كاٝػػٓ اإلنكػػةف ككاٝػػٓ ٬ػػؾق 
اتلرصٚة  خلؿصػٮا ثنذػةاش ٗػ، اجلذػةاش ا٣ػيت 
دٮو٤ٮا إحل٭ة، ظىت كٮ اك٩خ ٩ذػةاش ّ٪يػح، ٚ٭ػ٥ 
٦سبلن يٞٮكٮف إف ا٣٘ؿااـ ٠سػ،ة، ٚٞػؽ أظىػٮ٬ة 

، ز٥ ك٧ٌة رأكا إٔٚةالن أػؿل وةركا يٞٮكٮف إف أكالن 
ٗؿ ػـة  ا٣٘ؿااـ ٠س،ة كال ظرص هلة، ٚٞةكٮا ٬٪ةؾ

ؿ ـة ك ات١٤يح  ؿ ـة اجلنف ٗك ٗؿ ـة اخلٮؼ ٗك
ا٣ُٞيٓ. إ  ٗ، ذكٟ ٨٦ ا٣٘ؿااـ ا٣يت ٝةكٮا ث٭ػة. 
كاككجت يف ذكٟ ٬ٮ أ٩٭٥ ك٥ يٛؿٝٮا ثني ا٣٘ؿ ػـة 

أوػ٤يح أك  ك٦ْ٭ؿ ا٣٘ؿ ـة، أم ثني ٠ٮف ا٣ُةٝح
٦ْ٭ػػؿ ٦ػػ٨ ٦ْة٬ؿ٬ػػة.  ٚة٣ُةٝػػح األوػػ٤يح أك 
ـء ٨٦ ٦ة٬يح اإلنكةف ٚبل ي٧ك٨  ا٣٘ؿ ـة   ص
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ٔبلص٭ة كال ي٧ك٨ حمٮ٬ة، كال ي٧ك٨ ٠جذ٭ػة، 
ٚإ٩٭ة ال ثؽ أف دٮصؽ ثأم ٦ْ٭ؿ ٦ػ٨ ٦ْة٬ؿ٬ػة، 
خبػػبلؼ ٦ْ٭ػػؿ ا٣ُةٝػػح األوػػ٤يح، أم ٦ْ٭ػػؿ 
ـءان ٦ػ٨ ٦ة٬يػح اإلنكػةف،  ا٣٘ؿ ـة، ٚإ٫٩ ٣ ف ص

ٔبلص٫، ك ٧ك٨ حمٮق، ك ٧ك٨ كذلكٟ ي٧ك٨ 
٠جذ٫، ٚ٘ؿ ـة ايفٞةء ٨٦ ٦ْة٬ؿ٬ة األزػؿة ك٦ػ٨ 
٦ْة٬ؿ٬ػػة اإليسػػةر، ٚػػي٧ك٨ ٦ٕةجلػػح األزػػؿة 
ثةإليسةر، ث٢ ي٧كػ٨ حمٮ٬ػة، ك ٧كػ٨ ٠جذ٭ػة، 
ك٦سبلن اتي٢ ك٧٤ؿأة بنػ٭ٮة ٦ػ٨ ٦ْػة٬ؿ ٗؿ ػـة 
اجلٮع، كاتي٢ كؤلـ ٦ػ٨ ٦ْػة٬ؿ ٗؿ ػـة اجلػٮع، 

ي٧كػ٨ ٚ٘ؿ ـة اجلٮع ال ي٧كػ٨ ٔبلص٭ػة كال 
حمٮ٬ػػة، كال ي٧كػػ٨ ٠جذ٭ػػة، ك٣كػػ٨ ٦ٕةجلػػح 
٦ْة٬ؿ ٬ؾق ا٣٘ؿ ـة  ١٪ح، ث٢ ي٧ك٨ حمٮ ٬ؾق 
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اتْة٬ؿ ك ٧كػ٨ ٠جذ٭ػة. ٧ٚػسبلن ٦ػ٨ ٦ْػة٬ؿ 
ٗؿ ـة اجلٮع اتي٢ ك٧٤ؿأة بنػ٭ٮة، كاتيػ٢ كػؤلـ، 
كاتي٢ كؤلػخ، كاتي٢ ك٤ج٪خ ك١٬ؾا، ٚػي٧ك٨ 
٦ٕةجلح اتي٢ ك٧٤ؿأة بن٭ٮة ثةتيػ٢ حب٪ػةف كػؤلـ، 

يٕة٣ش اكن٭ٮة ٧٠ة يٕة٣ش اإليسةر األزػؿة. ٚةحل٪ةف 
ك س،ان ٦ة يكٮف ظ٪ةف األـ وةرٚةن ٨ٔ اكـكصػح 
٨ اتي٢ اجلنيس، ك س،ان ٦ػة  كظىت ٨ٔ اكـكا  ٔك
يرصؼ اتي٢ اجلنيس اكؿص٢ ٨ٔ ظ٪ةف أ٫٦، ٚأم 
٦ْ٭ؿ ٨٦ ٦ْة٬ؿ ٗؿ ـة اجلٮع ي٧ك٨ أف يكػؽ 
مكؽ ٦ْ٭ػؿ آػػؿ، ك ٧كػ٨ أف يٕػة٣ش ٦ْ٭ػؿ 

ؿم ٔبلص٫، ث٢ جيػؿم ٠جذػ٫ ث٧ْ٭ؿ. ٚةتْ٭ؿ جي
كحمٮق، ك٣ك٨ ا٣٘ؿ ـة ال ي٧كػ٨ ٚي٭ػة ذكػٟ، 
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ـء ٨٦ ٦ة٬يح اإلنكػةف، خبػبلؼ  ألف ا٣٘ؿ ـة ص
ـءان ٨٦ ٦ة٬يذ٫.  اتْ٭ؿ ٚإ٫٩ ٣ ف ص

ك٨٦ ٬٪ة أػُػأ ٧٤ٔػةء اجلٛػف ثػة٣٘ؿااـ  
كٚ٭٧٭ة كظرص٬ة ز٥ ٔؽـ ظرص٬ة. كاحلٞيٞػح أف 
ا٣٘ؿااػػـ حمىػػٮرة ثػػسبل، ٗؿااػػـ.   ٗؿ ػػـة 

ؿ ػػـة اتلػػؽي٨ أك ايفٞػػةء، ٗك ؿ ػػـة اجلػػٮع، ٗك
اتلٞؽيف. كذكٟ أف اإلنكػةف لػؿص   ثٞػةء 
ذادػػ٫، ٚ٭ػػٮ ي٤٧ػػٟ كخيػػةؼ ك ٪ػػؽٚٓ ثةإلٝػػؽاـ، 
ك ذض٧ٓ، إ  ٗ، ذكٟ ٨٦ ٦س٢ ٬ؾق األٕٚةؿ ٨٦ 
أص٢ ثٞةء ذاد٫. ٚةخلٮؼ ٣ػ ف ٗؿ ػـة، كات٤ػٟ 
٣ػػ ف ٗؿ ػػـة، كاكنػػضةٔح ٣ كػػخ ٗؿ ػػـة، 

ؿ كا٣ُٞيٓ ٣ ف ٗؿ ػـة ا٣ػغ، كإ٧٩ػة   ٦ْػة٬
٣٘ؿ ـة كاظؽة   ٗؿ ـة ايفٞةء، ك ػؾكٟ اتيػ٢ 
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ظ٪ػةف، ٨ٔ م٭ٮة، كاتي٢ إ  اتؿأة ٨ٔ إ  اتؿأة 
كاتيػػ٢ إ  إ٩ٞػػةذ ا٣٘ؿ ػػٜ، كاتيػػ٢ إ  إ زػػح 
ات٤٭ٮؼ ا٣ػغ   ذكػٟ ٣ػ ف ٗؿااػـ كإ٧٩ػة   
٦ْة٬ؿ ٣٘ؿ ـة كاظؽة   ٗؿ ـة اجلٮع، ك٣ كخ 
ٗؿ ػػـة اجلػػنف، ألف اجلػػنف جي٧ػػٓ احليػػٮاف 

، كاتي٢ ا٣ُجييع إ٧٩ة ٬ٮ ٦ػ٨ اإلنكػةف كاإلنكةف
كئلنكةف، ك٨٦ احليٮاف ك٤عيٮاف، ٚةتيػ٢ بنػ٭ٮة 
٨٦ اإلنكةف ك٤عيٮاف ٬ٮ مػةذ ك٣ػ ف َجيٕيػةن، 
كال لى٢ َجيٕيةن كإ٧٩ة لى٢ مؾكذان، كا٣٘ؿ ـة 
  اتي٢ ا٣ُجييع، ك ؾكٟ ٦ي٢ اذل٠ؿ كزل٠ؿ ٬ػٮ 
مةذ ك٣ ف َجيٕيػةن، كال لىػ٢ َجيٕيػةن كإ٧٩ػة 

ذان، ٚةتيػ٢ بنػ٭ٮة ك٧٤ػؿأة، كاتيػ٢ لى٢ مػؾك
حب٪ةف كؤلـ، كاتي٢ حب٪ةف ك٤ج٪ػخ، لك٭ػة ٦ْػة٬ؿ 
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٣٘ؿ ـة اجلٮع. ك٣ك٨ اتي٢ بن٭ٮة ٨٦ اإلنكػةف 
ك٤عيٮاف، ك٨٦ اذل٠ؿ كزل٠ؿ ٣ ف َجيٕيػةن كإ٧٩ػة 
٬ٮ احنؿاؼ ثػة٣٘ؿ ـة ٚ٭ػٮ مػةذ، ٚػة٣٘ؿ ـة   
ٗؿ ـة اجلٮع ك٣ كخ ٗؿ ـة اجلنف، ك  يفٞةء 

ال يفٞةء صنف احليػٮاف، كأيٌػةن  اجلٮع اإلنكة 
ٚإف اتي٢ ٣ٕجةدة اهلل، كاتي٢ تلٞػؽيف األثُػةؿ، 
كاتي٢ الظواـ األٝٮ ةء،   ذكٟ ٦ْة٬ؿ ٣٘ؿ ـة 
كاظؽة   ٗؿ ـة اتلؽي٨ أك اتلٞؽيف، كذكٟ أف 
اإلنكةف دلي٫ مٕٮر َجييع ثةيفٞةء كاخل٤ٮد، ٚ  
٦ة ي٭ؽد ٬ؾا ايفٞةء ينٕؿ جتة٫٬ َجيٕيةن، مػٕٮران 

ت ٩ٮع ٬ؾا اتل٭ؽيؽ، ثػةخلٮؼ أك اإلٝػؽاـ، ظك
ثةيفؼ٢ أك اك١ؿـ، ثة٣ٛؿديح أك اتلض٧ػٓ، ظكػت 
٦ة يؿاق ٚيٮصؽ ٔ٪ؽق مٕٮران يؽ٫ٕٚ ك٢٧ٕ٤ ٚذْ٭ؿ 
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٤ٔي٫ ٦ْة٬ؿ ٨٦ األٕٚػةؿ ٩ةجتػح ٔػ٨ اكنػٕٮر 
ثةيفٞػػةء، ك ػػؾكٟ ٔ٪ػػؽق مػػٕٮر ثجٞػػةء اجلػػٮع 
اإلنكة ، ألف ٚ٪ةء اإلنكةف ي٭ؽد ثٞةءق، ٚ  ٦ػة 

ٔػ٫ ينػٕؿ جتة٬ػ٫ َجيٕيػةن مػٕٮران ي٭ؽد ثٞةء ٩ٮ
ظكت ٩ٮع ٬ؾا اتل٭ؽيؽ، ٚؿؤ ح اتػؿأة اجل٧ي٤ػح 
دث، ٚي٫ اكن٭ٮة، كرؤ ح األـ دثػ، ٚيػ٫ احل٪ػةف، 
كرؤ ح ا٢ُٛ٣ دث، ٚي٫ اإلمٛةؽ، ٚ نػٕؿ مػٕٮران 

ؽ٫ٕٚ ك٢٧ٕ٤ ٚذْ٭ؿ ٤ٔي٫ ٦ْة٬ؿ ٦ػ٨ األٕٚػةؿ ي
ٝؽ دكٮف ٦نكػض٧ح كٝػؽ دكػٮف ٦ذ٪ةٌٝػح، 

ـق ٨ٔ إمػجةع مػٕٮر ايفٞػةء أك  كأيٌةن ٚإف ٔض
ثٞػػةء اجلػػٮع يثػػ، ٚيػػ٫ منػػةٔؿ أػػػؿل   

تػػة ٬ػػٮ ظكػػت مػػٕٮرق  االقيكػػبلـ كاال٩ٞيػػةد
، ٚيبذ٭ػ٢ إ  اهلل، مكذعٜ كبلقيكبلـ كاال٩ٞيةد
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ـٔي٥، كلوـ ا٣ٞػٮم، كذكػٟ ٩ييضػح  ك ىٜٛ ك٤
كنٕٮرق ثػة٣ٕضـ ا٣ُجػييع، ٚأوػ٢ ا٣٘ؿااػـ ٬ػٮ 
اكنٕٮر ثةيفٞةء أك ثٞةء اجلٮع أك ا٣ٕضـ ا٣ُجييع، 
ك٩ذش ٨ٔ ٬ػؾا اكنػٕٮر أ٧ٔػةؿ. ٚاك٩ػخ ٬ػؾق 
٧ةؿ ٦ْة٬ؿ تل٤ٟ األوػٮؿ ا٣ُجيٕيػح، ك   اأٔل
يف دل٤٧٭ة يؿصٓ   ٦ْ٭ؿ ٦٪٭ػة إ  أوػ٢ ٦ػ٨ 
٬ؾق األوٮؿ اثلبلزح، ذلكٟ اك٩خ ا٣٘ؿااـ زبلزػح 

 ٣ ف ٗ،.
  أف األوػػ٢ يف اإلنكػػةف ٬ػػٮ أف دليػػ٫  

َةٝػػح ظيٮ ػػح، ك٬ػػؾق ا٣ُةٝػػح احليٮ ػػح ٚي٭ػػة 
دػؽٚٓ اإلنكػةف كئلمػجةع، إظكةقة  َجيٕيػح 

ٚ٭ؾا ادلٚٓ يكٮف منةٔؿ أك إظكةقػة ، ك  
دذ٤ُت اإلمجةع، ٦٪٭ة ٦ة يذ٤ُت اإلمجةع ظذ٧ةن 
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كإذا ك٥ ينجٓ ي٧ٮ  اإلنكةف أل٫٩ يذ٤ٕٜ ثٮصػٮد 
ا٣ُةٝح ٨٦ ظير ٬ٮ كصٮد، ك٦٪٭ػة ٦ػة يذ٤ُػت 
اإلمجةع ك٣ك٨ بنػ  ٗػ، ظػذيم، ٚػإذا كػ٥ 

ش كك١٪٫ يػجًف ظيػةن،  أل٩ػ٫ لى٢ اإلمجةع يزٔن
يذ٤ٕػػٜ حبةصػػة  ا٣ُةٝػػح ال ثٮصٮد٬ػػة، كذلكػػٟ 
اك٩ػػخ ا٣ُةٝػػح احليٮ ػػح ذا  مػػٞني/ أظػػؽ٧٬ة 
يذ٤ُت اإلمجةع احلذيم، ك٬ؾا ٦ػة ي٤ُػٜ ٤ٔيػ٫ 
احلةصة  ا٣ٌٕػٮ ح، كذكػٟ اكجلػٮع كا٣ُٕػل 
كٌٝةء احلةصح، كزة٩ي٭٧ة يذ٤ُت دلؿد اإلمجةع، 
ك٬ؾا ٦ة ي٤ُٜ ٤ٔي٫ ا٣٘ؿااـ، ك  زبل،/ ٗؿ ـة 

ؿ ـة ؿ ـة اتلؽي٨. ايفٞةء، ٗك  اجلٮع، ٗك
٬ؾا ٬ٮ احلٜ يف ا٣٘ؿااـ، ك٬ؾا ٬ٮ احلٜ يف  

اإلنكةف، ٤ٚػٮ قػ٤ٟ ٧٤ٔػةء ا٣٘ػؿ  ا٣ُؿ ٞػح 
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ا٤ٕٞ٣يػػح ث٪ٞػػ٢ اإلظكػػةس ثةإلنكػػةف كإٔٚػػة  
كٚرسكا ٬ؾا اكٮاٝٓ أك ٬ػؾا اإلظكػةس ثػةكٮاٝٓ 
ثةت٤ٕٮ٦ة  اككةثٞح ال٬ذؽكا حلٞيٞح ٬ؾا اكٮاٝٓ، 

أذجػةر٥٬ ك٣ك٨ ق٤ٮ ٭٥ ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يػح، ك
أف اإلنكةف اكتةدة، كّػ٪٭٥ أف مبلظْػح إٔٚػةؿ 
اإلنكةف   ٧٠بلظْح اتةدة، ٤٤ً٭٥ ذكٟ ٔػ٨ 
احلٞيٞػػح كػؿصػػٮا ث٭ػػؾق اجلذػػةاش اخلةَبػػح يف 
ا٣٘ؿااـ، كيف ٗ،٬ة ٨٦ أحبة، ٥٤ٔ اجلٛف، ك٢ٝ 
٤ػٮـ  ٦س٢ ذكٟ ٚي٧ة يكػىم ث٤ٕػ٥ االصذ٧ػةع ٔك
ا٣وبيح، ٚإ٩٭ة لك٭ة ٣ كخ ٦ػ٨ ا٤ٕ٣ػٮـ، ك  يف 

٤ذ٭ػػة ػُػػأ يف ػُػػأ، ٚ٭ػػؾق األػُػػةء ا٣ػػيت دم
ظى٤خ يف ا٣٘ؿ ، يف أركبة كأمؿ كة كات٤عٞح 
يح، كدلل  ث٭ػػة ركقػػية، أم دلل ٧٤ٔػػةء اكنػػئٮ
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٧٤ػػةء  ٧٤ػػةء االصذ٧ػػةع ٔك ٧٤ٔػػةء اجلٛػػف ٔك
يف  ا٣وبيح،   ٩ييضح ادجةٔ٭٥ ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يػح

حبر   يشء، ك٦٘ػةالد٭٥ يف دٞػؽيؿ ا٣ُؿ ٞػح 
يٓ األحبة،، ك٬ؾا ٬ػٮ كدُجيٞ٭ة   دم ا٧٤ٕ٣يح

اذلم أكٕٝ٭٥ يف اخلُأ كاكٌبلؿ، ك٬ػٮ يٮٝػٓ   
 إنكةف يُجٜ ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح     حبر.

إف ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح َؿ ٞػح وػعيعح يف  
اتل١ٛ،، ك  ٣ كخ َؿ ٞػح ػةَبػح، كك١٪٭ػة 
َؿ ٞػػح وػػعيعح يف ايفعػػر ا٤ٕ٣ػػيم كظػػؽق، 
ٚيضت أف لرص اقذ٧ٕةهلة يف ايفعػر ا٤ٕ٣ػيم، 

تةدة ا٣يت ختٌػٓ ك٤ذضؿبػح، كاخلُػأ ٬ػٮ أم يف ا
اقذ٧ٕةهلة يف ٗ، األحبة، ا٧٤ٕ٣يػح، أم يف ٗػ، 
حبر اتةدة ا٣يت ختٌػٓ ك٤ذضؿبػح، ٧ٚػ٨ اخلُػأ 
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كا٤٘٣ٍ أف دُجٜ يف حبر كص٭ح اجلْؿ يف احليةة، 
أم ٦ة يكىم )ثةأليؽيٮكٮصيػح  ك٦ػ٨ اخلُػأ أف 
دُجػػٜ   اإلنكػػةف، أك   اتضذ٧ػػٓ، أك   

يف أحبة، اتلةر غ، أك أحبة، ا٣ٛٞػ٫، ا٣ُجيٕح، أك 
أك أحبػػة، اتل٤ٕػػي٥، أك ٦ػػة مػػة  ذكػػٟ ٦ػػ٨ 
األحبة،. ث٢ جيت أف حترص يف ايفعػر ا٤ٕ٣ػيم 

 ٍٚٞ، أم يف حبر اتةدة ا٣يت ختٌٓ ك٤ذضؿبح.
كاخلُأ اذلم ظىػ٢، يف دُجيػٜ ا٣ُؿ ٞػح  

ا٧٤ٕ٣يح     حبر، ٩ةدش ٨ٔ صٕػ٢ ا٣ُؿ ٞػح 
ص٤ٕ٭ة أقةقةن يف  ا٧٤ٕ٣يح أقةقةن يف اتل١ٛ،، ألف

اتل١ٛ، ٬ٮ اذلم صػؿ إ  ص٤ٕ٭ػة أوػبلن يبػىن 
٤ٔي٫، كص٤ٕ٭ة أقةقةن كػ  حبػر، ٚػإف ص٤ٕ٭ػة 
أقةقةن يف اتل١ٛ، جيؿ إ  دُجيٞ٭ة   أحبة، ال 
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د٪ُجٜ ٤ٔي٭ة ٬ؾق ا٣ُؿ ٞػح، ٠جعػر األ٧ْ٩ػح 
كحبر ا٣٘ؿااـ، كحبر األد٦٘ح، كحبػر اتل٤ٕػي٥ 

ُػػةء ك٦ػة مػػة  ذكػٟ  ػػة أدل إ  كٝػٮع األػ
ا٣ٛةظنح يف ا١ٛ٣ػؿة االمػوا٠يح كٚي٧ػة يكػىم 
٤ػ٥ االصذ٧ػةع.  ٤ٮـ ا٣وبيػح ٔك ث٥٤ٕ اجلٛف ٔك
كٚٮؽ ذكٟ ٚإف ص٤ٕ٭ة أقةقةن يف اتل١ٛ، خيػؿ  
أكرث اتٕةرؼ كاحلٞةاٜ ٨ٔ ايفعر، ك ػؤدم إ  
احلك٥   ٔؽـ كصٮد ٠س، ٨٦ اتٕػةرؼ ا٣ػيت 
دؽرس كا٣يت دذ٨٧ٌ ظٞةاٜ، ٦ٓ أ٩٭ػة مٮصػٮدة 

٧٤ٮقح ثةحلف، كأيٌةن ٚإ٫٩ يػؤدم إ  ثة٢ٕٛ٣ كم
 إ٩كةر ٠س، ٨٦ اتٮصٮدا .

  أف ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يػح ّ٪يػح، كٝةث٤يػح  
اخلُأ ٚي٭ة أقةس ٦ػ٨ األقػف ا٣ػيت جيػت أف 
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دبلظِ ٚي٭ة، ٚبل جيٮز أف دذؼؾ أقةقةن ك٤ذ١ٛ،، 
كذكٟ أف ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح دٮصػؽ ٩ييضػح ّ٪يػح 
ػ٨ وػٛذ٫.  ػ٨ ظٞيٞذػ٫ ٔك ٨ٔ كصٮد اك ء ٔك

٪ةؾ أمػيةء جيػت أف دكػٮف اجلييضػح ٔػ٨ ك٬
كصٮد٬ة ُٕٝيح صةز٦ح. ٚػبل يىػط أف دكػٮف 
ا٣ُؿ ٞح ا٣ْ٪يػح أقةقػةن ك٤ٮوػٮؿ إ  اجلييضػح 
ا٣ُٕٞيػػح، ك٬ػػؾا كظػػؽق اكؼو جلٕػػ٢ ا٣ُؿ ٞػػح 
 ا٣ْ٪يح ٗ، وةحلح ألف دكٮف أقةقةن ك٤ذ١ٛ،.

ك  ٬ؾا ٚإف ك٤ذ١ٛػ، َػؿ ٞذني ازنذػني  
كا٣ُؿ ٞػح ٣ ف ٗ،، ٧٬ػة ا٣ُؿ ٞػح ا٤ٕٞ٣يػح، 

ا٧٤ٕ٣يػػح، كال يٮصػػؽ ٗ،٧٬ػػة ثٕػػؽ ايفعػػر 
كاالقذٞؿاء، كا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يػح ال دىػ٤ط إال يف 
ٚؿع ٨٦ ٚؿكع اتٕؿٚح، ك٬ػٮ ٚػؿع حبػر اتػةدة 
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ا٣يت ختٌٓ ك٤ذضؿبح، خببلؼ ا٣ُؿ ٞػح ا٤ٕٞ٣يػح 
ٚإ٩٭ة دى٤ط ك  حبر ٨٦ األحبة،. ذلكػٟ ٚإ٩ػ٫ 
جيت أف دكٮف ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يػح   األقػةس 

،. ٚيف ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح يننأ ا١ٛ٣ػؿ، يف اتل١ٛ
صؽيػؽان، كبٮاقػُح  إننةءن كبؽك٩٭ة ال يننأ ١ٚؿ 

ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح يٮصؽ إدراؾ احلٞػةاٜ ا٧٤ٕ٣يػح 
ثةتبلظْح كاتلضؿبح كاالقي٪ذة ، أم ثٮاقػُذ٭ة 
دٮصؽ ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح ٩ٛك٭ة، كبٮاقُذ٭ة يٮصؽ 
إدراؾ احلٞةاٜ ات٪ُٞيح، كبٮاقُذ٭ة يٮصؽ إدراؾ 

اٜ اتلةر غ كد٧يزي اخلُأ ٨٦ اكىٮا  ٚي٭ػة، ظٞة
كبٮاقُذ٭ة دٮصؽ ا١ٛ٣ػؿة اكلكيػح ٔػ٨ اك١ػٮف 
٨ ظٞةاٜ اك١ٮف كاإلنكػةف  كاإلنكةف كاحليةة ٔك
كاحليةة. كا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح دُٰٕ ٩ييضح ُٕٝيػح 



 100 

٨ٔ كصٮد اك ء، ك  كإف اك٩خ دُٰٕ ٩ييضػح 
ّ٪يح ٨ٔ ٠٪٫ اك ء كوػٛذ٫، كك١٪٭ػة دُٕػٰ 

ٮدق، ٚػػيه ٦ػػ٨ ظيػػر ٩ييضػػح ُٕٝيػػح ٔػػ٨ كصػػ
ظ٧١٭ة   كصٮد اك ء ُٕٝيح يٞينيح، ٚيضػت 
أف دذؼؾ   كظؽ٬ة أقةقةن ك٤جعر، أم أقةقػةن 
خ  ثةٔذجةر أف ٩ذةجئ٭ة ُٕٝيح. ك  ٬ؾا كٮ دٕةًر
٩ييضح ٤ٞٔيػح ٦ػٓ ٩ييضػح ٧٤ٔيػح ٔػ٨ كصػٮد 
اك ء دؤػػؾ ا٣ُؿ ٞػح ا٤ٕٞ٣يػح ظذ٧ػةن كدػوؾ 
اجلييضح ا٧٤ٕ٣يػح ا٣ػيت دذٕػةرض ٦ػٓ اجلييضػح 

 ٤ٕٞ٣يح. ألف ا٣ُٞيع ٬ٮ اذلم يؤػؾ ال ا٣ْ .ا
٨٦ ٬٪ػة اكف اخلُػأ اتٮصػٮد ٬ػٮ اختػةذ ك 

٧ةن  ١ى ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح أقةقةن ك٤ذ١ٛ،، كص٤ٕ٭ة ظى
يف احلك٥   األميةء. ٚيضت أف يىعط ٬ػؾا 
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اخلُأ، كجيت أف دىػجط ا٣ُؿ ٞػح ا٤ٕٞ٣يػح   
أقةس اتل١ٛ،، ك  ا٣يت يؿصٓ إحل٭ة يف احلك٥ 

 ء.  األمية
أ٦ة ايفعر ات٪ٌُف ٚإ٫٩ ٣ػ ف َؿ ٞػح يف  

اتل١ٛ،، كإ٧٩ة ٬ٮ أق٤ٮ  ٨٦ أقةحلت ايفعػر 
اتجنيػػح   ا٣ُؿ ٞػػح ا٤ٕٞ٣يػػح، ألف ايفعػػر 
ات٪ٌُف ٬ٮ ث٪ةء ١ٚؿ   ١ٚؿ حبير ينػذيه إ  
احلف كاكٮوٮؿ ٨ٔ َؿ ٜ ٬ؾا ايف٪ةء إ  ٩ييضح 
٦ٕي٪ح. ٦س٢/ كٮ  اك١ذةثح ػنػت، ك  ػنػت 

ييضح أف كٮ  اك١ذةثح لػوؽ، لوؽ، ٚذ١ٮف اجل
ك٦س٢ كٮ اكف يف اكنةة اتؾثٮظح ظيةة تلعؿ ػخ، 
ك١٪٭ة ك٥ دذعؿؾ، ٚذ١ٮف اجلييضح أ٩ػ٫ ال دٮصػؽ 
يف اكنةة اتؾثٮظح ظيةة. ك١٬ؾا. ٚٞػؽ ٝؿ٩ػخ يف 
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اتسةؿ األكؿ ١ٚؿة   ػنت لوؽ ٦ػٓ ١ٚػؿة 
كٮ  اك١ذةثح ػنت، ٚ٪ذش ٨ٔ ٬ؾا االٝػواف أف 

ٝؿف يف اتسةؿ اثلة  ٠ػٮف كٮ  اك١ذةثح لوؽ. ك
اكنةة اتؾثٮظح ك٥ دذعؿؾ ٦ٓ ١ٚؿة أف احليػةة يف 
اكنةة اتؾثٮظح جت٤ٕ٭ة دذعؿؾ، ٚ٪ػذش ٔػ٨ ٬ػؾا 
االٝواف أف اكنةة اتؾثٮظح ال دٮصؽ ٚي٭ة ظيػةة. 
ٚ٭ؾا ايفعػر اتػ٪ٌُف إذا اك٩ػخ ٌٝػةيةق ا٣ػيت 
دذ٨٧ٌ األٚػاكر ا٣ػيت صػؿل اٝوا٩٭ػة وػةدٝح 

إذا اك٩ػػخ اكذثػػح دكػػٮف اجلييضػػح وػػةدٝح، ك
دكػػٮف اجلييضػػح اكذثػػح. كرشط اتٞػػؽ٦ة  أف 
دنذيه   ٌٝيح ٦٪٭ة إ  احلف. كذلكػٟ دؿصػٓ 
إ  ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح كلك٥ ٚي٭ة احلػف ظػىت 
يٛ٭ػػ٥ وػػؽٝ٭ة. ك٦ػػ٨ ٬٪ػػة اك٩ػػخ أقػػ٤ٮبةن ٦ػػ٨ 
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األقةحلت اتجنيح   ا٣ُؿ ٞػح ا٤ٕٞ٣يػح، كٚي٭ػة 
 ٝةث٤يح اك١ؾ ، كٝةث٤يح ات٘ة٣ُح، كبؽؿ أف خيذحب
وؽؽ ات٪ُػٜ ثػةكؿصٮع إ  ا٣ُؿ ٞػح ا٤ٕٞ٣يػح، 
األكا أف تكذ٢٧ٕ ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح يف ايفعػر 

 اثذؽاء، كأف ال ي٤ضأ إ  األق٤ٮ  ات٪ٌُف.                                                                         
 

ك٬٪ػػة ال ثػػؽ ٦ػػ٨ اتلنجيػػ٫ إ  مكػػأتلني/       
 ٞح ا٧٤ٕ٣يح أ٥٬ ٦ة ٚي٭ة ٬ػٮ/ إظؽا٧٬ة، أف ا٣ُؿ

أ٩٭ػػة دٞذٌػػيٟ إذا أرد  حبسػػةن أف د٧عػػٮ ٦ػػ٨ 
٩ٛكٟ   رأم ك  إي٧ةف كٟ يف ٬ػؾا ايفعػر 
اذلم دجعس٫. كأف ٬ؾا ٬ػٮ اذلم جيٕػ٢ ايفعػر 
قةاؿان يف ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يػح، ك  ٬ػؾا األقػةس 
يٞٮكػػٮف إف ٬ػػؾا ايفعػػر حبػػر ٤ٔػػيم، ك٬ػػؾا 
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ٮا  ايفعر يك، ظكت ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح. كاجل
  ٬ؾا ٬ٮ أف ٬ؾا اكؿأم وعيط، كك١٪٫ ٣ ف 
٧٤ٔيةن، كال ٬ٮ يك، يف ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح. ث٢ ٬ٮ 
ٔٞػػ  كيكػػ، يف ا٣ُؿ ٞػػح ا٤ٕٞ٣يػػح. كذكػػٟ أف 
ػػٮع ٣ػػ ف ٦ذ٤ٕٞػػةن ثػػةكؿأم ثػػ٢ ٦ذ٤ٕػػٜ  اتًٮ
ثةيفعر، ٚةيفعر ا٣ٕٞ  يكٮف ث٪ٞػ٢ اكٮاٝػٓ 
ثٮاقُح اإلظكةس إ  ادل٦ةغ، كايفعر ا٤ٕ٣يم 

ح اتلضؿبػػح كاتبلظْػػح. ٬ػػؾا يكػػٮف ثٮاقػػُ
٬ٮاذلم ي٧زي ا٣ُؿ ٞػح ا٤ٕٞ٣يػح ٔػ٨ ا٣ُؿ ٞػح 
ا٧٤ٕ٣يح.ٚةك ء إذا أظك٫ اتؿء لك٥ ثٮصػٮدق 
ظكت ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح، كاك ػء إذا كػ٥ دػؽؿ 
اتلضؿبػػح كاتبلظْػػح   كصػػٮدق ال لكػػ٥ 
ثٮصػػٮدق. ١ٚػػٮف اخلنػػجح حتػػوؽ، يكػػيف يف 
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ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح أف لػف ثةظواٝ٭ػة، ك٣كػ٨ 
 ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح ال ثػؽ أف ختٌػٓ ك٤ذضؿبػح يف

كاتبلظْح ظىت لك٥ ثأ٩٭ة حتػوؽ. ١ٚػٮف ال 
ثؽ ٨٦ كصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح أمؿ ال ثؽ ٦٪ػ٫ يف 
ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يػح. كدٛػؿض ا٣ُؿ ٞػح ا٧٤ٕ٣يػح 
اتلؼػػ  ٔػػ٨ ات٤ٕٮ٦ػػة  اككػػةثٞح. ٦ػػٓ أ٩ػػ٫ ال 
ي٧ك٨ أف لى٢ د١ٛ، إال إذا كصػؽ . كأ٦ػة 

ي٧ةف اككةثٜ ٚإ٧٩ة يٞىػؽكف اآلراء اككةثٞح كاإل
ث٫ ٦ة ٔ٪ؽق ٨٦ ٤ٕ٦ٮ٦ة  كأظاكـ قةثٞح. كذلكٟ 
ػٮع كصػٮد آراء قػةثٞح ال يٞىػؽ ثػ٫  ٚإف مًٮ
اكػؿأم ٦ػػ٨ ظيػػر ٬ػٮ رأم، كإ٧٩ػػة يٞىػػؽ ثػػ٫ 
ٮع يف ا٣ُؿ ٞح  احلك٥ اككةثٜ. ذلكٟ ٚإف اتًٮ
ا٧٤ٕ٣يح ٣ ف كصٮد رأم قةثٜ أك إي٧ةف قػةثٜ، 



 106 

٤ٮ٦ػة  كإ٧٩ة اتٞىٮد ث٫ احلكػ٥ اككػةثٜ ٧٠ٕ
دٛرسػػ ث٭ػػة اتلعؿبػػح كاتبلظْػػح. ٚػػأ٥٬ ٦ػػة يف 
ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح ٬ٮ اتلضؿبح كاتبلظْح ك٣ػ ف 

 اكؿأم أك ات٤ٕٮ٦ة .
كأ٦ػػة اكػػؿأم اككػػةثٜ أك اإلي٧ػػةف اككػػةثٜ  

كاقػػذ٧ٕة  ٔ٪ػػؽ ايفعػػر أك ٔػػؽـ اقػػذ٧ٕة ، 
كدؽػ٫٤ يف ايفعر أك ٔؽـ دؽػ٫٤ ٚإف قػؤل٦ح 
ايفعر كوعح ٩ييضح ايفعػر دٞذ ػ اتلؼػ  
ػػٮع، أم دٞذ ػػ  ٔػػ٨   رأم قػػةثٜ ك٧٤ًٮ
اتلؼػػ  ٧ٔػػة يف ذ٬٪ػػ٫ ٦ػػ٨ آراء كأظػػاكـ ٔػػ٨ 
ٮع اذلم جيؿم حبس٫ ظىت ال يؤزؿ ٤ٔي٫ يف  اتًٮ
ايفعر كال يػؤزؿ    ٩ييضػح ايفعػر. ٧ٚػسبلن 
ٔ٪ؽم رأم أ٩ػ٫ ال ي٧كػ٨ أف دذٮظػؽ ٚؿنكػة 
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كأتة٩ية يف دك٣ح كاظؽة كأف يكٮ٩ة أ٦ح كاظػؽة. 
حل١ٮ٩ة أ٦ػح كاظػؽة ٕٚ٪ؽ ايفعر يف دٮظيؽ٧٬ة 

كدك٣ح كاظؽة، ال يىط أف يكػٮف ٬ػؾا اكػؿأم 
مٮصٮدان ٔ٪ؽ ايفعر يف دٮظيؽ٧٬ة، أل٫٩ يٛكػؽ 
يلع ايفعر ك ٛكؽ يلع اجلييضح. ك٦سبلن ٔ٪ػؽم 
رأم ثػػأف اجل٭ٌػػح ال ي٧كػػ٨ أف دٮصػػؽ إال 
ثةكى٪ةٔح كاالػواع كاتل٤ٕي٥، ٕٚ٪ؽ ايفعػر يف 
إ٩٭ةض مٕيب أك أ٦يت جيت أف أختىل ٔػ٨ ٬ػؾا 

ؿأم. ك٦سبلن ٔ٪ؽم رأم أف اذلرة أوػ٘ؿ يشء اك
يف اتةدة كأ٩٭ة ال د٪ٞك٥. ٕٚ٪ؽ ايفعر يف صٕػ٢ 
اذلرة دننُؿ كد٪ٞك٥ ال ثؽ أف أحمٮ ٨٦ ٩ٛيسػ 
٬ؾا اكؿأم. ك١٬ؾا ٚإ٫٩ جيػت أف يػذؼىل اتػؿء 
ٔ٪ؽ ايفعر يف أم يشء، ٨ٔ   رأم قػةثٜ   
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٨ اك ء اذلم يؿ ػؽ أف يجعسػ٫  ٨ٔ ايفعر ٔك
 .أك يجعر ٚي٫

إال أف ٬ػػؾق اآلراء ا٣ػػيت جيػػت أف يػػذؼىل  
ٔ٪٭ة ٔ٪ؽ ايفعر ي٪ْؿ ٚي٭ػة، ٚػإف اك٩ػخ آراء 
ُٕٝيح زبذخ ثةدلحلػ٢ ا٣ُٞػيع اذلم ال يذُػؿؽ 
إحل٫ أدىن اردية ، ٚإ٫٩ ال يىط أف يػذؼىل ٔ٪ػ٫ 
كال حبػػةؿ ٦ػػ٨ األظػػٮاؿ إذا اكف ايفعػػر اذلم 
يجعس٫ ّ٪يةن، ك ٩خ اجلييضح ا٣ػيت دٮوػ٢ إحل٭ػة 

دٕةرض ا٣ُٞػيع كا٣ْػ  يؤػػؾ ّ٪يح، أل٫٩ إذا 
ا٣ُٞيع ك ؿد ا٣ْ . ذلكػٟ ال ثػؽ أف يػذعك٥ 
ا٣ُٞػػيع ثػػة٣ْ . أ٦ػػة إذا اكف ايفعػػر ُٕٝيػػةن 
كاجلييضح ا٣يت يذٮو٢ إحل٭ة ُٕٝيح، ٚإ٫٩ يف ٬ػؾق 
احلةؿ ال ثؽ أف يػذؼىل ٔػ٨   رأم ك  إي٧ػةف 
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قةثٜ، ٚةتلؼ  ٨ٔ   رأم قةثٜ أمؿ ال ثؽ ٦٪٫ 
ضح، إال إ٫٩ إف اكف ككؤل٦ح ايفعر كوعح اجليي

ايفعر ّ٪يةن ٚإ٫٩ ال يىط أف يذؼىل ٔ٪ؽ حبس٫   
٨ٔ اآلراء ا٣ٞةَٕح كاإلي٧ةف اجلةزـ. ك٣كػ٨ ال 
ثػػؽ أف يػػذؼىل ٔػػ٨   رأم ّػػ  قػػةثٜ يف 
ٮع. ك٬ؾا ال ٚؿؽ ٚي٫ ثني ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح  اتًٮ
ػح األحبػة، إ٧٩ػة   يف  كا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يػح. كٚآ

 .دؽػ٢ اآلراء اككةثٞح يف ايفعر
يح. ٚ٭ػػٮ ٣ػػ ف   ػػٔٮ كأ٦ػػة ٦ػػة يكػػىم ثةتًٮ

اتلؼ  ٨ٔ   رأم قةثٜ ٚعكػت، ثػ٢ ظرصػ 
ػػٮع اذلم يجعػػر إ  صة٩ػػت  ايفعػػر يف اتًٮ
اتلؼ  ٔػ٨   رأم قػةثٜ. ٚعػني  دجعػر يف 
حت٤ي٢ ز خ اكـ ذٮف ال يىػط أف يذُػؿؽ هلػؾا 
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ايفعر أم حبر آػؿ كال أم يشء آػػؿ كال أم 
يىػط  رأم. كظني دجعر يف قيةقح اكى٪ةٔح ال

أف يذُؿؽ هلؾا ايفعػر أم حبػر آػػؿ كال أم 
يشء آػؿ كال أم رأم. ٚبل ي١ٛؿ ثةألقٮاؽ، كال 
ثػػةكؿبط، كال يف األػُػػةر، كال يف أم يشء ٗػػ، 
قيةقػػح اكىػػ٪ةٔح كرلك٣ػػح. كظػػني دجعػػر يف 
اقي٪جةط احلك٥ اكع ، ال يىط أف د١ٛػؿ يف 
اتى٤عح، كال يف اكرضر، كال يف رأم اجلةس، كال 

ء ٗ، االقي٪جةط ك٤عكػ٥ اكعػ . يف أم يش
ك١٬ػػؾا   حبػػر ال ثػػؽ أف لرصػػ اذل٬ػػ٨ يف 
يح ٣ كػخ   ٔػؽـ  ٔٮ ٮع ايفعر. ٚةتًٮ مًٮ
ٮع ٚعكػت، ثػ٢  دؽػ٢ اكؿأم اككةثٜ يف اتًٮ
ػٮع    إ  صة٩ت ذكٟ ظرص ايفعػر يف اتًٮ
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ظرص اذل٨٬ يف ك٩ٛك٫ كإثٕةد أم يشء آػؿ ٔ٪٫ 
ٮع اتجعٮ، ٍٚٞ.  اتًٮ

٩يح ٚيه ات٪ُٜ، إف ات٪ُػٜ أ٦ة اتكأ٣ح اثلة 
ك  ٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ ٚيػ٫ ٝةث٤يػح اخلػؽاع كٝةث٤يػح 
اتلٌػػ٤ي٢، ك٬ػػٮ أكػػرث ٦ػػة يرضػػ يف ا٣يعػػ ٓ 
كاككيةقػػح. ذكػػٟ أف ات٪ُػػٜ دبػػىن ٩ذةجئػػ٫   
٦ٞؽ٦ة ، ك ػؾ  ٬ػؾق اتٞػؽ٦ة  أك وػؽٝ٭ة 
٣ ف ٨٦ اكك٭٢ إدرا٫٠ يف دميٓ األظٮاؿ، ذلكٟ 
، ٝؽ يكٮف ٠ؾ  إظؽل ٬ؾق اتٞؽ٦ة  ػٛيػةن 

أك يكٮف وؽٝ٭ة ٦جنيةن   ٤ٕ٦ٮ٦ة  ػةَبػح، 
ٚيؤدم ذكػٟ إ  ٩ذػةاش ػةَبػح.   أف ات٪ُػٜ 
ي٧ك٨ اكٮوٮؿ ثػ٫ إ  ٩ذػةاش ٦ذ٪ةٌٝػح ٦سػ٢/ 
ا٣ٞػػؿآف  ـ اهلل، ك ـ اهلل ٝػػؽي٥، ٚػػة٣ٞؿآف 
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١كػػ٭ة ا٣ٞػػؿآف  ـ اهلل يف اك٤٘ػػح  ٝػػؽي٥. ٔك
ا٣ٕؿبيػػح، كاك٤٘ػػح ا٣ٕؿبيػػح خم٤ٮٝػػح، ٚػػة٣ٞؿآف 

دم إ  ٩ذػػةاش مٌػػ٤٤ح ٦سػػ٢/ خم٤ػػٮؽ. كٝػػؽ يػػؤ
اتكػػ٧٤ٮف ٦ذػػأػؿكف، ك  ٦ذػػأػؿ ٦ػػ٪عٍ، 
ٚةتك٧٤ٮف ٦٪عُٮف. ك١٬ػؾا جتػؽ أف أػُػةر 
ات٪ُٜ أػُةر ْٚيٕح، ٚٞؽ دؤدم إ  اخلُأ، كٝؽ 
دؤدم إ  اكٌػبلؿ، ثػ٢ ٝػؽ دػؤدم إ  ادل٦ػةر. 
كاكنٕٮ  كاألم٥ ا٣ػيت د٤ٕٞػخ ثػةت٪ُٜ ظػةؿ 

ات٪ُٜ  ات٪ُٜ ث ٪٭ة كبني رٕٚح احليةة. ذلكٟ ٚإف
كإف اكف أق٤ٮبةن ٨٦ أقةحلت ا٣ُؿ ٞػح ا٤ٕٞ٣يػح، 
كك١٪٫ أق٤ٮ  ٔٞي٥، ث٢ أق٤ٮ  مرض، كػُػؿق 
ػُؿ ٦ؽمؿ. كذلكٟ ال ثؽ ٨٦ ٩جؾق، ث٢ ال ثؽ ٨٦ 

 احلؾر ٦٪٫، كاحلي٤ٮ٣ح ث ٪٫ كبني اجلةس.
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كاألق٤ٮ  اتػ٪ٌُف كإف اكف أقػ٤ٮبةن ٦ػ٨  
أقةحلت ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح كك١٪٫ أق٤ٮ  ٦ٕٞػؽ، 

يػ٫ ٝةث٤يػح اخلػؽاع كاتلٌػ٤ي٢ كٝػؽ كأق٤ٮ  ٚ
يٮو٢ إ  ١ٔف احلٞةاٜ ا٣ػيت يػؿاد إدرا٠٭ػة. 

قػٮاء اظذػة  إ  د٤ٕػ٥ ٤ٔػ٥  -كٚٮؽ ذكٟ ٚإ٫٩
ال يىػػ٢ إ   -ات٪ُػػٜ أك اكف ٦٪ُٞيػػةن ُٚػػؿة

اجلذةاش ٨٦ اإلظكةس ثةكٮاٝٓ رأقةن، كإ٧٩ة ينذيه 
ثةإلظكػػةس ثػػةكٮاٝٓ، كذلكػػٟ يكػػةد يكػػٮف 

أف اتل١ٛ، ٣ػ ف  َؿ ٞح زةثلح يف اتل١ٛ،، كب٧ة
  إال َؿ ٞذةف ازنذػةف ٣ػ ف ٗػ،، ٚػإف األكا 
جت٪ت ٬ؾا األق٤ٮ ، كاألقػ٥٤ ك٤ٮزػٮؽ ثىػعح 
اجلذةاش أف نكذ٢٧ٕ ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يػح اتجػةرشة، 

 أل٩٭ة   ا٣يت ي٨٧ٌ ٚي٭ة وعح اجلييضح.
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ك٦٭٧ػػة يكػػ٨ ٦ػػ٨ أمػػؿ ٚػػإف ا٣ُؿ ٞػػح  
ا٣ُجيٕيح يف اتل١ٛ،، كا٣ُؿ ٞػح ا٣ػيت جيػت أف 

ا٣ُؿ ٞح األقةقيح، إ٧٩ة   ا٣ُؿ ٞح  دكٮف  
ا٤ٕٞ٣يػػح. ك  َؿ ٞػػح ا٣ٞػػؿآف، كبةتلػػة    
َؿ ٞح اإلقبلـ. ك٩ْؿة  ص٤ح ك٤ٞؿآف ديؿم أ٩ػ٫ 
ق٤ٟ ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح، قٮاء يف إٝأ٦ح ا٣حب٬ػةف، 
أك يف ثيةف األظاكـ. ا٩ْؿ إ  ا٣ٞؿآف جتؽق يٞػٮؿ 
يف ا٣حب٬ةف/ "٤ٚي٪ْؿ اإلنكةف مػ٥ ػ٤ػٜ" "أٚػبل 

إ  اإلث٢ ٠يٙ ػ٤ٞخ" "كآيح هل٥ اك٤ي٢ ي٪ْؿكف 
نك٤غ ٦٪٫ اجل٭ةر ٚإذا ٥٬ ٧٤ْ٦ٮف" "٦ة اختؾ اهلل 
٨٦ كدل ك٦ة اكف ٫ٕ٦ ٦ػ٨ ،، إذان ذل٬ػت   ، 
ث٧ة ػ٤ٜ ك٣ٕبل ثٌٕػ٭٥   ثٕػي" "إف اذليػ٨ 
دػػؽٔٮف ٦ػػ٨ دكف اهلل ٣ػػ٨ خي٤ٞػػٮا ذثةثػػةن ككػػٮ 
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اصذ٧ٕػػٮا  ، كإف يكػػ٤ج٭٥ اذلثػػة  مػػ بةن ال 
ًٕٙ ا٣ُة٣ػت كات٤ُػٮ " "كػٮ  يكي٪ٞؾكق ٦٪٫،

اكف ٚي٭٧ة آهلح إال اهلل ٣ٛكؽدة" إ  ٗ، ذكٟ ٨٦ 
اآلية ، كل٭ة دأمؿ ثةقذ٧ٕةؿ احلف جل٢ٞ اكٮاٝٓ 
ظىت يى٢ إ  اجلييضح اكىعيعح. كجتؽق يٞػٮؿ 
يف األظػػاكـ "ظؿ٦ػػخ ٤ٔػػيك٥ أ٦٭ػػةدك٥" 
"ظؿ٦خ ٤ٔيك٥ اتيذح" "٠ذت ٤ٔيك٥ ا٣ٞذػةؿ 

كنػ٭ؿ ك٬ٮ ٠ػؿق ٣كػ٥" "٧ٚػ٨ مػ٭ؽ ٦ػ٪ك٥ ا
٤ٚيى٫٧" "كمةكر٥٬ يف األمػؿ" "أكٚػٮا ثػة٣ٕٞٮد" 
"ثؿاءة ٨٦ اهلل كرقػٮ  إ  اذليػ٨  ٬ػؽد٥ ٦ػ٨ 
اتع ني" "أظ٢ اهلل ايفيٓ كظؿـ اكؿبة" "ٚٞةد٢ يف 
قػػبي٢ اهلل ال دك٤ػػٙ إال ٩ٛكػػٟ" "ظػػؿض 
اتؤ٦٪ني   ا٣ٞذةؿ" "ا٩كعٮا ٦ة َػة  ٣كػ٥ 
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ػ٨ٕ  ٨٦ ا٣نكةء ٦سىن كزبل، كربةع" "ٚػإف أًر
دٮ٨٬ أصػػٮر٨٬" إ  ٗػػ، ذكػػٟ ٦ػػ٨ ٣كػػ٥ ٚػػآ

اآلية ، كل٭ة دُٕػٰ أظاك٦ػةن حمكٮقػح كٮٝػةآ 
حمكٮقح، كٚ٭٧٭ػة، قػٮاء ك٤عكػ٥ أك ك٤ٮإٝػح 
ا٣ػػيت صػػةء ث٭ػػة احلكػػ٥، إ٧٩ػػة يػػأيت ثة٣ُؿ ٞػػح 
ا٤ٕٞ٣يػح. أم أف اتل١ٛػ، ث٭ػة كبذُجيٞ٭ػة إ٧٩ػػة 

كبةألقػ٤ٮ  اتجػةرش  ،يكٮف ثة٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح
ٮ٥٬ ٚي٫ ثأ٩ػ٫ صػةء ال ثةألق٤ٮ  ات٪ٌُف. ك٦ة يذ

  األق٤ٮ  ات٪ٌُف، ٨٦ ٦س٢ ٝٮ  دٕػة / "كػٮ 
اكف ٚي٭٧ة آهلح إال اهلل ٣ٛكؽدة" ٚإ٫٩ صةء ٠ؾكٟ 
ثةألق٤ٮ  اتجةرش، ٥٤ٚ يأ  ث٧ٞؽ٦ة ، ث٢ صػةء 
ث٤ُت اتل١ٛػ، ي٪ٞػ٢ اإلظكػةس ٦جػةرشة إ  
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ادل٦ةغ، ك٣ ف ٔػ٨ َؿ ػٜ ٦ٞػؽ٦ة  مؿبػٮط 
 ثٌٕ٭ة ثجٕي.

٤ٕٞيح كظؽ٬ة   ك  ذكٟ ٚإف ا٣ُؿ ٞح ا٣ 
ا٣يت جيت أف يك، ٤ٔي٭ة اجلةس، كإف األقػ٤ٮ  
اتجةرش ٬ٮ األقػ٥٤ ك٤كػ، ٤ٔيػ٫ كذكػٟ ظػىت 
يكػػٮف اتل١ٛػػ، وػػعيعةن، كدكػػٮف ٩ييضػػح 
اتل١ٛػػ، أٝػػؿ  إ  اكىػػٮا  ٚي٧ػػة ٬ػػٮ ّػػ ، 
كٝةَٕح بن  صةزـ ٚي٧ة ٬ٮ ُٝيع، ألف اتكأ٣ح 
لك٭ػػة ٦ذ٤ٕٞػػح ثػػةتل١ٛ،. ك٬ػػٮ أ  ٦ػػة دلل 

أ  يشء يف احليةة، كدذٮٝػٙ ٤ٔيػ٫ اإلنكةف، ك
٠يٛيح اكك، يف احليةة. كذلكٟ ال ثؽ ٨٦ احلػؿص 

 ٤ٔي٫ ثةحلؿص   َؿ ٞح اتل١ٛ،.



 118 

قػٮاء يف ٚ٭ػ٥ احلٞػةاٜ، أك يف –كاتل١ٛ،  
ٚ٭٥ احلٮاد،، أك يف ٚ٭٥ اجلىٮص، أم قػٮاء يف 

ٚإ٫٩ ٩ْؿان ك٤ذضؽد ادلااػ٥،  -اإلدراؾ أك يف ا٣ٛ٭٥
ػػح  ػػح كك٤ذ٪ػػٮع اتذٕػػؽدض ًٔؿ ًؿ كبل٩ػػـالؽ ٔك

كبلثذٕةد، كذلكٟ ٚإ٩ػ٫ ال يكػيف أف يجعػر يف 
َؿ ٞح اتل١ٛ،. ث٢ ال ثػؽ أف يجعػر اتل١ٛػ، 
٩ٛكػػ٫ بنػػ  ٦ٛذػػٮ ، يف خمذ٤ػػٙ األظػػٮاؿ 
كاحلٮاد، كاألميةء، ٚيجعر اتل١ٛ، ٚي٧ة يىط 
أف جيؿم اتل١ٛ، ٚي٫ كٚي٧ة ال يىػط أف جيػؿم 
ٚيػػ٫. ك جعػػر اتل١ٛػػ، يف اك١ػػٮف كاإلنكػػةف 

، ك جعر اتل١ٛػ، يف ا٣ٕػ ل، ك جعػر كاحليةة
اتل١ٛػػ، يف احلٞػػةاٜ، ك جعػػر اتل١ٛػػ، يف 

، يف اكٮقةا٢، ك جعر ١األقةحلت، ك جعر اتلٛ
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اتل١ٛ، يف ا٣٘ةية  كاأل٬ؽاؼ، إ  ٗ، ذكٟ  ة 
يذىػػ٢ ثػػةتل١ٛ،، كإ  صة٩ػػت ذكػػٟ ال ثػػؽ أف 
يجعػػر اتل١ٛػػ، اذلم ٬ػػٮ ٚ٭ػػ٥ ك٤ػػ ـ اذلم 

أم ال ثػؽ أف يجعػر يك٧ٓ، كاك ـ اذلم يٞؿأ، 
 اتل١ٛ، يف ٚ٭٥ اجلىٮص.

أ٦ػػة ايفعػػر ٚي٧ػػة يىػػط أف جيػػؿم ٚيػػ٫  
اتل١ٛ، ك٦ة ال يىػط أف جيػؿم ٚيػ٫، ٚإ٩ػ٫   
ثؽا٬ذ٫ ٔٞؽة ا٣ٕٞؽ، ك٦زن٣ٜ اك١س، ٨٦ اجلػةس 
ظىت ات١ٛؿ ٨. أ٦ة ثؽا٬ذ٫ ٚإف دٕؿ ٙ ا٣ٕٞػ٢، 
أك ٦ٕؿٚح ٦ٕىن ا٣ٕٞػ٢ ٦ٕؿٚػح صةز٦ػح، دٞ ػ 

ة جيؿم ٚي٧ة ٬ػٮ كاٝػٓ أك ثؽا٬ح ثأف اتل١ٛ، إ٧٩
  كاٝػػٓ، كال يىػػط أف جيػػؿم يف ٗػػ، اكٮاٝػػٓ 
اتعكٮس، ألف ٤٧ٔيح اتل١ٛ،   ٩ٞػ٢ اكٮاٝػٓ 
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ثٮاقُح احلٮاس إ  ادل٦ةغ، ٚإذا ك٥ يك٨ ٬٪ةؾ 
كاٝٓ حمكٮس، ٚإف ا٤٧ٕ٣يح ا١ٛ٣ؿ ح ال ي٧كػ٨ 
أف حتى٢، ٚإف ا٩ذٛةء احلف ثةكٮاٝٓ ي٪يف كصػٮد 

،. كأ٦ػة ٠ػٮف اتل١ٛ، ك ػ٪يف إماك٩يػح اتل١ٛػ
ايفعػػر ٚيػػ٫ ٔٞػػؽةى ا٣ٕٞػػؽ ٚػػإف اك١سػػ، ٦ػػ٨ 
ات١ٛؿ ٨ ٝؽ صػؿل حبسػ٫ يف ٗػ، اكٮاٝػٓ. ك٦ػة 
ا٤ٛ٣كٛح احلٮ٩ة٩يح لك٭ة إال حبسةن يف ٗػ، اكٮاٝػٓ، 
ك٦ة أحبة، ٧٤ٔةء ا٣وبيح يف دٞكي٥ ادل٦ػةغ إال 
حبسةن يف ٗ، حمكػٮس. ك٦ػة حبػر اك١سػ، ٦ػ٨ 
 ٧٤ٔػػةء اتكػػ٧٤ني يف وػػٛة  اهلل كيف أكوػػةؼ
اجل٪ح كاجلةر كاتبلاكػح إال حبسػةن ٚي٧ػة ال يٞػٓ 
٤ٔي٫ احلف. ز٥ إف اجلةس بن   ـ ي٤٘ت   
أػؾ٥٬ ٠سػ،ان ٦ػ٨ األٚػاكر ك  د١ٛػ،٥٬ يف 
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٠س، ٨٦ األمٮر، اتل١ٛ، يف ٗػ، اكٮاٝػٓ، أك يف 
ٗ، ٦ة يٞٓ ٤ٔي٫ احلف. ك٨٦ ٬٪ػة اكف ايفعػر 
ٚي٧ة يىط أف جيؿم ٚي٫ اتل١ٛػ، ك٦ػة ال يىػط 

 ٞؽة ا٣ٕٞؽ.٬ٮ ٔ
إال إ٩ػػ٫ ٦ػػٓ ذكػػٟ، ك٦ػػٓ كصػػٮد اتٕػػةرؼ  

اك١س،ة، كاتعو٦ح، كاتضـكـ ث٭ة ٔٞيؽة،  ػة ال 
يىط أف جيؿم ٚي٫ اتل١ٛ،، ٚإف دٕؿ ٙ ا٢ٕٞ٣، 
كاختةذ ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح أقةقةن ك٤ذ١ٛ،، يٞ ػ 
ثأف ٦ة ٬ٮ ٣ ف كإٝةن، ك٦ة ٣ ف  ة يٞػٓ ٤ٔيػ٫ 

 يىط احلف ال يىط أف جيؿم اتل١ٛ، ٚي٫، كال
أف يكىم ٦ة جيؿم ٚيػ٫ ٤٧ٔيػح ٤ٞٔيػح. ٧ٚػسبلن 
ا٣ٞٮؿ ثة٢ٕٞ٣ األكؿ كا٢ٕٞ٣ اثلة  ا٣غ ٬ٮ دلػؿد 
ختيبل  كٚؿكض. ٚإ٩٭ة ٣ كخ كإٝةن كٝٓ ٤ٔيػ٫ 



 122 

احلف، كال  ة ي٧ك٨ أف يٞٓ ٤ٔي٫ اإلظكةس. 
ػػةن  ػػخ ٚؿًك ٚةتؼي٤ػػح   ا٣ػػيت ختي٤ػػخ، كًٚؿ
٩ْؿ ح، كدٮو٤خ إ  ٩ذةاش، ٚ٭ػٮ ٣ػ ف ٤٧ٔيػح 

اتلؼي٢ ٣ ف د١ٛ،ان، كظىت ا٣ٛػؿكض ٤ٞٔيح. ك
ػةن يف ا٤ٕ٣ػٮـ اكؿ ةًػيح،  لك٭ة ككػٮ اك٩ػخ ٚؿًك
٣ كخ د١ٛ،ان كال ٤٧ٔيح ٤ٞٔيح. ك  ٬ؾا ٚإ٫٩ 
ي٧كػػ٨ أف يٞػػةؿ إف ا٤ٛ٣كػػٛح احلٮ٩ة٩يػػح لك٭ػػة 
٣ كخ ٦ػ٨ األٚػاكر، كال صػؿ  ٚي٭ػة ا٤٧ٕ٣يػح 
ا٤ٕٞ٣يح، ٚبل يىط أف دٕذحب ٩ذةاش ك٤ذ١ٛ،.أل٩ػ٫ 

، كال كصػؽ  ٚي٭ػة ا٤٧ٕ٣يػح ك٥ جيؿ ٚي٭ة د١ٛػ،
 ا٤ٕٞ٣يح. ٚيه دلؿد ختيبل  كٚؿكض.

ك٦سبلن ا٣ٞٮؿ ثأف ادل٦ةغ ٦ٞك٥ إ  أٝكةـ،  
كأف   ٝك٥ ٦٪٭ة خمذه ث٥٤ٕ ٨٦ ا٤ٕ٣ػٮـ ا٣ػغ 
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لك٭ة دلؿد ختيبل  كٚؿكض، ٚيه ٣ كخ كإٝػةن، 
ألف كاٝٓ ادل٦ةغ اتعكػٮس أ٩ػ٫ ٗػ، ٦ٞكػ٥، 
ك٣ كخ  ة يٞٓ ٤ٔي٫ احلف، ألف ادل٦ػةغ ك٬ػٮ 
ي٢٧ٕ، أم يٞٮـ ثة٤٧ٕ٣يح ا٤ٕٞ٣يح ال ي٧كػ٨ أف 
يٞٓ ٤ٔي٫ احلف، ٚة٣ٞٮؿ ثذٞكي٫٧، ٚػٮؽ ٠ٮ٩ػ٫ 
خمة٣ٛةن ك٤ٮاٝٓ ٚإ٫٩ ك٥ يػأ  ثنذيضػح اإلظكػةس. 
كذلكٟ ٚإ٫٩ ي٧ك٨ أف يٞػةؿ إف ٤ٔػٮـ ا٣وبيػح 
٣ كػػخ لك٭ػػة أٚػػاكران، كال   ٩ييضػػح ٤٧ٔيػػح 

 ١ٚؿ ح. كإ٧٩ة   دلؿد ختيبل  كٚؿكض.
اهلل   وػٛح ا٣ٞػؽرة، ك٦سبلن ا٣ٞػٮؿ ثػأف  

كوٛح ٠ٮ٫٩ ٝةدران، كا٣ٞؽرة هلػة د٤ٕػٜ ختيػ،م 
ٝؽي٥ كد٤ٕػٜ ختيػ،م ظػةد،. ك ػؾكٟ إٝأ٦ػح 
ا٣حبا٬ػػني ا٤ٕٞ٣يػػح   وػػٛة  اهلل،   ذكػػٟ 
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ٕخ ٤ٔي٫ مكعح ايفعر ا٣ٕٞ   كأ٦سة ، ككٮ ًك
كا٣حب٬ةف ا٣ٕٞ ، ٚإ٫٩ ٣ ف ١ٚؿان، كال ٬ٮ ٩ييضح 

٤ٞيػح، أل٩ػ٫ د١ٛ،، إذ ك٥ جتػؿ ٚيػ٫ ا٤٧ٕ٣يػح ا٣ٕ
 ٣ ف  ة يٞٓ ٤ٔي٫ ظف اإلنكةف.

ٚة٤٧ٕ٣يح ا٤ٕٞ٣يح، أم اتل١ٛ،، ال ي٧ك٨  
أف يكٮف إال ثٮاٝٓ يٞٓ ٤ٔي٫ ظػف اإلنكػةف. 
إال أف ٬٪ةؾ أمٮران أك أميةء هلػة كاٝػٓ، ك٣كػ٨ 
٬ؾا اكٮاٝػٓ ال ي٧كػ٨ أف لكػ٫ اإلنكػةف كال 
ي٧ك٨ ٫٤ٞ٩ ثةحلف، ك٣كػ٨ أزػؿق يٞػٓ ٤ٔيػ٫ 

ادل٦ػػةغ ثٮاقػػُح  ظػػف اإلنكػػةف ك ٪ٞػػ٢ إ 
اإلظكةس، ٚإف ٬ؾا اجلٮع ٨٦ األمػٮر ي٧كػ٨ 
أف جتؿم ٚي٫ ا٤٧ٕ٣يح ا٤ٕٞ٣يػح، أم ي٧كػ٨ أف 
لى٢ ٚيػ٫ د١ٛػ،، كك١٪ػ٫ د١ٛػ، ثٮصػٮدق ال 
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ثك٪٭ػػ٫، ألف اذلم ٩ٞػػ٢ إ  ادل٦ػػةغ ثٮاقػػُح 
احلف ٬ٮ أزؿق، كأزؿق إ٧٩ة يؽؿ   كصٮدق ٚٞػٍ، 
كال يؽؿ   ٠٪٭٫. ٧ٚػسبلن كػٮ أف َػةاؿة اك٩ػخ 

حلح صؽان إ  ظؽ أف ا٣ٕني اتضػؿدة ال دؿا٬ػة،  
ك٣ك٨ وٮد٭ة تك٫ٕ٧ األذف، ٚإف ٬ؾق ا٣ُػةاؿة 
ي٧كػػ٨ أف لػػف اإلنكػػةف ثىػػٮد٭ة، ك٬ػػؾا 
اكىػػٮ  دحلػػ٢   كصػػٮد يشء. أم   كصػػٮد 
ا٣ُػػةاؿة. كال ي٧كػػ٨ أف يػػؽؿ   ٠٪ػػ٫ ٬ػػؾق 
ا٣ُةاؿة. ٚةكىٮ  اتك٧ٮع كاآليت ٨٦ ٚػٮؽ ٬ػٮ 

 ظكػ٫ يكػذؽؿ وٮ  ك ء مٮصٮد، ك٨٦ د٧يزي
  أ٫٩ وػٮ  َػةاؿة. ٚة٤٧ٕ٣يػح ا٤ٕٞ٣يػح ٬٪ػة 
صػػؿ  يف كصػػٮد ا٣ُػػةاؿة. أم ظىػػ٢ اتل١ٛػػ، 
ثٮصٮد ا٣ُةاؿة. كوؽر احلك٥ ثٮصٮد٬ة. ٦ػٓ أف 
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احلف ك٥ يٞٓ ٤ٔي٭ة، كك١٪٫ كٝٓ   أزؿ٬ػة، أم 
  يشء يؽؿ   ا٣ُةاؿة، ٚعك٥ ا٢ٕٞ٣ ٔػ٨ 
كصٮد٬ة ٨٦ كصٮد أزؿ٬ة، وعيط أ٫٩ ي٧كػ٨ أف 

ٮ  َةاؿة اتػ،ا  ٦ػ٨ وػٮ  َػةاؿة يٕؿؼ و
٭ػػة ٧٠ػػة  ا٣ٛػػة٩ذٮـ، ك ٧كػػ٨ احلكػػ٥   ٩ٔٮ
ي٧ك٨ احلك٥   أ٩٭ة َةاؿة ٨٦ د٧يػزي ٩ػٮع 
اكىٮ  ك٣ك٨ ٦ٕؿٚػح أ٩٭ػة َػةاؿة ٦ػ،ا   أك 
َةاؿة ٚة٩ذٮـ إ٧٩ة أإ ٨٦ د٧يزي اكىٮ ، ٧٠ػة أف 
احلك٥   أ٩٭ة َةاؿة أك ٣ كخ َػةاؿة ٝػؽ أإ 

احلكػ٥ ٣ػ ف  ٨٦ د٧يزي اكىػٮ . إال أف ٬ػؾا
ظ٧١ةن   ٠٪٭٭ة ث٢ ٬ٮ ظكػ٥   ٩ػٮع ٬ػؾا 
اتٮصٮد ٨٦ د٧يزي أزؿق. ك  أم ظةؿ، ٚػإف ٬ػؾا 
١ٚؿ، أية اكف، ألف ا٤٧ٕ٣يح صؿ  ٚي٫ ٕٚػبلن، أم 
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صؿل اتل١ٛ، ٚي٫ ألف احلٮاس ٤ٞ٩خ أزػؿق. كال 
يٞةؿ إف ٬ؾا احلك٥   كصػٮد ا٣ُػةاؿة ّػ ، 

ٮع ٬ٮ إماك٩يػح كصػٮد اتل١ٛػ، ٚ ي٧ػة ٚإف اتًٮ
لف اإلنكػةف أزػؿق كال لػف ذادػ٫. ك  أم 
ظةؿ ٚإ٫٩ إف اكف احلك٥   ٠ٮف اكىٮ  ٬ػٮ 
وٮ  َةاؿة ّ٪يػةن، ٚػإف احلكػ٥ ثٮصػٮد يشء 
ػؿ  ٦٪٫ اكىٮ  ٬ٮ ظك٥ ُٝيع، كا٣ُؿ ٞػح 
ا٤ٕٞ٣يػػح، ي٧كػػ٨ أف دكػػٮف ٩ذةجئ٭ػػة ّ٪يػػح 
ك ٧ك٨ أف دكٮف ُٕٝيح، ظكت اإلظكػةس 

ة  ا٣ػيت اذلم ي٪٢ٞ إ  ادل٦ةغ كظكت ات٤ٕٮ٦
 يٛرس ث٭ة ٬ؾا اكٮاٝٓ.

إال أف ٬ؾا اتل١ٛػ، اذلم جيػؿم ٚي٧ػة ال  
يٞٓ ٤ٔي٫ احلف إ٧٩ة ٬ٮ ػةص ٚي٧ة يٞٓ احلػف 
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ـء ٦ػ٨ كصػٮدق، ٧ٚػة    أزؿق، ألف أزؿ اك ء ص
يٞٓ احلف   أزػؿق يٕذػحب أف احلػف كٝػٓ   
كصٮدق، كذلكٟ يىط أف يٞٓ ٚي٫ اتل١ٛ،، ك ىط 

ُٕةن، كأف يٞٓ ٠ؾكٟ أف يٞٓ اتل١ٛ، يف كصٮدق ٝ
٫. أ٦ػة ٦ػة  ٚي٧ة يؽؿ ٤ٔي٫ احلف ك ٧زيق ٨٦ ٩ٔٮ
ٔؽا ذكٟ ٚبل ي١٧٪ػ٫ أف جيػؿم ٚيػ٫ اتل١ٛػ، 
كذلكٟ ال يكٮف ١ٚؿان. ٧ٚػسبلن أف احلػف يٞػٓ 
  أمٮر دكٮف أكوةٚةن ك٤ ء ك٣ كػخ أزػؿان 
 ، ٚذذؼؾ ٬ؾق اكىػٛة  كقػي٤ح ك٤عكػ٥   
األمؿ ك  اك ػء. كذكػٟ ٦سػ٢/ أف أمؿ كػة 

ذ٪ٜ ١ٚؿة احلؿ ح، ك٬ؾا يٕ  أ٩٭ة ٣ كخ دك٣ح دٕ
اقذ٧ٕةر ح، ألف االقذ٧ٕةر ح اقذٕجةد ك٤نٕٮ ، 
ك٬ؾا ي٪ةٝي ١ٚؿة احلؿ ح. ٚ٭ؾق اتٞؽ٦ػح، ك  
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أذ٪ةؽ ١ٚؿة احلؿ ح ٨٦ ٝج٢ أمؿ كػة، ٣ كػخ 
أزؿان ٨٦ آزةر أمؿ كة يف ػةر  ثبلد٬ة، ثػ٢   
وٛح ٨٦ وٛةد٭ة، ١ٚٮف اك ء وٛذ٫ ٠ػؾا، ال 

٬ػػؾق اكىػػٛح أزػػؿق. ذلكػػٟ ال جيػػؿم دٕػػ  أف 
اتل١ٛ، ٚي٭ة، ٚيه ٣ كخ وػٛح ي٪٤ٞ٭ػة احلػف 
٧ةؿ لك٭ة، كإ٧٩ة    إ  ادل٦ةغ ك٤عك٥   اأٔل
وٛح ػةوح ثةألمؿ ك٣ كخ أزؿان ٨٦ آزةرق، ذلكٟ 
ال لك٥ ثٮاقُذ٭ة ٧٠ٞؽ٦ح   األٕٚػةؿ. ألف 
األٕٚةؿ ال دٮصؽ ٨٦ اإلنكةف ٨٦ صؿاء ادىػة٫ٚ 

ذجةرا  مىت كوٛة  ثىٛح ٦ٕي٪ح، ث٢ دٮص ؽ أل
٦ذٕؽدة كخمذ٤ٛح. ك٦س٢ أف اإلقبلـ ديػ٨ ٔػـة، 
ٚإف ٬ؾا ال يٕ  أف اتك٥٤ يكٮف ٔـ ػـان، ألف 
ا٣ٕـة ٣ كخ   ادلي٨. ث٢   ١ٚؿة ٨٦ أٚاكرق، 
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ز٥ إف اإلنكةف ظني يٕذ٪ٜ دي٪ةن ال يٕ  أ٩ػ٫ ٝػؽ 
دٞيؽ ث٫. كبؾكٟ ال دكٮف ا٣ٕـة أزؿان ٦ػ٨ آزػةر 

وػٛةد٫، كادليػ٨ ٣ػ ف ادلي٨ ث٢   وٛح ٦ػ٨ 
اتلٞيؽ ث٫ أزؿان ٨٦ آزةرق، ث٢ ٬ٮ وٛح ٨٦ وٛةد٫، 
كذلكٟ ال جيؿم ٚي٫ اتل١ٛ،. ث٢ ٬ٮ ٔجةرة ٔػ٨ 
٤ي٫ ٚةذلم جيػؿم  دلؿد ٚؿض، ك٣ ف د١ٛ،ان. ٔك
ٚي٫ اتل١ٛ، ٬ٮ أزؿ اك ء ال وٛذ٫، ألف األزػؿ 
ي٧ك٨ أف ي٪٢ٞ ثةحلف، ك٣ك٨ اكىػٛح تػة ال 

ٮاس، ك  لف ال ي٧ك٨ ٤ٞ٩٭ػة ثٮاقػُح احلػ
ٚي٧ػػة لػػف كإف اكف ي٧كػػ٨ ٤ٞ٩٭ػػة ك٣كػػ٨ 
اتل١ٛ، جيؿم ٚي٭ة ال يف أزؿ٬ػة، ك٦ػ٨ ٬٪ػة اكف 
اختةذ وٛة  اك ء كقي٤ح ك٤عك٥   أزؿق أك 
ك٤عك٥ ٤ٔيػ٫ ال ينػ  ٤٧ٔيػح ٤ٞٔيػح ٚػبل 
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جيؿم اتل١ٛ، ٚي٫. كبٕجةرة أػؿل إف ا٣ٛػؿكض 
ال دى٤ط كقي٤ح ك٤عك٥. أل٩٭ة ك٥ يٞػٓ احلػف 

ثٕػػي ا٣ٛػػؿكض دكػػٮف  ٤ٔي٭ػػة. وػػعيط أف
٧٠ٞؽ٦ة  ات٪ُػٜ  ػة يٞػٓ ٤ٔيػ٫ اإلظكػةس، 
ػةن ثػ٢  كك١٪٫ إذا اك٩خ ٠ؾكٟ ال دكػٮف ٚؿًك
دكٮف ظٞةاٜ. كا٣ٛؿىض ٬ٮ ٔجػةرة ٔػ٨ دلػؿد 
دٞؽيؿ ك٣ ف إظكةقةن، ك٣ ف دٞؽيؿان ٩ةجتةن ٔػ٨ 
إظكػػةس. ك٦ػػ٨ ٬٪ػػة يٞػػٓ اخلُػػأ يف أذجػػةر 

 ا٣ٛؿكض كاتلؼيبل  أٚاكران.
ٚي٧ة يٞٓ ٤ٔيػ٫  ٝؽ يٞةؿ إف ظرص اتل١ٛ، 

احلػف، أك يٞػٓ احلػػف   أزػؿق، يٕػ  ظرصػػ 
اتل١ٛ، ثةتعكٮقة ، ك٬ؾا يٕػ  أف ا٣ُؿ ٞػح 
ا٧٤ٕ٣يح   أقةس اتل١ٛػ، أل٩٭ػة ال دػؤ٨٦ إال 
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ثةتعكٮقة ، ٚأي٨ ذ٬جػخ ا٣ُؿ ٞػح ا٤ٕٞ٣يػح  
كاجلٮا    ذكٟ أف ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يػح تنػوط 
إػٌةع اتعكٮقة  ك٤ذضؿبػح كاتبلظْػح كال 

يف ث٧ضػػؿد احلػػف. كذلكػػٟ ٚػػإف ٠ػػٮف دكػػذ
اتل١ٛػػ، ال يٞػػٓ إال يف اتعكٮقػػة  ينػػ٢٧ 
اتعكٮقة  ا٣يت ختٌػٓ ك٤ذضؿبػح كاتبلظْػح 
كتن٢٧ اتعكٮقة  ا٣يت يكذىف ثٮٝٮع احلف 
٤ٔي٭ػػة، أم ثةإلظكػػةس ث٭ػػة. ك٬ػػؾا ال جيٕػػ٢ 
ا٣ُؿ ٞح ا٧٤ٕ٣يح أقةقةن ك٤ذ١ٛ،. كإ٧٩ػة جي٤ٕ٭ػة 

يكٮف  ٤٧ٔيح د١ٛ، وعيعح أل٩٭ة تنوط أف
اك ء حمكٮقةن كدـ ػؽ   ذكػٟ أ٩٭ػة تنػوط 
ٮع  أيٌةن إػٌة٫ٔ ك٤ذضؿبح كاتبلظْح. أ٦ة مًٮ
ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح ٚإف ظرص اتل١ٛ، ثةتعكٮس 
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ٞذٌي٫. ٚإف األقةس يف دٕؿ ػٙ ا٣ٕٞػ٢ د٬ٮ ٦ة 
٣ ف كصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح، ثػ٢ األقػةس ٬ػٮ 
اكٮاٝٓ اتعكػٮس، كات٤ٕٮ٦ػة  اككػةثٞح رشط 

ٝؽ صؿل اتل١ٛػ، ٚيػ٫، كإال  يكٮف اتعكٮس
 ف٢ْ٣ دلػؿد إظكػةس. ٚةألوػ٢ يف اتل١ٛػ، أ

يكٮف يف كاٝٓ حمكٮس، ال يف يشء ٝػؽ ٝػؽر، 
كال يف يشء صؿل ختيػ٢ كصػٮدق. كذلكػٟ ٚإ٩ػ٫ 
ظني يٞةؿ إف اإلنكةف األكؿ ٝؽ صػؿل د١ٛػ،ق 
  اكٮص٫ ا٣ٛبل  ال يٕذحب د١ٛ،ان، ألف اإلنكةف 

٧ة اإلنكةف احلة  األكؿ ٣ ف كإٝةن حمكٮقةن، كإ٩
٬ٮ اكٮاٝٓ اتعكٮس، ٚيؤػػؾ اإلنكػةف احلػة . 
ك جعر حلٕؿؼ ٠يٙ جيؿم د١ٛ،ق، ز٥ ي٪ُجػٜ 
٦ة صؿل اتلٮو٢ إحل٫ ٦ػ٨ ٩ييضػح ايفعػر   
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صنف اإلنكػةف. ألف اجلػنف اكٮاظػؽ اذلم ال 
خيذ٤ٙ، أك اجلٮع اكٮاظؽ اذلم خيذ٤ٙ، ي٪ُجػٜ 

ػ٫   زجػخ ٣ٛػؿد ٦ػ٨  ٦ػة   صنك٫ ك  ٩ٔٮ
ق، أل٫٩ صنف كاظؽ ك٩ػٮع كاظػؽ. كذكػٟ أٚؿاد

٠ؾرة ا٣وا ، أك دؿا  ٦ٕني، ٚػإف ٦ػة يذٮوػ٢ 
إحل٫ بنأف ٬ػؾق اذلرة ٦ػ٨ ا٣ػوا  ٔػ٨ َؿ ػٜ 
٭ػة لكػ٫،  احلف ي٪ُجٜ   صنك٭ة لك٫ ك  ٩ٔٮ
قٮاء أكةف ظةرضان أـ  اجةن، كقٮاء أصؿل ٤ٔيػ٫ 
اتل١ٛ، أـ ك٥ جيػؿ، ٚػةت٭٥ أف يكػٮف اك ػء 

كإٝةن حمكٮقةن ثؾادػ٫ أك  اذلم صؿل ٚي٫ اتل١ٛ،
حمكٮقةن أزػؿق. كال يٮصػؽ د١ٛػ، ٤ُ٦ٞػةن يف أم 

 يشء ٗ، حمكٮس أك ٗ، حمكٮس أزؿق.
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ك  ٬ؾا ٚإ٫٩ جيت أف يكٮف كاًعةن أف  
٦ة يىؽر ٨٦ أظاكـ، ك٦ة يؤػؾ ٨٦ ٤ٕ٦ٮ٦ػة ، 
٨ٔ ٗ، اكٮاٝٓ، أك ٨ٔ كاٝٓ ٦ٛؿكض كصػٮدق أك 
 ٦ذؼي٢ كصٮدق، ال يٕذػحب ١ٚػؿان كال ثٮصػ٫ ٦ػ٨
اكٮصٮق، أم ال يٕذحب أف ا٣ٕٞػ٢ ٝػؽ أ٩ذضػ٫، ألف 
ا٣ٕٞػػ٢ ال ي٧ٕػػ٢ ثػػؽكف اكٮاٝػػٓ اتعكػػٮس أك 
اتعكٮس أزؿق. كبةتلة  ال جيؿم اتل١ٛ، إال يف 
اكٮاٝٓ أك يف أزؿ اكٮاٝٓ، كال جيؿم يف ٗػ، ذكػٟ 
٤ُ٦ٞةن. كهلؾا ٚإف ٠س،ان  ة يكىم ثػأٚاكر، قػٮاء 

ٕذحب قض٢ يف اك١ذت، أك صؿل احلؽير ٚي٫، ال ي
٩ذة  ا٢ٕٞ٣، كك٥ جيؿ اتل١ٛ، ٚي٫، كبةتلة  ٣ ف 

 ١ٚؿان.
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ك٬٪ة ٝؽ يؿد احلؽير ٨ٔ ات٘يجػة . قػٮاء  
أكة٩خ ٦٘يجح ٨ٔ ات١ٛؿ أك اك٩خ ٦٘يجة  ٔػ٨ 
احلف، ٚ٭٢ امذ٘ةؿ ادل٦ةغ ثةت٘يجة  ال يكٮف 
د١ٛ،ان، كبةتلػة  ٬ػ٢ ٦ػة ٝيػ٢ يف ات٘يجػة  ال 

يجػة  يكٮف ١ٚؿان  كاجلٮا    ذكػٟ أف ات٘
ٔػػ٨ ات١ٛػػؿ ال دكػػٮف ٦٘يجػػة . ثػػ٢ دٕذػػحب 
ظةرضة، ألف اتٞىٮد ث٪٢ٞ احلف، ٬ٮ أم ٩ٞػ٢ 
ألم إنكةف، ك٣ ف ٩ٞػ٢ ات١ٛػؿ ٚٞػٍ. ١٧ٚػح 
كايفيخ احلؿاـ ظني ي١ٛؿ ٚي٭٧ة أك يف أم ٦٪٭ػة 
مؼه ك٥ يؿ٧٬ة كك٥ لػف ث٭٧ػة ال يٕػ  أ٩ػ٫ 
ي١ٛػػؿ يف ٗػػ، اتعكػػٮس، ثػػ٢ ٬ػػٮ ي١ٛػػؿ يف 

ٮس ٬ػػٮ اذلم اتعكػػٮس، أل٩ػػ٫ ٣ػػ ف اتعكػػ
لك٫، ث٢ اتعكٮس اذلم ٨٦ مأ٫٩ أف يكػٮف 
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حمكٮقةن، ك٦ة ي٘يت ٨ٔ ات١ٛؿ ٨٦ اتعكٮقة  
يٕذحب اتل١ٛ، ث٭ة د١ٛ،ان، كامذ٘ةؿ ادل٦ةغ ث٭ػة 
يكٮف د١ٛ،ان. كهلؾا ٚإف اتلةر غ يٕذحب أٚاكران، 
ككٮ صؿل تكضي٫٤ أك احلؽير ٔ٪ػ٫ ثٕػؽ آالؼ 

ران، اككػػنني. كدٕذػػحب اتٕػػةرؼ ا٣ٞؽي٧ػػح أٚػػاك
كامذ٘ةؿ ادل٦ةغ ث٭ة يكٮف د١ٛ،ان ككػٮ صػؿل 
ثٕؽ آالؼ اككنني. كدٕذحب األػجةر ا٣يت دي٪ة٤ٝ٭ة 
ا٣حبٝية  أٚاكران، كامذ٘ةؿ ادل٦ػةغ ث٭ػة يكػٮف 
د١ٛ،ان ككٮ صػةء  ٦ػ٨ مكػةٚة  ثٕيػؽة. ٧ٚػة 
ي٘يت ٔػ٨ ات١ٛػؿ ال يكػٮف ٦٘يجػة  كإ٧٩ػة 
يكٮف ٨٦ اتعكٮقة ، ألف احلف ال ينػوط 

ات١ٛؿ، ث٢ ٝؽ ي٪٢ٞ إحل٫ ٩ٞػبلن، أف يكٮف دلل 
ٮع أف  ٚٞؽ يك٫ٕ٧ كٝؽ يٞؿؤق، أك يٞؿأ  . ٚةتًٮ
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اتٕؿٚح ال دكٮف ١ٚؿان إال إذا ٩ذضخ ٨ٔ كاٝػٓ 
حمكٮس. ٚةكٮاٝٓ اتعكٮس أك اتعكػٮس أزػؿق 
٧٬ة كظؽ٧٬ة اكزلاف دكػٮف ٦ٕؿٚذ٭٧ػة ١ٚػؿان، 
ك كٮف امذ٘ةؿ ادل٦ةغ ث٭٧ة د١ٛػ،ان. أ٦ػة ٦ػة 

ف ١ٚػػؿان، كال يكػػٮف ٔػػؽا٧٬ة ٚإ٩ػػ٫ ال يكػػٮ
 امذ٘ةؿ ادل٦ةغ ث٫ د١ٛ،ان.

أ٦ة ات٘يجة  ٨ٔ احلف، ٚيه ا٣ػيت تكػىم  
ػػٓ اككػػؤاؿ،  ٦٘يجػػة ، ك  ا٣ػػيت دكػػٮف مًٮ
كاجلٮا  ٨ٔ ات٘يجة  ٬ٮ أ٫٩ ي٪ْػؿ ٚي٭ػة، ٚػإف 
٤ٞ٩خ أك رك خ ٨ٔ اتُٞٮع ثىؽؽ ٝػٮ ، ك ف 
ٝؽ زجخ كصٮدق ثةدلحل٢ ا٣ٞةَٓ، ٚإ٩٭ة دٕذحب ٦ػ٨ 

مػذ٘ةؿ ادل٦ػةغ ث٭ػة ٤٧ٔيػح ا١ٛ٣ؿ، ك كٮف ا
٤ٞٔيح، أم يكػٮف د١ٛػ،ان. كذكػٟ أف ُٕٝيػح 
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كصٮد اجلة٢ٝ أك اكؿاكم زبذخ ٨ٔ َؿ ٜ احلػف 
٨ َؿ ٜ ا١ٛ٣ؿ ا٣ُٞيع، كوػؽؽ ٝػٮ  زجػخ  ٔك
٨ َؿ ػٜ ا١ٛ٣ػؿ ا٣ُٞػيع.  ٨ٔ َؿ ٜ احلف ٔك
كذلكٟ دٕذحب أ٩٭ة يف األو٢ وةدرة ٨ٔ حمكٮس 
٬ٮ، أك حمكٮس أزؿق، كٚٮؽ ذكٟ ٚٞؽ زجخ كصٮد 
اتىؽر، كزجخ وػؽ٫ٝ ثػة١ٛ٣ؿ ا٣ٞػةَٓ. ك٦ػ٨ 
أص٢ ذكٟ يٕذحب ١ٚؿان، ك ٕذحب امذ٘ةؿ ادل٦ةغ ث٫ 
د١ٛ،ان. قٮاء زجػخ اجلٞػ٢ أك اكؿكايػح ثةدلحلػ٢ 
ا٣ُٞػػيع، أك ثةدلحلػػ٢ ا٣ْػػ ، ألف ا٣ُٞػػٓ إ٧٩ػػة 
ينوط يف كصٮدق كيف وؽ٫ٝ، ظىت يٕذحب ١ٚػؿان، 
كال ينوط يف زجػٮ  ا٣ٞػٮؿ، ك٣كػ٨ تنػوط 

 ٜ ٤ٗجح ا٨ْ٣. ٚةت٘يجػة  ا٣ػيت وعذ٫ ككٮ ثُؿ
دىؽر ٨٧ٔ زجخ كصٮدق كوؽ٫ٝ ثةدلحل٢ ا٣ٞةَٓ 
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دٕذحب ١ٚؿان، ك ٕذحب امذ٘ةؿ ادل٦ةغ ث٭ة د١ٛػ،ان، 
إذا وط وؽكر٬ة قٮاء وط ثُؿ ػٜ ا٣ُٞػٓ، أك 

 وط ثُؿ ٜ ٤ٗجح ا٨ْ٣.
إال أف ٦ػػة وػػط وػػؽكرق ٔػػ٨ اتُٞػػٮع  

ثٮصٮدق كاتُٞٮع ثىؽ٫ٝ إذا وط بنػ  ُٝػيع 
جٮ  ُٝػيع ادلال٣ػح. ٚإ٩ػ٫ جيػت ٚاكف ُٝيع اثل

دىؽي٫ٞ دىؽيٞةن صةز٦ةن، كال يىط دلؿد اكنػٟ 
ث٫. كإذا وط بن  ٗ، ٝةَٓ ثػ٢ بنػ  ّػ ، 
ٚإ٫٩ جيٮز دىؽي٫ٞ دىؽيٞةن ٗػ، صػةزـ. إال أف 
 ن ٦٪٭٧ػػة يكػػٮف ١ٚػػؿان، ك كػػٮف امػػذ٘ةؿ 
ادل٦ةغ ث٫ د١ٛ،ان. ك٦ػ٨ ٬٪ػة ٚػإف ٦ػة كرد ٦ػ٨ 

رد يف أظةديػر ات٘يجة  ٔ٪ؽ اتك٧٤ني، قػٮاء ك
اآلظػػةد اتٞجٮ٣ػػح كبلقػػذؽالؿ أك كرد يف ا٣ٞػػؿآف 
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اك١ؿ ٥، ٚإ٩ػ٫ يٕذػحب ١ٚػؿان، ك كػٮف امػذ٘ةؿ 
 ادل٦ةغ ث٫ د١ٛ،ان.

  ، أ٦ة ٦ة كرد ٨ٔ ٗ، اتُٞٮع ثٮصٮدق، ٗك
اتُٞٮع ثىػؽ٫ٝ، ٚإ٩ػ٫ ال يكػٮف ١ٚػؿان، كال 
يكٮف امذ٘ةؿ ادل٦ةغ ث٫ د١ٛ،ان. كإ٧٩ة يكٮف 

٣ٛؿكض، ك كٮف دلؿد ٨٦ ٝجي٢ اتلؼيبل  أك ا
 ختؿ ٙ.

ك  ذكٟ، ال دٕذحب ات٘يجة  ٦ػ٨ ا١ٛ٣ػؿ،  
كال يٕذحب امػذ٘ةؿ ادل٦ػةغ ث٭ػة د١ٛػ،ان، إال إذا 
وؽر  ٨ٔ اتُٞٮع ثٮصٮدق كاتُٞٮع ثىػؽ٫ٝ 
بن  وػعيط. ٬ػؾق احلة٣ػح كظػؽ٬ة   ا٣ػيت 
دٕذحب ٚي٭ة ات٘يجػة  ١ٚػؿان، ك كػٮف امػذ٘ةؿ 

إ  اتعكٮس ادل٦ةغ ث٭ة د١ٛ،ان. أل٩٭ة مكي٪ؽة 
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٨٦ ظير أو٤٭ة. أل٩٭ة دٕذحب أ٩٭ة وؽر  ٨٧ٔ 
لك٭ة، أك أػػؾ  ٔ٪ػ٫ ٦ػ٨ اتُٞػٮع ثٮصػٮدق 
كاتُٞٮع ثىؽ٫ٝ. ك٦ػة ٔػؽا ٬ػؾق احلة٣ػح ٚػإف 
ات٘يجة  ٣ كخ ١ٚؿان، ك٣ ف امػذ٘ةؿ ادل٦ػةغ 
ث٭ة د١ٛػ،ان، أل٩٭ػة ٣ كػخ ٦ػ٨ اتعكٮقػة . 
ٚةتل١ٛ، ٬ٮ امذ٘ةؿ ادل٦ػةغ ثةتعكٮقػة ، أك 

زؿ٬ػػة، كا١ٛ٣ػػؿ ٬ػػٮ ٩ييضػػح ٬ػػؾا اتعكػػٮس أ
االمػػذ٘ةؿ، كال يكػػٮف إال يف اتعكٮقػػة  أك 

 اتعكٮس أزؿ٬ة.
أ٦ة ايفعر يف اك١ػٮف كاإلنكػةف كاحليػةة،  

ٚإ٫٩ ٣ ف حبسةن يف ا٣ُجيٕػح، ألف ا٣ُجيٕػح أٔػ٥ 
٨٦ اك١ٮف كاإلنكػةف كاحليػةة. ك٣ػ ف حبسػةن يف 
ا٣ٕػػةك٥، ألف ا٣ٕػػةك٥   ٦ػػة قػػٮل اهلل. ٚ نػػ٢٧ 
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نيةَني، كين٢٧ ا٣ُجيٕح، كذلكٟ اتبلاكح كبةك
ٚإ٩ة ظني ٩ٞٮؿ إ٩٪ػة ٩جعػر اك١ػٮف كاإلنكػةف 
كاحليةة، ٚإ٩٪ة ال ٩ٕ  ا٣ُجيٕح، كال حبر ا٣ٕػةك٥، 
كإ٧٩ة ٩ٕ  ٬ؾق اثلبلزح ٚعكػت. ألف اإلنكػةف 
لية يف اك١ٮف، ٚ٭ٮ ال ثػؽ أف يٕػؿؼ اإلنكػةف، 
ك ٕؿؼ اك١ٮف، ك ٕؿؼ احليةة. ٚ٭ٮ إذف ال يٕ٪ي٫ 

ٕح، ٚإف حبس٭ة ال ي٘٪ي٫ ٨ٔ حبر أف يجعر ا٣ُجي
٫ كظيةد٫ كاك١ٮف اذلم ليػة ثػ٫، كال يٕ٪يػ٫  ٩ٔٮ
حبػػر ٦ػػة ٔػػؽا ذكػػٟ ٦ػػ٨ ٦سػػ٢ اتبلاكػػح 
كاكنيةَني، ألف حبس٭ة ٣ػ ف  ػة ينػ  ٔ٪ػؽق 
ٔٞؽة. ٚةإلنكةف لف ٩ٛك٫ أ٫٩ كصػؽ، كلػف 
احليةة ا٣يت ٚي٫، كلف اك١ػٮف اذلم ليػة ٚيػ٫، 

أ ييكةءؿ ٬ػ٢ ٚ٭ٮ ٦٪ؾ ي٧زي األمٮر كاألميةء يجؽ
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ٝج٢ كصٮدق ككصٮد أ٦ػ٫ كأثيػ٫ ك٦ػ٨ ٝج٤٭٧ػة إ  
أ  صؽ يٮصؽ يشء أـ ال، ك يكةءؿ ٬ػ٢ ٬ػؾق 
احليةة ا٣يت ٚي٫ كا٣يت يف ٗ،ق ٨٦ ثػ  اإلنكػةف 
يٮصػػؽ ٝج٤٭ػػة يشء أـ ال. ك يكػػةءؿ ٬ػػ٢ ٬ػػؾا 
اك١ٮف اذلم يؿاق ٨٦ أرض كم٧ف ك٦ػة يكػ٧ٓ 
ث٫ ٨٦ ٠ٮا٠ت يٮصؽ ٝج٤٭ة يشء أـ ال، أم ٬ػ٢ 

حلح كصػؽ  ١٬ػؾا ٦ػ٨ األزؿ، أـ ٝج٤٭ػة   أز
يشء أزيل، ز٥ ييكةءؿ ٢٬ ٬ؾق األميةء اثلبلزػح 
يٮصؽ ثٕؽ٬ة يشء أـ ال، أم ٢٬   أثؽيح دْػ٢ 
١٬ػػؾا كال دٛػػىن أـ ال. ٬ػػؾق ا٣يكػػةؤال  أك 
ـداد ٬ػؾق  األقب٤ح دؿد ٤ٔي٫ ٠س،ان، كل٧ة ٠حب دػ
ا٣يكةؤال ، ٚذ١ٌٮف ٔ٪ؽق ٔٞػؽة ٠ػحبل يكػ  

ؿ أك األقػب٤ح   حبػر يف حل٤٭ة. ٚ٭ػؾا ا٣يكػةؤ



 145 

كاٝٓ، أم   ٩ٞػ٢ كاٝػٓ ثٮاقػُح احلػٮاس إ  
ادل٦ةغ، ٚي٢ْ لف ث٭ػؾا اكٮاٝػٓ، ك٣كػ٨ ٦ػة 
دلي٫ ٨٦ ٤ٕ٦ٮ٦ة  ال دكيف حل٢ ٬ػؾق ا٣ٕٞػؽة 
ـداد ات٤ٕٮ٦ػة ، كلػةكؿ  اك١حبل، ك كػحب كدػ
أكػػرث ٦ػػ٨ مػػؿة دٛكػػ، ٬ػػؾا اكٮاٝػػٓ ثٮاقػػُح 
ات٤ٕٮ٦ة  ا٣يت دلي٫، ٚإف اقذُةع دٛكػ، ٬ػؾا 
اكٮاٝٓ دٛك،ان ُٕٝيةن ال يٕيؽ ٬ػؾق ا٣يكػةؤال ، 
ٚإ٫٩ ظينبؾ ل٢ ا٣ٕٞؽة اك١حبل. كإذا ك٥ يكذُٓ 
دٛك، ٬ؾا اكٮاٝػٓ دٛكػ،ان ٝةَٕػةن، ٚإ٩ػ٫ يْػ٢ 
ييكةءؿ، ٚٞؽ ل٤٭ة مؤٝذةن، ك٣ك٨ ا٣يكػةؤال  
دٕٮد إحل٫، ٚيٕؿؼ أ٫٩ ك٥ ل٤٭ة، ك١٬ؾا يٮأوػ٢ 
بن  َجييع ق٤ك٤ح ا٣يكةؤال  ظىت يى٢ إ  

ٮا  اذلم دىؽ٫ٝ ُٚؿد٫، أم يذضػةك  ٦ػٓ اجل
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ا٣ُةٝػػح احليٮ ػػح ا٣ػػيت دليػػ٫، أم يذضػػةك  ٦ػػٓ 
 َٛذ٫. كظينبؾ يٮ٨ٝ ثأ٫٩ ظ٢ ا٣ٕٞؽة اك١ػحبل 
ظبلن صةز٦ةن كد٪ُٞٓ ٔ٪ػ٫ ا٣يكػةؤال . كإذا كػ٥ 
حت٢ دلي٫ ٬ؾق ا٣ٕٞؽة اك١حبل ٚػإف ا٣يكػةؤال  
ـٔض٫، كد٢ْ ا٣ٕٞػؽة  د٢ْ دذٮارد ٤ٔي٫، كد٢ْ د

ك ٢ْ يف ظة٣ػح ا٩ػـ  ، كيف  اك١حبل يف ٩ٛك٫،
ظة٣ح ٤ٜٝ   مى،ق، ظىت لى٢ ٬ػؾا احلػ٢، 
قٮاء أكةف ظبلن وعيعةن أك ظبلن ػةَبةن، ٦ة داـ 

 ي٧ُنئ إحل٫.
٬ػػؾا ٬ػػٮ اتل١ٛػػ، يف اك١ػػٮف كاإلنكػػةف  

كاحليةة، ك٬ٮ د١ٛ، َجييع، كد١ٛ، ظػذيم، كال 
ثؽ أف يٮصؽ ٔ٪ؽ   إنكةف، ألف كصٮدق يٞ ػ 

. ألف إظكةق٫ ث٭ؾق اثلبل، ثٮصٮد ٬ؾا اتل١ٛ،
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٬ٮ أمؿ داا٥، ك٬ؾا اإلظكػةس يؽٕٚػ٫ تعةك٣ػح 
اكٮوٮؿ إ  ا١ٛ٣ؿ. ذلكٟ ٚإف اتل١ٛ، يف اك١ٮف 
كاإلنكةف كاحليةة مػبلزـ كٮصػٮد اإلنكػةف، ألف 
دلؿد اإلظكةس ث٭ؾق اثلبل، اذلم ٬ػٮ ظػذيم، 
يكذؽ  ات٤ٕٮ٦ة  اتذ٤ٕٞح ث٫ اتٮصٮدة دلي٫، أك 

٤ٕٮ٦ػة  ٦ػ٨ ٗػ،ق، أك ث٧عةك٣ح ٤َت ٬ػؾق ات
لةكؿ ٤َت احل٢ ٨٦ ٗ،ق, ٚ٭ػٮ يػؽأ  حبػةٚـ 
ذايت حل٢ ٬ؾق ا٣ٕٞػؽة. ٚعػ٢ ا٣ٕٞػؽة اك١ػحبل 
يبلظٜ اإلنكةف بن  ٦ذٮأو٢، يف ٤َػت ٬ػؾا 
احلػػ٢، إال أف اجلػػةس،   ظذ٧يػػح تكػػةؤهل٥، 
كظذ٧يح ا٣ٞيةـ ث٧عػأكالن  ٦ذٕػؽدة ك٦ذبلظٞػح 
 يف اكٮوٮؿ إ  اإلصةثح، أم يف اكٮوػٮؿ إ  ظػ٢
ا٣ٕٞؽة اك١حبل ٚػإ٩٭٥ خيذ٤ٛػٮف يف االقػذضةثح 
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هلػػؾق اتبلظٞػػح، ٧ٚػػ٪٭٥ ٦ػػ٨ ي٭ػػؿ  ٦ػػ٨ ٬ػػؾق 
األقب٤ح، ك٦٪٭٥ ٨٦ يٮأو٢ ٤َت اإلصةثح ٔ٪٭ة. 
أ٦ة ك٥٬ و٘ةر دكف ق٨ ايف٤ٮغ ٚػإ٩٭٥ يذ٤ٞػٮف 
اإلصةثح ٨ٔ أقب٤ذ٭٥ ٨٦ آثػةا٭٥. ٚ٭ػ٥ يػٮدلكف 
ػة٣ني ٨٦ ٬ؾق األقب٤ح، ك٣ك٨ ظػني يجػؽأكف 

جؽأ ٬ؾق األقب٤ح دؿد ٤ٔي٭٥، ي٧زيكف ٦ة ظٮهل٥ د
ٚيذٮا آثةؤ٥٬ اإلصةثػح ٤ٔي٭ػة، ك٩ْػؿان ثلٞػذ٭٥ 
ثآثةا٭٥ أك ٨٦ يذٮا مؤك٩٭٥ يك٧٤ٮف ثةألصٮبػح 
تك٤ي٧ةن ك ٧ُب٪ٮف هلؾا ا٣يك٤ي٥ أل٫٩ تك٤ي٥ تػ٨ 
يسٞٮف ث٫. ٚإذا ٦ة ث٤٘ٮا ق٨ اكؿصٮ٣ػح، أم ث٤٘ػٮا 
احل٥٤، ٚإف األكرث ح اككةظٞح ٦٪٭٥ دْػ٢ ٔ٪ػؽ 

٤ٝيح   دٕػٮد هلػة ظؽ اإلصةثح ا
ه
٣يت د٤ٞٮ٬ة، كاأل

٬ؾق ا٣يكةؤال  ٣ٕؽـ ا٧َب٪ة٩٭ة كؤلصٮبػح ا٣ػيت 
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د٤ٞٮ٬ة ك٥٬ وػ٘ةر. كذلكػٟ دٕيػؽ اجلْػؿ ٚي٧ػة 
د٤ٞٮ٬ة ٨٦ ظ٢ ٬ؾق ا٣ٕٞؽة اك١حبل، كلػةككٮف 

 ظ٤٭ة ثأ٩ٛك٭٥.
ٚػػةتل١ٛ، يف ظػػ٢ ا٣ٕٞػػؽة اك١ػػحبل، أم  

اتل١ٛ، يف اك١ٮف كاإلنكةف كاحليةة، أمؿ ظػذيم 
ف، إال أف ٦ػػ٪٭٥ ٦ػػ٨ ل٤٭ػػة ث٪ٛكػػ٫، كػػ  إنكػػة

ك٦٪٭٥ ٨٦ يذ٤ًف ظ٤٭ػة، ك٦ػىت ظ٤ػخ،   أم 
كص٫، ٚإف ٬ؾا احل٢، قٮاء أكةف ظػبلن ٝػؽ صػةء 
٨ٔ َؿ ٜ اتل٤ٌف، أك اكف ظبلن كو٢ إحل٫ ث٪ٛك٫ 
ٚإ٫٩ إف جتةك  ٬ؾا احل٢ ٦ػٓ ا٣ُٛػؿة كا٧َػأف 
إحل٫ ٚإ٫٩ يؿدة  كلف بكػٕةدة ا٧ُ٣أ٩ ٪ػح. كإف 

ٓ ا٣ُٛؿة، ٚإ٫٩ ال ي٧ُنئ ك٥ يذضةك  ٬ؾا احل٢ ٦
ـٔضػ٫  إ  احل٢، كد٢ْ ا٣يكػةؤال  دبلظٞػ٫ كد
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ككٮ ك٥ يٛىط ٨ٔ ذكٟ ثأيح إمةرة. كذلكٟ ال ثػؽ 
٨٦ اتل١ٛ، يف ظ٢ ا٣ٕٞػؽة اك١ػحبل كئلنكػةف، 

 ظبلن يذضةك  ٦ٓ ا٣ُٛؿة.
٩ٕػػ٥ إف اتل١ٛػػ، حبػػ٢ ا٣ٕٞػػؽة اك١ػػحبل  

َجييع كظذيم، ك٣ك٨ ٬ؾا اتل١ٛ، ٩ٛكػ٫ ٝػؽ 
يعةن، كٝؽ يكػٮف د١ٛػ،ان يكٮف د١ٛ،ان وع

قٞي٧ةن، كٝػؽ يكػٮف د١ٛػ،ان يف اهلػؿك  ٦ػ٨ 
اتل١ٛ،، كك١٪ػ٫   أم ظػةؿ د١ٛػ، ظكػت 
ا٣ُؿ ٞػػح ا٤ٕٞ٣يػػح. ٚػػةذلي٨ يؿصٕػػٮف اإلنكػػةف 
كاك١ػٮف كاحليػةة إ  أ٩٭ػة ٦ػةدة، ك نذ٤ٞػػٮف إ  
ايفعر يف اتةدة ي٭ؿبٮف ٨٦ اتل١ٛػ، ثةإلنكػةف 

، ك٬ػػؾا كاك١ػػٮف كاحليػػةة إ  اتل١ٛػػ، ثةتػػةدة
اتل١ٛ، ثةتػةدة ثةٔذجػةرق ٬ؿكبػةن ٦ػ٨ اتل١ٛػ، 



 151 

ا٣ُجييع كاحلذيم، جيؿ٥٬ إ  اكك٥ٞ يف اتل١ٛػ،. 
ٚةتةدة ختٌٓ ك٧٤ؼذحب، ك٣ك٨ اإلنكةف كاك١ٮف 
كاحليةة ال ختٌٓ ك٧٤ؼذحب، كا٣يكةؤال  ا٣يت دؿد 
حتذػػة  إ  د١ٛػػ، ٔٞػػ ، ك٬ػػ٥ ينذ٤ٞػػٮف إ  

ا ثةحل٢ اتل١ٛ، ا٤ٕ٣يم. كذلكٟ يكذعي٢ أف يأدٮ
اكىعيط كبؾكٟ يأدٮف ثةحل٢ ات٤٘ٮط. ٚيع٤ػٮف 
ا٣ٕٞؽة اك١حبل، ك٣ك٨ ظبلن ػةَبةن ال دذضةك  

 ظػبلن  ٫ٕ٦ ا٣ُٛؿة، ك٨٦ ٬٪ػة يْػ٢ ٬ػؾا احلػ٢
ألٚؿاد ال ظبلن كنٕت أك أ٦ح. ٚيجًف اكنػٕت أك 
األ٦ح دك أف حت٢ دلي٭ػة ا٣ٕٞػؽة اك١ػحبل ظػبلن 
يذضةك  ٦ٓ ُٚؿد٭ة، كد٢ْ ا٣يكةؤال  دبلظػٜ 

س، كظىت دبلظٜ ٠س،ان ٦ػ٨ األٚػؿاد اذليػ٨ اجلة
 اردٌٮا ٬ؾا احل٢.
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أ٦ة اذلي٨ يؿكف أف ٬ػؾق ا٣ٕٞػؽة اك١ػحبل  
ٚؿديح، كال دٕ  اكنٕت ثٮو٫ٛ مٕجةن، كال دٕػ  
األ٦ح ثٮوٛ٭ة أ٦ح، كال دػ٢ هلة يف أمٮر ا٣ٕ ل، 
ٚإ٩٭٥ ي٭ؿبٮف ٨٦ ظ٢ ا٣ٕٞؽة اك١حبل، ك و ٮف 

األ٦ػػح ٫٩، أك أاألٚػػؿاد كمػػأ٩٭٥، كاكنػػٕت كمػػ
كمأ٩٭ة. كذلكٟ دْػ٢ ا٣ٕٞػؽة اك١ػحبل دبلظػٜ 
ـٔش  األٚػػؿاد، كدبلظػػٜ اكنػػٕت أك األ٦ػػح، كدػػ
األٚؿاد كاجل٧ػة  ، ك ٕػ ل اجل٧يػٓ يف ظة٣ػح 
ا٧َب٪ةف اكذ  حل٢ ٬ؾق ا٣ٕٞؽة اك١حبل، أل٩٭ػة 
يف احلٞيٞػػح ٤ّػػخ ثػػؽكف ظػػ٢، كّػػ٢ اإلز   
اجلٛيس أك ا٣ُٛؿم مكػيُؿان   األٚػؿاد ك  

 .اكنٕت أك األ٦ح
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كاحلٞيٞح أف مكأ٣ح ظ٢ ا٣ٕٞػؽة اك١ػحبل  
ٚي٭ة ٩ةظيذػةف إظػؽا٧٬ة اجلةظيػح ا٤ٕٞ٣يػح، أم 
اتذ٤ٕٞػػح ثة٣ٕٞػػ٢، أم يف ٩ٛػػف اتل١ٛػػ، اذلم 
جيؿم. كاثلة٩يح ٦ذ٤ٕٞح ثة٣ُةٝح احليٮ ح ا٣ػيت يف 
اإلنكةف، أم ث٧ػة يذ٤ُػت اإلمػجةع، ٚػةتل١ٛ، 
جيػػت أف يذٮوػػ٢ إ  إمػػجةع ا٣ُةٝػػح احليٮ ػػح. 

ح احليٮ ح ثػة١ٛ٣ؿ، جيػت أف يػأيت كإمجةع ا٣ُةٝ
٨ٔ اتل١ٛ،، أم جيت أف يأيت ٨ٔ ٩ٞػ٢ اكٮاٝػٓ 
ثٮاقػػُح احلػػٮاس إ  ادل٦ػػةغ. ٚػػإذا اإلمػػجةع 
ثةتلؼيبل  أك ا٣ٛؿكض، أك ث٘ػ، ٦ػة ٬ػٮ كاٝػٓ 
حمكٮس، ٚػإف ا٧ُ٣أ٩ ٪ػح ال حتىػ٢، كاحلػ٢ ال 
يٮصؽ. كإذا صةء اتل١ٛ، ث٧ة ال يٮصؽ اإلمػجةع، 

ة، ٚإ٩ػ٫ يكػٮف دلػؿد أم ث٧ة ال يذٜٛ ٦ٓ ا٣ُٛؿ
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ٚؿكض أك دلؿد إظكةس، ٚػبل يٮوػ٢ إ  ظػ٢ 
 د٧ُنئ إحل٫ اجلٛف، ك ٮصؽ اإلمجةع.

ٚعىت يكٮف احل٢ ظبلن وعيعةن ك٤ٕٞػؽة  
اك١حبل، جيت أف يكٮف ٩ييضح د١ٛ، ظكػت 
ا٣ُؿ ٞح ا٤ٕٞ٣يح، كأف ينجٓ ا٣ُةٝح احليٮ ح، كأف 
يكػػٮف صةز٦ػػةن حبيػػر ال يػػوؾ دلػػةالن ٣ٕػػٮدة 

ؾا يٮصؽ احل٢ اكىعيط، ك ٮصؽ ا٣يكةؤال . كب٭
اال٧َب٪ةف ادلاا٥ هلؾا احل٢. ك٨٦ ٬٪ػة اكف ٦ػ٨ 
أ٥٬ أ٩ٮاع اتل١ٛ،، اتل١ٛ، ثةك١ٮف كاإلنكػةف 
كاحليةة. أم اتل١ٛ، حب٢ ا٣ٕٞؽة اك١ػحبل ظػبلن 
يذضػػةك  ٦ػػٓ ا٣ُٛػػؿة، أم لىػػ٢ ثػػ٫ إمػػجةع 
ا٣ُةٝػػح احليٮ ػػح، ك كػػٮف صةز٦ػػةن لػػٮؿ دكف 

 رصٮع ٬ؾق ا٣يكةؤال .
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حمةك٣ح ا٣ُةٝح احليٮ ػح إمػجةع ٦ػة  ٥ٕ٩ إف 
يذ٤ُت اإلمػجةع، ٝػؽ دؿمػؽ إ  ظػ٢ ا٣ٕٞػؽة 
اك١حبل، ٚإف اكنٕٮر ثة٣ٕضـ كاحلةصػح إ  ٝػٮة 
دٕي٪٫ ٝؽ يػؤدم إ  ظػ٢ ٬ػؾق ا٣ٕٞػؽة، ك ٧ػ  
أصٮبح ا٣يكةؤال . ك٣ك٨ ٬ػؾا ا٣ُؿ ػٜ ٗػ، 
، مٮو٢ إ  دؿ زي إذا دؿؾ  ٦أمٮف ا٣ٕٮاٝت، ٗك

ؽ يف ادل٦ػػةغ كظػػؽق. ٚ٘ؿ ػػـة اتلػػؽي٨ ٝػػؽ دٮصػػ
ةن ال د٧خ إ  احلٞيٞػح ثىػ٤ح.  ختيبل  أك ٚؿًك
ك  كإف أمجٕخ ا٣ُةٝح احليٮ ػح، كك١٪٭ػة ٝػؽ 
تنجٕ٭ة إمجة ن مةذان ٠ٕجةدة األو٪ةـ، أك تنػجٕ٭ة 
إمػجة ن ػةَبػةن ٠ذٞػؽيف األكحلػةء. كذلكػٟ ال 
يىط أف يوؾ ك٤ُةٝح احليٮ ػح أف حتػ٢ ا٣ٕٞػؽة 

ثػؽ أف اك١حبل كجتيت   ا٣يكػةؤال  ثػ٢ ال 
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جيػػؿم اتل١ٛػػ، يف اإلنكػػةف كاك١ػػٮف كاحليػػةة 
كئلصةثح ٨ٔ ا٣يكػةؤال . إال أف ٬ػؾق اإلصةثػح 
جيت أف دذضةك  ٦ٓ ا٣ُٛؿة، أم جيػت أف يػذ٥ 
ث٭ة إمجةع ا٣ُةٝح احليٮ ػح كأف دكػٮف بنػ  
صةزـ ال يذُؿؽ إحل٫ مٟ. كإذا ظى٢ ٬ؾا احل٢ 
ثػػةتل١ٛ، اذلم دذضػػةك  ٦ٕػػ٫ ا٣ُٛػػؿة، ٚإ٩ػػ٫ 

 ي٧ؤل ا٢ٕٞ٣ ٝ٪ةٔح كا٤ٞ٣ػت ظينبؾ يكٮف ظبلن 
 ٧َأ٩ ٪ح.

أ٦ة اتل١ٛ، يف ا٣ٕ ل، ٚإف إمجةع ا٣ُةٝح  
احليٮ ح، أم إمجةع احلةصة  ا٣ٌٕٮ ح اكألكػ٢، 
كإمجةع ا٣٘ؿااـ اكتل٤٧ٟ يذ٤ُت أف يٮصؽ دلل 
اإلنكةف د١ٛ، يف ا٣ٕ ل، ٚ٭ػٮ د١ٛػ، َجػييع 
كظذيم. إال أف اتل١ٛ، ثػة٣ٕ ل ١٬ػؾا تضػؿد 
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نكةف ك٤٪٭ٌح، كال يكيف ا٣ٕ ل ال يكيف كئل
كئلنكػػةف جليػػ٢ اككػػٕةدة، أم جليػػ٢ ا٧ُ٣أ٩ ٪ػػح 
ادلاا٧ػػح. كذلكػػٟ ٚإ٩ػػ٫ ٦ػػ٨ أصػػ٢ أف يػػ٪٭ي 
اإلنكػػةف، ك٦ػػ٨ أصػػ٢ أف ي٪ػػةؿ اككػػٕةدة أم 
ا٧ُ٣أ٩ ٪ح ادلاا٧ػح، ال ثػؽ أف جيٕػ٢ د١ٛػ،ق يف 
ا٣ٕ ل ٦جنيةن   أقةس د١ٛ،ق يف كص٭ح ٩ْػؿق 

 نػ٫ يف يف احليةة. ٚ٭ٮ إنكةف لية يف اك١ٮف، ٔك
٬ؾا اك١ٮف يٕ  ظيةد٫ يف اك١ٮف، كذلكٟ ال ثػؽ 
أف يكٮف د١ٛ،ق يف ا٣ٕ ل ٦جنيػةن   ٩ْؿدػ٫ 
هلؾق احليػةة ادل٩يػة ا٣ػيت لية٬ػة. كبػؽكف ث٪ػةء 
د١ٛ،ق يف ا٣ٕ ل   ٩ْؿد٫ هلؾق احليةة ادل٩يػة، 
ػيٞةن، ٚػبل  يجًف د١ٛػ،ق ٦٪عُػةن، كحمػؽكدان، ًك

ح ادلاا٧ح. يذ٧ذٓ ث٪٭ٌح، كال لى٢   ا٧ُ٣أ٩ ٪
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كذلكػػٟ ال ثػػؽ أف يكػػٮف اتل١ٛػػ، يف اك١ػػٮف 
كاإلنكةف كاحليػةة أقةقػةن ك٤ذ١ٛػ، يف ا٣ٕػ ل. 
وعيط أف اإلنكةف ي١ٛؿ يف ا٣ٕػ ل اقػذضةثح 

ت اإلمجةع، قٮاء أكة٩خ دلي٫ ٩ْؿة ك١٤ػٮف ٣٤ُ
كاإلنكةف كاحليػةة أـ كػ٥ دكػ٨. ك٣كػ٨ ٬ػؾا 
، قػةاؿ يف  اتل١ٛ، ي٢ْ ثؽاايةن، ك ٢ْ ٤ٝٞةن، ٗك

 ٜ اتلىةٔؽم، ظىت يبىن   اتل١ٛػ، يف ا٣ُؿ
اإلنكةف كاك١ػٮف كاحليػةة، أم ظػىت يبػىن   
ٮع ٣ػ ف أم اتل١ٛػ، ٨  ٩ْؿد٫ ك٤عيةة. ٚةتًٮ
يكػػجٜ، ٚإ٩ػػ٫ ٦ٕػػؿكؼ ثؽا٬ػػح أف اتل١ٛػػ، يف 
ػػٮع ٬ػػٮ  ا٣ٕػػ ل يكػػجٜ   د١ٛػػ،، ثػػ٢ اتًٮ
اتل١ٛ، يف ا٣ٕ ل اكؿايق، ا٣ٕ ل اذلم دكػٮف 
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كػٟ ال ثػؽ أف يبػىن ٚي٫ ا٧ُ٣أ٩ ٪ح ادلاا٧ػح، كذل
 اتل١ٛ، يف ا٣ٕ ل   اجلْؿة إ  احليةة.

وعيط أف اتل١ٛػ، ثػة٣ٕ ل يػؿدٌف ٦ػ٨  
اتل١ٛ، ثٕ ل ٩ٛك٫ إ  اتل١ٛ، ثٕ ل  ا٤ذ٫ 
ن،د٫، ك ؿدٌف ٨٦ اتل١ٛ، ثٕ ل ٩ٛكػ٫ إ   ٔك
اتل١ٛػ، ثٕػ ل ٝٮ٦ػ٫، ك ػؿدٌف ٦ػ٨ اتل١ٛػ، 
ثٕ ل ٝٮ٫٦ إ  اتل١ٛ، ثٕػ ل أ٦ذػ٫، ك ػؿدٌف 

١ٛ، ثٕػ ل أ٦ذػ٫ إ  اتل١ٛػ، ثٕػ ل ٨٦ اتل
اإلنكػػة٩يح. ك٣كػػ٨ ٬ػػؾا االردٞػػةء كإف اكف 
مٮصٮدان يف ُٚؿة اإلنكةف، كك١٪٫ إذا دؿؾ كظػؽق 
ثؽكف أف جي٢ٕ   أقةس يبػىن ٤ٔيػ٫ ٚإ٩ػ٫ ٝػؽ 
لرص ثةتل١ٛ، ثٕ ل ٩ٛك٫ كال يذٕػؽاق إال إذا 
اكف ٦ذ٤ٕٞػػةن ثٕػػ ل ٩ٛكػػ٫، ٠ػػأف يذٕػػؽاق، إ  
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نػ،د٫. أك يذٕػؽل اتل١ٛ، ثٕػ ل  ا٤ذػ٫ ٔك
ذكٟ إ  اتل١ٛ، ثٕػ ل ٝٮ٦ػ٫ كأ٦ذػ٫. كك١٪ػ٫ 
ي٢ْ د١ٛ،ان ثٕ ل ٩ٛك٫، ٚذػجًف ٚيػ٫ األ٩ة٩يػح 
٦ذع٧١ح، ك ٢ْ االحنُةط ثةرزان يف درصٚةد٫، أك 
٦ْ٭ؿان ٨٦ ٦ْة٬ؿ ظيةد٫. كال يذٕػؽل ذكػٟ إ  
اجل٭ٌح، كال إ  اال٧َب٪ةف ادلااػ٥. كهلػؾا ٚػإف 

يٕذػ٫، دكف دؿؾ اتل١ٛ، ثة٣ٕ ل ١٬ػؾا   َج
أف يبىن   ٩ْؿة يف احليةة، ال يىػط أف يكػذ٧ؿ 
كأف يجًف، أل٩ػ٫ ال يٮوػ٢ إ  اجل٭ٌػح، كال إ  
ا٧ُ٣أ٩ ٪ػػح ادلاا٧ػػح، ثػػ٢ لػػٮؿ دكف ا٧ُ٣أ٩ ٪ػػح 
ادلاا٧ح، كا٣ٕػ ل ايفػؽايئ، أك ٔػ ل اكنػٕٮ  

 ات٪عُح ٬ٮ ػ، دحل٢   ذكٟ.
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إف اتل١ٛػػ، ثػػة٣ٕ ل ال يٕػػ  اتل١ٛػػ،  
حليٮ ػح إمػجة ن آ٩يػةن أك ٠ي٧ٛػة ثإمجةع ا٣ُةٝح ا

ادٛػػٜ، كال إمػػجةع اذلا  كظػػؽ٬ة أك ا٣ٕةا٤ػػح 
كظؽ٬ة، أك ا٣ٞٮـ كاأل٦ح كظػؽ٥٬. ٚإ٩ػ٫ إنكػةف 
لية يف اك١ػٮف، ٚػبل ثػؽ أف يكػٮف اتل١ٛػ، 
ثة٣ٕ ل أف يكٮف ٔ نةن مكذ٧ؿان، كأف يكٮف 
ٔ نػػةن   أرو كصػػ٫ مكػػذُةع، كأف يكػػٮف 
 ٣ٕػػ ل اإلنكػػةف ٦ػػ٨ ظيػػر ٬ػػٮ إنكػػةف، ث٧ػػة
دٞذٌي٫ ٗؿ ـة ثٞةء اجلػٮع اإلنكػة . ك٬ػؾا ال 
ي٧ك٨ أف يذأإ جب٢ٕ اتل١ٛ، يف ا٣ٕػ ل دكف 
ث٪ةاػػ٫   ٩ْػػؿة ٦ٕي٪ػػح ك٤عيػػةة. أل٩ػػ٫ إذا ثػػٌف 
٠ؾكٟ، ٢ّ د١ٛ،ان ثؽاايةن كّػ٢ د١ٛػ،ان ييكػ٥ 

 ثةالحنُةط.
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ك  أم ظةؿ، قٮاء ث  اتل١ٛ، ثػة٣ٕ ل  
٦ة جيت   اجلْؿة يف احليةة أك ك٥ ينب، ٚإف أ٥٬ 

أف يكٮف ٚيػ٫، أف يكػٮف د١ٛػ،ان مكػؤكالن، 
دٞىؽ ٚي٫ ا٣٘ةيح ٦٪٫، كا٣٘ةيح ٨٦ ا٣ٕػ ل. كإف 
أ٥٬ ٦ة جيت أف يبلظػِ ٚيػ٫، اتكػؤكحلح ٔػ٨ 
ا٣٘،. اتكؤكحلح ٨٧ٔ دٞذ  ا٣ُٛؿة اتكؤكحلح 

٨٧ دٞذ  احل٧ةيػحي  ٧ٔػ٨  اتكػؤكحلحى  ٔ٪٭٥، ٔك
. ٚؿأس ا٣ٕةا٤ح اكأل ، ٦سػ٢ حتى٢ ث٭٥ احل٧ةيحي 

ـٔي٥، ٦سػ٢ اك ـكصح كاألكالند، كرأس ا٣ٕن،ة اكك
أم ٚػػؿد ٦ػػ٨ أٚػػؿاد ا٣ٕنػػ،ة.   ٦ػػ٪٭٥، األ  
ـٔي٥ ك  ٚػؿد ٦ػ٨ أٚػؿاد  كاكـكصح كاألكالند، كاك
ا٣ٕن،ة، جيت أف يٞىؽ ا٣٘ةيح ا٣يت ي١ٛؿ ٚي٭ػة 
ثة٣ٕ ل، كا٣٘ةيح ٩ٛك٭ة ٨٦ ا٣ٕػ ل، ك بلظػِ 
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اتكػػؤكحلح ٔػػ٨ ا٣٘ػػ،. ٚػػةتل١ٛ، اتكػػؤكؿ يف 
ثػؽ أف يكػٮف ٬ػٮ َػةثٓ اتل١ٛػ،  ا٣ٕ ل، ال

ثة٣ٕ ل، ظىت يذأإ أف يكٮف د١ٛ،ان ثة٣ٕ ل، 
ٮع ا٣ٕػ ل،  ألف اتل١ٛ، ٗ، اتكؤكؿ، يف مًٮ
ال يـ ؽ ٨ٔ اتل٧يػزي ا٣٘ؿ ػـم دلل احليػٮاف يف 
إمجةع ا٣ُةٝح احليٮ ح، ك٬ٮ ال ي٤يػٜ ثةإلنكػةف، 

 كال يىط أف ي٢ْ ٬ٮ د١ٛ، اإلنكةف.
ثػة٣ٕ ل  إف امواط أف يكٮف اتل١ٛػ، 

د١ٛ،ان مكؤكالن، ٬ٮ أدىن ٦ة جيت اموا٫َ، أل٫٩ 
ػ٥ أ٩ػ٫ ال  ٥ ٠ٮ٩ػ٫ ال يكػيف ك٤٪٭ٌػح، كٗر ٗر
يكيف ك٧ُ٤أ٩ ٪ح ادلاا٧ح، كك١٪٫ أدىن ٦ػة جيػت 
أف يكٮف كؿٚػٓ مكػذٮل اإلنكػةف ٔػ٨ ردجػح 
احليٮاف، كجل٫٤ٕ د١ٛ، إنكػةف   د٦ػةغ ٦ذ٧ػزي 
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ثةكؿبٍ، ك٣ ف دلؿد ظيػٮاف ال يذ٤ُػت قػٮل 
 ةٝح.إمجةع ا٣ُ

إف اتل١ٛػػ، ثػػة٣ٕ ل ٬ػػٮ اذلم يىػػٮغ  
احليةة ك٤ٛؿد، ك٬ػٮ اذلم يىػٮغ احليػةة ك٤ٕةا٤ػح 
كا٣ٕن،ة، ك٬ٮ اذلم يىٮغ احليةة ك٤ٞػٮـ، ك٬ػٮ 
اذلم يىٮغ احليةة كؤل٦ػح، ك٬ػٮ ٚػٮؽ   ذكػٟ 
يىػػٮغ احليػػةة كئلنكػػة٩يح، وػػيةٗح ٦ٕي٪ػػح، 
ٚيض٤ٕ٭ة م  ٝؿد أك ػزن ؿ، كجي٤ٕ٭ة ٨٦ ذ٬ت 

٤ٕ٭ة ظيػةة ٔػـ كرٚة٬يػح أك ٨٦ ٝىؽيؿ، أم جي
ك٧َأ٩ ٪ح داا٧ح، أك جي٤ٕ٭ة ظيةة مػٞةء كدٕةقػح 
يٙ. ك٩ْػؿة كاظػؽة ك٤ذ١ٛػ،  كر ي كراء اكٗؿ
اكؿأقػػ٧ة  ثػػة٣ٕ ل، ك٦ػػة وػػةغ ثػػ٫ احليػػةة 
كئلنكة٩يح لك٭ػة ٦ػ٨ وػيةٗح ٦ٕي٪ػح، ديػؿم ٦ػة 
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ص٤جخ ٬ؾق اكىيةٗح حليةة اإلنكة٩يح لك٭ػة ٦ػ٨ 
٭ػة دٕةقح كمٞةء كص٢ٕ اإلنكةف ثٞ  ظيةد٫ لك

يٙ. ك يٙ ص٤ٕخ ا٣ٕبلٝػة   يؿ ي كراء اكٗؿ
ثني اجلةس ٔبلٝػة  ػىػةـ دااػ٥،   ٔبلٝػح 
يٙ ث   كب ٪ٟ آك٫٤ أ٩ػة أك دأك٤ػ٫ أ٩ػخ،  اكٗؿ
يػٙ  ٚ كذ٧ؿ ث ٪٪ة اكرصاع ظىت ي٪ةؿ أظؽ٩ة اكٗؿ
كلؿـ اآلػػؿ، أك يُٕػٰ أظػؽ٩ة ٦ػة يجٞيػ٫   
يٙ كآلػػؿ ك ـ ػؽ ػػ ق.  احليةة حلٮٚؿ ثةيق اكٗؿ

ؾق اكىػػيةٗح ا٣ػػيت وػػةٗ٭ة ٚ٪ْػػؿة كاظػػؽة هلػػ
اتل١ٛ، اكؿأق٧ة  ك٤عيةة، ديؿم ٠يػٙ ص٤ٕػخ 
احليةة ادل٩ية دار مٞةء كدٕةقح، كدار ػىةـ داا٥ 
ثني اجلةس. ذكٟ أف اتل١ٛ، اكؿأق٧ة  ثة٣ٕ ل، 
كإف اكف ٝؽ ث٪ػةق   ١ٚػؿة لكيػح ٔػ٨ اك١ػٮف 
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كاإلنكةف كاحليػةة، أم كإف اكف ث٪ػةق   ٩ْػؿة 
كإف ظٜٞ ٩٭ٌح ك٤نػٕٮ   ٦ٕي٪ح يف احليةة، ٚإ٫٩

كاألم٥ ا٣يت قةر    ٬ؾا اتل١ٛػ، ثػة٣ٕ ل، 
ٚإ٩ػػ٫ أمػػًف د٤ػػٟ اكنػػٕٮ  كاألمػػ٥، كأمػػًف 
اإلنكػػة٩يح ثأدمٕ٭ػػة. ٚ٭ػػٮ اذلم أكصػػؽ ١ٚػػؿة 
االقذ٧ٕةر كاالقذ٘بلؿ، ك٬ٮ اذلم أدػة  ألٚػؿاد 
أف يٕ نػػٮا يف مكػػذٮل ٬يػػأ هلػػ٥ أف يأػػػؾكا 
اكؿقةا٢ ا٣يت دأدي٭٥   َجٜ ٨٦ ذ٬ػت يٞؽ٦ػ٫ 
إحل٭٥ اخلؽـ، أم ا٣ٕجيؽ، كظؿـ أٚؿادان ظػىت ٦ػ٨ 
أف يكٮ٩ٮا ػؽ٦ةن أك ٔجيؽان ألث٪ةء  ابلد٭ػ٥ أك 
ٔنػػ،د٭٥ أك أ٦ػػذ٭٥، يكػػذُيٕٮف أف ي٪٧ٕػػٮا 
ثٌٛبل  ا٣ٕ ل. كيف أمؿ كة ا٣٘٪يح، كإح٤وا 
ا٣يت حت٥٤ ثةإل٦حباَٮر ح، كٚؿنكػة ا٣ػيت يكػجط 
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ػيةهلة ثة٧ْٕ٣ح كاتضؽ، ٧٩ةذ  ٔؽيؽة ٨٦ ٬ػؾق 
ةة، ٌٚػػبلن ٧ٔػػة ٤ٕٚذػػ٫ ١ٚػػؿة االقػػذ٧ٕةر احليػػ

كاالقذ٘بلؿ يف ٗ، أركبة كأمؿ كة ٨٦ اقذٕجةد 
كمه د٦ةء. ك  ٬ػؾا إ٧٩ػة اكف، ألف اتل١ٛػ، 
ثة٣ٕ ل ٣ ف د١ٛ،ان مكؤكالن، أم ٣ ف د١ٛ،ان 
ٚي٫ اتكؤكحلح ٨ٔ ا٣٘ػ،، كإ٧٩ػة ٬ػٮ ػػةؿ ٦ػ٨ 
اتكؤكحلح احلٞيٞيح، ظىت كإف اك٩خ دْ٭ػؿ ٚيػ٫ 

ا٣ٕةا٤ػح أك ا٣ٕنػ،ة أك ا٣ٞػٮـ أك اتكؤكحلح ٨ٔ 
األ٦ح، كك١٪٫ يف ظٞيٞذ٫ ػػةؿ ٦ػ٨ اتكػؤكحلح، 

 أل٫٩ ٣ ف ٚي٫ إال ٦ة ي٨٧ٌ اإلمجةع.
كا١ٛ٣ؿة االمػوا٠يح كإف صػةء  تلٮصػؽ  

اتكػػؤكحلح يف اتل١ٛػػ، ثػػة٣ٕ ل، تلٮصػػؽ٬ة 
مكؤكحلح ٨ٔ ا٣ٛٞؿاء كاكاكدظني، كك١٪٭ػة كٝػؽ 
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 ٔضـ  ٨ٔ اكى٧ٮد أ٦ةـ احليػةة، احنؿٚػخ ٦ػٓ
اكـ٨٦، ظىت ٗؽ  اق٧ةن أك مجعةن، كأػؾ  خت٤ٮ 
دؽرجييةن ٨٦ اتكؤكحلح ٨ٔ ا٣٘،، ظػىت وػةر  
ٕٚبلن د١ٛ،ان ثة٣ٕ ل، ال خيذ٤ٙ ٔػ٨ اتل١ٛػ، 
اكؿأق٧ة ، يف اخل٤ٮ ٨٦ اتكػؤكحلح ٔػ٨ ا٣٘ػ،، 
كوةر  يف كإٝ٭ة ١ٚؿة ٝٮ٦يح أكرث ٦٪٭ة ١ٚػؿة 

 إنكة٩يح.
١ٛ، ك  ٬ؾا ٚإف ا٣ٕةك٥، كإف اكف ٚي٫ اتل 

  ٩ْؿة ك٤عيػةة دلل   ٦ػ٨  يف ا٣ٕ ل ٦جنيةن 
أركبة كأمؿ كة كركقية ك  ادلكؿ ا٣يت دىػٮغ 
احليةة يف ا٣ٕةك٥.  ٚإف اتل١ٛ، يف ا٣ٕ ل اتٮصٮد 

٫٩ ػػةؿ ٦ػ٨ اتكػؤكحلح أيف ا٣ٕةك٥ يٕذحب ظٞيٞح 
ف اتؿء ٝؽ يٛ٭ػ٥ أف ػ٤ػٮ اتل١ٛػ، إ٨ٔ ا٣٘،.  
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يٮصػؽ   ثة٣ٕ ل ٨٦ اتكؤكحلح ٔػ٨ ا٣٘ػ،،  ٝػؽ
َجيٕيةن يف اإلنكةف ات٪عٍ كك١٪٫ ال يٛ٭٥ ٠يٙ 
جي٢ٕ اقذٕجةد ا٣٘، كاقذ٘بل  إلمجةع ظةصة  
اذلا  ل٢ حم٢ اتكؤكحلح ٨ٔ ا٣٘،.  كهلؾا ٚإ٫٩ 
٥ ٦ْة٬ؿ اجل٭ٌح كاتلٞؽـ  اتٮصٮدة يف ا٣ٕةك٥  ٗر
احلٮـ ك٣ك٨ ػ٤ٮ اتل١ٛ، ثة٣ٕ ل دلل اجلةس 

ىي٢ ا٣ٕ ل،  ٝٮ ةء ا٣ٞةدر ٨   حتكال قي٧ة األ
٨٦ اتكؤكحلح ٨ٔ ا٣٘ػ، جيٕػ٢ ا٣ٕةٝػ٢ اتجرصػ 
يػػؽرؾ أف ا٣ٕػػةك٥ يف د١ٛػػ،ق ثػػة٣ٕ ل ٦ػػ٪عٍ 
ك٣ ف ٦ذٞؽ٦ةن،  ك٤ٜٝ ك٣ ف ث٧ُ٧ػنئ ك ٕذػحب 
أف ثٞػػةء ٬ػػؾا اتل١ٛػػ، ثػػة٣ٕ ل اخلػػة  ٦ػػ٨ 
اتكؤكحلح ٨ٔ ا٣٘، أمؿ مرض ثةحليػةة.  كدل٤جػح 
ك٤نٞةء كئلنكةف.  كذلكٟ ال ثؽ ٨٦ ا٣ٌٞػةء   



 170 

ا اتل١ٛػ، كا٧ٕ٣ػ٢ ألف لػ٢ حم٤ػ٫ د١ٛػ، ٬ؾ
ـءان  ال  ثة٣ٕ ل دكٮف اتكؤكحلح ٔػ٨ ا٣٘ػ، صػ

ـأ ٦٪٫.                                                                               يذض
 

يٙ ٬ٮ ا٣ٕبلٝح ثني اإلنكةف       وعيط أف اكٗؿ
كاإلنكةف،  كوعيط أف اتل١ٛػ، ثػة٣ٕ ل ٬ػٮ 

يػٙ إلمػجةع اتل١ٛ، ثة حلىػٮؿ   ٬ػؾا اكٗؿ
ا٣ُةٝح احليٮ ح ا٣ػيت دػؽٚٓ اإلنكػةف كئلمػجةع.  
يٙ ثػني  ك٣ك٨ ثؽؿ أف دكٮف ا٣ٕبلٝح ثػةكٗؿ
اإلنكةف كاإلنكةف،    أف آك٤ػ٫ ا٩ػة أك دأك٤ػ٫ 

يٙ دأك٫٤  ،٩خ دكٮفأ ٩خ أ٬ؾق ا٣ٕبلٝح ثةكٗؿ
يٙ أل ،٩ةأال  ٩ػخ أ٧َٕٟ أيةق كٚأ٩ة اظى٢ اكٗؿ

يٙ تل٧ُٕ   ال أف اػةوػ٧ٟ  ،قيةإحتى٢ اكٗؿ
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 ألػؾق كختةو٧  ألػؾق،  أم أف دكٮف ٔبلٝح
زػؿة.  أم أف دٛػؿ  ثة٣ُٕػةء ال أ إيسةر ال ٔبلٝح

ٚؿ  ثة٣ُٕةء ال ثةالقػذ٘بلؿ.  أكأف  ،ثةالقذ٘بلؿ
 /يٞٮؿكهلل در اكنةٔؿا٣ٕؿيب ظني 

٠أ٩ٟ دُٕيػ٫ اذلم        دؿاق إذا ٦ة صبذ٫ ٦ذ٭٤بلن 
 ٩خ قةا٫٤أ

ٛػػؿ  ثػػأف يأػػػؾ،  ف اكف يإف اإلنكػػةف كإأم 
اقذضةثح ٣٘ؿ ـة ايفٞةء كك١٪٫ ظني يؿدٌف يىجط 
يٛؿ  ألف يُٰٕ ٧٠ة يٛؿ  ظني يأػؾ ك ػؾكٟ 

ك٬ػػٮ ٦ْ٭ػػؿ اك١ػػؿـ  ،اقػػذضةثح ٣٘ؿ ػػـة ايفٞػػةء
ٚإ٩ػػ٫ ٧٠ْ٭ػػؿ ات١٤يػػح كاألػػػؾ    ،ُٔػػةءكاإل

 ٦٪٭٧ة ٦ْ٭ؿ ٨٦ ٦ْة٬ؿ ٗؿ ـة ايفٞةء.  
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ٮع ٣ ف ٚي٫ ص٢ٕ اتل١ٛ، ثة٣ٕ ل         ٚةتًٮ
،ان ثة٣٘،،  ألف اتل١ٛ، ثة٣ٕ ل ٬ٮ د١ٛ، د١ٛ

ثإمجةع ا٣ُةٝح احليٮ ح كئلنكةف اذلم ي١ٛؿ ٚبل 
٦ػػٓ اإلمػػجةع ظػػىت  ثػػؽ أف يكػػٮف ٦ذضةكبػػةن 

ٮع ٬ػٮ أف  ،يكٮف د١ٛ،ان وعيعةن  كإ٧٩ة اتًٮ
دكٮف يف ٬ؾا اتل١ٛ، اتكؤكحلح ٨ٔ ا٣٘،،  ال 
أف يكٮف د١ٛ،ان ثإمجةع ا٣٘،.  ٚ٭ٮ ال ي١ٛػؿ 

٣ نجٓ ا٣ُةٝح احليٮ ح دلل ا٣٘ػ،،  ثػ٢ ثة٣ٕ ل 
ي١ٛؿ ثة٣ٕ ل إلمػجةع ا٣ُةٝػح احليٮ ػح دليػ٫،  

،  أم ظػني كك١٪٫ ظني ي١ٛؿ د١ٛػ،ان مكػؤكالن 
ثىػٛح اتكػؤكحلح ٔػ٨  ىػٛةن ذيكٮف د١ٛ،ق ٦

ٚإ٫٩ ثؽؿ أف ينجٓ ٦ْ٭ؿ ات١٤يػح،  ينػجٓ  ضا٣٘،
٦ْ٭ؿ اك١ؿـ،  كبػؽؿ أف ينػجٓ ٦ْ٭ػؿ اخلػٮؼ 
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 لكذة احلةتلني ٬ػٮ ينػجٓ ينجٓ ٦ْ٭ؿ اثل٪ةء.  كيف
ا٣ُةٝح احليٮ ح دليػ٫ يف إمػجةع ٗؿ ػـة ايفٞػةء،  

رو   اتْ٭ػؿ كك١٪٫ اػذةر إمػجةع اتْ٭ػؿ األ
ػٮع يف صٕػ٢ اتل١ٛػ،  ات٪عٍ.  ٬ؾا ٬ػٮ اتًٮ

.  ٚػإف اتكػؤكحلح ٔػ٨ ؤكالن كثة٣ٕ ل د١ٛ،ان م
ا٣٘، يف اتل١ٛ، ثة٣ٕ ل   ا٣يت جت٫٤ٕ د١ٛ،ان 

 اكؿايق كا٣ٕ ل اهل ء.                                                                               ثة٣ٕ ل يُٰٕ ا٣ٕ ل 
 

ف اكف ال إأ٦ػػة اتل١ٛػػ، يف احلٞػػةاٜ ٚإ٩ػػ٫ ك      
خيذ٤ٙ ٨ٔ اتل١ٛ، يف أم يشء،  ألف احلٞيٞػح 
  ٦ُةثٞػػح ا١ٛ٣ػػؿ ك٤ٮاٝػػٓ،  ك٣كػػ٨ تػػة اكف 

، اتةديػح،  ك٤عٞةاٜ كزف كال قػي٧ة احلٞػةاٜ ٗػ
ٚإ٫٩ ال ثؽ ٨٦ ثيػةف ٬ػؾا اجلػٮع ٦ػ٨ اتل١ٛػ، 
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ثةٔذجةرق خيذ٤ٙ ٨ٔ اتل١ٛ، يف أم يشء ٗ،ق.  
كاتل١ٛػػ، ثةحلٞػػةاٜ ٬ػػٮ صٕػػ٢ احلكػػ٥ اذلم 
يىؽر ٦٪ُجٞةن د٧ةـ اال٩ُجػةؽ   اكٮاٝػٓ اذلم 
٩ٞػػ٢ إ  ادل٦ػػةغ ثٮاقػػُح اإلظكػػةس،  ك٬ػػؾق 
اتُةثٞح   ا٣يت جت٢ٕ ٦ػة يػؽؿ ٤ٔيػ٫ ا١ٛ٣ػؿ 

ح،  ك  إذا اك٩ػخ ظٞيٞػح دذضػةك  ٦ػٓ ظٞيٞ
َجيٕيةن.  ٧ٚسبلن/  ٠ٮف اتضذ٧ٓ ٬ٮ  ا٣ُٛؿة جتةكبةن 

ٔجةرة ٨ٔ ٔبلٝة  ك٩ةس ٚي١ٮف ٬ػؾا كإٝػ٫.  
ٚعني جيؿم احلك٥   اتضذ٧ٓ ٦ة ٬ػٮ،  ٚػإف 
   األظاكـ   كا٫ٕٝ ٝؽ صػؿ    ا٣ُؿ ٞػح 
ا٤ٕٞ٣يح،  ك  ١ٚؿ ك٣ك٨ ٠ػٮف ٬ػؾا ا١ٛ٣ػؿ 

ٞح راصٓ إ  ا٩ُجػةؽ ٬ػؾا ظٞيٞح أك ٣ ف حبٞي
ف اتضذ٧ػٓ ٔجػةرة إا١ٛ٣ؿ ظٞيٞح.  ٚةذلي٨ ٝةكٮا 
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ػػح أٚػػؿاد،  ٚػػإ٩٭٥ رأكا أف اجل٧ةٔػػح  ٔػػ٨ دل٧ٔٮ
م١ٮ٩ػػح ٦ػػ٨ أٚػػؿاد كأف اتضذ٧ػػٓ ال يذػػأإ أف 
ح أٚػؿاد ٚ٪ٞػ٢ ٬ػؾا  يكٮف إال إذا كصؽ دل٧ٔٮ
اكٮاٝٓ إ  د٦ػةٗ٭٥ ثٮاقػُح احلػٮاس كٚرسػكق 

ظ٧١٭ػ٥  ثٮاقُح ات٤ٕٮ٦ة  اككةثٞح ٚأوػؽركا
ح أٚػؿاد.  ٚ٭ػؾا احلكػ٥ أث ف اتضذ٧ٓ ٬ٮ دل٧ٔٮ

ؽـ ٦ُةثٞذ٫ ٬ٮ  ١ٚؿ ك٣ك٨ ٦ُةثٞذ٫ ك٤ٮاٝٓ ٔك
ـ ال.  ٕٚ٪ػؽ دُجيٞػ٫ أ٫٩ ظٞيٞح أاذلم يؽؿ   

  اكٮاٝٓ ينة٬ؽ أف اجل٧ةٔػح يف ثػةػؿة ٦٭٧ػة 
ث٤ٖ ٔؽد٥٬ ال يكٮ٩ٮف دلذ٧ٕةن كإ٧٩ة يكٮ٩ٮف 

ػػح أٚػػؿاد يف ظػػني أف أدمةٔػػح ٦ػػٓ  ٩٭ػػ٥ دل٧ٔٮ
ٔػػح اذليػػ٨ يٕ نػػٮف يف ٝؿ ػػح ٦٭٧ػػة ث٤ػػٖ اجل٧ة

ٔؽد٥٬ يكٮ٩ٮف دلذ٧ٕةن.  ٚةذلم ص٢ٕ ا٣ٞؿ ػح 
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دلذ٧ٕةن كك٥ جي٢ٕ ايفةػؿة دلذ٧ٕةن،  إ٧٩ة ٬ٮ كصٮد 
ؽـ كصٮد  ا٣ٕبلٝة  ادلاا٧ح ثني قاكف ا٣ٞؿ ح ٔك

ذف،  إا٣ٕبلٝة  ادلاا٧ػح ثػني ر   ايفػةػؿة.  ٚػ
ٚةذلم يكٮف اتضذ٧ٓ ٬ٮ ا٣ٕبلٝة  ثني اجلةس 

ح اجلةس.  كبػؾكٟ ييجػني أف ٬ػؾا ك٣ ف دل٧ ٔٮ
ف اكف ١ٚؿان كك١٪٫ ٣ػ ف إاتلٕؿ ٙ ك٧٤ضذ٧ٓ ك
٫٩ ٣ػ ف   ١ٚػؿ ظٞيٞػح أظٞيٞح،  ك٬ؾا يٕ  

ث٢ ال ثؽ أف يكػٮف ٬ػؾا ا١ٛ٣ػؿ ٦٪ُجٞػةن   
       اكٮاٝٓ اذلم وؽر احلك٥ ٤ٔي٫.                                                                                

 
ك٦ػػسبلن ٠ػػٮف ادلية٩ػػح اجلرصػػا٩يح ١ٚػػؿان،       

  كاالث٨ كرك  وعيط.  ٚٞؽ ٢ٞ٩ احلف أف اآل
ا٣ٞؽس   كاظػؽ ٚةثلبلزػح كاظػؽ،  كاكٮاظػؽ 
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زبلزح،  ٚةكن٧ف ٚي٭ػة اكٌػٮء كاحلػؿارة كصػؿـ 
اكن٧ف ٚلك٭ة يشء كاظؽ ك  زبلزح،  ١ٚؾكٟ 

  كاالثػػ٨ كرك  ا٣ٞػػؽس،  كٝػػؽ   ٬ػػٮ اآلاإل
ذ   ٦ٓ ا٣ُٛؿة أم ٦ٓ ٗؿ ـة ٞةد ثةإلجتةك  األ

اتلؽي٨ ٚػاكف ١ٚػؿان ك٣كػ٨ ٦ُةثٞذػ٫ ك٤ٮاٝػٓ 
ؽـ ٦ُةثٞذ٫ ك٤ٮاٝػٓ ٬ػٮ اذلم يػؽؿ    ٩ػ٫ أٔك

٪ػؽ دُجيٞػ٫   اكٮاٝػٓ ينػة٬ؽ أف  ظٞيٞح.  ٔك
اثلبلزػػح ٣ كػػخ كاظػػؽان كال اكٮاظػػؽ زبلزػػح،  
ٚةثلبلزح زبلزح كاكٮاظؽ كاظؽ.  أ٦ة اكن٧ف ٚإف 

٩٭ػة أ،  ال يػؽؿ   ٠ٮف هلة ًػٮء كهلػة ظػؿارة
كاكٌٮء ػةوػح  ،زبلزح ث٢   كاظؽ ٬ٮ اكن٧ف
كاحلؿارة ػةوػح  ،٨٦ ػٮاو٭ة ك٣ ف م بةن زة٩يةن 

ك ػٮف ٬ػؾا  ،٨٦ ػٮاو٭ة ك٣ كػخ أمػؿا زةثلػةن 
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جتةك  ٦ٓ ا٣ُٛؿة ال ٝي٧ح   ألف ٗؿ ـة اتلؽي٨ 
دذ٤ُت اإلمػجةع ٚٞػؽ جيػؿم إمػجةٔ٭ة بنػ  
ػػػةءء أك مػػةذ كٝػػؽ جيػػؿم إمػػجةٔ٭ة بنػػ  

ـ زبلزح إ٧٩ة أ  كاظؽان يط.  كازجة  ٠ٮف اإلوع
ف إيأيت ٨ٔ َؿ ٜ ا٢ٕٞ٣ ال ٨ٔ َؿ ٜ ا٣ُٛػؿة ك

اكف رش٫َ أف يذضةك  ٬ؾا اتل١ٛ، ا٣ٕٞ  ٦ػٓ 
٤ي٫ يكٮف ٬ؾا ا١ٛ٣ؿ ٗ، ٦٪ُجػٜ  ا٣ُٛؿة.  ٔك

ٚةدلية٩ػػح  ،  ٚػػبل يكػػٮف ظٞيٞػػح  كاٝػػٓ اإل
                                        اجلرصا٩يح ٣ كخ ظٞيٞح.                              

 
ك٦سبلن ٠ٮف اتةدة دذُٮر ٨٦ ذاد٭ػة كجيػؿم       

ثؾكٟ اخل٤ٜ كاإلجيةد كأف ٬ؾا ١ٚؿ أمؿ وعيط.  
ٚٞؽ ٢ٞ٩ اكٮاٝٓ أف اتةدة دذعػٮؿ ٦ػ٨ ظػةؿ إ  
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ظػػةؿ ثٮاقػػُح ٝػػٮا٩ني زةثذػػح.  كلىػػ٢ ث٭ػػؾا 
اتلعٮؿ إجيةد أميةء صؽيؽة كػ٥ دكػ٨ ٚي١ػٮف 

كإجيػةدان.  ك٣كػ٨ ا٩ُجػةؽ ٬ػؾا    ٬ؾا ػ٤ٞةن 
٩ػ٫ ظٞيٞػح أك ٣ػ ف أاكٮاٝٓ ٬ٮ اذلم يػؽؿ   

٪ؽ دُجي٫ٞ   اكٮاٝٓ ينة٬ؽ أف ٬ؾق  حبٞيٞح.  ٔك
اتةدة ك٥ دٮصؽ أميةء ٦ػ٨ ٔػؽـ،  ثػ٢ ٦ػ٨ يشء 

ةن  ح ٤ٔي٭ة ًٚؿ ٚػيه  مٮصٮد كأف ا٣ٞٮا٩ني ٦ٛؿًك
ال تكذُيٓ أف ختػؿ    ٬ػؾق ا٣ٞػٮا٩ني.  ٚػبل 

كال دكػٮف   ػة٣ٞػح.   يكٮف ٤٧ٔ٭ػة ػ٤ٞػةن 
ٚي١ٮف ٬ؾا ا١ٛ٣ؿ ٗ، ٦٪ُجٜ   كاٝٓ اخلة٣ٜ،  
كال   كاٝٓ اخل٤ٜ ٚبل يكٮف ظٞيٞح.  ك١٬ؾا 
دميٓ األٚاكر اتٮصٮدة يف ادل٩ية كا٣يت دٮصػؽ،  ال 

ثػ٢ ال ثػؽ أف  ،٩٭ػة ظٞيٞػحأيٕ  ٠ٮ٩٭ة ١ٚػؿان 
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ي٪ُجٜ ا١ٛ٣ؿ   اكٮاٝٓ ظىت يكػٮف ظٞيٞػح.  
ـ ال،  ال ثػؽ أظٞيٞػح كألص٢ ٦ٕؿٚح أف ا١ٛ٣ػؿ 

٨٦ دُجيٜ ٬ػؾا ا١ٛ٣ػؿ   اكٮاٝػٓ اذلم يػؽؿ 
ف كػ٥ إ٤ٔي٫،  ٚػإف ا٩ُجػٜ ٤ٔيػ٫ اكف ظٞيٞػح ك

ي٪ُجػػٜ ٤ٔيػػ٫ كػػ٥ يكػػ٨ ظٞيٞػػح.  ٚػػةتل١ٛ، 
ثةحلٞػػةاٜ ال يٕػػ  ا٣ٞيػػةـ ثة٤٧ٕ٣يػػح ا٤ٕٞ٣يػػح 
ٚعكػػت ثػػ٢ يٕػػ  ا٣ٞيػػةـ ثة٤٧ٕ٣يػػح ا٤ٕٞ٣يػػح،  
كدُجيٜ ا١ٛ٣ؿ اذلم ٩ذش ٨ٔ ا٤٧ٕ٣يػح ا٤ٕٞ٣يػح 

ٚػإف ا٩ُجػٜ ٤ٔيػ٫  ، اكٮاٝٓ اذلم يؽؿ ٤ٔي٫ 
ف كػ٥ ي٪ُجػٜ ٤ٔيػ٫ كػ٥ يكػ٨ إاكف ظٞيٞح،  ك

ف ٬٪ػةؾ أمػيةء ال ي٧كػ٨ إظٞيٞح.  كال يٞػةؿ 
حتػف،  ال  ال ٦ٕؿٚح ا٩ُجةؽ اكٮاٝٓ ٤ٔي٭ة أل٩٭ػة

يٞةؿ ذكٟ ألف رشط اتل١ٛ، اإلظكةس ثةكٮاٝٓ 
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٧ٚة كػ٥ يكػ٨ كإٝػةن لػف ال يكػٮف ١ٚػؿان 
ٞح.  ٚةهلل ٦ػسبلن،  ٣ػ ف كبةتلة  ال يكٮف ظٞي

زؿق،  أ١ٚؿة كإ٧٩ة ٬ٮ ظٞيٞح،  ٚإف احلف ٝؽ ٢ٞ٩ 
ك٬ٮ اتؼ٤ٮٝة  ٨٦ ٔػؽـ إ  ادل٦ػةغ ثٮاقػُح 
احلٮاس ك٬ؾا ص٤ٕ٪ة حنك٥   كصٮدق.  ٚٮصٮد 
اهلل ظٞيٞح.  أ٦ػة ذا  اهلل ٚإ٩٭ػة ال دٞػٓ حتػخ 
احلف كذلكٟ ال نكذُيٓ احلك٥ ٤ٔي٭ػة.  ٚػبل 

ٮوػ٢ أك يذٮوػ٢ يٮصؽ يشء ٨٦ احلٞةاٜ ا٣يت د
احلف.  ٚةحلٞيٞح ال ٤ٔي٫ إحل٫ ا٢ٕٞ٣،  إال ك ٞٓ 

ثػػؽ أف يٞػػٓ ٤ٔي٭ػػة احلػػف كال ثػػؽ أف جيػػؿم 
 اتل١ٛ، ث٭ة ٨ٔ َؿ ٜ ا٢ٕٞ٣.   

ٚةتل١ٛ، ثةحلٞيٞح ٬ػٮ دُجيػٜ ا١ٛ٣ػؿ         
اكٮاٝٓ اذلم يؽؿ ٤ٔيػ٫ ٚػإف ا٩ُجػٜ ٤ٔيػ٫ اكف 
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ف ك٥ ي٪ُجٜ ٤ٔي٫ ك٥ يكػ٨ ظٞيٞػح.  إك ،ظٞيٞح
ثةحلٞيٞح أمؿ ال ثؽ ٦٪٫ ك٤٪ةس دميٕػةن  كاتل١ٛ،

،  كال قي٧ة ٨٦ يذع٤٧ٮف أم٨٦٥ أٚؿاد كمٕٮ  ك
مكػػؤكحلة  ٦٭٧ػػة اك٩ػػخ وػػ٘،ة ألف األٚػػاكر 

٦ة دكٮف قبجة ك٤ؼُأ،  كقػبجة ك٤ٌػبلؿ  ٠س،ان 
٩ػ٫ ظٞيٞػح أٚبل يىط أػؾ ا١ٛ٣ؿ أم ١ٚؿ   

٫٩ ١ٚؿ ٍٚٞ زػ٥ جيػؿم دُجيٞػ٫ أث٢ يؤػؾ   
٤ي٫ ٚإف ا٩ُجٜ ٤ٔي٫ اكف   اكٮاٝٓ اذلم يؽؿ ٔ

ف اكف ١ٚػؿان.  إال ك٥ يك٨ ظٞيٞػح كإظٞيٞح،  ك
٦س٢ ا٣ٞيةـ  اثذؽاءن كةف أٚةتل١ٛ، ثةحلٞيٞح قٮاء 

ثة٤٧ٕ٣يح ا٤ٕٞ٣يح ك٤ٮوٮؿ إ  ا١ٛ٣ؿ ز٥ دُجيػٜ 
٬ؾا ا١ٛ٣ؿ   اكٮاٝٓ ظىت ي٪ُجػٜ ٤ٔيػ٫ ٚػإذا 

ال ٚيضػت أف جيػؿم إا٩ُجٜ ٤ٔي٫ اكف ظٞيٞح ك
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ٔػػ٨ ا١ٛ٣ػػؿ اذلم  ايفعػػر ٔػػ٨ احلٞيٞػػح،  أم
ي٪ُجٜ   اكٮاٝٓ اذلم يؽؿ ٤ٔي٫ أك كػ٥ يكػ٨ 

كإ٧٩ػػة اكف ٔػػ٨ َؿ ػػٜ أػػػؾ األٚػػاكر  اثذػػؽاءن 
اتٮصٮدة كايفعر ٨ٔ احلٞةاٜ ٦٪٭ة.  ٦س٢ ا٣ٞيةـ 
ثذُجيٜ األٚاكر اتٮصٮدة   اكٮاٝٓ،  ك٤ٮوٮؿ إ  
           احلٞيٞح.                                                             

 
ك٬٪ة ال ثػؽ ٦ػ٨ ٣ٛػخ اجلْػؿ إ  أمػؿ ٨/         

ظػؽ٧٬ة ات٘ة٣ُػػة  ا٣ػيت حتىػػ٢ يف احلٞػػةاٜ،  أ
كاثلة  ات٘ة٣ُة  ا٣يت درصؼ ٨ٔ اكٮوػٮؿ إ  

٘ة٣ُػػة  ا٣ػػيت حتىػػ٢ ٔػػ٨ احلٞػػةاٜ.  أ٦ػػة ات
احلٞةاٜ،  ٚإ٩٭ة حتى٢ ٨٦ صػؿاء ا٣ينػةث٫ اذلم 
لىػػ٢ ثػػني احلٞػػةاٜ أك األٚػػاكر ٚيذؼػػؾ ٬ػػؾا 
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٧ُ٣ػػف احلٞػػةاٜ،  أك يكػػٮف  أداةينػػةث٫ ا٣
ثةقذ٧ٕةؿ ظٞيٞح ٨٦ احلٞػةاٜ ٧ُ٣ػف ظٞيٞػح 
أػؿل،  أك يكٮف ثة٣ينػ١يٟ يف ظٞيٞػح ٦ػ٨ 

٩٭ػػة ٣ كػػخ ظٞيٞػػح أك اك٩ػػخ أاحلٞػػةاٜ،  ٦ػػ٨ 
ظٞيٞح يف ّؿؼ كد٘، ٬ػؾا ا٣ْػؿؼ،  إ  ٗػ، 

ٔػؽاء أحل٭ػٮد اذكٟ ٨٦ األقةحلت.  ٧ٚسبلن ٠ٮف 
٢٬ ٦ػة ء ألٔؽاأحل٭ٮد اك٧٤ك٧٤ني ظٞيٞح ك ٮف 

يكػػىم ٤ٚكػػُني ظٞيٞػػح،  ك٬ةدػػةف ظٞيٞذػػةف 
٦ينػػةث٭ذةف أك ٦ذػػؽاػ٤ذةف ك٣كػػ٨ ات٘ة٣ُػػح 

٢٬ ٤ٚكُني أحل٭ٮد كاص٤ٕخ ظٞيٞح ا٣ٕؽاء ثني 
  ايفةرزة ث٢   اتبلظْح ٚةختؾ ٬ؾا ا٣ينػةث٫ 

٧ُ٣ػػف ظٞيٞػػح ا٣ٕػػؽاء ثػػني  أداةأك اتلػػؽاػ٢ 
حل٭ػػٮد كاتكػػ٧٤ني.  ك ػػٮف ١ٚػػؿ أف احلؿ ػػح ا
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ؿ كة ظٞيٞػح ك ػٮف ١ٚػؿ أف مٮصٮدة ٔ٪ؽ أم
أمؿ كػػة إ٧٩ػػة خيذػػةر رؤقػػةء٬ة،  اكؿأقػػ٧ةحلٮف 

 ف  ن إظٞيٞح ك٧٬ة ١ٚؿاف ٦ينةث٭ةف ٨٦ ظير 
٦٪٭٧ة يؽؿ   كاٝٓ أمؿ كة.  ك٣ك٨ اختػؾ  

٧ُ٣ػػف ظٞيٞػػح ٠ػػٮف  أداةظٞيٞػػح احلؿ ػػح 
اكؿأق٧ةحلني ٥٬ اذلي٨ خيذةركف رؤقةء أمؿ كة.  

م ٧ُٚكخ ٬ؾق احلٞيٞح كوةر اتٕػؿكؼ أف اذل
يف أمؿ كة ٬ٮ ٨٦   مٕجيح أكرث.   ي٪ضط را كةن 
ركبيح ظٞيٞح ح٤وا ًؽ اكٮظؽة األإك٦سبلن ٠ٮف 

ح٤وا دؿ ؽ دٞٮ ح ٩ٛك٭ة ثأركبة اتٮظػؽة إك ٮف 
٧ُ٣ػف  أداةظٞيٞح.  ٚةختؾ  احلٞيٞػح اثلة٩يػح 

ح٤وا اككػٮؽ إاحلٞيٞح األكا،  كبؾكٟ دػ٤خ 
د٤٘ػت اتنو ح.  ك٦سبلن ٠ٮف اإلقػبلـ ٝػٮة ال 
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ظٞيٞح ك٣ك٨ صؿل ا٣ين١يٟ يف ٬ؾق احلٞيٞح 
ف ٬ؾا ٣ ف ظٞيٞػح أك اكف أظىت أوجط اكؿأم ث

كـ٨٦ ٤ٚػ٥ دٕػؽ اكؿ اإلقبلـ ز٥ د٘، أظٞيٞح يف 
ظٞيٞح.  ك١٬ؾا جتػؿم ات٘ة٣ُػة  يف احلٞػةاٜ 

٦ة حبٞػةاٜ أػػؿل أك ثة٣ينػ١يٟ يف إٚذ٧ُف 
د٤ٟ احلٞةاٜ.  ك٬ؾا ٦ة ظػؾؽ ٤ٕٚػ٫ ا٣٘ػؿ  يف 

 ٮدة ٔ٪ؽ اتك٧٤ني.                               احلٞةاٜ اتٮص
 

٦ة ات٘ة٣ُة  ا٣يت درصػؼ ٔػ٨ احلٞػةاٜ أك       
ٚإ٩٭ة حتى٢ ثإجيةد أ٧ٔةؿ درصؼ ٔػ٨ احلٞػةاٜ 
أك إجيةد أٚاكر درصؼ ٨ٔ احلٞةاٜ.  ٧ٚسبلن ٠ٮف 
األ٦ح ال دػ٪٭ي إال ثػة١ٛ٣ؿ ظٞيٞػح،  ك٣كػ٨ 
٧ػةؿ  كرصؼ اتك٧٤ني ٨ٔ ا١ٛ٣ؿ مػضٕخ اأٔل
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يػػح ٦ػػ٨ ٦ْػػة٬ؿا  كاًػػُؿاثة  كزػػٮرا  اتةد
 ،اننػ٘ةهل٥ ثة٧ٕ٣ػ٢ككرصؼ اجلةس ٨ٔ ا١ٛ٣ػؿ، 

٧ُٚكخ ظٞيٞح أف األ٦ح ال د٪٭ي إال ثػة١ٛ٣ؿ 
كظػػ٢ حم٤٭ػػة أف األ٦ػػح ال دػػ٪٭ي إال ثػػةثلٮرة.  
ك ؾكٟ كرصؼ اتك٧٤ني ٔػ٨ ظٞيٞػح اجل٭ٌػح 

ػبلؽ كأف كصؽ  أٚاكر أف اجل٭ٌح دكٮف ثةأل
ٌح دكػٮف اجل٭ٌح دكٮف ثة٣ٕجةدا  كأف اجل٭

ثةالٝذىةد إ  ٗ، ذكٟ ٦ػ٨ األٚػاكر.  ك١٬ػؾا 
جتؿم ات٘ة٣ُة  كرصؼ اجلةس ٨ٔ اكٮوػٮؿ إ  

 احلٞةاٜ.                                                                    
 

كذلكٟ ال ثؽ ٨٦ اال٩يجةق ك٧٤٘ة٣ُة  كال ثؽ       
٨٦ اتل٧كٟ ثةحلٞةاٜ كا٣ٞجي   احلٞيٞح ثيؽ 
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٦ػػ٨ ظؽيػػؽ،  كال ثػػؽ ٦ػػ٨ ا٧ٕ٣ػػٜ يف ا١ٛ٣ػػؿ 
ػبلص يف اتل١ٛػ، ك٤ٮوػٮؿ إ  احلٞػةاٜ.  كاإل

اٜ ةػُؿ ٦ة لى٢ ٣ٕؽـ اال٩ذٛػةع ثةحلٞػأك٨٦ 
٧٬ةؿ ظٞةاٜ اتلػةر غ،  كال قػي٧ة احلٞػةاٜ إ٬ٮ 

كذكػٟ أف اتلػةر غ ٚيػ٫ ظٞػةاٜ  ،األقةقيح ٚي٫
زةثذح ال دذ٘، كٚي٫ آراء كحلؽة ّؿكؼ،  ٚػةآلراء 

ة ّؿكؼ ٣ كخ ظٞػةاٜ كإ٧٩ػة   ا٣يت   كحلؽ
ظٮاد، ٚبل يىػط أف ينذٛػٓ ث٭ػة كال يىػط أف 
دُجٜ يف ّؿكؼ خمذ٤ٛح ٨ٔ ّؿكٚ٭ػة.  ك٣كػ٨ 

٫٩ ٝؽ ص٢ٕ اجلْؿ إ  اتلةر غ لكػ٫ ٩ْػؿة أاكٮاٝٓ 
٤٧٬خ ظٞةاٜ اتلةر غ.  كك٥ ي٧ػزي ثػني أكاظؽة ك

ٓ،  كذلكٟ ك٥ ي٤ذٛػخ ك٤عٞػةاٜ.  ةااحلٞةاٜ كاكٮٝ
ؾكا اككػةظ٢ اكعػ  ٧ٚسبلن ٠ٮف ا٣٘ؿب ني اختػ



 189 

كػةوح قٮاظ٢ مرص كببلد اكنةـ ٣٘ـك ادلك٣ػح 
اإلقبل٦يح ظٞيٞح ك٣ك٨ ا٩ذىةر ا٣٘ػؿب ني   
اتكػػ٧٤ني ظػػةد، دػػةر   ك٣ػػ ف ظٞيٞػػح.  

٤٧٬ػخ ٚيػ٫ أٚةػذ٤ُخ احلػٮاد، ثةحلٞػةاٜ،  ك
احلٞػةاٜ ظػىت د٪ػٮا ٠ػٮف اككػةظ٢ اكعػ  

ثيي اتذٮقٍ ز٘ؿة ٦٪٭ة ي٪ٛػؾ ا٣ٕػؽك ك٤جعؿ األ
٢ ثػبلد اإلقػبلـ.  ك٦ػسبلن ٠ػٮف ١ٚػؿة إ  داػ

ـٔخ ٠يةف ادلك٣ح ا٣ٕس٧ة٩يح  ا٣ٞٮ٦يح   ا٣يت ٔز
ك ػػٮف اتكػػ٧٤ني ظػػةربٮا ا٣٘ػػؿ  ٠ٕس٧ػػة٩ ني 
مكػػ٧٤ني،  ال ٧٠كػػ٧٤ني ٚعكػػت ظٞيٞػػح.  
ك٣ك٨ ا٩٭ـاـ ا٣ٕس٧ة٩ ني يف أركبة ز٥ ا٩٭ػـا٦٭٥ 

ظػؽا، أيف احلؿ  ا٣ٕةتيح اثلة٩يػح ظػؽ، ٦ػ٨ 
  دةر غ احلؿك  اتلةر غ،  ك٣ك٨ ص٢ٕ اجلْؿ إ
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ركب ػػني،  كدػػةر غ احلػػؿ  ثػني ا٣ٕس٧ػػة٩ ني كاأل
٤٧٬ػػخ أا٣ٕةتيػػح األكا لكػػ٫ ٩ْػػؿة كاظػػؽة ك

٤٧٬ػخ ظٞػةاٜ أاحلٞةاٜ يف ٬ػؾق احلػؿك  أم 
اتلػػػةر غ.  ٚةػذ٤ُػػػخ احلٞػػػةاٜ ثػػػةحلٮاد،،  
كا٤٧٬خ احلٞػةاٜ ظػىت د٪ػٮا ٠ػٮف ا١ٛ٣ػؿة 

٩٭ـاـ ك٤ٕس٧ة٩ ني يف أركبػة ا٣ٞٮ٦يح   قجت اال
تيػػح األكا.  ك١٬ػػؾا دميػػٓ ةؿ  ا٣ٕكيف احلػػ

٧٬ػةؿ احلٞػةاٜ،  إظٮاد، اتلةر غ ٝؽ صؿل ٚي٭ة 
٤ٚػػ٥ ينذٛػػٓ حبٞػػةاٜ اتلػػةر غ،  ٦ػػٓ أف ظٞػػةاٜ 

  ٦ة دلل اإلنكةف،  كأ  أ٩ػٮاع أاتلةر غ   
 األٚاكر.                                                                     
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حلٞةاٜ قٮاء ثةكٮوٮؿ إحل٭ػة أك ٚةتل١ٛ، ثة        
ثذ٧زي٬ة ٨٦ ٗ، احلٞةاٜ،  أك ثة٣ٞجي ٤ٔي٭ة ثيؽ 
٨٦ ظؽيؽ كاال٩ذٛةع ث٭ؾق احلٞةاٜ ٬ٮ اتل١ٛػ، 
اتضؽم كاتل١ٛ، اذلم يكٮف   آزةر ٬ةا٤ح يف 
ظيػػةة األٚػػؿاد كاكنػػٕٮ  كاألمػػ٥.  ك٦ػػة ٚةاػػؽة 
اتل١ٛ، إذا ك٥ يؤػؾ ك٢٧ٕ٤ ثػ٫ كإذا كػ٥ يٞػجي 

٧كػٟ ث٭ػة كإذا كػ٥ ي٧ػزي ثػني   احلٞةاٜ ك ذ
، احلٞيٞح                      احلٞيٞح ٗك

 
  أف احلٞةاٜ   أمؿ ُٝيع ك  زةثذػح ال        

دذ٘، ك  يٞينيح ُٕٝيح،  ال يؤزؿ ٚي٭ة اػذبلؼ 
ا٣ْؿكؼ كال د٘، األظٮاؿ.  وػعيط أف ا١ٛ٣ػؿ 
ال يىط جتؿ ؽق ٨٦ ّؿك٫ٚ ك٨٦ األظػٮاؿ ا٣ػيت 
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،  مػػ٧ٮحلةن  ٤يػػ٫ ٝيةقػػةن دكذ٪ٛػػ٫ كال يٞػػةس ٔ
ك٣ك٨ ٬ؾا ٬ٮ ا١ٛ٣ؿ ٨٦ ظير ٬ٮ ١ٚؿ إذا ك٥ 
يك٨ ظٞيٞح.  أ٦ة إذا اكف ا١ٛ٣ؿ ظٞيٞح،  ٚإ٩ػ٫ 
ال يىط أف ي٪ْػؿ ٚيػ٫ إ  ا٣ْػؿكؼ كاألظػٮاؿ 
٦٭٧ة د٘،  أك دجؽ٣خ.  ث٢ جيت أف يؤػؾ ٧٠ػة 
٬ٮ ث٘ي اجلْػؿ ٔػ٨ ا٣ْػؿكؼ كاألظػٮاؿ.  ال 

٧٤ٕيػح قي٧ة كأف احلٞةاٜ ال دؤػػؾ ثة٣ُؿ ٞػح ا٣
ا٣ػػيت   َؿ ٞػػح ّ٪يػػح،  ثػػ٢ دؤػػػؾ ثة٣ُؿ ٞػػح 
ا٤ٕٞ٣يػػح كبةجلة٩ػػت احلٞيػػ  ٦٪٭ػػة.  أل٩٭ػػة أم 
احلٞػػػةاٜ دذ٤ٕػػػٜ ثػػػةكٮصٮد،  ال ثةك١٪ػػػ٫ كال 
ثةكىٛة .  ٚإف ا٩ُجةؽ ا١ٛ٣ػؿ   اكٮاٝػٓ اذلم 

ظػىت  يٞينيةن  يؽؿ ٤ٔي٫ جيت أف يكٮف ا٩ُجةٝةن 
يكػػٮف ظٞيٞػػح.  ذلكػػٟ ال ثػػؽ ٦ػػ٨ اتل١ٛػػ، 
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ثؽ ٨٦ ا٣ٞجي   احلٞةاٜ ثيؽ ٨٦ ثةحلٞةاٜ كال 
 ظؽيؽ.                                                                                            

 
٦ػػة اتل١ٛػػ، ثةألقػػةحلت ٚ٭ػػٮ اتل١ٛػػ، أك     

 ،ثةك١يٛيح ٗ، ادلاا٧ػح ا٣ػيت ث٭ػة يٞػةـ ثة٧ٕ٣ػ٢
كذلكػٟ خيذ٤ػٙ  ،كاألق٤ٮ  يٞؿرق ٩ٮع ا٧ٕ٣ػ٢

وػعيط أف  ،ٮ  ثػةػذبلؼ ٩ػٮع ا٧ٕ٣ػ٢األق٤
األقةحلت ٝؽ دينةث٫،  كأف األق٤ٮ  اكٮاظؽ ٝػؽ 
ي٪ٛٓ يف ٔػؽة أ٧ٔػةؿ،  ك٣كػ٨ ٔ٪ػؽ اتل١ٛػ، 
ثةألق٤ٮ  جيت أف ي١ٛؿ يف ٩ػٮع ا٧ٕ٣ػ٢ اذلم 

ظػىت كػٮ  ،يؿاد اقذؼؽاـ األقػ٤ٮ   ك٤ٞيػةـ ثػ٫
تنػػةث٭خ األقػػةحلت كظػػىت كػػٮ اكف األقػػ٤ٮ  

ؽ،  ٚبل ثؽ ٨٦ اتٕؿكؼ ي٪ٛٓ يف ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ اجلؽي
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اتل١ٛ، يف ٩ٮع ا٢٧ٕ٣ ٔ٪ؽ اتل١ٛ، ثةألقػ٤ٮ  
اذلم يؿاد   ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ تنػةث٫ األقػةحلت 
٨ كصػٮد أقػةحلت د٪ٛػٓ هلػؾا ا٧ٕ٣ػ٢.  ألف  ٔك
ا٣ينةث٫ ٝؽ ي٢٤ٌ ٨ٔ األق٤ٮ  ا٣ٕٛػةؿ،  كألف 
٠ٮف ٬٪ػةؾ أقػ٤ٮ  ي٪ٛػٓ يف ٬ػؾا ا٧ٕ٣ػ٢ ٝػؽ 
يكجت ٔؿ٤ٝػح ا٣ٞيػةـ ثة٧ٕ٣ػ٢ ٧ٚػسبلن أقػ٤ٮ  

ح ١ٛ٣ؿة يينةث٫ ٦ٓ أق٤ٮ  ادلٔػٮة هلػؾق يادل 
ا١ٛ٣ؿة   ٦٪٭٧ة يٕذ٧ؽ   ٔؿض ا١ٛ٣ػؿة   
اجلةس ك٣ك٨ ٬ؾا ا٣ينػةث٫ ٝػؽ يٌػ٢٤  ٤ػح 

يػح ١ٛ٣ػؿة،  ادلٔٮة كٝؽ يٌػ٢٤ اوػعة  ادل 
يح إذا اقذ٢٧ٕ يف أق٤ٮ  ادلٔػٮة ٚأق٤ٮ  ادل 

خيٜٛ   اتؽل ا٣ُٮ ٢،  كأقػ٤ٮ  ادلٔػٮة إذا 
يػػح ختٛػػٜ.  ٢ ادل يػػح جيٕػػاقػػذ٢٧ٕ يف ادل 
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ٚأق٤ٮ  ادلٔٮة يٕذ٧ؽ   رش  احلٞػةاٜ ٧٠ػة 
يح ٚإ٫٩ يٕذ٧ػؽ   دػـ ني أ٦ة أق٤ٮ  ادل  ، 

ف اكف   ٦٪٭٧ة ال ثؽ ٚي٫ إا١ٛ٣ؿة كب٭ؿصذ٭ة.  ك
٦ػػ٨ ظكػػ٨ ا٣ٕػػؿض.  ك٦ػػسبلن أقػػ٤ٮ  ٩ىػػت 
احلػػة ٥ يف اجلْػػةـ ادلي٧ٞػػؿاج ك٬ػػٮ صٕػػ٢ 
اكنػػٕت ينذؼػػت احلػػة ٥،  ي٪ٛػػٓ يف ٩ىػػت 

اجلْةـ اإلقبليم،  ٚيضٕػ٢ اكنػٕت احلة ٥ يف 
ينذؼت احلػة ٥.  ك٣كػ٨ ظػني يػؿاد اختػةذ 
أقػػ٤ٮ  جلىػػت ػ٤يٛػػح ك٧٤كػػ٧٤ني جيػػت أف 
ي١ٛؿ يف كاٝٓ احلكػ٥ يف ٩ْػةـ اإلقػبلـ ثأ٩ػ٫ 

٣ٛوة ز٦٪يػح  ٩ىت ظة ٥ داا٥ ك٣ ف ظة٧٠ةن 
حمػػؽدة،  كذلكػػٟ ال ثػػؽ ٦ػػ٨ اتل١ٛػػ، يف ٩ػػٮع 
احلكػػ٥ يف اإلقػػبلـ ٔ٪ػػؽ اتل١ٛػػ، يف رقػػ٥ 
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أق٤ٮ  جلىػت اخل٤يٛػح ٚيضٕػ٢ ٦ػسبلن ظرصػ 
٢٬ ك٤ؼبلٚح ٨٦ ٝج٢  ػس  أاتؿمعني اذلي٨ ٥٬ 

األ٦ػػح ك٦٪ػػٓ دؿمػػيط ٦ػػ٨ ٔػػؽا٥٬.  زػػ٥ صٕػػ٢ 
اكنٕت ينذؼت ٨٦ يؿ ؽ ٨٦ ٬ػؤالء اتؿمػعني 

يٓ اذلم ةاكنٕت لك٫ أف يجٍٚٞ،  ز٥ ا٤ُ٣ت ٨٦ 
اردٌػػةق أكػػرث اتكػػ٧٤ني ػ٤يٛػػح ك٧٤كػػ٧٤ني.  
وعيط أف ايفيٕح   َؿ ٞػح جلىػت اخل٤يٛػح 

ايفيٕػح،   أداء،  ك٣كػ٨ ٠يٛيػح ك٣ كخ أق٤ٮبةن 
٬ػػٮ أقػػ٤ٮ .  كذلكػػٟ ال يكػػيف أف يكػػٮف 

يف ا٧ٕ٣ػ٢ اجلؽيػؽ ٧٠ػة ٩ٛػٓ يف  األق٤ٮ  ٩ةٕٚةن 
٧ػةؿ ك٣كػ٨ ظػىت يٞػؿر ٬ػؾا  ،ٗ،ق ٦ػ٨ اأٔل

  هلػػؾا ا٧ٕ٣ػ٢ ال ثػػؽ ٦ػ٨ اتل١ٛػػ، يف األقػ٤ٮ
ا٢٧ٕ٣ ظني اتل١ٛ، يف األق٤ٮ / ٚإف اتل١ٛػ، 
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ػٓ  يف ٩ٮع ا٢٧ٕ٣ رضكرم ٔ٪ػؽ اتل١ٛػ، يف ًك
 أق٤ٮ  ك٤ٞيةـ ث٫.                                                                    

ف األق٤ٮ  ٬ٮ ٠يٛيح ٦ٕي٪ح ك٤ٞيةـ ثة٢٧ٕ٣ إ      
 داا٧ح ث١ٕػف ا٣ُؿ ٞػح ٚإ٩٭ػة ك٬ٮ ٠يٛيح ٗ،

٠يٛيػػح داا٧ػػح ك٤ٞيػػةـ ثة٧ٕ٣ػػ٢.  كا٣ُؿ ٞػػح ال 
كال دذ٘،،  كال حتذة  إ  ٤ٞٔيػح  ختذ٤ٙ ٤ُ٦ٞةن 

٦ػة أف إ٦جؽٔح ظىت دٞٮـ ث٭ة.  أل٩٭ة يٞينيح ٚيه 
٭ة أوػػ٦٤ػػة أف يكػػٮف إدكػػٮف   يٞينيػػح ك

.  أ٦ػػة األقػػ٤ٮ  ٚإ٩ػػ٫ ٝػػؽ خيٛػػٜ ٔ٪ػػؽ يٞينيػػةن 
يذ٘ػ، كلذػة  إ   اقذ٧ٕة  ك٤ٞيةـ ثة٢٧ٕ٣ كٝؽ

٤ٞٔيح ٦جؽٔح ك٤ٞيةـ ث٫.  ك٨٦ ٬٪ة اكف اتل١ٛ، 
ثةألقةحلت أ  ٨٦ اتل١ٛ، ثة٣ُؿؽ.  ٚة٣ُؿ ٞح 
ٝػػؽ يكػػي٪ذض٭ة ٔٞػػ٢ ٦جػػؽع،  ك٣كػػ٨ ٝػػؽ 
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يكػػذ٤٧ٕ٭ة ٔٞػػ٢  دم.  أ٦ػػة األقػػ٤ٮ  ٚػػإف 
اكٮوٮؿ إحل٫ لذة  إ  ٔٞػ٢ ٦جػؽع،  أك ٔٞػ٢ 

ف اكف اقػذ٧ٕة  ٝػؽ ينػذش ثة٣ٕٞػ٢ إٔجٞؿم،  ك
 ةدم.                                                                                                     ا٣ٕ

ٚة٣ُؿ ٞح ٣ ف ٨٦ اكرضكرم أف ينذض٭ػة          
ا٢ٕٞ٣ اتجؽع،  ك٣ك٨ األق٤ٮ  ٨٦ اكرضػكرم 
أف ينذض٫ ا٣ٕٞػ٢ اتجػؽع أك ا٣ٕٞػ٢ ا٣ٕجٞػؿم،  

٥٤ٕ.  ألف اكٮوػٮؿ أك ٗ، ٦ذ قٮاء أكةف ٦ذ٧٤ٕةن 
إ  األق٤ٮ  ال يذ٤ٕٜ ثة٥٤ٕ٣ كاتٕؿٚػح ثػ٢ ٬ػٮ 
يذ٤ٕٜ ثة٤٧ٕ٣يح ا١ٛ٣ؿ ح ا٣يت جتػؿم ٦ػ٨ أصػ٢ 
اكٮوٮؿ إحل٫.  ك٨٦ ٬٪ة يذٛةك  اجلػةس يف ظػ٢ 
اتنة .  أل٩٭٥ ل٤ٮ٩٭ة ثأقةحلت،  ٚٞػؽ لػةكؿ 

ٚيكذٕيص ٤ٔي٫ ٚي٭ؿ   ،مؼه ظ٢ منلكح ٦ة
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ـق ٔػ٨ ظ٤٭ػة أك يْػ٨ ا٩ ٭ػة ٦٪٭ة أك ي٨٤ٕ ٔضػ
منلكح ال ظ٢ هلة،  ك٣ك٨ ٦ػ٨ ي٤٧ػٟ ٤ٞٔيػح 
ظ٢ اتنة  إذا  ٣ش منلكح حل٤٭ة كاقذٕىػخ 
٤ٔي٫،  ٚإ٩ػ٫ ي٘ػ، األقػ٤ٮ  اذلم يكػذ٫٤٧ٕ أك 

ػ٥  ،يٞٮـ ثٕؽة أقةحلت كإذا اقذٕىخ ٤ٔيػ٫ ٗر
خمذ٤ٙ األقةحلت،  ٚإ٫٩ ال ي٭ؿ  ٦٪٭ة كال ي٨٤ٕ 

ـق ٨ٔ ظ٤٭ة كال ييأس ٦ػ٨ ظ٤٭ػة،  كإ٧٩ػة  ،ٔض
أم يو ٭ة  ، و ٭ة ٚوة ٨٦ اكٮٝخك ،يىحب ٤ٔي٭ة

ك٤ـ٨٦   ظؽ ٝٮهل٥،  ز٥ يٕةكد اتل١ٛػ، حب٤٭ػة 
ٚوة ثٕؽ أػؿل ظىت ل٤٭ػة.  كذلكػٟ ٚػإف ٦ػ٨ 
دلي٫ ٤ٞٔيح ظ٢ اتنة  ال دٮصؽ دلي٫ منلكح ال 

ف   منلكح هلة ظػ٢ كاككػجت يف إظ٢ هلة،  ث٢ 
ذكٟ أذ٧ةدق   ٝؽرد٫ يف إجيةد األقةحلت ا٣يت 
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نػلكح اتكذٕىػيح.  ك٦ػ٨ ٬٪ػة اكف حت٢ ٬ؾق ات
اتل١ٛ، ثةألقةحلت ٨٦ ٦زيا  ا٣ٕٞٮؿ اتجؽٔػح 
أك ا٣ٕجٞؿ ػػح ٚػػإف ظػػ٢ اتنػػة  ٦ذٮٝػػٙ   

 اتل١ٛ، ثةألقةحلت.                                                                                   
٦ة اتل١ٛ، ثةكٮقةا٢ ٚإ٩ػ٫ وػ٪ٮ اتل١ٛػ، أك      

دكا  ةألقةحلت ك٦ٞةرف  ،  ك٬ٮ اتل١ٛ، ثػةألث
٧ةؿ،  ٚػإذا اكف  اتةديح ا٣يت تكذ٢٧ٕ ك٤ٞيةـ ثةأٔل
اتل١ٛ، ثةألقةحلت ٬ٮ اذلم ل٢ اتنة ،  ٚػإف 
٬ؾق األقةحلت ال ٝي٧ح هلة إذا اقذ٤٧ٕخ كقػةا٢ 

ف أإ إال دٮو٢ إ  ظ٢.  إال أف إدراؾ اكٮقةا٢ ك
قػي٤ح ٨ٔ َؿ ٜ اتل١ٛ،،  ك٣ك٨ اتلضؿبػح ك٤ٮ

ٔ٪رصػػ ٬ػػةـ يف ٦ٕؿٚذ٭ػػة.  كذلكػػٟ يذعػػذ٥   
ات١ٛؿ ثةألقةحلت أف يكٮف ١ٛ٦ؿان ثةكٮقػةا٢،  
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ال ٚإف دميٓ األقةحلت ال ي٧ك٨ أف دنػذش إذا إك
اقػػػذ٤٧ٕخ كقػػػةا٢ ال دٞػػػٮل   اقػػػذ٧ٕةؿ 
ـء صٮ٬ؿم  األقةحلت،  كال قي٧ة كأف اكٮقةا٢ ص

٧ٚػسبلن رقػ٥ ػُػح ٣ٞذػةؿ  .يف إ٩ذة  األقػةحلت
ف اكف ػُػح،  ألف إ٥ ألقػ٤ٮ  كا٣ٕؽك ٬ٮ رقػ

 اخلُح ٩ٛك٭ة أق٤ٮ ،  ٚإذا رقػ٥ اخلُػح رقػ٧ةن 
وعيعةن ٦ةاح ثةتةاح،  كك١٪٫ اقػذ٢٧ٕ اككػبل  
اذلم ال يٞٮل   مٮاص٭ح قبل  ا٣ٕػؽك،  ٚػإف 

ككػػٮ اكف اكؿصػػةؿ اذليػػ٨  ،اخلُػػح خمٛٞػػح ُٕٝػػةن 
لةربٮف أٝٮل ٨٦ رصػةؿ ا٣ٕػؽك،  ككػٮ ظػةر  

ك ككٮ اكف ًػٕيف ثؿصةؿ يٞٮكف   ٦ٞةد٤ح ا٣ٕؽ
،  ٚةخلُػػح ٝٮدػػ٫،  ٚػػإف اخلُػػح خمٛٞػػح ظذ٧ػػةن 

ح ك٤عؿ  أق٤ٮ ،  كاكؿصةؿ كاأل ٔٮ قػ٤عح اتًٮ
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ٚػإذا كػ٥ يكػ٨  ،كقةا٢ تل٪ٛيؾ ٬ػؾا األقػ٤ٮ 
ٔ٪ػػؽ اتل١ٛػػ،  اتل١ٛػػ، ثةكٮقػػةا٢ مٮصػػٮدان 

ثةألق٤ٮ  أك اك٩خ اكٮقةا٢ ٣ كػخ ٦ػ٨ اجلػٮع 
اذلم ي٪ٛػػؾ ثػػ٫ ٬ػػؾا األقػػ٤ٮ  ٚإ٩ػػ٫ ال ٝي٧ػػح 

كال ٝي٧ػح كؤلقػةحلت ا٣ػيت  ،قةحلتك٤ذ١ٛ، ثةأل
أل٩٭ة ال دس٧ؿ إال إذا صػؿل اتل١ٛػ،  ،١ٚؿ ٚي٭ة

ث٭ة ٔ٪ؽ اتل١ٛ، ثةألق٤ٮ ،  ك ٩خ ٦ػ٨ اجلػٮع 
٤ي٫ ٚإ٩ػ٫ ال  اذلم يكذ٢٧ٕ يف ٬ؾا األق٤ٮ .  ٔك
يىط أف جيؿم اتل١ٛ، ثةكٮقةا٢ ػةر  اتل١ٛ، 
ثةألقػػةحلت،  كال يىػػط أف جيػػؿم اتل١ٛػػ، 

ٮء األقػػ٤ٮ  اذلم جيػػؿم ثةكٮقػػةا٢ إال   ًػػ
 اتل١ٛ، ث٫.                                                                                                   
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   ف اك٩خ األقػةحلت ٝػؽ ختػىفإإال ا٫٩ ك      
مػؽ ػٛػةء     أات١ٛؿ،  ك٣كػ٨ اكٮقػةا٢ 

١ٛ٦ؿ،  كذكٟ ألف األقةحلت يكػيف أف جيػؿم 
ك٣ك٨ اكٮقػةا٢ ال ثػؽ  ،١، ث٭ة ظىت دٞؿراتلٛ

كأف جتؿم جتؿبذ٭ة تلٞػؿر  ،أف جيؿم اتل١ٛ، ث٭ة
ؽـ وعذ٭ة كوػبلظ٭ة  ٬ؾق اتلضؿبح وعذ٭ة ٔك
ػؽـ وػبلظ٭ة.  ٧ٚػسبلن دٞػٮـ  جلٮع األق٤ٮ  ٔك
ادلكؿ ٗ، اكى٪ةٔيح بعاء االق٤عح ٦ػ٨ ادلكؿ 
اكىػ٪ةٔيح كدٞػػٮـ ثذػػؽر ت صيٮمػػ٭ة   ٬ػػؾق 

ادلكؿ اكىػػ٪ةٔيح.   قػػ٤عح ث٧ٕؿٚػػح ػػػحباءاأل
قػ٤عح.  ككػ٥ كك١٪٭ة ك٥ جتؿ جتةر    ٬ؾق األ

ػٕخ  ختذحب دؽر ت اجل٪ٮد كذلكٟ ٚإ٩٭ة ٦٭٧ة ًك
٨٦ ػٍُ،  ال دكٮف ٝؽ اػذةر  اكٮقةا٢ ا٣يت 
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  ٨٦ ٩ٮع ٬ؾق اخلٍُ.  وػعيط ا٩٭ػة دػذ٤ًف 
اتل٤ٕي٥ ا٣ٕك١ؿم ٨٦ ادلكؿ ا٣ٕك١ؿ ح،  ك٦ػ٨ 
 ادلكؿ اكى٪ةٔيح ك٣كػ٨ اتل٤ٕػي٥ ا٣ٕكػ١ؿم، 
كرق٥ اخلٍُ ك٦ة مةث٭٫ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕكػ١ؿ ح 
٬ٮ أق٤ٮ ،  ك كػيف ٚيػ٫ اتل١ٛػ،،  ك٣كػ٨ 
اكٮقةا٢ ال يكيف ٚي٭ة اتل١ٛػ،،  ٚػبل ثػؽ ٦ػ٨ 
اتلضؿبح إ  صة٩ت اتل١ٛ، ظىت جيؿم اتل١ٛ، 

 ثةكٮقةا٢.                                                                   
١ي٢ ٠ذ٤ح أك ظـ    ١ٚػؿة ك٦سبلن،  تن        

٨٦ أص٢ نع ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة يف اكنػٕت أك األ٦ػح 
٥ احلكػػ٥ َؿ ٞػػح تل٪ٛيػػؾ ٬ػػؾق كاختػػةذ تكػػ٤ٌ 

ا١ٛ٣ؿة.  ٚإف ٬ؾق اك١ذ٤ػح أك احلػـ  إذا صػؿل 
ٌٔػةء أؽ ا٧٤ٕ٣ةء يف ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة حل١ٮ٩ٮا دٌٞى 
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ؽ ٨٦ هل٥ ز٢ٞ يف كقُ٭٥ أك يف يف احلـ ،  كدٌٞى 
ٚػإف ٬ػؾق   اتضذ٧ٓ ك١كج٭٥ ٣ٌٕػٮ ح احلػـ ،

اك١ذ٤ح أك ٬ؾا احلـ  قيؼٜٛ يف حتٞيػٜ  يذػ٫ 
ٚ٭ٮ إذا حط ثة٧٤ٕ٣ةء يف نع ا١ٛ٣ؿة ٨٤ٚ يػ٪ضط 
ث٭٥ يف تك٥٤ احلك٥،  كإذا حط ثةذلي٨ هل٥ زٞػ٢ 
يف تك٥٤ احلك٥ ٨٤ٚ يٞٮـ احلك٥   ا١ٛ٣ػؿة 
ك٨٣ دنع ا١ٛ٣ؿة. كتن١ي٢  يفيح احلـ  ٦ػ٨ 
 أظؽ ا٣ٛؿ ٞني أك ا٣ٛػؿ ٞني ٦ٕػةن قػٮؼ يٞرصػ

كخيٛػٜ يف حتٞيػٜ  يذػ٫ ك ْػ٢  ،٧ٔؿ احلػـ 
قةاؿان يف َؿ ٜ ا٣ٛ٪ػةء ظػىت يٛػىن.  ٚػإف ٬ػؾق 

مؼةص ٨٦ ٬ػؾا اجلػٮع،  إ٧٩ػة اكٮقةا٢ ك  األ
ككػ٥  ،صةء اتل١ٛ، ث٭ة ٨ٔ َؿ ٜ ا٢ٕٞ٣ كظػؽق

جيػػؿ ٔػػ٨ َؿ ػػٜ اتلضؿبػػح إ  صة٩ػػت ا٣ٕٞػػ٢،  
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ك٣ك٨ إذا أػؾ  ظٞةاٜ اتلةر غ يف ٬ؾا اجلٮع 
إ٩ػ٫ يكػٮف ٝػؽ صػؿل ظـا  ٨٦ٚ تن١ي٢ األ

٨ َؿ ٜ  اتل١ٛ، ثةكٮقي٤ح ٨ٔ َؿ ٜ ا٢ٕٞ٣، ٔك
اتلضؿبح.  ٚأػؾ ظٞةاٜ اتلػةر غ يف ٬ػؾا األمػؿ 
كاقػػذ٧ٕةؿ اكٮقػػةا٢ ظكػػت ٬ػػؾق احلٞػػةاٜ 

 ،ثةكٮقػػةا٢ اتلةرخييػػح يكػػٮف د١ٛػػ،ان ٦٪ذضػػةن 
كاػذجةر٬ة ٨٦ ٩ٮع األقةحلت.  كظٞةاٜ اتلػةر غ 
 حتذ٥   اك١ذ٤ح ا٣ػيت دٞػٮـ   ١ٚػؿة،  ٣نعػ
ا١ٛ٣ؿة كص٢ٕ احلكػ٥ َؿ ٞػح تل٪ٛيػؾ٬ة،  أف 
دٞىػػؽ اكنػػٕت أك األ٦ػػح ث٘ػػي اجلْػػؿ ٔػػ٨ 
األٚؿاد،  ٚذٞج٢ أم مؼه يٞج٢ ٬ػؾق ا١ٛ٣ػؿة 

خنؿاط يف اك١ذ٤ح ثةٔذجػةرق ٚػؿدان ٦ػ٨ ك ٞج٢ اال
اكنٕت أك ٚؿدان ٨٦ األ٦ػح،  ث٘ػي اجلْػؿ ٔػ٨ 
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درصح د٫٧٤ٕ كب٘ي اجلْؿ ٨ٔ ماك٩ذ٫.  كأف ٬ؾا 
حلػػـ  أك اك١ذ٤ػػح،  كظػػؽق اذلم يٌػػ٨٧ حػػة  ا

 كحتٞيٜ  يذ٫ ا٣يت ي٭ؽؼ إحل٭ة.           
٤ي٫ ٚإف اكٮقةا٢ ٝؽ ختػىف كٝػؽ يٌػ٢٤          ٔك

ٔ٪٭ػػة إذا صػػؿل اتل١ٛػػ، ث٭ػػة يف ٦ٕػػـؿ ٔػػ٨ 
كٝػػؽ ختػػىف  ،اتل١ٛػػ، ثةألقػػ٤ٮ  اذلم د٪ٛػػؾق

ك ٢٤ٌ ٔ٪٭ة إذا ك٥ جتؿ جتؿبذ٭ة.  كذلكٟ ال ثػؽ 
١ٛ، كأف يكٮف ٬ؾا اتل ،٨٦ اتل١ٛ، ثةكٮقةا٢

ٔ٪ؽ اتل١ٛ، ثةألقةحلت كال ثؽ أف جتؿم جتؿبح 
ىت ظػ٬ؾق اكٮقػةا٢ إ  صة٩ػت اتل١ٛػ، ث٭ػة،  

.  أم ٬ػؽاؼي٨٧ٌ حة  اكٮقةا٢ كحتٜٞ ث٭ة األ
 ظىت دس٧ؿ األقةحلت ا٣يت تكذ٢٧ٕ اكٮقةا٢.                                            
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 ٚإ٩ػ٫ ٬ػؽاؼكا٦ة اتل١ٛ، يف ا٣٘ةية  كاأل        
حتؽيؽ ٦ة يؿ ؽق،  أم حتؽيؽ ٦ة ي٭ؽؼ إحل٫.   أكالن 

ك٬ؾا اتلعؽيػؽ رضكرم ك٤ٮوػٮؿ إ  اتل١ٛػ، 
اتس٧ؿ.  كحتؽيؽ ٦ة يؿ ؽق ٣ ف ثػةألمؿ اككػ٭٢،  
ٚإف األم٥ كاكنٕٮ  ات٪عُح ال دٕؿؼ ٦ة دؿ ؽ،  
ك٧٤ٝػػة تكػػذُيٓ ٦ٕؿٚػػح ٦ػػة دؿ ػػؽ.  كاألٚػػؿاد 
ات٪ؼٌٛػػٮ اتل١ٛػػ،،  كظػػىت اك١سػػ،كف ٦ػػ٨ 

تل١ٛ، ال لؽدكف ٦ة يؿ ؽكف ك٦ػ٪٭٥ مؿدٛيع ا
٨٦ ال يكذُيٓ حتؽيؽ ٦ػة يؿ ػؽ.  أ٦ػة اكنػٕٮ  
كاألم٥ ٚإ٩٭ة كٮصٮد ٦ْ٭ؿ ا٣ُٞيػٓ،  أك   ظػؽ 
دٕج،٥٬ ٗؿ ػـة ا٣ُٞيػٓ بنػ  ثػةرز كم١ػٮف 
ك٤ذض٧ٓ،  ٚإ٫٩ يذعك٥ ٚي٭٥ اتل٤ٞيؽ،  ك ٤٘ػت 
٤ٔي٭٥ ٔؽـ د٧عيه األٚاكر،  كذلكػٟ دذ١ػٮف 



 209 

صؽ دلي٭٥ ٤ٕ٦ٮ٦ة  ٔ٪ؽ٥٬ أٚاكر ٤٘٦ٮَح،  ٚذٮ
ٗ، وةدٝح،  ك ٪ؽٕٚٮف دكف حتؽيػؽ  يػح،  أك 
دكف أف يٞىػػؽكا حتؽيػػؽ  يػػح.  كهلػػؾا ي٤٘ػػت 
٤ٔي٭٥ ٔؽـ حتؽيؽ ا٣٘ةية .  أ٦ة األٚؿاد،  ٚإ٩ػ٫ 
٣ٕػػؽـ كصػػٮد ا٣ٞىػػؽ دلي٭ػػ٥ ٚػػإ٩٭٥ ال يٕ٪ػػٮف 

،  كذلكػٟ يكػ،كف ٬ؽاؼأ٩ٛك٭٥ ثة٣٘ةية  كاأل
يف د١ٛػػ،٥٬ إ  ٗػػ،  يػػح،  ٚػػبل يكػػٮف 

٥٬،١ ز٧ؿة كال يك،كف حنػٮ  يػح حمػؽدة.  تلٛ
٦ٓ أف حتؽيؽ ا٣٘ةيػة  كاأل٬ػؽاؼ يف اتل١ٛػ، 

.  كذكػػٟ أف أمػػؿ الزـ جلٕػػ٢ اتل١ٛػػ، ٦س٧ػػؿان 
اتل١ٛ، أك ا٢٧ٕ٣ إ٧٩ػة يٮصػؽ ٦ػ٨ أصػ٢ يشء 

ك٨٦ أص٢ ذكٟ  ،٦ٕني،  أم ٨٦ أص٢  يح ٦ٕي٪ح
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دؿل أف   إنكػةف ١ٛ٦ػؿ،  ك٣كػ٨ ٣ػ ف   
 .                                                            ٬ؽاؼألإنكةف ٝةدران   حتٞيٜ ا

ختذ٤ػٙ ثػةػذبلؼ  ٬ػؽاؼكا٣٘ةية  كاأل        
اجلةس.  ٚةأل٦ح ات٪عُح  يذ٭ة أف د٪٭ي كاأل٦ح 
اتذٞؽ٦ح  يذ٭ة أف حتٜٞ دميٓ أ٩ػٮاع اإلمػجةع.  

 يئ  يذػػ٫ أف يْػػ٢ حمذْٛػػةن اكاكنػػٕت ايفػػؽ
ة٫ٔ ا٣يت ٬ٮ ٤ٔي٭ة  كاكنٕت اتذٞؽـ  يذػ٫ ثأًك

كا٣ٛػػؿد   ،أف لػػف ظػػة  كأف لػػؽ، اتل٘يػػ،
اتػػ٪ؼٛي اتل١ٛػػ،،   يذػػ٫ أف ينػػجٓ َةٝذػػ٫ 
احليٮ ػػح كاكنػػٕت اتؿدٛػػٓ اتل١ٛػػ،  يذػػ٫ أف 
لكػ٨ ٩ػػٮع اإلمػجةع دليػػ٫.  ك١٬ػؾا ختذ٤ػػٙ 
ا٣٘ةية  كاأل٬ؽاؼ ثةػذبلؼ اجلةس كمكذٮا٥٬ 

٩ػػ٫ ٦٭٧ػػة دكػػ٨ ا٣٘ةيػػة  أيف اتل١ٛػػ،.  إال 
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ؽاؼ دلل اكنٕٮ  كاألٚػؿاد ٚػإف اكىػحب كاأل٬
  حتٞيٜ األ٬ؽاؼ،  كاجلؽ يف مبلظٞذ٭ػة إ٧٩ػة 
يكٮف يف ا٣٘ةية  ا٣ٞؿ جح،  كاأل٬ؽاؼ اكك٭٤ح 
ٚإمجةع اجلٮ  ،  ٨٦ ظير ٬ػٮ إمػجةع  يػح 
ق٭٤ح،  ظىت كٮ اك٩خ ٗػ، ٝؿ جػح كذلكػٟ ٚػإف 
َةٝح اكىحب ٤ٔي٭ة دكةد دكٮف مٮصٮدة ٔ٪ػؽ 

ف أك  دلل اجلةس.  ٚػف اك٩خ دذٛةإ  إنكةف ك
َٕةـ ٔيةكٟ،  أك تكػ  تك  تلأك٢ أك تك  إل

٦ػةف ك٦ػة مػة  تل٤٧ٟ أك تكػ  يف ٤َػت األ
ذكٟ،  ٚإف حتٞيػٜ ٬ػؾق ا٣٘ةيػة  مٮصػٮد دلل 

 ٩٭ةضدم٭ؿة اجلةس.  أ٦ة أف تك  تل٪٭ي أك إل
مٕجٟ أك تك  كؿٚػٓ ٦زنتلػٟ أك كؿٚػٓ ٦زن٣ػح 

ة ٦ذٟ،  ٚإ٩٭ة  ية  لذػة  حتٞيٞ٭ػأمٕجٟ أك 
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إ  وحب كإ  مبلظٞػح صػةدة،  ك٬ػؾا ٣ػ ف يف 
٦ٞؽكر   إنكةف.  ٚٞؽ دجؽأ ا٣ُؿ ػٜ،  ك٣كػ٨ 
ٝؽ دٞرص دكف حتٞيٜ ا٣٘ةيح تة ي٪ةكٟ ٨٦ دٕػت 
ك٣ٛٞؽاف اكىحب.  كٝؽ دجؽأ اككيع ك٣ك٨ دجؽؤق 
ٗ، صةد كتكػ، ثػ٫ ٗػ، صػةد،  ٚذْػ٢ تكػ، 

ٟ اتلٕػت ٫٩ ك٥ ي٪٤ٍ أك٣ك٨ ٨٣ حتٜٞ  يح،  ٦ٓ 
 ،حب.  كك١٪ٟ ٗػ، صػةد يف اككػ،كك٥ دٛٞؽ اكى

كؿ ٦ػة لذػة  أكحتٞيٜ ا٣٘ةية  ايفٕيؽة لذة  
 إ  صؽيح ز٥ إ  اكىحب كاتبلظٞح.                                           

ٝؽر   اكىحب ٨٦ اجل٧ة   أم أكاألٚؿاد        
٨٦ اكنٕٮ  كاألم٥.  ألف اكؿؤ ح ٔ٪ػؽ٥٬ أكػرث 

ٮظةن  ألف جت٧ٓ اجلػةس  ، كأٝٮل ٨٦ اجل٧ة  ًك
ك ٌٕٙ دلي٭٥ اكؿؤ ػح،   ،يٌٕٙ دلي٭٥ اتل١ٛ،
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كذلكٟ اك٩ػخ رؤ ػح اكٮاظػؽ أٝػٮل ٦ػ٨ رؤ ػح 
كل٧ة ٠حب ا٣ٕؽد ٤ٝخ اكؿؤ ػح.  كذلكػٟ  ،االزنني

ك٤نٕٮ   ية  ثٕيؽة ٚػإ٩٭٥  ٓال يىط أف دًٮ
ف قػػةركا،  ٚػػإ٩٭٥ ال إك ،ال يكػػ،كف تلعٞيٞ٭ػػة

٨ ٬٪ة اكف يك،كف جبؽيح كال يج٤٘ٮف ا٣٘ةيح.  ك٦
ػ ك٤نػٕٮ   ٓال ثؽ أف دكٮف ا٣٘ةيػح ا٣ػيت دًٮ

ػٓ أ يح ٝؿ جح  ١٪ح اتلعٞيٜ،  ككػٮ  دل إ  ًك
 ية  ٝؿ جح ٧٠ؿظ٤ح ٦ػ٨ اتؿاظػ٢،  ظػىت إذا 
صؿل حتٞيٞ٭ة ا٤ُ٩ٞٮا إ   يح أػؿل ك١٬ػؾا.  

٨٦ ا٣ٛػؿد كؿؤ ػح ات٧كػ٨  أٝؿ ألف اجل٧ةٔح 
ك٧٤ىػةٔت اك١جػ،ة.  ٚػةت٧ك٨  ٢ٝ اظذ٧ةالن أك

ال تكذُيٓ اكنٕٮ  أف جت٫٤ٕ  يػح،  ثػ٢  ٔٞبلن 
ات٧ك٨ ٕٚبلن ٬ٮ اذلم ي٧ك٨ أف دؿاق كتكػ  
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تلعٞي٫ٞ.  أ٦ة األٚؿاد ٚإ٩٭٥ بن   ـ ٝػةدركف 
  رؤ ػػح أف ات٧كػػ٨ ٔٞػػبلن  كػػ٨ ٕٚػػبلن،  

 ك٬ػ٥ أكػرث وػحبان  ،كٝةدركف   اكؿؤ ح ايفٕيؽة
ٝؽر أك٧٤ىةٔت،  ك   اتنٞة  كأكرث اظذ٧ةالن 

 يف اتؿظ٤ح ايفٕيؽة.                                                                   اكك، 
ػٕخ        إال أف ا٣٘ةيػة  كاأل٬ػؽاؼ قػٮاء ًك

كؤلمػػ٥ كاكنػػٕٮ  أك كؤلٚػػؿاد،  ٚػػبل يىػػط أف 
كال إ  ص٭ػؽ  أصيةؿ،يكٮف حتٞيٞ٭ة لذة  إ  

كال إ  كقةا٢ ٗ، مٮصٮدة أك  ،ٚٮؽ َةٝح ا٣بع
٪ح اإلجيةد.  ث٢ ال ثػؽ أف دكػٮف  يػح ٗ،  ١

ي٧كػػ٨ ك٤ضيػػ٢ اذلم ي٧ٕػػ٢ تلعٞيٞ٭ػػة أف 
لٞٞ٭ة،  ك ٧ك٨ ثةجل٭ؽ ا٣ٕػةدم كئلنكػةف أف 
لٞٞ٭ة،  كأف دكٮف كقةا٤٭ة مٮصٮدة أك  ١٪ػح 
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اإلجيةد.  كذكٟ أف ا٣٘ةيح ٬ؽؼ يك  إحل٫ ٩ٛف 
٩ػ٫ أدلي٫  ٧ةن ٤  كى كال يك  إحل٫ إذا اكف مي  ،اككة 

ة داـ يؿ ػؽ أف يكػ  إحلػ٫ ٚإ٩ػ٫ ٨٣ ل٫ٞٞ.  ك٦
لذة  إ  اكٮقةا٢ ا٣يت ل٫ٞٞ ثٮاقػُذ٭ة،  ٚػإذا 
ك٥ دٮصؽ دلي٫ اكٮقةا٢ ا٣يت يكػ  ث٭ػة ٚإ٩ػ٫ ٣ػ٨ 

أك كػٮ ػػؽع  ،يك  إحل٫ ظىت كٮ دْة٬ؿ ثةككيع
٩ٛك٫ ثأ٫٩ يك .  ك٬ٮ يكػ  ثُةٝذػ٫ ا٣بعػ ح 
ٚإذا اك٩خ َةٝذ٫ ا٣بع ح ال دكيف ك٤كيع ٚإ٫٩ 

،  أل٫٩ ال يك٤ٙ اإلنكةف ٚٮؽ ٨٣ يك  ٤ُ٦ٞةن 
ثػ٢ ال يكػذُيٓ أف ي٧ٕػ٢ ٚػٮؽ َةٝذػ٫.   ،َةٝذ٫

كذلكٟ ال ثؽ أف دكٮف ا٣٘ةية  ٦٭٧ػة ثٕػؽ ،  
٨٦ ات٧ك٨ أف لٞٞ٭ة ٩ٛف اككػة ،  جب٭ػؽق 

 ا٣ٕةدم،  ثةكٮقةا٢ ا٣يت دلي٫.                                           
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كا٣٘ةيح  ،دٚة٣٘ةيح ٨٦ اتل١ٛ، جيت أف حتؽ        
٨٦ ا٢٧ٕ٣ جيػت أف حتػؽد،  كأف دكػٮف  يػح 

كأف دكػٮف  .مؿايح ك٤جرص أك مؿايػح ك٤جىػ،ة
ال ٚٞؽ  ٠ٮ٩٭ػة إ ١٪ح اتلعٞيٜ ٔٞبلن كٕٚبلن ك

كػػػٮف ي يػػح.  كإذا اكف األٚػػػؿاد ال ثػػؽ أف 
٤٧٭٥  يح،  ٚإف اكنٕٮ  كاألمػ٥  تل٥٬،١ٛ ٔك
ال ثؽ أف دكٮف دلي٭ة  يػح أك  يػة .  إال أف 

اكنٕٮ  كاألم٥ ال يىط أف دكٮف ثٕيػؽة   يح
،  أٝػؿ ث٢ ال ثؽ أف دكٮف ٝؿ جح،  كل٧ة اك٩خ 

٧ةر،  زكئل أٝؿ ظك٨ كأاك٩خ  لك٧ة كأكرث حتٞيٞةن 
ماك٩يػح ك٤ذ١ٛػ، كا٧ٕ٣ػ٢.  وػعيط أف إكأكرث 

اكنػػٕٮ  كاألمػػ٥ ال يذىػػٮر أف دٌػػٓ جلٛكػػ٭ة 
٭ػػة أ٬ػػؽاٚةن  .   يػػة ،  كال أف دؿقػػ٥ ث٧ض٧ٔٮ
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األم٥ تنيٓ ث ٪٭ػة أٚػاكر ك٣ك٨ ٬ؾق اكنٕٮ  ك
كدذؼؾ آراء كدٕذ٪ٜ ٔٞةاؽ ٚذ١ٮف ٬ؾق األٚػاكر 

،  ك٬ػػؾق ٬ػػةءآرا  أٚاكر٬ػػة ك٬ػػؾق اآلراء   
اتٕذٞؽا    ٦ٕذٞؽاد٭ة.  ك ؾكٟ دُىغ ٤ٔي٭ػة 

 ،٦ة ٨٦ صػؿاء أٚػاكر كآراء ك٦ٕذٞػؽا إ ية  
٦ة ٨٦ صػؿاء ٦ػة إك ،٦ة ٨٦ صؿاء جتةر  احليةةإك

.  ٚذذ١ػٮف دكٮف ٚي٫ ٦ػ٨ ظؿ٦ػةف أك إمػجةع
٦ػة إ٦ة ا٣ٌٞػةء   احلؿ٦ػةف،  كإدلي٭ة  ية /  

حتكني اإلمجةع.  ٚةكنٕٮ  كاألم٥ دكػٮف هلػة 
٭ة ال تكذُيٓ أف إ ية ،  ك ف اك٩خ   ث٧ض٧ٔٮ

دؿق٥  ية .  إال أف  يةد٭ة لك٭ة   ٨٦ اجلػٮع 
ات٧ك٨ اتلعٞيٜ ٕٚبلن،  كال دكٮف ٨٦ اجلػٮع 
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ػػ، منػػة٬ؽ ثة٣ٕٛػػ٢  ٩ػػ٫ أات٧كػػ٨ ٔٞػػبلن،  ٗك
  ك٨ ٕٚبلن.                                          

ك ة جيت أف ي٤ٛخ اجلْؿ إحل٫ ٬ٮ اتلٛؿ ػٜ        
ثني ا٣٘ةيح كاتس٢ األ .  ٚةتس٢ األ  ٬ٮ  يػح 
ا٣٘ةيػػة ،  كال ينػػوط ٚيػػ٫ إال اككػػيع جلػػٮا  
كحتٞي٫ٞ ٚػبل ينػوط ٚيػ٫ أف يكػٮف  كػ٨ 

ي٫ أف يكػٮف اتلعٞيٜ ٕٚبلن،  ك٣ك٨ ينوط ٚ
 ك٨ اتلعٞيٜ ٔٞبلن.  ٚةتس٢ األ  ٬ػٮ ٗػ، 

ف اكف ٬ٮ ٩ٛك٫  يػح.  إال أف ا٣ٛػؿؽ إا٣٘ةيح،  ك
ث ٪٫ كبني ا٣٘ةيح ٬ٮ أف ا٣٘ةيح ال ثؽ ٨٦ ٦ٕؿٚذ٭ة 
ٝج٢ ا٣ٞيةـ ثة٢٧ٕ٣،  كدكاـ ٦ٕؿٚذ٭ة أز٪ةء ا٣ٞيػةـ 
ثة٢٧ٕ٣ كاككيع احلسير تلعٞيٞ٭ة،  كادلأ  ظىت 

٢ األ  ٚإ٫٩ يبلظػِ دلػؿد حتٜٞ ٕٚبلن.  أ٦ة اتس
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٧ةؿ كدكػٮف  أز٪ةءمبلظْح  اتل١ٛ، كأز٪ةء اأٔل
٧ةؿ ٨٦ أص٢ حتٞي٫ٞ.  ٧ٚسبلن  دميٓ األٚاكر كاأٔل
ٮاف اهلل ٬ػٮ اتسػ٢ األ  ك٧٤كػ٧٤ني ككػ   ًر
مك٥٤.  كٝؽ يذؼؾ ثٌٕ٭٥ دػػٮؿ اجل٪ػح ٦ػسبلن 
أ  كٝؽ يذؼؾ ثٌٕ٭٥ ادٞةء دػٮؿ اجلةر ٦ػسبلن 

ف إؿ ٨ ك٦ة مػةلك٭٧ة كأ ،  ك٣ك٨ ٬ؾي٨ األم
اكف يىط أف دكٮف  يح ا٣٘ةية ،  كك١٪٭ػة ال 
ي٤ُٜ ٤ٔي٭ة اتس٢ األ ،  ٚيه  يػة  ٣٘ةيػة  
ٝج٤٭ة،  ك٣ك٨ دٮصؽ  يح ثٕؽ٬ة.  كاتس٢ األ  

ف اكف  يح ا٣٘ةية  كك١٪ػ٫ ال دكػٮف  يػح إك
ثٕؽق.  ك يح ا٣٘ةية  ا٣يت ال  يػح ثٕػؽ٬ة،    

ٮاف اهلل.  ك٨٦ أص٢ ذ كػٟ اكف اتسػ٢ األ  ًر
ٮاف اهلل.  كهلؾا ٝي٢ يف ظٜ  ك٧٤ك٥٤ ٬ٮ ٩ٮاؿ ًر
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هعم العبد صهيب لو لم ثؿار  " دٞيةء األثٕي األ
"  ألف  يذػػ٫ ٦ػػ٨ ٔػػؽـ  خيففا ال لففم  ع ففى

ا٣ٕىيةف ٣ كخ ػػٮؼ اهلل ٦ػ٨ أف يٕؾثػ٫   
ة اهلل.  ٚ٭ٮ كٮ كػ٥  اتٕىيح،  ث٢  يذ٫ أف ي٪ةؿ ًر

ٚإ٩ػ٫ ال يٞػؽـ   يٮصؽ دلي٫ اخلػٮؼ ٦ػ٨ اهلل 
ٝؽا٦ػ٫   اتٕىػيح ٬ػٮ إاتٕىيح.  ألف ٔػؽـ 

ٮاف اهلل ال ػٮٚةن  ٨٦ ٔؾاثػ٫.  ٚةتسػ٢  ٤ُ٣ت ًر
ػٮاف اهلل،  ك٣ػ ف  األ  ٔ٪ؽ اتك٧٤ني ٬ٮ ًر

 دػٮؿ اجل٪ح كال ادٞةء دػٮؿ اجلةر.                                                                      
ف اكف  يح،  ثةٔذجةرق  يح إس٢ األ  كٚةت        

ا٣٘ةية ،  كك١٪٫ ٗ، ا٣٘ةيح كاهلؽؼ ٧ٚػة يٞػةؿ 
٫٩ ال ثؽ أف حتؽد أيف مأف اتل١ٛ، أك ا٢٧ٕ٣ ٨٦ 

ا٣٘ةيح ٦٪ػ٫،  ال يٞىػؽ ثػ٫ اتسػ٢ األ  كإ٧٩ػة 
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ف اكف إيٞىػػؽ ثػػ٫ ا٣٘ةيػػح ا٣ػػيت حتٞػػٜ ٕٚػػبلن ك
كراء٬ة  يح أػؿل أك  ية .  ٚة٣٘ةيح جيػت أف 

حمؽدة كأف دكٮف  ١٪ح اتلعٞيػٜ    دكٮف
اآلديػح،   صيػةؿيؽ ٨٦ يك  إحل٭ػة ال   يػؽ األ

كأف دكػػٮف كقػػةا٤٭ة ٦ذ رسػػة أك ي٧كػػ٨ أف 
كإٝيةن.  ٚػيه ٣ كػخ اتسػ٢  ٤٧ٔيةن  ماك٩ةن إد رس 

األ  ثػػ٢   اهلػػؽؼ اذلم يٞىػػؽ حتٞيٞػػ٫.  
كذلكػػٟ يذعػػذ٥ أف يكػػٮف اتل١ٛػػ، ثة٣٘ةيػػح 

أم أف دكػٮف  ١٪ػح  . د١ٛ،ان كإٝيػةن ٤٧ٔيػةن 
 اتلعٞيٜ   يؽ ٨٦ يكٕٮف إحل٭ة.             

ك٬٪ة ٝؽ يؿد قؤاؿ ك٬ػٮ أف ٧ٔػؿ األمػ٥ ال        
كأف  صيػػةؿيٞػػةس ثةجليػػ٢ اكٮاظػػؽ ثػػ٢ ثةأل

اتلؼُيٍ تكذٞج٢ األ٦ح جيت أف يكٮف ثٕيػؽ 
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اآلديح ١ٚيٙ يٞةؿ  صيةؿاتؽل حبير حت٫ٞٞ األ
٨ يكػٕٮف ف ا٣٘ةيح ال ثؽ أف لٞٞ٭ة ٩ٛف اذليػإ

                                                      إحل٭ة
كاجلٮا    ذكٟ أف ٧ٔؿ األم٥ ال يٞػةس        
ث٢ ٬ٮ  ،.  كال ث٧بة  اككنني ٧٠ة يذٮ٥٬صيةؿثةأل

يٞةس ثة٣ٕٞٮد ٚة٣ٕٞؽ اكٮاظؽ ٨٦ أكـ٨٦ دذعٮؿ 
ٚي٫ األ٦ح كدنذ٢ٞ ٨٦ ظةؿ إ  ظػةؿ،  كا١ٛ٣ػؿة 

كؤل٦ح كد٤ٕػٜ ث٭ػة يف  ٯدُٕا٤٧ٕ٣يح ي٧ك٨ أف 
صي٢ كاظؽ ٦٭٧ة كصؽ  ٨٦ ٦ٞةك٦ػح   رشط 
صؽيح اتل١ٛ، كصؽيح ا٢٧ٕ٣.  كذلكٟ ال حتذػة  

كال إ  ٦بػػة  اككػػنني،  ثػػ٢  أصيػػةؿاأل٦ػػح إ  
حتذة    ١ٚؿة ك  ٢٧ٔ ألف يس٧ؿ يف األ٦ح إ  
٦ة ال ي٢ٞ ٔػ٨ ٔٞػؽ،  ٚػإف يف ا٣ٕٞػؽ اكٮاظػؽ 
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ةًٕح ٣ٕػؽك٬ة كإذا اك٩خ ػ ،جيؿم حتٮ ٢ األ٦ح
ٚإ٩٭ة حتذة  إ  أكرث ٨٦ ٔٞؽ،  كك١٪٭ة ال حتذة  
ألكرث ٨٦ زبلزح ٔٞٮد ٦ٓ اتٞةك٦ػح.  كذلكػٟ ال 
ثؽ أف دس٧ؿ احلؿ ح أك ا٢٧ٕ٣ أك ا١ٛ٣ؿة يف األ٦ح 
  يؽ اجلػةس اذليػ٨ يكػٕٮف إ  حتٞيػٜ ٬ػؾق 

ا٣ػيت  صيػةؿا١ٛ٣ؿة أك ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ ال   يػؽ األ
دكٮف ٨٦ اجلٮع  دأيت ثٕؽ٥٬.  ٚة٣٘ةيح جيت أف

اذلم ل٫ٞٞ اككةٔٮف إحل٭ة،  ٬ؾا رشط اتل١ٛ، 
يف ا٣٘ةيػػح كال دكػػٮف  يػػح إذا اكف اككػػةٔٮف 

 إحل٭ة ال لٞٞٮ٩٭ة ثأ٩ٛك٭٥.                                                                                          
أ٦ة ٦ة يٞةؿ ٔػ٨ اتلؼُػيٍ كؤل٦ػح كصٕػ٢       

ألصيةؿ اآلديح د٧  تلعٞيٜ ٬ؾق اتؼُُػة  ا
٧٠ة د٢ٕٛ اكنػٕٮ  كاألمػ٥ احليػح.  ٚػإف ٬ػؾا 
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اجلٮع ٨٦ اتلؼُيٍ ٣ ف  يح ظىت كال أٚػاكران 
حمؽدة،  ث٢ ٬ٮ ػُٮط ٔؿ ٌػح كأٚػاكر  ٦ػح.  

٩٭ػػة  يػػح،  أ   دؿقػػ٥   قػػبي٢ ا٣ٛػػؿض ال
كذلكٟ ال يٕذحب ٦سػ٢ ٬ػؾا  يػح،  كإ٧٩ػة يٕذػحب 

ض كصٮد٬ة.  ك٣ك٨ ا٣٘ةيػح   أٚاكران  ٦ح ثٛؿ
ٍٚٞ األمؿ اذلم ل٫ٞٞ اككةٔٮف إحل٫.  ٬ؾق   
ا٣٘ةيح ك٬ؾا ٬ٮ اتل١ٛ، ثة٣٘ةيح.  ك٦ة ٔؽا ذكػٟ 
ٚإ٫٩ دلػؿد ٚػؿكض ك٩ْؿ ػة  ك٣ػ ف د١ٛػ،ان 

 ثة٣٘ةية .                               
٦ػػة إ٦ػػة أف يكػػٮف قػػُعيةن كإكاتل١ٛػػ،        

تل١ٛ، اككػُيح ٬ػٮ ٦ة مكػي٪،ان.  ٚػةإ٧ٔيٞةن ك
كاتل١ٛ، ا٧ٕ٣يػٜ يكػٮف  .د١ٛ،  ٦ح اجلةس

٦ػة  ٔ٪ؽ ا٧٤ٕ٣ةء أ٦ػة اتل١ٛػ، اتكػي٪، ٚ٘ةيفػةن 
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يكٮف د١ٛ، ا٣ٞةدة كاتكي٪، ٨ ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء 
ك ٦ح اجلةس.  ٚةتل١ٛ، اككُيح ٬ٮ ٢ٞ٩ اكٮاٝٓ 
ٚٞػػٍ إ  ادل٦ػػةغ دكف ايفعػػر يف قػػٮاق كدكف 
ا حمةك٣ح إظكػةس ٦ػة يذىػ٢ ثػ٫.  كربػٍ ٬ػؾ

اإلظكةس ثةت٤ٕٮ٦ة  اتذ٤ٕٞح ثػ٫ دكف حمةك٣ػح 
ايفعر ٨ٔ ٤ٕ٦ٮ٦ة  أػػؿل دذ٤ٕػٜ ثػ٫.  زػ٥ 
اخلؿك  ثةحلك٥ اككُيح ك٬ؾا ٦ػة ي٤٘ػت   
اجل٧ة   ك٦ة ي٤٘ت   ٦٪ؼٛ  ا١ٛ٣ؿ،  ك٦ة 
ػ، اتسٞٛػني ٦ػ٨  ي٤٘ت   ٗػ، اتذ٧٤ٕػني ٗك

 ذ٠يةء.                                             األ
ػػح اكنػػٕٮ            كاتل١ٛػػ، اككػػُيح ٬ػػٮ ٚآ

كاألم٥،  ٚإ٩ػ٫ ال ي١٧٪٭ػة ٦ػ٨ اجل٭ٌػح ثػ٢ ال 
يػػؽ،  ك ف اكف ٝػػؽ إي١٧٪٭ػػة ٦ػػ٨ ا٣ٕػػ ل اكٗؿ
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ي١٧٪٭ة ٨٦ ا٣ٕػ ل اهلػ ء.  كقػجت اتل١ٛػ، 
اككػػُيح ٬ػػٮ ًػػٕٙ اإلظكػػةس أك ًػػٕٙ 
ات٤ٕٮ٦ة  أك ًٕٙ ػةويح اكؿبٍ اتٮصػٮدة يف 

ييع د٦ةغ اإلنكةف.  ك٬ػٮ ٣ػ ف اتل١ٛػ، ا٣ُجػ
يئ.  اف اكف ٬ػٮ اتل١ٛػ، ايفػؽإٔ٪ؽ اإلنكةف،  ك

ٚجػػ  اإلنكػػةف خيذ٤ٛػػٮف يف ٝػػٮة اإلظكػػةس 
ػػ٫ٕٛ،  كخيذ٤ٛػػٮف يف ٝػػٮة ػةوػػيح اكػػؿبٍ  ًك
ٕٛ٭ة،  كخيذ٤ٛٮف يف ٧٠يح أك ٩ٮع ات٤ٕٮ٦ة   ًك
ا٣ػيت دلي٭ػ٥ قػػٮاء أكة٩ػخ ٤ٕ٦ٮ٦ػة  أػػػؾ  
ثػػةتل٤ٌف أك ثةتُة٣ٕػػح،  أك أػػػؾ  ٦ػػ٨ جتػػةر  

٭ة يٕ  أف اتل١ٛ، يكػٮف احليةة.  ٚإف اػذبلٚ
يف دم٭ؿة اجلةس أف يكٮ٩ػٮا  و٢حبكج٭ة.  كاأل

ٝٮ ةء يف ادل٦ةغ كػةوػيح اكػؿبٍ،  إال ا٤ٞ٣يػ٢ أ



 227 

ك٬ػػ٥ اذليػػ٨ ػ٤ٞػػٮا ًػػٕٛةء أك َػػؿأ اكٌػػٕٙ 
يف دم٭ػؿة اجلػةس أف دذضػؽد  و٤ٔ٢ي٭٥.  كاأل

٦يػني،  أ،  ظىت ككٮ اك٩ػٮا دلي٭٥ ات٤ٕٮ٦ة  يٮ٦يةن 
ال ي٤ٛػخ ٩ْػؿ٥٬ امهلل إال اكنٮاذ ك٬ػ٥ اذليػ٨ 

تة يذ٤ٞٮ٩ػ٫ أك يُة٣ٕٮ٩ػ٫  يشء كال يٞي٧ٮف كز٩ةن 
٨٦ ات٤ٕٮ٦ة .  كذلكٟ ٚػإف اتل١ٛػ، اككػُيح 

د األٚػؿاد ٣ ف َجيٕيةن ث٢ ٬ٮ مػةذ.  إال أف دٕػٮٌ 
ػؽـ  ة٥٬ ثنذةجئ٫،  ٔك   اتل١ٛ، اككُيح كًر
ظةصذ٭٥ كؤلمٮر األ   ة دلي٭٥ جي٢ٕ اتل١ٛػ، 

ا اجل٧ػٍ ٦ػ٨ اككُيح  دة ٚ كذ٧ؿكف   ٬ػؾ
ٮ٫٩،  ك يج٤ػٮر ذكٝ٭ػ٥ ٤ٔيػ٫.  ااتل١ٛ، كيكذ٧ؿ

أ٦ة اجل٧ة   ٚإ٫٩ جلٞىةف ٝؽرد٭٥   اتل١ٛ، 
٨٦ صؿاء ٠ػٮ٩٭٥ دمةٔػح ٚإ٩ػ٫ ي٤٘ػت ٤ٔػي٭٥ 
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اتل١ٛ، اككُيح ظػىت كػٮ اك٩ػخ دمةٔػح ٦ػ٨ 
ات١ٛػػػؿ ٨ اتجػػػؽٔني.  ذلكػػػٟ اكف اتل١ٛػػػ، 
 اككُيح ٬ٮ ا٣٘ة٣ت يف احليةة،  ككٮال أف أٚػؿادان 

كنٕت أك األ٦ح يٮ٬جٮف ٝػؽرة ػةرٝػح ٦ػ٨ ٨٦ ا
اإلظكةس كاكؿبٍ ٚإ٫٩ ال يذىٮر كصػٮد ٩٭ٌػح 

 كال يذىٮر دٞؽـ ٦ةدم يف احليةة.                                   
كاتل١ٛػػ، اككػػُيح ٣ػػ ف   ٔػػبل  يف           

٫٩ ي٧ك٨ رٚٓ مكػذٮل اكٮاٝػٓ أاجل٧ة  ،  إال 
ٚاكر كاكٮٝةآ،  ك ٧كػ٨ دـك ػؽ اجل٧ػة   ثػأ

قة٦يح ك٤ٕ٦ٮ٦ة  زٌؿة أم ٠سػ،ة،  ٚػي٧ك٨ أف 
يؿٚٓ مكذٮل د١ٛػ،٥٬،  كك١٪ػ٫ يْػ٢     

٩ػ٫ أف اكف مكذٮاق  حلة.  يٕػ  إظةؿ قُعيةن ك
ي٧ك٨ أف يذرصؼ اكنٕت كاأل٦ػح،  درصػٚة  
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اتل١ٛػػ، اتكػػي٪،،  ك٣كػػ٨ د١ٛػػ،٥٬     
ظػػةؿ يْػػ٢ د١ٛػػ،ان قػػُعيةن كال تكػػذُيٓ 

١، ا٧ٕ٣يٜ أك اتل١ٛػ، اجل٧ة   أف د١ٛؿ اتلٛ
اتكي٪، ٦٭٧ة ث٤٘خ ٨٦ االردٛةع كاكؿ .  أل٩٭ة 
ال تكذُيٓ ثٮوٛ٭ة دمةٔح أف دذ٧ٕٜ يف ايفعر،  
أك يكٮف دلي٭ػة ١ٚػؿ مكػي٪،،  ٚؤلصػ٢ رٚػٓ 
مكػػذٮل د٬،١ٛػػة ال لػػةكؿ ٦ٕةجلػػح د١ٛػػ، 

كإ٧٩ة لةكؿ ٦ٕةجلػح اكٮاٝػٓ كاكٮٝػةآ  ،اجل٧ةٔح
ك ٧كػ٨  ا٣يت يٞٓ إظكػةس اجل٧ةٔػح ٤ٔي٭ػة

ػٓ ٚي٭ػة.   ٦ٕةجلح األٚاكر كات٤ٕٮ٦ػة  ا٣ػيت دًٮ
ٚودٛػػٓ اككػػُعيح،  كك١٪٭ػػة ال دػػـكؿ ٚ،دٛػػٓ 

 ثؾكٟ مكذٮل درصٚةد٭ة.                                                                        
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اككػُعيح  إزا٣ػحأ٦ة األٚؿاد،  ٚإ٫٩ ي٧ك٨         
 أكالن ي٭ػ٥.  كذكػٟ أك ختٛيٛ٭ة أك ص٤ٕ٭ة ٩ةدرة دل

ثإزا٣ح ا٣ٕةدة يف اتل١ٛ، اتٮصٮدة دلي٭٥.  كذكػٟ 
ثذ٤ٕي٧٭٥ أك دسٞيٛ٭٥ ك٣ٛخ ٩ْؿ٥٬ إ  قػؼةٚح 

٠سػةر إث د٥٬،١ٛ كإ  قُعيح أٚاكر٥٬،  كزة٩يػةن 
٦ة٦٭٥ كجي٤ٕ٭٥ يٕ نػٮف يف أاتلضةر  دلي٭٥ أك 

كٝةآ ٠س،ة كلكػٮف ثٮاٝػٓ ٦ذٕػؽد ك٦ذضػؽد 
نػػٮف ٦ػػٓ احليػػةة جب٤ٕ٭ػػ٥ يٕ  ك٦ذ٘ػػ،،  كزةثلػػةن 

يؿكف احليةة.  كب٭ؾا يو ػٮف اككػُعيح أك ةكيك
دو ٭٥ اككػُعيح ك ىػجعٮف ٗػ، قػُعيني.  

اكف  لك٧ػةك٬ؤالء األٚؿاد لك٧ة ٠رثكا يف األ٦ػح،  
كأٝػػؿ   أقػػ٭٢األػػػؾ ثيػػؽ٬ة حنػػٮ اجل٭ػػٮض 

ف اك٩ٮا يٕ نػٮف يف إك٤ذعٞيٜ.  ك٬ؤالء األٚؿاد ك
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 األ٦ح ك ذ٤ٞػٮف ات٤ٕٮ٦ػة  اتٮصػٮدة كلكػٮف
ثةكٮاٝٓ كاكٮٝةآ اتٮصػٮدة كال يكػذُيٕٮف قػجٜ 
ز٦ػػة٩٭٥،  كال ٦ػػ٨ ٩ػػٮع خيػػة٣ٙ ٩ػػٮع أ٦ػػذ٭٥.  
كك١٪٭٥ يكػذُيٕٮف قػجٜ أ٦ػذ٭٥ كيكػذُيٕٮف 

ٓ إ   ٓ ٤ٞ٩٭ة ٨٦ ًك آػؿ.  أل٩٭٥ يذىػٮركف ًك
كٝةآ احليةة اكؿاٝيح دىػٮران كإٝيػةن كذكػٟ ٔػ٨ 
َؿ ػػٜ دٞجػػ٢ األٚػػاكر اكىػػةدٝح كٝجػػٮؿ اآلراء 

ؽ األٚاكر ا٣ُٕٞيح،  كاتل٧يػزي اكىعيعح كأذ٪ة
ثني خمذ٤ٙ اآلراء كإثىةر كاٝٓ اآلراء.  ٚيٮصػؽ 
دلي٭٥ اإلظكةس ا١ٛ٣ؿم أم اإلظكةس اجلةص٥ 
ٔػػ٨ ٦ٕؿٚػػح كإدراؾ،  ك٦٪ُػػٜ اإلظكػػةس أم 

ظكػةس.  اإلا٣ٛ٭٥ اجلةدش ٨ٔ اإلظكػةس دلػؿد 
ف اك٩ٮا ي١٤٧ٮف ظٮاس ٧٠ة ي٤٧ٟ قػةاؿ إٚ٭٥ ك
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اجلػةس،   اجلةس كدلي٭٥ د٦ػةغ ٧٠ػة دلل قػةاؿ
ك٣ك٨ ٝٮة ػةويح اكؿبٍ اتٮصٮدة يف د٦ػةٗ٭٥ 

يٕ٪ػٮف  ٥ك ػٮ٩٭ ،يذٛٮٝٮف ث٭ة ٨ٔ قةاؿ اجلػةس
أ٩ٛك٭٥ ثؿبٍ اإلظكةس ثةت٤ٕٮ٦ػة  اككػةثٞح 
ربُةن وعيعةن،  يكٮ٩ػٮف أكػرث إدرااكن كؤلمػٮر 
أم يكٮف د٥٬،١ٛ د١ٛ،ان ٦ذ٧زيان ٨ٔ ٗ،٥٬.  
ٚيذ١ٮف دلي٭٥ اإلظكةس ا١ٛ٣ػؿم كبػ٫ ي٤ٕػٮ 

إلظكةس.  كذلكٟ ٚػإف األٚػؿاد يف دػؿؾ ٦٪ُٜ ا
ف اكف ال إٝػؽر ٦ػ٨ اجل٧ػة   كأاككُعيح ٥٬ 

 ٝي٧ح ٣ٞؽرد٭٥ إال إذا أػؾد٭ة اجل٧ة   كدب٪ذ٭ة.                                         
٬ػؾا ٬ػٮ ٔػػبل  اككػُعيح ك٬ػٮ ٦ٕةجلػػح        

األٚؿاد كص٢ٕ األ٦ح دأػؾ ٦ة كوػ٤ٮا إحلػ٫ ٦ػ٨ 
صة٩ت جتؽيؽ اكٮٝةآ يف األ٦ػح  ١ٚؿ كديج٪ةق،  إ 
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ٓ األٚاكر اككة٦يح ث ٪٭ة كيف ٦ذ٪ةكؿ يػؽ٬ة.   كًك
كأف جيؿم ذكٟ يف كٝخ كاظؽ ٚإف ا٢٧ٕ٣ ٣ػوؾ 
اككُعيح يف األ٦ح،  ال ٝي٧ػح   إذا كػ٥ يىػعج٫ 
بل  األٚؿاد ال ٝي٧ح   إذا ك٥  ٦ٕةجلح األٚؿاد،  ٔك
يك٨ قةاؿان ٦ٓ ا٢٧ٕ٣ يف األ٦ح ٣وؾ اككػُعيح 

ـء ٨٦ األ٦ح ٗػ،  اتٮصٮدة دلي٭ة.  ألف األٚؿاد ص
٩ٛىةؿ.  كاأل٦ح م١ٮ٩ػح ٦ػ٨ ٝةث٢ ك٤ذضـاح كاال

ح اجلةس اذلي٨ دؿبُ٭٥ َؿ ٞػح ٦ٕي٪ػح يف  دل٧ٔٮ
ػح اجلػةس  ا٣ٕ ل،  كاكنٕت م١ٮف ٦ػ٨ دل٧ٔٮ
اذلي٨ ٨٦ أو٢ كاظؽ يٕ نػٮف ٦ٕػةن.  ٚػةألٚؿاد 
٥٬ ٨٦ دم٤ح ٬ؤالء اجلةس قػٮاء يف اكنػٕت أك 

ٛىةهل٥ ٔ٪٭ة،  كال ي٧ك٨ األ٦ح.  ٚبل ي٧ك٨ ا٩
ٔـهلػػة ٔػػ٪٭٥.  ذلكػػٟ ال ثػػؽ أف يكػػ، دػػؿؾ 
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اككُعيح كال ثؽ ٨٦ ا٢٧ٕ٣ يف األٚػؿاد كاأل٦ػح 
يف كٝخ كاظؽ ظىت ي٧ك٨ دؿؾ اككُعيح ٦ػ٨ 

 اجل٧يٓ.                                                   
أ٦ة ا١ٛ٣ؿ ا٧ٕ٣يٜ ٚ٭ٮ اتل٧ٕػٜ يف اتل١ٛػ،        

إلظكػػةس ثػػةكٮاٝٓ كاتل٧ٕػػٜ يف أم اتل٧ٕػػٜ يف ا
ات٤ٕٮ٦ة  ا٣يت دؿبٍ ث٭ػؾا اإلظكػةس إلدراؾ 
اكٮاٝػػٓ.  ٚ٭ػػٮ ال يكػػذيف ث٧ضػػؿد اإلظكػػةس 

األكحلػح كػؿبٍ اإلظكػةس،   ات٤ٕٮ٦ة كب٧ضؿد 
٧٠ة   احلةؿ يف اتل١ٛػ، اككػُيح ثػ٢ يٕػةكد 
اإلظكةس ثةكٮاٝٓ كلةكؿ أف لف ٚي٫ ثأكرث  ة 

ثػإ دة  ٦ػةإ٦ة ٔػ٨ َؿ ػٜ اتلضؿبػح،  كإظف أ
اإلظكػػةس،  ك ٕػػةكد ايفعػػر ٔػػ٨ ٤ٕ٦ٮ٦ػػة  
أػؿل ٦ػٓ ات٤ٕٮ٦ػة  األكحلػح،  ك ٕػةكد ربػٍ 
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٦ػة إات٤ٕٮ٦ة  ثةكٮاٝٓ أكرث  ػة صػؿل ربُػ٫،  
٦ة ثإ دة اكؿبٍ مػؿة إ  كدكؿار٬ة كةثةتبلظْ

أػؿل.  ٚيؼؿ  ٨٦ ٬ؾا اجلٮع ٦ػ٨ اإلظكػةس 
ك٬ؾا اجلػٮع ٦ػ٨ اكػؿبٍ،  أك ٬ػؾا اجلػٮع ٦ػ٨ 

٧ٔيٞح قٮاء أكة٩خ ظٞةاٜ أك  ات٤ٕٮ٦ة  ثأٚاكر
ك٥ دك٨ ظٞةاٜ كبذ١ؿار ذكػٟ كدٕػٮدق يٮصػؽ 
اتل١ٛ، ا٧ٕ٣يٜ.  ٚػةتل١ٛ، ا٧ٕ٣يػٜ ٬ػٮ ٔػؽـ 
ػػؽـ اال٠ذٛػػةء  اال٠ذٛػػةء ثةإلظكػػةس األكيل ٔك
ػػؽـ اال٠ذٛػػةء ثػػةكؿبٍ  ثةت٤ٕٮ٦ػػة  األكحلػػح ٔك
األكيل.  ٚ٭ػػٮ اخلُػػٮة اثلة٩يػػح ثٕػػؽ اتل١ٛػػ، 

ت١ٛػؿ ٨ اككُيح.  ك٬ؾا ٬ٮ د١ٛ، ا٧٤ٕ٣ػةء كا
ف اكف ال رضكرة ألف يكػػػػػٮف د١ٛػػػػػ، إك



 236 

اتذ٧٤ٕػػني.  ٚػػةتل١ٛ، ا٧ٕ٣يػػٜ ٬ػػٮ اتل٧ٕػػٜ يف 
 احلف كات٤ٕٮ٦ة  كاكؿبٍ.                  

أ٦ة اتل١ٛ، اتكي٪، ٚ٭ٮ اتل١ٛػ، ا٧ٕ٣يػٜ        
إحل٫ اتل١ٛ، ث٧ة ظٮؿ اكٮاٝػٓ ك٦ػة  ٩ٛك٫ مٌةٚةن 

ف يذ٤ٕٜ ث٫ ك٤ٮوٮؿ إ  اجلذػةاش اكىػةدٝح.  أم أ
اتل١ٛػػ، ا٧ٕ٣يػػٜ ٬ػػٮ اتل٧ٕػػٜ ثػػة١ٛ٣ؿ ٩ٛكػػ٫ 
ك٣ك٨ اتل١ٛػ، اتكػي٪، ٬ػٮ أف يكػٮف إ  
صة٩ت اتل٧ٕٜ ثة١ٛ٣ؿ،  كاتل١ٛ، ث٧ة ظٮ  ك٦ػة 
يذ٤ٕٜ ث٫،  ٨٦ أص٢  يح ٦ٞىٮدة ك  اكٮوػٮؿ 
إ  اجلذػػةاش اكىػػةدٝح.  كذلكػػٟ ٚػػإف   ١ٚػػؿ 

 أف يػأيت مكي٪، ٬ٮ د١ٛػ، ٧ٔيػٜ،  كال يذػأإ
٩ػ٫ أ٨٦ اتل١ٛ، اككُيح.  إال  اتل١ٛ، اتكي٪،

٣ ف   د١ٛ، ٧ٔيٜ د١ٛ،ان مكي٪،ان.  ٧ٚػسبلن 
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 كػ٥ اذلرة ظػني يجعػػر يف مػُؿ اذلرة ك كػػ٥ 
اك١ي٧يػػةء ظػػني يجعػػر يف دؿ يػػت األمػػيةء 

ٓ يكا٣ٛٞ ٫ ظني يجعر يف اقي٪جةط األظاكـ كًك
٥ ظػني يجعسػٮف أ٦سػةهلا٣ٞٮا٩ني.  ٚػإ٩٭٥ ٬ػ٥ ك

٩٭ػة ث٧ٕػٜ ككػٮال األميةء كاألمٮر،  إ٧٩ػة يجعسٮ
ا٧ٕ٣ػػٜ تػػة دٮوػػ٤ٮا إ  د٤ػػٟ اجلذػػةاش ايفػػة٬ؿة.  
كك١٪٭٥ ٣ كٮا ١ٛ٦ؿ ٨ د١ٛػ،ان مكػي٪،ان،  كال 
يٕذػػحب د١ٛػػ،٥٬ د١ٛػػ،ان مكػػي٪،ان.  كذلكػػٟ ال 
دٕضت ظني جتؽ  ك٥ اذلرة يى  ك٤ؼنػجح أم 

بكٍ اقػي٪ةرة دػؿل أف ٬ػؾق أك٤ى٤يت.  ٦ٓ أف 
 ،ة يٕجػؽ٩٭ة ٣ كخ  أاخلنجح ال د٪ٛٓ كال درض ك

كال دٕضت ظني جتؽ ا٣ٞة٩ٮين اكٌػ٤يٓ يىػؽؽ 
ثٮصٮد ا٣ٞؽيكني كيك٥٤ ٩ٛك٫ كؿص٢ ٦س٤ػ٫ ٦ػ٨ 
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أصػػػ٢ أف ي٘ٛػػػؿ   ذ٩ٮبػػػ٫.  ألف  كػػػ٥ اذلرة 
ي١ٛػػؿكف د١ٛػػ،ان ٧ٔيٞػػةن  ة٧ػػأ٦سةهلكا٣ٞػػة٩ٮين ك

ككػػٮ اكف د١ٛػػ،٥٬  ،ك٣ػػ ف د١ٛػػ،ان مكػػي٪،ان 
مكي٪،ان تة كو٤ٮا ك٤ؼنجح،  كتة وؽٝٮا ثٮصػٮد 

ني،  كتػػة ٤َجػػٮا ا٣٘ٛػػؿاف ٦ػػ٨ رصػػةؿ ا٣ٞؽيكػػ
أ٦سةهل٥.  وعيط أف ات١ٛؿ د١ٛ،ان ٧ٔيٞػةن إ٧٩ػة 
٬ٮ ٧ٔيٜ ٚي٧ة ١ٚؿ ٚيػ٫ ك٣ػ ف بكػٮاق،  ٚٞػؽ 
 ٓ يكٮف ٧ٔيٞةن ٔ٪ؽ د١ٛ،ق بنُؿ اذلرة أك ًك

يف ٗ،ق إذا ١ٚػؿ  ا٣ٞة٩ٮف كك١٪٫ يكٮف قؼيٛةن 
ٚي٫.  ٬ؾا وعيط.  ك٣ك٨ أذيػةد ات١ٛػؿ   

 ،٫٤ يذ٧ٕٜ يف أكرث ٦ة ي١ٛػؿاتل١ٛ، ا٧ٕ٣يٜ جيٕ
كال قي٧ة األمٮر ا٣يت دذ٤ٕٜ ثة٣ٕٞؽة اك١حبل أك 
كص٭ح اجلْػؿ يف احليػةة.  ك٣كػ٨ ٔػؽـ كصػٮد 



 239 

االقػػي٪ةرة يف د١ٛػػ،ق جي٤ٕػػ٫ يٕذػػةد اتل١ٛػػ، 
ا٧ٕ٣يػػٜ،  ك ٕذػػةد اتل١ٛػػ، اككػػُيح كظػػىت 
اتل١ٛ، اككؼيٙ.  كذلكٟ ٚإف اتل١ٛ، ا٧ٕ٣يٜ 

ٚٓ مكذٮاق اإلنكةف كر ٩٭ةضكظؽق ال يكيف إل
ثػػ٢ ال ثػػؽ ظػػىت لىػػ٢ ذكػػٟ ٦ػػ٨  ،ا١ٛ٣ػػؿم

االقي٪ةرة يف ا١ٛ٣ػؿ ظػىت يٮصػؽ االردٛػةع يف 
 ا١ٛ٣ؿ.                                                   

ف اك٩خ ٣ كػخ رضكر ػح يف إكاالقي٪ةرة ك       
اكٮوٮؿ إ  ٩ذةاش وعيعح يف ا١ٛ٣ػؿ،  اك٤ٕ٣ػ٥ 

،  كك١٪٭ػة اتلضؿ يب كا٣ٞة٩ٮف كا٣ُت كحنٮ ذكٟ
رضكر ح كؿٚٓ مكذٮل ا١ٛ٣ؿ،  كصٕػ٢ اتل١ٛػ، 
ينذش ١ٛ٦ؿ ٨.  كذلكٟ ٚإف األ٦ح ال ي٧كػ٨ أف 
دػػ٪٭ي ٦ػػ٨ صػػؿاء كصػػٮد ا٧٤ٕ٣ػػةء يف ا٤ٕ٣ػػ٥ 
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اتلضؿ يب كال ٨٦ كصػٮد ا٣ٛٞ٭ػةء كا٣ٞػة٩ٮ٩ ني،  
ال د٪٭ي ٨٦  ضَجةء كات٭٪ؽقنيكال ٨٦ كصٮد األ

صؿاء كصٮد ٬ؤالء كأ٦سةهل٥ كإ٧٩ة د٪٭ي إذا كصؽ 
ي٭ة اقي٪ةرة يف اتل١ٛػ،،  أم إذا كصػؽ دلي٭ػة دل

 ات١ٛؿكف اتكي٪،كف.                                                              
كاالقػػي٪ةرة يف اتل١ٛػػ، ال دٞذ ػػ كصػػٮد       

اتل٤ٕي٥،  أم أف ات١ٛؿ ٨ اتكي٪، ٨ ال رضكرة 
ٔؿايب اذلم ٝػةؿ/  ألف يكٮ٩ٮا ٦ذ٧٤ٕػني،  ٚػةأل

،  ثر  فدل ىلع اسيفريبلعرة تدل ىلع ابلعري،  واألا
ن إ٬ٮ ١ٛ٦ؿ مكػي٪،،  كاخلُيػت اذلم ٝػةؿ/  

سباب أن ال رب من إاحلذر ال  ويج من القدر و
٬ٮ ١ٛ٦ػؿ مكػي٪،،  ك٣كػ٨ اكنػةٔؿ  ضالظفر

 اذلم ٝةؿ/ 
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ين هفكفف    مففات ايفيفففه أ هففا ا قفف ن         
 فطرت يف رمضانأ

      
.  ٦ذ٧٤ٕػةن  ان ككػٮ اكف ٚٞي٭ػةن ٣ ف ١ٛ٦ؿان مكي٪،
،  رأس احلكمفه ااففه الكاحل١ي٥ اذلم ٝػةؿ/  

٣ ف ١ٛ٦ؿان مكي٪،ان،  ٚإف رأس احل٧١ح إدراؾ 
كصٮد اهلل،  ك٣ ف خمةٚح اهلل.  ٚةتل١ٛ، اتكي٪، 
ال لذة  إ  ٥٤ٔ كال لذة  إ  ظ٧١ح،  كإ٧٩ػة 
لذة  ألف ي١ٛؿ ث٧ٕػٜ كأف جيػٮؿ ٚي٭ػة ظػٮؿ 

٤ٕٜ ث٫ ثٞىؽ اكٮوٮؿ إ  اجلذػةاش اك ء ك٦ة يذ
٦يػة ال يٞػؿأ  كال أاكىةدٝح،  كذلكٟ ٝؽ يكٮف 

أك  تػػةن.   يكذػػت،  ٧٠ػػة ٝػػؽ يكػػٮف ٦ذ٧٤ٕػػةن 
كات١ٛؿ اتكي٪، ال يكٌٮف ١ٚؿان مكػي٪،ان،  إال 
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إذا كصػػؽ  ٚيػػ٫ االقػػي٪ةرة ٔ٪ػػؽ اتل١ٛػػ،.  
ٚةككػػيةا ١ٛ٦ػػؿ مكػػي٪،،  كا٣ٞةاػػؽ ١ٛ٦ػػؿ 

لذػػة  كٮصػػٮد  ٦٪٭٧ػػة مكػػي٪،،  ك٣كػػ٨  ن 
االقي٪ةرة ٔ٪ؽ اتل١ٛ، يف   يشء ظىت يكٮف 
ذكٟ اتل١ٛ، مكػي٪،ان.  كذلكػٟ ال ٩ٕضػت إذا 
٧ْةء اككيةق ني يىػ٤ٮف  رأي٪ة ٧ْٔةء ا٣ٞةدة ٔك

ٝػ٢ أك٤ؼنجح ك ٤ُجٮف ا٣٘ٛؿاف ٨٦ رصػةؿ ٬ػ٥ 
٦٪٭٥ اقي٪ةرة،  ٚإف د١ٛػ،٥٬ ٬ػؾا ٣ػ ف ٚيػ٫ 
٧ٜٔ كال اقي٪ةرة،  ث٢ ٬ٮ ٨٦ َؿ ػٜ ا٣ٕػةدة أك 
اتل٤ٞيؽ أك ٨٦ َؿ ٜ ادلص٢ كاجلٛةؽ.  ك  ٬ػؾا 
٣ ف ٧ٔٞةن كال اقي٪ةرة ألف ات١ٛؿ اتكي٪،،  ال 

ثةدلصػػ٢ كاجلٛػػةؽ،  كال دػػذعك٥ ٚيػػ٫  ٢يذىػػ
 ا٣ٕةدا  كاتلٞةحلؽ.                                                             
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كات١ٛؿ قٮاء أكةف قػُعيةن أك ٧ٔيٞػةن أك         
،ان،  ال ثػؽ أف يكػٮف صػةدان يف د١ٛػ،ق.  مكي٪

وعيط أف ات١ٛؿ اككُيح ال تكػةٔؽ قػُعيح 
د١ٛ،ة   اجلؽيح،  كك١٪٫ يف ثٕؽق ٨ٔ ا٣ٕجر،  
كيف ثٕؽق ٨ٔ ا٣ٕةدة ي٧ك٨ أف يكػٮف صػةدان.  

ا٧ٕ٣ػػٜ  اكفف إكاجلؽيػػح ال حتذػػة  إ  ٧ٔػػٜ ك
ف اك٩ػخ إيؽٚٓ إحل٭ة،  كال حتذة  إ  اقي٪ةرة،  ك

دٞذٌػػي٭ة ألف اجلؽيػػح   كصػػٮد االقػػي٪ةرة 
ا٣ٞىػػؽ،  كاككػػيع تلعٞيػػٜ ٬ػػؾا ا٣ٞىػػؽ،  إ  
صة٩ػػت ظكػػ٨ اتلىػػٮر كٮاٝػػٓ ٦ػػة ي١ٛػػؿ ثػػ٫.  
ٚػػةتل١ٛ، ثػػةخلُؿ ٣ػػ ف حبسػػةن ٚيػػ٫ كإ٧٩ػػة ٬ػػٮ 
الدٞةا٫،  كاتل١ٛ، ثةألك٢ ٣ ف حبسةن ٚي٫،  كإ٧٩ة 
٬ٮ ك٤عىٮؿ ٤ٔيػ٫.  كاتل١ٛػ، ثةك٤ٕػت ٣ػ ف 
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أف ي٤ٕػت،   حبسةن يف اك٤ٕت،  كإ٧٩ة ٬ٮ ٦ػ٨ أصػ٢
كاتل١ٛ، ثة٣زن٬ح ٣ ف حبسةن يف ا٣زن٬ح كإ٧٩ة ٬ػٮ 
٨٦ أص٢ أف يذ٧ذٓ ثة٣زن٬ح،  كاتل١ٛ، ثةكك، إ  
ٗ، ٬ؽؼ ٣ ف د١ٛ،ان ث٭ؾا اكك،،  كإ٧٩ػة ٬ػٮ 
ػٓ  ٨٦ أص٢ َؿد اككأـ كات٤ػ٢،  كاتل١ٛػ، ثًٮ
ا٣ٞة٩ٮف ٣ ف حبسةن يف ا٣ٞة٩ٮف ٩ٛك٫ ث٢ ٬ػٮ ٦ػ٨ 

ٓ ٬ػؾا ا٣ٞػة٩ٮف.  ك١٬ػؾا    د١ٛػ، أص٢ ًك
٫،  ٬ٮ د١ٛػ، ثةك ػء أك د١ٛػ،  ٦٭٧ة اكف ٩ٔٮ
ثة٢٧ٕ٣ ثؾكٟ اك ء.  ٚةتل١ٛ، ثةك ػء ال ثػؽ 
أف يكٮف ٨٦ أص٢ ٦ٕؿٚذ٫ كاتل١ٛػ، ثة٧ٕ٣ػ٢ 
ثؾكٟ اك ء إ٧٩ة يكٮف ٨٦ أصػ٢ ا٧ٕ٣ػ٢ ثػ٫ 
كيف لكذة احلةتلني ال يىط أف يػؽػ٢ ا٣ٕجػر يف 
أم كاظػػؽ ٦٪٭٧ػػة كال دػػذعك٥  دة اتل١ٛػػ، 
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ثة٢٧ٕ٣ ث٫،  يف ذكػٟ اتل١ٛػ،،  ٚػإذا ثةك ء أك 
أثٕؽ ا٣ٕجر كأثٕؽ  ا٣ٕةدة ٚإ٫٩ يٮصؽ اتل١ٛػ، 

ك٥ يك٨ ٦ػ٨  إفاجلةد،  أل٫٩ ظينبؾ ٨٦ اكك٭٢ 
اتعذ٥ أف يٮصؽ ا٣ٞىؽ كاككػيع تلعٞيػٜ ٬ػؾا 
ا٣ٞىؽ ك٨٦ اكك٭٢ ثػ٢ ٦ػ٨ اتعػذ٥ أف يٮصػؽ 
اتلىٮر كٮاٝٓ ٦ة يٞىػؽق،  أم كٮاٝػٓ ٦ػة ي١ٛػؿ 

                                                          ٚي٫.                 
٤ي٫ ٚإف اجلؽيػح  كػ٨ أف دكػٮف يف         ٔك

اتل١ٛػػ، اككػػُيح،  ٧٠ػػة دٮصػػؽ يف اتل١ٛػػ، 
ف اكف األوػ٢ يف إا٧ٕ٣يٜ كاتل١ٛ، اتكي٪،،  ك

اتل١ٛ، ا٧ٕ٣يٜ كاتل١ٛػ، اتكػي٪، أف حتىػ٢ 
ح ٚيػػ٫ اجلؽيػػح.  إال أف اجلؽيػػح ٣ كػػخ الز٦ػػ

ك٤ذ١ٛ،،  ث٢ أف أكرث د١ٛ، اجلػةس ػػةؿ ٦ػ٨ 
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اجلؽيح.  ٚ٭٥ يٞٮمٮف ثأ٧ٔةهل٥ ٨ٔ َؿ ٜ ا٣ٕةدة 
كحبك٥ االقذ٧ؿار كا٣ٕجر يف د٥٬،١ٛ مٮصٮد 
بنػػ  ثػػةرز.  كذلكػػٟ ٚػػإف اجلؽيػػح ال ثػػؽ أف 

،  كا٣ٞىػػؽ أقػػةس هلػػة،  دىػػُ٪ٓ اوػػُ٪ة ن 
٩ٛف ا٣ٞىؽ،  ك٨٦ ٬٪ػة جيػت  ٬ٮ كاالوُ٪ةع

 َجيٕيح ظىت كػٮ كػٮظِ ف اجلؽيح ٗ،إأف يٞةؿ 
 ٫٩ صؽم َجيٕيةن.                                                   أ  ثٕي اجلةس 

إال أف اجلؽيػػح ا٣ػػيت ٩ٕػػ  ٣ػػ ف ٤ُ٦ػػٜ        
اجلؽيح،  ث٢ اجلؽيح ا٣يت دكٮف يف مكػذٮل ٦ػة 
ي١ٛؿ ثػ٫.  ٚػإف اك٩ػخ دكف مكػذٮاق ال دٕذػحب 

٥ ال صؽيح.  ٚةكنػؼه اذلم ي١ٛػؿ ثػةكـكا  زػ
يٕػػىن ث٧ػػة لٞػػٜ اكػػـكا  ال يكػػٮف صػػةدان يف 
د١ٛػػ،ق ثػػةكـكا ،  كاكنػػؼه اذلم ي١ٛػػؿ 
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ثةتلضةرة ز٥ ي٪ٜٛ   ٦ة يؿحب٫ ٨٦ ايفيػٓ ٣ػ ف 
صػػةدان يف د١ٛػػ،ق ثةتلضػػةرة،  كاكنػػؼه اذلم 

ز٥ ال ي٢٧ٕ إال ثةككيع  ي١ٛؿ ثأف يكٮف ٝةًيةن 
ف أألف يٮّٙ يف ٦٪ىت ا٣ٌٞةء ٣ ف صػةدان ثػ

٧ػة ٬ػٮ صػةد ثػأف يكػٮف ٩إ،  كيكٮف ٝةًػيةن 
َٕةـ ٔية  زػ٥ إ،  كاكنؼه اذلم ي١ٛؿ ثمٮّٛةن 

قٮاؽ ٣ ف صػةدان يذ٤ىه ثةك٤ٕت كادلكراف يف األ
 َٕةـ ٔية ،  ك١٬ؾا.                           إثةتل١ٛ، ث

ف ي٢٧ٕ تلعٞيػٜ ٦ػة أٚإف اجلؽيح دٞ  ث         
يٞىؽ إحل٫،  كأف يكٮف ٫٤٧ٔ يف مكػذٮل ٦ػة 

ٚإذا ك٥ ي٧ٕػ٢ تلعٞيػٜ ٦ػة يٞىػؽ يٞىؽ إحل٫.  
 إحل٫ ككٮ اكٮوٮؿ إ  ١ٚؿ ٦ٕني أك ي٢٧ٕ أ٧ٔػةالن 
  دكف ٦ة يٞىػؽ إحلػ٫،  ٚإ٩ػ٫ ٣ػ ف صػةدان يف 
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٩ػػ٫ صػػةد يف د١ٛػػ،ق ال إد١ٛػػ،ق.  ٚٞػػٮؿ اتػػؿء 
 يكيف ألف يكٮف صةدان،  كاوػُ٪ة٫ٔ أظػٮاالن 
أك ٦ْة٬ؿ أك ظؿ   ١ٚؿ ح اك٩ػخ أك ٦ةديػح ال 

كال يكػيف كرلال٣ػح يكيف ألف يكٮف صةدان،  
  اجلؽيح ث٢ ال ثؽ ٨٦ ا٣ٞيةـ ثأ٧ٔػةؿ ٦ةديػح،  
٧ةؿ يف مكذٮل ٦ػة ي١ٛػؿ  كأف دكٮف ٬ؾق اأٔل

٩ػ٫ أث٫ ظىت يكٮف صةدان،  أك ظىت يكػذؽؿ   
٧ػةؿ اتةديػح،  كأف  صةد يف د١ٛ،ق.  ٚة٣ٞيةـ ثةأٔل
٧ةؿ يف مكذٮل ٦ة ي١ٛؿ ث٫ أمؿ  دكٮف ٬ؾق اأٔل

١ٛ،،  أك ظىت رضكرم ظىت دٮصؽ اجلؽيح يف اتل
                 يكذؽؿ   كصٮد ٬ؾق اجلؽيح يف اتل١ٛ،.                                                                                        

كاألمػػ٥ كاكنػػٕٮ  ات٪عُػػح،  كاألٚػػؿاد        
ر أك اذليػ٨ ة  أك اذلي٨ يذض٪جػٮف األػُػةاك١ك
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ذ٧ػػةد   احليػػةء أ ٭٥يػػذ١٤٧ ك اخلػػٮؼ أك األ
ا٣٘ػػ،،  ٚػػإف ٬ػػؤالء دميٕػػةن ٗػػ، صػػةدي٨ ٚي٧ػػة 

حنُةط جي٢ٕ اتؿء يكذ٭ٮم ي١ٛؿكف ث٫.  ألف اال
مػٜ األوػٕت،  األق٭٢،  ٚػبل يٕػ  ٩ٛكػ٫ ثةأل

ر ةكادٞػةء األػُػ ،كاك١ك٢ يي٪ػة  ٦ػٓ اجلؽيػح
ذ٧ػةد  ،يرصؼ ٨ٔ اجلؽيح كاحليةء كاخلٮؼ كاأل

ذلكٟ ال ثػؽ ٦ػ٨   ا٣٘، لٮؿ دكف اجلؽيح.  ك
رٚٓ ا١ٛ٣ؿ كا٣ٌٞةء   اك١ك٢ كظت اٝذعػةـ 

ر،  كاتلٛؿ ٜ ثني احليةء كبني ٦ة جيت أف ةاألػُ
ذ٧ػةد    ،يكذعىي ٦٪٫ كاكنػضةٔح كصٕػ٢ األ

ية،  ظىت دٮصؽ اجلؽيػح ةاجلٛف قضيح ٨٦ اككض
يف األٚػػؿاد كاكنػػٕٮ  كاألمػػ٥.  ألف اجلؽيػػح ال 
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دٮصؽ بنػ  ٔٛػٮم ثػ٢ ال ثػؽ ٦ػ٨ اوػُ٪ةع 
 ةد٬ة.             إجي

أ٦ة رضكرة كصٮد اجلؽيح يف اتل١ٛ،،  ٚ٭ػٮ         
٫٩ ٣ ف ا٣ٞىؽ ٨٦ اتل١ٛ، ٬ٮ إجيػةد ا١ٛ٣ػؿ أ

ٚعكت،  ث٢ جيت أف يكٮف اتل١ٛ، ٨٦ أص٢ 
اال٩ذٛةع ث٭ؾا ا١ٛ٣ؿ أم ا٩ذٛةع.  كبةتلة  ال ثؽ 
أف يكٮف اتل١ٛ، ٨٦ أص٢ ا٧ٕ٣ػ٢.  ٚػةألٚاكر 

ؿكف كاتٕةرؼ ا٣ػيت ا٣يت ينذض٭ة ا٧٤ٕ٣ةء كات١ٛ
جيؿم اتلٮو٢ إحل٭ة،  ٣ كػخ ك٧٤ذٕػح ٚٞػٍ كال 
ك٤ذ٧ذٓ كاكزلة ث٭ؾق األٚاكر،  كإ٧٩ة   ٦ػ٨ أصػ٢ 
احليةة ك٨٦ أص٢ ا٢٧ٕ٣ يف ٬ؾق احليػةة.  كذلكػٟ 

ا٥٤ٕ٣ ي٤ُت ذلا  ا٤ٕ٣ػ٥،  إف خيُٯء ٨٦ يٞٮؿ/ 
كذلكٟ ال ٝي٧ح ك٤ٛ٤كٛح احلٮ٩ة٩يػح أل٩٭ػة دلػؿد 
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ح ألم ٥٤ٔ ال ي٧كػ٨ أٚاكر يذزلذ ث٭ة.  كال ٝي٧
اال٩ذٛةع ث٫.  ألف ا٤ٕ٣ػ٥ ال ي٤ُػت ك٤ػذزلذ ثػ٫،  
كإ٧٩ة د٤ُت اتٕؿٚح ك٢٧ٕ٤ ث٭ػة يف ٬ػؾق احليػةة.  

ف ا٣ٛبلقٛح احلٮ٩ةف إكذلكٟ ال نكذُيٓ أف ٩ٞٮؿ 
ك٦ػػ٨ ٝرل٬ػػ٥ ٦ػػ٨ ا٧٤ٕ٣ػػةء اك٩ػػٮا صػػةدي٨ يف 

ف ا٧٤ٕ٣ػػةء إد١ٛػػ،٥٬،  كال نكػػذُيٓ أف ٩ٞػػٮؿ 
ص٤ٕػٮا ٤ٔػٮـ اتذأػؿ ٨ ٔ٪ؽ اتك٧٤ني اذليػ٨ 

ايفبلٗح اك٤ٛ٣كٛح،  ٠عٮايش اككػٕؽ يف ٤ٔػٮـ 
ايفبلٗح،  اك٩ٮا صةدي٨ يف د١ٛػ،٥٬،  ألف ٬ػؾا 
اتل١ٛػ، ال يكػذٛةد ٦٪ػ٫ يف احليػةة ب ػء ٦ػػة،  
ك٣ ف ٚي٫ إال االقػذ٧ذةع ثةدلراقػح كايفعػر.  
وعيط أف اكنٕؿاء كاألدثةء ال ينذٛٓ ثذ٥٬،١ٛ 

ا٣ٞيػةـ يف احليةة،  ك٣ك٨ ال ينذٛٓ ث٫ ٨٦ ظير 
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٧ػػةؿ ك ف اكف ٝػػؽ ينذٛػػٓ ثػػ٫،  ك٣كػػ٨ إثةأٔل
ٚإف ٝػؿاءة ا٣ٞىػيؽة  ،إ٩ذةص٭٥ ٬ٮ ٩ٛك٫ ٦٪ٕٛح

كٝؿاءة اجلىٮص األدثيح اكجلرث ثأ٩ٮا٫ٔ،  دٮصػؽ 
ٚ٭ػ٥ ٝػؽ ٤٧ٔػٮا اجلىػٮص  ،ذلة كدٮصؽ ا٩ذٕةمةن 

ف اك٩خ   ٩ٛك٭ة ٩ييضح د١ٛػ،،  كذلكػٟ ال إك
٩٭٥ ٣ كػٮا صػةدي٨.  ثػ٢ ٦ػ٪٭٥ إيىط أف يٞةؿ 

ف اكف ٚي٭٥ ٨٦ ٣ ف صةدان إاتضيؽكف كاجلةدكف 
.  ك٬ؾا خببلؼ ا٤ٛ٣كٛح ٚإف اتل١ٛػ، كال دليؽان 

ث٭ة إ٧٩ة صةء ك٤ٮوٮؿ إ  احلٞةاٜ،  ك٦ة كرد ٚي٭ة 
٣ػػ ف ظٞػػةاٜ كال ي٧ػػخ إ  احلٞػػةاٜ ثىػػ٤ح.  

٣ٛٮ٬ة   َػؿاز أكخببلؼ ٧٤ٔةء ايفبلٗح اذلي٨ 
ا٤ٛ٣كٛح ٚإف د٥٬،١ٛ إ٧٩ة اكف تٕؿٚح ايفبلٗػح 

ٮؿ كحل١ٮف اجلةس ث٤٘ةء يف ا٣ٞػٮؿ،  ك٦ػة يف ا٣ٞ
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كرد ٚي٭ة ال يٮصؽ ثبلٗح كال ي٧ػخ إ  ايفبلٗػح 
ثى٤ح.  كك٥ يك٨ إ٩ذةص٭٥ قٮل ٦ؽ ة ك٤جعر 
كذلة ايفعر دكف اكٮوٮؿ إ  ا٣٘ةيح ا٣يت أ٩ذضٮا 
٦ػ٨ أص٤٭ػة.  أل٩٭ػ٥ كػ٥ ينذضػٮا ٦ػ٨ أصػػ٢ ذلة 

كذلكػػٟ كػػ٥  ،ايفعػػر ثػػ٢ أ٩ذضػػٮا  ك ػػء آػػػؿ
١ٛ،،  ال أل٩٭٥ ك٥ يى٤ٮا يكٮ٩ٮا صةدي٨ يف اتل

إ  ٦ػػة يؿ ػػؽكف،  ثػػ٢ ألف َجيٕػػح ٦ػػة أ٩ذضػػٮق 
يكذعي٢ أف يٮو٢ إ  ٦ة يؿ ػؽكف.  ككػٮ اك٩ػٮا 
صةدي٨ يف اتل١ٛ، تة أ٩ذضٮا ٬ؾق ا٤ٛ٣كٛح كتػة 
أ٩ذضٮا ٬ػؾا اجلػٮع ٦ػ٨ ٤ٔػٮـ ايفبلٗػح.  ألف 

كا٣ٞىػؽ ٦ػ٨ مػأ٫٩ أف  ،اجلؽيح دٞذ  ا٣ٞىؽ
ا قٮل ايفعػر يٮو٢ إ  ا٣٘ةيح ٚ٭٥ ك٥ يٞىؽك
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دلؿد ايفعػر.  ٚ٭ػ٥ ثةتلأكيػؽ ٗػ، صػةدي٨ يف 
 اتل١ٛ،.                                         

كاجلؽيح يف اتل١ٛ، ال تكذ٤ــ ٝرص اتكةٚح        
ثػػني ا١ٛ٣ػػؿ كا٧ٕ٣ػػ٢ كال دٞذ ػػ َٮهلػػة.  ألف 

ٚٞػػؽ ي١ٛػػؿ اتػػؿء  ،ا٧ٕ٣ػػ٢ ٬ػػٮ ٩ييضػػح ك١ٛ٤ػػؿ
ةٚح ثػني ٬ػؾا ثةذل٬ة  إ  ا٧ٞ٣ؿ كٝؽ دُٮؿ اتك

اتل١ٛ، كبني اكٮوٮؿ.  كٝؽ ي١ٛؿ ثةألك٢ كٝػؽ 
دُٮؿ اتكةٚح ثني اتل١ٛ، كبني ا٣ٞيةـ ثةألكػ٢.  
كٝؽ ي١ٛؿ ثإ٩٭ةض أ٦ذ٫ كٝؽ دٞرص اتكةٚح ثػني 
د١ٛ،ق كبني كصٮد اجل٭ٌػح.  ٚةتكػأ٣ح ٣ كػخ 
ثُػػٮؿ اتكػػةٚح أك ٝرصػػ٬ة،  ألف اتكػػةٚح ثػػني 

ٝى،ة  اتل١ٛ، كا٢٧ٕ٣،  ال رضكرة ألف دكٮف
أك َٮ ٤ح،  ث٢ ٝؽ دكٮف ٝى،ة كٝػؽ دكػٮف 
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َٮ ٤ح.  ث٢ ات٭٥ ٬ٮ أف يٮصؽ ٧ٔػ٢ ٦ػ٨ صػؿاء 
اتل١ٛ،،  قٮاء أكصؽق ٩ٛف ات١ٛػؿ أك أكصػؽق 

قٮاء أكةف  قٮاق.  ٚةتل١ٛ، جيت أف ينذش ٧ٔبلن 
اك٧٤ٕ٣ةء  ثةء أك اكف أ٧ٔةالن داككنٕؿاء كاأل  ٦ةن 

٧ػةء ٤ٕ٠ يف ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿ بيػح،  أك اكف ػُُػةن 
٧٤ػةء احلػؿ .  أك اكف ٕٚػبلن ٦ةديػةن   اككيةقح ٔك
ػػ، ذكػػٟ ٦ػػ٨  اكحلػػؿ  كاألكػػ٢ كاتل٤ٕػػي٥ ٗك

 األٕٚةؿ.                                                                 
٤ي٫ ٚإف اتل١ٛ،.  ظػىت ينػذش اجلييضػح         ٔك

ا٣يت ١ٚؿ ث٭ة،  ال ثؽ أف يكٮف صؽيةن قٮاء أ٩ذش 
ػٛػػٜ يف اإل٩ذػػة .  ٚةجلؽيػػح أمػػؿ ثة٣ٕٛػػ٢ اـ أ

رضكرم يف اتل١ٛ،.  كبػؽكف اجلؽيػح يكػٮف 
 ،  أك رد جػةن اتل١ٛ، ٔجسةن يف ٔجر أك هلػٮان ك٣ٕجػةن 
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يك،   كد،ة كاظؽة حبك٥ ا٣ٕػةدة كحبكػ٥ 
اتل٤ٞيؽ.  كاتل١ٛ، اكؿديت يكذ٧ؿلء احليةة ا٣يت 
٤ٔي٭ة ات١ٛؿ كاحليةة ا٣يت ٤ٔي٭ة اجلةس،  ك جٕؽ 

 ١ٚؿة اتل٘ي، كاتل١ٛ، ثةتل٘ي،.                                                    ذ٬ةف٨ٔ األ
كاتل١ٛػػ، ثػػةتل٘ي، رضكرم ك٤عيػػةة ألف        

ػُػؿ أٝؽار ٬ٮ ٨٦ ر ٮد احليةة كاالقيكبلـ كؤل
اآلٚة  ا٣ػيت جتٕػ٢ اكنػٕٮ  كاألمػ٥ د٪ٞػؿض 

ظػػؽا، كاأليػػةـ.  كذلكػػٟ اكف كد٪ػػؽزؿ ٦ػػٓ األ
٬ػػ٥ أ٩ػػٮاع اتل١ٛػػ،.  أي، ٦ػػ٨ اتل١ٛػػ، ثػػةتل٘

كاتل١ٛ، ثػةتل٘ي، ال يكيكػي٫٘ اخلػةم٤ٮف كال 
كألف  . ،  ألف اتل٘، ز٧٪ػ٫ ثػة٬ِةيٞج٫٤ اك١ك

٨٦ دذعك٥ ٚي٭٥ ا٣ٕػةدا  يػؿكف يف اتل١ٛػ، 
هلػ٥ ٦ػ٨ ظػةؿ إ   ٤ٔي٭٥ ك٩ٞبلن  ثةتل٘ي، رضران 
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 ،  ةكذلكػػٟ لةربػػ٫ ات٪عُػػٮف كاك١كػػ ،ظػػةؿ
ك٦ػ٨  ،عػةْٚنيك ٞٙ يف كص٭٫ ٨٦ يك٧ٮف ثةت

رزاٝ٭٥.  ذلكٟ اكف أيذع٧١ٮف يف رٝة  ا٣ٕجةد ك
  وػةظج٫،  ك ف ٦ػ٨  اتل١ٛ، ثةتل٘ي، ػُؿان 

ال ٬ٮادة ٚي٭ة،  ثػني دميػٓ  مؽ ٦ة لةر  ظؿبةن أ
 أ٩ٮاع اتل١ٛ،.                                                                                   

جلٛٮس  ةتل٘ي،،  قٮاء أكةف د٘ي،ان كاتل١ٛ، ث     
 األٚؿاد أك ظةهل٥ أك د٘ي،ا ك٧٤ضذ٧ٕة  أك د٘ي،ان 

ةعأل اكنٕٮ  كاألم٥ أك ٗ، ذكٟ  ة لذػة   ًك
إ  د٘ي،،  جيت أف يجؽأ ثةألقةس اذلم يٕػ ل 
٤ٔي٫ اإلنكةف كبةتضذ٧ٕة  ا٣يت ال أقػةس هلػة 
ػةع ا٣ػيت  أك دٞٮـ   أقةس ػةءء،  أك األًك

 َؿ ٜ ٗػ، مكػذٞي٥.  ٬ػؾا األقػةس تك،  



 258 

اذلم دٞٮـ ٤ٔي٫ احليةة ٬ٮ اذلم يؿٚػٓ احليػةة أك 
خيٌٛ٭ة،  ك٬ٮ اذلم يكٕؽ اإلنكػةف أك ينػٞي٫،  
ك٬ٮ اذلم يٮصؽ كص٭ح اجلْؿ يف احليةة كحبكػت 

 كص٭ح اجلْؿ ٬ؾق خيٮض اإلنكةف ٦ٕوؾ احليةة.        
ٚأكالن ي٪ْػؿ إ  ٬ػؾا األقػةس،  ٚػإف اكف         

يؽة ٤ٞٔيح دذضةك  ٦ٓ ُٚؿة اإلنكػةف ٚإ٩ػ٫ ٔٞ
ظينبؾ ال لذة  إ  د٘ي، كال يُؿأ   ٤ٝت أم 
بع كال يف ذ٨٬ أم إنكةف ١ٚؿة اتل٘ي، يف ٬ؾا 
األقةس،  أل٫٩ ٬ٮ األقةس اذلم جيت أف دٞػٮـ 
٤ٔي٫ احليةة.  ألف اتل٘ي، إ٧٩ػة يٮصػؽ ظيػر ال 
دكٮف األميةء وػعيعح،  كظيػر ال دكػٮف 

 ي٧ح،  كظير يكٮف اخلُػأ ٦ػةزبلن األمٮر مكذٞ
تنةٔؿ َةٝح اإلنكةف احليٮ ػح.   ك٢ٕٞ٤،  أك ثةرزان 
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بنػ  صػةزـ ثىػعح  ٚإذا ٦ة اكف ا٢ٕٞ٣ مٮٝ٪ػةن 
٦ح األمؿ ك ٩خ منػةٔؿ ا٣ُةٝػح ةاك ء كاقذٞ

احليٮ ح منػجٕح كمؿدةظػح ٚػإف ١ٚػؿة اتل٘يػ، 
.  كذلكػػٟ ٚإ٩ػػ٫ ال يذػػأإ اتل١ٛػػ، د٪ٕػػؽـ لكيػػةن 

أقةس احليػةة ٔٞيػؽة ٤ٞٔيػح  ثةتل٘ي،،  إذا اكف
دذضةك  ٦ٓ ُٚؿة اإلنكةف.  أ٦ة إذا اكف األقةس 
اذلم يٕػػ ل ٤ٔيػػ٫ اإلنكػػةف،  ك ٞػػٮـ ٤ٔيػػ٫ 
ػةع،  ٗػ، مٮصػٮد  اتضذ٧ٓ كتك، حبكج٫ األًك

بنػػ  ػػػةءء،  ٚإ٩ػػ٫ ٦ػػ٨  أوػػبل أك مٮصػػٮدان 
ا٣ٕجػػر أف جيػػؿم اتل١ٛػػ، ثػػةتل٘ي، ألم يشء 

يػ، يف ٝج٢ اتل٘يػ، يف األقػةس،  أم ٝجػ٢ اتل٘
ا٣ٕٞيػػؽة ا٣ػػيت يٕذٞػػؽ٬ة اجلػػةس.  كذلكػػٟ ٚػػإف 
اتك٧٤ني كٝػؽ ٧ٕ٩ػٮا ثة٣ٕٞيػؽة ا٤ٕٞ٣يػح ا٣ػيت 
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٤ٔػي٭٥  دذضةك  ٦ٓ ُٚؿة اإلنكةف،  اكف كاصجػةن 
أف لؽزٮا اتل٘، يف اجلةس اذلي٨ ال ٔٞةاؽ هلػ٥،  
أك هل٥ ٔٞةاؽ ٚةقؽة ي٧ض٭ة ا٢ٕٞ٣ كال دذضػةك  

ػةن  ي٭٥ ٤ٔػ ٦ٓ ُٚؿة اإلنكةف،  ك٨٦ ٬٪ة اكف ًٚؿ
أف ل٤٧ٮا ادلٔٮة اإلقػبل٦يح إ  دميػٓ اجلػةس 

دل ذكػٟ إ  ا٣ٞذػةؿ كإ  أٗ، اتكػ٧٤ني ككػٮ 
ػٮض اتٕةرؾ ٦ٓ اك١ٛةر أم ٦ٓ اذلي٨ ال دٮصؽ 
دلي٭ػػ٥ ا٣ٕٞيػػؽة ا٤ٕٞ٣يػػح اتذضةكبػػح ٦ػػٓ ُٚػػؿة 

 اإلنكةف.                                                    
ثةألقةس.  ٚػإذا ٗػ،  ٚةتل٘ي، جيت أف يجؽأ      

٬ػػؾا األقػػةس كظػػ٢ حم٤ػػ٫ األقػػةس اتُٞػػٮع 
ثىػػعذ٫ كوػػؽ٫ٝ،  ٚعينبػػؾ ي١ٛػػؿ ثػػةتل٘ي، 

ػػةع.  كد٘ ، اتضذ٧ٕػػة  يػػثةتضذ٧ٕػػة  كاألًك
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ػػةع،  إ٧٩ػػة يكػػٮف ثذ٘يػػ، اتٞػػةي ف  كاألًك
٫٩ إذا كصؽ األقةس أكاتٛة٬ي٥ كا٣ٞ٪ة  .  ذكٟ 
يكػػٮف اتٞيػػةس  اكىػػعيط اكىػػةدؽ،  ٚإ٩ػػ٫

يٓ اتٞػةي ف،  كاتٛ٭ػٮـ األقػةا األقةا جل٧
جل٧يػػٓ اتٛػػة٬ي٥،  كا٣ٞ٪ةٔػػح األقةقػػيح جل٧يػػٓ 

٦كػ٨ أا٣ٞ٪ة  .  ٧ٚىت كصػؽ ٬ػؾا األقػةس 
ظينبؾ د٘ي، اتٞػةي ف كاتٛػة٬ي٥ كا٣ٞ٪ػة  ،  

ػةع أكبةتلة   ٦ك٨ اتل٘ي، ثةتضذ٧ٕة  كاألًك
أل٫٩ دذ٘، ث٫ ا٣ٞي٥ لك٭ة،  ٝػي٥ األمػيةء،  كٝػي٥ 

دذ٘، ٦ٞٮ٦ة  احليةة.  ٚةتل١ٛ، األٚاكر كبةتلة  
ثةتل٘ي، ال ثؽ أف يكٮف ٔ٪ػؽ اإلنكػةف،  أك ال 
ثؽ أف يٮصػؽ ٔ٪ػؽ اإلنكػةف.  ك  ٦ػ٨ ي٤٧ػٟ 
ٔٞيؽة ٤ٞٔيػح ٦ذضةكبػح ٦ػٓ ُٚػؿة اإلنكػةف،  



 262 

٦ػة ثػة٣ٞٮة ثػةف إيٮصؽ دليػ٫ اتل١ٛػ، ثػةتل٘ي، 
٦ػة ثػةتل٘ي، ٠ػأف يجػةرش إٚي٫،  ك يكٮف اك٦٪ةن 

ػ٫ ٦ٕػػوؾ اتل١ٛػ، ثػةتل٘ي، ٕٚػبلن  أز٪ػةء ػًٮ
 احليةة.          

٫ مٮصٮد ٔ٪ػؽ أ٩كاتل١ٛ، ثةتل٘ي، ال يٕ         
اذليػػ٨ ينػػٕؿكف ثرضػػكرة د٘يػػ، أظػػٮاهل٥ أك 
أٚاكر٥٬،  ث٢ ٬ٮ مٮصٮد ٦ة داـ يف اك١ػٮف ظة٣ػح 
دٞذ  اتل٘ي،،  كذلكٟ ٚإف اتل١ٛ، ثةتل٘ي، ال 

تضذ٧ٕػ٫  ق،ييٞذرص   د٘ي، اتؿء حلة  كال د٘
، يػال د٘ي،ق كنٕج٫ كأ٦ذ٫،  ث٢ ٬ٮ مٮصػٮد تل٘ك

ػػػؿ ٨ كاتضذ٧ٕػػة  ا٣٘ػػ،،  تل٘يػػ، اجلػػةس اآل
ةع األ ص٪بيح.  ٚإف اإلنكةف ٚيػ٫ األػؿل كاألًك

ػةويح اإلنكة٩يح ك  دٞ  ثػةجلْؿ كئلنكػةف 
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أي٪٧ة اكف،  قٮاء أكةف يف ثرلق أك يف ٗػ، ثػرلق،  
ف كقٮاء اك ،كقٮاء اكف يف دكتل٫ أك يف ٗ، دكتل٫

يف أ٦ذ٫ أك يف ٗ، أ٦ذ٫.  ٚةتل٘ي، لةكؿ اإلنكةف 
 ٘ي،.       ظؽاز٫ يف   ماكف لذة  إ  اتلإ

كاتل١ٛ، ثةتل٘ي، ينجٓ ٦ػ٨ ٝػؿارة اجلٛػف       
دلػػؿد  قكدػػؽٚٓ إحلػػ٫ كٝػػةآ احليػػةة،  ثػػ٢ يٮصػػؽ

ف اك٩ػخ دٞةك٦ػ٫ ا٣ٞػٮل إك٬ٮ ك ،اكنٕٮر ثةحليةة
٫٩ مٮصػٮد ا٣يت تنٕؿ أف اتل٘ي، ػُؿ ٤ٔي٭ة،  ٚإ

ظىت دلل ٬ؾق ا٣ٞٮل.  ٚٮصٮدق يف اإلنكةف أمػؿ 
ظذيم.  إال أف ص٢ٕ اجلةس ي١ٛػؿكف ثػةتل٘ي،،  

٦ة أف يأيت ثة٣ٞٮة ا٣ٞة٬ؿة.  إٝ٪ةع ك٦ة أف يأيت ثةإلإ
ك٦ػػىت ظىػػ٢ اتل٘يػػ، ثة٣ٕٛػػ٢ أك إدراؾ ٝي٧ػػح 
 اتل٘يػػ، ٚإ٩ػػ٫ يىػػجط اتل١ٛػػ، ثػػةتل٘ي، قػػ٭بلن 
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ر٥٬ ثرضكرة .  أل٫٩ يٕيؽ إ  اجلةس مٕٮ٦ كٮران 
اتل٘ي،،  كبةتلة  يٮصؽ دلي٭٥ اتل١ٛ، ثػةتل٘ي،.  

    مك٥٤ أف يكٮف دليػ٫  كذلكٟ اكف كـا٦ةن 
 اتل١ٛ، ثةتل٘ي،.                                                  

٬ؾق ٔعة أ٩ٮاع ٨٦ اتل١ٛ،،  أك ٔعػة          
ُٔةء وػٮرة ٔػ٨ ٧٩ةذ  ك٤ذ١ٛ، ك  اكٚيح إل

ف اك٩خ تن٢٧ اتل١ٛ، اثذؽاء،  إ١ٛ،.  ك  كاتل
كاتل١ٛ، اذلايت كاتل١ٛػ، ٔػ٨ َؿ ػٜ احلػف،  

٩٭ػة تنػ٢٧ أكاتل١ٛ، ٨ٔ َؿ ٜ اككػ٧ةع،  إال 
٠ؾكٟ اتل١ٛ، يف ٚ٭٥ اجلىٮص، اتل١ٛ، ٚي٧ػة 
يٞؿأ.  ك٣ك٨ اتل١ٛ، ث٧ة يٞؿأ لذة  إ  حبػر 
ػةص،  ك٣ٛػخ ٩ْػؿ ٦ٕػني.  ذكػٟ أف ا٣ٞػؿاءة 

ؽ اتل١ٛ،،  ث٢ ال ثؽ ٦ػ٨ ٦ٕؿٚػح كظؽ٬ة ال دٮص
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٠يٙ جيػؿم اتل١ٛػ، يف اجلىػٮص إذا ٝؿأ٬ػة 
اإلنكةف.  ذكٟ أف ا٣ٞؿاءة كاك١ذةثػح   كقػي٤ح 
ك٤ذ١ٛ، ك٣ كخ   اتل١ٛ،.  ١ٚس، ٨٦ اذلي٨ 

ك س، ٦ػ٨ اذليػ٨ يٞػؿأكف  ،يٞؿأكف ال ي١ٛؿكف
كال يىػ٤ٮف  ،ك ١ٛؿكف ال يكذٞي٥ دلي٭٥ د١ٛ،

٭ة اك ـ.  ك٨٦ ٬٪ة اكف إ  األٚاكر ا٣يت ٔحب ٔ٪
٥ ا٣ٞػػؿاءة ٦ػػ٨ اخلُػػأ أف يْػػ٨ أظػػؽ أف د٤ٕ ػػ

كاك١ذةثح ي٥٤ٕ اجلةس أك ي٪٭ي األم٥.  ٚاكف ٨٦ 
٦يػح ٦ػ٨ أصػ٢ يح ثإزا٣ػح األةاخلُأ أف دٮصؽ ٔ٪

٦يػح ٦ػ٨ د٤ٕي٥ اجلةس كأف يٮص٫ اجل٭ؽ تعٮ األ
أص٢ إ٩٭ػةض اكنػٕت أك األ٦ػح.  ألف ا٣ٞػؿاءة 

ر ال ٕػكال دج  كاك١ذةثح ال د٘ؾم ا٢ٕٞ٣ ب ػء،
يف اجلٛف كال يف ا٢ٕٞ٣ أم داٚٓ ك٤ذ١ٛػ،،  ألف 



 266 

اتل١ٛػػ، يٮصػػؽق اكٮاٝػػٓ كات٤ٕٮ٦ػػة  اككػػةثٞح.  
كا٣ٞؿاءة ٣ كخ كإٝةن ي١ٛؿ ٚي٫،  كال ٤ٕ٦ٮ٦ة  
يٛرس ث٭ة اكٮاٝٓ ٚبل ٝي٧ح هلة يف اتل١ٛ،،  كإ٧٩ػة 
  دٕج، ٨ٔ األٚاكر ٧ٚضؿد ٝؿاءد٭ػة ال دٮصػؽ 

ٕر   اتل١ٛػ،.  ك٦ػة جاألٚاكر يف اذل٨٬ كال د
  إال دٕج، ٨ٔ األٚػاكر،  ٚػإذا اكف ا٣ٞػةرلء 
لك٨ ٚ٭٥ ٬ؾا اتلٕج، كصؽ  دلي٫ األٚاكر ٦ػ٨ 

ظكةف ٚ٭٫٧ ال ٨٦ ا٣ٞؿاءة كإذا اكف ال لكػ٨ إ
ا٣ٛ٭٥،  ال دٮصؽ دلي٫ أٚاكر ككٮ ٝػؿأ قػة   أك 
قػػنني.  كذلكػػٟ ال ثػػؽ ٦ػػ٨ حبػػر اتل١ٛػػ، 

         ثةجلىٮص ك يٙ دٛ٭٥ ٬ؾق اجلىٮص.
ربٕػػح أ٬ػػ٥ اجلىػػٮص ا٣ػػيت تكػػُؿ أف إ        

اجلىػػٮص ك٩ىػػٮص  /  اجلىػػٮص األدثيػػح،  
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كاجلىػٮص  ،اجلىػٮص ا٣يعػ ٕيحكا١ٛ٣ؿ ح،  
اككيةقػػيح.  كاتل١ٛػػ، يف   ٦٪٭ػػة أم ٚ٭٧ػػ٫ 

ف اكف ٚ٭٥ دميٕ٭ػة يكػ، إك ،ػؿخيذ٤ٙ ٨ٔ اآل
  َؿ ٞح كاظؽة   ا٣ُؿ ٞػح ا٤ٕٞ٣يػح.  ككػ٥ 

يح أل٩٭ػة دكػةد دكػٮف دؾ٠ؿ اجلىٮص ا٧٤ٕ٣
 ،٩ىٮوة ػةوح ثة٧٤ٕ٣ةء يف ا٤ٕ٣ػٮـ اتلضؿ بيػح

ث٭ػة ٗػ،٥٬.  أ٦ػة اجلىػػٮص  يٕػىنكال يكػةد 
مػاكف إربٕح ٚيه ٦ُؿكظح جل٧يٓ اجلةس كيف األ

   كاظؽ أف يٛ٭٧٭ة إذا د رس    كقةا٢ ا٣ٛ٭٥.                                          
ة ٩ىػػٮص أ٦ػػة اجلىػػٮص األدثيػػح،  ٚإ٩٭ػػ       

ح كزلة ك٬ـ اتنةٔؿ ك ٔٮ ف ظػٮ  ٦ٕػةرؼ إمًٮ
ثةأل٣ٛػةظ  يكذٛيؽ ٦٪٭ة ا٢ٕٞ٣،  كذلكٟ   دٕىن

يذ٭ة ثةتٕػة .  كاتٕػة  ةكا٣وا٠يت أكرث ٨٦ ٔ٪
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ف اك٩خ ال ثؽ أف دكػٮف ٦ٞىػٮدة ك٤نػةٔؿ إك
،  ك٣ك٨ ا٣ٞىػؽ األكؿ ٬ػٮ األ٣ٛػةظ ديتكاأل

كا٣وا٠يت.  وعيط أف األ٣ٛةظ دؽؿ   ٦ٕةف 
٠يت دػؽؿ   ٦ٕػةف،  ك٣كػ٨ اكنػةٔؿ كا٣وا
يىت ص٭ؽق   األ٣ٛةظ كا٣وا٠يػت  ديتكاأل

ف إ٩٭ػػ٥ يٞٮكػػٮف أ٬ػػؾق اتٕػػة .  وػػعيط  داءأل
ايفبلٗح   اتٕػىن اجل٧يػ٢ يف اك٤ٛػِ اجل٧يػ٢ 
كا٣و يت اجل٧ي٢،  ك٣كػ٨ اكنػةٔؿ كاألديػت 

ؽ٬ة ؽ اتٕة ،  كك١٪٫ يذىيٌ ف ٔىن ٩ٛك٫ ثذىيٌ إك
٭ة يف ٣ٛػ ِ دميػ٢ كدؿ يػت ٨٦ أص٢ أف يىػٗٮ

دمي٢.  ٚةك٤ِٛ كا٣و يت أك ويةٗح اتٕة  إ٧٩ػة 
  يف اكىٮرة ا٣يت خيػؿ  ث٭ػة ٬ػؾا اتٕػىن،  يف 

 ذكٟ اك٤ِٛ أك ا٣و يت.                                  
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ٚةكىيةٗح كؤل٣ٛػةظ كا٣وا٠يػت   ا٣ػيت         
دٕذ٧ؽ ٤ٔي٭ة ويةٗح اتٕة .  كوعيط أيٌػةن أف 

ىػٮص ٬ػٮ أداء اتٕػة ،  ك٣كػ٨ اتؿاد ٨٦ اجل
أ٦ػة اجلىػٮص األدثيػح  .٬ؾا يف اجلىٮص  ٦ح

ٚإ٫٩ ٣ ف ا٣٘ةيح ٦٪٭ة أداء اتٕة  ٚعكت،  ثػ٢ 
زػػةرة ا٣ٞػػةرلء إا٣٘ةيػػح ٦٪٭ػػة يف األوػػ٢ ٬ػػٮ 

ُٔػػةءق اتٕػػىن ٚعكػػت.  إكاككػػة٦ٓ،  ك٣ػػ ف 
زةرة   اتٞىٮد يف ادلرصػح األكا.  كذلكػٟ ٚةإل

ةظ كا٣وا٠يػت خيذةر اكنػةٔؿ كاألديػت األ٣ٛػ
ك ٞىػػؽ ٚي٭ػػة أف دذىػػٙ ٔجةردػػ٫  ،اػذيػػةران 

ثػػةتلٛؼي٥ كاتل٧ٕػػي٥،  كاكٮٝػػٮؼ ٔ٪ػػؽ مػػٮا٨َ 
زػػةرة ا٣ٕٮاَػػٙ كإجيػػةد إاجل٧ػػةؿ كاتلػػأز،،  ك

٩ٕٛةال .  كذلكٟ جتؽ اجلىٮص األدثيح دذ٧زي اال
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ثة٣ٕجػػةرا  ا٣ػػيت دىػػةغ ث٭ػػة األٚػػاكر كختػػؿ  
ز٥ ا٣ٕ٪ةيح ثةكىٮر ز٥ ثةػذيػةر األٚػاكر.   ،اكىٮر

٭ة كٚ ػؿاص٭ة إ٭٫٧ٌ ٨٦ األٚاكر أف يكذُيٓ وٗٮ
يف وٮرة ٦س،ة كمؤزؿة.  ٚةألو٢ ٬ٮ اتلٕج، ك٬ٮ 

ػػؿا  اكىػٮرة،  كاألٚػاكر أداة أك إاتلىٮ ؿ أك 
كقي٤ح.  ٚةتلىٮ ؿ كاكىٮرة ٧٬ة ٦ة يٕ  اكنةٔؿ 
كاألديت ٩ٛك٫ ث٭٧ة،  ك ٕ  ٩ٛك٫ ثةألٚاكر،  ٨٦ 
 ظير وبلظيذ٭ة ك٤ذىٮ ؿ كاكىٮرة ا٣يت ختػؿ 
ث٭ة.  ال ٨٦ ظير وػعذ٭ة كوػؽٝ٭ة،  ثػ٢ ٦ػ٨ 
ظيػػر وػػبلظيذ٭ة ك٤ذىػػٮ ؿ.  ألف ا٣٘ةيػػح ٦ػػ٨ 

زػةرة إاجله ٣ػ ف د٤ٕػي٥ اجلػةس كؤلٚػاكر ثػ٢ 
منػػةٔؿ٥٬.  كذلكػػٟ دىػػت ٚي٭ػػة ا٣ٕ٪ةيػػح   

يذ٭ة ث٧ة ةاتلىٮ ؿ أم   اتلٕج،،  كهلؾا ٚإف ٔ٪
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جيؿم ٚي٫ ٬ؾا اتلٕج، ك٬ٮ األ٣ٛةظ كا٣وا٠يت،  
ؾا اتلٕجػػ، إال ٦ػػ٨ ظيػػر ال ث٧ػػة لٮ ػػ٫ ٬ػػ

ػؿا  اكىٮرة اكؿاإح وبلظيذ٫ ك٤ذىٮ ؿ،  أم إل
 اتس،ة.                                                                                     

٬ؾا ٬ٮ كاٝٓ اجلىػٮص األدثيػح،  ك٦ػة داـ        
٬ؾا كإٝ٭ة ٚإف ات٤ٕٮ٦ة  اككػةثٞح ا٣ػيت د٤ػــ 

ةس اذلم لىػػ٢ ٦ػػ٨ ٝػػؿاءة كػػؿبٍ اإلظكػػ
اجلىٮص األدثيح،  جيت أف دكػٮف ٤ٕ٦ٮ٦ػة  
٦ذ٤ٕٞح ثةتلىٮ ؿ ٦ذ٤ٕٞح ثةكىٮر األدثيػح ظػىت 
يؽرؾ ٦ٕىن اجله،  كظىت تنة٬ؽ اكىػٮرة ا٣ػيت 

ػؿصػػخ ٤ٔيػػ٫،  أػؿصػػخ،    اكٮصػػ٫ اذلم أ
ث٧ٕىن أف ٚ٭ػ٥ اجلػه األديب يكػذ٤ــ ٦ٕػةرؼ 
ػ٨ ا٣وا٠يػت،  أم ٔػ٨  قةثٞح ٨ٔ األ٣ٛةظ ٔك
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دكا  ككقػةا٢ أيح اتلىٮ ؿ ك٦ة ي٤ـ٦٭ة ٨٦ ٤٧ٔ
  منػة٬ؽة اكىػٮر كاتل٧يػزي  ؿا٩ػةن كيكذ٤ــ مً 

ث ٪٭ة،  أم يكذ٤ــ قجٜ ٝؿاءة اجلىٮص األدثيػح 
بنػػ  يػػوه ٦ٕػػ٫ اذلكؽ كاتل٧يػػزي كاإلدراؾ.  

هلؾا ٚإف ٨٦ كػ٥ دكػ٨ دليػ٫ ٦ٕؿٚػح قػةثٞح ك
ثةجلىٮص األدثيح ٚإ٫٩ ال يذأإ   ٚ٭٥ اجلىٮص 

ّ٭ؿ اتلأزؿ ث٭ة كاتلٞػؽيؿ هلػة.  أف إك األدثيح ظىت
ٚةتكأ٣ح مكػأ٣ح ذكؽ ك٬ػؾا اذلكؽ ال يذػأإ إال 
ثٕؽ اتؿاف ك رثة اتلؾكؽ كاػػذبلؼ أ٩ػٮاع ٦ػة 
يذؾكؽ.  أم إال ثٕؽ ٝػؿاءة اجلىػٮص األدثيػح،  

٠سػػةر ٦ػػ٨ ٝؿاءد٭ػػة   خمذ٤ػػٙ أ٩ٮأ٭ػػة كاإل
كوٮر٬ة.  ك٦ىت  كصؽ ٬ػؾا اذلكؽ كصػؽ ا٣ٛ٭ػ٥ 

ك٤ػػ٪ه األديب ٣ػػ ف ٚ٭٧ػػة ك٤ػػ٪ه،  ألف ا٣ٛ٭ػػ٥ 
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تٕة٩ي٫،  ث٢ ٬ٮ دؾكؽ ا٣و يت،  ك أيت ٨٦ ٬ػؾا 
 اتلؾكؽ ٚ٭٥ اتٕة .  ٧ٚسبلن ٝٮؿ اكنةٔؿ/

ػ٤ٞػػػػػػػػػةف ال 
ػػػة٧٬ة ٣ٛػػػىتأ  ًر

ٗى  ٚػػبل  يػػخى ٪ً ٚػػإذا 
ػػػػثى  دكػػػػ٨ٍ    ؿان ًُ

                      

ً٘  ٫ي يٍ تً     حي ٣ ػؾى ىن ك٦ى ا٣
 ا٣ٛٞػػػػػػػػػػػػػؿً 

ػػكإذا ٚى     ٫ٍ ًذػػٚى   ى ؿٍ ًٞ
    ادل٬ػػػػػػػػػؿً 

 
 اكنةٔؿ/ كٝٮؿ 
٧ػػٍخ إ  ف ا٣ػػيت ٔز

 ٭ػػػة ٚػػػؤادؾ م٤  
اذلم  ٟى ًجػػػػػػػٚى 

٧ػػػػخى  ث٭ػػػػة  ٔز
 ٧ػػػػػػػػػة٠ي كً  

  
٧٠ػة  ٮاؾى ٬ى  ٍخ ٞى ٤ً ػي 
ػ خى ٍٞ ٤ً ػي   ل هلػة ٮن ٬ى
 ٫ً جً م كىػػةظً ؽً جٍػػيي 

ػػػ  ٭ػػػةلكي   جةثحى اكى 
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 ٝٮؿ اكنةٔؿ/٬ٮ ٗ،  

ك ٪ػػػػة إذا ٦ػػػػة 
ٙي  قى ؿى اقذ١ٍ   اكٌػي

 ًٞ  ؿلثػػػػػػػػػػة٣
 كال نكػػػػػػذض٥  

ظػػػػىت  اخليػػػػ٢ى 
 ٬ةؽى يٍػػػػػػػػػػًٕ ٩ي 
    

ػػػػ، ٝػػػػٮؿ  ٗك
 اكنةٔؿ/

إذا ٦ػػة ٌٗػػج٪ة 
ػػمي  ٌٗػػجحن  ً  حن    رضى

ػػ ٫ي ذٍػتى أ  ٕى  ٮا  كٍ ى ا٣
ػػػ ػػػؿٍ دى  ٥  ثةكك   ٙي عى
٪ة ٔؽااً أ٨٦  ٗٮا٥٩ى 
ػػػػػػػػزي  كٍ ى            ٙي ظ 

 
 ضػػػة ى ٪ػػػة ظً ٬ذ١ٍ 

 ٍ  ؿى ُى أك قى  اكن٧ًف 
ػػػػػػػػػػػػػػػدى   ة٦ى
و ٪ٍػػل ٦ً رى ذي  ػػ حبى  ىل  وى

ػػػ  ة٧ى ٤  ٤ٔي٪ػػػة كقى
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ة ٩ىػػػؿٍ ٔى أإذا ٦ػػػة 
 ٦ػ٨ ٝجي٤ػحو  قيؽان 

 
 

ك٬ؾق ا٣٘، ح ٣ كخ ثةػذبلؼ اتٕة  ثػ٢         
ػؿص٭ػػة اكنػػةٔؿ،  كبةتلىػػٮ ؿ أثةكىػػٮرة ا٣ػػيت 

ف اكف كاظػؽ ٦ػ٨ ٬ػؤالء إٚإ٩ػ٫ ك ،اذلم أكصؽق
اكنٕؿاء ٝؽ ٬ـ ا٣ٞةرلء كاككة٦ٓ،  ك٣ك٨ اهلـة 

ظؽز٭ة اكنػةٔؿاف األكالنف   ٗػ، اهلػـة أا٣يت 
ػػؿاف.  ك٦ػسبلن ٝػٮؿ ظؽز٭ة اكنةٔؿاف اآلأا٣يت 

م كقػيؽم اذلم كدادم  ،  ة مػٮالاألديت/  " يػ
ػ ،كأذ٧ةدم ٤ٔي٫،  كا٦ذؽادم ٦٪ػ٫ ثٞػةق أ٨ ك٦ى

ف إمػ٢.  األ ؽً ٩ٍػزى  مى ارً ا٣ٕػــ،  كى  ؽ  ظى  اهلل ٦ةضى 



 276 

٧ٕ٩ةاٟ،  أك  يفةسى  _ٔـؾ اهلل أ _٠٪خ ق٤جي  
ػػ َى ظً  ٙ  ٩ٌٛػػخ ٔػػ  ٠ى ٟ،  ثٕػػؽ أف ٩ْػػؿ ًذػػية

ٔػػىم إ  دػػأم  كػػٟ،  كقػػ٧ٓ ز٪ػػةيئ ٤ٔيػػٟ.  األ
ػ ،ةقػي٪ةدم احلػٟظف اجل٧ػةد ثأك ٗى ٝػؽ  كى ؿٍ ال 
ثػ٫،   اتكينيًفى  ادلكاءي  ،  ك ٞذ٢ي ٫ي مةربى  اتةءي  ه  ٘ي يى 

ح اتذ٧  يف يٌ ٪ً ٪٫ كدكٮف ٦ى ٨٦ ٦أ٦ى  ري ؾً ؤىت احلى ك ي 
          ٝؽ قجٜ ص٭ؽ احلؿ ه ".                                                                                    نٍيي ٦٪ ذ٫،  كاحلى أ

ػ  ءه كٝٮؿ األديت " اك١ذة  كً          ،ء ٧٤ٔػةن ىلمي
ّى ظي  ؼه كّؿٍ  .  ان ؽٌ كًصػ ـاظةن مً  ٨ى عً ٩ةء مي إ،  كٚةن ؿى   

ف مػبخ اكف إٔية ٨٦ ثةٝػ٢،  كأف مبخ اكف إك
ف مبخ ًع١خ ٨٦ إةف كاا٢،  كجثني ٨٦ قعأ

           ف مبخ ٔضجخ ٨٦ ٗؿاات ٚٮااؽق ".                             إثٮادرق،  ك
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٬ٮ ٗ، ٝٮؿ األديػت/  " كا٤ٕ٣ػ٥ ال يٕػؿؼ        
ػ،ة يف مكػأ٣ح ٦ػ٨ مكػةا٫٤،  كإ٧٩ػة اكلك٧ح األ

ًةٚيح مٮٝٮدح،  هلػة ٝي٧ذ٭ػة ظػىت إظٞةا٫ٞ لك٭ة 
يكنٙ ايفعػر ٧ٔػة يـ ػ٢ ٬ػؾق ا٣ٞي٧ػح أك 

                              ي٘،٬ة ".                                                                         
ػػح       ػػ، ٝػػٮؿ األديػػت/  " ٚػػةألٚاكر ٦ذ٪ٔٮ ٗك

ية   ٔرصػ ختػة٣ٙ ٦ػة ةكاآلراء ٦ذٕؽدة،  كٌٝ
كؿ ك٤٬ح صؽيؽة أك ؿا٬ة ايفةظر ٚيْ٪٭ة  ،ٝج٤٭ة

ك٥ دؿدجٍ ث٧ة ٝج٤٭ة ثؿبةط،  كك٥ دذىػ٢ ثػ٫ أيػح 
و٤ح ٚي٢٧ٕ ١ٚؿق ٚي٧ة ٔىس أف يكٮف ث ٪٭٧ة 

ة ٝػؽ يىػ٢ ث ٪٭٧ػة ٦ػ٨ ٨٦ ٝؿاثح أك نكت،  ك٦
 قجت ".                                                                                                 
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ك٬ؾق ا٣٘، ح ٣ كخ ثةػذبلؼ اتٕة  ثػ٢         
 ثةك١يٛيح ا٣يت 
ي
يخ ث٭ة ٬ػؾق اتٕػة  كبةكىػٮر دٌ أ

ا٣ػػيت لػػةكؿ   ٦٪٭٧ػػة أداء٬ػػة.  ٚةألديجػػةف 
ػػؿ يىػٙ ظؽ٧٬ة يكػذُٕٙ،  كاآلأالنف/  األك

دل اتٕػىن اذلم يؿ ػؽق أ.  ك  ٦٪٭٧ة ٝػؽ ٠ذةثةن 
 .ثكيٛيػػح ػةوػػح كأُٔػػٯ وػػٮرة ػةوػػح

ظؽ٧٬ة يذعؽ، ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ أػؿاف/  كاألديجةف اآل
كاثلة  يذعؽ، ٨ٔ األٚاكر.  ك  ٦٪٭٧ػة يػؤدم 

دل ث٭ػػة أاتٕػىن ثكيٛيػػح ٗػ، اك١يٛيػػح ا٣ػيت 
                            األديجةف األكالنف.        

  ٦٪٭٥ دميٕةن كػ٥ يكػ٨ يجعػر  ك٣ك٨ٍ        
٨ٔ اتٕة ،  كإ٧٩ة اكف ي٭ذ٥ ثة٣و يت كاأل٣ٛةظ 
ك ٩خ اتٕة  كقةا٢ ألداء اكىػٮرة ا٣ػيت يؿ ػؽ 
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ثؿاز٬ػػة.  ٚعػػني يؿ ػػؽ اتػػؿء أف يٛ٭ػػ٥ ٬ػػؾق إ
 أكالن اجلىٮص،  مٕؿ ح اك٩خ أك ٩رث ح.  ال يىط 

ٕػة ،  ثػ٢ جيػت أف يٮصػ٫ أف جي٭ؽ ٩ٛكػ٫ ثةت
اجل٭ؽ إ  ٚ٭٥ األ٣ٛةظ كا٣وا٠يت،  ك ػأيت ٚ٭ػ٥ 
اتٕة  دجٕة ذلكٟ،  ك٨٦ ٬٪ػة ال ثػؽ أف دكػٮف 
٤ٕ٦ٮ٦ةد٫ اككةثٞح ٦ذ٤ٕٞح ثةأل٣ٛةظ كا٣وا٠يػت 
ال ثةتٕة .  كألص٢ أف دذ١ػٮف دليػ٫ ٤ٕ٦ٮ٦ػة  
يف ذكٟ،  ال ثؽ ٨٦ أف يٞػؿأ اجلىػٮص األدثيػح 

٬ة كأف جي٭ػؽ يف اكٮٝػٮؼ ،  كأف لةكؿ ٩ٞؽ٠س،ان 
 ،رسار دؿا٠يج٭ة إ  أف يذ١ٮف ٔ٪ػؽق اذلكؽأ  

ك٨٦ كصٮد اذلكؽ دذ١ػٮف ات٤ٕٮ٦ػة .  كذلكػٟ 
ٚإف ٚ٭٥ اجلىٮص األدثيح،  ال لذػة  إ  درس 
كحتىػي٢ كال إ  ٤ٕ٦ٮ٦ػة  ٔػ٨ اتٕػة  ا٣ػػيت 
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حتٮ ٭ة اجلىٮص،  كإ٧٩ة لذة  إ  دكٮ ٨ ذكؽ 
إ٧٩ػػة يذ١ػػٮف  ك٬ػػؾا اذلكؽ ،يف ادلرصػػح األكا

ثكرثة ٝؿاءة اجلىػٮص األدثيػح،  ظػىت دٮصػؽ 
ا٣ننٮة ٨٦ ٝؿاءد٭ة،  ٚي١ٮف اذلكؽ ٝػؽ دكػٮف 
دلل اإلنكةف.  كٚ٭٥ اجلىٮص األدثيح ال لذة  
إ  ٦ٕؿٚح ثةجلعٮ كاكرصػؼ كال ٦ٕؿٚػح ث٤ٕػٮـ 

كال لذػة  إ   ،ايفبلٗح ٨٦ ٦ٕة  كبيةف كبؽيٓ
ٓ،  ٚإف ٬ؾق كأف اقذع ٥٤ اكًٮ ك٨ ٫ٞٚ اك٤٘ح ٔك

تةـ ث٭ة ك٣كػ٨ ال يكذعكػ٨ اتلجعػؿ ٚي٭ػة.  اإل
كإ٧٩ة لذػة  إ  يشء كاظػؽ ٬ػٮ ٠ػرثة ٝػؿاءة 

 اجلىٮص،  ظىت يذ١ٮف دلي٫ اذلكؽ.                
٬ؾق   ٠يٛيح اتل١ٛ، يف ٚ٭ػ٥ اجلىػٮص         

األدثيح.  ك  أف ٚ٭٧٭ػة لذػة  إ  كصػٮد ذكؽ 
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قةثٜ،  أم ٦ٕؿٚح ثُجيٕح اجلىٮص ينذش ٔ٪٭ػة 
كٮف اذلكؽ.  ٤ٕ٧ٚٮ٦ةد٭ة اككػةثٞح   كصػٮد د

٠سػةر ٦ػ٨ ٝػؿاءة اذلكؽ،  كا٣ُؿ ٜ إحل٫ ٬ػٮ اإل
اجلىٮص األدثيح ظىت يذ١ٮف ٬ػؾا اذلكؽ.  كإذا 
ك٥ يٮصؽ اذلكؽ ٚإ٫٩ ال ي٧كػ٨ ٚ٭ػ٥ اجلىػٮص 
.  األدثيػػح،  أم ال يكػػٮف اتل١ٛػػ، ث٭ػػة ٦٪ذضػػةن 

٫٩ ٝؽ خيؿ  ثإدراؾ ك١ٛ٤ؿ اذلم حتٮ ٫،  أوعيط 
كك١٪٫ ال خيؿ   ،ؤ ح تة د٭ؽؼ إحل٫كٝؽ خيؿ  ثؿ

ثٛ٭٥ هلة،  كال ثةكٮٝٮؼ ٤ٔي٭ة.  أل٫٩ ك٥ يذػؾكٝ٭ة 
كك٥ يٕؿؼ ٧َٕ٭ػة،  كإذا كػ٥ يذػؾكٝ٭ة ك ٕػؿؼ 
٧َٕ٭ة،  ٚإ٫٩ ك٥ يٛ٭٧٭ة.  ٚةجله األديب ٚ٭٫٧ أف 
د٭زت إحلػ٫،  كأف يثػ،ؾ ك ػؤزؿ ٚيػٟ.  ك٬ػؾا ال 
ي٧ك٨ أف لػؽ، إال إذا اكف ٬٪ػةؾ ذكؽ دلل 
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اجلىٮص.  ك٨٦ ٬٪ة اكف ٦ػة ي٤ػــ  ٨٦ يٞؿأ ٬ؾق
 ٣ٛ٭٥ اجلىٮص ٬ٮ كصٮد اذلكؽ.                                   

أ٦ة اجلىٮص ا١ٛ٣ؿ ح ٚإف اتٕةرؼ ا٤ٕٞ٣يح        
  األقةس يف ث٪ةء اجله،  كا٣ٕ٪ةيح ٚي٫ مٮص٭ح 
إ  اتٕة  أكالن ز٥ إ  األ٣ٛةظ كا٣وا٠يت.  ك٬ٮ 

كا٣٘ػؿض ٦٪ػ٫ أداء   ٣٘ح ا٢ٕٞ٣ ال ٣٘ح ا٣ٕةَٛح.
األٚاكر ال قي٧ة احلٞةاٜ،  ٝىؽ ػؽ٦ػح اتٕؿٚػح 

زةرة ا٣ٕٞٮؿ.  كاكلك٧ة  كا٣وا٠يت ٚي٫ دذ٧ػزي إك
ثةدلٝح كاتلعؽيؽ كاالقذٞىةء.  ك٬ػٮ يٞػٮـ   
ا٢ٕٞ٣ ث٘ي اجلْؿ ٔػ٨ ا٣ٕٮاَػٙ،  ك  نعػ 
احلٞةاٜ ا١ٛ٣ؿ ح كاتٕةرؼ ا٣يت لذة  اكٮوػٮؿ 

ٚػإف اجلىػٮص  إحل٭ة إ  ص٭ؽ كد٧ٕٜ.  كذلكػٟ
ا١ٛ٣ؿ ػػح ختػػة٣ٙ اجلىػػٮص األدثيػػح د٧ػػةـ 
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اتؼة٣ٛح.  ذكٟ أف اجلػه األديب ال يٞػٙ ٔ٪ػؽ 
احلٞةاٜ كاتٕةرؼ،  كال يٞىؽ ٦٪٫ د٘ؾيح ا٢ٕٞ٣ 
ثةألٚاكر.  كإ٧٩ة لةكؿ دٞؿ ت ٬ؾق احلٞػةاٜ إ  

٧٬٭ة،  أم خيذةر أثؿز٬ة كأذ٬ةف،  كك١٪٫ خيذةر األ
ّػة٬ؿ أك  جل٧ػةؿ ٦ة يكذُيٓ أف جيؽ ٚي٫ ٦ْ٭ؿان 

٩ٕٛػةؿ،  ػيف،  أم خيذػةر ٦ػة يٮصػؽ اتلػأزؿ كاال
كدكٮف األ٣ٛةظ كا٣وا٠يت ا٣ػيت دػؤدم ٬ػؾق 
 ،األٚاكر   كص٫ يث، ا٣ٞػؿاء ك ثػ، اككػة٦ٕني

ٚي٭ـ منةٔؿ٥٬،  ك جٕر ٚي٭٥ ٦ة يٞذٌي٫ ٬ػؾا 
ٌػت.  اال ة،  أك قػؼٍ ٗك ٩ٕٛةؿ ٨٦ ٗجُح كًر

ك٬ؾا خببلؼ اجله ا١ٛ٣ؿم،  ٚإ٩ػ٫ يٞىػؽ ثػ٫ 
٢ٕٞ٣ ثػةألٚاكر،  ٚ٭ػٮ يٞػٙ ٔ٪ػؽ ظػؽ د٘ؾيح ا

احلٞةاٜ كاتٕةرؼ ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ ٠ٮ٩٭ػة د٭ػـ 
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اتنػػةٔؿ أك ال د٭ـ٬ػػة.  ٚ٭ػػٮ يذٞىػػؽ اصػػذبلء 
ثؿاز٬ة،  ك٣ ف إاألٚاكر ك٣ ف دٞؿ ج٭ة.  كظك٨ 

٦ة ٚي٭ة ٨٦ دمةؿ.  ك٦ة يٮصؽ ٝ٪ةٔح ا٢ٕٞ٣ كدٝػح 
ث٧ة يث،ق ٬ؾا ٦ػ٨ قػؼٍ  ان ثؽأ األداء.  كال يٕىن
ة،  ٨٦ رس ثػأداء  كر أك ٌٗت.  ث٢ يٕػىنأك ًر

ا١ٛ٣ؿ ٧٠ة ٬ٮ،  كجي٢ٕ وٮرة ا١ٛ٣ػؿ كاًػعح 
ك٣ػ ف وػٮرة ا٣و يػت.  ك٦ػ٨ ٬٪ػة اكف ٚ٭ػ٥ 
اجلىٮص ا١ٛ٣ؿ ػح خيػة٣ٙ   اتؼة٣ٛػح ٚ٭ػ٥ 

 اجلىٮص األدثيح.                                                                                            
١ٛ، يف اجلىٮص ا١ٛ٣ؿ ح،  أم ٚ٭٧٭ة كاتل       

ٮع  ال يذأإ إال ثٮصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح ٨ٔ مًٮ
اجله،  ٚإذا ك٥ دٮصؽ ٬ػؾق ات٤ٕٮ٦ػة  اككػةثٞح 
اتؾ٠ٮرة،  ال ي٧ك٨ أف يٛ٭٥ اجله أل٩ػ٫ يٕػحب 
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٨ٔ كاٝٓ ٦ٕني ٚإذا كػ٥ دٮصػؽ دليػ٫ ٤ٕ٦ٮ٦ػة  
قةثٞح يٛرس ث٭ة ٬ؾا اكٮاٝٓ،  ٚإ٫٩ ال ي٧كػ٨ أف 

ؿ ٦ػػ٨ األظػػٮاؿ.  كاألقػػ٤ٮ  يٛ٭٧ػػ٫ كال حبػػة
ا١ٛ٣ؿم،  ال ثؽ أف دكٮف ات٤ٕٮ٦ة  اككػةثٞح 

،  ٚػإذا اك٩ػخ ٣ٛ٭٫٧  ة يكٮف ٦ػؽكٮهلة ٦ػؽر ن 
ات٤ٕٮ٦ة  اككةثٞح ٝؽ ٔؿٚخ دلؿد ٦ٕؿٚػح دكف 

كإٝػػ٫،  ٚإ٩ػػ٫ ال  أف يكػػٮف ٦ػػؽكٮهلة ٦ػػؽر ن 
ي٧كػػ٨ ٚ٭ػػ٥ اجلػػه ا١ٛ٣ػػؿم.  ألف اجلػػه 

ؿ،  ا١ٛ٣ؿم يٕحب ٔػ٨ ١ٚػؿ،    كاٝػٓ ك  ٦ػؽكٮ
تػة يػؽؿ  ك٣ ف دلؿد ١ٚؿ ٚإذا ٚ٭٥ ا١ٛ٣ؿ ٚ٭٧ةن 

٤ٔي٫،  ال إدرااكن كٮا٫ٕٝ،  كال رؤ ح تؽكٮ  ٚإ٫٩ ال 
يكػػٮف ٤ٕ٦ٮ٦ػػة  قػػةثٞح ي٧كػػ٨ أف يٛرسػػ 
اكٮاٝٓ ث٭ة.  كإ٧٩ة دكػٮف دلػؿد ٤ٕ٦ٮ٦ػة  كال 
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د٪ٛٓ يف اتل١ٛ،،  أم ال د٪ٛػٓ يف ا٣ٛ٭ػ٥ ك٤ػ٪ه 
ا١ٛ٣ؿم.  ٚعط اتل١ٛ، ثةجله ا١ٛ٣ؿم ٣ ف 

ٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح ٍٚٞ،  ثػ٢ كصػٮد إدراؾ كص
كٮإٝ٭ة كدىٮر ظٞيٌف تؽكٮهلة.  ٚأ٩خ ظني دٞؿأ 

اكف حبسةن يف ١ٚؿ أك حبسػةن  قٮاءيف ٠ذة  ١ٚؿم 
ٮع أك حبسةن يف مكأ٣ح ٚإف ٩ىػٮص ٬ػؾا  يف مًٮ
اك١ذة  ٩ىٮص ٔؿبيح،  كأ٣ٛة٫ّ أ٣ٛةظ ٔؿبيح،  

٩ػخ  كػ٥ ثةك٤٘ػح أكدؿا٠يج٫ دؿا٠يت ٔؿبيح.  ك
ف قػةٔؽؾ إ.  ك٣ك٨ ٧٤ٟٔ ثة٣ٕؿبيح كا٣ٕؿبيح

  ٚ٭٥ ٦ٕة  األ٣ٛةظ كا٣وا٠يػت،  كك١٪ػ٫ ال 
يكػػةٔؽؾ   ٚ٭ػػ٥ ٦ػػؽكٮال  األٚػػاكر ا٣ػػيت 
وي٘خ ث٭ؾق األ٣ٛةظ كا٣وا٠يت.  ٚؤلص٢ ٚ٭ػ٥ 
٬ؾق األٚاكر ال ثؽ أف دكٮف دليػٟ ٤ٕ٦ٮ٦ػة  



 287 

 ٔ٪٭ة،  كال ثؽ أف دكٮف ٬ؾق ات٤ٕٮ٦ة  ٦ػؽر ن 
ال ٚ٭٧ػخ اكػ ـ إ.  ك٦ػؽكٮهلة كإٝ٭ة ك٦٪ىٮران 

تة دػؽؿ  ،  كٝؽ يكٮف ٚ٭٧ٟ ٦ُةثٞةن ٣٘ٮ ةن  ٚ٭٧ةن 
 ،  كك١٪ػ٫  ٤ٔي٫ األٚاكر،  كٝؽ يكٮف ٦ٕة٠كةن 

ك١ٛ٤ؿ،  كإ٧٩ة ٬ػٮ ٚ٭ػ٥      ظةؿ ٣ ف ٚ٭٧ةن 
 ٣٘ٮم.                                                                                             

٧ٚسبلن ظػني دٞػؿأ ٬ػؾا اجلػه  " كاكػٮا         
قيةقيةن يذعذ٥ ٤ٔيػ٫ أف خيػٮض اجلٌػةؿ ًػؽ 
ػؽ  دميٓ االجتة٬ة  ا٣ػيت د٪ػةٝي اجتة٬ػ٫،  ًك
دميٓ اتٛة٬ي٥ ا٣يت د٪ةٝي ٦ٛة٬ي٫٧.  يف اكٮٝػخ 
ؿس  اذلم خيٮض ٚي٫ اجلٌةؿ ٣و زي ٦ٛة٬ي٫٧ ٗك
اجتة٬ةد٫ "  ك٬ٮ ٨٦ اجلىٮص ا١ٛ٣ؿ ح،  ٚإ٩ػ٫ ال 

٪ػةق يف اك٤٘ػح ا٣ٕؿبيػح ظػىت يكيف أف دٛ٭٥ ٦ٕ
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دٛ٭٧ػػ٫،  كال يكػػيف اكٮٝػػٮؼ   ٦ػػؽكٮال  
ىت دٞٙ   ٦ٕ٪ةق ث٢ ال ثػؽ ظأ٣ٛة٫ّ كدؿا٠يج٫ 

أف يكٮف كاٝػٓ اتلػؽثؿ اككػيةا ٦ػ٨ زاك ػح 
 دليٟ ك٦ذىٮران ٦ؽكٮ  ٔ٪ؽؾ.                              ػةوح،  كاًعةن 

كال ثؽ أف يكٮف كاٝٓ االجتة٬ة  ك٦ة دؽؿ        
دليٟ.  ككاٝٓ ٩ٌةؿ ٬ػؾق  ىٮران ذك٦ ٤ٔي٫ ٦ؽر ن 

االجتة٬ة  ثةجتة٬ةدٟ،  ككاٝٓ ٗؿس اجتة٬ةدػٟ 
دليٟ ا٣غ،  أم ال ثػؽ  ك٦ذىٮران  يف اجلةس ٦ؽر ن 

٨٦ أف دكٮف ات٤ٕٮ٦ة  اككػةثٞح ٔػ٨ اكػٮ  
ػ٨  ػ٨ االجتة٬ػة  ٔك ٨ اجلٌةؿ ٔك اككيةا ٔك

٦ػؽكٮهلة.  ظػىت  اتٛة٬ي٥ ٦ذىٮران كإٝ٭ة ك٦ؽر ن 
ٚ٭٥ ٬ػؾا اجلػه.  كإذا كػ٥ لىػ٢ ذكػٟ،  يذأإ 

ك٤ّخ ات٤ٕٮ٦ة  ٤ٕ٦ٮ٦ة  دلػؿدة أك مبلظْػةن 
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ٚي٭ة ٦ؽكٮهلة ٧٠ٕةف ال ٠ٮاٝػٓ ٚإ٩ػ٫ ال ي٧كػ٨ 
ٚ٭٥ ٬ؾا اجله.  كإذا ك٥ يٛ٭٥ ال يكذٛةد ٦٪٫ ككٮ 
ظِٛ ٨ٔ ّ٭ؿ ٤ٝػت.  كذلكػٟ ٚػإف اجلىػٮص 
ا١ٛ٣ؿ ح،  اكيف٪ةء ال ي٧ك٨ إزا٣ػح ظضػؿ ٦٪ػ٫ 

 .  ٚبل ي٧كػ٨ ٩ٞػ٢  كدجًف وٮرة ايف٪ةء ٧٠ة
ظؿؼ ٦٪٫ ٦ػ٨ مػاكف إ  مػاكف،  كال ي٧كػ٨ 

ؿ لك٧ح ثك٧٤ح أػؿل،  ثػ٢ ال ثػؽ ٦ػ٨ ااقيجؽ
اتعةْٚح اكاكم٤ح   اجله ٧٠ة ٬ٮ.  ألف اكٮاٝٓ 

داؤق أاذلم يؿاد ٦٪٫ أم ٦ؽكٮؿ ا١ٛ٣ؿ اذلم يؿاد 
كاٝٓ ٦ٕني كوٮرة ٦ٕي٪ح،  ٚإذا د٘ػ، يشء ٦ػ٨ 

.  أك صـايػةن  يػةن اكٮاٝٓ ك٨٦ اكىٮرة يذ٘، ا٣ٛ٭٥ لك
ٚٛ٭٥ اجلػه ا١ٛ٣ػؿم يٞ ػ ثػإدراؾ ٦ػؽكٮ  
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كإدراؾ ٦ػػؽكٮ  يٞ ػػ ثةتعةْٚػػح   أ٣ٛةّػػ٫ 
 كدؿا٠يج٫.                                                              

ف اجله ا١ٛ٣ؿم ٝؽ يىةغ ث٧ة يىةغ إ٥ٕ٩        
ث٫ اجله األديب،  ٚيبلظِ دأز،ق   اتنةٔؿ إ  

ة٩ت دٞيص احلٞةاٜ كب٤ٮرد٭ة،  كك١٪٫   أم ص
.  ٚػإف رشط أدثيػةن  ظةؿ ٩ه ١ٚؿم ك٣ ف ٩ىةن 

اجله ا١ٛ٣ؿم ٣ ف ٔؽـ دػأز،ق   اتنػةٔؿ،  
زؿ    اتنةٔؿ أث٢ اكٮوٮؿ إ  احلٞةاٜ قٮاء 

ـ ال ٧ٚبلظْػػح دػػأز، اجلػػه ا١ٛ٣ػػؿم   أ
،  ثػ٢ ١ٚؿ ػةن  اتنةٔؿ ال ختؿص٫ ٨ٔ ٠ٮ٫٩ ٩ىػةن 

٦ة دا٦خ ا٣ٕ٪ةيح ث٫ مٮص٭ػح إ    ةن ١ٚؿ يجًف ٩ىةن 
ا١ٛ٣ؿ ك ف ا١ٛ٣ؿ ٬ٮ ا٣ٞىػؽ األقػةا ٦٪٭ػة.  
كإذا كٮظِ يف اجلىػٮص ا١ٛ٣ؿ ػح دأز،٬ػة   
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اتنةٔؿ ٚإ٫٩ ال خيذ٤ٙ ظةؿ ٚ٭٧٭ػة ٔػ٨ ظػة  
ٚي٧ة كٮ ك٥ يبلظِ ذكٟ.  ث٢ ال ثػؽ ٣ٛ٭٧٭ػة ٦ػ٨ 
٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح ٨ٔ األٚاكر ك٨٦ إدراؾ كٮاٝػٓ 

 هلة.                         األٚاكر كدىٮر تؽكٮ
وعيط أف اجلىٮص ا١ٛ٣ؿ ح ٝؽ دكٮف          

وػػةحلح كػػ  اجلػػةس،  كٚي٭ػػة ا٣ٞػػؽرة   أداء 
األٚاكر ك  اجلةس ٦٭٧ة اك٩ػخ زٞػةٚذ٭٥،  ٚػيه 
  ٧ٔٞ٭ة  ١٪ح ا٣ٛ٭٥ كػ  اجلػةس،  ك٣كػ٨ 

ف اكف ي٧كػ٨ أف يأػػؾ إ٦س٢ ٬ؾق اجلىٮص ك
ٚ٭٧ػ٫ ٦٪٭ػة،    كاظؽ ٨٦ اجلةس ٦ة يٞػؽر   

كك١٪٭ة يف ٧ٔٞ٭ة ٣ ف يف ٦ذ٪ةكؿ   اجلةس أف 
ف اجلةس يأػػؾكف ٦٪٭ػة ٦ػة يف إيٛ٭٧ٮ٬ة،  ٥ٕ٩ 

ٝؽرد٭٥ ٚ٭٫٧ ك٣ك٨ ٣ ف   اجلةس يٞؽر   
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اتل١ٛ، ث٭ة أك ٚ٭٧٭ة.  ألف اجلىٮص ا١ٛ٣ؿ ػح،  
إذا ك٥ دٮصؽ ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح يف مكذٮا٬ة ٔ٪٭ة،  

اكر٬ػة كإذا ك٥ يكػ٨ كاٝػٓ أٚ ،ال ي٧ك٨ ٚ٭٧٭ة
،  ك٦ؽكٮال  أٚاكر٬ػة ٦ذىػٮرة،  ٚإ٩ػ٫ ال ٦ؽر ن 

ي٧ك٨ االقذٛةدة ٦٪٭ة كد٪ٛيؾ أٚاكر٬ة.  ١ٚػٮف 
  اجلةس ٝةدران   أف يأػؾكا ٦٪٭ة   ظكػت 
ٝؽردػػ٫   ا٣ٛ٭ػػ٥،  ٚػػإف ٬ػػؾا ال يٕػػ  أف   
اجلةس ٝةدركف   ٚ٭ػ٥ ٬ػؾق اجلىػٮص.  ٚػإف 
اذليػػ٨ ال دٮصػػؽ ٔ٪ػػؽ٥٬ ٤ٕ٦ٮ٦ػػة  قػػةثٞح يف 

ال ي٧ك٨ أف يٛ٭٧ٮ٬ة كال حبةؿ ٦ػ٨   مكذٮا٬ة،
 األظٮاؿ.        

ف ات٤ٕٮ٦ة  اككةثٞح اكٚيح إكٝؽ يٞةؿ ٬٪ة         
تل١ٮ ٨ ا١ٛ٣ؿ ٦ىت كصؽ احلف،  ك٬ؾا يٕ  أف 
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اجله ا١ٛ٣ؿم اكؼ ألف يٛ٭٥،  أف دكٮف دلل 
اإلنكةف ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح يٛرس ث٭ة اكٮاٝػٓ اذلم 

أف يذٌػػ٧٪٫ اجلػػه.  كاجلػػٮا    ذكػػٟ،  ٬ػػٮ 
ات٤ٕٮ٦ة  اككةثٞح يػؿاد ث٭ػة أف يٛرسػ اكٮاٝػٓ 
اذلم يذ٧ٌ٪٫ اجله،  كال ي٧ك٨ أف يٛرس ث٭ػة 

ٚػػإذا اك٩ػػخ  ،اكٮاٝػػٓ إال إذا اك٩ػػخ يف مكػػذٮاق
ات٤ٕٮ٦ة  اككةثٞح   ات٤ٕٮ٦ة  اك٤٘ٮ ح ٚإ٩٭ػة 
ال دكيف إال إ  اتلٛكػ، اك٤٘ػٮم كال دكػيف 

كإذا اك٩خ ات٤ٕٮ٦ػة  اككػةثٞح  ،تلٛك، ا١ٛ٣ؿ
احلك٥ ثأ٫٩ ا٣ٞػٮة،  ٚػإف ٬ػؾق ال دكػيف ٨ٔ 

 ٚ٭ػ٣٥ٛ٭٥ ٦ٕىن احلك٥،  ث٢ كٝؽ دٌػ٢٤ ٔػ٨ 
٦ٕىن احلك٥.  كإذا اك٩خ ات٤ٕٮ٦ػة  اككػةثٞح 
بلٝػػة ،  ٚإ٩٭ػػة ال  ٔػ٨ اتضذ٧ػػٓ ثأ٩ػػ٫ ٩ػةس ٔك
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ي٧ك٨ ٨٦ د٘ي،ق أك  دكيف ٣ٛ٭٥ اتضذ٧ٓ ٚ٭٧ةن 
اتعةْٚح ٤ٔي٫،  أل٩٭ػة ٣ كػخ يف مكػذٮل ٦ػة 

إف ات٤ٕٮ٦ة  اككػةثٞح يٕ٪ي٫ اتضذ٧ٓ.  ك١٬ؾا ٚ
ظىت يؽرؾ اجله ا١ٛ٣ؿم،  ال ثؽ أف دكٮف يف 
مكػذٮل ا١ٛ٣ػؿ اذلم لٮ ػ٫ اجلػه،  ال دلػؿد 

 ٤ٕ٦ٮ٦ة  ٔ٪٫.                                                                 
كٝػػؽ يٞػػةؿ إذا اكف ينػػوط ٣ٛ٭ػػ٥ اجلػػه        

ا١ٛ٣ؿم أف دكٮف ات٤ٕٮ٦ػة  اككػةثٞح ٣ٛ٭ػ٥ 
جله،  يف مكذٮل ا١ٛ٣ؿ اذلم يؿ ؽ أف يٛ٭٫٧،  ا

٨٧ٚ أي٨ يػأيت امػواط أف يػؽرؾ كإٝػ٫،  كأف 
يذىٮر ٦ؽكٮ  إ  صة٩ت أف دكٮف ات٤ٕٮ٦ػة  

كاجلٮا    ذكٟ أف ٚ٭ػ٥    اككةثٞح يف مكذٮاق
اجله ا١ٛ٣ؿم ٣ ف اتؿاد ٦٪٫ اتلػزلذ ثػ٫،  كال 
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اكٮٝٮؼ   ٦ٕ٪ةق.  ثػ٢ اجلػه ا١ٛ٣ػؿم يٛ٭ػ٥ 
ك٦ة ك٥ يك٨ ٠ؾكٟ  ،يٛ٭٥ حل٢٧ٕ ث٫ أم ،حلؤػؾ

ٚإ٩ػػ٫ ال ٚةاػػؽة ٦٪ػػ٫ ككصػػٮدق ال ٝي٧ػػح  .  ألف 
ا١ٛ٣ؿ يٮٝٙ ٤ٔيػ٫ حلؤػػؾ ال تضػؿد اتٕؿٚػح.  
كأػؾق ال يذأإ إال ثإدراؾ كا٫ٕٝ كدىٮر ٦ؽكٮ .  
ك٨٦ ٬٪ػة ينػوط يف ٚ٭ػ٥ اجلػه ا١ٛ٣ػؿم إ  

ظؽ٬ة أصة٩ت ات٤ٕٮ٦ة  اككةثٞح زبلزح رشكط/  
ة  اككػػةثٞح يف مكػػذٮل أف دكػػٮف ات٤ٕٮ٦ػػ

ا١ٛ٣ؿ اذلم يؿاد ٚ٭٫٧،  كزة٩ي٭ة أف يؽرؾ كإٝ٭ة 
٧٠ة ٬ٮ إدرااكن لؽدق ك ٧زيق ٨ٔ ٗ،ق،  كزةثل٭ػة 
أف يذىٮر ٬ؾا اكٮاٝٓ دىػٮران وػعيعةن يُٕػٰ 
اكىٮرة احلٞيٞيح ٔ٪ػ٫.  كبػؽكف ٬ػؾق اثلبلزػح 
دلذ٧ٕح ال ي٧ك٨ ٚ٭٥ اجلػه ا١ٛ٣ػؿم،  أم ال 
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ػؿل ال ي٧كػ٨ ي٧ك٨ ٚ٭٥ ا١ٛ٣ؿ.  كبٕجةرة أ
أػؾق ألف ٚ٭٥ ا١ٛ٣ؿ يٕ  أػػؾق ك٣ػ ف ٚ٭ػ٥ 
٦ٕ٪ةق.  كأٝؿ  ٦سةؿ   ذكٟ أٚاكر اإلقبلـ ٨٦ 

ٚإ٫٩ تة ٩ػـؿ   ا٣ٕػؿ ،  ك٩ػـؿ  كأظاكـٔٞةاؽ 
حبكت اكٮٝةآ ٚإ٩٭٥ ٚ٭٧ٮق كأػػؾكا ثػ٫،   ٦٪ض٧ةن 

ال ألف ٣٘ذ٭٥ اك٩ػخ د١٧ػ٪٭٥ ٦ػ٨ ٚ٭٧ػ٫،  ثػ٢ 
كٮالد٭ة،  أل٩٭٥ أدر ٮا كاٝٓ أٚاكرق،  كدىٮركا ٦ػؽ

ٚأػػػؾك٬ة ثٕػػؽ ٬ػػؾا اإلدراؾ كذكػػٟ اتلىػػٮر،  
 ،  ٔٞػػت زػػؿ ٚػػي٭٥ ك٤ٝػػج٭٥ رأقػػةن أكذلكػػٟ 

ٚذ٘،  ٝي٧ح األميةء يف ٩ْؿ٥٬،  ٚةردٕٛخ ٝي٧ح 
أمػػيةء كاخنٌٛػػخ ٝي٧ػػح أػػػؿل،  كأوػػجعخ 

مف ٦ٞٮ٦ػػة  احليػػةة يف ٩ْػػؿ٥٬ ٗ،٬ػػة ثػػةأل
ك٣ك٨ ٬ؤالء ا٣ٕؿ  أ٩ٛك٭٥ ظني ٚٞػؽ دلي٭ػ٥ 
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كدىٮر ٦ؽكٮالد٭ة،  ٚػإ٩٭٥  إدراؾ كاٝٓ األٚاكر، 
ٚٞؽكا ٚ٭ػ٥ ٬ػؾق األٚػاكر،  أم ٚٞػؽكا أػػؾ٬ة 

٥ ٨٦ أ٫٩ يٮصؽ  ،كذلكٟ ك٥ دٕؽ دؤزؿ ٚي٭٥ كبةكٗؿ
كقػٓ أدلي٭٥ حمؽزٮف أ٥٤ٔ ٨٦ ٦ةكػٟ،  كٚٞ٭ػةء 

ظةَح ٨٦ إك٦ٛرسكف أكرث  ،يب ظ٪يٛحأ٨٦  ٧٤ٔةن 
اث٨ ٔجةس،  ك٦ٓ ذكٟ ٚإ٫٩ ال يٮصػؽ ٚػي٭٥ ٦ػ٨ 

٪ػح أيػةـ ٦ةكػٟ،  كال ٬ٮ ٝؿ ت  ٨ اك٩ٮا يف اتؽي
٨٦ اك٩ٮا يف ٔرص اث٨ ٔجػةس،  كال  ػ٨  مػٮا 

ٔػػ٨  يب ظ٪يٛػػح.  ك٣ػػ ف ذكػػٟ ٩ةجتػػةن أيف ٔ٭ػػؽ 
ث٢ ٬ٮ ٩ييضح ٣ٕػؽـ  ،اتلٞى، يف ٦ٕؿٚح األٚاكر

ؽـ دىٮر ٦ؽكٮهلة.  كذلكٟ ٚإ٫٩  إدراؾ كإٝ٭ة ٔك
ك٤ذ١ٛ، ثةجلىٮص ا١ٛ٣ؿ ػح،  ٚإ٩ػ٫ ال يكػيف 

ثػ٢ ال ثػؽ ،  ةكصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح يف مكذٮا٬
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أف يكػػٮف إ  صة٩ػػت ذكػػٟ إدراؾ كٮإٝ٭ػػة 
 كدىٮر تؽكٮهلة.                                                                                  

كٚ٭ػػ٥ اجلىػػٮص ا١ٛ٣ؿ ػػح ال يٕػػ  أف        
يكٮف ألػؾ٬ة،  ث٢ يكػٮف ٠ػؾكٟ كؿٌٚػ٭ة 
كحمةربذ٭ة.  ٚةألػػؾ ٬ػٮ اتٞىػٮد،  كإذا اك٩ػخ 
٣ ف  ة يؤػؾ ٚإ٩٭ة دكٮف  ة يوؾ أك  ة جيت 
أف لةر .  ٚإذا ك٥ يٮصؽ إدراؾ كٮإٝ٭ة كدىػٮر 
تؽكٮهلة،  ٚإف األمػؿ ٝػؽ يػؤدم إ  االحنػؿاؼ،  

ك ػػوؾ  ،ٚيؤػػػؾ ٦ػػة ينػػجرت أف يػػوؾ كلػػةر 
كلةر  ٦ة ينجرت أف يؤػؾ أك يٮٝٙ ٦٪٫ مٮٝٙ 
اتٕؿٚح،  دلؿد اتٕؿٚح دكف أػؾ أك دؿؾ.  كذلكٟ 
ال ثؽ ٣ٛ٭٥ اجلىٮص ا١ٛ٣ؿ ح ٨٦ إدراؾ كإٝ٭ة 
كدىٮر ٦ؽكٮهلة،  الختةذ اتٮٝٙ اكبلزـ جتة٬٭ػة،  
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إ٦ة األػػؾ كإ٦ػة ا٣ػوؾ كاتعةربػح.  كامػواط 
إدراؾ كاٝػػٓ األٚػػاكر إدرااكن لػػؽد٬ة ك ٧زي٬ػػة،  
كدىػػٮر ٦ػػؽكٮهلة دىػػٮران وػػعيعةن،  ٬ػػٮ اذلم 

كجي٢ٕ اتؿء  ،يٕى٥ ا١ٛ٣ؿ ٨٦ اكـك٢ كاالحنؿاؼ
.  ٚإف ق٤ي٧ةن  ؿر مٮ٫ٛٝ ٨٦ ٬ؾق األٚاكر دٞؿ ؿان يٞ

٬ػػؾق األٚػػاكر،  ال يٞػػٙ رضر٬ػػة ٔ٪ػػؽ ظػػؽ 
ثػػ٢ ٝػػؽ يرصػػؼ ٦ػػ٨  ،االٝذىػػةر   اتٕؿٚػػح

يأػؾ٬ة ٨ٔ أ٧ٔػةؿ أقةقػيح يف ظيةدػ٫،  كٝػؽ 
.  ٠جػ،ان  جي٫٤ٕ يـؿ ك ٪عؿؼ،  أك يٌػ٢ ًػبلالن 

كأٝػػؿ  ٦سػػةؿ   ذكػػٟ،  ٦ػػة ٤ٕٚذػػ٫ دراقػػح 
 ٦ػػ٨ ٧٤ٔػػةء ا٤ٛ٣كػػٛح احلٮ٩ة٩يػػح دلل ٠سػػ،

اتكػػ٧٤ني،  ك٦ػػة ٤ٕٚذػػ٫ األٚػػاكر اكؿأقػػ٧ةحلح 
يح دلل ٠سػػ، ٦ػػ٨  ث٪ػػةء أكاألٚػػاكر اكنػػئٮ
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اتك٧٤ني،  ٚإف ذكػٟ لكػ٫ إ٧٩ػة اكف ألف إدراؾ 
اكٮاٝٓ كػ٥ يكػ٨ إدرااكن لػؽدق ك ٧ػزيق،  كألف 

 دىٮر ٦ؽكٮؿ األٚاكر ك٥ يك٨ دىٮران وعيعةن.                     
حلٮ٩ة٩يػح،  ٚإ٩٭ػة اك٩ػخ كجلأػؾ ا٤ٛ٣كػٛح ا       

مٮصػػٮدة دلل ٩ىػػةرل اكنػػةـ كا٣ٕػػؿاؽ.  ك ف 
اتك٧٤ٮف ل٤٧ٮف ادلٔػٮة إ  اإلقػبلـ هلػؤالء 

،  كال قػػي٧ة ثٕػػؽ أف أوػػجعٮا حتػػخ اجلىػػةرل
ظك٥ اإلقبلـ كحتخ قيُؿد٫.  ٚاكف اجلىةرل 
يف ٩ٞةمػػ٭٥ ك٧٤كػػ٧٤ني يكػػذ٤٧ٕٮف ا٤ٛ٣كػػٛح 

٧ٮف احلٮ٩ة٩يح كات٪ُٜ احلٮ٩ة ،  ٚةقذ٢٧ٕ اتكػ٤
٬ؾق ا٤ٛ٣كٛح ك٬ػؾا ات٪ُػٜ ٣ػ،دكا   ٬ػؤالء 
اجلىةرل،  دكف أف يؽر ٮا األٚاكر ا٣يت حتٮ ٭ػة 

كدكف أف يػؿكا ات٘ة٣ُػة  ا٣ػيت  ،٬ؾق ا٤ٛ٣كٛح
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دؽػ٢ يف ٦ٞؽ٦ة  ات٪ُٜ.  ٚأد  ٬ؾق ادلراقػح 
ا٣يت اك٩خ ٨٦ أص٢ نع اإلقبلـ إ  أف ا٩رصؼ 
هلة ثٕي ٧٤ٔةء اتك٧٤ني ٨٦ أصػ٢ اكػزلة ا٣ػيت 

ؽك٩٭ة يف دراقػذ٭ة،  كا٩رصػؼ إحل٭ػة ٧٤ٔػةء جي
مك٧٤ٮف آػؿكف ٨٦ أص٢ اكػؿد   اجلىػةرل،  
كا٣حب٬٪ح   وعح أٚاكر اإلقبلـ.  أ٦ة ا٣ٛؿ ػٜ 
األكؿ ٦ػػ٨ ا٧٤ٕ٣ػػةء ٚػػإ٩٭٥ وػػةركا يكػػ،كف يف 
َؿ ػػٜ ٚبلقػػٛح احلٮ٩ػػةف،  كأػػػؾكا ا٤ٛ٣كػػٛح 

ء٬ػة ٦ػٓ ارآاحلٮ٩ة٩يح كوةر  زٞةٚذ٭٥ كأذ٪ٞٮا 
كػت ٦ػة دػؿاق ٬ػؾق األٚػاكر مؿا ة كئلقبلـ ظ

ا٤ٛ٣كٛيح،  كبؾكٟ ننػأ ا٣ٛبلقػٛح اتكػ٧٤ٮف،  
 ك٦٪٭٥ ٨٦ ٢ً ًػبلالن  ،٧ٚ٪٭٥ ٨٦ زؿ كاحنؿؼ

.  ك  ا٣ٛؿ ٞني/  ات٪عؿٚٮف كاكٌةكٮف ٝؽ ٠ج،ان 
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،  كذلكػٟ ٚػإف دؿ ٮا اإلقبلـ كأوػجعٮا ٠ٛػةران 
دميٓ ٨٦ يك٧ٮف ثٛبلقٛح اتك٧٤ني أك ٚبلقػٛح 

 اث٨ ق ٪ةء كا٣ٛةرايب،  اإلقبلـ ٠ٛةر،  ال ٚؿؽ ثني
  كال ثني اث٨ رمؽ كاك١٪ؽم.                                                                                                     

٦ة ا٣ٛؿ ٜ اثلة  ٦ػ٨ ٧٤ٔػةء اتكػ٧٤ني،  أك       
اذلي٨ درقٮا ا٤ٛ٣كٛح احلٮ٩ة٩يح كات٪ُٜ احلٮ٩ة ،  

٧ٮا ٚؿ ٞني/  ٚؿ ٜ يذؼػؾ ا٤ٛ٣كػٛح ٚإ٩٭٥ ا٩ٞك
،  ك ؤكؿ أٚاكر اإلقبلـ ث٧ة يذٜٛ احلٮ٩ة٩يح أقةقةن 

كأٚاكر ٬ؾق ا٤ٛ٣كٛح،  ك ُجٜ األٚاكر ا٤ٛ٣كٛيح 
  أٚاكر اإلقبلـ ك٬ؤالء ٥٬ اتٕزت٣ػح.  كٚؿ ػٜ 

رض ةٝؽ كٝٙ ٦ػ٨ ٬ػؾق األٚػاكر مٮٝػٙ اتٕػ
كوةر لةكؿ دىػعيع٭ة ك ػؿد ٤ٔي٭ػة،   ،كاجلةٝؽ

٧ٮف ثأ٢٬ اكك٪ح،  ٚػاكف اجلػؽاؿ ك٬ؤالء ٨٦ يك
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كم٤٘ٮا ث٭ؾا اجلػؽاؿ ٔػ٨  .ثني ٬ؾي٨ ا٣ٛؿ ٞني
 ٢ ادلٔٮة اإلقػبل٦يح،  كاٚػٮا ٔػ٨ ا٧ٕ٣ػ٢ 

٫ اهلل ٤ٔي٭٥،   ال ك٬ٮ  ػ٢ أاألقةا اذلم ًٚؿ
دٔػػٮة اإلقػػبلـ إ  ٗػػ، اتكػػ٧٤ني،  ث٧عةك٣ػػح 

٦ة ثةقذؼؽاـ أٚػاكر إدىعيط ٔٞةاؽ اتك٧٤ني،  
٬٪ػػح   وػػعح أٚػػاكر ا٤ٛ٣كػػٛح احلٮ٩ة٩يػػح ك٤حب

٦ة ثةكؿد   ٬ؾق األٚاكر.  إك ،اإلقبلـ،  كيف٤ٮرد٭ة
.  ك٬ػؤالء،  كٝؿك٩ػةن  كم٤٘ٮا اجلةس ث٭ػؾا أصيػةالن 

ف اك٩ػػٮا دميٕػػةن مكػػ٧٤ني،  كك١ػػ٪٭٥ بكػػجت إك
ا٤ٛ٣كٛح احلٮ٩ة٩يح،  اٚٮا ٨ٔ  ٢ ادلٔػٮة إ  

                              اإلقبلـ،  ٣٘، اتك٧٤ني.                                     
ز٥ ك٥ يٞذرص األمؿ   ذكٟ،  ثػ٢ كصػؽ         

٦ػػ٨ صػػؿاء ذكػػٟ دمػػة   أػػػؿل ٦ػػ٨ أ٦سػػةؿ 
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،٬ػة.  ك دل أاجلحب ح،  كاتؿصبح،  كا٣ٞؽر ػح،  ٗك
ذكٟ إ  كصٮد م٢٤ كحن٢ كأٚاكر كدمة   ثػني 
اتك٧٤ني،  ٚاك٩خ ث٤ج٤ح أم ث٤ج٤ح،  ظػىت وػةر 

عا  اتػؾا٬ت   اتك٧٤ٮف ٔعا  ا٣ٛؿؽ، ٔك
ا١ٛ٣ؿ ح.    ذكٟ ٨٦ صػؿاء دػػٮؿ ا٤ٛ٣كػٛح 

ٝجػةؿ اك١سػ، ٦ػ٨ إاحلٮ٩ة٩يح يفػبلد اإلقػبلـ،  ك
اتك٧٤ني   دراقذ٭ة دكف إدراؾ لؽد أٚاكر٬ة 
ك ٧زي٬ػػة،  كدكف دىػػٮر وػػعيط تػػؽكٮؿ د٤ػػٟ 
األٚاكر.  ككٮال ٝٮة اإلقبلـ ٩ٛك٫ ككٝػٮؼ ا٬ػ٢ 

ؼ يف ػبلص يف اكٮٝٮإاكك٪ح كاجل٧ةٔح ثىؽؽ ك
كصػ٫ األٚػاكر ثبيػةف اكٮاٝػٓ اذلم دػؽؿ ٤ٔيػ٫،  

وعيعةن،  كا٦ينةؽ  كدىٮ ؿ ٦ؽكٮالد٭ة دىٮ ؿان 
احلكػػةـ يف كصػػ٫ ا٣كٛػػؿة ٦ػػ٨ ٬ػػؾق ا٣ٛػػؿؽ 
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كاتؾا٬ت،  كٮال ذكٟ ذل٬ػت اإلقػبلـ ككٌػةع 
٨٦ صؿاء ا٤ٛ٣كٛح احلٮ٩ة٩يح ك٦ػة أكصؽدػ٫ ٦ػ٨ 

                                                      أٚاكر كآراء.                                           
أ٦ة األٚػاكر اكؿأقػ٧ةحلح كاالمػوا٠يح ٚػإف       

بلؿ أٚاكر٬ػة  ػُؿ٬ة أمؿ منة٬ؽ حمكٮس،  ًك
ث٪ػةء اتكػ٧٤ني كػُػأ أٝؽ مػ٢٧ اك١سػ، ٦ػ٨ 

ظىت دلل دمة٬، اتك٧٤ني.   ٦ٛة٬ي٧٭ة ٝؽ دٛىش
٦ػ٨ ٦س٤ػح أ٦ح ادلحل٢،  كذ٠ػؿ ةٝككك٪ة حبةصح إل

األٚاكر اكٌػة٣ح كاألٚػاكر اخلةَبػح ٚػإف اكٮاٝػٓ 
ػٮا  اتنة٬ؽ يف ثبلد اإلقبلـ،  كال قي٧ة اذلي٨ ٔك

ؿ ٪ػة ٦ػة   احليةة ثٕؽ احلؿ  ا٣ٕةتيح اثلة٩يح،  يي 
ظؽزذػػ٫ ٬ػػؾق األٚػػاكر ٦ػػ٨ ختؿ ػػت يف ٔٞػػٮؿ أ



 306 

اتك٧٤ني ك٨٦ اؼ ك٧٤ك٧٤ني ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ ٨٦ 
                                      أص٢ اإلقبلـ.                            

ذلكٟ ٚإف اتل١ٛ، ثةجلىٮص ا١ٛ٣ؿ ح جيت       
٫٩ ال يكيف ٚي٭ة دلػؿد أأف يٕؿؼ د٧ةـ اتٕؿٚح ك

كصٮد ات٤ٕٮ٦ة  اككةثٞح،  ث٢ ال ثؽ أف دكػٮف 
كأف يكػٮف  ،٬ؾق ات٤ٕٮ٦ة  يف مكذٮل ا١ٛ٣ؿ

بن  لؽدق ك ٧ػزيق،  كأف  إدراؾ كإٝ٭ة مٮصٮدان 
دىٮر ٦ؽكٮهلة دىػٮران وػعيعةن يُٕػٰ يكٮف 

 اكىٮرة احلٞيٞيح ٨ٔ ذكٟ اتؽكٮؿ.                                         
٩ٕػػ٥ إف اإلقػػبلـ كػػ٥ ي٪ػػ٫ ٔػػ٨ ادلراقػػح        

ثةظ٭ة،  كك٥ ي٪٫ ٨ٔ أػػؾ األٚػاكر أا١ٛ٣ؿ ح ث٢ 
ثة  أػػؾ٬ة،  ك٣كػ٨ اإلقػبلـ ٝػؽ صٕػ٢ أث٢ 

 ك٦ٞيةقػػةن ا٣ٕٞيػػؽة اإلقػػبل٦يح ٝةٔػػؽة كؤلٚػػاكر 
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ألػؾ٬ة أك رٌٚػ٭ة،  ٚإ٩ػ٫ ال جيػزي أػػؾ ١ٚػؿ 
ف صػةز ٝػػؿاءة إيي٪ػةٝي ٦ػٓ ٬ػؾق ا٣ٞةٔػؽة،  ك

كال يبيط أػؾ ١ٚؿ إال إذا  ،اجلىٮص ا٣يت حتٮ ٫
اك٩خ ا٣ٞةٔػؽة ا١ٛ٣ؿ ػح دبػيط أػػؾق.  ٚعػىت 
يؽرؾ أف ا١ٛ٣ؿ ي٪ػةٝي ا٣ٞةٔػؽة ا١ٛ٣ؿ ػح أك 
يٮاٚٞ٭ة،  ٚإ٫٩ ال ي٧ك٨ اختةذ اتٮٝػٙ ٦٪ػ٫ إال 

دراؾ كاٝػٓ ا١ٛ٣ػؿ إدرااكن لػؽدق ك ٧ػزيق،  ثٕؽ إ
كدىٮر ٦ؽكٮ  دىٮران وعيعةن،  كبؽكف ٬ؾا ال 
ي٧ك٨ ٝيةس ٬ؾا ا١ٛ٣ؿ ثة٣ٞةٔػؽة ا١ٛ٣ؿ ػح،  
كبةتلة  ال ي٧ك٨ اختةذ اتٮٝٙ اكىعيط ٦٪ػ٫.  
 كذلكٟ ٚإف اتل١ٛ، يف اجلىٮص ا١ٛ٣ؿ ح،  أيػةن 
اك٩خ ال ثؽ أف دكٮف دلل ٨٦ يؿ ػؽ اتل١ٛػ، 

م،  أف دكػٮف دليػ٫ ٤ٕ٦ٮ٦ػة  ثةجله ا١ٛ٣ػؿ
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قةثٞح يف مكذٮل ٬ؾا ا١ٛ٣ؿ،  كأف يكٮف دلي٫ 
ٔػػبلكة   ذكػػٟ إدراؾ كٮإٝػػ٫ إدرااكن لػػؽدق 
ك ٧زيق كدىٮر تؽكٮ  دىػٮران وػعيعةن يُٕػٰ 

 اكىٮرة احلٞيٞيح  .                                                                                         
كا٦ة اجلىٮص ا٣يع ٕيح ٚإف اكٮٝػٮؼ          

٦ة حتذٮ ٫ ٦ػ٨ أٚػاكر،  كاكٮوػٮؿ إ  اقػي٪جةط 
األٚػػاكر ال يكػػيف ٚيػػ٫ أف يٛ٭ػػ٥ األ٣ٛػػةظ 
كا٣وا٠يػػت ك٦ػػة دػػؽؿ ٤ٔيػػ٫،  كال لذػػة  إ  
٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح أيح ٤ٕ٦ٮ٦ة ،  كإ٧٩ة لذة  إ  
أمؿ ٨ ازنني ٦ٕةن.  لذة  أكالن إ  ٦ٕؿٚػح دال٣ػح 

ةظ كا٣وا٠يت ز٥ اتٕة  ا٣يت دػؽؿ ٤ٔي٭ػة األ٣ٛ
ز٥ اقذ٧ٕةؿ ٤ٕ٦ٮ٦ة   ،٬ؾق األ٣ٛةظ كا٣وا٠يت

٦ٕي٪ح ك٤ٮٝٮؼ   ا١ٛ٣ؿ أك اقػي٪جةط ا١ٛ٣ػؿ.  



 309 

أ٦ة ٦ٕؿٚح ٦ٕة  األ٣ٛةظ كا٣وا٠يت ٚإ٫٩ لذة  
كدؿا٠يػت،  كلذػة   إ  ٦ٕؿٚح ثةك٤٘ح،  أ٣ٛةّػةن 

إ  ٦ٕؿٚح اوُبلظة  ٦ٕي٪ػح،  زػ٥ ثٕػؽ ذكػٟ 
ف إكٮٝٮؼ   األٚاكر كاألظػاكـ.  ك٬ػؾا كيأيت ا

اكف ي٧ك٨ أف يُجػٜ     د١ٛػ، تعػ يع.  
كك١٪٪ة ظني ٩ذعؽ، ٨ٔ اتل١ٛ، ثة٣يعػ ٓ ال 
٩ٕ  أم تع ٓ،  كإ٧٩ة ٩ٕ  ا٣يع ٓ اإلقػبليم 

٩ة ثٮوٛ٪ة مكػ٧٤ني ال لػٜ أ٣ ف ٗ،.  كذكٟ 
جلة أف ٩جعػر إال يف ا٣يعػ ٓ اإلقػبليم.  ألف 

اذلم حتذ٧ػػ٫ ٔٞيػػؽد٪ة لرصػػ األمػػؿ اجلػػةزـ 
٦ػة ٗػ، أد٩،١ٛة ثة٣يع ٓ اإلقبليم كظػؽق.  ك

ا٣يع ٓ اإلقبليم ٚبل لٜ جلة أف ٩جعسػ٫ ظػىت 
كال أف ٩ٞؿأق.  ٚإف ا٣يع ٓ ظني يٞؿأ إ٧٩ة يٞػؿأ 
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٨٦ أص٢ األػؾ ث٧ة صةء ٚي٫ ك٣ ف ٝؿاءة ٦ذٕػح 
كذلة.  كظني يجعر كجيؿم اتل١ٛػ، ٚيػ٫ إ٧٩ػة 

كلػؿـ ٤ٔي٪ػة أػػؾ  ،ي٢ٕٛ ذكٟ ٨٦ أص٢ أػؾق
كلؿـ ٤ٔي٪ػة أف ٩أػػؾ  ،يشء ٨٦ ٗ، اإلقبلـ

ٗ، احلك٥ اكع .  كإذا صةز جلة أف ٩ٞؿأ كأف 
٩جعر يف اجلىٮص ٗ، ا٣يع ٕيح،  اكجلىٮص 
األدثيػػػح كاجلىػػػٮص ا١ٛ٣ؿ ػػػح كاجلىػػػٮص 
اككيةقيح،  ٚإ٫٩ ال لٜ جلػة أف ٩ٞػؿأ أك ٩جعػر 
ٗػػػ، اجلىػػػٮص ا٣يعػػػ ٕيح اإلقػػػبل٦يح.  

األدثيح إ٧٩ػة دٞػؿأ كدجعػر ك٧٤ذٕػح ٚةجلىٮص 
كاكزلة،  كاجلىٮص ا١ٛ٣ؿ ح ظني دٞػؿأ ٩كػٮف 

تة ٚي٭ة ٦ػ٨  ٝؽ اختؾ٩ة ا٣ٞةٔؽة ا١ٛ٣ؿ ح ٦ٞيةقةن 
أٚاكر،  كاجلىٮص اككيةقيح إ٧٩ػة دٞػؿأ تٕؿٚػح 
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٠يٛيح ر يح اكنؤكف اخلةرصيح.  ٚلك٭ة ال يٮصػؽ 
٦ة ي٧٪ٓ ٨٦ ٝؿاءد٭ة كحبس٭ػة كدرقػ٭ة كاتل١ٛػ، 

جلىػػٮص ا٣يعػػ ٕيح ٚإ٩٭ػػة دٞػػؿأ ٚي٭ػػة.  أ٦ػػة ا
٩ػ٫ ال لػ٢ جلػة أف أكدجعر كؤلػؾ ٦٪٭ة.  كب٧ة 

ذلكٟ،  ال  ٩أػؾ ٗ، احلك٥ اكع ،  ٚإ٫٩ دجٕةن 
لػػٜ جلػػة أف ٩ٞػػؿأ أك ٩جعػػر أك ١ٛ٩ػػؿ ث٘ػػ، 
ا٣يع ٓ اإلقبليم.  كإذا اك٩خ األٚاكر دبػىن   

كىػعح ٬ػؾق األٚػاكر  ا٣ٕٞيؽة ٚذ١ٮف ٦ٞيةقػةن 
ؽـ وعذ٭ة،  أم تلٕني  اتٮٝٙ ٦٪٭ػة كؤلػػؾ ٔك

 أك اكؿٚي،  ٚإف األظاكـ اكعٔيح دنجسٜ ا٩بسةٝػةن 
٨٦ ا٣ٕٞيؽة، أم تكي٪جٍ كدؤػؾ ٦ػ٨ ا٣ٕٞيػؽة،  
٧ٚة ا٩بسٜ ٨ٔ ٬ؾق ا٣ٕٞيؽة ك ف ظ٧١ةن رشٔيػةن 
اكف كظؽق ٬ٮ اذلم يؤػؾ ك٦ػة ال ينجسػٜ ٔ٪٭ػة 
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يؿٚي لك٫،  قػٮاء كاٚػٜ ا٣ٕٞيػؽة أك ػة٣ٛ٭ػة.  
ٜ اإلقبلـ كإ٧٩ة ٩أػؾ ٩ة ال ٩أػؾ ٦ة يٮاٚإذلكٟ ٚ

ٍٚٞ ٦ة ٬ػٮ إقػبلـ ٣ػ ف ٗػ،.  ألف احلكػ٥ 
ك ؤػؾ ٦٪٭ػة  اكع  ينجسٜ ٨ٔ ا٣ٕٞيؽة ا٩بسةٝةن 

كال يبىن ٤ٔي٭ة،  خببلؼ ا١ٛ٣ؿ ٚإ٩ػ٫ يبػىن   
ثة  أا٣ٕٞيؽة ث٪ةء.  ٚةهلل دٕة  ظني ٝةؿ  " اٝؿأ "  

جلة ا٣ٞؿاءة إثةظح ٤ُ٦ٞح،  كك١٪٫ ظني أمؿ ثأػؾ 
يح،  ظرصػ ٦ٕةجلة  احليةة أ م األظػاكـ اكعٔػ

ي٧ةف كص٢ٕ األػؾ ٨٦ ٗ،ق األػؾ ث٭ة كٝؿ٫٩ ثةإل
٨٦ ا٣ُػةٗٮ ،  ٚذ١ػٮف اجلىػٮص ا٣ػيت  أػؾان 

ػٮع ا٣يعػ ٓ خمىىػح ك٤ٞػؿاءة  ،صةء  ث٧ًٮ
ٚذ١ٮف إثةظح ا٣ٞؿاءة ػةوح ث٘، ٦ة ٬ٮ ٦ذ٤ٕػٜ 
ثة٣يع ٓ،  أ٦ة ا٣يع ٓ أم األظاكـ كاتٕةجلة ،  
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اجلىػٮص ادلا٣ػح  ٚإف اإلثةظح ال تن٤٧٭ة كٮصٮد
٩ة ال إ  ٔؽـ صٮاز األػؾ ٨٦ ٗ،٬ة.  كذلكٟ ٚ

٩ٞؿأ ٗػ، ا٣يعػ ٓ اإلقػبليم،  كال ٩جعسػ٫ كال 
٩ة ظني ٩جعػر اتل١ٛػ، إ١ٛ٩ؿ ٚي٫.  ك٨٦ ٬٪ة ٚ

ثة٣يع ٓ إ٧٩ة ٩جعر ا٣يع ٓ اإلقػبليم ٣ػ ف 
                                           .،ٗ 

كإف اكف لذػػة  إ  كاتل١ٛػػ، ثة٣يعػػ ٓ         
٦ٕؿٚػػح اك٤٘ػػح ا٣ٕؿبيػػح كاألٚػػاكر اإلقػػبل٦يح،  
كك١٪٫ لذة  ٝج٢ ذكٟ،  كبٕؽ ذكػٟ إ  ٦ٕؿٚػح 
اكٮاٝٓ كا٫ٞٛ٣ ٚي٫،  ز٥ ٦ٕؿٚح احلكػ٥ اكعػ  
ز٥ دُجيٜ ٬ؾا احلك٥ اكع    اكٮاٝٓ،  ٚإف 

ف ك٥ ي٪ُجػٜ ٤ٔيػ٫ إا٩ُجٜ ٤ٔي٫ اكف ظ٫٧١،  ك
ك٥ يك٨ ظ٧١ػ٫،  ٚيجعػر ٔػ٨ ظكػ٥ آػػؿ 
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ي٪ُجٜ ٤ٔي٫.  ذلكٟ ٚإف اتل١ٛػ، ثة٣يعػ ٓ ال 
يذأإ ك  اجلةس،  أل٫٩ لذػة  إ  أمػٮر ٠سػ،ة 
دذ٤ٕٜ ثةأل٣ٛةظ كا٣وا٠يت،  كدذ٤ٕػٜ ثػةألٚاكر 
ا٣يع ٕيح أم ث٤ٕ٧ٮ٦ة  ٦ٕي٪ح   ات٤ٕٮ٦ػة  
ا٣يع ٕيح كلذػة  إ  ٚ٭ػ٥ اكٮاٝػٓ،  أم كاٝػٓ 
احلك٥ اذلم يؤػؾ أك اذلم يكي٪جٍ.  ٚةتل١ٛ، 

جلىٮص ا٣يعػ ٕيح ال يكػيف ٚيػ٫ ا٣ٕ٪ةيػح ثة
ثةأل٣ٛػػةظ كا٣وا٠يػػت اكتل١ٛػػ، ثةجلىػػٮص 
األدثيح،  كال ا٣ٕ٪ةيح ثةتٕة  كاألٚاكر اكتل١ٛػ، 
ثةجلىػػٮص ا١ٛ٣ؿ ػػح،  كال ا٣ٕ٪ةيػػح ثػػةحلٮاد، 
كاكٮٝػػػةآ كا٣ْػػػؿكؼ اكتل١ٛػػػ، ثةجلىػػػٮص 
اككيةقيح.  كإ٧٩ة ال ثؽ أف دٮص٫ ا٣ٕ٪ةيح كؤل٣ٛةظ 

ة  كاألٚاكر كاكٮٝةآ كاحلٮاد، كا٣وا٠يت كاتٕ
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ا٣يت يؿاد أػؾ احلكػ٥ هلػة دٕٚػح كاظػؽة،  أم 
لذة  إ    ٦ة حتذػة  إحلػ٫ قػةاؿ اجلىػٮص.  
ذلكٟ اكف اتل١ٛ، ث٫ أكرث وٕٮبح ٨٦ اتل١ٛػ، 
ثػػأم ٩ػػه آػػػؿ،  ك ف يف ظةصػػح إ  ٧ٔػػٜ 
كاقػػي٪ةرة يف كٝػػخ كاظػػؽ،  ٚػػبل يكػػيف ٚيػػ٫ 

ةرة،  أل٩٭ػة ف اك٩خ دكيف ٚي٫ االقي٪إا٧ٕ٣ٜ،  ك
 ال دكٮف إال ٨ٔ ٧ٜٔ.                                                    

كاجلىٮص ا٣يع ٕيح خيذ٤ٙ اتل١ٛػ، ث٭ػة       
ثةػذبلؼ ا٣٘ةيح ٨٦ ٬ؾا اتل١ٛػ،،  ألف ا٣٘ةيػح 

٦ػػة أف إ٦ػػ٨ اتل١ٛػػ، ثةجلىػػٮص ا٣يعػػ ٕيح،  
٦ة أف دكػٮف إدكٮف ألػؾ احلك٥ اكع  ك

٥ اكع ،  كٚؿؽ ثني االزنػني.  القي٪جةط احلك
ف إٚػػةتل١ٛ، تٕؿٚػػح احلكػػ٥ اكعػػ  ٚٞػػٍ ك
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اك٩ػػخ حتذػػة  إ  ٦ٕؿٚػػح ٦ٕػػة  األ٣ٛػػةظ 
كا٣وا٠يت،  كك١٪٭ة ال حتذة  إ  ٦ٕؿٚح اجلعػٮ 
كاكرصػػؼ،  كال ٦ػػل اك٤٘ػػح أك ٤ٔػػٮـ ايفبلٗػػح،  
كإ٧٩ة يكيف ٚي٭ة ٦ٕؿٚح ا٣ٞؿاءة ثةك٤٘ح ا٣ٕؿبيػح 

ؿاءة اجلػه ثةك٤٘ػح ككٮ ك٥ يٕػؿؼ اك١ذةثػح.  ٚٞػ
ا٣ٕؿبيح كٚ٭٥ ٦ة يٞػؿأ اكٚيػح يف ٤َػت ٦ٕؿٚػح 

يح ٦ػػ٨ اجلىػػٮص ف إك  ك ،األظػػاكـ اكعػٔػ
يح أم  اظذةصػػخ إ  ٦ٕؿٚػػح األٚػػاكر اكعػٔػ
٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح ٨ٔ اكعػع،  كك١٪٭ػة يكػيف 
ٚي٭ػػة ٦ٕؿٚػػح ات٤ٕٮ٦ػػة  األكحلػػح.  ا٣ػػيت د٤ػػــ 
ك٧٤ٕؿٚػػح ٚػػبل حتذػػة  إ  ٦ٕؿٚػػح ٤ٔػػ٥ أوػػٮؿ 

ٚػي١يف  ،ٕؿٚح اآلية  كاألظةديػرا٫ٞٛ٣،  كال ٦
ٚي٭ة أف يٛ٭٥ احلك٥ اكع  ٦ػ٨ ٗػ،ق،  ٦ػ٨ 
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ك ؾكٟ ال ي٤ــ ٚي٭ة ٦ٕؿٚح اكٮاٝٓ  .دلؿد ا٣ٞؿاءة
٦ة ٬ٮ،  ث٢ يكيف أف يٕػؿؼ أف ٬ػؾا احلكػ٥ 
هلؾا اكٮاٝٓ.  ٚعػني يٞػؿأ حلٕػؿؼ ظكػ٥ حلػ٥ 
ا٤ٕ٣ت ٦ة ٬ٮ ٚإ٩ػ٫ يكػيف أف يٕػؿؼ أف حلػ٥ 

٤ٕ٣ت حل٥ ٦يذح كأف يٕؿؼ أف حل٥ ا ،اتيذح ظؿاـ
رشٔيةن.  كظػني يٞػؿأ حلٕػؿؼ  أل٫٩ ك٥ يؾثط ذحبةن 

ظك٥ اكلك٪ية،  أم ٦ة يكىم ثةك١ٮكٮ٩ية يكػيف 
كأف اكلك٪ية مكػ١ؿ  ،أف يٕؿؼ أف اتك١ؿ ظؿاـ

ك١٬ؾا.  ٚإف اتل١ٛ، يف ٦ٕؿٚح احلك٥ اكع  
٨٦ اجلىٮص اكعٔيح ٚإ٫٩ يكػيف ٚيػ٫ كصػٮد 
 ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح اكٚيػح تلٛكػ، كاٝػٓ احلكػ٥

 اذلم يجعر ٔ٪٫.                                                                                   
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أ٦ة اتل١ٛ، القي٪جةط احلك٥ اكع  ٚإ٫٩        
ال يكيف ٚي٫ دلؿد ا٣ٞؿاءة ظىت يكي٪جٍ،  كإ٧٩ة 
لذة  إ  ٦ٕؿٚح ثةألمٮر اثلبلزح،  ك  األ٣ٛةظ 

اكعٔيح،  كاكٮاٝٓ ك١ٛ٤ػؿ كا٣وا٠يت،  كاألٚاكر 
أم ك٤عك٥،  ٦ٕؿٚح د١٧٪٫ ٦ػ٨ االقػي٪جةط ال 
دلؿد ٦ٕؿٚذ٫.  ٚبل ثؽ أف يكػٮف  تػةن ثةك٤٘ػح 
ا٣ٕؿبيػػح ٦ػػ٨ حنػػٮ كاؼ كببلٗػػح ا٣ػػغ،  كأف 
يكٮف  تةن ثةتلٛك، كاحلؽير كأوٮؿ ا٣ٛٞػ٫،  
كال ثػػؽ أف يكػػٮف  تػػةن ثػػةكٮاٝٓ اذلم يؿ ػػؽ 

ٮ٫٩  تةن أف اقي٪جةط احلك٥  .  ك٣ ف ٦ٕىن ٠
يكٮف دلذ٭ؽان يف ٬ؾق اتٮاًيٓ،  ث٢ يكيف أف 

تةـ.  ٚ٭ٮ يكػذُيٓ أف يكػأؿ إيكٮف م٧٤ةن دلؿد 
٨ٔ ٦ٕىن لك٧ح كأف يؿصػٓ إحل٭ػة يف ا٣ٞػةمٮس،  
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كيكذُيٓ أف يكأؿ دلذ٭ؽان يف اجلعٮ كاكرصؼ أك 
يؿصػػٓ إ  ٠ذػػة  يف اجلعػػٮ كاكرصػػؼ حلٕػػؿؼ 
 أؿا  دم٤ح أك درصػ ٙ لك٧ػح،  كيكػذُيٓ أف
يؿصٓ ٣ٕةك٥ ٦ػ٨ ٧٤ٔػةء احلػؽير أك يؿصػٓ إ  
٠ذػػة  ٦ػػ٨ ٠ذػػت احلػػؽير حلٕػػؿؼ احلػػؽير 
كيكذُيٓ أف يكأؿ  تةن ثةكٮاٝٓ اذلم يؿ ؽ ٚ٭٫٧ 

أك أف يؿصػػٓ إ  ٠ذػػة   ،ككػػٮ اكف ٗػػ، مكػػ٥٤
يجعر ٬ؾا اكٮاٝػٓ.  ٚػبل يٕػ  ٠ٮ٩ػ٫  تػةن أف 

،  ثػػ٢ يكػػيف أف يكػػٮف دلذ٭ػػؽان أك ٦ذجعػػؿان 
١٪٫ ٨٦ االقي٪جةط.  ك٬ؾا ي٧ تة٦ةن إيكٮف م٧٤ةن 

٫٩ ال ثؽ أف دكٮف دلي٫ ٤ٕ٦ٮ٦ػة  أ٦ٕىن ٠ٮ٫٩ 
٪ػػ٫ ٦ػػ٨ ي٦ٕي٪ػػح،  أم ٤ٕ٦ٮ٦ػػة  اكٚيػػح تل١٧

االقػػي٪جةط.  كذلكػػٟ ٚػػإف االقػػي٪جةط كأف اكف 
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لذػػة  إ  ٤ٕ٦ٮ٦ػػة  أكػػرث ٦ػػ٨ ات٤ٕٮ٦ػػة  
اكبلز٦ح تٕؿٚح احلك٥ اكع ،  كك١٪٫ ال يٕ  

ر أف يكػػٮف دلذ٭ػػؽان يف   كاظػػؽ ٦ػػ٨ األمػػٮ
اثلبلزح اكبلز٦ح كبلقي٪جةط،  ث٢ أف يكٮف م٧٤ةن 
ث٤ٕ٧ٮ٦ة  اكٚيح ٨ٔ ٬ؾق األمٮر اثلبلزح د١٧٪٫ 
٨٦ االقي٪جةط ك٦ىت أوجط ٝةدران   االقي٪جةط 
ٚإ٩ػػ٫ ظينبػػؾ يكػػٮف دلذ٭ػػؽان،  كذلكػػٟ ٚػػإف 
االقي٪جةط أك االصذ٭ػةد  كػ٨ جل٧يػٓ اجلػةس 
ك٦ رس جل٧يٓ اجلةس،  كال قي٧ة ثٕػؽ أف أوػجط 

م اجلةس ٠ذت يف اك٤٘ح ا٣ٕؿبيح كاكعػع ثني يؽ
اإلقبليم ككٝةآ احليػةة ٦ رسػة جل٧يػٓ اجلػةس 
ي٧ك٨ اكؿصٮع إحل٭ة كاالقذٕة٩ح ث٭ة كبلقي٪جةط.  

ف اك٩ػخ إكذلكٟ ٚإف ٦ٕؿٚح األظاكـ اكعٔيح ك
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٦ كػػٮرة كػػ  ٚػػؿد،  ٚػػإف اقػػي٪جةط احلكػػ٥ 
ف اكف إاكعػػ  ٠ػػؾكٟ ٦ كػػٮر كػػ  ٚػػؿد،  ك

أم إ  ٤ٕ٦ٮ٦ة  قةثٞح  لذة  إ  ٦ٕؿٚح أكرث، 
 كقٓ.                                         أأكرث ك

 
كإذا اكف ٨٦ ٝج٤٪ة ٝؽ ًػيٞٮا   أ٩ٛكػ٭٥       

قبي٢ االصذ٭ةد كاالقػي٪جةط،  كا٠ذٛػٮا ث٧ضػؿد 
كجتػؽد   ،اتٕؿٚح ٚاك٩ٮا يف دم٭ػؿد٭٥ ٦ٞرليػ٨

احلٮاد، كاكٮٝةآ كك٥ يٮصؽ هلػة ظكػ٥،  ٚػإف 
يح  دىػػ٧ي٧٪ة   أف ٩ذٞيػػؽ ثػػةألظاكـ اكعػٔػ

كخنٮض ٦ٕوؾ احليةة   أ  مكذٮل كبنػ  
لػذ٥ ٤ٔي٪ػة،  كٝػؽ يرسػ  جلػة  ،كاقٓ ك٦٪ٛذط

٠ذت اتٕؿٚح كا٥٤ٕ٣ أف ٩ؿدٛٓ ٦ػ٨ اتل٤ٞيػؽ إ  
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مؿدجح االقي٪جةط،  كأف ٩ٕة٣ش دميٓ مؤكف احليةة 
ثةألظاكـ اكعٔيح كظؽ٬ة كذكٟ ال يك٤ٛ٪ػة إال 

 ز٦ح كبلقي٪جةط.                                             احلىٮؿ   اتٕؿٚح اكبل
 

وعيط أف ٦ٕؿٚح احلكػ٥ اكعػ  ٚػؿض       
ٔني،  كاقي٪جةط احلك٥ اكع  ٚؿض ٠ٛةيػح،  
ك٣كػػ٨ رضكرة جتػػؽد اكٮٝػػةآ كاحلػػٮاد،،  
كحتؿ ٥ اإلقبلـ ٤ٔي٪ة أف ٩أػؾ أم ظك٥ ٗ، 
احلك٥ اكع ، جي٢ٕ ٚػؿض اك١ٛةيػح ٬ػؾا ال 

٨ٔ ٚؿض ا٣ٕػني.  كذلكػٟ ال ثػؽ أف  ـك٦ةن ي٢ٞ ك
يٮصؽ يف األ٦ح احلنؽ ا٣ْٕي٥ ٦ػ٨ اتكػي٪جُني 

 كاتضذ٭ؽي٨.                           
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ك٨٦ ٬ؾا ييجني أف اتل١ٛػ، ثة٣يعػ ٓ ٦ػٓ      
٠ٮ٫٩ أوٕت أ٩ٮاع اتل١ٛ،،  كك١٪٫ أكــ أ٩ٮاع 
اتل١ٛ، كؤل٦ح اإلقبل٦يح،  قٮاء اتل١ٛ، تٕؿٚح 

ع  أك اتل١ٛ، القي٪جةط احلكػ٥ احلك٥ اك
اكعػػ .  إال أف اتل١ٛػػ، ثةقػػي٪جةط احلكػػ٥ 
اكع ،  ال يىط أف يؤػؾ خبٛح،  كال أف يؤػؾ 
ث٭ػػؾق ا٣بكػػةَح.  ثػػ٢ جيػػت أف يؤػػػؾ ثٕ٪ةيػػح 

كأف ال يٞؽـ أظؽ ٤ٔي٫ إال إذا دػٮٚؿ   ،كا٬ذ٧ةـ
دليػػ٫ ات٤ٕٮ٦ػػة  اكبلز٦ػػح  .  كأف يكػػٮف 

حل٫ اتل١ٛ، ثةجلىٮص مبلظْةن داا٧ةن ٦ة لذة  إ
ا٣يع ٕيح ٨٦ كصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ة  اكٚيح،  يف األمٮر 

ك  اك٤٘ح ا٣ٕؿبيح كاألمػٮر  ،اثلبلزح اكبلز٦ح  
يح ك٦ٕؿٚػػح ظٞيٞػػح اكٮاٝػػٓ،  كا٩ُجػػةؽ  اكعػٔػ
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احلك٥ اكع    ذكٟ اكٮاٝٓ.  كإ٩ػ٫ كإف اكف 
اال٩ُجةؽ ٣ ف ٨٦ اتٕةرؼ اكبلز٦ح كبلقي٪جةط،  

 ؿٚح كؤلمٮر اثلبلزح.                                                                      كك١٪٫ ٩ييضح كىعح اتٕ
 

٬ؾا ٬ٮ اتل١ٛ، ثة٣يع ٓ،  ك٬ٮ أف دكٮف       
ات٤ٕٮ٦ة  ا٣يت دؿبٍ ثةكٮاٝٓ ٤ٕ٦ٮ٦ػة  ٦ٕي٪ػح 
ك٤ٕ٦ٮ٦ػػة  اكٚيػػح تٕؿٚػػح ظكػػ٥ اكٮاٝػػٓ أك 
القػػي٪جةط احلكػػ٥  .  كإذا اكف أٔػػؽاؤ٩ة ٝػػؽ 

ٮا يف ات٘ة٣ُة  كص٤ٕٮ٩ػة ٩ػؿل أف ا٣ٕكػ٢ حع
ػؿء اذلثة  ٚننػ٧  ٦٪ػ٫ ك٩ٕػؿض ٔ٪ػ٫،  أم 

دلي٪ػة ظػىت   إحل٪ة كحمذٞػؿان  ص٤ٕٮا ا٫ٞٛ٣ ٦جٌ٘ةن 
٪ة ٔ٪٫،  ٚإ٫٩ ٝؽ  ف األكاف ك١نػٙ ٬ػؾق آأًٔؿ

كأف ٩ػػؿل أف قػػٕةدد٪ة كظيةد٪ػػة ال  ،ات٘ة٣ُػػح
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دذعٜٞ إال ثةألظاكـ اكعٔيح،  أم ال ٩ى٢ إحل٭ة 
يح  إال ثة٣ٛٞػ٫،  أم إال ث٧ٕؿٚػح األظػاكـ اكعٔػ

كاقػػي٪جةَ٭ة.  ال قػػي٧ة كأف ٗػػ، اإلقػػبلـ ٦ػػ٨ 
ػػ،ق إ٧٩ػػة رشع    تعػػ ٓ اك٣ٞػػة٩ٮف اتػػؽ  ٗك

                 ا٣ُةٗٮ ،  كإ٩٭ة  ة ٩٭ة٩ة ٔ٪٫ ا ط ا٣ٞؿآف.                                                                                   
 
ك٦٭٧ػػة يكػػ٨ ٦ػػ٨ أمػػؿ ٚػػإف اتل١ٛػػ،       

ثةجلىٮص ا٣يع ٕيح،  أم اتل١ٛػ، ثة٣يعػ ٓ 
اإلقبليم خيذ٤ٙ   االػػذبلؼ ٔػ٨ اتل١ٛػ، 
ثأيػػح ٩ىػػٮص أػػػؿل،  ٚإ٩ػػ٫ إذا اكف اتل١ٛػػ، 
ثةجلىٮص األدثيح لذػة  إ  ٦ٕؿٚػح األ٣ٛػةظ 
كا٣وا٠يت،  كبةتلة  إ  ذكؽ يذ١ٮف ٦ػ٨ ٬ػؾق 

ثةجلىػٮص ا١ٛ٣ؿ ػح  كإذا اكف اتل١ٛ، ،اتٕؿٚح
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لذة  إ  ٦ٕؿٚح يف مكذٮل ا١ٛ٣ػؿ اذلم يػؿاد 
إدرا٫٠،  كإذا اك٩خ اجلىٮص اككيةقػيح حتذػة  

ٚػػإف اتل١ٛػػ،  ضإ  ٦ٕؿٚػػح ثةكٮٝػػةآ كاحلػػٮاد،
ثةجلىٮص ا٣يع ٕيح لذة  إ  دميٓ ٦ة حتذػة  
إحل٫ دميٓ أ٩ٮاع اتل١ٛ،.  أل٫٩ لذة  إ  ٦ٕؿٚح 

إ  ٦ٕؿٚح رشٔيح كلذة   ،ثةأل٣ٛةظ كا٣وا٠يت
يف مكذٮل اكٮاٝٓ اكع ،  كلذػة  إ  ٦ٕؿٚػح 
ثةكٮاٝٓ كاحلٮاد، ا٣ػيت يُجػٜ ٤ٔي٭ػة احلكػ٥ 

قػٮاء تٕؿٚػح احلكػ٥ أك القػي٪جة٫َ.   ،اكع 
ك٨٦ ٬٪ة ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثةف اتل١ٛػ، ثة٣يعػ ٓ 
 أكػػرث وػػٕٮبح ٦ػػ٨ أم د١ٛػػ،،  كأكػػرث كـك٦ػػةن 

                                   ك٧٤ك٧٤ني.                               
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٬ؾا ٬ٮ اتل١ٛ، ا٣يعػ يع،  أ٦ػة اتل١ٛػ،       
اككػػيةا ٚإ٩ػػ٫ خيذ٤ػػٙ   االػػػذبلؼ ٔػػ٨ 

ػػ٫.  ألف إاتل١ٛػػ، ا٣يعػػ يع ك ف اكف ٦ػػ٨ ٩ٔٮ
اتل١ٛ، ا٣يع يع ٬ٮ تٕةجلػح منػة  اجلػةس،  
كاتل١ٛ، اككيةا ٬ٮ كؿ يح مؤكف اجلةس.  إال 

اتل١ٛػ، ٨.  ك ػؾكٟ ٬ػٮ  ثػني أف ٬٪ةؾ ٚؿٝػةن 
ي٪ػػػةٝي اتل١ٛػػػ، األديب   ات٪ةٌٝػػػح،  ألف 

ثػػةكزلة كا٣ننػػٮة  اتل١ٛػػ، األديب إ٧٩ػػة يٕػػىن
ثةأل٣ٛةظ كا٣وا٠يت،  ك ُؿ  ك٧٤ٕػة  ك  يف 
ٝٮا٣ت األ٣ٛػةظ تكػةؽ ثةألقػ٤ٮ  األديب.  أ٦ػة 
ثة٣نكجح ك٤ذ١ٛ، ا١ٛ٣ػؿم ٚػإف ٚيػ٫ دٛىػيبلن.  

ث٪ىػٮص  ٚإذا اكف اتل١ٛػ، اككػيةا د١ٛػ،ان 
ا٤ٕ٣ػػٮـ اككيةقػػيح كاألحبػػة، اككيةقػػيح ٚػػإف 
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اتل١ٛ، اككيةا كاتل١ٛ، ا١ٛ٣ػؿم يكػةداف 
٩ػػٮ ن كاظػػؽان.  ٚ٭٧ػػة ٦ذ٧ػػةزبلف  فيكٮ٩ػػة

ك٦ينػػةث٭ةف إ  ظػػؽ ٠جػػ،.  إال أف اتل١ٛػػ، 
ا١ٛ٣ػػؿم ينػػوط ٚيػػ٫ أف دكػػٮف ات٤ٕٮ٦ػػة  
اككةثٞح يف مكذٮل ا١ٛ٣ؿ اذلم يجعػر،  ظػىت 

٫ إك ك٣ك٨ ٦ذ٤ٕٞح ثػ٫،  ف اك٩خ ٣ كخ ٨٦ ٩ٔٮ
أ٦ػػة اتل١ٛػػ، اككػػيةا ٚإ٩ػػ٫ كإف اظذػػة  إ  
٤ٕ٦ٮ٦ة  قػةثٞح يف مكػذٮل ا١ٛ٣ػؿ،  كك١٪ػ٫ 
ػٮع  لذة  إ  ٤ٕ٦ٮ٦ة  قػةثٞح يف ٩ٛػف اتًٮ
كال يكيف أف دكٮف ٦ذ٤ٕٞح ث٫ أك منػةث٭ح   
أك  ػػة دىػػ٤ط تلٛكػػ، اتل١ٛػػ،.  ذلكػػٟ ٚػػإف 
اتل١ٛػػ، ثةجلىػػٮص اككيةقػػيح ٬ػػٮ ٦ػػ٨ ٩ػػٮع 

 ىٮص ا١ٛ٣ؿ ح.                                                                                        اتل١ٛ، ثةجل
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أ٦ػػة إذا اكف اتل١ٛػػ، اككػػيةا،  د١ٛػػ،ان       
ػجةر كاكٮٝةآ كربُةن ك٤عٮاد، ٚإ٫٩ خيػة٣ٙ ثةأل

دميػػٓ أ٩ػػٮاع اتل١ٛػػ،.  كال د٪ُجػػٜ ٤ٔيػػ٫ كال 
ةد دؿب٫ُ ٝةٔػؽة،  ٝةٔؽة ٨٦ ٝٮأؽق.  ث٢ ال دك

كذلكٟ ٬ٮ أ  أ٩ٮاع اتل١ٛ، كأوػٕت أ٩ػٮاع 
اتل١ٛ،.  أ٦ة ٠ٮ٫٩ أ  أ٩ٮاع اتل١ٛ، ٚؤل٫٩ ٬ٮ 
اتل١ٛ، ثةألميةء كاحلٮاد،،  كاتل١ٛػ، ثكػ٢ 
٩ٮع ٨٦ أ٩ٮاع اتل١ٛػ،،  كذلكػٟ ٬ػٮ أٔبل٬ػة 
دميٕةن.  وعيط أف ا٣ٞةٔؽة ا١ٛ٣ؿ ح ا٣ػيت دبػىن 

ٕةجلػة    أ  ٤ٔي٭ة األٚاكر كدنجسٜ ٔ٪٭ػة ات
أ٩ٮاع اتل١ٛ،،  ك٣ك٨ ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة   ٩ٛك٭ة 
١ٚؿ قيةا،  ك١ٚؿة قيةقيح،  كإذا كػ٥ دكػ٨ 
١ٚػػؿة قيةقػػيح كد١ٛػػ،ان قيةقػػيةن،  ال دكػػٮف 
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ٝةٔؽة وعيعح،  كال دى٤ط ألف دكٮف ٝةٔؽة 
ف اتل١ٛ، اككيةا ٬ػٮ إ٩ة ظني ٩ٞٮؿ إكذلكٟ ٚ

 أ  أ٩ٮاع اتل١ٛ،،  ٚإف ذكٟ ينػ٢٧ ا٣ٞةٔػؽة
ا١ٛ٣ؿ ح،  أم ا٣يت دىػ٤ط ألف دكػٮف ٝةٔػؽة 

٦ة ٠ٮ٫٩ أوٕت أ٩ٮاع اتل١ٛ،،  ٚإ٫٩ أ١ٚؿ ح.  ك
٣ٕؽـ كصٮد ٝةٔؽة   يبىن ٤ٔي٭ة ك ٞةس ٤ٔي٭ة،  

كؿ األمػؿ أكذلكٟ ٚإ٫٩ ل، ات١ٛػؿ كجي٤ٕػ٫ يف 
ػػة ك٤ؼُػػأ اك١سػػ،،  كٚؿيكػػح كؤل ك٬ػػةـ ٦ًٕؿ

ء.  ك٦ػة كػ٥ ي٧ػؿ ثةتلضؿبػح اككيةقػيح ةكاألػُ
ْٞح كاتليجٓ جل٧يٓ احلٮاد، احلٮ٦يح،  كبؽكاـ احل

ٚإ٫٩ ٨٦ اكىٕت ٤ٔي٫ أف يذ٧ك٨ ٨٦ اتل١ٛػ، 
اككػػيةا.  كذلكػػٟ ٚػػإف اتل١ٛػػ، اككػػيةا 
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ػجةر كاكٮٝةآ يذ٧زي ٨ٔ دميٓ أ٩ٮاع اتل١ٛ، ثةأل
 .                                                                      ّة٬ؿان  ان ك ٧ذةز ٤ٔي٭ة ا٦ذيةز

ف اكف إٚػػةتل١ٛ، ثةجلىػػٮص اككيةقػػيح،  ك      
ينػػ٢٧ اتل١ٛػػ، ث٪ىػػٮص ا٤ٕ٣ػػٮـ اككيةقػػيح 
ك٩ىٮص األحبة، اككيةقيح،  ك٣ك٨ اتل١ٛػ، 

ػجػةر اككيةا احلٜ،  ٬ٮ اتل١ٛ، ث٪ىػٮص األ
ػجةر   ا٣يت كاكٮٝةآ،  كذلكٟ اك٩خ ويةٗح األ

قيةقيح ظٞح.  كإذا اكف اتؿء يؿ ؽ  دٕذحب ٩ىٮوةن 
كيةا،  ٚإف ٤ٔي٫ اتل١ٛ، ث٪ىػٮص اتل١ٛ، اك

ػجةر كال قي٧ة وػيةٗذ٭ة ك يٛيػح ٚ٭ػ٥ ٬ػؾق األ
اكىػػيةٗح.  ألف ٬ػػؾا ٬ػػٮ اذلم يٕذػػحب د١ٛػػ،ان 
قيةقػػيةن،  ك٣ػػ ف اتل١ٛػػ، ثػػة٤ٕ٣ٮـ اككيةقػػيح 
كاألحبػػة، اككيةقػػيح.  ألف اتل١ٛػػ، ثػػة٤ٕ٣ٮـ 
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اككيةقيح كاألحبة، اككيةقيح يُٰٕ ٤ٕ٦ٮ٦ة ،  
ا١ٛ٣ؿ ػح ك ُٕػٰ د٧ة٦ة اكتل١ٛػ، ثةجلىػٮص 

١ٚؿان ٧ٔيٞةن أك مكي٪،ان،  كك١٪٫ ال جي٢ٕ ات١ٛؿ 
قيةقيةن،  كإ٧٩ة جي٫٤ٕ  تةن ثةككيةقػح،  أم  تػةن 

ك٦سػ٢  ،ثةألحبة، اككيةقيح كا٤ٕ٣ػٮـ اككيةقػيح
كال يىػ٤ط أف  ،٬ؾا يى٤ط ألف يكػٮف ٧٤ٕ٦ػةن 

يكٮف قيةقيةن.  ألف اككيةا ٬ػٮ اذلم يٛ٭ػ٥ 
٭ة،  ك ى٢ إ  اتٕؿٚح ػجةر كاكٮٝةآ ك٦ؽكٮالداأل

تػةـ إا٣يت د١٧٪٫ ٦ػ٨ ا٧ٕ٣ػ٢.  قػٮاء أكػةف   
ثة٤ٕ٣ٮـ كاألحبة، اككيةقػيح،  أك كػ٥ يكػ٨   

تػػةـ أف اك٩ػػخ ا٤ٕ٣ػػٮـ اككيةقػػيح كاألحبػػة، إ
ػجػةر كاكٮٝػةآ،  اككيةقيح تكػةٔؽ   ٚ٭ػ٥ األ

ك٣ك٨ مكةٔؽد٭ة ٬ؾق إ٧٩ػة دٞػٙ ٔ٪ػؽ ظػؽ 
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بٍ،  اتكةٔؽة يف ص٤ت ٩ٮع ات٤ٕٮ٦ة  ٔ٪ؽ اكػؿ
كال تكةٔؽ يف ٗ، ذكٟ.  كهلؾا ٚإ٫٩ ٣ ف رشَةن 

 يف اتل١ٛ، اككيةا.                     
قػٙ اكنػؽيؽ ٚإ٩ػ٫ ٦٪ػؾ أف إال ا٫٩ ٦ٓ األ       

كصؽ  ١ٚؿة ٚى٢ ادلي٨ ٨ٔ ادلك٣ح،  كد٤٘ػت 
ػػٮع احلػػ٢ اكٮقػػٍ ا٩ٛػػؿد أ   وػػعةث٭ة مًٮ

وؽار اتؤ٣ٛة  إا٣٘ؿ ،  ٩ٕ  أركبة كأمؿ كة ث
يف ا٤ٕ٣ػػػٮـ اككيةقػػػيح كاألحبػػػة، كاك١ذػػػت 

اككيةقيح،    أقةس ١ٚؿدػ٫ ٔػ٨ احليػةة ك  
أقةس احلػ٢ اكٮقػٍ،  ك  أقػةس اكنػلكية  
ا٣يت دُٰٕ ا١ٛ٣ؿ اكٮقٍ،  اذلم كصػؽ ك٤ذٮٚيػٜ 
يح  كاتىةحلح.  كظػني صػةء  ا١ٛ٣ػؿة اكنػئٮ
يح،  ٚإ٩ػ٫ اكف  كأذ٪ٞذ٭ة ركقية ادلك٣ػح اكنػئٮ
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 أقةس ١ٚػؿ يؤم٢ أف ختؿ  أحبة، قيةقيح  
زةثخ ال   أقةس احلػ٢ اكٮقػٍ ك٣كػ٨ ٦ػٓ 

قػػٙ ٚػػإف ركقػػية ٤ّػػخ م٤عٞػػح ثػػة٣٘ؿ ،  األ
كذلكػػٟ ٚػػإف ا٤ٕ٣ػػٮـ اككيةقػػيح كاألحبػػة، 
اككيةقيح ٤ّخ قةاؿة يف ٩ٛػف ا٣ُؿ ػٜ،  ٦ػٓ 

يف ات٧ٌٮف كذلكػٟ ٚإ٩ػ٫  اػذبلؼ يف اكن  ال
ف األحبة، اككيةقيح كا٤ٕ٣ػٮـ إي١٧٪٪ة أف ٩ٞٮؿ 

ف   أحبػة، خ ظػىت اآلاككيةقيح ا٣ػيت ػؿصػ
٤ػٮـ  قيةقيح ال ي٧ُنئ ا٣ٕٞػ٢ إ  وػعذ٭ة،  ٔك

مج٫ ث٧ة يكىم ٥٤ٔ اجلٛف ٦جنيػح   أقيةقيح 
احلؽس كاتلؼ٧ني ٚٮؽ ٠ٮف أقةق٭ة ٬ػٮ احلػ٢ 
اكٮقػػٍ.  ذلكػػٟ ٚإ٩ػػ٫ ظػػني جيػػؿم اتل١ٛػػ، يف 
٩ىػػٮص ٬ػػؾق ا٤ٕ٣ػػٮـ كاألحبػػة،،  ال ثػػؽ أف 
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يكٮف اتؿء يف ظة٣ػح يْٞػح   األٚػاكر،  كيف 
ا٭ػة.  أل٩٭ػة ة٩ػـالؽ ٦ػٓ أػُة٣ح ظؾر ٨٦ االظ

   يػح  دذ٨٧ٌ أٚاكران خمة٣ٛح ك٤ٮاٝػٓ كأحبةزػةن 
٩ة ٦ٓ ٠ٮ٩٪ة ٢ٌٛ٩ أف دٕةمػ٢ ٦ٕةم٤ػح إاخلُأ.  ك

ا٣يع ٓ ا٣٘ؿيب ٚبل دٞؿأ كال دؽرس ألف ٚي٭ة ٦ة 
٬ٮ ٦ذ٤ٕػٜ ثة٣يعػ ٓ ك٣ػ ف ثةككيةقػح ٦سػ٢ 

أل٩٭ػة ٦ػ٨ ٩ػٮع  ٧ْ٩ح احلك٥،  ك٣ك٨ ٩ْػؿان أ
١ٛؿ ح كٚي٭ة أحبة، قيةقػيح،  ٚإ٩ػ٫ األحبة، ا٣

٨٦ ٬ؾق اجل٭ح ال ثأس ٦ػ٨ ٝؿاءد٭ػة كدراقػذ٭ة 
 ك٣ك٨ ٦ٓ احلْٞح كاحلؾر.                                                         

كجلأػؾ ثٕي األٚاكر ٠٪٧ٮذ  تة دذ٧ٌ٪٫         
األحبػػة، اككيةقػػيح دلل ا٣٘ػػؿ .  ٚة٣ٞيػػةدة يف 

يف دل٤ػػف اكػػٮزراء،   ا٣٘ػػؿ  دمةٔيػػح دذ٧سػػ٢
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كٝػةؿ  ،آػػؿ كأػؾ٬ة اكعؽ ٚضٕػ٢ هلػة مػ ن 
ثة٣ٞيةدة اجل٧ةٔيح.  ك٬ؾا خمػة٣ٙ ك٤ٮاٝػٓ كبػ  
  احل٢ اكٮقٍ.  ألف ات٤ٮؾ اتكيجؽي٨ يف أركبة 

ش اجلةس ٦ػ٨ اقػيجؽ اك٩ٮا أٚؿادان  د ات٤ػٮؾ،  اًك
كأذحبكا قجت ذكٟ ٬ٮ ٚؿديح ا٣ٞيػةدة،  ٚٞػةكٮا 

ٛؿد كص٤ٕٮ٬ة يف دل٤ػف ف ا٣ٞيةدة ك٤نٕت ال ك٤إ
ألف دل٤ػف اكػٮزراء  ،اكٮزراء.  ك٬ؾا ظ٢ كقٍ

٦ػ٨ اكنػٕت،  كألف  ٣ ف اكنٕت كال ٦٪ذؼجػةن 
را ف اكٮزراء ٬ػٮ اذلم يذػٮا ٝيػةدة اكػٮزراء،  
كبؾكٟ اك٩خ ا٣ٞيةدة ٣ كخ ك٤نٕت كال ك٤ٛػؿد 
ث٢ كؿا ف اكٮزراء كدل٤ف اكٮزراء،  ٚاكف ٬ػؾا 

يةدة ك٤ٛػؿد ثني أف دكٮف ا٣ٞ كقُةن  اجلْةـ ظبلن 
 ظػػبلن  ٣ػػ فكبػػني أف دكػػٮف ك٤نػػٕت.  ٚ٭ػػٮ 
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ٮع ا٣ٞيػةدة،  ثػ٢ ٬ػٮ مؿاًػةة ك٤ٛػؿ ٞني.   تًٮ
كٚٮؽ ذكٟ ٚإف كاٝػٓ اككػ، أف ا٣ٞيػةدة ٤ّػخ 
ٚؿديح يف دميٓ أ٩ٮاع األ٧ْ٩ح ادلي٧ٞؿاَيح.  ٚيه 

٦ة أف يذٮال٬ة را ف ادلك٣ح ٠ػؿا ف إيف اكٮاٝٓ 
اجل٧٭ٮر ح ٦ػسبلن،  أك يجةرش٬ػة راػ ف اكػٮزراء 

٩٭ة ٚؿديح ٣ ف ٗػ،،  كال أ٩ٛك٫.  ٚٮاٝٓ ا٣ٞيةدة 
ي٧كػػ٨ أف دكػػٮف دمةٔيػػح كال حبػػةؿ ٦ػػ٨ 
األظٮاؿ.  كظىت كٮ ص٤ٕخ دمةٔيػح،  أك قػ٧يخ 
دمةٔيح،  ٚإف ق، احلك٥ ٩ٛك٫ لػٮؿ ا٣ٞيػةدة 
إ  ٝيةدة ٚؿديح أل٫٩ ال ي٧كػ٨ أف دكػٮف إال 

                   ٚؿديح.                                                  
٪ؽ ا٣٘ؿ  ص٤ٕػخ اككػيةدة ك٤نػٕت،            ٔك

ٚةكنٕت ٬ػٮ اذلم يعػع كاكنػٕت ٬ػٮ اذلم 
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رادة ك ٤٧ٟ لك٥ كاكنٕت ٬ٮ اذلم ي٤٧ٟ اإل
اتل٪ٛيؾ.  ك٬ؾا خمة٣ٙ ك٤ٮاٝٓ ك٦جػ    احلػ٢ 
اكٮقػػٍ.  ألف ات٤ػػٮؾ اتكػػيجؽي٨ اك٩ػػخ هلػػ٥ 

يػ٨ رادة،  ك ف هل٥ اتلٞؿ ػؿ.  ٚاك٩ػٮا ٬ػ٥ اذلاإل
ش اجلةس ٦ػ٨  يعٔٮف ك٥٬ اذلي٨ ل٧١ٮف.  ًك

د ٬ؤالء ات٤ػٮؾ.  كأذػحبكا قػجت ذكػٟ ااقيجؽ
رادة ك ١٤٧ػػٮف اتلٞؿ ػػؿ،  ٠ػػٮ٩٭٥ ي١٤٧ػػٮف اإل

ٚي١٤٧ٮف ا٣يع ٓ ك ١٤٧ٮف احلكػ٥.  ٚٞػةكٮا 
ف اككيةدة ك٤نٕت،  ٚ٭ٮ اذلم يعع ك٬ٮ اذلم إ

لك٥.  ٚض٤ٕٮا ا٣يع ٓ تض٤ف ٦٪ذؼت ٦ػ٨ 
تل٪ٛيػػؾ تض٤ػػف اكػػٮزراء اكنػػٕت،  كص٤ٕػػٮا ا

كرا ف اكٮزراء أك كػؿا ف ادلك٣ػح ك٬ػؾا ظػ٢ 
٦ػ٨  ف اكف ٦٪ذؼجةن إكقٍ.  ألف دل٤ف اجلٮا  ك
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اكنٕت كك١٪٫ ال يعع،  كإ٧٩ة اذلم يعع ٬ػٮ 
احلة ٥.  كدل٤ف اكٮزراء أك را ف اجل٧٭ٮر ػح 

٦ػ٨  ف اكف ٦٪ذؼجػةن إ٬ٮ اذلم لكػ٥.  ك٬ػٮ ك
٫ ٣ ف اكنٕت أك كاٜٚ ٤ٔي٫  س٤ٮ اكنٕت،  ٚإ٩

يف ذكٟ أف اكنٕت لك٥،  كإ٧٩ة ٚي٫ ٚٞػٍ أف 
.  كقػُةن  اكنٕت خيذةر احلة ٥.  ٚاكف ٬ؾا ظبلن 

ف اككيةدة ك٤ٞة٩ٮف،  أكٚٮؽ ذكٟ ٚإ٩٭٥ يرصظٮف ث
ك ٕذحبكف احلك٥ اكىة٣ط ٬ٮ اذلم ٚي٫ اككيةدة 

،  كقػػُةن  ك٤ٞػػة٩ٮف.  ٚػػاكف ٬ػػؾا اجلْػػةـ ظػػبلن 
ك٦٘ة٣ُح ك٤٪ٛف.  كٚٮؽ ذكٟ ٚإف كاٝٓ احلك٥ 

ٗ، ٬ػؾا.  ٚٮاٝػٓ احلكػ٥ اكىػة٣ط ٬ػٮ أف  ٬ٮ
خيذةر اكنػٕت ظة٧٠ػ٫،  كأف دكػٮف اككػيةدة 
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كال ظكػ٥  ك٤ٞة٩ٮف،  ٚبل قيةدة ك٤نٕت ٤ُ٦ٞةن 
 ك٤نٕت كال حبةؿ ٨٦ األظٮاؿ.                                                 

٪ؽ ا٣٘ؿ  أف احلك٥ يشء كأف األمػٮر         ٔك
ؿ،  ٕٚ٪ؽ٥٬ أف ق٤ُح ا٣ٕةَٛيح كادلينيح يشء آػ

٧ػػةؿ  اك١٪ كػػح ٗػػ، قػػ٤ُح ادلك٣ػػح،  كأف اأٔل
ا٣ٕةَٛيػػح ٦ػػ٨ ٕٚػػ٢ اخلػػ،ا  كا٣ُٕػػٙ   
ا٣ٛٞؿاء،  كمؤاقةة اجلؿىح ك٦ة مػة  ذكػٟ،  ال 
مأف كرلك٣ح ٚي٭ة.  ك٬ؾا ٦ج    ١ٚػؿة ٚىػ٢ 
ادلي٨ ٨ٔ ادلك٣ػح ك  احلػ٢ اكٮقػٍ كخمة٣ٛػح 

٧ػٮف ك٤ٮاٝٓ.  ألف ات٤ٮؾ اتكيجؽي٨ اك٩ٮا يذع١
يف اك١٪ كح،  ك ٩ٮا ال يٞٮمٮف ث٧ؤاقػةة اجلػةس 
٨٦ صؿىح كمػؿ  كٚٞػؿاء كحنػٮ٥٬.  كذلكػٟ 
ًػػش اجلػػةس.  ٚػػاكف احلػػ٢ اكٮقػػٍ يف ٚىػػ٢ 
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٧ػػةؿ  ،اك١٪ كػػح ٔػػ٨ ادلك٣ػػح كيف ٚىػػ٢ اأٔل
ا٣ٕةَٛيح ٨ٔ ادلك٣ح.  ٚننػأ  ٔ٪ػؽ٥٬ قػ٤ُح 
ك١٤٪ كح ٗ، ق٤ُح ادلك٣ػح،  كننػأ  ٔ٪ػؽ٥٬ 

 ػؿ اكىػ٤يت األاجل٧ٕية  اخل، ح،  كدمٕية  
ك٦ة مة  ذكٟ.  ك٣ك٨ تة كاٝػٓ احلكػ٥ ٬ػٮ 
ر يح مػؤكف اجلػةس   اجلػةس،  كادليػ٨ ٦ػ٨ 

٧ػػةؿ ا٣ٕةَٛيػػح ٦ػػ٨ اكنػػؤكف،   أاكنػػؤك٩ كاأٔل
كذلكػػٟ اك٩ػػخ ادلك٣ػػح تعػػؼ   اك١٪ػػة ف،  
ك٣كػػ٨ ثأقػػ٤ٮ  ٗػػ، ّػػة٬ؿ،  كتعػػؼ   

 ػؿ،  اجل٧ٕية  اخل، ح كدمٕيػة  اكىػ٤يت األ
.  كذلكػٟ اك٩ػخ ٬ػؾق ك٣ك٨ ثأقػةحلت ػٛيػح

 ف اكف ّػة٬ؿان إاجلْؿ ح خمة٣ٛح ك٤ٮاٝٓ ظٞيٞح،  ك
،ق.                                                                                                 كصٮد ا٣ٛى٢ ثني احلك٥ ٗك
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٬ػػؾق زبلزػػح أٚػػاكر ٠٪٧ػػٮذ  خلُػػأ األٚػػاكر     
اككيةقيح دلل اككيةقيح ا٣يت د٧ٌ٪ذ٭ة األحبة، 

ا٣٘ػػؿ .  كإذا ٝيػػ٢ ٬ػػؾا يف األٚػػاكر اككيةقػػيح 
اتذ٤ٕٞح ثةأل٧ْ٩ح ٚإ٫٩ يٞةؿ ٠ؾكٟ يف األحبػة، 

ف إاككيةقيح اتذ٤ٕٞح ثةألميةء كاكٮٝةآ،  ك٬ػؾق ك
اكف ٚي٭ة ثٕي احلٞػةاٜ ا٣ػيت ال ي٤٧ػٟ ا٣ٕٞػ٢ 
٦٘ة٣ُح ٚي٭ة،  ٚإ٩٭ة  ٤ٮءة ث٧ة خيػة٣ٙ احلٞيٞػح 

ظني يذعؽزٮف ٔػ٨  ك ٤ٮءة ثةت٘ة٣ُة .  ٧ٚسبلن 
٩٭ػة ٦جنيػح   زبلزػح أح٤زي ح ٨٦ يةقح اإلكاك

بلٝػػح إأمػػٮر/    ٔبلٝػػح  ح٤ػػوا ثأمؿ كػػة ٔك
بلٝػح إ ح٤ػوا ثػةدلكؿ ا٣ػيت إح٤وا ثأركبػة،  ٔك

أك ٦ػة يكػىم  ،اك٩خ مكذ٧ٕؿا  هلة كاقػذ٤ٞخ
ثةك١ٮ٦٪ٮ٣ر،  ٚإف ظؽيس٭٥ ٬ؾا وعيط،  أل٩ػ٫ 
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يػ٫،  كوٙ كٮاٝٓ ال ي٧ك٨ أف دٞػٓ ات٘ة٣ُػح ٚ
ح٤زي ح كك١٪٭٥ ظني يذعؽزٮف ٨ٔ اككيةقح اإل

٨٦ ظير ق٤ٮ ٭ة يف اتعة٣ٛة ،  كمٮٝٛ٭ػة ٦ػ٨ 
ٔؽاء ك٩ْؿد٭ة ك٤نٕٮ  كاألم٥،  وؽٝةء أك األاأل

ٚإ٩٭٥ ٚٮؽ ٦ة يكٮف يف ظؽيس٭٥ ٨٦ ٦٘ة٣ُػة  
ك٤ٮاٝػٓ  كد٤ٌي٢،  ٚإ٫٩ يكػٮف ٠ػؾكٟ خمة٣ٛػةن 

ظؽا، كاكٮٝةآ،  ك٢ٝ ٦سػ٢ ذكػٟ يح   األةكص٪
 ءس٭٥ ٔػ٨ أيػح دك٣ػح ٦ػ٨ ادلكؿ،  قػٮايف ظؽي

كة٩خ دك٣ح ٗؿبيح أك دك٣ح ٗ، ٗؿبيح،  كقػٮاء أ
 ألمٮر مٌخ أك اكف ظؽيسةن  دةرخييةن  أكةف ظؽيسةن 

ٔػني.  ٦ػةـ األأ٨ٔ كٝةآ صةر ح،  كظٮاد، دٞٓ 
ٚإف هل٥ ٨٦ ات٭ةرة يف اتل٤ٌي٢ كدـ يٙ احلٞةاٜ 

ىت   ثٕي اتجرص ٨.  كذلكػٟ اكف ظ٦ة خيىف 
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ثة٤ٕ٣ٮـ اككيةقيح كاألحبة، اككيةقػيح،  اتل١ٛ، 
اك٩خ ال يىػط أف يكػٮف إال ٦ػٓ احلْٞػح  أيةن 

 كاحلؾر.                      
  

أ٦ة اتل١ٛ، اككيةا ثةكٮٝػةآ كاحلػٮاد،         
اجلةر ح،  ٚ٭ٮ اتل١ٛػ، اذلم يىػط أف يكػٮف 
د١ٛ،ان قيةقيةن ث٧ة دٕ٪ي٫ ٬ؾق اكلك٧ح،  ك٬ٮ اذلم 

قيةن.  ك٬ؾا اتل١ٛ، لذػة  إ  جي٢ٕ ات١ٛؿ قية
 مخكح أمٮر را كيح دلذ٧ٕح/                                                           

 
ٚػػأكالن/  لذػػة  إ  ديجػػٓ دميػػٓ اكٮٝػػةآ        

كاحلٮاد، ا٣ػيت دٞػٓ يف ا٣ٕػةك٥،  أم لذػة  إ  
ػجػةر ألالػػذبلؼ ا ػجةر،  ك٩ْػؿان ديجٓ دميٓ األ
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ؽـ األ٨٦٬ ظير األ ٧٬يح،  ك٦ػ٨ ظيػر ٧يح ٔك
اكىؽٚح كا٣ٞىؽ يف اكٮإٝح كاحلةدزح أك يف قٮؽ 

قػ٭ة ،  اخلحب ٔ٪٭ة،  ك٨٦ ظير االٝذٌة  كاإل
ػجةر ال كـ٨٦ يىجط ديجٓ األاٚإ٫٩ ٦ٓ اتؿاف ك٦ٓ 

ػجةر ث٢ تة ٬ٮ ال ثػؽ ٦ػ٨ ٦ٕؿٚذػ٫ يف جل٧يٓ األ
          ظ٤ٞة  اتٕؿٚح.                                         

 
كحلػح ككػٮ أ/  لذة  إ  ٤ٕ٦ٮ٦ة  ككػٮ زة٩يةن       

٦ٞذٌجح،  ٔػ٨ ٦ة٬يػح اكٮٝػةآ كاحلػٮاد،،  أم 
ػجةر،  قٮاء أكة٩خ ٤ٕ٦ٮ٦ػة  ٨ٔ ٦ؽكٮال  األ

ص٘ؿاٚيح أك ٤ٕ٦ٮ٦ػة  دةرخييػح،  أك ٤ٕ٦ٮ٦ػة  
أك مة  ذكٟ  ة  ،١ٚؿ ح،  أك ٤ٕ٦ٮ٦ة  قيةقيح
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أك يكػػذُيٓ ٦ٕػػ٫ اكٮٝػػٮؼ   كاٝػػٓ اكٮإٝػػح 
 ػجةر.                                            احلةدزح،  أم   ظٞيٞح ٦ؽكٮال  األ

ؽـ        زةثلة/  ٔؽـ جتؿ ؽ اكٮٝةآ ٨٦ ّؿكٚ٭ة ٔك
د٧ٕي٧٭ػػػة.  ٚةتلضؿ ػػػؽ كاتل٧ٕػػػي٥ كا٣ٞيػػػةس 
ح ٚ٭ػ٥ اكٮٝػةآ كاحلػٮاد،،  أم  اكن٧ٮيل،    ٚآ

ح ٦ٕؿٚح األ ٕح ػجةر.  ٚبل ثؽ ٨٦ أف دؤػؾ اكٮاٝٚآ
كاظػؽان حبيػر ال  كاحلةدزح ٦ػٓ ّؿكٚ٭ػة أػػؾان 

يٛى٢ ثني احلةدزح كبني ّؿكٚ٭ة كال حبػةؿ ٦ػ٨ 
األظٮاؿ.  إ  صة٩ػت ظرصػ ٬ػؾق احلةدزػح ث٧ػة 
ظى٤خ ٚي٫،  ٚبل د٧ٕػ٥     ظةدزػح ٦س٤٭ػة 

ث٢ دؤػؾ ظةدزػح  م٧ٮحلةن  كال يٞةس ٤ٔي٭ة ٝيةقةن 
ٚؿديح ك ىؽر احلك٥ ٤ٔي٭ػة ثٮوػٛ٭ة ظةدزػح 

 ؾق احلةدزح ٣ ف ٗ،.                                               ٚؿديح،  أم هل
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/  د٧يزي احلةدزػح كاكٮإٝػح،  أم د٧يػزي راثٕةن       

،  دة٦ػػةن  اخلػػحب ٦ػػ٨ َؿ ػػٜ د٧عيىػػ٫ د٧عيىػػةن 
ٚيٕؿؼ مىؽر اخلػحب،  كمٮٝػٓ كٝػٮع اكٮإٝػح 

ٓ اذلم ظىػ٤خ ٚيػ٫،   ،كاحلةدزح كز٦ة٩٭ة كاكًٮ
قػٮؽ اخلػحب ٔ٪٭ػة كا٣ٞىؽ ٨٦ كصٮد٬ة أك ٨٦ 

ـ أقػ٭ة  ٚيػ٫ كوػؽ٫ٝ جيةز اخلػحب كاإلإك٦ؽل 
٠ؾث٫،  إ  ٗ، ذكٟ  ة يي٪ةك  اتل٧عيه.  ألف 

كبٞػؽر  ،٬ؾا اتل٧عيه ٬ٮ اذلم يٮصؽ اتل٧يػزي
٧يٞةن ثٞؽر ٦ة يٮصػؽ د٧يػزي  ٦ة يكٮف مةمبلن  ٔك

 .  كبؽكف اتل٧يػزي ال ي٧كػ٨ أف يأػػؾ ٬ػؾق 
ك٤ذ٤ٌي٢  احلةدزح أك اكٮإٝح،  أل٫٩ يىجط ٚؿيكح
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أك اخلُأ.  كذلكٟ ٚإف اتل٧يزي  م٢ ٬ةـ يف أػػؾ 
 اخلحب،  ث٢ دلؿد ق٧ة٫ٔ.                                                      

 
/  ربٍ اخلػحب ثةت٤ٕٮ٦ػة  كال قػي٧ة ػةمكةن      

ػجةر.  ك٬ؾا اكػؿبٍ ٬ػٮ اذلم رب٫ُ ث٘،ق ٨٦ األ
.  يؤدم إ  احلك٥ األٝؿ  ك٤ىػٮا    اخلػحب

ثةككيةقح ادلكحلح،  كربٍ  ٚةخلحب إذا اكف ٦ذ٤ٕٞةن 
ثةككيةقػػح  ثةككيةقػػح اتع٤يػػح،  أك اكف ٦ذ٤ٕٞػػةن 

 اتع٤يح كربٍ ثةككيةقح ادلكحلػح.  أك اكف ػػحبان 
٫٩ ٦ػ٨ األمػٮر أكربٍ ثةالٝذىةد،  ٦ٓ  اٝذىةديةن 

يذ٤ٕٜ  .  أك اكف ػحبان اككيةقيح ككٮ اكف اٝذىةديةن 
٩ػ٫ ٦ػ٨ أتة٩يػح ٦ػٓ تة٩ية كربٍ ثةككيةقػح األأث

األمٮر اتذ٤ٕٞح ثأمؿ كة.  ٚةخلحب إذا ربٍ ث٘ػ، 
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،  إذا ٦ة جيت أف يؿبٍ ث٫ ٚإف اخلُأ يٞػٓ ظذ٧ػةن 
ك٥ يٞٓ اتل٤ٌي٢ كاخلؽاع.  ذلكٟ ٚإف ربٍ اخلحب 

٧٬يػح.  كأف يكػٮف ث٧ة يذ٤ٕٜ ث٫ أمػؿ ثػة٣ٖ األ
ف يكػٮف أ٬ؾا اكؿبٍ   كص٭٫ اكىعيط أم ث

ربُةن تضػؿد اتٕؿٚػح.   ربُةن ك٤ٛ٭٥ كاإلدراؾ،  ال
 أم ربُةن ك٢٧ٕ٤ ال ك٥٤ٕ٤.                                                                  

 
٬ؾق األمٮر اخل٧كح ال ثؽ ٨٦ حتٞٞ٭ة دميٕةن       

أم  ،ظىت يذأإ اتل١ٛػ، ثةجلىػٮص اككيةقػيح
ف ٬ػؾق إظىت يذأإ اتل١ٛ، اككيةا.  كال يٞةؿ 

ة كوٕجح ك٨٦ ا٣ٕك، حتٞيٞ٭ػة.  ال األمٮر ٠س،
يٞةؿ ذكٟ،  ألف كصٮد ٬ؾق األمٮر ٣ ف ثػةألمؿ 

تػػةـ اكىػػٕت،  ألف اتٞىػػٮد ث٭ػػة ٬ػػٮ دلػػؿد اإل
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كػـ٨٦ اك٣ ف اتٕؿٚح اكٮاقػٕح،  ك  دػأيت ٦ػٓ 
ك٣ ف دٕٚح كاظؽة،  كدأيت ٔػ٨ َؿ ػٜ اتليجػٓ 
ك٣ ف ٨ٔ َؿ ػٜ ادلراقػح كايفعػر ا٤ٕ٣ػيم.  

٤ٕػيم دكػٮف وعيط أف ادلراقػح كايفعػر ا٣
أكرث مكةٔؽة   ا٣ٞؽرة،  كك١٪٭ػة ال د٤ػــ يف 
اتل١ٛ، اككيةا،  كال د٤ػــ ك٤كػيةا،  ٚػيه 
٧٠ةحلح كزة٩ٮ ح. كات٭٥ يف   ذكػٟ ٬ػٮ اتليجػٓ،  

ربٕػح ايفةٝيػح ك٦ىت ظىػ٢ اتليجػٓ كصػؽ  األ
َجيٕيػػةن.  ٚةألوػػ٢ يف اتل١ٛػػ، اككػػيةا ٬ػػٮ 
اتليجػػٓ،  ك٦ػػىت كصػػؽ اتليجػػٓ كصػػؽ اتل١ٛػػ، 

 ةا َجيٕيةن.اككي
   _ك  ذكٟ،  ٚإف اتل١ٛػ، اككػيةا  

٤ػٮق  ٚإ٩ػ٫ يف ٦ٞػؽكر   إنكػةف،   _وٕٮبذ٫ ٔك
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ٚة٣ٕػةدم  ،٦٭٧ة اكف د١ٛ،ق ك٦٭٧ػة اكف ٤ٞٔػ٫
كاجلةث٘ػػح كا٣ٕجٞػػؿم،    ٦ػػ٪٭٥ يف ٦ٞػػؽكرق أف 

كيف ٦ٞػؽكرق أف يكػٮف  ،ي١ٛؿ د١ٛ،ان قيةقيةن 
أل٫٩ ال يذ٤ُت درصح ٦ٕي٪ح ٨٦ ا٣ٕٞػ٢  ،قيةقيةن 

كال درصح ٦ٕي٪ح ٨٦ اتٕؿٚح،  ث٢ يذ٤ُػت ديجػٓ 
ػجػةر،  اكٮٝػةآ كاحلػٮاد، اجلةر ػح أم ديجػٓ األ

ك٦ىت كصؽ ٬ؾا اتليجٓ كصؽ اتل١ٛػ، اككػيةا.  
ثػ٢  إال أف اتليجٓ ال يىػط أف يكػٮف ٦٪ُٕٞػةن 

،  ألف احلٮاد، كاكٮٝةآ جيت أف يكٮف ٦ذىبلن 
َػؿاؼ ٚػإذا اجلةر ح تن  ظ٤ٞػح ٦واثُػح األ

ح ٦٪٭ػػة ا٩ُٕٞػػخ اكك٤كػػ٤ح،  أم ٚٞػػؽ  ظ٤ٞػػ
ا١ٛ٩ػػخ احل٤ٞػػح،  ك ىػػجط يف ٗػػ، ٦ٞػػؽكر 

ػجةر كأف يٛ٭٧٭ة.  كذلكٟ اكنؼه أف يؿبٍ األ
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رضكر ةن يف اتل١ٛػ،  اكف ثٞةء احل٤ٞح ظ٤ٞح أمؿان 
أم أف اتليجٓ اتذى٢ رشط أقةا يف  ،اككيةا

 اتل١ٛ، اككيةا. 
ثػةألٚؿاد،   كاتل١ٛ، اككيةا ٣ ف ػةوةن  

يكػػٮف يف األٚػػؿاد يكػػٮف يف  ثػػ٢ ٬ػػٮ ٧٠ػػة
اجل٧ة  ،  أم يكٮف يف اكنٕٮ  كاألم٥،  ٚ٭ٮ 
٣ ف اكتل١ٛ، األديب كال اكتل١ٛ، ا٣يعػ يع،  

كال يذػػأإ أف  ،إ٧٩ػػة يذعٞػػٜ ثػػةألٚؿاد ٚعكػػت
ٚ٭ٮ ٚؿدم.  ثػ٢ اتل١ٛػ،  ،يكٮف يف اجل٧ة  

اككيةا د١ٛ، ٚؿدم كد١ٛػ، دمػة ،  ك ٧ػة 
٧ػػة  .  يكػػٮف يف األٚػػؿاد يكػػٮف يف اجل

ٚي١ٮف يف اكنػٕٮ  كاألمػ٥،  ٧٠ػة يكػٮف يف 
٫٩ ال يكػيف إاألٚؿاد ٨٦ ظاكـ كقيةق ني.  ث٢ 
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أف يكٮف يف األٚؿاد،  ث٢ جيػت أف يكػٮف يف 
اكنٕٮ  كاألمػ٥،  كبػؽكف كصػٮدق يف اكنػٕٮ  
كاألم٥ ال يٮصػؽ احلكػ٥ اكىػة٣ط،  كال يذػأإ 
كصٮد اجل٭ٌػح،   كال دىػ٤ط اكنػٕٮ  كاألمػ٥ 

ك٨٦ ٬٪ة اكف ال ثػؽ أف يٮصػؽ   حل٢٧ اكؿقةال .
اتل١ٛ، اككيةا يف اكنٕت كاأل٦ػح.  ذكػٟ أف 
احلك٥ إ٧٩ة ٬ػٮ ك٤نػٕت أك األ٦ػح،  ك ٦ػ٨ يف 
اكنٕت كاأل٦ح.  كال تكذُيٓ ٝػٮة أف دأػػؾق إال 
إذا أُٔةق اكنٕت كاأل٦ح،  كإذا ظى٢ اٗذىةث٫ 

٦ػة أف دُٕيػ٫ إ٦٪٭ة ٚإ٫٩ إ٧٩ة ي٘ذىت ٣ٛػوة،  ٚ
ثةحلك٥.    قوصة٫ٔ ٚيُةٚ كذ٧ؿ أك درص   ا

ك٦ة داـ احلك٥ ٬ػٮ ك٤نػٕت كاأل٦ػح أك اك٦ػ٨ 
ٚي٭ة،  ٚإ٫٩ ال ثؽ هلؾا اكنٕت ك٬ؾق األ٦ح ٨٦ أف 
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يكٮف دلي٫ أك دلي٭ة اتل١ٛ، اككيةا.  كذلكٟ 
ٚإف اتل١ٛ، اككيةا ٬ػٮ رضكرم كؤل٦ػح ٝجػ٢ 

٦ح احلك٥ أكػرث ٦ػ٨ ةاحلاكـ،  كرضكرم القذٞ
ة اكف ال ثؽ أف رضكرد٫ إلجيةد احلك٥.  ك٨٦ ٬٪

دسٞٙ األ٦ػح أك اكنػٕت زٞةٚػح قيةقػيح،  كأف 
يكٮف دلي٭ة اتل١ٛ، اككػيةا.  أم ال ثػؽ أف 

ػجػػةر دػػـكد األ٦ػػح ثةت٤ٕٮ٦ػػة  اككيةقػػيح كاأل
ػجػػةر اككيةقػػيح،  كأف يػػ٪ىم دلي٭ػػة قػػ٧ةع األ

اككيةقػػيح،  ك٣كػػ٨ بنػػ  َجػػييع ال بنػػ  
ُٔةا٭ػػة اكىػػعيط ٦ػػ٨ اثلٞةٚػػح إمىػػُ٪ٓ،  كب

ػجةر،  ظىت ال دٞػٓ كاكىةدؽ ٨٦ األاككيةقيح،  
ٚؿيكح ك٤ذٌػ٤ي٢.  ك٦ػ٨ ٬٪ػة اك٩ػخ اككيةقػح 

ؽ يف اكنػٕت ٮًصػكاتل١ٛ، اككيةا،    ا٣يت دي 
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أك األ٦ح احليةة،  أم اك٩خ اككيةقح   ا٣يت حتية 
ث٭ة األ٦ح،  كبؽكف ذكٟ دكٮف صسػح ٬ة٦ػؽة ال 

 ظؿ ح ٚي٭ة كال ٧٩ٮ.                   
 

ُػػأ يف ٚ٭ػػ٥ اككيةقػػح كاكٌػػبلؿ إال أف اخل        
اذلم لى٢ ٨٦ ٚ٭ػ٥ اككيةقػح إ٧٩ػة يػأيت ٦ػ٨ 
اتل١ٛ، ثةجلىٮص اككيةقيح   ٗؿار اتل١ٛ، 
ثةجلىػػػٮص األػػػػؿل ٦ػػػ٨ أدثيػػػح ك١ٚؿ ػػػح 
 ،كتع ٕيح.  ٚي١ٛؿ ثةأل٣ٛةظ كا٣وا٠يػت ٦ػسبلن 

كدٛ٭٥ ٬ؾق األ٣ٛػةظ كا٣وا٠يػت ٧٠ػة  ،  أك 
ظ ي١ٛػػؿ ثةتٕػػة  ا٣ػػيت حتٮ ٭ػػة ٬ػػؾق األ٣ٛػػة

ٚػػذٛ٭٥ ٬ػػؾق اتٕػػة  ٧٠ػػة  ،  أك  ،كا٣وا٠يػػت
ي١ٛػػؿ يف دالال  ٬ػػؾق األ٣ٛػػةظ كا٣وا٠يػػت 
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ٚذٛ٭٥ ٬ؾق ادلالال .  ك٬٪ة يٞٓ اخلُأ كاكٌبلؿ.  
ألف اتل١ٛ، ثةجلىػٮص اككيةقػيح خيذ٤ػٙ   
االػذبلؼ ٨ٔ اتل١ٛػ، ثػأم ٩ػه آػػؿ.  ألف 
اخلُأ كاخلُؿ يف اتل١ٛ، اككيةا إ٧٩ة يأيت ٨٦ 

 ثػني اجلىػٮص اككيةقػيح كبػني ٔؽـ اتل٧يػزي
ٗ،٬ة ٨٦ اجلىٮص.  ٚةجلىٮص اككيةقيح،  ٝؽ 
دكػػٮف ٦ٕة٩ي٭ػػة مٮصػػٮدة يف اجلىػػٮص،  كٝػػؽ 
دكٮف مٮصٮدة يف ٗ، اجلىٮص،  كٝؽ دكػٮف 
مٮصػػػٮدة يف وػػػيةٗح األ٣ٛػػػةظ كا٣وا٠يػػػت 
اكتٕة٬ؽا  ٦سبلن كاتلرصلة  اتكؤك٣ح،  كٝػؽ 
يكٮف يف اتٕة  ال ثةكىػيةٗح،  كٝػؽ يكػٮف 
ثػػةدلالال  ال ثةتٕػػة  كال ثةأل٣ٛػػةظ،  كٝػػؽ 
يكػػػٮف ٦ػػػة كراء ٬ػػػؾق اتٕػػػة  كاأل٣ٛػػػةظ 
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 يؿان ةكادلالال ،  ث٢ ٝؽ يكٮف خمة٣ٛة هلة أك ٦٘ػ
يؿة لكيح.  ٚإذا ك٥ يؽرؾ ٦ػة يٕ٪يػ٫ ةك٤٪ىٮص ٦٘

اجلػػه اككػػيةا  ػػة ٬ػػٮ ٦ذٌػػ٨٧ ك٤ػػ٪ه،  أك 
ٔ٪٫ ٚإ٫٩ ال يؽرؾ اجلػه كال حبػةؿ ٦ػ٨  ػةرصةن 

ُػػأ أك اكٌػػبلؿ يف اتل١ٛػػ، األظػػٮاؿ ٚيٞػػٓ اخل
 ثةجله اككيةا.   

 
ػُػػؿ األمػػٮر   اتل١ٛػػ، أزػػ٥ ا٩ػػ٫ ٦ػػ٨       

اككيةا،  جتؿ ػؽق كد٧ٕي٧ػ٫ كدػػٮؿ ا٣ٞيػةس 
اكن٧ٮيل ٚي٫.  ٚإف اجله اككيةا ال يٛى٢ ٨ٔ 
ـء ٦٪٫،  كال  ّؿك٫ٚ كال حبةؿ ٨٦ األظٮاؿ ٚيه ص
يىط أف ي٥٧ٕ كال ثٮص٫ ٨٦ اكٮصٮق.  كال يؽػ٫٤ 

اكن٧ٮيل ظىت كال ا٣ٞيةس.  ٚإ٫٩ ٔبلكة  ا٣ٞيةس
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ـء ٨٦ اجلػه ٚإ٩ػ٫ ٩ػه يف    أف ا٣ْؿكؼ ص
ظةدزح ٦ٕي٪ح،  ٚيؤػؾ تل٤ٟ احلةدزح ٣ ف ٗػ،،  
 ٚبل ي٥٧ٕ   ٗ،٬ة كال يٞةس ٤ٔي٭ة.  ال ٝيةقةن 

ظٞيٞيةن،  ثػ٢ جيػت أف يؤػػؾ  كال ٝيةقةن  م٧ٮحلةن 
تل٤ػػٟ احلةدزػػح كظػػؽ٬ة.  ذلكػػٟ اكف اتلضؿ ػػؽ 

اكف أك  مػػ٧ٮحلةن  ٣ٞيػػةس ٤ُ٦ٞػػةن كاتل٧ٕػػي٥ كا
ظٞيٞيةن،  تن  ػُؿ اخلُأ كػُؿ اكٌػبلؿ   

 ٚٞؽ يُٰٕ مكػؤكؿ درصػلةن  ،اتل١ٛ، اككيةا
ٚيٛ٭٥ ٦٪٫ يشء،  ز٥ يُٰٕ ٩ٛػف اتلرصػ ط أك 

٦٪٫ يشء آػػؿ ٝػؽ يكػٮف  ٚيٛ٭٥آػؿ  درصلةن 
 .  ك ُٕػٰ    ث٢ ٝػؽ يكػٮف ٦٪ةٌٝػةن  خمة٣ٛةن 

 أم درصػلةن ٨ٔ أمؿ ظٞػيٌف،   مكؤكؿ درصلةن 
٫٩ درصػ ط اكذ  يػؿاد ٦٪ػ٫ أٚيٛ٭٥ ٦٪٫  وةدٝةن 
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ٚيٛ٭٥ ٦٪ػ٫  اكذثةن  اتل٤ٌي٢،  كٝؽ يُٰٕ درصلةن 
٫٩ درص ط وةدؽ،  كأف اتٞىٮد ٦٪٫ ٬ٮ ٦ة ٔ٪ةق أ

ػٛػةء ثةك١ػؾ .  كئل ٰكاك١ؾ  ٚي٫ ٬ٮ ا٫٩ أُٔ
كٝػؽ يٞػةـ  ،كٝؽ يٞةـ ث٧ٕػ٢ ظكػت اتلرصػ ط

ث٢٧ٕ   ػبلؼ اتلرص ط ك١٬ؾا.  ٚػة٣ْؿكؼ 
تبلبكة    ا٣يت د٤ٌف اكٌػٮء   اتلرصػ ط كا

ٚذ١نٙ ٦ة يػؿاد ٦٪ػ٫،  ك٣ػ ف ٩ٛػف اجلػه 
ذلكٟ ٚإف اتل١ٛ، اككيةا ال يذأإ كاككيةا.  

٦ػػ٨ اكىػػٮا  إال   ٬ػػؾا  أف يكػػٮف ٝؿ جػػةن 
ـءان  ال  اكٮصػػ٫.  أم إال إذا ص٤ٕػػخ ا٣ْػػؿكؼ صػػ

ـأ ٨٦ اجله أك ا٧ٕ٣ػ٢ ال إذا أػػؾ    إك ،يذض
 ٕؽ ٔ٪٭ة اتل٧ٕي٥ كا٣ٞيةس.                                                                                  ظةدزح ث٧ٛؿد٬ة.  كأث
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ك٣ٞػػؽ  ٩ػػخ األ٦ػػح اإلقػػبل٦يح ٦ػػ٨ قػػٮء       
اتل١ٛػػ، اككػػيةا اك١سػػ، ٦ػػ٨ اتىػػةات 
كاكٮ بل .  ٚةدلك٣ح ا٣ٕس٧ة٩يح ٦سبلن،  ظني اك٩خ 

ٔع،  إ٧٩ة اك٩خ أركبة حتةرب٭ة يف ا٣ٞؿف اتلةقٓ 
٧ػػةؿ اككيةقػػيح أكػػرث ٦٪٭ػػة يف  حتةرب٭ػػة يف اأٔل

٧ةؿ ا٣ٕكػ١ؿ ح ف كٕٝػخ أ٧ٔػةؿ إ٩ػ٫ كإك ،اأٔل
ٔكػػ١ؿ ح كك١٪٭ػػة اك٩ػػخ مكػػةٔؽة كؤل٧ٔػػةؿ 
اككيةقيح.  ٧ٚػسبلن ٦ػة اك٩ػٮا يكػ٧ٮ٫٩ ث٧نػلكح 
ايف٤ٞػػةف   منػػلكح ػ٤ٞذ٭ػػة ادلكؿ ا٣٘ؿبيػػح 

ٚأ٤ٔ٪ٮا أف دكؿ ايف٤ٞةف جيػت أف  ،ثةتلرصلة 
أم ٨٦ اتك٧٤ني.  ك٣ك٨  ،٨ ا٣ٕس٧ة٩ نيحتؿر ٦

كػػ٥ يكٮ٩ػػٮا يٕ٪ػػٮف ا٩٭ػػ٥ قػػيعةربٮف ادلك٣ػػح 
ا٣ٕس٧ة٩يػػح،  كإ٧٩ػػة اك٩ػػٮا يٕذ٧ػػؽكف   إجيػػةد 
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ا٣ٞبلٝػػ٢ كاالًػػُؿاثة  يف ايف٤ٞػػةف،  ٚضػػةءكا 
ٚأػػؾ٬ة ايف٤ٞػة٩يٮف  ،ث١ٛؿة ا٣ٞٮ٦يح كاتلعػؿر

كأػػػؾكا يٞٮمػػٮف ثػػةثلٮرا ،  ٚاك٩ػػخ ادلك٣ػػح 
ٔكػ١ؿ ح ًػؽ ٬ػؾق  ا٣ٕس٧ة٩يح دٞٮـ ث٤٧ٕيػة 

ٓ ادلكؿ األػػؿل كحتػةكؿ  ،اثلٮرا  مؿأيح ًك
٦ػػٓ أف ٬ػػؾق ادلكؿ  ،اقوًػػةء ادلكؿ األػػػؿل

األػؿل   ا٣يت اك٩ػخ تكػ٪ؽ اثلػٮرا ،  ك  
ا٣يت اك٩خ دٮ٥٬ ا٣ٕس٧ػة٩ ني،  ك  ا٣ػيت اك٩ػخ 
جت٤ٕ٭٥ ينذ٤٘ٮف ًؽ اثلػٮرا ،  ٦ػ٨ أصػ٢ أف 

٩٭ػػةاك ٣ٞػػٮا٥٬ ال ٌٝػػةء   إيكػػٮف ٤٧ٔ٭ػػ٥ 
،  ك١٬ؾا اكف ٨٦ ٩ييضػح ػُػأ ادلك٣ػح اثلٮرا 

ػػبلهلة يف اتل١ٛػػ، اككػػيةا أف  ا٣ٕس٧ة٩يػػح ًك
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ٞةف،  ز٥ الظٞذ٭ة ١ٚؿة ا٣ٞٮ٦يػح يف ٤ػرس  ايف
 ٔٞؿ دار٬ة ظىت ٌٝخ ٤ٔي٭ة ا٣ٌٞةء اتحبـ.                                                                           

 ،الحتػةد اككػٮٚيةيتك٬ؾا خببلؼ ركقية أك ا      
ٚإ٩٭ػػة ٝػػؽ كٕٝػػخ يف ٩ٛػػف اتنػػلكح يف أركبػػة 
اكعٝيح يف اخل٧ك ٪ة ،  ٚػإف أمؿ كػة ٩ػةد  
يح،  كأػػؾ   ثذعؿ ؿ أركبة اكعٝيح ٨٦ اكنئٮ

كأػػػؾ  تكػ٪ؽ ٬ػػؾق ادلكؿ  ،د٪ػةدم ثػةتلعؿ ؿ
٤٪ةن  كاكنٕٮ  رسان  .  ك٣ك٨ ركقية كػ٥ دٞػٙ ٔك

ؿٚػخ أف ١ٚػؿة اتلعؿ ػؿ  مٮٝٙ ا٣ٕس٧ة٩ ني ٔك
حتةد اككػٮٚيةيت،   ظؿ  ًؽ ركقية أك اال٬ؾق  

كإ٧٩ة اختؾد٭ة ا٣ٕػؽك  ،كذلكٟ ك٥ د٭ةدف أمؿ كة
ككػ٥  ،األكؿ،  كتة ٝة٦خ زػٮرة ثٮكٮ٩يػة قػعٞذ٭ة

كتة زػةر  ث٤٘ةر ػة ،جت٢ٕ هلة أم ٦٪ٛؾ ك٤٪ضة  
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كمػػؽد  ٝجٌػػذ٭ة  ،قػػعٞذ٭ة دكف أيػػح ر ػػح
احلؽيؽيح   أركبة اكعٝيح،  كاقذٕؽ  حلػؿ  

ق٪ةد أركبػة اكعػٝيح حتؿ خ إل أمؿ كة إذا  
٤٪ةن  رسان   ػٛةٝةن إػٛةؽ أمؿ كة إدل إ  أ،   ة ٔك

ػٛةٝ٭ػة إظىت اًػُؿ  أمؿ كػة ثٕػؽ  ،ذر ٕةن 
كإدرا٠٭ػػة مٮٝػػٙ ركقػػية اككػػيةا كٚ٭٧٭ػػة 
اككػػيةا،  أف دي٪ػػةزؿ ٔػػ٨ ١ٚػػؿة حمةربػػح 

يح ك ة  يػًٕةؼ ركقية،  إ  ٔٞؽ ادٛةٝإاكنئٮ
  ف ٩ةجتػةن يل ٦ٕ٭ة،    ذكٟ ٣ة٦ٓ ركقية كاتلٕ

ٔػػ٨ ٝػػٮة ركقػػية،  كإ٧٩ػػة ٩ػػةدش ٔػػ٨ اتل١ٛػػ، 
     اككيةا اكىعيط دلل االحتةد اككٮٚيةيت.                                                                                        

ك٦سبلن ظني رأ  أمؿ كة أف ارسااي٢ ا٣ػيت       
كػةد كد ،٦ذ٭ة دك٣ح دكةد  د٤ٛخ ٨٦ يػؽ٬ةةٝأ
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ح٤وا تكوصٓ ٬ؾق ايفبلد ثذعٮ ػ٢ ٦ػة يكػىم إ
 ،ثؽك٣ح ارسااي٢ إ  ٠يةف آػؿ يكػىم ٤ٚكػُني

ظني رأ  أمؿ كة ذكػٟ يف اكاػػؿ اككػيي٪ة  
٤َٞػػخ   منػػلكح ٤ٚكػػُني اقػػ٥ منػػلكح أ

٧ػػةؿ اكعػػؽ األ كقػػٍ كوػػةر  دٞػػٮـ ثةأٔل
اككيةقيح ا٣يت د١٧٪٭ػة ٦ػ٨ أف دذػٮا اتنػلكح 

بلـ،  ك١ٚػؿة كظؽ٬ة.  كوةر  دذؼؾ لك٧ح اككػ
ظ٢ اتنلكح كقػي٤ح تلٕٞيػؽ اتنػلكح ك١٬ػؾا،  
اقذ٧ؿ  يف اتل٤ٌي٢ اككيةا،  ظىت اردىم   

ظٌة٩٭ة،  كوػةر  ديجػٓ أحل٭ٮد يف ا٨٦ ا٣ٕؿ  ك
أقػػ٤ٮ  ات٘ة٣ُػػح كأقػػ٤ٮ  اتلٌػػ٤ي٢ ظػػىت 

ٚةجت٭خ ال  ،حل٭ٮدا٩٭١خ ٝٮل   ٨٦ ا٣ٕؿ  كأ
إ  ظ٢ اتنلكح،  ث٢ إ  ٢ٞ٩ ات٪ُٞح ٦ػ٨ ظة٣ػح 
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ؿا  كتك٧ي٫ ظة٣ح ظؿ ،  إ  ظة٣ح ٬ػؽكء اًُ
نكيب كتك٧يح ظة٣ح قبلـ،  كذكٟ كيك دػذ٧ك٨ 
ػٓ    ٦٭٢ كب٭ؽكء ٨٦ دؿ زي ات٪ُٞػح   اكًٮ

ح٤زي ٩٭ةاية ٦ػ٨ اذلم رق٧ذ٫ هلة،  ظىت دُؿد اإل
ات٪ُٞح كد٪ٛؿد كظؽ٬ة يف اككيُؿة كبكٍ اجلٛٮذ 
  ات٪ُٞح لك٭ة،  ٨ٔ َؿ ٜ دٞٮ ػح ٦ػة يكػىم 

ااي٢.  كبؾكٟ اكف ٦ة يكػىم ث٧نػلكح ثؽك٣ح ارس
كقػػٍ ٦سػػ٢ منػػلكح ايف٤ٞػػةف قػػٮاء اكعػػؽ األ

٬ػ٢ دكؿ أركبػة أك ٧ة كٝٓ ا٣ٕس٧ػة٩يٮف ك ،بكٮاء
ى  ؾ ٨٦ صؿاء اتل٤ٌي٢ اككيةا،  اجل٪ٮبيح يف اكع 

ػاكٝٓ ا٣ٕؿ  ك ؾ ٩ٛكػ٫.  كإذا كػ٥ حل٭ٮد يف اكعى
يٮصؽ اتل١ٛ، اككػيةا دلل اتكػ٧٤ني احلػٮـ 

كقػٍ،  ٧٠ػة أدر ػخ ؽ األإلدراؾ منلكح اكع
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ركقية منلكح أركبة اكعٝيح ٚإف مى، اكعػؽ 
كقٍ قػي١ٮف ٦سػ٢ مىػ، ايف٤ٞػةف قػٮاء األ

 بكٮاء.                                           
ٚكٮء اتل١ٛػ، اككػيةا ٬ػٮ اذلم يػؽمؿ        

ك٬ػػٮ اذلم ي٭ػػؽـ ادلكؿ أك  ،اكنػػٕٮ  كاألمػػ٥
ٕٮ  ك٬ػػٮ اذلم لػػٮؿ ثػػني اكنػػ ،يٌػػٕٛ٭ة

٩ٕذةؽ ٨٦ ربٞح االقػذ٧ٕةر،  اتكذٌٕٛح كبني اال
ك٬ػػٮ اذلم لػػٮؿ ثػػني األمػػ٥ ات٪عُػػح كبػػني 
اجل٭ػػٮض.  كذلكػػٟ ٚػػإف اتل١ٛػػ، يف اجلىػػٮص 

٧٬يح،  ك٩ذةجئػ٫ ْٚيٕػح أك اككيةقيح أمؿ ثة٣ٖ األ
ر ةر اخلُأ أك اكٌبلؿ ٚيػ٫ أػُػةْٔي٧ح.  كأػُ

٦ؽمؿة.  ك٨٦ ٬٪ة اكف ال ثؽ ٨٦ ا٣ٕ٪ةيح ا٣ٛةاٞػح 
يػح دٛػٮؽ ا٣ٕ٪ةيػح ثػأم ة١ٛ، اككيةا ٔ٪ثةتل
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٩ػػ٫ رضكرم ك٤نػػٕٮ  رضكرة أد١ٛػػ،.  ذكػػٟ 
 احليةة.                                             

ف اكف أوػٕت إإال أف اتل١ٛ، اككيةا،  ك      
أ٩ٮاع اتل١ٛ، كأٔبل٬ة،  ٚإ٫٩ ال يكيف ٚيػ٫ أف 
يكٮف د١ٛ، أٚؿاد ٍٚٞ،  ٚإف األٚؿاد ال ٝي٧ػح 
هل٥ ٦٭٧ة ٠رث ٔػؽد٥٬،  ك٦٭٧ػة اكف د١ٛػ،٥٬ 

.  ٚػإف اتلٌػ٤ي٢ يف اتل١ٛػ، أك ٔجٞؿ ػةن  ق٤ي٧ةن 
اككيةا إذا د٧ك٨ ٦ػ٨ اكنػٕت أك األ٦ػح ال 
د٪ٛػػٓ جتة٬ػػ٫ ٔجٞؿ ػػة  األٚػػؿاد كال ٝي٧ػػح 
ك٤ٕجٞػػؿ ني يف اتل١ٛػػ، اككػػيةا،  ٦٭٧ػػة اكف 
ٔؽد٥٬ ك٦٭٧ة اك٩خ ٔجٞؿ ػح د١ٛػ،٥٬.  ٚػإف 

ٕت أك األ٦ح صػؿؼ اكٌبلؿ إذا د٧ك٨ ٨٦ اكن
ككٕٝخ األ٦ح أك اكنٕت ٚؿيكػح  ،ديةرق   يشء
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قػػ٭٤ح هلػػؾا اتلٌػػ٤ي٢،  ك ٩ػػخ   ك٦ٕ٭ػػة 
ٔػؽاء.  ك٦ػة ا٣ٕجٞؿ ٮف ٧ٞ٣ح قةا٘ح ي٤ذ٭٧٭ة األ

حة  مىُىف ٧٠ةؿ يف ٬ؽـ ادلك٣ػح اإلقػبل٦يح 
كااػػ٢ ا٣ٞػػؿف ا٣ٕعػػ ٨ أكإزا٣ػػح اخلبلٚػػح يف 

اتػػػيبلدم كحػػػة  دمػػػةؿ ٔجػػػؽ اجلػػػةا يف 
كاككػػيي٪ة  ٦ػػ٨ ٬ػػؾا ا٣ٞػػؿف يف  اخل٧كػػ ٪ة 

احلي٤ٮ٣ح دكف حتؿ ؿ ا٣ٕػؿ  كٝػؽ اك٩ػٮا ٔٞػت 
احلؿ  ا٣ٕةتيح اثلة٩يح ٦ذعٛػـ ٨ ك٤ذعؿ ػؿ،  إال 

٦س٤ح ظيح   أف قػٮء اتل١ٛػ، اككػيةا إذا أ
اصذة  اكنػٕٮ  كاألمػ٥ ٚإ٩ػ٫ ال د٪ٛػٓ جتة٬ػ٫ 

ككػٮ ث٤ػٖ  ٔجٞؿ ح ا٣ٕجٞػؿ ني ٦ػة دامػٮا أٚػؿادان 
قػػٮء اتل١ٛػػ،  ؼ.  ذلكػػٟ ٚػػإفالٔػػؽد٥٬ اآل

  األٚػؿاد،  كإ٧٩ػة  اككيةا ال ينػ  ػُػؿان 
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  اكنٕٮ  كاألم٥.  ك٨٦ ٬٪ػة ال  ين  ػُؿان 
ثؽ ٨٦ ا٣ٕ٪ةيح ثةتل١ٛ، اككيةا دلل اكنػٕٮ  

يػػح دٛػػٮؽ   يشء.  وػػعيط أف ةكاألمػػ٥،  ٔ٪
اتل١ٛ، اككيةا،  إذا كصؽ ٔ٪ؽ األٚػؿاد كقػةر 

يٮصؽ دلي٭٥ يف ا٣ُؿ ٜ اتكذٞي٥ ي٧ك٨ ث٭٥ أف 
ٔػؽاء اتل١ٛ، اككيةا اذلم يٞٙ يف كصػ٫ األ

ك كنٙ د٤ٌي٤٭٥،  ك٣ك٨ ٬ػؾا إ٧٩ػة يذػأإ 
إذا ا٩ذ٢ٞ د١ٛ، ٬ػؤالء األٚػؿاد إ  اكنػٕت أك 
األ٦ػح كإذا أوػجط ٔ٪ػؽ األ٦ػػح ٧٠ػة ٬ػٮ ٔ٪ػػؽ 
األٚؿاد،  كإذا ا٩ذ٢ٞ إ  أف يكٮف د١ٛ، األ٦ػح 
ـءان   ال د١ٛ، األٚؿاد ٚيىجط ٬ػؤالء األٚػؿاد صػ

كدكػٮف األ٦ػح لك٭ػة أ٦ػح  ح ال أٚػؿادان ٨٦ األ٦
٦٪٭ػة.  كإذا كػ٥ يذعػٮؿ  ١ٛ٦ؿة ك٣ػ ف أٚػؿادان 
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اتل١ٛ، ا٣ٛؿدم إ  د١ٛ، دمػة  ككػ٥ يىػجط 
األٚؿاد د١ٛ، أ٦ح ال د١ٛ، أٚؿاد،  ٚإ٩ػ٫ د١ٛ، 

 ،ال ٝي٧ح هلؾا اتل١ٛ، كال ٝي٧ح هلػؤالء األٚػؿاد
ٚذ١ٛ، األٚؿاد اككيةا ال يٞػٮل   اكٮٝػٮؼ 

٦٭٧ػة ٠ػرث  ،ٔؽاء كيف كص٫ د٤ٌي٤٭٥أليف كص٫ ا
كإ٧٩ػة اذلم يٞػٙ ،ٔؽد٥٬ كق٧خ ٔجٞؿ ػةد٭٥ 

يف كص٭٭٥ ٬ٮ د١ٛ، اكنٕٮ  كاألمػ٥،  أم ٬ػٮ 
اتل١ٛ، اككيةا اذلم يكٮف ٔ٪ػؽ اكنػٕٮ  

 كاألم٥.                                            
 

٩ػػةس أوػػعيط أف األٚػػؿاد ا٣ٕجػػةٝؿة،  ٬ػػ٥       
٢ ثػةيق اجلػةس ال يذ٧ػزيكف  ديٮف ٦ػس٤٭٥ ٦سػ

ثإنكػػة٩ ذ٭٥ ٔػػ٨ أم إنكػػةف  دم.  كاجلػػةس 
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ي٪ْؿكف إ  ٬ػؤالء األٚػؿاد ٩ْػؿة  ديػح ٚػإف 
ٔجٞؿ ذ٭٥ ال تنة٬ؽ كال د٧٤ف كال لػف ث٭ػة.  
كذلكٟ ٚإ٩٭٥ ظني دذعؿؾ ٔجٞؿ ذ٭٥ ك نذضػٮف 

كؿ األمؿ أيح ٦زية،  كال يػؽرؾ أال يؿل ٚي٭٥ يف 
ف إؿ ػح،  ٚ٭ػ٥ يف إ٩ذةص٭٥ أم دٛٮؽ كال أيح ٔجٞ

ف إاك٩ٮا ٦سٞٛني ٚإف ٦س٤٭٥ ٠سػ،كف ٦سٞٛػٮف ك
ذ٠يػةء.  ذ٠يةء ٚإف ٦ػس٤٭٥ اك١سػ، ٦ػ٨ األأاك٩ٮا 

ٚإذا ٣ٛخ اجلْؿ إ  أٚاكر٥٬ ٚإ٧٩ة ي٤ٛخ اجلْػؿ 
٨٦ ٝج٢ أٚػؿاد آػػؿ ٨،  يٞج٤ػٮف   إ٩ذػةص٭٥ 
حل١ٮ٩ٮا ٦س٤٭٥ أك ٣ كةٔؽ٥٬ ٬ؾا اتل١ٛػ،   

أك الختػةذق االردٛةع يف دلذ٧ٕ٭٥ كيف كقػُ٭٥،  
 ،٩ة٩يحأكقي٤ح تلعٞيٜ ٦آر  مؼىيح أك  ية  

كإذا ٢ّ ٠ؾكٟ ككػ٥ ينذٞػ٢ إ  دمػة   ٚإ٩ػ٫ 
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٦٭٧ػة ٠ػرث األٚػؿاد ات١ٛػؿكف ٬ػؾا  يجًف ٚؿديةن 
يٞج٤ػ٫   ٦ػ٨  اتل١ٛ، ككٮ اكف د١ٛػ،ان ٚؿ ػؽان 

ذا٫ٝ أك ٔؿ٫ٚ.  كذلكٟ ٚعىت ي٪ٛٓ ٬ؾا اتل١ٛػ، 
٫ صػكاككيةا،  ك ىجط ٝػةدران   اكٮٝػٮؼ يف 

ٔػػؽاء ال ثػػؽ أف يذعػػٮؿ إ  د١ٛػػ، دمػػة  األ
كخيؿ  ٨٦ ٝٮٕٝح ا٣ٛؿديح ك٨٦ رش٩ٞػح ا٣ٕـ٣ػح.  
ٚإذا حتٮؿ إ  د١ٛ، دمة  كا٩ذ٢ٞ إ  اكنػٕت 
أك األ٦ح ٚٞؽ كصؽ  ا٣ٞٮة ا٣ػيت دٞػٙ يف كصػ٫ 

ٔؽاء ككصػؽ  ايفػؾرة ا٣ٞٮ ػح ا٣ػيت دنجػخ األ
                                                    مضؿة اجل٭ٌح.                                      

 
٬ؾا ٬ٮ اتل١ٛ، اككيةا اذلم ي٪ٛػٓ ك٬ػٮ       

أم ٬ػٮ  ،اتل١ٛ، اجل٧ة  ال اتل١ٛػ، ا٣ٛػؿدم
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د١ٛ، اكنٕت كاأل٦ح،  ك٣ػ ف د١ٛػ، األٚػؿاد 
ظىت كٮ اك٩ٮا ٨٦ ا٣ٕجٞؿ ني.  ذلكٟ جيت دسٞيٙ 

٦ػح األ٦ح اتلسٞيٙ اككيةا كجيػت د٧ػؿ ٨ األ
٧٭ة   اتل١ٛ، اككيةا،  ظػىت يكػٮف يكد٤ٕ

اتل١ٛ، اككيةا ٬ٮ د١ٛ، األ٦ح ك٣ ف د١ٛ، 
 األٚؿاد.                                    

 
٬ػػؾا ٬ػػٮ اتل١ٛػػ، اككػػيةا ٚ٭ػػٮ د١ٛػػ،       

ثة٤ٕ٣ٮـ اككيةقيح كاألحبة، اككيةقيح،  كد١ٛ، 
، ثةحلٮاد، اككيةقيح كاكٮٝةآ اككيةقيح.  كد١ٛ

األكؿ ال ٝي٧ح   كال يـ ػؽ ٔػ٨ دلػؿد اتٕؿٚػح 
ٚإ٩ػ٫ ٬ػٮ اذلم  اككػيةا كؤلٚاكر.  أ٦ة اتل١ٛ،

زػؿ ثػة٬ؿ أك٬ػٮ اذلم يكػٮف    ،ي٪ٛٓ ك ٛيػؽ
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ف صػةز اتل١ٛػ، إكدأز، ْٔػي٥.  كذلكػٟ ٚإ٩ػ٫ 
اككػػػيةا يف ا٤ٕ٣ػػػٮـ اككيةقػػػيح كاألحبػػػة، 
اككيةقيح ك ٩خ ٦٪٫ ٚٮااؽ كؤلٚؿاد ٨٦ ا٧٤ٕ٣ػةء 

ٚإف اتل١ٛػ، يف اكٮٝػةآ كاحلػٮاد،  يف اككيةقح
٬ٮ كاصت   اك١ٛةيح كؤل٦ح،  جيػت أف ي٧ٕػ٢ 

ةأل٦ح ال قػي٧ة   اذليػ٨ دلي٭ػ٥ ٦سػ٢ ثإلجيةدق 
كة٩ٮا ٨٦ اتذ٧٤ٕػني أك ٗػ، أ٬ؾا اتل١ٛ، قٮاء 

 اتذ٧٤ٕني.                                       
 

                                                              كبٕؽ/                                        
 

ٮع اتل١ٛػ، ٦ػ٨      ٚ٭ؾق تعح مٮصـة ٨ٔ مًٮ
ظير ٬ٮ د١ٛ،،  ٩ٞؽ٦٭ة كؤل٦ح اإلقبل٦يح ٣ٕػ٢ 
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دراقػػذ٭ة دٮصػػؽ اتل١ٛػػ، يف ٬ػػؾق األ٦ػػح ظػػىت 
ي٪٤ٞ٭ػػة ٬ػػؾا اتل١ٛػػ، إ  أف دٕػػٮد ػػػ، أ٦ػػح 

 ٬ؾق ػؿصخ ك٤٪ةس.  ال قي٧ة ثٕؽ أف مىض  أ
األ٦ح ٔعة ٝػؿكف ك  ثٕيػؽة ٔػ٨ اتل١ٛػ،،  

ف األ٦ح إف ظةك٣خ ٬ؾا اتل١ٛ، ٔؽة مؿا .  إك
اإلقبل٦يح ٝؽ ث٤يخ يف ا٣ٞػؿف اكؿاثػٓ اهلضػؿم 
ث٧٤ٕػػةء ٤٧ٔػػٮا   دُٕيػػ٢ اتل١ٛػػ، يف األ٦ػػح 
ك٩ةدكا خبُػؿ اتل١ٛػ،   األ٦ػح،  كرضرق   

كذكٟ ظني ٝػةـ ر٬ػٍ ٦ػ٨  .اإلقبلـ كاتك٧٤ني
٦س٢ ا٣ٕةك٥ اتن٭ٮر ثةق٥ ا٣ٞٛػةؿ ك٩ػةدكا ٧٤ٔةء 

٤٧ٮا   ٦٪ٓ االصذ٭ػةد صذ٭ةٝٛةؿ ثة  االإث د ٔك
ٝ٪ٕٮا اجلةس خبُؿ االصذ٭ةد ٚىؽؽ اتك٧٤ٮف أك

٤٧ٮا ث٭ػة كحتػؿ  ا٧٤ٕ٣ػةء ٦ػ٨  ،٬ؾق ادلٔٮة ٔك
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ك ػؿق  ،كػةؼ ات١ٛؿكف ٨٦ االصذ٭ةد ،االصذ٭ةد
اجلةس أف يكٮف ٬٪ةؾ دلذ٭ػؽكف.  كٝػؽ دبػىن 

ُٝةر اإلقبلـ ٬ؾا اكػؿأم،  أيف دميٓ اكؿأم ا٣ٕةـ 
كبؾكٟ د٢ُٕ اتل١ٛ، ككٝٙ اجلةس ٔ٪ػؽ ظػؽ 

٣٘ٮا ٔٞٮهل٥ ككػ٥ يٕػٮدكا جيػؿؤف   أاتل٤ٞيؽ ك
االصذ٭ةد.  ٚاكف ٬ؾا ات٪ػٓ كبلصذ٭ػةد كاتل١ٛػ، 

ٔبلق إ٧٩ة يكٮف يف اإلقبلـ،  ٚػأدل ذكػٟ إ  أ
كٝػػٙ اتل١ٛػػ، دلل اجلػػةس كاقػػذ٧ؿؤا ٬ػػؾا 

نكػةف ثُجٕػ٫ ظيػػٮاف اتلُٕيػ٢ ك٤ذ١ٛػ،،  كاإل
٠كٮؿ،  ذلكٟ كٝٛخ األ٦ح ٨ٔ اتل١ٛػ، ظػىت 
٬ػػؾا ا٣ٞػػؿف،  ا٣ٞػػؿف اكؿاثػػٓ ٔعػػ ٬ضػػؿم.  
ٚك٤ؼخ ٔعػة ٝػؿكف ك  ٤ُٕ٦ػح اتل١ٛػ،.  
كذلكٟ ٣ ف ٨٦ اكك٭٢   أ٦ح ق٤ؼخ ٔعػة 
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ٝػػؿكف ٦ػػ٨ ٧ٔؿ٬ػػة ك  ٤ُٕ٦ػػح اتل١ٛػػ،،  أف 
يذعؿؾ ٚي٭ة اتل١ٛ، كأف دٛ٭٥ ٔػ٨ ك  ٝي٧ػح 

يػني ح ات١ٛؿ ٨.  كذلكٟ ٚإف مبلاتل١ٛ،،  كٝي٧
اك١ذت ٦س٢ ٬ؾا اك١ذػة  ال دٌػ٨٧ أف حتػؿؾ 
األ٦ح ك٤ذ١ٛ، كأف تكٮٝ٭ة ألف جتٕػ٢ اتل١ٛػ، 

ظؽا، اكٮصٕػح ية٬ة.  ك٣ك٨ األةقضيح ٨٦ قض
،  ٚإ٩٭ػة كد٧ٕك٭ة ٦ٕكةن  ا٣يت تكعٜ األ٦ح قعٞةن 

م٢ يف أف جيؽ اتل١ٛػ، قػبي٫٤ وةر  دجٕر األ
ؽ ٚي٭ة دمة   د١ٛؿ كؤل٦ح.  ال قي٧ة ثٕؽ أف كص

كدمة   حتةكؿ اتل١ٛ،.  ثٕػؽ أف حتٞػٜ ٚي٭ػة 
آالؼ جتكػػؽ دلي٭ػػ٥ ظػػت اتل١ٛػػ،،  كوػػةركا 
١ٛ٦ػػؿ ٨ ال يكػػذ٧ؿاٮف ٗػػ، اتل١ٛػػ،،  ظػػىت 
ٗؽكا د١ٛ،ان لية ك ذعؿؾ ك ٪٧ػٮ.  ذلكػٟ ٚػإف 
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ظؽا، كْٚةٔذ٭ػة،  ك ػٮف اتل١ٛػ، ٦ح األةًؼ
مؼةص ظىت ٗؽا د١ٛػ،ان ي٧ ػ يف أجتكؽ يف 

اؽ ثػػني اجلػػةس،  ٚػػإف ٬ػػؾي٨ األمػػؿ ٨/  قػػٮاأل
،  يف أف ينذ٢ٞ اتل١ٛ، ٦ػ٨ معٝةن  مبلن أيٮصؽاف 

 األٚؿاد إ  اجل٧ة   كأف يىجط د١ٛ،ان دمةٔيةن 
كأف يكػٮف د١ٛػ، األ٦ػح ال  ال د١ٛ،ان ٚؿديػةن 

د١ٛ، األٚؿاد،  ٚذىجط األ٦ػح اإلقػبل٦يح أ٦ػح 
ػؿصػخ أ١ٛ٦ؿة،  كدٕٮد ٧٠ة اك٩ػخ ػػ، أ٦ػح 

 ك٤٪ةس.  
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	إن الإنسان هو أفضل المخلوقات على الإطلاق، حتى لقد قيل _وهو قول حق _إنه أفضل من الملائكة. والإنسان فضله إنما هو في عقله، فعقل الإنسان هو الذي رفع شأن هذا الإنسان وجعله أفضل المخلوقات،  ولذلك لا بد من معرفة هذا العقل،  وبالتالي لا بد من معرفة التفكير،  ...
	إن العلوم والفنون،  والأدب والفلسفة،  والفقه واللغة،  والمعرفة من حيث هي معرفة، إنما هي نتاج العقل وبالتالي نتاج التفكير.  لذلك كان لزاما للإنسان وللحياة وللكون كله أن يدرك واقع العقل ما هو،  وأن يدرك بالتالي واقع التفكير، وطريقة التفكير.
	لقد قطعت الإنسانية هذه المسافة الطويلة من الحياة،  ومن عمر الزمن وهي تعنى أكثر ما تعنى بنتاج العقل،  وبنتاج التفكير دون أن تعني نفسها بواقع العقل وبواقع التفكير. صحيح أنه قد وجد من يحاول إدراك واقع العقل من علماء المسلمين،  ومن علماء غير مسلمين...
	فهذا كله وأمثاله إذا  جاز أن نقول إنه بحث في التفكير،  وبحث في طريقة التفكير،  ولكنه _ رغم كونه أوجد معارف ،  وأوجد مجالاً للبحث، وأوجد ما ينفع الإنسان _ لم يكن منصباً على واقع التفكير،  ولم يكن سائراً في طريق الصواب،  ولهذا لا يعتبر بحثاً في و...
	أما سبب عدم الاهتداء حتى الآن إلى  واقع التفكير، بالتالي إلى طريقة التفكير،  فإنه راجع إلى أن الباحثين قد بحثوا في التفكير قبل أن يبحثوا في العقل،  ولا يمكن الاهتداء إلى واقع التفكير، إلا بعد معرفة واقع العقل معرفة يقينية بشكل جازم،  لأن التفكير...
	هذه هي المسألة، فالوصول إلى العلم والثقافة، يجب أن يكون نتيجة لمعرفة واقع التفكير، وطريقة التفكير وأسلوبه، والوصول إلى واقع التفكير، يجب أن يكون نتيجة لمعرفة واقع العقل.  وعلى ذلك لا بد من معرفة واقع العقل معرفةيقينية جازمة ثم معرفة واقع التفكير.
	إن الذين عرفوا العقل ما هو،  أي حاولوا معرفة واقع العقل،  كثيرون،  سواء أكان ذلك في القديم من فلاسفة اليونان، أو من علماء المسلمين، أو علماء الغرب، أو كان ذلك في العصر الحديث.  ولكن هذه التعاريف، أو بعبارة أخرى هذه المحأولاًت، لا يوجد فيها ما يس...
	ومهما يكن من أمر فإن علماء الشيوعية هم وحدهم الذين قاموا بمحاولة جادة للوصول إلى معنى العقل، وساروا في طريق مستقيم نحو معرفة واقع العقل وهم وإن أخطأوا في تعريف العقل، وانحرفوا عن الطريق الذي كانوا يسيرون به نحو الوصول إلى هذه المعرفة معرفة يقيني...
	يقول الله تعالى في كتابه العزيز "وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.  قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.  قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال:  ألم أق...
	فسلوك الطريق المستقيم الذي سلكه الشيوعيون ثم انحرفوا لا يكفي فيه لمعرفة  وجه الانحراف إدراك أن الذي حصل هو إحساس الدماغ بالواقع وليس الانعكاس، لأن هذا سهل، وهو ليس أساس الانحراف، وإنما الأساس هو وجود معلومات سابقة عن الواقع، حتى يتأتى إيجاد ال...
	أما إدراك أن الذي حصل في عملية التفكير، أي العملية العقلية هو إحساس وليس انعكاساً، فهو أنه لا يوجد انعكاس بين المادة والدماغ، فلا الدماغ ينعكس على المادة، ولا المادة تنعكس على الدماغ.  لأن الانعكاس يحتاج إلى وجود قابلية الانعكاس في الشيء الذي ...
	وهذا ظاهر ظهور الشمس في الأشياء المادية، فالحس هو الذي يحصل. أما الأمور غير المادية من أمور معنوية أو روحية، فإنها كذلك يحصل إحساس بها حتى تتكون العملية العقلية بشأنها.  فالمجتمع المنحط لا بد من الإحساس بالانحطاط حتى يحصل الحكم عليه بأنه منحط...
	وعلى أي حال فإن موضوع كون الذي يحصل هو إحساس وليس انعكاساً هو أمر يكاد يكون من البديهيات، وإن كان في الأشياء المادية أوضح منه في الأمور المعنوية، ولكنه ليس أساسياً، فإنه ملموس من كل إنسان، ولا يوجد فيه خلاف، سوى أن التعبير عنه قد يكون خلاف الو...
	وخلاصة موضوع المعلومات السابقة هو:  أن الحس وحده لا يحصل منه فكر، بل الذي يحصل هو الحس فقط، أي الإحساس بالواقع. وإحساس زائد إحساساً وزائد مليون إحساس مهما تعدد نوع الإحساس،  إنما يحصل منه إحساس فقط، ولا يحصل فكر مطلقاً.  بل لا بد من وجود معلومات سابق...
	ومن أجل أن لا نثير جدلاً في اللغة والواقع فلنأخذ الواقع مباشرة.  لنأخذ الطفل الذي وجد عنده الإحساس ولم توجد عنده معلومات، ولنضع أمامه قطعة ذهب، وقطعة نحاس، وحجراً، ونجعل جميع إحساساته تشترك في حس هذه الأشياء فإنه لا يمكنه أن يدركها، مهما تكررت ه...
	فالمعلومات السابقة عن الواقع، أو المتعلقة بذلك الواقع، شرط أساسي ورئيسي لأن تحصل العملية العقلية، أي شرط أساسي ورئيسي للعقل.
	هذا من ناحية الإدراك العقلي. أما من ناحية الإدراك الشعوري، فناتج عن الغرائز والحاجات العضوية والذي يحصل عند الحيوان  فإنه يحصل عند الإنسان، فيعرف من تكرار إعطائه التفاحة والحجر أن التفاحة تؤكل والحجر لا يؤكل، كما يعرف الحمار أن الشعير يؤكل وأن...
	إن ما يشتبه على الكثيرين هو أن المعلومات السابقة قد تحصل من تجارب الشخص نفسه، وقد تحصل من التلقي. فعندهم أن التجارب نفسها قد أوجدت معلومات،  فتكون التجارب الأولى هي التي أوجدت العملية العقلية. وهذا الاشتباه يزال بمجرد لفت النظر إلى ما بين دماغ...
	وهذا بخلاف الإنسان فإن دماغه توجد فيه خاصية ربط المعلومات وليس مجرد استرجاع الإحساس فقط.  فالشخص يرى رجلاً في بغداد، ثم بعد عشر سنين يراه في دمشق فيسترجع إحساسه به، ولكنه لعدم وجود معلومات عنه لا يربط به أي شيء، بخلاف ما لو رآى هذا الرجل في ب...
	وأما الفرق بين ما يتعلق بالغرائز والحاجات العضوية وما يتعلق بالحكم على الأشياء ما هي. فهو أن ما يتعلق بالغرائز يمكن للإنسان بتكرار الإحساس أن يسترجع الإحساس، ويمكنه بخاصية الربط أن يكون من مجموع ما يحسه وما يسترجعه من إحساسات،  معلومات،  وأن ي...
	وكثيرون من الناس يحاولون الإتيان بالإنسان الأول كيف اهتدى من تجاربه وتكوين معلومات من هذه التجارب إلى الفكر وإلى التفكير، ليصلوا من ذلك إلى أن الواقع نفسه بانعكاس الدماغ عليه، أو بإحساس الإنسان به قد جعل الإنسان يفكر وأوجد لديه عملية عقلية، أ...
	وعلى ذلك فإن العقل غير موجود إلا عند الإنسان وإن العملية العقلية لا يمكن لا يمكن أن يقوم بها إلا الإنسان.  إأن الغرائز والحاجات العضوية موجودة عند الإنسان وعند الحيوان، وأن إحساساتها موجودة عند الإنسان وعند الحيوان، وإن استرجاع هذه الإحساسات م...
	فعلماء الشيوعية ساروا في إدراك معنى العقل، فأدركوا أنه لا بد من وجود واقع حتى تتم العملية العقلية، وأدركوا انه لا بد من وجود دماغ إنسان حتى توجد العملية العقلية، وبذلك ساروا في الطريق المستقيم،  ولكنهم أخطأوا التعبير في ربط الدماغ بالواقع وعب...
	أما البحث المنطقي فإنه ليس طريقة في التفكير، وإنما هو أسلوب من أساليب البحث المبنية على الطريقة العقلية، لأن البحث المنطقي هو بناء فكر على فكر بحيث ينتهي إلى الحس والوصول عن طريق هذا البناء إلى نتيجة معينة. مثل: لوح الكتابة خشب، وكل خشب يحترق، فتكون ...
	صحيح أن الرغيف هو العلاقة بين الإنسان والإنسان،  وصحيح أن التفكير بالعيش هو التفكير بالحصول على هذا الرغيف لإشباع الطاقة الحيوية التي تدفع الإنسان للإشباع.  ولكن بدل أن تكون العلاقة بالرغيف بين الإنسان والإنسان،  هي أن آكله انا أو تأكله أنت تكون،...
	تراه إذا ما جئته متهللاً       كأنك تعطيه الذي أنت سائله
	أي إن الإنسان وإن كان يفرح بأن يأخذ،  استجابة لغريزة البقاء ولكنه حين يرتقي يصبح يفرح لأن يعطي كما يفرح حين يأخذ وكذلك استجابة لغريزة البقاء، وهو مظهر الكرم والإعطاء، فإنه كمظهر الملكية والأخذ كل منهما مظهر من مظاهر غريزة البقاء.
	فالموضوع ليس فيه جعل التفكير بالعيش تفكيراً بالغير،  لأن التفكير بالعيش هو تفكير بإشباع الطاقة الحيوية للإنسان الذي يفكر فلا بد أن يكون متجاوباً مع الإشباع حتى يكون تفكيراً صحيحاً، وإنما الموضوع هو أن تكون في هذا التفكير المسؤولية عن الغير،  لا...
	أما التفكير في الحقائق فإنه وإن كان لا يختلف عن التفكير في أي شيء،  لأن الحقيقة هي مطابقة الفكر للواقع،  ولكن لما كان للحقائق وزن ولا سيما الحقائق غير المادية،  فإنه لا بد من بيان هذا النوع من التفكير باعتباره يختلف عن التفكير في أي شيء غيره.  و...
	ومثلاً كون الديانة النصرانية فكراً،  صحيح.  فقد نقل الحس أن الآب والابن وروح القدس هي واحد فالثلاثة واحد،  والواحد ثلاثة،  فالشمس فيها الضوء والحرارة وجرم الشمس فكلها شيء واحد وهي ثلاثة،  فكذلك الإله هو الآب والابن وروح القدس،  وقد تجاوب الاعتقاد...
	ومثلاً كون المادة تتطور من ذاتها ويجري بذلك الخلق والإيجاد وأن هذا فكر أمر صحيح.  فقد نقل الواقع أن المادة تتحول من حال إلى حال بواسطة قوانين ثابتة.  ويحصل بهذا التحول إيجاد أشياء جديدة لم تكن فيكون هذا خلقاً وإيجاداً.  ولكن انطباق هذا على الواق...
	فالتفكير بالحقيقة هو تطبيق الفكر على الواقع الذي يدل عليه فإن انطبق عليه كان حقيقة، وإن لم ينطبق عليه لم يكن حقيقة.  والتفكير بالحقيقة أمر لا بد منه للناس جميعاً من أفراد وشعوب وأمم،  ولا سيما من يتحملون مسؤوليات مهما كانت صغيرة لأن الأفكار كثير...
	وهنا لا بد من لفت النظر إلى أمرين:  أحدهما المغالطات التي تحصل في الحقائق،  والثاني المغالطات التي تصرف عن الوصول إلى الحقائق.  أما المغالطات التي تحصل عن الحقائق،  فإنها تحصل من جراء التشابه الذي يحصل بين الحقائق أو الأفكار فيتخذ هذا التشابه أ...
	وأما المغالطات التي تصرف عن الحقائق فإنها تحصل بإيجاد أعمال تصرف عن الحقائق أو إيجاد أفكار تصرف عن الحقائق.  فمثلاً كون الأمة لا تنهض إلا بالفكر حقيقة،  ولكن لصرف المسلمين عن الفكر شجعت الأعمال المادية من مظاهرات واضطرابات وثورات لصرف الناس عن ...
	ولذلك لا بد من الانتباه للمغالطات ولا بد من التمسك بالحقائق والقبض على الحقيقة بيد من حديد،  ولا بد من العمق في الفكر والإخلاص في التفكير للوصول إلى الحقائق.  ومن أخطر ما يحصل لعدم الانتفاع بالحقائق هو إهمال حقائق التاريخ،  ولا سيما الحقائق الأس...
	فالتفكير بالحقائق سواء بالوصول إليها أو بتميزها من غير الحقائق،  أو بالقبض عليها بيد من حديد والانتفاع بهذه الحقائق هو التفكير المجدي والتفكير الذي يكون له آثار هائلة في حياة الأفراد والشعوب والأمم.  وما فائدة التفكير إذا لم يؤخذ للعمل به وإذا...
	على أن الحقائق هي أمر قطعي وهي ثابتة لا تتغير وهي يقينية قطعية،  لا يؤثر فيها اختلاف الظروف ولا تغير الأحوال.  صحيح أن الفكر لا يصح تجريده من ظروفه ومن الأحوال التي تكتنفه ولا يقاس عليه قياساً شمولياً،  ولكن هذا هو الفكر من حيث هو فكر إذا لم يك...
	وأما التفكير بالأساليب فهو التفكير بالكيفية غير الدائمة التي بها يقام بالعمل، والأسلوب يقرره نوع العمل، ولذلك يختلف الأسلوب باختلاف نوع العمل، صحيح أن الأساليب قد تتشابه،  وأن الأسلوب الواحد قد ينفع في عدة أعمال،  ولكن عند التفكير بالأسلوب يجب أن...
	إن الأسلوب هو كيفية معينة للقيام بالعمل وهو كيفية غير دائمة بعكس الطريقة فإنها كيفية دائمة للقيام بالعمل.  والطريقة لا تختلف مطلقاً ولا تتغير،  ولا تحتاج إلى عقلية مبدعة حتى تقوم بها.  لأنها يقينية فهي إما أن تكون هي يقينية وإما أن يكون أصلها يق...
	فالطريقة ليس من الضروري أن ينتجها العقل المبدع،  ولكن الأسلوب من الضروري أن ينتجه العقل المبدع أو العقل العبقري،  سواء أكان متعلماً أو غير متعلم.  لأن الوصول إلى الأسلوب لا يتعلق بالعلم والمعرفة بل هو يتعلق بالعملية الفكرية التي تجري من أجل ا...
	وأما التفكير بالوسائل فإنه صنو التفكير بالأساليب ومقارن له،  وهو التفكير بالأدوات المادية التي تستعمل للقيام بالأعمال،  فإذا كان التفكير بالأساليب هو الذي يحل المشاكل،  فإن هذه الأساليب لا قيمة لها إذا استعملت وسائل لا توصل إلى حل.  إلا أن إدراك...
	إلا انه وإن كانت الأساليب قد تخفى على المفكر،  ولكن الوسائل أشد خفاء على كل مفكر،  وذلك لأن الأساليب يكفي أن يجري التفكير بها حتى تقرر، ولكن الوسائل لا بد أن يجري التفكير بها، وأن تجري تجربتها لتقرر هذه التجربة صحتها وعدم صحتها وصلاحها لنوع الأس...
	ومثلاً،  تشكيل كتلة أو حزب على فكرة من أجل نشر هذه الفكرة في الشعب أو الأمة واتخاذ تسلّم الحكم طريقة لتنفيذ هذه الفكرة.  فإن هذه الكتلة أو الحزب إذا جرى تقصّد العلماء في هذه الفكرة ليكونوا أعضاء في الحزب،  وتقصّد من لهم ثقل في وسطهم أو في المج...
	وعليه فإن الوسائل قد تخفى وقد يضلل عنها إذا جرى التفكير بها في معزل عن التفكير بالأسلوب الذي تنفذه، وقد تخفى ويضلل عنها إذا لم تجر تجربتها.  ولذلك لا بد من التفكير بالوسائل، وأن يكون هذا التفكير عند التفكير بالأساليب ولا بد أن تجري تجربة هذه ا...
	واما التفكير في الغايات والأهداف فإنه أولاً تحديد ما يريده،  أي تحديد ما يهدف إليه.  وهذا التحديد ضروري للوصول إلى التفكير المثمر.  وتحديد ما يريده ليس بالأمر السهل،  فإن الأمم والشعوب المنحطة لا تعرف ما تريد،  وقلما تستطيع معرفة ما تريد.  وال...
	والغايات والأهداف تختلف باختلاف الناس.  فالأمة المنحطة غايتها أن تنهض والأمة المتقدمة غايتها أن تحقق جميع أنواع الإشباع.  والشعب البدائي غايته أن يظل محتفظاً بأوضاعه التي هو عليها والشعب المتقدم غايته أن يحس حاله وأن يحدث التغيير،  والفرد المن...
	والأفراد أقدر على الصبر من الجماعات أي من الشعوب والأمم.  لأن الرؤية عندهم أكثر وضوحاً وأقوى من الجماعات، لأن تجمع الناس يضعف لديهم التفكير، ويضعف لديهم الرؤية،  ولذلك كانت رؤية الواحد أقوى من رؤية الاثنين، وكلما كبر العدد قلت الرؤية.  ولذلك لا...
	إلا أن الغايات والأهداف سواء وضعت للأمم والشعوب أو للأفراد،  فلا يصح أن يكون تحقيقها يحتاج إلى أجيال، ولا إلى جهد فوق طاقة البشر، ولا إلى وسائل غير موجودة أو غير ممكنة الإيجاد.  بل لا بد أن تكون غاية يمكن للجيل الذي يعمل لتحقيقها أن يحققها،  ويم...
	فالغاية من التفكير يجب أن تحدد، والغاية من العمل يجب أن تحدد،  وأن تكون غاية مرئية للبصر أو مرئية للبصيرة. وأن تكون ممكنة التحقيق عقلاً وفعلاً وإلا فقدت كونها غاية.  وإذا كان الأفراد لا بد أن يكون لتفكيرهم وعملهم غاية،  فإن الشعوب والأمم لا بد...
	ومما يجب أن يلفت النظر إليه هو التفريق بين الغاية والمثل الأعلى.  فالمثل الأعلى هو غاية الغايات،  ولا يشترط فيه إلا السعي لنواله وتحقيقه فلا يشترط فيه أن يكون ممكن التحقيق فعلاً،  ولكن يشترط فيه أن يكون ممكن التحقيق عقلاً.  فالمثل الأعلى هو غير...
	فالمثل الأعلى وإن كان غاية،  باعتباره غاية الغايات،  ولكنه غير الغاية والهدف فما يقال في شأن التفكير أو العمل من أنه لا بد أن تحدد الغاية منه،  لا يقصد به المثل الأعلى وإنما يقصد به الغاية التي تحقق فعلاً وإن كان وراءها غاية أخرى أو غايات.  فا...
	وهنا قد يرد سؤال وهو أن عمر الأمم لا يقاس بالجيل الواحد بل بالأجيال وأن التخطيط لمستقبل الأمة يجب أن يكون بعيد المدى بحيث تحققه الأجيال الآتية فكيف يقال إن الغاية لا بد أن يحققها نفس الذين يسعون إليها؟                                           ...
	والجواب على ذلك أن عمر الأمم لا يقاس بالأجيال.  ولا بمئات السنين كما يتوهم، بل هو يقاس بالعقود فالعقد الواحد من ألزمن تتحول فيه الأمة وتنتقل من حال إلى حال،  والفكرة العملية يمكن أن تعطى للأمة وتعلق بها في جيل واحد مهما وجدت من مقاومة على شرط ج...
	أما ما يقال عن التخطيط للأمة وجعل الأجيال الآتية تمشي لتحقيق هذه المخططات كما تفعل الشعوب والأمم الحية.  فإن هذا النوع من التخطيط ليس غاية حتى ولا أفكاراً محددة،  بل هو خطوط عريضة وأفكار عامة.  ترسم على سبيل الفرض لا على أنها غاية،  ولذلك لا يعت...
	والتفكير إما أن يكون سطحياً وإما عميقاً وإما مستنيراً.  فالتفكير السطحي هو تفكير عامة الناس. والتفكير العميق يكون عند العلماء أما التفكير المستنير فغالباً ما يكون تفكير القادة والمستنيرين من العلماء وعامة الناس.  فالتفكير السطحي هو نقل الواقع ف...
	والتفكير السطحي هو آفة الشعوب والأمم،  فإنه لا يمكنها من النهضة بل لا يمكنها من العيش الرغيد،  وإن كان قد يمكنها من العيش الهنيء.  وسبب التفكير السطحي هو ضعف الإحساس أو ضعف المعلومات أو ضعف خاصية الربط الموجودة في دماغ الإنسان.  وهو ليس التفك...
	والتفكير السطحي ليس له علاج في الجماعات،  إلا أنه يمكن رفع مستوى الواقع والوقائع،  ويمكن تزويد الجماعات بأفكار سامية ومعلومات ثرّة أي كثيرة،  فيمكن أن يرفع مستوى تفكيرهم،  ولكنه يظل على كل حال سطحياً وإن كان مستواه عاليا.  يعني أنه يمكن أن ي...
	أما الأفراد،  فإنه يمكن إزالة السطحية أو تخفيفها أو جعلها نادرة لديهم.  وذلك أولاً بإزالة العادة في التفكير الموجودة لديهم.  وذلك بتعليمهم أو تثقيفهم ولفت نظرهم إلى سخافة تفكيرهم وإلى سطحية أفكارهم،  وثانياً بإكثار التجارب لديهم أو أمامهم ويجع...
	هذا هو علاج السطحية وهو معالجة الأفراد وجعل الأمة تأخذ ما وصلوا إليه من فكر وتتبناه،  إلى جانب تجديد الوقائع في الأمة ووضع الأفكار السامية بينها وفي متناول يدها.  وأن يجري ذلك في وقت واحد فإن العمل لترك السطحية في الأمة،  لا قيمة له إذا لم يصحب...
	أما الفكر العميق فهو التعمق في التفكير أي التعمق في الإحساس بالواقع والتعمق في المعلومات التي تربط بهذا الإحساس لإدراك الواقع.  فهو لا يكتفي بمجرد الإحساس وبمجرد المعلومات الأولية لربط الإحساس،  كما هي الحال في التفكير السطحي بل يعاود الإحساس ب...
	أما التفكير المستنير فهو التفكير العميق نفسه مضافاً إليه التفكير بما حول الواقع وما يتعلق به للوصول إلى النتائج الصادقة.  أي أن التفكير العميق هو التعمق بالفكر نفسه ولكن التفكير المستنير هو أن يكون إلى جانب التعمق بالفكر،  والتفكير بما حوله وما...
	والاستنارة وإن كانت ليست ضرورية في الوصول إلى نتائج صحيحة في الفكر،  كالعلم التجريبي والقانون والطب ونحو ذلك،  ولكنها ضرورية لرفع مستوى الفكر،  وجعل التفكير ينتج مفكرين.  ولذلك فإن الأمة لا يمكن أن تنهض من جراء وجود العلماء في العلم التجريبي ول...
	والاستنارة في التفكير لا تقتضي وجود التعليم،  أي أن المفكرين المستنيرين لا ضرورة لأن يكونوا متعلمين،  فالأعرابي الذي قال:  البعرة تدل على البعير،  والأثر يدل على المسير،  هو مفكر مستنير،  والخطيب الذي قال:  إن الحذر لا ينجي من القدر وإن الصبر من...
	مات الخليفة أيها الثقلان    فكأنني أفطرت في رمضان
	ليس مفكراً مستنيراً ولو كان فقيهاً متعلماً.  والحكيم الذي قال:  رأس الحكمة مخافة الله،  ليس مفكراً مستنيراً،  فإن رأس الحكمة إدراك وجود الله،  وليس مخافة الله.  فالتفكير المستنير لا يحتاج إلى علم ولا يحتاج إلى حكمة،  وإنما يحتاج لأن يفكر بعمق وأن يجول...
	والمفكر سواء أكان سطحياً أو عميقاً أو مستنيراً،  لا بد أن يكون جاداً في تفكيره.  صحيح أن المفكر السطحي لا تساعد سطحية تفكيرة على الجدية،  ولكنه في بعده عن العبث،  وفي بعده عن العادة يمكن أن يكون جاداً.  والجدية لا تحتاج إلى عمق وإن كان العمق ي...
	وعليه فإن الجدية ممكن أن تكون في التفكير السطحي،  كما توجد في التفكير العميق والتفكير المستنير،  وإن كان الأصل في التفكير العميق والتفكير المستنير أن تحصل فيه الجدية.  إلا أن الجدية ليست لازمة للتفكير،  بل أن أكثر تفكير الناس خال من الجدية.  فه...
	إلا أن الجدية التي نعني ليس مطلق الجدية،  بل الجدية التي تكون في مستوى ما يفكر به.  فإن كانت دون مستواه لا تعتبر جدية.  فالشخص الذي يفكر بالزواج ثم لا يعنى بما يحقق الزواج لا يكون جاداً في تفكيره بالزواج،  والشخص الذي يفكر بالتجارة ثم ينفق كل م...
	فإن الجدية تقضي بأن يعمل لتحقيق ما يقصد إليه،  وأن يكون عمله في مستوى ما يقصد إليه.  فإذا لم يعمل لتحقيق ما يقصد إليه ولو الوصول إلى فكر معين أو يعمل أعمالاً هي دون ما يقصد إليه،  فإنه ليس جاداً في تفكيره.  فقول المرء إنه جاد في تفكيره لا يكف...
	والأمم والشعوب المنحطة،  والأفراد الكسالى أو الذين يتجنبون الأخطار أو الذين يتملكهم الحياء أو الخوف أو الاعتماد على الغير،  فإن هؤلاء جميعاً غير جادين فيما يفكرون به.  لأن الانحطاط يجعل المرء يستهوي الأسهل،  فلا يعني نفسه بالأشق الأصعب،  والكسل...
	أما ضرورة وجود الجدية في التفكير،  فهو أنه ليس القصد من التفكير هو إيجاد الفكر فحسب،  بل يجب أن يكون التفكير من أجل الانتفاع بهذا الفكر أي انتفاع.  وبالتالي لا بد أن يكون التفكير من أجل العمل.  فالأفكار التي ينتجها العلماء والمفكرون والمعارف ا...
	والجدية في التفكير لا تستلزم قصر المسافة بين الفكر والعمل ولا تقتضي طولها.  لأن العمل هو نتيجة للفكر، فقد يفكر المرء بالذهاب إلى القمر وقد تطول المسافة بين هذا التفكير وبين الوصول.  وقد يفكر بالأكل وقد تطول المسافة بين التفكير وبين القيام بالأك...
	وعليه فإن التفكير.  حتى ينتج النتيجة التي فكر بها،  لا بد أن يكون جدياً سواء أنتج بالفعل ام أخفق في الإنتاج.  فالجدية أمر ضروري في التفكير.  وبدون الجدية يكون التفكير عبثاً في عبث أو لهواً ولعباً،  أو رتيباً يسير على وتيرة واحدة بحكم العادة وبح...
	والتفكير بالتغيير ضروري للحياة لأن ركود الحياة والاستسلام للأقدار هو من أخطر الآفات التي تجعل الشعوب والأمم تنقرض وتندثر مع الأحداث والأيام.  ولذلك كان التفكير بالتغيير من أهم أنواع التفكير.  والتفكير بالتغيير لا يستسيغه الخاملون ولا يقبله الكس...
	والتفكير بالتغيير،  سواء أكان تغييراً لنفوس الأفراد أو حالهم أو تغييرا للمجتمعات أو تغييراً لأوضاع الشعوب والأمم أو غير ذلك مما يحتاج إلى تغيير،  يجب أن يبدأ بالأساس الذي يعيش عليه الإنسان وبالمجتمعات التي لا أساس لها أو تقوم على أساس خاطىء،  أو ...
	فأولاً ينظر إلى هذا الأساس،  فإن كان عقيدة عقلية تتجاوب مع فطرة الإنسان فإنه حينئذ لا يحتاج إلى تغيير ولا يطرأ على قلب أي بشر ولا في ذهن أي إنسان فكرة التغيير في هذا الأساس،  لأنه هو الأساس الذي يجب أن تقوم عليه الحياة.  لأن التغيير إنما يوجد ...
	فالتغيير يجب أن يبدأ بالأساس.  فإذا غير هذا الأساس وحل محله الأساس المقطوع بصحته وصدقه،  فحينئذ يفكر بالتغيير بالمجتمعات والأوضاع.  وتغيير المجتمعات والأوضاع،  إنما يكون بتغيير المقاييس والمفاهيم والقناعات.  ذلك أنه إذا وجد الأساس الصحيح الصادق،...
	والتفكير بالتغيير لا يعني أنه موجود عند الذين يشعرون بضرورة تغيير أحوالهم أو أفكارهم،  بل هو موجود ما دام في الكون حالة تقتضي التغيير،  ولذلك فإن التفكير بالتغيير لا يقتصر على تغيير المرء لحاله ولا تغييره لمجتمعه ولا تغييره لشعبه وأمته،  بل هو ...
	والتفكير بالتغيير ينبع من قرارة النفس وتدفع إليه وقائع الحياة،  بل يوجده مجرد الشعور بالحياة، وهو وإن كانت تقاومه القوى التي تشعر أن التغيير خطر عليها،  فإنه موجود حتى لدى هذه القوى.  فوجوده في الإنسان أمر حتمي.  إلا أن جعل الناس يفكرون بالتغيير...
	هذه عشرة أنواع من التفكير،  أو عشرة نماذج للتفكير وهي كافية لإعطاء صورة عن التفكير.  وهي وإن كانت تشمل التفكير ابتداء،  والتفكير الذاتي والتفكير عن طريق الحس،  والتفكير عن طريق السماع،  إلا أنها تشمل كذلك التفكير في فهم النصوص، التفكير فيما ي...
	إن أهم النصوص التي تسطر أربعة نصوص هي:  النصوص الأدبية،  والنصوص الفكرية،  والنصوص التشريعية، والنصوص السياسية.  والتفكير في كل منها أي فهمه يختلف عن الآخر، وإن كان فهم جميعها يسير على طريقة واحدة هي الطريقة العقلية.  ولم تذكر النصوص العلمية ل...
	أما النصوص الأدبية،  فإنها نصوص موضوعة للذة وهز المشاعر وإن حوت معارف يستفيد منها العقل،  ولذلك هي تعنى بالألفاظ والتراكيب أكثر من عنايتها بالمعاني.  والمعاني وإن كانت لا بد أن تكون مقصودة للشاعر والأديب،  ولكن القصد الأول هو الألفاظ والتراكيب....
	فالصياغة للألفاظ والتراكيب هي التي تعتمد عليها صياغة المعاني.  وصحيح أيضاً أن المراد من النصوص هو أداء المعاني،  ولكن هذا في النصوص عامة. أما النصوص الأدبية فإنه ليس الغاية منها أداء المعاني فحسب،  بل الغاية منها في الأصل هو إثارة القارىء والس...
	هذا هو واقع النصوص الأدبية،  وما دام هذا واقعها فإن المعلومات السابقة التي تلزم لربط الإحساس الذي يحصل من قراءة النصوص الأدبية،  يجب أن تكون معلومات متعلقة بالتصوير متعلقة بالصور الأدبية حتى يدرك معنى النص،  وحتى تشاهد الصورة التي أخرجت،  على ا...
	هو غير قول الشاعر:
	وهذه الغيرية ليست باختلاف المعاني بل بالصورة التي أخرجها الشاعر،  وبالتصوير الذي أوجده، فإنه وإن كان واحد من هؤلاء الشعراء قد هز القارىء والسامع،  ولكن الهزة التي أحدثها الشاعران الأولاًن هي غير الهزة التي أحدثها الشاعران الآخران.  ومثلاً قول ...
	وقول الأديب " الكتاب وِعاءٌ مُلىء علماً، وظرْفٌ حُشي ظَرَفاً،  وإناء شُحِنَ مِزاحاً وجِدّاً.  وإن شئت كان أعيا من باقل،  وإن شئت كان أبين من سحبان وائل،  وإن شئت ضحكت من بوادره،  وإن شئت عجبت من غرائب فوائده ".                                  ...
	هو غير قول الأديب:  " والعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة في مسألة من مسائله،  وإنما حقائقه كلها إضافية موقوتة،  لها قيمتها حتى يكشف البحث عما يزيل هذه القيمة أو يغيرها ".                                                                               ...
	وغير قول الأديب:  " فالأفكار متنوعة والآراء متعددة،  وقضايا كل عصر تخالف ما قبلها، ويراها الباحث فيظنها أول وهلة جديدة لم ترتبط بما قبلها برباط،  ولم تتصل به أية صلة فيعمل فكره فيما عسى أن يكون بينهما من قرابة أو نسب،  وما قد يصل بينهما من سبب "....
	وهذه الغيرية ليست باختلاف المعاني بل بالكيفية التي أُدّيت بها هذه المعاني وبالصور التي يحاول كل منهما أداءها.  فالأديبان الأولاًن:  أحدهما يستعطف،  والآخر يصف كتاباً.  وكل منهما قد أدى المعنى الذي يريده بكيفية خاصة وأعطى صورة خاصة. والأديبان ا...
	ولكنْ كل منهم جميعاً لم يكن يبحث عن المعاني،  وإنما كان يهتم بالتركيب والألفاظ وكانت المعاني وسائل لأداء الصورة التي يريد إبرازها.  فحين يريد المرء أن يفهم هذه النصوص،  شعرية كانت أو نثرية.  لا يصح أولاً أن يجهد نفسه بالمعاني،  بل يجب أن يوجه ا...
	هذه هي كيفية التفكير في فهم النصوص الأدبية.  وهي أن فهمها يحتاج إلى وجود ذوق سابق،  أي معرفة بطبيعة النصوص ينتج عنها تكون الذوق.  فمعلوماتها السابقة هي وجود الذوق،  والطريق إليه هو الإكثار من قراءة النصوص الأدبية حتى يتكون هذا الذوق.  وإذا لم ...
	أما النصوص الفكرية فإن المعارف العقلية هي الأساس في بناء النص،  والعناية فيه موجهة إلى المعاني أولاً ثم إلى الألفاظ والتراكيب.  وهو لغة العقل لا لغة العاطفة.  والغرض منه أداء الأفكار لا سيما الحقائق،  قصد خدمة المعرفة وإثارة العقول.  والكلمات و...
	والتفكير في النصوص الفكرية،  أي فهمها لا يتأتى إلا بوجود معلومات سابقة عن موضوع النص،  فإذا لم توجد هذه المعلومات السابقة المذكورة،  لا يمكن أن يفهم النص لأنه يعبر عن واقع معين فإذا لم توجد لديه معلومات سابقة يفسر بها هذا الواقع،  فإنه لا يمكن ...
	فمثلاً حين تقرأ هذا النص  " والواعي سياسياً يتحتم عليه أن يخوض النضال ضد جميع الاتجاهات التي تناقض اتجاهه،  وضد جميع المفاهيم التي تناقض مفاهيمه.  في الوقت الذي يخوض فيه النضال لتركيز مفاهيمه وغرس اتجاهاته "  وهو من النصوص الفكرية،  فإنه لا يكف...
	ولا بد أن يكون واقع الاتجاهات وما تدل عليه مدركاً ومتصوراً لديك.  وواقع نضال هذه الاتجاهات باتجاهاتك،  وواقع غرس اتجاهاتك في الناس مدركاً ومتصوراً لديك الخ،  أي لا بد من أن تكون المعلومات السابقة عن الوعي السياسي وعن النضال وعن الاتجاهات وعن ال...
	نعم إن النص الفكري قد يصاغ بما يصاغ به النص الأدبي،  فيلاحظ تأثيره على المشاعر إلى جانب تقصي الحقائق وبلورتها،  ولكنه على أي حال نص فكري وليس نصاً أدبياً.  فإن شرط النص الفكري ليس عدم تأثيره على المشاعر،  بل الوصول إلى الحقائق سواء أثرت على الم...
	صحيح أن النصوص الفكرية قد تكون صالحة لكل الناس،  وفيها القدرة على أداء الأفكار لكل الناس مهما كانت ثقافتهم،  فهي على عمقها ممكنة الفهم لكل الناس،  ولكن مثل هذه النصوص وإن كان يمكن أن يأخذ كل واحد من الناس ما يقدر على فهمه منها،  ولكنها في عمق...
	وقد يقال هنا إن المعلومات السابقة كافية لتكوين الفكر متى وجد الحس،  وهذا يعني أن النص الفكري كاف لأن يفهم،  أن تكون لدى الإنسان معلومات سابقة يفسر بها الواقع الذي يتضمنه النص.  والجواب على ذلك،  هو أن المعلومات السابقة يراد بها أن يفسر الواقع ...
	وقد يقال إذا كان يشترط لفهم النص الفكري أن تكون المعلومات السابقة لفهم النص،  في مستوى الفكر الذي يريد أن يفهمه،  فمن أين يأتي اشتراط أن يدرك واقعه،  وأن يتصور مدلوله إلى جانب أن تكون المعلومات السابقة في مستواه؟  والجواب على ذلك أن فهم النص ال...
	وفهم النصوص الفكرية لا يعني أن يكون لأخذها،  بل يكون كذلك لرفضها ومحاربتها.  فالأخذ هو المقصود،  وإذا كانت ليس مما يؤخذ فإنها تكون مما يترك أو مما يجب أن يحارب.  فإذا لم يوجد إدراك لواقعها وتصور لمدلولها،  فإن الأمر قد يؤدي إلى الانحراف،  فيؤخذ...
	ولنأخذ الفلسفة اليونانية،  فإنها كانت موجودة لدى نصارى الشام والعراق.  وكان المسلمون يحملون الدعوة إلى الإسلام لهؤلاء النصارى،  ولا سيما بعد أن أصبحوا تحت حكم الإسلام وتحت سيطرته.  فكان النصارى في نقاشهم للمسلمين يستعملون الفلسفة اليونانية والم...
	وأما الفريق الثاني من علماء المسلمين،  الذين درسوا الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني،  فإنهم انقسموا فريقين:  فريق يتخذ الفلسفة اليونانية أساساً،  ويؤول أفكار الإسلام بما يتفق وأفكار هذه الفلسفة،  ويطبق الأفكار الفلسفية على أفكار الإسلام وهؤلا...
	ثم لم يقتصر الأمر على ذلك،  بل وجدت من جراء ذلك جماعات أخرى من أمثال الجبرية،  والمرجئة،  والقدرية،  وغيرها.  وأدى ذلك إلى وجود ملل ونحل وأفكار وجماعات بين المسلمين،  فكانت بلبلة أي بلبلة،  حتى صار المسلمون عشرات الفرق،  وعشرات المذاهب الفكرية....
	أما الأفكار الرأسمالية والاشتراكية فإن خطرها أمر مشاهد محسوس،  وضلال أفكارها قد شمل الكثير من أبناء المسلمين وخطأ مفاهيمها قد تفشى حتى لدى جماهير المسلمين.  ولسنا بحاجة لإقامة الدليل،  وذكر أمثلة من الأفكار الضالة والأفكار الخاطئة فإن الواقع الم...
	لذلك فإن التفكير بالنصوص الفكرية يجب أن يعرف تمام المعرفة وأنه لا يكفي فيها مجرد وجود المعلومات السابقة،  بل لا بد أن تكون هذه المعلومات في مستوى الفكر، وأن يكون إدراك واقعها موجوداً بشكل يحدده ويميزه،  وأن يكون تصور مدلولها تصوراً صحيحاً يعطي ا...
	نعم إن الإسلام لم ينه عن الدراسة الفكرية بل أباحها،  ولم ينه عن أخذ الأفكار بل أباح أخذها،  ولكن الإسلام قد جعل العقيدة الإسلامية قاعدة للأفكار ومقياساً لأخذها أو رفضها،  فإنه لا يجيز أخذ فكر يتناقض مع هذه القاعدة،  وإن جاز قراءة النصوص التي تح...
	واما النصوص التشريعية فإن الوقوف على ما تحتويه من أفكار،  والوصول إلى استنباط الأفكار لا يكفي فيه أن يفهم الألفاظ والتراكيب وما تدل عليه،  ولا يحتاج إلى معلومات سابقة أية معلومات،  وإنما يحتاج إلى أمرين اثنين معاً.  يحتاج أولاً إلى معرفة دلالة ...
	والتفكير بالتشريع وإن كان يحتاج إلى معرفة اللغة العربية والأفكار الإسلامية،  ولكنه يحتاج قبل ذلك،  وبعد ذلك إلى معرفة الواقع والفقه فيه،  ثم معرفة الحكم الشرعي ثم تطبيق هذا الحكم الشرعي على الواقع،  فإن انطبق عليه كان حكمه،  وإن لم ينطبق عليه ...
	والنصوص التشريعية يختلف التفكير بها باختلاف الغاية من هذا التفكير،  لأن الغاية من التفكير بالنصوص التشريعية،  إما أن تكون لأخذ الحكم الشرعي وإما أن تكون لاستنباط الحكم الشرعي،  وفرق بين الاثنين.  فالتفكير لمعرفة الحكم الشرعي فقط وإن كانت تحتاج إ...
	أما التفكير لاستنباط الحكم الشرعي فإنه لا يكفي فيه مجرد القراءة حتى يستنبط،  وإنما يحتاج إلى معرفة بالأمور الثلاثة،  وهي الألفاظ والتراكيب،  والأفكار الشرعية،  والواقع للفكر أي للحكم،  معرفة تمكنه من الاستنباط لا مجرد معرفته.  فلا بد أن يكون عا...
	وإذا كان من قبلنا قد ضيقوا على أنفسهم سبيل الاجتهاد والاستنباط،  واكتفوا بمجرد المعرفة فكانوا في جمهرتهم مقلدين، وتجددت الحوادث والوقائع ولم يوجد لها حكم،  فإن تصميمنا على أن نتقيد بالأحكام الشرعية ونخوض معترك الحياة على أعلى مستوى وبشكل واسع وم...
	صحيح أن معرفة الحكم الشرعي فرض عين،  واستنباط الحكم الشرعي فرض كفاية،  ولكن ضرورة تجدد الوقائع والحوادث،  وتحريم الإسلام علينا أن نأخذ أي حكم غير الحكم الشرعي، يجعل فرض الكفاية هذا لا يقل لزوماً عن فرض العين.  ولذلك لا بد أن يوجد في الأمة الحشد ...
	ومن هذا يتبين أن التفكير بالتشريع مع كونه أصعب أنواع التفكير،  ولكنه ألزم أنواع التفكير للأمة الإسلامية،  سواء التفكير لمعرفة الحكم الشرعي أو التفكير لاستنباط الحكم الشرعي.  إلا أن التفكير باستنباط الحكم الشرعي،  لا يصح أن يؤخذ بخفة،  ولا أن يؤخذ...
	هذا هو التفكير بالتشريع،  وهو أن تكون المعلومات التي تربط بالواقع معلومات معينة ومعلومات كافية لمعرفة حكم الواقع أو لاستنباط الحكم له.  وإذا كان أعداؤنا قد نجحوا في المغالطات وجعلونا نرى أن العسل خرء الذباب فنشمئز منه ونعرض عنه،  أي جعلوا الفقه ...
	ومهما يكن من أمر فإن التفكير بالنصوص التشريعية،  أي التفكير بالتشريع الإسلامي يختلف كل الاختلاف عن التفكير بأية نصوص أخرى،  فإنه إذا كان التفكير بالنصوص الأدبية يحتاج إلى معرفة الألفاظ والتراكيب،  وبالتالي إلى ذوق يتكون من هذه المعرفة، وإذا كان ...
	هذا هو التفكير التشريعي،  أما التفكير السياسي فإنه يختلف كل الاختلاف عن التفكير التشريعي وإن كان من نوعه.  لأن التفكير التشريعي هو لمعالجة مشاكل الناس،  والتفكير السياسي هو لرعاية شؤون الناس.  إلا أن هناك فرقاً بين التفكيرين.  وكذلك هو يناقض الت...
	أما إذا كان التفكير السياسي،  تفكيراً بالأخبار والوقائع وربطاً للحوادث فإنه يخالف جميع أنواع التفكير.  ولا تنطبق عليه ولا قاعدة من قواعده.  بل لا تكاد تربطه قاعدة،  ولذلك هو أعلى أنواع التفكير وأصعب أنواع التفكير.  أما كونه أعلى أنواع التفكير فل...
	فالتفكير بالنصوص السياسية،  وإن كان يشمل التفكير بنصوص العلوم السياسية ونصوص الأبحاث السياسية،  ولكن التفكير السياسي الحق،  هو التفكير بنصوص الأخبار والوقائع،  ولذلك كانت صياغة الأخبار هي التي تعتبر نصوصاً سياسية حقة.  وإذا كان المرء يريد التفكي...
	إلا انه مع الأسف الشديد فإنه منذ أن وجدت فكرة فصل الدين عن الدولة،  وتغلب على أصحابها موضوع الحل الوسط انفرد الغرب،  نعني أروبا وأمريكا بإصدار المؤلفات والكتب في العلوم السياسية والأبحاث السياسية،  على أساس فكرته عن الحياة وعلى أساس الحل الوسط،...
	ولنأخذ بعض الأفكار كنموذج لما تتضمنه الأبحاث السياسية لدى الغرب.  فالقيادة في الغرب جماعية تتمثل في مجلس الوزراء،  وأخذها الشرق فجعل لها شكلاً آخر، وقال بالقيادة الجماعية.  وهذا مخالف للواقع وبني على الحل الوسط.  لأن الملوك المستبدين في أروبا ...
	وعند الغرب جعلت السيادة للشعب،  فالشعب هو الذي يشرع والشعب هو الذي يحكم والشعب هو الذي يملك الإرادة ويملك التنفيذ.  وهذا مخالف للواقع ومبني على الحل الوسط.  لأن الملوك المستبدين كانت لهم الإرادة،  وكان لهم التقرير.  فكانوا هم الذين يشرعون وهم...
	وعند الغرب أن الحكم شيء وأن الأمور العاطفية والدينية شيء آخر،  فعندهم أن سلطة الكنيسة غير سلطة الدولة،  وأن الأعمال العاطفية من فعل الخيرات والعطف على الفقراء،  ومؤاساة الجرحى وما شاكل ذلك،  لا شأن للدولة فيها.  وهذا مبني على فكرة فصل الدين عن ...
	هذه ثلاثة أفكار كنموذج لخطأ الأفكار السياسية التي تضمنتها الأبحاث السياسية لدى الغرب.  وإذا قيل هذا في الأفكار السياسية المتعلقة بالأنظمة فإنه يقال كذلك في الأبحاث السياسية المتعلقة بالأشياء والوقائع،  وهذه وإن كان فيها بعض الحقائق التي لا يملك ال...
	أما التفكير السياسي بالوقائع والحوادث الجارية،  فهو التفكير الذي يصح أن يكون تفكيراً سياسياً بما تعنيه هذه الكلمة،  وهو الذي يجعل المفكر سياسياً.  وهذا التفكير يحتاج إلى خمسة أمور رئيسية مجتمعة:                                                 ...
	فأولاً:  يحتاج إلى تتبع جميع الوقائع والحوادث التي تقع في العالم،  أي يحتاج إلى تتبع جميع الأخبار،  ونظراً لاختلاف الأخبار من حيث الأهمية وعدم الأهمية،  ومن حيث الصدفة والقصد في الواقعة والحادثة أو في سوق الخبر عنها،  ومن حيث الاقتضاب والإسهاب،...
	ثانياً:  يحتاج إلى معلومات ولو أولية ولو مقتضبة،  عن ماهية الوقائع والحوادث،  أي عن مدلولات الأخبار،  سواء أكانت معلومات جغرافية أو معلومات تاريخية،  أو معلومات فكرية،  أو معلومات سياسية، أو شاكل ذلك مما يستطيع معه الوقوف على واقع الواقعة أو الح...
	ثالثا:  عدم تجريد الوقائع من ظروفها وعدم تعميمها.  فالتجريد والتعميم والقياس الشمولي،  هي آفة فهم الوقائع والحوادث،  أي آفة معرفة الأخبار.  فلا بد من أن تؤخذ الواقعة والحادثة مع ظروفها أخذاً واحداً بحيث لا يفصل بين الحادثة وبين ظروفها ولا بحال م...
	رابعاً:  تمييز الحادثة والواقعة،  أي تمييز الخبر من طريق تمحيصه تمحيصاً تاماً،  فيعرف مصدر الخبر،  وموقع وقوع الواقعة والحادثة وزمانها، والوضع الذي حصلت فيه،  والقصد من وجودها أو من سوق الخبر عنها ومدى إيجاز الخبر والإسهاب فيه وصدقه أم كذبه،  إل...
	خامساً:  ربط الخبر بالمعلومات ولا سيما ربطه بغيره من الأخبار.  وهذا الربط هو الذي يؤدي إلى الحكم الأقرب للصواب على الخبر.  فالخبر إذا كان متعلقاً بالسياسة الدولية،  وربط بالسياسة المحلية،  أو كان متعلقاً بالسياسة المحلية وربط بالسياسة الدولية.  أ...
	هذه الأمور الخمسة لا بد من تحققها جميعاً حتى يتأتى التفكير بالنصوص السياسية، أي حتى يتأتى التفكير السياسي.  ولا يقال إن هذه الأمور كثيرة وصعبة ومن العسير تحقيقها.  لا يقال ذلك،  لأن وجود هذه الأمور ليس بالأمر الصعب،  لأن المقصود بها هو مجرد الإل...
	وعلى ذلك،  فإن التفكير السياسي _ على صعوبته وعلوه _ فإنه في مقدور كل إنسان،  مهما كان تفكيره ومهما كان عقله، فالعادي والنابغة والعبقري،  كل منهم في مقدوره أن يفكر تفكيراً سياسياً، وفي مقدوره أن يكون سياسياً، لأنه لا يتطلب درجة معينة من العقل ولا درجة...
	والتفكير السياسي ليس خاصاً بالأفراد،  بل هو كما يكون في الأفراد يكون في الجماعات،  أي يكون في الشعوب والأمم،  فهو ليس كالتفكير الأدبي ولا كالتفكير التشريعي،  إنما يتحقق بالأفراد فحسب، ولا يتأتى أن يكون في الجماعات، فهو فردي.  بل التفكير السياسي تفكير...
	إلا أن الخطأ في فهم السياسة والضلال الذي يحصل من فهم السياسة إنما يأتي من التفكير بالنصوص السياسية على غرار التفكير بالنصوص الأخرى من أدبية وفكرية وتشريعية.  فيفكر بالألفاظ والتراكيب مثلاً، وتفهم هذه الألفاظ والتراكيب كما هي،  أو يفكر بالمعاني...
	ثم انه من أخطر الأمور على التفكير السياسي،  تجريده وتعميمه ودخول القياس الشمولي فيه.  فإن النص السياسي لا يفصل عن ظروفه ولا بحال من الأحوال فهي جزء منه،  ولا يصح أن يعمم ولا بوجه من الوجوه.  ولا يدخله القياس الشمولي حتى ولا القياس.  فإنه علاوة ع...
	ولقد عانت الأمة الإسلامية من سوء التفكير السياسي الكثير من المصائب والويلات.  فالدولة العثمانية مثلاً،  حين كانت أروبا تحاربها في القرن التاسع عشر،  إنما كانت تحاربها في الأعمال السياسية أكثر منها في الأعمال العسكرية، وإنه وإن وقعت أعمال عسكرية ...
	وهذا بخلاف روسيا أو الاتحاد السوفياتي، فإنها قد وقعت في نفس المشكلة في أروبا الشرقية في الخمسينات،  فإن أمريكا نادت بتحرير أروبا الشرقية من الشيوعية،  وأخذت تنادي بالتحرير، وأخذت تسند هذه الدول والشعوب سراً وعلناً.  ولكن روسيا لم تقف موقف العثما...
	ومثلاً حين رأت أمريكا أن اسرائيل التي أقامتها دولة تكاد  تفلت من يدها، وتكاد إنجلترا تسترجع هذه البلاد بتحويل ما يسمى بدولة اسرائيل إلى كيان آخر يسمى فلسطين، حين رأت أمريكا ذلك في اواخر الستينات أطلقت على مشكلة فلسطين اسم مشكلة الشرق الأوسط وصار...
	فسوء التفكير السياسي هو الذي يدمر الشعوب والأمم، وهو الذي يهدم الدول أو يضعفها، وهو الذي يحول بين الشعوب المستضعفة وبين الانعتاق من ربقة الاستعمار،  وهو الذي يحول بين الأمم المنحطة وبين النهوض.  ولذلك فإن التفكير في النصوص السياسية أمر بالغ الأ...
	إلا أن التفكير السياسي،  وإن كان أصعب أنواع التفكير وأعلاها،  فإنه لا يكفي فيه أن يكون تفكير أفراد فقط،  فإن الأفراد لا قيمة لهم مهما كثر عددهم،  ومهما كان تفكيرهم سليماً أو عبقرياً.  فإن التضليل في التفكير السياسي إذا تمكن من الشعب أو الأمة لا ...
	صحيح أن الأفراد العباقرة،  هم أناس عاديون مثلهم مثل باقي الناس لا يتميزون بإنسانيتهم عن أي إنسان عادي.  والناس ينظرون إلى هؤلاء الأفراد نظرة عادية فإن عبقريتهم لا تشاهد ولا تلمس ولا يحس بها.  ولذلك فإنهم حين تتحرك عبقريتهم وينتجون لا يرى فيهم في...
	هذا هو التفكير السياسي الذي ينفع وهو التفكير الجماعي لا التفكير الفردي، أي هو تفكير الشعب والأمة،  وليس تفكير الأفراد حتى لو كانوا من العبقريين.  لذلك يجب تثقيف الأمة التثقيف السياسي ويجب تمرين الأمة وتعليمها على التفكير السياسي،  حتى يكون التفك...
	هذا هو التفكير السياسي فهو تفكير بالعلوم السياسية والأبحاث السياسية،  وتفكير بالحوادث السياسية والوقائع السياسية.  وتفكير الأول لا قيمة له ولا يزيد عن مجرد المعرفة للأفكار.  أما التفكير السياسي فإنه هو الذي ينفع ويفيد، وهو الذي يكون له أثر باهر ...
	وبعد:
	فهذه لمحة موجزة عن موضوع التفكير من حيث هو تفكير،  نقدمها للأمة الإسلامية لعل دراستها توجد التفكير في هذه الأمة حتى ينقلها هذا التفكير إلى أن تعود خير أمة أخرجت للناس.  لا سيما بعد أن مضى على هذه الأمة عشرة قرون وهي بعيدة عن التفكير،  وإن حاولت هذ...
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