
 انًحاضرج انتاسعح عشر / يا يجة سترِ

 ٔيا يحرو انُظر إنيّ يٍ انثَذٌ

ْزا انًٕػٕع يٍ انًٕػٕػاخ انرٙ ٚرلشع ػُٓا أدكاو شرٗ ، يُٓا ذذذٚذ يا 

ٚجة ػهٗ انًكهق أٌ ٚغرشِ يٍ تذَّ ، ٔيُٓا ذذذٚذ يا ٚذشو أٌ ُٚظش إنّٛ يٍ تذٌ 

ؿٛشِ ، ٔيُٓا انلشم تٍٛ انًذاسو نُغة أٔ يظاْشج ٔؿٛش انًذاسو ، ٔانلشم تٍٛ 

نلّ كٙ انزكٕسٚح ٔإَٞثٛح ، ٔيُٓا انلشم َظش ا٠َغاٌ إنٗ َيٍ ًٚاثهّ أٔ ٚخانلّ أٔ ٚخا

ا َرؼشع نّ كًٛا ٚهٙ : ًّ  تٍٛ انُظش ٔانًظ ، أٔ ؿٛش رنك ي

 َظر اإلَساٌ إنى َفسّ 

ـ اخرهلٕا كٙ عرش ػٕسج ا٠َغاٌ ػٍ َلغّ ، ٔإَّّ ْم ٚذشو ػهّٛ أٌ ٚكشق  1

 ػٍ ػٕسذّ إرا كاٌ كٙ خهٕج ، ٔأيٍ ٔجٕد انُاظش ؟

ًا ال ٚجٕص نهًكهق أٌ ٚكشق ػٍ ػٕسذّ يغ ٔجٕد َيٍ هال انذُلٛح ٔانذُاتهح : ك

ال ٚذم انُظش إنٛٓا ، كزنك ال ٚجٕص أٌ ٚكشق ػُٓا إرا كاٌ كٙ خهٕج إالّ نؼشٔسج يٍ 

 هؼاء داجح أٔ اؿرغال .

  ٔهال انًانكٛح ٔانشاكؼٛح : ال ٚذشو ، تم ٚكشِ إالّ نؼشٔسج .

 ش .ٔهال االيايٛح : ال ٚذشو ٔال ٚكشِ يغ ػذو ٔجٕد انُاظ

ٌّ كٙ  ٔيٍ انطشٚق هٕل اتٍ أتٙ نٛهٗ تًُغ ا٠َغاٌ ػٍ االؿرغال ػاسٚاً ؛ ٞ

 ( . 191ص  2انًاء عاكُاً . ) انًجًٕع ششح انًٓزب ج

 انًرأج ٔانًحارو

ـ اخرهلٕا كًٛا ٚجة ػهٗ انًشأج أٌ ذغرشِ يٍ تذَٓا ػٍ يذاسيٓا يٍ انشجال ـ  2

تكهًح ثاَٛح يا ْٕ دذ انؼٕسج كٙ انًشأج ػذا انضٔج ـ ٔأيثانٓا يٍ انُغاء انًغهًاخ  ، ٔ

 تانُغثح إنٗ ايشأج يثهٓا ، ٔإنٗ يذشو نٓا نُغة أٔ يظاْشج ؟

هال انذُلٛح ٔانشاكؼٛح : ٚجة ػهٛٓا كٙ ْزِ انذال أٌ ذغرش يا تٍٛ انغشج ٔانشكثح 

. 

ٔهال انًانكٛح ٔانذُاتهح : ذغرش ػٍ انُغاء يا تٍٛ انغشج ٔانشكثح ، ٔػٍ يذاسيٓا 

 جًٛغ تذَٓا إالّ اٞؽشاف كانشأط ٔانٛذٍٚ .انشجال 

ٔهال أكثش ا٠يايٛح : ٚجة أٌ ذغرش انغٕأذٍٛ ػٍ انُغاء ٔانًذاسو ، أيا عرش يا 

 ػذاًْا كؤكؼم ٔنٛظ تٕاجة إالّ يغ خٕف انلرُح .



 انًرأج ٔاألجُثي

ٌّ جًٛغ  3 ـ كًٛا ٚجة أٌ ذغرشِ انًشأج ػٍ انشجم اٞجُثٙ ، ٔهذ اذلوٕا ػهٗ أ

الَ يٍ عٕسج انُٕس :  31سج كٙ ْزِ انذال ، يا ػذا انٕجّ ٔانكلٍٛ ؛ نٝٚح تذَٓا ػٕ َٔ  (

) ٍَّ ِٓ ٍَّ َعهَى ُجيُٕتِ ِْ ِر ًُ ٍَ تُِخ ْنيَْضِرْت َٔ َٓا  ََٓر ِيُ ٍَّ إاِلَّ َيا ظَ ٍَ ِزيَُتَُٓ ٌّ انًشاد  يُْثِذي ، دٛث إ

انٕجّ ، يٍ ظاْش انضُٚح انٕجّ ٔانكلّاٌ ، أّيا انخًاس كٕٓ ؿطاء انشأط ال ؿطاء 

ٔانجٛة ْٕ انظذس ، ٔهذ أُيشٌ أٌ ٚؼؼٍ انـطاء ػهٗ سإٔعٍٓ ، ٔٚغذنُّ ػهٗ 

تََُاتَِك يٍ عٕسج اٞدضاب :  95انظذس . أّيا اٜٚح  َٔ اِجَك  َٔ َٓا انَُّثِيُّ قُْم ِألَْز ) يَا أَيُّ

 ) ٍَّ ِٓ ٍَّ يٍ َجالَتِيثِ ِٓ ٍَ َعهَْي ٍَ يُْذَِي ْؤيُي ًُ ََِساِء اْن ٌّ انجهثاب ؿَٛٔ ش دجاب انٕجّ ، ، كإ

 عٕرج انرجمتم ْٕ انوًٛض ٔانثٕب 

ـ اخرهلٕا كٙ دذ انؼٕسج كٙ انشجم َاظشاً ٔيُظٕساً ، أ٘ يا ٚجة ػهّٛ عرشِ  4

 يٍ تذَّ ْٕ ، ٔيا ٚجة أٌ ٚذثظ ػٍ تظشِ يٍ تذٌ ؿٛشِ .

هال انذُلٛح ٔانذُاتهح : ٚجة ػهٗ انشجم أٌ ٚغرش يا تٍٛ انغشج ٔانشكثح ـ ػٍ 

ذم نهـٛش سجالً كاٌ أٔ ايشأج ، َيذشياً أٔ ؿٛش يذشو ، أٌ ُٚظش إنٗ ؿٛش انضٔجح ـ ٔٚ

 يا ػذا رنك يٍ تذٌ انشجم ػُذ أيٍ انلرُح .

ٔهال انًانكٛح ٔانشاكؼٛح : نؼٕسج انشجم دانراٌ : إدذاًْا تانُغثح إنٗ أيثانّ يٍ 

ذانح انشجال ٔيذاسيّ يٍ انُغاء ، ٔأخشٖ تانُغثح إنٗ انُغاء اٞجُثٛاخ ، أّيا كٙ ان

اُٞٔنٗ كؼهّٛ أٌ ٚغرش يا تٍٛ انغشج ٔانشكثح كوؾ ، ٔأّيا كٙ انذانح انثاَٛح كجًٛغ تذٌ 

ٌّ انًانكٛح اعرثُٕا اٞؽشاف ػُذ  انشجم ػٕسج ٚذشو ػهٗ اٞجُثٛح أٌ ذُظش إنّٛ ، إالّ أ

 1أيٍ انرهزر ، ٔانشاكؼٛح هانٕا ترذشٚى انُظش يطهواً . ) انلوّ ػهٗ انًزاْة اٞستؼح ج

 عرش انؼٕسج ( . يثذث

ُظَش ، كوانٕا : ال ٚجة  ًُ ٔكّشم ا٠يايٛح تٍٛ يا ٚجة ػهٗ انُاظش ٔيا ٚجة ػهٗ ان

ا  ًّ ػهٗ انشجم إالّ عرش انوُثم ٔانذتش ، ٔنكٍ ٚجة ػهٗ اٞجُثٛاخ دثظ أَظاسٍْ ػ

ٌّ انشجم ٚجٕص نّ أٌ ُٚظش إنٗ تذٌ  ػذا انٕجّ ٔانكلٍٛ . ٔٚرهخض سأ٘ ا٠يايٛح تؤ

ٌ ايشأج يٍ يذاسيّ يا ػذا انوُثم ٔانذتش تذٌٔ سٚثح ، ٔكزا انًشأج يثهّ ، ٔإنٗ تذ

 ٚجٕص نٓا انُظش إنٗ تذٌ يثهٓا ، أٔ سجم َيذشو يا ػذا انغٕأذٍٛ تذٌٔ سٚثح .

 انصغير

ـ كٙ ػٕسج انظـٛش ، هال انذُاتهح : ال ػٕسج نًٍ نى ٚثهؾ انغاتؼح يٍ ػًشِ ،  5

إنٗ يا هثم ذغغ كؼٕسذّ انوُثم ٔانذتش إٌ  كٛثاح جًٛغ يظ تذَّ ٔانُظش إنّٛ ، ٔيا صاد

 كاٌ ركشاً ، ٔإٌ كاٌ أَثٗ كجًٛغ انثذٌ تانُغثح إنٗ اٞجاَة .

ٔهال انذُلٛح : ال ػٕسج التٍ أستغ كًا دٌٔ ، ٔيا صاد كؼٕسذّ انوُثم ٔانذتش يا داو 

 نى ٚشرّ ، كإرا تهؾ دذ انشٓشج كذكًّ دكى انثانـٍٛ دٌٔ كشم تٍٛ انزكش ٔاَٞثٗ .



ٔهال انًانكٛح : ٚجٕص نهًشأج أٌ ذُظش ٔذهًظ انظثٙ درٗ ٚثهؾ انثايُح يٍ ػًشِ 

، ٔذُظش ٔال ذهًظ إنٗ انثاَٛح ػششج ، َٔيٍ صادخ عُّّ ػٍ رنك كذكًّ دكى انشجال 

، ٔٚجٕص نهشجم أٌ ُٚظش ٔٚهًظ تُد عُرٍٛ ٔثًاَٛح أشٓش ، ُٔٚظش ٔال ٚهًظ إنٗ 

 أستغ .

ًشاْن كؼٕسج انثانؾ ، أّيا ؿٛش انًشاْن كإٌ نى ٔهال انشاكؼٛح : ػٕسج انظثٙ ان

ٚذغٍ انٕطق كال ػٕسج نّ ، ٔإٌ أدغُّ تشٕٓج كانثانؾ ، أّيا انظثٛح ؿٛش انًشاْوح 

كإٌ كاَد يشرٓاج كٓٙ كانثانـح ، ٔإالّ كال ، ٔنكٍ ٚذشو انُظش إنٗ كشجٓا نـٛش انوائى 

 ػهٗ ذشتٛرٓا .

،  ٚشٖ يا ٔطق ٚذغٍ انز٘ انًًّٛض  ٔهال ا٠يايٛح : ٚجة انرغرش ػٍ انظثٙ

َٔيٍ ال ٚذغٍ انٕطق ال ٚجة انرغرش ػُّ ؛ َّّٞ كانذٕٛاَاخ . ْزا كًٛا ٚؼٕد إنٗ 

ٔجٕب انرغرش ػُّ ، أّيا جٕاص انُظش إنٗ ػٕسذّ ، كوال انشٛخ جؼلش كٙ كراتّ ) 

 كشق انـطاء( : ال ٚجة دثظ انُظش ػٍ ػٕسج َيٍ نى ٚثهؾ خًظ عٍُٛ ، ٔيغ

ٌّ انُظش ٚجٕص إنٗ تهٕؽ انشٕٓج ال  ٚجٕص يطهواً ، ٔذثٍٛ نٙ يٍ أدادٚث أْم انثٛد أ

 انغد ال انخًظ .

 صٕخ انًرأج

ٌّ طٕخ اٞجُثٛح نٛظ تؼٕسج إالّ إرا كاٌ ترهزر أٔ يغ  6 ـ اذلن انجًٛغ ػهٗ أ

ل تاب انضٔاج تانغٛشج  ّٔ خٕف انلرُح ؛ ٔاعرذل طادة انجٕاْش ػهٗ رنك كٙ أ

ٞيظاس ، ٔتخطثح انضْشاء ٔتُاذٓا ، ٔيخاؽثح انُغاء انًغرًشج كٙ اٞػظاس ٔا

نهُثٙ ٔاٞئًح ٔانؼهًاء ػهٗ ٔجّ ال ًٚكٍ إدظاإِ ٔال دًهّ ػهٗ االػطشاس ، 

ٔتإهايح انُغاء انًآذى ٔاٞػشاط تٍٛ انشجال يُز انوذٚى ، ٔتًخاؽثح انجُغٍٛ كٙ 

ٍَ تِاْنقَ انًؼايالخ ٔانًخاؽثاخ ، ٔتوٕنّ ذؼانٗ :  ِل () ٔال تَْخَضْع ، دٛث نى ُّٚ ػٍ  ْٕ

 أطم انوٕل ، تم ػٍ كٛلٛرّ ٔانخؼٕع تّ .

 انهٌٕ دٌٔ انحجى 

ٌّ انٕاجة عرش انهٌٕ دٌٔ انذجى . 1  ـ اذلوٕا ػهٗ أ

) داشٛح يٍ انكاذة : إرا كاٌ نٌٕ انغاذش كهٌٕ انثششج تذٛث ال ًٚراص ػُٓا ، كًا 

 .ْٙ انذال كٙ ) كهغاخ انهذى ( كٕجٕد انغاذش ٔػذيّ عٕاء ( 

 تيٍ انُظر ٔانًس 

ـ كم يا جاص يغّ جاص انُظش إنّٛ ، ٔكم يا دشو انُظش إنّٛ دشو يغّ تاذلام  8

ٌّ انًظ أهٕٖ ٔأشذ كٙ انرهزر ٔاالعرًراع يٍ انُظش ، ٔنى ٚذع أدذ  انًزاْة كاكح ؛ ٞ

يٍ كوٓاء انًزاْة انًالصيح تٍٛ جٕاص انُظش ٔجٕاص انًظ ، كانشجم ٚجٕص نّ انُظش 

جُثٛح ٔكلّٛٓا ، ٔنكٍ ال ٚجٕص انًظ إالّ نؼشٔسج ، كؼالج يشٚغ ٔإَوار إنٗ ٔجّ اٞ



ؿشٚن ، ٔهذ جاء كٙ انذذٚث ػٍ ا٠ياو انظادم : ْم ٚظاكخ انشجم انًشأج نٛغد نّ 

 . ) ال ، إالّ يٍ ٔراء ثياب ( تز٘ يذشو ؟ هال :

ص  1ٔاعرثُٗ انذُلٛح يظاكذح انؼجٕص ، كوذ جاء كٙ كراب ) اتٍ ػاتذٍٚ ج

ٌّ انشاتح ال ٚجٕص يظ ٔجٓٓا ٔكلٛٓا ٔإٌ أيٍ انشٕٓج ، أّيا انؼجٕص ال  284 ( : ) إ

 ذُشرٓٗ كال تؤط تًظاكذرٓا ٔيظ ٚذْا إٌ أيٍ انشٕٓج ( .

ٔأجاص ا٠يايٛح ٔانذُلٛح يظ جغذ انًذاسو نـٛش شٕٓج ٔذهزر ، ٔيُغ انشاكؼٛح يٍ 

ػُذْى أٌ ًٚظ تطٍ  كم يا ٚجٕص انُظش إنّٛ يٍ انًذاسو ، درٗ أَّّ ال ٚجٕص نهشجم

أُيّ ٔال ظٓشْا ، ٔال ٚـًض عاهٓا ٔسجهٓا ، ٔال ُٚوثّم ٔجٓٓا ، ٔكزا ال ٚجٕص نهشجم 

ل تاب انضٔاج (  2أٌ ٚؤيش اتُرّ أٔ أخرّ أٌ ذـًض سجهّ . ) ذزكشج انؼالّيح انذهٙ ج ّٔ أ

. 

 تيٍ انُظر ٔانكشف 

انُظش إنّٛ ،  ـ هال ا٠يايٛح : ال يالصيح تٍٛ جٕاص انكشق ػٍ انثذٌ ٔجٕاص 9

كٛجٕص ػُذْى أٌ ٚكشق انشجم ػٍ جًٛغ تذَّ يا ػذا انغٕأذٍٛ ، ٔال ٚجٕص نٟجُثٛح 

 أٌ ذُظش إنّٛ . ٔنى أَس كًٛا نذ٘ يٍ كرة انًزاْة اٞستؼح ػهٗ كثشذٓا َيٍ هال تزنك .

 انعجٕز 

ٌَ َِكَ ـ هال ذؼانٗ :  11 ٍْ انَُِّساِء انالَّتِي الَ يَْرُجٕ اِعُذ ِي َٕ اْنقَ َٔ  ( ٍَّ ِٓ احاً فَهَْيَس َعهَْي

يٌع  ًِ ُ َس َّللاَّ َٔ  ٍَّ ُٓ ٍَ َخْيٌر نَ ٌْ يَْستَْعفِْف أَ َٔ َجاٍخ تِِسيٍَُح  ٍَّ َغْيَر ُيتَثَرِّ ٍَ ثِيَاتَُٓ ٌْ يََضْع ُجَُاٌح أَ

 ( 61) انُٕس/ . َعهِيٌى (

ٍّ كٙ انُكاح نكثش انغٍ ،  ٌّ انؼجائض انالذٙ ال ؽًغ نٓ دنّد اٜٚح انكشًٚح ػهٗ أ

ا ٚؼراد ٚجٕص  ًّ ٍّ ) أٌ ٚثشصٌ ٔجٍْٕٓ ٔتؼغ شؼٕسٍْ ٔأرسػٍٓ ، َٔذٕ رنك ي نٓ

كٙ انؼجائض انًغُّح ، ٔٚذّل ػهّٛ أدادٚث أْم انثٛد تششؽ أٌ ال ٚكٌٕ رنك ػهٗ ٔجّ 

ٌّ انرغرش خٛش نٍٓ ( )  ( .1انرثشج ، تم نهخشٔج كٙ دٕائجٍٓ ، ٔيغ رنك كإ

ٌّ ْزا يغ انؼهى تؤَّّ ال ٚجٕص شٙء يٍ رنك يغ خٕف ا نٕهٕع كٙ انًذشو ؛ ٞ

انًشأج ٔإٌ تهـد يا تهـد كإَّٓا ذظم يذالً نؼًهٛح انجُظ ، كانرغايخ يغ انؼجٕص 

انًغُّح إًَّا َشؤ ػٍ كَٕٓا كانظـٛشج نٛغد يظُّح انشٕٓج ٔانرهزر ، كهٕ اكرشع 

 دظٕل شٙء يٍ رنك ٚكٌٕ دكًٓا دكى انشاتح .

اتاخ ، ٔنكٍ جاء انؼًم ػهٗ نوذ ذغاْم ا٠عالو يغ انًغُّاخ ، ٔشذد ػهٗ انش

ػكظ يا أيش انوشآٌ انكشٚى ، دٛث َشٖ انرثشج ٔانرٓرك كٙ انشاتاخ ، ٔانرغرش 

  ٔانرذلع يٍ انًغُّاخ ، كرغاْهٍ كًٛا شذد هللا ، ٔشذدٌ كًٛا ذغاْم

 


