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 الرشح
َّلَّ اي يمطججليػيحم  حمل ال جحمىًِبَّ مجعحجسق، محشى ـي ىلع مخلى بل بلةي كالممسَّ احلحملحجسي  كحمجحجسق، كاليجشَّ

 محلمحترينا. ججلَّمخل تممسججليحملن ٍحمجيحم كممسى  كىلع آًِل كمحشى
ة ثٕؽ/  لممصييمح اإلممسبلـ احمل يحمليػ   إجمتػ يمطػحمل « اججلمجعجخمدي»ممسججلي يمغحمسز٥ أ٦َّ

يحمل أـ ال؟  يحم إحليحم يمطحمل اججلمجعدة؟ كمخل يمغحمسكيمطمجم؟ كحجمىحل يحجسىمحىحل يمغيمجم مممشحملجخمف ادلِّ ممساؿ كيجمتِّ
جحمي كاآلىمحػحمسة؟ أك يمغجخممخفمجمػ     كمخل حمجحمقيحمق اججلمجعجخمدي؟ كحجمىحل   أىلع املحمقمخلت يف ادلُّ

حمقمخلت؟  مخلحمل الحملى
ىجسا الممساؿ مجتمجعحمسيممغ جمتػمخلممط كمخفحجس حجسأ ححصييمح اإلممسبلـ رمحيحم ا جمتجخماب يمطحمل حجم

ُُ ونَؿًهةه ٦ه٨ اا٧ٔهة  »لججلمجعدة يمغحمقؿ/  ٌٓ للكِّ ٦ة ُُيِجُّه٫ ا ِٕجةدة/ يه اق٥ٌ صة٦ ا٣
، كمحمحجسرج حت حجمػىجسق اججلمجعػرة دمججلػ مممسػىحلك جحمػىجسمحلحمس «وااٝٮا  ا٣ْة٬ؿة وابلةَ٪ح

 مخلمحممجم/
 /املكأ٣ح ااوىل/ دٕؿنٙ ا٣ٕجةدة ٣٘ح

. ىحجسى  اججلمجعدة يف الججلىمع/ مىيجشحجسر خى

ي «/ »سا٣ٞةمٮ»ويف  يمطى ةي/ اججلمخضَّ ةي كاججلًمجعدى جخمدى جخمًديَّي كاججلمجعي ًٍحجسيَّي كاججلمجعي  .  (1)«اججلمجعى
عةح»ويف  ؿ، كاتلَّمجعيحجس/ اتلَّىجسحلىحل./ »«الىِّ جخمدي/ اخليممشجخمع كاذلُّ  أمحشىحلي اججلمجعي

ججلَّىحل. ىجسى اف الحملي ٍمخضحمسى مجممحمجخم  ججلحمقى مجعحجس/ الحملى َّحجس، كابلىمجعري الحملي مجعى  يحمقؿ/ ىحضحمسيمخف مخلي
 «.ممقكاججلمجعدة/ اججلمخضيمط، كاتلمجعحجس/ اتلَّنىممسُّ 
 يمغمجتىمغرتؽ املمجعين حبممس االححصمجتحمقؽ.

                                           

 (.692لججلىمغريكزآدم )ص « اججلحمقمجخمس املحمجيممش» (1)
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ًع يًف ًيمطىػػًدم »  ، (1)«، أم/ يف ًحمجػػحمسي[17]اججلىمغحمتػػحمس/ كمخفػػجخمِل مجعػػف/ ديمغىػػٍدىمحي
ا، كحجمجخم الجخمال .  يمغخمشؼ إحلمجم مخلمجعىن جمتحجسيحجسن

َّػحجس، أم/ «/ »املؼىه»ويف  مجعى أمحشىحل اججلمجعدة/ اتلَّىجسحلىحل، مخلحمل مخفجخمهلمخل/ ىحضحمسيػمخف مخلي
ًىمحىجس )اججلمجع

ي
ججلَّىحل سرثة الجخمطً  يمطججلييحم... كمخلمحميحم أ ىجسى جخمالق.مخلي ًيحم لحملى تلَّ  حجس( ذًلً

َّػحجس  ججلُّىحل كاالممسمجتاكجحم مخفىحمساػ يف املمجعػينك يحمقػؿ/ مجعى كاججلمجعدة كاخلممشجخمع كاتلَّىجسى
إذا ىجسلىحل ِل، كلك ىمحممشجخمع ججليجمس يمغجخممخفيحم ىمحممشجخمع يمغمجمػجخم يمطػدةك ىحضيمطػ يمغبلف ججلىمغبلف

ججلُّىحل يمغػ   اكف لججلحملمجعجخمد أك ممعريى ىحضيمطػ، كلك ىحضيمطػ  ىلع جمتمجمػ اخليممشػجخمع كاتلَّػىجسى
ىممسمجتحمجحمقيحم إال امليمحممجعمخل ػىلع أجمتمحمػس اجلِّمجعىػمخلك  يمطدة، كاججلمجعدة جحمجخمع مخلحمل اخلممشجخمع، ال ي

حملممط كابلىرص مجممخل كالممسَّ  .(2)«اكحلية كاججلىمغى

أمحشػىحل اججلمجعجخمديػ/ اخلممشػجخمع كاتلػىجسلىحل...، كي حمجػحجسيجحت أ  / »«ال٤ِّكةن»ويف 
٦َيت، وحل٢ٞ/ ٚذةي وٚذةيت»حجمحمسيحمسة/ 

َ
جؽي وأ َٔ ك حجمػىجسا (3)«ال ي٢َٞ أظؽز٥ مل٤٧ٮًل٫/ 

ف يىنممس يمطجخمديمجتمجممخل إحليحم، يمغفَّ املممسػمجتحمجمخف ذللػممق ا ىلع جحميف االممسمجتيحلر يمطججليمجممخل، كأ
 .(4)«مجعف، حجمجخم رب اججلمجعد لكمجممخل كاججلمجعيحجس

كجمتمجعىحل مجعممشمجممخل اججلمجعػدة ، الػبلؼ اججلمجعجخمديػ كممعريحجمػ يمغػ   مجعػىحل  
 كلججلحملجحسججلجخممخفني.

                                           

 (.305، 305/ 6لججلحمتجخمحجمحمسم )« اليجشحمجح ج الججلىمع كمحشحمجح اججلمجعحمسبي» اجحمحمطحمس/  (1)

 (.26/ 5، الحمل ممسيحجسق )«املجحسيجشمحش»اجحمحمطحمس/  (2)

 (.  2249(، كمممسججلمخل )2552أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (3)

 (.672/ 5الحمل مخلمحمحمطجخمر )« اججلمجعحمسبلممسف » (4)
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ىػحجسى / »ٝة  ااز٬ؿي حمل خى كال يحمقؿ/ يمطحجس يىمجعحجس يمطدة، إالَّ ملحمل يمجعحجس ا، كمخلى
 يمغمجمجخم مخلحمل اخلرس ق... مخلحمل دكجحميحم إلمجمن ىػحجسى جخمالق، يمغبل ييحمقؿ/ خى ـى مى حجسى ٍحجسه ىمحى  خى يحمل، مخفؿ/ كأمخلَّ

ة اججلمخضممعجخمت.  ىحجسى  مخفؿ الججليجحت/ كييحمقؿ لججلحملرشكني/ حجممخل خى
حجس جخمحمجِّ  .(1)«كيحمقؿ لججلحملممسججلحملني/ يمطد ا، يىمجعحجسكف ا...، كاججلمجعحجس/ الحملي

كىلع حجمىجسا، يمغمجتمجعحمسيػممغ اججلمجعػدة يف ججلىمعػ اججلمجعػحمسب/ حجمػجخم أف اججلمجعػدة   اذلؿُّ 
ِّمِّ الحمسمخفيػمخف كاخلممشجخمع الحمليممسمجتججل ا كجحممجمين، كذلا ممسي مجعجخمد أمحمسن ا»ًحمسـ ىحضيمط الحملى ك ألجحمَّػيحم «يمطػحجسن

مجتمحش بممصجخمف احلية.  ا كجحممجمين يمغيحمل خيى  يىًىجسؿُّ كخيممشممط لممسيحجسق أمحمسن
ىلع اتلىجسلىحل كاخلممشجخمع كاالممسمجتاكجحم، ك   -يف الججلىمع -يمغحملحجسار لكحمل )اججلمجعدة(

خمشػيممغ إحلمجمػ
ي
ػػحمسع أ  مخلػممط مخلمجعف مخلمجتحمقرب، ججلسحمل حجمىجسق الججلىمغحمط مل اممسمجتمجعحملججل يف الممصَّ

اخلممشجخمع محلحملؿ املحمج، يمغجحممجتحمقججل إف املمجعىن الرشيع خمشيمغ املحمج مخلممط اخلممشػجخمع. 
يمغمجم احملي محلمحتري رمحيحم ا مخفؿ/  ججلَّػ، ييحمقػؿ/ »كذللممق مل يمطحمسَّ اججلمجعػدة يف الججلىمعػ/ ًمخلػحمل اذلِّ

حملػممط محلحملػؿ  ػ  ى ججلَّىحل. كي الرشػع/ ًيمطػرة يمطحملَّ ػىجسى َّحجس، أم/ مخلي مجعى َّحجس، كبىمجعري مخلي مجعى ىحضحمسيمخف مخلي
،  يمغمجعمحمحجس مجعحمسيىمغمجم يف الممصػحمسع زاد يمغيمجمػ مخلمجعػىن آىمحػحمس، (2)«كاخلىجخمؼ املحمج كاخليممشجخمع

 كحجمجخم املحمج.
 .املكأ٣ح اثلة٩يح/ اقذ٧ٕةالت لك٧ح )ٔجؽ( يف الرشع
ة أٝكةم/ ؽَّ ِٔ  اقُذ٤٧ٕخ لك٧ح )ٔجؽ( يف الرشع ىلع 

                                           

 (.250، 259/ 6لؤلزحجمحمسم )« مجمىجسي الججلىمع» (1)

 (.  134/ 1« )ىمغممسري احمل محلمحتري» (2)
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ا ا٣ٞك٥ ااو   ٍػحجسن ػمحتىبلن خى ىبى اي مخلى ، محلحمل جمت  يف مخفػجخمِل/ درى ؽِّ / يمطجخمدي الحمسِّ
ٍحملججليجخمًكن الى  ٍ و  مى ى  ى ٍحمقًحجسري ىلعى مخفيمخف املحملججلجخمؾك [57]اجلحمجىحل/ حى حجس الحمسَّ ، يمغملحمساد ججلمجعحجس حجممحم/ اججلمجعى

. ؽِّ  يمغمجتيمخضججلمخف اججلمجعجخمدي كييحمساد مجم يمطجخمدي الحمسِّ
ك حمجيجحت يمخضججلمخف اججلمجعجخمدي كييحمساد مجمػ اججلمجعجخمديػ  ا٣ٞك٥ اثلةين/ اججلمجعجخمدي اججلمجعمخلَّ

ك أم/ يمطجخمدي الحمسبجخمبي، محلحمل يف مخفجخمِل/ دإف لك مخلحمل يف ال ممسحملجخمات كاألرض إال اججلمجعمخلَّ
ا  مجمحمس كالحمليججلممق  ممسحمججحميحم كمجعف، [79]محمسيمخل/ آيت الحمسمححمل يمطحجسن حجس اججلحمقى ، يمغججلمجعحجس حجممحم/ يمطى

 كلكُّمحم يمطيحجسه  يمطحمس كجمتىحل.
كيمطمحمحجس دمممط لكحمل )يمطحجس( يىحمطمجمحمس اججلىمغحمسؽ ني يمطجخمدي الحمسبجخمبي  يمطػحمس كجمتػىحل، 

 يف يمطجخمدي األلجخمحجميػ يمغ يحجس، كأمخلَّ مجتحمقػجخمؿ/ ككىجسلممق يمطجخمدي الحمسؽ، يمغمجتحمقجخمؿ يف دممجعمجم/ يمطى
 ًيمطد، كذللممق مخفػؿ مجعػف/ دكيمطػد الػحمسمححمل اذليػحمل يحملممصػجخمف ىلع األرض حجمجخمجحمنػ 

 .[39]اججلىمغحمسمخفف/
، محلحمل يف مخفػجخمِل مجعػف/  ا٣ٞك٥ اثلة٣ر/ ِلُّ

ى
اججلمجعجخمدي اخلمحش، أم/ يمطجخمدي اتلَّأ

، [12]ص/ ، دكاذمحلػػحمس يمطػػحجسجحم أيػػجخمب [25]ص/ دكاذمحلػػحمس يمطػػحجسجحم داكد ذا األيػػحجسم 
 ، يمغمجمىجسق اججلمجعجخمدي اخلمحش.[2 /]اإلرسا دممسحمجف اذلم أرسل مجعحجسق 

/ يمطجخمدي األححصي ك محلمجعحجس ادلجحمي كححصمجمجخمامجم، كحجمجخم املػىجسمحلجخمر يف مخفػجخمِل  ا٣ٞك٥ الؿاثٓ/
ُٔهٰ َرِ ، ولن له٥ »

ُ
ُيٛهح، وا٧ََِيىهحإ إن أ َٞ ر٥٬، وا٣ ي٪ةر وادلِّ ِٕف ٔجُؽ ادلِّ دَ

ا(1)«يٍُٕ ل٥ يَْؿَض  امجم يمغمحشخمت هل يمطحجسن حمل اممسمجتمجعحجسيحم ادلجحمي كمزلَّ  .، يمغمجمىجسا ًذيحملى
                                           

جحتىػجخمب أممسػجخمد أك  وا٧َيىهح/محلممس  أك يمغحمساش ِل أحجمػحجساب.  وا٣ُٞيٛح/(. 2553أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
. ـه    أمححمس ِل أيمطبل
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 ذلا يججلحمسـ اتلىمغحمسيمخف يف اممسمجتمجعحملالت حجمىجسق اللكحمل، حمجىت يمجتممشخمت املحمساد مجم.
مجعحمسيمغمجتمجم كاججلمجعمحمي مجمك ألجحممجم ممسرتد ىمحبلؿ ممسيؽ حجمىجسق  كحجمىجسق املمجعين مم  حجسر مخلى

 الحمسِّممسججل املرك.
 املكأ٣ح اثلةثلح/ دٕؿنٙ ا٣ٕجةدة رشًًع/

ال يف مجعحمسيممغ اججلًمجعدة رشًعن إ -رمحمجممخل ا -مخلممط اىمحمجتبلؼ يمطرات اججلمجعججلحمل 
أفَّ اجلحمليممط يحجسكر حمججخمؿ مخلمجعىن كاحمجحجس، كاججلىمغحمسؽ ني مجعحمسيىمغمجممخل إجحمحمل يحمقػممط يف الممصػحملجخمؿ، 

 مخلمحممجم/   كممسمحممجعحمسض مجعممشن

اججلمجعدة/ يمطرة يمطحمل جخمحمجيػحجسق كاججلػماـ »ٝة  اإل٦ةم ا٣ٞؿَيبُّ رمح٫ اُ/  -1
ججلُّىحل  .  (1)«رشاممط ديمحميحم، كأمحشىحل اججلمجعدة/ اخلممشجخمع كاتلَّىجسى

ػ اججلمجع»وٝة  اإل٦ةم اث٨ ٠سري رمحه٫ اُ/  -2 دة يف الممصػػحمسع/ ًيمطػرة يمطحملَّ
حملممط محلحملؿ املحمج كاخليممشجخمع كاخلىجخمؼ ك كيمطججلييحم يمغىحملحمل ايجشممغ ىجسلممق يمغجحميحم ييمخضججلمخف (2)« ى

 يمطججلييحم أجحمَّيحم ًعحجس  يمطحمس كجمتىحل. 
اججلمجعػدة/   اممسػمخل »رمحه٫ اُ ٬٪هة/  وٝة  ميغ اإلقالم اثه٨ دي٧يهح -3

يحم ا كيحمسخمشق مخلحمل األمخفجخماؿ كاأليمطحملؿ ابلىحضمحم كاججل  «.  حمطحجمحمسةجمتمخلممطه للكِّ مخل ُيي
 وىلع ٬ؾا يذٌط أنَّ ل٤ٕجةدة دٕؿنٛني. 

ؿِّ مخلممط محلحملؿ احل  يمطحمس كجمتىحل.  أظؽ٧٬ة/  يمطمجتر اججلمجعحجس، كحجمجخم محلحملؿ اذلُّ

                                           

 (.663/ 2« )ىمغممسري اججلحمقحمسىحضِب» (1)

 (.  134/ 1« )ىمغممسري احمل محلمحتري» (2)
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ُّػيحم ا كيحمسخمشػق مخلػحمل األمخفػجخماؿ  واآلػؿ/  ً َّحجس ػيحم، كحجمػجخم مخلػ ُيي مجتىمجعى يمطمجتر الحملي
حمسا ٍذمخفى مي ًحملىحل كى يحم كيمطي ىيمطى  دق. كاأليمطحملؿ ابلىحضمحم كاججلحمطحجمحمسةك ليحلجخمجحميحم يمطحمسَّ كجمتىحلَّ رشى

و دددددً طلدددددكد الهدددددَلم، والؼادددددفم والهدددددُفْ والددددددا، وندددددض  »و دددددىل املهدددددى د 

الحضًَ و صام ر فه  وبغ الىالضًً ونس  رعخفْ والىفدفم ندفلعهىص ور دغ ندفملعغوع 

والىكددددء عددددً املىَّددددغ وال هددددفص لسَّلددددفع واملىددددففُين ولخؿددددفن لر ددددفع والُملددددُم واملؿددددَّين 

فئم، والدددضعفم، والدددظكغ والُدددغامم، و  ثدددفل واندددً الؿدددبُل واملمسدددى   دددً آلاص ُدددين والبهددد

طلددك  ددً العبددفصم، وكددظلك خددَه هللا وعؾددىله، وزكددُ  هللا ولهفندد  إلُدده، وإزددَلم 

دل عسُده والغ دفم 
َ
الضًً له والهبر لحَّمه، والكَّغ لىعمه، والغيدف نًُدفئه، والتىا

 «.لغخمته، والخىع  ً عظانه، و  ثفل طلك هي  ً العبفصم م
 ح/ رشح دٕؿنٙ املى٪ٙ ل٤ٕجةدة رشًًع/املكأ٣ح الؿاثٕ

حمسَّؼ امليجشمحمممغي اججلمجعدةى يمغحمقؿ/  ٌٓ للكِّ ٦ة ُُيج٫ اُ ونؿًةه»يمطى  «.يه اق٥ٌ صة٦
 .)اق٥ٌ صة٦ٓ(يمغججلمجعدة اممسمخل جمتنجمسك ذللممق مخفؿ/ 

/ مخفيحجس لججلمجعدة، كحجمجخم أف  سجخمف مخل ُيػيحم ا )ملة ُيج٫ اُ ونؿًةه(كمخفجخمِل/ 
 أمحمس  ػ كيحمسخمشق، كحجمجخم لك مخل أمحمس يحمك إمخلَّ كجمتػجخمب أك أمػحمس اممسػمجتحمجب، إذ األكامػحمس إمخلَّ

 حمسكي.  يمغمجعججلي كإمخلَّ
 و٬٪ة جيؽر اتلججي٫ إىل أمٮٍرإ ويه/

حملجخما األحمجاكـ الرشيمطي اتللكيىمغي إف  اامؿ ااو / محشجخمحلني مخفىممسَّ
ي
أفَّ دممجمجخمر األ

 مخممس، ك / 
 كحجمجخم/ مخل ييمحتب يمغيمطججليحم، كييمجعمخف ركيحم.ه الٮاصت 1
 ال يمجعمخف ركيحم.كحجمجخم/ مخل يمحتب يمغيمطججليحم، كه املكذعت 2
 كحجمجخم/ مخل يمحتب ركيحم كيمجعمخف يمغيمطججليحم.ه املعؿم 3
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 كحجمجخم/ مخل يمحتب ركيحم كال يمجعحمق يمغيمطججليحم.ه امل١ؿوه 4
كحجمجخم/ لك أمحمس ال يمجتمجعججلمخف يحم   ، إال إذا حتجخمججل حجمىجسق املحمجػت املجةح  -5

حل.   إف ىحضًعت جلي اليجشَّ
حمجيخمت كابلىحضىحل(. ـي احلحمسمخلني اجلجخميين )اليجشَّ  كمخفحجس زاد يمطججليمجم إمخل

حمجيخمت حمقجخمِل/ مخل يمجتمجعججلمخف يحم اجلىمغجخمذ كييمجعمجتحجس يحم.  كمخفحجس يمطحمسَّؼ اليجشَّ
 ابلىحضىحل يمطمحمحجسق يمغمجمجخم مخل ال يمجتمجعججلمخف يحم اجلىمغجخمذ كال يمجعمجتحجس يحم  .(1)كأمخلَّ

محشػجخمحلني يف أفَّ األحمجػاكـ الرشػيمطي « اججلربحجمػف»ممعري أجحمػيحم يف  
ي
َىممطى دممجمػجخمر األ ىػ

 كابليمخضبلف مخلحمل (2)اتللكيىمغي مخممس حمجَّ أمخفممسػـ ، ككمحتري مخلحمل األمحشجخمحلني  مجعججلجخمف اليجشِّ
 .(3)احليسمخل الجخمخمشيع

كرأم اجلحملمجمجخمر حجمجخم اججلىمعججل يف حجمىجسا اتلحمقممسيمخلك يحمقجخمؿ دلحجس ادليحمل اػحمل يحمليػ 
اَّىمغػػمخف اججلىمغحمقمجمػػ  كاملمجتلكحملػػجخمف ىلع أفَّ أحمجػػاكـ الرشػػع محمحمقممسػػمخل إف/ «/ »املممسػػجخمدة»يف 

 .(4)«كاجمت، كمخلمحمحجسكب، كحمحمسـ، كميحلحمسكق، كمخلح
كاألمػجخمر  يمغمجمىجسق األحمجاكـ اتللكيىمغي اخلحملممسػ محممخضػمخف ىلع األمػجخمر اججلًىمغمجعججليػ

كي.  اججلرتَّ
                                           

 (.  8)ص« مخلنت الجخمرمخفت»اجحمحمطحمس/ ( 1)
 (.116/ 1لججلحمتجخميين )« اججلربحجمف يف أمحشجخمؿ اججلىمغحمقيحم»اجحمحمطحمس ( (2
ججلَّمخل الجخممحشجخمؿ»اجحمحمطحمس ( (3 ا  ممسي حمسَّ ملحمجحملحجس حمل يمطحجس الحمسمححمل ادلييس، حتحمقيمخف/ حمحملحجس ححصػي « اجليجشخمت املىجسكؿ ججلحمقي

 (.41، 39)ص  رشيممغ

 يع يف محلمجت أمحشجخمؿ اججلىمغحمقيحم.(، كييمحمحمطحمس/ ب احلسمخل الرش23)ص « املممسجخمدة يف أمحشجخمؿ اججلىمغحمقيحم» (4)
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 / أف األيمطحملؿ محمحمقممسمخل إف/اامؿ اثلةين 
 ػ أيمطحملؿ اججلحمقججل.  2
 ػ أيمطحملؿ الججلممسف.6
 ػ أيمطحملؿ اجلجخمارح. 5

كأيمطحملؿ اججلحمقججل مخلمحممجم مخل حجمجخم كاجمتك مخلمحتىحل/ اإلىمحبلص. كمخلمحممجم مخل حجمجخم حمػحمسـك 
مخلمحتىحل/ الًيحلرب كاحلىممسحجس. كمخلمحممجم مخل حجمجخم ميممسمجتحمج. كمخلمحممجم مخل حجمجخم مخلىيحلحمسكق. كمخلمحممجم مخلػ حجمػجخم 

 مخلح.
 ججلنممس لججلحمتجخمارح.  ا ججلنممس لججلممسف. ككىجسلممقكحجميحلىجس 

يمغججلمجعجخمدي ححصمججل جلحمليممط ابلحجسفك حمطحجمحمسق كبىحضمحميحم، كلك جمترحمجػ مخلػحمل ابلػحجسف 
 مخلمخضبل مجعجخمدي ا يمطحمس كجمتىحل.
ؿِّ مخلممط محلحملػؿ املحمجػ  يمطػحمس ا٣ٕجةدة اامؿ اثلة٣ر/ ظٞيٞح /   محلحملؿ اذلُّ

اخلممصػي كجمتىحل، كجحممجميػ اخلممشػجخمع كاالجحمحمقيػد كاالممسمممسػبلـ كاتلجخماخمشػممط كاخلػجخمؼ ك
كاإلجحم كالحمسجمت  كاإلذًعف  كحمجحجسق ال رشيممقى ِل يف   و مخلحمل ذلممق ابلمجتػ، إذ حجمػجخم 

 املممسمجتحمجمخفُّ لججلمجعدة كحمجحجسق دكف مخل ممسجخماق. 
كاججلمجعػدة  حملػممط محلحملػؿ املحمجػ » ٝة  ميُغ اإلقالم اث٨ دي٧يح رمحه٫ اُ/

حمل ال خيممشػممط ِل، ػىحل ُيػ حمل ُي مخلى ك يمغججلمجعحجس حمٌّ ىمحخمشممط، البلؼ مخلى ؿِّ يحم ككحملؿ اذلُّ
حمل خيممشممط ملحمل ال ُييحم محلحمل خيممشػممط لججلحمطػلمخلك  حلمجتجخمممسىحل يحم إف حمجخمب آىمححمس، كالبلؼ مخلى

 .(1)«يمغفَّ ًّلكا ًمخلحمل حجمىجسيحمل ججليجمس يمطدة حمممش
                                           

   .(98الحمل يحملي )ص « مخفيمطحجسة يف املحمج»( 1)
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ارحجم ىلع مخفيمطحجسني حجمحمل أمحشػججلمجم/ » وٝة  اث٨ ا٣ٞي٥ رمح٫ اُ/ حجسى كاججلمجعجخمدي مخلى
ممصػحجمحجسة الًحملمحمَّػ اججلػ   ٌـّ، كمخلنممص حجمىجسيحمل األمحشججلني... حجمحمل مي ٌّ اكمىحله كذيؿٌّ  يػجخمرث حمجي

املحمج كمخلمخضججلمجع يمطي اجلَّىمغجمس كاججلمجعحملىحل اججل  جخمرث اذلؿ اتلَّـ، كإذا اكف اججلمجعحجس مخفػحجس 
ة  ىىن ممسججلجخمكيحم إف ا مجعف ىلع حجمىجسيحمل األمحشججلني لػمخل يىحمطىمغػحمس يمطػحجسكق ػيحم إال ىلع ًممعػحمسَّ

 .  (1)«كًديججل، كمخل أرسع مخل ييمحممجعممصيحم ا يمطحمس كجمتىحل ك ربق كيمجتحجساركيحم حمسمحمجتيحم
 /  اإلقالم يف ا٣ٕجةدة اامؿ الؿاثٓ/ ٦ٛ٭ٮم

مخلحمل ىمحبلؿ مجعحمسيممغ ححصييمح اإلممسبلـ لججلمجعدة يحمطمجمحمس أف مخلىمغمجمػجخمـ اججلمجعػدة أيمطػمخل 
كأححصحملىحل مخلحمل أف ىمحمحمجرص يف يمطدات حمطحجمحمسي يمغحمقممش، كإف اكجحم جمتججليججل يمطحمطيحمل، ػىحل 
مخلىمغمجمجخمـ اججلمجعدة ححصمىحل جلحمليممط األمخفجخماؿ كاأليمغمجعؿ اججل  يحمقجخمـ مجم اججلمجعػحجس اجحممخضبلمخفنػ مخلػحمل 

جمتػىحل  -محمساد ا، محلحمل مخفؿحممجتيحم كرجمتيحم كىمحجخميمغيحم مخلحمل ا، كبرشط اف سجخمف كيمغمخف 
ا جحمبيَّيحم  -كيمطبل ػً   آمحمسن يممسي يًت ك  ػبلى ر حجمػىجسا لججلمحمػس، يمغحمقػؿ/ دمخفيػىحل إًفَّ محشى ػحمسِّ حمقى أف حي

كؿي 
ى
جحمىػػ أ

ى
ًمػػٍحمستي كأ

ي
لًممقى أ ي كبًػػىجسى يػػممقى ِلى ً ىًحملنيى ر الى رشى ػػل ًَّ رىبِّ اججلمجعى ػػيًت ً حملى ٍيىػػم/ كمى كحمى

ٍممسًججلًحملنيى    . [239، 231]األجحممجعـ/ الحملي
أممسممع ىلع دميممط أيمطحملؿ اإل ممسف محشىمغ اججلمجعدة إذا مخفيجشحجس  ىحل إفَّ اإلممسبلـ مخفحجس

مجمىجسق األيمطحملؿ كجمتيحم ا كمحمسخمشيحم، كمخفـ مجم ىلع الجخمجمتيحم املرشػكع املجخمايمغػمخف لججلممسػمحم، 
كًكجحم يف ممسبيىحل حتحمقيمخف أحجمحجسايمغمجم املحمقيجشجخمدة املرشكيمطك يمغملحمسارع كاليجشػجحمممط كاتلػجمتحمس 

حجسى مجم لكٌّ   مخلػمحممجممخل جحمىمغػممطى كممعريحجممخل مخلحمل أمحشحمجب األيمطحملؿ يمجعمجتىرب أيمطحملهلمخل يمطدة إذا مخفىيجشى

                                           
يِّ مخلحمل اللكمخل اججلمخضي»( 1)  (.  8الحمل اججلحمقيمخل )ص« الجخماىحل اليجشَّ
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ػ ألمػحمس ا   يمطد ا كاالممسمجتىمعمحم  يمطحمل احلجمت إف اجلػس كإًعججلػ اججلمجعيػؿك حتحمقيحمقن
 .  (1)ممسحمججحميحم كمجعف

ك ممسجخما ن اكف مخلحمل الممصمجعحمس أك مخلحمل ممسحمس أحمججخماؿ  محمس يحم رشًعن
ي
كىلع حجمىجسا يمغلكُّ مخل أ

يمغمجمجخم يمطػدةك ممسػجخما   -اجلس كًعدامجممخل إذا امجتىغ يحم يمغيمطججلييحم األجمتحمس مخلحمل ا يمطحمسَّ كجمتىحل
 دكف حتحجسيحجس جمتحمسا ، كحجمػىجسا رَّ  مخضججلحمقن دنا أك أىت األمحمس يحم مخلي حجسَّ  الممصرع يمطججلييحم جمتحمسا ن حمي

ِّ ىلع يمغًمجعججليحم جمتػحمسا  كُييجشػىحل لججلحملممسػججلمخل  ًمخلحمل يمغممشىحل ا كرمحمجتيحم مجعدقك يمغحملمحتؿ مخل ري
مخفػؿ/ مخفػؿ رممسػجخمؿ ا  ڤحجمىجسا اجلحمسا  إذا اكف إجحمَّحمل يمغمجعججليحم / مخل ركل أجخم حجمحمسيحمسة 

ؽٝح، ُك يٮم د٤ُٓ ٚي٫ الن٧ف دٕهؽ  ثهني ُُكُّ ُقاَلٍَل ٨٦ اجلةس ٤ٔي٫ و/ »
ازجني وؽٝح، ودٕني الؿص٢ يف داثذ٫ ٚذع٫٤٧ ٤ٔي٭هة أو دؿٚهٓ ع ٤ٔي٭هة ٦ذةٔه٫ 
وؽٝح، واللك٧ح ا٣ُيجح وؽٝههح، ومس٢ ػُههٮة د٧َنهي٭ة إىل الىهالة وهؽٝح، 

 .  (2)«ود٧يٍ ااذى ٨ٔ ا٣ُؿنٜ وؽٝح
ػرع اججلحمقيػـ مجمػ يمطػدة  يمغححصمجتحملىحل احلحجسيجحتي ىلع مجعخمش اآلداب، كجمتمجعػىحل الممصَّ

 ييمحتب يمطججليمجم املممسججلمخل إذا جحمىجخمل أجحميحم إجحمحمل مخفـ مجم مخلحمل أجمتىحل ا يمطحمسَّ كجمتىحل.
ك يمغمجعحمل أ  ذر  مخفػؿ/ مخفػؿ  ڤمحلحمل أف اتلحمجعِّ ألىمحبلؽ ييمجعمجترب يمطدةن أيممشن

ال ََتٞههؿنَّ ٦هه٨ املٕههؿوا مههحًبة ولههٮ أن د٤هه  أػههة  ثٮصهه٫ٍ / »رممسػػجخمؿ ا 
ٜ٤َ»(3). 

                                           
 (.285ججلمجعمحتحملف خمشحملريي )ص « مخلحجسىمحىحل دلراممس اججلمجعحمقيحجسة اإلممسبلمخلي»يمحمحمطحمس/  (1)
 ( يف الحمسًكة. 1119( يف اليجشججلخمت، كمممسججلمخل رمخفمخل )226/ 5أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 2)
 ( يف اججلرب كاليجشججل.  2626ىمححمسجمتيحم مممسججلمخل رمخفمخل )أ (3)
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د ىلع حجسَّ محمس يحم رشًعن كلمخل ُيي
ي
 يمغمجعججليحم جمتحمسا ن مخلمجعيمحمن، كيمجعمجترب اججلحمقيػـ ػيحم كمخلمحتىحل مخل أ

يمطدة إذا جحميجخمم مجم اججلحمقحمسب  كيجمتحمس يمطججليمجمػ، إجمتػ ديمطػجخمة املممسػججلمخل، مخفػؿ يمطججليػيحم 
، ولن اكن »اليجشبلة كالممسبلـ/  إذا ُديع أظؽز٥ ٤َُْٚيِضت، ٚإن اكن وةا٧ًة ٤َُْٚيَىه٢ِّ
٥َٕ ُْ  .(1)«٦ًُُٛؿا ٤ََْٚي

كر  لحمسممسجخمؿ يمغحملحمل اكجحم جحميمجتيحم يف إجمت ادليمطجخمة امخلمجتمحتؿ أمحمس ا كإدىمحؿ الُّسُّ
حمل لمخل سحمل ِل جحمي يف إجمتمجتمجم يمغبل يسجخمف   مخلى ىلع أىمحييحم املممسججلمخل اكف يمغًمجعججليحم يمطدة، أمخلَّ

 مخفحجس مخفـ مجعدة.
 ، ػمحميحلخمتو كحجمىجسا يمحممخضمخف ىلع لكِّ أمحمسو مخلحمل ححصجخمف احليةك مخلحمل مخلكىحلو كمرشػبو كمخلى

حمل جحمجخمل سىحلِّ حجمىجسق كأمخلمحتهل كجمتيحم ا يمغػ ىمغحمسو كإمخفمخل، كحجميحلىجساك يمغحملى ، كممسى ـو كيحمقحمطو   كجحمجخم
يمطدةه مخلجمتجخمره يمطججليمجمك يمغمجتمجتحمجػجخمؿ حجمػىجسق اججلمجعػدات كاملػزلات املحمجػت إف ىحضػًعت 

. مخفػلجخما/ يػ رممسػجخمؿ ا، أيػيت «ويف ثٌُٓ أظؽز٥ وؽٝح»/ كمخفحمسبتك ذلا مخفؿ 
جحم ححصمجمجخميحم كيسجخمف ِل يمغيمجم أجمتحمس؟ مخفؿ/  أرأيذ٥ لٮ وًٕ٭ة يف ظؿام أكةن ٤ٔيه٫ »أحمجحجسي

 .(2)«صؿٚي٭ة وزر؟ ١ٚؾلٟ إذا وًٕ٭ة يف احلال  اكن ع أ
يمغممسمجتىمعمحم  اججلمجعحجس كاممسمجتمجعىمغيمغيحم حلبلؿ يمطحمل احلػحمساـ اكف ِل يف يمغمجعػىحل احلػبلؿ 
املح أجمتحمسك حمسممعين يف احلبلؿ، كمحمىمغػرينا مخلػحمل احلػحمساـك يمغػبل رحجمجحميػ يف اإلممسػبلـ 
ككىجسلممق ال ىمغحمسيممش ىمغمجعىحل املحمجحمسـ، كحجمىجسق   كممسمخضي اإلممسػبلـك يمغججلػمخل يحملمحمػممط اجلىمغػجمس 

                                           
( يف 781( يف اليجشػجخمـ، كاججلرتمخلػىجسم )2461( يف اليجشػيـ، كأػجخم داكد )1151أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل رمخفمخل ) (1)

 اليجشجخمـ.

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  ذر 1116أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)
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ججلىمعرب، كإجحمحمل أيمطمخضحجم مخل تممصمجت  يف اججلبرشي مخلحمل ممعحمسيحمسمجم كلمخل يرتؾ هل احلىحل ىلع ا 
 ممسيج مخلحمل اججلمخضمجمحمس كاجلحمق  كاججلمجعىمغؼ كامليمحتؽ اججلىمعججليمخض.     

يمغججلمجعحملىحل املح يىمحمحمقججل إف ىحضيمط كمخفيحمسب إذا محشػحمجيحم ًجيَّػ ىحضيػك ذلا مخفػؿ 
ا  ڤمخلمجعذ حمل جمتىحل   كمخفيمطحجسن أل  مجخمىس األححصمجعحمسم/ محليممغ حمقحمسأ اججلحمقحمسآف؟ مخفؿ/ مخفحملن

ؿ أجخم مجخمىس/ يمغيحليممغ حمقحمسأ أجحم ي مخلمجعذ؟ مخفػؿ/ . مخف(1)كىلع راحمجججل ، كأىمغجخممخفيحم ىمغجخممخفن
مجتىػ ا  ك  ـي كمخفحجس مخفممشػي جمتػحمسم مخلػحمل اجلَّػجخمـ، يمغػمخفحمسأ مخلػ محلى أجحمـ أكؿ الججليىحلك يمغمخفجخم

  ً حمجمممس جحمىجخممخل  محلحملػ أحمجمممسػي مخفىػٍجخممخلى
ى
ػىحلى »ك (2)«يمغ يمغيحلػفَّ مخلمجعػذى ػحمل جمتػىحل يمغىممشى

 .(3)«يمطججلييحم
مممس األجمتحمس يف اجلجخمـ محلحمل ُيمممسيحم يف مخفيـ الججليىحلك ألجحمَّػيحم أر ڤيمغاكف  اد ُيى

يمط. جخمِّم ىلع اججلمجعدة كاإلًعجحم ىلع اججلمخضَّ  جلَّجخمـ اتلَّحمقى
حمس/  حمتى احمج محلحمل يىمخضججليحم »مخفؿ احليمغمخضي احملي حمجى كمخلمجعمحمق/ أجحمَّيحم يىمخضججل اثلجخماب يف الحمسَّ

يجشججل اثلجخماب    . (4)«يف اتلمجعك ألفَّ الحمساحمج إذا مخفييجشحجس مجم اإلًعجحم ىلع اججلمجعدة حمجى

                                           

الزـ مخفحمسا يحم حلبلن كجحممجمرنا ححصين مجعحجس   ، كال أمخفحمسأ ًكردم ديمغمجعػ كاحمجػحجسة. مخلػىمحجخمذ مخلػحمل ( 1)
ي
يمغػجخماؽ أم/ أ

ججل، كحجميحلىجسا.  ججل جحتمخل يرتؾ ممسيمط حمجىت  مجتحملممط بلمحممجم جحتمخل حتي  اجلمخف، كحجمجخم أف حتي
 (.3433( ك)3434أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )  (2)
   (.9595« )ميجشمحمىمغيحم»أىمححمسج حجمىجسق الحمسيدة يمطحجس الحمسزاؽ يف  (3)
   (.26/ 8الحمل حمجحمتحمس )« يمغمجتخمت ابلرم»  (4)



   

 

 ةـــيشرح رسالة العبود 16 

إ٧َّ٩هة / »الحمسممسػجخمؿ  كلكَّحمل اكجحم اجلي أححصػحملىحل اكف األجمتػحمس أيمطحمطػمخلك ججلحمقػجخمؿ
 .  (1)احلحجسيجحت...« اا٧ٔة  ثةجليةت، ول٧َّ٩ة للكِّ امؿٍئ ٦ة ٩ََٮى

ريبَّ يمطحملػىحل محشػىمعري مجعحمطحملػيحم اجليػ، كربَّ يمطحملػىحل » ٝة  ٔجؽ اُ ث٨ املجةر /
حمسق اجلي  . (2)«محلري ييجشىمعِّ

حمل لمخل يمحمًجخم ححصين يمغيمطحملِل ًعدي ال أجمتحمس يمغيمجمك ذلا تىىحىحملى اجلسي يف ذلػممق   مخلى أمخلَّ
ػحمل لكُّ ًعداػيحم كأيمغمجعػِل يمطػدة ك ألجحمػيحميمحمن  ، يمغًحملػحمل اجلػس مخلى ػ - يمطحمطيحملن  -داحملن

ميممسمجتحمجرضه جًلًيًَّمجتيحم، مخفمحشحجس مجعحملججليحم كجمتػيحم ا، يمحمحملػ مجعػخمش اجلػس مخفػحجس سػجخمف لكُّ 
حجمحمسة( أك مجعممشمجم ًعدات، كذلممق خلججلػجخمِّ مخفججلػيحم ًمخلػحمل ًجيَّػ  مجعحمس اججلحمطَّ يمطدايحم حمجىت )الممصَّ

 اتلحمقحمسُّب إف ا يمطحمسَّ كجمتىحل.

 / أف األيمطحملؿ مجتىمغكت يف املحمس كاأليمغممشججلي/ةمفاامؿ اَ
ا، ككػىجسلممق املمجعػت مجتىمغػكت  يمغيمطحملؿ اججلمخضيمط ختمجتججلممغ حم إف ا كأجمتحمسن

 إف ا ككزرنا.  ىمعممشن
يمغججلمجعدات أجحمجخماع هل ممزيات كىمحيجشمحش ختمجتججلممغ مجم يمطحمل ممعريحجمػك ملحمقمحشػحجس 

ػ ِّ مخل جمتججليججل، ػمجتحمتَّل يمغيمجمػ يمطحمطحملػ حجمػىجسق الرشػيمجع، ككػحمسـ الحمليرشى ع يمطحمطيحملك كًحمجسى
حمقػمخف  ػىحلى يمحممجمػ حملػ ُيي ممسحمججحميحم كمجعفك ككحمل أجحميحم ممسحمججحميحم ىمحججلػمخف املجحسججلجخممخفػت كيمغىخمشى

                                           
( 2211ألمخلرة، كأجخم داكد رمخفمخل )( يف ا1917( يف حجس  الجخميح، كمممسججلمخل رمخفمخل )1/7أىمححمسج ابلجحسرم )( 1)

 ( يف اججلمخضمجمرة.  1/59( يف يمغممشىحل اجلمجمد، كاججلنممسيئ )1647يف اججلمخضبلؽ، كاججلرتمخلىجسم رمخفمخل )
 (.  69)ص « جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل»أكردق يمطمحميحم احليمغمخض احملي رجمت يف ( 2)
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ٍزًؽ    َىٍمجعػخمشو يًف الػحمسِّ ى  ٍمخل ىلعى ػسي َىٍمجعممشى ػىحلى  َّي يمغىممشَّ امليجشججلحمج اججلمجعحمطيحملك مخفػؿ مجعػف/ دكا
ىحلى ني اججلمجعدات، كجمتمجعىحل محمسامجم كدرجمتمجم خممجتججلىمغ. -[52]اجلحمجىحل/   محلىجسلممق يمغىخمشى

كهه٪ح اجلجٮنهح دههؽ  ىلع دٛةًه٢ ا٣ٕجههةدات وٝهؽ وردت أد٣ههح ثَحِّ٪َّهح يف ال
 ود٧ةيـ٬ة، و٨٦ ذلٟ/ 

أال أدلهٟ ىلع أثهٮاب »مخفػؿ ِل/  أف اجلِب  ڤمخل ركاق مخلمجعذ حمل جمتىحل 

ؽٝح دُٛئ اَُيبهح ٧٠هة يُٛهئ املهةا اجلهةر، ووهالة  اَري؟ الىٮم ُص٪َّح، والىَّ
 ]الممسػحمتحجسة/مخفؿ/ جحتمخل بل دمجتحمتىف جمتمحمجخمبمجممخل يمطحمل املممشػجمتممط  «. الؿص٢ ٨٦ صٮا ال٤ي٢

أال أػهك  ثهؿأس اامهؿ لكه٫ ». جحتػمخل مخفػؿ/ [25]الممسحمتحجسة/ ، حمجىت ججلممع ديمجعحملججلجخمف  [23
٧ٮده، وذروة قه٪ة٫٦ رأس اامهؿ اإلقهالم، »؟ مخفججل/ َّل ي رممسػجخمؿ ا، مخفػؿ/ «ٔو

٧ٮده الىالة، وذروة ق٪ة٫٦ اجل٭ةد  . (1)«ٔو
اإلي٧ههةن »مخفؿ/  أفَّ رممسجخمؿ ا  ڤككحمل جمت  يف حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة  

مههٕجح، ٚأٌٚهه٤٭ة ٝههٮ / ال هلل إال اُ،  -ثٌِهههٓ وِقههذُّٮن -أك -ثٌِهههٓ وقههجٕٮن
 . (2)«وأد٩ة٬ة إ٦ةَح ااذى ٨ٔ ا٣ُؿنٜ، واحليةا ُمٕجح ٨٦ اإلي٧ةن

                                           

كمحشػحمجحمجيحم األبلػين يف (، 4594( كاػحمل مخلجمتػيحم )6242(، كاججلرتمخلػىجسم )66042أىمححمسجمتيحم أمحػحجس ) (1)
   .(9023« )مخلجمتيحممحشحمجيخمت احمل »

 (.53أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )  (2)
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ممسىحل/ أمُّ اججلمجعحملىحل أيمغممشػىحل؟ يمغحمقػؿ/  أف رممسجخمؿ ا  ڤكيمطحمل أ  حجمحمسيحمسة 

مخفيىحل/ جحتمخل مخلػذا؟ «. اجل٭ةد يف قبي٢ اُ»مخفيىحل/ جحتمخل مخلذا؟ مخفؿ/ «. إي٧ةن ثةُ ورقٮع»
 .(1)«َظشٌّ ٦َكور»مخفؿ/ 

/ أمُّ األيمطحملػؿ أيمغممشػىحل؟ / أفَّ رجمتبلن ممسؿ اجلػِب ڤكيمطحمل احمل مممسمجعجخمد 

 .(2)«الىالة لٮٝذ٭ة، ومؿ الٮادلي٨، ز٥ اجل٭ةد يف قبي٢ اُ»مخفؿ/ 
ججلِّىحل ىلع أف حجممحمؾ ىمغخمشبلن ػني اججلمجعػدات، كأف  يمغمجمىجسق األحمجديجحت كحنجخمحجم يحجسى

أجحممجمػ أجمتجخمبػ خممجتججلىمغػ  -يمجمػمجعممشمجم أيمغممشىحل مخلحمل مجعخمش، كيحمطمجمحمس مخلحمل ىمحبلؿ اتلمػىحل يمغ
لممساؿ كاحمجحجس، كمخفحجس أجمتب اججلمجعججلحمل  ىلع حجمىجسا االممسمممصاكؿ جمتجخمب، خنمجتر مخلمحممجمػ مخفػجخمؿ 

حمس يف  حمتى حمجيخمت»احليمغمخض احمل حمجى كحميجشىحل مخلػ أجمتػب »حمجيجحت مخفؿ/ « رشحمجيحم لججلحمتمخلممط اليجشَّ
 يحم اججلمجعججلحمل  يمطحمل حجمىجسا احلحجسيجحت كممعريق مم اىمحمجتججلىمغ يمغييحم األجمتجخمب جحميحم أيمغممشىحل األيمطحملؿ.

ٍيمطججلىػمخل لكَّ مخفػجخمـ أفَّ اجلجخماب اىمحمجتججلممغ ال -2
ى
ىمحمجتبلؼ أحمججخماؿ الممسججلنيك أجحمَّيحم أ

 حمل ُيمجتجمتجخمف إحليحم، أك حمل هلمخل يمغييحم رممع، أك حمل حجمجخم المخف مجممخل.
أك اكف االىمحمجتبلؼ ىمحمجتبلؼ األكمخفتك ف يسجخمف اججلمجعحملػىحل يف ذلػممق  -6

الجخممخف أيمغممشىحل مخلمحميحم يف ممعريق، يمغحمقحجس اكف اجلمجمد يف امجتحجسا  اإلممسػبلـ أيمغممشػىحل األيمطحملػؿك 
حمل مخلحمل أدامجم، كمخفحجس ممشػيمغحمست اجليجشػجخمص ىلع ألجحمَّيحم الجخمممسيججل إف اججلحمق يـ مجم، كاتلَّحملىسُّ

                                           

   (.84( كمممسججلمخل )62أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )  (1)
   (.89( كمممسججلمخل )9943أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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جخماممسػة املممشػمخضحمس سػجخمف   أفَّ اليجشبلة أيمغممشىحل مخلحمل اليجشحجسمخف، كمخلممط ذلممق يمغػيف كمخفػ مي
 اليجشحجسمخف أيمغممشىحل. 

 أك أفَّ )أيمغممشىحل( ججليممس ىلع مجم، ىحل املحمساد مجم اججلىمغممشىحل الحمليمخضججلمخف.  -5
ىجسيمغ  -5  .  (1)«، ك  محمسادة«ًمخلحمل»أك املحمساد )ًمخلحمل أيمغممشىحل األيمطحملؿ(ك يمغحمجي

وٝؽ ّ٭ؿ ٬٪ة ٨٦ أصٮمح احلةِٚ اث٨ ظضؿ ثٕهي أوصه٫ اتلٛةًه٢ ثهني 
 ا٣ٕجةداتإ و٨٦ ذلٟ/

اتلٛة٢ً ثني ا٣ٕجةدات وظرص٬ة ٦ه٨ ظيهر ا٣ٕجهةدة و٦ه٨ ظيهر  -1
 /ا٣ٕةثؽ

يمغحملحمل ىمحبلؿ مخل حمقحجسـ بػني أف كجمتػجخمق اتلىمغخمشػىحل ػني اججلمجعػدات يحملسػحمل 
 حمجرصحجم يف مممستلني أممسممسيمجتني، كحجمحمل/

 امجم.املممسججل األكىل/ اججلمجعدة ذ
 كاملممسججل اثلجحمي/ اججلمجعحجس.

 ودٛىي٢ ذلٟ/ أنَّ دٛة٢ً ا٣ٕجةدات ذاد٭ة يسٮن ٨٦ ػال  وصٮه ٔؽة/
ىمغخمشىحل اججلمجعدة مخلحمل حمجيجحت الجخمجمتجخمب كاالممسمجتحمجب، محلحملػ يف احلػحجسيجحت  أواًل/

ؿَّب إيلَّ ٔجؽي بيشا أظتَّ ممة اٚرتًذ٫ ٤ٔي٫»اججلحمقحجسيس/  َٞ  .  (2)«٦ة َت
خمش أيمغممشػىحل األيمطحملػؿك ليحلجخمجحممجمػ كاحلحجسيجحت يمغييحم دالججل كاخمشحمج ىلع أف اججلىمغحمسا

حمجيخمت»أحمج إف ا، كمخفحجس ذمحلحمس احليمغمخض احمل حمجحمتحمس يف  جحمحمقػجخمالن لججلمجعججلحملػ  « رشحمجيحم لججليجشَّ
                                           

   (.5/ 6الحمل حمجحمتحمس )« يمغمجتخمت ابلرم» (1)
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 6512أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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بنٌي يمغيمجم كجمتجخمق يمغممشىحل اججلىمغػحمساخمش ىلع اجلَّجخمايمغػىحل، كىمحبلمحشػمجتيحم/ أف اججلىمغػحمساخمش أمحمسحجمػ 
 .(1)حممجتجخمـ، أمخل اجلجخمايمغىحل يمغ  ىلع ممسبيىحل اججلرتممعي كاالممسمجتحمجب

٧هؿة »، محلحمل يف احلػحجسيجحت/ اتلىمغخمشىحل مخلحمل حمجيجحت اتلحمجحجسيحجس الحمسمخلين زة٩ًية/ ُٔ إنَّ 
ح ٦هي يمغحلمحشػىحل »، مخفؿ احليمغمخض احمل حمجحمتحمس رمحػيحم ا/ (2)«يف رمٌةن دَٕؽ  َظضَّ

 يف اثلجخماب، ال أجحمَّمجم حمقجخمـ مخلحمقمخلمجم يف  أجحمَّيحم أيمطججلحملمجم أف اججلمجعحملحمسة يف رمممشف ىمجعحجسؿ احلىحمتَّ
ػحمسئ يمطػحمل حمجػمخت اججلىمغػحمسض  ،(3)«إممسحمقط اججلىمغحمسضك لئلدمػع ىلع أف االيمطمجتحملػر ال  ي

 ىحل ىلع اتلىمغممشيىحل يف زمخلحمل ىمحص. كاحلحجسيجحت دحل

أف رجمتبلن جمتػ  إف اجلػِب »كمخلحمل ذلممق ىمغخمشىحل اليجشحجسمخفت، محلحمل يف احلحجسيجحت/ 
ا؟ مخفؿ/   ق وأ٩خ وعيط »يمغحمقؿ/ ي رممسجخمؿ ا، أمُّ اليجشحجسمخف أيمطحمطمخل أجمتحمسن أن دََىؽَّ

ِ٘ه،، وال د٧ُ٭ه٢ ظهذ إذا ث٤٘هخ احل٤ٞهٮم، ٤ٝهخ/  معيٌط ََتىش ا٣ٛٞؿ ودأُم٢ ا٣
 . (4)«وٝؽ اكن ٣ٛالن ٣ٛالن ٠ؾا، و٣ٛالن ٠ؾا،

وهالة يف »ىمغخمشججلمجم مخلحمل حمجيجحت اتلحمجحجسيحجس املاكين، محلحملػ يف احلػحجسيجحت/  زةثلًة/
 . (5)«مكضؽي ٬ؾا أ٢ٌٚ ٨٦ أ٣ٙ والة ٚي٧ة قٮاه إال املكضؽ احلؿام

                                           

   (.434/ 44الحمل حمجحمتحمس )« يمغمجتخمت ابلرم»( 1)

   .مخلحمل حمجحجسيجحت احمل يمطس ( 1256( كمممسججلمخل )1863أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
 (.  614/ 3« )يمغمجتخمت ابلرم» (3)

    .ڤمخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة ( 1132( كمممسججلمخل )1419أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (4)

   .ڤ( كالججلىمغمخض ِل، مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 4453( كمممسججلمخل )4450أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (5)
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أفَّ اليجشبلة يف حجمىجسيحمل املاكجحمػني أيمغممشػىحل  يمغيف احلحجسيجحت رصيخمت مخلحمل اجلِب  
ق اتلىمغخمشػىحل يف اججلمجعػدات مخلحمل اليجشبلة يف ممعريحجمحمل مخلحمل املممسجمتحجس، إف ممعريحجم مخلحمل كجمتجخم

 األىمححمسل.
بلة حبممس االجمتمجتحملع كاالجحمىمغحمساد، محلحمل يف احلػحجسيجحت/  كمخلحمل ذلممق ىمغخمشىحل اليجشَّ

رشن٨ درصح»  . (1)«والة اجل٧ةٔح د٢ٌٛ والة ا٣ٛؾِّ بكجٓ ٔو
كمخلحمل ذلممق اتلىمغخمشىحل حبممس اتلىمغكت يف مخلحمقحجسار اخليمخضمخم إف املممسجمتحجس، محلحملػ 

 .(2)«م٧ْىَش ٚأثٕؽ٥٬أ٥ْٔ اجلةس أصًؿا أثٕؽ٥٬ إحل٭ة  إنَّ »يف احلحجسيجحت/ 
 واملكأ٣ح اثلة٩يح/ اتلٛة٢ً ثني ا٣ٕجةدات ٨٦ ظير ا٣ٕةثؽ/

مخلحمل يمطحمطيمخل حمجيحلحمل ا أف جمتمجعىحل أجخماب الحمسزؽ مخلمجتمحمجخميمط كمخلمجتمجعحجسدةك تليحلمجتحملػىحل 
لججلمحمس أمجخمر مخلمجعححصمجممخل، إذ حمججمتت اجلػس مخلمجتمحمجخميمطػ كمخلمجتمجعػحجسدة مجتاكمػىحل مجمػ دكرة 

حمل  يحجس مخلمجممحم أك يمطحجسدنا مخلحمل املمجمحمل يحجسر يمطججلييحم دىمحػبلن يمجعػيححص  حمجيمجممخل، كاجلَّس ني مخلى
مخلحمل كرايحم كيحجسىمححمس مخلمحميحم حبممس مخل يحجسر يمطججلييحم مخلحمل مخلػؿ، كحجمػىجسق األمػجخمر يمجعحمسيمغمجمػ لك 
اجلس، ك  مخلحمل ابلحجسيمجميت دليمجممخل. كججلسحمل اذلم مخفحجس ال يمجعحمسيمغيحم مجعػخمش اجلػس/ أف 
حجممحمؾ محشجخمرة مممصمجم هلىجسق اليجشجخمرة كججلسحمل يف أجخماب اججلمخضًعت، كججلمجعىحل مخفيجش اإلمخلـ 

حمسِّب ججلممق اليجشجخمرة، يمغحمقػحجس محلمجتػ يمطػحجس مخللممق مخلممط اججلمجعيحملىحمسم اججلمجعحجس ىيجشججلخمت محلحملحجسىمحىحل حي  حمقى
يحم ىلع االجحمىمغحمساد كاججلمجعحملػىحل،  ا حمل يمطحجس اججلمجعحمسيحمس اججلمجعيحملىحمسم اججلمجعحجس إف اإلمخلـ مخللممق ُيممشُّ

إفَّ ا يمطػحمس كجمتػىحل »كيىحمسممع يحم يمطحمل االجمتمجتحملع إحليحم يف اججلًمجعججلمخلك يمغيحلمجت إحليحم مخللػممق/ 
                                           

   .مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل يمطحملحمس ( 651( كمممسججلمخل )645أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
   .ڤمخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة ( 662أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)
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 مخفىممسمخل األيمطحملؿ محلحمل مخفممسمخل األرزاؽك يمغىحمسيبَّ رجمتىحل يمغيػمجتخمت ِل يف اليجشػبلة كلػمخل يىمغػمجتخمت ِل يف
اليجشجخمـ، كآىمححمس يمغيمجتخمت ِل يف اليجشحجسمخف كلمخل ييىمغمجتخمت ِل يف اليجشيـ، كآىمحػحمس يمغػمجتخمت ِل يف اجلمجمػد 
ىرش اججلمجعججلمخل كمجعججليحمليحم مخلحمل أيمغممشىحل أيمطحملؿ اججلرب كمخفحجس رخمشػيي  كلمخل يىمغمجتخمت ِل يف اليجشبلة. ك 
حمل يمغىمجتخمت ا   يمغييحم مخلحمل ذلممق، كمخل أحمطحمل مخل أجحم يمغييحم حجسكف مخل أجحمػ يمغيػيحم، كأرجمتػجخم أف 

كاحمجػػحجسو ًمخلمحمَّػػ أف يىػػحمسق حملػػ مخفيًممسػػمخل ِل،  يسػػجخمف ًّلًكجحمػػ ىلع ىمحػػري، ك ػػ ىلع لكِّ 
بلـ  .(1)«كالممسَّ

يمغمجمىجسا الحمسد ىلع اىمحمجتيجشرق إال أجحميحم أححصر إف مممسججل مخلمجمحملػ  ػ ىلع املممسػججلمخل 
اممسميمجعمجم، ك  أف اججلًمجعد يف جحمجخمايمغىحل اججلمخضًعت يمجتىمغكجخمف يمغيحمل يىىمغمجتخمت ا يمطججليمجممخل مخلحمل 

حمل حمساق ييسرث مخلحمل محشيـ اتلمخضجخمع يف مخلحمق ىحل أف ممعريق ال ججلممق اجلجخمايمغىحلك يمغًحملحمل اجلس مخلى
 مخضجخمًعن لجخمجمتحجس مممصحمق محلرية يف ذلػممق، كمخلػحمل  يحمسيحجس ىلع محشجخمـ اججلىمغحمسيممش كلجخم محشـ يجخممخلن
حمل ييسرث مخلحمل جحمجخمايمغىحل اليجشججلجخمات كاألذاكر، ليحلمحميحم يف ػب اليجشػحجسمخف ال يحمسيػحجس  اجلس مخلى
رييحم أحمجحجس، ليحلمحميحم يف ممعري  حمل  حجسق يف األىمحبلؽ ال  ي ىلع أدا  يمغحمسيممش الحمسًكة، كحجممحمؾ مخلى

/ محمسيػحجس يمطحملػىحل، كميجشػحجساؽ ذلػممق يف مخفػجخمؿ اجلػِب ذلممق مخلحمل اجلجخمايمغىحل ال ييػحمسل ِل 
، كمخفحجس يىمغمجتخمت بلمجعػخمش اجلػس أكػرث مخلػحمل ػب، (2)«ا٤٧ٔٮا ٚلك ٦ُحََّسَّ ملة ُػ٤ِٜ ع»

حمل مجتمجعحجسد يمطمحمحجسق األجخماب املمجتمحمجخميمط مخلحمل اججلمخضًعت، كلجخم اممسمجتمجعحمسخمشمحم مخلػ كرد يف  كحجممحمؾ مخلى
محمَّ اجلجخمي يف حجمىجسا اجلجحم لجخمجمتحجسجحم أمخلمحتججل محلمحترية تممصري ذللممق كمخلمحممجم مخل كمخفػممط  أل  الممسُّ

                                           

 (.  114/ 8« )ممسري أيمطبلـ اجلبل »(، كجحمحمقججلمجم يمطمحميحم اذلحجمِب يف 185/ 7الحمل يمطحجس اججلرب )« اتلحملمجميحجس» (1)

   .ڤمخلحمل حمجحجسيجحت يمطع حمل أ  ىحضججل ( 2647( كمممسججلمخل )4949أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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٦َه٨ »مخفػؿ/  أف رممسػجخمؿ ا  ڤمل جمت  مخلحمل حمجػحجسيجحت أ  حجمحمسيػحمسة  ڤسحمس  

أ٩ٜٛ زوصني يف قبي٢ اُ ٩ٮدي ٨٦ أثٮاب اجل٪ح/ ية ٔجؽ اُ ٬هؾا ػهرٌيإ ٧ٚه٨ 
اكن ٨٦ أ٢٬ الىالة ُديع ٨٦ ثةب الىالة، و٨٦ اكن ٨٦ أ٬ه٢ اجل٭هةد ُديع ٦ه٨ 

نَّ  ةن، و٨٦َ اكن ٨٦ أ٬ه٢ ثةب اجل٭ةد، و٨٦ اكن ٨٦ أ٢٬ الىيةم ديع ٨٦ ثةب الؿَّ
يمغحمقؿ أجخم سحمس/   أجحم كأيم ي رممسجخمؿ ا! مخلػ «. الىؽٝح ديع ٨٦ ثةب الىؽٝح

ىلع مخلحمل دييع مخلحمل ججلممق األجخماب مخلحمل ركرةك يمغمجمىحل ييحجسىع أحمجحجسه مخلػحمل ججلػممق األػجخماب 
 .(1)«٥ٕ٩! وأرصٮ أن دسٮن ٦٪٭٥»لكمجم؟! مخفؿ/ 

حمل حجمػجخم محمسىمغػممط ككحمل أفَّ اجلس يف أجخماب الحمسزؽ ىلع جحتبلجحت أمخفممسـك يمغحملمحممجممخل مخلى 
حمل حجمجخم مخلمحمجحسىمغخمش ادلىمحىحل حمل حجمجخم مخلمجتجخمممسممش ادلىمحىحل، كمخلمحممجممخل مخلى ىمحىحل، كمخلمحممجممخل مخلى يمغيحلىجسلممق  -ادلَّ

يٍمحمى  ىمغى يػحملى اٍمحشػمخضى ً ٍثمحمى الًيحلمجتىػبى اذلىٌ ٍكرى
ى
الممصف يف اججلمخضًعت، يمغ يمطحمس كجمتىحل يحمقجخمؿ/ دثيمخلىٌ أ

ًمخفه ًػ ٍمخل ممسى ٍحمقمجتىًيجشحجسه كًمخلمحمٍمجمي ٍمخل مخلي لًمخله جًلىٍىمغًممسًيحم كًمخلمحمٍمجمي ٍمخل حمطى ىِّ ًمخلٍحمل ًيمطىًدجحمى يمغىًحملمحمٍمجمي خلىرٍيىاًت ًػًٍذًف ا
ًريي  ٍممشىحلي اليحلى جخم اججلىمغى  .  [91]يمغىحضحمس/ ذىلًممقى حجمي

ك  ىلع لكِّ إ ممسف أف يمحمحمطحمس يف جحمىمغممسيحمك حلمجعحمسؼ مخلػ يمغيػمجتخمت ِل مخلػحمل أػجخماب 
يمطك يمغيججلحمسمخليحم كُييمغمخض يمطججلييحم كيحمسداد مخلمحميحم، كيمطججلييحم أالَّ يممصمخف ىلع جحمىمغممسيحم يف مخليػديحمل  اججلمخضَّ

يحم ا يحم مخلحمل ىمحيجشؿ اخلري يجشَّ ، محلحمل   يمطججليػيحم أف يمحمحمطػحمس ججليممس مخلمجتجخماحمل مخلممط مخل ىمحى
كأرجمتػجخم »لججلىمعري محمحمطحمسةو مخلحمل جمتنجمس جحمحمطحمسة اإلمخلـ مخللممق لججلمجعحملحمسم اججلمجعحجسك حمجيجحت مخفؿ ِل/ 

، يمغجلحمطحمسة اإل يػ لججلمحمػس مخلمخضججلجخمبػ يمطمجتػر أف مخلػ «أف يسجخمف ًّلًكجحم ىلع ىمحري

                                           
   .ڤحمسة مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسي( 1127( كمممسججلمخل )1897أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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جخما ِل مخلحمل اخلري حجمجخم به يمغيًمجتخمت هلمخل مخلحمل ا، ييػحمس  أف يسػجخمف ممسػبن دلىمحػجخمهلمخل  حمقي ذِّ كي
 اجلىمحمَّ.

د مجعخمش جمتجخماجحم اتلحمقيجشري يف مجعػخمش اجلَّػس ال يىمجعػين اجحممجعػحجساـ اخلػري ككجمتجخم
دليمجممخل للكيك يمغحمقحجس يسجخمف دليمجممخل جمتجخماجحم ىمحىمغي مخلحمل اخلػريك كمخلػحمل الممصػجخماحجمحجس ىلع 

، أف رجمتػبلن اكف ىلع يمطمجمػحجس اجلػِب » ڤذلممق/ مخل جمت  يمطحمل يمطحملحمس حمل اخلمخضػب 

اجلِب  ، كًكفكًكف اممسحمليحم يمطحجس ا، كًكف ييججلىحمقَّ محرنا، كًكف ييممشحمجممق رممسجخمؿ ا 
 يمغمحمس يحم يمغحمترل، يمغحمقؿ رجمتىحل مخلحمل اججلحمقجخمـ/ امهلل   اب، يمغيت يحم يجخممخلن ى مخفحجس جمترلق يف الرشَّ

، مخل أكرثى مخل ييىت يحم! يمغحمقؿ اجلِب  محمٍيحمي ال د٤ٕ٪ٮه، ٚٮاهلل ٦ة ٧٤ُٔخ إ٫َّ٩ ُيهت / »اججلٍمجعى
 .  (1)«اُ ورقٮع

يِّمخل اجلس مخلحمل مخلمحمحمطجخم يممسمجتىمغد مخلمحممجم أف املمجتمجعني يمطججليمحم أف ال جيحمقى ر يمغمجمىجسق اججلحمقيجش ي
كاحمجحجس، يمغسمخل جحمحمقممط يف دللممسمحم يف أيمطحمساض أجحمس كجحمنمجتحمقمحش مخلػحمل ػحجسيمحممجممخل كجحمػىجسمخلمجممخل، 
بمجممخل إف ا كحنػحمل ال جحممجعججلػمخل، يمغجخماجمتػ ىلع  حمسِّ كمخفحجس يسجخمف هلمخل مخلحمل األيمطحملؿ اججل  تيحمقى
اجلس أف يسجخمف دليمجممخل يمغحمقيحم يف حجمىجسق اجلجخماجحمك ألجحمَّمجم جخمجمتحجس دليمجممخل مجعػخمش اتلػجخمازف 

كحجس ىلع أف للك ححصػجحسمحش  يف جحمحمطحمسمجممخل كمخلمجعمججلمجتمجممخل ملحمل حمججخمهلمخل، يمغجليجشجخمص الرشيمطي
مخل يمحمممسيحم مخلحمل اججلمخضًعت، محلحمل أفَّ للك كمخف مخل ييمحمممسيحم مخلحمل اججلمخضًعت، كحجممخل يف ذلممق 
ني حمطلمخل جلىمغممسيحم كمخلحمقمجتيجشحجس كممسمخف خلريات، كمخل يمطججليمحم إال أف جحمىجسمحلحمس للك ححصػجحسمحش 
ػبلح  حملحجس ِل مخلحمل ىمحيجشػؿ اخلػري، كأف جحمػحجسيمطجخم ملػحمل جحمػحمسل يمطججليػيحم حمقيجشػرينا ليجشَّ مخل ُيي

  كيحمسخمشق.كاججلىمغبلح كاتلجخميمغيمخف مل ُييحم ا
                                           

 .ڤمخلحمل حمجحجسيجحت يمطحملحمس حمل اخلمخضب ( 6781أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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محمَّ ىيَّمحمػ   كيمغػ مخلحمقػىحل ىمغخمشىحل اججلمخضًعت جمت ت أحمجديػجحت يمطحجسيحجسة يف الممسُّ
/ أجحمجخماع كمحمسا، يمغمجعحمل أ  سػحمسة مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا  -محلىجسلممق -أفَّ اذلجحمػجخمب

٩ببس٥ ثأكك ال١جةاؿ»
ُ
اَل أ
َ
اإلرشا  / »-جحتبلجحتنػ -مخفججلمحم/ َّل ي رممسػجخمؿ ا. مخفػؿ«. ؟أ

ٞٮق الٮادلي٨ ور ومه٭ةدة »مخلمجتيحلن يمغحمتججلجمس، يمغحمقػؿ/ ، كًكف «ثةُ، ٔو ُـّ اَل وَٝهٮ  اله
َ
أ

مخفػؿ/  ڤ، كيمطحمل يمطحجس ا حمل مممسػمجعجخمد  (1«)كمخفجخمؿ الحمسكر كححصمجمدة الحمسكرالـور، أال 

جحمػ أيمطحمطػمخل؟ مخفؿ/  َٟ »مخفججل ي رممسجخمؿ ا/ أمُّ اذلَّ ه َٞ ا و٬هٮ َػ٤َ !«. أن جت٢ٕ ُ ٩هؽا
؟ مخفػؿ/ مخفػؿ/ جحتػمخل أم«. أن دٞذ٢ ودل  ػنيح أن يأك٢ ٦ٕٟ»مخفججل/ جحتمخل أم؟ مخفؿ/ 

ـاين ظ٤ي٤َح صةر » / دكاذليحمل ال يػحجسيمطجخمف ، كأجحمحمسؿ ا يجشحجسيمخف مخفجخمؿ اجلِب «أن دُ
 آىمححمس    .(2)«اآلي [36]اججلىمغحمسمخفف/ مخلممط ا إلمجمن

دٛههةوت أٚ٭ههةم اجلههةس يف أٌٚهه٢ ا٣ٕجههةدات وأ٩ٕٛ٭ههة، وأظٞ٭ههة ثةإليسههةر 
 واتلؼىه/ 

 ا٩ٞك٥ اجلةس يف ذلٟ إىل أرمٕح أو٪ةا/ 
ممط اججلمجعدات كأيمغممشججلمجم   أححصحمقمجم ىلع اجلىمغػجخمس يحمسكف أفَّ أجحمىمغ الى٪ٙ ااو /

حجسات كاجلىٍجخمر ىلع اجلىمغػجخمس. مخفػلجخما/ ألجحمػيحم أمجعػحجس  كأمحشمجعمجم. كحجمال / حجممخل أحجمىحل املحمتحجمى
 األححصي  يمطحمل حجمجخماحجم، كحجمىجسا حجمجخم حمجحمقيحمق اتلمجعحجس.

                                           

   (.89( كمممسججلمخل )9592أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)

   (.82( كمممسججلمخل )2004أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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أيمغممشىحل األيمطحملػؿ »مخفلجخما/ كاألجمتحمس ىلع مخفحجسر املممصحمق، كرككا حمجحجسيمحتن ال أمحشىحل ِل/ 
ا/ كإجحمحمل تممسمجتحمقيمخل اجلىمغجخمس ىجسلممق، إذ ىحضمجعمجم ، أم/ أمحشمجعمجم كأححصحمقمجم، كمخفلجخم(1)«أمححمسحجم

اليحلممسىحل كاملمجمجحم، كاإلىمحبلد إف األرض، يمغبل تممسمجتحمقيمخل إال حمسكجخمب األحجمػجخماؿ كحتحملػىحل 
 املممصؽ.

مخفلجخما/ أيمغممشىحل اججلمجعدات اتلحمتحمسد كالحمسحجمحجس يف ادلجحمي، كاتلحمقججلُّػىحل  الى٪ٙ اثلةين/
 .مخلمحممجم اغي اإلماكف، كاىحضحمساح االحجممجتحملـ مجم، كيمطحجسـ االمحلرتاث سىحلِّ مخل حجمجخم مخلمحممجم

 ز٥ ٬ؤالا ٝك٧ةن/
حمسكا إحليحم كيمطحملججلجخما يمطججليػيحم، كديمطػجخما اجلػس  حملَّ مجممخل حمطمحمُّجخما أف حجمىجسا اغي، يمغممصى يمغمجعجخمامخلُّ
إحليحم، كمخفلجخما/ حجمجخم أيمغممشىحل مخلحمل درجمت اججلًمجعججلمخل كاججلمجعدة، يمغحمسأكا الحمسحجمحجس يف ادلجحميػ اغيػ لك 

 يمطدة كرأممسمجم. 
ػجخمؼ اججلحمقججلػ ىلع  مجممخل رأكا حجمىجسا مخلحمقيجشجخمدنا ججلىمعريق، كأف املحمقيجشجخمد يحم يمطييحلي كىمحجخمامحشُّ

َّمجتيحم، كاإلجحمػ إحلػيحم، كاتلػجخملك يمطججليػيحم، ا، كدم حمجى  يمطججلييحم، كىمغحمسيممع اججلحمقججل لًحملى ممط الًمجمحملَّ
كاالححصمجتىمعؿ حملحمسخمشيحم، يمغحمسأكا أفَّ أيمغممشىحل اججلمجعدات يف اجلحملمجعيَّ ىلع ا، كدىكىاـ ًذمحلػحمسق 
ججلحمقججل كالججلممسف، كاالححصمجتىمعؿ حملحمسامخفمجتيحم، دكف لك مخل يمغييحم ىمغحمسيمخف لججلحمقججلػ كتممصػمي 

 ِل.
 ز٥ ٬ؤالا ٝك٧ةن/ 

                                           

(1)
مخفؿ املحمسم/ حجمجخم مخلحمل ممعحمساػ األحمجديػجحت ، كلػمخل (/ »440 )ص« املحمقمحشحجس احلممسمحم»مخفؿ الممسجحسكم يف  

 «. ييحمسك يف    مخلحمل اليحلمجت الممسمجت
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مخفمجممخل يمغججلمجعريمغجخمف الحملي   مجتَّمجعجخمف مخلمحممجممخل إذا جمت  األمحمسي كاجل ي دركا إحليحم كلػجخم يمغىػحمسَّ
مجعيمجتمجممخل.   كأذحجم دمى

محمحمجحمسيمغجخمف مخلمحممجممخل يحمقجخملجخمف/ املحمقيجشجخمد مخلحمل اججلمجعدة دممجعيػ اججلحمقججلػ ىلع ا،  كالحملي
مخفيحم يمطحمل ا لمخل ييججلمجتىمغ إحليحم، كربحمل يحمقجخمؿ مخفججلمجممخل/   حمسِّ ىمغى  يمغذا جمت  مخل حي

حمل اكف اغيمغبلن   لكُّ أكمخفيحم ًكرد يمغيحليممغ حمقججلو   ييمخضججلىي ألكراًد مخلى
 -جحتمخل حجمال    مخفممسحملف/  -أيممشن

حمل يرتؾ الجخماجمتت كاججلىمغحمساخمش جلحملمجعيمجتيحم.   مخلمحممجممخل مخلى
ججلُّمخلى اججلمجعججلمخل اجليمغممط جلحملمجعيمجتيحم. ننى كاجلجخمايمغىحلى كتىمجعى حمل يحمقجخمـ مجم، كيىرتؾ الممسُّ  كمخلمحممجممخل مخلى

،  الى٪ٙ اثلة٣ر/ مجتىمجعىػحجس، رأكا أف أجحمىمغممط اججلمجعدات كأيمغممشججلمجم/ مخل اكف يمغييحم جحمىىمغممط مخلي
اجلىمغممط اججلحمقرص، يمغحمسأكا ًىمححجسمخلػ اججلىمغحمقػحمسا ، كاالححصػمجتىمعؿ حمليجشػججلخمت  يمغحمسأكق أيمغممشىحل ًمخلحمل ذم

اجلس كمخفممش  حمججخماجئمجممخل، كمممسيمطحجسمجممخل ملؿ كاجلػق كاجلَّىمغػممط أيمغممشػىحلك يمغمجتىيجشػحجسكا ِل 
 كيمطحملججلجخما يمطججلييحم. 

ُٜ لك٭٥ ِخيةُ  اُ، وأظهج٭٥ إحله٫ أ٩ٕٛ٭ه٥ » كاحمجمجتحمتجخما حمقجخمؿ اجلِب  ا٤َ
 .(1)«٣ٕيةع

مجتىمجعىػحجس، إف كاحمجمجتحمتجخما فَّ يمطحملىحلى اججلمجعحجس مخفػرصه ىلع جحمىمغممسػيحم ػع مخلي ، كيمطحملػىحل اجلَّىمغَّ
 اججلىمعري، كأيحمل أحمجحجسحجمحمل مخلحمل اآلىمححمس؟
                                           

« حمجججلي األكحل »(، كأجخم جحممجعيمخل يف 640« )ماكرـ األىمحبلؽ»(، كاججلمخضرباينُّ يف 4490أجخم يمجعَّل ) أىمححمسجمتيحم (1)
كخمشمجعىمغيحم األبلػين يف  ،ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ جمسو 9032« )ححصمجع اإليحملف»(، كابليمجميق يف 406/ 6)
 .(9932« )الممشمجعيىمغ»
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مخفػػلجخما/ كهلػػىجسا اكف يمغىممشػػىحل اججلمجعػػلمخل ىلع اججلمجعػػحجس محلىمغممشػػىحل اججلحمقحملػػحمس ىلع ممسػػحمس 
 اليحلجخمامحل.

ُُ / »ڤحمل أ  ىحضججل  ججلمجععِّ  مخفلجخما/ كمخفحجس مخفؿ رممسجخمؿي ا  ْن يَ٭هؽي ا
َ
ِا

٥ َٕ  .(1)«ثٟ رصاًل واظًؽا ػرٌي لٟ ٨٦ مُحؿ اجلَّ
م، كاحمجمجتحمتجخما حمقجخمِل كحجمىجسا اتلىمغممش مجتمجعحجسِّ ٨٦َ دًع إىل » يىحلي إجحمَّحمل حجمجخم لججلمحمىمغممط الحملي

صهٮر ٦ه٨ دَجِٕه٫، ال يَه٪ٞه ذلهٟ ٦ه٨ أصهٮر٥٬ 
ُ
٬ؽى اكن ع ٨٦ِ ااصؿ ٦سه٢ أ

٧َٮات واارًني/ »، كاحمجمجتحمتجخما حمقجخمِل (2)«محًبة  -إنَّ اُ ومالاسذ٫ وأ٢َ٬ الكَّ
٤ِّ  -ظذَّ اجل٤٧َّح يف ُصعؿ٬ة وظذ احلٮت َٕ  . (3)«٥ اجلةِس اَريَ حِلُى٤ٮن ىلع ٦ُ

إنَّ ا٣ٕةل٥ ٣حكذ٘ٛؿ ع ٦ه٨ يف الكه٧ةوات و٦َه٨ يف اارض، / »كبحمقجخمِل 
 .(4)«ظذ احليذةن يف ابلعؿ، واجل٤٧َّح يف صعؿ٬ة

كاحمجمجتحمتجخما فَّ محشحمج اججلمجعدة إذا مخلت اجحمحمقمخضممط يمطحملججليحم، كمحشػحمج اجلىمغػممط ال 
يممس إحليحم.  يمحمحمقمخضممط يمطحملججليحم، مخل داـ جحمىمغمجعييحم اذلم  

ي  إجحمَّحمل يمجعمحتجخما إلحمجممسف إف اخلىججلٍمخف كحجمحجسايمجتمجممخل، كجحمىمغمجعمجممخل كاحمجمجتحمتجخما فَّ األجحمب
ػ،  -يف مخلمجعححصمجممخل كمخلمجعدحجممخل لمخل ييمجعمحتجخما ػخلىججلىجخمات كاالجحمحمقمخضػع يمطػحمل اجلػس كاججلرتىحجمُّ

جخما الجحمحمقمخضػع لججلمجتمجعػحجس، كىػحمسؾ  كهلىجسا أجحمسحمس اجلِب  حملُّ ىلع أكخلممق اجلَّىمغحمس اذليحمل حجمى
                                           

 .ڤمخلحمل حمجحجسيجحت ممسمجمىحل حمل ممسمجعحجس ( 2416( كمممسججلمخل )2942أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
 .ڤمخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة ( 2674أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)
    .(019« )املممصاكة»كحمجممسمحميحم األبلين يف ، ڤمخلحمل حمجحجسيجحت أ  أمخلمخل  (2685أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم ) (3)
كحمجممسمحميحم األبلين يف ، ڤمخلحمل حمجحجسيجحت أ  ادلردا  ( 2682( كاججلرتمخلىجسم )3641أىمححمسجمتيحم أجخم داكد ) (4)

   .(02« )محشحمجيخمت اججلرتممعي كاججلرتحجمي»
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يمطػدق، كاإلحمجممسػف ، كرأل حجمال  اتلىمغػحمسؽ يف أمػحمس ا، كجحمىمغػممط (1)خمججلمخض اجلس 
 إحلمجممخل، أيمغممشىحل مخلحمل اجلحملمجعي يمطججلييحم حجسكف ذلممق.

مخفلجخما/ إف أيمغممشىحل اججلمجعدة اججلمجعحملػىحل ىلع محمسخمشػة الػحمسب يف لك  الى٪ٙ الؿاثٓ،
كمخف حمل حجمجخم مخليحمقمجتىض ذلممق الجخممخف ككحمطيىمغمجتيحمك يمغيمغممشىحلي اججلمجعػدات يف كمخفػ اجلمجمػًد/ 

ًمخلػحمل ػحمسؾ اجلمجمدي، كإف آؿى إف حمسؾ األكرادك ًمخلحمل محشبلة الججليىحل كمحشيـ اجلَّمجمػر، ػىحل ك
 إحملـ محشبلة اججلىمغحمسض، محلحمل يف حمجججل األمخلحمل.

يحم، كاالححصػمجتىمعؿ ػيحم -مخلمحتبلن  -كاأليمغممشىحل يف كمخف حمجممشجخمر الممشيممغ / اججلحمقيـ حبحمقِّ
 يمطحمل الًجخمرد الحمليممسمجتحمج، ككىجسلممق يف أدا  حمجمخفِّ الحمسكجمت كاألحجمىحل.

محلػحمس  ًع  كاذلِّ بلة كاججلحمقحمسآف كادلُّ حمجحمس/ االححصمجتىمعؿ ليجشَّ كاأليمغممشىحل يف أكمخفت الممسَّ
 كاالممسمجتىمعىمغر.

كمخف اممسرتححصد اججلمخضججل كمجعججليمخل اجلحجمىحل/ اإلمخفؿ ىلع مجعججليحملػيحم  كاأليمغممشىحل يف
 كاالححصمجتىمعؿ يحم.

كاأليمغممشىحل يف أكمخفت األذاف/ ىحمسؾ مخل حجمجخم يمغييحم ًمخلحمل ًكردق، كاالححصػمجتىمعؿ جمتػ 
ىذِّف.  الحملي

                                           
ا مخلحمل أمحشحمجب » ڤ( يمطحمل أ جمس 1021أىمححمسج مممسججلمخل ) (1)  ممسػلجخما أزكاج اجلػِب  اجلِب أفَّ جحمىمغحمسن

؟ يمغحمقؿ مجعممشمجممخل/ ال أحمسكج اججلنِّممس ، كمخفؿ مجعممشمجممخل/ ال آكىحل الججلحمجمخل، كمخفؿ مجعممشمجممخل/ ال  ِّ يمطحمل يمطحملججليحم يف الُّسِّ
٦ة ثة  أٝٮام ٝةلٮا ٠هؾا وًلهؾا؟ ل١هص أوهٌل وأ٩هةم، »أجحمـ ىلع يمغًحمساش، يمغحمجحملحجس ا كأجحتىن يمطججلييحم. يمغحمقؿ/ 

ت ٨ٔ قجيت ٤ٚحف ٦صوأوٮم وأُٚؿ، وأدـوج ا٣جك  «.  ةا، ٨٧ٚ ٗر
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كاأليمغممشىحل يف أكمخفت اليجشججلجخمات اخلىحملػجمس/ اجًلػحجس كاجلُّيجشػخمت يف إيحمقيمطمجمػ ىلع 
َىمجعيػحجس اكف أكحملىحل الجخمجمتجخمق، كاملدرة إحلمجم يف أكؿ الجخممخف، كا خلحمسكج إف اجلػمخلممط، كإف 

 أيمغممشىحل.
كاأليمغممشىحل يف أكمخفت ركرة املحمجمجتج إف املممسػيمطحجسة جلػق، أك ابلػحجسف، أك 

مجتيحم، كإيمحتر ذلممق ىلع أكرادؾ كىمحججلجخمممق. ىٍمجمىمغى  املؿ/ االححصمجتىمعؿ حملممسيمطحجسيحم، كإاغجحت ل
ػػ ىلع ػػحجسحمسق  كاأليمغممشػػىحل يف كمخفػػ مخفػػحمسا ة اججلحمقػػحمسآف/ دممجعيَّػػ اججلحمقججلػػ كالًمجمحملَّ

ا مجعف خيىحضػممق ػيحم، يمغمجتحمتحملػممط مخفججلػممق ىلع يمغمجمحملػيحم كػحجسحمسق،  كىمغمجمحمليحم، حمجىت محلفَّ 
ػججلمخضف  حمل جمت ق محلمجتػبه مخلػحمل الممسُّ كاججلمجعحمسـ ىلع محمىمغيىجس أكامحمسق أيمطحمطمخل مخلحمل دممجعي مخفججل مخلى

 ىلع ذلممق.
محلػحمس  ًع  كاذلِّ ػع كادلُّ ُّ كاأليمغممشىحل يف كمخف الجخممخفجخمؼ مجعحمسيمغ/ االجمتمجتمجمد يف اتلَّرضى

جخمـ الحمليممشمجعممغ يمطحمل ذلممق.  دكف اليجشَّ
/ اإلمحلمحتر ًمخلحمل اتلَّمجعحجس، ال ًممسيَّحمل اتليحلػري كاأليمغممشىحل يف أيـ يمطىرش ذم احلً  حمتَّ

مجتمجعني.  كاتلمجمججليىحل كاتلحمجحمليحجس، يمغمجمجخم أيمغممشىحل مخلحمل اجلمجمد ممعري الحملي
يػحمسكـ املممسػحمتحجس يمغيػيحم كاخلججلػجخمة  كاأليمغممشىحل يف اججلمجعرش األىمحري مخلػحمل رمممشػف/ ل
كااليمطمجتاكؼ دكف اتليجشحجسم ملجحسججلمخض اجلس كاالححصمجتىمعؿ مجممخل، حمجىت إجحمَّيحم أيمغممشػىحل مخلػحمل 

 كإمخفحمسامجممخل اججلحمقحمسآف، يمطمحمحجس محلمحتريو مخلحمل اججلمجعججلحمل .اإلمخفؿ ىلع مجعججليحملمجممخل اججلًمجعججلمخل، 
/ ًخيدػيحم، كحمجممشػجخمر -أك مجخمػيحم -كاأليمغممشىحل يف كمخف محمسض أىمحيممق املممسػججلمخل

 جمتمحمزيحم كتممصييمجعيحم، كحمقحجسيمخل ذلممق ىلع ىمحججلجخمممق كدممجعيمجتممق.
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رب مخلممط   كاأليمغممشىحل يف كمخف جحميحمسكؿ اجلَّجخمازؿ كأذل اجلس لممق/ أدا  كاجمت اليجشَّ
ػ ججلمخضمجتممق مجممخل، دكف اهلحمسب مخلمحممجممخل، يمغفَّ املػمخلحمل اذلم خيي ججلممش اجلػسك حليجشػرب ىلع ىمحي

 أذاحجممخل أيمغممشىحل ًمخلحمل اذلم ال خيججلمخضمجممخل كال ييذكجحميحم.
ججلمخضمجتمجممخل يف اخلريك يمغ  ىمحري ًمخلػحمل ايمطػماهلمخل يمغيػيحم، كايمطػماهلمخل يف  كاأليمغممشىحل ىمحي
الرش، يمغمجمجخم أيمغممشىحل ًمخلحمل ىمحججلمخضمجتمجممخل يمغيػيحم، يمغػف يمطججلػمخل أجحمػيحم إذا ىمحػججلمخضمجممخل أزاِل أك مخفىججلَّججلىػيحم 

ججلمخضمجتمجممخل  أيمغممشىحل مخلحمل ايمطماهلمخل. -حمجينىجسو  -يمغجحسي
/ إيمحتري مىحمسخمشػة ا يف ذلػممق الجخممخفػ كاحلػؿ، يمغأليمغممشىحلي يف لك ك مخفو كحمجؿو

حمقمجتممشق.  كاالححصمجتىمعؿ جخماجمت ذلممق الجخممخف ككحمطيىمغمجتيحم كمخلي
يَّػحجس،  حمقى كحجمال  حجممخل أحجمىحل اتلمجعُّحجس الحمليمخضججلمخف، كاألمحشمحمؼ مخفىججلمجممخل أحجمىحل اتلمجعػحجس الحملي
يمغحملىت ىمححمسج أحمجحجسحجممخل يمطحمل اجلجخمع اذلم مجعججلَّمخفى يحم مخلحمل اججلمجعدة كيمغرمخفيحم يىحمسل جحمىمغممسيحم محلجحميحم 

، كمحشحمج اتلمجعػحجس املمخضججلػمخف مخفحجس جحمحمقمحش كحمسؾ يمطد يحم، يمغمجمجخم يىمجعحجس ا ىلع كجمتيحمو كاحمجحجسو
ججليجمس ِل ممعحمسض يف مجعحجسو مجعيًمحميحم ييجحتحمسق ىلع ممعريق، ىحل ممعحمسخمشيحم ىمىُّممط محمسخمشػة ا مجعػف 
حجسار مجعُّحجسق يمطججليمجم، يمغمجمجخم ال يحمساؿ مخلمجتػمحمحمقبلن يف مخلمحمػزؿ اججلمجعجخمديػ، لكحملػ  أيحمل اكجحمك يمغحملى

ًحملىحل ىلع ممسريق إحلمجم، كاححصمجتىمعىحل مجم زنججله يمطى  حمجىت ىججلػجخمح ِل مخلزنججلػ أىمحػحمسل، رييمغمجع ِل مخلى
يمغمجمىجسا دأييحم يف الممسري حمجىت ينمجت  ممسريق، يمغف رأيى اججلمجعججلحمل ى رأيمجتىيحم مخلمجعمجممخل، كإف رأيػى 
امحلحمسيحمل رأيمجتىيحم  َّد رأيمجتىيحم مخلمجعمجممخل، كإف رأيى املحمتحجمحجسيحمل رأيمجتىيحم مخلمجعمجممخل، كإف رأيى اذلَّ اججلمجعي

مخفني الحمليحمجممسنني رأيمجتىيحم مخلمجعمجممخل، كإف رأيى أرب حجسِّ مجتىيجشى بى اجلحملمجعيَّػ مخلمجعمجممخل، كإف رأيى الحملي
جخمؼ اججلحمقججل ىلع ا رأيمجتىيحم مخلمجعمجممخل، يمغمجمىجسا حجمجخم اججلمجعحجس الحمليمخضججلػمخف، اذلم لػمخل تىٍحملججليحلػيحم  كيمطييحلي
يمجمػ  يِّحجسق اججلحمقيجخمد، كلمخل يىسػحمل يمطحملججليػيحم ىلع مػحمساد جحمىمغًممسػيحم كمخلػ يمغيػيحم ذًلَّ احلحجسكد، كلمخل تيحمقى
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مجمػ يف  َّ كرىاحمجمجتمجم مخلحمل اججلمجعدات، ىحل حجمجخم ىلع محمساًد ربِّيحم، كلجخم اكجحم راحمجػ جحمىمغممسػيحم كذلى
 .(1)ممسجخماق

يمغيحلحملػ حمقػحجسـ مخلػحمل  -«ًمخلحمل األمخفجخماؿ كاأليمطحملؿ» مخفجخمؿ امليجشمحمممغ رمحيحم ا/ كأمخلَّ 
/  أفَّ اججلمجعدات مخلمجتمحمجخميمطك مخلمحممجم يمطدات ججلحمقجخمؿ كيمطدات ججلمجعحملىحل، كاججلحمقجخمؿ إمخلَّ

 ػ مخفجخمؿ اججلحمقججل.  2
 مخفجخمؿ الججلِّممسف.  6  ػ كإمخلَّ

  / اإليحملػفي مخفػجخمؿه »يمغحمقجخمؿ اججلحمقججل ًمخلحمل مخلمجعجحمييحم/ اججلًمجعججلمخل، يمغذا مخفؿ الممسججلممغ مخلمحتبلن
 ا اججلحمقجخمؿ يممصحملىحل مخفجخمؿى اججلحمقججل اذلم حجمجخم اججلًمجعججلمخل اذلم حجمجخم اتليجشحجسيمخف.، يمغمجمىجس«كيمطحملىحله 

جحم يحم، يمغلكُّ مخلػ  ، يمغ مخفحجس مجعَّحجسى يمغذنا حجمىجسا اججلًمجعججلمخل ججلنممس لججلحمقججل مخفجخمؿه مجعُّحجسمٌّ
جحممجعججلحمليحم ًمخلحمل أمجخمر اججلمجعججلمخل اجليمغممط حنحمل جحممجتمجعحجس ا يمطحمس كجمتىحل يحم، يمغمجمػىجسق يمطجخمديػ كىحضيمطػ 

  ممسحمججحميحم كمجعف جحمحمقجخمـ مجم. 
يجشجخمجحميحم ىجسلممق.  كمخفجخمؿ الججلِّممسف/ ييحمساد مجمدني يمطمحمحجس اججلمجعججلحمل ، كخيى  يحم اجلُّمخضمخف لممصَّ

ة/  وا٢٧ٕ٣ إ٦َّ
 ػ يمطحملىحل اججلحمقججل. 2
 ػ أك يمطحملىحل الججلممسف. 6
 ػ أك يمطحملىحل اجلجخمارح.  5

 يمطحملىحل الججلِّممسف يمغممسحمس األذاكرك ًمخلحمل مخفحمسا ة اججلحمقحمسآف كممعري ذلممق ًمخلػحمل األذاكر  أمخلَّ
 الجخماردة يف اججلمجعدات كاألحمججخماؿ كاألزمخلمحم املجحسمجتججلىمغ، جحتمخل األيمطحملؿ. 

                                           
 (.  111 -116/ 1الحمل اججلحمقيمخل )« مخلحجسارج الممسليحلني»اجحمحمطحمس/  (1)
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ػحجمحمسة كابلىحضمحمػ»كمخفجخمؿ امليجشمحمممغ/   يممصػحملىحل اججلحمقػجخمؿ كيممصػحملىحل  -«األيمطحملؿ اججلحمطَّ
اججلمجعحملىحل، يمغىًحملحمل اججلحمقجخمؿ مخل حجمجخم يف ابلىحضحمل، كًمخلحمل اججلمجعحملىحل مخل حجمجخم يف ابلىحضحمل، كحجميحلػىجسا مخلػحمل 

 اججلحمقجخمؿ مخل حجمجخم يف اججلحمطحجمحمس، كمخلحمل اججلمجعحملىحل مخل حجمجخم يف اججلحمطحجمحمس.
، كمخلػحمل أيمطحملػؿ اججلحمقججلػجخمب/ احليػُّ كاخلػجخمؼ كالحمسجمتػ   يمغأليمطحملؿ مخلمحممجم مخفججلِبٌّ

إلجحم كاإلىمحبلص، كحجمػىجسق لكمجمػ أيمطحملػؿ مخفججليػ ىحضمحمػ، أم/ يف ػىحضحمل كاتلجخملك كا
، (1)«اتلٞهٮى ٬ة٬٪هة»مخفحجس أححصر يحجسق إف محشحجسرق جحتبلجحتن، كمخفػؿ/  اإل ممسف، كاجلِبُّ 

 يمغ  إذنا يمطحملىحل مخفججلِب.
ىلع  -محلػىجسلممق -جحتمخل أيمطحملؿ اجلجخمارح محممخضمخف ىلع احلجخماس اخلحملجمس، كمحممخضػمخف

 ممسحمس أيمطممش  اإل ممسف.
يمطدة، كمجتمجعججلمخف مجم  -مخلمحتبلن  -ىجسق األمجخمرك يمغليجشبلةيمغمجعَّل اإل ممسف أف يىنمجتيحم هل

كأمجخمر حمطحجمحمسة، كألف اليجشبلة يمطحملىحل يمغبل حجس هل مخلػحمل  -أم/ أمجخمر ىحضمحم -أمجخمر مخفججلي
، كالحمسًكة ىمغمجتحمقحمس إف اجليك يمغحمقػحجس (2)«اا٧ٔة  ثةجليةت إ٧َّ٩ة»مخفؿ/  جحمي، ألف اجلِب 

حملمجع أك ممعري  ذلػممق، ككػىجسلممق ييحمسيك اإل ممسف ني ىمحليجش، كمخفحجس يىمغمجعىحل ذلممق ري  أك ممسي
اليجشيـ كاحلمخت كًمحشحجسؽ احلػحجسيجحت، كأدا  األمخلجحمػ كبًػحمس الػجخمادليحمل كمحشػججل األرحمجػـ، 
كالجخميمغ  ججلمجعمجمجخمد كاألمحمس ملمجعحمسكؼ كاجل  يمطحمل املمحميحلحمس، كجمتمجمد اليحلىمغػر كاملمحمػيمغحمقني، 
كاإلحمجممسف لججلحمتر كاحلمػيمخل كاملممسػيحلني كاػحمل الممسػبيىحل، كاملحملججلػجخمؾ مخلػحمل اآلدمخليػني 

محلحمس ك ًع  كاذلِّ  اججلحمقحمسا ة، كأمخلمحتؿ ذلممق مخلحمل اججلمجعدة.كابلمجممخل، ككىجسلممق ادلُّ

                                           
 (.  2564أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
 (.  1917( كي مجخماخمشممط، كمممسججلمخل )1أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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ِّ ا كرممسجخمِل  ، كىمحممصػي ا جحتمخل أححصر امليجشمحمممغ إف مخل حجمجخم مخفىججلِب ًمخلحمل حمجي
رًق  ػحجسى يحمل ِل، كاليجشرب حليحلحمليحم، كالممصيحلحمس جلمجعحمليحم، كالحمسِّخمش ًحمقى كاإلجحم إحليحم، كإىمحبلص ادلِّ

 كاتلجخملك يمطججلييحم، كالحمسجمت  لحمسمحمجتيحم، كاخلجخمؼ مخلحمل يمطىجسايحم، كأمخلمحتؿ ذلممق مخلحمل اججلمجعدات.
جحممجعججلمخل أف مخلحمل اججلمجعدات مخل   يمغحمساخمش، كمخلمحممجمػ مخلػ   جحمجخمايمغػىحل، يمغحمقػحجس كحنحمل 

يكِّ كمخفحجس مجتيجشػحجسؽ، ككػىجسلممق اليجشػيـ  يجشع يمغحمسيممش كمخفحجس يجشع جحميمغججل، ككىجسلممق مخفحجس يحمسى
مخلمحميحم مخل حجمجخم يمغحمسيممش كمخلمحميحم مخل حجمجخم جحميمغججل، كاجلجخمايمغػىحل أمحمسحجمػ يمطحمطػيمخل، إذ   مخلػحمل جمتمجمػ 

ججل لججلىمغحمساخمش، كًمخلحمل جمتمجم   ممس يف ريمغممط درجمتت اججلمجعحجس. حملِّ يحلى  مخلي
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َمددددف  

َ
ِ ددددِهد ك ىو

َ
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )ح ِلُ

 .[77]األيمطحمساؼ/ (   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ  ڤ ڤ 

يدرهم لُدى همو 
َ
ه وي ُو دَع

ي
فَل هىص وَندفل  وق

َ
ِلَك  

َ
ظ

َ
د ،ك

َ
ىد و 

َ
َعدف:

َ
ڄ ڄ )فَل ع

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چ چڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[93]اجلحمجىحل/ (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

دددددددددددددددددددفَل 
َ
ى و 

َ
َعدددددددددددددددددددف:

َ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )د ع

 .[17]األجحمبي / (  ٺ

ى
َ
َعددددددددددددددددددددددف:

َ
ددددددددددددددددددددددفَل ع

َ
(   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)د و 

 .[71]األجحمبي /

د   ِ
ن
ىا َندفلحف ِإو

ي
َمس َبفت واعو ِ

ُن ل اسىا  ً الَُّ يَهف الَغؾي
َ
ف   ًَ َغيد }

و
ز

ي
فَل ِفي آلاًَ  ر

َ
َمف  

َ
ك

ددم فددف ُىن{
ي
هددف عبَّ

َ
م و 

َ
م   دد  واِخددض

ي
 عسددُم   وِإن َهددِظن   ددتَّ

َ
ددىن

ي
َمس عو

َ
، 72/ املمخلمحمػػجخمف] ِنَمددف ع

71]. 

ت دددددددىو
َ
دددددددى امل

َ
ددددددددىله ِإ: ِػ دددددددف لَغؾي

َ
ِلدددددددك َل

َ
َمدددددددف  ددددددددفل ؛و عدددددددل ط

َ
ڍ ڍ ڌ ڌ )د ك

 .[77]احًلحمتحمس/ (   ڎ ڎ

تدده و هبُدددفمن
َ
ئَّ

َ
ِلك ونددد  َ َل

َ
عوى ؛وِبددظ

َ
دددَمفوات ور ىد }ولددده  ددً ِفدددي الؿَّ

َ
َعددف:

َ
دددفَل ع

َ
ُ

َ
 ف

 
َ

َهدددفع َل دددل وال َّ ُو
َّ
 ٌؿتدؿدددغون   ٌؿدددبدىن الس

َ
 َعدددً ِعَبفَص ددده وَل

َ
ون ِبري

و
َّ

َ
دددت ؿو ٌَ  

َ
دددضن َل

و
و دددً ِعى
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ددددفَل ععدددف:، [12، 27األجحمبيػػػػ / ]ًلتدددرون{ 
َ
 َعددددً ىو 

َ
ون ِبري

و
َّ

َ
دددت ؿو ٌَ  

َ
دددض َعبددددك َل

و
ددددظًً ِعى

َّ
د }ِإن ال

}
َ
ون ضي سو ي ٌَ ؿبدىهه وله    .[123األيمطحمساؼ/ ] ِعَبفَص ه َو

ً ع ؿددددددتَّبًر
ي
َّْ امل َ

ًَ  هددددددف نُىلددددددهد }وط ددددددِظً
َّ
ددددددمو ِإنَّ ال

ي
َّ

َ
َِّهو ل

َ
ددددددت ؾو

َ
ددددددىِو    عي ددددددمي اصو

ي
ددددددفَل َعَبَّ

َ
َو 

 ًَ َم َصاِزِغٍ
َّ
 َ َهى

َ
ىن

ي
س
ي
ز ضو َُ ًو ِعَبفَصِع  َؾ  َع

َ
ون ِبري

و
َّ

َ
ت ؿو  .[32]اغيمغحمس/ { ٌَ

 الرشح
ػذى  اججلمجعدةى  -رمحيحم ا مجعف -يحمليى  اإلممسبلـ احملي  ححصييمحي  ؼى حمسَّ مجعحجس أف يمطى   حجممحمػ  حمسى محلى

زنججل كماكجحمػ، كهلػىجسق حمل مخلى إف يف أحجمحمليمجتمجم، كمخل هل مخلً  ارين ممصً مي ، مجعخمش األمخلمحتججل يمطججليمجم
ػمخلحمل أكرب ىمحي كحجمحمل  -اإلححصرة مخلىمعحمسل يمطحمطيمخلك ألف أحجمىحل الالكـ كاملمجتيجشجخميمغ جخمـ أحجمػىحل يجشي

، حمجيػجحت كمخفىمغػجخما يمطمحمػحجس ، كلمخل  مجعججلػجخما هلػ ححصػجحمن حمقيحملجخما ألمحمس اججلمجعدة كزجحمن لمخل يي  -محمَّ الممسُّ 
 بجخمبي.جخمحمجيحجس الحمسُّ 

يمخل ممسً ا كاحمجحجس يف ذايحم ال مخفى  حملجخمق مخفلجخما/ إفَّ ممسَّ جخمحمجيحجس كمخفى يمغجخما اتلمل يمطحمسَّ  الالكم ٚأ٢ُ٬  
 .(1)ِل يف أيمغمجعِل ال رشيممقى  ري ِل، ككاحمجحجسه حمطً ىمغيحم ال جحمى يف ًمحش  ِل، ككاحمجحجسه 

حجسَّ محلحمس كحجممخل مجمىجسا اتلمجعحمسيممغ أممسحمقمخضجخما ذً   مخلػحمل حملن ممسٍ جخمحمجيحجس اججلمجعدة، كلمخل  مجعججلجخمق مخفً كيمطى
كا مخلمجعػىن/ أمخفممسـ اتلجخمحمجيحجسك ىحل إجحممجممخل زيدة ىلع ذلممق  ػحمسي ال حمقػجخمهلمخل/  إال اال هلإ يمغممسَّ

                                           

(، كرممسػججل 33ؾ )ص/ رالػحمل يمغػجخم «دلحمسد مخلحمقػالت األححصػمجعحمسم»اجحمحمطحمس يف ذلممق مخلحمل محلمجت األححصيمطحمسة/  (1)
(، 25لججلػيمجميق )ص/  «االيمطمجتحمقػد»(، ك55 ، 55)ص/  «اإلجحميجشػؼ»املمخضجخميمط ممسمخل  -احلحمسة لججلمخفبلين

 -553)ص/  «يػحملالممصػمىحل يف أمحشػجخمؿ ادلِّ »(، ك623ممصػريم )ص/ لججلحمقي  «رشح أممسحمل  ا احلممسػىن»ك
/ 2) «إحمجيػ  يمطججلػجخمـ ادليػحمل»، كلججلحمتػجخميين (32)ص/  «ملممط األدججلػ»(، ك36)ص/  «اإلرححصد»(، ك553
 «يف يمطججلػمخل الػالكـ جحممجميػ اإلمخفػحجساـ»، كأل  حمجمخلحجس اججلىمعحمسا  (59)ص/  «االمخفمجتيجشد يف االيمطمجتحمقد»(، ك55

 .(90)ص/ لججلممصمجمحمسممسمجتين 
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 لحملَّ ، كمخفدر ىلع االىمحرتاع إال ا ممسحمججحميحم كمجعفىمحججلمخف، كال كال مخللممق كال  ال ربَّ  
يمطحمسيمغجخما اإلِل حمجرصكا مخلمجعىن األلجخمحجمي يف الحمسبجخمبي، كمخفلجخما/ إف اإلِل حجمػجخم/ اججلحمقػدر ىلع 

 .(1)كاخلىججلًٍمخف  االىمحرتاع
 أحجمىحل الالكـ.يمطمحمحجس جخمحمجيحجس اججلمجعجخمدي كاأللجخمحجمي  يمغمجمىجسا ححصفي 

حمل يحمقجخمؿإ أ٢٬ اتلىٮاة أ٦َّ و زنييحم ا مجعػف  /اتلجخمحمجيحجس»اكهلحمسكم/ إفَّ  يمغحملمحممجممخل مخلى
كأححصر املحمجحمقحمقجخمف حمل أححصػركا إحلػيحم  ،كإجحمحمل جحممخضمخف اججلمجعججلحمل  حمل جحممخضحمقجخما يحم ،يمطحمل احلحجسث

حمل حمجػؿ أك مخلحمقػـ يمغلكػيحم كمخلػ ممسػجخماق ًمخلػ، ججلحمقيجشحجس يجشحمجيخمت اتلجخمحمجيحجس كيف حجمىجسا اججلمخضحمسيمخف
 .ميجشحمججخمب اججلمجعججلىحل

 /واتلٮظيؽ ىلع زالزح وصٮه
 .جخمحمجيحجس اججلمجعمخل اذلم ييجشخمت لممصجخماحجمحجس / الٮص٫ ااو
 .كحجمجخم اذلم يث حلحمقمخف ،جخمحمجيحجس اخلمحشَّ  /والٮص٫ اثلةين
 . اخلمحشَّ كحجمجخم جخمحمجيحجس ىمحمحشَّ  ،حجسـجخمحمجيحجس مخفمخل ججلحمقً  /والٮص٫ اثلة٣ر

 ،ِل كحمجحجسق ال رشيػممقى  [27]حمحملحجس/ يمغمخل اتلجخمحمجيحجس األكؿ يمغمجمجخم ححصمجمدة أف دال هلإ إال ا 
 (2)«ا أحمجحجسجخمن ىمغي ِل محلي  كلمخل يسحمل ،جخمدلرل كلمخل يي اذلم لمخل يى  ،حجسحملى األحمجحجس اليجشَّ 

                                           

دلحمسد »(، ك200/ 2لججلممصمجمحمسممسمجتين )« الًحملججلىحل كاجلِّحمجىحل»(، ك265لججلىمعحجسادم )ص« أمحشجخمؿ ادليحمل»اجحمحمطحمس/  (1)
 (.  57الحمل يمغجخمرؾ )ص« مخلحمقالت األححصمجعحمسم

 .ريكت -اليحلمجت اججلمجعججلحمليدار (، 253 -253أل  إممسحمليمطيىحل اهلحمسكم )« مخلمحمزؿ الممسحمسيحمل» (2)
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حمل ايمطمجتربكا   جخمحمجيػحجسي حجمجخم ىحل ممسي جخمحمجيحجس الحمسُّ اذلم حجمجخم دة جخمحمجيحجس اججلمجعً يمغحملحمل املمجتيجشجخميمغ مخلى
، اججلمجعػدة جحمي، كجمتمجعججلجخما جخمحمجيحجس الحمسبجخمبيػ يمغػجخمؽ جخمحمجيػحجساـ، كجمتمجعججلجخمق يف املزنججل ادلُّ جخمى اججلمجعى 

مممصػمجمجخمدق،   حجمجخم ححصمجمجخمد الحمسبجخمبي، كاججلىمغمحم  بممصمجمجخمدق يمطػحملكذللممق جمتمجعججلجخما جخمحمجيحجس اخلمحشَّ 
أجحممجممخل حمجرصكا حجمىجسا املحمقـ مخلحمل اتلجخمحمجيحجس يف ححصمجمجخمد مخلحمقـ  /كبجخمجمتجخمدق يمطحمل مجخمجمتجخمدق، حملمجعىن

 الحمسبجخمبي.
 / اخلمحش يمطمحمحجسحجممخل حجمجخم جخمحمجيحجس أحجمىحل كحمجحجسة الجخمجمتجخمد، اذليحمل يحمقجخملجخمفكجخمحمجيحجس ىمحمحشَّ 

 الجخمجمتجخمد لكيحم كاحمجحجس. فَّ إ ىمحججلمخف كال خمججلجخمؽ، كال ًعحجس كال مخلمجعجخمد، كحملَّ يحم مخل ثى جحمَّ إ
كلمخل تلجخمحمجيحجس اججلمجعدة،  حمقمخل كزجحمن لمخل يي )أحجمىحل الالكـ كاملمجتيجشجخميمغ(  مخلحمل  اججلىمغحمسيحمقني ا لكٌّ يمغذن  
حجممحمػ ىلع رمحػيحم ا  ححصػييمح اإلممسػبلـجىَّػيحم ، كذللػممق احجممجتحملمخلن  يحممجعمخضكلمخل يي  ،الن ِل ججلمخف يي 

اججلمجعػدة     كذلػممق أفَّ »يمغحمقػؿ/  يحمكمخلزنتلػبىنيَّ ك مجتيحمىحل ىلع مخفيحملججلَّ كدى  ،جخمحمجيحجس اججلمجعدة
ہ )/ َىنيَّ مخفحجسرى أحجمىحل اإليحملف حمقجخمِلمجعف  اي ك ك«اججلىمعي املحمججخمب ِل، كاملحمسخمشي ِل

 ممسػحمججحميحم كمجعػفجحممجممخل أححصحجس اخلججلمخف حمػ ِل يمجممخل أجحتىن يمطججلك ،[35]املحجسة/ (   ہ
اػ يمغحمقؿ/  حجسُّ حمجي ححصى

ى
محميجخما أ يحملى آمخلى ً مخفػؿ اججلمجعبلمخلػ يمطػحجس الػحمسمححمل ، [223]ابلحمقػحمسة/   ً دكىاذلَّ

 ىلع حجمػىجسق اآليػ/  كحمجػيحم/ إىمحػبلص اتلجخمحمجيػحجس كري  أمحشػىحلي »الممسمجعحجسم رمحيحم ا مخلمجعججلحمقن
اتلِل كاتلمجعحجس ِل، ػىحل   حمجحمقيحمقػ اججلمجعػدة، كال يػمجتمخل  ك  أمحشىحلي  ،املحمج  كحمجحجسق

ػيحم، كتممسمخف حممجتػيحم دميػممط الحملى اججلمجعحجس لحمسبِّ اتلجخمحمجيحجس حمجىت سحملىحل حم  ىمعججلمجمػ، كى  بِّ حمجى
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ػى اججلمجعحجس تى  كيسجخمف هل احلسمخل يمطججليمجم حبيجحت سجخمف ممسحمس حمبِّ    هلػىجسق املحمجػ مجعن
 .(1)«اججل  مجم ممسمجعدة اججلمجعحجس كيمغبلحمجيحم

ى  يمغحملحمجي  ممسىع إحليحم اججلمجعحجس، كذللممق مخفػؿ ا يمطػحمس ا مجعف أمحمس يمطحمطيمخل كمخلحمقـ جمتججليىحل ي
 يمغمجعجخمين ُيسمخل ا كيىمعىمغػحمس ججلسػمخل ذجحمػجخمبسمخل ف محلمحممجتمخل حتجخمف اإمخفىحل دكجمتىحل/ 

مخفػػىحل أىحضيمجعػػجخما ا كالحمسممسػػجخمؿ يمغػػف جخملػػجخما يمغػػف ا ال ُيػػ ر كا ممعىمغػػجخمر رحمجػػيمخل 
 .[91-92]آؿ يمطحملحمساف/ الاكيمغحمسيحمل 

حجمػىجسق اآليػ اليحلحمسيحملػ »مخفؿ اإلمخلـ احمل محلمحتري رمحيحم ا يف ىمغممسريق هلىجسق اآليػ/ 
يحم اكذب يمغجحمَّػ كيحمق املحمجحملحجسيحمل ادىع حم ا كججليجمس حجمجخم ىلع اججلمخضحمسمخلى  ىلع لكِّ  حمجمحلحمله 

يػحمل اجلػجخمم يف دميػممط ممط الرشع املحمجحملػحجسم كادلِّ مَّ يف ديمطجخماق يف جحمىمغجمس األمحمس، حمجىت يى 
ـه ... أمخفجخماِل كأحمججخماِل أجحممجممخل ُيػجخمف  كمخفؿ احلممسحمل ابلرصم كممعريق مخلحمل الممسججلممغ/ زيمطمخل مخفجخم

   .(2)«يمغمجتبلحجممخل ا مجمىجسق اآلي كا
 جخم يمطدة ا يمطحمس كجمتػىحلحجمكأال  كربحجمف حم ا يمطحمس كجمتىحل مجتحمجحمقيمخف حجمىجسا األمحمسيمغ

محمَّ ع يف اليحلمجتب كالممسُّ  .كيمغمخف مخل رشي

ىلع يمغيمجمػ  حمجمخض أف اليحلمحتري مخلحمل مجعحمسيىمغت جخمحمجيحجس اججلمجعدة جمت  اجلػمحشُّ كذللممق جحمبل
 /اججلمجعػدة»/ حمقجخمِلححصييمح اإلممسبلـ حجممحم يمغحمقحجس يمطحمسيمغمجم يحم ا يمطحمس كجمتىحل، اججلمجعدة أمحمس ُيي  أفَّ 

 .«جخماؿ اججلحمطحجمحمسة كابلىحضمحمحمسخمشق مخلحمل األيمطحملؿ كاألمخفيحم ا كيى مخل ُيُّ  للكِّ  جمتمخلممطه  اممسمخله 

                                           

 (.263 )ص ممسمجعحجسملججل« اججلحمقجخمؿ الممسحجسيحجس رشح محلمجتب اتلجخمحمجيحجس» (1)
   .ـ2999 -حجم2560 ،اججلمخضمجع اثلجحمي، دار ىحضي لججلنرش كاتلجخمزيممط(، 56/ 6« )ىمغممسري احمل محلمحتري» (2)
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 ؿِّ اججلمجعدة املمجخمر مجمػ مجتممشػحملحمل مخلمجعػىن اذلُّ »يف مجخمىحضحمل آىمححمس/  -رمحيحم ا -كمخفؿ 
 .  (1)«مجتممشحملحمل اغي اذلؿ  ىمعي املحمج ِليمغ  ى  ،كمخلمجعىن احل

حجسىمحىحل يمغىمغمجعىحل دميممط املمجخمرات كحمسؾ دميممط املحمجحمطجخمرات يىػ»كمخفؿ يف مجخمخمشممط آىمححمس/ 
 (2)«يف مخفجخمؿ/ ال هلإ إال ا ،يف اتلجخمحمجيحجس

 مخلمحممجم مخلػ اكف حمجخمبنػ كمجتحمقحمسب مجم إف ا مجعفاججلمجعدات اججل  يي »كمخفؿ محلىجسلممق/  
 .(3)«ممسمجتحمجٌّ  مي  كاجمت كإمخلَّ إمخلَّ  ك  كرممسجخمِلحمسخمشين مي  ، كرممسجخمِل

، ججلَّػاججلمجعػدة يف الججلىمعػ مخلػحمل اذلِّ »يف مجعحمسيىمغمجم/ رمحيحم ا احمل محلمحتري اإلمخلـ كمخفؿ  
  حملممط محلحملػؿ كي الرشع/ يمطرة يمطحملَّ  .ىجسلىحل، أم/ مخلي حجسَّ مجعى مجعري مخلي حجس، كبى َّ مجعى حمسيمخف مخلي يحمقؿ/ ىحضى 

 .(4)«املحمج كاخلممشجخمع كاخلجخمؼ
إجحمحملػ   ػع الحمسممسػجخمؿكاِّ ،  محمػؿ إال ػع رممسػجخمِلحم ا مجعف ال ي ك

املحمجػ اممسػمجتججلحمسمخل ىجس الرشؾ، كذللػممق يسجخمف مجتحمجحمقيمخف اججلمجعجخمدي  يمطحمس كجمتىحل كجحمى 
ػ كمحلحملؿ ىحضيمط ا ممسحمججحميحم كمجعف، مجتحمجحمقيمخف مخل أمػحمس كإمخلػ أمػحمس  ، أمػحمس كجمتػجخمبإمخلَّ

 /يمغيع يمطججلييحم الحمسَّمح كالحمسِّخمشجخمافالممصاإلمخلـ اممسمجتحمجب، ككحمل مخفؿ 
 يف اججلحمقيس حجسيممطحمؿه حجمىجسا   يحمَّ كأجحم حمسيمطمخل حمجي  مجعيص اإلِلى ى 

                                           

   (.494/ 40« )دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» (1)
   (.43/ 68« )دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» (2)
 (.485/ 40« )دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» (3)
 (.443/ 4« )ىمغممسري احمل محلمحتري» (4)
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ُّممقى اكف  لجخم   مخضيممطمخلي  املحمج ملحمل ُيُّ  إفَّ   يحم ألىحضمجعمجتى محشدمخفن  حمجي
ـو يى  يف لكِّ        ً   بمجتحجسيممقى محممجعحملو يجخم  (1)ممشيممطي مي يحلًحمس ذاؾى ممصي مخلمحميحمي كأجحمى ل

محمػؿ حملػ يي إجحمَّ  /حجسمخفمجم يف مخفججلػ اججلمجعػحجسيمغربحجمف حم ا ممسحمججحميحم كمجعف كدحلىحل ًمحش 
ٍا هبَِنه ٔجؽي ب إيلَّ ؿَّ َٞ و٦ة تَ »ذللممق جمت  يف احلحجسيجحت اججلحمقحجسيس/ مخضحمسيمخف اججلمجعدة، ك ْٰ

َظتَّ 
َ
ـا  ٔجؽي يذٞؿب إيلَّ ٦و ،٤ٔي٫ ممة اٚرتًُخ إيلَّ  أ   ة ي

ُ
 إ٫جَّهظِ ثةجلٮاٚه٢ ظهذ أ

َٕ  ُخ ٫ ٠٪ٚإذا أظجبذُ  َ ق٧ ؿ ثه٫، ونهؽه ا٣هيت هجىهه اذلي يُ ؿَ هىهمك٧ٓ ث٫، و٫ اذلي ي
ن قهأ٣ص أُي٪ه٫، وان اقهذٕةذين ل٧يشه ٤ٔي٭هة، و٫ ا٣يت يَ ٤َ صْ جُل ث٭ة، ورِ يَ 

 .(2)«٫أيؾ٩َّ 
 ىلع ، اججلمجعدة مخضحمسيمخفإال محمؿ ي ال حم ا ممسحمججحميحم كمجعف كمل اكجحم  اكف لحمسامخلن

جحمىمغممسيحم يف ممسبيىحل حتحمقيحمقمجمػك مخفػؿ مجعػف/  ممسججلممق حجمىجسا اججلمخضحمسيمخف، كأف  حجمحجساججلمجعحجس أف ي
الى تىٍمجعػحجسي د يحمي كى كفى كىٍجمتمجمى اًة كىاججلٍمجعىًِشِّ ييًحمسيحجسي حجسى ٍمخل ًججلٍىمعى بَّمجمي جخمفى رى يحملى يىٍحجسيمطي ً ممطى اذلَّ ممقى مخلى كىاٍمحشرًبٍ جىٍىمغممسى

مخلٍ  محمٍمجمي يٍمحمىؾى خى إف اججلمجعػدة   »حجممحمػ/ اإلممسػبلـ ، كذللممق مخفػؿ ححصػييمح [63]اليحلمجمممغ/   خى
 .هلمخل مجميى ًخمش ُييحم ا مجعف مخلحمل يمطدق، كمخل رى أجحممجم مخل أم/ ، «اججلىمعي املحمججخمب ِل

 ون٧س٨ إثؿاز ٬ؾا ابلةب ٨٦ ػال  ٦ة يأيت/ 

                                           

   (.ـاتلاكمىحل (، كاأليت مخلحمل )ال27 )ص« ديجخماف الممصيمغيع»اجحمحمطحمس/  (1)
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 2306أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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 .  (1)أواًل/ ثةب ٔجةدة اُ قجعة٫٩ ودٕةىل يه أظؽ أٝكةم اتلٮظيؽ
 /  (2)حملمحم اتلجخمحمجيحجس إف جحتبلجحت أمخفممسـممسَّ يمغذا مخل مخفى 

 .زؽاكخلججلمخف كالحمس ك/ كحجمجخم إيمغحمساد ا يمغمجعِلدٮظيؽ الؿمٮميحا٣ٞك٥ ااو / 
/ حجمػجخم إيمغػحمساد ا ممسػحمليحم احلممسػىن دٮظيؽ ااق٧ةا والىهٛةتا٣ٞك٥ اثلةين/ 

 .َّل الجخماردة يف اججلحمقحمسآف كالممسمحم، كاإليحملف حملمجعجحميمجم كأحمجاكمخلمجمكمحشىمغيحم اججلمجعي 
 ككحجمػجخم إيمغػحمساد ا يمغمجعػؿ اججلمجعػد اتلمجعحجسيػ دٮظيؽ االٮ٬يح/ا٣ٞك٥ اثلة٣ر/ 

 اكليجشبلة كاليجشجخمـ كادلًع .
 جخمحمجيحجس حجمجخم جخمحمجيحجس األلجخمحجمي، أك جخمحمجيحجس اججلمجعدة.يمغججلحمقممسمخل اثلججلجحت مخلحمل أمخفممسـ اتل

٧٪ة اتلٮظيؽ إىل ٝك٧ني  /(3)ولذا ٦ة َٝكَّ
د يحم جخمحمجيػحجس الحمسبجخمبيػ كجخمحمجيػحجس احمسكيي / دٮظيؽ املٕؿٚح واإلزجةتا٣ٞك٥ ااو / 
ي ك ،األممسحمل  كاليجشىمغت ػي ألف مخلمجعحمسيمغػ ا يمطػحمس كجمتػىحل إجحمحملػ  كمجتجخمحمجيػحجس املمجعحمسيمغػ ّمَّ ممسى

 سجخمف حملمجعحمسيمغ أممسحمليحم كمحشىمغيحم كأيمغمجعِل.
                                           

ممسػحملني راجمتػممط مخف اتلجخمحمجيحجس، كحمقممسػيحمليحم إف مخفً ججلَّ مجعى مجتى إف ايمطمجتر مخلي  حمقممسيمخل اتلجخمحمجيحجس إف جحتبلجحت أمخفممسـ راجمتممطه  (1)
  حجس.حمجِّ جخمى  الحملي إف ايمطمجتر مخل   ىلع

، (72صالػحمل أ  اججلمجعػحمس ) «رشح اججلمخضحمجكيػ»، ك(50ص الحمل اججلحمقيمخل ) «ىحضحمسيمخف اهلحمتحمسني»اجحمحمطحمس/  (2)
 -27ص)ممسججليحملف حمل يمطحجس ا ل« يممسري اججلمجعحمسيحمس احلحمليحجس»، ك(263 /2)لججلممسىمغريين  «لجخمامخلممط األجحمجخمار»ك

29.)   
، كحجمػىجسا ألجحممجمػمخل  حملمجعػجخمف ػني اتلجخمحمجيحجس إف مخفممسحملنيحمقممسيمخل مخلني حجسِّ حمقى مجتى األممعججل يف ًّلكـ أحجمىحل اججلمجعججلمخل الحملي  (3)

ي جخمحمجيحجس الحمسبجخمبي كجخمحمجيحجس األممسحمل  كاليجشىمغت، كذلممق جلَّ  ػحمطحمس إف أجحممجمحملػ ي ف حملحمتحملجخميمطمجمحملػ جمتجحمػ الكِّ ممصى
ي      جمتجحم اججلمجعحملىحل .لكِّ ممصى اججلمجعججلمخل  كمخلمجعحمسيمغمجتيحم يمطحمس كجمتىحل، يمحمحمل جخمحمجيحجس األلجخمحجمي ي
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مخلحمل األممسحمل  ك كمخل أجحتبمجتيحم ِل رممسجخمِل إجحتت مخل أجحتبمجتيحم ا جلىمغممسيحم حجمجخم اإلجحتت/ ك 
 كاليجشىمغت كاأليمغمجعؿ.

َٞ ا٣ٞك٥ اثلةين/   ػ/ ىهؽ وا٤ُ٣هتدٮظيؽ ا٣ مجتجخمجمتػيحم ألف اججلمجعػحجس يى  ػىجسلممقك ِّمِّ كممسي
حمقججليحم كلممسجحميحم كجمتجخمارحمجيحم ججلمجعدة  كحمجحجسق رممع كرحجم، كيحمقيجشحجس ىجسلممق كجمتػيحم ا 

 .(1)كامجتىمع  محمسخمشيحم
 اتلجخمحمجيحجس حجمجخم جخمحمجيحجس األلجخمحجمي، أك جخمحمجيحجس اججلمجعدة. ممسِّممخلحمل مخفً اثلين مخل اججلحمقممسيمغمجمىجسا 

ة أن ٩ٞٮ /   ول٦َّ
 ِٕ جخمحمجيػحجس الحمسبجخمبيػ  /كاملحمقيجشػجخمد ػيحم، يَك ٤هِل اََها٣ٞك٥ ااو / اتلٮظيهؽ ا٣

 كجخمحمجيحجس األممسحمل  كاليجشىمغت.
اججلمجعججلمخل »أم/  ،ججلِّممجعمجتين جبجحم مخلمجعحمسيمغ ا، يمغججلمجعً ألجحميحم يى  كِّمججلٍ  تلجخمحمجيحجس اججلمجعً ِّمِّ كممسي 

 .محمَّ اليحلمجتب كالممسُّ مخلحمل مجتجخممخفممغ ىلع اخلرب يى أم/ كاخلربم/  «.
 ا٣ٞك٥ اثلةين/ اتلٮظيؽ اإلرادي ا٤ُ٣يب/

ألف اججلمجعػحجس ِل يف  كجخمحمجيحجس األلجخمحجميػ، كممسػِّم تلجخمحمجيػحجس اإلرادم /كاملحمقيجشجخمد يحم
ػ . أف يحمقجخمـ مجتججلممق اججلمجعدة أك ال يحمقجخمـ مجمػيمغمجمجخم إمخلَّ  كاججلمجعدات إرادة  ك ػججلمخضججلِبِّمِّ كممسي

 .(2)كيحمقيجشحجسق يمطحمس كجمتىحل ىجسلممق ،ا مجتججلممق اججلمجعدات كجمتيحمى مخضججل ألف اججلمجعحجس يى 
 ٚيٞٮ / ،ك٧ني٥ اتلٮظيؽ إىل ِٝ كِّ َٞ ٨ حُ ٨ ا٧٤ٕ٣ةا ٦َ و٦ِ 

                                           

   (.559 /5الحمل اججلحمقيمخل )« مخلحجسارج الممسليحلني»اجحمحمطحمس  (1)
 /6) «اليجشػىمغحجسي»، كاػحمل يحمليػ يف (530 /5) «مخلحجسارج الممسػليحلني»اججلحمقيمخل يف  ممحمل ذمحلحمس ذلممق احملي ك (2)

663.)   
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 ِٞ  يةدة/ك٥ ااو / دٮظيؽ الكِّ ا٣
ألف  ك ػىجسلممقِّمِّ ىجسلممق جخمحمجيحجس الحمسبجخمبي كجخمحمجيحجس األممسحمل  كاليجشىمغت، كممسي  كيمجعين

ِل اججلحمقيػدة املمخضججلحمقػ جخمجمتػ د ا ممسحمججحميحم كمجعف يمغمجعِل كأممسػحمليحم كمحشػىمغيحم يي حمسُّ ىمغى تى 
 كػحجسرينا،  كإحمجيػ  كإمخلػ كرصػيمغن  كرزمخفن ىمحججلحمقن ك ـ يف حجمىجسا اليحلجخمفؼ اتلَّ حمسُّ ػكاتليجش

 ىمغحمسد ا ىجسلممق.حجس أف يي حمجِّ جخمى يمغحملحمل كاجمت الحملي 
 ِٞ  ك٥ اثلةين/ دٮظيؽ ا٣ٕجةدة/وا٣

جخمحمجيحجس األلجخمحجمي، كتممسػحمليمجتيحم ػىجسلممق كاخمشػحمج ال حتمجتػج إف محمسيػحجس  /املحمساد يحمك
 ىمغيجشيىحل.
 ٚيٞٮ / ،(1)٥ اتلٮظيؽ إىل ٝك٧نيكِّ َٞ حُ  ٨٨ ا٧٤ٕ٣ةا ٦َ و٦ِ 

 ا٣ٞك٥ ااو / اتلٮظيؽ ا٣ٞٮيل/
ألجحمػيحم  ك ػججلحمقجخم ِّمِّ جخمحمجيحجس الحمسبجخمبي كجخمحمجيحجس األممسحمل  كاليجشىمغت، كممسي  /كاملحمساد يحم

ي  ػًع  اجلجحم اججلمجعى لكِّ ممصى يف مخلحمقىحل جخمحمجيحجس األلجخمحجمي اذلم ي ػحملى  حجمػىجسا  مخلػحمل اتلجخمحمجيػحجس، كأمخلَّ
 .ججلِّماجلجحم يمغمجمجخم خممجتمحش جلجحم اججلحمقجخم  اججلمجعً 

 َٕ  ٌل/٧َ ا٣ٞك٥ اثلةين/ اتلٮظيؽ ا٣
مخلحمل يمطحملىحل اججلحمقججلػ  ألجحميحم يممصحملىحل ًّلكا  ك ججلمجعحملعِّمِّ جخمحمجيحجس األلجخمحجمي، كممسي  /كاملحمساد يحم

ي   حملحمتحملجخميمطمجم جمتجحم اججلمجعحملىحل مخلحمل اتلجخمحمجيحجس، لكِّ ممصى كيمطحملىحل الججلممسف كيمطحملىحل اجلجخمارح اججل  ت
 ججلِّم، كجمتجحم اجحمحمقيدم يمطحملع.يجشحجسييق يمطً يمغتلجخمحمجيحجس ِل جمتجحمف/ جمتجحم ى 

 ٨ واإلنف.يه احل٧١ح ٨٦ ػ٤ٜ اجلِ / ا٣ٕجةدة ةزة٩يً 
                                           

 (.1/367) «دلحملجخمع اججلىمغمجتكل»اإلممسبلـ احمل يحملي. اجحمحمطحمس/  ممحمل ذمحلحمس ذلممق ححصييمحي  (1)
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   كاإل ػجمس حملَّ ججلًحمتػلحمل ىمحججلػمخف ا يمطػحمس كجمتػىحل ًمخلػاحليحلحمل كاججلىمعي  يمغحملمجعججلجخمـ أفَّ  
كمخلػ ىمحججلحمقػ اجلػحمل كاإل ػجمس إال د/ ا يمطحمس كجمتػىحل مخفؿ يمطديحم كحمجحجسق جمتىحل جمتبلِلك

ػيحم  ك[73]اذلاريت/  حلمجعحجسكف َىنيَّ هلػمخل يمطػحمل ىحضحمسيػمخف الحمسممسػىحل كاليحلمجتػ مخلػ ُيي ذللممق 
 ييىمعممشيحم حلىحمتمجتنجخمق. كيحمسخمشق مخلمحممجممخل حلىىمغمجعججلجخمق، كمخل

ِٕ ةزةثلً   ٕر ث٫ الؿق٢. جةدة يه ٦ة ثُ / ا٣
  مجعجحتي كذللممق اكف ى 

ى
كججلحمقحجس مجعمحتمحم يف لك أمخلػ د/ ، مخفؿ ممسحمججحميحمىحل حجمىجساجمتٍ الحمسممسىحل مخلحمل أ

الحمسممسػىحل مخفحملػ ىلع  ةيمغحجسيمطجخم ،[93]اجلحمجىحل/  رممسجخمال أف ايمطحجسكا ا كاجمتمجتنجخما اججلمخضممعجخمت
 .كحمجحجسق مجعدة  يمطحمس كجمتىحلاججلحتحمقيمخف 
 ًٕ ُّٜ / ا٣ٕجةدة ٠ؾلٟ يه ةراث  اُ ىلع ا٣ٕجيؽ.  ظ

ُّٜ »ملمجعذ/   محلحمل مخفؿ اجلِب ُّٜ اُ ىلع ا٣ٕجةد؟ و٦ة ظ ا٣ٕجةد ىلع  أدؽري ٦ة ظ
ُّٜ اُ ىلع ا٣ٕجهةد/ أن يَٕجهؽوه وال »مخفؿ/  .كرممسجخمِل أيمطججلمخلي  اي مخلمجعذ/ مخفؿ  «.اُ؟ َظه

حمل أراد أف، يمغ(1)«يرشًلٮا ث٫ محًبة ى  حملى حمس كجمتىحل يمطججلييحم أف يحمقجخمـ حبمخفِّ ا يمطمخف اججلمجعدة حمقِّ ُيي
 يف ذلممق يمطحملججلػيحم لجخمجمتػيحم اك مخفػؿ  يمطججلييحم مخلحمل يمغًمجعىحل األكامحمس كاجمتمجتمحمب اجلجخما ك خمججليجشن

 .[7]ابليمحم/  كمخل أمحمسكا إال حلمجعحجسكا ا خمججليجشني ِل ادليحملجمتىحل كيمطبل/ د
 / ا٣ٕجةدة يه الى٤ح ثني ا٣ٕجؽ ومني اُ ٔـ وص٢.ةػةمًك 

                                           
 (.  31( كمممسججلمخل )2856أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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جمتػ  يف  يحم ال سجخمف إال مخلحمل ىحضحمسيمخف يمطديحم يمطحمس كجمتىحل، محلحملػيمغمجعبلمخف اججلمجعحجس حمسبِّ  
َظتَّ هبَِن  ٔجؽي ب إيلَّ ؿَّ َٞ و٦ة تَ »احلحجسيجحت اججلحمقحجسيس/ 

َ
ٍا أ  ،٤ٔيه٫ ممهة اٚرتًهُخ إيلَّ  ْٰ

ـا  ٔجؽي يذٞؿب إيلَّ ٦و   ة ي
ُ
 .(1)«٫جَّ ظِ ثةجلٮا٢ٚ ظذ أ

يمطحمس كجمتىحل، كذلممق ة  مجعداججلمجعحجس اججلحمقمخف ف ُيإال حتيجشىحل ال يمغحملحمج ا ججلمجعحجسق  
 .اجلَّجخمايمغىحليحم كاجمتمجتمحمب اجلجخما ، كاإلمحلمحتر مخلحمل ممشاىمغحمسىمغمجعىحل اججل

 يه ٦ٕ، ال هلل إال اُ. // ا٣ٕجةدةةقةدقً 
ػىمحبلص إالَّ يمجتػىت ال  ال هلإ إال ا ـ اججلمجعػحجس حبػمخفِّ يػحجمجخم املمجعجخمد، كمخف /يمغإلِل

 اججلمجعدة  ممسحمججحميحم كمجعف كحمجحجسق ال رشيممق ِل.
 ًٕ  ػؿه.آو ُؿ اإلقالم وأوعمَ  // ا٣ٕجةدةةقةث

أف ال هلإ )ححصمجمدة  كلممصمجمدني أف يمحممخضمخفإال مجعحجس اإلممسبلـ ال يحجسىمحىحل يمغإل ممسف  
إال ا،  ال مخلمجعػجخمد حبػمخف، مخلمجعمحمحجمػ/ يمغبل هلإ إال ا،  (كرممسجخمؿ ا احمحملحجسن  إال ا كأفَّ 

مخلمجعمحمحجم ال مخلمجتجخمع يف أدا  اججلمجعدة كال مخفيػحجسكة لججلمحمَّػس إال رممسػجخمؿ كحمحملحجس رممسجخمؿ ا 
ػجخمًؿ مخفؿ جمتىحل كيمطبل/ د كا  ٍمخل يًف رىممسي فى ججلىسي ٍحجس اكى ٍممسػجخمى اً ججلىحمقى

ي
فى أ ػٍحمل اكى ػمحمىه لًحملى ممسى ةه حمجى

جخم  حمسى اى يىحمسٍجمتي ـى اآٍلًىمححمسى كىذىمحلى احٍلىٍجخم ًمحترينااى كى  .[12]األحمجحمساب/   محلى
، كاججلمجعىػخمش ىلع مخلػ يمغحملحمل أراد الممسمجعدة يف ادلجحمي كاآلىمححمسة يمغمجعججلييحم مخفمجتىمغ  أجحتحمسق 

مخلي دك مخفػؿ مجعػف/ رممسػجخمِلي  إال حملػ رشع مجعحجس اى كأف ال يى جمت  يحم،  ػ آىػزي مخلى كى

                                           

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 2306أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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جخمؿي   جخما الحمسَّممسي محمٍػيحمي يمغىػٍجمجتىمجمي ٍمخل خى ػزي  جىمجمى مخلى كقي كى ىجسي مخلػحمل اكف آىمحػحمس ، ككػىجسلممق [5/]احلرشػ  يمغىجحسي
 ِل ال هلإ إال ا  /ًّلكمخليحم  .  (1)، محلحمل جمت  يف احلحجسيجحتي اجلمحمَّ كىجمتى
 ي٨ ومةَ٪٫./ ا٣ٕجةدة ّة٬ؿ ادلِّ ةزة٦٪ً 

يت مجت، كممسػيممصحملىحل اججلمجعدات اججلحمطحجمحمسة كاججلمجعػدات اججلحمقججليػ ابلىحضمحمػيحمل ادلِّ  ألفَّ  
يػحمل كآىمحػحمسق كحمطػحجمحمسق أكؿ ادلِّ كأجحممجمػ  كة إف ذلممق يمطمحمحجس يف مجعحمسيػممغ اججلمجعػدةاإلححصر

 كبىحضمحميحم.
 ًٕ  دٞٮم ىلع دٔٮة اجلةس ل٤ٕجةدة. -٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮم -ق٢/ دٔٮة الؿُّ ةدةق

 يف اججلحمقحمسآف يمغمحمجخمح كممعريق مخلحمل األجحمبي  ممحمل ذمحلحمس ا مجعف 
ى
ػإجحمحملػ أ حمسكا أمخفػجخمامخلمجممخل مى

 .[77]األيمطحمساؼ/ (   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ) /مجمىجسا األمحمس
اف يمجمػمجتمخل ػيحم كحمجمخف االيمطمجتمحم ،  مجعمجتين مجمىجسا األمحمسيمغزللممق حمجمخف ىلع لك مممسججلمخل أف يى 

 .، ككىجسلممق ديمطجخمة كمخضيحمقن  كيمطحملبلن يمطججلحملن  كاالحجممجتحملـاغي 
َىػاججلمجعحمطيحمل املركػ ىجسق الحمسممسججل كمخلحمل حجمىجسا االحجممجتحملـ/ دراممسممحم هل يمغيمجمػ  نيَّ اججلػ  

جخم محمىمغيػىجس إذ يمغًمجعججلمجمػ إجحمحملػ حجمػمجعخمش مخل يمجتمجعججلمخف محمس اججلمجعدة، احمل يحملي اإلممسبلـ  ححصييمحي 
ألمحمس ا ممسحمججحميحم كمجعف كحتحمقيمخف ملحمسادق مخلحمل ىمحججلحمقيحمك ذلا اكجحم مخلحمل أحجممخل مخل يييجشػحمسؼ 

.  كيمطحملبلن حمقن  كحتحمقُّ  يمغييحم األكمخفت، كمخلحمل أيمطحمطمخل مخل  حجمحجس مخلحمل أجمتججليحم اججلمجعحجسك يمغمجمحملن
ىمعرت حبؿ أحجمىحل ، كأف ال يى حجمىجسا اججلًمجعججلمخل )يمطججلمخل اججلمجعحمقيحجسة(مجعحمسؼ مخفيحمل يمغمجعَّل اججلمجعحجس أف يى 

 كابلحجسع.ممشبلالت الجخممخفمجعجخما اجلس يف حل يحمكمجتمخلحمل أحجمحملي ججلجخمفججلِّ حمقى حي ابلىحضىحل اذليحمل 

                                           
، ڤمخلػحمل حمجػحجسيجحت مخلمجعػذ « دػه٢ اجَل٪َّهح»( ججلىمغػمخض/ 3116جخم داكد )( كأ22134أىمححمسجمتيحم أمححجس ) (1)

   .(687) «اإلركا »يف  كحمجممسمحميحم األبلينُّ 
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أيمطحمطػمخل مخلػحمل  -ب اججلمجعػدة -حنحمساؼ يف حجمىجسا ابلباالأف  /مجعججلمخلكمم   أف يي 
يمغحنحمساؼ اجلس يف ب اججلمجعدة أكرث مخلػحمل احنػحمسايمغمجممخل  كحنحمساؼ يف ممسحمس األجخماباال

 يف ب األممسحمل  كاليجشىمغت.
 فَّ أل/ »-رمحػيحم ا -محلحملػ يحمقػجخمؿ ححصػييمح اإلممسػبلـ اػحمل يحمليػ -كممس ذلػممق

 االحنحمساؼ يف ب األممسػحمل  االحنحمساؼ يف أمحمس اججلمجعدة احنحمساؼ يف أمحمس اإلرادة، أمخلَّ 
محمػِل ججلمخل، كبب اججلمجعججلمخل محلحمل حجمػجخم مخلمجعججلػجخمـ مخفػحجس ال يى كاليجشىمغت يمغمجمجخم احنحمساؼ يف ب اججلمجعً 

حمجىت ابلمجممخل هلػ إرادة، كبتلػ   كممصرتؾمخلحمل اجلس، يمحمحمل أمحمس اإلرادة أمحمس مي  محلمحتريه 
اججلمجعدة أكرث مخلحمل كمخفجخمع االحنحمساؼ يف ػب األممسػحمل   ا يف بيحمقممط االحنحمساؼ محلمحترين 

حجسع يف ػب األممسػحمل  كاليجشىمغت، كىلع حجمىجسا يمغبلحجسع يف ب اججلمجعدة أكرث مخلػحمل ابًلػ
يمغحملحمل يمجتمىحل أحمججخماؿ اجلس  حجس أف يمطمحمػحجسحجممخل  كمججلحملجخمس مممصحجمحجس كاليجشىمغت، كحجمىجسا أمحمسه 

دة مخل حجمػجخم أيمطحمطػمخل مخلػحمل االحنحمسايمغػت يف ػب مخلحمل االحنحمسايمغت يف ب جخمحمجيحجس اججلمجعً 
 كأجحمجخماع ابلحجسع تممصمجمحجس ىجسلممق. ،  كاليجشىمغتاألممسحمل

اغيػ األمػجخمر املحمججخمبػ  ممسػحمججحميحم اججلمجعدةك اججلػ    يمغمجعَّل اججلمجعحجس أف ُيحمقمخف 
 مخفى ججلٍ اخلى  مخفى ججلى ىمحى  مجمحمل أجمتججلمخلً اججل  كمجعف، ك

ى
حمجػىت إف ، جحمحمسؿ اليحلمجت، كبمجم أرممسىحل الحمسممسىحل، كأ

س ي أيمجمػ اجلػدممسحمججحميحم كمجعف يف ممسجخمرة ابلحمقحمسة/  أكؿ أمحمس جحمحمسؿ يف اججلحمقحمسآف حجمجخم مخفجخمِل
 .[12]ابلحمقحمسة/  ايمطحجسكا ربسمخل اذلم ىمحججلحمقسمخل كاذليحمل مخلحمل مخفججلسمخل ججلمجعججلسمخل مجتحمقجخمف

، أك ىحضمجمممسػحمقيمغمجعججليمحم أف حنىجسر ممحمل يمجعحملىحل ىلع إ -يمغذا اكجحم اججلمجعدة مجمىجسق املزنججل
حمل  ىلع الجخمجمتػيحم اذلم ُيػيحم اججلمجعدة جمتحجمحجسيحمل تلحمجحمقيمخف جحممجعحملىحل أف ححصجحممجم، ك حمقججلىحل مخلحمليي مخلى

يف جحمىمغجخمممسمحم كجحمىمغػجخمس  ي ممعحمسممسمجمججلمحمس، كل مجما كيحمسخمشق، كأف  ممسىع محلىجسلممق يف مجعججليحمل
 .جخمحل يمطحمطّممممس يمغ  كمحمبلَّ أمحممحم كجحمىمغجخمس ىحضي 
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إذ أكلجخميػت ادليػحمل، ىلع  مجعججليحملػيحم لججلحملممسػججلحملني  ىحضحمسيحمقػى ِّ حمسى أف يي املممسججلمخل ىلع ك 
يمغيػيت  كرتيػ مخلمحميحلػجخمسيممسىع ججلرتيػ مممسػىحل كأػجخماب االيمطمجتحمقػد حمل مخلى حجممحمؾ 

يف  -مخلػمحتبلن  -ممسىحلييت حملك، حملممسىحل   مخلحمل لجخماحمجمخف أمجخمر اججلمجعحمقيحجسة ك مجعججلمجم أممسممسن 
مخلمجم ىلع مممسىحل اتلجخمحمجيحجس، يمغججليجمس حجمىجسا مخلػحمل احلػمخف يف   ، األممسحمل   حجسِّ كاألحمجاكـ كييحمقى

يحمل محمس، محلحمل جحمَّيحم اجلِبُّ  مجعحمل احمل يمغ كىلع ذلممق مخلمجعذنا يمغكحلَّت كأكلجخميت حجمىجسا ادلِّ
ٟ إ٩َّه»حملحمل، مخفؿ/ ىلع احلى  ڤا  مجعجحت مخلمجعذن لحملَّ  رممسجخمؿ ا  أفَّ »/  سيمطَّ 

َٔ  ٨ أو َّ ٦ة دَؽٔٮ٥٬ إحل٫/سُ يَ ٤ْ َٚ  إأ٢٬ ٠ذةب ٮمٍ ىلع ٝ مُ ؽُ ْٞ تَ  ؿٚهٮا ٔجةدة اُ، ٚإذا 
و٤ٮات يف يهٮ٦٭٥ وحل٤هذ٭٥، ٚهإذا  ؿض ٤ٔي٭٥ مخفاُ ٝؽ َٚ  اُ، ٚأػك٥٬ أنَّ 

َُ  ٤ٕٮا، ٚأػك٥٬ أنَّ َٚ  ؿد ىلع ٚٞهؿاا٭٥، ٚهإذا ٚؿض ٤ٔي٭٥ زٌلة ٨٦ أمهٮام٥ ودُه ا
 .(1)«أمٮا  اجلةس ٠ؿاا٥َ  قَّ ٮَ ؾ ٦٪٭٥ ودَ ؼُ أَةٔٮا ث٭ة، َٚ 

 حجمىجسا املحمقػـ حمقػيحم  -مخلحمقػـ اججلًمجعػدة -كأيممشن حمقَّ ؼ ملػحمل حمجى حمقػـ يمطحمطػيمخل، كحجمػجخم رشى مخلى
كاجحممممس إحليحمك يمغمجمجخم رشؼه ملبلس ا مجعف الحمليحمقحمسبني اذليحمل هلمخل مخلحمل املزنججلػ مخلػ 

رًٍض ذمحلحمس ا ممسحمججحميحم كمجعف مخلحمل أكمحشيمغمجممخلك يمغحمقػؿ/ د
ى
كىاًت كىاأٍل ػحملى ػٍحمل يًف الممسَّ ي مخلى ِلى كى

ٍحمل ًيمطمحمٍػ مخلى ىٍممسمجتىٍحمجًممسػكى الى ي ػٍحمل ًيمطىدىًػًيحم كى ىٍممسػمجتىٍيحلرًبيكفى خى قي الى ي كفى ػحجسى جخمفى الججلَّيٍػىحلى ر حمسي ػِّحمجي يممسى ي
يكفى  ٍىمغرتي رى الى حى  .[12،27]األجحمبي /  كىاجلَّمجمى

مجممخل ال حمطمخل اخلججلمخف، كمخل جمتمجعىحل هلمخل مخلحمل املزنججل، إال أجحمَّ حمل يمطً يمغيمجممخل مخلً  مخل كخمشممط اي يمغحملممط 
 !ممسحمججحميحم كمجعفيحم يممسمجتيحلربكف يمطحمل يمطد

 
                                           

 (.  19( كمممسججلمخل )1458أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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 ل املهى  عخمه هللاد ف

« 
َ
 َعدددوو

َ
   

َ
دددهي  ندددلىم

َ
ى ؛زسُددده نفلعبىصًدددد  ل

َ
َعدددف:

َ
دددفَل ع

َ
ُ

َ
دددد دف

ً
ف ٌكدددغب بَهدددف عبددددفص هللا }عُى

ددظًً، [3]اإل ممسػػف/ ًلَّغونهددف  لَّيددرا{ 
َّ
َمً ال ددفَلد }وعبددفص الددغَّخو

َ
عوى  و 

َ
 علددى ر

َ
ددىن

ي
ك مو ًَ

ىا َؾَل ف
ي
فل

َ
فت...هىهف وِإطا زفَبهم ال فهسىن    .[55 -39اججلىمغحمسمخفف/ ] { آلاًَ

 
ي
فن

َ
ُ ُو د

َّ
دفَل الك

َ
   وملف  

َ
َمِعدين  و

َ
عوى وييدىٍ هم  

َ
دم ِفدي ر هي

َ
دلن ل د }عب ِنَمدف  يدىٍت ء يٍػ

م املسسهددين{   هي  ِعَبدفص  ِ دد و
َّ

ددفَل هللاي  ؛[12، 97/ ]احلحمتػػحمسِإَل
َ
ى  

َ
َعددف:

َ
ددك  }ِإنَّ  دع

َ
ـَ ل ِو دد

َ
عَبددفصي ل

 }ً   ً ا بعك  ً الِفٍو
َّ

فن ِإَل
َ
سُ ِهم ؾي  و

َ
 .[11/ ]احلحمتحمسَعس

دد
َ
هي نددل عبددفص و 

َ
َدفه ددبو َمً ولددضا ؾي ىا ا سددظ الددغَّخو

ي
ددفل

َ
دد  نددظلكد }و 

َ
ِئَّ

َ
َل

َ
فَل ِفددي وندد  امل

ددددددضيهم وَ ددددددف  ًو
َ
   ٌعسددددددم َ ددددددف َنددددددين  

َ
دددددىن

ي
مس غن ٌعو  و

َ
ل وهددددددم نددددددأ ىو

َ
 ٌؿددددددبُىهه نددددددفلُ

َ
 َّغ دددددىن   َل

 ملدً
َّ

 ٌكدلعىن ِإَل
َ

سلهدم وَل
َ
كدِته  كدلُىن{  ز

َ
جحمًٍبيىػ اع ضدي  وهدم  دً ز

ى
 ،[16 -13/ ]األ

 
َ
ددفَل ع

َ
دددَمفوات و  دددفص الؿَّ

َ
ئف إصا    ي ِو دد

َ
مو ق

ي
دددت

و
َمً ولدددضا   لُددض  ئ ىا ا سدددظ الددغَّخو

ي
ددفل

َ
ى د }و 

َ
َعدددف:

ن صعدددددىا لسدددددغخمً ولدددددضا   وَ دددددف 
َ
عوى و سدددددغ ال َبدددددفل هدددددضا    

َ
دددددهي و يكدددددا ر

و
ًتلُدددددغن ِ ى

َمً    ِعددد  الدددغَّخو
َّ

عوى ِإَل
َ
دددَمفوات ور سدددظ ولدددضا   ِإن ادددل  دددً ِفدددي الؿَّ

َّ
ن ًت

َ
َبِغدددي لسدددغخمً  

و
ي ًَ

غصً عبض
َ
فَ   ف َُ

ُِ ْ ال
ىو ًَ ٍحمسيىمخلا{ ا   لُض  خهفهم وعضهم عضا   واسهمو   ُه   .[77-66/ ]مى

ددددِظي اصَ 
َّ
ِؿددددُذ ال

َ
ى َعددددً امل

َ
َعددددف:

َ
ددددفَل ع

َ
 عبددددض و 

َّ
ددددى ِإَل عُدددد  ِفُددددِه للهُدددد  والبىددددىمد }ِإن هي

 
ً

ددِه و عسىددفن  ددثَل ُو
َ
ددَغاِئُل{   وعمىددف َعس ِ ددء ،[77/ ]الحمسىمحػػحمسؼ لب ددء ِإؾو

َّ
ددفَل الى

َ
ا  

َ
ِفددي   وِلَهددظ

دددِحُذ َِّ  » دالَحدددِضًَ ال
ي
  

َ
 َل

و
 غي ُ

َ
َمدددف  

َ
دددووددد  ك

و
ًَ  ِت غَ َ ددد َهدددفَعي ِعِىددديَ  انو

َّ
م الى ٍَ هدددف  ؛َ دددغو

َ
َمدددف  

َّ
ِإه

َ
ف

ىا ،عبض
ي
ُىل

َ
  عبضي  دف

ي
ىل  «.ههللا وَعؾي

عتددده هللاي 
َ
ىالددده و دددض و خو

َ
دددِظي  ،نفلعبىصًددد  ِفدددي  كمدددل  

َّ
 ال

َ
َدفن دددبو دددَغامد }ؾي دددفَل ِفدددي ِلؾو

َ
ُ

َ
ف

}
ً

َل ُو ِضِن لَ فَل ِفي لًدفم، [2]اإلرسا /   ؾغي ِبَعبو
َ
ى َعبدضن َ دف  وحدى{  دو 

َ
أوحى ِإ:

َ
/ ]اجلٍَّحمتمخل}ف

ددددفَل ِفددددي الددددضَّ  ،[22
َ
ىمو  ددددِه لبددددًض  دعو ُو

َ
 َعس

َ
ددددىن

ي
وا ًَّىه ددددفصي

َ
ىني ا ددددضعي ًَ َْ عبددددض هللا  ددددف

َ
هدددده ملددددف  

َ
ا{ }و 

فَل ِفي التدضي ،[27/ ]اجًلحملٌ 
َ
ف فدف ى  دو 

َ
دف علدى َعبدضه

َ
دف هؼلى ده ِ مَّ م ِفدي ٍع

ي
دت
و
ى
ي
دىَعم }وِإن ك ا ِبؿي

ة[ 19]  ً  ثسه{ حمسى  .ابلىحمقى



  

 

 ة الم ابن تيميــلشيخ اإلس 51 

 الرشح 
ىممسػمجتيحلربكف يمطػحمل يمطدػيحم،  أجحتىن اي ممسحمججحميحم كمجعف ىلع املبلس ػأجحمَّمجممخل ال ي
َـّ جمتىحل كيمطبل الحمليممسمجتيحلربيحمل حمجيػجحت مخفػؿ/ دإفَّ اذليػحمل يممسػمجتيحلربكف يمطػحمل يمطػديت  كذى

 .[32]اغيمغحمس/ ممسيحجسىمحججلجخمف جمتمجممحممخل داىمححمسيحمل 
َىنيَّ ححصييمحي اإلممسبلـ رمحيحم ا جحتمحم ى ا  ممسحمججحميحم كمجعػف ىلع يمطػدق اذليػحمل كمخفحجس 

ةي كمخفىمغت/ جخما ِل يف يمطدمجممخل ِل يمطحمس كجمتىحل، كحجممحم ًيمطحجسَّ ٍىمحججلىيجشي
ى
 أ

 /أ٩ٮاع ا٣ٕجٮديح ُ دٕةىل الٮٝٛح ااوىل/
. . كيمطجخمدي ىمحمحشَّ  اججلمجعجخمدي ىلع جحمجخميمطني/ يمطجخمدي ًعمخلَّ

هه حجممخل حمسِّ ىػػ ك/ يمطجخمديػػ أحجمػػىحل الممسػػحملجخمات كاألرض لكمجمػػمخل حٚة٣ٕجٮديههح ا٣ٕة٦َّ
يجخما  /مخفػؿ مجعػف كججلػممقمجمحمس كالحملي يمغمجمىجسق يمطجخمدي اججلحمقى  .مجممخل كًكيمغحمسحجممخلمخلمحمكيمغجمتحمسحجممخل، مي  دكمخفىػل

ػمخفُّ  ػٍحمسفى ًمخلمحمٍػيحمي كىنممصى مخضَّ مجتىىمغى كاتي حى ػحملى ػدي الممسَّ ا ىسى يٍن إًدا ٍحجس ًجمتٍمجتيٍمخل ححصى ا ججلىحمقى ن ىىجسى الحمسَّمٍحىحملي كدلى اختَّ
 يىنىًِغ لًججل ا كمخلى ن ٍجخما لًججلحمسَّمٍحىًحمل كدلى ف دىيمطى

ى
ا أ حجسا حمسُّ اجًلىؿي حجمى ً رٍضي كختى

ى
ا األ ن مجتًَّجحسػىجسى كدلى ف حى

ى
حمسَّمٍحىًحمل أ

ا   ٍػحجسن رًٍض إًالَّ آيًت الحمسَّمٍحىًحمل خى
ى
كاًت كاأل حملى حمل يًف الممسَّ ُّ مخلى يمغمجمػىجسا  ،[95 -33 ]مػحمسيمخل/إًف لكي
 يحجسىمحىحل يمغييحم ممخلمحممجممخل كًكيمغحمسحجممخل.

ٍخمشػججلىججلمجتيٍمخل 
ى
جحممجتيٍمخل أ

ى
أ
ى
جخمؿي أ يىحمقي ًَّ ذى كفى ًمخلحمل ديكًف ا ٍمجعيحجسي  حى ٍمخل كمخلى يحجمي رٍشي ـى ُيى كمخفؿ مجعف/ دكيىٍجخم

ًبيىحل  ًيمطى  ججلُّجخما الممسَّ ٍمخل خمشى ـٍ حجمي
ى
الى  أ ي ق مخلممط خمشػبلهلمخل، دى ى حجممخل يمطً حملَّ يمغممسى   ك[27]اججلىمغحمسمخفف/ ًدم حجمى

رًٍض ، حجسة إلححصرةيَّ حمقى تممسحملي مخلي  مجمكليحلمحم
ى
كاًت كاأل ػحملى مخلَّ يمغىًىحضحمسى الممسَّ كمخفؿ مجعف/ دمخفيًىحل الججلَّمجمي

 اكى  َىنٍيى ًيمطىًدؾى يًف مخلى مخلي  ٍسي جحمى حتى
ى
ًة أ دى مجمى يًٍ كالممصَّ لًمخلى اججلىمعى ػجخمف  ًعى ٍمجتىًججلىمغي ]الحمسمػحمس/ جحميجخما ًذيًيحم خيى

 ججلِّججلًمجعىد   /كمخفؿ ،[52 ججلحملن َّي ييًحمسيحجسي حمطي  ا ػمخلى  ،[52]اغيمغحمس/ دكمخلى سى َّى مخفىػٍحجس حمجى كمخفؿ/ دإًفَّ ا
 يمغمجمىجسا يممحمكؿ اججلمجعجخمدي اخلمحش كاججلمجعمخل. ك[53]اغيمغحمس/ َىنٍيى اججلًمجعىد  
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 كاػع يمطجخمديػ اججلمخضيمطػ كاملحمجػاججلمجعجخمدي اخلمحش، ك  / وأ٦ة اجلٮع اثلةين
 .مخضججلحمقمخلي مخفحجس جمت ت تممسحمليمجتمجممخل األكامحمس، ك

جحميػجخمف   ٍحمسى جحمػمجتيٍمخل حتى
ى
ـى كالى أ مخلي احلىػٍجخم ججلىيٍسي جخمٍؼه يمطى ]الحمسىمحػحمسؼ/ مخفؿ مجعف/ ديى ًيمطىًد الى ىمحى

مخلي  /كمخفػػؿ ،[23 ىمجمي ػػىحضى ٍجخمجحمنػػ كإًذىا ىمحى رًٍض حجمى
ى
ى األ ػػجخمفى ىلعى ٍحملممصي يػػحملى حى ً دكًيمطىػػدي الػػحمسَّمٍحىًحمل اذلَّ

 بلىمخلن يجخما ممسى  .[23]الحمسىمححمسؼ/   اجلىًحجمججليجخمفى مخفىل
محميػجخما د /الحمسبيممط يف مخفجخمِلكأىمححمسج اججلمخضربمُّ يمطحمل  يػحملى آمخلى ً ى اذلَّ فه ىلعى ػججلٍمخضى ي ممسي إًجحمَّيحمي ججلىيٍجمسى ِلى

يجخمفى  لكَّ مجتىجخمى بًِّمجمٍمخل حى ى رى رٍش د /إف مخفجخمِل [77]اجلحمجىحل/  كىىلعى ٍمخل ًًيحم مي يحملى حجمي ً  [222]اجلحمجػىحل/  جخمفى ػكي كىاذلَّ
ٍممعًجخميىمحمَّمجمي د /ا إججليجمس مخفؿ يمطحجسكَّ  حمقؿ/ إفَّ يي 

ي
ٍجحسججلىًيجشنيى أل مخلي الٍحملي دٍمىًمجعنيى إًال ًيمطىدىؾى ًمخلمحمٍمجمي

ى
  ٍمخل أ

ـو حمل ممسي ، كإجحمَّ مجعىحل لججلممصيمخضف يمطججليمجممخل ممسبيىحله يمغمجمال  اذليحمل لمخل  ي  [69،61]ص/  ججلمخضجحميحم ىلع مخفجخم
 .(1)«، كأرشكجخمق يف أيمطحملهلمخلىجسكق كحلا اختَّ 

 حجممخل اذليحمل مخفؿ إلججليجمس يمطمحممجممخل/  ججلىػيًٍمجممخلٍ  يمغمجعد ا حمجحمقا ىممقى يمطى  دإًفَّ ًيمطىًدم ججلىيٍجمسى ل
ًكيحمل  ىمجعىممقى ًمخلحملى اججلىمعى ًحمل اتَّ فه إًالَّ مخلى ججلمخضى  .[56]احلحمتحمس/  ممسي

كمخفػجخمِل/ دإف يمطػدم ججلػيجمس لػممق يمطججلػيمجممخل »مخفؿ اإلمخلـ احمل محلمحتػري رمحػيحم ا/ 
لػممق يمطججلػيمجممخل، كال  يمغػبل ممسػبيىحلى  كهلمخل اهلحجسايى  تي رٍ حجسَّ أم/ اذليحمل مخفى  [11]احلحمتحمس/ ممسججلمخضف 

.(2)«محمحمقمخضممطاممسممحتمحم  مخلي  [11]احلحمتحمس/حمل امجعممق مخلحمل اججلىمعكيحمل   مخلى لممق إحلمجممخل، دإالَّ  كمحشجخمؿى 
املممسػممحتىن مخلمحمػيحم كال  مخلحمل جمتنجمسججليجمس املممسممحتىن مخلمجعمحمق/ أف محمحمقمخضممط حملي الممسممحتمحم  كاال

مجعممشيحم.
                                           

 (.659/ 49« )ىمغممسريق»أىمححمسجمتيحم اججلمخضربم يف  (1)

   (.949/ 3« )ىمغممسري احمل محلمحتري» (2)
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ػك أم/   كاملمجعىن حجممحم/ أفَّ حجمال  اججلىمعكيحمل املمجتمجعني إلججليجمس ججليممسجخما يمطدنا  حمجحمقا
 اججلمجعجخمدي اخلمحش. 

ـي   ك كًعمخلػىمحمحشَّ  إف ي حمل اجحمحمقممسحمل اججلمجعجخمديَّ كإجحمَّ »مخل رمحيحم ا/ يِّ اججلحمقى  احملي  مخفؿ اإلمخل
حجس إذا اكف َّ مجعى ىحضحمسيمخف مخلي  /حمقؿيي  ككاخلممشجخمع ؿُّ اذلُّ  /]أم/ اججلمجعجخمدي[ مخلمجعىن الججلىمغحمط أمحشىحلى  ألفَّ 

 .يحمججلى ػإذا ذججلَّ  حجسق احلُّ َّ  جخمط  األمخفحجساـ، كيمغبلف خى بلن ججلَّ ىجسى مخلي 
ا ألمحمسق كجحممجمييحم، كأيمطحجساؤق ا كاجحمحمقيدن  كاىمحمجتيرن جخما ىحضجخمًعن ججلُّ ممشمجعجخما ِل كذى أكحلؤق ىمحى  حملٍ ججلسً 

 .(1)«كرممعحملن  اممشمجعجخما ِل مخفمجمحمسن ىمحى 
ُٙ الٮٝٛح اثلة٩يح/  ال يهأيت إال ىلع أظهؽ مخكهح  ٔجيؽ رمٮمحذ٫ ثة٣ٕجٮديح وو

 /أوص٫
 يمغخلججلمخف لكمجممخل يمطيحجس ربجخمبيمجتيحم، ك  مجممخل يمطيحجس إهليمجتيحم.يمغأحجمىحل ىحضيمطمجتيحم ككاليمجتيحم/ أمخلَّ

ٍجحسججلىًيجشني.  إال هلال كال ييج  يف اججلحمقحمسآف إخمشيمغ اججلمجعد إحليحم مخلمخضججلحمقن   الحملي
 ٚال يأيت إال ىلع أظؽ مخكح أوص٫/ إديحة ووٙ ٔجيؽ رمٮمحذ٫ ثة٣ٕجٮوأ٦َّ 
رًٍض إًالَّ آيًت الػحمسَّمٍحىًحمل  /محلحمقجخمِل كاحمسن يحلَّ محمى  مخلي إمخلَّ  ااو /

ى
كاًت كاأل حملى حمل يًف الممسَّ ُّ مخلى دإًف لكي

ا   ٍحجسن  .[95]محمسيمخل/ خى
ػ ججلِّججلًمجعىػد   /محلحمقجخمِل كلبلـألججلممغ كا يمغن حمسَّ مجعى مخلي  /واثلةين ججلحملن َّي ييًحمسيحجسي حمطي  ا ]اغيمغػحمس/ دكمخلى

َىنٍيى اججلًمجعىد   /كمخفجخمِل ،[52 مخلى  سى َّى مخفىٍحجس حمجى  .[53]اغيمغحمس/ دإًفَّ ا
ـٍ / محلحمقجخمِل كا إلححصرة أك حنجخمحجمحجسن يَّ حمقى مخلي  اثلة٣ر/

ى
الى  أ ػي ٍخمشججلىججلمجتيٍمخل ًيمطىػًدم حجمى

ى
جحممجتيٍمخل أ

ى
أ
ى
دأ

ًبيىحل   ججلُّجخما الممسَّ ٍمخل خمشى  . [27]اججلىمغحمسمخفف/ حجمي
                                           

   (.402/ 4« )مخلحجسارج الممسليحلني» (1)
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ك محلػحمسمحمػحجسرجمتجخما مخلػممط أحجمػىحل ىحضيمطمجتػيحم يف اذلِّ يمغيى  كىجسمحلحمسكا يف يمطحملجخمـ يمطػدقأف يي  الؿاثٓ/
جخمف   /محلحمقجخمِل ٍمجتىًججلىمغي جحميجخما ًذيًيحم خيى  اكى َىنٍيى ًيمطىًدؾى يًف مخلى مخلي  ٍسي جحمى حتى

ى
 .[52]الحمسمحمس/ دأ

يػحملى  مجعف/ ىجسمحلحمسكا مجخممحشجخميمغني ىمغمجعججلمجممخل، محلحمقجخمِلأف يي  اَةمف/ ً دمخفيىحل يى ًيمطىػًدمى اذلَّ
  ًَّ جخما ًمخلحمل رَّمٍحىً ا ًممسًمجمٍمخل الى تىٍحمقمحمىمخضي جحمىمغي

ى
ى أ يمغيجخما ىلعى رٍسى

ى
 . [35]الحمسمحمس/ أ

مجعجخما حمقمحممخضجخما مخلحمل رمحمجتيحم، كأجحمجخما إحليحم، كاَّ لمخل يى  احجممخل )يمطدق( إذحملَّ حمل ممسى ؿ/ إجحمَّ كمخفحجس يحمق
 
ي
 .(1)يمغييحلجخمجحمجخمف مخلحمل يمطيحجس اإلهلي كاججلمخضيمط كجحمحمسؿ إحلمجممخل مخلحمل ربمجممخلأحمجممسحمل مخل أ

اع يف ٬ؾا ابلةب/   الٮٝٛح اثلةثلح/ ٦ؽار ا٣ِّنِّ
كمخلحجسار اججلزناع مخلممط املجحسججلممغ يف حجمىجسا ابلب جمت  مخلحمل يمطحجسـ يمغىمجمحملمجمػمخل لججلىمغػحمسؽ ػني 

ك يمغحملحمل اممشخمت ِل اججلىمغحمسؽي ػني اججلمجعجخمديػ اخلمحشػ اججلمجعجخم  كاججلمجعجخمديَّ اججلمجعمخلَّ دي اخلمحشَّ
ِـّ؟  -كاججلمجعجخمدي اججلمجعمخل  يمطىحمسؼ أيحمل مخلحمقـ اثلمحم ، كأيحمل مخلحمقـ اذلَّ

ػمجتىمجممخل اي مجعػف جبىٍحملمجعمجمػمخل  يمغحملحمقـ اثلمحم  حجمجخم ألحجمىحل اججلمجعجخمدي اخلمحشك يمغزللػممق جىمجعى
ـى حجمىجسق  ك حمسػت املأىلع محمسبمجتمجمػ ت، كاملحمقمخلػ أرشؼي  اججلمجعجخمديى كأيمغحمسادحجممخلك ألف مخلحمق

ػػيمغمجمػػ ت بِّػػممقى الى ك مخفػػؿ ممسػػحمججحميحم كمجعػػف/ دبلسػػامليمغ حمسَّ ػممصى يػػحملى ًيمطمحمٍػػحجسى رى ً إًفَّ اذلَّ
كفى  حجسي ىٍممسحمتي ي ي ِلى جخمجحمىيحمي كى ِّحمجي يممسى ي ٍحمل ًيمطىدىًًيحم كى ىٍممسمجتىٍيحلرًبيكفى خى ، كمخفػؿ جمتػىحل [602]األيمطػحمساؼ/   ي

جخمجحمىيحمي ً جمتبلِل/ د ىٍممسًحمقي جخمفى ر ال ي مي ٍيحلحمسى ججليػجخمفى ىٍىحل ًيمطىده مخلي ٍمجعحملى ٍمًحمسقً حى
ى
ٍمخل ًػ ٍجخمًؿ كىحجمي  ]األجحمبيػ /  ججلٍحمقى

62 ،67]. 
َّ حجمػمخل أىلع مخلي ، كجحمبيػ  ا كرممسػججليحمألحمسيممغ ػ  مخلحمقـ اججلمممصكاججلمجعجخمدي  ىمغػني يف لكى

يحملى اٍمحشػمخضى ى د/ ك مخفؿ يمطحمس كجمتىحلمحمسا اججلمجعجخمدي ً ى ًيمطىًدقً اذلَّ ـه ىلعى بل  ،[39 ]اجلحملػىحل/  كىممسى
                                           

    (.402/ 4« )مخلحجسارج الممسليحلني»اجحمحمطحمس/  (1)
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ًحملى كمخفؿ ممسحمججحميحم/ د  ٍ لكى ىحمقى ٍحجس ممسى ججلىحمقى ػجخمريكفى كى محمٍيجشي ػمخلي الحملى ىمجمي ٍمخل ل ًججلنيى ر إًجَّمجمي حمسٍممسى   مجتيمحمى ًججلًمجعىًدجحمى الٍحملي
ؽى كمخفػػؿ جمتػػىحل كيمطػػبل/ د ،[276، 272 ]اليجشػػيمغت/ إًٍممسػػحمجى اًحجميمخلى كى جحمىػػ إًٍػػحمسى ػػٍحمس ًيمطىدى كىاٍذمحلي

ًر  ٍيجشى
ى
يًٍحجسم كىاأٍل

ى
كً  اأٍل

ي
جخمبى أ يىٍمجعحمقي اذلم اػمجتع  أيػجخمبى ممسػحمججحميحم محشػممغ كك، [53]ص/كى

ػًحمسن إًجحمَّ كى د ىحضجخميبلن حمقجخمِل/ ػٍحجسجحمىقي محشى كَّابه جمتى
ى
ٍػحجسي إًجحمَّػيحمي أ ، كأجحتػىن ىلع [55]ص/  ا جحمًٍمجعػمخلى اججلٍمجعى

ٍحجسي إًجحمَّػيحمي دحمقجخمِل/ اججلمجعحمطيمخل املججلممق ممسججليحملف اذلم كحجميحم  فى جحمًٍمجعمخلى اججلٍمجعى ججلىيٍحملى اكيكدى ممسي ٍمحمى دًلى كىحجمى كى
كَّابه 

ى
جخمق حمقػجخمِلحمقحجس يمغ - يمطيىس يمطججلييحم الممسبلـأمخلَّ ، [50]ص/  أ هلَّ

ى
حمل أ / ردَّ ممسحمججحميحم ىلع مخلى

ججلىيٍيحمً إً د ٍحملمحمى يمطى ٍجمجعى
ى
ٍحجسه أ جخمى إًالَّ خى كذللممق اممسمممصمجمحجس حجممحم ححصييمح اإلممسػبلـ  ،[39]الحمسىمححمسؼ/  ٍف حجمي

 ؿُ ُْ اَل تُ / »ملسو هيلع هللا ىلصحمقجخمؿ اجلِب 
َ
٩هة ٔجهؽُ  إَمْؿن٥َ اجلََّىةَرى اْب٨َ  ِت ؿَ َْ وين ٧َ٠َة أ

َ
 ه،َٚإِج٧ََّهة أ

  .(1)«وَرُقٮُع  اُِ  ٔجؽُ  /َٚٞٮلُٮا
 ، إذ   رشؼه لججلمجعػحجسك ذللػممق يمغمجمىجسق اججلمجعجخمدي يمخضججلػمخف يف مخلحمقػـ املػحجسح كاثلمحمػ

يف أىلع املحمقمخلت/ يمغيف مخلحمقـ اإلرسا  مخفؿ جمتىحل   ملسو هيلع هللا ىلصكمحشممغ ا يمطحمس كجمتىحل مجم جحمبيَّيحم 
جمتػػبلِل/ دممسػػحمجف اذلم أرسل مجعػػحجسق حلػػبلن مخلػػحمل املممسػػحمتحجس احلػػحمساـ إف املممسػػحمتحجس 

 ، كي مخلحمقـ الجخميح مخفؿ ممسحمججحميحم/ ديمغكىح إف يمطحجسق مخل أكىح [2]اإلرسا / األمخفيجشػمخم 
ـ ادليمطجخمة مخفؿ جمتىحل كيمطبل/ دكأجحميحم مل مخفـ يمطػحجس ا يػحجسيمطجخمق اكدكا ، كي مخلحمق[22]اجلحمتمخل/

ا  ، كي مخلحمقـ اتلحمجحجسم مخفؿ يمطحمس كجمتىحل/ دكإف محلمحمػمجتمخل يف [27]اجلحمل/ يسجخمجحمجخمف يمطججلييحم بلحجسن
 ، يمغىجسمحلحمسق جخممحشممغ اججلمجعجخمدي.[19]ابلحمقحمسة/ ري مم جحمحمسجل ىلع يمطحجسجحم 

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحملحمس حمل اخلمخضب 3445أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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ا يف حتحمقيمخف اججلمجعجخمديك يمغ  رشيمغيػيحم كدحلػىحل إيحملجحمػيحمك  يمغمجعَّل اججلمجعحجس أف يممسىع جمتحجمحجسن
 .(1)«٫ ثةل٤ي٢املؤ٨٦ ٝية٦ُ  رشَا  وا٥٤ٔ أنَّ »محلحمل يف احلحجسيًجحت/ 

 الٮٝٛح الؿاثٕح/ َتٞيٜ ا٣ٕجٮديح ُ/ أو  ااولٮنةت/
مجع اإليحملف/ َتٞيٜ ا٣ٕجٮديح ُ أو  ااولٮنةتإ  اإلي٧ةُن »محلحمل يف حمجحجسيجحت ححصي

ٌٓ وَقجٕٮن ٌْ ِ  /ة٬هةوأد٩ .ال هلل إال اُ /ٝٮ  /٭ةٚأ٤ٌُٚ ُمٕجحإ  -ٮنذُّ ثٌٓ وقِ  أك-ث
، يمغإليحملػف لكػيحم (2)«نٕجح ٦ه٨ اإلي٧هةُمه إ٦ةَح ااذى ٔه٨ ا٣ُؿنهٜ، واحليهةاُ 

مجعى اإليحملػفك يمغليجشػبلة ححصػمجع  مجع مخلحمل ححصي يمطجخمديك يمغلك ىحضيمط مخلحمل اججلمخضًعت   ححصي
مخلحمل ححصمجع اإليحملف، ككىجسلممق الحمسًكة كاليجشجخمـ كبًحمس الجخمادليحمل كمحشججل األرحمجـ كاليجشحجسمخف.. 

مجع اإليحملف.إف ممعري ذلممق، يمغلك ىحضيمط مخلحمل حجمىجسق اججلمخضًعت يمغ  ححصمجع   مخلحمل ححصي
مخف اججلمجعجخمديػ  ممسػحمججحميحم  حمقِّ حمل أراد أف يسجخمف مخلحمل أحجمىحل اإليحملف يمغججلييحمجى كيمطججلييحم، مخلى
ا كبىحضمحمنػ، كذلػممق حملمجعحمسيمغػ ا  حمل أممسججلمخل  حمطحجمحمسن كمجعف، كحجمىجسا مخلحمقـ يمطحمطيمخل يىمحمِل مخلى

ػك مخفػؿ ا مجعػف/ دإجحمحملػ خيممصػ مخم ا مخلػحمل يمطػدق ػممسحمججحميحم كمجعف املمجعحمسيمغ احلحمقَّ
يمغججلمجعججلحمل  حجممخل أحجمىحل اخلممصي كأحجمىحل اتلحمقجخمل  ممسحمججحميحم كمجعػفك ، [16]يمغىحضحمس/ اججلمجعججلحمل  

حمل اكف  أيمطحمسؼ اكف ِل أيمطحجس»ألجحممجممخل  أيمطحمسؼ، ككحمل مخفؿ اججلمجعججلحمل /   «.مخلى
ػ  -كمل اكف األجحمبي  أححصحجس اجلس مخلمجعحمسيمغ  يمطػحمس كجمتػىحل اكجحمػجخما أيمطحمطػمخل حتحمقيحمقن

يمطدػيحم  ىلع أكخلممق اجلىمغحمس اذليحمل ممسػلجخما يمطػحمل ملسو هيلع هللا ىلصلججلمجعجخمدي ِل جمتىحل كيمطبل، كمخفحجس ردَّ 
                                           

( مخلحمل حمجػحجسيجحت ممسػمجمىحل 0301« )املممسمجتحجسرؾ»(، كاحلزمخل يف 0004« )األكممسممش» أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف (1)
 (.  491« )اليجشحمجيحمج»، كحمجممسمحميحم األبلين يف ڤحمل ممسمجعحجس 

    .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 99أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)
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ػػك ملسو هيلع هللا ىلص   يمغججلحملَّ
ي
 »محلػػجحممجممخل حمقججلُّجخمحجمػػك يمغحمقػػؿ/ ىمحػػربكا  أ

َ
 اػنههةز٥ ُ إينِّ  -واُِ  -ة٦َههأ

ىحلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، يمغجلِب (1)احلحجسيجحت ،...«وأدٞةز٥ ع أىمحممصجحم كأحمقجحم كأكرثجحم يمطجخمدي  جمتى
 كيمطبل.

يمغمخضحمسيمخف حتحمقيمخف حجمىجسق اججلمجعدة حجمجخم يمطحمل ىحضحمسيمخف مخلمجعحمسيمغ ا مجعفك ألف حجمىجسق املمجعحمسيمغ 
محم يف جحمىمغ اكف ا ممسػحمججحميحم كمجعػف أحمجػَّ إحلػيحم مخلػحمل لك   ،  -جمسمخلىت مخل تىحملىيحلَّ

 كأكربى مخلحمل لك   ، كأيمطحمطمخلى مخلحمل لك   ، كأجمتىحلَّ ًمخلحمل لك   .
يمغذا امخلمجتؤلًت اجلىمغجخمس حملحمجػ ا جمتػىحل كيمطػبل، يمطحملحمسمجمػ هليػ كاإلجمتػبلؿ 
كاخلممصػػي كاالجحمسممسػػر كاذلؿ كاخلممشػػجخمع ِل جمتػػىحل جمتػػبلِل، كأكممسػػبمجتمجم رسيمطػػ 

ًَّ  يىك مخفؿ مجعف/ داالممسمجتحمت مل ُييحم ا كيحمسخمشق محميػجخما اٍممسػمجتىًحمتييجخما ً يػحملى آمخلى ً ػ اذلَّ مجمى حُّ
ى
أ

جحمَّػيحمي 
ى
مخفىججلًٍػًيحم كىأ حمسًٍ  كى َىنٍيى الٍحملى يجخمؿي  َّى ُيى فَّ ا

ى
جخما أ ٍمخل كىاٍيمطججلىحملي ًٍييسي  ُيي ٍمخل لًحملى زي جخمًؿ إًذىا دىًعى لًججلحمسَّممسي كى

كفى  ي رٍشى ًٍيحم حتي مجعػف، كجحممجتمخت يمطحمل ذلػممق حتحمقيػمخف ىحضيمطمجتػيحم ممسػحمججحميحم ك، [00]االجحممجتىمغؿ/   إحًلى
 حمجحمسـ يمطحمس كجمتىحلك يمغمممسمجتحمجمخف حجمىجسق اجلىمغػجخمس أف سػجخمف مخلػحمل أحجمػىحل حجمػىجسا  كابلمجعحجس يمطحملَّ
 الجخممحشممغك كمحشممغ اججلمجعجخمدي، كأف يحجسىمحججلجخما يمغيحملحمل مخفػؿ ا يمغػيمجممخل/ دكيمطػد الػحمسمححمل 

 يمحمؿ يمطحمل ىحضحمسيمخف حتحمقيمخف يمطدة ا يمطحمس كجمتىحل.[39]اججلىمغحمسمخفف/  ، يمغمجمىجسق اججلمجعجخمدي اخلمحشَّ
حمل حجمجخم  حمل  كال ححصممق أفَّ اجلس يمغيمجم مخلحمقمخلتك يمغمجممحمؾ مخلى ممسمخف خلريات. كحجممحمؾ مخلى

ججلمحش مخلحمل حجمػىجسا لكػيحم/ أفَّ ادليػحمل  حمل حجمجخم حمطلمخل جلىمغممسيحم، ججلسحمل خيى حجمجخم مخلحمقمجتيجشحجس. كحجممحمؾ مخلى
 لكيحم داىمحىحل يف اججلمجعدة.

                                           
  .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ جمس حمل مخللممق 1021( كمممسججلمخل )9239أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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ىحل اجلِب  يمط ملسو هيلع هللا ىلصكذللممق مل ممسي محلحملػ  -يمطحمل اإلممسبلـ كاإليحملف كاإلحمجممسف كالممسَّ
٬هؾا »يف آىمححمس ذلػممق احلػحجسيجحت/  ملسو هيلع هللا ىلصمخفؿ  -ممسييت يف حمجحجسيجحت جمتربيىحل يمطججلييحم الممسبلـ

دَ 
َ
٧ِّ٤س٥ ديَ٪س٥صكن٢ُ أ َٕ  .(1)«ةز٥ ُح

  
 

                                           
( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحملحمس ػحمل اخلمخضػب 4، كمممسججلمخل )ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 92أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)

   .ڤ
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ددددددد»  دددددددفل املهدددددددى  عخمددددددده هللاد 
َ
س
ي
بددددددد  ِفدددددددي  ،ه َصازدددددددل ِفدددددددي الِعَبدددددددفَصمففلدددددددضًً ا

َ
و دددددددض ي

دددِحُذ» َِّ نَّ  «ال
َ
ِ دددء   

َّ
دددى الى

َ
ِرًدددل ملدددف َ دددفَم ِإ: َغاِ ددد  ملسو هيلع هللا ىلصِ بو عو

َ
دددىَعم   ْ  ِفدددي ني

َ
دددَل هي َعدددً ِلؾو

َ
ل
َ
وَؾدددأ

ددفَلد 
َ
ْي »  

َ
ددَل   دِلؾو

َّ
دده ِإَل

َ
 ِإل

َ
ن َل

َ
ن عكددهض  

َ
ددىلي   ددًضا َعؾي َدمَّ ن  ي

َ
  و ُددَُم  ،هللا  هللا و 

َ
م

َ
ددَل  ،الهَّ

ددفم
َ
ا   ،و دديع  الؼَّ

َ
ددفن

َ
  و حدداَّ  ،و هددْى َعَ ً

َ
دد  ِو   الَب

َ
عو 

َ
ُ

َ
ددت ددِه َؾددِبَُل ِإن اؾو ُو

َ
َمددف  «.ِإل

َ
ددفَلد ف

َ
 

دفَلد 
َ
 »ِلًَمدفنَ  

ي
تده وك

َ
ِئَّ

َ
دده وَ َل

َّ
ن  دي ً ِنفلس

َ
  

ي
دسه والبَ ت ؾي ِت بده وعي دىو

َ
و ددي ً  ،عددَ بعدض امل

يددرن وقددغن ؛عِ ِنفلُدض
َ
دفَلد  «.ز

َ
َؿددفنَ   َمددف ِلخو

َ
دفَلد ف

َ
 « 

َ
ن ععبددض

َ
ددك  دَغاني   

َّ
ه
َ
أ
َ
ددِإن لددم  ،هللا ك

َ
ف

دددددهي ًدددددغا 
َّ
ِإه

َ
دددددفَل ِفدددددي  زدددددغ الَحدددددِضًَد  ،« َّدددددً  دددددَغاني ف

َ
ِرًدددددلي »يدددددمَّ   ا ِ بو

َ
ٌي  َهدددددظ م 

ي
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 الكغح

ػحملَّ  يػحمل، ك / )اإلممسػبلـ، كاإليحملػف، حمجحجسيجحت جمتربيػىحل حجمػىجسا ىممشى حمل محمساػى ادلِّ
ػمحشَّ اإليحملػف  ملسو هيلع هللا ىلصكاإلحمجممسف(، كيمغييحم ىمحمحش اجلِب  اإلممسبلـ ألمجخمر اججلحمطػحجمحمسة، كىمحى

ألمجخمر ابلىحضمحم، كجمتمجعىحل اإلحمجممسػفى دلحملػجخمعى األمػحمسيحملك ألف اإلحمجممسػف يف الججلىمعػ/ 
 اإلحمقف، كاملحمساد حجممحم/ إحمقف اججلحمطحجمحمس كابلىحضحمل.

يحمل، محلحمل يف مخفجخمِل مجعف/ دإفَّ ادليػحمل  كاإلممسبلـ يمخضججلمخف أحمجيجحمن كييحمساد يحم  دميممط ادلِّ
، كييمخضججلمخف رة كييحمساد يحم األمجخمر اججلحمطحجمحمسة، محلحملػ يف [27]آؿ يمطحملحمساف/ يمطمحمحجس ا اإلممسبلـ 

 ، إججليمح....«اإلقالم/ أن تن٭ؽ أن ال هلل إال اُ»حجمىجسا احلحجسيجحت حمجيجحت مخفؿ/ 
يحمل، محلحمل يف حمجحجسيجحت/   ٌٓ  اإلي٧ةنُ »كاإليحملف محلىجسلممق ييمخضججلمخف كيحمساد يحم دميممط ادلِّ ٌْ ِ ث

، كييمخضججلمخف اإليحملف كيحمساد يحم/ األمجخمر ابلىحضمحم، محلحمل حجممحم يف حمجحجسيجحت «وَقجٕٮن ُمٕجح...
 .«اإلي٧ةن/ أن دُؤ٨٦ ثةُ ومالاسذ٫ وًُلُذج٫ ورق٫٤.../ »ملسو هيلع هللا ىلصجمتربيىحل حمجيجحت مخفؿ 
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 ايمغرتمخفمحلً ذي يمغججلىمغمخض اإلممسبلـ كاإليحملف إذا   ،يمغيجشر لئلممسبلـ مخلمجعػىن ىمحػص كحمسا مخلمجعن
يمغإلممسػبلـ  يمطججليػيحم الممسػبلـك حجسيجحت جمتربيػىحليف حمجػحجممحمػ محلحمل   ،كلئليحملف مخلمجعىن ىمحص

 .اججلحمقججلجخمبيمطحملؿ يمجتمجعججلمخف ىمحص حمل أليمطحملؿ اججلحمطحجمحمسة، كاإليحملف ىمحص 
ك يف اآلىمحػحمسيحجسىمحىحل أحمجحجسحجمحمل  يمغفَّ  كحمس اإلممسبلـ كحمجحجسق أك اإليحملف كحمجحجسقمحلً أمخل إذا ذي 

يمغإليحملػف     ك« مجمحمل إذا اجمتمجتحملمجع ايمغرتمخف، كإذا ايمغرتمخفػ اجمتمجتحملمجعػإجحمَّ »  / هلىجسا يحمقجخمؿ أحجمىحل اججلمجعججلمخل
   ،محمفكيجشحجسيمخف جلى  ،كمخفجخمؿ لججلممسف ،ألرًكف حجمجخم يمطحملىحله   / الممسمحم كاجلحمليمط يمطمحمحجس أحجمىحل

 جلمحمػف ككيحجسىمحىحل يمغييحم اإلممسبلـ  كيسجخمف مخفجخمالن لججلممسف كيمطحملبلن ألرًكف كيجشػحجسيحمقن
 .  (1)إذا ذمحلحمس كحمجحجسق

يػحمل»كالممصحجمحجس حجممحم مخفجخمِل/  ، أم/ جمتمجعػىحل مخلػحمل ادليػحمل/ «يمغحمتمجعىحل حجمػىجسا لكَّػيحم ًمخلػحمل ادلِّ
ىحضمحم كإحمقف اججلحمطحجمحمس كابلىحضحمل، كحجمىجسا أىلع املحمقمخلت األيمطحملؿى اججلحمطحجمحمسة كاأليمطحملؿ ابل

كحجمجخم مخلحمقـ اإلحمجممسف، كمخلمجعمحمق/ أف مجتحمقحمل اججلحمطحجمحمس كابلىحضحملك يمغذا أحمجممسحمل اججلمجعحجسي أيمطحملِل 
 اججلحمطحجمحمسة، كأحمجممسحمل أيمطحملِل ابلىحضمحمك يمغحمقحجس ارىق إف درجمت اإلحمجممسف.

 ك«ُس٥ْ س٥ دي٪َ ٧ُ ٤ِّ َٕ َصةَاُز٥ حُ  ٬ََؾا ِصْكِن٢ُ »يف آىمححمس احلحجسيجحت/  اجلِب  كمخفجخمؿي 
َّيحم يف اججلًمجعدة. يحملى لكي  يمغحمتمجعىحل ادلِّ

يحملي حجمجخم اججلمجعدةك يمغمجعَّل اججلمجعًحجس أف يىمجعمجتين محمس اججلمجعػدةك  ، كادلِّ يحملي إذنا اججلمجعدةي   ادلِّ
، كيمطججلييحم أف يىمجعججلمخل أف ىحضحمسيحمقيحم تلحمجحمقيمخف حجمىجسا ًديحمل اإلممسبلـ كاثلت يمطججلييحم/  يحملي ألجحمَّمجم ادلِّ

 إجحمَّحمل يسجخمف مجتحمجحمقيمخف اججلًمجعدة.
 

                                           
 أكؿ املحمترل اثلين، أكؿ يمغمجتكل اإليحملف. « املمحممجتىق مخلحمل يمغمجتكل اججلىمغجخمزاف»اجحمحمطحمس/  (1)
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 الرشح
يحمل كججلىمغمخض اججلمجعدة يف أمحشىحل الججلىمع حملمجعىن كاحمجحجس.   ججلىمغمخض ادلِّ

 يحمل يف الججلىمع مخلمجعمحمق/ اخلممشجخمع.يمغدل 
ػيحم  /)ديحمل(»يمغرس/  مخفؿ احملي  ادلاؿ كاحل  كاجلجخمف أمحشىحله كاحمجحجس إحليحم يحمسجمتػممط يمغحمسكيمطي

يحمل/ اججلمخضيمط، يحمقػؿ ؿ. يمغدلِّ ، داف ِل يىػًحجسيحمل ًديمحمنػ /لكُّمجم. كحجمجخم جمتنجمسه مخلحمل االجحمحمقيد كاذلُّ
، أم ـه ًديحمله . كمخفجخم عى ى كاجحمحمقد كىحضى ًمخضيمجعجخمف مخلمحمحمقدكف /إذا أٍمحشحمجى  .(1)«مخلي

 ،ِل جحمػي يحم كدً جحممجتيػكادليحمل/ )اججلمخضيمط(، كحجمجخم أمحشىحل املمجعىنك كمخفػحجس دً »بيحجسم/ كمخفؿ الحمس
 .(2)«يحمأىحضمجعمجتي  /أم

 اخلممشجخمع. /كاججلمجعدة يف الججلىمع مخلمجعمحمحجم
يجخمديػ»مخفؿ الحمسازم/   /ييحمقػؿ كاتلػىجسحلىحل /كاتلٍَّمجعًيػحجسي  .ؿِّ اخلممشػجخمع كاذلُّ  /أمحشىحل اججلمجعي

َّحجسه  مجعى    .ىحضحمسيمخف مخلي

                                           
 (.  529 /6) «مخلمجعحمتمخل مخلحمقييجمس الججلىمع» (1)
 (.  35 /53) «ج اججلمجعحمسكس» (2)
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 ...اجحسمحش يمطحجسن كحجمجخم اختذ الممص ،االٍممسًمجتٍمجعدي  /كاتلَّمجعًيحجسي أيممشن 
ةي  ُّحجسي . اججلمخضيمط /كاججلًمجعىدى ممق /كاتلَّمجعى  .(1)«اتلنممسُّ

/ [7]اججلىمغحتػ/ مخفؿ اججلمخضربم يف ىمغممسري ممسجخمرة اججلىمغحت يمطمحمحجس مخفػجخمِل/ دإيػؾ جحممجعػحجس ك
دكف ابليػف  ،خنممصممط كجحمىجسؿ ك ممسمجتيحلني /يحم حملمجعىنحمل اىمحرتجحم ابليف يمطحمل كيججليحم أجحمَّ كإجحمَّ »

ؼ /يمطمحميحم جحميحم حملمجعىن اخلػجخمؼ ال يسجخمجحمػف إال مخلػممط جمتػ  ككإف اكف الحمسَّ  -جحمحمسجمتجخم كخنى
 .(2)«ججلَّ اججلمجعجخمدي يمطمحمحجس دميممط اججلمجعحمسب أمحشججلمجم اذلِّ  ألفَّ  -ججلَّ ذً 

يحملي يمجتممشحملحمل مخلمجعىن اخلممشجخمع كاذلؿ، حجمىجسا يف »كذللممق مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ حجممحم/  كادلِّ
ؿَّ  اف، أم/ أذلججلمجتييحم يمغىىجسى أم/ يمجعحجس ا كيمخضيمجعيحم »، جحتمخل مخفؿ/ «أمحشىحل الججلىمع، يحمقؿ/ ًدٍجمجتييحم يمغىحجسى

 «.كخيممشممط ِل
يػحمل  ممسػحمججحميحم يمغحجسيحمل ا / يمطدة ا كىحضيمطمجتيحم كاخلممشجخمع ِل، يمغذا أخمشيممغ ادلِّ

 كمجعفك يمغجحميحم حملمجعىن/ يمطدة ا مجعف كاخلممشجخمع كاججلمخضيمط ِل ممسحمججحميحم كمجعف.
كحجميحلىجسا مخلمجعىن اججلمجعدة، يمغججلمجعدة أمحشىحل مخلمجعمحمحجم يف الججلىمع حجمػجخم/ اذلؿ كاخلممشػجخمع،  

َّحجس إذا اكف مخلىجسلبلن مخفحجس كىحضمجتيحم األ مجعى  مخفحجساـ.كبتل  يحمقؿ/ ىحضحمسيمخف مخلي
ؿِّ محلحملؿ املحمجك محلحمل مخفػؿ ححصػييمح  خمشيممغ هل مخلممط محلحملؿ اذلُّ

ي
ججلسحمل اججلمجعدة يف الرشع أ

ىمحخمشممط الػبلؼ  يمغججلمجعحجس حمٌّ  كاججلمجعدة  حملممط محلحملؿ املحمج ككحملؿ اذلؿ»اإلممسبلـ/ 
ػ ،حلمجتجخمممسىحل يحم إف حمػجخمب آىمحػحمس كىحل ُييحم ،حمل ال خيممشممط ِلحمل ُي مخلى مخلى  حمل كالػبلؼ مخلى

                                           
 (.  329)ص «خممجتر اليجشحمجح» (1)
 (.  424/ 4« )ىمغممسري اججلمخضربم» (2)
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 ،حمل حجمىجسيحمل ججلػيجمس يمطػدة حمممشػ مخلً ًّلكا  يمغفَّ  كمحلحمل خيممشممط لججلحمطلمخل ،خيممشممط ملحمل ال ُييحم 
.(1)«مخلحمل اججلمجعدة به جخمٍ حمطمخل ججلىمعري ا يمغىمغييحم ححصى مجعى حمجخمب ججلىمعري ا كمخلي  لك كإفَّ 

يمغمجعخمش األججلىمغظ إذا اجحممجتحمقججل مخلحمل املمجعىن الججلىمعجخمم إف املمجعىن الممصػحمسيع اجحمممشػؼ  
إحلمجم مخلمجعىن زاحجس، أك أجحممجم اىمحمجتيجش ػمحمس مخلمجعػنيك يمغججلىمغػمخض اججلمجعػدة يف أمحشػىحل الججلىمعػ 

 رشيمطيا يمغجحمَّيحم دمػممط مخلػممط اذلؿ محلحملػؿ مخلمجعمحمق/ اذلؿ  كاخلممشجخمع، كججلسحمل مل أمحشخمت ججلىمغحمطن
ؿِّ »املحمج، محلحملؿ مخفؿ امليجشمحمممغ حجممحم/  ججلسحمل اججلمجعدة املمجخمر مجمػ ىمجتممشػحملحمل مخلمجعػىن اذلُّ

 «.كمخلمجعىن احلِّ 
 

                                           
 (.  55، 58)ص « مخفيمطحجسة يف املحمج» (1)
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ددِإنَّ »8  ددفل املهددى  عخمدده هللا
َ
ددى التملددُم دَ َغاِ دده الحددهن   زددغَ  ف  ؛العَل دد  دو ولدده ،هي

عسا الُسه نفملدب
َ
  ؛بفن ىب، يمَّ الهَّ لت

َ
ِه، يمَّ الِ ُو ى الحدَه َلههبفب الُسه ِإلَ  غاْد وهي

ددا ،املددَلْػ لسُسدده
و

دد ؛التملددُم دو ِزغَهددف ،يددمَّ الِعك
َ
ددفلد  

َ
ُ دد يد عَ  ،هللاِ  مي ُو ًي َُّ  ؛هللاِ  ضي بو  دمفددفملت

 «.ض ملدبىبهاملعبَّ 

 الرشح

  حجسر احلحجسيجحت حجممحم يمطحمل يمطحجسة مممسىحل/
 /رشح األججلىمغظ اخلحملممس املكأ٣ح ااوىل/
ة ا٣ٕالٝح مخل احمل اججلحمقيمخل رمحيحم ا/ أ٦َّ مخف ججلىػاججلمجعبلمخف كتممسػّم اججلمجعى »ك يمغحمقحجس مخفؿ اججلمجعبلَّ

ػ -كاججلمجعججلػمخف /مخفؿ اجلجخمحجمحمسم ،يمغ  مخلحمل أممسحملمجم كمخفججلى جخمزف اججلىمغى   /يحمقػؿ كاهلػجخمل /-أيممشن
 /مخفؿ الممصيمطحمس كمخفججلى جحمحمطحمسة مخلحمل ذم يمطى 
 حمقججلِب مخلحمل حجمجخماؾ مخفحجسيمخل مخفه ججلى يمطى   حمقينججلى رب يمطمحمممق يمغمجعى كججلحمقحجس أردت اليجشَّ 

ي حملِّ كممسي  ،ججلمخف مجم يمطججلجخممخفن يمجم كيمطى جخمً أم/ حجمى  ،مجم حمقججليحمُّ ججلمخف حمجي يحلُّس كيمطى حمقمجم لججلً كمخفحجس يمطى 
 /مخفؿ الممصيمطحمس كتلمجعججلمخف اججلحمقججل ملحمججخمب كيمطبلمخف

أيمغمحمػػػػػف رأممسػػػػػممق اكثلىمعػػػػػـ   أيمطبلمخف أـ الجخمحلحجس مجعحجسمخل
ْجٮة (2)«(1)املجحسججلجمس ة الىَّ ػى جخمة كاليجشَّ ٍ اليجشَّ »ك يمغحمقؿ احمل اججلحمقيمخل/ وأ٦َّ مخفػؿ يف  ك يمغحملحمل أممسػحملمجم أيممشن

ػٍ يجشجخم محشى  يى ى  كمحشى ى يجشى يحمقؿ مخلمحميحم ى  كجخمؽ مخلحمل الممصَّ ى كاليجشَّ » «/حمجحاليجشِّ » أم/  ،اجخمن ٍ جخمة كمحشى

                                           
ككػىجسلممق يحمقػؿ/  ،يحم أىمحرض كبمجعممشػيحم أػيخمشاملجحسججلجمس/ اممسمخل يمغيمطىحل مخلحمل أىمحججلجمس اجلت، إذا اكف مجعممشي  (1)

 .  إذا ىمحججلممش ممسجخمادق يخمشيحم /أىمحججلجمس رأممسيحم
 (.66/ 4« )ركخمش املحمجني كجحمحمسحجم املممصمجتمخفني» (2)
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  .مخلؿ إف اجلمجمىحل 
ى
ػ  مخلً  محشى ًِب كمحشى  اجلريي  يحمي مجتٍ ى ٍمحش كأ ػحملً محتىحل ممسى أم/ ججلمجعػ مخلػممط  ،حملًعن ممط ممسى

 .اليجشيف
ػ .أم/ مخلػؿ إحلػيحم ،محش إف محلػىجسا /يحمقؿ كأمحشىحل اللكحمل مخلحمل امليىحل /مخفججل ي حملِّ كممسي

مخضيػ مخلى  /مخلمحتػىحل كمحشػي /كاجلحملػممط .إف املػحمسأة اليجشػي مليىحل محشحمجمجم كاليجشجخمة ىجسلممق
كاججلىمغػحمسؽ ػني اليجشػ  .حجمجخم مجعيط اليجشجخمة مخلمحتىحل اتلحمليػىحل كبػيحم /يجش كاتلَّ  .كمخلمخضي

   /كاليجشجخمة كاتليجش 

  .كأف ىمغمجعىحل يمغمجعىحل ذم اليجشجخمة ،أف اتليجش    مجعيط اليجش
 . اليجش يمغمجمجخم جحمىمغجمس امليىحلكأمخلَّ 

كمخفػحجس يحمقػؿ ىلع اليجشػىمغ  ،اليحلػجخمةممصػجخمة ككأمخل اليجشجخمة يمغملحمسة مخلحمل ذلممق مخلمحتىحل اججلىمعى 
ينِّ  /كمخفحجس مخفؿ يجخمممسممغ اليجشحجسيمخف يمطججلييحم الممسبلـ ،البلزمخل مخلمحتىحل اججلحمقممسجخمة دكإاًلَّ ىرٍصًٍؼ خى

ٍحمل ًمخلحملى اجلىًحجمًججلنيى  كي
ى
ًٍمجمحملَّ كأ ٍمحشي إحًلى

ى
حملَّ أ حجمي يٍحجسى  .[99]يجخمممسممغ/ محلى

رجمتػىحل  /يحمقػؿ ك  رمخفػ الممصػجخمؽ كحمجحمسارػيحم «/حمجحاليجشِّ » اليجش يمغحمقؿ يف كأمخلَّ 
 /  مخفؿ الممصيمطحمسك حمسػليحلممس ، ي رجمتىحلً كمخفحجس محشى  ،ؽًعححصمخف مممصمجت ٌّ محشى 

 ى ٍيجش إذا مخل محشحجسيحمقممق لمخل يى   اججلحمطيمطمحمني إف ُّ يجشى ى  كلممسى 
ييجش كاليجش كاليجشجخمة مخلػحمل املمجعمجتػىحل  َّ كاليجش مخلحمل املممشيمطممغ مخلحمل محشى  /مخفججل
 /مخفؿ الممصيمطحمس كيمغيمحممجمحمل محمممس ججلىمغحمط كمخلمجعمحمجخمم ،ا مخل يمجعمخفجخمف يمحممجمحملكحجممخل محلمحترين 

ى   حجسمحمجٍ حمل يمحممجممخل كى ججلحمقجخمف مخلً ججل مخل يى حتحملَّ   حلمين ى جخمف اليجشَّ ُّ حمجً الحملي  ّكَّ ممصى ت
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 .(1)«رجمتىحل يمطحجسؿ كامحمسأة يمطحجسؿ /محلحمل يحمقؿ ،ٌّ كامحمسأة محشى  ،ٌّ رجمتىحل محشى  /كيحمقؿ
رجمتػىحل  /يحمقػؿ ، اججلىمعحمساـ يمغمجمجخم احلػ الػبلزـكأمخلَّ »وأ٦ة ا٣٘ؿام ٚيٞٮ  اث٨ُ ا٣ٞي٥/ 

ى  ،ىمعحمسـ حلمخلي  رجمتػىحل  /كمخلمحمػيحم مخفػجخمهلمخل ،كأمحشىحل املدة مخلحمل الججلػحمسكـ ،مخليحم احلُّ حمسً أم/ مخفحجس ل
ػ»مخفػؿ يف  كحمليٍػحمسـ أك ادلَّ ىمعحمسـ مخلحمل اججلىمعي مخلي  ػ «/حمجحاليجشِّ كمخفػحجس أممعػحمسـ  ،الجخملػجخمع /حمساـكاججلىمعى

حمسيمخل الممسجخم  مخل ىمحىجس مخلحمل ممعى  /يحمقؿ ،حملي حٍ اذلم يمطججلييحم ادلَّ  /كاججلىمعحمسيمخل .أم/ أكججلممط يحم ،لِش 
 /ةحمسَّ  يمطى ريِّ محتى مخفؿ محلي  كاذلم ِل ادليحمل /كيسجخمف اججلىمعحمسيمخل أيممشن  ،محمخمتممسى 

 ُّ  حمسيحملمجم ممعى ىٌن مجعى مخلي  مخضجخمؿه ة ممى حمسَّ يمطى ك  يحميحملى حمسً  ممعى حمل يمغجخمّفَّ يٍ ذم دى  مخفىض لكي
ػ  /مخفػجخمِل مجعػف يف جمتمجمػمحممخل /كمخلحمل املدة امخلن حمسى فى ممعى  اكى َىمجمى ا ػىجسى  ،[37]اججلىمغحمسمخفػف/ دإًفَّ يمطى

 /مخفؿ برش كحمس ادلامخل البلزـ كاججلمجعىجسابػالممصَّ  /كاججلىمعحمساـ
 حمسامخل كًكجحم ممعى اكجحم يمطىجسان  رً   ػػىمغممسر كيجخمـ اجلً كيجخمـ اججلنِّ 

 /  كمخفؿ األيمطىش
  يمغجحميحم ال ي جمتحمسيبلن  ًط   ػيمجع  كإفإف يمجعمخف يسحمل ممعحمسامخلن 

ػ  /كمخفؿ أجخم يمطيحجسة امخلن حمسى فى ممعى  اكى َىمجمى ا ىجسى ػ كلً اكف حجمػبلاكن / [37]اججلىمغحمسمخفػف/ دإًفَّ يمطى  حمسامخلن
 .هلمخل

مخضججلحمقػجخمف يمطججليمجمػ ججلىمغػمخض كلججلمخضممغ املحمج يمطمحمحجسحجممخل كاممسمجتمجعىجسامجممخل هل لمخل يسػدكا يي 
 .(2)«كإف هلمخت يحم املمجتىمححمسكف ،اججلىمعحمساـ

                                           
 .  (69، 63/ 4« )ركخمش املحمجني» (1)
 .  (90، 35/ 4« )ركخمش املحمجني» (2)
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ة ا٣ٕنٜ ٚيٞٮ  اث٨ ا٣ٞي٥/     اججلمجعممصمخف يمغمجمجخم»وأ٦َّ
ى
 ىحلَّ كمخفىػ ،مجممحتي حجمىجسق األممسحمل  كأىمحى  حمسُّ مى أ

يمغججلمخل يسػدكا  كجخما يمطمحميحم مجمىجسق األممسحمل محمُّ ككى  ،ككجحممجممخل ممسرتكا اممسحمليحم ،ججلمجع يحم اججلمجعحمسبي مخل كى 
كلػمخل  ،حمل أكججلممط ػيحم املمجتػىمححمسكفكإجحمَّ  ،كال سد  حجسق يف ححصمجعحمسحجممخل اججلحمقحجسيمخل ،يىمغيجشحمججخما يحم

مجتلكمخل  يف حمجحجسيجحت ممسجخميحجس حمل ممسػمجعيحجس كممسػنيحمقممط حجمىجسا الججلىمغمخض يف اججلحمقحمسآف كال يف الممسمحم إالَّ 
 /  مخفؿ الممصيمطحمس كيمغحمقحجس اممسمجتمجعحملججلجخمق يف ًّلكمخلمجممخل كبمجعحجسي  ،يمطججلييحم إف ححص  ا مجعف

 إجحمين لممق ًعححصمخف /ممسجخمل أف يحمقجخملجخما  كمخلذا يمطىس الجخماححصجخمف أف يمجتحمجحجسجحتجخما
 كإف لمخل يجشممغ مخلمحمممق اخلبلمخف إ َّ   محشحجسؽ الجخماححصجخمف أجحم حمجي ،جحممجعمخل

مخلمحتػىحل يمطججلػمخل  ككمخفػحجس يمطممصػحمقمجم يمطممصػحمقن  ،يمغحمسط احلػ /اججلمجعممصمخف «/حمجحاليجشِّ »مخفؿ يف 
 ...يمطججلحملن 

 كسججلػممغ اججلمجعممصػمخف /كاتلمجعممصمخف .أم/ محلمحتري اججلمجعممصمخف ،ممسيمخفكرجمتىحل يمطممصيمخف مخلمحتىحل يمغى  
يمطحمت  /اججلمجعممصمخف ة/يحجسكمخفؿ احمل ممسً . امحمسأة حم لحمسكجمتمجم كًعححصمخف /يحمقجخملجخمف /مخفؿ اججلىمغحمسا 

   ...يف اججلمجعىمغ كاججلىمغحمتجخمر /يمجعين كًعريحميسجخمف يف يمطىمغؼ احل كدى  كاملحمج ملحمججخمب
ِّٜ ٢٬ يُ  /وٝؽ اػذ٤ٙ اجلةُس   ؟ ةىلاُ دٕ ٤ُٜ ٬ؾا االق٥ يف ظ

 ،ثػا ال يى كذمحلػحمسكا يمغيػيحم أجحتػحمسن  ،ال س ىحضبلمخفيحم /ٚٞة٣خ َةاٛح ٨٦ الىٮٚيح 
 «.يحمممصحمقين كيمطممصحمقمجتي يمغذا يمغمجعىحل ذلممق يمطى » /كيمغييحم

إجحمػيحم  /حمقػؿيمغػبل يي  كيحم ممسحمججحميحم كمجعفمخضججلمخف ذلممق يف حمجحمقِّ ال يي  /وٝة  دم٭ٮر اجلةس
   .قيمطممصحمقيحم يمطحجسي  /كال يحمقؿ ،مجعممصمخفيى 

 /ز٥ اػذ٤ٛٮا يف قجت امل٪ٓ ىلع زالزح أٝٮا 
 يمطحجسـ اتلجخممخفيممغ البلؼ املحمج.ة/ أظؽ٬
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 يمغػفَّ  كالحمسب مجعػف كال يحملسحمل ذلممق يف حمجمخفِّ  ،أف اججلمجعممصمخف إيمغحمساط املحمجاثلةين/ 
 كيحمكال يججلممع يمطحجسق مخل يممسػمجتحمجحمقيحم مخلػحمل حمجِّػ ،جخممحشممغ إليمغحمساط يف الِش ا مجعف ال يي 

 أيمغحمسط يف حمجيحم. / أف يحمقؿيمغممشبلن 
 /ة يحمقػؿ هلػحجمجخم مخلػىمحجخمذ مخلػحمل ححصػحمتحمس /مخفيىحلك ألجحميحم يحم مخلىمحجخمذ مخلحمل اتلىمعريأجحمَّ  /اثلة٣ر

 .  (1)«مخضججلمخف ذلممق ىلع ا ممسحمججحميحم كمجعفكال يي ، حمس جحتمخل حجسؽ كيجشىمغَّ ًعححصحمق خترضَّ 
ػ»يمغيحمقجخمؿ احمل اججلحمقيمخل يف مجعحمسيىمغيحم/  أ٦ة اتلتي٥ُّإ مخفػؿ يف  كحجس اتلمػيمخل يمغمجمػجخم اتلمجعُّػكأمخلَّ

ق حجسى َّػإذا خى  /يحملػيحم احلػُّ ى  /حمل مخفػجخمهلمخلمخلً / كأمحشججليحم .يمخل ا أم/ يمطحجس ا «/حمجحاليجشِّ »
 /مخفؿ ججلحمقيممش حمل زرارة كمخلمجتيحم املحمسأة /كيحمقؿ ،مخليَّ مجتى مخلي يمغمجمجخم  كيحمججلى ػكذججلَّ 

 (2)«ححصيجحمحمل إحمجحجسل  ممس  ين ذحجمىحل    ممق مخل محشمحممجعجحمٍ حمسي لجخم ُيى  ،مخل يمغادؾ
 أق٧ةا املعجح// املكأ٣ح اثلة٩يح

أفَّ لججلحمجػِّ «/ »ركخمش املحمجني كجحمحمسحجم املممصمجتمخفني»كمخفحجس ذمحلحمس احملي اججلحمقيمخل يف محلمجتيحم 
 ،كاليجشػ ،كاليجشػجخمة ،كاهلػجخمل ،كاججلمجعبلمخفػ ،املحمجػ)ك   ،ني اممسحملن مِّ مخلحمل ممسً  مخفحمسين 

 ،كادلجحمػممغ ،كاجلػجخمل ،كاججلمجعممصػمخف ،كاتلمػيمخل ،كاللكػممغ ،كالجخمجمتػحجس ،حمقػكالحملً  ،كالممصىمعممغ
 ،كالجخمحجمػىحل ،كاججلىمعحملػحمسات ،الممسػحجسـ كاتلريخمت ،كابلبلىحل ،كاخلبل ،كالممصجخمؽ ،كالممصحمتجخم

 ،كاحلػحمسؽ ،كالػزلع ،كاليحلحملػحجس ،كاحلحمسف ،كالجخممحش ،كاالمحلمجتب ،كالبليمطمخت ،كالممصحمتحمل
 ،كاججلىمغمجتػجخمف ،كالججلجخميمطػ ،كاتلججلػ ،كاالممسػمجتاكجحم ،كاحلمحمني ،كالججلمجمممغ ،رؽكاأل ،كالممسمجمحجس
 ،ججلػمخلكاخلً  ،كاخلججلػ ،كالػجخمد ،كادلا  املجحسػمحمس ،كالحمسممسػيجمس ،كاخلىحل ،كالججلحملمخل ،كاجلمحمجخمف

                                           
 .  ( ىمحمجتيجشر65 -69/ 4« )ركخمش املحمجني» (1)
 (.69، 62/ 4« )ركخمش املحمجني»  (2)
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 ،كمخفػحجس ذمحلػحمس ِل أممسػحمل  ممعػري حجمػىجسق (،كاتلمجعػحجس ،كالػجخمِل ،كاتلحجسحل ،كاهليـ ،كاججلىمعحمساـ 
، كمخفػحجس رشح محلحمسحجمػكمحم ذً يمغرت ككججليممس مخلحمل أممسحمليحم كإجحمحمل   مخلحمل مجخمجمتيحم كأحمجاكمخليحم

احمل اججلحمقيمخل مخلمجعين حجمىجسق اللكحملت يف محلمجتيحم املػىجسمحلجخمرك يمغحملػحمل أراد االممسػمادة يمغججلريجمتػممط 
 .(1)إحليحم

 دٕؿنٙ املعجح/املكأ٣ح اثلةثلح/ 
لججلحملمجعػىن الججلىمعػجخمم كاالمحشػمخضبليح للكحملػ املحمجػ، كذلػممق مجمػحجسؼ حجممحم مجتمخضحمسؽ جحم

 كبيف مخلحجسلجخمهل/ اتلمجعحمسيممغ مجم
 امذٞةق املعجح/أو٢  -أ

 .(2)«املحمج/ اممسمخل لججلحمج/ »احمل مخلمحمحمطجخمرمخفؿ 
 دؽور يف ال٤٘ح ىلع مخكح أميةا/ (ظت)٦ةدة لك٧ح  ا٣ٞي٥ أنَّ  ونؿى اث٨ُ 

 // اليجشىمغ  كابليض، كمخلمحميحم مخفجخمهلمخل ليجشػىمغ  يػض األممسػمحمف كجحمممشػرمجمظؽ٬ةأ
 «.األممسمحمف ي ى حمجى »

مجعججلجخمق يمطمحمػحجس املمخضػحمس كحجمجخم مخل يى  ،«يحمى امل  كحمجي  ي ى حمجى »/ اججلمجعججلجخم كاججلحمطمجمجخمر، كمخلمحميحم اثلةين
 اليحلس مخلمحميحم. ي ى الممصحجسيحجس، كحمجى 

  ابلمجعريي  َّ / الججلحمسكـ كاثلت، كمخلمحميحم، حمجى اثلة٣ر
ى
 مخل.حمقي حمسؾ كلمخل حى ، إذا ى َّ حمجى كأ

 مخفؿ الممصيمطحمس/
ب ٍ ججلٍى يمطججلييحم ججلىمغىبلًة رى َّ   حمجي حمجى

ى
جخمً  إًٍذ أ ٍبى ًًمجعرًي الممسُّ  رى

                                           
 (.96 -69)ص « ركخمش املحمجني كجحمحمسحجم املممصمجتمخفني»اجحمحمطحمس/  (1)
   (.650/ 4« )لممسف اججلمجعحمسب» (2)
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ً َّ ، كمخلمحميحم/ حمجى ُّ الججلُّ  الؿاثٓ/  يحم.ججلً يحم كداىمحً ِّ ججلي  اججلحمقججل، ل

 امخليحم.جخمى يحم كمخفً الِش  كمخلدَّ  إذ   أمحشىحلي  كجخمباحلي  لجخماحمجحجسةً  ي َّ كمخلمحميحم/ احلى 
ىمغػمخض يمغيػيحم ًع  اذلم ُيي لججلػجخمً  كاملػ  ُّ ًحمجػ /ىمغمخض كاإلمممسؾ، كمخلمحمػيحماحلً  اَةمف/

 .كيمغييحم مخلمجعىن اثلجخمت أيممشن  ،حملممسيحليحمكيي 

 /حجمىجسق اخلحملممس مخلحمل لجخمازـ املحمجَّ  أفَّ  كال ريى »جحتمخل مخفؿ رمحيحم ا/ 

 ب.حمتف إرادات اججلحمقججل لججلحملحمججخميى مجم محشىمغ  املجخمدة، كحجمى يمغجحمَّ   -2

 تلمجعججلحمقمجم ملحمججخمب املحمساد. كججلجخمحجم كحمطمجمجخمرحجم مخلمحميحمكيمطي  -6

ي  ،كجحتجخمت إرادة اججلحمقججل لججلحملحمججخمب -5   ال ىمغرمخفيحم.حمسكمخلمجم لحمسكمخلن كل

5-  َّ  يحم كأرشؼ مخل يمطمحمحجسق، كحجمجخم مخفججليحم.كإليمطمخض  املحمج حمجخمبيحم بلي

 حملجخممخليحم ىلع حمجخمبيحم.مخليحم كإرادايحم كحجمي حمسى كالجمتمجتحملع يمطى -3

 .(1)«يمغجمتمجتحملمجع يمغيمجم املمجعين اخلحملممس
 ٬ؾه املٕةين ا٧َكح ٦ة يٌل/ زاد اث٨ ا٣ٞي٥ ىلعو
ػوٝيه٢»   كاػحمسط حمجً  اججلًحمقػِّمِّ / ىحل   مخلىمحجخمذة مخلحمل اججلحمقججلمخف كاالخمشمخضحمساب، كمخلمحمػيحم ممسي

 ججلحمقججلحمقيحم يف األذف كاخمشمخضحمسايحم. 
يمغيحملمجتججلػ ػيحم حبيػجحت ال  ك اذلم حجمجخم إجحم  كاممسممطىحل   مخلىمحجخمذة مخلحمل احلً  /وٝي٢

ى   .مجع ججلىمعري حمجخمبيحمججل املحمج ججليجمس يمغييحم ممسى ممسممط ججلىمعريق، ككىجسلممق مخفى ي

                                           
   (.46، 44/ 4« )مخلحجسارج الممسليحلني»اجحمحمطحمس/  (1)
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ى  ،ِّ مخلحمل احلي / مخلىمحجخمذة وٝي٢   جخمخمشممط ممسمجتحمقحمس يمطججليمجم مخل يي كحجمجخم اخلممصت األربممط اججل  ي
ػ كة أك ممعريحجمحمسَّ مخلحمل جمتى  املحمجػ يمجتحمجحملػىحل ألجمتػىحل حمجخمبػيحم  ألفَّ  ك احلػ ػىجسلممقِّمِّ يمغممسي

 .(1)«جخمخمشممط يمطججليمجمحمقىحل مخل يي جحتً  األجحتحمقؿ، محلحمل مجتحمجحملىحل اخلممصتي 

اججل    مخلحمل  (احل )محمممسبني لججلحملممسّم اغي املمحمممس/ ككخمشمجعجخما ملمجعمحمحجم حمجحمسيمغني مخلي 
 الممصىمغجخمي اججل    جحممجميمجتيحم. (ابل )ك احلججلمخف.أمخفىص 

حمقمجم ملحمججخمب، يمغػف يمغججلججلحمج  االمجتحجسا ، كلججل  االجحممجتمجم ، كحجمىجسا ححصف املحمج كمجعججلُّ 
 امجتحجسا حجم مخلمحميحم كاجحممجتمجم حجم إحليحم.

 َّ َّ كمخفلجخما يف يمغمجعججلمجم/ حمجى .يحمي كأحمجى  يحمي

ًػٌّ )يمغحمقػلجخما/  (أحمجػ)جحتمخل امخفمجترصكا ىلع اممسمخل اججلىمغيمطػىحل مخلػحمل   /كلػمخل يحمقجخملػجخما (،حمي
 /كلػمخل يحمقجخملػجخما (،حمػجخمب)يمغحمقلجخما/  (َّ حمجى )رصكا ىلع اممسمخل املىمغمجعجخمؿ مخلحمل كامخفمجت (،حمجب)
ى)  محلحمل مخفؿ الممصيمطحمس/ ، مخفججليبلن إالَّ  (حمي

 (2)يحلحمسـالحملي  حملزنججل الحمليحمجِّ  ينِّ مخلً   ق ممعريى ينِّ حمطي يمغبل تى  كججلحمقحجس جحمحمسججلً 
 حجمػىجسا كايمطججلحمليػيحم ينيحمقَّ يمغمجتى  كسحمسـحمل ُي كيي مخلحمل مخفججلِب مخلزنججل مخلى  يحمقجخمؿ/ كمخفحجس جحمحمسججلً 

 كال تى   .          (3) ممعريقينِّ حمطي مخفمخضمجعن

                                           
   (.48، 49)ص« ركخمش املحمجني» (1)
 «.مخلمجعججلحمقمجتيحم». اجحمحمطحمس/ ابلي ججلمجعمحمرتة حمل ححصحجساد (2)
 ،اججلمخضمجعػػ األكىل، حمجيػػ  اججلػػرتاث اججلمجعػػحمسيإدار (، 639 لججلػػحمسكزين )ص« رشح املمجعججلحمقػػت الممسػػممط» (3)

 .  ـ6006 - ـه4364
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ً  مخل اججل    أححصحجسُّ حمجحمسك الممشَّ  (احل)كأيمطمخضجخما  ة حجسَّ ًممصػاحلحمسًكت كأمخفجخماحجم، مخلمخضحمقػ ل
 مجم.جخمَّ ق كمخفي حملَّ ممسى حمجحمسك مي 

خلىمغمجتمجم يمطػحمل الممشػحمل كىمحىمغػ  كحمجحمسك اليحلُّس -كحجمجخم املحمججخمب -(احًل)كأيمطمخضجخما 
 ...محلحمسق ىلع مخفججلجخمبمجممخل كألممسنمجتمجممخل ذً ىمغَّ املحمججخمب، كىمحً 

 اججلمجعحمتيػ ػني األججلىمغػظ كاملمجعػين مخضحمقػ كاملمحمممسػيمغمجتمىحل حجمىجسا الججلمخضممغ كالحملي 
 .(1) ججليجمس لممسحمس الججلىمعتهل ححصجحمن  حجسر حجمىجسق الججلىمع، كأفَّ مخضججلمجعممق ىلع مخفى ي 

 االوُاليح ل٧٤عجح/ احلؽُّ  -ب

حمل ًمخلػ -يمطمحمحجس أحجمىحل املمجعحمسيمغػ -املحمج كحمجحمقيحمقي » /رمح٫ اُ ؿضَ ظَ  اث٨ُ احلةِٚ ٝة  
ى  كال يحملسػحمل اتلمجعػري  ،حمل مخفمخل يحم كجمتحجساجحمن ، كإجحمحمل يمجعحمسيمغمجم مخلى حجسُّ املمجعججلجخممخلت اججل  ال حتي

 .(2)«يمطمحممجم
ى » وٝة  اث٨ ا٣ٞي٥/ حمسيػحجسحجم إال يمغحلػحجسكد ال ى  كأكخمشػخمت مخلمحممجمػ حبػحجس،  املحمجي  حجسُّ ال حتي

جخممحشممغ املحمجػ جخممحشػممغ أحمطمجمػحمس مخلػحمل املحمجػ، حجم كجمتجخمدحجم. كال ي ىمحىمغ  كجمتىمغ ، يمغحمجحجسُّ 
كإجحمحمل يمجتلكمخل اجلس يف أممسػمجم، كمجخمجمتمجمػ، كيمطبلمخلمجمػ، كححصػجخماحجمحجسحجم، كجحتحملحمسامجمػ، 

، كمحمجخميمط مجمػمخل اججلمجعػرات مجتَّ حجممخل كرممسجخممخلمجممخل دارت ىلع حجمىجسق الممسِّ يمغحمجحجسكد ككأحمجاكمخلمجم
 .(3)«ككرثت اإلححصرات حبممس إدراؾ الممصجحسمحش كمخلحمقمخليحم كحمجِل كمججليحليحم لججلمجعرة

                                           
   (.44، 46/ 4« )مخلحجسارج الممسليحلني»اجحمحمطحمس/   (1)
   (.324/ 4« )يمغمجتخمت ابلرم» (2)
   (.5/ 4« )رج الممسليحلنيمخلحجسا» (3)
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 /يمغملحمجػ ككحجمىجسا اذلم ذمحلحمسق احمل اججلحمقيمخل كاحمل حمجحمتحمس حجمجخم اذلم مخضحملنئ ِل اجلىمغجمسي  
اػحمل  مجتمجعحمسؼ يمطججلييحم جخماممسمخض األمجخمر الممسمجت اججلػ  أححصػر إحلمجمػيي  كجمتحجساينٌّ  ححصمجعجخمرمٌّ  أمحمسه 
مخل، كذلممق ليحلجخمف حجمىجسق األمجخمر   اججلمجعمحمرص اججل  يحملسحمل أف يمجعرب يمطحمل املحمج مخلحمل يِّ اججلحمقى 

 ىحضحمسيحمقمجم.

ػ كمحلحمس مجعحمسيىمغت اججلمجعججلحمل  هلكذللممق يمغبل دايع ذًل  حجم كجمتجخمدحجمػ، كاحلػحجسكد ال حجسُّ يمغحمجى
 .محلحمل مخفؿ احمل اججلحمقيمخل رمحيحم ا مجعف ،حمسيحجسحجم إال ىمحىمغ  كجمتىمغ ى 
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َؿفن  ً زً  لِ و َ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/
و
 ًَّدىن عفندًض  و

َ
دهي َل

َ
دهي َ َ  بًِه ل

َ
 ،ا ل

 
ً
ئ ِو دددد

َ
ددددى  خدددده ق

َ
ًَ ول ددددهي لددددم ًَّددددً عفنددددًض ف ولددددم 

َ
ددددهي سًدددد  ل

َ
ًي  ،ا ل َمددددف  ددددض 

َ
ددددضنك

َ
 ددددده الغ ددددل ول

خضي  ،ونضًُه
َ
ِل   

و
َّ ًَ  

َ
ا َل

َ
ىوِلَهظ

َ
َعف:

َ
ن ًَّدىن هللاي  ،هَمف ِفي عَبفَصم هللا ع

َ
  خدهَّ  نل ًَّده  

م ءو
َ

ددض  ددً اددل  دددي ددى الَعبو
َ
ن ًَّددىن هللاي  ،ِإ:

َ
  و 

َ
ددض

و
م ن  عظددَم ِعى ءو

َ
دا  ، دددً اددل  ددي

َ
دددت  ٌؿو

َ
نددل َل

 َّْ ددف
َّ
دد  والخًددىخ الت  هللاي  املدبَّ

َّ
 ِإَل

ي
م ُدددغ لِ هَّ ِخدد. واددل َ ددف  

َ
فِؾددض

َ
ددوَ ددف عي  ،هللا فمدبتدده ف ِ

ن
م ظ

ددددددد ُو
َ
دددددددلدِبِ َِ  دددددددغ هللا فتعظُمددددددده َنف

َ
ى ؛غ  

َ
َعدددددددف:

َ
دددددددفَل هللا ع

َ
  ندددددددف كم و نىدددددددف كم  د 

َ
دددددددفن

َ
} دددددددل ِإن ا

مو و ػوا َّددددددم وعكددددددير 
ي
ددددددىاهَّ

و
 َّم و  ددددددىال ا ترفتمىهددددددف و َّددددددفعم  سكددددددىن كؿددددددفصهف وِإز

دددد   ددددىله وِ َهددددفص ِفددددي َؾددددبُسه فترنهددددىا َختَّ م  ددددً هللا وَعؾي
ي
َّ ُو دددد

َ
و ؿددددفكً  غيددددىنهف  خدددده ِإل

غن{  و
َ
ِع  هللا نأ

و
أ  «.[11/ ]اتلجخمب ًَ

 

 الرشح
 جيؽر اتلججي٫ُ ٬٪ة ٣ٕؽة مكةا٢إ ٦٪٭ة/ 

 ٨ ظير ا٧ٕ٣ٮم/أٝكةم املعجح ٦ِ  املكأ٣ح ااوىل/

)املحمجػ املممصػرتك كاملحمجػ  حمج مخلحمل حمجيػجحت اججلمجعحملػجخمـ إف مخفممسػحملني/محمحمقممسمخل امل
 اخلمحش(.

 ا٣ٞك٥ ااو / املعجح املنرتًلح.

 ك  جحتبلجحت أجحمجخماع/

كحنػجخم ذلػممق،  ،محلحملحمج اجلممط لججلمخضمجعـ، كاججلحمطحملف لججلحملػ  ك ىحضيمجعيحمَّ  أظؽ٬ة/
ى   ممسمجتججلحمسـ اتلمجعحمطيمخل.كحجمىجسق ال ت

ػ -ىمغػىحل، كحجمػىجسق الجخمادل لػجخمدلق اججلمخضمحلحملحمجَّ  ك رمح كإححصىمغؽ/ حمَّ اثلةين ال  -أيممشن
 تممسمجتججلحمسـ اتلمجعحمطيمخل.
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  اثلة٣ر/ 
ي
حمسايمغحمق ججلمخل أك مي ممغ، ك  حم املممصرتكني يف محشمحميمط أك يمطً إًججلٍ  جمس كحم أ

 . ، ككحملحمج اإلىمحجخمة مجعممشمجممخل مجعممشن أك  رة أك ممسىمغحمس بلمجعممشمجممخل مجعممشن 
مجعممشمجممخل مخلحمل مجعخمش، ككجمتجخمدحجم يمغػيمجممخل  كمخفججلٍ يجشججلخمت لججلجحسى يمغمجمىجسق األجحمجخماع اثلبلجحت اججل  ى 

احلججلػػجخما   ُيػػُّ  ػػ ا، كهلػػىجسا اكف رممسػػجخمؿ ا  يف حماكن ال يسػػجخمف رًشٍ 
ً  ، كًكف ُيُّ (1)ممسىحلكاججلمجعى  ًػ، كًعئممص أحمجػُّ (2)ممس ق  يحم، أمحشػحمجى  ُّ مجمحمل إحلػيحم، كًكف ُيي

 .(3)ڤيمخف حجسِّ كأحمجمجممخل إحليحم اليجشِّ 

 ى٤ط إال ُ.ح ا٣يت ال دَ ا٣ٞك٥ اثلةين/ املعجح اَةوَّ 

، ك  حمػ اججلمجعجخمديػ ىمعىمغػحمسق ا ال يى ق، اكف رشًكن مجمػ ممعػريى  اججلمجعحجسي  كمخلىت أحمجَّ 
 املممسمجتججلحمسمخل لزلؿ كاخلممشجخمع كاتلمجعحمطيمخل، ككحملؿ اججلمخضيمط، كإيمحترق ىلع ممعريق.

ا مجمػىجسق  ػىحل  ػ إيمغػحمسادي ، (4)يمغمجمىجسق املحمج ال  جخمز مجعججلحمقمجم ىمعري ا أمحشبلن 
املحمج اخلمحش اججل    جخمحمجيحجس اإلهلي، ىحل اخلججلمخف كاألمحمس كاثلجخماب كاججلمجعحمقب إجحمحملػ 

                                           
   .( مخلحمل حمجحجسيجحت ًعئممص ريض ا يمطمحممجم1474( كمممسججلمخل )5431أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)

ػحمجي »حجمػىجسا  وٝة  ا٣ٞة  ٔيةض ٨ٔ ٬ؾا احلؽير/ ىف اممسػمجتمجعحملؿ مخلحمجػت ادلجحميػ، كأكػىحل ذليػىجس  ه حمتَّ
ٍممسًججلمخل» .«ممسمجتحمجَّلاألىحضمجعحمل. كاحلججلجخما  حجممحم/ لك ىحضمجعـ مي  ٍمجعًججلمخل ىمغجخماحجس مي  (.63/ 3« )إمحلحملؿ الحملي

كةا ا٣جِّ  /٨٦ ادل٩ية ت إيلَّ جِّ ظُ / »مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا  ڤ يمطحمل أ جمس( 5959أىمححمسج اججلنممسيئ ) (2)
 ُِّ َٔ ؿَّ ٢ٕ ُٝ يت، وصُ وا٣    .(9031« )املممصاكة»كحمجممسمحميحم األبلين يف . «يص يف الىالةة 

اجلػس  أجحمػيحم مخفػؿ/ أمُّ  ڤيمطحمل يمطحملحمسك حمل اججلمجعص ( 6535( كمممسججلمخل )5226أىمححمسج ابلجحسرم ) (3)
ػ .«أثٮ٬ة»حمل الحمسجمتؿ؟ يمغحمقؿ/ يمغحمقججل/ مخلً  .«ًعئنح/ »إحلممق؟ مخفؿ أحمجُّ  زه٥ ٧ٔهؿ ثه٨ »حمل؟ مخفػؿ/ مخفججل/ جحتمخل مخلى
 «.رجمتالن  حجسَّ يمغمجعى  ،«اَُةب

   (.344)ص« يممسري اججلمجعحمسيحمس احلحمليحجس»اجحمحمطحمس/  (4)
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ججلحمقػ ػيحم الممسػحملجخمات كاألرض، ك  اذلم ىمحي   احلػمخفُّ  ممص يمطحمل املحمج كألجمتججلمجم، يمغ 
حجمجخم ححصػمجمدة أف ال هلإ  /اتلِل، كجخمحمجيحجسحجم ك  رًسُّ  ،احلمخف اذلم ممشحملمحميحم األمحمس كاجل 

 .إال ا
رشػكني اكجحمػجخما يمغف امل كاخلججلمخف أف اإلِل حجمجخم الحمسبُّ  /كججليجمس محلحمل يحمسيمطمخل املمحميحلحمسكف

حمقحمسيحمل مجتجخمحمجيػحجس اإلهليػ مخلي يحمل جحميحم ال رب إال ا كال ىمحججلمخف ممسجخماق، كلمخل يسجخمجحمجخما حمسِّ حمقً مخلي 
  كىمحجخميمغنػالا  كذي اػاذلم حجمجخم حمجحمقيحمق ال هلإ إال ا، يمغف اإلِل اذلم هلػيحم اججلحمقججلػجخمب حمجي 

  كىحضيمط.كرجمت  كمجعحمطيحملن 

حجس اذلم حجمػجخم كحجمجخم اتلمجعُّ  ،كهلإ حملمجعىن مخللجخمق، أم/ حمجخمب مخلمجعجخمد، كأمحشججليحم مخلحمل اتلِل
ىمغيجشػيىحل هلػىجسا كممسػييت محمسيػحجس ، (1)حمسا املحمج، يمغملحمج حمجحمقيحمق اججلمجعجخمديػآىمححمس مى 

 اججلحمقممسمخل.
 أٝكةم املعجح ثةٔذجةر ٦ذ٤ٕٞ٭ة وحمجٮم٭ة/ املكأ٣ح اثلة٩يح/

. جحميمغمجعػ حمحملػجخمدة) محمحمقممسمخل املحمجػ يمطمجتػر مخلمجتمجعججلحمقمجمػ كحمجخمبمجمػ إف مخفممسػحملني/
 (.مخلىجسمجخممخل خمشرة

 ا٣ٞك٥ ااو / املعجح اجلةٕٚح

 ك  اججل   ججل ليجشحمجمجم مخل يمحمىمغمجعيحم كحجمجخم الممسمجعدة ك  جحتبلجحت أجحمجخماع/
 ا.حم  -أ

 يف ا.حم  -ب

                                           
« يممسػري اججلمجعحمسيػحمس احلحمليػحجس»(، ك59)ص« ركخمشػ املحمجػني»(، ك21/ 3« )مخلحجسارج الممسليحلني»اجحمحمطحمس/  (1)

   (.346)ص
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 مجعني ىلع ىحضيمط ا كاجمتمجتمحمب مخلمجعيجشيمجتيحم.مخل يي  حمي  -ج 

ي حمجا  اُ دٕهةىل ٚيعتُّ  ممصركيحم يمغيػيحم أحمجػحجس، كيسػجخمف ا يمطػحمس كجمتػىحل حجمػجخم  ال ي
حمساد ذلايحم إال حجمػجخم، كحجمػجخم املحمجػجخمب األىلع  ذلايحم كال يي املحمججخمب املحمساد اذلم ال ُيي 

ف يسجخمف حجمجخم حمجخمبػيحم بلح لججلمجعحجس كال يمغبلح كال جحممجعيمخل كال رسكر إال اذلم ال محشى 
ممسػمجتججلحمسمخل ملػ يممجعمجمػ مخلػحمل يمطدػيحم كمحمسادق كاغي مخلمخضججلجخمبيحم. كسجخمف حجمىجسق املحمج مي 

 مجعف كىمحممشجخميمطيحم ِل، كمجعحمطيحمليحم يمطحمس كجمتىحل.

  حلِّ كيسجخمف حجمجخماق مجعن  ،ف ُي املمخلمحمني ال ُيمجممخل إال  واملعجح يف اُ/
 مجعف. اي  يحم إال مخل ُييمغبل ُيي  كا مجعف كرخمشق

 محمحجسرج يمغيمجم دميممط اججلمجعدات.محلمحترية ى  أجحمجخماعه ٕني ىلع َةٔح اُ يُ  ٦ة وحمجحُ 
 /ةا٣ٞك٥ اثلةين/ املعجح الٌةرَّ 

 كحجمجخم الممصحمق .  ،قججل ليجشحمجمجم مخل يرضُّ ىجسمجخممخل اججل   ى ك  املحمج الحملى 
 ًٌ  ة/ويه زالزح أ٩ٮاع أي

 ا. حم املرشكني آهلمجتمجممخل محلحمجِّ  مجم/مخلمحمك املحمج مخلممط ا./ اجلٮع ااو 

حم اججلىمغػجخماحمجححص كاملمحميحلػحمسات اججلػ   مجم/كمخلمحم ىمعممشيحم ا.حم مخل يي / ةيناجلٮع اثل
 ىمعممشمجم ا.يي 

 مجمػ/كمخلمحم حمقمخضممط حممجتيحم يمطحمل حم ا مجعػف أك محمحمقيجشػمجم.مخل ى  / حماجلٮع اثلة٣ر
حجسىمحىحل يف اجلػجخما ، كي ممشيممط األكامحمس كييػق حمجىت يي حجسِّ ممصمخف اججلنممس  اذلم يحمسيحجس يمطحمل حمجى يمطً 

 اف.دٍلى لجخمً ممصمخف اججلىمغممسحمقت كاججلمجعحجمحمسات كامخلحمقحجسمخل ذلممق يمطً 
 اخلججلمخف. حمبِّ  أجحمجخماع يمطججليمجم مخلحجساري  ي مجتَّ يمغمجمىجسق ممسً  
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ػىحل كأمحشػىحل اإليحملػف كاتلجخمحمجيػحجس  ،حمػ ا مجعػف /املحمجحملجخمدة حمجبِّ يمغمحشىحل الحملى 
 هل. ممطه ى كاجلجخمًعف اآلىمححمساف تى 

كاملحمجب املىجسمجخممخلػ كاجلػجخمًعف اآلىمحػحمساف  ،الرشؾ مخلممط ا أمحشىحلي  املحمجى  محلحمل أفَّ 
 .(1)هل ممطه ى تى 

املرشكني لػمخل  يمغفَّ  كىمعىمغحمسق ا حجمجخم الرشؾ يف حجمىجسق املحمج يى يمغمحشىحل الرشؾ اذلم ال
 ،ممسحمججحميحم يف ىمحججلػمخف الممسػحملجخمات كاألرض آهلمجتمجممخل كأكجحتجحممجممخل ححصرك الحمسبَّ  يحمسيمطحملجخما أفَّ 

ىػجخمى يمغى  ككمجممخل مجم مخلػحمل جمتمجمػ حممجتمجمػ مخلػممط احمل اكف رًش كإجحمَّ  ا يمطججليمجمػ كًعدكا يمطججليمجمػ جخمٍ ال
مخفػؿ مجعػف/ دكًمخلػحملى  كِل األيمطحمطػمخلبمحمػ إف اإلحمسِّ حمقى ىمعر تي كمخفلجخما/ حجمىجسق آهل ًمحش  ،جخمحجمكهلَّ 

مجتًَّجحسىجسي ًمخلٍحمل ديكًف  ٍحمل حى ِّ اً اجلًَّس مخلى حمجي ٍمخل محلى ُّجخمجىمجمي ً ادنا ُيي جحمٍحجسى
ى
اػ اً أ حجسُّ حمجي ححصى

ى
محميجخما أ يحملى آمخلى ً كاذلَّ

 َّ يػحملى د، كحجمىجسا مخلمحممجممخل محلحمجؿ يمطدمجممخل هلمخلك مخفػؿ جمتػىحل جمتػبلِل/ [223]ابلحمقحمسة/  ً ً كىاذلَّ
ٍكحًلى ى 

ى
كا ًمخلٍحمل ديكجحمًًيحم أ ىىجسي بيجخمجحمى إًفى  اختَّ حمسِّ ٍمخل إًالَّ حًليحمقى حجمي  جىٍمجعيحجسي ججلٍ ى اً مخلى  .[5]الحمسمحمس/    زي

، كيمطججليػممق ، كاملحمجػ مخلمجعػيحم رشًكن ، كاملحمجػ ِل مجعنػيمغىمغحمسؽ ني حم ا أمحشػبلن 
 .(2)ىمغحمسؽ اججلمخضحمسؽ ني أحجمىحل اتلجخمحمجيحجس كأحجمىحل الرشؾمجتحمجحمقيمخف حجمىجسا املجخمخمشممط يمغجحميحم مخلى 

 / ظٞيٞح املعجح الرشٔيح/املكأ٣ح اثلةثلح

كلك مخل  د ملحمج الرشيمطي/ حم ا ممسحمججحميحم كمجعف كحم رممسجخمِل املحمقيجشجخم
 يحلمجم كيحجسكر مخلممط حمجخمرحجم.ججلى يحجسىمحىحل يف يمغى 

                                           
   .(606/ 6) «جمتمخلممط الحمسممسىحل»(، ك252، 250/ 6) «إاغجحت الججلمجمىمغف»راجمتممط/  (1)
   (.654)ص« ركخمش املحمجني»اجحمحمطحمس/  (2)
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حمل أيمطحمطمخل كاجمتت اإليحملػف كأكػرب أمحشػجخمِل، ػىحل كمخلػحمل أكجمتػ يمغمجمىجسق املحمج مخلً  
يحم الحجس يف إيحملف اججلحمقججل مخلػحمل حمجػ ا محمىحض حمقججل املمخلحمل، ذلممق ألجحمَّ دات الحملي اججلمجعً 

 إحليحم مم ممسجخماحجمحمل. ممسجخمِل كرممسجخمِل، كأف يسجخمف ا كر

يحمل، محلحمل أف اتليجشحجسيمخف ػيحم أمحشػىحل يمطحملىحل مخلحمل أيمطحملؿ اإليحملف كادلِّ  لكِّ  يمغ  أمحشىحلي 
 كيجشحجسر يمطحمل حملك حمجحمسك يف الجخمجمتجخمد إجحمحمل ى  يمغفَّ  كيحملمخفجخمؿ مخلحمل أمخفجخماؿ اإليحملف كادلِّ  لكِّ 
 حم حمحملجخمدة، أك يمطحمل حم مخلىجسمجخممخل.يمطحمل  إمخلَّ 

يمطحمل املحمج املحمجحملجخمدة، كأمحشػىحل  يجشحجسر إاليمغحمتحمليممط األيمطحملؿ اإليحملجحمي ادليني ال ى 
اليجشػدر يمطػحمل حمػ  إذ اججلمجعحملػىحلي  ك  حمػ ا ممسػحمججحميحم كمجعػف /املحمج املحمجحملجخمدة

مخلىجسمجخممخل ال يسجخمف يمطحملبلن محشحلن يمطمحمحجس ا، ىحل دميممط األيمطحملؿ اإليحملجحمي ادليني ال 
 مخلً  حمقىحلا مجعف ال يى  يمغفَّ  كيجشحجسر إال يمطحمل حم ا

ي
 كريحجس يحم كجمتمجمػيحمحمل اججلمجعحملىحل إال مخل أ

أ٩هة أٗه، »يحم أجحمػيحم مخفػؿ/ حمسكييحم يمطحمل ربِّ يمغيحمل يى  يمطحمل اجلِب  «حمجيخمتاليجشَّ »جحت يف محلحمل 
َٔ ٦َ  إٌلا ٨ٔ الرش الرشُّ   ٢ ٧ٔاًل ٧ِ ٨ 

َ
 .(1)«٠٫َ ٫ ورِشْ ذُ ًلْ ؿَ رش  ٚي٫ ٦ي ٗريي دَ  أ

مجعػجحت ػيحم كحجمػجخم اذلم ى  ،حمقىحل ا ممسجخماقيحمل اذلم ال يى يحمل  حجمجخم ادلِّ ادلِّ  يمغىمحبلصي 
 
ى
 .اإليحملف ىمغمخف يمطججلييحم أحجمىحلي كاَّ  ،حمسؿ يحم دميممط اليحلمجتممسىحل، كأجحمججلني كاآلىمححمسيحمل مخلحمل الحمسُّ كَّ األ

مخضػ اججلحمقػحمسآف اذلم ػحجسكر يمطججليػيحم كحجمػجخم مخفي  ،يمطجخمة اجلجخميػادلَّ  كحجمىجسا حجمجخم ىمحبلمحشي 
حجمػجخم املمجعػجخمد اذلم حتػيحم  يحمل كمخفيمطحجسيحم يمجتممشحملحمل أف يسجخمف اي ادلِّ  يمغمحشىحلي  ،(2)حمجقرى 

                                           
   (.665/ 3) (حمل أرشؾ يف يمطحملججليحم ممعري امخلى )ب  (،الحمسحجمحجس)ب مجت، محل«محشحمجيحمجيحم»أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل يف  (1)
   (.59، 53/ 26« )دلحملجخمع اججلىمغمجتكل»اجحمحمطحمس/  (2)
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مخلػ هلػيحم اججلحمقججلػجخمب ملحمجػ  /اججلحمقججلجخمب كختممصػق كال يسػجخمف هلػ هلإ ممسػجخماق، كاإلِل
 حمطيمخل كالحمسجمت  كاخلجخمؼ كاإلجمتبلؿ كاإليمطحمطـ كحنجخم ذلممق.كاتلمجع

جحسججلجخم اججلحمقججلجخمب يمطػحمل حمػ مخلػ يمغمجتى  ككا ممسحمججحميحم أرممسىحل الحمسممسىحل جحميحم ال هلإ إال حجمجخم
مجتيحم، كيمطحمل رجمت  مخل ممسجخماق حمسجمتيحم، كيمطحمل ممسػاؿ مخلػ ممسػجخماق بممسػاِل، كيمطػحمل َّ حمجى حملى ممسجخماق ً 

 .(1)اججلمجعحملىحل مل ممسجخماق ججلمجعحملىحل ِل، كيمطحمل االممسمجتمجعجحم حمل ممسجخماق الممسمجتمجعجحم يحم

اججلمجعحملىحل ادليين حجمجخم إىمحػبلص ادليػحمل ، كحجمػجخم إرادة ا كحمجػحجسق  ذا اكف أمحشىحلي يمغ
يمغلِش  املحمساد جلىمغممسيحم حجمجخم املحمججخمب ذلايحم، كحجمىجسا محلحملؿ املحمجػ، كججلسػحمل أكػرث مخلػ 

ججلىٍحمقػي اجًلػحملَّ كاألً ٍػجمسى إًالَّ  كجمت  املمخضججلجخمب ممسػمخل اججلمجعػدة ػ ىمحى محلحمقػجخمِل مجعػف/ دكمخلى
كًف  ػٍمخل  ، كمخفجخمِل/ ديى[92]اذلاريت/  حًلىٍمجعيحجسي ججلىحمقىسي م ىمحى ً مخلي اذلَّ بَّسي كا رى  اجلَّسي اٍخيحجسي مجمى حُّ

ى
أ

ٍمخل  ًٍججلسي يحملى ًمخلٍحمل رى ً  .، كأمخلمحتؿ حجمىجسا[64]ابلحمقحمسة/  كاذلَّ
كاججلمجعدة مجتممشحملحمل محلحملؿ احل كجحممجميمجتيحم، ككحملؿ اذلؿ كجحممجميمجتيحم، يمغػملحمججخمب اذلم 

ػػمجعى ال حي  ػػمجعى ا، كالحملي ِل ال يسػػجخمف مخلمجعػػجخمدن  ؿُّ ىجسى مخل كال ييػػحمطَّ ىػػحمطَّ سػػجخمف ال ي ُّ مخل اذلم ال ُيي
مجتًَّجحسىجسي ًمخلػٍحمل ديكًف مخلمجعجخمدن  ٍحمل حى ٍمخل اً ا، كهلىجسا مخفؿ مجعف/ دكًمخلحملى اجلًَّس مخلى ُّػجخمجىمجمي ً ادنا ُيي جحمٍػحجسى

ى
أ

 ِّ حمجي ا اً محلى حجسُّ حمجي ححصى
ى
محميجخما أ يحملى آمخلى ً  .[429]ابلحمقحمسة/   ً كاذلَّ

ا كإف املرشكني حمسبمجممخل اذليحمل يمجتجحسىجسكف مخلحمل دكف ا أجحمحجسادن  أفَّ  -ممسحمججحميحم -نيَّ يمغى 
 ك  مخلػمحممجممخل  كألكجحتػجحممجممخلاػحمجي  جخمجحممجممخل محلحمل ُيجخمف ا، يمغذليحمل آمخلمحمجخما أححصػحجسُّ اكجحمجخما ُيي 

ػمممط اججلمجعً املمخلمحمني أيمطججلمخل ، كاحل يى  ألفَّ  مجممخل ِّ ججلمخل، كألف املمخلمحمني جمتمجعججلجخما دميػممط حمجي
كأرشكػجخما يمحمػيحم كبػني األجحمػحجساد يف  ،مجممخل ججلىمعػريقِّ حمجي   كحمجحجسق، كأكخلممق جمتمجعججلجخما مجعخمشى 
                                           

   .(365، 365/ 22)« دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» (1)
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ىبى مخفؿ مجعػ كاحل، كمخلمجعججلجخمـ أف ذلممق أكحملىحل  ًكى ي اي ف/ درى ى ػبلن ًذيػًيحم رشي ػمحتىبلن رىجمتي مخلى
ػمحتىبلن احلىٍحملػحجسي  ىٍممسػمجتىًجخميىًف مخلى ىحل ي ىحلو حجمى  لًحمسىجمتي ججلىحملن بلن ممسى جخمفى كرىجمتي ًمحلممسي مىممصى ٍمخل ال ً مخلي يحجمي ٍكػرثى

ى
ىػىحل أ

جخمفى  ٍمجعججلىحملي  .[65]الحمسمحمس/  حى

يحم كأجحمبيػ ق ممسججلى املمخلحمل ُي ا كُي ري  يمغفَّ  ككاممسمخل املحمج يمغييحم إىحضبلؽ كيمطحملجخمـ
املحمجػ اججلػ   ال  ف اكف ذلػممق مخلػحمل حمػ ا، كإف اكجحمػإق املمخلمحمني، ككيمطدى 

حمقحمسكجحمػ حملػ خيػمجتمحش ػيحم ق. كهلىجسا جمت ت حم ا ممسحمججحميحم كمجعف مخلى مجم ممعريي يممسمجتحمجحمقُّ 
ىحل ِل، كحنػجخم ذلػممق. يمغػلك حجمػىجسق األممسػحمل  ممسحمججحميحم مخلحمل اججلمجعدة كاإلجحم إحليحم كاتلبمجتُّػ

 مجتممشحملحمل حم ا ممسحمججحميحم كمجعف.

يػحمل، يمغيحلػىجسلممق محلحملػؿ ادليػحمل يسػجخمف سحملهلػ ادلِّ    أمحشىحلي  حممجتيحم ككحمل أفَّ 
   .(1)كجحمحمقيجشيحم محمحمقيجشمجم

ككحملؿ حجمػىجسق املحمجػ حجمػجخم ججلمجعجخمديػ كاذلؿ كاخلممشػجخمع كاججلمخضيمطػ لججلحملحمجػجخمب 
حجمجخم يمطػدة ا كحمجػحجسق اججلػ   /مخف يحم كألجمتججليحم اخلججلمخفي ججلً يمغحلمخف اذلم ىمحي  كممسحمججحميحم كمجعف

كاجلػ  كاثلػجخماب   محلحملؿ حممجتيحم كاخلممشجخمع كاذلؿ ِل، كلجخمازـ يمطجخمديمجتيحم مخلحمل األمحمس 
 .(2)كاجلرى  ى محمَّ اجلى  مخفى ججلى ، كىمحى ، كأجحمحمسؿ اليحلمجتى كاججلمجعحمقب، كألجمتىحل ذلممق أرممسىحل الحمسممسىحلى 

ًم جمتىحل كيمطبلحمقؿ كمخفحجس ني ا  يمطحمس كجمتىحل أجحميحم مخفحجس ىمحججلمخفى اجلس لبلمجتبل ك يمغ / داذلَّ
حملىبلن  حملي خى ٍحمجممسى

ى
ٍمخل أ يُّسي

ى
ٍمخل أ جخمٍتى كاحلىيىةى حًلىٍججليجخمكي ججلىمخفى الحملى دإًجحمَّػ كمخفؿ مجعػف/ ، [6]املججلممق/  ىمحى
 ىمجمى رًٍض ًزيمحمىن ل

ى
ى األ  ىلعى ججلمحمى مخلى مجعى ػبلن  جمتى حملى ػحملي خى ٍحمجممسى

ى
ٍمخل أ مجمي حُّ

ى
ٍمخل أ ، كمخفػؿ [7]اليحلمجمػممغ/ جًلىٍججليجخمحجمي

                                           
   .(37، 32/ 20)« ججلىمغمجتكلدلحملجخمع ا»اجحمحمطحمس/  (1)
   (.95)ص« ركخمش املحمجني»اجحمحمطحمس/  (2)
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ً  / ممسحمججحميحم ى الحملى يحمي ىلعى حمسٍححصي فى يمطى ـو كًكى يَّ
ى
رٍضى يًف ًممسمجتًَّ أ

ى
كاًت كاأل حملى ججلىمخفى الممسَّ م ىمحى ً جخم اذلَّ دكحجمي

حملىبلن  حملي خى ٍحمجممسى
ى
ٍمخل أ يُّسي

ى
ٍمخل أ  .[7د/ ]حجمجخم حًلىٍججليجخمكي

 حملى يُّ حمسى ىمحججلػمخف اججلمجعػلمخل كاملػجخمت كاحليػة كىػ يف حجمىجسق اآليػت أفَّ جمتىحل كيمطبل يمغىمحرب 
 ،حلجحسمجترب ىمحججلحمقيحم أيمجمػمخل أحمجممسػحمل يمطحملػبلن  كأجحميحم لبلمجتبل  كاالمخلمجتحمجف /األرض حمل يمطججليمجم

مخف حجمجخم هلػ كىمحججلػمخف ججلً الحمسب مجعف، يمغيجخمايمغمخف اججلىمعي اججل  ىمحي   ملحمجبِّ حمقن يمغييحلجخمف يمطحملججليحم مجخمايمغ
ى  مجتيحم كىحضيمطمجتيحم، ك  اججلمجعحملىحل األحمجممسحمل كحجمجخم حملمحم ملحمجَّ ك  يمطجخمديمجتيحم املمجتممش ،مخلألجمتججلمجم اججلمجعل

ججلىمغمجم حبيحلحملمجتيحم يف حمقحجسيحمسحجم، كامخلمجتحمجحمل ر ممسحمججحميحم مخلحمقديحمس ختي حجسَّ مجخمامخفممط حممجتيحم كرخمشق، كمخفى 
 يحم ىمحججلحمقى 

ى
 .مجممخل أحمجممسحمل يمطحملبلن ججلجخمحجممخل أيُّ حلى  كقرً حجسى ق كمخفى حمسً مٍ ني أ

 /ٚؿنٞنيإىل ٚة٩ٞك٥ ا٤َٜ يف ٬ؾا االثذالا 

مخفػممغ مجمػمخل األمػحمس، كمخفىمغػجخما حمجيػجحت كى يحم، كداركا مخلممط أكامحمسق كحمِّ  /او اٜ ٛؿنا٣
األمػحمس  ر، كركجخما ممسػىمغيمحمى حجسى يف اججلحمقى  محلمجممخل األمحمس، كاممسمجتمجعحملججلجخما األمحمسى حمسَّ محلجخما حمجيجحت حمجى حمسَّ كحتى 

ػ رى حجسى ر، كجحمزيمطجخما اججلحمقى حجسى ىلع اججلحمقى  حملجخما األمحمسى يحلَّ ر، كحمجى حجسى يف حبحمس اججلحمقى   ألمػحمسق امخلمجتمحتػالن  كرً حجسى ججلحمقى
 جمتجخمف.يمغمجمال  حجممخل اجلَّ  ك ملحمسخمشيحمًعن كاِّ 

ً حجسى جخما ني األمحمس كاججلحمقى / ًعرخمشوا٣ٛؿنٜ اثلةين حمسخمشػق كبػني مخلػ يحم كيى ُّ ر، كبني مخل ُيي
 .(1)ىحضجخمفحمسِّ ىمغى ق، يمغمجمال  حجممخل الحملي ممشى رق كمخفى حجسَّ مخفى 

 كحمسك بل ممسيحلجخمفإف حمجخمبيحم، يمغملحمج حمجى  ِّ حمجً / حمجحمسك جحمىمغجمس الحملي وظٞيٞح املعجح
مجتحمجحمسكػ ػججلمخضممط حمقػ مخلي ججلً ىمغػجمس ىمحي ة ىحضججلمجمػ، كاجلَّ حجسَّ جخمجمت حمجحمسك اجلىمغجمس كححصً يي  يمغحلُّ 

 مخلى  حل حمجحمسكمجتمجم اججلمخضيمجعي، يمغلكُّ محلحمجحمسك اجلر، يمغ
ى
ػ مخلحمل األححصي  كى ححصين  ىحلَّ جمتى حمل أ يف  حجسى جمتى

                                           
   (.24، 20)ص« ركخمش املحمجني»اجحمحمطحمس/  (1)
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حمقججل  اجلىمغجمس يمطحمل حمجحمسكمجتمجم كجحتى ججلى  مجعمخضَّ ، يمغذا ىمحبل يمطحمل احل مخلمخضججلحمقن حمجن كٍ ة كرى يحم ذلَّ ِّ حمجي  
ػاججلنَّ  ي ىمغَّ ممسججل كيمغرمخفمجم ىمحً ككى  ػ كدى ممصط، كهلىجسا  حجس اليحلممسػف أكػرث اجلػس حجمحملا  حملا
 يف اججلمجعحملػىحل أمِّ  حجسِّ ممصػط كاجًلػؼ أربب اججلنَّ حمسح كال رسكر، البل، ججليجمس هلمخل يمغى حمسجحمن كحمجي 

اكف، يمغف اكف اججلنممصط يف يمطحملىحل حجممخل ًعملجخمف حبممسػحمل يمطجخمامخفػيحم كحمجػبلكة اغيمجتػيحم  يمطحملىحلو 
 يحم ك ممصىحضمجممخل يمغييحم أمخفجخمل.اكف اتلىجساذحجممخل حبِّ 

كال أحمجَّل كال أجحممجعػمخل مخلػحمل حمػ ا  كال أىحضيي  يحم ججليجمس لججلحمقججل كالحمسكح أذلُّ كإجحمَّ 
حمسبيحم، كالممصػجخمؽ إف ججلحمقػيحم حمقي ني يحم، كاأل جمس ً ة اججلمجعى حمسَّ كاإلمخفؿ يمطججلييحم كيمطديحم كحمجحجسق كمخفي 

َّ رَّ محتحمقؿ ذى مخلً  كرؤيمجتيحم، كإفَّ   ،ات ادلجحميػة مخلحمل حجمىجسق الزلة ال يمجعحجسؿ مخلمحتؿ اجلػؿ مخلػحمل ذلى
ى   كمحش مخلػحمل اخلججلػجخمد يف دار اآلالـججلِّ كذللممق اكف مخلمحتحمقؿ ذرة مخلحمل إيحملف  كرممسجخمِل خيي

 .(1)؟!حملمحمممط مخلحمل دىمحجخمهلاذلم يى  يمغيحليممغ إليحملفً 

 كيحم لكمجم  مجعػف كحمجػحجسقجخمل حمجِّ رصؼ مخفي أف يى  /ججلمجعحجسلبلح كهلىجسا اكف أيمطحمطمخل محش
يمغججليجمس ججلحمقججل اججلمجعػحجس محشػبلح كال  ،كحمجيحم كجمتجخمارحمجيحمسىحل مخفججليحم كري  حبيجحت ُي اى 

يحم مجتيػسػجخمف حمَّ إحليحم مم ممسجخماحجمحمل، كأف ى  أحمجَّ   كرممسجخمِلي   ف يسجخمف اي جحممجعيمخل إالَّ 
ػمحلحمل يف احلػحجسيجحت ك  إال ملحمج ا، يمغبل ُيي  ججلىمعري ا مجعن  زهالث »حمجيخمت/ اليجشَّ

ُُ الوة اإلي٧هةن/ ٦َهؽ ث٭٨ ظَ صَ ٨ ز٨ ٚي٫ وَ ٦َ  إحله٫ ممهة   أظهتَّ ورقهٮُع  ٨ اكن ا
٨ اكن يسهؿه أن يؿصهٓ يف ٫ إال ُ، و٦َهاملهؿا ال ُيجُّه ٨ اكن ُيهتُّ قٮا٧٬ة، و٦َه

، يمغىمحرب أف اججلمجعحجس (2)«ةرِ ٤  يف اجلَّ سؿه أن يُ ا٣سٛؿ ثٕؽ أن أ٩ٞؾه اُ ٦٪٫ ٧٠ة يَ 
                                           

 .كاىمحمجتيجشر ( مجترصؼ223 -223)ص   «ركخمش املحمجني» (1)
/ 2) «يمغػمجتخمت ابلػرم»، (حمجبلكة اإليحملػف)ب  (،اإليحملف)، محلمجتب «محشحمجيحمجيحم»أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم يف  (2)

= 
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إحليحم مم ممسجخماق، كحم الحمسممسجخمؿ    أحمجَّ   ف يسجخمف اي إليحملف إالَّ ال  حجس حمجبلكة ا
يمغ  مخلحمل حمػ ا، كإف اكجحمػ ججلىمعػري ا  -إف اكجحم  -مخلحمل حممجتيحم، كحم املحمس 

يجشحجسؽ حجمىجسق املحمجػ ػف يسػجخمف محلحمساحجممجتػيحم ممشمجعىمغ هل، كى محمحمقيجش ملحمج ا مي يمغ  مخلي 
إلججلحمقػيحم يف اجلػر أك  حملزنججل محلحمساحجممجتػيحم -كحجمجخم اججلسىمغحمس -ألىمعخمش األححصي  إف حمجخمبيحم

 أححصحجس.

ػاإل ممسف ال حي  يمغفَّ  كحجمىجسا مخلحمل أيمطحمطمخل املحمج كال ري أفَّ  ـ ىلع حمػ جحمىمغممسػيحم حجسِّ حمقى
 ػني اججلسىمغػحمس ريِّ ـ حم اإليحملف  ىلع جحمىمغممسيحم حبيجحت لجخم ىمحي حجسَّ ، يمغذا مخفى كحمجييحم ححصين 

إحلػيحم مخلػحمل  أحمجػَّ  اكف اي  -ججلىق يف اجلر كال يسىمغػحمسر الىمحمجتر أف يي كإججلحمقيحم يف اجلَّ 
و٬هؾه حمػ اججلمجعػحجس ،  ممط محلحملػؿى ى مٍ ىلع أف حمجبلكة اإليحملف ى  دؿَّ  يمغحلحجسيجحتي  كجحمىمغممسيحم

 .(ديمغممط خمشحجسحجم. ىمغحمسيمجعمجم .سحمليىحل حجمىجسق املحمج/ )احلالوة ال َتى٢ إال ثسالزح أمٮر

إحلػيحم ممػ ممسػجخماحجمحمل، يمغػف  أحمجَّ   كرممسجخمِلي  / أف يسجخمف اي «ٚذ٧١ي٤٭ة» -2
 كرممسػجخمِلي  ىحل الحجس أف يسػجخمف اي  يمغيمجم محشىحل احل، سمجت حم ا كرممسجخمِل ال يي 

 إحليحم مم ممسجخماحجمحمل. أحمجَّ  

 يحم إال .ال ُيُّ  / أف ُي املحمس ى «دٛؿنٕ٭ة»ك -6
أيمطحمطػمخل مخلػحمل  -كحجمػجخم اججلسىمغػحمس -أف يسحمسق خمشػحجس اإليحملػف «/دٚٓ ًؽ٬ة»ك -5

 .(1)محلحمساحجممجتيحم اإلججلحمق  يف اجلر

                                           
= 

ػ)ب  (،اإليحملف)، محلمجتب «محشحمجيحمجيحم»، كأىمححمسجمتيحم مممسججلمخل يف 22( ح 20 حمل ايجشػممغ يف ىمحيجشؿ مخلى
   (.53/ 2) (مجمحمل كجمتحجس حمجبلكة اإليحملف

   (.602/ 40« )دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» (1)



  

 

 ة الم ابن تيميــلشيخ اإلس 85 

  ً مخل، ػىحل ؽ كاملحمجني مخلحمل حم حمجخمبمجمممصَّ اججلمجعي  ق ممسحمسي حجسي كحجمىجسق املحمج   يمغجخمؽ مخل  ى
ً محتً هلىجسق املحمج محلحمل ال مخلى  ال جحمحمطريى   حمق يحم.ججلَّ مجعى حمل تى حملى يىحل ل

حمقمجتيضػ كى  ،ك  حم حمقمجتيض حمقحجسيمخل املحمججخمب يمغيمجم ىلع اجلىمغجمس كاملػؿ كالػجخمدل
 ،ا كبىحضمحمنػمحلحملؿ اذلؿ كاخلممشجخمع كاتلمجعحمطيمخل كاإلجمتبلؿ كاججلمخضيمطػ كاالجحمحمقيػد حمطػحجمحمسن 

 حمل اكف. مخلى  املجحسججلجخمؽ اكمحمن كحجمىجسا ال جحمحمطري ِل يف حمَّ 

  رشًكن حمل أرشؾ ني ا كبني ممعريق يف حجمىجسق املحمج اخلمحش اكف مرشػًكن كهلىجسا مخلى 
مجتًَّجحسػىجسي ًمخلػٍحمل ديكًف  كىمعىمغحمسق اال يى  ٍحمل حى ادنا اً محلحمل مخفؿ ا مجعف/ دكًمخلحملى اجلًَّس مخلى جحمٍػحجسى

ى
أ

 ِّ حمجي ٍمخل محلى ُّجخمجىمجمي ً ا اً ُيي حجسُّ حمجي ححصى
ى
محميجخما أ يحملى آمخلى ً  كاليجشحمجيخمت أف مخلمجعػىن ،[237]ابلحمقحمسة/  ً كاذلَّ

أف  /يحممحلحمل حمقحجسـ يجحميػ ،حمل أحجمىحل األجحمحجساد ألجحمحجسادحجممخل  مخلً اآلي/ كاذليحمل آمخلمحمجخما أححصحجس حمجا 
 ،حملجحتىحل حمػجخمبمجممخل ممعػريق، محلحمل ال يي حملجحتججلمجم حم خمججلجخمؽ أمحشبلن حم املمخلمحمني لحمسبمجممخل ال يي 

ة يمطني حمسَّ مجعيمخل يف حممجتيحم، كلك ميحلحمسكق يف حم ممعريق يمغمجمجخم مخفي  ممعريق يمغمجمجخم جحمى كلك أذل يف حمَّ 
 .(1)يف حممجتيحم

كركم  كيع حم ا مجعػف مخلػحمل ممعػري حتحمقيػمخف ملجخمجمتمجمػحجسَّ حمل اجلس يى محتري مخلً كك
ـه »مخلحمل ىحضحمسؽك مخفؿ/  احلممسحمل يمطحمل ، حمحملػحجس ي / كاً ىلع يمطمجمحجس رممسجخمؿ ا  مخفؿ أمخفجخما

ي إجحمَّ  ُّػجخمفى / يمغجحمحمسؿ اي  !محمربَّ  ُّ حمجً  جلى ً محمٍػمجتيٍمخل حتي مخلي اى دمخفيػىحل إًٍف محلي ًٍػٍسي اي يمغىػًَّمجعيجخميًن ُيي
مخلٍ كيىٍىمعًىمغٍحمس ججلى  ٍمخل ذيجحميجخمبىسي ػ ججلى يمطى   يحم حمحملحجسو يِّ جحمبً  عى اِّ  اي  يمغحمتمجعىحلى ك [52]آؿ يمطحملػحمساف/    سي حملن

، كمخفؿ اإلمخلـ احملي محلمحتري رمحػيحم ا يف ىمغممسػريق هلػىجسق (2)«يحمىمغى حمل ىمحججلى يحم، كيمطىجساب مخلى ِّ حلي 
                                           

   (.600، 455)ص « ركخمش املحمجني» (1)
   (.449/ 48« )دلحملجخمع اججلىمغمجتكل»(، كاجحمحمطحمس/ 466/ 2« )ىمغممسريق»أىمححمسجمتيحم اججلمخضربم يف  (2)
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زمخل، يحم إيَّػمجتيػق، كحجمجخم حمَّ مجتسمخل إيَّ ججلمجتمخل مخلحمل حمَّ أم/ ُييجشىحل ججلسمخل يمغجخمؽ مخل ىحضى »اآلي/ 
 .(1)«مخلحمل األكؿ كحجمجخم أيمطحمطمخلي 

الحمسممسجخمؿ حجمجخم اذلم يحجسيمطجخم إف مخل ُييحم ا، كججلػيجمس    ُيػيحم ا إال  حجمىجسا ألفَّ 
يحم،  كا ُيُّػإالَّ  حجسيمطجخم إحليحم، كججلػيجمس    يػحجسيمطجخم إحلػيحم الحمسممسػجخمؿ يى  كالحمسممسجخمؿ 

ػىحل حجمػىجسا حجمػجخم حجمػىجسا يف ذاػيحم كإف  ،ممسجخمؿ مخلمجتبلزمخلنيجخم الحمسَّ يمطي حجسٍ كمخلى  بِّ الحمسَّ  يمغيجشر حمجخمبي 
 يمط اليجشىمغت.محمجخمَّ 

ب، كججليممس حممجتيحم ىجسى يمغحمقحجس محلى   ا كلمخل يمممط الحمسممسجخمؿ حمل ادىع أجحميحم ُييمغلك مخلى 
محلػحجسيمطجخمل احلمجمػجخمد  كممط مخل يمجمجخماقمَّ ؾ، يمغجحمحمل يى  كحمجحجسق، ىحل إف اكف ُييحم يمغ  حم رًش 

يمغاكجحمػجخما  كػجخما إال مخلػ أحمجػكاجليجشرل حم ا، يمغجحممجممخل لجخم أىمحججليجشجخما ِل املحمج لمخل ُيي 
اكجحم حممجتمجممخل مخلحمل  يحم، يمغججلحمل أحمججخما مخل أىمعخمش ا مخلممط ديمطجخماحجممخل حمجِّ  يممجعجخمف الحمسممسجخمؿ

 جمتنجمس حم املرشكني.

يحم مخلحمل املحمسيحجسيحمل  املحمجني ِل، كحجمجخم ال يحمقيجشحجس إجحمَّ  /حمل مخفؿيمغحملى  كابلحجسع كحجميحلىجسا أحجمىحلي 
مخلػحمل  به جخمٍ كاججلمجعحملىحل حمل أمحمس يحم، كحمسؾ مخل جحمىه يمطمحميحم، يمغحملحمجمجتيحم يمغيمجم ححصى  اع الحمسممسجخمؿ 

حم املرشكني كاحلمجمجخمد كاجليجشرل حبممس مخل يمغييحم مخلحمل ابلحجسع، يمغف ابلػحجسع ججليممسػ 
مخل ُييحم ا، يمغمحمس  دًع إف لكِّ  مجم ا، يمغف الحمسممسجخمؿ  إحليحم الحمسممسجخمؿ كال ُيي مم دًع
 .(2)مجعحمسكؼ كجحمىه يمطحمل لك مخلمحميحلحمسمخلى  سىحلِّ 

                                           
   (.46/ 6« )ىمغممسري احمل محلمحتري» (1)
   (.420/ 8)« دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» اجحمحمطحمس/ (2)
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 ،مجعىحل حمجخمبيحم كػحمسؾ ميحلحمسكحجمػيحمحمقمجتيض يمغً ني ى حمقً مجتَّ دق الحملي يمغحملحمج ا كرممسجخمِل كيمطً  
كاجلس يمجتىمغخمشججلجخمف يف حجمىجسا ىمغخمشبلن  حمل اكف أيمطحمطمخل جحميجشين مخلحمل ذلػممق اكف يمغحملى  ك يمطحمطيحملن

حمل اكف أمخفػىحل جحميجشػين اكف ذلػممق ممسػبن يف جحمػحمسكؿ درجمتمجتػيحم كمخلى ، حمطمخل درجمت يمطمحمحجس اأيمط
 .كمخلزنتليحم
  ممسػحمججحميحم يمغيحليممغ يسجخمف حماػ ،ممط لممسبيىحل اجلِب مجتَّ حمل اكف ممعري مخلي  مخلى كأمخلَّ 

مجتمخل اإليحملف كاملحمج  إال مجتيجشػحجسيمخف الحمسممسػجخمؿ يمغيحملػ كمخلمجعججلجخمـ أجحميحم ال يى  ،(1)؟!كمجعف
 .(2) كىحضيمطمجتيحم يمغيحمل أمحمس ،أىمحرب

ػىحل حجمػىجسا  ،كاملحمتحجمحجسة يف ممسبيىحل ا، حمل مخلمجتمجع الحمسممسجخمؿ ا مخلً  ِّ يمغبلحجس ملحمج
ىػٍمخل  كالزـ للك ممخلحمل ػجخمًِلً ثيػمخلَّ ل ًَّ كرىممسي محميػجخما ًػ يػحملى آمخلى ً ًٍمخلمحميجخمفى اذلَّ  الحملي مخفؿ مجعف/ دإًجَّحملى

ػػدً  ػػمخلي اليجشَّ ًػػممقى حجمي كخلى
ي
ًَّ أ ػػًبيًىحل ا ًممسػػًمجمٍمخل يًف ممسى ٍجىمغي

ى
ٍمجخمالًًمجمٍمخل كأ

ى
كا ًػػ ػػحجسي حجمى  مخفيجخمفى يىٍحمسىػػيجخما كجمتى

 املمخلحمل . يمغمجمىجسا حمجُّ ك [23]احلحمتحمسات/ 

ػٍمخل مخفك سي ٍزكاجمتي
ى
ٍمخل كأ ٍمخل كإًٍىمحػجخماجحميسي ٍَمحمىؤيزي ى

ٍمخل كأ فى آىؤيزي حجس مخفؿ مجعف/ دمخفيىحل إًٍف اكى
  ػٍجخمجىمجمى ػًزحملي ىحمسٍخمشى ممسى  كمى دىحجمى ممسى ٍجخمفى محلى ٍممصى ةه ختى  كً ىرى جخمحجمى ٍذمجتيحملي ى ٍمجخماؿه اٍررتى

ى
ٍمخل كأ يسي ًممصريى كيمطى

 ًَّ ٍمخل ًمخلحملى ا ٍسي َّ إحًلى حمجى
ى
ٍمًحمسقً أ

ى
َّي ًػ يًتى ا

ٍ
ػىتَّ يىػ ػجخما حمجى بَّيجشي ى ًبيًججلًيحم ذىرتى دو يًف ممسى جخمًِلً كًجمتمجمى  كرىممسي

ًممسًحمقنيى  ـى اججلىمغى ٍجخم ٍمجمًحجسم اججلحمقى َّي ال حى حمل اكجحم حمجخمبيحم أحمج مخلى  يمغىمحرب أفَّ ك [65]اتلجخمب/  كا
 إحليحم مخلحمل ا كرممسجخمِل كاجلمجمد يف ممسبيججليحم يمغمجمجخم مخلحمل أحجمىحل الجخميمطيحجس.

                                           
   (.442/ 48)« دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» (1)
   .(522/ 3)« دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» (2)
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ًذججلَّػو  /كُيجخمجحميحممجممخل كمخفؿ يف اذليحمل ُيي 
ى
ُّجخمجحمىػيحمي أ ً ٍمخل كُيي ُّمجمي ً ـو ُيي ٍجخم َّي ًحمقى يًت ا

ٍ
جخمٍؼى يى ديمغىممسى

ى الًػمخلو  ىٍجخممخلى ىيمغيجخمفى ل ًَّ كال خيى ًبيًىحل ا كفى يًف ممسى ىًحجمحجسي يمغًًحمسيحملى  ي ى الاكى ةو ىلعى ًيمطحمسَّ
ى
ًٍمخلًمحمنيى أ ى الحملي  ىلعى

 .[35]املحجسة/ 

، كاجلمجمػد يف   كرممسجخمِلا دَّ حمل حمجى ىمعخمش مخلى ي  / يمغحملحمل حملـ حم ا كرممسجخمِل
ػدَّ  كممسبيججليحم ػٍحمل حمجى ـً اآلًىمحًحمس ييػجخمادُّكفى مخلى ًَّ كاحلىٍجخم  ييًٍمخلمحميجخمفى ً حجسي مخفىٍجخممخلن ً

ججلحمقجخمِل مجعف/ دال  ى
مجتىػى  ًػممقى محلى كخلى

ي
ٍمخل أ تىمجمي ًممصريى ٍك يمطى

ى
ٍمخل أ ٍك إًٍىمحجخماجىمجمي

ى
ٍمخل أ حجمي ٍَمحمى ى ى

ٍك أ
ى
ٍمخل أ حجمي جحميجخما آى ى ىٍجخم اكى ي كل جخمِلى َّى كرىممسي ا

كحو ًمخلمحمٍيحمي يًف مخفيججليجخمبًمجمً  ٍمخل ًحمسي حجمي يَّحجسى
ى
فى كأ  .[66]املحمتدججل/  مخلي األًيحملى

ػٍمخل  ىمجمي ٍ ل مخلى  مخفىػحجسَّ ًئٍجمسى مخلى
كا بلى حمسي ىمغى يحملى زى ً مجتىجخمججلٍَّجخمفى اذلَّ ٍمخل حى ًمحترينا ًمخلمحمٍمجمي كمخفؿ مجعف/ دىحمسىل محلى

جحميجخما ييًٍمخلمحميػ ىٍجخم اكى ، كل كفى دًلي ٍمخل ىمحى اًب حجمي ججلىيًٍمجمٍمخل كًي اججلمجعىىجسى َّي يمطى ًجحسممشى ا ٍف ممسى
ى
ٍمخل أ مجمي ممسي ٍجىمغي

ى
ًَّ أ جخمفى ًػ

جخمفى  ٍمخل يمغىًممسػحمقي ًمحترينا ًمخلػمحمٍمجمي ٍكحًلى ى كججلىًسحملَّ محلى
ى
ٍمخل أ كحجمي ىىجسي  اختَّ ًٍيحم مخلى جحمًٍحمسؿى إحًلى

ي
 أ ]املػحجسة/  كاجلًَِّبِّ كمخلى

ػيحمي إًٍذ [32، 30 مجعى يػحملى مخلى ً اًحجميمخلى كاذلَّ محمىه يًف إًٍػحمسى ممسى ٍممسجخمةه حمجى
ي
ٍمخل أ جحمىٍ ججلىسي ، كمخفؿ مجعف/ دمخفىٍحجس اكى

ٍجخمًمًمجمٍمخل إًجحمَّ ي  يجخما ًججلحمقى ا مخفىل ػٍمخل كبىػحجسى ٍحمسجحمىػ ًسي ىمغى ًَّ زى كفى ًمخلػٍحمل ديكًف ا  تىٍمجعيحجسي ٍمخل كًمحملَّ آ ي ًمخلمحمٍسي حمسى
قي  ًَّ كٍحمجحجسى ىتَّ يًٍمخلمحميجخما ً ا حمجى ىحجسن

ى
 ي أ اكةي كابلىٍىمعممشى مخلي اججلمجعىحجسى  .[5]املحملمجتحمجمحم/  ىيٍمحمىمحمى كبىيٍمحمىسي

  كحمل مخلمجعيحميمغمحمس املمخلمحمني أف يمجتممسجخما حمساحجميمخل كمخلى 
ى
  كا اججلمجعحجساكة كابلىمعممشػحجسى ٍ حمجيجحت أ

 .(1)مخلمحمجخما  كحمجحجسقملحمل أرشؾ حمجىت يي 

يف أيمطحملِل كأمخفػجخماِل كأىمحبلمخفػيحم،  ت املحمج إجحمحمل يسجخمف حملمجتمجع الحمسممسجخمؿ كجحتى 
مجمػ، كحبممسػ جخمَّ نممصػ حجمػىجسق املحمجػ كجحتمجمػ كمخفي يمغحمجممس حجمىجسا االع يسػجخمف مخلى 

 جحمحمقيجشجحميحم يسجخمف جحمحمقيجشجحممجم.

                                           
   .(522/ 3)« دلحملجخمع اججلىمغمجتكل»اجحمحمطحمس/  (1)
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محلحمل مخفؿ  ،، كال يمجتمخل األمحمس إال مجمحملجخمجمت املحمج كاملحمججخمبي مخلمجعن كحجمىجسا االع يي  
ً  ججليجمس الممصفي »مجعخمش احليحلحمل  اججلمجعججلحمل /  ى  حمل الممصفي ، إجحمَّ َّ أف حتي ، أم/ يف (1)«َّ أف حتي

ً أف  ا، يحم ىمحربن مخفمجتى حجسَّ ، كمحشى ا كبىحضمحمن مجع حمجييحم حمطحجمحمسن ممق ا، كال ُيممق ا إال إذا اَّ َّ ُيي
محمي يمطحمل حمجسمخل ممعريق حبيحلحمليحم، كيمطحمل كيمغى  ،يحم ديمطجخمة، كآجحتحمسيحم ىحضجخمًعن ا، كأجمتمجتى كأىحضمجعمجتيحم أمحمسن 

 ممعريق مخلحمل اخلججلمخف حملحمجمجتيحم، كيمطحمل ىحضيمط ممعريق مخضيمطمجتيحم، كإف لمخل يسحمل ذلممق يمغػبل حم
 .(2)ىلع    ا يمغججلممسى يمغتلحملجمس جحمجخمرن  كحمل حمجيجحت ححصى ، كارجمتممط مخلً حملَّ مجعى مجتى تى 

 ىلع درصذني/ ملسو هيلع هللا ىلص وحمجح اُ ورقٮع

 ، ك  درجمت املحمقمجتيجشحجسيحمل.ٮاصجحادلرصح ال
 حمقني.، ك  درجمت الممسَّ كذعجح٧ُ ادلرصح ال

 أحمجػَّ   كرممسػجخمِلي  حمقمجتيضػ أف يسػجخمف اي / جح(٧عجح املٞذىؽي٨ )الٮاصٚ
ػ  كىمعممشػيحمححصين يي  إحليحم مم ممسجخماحجمحمل، حبيجحت ال ُيُّ  ػحجسي مخفىٍجخممخلن ً

محلحملػ مخفػؿ مجعػف/ دال  ى
ي  ػجخمِلى َّى كرىممسي ػدَّ ا ػٍحمل حمجى ـً اآلًىمحًحمس ييجخمادُّكفى مخلى ًَّ كاحلىٍجخم كذلػممق  ،[11]املحمتدججلػ/ ييًٍمخلمحميجخمفى ً

مخلػيحم ا مجعػف، كذلػممق حمسَّ ىمعػخمش مخلػ حمجى ف، كبي يحمقمجتيض حم دميممط مخل أكجمتػيحم ا مجعػ
إرادة الجخماجمتت إرادة مخل حمقمجتيض كجمتجخمد مخل أكجمتيحم ا، محلحمل حمقمجتيضػ  ، يمغفَّ كاجمته 

 ىمعممشمجم اتلـ.ممسمجتججلحمسـ بلي كذلممق مي  ،يمطحجسـ األححصي  اججل  جحمىه ا يمطمحممجم

مخفػؿ  كىمعخمش مخلػ أىمعممشػيحم اي ، كييػيحم اي مخل أحمجَّ  َّ ممخلحمل أف ُيي  يمغيحمت ىلع لكِّ 
ٍمخل مجعف/ دذى  ىمجمي ػل ٍخحملى

ى
ٍحمجىممشى أ

ى
َّي يمغىػ ؿى ا جحمٍػحمسى

ى
ػ أ جخما مخلى حمسًحجمي ٍمخل محلى جَّمجمي

ى
ؿ كمخفػ، [63]حمحملػحجس/  لًممقى ًأ

                                           
   (.46/ 6« )ىمغممسري احمل محلمحتري»اجحمحمطحمس/  (1)
   .(57/ 5)« مخلحجسارج الممسليحلني»اجحمحمطحمس/  (2)
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يحملى مجعف/  ً  اذلَّ مخلَّ
ى
جحمن يمغى ًىجسقً إًيحملى ٍمخل زىادىٍيحمي حجمى يُّسي

ى
جخمؿي أ حمقي ٍحمل حى ٍمخل مخلى ةه يمغىًحملمحمٍمجمي جخمرى جحمًٍحمسججلىٍ ممسي

ي
 أ دكإًذىا مخلى

ىٍممسمجتىبرًٍشي  ٍمخل ي جحمن كحجمي ٍمخل إًيحملى ٍتمجمي ادى محميجخما يمغىحمسى ٍمخل آمخلى ٍتمجمي ادى ػحمسىضه يمغىػحمسى يػحملى يًف مخفيججليػجخمبًًمجمٍمخل مى ً ػ اذلَّ مخلَّ
ى
، كأ كفى

 إًفى رًٍجمتًممسًمجمٍمخل  مخلي الًيحلمجتىػبى ، كمخفؿ مجعػف/ [469، 463]اتلجخمب/  رًٍجمتممسن يػحملى آىيٍمحمىػحجمي ً دكاذلَّ
يحم  َىٍمجعممشى محمًٍيحلحمسي  ٍحمل حي اًب مخلى ٍحمجحمسى

ى
ٍممقى كًمخلحملى األ جحمًٍحمسؿى إحًلى

ي
 أ جخمفى ًحملى ٍىمغحمسىحمجي  .[52]الحمسيمطحجس/  حى

ػ /)ال٧ُكهذعجح( ةثٞنيلكَّ وأ٦ة حمجح ا يحم ا مخلػحمل اجلجخمايمغػىحل  مخلػ أحمجَّػػف ُيي
 بمجممخل ا إحليحم. حمسَّ بني اذليحمل مخفى حمسَّ حمقى ، كحجمىجسق حمجؿ الحملي  مخلَّ كاججلىمغممشىحل حمَّ 

مخلػ أىمعممشػيحم ا كرممسػجخمِل،  حمقمجتيض ىمعخمشى يمغذا اكجحم حم ا كرممسجخمِل الجخماجمت ى 
 .(1)ىمعخمش الممشحجسجخمجمت ي محلحمل يف ممسحمس أجحمجخماع املحمج، يمغجحممجم ي 
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دىِلِه افلُفعد » /ٝههة  املىهه٪ٙ رمحهه٫ اُ  د  ًَّددىن م وِلَغؾي ددِإن  ،فَّديـ املدبَّ
َ
ف

دددددددىِلِه  ددددددددىِلِه ولعيددددددددفم م وِلَغؾي فَعددددددد  م وِلَغؾي
َّ
ن ًغيددددددددىن{  دالُ

َ
َخددددددددا  

َ
ددددددددىله   }وهللا وَعؾي

دىِلِه  ،[31/ ]اتلجخمبػ دىله{  دولًتدفم م وِلَغؾي م هللا وَعؾي دفهي
َ
نهدم َعيدىا َ دف   

َ
دى  

َ
/ بػ]اتلجخم}ول

77]. 

دددد ًي و  َّ َّددددىن إَل م  فددددَل  ،ىفؾددددبهف  ددددً التىاددددل والخددددىع وهدددددى طلددددكف العبددددفصم و ددددف 

ن  دكمدف  دفل ععدف:ى ،وخضن
َ
م  

ي
دىَّ ِو دف َوَب

َ
يى ُو دى اسمد  َؾدَىام َن

َ
ا ِإ: ىو

َ
َعدفل

َ
َّتدفب ع

و
دف  هدل ال ًَ } دل 

بَ  عو
َ
ددف   ًً ف َبعو

َ
ًددى سددظ َبعو

َّ
 ًت

َ
ئف َوَل ِو دد

َ
ددغ  ِنددِه ق

و
 وك

َ
 هللا َوَل

َّ
بددض ِإَل  وعو

َ
ددِإن َل

َ
فًنددف  ددً صون هللا ف

}
َ
ىن ؿددسمي هددف  ي

َ
وا ِنأ ددَهضي

و
ددىا اق

ي
ُىل

َ
دىا ف

ن
اف  َىل نهددم َعيددىا  دو ددفل ععددف:ى، [31/ ]آؿ يمطحملػػحمسى

َ
ددى  

َ
}َول

دددى 
َ
دددف ِإ:

َّ
دددىله ِإه ًدددسه َوَعؾي

َ
ف هللا ؾدددُي ِىف هللا  دددً ف

َ
ىا َخؿدددبى

ي
دددفل

َ
دددىله َو  م هللا َوَعؾي دددفهي

َ
َ دددف   

}و دددددف   دددددفكم الغؾدددددىل  دكُىلددددده ،ؾدددددىل ًتدددددفم م والغ ففل ؛ [77]اتلجخمبػػػػػ/ هللا عايبدددددىن{ 

فهدددى هللا  -يوهدددى اليدددفف -و  دددف الحؿددده ،[5]احلرشػػػ/  فسدددظون و دددف نهدددفكم عىددده فدددفه هىا{

دددددددىا لَّدددددددم كمدددددددف  دددددددفل ععدددددددف:ى ،وخدددددددضن دددددددفؽ  دددددددض  معي
َّ
دددددددفؽ ِإن الى

َّ
دددددددم الى هي

َ
دددددددفَل ل

َ
دددددددظًً  

َّ
د }ال

َىِكُدل{ 
و
ف هللا َووعدم ال

َ
ىا َخؿدبى

ي
دفل

َ
ف َو 

ً
م ِإًَمفه َؼاَصهي

َ
مو ف هي ىو

َ
ك

و
فز

َ
اف]ف دفَل ، [259/ آؿ يمطحملػحمسى

َ
َو 

ى
َ
َعددددف:

َ
{  دع

َ
ددددي ِىين

ي و
ِ ددددء َخؿددددبك هللا َو ددددً ا بعددددك  ددددً امل

َّ
يَهددددف الى

َ
ددددف   ًَ ي ،[31/ ىمغػػػػؿجحم]األ}

َ
 د 

 َ دددد َخؿددددبك َوخؿددددهي 
َّ
 بعددددك  ددددً املددددً ا 

َ
ًَّ  ،هللاي  دي ِىين ن املع َو ددددً  دددد

َ
َخؿددددبك هللا  د دددد  

ددد ،واملي ىدددىن َ َعددده
ً
سُ

َ
دددفُدددض يسدددِ ي

ً
فِخك

َ
َمدددف  ددد ،فف ف

َ
يددد ض بؿدددُىفن ِفددديك ىو

َ و
ا امل

َ
 ، ييدددر َهدددظ

ى
َ
َعف:

َ
فَل ع

َ
ـَ هللا نيفع َعبضن{ دَو  ِو لَ

َ
 .«[93/ ]الحمسمحمس } 

 الكغح

ػَّ  /يمغحمقػؿ كاملحمجػكجمتػجخمب يف  يحم جحمبيِّػكبني  يحميمحمجمتىحل كيمطبل ا مخفحمسف  حمجى
ى
دأ

 ًَّ ٍمخل ًمخلحملى ا ٍسي جخمًِلً كإحًلى يػحملى  /يمغحمقػؿ كاألذلاتلجخميمطحجس ىلع كي ، [65]اتلجخمب/  رىممسي ً دإًفَّ اذلَّ
َّى ييػٍذيك ي فى ا ػجخمِلى ًمجميمحمنػػ  كرىممسي ان مي ػىجسى ػٍمخل يمطى ىمجمي ػحجسَّ ل يمطى

ى
ًة كىأ ٍجيىػ كىاآٍلًىمحػحمسى َّي يًف ادلُّ مخلي ا ػمحمىمجمي  ججلىمجعى

 .[33]األحمجحمساب/ 
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املمجعيجشػي ي اتلحمجىجسيحمس مخلػحمل ككحمسُّ األجمتحمس اججلمجعحمطيمخل يمطججليمجم، اججلمخضيمط كجمتجخمب كي 
ي يي د /يمغحمقؿكحمس اججلمجعحمقب الممصحجسيحجس يمطججليمجم،  ػجخمِلى رىممسي َّى كى ٍحمل ييًمخضػًممط ا مخلى محمَّػتو كى ٍحجسًىمحججلٍػيحمي جمتى

ًحمطيمخلي ) ٍجخمزي اججلٍمجعى  كىذىلًممقى اججلٍىمغى يحملى ًذيمجمى دًلً ري ىمحى ٍجمجمى
ى
 اأٍل ًٍمجتمجمى ًٍحمسم ًمخلٍحمل حتى َّى 25 ى ٍمجعػًمحش ا ٍحمل حى مخلى ( كى

ًمجمػنيه  ابه مي ػىجسى ي يمطى ِلى ػ كى ا ًذيمجمى ػدًلن قي ييٍحجسًىمحججلٍيحمي جحمىرنا ىمحى كدى حجسي يىمجتىمجعىحجسَّ حمجي ي كى جخمِلى رىممسي ، 25]اججلنممسػ /   كى
25]. 

َّي كد ممسػػحمججحميحم/ يمغحمقػػؿ كخمشػػلحمسِّ األحمجحمقيػػ كي  ػػجخمقي كا ٍف ييحمسٍخمشي
ى
ػػمخفُّ أ حمجى

ى
ي أ ػػجخمِلي  رىممسي

 .[31]اتلجخمب/
 . -كجحمىمغممسػ   حجمجخم كأيم -يممسمجتحمجحمقيحم رممسجخمؿ امخل يمغمجمىجسا كحنجخمق حجمجخم 

كحمجػحجسق مجعف    يمغ ،محمممسمجم مخلحمل اتلجخملك كاخلجخمؼ كحنجخم ذلممق اججلمجعدة كمخل يي كأمخلَّ 
جمتػىحل  مخفػؿييجشػػحمسيمغمجم ججلىمعػريقك  ال ينِغ ألحمجحجس أف يمحمزيمطػيحم يمغيمجمػ أك أفِل  ال رشيممقى 

َّى كد جمتبلِل/ كا ا يٍن كاٍخيحجسي جخما ًًيحم ححصى كي رٍشً
ي إًيَّػؾى كدإًيَّؾى جىٍمجعيحجسي ، كمخفؿ/ [93]اججلنممس /  ال ت

ىٍممسمجتىًمجعنيي   ى كد، كمخفؿ/ [7]اججلىمغحت/   محمىىمغى يحملى حمجي ي ادلِّ ًٍججلًيجشنيى ِلى َّى خمي كا ا كا إًالَّ حًلىٍمجعيحجسي ًمحمسي
ي
 أ  مخلى

 .[7]ابليمحم/
جمتػىحل  مخفػجخمِل، محلحملػ يف يف مجخماخمشممطاججلمجعدة كاتلجخملك  نيممسحمججحميحم كمجعف ممط كمخفحجس دم

ججلىيًٍيحم  لكَّ جخمى كديمغىٍخيٍحجسقي  كيمطبل/ ى ا لكَّ جخمى كد /كمخفجخمِل، [219]حجمػجخمد/ يمطى ًم ال حىحمليجخمتي ججلىلعى ِّ اذلَّ َحى
ٍِّخمت حًبىٍحملًحجسقً ك  .[76]اججلىمغحمسمخفف/ ممسى

، ججلممسجخما  اكف دًع  يمطػدة أك دًع  مممسػ ك كحمجحجسق  أف يسجخمف كادلًع  
فَّ اكد /مخفؿ مجعف

ى
ػحجسن لأ حمجى

ى
ًَّ أ ممطى ا جخم مخلى ًَّ يمغىبل ىٍحجسيمطي ًجمتحجسى ً ممسى ًَّ ك احملى ٍػحجسي ا ـى خى ػ مخفىػ ىحملَّ جحمَّػيحمي ل

ى
أ

ججلىيٍػًيحم بًلىػحجسن  جخمجحميػجخمفى يمطى ديكا يىسي جخمقي اكى ػجخم رىيِّ  ىحلمخفيػ ايىٍحجسيمطي ٍديمطي
ى
ػ أ ػحجسن كإًجَّحملى حمجى

ى
رٍشًؾي ًػًيحم أ

ي
  اال أ

 . [12-26]اجلحمل/
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يف  امحلمحتػري جمتػحجسا ػيحم  ممسػمجتمجعجحمالحمل ِل يف يمطدػيحم كايػكجخمحمجيحجس ا كإىمحبلص ادلِّ  
 / »محلحمل مخفؿ اجلػِب ك اججلحمقحمسآف، ىحل حجمجخم مخفججل اإليحملف، كأكؿ اإلممسبلـ كآىمححمسق

ُ
مهؿت أ

كمخفػؿ ، (1)«اُ وأن حم٧ًؽا رقٮُ   ،أن أٝةد٢ اجلةس ظذ ين٭ؽوا أن ال هلل إال اُ
 .(2)«دػ٢ اجل٪ح ،إال اُ ال هلل /٨ اكن آػؿ الك٦٫٦َ » /

 يحمل كاإليحملف، كممسحمس األيمطحملؿ اكجلجخمارح ِل.دلِّ كحجمجخم مخفججل ا
مخلػحمل ادلًع  كاالممسػمجتىمعجحت كاخلممصػي  -ممسمجتمجعجحم كمخل يحجسىمحىحل يف ذلػممقيمغججلمجعدة كاال

 لك حجمىجسا  كحمجحجسق ال رشيممق ِل. -كالحمسجمت  كاإلجحم كاتلجخملك كاتلجخمب كاالممسمجتىمعىمغر
ال  اججلمجعملني يمغججلمجعدة مخلمجتمجعججلحمق لجخمحجميمجتيحم، كاالممسمجتمجعجحم مخلمجتمجعججلحمق حمسبجخمبيمجتيحم، كا ربُّ 

ػحمل االممصييمح  يحمقجخمؿ ممسحملحمجي ك كال ممعريق ًِبَّ كال جحمى  ممقى ججلً جل ممعريق، ال مى  هلإ إال حجمجخم، كال ربَّ 
حمسيممق ممعػري ا مخلػممط ا يف اججلمجعػدةك محلػف يػحجسيمطجخم ػحجمجخم تممص /الرشؾ»ز رمحيحم ا/ 

ى  محمىجسر هل، أك ييجشػع هلػ، أك ييجشػجخمـ هلػ، أك ممسمجتىمعيجحت مجم، أك يى األمحشمحمـ أك ممعريحجم، أك ي
 .(3)«يىجسخمت هل

، يمغحمقحجس ممسؿ رجمتىحله ا كحجمجخم ىمحججلحمقممقف  مجعىحل ِل جحمحجسا  كاإلرشاؾ اذلجحمجخمب/  يمطحمطمخليمغ
ا ُ ٩هؽا  ٮَ ُٔ ؽْ أن دَ »اذلجحم أكرب يمطمحمحجس ا؟ مخفؿ/  ي رممسجخمؿ ا، أمُّ يمغحمقؿ/  اجلِبَّ 
مخفؿ/  .«٥ُٕ ٦ٕٟأن دٞذ٢ ودل  ػنيح أن يَ  ٥َّ ثُ »مخفؿ/ جحتمخل أم؟ مخفؿ/  .«٤َٟٞ و٬ٮ ػَ 

                                           

   .( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل يمطحملحمس ريض ا يمطمحممجمحمل66( كمممسججلمخل )63أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)

« املممصػاكة»كمحشػحمجحمجيحم األبلػين يف ، ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت مخلمجعػذ ػحمل جمتػىحل 4442أىمححمسجمتيحم أجخم داكد ) (2)
(1301).   

   .(56/ 5)لججلممصييمح احمل ز  «دلحملجخمع يمغمجتكل كمخلحمقالت مخلمجتمحمجخميمط» (3)
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يمغجحمحمسؿ ا يمطحمس كجمتىحل يجشحجسيحمقمجم/ دكاذليحمل  ك«صةر  ـاين حب٤ي٤حز٥ أن دُ »جحتمخل أم؟ مخفؿ/ 
 آىمححمس كال يحمقمجتججلػجخمف اجلىمغػجمس اججلػ  حمجػحمسـ ا إال ػحلمخف كال ال يحجسيمطجخمف مخلممط ا إلمجمن 

 .(1)«[23]اججلىمغحمسمخفف/ اآلي   يحمسجحمجخمف كمخلحمل يىمغمجعىحل ذلممق يججلمخف أجحتمخلن 
ًػػ -ن جحميجشػػيأم/  -اكن رًشٍ ا  أف  مجعػػىحل ججلىمعػػري /حمسؾػكالممصػػ ممق يف يمطدػػممق كجخملكُّ

ػ دجمتبلِل/  جمتىحلمخفؿ  ،كاممسمجتمجعجحممجتممق ًٍججليجشن َّى خمي ٍممقى اججلًٍيحلمجتىبى ًحٍلىمخفِّ يمغىٍخيًحجس ا جٍلى إحًلى جحمٍحمسى
ى
إًجحمَّ أ

يحملى  ي ادلِّ ٍمخل إًالَّ ر ِلى حجمي ػ جىٍمجعيػحجسي ٍكحًلىػ ى مخلى
ى
كا ًمخلٍحمل ديكجحمًًيحم أ ىىجسي يحملى اختَّ ً ىلًمحشي كىاذلَّ يحملي اخٍل ًَّ ادلِّ الى ً

ى
أ

َّى  ججلٍ ى إًفَّ ا ًَّ زي بيجخمجحمى إًفى ا حمسِّ َّى الى حًليحمقى ػجخمفى إًفَّ ا ٍمجتىًججلىمغي ػٍمخل ًذيػًيحم خيى ػ حجمي ٍمخل يًف مخلى مخلي ىيٍمحمىمجمي ٍسي  ُيى
ره  ىمغَّ ًذبه محلى جخمى اكى ٍحمل حجمي ٍمجمًحجسم مخلى  .[5، 6]الحمسمحمس/   حى

اليجشبلة جمتحمسامجم دلمجتحملمجع، ككىجسلممق أجمتحمساؤحجم اججل    مخلحمل  -كأمحشمحمؼ اججلمجعدات
ػ ال  -يػـحمتجخمد كالحمسكػجخمع كاججلمممسػبيخمت كادلًع  كاججلحمقػحمسا ة كاججلحمقيمطدة محمىمغممسمجم مخلحمل الممسُّ

يحم إال يجشججلخمت يى    كحمجحجسق.أف يجخمىجمتَّ
يمطحمل ىحضحمسيمخف اججلمجعػدة إال  كحمجػحجسق، ال لممصػحملجمس مجم ممحمىمغىحل ال  جخمز أف يي كىجسلممق ك

محشججلخمت، كحجمىجسا يف دميممط  كأمخفرب جحمِب يمطمحمحجس يجشججلخمت كال لكال ججلحمقحملحمس كال ملججلممق كال جلِب كال 
ىلع كجمتػيحم اتلحمجيػ كلػجخم  -محمىمغػىحليمطػحمل اتل  اجليف رشيمجعمجتمحم جمت  كمخفحجس  ،ججلىحل األجحمبي مً 

ى  اجلِب  خمججلجخمؽ، كهلىجسا جحمىهمِّ أل -حمساـكاإلمحل  لٮ ٠٪ُخ / »كمخفؿ ،ممسحمتحجس ِلمخلمجعذنا أف ي
 ِٔ ههآمههًؿا أن يُكههضؽ اظههؽ امههؿت الـوصههح أن تكههضؽ لـوص٭ههة ٦هه٨  ِّٞ ٫ ْهه٥ ظ

 .(2)«٤ٔي٭ة
                                           

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمد 32ججلمخل )( كمممس2322أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)

، ڤ   أكّفأيمطػحجس ا ػحمل ( مخلػحمل حمجػحجسيجحت 5272( كاحمل حمجػف )2335أىمححمسجمتيحم احمل مخلجمتيحم ) (2)
= 
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 ،إال مجمػ مجتيجشػحجسؽ ال يي  ،ككىجسلممق الحمسًكة اججلمجعمخل مخلحمل اليجشحجسمخفت لكمجم كاخلمحشػ 
قي ًمخلٍحمل جحمً كد /محلحمل مخفؿ مجعف حجسو ًيمطمحمٍحجسى حمجى

ى
 أل ػ ى مخلى ٍػحمسىل إًالَّ اًٍمجتىمعى و  ي ىلٍعى كٍمجعحملى

ى
بِّػًيحم األ  ٍجمتػًيحم رى

 .[12،27]الججليىحل/
ال ملججلػممق كال لممصػحملجمس كال ججلحمقحملػحمس كال  ممسبيىحل اججلمجعػدةك مجعىحل ذلممق ىلعيمغبل  جخمز يمغً 

محلحمسامخل يمغيحمقجخملجخمف/  كاؿ كاملمجعحمطحملني، محلحمل يىمغمجعىحل مجعخمش الممس، كال ججلىمعريقجلِب كال ليجشججلخمت
 .ججلىمغبلف كيمغبلف

ججلممغ  ػال اليجشػحمج كؿ ابلي كال ال ألجحمبي  كككىجسلممق ال ُيي ، أك حلنيليجشَّ
 يمطحملحمس رجمتػبلن  مجعحمل ممسمجعحجس حمل يمطيحجسة، مخفؿ/ ممسحملممط احملي ىمعري اليجشحلني، كال ىمعري اججلبرشك يمغ

 ٨ْ ٦َه»يحمقػجخمؿ/  يمطحملحمس/ إين ممسػحملمجع رممسػجخمؿ ا  ُيججلممغ/ ال كاليحلمجع، يمغحمقؿ ِل احملي 
 .(1)«ث٘ري اُ ٚٞؽ أرش َ  َٙ ٤َ ظَ 

يحمقجخمؿ الممصػييمح ممسػججليحملف ك  ارصيمغيحم ججلىمعريبل  جخمز مخلحمل اججلمجعدةك يمغ اجلىجسركىجسلممق ك
ا مجعف مخلحجسح املجخميمغني جلىجسر، كا مجعف ال يحملػحجسح  إفَّ »حمل يمطحجس ا رمحيحم ا/ 
ممسمجتحمج، أك حمسؾ حمحمسـ، ال يحملحجسح ىلع يمغمجعىحل املح املحمتػحمسد، إال ىلع يمغمجعىحل كاجمت أك مي 

 .(2)«رشؾأ إحليحم، يمغحمقحجس حمل يمغمجعىحل ذلممق ججلىمعري ا مخلمجتحمقحمسبن يمغحملى  ككذلممق حجمجخم اججلمجعدة
َىيٍو كيًخمشممطى لًججلمحمًَّس مخفؿ ا مجعف/ د إف ي ا احلحمساـك ككىجسلممق احلمخت ؿى  كَّ

ى
إًفَّ أ

ىًحملنيى  ل ل لًججلٍمجعى حجسن ًكن كىحجمي ىرى ى مخلي م ًىيحلَّ ً ىزلَّ ججلىػيحمي ر ل ػٍحمل دىىمحى مخلى اًحجميمخلى كى ـي إًٍحمسى  حمقى ًذيًيحم آيىته ىيِّمحمىته مخلى

                                           
= 

 (.  2305« )محشحمجيخمت احمل مخلجمتيحم»كمحشحمجحمجيحم األبلين يف 

 (.  6056« )اليجشحمجيحمج»(، كمحشحمجحمجيحم األبلين يف 2353( كاججلرتمخلىجسم )5632أىمححمسجمتيحم أجخم داكد ) (1)

 (.  605ص)لججلممصييمح ممسججليحملف  «حمليحجسيممسري اججلمجعحمسيحمس احل» (2)
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ًحمل اٍممسمجتى  ى اجلًَّس ًحمجمختُّ ابٍلىيًٍ مخلى ًَّ ىلعى ً فى آًمخلمحمن كى َّى اكى حمسى يمغىًفَّ ا ىمغى ٍحمل زى مخلى ًبيبلن كى ًٍيحم ممسى عى إحًلى مخضى
ىًحملنيى  ػل ًحمل اججلٍمجعى يًنٌّ يمطى ػك يمغػ[97، 92]آؿ يمطحملػحمساف/   ممعى اخلحمجػحمساـ  مخت إال إف يػ ابل ُيي

يىمغمجعىحل مخلمحمممسممق احلػمخت كاججلمجعحملػحمسة املجحسمجتججلىمغػ إال يمطمحمػحجسق، مخضؼ إال يحم، كال ال يي حمليحلك ك
كال محشججلخمت، كال  حمقرب جحمِب، ا    مخلحمل حجمىجسيمغمجعىحل ، كيمطججلييحم يمغبل  جخمز محلحمل يمحممجم اجلِب 

ًَّ رىبِّ كال ممعريقك مخفؿ ا مجعف/ د جخمجحتحمل ػيًت ً حملى مى ٍيىػمى كى حمى ػً  كى يممسي يًت كى  بلى مخفيٍىحل إًفَّ محشى
ىًحملنيى  ل ي ر اججلٍمجعى يممقى ِلى ً  .[225، 226]األجحممجعـ/   الى رشى

يجشـ ألجمتىحل اليحلجخمامحل كالممصحملجمس يمغبل يي  كيجشـ إال يمطدة ال يي  كككىجسلممق اليجشيـ
 كال ججلحمقجخمر األجحمبي  كاليجشحلني كحنجخم ذلممق. كاججلحمقحملحمس،

٩َهْٮيع النههؿ ، و ب م٧هة  -رمحه٫ اُ -ق٧ةظح النيغ اث٨ ثةزوٝؽ َبنيَّ 
كحجمجخم جحمجخمًعف/  ،حمسؾػخمشحجس اتلجخمحمجيحجس/ الممص» /أ٦س٤ح، وأٝةم ٤ٔي٭٧ة أد٣ح، و٨٦ ذلٟ ٝٮع 

حجمجخم مخل يمجتممشحملحمل رصؼ اججلمجعدة ججلىمعري ا  ةلرش  ااكك/ٚك رشؾ أكرب، كرشؾ أمحشىمعحمس
مجممخل كاجلىجسر هلمخل، أك يمجتممشحملحمل اممسػمجتحمجبلؿ مخلػ  محلحجسًع  األكحل  كاالممسمجتىمعجحت كممشمجمأك مجع

أك اليجشػجخمـ ال  ،اكيمطمجتحمقد أف اليجشػبلة ال  ػ كـ ا، أك إممسحمقط مخل أكجمت احمسَّ حمجى 
مخلمحتىحل حجمػىجسا  د أفَّ أك احلمخت مخلممط االممسمجتمخضيمط ال  ، أك الحمسًكة ال  ، أك ايمطمجتحمق ، 

 أكربك ألجحميحم يمجتممشحملحمل سىجسي رشًكن ا أكرب، ك، اكف حجمىجسا زىمغحمسن حمسكع مخلمخضججلحمقن ػممعري مممص
 . ا كرممسجخمِل

، ليحلمحمػيحم الرشؾ األمحشىمعحمس، كحجمجخم مخل جحت جليجشجخمص تممسػحمليمجتيحم رشًكن  واجلٮع اثلةين/
ي لمخل يى   كمخلمحتػىحل/ الحمسيػ  كالممسػحملمجع ك أمحشػىمعحمس رشًكن ّمَّ ممسى ججلممع درجمت الرشؾ األكرب، يمغمجمىجسا ي

جحتػ يف يمغحمقحجس  ككحنجخم ذلممق ،يجشع يحمسايئ، أك يحجسيمطجخم إف ا يحمسايئمحلحملحمل يحمقحمسأ يحمسايئ، أك يي 
يمغممسىحل يمطمحمػيحم  ك«ؿ  ااوه٘ؿهأػٮا ٦ة أػةا ٤ٔيس٥ الن»مخفؿ/  يحم احلحجسيجحت أجحمَّ 
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اذ٬جٮا إىل ٦ه٨ ٠٪هذ٥ »حمساني/ يحمقجخمؿ ا يمطحمس كجمتىحل يجخمـ اججلحمقيمخل لججلحملي  ك«الؿنةا»يمغحمقؿ/  
ـاا إدؿااون يف ادل٩ية ٚة٩ْؿوا ركاق اإلمخلػـ أمحػحجس  ،«؟٢٬ جتؽون ٔ٪هؽ٥٬ ٦ه٨ صه

 .(1)ڤألجحميجشرم يمطحمل حمحملجخمد حمل بليحجس األححصمجمع ا ،ممسمحمد محشحمجيخمت

كمخلحمل ذلممق مخفجخمؿ اججلمجعحجس/ مخل ححص  ا كححص  يمغبلف، أك لػجخمال ا كيمغػبلف، أك حجمػىجسا 
 مخلحمل ا كمخلحمل يمغبلف.

حمسؾ األمحشىمعحمس، محلحملػ يف احلػحجسيجحت اذلم ركاق أػجخم داكد ممسػمحمد ػحجمىجسا لكيحم مخلحمل الممص
٦ة مهةا اُ ومهةا  /ال دٞٮلٮا»يحم مخفؿ/ أجحمَّ  ، يمطحمل اجلِب ڤمحشحمجيخمت يمطحمل حمجىجسيىمغ 

 .(2)«مةا اُ ز٥ مةا ٚالن٦ة  /و٣س٨ ٝٮلٮا .ٚالن
/ احلمجمجخمد مخفلجخما ألمحشحمجب اجلػِب  أفَّ » /مخل ركاق اججلنممسيئ يمطحمل مخفمجتيججل /كمخلحمل حجمىجسا

ي إجحمَّ  يمغػمحمسحجممخل  كرشكجخمف حمقجخملجخمف/ مخل ححص  ا كححص  حمحملػحجس، كحمقجخملػجخمف/ كاليحلمجعػً سمخل ت
مخلػ ححصػ  ا  /كأف يحمقجخملجخما .اليحلمجع ججلىمغجخما أف يحمقجخملجخما/ كربِّ إذا أرادكا أف ُيى  اجلِب 

ػ -كي ركاي لججلنممسيئ ،(3)«حملحجسجحتمخل ححص  حم  أفَّ » يمطػحمل اػحمل يمطػس  -أيممشن
٦هة مهةا  ،اؽا ٩ِه أص٤ٕذهص ُِ ». يمغحمقؿ/ كححصى  مخل ححص  اي  ، مخفؿ/ ي رممسجخمؿ ارجمتبلن 

كمخلحمل ذلممق مخل جحت يمطحمل احمل يمطػس ريض ا يمطمحممجمحملػ يف ىمغممسػري  ،(4)«اُ وظؽه
ججليجخما ً  ٍمجعى ٍجمجتيمخلٍ  مخفجخمِل مجعف/ ديمغىبلى  ى

ى
ادنا كىأ جحمٍحجسى

ى
جخمفى   أ حمسؾ ػحجمػجخم الممصػ»مخفؿ/  [11]ابلحمقحمسة/تىٍمجعججلىحملي

                                           
   (.428 /5) «مممسمحمحجس أمححجس حمل حمجمحمىحل» (1)

   (.399 /5) «مممسمحمحجس أمححجس حمل حمجمحمىحل»ك(، 4984) «ممسنن أجخم داكد» (2)
   (.2699) «ممسنن ادلاريم»ك(، 72 /5) «مممسمحمحجس أمححجس حمل حمجمحمىحل»ك(، 2118) «ممسنن احمل مخلجمتيحم» (3)

   .(283 /1) «مممسمحمحجس أمححجس حمل حمجمحمىحل»ك(، 2117) «ممسنن احمل مخلجمتيحم» (4)
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ى
حمل دي اجلحملىحل ىلع محشىمغة ممسجخمدا  يف حمطججلحملػ الججليػىحل، كحجمػجخم أف ىمح  مخلً يف حجمىجسق األمخل أ

ى  حجمػىجسا ألجحمػ الججليجشػجخمص،  ي ى يٍ حمقجخمؿ/ كا كحمجيممق ي يمغبلف كحمجييت، كحمقجخمؿ/ لجخمال لكي
مخفجخمؿ/ لجخمال يف ادلار ألىت الججليجشجخمص، كمخفجخمؿ الحمسجمتىحل/ مخل ححص  ا كححص، ك كلجخمال ابلممشُّ 
 . ركاق احمل أ  حمجمخل ممسمحمدو «حجمىجسا لكيحم يحم رشؾيمغف . ال  مجعىحل يمغيمجم يمغبلجحمن  .ا كيمغبلف

 .(1)حمجممسحمل
اكحلججلممغ  كيمغمجمىجسا كأححصحجميحم مخلحمل جمتنجمس الرشؾ األمحشىمعحمس. كحجميحلىجسا احلججلممغ ىمعري ا

ليحلمجع، كاألجحمبي  كاألمخلجحم كحمجية يمغبلف، كبرشؼ يمغبلف كحنػجخم ذلػممق، يمغمجمػىجسا مخلػحمل 
  ڤ ممسمحمد محشحمجيخمت يمطحمل يمطحملحمس ػحمل اخلمخضػب «املممسمحمحجس»الرشؾ األمحشىمعحمسك مل جحت يف 

َٙ ٦َ »أجحميحم مخفؿ/  يمطحمل اجلِب   .(2)«ٰا دون اُ ٚٞؽ أرش هبن ٨ ظ٤
 كحمسؾ رشًكف/ أكرب، كأمحشىمعحمس، كلك مخلمحممجمحملػ يسػجخمف ىمحىمغياػػيمغممشخمت مجمىجسا أف الممص

اكذلم يحمقجخمـ يحمسايئ يف محشػبليحم  ك أمحشىمعحمسمحلرشؾ املمحميمغحمقني.. كحجمجخم أكرب، كيسجخمف ىمحىمغيا 
، أك ديمطجخميحم إف ا أك أمحمسق ملمجعحمسكؼ أك جحممجمييحم يمطػحمل املمحميحلػحمس حجسمخفمجتيحم أك دًعيحم أك محشى 

 أك حنجخم ذلممق.
أف ُيىجسر ذلممق، كأف يبمجتمجعحجس يمطػحمل حجمػىجسق األجحمػجخماع، كال  ٚةلٮاصت ىلع ُك مؤ٨٦/

يص ا يحم، كأيمطحمطػمخل جمتحمسيحملػ كمخفػممط يمغيمجمػ يمطي  يحم أيمطحمطمخل ذجحمو ممسيحمل الرشؾ األكرب، يمغجحمَّ 
ىٍجخم  ل جحميجخما اخلججلمخف، كحجمجخم اذلم مخفؿ ا ممسحمججحميحم كمجعف يمغييحم/ دكى  اكى ٍمخل مخلى محمٍمجمي ىًممشى خى جخما حلى كي رٍشى

ى
أ

ججليجخمفى  ٍمجعحملى ـى  ،[66]األجحممجعـ/ حى ػحمسَّ ٍحجس حمجى حمقى ًَّ ذى يرٍشًٍؾ ً ٍحمل ي كمخفؿ يمغييحم ممسحمججحميحم كحبحملحجسق/ دإًجحمَّيحمي مخلى
                                           

 (.  26/ 2« )ىمغممسريق»أىمححمسجمتيحم احمل أ  حمجمخل يف  (1)

   (.47 /1) «مممسمحمحجس أمححجس حمل حمجمحمىحل» (2)
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اقي اجلَّري   كى
ٍ
 مخلى ججلىيًٍيحم اجٍلىمحمَّى كى َّي يمطى ػ ،[51]املحجسة/ ا َّى الى كمخفػؿ يمغيػيحم ممسػحمججحميحم أيممشن / دإًفَّ ا

 
ى
ٍىمعًىمغحمسي أ  ي حى ىممصى ٍحمل ي  ديكفى ذىلًممقى لًحملى يىٍىمعًىمغحمسي مخلى يرٍشىؾى ًًيحم كى    .[16]اججلنممس / ٍف ي

، كاجلمحم يمطججلييحم حمجحمساـ، كحجمػجخم خمػرل يف يمغحملحمل مخلت يمطججلييحم يمغمجمجخم مخلحمل أحجمىحل اجلر جمتحمسمخلن 
 جحممجعجخمذ  مخلحمل ذلممق. كاجلر أحجس اآلد

أمخل الرشؾ األمحشىمعحمس يمغمجمجخم أكرب مخلحمل اليحلحمس، كمحشحمجيحم ىلع ىمحمخضحمس يمطحمطيمخل، ججلسػحمل 
 كمجعمخف يمطججلييحم ػمجعخمش اججلمجعحمقجخمبػتحمجيحم حمسجمتحمجف احلممسمحمت، كمخفحجس يي حملىح يمطحمل محشمخفحجس يي 

ى  جخمجمتػ اخلججلػجخمد يف اجلػر، ججلجخمد اليحلىمغر، يمغججلػيجمس حجمػجخم ممػ يي  يف اجلر ىمحي رلَّ ججلسحمل ال خيي
 كججليجمس مم ُيممش األيمطحملؿ، كججلسحمل ُيممش اججلمجعحملىحل اذلم مخفرجحميحم.

حمسايئ يمغبل أجمتػحمس ِل، ػىحل يجشع يي محلحملحمل يي  كؾ األمحشىمعحمس ُيممش اججلمجعحملىحل املحمقرف ِليمغلرش
حمسؾ ػحمل مخفحمسأ يحمسايئ يمغبل أجمتػحمس ِل. ػىحل يمطججليػيحم إجحتػمخل، الػبلؼ الممصػكحجميحلىجسا مخلى ، يمطججلييحم إجحتمخل

ىػٍجخم  كمخضف دميممط األيمطحملػؿيمغجحممجمحمل ُيي  كاألكرب كاججلسىمغحمس األكرب ل محلحملػ مخفػؿ مجعػف/ دكى
ججليجخمفى  ٍمجعحملى جحميجخما حى  اكى ٍمخل مخلى محمٍمجمي ىًممشى خى جخما حلى كي رٍشى

ى
 .[66]األجحممجعـ/ أ

أف يمجعىن  / مك٥٤ٚةلٮاصت ىلع الؿصة  وا٣جكةا، وىلع ا٣ٕةل٥ واملذ٥٤ٕ، وىلع ُك
مرص يمغييحم، حمجىت يمجعججلمخل حمجحمقيحمق اتلجخمحمجيحجس جحمجخمايمطيحم، كحمجىت يمجعججلمخل حمجحمقيحمقػ مجمىجسا األمحمس كيى 

الرشؾ محمجخميمطييحم/ األكرب كاألمحشىمعحمس، كحمجىت يدر تلجخمب اليجشدمخف مم مخفحجس يحمقممط مخلمحميحم مخلحمل 
الرشؾ األكرب، أك الرشؾ األمحشىمعحمس، كحمجىت يججلحمسـ اتلجخمحمجيحجس، كيممسػمجتحمقيمخل يمطججليػيحم، كحمجػىت 

ك  أدا  اججلىمغػحمساخمش،  ك  حمجحمقيحم، يمغف اتلجخمحمجيػحجس ِل حمجحمقػجخمؽيممسمجتحملحمس يف ىحضيمط ا، كأدا
 -كحمسؾ املمحم ، يمغبل حجس مخلممط اتلجخمحمجيحجس مخلػحمل أدا  اججلىمغػحمساخمش كػحمسؾ املمحمػ ، كال ػحجس

 مخلحمل حمسؾ اإلرشاؾ لكيحم/ محشىمعريق ككريق. -أيممشن 
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محمػيف حمسؾ األمحشػىمعحمس يي ػ. كالممصيمغلرشؾ األكرب يمحميف اتلجخمحمجيحجس، كيمحميف اإلممسبلـ لكيا 
 حمسؾ حجمىجسا كحجمىجسا.محلحملِل الجخماجمت، يمغبل حجس مخلحمل 

ىمعيحم لججلمحمس سػىحل يمطمحميػ ججلِّ ى مجعىن مجمىجسا األمحمس، كجحممجتىمغحمقيحم يمغييحم، كجي  أف جحمي يمغمجعججليمحم دميمجعن 
 .(1)«محم مخلحمل حجمىجسق األمجخمر اججلمجعحمطيحمليِّ حمجىت يسجخمف املممسججلمخل ىلع ى  ككبسىحل إيممشح

 

                                           
 ( مجترصؼ كاىمحمجتيجشر. 53 -55/ 2« )دلحملجخمع يمغمجتكل اججلمجعبلمخل يمطحجس اججلمجعحمسيحمس حمل ز»اجحمحمطحمس/  (1)
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ِلدك» ٝة  املىه٪ٙ رمحه٫ اُ/ 
َ
دغ ط د دو دٍغ دَغاص ِندِه املعبَّ ًي دض  ن الَعبو

َ
د  دِظي عبَّ

َّ
ضن ض ال

  ،هللا
َّ
 فظل
َ
 فه.غن ونغَّ ه وصنَّ س

ِتَبدددفع عو ِْ ا 
َ
  دَوِبَهدددظ

َ
م واللَّدددفع دسى ىن اسهدددم عبدددفص هللافدددفملس هي دددَغاع ِ ددد و نو

َ و
واملي ىدددىن  ،ر

ددددفعَوال
َّ
ددددفعَ  َو هددددل ال ،َّل

َّ
دددد  َو هددددل الى

َّ
ددددَى  ؛ى  هي

و
 َعبَ  ِإط

ي
ددددىن َعددددً  ،همهددددم اسهددددم و سددددَُّ  ًسغ ي

َ
َل

 
ي
ته َو 

َ
  ،ضع هَ ِكُئ

َّ
ًي ف َّ واسمف ه الت  

َ
ِتء َل

َّ
 َوِإن  غ  َّفوػهً َندفت ال

َ
دفن

َ
دفَم ا

َ
َمدف ق

َ
دف غ؛ ف

َ
 ف

َ
َوَل

وا ِإن لدم ٌكدأن لدم ًَّدً دفمي
َ

  ،لم ٌكفموا. َوَ ف ق
َ
دىن

ي
ِ بو ًَ ىد } فِيدر صًدً هللا 

َ
َعدف:

َ
دفَل ع

َ
َمدف  

َ
ك

 }
َ
ددىن ددِه ًغ عي ُو

َ
ًعددف َوكغهددف َوِإل ىو

َ
عوى َ

َ و
ددَمفَوات َور . [69/ ]آؿ يمطحملػػحمسافَولدده  ؾددسم  ددً ِفددي الؿَّ

هي 
َ
َدفه ددددبو ددددَى ؾي هي

َ
َعددددفملين عَب ف

و
ددددىبهم  ،مُدددد هموزددددفلُهم وعاػ هددددم و دُدددد هم و ي  ،ال

ي
س
ي
و ُسدددده  

ددددىعهم  ي
ي
 عبَّ  ،و هددددغع  

َ
ُدددد َل

َ
ددددم ي هي

َ
ددددم ؾددددىاني  ،غندل هي

َ
 َ فلددددك ل

َ
ددددَى  ،َوَل  هي

َّ
ددددم ِإَل هي

َ
ددددفلا ل

َ
 ز

َ
 ؛َوَل

و  هَّدددغون
َ
دددىا ندددظلك  

ي
َرف

َ
ت ًَمدددفن  ،َؾدددَىام اعو ِ

و
َِّدددً  هدددل ل

َ
و  هسدددىن؛ ل

َ
ِلدددك  

َ
دددىا ط َوَؾدددَىام عسمي

هي  ع َ ددِ دد و
َ

ِلددك و  ىددىا ِنددِه؛ ِنِسددَل
َ
ددىا ط

ي
 م عغف

ً
 َ ددفِهَل

َ
ددفن

َ
و  فخددًض ً ا

َ
ددهي  ؿددتَّبرً  نددظلك؛  

َ
ا ا ل

دد ِ
ًي  ،هعلدى عبن  

َ
ددَل نَّ  غَ ُِ

َ
؛ َ ددَ  عسمدده ِنددأ ددهي

َ
 ًسًدد  ل

َ
ِ ِإطا  َوَل

َحان
و
هللا عبدده وزفلُدده. ففملعغفدد  ِنددفل

ددددهي 
َ
ىلدددده وال حددددض ل ْؾددددتَّبفع َعددددً  بي دددد  َ ددددَ  

َ
فه

َ
انً  -ا

َ
 عددددظ

َ
ددددفن

َ
ددددفَل  ،بهف علددددى َنددددفخا

َ
َمددددف  

َ
ك

 َعفِ َبددددد  
َ
دددددفن

َ
 ا

َ
ُددددد 

َ
غ ك

ي
ظ

و
دددددفه

َ
ىد }و حدددددضوا بَهدددددف واؾدددددملُُى هف  هلؿدددددهم  سمدددددف وعسدددددىا ف

َ
َعدددددف:

َ
ع

  ،[21/ ]اجلَّحملىحلامللؿضًً{ 
َ
دىن

ي
غف َمدف ٌعو

َ
َّتدفب ٌعغفىهده ك

و
م ال دفهي

َ
ى ِو دظًً   َ

َّ
ى د }ال

َ
َعف:

َ
فَل ع

َ
َو 

 }
َ
ددىن حددا وهددم ٌعسمي

و
م لَُّتمددىن ال هي ُددف ِ دد و م َوِإن فٍغ ددفَمهي

َ
ى نو

َ
ى، [213/ ]ابلحمقػػحمسة 

َ
َعددف:

َ
ددفَل ع

َ
 دَو 

ددفت هللا  ًَ ددفمِلين ن 
َّ
َِّددً الظ

َ
ك َول

َ
ىه  ًَّددظني

َ
م َل هي ددِإنَّ

َ
 ف

َ
ددىن

ي
ىل

ي
ُ ًَ ددِظي 

َّ
دده لُدؼهددك ال

َّ
} ددض وعسددم ِإه

 .[99/ مجعـجحم]األًجحضون{ 

ددددِإطا َعدددد
َ
ددددضي ف نَّ  غع الَعبو

َ
دددد هللاَ    دددد ،ه وزفلُددددهعبَّ

َّ
ه
َ
ددددِه ه  ي َو  ُو

َ
ددددف  ِإل

َ
ت دو ددددِه  ي ُو

َ
عددددغع  -لتُددددغ ِإل

بي  عي
و
ِ ال

ن
َعس

َ
ت
ي و
د  امل ًَّ دد  نغبىبُدد  هللاىِص

َ
ُ.  ٌَ ددض  ا الَعبو

َ
ددَوَهددظ ل عبَّ

َ
ددأ ددِه ؿو ُو

َ
تىاددل َعس ددِه ٍو ُو

َ
تًددغخ ِإل  ،ه ٍو

 ٌَ ُددددد    دددددغن َو دددددض  ُِ
ًي َِّدددددً  دددددض 

َ
ِلدددددك ،عهدددددُهل

َ
  ،َو دددددض ٌعبدددددضن َ دددددَ  ط

َ
فن

َ
ُ ُو ددددد

َّ
 َو دددددض ٌعبدددددض الك

 َْ   .ورنددىف
ي
  

َ
ددد  َل ًَّ ىِص بي عي

و
ددَو ثددل َهددِظن ال

َ
ددد  َو هددلَ    َنددين  هددل الغنِ ل

َّ
ددفع ى

َّ
ًَ  ،الى  

َ
هددير بَهدددف َوَل

ددددد الغ ددددلي 
ً
ي ى  وهدددددم  كدددددغكىن{  ،ف ي

َّ
دددده ِإَل

َّ
دددددرهم ِنفلس

َ
 
و
ك

َ
ددددي ً   ًي ىد }َوَ دددددف 

َ
َعددددف:

َ
دددددفَل هللا ع

َ
َمددددف  

َ
ك
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ًي ؛ [223/ ]يجخمممسػػػممغ ىا 
ي
ددفه

َ
ددغكين ا

و
ك

ي و
دددِإن امل

َ
ددف ٌَ غَ ُِ ن هللا زدددفلُهم وعاػ هددم وهددم 

َ
  

َ
 ون

َ
ون بدددضي عو

ُدد
َ
ى ؛غندي

َ
َعددف:

َ
ددفَل ع

َ
ل همو َ دد د 

َ
ددِنن َؾددأ

َ
ددىلً هللا{  ً}َول

ي
ُ َُ عوى ل

َ و
ددَمفَوات َور / ]ججلحمقحملػػفزسددا الؿَّ

ى ،[17
َ
َعدددف:

َ
دددفَل ع

َ
   ؾدددُُىلىن م  دددل  دَو 

َ
دددىن م ععسمي

ي
دددت

و
ى
ي
عوى َو دددً ِف َهدددف ِإن ك

َ
} دددل ملدددً ر

َعِظدُم   ؾدُُىلىن م 
و
َعدغوف ال

و
دب  َوعب ال دَمفَوات الؿَّ     دل  دً عب الؿَّ

َ
ون فَل  دظكغي

َ
 

دد َُ ددىن    ددل  ددً ِن
ي
ُ

َّ
ت
َ
فددَل  

َ
م  ددل  

ي
ددت
و
ى
ي
ددِه ِإن ك ُو

َ
 ًَّددفع َعس

َ
ددَى ًَّيددر َوَل م َوهي ءو

َ
ِضِن  سَّددىت اددل  ددي

 
ي
أوى ع

َ
   ؾُُىلىن م  ل ف

َ
ىن  .[67 -61/ ]املمخلمحمجخمف سحغون{ععسمي

ددددد  فِكدددددهضهف
َ
ُُ ُِ َح

و
م ِفدددددي ال

َّ
س
َ
ي

َ
دددددً ًدددددت ٌَ  ،َوكثيدددددر ِ مَّ  

َ
ددددد َل

َ
ُُ ُِ َح

و
 َهدددددِظن ال

َّ
دددددهض ِإَل

و
َوِهدددددي  ،ك

تددال
َّ
دد  الَّىهُدد  ال

َ
ُُ ُِ ٌَ دِ َح ر  فِ   

َ
ددت

و
ًي ك ددي 

ي و
 َهددف امل

َ
غف ددفِفغَ   َهددف َوِفددي قددهىصهف َوِفددي َ عو

َ
ي

و
بدد َوال

و
 َوال

َ
 غَ د

فعدنل وإنسِـ  عت .واللف غ
َّ
  َو هل الى

َ
ُُ ُِ َح

و
ِسدِـ ؛غع ِبَهِظِن ال دفَل ِإنو

َ
}عب فدأهظغو  د  

ْ ًبعثىن{  ىو ًَ ى 
َ
عوى وييدىٍ هم و ،[93/ ]احلحمتحمسِإ:

َ
م ِفدي ر هي

َ
لن ل فَل عب ِنَمف  يىٍت ء يٍػ

َ
 {

 
َ
  }

َ
َمِعدين { و دفل، [97]احلحمتحمس/  و

َ
َمِعدين  و

َ
دفَلد } ع ًتدك  ،[61/ ]صد }فبعؼ دك ييدىٍ هم  

َ
َو 

ِسددددددَُل{
َ
  

َّ
تدددددده ِإَل عٍَّ

ي
فَ دددددد  يختددددددىًَّ ط َُ

ُِ
و
ْ ال ددددددىو ًَ ددددددى 

َ
ددددددِنن  زددددددغ ً ِإ:

َ
ددددددِظي كغ دددددد  َعلددددددين ل

َّ
ا ال

َ
 َهددددددظ

ا ،[31]اإلرسا / 
َ
ًي  و  ثددفل َهددظ ددِظي 

َّ
خُددفب ال

و
دد ددً ال نَّ  غَ ُِ

َ
بدده وزفلُدده وزددفلا هللا ع  ِفُددِه ِنددأ

ُدد
َ
{  ،غندي

َ
ين ِ

ن
ددفل

َ
ددف  ى ددف ي

َّ
ى
ي
ف َوك

َ
َى ى

و
ددف يسبدد  عسُىددف ِقددُ

َ
ىاد }َعبى

ي
ددفل

َ
ددفع  

َّ
ِلَك  هددل الى

َ
ددظ

َ
 223]َوك

م ،[223/ املمخلمحمػػػجخمف هي ى َعددد و
َ
َعدددف:

َ
دددفَل ع

َ
ا  دَو 

َ
ـَ َهدددظ ِو ددد

َ
ل
َ
دددفَل  

َ
دددىا علدددى َعبهدددم  

ي
 و ل

و
دددى  دددغي ِإط

َ
}َول

ى وعبىف{ 
َ
ىا نل

ي
فل

َ
  ِ

َحان
و
 .[92/ ]األجحممجعـِنفل

ددد  َوعىدددض قدددهىصهف
َ
ُُ ُِ َح

و
دددض َهدددِظن ال

و
مدددً و ددد  ِعى

َ
 دددغ هللا ِندددِه ِ ددد ،ف

َ
ً َولدددم ًُدددم ِنَمدددف  

 ِ
  الضن

َ
ُُ ُِ تالَح

َّ
َُّ  ال   ندِ ًِي

َ
ُ

ن
َعس

َ
ت
ي و
دىلهأ  ِهَي ِعَبفَص ه امل فَع    دغن َو  دغ َعؾي

َ
  ،لىهُته َوَ

َ
دفن

َ
ا

فع.
َّ
ِسِـ َو هل الى   ً  يـ ِإنو

دد
َ
دِإن  

َ
ِلددك ًَّ ف

َ
د دَ دَ  ط

َّ
ه
َ
دد 

َ
ددظًً ه  ددً ز

َّ
ُددا، ال ُِ

دو
َّ
د  َوالت

َ
عغف

و
دفم هللا َو هددل امل َُ ِل وو

َ
ىام  

هَؾ   غ َوال َّ
َ و
م ر هي  دُِ َع و

َّ
  ِ   الك

َ
فن

َ
 َّلغ وللحفص.ً  قغ  هل الغعُفن، ا

 غَو َ 
َ و
م ر هي يرن ؾُِ َع و

َ
َغ َوي ًِ

َ
ن الخ

َ
ِلدك ؛ً  ً  

َ
دى ط دو

َ
َعاَصم َوه ِ

و
  -ملكدفهضم ل

َ
دفن

َ
ا

د
ي
ل ىو

َ
ددغنِ  

َ
ا  ددً ق

َ
دد ه َهددظ

و
 

َ
دد 

َّ
ددىله، َخت دده َوَعؾي

َّ
ً ِنفلس ددففٍغ

َ
ي

و
دددَىال ال ًَ ددفِو   ددً ى 

َّ
خ الث ددىو

َّ
زل ِفددي الى ضو
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ددض ِنَمعو دد  العفنددض  ددَى الَعبو ددض، َوهي َُّددىن عفنددًض  ؛ ع دد  الَعبو
َ
ٌَ ف  

َ
ددفنا م، َل ًَّ  ِإ

َّ
فُُُدد   ؛عبددض ِإَل

 وَي سه، وٍي ؾي عي  ن َو  غَ   غَ 
َ
ين ُِ

َّ
ت
ي و
 امل

َ
ي ِىين

ي و
 عفصي  عضامن.ىا:ي  ولُفمن امل

ِ وَ 
ن
َعس

َ
ت ِعَبدددفَصم  ي

و
دددَهدددِظن ال َُّ ددد  نفلله

َ
ىُ

َ
َعدددف:

َ
ِخُدددض ،  م ع ىو

َّ
 عىدددىان الت

َ
دددفن

َ
ا ا

َ
ددده ) دَوِلَهدددظ

َ
 ِإل

َ
َل

 هللا
َّ

ع  َ  (،ِإَل
َ

ًي ِنِسَل  ً ٌَ  
َ

ٌَ  ،عبضنُغ نغبىبِته َوَل و 
َ
ًهف  زغ. 

َ
 عبض َ َعه ِإل

ِ  دففللددددده
حدددددهن

و
َمدددددفل ال

َ
ُسددددده ِنَّ

و
دددددِظي ًألهددددده ال

َّ
دددددَى ال ْ دددددَلل  هي دددددَغاْ والتعظدددددُم و

و
ك ِ

و
َول

ع والغ فم ىو
َ
خ

و
ِلك. ،َوال

َ
ى ط دو

َ
 َوه

ِدبَ  ًي ِتدء 
َّ
ِعَبدفَصم ِهدَي ال

و
  ،غيددفهفوٍَ  َهدف هللاي َوَهدِظن ال

ي
 ،ً عبددفصنهدُلين ِ دَوبَهدف وند  امل

 
َ

 ؾسه.عي  َوبَهف بعَ

دد ددضَو  َّ دد -ف الَعبو و  هَّددغني  َؾددَىام   ددغَّ  -ضِنَمعو دد  املعبَّ
َ
ٌَ  ،نددظلك   عو دد  

َ و
ا امل

َ
َهددظ

َ
ر  ِفُددف

َ
ددت

و
ِه ك

ًي  ي 
ي و
فِفغ. امل

َ
ي

و
 َوال

ددد  ِفدددي 
َ
اِزس ددد  الضَّ َُّ ًِي ِ

دددفِئا الضن
َ
َحُ

و
لدددغ  َندددين ال

و
ِن ٌعدددغع ال َعيو دددىو

َّ
ً الى ًو وبدددفللغ  َندددين هدددظَ

ِدبَهددف وٍَ  ًي ِتددء 
َّ
ِتين ال ددغو

َّ
ددعَبددفَصم هللا َوصًىدده َو  ددغن الك هسَهددف وٍي غيددفهف وٍي

َ
 ،َّددغ هم نَّىتددهىا:ى  

ِتدددد
َّ
ددددفِئا الَّىهُدددد  ال

َ
َحُ

و
ٌَ دَوَبددددين ال    

َ
ددددت

و
تددددك

َّ
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 الكغح

ػػحمقى أراد ححصػػييمح اإلممسػػبلـ حجممحمػػ أف حي  اججلمجعجخمديػػ إف مخفممسػػحملني/ اججلحمقممسػػمخل األكؿ/ مخل ممسِّ
 كاججلحمقممسمخل اثلين/ اججلمجعجخمدي االىمحمجتيري. اججلمجعجخمدي االخمشمخضحمساري.

يمخضججلمخف كيحمساد يحم اججلمجعػحجس، يمغػذا  حجس، كمخفحجسَّ مجعى مخضججلمخف كيحمساد يحم الحملي اججلمجعحجس مخفحجس يي  كذلممق أفَّ 
 
ي
يمغف اججلمجعجخمدي سػجخمف حمجينػىجس حملمجعػىن/ اخلججلػمخف، كبحملمجعػىن  ،حجسَّ مجعى ىحضججلمخف كأريحجس يحم الحملي أ

يمطجخمدي   كمخضججلمخف يمطججلييحم )اججلمجعجخمدي االخمشمخضحمساري(، يي اإل د كالحمسبجخمبي، كحجمىجسا اجلجخمع 
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ا كاذلؿ كاخلممشجخمع  ممسحمججحميحم كمجعف  مخلحمل اإل ممسػف،  ا، كججليجمس اىمحمجتيرن ااخمشمخضحمسارن مخفمجمحمسن
مجعجخمدي حمجمحشججل للك خمججلجخممخفت ا ممسحمججحميحم كمجعف، يمغلك املجحسججلجخممخفػت مخلػحمل كحجمىجسق اججل

اإل ممسحمل كاجلحمل كاملبلس كاألححصحمتر كاألحمجحمتر كدميممط املجحسججلجخممخفت   ًعػحجسة  
 ممسحمججحميحم كمجعف مجمىجسا االيمطمجتر.

، أم/ ىمحخمشمجعجخمف كذحلججلجخمف ِل، اًعحجسكف  يمطحمس كجمتىحل اخمشمخضحمسارن يمغمجممخل اليحلىمغر حمجىت 
 خممجتريحمل، كإجحمحمل حجممخل مممشمخضحمسكف إف ذلممق. كحجممخل يف ىمحممشجخميمطمجممخل كذهلمخل حجمىجسا ججليممسجخما

اججلمجعجخمدي االخمشمخضحمساري مجمػىجسا املمجعػىن   مجخمايمغحمقػ لحمسبجخمبيػ ا ممسػحمججحميحم كحجمىجسق 
 كأجحميحم ىمحججلمخف لك   . ،كمجعف، أم/ أجحميحم رب لك   

ؽ ني أحجمىحل اجلمحم كأحجمىحل اجلػر، كال ييجشػري حمسِّ ىمغى اججلمجعجخمدي االخمشمخضحمساري ال تي كحجمىجسق 
 .اإل ممسف مجم ممخلمحمن 

مجعرتيمغػجخمف أف يمغجحممجممخل اكجحمػجخما يى  كمجمىجسق اججلمجعجخمدي االخمشمخضحمساريمخلحمقحمسكف  ميحل مرشكجخمك
اكجحمجخما يرشكجخمف يف يمطػدمجممخل مخلمجعػيحم مخلممط ذلممق ك، ا حجمجخم اخلججلمخف الحمسازؽ املحمجيي املحملي

ػ /مخفىؿى تىمجعىفى  كحمسقػيممع تلمجمٍمخل مخلى
ى
 ججلىنًئ ممسى ػجخمججلحمل ا  دكى رٍض حلىحمقي

ى
كىات كىاأٍل ػحملى حمل ىمحججلػمخف الممسَّ

مخفىؿى تىمجعىفى  ،[/ ]ججلحمقحملف رٍ  /كى
ى
جخمفى ر ممسيحمقجخملجخمف دمخفىحل ملحمل األ محمٍمجتيمخل مجعججلحملي  إًف محلي ض كىمخلحمل ًذيمجمى

ػممط كىرب اججلٍمجعىػٍحمسش اججلٍمجعىًحمطػيمخل ر  كىات الممسَّ ػحملى كفى ر مخفىحل مخلػحمل رب الممسَّ يمغبل ىجسمحلحمسي
ى
 مخفىحل أ

الى  ػر  جخمى  ري كى ٍ  كىحجمي جخمف ر مخفىحل مخلحمل ًَيىًحجسقً مججليحلجخمت لك  ى يمغبل تىمجتَّحمقي
ى
ممسيحمقجخملجخمف  مخفىحل أ

جخمفى ر ممسيحمقجخملجخمف   محمٍمجتيمخل مجعججلحملي ججلىيًٍيحم إًف محلي ي يمطى  .[ -/ ]املمخلمحمجخمف ممسحمجحمسكف مخفىحل يمغىىن ت
كهلىجسا يحمقجخمؿ ا ممسػحمججحميحم كمجعػف كمخلممط ذلممق لمخل محمىمغمجعمجممخل حجمىجسق اججلمجعجخمدي كحمجحجسحجم، 

جخمفى   ػكي رٍشً ػٍمخل مي ًَّ إًالَّ كىحجمي ٍمخل ً يحجمي ٍكرثى
ى
 ييًٍمخلحملي أ مخلى يمغجحتػ هلػمخل ك []يجخمممسػممغ/يمطمحممجممخل/ دكى
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إيحملف آىمححمس،  يحمممشؼ إحلحجس أف يي  كحمجحجسق، ىحل ال مجممخلمحمىمغمجعيى  مخل، ججلسحمل حجمىجسا اإليحملف لإيحملجحمن  
.خممجتريحمل مخلمحمحمقديحمل ألكامحمسق الرشيمطي كحجمجخم يمطجخمدي ا ممسحمججحميحم كمجعف

 جحت إحلمجممخل حمحملحجسه مجعً املرشكني مخلحمل اججلمجعحمسب اذليحمل ي  كمخلمجعججلجخمـ أفَّ »مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ/ 
، كحجمػمخل مخلػممط حجمػىجسا جخمحمجيػحجس الحمسبجخمبيػ[يف ]أم/ لمخل يسجخمجحمػجخما خيججلىمغجخمجحمػيحم يف حجمػىجسا  

 .(1)«مرشكجخمف
 /يحم ممسّم اإلمخفحمسار لحمسبجخمبي يمغحمقممش دكف اإلهليػكهلىجسا جمت  يمطحمل مجعخمش الممسججلممغ أجحم

حمسكني، كذلممق أف اإلمخفحمسار لحمسبجخمبي كاإلمخفحمسار ججلمجعجخمدي االخمشمخضحمساري مخلحمل ػإيحملف املممص
اإليحملػف اذلم يػمحميج اإل ممسػف حجمجخم اإليحملف، ججلسحمل ججليجمس حجمجخم لك اإليحملف، كججليجمس 

حجسىمحىحل اإل ممسف اجلمحم، ك مجعججليحم خيػحمسج مخلػحمل اإليحملف اذلم يي حجمجخم يجخمـ اججلحمقيمخل، كججليجمس 
اججلػ   حمسة اججلسىمغحمس إف داحمسة اإلممسبلـ، ىحل الحجس مخلحمل اإليف ججلمجعجخمدي االىمحمجتيريدا

 .ممسييت الالكـ يمطمحممجم
ُّ كحجمىجسق اججلمجعجخمدي االخمشمخضحمساري )اجلربي(   اججل  جمت ت يف مخفجخمِل مجعف/  دإًٍف لكي

ا   ٍحجسن رًٍض إًالَّ آيًت الحمسَّمٍحىًحمل خى
ى
جخمىاًت كىاأل حملى ٍحمل يًف الممسَّ يت إف يمجعػين/ إال ممسػي []مػحمسيمخل/مخلى

 .حمسب يجخمـ اججلحمقيمخلحمل يممسمجتمخضيممط اهلحمقحمس، كججلا يمطحمس كجمتىحل كحجمجخم ىمحخمشممط مخلي 
 يمغيممصمجمحجسحجم»جحتمخل مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ/  َّمخل يًف احٍلىًحمقيحمقى حمل يمجتىلكى كمحتري ًمحملَّ ى  ،كى ٍممصػمجمحجس إًالَّ الى ي

 ًىجسق احٍلىًحمقيحمقى  اليحلجخمجحمي اتلَّ  ،حجمى ً  احلىًحمقيحمقى ى ػً كى ػ  ي ٍمجعحمسيمغىمجتمجمى ًي مخلى ًي ححصمجمجخمدحجم كى  كى ؾ ًذيمجمى ٍممصرتى
يمغًحمسى  مخلحملي الٍحملي   كىأحجمىحل اجلَّػرػىحل كإججليجمس مخلمجعمجت .كاججلىمغجمتحمس حمسُّ ػى كىابٍل  كىاججلاٍكى ًىجسقً احٍلىًحمقيحمقى  كحمسؼ ًمجمى

 «.[57]ص/ درب يمغجحمحمطحمسين إًفى يىٍجخمـ يمجعمحتجخمف / مخفىؿى إًًٍججليجمس
                                           

   .ىمحمجتيجشر (98 /3)« دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» (1)
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اججلمجعجخمدي االخمشمخضحمساري   اججلػ  ييمجتمجعػ اليجشػجخميمغي أجحمىمغممسػمجممخل يف الجخممحشػجخمؿ يمغمجمىجسق 
يىمغمحمػجخمف أيمطحملػرحجممخل يف ححصػمجمجخمد كاججلمجعحجس،  إحلمجم، يمغمجممخل يمجعمجتربكجحممجم اججلىمعي اججل  ييجشىحل إحلمجم

املػمخلحمل كالاكيمغػحمس كاججلػرب جحمػيحم يممصػرتؾ يف مخلمجعحمسيمغمجتمجمػ كححصػمجمجخمدحجم أ، مخلممط احلحمقيحمق اليحلجخمجحمي
مخفػؿ ك حمجيػجحت مجعرتؼ مجمػىجسق احلحمقيحمقػمخلي  -الممصيمخضف الحمسجمتيمخل -إججليجمسحمجىت كاججلىمغجمتحمس، 

محتيجخمفى  يحم ا يف محلمجتيحم يمطمحميحميمغيحمل مخفيجشَّ  إججليجمس ٍمجعى ـً حي جحمًٍحمطٍحمسيًن إًفى يىٍجخم
ى
، [/]احلحمتػحمس/ درىبِّ يمغى

يمغمجمجخم مخلحمقحمس لحمسبجخمبي، كليحلمحميحم مل اممسمجتيحلرب يمطحمل محمىمغيىجس األمػحمس مخلػ جحمىمغمجعػيحم حجمػىجسا اإلمخفػحمسارك 
كا يمغسىمغحمس، كجخميمطحجسق ا ججلمجعىجساب األحلمخلك مخفؿ مجعف/ د حجسي ً اٍممسػحمتي ًسى بلى إًٍذ مخفيججلٍمحمى لًججلٍحملى كى

يمغًًحمسيحملى  فى ًمخلحملى اججلاٍكى ًكى ى كى َبى كىاٍممسمجتىٍيحلربى
ى
كا إًالَّ إًًٍججليجمسى أ حجسي حمتى ـى يمغىممسى  .[91/]ابلحمقحمسة  آًلدى

ججلِّنيى   أحجمىحل اجلركىجسلممق ك محمَّ مخفجخممخل خمشى كي محمى كى بمحمى ممعججل يمطججليمحم ًححصٍحمقجخمى يجخما/ درى  ]مخفىل
مخل ،[/ املمخلمحمجخمف محمٍمجمي مخفىؿى تىمجعىفى خى ا  /كى ػىجسى ججلىػيٍجمسى حجمى

ى
بمجممخل مخفىػؿى أ جخما ىلع رى ىجخم حمسل إًٍذ كمخفىمغي ل دكى

يجخما َّلى كربمحم    مجعف، كليحلمحممجممخل لػمخل ، يمغمجممخل مخلمجعرتيمغجخمف حمسبجخمبي ا[/ ]األجحممجعـًحٍلىمخفِّ مخفىل
 يحمقجخممجخما مجعجخمدي األلجخمحجمي )االىمحمجتيري(.

 اجلػسمخضػحمس مخفػحجس يمغي االححصمجتىمعؿ مجمىجسا اجلجخمع مخلحمل اججلمجعجخمدي اححصمجتىمعؿ محمس ذللممق اكف 
 يمطججلييحم.

يمغػ  اججلمجعجخمديػ اججلػ  يىمغمجعججلمجمػ  (كاججلمجعجخمدي االىمحمجتيرياجلجخمع اآلىمححمس كحجمجخم )كأمخل 
 .كلجخم ححص  ججلرتكمجم كإرادة، اإل ممسف يمطحمل اىمحمجتير

 سجخمف إال مخلحمل امللكىمغني اذليحمل لكىمغمجممخل ا ممسػحمججحميحم كمجعػف كحجمىجسق اججلمجعجخمدي ال
ىجسق هلػيمغمجمال  حجممخل اذليحمل يمجعحجسكف ا يمطحمس كجمتػىحل، كحجمػمخل املجحسمجتػركف  كألمحمس كاجل 

 .كىحضجخمايمطي اججلمجعدة يمطحمل رخمش
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كمخلحمل أجمتججلمجم أرممسىحل ا الحمسممسىحل كأجحمحمسؿ اليحلمجتػك كمخفػحجس مخفػمحش اججلحمقػحمسآف أف دميػممط  
 ججلىسي الحمسممسىحل مخفلجخما ججلحمقجخممخلمجممخل/ د َّى مخلى كا ا رٍييقي اٍخيحجسي و دى ، أم/ حجمػجخم [77]األيمطحمساؼ/  ٍمخل ًمخلٍحمل إًِلى

يرشكجخما مخلمجعيحم ممعريق يمغيمجم.، كال يى دكف ممسجخماقكحمجحجسق املممسمجتحمجمخف لججلمجعدة   حمقىحل أف ت
، كبمجم يمحمحمتجخم مخلحمل يمطػىجساب اآلىمحػحمسة، كيىمغػجخمز مخلمحمنيمغ  اججل  يممسّم مجم اإل ممسف م

 جلمجعيمخل يف اجلمحم.
ِٕه ٝة  اثه٨ُ  الممسػججلىمغ  ككػىجسلممق اكف حمجػؿ األمػمخل» /رمحه٫ اُ احله٪ي ِـّ أيب ا٣

جخما الحمسممسىحل. محلحمل حمجّك ا مجعف يمطمحممجممخل يف مخفيجشػ محشػججلخمت يمطججليػيحم ىجسَّ املرشكني اذليحمل محلى 
يحم بيممحمَّػجلى  كحمقممسػحملجخما ػ، أم/ حتػججلىمغجخما ػالممسبلـ يمطحمل اججلمممسمجع الحمسحجمممش اذليػحمل ى 

َى مجممخل كأحجمججلً يِّ بً مجتىحل جحمى كأحجمججليحم. يمغمجمال  املىمغممسحجسكف املرشكجخمف حتججلىمغجخما  ىلع مخفى  ه يحم، كحجمىجسا   نيِّ
 املرشكني. إيحملفى  مخلمحمني مجممخل اكجحمجخما مأجحمَّ 

، اذلم يمجتممشػػحملحمل جخمحمجيػػحجس ً اإلهليَّػػ حجمػػجخم جخمحمجيػػحجسي  املمخضججلػػجخمبى  اتلجخمحمجيػػحجسى  مخل أفَّ ًججلػػمجعي ذى  
 يمغمخضحمسة ا اججل  يمغمخضحمس اجلس يمطججليمجم مخفؿ مجعف/ ديمغمخفمخل كجمتمجمممق لرليحمل حمجمحميىمغن  كالحمسبجخمبي

 ال ػػحجسيىحل خلججلػػمخف ا ذلػػممق ادليػػحمل اججلحمقػػيمخل كججلسػػحمل أكػػرث اجلػػس ال يمجعججلحملػػجخمف 
 (1)«[92]الحمسكـ/

 ينيػادلِّ  اإلرادةاججلحمقحجسريَّ( كبػني ) اليحلجخمجحمي اإلرادةال خيججلممش ني )أ اججلمجعحجس كىلع
 الممصػحمسيمطي(.

 يممصػرتؾاججلحمقحجسريَّ/   مخل يحمقممط يف اليحلجخمف حمقحجسر ا كحجسريق. ك اليحلجخمجحمي إلرادةيمغ
 .كاججلىمغجمتحمس اججلربى  ححصمجمجخمدحجم يف

                                           
   (.44 )ص« رشح اججلمجعحمقيحجسة اججلمخضحمجكي» (1)
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 ك الممصػحمسيمطي/ يمغ  مخل رشيمطػيحم كأمػحمس ػيحم ممسػحمججحميحم، كرخمشػييحم  ينيادلِّ  اإلرادةأمخلَّ
 يحم مخلحمل يمطدق.كأحمجَّ 

حمسَّ  اجلجخميمطني حجمىجسيحمل ني اتلىمغحمسيمخف يمطحجسـك  اإلحلػد أجحمػجخماع يف الجخممخفجخمع إف ىحضجخماممغ جمتى
ػ يمغىحملػحمل كى »/ ا حجممحم ححصييمح اإلممسبلـ رمحيحم يحمقجخمؿ ككاججلسىمغحمس ػًىجسق احٍلىًحمقيحمقى مخفػممغ ًيمطمحمٍػحجس حجمى

محمس ا ًًيحم مخلً  ،كىيمطمحمحجس ححصمجمجخمدحجم
ى
 أ لمخل يحمقمخل ًحملى ػ ادلِّ كى ػحمل احلىًحمقيحمقى  ً ى ًيمطىدىػيحم ػً ينًيَّػ اتلَّ

 ٍ  ال ججلٌحمقى مجتىمجعى جخمِلحملي  أمحمسق كىأمحمس رىممسي يمطى فى مخلحمل جمتنجمس إًًٍججليجمس كىأحجمىحل اجلَّر. ،لجخمحجميمجتيحم كىىحضى  اكى
ممطى ذىلًممق حملَّ يمغىًف حمطى  جحمَّ  /مخلى

ى
يحمل أ ٍكحًلى  ا كىأحجمىحل املٍمجعحمسيمغى كىاتلٍَّحمجًحمقيمخف، اذلَّ

ى
جخماص أ يحم مخلحمل ىمحى

محمس كىاجلَّمجمممسى 
ى
مخل اأٍل محمٍمجمي فى مخلً  الرشَّ ػحمقممش خى  .  «دحمل أرش أحجمىحل اججلسىمغحمس كاإلحليمطيف، اكى

جحميحم ال ىمحػججلمخف  (ال هلإ إال ا)كا ُّسَّ يمغى أحجمىحل الالكـ مخفحجس  كبمجعخمشي اليجشجخميمغي  يمغمجعخمشي 
 .إال ا

يىمغحمسمخفػجخمف كلممصػمجمجخمدق اإلرادة،  ككيحمسيمطمخلي أحمجحجسحجممخل أف اخلرض ممسحمقممش يمطمحميحم اتللكيػممغ
أجحممجممخل يحمسكف أف اججلمجعمخل حجممخل اذليحمل لمخل يممصمجمحجسكا  مخل/ىمحبلمحش مخفجخمهلك ،ني اججلمجعمخل كاخلمحش

، كأف اخلمحش حجممخل اذليػحمل ححصػمجمحجسكا احلحمقيحمقػ اليحلجخمجحميػ اكيمغين  ااحلحمقيحمق اليحلجخمجحمي ححصمجمجخمدن 
 .اكيمغين  اححصمجمجخمدن 

ألجحممجمػمخل يحمقجخملػجخمف/ إجحممجمػمخل كمحشممغ اجحممجتحمقصك  (اججلمجعمخلككمحشىمغمجممخل لججلحملممسججلحملني جحممجممخل )
 اإل ممسفيمجعججلمخل أف أف  -يمطمحمحجسحجممخل -، ك لمخل ييجشججلجخما إف ححصمجمجخمد احلحمقيحمق اليحلجخمجحمياذليحمل 

يمطػرة يمطػحمل  حجمػجخم ا، كأجحمػيحمىلع احلحمقيحمق ال محشىمغت ِل كال أيمغمجعؿ ِل، كإجحمحمل اججلىمغيمطىحل 
مجمػ ُيحمسكًكلحمسيممصػ اججلػ  ك، لججلحملػ  مخلمحتىحل اإلجحم  يمطمحمحجسمخل يسجخمف حمػبلا  كحمىحل ججلىمغمجعىحل ا

، كإجحمحمل ا يمطحمس كجمتػىحل حجمػجخم اذلم ُيحمسكػيحم، اىمحمجتيريا  يمغمجعبلن  ، يمجعين/ ججليجمس يمغيمطبلن اهلجخما 
 ، دلجخمر ىلع يمغمجعججليحم.كاإل ممسف مممسججلجخمب اإلرادة
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ك ػىحل حجمػجخم ججليجمس مخفػجخمِلى  اججلحمقجخمؿ اذلم يحمقجخمِل اإل ممسفي أف  /ونرتدت ىلع ٬ؾا ا٣ٞٮ  
 .ا حجمجخم يمغمجعىحلي كإجحمحمل يحم، اججلىمغمجعىحل اذلم يحمقجخمـ يحم اإل ممسف ججليجمس يمغمجعججلى  ا، كأفَّ  مخفجخمؿي 

ه ًٌ ى ة/ ونرتدهت ىلع ٬هؾا أي ممسػحمقممش يمطمحمػػيحم أجحمػيحم بممسػ ححصػمجمجخمدق هلػىجسق احلحمقيحمقػ ت
جحتػمخل مجعػىحل، لئل ممسػف يمغً يجشىحل يمطمحمحجسمخل يسجخمف يمغتللكيممغ ُي كمجعىحل ِلألجحميحم ال يمغً  كاتلاكحلممغ

؟ يمطججليػيحم يمغيحليػممغ ُيممسػ كىحلِل يمغمجعػلمخل يسحمل ججلسحمل إذا كُيممس ىلع حجمىجسا اججلىمغمجعىحل، 
كإجحمحملػ اججلىمغمجعػىحل اذلم يمغيػيحم  ؟حمجحمقيحمق يمغمجعججليحم مخلممط أجحميحم ججليجمس حجمجخم يمغيمطججليحمككيممغ  زل ىلع 

 .الرشيمطي اتلاكحلممغ جخماممسحمقمخضذللممق أ كمجعىحل احجمجخم يمغً 
يف اغيػ اججلسىمغػحمس، كالممسػ حجمػجخم/ أجحممجمػمخل جمتمجعججلػجخما حجمػىجسق  مخفجخمؿه  -ال ححصممقَّ  -كحجمىجسا

ػيمغ ك  يمغمجعػىحل ا -يجشحجسر يمطمحممجممخل مخلحمل زىمغحمس أك يمغممسػمخفى األيمغمجعؿ اججلحمقيحمج اججل   دكا حمسَّ حمتى
 .اإل ممسف مخلحمل إراديحم

حجمػىجسا خمػججلممغ حلحمقيحمقػ اإل ممسػف يف ادلجحميػ اآلف، كخمػججلممغ لممصػمجعجخمرق،  مخلممط أفَّ 
كحجمجخم حمممس ىلع إرادػيحم  ،ِل إرادة كِل يمطحملىحل كخمججلممغ لججلجخمامخفممط اذلم يمجعيممصيحم، كحجمجخم أفَّ 

، إلخمشيمغ إف اجليجشجخمص املمجتجخمايمغحمسة مخلحمل اليحلمجتػب كالممسػمحم املمحتبمجتػ لئل ممسػف كيمطحملججليحم
 .كممسمجعين ككممسن إرادة كمممصي كاىمحمجتيرنا
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ْم » ٝة  املىه٪ٙ رمحه٫ اُ/ وك در فُده  ،عظدُم فُده يسدِ الِدفلُىن  وهدظا  ُدف

ددددددد
َّ
ددددددد -ادددددددفنغ الكددددددُىر فُدددددده  دددددددً  َا ِلدددددددى ػَ دْقددددددملبفن علدددددددى الؿددددددفلَّين خت

ي
ستدُُدددددددا لعين ضَّ امل

ًي   ف -والتىخُض والعغففن ِ ٌَ  يَل هللا الظإده هم َل 
 «.عَلنول  غَّ عسم الؿن

 الرشح
ػمجعخمش محلػر ححصػيجخمخ مجمىجسا إف  امليجشمحمممغي يممصري  يمطني لججلمجتحمجحمقيػمخف حجسَّ املمجتيجشػجخميمغ الحملي

حجمجخم إمخفيجشػؤحجممخل لؤلمػجخمر ك ،حجمال  يف حجمىجسا املحمسججلمخف اخلمخضريإذ كمخفممط  ككاتلجخمحمجيحجس كاججلمجعحمسيمغف
حجمػجخم الرشيمطي، كحمسكزيحجممخل ىلع احلحمقمخف اليحلجخمجحمي اججلحمقحجسري، كإف اكف جحمحمطػحمسحجممخل محلػىجسلممق 

 .جحمحمطحمس اجلربي
ر، يمغذا ذمحلحمس اليجشػجخميمغي حجسى جخمف ججلممسف كاحمجحجس يف ب اججلحمقى حمليمغليجشجخميمغي كاجلربي يمجتلك

يف ىمحمحمحجسؽ كاحمجحجس، مخلممط مجعمخضػيججلمجممخل  يمجممخل كاجلمجمحمليمغ كمجممخل جمتربييف حجمىجسق املممسىحل يمغيمطججلمخل أجحمَّ 
كحجمجخم  -(1)مخلي مجمٍ مخلممط مجعمخضيججلمجممخل لؤلكامحمس كاجلجخما ، يمغحمل أرادق اجلى كبلب احلحمقمخف ادليني، 

أراد حجمػال  أف ُيحمقحمقػجخمق، يمغهلػحجسؼ  -يف مممسىحل الالكـ (2)حمل حمسز مجعحجس اجلمجعحجسأكؿ مخلى 
                                           

 ، أجخم حمحمسز الحمساممسِب مجخمالحجممخل إص٭٥ ث٨ وٛٮان٬ٮ  (1)
ي
الممشػبلججل،  سُّ الممسػحملحمسمخفمحمحجسم، الاكػ، املػمجتلكمخل، أ

كًكف يمحميحلحمس اليجشػىمغت، كيػزنق ابلػرم يمطمحممجمػ حمسيمطحملػيحم، ، اكف محشحمج ذاك  كجمتحجساؿ كرأس اجلمجمحملي.
 الججلمخف اججلحمقحمسآف، كيحمقجخمؿ/ إف ا يف األميحلمحم لكمجم. كيحمقجخمؿ

ججلمخل ػحمل أحمجػجخمز مخفمجتػىحل اجلمجمػمخلك مخفيػىحل/ إف ممسػ كًكف يحمقجخمؿ/ اإليحملف يمطحمقحجس ججلحمقججل، كإف ججلىمغػمخض ػججلسىمغحمس.
(.، / « )ممسري أيمطبلـ اجلبل »يمحمحمطحمس  إلجحمسرق أف ا لكمخل مجخمىس.

مخل مػجخمىس، كأف ذلػممق ، كال لكَّ ا مخل اختىجس إحمساحجميمخل ىمحججليبلن  حمل امجتحجسع فَّ حجمجخم أكؿ مخلى / اجلٕؽ ث٨ در٥٬ (2)
ربجحمػ هلليحلني، لجخم لمخل خيي كمخفحجس مخفؿ ِل كحجم/ إين ألحمطمحمممق مخلحمل ا .مخفؿ املحجساين/ اكف زجحمحجسيحمقن  ال  جخمز ىلع ا.

« ممسػري أيمطػبلـ اجلػبل »يمحمحمطحمس  ججل.جحتمخل لمخل يججلجحت اجلمجعحجس أف محشي   مخل مخفججلمحم ذلممق.ِل يمطيمحمن  ا، كأفَّ ِل يحجسن  ا أفَّ 
( / ،.)
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محليممغ يججلمجتيق أحجمػىحل ابلىحضػىحل جحمحمطحمس ل كاحمجحجس، يمغاججلمخضحمسيمخف كاحمجحجس، كاملدَّ يمطمحمحجسحجممخل كاحمجحجس، ك 
إال اُ اذلي  ٥ىهي٭ال ُُي  ٦هة» /امليجشمحمممغ مخفؿذللممق مخلممط مجعممشمجممخل يف حجمىجسق املممسىحل. ك

 .«واإلٔالن ؿَّ هي٥٤ٕ الك
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  :دى هدظا إو » ٝة  املى٪ٙ/
ي
  -عخمده هللا -عبدض الُدفصع قدفع الكدُش

ي
 ،كدغ عىدهفُمدف ط

  فددددإو ،هددددف َل إفل إطا ونددددسىا إ:ددددى الًُددددفم والُددددضع   ؿددددَّىا ن كثيددددًرا  ددددً الغ دددد ن فبدددديَّ 

ً ًَّدددددىن والغ ددددل َ دددد ، دددددضاع الحددددا نددددفلحا لرحدددددا فىفػعدددد   ،فُددددده عوػهدددد  ياهلتددددد  :دددد

 «.َل  ً ًَّىن  ىافُف لسُضع ،ف لسُضع ىفػعً 
 الرشح

 (1)رمحػيحم ا الممصييمح يمطحجس اججلحمقدر اجليبلينإف مخل ذيمحلحمس يمطحمل  حجممحمامليجشمحمممغ أححصر 
 ىلع جحممجمػمختكحجمىجسا ؿ إذا كمحشججلجخما إف اججلحمقممش  كاججلحمقحجسر أمممسيحلجخما، ا مخلحمل الحمسجمترين أف محلمحتمخلحمل 

 ةف ا جنػين مخلػحمل حجمػىجسق اجلحمطػحمسإيحمقػجخمؿ/ ليحلمحمػيحم ، كػجخمرأف اججلمجعػحجس دلاجلمجمحملي مخلحمل 
يمغمحمزيمطػ أمخفػحجسار احلػمخف ػحلمخف  -جحميمغػىجسةأم/  -زجحمػكاجحمىمغمجتحمج   يمغييحم ركاخلىحض، 

 ر ا ممسحمججحميحم كمجعف.حجسى أف ا كخمشممط األممسب، كاألمحمس مخفى  /، يمجعينلججلحمجمخفِّ 

                                           
مخلػحمل أحملػ اإلممسػبلـ اذليػحمل اجحممجتمجمػ إحلمجمػمخل الحمسممسػ ىلع ، اججلحمقدر اجليبلين الممصييمح الحمساحجمحجس يمطحجسحجمجخم  (1)

يف مخلػىجسحجم  «اججلىمعمحميػ»ِلي محلػػػمجتب . أحمجحجس يمطججلحملػ  احلمحمججلػ، ك كإيمغمجت  كيمطحملبلن يمطججلحملن  كزمخلجحميحم مممسججلِّم
 .أمححجس

يف دميممط مممسىحل اججلمجعحمقيحجسة مخلػحمل مممسػىحل اتلجخمحمجيػحجس  -أحجمىحل احلمخف -كالممصييمح مجخمايمغمخف ألحجمىحل الممسمحم كاجلحمليمط
، كًكف ىلع ىحضحمسيحمق الممسججلممغ اليجشججلخمت ُيجحت  ال مخلمجتحجسًعن اكف مخلمجتمجعن ك يمغكاإليحملف كاجلجخمات كاحلجخمـ اآلىمححمس

يحمل، كيرصح كًكف يمحمس رتؾ االمجتحجساع يف ادلِّ  ،محمس أيمطيحم ىجسلممقيف مججلىمغيحم ىلع اع الممسججلممغ، كي
 حملجحسججلىمغمجتيحم لججلحملمجتلكحملني مخلحمل األححصيمطحمسة كحنجخمحجممخل.

مخل احمل اججلحمقيمخل رمحيحم ا يف   (/ )ص« جحمجخمجحميمجتيحم»مخفؿ يمطمحميحم اججلمجعبلَّ
 فرممسىحل اإلِل الجخماحمجحجس املمحم حجمىجسا كىمحمجمس يمطرشحجم اإلدمع مخلحمل

َّ  يمغملحمسممسججلجخمف دميمجعمجممخل مخلممط محلمجتمجممخل  مححملحمججخما ججلىمغجخمؽ لججلحمسَّ مخفحجس رصى
يحمل يمطحجس اججلحمقدر اجليبلينكادلِّ  الجخمرل مجممخل ححصييمحي كحمجّك جل إدميمطى 
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دلحملػجخمع »حجمػىجسق يف  الممصػييمح يمطػحجس اججلحمقػدر مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ مجعحجس مخلحمقججللممق ذلك 
محمىه يمطػحمل كيى  ،ع ذلممقجخمت ِّ كيي  ،مخل األمحمس كاجل حمطِّ مجعى اكف حي  ڤكحجمجخم «/ »اججلىمغمجتكل

 .(1)«رحجسى االحمجمجتحمتج ججلحمقى 

 اكف محمساديمغن  حجمحجس، أم/ اتلحمقججلىحل مخلػحمل ادلجحميػ مخلػممط ججلحمسُّ ل -حجممخليمطمحمحجس -كاتليجشجخمؼ مخفحجسيحملن
كأمخل أحمل اليجشجخميمغي كاملممصػييمح املممصػمجمجخمركف مخلػحمل »/ ىحضجخمؿ اججلمجعدةك مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ

يمغمجمال   ككمخلمحتىحل الممصييمح يمطحجس اججلحمقدر كأمخلمحتِل ،يحجس حمل حمحملحجس كأيمطيحممحمى اججلحمقحجسمخل / مخلمحتىحل اجلي 
ا مخلػحمل املِشػ كحتىجسيحمسن  ،ع ذلممقكجخممحشي ِّ  ، لؤلمحمس كاجل مخلحمل أيمطحمطمخل اجلس لحمسكمخلن 

 .  (2)«مجممخل أكخلممقمخم أمحشحمجي ػمحلحمل مممص ،رحجسى مخلممط اججلحمقى 
َىنيَّ  اججلىمغرؽى ني ىحضحمسيحمق الممسججلممغ كمخلمحممجممخل الممصييمح يمطػحجس اججلحمقػدر  -رمحيحم ا -جحتمخل 

ػججلُّجخماك يمغحمقػؿ/  خمشى
ى
ػججلُّجخما كأ ججلُّػجخما كخمشى اجليبلين، كىحضحمسيحمق مخلحمل حمجدكا يمطحمل ىحضحمسيػمخف احلػمخف يمغحمسى

كالممصييمح يمطحجس اججلحمقدر ًّلكمخليحم لكيحم يحجسكر ىلع اع املمجخمر كحمسؾ املحمجحمطػجخمر كاليجشػرب »
املممصػييمح  ال حجمػجخم كال ًعمخلػ ، ختججلممغ ذلػممق أمحشػبلن ث ىحضحمسيحمقن كال يي  ،حمقحجسكرىلع الحملى 

ر املحمجخمش حجسكف اع األمػحمس حجسى ىجسر يمطحمل مبلحمجحمط اججلحمقى كُيي  ،حمقجخمججلني يمطمحمحجس املممسججلحملنيالحملى 
كاغجخما  ،الحمسبجخمبي كجخمحمجيحجسى  رى حجسى محلحمل أمحشب أكخلممق اليجشجخميمغي اذليحمل ححصمجمحجسكا اججلحمقى  ،كاجل 

ػاذلم حي  كيمطحمل اججلىمغحمسؽ اإلججل  ادليين الرشػيع املحمجحملػحجسم  ؽ ػني حمػجخمب احلػمخفِّ حمسِّ ىمغى
إال حجمجخم. كحجمىجسا مخلحمل أيمطحمطمخل مخلػ  ػ رًعيمجتػيحم ىلع أحجمػىحل ث أجحميحم ال هلإ كميحلحمسكحجميحم، كيي 

                                           
   (.402/ 8« )دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» (1)

   (.425/ 8« )دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» (2)
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كإجحمحملػ  ،ا مخلحمل املمجتىمححمسيحمل زاغ يمطمحميحم يمغممشىحل ممسجخما  الممسػبيىحلمحلمحترين  يمغفَّ  كاإلرادة كالممسججلجخمؾ
كمحشر يممصمجمحجس الحمسبجخمبيػ  ،يحم حمقججليحم كاجحمسممصىمغ ِل حمجحمقمخف األمجخمرحمل جخمجمتَّ مجعحمسؼ حجمىجسا مخلى يى 

يجشػىحل اججلمجعمخل كاججلحمقيجخممخلي الممصمججل، يمغف لمخل يسحمل مخلمجعيحم جحمجخمر اإليحملف كاججلحمقحمسآف اذلم ُي
حملزي ني أحجمىحل اتلجخمحمجيحجس كالرشؾ كبني مخل ُيػيحم يحم اججلىمغحمسمخفف حمجىت يممصمجمحجس اإلهلي اججل  ي 

كإال ىمحػحمسج يمطػحمل ديػحمل  ،مخل أمحمس يحم الحمسممسجخمؿ كبني مخل جحمىه يمطمحميحم ا كمخل يىمعممشيحم كبني
ػ كاإلممسبلـ حبممس ىمححمسكجمتيحم يمطحمل حجمىجسا مجمػ املرشػكجخمف   مخفػحجس أمخفػحمسَّ يمغف الحمسبجخمبي اججلمجعمخلَّ

. كإجحمحمل [223]يجخمممسػممغ/جخمف  ػ إال كحجممخل مرشكاذليحمل مخفؿ يمغيمجممخل/ دكمخل يمخلحمل أكرثحجممخل 
ا إذا ححصػمجمحجس/ أف ال هلإ إال ا. يمغمجعػحجس ا كحمجػحجسق  مجخمحمجحجسن  حمجمحميىمغن ييجشري الحمسجمتىحل مممسججلحملن 

ي  ا يف هليحم كحممجتيحم ِل كيمطجخمديمجتيحم كإجحممجتيحم إحلػيحم كإممسػبلمخليحم ِل حمسؾ مخلمجعيحم أحمجحجسن ػممصحبيجحت ال ي
بىمعممشػيحم مخلػ كدًعيحم ِل كاتلجخملك يمطججلييحم كمجخمااليحم يمغييحم كمخلمجعدايحم يمغييحمك كحممجتيحم مخل ُيك ك

ىمغػىن يمغيى  كحمقرجحمػيحم ابلحمقػ اتلجخمحمجيحجس يمطحمل ىحضىحل الرشؾك كحجمىجسا يمغمحم  يي  ىمغىن حبمخفِّ كيى  ،ىمعخمشيي 
مخلحمل مخفججليحم  ىمغينمحميف كيي يمغيى  ك ججلحمقجخمِل/ ال هلإ إال ايمطحمل ِل مخل ممسجخمل ا مجتِل ا حتحمقيحمقن 

 .(1)«كحمجحجسق ا يق يف مخفججليحم ِلُّ ث كيي  مخل ممسجخماقك كيي ِلُّ 
، (اججلمجعججلػمخل كاليحلمجتػ كاخلججلػمخف كاملممصػي)/ يه أن مؿادت ا٣ٞؽر أرمٕح و٤ٕ٦ٮم

ال يحملسحمل أف إل ممسف حمقجخمـ مجم، يمغ حمل مخفحجسر ا يمطحمس كجمتىحل أف كخمشممط لؤلمجخمر أممسن كمخلً 
رزؽ إال بممسػ،  يحملسػحمل أف يسػجخمف ِل الكحجميحلػىجسا ، كدل حجسكف زكاج يسجخمف ِل

ججليحم.ىلع رزمخفمجم تلىمعحجسك ك ال حجس هل أف حمجىت اججلمخضري ا يمطػحمس كخمشمجعمجم مجمىجسق أممسب يمغ حمجيجشِّ
كحجميػ يمغيػممق  ، لممق اججلمجعحمقػىحل مجعف حجميَّ يمغىجسا حمجىت يف األيمطحملؿ الرشيمطي، كجمتىحل، كحجميحل

                                           
    (.490، 425/ 8« )دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» (1)



  

 

 ة الم ابن تيميــلشيخ اإلس 115 

مجمػىجسق األممسػب  ػ ىلع ، كإف اكف مخلػممط اججلحمقيػـ مخل   أف حمقجخمـ مجمػ مخلحمل اهلحمل 
  إيػؾ جحممجعػحجس كإيػؾ  ممسػمجتمجعنيداإل ممسف أف يممسمجتمجعني  يمطحمس كجمتىحل، كحجمػىجسا مخلحمقػـ 

رخمشجخماف  ا ممسػحمججحميحم محمؿ يل   كحمقجخمـ ججلمخضيمط كاججلمجعحملىحل اليجشججلخمتي ججلمجعحجس، يمغ[7]اججلىمغحت/
ػ ممسمجتمجعني  مجعف ىلع أدا  حجمىجسا اججلمجعحملىحل اليجشججلخمت، أمخلَّ يمجتيحم، كمحمَّ كمجعف كحممجتيحم كجمتى   حملمخلى

أمخفجخمـ لججليجشبلة أف ححص   كلجخم ،حجساينهل ي ححص  ا حجمحجسا لجخم /حمقجخمؿكييرتؾ أممسب اهلحجساي 
يحمقػجخمـ ممسػب اججلمجعحملػىحل أف يمغبل حجس لئل ممسػف  يمغمجمىجسا مخلمحمؼ لججلرشع كاججلمجعحمقىحل، .حمقحملي ججل

 يف اإل ممسف مخلػحمل املممصػي كاإلرادة مخلػ ركَّ كمجعف مخفحجس ممسحمججحميحم  ألف ا كاليجشججلخمت
مجتػرب مجمػىجسق األممسػب، يمغػبل ، ججلسحمل اإل ممسف خيي جمتىحلَّ كيمطبلممط ملممصيمجتيحم كإراديحم ى حجمجخم تى 

 حمجؿ مخلحمل األحمججخماؿ.م مجعمخضيججلمجم ِل  جخمز 
ىمحػىجس ي اججلمجعػحجس أفألف ىلع  ك«جحمزيمطػ أمخفػحجسار احلػمخف ػحلمخف»كحجمىجسا مخلمجعىن مخفجخمِل/ 

 يحممحمؿ مخل محلمجتيحم ا يمطججليػيل   كرشيمطمجم ا ممسحمججحميحم كمجعفألممسب الرشيمطي اججل  
ىمحػىجس مجمػىجسق األممسػب يمخضججل ػف مخلي  يحممحمِل، ليحلمحميمحمِل كمخفحجس ال ير، كمخفحجس حجسى يف أمحمس اججلحمقى 

 اججل  أرادحجم ا ممسحمججحميحم كمجعف.
حمل ىمحججلمخف ا يمطحمس كجمتىحل أف ، كمخلً  لؤلمجخمر أممسن ا مجعف أف ركَّ  ًمخف ججلٍ حمل ىمحى مخلً  يمغفَّ 

 ، كحجمىجسق اإلرادة كاملممصي ال ختحمسج يمطحمل إراديحم كمممصػيمجتيحمجمتمجعىحل لججلمجعحجس إرادة كمممصي
ػ ك، يمغمجعَّل حجمىجسا أمحمس ا مجعف اججلمجعد كاىمحمجتربحجممخل كامجتبلحجممخلممسحمججحميحم كمجعف حمل يمغحملػمحممجممخل مخلى

أجحميحم أىمحىجس ممسب الممسمجعدة كمخفـ مجمىجسق األممسػب، كىحضججلمجمػ مخلػحمل ا  /حملمجعىن -أىحضع
 حمل حجمىجسا.حمسـ مخلً حمل حمجي كمخلمحممجممخل مخلى  -يمغًعجحميحم يمطججليمجم كمجعف

حجمىجسق األممسب  ججلمجعحجس لمجعحجس  ممسحمججحميحم كمجعف اذلم حجميَّ كمخلحمل ى  حمل مخفىحلكاججلىمغممشىحل مخلً 
جخمازف ػني حجمػىجسا ىلع حجمىجسق األمجخمر مخلحمل جمتمجم، يمغمجعَّل اججلمجعحجس أف يي  يحممخلحمل جمتمجم، كاذلم أًعجحم
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كال يىمغمجمػمخل مخلػحمل مخفػجخمِل/ مخفجخمؿ الممصييمح يمطحجس اججلحمقدر حجممحم،  ُّسَّ ىمغى حي  كىلع حجمىجسا املىمغمجمجخمـكحجمىجسا، 
ػ ،لججلحمجمخفِّ  حلمخفِّ  احلمخفِّ  مخفحجسارى أيمغمحمزيمط » ػجخمف مخلمحمػزًعن حمل يسػكالحمسجمتىحل مخلى أجحممجمػ  /«رحجسى  لججلحمقى

ججلمخفك اججلمجعحجس مخفحجس أمحمس يمغمخلمحمزيمط ذلات ا ممسحمججحميحم كمجعف،  محلحملػ مخفػؿ/  ، إرادةِل ىمحى
ػكالممسػبيىحل  اقمجمػحجسيمغ ك[9]اإل ممسف/  حجمحجسيمحمق الممسبيبل إمخل ححصمحلحمسا كإمخل محلىمغجخمرادإجحمَّ   ركَّ

 مخلحمل أممسب اهلحجساي يحميمغي مخلػ أف يحمقػجخمـ ججلمخضيمطػ أك يمغ كيحمكححصػ  أف يحملمجتحمجمحمػ ،مخل ركَّ
 ىلعمجعيمحميحم يي مخل مخفحجس أكيت مخلحمل اججلحمقجخمة كاليجشحمج كاألممسب   اججلمجعحجسيحمل، كالكملمجعيجشييحمقجخمـ 

ممط أممسب اهلحجساي يمغممسر يمطججليمجم، كذاؾ ججلسحمل حجمىجسا أًعف ىلع جحمىمغممسيحم يمغَّ  يمغمجعىحل مخل أراد،
لًك إحلمجم ـ جحمىمغممسيحمحمسى حمجى  ، كي حمجؿ دلحجمػحجسة يحمتل  يف حمجؿ جمتمجمد مخلممط جحمىمغممس ججلمجعحجس، يمغيمغىجخمي

 يحميمطججليمجمػ، كليحلمحمػ يحملجخمتاججل  يحم مجعججلمخل مخل ىمححملمجتي ال يحمألجحم كر ا ممسحمججحميحم كمجعفحجسى مخلممط مخفى 
ممسػ يمغمجمىجسق األممسػب،  ألىمحىجس ق، كأمحمسجمتمجعىحل لججلحمتمحم أممسن مخفحجس مجعججلمخل أف ا مجعف ي

أف  اججلمجعججلحملػ ذمحلػحمس االممسمجتحمقمخل ىلع أكامحمس ا ممسحمججحميحم كمجعف، كذللممق  /دىمحجخمؿ اجلمحم
ػ  الممسػ،    [25]الممسػحمتحجسة/  جمتػحمسا  حملػ اكجحمػجخما يمجعحملججلػجخمفد ابل  يف مخفجخمِل مجعف/

ك مخفػؿ يمغممشػيججل ىحل اججلمجعػحجسججلمجعحملػ جحتحملمحمنػ ججليممسػجخمض، يمغجلمحم ججليممس   املحمقججل كاججلمجعً ك
أم/  [25]الممسػحمتحجسة/دجمتػحمسا ن حملػ اكجحمػجخما يمجعحملججلػجخمف  »الممصييمح احمل يمطمحتيحملني رمحػيحم ا/ 

دحملػ اكجحمػجخما يمجعحملججلػػجخمف    /مجعحملججلمجمػمخل، أك ػذلم اكجحمػجخما يمجعحملججلجخمجحمػيحم ألف )مخلػ( يف مخفػجخمِل
، كابلػ   مجخممحشجخمالن سجخمف ميجشحجسري، كييجشخمت أف سجخمف اممسحملن  ييجشخمت أف [25]الممسحمتحجسة/

 .(1)«حجممحم لججلممسبي

                                           
  ، ىمغممسري ممسجخمرة الجخمامخفمجع.«ىمغممسري اججلمجعبلمخل حمحملحجس اججلمجعمحتيحملني» (1)
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 زيػيحم ا ممسػحمججحميحم كمجعػف  ، يمغلكٌّ [13]اجل/  جمتحمسا  كيمغمخفن دكمخفؿ ألحجمىحل اجلر/  
 حبممس يمطحملججليحم.

، مخفػؿ/ مخفػؿ رممسػجخمؿ ڤ مجعحمل أ  حجمحمسيحمسةكمخلحجسار اثلجخماب كاججلمجعحمقب ىلع اججلمجعحملىحلك يمغ

إن اُ ال ي٪ْؿ إىل وٮرًل٥ وأمٮا٣س٥، و٣سه٨ ي٪ْهؿ إىل ٤ٝهٮمس٥ / »ا 
 .(1)«س٥وأ٧ٔة٣

أممسب الممسمجعدة كجحميىحل رخمشجخماف ا ممسػحمججحميحم كمجعػف، أف ُيحمقمخف اإل ممسف مجعَّل يمغ 
، ڤ حجمحمسيحمسةال حتيجشىحل جلممسمخل كال ملؿ كال حلممس كاججلنممسك يمغمجعحمل أ  يمغجلمحم 

مخفؿ/ مخفـ رممسجخمؿ ا محشَّل ا يمطججلييحم كممسػججلمخل حمجػني أجحمػحمسؿ ا يمطػحمس كجمتػىحل/ دكأجحمػىجسر 
امهرتوا أ٩ٛكهس٥، ، ؿ ٝؿيلهية ٦ٕن»، مخفؿ/ [625]الممصمجعحمسا / يمطممصريممق األمخفحمسبني  

 
ُ
  ،٪ةاة، ية ثص ٔجؽ ٦َ ٗص ٔ٪س٥ ٨٦ اُ محبً ال أ

ُ
ة، ٨ اُ محبً ٗص ٔ٪س٥ ٦ِ ال أ

  ،ةس ث٨ ٔجؽ امل٤ُتية ٔجَّ 
ُ
ح رقهٮ  ة، ونة وٛيح ٧َّٔهٗص ٔ٪ٟ ٨٦ اُ محبً ال أ

  ،اُ
ُ
٦ه٨  يص ٦هة مهبِخ ٤ِ ة، ونة ٚة٧َح ث٪خ حم٧ؽ َقهٗص ٔ٪ٟ ٨٦ اُ محبً ال أ
  إ٦ةيل

ُ
 .(2)«ةٗص ٔ٪ٟ ٨٦ اُ محبً ال أ

                                           

ػ ججلىمغػمخض/ 6325أىمححمسجمتيحم مممسػججلمخل ) (1) اُ ال ي٪ْهؿ إىل أصكهةدز٥ وال إىل وهٮرًل٥،  إنَّ »(، كأيممشن
   «.كأححصر محشمجعيحم إف محشحجسرق ،«و٣س٨ ي٪ْؿ إىل ٤ٝٮمس٥

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 602( كمممسججلمخل )6735أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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أيمطحمطمخل اخلججلمخف يمطمحمحجس اذلم حجمجخم  محم اجلِب  مخلممط محلجخمجحممجم ريض ا يمطمحممجمىمغىحضحمل يمغ
، حمجىت ػمخلحمل ا ححصين يمطمحممجم مخلحمل ىمعين حجمىجسا اججلنممس ال يي إال أف ممسحمججحميحم كمجعف، ا 

 .كمجعحملىحل محشحلن
كيممسػؿ  كألممسػب الممسػمجعدة يممسىع اججلمجعحجس أف  /املمحمزيمط قيحمقيجشحجس مجمىجس يمغمجعَّل حجمىجسا

ًحملججليػجخما جخمؿ، كُيممسحمل حمطمحميحم ك ألجحمػيحم ممسػحمججحميحم مخفػؿ/ دا اججلحمق محميػجخما كىيمطى يػحملى آمخلى ً إًفَّ اذلَّ
ػبلن  حملى ػحملى خى ٍحمجممسى

ى
ٍحمل أ ٍجمتحمسى مخلى

ى
حًلىًت إًجحمَّ الى جحميًممشيممطي أ ، كبمجعػحجس اإليحملػف [50]اليحلمجمػممغ/   اليجشَّ

ر حجسى أجحم ىلع مخفىػ -مخلمحتبلن  -حملَّ ال يحمقجخمججلى كمخلحمل أحجمىحل اجلمحم، كاججلمجعحملىحل اليجشججلخمت يحمسجمتجخم أف يسجخمف 
 .يىحل اخلرييمغيرتؾ أممسب جحمى  .لمخل يمجمحجسين ححص  حجمحجساين كإف لمخل يممصيمغف  كا مجعف

كاإل ممسف يف األمجخمر ادلجحميجخمي يمجعججلمخل أجحميحم مخلحمل ممعري املحملسحمل أف يػرتؾ األممسػب 
ىحل جحممجتجئمجم، كمخلحمل يمغمجعىحل ذلممق  ك محلحملحمل ييحمسيحجس الجخمدل يحم  كاممسمجتمجمحمسامخلمحميحم كاجلس ممسجحسحمس كُييجشِّ

 .  بل زكاج، ككحملحمل يحمسيحجس املؿ حجسكف يمطحملىحل
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 دغ هللاي »/ رمحه٫ اُاملى٪ٙ ٝة   
َ
دِظي  

َّ
دى ال ش َعخَمده هللا هي ُو د

َّ
دِظي طكدغن الك

َّ
ِندِه  وال

 
ي
ددددىل ًو  ،هوَعؾي َِّدددد

َ
  ول

َ
َِ ددددفل ي

ٌَ  ؛سُددددىا ِفُددددِه كثيددددر  ددددً الغن م  ددددض  هي ددددِإنَّ
َ
ًي ف  َ ددددف 

َ
ون ددددهضي

و
ددددك

َ
ع علددددى ضَّ ُ

 
َ
ء والددظ ىب خددضهم  ددً املعف دديِ
ي
ًي  ،ه و َ دددف 

َ
دد 

َ
ِلددكضَّ ُ

َ
ددفؽ  دددً ط

َّ
دددغ ،ع علددى الى

و
 ،نددل  ددً الَّل

 
َ
  

َ
ون دددددددهضي

و
ك   هللا و ًدددددددفئه و دددددددضعنَو

َ
ا َ دددددددفع ِنَمِكدددددددِئ

َ
بىبِتددددددده َصازدددددددل ِفدددددددي خَّدددددددم عي  ،ن َهدددددددظ

ته
َ
ضددددي  َ ِكددددُئ

َ
ت
و
ُ َُ  ؛و ي ِلك و ىافُتددددهف

َ
ْؾملؿددددَلْ لددددظ ِلددددك  ظىددددىن 

َ
ددددى ط دو

َ
ددددف ِنددددِه وه

َ
ِي

والغن

ددد
ً
دددصًى

ً
ُ ٍغ دددفَم هللا َ دددف  قدددغكىف  ؛ف وعبدددفَصمف َو

َ
دددى ق

َ
ىاد }ل

ي
دددفل

َ
دددظًً  

َّ
دددغكين ال

و
ك

ي
فًُدددفهئىن امل

 
َ

دددف وَل
َ
ه
ي
  َنف 

َ
م{  وَل ءو

َ
ىاد } هُعددددم َ دددد، [216/ ]األجحممجعىػػػػـخغ ىددددف  ددددً  ددددي

ي
دددفل

َ
ددددفم هللا و 

َ
ك ٌَ ددددى 

َ
ً ل

  } عمهي
و
ىا، [15/ ]يجمس َ

ي
فل

َ
َمً َ دف عبدضهفهم{  دو  فَم الدغَّخو

َ
ى ق

َ
دضوا ، [12/ لحمسىمححمسؼا]}ل دى هي

َ
ول

نَّ 
َ
  لعسمىا  

َ
ن ه

َ
 غهدف  

ي
  ،غضدي  ِندِه الُضع  

ي
ِتدء  

َّ
ى بده ِفدي املهدفئه ال دِبر علدى  ي هو

َ
 ؛هدِبىفوه

عادفلل ددىو
َ
ددَغى والخ

َ
 ِنددِإطن هللا و ددً  ؛ُغ وامل

َّ
ِهددَِب  ِإَل ىد }َ دف  َنددفب  ددً  ي

َ
َعددف:

َ
ددفَل هللا ع

َ
 

ه يهض  سبه{ 
َّ
ي ً ِنفلس دى الغ دل ،[22/ ]اتلىمعحملًي دس د هي فَل بعدٌ الؿن

َ
ِهدَِب    

ي
 هدِبه امل

هدددد نَّ
َ
ددددُعسم  

َ
ددددض هللا فيَ ف

و
ِ َؿددددرضددددي  وَي ف  ددددً ِعى

ن
ِهددددس ىد }َ ددددف  َنددددفب  ددددً  ي

َ
َعددددف:

َ
ددددفَل ع

َ
َِب  ِفددددي م. و 

دد  
َ
ِلددك علددى هللا ٌؿددير   لي

َ
ن هبر هددف ِإن ط

َ
 ِفددي كتددفب  ددً  بددل  

َّ
م ِإَل

ي
هلؿددَّ

َ
 ِفددي  

َ
عوى وَل

َ
ر

م{
ي
فك

َ
  لغخىا ِنَمف   

َ
  أؾىا على َ ف فف َّم وَل

َ
 .[19، 11/ ]احلحجسيحجس َل

ن»وِفددي  ددِحَُديو َِّ ِ ددء  «ال
َّ
ددفَلد  ملسو هيلع هللا ىلصَعددً الى

َ
هدده  

َ
 « 

َ
ددت ْي  جَّ اخو ىسدديَ   ص ىسدديَ د ؛و ي ددفَل  ي

َ
ُ

َ
 ف

 
َ
دددددِظي ز

َّ
ددددد   صْ ال

و
ه
َ
  

َّ
دددددس

َ
دددددِضنِ ُ َُ تددددده ،وخدددددهوهلدددددش ِفُدددددك  دددددً عي  ،ك هللا ِن

َ
ئَّ

َ
دددددك َ َل

َ
 ،و سددددد ض ل

 وعَ 
َّ
ِ س

ؾددددَمفم اددددلن
َ
م مددددك   ءو

َ
دددد  فسمددددفطا  زغ تىددددف وهلَؿدددد ؛ ددددي

و
ه
َ
ددددفَل  صْد  

َ
ُ

َ
دددد َ ف

َّ
ك  ددددً ال ى

ِ ِه وبََّل دده
َ

ددِظي انددُلف  هللا ِنِغَؾددفَل
َّ
ىسدديَ  ال   ؛ ي

َ
َهددل و ددضت

َ
ىًبددف َعلدديَّ  ف

ي
ت
و
ِلددك َ َّ

َ
 َل  بدد ط

 
ي
ن  

َ
فَلد وعم 

َ
فَلد فَح  .زساَ  

َ
ْي  اَّ   ىسيَ   ص  .(1)« ي

 ًَ ْ لم 
َ

َل ِه الؿَّ ُو جَّ و َصْ َعسَ
َ
ت   دو

َ
ىسيَ  ِنفلُ  على  ي

َ
  ؛عِ ض

 
ًَ  ى ن املظهه 

َ
جف  

َ
ت  دو

                                           

ػػمخف امليجشػػمحمممغي ػػني ركايػػت احلػػحجسيجحتك كأىمححمسجمتػػيحم ابلجحسػػرم يف مجخماخمشػػممط ) (1) (، 5752(، )5509ججلىىمغَّ
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 6236ممسججلمخل )( كم7323(، )2225(، )5753)
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ؿددددسمم  ؛ِنفلُددددضعِ  ىلدددده  ي
ي
ُ ًَ  

َ
ا َل

َ
ددددِإن َهددددظ

َ
 َعف ددددل ف

َ
ا عددددظعً  ،وَل

َ
 َهددددظ

َ
ددددفن

َ
ددددى ا

َ
 عددددظعً ول

َ
ددددفن

َ
ي

َ
ا ا ل

دددفِفغلنسدددِـ و دددْى هدددىح و دددْى هدددى 
َ
َْ  .ص وادددل ا

َ
ىسددديَ  َل   ي

َ
ددد - صْ وَل ًً ًو هه -ف َ

َّ
 ،ي دددل الدددظ

دددِإنَّ 
َ
ددد ف ِ

دددى عبن
َ
دددفَب ِإ:

َ
  ،ه فف تبدددفن وهدددضي صْ  دددض  

َ
ِتدددء ل

َّ
ِهدددَِب  ال

ي
َِّدددً َل ددده ي دددل امل

َ
حُددد هم ول

دددفَلد فسمدددفطا  زغ تىدددف وهلَؿددد .نفلخُُئددد 
َ
ا  

َ
َ فَندددهي  صْد ِإنَّ وِلَهدددظ

َ
أ
َ
ددد َ ف

َّ
ا  ك  دددً ال ى

َ
َهدددظ

ىًبف
ي
ت
و
َّ َ 

َ
فن

َ
زسا. عليَّ  ا

ي
ن  

َ
  بل  

 الَعَمددددددلي 
َ
دددددفن

َ
ي

َ
  ف

ي
ددددددِه  ُددددددضَّ  واملهددددددِب  ُو

َ
دددددد ،اعً املتر بدددددد  َعس

ي
ِ وَ ددددددف  

ع  ددددددً املهددددددفئه ًَّدددددده ضن

هي 
َ
ف. ،ْؾملؿَلْ ل ه َعب 

َّ
ف ِنفلس

َ
ِي

مفْ الغن
َ
هي  ً  

َّ
ِإه

َ
 ف

دددد ددددظههو  َّ ًي ن 
َ
ـَ لسَعبددددض   ِو دددد

َ
س
َ
ىب ف

ي
ه
َ
ٌَ  ،ف الددددظ ن 

َ
ُددددِه  

َ
َعس

َ
هدددده ف

و
ددددىبوِإطا  ط

ي
ت لغ وٍَ

و
ِ

َ
ددددت  ؛ؿو

هدبر علدى املهدفئه ،تىب  ً نىىع املعفًهَُ ف ى ؛ٍو
َ
َعدف:

َ
دفَل ع

َ
}ففندبر ِإن وعدض هللا  د 

 ًًددددغكم  ،[77/ ]اغيمغػػػػحمسخدددا واؾدددتِلغ لددددظهبك{ 
َ

ىد }وِإن  هددددبروا و تُدددىا َل
َ
َعدددف:

َ
ددددفَل ع

َ
و 

ئف{   ِو ددد
َ

ِلدددك  دددً عدددْؼ  ،[212/ ]آؿ يمطحملػػػحمسافكُدددضهم ق
َ
دددِإن ط

َ
دددفَلد }وِإن  هدددبروا و تُدددىا ف

َ
و 

دىع{   ي
ي
افر ددِإن هللا  ،[263/ ]آؿ يمطحملػػحمسى

َ
هدبر ف ده  ددً ًتدا ٍو

َّ
ْد }ِإه

َ
دَل ددِه الؿَّ ُو

َ
د  َعس ىؾي ًي دفَل 

َ
و 

}
َ
ِؿِىين دو

ي
 ًًُ    غ امل

َ
ممغ  َل  .«[72/ ]ييجخمممسي

 الرشح
أف اججلمجعحجس دلػجخمر أم/ يحمسكف اججلحمقجخمؿ جلرب، حمل مخلى مخلحمل املمجتيجشجخميمغ  ممسمخف أف حمقحجسـ أفَّ 

ػػحمسكف أجحمػػيحم اكلحمسيممصػػ يف مى ىلع يمغمجعججلػػيحم، كيىػػ  ك مخفػػحجسرة ِلالػػحمسيخمت، كأجحمػػيحم ال إرادة كال ِّ مجمى
ى يى يمغ ممسمممسػججلمخل لػلك مخلػ ممسججلجخمف مخفحجسرة اججلمجعحجس للكي، كبمجمىجسا يحمسكف أف اججلمجعحجس يمطججلييحم أف ي
 .حملحمس يحميى 

  اتلىمغحمسيمخف ني مخلحمقػمخلني/ ػني  يممصري امليجشمحمممغ رمحيحم ا مجعف إف أجحميحم كحجممحم 
 كمخلحمقـ اذلجحمجخمب. مخلحمقـ امليجشي

ججلمجعػحجس ل ذا كمخفػممطيمغػ كحمقحجسرق ا ىلع اججلمجعدأمحمس محلجخمين مخفحجسرم يي اجحممجم  مليجشيحملحمقـ ايمغ
ئل ممسف لاججلمجعحجس أف يممسمممسججلمخل ِل، كججليجمس يمغمجعَّل ، يمطججلييحممم محلمجتيحم ممسحمججحميحم كمجعف امجتبل  
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 مجعي ىلع إ ممسف يف ميجشي محلمجتمجم ا يمطججلييحم، محلحمل جمت  يف مخفيجشػ مػجخمىس كآدـأف يى  
 .يمطججليمجمحمل الممسبلـ

ػرى مخفػحجس يمغحملمجعججلػجخمـ أف اإل ممسػف  ، يف مخلحمقـ اذلجحمجخمب كمخلحمقـ اججلمخضًعتأمخلَّ ك  ا كَّ
ػػحمس ِل األإلرادة كاملممصػي كمجعف يمغييحم مخلحمل اججلحمقحجسرة كا  ػ يمطججليػيحم أف ك كممسػبيممسَّ

  مجتمجمحجس يف حتحمقيمخف اججلمخضًعت، كاالمجتمجعد يمطػحمل اذلجحمػجخمب، كذللػممق مخفػؿ حجممحمػ مجخمخمشػحمجن 
يمغػجحممجممخل مخفػحجس  كا مخلػحمل الحمسجمتػؿ ممعججلمخضػجخما يمغيػيحمكججلسػحمل محلمحتػرين / »اججلىمغممسحجساجلربي  ايمطمجتحمقد

حمل ر ىلع اجلس مخلػحجسَّ حمقى كاذلجحمجخمب، أك مخل حي  املمجعتر ىلع أحمجحجسحجممخل مخلحمل حجسَّ حمقى يممصمجمحجسكف مخل حي 
 ذلممقك ىحل مخلحمل اججلسىمغحمس، كيممصمجمحجسكف أف حجمىجسا جمتر حملممصي ا كمخفممشيحم كمخفحجسرق، داىمحىحل

كمجخمايمغحمقمجتػيحم  حمطمحمػجخمف االممسمممسػبلـ ذللػممقيمغيى  كممصػيمجتيحممخم مى ػبجخمبيمجتيحم كمخلحمقمجتممشسمخل ري حمجي يف 
ٍجخم ذىلًممق ديمحمن خمش يحم كالحمسِّ  كيحمقجخملجخمف ف حجمىجسا حجمػجخم ححصػمجمجخمد احلحمقيحمقػ  ك كيمطدىة كىحضحمسيحمقن كحنى

   اليحلجخمجحمي، كمخفحجس حمقحجسـ الالكـ يمطمحممجم.
 .اججلىمعججلممش يمطمحمحجسحجممخل حجمىجسا كجمتيحمك

ػاليحلي ذلا  حجسحجممخل يحمقػحمسركف أف  ال  ةيجشػاججلمجعي أفَّ ، كمخلىلع زىمغػحمسحجمال ييبلمػجخمف ر ىمغَّ
 !ا مجعف حمقجخما مخفحجسرى حمقَّ حمجى مخفحجس  -محلحمل يحمسيمطحملجخمف -مجممخلجحمأل مخلكىلع مخلمجعيجشيمجتمجميبلمجخمف 

 ا ممسػحمججحميحم كمجعػفاذليحمل مخفؿ  يمغمحشخمت حمجهلمخل محلحمجؿ اججلحمقحجسري مخلحمل املرشكني
، [216]األجحممجعػـ/  كال حمجحمسمخلمحمػ مخلػحمل    لجخم ححص  ا مخل أرشكمحمػ كال آؤجحمػد/ يمغيمجممخل

لػجخم ححصػ  دكمخفػجخمِل/  ،[15]يػجمس/  ىحضمجعحملػيحمأحمل لجخم يممص  ا أجحممخضمجعمخل مخلى دمخفجخمهلمخل/ يف ككىجسلممق 
أكخلممق   جحمىمغجمس مخلحمقجخمججل كحمجهلمخل يمغحملحمقجخمججل حجمال   ك[12]الحمسىمحػحمسؼ/  الحمسمححمل مخل يمطحجسجحمحجممخل

 كحمجهلمخل.
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ػلحمسجمتجخمع  ڤيمطحملحمس ػحمل اخلمخضػب  مخلَّ كذللممق مل حجمى امليجش، يف حمجحمت ججلحمقحجسر يمغ

أجخم يمطيحجسة حمل اجلحمساح/ ِل مخفؿ  -ألف الجخمب  مخفحجس كمخفممط مجم كـىمحىحل أرض الممصَّ يحجسمخفىحل أف 
ر ا اأيمغحمسارن » ر  جحممجعمخل، جحمىًىمغػحمسُّ ! يمغحمقؿ يمطحملحمس/ لجخم ممعريؾ مخفهل ي أ يمطيحجسة !مخلحمل مخفىحجسى مخلػحمل مخفىػحجسى

ػٍحجسكف ا، أرأيى لجخم اكجحم لممق إىحله  رً حجسى ا إف مخفى  إحمجػحجساحجمحمل/  كيمغمجممخض كادينػ ِل يمطي
ٍحجسػ،  يمجتمجمػ حمقػحجسر ا، كإف يمطى أججلػيجمس إف ريمطيػى اخًليجشػ رى ًىمحٍيجش، كاألىمححمسل/ جمتى

يف  يمطحجسالحمسمححمل حمل يمطجخمؼ كًكف مخلمجتىمعيِّن  مخفؿ/ يمغحمت  !ريمطي اجلحجس ريمطيمجتمجم حمقحجسر ا
، ممسحملمجعي رممسجخمؿ ا  إذا »يحمقجخمؿ/  مجعخمش حمججمتمجتيحم، يمغحمقؿ/ إف يمطمحمحجسم مخلحمل حجمىجسا ًيمطججلٍحملن

اًرا ؿَ َتؿصٮا ِٚه ٚال دََٞؽمٮا ٤ٔي٫، ولذا وَٝٓ ثأرض وأ٩ذ٥ ث٭ة، ٚال إق٧ُٕذ٥ ث٫ ثأرٍض 
 .(1)«حجس اى يمطحملحمسي حمل اخلمخضب، جحتمخل اجحمرصؼحملً حمجى مخفؿ/ يمغى  «.٦٪٫

 الممصييمح احمل يمطمحتيحملػني ممسىحل يمغممشيججلمخفحجس ك ججليجمس حمجحمت ىلع يمغمجعىحل املمجعتكاججلحمقحجسر ك
سمجتػ   ا لػمخل يى  إفَّ » لججلحمجػمخف مخفػؿ/ يًع يمطحمل ححصجحسمحش ًعص يمطمحمػحجسمخل دي رمحيحم ا 

 مجتمجعمىحل مخلمجعيحم؟يمغيحليممغ يي  ك«اهلحجساي
 / ججلمجعػى جحمحمقجخمؿ سىحل بممس»يمغجمتب مخفبلن أـ اختػىجست يمطمحمػحجس ا  اججلىمعيػى  ىحض / أىحضَّ

ا؟  يمطمجمحجسن
ًيجش  .ىع يمطججلمخل اججلىمعييحم ادَّ ألجحمَّ  كإف مخفؿ/ جحممجعمخل، زىمغحمس ، إذا ججلً مخل كممعي كإف مخفؿ/ ال، ىمحي

ػىحل  ،، يمغ مخل مخلمحممجعممق اهلحجسايسمجت لممق اهلحجساي يمغحجممجتحجسً ا لمخل يى  لمخل مخضججلممط أفَّ  محلمحمى 
كلمخل يممصػ ا  ،ؾ يمطمحممجممجمالممشبلججل، كجحمى  رؾ مخلحملىجسَّ ممق يمغيمجم، كحمجى ممعَّ دًعؾ إف اهلحجساي، كرى 

                                           

 ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل يمطس ريض ا يمطمحممجمحمل.6629( كمممسججلمخل )3769أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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ا  ٍف  مخفػؿ كيمطحمس كجمتىحل أف يحجسع يمطػدق ىلع خمشػبلججل أػحجسن
ى
ػٍمخل أ َّي ججلىسي ي ا مجعػف/ دييبىػنيِّ

يػحملى ًمخلػٍحمل ، [253]اججلنممسػ /  ىًممشججلُّجخما  ً ى اذلَّ ػننى ٍمخل ممسي يىٍمجمػًحجسيىسي ػٍمخل كى ى ججلىسي َّي حًليبىػنيِّ دييًحمسيػحجسي ا
ٍمخل  ججلىيٍسي يىمجتيجخمبى يمطى ٍمخل كى ًٍججلسي ػ  أححصػحجسُّ  ، كا يمطحمس كجمتىحليمغمجت إف اك [13]اججلنممس / رى يمغحمسحمجن

  مجتجخمبمجتممق مخلحمل رجمتىحلو 
ى
راحمجججلمجتيحم كيمطججليمجم ىحضمجعمخليحم كرشايحم، كأيجمس مخلمحممجم، كجحمػـ حتػ  ىحلَّ خمشى أ
يمغىمحػىجس المخضػـ  ،مجتمجعججلمخف لممصػحمتحمسةيمغممسميحمقمخض يمغذا المخضـ جحممخفمجتيحم مخلي  كححصحمتحمسة ينمجتحمطحمس املجخمت

  ك(1)«. أىمحمخضػ مخلػحمل ححصػحجسة اججلىمغػحمسح«ممقامهلل أجحم يمطحجسم كأجحم ربُّ »كمخفؿ/  ،اجلمخف يمغحمسحمجن
  لػممق ىحضحمسيػمخف احلػمخف. كا ك ُّ نيَّ كبىػ ،أمػحمسؾ الحجممجتػحجسا  ا، كاي  إف يمغمحمحمقجخمؿ/ ي 
 .(2)«اتلجخميمغيمخف

أمخلػ األمػحمس كمجمىجسا جمتجحم، يمغيمطمحمحجسمخل  حمسم ىلع اإل ممسف  ميمغألمحمس اليحلجخمين اججلحمقحجسر
 ِلا ، كبػني يحمحجمحجس جحمىمغممس أف  اججلمجعحجس أمحمسمخفحجس ادليين الرشيع يمغ ممسحمججحميحم كمجعف 

 .مخف احلمخفججلحمسكـ ىحضحمسي قىحضحمسيمخف احلمخف كىحضحمسيمخف الممشبلؿ، كأمحمس
مخضيمطمجتػيحم كجحممجمػق يمطػحمل  قأمحمسا مجعججلمخل أف ا يمطججلييحم ىمغمجممخل ممسججليمخل يى  حملَّ إ ممسف مخلى م يمغ

ألجحمػيحم مخفػحجس  مخلمجعيجشيمجتيحمك يمغبل حجس ِل مخلحمل دلحجمحجسة جحمىمغممسيحم ىلع يمغمجعىحل اججلمخضيمط كحمسؾ املمجعتك
يِّحمل  مخفػؿ/ مجعػف ألف ا  يف حجمػىجسق احليػةكػمجتَّل مخلي  حجمػجخمكالممصمجمجخمات،  جمس حمجُّ ىمغمحمججللزي

ججلٍ د م ًَيىًحجسقً الٍحملي ً ٍ و مخفىًحجسيحمسه تىىرىؾى اذلَّ ِّ  ى ى لكي جخمى ىلعى ػجخمٍتى كىاحٍلىيىػةى ر ممقي كىحجمي ججلىػمخفى الٍحملى م ىمحى ً اذلَّ
جخمري  ىمغي ًحمسيحمسي اججلٍىمعى جخمى اججلٍمجعى بلن كىحجمي حملى حملي خى ٍحمجممسى

ى
ٍمخل أ يُّسي

ى
ٍمخل أ كي  .[6، 2]املججلممق/   حًلىٍججليجخمى

                                           

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ جمس حمل مخللممق 6757( كمممسججلمخل )2503مخلمجعىن أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)

 (.  205، 205/ 6« )دلحملجخمع يمغمجتكل كرممسىحل احمل يمطمحتيحملني» (2)
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/ امليجشػمحمممغ حمسايمطجخما حجمػىجسا اجلجحمػ، مخفػؿلمخل يي اذليحمل ممعججلمخضجخما يف حجمىجسا ابلب يمغمجمال  
 حجسى ججلحمقى ا حجسكا ججلمجعججلحملجخما أفَّ كلجخم حجمي »

ي
يجشرب ىلع مجخمجمتػيحم يف امليجشػ حمسق يحم، كجحمى محمسجحم أف جحمى ر أ

 كاىمحمجتير يمغيمجم ججليجمس لججلمجعحجس  ر اججلجخماألم، ك  يمجعين يف مخلحمقـ امليجش«. يجشيبمحماججل  ي 
مجمػىجسا يمغؿ كحنجخم ذلممق، االمجتبل  محمحمقمحش املأك ت، جخمملمخفممش  ا مجعف  يحميمغذا كمخفممط يمطججلي

ححصػ  ا  لػجخم ججلسػحمل ،يحمػ ب يحمسممع أف ييجشال يمغييحم، كحجمجخم ئل ممسف لىمحمجتير ا الأمحمس 
ك مخليممسػججلاججلمك حمسخمشيمغحمل ىلع اججلمجعحجس إال ال -حًلسمخل يىمجعججلحملمجم -ييحميمطججلأف يحمقممط حجمىجسا ممسحمججحميحم 

ٍمػجخمىاًؿ مخفؿ جمتىحل كيمطبل/ د
ى
جىٍحمقػمحشو ًمخلػحملى اأٍل ٍ و ًمخلحملى اخٍلىػجخمًٍؼ كىاجٍليػجخمًع كى ٍمخل بًِشى جحمَّسي ىٍججليجخمى جلى كى

ًًحمسيحملى  ً اليجشَّ ىرشِّ ب اًت كى حمسى ًجمس كىاثلَّحملى ٍجىمغي
ى
يحملى إًذى ر كىاأٍل ً ًَّ اذلَّ جخما إًجحمَّػ ً

ي ًيجشػيىه مخفىػل ٍمخل مي َىمجتٍمجمي  محشى
ى
ا أ

ًٍيحم رىاًجمتمجعيػجخمفى  إًجحمَّ إحًلى ػمخلي ر كى ًػممقى حجمي كخلى
ي
رىمٍحىػه كىأ بًِّمجمػٍمخل كى ػججلىجخمىاته ًمخلػٍحمل رى ججلىػيًٍمجمٍمخل محشى ًػممقى يمطى كخلى

ي
أ

كفى  ٍمجممجتىحجسي  .[237 -233]ابلحمقحمسة/   الٍحملي
مجتَّل محلىجسلممق جلِّمجعمخل امخلمجتحمججحمن مخلحمل  مجتَّل مليجش مخلي اك مخفؿ كاإل ممسف محلحمل حجمجخم مخلي

ىرٍيً يمغًمجتٍمحمىػن مجعف/ د ِّ كىاخٍل ٍمخل ًلرشَّ جىٍججليجخمكي َىػنيَّ ممسػججليحملف يمطججليػيحم [53]األجحمبيػ /   كى ، كمخفػحجس 
ا الممسبلـ ذلممق مجعحجس مخل اممسمجتحمقحمس يمطمحمحجسق يمطحمسش مججليحل ممس، محلحمل يف مخفجخمِل مجعف/ د ىجسى مخفىؿى حجمى

حمسى يمغىًجَّ  ػيحلى ػٍحمل ححصى مخلى حمسي كى ٍكىمغي
ى
ـٍ أ

ى
حمسي أ ٍححصيحلي

ى
أ
ى
يًن أ ػٍحمل ًمخلٍحمل يمغىٍممشًىحل رىيِّ حًلىٍججليجخمى مخلى حمسي جًلىٍىمغًممسػًيحم كى ىٍممصػيحلي ػ ي حملى

ًحمسيمخله  يًنٌّ محلى حمسى يمغىًفَّ رىيِّ ممعى ىمغى  .[12]اجلحملىحل/  زى
ر ا كمخفىممسمخل مخلحمل جحممجعمخل ني ىمحججلحمقػيحم، كيمجعججلػمخل  ججلِّمخل حمل مخفىحجسَّ يممسى كىلع اججلمجعحجس أف يحمسق كي

مخفػىحل امهلل مخللػممق املججلػممق دمخفؿ مجعػف/ أفَّ اخلججلمخف مخلحمقمجمجخمركف محمسبجخمبجخمف  ممسحمججحميحمك 
 ؾججلممق ممحمل تممص  كمجعحمس مخلحمل تممص  كىجسؿ مخلحمل تممص  يػحجسيت املججلممق مخلحمل تممص  كزنع امل
 .[62]آؿ يمطحملحمساف/   اخلري إجحمممق ىلع لك    مخفحجسيحمس
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حمل ميجشػي إال ػذف ا كمخلػحمل يػمخلحمل ػ مخلمخل أمحشب د/ جمتىحل جمتبلِلمخفؿ ك 
 كحجمػجخم الحمسجمتػىحل يجشػييحم امليجشػي» /يف ىمغممسػريحجميمطججلحمقحملي حمل مخفيجمس مخفؿ   كيمجمحجسم مخفججليحم

ي يمغيمجعججلمخل أجحممجم مخلحمل يمطمحمحجس ا يمغريى   .(1)«مخلججلِّ ممسى ق كي
مخل أمحشب مخلحمل ميجشي يف األرض كال يف أجحمىمغممسسمخل إال يف محلمجتب دكمخفؿ مجعف/ 

ا يممسػري ليحلػيبل ال ممسػجخما ىلع مخلػ يمغػسمخل كال  مخلحمل مخفىحل أف جحمربأحجم إف ذلممق ىلع
 يحمىلع اإل ممسػف يمغيػك ،مجمىجسا أمحمس محلجخمين مخفحجسرميمغ ك[65،66]احلحجسيحجس/  ىمغحمسحمججخما حمل آزمخل

ي أف يى   .مخلججلِّ ممسى حمسق كي
 يمغمجمػىحل الـيمطججليمجمحملػ الممسػبلـك  مخفيجش آدـ كمجخمىس يف «اليجشحمجيحمجني»ككحمل جمت  يف 

ـى مجخمىس   يجشي؟ المخليحم ىلع الحملي  ـ أجحمٍ ىلع اذلَّ  -يمطججليمجمحمل الممسبلـ -آد
ـي حمقػحجس ػب يمغ اذلجحم أمخلَّ  ،المخليحم ىلع امليجشيأجحميحم  /يمغجلجخماب اي ػب كمخلمحمػيحم، آد

ججلىيًٍيحم إًجحمَّيحمي حجمي ييحمك مخفؿ مجعف/ ديمطججل مجتىبى يمطى تو ذى ًحملى بًِّيحم لكى ـي ًمخلٍحمل رى مجتىججلىىقَّ آدى   جخمى اتلَّجخمَّابي الحمسًَّحمجيمخلي ذى
 كججلحمقحجسرآدـ يمغحمجمجتمخت  كالمخليحم ىلع امليجشيمجخمىس يمطججلييحم الممسبلـ مخفحجس  ، ججلسحمل[57]ابلحمقحمسة/ 

 .محشحمجيخمتىجسلممق احمجمجتحمتجمتيحم ك
/ ٢٬ يف حمةصهح آدم ومهٮ  اث٨ ٔسي٧ني رمح٫ اُ قب٢ ٌٚي٤ح النيغوٝؽ 
 لالظذضةج ثة٣ٞؽر؟ إٝؿارٌ 

ػ ججلحمقممشػ  كاججلحمقػحجسر »يمغجمتب حمقجخمِل/  ىلع يمغمجعػىحل اججلمجعػحجس حجمػىجسا ججلػيجمس احمجمجتحمتجمتن
حمل يمغمجعججلػيحم، يمغمجمػجخم مخلػحمل ر ىلع امليجشي اجل  مخلً حجسى كمخلمجعيجشي اججلمجعحجس، ليحلمحميحم احمجمجتحمتج ججلحمقى 

                                           
   (.364/ 64« )قىمغممسري»أىمححمسجمتيحم اججلمخضربم يف  (1)
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بذ٪هة يَّ ػَ »ب االحمجمجتحمتػج ججلحمقػحجسر ىلع امليجشػ ال ىلع املمجعػ، كهلػىجسا مخفػؿ/ 
  كممقبَّ رى  كلمخل يحمقىحل/ يمطيجشيى  ،«حٟ ٨٦ اجل٪َّ وأػؿصذ٪ة و٩َٛك 

ي
 ىمححمسجمت مخلحمل اجلمحم.يمغ

ـي  يجشػي، كاالحمجمجتحمتػج مجعمجتربق مي حمل اجلمحم اذلم يى ججلحمقحجسر ىلع اخلحمسكج مخل يمغحمجمجتمخت آد
ا كحمجيجشػىحل لػممق أرأيػ لػجخم أجحمَّػ كججلحمقحجسر ىلع امليجش ال س يحم ممق ممسػيمغحمست ممسػىمغحمسن

 حمجدث، كمخفؿ لممق إ ممسف/ ملذا تممسيمغحمس لجخم أجحمممق حمقي يف يمجتممق مخل حمجيجشىحل لممق   .
 حجسى حجمىجسا مخفممشػ  ا كمخفىػ يمغممسمجتحمتييحم/ فَّ 

ي
محشػب رق، أجحمػ مخلػ ىمححمسجمتػ ألجمتػىحل أف أ

  كمليجشججلحمجحلدث، كإجحمحمل ىمححمسجمت 
ي
 .محش حلدثيمغ

حمسجمتػيحم مخلػحمل محلىجسلممق آدـ يمطججلييحم اليجشبلة كالممسػبلـ، حجمػىحل يمطىصػ ا ألجمتػىحل أف خيي 
 اجلمحم؟

ر، كحمجينػػىجس يسػػجخمف حجسى ال. يمغمليجشػػي إذنا اججلػػ  حمجيجشػػججل ِل دلػػحمسد مخفممشػػ  كمخفىػػ
، كهلىجسا مخفؿ اجلِب   محشحمجيحمجن / احمجمجتحمتجمتيحم ججلحمقحجسر ىلع امليجشي احلمحشججل احمجمجتحمتجمتن

هٚعَ »كي ركايػ لئلمخلػـ أمحػحجس/ «. مهٮ  آدمُ  شَّ مٮ ، ظَ  آدمُ  شَّ ظَ »  ،(1)«٫ آدمُ ضَّ
 .حمتَّ ممعججليحم يف احلي  /يمجعين

مخلمحتؿ آىمححمس/ رجمتىحل أمحشب ذجحمن كجحمحجسـ ىلع حجمىجسا اذلجحم كب مخلمحميحم، كجمت  رجمتىحل مخلحمل 
ممشػ  ا يمغحمقػؿ/ حجمػىجسا مخفى  ؟ ػمحليممغ يحمقممط مخلمحمممق حجمىجسا الممص ،ي يمغبلف /إىمحجخماجحميحم يحمقجخمؿ ِل

 احمجمجتحمتجمتيحم حجمىجسا أك ال؟ ق . يمغمجمىحل ييجشخمتُّ كمخفحجسري 
حمليض يف مخلمجعيجشػيمجتيحم، ليحلمحمػيحم جحمػدـ حلى  كيحم ب، يمغمجمجخم لمخل ُيمجتمخت ججلحمقحجسرألجحمَّ  كجحممجعمخل ييجشخمت

 حمل أ  ىحضججلػ كيمغىحضحملػى  دىمحىحل حلججل ىلع يمطعِّ  أف اجلِب »مجتممسممغ، كجحمحمطري ذلممق كمخلي 
                                           

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 7265( حمسمخفمخل )623/ 6« )مممسمحمحجسق»أىمححمسجمتيحم أمححجس يف  (1)
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 »يمغحمقػػؿ/  كريض ا يمطمحممجمحملػ 
َ
إف  ،/ يػػ رممسػػجخمؿ اڤ يمغحمقػػؿ يمطػعٌّ  «.؟يةن٤ِّ َىه دُ اَل أ

َى يمغف ححص  ا أف يى  كا محم يحجسً أجحمىمغممسى  ىلع حمسب ػيممشػ  حمسؼ اجلِبُّ ػيمغجحميجش !محتمحممجعى مجعمحتمحم 
الن  حجسى ٍ و جمتى ى  ى ٍكرثى

ى
في أ فى اإٍلً ٍممسى ًكى يمغلحمسممسػجخمؿ  .(1)«[35]اليحلمجمػممغ/ يمغجحسىجسق كحجمجخم يحمقجخمؿ/ دكى

األجحمىمغػجمس  يمجعججلمخل أفَّ   أف حجمىجسا مخلحمل اجلحجسؿك ألف الحمسممسجخمؿ نيَّ مجتيحم، كبى حمتَّ حمجي  حمقىحللمخل يى  
  .عِّ يجشى يمغيحمجحمسص ىلع أف يحمقجخمـ كيي  كيحجس ا، ججلسحمل يحمسيحجس أف يسجخمف اإل ممسف حمجزمخلن

ىلع املمجعيجشػي مجعػحجس اتلجخمبػ مخلمحممجمػ  بني جل أف االحمجمجتحمتج ججلحمقحجسرىلع لك حمجؿ ى 
ا ملجخممخفػممغ اإل ممسػف كاممسػمجتحملحمسارنا جمتحمس، كأمخلَّ   االحمجمجتحمتج ججلحمقحجسر ىلع املمجعيجشي ربيػحمسن

 .(2)«يمغىمعري جمتحمس ،يمغيمجم
 «.اججلحمقحجسر حمجحمت يف امليجش ال يف املمجع»حمقؿ اججلمجعججلحمل / يمغ

 .ني األمحمسيحملاليجشجخميمغي ممسككا كاجلربي  مخلحمل املجحسججلىمغنيججلسحمل 
اذلجحمػ  يحمإذا كمخفممط مخلمحمػكجحم، ىلع يمغمجعىحل اذلمجتمخت ججلحمقحجسر ُيأف  ججلمجعحجسججليجمس لكججلسحمل 

 مخفػؿك يحممجعججلمخل أف حجمىجسا األمحمس مخلػحمل يمطمحمػحجس جحمىمغممسػي، كيدر تلجخمب كاالممسمجتىمعىمغرأف  يحميمطججلي
ف ييىجسجحمكأمخلَّ »/ امليجشمحمممغ

ى
حجس أ جحميجخمب يمغىججلىيٍجمسى لججلمجعى ى  ، اذلُّ ف ي

ى
ججلىيػًيحم أ مجعى ٍممسػمجتىٍىمعىمغحمس كإًذا أٍذجحمػ ذى

ديمغمحشػرب  /مخفىػؿى تىمجعىػفى  ككييجشرب ىلع امليجش ،محشمحمجخمؼ املمجعيمجتجخمب مخلحمل يمغيى  ككيىمجتيجخمب
كال ححصػممق أف مخلحمقػـ اليجشػرب مخلػحمل ، «[33/ ]اغيمغػحمسإًف كيمطحجس ا حمجمخف كاممسمجتىمعىمغحمس ذلجحمممق  

 .أيمطحمطمخل األمجخمر املمجعيمحم ىلع أمحمس امليجشي
 جحممجعججلمخل حجممحم أف حجمال  املمجتيجشجخميمغ أىمحمخضجخما يف جمتجحمبني/ مخلحمل حجممحم ك

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطع حمل أ  ىحضججل 2267أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)

 (.  207، 202/ 6« )دلحملجخمع يمغمجتكل كرممسىحل احمل يمطمحتيحملني» (2)
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 .يف اجلجحم اليحلجخمين اججلحمقحجسرم إيحملجحممجممخل كجخمحمجيحجسحجممخل كا/ أجحممجممخل حمجرصاجلجحم األكؿ
 ىلع كجمتمجميحم، يمغمجممخل جمتربي يف حجمىجسا ابلب. رى حجسى ىمغمجمحملجخما اججلحمقى لمخل يى  كاجلجحم اثلين/ أجحممجممخل
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ن ًددأ غ  وكددظلك طهددىب العبددفص ًَّدده علددى العبددض ف هددف »  ددفل املهددى  عخمدده هللاد 

ىكددددددددد  عدددددددددً املىَّدددددددددغ ندؿددددددددده  ضع ددددددددده َّفهدددددددددض فددددددددد ،ندددددددددفملعغوع ٍو  ؾدددددددددبُل هللا الَّلدددددددددفعَ  يٍو

دددىا ،واملىدددففُين عدددفصي  ،ولُدددفم هللا :ي ٍو دددده فددد ،عدددضام هللا َو دددبٌِ فددد يٍو  ،هللا يهللا ٍو

ىا  } دكمددددف  ددددفل ععددددف:ى
ي
ددددفل

َ
  

و
ًَ َ َعددددهي ِإط ددددِظً

َّ
ددددَغاِهَُم َوال  ِفددددي ِإنو

م
 

َ
 َخَؿددددى

م
ددددَىم ؾو

ي
ددددمو  

ي
َّ

َ
 ل

و
دددد 

َ
فه

َ
ددددضو ا

َ
 

دددف نِ 
َ
ه غو

َ
ل

َ
دددِه ك

َّ
وِن الس ًو صي  ِ ددد

َ
ون دددضي بي عو

َ
دددف ع مو َوِ مَّ

ي
َّ

و
دددَغ مي ِ دددى دددف ني

َّ
ِ ِهمو ِإه دددىو

َ
مي ِلُ

ي
َّ

َ
دددى ِو دددف َوَب

َ
ى
َ
ي ُو ا َن

َ
دددمو َوَبدددض

ي
َّ

ني 
َ
ض ِه َوخو

َّ
ىا ِنفلس

ي
ِ ى

و
ي

ي
َنًضا َختَّ   

َ
فمي  

َ
ً

و
َبِ

و
 َوال

ي
اَوم

َ
َعض

و
َِّدضي } دو دفل ععدف:ى، [1]املحملمجتحمجمحم/ { ال

َ
  

َ
َل

 
ي
دفه

َ
دىو ا

َ
هي َول

َ
دىل  َوَعؾي

َ
ده

َّ
ًو َخدفصَّ الس  َ د

َ
دَىاَصون ًي ِزدِغ 

و
ِْ آلا

دىو َُ
و
دِه َوال

َّ
 ِنفلس

َ
ىن

ي
ِ ى

و
ي ًي ً ف  ىو

َ
وو  

َ
مو   ىا  َندفَمهي

ددهي 
و
وح  ِ ى مو ِنددغي هي

َ
ددض ًَّ

َ
 َو 

َ
ًَمددفن ِ

و
ددىِبِهمي ل

ي
س
ي
ددَه ِفددي  

َ
ت
َ
ِئددَك ك

َ
ول

ي
مو   هي

َ
وو َعِكدديَر 

َ
مو   هي

َ
ددَىان

و
وو ِإز

َ
مو   ددفَمهي

َ
ى نو

َ
 } 

ْ  } دو ددفل ،[97]اججلحمقججلػػمخل/ فىَّعددل املؿددسمين اددفملَّغ ين{ } دو ددفل ععددف:ى ،[11]املحمتدججلػػ/

ْ هَّعدددددل املتُدددددين  رعى  يافمللؿدددددضًً فدددددهَّعدددددل الدددددظًً   ىدددددىا وعمسدددددىا الهدددددفلحفت 

ن هَّعسهددددم  ْ خؿدددده الددددظًً ا ترخددددىا الؿددددِئفت  } دو ددددفل ععددددف:ى ،[16]ص/ افللَّددددفع{

 افلددددددظًً   ىددددددىا وعمسددددددىا الهددددددفلحفت ؾدددددددىام  دُددددددفهم و مددددددف هم ؾددددددفم  ددددددف ًدَّمدددددددىن{

}و ددف ٌؿددتىي رعمددى والبهددير وَل الظسمددفت وَل الىددىع وَل  دو ددفل ععددف:ى ،[12]اجلجحتيػػ/

 دو ددددفل ععددددف:ى ،[12-27]يمغػػػػىحضحمس/ { ددددىاتلحددددغوع و ددددف ٌؿددددتىي رخُددددفم وَل ر الظددددل وَل ا

 ؾددددسمً }
ً

 فُدددده قددددغافم  ملكفكؿددددىن وع ددددَل
ً

ف لغ ددددل هددددل ٌؿددددتىٍفن يددددغب هللا  ددددثَل ع ددددَل

 
ً

ًو } دو فل ععف:ى ،[17]الحمسمحمس/ { ثَل م  َوَ د ءو
َ

دى  دي
َ
دِضعي َعل

و
ُ ًَ  

َ
دف َل

ً
ىا

ي
س دًضا َ مو  َعبو

ً
َل

َ
دهي َ دث

َّ
َغَب الس

َ
ي

دددد
َّ
ددددفني ِ ى

َ
ى
و
 

َ
ددددِه َنددددلو َعػ

َّ
ددددضي ِلس َحمو

و
 ال

َ
ون ىي

َ
ددددت ؿو ٌَ ددددًغا َهددددلو  ا َوَ هو ددددهي ِؾددددغ 

و
ِلدددداي ِ ى

و
ى ًي ددددَى  هي

َ
ف ف

ً
ددددف َخَؿددددى

ً
 

و
ف ِعػ

 
َ
ددىن مي

َ
س عو ٌَ  

َ
مو َل هي ددري

َ
 
و
ك

َ
ددَى     م  َوهي ءو

َ
ددى  ددي

َ
ددِضعي َعل

و
ُ ًَ  

َ
ددمي َل

َ
َّ نو

َ
َمف   هي َخددضي

َ
ِن   دديو

َ
س  َع ي

ً
َل

َ
ددهي َ ددث

َّ
ددَغَب الس

َ
َوي

 ِ
َى ن ًي َمف 

َ
ى ًو ني  َ

َ
َل ى َ ىو

َ
ل  َعل

َ
دى ا

َ
دَى َعل ِل َوهي َعدضو

و
غي ِنفل  ي

و
دأ ًَ ًو  دَى َوَ د ِىي هي

َ
دت ؿو ٌَ ر  َهدلو 

يو
َ
ِت ِنس

و
أ ًَ  

َ
هي َل هو

ُم   ُِ
َ
دت ؿو ٍ   ي صددحفب  صدحفب الىدفع و  }َل ٌؿددتىي  دو دفل ععدف:ى ،[57، 53]اجلحمجػػىحل/ {ِندَغا

 .[12]احلرش/ صحفب ال ى  هم اللفئؼون{ ال ى  

هددل  هددل الُفعدد  و  و  ،بفَددلهددل الحددا وال   هللا فُدده نددين وهظددفئغ طلددك  مددف ًلددغنِ 

 ،هددل الغددي والغقددفص و  ،هددل الهددضي والًددَلل و  ،هددل اللَّددىع  هددل البددر و  و  ،املعهددُ 

 هل الهض  والَّظب. و 
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ي نددين هددظن ر ىددفؽ املستسلدد  ؾددىَّ  ،فمددً قددهض الحُُُدد  الَّىهُدد  صون الضًيُدد 

دددافدددغَّ  ءالتدد ين نددد ي ن ٌؿدددىنِ  :دددى إهدددظن الملؿددىٍ  ل نددده و ي  ددختددد   ،  هللا نُ هدددف يفًدد  التلٍغ

ط وؿددىٍَّم إن كىدف للد  يدَلل  بدين إفم  د} دكمدف  دفل ععدف:ى عدد هم ،ندىفْر وبدين هللا 

وا هللا نيددددل ىَّ ن َؾدددد :ددددى إ ددددغ بهدددديَلم نددددل  ددددض  ل ر  ،[76،75]الممصػػػػمجعحمسا /  نددددغب العددددفملين{

دددو عسدددىا  ، ى دددىص
 
ط  عسدددىن إ ؛ف ليدددل  ى دددىص دددف ٌؿدددتدُه  دددً العبدددفصم والُفعددد  خُ

 .«نغب العبفص لحفصالَّلغ ولعظم  وهظا  ً  ،املسسى فت هى و ىصَ 
 الرشح

مخفحجس يمطحمقحجس مخلحمقرجحم ني مخل يمطججلييحم حمجؿ أحجمىحل  -رمحيحم ا مجعف -حمقحجسـ أف امليجشمحمممغ
  ،أحجمىحل الممسمحم كاجلحمليمط يف ححصػف اججلمجعجخمديػ، كبػني مخلػ يمطججليػيحم أحجمػىحل ابلىحضػىحل كاحلمخف

اليجشجخميمغي، كحمقحجسـ أف أحجمىحل اتليجشػجخمؼ يمطمخضججلػجخما اججلمجعجخمديػ يمطػحمل ممعبلة كبألىمحمحش حجممحم 
ىلع اإليحملػف حلحمقػمخف اليحلجخمجحميػ  اأمػحمس اتلجخمحمجيػحجس مخلحمقيجشػجخمرن  يمغحمتمجعججلجخما كمخلمجعمحمحجم احلمخف

 .أجحممجممخل جمتربيكىمحبلمحشمجتيحم ر، حجسى ججلمجممخل احنحمساؼ يف ب اججلحمقى يمغ كاججلحمقحجسري
مخفػجخما ػني مممصػي ا يمطػحمس حمسِّ ىمغى مخلحمقـ اتلجخملك أممسحمقمخضجخما األممسب، كلمخل حي كىجسلممق يف ك

ق ني مخلػ ححصػ  جخماججلمخل يىمغحمسمخفيمغ ككجمتىحل اليحلجخمجحمي اججلحمقحجسري كبني مممصيمجتيحم ادليني الرشيمطي
 كممسػجخما  ، كجمتمجعججلػجخما األمػحمسيحمل ىلع حمجػحجس،  كرشًعن يحم ديمحمنػ، كبني مخل أحمجَّ اكمخفحجسرن  جحمن محلجخما 

 جخما يف حجمىجسا ابلب.ججلُّ خمشى يمغمجتجحسمخضجخما ك
ػمجمػمخل كإجحمحملػ ذكاال يحمقمجتيجشػحمس ىلع كخمشبلؿ اليجشجخميمغي    اجلػسيمجتمجعػحجساحجممخل إف ًعمخلَّ

ػمجعِبمخلحمل ذلممقك  يمغ ر الممسججلممغ مخفحجسيحملن ىجسَّ ، محلحمل حمجى اذليحمل يىمغمجتمحمجخمف كخيحجسيمطجخمف مجممخل  حمقػؿ الممصَّ
ٍ »/ رمحيحم ا

ى
لكِّ  يمغجحمَّمجمحملػ آيمغػي  كًمخلػحمل املمجتمجعِّػحجسيحمل ًمخلحمل اججلمجعججلحمل ، كاجلحجمػىحلى  اججلىمغجمتحمسى ًمجعًحجس أ
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مجعجخمَّذكا  ًمخلحمل يمغمجتمحم اججلمجعحجس اجلحجمىحل، كيمغمجتمحم  /اكف يحمقؿ»ممسىمغيف/ مخفؿ ك، (1)«مخلىمغمجتجخمف 
يمغملمجتيجشجخميمغ  رشكا يمغيحلػحمسحجممخل ػني  ك(2)«يمغمجتنمجتمجمحمل يمغمجتمحم لكِّ مخلىمغمجتجخمفاججلمجعلمخل اججلىمغجمتحمس، يمغفَّ 

 .محلمحتري مخلحمل اجلس
لجخميمغذا   يف مخلحمقـ اتلجخملك يممسػحمقمخضجخمف األممسػب، كيػحمسكف أف ف مخلحمل املمجتيجشجخميمغ الممشَّ

 حمسؾ األممسب حجمجخم أىلع مخلحمقمخلت اتلجخملك.
 .كاجلمجمد يف ممسبيىحل ا ب األمحمس ملمجعحمسكؼ كاجل  يمطحمل املمحميحلحمسيمطمخضججلجخما ك

يف محلمحتري مخلػحمل مممسػىحل ادليػحمل كأمػجخمر اتلجخمحمجيػحجس، يمطمحمحجسحجممخل كحجميحلىجسا يُّسم األمحمس 
 كبألىمحمحش جخمحمجيحجس اججلمجعدة.

)ب األمػحمس ػملمجعحمسكؼ كاجلػ    مخفيحمل حجمىجسا ابلبنيِّ بى ف يي يمغمجممحم أراد امليجشمحمممغ أ
ِل مخلحمل ماكجحم كمخلزنججل يف اإلممسبلـ، جحتمخل يمطحمق ذلممق حمقجخمِل/  مخلأف يحمطمجمحمس ، كيمطحمل املمحميحلحمس(

ى ثهني ٬هؾه ااوه٪ةا ٮَّ ٨٧ٚ م٭ؽ احلٞيٞح ال١ٮ٩يح دون احلٞيٞح ادليجيهح َقه»
اامهؿ ثهةملٕؿوا ٚال ثؽ ٨٦ دْٕي٥  إق اُ ثح٪٭ة اغيح اتلٛؿنٜاملؼذ٤ٛح، ا٣يت ٚؿَّ 
 .«واجليه ٨ٔ امل٪١ؿ

مخلحمل ك كا، كاملمحميحلحمس مخلمجعحمسكيمغن املمجعحمسكؼ مخلمحميحلحمسن جمتمجعججلجخما املمجتيجشجخميمغ الممشججلُّجخمف مخلحمل كحجمال  
ى يحمقحمسأ ممسً  ق حجممخل جحمىمغممسمجممخل مخلحمل يمغممشخمت كخمزم جخمجحمكَّ ىحضحمقمجممخل يمجتمجعحمت مم دى كييمخضججلممط  حجممخل،ريى

 خمػزم  يف محلمجتػمجممخل، ك جخمحجمػجحتبمجتكأ جخمحجمجحمكَّ دى كمخلممط ذلممق محلحمسحجمك يممسمجتَح اإل ممسف مخلحمل ذً 

                                           
   (.4994( حمسمخفمخل )449/ 6« )ححصمجع اإليحملف»أىمححمسجمتيحم ابليمجميق يف  (1)

   (.4996( حمسمخفمخل )443/ 6« )ححصمجع اإليحملف»يحم ابليمجميق يف أىمححمسجمت (2)
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، مخل يمطججلييحم اإلحمجي احلحجسيمحت اججل   ممسػحملممط يمطمحممجمػ يف ػبلد اججلىمعػحمسب -أحمجيجحمن -مجتمجعحجسل
 كاججلمجعيذ .

، كأممسػحمقمخضجخما يمطػحمل ممسحمقمخضجخما األمحمس ملمجعحمسكؼ كاجل  يمطحمل املمحميحلػحمسأألجحممجممخل  كذلممقلك 
 أجحمىمغممسمجممخل اتلاكحلممغ للكيك ألجحممجممخل زيمطحملجخما أجحممجممخل يممصمجمحجسكف احلحمقيحمق اليحلجخمجحمي.

ػمحمسكف  أمخل أىمححمسجمتػ لججلمحمػس محلمحممجتمخل ىمحريد مخلحجسح حجمىجسق األمخل حمقجخمِل/ مخفحجس ا ك
، يمغمجمػىجسق األمخلػ ال [220]آؿ يمطحملػحمساف/   مخلمحمجخمف كملمجعحمسكؼ كمحممجمجخمف يمطحمل املمحميحلحمس 
 كػمخلحمليمطػحمل املمحميحلػحمس،  كػمحمىهملمجعحمسكؼ  محمسأف  /محمؿ اخلريي إال مجمىجسق الرشكط

ىػرٍيً د يمطحمس كجمتىحل، كا يمطحمس كجمتىحل مخفحجس مخفؿ/  جخمفى إًفى اخٍل ه يىػٍحجسيمطي مخلَّ
ي
ٍمخل أ ٍحمل ًمخلمحمٍسي تٍلىسي كى

ػػجخمفى  ٍىمغًججلحمجي ػػمخلي الٍحملي ًػػممقى حجمي كخلى
ي
ػػًحمس كىأ محمٍيحلى ػػًحمل الٍحملي ػػٍجخمفى يمطى يىمحمٍمجمى كًؼ كى ٍمجعحمسي كفى ًػػلٍحملى حمسي مي

ٍ
يىػػ ]آؿ   كى

اذليحمل إف ميحلمحمحجممخل يف األرض أمخفمجخما اليجشػبلة آػجخما د جمتىحل كيمطىحل/ كمخفؿ ،[205يمطحملحمساف/
ػيمغمجعى  ك[52]احلػمخت/   ألمػجخمراالحمسًكة كأمحمسكا ملمجعحمسكؼ كجحممجمجخما يمطحمل املمحميحلحمس ك ًعمخف  مخل حمطَّ

٨ رأى ٦َه» /ىمعيػريقك يمغحمقػؿ حجمػجخم مخلػ أكجمتػ اجلػِب حجمىجسا األمحمس، كا يمطحمس كجمتىحل 
 َ كذُٓ ٚج٤كة٫٩، ٚهإن له٥ يكهذُٓ ٚج٤ٞجه٫ ٦٪س٥ ٦٪١ًؿا ٤ٚي٘ريه ثيؽه، ٚإن ل٥ ي

 .(1)«وذلٟ إًٔٙ اإلي٧ةن
كاجمت مخلحمل كاجمتت ادليحمل، كأمحمس يمطحمطيمخل يمغألمحمس ملمجعحمسكؼ كاجل  يمطحمل املمحميحلحمس  

حلممسػمحم،  ال يحمسكف اممسمجتحمجممسػجحمن جحممجممخل إحمجىت  ،، ججلسحمل حجمال  اججلحمقجخمـ أممسحمقمخضجخمققمخلحمل ححصمجعحمس
جحممجمػمخل يمحمتحمجػجخمف كيمجتىمغػىمححمسكف حملػ يحمسسجخمجحمػيحم مخلػحمل إ ػىحللممسػي،  كال اممسمجتحمقحمجن 

ىحضحمقػت »كيسػيف مخلمحتػالن ىلع ذلػممق ككمجتػمجممخل ححصػحجمحجسة ػىجسلممق،  ،مخلمحميحلحمسات كمخفخمت
                                           

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  ممسمجعيحجس اخلحجسرم 35أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
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أممسػحمقمخضجخما  مجمػمخلجحمألمخلحمل خمزم حجمػال ، كلك ذلػممق  حجس يمغييحم اليحلمحتري  ك حمجيجحت«ينالممصمجعحمسا 
 ححصمجعرية األمحمس ملمجعحمسكؼ كاجل  يمطحمل املمحميحلحمس.

ككىجسلممق ذجحمجخمب اججلمجعد   »يحم امليجشمحمممغ ىلع أحجمحملي حجمىجسا ابلب يمغحمقؿ/ كذللممق جحمَّ 
، كحنحمل جحممجعججلػمخل «اججلمجعحجس يمغيمجم أف يمحمس ملمجعحمسكؼ كيمحمىه يمطحمل املمحميحلحمس حبممس مخفحجسريحمىلع 
يمطججليمجممخل األمحمس ملمجعحمسكؼ كاجل  يمطػحمل  حمل  حمل أيمطحمطمخل مخلى مخلً حجممخل  كاألمحمسا اججلمجعججلحمل  أف 

 .املمحميحلحمس
اججلمجعججلحملػ  اححصػرتط يف ادليحمل، كذللػممق  أيمطمخضحجممخل ا اججلىمغحمقيحمألف ا مخفحجس ججلمجعججلحمل  يمغ
اآلمػحمس ػملمجعحمسكؼ مخلمحممجم/ أف يسجخمف  امحمس ملمجعحمسكؼ كاجل  يمطحمل املمحميحلحمس أمجخمرن يف األ

ػًعلحملن كاجل  يمطحمل املمحميحلحمس  يف   حمل يمحمس يحم كبحمل يمحمىه يمطمحميحم، جحتمخل أف يسػجخمف حمجيحليحملن
، يمغبلحجس ممسبيىحل اججلحمقيـ مجمىجسا الجخماجمتييجشرب ىلع مخل يججلحمقق يف مجعحجس ذلممق أمحمسق كجحممجمييحم، جحتمخل 

(ك مخفػؿ مجعػف/ اججلمجعججلػمخل كاحليحلحملػ كاليجشػربمجتحملممط يمغييحم حجمػىجسق األمػجخمر اثلبلجحتػ )أف  
ٍُّسو ر كىاججلٍمجعىرٍصً د فى ججلىيًف ىمحي ػٍجخما ر إًفَّ اإٍلً ٍممسى ىجخمىامحشى ػحًلىًت كى ًحملججليجخما اليجشَّ محميجخما كىيمطى يحملى آمخلى ً إًالَّ اذلَّ

رٍبً  ٍجخما ًليجشَّ ىجخمىامحشى  .[5-2]اججلمجعرص/  ًحٍلىمخفِّ كى
األمػحمسا ك ألف ة كالػجخمالىلع حمل املمحميحلػحمس يمطاجل  محمس ملمجعحمسكؼ ككىجسلممق   األك

اذليػحمل إف ميحلمحمػحجممخل يف األرض دؿ ا يمطحمس كجمتىحل/ مخفك مخفجخمة اتلمحمىمغيىجسكيحجسحجممخل الممسججلمخض 
  أمخفمجخما اليجشبلة كآجخما الحمسًكة كأمحمسكا ملمجعحمسكؼ كجحممجمجخما يمطحمل املمحميحلحمس ك ًعمخف األمػجخمر

 .[52]احلمخت/
ملحمتمجتحملػممط كبتل  إذا مخفػـ حجمػىجسا ا ،اتلحمليحلني يف األرضا أيمطمخضحجممخل مخفحجس  لجخمالةيمغ

 .ىلع حجمىجسق األممسجمس محشججلخمت حمجِل
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محممجمحجم يمطحمل املمحميحلحمسك يمحمسحجم ملمجعحمسكؼ كي فييجشججلخمت جحمىمغممسيحمك أف  /أكالن يمغمجعَّل اججلمجعحجس 
حجم كمحججلمجمػ ىلع يمغمجعػىحل اججلمخضػًعت ٍُّس رة لممسجخم ، كبتل  ال حجس مخلحمل مخفى ألف اجلىمغجمس أمخلَّ 

ي ك ججلحمقجخمؿ ا مجعف/ دينمجتحمقىحل اإل ممسف مخلحمل جحمىمغممسيحم إف أحجمججليحمجحتمخل كاجمتمجتمحمب املحمجحمسمخلت، 
  كمخفجخمدحجمػ اجلػس كاحلحمتػرة ااذليحمل آمخلمحمػجخما مخفػجخما أجحمىمغممسػسمخل كأحجمججلػيسمخل جحمػرن أيمجم 

يذ٫، واا٦هري »/ كججلحمقجخمؿ اجلِب ، [2]اتلحمجحمسيمخل/ لكس٥ راع وٍلس٥ مكبٮ  ٨ٔ ٔر
ٚلكسه٥  إراع، والؿص٢ راع ىلع أ٢٬ ثحذ٫، واملؿأة رأيح ىلع ثيهخ زوص٭هة وودله

يذ٫ ألحجمججليحم  احمسن يمغيحمت ىلع اإل ممسف أف يسجخمف آم ك(1)«راع وٍلس٥ مكبٮ  ٨ٔ ٔر
 حملجحتػمخل مخلػ ،مجعحجس ذلممق األمخفحمسبني إحليحم، جحتمخل جمترياجحميحمجحتمخل يمطحمل املمحميحلحمس، هلمخل  ملمجعحمسكؼ كجحمحجمين 

 ملمجعحمسكؼ كجحممجميمحميمغذا أمحمسجحم محليف كاحمجحجس، حجمجخم حمججخمِل مخلحمل املحمتمجتحملممطك ألف حجمىجسا املحمتمجتحملممط 
 ممس جنمحم.اكف ذلممق يمطحمل املمحميحلحمس 

اكجحمػجخما ال يممحمػحجمجخمف د/ أجحممجممخل أف ممس حجمبلؾ ين إرسايىحلمخفحجس مخفمحش ا يمطججليمحم ك
 .[79]املحجسة/    حمل مخلمحميحلحمس يمغمجعججلجخمقيمط

ى ممعبلة  أمخلَّ  ممسػمجتمجميمحمجخمف املمجتيجشػجخميمغ يمغمجتحمتػحجسحجممخل ىلع الممشػحجس مخلػحمل ذلػممق، ػىحل إجحممجمػمخل ي
ؿ ِل/ إذا أرممسججلمجتممق يف يمغحمقيمطمحمحجسقك  احمسيحجسن مي ممسؿ أحمجحجس ححصيجخمىمحمجممخل أف مخلحمل ذلممق كألكامحمس، 

 
ي
 يف ػحملممشػحجمػىحل يمغحملػذا ىمغمجعػىحل؟  كمخفيحملػ اليجشػبلةحمججمت كمحمسرت حملممسحمتحجس كمخفػحجس أ

 .«مجتممقأميض يف حمججمتىحل  ،حمقؿ/ اليمغمخلممط اجلس؟  أك يجشع حمججمت 
 كاألمحمس ملمجعحمسكؼمخلحمل أكجمت  ججلجخما أمحمس اليجشبلة، كإمخفمخل اليجشبلةيمغجحمحمطحمس محليممغ يمطمخضَّ 

ـ أمػحمسق ىلع أمػحمس ا يمطػحمس كجمتػىحل، حجسَّ يثين الممصييمح ىلع حجمىجسا املحمسيحجسك ألجحميحم مخفىػكمخلممط ذلممق 
                                           

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل يمطحملحمس 4865( كمممسججلمخل )9600أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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مخلحمل أحمجممسػحمل األحمجػجخماؿ حمسبجخمف أيمطمجممخل ىلع مخلمحتىحل حجمىجسق األحمججخماؿ، كيحمسكف أجحممجم كحجميحلىجسا يي  
 أيمطحمطمخل املحمقمخلت.ك

 مجعػخمش ؤلمػحمس ػملمجعحمسكؼ كاجلػ  يمطػحمل املمحميحلػحمسلىلع مجعمخضيججلمجممخل  احجمحجسكمخلحمل الممصجخم
مخلحمل اججلىمغممشخمت كاملجحسػزم مخلػ ا  -كا -يمغمجتحمتحجس كاجمتمجتحملًعت اليجشجخميمغي يف مجخمادلحجممخل

ةال ييجشججلجخمف مخلممط اجلحمليمطػكمخلحمل ذلممق/ أجحممجممخل  كيحم يمطججليمخل ك كال ، كمخفػحجس ال ييجشػججلجخمف ػملحمسَّ
ممصػيححص يحمتمجتحملممط الحمسجمتؿ مخلممط اججلنممس ، كيمجتمجعػىحضجخمف اخلحملػحمس كاحليمغ كيممحمحجمجخمف يمطحمل املمحميحلحمس

 جخمقاححصػمجتمجمحمس أجحمػيحم لكحملػ كجمتػحجست يمغػحمجػىت اججلمجعحمطيحملك كحنجخم ذلممق، كيحمقممط مخلحمل املىمغممسحجس 
مجعػخمش ألف ك مجعربكف يمطحمل اججلىمغجخمق سججلحملػ )مػجخمدل(مجخمدل، يمغيي أجحميحم  كزحمجـك يمغججلىمعججل 

حمسسػ يمغيمجمػ ححصػىت أجحمػجخماع املمجتيجشػجخميمغ ي حجمػال  ع أحجمىجسق املجخمادل اججل   مجتحملممط هل 
 ممسحملممط مخلمحممجممخل.اججلىمغجخماحمجححص كاملمحميحلحمسات، كلك ذلممق ىلع محمسأل كمى 

 -يمطحمل املمحميحلػحمس جخمامجممحميملمجعحمسكؼ ك كامحمسيمغي كمجعحمطحملجخما أكامحمس ا يمطحمس كجمتىحلحجسؿ أف يي يمغ
 ججلجخما حجمىجسق الممصمجعرية مخلحمل ححصمجعحمس اإلممسبلـ.مخضَّ خى 

محمحمجحمل جحمػحمسل يمغػحجمىجسق األمخلػ،  إف مجخمىحضحمل اخلججلىحل اذلم يحجسىمحىحل ىلع مجتيحممجعججليمحم أف جحمنيمغ
مخلػممط يػحمل، كججلسػحمل كيمغيمجم أحمجػاكـ ادلِّ ،  األمخل كيمغيمجم محلمجتب ا، كيمغيمجم ممسمحم جحمبييحم

مخلػحمل أمخلمحتػؿ حجمػال   ا  جمت  إحلمجماهل اججلمجعحمت اججلمجعحمتب، يمغمجمىجسا ادلَّ مخلحمل أحمججخمجحمحمسل ذلممق 
 جخما األمحمس ملمجعحمسكؼ كاجل  يمطحمل املمحميحلحمس.ججلي اذليحمل يمطمخضَّ 
ك حجمػحجس يف ممسػبيىحل ا اليحلىمغػر كاملمحمػيمغحمقني، كيػجخما  »محلىجسلممق/ امليجشمحمممغ كمخفؿ 
 «.كيمجعدم أيمطحجسا  ا ،أكحل  ا

جلمجمػدك ػىحل إجحممجمػمخل جحمجخما مخلػحمل أمػحمس احجمجخمَّ حمسل أجحممجممخل ذا جحمحمطحمست إف ًّلكـ املمجتيجشجخميمغ يمغ
يمغمجعمحمحجسمخل دىمحػىحل  ىجسلممقك يممصمجمحجسرخيمجممخل ىمغجمس يمغحمقممش، ككامخفممط حمجرصكا اجلمجمد يف جمتمجمد اجلَّ 
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أ  حمجمخلحجس ىجسمحلحمس يمطحمل لمخل يي  -حجم596 ججلي إف ي املحمقحجسس يف ًعـاجليجشرل أحجمىحل اليجشَّ 
مخفؿ الممصييمح ك اججلىمعحمسا  أجحميحم أجحمسحمس حجمىجسا األمحمس، أك أجحميحم حمججحت اجلس ىلع جمتمجمد اجليجشرل

إذ مخلت ممسػمحم  كىمعحمسا ُّ مجعحجس ذلممق جحتبلجحتى يمطرش ًعمخلن اججلججلحمقحجس ًعش »/ يمطحجس الحمسمححمل الجخمكيىحل
حلػىجسكذ يمطػحمل اليحلمجعػً  كممسججلمخلو يمغحمل ذرؼ دمخلمجعن كاحمجحجسةن، كال اممسممحممجمخمش حجمحملى مي  ،حجم303

/  األكىل، يمحمحمل ممسجخماقي يحمقجخمؿي
ـً خمشيحملن  أحمجىحلَّ   يمخضجخمؿي يمطججلييحم لرليًحمل اجلحمجيي   اججلسىمغحمسي إلممسبل

 يجش اليجشججليي ىلع حمحمساًيحم جحمي   اككمخل مخلحمل مممسحمتحجسو جمتمجعججلجخمق ديحمسن 
ـي   كحتحمسيمخفي امليجشحمجًممغ يمغييحم ىحضي  اخلزنيًحمس يمغييحم هلمخل ىمحججلجخمؼ د

 أحجمحمسَّ حجمىجسا الرصييمحي املجخمجمتممطي زًعمخل اججلىمعحمسا ؟ 
،  ري يمغيمجمػ أفَّ حمسِّ حمقىػىلع محلمجتػًيحم حي  ، إذ اكف ًعمحلىمغن ًّلك اجلحملػدات ختىحضػ األكحلػ ى

! ، أك يحجسيمطجخم حمجىت ممعريقحمقىحلى كيمجتحمجحجسثي يمطحمل اليجشحمججخم كاملحمججخم، دكف أف يي   .(1)«إف مخفمجتؿو
مخفىؿى ادلمحلمجتجخمر أحجسرم ملذا ذمحلحمستي لممق حجمىجسق اللكحملى يمطػحمل احلػحمسكًب »زيك املرؾ/  كى

حمقيض حلججليحم كجحممجمرق يف إيمطحجساًد اخلمخضً يحم يمحمحمل مخضحمسسي اجلممسممقي يى اليجشججليبيً؟ تلمجعحمسؼ أجحمَّ 
اكف اججلىمعػحمسا ُّ  -أحجمًىحل أكركبػ ىلع امخلػمجتبلًؾ أمخفمخضػًر املممسػججلحملني كحترًي الحمسممسًىحل حلجحتِّ 

ـً ) مجعحمسؼي مخل  ي يمطججلييحم مخلحمل ىلع أكرادقً، ال يى  ، مخلمحميحلا يف ىمحججلجخميحمً  اغرمخفن  (حمجحمتي اإلممسبل
 .(2)«ادليمطجخمًة كاجلمجمدً 

                                           
 (.  494، 490)ص« حجمىجسق   اليجشجخميمغي» (1)

 .  (69)ص  «األىمحبلؽ يمطمحمحجس اججلىمعحمسا » (2)
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 »يمغحمسكخ/  كمخفؿ ادلمحلمجتجخمر يمطحملحمس 
ى
ـً أ حمتَّ مخل أف حمجي ججلً إذا يمطى  ئمجعحمتي اججلحمقر يى الى أ ى اإلممسبل

ػ ججليبني، كًعش اجحتنػ  حمجمخلحجسو اججلىمعحمسا  ححصمجمحجس اججلحمقحجسس تممسحمقممشي يف أيػحجسم اججلىمغحمسجنػً اليجشَّ
ي  يًمخل، كلػجخم أجحمػيحم أحجمػب بممسػاكًف رش إف حجمىجسا احلدًث اججلمجعحمطيمطرشة ممسمحم مجعحجس ذلممق كلمخل ي

ـً جلىمغحمس مخلتي األلػجخمًؼ مخلػمحممجممخل  اججلمجعحمساًؽ كيمغرس كببلًد اججلرتًؾ جلرصًة إىمحجخماجحممجممخل يف الممص
اكف يف ذلممق احلني مخفحجس يحم كمخل ممعىمغججلي اججلىمعحمسا  يمطحمل ذلممق إال ألجحمَّ  ..لججلحمتمجمًد يف ممسبيًىحل اً 

ػاجحمحمقججل محشجخميمغيا    ػىحل  ،ًىحل احليػةً ي ، كامخفمجتمحمممط ىلع األمخفىحل ف اليجشجخميمغيى ممسػبيىحله مخلػحمل ممسي
 ًىحل كأممسمجعحجسحجم.ي أممسحجسل ججلممق الممسُّ 

ججلِّىحل ك زنؿي حمقجخممخلمجممخل مخلحمل امليجشً ف حجمػىجسق املمجتيجشجخميمغ ممسيحلجخممجممخل كرخمشحجممخل حمل يى ييمجعى
ػىجسجحمبني مخلً امليجش يمطحمقبه مخلحمل ا لججلحملي  ـو ججلَّ حمل ىمحججلحمقًيحم ، يمغذا اكف اي مخفػحجس ممسى ممش ىلع مخفػجخم

ـى إرادةى اً أك أف يى يمغججليجمس ألحمجحجسو أف يي  حمطلحملن   .(1)«مجتيمغممغى مخلمحممجمحمقك

اكتلمجتر كاالممسمجتمجعحملر، كاالممسػمجتمجعحملر  ك اإلممسبلـ بممصىت أجحمجخماع األيمطحجسا كحجميحلىجسا امجتع
الممسمجتمجعحملر اججلىمغحمس يس يف بلد املىمعحمسب يممصمجمحجس هلػال  املمجتيجشػجخميمغ احجمجخم  ججليجمس مجعيحجس، كحجم
اكجحمجخما مخلحمل أححصحجس أجحميجشر حجمػىجسا االممسػمجتمجعحملر، كاتلػرييمح يممصػمجمحجس ىحل ِل،  أجحممجممخل اكجحمجخما أيمطجخماجحمن 

ك ألف يف اجلمجمد ريمغمجعػ محليممغ أف حجمال  يمطمخضججلجخما حجمىجسق الممصمجعرية مخلحمل ححصمجعحمس حجمىجسا ادليحمل
كمحي حليض اإلممسبلـ، كججلسحمل حجمػال  أججلىمعػجخما حجمػىجسا  ذكيمطحمسة لئلممسبلـ كأحجمججليحم، كذك

حلػمجتمجممخل حمجػىت  زيمطحملمجمػمخل، كيػ األمحمس كيمطمخضججلجخما كحمجرصػكق يف جمتمجمػد اجلىمغػجمس ىلع حمجػحجسِّ 
جمتحجمحجسكا أجحمىمغممسمجممخلك ىحل  رشكا مخل  رشكا مخلحمل اخلحمسايمغت كاألىحضيىحل يف أمخلػ اإلممسػبلـ، 

 بممس مخلمجعمجتحمقحجسامجممخل كأيمغاكرحجممخل.
                                           

   ، مجترصؼ يممسري.(405)ص  «ـاتليجشجخمؼ يف اإلممسبل» (1)
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أم/  كحجمػىجسق الممصػمجعحمس مخلػحمل ححصػمجعحمس ادليػحملأف نيحم ىلع يي  -رمحيحم ا -يجشمحمممغكامل
 .الة أحجمىحل اإليحملف كمخلمجعداة أحجمىحل اججلسىمغحمسااجلمجمد يف ممسبيىحل ا، كمجخم

 مخمػىحضيىمغػجخمر ػحمل يمطيممسػ كيحمسيحجس اججلبممسػمخضيم أ املمجتيجشجخميمغ يمغمجتحمقحمسأ يف محلمجتمجممخل أف أمخلَّ 
ػػ ،«مخلمجعػػىجسكركف»كاجمتمجتػػز حملحمقػػربة لججليمجمػػجخمد يمغحمقػػؿ/   حملحمقػػربة لججلحملممسػػججلحملني يمغحمقػػؿ/ حمسَّ كمى

 !(1)«حمسكركفىمعمخلى »
يمغي ممسحمجف ا! حمجىت مخلممط األمجخمات مجخماالمجممخل ألحجمىحل اججلسىمغحمس، كمخلمجعدامجممخل ألحجمىحل 

 الممشؿ. مجمىجسا الالكـبكاملجحسحمسي  ق املجخمامخفممغمخضىمغخمت مجمىجساإليحملف، يمغيحلمجت اججلحمقجخمـ ى 
أف ا حجمػجخم  /محمػ  ىلع يمطحمقيحجسػيحم -كججلحمقحجس كمحشىحل اهلجخمس كاجلمحمجخمف حمل اججلىمغػرض

 حمجحمقيحمقك ألف ا حمجممس مجعمجتحمقحجس أجحميحم حجمجخم اكمحشىحل يحم احلؿ إف أف يى  -يمطني لك   
 مجعف يمطحمل مخفجخمهلمخل.  كىحل امحتِّ حملى يمغمجمجخم ىلع حجمىجسا حي  ،ىمححمسايمغيحم حجمجخم يمطني لك   

كاحمل يمطحمسي مخلحمل أممسىحضني اججلحمقججلني جخمحمجحجسة الجخمجمتػجخمد كاحلججلػجخمؿ كاالحتػد كمحشػحمج 
 حمل حجممحم يمغمجمجخم يحمقجخمؿ/إذ املحمسجمتممط كاملؿ كاحمجحجس، كمخلً  كاألديف لكمجم، مخلمجمحمل اكجحم يف اججلسىمغحمس

 (2)كأجحم ايمطمجتحمقحجست دميممط مخل ايمطمجتحمقحجسكق  احجسن يمطحمقحجس اخلبلمخف يف اإلِل يمطحمق
مجمجخم يمطمحمػحجسحجممخل مخلػحمل أحجمػىحل اتلجخمحمجيػحجس، يمغججلػمخل يمغيمغيحمتمجعججلجخمف أف لك مخلحمل ايمطمجتحمقحجس يمطحمقيحجسة 

ني أحجمىحل اإليحملف كأحجمىحل اججلسىمغحمس، ىحل أجحتمحمجخما ىلع أحجمىحل اججلسىمغحمس أكرث  -أمحشبلن  -مخفجخماحمسِّ ىمغى حي 
 !مخلحمل جحتمحممجممخل ىلع أحجمىحل اإليحملف

                                           
   (.4063/ 4) ىمعججل يمطجخمايج، ججل«يمغحمسؽ مخلمجعرصة محممممس إف اإلممسبلـ»اجحمحمطحمس/  (1)

   (.559/ 4) ىمعججل يمطجخمايج، ججل«يمغحمسؽ مخلمجعرصة محممممس إف اإلممسبلـ»اجحمحمطحمس/  (2)
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ػ مخلمجتمجعججلحمقن  اتلجخمحمجيحجسيمغحمتمجعججلجخما   جمتػجخمد ا يمطػحمس حمل أمخفػحمس جخملحمسبجخمبي، كبتل  يمغيحلف مخلى
 .كجمتىحل يمغمجمجخم ىلع اتلجخمحمجيحجس

 .ر حجممخل جمتربيحجسى كي ححصف اججلحمقى 
ي ححصف اتلجخملك أممسحمقمخضجخما األممسب، كحمسكجخما أممسب الحمسزؽ، كحمجمحتػجخما اجلػس ىلع ك

 جخمؿ.حملكاخلاليحلممسىحل 
جنػحجس أف أرض  محمػجبحمليػممط أجحمػجخماع اخلػريات، ليحلمحمحجمػىجسق األمخلػ  ى حمجى ا مخلممط أف 

بممس مخل ممعحمسممسػيحم يمغػيمجممخل اليحلممسف كاججلمجعىحضججلني اإلممسبلـ مخفحجس امخلمجتؤلت حملبليني اججلبرش 
 !حجمال 
ي ب األمحمس ملمجعحمسكؼ كاجل  يمطحمل املمحميحلحمس  حجس أف اليحلمحتري مخلػحمل حجمػىجسق األمخلػ ك

ججلػ مجتمممجتحمتػحجس ابليػ يمغ كمحمس ليجشػبلةحمجىت يف ذات جحمىمغممسيحم كحمجىت يف أحجمىحل يمجتيحم ال يىػ
ىجخماف مخلممط ذلممق ال يكألكالد 

ى
 ليجشبلة.محمسحجممخل األ

ر، يمغمجمػىجسق رامجعػ كحجميحلىجسا يمغمجعججلجخما حمجىت يف الجخميمطحجس كالجخميمطيحجس، حمجػىت يف اجلمحمػ كاجلػ
  «!مجتيحممحمَّ  مخلحمل يمطىجسايحم كال رممع يف جمتى مخل أيمطحجس ا ىمحجخميمغن »اججلمجعحجسكي حمقجخمؿ/ 

، كبػني املمجعػىن اليجشػجخمابك يحمل الممس  رمحػيحم ايق ادلِّ كمخفحجس أجمتب يمطحمل ذلممق 
يمغجحمػيحم  ، ذللممقمحشمحمممغ يمطحجسكق ذلايحم ككجخمجحميحم مممسمجتحمجحمقا  /كاججلمجعمججلجخمف ىلع أمحشمحمؼ»يمغحمقؿ/ 

ػ .اججلمخف جمتمحم كال جحمرن مممسمجتحمجمخف ذللممق لجخم لمخل خيى  حمل مخفػؿ/ مخلػ يمطػحجسجحمؾ يمغمجمىجسا مخلمجعىن مخفجخمؿ مخلى
كمخلممط حجمىجسا  .ىحل يمطحجسجحمؾ الممسمجتحمجحمقمخفممق ذلممق /أم . يف جمتمحممجتممق مخلحمل جحمرؾ كال ىحضحملمجعن ىمحجخميمغن 

 .يمغمجمىجسا اججلحمقىحل يممسؿ ا اجلمحم كيممسمجتمجعيىجس يحم مخلحمل اجلر
يمغحملػحمل لػمخل يممسػؿ ا اجلمحمػ  ككحجمػجخم جمتمجمػىحل ،كيحمطحمل مجعخمش اجلمجمججل ىمحبلؼ ذلػممق

ذلممق، كمل مخفؿ ذلممق  اجلِب يمغف مخلحمل ممسمحم  كيمغمجمجخم خمججلممغ لججلممسمحم ،كاجلحمتة مخلحمل اجلر
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 / إجحمَّ اججلحمقىحل لججلمحمِب 
ي
حمجممسػحمل يحم يممسؿ ا اجلمحم كيممسمجتمجعيىجس يحم مخلحمل اجلػر، كمخفػؿ/ مخلػ أ

 .(1)«نُ ؽِ ٩ْ ؽَ ظٮمة ٩ُ / »مخفؿ اجلِب  !جحمحجسجحممجتممق كال دجحمحجسجحم مخلمجعذدى 
حمل ايمطمجتحمقػحجس ىمحػبلؼ ذلػممق يمغحملى  كاألكججلني كاآلىمححمسيحمل يحمقجخمؿ حجمىجسق املحمقججل حجسي يِّ يمغمجمىجسا ممسى 

 ؿ.مجتَّ يمغمجمجخم جمتحجمىحل ىمحى 
، أحجمىحل الممسمحم أربمجع أححصي  ال حجس هلمخل مخلمحممجم/ االمخفمجتحجسا  حمسممسجخمؿ ا حمل آداب كمخلً 

كاليجشرب ىلع ذلممق إف املحملت. محلىجسا مخفػؿ  ،كاالممسمجتىمعجحت  ،كااليمغمجتحمقر إف ا مجعف
 .(2)«كحجمجخم ًّلكـ حمجمخف ،ممسمجمىحل حمل يمطحجس ا اججلمممسرتم

يحم يف ادلجحمي رجمت ق جلمجعيمخل اجلمحمػ يمغحملحمل اكف حمجُّ »اججلىمعحمسا  يحمقجخمؿ/ أجخم حمجمخلحجس حجمىجسا جحتمخل 
يمغيججلمجعػ مخلػممط  ،حلمجخمأ مخلمحممجم حمجيػجحت يممصػ  كحمل مخلحمل اجلمحمسِّ احلجخمر اججلمجعني كاججلحمقيجشجخمر مخلي ك

حمسمجعػجخمف يف يمغػألحمسار يى ... يحم يف اآلىمحػحمسةي يمغمجممحمؾ نمجت  ذلَّ  ككيمجتحملمجتممط ججلنممسجخماف ،الجخمدلاف
 .ني كالجخمدلافاججلمجعً  جخمركيممحممجعحملجخمف يف اجلمحمف مخلممط احلي  ،اججلبممسني

كف جحممجعػيمخل يممسػمجتحمجحمقحمس كًعمحلىمغجخمف مخضحمسيمغمجممخل يمطججليمجمػ ،كاملحمقحمسبجخمف مبلزمجخمف لججلحمجرضة
 ،ممصػىمعجخملجخمفيمغحمقجخمـ حمقممش  ححصػمجمجخمة ابلمخضػحمل كاججلىمغػحمسج مى  كة مخلمحممجمرَّ اجلمحمف إلخمشيمغ إف ذى 

 .(3)«كلججلحملحمتلممس أمخفجخماـ آىمححمسكف

                                           

 (.090« )محشحمجيخمت أ  داكد»كمحشحمجحمجيحم األبلين يف (، 828(، كاحمل حمجف )956أىمححمسجمتيحم أجخم داكد )  (1)

   .(6/920)«  يمغمجتكل الممس» (2)
   (.449/ 3« )إحمجي  يمطججلجخمـ ادليحمل» (3)
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  / كأممعججل ابلجخمايمطجحت يمطجحت اججلىمغحمسج كابلمخضحمل كمجخمخمشممط مخفممشػ  »كمخفؿ اججلىمعحمسا  أيممشن
كدرجمتمجتػيحم  ،بلمخضمحميحم كيمغحمسجمتيحم اكألجمتري الممسجخم  يمغججلمجعمىحل ألجمتىحل اجلمحم ًعمىحله  ككىحضحمسحجمحمل اجلمحم

 ...درجمت ابلججليحم
حمجاػ محلػحمس ا مجعػف كاججلىمغيحلػحمس يمغيػيحم مجم ال  كز ذً  يمطدة ذكم األبلب يمغجحمَّ كأمخلَّ 

محميحلػجخمح كاملمخضمجعػجخمـ يف كحجمال  أريمغممط درجمت مخلػحمل االتلىمغػت إف الحملى  ...،حملِل كجمتبلِلجل
ِشػ يحمسيػحجسكف اة كاججلمجعى حجسى مجممخل ججلىمعى حجسيمطجخمف ربَّ اذليحمل يى ىحل حجممخل  ،يمغجحممجممخل لمخل يحمقيجشحجسكحجم ،اجلمحم
 .(1)«نيجخمر اججلمجعً احلي  ججلمجتىمغ إفكيممسجحسحمسكف ممحمل يى  ...،كجمتمجميحم

/ حجمجخمجحمجخما حمجىت مخلحمل ححصف األجحمبي ، كخمػزيمجممخل كيمغممشػممجممخل أيممشن كحجمال  املمجتيجشجخميمغ 
ججلىمغمجتمحمػ  كحمست ىلع األمخلػ أححصػحجس اتلػجحتريأجحتَّػ -لؤلممسممغ الممصحجسيحجس -كاحنحمسايمغمجممخل اججلمجعحمقحجسي

 جخمفيججلحمجحمطػكال حملحمل يمجعمجتحمقحجسكف يمغيمجممخل اليجشبلح، بحملحمل يمجعمجتحمقحجسكف يمغيمجممخل اججلمجعججلمخل، كاجلس 
أك جمتمجمػىحل، ر، ككرا  حجمػىجسا اليجشػبلح يمغحمتػجخمر كرا  حجمىجسا اججلمجعججلػمخل يمغحمتػجخم يحم مخفحجس يسجخمفأجحم

جحمػس ججليممسػجخما حجمػىحل ألف اججلمجعجخماـ مخفحجس يحمقمجتحجسكف يمغيرت ىلع ذلممق أف  ككاججلمجعيذ 
 يسجخمجحمجخما مخفحجسكة.

ىحضججلػ، يمغججلػمخل  مخلمحممجمػ مخلمجعػين يمطمخضججلجخمحجم، كأمخفمجخما حجسالن مخفحجس املمجعين الرشيمطي    يمغمجم
، كال مجعحجس حجممحمؾ مخفيحمل كال كزف لؤلمحمس ملمجعحمسكؼ، كال حمج يف ا كال ىمعخمش يف ايى 

، كال ىمغحمسمخفػ ػني املممسػججلحملني كالاكيمغػحمسيحمل، كال ػني ىحلاجلمجمد يف ممسبيىحل ا يمطحمس كجمتػ
 .اججلمخضمجعني كاججلمجعمحشني

 ؟! مخلحمل ًّلكـ ا يمطحمس كجمتىحل كالكـ رممسجخمِل ال يمغيحمل حجم
                                           

   (.408/ 4« )إحمجي  يمطججلجخمـ ادليحمل» (1)
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أيمغمحمحمتمجعػىحل دمخفػجخمِل مجعػف/ يف مخلمحتػىحل  أيمطحجساػيحمبني ؽ ا يحم ني أكحليحم كحمسَّ يمغى يمغحمقحجس 
  ؟[52، 53/]اججلحمقججلمخل  ججلسمخل محليممغ حتيحلحملجخمف املممسججلحملني اكملحمتحمسمخلني مخل

َ / » رممسجخمِلكمخفؿ   إ٨٦ ٬ؾه اا٦هح ك٧ٓ يب أظؽٌ واذلي ٩ٛف حم٧ؽ ثيؽه، ال ي
 ٭ٮدي وال ٩َ يَ 

ُ
 اكن ٨٦ أوهعةب ث٫، إالَّ  رق٤ُخ رصاين، ز٥ ي٧ٮت ول٥ يؤ٨٦ ثةذلي أ

 .(1)«اجلةر
    ُكُّ / »كمخفؿ أيممشن

ُ
  ٦َ ح إالَّ ؽػ٤ٮن اجل٪َّ يت يَ ٦َّ أ

َ
مخفلجخما/ يػ رممسػجخمؿ ا،  .«َب ٨ أ

 ٨ أَةٔص دػ٢ اجل٪ح، و٦َ ٦َ »مخفؿ/  حمل يَب؟كمخلى 
َ
 .(2)«َب ٨ ٔىةين ٚٞؽ أ

و٩ْةاؿ ذلٟ ممة يٛؿق اُ ثني أ٢٬ احلٜ وابلةَه٢، »املى٪ٙ رمح٫ اُ/  ٝة 
 وأ٢٬ ا٣ُةٔح واملٕىيح، وأ٢٬ ا٣ك وا٣ٛضٮر، وأ٢٬ امؽى والٌال ، وأ٢٬ ا٣هَ ِّ 

 «.والؿمةد، وأ٢٬ الىؽق وال١ؾب
حجمىحل ابلىحضىحل، كبني أحجمىحل اججلمخضيمطػ كاملمجعيجشػي، يمغيحمت اتلىمغحمسيمخف ني أحجمىحل احلمخف كأ

مجمىجسا كا مخلحمل أمخضىحل ابلىحضػىحل أف تممسػكم يمغ ،حمل حجمجخم ًعصيق كمخلى حمل حجمجخم يممسمجتجخمم مخلى  يمغبل
 -امخلمجتػحجسحمججخما مخلػحمل امخلمجتػحجسحمججخمامخفحجس يمحممجممخل، ك فني اججلىمغحمسيحمقني، ججلسحمل يمطمحمحجس حجمال  يممسكك

جحممجممخل ارسجخما أيمطحمطمخل أجحمجخماع اججلىمغحمتجخمر، كاججلمجعيذ  يمطحمس  -ممحمل يحمسيمطحملجخمف أجحممجممخل أكحل 
 كجمتىحل.
 .كاملحمجممسحمل  ػممسؽ ني اإلممسبلـ كاججلسىمغحمس، كيمغحمسؽ ني الحملي حمسَّ يمطحمس كجمتىحل يمغى  اك

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 494أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 9680أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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 ك   !  افيممسمجتجخمم األمحمسيمغمجعمحمحجسحجممخل حجمال  أمخلَّ
يمطحملججلػجخما ىلع جحمحمقممشػمجم، أك ىلع األمخفػىحل بممصػمجعحمس اإلممسػبلـ ك جخمامحليممغ بليمط جحمحمطحمسيمغ

 !ىحل مخلحمل ححصجحممجميحمقججلاتلك حجمريحمقحت
ػ»حمسححصحجسجحم إف كجمتيحم اخلججلىحل يمطمحمحجس حجمػال ، يمغحمقػؿ/ امليجشمحمممغ يي ك حمل ححصػمجمحجس احلحمقيحمقػ مخلى

ؽ ا حمسَّ املجحسمجتججلىمغػ اججلػ  يمغىػ ؼل ني حجمىجسق األمحشمحمجخمَّ جخمجحمي دكف احلحمقيحمق ادليني ممسى اليحل
ألف يمطمحمحجسحجممخل اتلجخمحمجيحجس أف تممصمجمحجس أجحميحم مجخمجمتجخمد، كتممصمجمحجس أف حجمػىجسا  ك«يمحممجم اغي اتلىمغحمسيمخف

، إف (اتلجخمحمجيحجس اخلص)اليحلجخمف حت مخفحجسريحم كحت رصيمغيحم، حجمىجسا حجمجخم اغي جخمحمجيحجسحجممخل 
 .حجسة الجخمجمتجخمدمخلمحميحم، كحجمجخم كحمج لمخل يمجتمجعحجساق إف مخل حجمجخم أححصحجس مخضبلجحمن 
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٨ » رمح٫ اُ/املى٪ٙ ٝة   َٔ ُؿوِا واجلَّيْه  ْٕ مؿ ثِةل٧َ
َ
َجةَدد٫ وَةٔذ٫/ اا ِٔ و٨٦ 

هؿ واجلٛهةق ،ال٧ُ٪١ؿ حِبَكت اإِل٦ََْكن ْٛ ٚيضذ٭هؽون  إواجلَ٭ةد يِف َقبي٫٤ ا٢٬ ا٣س
 «.كذٕيجني ث٫ِِ يِف إَِٝة٦َح دي٪٫ مُ 

 الرشح

املحمتمجتحملممط اذلم   أف يحمقػجخمـ ػمحمس اتلجخمحمجيحجس،   كدلمجتحملممطً محمَّ الممسُّ  حجمىجسا كمحشممغ أحجمىحلً 
اذلم األمحمس ملمجعحمسكؼ كاجل  يمطحمل املمحميحلحمس،  /اججلمجعدة، كمخلحمل اججلحمقيـ ججلمجعدة كاججلمخضيمط

يمطججلػيمجممخل أف  كحمل أكجمت األمجخمر ىلع األمحمسا  كىلع اججلمجعججلحملػ  كىلع ىحضججلػ اججلمجعججلػمخلمخلً  حجمجخم
مممسػجخمؿ ىلع مخفػحجسر إ ممسػف  لكحمجممسػ اإلمػاكف، يمغػكبيمحمجخما لججلمحمس حمقحجسر اججلمخضمخفػ يي 

 .حملىحل مخلحمل مممسجخمحلتاممسمجتمخضيمطمجتيحم، كمخل حت
مخلػممط زكجمتػيحم مخلػ ال يحملججلػممق ال يحملججليحليحم يف الممسػجخمؽ، ك حملججلممق مخلإل ممسف يف يمجتيحم يى يمغ

كيحملججلممق االمخلػري  كمخلممط كدلق مخل ال يحملججليحليحم مخلممط جمترقيحملججلممق يحملججليحليحم مخلممط أمخليحم كمخلممط أييحم، ك
ك مخفػؿ حبممس احلؿ كاملحمقـ اذلم حجمجخم يمغييحم يمغلكٌّ مخل ال يحملججليحليحم ممعريق مخلحمل يمطجخماـ اجلسك 

يذه٫، واا٦هري راع، والؿصه٢ راع ىلع  س٥ راع وٍلس٥ مكبٮ  ٔه٨لُكُّ »/  ٔر
ٚلكسه٥ راع وٍلسه٥ مكهبٮ   إأ٢٬ ثحذ٫، واملؿأة رأيح ىلع ثيخ زوص٭هة وودله

يذ٫  .(1)«٨ٔ ٔر
ديػحمل رليمغػع يمطػحمل حمجيػض ك لجمتمجمد أحجمىحل اججلسىمغحمس كاجلىمغػؽلممق ال حجس مخلحمل ككىجس

ال كججلسػحمل كاججلمجعحملىحل ىلع  ممصػحمسق كادليمطجخمة إحليحم، كإمخفمخل احلحمت ىلع اجلػس، اإلممسبلـ، 
ك مخفؿ ا جمتػىحل جمتػبلِل/ داججلمجعججلحملاججل  يَّمحممجم برشكىحضيحم كخمشجخمامخضيحم، ف حجس أف يسجخم  يىػ ي

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل يمطحملحمس 4865( كمممسججلمخل )9600أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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بًػئٍجمسى   ػمحمَّمخلي كى مجمى ٍمخل جمتى كىاحجمي
ٍ
ػ مخلى ججلىػيًٍمجمٍمخل كى محمىػيمغًًحمقنيى كىاٍممعججليػٍمخض يمطى الٍحملي رى كى ىمغَّ ًحجمًحجس اججلٍيحلي  اجلًَِّبُّ جمتى مجمى حُّ

ى
أ

ًيجشػػريي  ًحجمػػ، كمخفػػؿ جمتػػىحل كيمطػػبل/ د[75]اتلجخمبػػ/    الٍحملى ػػالن كىجمتى جحتًحمقى يمغنػػ كى كا ًىمحىمغى كا اجحمًٍىمغػػحمسي حجسي
ػجخمفى  محمٍػمجتيٍمخل تىٍمجعججلىحملي ػٍمخل إًٍف محلي ػرٍيه ججلىسي ػٍمخل ىمحى ًَّ ذىًججلسي ًبيًىحل ا ٍمخل يًف ممسى ًممسسي ٍجىمغي

ى
ٍمخل كىأ ٍمجخمىاًججلسي

ى
ً  

 . [52]اتلجخمب/ 
ىحل ححصمجعرية مخلػحمل يمجعمخضإجحمحمل يحجسيمطجخم إف يمغمجمىجسا  كحمل يحجسيمطجخم إف حمسؾ اجلمجمد للكي مخلى أمخلَّ 

 .مجتيجشجخميمغالحملي أكخلممق حمل ححصمجعحمس اإلممسبلـ، كيمغييحم ححصيحم مخلً 
لك  ىلعك ،يف املحمتمجتحملػممط قححصػمجعحمسإحمطمجمر كف يف إمخفمخل ديمحممجممخل ك مجتمجمحجسالممسمحم  أحجمىحلك 

 محشحلن لججلحملممسػججلمخل املججلػمـ  املممسججلمخل أف يمجعم حجسيمحميحم، كأف  حجمحجس جحمىمغممسيحم حليحلجخمف جحمحملجخمذجمتن
 .اججلمجعحمطيمخل اإلممسبلـحجمىجسا ىحل محتِّ حملى حي  -يف احلحمقيحمق -يحمألجحمحجسيمحميحمك حليحلجخمف مخفحجسكة ججلىمعريقك 

 حجمػىجساك اممسمجتحملحمس حمجؿ اجلػس ىلعك ،جحتجخمبيحمآىمححمس حليمجتيحم، كأممسىحل حمجججلمخف مممسججلمخل إذا أمخل 
كابليمجعحجس يمطحمل اتلحملممسممق مجم كإحمطمجمرحجمػك يمغييجخمححصػممق  مخلحمل اتلحمتيف يمطحمل إمخفمخل ححصمجعحمس ادليحمل

 أف ىجسحجم.
مجعججلججلػجخما مجتيال كأف يف إمخفمخل ححصمجعحمس حجمػىجسا ادليػحمل،  يمغحمساد األمخل أف  مجتمجمحجسكاأ ىلعإذنا 

 حبحمتمخت كاحجميٌ 
 ا،  مجتمجمػػحجسكف يف إمخفمخلػػ ديػػحمل/ أجحممجمػػمخل حمل يمطبلمخلػػت أحجمػػىحل اتلجخمحمجيػػحجسًمخلػػألفَّ 

مجتجخملكني يمطججلييحم يف ذلػممقك ىحضػبلني مخلمحمػيحم اتلجخميمغيػمخف كاججلمجعػجخمفك مخل، ممسحمججحميحم ممسمجتمجعينني يحممي 
بلـ/ د ػ كحلسحمل ححصمجعر املممسججلمخل محلحمل مخفؿ ححصمجعي يمطججلييحم الممسَّ حى مخلى ًريحجسي إًالَّ اإٍلًٍمحشبلى

ي
إًٍف أ

ًجيي 
ي
ًٍيحم أ إحًلى ٍي كى لكَّ ججلىيًٍيحم ىجخمى ًَّ يمطى  ىٍجخمًذييًق إًالَّ ً مخلى ٍمجعي كى  .[33]حجمجخمد/   اٍممسمجتىمخضى

 يمغػكال ححصػممق أف مخلحمقػـ اتلػجخملك مخلحمقػـ يمطحمطػيمخل، ال حجس مخلحمل مخلحمقـ اتلػجخملك، إذنا 
، كمخفحمسف اتلػجخملك إليحملػف جمتىحل كيمطبلأمحمس مجعديحم كاتلجخملك يمطججلييحم مخفحجس ممسحمججحميحم كمجعف 
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  إيػؾ جحممجعػحجس كإيػؾ  ممسػمجتمجعني، كمخلحمل ذلػممق مخفػجخمِل ممسػحمججحميحم/ ديف محلمحتري مخلحمل املجخماىحضحمل
يمغػبل ػحجس مخلػحمل أىمحػىجس ، [265]حجمػجخمد/  يمغيمطحجسق كجخملك يمطججلييحمد ، كمخفجخمِل مجعف/[3]اججلىمغحت/

 جمتىحل كيمطبل.اتلجخملك يمطججلييحم مخلممط  ألممسب
ك يمغتلجخمالك يسجخمف ػرتؾ األىمحػىجس ألممسػب. اتلجخمالككاتلجخملك  كيمغحمسؽ محلري ني

ا يمطحمس كجمتػىحل ممساؿ مخلممط ، ألىمحىجس ألممسبكحجمجخم مخلىجسمجخمـ. كاتلجخملك املرشكع يسجخمف 
 .اججلمجعجخمف كاتلجخميمغيمخف كاهلحجساي كالممسحجساد ىلع يمغمجعىحل اججلمخضًعت

ممشػجخمع ىمعػري حمجػمخف، يمغججلمجعحمقيحجسة الممسججلىمغي اليجشحمجيحمج محلحمل محميف االممسمممسػبلـ كاخل
ػحمل خيػججلممش اجلػس  محميف الممسػججلي كاتلػجخمالك كحجمحمتػحمس ادلجحميػ كايمطػماؿ اخلججلػمخف، كمخلى
ججلحمقمجممخل ألىمحبلؽ احلممسمحم، كيػحجسيمطجخمحجممخل حلممسػىنك يمغيػمحمسحجممخل ػملمجعحمسكؼ ػلحمسيمغمخف  كخيي
كالججلني، كيمحممجمحجممخل يمطحمل املمحميحلحمس بل مخلمحميحلحمس، كيمجتحمجحملىحل أذاحجممخل.. حجمىجسا ىمحري ممػحمل يمجمحمتػحمسحجممخل 

ٍُ اجلَّهةَس، / » كيحجسيمطمجممخل يمغيحمل حجممخل يمغييحم مخلحمل ىمحري كرشك محلحمل مخفؿ ِ ِي ُُيَة٣ ال٧ُْؤ٨ُ٦ِ اذلَّ
ٍُ اجلَّةَس، وال يَْىِكُ ىلَعَ  ِ ِي ال ُُيَة٣ ْصًؿا ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٨ِ٦ِ اذلَّ

َ
٥ُ أ َْ ْخ
َ
َذا٥٬ُ، أ
َ
ونْىِكُ ىلع أ
َذا٥٬ُْ 
َ
 .  (1)«أ

 

                                           
 ،ريض ا يمطمحممجمحملػ اػًحمل يمطحملػحمسمخلػحمل حمجػحجسيجحت ( 3046) يحم( كاػحمل مخلجمتػ6909م )اججلرتمخلػىجسأىمححمسجمتيحم  (1)

 (.  4699« )احمل مخلجمتيحممحشحمجيخمت »كمحشحمجحمجيحم األبلين يف 
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هحَِّبةتإٚهني ُمهر» ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/   ،ـن٤ني ثهؾلٟ ٦َهة ٝهؽر ٦ه٨ الكَّ
ـِنه٢ اإِلنَْكهةن اجُلهٮع احَلهةِ   ،ةا ٨٦ آزَةر َذلِٟٝؽ ُُيَ دإٚني ثؾلٟ ٦َة  ٧َ٠َة ي

ْك٢ِ 
َ
ج٢ ،ثِةا ْٞ وان ابل ،ونْؽَٚٓ ث٫ِِ اجُلٮع ال٧ُْكَذ

َ
َٟ إِذا آن أ ِ  ،ؿد َد٫ٕٚ ثةل٤جهةسهوًَلَؾل

٤ُٮب يُ  ُْ َٟ ُك ٦َ ِ يْهَخ  ،/ يَة َرُقهٮ  اُملسو هيلع هللا ىلص٧َ٠َة َٝةلُٮا ل٤٪َّيِب  ،ْؽٚٓ ث٫ِِ ١ْ٦َُؿوهوًَلَؾل
َ
َرأ
َ
 أ

ر اُ ؽَ ٨ َٝهؿد ٦ِه٬َه٢ دَه إيق ثَ٭ة٩ذَّ  (1) ودُ  ،ورًف نكرتٌف ثَ٭ة ،دونح ٩ذؽاوى ثَ٭ةأ
ةَ / َمحْبً  َٞ ًَعا وابلَاَلا حل٤ذٞيهةن إِنَّ »ويِف احَلِؽير/  ،(2)«٨ ٝؽر اُيِهَ ٦ِ »ة؟ َذ  إادلُّ

ْرض
َ
٧َةا واا  .  (3)«ٚيٕذ٤ضةن ثنَي الكَّ

َِٕجةَدة ، ا٣ٕةثؽي٨ َُذَ٭َؾا َظة  ال٧ُؤ٦٪نَِي ثِةِلَّ وَرُقٮع  «.وَل َذلِٟ ٨٦ ا٣
 الرشح

 مجتمجمػحجس يف ريمغػممط  يمطججليػيحم أفلىحل كحمىحل اتلحمقيجشػري، كاإل ممسف حمىحل اخلمخض كحمىحل الحمسَّ  
ك ػ يمطججليػيحم  ،ال يممسمممسججلمخل هلىجسا األمحمسك ػىحل يمطججليػيحم االممسػمجتىمعىمغرأف ، كحجمىجسا اتلحمقيجشري

 املممسريمط يف يمغمجعىحل اخلريات.ك اتلجخمب
ػحجس مخلػحمل األىمحػىجس ألممسػب،  ال، كىمغػجخمساجل  أف ىمعحمسس حجمىجسق املمجعػين يف ك

ايمغمجعني ىجسلممق مخلػ مخفػحجس د»يجخمخمشخمت املحمقيجشجخمدك حمجيجحت مخفؿ/  -مخلمحتبلن  -كرب امليجشمحمممغ حجممحم

                                           
   دمممط حمقي، ك  مخل يحجسيمغممط يحم اإل ممسف مخل خييمغيحم كيسحمسحجميحم يمطحمل جحمىمغممسيحم كممعريق. (1)
كحمجممسػمحميحم األبلػين يف ، ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  ىمححمسامخل 6029( كاججلرتمخلىجسم )49940أىمححمسجمتيحم أمححجس ) (2)
   .(11« )مممصلك اججلىمغحمقحمسختحمسيمخت »
( مخلحمل حمجحجسيجحت ًعئممصػ ريض ا 40/ 4« )محلممصممغ األممسمجتر»( كاججلزبار يف 225/ 4أىمححمسجمتيحم احلزمخل ) (3)

   .(6643« )املممصاكة»األبلين يف  كحمجممسمحميحميمطمحممجم، 
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كاملحمقيجشػجخمد/ أف  ،«حمسيىحل اإل ممسف اجلجخمع احلر ألكىحلمحلحمل يي  كخيججلممغ مخلحمل آجحتر ذلممق
 .اجلجخمع ألكىحلجحميحم يحجسيمغممط يمطحمل جحمىمغممسيحم يمغ جمتمجعن  فإذا اكاإل ممسف 

حمل ممعججلممش مخلحمل املمجتيجشجخميمغ ف ىحضججلػ األكػىحل أك أ كزيمطػمخل كحجمجخم مجمىجسا يحمسد ىلع مجعخمش مخلى
ىمحػىجس األُيمحتػجخمف اجلػس ىلع ػحمسؾ اتليحلممسػ كك ،يمحميف اتلػجخملكيمطمحمحجس اجلجخمع الحمسزؽ 

 .ممسبأل
 دجحميجخمي اكجحم كبل حجس مخلحمل األىمحىجس ألممسبكحجمىجسا الحمسيمطمخل يمحميف الرشع كاججلمجعحمقىحلك يمغ

رب كحجمىجسا األىمحػىجس ال يمحمػيف اتلػجخملك كاالممسػمجتمجعجحم ػ يمطػحمس كجمتػىحل، ك أك رشيمطي،
كافي »/ امليجشمحمممغ مخلمحتالن آىمححمسك يمغحمقؿ

ى
لًممقى إًذا آف أ ىجسى لًممقى لكُّ  ،دىيمغمجعيحم لججلس ،اججلربد ككى ىجسى  ككى

ٍمخضججليجخمب يي  كقمخلى ٍيحلحمسي يجخما لججلمحمَّػًِب  ،ٍحجسيمغممط ًًيحم مخلى ػ مخفىػل حملى ػجخمؿ امحلى يٍػ أدكيػ  ،/ يىػ رىممسي
ى
رىأ

ى
أ

 كري جحمى   كي مجتحجساكل مجمى ىق  ممسرتيق مجمى ىحل حمسدُّ  كىق جحممجتيق مجمى ػيٍن مخلً  حجمى / حمل مخفػحجسر ا ححصى ػؿى حمقى ؟ ذى
ًَعا وابلَهاَلاَ »كًي احلىًحجسيجحت/  ،«ر اُؽَ ٨ َٝ يِهَ ٦ِ » ٕذ٤ضهةن ثَهني حل٤ذٞيهةن ٚيَ  إِن ادلُّ

ْرض
َ
٧َةا واا  .«الكَّ

يف ججل أمحشب، يمغمجمىجسا اذلم كرد مجمحمل ممعى يمغأيُّ  كأم/ يمجتيجشرًعف ،«يمجعمجتججلحمتف»كمخلمجعىن/ 
يججلػمجتيق مخلػممط  -رؾ كمجعف -أف ادلًع  اذلم يحمسيمغمجعيحم اججلمجعحجس إف امخلمجعمحمق/ حجسيجحت احل

رق ا مخل ػني الممسػحمل  كاألرض، كُيػحجسث يمحممجمحملػ حجمػىجسا الججلحمقػ  حجسَّ اججلحمقممش  اذلم مخفى 
 ًعادليمغذا اكف ك اتليجشرعك  -ادلًع حجمػىجسا كرق، حجسَّ ا يحم مخفممش ق اذلم مخفىػ دَّ رى   خمججليجشن

 يحم عممسمجتمخضا  حجسيمطجخم مليأف  ممسف ئللاك ألف ا لجخم لمخل يممص حجسر مخلحمل مخف -أيممشن حمقى ، كمل كذَّ
أف حجمػىجسا  ، كمخفحجس أيمطججلحملمحم اجلػِب امخلحمل  -أيممشن  -مخلحمل ا كادلًع يمغججلحمقحجسر  ذللممقك

 يحجسيمغممط ذاؾ.
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حمل اججلحمقحجسر، كا ممسحمججحميحم كمجعف حجمجخم مممس األممسب، كحجمجخم يمغألىمحىجس ألممسب مخلً  
حمجػؿ املػمخلمحمني ػ كرممسػجخمِل  ا، يمغمجمػىجسأممسػن  مجمػاذلم ىمحججلمخف حجمىجسق األممسب كجمتمجعججل

ىمغحمقيحم حجمىجسق األمجخمر مخلحمل كخمشػممط جحميجشػ يمطينيػيحم يى كاججلمجعحجسيحمل ، كلك ذلممق مخلحمل اججلمجعدة، 
كمخلمحمػيحم اخلممصػي، كمخلمحمػيحم  ،كمخلمحميحم اإلجحم ،مخلمحميحم اتلجخملك كيمغمجتجخمحمجيحجس اججلمجعدة كدةجخمحمجيحجس اججلمجع

 األمحمس ملمجعحمسكؼ، كمخلمحميحم اجل  يمطحمل املمحميحلحمس، كمخلمحميحم اجلمجمد يف ممسبيىحل ا.
كيمطججليمحمػ أف  ػ أف سػجخمف كاخمشػحمج حمطػحجمحمسة، كالممصػمجعحمس كلك حجمىجسق املمجعين 

مجتمحم محمدلمجتحملمجعرسجحم كحملمجم ألججلِّ مجعى جي أف ك ،جحممجتحملمحتججلمجم يف أجحمىمغممسمحم مخلَّ
ي
، يمغبل حجس مخلحمل ممعحمسس كممسحمس أ

املمجعين احلحمق كإمجعد ججلممق املمجعين اججلىمغممسحجسة اججل  ليجشػحمق يف أذحجمػف اجلػس، حمجػىت 
يحمل إال ججلممق اليجشجخمرة ابلىحضججلػ، يمغمحشػخمت املمجعػحمسكؼ جحممجممخل أمحشحمججخما ال يمجعحمسيمغجخمف مخلحمل ادلِّ إ

 ، كاججلمجعيذ .ا كاملمحميحلحمس مخلمجعحمسكيمغن مخلمحميحلحمسن 
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يه٨ يَْنه٭ُؽوَن ا» رمح٫ اُ/املى٪ٙ ٝة   هح ال١ٮ٩يهحو٬َُؤاَلا اذلَّ َٞ ي ِٞ ويِه  -حَل
هيِعِّ  ْ يهص الرشَّ ة ٨٦ اتَِّجةع أمهؿه ادلِّ ًٕ ِ ا، وجي٤ٕٮن َذلِٟ ٦َة٩ ةىَل للكِّ ََشْ َٕ رمٮمحذ٫ َت

ال / ٌَّ  ىلع َمَؿادِت يِف ال
هَؽرِ يِف ُك ٦َهة ُيهة٣ٛٮن 

َٞ ةإ ٚيعذضهٮن ثِة٣ ة ًَع٦ا ًٞ ٤ُٮَن َذلِٟ ٤ُ٦ُ َٕ الد٭٥ جيْ ُ٘ َذ
ح. َٕ ن ِ
 ذِي٫ِ الرشَّ

اِ رَشٌّ ٨٦ َٝٮ  احلَُ٭ٮد واجلََّىةَرى، و٬ُٮ ٨٦ صجف َٝٮ  ال٧ُرْشهًلني وَٝٮ  ٬َُؤاَل 
ا   ي٨ َٝةلُٮا/ }لَٮ َمةَا اُ ٦َة أرشًل٪ة واَل آثَةُؤ٩َهة واَل ظؿ٦٪هة ٦ه٨ ََشْ ]األجحممجعػـ/ اذلَّ

 .[12]الحمسىمححمسؼ/ ، وَٝةلُٮا/ }لَٮ َمةَا الؿَّمْح٨َ ٦َة ٔجؽ٩ة٥٬  [216
ْرض د٪
َ
هَؽرِ َٚإ٩َِّه٫ُ و٬َُؤاَلا ٨٦ أ٥ْٔ أ٬ه٢ اا

َٞ هة، ثه٢ ُك ٦َه٨ اْظهذش ثِة٣ ًٌ ةٝ
ؿَّ ُك آَدَِلي ٦ذ٪ةٝيإ َٚإ٫َُّ٩ِ اَل  َٞ ن ُح

َ
هةل٥ِ،  ي١٧ُ٪٫ُ أ َّ ىلع ٦َة ي٢ٕٛ، َٚاَل ثُؽ إِذا ٧٤ّه٫ 

َكهةِد، وأػهؾ يكهٟٛ ِد٦َهةا اجلَّهةس،  َٛ ْرض ثِة٣
َ
هةل٥ِ، وقهِف يِف اا َّ و ٥٤ّ اجلَّةس 

َ
أ

ٌَّ ويكذع٢ُّ ا٣ٛؿوج، ونُْ٭٤ٟ احَلْؿث وا٣ ٩ْٮاع ال
َ
َؿر ا٣َّهيِت اَل هجك٢، وََنْٮ َذلِٟ ٨٦ أ

هةل٥ِ ث٧َِهة يسهٙ ٔؽوا٩ه٫  َّْ ةٝهت ا٣ َٕ ن ُح
َ
َؽر، وأ َٞ ن يَْؽٚٓ ٬ََؾا ا٣

َ
َِٝٮام ل٤٪َّةس ثَ٭ة/ أ

ح، ََٚؽع ُك أظؽ ي٢ٕٛ ٦َة يََنةا ثهٟ  َؽُر ظضَّ َٞ ة  َعُ/ إِن اَكَن ا٣ َٞ ٦َْسةعإ َذُي
َ
ؽوان أ ٔو

ح  رى[ث٢َُ أو٢ َْٝٮلٟ/ وم٘ري ، ولِن ل٥ يس٨ ُظضَّ حجسى ح. ]إًفَّ اججلحمقى  ُظضَّ
هِح ال١ٮ٩يهح اَل يُهؿدون ٬َهَؾا  َٞ ي ِٞ ي٨ ُيذضهٮن ثِةحَل ْٮ  اذلَّ َٞ ْوَعةب ٬ََؾا ا٣

َ
وأ

ُٕٮن آراا٥٬ وأ٬ٮاا٥٬، ٧٠ة َٝهةَ  ٚهي٭٥ ثٕهي  ْٮ  واَل ي٤َزتمٮ٫٩، ولِج٧ََّة ٥٬ يَتَّج َٞ ا٣
ِى  ْٕ ٪ؽ امل ح ََٝؽري، ٔو َٔ ة َُّ ْ٪ؽ ا٣ ِٔ ٩ْخ 

َ
َيح َصْكي، أيُّ ٦َْؾ٬َت واٜٚ ٬َٮا  ا٧َ٤ٕ٣ةا/ أ
 د٧َؾ٬جخ ث٫ِِ.
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مهؿ واجلَّهيْه اَلزم  
َ
ن اا
َ
٧هٮن أ ِٞيٜ واملٕؿٚح، ونٔـ ٔٮن اتلَّْع و٦ِْ٪ُ٭٥ و٪ٙ يؽَّ

٩ه٫ 
َ
و أ
َ
ٕٚةع خم٤ٮٝح، أ

َ
ن أ
َ
ةت. أ٦ة ٨٦َ م٭ؽ أ َٛ مل٨ م٭ؽ جلَِٛك٫ِ إٔٚةاًل، وأزجخ َعُ ِو

ن اُ ٬ُٮ ال٧َُذرَصا 
َ
ذِي٫ِ، ٧َ٠َة ُُيَهؿ  َقهةاِؿ املذعهؿٌلت، َٚإ٩َِّه٫ُ جمجٮر ىلع َذلِٟ، وأ

يؽ. ؽ والٔٮ مؿ واجلَّيْه والٔٮ
َ
٪٫ُ اا َٔ  يَْؿدَٛٓ 

ن اَ ه 
َ
٧هٮن أ ٪ه٫ُ اتلَّلْكِيهٙ. ونٔـ َٔ ٮلُٮَن/ ٨٦َ م٭ؽ اإِلَراَدة َقٍٞ  ُٞ وٝؽ َح

٪٫ُ اتلَّلْكِيٙإ لن٭ٮده اإِلَراَدة َٔ  ٍَ َٞ  «.َق
 الرشح

 «حجمال  اذليحمل يممصػمجمحجسكف احلحمقيحمقػ اليحلجخمجحميػك»مخفجخمؿ امليجشمحمممغ رمحيحم ا مجعف/  
يػحمسكف أف اتلجخمحمجيػحجس، أم/ جخمحمجيػحجس  -محلحمل مخفحجس حمقػحجسـ -حجممخلاملمجتيجشجخميمغ، ك /يحمسيحجس مجمال 

ححصمجمجخمد احلحمقيحمق اليحلجخمجحمي، مخلػممط احنػحمسايمغمجممخل يف حجمػىجسا ابلػب،  /حمساد يحم، يي يمطمحمحجسحجممخل اخلمحش
كمخفجخمهلمخل جلرب، كأف اإل ممسف دلجخمر ىلع يمغمجعججلػيحم، يمغمجمػال  املمجتيجشػجخميمغ ىلع محمساػ يف 

 الممشبلؿ.
ػيمغىمعي  ػبلة حجمال  يف حجمىجسق املممسججل  مجعججلجخمف ذلػممق مخلمخضججلحمقن يمغمجعمحمػحجسحجممخل أجحمػيحم مخفػحجس  ك ًعمخلا

ف لك إ /ع األمحمس ادليين الرشيع، ذلػممق أجحممجمػمخل يحمقجخملػجخمفيسجخمف حجممحمؾ مخلجحمممط مخلحمل اِّ 
يمغمجعىحل يىمغمجعججليحم اججلمجعحجس يمغمجمجخم دلجخمر يمطججلييحم، كبتل  ىلع اججلمجعحجس أف يممصػمجمحجس يف حجمػىجسا اججلىمغمجعػىحل 

يمطحمس كجمتىحل يمغحمل يمطججلييحم مجمىجسا إال أجحمػيحم حجسرة ا يمطحمس كجمتىحل، كمخل داـ أجحميحم يممصمجمحجس مخفحجسرة ا مخفي 
ى  ف اللك يمطمحمحجس حجمال  مخلحمل يمطمحمػحجس ا يمطػحمس إإذ  كممسمجتحمجممسحمل حمجممسمحم كال يممسمجتحمقخمت ممسيال ي

مجعػىحل مجعىحل ا يمطحمس كجمتىحل، كإف يمغمجعىحل ممسػي يمغػىجساؾ يمغً كجمتىحل، يمغمجمجخم إف يمغمجعىحل حمجممسمحم يمغىجساؾ يمغً 
 .ا يمطحمس كجمتىحل



   

 

 ةـــيشرح رسالة العبود 152 

 ب األكامحمس كاجلجخما ، كحجمىجسا مخفحجس حمقحجسـ يجحميحم. كيرت ىلع ذلممق مجعمخضيىحلي 
لك أمػحمس يمغػحمسيمجع، ػر يف لك مخل خيججلىمغجخمف ػيحم الممصػحجسى ُيمجتحمتجخمف ججلحمقى حجمال  اججلىمعبلة ك

مخلػ داـ كيحمقجخملجخمف/ أجحمػيحم  كحمقحجسكرأف حجمىجسا أمحمس مخلى  /مجتمجممخل يف ذلممقحمتَّ ىمحججلىمغجخما يمغييحم الرشيمجع حمجي 
ي اججلمجعحجس يمغمجعَّل  ،أجحميحم أمحمس مخلحمقحجسكر    !مخل مجمىجسا األمحمسججلِّ ممسى أف ي

حمسع، كال أم حمجػػحمسص مخلػػحمل ػىلع حجمػػىجسا ال ييجشػػخمت حجممحمػػؾ أم حمقيػػحجس ػػمحمس الممصػػك
إذ  كيمغيممسمجتجخمم يمطمحمحجسق يمغمجعىحل اخلري كيمغمجعىحل الرش كىلع يمغمجعىحل اخلري -يحمأك دايمغممط مخلمحم -اإل ممسف

مخلػحمل مخلحمل يمطمحمحجس ا يمطحمس كجمتىحل، كحجمػجخم يف يمغمجعججلػيحم ذاؾ ىلع أم األحمجػجخماؿ  -حمسيمطحمليحم -اللك
 .إجحمحمل ُيحمقمخف أمحمس ا يمطحمس كجمتىحل -ىمحري أك رش

ٌّ »/ -محلحمل مخفؿ امليجشمحمممغ -حجمىجسا اذلم مخفلجخمقك ك ػىحل «مخلحمل مخفجخمؿ احلمجمجخمد كاجليجشرل رشى
لجخم ححص  ا مخل أرشكمحمػ كال آؤجحمػ كال دمخفلجخما/  حجمجخم مخلحمل جمتنجمس مخفجخمؿ املرشكني اذليحمل

محلحملػ  ،يمغمجمال  ححصمجمجخما كححصلكجخما املرشكني ،[253]األجحممجعـ/  حمجحمسمخلمحم مخلحمل دكجحميحم مخلحمل   
 امجتحجسيمطجخما يف جمتجحمبني/مخفحجس ؾ محلىجسلممق، ف أحجمىحل الرش يحمممسييت ىمغيجشيججل

محلحملػ ، مخلػ رشيمطمجمػ ا يمطػحمس كجمتػىحل اامجتحجسيمطجخما أجحممجممخل رشيمطجخما أمجخمرن اجلجحم األكؿ/ 
 مخلمجعمحم. يتمجتممسك ،ألجحممجعـيمغمجعججلجخما يف مممسججل ا

حتججليىحل مجعممشمجم كحتحمسيمخل مجعممشمجم مخلحمل يمطمحمػحجس أجحمىمغممسػمجممخل، اجلجحم اثلين/ امجتحجسيمطجخما يف 
ى  حملكلك حمسكمجممخل أف حجمىجسا مممصػي ػيمغيحمجمجتحمتجخمف بممص كممسجخمحجم إف ا يمطحمس كجمتىحليمغمجعججلجخما ممسي  

 .ا يمطحمس كجمتىحل
 .نيرشكاملأكخلممق كمخفجخمؿ حجمال  املمجتيجشجخميمغ حجمجخم مخلحمل جمتنجمس مخفجخمؿ 

ك ألف حجمػال  اذليػحمل ُيمجتحمتػجخمف كحجمال  مخلحمل أيمطحمطمخل أحجمىحل األرض محم»كمخفؿ/  مخفممشن
حمسكؽ هلػمخل كيمحمممسػمجممخل ، كإجحمحمل يف احلؿ اذلم يىػ«ججلحمقحجسر ال يمخضحمسدكف حجمىجسا يف لك حمجؿ
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حمسكؽ هلمخل ال ُيمجتحمتجخمف ججلحمقحجسر، كمخفحجس ني ذلػممق ر، كي احلؿ اذلم ال يى حجسى ُيمجتحمتجخمف ججلحمقى  
يمغجحميحم ال يحملسػحمل أف يحمقػحمس لك آديم  كمجتمحممخفخمشحمل احمجمجتمخت ججلحمقحجسر يمغجحميحم مخلي ىحل لك مخلى »يمغحمقؿ/ 

 «!مجعىحلىلع مخل يىمغ
 ق لػمحشيمغججلػجخم جمتػ  كحمقحمس لك آديم ىلع مخل يىمغمجعىحليمجتمخت ججلحمقحجسر ال يحملسحمل أف يمغحملحمل ُي
 .ق ىلع ذلممقمخل أمخفحمسَّ  يحمكاممسمجتحمجىحل يمطحمسخمش ق أحمجحجسكلجخم جمت  .ق ىلع ذلممقمخل أمخفحمسَّ  ،كرسؽ مخلِل

 ا،رض يمغممسػدن األاجلػس يف كممسػىع  ،حمطججلػمخليمغججلجخم اجحممرش حجمىجسا كححصعك الجحممممصػػحمس اججل
كحنػجخم ذلػممق مخلػحمل  ،حجمججلممق احلحمسث كاججلنممسػىحلأك ،اججلىمغحمسكج ممسمجتحمجججل، كامخل ادل ىمغيحلكممسي 

 .اـ لججلمحمس يحمجخمى الرضر اججل  ال مخفً 
 جخمفيمجعػمخفاجلػس يمطػحمل جحمىمغممسػيحم، كاججلحمطججلػمخل ديمغممط يمجعحملىحل ىلع إ ممسف كالجخمامخفممط أف لك 

مجتمخت كال يحملسحمل يف حجمىجسق األحمججخماؿ أف ُيي  ،اججلحمطلمخل حمل يسممغ يمطحجسكاجحميحم كيمطحجسكاف أمخلمحتِل
يممصػ  مخلػ لك أحمجحجس يىمغمجعػىحل  جخمايمغحجسيمط كحمت/ إف اكف اججلحمقحجسر حمجي ال ىحل هليحمق، كإال ججلججلحمقحجسر

 حلسمخل كأمجخماججلسمخل.بحجمك مخلس
 !يمغمجمىحل تممسمجتحمقيمخل مجمىجسا حمجية؟

 يممسمجتحمجيىحل أف تممسمجتحمقيمخل أمجخمر اجلس مجمىجسا.كاجلجخماب/ 
يمغػذا اكف ييجشػخمت أف يسػجخمف حمجحمتػ يف  !يمغيحليممغ ييجشخمت اججلحمقحجسر حمجحمت هلػال ؟

حمجحمت يف جمتجحم يمطدة ا يسجخمف أف أف ييجشخمت ميجشججلخمت اجلس، يمغيحملسحمل مخلممط ذلممق 
جخم محلػىجسلممق ال ييجشػخمت يمغمجم ،يمطحمس كجمتىحل، يمغذا اكف ال ييجشخمت أف ُيمجتمخت يحم يف ميجشججلخمت اجلس

 مخل/أف ُيمجتمخت يحم يف جمتجحم يمطدة ا يمطحمس كجمتىحل، كإف لمخل يسحمل حمجحمت مخضىحل أمحشىحل مخفجخمهل
 ف اججلحمقحجسر حمجحمت.إ
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حمل كال ييجشخمت يف أم حمجؿ أف يسػجخمف اججلحمقػحجسر حمجحمتػ لججلمجعػت، سيمغذف/ ال يحمل
 حملجحسمخض أك املىجسجحم يف حمجمخف اجلس.ججلحمت لمحلحمل ال ييجشخمت أف يسجخمف حمجي 

جخمجحميػ ال يمخضػحمسدكف كأمحشحمجب حجمىجسا اججلحمقجخمؿ اذليحمل ُيمجتحمتػجخمف حلحمقيحمقػ اليحل»مخفؿ/ 
، كإجحمحمل يممجعػجخمف أمجخمرحجممخل ال يججلممجخمجحميحم يف لككييحم، يمطججل، أم/ ال يممسمجتحملحمسكف «حجمىجسا اججلحمقجخمؿ

أمخلػ يحم، ك كاأىمحىجس  حجممخلحجمجخماأكآرا حجممخل حملىت مخل اكف اججلحمقحجسر يمحمممس يمغ كآرا حجممخل كأحجمجخما حجممخل
مجعػخمش مخفػؿ ػيحم، محلحملػ  كالػمخل يىمحػىجس  حجممخلحجمػجخماأكآرا حجممخل إذا اكف اججلحمقحجسر ال يمحمممس 

م مخلػىجسحجم كايمغػمخف يمغػ، «حجس املمجعيجشػي جمتربيػ، كيمطمحمػيمطمحمحجس اججلمخضيمط مخفحجسريػ» /اججلمجعججلحمل 
 .يحم جخماحملىجسحجم  حجممخلحجمجخماأ

 لػجخم  /حمقجخمؿيمغي كمجتمخت ججلحمقحجسرُيمحمس رتل الجخماحمجحجس مخلمحممجممخل يمطمحمحجس األيمغ
ي
ػححصػ  ا أف أ  عِّ محشى

   أفمخل يممصل ممسمحشع، كإف
ي
 ! محشع يمغججلحمل أمحشعأ

 ك ىلع يمغًمجعججلمجم، ال أممسمجتمخضيممط أف أىمحػججلممغ  أجحم دلجخمر /ؿيمغيحمقجخم ،يف جمتجحم املمجعيجشيأمخلَّ
 يمغًمجعىحل ا يفَّ!
  كأجحم دلجخمر ىلع اججلمخضيمط /ال يحمقجخمؿيمغججلحملذا 

ي
 .ألجحمين دلجخمر كمحشعممسمخفجخمـ كأ

 ك يمغيحمجمجتمخت ججلحمقحجسر ىلع حمسكمجم.إذا جمت  ب اججلمخضيمط أمحشخمت مخفحجسريا يمغمجمجخم 
 ك يحمسيمطمخل أجحميحم دلجخمر ىلع يمغمجعججلمجم..كإذا جمت  ب املمجعيجشي أمحشخمت جمتربيا 

ك حلنممسججليمح مخلحمل األكامػحمس، كحلحمقػرتؼ مخلػحمل جخمايمغمخف حجمجخماقيمجتحملىجسحجم ملىجسحجم اذلم يي يمغ
 ححص ، كاججلمجعيذ .اجلجخما  مخل 

ا.ججلي ممعي أححصحجسحجممخل حجممخل األكؿ، كيجشمحمممغ ىجسا الحجمك  جخما
  يػحجسيمطجخمف اتلحمجحمقيػمخف كاملمجعحمسيمغػ، كيحمسيمطحملػجخمف أف ، كحجممخل اذليحمل اليجشمحمممغ اثلينكأمخلَّ

إذا اكف اججلمجعحجس  / كأجحت ِل محشىمغت، يمجعيناألمحمس كاجل  الزـ ملحمل ححصمجمحجس جلىمغممسيحم أيمغمجعالن 
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ىجسق األححصػي ، حبيجحت يحمسل أجحميحم يمغيمطىحل هلػ كلمخل ييجشىحل إف ادلرجمت املمخضججلجخمب مخلحمل اتليجشجخمؼ 
أف يػيت ػألكامحمس  حجمػىجسا يججلحمسمخلػيحم جخمف/كأف يف حجمىجسق اجلىمغػجمس حجمػىجسق اليجشػىمغت، يمغيحمقجخملػ

أجحميحم إذا اكف مخلحمل املحمسيحجسيحمل، أك اكف مخلػحمل يمطػجخماـ اجلػس يمغمجعججليػيحم أف  /كاجلجخما ، حملمجعىن
 كألف حجمىجسا لمخل ييجشىحل إف درجمت كرػ مخلػحمل حجمػىجسا الممصػمجمجخمد كيججلمـ ألكامحمس كاجلجخما 

هلػىجسا  ؿ/ يحمسيمطحملجخمف أف األمحمس كاجل  الزـ، يمغحمقجحميحم ال يممصمجمحجس ذلات جحمىمغممسيحم يمغمجعبلن إحبيجحت 
 محشىمغت. ، كأجحت هلحمل ححصمجمحجس جلىمغممسيحم أيمغمجعالن ملاليجشمحمممغ مخلحمل اجلس، 

أيمغمجعػِل، كأف ا حجمػجخم دلػجخمر ىلع  يحمممصػمجمحجس أجحمػاالكؿ املىمع ، يمغمجمػجخم ي اليجشمحمممغ أمخلَّ 
رىمغػممط يمطمحمػيحم كيحمسيمطمخل أجحميحم مل ححصػمجمحجس ذلػممق ا ،املمجترصؼ يمغييحم، محلحمل ُيحمسؾ ممسحمس املحمجحمسًكت

حبيػجحت ال يػحمسل  ككمحشىحل إف محمس يف اتليجشجخمؼ ألجحميحميحجس، األمحمس كاجل  كالجخميمطحجس كالجخميمط
يمغمجعمحمػحجس حجمػىجسا ال يججلحمسمخلػيحم األمػحمس  ،أجحميحم مخلمجتحمجحمسؾ محلممسحمس املمجتحمجحمسًكتيحمسل ، كجلىمغممسيحم يمغمجعبلن 

 .كاجل 
تممسػحمقممش  -مجعيمحمػ مخلي ملمجتيجشجخميمغ يحمسكف أجحميحم يف حمجؿ كمحشجخمؿ حجمىجسا الممصجحسمحش إف ري يمغ

 .(حمل ححصمجمحجس اإلرادة ممسحمقممش يمطمحميحم اتللكيممغمخلى )يمطمحميحم األكامحمس كاجلجخما ، كمخفحجس يحمقجخملجخمف/ 
كأجحميحم اججلىمغيمطىحل للك   ىلع احلحمقيحمقػ  يمغذا كمحشىحل إف محمسحمجججل ححصمجمجخمد ا يمطحمس كجمتىحل

يمغمجمىجسا ال سججليػممغ يمطججليػيحم، ككحملػ  -زيمطحملمجممخل ىلع حمجحجسِّ  كأجحممجممخل ال يمغمجعىحل هلمخل كال مممصي،
اذلجحمػجخمب، محلحملػ أف  ك ال ممشػػحمسقحمجػحمسجحميحم ييجشخمت مخلمحتىحل ابلى إ /يف حجمىجسا جخمفيحمقجخمل أجحممجممخلممسييت 

كال ينمجتىمغممط مخضيمطػ، كحجمػىجسا  ال يمجتجحتحمس ىجسجحمأم/  .األكممسخ ال جحتحمس يف ابلحمجحمس اخلممشمخل
 مخلحمل اممسمجتحجسراج الممصيمخضف هلمخل، كاججلمجعيذ .

مخلػحمل  -ك ألجحمػيحملممصػمجمجخمدق اإلرادة كاخلرضػ ممسػحمقممش يمطمحمػيحم اتللكيػممغأف كيحمسيمطحملجخمف 
ي مى هلمخل كحل  األكحل ، كاأل  ممسحمقممش يمطمحممجممخل اتلاكحلممغ.حمس ت
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األكامػحمس كاجلػجخما ،  مخلخلجخماص تممسػحمقممش يمطػمحممجمك يمغ كاخلمحشىمغحمسمخفجخمف ني اججلمجعمخلَّ يي يمغ
ػ»/ امليجشمحمممغ حمقيحمق اليحلجخمجحمي، مخفؿبممصمجمجخمد احل جخمفكيسمجتىمغ حمل يمجعججلػمخل كمخفحجس يىمغحمسمخفجخمف ني مخلى

يمغمجعممشمجممخل مخفػؿ/  كأم/ ال يسمجتىمغجخمف حملحمتحمسد اججلمجعججلمخل ،«احمل يحمساق ححصمجمجخمدن  كبني مخلى ذلممق يمطججلحملن 
أم/  ،اإذا اكف حجمػػىجسا الممصػػجحسمحش يمطججلػػمخل حجمػػىجسق األمػػجخمر دكف أف يممصػػمجمحجس ذلػػممق ححصػػمجمجخمدن 

سممصممغ ِل احلحمت، كيسجخمف مخلممط احلرضة اإلهلي مممصػيمغمجم، يمغػذا لػمخل ييجشػىحل إف ي 
ممسحمقممش يمطمحمػيحم يأجحميحم ال  /حملمجعىن ،ألكامحمس كاجلجخما ىحل ىلع اججلماـ يحمطيمغ ،ليحلممصممغمحمسحمجججل ا

 .سممصممغ ِل احلحمتب، كحمجىت يحمسل ا مممصحجمحجسةحمجىت يي اتللكيممغ 
ي  إجحمحملػ ال ػحجس مخلػحمل يمخلحمل يحم يمغحمقػممش، ككممسحمقمخضجخمف اتللكيممغ يمطحملحمل يمجعججلمخل ذلممق يمغبل ي

 .زيمطحملمجممخل ىلع حمجحجسِّ  ،ججلحمجرضة اإلهليل قدجخمححصمجم
مخفػحجس مخفػؿ/   جحمبيمحمػ ألف هلػمخلك كال ححصممق أف حجمػىجسا مخلػحمل اممسػمجتحجسراج الممصػيمخضف

٧َُّ٤ٮا» َٕ َظٌؽ ٦ِْ٪ُس٥ْ َرم٫َُّ  إَت
َ
٫َُّ٩ ٨َْ٣ يََؿى أ

َ
َـّ وََص٢َّ  -أ يمغػبل ممسػبيىحل  ،(1)«َظذَّ َح٧ُٮَت  -َٔ

إف رؤي ا يمطحمس كجمتىحل يف حجمىجسق احلية ادلجحمي، يمغ  أمػحمس مممجتمحمػممط، كججلسػحمل الممصػيمخضف 
 يمطمحمحجسمخل سججلمخل مخلممط احمل محشػيد، يمغحمقػؿ ِل اجلػِب/ يممسمجتحجسرج حجمال ، كذللممق اجلِب 

إث٤هحف  ؿى ٔهؿَش دَ »/ رممسجخمؿ ا  حمقؿيمغ ! ىلع امل مخفؿ/ أرل يمطحمسححصن  «.٦ة دؿى؟»
مجتحملمحتىحل هلػمخل، حمل حجمجخم ححصيمخضف مخلحمل الممصيىحضني يى حجمال  إجحمَّ  اقيمغمجمىجسا اذلم يحمس ،(2)«عؿىلع ابلَ 

ػحمسؾ ًمخلػحمل ىحضحمسيػمخف حلجحسػحمسجمتمجممخل يمطػحمل ادليػحمل،  كيممسمجتحجسرجمتمجممخل مجمىجسق األمجخمر كاألحمجػجخماؿك
 .يمغمحشخمت حجمال  ال ديحمل هلمخل، كاججلمجعيذ  كاججلمجعدة

                                           

   .حمليض ا يمطمحممجم( مخلحمل حمجحجسيجحت احمل يمطحملحمس ر6950أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  ممسمجعيحجس اخلحجسرم 6569أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)
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ح واَةوَّ »ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/   ة٦َّ َٕ ي٨ مه٭ُؽوا َذَ٭ُؤاَلاِ يٛؿٝٮن ثنَي ا٣ ح اذلَّ
ح ال١ٮ٩يح َٞ ي ِٞ نَّ  إاحَل

َ
ة  ا٣ٕجةد ََٚنِ٭ُؽوا أ َٕ ٚ

َ
٫٩ ُمِؿنؽ و٦ؽثؿ جَل٧ِيهٓ  ،اُ َػة٣ٜ أ

َ
وأ

 الَكا٪ةت.
ُ َٚهاَل  ،٨ يَؿاهُ ُمهُ٭ٮًداة وَمني ٦َ ٨ ي٥٤ٕ َذلِٟ ٧٤ًٔ وٝؽ يٛؿٝٮن ثنَي ٦َ  كهُٞٮن  ي

ٍ َٞ َٚهاَل  ،َخ٨َّ٧ ينه٭ؽه ]يممسحمقمخضجخمجحميحم[و٣َِس٨  ،اتلَّلْكِيٙ َخ٨َّ٧ يُؤ٨٦ ثؾلٟ ون٫٧٤ٕ َذ
٤ُهٮَن اجَلْجه ، أوهاًل يؿى جلَِٛك٫ِ ٕٚاًل  َٕ ه ؿَ هو٬َهُؤاَلا جيْ َٞ ه رِ ؽَ ولِْثَجهةت ا٣

ًٕ ِ ة ٦ه٨ ٦َة٩
 .«اتلَّلْكِيٙ ىلع ٬ََؾا الٮْص٫

 الرشح
مخفجخمف ني جخمحمجيحجس اججلمجعػجخماـ َىنيَّ امليجشمحمممغ حجممحم أف حجمىجسا اليجشمحمممغ مخلحمل املمجتيجش  حمسِّ ىمغى جخميمغ حي

 مخلحمل اتللكيػممغ ىلع مجمال  ال  مجعججلجخمف اجلرب كإجحتت اججلحمقحجسر مخلجحممجعن كجخمحمجيحجس اخلجخماصك يمغ
ليحلمحميحم لػمخل ييجشػىحل إف حمل يمجعججلمخل كحمل ىحضحمق مخلى إذا اكف مخلً أم/ إذا اكف لججلمجعجخماـ،  كحجمىجسا الجخمجمتيحم

َّ أم/ مخل زاؿ مخلي  ،يمغىجساؾ مخلمخضججل ألكامحمس كاجلجخما ، حمسيمطحملمجممخل، دجخمممصمجممحمسحمجججل ال  .ىمغن لكى
 .حجس كمخفممط يف حجمىجسا ىحضجخماممغ مخلحمل املمحممممسبني إف اتلحمجحمقيمخف كاملمجعحمسيمغ كاتلجخمحمجيحجسكمخف

حملػ كأكمخفمجعمجممخل يمغي ،اممسمجتحجسرجمتمجممخل الممصيمخضف -بلة املمجتيجشجخميمغمخلحمل ممعي  -مجمال  اججلمخضجخماممغيمغ
 ، كيحمسيمطحملػجخمف أجحممجمػ  حمقمجمػيحمقحت كف، أك املحمس اثلجحمي اججل  يحمسيحجس(الممصمجمجخمد)يممسحملجخمجحميحم 

، محلحملػ جخمجحميػ مخلمجعيمحمػد احلحمقػمخف اليحلجخمحمسة اإلهلي، أك ححصمجمػد احلممشجخمححصمجم  اتلجخمحمجيحجس، ك
 جخمف!حمسيمطحملي
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وٝههؽ وٝههٓ يِف ٬َههَؾا َٮااههٙ ٦هه٨ امل٪تكههبني إىَِل » رمحهه٫ اُ/املىهه٪ٙ ة  ٝهه
ِٞيٜ واملٕؿٚح واتلٮظيؽ.  اتلَّْع

ِ  /وقجت َذلِٟ ةَق ٩ ًَ  ٫٩
َ
ْجؽ يُؤمؿ ث٧َِة يٞؽَّ أ َٕ ٨ ٠َٮن ا٣ َٔ ٤َْي٫ِ ِػاَل٫ُٚةٝ٭٥  َٔ  ،ر 

زَت٣َح وََنْٮ٥٬ ٨٦ ا ْٕ ةَق ٩ُةق ال٧ُ ًَ ٨ َذلِه٧َ٠َٟة  َٔ َؽرِنَّح 
َٞ زْبََذهخ  ،٣

َ
زَت٣َهح أ ْٕ زه٥َّ ال٧ُ

مؿ واجلَّ٭ْ 
َ
هةا وا٣ٞهؽرهاا ٌَ َٞ َ ال ،ٰ الرشٔيني دون ا٣ هح يْهزلَّ ة٦َّ َٕ ٨ ٧٬هة إَِراَدة اُ ا٣

 َٞ ةا وا٣ ٌَ َٞ ِّٜ  ،رؽَ وػ٫ٞ٤ إٚة  ا٣ٕجةد. و٬َُؤاَلا أزبذٮا ا٣ مؿ واجلَّيْه يِف ظ
َ
ْٮا اا َٛ  وَج

ة.إِْذ ل٥ ي٧ُ إ٨ م٭ؽ ا٣ٞؽر٦َ  ًٞ  ١٪ُ٭٥ ٩ي َذلِٟ ٤ُ٦ُ
زَت٣َح٦ِ  وَٝٮ  ٬َُؤاَلاِ رَشٌّ  ْٕ ه ،٨ َٝٮ  ال٧ُ ٨ ٬َهُؤاَلاِ ٤ٙ ٦ِهولَِ٭َؾا ل٥ يس٨ يِف الكَّ
مؿ واجلَّ٭ْ أظؽ، و٬َُؤاَلا جَيْ 

َ
٤ُٮَن اا َ ٰ ل٧٤َ هَٕ ي٨ ل٥ ي ح عضٮمني اذلَّ َٞ ِٞي ْن٭ُؽوا ٬َِؾه احَل
٤ُٮَن ٦َ  َٕ َ ٨ وو٢ إىَِل ُمُ٭ٮد ال١ٮ٩يح، ولَِ٭َؾا جيْ هح ي َٞ ي ِٞ مهؿ ٬َهِؾه احَل

َ
٪ه٫ُ اا َٔ ْكهٍٞ 

هةىَل/ هواجلَّ٭ْ  َٕ ح. وُرم٧َهة دهأولٮا ىلع َذلِهٟ َٝهْٮع َت ٮلُٮَن/ إ٫َّ٩ِ َوةر ٨٦ اََةوَّ ُٞ ٰ، ونَ
ِٞني  ه}وأجؽ َرمٟ َظذَّ  تِيٟ احلَ

ْ
ْ٪ؽ٥٬ ٬ُٮ ٦ٕؿَٚح ٬َِؾه إ [77/ ]احلحمتػحمسٯ يَأ ِٔ ٚةحلٞني 

ح َٞ ِٞي  .«احَل
 الرشح

مخل يمطججلييحم اججلحمقحجسري اذليػحمل حجمػمخل املمجعمججلػ، كبػني مخلػ مخلحمقرجحم ني  امليجشمحمممغ يمطحمقحجس
 يمطججلييحم حجمال  اليجشجخميمغي اجلربي، كاملحمقرجحم يف جحمحمجيمني/ 

 .جحمحمجي احلحمقيحمق اليحلجخمجحمي اججلحمقحجسري ػ مخلحمل 2
 .جحمحمجي احلحمقيحمق ادليني الرشيمطي مخلحملك ػ 6
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لػمخل  املمجتيجشجخميمغ ججلسحمل ،حملجخما األمحمس كاجل حمطَّ املمجعمججل خى  مخلممط األىمحىجس يف االيمطمجتر أفَّ   
 .حملجخمقحمطِّ مجعى حي 

َٞ ٚي ا   /ريؽَ جلة٩ت ال١ٮين ا٣
ألجحممجمػمخل أجحمسػحمسكا مخفػحجسرة ا يف  كمجعحمطحملجخما اجلجحم اليحلجخمين اججلحمقحجسرملمخل ي /املٕزت٣ح 

  .يمغمجعىحل اججلمجعحجس
خمشػؽ  كايمغحمقجخما املمجعمججل يف حجمػىجسا اجلجحمػ، كبتلػ  /٬ؤالا الىٮٚيح اجلكنحو

 ىمغمجمحملجخما حجمىجسق املممسججللمخل يى يمغمجممخل  ر يمطججلييحم ىمحبليمغيحم،حجسَّ حمقى محمس حمل حي جحممخضمخفمجممخل يمطحمل محلجخمف اججلمجعحجس يي 
 ر يمطججلييحم ىمحبلؼ حجمىجسا األمحمس؟حجسَّ حمقى يمغيحليممغ حي  كك / محليممغ أف اججلمجعحجس يمحمس جحتمخل ال يىمغمجعىحل

يمغحمقحجس يػمحمس ا يمطػحمس  كمخفجخما ني مخل أرادق ا محلجخمجحمن كمخل أرادق ديمحمن كرشًعن حمسِّ ىمغى ججلمخل حي يمغ
أف  اججلمجعػحجس أمػحمسيمغػ ىمحبليمغػيحم،   اججلمجعػحجسر ىلعحجسِّ حمقى ، كججلسحمل حي  كرشًعن كجمتىحل محمس ديمحمن 

، يمغمجمػال  خمشػمخف يمطحمقػجخمهلمخل يمطػحمل اليجشػبلة كججلسحمل اججلمجعحجس مخفحجس يىمجعيص كيػرتؾ ،يجشعي
يحم، كججلػيجمس لك مخل أرادق أحمجَّ  ، يمغججليجمس لكُّ يحم رشًعن  كمخل أحمجَّ أرادق محلجخمجحمن مخل اتلىمغحمسيمخف ني 

 يحم أرادق، يمغيحمت اتلىمغحمسيمخف ني ابلني.مخل أحمجَّ 
املمجعمججلػ كحنػجخمحجممخل ىلع يف املحمقىحل خمشؽ يمغمجمال  لمخل يممسمجتجخميمطجخما حجمىجسق املممسججل، محلحمل 

 مخلػ نٍي يحم كبىػاججلىمغحمسؽ ني مخل أحمجَّ يف جخما حجمىجسا األمحمس ججلمخل يممسمجتجخميمطيمغ كذلممق يمغىمجممخلمخلحمل اججلحمقحجسري 
 أرادق.

 يف اجلجحم ادليين الرشيع/  كأمخلَّ
حمسؼ يمطمحممجممخل إجحتت األمحمس كاجلػ  مجعي ذى  كيمطينيأجحتبمجت األمحمس كاجل  الرشَّ  /ةملٕزت٣حٚ

يف ػب اإليحملػف  يمغمجمػمخلحملجخما األمحمس ملمجعحمسكؼ كاجل  يمطػحمل املمحميحلػحمس، حمطَّ مجعى يمغ كالرشيمطيني
حمطيمخل األمحمس كاجل ، كإف اكجحمجخما مخفحجس أىمحمخضكا مخلحمل كجمتػيحم يمغحمطمجمحمس مخلمحممجممخل مجع كججليممسجخما حملحمسجمت
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أجحمسحمسكا مخفحجسرة ا يف يمغمجعىحل اججلمجعحجس، ليحلمحممجممخل إذ ري، حجسى  اججلحمقممش  كاججلحمقحجسر حجممخل مخفى يفآىمححمس، يمغ
 .مخفجخمؿ كايمطمجتحمقد كيمطحملىحل /يمغحمقلجخما/ اإليحملف ،يمطحمطحملجخما األمحمس كاجل  الرشيمطيني

 كججلسحمل جحمىمغجخما األمحمس كاجل  يف حمجمخفِّ  ،أجحتبمجتجخما اججلحمقممش  كاججلحمقحجسر /٬ؤالا املذىهٮٚحك 
 ر.حجسى حجس اججلحمقى مجمً حمل ححصى مخلى 

يمغمجعمحمػحجس ذلػممق ال أمػحمس كال  ،إف محمسحمجججل الممصمجمجخمد كمحشىحل الجخماحمجحجس مخلمحممجممخليمغمجعمحمحجسحجممخل إذا 
 .جحم  يمطججلييحم

 كأممسػحمقمخضجخمق يمطػحمل  ،، أحمقجخمق لججلمجعجخماـ محلػمحمس كجحمػ حمليحلمحممجممخل جحميف ذلممق مخلمخضججلحمقن لمخل يي  كلحملَّ
 اخلجخماص.

يمغذف/ مخفجخمؿ حجمػال  رش مخلػحمل مخفػجخمؿ املمجعمججلػ، ألف إممسػحمقط األكامػحمس كاجلػجخما  
 ؟!مخلحمل حمجؿ األمخل ىقيمخلذا .. ححصمجعحمس ادليحمل اججلحمطحجمحمسة مخضممسحمقكإذا أيحمل، إممسحمقط لرلِّ 

لمخل يحمقىحل أحمجحجس أم/ ، «هلىجسا لمخل يسحمل يف الممسججلممغ مخلحمل حجمال  أحمجحجس»مخفؿ امليجشمحمممغ/  
يمطحمل اليحلممصػممغ  حمجحمتجخمبني مجعججلجخمف األمحمس كاجل  لججلحملى اذليحمل مخلحمل الممسججلممغ حمقجخمؿ حجمال ، 

اججلمجعدات يف أمحشحمج كبتل  ىحل لؤلمحمس كاجل ، يحجمىجسا يمغييحم احمجمجتحمقر كحمقججلك كالممصمجمجخمد.
أجحمػمجتمخل حمسيمجع، كحنػحمل أحجمػىحل احلحمقيحمقػ، كػججلمجعجخماـ، كيحمقجخملجخمف/ أجحممجتمخل أحجمىحل الممصل ديمحمن حمطحمسحجممخل جحم

 جحم!ححصمجمحجس حملاذليمجتمخل، كحنحمل اذليحمل حمجحمتأجحممجتمخل اخلجخماص، كحنحمل اججلمجعجخماـ ك
 .ربركف يحم ىحضججلمجممخليي مخل حجمىجسا ك

مخفػؿ ك ،س حجمػال جخميف جحمىمغػ -أك مخفيحمل -مخل أمحشخمت لؤلمحمس كاجل  أم كزفكذللممق 
ى حمل كمحشىحل إفكهلىجسا  مجعججلجخمف مخلى »/ امليجشمحمممغ يمطمحممجممخل ممسػحمقممش يمطمحمػيحم  ححصمجمجخمد حجمػىجسق احلحمقيحمقػ ي

مخفػجخمؿ ا ذلػممق ، كربحملػ ػكلجخما ىلع إجحميحم محشر مخلحمل اخلمحشَّ  /كيحمقجخملجخمف ،األمحمس كاجل 
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 حلحمقيحمقػا احلحمقني حمسكػكيمغممسَّ  ،«[99]احلحمتحمس/  كايمطحجس ربممق حمجىت ييممق احلحمقنيدمجعف/  
 ./ إذا كمحشججل إف محمسحمجججل الممصمجمجخمد ممسحمقمخض يمطمحمممق اتلاكحلممغجخما، يمغحمقلاليحلجخمجحمي

 



   

 

 ةـــيشرح رسالة العبود 162 

ولِن وٝٓ ذِي٫ِ َٮااٙ ل٥  ،وَٝٮ  ٬َُؤاَلاِ زٛؿ ََصِنط» رمح٫ اُ/ ٝة  املى٪ٙ
٫٩ زٛؿيَ 

َ
ُٔ  ،٧ُ٤ٕٮا أ مهؿ واجلَّهيْه  /٥٤ ثةالًُؿار ٨٦ دي٨ اإِلْقهاَلمَٚإ٫َُّ٩ِ ٝؽ 

َ
ن اا
َ
أ

ن َح٧ُٮتالز٦ةن للك ٔجؽ ٦َة َداَم ٫٤ٞٔ َظة ً 
َ
٪٫ُ اَل بن٭ٮده ، ا إىَِل أ َٔ اَل يكُٞةن 

 َٞ رْي  ،رؽَ ا٣ َ٘ ِ َٚ َذ٧َ  . َذلِٟواَل ث ؿِّ ُٔ هةد  ،نيِّ َعُ ٫ ومُ ٨ ل٥ يٕؿا َذلِٟ  َٞ ذِ ْٔ َٚهإِن أَص ىلع ا
مؿ واجلَّيْه َٚإ٫َُّ٩ِ يُٞذ٢.

َ
ٮط اا ُٞ  ُق

ِػِؿن٨َ  وٝؽ ٠رثت ٦س٢ُ 
ْ
 «.٬َِؾه املٞةالت يِف ال٧ُْكَذأ
 الرشح

حمسكرة مخلػحمل ػ، ألجحميحم مخلحمل املمجعججلجخمـ لممشػرصيخمته  ديمطجخمل إممسحمقط األمحمس كاجل  زىمغحمسه 
ى  أف /ديحمل اإلممسبلـ يمطػحجس مخلػحمل  ممسحمقمخضف يمطحمل أمِّ األمحمس كاجل  الزمخلف للك يمطحجس، ال ي

حمل ذمحلحمسحجممخل اجلػِب يمطإال يممسحمقممش كاتللكيممغ ال داـ أف يمطحمقججليحم حمجر،  اججلمجعيحجس مخل ، حملَّ
َ ٨ٔ زالزح/ ٔه٨ اجلَّه ٚٓ ا٥٤ٞ٣ُ رُ »محلحمل جمت  يف احلحجسيجحت/  ه٨ ةا٥ ظهذ ي كهتيِٞ، ٔو

٨ املض٪هٮن ظهذ يَ  يحلحملمجمػمخل يمغمجمػال  كمخلػحمل يف حمج ،(1)«ٕٞه٢الىيب ظذ ُيذ٥٤، ٔو
 يممسحمقممش يمطمحممجممخل اتللكيممغ.

ديمطػجخمة   يمغػ -اججلحمقػحجسر مخلاتللكيممغ بممصػمجمجخمدحجم مخلحجمال  أجحميحم يممسحمقممش يمطمحممجم لديمطجخم أمخل
 .زىمغحمسي

 اكف جمتحجمبلن مخلمحممجممخل كجمت مجعججليحمليحم، كبيني خمشبلؿ حجمػىجسا الممسػبيىحل ِل،حمل مخلى كيمطججلييحم، 
 يمطججلييحم، كديمغممط الممصمجم يمطمحميحم. احلحمتكذلممق مخفمخل 

                                           
كمحشػحمجحمجيحم ، ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطع ػحمل أ  ىحضججلػ 4364( كاججلرتمخلىجسم )3304حمسجمتيحم أجخم داكد )أىمح (1)

    .(9040« )املممصاكة»األبلين يف 
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ي
ا  بى ىػ بى يمغمجعمحمحجس ذلممق إف ػ كسىمغحمس البليمغمجماججل  يى احلحمت مخفيحمل يمطججلييحم يمغذا أ

ىمغػحمس، كمجخمجمتػ يمغػف حجمػىجسا األمػحمس زي مجعحجس ابليف، يمطججلييحمك ججلسحمل إف أرص ىلع ذلممق 
 .ججلحمقمجتججليحم

مخلحمل حجمىجسا  ىمحجخمامحشمجممخل مجعمحمحجسيمغ كاليجشجخميمغي مت مخلمحتىحل حجمىجسق املحمقالت يف مخلمجتىمححمسكمخفحجس محلرثي 
 ، كاججلمجعيذ .الِش  اليحلمحتري
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دد» ٝههة  املىهه٪ٙ رمحهه٫ اُ/ سددم  َّددً َهددِظ  ،ف املتُددض ىن  ددً َهددِظن ر دد و  َّ
َ
ن ف

دد  فدد هم
َ
وف غي  وَهددِظن املُددفَلت ِهددَي  دددفصَّ  .املُددفَلت َ عو

م
ددىله م ددهي  ،م وَعؾي

َ
 ض  وَندد ،و عددفصام ل

  ،َعددددً َؾددددبُسه
َّ
ددددهي و كددددف 

َ
ددددظًه لغؾددددسه ،  ل

و
َّ

َ
ددددهي ِفددددي خَّمددددهو ًددددفصَّ  ،و 

َ
 َ دددد ،م ل

َ
ددددفن

َ
ً وِإن ا

ِلددددك
َ
ددددىل َهددددِظن املُددددفَلت  ددددض ًَّهددددل ط

ي
ُ ًَ،  

َ
ددددى َ ددددِه هي ُو

َ
ددددى َعس ددددِظي هي

َّ
ا ال

َ
ن َهددددظ

َ
عتُددددض   ِغٍددددا َو

ىل  ُين ،الغَّؾي ِ
ن
َدُ

ي
فم هللا امل َُ ِل وو

َ
ِغٍا  

َ
د  َ د ،َو

َ
َِل

و
ِلدك ِنَمل

َ
دى ِفدي ط هي

َ
 ف

َ
م َل

َ
دَل ن الهَّ

َ
ُدض  

َ
ت ً ٌعو

ِه  ُو دىال الُسبُد  ؛ َّه َعسَ خو
َ
دهي  دً ر

َ
َهف ِنَمف خهدل ل ل  ،َلؾتِىفئه َع و

َ
ن الخمدغ َخدَل

َ
و  

َ
 

هي 
َ
ًَ  ؛ل  

َ
ظًً َل

َّ
ىام ال

َ
ىهه  ً الخ

َ
دهي  ،ًدغهم قدغب الخمدغلَّ

َ
ل ل

َ
د  َخدَل

َ
فِخك

َ
ن الل

َ
و  

َ
 ؛ 

 
ي
  

َ
هي َنفع افلبدغ َل

َّ
ه
َ
ِ ِي

ِلكَّضن
َ
ى ط دو

َ
ىب وه

ي
ه
َ
 .«!عن الظ

 الرشح
يف سػػحمل مخلمجعحمسكيمغػػ حجمػػىجسق املحمقػػالت لػػمخل ى  أف -رمحػػيحم ا - امليجشػػمحمممغنيَّ َىػػ 

املمجتيجشجخميمغ ححصين يمغممصين حمجىت أكمحشججلمجممخل  مجعخمشممسمجتحجسرج اكججلسحمل الممصيمخضف  ،مخلنيحجسِّ حمقى مجتى الحملي 
 حجمىجسق احلؿ.إف 

مجعداة ة دَّ حمقالت   حمي يمغمجمىجسق امل  -يف األمخلػ -مخلحمطَّ مجعى تي إذا لمخل ك، حمسممسجخمِل ل ككمخلي
مجعحمسؼ املممسمجتحمقيمخل مخلحمل ممعري املممسمجتحمقيمخل؟ يمغيحليممغ يي  كأكامحمس ا يمطحمس جمتىحل كأكامحمس رممسجخمِل 

 حمس؟ػمجعحمسؼ اخلري مخلحمل الممصمجعحمسؼ اليجشججلخمت مخلحمل اججلىمغممسحجس؟ ككيممغ يي ككيممغ يي 
جخمف حجممحمػؾ أف ال يسػ / املمجعداة  كرممسػجخمِلكمخلحمل أيمطحمطمخل املحمجدة  إفَّ  يمغجخما

 مخل ألكامحمس ا كجحمجخماحجمييحم.يمجعحمط
، كإف  كرممسػجخمِل ة اة كمخلمجعػدحمدَّ   حجمال    يمطججليمجم احلؿ اججل قيمغذف/ حجمىجس

ػمخلى مجعخمش اكف  يػحمل إال حمسؼ مخلػحمل ادلِّ حمل يحمقجخمؿ حجمىجسق املحمقالت مخفحجس  مجمىحل ذلممقك ألجحميحم مخل يمطى
 ىب يمطججليمجم ك ممص يمطججليمجم، كلمخل يمجعحمسؼ مخلػحمل ادليػحمل إال حجمػىجسق رتى يمغ كحجمىجسق املدئ املمجتيجشجخميمغ
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ػحمجػؿ   حجمػجخم يمطججليػيحم   احلػؿ اججلػحجمػىجسق ك األمجخمر،  يمغنممسػؿ ا اججلمجعيمغيػ  كبلؿخمشى
 كالممسبلمخل.

 اججلمخضحمسيمخف اذلم حجمجخم يمطججلييحم حجمجخم ىحضحمسيػمخف الحمسممسػجخمؿ يمغذف/ مجعخمش حجمال  مخفحجس يمجعمجتحمقحجس أفَّ 
كممعريحجمػ يمجعمجتحمقػحجس أف اليجشػبلة كمخفحجس  كيحم ىحضحمسيمخف أكحل  ا يمطحمس كجمتىحل املحمجحمقحمقني، كأجحمَّ 

 مخلػحمل األحمجػجخماؿ الممسػمجتىمعمحميحم يمطمحممجمػ حملػ حمجيجشػىحل ِل كيمطججلييحممخلحمل اتلاكحلممغ ممعري كاجمت 
 .اججلحمقججلي

يمطمحمػحجس مجعػخمش مخلػحمل محلىجسلممق مجخمجمتجخمد ككحجمىجسا اججلىمغيحلحمس مجخمجمتجخمد يمطمحمحجس حجمال  املمجتيجشجخميمغ، 
يع أكخلػممق حجسَّ ، كيىػاجلػس اـجخمى يمغريل أف ديحمل الحمسممسجخمؿ حجمجخم ىمحمخضب ججلمجعى  كجحتحمس ججلىمغججلممسىمغ

مجعػجخماـ، اججل  حمسبي يمغججلممسىمغي ختمحش  جمت  يحم الحمسممسجخمؿ مخلحمل أكامحمس كجحمجخماقاملمجتىمغججلممسىمغ أف مخل 
 جخمامحشججلكاملحمقيجشجخمد، كإف  جخمامحشججلكمخفحجس   كبتلمجعجخماـ، اججلمخلحمل  جخماممسيججلإجحممجممخل  جخمف/يمغيحمقجخمل مخل حجمأمخلَّ 

 .كججلسحمل مخضحمسيمخف آىمححمسمخلحمل األكامحمس كاجلجخما ، يحمسيحجسق الحمسممسجخمؿ مخل إف 
ػ -مخفحجس يمغينًت يحمكحجمىجسا اججلىمغيحلحمس  ػجحتحمسكا ججلىمغججلممسػىمغت ممػحمل مجعػخمش املمحتحمقىمغػني  -أيممشن

يف محمسا يمطججليػ مخفحجس ججلممع مجعممشمجممخل مخلممط أف احلجخمجحمجحمي، أك درممسجخما يف املحجسارس اججلىمعحمسبي، ك
كال يمجعحمطػمخل األمػحمس  ييجشع كال ييجشػجخمـ، الألكديحملي( كاثلحمقيمغ إال أجحميحم ادلراممست )ا

حجمػال   ػحجسحجممخل ىلع حجمػىجسا اججلىمغيحلػحمس، خيػججلممش كاجل ، كيحمسيمطمخل أجحميحم ىلع اإلممسبلـ، كمخلحمل 
 يمطحمل اتلاكحلممغ الرشػيمطي، كيػحمسل اججلىمغججلممسىمغيآلرا  كمممسمجتيحلممغ  حملممسمجتىمعيحمسل أجحميحم مي ك

مخلػحمل أف ييمخضججلػ أجحميحم ججليجمس خمىحضن كال مخلمخضبلن تلاكحلممغ الرشيمطيك ألجحميحم محشر أىلع 
 .دا  األكامحمس أك اجمتمجتمحمب اجلجخما 

مخل ، كهلػمجمحملأكجمتيحم ححصيحم محلرية يمحمحجممحمؾ اممسمجتحجسرج حجمال  كحجمال ، كمخفحجس يمغلممصيمخضف 
   ئداألحمجػجخماؿ اججلحمقججليػ، أك املػ اججلػ  يممسػمجتحملحجسكجحممجم مخلػحمل، ابلىحضججلػ مخلربرامجممخلدميمجعن



   

 

 ةـــيشرح رسالة العبود 166 

رشب  بػيخمت هلػمخلك، مخلمحتبلن  يجشبلةال كايمطحمل أف يد ىمعمحميمجممخلاججل  يحمسكف أجحممجم  ،اججلىمغججلممسىمغي
مخلحمل اخلجخماص اذليػحمل  مخلليحلجخمجحممجم كهلمخلًحمجىحلٌّ  ،ىلع يمطجخماـ اجلسأجحممجم حمجحمساـ  كفيحمسإذ  كحملحمساخل

حمجػحمس ال اكبلى ركا محش مخلاحمجححصك ألجحممجمجخماججلىمغىحل كال يرضحجممخل يمغمجعىحل رضحجممخل رشب اخلحملحمس، ال يى 
حملػني ألكامػحمس ا حمطِّ مجعى مخلي ال أمحشحمججخما ممعري مخلججلني كحمجىت كإف محلرثت،  اذلجحمجخمب مخلرضحجم

 .مجعف كجحمجخماحجمييحم
 ؟!بليمطى مخلحمل لممصيمخضف مجمال  امخلحمل بليمط اتليمغمجمىحل مجعحجس حجمىجسا 

 .مجعحمطيمخل األمحمس كاجل تلحمقيحم يمغَّ كى ك ألجحمَّيحم يمطحمس كجمتىحل املممسججلمخل يمغيحمجحملحجس اأمخل 
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د» ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ 
َ
ت ًَ دىل  ؾي ىا الغَّ دظًً كدظني

َّ
دغكين ال

و
ك

ي
ن امل

َ
ه    ٍع

َ
 دوَل

َ
ون صي َغصَّ

  لكغخ هللا
َ
فلل

َ
س

ي
َع  امل ِتََّف  ِنفلُضِع على  ،َنين الِبضو خو ِْ  دغ هللاوَبين 

َ
د   

َ
فلل

َ
س َهدِظِن  ، ي

َ
ف

دد
َ

فع ِف َهددف ق
َ
ددى نو

َ
ن ًبتددضعىار

َ
ددف   ددغكين؛ ِإ َّ

و
ك

ي
دد ،به  ددً امل

َ
ن ًدتَّددىا ِنفلُ

َ
ددف    وِإ َّ

َ
ددف  ،عِ ض وِإ َّ

 ًِ
 ددغٍو

َ
ن ًَّمعددىا َنددين ر

َ
ىا  ، 

ي
ددفل

َ
دد   

َ
فِخك

َ
ددغكيند }وِإطا فعسددىا ف

و
ك

ي
ى َعددً امل

َ
َعددف:

َ
ددفَل ع

َ
َمددف  

َ
ك

ف وهللا  
َ
َهف  َنفَمه  و

َ
ف َعس

َ
 غ نفللدكدفم   ُىلدىن علدى هللا َ دف و ضه

و
دأ ًَ  

َ
ف بَهف  ل ِإن هللا َل

َ
 غه

}
َ
ددىن  ععسمي

َ
ددفَم  ،[16/ ]األيمطػػحمساؼ َل

َ
ددى ق

َ
ددظًً  قددغكىا ل

َّ
ىلي ال

ي
ُ َُ مد }َؾدد هي ى َعدد و

َ
َعددف:

َ
ددفَل ع

َ
وكمددف  

م{  ءو
َ

 خغ ىف  ً  ي
َ

ف وَل
َ
ه
ي
  َنف 

َ
 .[216/ ]األجحممجعـهللا َ ف  قغكىف وَل

دددددغكين َ دددددف 
و

ك
ي
دددددَغ َعدددددً امل

َ
ك

َ
ِسُدددددل الَحدددددَغاْو دددددض ط دو

َ
دددددِظي ِفُدددددِه  

َّ
ًً ال  ،انتدددددضعىن  دددددً الدددددضَّ

 ٌَ ددوعبدفَصم هللا ِنَمددف لددم 
و

ىا َهددِظن  وعددفْ وخددغ    ددغ  ،غخ هللاك
ي
دفل

َ
ىد }و 

َ
َعددف:

َ
لدده ع ىو

َ
ِفدي  ثددل  

دم هللا   اؾو
َ
ون  ًدظكغي

َ
ىعَهف و وعدفْ َل هي

ي
فم نؼعمهم و وعفْ خغ    

َ
  ً وك

َّ
عمَهف ِإَل

و
ًُ 

َ
َل

َهددف افتدد  و
َ
ددِه دَعس ُو

َ
ددى  زددغ الَؿددىَعم [296/ ]األجحممجعػػـ{ ...غام َعس

َ
ددَغاع  ،ِإ: عو

َ
ددىَعم ر ِلَك ِفددي ؾي

َ
ددظ

َ
فددي وك

دددد   ىلدددده ععددددف:ى
َّ
َمددددف  زددددغ   نددددىٍَّم  ددددً ال ى

َ
فن ك

َ
ُ ُو دددد

َّ
 ًلتيددددىَّم الك

َ
ددددف ن ددددء  صْ َل ًَ  {...د }

دف [15]األيمطحمساؼ/
َ
دف وهللا   غه

َ
َهدف  َنفَمه  و

َ
ف َعس

َ
ىا و دضه

ي
دفل

َ
   

َ
فِخك

َ
لهد }وِإطا فعسىا ف ىو

َ
ى  

َ
بَهدف  ِإ:

ددددددد   ِ
 دددددددغ َع ن

َ
    دددددددل  

َ
دددددددىن  ععسمي

َ
 غ نفللدكدددددددفم   ُىلدددددددىن علدددددددى هللا َ دددددددف َل

و
دددددددأ ًَ  

َ
 دددددددل ِإن هللا َل

ددِ ض ددض اددل َ سو
و
م ِعى

ي
ددىهَّ ددىا وي ي ِِ و ِ ُمي دد ؿو ُِ لددهد }واسددىا  [17، 16]األيمطػػحمساؼ/{ ...ِنفل ىو

َ
ددى  

َ
ِإ:

تددددد
َّ
ددددد  هللا ال

َ
 ًدددددده املؿدددددغفين    دددددل  دددددً خدددددْغ ِػٍى

َ
ددددده َل

َّ
 عؿدددددغفىا ِإه

َ
ىا وَل دددددَغبي

و
   زدددددغ  دِ واق

دددد   [91، 92]األيمطػػػػحمساؼ/{ ...ِلِعَبدددفِصِن والُُبدددفت  دددً الدددغػ  ِ
َمدددف خدددْغ َع ن

َّ
لدددهد } دددل ِإه ىو

َ
ددددى  

َ
ِإ:

ده َ دف لدم 
َّ
ىا ِنفلس

ي
دِغك

و
ك

ي
ن ع

َ
در الحدا و  يو

َ
دم والَبغدي ِبِ

و
َهدف وَ دف نُدً وِلي ىاِخل َ دف  هدغ ِ  و

َ
الل

}
َ
ىن  ععسمي

َ
ىا على هللا َ ف َل

ي
ُىل

َ
ن  

َ
فهف و 

َ
سُ َل ِنِه ؾي  .«[99أليمطحمساؼ/]ا ًل

 الرشح
ىحل ححصييمح اإلممسبلـ احمل يحملي امخفمجتممش  الرصاط » الحمساممطمحلمجتيحم يف  -رمحيحم ا -يمغيجشَّ

ممسمجتىمغخمشػ أكجمتػيحم الممصػيحم ػني املممصػػحمسكني « املممسمجتحمقيمخل خمججلىمغ أمحشػحمجب اجلحمجػيمخل
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ػِّيحم أيمطحملػؿ كاملمحمحمجحمسيمغ يمطحمل مخلمحممجممخت اليحلمجتب كالممسمحم، حمسؽ الممشججل كاججلىمغً  يممصى حجمػال  حجممحمػ ي
 .  يمطحملؿ املرشكنياملمجتحجسيمط 
 /ػى٤ذني٭خ ثةملنهؿًلني يف تنجَّ ٬ؾه ا٣ُةاٛح نيَّ أنَّ ٚجَ 

 .االحمجمجتحمتج ججلحمقحجسر واَى٤ح اثلة٩يح/. االمجتحجساع اَى٤ح ااوىل/
املرشكجخمف إذا يمغمجعججلجخما يمغاكف اإلحمجحجساث، كمخلمجعمحمق/  كاالثذؽاعاَى٤ح ااوىل/ ة ٚأ٦َّ 

ػ  جحمى ًمجمى حمسى مى
ى
َّي أ جحمى كىا  آى ى ججلىيٍمجمى ٍحجسجحمى يمطى يجخما كىجمتى نممسػجخمحجم إف ك يمغ[63]األيمطػحمساؼ/ يمغحمجممص دمخفىل

َّى ال لحمسممسجخمِل  يمغحمقؿ كا يمطحمس كجمتىحل يمطججليمجممخل ا ممسحمججحميحم كمجعف، يمغحمسدَّ  / دمخفيػٍىحل إًفَّ ا
جخمفى    ال تىٍمجعججلىحملي ًَّ مخلى ى ا يجخمفى ىلعى جخمل تىحمقي

ى
ً  أ ٍحمجممصى حمسي ًججلٍىمغى مي

ٍ
، كهلىجسا يمغحملػحمل كمخفػممط [63]األيمطحمساؼ/يى

 ا.جخمأكؿ مخلحمل امجتحجسيمطك ألجحممجممخل يف ابلحجسع يمغحمقحجس ححصيحم املرشكني
ػجخمى يجشججلخمت أف يي يى  مخضباخلحجمىجسا ك ذا يمغمجعػىحل املمجتيجشػجخمؼ يمغحمجممصػ يمغػلججلحملمجتيجشػجخميمغ،  يحمجمتَّ

إف ا ال يػمحمس ججلىمغحمجممصػ  د /ِل مخفيػىحل كجحميحم مخلحمل أحجمىحل احلحمقيحمقػدىع أكا اكرشب مخحمسن 
يحم   اي سَّ مجمىجسا اجلجخماب اذلم ى يمغ .[63]األيمطحمساؼ/  ال مجعججلحملجخمف أحمقجخملجخمف ىلع ا مخل

مجمىجسا الحمسبممش اججلمجعحمتي يبني يمغتليجشجخمؼ،  ألحجمىحل ايجشججلخمت أف يسجخمف جمتجخمان حمسؾ يى ػً الممصٌ  أحجمىحلى 
أمحشىحل مخل يمطمحمحجس حجمال  حجمجخم أمحشىحل مخل يمطمحمػحجس حجمػال ك ألجحممجمػ ممشػيمط ححصػيمخضجحمي،  لممق أفَّ 

ػكا ممسحمججحميحم ال يمحمس ججلىمغحمجممصػ ، كالممصػيمخضف تى  ،كالممصيمخضف يمحمس ججلىمغحمجممص  ؿ جخمَّ حمقى
ـ ىلع ا، كذللممق  حمسَّ  ؿ يمطججلييحم.جخمُّ حمقى ا ممسحمججحميحم كمجعف اتلَّ حمجى

كيمطدة ا حمل لػمخل يىحل احلحمساـ كحتحمسيمخل احلبلؿ، ككىجسلممق امجتحجسيمطجخما يف الرشع حتججل
 مخلً محلحمل ذمحلحمس ا يمطمحممجممخلك يرشع،  ػيمغحمقحجس اكجحمجخما  مجعججلجخمف مخفممسحملن مخل ، مجمكجحتحمسي حمل زركيمطمجمػمخل كحمجي

يمغمجتػحجسيمطجخما مخلػ لػمخل  ك ألمحشمحممخلمجممخل ال يكججلجخمجحميحم كيحمقجخملجخمف/ حجمىجسا ، يمجتمجعحجسكف كمخفممسحملن 
ى   ًمخلحملى احٍلى دمخفؿ مجعف /  كرشع هلمخلي

ى
 ذىرىأ ًَّ ًمحملَّ ججليجخما ً مجعى يجخما كىجمتى ػل حمقى ـً جحمىًيجشػين ذى ػ ٍجمجعى

ى
اأٍل ٍحمسًث كى
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ا لًممصي   ىجسى ًَّ ًحمسىٍيمطًحملًمجمٍمخل كىحجمى ا ً ىجسى ًمحمىػحجمى ًكى يمغيحمتمجعججلجخمف مخلحمل الحمسركع كاملػجخما   ك[259]األجحممجعـ/   حمسى
مخل مخلحمل يمطمحمحجسحجممخل، كاألجحممجعػـ اججلػ  لؤلمحشمحمـ، لك حجمىجسا حتسُّ  ، كمخفممسحملن  مخفممسحملني/ مخفممسحملن 

حمسيمطمجم ا ِل ػأححصػي  لػمخل يممصػ يججل كاحلػيم،ًمحشػحمجرية كالجخمى يحملججليحلجخمجحممجم جمتمجعججلجخما مخلمحممجم ابلى 
 ممسحمججحميحم كمجعف.

يف ادليحمل أججلمجعجخمب يجشر لأف يحمسيمطمخل مخل يممص  لجخم حمسؾ للك كاحمجحجس كزيمطمخل! مخلمحممجممخل كحجمىجسا 
 أيحجسم اجلس.

حمسب مخلػحمل بلمحممجمػ ػجحمكىحل مخلمحممجم ك ممص كيمغ ىمحججلمخف مجميحمل األجحممجعـ مليجشحلمحم كمخلمحميمغمجعمحم
 ححصػين  كجحمحمسكمجم ك ممسمجتمجعحملججلمجم يف حمججمتمحم كحنحملىحل يمطججليمجم، كلمخل يمحمسجحم أف  ممسي مخلمحممجمػ

لؤلمحشمحمـ أك ، كجحمحمقجخمؿ/ حجمىجسق ال حمسك، كحجمىجسق ال حتججلػ كحجمػىجسق ال ػلك، لك حجمػىجس 
ى ختُّ     .(1)رشيمطيحم اممش يف احلبلؿ كاحلحمساـ لمخل ي

 .  واَى٤ح اثلة٩يح/ االظذضةج ثة٣ٞؽر
يمغملرشكجخمف محلىجسجخما ىلع ا ممسحمججحميحم كمجعف، محلحمل مخفؿ ا يمطمحممجممخل/ دكإذا يمغمجعججلػجخما 

، أم/ أف ا [63]األيمطػحمساؼ/  كا أمحمسجحمػ مجمػ يمغحمجممص مخفلجخما كجمتحجسجحم يمطججليمجمػ آ جحمػ
رحجم يمطججليمحم يمغحمجمجتحمتجخما ججلحمقحجسر ىلع يمغمجعىحل اججلىمغجخماحمجححص، كأف ا راض يمطمحممجممخل يف ذلممق،  مخفحجسَّ

، كا [63]األيمطػحمساؼ/ ا ال يػمحمس ججلىمغحمجممصػ    يمغحمسد ا يمطججليمجممخل حمقػجخمِل/ دمخفػىحل إفَّ 
ػحمسى رى ممسحمججحميحم كمجعف جحمىه يمطحمل محلممصممغ اججلمجعجخمرات، كممسّم ذلػممق يمغحمجممصػ، د مى

ى
يِّ مخفيػٍىحل أ

ػ  حملى يػحملى محلى ي ادلِّ ًٍججلًيجشػنيى ِلى ػجخمقي خمي ٍممسػًحمتحجسو كىاٍديمطي ِّ مى ٍمخل ًيمطمحمٍحجسى لكي جخمحجمىسي جخما كيجمتي ًريحملي
ى
ًججلًٍحمقٍممسًممش كىأ

ٍمخل تىمجعيجخمديكفى  كي
ى
أ  .[69]األيمطحمساؼ/   ىحجسى

                                           
   .(99، 92لججلىمغجخمزاف )ص« رشح اججلمجعجخمدي»اجحمحمطحمس/  (1)
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 يمطػحمس كجمتػىحلاإلىمحبلص   /يمغمخفمخل الجخمجمتجخمق مخلمجعمحمحجم يمطحمس كجمتىحلكأم/ أىمحججليجشجخما ا 
كأمػحمس  ،ػجلجخمر كحجمػجخم اججلحمطججلػمخلكلػمخل يػمحمس  ،كحجمجخم اججلمجعحجسؿ ،يمغ أمحمس ججلحمقممسممش ،ججلمجعحملىحل

 كلمخل يمحمس لرشؾ كاججلىمغجخماحمجححص.ممسحمججحميحم كمجعف، ىمحبلص اججلمجعدة ِل 

ممسيحمقجخمؿ اذليحمل أرشكجخما لجخم ححص  ا مخل د/ ممسحمججحميحم يمطحمل املرشكني يف مخفجخمِلكىجسلممق ك
حمجىت ذامخفػجخما  مخلحمل مخفججلمجممخل مخلمحم مخلحمل    محلىجسلممق محلىجسب اذليحملحمسَّ أرشكمحم كال آؤجحم كال حمجى 

مخلػحمل يمطججلػمخل مخفػىحل حجمػىحل يمطمحمػحجسزمخل دالممساؿ/ مجمىجسا  يمغحمسدَّ يمطججليمجممخل ،[253]األجحممجعػـ/  ممسمحم
ي أف حملحمتػحمسد يع حجمػىجسق ادليمطػجخمة حجسَّ ذلم يى يمغ ك[253]األجحممجعـ/  يمغمجتجحسحمسجمتجخمق جل ممسػؿ حجمػىجسا ي

 -ك ألف ادًَّع ق أجحميحم مخلحمل أحجمػىحل احلحمقيحمقػ كختيجشييجشػيحم ػرتؾ اتلاكحلػممغالممساؿ ممسيىمغحمس
 ديمطجخمل زاىمغ كبىحضججل.يمغ   ججليجمس يمطججلييحم دحلىحل مخلحمل محلمجتب كال ممسمحم..

يمغمجمىجسق األمحشمحمؼ مخلػحمل املمجتيجشػجخميمغ  ؟حجمىجسق اججلمجعبلمخفد محليممغ يجخمخمشخمت جحمحمطحمس حجمىجسا الُّسَّ كا
ػىيحم ملممصػػحمسكني مخلػحمل أحجمىحل الػالكـ ككىجسلممق يحم مخلحمل املرشكني، ى يمغيمجم ححصى  حجمػىجسا يمغػيمجممخل ححصى

ر ىلع زىمغػحمسحجممخل كمخلمجعمحشػيمجممخل، حجسى ُيمجتحمتجخمف ججلحمقى  جمتربي -أيممشن  -الجخمجمتيحمك ألف اجلمجمحمليَّ 
َّي مخلى د املرشكني/ ا يمطحملمخفؿ كمخفحجس   ى ا ىٍجخم ححصى جخما ل كي رٍشى

ى
يحملى أ ً مخفىؿى اذلَّ ىٍحجسجحمى ًمخلٍحمل ديكجحمًػًيحم كى  خى

يػحملى ًمخلػٍحمل  ً مجعىػىحلى اذلَّ لًممقى ذى ىجسى ٍ و محلى ٍمخلمحمى ًمخلٍحمل ديكجحمًًيحم ًمخلٍحمل  ى حمسَّ الى حمجى جحمى كى الى آىؤي ٍحملي كى ٍ و حنى ًمخلٍحمل  ى
ًنيي  غي الٍحملي ًىحل إًالَّ ابٍلىبلى ى الحمسُّممسي ٍىحل ىلعى مجمى ًٍججلًمجمٍمخل ذى  .(1) [53]اجلحمجىحل/  رى

أجحمسػحمسق ا ىلع مخفػحجس  -راحمجمجتحمتػج ججلحمقػحجسك كامحمس ا يمطحمس كجمتىحلألخمججلىمغ يمغلك 
ال  هلػ اييجشػخمت جمتػحمسن يمغيحليػممغ  كحمسكنيػىلع املممص اإذا اكف حجمىجسا محمسدكدن ك ،حمسكنيػاملممص

   ؟!ملمجتيجشجخميمغا
                                           

   .(99، 92لججلىمغجخمزاف )ص« رشح اججلمجعجخمدي»اجحمحمطحمس/  (1)
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ربػممش لججلحملحمقجخمججلػ املمجتػىمححمسة  يػيحميمغ «ؿًلنيهاملنه أنَّ  وال رنهَت »/ جخمؿ امليجشػمحمممغيمغحمق 
 كاملحمقجخمججل املمجتحمقحجسمخلػ لججلحملرشػكني كاملحمقجخمججلػ املمجتػىمححمسة لججلحملمجتيجشػجخميمغكملحمقجخمججل املمجتحمقحجسمخل، 

حمسع ا ػرتددكف ني ابلحجسيمط املجحسججلىمغػ لممصػيى   جخما الحمسممسجخمؿحمل محلىجسَّ ملرشكني اذلييمغ
 .كبني االحمجمجتحمتج ججلحمقحجسر ىلع خمججلىمغ أمحمس ا

املحمقجخمالت مخفحجس سػجخمف  ك  أف مممسججل يف اغي األحجمحملي،ىلع يحم امليجشمحمممغ َّ جى يمغمجممحم 
ك كججلسحمل مخضيحمقمجم مجتمجعحجسد، يمغلك مخفجخمؿ ألحجمػىحل ابلىحضػىحل يمغمجمػجخم مخلىمغمحمػحجس يف جحمػمحش ةكاحمجحجس

 حجسَّ مخل يى  لكَّ  كأفَّ ، ًّلكـ رممسجخمِل محلمجتب ا يمطحمس كجمتىحل كجحممحش  يمطييحم أحجمىحل ابلىحضىحل مخفحجسيحملن
 اليحلمجتب كالممسمحم. يمطججلييحم يف جحميجشجخمصيمغمجمجخم محمسدكد كحمجحجسيمحتن 

مجعػني حجمػال  كمخلمجعػني حجمػال  كاحمجػحجس، مجترصػ أف يمجعػحمسؼ أف مخلى مخفىحل الحملي يمغمجعَّل اججلمجع
كميجشحجسرحجممخل كاحمجحجس، كالحمسد ىلع حجمال  مخلحمل جمتنجمس الحمسد ىلع حجمال ، كي محلمجتب ا يمطحمس 

حجسجحتجخمق مخلحمل ابلحجسع حمجحمقيحمق، مجمال  مخفحجس يممسحملجخمف مخل ُيي يمغمحميمحم، ىمعمخل يي   كجمتىحل كممسمحم رممسجخمِل
ر حمجحمقيحمق، كي حمجحمقيحمقمجتيحم إجحمحمل حجمجخم مخلػحمل جمتػنجمس مخلػ حجسى محلحمل يممسحملجخمف مخل يممصمجمحجسكف مخلحمل اججلحمقى 

 كا لػمخلحمسؾ، يمغبلممشيمط كاحمجحجسة كامليجشػحجسر كاحمجػحجس، ػيمطمحمحجس أحجمىحل ابلىحضىحل مخلحمل أحجمىحل الممص
 ؟!يحمقحمس حجمال يمغيحليممغ  ،ىلع ىحضججلمجممخل حمسكنيػاملممص حمقحمسيي 
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م  دض ٌؿدمَ » ٝة  املى٪ٙ رمحه٫ اُ/
َ

َل
ي
د  دىن َ دف  خدضيىن  دً البدضخوَهدي

َ
ُُ ُِ  ،َخ

ٌَ كمددددددف ٌؿدددددددمَ  دددددددىن َ دددددددف 
َ
  دددددددً الُ

َ
ون ددددددهضي

و
 ك

َ
ددددددد  دعض

َ
ُُ ُِ دددددددضهم ،َخ

و
ددددددد  ِعى

َ
ُُ ُِ ِغٍددددددا الَح

َ
دددددددى  دَو هي

ُدده هو
َ
ددفعِخ ون

َّ
غ الك  و

َ
ددض َنددفخبه ِنددأ َُّ

َ
ُ

َ
 ًت

َ
ددِظي َل

َّ
َّددضن  ،الؿدسى  ال ظو دده ٍو َِّددً ِنَمددف ًددَغاني ٍو

َ
ول

  َعً هللا  لَّ  ِفي  سبه َ َ  َ ف ِفُِه  ً
َ
لس

َ
ِلك. ي

َ
ى ط دو

َ
 وعَل وه

ف
ً
ُسُ  ًدتَّىن ِنفلُضِع  ي

َ
م َل

َ
َل

ي
َبدفخ  عا هدم و هدىا هم ،وَهي ِ

ن
هدم  ،ندل عمدض هم ا 

ي
و عس

دد َ ددف ًغوهدده وَ ددف يهىَ 
َ
ُُ ُِ ددىله ،وهدده َخ  ددغ هللا وَعؾي

َ
َبددفخ   ِ

ن
ددأ غون نف بفعهددف صون ا  ِظيددر  -ٍو

َ
ه

يدددرهم
َ
ِمُددد  وي ْ  دددً الَ هو

َ
دددَل

َ
ددد ؛ندددضخ  هدددل الَّ

َّ
دددىال ال

و
 
َ
 َ دددف انتدددضعىن  دددً ر

َ
دددىن

ي
َعس ظًً ًَّو

دددددد  لسَّتددددددفب والَؿدددددد
َ
فلل

َ
س

ي
 امل

َّ
دددددد ،  خُددددددفئا عُسُدددددد  ًَّدددددده اعتُفصهددددددفى

َّ
 ه  عسُددددددصون َ ددددددف صل

 يددمَّ الَّتدددفب والَؿدد ،الؿددمعُفت
َّ
ن ًدغنِ  ؛ ى

َ
ددف   ل ف هَمددف َعدددً  ىايددعهِإ َّ ددىو

َ
دددف  ،فدددىا الُ وِإ َّ

  ِ َُّ
ِ
ن
س
ي
ىا َعىهي ِنفلي ن ٌعغيي

َ
 ًتضنَّ  ؛ 

َ
دَل

َ
 ٌعُسىهده غوهدهف

َ
د هلدىنِ  ،وَل

َ
دىن

ي
ىل

ي
ُ ًَ دى ندل 

َ
دفني ِإ:

َ
ى ى َ عو

ىله. ،هللا
ي
ل فصهم هٌُُ َ ضو

َ
ِتُ  َ َ  اعو

ددددطا خي إو  ِ
ن
 -ا علددددى هدددديَلم  ددددف ًؼعمىهدددده  ددددً العُسُددددفت املسفللدددد  لسَّتددددفب والؿددددى ُ

ف ضت  هسوي   ت واعتُفصات ففؾضم.َُّ

دددطا خي إولئدددك  وكدددظلك  ِ
ن
ملسفللددد  ا ؛ولُدددفم هللا ا عسددد هم  دددف ًؼعمىهددده  دددً خُدددفئا ُ

 لسَّتفب والَؿ 
َّ
 «.ولُف ن عضام هللا َل  ًملبعهف  ءالت هىامو ضت  ً ر  - ى

 الرشح
كأف احلحمقيحمقػ   جحممجمػ يمطججلػمخل احلحمقيحمقػ، ربركجحممجمػ حمل دًعكل يي مخل يمطمحمحجس حجمال  مخلً 

 الرشيمجع اججل  جمت ت مجم الحمسممسىحل، يمغيحمقجخملجخمف يمطمحممجم/ إجحممجم ىحضحمسيػمخف  ىحضحمسيمخف اخلجخماص، كأمخلَّ
 اججلمجعجخماـ. 

هلمخل ككايمغمخف أحجمجخما حجممخل كرممعمجممخل، كأيمطحمسخمشػجخما يمطػحمل رشع  يمغرشيمطجخما ألجحمىمغممسمجممخل مخل ذلَّ 
 ا يمطحمس كجمتىحل، كممسحملجخما مخل رشيمطجخمق )الممسججلجخمؾ كاذلكؽ كالجخمجمتحجس كاليحلممصممغ(.. إف آىمححمسق.
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إجحمحمل يىمغمجعػىحل مخلػ ك يحم،مجعحمطحمليال كبتل  لرشع، حملمجعىن/ أال يمجتحمقيحجس الممسلممق مخلمحممجممخل  
مخلممط مخل يمغييحم مخلحمل ممعىمغججل يمطحمل ا يمطحمس كجمتػىحل، كحنػجخم ذلػممق،  ، حجسق يف مخفججليحممخل ىجسكمخفيحم، كيمجت
 .مخلمجتمجعحجمجخما  أ اإذن  -محشحمج أذكاؽيمغ

حجممخل، يمغمجمال  ممسحملجخمحجم  هلمخل أحجمجخماؤحجممخل، محلحمل أف ألحجمىحل الالكـ أحجمجخمااملمجتيجشجخميمغ يمغمجمال  
 .(يمطحمقججليت) كأكخلممق ممسحملجخمحجم ا...(،ككجمتحجسن  أذكامخفن )

جحتػمخل رامجممخل كأحجمػجخمامجممخل، آكحجمال  ال ُيمجتحمتجخمف ججلحمقحجسر مخلمخضججلحمقك ىحل يمطحملحجسمجممخل اع  
 يحمق.حمجحمق -كحجمجخم خمججلممغ لججلرشع -مجمجخمكجحميحممخل يحمسكجحميحم كيى يممسحملجخمف 

را  كاألحجمجخما ، دكف ع حجمىجسق اآلِّ ججلحمسـ حجمال  املمجتيجشجخميمغ كاملمجتلكحملجخمف أيمطمجممخل كيي 
مجتحجسيمطجخمق مخلحمل الالكـ املجحسججلممغ ا مخلكيممسِّم املمجتيجشجخميمغ  ، رممسجخمِلأمحمس اع أمحمس ا ك
 حمجحمقمخف يمطحمقججلي.كيممسحمليمجم املمجتلكحملجخمف/ حمجحمقمخف مخفججلي،  /لججليحلمجتب كالممسمحم

ي ؿ كمخفجخمايمطػػحجس حجسى مجعحملػػجخمـ املمجتلكحملػػني ُيمجتحمتػػجخمف مجعججلػػمخل اجلىػػيمغ ممسػػحملجخمجحممجم املمحممخضػػمخف كمخلػػ ي
ػ، كيي (اججلرباحجمني اججلمجعحمقججليػ) األدججلػ  حمسيمطي، كيحمقجخملػجخمف/ إفَّ ػمجخمجحممجم ىلع األدججلػ الممصػحجسِّ حمقى

ػالرشيمطي حمطمحمي ال ي   اججلرباحجمػني اججلمجعحمقججليػ يمغػ  يحمقينيػك كذللػممق ىمغيحجس احلحمقػني، كأمخلَّ
جخمايمغػمخف اججلرباحجمػني أجحمسحمسكا األممسحمل  كاليجشىمغت اثلمجت ليحلمجتب كالممصػك ألجحممجمػ ال ي 

أدججلػ يممسػحملجخمف ك ،)أدججلػ الممسػحملممط( /حمسيمطيػكيممسحملجخمف األدججلػ الممصػاججلمجعحمقججلي حمسيمطحملمجممخل، 
ىمغيػحجس حمسع ال يي ػحمسعك ألف الممصػـ ىلع الممصحجسَّ حمقى )أدججل اججلمجعحمقىحل(، كيمطمحمحجسحجممخل اججلمجعحمقىحل مخلي  /املمحممخضمخف

ىمغيحجس احلحمقني، كحجمػىجسا مخلػحمل محليػحجس الممصػيمخضف بلػين آدـ،  اججلمجعحمقججليت يمغجحممجم ي احلحمقني، كأمخلَّ 
 .(1)أخمشججلمجممخل يف اججلمجعحمقيحجسة أيممشن يمغحمقحجس يحم أخمشججلمجممخل يف اججلمجعدة يمغيحلحمل أجحمَّ 

                                           
 .(95لججلىمغجخمزاف )ص« رشح اججلمجعجخمدي»اجحمحمطحمس/  (1)
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ججلسػحمل كيػحمل يف   ك كحجمىجسا اذلم أحمجحجسجحتيحم حجمال  كأحمجحجسجحتيحم حجمال  ججليجمس مخلػحمل ادلِّ 
 ، ، كذاؾ أيمطمخضق مممسّم دميبلن حجمىجسا أيمطمخضق مممسّم دميبلن  أمخفػخمت يمغمجمجخم يف املممشحملجخمف كأمخلَّ

ًّلكـ ا كالكـ  مجمحملػ يفمخلمحم م، أل ججلحمقخمت كاخمشخمت كحمطػحجمحمسك ألجحمػيحم ال حمجػمخضَّ يمغ كمخل يسجخمف
 .رممسجخمِل 

جحممجم حمسكػيىمغممسػ مجممخل أجحميمغمخلَّ  كجحت الحمسممسجخمؿ أحمجدياججلحمقحمسآف كآيت  مجخممخفىمغمجممخل مخلحمل كأمخلَّ 
ػ .«اتلكيػىحل»تلجخمايمغمخف أحجمجخما حجممخل، كيممسحملجخمف حجمىجسا ػ كىمعري ىمغممسريحجم اليجشحمجيخمت  مجمػمخل أجحمكإمخلَّ

مجمػ ال ػحجسؿ ىلع أجحمَّ  /يف جحمىمغػجمس األمػحمس فمجم، كيمجعمجتحمقحجسكجحمحمسكػىمغممسمخلمجعمحمحجم كال يي  فخمشجخمجخمِّ ىمغى حي 
ىمغػجخمض مخلمجعمحمحجمػ ػىحل جحمي  ؟أممسحمل  ا كال ىلع محشىمغيحم، كيحمقجخملجخمف/ ال جحمحجسرم مخل املحمساد مجم

 خمش.جخمِّ ىمغى كججل، كإمخل مخلي  مي يمغمجممخل إمخلَّ  !إف ا

ػػيمغمجمىجسق ىحضحمسيحمقمجتمجممخل مخلممط أدججل الممصػ  كيججلمجمػ كحتحمسيىمغمجمػ كىمغممسػريحجم محلحملػ حمسع/ إمخلَّ
مجعػحمسؼ مخلمجعمحمحجمػ، كذلػممق إذا أججلىمعػز ال يي ىحضبلممسمخل كمجم خمشجخمحجم محلأجحمَّ جخمِّ ىمغى  أف حي يحمسيحجسكف، كإمخلَّ 

/ ىحضحمسيحمقػ فلػجخمجخمحمقكي، كربحمل  ممسجخما حجمىجسق اججلمخضحمسيحمق إف الممسػججلممغ ،يمطحمتحمسكا يمطحمل كيججلمجم
ممسججلممغ   اتلىمغجخميخمش، كىحضحمسيحمق اخلججلممغ   اتلكيىحلك كذللممق مخفلجخما/ ىحضحمسيحمق الممسججلممغ ال

 ك  اتلىمغجخميخمش يمطمحمحجسحجممخل، كىحضحمسيمخف اخلججلممغ أيمطججلمخل كأحمجسمخل، ك  اتلكيىحل. ،أممسججلمخلي 
يمغمجمىجسق ججليممس ىحضحمسيحمق الممسججلممغ، كججليممسػ ىحضحمسيحمقػ الممسػججلممغ أممسػججلمخل  ككمخفحجس محلىجسجخما

 يمغحمقممشك ىحل   األممسججلمخل ك  األيمطججلمخل كاألحمجسمخل.
ك  يف  -يمغيمجعمجتػربكف األدججلػ اججلمجعحمقججليػ كتيحمقجخملجخمف/ إف األدججل اججلمجعحمقججلي يحمقينيك

محمَّ، مخل دؿ يمطججلييحم    /احلحمقينيتمخلممط أف حمقينيت، يى  -تاحلحمقيحمق جمتمجمججليَّ  اليحلمجتب كالممسُّ
ػاحمجيخمت أحجسن حمقىحل اليجشَّ كاججلمجعحمقىحل الممسججليمخل ال خيججلممغ اجلَّ   أف يسػجخمف ، يمغػف اىمحمجتججلىمغػ/ يمغمخلَّ

ال حجمػىجسق   اججلحمقيمطػحجسةك ألف اججلمجعحمقػىحل  . أف اججلمجعحمقىحل ممعري ممسججليمخلاجلحمقىحل ممعري محشحمجيخمت، كإمخلَّ 
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حمقىحل، كلجخم اكجحم اججلمجعحمقجخمؿ اكيمغي ملػ احمجمجتحمتمحمػ إف   ، يمغمجمجخم مخفرص كممط لججلمحمَّ  حجسرؾ لكَّ يي  
ػمحمَّ الال جحمحمقىحل اججلحمقحمسآف كجحمحمسكؿ  در  »مجعمحمػجخماف/ راػممط لممصػييمح اإلممسػبلـ محلمجتػب ك، (1)ممسُّ

 ، «مجعرض اججلمجعحمقىحل كاجلحمقىحل
ى
ىمغػيحم ملمحممخفممصػ اججلىمغبلممسػىمغ كأحجمػىحل الػالكـ كالػحمسد ىلع ججلَّ كمخفحجس أ

ازم مخلػحمل حمقػحجسيمخل اججلمجعحمقػىحل ىلع جخممحشىحل إحليحم الحمسَّ  زم كمخلايحمل الحمسَّ اججلحمقجحمجخمف اليلك ججلىمغجحسحمس ادلِّ 
 اجلحمقىحل يف حمجؿ مجعرخمشمجمحمل. 

يمغػف د/ جمتىحل جمتبلِل مخفجخمِليمطمحمحجس اتلمحمزع حجمجخم مخل يمحميحم يف ا يحم  املزياف اذلم أمحمسك
ف إالػحمسد حجمجخم  /كالحمسد إف ا ،[39]اججلنممس /  ا كالحمسممسجخمؿ محمزيمطمجتمخل يف    يمغحمسدكق إف

 مجعحجس كيمغيحم. الحمسد إف ممسنمجتيحمإحليحم يف حمجييحم، كحجمجخم الحمسد  / محلمجتيحم، كالحمسد إف الحمسممسجخمؿ
 يمطحمل حت٬ؤالا ا٣ٞٮم ٩ةجتح٥ٔ ا٧ـٚ محلمجتحمجحمسيىمغمجممخل  كممغ اججلحمقجخمؿ يمطحمل مجخماخمشمجعيحميحمس/ إمخلَّ

ف احلحمقني حجمجخم ، يمغحمقلجخما/ إ[99]احلحمتػحمس/  يمطحجس ربممق حمجىت ييممق احلحمقنياكد/ ججلحمقجخمِل مجعف
 .احلحمقيحمق اليحلجخمجحميححصمجمجخمد 

كال  يمجتػحجسحمسكجحممجميمغػبل جحميجشجخمص اججلحمقػحمسآف كالممسػمحم،  يمطحمليمطحمل اإليمطحمساض اتلـ  كإمخلَّ 
 كاججلمجعيذ . ،ال ركاي كال درايمجمك يمطمحمحجسحجممخل يمطمحمي  ججليجمسك، يمجعحمقججلجخمجحممجم

ػيحمقجخملػجخمف/ جي  كػرة، حمجػهلمخل ججلػممقيمغمجمىجسا ممسحملمجتمجممخل ك مخلػممط  ،إف ا ض مخلمجعمحمحجمػجخمِّ ىمغى
 مجمىجسا اخلمخضب. نيمخلمجعمحمي جخماججليممس مخل، ككجحممجماملمجعىن جخمؿايمطمجتحمقدحجممخل جحمحمقيخمش مخلحجسل

لججليحلمجتػب  ت خمججلىمغػمخلػحمل يمطحمقججليػيمطمحمحجس املمجتلكحملني كمخل زيمطحملجخمق حمل يمغي محميمغذا حمجحمقحمق
لػجخم ػحجسحمسجحم يمغيحملػ يمطمحمػحجس الت كايمطمجتحمقدات يمغممسحجسة، ككػىجسلممق جمتمجمجحمحجم كجمتحجس -كالممسمحم

                                           
   .(80لججلىمغجخمزاف )ص« رشح اججلمجعجخمدي»اجحمحمطحمس/  (1)
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اذلم  لجخمجحمق اػع اهلػكجمتػحجس -املجحسججلممغ لججليحلمجتب كالممسمحمأديمطي  الممسججلجخمؾ كاذلكؽ 
 .يمطحمس كجمتىحل كرممسجخمِل ا حمجىجسر مخلمحميحم 
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 يَلل  َ  و نلي » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ دٕةىل/ 
َ
فؾد لَّ ً ي َُ دِضًم ِ 

و
ُ

َ
دى ِنت ه علدى هي

 ِ
ون

َّ
  الدددى

ي
دددامل
َ
دددض هللاؼَّ دى

و
ِ و  ،ل  دددً ِعى

ن
دددِضًم ا 

و
ُ

َ
 دددغ هللا 

َ
َبدددفخ   ِ

ن
وو   ؛َبدددفخ الهدددىي علدددى ا 

َّ
دددِإن الدددظ

َ
ف

ِدَبدد ًي ددى ِنَدؿدده َ ددف  ِلددك هي
َ
ددى ط دو

َ
ددض ويهددىانوالى ددض وه ددهي طو  وو ددض  ؛هي الَعبو

َ
يددل  ددده ل

َ
ف

 ِنَدؿه  دبته وهىان.

وو  والىَ 
َّ
م  ً الظ هي

َ
أهل ِلًَمفن ل

َ
َِّ  ض  ثل و ف ِ ءَ َ ف ن

َّ
نُىلده ِفدي الَحدِضًَ  ملسو هيلع هللا ىلص ىه الى

ِحُذد  َِّ   َ د»ال
َ

دَل
َ
دىله  خدهَّ ض خدَلوم ِلًَمدفند َ دَ دً كدً ِفُدِه وَ ي  هللا وَعؾي

َ
دفن

َ
دِه  ً ا ُو

َ
ِإل

َمف ددددف ؾددددىاهي  موَ دددد ،ِ مَّ
َّ

ِدبددددهي ِإَل ًي  
َ

م َل ددددغو
َ
 ًددددده امل

َ
ددددفن

َ
ًَ  ،ً ا ن 

َ
 ًَّددددغن  

َ
ددددفن

َ
غ دددد  ِفددددي و ددددً ا

  هُددددددظن هللا
و
ددددددغ بعددددددض ِإط

و
ددددددهي الَّل

و
ًي  ، ِ ى ن 

َ
َمددددددف ًَّددددددغن  

َ
ددددددفعك

َّ
ددددددفَل  ،(1)«سُددددددى ِفددددددي الى

َ
فددددددي  و 

دددددددحُذ َِّ  د »الحدددددددضًَ ال
َ
دددددددطا  َ دددددددفِلًَمدددددددفن َ ددددددد َم عو ددددددده َعب 

َّ
ء ِنفلس ددددددد ،ً َعضددددددديِ

ً
ِْ صًى

َ
دددددددَل  ،فوِبفِلؾو

  ُ ب
َ
ض  ه َدمَّ  .(2)«فوِبمي

غ والبضخ والكهىاتو  َّ 
و
يل   ،ف  هل الَّل

َ
 ِنَدؿِبِه. ف

دددد د 
َ
ى ِو َُ فن نددددً عي َُ و

ددددل م يهددددىا همَ  َ ددددف َنددددفلي  ُددددل ِلؿي
َ
ددددِضًض

َ
دددد  ق ددددم  دبَّ هي

َ
ددددىام ل هو

َ
 هددددل ر

 
َ

فَلد  وؿِ 
َ
ُ

َ
ىبهم الع دل نَّلدغهم{  ف

ي
س
ي
ىد }و قغبىا ِفي  

َ
َعف:

َ
له ع ىو

َ
دى ،[79/ ]ابلحمقحمسة  دو

َ
و ه

َ
 

.ْ
َ

َل
َ
ا  ً الَّ

َ
 َهظ

ًي بَّ فعي  فْ 
َ
ى نو

َ و
  ِلَه همفص ر

َ
سدظ  دً ص ،دبىن

َّ
دفؽ  دً ًت

َّ
ىد }َو دً الى

َ
َعدف:

َ
دفَل ع

َ
َمف  

َ
ون ك

ِ هللا  هدددضاصً 
ددد ا ًدبدددىنهم كددددهن قدددض خب 

َ
دددىا  

ي
دددظًً   ى

َّ
د و دددفل ،[237/ ]ابلحمقػػػحمسةف م{ هللا َوال

 ًَ همدددف 
َ
م  

َ
س دددفعو

َ
دددك ف

َ
ىا ل َُِّبي

َ
دددت ؿو ٌَ دددِإن لدددم 

َ
 }ف

َّ
دددىن  هدددىامهم َو دددً  يدددَل مل دددً ا بددد  َهدددَىاني  بعي ِ مَّ

دد ُو
َ
ػػمحش[ 72]غ هددضي  ددً هللا{ دِبِ يجشى ددً وَ ، اججلٍحمقى

َّ
 الظ

َّ
ددىن ِإَل ددفَلد }ِإن ًملبعي

َ
لددـ َو 

و
ه
َ و
َ ددف  هددىي ر

هضي{ 
و
م  ً َعبهم ال ض َ فَمهي

َ
ُ

َ
 .[19/ ]اجلَّحمتمخلَول

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ جمس حمل مخللممق 34( كمممسججلمخل )42أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) ٦ذٜٛ ٤ٔي٫/ (1)
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت اججلمجعس حمل يمطحجس املمخضججل 43أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)
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ِم وَي 
َ

َل
ي
ا ًِمُددددددل َهددددددي

َ
تددددددوِلَهددددددظ

َّ
غ ورنددددددىات ال ددددددعو

ن
ددددددد  ُنِ َهدددددد   ي دِ ِغ ددددددىن ِبَؿدددددددَمفخ الك ج املدبَّ

ددددد 
َ
ُسُ

ي
دددددل ِلًَمدددددفن ،امل هو

َ
و ِنأ

َ
دددددت

و
  س

َ
ِتدددددء َل

َّ
ر  ِف َهدددددف  ددددددَه  ندددددل ،ال

َ
دددددت

و
َمً و ددددددَه  ٌك  الدددددغَّخو

دددف
َ
ي وو

َ
ددددن و ددددده الَهددددر

ي
ددددفن و ددددده لزددددىان و ددددده امل غصان و ددددده سبفن و ددددده رَو

 ِ
ن
  ،ؿددددددىانالي

َّ
ددددددظًً ًمل

َّ
م ال

َ
َل

ي
ددددددىن  طوا هددددددم و َ بِ وَهددددددي ِلك  ،ىا ُددددددضهمعي

َ
ِتَبددددددفع لددددددظ  ددددددً ييددددددر اعو

ِه ؾس  ر  ِنفلَّتفب والَؿ  ُو  َعسَ
َ
فن

َ
 .«ى  وَ ف ا

 الرشح

 »حمقجخمِل/  -رمحيحم ا مجعف - امليجشمحمممغي نيَّ َى 
ى
حجمػجخم مجتحمقػحجسيمخل  ىحلَّ حمل خمشى مخلى  بلؿخمشى  ىحلي ٍمحش كأ

 «/ع أمػحمس اع اهلجخمل ىلع اِّ زنؿ مخلحمل يمطمحمحجس ا، كحمقحجسيمخل اِّ الحملي  محشِّ يحم ىلع اجلَّ مخفيممسً 
إجحمحملػ حجمػجخم حمقيممسػيحم  ىحلَّ حمل خمشى محشىحل خمشبلؿ مخلى يمغاججلحمقيس اججلىمغممسحجس حجمجخم أمحشىحل الممشبلؿ،  أفَّ 

  كاججلىمغممسحجس
ى
حمطػحملَّ إذ  كمخلػحمل جمتمجمػ مخفيممسػيحم اججلىمغممسػحجس ِلخمشبلًكف ، كىحلَّ حمل خمشى مخلى  ؿي كَّ يمغججليجمس أ

ججلمخف مخلحمل ىحضػنيك يمغحمطػحملَّ  آدـرينا مخلحمل ىمحيحم جحمىمغممسى  ًججلمخف مخلحمل جحمر، كآدـ ىمحي يمطججلييحم الممسبلـك ألجحميحم ىمحي
، كذللممق أَب االممسمجتحمت ألمػحمس ا لممسػحمتجخمد آلدـ، مخفػؿ اجلر أيمغممشىحل مخلحمل اججلمخضنيأفَّ 

ىممصى ا مجعف/ د ًججلمخفه ب ً إًينِّ ىمحى ًسى بلى بُّممقى لًججلٍحملى ا ًمخلٍحمل ًىحضنيو )ػإًٍذ مخفىؿى رى يٍمجتييحمي 72حمسن ػجخمَّ ( يمغىًذىا ممسى
جىىمغى  ػًجمتًحجسيحملى )كى ي ممسى مجعيػجخما ِلى حمقى ػٍمخل 76ٍجحسي ًذيًيحم ًمخلػٍحمل ريكيًح ذى ُّمجمي ػي لكي ًسى بلى حجسى الٍحملى ػحمتى ( يمغىممسى

دٍمىمجعيجخمفى )
ى
)75أ يمغًًحمسيحملى فى ًمخلحملى اججلاٍكى ًكى ى كى ػ  مخفىػؿى يىػ (75( إًالَّ إًًٍججليجمسى اٍممسمجتىٍيحلربى إًًٍججلػيجمسي مخلى

ـٍ 
ى
ٍتى أ ٍممسمجتىٍيحلربى

ى
مَّ أ ججلىٍحمقي ًَيىحجسى  ىمحى حجسى لًحملى ىٍممسحمتي ٍف ت

ى
محمىمجعىممقى أ ًججلنيى )مخلى محمٍى ًمخلحملى اججلٍمجعى جحمى 73محلي

ى
( مخفىؿى أ

ججلىٍحمقمجتىيحمي ًمخلٍحمل ًىحضنيو  ججلىٍحمقمجتىيًن ًمخلٍحمل جحمىرو كىىمحى رٍيه ًمخلمحمٍيحمي ىمحى يمغمجعمحمػحجسمخل مخفػس مخلمحتػىحل ك [72 -72]ص/   ىمحى
 يمغػاكف حجمػىجسا حجمػجخم أمحشػىحلي  كع أمحمس ا يمطػحمس كجمتػىحليمطحمل اِّ  ىحلَّ خمشى اججلىمغممسحجس حجمىجسا اججلحمقيس 

 الممشبلؿ.
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 كحمجػحجسيمحتن -ابلىحضىحل أحجمىحلى  محمكإذا ممجع  خمشػبلهلمخل حجمػجخم  محشػىحلى أ فَّ أجحم كجمتػحجس -مخفػحجسيحملن
 .ىلع اجليجشجخمص الرشيمطي املزنججل مجتحمقحجسيحملمجممخل لججلحمقيس اججلىمغممسحجس

، ك يف االممسػمجتحجسالؿ حجمجخم أحمجحجس األدججلػ املمجعمجتػربة كاججلحمقيس مخلمحميحم مخل يسجخمف محشحمجيحمجن
امحلىجسلممق  اججلحمقيس يمطمحمحجس أحجمىحل اججلمجعججلمخل، كمخلحمل مخلػحمل أمحشػجخمؿ  أمحشػىحله كحجمجخم ، مخل يسجخمف يمغممسحجسن

محمُّػجخما أفَّ   حجممحمػ أحجمػىحل اتليجشػجخمؼممشىحل اإل ممسف مخلحمل جمتمجم مخفيممسيحم، يمغحملػمحتبلن يمغيى  كالممشبلؿ حمطى
ذكؽ كحمجػبلكة )كحجمػجخم ، ؽو كٍ حمل ذى جخمازم مخل  ػحجسق أحجمػىحل اإليحملػف ًمخلػمجممخل يي مخفى كٍ حجممخل كذى حجسى جمتٍ كى 
ىمعمحميمجممخل يمطحمل يمغف حجمىجسا يي  كحمجبلكة مخضحمسيمخف آىمححمسأم يمغحمطمحمجخما أجحممجممخل إذا كمحشججلجخما إف  (كإليحملفا

 حجمىجسا خمشبلهلمخل.اكف يف يمغ كحمجبلكة اإليحملف احلمخفِّ 
محمس ايحم كحمقحجسيحملي اهلجخمل  ىعي اتِّ ككىجسلممق 

ى
بلؿ، مخلحمل أمحشجخمؿ الممشَّ  أمحشىحله  -ىلع اتِّىع أ

ر يمطمحمحجس ممسحمس أحجمىحل الممشبلؿ، كذللممق  كحجمىجسا حمجمحشىحله  ىجسَّ ا يمطحمس كجمتػىحل يف محلمحتػري مخلػحمل حمجى
 كخمشججلجخما كأخمشججلجخما يمغتل  كمجعجخما أحجمجخما حجممخلمخلحمل اع اهلجخمل، كذـ اذليحمل اَّ آيت اججلحمقحمسآف 

ىممقى يمغىػٍيمطججلى ك كمخلحمل ذلممق مخفجخمِل مجعف/ دمجممخل ممسججليحلجخما ىحضحمسيمخف اهلجخملجحمَّ أل ىٍممسمجتىًحمتييجخما ل ىٍمخل ي ٍمخل يمغىًٍف ل
َّى الى  ًَّ إًفَّ ا ل ًمخلػحملى ا ػحجسن ػرٍيً حجمي اقي ًىمعى جخمى ىممطى حجمى ًحمل اتَّ ىحلُّ ًمحملَّ خمشى

ى
ٍحمل أ مخلى ٍمخل كى حجمي ٍحجمجخمىا ى

ى
 يىمًَّمجعيجخمفى أ جَّحملى

ى
أ

لًًحملنيى  ـى اججلحمطَّ ٍجخم ٍمجمًحجسم اججلٍحمقى ػيحمي ، كمخفجخمِل يمطحمس كجمتىحل/ د[30]اججلحمقيجشمحش/   حى ىمجمى ىػىجسى إًل ًحمل اختَّ يٍى مخلى
ى
أ يمغىحمسى

ى
أ

ى  َّي ىلعى ججلَّيحمي ا خمشى
ى
اقي كىأ جخمى ى ىيجشى  حجمى مجعىىحلى ىلعى مخفىججلًًٍيحم كىجمتى ٍحملًمجعًيحم كى ى ممسى مجتىمخلى ىلعى ػٍحمل ػًيمطججلٍمخلو كىىمحى حملى ةن ذى كى ًحمسقً ًممعممصى

كفى  حمسي محلَّ يمغىبلى ىىجسى
ى
ًَّ أ َىٍمجعًحجس ا ٍمجمًحجسيًيحم ًمخلٍحمل   [65]اجلجحتي/   حى

زيمطحملػجخما  اذليػحمل املمجتيجشجخميمغمجمال    ىلع حجمىجسا الممشبلؿمخلمحتالن  جحم امليجشمحمممغأيمطمخضكحجممحم 
 .ا ككجمتحجسن هلمخل ذكمخفن  أفَّ 

يحم حبممسػ مخلػ ُيُّػإجحمحملػ يسػجخمف حجس جمتٍ الجخمى ذاؾ اذلكؽ كأفَّ حجمىجسا  كحمجحمقيحمق األمحمس/
ي ذكؽ ككجمتحجس حًبىممس حممجتيحم كحجمجخماق. كاججلمجعحجس كيمجمجخماق  يمغىلك حم ِلى
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أف يحمقيممسػجخما أذكامخفمجمػمخل  كاأراد ةىمغممسػحجساججل مجتمجممخلمخفيممسػمجممخل كأحجمػجخماألاملمجتمجعجخمف مجمال  يمغ
 اججل  جمت  يىلع املحمج احلحمقيحمق -ابلمجعيحجسة يمطحمل الجخميححجسحجممخل مخضحمسمخفمجممخل اججلىمغممسحجسة يجمتاجخممك

 .  خمشججلجخما كأخمشججلجخماتل، يمغرشعي مجم ال
وحبكت ٦ة ُيج٫ ا٣ٕجؽ ون٭ٮاه ٚلك حمهت ع ذوق ووصهؽ »/ امليجشمحمممغ مخفؿذلا 

 جخمايمغحمقن يمغذا مخل اكف حمجخمبيحم ممحمحمطحمس إف مخل أحمجيحم اججلمجعحجس كبتل  يي ، «ُيكت حمجذ٫ و٬ٮاه
 لرشع اك  اقجخمهل يمغمجمىجسا اذلكؽ كالجخمجمتحجس اذلم ُييجشىحل ِل حجمػجخم يمغػحمسع يمطػحمل ذاؾ كخمججلىمغن

 ، كحجمجخم ذكؽ يمغممسحجس، كحم ىحضججل.ل اذلم مخلؿ إحليحماحل كذاؾ اهلجخم
يمغػف  -ىلع أحجمػجخمامجممخل كححصػمجمجخمامجممخل حمسعػلممصألكامحمس ا نيمخلحجسِّ حمقى حملي كأمخل أحجمىحل اإليحملف ال

مجمىجسق املحمج  مجعػىحل مخلػحمل يمغحم،  يحمقؿ/ إجحممجم أف /ا، كاتلمجعري اليجشحمجيخمت ككجمتحجسن ذكمخفن  مخلهل
 .ا يمطحمس كجمتىحلرشع ل مجعن  يحمححصمجعجخمر اإل ممسف كجمتجخمارحمج

حمقجخمِل يف احلحجسيجحت   محميحم اجلِبُّ يَّ لجخمجمتحجس مخلمحتىحل مخل ى اكؽ كيمغحجمىحل اإليحملف هلمخل مخلحمل اذل
يمغمجممحمؾ حمجبلكة كأ ػجمس  ك(٨ ز٨ ٚي٫ وصؽ ث٭٨ ظالوة اإلي٧ةن٦َ  ٌث اَل زَ »حمجيخمت/ اليجشَّ 
 َّ  ة  حجسحجم اججلمجعحجس املمخلحمل مجمىجسق اثلبلث/كذلى

يمغبل حجس مخلحمل حمقحجسيمخل حم ا  كإحليحم مم ممسجخماحجمحمل  أحمجَّ كرممسجخمِلي  حمل اكف اي مخلى  أومة/
مخفػىحل إف محلمحمػمجتمخل د، كا يمطحمس كجمتػىحل مخفػحجس مخفػؿ/ حمل حم مخل ممسجخماحجمىلع كحم رممسجخمِل 

مخلي مخفؿ  ك[44]آؿ يمطحملحمساف/  حتجخمف ا يمغمجعجخمين ُيسمخل ا محلمحتػري رمحػيحم  احملي اججلمجعبلَّ
ػ»ا/  ىع حمػ ا، كججلػيجمس حجمػجخم ىلع حمل ادَّ حجمىجسق اآلي اليحلحمسيحمل حمجمحلحملػ ىلع لك مخلى

حمسع ػػممط الممصػيمَّ  يمغجحميحم اكذب يف ديمطجخماق يف جحمىمغػجمس األمػحمس، حمجػىت كاججلمخضحمسيحمق املحمجحملحجسي
ػ»يحمل اجلجخمم يف دميممط أمخفجخماِل كأحمججخماِل، محلحمل جحتػ يف املحمجحملحجسم كادلِّ  يمطػحمل  «حمجيخمتاليجشَّ
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َٔ ٦َ »أجحميحم مخفؿ/  رممسجخمؿ ا   كهلػىجسا  ،(1)«دٌّ ٩هة ٚ٭هٮ رَ  ٣حف ٤ٔيه٫ أمؿُ ٢ ٧ٔاًل ٧ِ ٨ 
أم/ ُييجشىحل  [44]آؿ يمطحملحمساف/مخفؿ/ دمخفىحل إف محلمحممجتمخل حتجخمف ا يمغمجعجخمين ُيسمخل ا  

زمخل، كحجمػجخم أيمطحمطػمخل مخلػحمل ق، كحجمػجخم حممجتػيحم إيَّػحممجتسمخل إيَّ  حملججلسمخل يمغجخمؽ مخل ىحضججلمجتمخل مخلً 
ًػ أف  ، إجحمحملػ الممصػفي َّ األكؿ، محلحمل مخفؿ مجعخمش احليحلحمل  اججلمجعججلحمل / ججليجمس الممصف أف حتي

ى  ـه  .َّ حتي  كأجحممجمػمخل ُيػجخمف ا كمخفؿ احلممسحمل ابلرصم كممعريق مخلػحمل الممسػججلممغ/ زيمطػمخل مخفػجخم
سمخل يمغمجتبلحجممخل ا مجمىجسق اآلي، يمغحمقؿ/ دمخفػىحل إف محلمحمػمجتمخل حتػجخمف ا يمغػمجعجخمين ُيػ

 .  (2)«[44]آؿ يمطحملحمساف/ ا 
حمطمجمحمس كمجتممشخمت حمقحجسر يمطحملىحل اججلمجعػحجس  ا يمطحمس كجمتىحل كحم رممسجخمِل  يمغمجعبلمخل حم

 . كامحمس ا كأكامحمس رممسجخمِلألكايمطيحم 
كدحلػىحل  ، ممسػجخماحجمحملمخلحمل حممجتػيحم ملػأكرث   حمسممسجخمِلل كاججلمجعحجس  حماكجحم يمغذا 

ىلع مخلػ  ، كحمقحجسيحملػيحم هلحملػألكامحمس ا يمطحمس كجمتػىحل كأكامػحمس رممسػجخمِل  يحمايمطذلممق/ 
 .اججل   حجس مجم اججلمجعحجس حمجبلكة اإليحملفاألمجخمر اثلبلجحت أكؿ مجمىجسق يمغ ممسجخماحجمحملك

مخلػممط  حمجػِلإف محمحمطػحمس يمحشػحجسؽ حممجتػيحم/ أف مجتػرب خيأف اججلمجعحجس د اإذا أرىلع اججلمجعحجس ك
األكامحمس كاجلجخما ، يمغف اكجحمػ اجلىمغػجمس نممصػممش كتممسػمخف ججلىمغمجعػىحل اخلػريات كيمغمجعػىحل 

بلة حمػممق كاىمحمجتػر اججلمخضًعت، كمخلحمل أيمطحمطحملمجم أمحمس اتلجخمحمجيحجس كأمحمس اليجشبلة، يمغمحمس اليجش
 ك ىلع اليجشبلة يف كمخفمجتمجم كمخلممط اجلحمليمطػيجشن ياججلمجعحجس حمجحمساكف يمغذا  كليجشحجسؽ إيحملف اججلمجعيحجس

 -مخلػمحتبلن  -يمغىجساؾ يمطبلمخل مخلحمل يمطبلمخلت أحجمىحل اإليحملػف، محليػممغ ال كاججلمجعػحجس يممسػميحمقمخض
                                           

   .( مخلحمل حمجحجسيجحت ًعئممص ريض ا يمطمحممجم4948أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
   .(46/ 6« )ىمغممسري احمل محلمحتري» (2)
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مخلػممط كأذل ممسًعت اجلجخمـ يمطمحمحجس لك أحمجػحجس، اجلجخمـ يف حجمىجسا الجخممخف مخلممط أف  ،يجشبلة اججلىمغحمتحمسل
ممش ذلمحلحمس ا يمطحمس كجمتىحل كأدا  اليجشػبلة، يمغػذا ـ كينممصجخمكيحمق يحمذلممق يحجسايمغممط اجلجخمـ كيىمعبل

يمطبلمخل حمػ ا يمطػحمس كجمتػىحل كحمػ يف اجمتمجتحملممط مخلممط حجمىجسا مخفيـ الججليىحل اكف حجمىجسا زيدة 
 .رممسجخمِل 

 اقذٞة٦ح ا٤ٞ٣ت بنحبني/»ٝة  اإل٦ةم اث٨ ا٣ٞي٥ رمح٫ اُ/ 
أف سجخمف حم ا مجعف مجتحمقحجسـ يمطمحمػحجسق ىلع دميػممط املحمجػب، يمغػذا  /أظؽ٧٬ة

كحمج ممعريق ممسمخف حمج ا مجعف حمج مخلػ ممسػجخماق، يمغحمسػ  مجعرض حمج مجعف ا
 ىلع ذلممق مخلحمقمجتممشق.
يمطػحمل  مجعحمطيمخل األمحمس كاجلىه، كحجمجخم جحمححصػ /اذلم يممسمجتحمقيمخل يحم اججلحمقججل /اامؿ اثلةين

مجعحمطمخل أمػحمسق كجحممجميػيحم، مخفػؿ ممسػحمججحميحم حمل ال يي مخلى  َـّ ا مجعف ذى  يمغفَّ  كمجعحمطيمخل اآلمحمس اجل 
لجخما يف ىمغممسريحجم/ مخل ججلسػمخل ال مخف [25]جحمػجخمح/كمجعف/ دمخل ججلسمخل ال حمسجمتجخمف  كمخفران  

 .(1)«ختيمغجخمف  مجعف يمطحمطحمل
يمغمجعبلمخل كدالججل محشحجسؽ حمممحم   يف مخلحجسل ىحضيمطمجتمحم ألكامحمس ا كأكامػحمس رممسػجخمِل 

، كػحمسؾ اجلػجخما  األكامػحمسيمغمجعػىحل جلمجعحمسض حمممحم ىلع حجمىجسق ك ،كاجمتمجتمحمب اجلجخما  
ة زلالػ يمجمػرت يمطججلمخلحمل جحتمخل كبحمقحجسر مخل حمسيحجس اججلمخضًعت حمقحجسر مخل حمسيحجس حجمىجسق املحمج، ك

كىحضحملجحميمحم مخفججلػيحم،  ،يف ممسمجعدة جحمىمغممسيحم، كراحمج ِلك كذلممق  حجسحجم املمخلحملاججل  بلكة احلك
 .كا رشاح محشحجسرق

                                           
   .ىمحمجتيجشر (،8الحمل اججلحمقيمخل )ص« الجخماىحل اليجشي» (1)
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يمغيػيحم  تمحلػرثاذلم مجعػلمخل حجمػىجسا اججلحجمىجسق أمجخمر يحمججحت يمطمحممجمػ اجلػس ىمحمحشػ يف ك 
يمغذا يمغحمقحجس اإل ممسف مخلػحمل ، جحمىمغجخمممسمجممخل كاممسمجتمجعحجست، املديت، كمجعججلحمق مخفججلجخمب اجلس مجم

تلمجعججلحمقيحم ػمحمس  ككحمجحمسف كاحجممجتمخل ذللممق اذلم يمغحمقحجسق رحجسَّ سى ححصين ى حجم مخلحمطحجمحمس ادلجحمي كأمجخمر
بمجتمجعحجس يمطحمل مخلمحتػىحل حجمػىجسق األمػحمساض اججلػ  ايمطػرتت ادلجحمي، يمغبل يممسمجتمخضيممط اإل ممسف أف يى 

مخفججلجخمب محلمحتري مخلحمل اجلس إال لججلحمتجخم  إف ا يمطحمس كجمتىحل كمحشحجسؽ حممجتيحم، كال جحمنىس أف 
مخلػحمل  يحمجحمىمغممسػاإل ممسػف حمسـ ُييمغججلحملذا  كاججلمجعدة احلحمق   محلحملؿ املحمج مخلممط محلحملؿ اذلؿ

 !ىجسكؽ ذلة حجمىجسق احلبلكة؟يملذا ال ك؟  ا يمطحمس كجمتىحل كحم رممسجخمِل حم حمجبلكة
يمغيحمتػ أف حتػ يف  يمغذا أحمجى  كحجمجخم )احل يف ا(كجحتمخل اجحمحمطحمس لؤلمحمس اثلين 

يمغحمقػؿ مجعػحجس  كؤلمحمس األكؿلا، كإذا محلحمسحجم   أف سحمسق يف ا، يمغلك ذلممق ممط 
مجعحجس حجمىجسا يمغجحمػيحم  ػ أف  اأمحمسن  ، يمغذا أحمجى «ُيت املؿا ال ُيج٫ إال ُوأن »ذلممق/ 

ػيسجخمف  هلىجسق املحمج، ك  أف يسجخمف مجعن كيسجخمف  يمطحمس كجمتىحل،   مجمػ، محمسمخضن
 يمغيمطججلمخل حجمىجسا كالحمسـ حجمىجسا األمحمس.

 إال إذا يمغجحميحم ججلحمل ُي ححصين  كرممسجخمِل  ا كحمجِّ   حبِّ مخلمجتمجعججلحمقن اججلمجعحجس يمغذا اكف 
ػيف اججلمخضػًعت، ا إذا محلمحمػ مممصػحملحمسن كذللػممق اكف حمجيحم  يمطحمس كجمتىحل،  حمس  بممسػمججلممخلن

ىجسا يمطبلمخلػ مجميمغ -يمغحمساخمش أك جحمجخمايمغىحلكاججلحمقحمسبت ممسجخما  اكجحم ججلممق اججلمخضًعت  -تاججلحمقحمسب
يمغيجشػججل األرحمجػـ كاإلحمجممسػف  ككلحمسممسػجخمِل   يمطحمس كجمتىحلحجمىجسا اججلمجعحجسى حمٌّ  ىلع أف

اإل ممسػف حمقيجشػحجس يمغمجعججلمجمػ لك حجمىجسق األمػجخمر إذا  ..لججلحمتر كإمحلحمساـ الممشيممغ كحنجخم ذلممق
محشػحجسؽ ىلع أجحمػيحم أحمجػ  ا يمطحمس كجمتىحل كمحمساخمشييحم، يمغف يف حجمىجسا يمطبلمخل حتحمقيمخف حمبِّ 

 .حجمىجسا الِش   يمطحمس كجمتىحل
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(، كمخلمحتػِل/ أف يسػحمسق مخل يممشػد حمػب ا يحجمامحلحمس) /كحجميحلىجسا األمحمس اثلججلجحت 
ججلػىق يف اجلػر، اججلسىمغحمس مجعحجس أف أجحمحمقىجسق ا مخلمحمػيحم محلحملػ يسػحمسق أف يي إف يحمسجمتممط اججلمجعحجس 

، ه مجعي ححصي  اإليحملفى  ألجحمجخماع املمجعت كاذلجحمجخمب، ألفَّ  ىمعخمشه مخللججلسىمغحمس، ك ىمعخمشه مخلملمخلحمل يمغ
 اإليحملف، كلك مخلمجعيجشي   مجعي ، يمغلك ىحضيمط   ححصمجع مخلحمل ححصي ه مجعي ححصي  اججلسىمغحمسى  محلحمل أفَّ 

 .ححصمجع مخلحمل ححصمجع اججلسىمغحمس
إحلمجم كاىحضحملف مجم كارحمجػ  ف ركحمليمغ كمخلممط املمجعت ِلحلمحمحمطحمس مجعَّل اججلمجعحجس أف ييمغ
حمقػحجسر  حمجبلكة اإليحملفمخلحمل ممسيىمغحمقحجس ك ،يحمإيحملجحميف  حجممحمؾ ىمحججلبلن  أفَّ مجعججلمخل ججلييمغ ،إحلمجم يحمجحمىمغممس

مجعججلمخل أف حجمىجسا مخلػحمل ججلييمغ كججلىق يف اجلريسحمسق أف محلحمل يسحمسحجممجم يف ، كإف اكججلىحلذلممق اخل
 يمطبلمخلت اإليحملف.

ى  جخماذلكؽ كالجخمجمتحجس احلحمقييق، كحجمحجمجخم كحجمىجسا   ِّػاذلكؽ كالجخمجمتحجس اإليحملػين، اذلم ُيي
ق إف اجلىمغجمس لك مخلمجعيجشي مخلحمل املمجعت، حمسِّ سى ىحضيمط مخلحمل اججلمخضًعت، كيي  إف اجلىمغجمس لكَّ 

أك ماكجحمنػ  ،ىحلِّ اكجحمنػ لججلًىمعػمجميمجمت أف  حجس يف مخفججلػيحم ميمغيمغذا كجمتحجس اإل ممسف حجمىجسق احلبلكة 
أك حنجخم ذلػممق مخلػحمل  ، لبلممسمجتمجمحمسا أك ماكجحمن  ، لججليحلرب لججلحمجحمقحجس، أك ماكجحمن أك ماكجحمن  ،لججلحمجممسحجس

 املمجعت كاذلجحمجخمب.
 /يمغمجعججليمحم أف جحممجعحمسض مخفججلجخمبمحم ىلع حجمىجسق األمجخمر اثلبلجحت

 ؟مخلممط حم ا كحم رممسجخمِل  مخل حمججل 
 مخلممط حم مخل ُييحم ا يمطحمس كجمتىحل؟ جلكمخل حمج 
 .سحمسحجميحم ا يمطحمس كجمتىحل؟محلحمساحجم مخل يى مخلممط  جلكمخل حمج 
حمجػبلكة  حمتحجسيمغممسػمحم ك ىلع حجمىجسق األكمحشؼ اججل  ذمحلحمسحجم اجلػِبُّ  يمغذا اكف حمججل 

 ، يمغػذا اكف ممسػيحلجخمجحممجم ػألف اجلىمغػجمس الػحجس أف تممسػسحمل لممصػ ال حمججلػك اإليحملف
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ادلجحميػ كاآلىمحػحمسة، ىمغمجمػىجسق   الممسػمجعدة يف يمغ كراحمجمجتمجم كىحضحملجحميمحممجتمجم يف مخلحمقـ اإليحملػفك 
مخفحجس أيمغججلػخمت مخلػحمل زًكحجمػ كمخفػحجس د، كا يمطحمس كجمتىحل مخفحجس مخفؿ/ بمجمىجسا تممسمجتىمعين، كبمجمىجسا حمسكجخمك

 .[20، 9]الممصحملجمس/  ىمحب مخلحمل دممسحجم
ي رذاىحل ك جحمحمطحمس إف أكخلممق اذليحمل اجحمىمعحملممسجخما يف الممصمجمجخماتيمغ !يف اجلس يمطربة كجل
مخلججلػ جحمىمغممسػيحم إف حجمػىجسا اججلمخضحمسيػمخف كيف املجحسػحجسرات،  -مخلمحتبلن  -اجحمىمعحملجمس حملىحملمحل كاألمجخمر
ألجحمػيحم اػممط  لك أمػحمسقككحمقججلػيحم يمطحمسخمشيحم كيمطك ديمحميحم كمخلِل خمشيعحجمىجسا يمغييحلجخمف يف  ،املحمطججلمخل

كال مخضممط مخلحمل أممعىمغججلمحم مخفججليحم يمطحمل ذمحلحمسجحم كاممط حجمػجخماق دا يمطحمس كجمتىحل/ مخفؿ حجمجخماق، كذللممق 
مجعحجس يمجعحمسؼ مخل ػيحم محشػبلح ججلمخل يى يمغ كأم/ أمحشخمت مممشيممطن  ،[63]اليحلمجمممغ/  كًكف أمحمسق يمغحمسىحضن 

ػمخفحجس حمل حجمال  ف الجخماحمجحجس مخلً إجحمىمغممسيحم، حمجىت   ألفَّ  كمجتمخل ِل الحملػ ممسػجخم  كاججلمجعيػذ ػخيي
ػيحم احلػؿ أف يحملػجخمت دكرات امليػق، كييجشػىحل يف حجمىجسق األححصي   يمجتمجعىطمخفحجس مجعممشمجممخل 

جحمحمطحمس إف حجمػىجسق ، يمغػمجعججلػمخف حملمحتػىحل حجمػىجسق األمػجخمرمخفػحجس ألف مخفججليحم  املحمسحمجضكيف  يحمككجمتمجم
 .كاججلمجعيذ  اخلحمل
مخلػحمل يػجخمت ا يمطػحمس كجمتػىحل،  اجحمحمطحمس إف ذاؾ اذلم مخلت كحجمجخم ممسجمتحجس يف يو جحتمخل 

 ف ني احلججلني.مجتَّ يمغممصى 
ة، ة، ومةإلقهالم ديً٪ه٨ ر  ثهةُ رماه٦َهذاق ٥َٕ اإلي٧ةن »/ كذللممق مخفؿ 
إذا ريض ػ ك ِل حمجبلكة ، محلحمل أفَّ يىجسكمخفيحم املمخلحمل إليحملف ِل ىحضمجعمخليمغ، «ةوم٧ع٧ؽ ٩بيا 

 .، كبججلمخضممط يمطحملىحل الزـ حجمىجسا الحمسِّخمشكبحملحمجحملحجس جحمبيا  ،كبإلممسبلـ ديمحمن ،ربا 
 حمحملػحجس اجلػِب أمخل  حجس يف يمطحملجخمـ  حجسق يف ممسمجعدة، كاملممسمجتحمقيمخل املمخلحمل كذللممق 

 .جخمجمتحجس يف ممعريحجم مخلحمل األممخلاخلري مخل ال يي مخلحمل 
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يمطحمسيمغجخما حجمىجسا ادليحمل مخلمجعحمسيمغػ أحجمىحل اججلسىمغحمس إذا  كحنحمل جحمحمسل يف ًعلمخل احلجخمـ محليممغ أفَّ 
جخمِّ  كا سحملػِلأمخفحمسُّ  -يحمرأكا مجعحلحملمحشحمجيحمج، أك  ػحملي ، ممسػمخلحمق  مخلػحمل ماكجحمػق كمخلػ ِلى كممسي

 يحمسداكدف لكَّ يجخمـ. يف ديحمل ا يمطحمس كجمتىحلجحمحمسل ادلاىمحججلني كبتل  
يحمل،  مخلحمل محججلجحمحمساق مخلممط مخل ك ىحل أيمطحجسايحم، كمخلػممط مخلػ حمل مخفً مخلً  حجسا  ِلكيمطى ححصمجعجخما  ىلع ادلِّ
مخلحمل يمطمحمحجس مجعخمش املممسججلحملني، إال أجحميحم مخلحمل اجلدر أف يحمسحجس يمطمحميحم مخلحمل ىمحججلىحل كاحنحمساؼ جحمحمساق 

، كمخل  ممسحملمجعيحم مخلحمل محميجشري كحنجخم ذلممق إجحمحملػ حجمػجخم مجتيحمإذا اكف يمجعحمسؼ حمجحمقيحمقإحليحمك جحممممس ا
كخلػممق مجعػحجس أف احمجمجتػؿ يمطججلػيمجممخل أيػحمل، ججلىمغ مخفججليججل مخفحجس سجخمف جمتحجمججل ال مجعحمسؼ ادلِّ 

كمخلحمل ذلممق مخلػ ، املممسججلحملني محميجشري أىحضىمغؿمخلمحممجم اججلمجعحملىحل ىلع حمجمجتلجخمف جحمجخماع احليىحل، كامل
يبمحتػجخمف يمغيمجمػ  كمجت ى دكرناىحضىمغؿ احللؤلحمجيجحت يبمحمجخمف  كيىمغمجعججلجخمجحميحم يف مجعخمش دكؿ اإلممسبلـ

 ، كيحمسبجخمجحممجممخل يمطججليمجم.رصاجحمياجل
املممسػيمطحجسات اججلىمعىجسايػ كحنػجخم ذلػممق، يحمقػحجسمجخمف هلػمخل أك يجخمف ججلحمقػحمسل جحميػ ك

 اجحمي حمجىت ُييجشججلجخما ىلع حجمىجسق املممسيمطحجسات..يحجسيمطجخمجحممجممخل إف اجلرصك
جخمجحممجممخل مخلػذا محمُّػحملى حي  امل جحمرصكا مخفحمسي جمت كك إحمجحجسل ججلممق ابلرلافأجحممجممخل يف ُيّك كمم 

 .لججلحمجمخت جحمىجسحجم إف ميحلأف حمسيحجسكف؟ مخفلجخما/ جحمحمسيحجس 
 ممسمجتمخضمجعمحم أف جحممحمرص محلىجسا ككىجسا.احنحمل يف حجمىجسا املحمتمجتحملممط  /يحمقجخملجخمف مجعحجس ذلممقجحتمخل 

يمغػذلم يػىجسكؽ ىحضمجعػمخل  كػيحم حمقىحل أف خيحمسج مممسججلمخل مخلحمل ديمحمػيحم إذا اكف ىلع يمطججلػمخليمغ
ا يحماإليحملف ال يىمغحمسط يمغي ا  حجسحجم  حمل، ألجحميحم ججلأحجسن  يف اججلسىمغحمس.أحجسن

  ،كحجممحمؾ ذلة ،مجممحمؾ حمجبلكةيمغ
ي
حملسحمل أف ججلسحمل ال يي  - جمس، كحجممحمؾ ممسمجعدةكحجممحمؾ أ

عمحمؿ إال مخلحمل ىحضحمسيمخف   ابلحمججحت يمطمحممجم مخلػحمل ىحضحمسيػمخف آىمحػحمس يمغججلػيجمس إال ، أمخلَّ اِّع الرشَّ
ه»/ امليجشػمحمممغ مخفػؿلػممق كذل كبليمط،الممصيمخضف كاممسمجتحجسراج مخلحمل ؿ كخمشبلؿ ىمح ة وأ٦َّ
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، يمغحجمىحل اججلسىمغػحمس هلػمخل ذكمخفمجمػمخل كهلػمخل «ج٫َك حِبَ  أ٢٬ ا٣سٛؿ وابلؽع والن٭ٮات ٚلكٌّ  
كجمتحجسحجممخلك ججلسحمل حجمػىجسا الجخمجمتػحجس كحجمػىجسا اذلكؽ حمطججلحملػ كحمجُّسػة كجحمحجسامخلػ  ػحجسكجحممجم يف 

 أجحمىمغممسمجممخل يف حجمىجسا األمحمس.
يحمقػجخمؿ مجعػخمش يمغ كحمجريمجممخل كخمشػبلهلمخلدحلبلن ىلع ىحل الالكـ أحجم قحمجاكمخلحمل ذلممق مخل ك

 ازم/ الحمسَّ ، كحجمجخم رؤممسمجممخل
ؿي  جخمًؿ ًيمطحمقى حمقي ـً اججلمجعي ا يىي إًمخفٍحجسى ؿي  جحمًمجمى بلى ىًحملنيى خمشى ل يٍعً اججلمجعى

ي ممسى ٍكرثى
ى
 كىأ

جخمًمخلمحمى ممسي و ًمخلٍحمل جمتي محمى يًف كىٍحمجممصى ٍركىاحمجي
ى
بىؿي  كىأ كى ذنل كى

ى
ٍجيىجحمى أ ًمحشىحلي دي  كىحمجى

ٍحملًحمسجحمى جخمؿى خي ًٍمحتمحمى ىحضي ىٍممسمجتىًىمغٍحجس ًمخلٍحمل حبى ىٍمخل   مخفىؿي  كل ىٍمجعمحمى ًذيًيحم ًريىحلى كى ٍف دمى
ى
 ًممسجخمىل أ

 كيحمقجخمؿ آىمححمس/ 
 َّمجمى ًحجمحجسى لكي مجعى ٍىمغي الحملى ٍحجس ىحضي ٍحملًحمسم ججلىحمقى لًمخلً   ججلىمجعى مجعى َىنٍيى ًججلٍممقى الحملى حمسًي  تي ىحضى  كممسريَّ

ًحمسو   محلىممغَّ حمجى رى إالَّ كىاًخمشمجعن
ى
ـً   يمغىججلىمخل أ ٍك مخفىرًًعن ًممسحملَّ جحمىًد

ى
ى ذىمخفٍحملو أ  (1)ىلعى
لك يمغػأحجمػىحل اتليجشػجخمؼ، دلل يمغحمجرية كخمشبلؿ كمجمجخمؾ دلل أحجمىحل الالكـ، كحجميحلػىجسا 

رب ممصليسجخمف مخل ذكمخفيحم ككجمتحجسقك ججلسحمل حجمىجسا اذلكؽ كحجمىجسا الجخمجمتحجس مخلمحتىحل  حبممس حمجؿ
يىمغمجتحمقحجسق  حجممجعحجس، جحتمخل  حجسق لججلحمجحمطت كجحمجخمع مخلحمل ىمححجساع اجلىمغجمسك كحجمجخم يف احلحمقيحمق حملحمساخلى 

 .مخفججليحم، كممعربة يف كجمتمجميحمحمطججلحمل يف جحمىمغممسيحم كممسجخماد يف ك حمسةػكيمجعحمقيحم حمجممس
هلػمخل حمػ ححصػحجسيحجسة   أحجمػىحل األحجمػجخما كذللممق مخفيىحل لممسىمغيف حمل يمطييمحمػ/ مخلػ ػؿي 

 كدمخفجخمِل مجعف/  يمغحمقؿ/ أ ممسيى ألحجمجخمامجممخل؟ 
ي
  رشبػجخما يف مخفججلػجخمبمجممخل اججلمجعحمتػىحل سىمغػحمسحجممخلأ

يمطججلييحم، يمغذا  نممصكمجتىمعىجسل يحم، كى  ،مجتججلبممسيحم اجلىمغجمسي كى  ،رشب حجمىجسا األمحمسيي يمغك [95]ابلحمقحمسة/
                                           

   .(192، 191« )اججلىمغمجتجخمل احلحملجخمي»جحمحمقىحل حجمىجسق األمخفجخماؿى امليجشمحمممغي يف  (1)
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ي
حمجػممق الِشػ  » بلىحضججليحم، ك حجسق مجعحجس ذلممق محلحمل مخفيػىحل/ رشب حجمىجسا األمحمس  حجسق حما أ

  .(1)«يمجعِّم كييجشمخل
 كأمحشػمخل يمطػحمل ممسػحمليمطمجم ،جخمب املحمججخمب مجعججلممق أيمطّم يمطحمل يمطي /أم» ٝة  امل٪ةوي/

 ،ىحل حمسل اججلحمقيخمت مخلمحمػيحم حمجممسػمحمن  ،رص مخفيخمت يمغمجعججليحم كال تممسحملممط يمغييحم جحم  جحممحشخمتحمجىت ال ي 
 ،أك يمطحمل ىحضحمسؽ اهلػحجسل ،كييجشمخل يمطحمل اآلىمححمسة أك يمجعّم ...دميبلن  كتممسحملممط مخلمحميحم اخلمحم مخفجخمالن 

 .(2)«يحممخل ال ينِغ اإلممعحمساؽ يف حمجِّ  اجل  يمطحمل حمجِّ  /كيمغحجسيحم
حمسب اإل ممسػف ػ، يمغيممصػ( زدال حمقىحل لججلمجعححصػمخف إالَّ )مخلمحتؿ/ األجحممجممخل يحمقجخملجخمف يف إحمجىت 

ال  هلػمخل يمغمجمػ كييحم يمطػحمل مخلمجعحمسيمغػ احلػمخفجحميحم يمجعحملإابلىحضىحل حمجىت  ِّ حبكيمجتججلبجمس  ،ابلىحضىحل
  ،ال يىمغحمقمجمجخمف مجمججلسحمل مخفيججلجخمبه 

ى
كهلػمخل آذافه  ،حمسكف مجمػػًيجشػال يي ججلسػحمل يمطػنيه كهلمخل أ

 مجمك ألجحممجممخل امجعجخما أحجمجخما حجممخل، كممسركا يف ىحضججلمجممخل.ال يممسحملمجعجخمف ججلسحمل 
ممغ أجخم المخفحجس ك  ممصى جخمممسػمجممخل، ك  أجحممجمػمخل جحمىمغاخليػ يف جخميمغػ  اػحمل يمطحمقيػىحل حجمػىجسق محلى

ؿ كاججلمخضىمعـ، مجمَّ مل محشمجع اتلاكحلممغ ىلع اجلي / »يحمسيحجسكف اتلحمجججلىحل مخلحمل اتلاكحلممغك يمغحمقؿ
يمطحجسلجخما يمطحمل أكخمشع الرشع إف مجعحمطيمخل أكخمشعو كخمشمجعجخمحجم ألجحمىمغممسمجممخل يمغممسمجمججل يمطججليمجممخلك 

                                           

داكد  جخمكأػ، «لمخل يحمسيمغمجعيحم جحتمحمق أجخم احلحملفكحمجحجس»، جحتمخل مخفؿ/ (295 /3) «املممسمحمحجس»أىمححمسجمتيحم محمسيمغجخمًعن أمححجس يف  (1)
 «ة يف األحمجديجحت املممصمجتمجمحمسةرثماملمحم رادلر»يف  أكردق الممسيجخميطُّ ك، ڤ، مخلحمل حمجحجسيجحت أ  ادلردا  (3250)

   .«الجخممخفممغ أححصيحم»( ، كمخفؿ/ 232ص)

   .( ىمحمجتيجشر496/ 4« )يمغيخمش اججلحمقحجسيحمس» (2)
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 مخلمحتػىحل/ كإذ لمخل يحجسىمحججلجخما مجم حت أمحمس ممعريحجممخل. مخفؿ/ كحجممخل محلىمغر يمطمحمحجسم مجمىجسق األكخمشع 
 .(1)«مجعحمطيمخل اججلحمقجخمر...

ػمجتمجممخليمغمجعَّ » ز٥ ٝة  املى٪ٙ/  ٍمحشمحمىـ ُيػجخمفى آلًمجمى
ى
/ دكمخلػحمل  كد األ ػ مخفىػؿى تىمجعىػفى حملى محلى

ححصحجس حمجاػ ا ُيجخمجحممجممخل محلحمجِّ اجلَّس مخلحمل يمجتَّجحسىجس مخلحمل دكف ا أجحمحجسادن 
ى
يحمل آمخلمحميجخما أ  ا كاذلَّ

جحمحملػ ي، [223/ ]ابلحمقحمسة  
ى
ىممق يمغىػٍيمطججلىمخل أ ىٍممسمجتىًحمتييجخما ل ممجعيػجخمف أحجمػجخما حجممخل كمخفؿ/ ديمغىًف لمخل ي

رٍي حجمحجسل مخلحمل ا   جخماقي ًىمعى حمل اممط حجمى كمخفؿ/ دإًف يممجعيجخمف ، [30/ ]اججلحمقيجشػمحشكمخلحمل أخمشٌىحل ًمحملَّ
بمجممخل اهلحجسل   مخل مخلحمل رى  ىحجمي حجس جمتى جحمٍىمغجمس كججلىحمقى

ى
 مجمجخمل األ حمل كمخلى  .«اجلحمتمخل[ 65]إًالَّ اججلحمطَّ

د األمحشمحمـ ُيجخمف ججلممق اآلهلػ، كهلػمخل ذكؽ ككجمتػحجس َّ خي   امليجشمحمممغ أفَّ نيَّ َى كحجممحم 
اجلػس ك كليحلمحميحم ىمحممشجخمع يمغممسحجس كبىحضىحل، يمغإل ممسف يحمسل يف أحمجػجخماؿ مجمكىمحممشجخمع  حجم

مجمججليحل، كيمجعحمسؼ أف جحمميحمتمجتيحم اهلبلؾ، ججلسحمل حجمجخم يف يمطػّم كي أف اإل ممسف يممسري إف مخلى 
مجعحجس يحمقيجمس ممق مخفججليحم، يمغججلمخل يى ججلَّ ألف حمج حجمىجسا الِش  حملى  كمحشحملمخل يمطحمل ممسحملع أم جحميجشيحمج

ا، ىحل محشر حجمىجسق األمجخمر حملحمقيس محشحمجيخمت،   ،حمجػ اذلات ييحمحمس يمطججلكمخفيممسيحم يمغممسحجسن
محشػحمج الممصػمجمجخمة لممصػمجمجخميحم،  ، ككحمجػِّ د اآلهلػ هلػَّػخي  كحجمجخم حمج يمغممسحجس، محلحمجِّ 

 حجسيمطمجتيحم.ككحمج محشحمج ابلحجسيمط بلً 
أمحشػخمت يف اذلكؽ  -ىحضحمسيػمخف احلػمخفحجمػجخم كأمحشػخمت مخلحمقيممسػيحم  يمغحملحمل جحت ىلع احلػمخفِّ 

يمغحمقحجس أك إف ححصمجمجخمة   إف زىمغحمس أك حجسيمطكالجخمجمتحجس كاملحمج احلحمقيحمقي، كمخلحمل اكف مخلمحمحمجحمسيمغن 
ا ممسحمججحميحم كمجعف يمطػحمل مخفؿ  أمحمس يمغممسحجس، كذللممق يحم كذكمخفيحم ككجمتحجسق إفاحنحمسؼ يف حمجِّ 

ك []اججلحمقيجشػمحش/  يمطججلمخل أجحمحملػ يممجعػجخمف أحجمػجخما حجممخليمغف لمخل يممسمجتحمتيجخما لػممق يمغػدحجمال / 
                                           

   .(493 الحمل اجلجخمزم )ص« ججليجمس إججليجمس»اجحمحمطحمس/  (1)
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 كممسحجسا  ا كمخلجحممجعن كمخلحمل أخمشىحل ممحمل اممط دجحتمخل مخفؿ/ ، ا يمطحمل مخفجخمؿ احلمخفيمغمحشخمت اهلجخمل حمججمتحمسن
 يمغىمعي الممشبلؿ أف يسجخمف اإل ممسف مخلمجتمجعن  ك[]اججلحمقيجشػمحش/  حجمجخماق ىمعري حجمحجسل مخلحمل ا

إف دمخفػؿ مجعػف/  كجخماق، يمغمجمىجسا االع لججلمجمجخمل ممسيممشججليحم كممسيمجعحجسق يمطحمل ىحضحمسيمخف اهلحجسلهل
يمغججلحمطحمل حجممحم إححصػرة إف اججلحمقيػس  ك[]اجلحمتمخل/  يممجعجخمف إال اججلحمطحمل كمخل مجمجخمل األجحمىمغجمس

يمغججلمجعحجس أمخلمخلػيحم  كإف اع اهلجخملإححصرة  /[]اجلحمتػمخل/  كمخل مجمجخمل األجحمىمغجمسداججلىمغممسحجس، 
كجمتمجعىحل مخفيممسيحم  ،حمليحم ا مخلحمل حجمىجسيحملججلَّ يمطحجسكاف/ حمطحمل كمخفيس يمغممسحجس، كحجمجخمل مخلمجتممط، يمغذا ممسى 

ألكامػحمس  يمغحمقحجس جن، كإذا اكف حجمجخماق كأمحمسق مجعن  -مخلنين ىلع ًّلكـ ا كالكـ رممسجخمِل 
 ا يمطحمس كجمتىحل يمغحمقحجس جن.

يمغججلػيمجعججلمخل أجحمػيحم ىلع  كمخف حجمػجخمل جحمىمغممسػيحميمغٍ جحتمخل ممسر كى  ،أمخل إذا حمسؾ رشع ا يمطحمس كجمتىحل
 كمخلمجمججليحلػػ، ككػػىجسلممق إذا اكف ىلع ممعػػري يمطججلػػمخل سػػبلـ ا كالكـ رممسػػجخمِل 

ممسػمحجسؿ احلػمخف ييمغممسحجس، كإذا لمخل يسحمل ىلع مخلمجعحمسيمغ ػحلمخف ممس ممسمحجسؿ حجمىجسا حمطحمل، ييمغممس
 بلىحضىحل.

حمطػحمل أف حجمػىجسا يمغحمقػممش حمجاكيػ كىمحػرب يمطػحمل يمغػبل يي  كاحلػؿ قيمغحمجىجسرجحم ا مخلحمل حجمىجس
 أممسب اهلبلؾ يف لك زمخلف.  األكاىحل، كإجحمحمل 

بممسػحملع  فىمعحمسمػجخمكيي  -اع اهلجخملك بممس اججلحمطحمل اججلىمغممسحجس -كهلىجسا يحمليىحل حجمال 
 .مخت املحمج املمخضججلحمقيِّ مجمى اججل  تي  الممصمجعحمس كاألمحشجخمات

 كممسحملع ححصيمخضين. ،ممسحملع مخفحمسآين /الممسحملع جحمجخمًعفك
يمغيمجم مخلػحمل   حجسحجممخل يممسمجتحملمجعجخمف ألححصمجعر -مجخمادلحجممخلحجمال  كلجمس دليمغذا جحمحمطحمست إف 

يمغممسمجتمجعخمشجخما  كابلحجسع كيمغيمجم مخلحمل اججلسىمغحمس كيمغيمجم مخلحمل الرشؾ كالممشبلؿ مخل ا يحم يمطججليمخل
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حجمػىجسا الممسػحملع  -ممسػجمتحجسيف املكمخلحجسارممسػمجتيحم ًّلكـ ا يمطػحمس كجمتػىحل بممسحملع كاممسمحجسلجخما  
حمسداف ممسجخمافنِّ يمغييحم اججلمخفحجس  مجتحملممط مخلمجعمجممخل اذلم ممصيمخضين، ال ىمحػمجتبلط، يمغيحمجحجسث اال، (1)كالحملي
 .جحسحجسرات كحنجخم ذلممقاملجحسحملجخمر كأمجخمر مخلمحميحلحمسة مخلحمل رشب لججليممجعيحم ك

 .ممسججلممق ححصيمخضيناـ، ليحلمحميحم مى حمسى يمغمجممخل يف ذكؽ كي ممعى 
 كأحجمىحل املمجعػت  مجعججلػجخمف مخلػحمل اججلمجعممصػمخف كحنػجخم ذلػممق محلجحمػيحم ممسػمجعدة ادلاريػحملك

مخلػحمل  -اذلم يحجسيمطجخم إف اججلىمغحمجححص كاخلحملحمس كأجحمػجخماع اججلىمغممسػداججلىمغممسحجس  ججلىمعمحم ممسحمليمطمجممخل ليمغ
 .دليمجممخلأحمج األمجخمر 

اذليػحمل آمخلمحمػجخما د /يمغػيمجممخل مخفػؿ ا يمطػحمس كجمتػىحلمحلحمل  -كأمخل أحجمىحل اإليحملف يمغحمقججلجخمبمجممخل
يمغػمحمىمغجمس ك []الحمسيمطػحجس/  كمخضحملنئ مخفججلجخمبمجممخل ىجسمحلحمس ا أال ػىجسمحلحمس ا مخضحملػنئ اججلحمقججلػجخمب

حمليحم يمطمحمحجس ممسحملع كيمطػحجسق، كمممصجخمؽ إف جحممجعيا يمطحمس كجمتىحل، ًّلكـ املمخلحمل مخضحملنئ لممسحملع 
 ق.حجسيكيمطكختممصممط كججلني مخلحمل اخلجخمؼ يمطمحمحجس ممسحملع 

ىلع أمحمس ا يمطػحمس  جخمفممسمجتحمقيحمليحجمىجسا الممسحملع اججلحمقحمسآين  مجعجخمفممسحملييمطمحمحجسمخل يمغملمخلمحمجخمف 
 أل جمس يحم. كفممسمجعحجسي، كمجتيحم ممسحمججحميحميف ىحضيمط جخمفحمسممعيكجمتىحل، ك
 ..ممسحملع أحجمىحل ابلىحضىحلك ف ني حمجؿ ممسحملع اججلحمقحمسآفمجتَّ يمغممصى 

يحمل يممجعيجخم»مخفؿ امليجشمحمممغ/  الى  اذلَّ ي ف أذكامخفمجممخل كمجخماجمتيحجسحجممخل مخلحمل ممعػري اٍيمطًمجتىػر كحجمى
ججلىيًٍيحم ممسججلممغ األمخل فى يمطى  اكى لًممق ًليحلمجتب كالٌممسمحم كمخلى  «.ذلى

 مخلمخضججلحمقػ، إجحمحملػ الجخماجمتػ أف سػجخمف حمػ ملحمج ال  جخمز أف سجخمف حمَّ يمغ
، يمغججليجمس لججلمجعحجس أف ييت ػم الرشيمطي مخلحمقيحجسة لممشجخماممش اججل  جمت ت مجم اجليجشجخمص

                                           
حملاججلىمعبلـ احلى دمممط أمحمسد، كاألمحمسد/ حجمجخم  (1)    يحم مجعحجس.ن حليمجتي اذلم لمخل ى  ممسى
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ججل حملحمج رشيمطي، كحجمىجسق املحمج الرشػيمطي حم أك أم يمغمجعىحل مخلحمل يمطمحمحجسق، ىحل حجمجخم مخلمخض
محلحملػؿ املحمجػ مخلػممط محلحملػؿ اذلؿ  /محمؿ إال ججلمخضحمسؽ الرشيمطي، يمغججلمجعجخمدي أممسممسمجمال ي 

 .كاخلممشجخمع
ػ كال جنة إال ع اهلحجسلأجحميحم  وػالوح ا٣ٞٮ /  لججلمجمػحجسل يمغحملحمل لمخل يسحمل مخلمجتمجعن

 /أكمحشػيمغمجممخلمخلحمل ابلىحضىحل كأحجمىحل  ،حمسيمخف ابلىحضىحلىحضجحميحم يسجخمف مخلبلن إف يمغ ك كيمطحملبلن يمطججلحملن 
 ع اججلحمطحمل كحجمجخمل األجحمىمغجمس.ا

 يمغججلػممق يمغػيمجممخل يمطػربة مخلجحتججلػ أحجمىحل الالكـ، كاجحمحمطػحمس يف أحجمػىحل اتليجشػجخمٌؼ إف يمغجحمحمطحمس 
مخلممط أف احلمخف يف اغي الجخمخمشػجخمح  ،جخماججلُّ جخما كأخمشججلجخما كاحنحمسيمغجخما كزى ججلُّ أمخلمممق، محليممغ أجحممجممخل خمشى 

مخفػجخما حمسَّ مجمػمخل يف أجحمىمغممسػمجممخل يمغى إجحمكابليفك ألف مخل جمت كا يحم ججليجمس مخلحمل احلمخف يف   ، حمجىت 
جحميحم رشيمجعػ، كمخفػلجخما يمطػحمل إ  يحم احلمخف، يمغزللممق مخفلجخما يمطحمل احلمخف/ كمخل جمتزيمطحملجخمق ني مخل 
 ،جحمػيحم ػىحضحملإ/ زيمطحملػجخمقجحميحم حمطحجمحمس، كمخفلجخما يمطحمل إجحميحم حمجحمقيحمق، كمخفلجخما يمطحمل احلمخف/ إ/ زيمطحملمجممخل

يمطحمس كجمتػىحل؟ ا حجمىحل   اع مل جمت  مخلحمل  /يمطحمسض حجمىجسق اتلىمغحمسمخف ىلع حجمىجسا املحمقيسيمغ
 ؟!جخمل األجحمىمغجمسهل ًعن ؟ كاحمطحملِّ لججل إذا اكجحم خمججلىمغ؟ أججليممس اًعن ك؟ ِل أك خمججلىمغ

يمطحمل  قدىلع ىمحمخضحمس يف حمجؿ امجتمجع يمجعججلمخل أجحميحمك، يمجتمجعمخض حبؿ حجمال يمطججلييحم أف يمغملمخلحمل 
 . كديمطجخمة كممسججلجخمًكن  كمخضيحمقن يمطحملبلن ك اهلحجسل يمطججلحملن 

 مجعػمخلمخلحمل املحمج كمخلحمل احلػبلكة كمخلػحمل اججلمخضَّ يمطمحمحجسق ممسييحلجخمف يمغكإف لحمسـ ىحضحمسيمخف احلمخف  
 ل ذلممق.ممسجخممخل يمطحمل لك  يحمىمعمحميمخل يي  كاذلكؽ
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ُُ ٕهر ؼة٣ٙ ملهة ثَ ٚةل٧ُ » /ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ   ٦ه٨ ٔجةدده٫ ثه٫ رقهٮَع ا
٧٠هة ٝهة  أثًؽا، ة دلي٨ رش٫ٔ اُ ًٕ جِ ذَّ ال يسٮن ٦ُ  ،وَةٔذ٫ وَةٔح رقٮعوظؽه، 
مهؿ ٚةدجٕ٭هة وال دتجهٓ أ٬هٮاا اذليه٨ ال }ز٥ ص٤ٕ٪ة  ىلع رشنٕهح ٦ه٨ اا /دٕةىل
حلهةا ثٕهي ولن ا٣ْةملني ثٌٕ٭٥ أو ة٭٥ ٨٣ ي٘٪ٮا ٔ٪ٟ ٨٦ اُ محبً ٩َّ إ * ي٧٤ٕٮن

 .[27، 26]اجلجحتي/ واُ وىل املذٞني 
 الرشح

ػمجعن ً مجتَّ املجحسججلممغ ال يسجخمف مخلي  أفَّ  يجشمحمممغي  الحملي نيَّ َى   حجس ذلػممق  دليحمل رشيمطػيحم ا، كأكَّ
ػ أف حجمػىجسا املجحسػججلممغ ال يسػجخمف مخلي جحتً  ك«اأحجسن » /يجشيىمع اتليحجس ػً مجتَّ حمق كجمتحمسمخلن   دليػحملو مجعن
، يمغػ  يحم رممسػجخمِلى  جحت اي مجع ى داـ أجحميحم مخفحجس احنحمسؼ يمطحملَّ  مخل /ا، يمجعينرشيمطيحم ا أحجسن 

  . مجعديحم كىحضيمطمجتيحم كىحضيمط رممسجخمِل مجعجحت رممسجخمِل 
 ق٢ يه/ٚٮّةاٙ الؿُّ 
 مجممخل. مجعحمسيممغ اجلس حمسبِّ  أواًل/
 مجممخل، أم/ مجعديحم كىحضيمطمجتيحم.ججلمجممخل إف ربِّ محشِّ جخمى مجعحمسيىمغمجممخل ججلمخضحمسيمخف اذلم يي زة٩ًية/ 
 يف حمجهلمخل كمخلهلمخل.زةثلًة/ 
ىلع اجلس يحملػجحممجممخل كاِّػيمطمجممخل  مجعجخمداججل  كمخل   اججلمجعمخف  ؟مخل حجمجخم املؿ /يمجعين

 .الرشع الحمليزنؿ
 يمغمجمىجسق   كحمطيىمغ الحمسممسىحل.

 ال يسػجخمف مخلمجتمجعنػ جحسججلممغ اذلم ىمحججلممغ مخل مجعجحت ا ػيحم رممسػجخمِل يمغمجمىجسا الحملي 
  جحتمخل جمتمجعججلمحمؾ ىلع رشيمجع مخلحمل األمحمس يمغمجعمجمػدا، محلحمل مخفؿ ا مجعف/لرشع ا أحجسن 
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  إذا اكف الحمسممسػجخمؿي ك، ع رشيمطػيحمِّػ  يمغ مجعف يػمحمس رممسػجخمِلى  ،[]اجلجحتي/
كمخلػ آػزمخل الحمسممسػجخمؿ دمخفؿ مجعػف/  كهلىجسا ممطه ى ع حجمىجسق الرشيمجع يمغمحمحمجحمل تى ِّ  امخلمجخمرن 

  ججلحمقػحجس اكف ججلسػمخل يف رممسػجخمؿ ا أممسػجخمة حمجممسػمحمدكمخفؿ مجعف/  ،[]احلرش/  يمغجحسىجسكق
يمغمجممحمػؾ أمػحمس كحجممحمػؾ جحمػ ،  كلججلمجمػجخمل ػًعن مجعمجم ممسييحلجخمف اِّ مَّ يمغذا لمخل جحمى  ،[]األحمجحمساب/

، كاجلػ  يمطػحمل اػع اهلػجخمل/ []اجلجحتيػ/  ديمغمجعمجم/ ع حجمىجسق الرشيمجعألمحمس ايمغ
 كيمغذا حمجيجشىحل اػع هلػىجسا اهلػجخمل ،[]اجلجحتي/  كال مممط أحجمجخما  اذليحمل ال يمجعججلحملجخمفد

 كإف اججلحمطملني مجعممشػمجممخل أكحلػ  إجحممجممخل ججلحمل يىمعمحمجخما يمطمحمممق مخلحمل ا ححصين ديمغف ا يحمقجخمؿ/ 
 .[]اجلجحتي/  مجعخمش كا ك  املمجتحمقني

ػع حجمػىجسق إال حتيجشػىحل ال اتلحمقػجخمل ك كمخلػحمل املمجتحمقػني ف يسجخمف اججلمجعػحجسي  أيمغمخلَّ 
 . أف يسجخمف مخلحمل أحجمىحل اهلجخمل يمغييحلجخمف مخلحمل اججلحمطملنيالرشيمجع، كإمخلَّ 

أال دمخفؿ مجعف/  كمخلحمل أحجمىحل كالي ا يمطحمس كجمتىحلاكف ججلمجعحجس مخلحمل املمجتحمقني كإذا اكف ا
  إف أكحل  ا ال ىمحجخمؼ يمطججلػيمجممخل كال حجمػمخل ُيحمسجحمػجخمف اذليػحمل آمخلمحمػجخما كًكجحمػجخما يمجتحمقػجخمف

 .[ جمس/]يجخم
 ؟أيحمل مخلحمقمخليحمأف يمحمحمطحمس اججلمجعحجس يمغمجعَّل 

يف اع رشيمجع ا يمطحمس كجمتػىحل يمغمجمػجخم أحجمػىحل ألف يسػجخمف مخلػحمل مخلحمقمخليحم يمغذا اكف 
ممط أحجمجخما  اذليػحمل ال أكحل  ا كمخلحمل أحجمىحل اإليحملف كمخلحمل أحجمىحل اتلحمقجخمل، كججلسحمل إذا اَّ 

 بلؿ.حمل أحجمىحل الممشَّ يمجعججلحملجخمف يمغمجمجخم مخلً 
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ٝهة   إه ث٘هري ٬هؽى ٦ه٨ اُة مهٮإً جِ ذَّ ث٢ يسٮن ٦ُ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ 
 .[12]الممصجخمرل/ م م٥ رشٌلا رشٔٮا م٥ ٨٦ ادلي٨ ٦ة ل٥ يأذن ث٫ اُ أ} /دٕةىل

هحُ  ،ظٞيٞهح /ذلٟ دةرة يسٮ٩ٮن ىلع ثؽٔح يك٧ٮ٩٭ة و٥٬ يف ٮ٩٭ة ىلع ٦هة مُ ؽِّ َٞ
َٞ  .اُ ٫َٔ رَشَ  ٧٠ة أػهك اُ ثه٫ ٔه٨  ،ىلع الرشنٕح ال١ٮين رِ ؽَ ودةرة ُيذضٮن ثة٣

 «.دٞؽم ٧٠ة ،املرشًلني
 الرشح

مخلػ أجحمػحمسؿ ا مجمػ مخلػحمل  امجتػحجسايمطمجممخل أمػجخمرن اليجشمحمممغ حمجؿ املجحسججلىمغني كمحشممغ الحملي 
حمجيجحت ال دحلىحل  كذف يحم احجسيمط كإحمجحجساث رشع لمخل يى يمغحمجهلمخل يحجسكر ني ابلً  كممسججلمخضف

 ممسمجتحملممسممق، كإجحمحمل حجممخل ىلع ىحضىحل. يمطججلييحم كال مي 
 مجخمجحممجم ىلع مخلػحجسِّ حمقى ك  ىحضىحل، حي  ،يمغمجممخل رة يسجخمجحمجخمف ىلع حجسيمط يممسحملجخمجحممجم حمجحمقيحمق

ػ ر اليحلػجخمين ىلع الرشػيمجع، كيػيت حجسى رشع ا ممسحمججحميحم كمجعف، كرة ُيمجتحمتجخمف ججلحمقى
كبتل  مخلػ  ،أف حجمىجسا اذلم حجممخل يمغييحم حمجحمقيحمق /مخلحمل جمتمجم زيمطحملمجممخل كبليمطمجممخل مخلحمل جمتمجممجتني

مخل محلمجت  جخمف/رم، يمغيحمقجخملحجسى كرة ُيمجتحمتجخمف ألمحمس اليحلجخمين كاججلحمقى  .مجعجخمقمَّ  أف يى يمطججليمجممخل إالَّ 
 أمخفػممط يف حجمػىجسق املمجعيجشػي..أف  ك محلمجتػ ا يمطػعَّ ، أحجمىجسق اججلمخضيمط مخلمحتبلن  أف أيمطحملىحل اي 

ػاألججلممغ كيحمسيمطمخل أجحميحم ىجسلممق مخلمجتممط لججلحمقحجسر ال يممسمجتمخضيممط أف خي كال  رمحجسى محمس اليحلػجخمين اججلحمقى
 .أف خيحمسج يمطمحميحم

 مخلحمل حجمػىجسا يمغذا كجمتحجس مممسججلاكن  كحجسىمحججلمجممخل الممصيمخضف يف أكدي ابلىحضىحليمغجحمحمطحمس محليممغ يي  
 يمغيحجسىمحىحل يمطججليمجممخل ابلىحضىحل مخلحمل جمتمجمػ أف حجمػىجسق حمجحمقيحمقػ، مخلمحميحمكابلب دىمحىحل ىلع اجلس 

حجسىمحىحل يمطججلػيمجممخل مخلػحمل ابلػب اليحلػجخمين ـ ىلع رشع ا يمطحمس كجمتىحل، أك يىػحجسَّ حمقى كأف حجمىجسا مخلي 
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كإف يمطيجشيمجتمخل يمغمجمىجسا حمقحجسر ا يمطػحمس  ،إف أىحضمجعمجتمخل يمغمجمىجسا حمقحجسر ا /اججلحمقحجسرم، يمغيحمقجخمؿ هلمخل
 !كجمتىحل
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 ،ارً ؽْ َٝهٔ٪ؽ٥٬ و٨٦ ٬ؤالا َةاٛح ٥٬ أٔال٥٬ »ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ دٕةىل/  
 ،ةأداا ا٣ٛهؿااي املنه٭ٮر ادليه٨ يف٦ه٨ ث٧ة اػذةروا ث٭هٮا٥٬ كذ٧ك١ٮن و٥٬ مُ 

٤ُّ ٣س٨ يَ  ة،٦ةت املن٭ٮرؿَّ عَ واصذ٪ةب ال٧ُ   ثٮن ٌِ
ُ
مهؿوا ثه٫ ٦ه٨ ااقهجةب رت  ٦ة أ

َٞ ة٩ِّ َّ  إيه ٔجةدة ا٣يت ٨ ٦سه٢ ٦َه إر أٔؿض ٔه٨ ذلهٟؽَ ني أن ا٣ٕةرا إذا م٭ؽ ا٣
هجي٢ٕ اتلٮَل ٦٪٭٥ أو ادلًعا وَنٮ ذلٟ ٨٦ ٦ٞة٦ةت ا٣ٕة٦َّه ث٪هةا  ،حح دون اَةوَّ

َٞ   أنَّ ىلع َٔ ؽَ ٨٦ م٭ؽ ا٣ و٬هؾا  ،ٚهال ظةصهح إىل ذلهٟ ،ر قهي١ٮنؽِّ ٦ة ُٝه ٥ أنَّ ٤ِ ر 
 ًال  ٦جني.
٧٠هة  ،ة٧ر الكٕةدة والنٞةوة ثأقجةث٭٧٠ة ٝؽَّ  ،ر ااميةا ثأقجةث٭ةاُ ٝؽَّ  ٚإنَّ 
َُ  إنَّ »ملسو هيلع هللا ىلص/  ٝة  اجليب  ،أوهالب آثهةا٭٥ ػ٤ٞ٭ة مه٥ و٬ه٥ يف ،ح أ٬اًل ػ٤ٜ ل٤ض٪َّ  ا

، وػ٤ٜ ل٤٪َّةر أ٬اًل ػ٤ٞ٭ة م٥ و٥٬ يف أوالب آثةا٭٥، ٤٧ٕٮنح يَ ٪َّ وم٢٧ٕ أ٢٬ اجلَ 
َُ  ملهة أػهك٥٬ ثهأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  وًل٧ة ٝة  اجلهيب ،(1)«وم٢٧ٕ أ٢٬ اجلةر ي٤٧ٕٮن ٠ذهت  ا

  ،ية رقٮ  اُ /ٚٞةلٮا ،املٞةديؿ
َ
 ،ال»ٚٞهة /  ؟ىلع ال١ذهةب لِكُ و٩ذَّ  ،ا٢٧ٕ٣ عُ ؽَ  ٩َ اَل َٚ أ

هأ٨ اكن ٨٦ ة ٦َ أ٦َّ  ،٤ٜ ع ملة ػُ َّسَّ حَ ٦ُ  ٚلكٌّ  إا٤٧ٔٮا هحَ يُ َك َٚ  ،ٕةدة٬ه٢ الكَّ  ٧ٕ٣ه٢ َّسَّ
 .(2)« ٢٧ٕ٣ أ٢٬ النٞةوةَّسَّ حَ يُ ٞةوة َٚك ٨ اكن ٨٦ أ٢٬ النَّ ة ٦َ وأ٦َّ  ،أ٢٬ الكٕةدة

واتلهٮَل ٦ٞهؿون  ،مهؿ اُ ثه٫ ٔجهةده ٦ه٨ ااقهجةب ٚ٭هٮ ٔجهةدةأ٦ة لك ٚ 
ٝه٢ }/ وىف ٝهٮع ،[219]حجمػجخمد/   ٚةٔجؽه ودٮَل ٤ٔي٫}ٝٮع دٕةىل/  ٧٠ة يف ،ثة٣ٕجةدة

                                           
   .( مخلحمل حمجحجسيجحت ًعئممص ريض ا يمطمحممجم6226أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
  .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطع، 6239كمممسججلمخل ) (3535أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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وٝٮ  مهٕيت ٤ٔيه٫  ،[92]الحمسيمطحجس/    إال ٬ٮ ٤ٔي٫ دٮٍلخ ولحل٫ ٦ذةبهلل٬ٮ ريب ال 
 «.[66]حجمجخمد/   ٤ٔي٫ دٮٍلخ ولحل٫ أ٩يت}الم/ الكَّ 

 الرشح
إذ ججليممسػجخما ىلع حمجػؿ كاحمجػحجسة، يمغمجممخل  كامليجشمحمممغ حجممحمذمحلحمس املمجتيجشجخميمغ ىحضجخماممغ، محلحمل 

كجمتمجميحم أحجمػحجسل  ىلع أيمغحملحمل يحملِش ميحلا دمحلحمل مخفؿ ممسحمججحميحم كمجعف/  كاحنحمسايمغمجممخل مخلمجتمحمجخمع
يمغمحشػحمجب احلػمخف مخلػمحممجمحمتمجممخل  ،[22]املججلممق/   ىلع رصاط مممسمجتحمقيمخلأـ مخلحمل يحملِش ممسجخميا 

كىحضحمسيحمقمجممخل كاحمجحجسك ججلسحمل أحجمىحل الممشبلؿ كأحجمىحل ابلىحضىحل مممصمجع مجمػمخل اججلمخضػحمسؽ، يمغػراد 
محتِّىحل حجممحم أف امليجشمحمممغ  حملى ك يمغىػنيَّ أفَّ مخلحمل أجحمجخماع الممشبلؿ اججل  كمخفممط يمغيمجم مجعممشمجممخل يجشجخمرو حي

 -ممسمجتحملممسػيحلجخمف حملػ اىمحمجتػركقمي كحجممخل  ،اىحضىمغ حجممخل أيمطبلحجممخل مخفحجسرن املمجتيجشجخميمغ مخلحمل حجمال  
يمغمجعمحمػحجسحجممخل  كدا  اججلىمغػحمساخمش املممصػمجمجخمرة، كاجمتمجتمحمػب املحمجحمسمخلػت املممصػمجمجخمرة -مجمجخماحجممخل

امجعػجخما  /ججلحملحمجحمسمخلت املممصػمجمجخمرة، يمجعػينلاممسمجتحمقمخل ىلع اججلىمغحمساخمش املممصمجمجخمرة، كاجمتمجتمحمب 
األمجخمر اججلحمطػحجمحمسة مخلػحمل اججلىمغػحمساخمش، كاجمتمجتنػجخما املحمجحمسمخلػت اججلحمطػحجمحمسة، ججلسػحمل حجمػىجسا 

رشع ا يمطػحمس كجمتػىحلك ألف اػع رشع ا يمطػحمس ع االممسمجتحملممسؾ ججليجمس حمقيجشحجس اِّ 
 !يسجخمف يف اليجشىمعرية كاليحلرية، كي ادلمخفيمخف كي اجلججليىحل كجمتىحل

يمغػػىجسمحلحمس امليجشػػمحمممغ أف مخلػػحمل ىمحيجشػػهلمخل أدا  اججلىمغػػحمساخمش كاجمتمجتمحمػػب املحمجحمسمخلػػت 
مجعحمسؼ يمطمحممجممخل احنحمساؼ يمغييحم، ججلسحمل احنحمسايمغمجممخل جمت  مخلػحمل ػب حجمىجسا أمحمس لمخل يي كاملممصمجمجخمرة، 

كججلػجخما األممسػب املػمجخمر مجمػ مخضَّ يمغمجعى  حمل أمحمسكا يحم مخلحمل األممسػبكحمسؾ األىمحىجس  إذ  رشًعن
ػحجس مخلػحمل ػىجسؿ  يمغػبل ،الحمسزؽ ال يػيت ػحجسكف أممسػبكاججلمجعحجس مخلمجخمر مخضججل الحمسزؽ، 

ججلجخما حجمػىجسق األممسػب، كحمطمحمػجخما أف مخضَّ األممسب كالممسيع كىحضججل الحمسزؽ، ججلسحمل حجمال  خى 
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 ،يمطحمس كجمتػىحليحم ا يحمل مخل لمخل يذف ادلِّ مخلحمل حمسؾ األممسب مخلحمل اتلجخملك، كبتل  رشيمطجخما  
األىمحػىجس ر أيمطػحمسض يمطػحمل حجسى حمطجحمني أف اججلمجعرؼ إذا ححصمجمحجس اججلحمقى  ،يمخل يمغممسحجسةكجمت كا حملىمغحجم

 ألممسب.
 مخلحمل  -األمجخمر الرشيمطي املمخضججلجخمب  كحنجخم ذلممق مخلحمل -اتلجخملك كادلًع كيحمسيمطحملجخمف أف 

ػ ك ال يمجتمجعججلحمقػػجخمف ألممسػػبمجمػػمخل اذليػحمل يمغيمطمحمػحجسحجممخل   اخلمحشػػمخلحمقمخلػت اججلمجعمخلػػ. كأمخلَّ
 كال حجس أجحممجمػ اكمحمػ ،األمجخمرر ا حجمىجسق حجسَّ كمخفحجس مخفى  ؟ملذا جحممجتجخملك؟ كملذا جحمحجسيمطجخم /يحمقجخملجخمفك

 .ال حمججل
يمغيممصػمجمحجس ر ممسػييحلجخمف، حجسِّ مخل أف مخل مخفي ججلً ر يمطى حجسى حمل ححصمجمحجس اججلحمقى محم  ىلع زيمطحملمجممخل أف مخلى كحجمىجسا 

 .احلحمقمخف اليحلجخمجحمي اججلحمقحجسري
 حجمجخم اذلم دًعحجممخل هلىجسق املحمقجخمالت. يحماحنحمسايمغمجممخل يمغييف ب اججلحمقحجسر، ك جمتربيإذنا يمغمجممخل 

ػحمسكمجممخل كاملممصػمجمجخمرة، ىمغػحمساخمش ججليمغًمجعججلمجمػمخل لاحنحمسايمغمجممخل لمخل يسحمل مخلػحمل جمتمجمػ ججلسحمل 
اكف مخلحمل جمتمجم حمسؾ اتلػجخملك كػحمسؾ ادلًع  كػحمسؾ حجمػىجسق إجحمحمل ججلحملحمجحمسمخلت املممصمجمجخمرة، كل

 . مخلمحممجممخل أجحممجم محميف اإليحملف ججلحمقحجسراألمجخمر زيمطحملن 

محلحملػ مخفػحجسر  ،ر األححصي  ممسمجمحجسَّ ا مخفى  كحجمىجسا ممعججلممش يمطحمطيمخل يمغفَّ »مخفؿ امليجشمحمممغ/ 
 كمخلأف حجمػىجسا الػحمسيمطمخل ممعججلػممش يمطحمطػي  امليجشػمحمممغي نيَّ يمغىػ ك«حملالممسمجعدة كالممصحمقكة ممسػمجم

ر األححصػي  حجسَّ أف ا يمطػحمس كجمتػىحل مخفػحجس مخفىػ /ملجحسججلىمغمجتيحم جليجشجخمص الرشع، ككجمتيحم اججلىمعججلػممش
، «حملمحلحمل مخفحجسر الممسمجعدة كالممصحمقكة ممسمجم»ممسب، ألىمحىجس مجمىجسق األممسمجم، كأمحمسجحم 

مجمػجخم يمغا مخضيمط اججلمجعحجس ًعمبلن ف يمغف اك كيمغلممسمجعدة هل أممسب، كالممصحمقكة هل أممسب
ممسػب حمقػحجس أىمحػىجس ملمجعػت يمغيمطحملػىحل ، كإف مجمممسػالممسػمجعدة كأىمحػىجس ججل مخفحجس ىحض

 كاججلمجعيذ . ،الممصحمقكة
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 ،اججلىمغػحمساخمشيمجتحمقػحمسب إف ا ػدا  يمغ كيمغمجتحمتحجس املمخلحمل يمخضججل الممسػمجعدة ججلمخضيمطػ
ينمجتحمقىحل مخلحمل ىمحػري ، كذلا يحمسداد لك يجخمـ مخفحمسبن مخلحمل ا كاجلجخمايمغىحل مجتمجمحجس يف اإلمحلمحتر مخلحمل ك

 .الممسمجعدة أىمحىجس ممسبألجحميحم مجعحجس يمطحمل الرش، كلك ذلممق يبمجتك ،ىمحريإف 
ا يمطػحمل اخلػري مخفحمسينػ مخلػحمل أمخل ك اذلم أمخفىحل ىلع املمجعت كاذلجحمجخمب يمغمجتحمتحجسق مجعيػحجسن

 يمغي  أىمحىجس ممسب الممصحمقكة.ألجحميحم مخفحجس  يحمكالرشك ىحل مخلمحمىمعحملممسن
َُ / »كاممسمجتحجسؿ امليجشمحمممغ حمقجخمِل  ػ٤ٞ٭ة مه٥ و٬ه٥ يف  إح أ٬اًل ٪َّ ل٤ضَ  َٜ ٤َ ػَ  إنَّ ا

 
َ
محمػ ألف يمغىمحىجسكا ممسب دىمحػجخمؿ اجل ك«٤٧ٕٮنيَ  حِ ٪َّ اجلَ  ب آثةا٭٥، وم٢٧ٕ أ٢٬ِ اَل ْو أ

ججليػجخمفى دا يمطحمس كجمتىحل مخفحجس مخفؿ/  ٍمجعحملى جحميػجخما حى  اكى ا ن ًحملى حمسى يف جحتبلجحتػ مجخماخمشػممط/ يف ممسػجخمرة   جمتى
(، (، كي ممسجخمرة الجخمامخفمجع آيػ )(، كي ممسجخمرة األحمجحمقؼ آي )الممسحمتحجسة آي )

ججليػجخمكمخفؿ ممسحمججحميحم/ د ٍمجعحملى جحميػجخما حى ػ اكى ػٍمخل ًحملى حًلُّمجمي ػجخمى كى بًِّمجمػٍمخل كىحجمي ـً ًيمطمحمٍػحجسى رى بلى ٍمخل دىاري الممسَّ ىمجمي   فى ل
 جمتىحل جمتبلِل/ د[]األجحممجعـ/  ػٍمخل ، كمخفؿ أيممشن ػحًلىًت يمغىججلىمجمي ًحملججليجخما اليجشَّ محميجخما كىيمطى يحملى آمخلى ً  اذلَّ مخلَّ

ى
أ

ججليجخمفى  ٍمجعحملى جحميجخما حى  اكى الن ًحملى كىل جحميحمسي
ٍ
 محمَّتي الٍحملى  ي،كابلػ  حجممحمػ ػ  الممسػب، []الممسػحمتحجسة/   جمتى

ججلمجعحملىحل ججليجمس جحتحملمحمنػ جخمض، يمغحملحمل كاججلمجعً ألف   املحمقججل     اثلَّ  ككججليممس   املحمقججل
 دلىمحجخمهل. كإجحمحمل ممسه  ،لججلحمتمحم

ٌ حَ ٦ُ  ٚلُكٌّ  إا٤٧ٔٮا»ا محلمجت املحمقديحمس... إف أف مخفؿ/  فَّ   يمغىمحربحجممخل اجلِبُّ   َّسَّ
 ِ ك يمغمحمسحجممخل ألىمحىجس ألممسب.يمغججلمجعحملىحل أمحشخمت ممسبن ،«ع َٜ ٤ِ ة ػُ ٧َ ل

يمغلك مخل أمحمس ا يحم يمطدق مخلحمل األىمحىجس ألممسػب يمغمجمػجخم يمطػدة، يمغلجخماجمتػ ىلع  
ا ككأال يرتمجعحجس أف يىمحىجس ألممسب اججل ال يحم مخلممط ذلممق ليحلمحمكمخل مرشكيمط، امخل دمجم أحجسن

 كيمطػحمس كجمتػىحليحم  ممسمجتمجعيمحمن مىلع ا مجعف،  مجتجخمالكن مخلب ممسأليىمحىجس كإجحمحمل ، إحلمجميحمسكحمل 
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مخفػؿ مجعػف/ حمقحمسكجحمػ ػتلجخملك، ليحلمحممجمػ مخلى  ،يمغتلجخملك مخلحمقحمسكف ججلمجعدة، كاججلمجعدة ممس 
ممس،  -أيممشن  -حجمىجساك، [123]حجمجخمد/ ججلييحمكجخملك يمطد ،حجمىجسا ممس /[123]حجمجخمد/  يمغيمطحجسقد

 إال حجمػجخم هلإمخفػىحل حجمػجخم ري ال محلحمل مخفػؿ ممسػحمججحميحم/ ديمغججلمجعحجس يىمحىجس مجمىجسا كيىمحىجس مجمىجسا، 
 .[31]الحمسيمطحجس/  يمطججلييحم جخملك كإحليحم مخلمجتب

مجعججلمخل/ مخل مخفِل ىحضىمغػ نِغ أف يي  يى حملَّ كمً » /رمحيحم ا ممسبلـ احمل يحمليمخفؿ ححصييمح اإل
األممسػب أف  ؾ يف اتلجخمحمجيػحجس. كحمػجخمي مخفلجخما/ االتلىمغت إف األممسب رًش  كمخلحمل اججلمجعججلحمل 

يف  حه حجسٍ يمطػحمل األممسػب للكيػ مخفىػ كاإليمطػحمساضي  .يف اججلمجعحمقػىحل جحمحمقمحشه  -سجخمف أممسن 
حملػ اتلػجخملك كالحمسجمتػ  مخلمجعػىن يمجتػججلممغ مخلػحمل مجخمجمتػ اتلجخمحمجيػحجس كاججلمجعحمقػىحل كإجحمَّ  .عالرشَّ 

 .(1)«كالرشع
اجلػس أف اتلػجخملك يمحمػيف  مجعخمشي  حملَّ مخفحجس حمطى / »«اججلمجعحمقيحجسة اججلمخضحمجكي»كيحمقجخمؿ ححصرح 

ػكمجعػيط األممسػب، كأف األمػجخمر إذا اكجحمػ مخلي االمحلمممسب  رة يمغػبل حمججمتػ إف حجسَّ حمقى
ممسمجتحمج، كمخلمحميحم مخلػح، يمغف االمحلمممسب/ مخلمحميحم يمغحمسض، كمخلمحميحم مي  كاألممسب! كحجمىجسا يمغممسحجس

أيمغممشػىحل  -حمسؼ يف مجخمخمشمجعيحم. كمخفحجس اكف اجلِب كمخلمحميحم ميحلحمسكق، كمخلمحميحم حمجحمساـ، محلحمل مخفحجس يمطي 
 يى  -املمجتجخملكني

ٍ ػججلبجمس ألى مخفػؿ  احلػحمسب، كيحملِشػ يف األممسػجخماؽ لبلمحلمممسػب، حمجػىت ى مخلى
. []اججلىمغحمسمخفػف/  يف األممسػجخماؽ  ػالاكيمغحمسكف/ دمخلؿ حجمىجسا الحمسممسجخمؿ يكىحل اججلمخضمجعػـ كيحملممصػ

                                           
   .(425/ 8) «دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» (1)
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ػا ممحمل يحمسل االمحلمممسب يمحميف اتلجخملك يي كهلىجسا  حجس محلمحترين   كمجعمخضػيمجممخلحمل يي حمسزمخفجخمف ىلع يحجس مخلى
 .(1)«... حجمحجسي محشحجسمخف، كإمخلَّ إمخلَّ 

يف محمػيحم ال يي كأجحمَّػ ،حجساكمحمجيحمج األمحمس تلَّػكي األحمجديجحت اليجشَّ »اججلحمقيمخل/  كمخفؿ احملي 
محميمغييحم ديمغممط دا  اجلجخمع كاججلمجعمخضححص كاحلحمس كاججلػربد خمشػحجسادحجم، ػىحل ال اتلجخملك، محلحمل ال يي 

مجم ا مخلحمقمجتممشػيت ملممسػبمجم ى يجشى حمجحمقيحمق اتلجخمحمجيحجس إال حملرشة األممسب اججل  جحمى  مجتمخلُّ 
حمقحجسح يف جحمىمغجمس اتلجخملك، محلحمل يحمقحجسح يف األمحمس كاحليحلحملػ ، كأف مجعمخضيججلمجم يى ا كرشًعن رن حجسى مخفى 

ا حمسكمجم أمخفجخمل يف اتلػجخملك، يمغػف حمسكمجمػ يمطحمتػحمسن  أفَّ  مجعمخضججلمجممخلي  ممشمجعىمغيحم مخلحمل حمجيجحت يحمطحملُّ كيي 
يمحميف اتلجخملك اذلم حمجحمقيحمقمجتيحم ايمطمجتحملد اججلحمقججل ىلع ا يف حمجيجشجخمؿ مخلػ يمحمىمغػممط اججلمجعػحجس يف 

رضق يف ديمحميحم كدجحميق، كال حجس مخلممط حجمىجسا االيمطمجتحملد مخلػحمل مخلػرشة ديمحميحم كدجحميق، كديمغممط مخل يى 
 كال الكن يمغبل  مجعىحل اججلمجعحجس يمطحمتػحمسق ػجخم كحمسعػ لججلحمجيحلحمل كالممص اكف مخلمجعمخضبلن األممسب كإالَّ 

 .(2)«اجخملكيحم يمطحمتحمسن 
ػ ًمخلػٍحمل د / يمطججلييحم حجمىجسق اآليججلَّ ايمطمجتحمقد مخل دى  /املحمساد تلجخملك»حمس/ حمتى حمجى  كمخفؿ احملي  مخلى كى

ى  رًٍض إًالَّ ىلعى
ى
اَّو يًف اأٍل اً دى مجمى ػحمسؾ اججلمممسػ  /كججلػيجمس املػحمساد ػيحم ،[]حجمػجخمد/   ًرٍزري

يػ ألفَّ  ككااليمطمجتحملد ىلع مخل ييت مخلحمل املجحسججلجخممخفني اق مخلػحمل حمسى حجس مخلػ يىػًخمشػإف  حمسُّ ذلممق مخفػحجس  ى
ال أيمطحملػىحل  /كمخفػؿ ،كمخفحجس ممسىحل أمححجس يمطحمل رجمتىحل جمتججلجمس يف يمجتيحم أك يف املممسحمتحجس ،اتلجخملك

اُ  إنَّ / »يمغحمقحجس مخفؿ اجلِب  كىحل اججلمجعججلمخلى مجمً حجمىجسا رجمتىحل جمتى  /يمغحمقؿ !يين رزيقحمجىت يى  ححصين 
                                           

اججلمخضمجعػػ املرصػػي األكىل، ، دار الممسػبلـ(، الػحمل أ  اججلمجعػػحمس )ص« رشح اججلمجعحمقيػحجسة اججلمخضحمجكيػػ» (1)
 .ـ -حجم

  ـ.حجم/، مممسممس الحمسممسججل، ريكت(، / « )زاد املمجعد يف حجمحجسم ىمحري اججلمجعد» (2)
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َّٜ لٮ دَ » /كمخفؿ ،(1)«٦يحرُ  ص٢ٕ رزٌف َتخ ٢ِّّ   ٮٍله٫ لهؿزٝس٥ دَ  ٮٍلذ٥ ىلع اُ ظ
ِ ودَ  ،ة٘ؽو مخةًو دَ ؿزق ا٣ُري ٧٠ة يَ  ىمعػحجسك كػحمسكح يف مجمػ ى يمغىجسمحلحمس أجحمَّ  ،(2)«ةُة٩ً ؿوح ث

ػمجعحملججلػجخمف يف حمسكف كيى ًحمتػمجتَّ كًكف اليجشػحمج حى  /مخفػؿ ،ىحضججل الػحمسزؽ  كاججلحمقػحجسكةي  ،يججلمجممخلخنى
 .(3)«مجممخل

 

                                           
ًح ) يف ب أكردق ابلجحسرم مجعججليحمقن يجحتك جمتحمس  مخلحمل حمجحجس (1) مخلى  ًريىحل يًف الحمسِّ (، كأىمححمسجمتيحم اػحمل أ  / ( )مخلى

(، مخلحمل حمجحجسيجحت احمل يمطحملحمس ريض ا يمطمحممجمحمل، « )املممسمحمحجس»(، كأمححجس يف « )ميجشمحمىمغيحم»ححصي يف 
(. كالحمل رجمت احلمحمع رممسججل مخلمجع يف رشح حجمىجسا احلػحجسيجحت، « )اإلركا »كمحشحمجحمجيحم األبلين يف 

  «.ةٔحيٙ ثني يؽي الكَّ ثةلكَّ  سُخ ِٕ ثُ » /مخل اجلحجسيحمسة إلذايمط مخلحمل مخفجخمؿ اجلِب سى احلً »ف/ مجعمحمجخما
كمحشػحمجحمجيحم ، ڤ( مخلػحمل حمجػحجسيجحت يمطحملػحمس 6433(، كاججلرتمخلػىجسم )609« )املممسػمحمحجس»أىمححمسجمتيحم أمحػحجس يف  (2)

   .(912« )اليجشحمجيحمج»األبلين يف 
  .حجمريكت،  -دار املمجعحمسيمغ (، ، / « )يمغمجتخمت ابلرم» (3)
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ح ٝؽ تَ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ َٛ ِ ةا ََ ْخ٧َهة  جَّ عَ كذَ رْت  ال٧ُ و٦ِْ٪ُ٭٥ 
َ
ةت ٦ه٨ اا

 .«لِٟ٪ٞه ثِٞؽر ذَ ٚذَ  ،دون الٮاِصَجةت
 الرشح

مجممخل حمجحمقيحمقمجتمجم، أك يف ممسجخما  يف يمغى  كاجلس مخلمجتىمغكجخمف يف جحمحمطحمسمجممخل إف مخلىمغمجمجخمـ اججلمجعدة
اججلمخضجخماػممغ مخفػحجس ػرتؾ املممسػمجتحمجت مخلػحمل أف مجعخمش ححصييمح اإلممسبلـ ىجسمحلحمس حجممحم أدامجم، يمغ
 .الجخماجمتت، كيسمجتىمغجخمف ىمغمجعىحل األيمطحملؿ

ات يف أدا  اججلمجعػد كفحمسػحمقمجتيجشيمخلحمل اجلس  امحلمحترين مججلحملجخمس مممصحجمحجسك يمغرتل كحجمىجسا 
اجلجخمايمغىحل كاملممسمجتحمجت مخلحمل األيمطحملؿ، كحجمجخم ال  جخمفف مخلحمل  الجخماجمتت، جحتمخل يرتكىلع مخل اك

 يمطدػيحميف جحمحمقػمحش  كمخفػممط مخلػحمل املممسمجتحمجت مخلحمل جمتػرب ملػكمجعججلمخل مخل يف حجمىجسق اجلجخمايمغىحل يى 
أف جمتمجعىحل مخلػممط لك كاجمتػ  /مخلحمل حمجيحلحمل ا يمطحمس كجمتىحل كججلمخضىمغيحم مجعدقيمغاكف  الجخماجمتك

مخلمحممجم مخلػ جخمايمغىحلك جحممخلحمل جمتنممسيحم، كذللممق  حجس اليجشبلة هل   مخلحمل املممسمجتحمجت كاجلجخمايمغىحلجحمجخمًعن 
، كحجميحلػىجسا اليجشػيـ، كالػحمسًكة، مممسمجتحمج ممعػري مكػحجسة مخلمحممجم مخل  ك ،ممسنن مكحجسة  

مخلػحمل اججلمجعػحجس مكد حلػلك كاجمت مخلحمل الجخماجمتت  حجس مخلمجعيحم دمججل مخلحمل اجلجخمايمغىحل يمغكاحلمخت، 
 .يف يمغحمسيممشمجتيحم جحمحمقمحشمل كمخفممط مخلحمل  اجمتربن حليحلجخمف ذلممق ، كاخلري

اجلػس مجعػخمش محليػممغ أف يحمسل  -مخلمحتبلن  -يف اليجشبلة اجلس حمطحمس إف أحمججخماؿاجلك
مخفحجس خيحمسج مخلحمل اليجشبلة كحجمجخم ال يحجسرم مخلذا مخفحمسأ  -سرية اإلحمجحمساـ ربِّ سى حملحمتحمسد أف يي 

 أحمجػحجسك نمجمػيحمكال يي  ة اجلحمليمطيممسمجمجخم اإلمخلـ  يف محشبلمخفحجس حمجىت  ؟َّلَّ كال مخلذا محشى  ؟اإلمخلـ
ججلِّنيممصىمعىحل يليحلرثة مخل  ؿا ه٪ىهالؿص٢ حلَ  إنَّ »/ ، كذللممق مخفؿ رممسجخمؿ ا ؿ الحملييجشى
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ُٔ ذِ و٦ة ٠ُ   ُ  ،د٫ؿ والهنت ع إال   ،ٕ٭هةمُ رُ  ،كه٭ةمُخُ  ،ق٭ةؽُ قُ  ،ٕ٭ةجُ قُ  ،٪٭ة٧ُ ثُ  ،٭ةُٕ ْك ت
  .(1)«٩ىٛ٭ة ،س٭ة٤ُ زُ 

، محشبليحم  مخلحمل ػكمخفحجس ال خيحمسج بممصاججلحمقججليىحل، حمقىحل مخلحمل محشبليحم إال يي مخفحجس ال مجعحجس ججليمغ
، كججلسػحمل  اجلحمليمطج إفكحمساخلكىلع حمجممسحمل اتلمخضمجمحمس كإممسغ الجخمخمشجخم  مخلممط أجحميحم حمجحمسص 

كيرصيمغيحم يمطحمل محشبلق حمجػىت ممصيمخضف، ييحم كممسكس ال ة اإلحمجحمساـمجتيحلريجحممخضحمقيحم  دحملحمتحمس
 .مخلحمل األجمتحمسيممسري إال  مجمال خيحمسج مخلمحم

حجمىجسا اجلحمقمحش كممسحجس حجمىجسا اخلججلىحل، كحجمىجسا ال يسػجخمف  يف حمججمت إف جمتربحجمجخم ذللممق ك
  إنَّ »/ إال دا  اجلجخمايمغىحل، كذللممق مخفؿ رممسجخمؿ ا 

َ
يهٮم    ٦ة ُيةقت ثه٫ ا٣ٕجهؽُ وَّ أ

 ةَب ؽت ٚٞؽ ػَ َك ٤عخ ٚٞؽ أ٤ٚط وأجنط، ولن َٚ ٚإن َو  إ٨٫ ٫٤٧ٔ والدُ ا٣ٞية٦ح ٦ِ 
ٔـ وص٢/ ا٩ْؿوا ٬ه٢ ٣ٕجهؽي  ، ٝة  الؿبُّ ٨ ٚؿنٌذ٫ َشاٌ ، ٚإن ا٩ذٞه ٦ِ َِّس وػَ 
٤٧ٔه٫ ىلع  ٢٧١ ث٭ة ٦ة ا٩ذٞه ٨٦ ا٣ٛؿنٌهح، زه٥ يسهٮن قهةاؿُ ٚيُ  ؟٨ دُٮع٦ِ 
 .(2)«ذلٟ

ممس يمطججليمجمػ اججلمجعػحجس أكؿ مخل ُي  كمجعحجس الممصمجمدني، األيمطحملؿ يمطحمطمخل أ ليجشبلةيمغ
حمل ال كججلمجعحمطمخل ححصجحممجم اكف جمتحمسيجخمـ اججلحمقيمخل،  ى ا  مخلى ، كيىمغػحمسط يف أمػحمس ممسػمزنق مخلػحمل ػجخمِلي

ك ألف اليجشبلة ال يجشخمت إال ججلمخضمجمرةك يمغػيف احلػحجسيجحت ب يف مخفربقىجسَّ مجعى حي ىحضمجمريحم هل/ أف 
إ٧٩ة حلٕؾثةن و٦هة يٕهؾثةن يف ٠جهري، أ٦هة »كمخفؿ/ حمل، كمخفممغ ىلع مخفربي أف اجلِب 

                                           

 (.  722« )محشحمجيخمت أ  داكد»(، كمحشحمجحمجيحم األبلين يف 792يحم أجخم داكد )أىمححمسجمت (1)

، كمحشػحمجحمجيحم األبلػين يف ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 525( كاججلرتمخلىجسم )325أىمححمسجمتيحم أجخم داكد ) (2)

   .(2550« )املممصاكة»
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 (1)«ٰ ثةجل٧ي٧هحهوأ٦هة اآلػهؿ ٚهَكن ي٧نه ال يكهترت ٦ه٨ ثهٮع،أظؽ٧٬ة َٚكن 

 / » مخفؿ اجلِبُّ ممق كىجسلك
َ
كاجلحمليحمل ػني ، (2)«٦ةاةس يف ادلِّ ٯ ثني اجلَّ ه٦ٌٞة يُ  ُ  وَّ أ

 الممصحمجمحم ، جحتمخل يمجتػجخمدل مخلػحمل حجمػىجسق الممصػحمجمحم  اممسػمحمج ادلمخلػ ، دلِّ جخمى اجلس   اججل  ي 
ـ يف مخفربق ب اجلَّحملَّ مجعىىجسَّ  .يمغزللممق حي

حمقيجشػري، بل حجس أف يحمقممط مخلمحميحم يمجعججلمخل أجحميحم مخلمجمحمل اجمتمجتمجمحجس يف أدا  الجخماجمتت يمغمجعحجس يمغججل 
ػسجخمف جحتحملمحمن  فأممسكم ال ت يحميمطددميممط أف حجمجخم يمجعججلمخل محلىجسلممق ك  أيمطػحجسق ا يمطػحمس  لحملَّ

 كجمتىحل مخلحمل جحتجخماب لججلمجعحجس املمخلحمل.
 مخليمحمحمقمحش أجمتحمسحجم -يمغمجمال  اذليحمل حمسكجخما املممسمجتحمجت مخلحمل األيمطحملؿ دكف الجخماجمتت

 .مخلحمل حجمىجسق املممسمجتحمجتحمسكجخما حمقحجسر مخل 
ذف  -نن، ك ججلحمسـ حجمىجسق املممسمجتحمجت كحجمىجسق اجلجخمايمغىحل كحجمىجسق الممسُّ أف يى اججلمجعحجس مجعَّل يمغ

ِل كىمحػري كإحمجممسػف  مخلحمل كاجمتيحم، كزيدة يف درجمتػيحم، كريمغمجعػجحمىحمقمحش جمترب مل  -ا
 يف ذات جحمىمغممسيحم.كجحمجخمر 

حمقػحجسر مخلػ يمغى  كأف حمجية اججلحمقججلجخمب إجحمحمل   مجمىجسق األيمطحملػؿ اليجشػحلاججلمجعحجس مجعججلمخل كحل
، ججلػيحم كيػحمسداد يمغيػيحممجعحملػحمس اإليحملػف مخفمجتججلممق األيمطحملؿ اليجشحل حمقحجسر مخل يى  يحممجعحملحمس أكمخفي
ا جحمػجخمر دمخفججل املػمخلحمل، محلحملػ مخفػؿ ا يمطػحمس كجمتػىحل/ يف أل يمجتؤل حجمىجسا اإليحملف جحمجخمرك

الممسحملجخمات كاألرض مخلمحتىحل جحمجخمرق محلحملممصاكة يمغيمجم ميجشح امليجشح يف زجمتجمت الحمسجمتجمتػ 
محلجحممجم محلجخمك درم يجخممخفحجس مخلحمل ححصحمتحمسة مخلرك زيمجتجخمجحم ال رشمخفي كال ممعحمسبيػ يسػد 

                                           
   .( مخلحمل حمجحجسيجحت احمل يمطس ريض ا يمطمحممجمحمل656( كمممسججلمخل )648أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمد 4298ججلمخل )( كمممس2823أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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زيمجتمجم ييض  كلجخم لمخل حملممسممسيحم جحمر جحمجخمر ىلع جحمجخمر يمجمحجسم ا جلجخمرق مخلحمل يممصػ  كيرضػب  
 .[97]اجلجخمر/   األمخلمحتؿ لججلمحمس كا سىحل    يمطججليمخلا

احليحلػيمخل اججلرتمخلػىجسم/ مخفؿ ك جلجخمر اإليحملف يف مخفججل املمخلحمليحم ا ىحل ربمحتى يمغمجمىجسا الحملى 
مخلحمل ربى » ػ ِلَّ يمغحجسى  ،مجعججلحمليحم مخفحجسرق كمخلزنتليحمحلي  كاملٍمحتىحل جلجخمرق يًف مخفججل الٍحملي  حلػر ىلع مخلى

ي يًف اآلجمتىحل ـ... أيمطحجس ِلى ى حملججليحم جحمػجخمر ،جحمجخمراملمخلحمل  يمغىالكى ػحجمحمسق جحمػجخمر ،كىيمطى  ،كبىحضمحمػيحم جحمػجخمر ،كىحمطى
ؿ جحمجخمر ٍخحملى

ى
 جحمجخمر ،كمخلحجسىمحججليحم يًف اأٍل  إًفى اجلُّجخمركمى  ،كخمحمسجمتيحم ًمخلمحمٍمجمى  .(1)«يجشريق يىٍجخمـ اججلًٍحمقيىمخلى

األيمطحملػؿ  قنػري مخفججلػيحم مجمػىجسف يي أحجسرؾ حجمػىجسق احلحمقيحمقػ، كأف ييػمخلحمل ملػ يمغحمجػحمسمٌّ 
 جخمايمغػىحلاجليػمكد مخلػحمل جحتػمخل جمتيحم كُييمغمخض يمطججليمجم كيديمجم، ايحمجحمسص ىلع كيمغ كاليجشحل

 ِل ذا حملسحمل حجمىجسا اجلجخمر مخلحمل مخفججل املمخلحمل اكف حجمػىجسا يمطجخمجحمنػيمغ ،ممسننالممسمجتحمجت كاملك
 .يممسمجعحجسكي جمس مجم يمغ حمجىت يججلىمغمجمك اججلمخضًعتمحمسيحجس مخلحمل ىلع 

 .ىلع جحمىمغممسيحميممصمخف يمغمجعججلمجم ك ،محتحمقىحل يمطججلييحمأمخل مخلحمل يمجتاكممسىحل يمطمحممجم يمغمجت
الممصػب املممسحمل املحمسيخمش ُيحمسص ىلع محشيـ اتلمخضجخمع البلؼ حمسل  الحمسجمتىحل كحنحمل جحم

 ككىجسلممق يف ممسحمس األيمطحملؿ.محشجخمـ يجخمـ مخلحمل األيـ، ييحم يمطججليمحتحمقىحل اذلم اجلرل اججلحمقجخمم 
ملمجعػذ/  يمغمجعَّل اججلمجعحجس أف يمخضججل اججلمجعجخمف كاتلجخميمغيمخف مخلحمل ا، كذللممق مخفؿ اجلػِب 

 »، يمغحمقؿ/ «ية ٦ٕةذ، واُ إين اظجٟ، واُ إين اظجٟ»
ُ
 ٨َّ خَ ؽَ ال دَ  /وويٟ ية ٦ٕةذأ

  ثؿ ُكِّ يف دُ 
َ
 .(2)«ٔجةددٟك٨ ١ؿ  وظُ ٠ؿ  ومُ  ىلع ذِ صِّ ِٔ والة دٞٮ / امهلل أ

                                           

دار اػحمل ( مجترصػؼ يممسػري كاىمحمجتيجشػر، 52)ص ججلحمجيحليمخل اججلرتمخلىجسمل« محمَّ األمخلمحتؿ مخلحمل اليحلمجتب كالممسُّ » (1)
 .دمممصمخف -ريكت -زيحجسكف

   .(303« )املممصاكة»كمحشحمجحمجيحم األبلين يف (، 4966(، كأجخم داكد )66496أىمححمسجمتيحم أمححجس ) (2)
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يمغ يمجعني اججلمجعحجس اذلم أراد ىحضيمطمجتيحم كرممع يمغيمجم كيحمقىحل يمطحملججليحم ك حمسيػيحم يمطججليػيحم 
  حجمىحل جمتػحمسا  اإلحمجممسػف إال اإلحمجممسػفاألجمتحمس اجلحمسيىحلك لمخل ال كحجمجخم اججلحمقىحل ممسحمججحميحم/ د

ػحًلىًت إًجحمَّػ الى كاججلحمقىحل جمتىحل جمتػبلِل/ د ،[20]الحمسمححمل/  ًحملججليػجخما اليجشَّ محميػجخما كىيمطى يػحملى آمخلى ً إًفَّ اذلَّ
ٍجمتحمسى مخلى 

ى
بلن جحميًممشيممطي أ حملى حملى خى ٍحمجممسى

ى
 .[50]اليحلمجمممغ/   ٍحمل أ
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ح يَ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/  َٛ ِ ةا ََ ؿق ون ث٧َِة ُيىه٢ لَُ٭ه٥ ٦ه٨ َػه٘رتُّ و٦ِْ٪ُ٭٥ 
هةَدة ،مَكمٛح /٦س٢إ ًَعَدة َٕ هح ل٤ َٛ هٮة خُمَة٣ ْٔ و اقذضةثح َد

َ
ٚحنهذ٢٘  وََنْهٮ َذلِهٟ ،أ

 أظؽُ 
ُ
 ٥٬ ثَِ٭ِؾهِ اا

ُ
ة أ َِٕجةَدة ومِ ُمٮر َخ٧َّ ١ْؿؿ ث٫ِِ ٨٦ ا٣  وََنْٮ َذلِٟ. ،النُّ

ُمٮر وََنْٮ٬َة ٠سريًا ٦َة دَ 
ُ
   «.٫صُّ ٮَ ٕؿض ا٢٬ الك٤ٮ  واتلَّ َذَ٭ِؾهِ اا

 الرشح
ػيى  كمخلمحممجممخل ىحضىمغ» /حمقؿأىمححمسل يمغجحتمخل ذمحلحمس ىحضىمغ   حمسؽ ىمعرتكف حمل ُييجشىحل هلمخل مخلحمل ىمحى
، يمغػمجعخمش أحجمػىحل «كحنجخم ذلممق ،أك اممسمجتحمت ديمطجخمة خمججلىمغ لججلمجعدة ،ماكححصىمغ /مخلمحتىحل كًعدة
يممسمجعجخمف يمغيحمل يممسمجعجخمف إحليحم أف  -ىحل اتليجشجخمؼ كبمجعخمش أحجمىحل اججلمجعدةججلجخمؾ كبمجعخمش أحجمالممسُّ 

ىججلً أك   ،اكححصػىمغ، أك مخلي لججلمجعدة رمخفىمح حمسامخلسجخمف هلمخل جحمجخمع محل ػ اممسػمجتحمت دىٍيمطػجخمة خمي ىمغى
دىة  ،الممصيمخضفججليجمس مخلحمل كأحمجيجحمن يسجخمف حجمىجسا ُييجشىحل هلمخل، حنجخم ذلممق مم مخفحجس  أك ،لججلمجعى

 .اممسمجتحجسراجأك  مخل،يسجخمف يمغمجتمحم هل كأ
 اججلمجعحجس املمخلحمل  ال يممصىمعىحل جحمىمغممسيحم حبيجشجخمؿ محلحمسامخلت ىلع يحجسييحم، كإجحمحمل أف  يمغينِغأمخلَّ

نممصىمعىحل مخضيمط ربيحم، كىًجمتىحله  ًعئممصي ريض ا يمطمحممجمػ ممسججل كمخفحجس ، حمل يمطحجسـ مخفجخمهلمخلً حجمجخم مخلي
]املمخلمحمػجخمف/ جخمف مخل آجخما كمخفججلجخمبمجممخل كجمتججلػ  يمطحمل حجمىجسق اآلي/ دكاذليحمل يي  ا  رممسجخمؿى 
ى  ،[20 ى مخفججل ًعئممص/ أحجممخل اذليػحمل ي ِ ال »حمسمخفجخمف؟ مخفػؿ/ ػممسػرشػبجخمف اخلحملػحمس كي ٪هخ يهة ث
ةٚٮن أن ال ىه٤ٮن ونذىهؽٝٮن، و٬ه٥ َُيهىهٮمٮن ونُ ي٨ يَ ؽيٜ، ول١٪٭٥ اذلَّ الىِّ 
ُ  إٞج٢ ٦٪٭٥دُ  ٮن يف اَريات و٥٬ مة قةثٞٮن  }أوخلٟ ي  .(1)«[22]املمخلمحمجخمف/ كةٔر

                                           
« محشػحمجيخمت اججلرتمخلػىجسم»(، كمحشػحمجحمجيحم األبلػين يف 4499م )(، كاججلرتمخلػىجس3458أىمححمسجمتيحم احمل مخلجمتيحم ) (1)

(6949  .) 
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حمس ػحتممشػك يمغمجمىجسا اخلجخمؼ يبلزـ املمخلحمل كال يمحمىمغممق يمطمحميحم إال يمطمحمحجسمخل يمحمحمقمخضممط اججلمجعحملىحل
حمسى »مخفحجس كجمت ، الحمسَّ  جمتجحمى  ي ججلِّ ىمعى ممسيمط املجخمت يمطمحمحجس ذلممق حي  حملى ًىحله إًفى اًٍحمل خي  ى ممسى ؿى  ،جمتى حمقى ذى

ٍيمطًمخضًيحم ًديمحمىرنا
ى
َّىحلى  ،الًٍمحمًيحم/ أ ٍَمحمييحمي / تىحمقى ي ا ؿى ِلى حمقى َىمجتىقي اي ذى ى

فَّ  !ًمخلمحمٍممقى يى أ
ى
ًججلٍحملػي أ ىػٍجخم يمطى / ل ؿى حمقى ذى

ةن ى ا ةن كاًحمجحجسى ٍحمتحجسى َّىحلى ًمخلينِّ ممسى مخلو كاًحمجحجسو  ،تىحمقى مخفىى ًدرٍحجمى حجسى ٍك محشى
ى
ىٍمخل يىسي ، أ ػَّ إً َّ ل حمجى

ى
ًػه أ ٍحمل اغى

جخمًٍت  َّػىحلي  كًمخلحملى الحملى مجتىحمقى ٍحمل حى ىٍحجسرًم ًمحملَّ
ى
/أ َّػىحلي اد اى مجتىحمقى ػ حى مجتًَّحمقػنيى ي إًجَّحملى ]املػحجسة/   ًمخلػحملى الحملي

67]»(1). 
ػ كهلىجسا اكجحم حجمىجسق اآلي يممصمجتحجس مخلمحممجم ىمحجخمؼي »مخفؿ احمل رجمت رمحيحم ا/  ججلممغ الممسَّ

 .(2)«مجتحمقىحل ا مخلمحممجممخل اذليحمل يى حمقنيمجتَّ  يسجخمجحمجخما مخلحمل الحملي يمغجحسيمغجخما أالَّ  كىلع جحمىمغجخمممسمجممخل
حمل اَّىق اى كذل محم كمخفيججل مخلمحمػيحم، كمخلػحمل لػمخل يمجتًَّحمقػًيحم  يف اججلمجعدة لممق يمغحملى ممسي ك يمغػبلحمجى

 يحم.مجعحملججلكججليجمس يمطحملججليحم، كحلمجعججلمخل أف مجعججلحمقيحم  يمطحمس كجمتىحل اججلمجعحجس إف  يحمسكننكذللممق ال 
مخفػحجس  يحمحمطػحمل أجحمػ -ِل اممسػمجتحمت ديمطػجخمة مخلػمحتبلن  حمجيجشججلكيمغمجعخمش حجمال  إذا امجتع  

يمجعمخضمخم مخلحمل اجلمجعػمخل اججلمجعحجس مخفحجس حجمىجسق الجخمالي ال محمىمغممق يمطمحميحم، يمحمحمل  اممسمجتحمجمخف الجخمالي، كأف
ك ألف ا مخفػحجس ِل مخلن امحلحمسيحم ىلع اإل ممسف إمخل أجحممجعمخل ا كججليجمس لك ،  امجتبلمخل يسجخمف 

ػيمغ ك[15]اججلىمغحمتػحمس/  يمغمخل اإل ممسف إذا مخل امجتبلق ربيحم يمغكحمسمخليحم كجحممجعحملػيحمدمخفؿ/  حجمػىجسا  ّمَّ ممسى
   مجتبلاال ذا مخل امجتبلق يمغحمقحجسر يمطججلييحم رزمخفيحم كإمخل إ يمغيحمقجخمؿ ري أكحمسمخلحملد، كمحممجعيحملن إمحلحمسامخلن

 ،[17]اججلىمغحمتػحمس/ / دًّلك جمت  اجلػجخماب مجعػحجسحجم ، جحتمخل[16، 15]اججلىمغحمتػحمس/  يمغيحمقجخمؿ ري أحجمجحمحمل
ػحمل كى ججليجمس لك مخلى  /أم  ًّلكد»/ يحمقجخمؿ احمل اججلحمقيمخل مجع يمطججليػيحم كأيمطمخضيمجتػيحم أكػجخمف مخفػحجس ممسَّ

                                           
 .(692/  3) «اتلحملمجميحجس»أىمححمسجمتيحم احمل يمطحجس اججلرب يف  (1)
   (.626/ 4) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل» (2)
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سػحمسـ يمغإلمحلحمساـ/ أف يي  كيحمت أكجخمف مخفحجس أحجممحممجتي رتَّ حمق يمطججلييحم كرى يَّ حمل خمشى مخلى  يحم، كال لكُّ أكحمسمخلمجتي  
ى  ا اججلمجعحجس   .(1)«ممسججليحم ذلممقمخضيمطمجتيحم، كاإليحملف يحم، كحممجتيحم كمخلمجعحمسيمغمجتيحم. كاإلحجمجحم/ أف ي

ٍمخل ًلٌممصػك مخفػؿ ا مجعػف/ د اػمجتبلحجمىجسا لك يمغ جىٍججليػجخمكي ٍمحمىػ ػى كى إحًلى ىػرٍيً يمغًمجتٍمحمىػن كى حمسِّ كىاخٍل
مجعيجخمفى   .[49]األجحمبي /   يحمسٍجمتى

ا يمطػحمس  قاذلم أيمطمخضكاملؿ ، ِل  حجمجخم امجتبل  اججلمجعحجسججلمجعججلمخل اذلم أجحممجعمخل ا يحم ىلعيمغ
ىلع اججلمجعحجس إجحمحملػ   ا يمطحمس كجمتىحل جحممجعمخل لك  ك يمغيجشحمج امجتبلكال، ِل  حجمجخم امجتبلِل كجمتىحل 
ػيمطججليػيحم الممسػبلـ أيممصيحلحمس أـ يسىمغحمس؟ كممسػججليحملف  يحمحلحملمجتحمجمحم  كامجتبل  جمتػ ق يمطػحمسش لحملَّ

ػ مججليحل ممس/ د حمسى يمغىًجَّحملى ػيحلى ػٍحمل ححصى مخلى حمسي كى ٍكىمغي
ى
ـٍ أ

ى
حمسي أ ٍححصيحلي

ى
أ
ى
يًن أ ا ًمخلٍحمل يمغىٍممشًىحل رىيِّ حًلىٍججليجخمى ىجسى مخفىؿى حجمى

ى  ًحمسيمخله ي يًنٌّ محلى حمسى يمغىًفَّ رىيِّ ممعى ىمغى ٍحمل زى مخلى حمسي جًلىٍىمغًممسًيحم كى  .[30]اجلحملىحل/   ٍممصيحلي
كججلػنئ رددت إف ري د/ مخفؿاذلم  كمحشحمج اجلمحممني مخفيجشيمطججليمحم ا مخفمحشَّ كمخفحجس 

حمجيجحت  اجلىمغجخمس،مجعخمش مجعرتم مجمىجسا محمسض يى يمغ ،[93]اليحلمجمممغ/  ا مخلمحممجم مخلمحمحمقججلن ألجمتحجسف ىمحرين 
ق/ رخمشػ ا يمطػمحممجممخل يف ادلجحميػ مخل مخلمجعمحمػحمطحمل أف إجحممجعػـ ا ممسػحمججحميحم كمجعػف يمطججلػيمجم

 كاآلىمححمسة.
،   ِلسمممسيحم حجمجخم اػمجتبليلك يمطججلمخل يمجعججلمخل أف أف ال حجس كذللممق حمجىت ىحضججل اججلمجعججلمخل 

ججليحم ججليجمس حبجخمِل كمخفجخميحم، كإجحمحمل اكف ىمغممشىحل ا يمطججلييحم يجشَّ ممسؿ يمطمحمػيحم يممسكأجحميحم ، كأف مخل حمجى
ُ  ة ٔجؽٍ ٦َ ؽَ ال دـو  َٝ / »مخفؿ رممسجخمؿ ا يجخمـ  اججلحمقيمخل/  كهأ  يٮم ا٣ٞية٦هح ظهذ ي

                                           
 (.  344/ 6« )مخلحجسارج الممسليحلني» (1)
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 ُٔ  ٨ٔ٧ ِٔ  ٨ ٨ ٦هةع ٦ه٨ أيه٨ ا٠تكهج٫ وٚهي٥ َٕ ي٥ ذَ ٫٧٤ ذِ ؿه ٚي٧ة أٚ٪ةه، ٔو ٢، ٔو
٨ صِ   .(1)«ك٫٧ ٚي٥ أثالهأ٫ٞٛ٩، ٔو

ػىحل درجمتػ يمطججلحمليػ حمطحمل ييمغبل  كججلحملمحميممسجل ا يمطحمس كجمتىحل يمطحمل يمطً ممسيمغ أك مخلػحمل حمجيجشَّ
 أجحميحم  -مخلحمل اججلمجعججلمخل ارن حجسٍ مخفى 

ي
اججلحمقيـ مجمىجسا اججلمجعججلمخلك مخلحمل حمجيجحت اججلمجعحملػىحل جخمحل حمل مممسمخل يمطيفمخفحجس أ

 .ِل مخلحمل ا يمطحمس  كجمتىحل  مجتبلاحجمىجسا لك ىحل ،  رشقكيحم 
 كأك ػحجسيمطجخمة اممسػمجتحمتي ِل ،محلحمل مخفحجس يىمعرت حمسؤي رآحجم ،مخفحجس يىمعرت اإل ممسف مجعججلحمليحمك

مخلحمل   يحمطحمل أجحميحم مجمىجسا مخفحجس كمحشىحل إف كالي ا مجعف، كحجمجخم ال يمجعججلمخل أف حجمىجسا لكيحم امجتبليمغ
 ايحم أمػجخمرن حلػإمخفػحجس خييػىحل ألجحميحم  كمخلحمل الممصيمخضف ا يمطحمس كجمتىحل، كمخفحجس يسجخمف اممسمجتحجسراجمتن 

ذاؾ يمغيىمعػرت  كخييىحل بلمجعخمش املمجتيجشجخميمغ أجحميحم يحمسل ا يمطحمس  كجمتػىحل، محلحمل يججليممس حمجحمقيحمق
٧َُّ٤ٮا»مخفؿ/   ا  رممسجخمؿيىمجعججلمخل أف ال اجلحجمىحل مجمىجساك ألجحميحم  َٕ َظهٌؽ  إَت

َ
٩َّه٫ُ ٣َه٨ْ يَهَؿى أ

َ
أ

َـّ وََص٢َّ َظذَّ َح٧ُٮَت  َٔ  ججلَّػ، يمغلممصػيمخضف يػحجسىمحىحل ىلع حجمػال  مخلػحمل مخفً (2)«٦ِْ٪ُس٥ْ َرم٫َُّ 
 ألمجخمر.حجمىجسق امخلمحتىحل جمس يمطججليمجممخل بِّ ججلى يي يمغك يمطججلحملمجممخل

هلػ ماكححصىمغ أك اممسػمجتحمتي حمجيجشججل هل مخف هل ًعدة أك حمسً يمغمجمىجسق اججلمخضىمغ إذا ىمحي 
يف االجمتمجتمجمػد يمطحمل  احلججل قمجمىجسكيييجشػحمسؼ اححصمجتىمعىحل الجخماجمتحجس مخلمحممجممخل مجمىجسق األمجخمر،  ،ديمطجخمة

 .ِل، كسجخمف يمغمجتمحم املمجخمر مجم اججلمجعدة
 

                                           
، كمحشػحمجحمجيحم ڤ ػحمسزة األممسػججلِّم( مخلػحمل حمجػحجسيجحت أ  6349( كاججلرتمخلىجسم )993أىمححمسجمتيحم ادلاريم ) (1)

   .(462« )يخمت اججلرتممعي كاججلرتحجميمحشحمج»األبلين يف 
   .( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل يمطحملحمس ريض ا يمطمحممجمحمل6544أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)
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ْجهؽُ »ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/   َٕ ْمه ولِج٧ََّة ي٪ضهٮ ا٣
َ
ِي  ؿِ ٦ِْ٪َ٭هة ث٧الز٦هح أ اُ اذلَّ

ُـ٬ّْهؿيُّ  ،يِف ُك وٝهخ ،َرُقٮَع  ث٫ َر َٕ بَ  ٪ة ِٛ ٤َ ٨ َقه ٦ِهَضه٨ مَ اَكَن ٦َه»/ ٧٠هة ٝهة  ال
ٮلُٮَن/ اال ُٞ ذِ َح نَّ (1)«ةةِح جَن ٪َّ ةم ثِةلكُّ ىْٔ

َ
َٟ أ ِ ٌٟ  ح ٧َ٠َة ٝة ٪َّ الكُّ  . وَذل رمَحَه٫ اُ/  ٦َةله

َٗ  َٙ ٤َّ ٨ ََتَ و٦َ  ،ةَ٭ة جنَ جَ ًلِ ٨ رَ ٦َ  ٮٍح ي٪ح ٩ُ ِٛ س٢ قَ ٦ِ »  .(2)«َق ؿِ َخْ٪َ٭ة 
 الرشح

كأجحميحم  ػ ممسحمججحميحم كمجعف،   مجتيحمىلع ىحضيمط قمخلحجسار أمحمس أف يمجعججلمخل أفَّ  مجعحجساججلىلع  
الُّسػا  ِل يمطػحمس كجمتػىحل يف  ن يممسػمجتحمتيمطججلييحم يف دميممط أحمججخماِل أف يسػجخمف ىحضمجعنػ  م

أمؿه لك٫  إنَّ  إة امؿ املؤ٨٦ٔضجً »/ كالرضا ، كحجمجخم مخلجمتجخمر يف احلتلني، محلحمل مخفؿ 
ا ع، ولن اا مه١ؿ ٚهَكن ػهريً إن أوةثذ٫ َسَّ  إ  اظؽ إال ل٧٤ؤ٨٦ػري، و٣حف ذا
كذللػممق  ،اليجشػرب يمطػدةكلممصيحلحمس يمطػدة يمغ ك(3)«ا عَٚكن ػريً  ،َك اا َو أوةثذ٫ َ َّ 

 .(4)«و٩ىٙ وك ،٩ىٙ م١ؿ /اإلي٧ةن ٩ىٛةن»جمت  يف األجحتحمس/ 

                                           
ا يف 59أىمححمسجمتيحم ادلاريم ) (1)  (.  26 /4« )رشح أمحشجخمؿ ايمطمجتحمقد أحجمىحل الممسمحم»(، كالبللاكيئ خممجترصن

/ 9) «ذـ الػالكـ كأحجمججلػيحم»اهلػحمسكم يف ك(، 408/ 8) «رييمح ىمعحجساد»يف خلمخضي ابلىمعحجسادم أىمححمسجمتيحم ا (2)
   .(5/ 43« )رييمح دمممصمخف»يف  كاحمل يمطممسمحلحمس(، 84

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت محشمجمي 6555أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (3)
/ 46« )ححصػمجع اإليحملػف»(، كابلػيمجميق يف 495( ػحمسمخفمخل )469/ 4« )مممسػمحمحجسق»أىمححمسجمتيحم الممصمجمب يف  (4)

، كرمحمس الممسيجخميط لممشمجعىمغيحم يف  ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ جمس 456 (، 692/ 4« )اجلمخلممط اليجشػىمعري»محمسيمغجخمًعن
ا(/ »269« )الممشمجعيىمغ»يف  كمخفؿ األبلين  «.  خمشمجعيممغ جمتحجسا
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/ محلحمل ذمحلػحمس اججلمجعججلحملػ  كاليجشرب أجحمجخماع جحتبلجحتيمغإل ممسف يحجسكر ني اليجشرب كالممصيحلحمس، 
ىلع اجلت  -أيممشن  -كاليجشرب ،كاليجشرب يمطحمل مخلمجعيجشيمجتيحم ،اليجشرب ىلع ىحضيمط ا مجعف»

 ممسب اجلرص.األىمحىجس بل حجس مخلحمل اليجشرب كك يمغ(1)«كأجحمجخماع املاكرق يف ادلجحمي
يمغجلحمتة كاملجحسحمسج كاججلمخضحمسيمخف اليجشحمجيخمت املممسمجتحمقيمخل لججلمجعحجس أف يػحجسكر مخلػممط أمػحمس ا 

أمػحمس ا كأمػحمس ف إيمحمحمطػحمس يف لك كمخفػ كي لك حمجػؿ يمطججلييحم أف ك ،كأمحمس رممسجخمِل 
ِل، كيممسججلممق ممسبيىحل اججلمجعججلمخل حلحمجيجشىحل مخلمجعحمسيمغ ذلممق جحتمخل يحمقجخمـ جخماجمت اججلمجعحملػىحل  رممسجخمِل 

ػ هلػحجسم اجلػِب جلحمتة أف يسجخمف حملحمقمجتىض ذلممق، يمغ ك إذ أمػحمس ا اججلمجعحجس مجخمايمغحمقن
جخماديمطيحم يمغحمقؿ/  محمٍػيحمي يمغىػٍجمجتىمجمي ٍمخل خى  جىمجمىزي مخلى كقي كى ىجسي جخمؿي يمغىجحسي مخلي الحمسَّممسي  آىزي مخلى ]احلرشػ/   كى

ػػ»/ رمحػػيحم ا ؿ الحمسحجمػػحمسممخفػػكذللػػممق  ،[5 ػػمخم ًمخلػػػحمل مممشػػاكف مخلى  /ججلىمغمحم يحمقجخملػػجخمفحمل ممسى
 .«االيمطمجتيجشـ لممسمحم جنة»

أف  داحمقمخف اججلمجعجخمدي احلحمقػ  يمطػحمس كجمتػىحل، كأرُيمحمحمتجخم كأف يأف  اججلمجعحجس دايمغذا أر
مجمػ ججلحمسمخليى مجعمجتيجشػمخل لممسػمحم كيإال أف  يحميمطججليػيمغحمل  -يحمجمتجخمارحمجك يحمإرادك قيمغيحلحمس يممسمجتحمقيمخل ِل

مجمػحجسم إف احلػمخف يف لك ي لممسػمحم اليمطمجتيجشـيمغ كاىمغيحلرين ك ممسججلجخمًكن كإرادة ك يمطحملبلن ك يمطججلحملن 
 ألجحممجم كممسممش ني اإليمغحمساط كاتلىمغحمسيممش. كب كي لك حمجؿ كي لك كمخف

إذا مجعَّل ممسػبيىحل املمحتػؿ يمغ كحجمىجسق املجخمازجحم مخفحجس يىمغحمقحجسحجم اإل ممسف بممس حمطحمل ىمحىحضك
أيمجتمجمحملػ أكىل كأحمجػمخف  ِل  اججل  بػني ممسمحم ل، يمغأىمححمسلىمغخمشىحل ني يمطدة كأراد أف ي
 .تلحمقحجسيمخل

                                           
، دار إحمجي  اججلرتاث اججلمجعحمسي، ريكت، اججلمخضمجع اثلجحميػ، (404/ 4) «رشح اجلجخمكم ىلع مممسججلمخل»اجحمحمطحمس/  (1)

   .حجم4456
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يمطججليػيحم ممسىمغيمحم جحمجخمح محل  ك يمغمحمَّ مخل جمت ت يحم الممسُّ إف اإل ممسف حمس يمحمحمطججلحمقيجشحجس أف يمغ 
 ممعحمسؽ.ججلممغ يمطمحممجم حمل ختحمل ركمجم جن، كمخلى مخلى الممسبلـ 
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هاط »ٝة  املى٪ٙ رمحه٫ اُ/  َ وم الرصِّ ـُ هح واالقهذٞة٦ح ولُه َٔ ة َُّ َِٕجهةَدة وا٣ وا٣
ْق٧َةا
َ
 ومة أوالن/ ،ٞىٮد٬ة واِظؽ٦َ  -ال٧ُْكَذٞي٥ وََنْٮ َذلِٟ ٨٦ اا

ظؽُ 
َ
ن اَل يُ  /٧َ٬ةأ

َ
 ٕجؽ إاِلَّ اُ.أ
الَّ  /واثلَّةيِن 
َ
َمه يَ أ

َ
٬ْهٮاا اَل يَ  ،عورَشَ  ؿَ ٕجهؽه إاِلَّ ث٧َِهة أ

َ
هرْي َذلِهٟ ٦ه٨ اا َ٘ ِ ٕجهؽه ث

 ُّْ ةا رمه٫ ٤ٚي٧ٕه٢ ٧ٔهاًل  إؽعٮن وابلِ ٪ُ وا٣ َٞ ِ ةىَل/ }٨٧َٚ اَكَن يَؿُْصٮ ٣ َٕ ة  َوهةحلً َٝةَ  َت
/ }ثًَل ٨٦ أق٥٤ وص٭٫ ُ ٝة  دٕةىلو ،[222/ ]اليحلمجمممغا  واَل يرُْش  ثَِٕجةدة رم٫ أظؽً 

٩ُهٮَن   ـَ ٤َْيِ٭٥ واَل ٥٬ َُيْ َٔ ْ٪ؽ رم٫ واَل ػٮا  ِٔ  ،[221/ ]ابلحمقػحمسةو٬ُٮ حمك٨ ٫ُ٤َٚ أصؿه 
جهٓ ِم٤َّهح وص٭ه٫ ُ و٬ُهٮ حمكه٨ وادَّ  ة ِم٨َّ٧ أقه٥٤َ }و٨٦ أظك٨ دي٪ً  /ٝة  دٕةىلو

 ًٛ  .[217/  ]اججلنِّممسة واَتؾ اُ إِثَْؿا٬ِي٥ َػ٤ِياًل  إِثَْؿا٬ِي٥ َظ٪ِي
 ٢ُ٧َ َٕ ة٣طُ  َٚة٣ ٫ يِهَ ٦َة أظجَّه /واحلك٪ةت ،٢ٕ احَلَكَ٪ةت٬ُٮ اإِلْظَكةن و٬ُٮ ِٚ  /الىَّ

 ُُ   ،وَرُقٮُع  ا
َ
و اْقذَ و٬ُٮ ٦َة أ

َ
مؿ إجِيَةب أ

َ
 .ةبعجمؿ ث٫ِِ أ

هؽع يِف ادلِّ َذ٧َة اَكَن ٨٦ ابلِ  ح، ٪َّ ي٨ ا٣َّيِت ٣َحكخ يِف ال١ذةب، واَل يِف َوهِعيط الكُّ
َٔ ولِن َٝةلََ٭ة ٦َ -َٚإِجََّ٭ة ٢٧ ثَ٭ة ٨٦  حً  -٧٢ِ ٨ َٝةلََ٭ة، ٔو َٔ هو َُ  إ َٚهإِنَّ ٣َحكهخ َمرْشُ اَل  ا
ة٣طسٮن ٨٦ احَلَكَ٪ةت واَل ٦ِ َ٭ة واَل َرُقٮع، َٚاَل دَ ُُيِجُّ  ٢٧َ الىَّ َٕ نَّ  ،٨ ا٣

َ
٨ ٦َه ٧َ٠َة أ

٢٧ ٦َة اَل جَيهحَ  ه إٮزْٕ َٛ ٧َهٮَ اك٣ َٕ ٤ه٥ ٣َهحَْف ٦ه٨ احَلَكهَ٪ةت واَل ٦ه٨ ا٣ ُّْ ٢ اظل وا٣
ة٣ط.  الىَّ

}أق٥٤ وص٭ه٫  /وَٝٮع، [222/ ]اليحلمجمممغا  وأ٦ة َْٝٮع/ }واَل يرُْش  ثَِٕجةدة رم٫ أظؽً 
هوٌَلَن ٧ٔؿ ث٨ اََ  .ي٨ ُ وظؽهإػالص ادلِّ  َذُ٭ٮ -[221/ ]ابلحمقحمسةُ   هٮ / َُّ ُٞ ةب َح



  

 

 ة الم ابن تيميــلشيخ اإلس 217 

٢َٕ َخ٧ٌَل لُكَّ »  َٕه٢ اظهؽٍ  ،ةواص٫٤ٕ لٮص٭ٟ َػةلًِىه ،ة٫ َوةحلً ال٤َُّ٭٥َّ اْص ذِيه٫ِ  واَل جتْ
 .(1)«ةَمحْبً 

 ُٛ يُّ ٌي٢ ث٨ ِخَيةض يِف ٝٮع دٕهةىلوَٝةَ  ا٣
َ
  ُسه٥ أظكه٨ ٧ٔهاًل / }حلَْج٤ُهٮًُل٥ْ أ

 إِنَّ »٦َة أػ٤ى٫ وأوٮم٫؟ َٝهةَ /  ،ة ََعي َٝةلُٮا/ ية أث «.أػ٤ى٫ وأوٮم٫»/ ٝة  ،[5حجمجخمد/ ]
 ٢َ٧َ َٕ ة وله٥ يسه٨ اثً ولِذا اَكَن َوهٮَ  ،ٞجه٢ة له٥ يُ ة ول٥ يس٨ َوٮاثً إِذا اَكَن َػةلًِى  ا٣
ن يسٮن ُ /واَةله ،ةة َوٮاثً َظذَّ يسٮن َػةلًِى  ،ٞج٢ة ل٥ يُ َػةلًِى 

َ
ٮاب ،أ  /والىَّ

ن يسٮن ىلع الكُّ 
َ
 .(2)«ح٪َّ أ

 الرشح
ػ يمغػحمسض يمطججلػيمجممخل يمطدػيحم   ىحملَّ مخلحمل رمح ا مجعدق كحجمجخم أرحمجمخل الحمسامحني أجحميحم ل

محشحمج ججلممق  مجتيحم كرجمتيحم كىمحجخميمغيحم، أكخمشخمت هلمخل مجعحجس ذلممق رشكطكجمتمجعججلمجم مخلنين ىلع حمَّ 
اججلمجعدة، كأجحممجم ال سجخمف محشػحمجيحمج كمخلحمقجخمججلػ يمطمحمػحجسق إال إذا ػجخمايمغحمست يمغيمجمػ حجمػىجسق 

 كإدمعي  ي محمَّ كالممسُّ  دؿَّ يمطججليمجم اليحلمجتبي اججل  الرشكط،   ك /  ،األمخلَّ
 /رشوط وعح ا٣ٕجةدة

  .يحمل، كيمطحملجخمدق األيمطحمطمخلُّ ادلِّ حجمجخم ججلي ك، اإلػالص /الرشط ااو 
 دٕؿنٙ اإلػالص/
 اإلػالص ٣٘ح/

 / إذا  /يحمقؿ/ ىمحججلمحش الِشػ  مخلػحمل الممصػجخما كيجشىمغي الِش  كمحمحمقيمجتيحم»كحجمجخم ججلىمعن
                                           

   .(59 )ص« الحمسحجمحجس»أىمححمسجمتيحم أمححجس يف  (1)
 .(59/ 8 )بممسمحمحجسق يمطحمل إحمساحجميمخل حمل األححصمجعجحت أجحميحم ممسحملممط اججلىمغممشيىحل يحمقجخمِل «احلججلي»أجخم جحممجعيمخل يف أىمححمسجمتيحم  (2)
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 .(1)ق، كىمحججلَّيجشيحم/ أزاؿ يمطمحميحم مخل يسحجسرقحمقَّ محشىمغ، كأىمحججلمحش الِش / جى 
 /اإلػالص رشًًع 

/ يمطراتي  يمطجخمَّ محمى تى   اججلمجعججلحمل  يف املحمساد يحم رشًعن
َِٕجهةَدةِ  }محلحمل مخفؿ مجعف/ « مخفيجشحجس املمجعجخمد كحمجحجسق ججلمجعدة»يمغحمقيىحل/ حجمجخم  ِ واَل يرُْشِهْ  ث

َظًؽا َرمِّ 
َ
 .(2)[]اليحلمجمممغ/  ٫ِ أ

ر محشىمغ ق  .  (3)كمخفيىحل/ ختججليمحش اججلحمقججل مخلحمل لكِّ ححصجخمب ييسحجسِّ
كمخفيىحل/ أف يسػػجخمف ادلايمطػػ إف اإليف ملمجخمر كإف ػحمسؾ املػمحم  إرخمشػ  

 .  (4)مجعفممسحمججحميحم كا 
كاتلمجعحمسيىمغت مخلمجتحمقرب، كمخلحجسارحجم ىلع أف يحمسيحجس اججلمجعحجس مخضيمطمجتػيحم اتلحمقػحمسُّب إف ا 

  و آىمححمس مخلحمل يجشمحمُّممطو ملجحسججلجخمؽو أك امحلمممسب حمحملحجسةو يمطمحمػحجس اجلػس،  ممسحمججحميحم دكف أمِّ 
 .  (5)جخمل اتلحمقحمسُّب يحم إف ا مجعفأك حم مخلحجسحو مخلحمل اخلججلمخف، أك مخلمجعىن مخلحمل املمجعين ممسً 

 /أ٢٬ اإلػالص
حمل اكجحم أيمطحملػهلمخل لكُّمجمػ حجممخل/ مخلى  لججلمحمِب أحجمىحل اإلىمحبلص لججلحملمجعجخمد كاملمجتمجعػػ 

يمغحملمجعمججلمجتمجممخل  كىمعممشمجممخل مجممخل  كبي مخل ، كحمجي محممجعمجم، كأمخفجخماهلمخل ، كيمطمخضؤحجممخل ، كمخلى 
                                           

 (.  53لججلىمغيجخميم )« امليجشح املمحمري»(، ك608/ 6الحمل يمغرس )« مخلمجعحمتمخل مخلحمقييجمس الججلىمع»اجحمحمطحمس/  (1)

(
2
 (.  /يمطحملحجسة احلىمغظ )( 
(

3
 (.  اتلجخممخفيممغ ىلع مخلمجمحملت اتلمجعحمسيممغ ص )( 
(

4
 (.  /اتلحمجحمسيحمس كاتلمحمجخميحمس )( 
   .(30، 45ص لممسججليحملف اججلمجعمحتيمخل )«  اججلمجعدة.. مجعحمسيىمغمجم. أرًكجحممجم. رشكىحضمجم. مخلمخضبلمجم»اجحمحمطحمس/  (5)



  

 

 ة الم ابن تيميــلشيخ اإلس 219 

ا كبىحضمحمن لجخمجمتيحم ا كحمجحجسق، ال يحمسيحجسكف ىجسلممق مخلحمل اجلس جمتػحمسا ن كال ححصػيحلجخمرنا،   حمطحجمحمسن
مجمػمخل،  كال امجتىمع  اجلق يمطمحمحجسحجممخل كىحضججل املحمجحملحجسة كاملزنججل يف مخفججلجخمبمجممخل كال حجمحمسبن مخلػحمل ذمخلِّ

كا اجلس حملزنججل أمحشحمجب اججلحمقجخمر ال يى  ا كال جحمىمغىحل مخفحجس يمطحجسُّ مجعنػ كال حملججليحلػجخمف هلػمخل را
 .(1)حمجيةن كال  ممصجخمرنا

 ااد٣ح ىلع رشط اإلػالص/
حمقى محمَّ ت أدججلَّه محلمحتريةه يف اليحلمجتب كالممسُّ كرد رةن حجمىجسا الرشط مخلي  /يمغحملحمل اليحلمجتب كحمسِّ

ا  ا جحمبييحم حمحملحجسن محمس يحم مخلػحمل مخفًػىحل ا يمطػحمسَّ  مخفجخمِل مجعف آمحمسن
ي
خمت ألمخلمجتيحم مخل أ أف ييجخمخمشِّ

َ يمغحمقؿ/  ،كجمتىحل ْخُجَؽ اِلَّ
َ
ْن أ
َ
ِمْؿُت أ
ُ
رْشَِ  ث٫ِِ }٢ُٝ إِج٧ََّة أ

ُ
، كمخفؿ جمتػىحل [/ الحمسيمطػحجس]  واَل أ

ي٨َ  جمتبلِل/ َ خُم٤ًِْىة َعُ ادلِّ ْخُجَؽ اِلَّ
َ
ْن أ
َ
ِمْؿُت أ
ُ
كمخفػؿ مجعػف/ ، [/ الحمسمػحمس] }٢ُٝ إيِنِّ أ

ْخُجُؽ خُم٤ًِْىة َعُ ِديِص 
َ
َ أ ػجخمى مي جمتىحل كيمطبل كمخفؿ ، [/ الحمسمحمس] }٢ُِٝ اِلَّ مخلػػػحمس خمشِّ

ي
 مخلػ أ حمجن

ةَا... }ػيحم املمخلمحمػػجخمف/  َٛ ي٨َ ُظَ٪ َ خُم٤ِِْىنَي َعُ ادلِّ ُجُؽوا اِلَّ ْٕ ِمُؿوا إاِلَّ حِلَ
ُ
]ابليمحمػ/  و٦َة أ

ىلْعَ * كمخفؿ مجعف/ ، [
َ
ةَا وْص٫ِ َرمِّه٫ِ اا َ٘ ـَى * إاِلَّ اثْذِ ٧ٍَح جُتْ ْٕ ِ ْ٪َؽهُ ٨ْ٦ِ ٩ ِٔ َظٍؽ 

َ
}و٦َة ِا

َ حُلُٮُمَ٭هة واَل }٣َه٨ْ حَ / يمطػحمس كجمتػىحلكمخفػؿ  ،[-/ الججليىحل] ولََكْٮَا يَْؿََض  َ٪هةَ  اِلَّ
ٮى ٦ِْ٪ُس٥ْ  ْٞ }َذ٧َه٨ْ اَكَن  /جمتػىحل كيمطػبلكمخفؿ  ،[ / احلمخت] ِد٦َةُؤ٬َة و٣َِس٨ْ َحَ٪ةُعُ اتلَّ

َظًؽا 
َ
َِٕجةَدةِ َرم٫ِِّ أ ِ ٢٧َ َخ٧َاًل َوةحِلًة واَل يرُْشِْ  ث ْٕ ةَا َرم٫ِِّ ٤ََٚي

َٞ ِ  .[ / اليحلمجمممغ] يَؿُْصٮا ٣
محمَّ    /كمخلحمل الممسُّ
٦هة  امهؿئ٧هة لهلك ول٩َّ  ،يهةت٧ة اا٧ٔة  ثةجلِّ إ٩َّ »بلـ/ بلة كالممسَّ اليجشَّ مخفؿ يمطججليػيحم 

٪١ع٭ة ٚ٭ضؿدهه٫ إىل ٦ة ٬ةصؿ ىيج٭ة أو ا٦ههؿأة يَ ٨ اك٩خ ٬ضؿد٫ دل٩ية يُ ٧َٚ  إ٩ٮى
                                           

يِّمخل )« مخلحجسارج الممسليحلني» (1)  (، دار اليحلمجتب اججلمجعحمسي، ريكت.  84/ 4الحمل اججلحمقى
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 .(1)«إحل٫
إن اُ ال ي٪ْؿ إىل أصكة٦س٥ وال إىل وهٮرًل٥ و٣سه٨ ي٪ْهؿ / »كمخفؿ 
 .(2)«إىل ٤ٝٮمس٥

حمتيمط يمطحمل الحمسجمتىحل ححصى  ممسىحل رممسجخمؿ ا  مخفؿ/ ڤكيمطحمل أ  مجخمىس األححصمجعحمسم 

 ً ، أم ذلممق يف ممسػبيىحل ا؟ يمغحمقػؿ رممسػجخمؿ ا يَّ كيحمقىحل محى ٨ ٦َه» / كيحمقىحل ري ن
 .(3)«١ٮن لك٧ح اُ يه ا٤ٕ٣ية ٚ٭ٮ يف قبي٢ اُتِل  ٢َ ةدَ َٝ 

 يمغمجمىجسق األدججل حجسؿُّ ىلع كجمتجخمب إىمحبلص اجلي يف دميممط اججلمجعدات. 
 /أ٧٬يح اإلػالص

بلة كالحمسًكة اكليجشَّ  كمجعحملىحل كمخفجخمِل إف اكف يمطدة حمممشاإلىمحبلص رشط ليجشحمج اججل
كاليجشيـ كاحلمخت كاججلمخضجخماؼ كمخفحمسا ة اججلحمقحمسآف، كرشط حليجشػجخمؿ اثلػجخماب إف اكف ممعػري 

 اكألكىحل كالرشب كاجلجخمـ كاليحلممس كحنجخم ذلممق.  كذلممق
يحم ىلع اجلىمغػجمس! ذلا جمتػحجسيحمسه  كمخل أيمطحمطمخل مخلحمقـ اإلىمحػبلص يمطمحمػحجس ا! كمخلػ أححصػحمقَّ

 لكِّ مخفجخمؿ كيمطحملىحل، ىحل كي لكِّ مخلحمقـ كحلحمط. ملممسججلمخل أف  حجمحجس جحمىمغممسيحم كُيممسمجم يف 
يحم ألجحمَّػ كججليجمس ىلع اجلىمغجمس    أححصمخف مخلػحمل اإلىمحػبلص»مخفؿ ممسمجمىحل حمل يمطحجس ا/ 

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحملحمس حمل اخلمخضب 4509(، كمممسججلمخل )4أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 6923أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)
 (، كحجمىجسا ججلىمغمخض مممسججلمخل.4503( كمممسججلمخل )6840أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (3)
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  .(1)«ججليجمس هل يمغييحم جحميجشي 
ككػمخل  ،أيمطػحمسُّ    يف ادلجحميػ اإلىمحػبلص»كمخفؿ يجخمممسممغ حمل احلممسػني الػحمسازم/ 

 .(2)«ن يمغييحم ىلع لجخمف آىمححمسأجمتمجتمجمحجس يف إممسحمقط الحمسي  يمطحمل مخفججلِب، ككجحميحم يى 
ُّ  يمغمجعحملىحل اجلػجخمارح مخلمحمػيحم اكف  مجم، يمغػذا ىمحػبل يمطحملػىحلي اججلحمقججل حجمجخم ريكح اججلمجعجخمدي كبلي

 اكجلممسحجس املي بل ريكح، كاجلي   يمطحملىحل اججلحمقججل.
يَّ ححصحجسيحجس االرط يمطحملػؿ اججلحمقججلػجخمب كمخلمجعحمسيمغػ محمسامجمػ كالالكـ يف مممسججل اجلِّ 

حملػ   كارىحضمجم يمطحملؿ اجلجخمارح كبمحممجم يمطججليمجم كجحتريحجم يمغيمجم محشحمجن كيمغممسدنا، كإجحمَّ 
ججل ك ممطه ى األمحشىحل املحمساد املحمقيجشجخمد، كأيمطحملؿ اجلجخمارح تى  حمل، كأفَّ اجلي حملزنججلػ كميحلحملِّ مخلمجتحملِّ

ػالحمسُّ  ات، ككػىجسلممق جخمى كح، كاججلمجعحملىحل حملزنججل اجلممسحجس لؤليمطممش ، اذلم إذا يمغرؽ الحمسكح يمغحملى
حمل مخلمجعحمسيمغ يمغحملمجعحمسيمغ أحمجاكـ اججلحمقججلجخمب أحجممخل مخلً  كيجشحمجيحم اجلي يمغحمجحمسك ًعجحتاججلمجعحملىحل إذا لمخل ى 

 كأحمجاكـ اجلجخمارح مخلمجتىمغحمسِّيمط يمطمحممجم.مجم، أحمجاكـ اجلجخمارحك إذ حجمجخم أمحشججلي 
ا كبىحضمحمنػ،  كاملمخلمحمجخمف اججلمجعريمغجخمف  كبمحمسق مخفمجخما ِل حبحمقيحمقػ اججلمجعجخمديػ حمطػحجمحمسن
 هل، ك  حمجحمقيحمق اججلمجعجخمدي، كمخلحمل  مجخما مخفججلجخمبمجممخل يف اخلحجسمخل، كجمتمجعججلجخما األيمطممش  مجعن كمخفحجسَّ

مجتيػيحم كرشيمطػيحم رشامجعػيحم. ججليحم كإجحمػحمساؿ محلي ممسي املمجعججلجخمـ أفَّ حجمىجسا حجمجخم مخلحمقيجشجخمد الحمسبِّ رممسؿ ري 
ىحل الرشيمجع يف ميجشدرحجم كمجخماردحجم يمطججلمخل ارط أيمطحملؿ اجلجخمارح يمطحملػؿ مخلى ك حمل مخلَّ

اججلحمقججلجخمب، كأجحممجم ال محمىمغممط حجسكجحممجم، كأفَّ أيمطحملؿ اججلحمقججلجخمب أيمغحمسض ىلع اججلمجعحجس مخلحمل أيمطحملػؿ 
حملزي املمخلحمل يمطحمل املمحمػيمغمخف إال حملػ يف مخفججلػ لكِّ كاحمجػحجس مخلمحممجمحملػ مخلػحمل اجلجخمارح، كحجمىحل يي 

                                           
 (.  83/ 4« )جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل»يحم احملي رجمت يف ذمحلحمسق يمطمحم (1)

   .امليجشحجسر الممسمخف (2)
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مجعحملػىحل  ادلىمحػجخمؿ يف اإلممسػبلـ إالَّ  سحمل ألحمجػحجسو ت يمحممجمحمل، كحجمىحل يحملاأليمطحملؿ اججل  مخلزيَّ 
يمغمجعجخمدي اججلحمقججل أيمطحمطمخل مخلحمل يمطجخمدي اجلجخمارح كأكرث كأدكـ، يمغ   كمخفججليحم مخفىحل جمتجخمارحمجيحم

كاجمت يف لكِّ كمخف، كهلػىجسا اكف اإليحملػف كاجمتػ اججلحمقججلػ ىلع ادلكاـ، كاإلممسػبلـ 
كاجمت اجلجخمارح يف مجعخمش األحمجيف، يمغحملحمسك اإليحملف اججلحمقججلػ، كمحمسكػ اإلممسػبلـ 

 .(1)اجلجخمارح
يمغف حمجحمقيحمق  ك مجعفيمغيمجم يمطدة حجمجخم إىمحبلص اججلحمقججل  ججلحمقجخمؿ ألمِّ إف أممسس ا

كح، يمغػذا نممط مخلحمل الػحمسُّ يمجتمجعججلمخف ججلحمقججل، كيى  رًسٌّ إجحمَّحمل   ، كيمغحمقممش اججلمجعدة ججليممس ححصالكن 
ؽ مخفججل املممسججلمخل يف يمطديحم، كلمخل خيي لمخل يى  محشػرت اكجلممسػحجس  -ججلمحش  يف ىحضيمطمجتػيحمٍيجشحجسي

كمخلػ أمػحمسكا إال حلمجعػحجسكا ا مجعػف/ دمخفػؿ ك حجم ا يمطججلييحميحمسدُّ كممسيمطمجتمجم  بل ريكح،
دإجحمػ أجحمحمسجلػ إحلػممق اليحلمجتػب ػحلمخف ، كمخفػؿ /[]ابليمحم/  خمججليجشني ِل ادليحمل حمجمحمىمغ  

 دمخفىحل إين أمحمست أف أيمطحجس ا خمججليجشن ، كمخفؿ/ [/ الحمسمحمس] يحمل  ِل ادلِّ يمغيمطحجس ا خمججليجشن 
 .[/ الحمسمحمس]   ِل دييندمخفىحل ا أيمطحجس خمججليجشن  ، كمخفؿ/[/ الحمسمحمس] يحمل ِل ادلِّ 

جخمخمشممط جحمحمطحمس ا مجعف، كحمػىحل يمطمحميمجتػيحم، حجمجخم األممسس يف اإلممسبلـ، كحجمجخم مى  ججلحمقججلي يمغ
إن اُ ال / »ممسممحمحجس اججلحمقجخمؿ كاججلىمغبلح يف اآلىمححمسة، كي حجمىجسا يحمقػجخمؿ الحمسممسػجخمؿ كحجمجخم مي 

 كيحمقػجخمؿ/، (2)«ي٪ْؿ إىل أصكة٦س٥ وال إىل وٮرًل٥، و٣س٨ ي٪ْؿ إىل ٤ٝٮمس٥
ٚكهؽت ٚكهؽ ٌه٘ح إذا وه٤عخ وه٤ط اجلكهؽ لكه٫، ولذا أال إن يف اجلكؽ مُ »

                                           
 (.  454 -4/489الحمل اججلحمقيِّمخل )« حجساممط اججلىمغجخماحجس»اجحمحمطحمس  (1)

   .، كمخفحجس حمقحجسـڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 6923أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)
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ً د كيحمقجخمؿ ا مجعف/ ،(1)«أال ويه ا٤ٞ٣ت إاجلكؽ لك٫  ٍزًججلىمغى
ي
مجتًَّحمقنيى  اجلىمحمَّي  كأ رٍيى  لًججلحملي  دى

رٍيى  احجمى  ر ىًمجعيحجسو  دى  ىجسى كفى  مخلى حجسي ِّ  يجخميمطى كابو  ًججللكي
ى
ًىمغيمخضو  أ ًِشى  حملٍ مخلى  ر حمجى َٰحملى  ىمحى يًٍ  الحمسَّمٍحى  ى  ًججلىمعى  كجمتى

ججلو  ًمحميو  ًحمقى  ر مخلُّ ججليجخمحجمى ـو  اٍدىمحي بلى ـي  لًممقى ذى  بًممسى  .[ -/ ؽ]  خليججليجخمدً ا يىٍجخم
 /أزؿ اإلػالص يف اا٧ٔة 
إحليحم، كمخفحجس يحم مجتحمقحمسب مجتمجعحجس يحم كيي يمطحملىحل رشيمطيحم ا حلي  لكِّ إفَّ اإلىمحبلصى يممصرتط يف 

مخلحمل ميحل إف املحجسيمحم مخلحمل أجمتىحل امحمسأة يحمسيػحجس   املممسججلحملني يف زمخلحمل اجلِبأحمجحجسي حجمجمتحمس 
 .(2)«مخلمجمجمتحمس أـ مخفيجمس» ِّمِّ مجعحمسؼ ـ مخفيجمس، يمغممسي الحمسكاج مجم ي 

ػ جحتمجممخل اجلِب حجسَّ ف حمجى كي حجمىجسا الممص ق مجعػخمش حجسَّ ذلممق احلػحجسيجحت اجلػمخلممط اذلم يمطى
محتػيحم أك جحميجشػىمغيحم، كاذلم ايمغمجتػمجتخمت ػيحم اإلمخلػـ ابلجحسػرم ججلي جحتني ربممط اإلممسبلـ أك جحتي حجسِّ حمجى الحملي 

٨ اك٩هخ ٧َٚ  إ٧ة اا٧ٔة  ثةجليةت، ول٧٩ة للك امؿئ ٦ة ٩ٮىإ٩َّ » «/جمتمخلمجعيحم اليجشحمجيخمت»
٬ضؿده٫ إىل د٩يهة  ٬ضؿد٫ إىل اُ ورقٮع ٚ٭ضؿد٫ إىل اُ ورقٮع، و٦ه٨ اك٩هخ

 .(3)«ىيج٭ة أو امؿأة ي٪١ع٭ة ٚ٭ضؿد٫ إىل ٦ة ٬ةصؿ إحل٫يُ 

 .(4)كحجمىجسا احلحجسيجحت أدمممط يمطججلحمل  اإلممسبلـ يف لك اىمحمجتيجشص ىلع ججلحمقييحم ججلحمقجخمؿ
يف اإلممسبلـ ال مجعمجتحملحجس ىلع حجمىجسا احلحجسيجحت كحمجحجسق، كإجحمحمل مجعمجتحملحجس ىلع  (اجلي)كمخفيحمل 

ػمجعمخضػ يف دلحملجخميمطمجمػ يحمقيمحمنػجحميجشجخمص كأحمجديػجحت محلمحتػرية مممسمجتىمغيممشػ، ي   ػف  جمتزمخلن
                                           

   .ڤ اجلمجعحملف حمل بممصري( مخلحمل حمجحجسيجحت 4955( كمممسججلمخل )96أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
 (.  69 الحمل دمخفيمخف اججلمجعيحجس )ص« مجعني اجلجخمكيرشح األرب»اجحمحمطحمس/  (2)

   .، كمخفحجس حمقحجسـڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحملحمس حمل اخلمخضب 4509(، كمممسججلمخل )4أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (3)
 (.  69، 63 الحمل دمخفيمخف اججلمجعيحجس )ص« رشح األربمجعني اجلجخمكي»اجحمحمطحمس/  (4)
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اججلرتممعيػ »ػ محلػللك امػحمسئ مخلػ جحمػجخمل، كلػجخم أىمحػىجسجحم محلمجتنػ األيمطحملؿ جليت، كأفَّ 
ىجسمحلحمس يف يمغممشىحل اجليػ اليجشػحل أحمجػحجس  لجخمجمتحجسجحمق يى لججلحمجيمغمخض املمحمىجسرم مخلمحتبلن  «كاججلرتحجمي

، كي اججلرتحجميػ مخلػحمل ، كي اججلرتممعي يف اإلىمحبلص جحتبلجحت يمطرش حمجحجسيمحتن يمطرش حمجحجسيمحتن 
 الحمسي  أكرث مخلحمل جحتبلجحتني.

 -مخلممط مخل جمت  يف اججلحمقحمسآف مخلحمل آيت -مخلحمل األحمجديجحت كمخل ححصمجممجم املحمتحملجخميمط قيمغمجمىجس
 حجمجخم الممسمحمحجس احلحمقني ججلحمقيحمل اجلي يف األيمطحملؿ.

 املذةثٕح// الرشط اثلةين
 /دٕؿنٙ املذةثٕح

، أف سجخمف يمطدة املممسججلمخل مجعن مًل جمت  يمطػحمل ا كرممسػجخمِل  املمجتمجع/ مخلمجعىن
ا رممسجخمؿ ا، كحجمجخم ىحضيمطمجتػيحم  يمغيحملػ أمػحمس، كيجشػحجسيحمقيحم كحجمىجسا حجمجخم حتحمقيمخف ححصمجمدة أفَّ حمحملحجسن

 
ى
حملػ رشع يمطججليػيحم  مجعػحجس ا إالَّ يي  أالَّ ىمحرب، كاجمتمجتمحمب مخل جحمػىه يمطمحمػيحم كزجمتػحمس، كيمغيحمل أ

 بلـ.بلة كالممسَّ اليجشَّ 
 /٬ؾا الرشطوصٮب ااد٣ح ىلع 
اًل/   ٨٦ ا٣ٞؿآن/أوَّ

/ احلرشػ] دَةُز٥ُ الؿَُّقٮُ  َُٚؼُؾوهُ و٦َة َجَ٭ةُز٥ْ َخْ٪٫ُ َٚهةْجَذُ٭ٮا ٦َة آ}ومخفجخمِل مجعف/ 
ِ... / جمتىحل كيمطبل جخمِلمخف، ك[ هةَع ثِهإِْذِن اِلَّ َُ ْرَق٤َ٪ة ٨ْ٦ِ َرُقهٮٍ  إاِلَّ حِلُ

َ
/ اججلنممسػ ] }و٦َة أ

... / ممسحمججحميحم ِلجخمكمخف، [ َ هةَع اِلَّ ََ
َ
هْؽ أ َٞ ِٓ الؿَُّقٮَ  َذ ُِ  ِلجخمكمخفػ، [/ اججلنممسػ ] }٨ْ٦َ يُ

ُ وَرُقهٮُعُ / جمتىحل كيمطبل ْن يَُسهٮَن }و٦َة اَكَن ل٧ُِْؤ٨ٍ٦ِ واَل ُمْؤ٦َِ٪ٍح إَِذا ََٝض اِلَّ
َ
ْمهًؿا أ
َ
 أ

ْمؿ٥ْ٬ِِ 
َ
ةُ ٨ْ٦ِ أ  . [/ األحمجحمساب] لَُ٭٥ُ اَرَِيَ
 ح/ ٪َّ ٨ الكُّ و٦ِ زة٩ًية/ 
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مخفججلػ/ مخفػؿ أجحممجمػ يمطحمل ًعئممصػ ريض ا يمطمحممجمػ « محشحمجيحمجيحم»مممسججلمخل يف مخل ركاق  
َٔ ٦َ » / رممسجخمؿ ا  .(1)«دٌّ ٢ ٧ٔاًل ٣حف ٤ٔي٫ أمؿ٩ة ٚ٭ٮ رَ ٧ِ ٨ 
٨ أظؽث يف أمؿ٩ة ٬ؾا ٦ة ٣هحف ٦َ » /أيممشن  -ريض ا يمطمحممجم -يمطمحممجم كي ركاي
 حمل اكف. ىحل مخلمحميحم اكمحمن مخلى َّ حمقى مجتى أم/ محمسدكد يمطججلييحم ممعري مخلي  ،(2)«٦٪٫ ٚ٭ٮ ردٌّ 

/ احمل اججلحمقػيمخل رمحػيحم اأحجمىحل اإلىمحبلص لججلحملمجعجخمد كاملمجتمجع مخفؿ ي مخلمجعحمسض ذمحلحمس ك
يحم كيحمسخمشػق، كحجمػىجسا حجمػجخم لكمجم ككىجسلممق أيمطحملهلمخل » كيمطدمجممخل مجخمايمغحمق ألمحمس ا كمًل ُيي

حمقىحل ا مخلحمل ًعمىحلو ممسجخماق، كحجمجخم اذلم امجتَّل يمطػدق ػملجخمت كاحليػة ال يى اججلمجعحملىحل اذلم 
ػبلن مخفؿ مجعف/  كألجمتججليحم حملى ػحملي خى ٍحمجممسى

ى
ػٍمخل أ يُّسي

ى
ٍمخل أ جخمٍتى كاحلىيىةى حًلىٍججليػجخمكي ججلىمخفى الحملى م ىمحى ً  داذلَّ

. حلى  ككجمتمجعىحل مخل ىلع األرض زيمحم هل .[/ املججلممق]  جحسمجتربحجممخل أيمجممخل أحمجممسحمل يمطحملبلن
حمل حجمجخم/ أىمحججليجشيحم كأمحشجخمبيحم، مخفلجخما/ يػ أػ ممسى احلى اججلمجعحملىحل »مخفؿ اججلىمغممشيىحل حمل يمطيض/ 

 كلمخل يسػحمل محشػجخمان لػمخل  ،يمطع مخل أىمحججليجشيحم كأمحشجخمبيحم؟ مخفؿ/ إفَّ اججلمجعحملىحل إذا اكف ىمحليجشن
ػ كمحشػجخمان،   لمخل ييحمقىحل حمجىت يسجخمف ىمحليجشن ييحمقىحل، كإذا اكف محشجخمان كلمخل يسحمل ىمحليجشن

حمل اججلمجعحملػىحل حمقىحل ا مخلػيمغبل يى  ...«محمَّ مخل اكف ىلع الممسُّ  /جخمابكاليجشَّ  .مخل اكف  /كاخللمحش
 لجخمجمتمجميحم، ىلع مخلمجتمجع أمحمسق، كمخل يمطحجسا ذلممق يمغمجمجخم محمسدكده ىلع ًعمججلػيحم،  إالَّ  مخل اكف ىمحليجشن

 . (3)«ييحمسد يمطججلييحم أحمججخمج مخل حجمجخم إحليحم حجم ن مخلمحممحتجخمرنا
                                           

   .(4948أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 4948( كمممسججلمخل )6259أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
 -حجماججلمخضمجع اثلثلػ، ، ريكت -دار اليحلمجتب اججلمجعحمسي(، ، / « )مخلحجسارج الممسليحلني» (3)

   .ـ
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 دمةع ٬ؾه الرشوط/
}و٦َه٨ْ يمغحمقػؿ مجعػف/  ككمخفحجس دمممط ا ني حجمىجسق الرشكط اثلبلجحت يف آي كاحمجػحجسة

ْق٥ََ٤ وْص٭َ 
َ
٨ْ أ ْظَك٨ُ ِديً٪ة ِم٧َّ

َ
َهَؾ أ هة واَتَّ ًٛ َٓ ِم٤َّهَح إِثْهَؿا٬ِي٥َ َظ٪ِي َج ِ و٬ُٮ حُمِْك٨ٌ واتَّ ٫ُ ِِلَّ

ُ إِثَْؿا٬ِي٥َ َػ٤ِياًل   . [/ اججلنممس ] اِلَّ
 كبيف ذلممق/ 

ػيحمي  /اإلىمحبلص، كدحلججليحم /الرشط األكؿ ٍممسججلىمخلى كٍجمتمجمى
ى
/ اججلنممسػ ] ... ً مخفجخمِل مجعف/ دأ

 اآلي.  [
/ اججلنممسػ ] }و٬ُهٮ حُمِْكه٨ٌ / ممسػحمججحميحممخفػجخمِل  /مجماملمجتمجع، كدحلججل /حمسط اثلينػكالممص

 .  رممسجخمًِل يمطحمل ك مخف مخل جمت  يمطحمل اً يمغٍ حجمجخم مخل اكف يمطحملججليحم كى  /كاملحمجممسحمل، [
حجس، كدحلججليحم مخفجخمِل  /الرشط اثلججلجحت  املمجعمجتحمقى َٓ ِم٤ََّح إِثْهَؿا٬ِي٥َ / جمتىحل جمتبلِلمحشحمجَّ َج }واتَّ

ة...  ًٛ  اآلي.  [/ اججلنممس ] َظ٪ِي
ال أحمجحجسى أحمجممسحمل مخلحمل  أم/» ىمغممسري حجمىجسق اآلي/ مخفؿ الممصييمح الممسمجعحجسم رمحيحم ا يف

اؿ ىلع اممسمممسػبلـ  ىممط ني اإلىمحبلص لججلحملمجعجخمد، كحجمجخم إممسبلـ الجخمجمتيحم ، ادلَّ حمل دمى ديًحمل مخلى
ػيحم الجخمجمتػيحم كممسػحمس األيمطممشػ  .  مجميحم كإجحممجتيحم كإىمحبلمحشيحم، كجخمجمتُّ  }و٬هٮ اججلحمقججل كجخمجمتُّ

ممط ًػمجتَّ أم/ مخلي  [/ اججلنممسػ ] }حُمِك٨ مخلممط حجمىجسا اإلىمحبلص كاالممسمممسبلـ  [/ اججلنممس ]
 
ى
ػ خلػجخماص  ،محلمجتييحممجم رممسىحل ا مجم ريممسججليحم، كأجحمحمسؿ لرشيمجع ا اججل  أ كجمتمجعججلمجمػ ىحضحمسيحمقن

 ىمحججلحمقيحم كأيمطيحم. 
 أم/ ديمحميحم كرشيمطيحم. [/ اججلنممس ] }وادجٓ م٤ح إثؿا٬ي٥ 

ة  ًٛ ػيحم  [/ اججلنممسػ ] }ظ٪ي أم/ مخلبلن يمطػحمل الرشػؾ إف اتلجخمحمجيػحجس كيمطػحمل اتلجخمجمتُّ
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 . (1)«لججلجحسججلمخف، إف اإلمخفؿ ىلع اخلججلمخف 
 حجسَّ مخلحمل جخميمغُّحمس حجمىجسق الرشكط يف اججلمجعدة حمجىت سجخمف محشحلن مخلحمقجخمججلػن يمطمحمػحجس يمغبل 

 إذا اىمحمجتىحلَّ رشطه مخلحمل حجمىجسق الممص ، كبتلػ  ال حمسكط يمغجحمَّ ػا يمطحمسَّ كجمتىحل. أمخلَّ مجم ال يجشػخمتُّ
 .  (2)جحمي كاآلىمححمسةيحمل كادلُّ محمىمغممط محشحمجمجم، ىحل سجخمف كبالن يمطججلييحم يف ادلِّ 

 ةس يف رشوط وعح ا٣ٕجةدةأٝكةم اجلَّ 
 محمحمقممسحملجخمف يف حجمىجسا ابلب إف أربمجع أمخفممسـ/ مخلي اجلس 
 أ٢٬ اإلػالص ل٧٤ٕجٮد واملذةثٕح/  أظؽ٬ة/

حجممخل ، كمخلػمحممجعمجممخل  أيمطحملهلمخل لكمجم ، كأمخفػجخماهلمخل ، كيمطمخضػ إذ إفَّ  )اإلػالص(/
 لجخمجمتػيحم ا كحمجػحجسق، ال ا كبىحضمحمنػيمغحملمجعػمججلمجتمجممخل حمطػحجمحمسن  كىمعممشػمجممخل مجممخل ، كبي َّ ، كحمجي 

ححصيحلجخمرا، كال امجتىمع  اجلق يمطمحمحجسحجممخل، كال ىحضججلػ  حمسيحجسكف ىجسلممق مخلحمل اجلس جمتحمسا  كاليي 
ػمخلِّ  مخلحمل ذى املحمجحملحجسة، كاملزنججل يف مخفججلجخمبمجممخل، كال حجمحمسبن  كا اجلػس حملزنججلػ حجسُّ مجممخل، ىحل مخفػحجس يمطى
 كا كال حمجيػة كال  ممصػجخمرن ، كال مجخمنػا كال جحمىمغمجعن أمحشحمجب اججلحمقجخمر، ال يحملججليحلجخمف هلمخل را 

كاجلىمغػممط يمغججلمجعحملىحل ألجمتىحل اجلس، كامجتىمع  اجلق كاملزنججلػ يمطمحمػحجسحجممخل، كرجمتػؤحجممخل لججلرضػ 
حمل يمغحملى  كيحمحمل ًعرؼ مجممخل ابلمجت، ىحل مخلحمل جمتحجمىحل بممصجحممجممخل، كجمتحجمىحل حمسبِّ ال يسجخمف مخلً  -مخلمحممجممخل

حمل يمطحمسؼ ا أىمحججلمحش ِل أيمطحملِل كأمخفجخماِل، كيمطمخضػ ق يمطحمسؼ اجلس أجحمحمسهلمخل مخلمحمزهلمخل، كمخلى 

                                           
مممسممسػ (، )ص « يممسري اليحلحمسيمخل الحمسمححمل يف ىمغممسػري ًّلكـ املمحمػف»املممسّم/ « ىمغممسري الممسمجعحجسم» (1)

 .  ـ -حجم ،اججلمخضمجع األكىل، الحمسممسججل

   .(94 -38لممسججليحملف اججلمجعمحتيمخل )ص «  . رشكىحضمجم. مخلمخضبلمجماججلمجعدة.. مجعحمسيىمغمجم. أرًكجحممجم»اجحمحمطحمس/  (2)
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مجعمىحل أحمجحجس اخلججلػمخف دكف ا إال جلمجمججلػيحم ػ كجمتمجمججلػيحم كمخلمحممجعيحم كحمجيحم كبىمعممشيحم، كال يي 
 مخلمجعمججل ا ىلع مخلمجعمججلمجتمجممخل. س آجحتحمسى خلججلمخف، كإال يمغذا يمطحمسؼ ا كيمطحمسؼ اجل

ككىجسلممق أيمطحملهلمخل لكمجمػ كيمطػدمجممخل مجخمايمغحمقػ ألمػحمس ا، كملػ ُيػيحم  )املذةثٕح(/
اػمجتَّل حمل ًعمػىحل ممسػجخماق، كحجمػجخم اذلم حمقىحل ا ًمخلػكيحمسخمشق، كحجمىجسا حجمجخم اججلمجعحملىحل اذلم ال يى 

 لجخمجمتمجمػيحم، يمغبل يحمقىحل ا مخلحمل اججلمجعحملىحل إال مخل اكف ىمحليجشن ك يمطدق ملجخمت كاحلية ألجمتججليحم
حمسد يمطججليػيحم أحمجػجخمج مخلػ حجمػجخم مجع أمحمسق، كمخل يمطحجسا ذلممق يمغمجمجخم محمسدكد ىلع ًعمججليحم، يي ىلع مخلمجت

ا، مجعػحجسن يحم ال يحمسيػحجس ًعمججلػيحم مخلػحمل ا إال ي يمغجحمَّ  ككلك يمطحملىحل بل امخفمجتحجسا ، اإحليحم حجم  مخلمحممحتجخمرن 
 مجعحجس محمسق، ال آلرا  كاألحجمجخما .ا مجعف إجحمحمل يي  يمغفَّ 

َح/ َٕ  ا٣ٞك٥ اثلةين/ ٨ْ٦َ اَل إِْػاَلَص َعُ واَل ٦َُذةَب
ٍمجعيجخمدً يمغى   لًججلحملى لًيجشن جخم ىمحى ، كججلىيٍجمسى حجمي عو ٍ  لرًشى جخمايمغًحمقن ججلييحمي مي حملى يِّنًػنيى  كججلىيٍجمسى خى ى مى ػًؿ الحملي ٍخحملى

ى
 محلى

ىرٍشىٍيمطيحمي  ىٍمخل ي  ل ٍمخل ًحملى ىمجمي اًئنيى ل حمسى ي اي لًججلمحمًَّس، الحملي جخمِلي ٍمخل يىٍحمسىًسيجخمفى األمجخمر اججل  لمخل  ككرىممسي يمغىًجَّمجمي
ى  يى ى كالممسُّ ي ججليػجخمقي رشيمطمجم ا، ك حملمجعجخمف مخلمجعمجم الحمسِّ ٍىمغمجعى ىٍمخل حى  ل كا ًحملى حجسي ٍحملى ٍف ُيي

ى
ييًحمجُّجخمفى أ ، ذى ى ٍحملمجعى

ًص كاججلًمجعججلمخلً   ًمخلحملى ااًلتِّىًع كاإلًٍىمحبلى
ْمِؿ/
َ
ِح اا َٕ  َدرْيِ ٦َُذةَب

ْخ٧َةِعِ، ١َِ٣٪ََّ٭ة ىلَعَ
َ
 ا٣ٞك٥ اثلة٣ر/ ٨ْ٦َ ٬ُٮ خُم٤ٌِْه يِف أ

ىمغػن ا خمججلليحلمحمػيحم يىمغمجعػىحل أمػجخمرن  ،حمطمجمحمس يمطججلييحم اإلىمحبلص يف يمطحملججلػيحممجعخمش اجلس يى 
ـً يمغًٍمخضػًحمس  كلججلرشع ـى يىػٍجخم فَّ ًمحشػيى

ى
، كأ ًر ًلججلَّيًٍىحل مخفيٍحمسبىػه ـً اجلَّمجمى ٍجخم ججلىى محشى جخمامحشى فَّ مي

ى
حملُّ أ محلحملحمل حىحمطي

ٍمخلمحتىًؿ ذىلًممقى 
ى
، كأ ػٍحمل  ك  يمطػحمل مجخمامحشػججل اليجشػجخمـجلَّ  كمخفحجس جمت  الرشعي  ،اجلًَّس مخفيٍحمسبىه يمغمجعى
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ًٍحجس   / اً خى حمسى ريض ا يمطمحممجمحمل مخفىؿى حملى جخمؿي »ًٍحمل خي ؿً  يمطىحمل اً جىىهى رىممسي يجخما/  كالجخمًمحشى مخفىػل
 / . مخفىؿى ْقَ  »إجحمَّممقى يجخماًمحشىحلي

ُ
٥َ وأ َٕ َْ
ُ
 .(1)«إينِّ لَْكُخ ٠ََ٭ْيئَذُِس٥ْ، إينِّ أ

 أف رممسػجخمؿ ا / »ڤيمطػحمل أ  حجمحمسيػحمسة يمغحمقحجس جحتػ  ك محشيـ يجخمـ اججلمجعيحجسكأمخلَّ 

 .(2)«مخضحمسيجخمـ األخمشىح، كيجخمـ اججلىمغً  /ىه يمطحمل محشيـ يجخممخلنيجحمى 
رحجمػممش إف  جمتػ  جحتبلجحتػي »مخفػؿ/  ڤأ جمس كمخلحمل حجمىجسا ابلب مخل جمت  يف حمجحجسيجحت 

ى أزكاج اجلَّ  يجخمًت   ممسلجخمف يمطحمل يمطدة اجلَّ ِب، ي
ي
كمخفػلجخما/  ،جخمحجمىمحربكا محلجحممجممخل حمقججلُّ ِب، يمغججلحمل أ

ػجحميحم كمخل ىمحَّ حمل ذى ـ مخلً حجسَّ ىمغحمس ِل حمقى مخفحجس ممعي  كِبأيحمل حنحمل مخلحمل اجلَّ   أجحمػ حمس؟! مخفػؿ أحمجػحجسحجممخل/ أمخلَّ
ايمغ  كمخفؿ اآلىمححمس/ كأجحم أمحشجخمـ ادلَّ  .محشع الججليىحل أحجسن

ي
كمخفػؿ اآلىمحػحمس/ كأجحمػ  .حمسيمغمخضػحجمحمس كال أ

 أيمطمؿ اججلنِّ 
ى
اممس  يمغبل أ ِ »يمغحمقؿ/  كا إحلمجممخل يمغحمت  رممسجخمؿي  .حمسكج أحجسن ٤هذ٥ يه٨ ُٝ أ٩هذ٥ اذلَّ

  ؟!٠ؾا وًلؾا
َ
  ص أوٮمُ ة واُ إين اػنةز٥ ُ وأدٞةز٥ ع، ل١ِّ ٦َ أ

ُ
 وأ

ُ
 ٌلِّ َو ُٚؿ، وأ

 
َ
  .(3)«يت ٤ٚحف ٦صجَّ ت ٨ٔ قُ ِٗ ٨ رَ ٧َٚ  إكةارٝؽ، وأدـوج ا٣جِّ وأ

ْمؿِ ا٣ٞك٥ الؿ
َ
ِح اا َٕ ْخ٧َةُعُ ىلَعَ ٦َُذةَب

َ
ِ/ ،اثٓ/ ٨ْ٦َ أ رْيِ اِلَّ

َ٘ ِ  ١َِ٣٪ََّ٭ة ٣
 
ي
أ ، كيىٍحمقػحمسى ػؿى يمختُّ حًليحمقى ، كُيى ن يمطى حمتى يَّن كححصى ً ًىحلي ًريى ن كمحى حمقى ًىحل حي لحمسَّجمتي ، كًكى اًئنيى حمسى ً الحملي يمطى مخضى محلى

ؿى  ٍحمسآفى حًليحمقى ؿه محشى  كاججلحمقي ٍخحملى
ى
 أ ًحجمحمسيحجمى ٍمخل حمطى يمجمي ل ٍخحملى

ى
ً  أ الى ي مجمى ػرٍيي ذى ػ دى ػ، ججلىًيحلمحمَّمجمى جخمره ًمجمى مي

ٍ
ػ حًلىه مخلى

، يمغىبلى تيٍحمقىىحلي  حًلىو َّى ألفَّ ا ممسحمججحميحم كمجعف مخفػؿ/  كمحشى كا ا كا إًالَّ حًلىٍمجعيػحجسي ًمػحمسي
ي
ػ أ دكمخلى

                                           
   .(4406أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
   .(4448أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)
   .(4304( كالججلىمغمخض ِل، كمممسججلمخل )9024أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (3)
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يػحملى   ي ادلِّ ًٍججلًيجشنيى ِلى ًة  ك[]ابليمحمػ/ خمي ٍحمس إًالَّ ًًمجعىػدى ىػٍمخل ييػٍمى ػحجسو ل حمجى
ى
ُّ أ ، اً يمغىػلكي ػحمسى مى

ى
ػ أ ًحملى

ي يًف اججلًمجعىدىةً كاإلً  ًص ِلى  .(1)ٍىمحبلى
اُ دجهةر   أنَّ  اُ  زص رقٮُ  ؽَّ ظَ »مخفؿ/  ڤحمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة  /ودحل٫٤

  إٞيض ثح٪٭٥ وَل أ٦ح صةزيححلَ  إِّن  إىل ا٣ٕجةدودٕةىل إذا اكن يٮم ا٣ٞية٦ح يَ 
َ
  وَّ ٚهأ

 إملهة ٠سهري ا ورصه٢ٌ  ،ٞذ٢ يف قبي٢ اُيُ  ورص٢ٌ  ،ا٣ٞؿآنَ  َٓ دَمَ  ؽٔٮ ث٫ رص٢ٌ ٨ يَ ٦َ 
  /ٚيٞٮ  اُ دجةر  ودٕةىل ل٤ٞةرئ
َ
َ أ  ل
ُ
 ٧ْ ٤ِّ َٔ ٥ أ

َ
ثًل يهة  /ٝة  ؟ىلع رقٮيل ٩ـ٣ُخ ٟ ٦ة أ

ُٔ ذِ  ٧ٚةذا ٤٧َٔخ  /ٝة  .ربِّ   .٠٪خ أٝٮم ث٫ آ٩ةا ال٤ي٢ وآ٩ةا اجل٭هةر /ٝة  ؟َخ ٧ْ ٤ِّ ي٧ة 
 /ونٞهٮ  اُ ،َخ ثْ ؾَ ٠َه /ودٞٮ  ع املالاسهح ،َخ ثْ ؾَ ٠َ  /ٚيٞٮ  اُ دجةر  ودٕةىل ع

ونؤىت ثىةظت املهة  ٚيٞهٮ  اُ  !ٚٞؽ ٝي٢ ذا  إٚالن ٝةرئ /ٞة أن يُ  َت ث٢ أرد
  /ع
َ
َ أ  ل
ُ
َ قِّ وَ ٥ أ  ٓ ٤ٔيٟ ظذ ل

َ
٧ٚهةذا  /ٝهة  .ثًل ية ربِّ  /ٝة  ؟ٟ َتذةج إىل أظؽٍ َٔ دَ ٥ أ

  /ٝة  ؟ٚي٧ة آدحذٟ ٤٧َٔخ 
َ
 ،ثخؾَ ٠َه /ٚيٞهٮ  اُ ع !ظ٥ وأدىهؽق٢ الهؿَّ ِو ٠٪خ أ

اد ٮَ ٚهالن َصه /ٞهة أن يُ  ٧هة أردَت ث٢ إ٩َّ  /ونٞٮ  اُ ،٠ؾثخ /ودٞٮ  املالاسح ع
 /ٚيٞٮ  ؟يف ٦ةذا ٝذ٤َخ  /ٚيٞة  ع إ٢ يف قبي٢ اُذِ ونؤىت ثةذلي ُٝ  ،ٚٞؽ ٝي٢ ذا 

 
ُ
ودٞهٮ  ع  ،٠ؾثخ /ٚيٞٮ  اُ ع !ذ٤خظذ ُٝ  ٚٞةد٤ُخ  ،ٟمؿت ثةجل٭ةد يف قبي٤ِ أ

 «.ٝيه٢ ذا  ٚٞؽ إياؿِ ٚالن صَ  /ٞة أن يُ  ث٢ أردَت  /ونٞٮ  اُ ،٠ؾثخ /املالاسح

                                           
   .(402 -403/ 4« )مخلحجسارج الممسليحلني» (1)
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  ،ية أثة ٬ؿنؿة» /يمغحمقؿ كمحل ري  جحتمخل رب رممسجخمؿ ا  
َ
٤هٜ ػَ  ُ  وَّ أوخلهٟ اثلالزهح أ

 ُ  .(1)«ةر يٮم ا٣ٞية٦حؿ ث٭٥ اجلَّ َّٕ َك اُ ت
ى يمغ  /يجشىحل إف حجمػىجسق اججلىمعيػأف يى كمخف يمطدة ا يمطحمس كجمتىحل، حمقِّ ذا أراد اإل ممسف أف ُيي

 املممسػمجتحمقيمخل، ممػحمل اط احمل أحجمػىحل رًص مخلً كاججلمجعدة كحمل أحجمىحل حجمىجسق اججلمخضيمط أف يسجخمف مخلً 
اإلىمحػبلص  /-الممصػػحمسىحضنيحجمىجسيحمل ُيحمقمخف يمغمجعججلييحم أف  كاممسمجتحمقـ ىلع رشع ا يمطحمس كجمتىحل

 .يف لك يمطحملىحل -كاملمجتمجع
   

                                           
محشػحمجيخمت »يف كمحشػحمجحمجيحم األبلػين (، 6486« )اليحلػربل»( كاججلنممسػيئ يف 6486أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم ) (1)

 (.« )اجلمخلممط



   

 

 ةـــيشرح رسالة العبود 232 

ُٓ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/  يِف اْق٥ ٫ُ اُ َداِػاًل ٦َة ُُيِجُّ  َٚإِن ٝي٢/ َٚإِذا اَكَن دَمِي
َِٕجةَدة َٗري٬َة ،ا٣ ٤َْيَ٭ة  َٔ ْٮِع  ،٧٤ٚةذا ُٔٙ  َٞ جؽ ولِيَّة   /يِف َٚةَِتَح ال١ذةب٠َ ْٕ }إية  ٩
٤َْي٫ِ ٝو، [7/ ]اججلىمغحتنكذٕني   َٔ وَٝٮ  ٩هٮح/  ،[219/ ]حجمجخمد ٮع جلَبي٫/ }ٚةٔجؽه ودٮَل 

َٗريه ٨٦ الؿُُّق٢؟، [9/ ]جحمجخمح}أجؽوا اُ وادٞٮه وأَيٕٮن   َٟ َٝٮ   ِ  وًَلَؾل
ةاِؿ َْ اَلة /٧َ٠َة يِف َْٝٮع ،ٝي٢/ ٬ََؾا َعُ َج ْعَنةا وال٧ُ٪١هؿ   }إِن الىَّ َٛ ٨ ا٣ َٔ دْ٪ىه 

َٛ ، [17/ ]اججلمجعمحميحلجخمت هْؽِ   ،عنةا ٦ه٨ ال٧ُ٪١هؿوا٣ َٕ مؿ ثِة٣
ْ
َٟ َٝهْٮع/ }إِن اُ يَهأ ِ وًَلهَؾل
ْعَنةا وال٧ُ٪١ؿ وابلَ    َٛ ٨ ا٣ َٔ ْؿََب ونْ٪ىه  ُٞ ، [72/ ]اجلٍَّحمجػىحلواإِلْظَكةن وليذةا ِذي ا٣

ْؿََب  ُٞ ه٬ُٮ ٦ِه /وليذةا ِذي ا٣ َٕ ْعَنهةا وابلَه  ٦ه٨  ،ْؽ  واإِلْظَكهةن٨ ا٣ َٛ ن ا٣
َ
٧َ٠َهة أ

َٟ َْٝٮع .ال٧ُ٪١ؿ ِ ي٨ حُ  /وًَلَؾل هاَلة  كِّ ٧َ }واذلَّ َٝهةُمٮا الىَّ
َ
/ ]األيمطػحمساؼ١ٮن ثِةل١ذهةب وأ

ٟ ثِةل١ذةب، [252 اَلة ٨٦ أ٥ْٔ اتل٧ََّكُّ ه٨ أ٩بيةاه٫/  .ولَِٝة٦َح الىَّ َٔ َٟ َٝهْٮع  ِ وًَلهَؾل
ٮَن يِف اَريَات ونؽٔٮ ُٔ ُ٭٥ اَك٩ُٮا يَُكةرِ

جً }إِجَّ ودًعؤ٬ه٥ ، [72/ ]األجحمبي ة  ة ور٬جً ٩٪ة ٗر
جً  ْؿآن ٠سري. .ة ٨٦ اَريَاتة ور٬جً ٗر ُٞ  وأ٦سة  َذلِٟ يِف ا٣

ظهؽ٧َ٬ة ثٕهي اآلػهؿ
َ
َٓ ٠َهٮن أ ٤َْيه٫ِ  ،و٬ََؾا ابلَةب يسٮن دَةَرة ٦َ َٔ ٚيُٕهٙ 

٤ُٮمً  إََتِْىيًىة َعُ ثِةذل٠ؿ ُْ ةم وال٧َ ل١َٮ٫٩ ٦َ َٕ َ، ا٣ ْٕ َ، اََةص.ة ثِةل٧َ ْٕ 
َؿاد واالٝرتانودةرَ  ِٛ   ،ة دت٪ٮع داَل٣َح ااِلْق٥ حِبَة  ااِل٩ْ

ُ
ن ؿِ ولِذا ُٝه ،َخه٥َّ  دَ ؿِ ْٚ َٚإِذا أ

رْيِهِ ػهه َ٘ ِ ِٞهري)اكقه٥  ،ث َٛ ظهؽ٧َ٬ة يِف ٦سه٢ َٝهْٮع/  (إاملكه١ني)و (ا٣
َ
ملهة أٚهؿد أ

يه٨ أْظرُصهوا يِف َقهبِي٢ اُ   َؿاا اذلَّ َٞ ُٛ هةم ٔرَشهة ، [159/ ]ابلحمقػحمسة}ل٤ َٕ َْ وَٝهٮع/ }إ
َٝههْٮع/ }إِج٧ََّههة  وملهة ٝههؿن ثَح٪٭٧َهة يِف  .دػهه٢ ذِيه٫ِ اآلػههؿ -[67/ ]املػحجسةة٠نِي  َمَكه

َؿاا وال٧ََكة٠نِي   َٞ ُٛ ؽَٝةت ل٤ . [32/ اتلجخمب 32]الىَّ  َوةرا ٩َٮَْخنْيِ
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ةم َظهة  االٝهرتان  َٕ ةم اَل يْؽػ٢ يِف ا٣ َٕ ٮا ىلع ا٣ ُُ ْٕ  ،وٝؽ ٝي٢/ إِن اََةص ال٧َ
ِٞيٜواتلَّ  ،ث٢ يسٮن ٨٦ ٬ََؾا ابلَةب نَّ  /ْع

َ
ةىَل  ،ة٬ََؾا ٣َحَْف اَلز٦ًِ  أ َٕ }٦ه٨ اَكَن  /َٝةَ  َت

/ }ولِذ ٝهة  دٕهةىلو، [76/ ]ابلحمقػحمسةيَك   ا ُ وَماَلاَِسذ٫ وُرُق٫٤ وِصْكِن٢ و٦ِهٔؽوا 
حَبه اثْه٨  ِٔ ػؾ٩َة ٨٦ اجلَّبِيني ٦يسةٝ٭٥ و٦٪ٟ و٦ه٨ ٩هٮح ولِثْهَؿا٬ِي٥ وُمهٮَ  و

َ
أ

 .[5/ ]األحمجحمساب َمْؿن٥َ 
ح/ وذ٠ؿ اََ  ةم يسٮن اقجةب ٦ذ٪ٔٮ َٕ َٓ ا٣  ةص ٦َ

هةم َٕ ْٚهَؿاد ا٣
َ
٧َ٠َهة يِف ٩هٮح ولِثْهَؿا٬ِي٥  ،دَةَرة ل١َٮ٫٩ َعُ ػةويح ٣َحكخ لَكهةاِؿ أ

حَب  ِٔ    .وُمٮَ  و
اَلق ٝؽ اَل يُ  َْ ِ ةم ذِي٫ِ إ َٕ ٧ُٮمودةَرة ل١َٮن ا٣ ُٕ ٧َ٠َة يِف َٝهْٮع/ }٬هؽى  ،ٛ٭٥ ٦ِْ٪٫ُ ا٣

ي٨ يُؤ٦ُ٪ٮَن  هٮَن * ل٧ُ٤ِذٞني * اذلَّ ُٞ هة َرَزْرَ٪هة٥ْ٬ُ ُحْ٪ٛ هاَلة وِم٧َّ ْيِت ونٞي٧ٮن الىَّ َ٘ ثِة٣
ي٨ يُؤ٦ُ٪ٮَن ث٧َِهة أ٩هـ  إحَِلْهٟ و٦َهة أ٩هـ  ٦ه٨ ٝج٤هٟ   ة[ 1 -1]واذلَّ ػحمسى ٮع/ ٚٞه، ابلىحمقى

ْيِت  يتََ٪ةو  ُكَّ  َ٘ ِي جيت اإِلي٧َةنُ  }يُؤ٦ُ٪ٮَن ثِة٣ ْيت اذلَّ َ٘  .٣َِس٨ ذِيه٫ِ إدِْمَهة  ،ث٫ِِ  ا٣
نَّ  ٤ََٚحَْف ذِي٫ِ 

َ
ْيت  داَل٣َح ىلع أ َ٘  ٨٦ ا٣

ُ
 ٦ٟ و٩ـ  إحل٦ة أ

ُ
   .٨ ٝج٩ٟ٤ـ  ٦ِ ة أ
٩٭٥ يُؤ٦ُ٪هٮَن ثهةملؼَك 

َ
ُىٮد أ ْٞ ْيهُت  ، ثِه٫وٝؽ يسٮن ال٧َ َ٘ ومةإلػجهةر  ،و٬ُهٮ ا٣

ْيِت  َ٘   ،ثِة٣
ُ
 ٩ـ  إحَِلْٟ و٦َة أ٩ـ  ٨٦ ٝج٤ٟ.و٬ُٮ ٦َة أ
ويِح إحَِلْٟ ٨٦  /و٨٦ ٬ََؾا ابلَةب

ُ
ةىَل/ }اد٢ ٦َة أ َٕ هاَلة  َْٝٮع َت ال١ذةب وأ٥ٝ الىَّ

ي٨ حُ ٝو، [17/ ]اججلمجعمحميحلجخمت هاَلة  كِّ ٧َ ٮع/ }واذلَّ َٝهةُمٮا الىَّ
َ
/ ]األيمطػحمساؼ١ٮن ثِةل١ذهةب وأ

٢٧َ ث٫ِِ  /ودالوة ال١ذةب، [252 َٕ ةىَل/  ،يِهَ اتَِّجة٫ٔ وا٣ َٕ ُٕٮد يِف َْٝٮع َت ٧َ٠َة َٝةَ  اث٨ْ َمْك
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ي٨ آدَحَْ٪ة٥٬ُ ال١ذةب يذ٤ٮ٫٩ ظٜ داَِلود٫  ة[ 212] }اذلَّ ػحمسى ٮن َظهاَلع ٤ُّهُُيِ »َٝهةَ /  ،ابلىحمقى
 . (1)«ع٫٧١ؤ٦٪ٮن ث٧تنةث٭٫ ون٤٧ٕٮن ث٧ُ ونُ  ،َؿا٫٦مٮن ظَ ؿِّ وُُيَ 
َٗري٬َهةٚةدِّ  هاَلة و ه٣َِسه٨ ػَ  ،جةع ال١ذةب يتََ٪هةو  الىَّ  .٠ؿ ملـنذ٭هة٭ة ثِهةذلِّ ىَّ

٩ة ٚةٔجؽين 
َ
٩ة اُ اَل إَِع إاِلَّ أ

َ
َٟ َْٝٮع ل٧ُٮَ / }إ٩َِِّص أ ِ هاَلة ذل٠هؿي  وًَلَؾل وأٝه٥ الىَّ

اَلة ذل٠ؿه ٦ِ ، [21/ ]ىحضيحم  ولَِٝة٦َح الىَّ
َ
َجةَدد٫صَ ٨ أ ِٔ ةىَل  ،٢ِّ  َٕ َٟ َْٝٮع َت ِ هٮا اُ  /وًَلَؾل }ادَّٞ

هٮا اُ واثذ٘هٮا إحَِلْه٫ِ الٮِقهي٤َح  ٝهو، [52/ ]األحمجػحمسابا  وُٝٮلُٮا ٝٮال قهؽيؽً  ٮع/ }ادَّٞ
هٮا اُ وًُلٮ٩ُهٮا ٦َه، [97/ ]املحجسة هةِدٝني وَٝٮع/ }ادَّٞ َٚهإِن ٬َهِؾه  إ[227/ ]اتلجخمبػ َٓ الىَّ
ُمٮرَ 
ُ
ًٌ  -يِهَ  اا يْ

َ
٤َْيه٫ِ    ،٨ د٧َةم دٞٮى ا٦ُِ  -ةأ َٔ َٟ َْٝٮع/ }ٚةٔجهؽه ودهٮَل  ِ وًَلَؾل

ة٩َحاال َٚإِن اتلَّٮَلُّ ٬ُٮ، [219/ ]حجمجخمد َٕ  إ٠ؿخ ثِةذلِّ ىَّ ٣َِس٨ ػُ  ،ويِه ٨٦ َٔجةَدة اُ ،ْقذِ
إِ  ،ٞىؽ٬ة املذٕجؽ خبىٮو٭ةحلَ 

َِٕجهةَدة ة يِهَ ا٣ٕٮنُ ٩َّ٭َٚ ٩ْهٮاع ا٣
َ
 -إِْذ ٬ُهٮ إىلع َقهةاِؿ أ

ِ  -ُقْجَعة٫َ٩ُ   ث
 .«ٕٮ٩ذ٧٫َ اَل يُٕجؽ إاِلَّ

 الرشح
/ إف مخفيىحل/ يمغذا اكف دميػممط مخلػ أجحممجم ك  ،ممسججلحجمىجسق املامليجشمحمممغ رمحيحم ا  ذمحلحمس 

ػيمغججلحملذا يمطمخضممغ  كيحم ا داىمحبلن يف اممسمخل اججلمجعدةُيُّ  ػ ممعىريحجمى ججلىيٍمجمى ػٍجخمًِل يًف  ،يمطى حمقى يمغىحًتىػ محلى
يمغمجعمخضىمغ االممسمجتمجعجحم ىلع اججلمجعػدة، ، [7]اججلىمغحت/ دإيؾ جحمٍمجعحجس كإًيَّؾ  ممسمجتمجعني / اليحلمجتب

أف اججلمجعمخضػممغ األمحشػىحل يمغذا اكجحم االممسمجتمجعجحم مخلحمل اججلمجعدة يمغججلحملذا حمجيجشػىحل اججلمجعمخضػممغ؟ ك

                                           

أف اػحمل مممسػمجعجخمد اكف ( مخلحمل مخفجخمؿ احلممسحمل كمخفمجتػدة، جحتػمخل ذمحلػحمس 329/ 6« )ىمغممسري»أىمححمسجمتيحم اججلمخضربم يف  (1)
ً  مخفَّ حمجى  إفَّ »يحمقجخمؿ/  ى حمجبلِلى  ىحلَّ بلكيحم/ أف ُيي ى امخليحم، كأف يى ـ حمجحمسى حمسِّ ، كُيي يمغيحم حمسِّ حمقحمسأق محلحمل أجحمحمسِل ا يمطحمس كجمتىحل، كال ُيي

  «.يمطحمل مجخماخمشمجعيحم
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يمطيمخضىمغ يمغيمجم أمػجخمر داىمحججلػ يف اججلمجعػدة أمخلمحتججل امليجشمحمممغ حجممحم ذمحلحمس ، كيحمقمجتيض املىمعيحمسة 
حمجيػجحت ، [219]حجمػجخمد/  يمغيمطػحجسق كػجخملك يمطججليػيحمد/  جلبيػيحم ا مجعف حمقجخمؿيمطججليمجمك محل

، [9]جحمػجخمح/ دايمطحجسكا ا كاحمقجخمق كأىحضيمجعػجخمف  /يمطمخضممغ اتلجخملك ىلع اججلمجعدة، كمخفجخمؿ جحمجخمح
 !ككىجسلممق مخفجخمؿ محلمحتري مخلحمل الحمسممسىحل

محلحمقجخمِل ممسحمججحميحم كمجعػف/  كيف اجليجشجخمصجحمحمطحمس محلمحترية جمت ت ىجسا كاجلجخماب/ أف هل
ممص  مخلحمل املمحميحلػحمس، يمغججلىمغحمج ك[17]اججلمجعمحميحلجخمت/  اليجشبلة محمىه يمطحمل اججلىمغحمجممص  كاملمحميحلحمس إفَّ د

إف ا يػػمحمس ججلمجعػػحجسؿ كاإلحمجممسػػف كإيمجتػػ  ذم اججلحمقػػحمس ىب كيػػمحمىه دككػػىجسلممق مخفػػجخمِل/ 
يمغحمقػؿ/ إيمجتػ   ك[72]اجلحمجػىحل/  اججلىمغحمجممص  كاملمحميحلحمس كابلِغ يمجعحمطسمخل ججلمجعججلسمخل ػىجسمحلحمسكف

حجمػىجسا كِغ مخلحمل املمحميحلحمس، اججلىمغحمجممص  كابلى  حمل اججلمجعحجسؿ كاإلحمجممسف، محلحمل أفَّ ذم اججلحمقحمس ىب حجمجخم مخلً 
مجعػـ حجممحمػ اججلمجعػدة، كاخلػص حجمػجخم يمغججل كممسّم يمطمخضػممغ اخلػص ىلع اججلمجعػـياججلمجعمخضممغ 

يمغمجمػجخم مخلػحمل  كاالممسمجتمجعجحم كاتلجخملك، ككىجسا اججلمجعحجسؿ ًعـ حجممحمػ، كإيمجتػ  ذم اججلحمقػحمس ىب ىمحػص
 يمطمخضممغ ىمحص ىلع اججلمجعـ.يمغمجمىجسا مخلحمل ب كاججلىمغحمجممص  كابلِغ مخلحمل املمحميحلحمس،  ،اججلمجعحجسؿ

 كيحلجخمف أحمجحجسحجمحمل مجعػخمش اآلىمحػحمسليسجخمف رة حجمىجسا اججلمجعمخضممغك كأجحميحم ممس  نيَّ َى جحتمخل 
ييحلجخمف ممس حجمىجسا اتلجحسيجشػيمحش يػف مخفيحملمجتػيحم محلحمس، يمغ ِل ذلِّ ممغ يمطججلييحم ختيجشييجشن مجعمخضيمغي

 «.كاملمجعىن اخلصاججلمجعـ  ملمجعىن ليحلجخمجحميحم مخلمخضججلجخمبن »كأحجمحمليمجتيحم. كمخفؿ/ 
مخلمحتػىحل اججلىمغحمقػري  ككرة ممحمجخمع دالججل االممسمخل يف حمجؿ اإليمغحمساد كي حمجػؿ االمخفػرتاف

 كاملممسيحلني، يمغيي 
ي
يمغحمسدا دىمحىحل يمغييحم اآلىمححمس، كإذا امخفرتجحمػ مجعمخضممغ حجمىجسا ىلع حجمىجسا، يمغييحلجخمف إذا أ

 ا محمس.اىمحمجتمحش حجمىجسا محمس كاىمحمجتمحش حجمىجس
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ػ / دىمحىحل يمغييحم اججلىمغحمقري، كإذا مخفججلاملممسيحلني يمطحملجخممخلن  /يمغجحم إذا مخفججل  اججلىمغحمقري يمطحملجخممخلن
يف ممسػيؽ كاحمجػحجسك محلحمقػجخمِل  محلحمس اججلىمغحمقري كاملممسػيحلنيدىمحىحل يمغييحم املممسيحلني، ججلسحمل إذا ذي 

يمغييحلػجخمف اججلىمغحمقػري جحمػجخمع  ك[32]اتلجخمبػ/  إجحمحمل اليجشحجسمخفت لججلىمغحمقػحمسا  كاملممسػمحلنيمجعف/ د
 كجحمىمغحمساد كاالمخفرتافاالممسمخل يف حمجؿ االكرة ممحمجخمع دالججل »كاملممسيحلني جحمجخمع، يمغحمقؿ حجممحم/ 

 
ي
ػحمسً ، كإذا مخفي مخلَّ يمغحمسد خى يمغذا أ / اكممسػمخل اججلىمغحمقػري كاملممسػيحلني يف مخلمحتػىحل مخفػجخمِل كمحشَّ ف ىمعػريق ىمحي

حمسة ػإىحضمجعػـ يمطممصػد، كمخفػجخمِل/ [159]ابلحمقػحمسة/  لججلىمغحمقحمسا  اذليحمل أحمجرصػكا يف ممسػبيىحل اد
 يمغػفيف ممسيؽ كاحمجػحجسك أمخل إذا امخفرتجحم دىمحىحل يمغييحم اآلىمححمس، كيمغمجممحم  ،[67]املحجسة/  مممسمحلني

ػ حجس مخفجخمتى حجس مخفجخمت يجخممخليحم، كاملممسيحلني حجمجخم اذلم ال  ى ججلىمغحمقري حجمجخم اذلم ال  ى ا  محلحملػك يحممجتً نى ممسى
اججلىمغحمقحمسا   أفَّ  /، كمخلمجعىن حجمىجسا[32]اتلجخمب/  إجحمحمل اليجشحجسمخفت لججلىمغحمقحمسا  كاملممسمحلنيديف مخفجخمِل/ 

 .جحمجخميمطنيا محشرى  ا، إذن جحمجخمع آىمححمسكاملممسمحلني  جحمجخمع،

مخفػرتاف، إف اخلص املمجعمخضجخمؼ ىلع اججلمجعـ ال يحجسىمحىحل يف اججلمجعػـ حمجػؿ اال /كمخفحجس مخفيىحل
 .ة املىمعيحمسػيحمقمجتممشاججلمجعمخضممغ اذلم  ىحل يسجخمف مخلحمل ب

ججليجمس لك يمطمخضػممغ يحمقمجتيضػ يمغ كأف اججلمجعمخضممغ يحمقمجتيض املىمعيحمسة هل اممسممحتمحم  /يمغحمقيمطحجسة
 .يف لك حمجؿ املىمعيحمسة

ا مخلػحمل اكف يمطػحجسكا دممسحمججحميحم كمجعف/ مخلمحممجم مخفجخمؿ ا  كأمخلمحتججليحم حجممحمامليجشمحمممغ كرب 
املبلسػ،  اذمحلػحمس  ك حمجيجحت[76]ابلحمقحمسة/   كمبلسمجتيحم كرممسججليحم كجمتربيىحل كمخلياكؿ

 .جمتربيىحل كمخلياكؿ مخلحمل املبلسمخلممط أفَّ جحتمخل ذمحلحمس مجعحجسحجممخل جمتربيىحل كمخلياكؿ، 
ىجسمحلحمس يمغػ ك[5]األحمجػحمساب/  كإذ أىمحىجسجحم مخلػحمل اجلبيػني مخليمحتػمخفمجممخلدككىجسلممق مخفجخمِل مجعف/ 

كمخلمحمػممق كمخلػحمل جحمػجخمح كإػحمساحجميمخل كمػجخمىس دحمقػؿ/ يمغ نيكجحتمخل ذمحلحمس مجعخمش اجلبيػ ،اجلبيني
 .[5]األحمجحمساب/  مخم حمل محمسيمخلػكيمطيممس
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 «.ممسب مخلمجتمحمجخميمطألص مخلممط اججلمجعـ يسجخمف كذمحلحمس اخل»/ امليجشمحمممغ مخفؿ 
مجعػحجس ذمحلػحمس جمتربيىحل كمخلػياكؿ ا مجعف حمل ذمحلحمس مخلمحممجم/ يف رشيمغمجممخل كماكجحممجتمجممخلك محل

ا جمتػىحل  رشيمغمجممخل كماكجحممجتمجممخل، ككىجسلممق يمطمحمحجسمخل ذمحلػحمسل كيمغمجمىجسا ختيجشيمحش هلمخل كاملبلس
اججلمجعػحمسـ مخلػحمل مجعحجس اجلبينيك ألجحممجمػمخل أكلػجخم كإحمساحجميمخل كمجخمىس كيمطيىس   اجلِبَّ كيمطبل 

   .رشيمغمجممخل كماكجحممجتمجممخليف بلختيجشيمحش كحجمىجسا الحمسممسىحل، 
ؽ مخفحجس الى يي  ـ ًذيًيحم إًٍىحضبلى جخمف اججلمجعى ة ليحلى جخمـكرى حملي  يًف مخفىػٍجخمِل/ دحجمػحجسل  ،ىمغمجممخل ًمخلمحمٍيحمي اججلمجعي حملى محلى

مجتحمقني يٍػً د /مجعػحجس ذلػممق مجممخلأكمحشيمغمخلحمل ذمحلحمس ، جحتمخل [1]ابلحمقحمسة/  لًججلحملي يػحمل ييمخلمحميػجخمفى ًججلىمعى اذلَّ
يحمل ييمخلمحمي  جخمفى ر كاذلَّ محمٍىمغحمقي ٍمخل حي ٍرمحمىحجمي  رىزى ة كًمحملَّ بلى ػ كيحمقيحملجخمف اليجشَّ ٍػممق كمخلى  أجحمػحمسؿ إحًلى جخمفى ًحملى

 .[1، 9]ابلحمقحمسة/ أجحمحمسؿ مخلحمل مخفججلممق 
يًٍ  في  يمىمحمىكؿ لكَّ  [9]ابلحمقحمسة/ يمغحمقجخمِل/ دييمخلمحميجخمفى ًججلىمعى ًم   اإًليحملى يٍ اذلَّ  ،ًيحمً  اججلىمعى

مخلمحممجمػ مخل حجمجخم ممعيػ كمخلمحممجم مخلىمغمجمجخمـ اإليحملف يممصحملىحل يمطحجسة أمجخمر، إذ ك ججلىًسحمل ًذيًيحم إدًٍمىؿ
ججلى أمجخمر أىمححمسل،  فَّ يمغىججلىيٍجمسى ًذيًيحم دالى

ى
   ىلع أ

ي
يٍ مخل أ  مخلحمل اججلىمعى

ي
حمل جحمػحمسؿ ًمخلػجحمحمسؿ إحلػممق كمخلػ أ

جلمخلحمل حمل أجحمحمسؿ إحلمحم كمخل أجحمحمسؿ مخلحمل مخفججلمحم، يمغمجمىجسا أمحمس  كألحجمحمليمجتيحم ىجسلممق يحمجحسيجش، يمغمخفججلممق
 لػمخل ىمححمسكج مخلحمل اإليحملف،  اجلِب  ال حجس مخلمحميحمك ألف اججلسىمغحمس حمل أجحمحمسؿ مخلحمل مخفىحل كلحملَّ

 مجعججلػمخلي  لػ  كختيجشييجشػمجمذمحلحمسحجمػ كال ػحجس اكف يممسمجتحمجرض اذلحجمحمل مخلمحتىحل حجمىجسق األمػجخمر، 
كمخفحجس يسجخمف املحمقيجشجخمد أجحممجممخل يمخلمحمػجخمف ػملجحسرب ػيحم كحجمػجخم اججلىمعيػ،  ،مخفيحملمجتمجم كماكجحممجتمجم

 
ي
مخفػحجس يسػجخمف  /جحمحمسؿ إحلممق كمخل أجحمػحمسؿ مخلػحمل مخفججلػممق، يمجعػينكبإلىمحر ججلىمعي حجمجخم مخل أ

املحمقيجشجخمد أجحممجممخل يمخلمحمجخمف ملجحسرب يحم، كمخلحمل حجمىجسا اإليحملف حمل أجحمحمسؿ كمخل أجحمحمسؿ مخلحمل مخفججلممق 
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كمخفػحجس يسػجخمف املػحمساد حجمػىجسا، يمغمجممحمػ  حمقحجس يسجخمف املحمساد حجمىجسايمغيمطمجتر أجحميحم مخلحمل اججلىمعي، 
     .يحمقمجتيض أف ِل ىمحمحشي ججليممس لممسحمس األمجخمر

  اىحل مخل أكيح إحلممق مخلحمل اليحلمجتب كأمخفػمخل اليجشػبلةد مخفجخمِل مجعف/ كمخلحمل حجمىجسا ابلب
  كاذليػػحمل يحملممسػػيحلجخمف ليحلمجتػػب كأمخفػػمجخما اليجشػػبلةدكمخفػػجخمِل/  ،[17]اججلمجعمحميحلػػجخمت/

ف اليجشػبلة مخلػحمل يمطيحم كاججلمجعحملىحل يحم، كال ححصػممق أمجتبلكة اليحلمجتب   اِّ يمغ ك[252]األيمطحمساؼ/
ليحلمجتػب يمجتججلجخمجحمػيحم حمجػمخف ااذليػحمل آيمحمػحجممخل داججلمجعحملىحل يحم، محلحمل مخفؿ احمل مممسمجعجخمد يف مخفجخمِل/ 

ً » /، مخفؿ[212]ابلحمقحمسة/  بلكيحم ى جخمف حمجبلِلى ججلُّ ُيي مخلمحمجخمف حملمممصػمجميحم، يحم، كيي مجخمف حمجحمسامخلى حمسِّ  كُيي
ػع اليحلمجتب يممحمػكؿ اليجشػبلة كممعريحجمػ، ججلسػحمل ىمحى يمغِّ ك «يحمحمجيحلحملكيمجعحملججلجخمف حملي  مجم يجشَّ

 .أجحممجم أيمطحمطمخل أمحمس مجعحجس الممصمجمدنيذلمحلحمس ملحمسيمجتمجمك كال ححصممق 
أجحم ا ال هلإ إال أجحم يمغيمطحجسين كأمخفمخل اليجشبلة  ينإجحمدجحتمخل مخفؿ/ ككىجسلممق مخفجخمِل ملجخمىس/ 

 مخلً مجعف كإمخفمخل اليجشبلة ذلمحلحمسق  ،[21]ىحضيحم/  ذلمحلحمسم
ى
 .ديحميمطً  ىحلِّ جمتى حمل أ

يمغػبل ححصػممق  ،[52]األحمجػحمساب/  ا ممسحجسيحجسن احمقجخما ا كمخفجخملجخما مخفجخمالن دىجسلممق مخفجخمِل مجعف/ كك
حملمجتحمجحمل اتلحمقجخمل يف جحمىمغجمس اججلمجعػحجس،  ي ججلسحمل أحمجيجحمن كحمل حمقجخمل ا، مخلً  يحجسى حجسالممسَّ  أف اججلحمقجخمؿى 

 ىمحمخضػيف حمجحمقػممق لججلمحمىمغجمس، يمغحمقحجس خيمخضػ ححصػجحسمحش  كالمحش يف األمجخمر اججل  يمغيمجم حمجمخضٌّ 
حمليػىحل كججلحمقجخمؿ، ػ مخلػحمل خمشػمجعممغ اتلحمقػجخمل مخفػحجس مجعمجتػحجسم أحمجيجحمن كججلسحمل ممعري مخلمجتمجعحملحجس، 

إذا اكجحمػ كججلسػحمل أمخلػرة لممسػجخم  إال مخلػ رحمجػمخل ري، ألجحممجم  اتلحمتكزكإف اجلىمغجمس 
 مجم.ممسمجتيحلخمت دمحمجيمغجخمل مخفحمل يف اجلىمغجمس اتلحمق

يف اججلحمقججل، كحمطمجمحمس يف حمجػؿ  يمغججلحمقجخمؿ الممسحجسيحجس حجمىجسا يحجسؿ ىلع أف اتلحمقجخمل مخلمجتحمليحلمحم
 .يجشيكامل الممصحجسة
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كمخفػجخمِل جمتػىحل  ،[97]املحجسة/  امجتىمعجخما إحليحم الجخمممسيججلكحمقجخما ا اد/ مجعف ككىجسلممق مخفجخمِل 
ػ -ريمغف حجمىجسق األمػجخم ،[227]اتلجخمب/  احمقجخما ا ككجخمجحمجخما مخلممط اليجشدمخفنيجمتبلِل/ د  -أيممشن

 .مخلحمل حملـ اتلحمقجخمل
 جخميمغػف اتلػجخملك حجمػ ك[219]حجمػجخمد/  يمغيمطحجسق كجخملك يمطججلييحمد/ جمتىحل كيمطبل ككىجسلممق مخفجخمِل

مخلمجعػني حمقيجشحجسق املمجتمجعحجسك ألجحميحم حلى  كذلمحلحمس محشَّ مخلحمل يمطدة اك ججلسحمل ىمحي  جخمكحجم ،االممسمجتمجعجحم
 .ةاججلمجعدأجحمجخماع ىلع ممسحمس ِل 

ممق يمطػحمل ل ممعىنال يمغيمطججلمخل أجحميحم  [7]اججلىمغحت/  إيؾ جحممجعحجس كإيؾ  ممسمجتمجعنيد/ كإذا مخفججل
مخلحمل ىمحري كىحضيمطػ كيمطػدة يمغمجمػجخم لممق مخل حمجيجشىحل  يمطجخمف ا يمطحمس كجمتىحل ىحضحمسيمغ يمطني، كلك

أف خيػػمحش اججلمجعػػحجس يف حجمػػىجسا املحمقػػـ ذلا لػػحمسـ ىلع ، كجخميمغيحمقػػيحممجعػػجخمف ا يمطػػحمس كجمتػػىحل ك
 .ع اججلمجعدةاجحممجم اججلمجعجخمف ىلع ممسحمس أجحمجخمألك ذلمحلحمس مجعحجس اججلمجعدةاالممسمجتمجعجحم 

 احلحمقػني كاتلػجخملك مخلمحممجمػكاججلػ  كاججلحمقججل ِل أيمطحملِل،  -اججلحمقججلى  اإليحملفي يمطحملحمس يمغذا 
 ك ذلا مخفػؿ/ا ممسػحمججحميحم كمجعػفمخلممط محشحجسؽ اكف ال حجس مخلحمل  -كاالممسمجتمجعجحم كممعري ذلممق

أيمطحمطػمخل أجحمػجخماع ك ،[227]اتلجخمبػ/   أيمجم اذليحمل آمخلمحمجخما احمقجخما ا ككجخمجحمجخما مخلممط اليجشدمخفنييد
، جمتػىحل كيمطػبل يػيحميف اتلجخملك يمطججل ؽيجشحجساليجشحجسؽ مخلممط ا ممسحمججحميحم كمجعف، كال /اليجشحجسؽ

ىلع ممسػحمس اججلمخضػًعت، ممسحمججحميحم اججلمجعػحجس ا  أًعفاججلحمقججل  يفاملمجعين يمغذا مخفمخل حجمىجسق 
 ججلمجتاكممسىحل كاتلىحض يمطحمل اججلمجعدة.لمخلحجسًعة ذلممق إذا خمشمجعىمغ اكف ك

حمقحجسر مخل يمحممخضججلمخف اإل ممسػف اججلحمقججلجخمب يمغحمقحجسر مخفجخمة احلحمقني كمخفجخمة اتلجخملك كاججلمجعحمسيحمل يف 
 يف ممسحمس أجحمجخماع اججلمخضًعت.

 يَّ حمسً يحمل كمى رً ييبني يمغذف/ حجمىجسا اتلجحسيجشيمحش 
ي
 محلحمسذلِّ ػت يمغػحمسد حجمىجسق اججلمجعدة اججلػ  أ

 مجعحجس اججلمجعحملجخمـ كاإلدمؿ.
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ُٔ نيَّ بَ إِذا دَ »ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/    ِٞيٜ  جٮديذه٫  ٬ََؾا ٧١ٚة  ال٧َْؼ٤ُٮق يِف ََتْ
ْجؽُ  ،ُ َٕ ًٞ  وٍل٧ة اْزَداَد ا٣ ِٞي َٔ  ،ة ل٤ٕجٮديح اْزَداَد ٧َ٠َةُع ََتْ  .«٫َدرََصذُ  ْخ ٤َ و

 الرشح
حمطمجمػحمس، كال امليف يجخمجمتحجس  ليحلحملؿ الحجمىجسا اكمحلحملؿ املجحسججلجخمؽ يف حتحمقيمخف يمطجخمديمجتيحم ، 

 اليحلحملؿ يف يمطػدة ا مجعػفكإجحمَّحمل اىمغ، ادلجحمي الحمسَّ احلية ؿ كال يف ممسحمس أمجخمر امليف 
 .كحمجحجسق

مجعجخمديػ  اججل يحممجتحمجحمقيحمقػيسػجخمف محلحملػِل  احلحمقييق يمغفَّ  اليحلحملؿى  يمغذا أراد اججلمجعحجسي 
ِّ مجعػحجس أف يػمجتجحسججلمحش  كممسحمججحميحم كمجعف  ككممسكممسػمجم كىمحمخضحمسامجمػ كمخلػحمل يحمجحمىمغًممسػ مخلػحمل رشى

يىحضني  يف جحمىمغممسػيحم -ىمغممشػىحل ا يمطججليػيحم -جحتمخل ممسيحمتحجس أجحتحمس ذلممق، حجمحملحمسات الممصَّ ، محشػبلحمجن
كبحمسكػ يف ىحل  ،ؤلحجمىحل كبحمسك يف املؿ كالجخمدلحجمحجساي ل، كمخفججليحم، كجحمىحمق  لًحمسيكحمجيحميف محشىمغ  ك

يا كمخليمجتن حمل ني اجلسممسى محلحمس احلى اذلِّ ذلممق ، كمخلحمل لكمجم احلية ججلجخم ، كحمجى أيمطحمطمخل مخلحمل حجمىجسا/ يمطي
 .يمطمحمحجس ا ممسحمججحميحم كمجعفدرجمتمجتيحم 
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 ؿج ٦ه٨ ا٣ٕجٮديهح ثٮصه٫ٍ ٥ أن املؼ٤ٮق َُي ٬َّ ٮَ ٨ دَ و٦َ »ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ 
ه ، ثه٢ ٦ه٨ ٨ أص٭٢ ا٤َٜٚ٭ٮ ٦ِ  إاَؿوج ٔ٪٭ة أك٢٧ أو أنَّ  ،٨٦ الٮصٮه ًَ  إ٭٤٥ِّ أ
١ؿمهٮن ال يكهجٞٮ٫٩ ةد ٦ُ جها قهجعة٫٩ ثه٢ ٔ}وٝةلٮا اَتؾ الؿمح٨ ودلً  /ٝة  دٕةىل

ثني أيؽي٭٥ و٦ة ػ٤ٛ٭٥ وال ينٕٛٮن إال مله٨  ي٥٤ٕ ٦ة ثة٣ٞٮ  و٥٬ ثأمؿه ي٤٧ٕٮن
َهَؾ } /وٝة  دٕهةىل، [16 -13]األجحمبي / ٨ ػنحذ٫ منٛٞٮن  و٥٬ ٦ِ اردض  َوَٝهةلُٮا اَتَّ

ا  ا * الؿَّمْح٨ََُٰ َودَلً ْؽ ِصْبُذ٥ْ َمهحًْبة إِدا َٞ َّ٣ * ُّٜ هْؿَن ٦ِْ٪ه٫ُ َودَجَنه َُّ َٛ ه٧َةَواُت َحَذ دََسهةُد الكَّ
 ِ
ْ
ْرُض َوََتِؿُّ اجل

َ
ا اْا ا * َجةُ  ٬َؽا ْٮا ل٤ِؿَّمْح٨ََِٰ َودَلً َٔ ن َد

َ
ن َحذَِّؼهَؾ * أ

َ
َو٦َة يَجَجِ  ل٤ِهؿَّمْح٨ََِٰ أ

ا  ْرِض إاِلَّ آيِت الهؿَّمْح٨ََِٰ َخْجهًؽا * َودَلً
َ
٧َةَواِت َواْا ْظَىهة٥ْ٬ُ * إِن ُُكُّ ٨٦َ يِف الكَّ

َ
هْؽ أ َٞ َّ٣

ا  ؽا َٔ  ٥ْ٬ُ ؽَّ َٔ ِٞ * َو دٕهةىل يف  ، وٝهة  [77 -66]مػحمسيمخل/   َية٦َهِح َٚهْؿًداَوٍُلُُّ٭٥ْ آتِي٫ِ يَهْٮَم ا٣ْ
]الحمسىمحػحمسؼ/  بلهص إساايه٢  }إن ٬ٮ إال ٔجؽ أ٧ٕ٩٪ة ٤ٔي٫ وص٤ٕ٪ةه ٦هساًل  /كيطال٧َ 
}وع ٨٦ يف الك٧ٮات واارض و٨٦ ٔ٪هؽه ال يكهذ١كون ٔه٨  /وٝة  دٕةىل، [77

، [12، 27]األجحمبيػ / ٔجةدد٫ وال يكذعَّسون يكجعٮن ال٤ي٢ واجل٭هةر ال يٛهرتون  
ِ َواَل ال٧َْاَلاَِسههُح ٣هه} /وٝههة  دٕههةىل َّ ن يَُسههٮَن َخْجههًؽا ِلِّ

َ
َٙ ال٧َِْكههيُط أ ٨ يَْكههتَ٪١ِ

ُمٮَن  ؿَّ َٞ ْٙ  َو٨٦َال٧ُْ َجةَدد٫ِِ  َخ٨ْ  يَْكتَ٪١ِ ٥٬ُْ  َويَْكَذ١ِْكْ  ِٔ ة إحَِل٫ِْ  ََٚكَيْعرُشُ ًٕ هة*  دَمِي َّ٦
َ
 َٚأ

ِي٨َ  ٤٧ُِٮا آ٦َُ٪ٮا اذلَّ َٔ ةحِلَةِت  َو ِّٚ  الىَّ ُصٮَر٥٬ُْ  يِ٭٥ْ َذُيَٮ
ُ
ـِنُؽ٥٬ُ أ

٨ َونَ ِّ٫ِ٤ِ  ٦ ٌْ ِيه٨َ  َٚ ة اذلَّ َّ٦
َ
وَأ

ِ َوحِلاهة  ه٨ ُدوِن اِلَّ حِل٧ًة َواَل جَيِهُؽوَن لَُ٭ه٥ ٦ِّ
َ
َؾاثًة أ َٔ ُبُ٭٥ْ  ؾِّ َٕ وا َذُي ٮا َواْقَذ١َْكُ ُٛ اْقتَ٪١َ

}وٝة  رمس٥ ادٔٮىن أقذضت ٣سه٥  /وٝة  دٕةىل، [259، 251]اججلنممس /   َواَل ٩َِىريًا
وٝهة  ، [32]اغيمغػحمس/ اذلي٨ يكذ١كون ٨ٔ ٔجةدىت قيؽػ٤ٮن ص٭٪٥ داػهؿن٨   إن
}و٨٦ آيةد٫ ال٤يه٢ واجل٭هةر والنه٧ف وا٧ٞ٣هؿ ال تكهضؽوا ل٤نه٧ف وال  /دٕةىل

ٚإن اقذ١كوا ٚهةذلي٨ * ل٧ٞ٤ؿ واقضؽوا ُ اذلى ػ٤ٞ٭٨ إن ٠٪ذ٥ إيةه دٕجؽون 



  

 

 ة الم ابن تيميــلشيخ اإلس 243 

وٝهة  ، [96، 95]يمغيجشػججل/ ٔ٪ؽ رمٟ يكجعٮن ع ثةل٤ي٢ واجل٭ةر و٬ه٥ ال يكهأمٮن   
هُؽوِّ }دٕةىل/  ُ٘ هْٮِ  ثِة٣ْ َٞ َْ٭هِؿ ٦ِه٨َ ا٣ْ

ْ
ًح َوُدوَن اجل َٛ َٟ دََ ًًُّع وَِػي ِك ْٛ َٟ يِف َج مَّ َواْذ٠ُؿ رَّ

هة٤ِٚنَِي  َ٘ ٨َ ا٣ْ وَن َخه٨ْ * َواآْلَوةِ  َواَل دَُس٨ ٦ِّ َٟ اَل يَْكهَذ١ِْكُ ٪هَؽ َرمِّه ِٔ ِيه٨َ  إِنَّ اذلَّ
َجةَدد٫ِِ َويَُكجُِّعٮ٫َُ٩ َوَعُ   .[123، 127 ]األيمطحمساؼ/  يَْكُضُؽونَ  ِٔ

 -٨ ػؿج ٨ٔ ذل٤ٟٜ ثة٣ٕجةدة، وذم ٦َ ممة ٚي٫ ووٙ أكةثؿ اَ -وَنٮه و٬ؾا
}و٦هة  /ٚٞهة  دٕهةىل إوٝؽ أػك أ٫٩ أرق٢ دميٓ الؿق٢ ثهؾلٟ ،ا٣ٞؿآن ٦ذٕؽد يف

]األجحمبيػ / أرق٤٪ة ٨٦ ٝج٤ٟ ٨٦ رقٮ  إال ٩ٮيح إحل٫ أ٫٩ ال هلل إال أ٩ة ٚةٔجهؽون  
ُك أ٦ح رقٮاًل أن أجهؽوا اُ واصذججهٮا ا٣ُهةٗٮت   }و٣ٞؽ ثٕس٪ة يف وٝة /، [17

اذليه٨ آ٦٪هٮا إن أر  واقهٕح  ي}ية ٔجةد /وٝة  دٕةىل بل، إسااي٢، [93]اجلحمجىحل/ 
}يهة أي٭هة  /وٝهة ، [12]ابلحمقػحمسة/ ي ٚةدٞٮن  ةولي} ،[73]اججلمجعمحميحلجخمت/   ي ٚةٔجؽونةٚإي

٤ٕ٣سه٥ دذٞهٮن   اجلةس أجؽوا رمس٥ اذلي ػ٤ٞسه٥ واذليه٨ ٦ه٨ ٝهج٤س٥
وٝهة  ، [73]اذلاريت/ }و٦ة ػ٤ٞخ اجل٨ واالنف إال حلٕجؽون   /وٝة ، [12]ابلحمقحمسة/ 
وأمهؿت ان أكهٮن أو  *  ادليه٨ة ع أمؿت أن أٔجهؽ اُ خم٤ًىه }٢ٝ إين /دٕةىل

ٝه٢ اُ أٔجهؽ * ٢ٝ إين أػةا إن ٔىيخ ريب ٔهؾاب يهٮم ْٔهي٥ * املك٧٤ني 
 . [27 -22]الحمسمحمس/  ٨ دو٫٩ ٚةٔجؽوا ٦ة مئذ٥ ٦ ة ع ديصخم٤ًى 
٠ٞٮ  ٩ٮح و٦ه٨  إرقٮ  ٨٦ الؿق٢ اٚذذط دٔٮد٫ ثةدلًعا إىل ٔجةدة اُ وَل
ري٬ة/ } (1)يف قٮرة النٕؿاا -الم٥ الكَّ ٭٤ٔي -ثٕؽه أجؽوا اُ ٦ة ٣س٥ ٦ه٨ ٗو
 .(1)[77]األيمطحمساؼ/   هلل ٗريه

                                           
ػجخمفى بلـ يف ممسجخمرة الممصػمجعحمسا  ججلىمغػمخض/ دجمت  مخفجخمؿي جحمجخمح يمطججلييحم الممس (1) الى تىمجتَّحمقي

ى
ًمخلػنيه ر أ

ى
ػجخمؿه أ ػٍمخل رىممسي  ر إًينِّ ججلىسي

= 
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ه ٕسهُخ ثُ » /أ٩ه٫ ٝهة ملسو هيلع هللا ىلص  يب٨ٔ اجلَّ  ،٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ «املك٪ؽ»ويف  ثهني  يٙثةلكَّ
َٟ ةٔح ظذ يُ يؽي الكَّ  ه٢ٕ رِ ع، وصُ  ٕجؽ اُ وظؽه ال رشن ِّ  ،٦هيحرُ  ٢ِّ زٌف َتخ 
 .(2)«٨ ػة٣ٙ أمؿي٘ةر ىلع ٦َ ح والىَّ ٣َّ ٢ٕ اذلِّ وصُ 

ا٣هيت زنَّ٪٭هة ٪ضٮن ٦ه٨ الكهحبةت ٥٬ اذلي٨ يَ املؼ٤ىني ٔجةده   أنَّ نيَّ بَ  وٝؽ
اارض  ازنهههل مهه٥ يف ث٧ههة أٗههٮنتصٝههة  رب } /ٝههة  النههيُةنالنههيُةنإ 

 /ٝهة  دٕهةىل، [12، 97]احلحمتػحمس/ إال ٔجةد  ٦٪٭٥ املؼ٤ىهني  * واٗٮن٪٭٥ أدمٕني 
٣حف لٟ ٤ٔي٭٥ ق٤ُةن إال ٦ه٨ ادجٕهٟ  يإن ٔجةد٬ؾا َصاٌط َعَّ مكذٞي٥ * }

إال ٔجهةد  * }ٚجٕـدهٟ اٗهٮن٪٭٥ أدمٕهني  /وٝة ، [11، 12]احلحمتحمس/ ٨٦ ا٣٘ةون٨  
}٠هؾلٟ جلرصها ٔ٪ه٫  /يٮقهٙ ِّٜ َظه وٝهة  يف، [69، 61]ص/ ٦٪٭٥ املؼ٤ىني  

}قهجعةن دٕهةىل/ وٝة  ، [11]يجخمممسممغ/ الكٮا وا٣ٛعنةا إ٫٩ ٨٦ ٔجةد٩ة املؼ٤ىني  
دٕهةىل/ وٝهة  ، [232، 277]اليجشػيمغت/  ٔجةد اُ املؼ٤ىهني  إالَّ * اُ ٧ٔة يىٛٮن 

}إ٫٩ ٣حف ع ق٤ُةن ىلع اذلي٨ آ٦٪ٮا وىلع رم٭٥ يذٮٍلٮن إ٧٩ة ق٤ُة٫٩ ىلع اذليه٨ 
 .[222، 77]اجلحمجىحل/  ي٨ ٥٬ ث٫ مرشًلٮن يذٮلٮ٫٩ واذل

                                           
= 

جخما  جخمًف اى يمغىتَّحمقي ًىحضيمجعي
ى
ىًحملنيى ر كىأ ل ى رىبِّ اججلٍمجعى ٍجمتًحمسمى إاًلَّ ىلعى

ى
ٍجمتحمسو إًٍف أ

ى
ججلىيًٍيحم ًمخلٍحمل أ ٍمخل يمطى ججليسي

ى
ٍممس

ى
 أ مخلى   ]الممصػمجعحمسا / كى

402- 405].  
(، 90(، كي ممسػجخمرة حجمػجخمد آيػ )89(، ك)94(، ك)29، ك)(95جمت  حجمىجسا يف ممسػجخمرة األيمطػحمساؼ آيػ ) (1)

   .(46(، ك)64(، كي ممسجخمرة املمخلمحمجخمف آي )83(، ك)24ك)
  حمقحجسـ ختحمس يحم.   (2)
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}واذ٠ؿ ٔجةد٩ة إثهؿا٬ي٥  /٠ٞٮع إ٨ ػ٨٫ٞ٤ اوُىف ٦ِ ٦َ  ٩ٕخ ُكَّ ة٣ٕجٮديح وم 
* إ٩ة أػ٤ى٪ة٥٬ خبةلىح ذ٠ؿى ادلار  *  وااثىةر يولقعٜ ونٕٞٮب أويل اايؽ

}واذ٠ؿ ٔجؽ٩ة داود ذا  /وٝٮع، [15 -17]ص/ ول٩٭٥ ٔ٪ؽ٩ة مل٨ املىُٛني ااػيةر  
 }٩ٕه٥ ا٣ٕجهؽ إ٩َّه /وٝة  ٨ٔ ق٤ي٧ةن، [25]ص/ ٫٩ أواب  اايؽ إ

َ
، [92]ص/ اب  وَّ ٫ أ

٨ أيٮب   ٫}واذ٠ؿ ٔجؽ٩ة أيٮب إذ ٩ةدى رم ٔ٪٫/ وٝة ، [11]ص/ }٥ٕ٩ ا٣ٕجؽ   /ٔو
ا }ذرنح ٨٦ مح٤٪ة ٦ٓ ٩ٮح إ٩ه٫ اكن ٔجهؽً  /وٝة  ٨ٔ ٩ٮح ٤ٔي٫ الكالم، [12]ص/ 
 ةن اذلي أسى ثٕجهؽه حلهاًل }قهجع٨ٔ ػةد٥ رقه٫٤/ وٝة  ، [9]اإلرسا / ا  م١ٮرً 

ِٞج٤ذهني، وٝهؽ [2]اإلرسا / ٨٦ املكضؽ احلؿام إىل املكضؽ ااٝىص   ، و٬هٮ أوىل ا٣
هٕٙ، واملٞىههٮد ث٧ٌههةٔٛح  ًِ ه٫ اُ ثههأن صٕه٢ ا٣ٕجههةدة ٚيه٫ خب٧كهه٧ةاح  َػىَّ
احلك٪ةت/ ٬ٮ املكضؽ اذلي ظؿ٫ٝ احل٭ٮد ٤ٔهي٭٥ ٣ٕ٪هح اُ، ونْه٨ ابلٕهُي أن 

ؼؿة جَّح املعيُح ث٭ة، و٣حف ٠ؾلٟ،  املكضؽ ااٝىص ٬ٮ الىَّ ُٞ }وأ٫٩ ملهة  /وٝة وا٣
رنت ممة ٩ـجلة ىلع ٔجهؽ٩ة   }ولن ٠٪ذ٥ يف /وٝة ، [27]اجلحمل/ ٝةم ٔجؽ اُ يؽٔٮه  

ة يرشهب }ٔيً٪ه /وٝة ، [22]اجلحمتػمخل/ }ٚأوىح إىل ٔجؽه ٦ة أوىح   /وٝة ، [19]ابلحمقحمسة/ 
جهةد الهؿمح٨ اذليه /وٝهة ، [3]اإل ممسػف/ ث٭ة ٔجةد اُ   ٨ ي٧نهٮن ىلع اارض }ٔو

 .«س٢ ٬ؾا ٠سري ٦ذٕؽد يف ا٣ٞؿآنو٦ِ ، [39]اججلىمغحمسمخفف/ ة  ٬ٮ٩ً 
 حالرشَّ 

أحجمىحل اتليجشجخمؼ حمطمحمجخما أف مجعخمش أف ممسمخف رجمتممط امليجشمحمممغ إف الحمسد ىلع املمجتيجشجخميمغ، ك 
كحجمجخم مخلحمقـ  ،إف مخلحمقـ أكرب كأيمطحمطمخلكمحشججلجخما اججلمجعجخمدي محمسحمجججل، إذا اممسمجتمخضيمطجخما  كزكحجم 
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، كال ححصػممق ة كاتلاكحلػممغاججلمجعديمطمحممجممخل  كبتل  تممسحمقممشاخلجخماص، كىمحجخماص اخلجخماصك 
 أف حجمىجسا ىحضىحل.

حمل جخمحجممخل أف املجحسججلجخمؽ خيحمسج مخلحمل اججلمجعجخمدي جخمجمتيحم مخلحمل الجخمجمتجخمق، أك كمخلى »كذللممق مخفؿ/ 
كحجمػىجسق ديمطػجخمل  «.ججلمجممخلخمشػىحل مخلحمل أ ،حمل أجمتمجمىحل اخلججلمخفيمغمجمجخم مخلً  -أف اخلحمسكج يمطمحممجم أكحملىحل

ىمحمحشػ ر جخممخل   إال محمسحمجججلػ، ك  أمػاذليحمل يحمسيمطحملجخمف أف اججلمجعدة  مجعخمش املمجتيجشجخميمغ
ختَّل الججلجخمايحم كا ممصىمعىحل ػكرادق كأذاكرق اخلمحشػ مخل كأف الجخماحمجحجس مخلمحممجممخل مخلىت مجعجخماـ، ججل

جحميحم مجعحجس ذلممق ال يػحملحمس إ، حمجىت نممسججليمح مخلحمل حجمىجسق اججلمجعدة كخيحمسج مخلمحممجميمغجحميحم يى  -املمجتحجسيمط
 مخلحمقمخلن ججلممع يحمسل أف حجمىجسق األمجخمر تممسحمقممش يمطمحميحم، كأف ك كنمجت  يمطحمل مخلمحميحلحمسحملمجعحمسكؼ كال يى 

محلحملػ مخفػؿ  -أف حجمػىجسا  ممسػحمججحميحم كمجعػف، كال ححصػممقاأيمطحمطػمخل مخلػحمل مخلحمقػـ يمطػدة 
 حمل أجمتمجمىحل اخلججلمخف كمخلً مخلً ال يحمقممط إال  -امليجشمحمممغ

ى
 ججلِّ خمشى حمل أ

ى
حجسحجممخل يمطحمل ديػحمل ا يمطػحمس مجعى ٍَ مجممخل كأ

 كجمتىحل.
 -دميممط اخلججلػمخفيحم حمقـ كأيمغممشىحل كمحشممغ يمجتيجشممغ مخلى  أيمغممشىحلى  محم أفَّ يَّ كحجمىجسق اآليت ى 

مخفػؿ ا مجعػف  ملبلسػيمغك ديػحجمجخم كمحشممغ اججلمجعجخم -بلسكاملممسىحل حمسُّ حمل يمغيمجممخل الحمل
 ِل جمتػىحل كيمطػبل، يمطػدػجحممجممخل يمغجخممحشػىمغمجممخل  ،[13]األجحمبي /  ىحل يمطد ميحلحمسمجخمفد يمطمحممجممخل/
ال يمجعيجشجخمف ا مخلػ أمػحمسحجممخل دحمقؿ/ يمغ كاججلمجعجخمديمخلحمقمجتىض حجمىجسق حمسجمتجخمف يمطحمل ال خيى كأجحمَّمجممخل 

 حجمىجسق أىمحمحش أكمحشيمغمجممخل. ك ،[3]اتلحمجحمسيمخل/  كيىمغمجعججلجخمف مخل يمحمسكف
ىؼه هلػمخلك  ككىجسلممق الحمسُّممسىحل يمطد ، ال خيحمسجمتجخمف يمطحمل حجمىجسا الجخممحشممغ اذلم حجمػجخم رشى

ممسػحمجف اذلم أرسل د/ جخمِلمخفػأجحمحمسؿ يمطججلييحم إلرسا   جخمِل أكحمسـ ا رممسيمغمجعحجس أف 
ذمحلػحمس اججلمجعحمتي،  -يمطججلييحم الممسبلـ -ػمخميمطيممسمخفيجش مخليبلد ، كمل ذمحلحمس [2]اإلرسا /  مجعحجسق
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ٍحجسي ك يمغحمقؿ/ ديمطجخمديمجتيحم ِل ممسحمججحميحم كمجعف   إًينِّ خى
ججلىيًن جحمىًبياػ اً مخفىؿى مجعى آىيًنى اججلًٍيحلمجتىبى كىجمتى

 ر  ٍححملى مخلى
ى
ًكن أ ىرى ججلىيًن مخلي مجعى ياكىجمتى  ديٍمخلي حمجى ًة مخلى اكى ًة كىالحمسَّ بلى يًن ًليجشَّ كٍمحشى

ى
محمٍي كىأ ، 92]مػحمسيمخل/  محلي

ا  ديمطجخمة الحمسممسىحل إجحمحمل   ديمطػجخمة ججلمجعػدةاججل  ذمحلحمست ، كحجميحلىجسا يف ممسحمس اآليت [92
 .كحمجحجسق

ممسبيىحل كحمجحجسق حجمجخم حجمىجسا كيمطجخمدي ا ممسحمججحميحم كمجعف، أف ُيحمقمخف إال يمغججليجمس لججلمجعحجس 
 كأمخلػػػ ديمطػػػجخمل ممسػػػىحل، ة الحمسُّ حمتػػػة، كحجمػػػجخم أممسػػػس ديمطػػػجخماليحلحملػػػؿ كممسػػػبيىحل اجلَّ 

 .إممسحمقط اججلمجعدات يمغممشبلؿه محلري كرش مممسمجتمخضري كىمحُّساف مخلني

اججلحمقػحمسآف  أف نيَّ َىػ -اآليت يف حجمىجسق املممسػججليمطحجسدنا مخلحمل امليجشمحمممغ مجعحجس أف أكرد ك
أجحممجمػ   اليجشػججل ػني اججلمجعػحجس جخمخمشيخمت مخلزنتلمجم، كبيف اججلمجعدة كأكرث ًمخلحمل ذمحلحمس ححصف 
يمغججلييحمجحمقػمخف يمحميحم كبني ا مجعػف  يمغحملحمل أراد أف ُيحمقمخف اليجشججلذلا  ككبني ربيحم يمطحمس كجمتىحل

ه»/ اججلحمقػحجسيس جمت  يف احلػحجسيجحتمخل  َٞ ممهة  إيلَّ  أظهتَّ  ٰاٍ هٔجهؽي بنه ب إيلَّ ؿَّ و٦هة د
 ثةجلَّ  ـا  ٔجؽي يذٞؿب إيلَّ ٤ٔي٫، و٦ة يَ  اٚرتًُخ 

ُ
 .(1)«٫جَّ ظِ ٮا٢ٚ ظذ أ

حمل مجتيحم يمطحمس كجمتىحل إجحمَّ محمَّ خمشجخماجحميحم كجمتى ىحل رً يٍ كجى  مجتيحمحممخلمحميحم كحمسب يمغمجتحمجحمقيمخف اليجشججل  كاججلحمقي 
ى أف كبمجعحجس  ،حمل يمطحمسؼالممسمجعيحجس مخلى ك ،حمقيمخف اججلمجعدةيسجخمف مجتحمج نػِغ لػحمسكـ ـ، يمغيى حمسً يمطحمسؼ ل

أف الممشػججلُّجخمف  مخلمجمحمل حمجػكؿ أكخلػممقك ،حمجيحجس يمطمحممجمحجمىجسق احلحمقمخف الرشيمطي، كيمطحجسـ الحملى 
ػ  لػلكِّ محمَّ يِّ مخضحملممسجخمحجم يمغ  كاخمشحمج جمتججلي ى يى  حمل اكف ِل مخفججلػ أك أججلػىق الممسػحملممط كحجمػجخم مخلى

َّ  ججلمجممخل يمغمجمػجخميىحضأرتحجمت أكخلممق كأمخفجخماهلمخل كححصمجميحجس، أمخل مخلحمل خمشىحل  إال  جمتحجمػىحل كمخلػ رى

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 2906أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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ػإف جحمىمغممسيحم، كلجخم ًعد إف محلمجتب ا يمطحمس كجمتىحل ك لػحمسأل مخلػحمل ماكجحمػ   رممسػجخمِل محمَّ ممسي
 كيمطديحم يمطحمس كجمتىحل.ربِّيحم  حمطحملمجم مخل  مجعججليحم  مجتمجمحجس يف ىحضيمطاججلمجعدة كيمغممشججلمجم كيمطً 
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 /ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ 
 ٚىه٢»
 [ىمغخمشىحل إليحملفيف اتلَّ ]

٤ٮن ٚي٫ دٛةًهاًل ْٔي٧ًهة، و٬هٮ ٬ؾا ابلةب يذٛةً ٤ٕ٧ٚٮم أنَّ  ،إذا دبني ذلٟ
و٥٬ ي٪ٞك٧ٮن ٚي٫ إىل ًعم وػهةص، ومهؾا اك٩هخ  ،دٛة٤ً٭٥ يف ظٞيٞح اإلي٧ةن

 «.ٚي٭ة ٧ٔٮم وػىٮص الؿبِّ  إميَّحُ 
 الرشح

َى    مجخمامخفػممغ نيَّ مخلىمغمجمجخمـ اججلمجعدة كمخلمجعمحمحجمػ، كبىػ -رمحيحم ا -مليجشمحمممغي ا نيَّ مجعحجس أف 
يف رشع حملع رشكىحضمجم، مخلحمل حمجيجحت أمحشججلمجم كاجمتمجت مخل يمجتمجعججلمخف مجمذمحلحمس ، كمجماججلمخضجخماممغ مخلمحم

يمغجلػس يف أمػحمس اججلمجعجخمديػ ججليممسػجخما ىلع  كحجمىجسا اججلىمغيجشىحل يف يف اتلىمغخمشىحل يف اإليحملف
كاحمجػحجس مخلػمحممجممخل يف حجمػىجسا  حمقيحم لكُّ حمقَّ يمحممجممخل حبممس مخل حمجى يمغيحمل ممسجخما ، يمغمجممخل يمجتىمغخمشججلجخمف  حمجحجس، 

حمل يمطمحمحجس ا ممسحمججحميحم كمجعف مخلحمل يمغيرممع كيمطمحمحجسق  ًعحل مجتيحمحمل اكف حجمحملاألمحمس، كذللممق مخلى 
أف يممسمجتحمجرض يف مخفججليحم يمطػحجسدنا مخلػحمل املمجعػين، إذا ِل بل حجس يمغ -اججلىمغممشىحل كاألجمتحمس اججلمجعحمطيمخل

 يجشيحم مخلػحمل أجحمػجخماعو ججلَّ مجعججلمخف مجم ريمغممط ذلممق مخلحمل مخلحمقـ يمطجخمديمجتيحم  يمطحمس كجمتىحل، كىمحى ك مجمامخلمجتمحتججل
 مخلحمل يمطجخمديت يف ادلجحمي.

املمجعػين كأف حجمػىجسق أف يمجعججلػمخل ال ػحجس ملػحمل اكف ِل مخلمحتػىحل حجمػىجسق اهلحملػ ذللممق اكف 
 .جحتمخل يمجتحمجحمقمخف مجمممسمجتحمجرضحجم ي

 اكجحم  ، ىمغخمشػىحل كاإل ػجمسي  مخف مخلحمل أجمتججلمجم اجلػحملُّ ججلً اججلىمعي اججل  ىمحي  اججلمجعدة  كلحملَّ
، كحجمجخم ىمغخمشججلمجممخل يف حمجحمقيحمق اإليحملف، كاإليحملف كاججلمجعدة اجلس  يمغيمجم ىمغخمشبلن يمطحمطيحملن

مخفجخمؿ كيمطحملىحل، كحجميحلػىجسا اججلمجعػدة مخفػجخمؿ  -محلحمل حجمجخم مخلمجعججلجخمـ -حجممحم حملمجعىن كاحمجحجس، يمغإليحملف
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 حجمػجخم يمطحملػىحل اججلحمقججلػك ،يمطحملػىحلككحجمجخم مخفجخمؿ اججلحمقججل كمخفجخمؿ الججلممسف،  ،مجممحمؾ مخفجخمؿيمغ ككيمطحملىحل
اججلمجعػحجس أف يحمقػجخمـ ىلع يمغلك حجمىجسق أجحمجخماع مخلحمل اججلمجعػدة  ككيمطحملىحل الججلممسف كيمطحملىحل اجلجخمارح

 ُيحمقحمقمجم.أف مجم ك
كاجلس يمحمحمقممسحملجخمف يف أمحمس اججلمجعجخمدي إف ًعـ كىمحص، كهلىجسا اكجحم ربجخمبيػ ا 

محلحملػ  ،ؿك  يمطجخمدي اججلحمقمجمػحمس كاذل ،مجممحمؾ يمطجخمدي ًعمخلَّ يمغ كهلمخل يمغيمجم يمطحملجخمـ كىمحيجشجخمص
  االممسػحملجخمات كاألرض إال آيت الػحمسمححمل يمطػحجسن إف لك مخلػحمل يف دجمت  يف مخفجخمِل مجعػف/ 

حمسبجخمبجخمف  يمطػحمس كجمتػىحل، حتػ حمجيحلحملػيحم كحتػ حمقمجمجخمركف مى يمغلك اخلججلمخف مخلى  ،[79]محمسيمخل/
 .يمغمجمىجسق تممسّم يمطجخمدي ًعمخلَّ  حجسريقككحت  ،إراديحم

 حمل اممسػمجتحمتب ممكحمجحجسحجممخلك حجمىحل اإليحملف سجخمف ألكاججلمجعجخمدي اخلمحش   اججل  
 .ممسمخف يجحممجم كاممسمجتحمقـ ىلع رشع ا يمطحمس كجمتىحل، كمخفحجس، كلحمسممسجخمِل 
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   ُ ومؾا اكن الرشِّ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ 
ُ
 ٦َّهيف ٬ؾه اا

َ
ثيهت ٨ دَ  ٦ِهىَف ْػهح أ

 .«٢٧اجلَّ 
 الرشح

ذمحلحمس يمطحجسد مخلحمل اججلمجعجخمامخف مممسػ يف جحمحمقػمحش إيحملػف يف رشع امليجشمحمممغ رمحيحم ا 
 ،خمشػمجعممغ اإلىمحػبلص /كمخلحمل ججلممق اججلمجعجخمامخف ، يمطحمس كجمتىحل مجتيحممجعحجسق يمطحمل يمطجخمدياججلمجعحجس كبي 

يحم اجلِّ يمطحملىحلو محشىمعري تي  بَّ ري » /حمل املرؾمحلحمل مخفؿ يمطحجس ا  حملي يمطحملػىحلو محلػريو  بَّ كري ، يَّػمجعىحمطِّ
يىحلي حملي ًخيضو ، (1)«حمسقي اجليَّ ىمعِّ يجشى ي  ممشى /  يحمقجخمؿي اججلىمغي إجحمَّحمل يحمسيحجسي اي يمطػحمسَّ كجمتػىحلَّ »رمحيحم اي

 .(2)«يَّمجتىممقى كإرادىممقى ًمخلمحمممقى جحمً 
ججلمحش اججلمجعجخمدي  يمطػحمس كجمتػىحل، ججلسػحمل حجممحمػؾ يمطػجخمارض إل ممسف ال حجس أف خيي يمغ

، حبسػمخل ف مخلحمل جحمىمغجمس اإل ممسػيتحجمىجسق اججلمجعجخمارض كاملجخماجحمممط يف اغججل األمحمس كجخماجحمممط مك
ػ كمحمس مخلحمل أمجخمر ادلجحمي يحمحمقمجعججلُّ   أف يمغيحمقممط مخلمحميحم اإلىمحبلؿ ججلمجعجخمدي، كحجمىجسا اإلىمحبلؿ إمخلَّ

 يحمقممط يف اإلىمحبلص، كإمخل أف يحمقممط يف املمجتمجع.
ق حجمػىجسيف حمطػحمس مخلحمل اجلاإلىمحبلص كيممسمجتحمقيمخل أمحمس املمجتمجع ال حجس  يممسمجتحمقيمخل أمحمسي   ى ججلً يمغى 

ججلىحل مخفحجس يسػجخمف يف ىحضحمسيحمقػ مجم، كحجمىجسا اخلى مجتمجعجلكمخلي ىمغجمس اجلاججلمجعجخمارض كاملجخماجحمممط يف ذات 
حمساد ػيحم ًّلك األمػحمسيحمل/ أمػحمس اججلىمغيحلػحمس ييػ اتلىمغيحلري، أك يف اممسمجتحمت اإلرادة، كاججلحمقججلػي 

 حمطحمس، كأمحمس اإلرادة كاججلمجعحملىحل.كاجلَّ 

                                           
جحمي يف  (1)    .(، دار اججلبممصحمس، اججلمخضمجع األكىل94)ص« اإلىمحبلص كاجلِّيَّ»أكردق احملي أ  ادلُّ
جحمي يف  (2)    .(93ص)« اإلىمحبلص كاجلِّيَّ»أكردق احملي أ  ادلُّ



   

 

 ةـــيشرح رسالة العبود 252 

، يمغمجمػىجسا كأحمججخماهلػ مجمػمجخمر ادلجحميػ كزحجمحمس حمطحمس مخلمجتمجعججلحمقن يحلحمس كاجلَّ اججلىمغً  يمغذا اكف أمحمسي 
يػحجسىمحىحل كمخلحمل جحتػمخل يمطحمل حتحمقيمخف اإلىمحبلص  ممسحمججحميحم كمجعف،  اججلمجعحجس حجس ُيحمتحمسمخف مخلجحمممط

مخلمخضحملممط يف مخلحجسح أك جحتمحم  أك جمتق أك مخلػؿ أك حجممحمؾ يمغججلجخم اكف  يف اجلىمغجمسك الرشؾ اخليف
اججلمجعػحجس ىلع يمطػحجسـ  مخلمخضمخلممط ادلجحمي، يمغمجمىجسا املمخضحملػممط مخفػحجس ُيحملػىحل مخلحمل رممس أك حنجخم ذلممق

 .حمسعػيمطحمل اع الممص يحمص يف حجمىجسا اججلمجعحملىحل، كمخفحجس يحملمحممجعىمحبلاإل
 حلؿ يف اامحلىجسلممق 

ى
 حمسل إف ذلممق الممصػجحسمحش اذلم ينممصػىمعىحل مجتحمترػيحم الى هلجخمل، أ

ًججلَّيحم،ىمعججلمخف بل يي يمغيجشع، حمجىت إجحميحم مخلحمل ا ممصىمعِل مجتحمتريحم مخفحجس ال يي  ى  حمى ممسػمجتحمتي دلايع كال ي
 ا ممسحمججحميحم كمجعف.

نممصىمعىحل محمس ادلجحمي، يمغييجشع كيحمسكممط كذاؾ الممصجحسمحش اذلم ييت إف اليجشبلة كحجمجخم مخلي 
ػَّخمت؟مخلذا ال ك ؟َّلَّ حجسرم مخلذا محشى كيممسحمتحجس كججلسحمل ال يى  لك  ؟اإلمخلػـ حمسأمخلػذا مخفػال ك ممسى

 ذلممق ال ممصىمعِل محمس ادلجحمي.
إف مخلػ حجممحمػ كمخفحجس أححصػر امليجشػمحمممغ يمغمجمىجسق املجخماجحمممط ال حجس مخلحمل اممسمجتمجعحمساخمشمجم كبيجحممجم، 

ركاق 
ى
/ ڤ ححصمجعحمسمأل اىسمجخم جخمأ جخمؿي » مخفىؿى ىمحمى رىممسي مخضى ؿى  اً ىمحى حمقى ـو ذى حَُّ٭ة » /ذىاتى يىٍجخم

َ
أ

ْ  ،اجلَّةُس  ٮا ٬ََؾا الرشِّ ُٞ ْػىَف ٨ْ٦ِ َدبِيِت اجل٢٧َِّْ إ  َ اتَّ
َ
ػ ى . !«َٚإ٫َُّ٩ِ أ ٍحمل ححصى ي مخلى ؿى ِلى حمقى ٍف اي ذى

ى
أ

/ جخمؿى حمقي يٍممغى  حى كى ٍىمح ى ًمخلحمل كى
ى
جخمى أ جخمؿى  جىمجتًَّحمقيًيحم كىحجمي / ؟اً دىًَيً اجلٍَّحملًىحل يى رىممسي ال٤َُّ٭٥َّ  /ُٝٮلُٮا» مخفىؿى
ْن نُْن 
َ
َٟ ٨ْ٦ِ أ ِ ٮُذ ث ُٕ ة َج

ْٕ هإ٩َِّ َٟ َمحًْبة َج ِ ٫٧َُ٤ ،٫٧َُ٤ُ ؿَِ  ث ْٕ ُؿَ  ل٧َِة اَل َج ِٛ ْ٘ حجمىجسا ك، (1)«َونَْكَذ
 حمقػممط يمغيمجمػيمخفحجس ك ألجحميحم مخلحمل مخلمحتىحل حجمىجسا احلؿ يحمربئ جحمىمغممسيال تممسمجتمخضيممط أف  اججلمجعحجس يمجعين أف

                                           
كحمجممسػػمحميحم اججلمجعبلمخلػػ  (،4395) «األكممسػػممش»كاججلمخضػػرباين يف (، 45266« )املممسػػمحمحجس»يف أمحػػحجس أىمححمسجمتػػيحم  (1)

   .(42« )محشحمجيخمت اججلرتممعي كاججلرتحجمي»األبلين يف 
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ى ال  حجمجخمك  مخلحمل أىمحىجس احليمخض كاحلىجسر، كال ػحجس أف يسػجخمف اإل ممسػف إذنا ممصمجعحمس، يمغبل حجس ي
 .ىمغممسحجس يمطججلييحم أمحمس ديمحميحم كيمطديحمىلع دراي مجمىجسق املجخماجحمممط اججل  مخفحجس ي 

، كحجمىجسق األيمطحملؿ ال حجس مخلحمل حتحمقيحمقمجم يمغيحملػ يمجتمجعججلػمخف ججلحمقججل أيمطحملالن ل جحتمخل مخلمجعججلجخمـ أفَّ 
حجمػىجسق األيمطحملػؿ يف مخفججلػيحم اكجحمػ ممسػبن  ا ممسحمججحميحم كمجعف، يمغحملىت مخلػ مخفمخلػحبمخفِّ 

رجمتػت اججلمجعػَّل كاملمحمػزؿ رللالممسمجتيحلحملِل ججلمخضيمط ا ممسحمججحميحم كمجعػف، كاممسػمجتيحلحملِل 
 يجشني مخلحمل يمطدق.حجم ا ممسحمججحميحم كمجعف لججلحملجحسججلالحمسيمغيمجع اججل  أيمطحجسَّ 
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 ٔجهؽُ  َف ِٕ دَ » /٫ ٝة أ٩َّ ملسو هيلع هللا ىلص  يب٨ٔ اجلَّ  «عيطالىَّ »وىف »ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ 
َٞ  ٔجؽُ  َف ِٕ دَ  ،ي٪ةرادلِّ  ٔجؽُ  َف ِٕ دَ  ،ر٥٬ادلِّ  ف ِٕهدَ  ،ا٧َيىهح ٔجهؽُ  َف ِٕهدَ  ،ُيٛحا٣

 إن  إيٟ ٚال ا٩ذٞلولذا مِ  ،وا٩ذ١ف
ُ
 . (1)«ٍؼِ ٓ قَ ٪ِ ولن ٦ُ  ،ِ  رَ  ُٰٔأ

جههؽَ  ،ر٬هه٥ادلِّ  ٔجههؽَ ملسو هيلع هللا ىلص  يبُّ ةه اجلهه٧َّ َٚكهه َٞ  ،ادلي٪ههةر ٔو جههؽ ا٣ جههؽ  ،يٛههحُِ ٔو ٔو
يٟ ٚهال ولذا ِمه ،ف وا٩ذ١فِٕ دَ » /و٬ٮ ٝٮع ا،وذ٠ؿ ٦ة ٚي٫ دًعا وػكً  ،ا٧َيىح
   .ؿج ث٫ النٮًلح٦ة ُُي  /وامل٪ٞةش .٢صْ ٮًلح ٨٦ الؿِّ إػؿاج النَّ  /واجلٞل ،«لِٞ ا٩ذُ 

ٕهف ل١ٮ٩ه٫ دَ  إ٤ٛهطؿج ٦٪ه٫ وله٥ يُ له٥ َُيه وهةث٫ رَشٌّ أ٨ إذا و٬ؾه ظهة  ٦َه
 ،و٬ؾه ظة  ٦ه٨ ٔجهؽ املهة  ،وال ػ٤ه ٨٦ امل١ؿوه ،ٚال ٩ة  امل٤ُٮب إوا٩ذ١ف

 وٝؽ ووٙ ذلٟ ثأ٩َّ 
ُ
و٦٪٭٥ } /٧٠ة ٝة  دٕةىل ،٪ٓ قؼٍولذا ٦ُ  ،ُٰٔ ر ٫ إذا أ

ُٕهٮا ٦٪٭هة إذا ٬ه٥ له٥ يُ  ٨ ي٧٤ـ  يف الىؽٝةت ٚهإن أُٔهٮا ٦٪٭هة رًهٮا ولن٦َ 
  «.وقؼُ٭٥ ٣٘ري اُ ،اُٚؿًة٥٬ ٣٘ري إ [76]اتلجخمب/   يكؼُٮن

 الرشح
كحجمجخم مجعججلمخف / ذمحلحمس امليجشمحمممغ املمجعجخمؽ اثلين مخلحمل مخلمجعجخممخفت حتحمقيمخف اججلمجعجخمدي  مجعف

ؿ رممسجخمؿ حمقجخمذللممق كاممسمجتحجسؿ  ،اإل ممسف دلجحمي ىلع حمجممسب حتحمقيمخف اججلمجعجخمدي  مجعف
َٞ  ٔجهؽَ  َف ِٕهدَ  ،ر٥٬ادلِّ  ف ٔجؽَ ِٕ دَ  ،ي٪ةرادلِّ  ف ٔجؽَ ِٕ دَ »/ ا  ف ِٕهدَ  ،يٛهحُِ ا٣
  إيٟ ٚهال ا٩هذٞلولذا ِمه ،وا٩ذ١ف َف ِٕ ا٧َيىح، دَ  ٔجؽَ 

ُ
لن و، ِ  ُٔهٰ رَ إن أ

ً ال  -كرا حجمحملهلجحت كادلرحجممخل ك ادليمحمر حمل يمطحجسى يمغحملى  ،«ٍؼِ قَ ٓ ٪ِ ٦ُ  حمسـ ُيي  كال حمجبلالن  ىحلُّ ُيي
 مخلحمل أجمتىحل امحلمممسمجم حجمجخم دمػممط املػؿ كزيمحمػ ادلجحميػ مخلػحمل مججلػبجمس  يحمحجمحملًكف ك ،حمجحمسامخلن

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 6889أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)



  

 

 ة الم ابن تيميــلشيخ اإلس 255 

يمغيحملػ ال ك حجمػىجسا املػؿ حمل امحلمممسػ  مخلحمل أييحنجخم ذلممق، كال كمحمسك كمممسسحمل ك 
ق املؿ كينىس أجحمىمغحمقيحم،  ك محلحملػ جمتػ  يف احلػحجسيجحت/ يجخمـ اججلحمقيمخليمطمحميحم ممسؿ يممسأجحميحم كيىمعحمسُّ

ُ  ة ٔجؽٍ ٦َ ؽَ ال دـو  َٝ » ُٔ يٮم ا٣ٞية٦ح ظذ ي ِٔ كأ  ٨ٔ  ه٨  ٧٤ه٫ ٧ؿه ٚي٧هة أٚ٪هةه، ٔو
٨ صِ َٕ ي٥ ذَ ذِ  ٨ ٦ةع ٨٦ أي٨ ا٠تكج٫ وٚي٥ أ٫ٞٛ٩، ٔو  .(1)«ك٫٧ ٚي٥ أثاله٢، ٔو

يمطػحجس ادلرحجمػمخل كيمطػحجس ادليمحمػر كيمطػحجس اججلحمقمخضيىمغػ كيمطػحجس   ق اجلػِبُّ ممسحملَّ كمخفحجس 
كحجمىجسا املحمج هلىجسق األححصػي  كاخلممشجخمع،  ؿُّ اذلُّ   اججلمجعجخمدي يف أمحشججلمجم ألف  كاخلحملييجش

، يف ىحضججلمجمػ كدممجعمجمػىلع اذلؿ كاخلممشػجخمع  هلػ ُيحملججليحم حمجمجم -اجلمخلممط هل كاملىمعرت مجم
أيمطحملػِل كحمجحمسًكػيحم ك، كىق أمخفػجخماِل ديمحميحم كيمطجخمديمجتيحم لحمسبيحمب ىلع حمجممسذلممق كيسجخمف 

 .حجمىجسق األححصي  كيججلمجمجحت كرا حجمك يمغمممسمجتمجعحجسق  تلحمجيجشيىحلكممسيحلمحميحم مجعن 
مجمػىجسا دًع  يمطججليػيحم يمغحملػ يمغ ،«دٕف وا٩ذ١ف»كحجمجخم مخفجخمِل/ ، يمغييحم دًع  كىمحرب»كمخفجخمِل/ 

يمغيحمت أف ُيىجسر مخلػحمل ذلػممق، كلػجخم يمطججلػمخل حبحمقيحمقػ  ؟! اجلِبُّ يمطججلييحم دًع حملحمل لممق 
 . ادلجحمي يمطججلييحممخفممشل ديمطجخمة اجلِب 

ع ممسػمجتمخضمخلػ اأم/ إذا أمحشمجتيحم ححصجخمك  ،«يٟ ٚال ا٩ذٞلمِ ولذا » /ككىجسلممق اخلرب 
 إىمححمساجمتمجم.

اإل ممسف أف ُيمجتط جلىمغممسيحمك ألف حجمىجسق األمجخمر مخفحجس حمقممط يف اجلىمغػجمس  ىلع  ذلا 
مجعػخمش  حجس  كبجلحمطحمس ألحمججخماؿ، مجتمجممخلىمغرمخفيمجم يجحت ييجشمجع يمطججلحبكمجمجخماحجم كمجتمجعججلمخف مجمك 

اق ىلع مخلممط ذلممق حمسك ،مخلحمل األمجخماؿ مخل يسيف أمخل مخلحمل اجلس مخليمطمحمحجسحجمممحمل أحجمىحل ادلجحمي 
                                           

، كمحشػحمجحمجيحم ڤ ػحمسزة األممسػججلِّم( مخلػحمل حمجػحجسيجحت أ  6349ىجسم )( كاججلرتمخل993أىمححمسجمتيحم ادلاريم ) (1)
   .(462« )محشحمجيخمت اججلرتممعي كاججلرتحجمي»األبلين يف 
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ػك حجسق  ،رجحت حمجججل  مخل، مخلحمل أالىحل اجلس ىلع جحمىمغممسيحم، كحجمجخم يف خمشمحمممق مخلحمل اججلمجعػيححص كي حجمى
ا أمخفججليحم، كيف  سحملحملادلجحمي مخفحجس  حمجَّ  بممس أف ككممعمخل، كمخفحجس ال يمحمـ الججليىحل محشخمت يمطحجسن

 حمججخماجئيحم.كممسيججل ججلحمقممش  حجسؿ أف يسجخمف حجمىجسا املؿ  لججلحملؿ ىمحدمخلن 
ؿج ٦٪ه٫ وله٥ له٥ َُيه وهةث٫ رَشٌّ أ٨ إذا و٬ؾه ظة  ٦َ " ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/

و٬هؾه  ،وال ػ٤ه ٦ه٨ امل١هؿوه ،ٚال ٩ة  امل٤ُٮب إٕف وا٩ذ١فل١ٮ٫٩ دَ  إ٤ٛطيُ 
 وٝؽ ووٙ ذلٟ ثأ٩َّه ،ظة  ٨٦ ٔجؽ املة 

ُ
 ،٪هٓ قهؼٍولذا ٦ُ  ،ُٔهٰ ر ٫ إذا أ

له٥  ٨ ي٧٤ـ  يف الىؽٝةت ٚإن أُٔٮا ٦٪٭ة رًهٮا ولنو٦٪٭٥ ٦َ } /٧٠ة ٝة  دٕةىل
وقهؼُ٭٥ ٣٘هري  ،ٚؿًهة٥٬ ٣٘هري اُإ [76/ ]اتلجخمب  ُٕٮا ٦٪٭ة إذا ٥٬ يكؼُٮنيُ 
  «.اُ

 الرشح
كحجمىجسق حمجػؿ مخلػحمل »امليجشمحمممغ/ مخفؿ  كحمل حجمىجسا حمجِلىلع مخلى  حجمىجسا مخلحمل ديمطجخمة اجلِب ك

ككبػؿ ىلع  حمسٌّ ػممصػيمغ، «مجعػجمس كاجحمػمجتيحلجمسليحلجخمجحميحم ى  كىمغججلخمتلمخل خيحمسج مخلمحميحم كلمخل يي  أمحشيحم رشٌّ 
 اإل ممسف أف يسجخمف ىلع مخلمحتىحل حجمىجسا احلؿ، كممسييت أف مخلحجسار حجمىجسق األمػجخمر لكمجمػ ىلع

يمغمحشػىحل األمػحمس حجمػجخم ، ؿِّ ك ألف مجعحمسيممغ اججلمجعدة   محلحملؿ املحمج مخلممط محلحملػؿ اذلُّ احلِّ 
كممسػىع ، حمسيض ا يمطحمس كجمتىحلاججلحمقججل حمل يي  مخفى ججلَّ احل، يمغذا اكف حمجممق  يمطحمس كجمتىحل مجعى 

مجمىجسا حجمجخم اذلؿ يمغ -إذا اىمحمجتىحل حجمىجسا احل كمجعججلمخف ىمعري ا ممسحمججحميحم كمجعفكيف حتحمقيحمقيحم، 
 .جحممجتاكسكحجمجخم احلية الممشمحمممق كالممصحمق  كاال ،مجعيمحميحم
لػحمسـ أف يمجعججلػمخل  -كاحليػة اججلمخضيػالممسمجعدة إجحمحمل يحمججحت يمطحمل إ ممسف مل اكف لك ك

ػجخمى دأجحممجم يف اع مخلمحممجممخت اك مخفؿ مجعف/  ٍجػهى كىحجمي
ي
ٍك أ

ى
ػحمسو أ ػحًلن ًمخلػٍحمل ذىمحلى ًحملػىحلى محشى ٍحمل يمطى مخلى
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ػ   ػًحمل مخلى ٍحمجممسى
ى
ٍمخل ً ٍجمتػحمسىحجمي

ى
ٍمخل أ ىٍحمتػًحمسيىمحمَّمجمي جلى يِّىن كى يىةن ىحضى ًٍمخلحمله يمغىججلىمحميٍحمجًييىمحمَّيحمي حمجى ججليػجخمفى مي ٍمجعحملى جحميػجخما حى   اكى

، كأف اتلمجعممس كالممصحمق  يف اإليمطحمساض يمطػحمل مخلمحممجمحمتػيحم جمتػىحل كيمطػبلك مخفػؿ [97]اجلحمجىحل/ 
ىٍممصىقى ممسحمججحميحم/ د الى ي امى يمغىبلى يىًممشىحلُّ كى حجسى ىممطى حجمي ًحمل اتَّ حملى ٍحمل ًذٍمحلػًحمسم يمغىػًفَّ ر ذى ٍيمطحمسىضى خى

ى
ٍحمل أ مخلى كى

ٍخّمى 
ى
ً أ ـى اججلًٍحمقيىمخلى قي يىٍجخم ي رٍشي حنى محماٍكن كى ن خمشى ًمجعيممصى ي مخلى  .[265، 265 ]ىحضيحم/  ِلى

اججلىمغجحميػػ مجعججلػػمخف مخفججلػػيحم حملمحتػػىحل حجمػػىجسق ىلع مخلػػحمل مجعممسػػ تل دًع اجلػػِب ذللػػممق 
محلحمل أىمحرب  ككإف مجعممس مخلمجتحمجحمقحمق ،، كإف اجحممجتاكس ك ألف ًعمخفمجتمجم إف ححصحمقكاممسمجتمجعحجسيحم

 .اجلِب 
 املمجتمجعججلمخف دلجحمي  اجلِب  كمخفحجس كمحشممغ

ي
ممط ممسػجحسممش، محمً يمطمخض ريض، كإذا مخلي جحميحم إذا أ

أمخفػحجسار  جخمامممسػجحسمخضمخل حلادلجحمي، حمجىت إجحممجمػمجممخل ممحمل اممسمجتمجعحجسكحجمىجسا حمجؿ محلمحتري مخلحمل اجلس 
جخماك كجمتحمسيمط جخماتممسجحسمخض مخلكإف مخلمحممجعمجم كيمغحمسحمججخما، مجم جخماجحممجعحمل رخمش مخلإف أيمطمخضحجم كا يمطحمس كجمتىحل

إًٍف كمخفحجس مخفؿ ا مجعف يف كمحشممغ حجمال / د ػ كى ػجخما ًمجمى ذىٍرمحمىػ اجلَّػسى رىمٍحىػن يمغىحمسًحمجي
ى
إًذىا أ كى

مخلٍ  يًٍحجسيًمجمٍمخل إًذىا حجمي
ى
ٍ أ مخلى  مخفىحجسَّ يِّىه ًحملى ٍمخل ممسى جخمفى  يًيجشٍمجمي ٍحمقمحمىمخضي  .[52]الحمسكـ/   حى
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ة ثؿاةقحو١٬ؾا ظة  ٦َ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ ًٞ  «.٨ اكن ٦ذ٤ٕ
 الرشح

كحجمجخم مجعججلمخف اججلحمقججل  ،ىمححمس مخلحمل مخلمجعجخممخفت حتحمقيمخف اججلمجعجخمدي آذمحلحمس امليجشمحمممغ مخلمجعجخممخفن  
   .حمسممسلحجمجخم اتلمجعججلمخف ك ،ا يمطججلييحم نممسييحم حمجمخفَّ محمس مخلحمل أمجخمر ادلجحمي دلرجمت ي 

ر ىجسَّ اججلحمطمجمجخمر، ك  اججل  حمجى   حبِّ  كجحتيحمقن جخمة محمسمخض ارىحضن   ححصمجمالحمسممس  حمجُّ ك
إ٩س٥ قذعؿوٮن ىلع اإل٦ةرة، وقذ١ٮن ٩ؽا٦ح يهٮم »حمقجخمِل/  ا  مخلمحممجم رممسجخمؿي 
 .(1)«ا٣ٛة٧َحُ  خومئك ٥ٕ املؿًٕحُ ٚ٪ِ  إا٣ٞية٦ح

مخلمجعمجم املؿ كاجلػق كالممسػججلمخض، كمخفػجخمِل/  ألفَّ  ككذلممق أكهل« ٥ٕ٩ املؿًٕح»كمخفجخمِل/ 
مخلمجعيحم اججلحمقمجتىحل كاججلمجعحمسؿ يف ادلجحمي كاحلُّسة كاتلمجعت  ألفَّ  كأم/ آىمححمسحجم« ثئف ا٣ٛة٧َهح»

إن »يمطجخمامخف الحمسممس كمحمساحمجججلمجم اثلبلث يف مخفػجخمِل/   يجخمـ اججلحمقيمخل، كمخفحجس نيَّ اجلِبُّ 
مئذ٥ أ٩جأدس٥ ٨ٔ اإل٦ةرة و٦ة يه/ أومة مال٦ح، وزة٩ي٭ة ٩ؽا٦ح، وزةثل٭ة ٔهؾاب 

َٔ يٮم ا٣ٞية٦ح إال ٦َ   .(2)«َ  ؽَ ٨ 
  ممسى لحمسجمتججلني ىحل مخفؿ 

ى
٨ ظؿص  ٬ؾا ٨ْ٦َ قأع، وال ٦َ ة ال ٩ٮيلِّ إ٩َّ / »ق اإلمخلرةى الى 

 .(3)«٤ٔي٫

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 9438أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
كمحشػحمجحمجيحم األبلػين يف ، ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطجخمؼ ػحمل مخللػممق 446« )اليحلري»أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف  (2)

   .(1930« )اليجشحمجيحمج»
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  مجخمىس 4944كمممسججلمخل ) (9435أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (3)
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ى ال مجعمحمػيمجممخل كيى كحجمػمخل اذليػحمل ال  اجلػسمخلحمل  محشمحمىمغن  رممسجخمؿ ا كمخلحجسح   ممصػىمعىحل ي
ي كممسػمرتيحمل، مي  ـأك ممسجخما  اكجحمػجخما حمطػحجمحمسيحمل يمغيحلحمسحجممخل ممسجخمل رخمش ا ممسحمججحميحم كمجعف

حمسة، كذلممق حمقجخمِل  ِ  آػؾٍ  ؽٍ ٮَب ٣ٕجَُ / »املحمقحجسمخل أك يف املىمحِّ ٪ةن ٚؿقه٫ يف قهبي٢ ِٕ ث
إن اكن يف احلؿاقح اكن يف احلؿاقح، ولن اكن يف  إة ٝؽ٦ةهَكَّ ْ٘ ٫، ٦ُ رأقُ  اُ، أمَٕر 

ٓةٝح اكن يف الكةٝح، إن اقذأذن ل٥ يؤذن ع، ولن مَ الكَّ  َّٛ  .(1)«ٛٓ ل٥ يُن
رْ / » مخفؿ اجلِبُّ ك

ُ
ؿا ٨ ظؿص املمة ٦ِ  ٥ٍ ثأٚكؽَ ٪َ  يف دَ اَل قِ ٦ة ذاجةن صةإةن أ

  .(2)«ا دلي٪٫ىلع املة  والرشَّ 

 قحمسؼ إيمغممسدػأف حمجحمسص املحمس  ىلع املؿ كالممص  يمغىمحرب اجلِبُّ »مخفؿ احمل رجمت/ 
 كإمخلػ  أف يسجخمف مممسػكين اذلبني هلىجسق اججلىمعمحممخل، ىحل إمخلَّ حجمىجسيحمل دليمحميحم مخفىحل مخلحمل إيمغممسد 

مخلػممط حمجحمسمحشػيحم ىلع املػؿ املػحمس  أجحميحم ال يممسػججلمخل مخلػحمل ديػحمل إف ، يممصري أف يسجخمف أزيحجس
ى كالرشؼ يف ادل مخل مخلػحمل اججلىمعػمحممخل مخلػممط إيمغممسػد اذلبػني ججلى ممسٍ جحمي إال اججلحمقججليىحل، محلحمل أجحميحم ال ي
 ىحل اججلمجعحمطيمخل يمجتممشحملحمل اغي اتلحمجػىجسيحمس مخلػحمل رشِّ محتى  إال اججلحمقججليىحل، يمغمجمىجسا الحملى حملاملىجسمحلجخمريحمل يمغيمجم

 .(3)«احلحمسص ىلع املؿ كالرشؼ يف ادلجحمي

                                           
، كحجمػجخم مخفػجخمِل ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 6889أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1) ِلي كَّ

ى
ِٕهف / »، كمخفحجس حمقحجسـ أ دَ

ي٪ةر...  «.  ٔجُؽ ادلِّ

كمحشػحمجحمجيحم ، ڤ( مخلحمل حمجػحجسيجحت محلمجعػ ػحمل مخللػممق 6996( كادلاريم )6492أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم ) (2)
   .(9141« )املممصاكة»األبلين يف 

 (.  44)ص«  ذف جمتمجعفرشح حمجحجسيجحت مخل» (3)
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يف    أمخفىحل مخلمحميحم يف الحمسممسػ،  حمسحجمحجسى ال مخل رأيي »مخفؿ ممسىمغيف اثلجخمرم رمحيحم ا/ 
يمغف جحمجخمزع الحمسممسػ حمجػ ى  ،حمسب كاملؿ كاثليبػيحمسحجمحجس يف املمخضمجعمخل كاملممص حمسل الحمسجمتىحل

 .(1)«يمطججليمجم كًعدل
 .(2)«الحمسحجمحجس يف الحمسممس أححصحجس مخلحمل الحمسحجمحجس يف ادلجحمي»كمخفؿ يجخمممسممغ حمل أممسط/ 

ى  كًكف الممسججلممغي  يمغحمقػحجس محلمجتػ ممسػىمغيف إف  كحمل ُيجخمف مخلمحممجمػركف مخلى ىجسِّ رمحمجممخل ا ُيي
ؾ كحمج الحمسممس ، يمغػف الحمسجمتػىحل سػجخمف إيَّ »د رممسججل يمغيمجم / د حمل يمطَّ محشحمجيحم يمطَّ 

حمسق إال ابليجشػري ػيجشاغمخمش ال يي  كحجمجخم به  ،إحليحم مخلحمل اذلحجم كاججلىمغممش الحمسيممس أحمجَّ 
حجس جحمىمغممسممق كايمطحملىحل نييمغمجتى  كمخلحمل اججلمجعججلحمل  الممسحملرسة  .(3)«ىمغحمقَّ

 .(4)«الممصمجمحمسةى  مخل محشحجسؽ يمطحجس مخفممش يمغحمجَّ »أيجخمب الممسجحسمجتيين/  مخفؿك
 .(5)«الممصمجمحمسة حمل أحمجَّ مخلى  ىق اى مخل اَّ »مخفؿ برش حمل احلرث/ ك

 .(6)«مخلمحميحم حمل ححصحملحمل رام الحمسيممسال يىمغججلخمت مخلى »ُيىي حمل مخلمجعذ/  كمخفؿ
أىمحجخمؼ مخل أىمحػؼ يمطججلػيسمخل  إفَّ ، ججلمجعحمسبلي جحممجعي / »ڤاد حمل أكس ححصحجسَّ  كمخفؿ

   .(1)«الحمسي  كالممصمجمجخمة اخلىمغي
                                           

 (.  626/ 9« )ممسري أيمطبلـ اجلبل » (1)

   .(59( حمسمخفمخل )452/ 4« )املحمتلممس كجمتجخماحجمحمس اججلمجعججلمخل»أىمححمسجمتيحم ادليمحمجخمرم يف  (2)
 (.  45 )ص« ىمغممسري ممسىمغيف اثلجخمرم»(، كاجحمحمطحمس 492/ 2« )حمجججلي األكحل »أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف  (3)

 (.  60/ 2« )ممسري أيمطبلـ اجلبل » (، كاجحمحمطحمس/450 )ص« مممسمحمحجسق»أىمححمسجمتيحم احمل اجلمجعحجس يف  (4)

 (.  392/ 40« )ممسري أيمطبلـ اجلبل »(، كاجحمحمطحمس/ 392/ 8« )حمجججلي األكحل »أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف  (5)

 (.  49/ 44« )ممسري أيمطبلـ اجلبل » (6)
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 .(2)«الحمسممس حمجُّ »مخفيىحل أل  داكد الممسحمتممسمجتين/ مخل الممصمجمجخمة اخلىمغي؟ مخفؿ/  
ا مخلػ ختػ  ىلع يمغ  ىمحىمغي، خت  يمطحمل اجلػس، ككمحتػرين » /ن حمقِّ مجعى مخفؿ احمل يحملي مخلي 

 .(3)«محشحمجمجم
يمغجلىمغجمس مخفحجس حمليػىحل إف اججلػرتأس كإف اتليجشػحجسر، كإف أف يسػجخمف هلػ مخلزنججلػ 

ىمغممسػحجسة كرش ىلع مجعججلمخل أف حجمىجسا األمػحمس يمغيػيحم مخلى كماكجحم ني اجلس، يمغمجعَّل اإل ممسف أف يى 
ق ككحملػ جمتػ  يف احلػحجسيجحت املمحمػممط مخلػحمل حجمػىجس ،إحليحم كال يمخضججلػيحم رشؼبل يممسميمغ كجحمىمغممسيحم

ػيمغى  مخفػحجس اججلمجعججلحمل إف اكف ، كنِغ أف يممسهلف اإل ممسف ال يى يمغاألمجخمر،  ججلجخما يف حجمػىجسا، يجشَّ
ًججلػممق/ داكف حمجؿ يجخمممسممغ يمطججلييحم الممسبلـمحلحمل  اًًحمل ك حمجػني مخفػؿ لججلحملى ػحمسى ى ىمحى ججلٍػيًن ىلعى اٍجمتمجعى

ًججليمخله  ًىمغيمخضه يمطى رًٍض إًينِّ حمجى
ى
 .[33]يجخمممسممغ/   اأٍل

مخضججلمجمػ، أف اإل ممسػف ال يممسػؿ حجمػىجسق الحمسممسػ كال يى  /ججلسحمل يف حمجمحشىحل األمحمس
، كججلسحمل ػىق مخل ال يممسمجتمخضيممط مخلمجعيحم حتحملىحل أيمطمجمكىمحمحش إذا اكف يمغييحم مخلحمل الممشمجعممغ 

كأف ال سػجخمف  ،سخمت دمحمجمجمػيى أف  يحم، يمغلجخماجمت يمطججلييحميف جحمىمغممسيمطمحمحجسق جحمجخمازع إحلمجم 
 إذا اػمجتع مجمػ اججلمجعػحجس مخلػحمل ممعػري ىحضججلػ مخلمحمػيحمة ذلامجمدجخماغي مخلحمقيجشالحمسممس   -، كأمخلَّ

ييمجعف يمطججليمجمك  / مخفػؿ/ مخفػؿ   رممسػجخمؿ ا ، ڤ يمطحجس الحمسمححمل حمل ممسحملحمسةيمغمجعحمل يمغممسى

                                           
= 
   .(492/ 4« )املمجعحمسيمغ كاتلرييمح»أىمححمسجمتيحم اججلىمغممسجخمم يف  (1)
 (.99/ 40« )رييمح ىمعحجساد»أىمححمسجمتيحم اخلمخضي ابلىمعحجسادم يف  (2)

 (.  432/ 42« )دلحملجخمع اججلىمغمجتكل»  (3)
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  إال تكأ  اإل٦ةرة ،ؿة٧ُ مح٨ ث٨ قَ الؿَّ  ية ٔجؽَ »
ُ
خ لِكهكهأ٣ح وُ ُٔيذ٭هة ٔه٨ مَ ٚهإن أ

 
ُ
 إحل٭ة، ولن أ

ُ
 .(1)«٪خ ٤ٔي٭ةِٔ ُٔيذ٭ة ٨ٔ ٗري مكأ٣ح أ

مخفػىحل ك مخفؿ ا مجعػف/ ديحم اججلمجعحجسى يمطحمس كجمتىحل  بمجتع اي أمحمس محلجخمين مخفحجسرم مخفحجس يى كحجمىجسا 
تممص  كزنع املججلممق ممحمل تممصػ  كمجعػحمس مخلػحمل تممصػ  امهلل مخللممق املججلممق يت املججلممق مخلحمل 

 .[13]آؿ يمطحملحمساف/  كىجسؿ مخلحمل تممص 

ىمغػىن ى حمجىت يمجعيممصجخمف يف محلحجسرك حجمال  اذليحمل حجممخل يف الحمسممست اغججل  فَّ أكايمطججلمخل 
 نيحميحلػجخممخليف احلحمقيحمقػ  مخللحمسممسػ جمتمجعججلػمجتمجمك يمغ لججلحمساحمجىحضمجعحملن  حجسكف  كال حجممخل،ري يمطحملأ

يمغممشػبلن يمطػحمل  ،دجحميجخميػ تجخمحلمممسػكيحم مخلػحمل أيمطػ  جخمجحمػيمجتحمجحملججلنيك ملػ كججليجمس حمجمحلحمل
سه٥ راع وٍلسه٥ مكهبٮ  ٔه٨ لكُّ / »مخفػؿ رممسػجخمؿ ا  ةكىمححمساآليف حمجممسمجممخل 
يذ٫  .(2)«ٔر
 ،يحممجتكحجمبلمحلػيحم كاجحممجتاكممسػ مجتيحميممسىع إف مخل مخفحجس يسجخمف يمغييحم مجعممسأجحميحم حمجؿ اإل ممسف يمغ

 ا يمطحمس كجمتػىحلمخلحمل حمسب حمقي اججليمحمحمل الزلة احلحمقيحمقي   يف ، يحم كممسمجعديحمذل يحمأف يمغي حمطحملكي
 .مجعديحم كاأل جمس مخضيمطمجتيحم

 

                                           
   .(4296( كمممسججلمخل )9439أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
   .( مخلحمل حمجحجسيجحت احمل يمطحملحمس ريض ا يمطمحممجمحمل4865( كمممسججلمخل )854أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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  «.أو ثىٮرة»   املى٪ٙ رمح٫ اُ دٕةىل/ٝة 
 الرشح

اتلمجعججلػمخف  /مخلحمل األمجخمر اججل  حتجخمؿ ني اججلمجعحجس كبني حتحمقيػمخف يمطجخمديمجتػيحم  مجعػف 
يمغيجشىحل/ املىمغممسحجس اثلججلجحت مخلحمل مخلىمغممسػحجسات اججلحمقججلػ/ اتلمجعججلػمخف ىمعػري ا ]»مخفؿ احمل اججلحمقيمخل/  كىمعري ا

ذلػممق، كال كحجمىجسا أيمطحمطمخل مخلىمغممسحجسايحم ىلع اإلىحضبلؽ، يمغججليجمس يمطججلييحم أر مخلحمل  .[رؾ مجعف
مخف ججلَّػأمخفمخضممط ِل يمطحمل ميجشحليحم كممسمجعديحم مخلمحميحم، يمغجحميحم إذا مجعججلمخف ىمعري ا كلكيحم ا إف مخل مجعى 

يحم، كىمحىجسِل مخلحمل جمتمجم مخل مجعججلمخف يحم، كيمغيحم حتيجشيىحل مخلحمقيجشجخمدق مخلحمل ا يمطحمس كجمتىحل مجتمجعججلحمقيحم 
ججليحم ممحمل مجعججلمخف ىمعريق كاتلىمغيحم إف ممسجخماق، يمغبل ىلع جحميجشييحم مخلحمل ا حمجيجشىحل، كال إف مخل أمخلَّ 

 .(1)«يحم كمحشىحل
ً يمغ كجخمرليجشُّ اتلمجعججلمخف  /مجعججلمخف ىمعري اكمخلحمل اتل مجمػ ُّ إل ممسف مخفحجس يمجتمجعججلػمخف ػمحمسأة كُيي

كليحلمحميحم مخلػممط ذلػممق يسػجخمف  ،جمتري ِل، كحجمجخم مخلليحلمجم كممسيحجسحجمأك زكجمت سجخمف كمخفحجس 
حجمػىجسا إال ججلىمغػحمساغ مخفججلػيحم يجشىحل ني يحجسيمجم، كمخل ُي يف كامخفممط احلؿ، ككجحميحم يمطحجسه ممججلجخمًكن هل 

 .مخلحمل اتلمجعججلمخف  ممسحمججحميحم كمجعف
 ذمخلػحمل أجمتػىحل أجحمػيحم ػزل مجتمجمػىلع يمطجخمدي اجلىمغػجمسى  مجمىجسق اليجشجخمر اتلمجعججلمخفي ُيحملىحل كمخفحجس 

محلحمل مخفؿ ا ممسحمججحميحم   ، يمحمحمل الزلة احلحمقيحمقي كاججلمخضحملجحميمحم احلحمقيحمقي ججلحمقيحمسب مخلمحممجم
  اذليحمل آمخلمحمجخما كمخضحملنئ مخفججلجخمبمجممخل ىجسمحلحمس ا إال ػىجسمحلحمس ا مخضحملػنئ اججلحمقججلػجخمبدكمجعف/ 

 .[16]الحمسيمطحجس/

                                           
   .(399/ 4« )مخلحجسارج الممسليحلني» (1)
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يمطمحمحجس احلػحجسيجحت يمطػحمل  «اجلجخمم  اججلمخض»كمخل أدمىحل مخل مخفِل احمل اججلحمقيمخل رمحيحم ا يف 
كيمطممصػمخف اليجشػجخمر إجحمحملػ / »رمحػيحم ا مخفؿ احمل اججلحمقيمخل! إذ ممصمخفيف يمطبلج اججلمجعً  حجمحجسييحم 

ىمعريق يمطمحميحم،  خمش مجعحمسخمش يمطمحميحم، املمجتمجعجخمِّ الحملي  ،بمجتَّل يحم اججلحمقججلجخمب اججلىمغرممع مخلحمل حم ا مجعفي 
ممصػمخف يمطً  يمغذا امخلمجتؤل اججلحمقججل مخلحمل حم ا كالممصجخمؽ إف ججلحمقيحم، ديمغممط ذلممق يمطمحمػيحم مػحمسضى 

ػ ى  ديجخمممسممغ/  ىجسا مخفؿ مجعف يف حمجمخفِّ اليجشجخمر، كهل  ٍحمجممصى جخم ى كاججلىمغى محمٍيحمي الممسُّ لًممقى جًلىرٍصًؼى خى ىجسى محلى
ٍجحسججلىًيجشنيى  يمغػحجسؿ ىلع أف اإلىمحػبلص ممسػ دليمغػممط ، [65 ]يجخمممسػممغ/  إًجحمَّيحمي ًمخلٍحمل ًيمطىًدجحمى الحملي

 حمسؼي ػجحتحملحمسيحم كجحمميحمتمجتيحم، يمغيجش جخم  كاججلىمغحمجممص  اججل    اججلمجعممصمخف كمخل يرت يمطججلييحم مخلحمل الممسُّ 
ً   رصؼه املممسَّ  يمغػرغ،   ممصػمخف حمجحمسكػ مخفججلػو اججلمجعً  /ؿ مجعخمش الممسػججلممغمخف ممسبيحم، كهلىجسال

  مجعممصجخممخفيحمجخمل مخلى  ممسً يمجعين/ يمغراغن محملَّ 
اممسمجتحمجممسف لججلحملمجعممصجخمؽ، كىحضحملػممط يف الجخممحشػجخمؿ إحلػيحم،  ٨٦ أمؿن٨/ ٌت وا٣ٕنٜ مؿًلَّ 

 أحمجحجسي  يمغحملىت اجحممجت  
ى
اججلمجعممصػمخف ىلع محلمحتػري مخلػحمل   يمطججلػي يىػخٍ حجمحمل اجحممجت  اججلمجعممصػمخف، كمخفػحجس أ

 .(1)«جخماب اليجشَّ  يمطحمل ذمحلحمسق إفممعى حمسٍ سبلـ يي  اججلمجعحمقبل ، كسججلمخل يمغيمجم مجعممشمجممخل 
ػ مخلػحمل  أفَّ  /كاملحمقيجشجخمد»جحتمخل مخفؿ/  األمػحمساض، اكف مخفػبلن  اججلمجعممصػمخف ملػ اكف محمسخمشن

حمجخمبػيحم  إف كمحشػىحل  لججلمجعبلج، كِل أجحمجخماع مخلحمل اججلمجعبلج، يمغف اكف ممػ لججلمجعححصػمخف ممسػبيىحله 
رنا رشًعن  مخلحمل حمجػحجسيجحت اػحمل مممسػمجعجخمد  «حمجيحمجنياليجشَّ »، يمغمجمجخم يمطبلجمتيحم، محلحمل جحت يف كمخفىحجسى
٨ اقذُةع ٦ه٪س٥ ابلهةاة ٦َ  ،ؿ النجةبهية ٦ٕن/ » مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا   ڤ

                                           
 (.  606، 604)ص« اججلمخض اجلجخمم» (1)
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ىلع  املحمجػَّ  يمغػحجسؿَّ  ،(1)«٫ ع وصهةا٨ ل٥ يكذُٓ ٤ٕٚي٫ ثةلىٮم، ٚإ٩َّه٤ٚيزتوج، و٦َ   
 يمطبلجمتني/ 
خمشممط هلىجسا ادلا ، يمغػبل ينػِغ كأمحمسق ألمحشع/ كحجمجخم اججلمجعبلج اذلم كي  يل،ؽَ ومَ  أوٌل 

. كركل احمل مخلجمتيحم يف مخل كى  اججلمجعحجسكؿ يمطمحميحم إف ممعريق  يمطػحمل اػحمل  «ممسنمحميحم»جمتحجس إحليحم ممسبيبلن
ذعههةثني ٦سهه٢ ل٧٤ُ  ؿَ لهه٥ ٩َهه»أجحمػػيحم مخفػػؿ/   س ريض ا يمطمحممجمحملػػ يمطػػحمل اجلػػِب يمطَّػػ
  .(3)إججليمح مخل مخفؿ ،(2)«…«َكحاجلِّ 

 

                                           
   .ڤحجس ا حمل مممسمجعجخمد ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمط1444( كمممسججلمخل )9029أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
( مخلحمل حمجحجسيجحت اػحمل يمطػس ريض 493 /6« )املممسمجتحجسرؾ»( كاحلزمخل يف 4839أىمححمسجمتيحم احمل مخلجمتيحم ) (2)

   .(624« )اليجشحمجيحمج»كمحشحمجحمجيحم األبلين يف ا يمطمحممجمحمل، 
 (.  609، 603)ص« اججلمخض اجلجخمم» (3)



   

 

 ةـــيشرح رسالة العبود 266 

ىه٢ ع إن ظَ  إوَنٮ ذلهٟ ٦ه٨ أ٬هٮاا ٩ٛكه٫» ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ دٕةىل/
 «.ٍؼِ ى٢ ع قَ ولن ل٥ َُي  ،ِ  رَ 

 الرشح
 ،حمقيمخف اججلمجعجخمديػ يف جحمىمغػجمس اإل ممسػفمخفت حتجخمِّ مجعى مخلي  رمحيحم ا أحمجحجسى  ذمحلحمس امليجشمحمممغي  

 كحجم مخلحمل حمقحجسيمخل اهلػجخمل ىلع الرشػعنممصملمجعت كابلحجسع لكمجم مخلى يمغ كع اهلجخملكحجمجخم اِّ 
مخلَّ  مجعف/ا مخفؿ 

ى
كل  ديمغى

ٍ
ػ ٍجيىػ ر يمغىػًفىٌ اجلىًحمجػيمخلى ً ى الحملى ىغى ر كآجحتىحمسى احلىيىةى ادليٌ ٍحمل ىحضى  مخلى

 .[59 -57 اجلزيمطػت/]
 /يمغػألكؿ» كبلىحضػىحل، أك ججلمجعحملػىحل الػبلؼ احلػمخفِّ يحمل يحمقممط اليمطمجتحمقد ىمغممسد ادلِّ يمغ

رش كيمغمجتمحمػ كبػبل ، كبمجمحملػ  ع اهلجخمل، كحجمػىجساف حجمحملػ أمحشػىحل لكِّ اِّ  /ابلحجسع، كاثلين
ىجسِّ  كذللػممق مخلػ  ،(1)« اججلمجعحمقجخمبػتججلَّ الحمسب، كديىمحججل اجلر، كحمجى  ، كيمطييص الحمسممسىحلي محلي

 ِـّ اهلجخمل يف محلمجتيحم إال ىلع ممسبيىحل اذلَّ  ذمحلحمس اي 
ى
 أف اججلمجعػحجس إف نيَّ حمس حملجحسججلىمغمجتيحم، كبىػمى ، كأ

ػ ك ممط حجمجخماقى كاهلحجسل اتَّ  ممط احلمخفَّ مَّ لمخل يى  جىٌحملى
ى
ىػممقى يمغىػٍيمطججلىٍمخل أ ىٍممسمجتىًحمتييجخما ل ىٍمخل ي مخفؿ مجعف/ ديمغىًٍف ل

حجسلن ًمخلػحملى  رٍيً حجمي جخماقي ًىمعى ىممطى حجمى ًحمل اتىٌ ىحليٌ ًمحملىٌ خمشى
ى
ٍحمل أ ٍمخل كمخلى حجمي ٍحجمجخما ى

ى
، [30اججلحمقيجشػمحش/]  اً يىمىًٌمجعيجخمفى أ

ٍمجعمحمىػجمتىحل كيمطبلكمخفؿ  ذى ىحمسى ىٍجخم ًححصئٍمحمى ل ػجخماقي / دكل ىػممطى حجمى رًٍض كاتىٌ
ى
ى إًفى األ ٍىمحػرلى

ى
ػ كججلىًيحلمحمىٌػيحمي أ قي ًمجمى

يحملى  ً ـً اذلىٌ ٍجخم محتىىحلي اججلحمقى ٍجحت ذىلًممقى مخلى ٍمحليحمي يىججلمجمى ٍك تىرٍتي
ى
ٍجحت أ ججلىيًٍيحم يىججلمجمى ًٍحملىحل يمطى ً إًٍف حتى محتىًىحل اللكى حملى محتىججلييحمي محلى حملى ذى

كفى   ػحمسي يحلىٌ مجتىىمغى ػٍمخل حى ججلىٌمجمي ػمحشى ججلىمجعى ػًمحش اججلحمقىيجشى يجخما ًيًمحمىػ يمغىمخفٍيجشي ىجسىٌ ، كمخفػؿ [272 األيمطػحمساؼ/]محلى
ػ ممسحمججحميحم فى ًحملى ىَّ اكى ػجخما يمغىػًفىٌ ا ٍك تيٍمجعحمسًخمشي

ى
يجخما كإًٍف ىججلجخميكا أ ٍف تىٍمجعًحجسل

ى
جخمل أ جخما المجمى / ديمغىبل ىمىًٌمجعي

ًرينا   ججليجخمفى ىمحى  .[253 اججلنممس /]تىٍمجعحملى
                                           

 (.  402/ 4« )إيمطبلـ املجخممخفمجعني»اجحمحمطحمس/  (1)
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 ىحلي يٍػمخلى » /يحمأجحمَّػهلجخمل ااجلجخمزم رمحمجمحمل ا  اججلحمقيمخل كاحملي  ؼ اإلمخلمخلف احملي حمسَّ محلحمل يمطى  
 .(1)«بلحمليحمممط إف مخل يي ٍ اججلمخضَّ 

محلحمس ا يمطػحمس كجمتػىحل مخل ذى »كم يمطحمل احمل يمطس ريض ا يمطمحممجمحمل أجحميحم مخفؿ/ كمخفحجس ري 
 .(2)«يحممخلَّ يحم إال ذى اهلجخمل يف محلمجتً 

كمخفػؿ كحجمػ/ ، «حجمجخماؾ داؤؾ، يمغف ىمحججلىمغمجتيحم يمغػحجسكاؤؾ»مخفؿ ممسمجمىحل حمل يمطحجس ا/ ك
حجمحمل مخلحمل حجمجخماؾ يمغى  رً حجسٍ إذا ححصيحليحل يف أمحمسيحمل كلمخل ى » رٍيىحجمحمل، يمغجحمحمطٍحمس أمجعىحجسى  ىمحى

ٍ
 .(3)«ًيحمً 

لججلحمجممسحمل ابلرصػم رمحػيحم ا مجعػف/ يػ أػ ممسػمجعيحجس، أم/ اجلمجمػد  كمخفؿ رجمتىحل
 .(4)«اؾجخمى ؾ حجمى مجمدي جمتً »أيمغممشىحل؟ مخفؿ/ 
ىمحبلؼ ك حمسع،ػحمجيحم الممصَّ مم لمخل يي  حمليىحل إحليحم اجلىمغجمسي حجمجخم مخل ى  /اع اهلجخملكحمجحمقيحمق 

َّ إىمححمساج الحملي  /حمسيمجعػاملحمقيجشحجس الرشيع مخلحمل كخمشممط الممصَّ »مخلحمقيجشجخمد الرشعك ألف  ممغ يمطػحمل لكى
 .(5)«ا  اىمحمجتيرنا، محلحمل حجمجخم يمطحجس  اخمشمخضحمسارنادايمطي حجمجخماقك حمجىت يسجخمف يمطحجسن 

هلػيحم إذ مخفحجس اختىجس إـ، كال مخفحجس ِل كال إمخلـ، ىمحمخضِل كال يمطحمقىحل محشحمج اهلجخمل ال ك
حمتحمليػممط أمخفػجخماِل كيمغمجتكيػيحم يمغ حمجػىحل ػيحم يمغمجمػجخم مخلمجعػيحمك، كأيمحمحملػ ممسر يحم ممسرحمجيمحتحمل يمغحجمجخماق، 

                                           

 ص)حمل اجلجخمزم ال« ذـ اهلجخمل»، ك(529ص)حمل اججلحمقيمخل ال« ركخمش املحمجني كجحمحمسحجم املممصمجتمخفني»اجحمحمطحمس/  (1)
26).   
   .(26صالحمل اجلجخمزم ) «ذـ اهلجخمل»(، ك90/ 4الحمل يمطحجس ربيحم )« اججلمجعحمقحجس اججلىمغحمسيحجس»اجحمحمطحمس/  (2)
 (.  428/ 42« )ىمغممسري اججلحمقحمسىحضِب»اجحمحمطحمس/  (3)

 (.  64 )ص« ذـ اهلجخمل»أىمححمسجمتيحم اججلحمل اجلجخمزم يف  (4)

 (.  685/ 6لججلممصىحضِب )« املجخمايمغحمقت» (5)
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ًحمل حت مخفجخمجخممخفممط ، يمغيمطججلييحم حجمجخماقممسججلمخضف ل ممطه ى كمجخمامخفىمغيحم تى  يٍى مخلى
ى
أ يمغىحمسى

ى
ى ِل مجعف/ دأ ػيحمي اختَّ ىمجمى ىجسى إًل

ججلىٌيحمي  خمشى
ى
جخماقي كأ ى ىيجشى اي حجمى مجعىىحلى ىلعى ٍحملًمجعًيحم كمخفىججلًًيحم كجمتى ى ممسى مجتىمخلى ىلعى ى ًيمطججلمخلو كىمحى ػٍحمل ػىلعى حملى كةن ذى ًحمسقً ًممعممصى

َىٍمجعًحجس  ٍمجمًحجسيًيحم ًمخلٍحمل  كفى  اً حى حمسي محلىٌ يمغىبل ىىجسى
ى
 .[65 اجلجحتػي/]أ

 أىت حجسيمطػ إال مخل امجتػحجسع رجمتػىحله »مخفؿ ًعمحمس حمل يمطحجس ا حمل الحمسبري حمل اججلمجعجخماـ / 
ا حمل يمحميحلحمسق احلجخمـ  .(1)«ممعحجسن

اممسمجتحمجممسػحمل  إذا ممعججل اهلجخمل ىلع اججلحمقججلػ،»حمسم/ ػكمخفؿ يمطحجس ا حمل يمطجخمف ابليجش
ى   .(2)«ممسمجتحمقحمجيحمالحمسجمتىحل مخل اكف ي

 ديػحملو  كاملىمغرتمخف مخلحمل أحجمىحل الممشبلؿ  مجعىحل هل ديمحمنػ كأمحشػجخمؿى »مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ/ 
حمجمجتحمتػجخما يمغف كايمغحمقيحم ا كمجعحمسخمشجخمف ىلع ذلممق اججلحمقحمسآف كاحلحجسيجحتمخفحجس امجتحجسيمطجخمق حمسأيمجممخل، جحتمخل يى 

ى  يمغجخمف اللكمخل يمطحمل مجخماخمشػمجعيحم كيمجتكلجخمجحمػيحم حمسِّ يحم ايمطمجتممشدنا ال ايمطمجتحملدنا، كإف ىمحججلىمغيحم يمغمجترة ُيي
ض مخلمجعمحمػق جخمِّ ىمغى جي  /  كيحمقجخملجخمفمجعحمسخمشجخمف يمطمحميحم، مجعىحل أحملمجتمجممخل، كرة يي ىلع ممعري كيججليحم، كحجمىجسا يمغً 

ك يمغجحمحمطحمس مخلذا يمغىمجعىحل اِّع اهلجخمل حجمججليحم؟! جحممجعجخمذ ػ (3)«مجتمجممخلمجعىحل ًعمخلَّ إف اٌ، كحجمىجسا يمغً 
 يمطيحم.مخلحمل اِّ

 

                                           
   .(84)، حمسمخفمخل (438ص) حمل مخض، ال«لرشح كاإلجحم ىلع أمحشجخمؿ الممسمحمَّ كادليجحما» (1)

   .)26)حمل مخض ال« اإلجحم اليجشىمعحمسل» (2)
   .(436/ 44« )دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» (3)
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ٌٜ  ،٦ة ي٭ٮاه ٨٦ ذلٟ ٚ٭ؾا ٔجؽُ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/  إذ الهؿق  إع و٬ٮ رٝي
 ٬ٮ رِ  /وا٣ٕجٮديح يف احلٞيٞح

جٮديذ٫ قُّ ٧ٚة اقهرتق ا٤ٞ٣هت واقهذٕجؽه  ،ا٤ٞ٣ت ٔو
 ومؾا يٞة / ،ٚ٭ٮ ٔجؽه

ََ  ٔجؽٌ  ٪ٓ   *   واحلؿُّ ٦ة َٝ  ؿٌّ ظُ  ا٣ٕجؽُ   (1)٧ِٓ ٦ة 
 وٝة  ا٣ٞةا٢/ 
 (2)ال١٪خ ظؿا  *   ولٮ أين ٝ٪ُٕخ     ٚةقذٕجؽدص ٦ُة٦ي إَُٔخ           

 ُٗ ه ،٢صْ ٝيؽ يف الؿِّ  ،يف ا٣ٕ٪ٜ ٢ٌّ ونٞة / ا٧ُ٣ٓ  ُ٘ ٢ ٦ه٨ ا٣ٕ٪هٜ زا  ٚإذا زا  ا٣
 .٢صْ ا٣ٞيؽ ٨٦ الؿِّ 
ُٓ »أ٫٩ ٝة /  ڤؿوى ٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ اَُةب ونُ   ولنَّ  ،أس ٗه،واحلَ  ،ٞؿَٚ  ا٧ُ٣

 .(3)«٨ َشا اقذ٘، ٔ٪٫أظؽز٥ إذا يئف ٦ِ 
 ،ٚإن اامهؿ اذلي ييهأس ٦٪ه٫ ال ي٤ُجه٫ ،ؾا أمؿ جيؽه اإلنكةن ٨٦ ٩ٛك٫و٬

ة إذا ٧َٓ يف أمهؿ وأ٦َّ  .٨ ي٫٤ٕٛوال إىل ٦َ  ،وال يج  ٤ٝج٫ ٚٞريًا إحل٫ ،وال ي٧ُٓ ث٫
٨ يْه٨  ٚٞريًا إىل ظىٮع ولىل ٦َهريىيٚ إذ٤ٕٜ ث٫ي٤ٝج٫ ٚإن  ،٨٦ اامٮر ورصةه

                                           
 (.  499/ 4لججليحلمحمحجسم )« املممسمجتمخضحمسؼ يف لك يمغحمل مممسمجتحمطحمسؼ»يمطحمساق األبممصي  يف  (1)

أف « حمجيػة احليػجخماف اليحلػربل»محلحمس ادلمخلػريم يف (،  كذ24 )ص« ديجخماجحميحم»ابلي أل  اججلمجعمجتحجمي. اجحمحمطحمس  (2)
ج  (.  438/ 4مخفِل يمطمحمحجس مخفمجتججليحم ) -يمطججلييحم مخلحمل ا مخل يممسمجتحمجمخف -احلبلَّ

/ 33« )رييمح دمممصػمخف»(، كاحمل يمطممسمحلحمس يف 558( حمسمخفمخل )493/ 4« )الحمسحجمحجس»أىمححمسجمتيحم احمل املرؾ يف  (3)
499  .) 



   

 

 ةـــيشرح رسالة العبود 271 

ري ذلٟالىُّ و٬ؾا يف املة  واجلةه و ،أ٫٩ قجت يف ظىٮع  /ملسو هيلع هللا ىلصٝهة  ا٤َيه٢  إٮر ٗو
 .[25]اججلمجعمحميحلجخمت/   ٚةثذ٘ٮا ٔ٪ؽ اُ الؿزق وأجؽوه وام١ؿوا ع إحل٫ دؿصٕٮن}

ٚهإذا ٤َهت رزٝه٫ ٦ه٨ اُ  ،و٬ٮ حمذةج إىل ذلٟ ،ٚة٣ٕجؽ ال ثؽ ع ٨٦ رزق
٤َج٫ ٨٦ خم٤ٮق وةر ٔجًؽا ذللٟ املؼ٤ٮق ٚٞريًا  ذاول ،ٚٞريًا إحل٫ ،وةر ٔجًؽا ُ

 احل٫. 
 ول٩َّ  ،ؾا اك٩خ مكأ٣ح املؼ٤ٮق حمؿ٦ح يف ااو٢وم

ُ
وىف  ،ثيعخ ل٤ هورة٧ة أ

ـاُ  »ملسو هيلع هللا ىلص/ ٠ٞهٮع  إهل واملكة٩يؽعةح والكُّ الىِّ  ٔ٪٭ة أظةدير ٠سرية يف يهاجلَّ   ال ده
هح حله٥ يأيت يٮم ا٣ٞية٦ح و٣هحف يف وص٭ه٫ مُ ثأظؽز٥ ظذَّ  املكأ٣حُ   ،(2)«(1)ٔـ
أو  -ةأتل٫ يهٮم ا٣ٞية٦هح ػؽوًمه٘٪ي٫ صةات مكه٨ قأ  اجلةس وع ٦ة يُ ٦َ »وٝٮع/ 
هه ٢ُّ ال ََتِهه»وٝههٮع/  ،(1)«يف وص٭هه٫ -(3)ةة أو ٠ههؽوظً مخٮًمهه ُٗ ؿم املكههأ٣ح إال ذلي 
  .(2)«ِٓٝ ؽْ ٞؿ ٦ُ أو َٚ  ،ٓٮصِ أو دم مُ  ،٦ُْٓٛ 

                                           
   لممساؿ.ِلِّ يمطبلمخل ىلع ذي  أم/ مخفمخضمجع حلمخل يممسريةك (1)
   .( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل يمطحملحمس ريض ا يمطمحممجمحمل1444( كمممسججلمخل )رم )أىمححمسجمتيحم ابلجحس (2)
أججلىمغػظ »( يف يػف مخلمجعػين حجمػىجسق اللكحملػت/ 4444/ 3« )محمسمخفة املىمغيخمت»مخفؿ املبل يمطع اججلحمقرم يف  (3)

مجعحمسب يمطحمل أجحتحمس إذ اللك يي  ك لممصممق الحمساكمحجممحم إمخلَّ  «أك»مخلمجتحمقرب املمجعين/ دمممط مخححص كىمححجسش ككحجسح، يمغػ
ممسممحميحلحمسة حمسح، كججلمجعىحل املحمساد مجم/ آجحتر مي  كالججلحمجمخل مخلحمل مبلمخفة اجلممسحجس مخل يحمقرش أك  ي حمطمجمحمس ىلع اجلرلمخل يى 

أك تلحمقممسػيمخل مخلمحمػزؿ  ،مجعحمسؼ كيممصػمجتمجمحمس ػىجسلممق ػني أحجمػىحل املجخممخفػممغحلي  كيف كجمتمجميحم حمجحمقيحمق، أك أمخلرات
ىمغحمسط يف املممسججل، يمغىجسمحلحمس األمخفممسـ ىلع حمجممسػ ذلػممق، كاخلحملػححص أك مخلي  ،يحلرثأك مخلي  ،ىحلُّ حمقً يحم مخلي يمغجحمَّ  كالممسىحل

إذ اخلحملػححص يف الجخمجمتػيحم، كاخلػحجسش يف اجلػرل،  ككحجمجخم أججلممع مخلػحمل اليحلػحجسح ،اخلحجسشأججلممع يف مخلمجعمحمق مخلحمل 
 /كاليحلػحجسح .رشػق ألحمطىمغػرمخفى  /كاخلحملػححص .جخمدو مجعيػمخفرش اجلػرل ً  /كمخفيىحل/ اخلحجسش .كاليحلحجسح يمغجخمؽ اجلرل

= 
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ة ،«عيطالىَّ » ٬ؾا املٕ، يفو  ًٌ  » /وٚي٫ أي
َ
٫ ٚيهؾ٬ت ز٥ ظج٤َهأػؾ أظؽُ يَ  نْ ِا

َُ  إٚيعذُت ػري ع ٨٦ أن يكأ  اجلةس ٨ ٦ة أدة  ٦ِه»وٝة /  ،(3)«أو ٦٪ٕٮهٮه أٔ
 ،(4)«تجٕه٫ ٩ٛكهٟٚهال دُ  ،ال و٦هة ،هؾْ ؼُ رشا َٚ ٬ؾا املة  وأ٩خ ٗري قةا٢ وال مُ 

ه ،كةن واقترشاا ا٤ٞ٣هتقؤا  ال٤ِّ  ٓه أػؾه ٦ؿِ ١َٚ   /عيطوٝهة  يف احلهؽير الىَّ
« َ٦ َ َ و٦َ  ،٘٪٫ اُكذ٨٘ يُ ٨ ي ٦هة و ،ه اُكِّ َىه يُ ٨ يذىكَّ و٦َ  ،٫ اَُّٛ ِٕ كذٕٛٙ يُ ٨ ي
 
ُ
 .(5)«كُٰٔ أظؽ ُٔةًا ػريًا وأوقٓ ٨٦ الىَّ أ

ثة ثسهؿ أ أنَّ » «/املك٪ؽ»ويف  ، يكألٮا اجلةس محًبةالَّ أأوعةث٫  ػٮاصَّ  وأوىص
 َ ونٞهٮ / إن ػ٤هيٌل  ،ةه٩هةو٣ص إيَّه /ٚال يٞهٮ  اظهؽ ،٨٦ يؽه كٍٞ الكٮُط اكن ي
هريه ٔه٨ ٔهٮا  «وهعيط مكه٥٤»ويف  ،(6)« أقأ  اجلةس محًبةأالَّ  أمؿين ثه٨ ٗو

                                           
= 

ً ليحلمحممجم مل جمتي  ،اججلمجعخمش، ك  يف أمحشججلمجم ميجشدر    .«مجعمجعججل أممسحمل  لآلجحتر دمي
، كمحشحمجحمجيحم ڤحمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمد ، مخلحمل (290(، كاججلرتمخلىجسم )4262أىمححمسجمتيحم أجخم داكد )  (1)

 (.  4348« )محشحمجيخمت أ  داكد»األبلين يف 

كخمشػمجعىمغيحم األبلػين يف ، ڤ( مخلػحمل حمجػحجسيجحت أ ػجمس 4234(، كأػجخم داكد )46499أىمححمسجمتيحم أمحػحجس ) (2)
 .(01« )ختحمسيمخت مممصلك اججلىمغحمقحمس»
   .ڤمخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة ( 4036)(، كمممسججلمخل 4394أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (3)
   .ڤمخلحمل حمجحجسيجحت يمطحملحمس حمل اخلمخضب ( 4039كمممسججلمخل )(، 4394أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (4)
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  ممسمجعيحجس اخلحجسرم 4094( كمممسججلمخل )4325أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (5)
خمشػمجعيممغ اججلرتممعيػػ »كخمشػػمجعىمغيحم األبلػين يف ، ڤ( مخلػػحمل حمجػحجسيجحت أ  حجمحمسيػحمسة 29أىمححمسجمتػيحم أمحػحجس ) (6)

   .(030« )كاججلرتحجمي
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 تكألٮا اجلهةس أالَّ » /حيَّ ِٛ إحل٭٥ لك٧ح ػَ  وأسَّ  ،ثةي٫ٕ يف َةاٛحملسو هيلع هللا ىلص  يباجل أنَّ » /٦ةلٟ
 /ٛؿ يكٍٞ الكٮط ٨٦ يؽ أظؽ٥٬ وال يٞهٮ  اظهؽَٚكن ثٕي أوخلٟ اجلَّ  ،«محًبة

 . (1)«٩ةو٣ص إيةه
واجليه ٨ٔ مكهأ٣ح املؼ٤هٮق  ،ىلع اامؿ ث٧كأ٣ح اَة٣ٜ خ اجلىٮُص وٝؽ د٣َّ 
ٓ خ ٚة٩ىت}ٮع دٕةىل/ ٠ٞ ،يف ٗري مًٮ ت * ٚإذا ٚٗؿ ]الرشح/   ولىل رمٟ ٚةٗر

ٚةقذ٨ٕ  ولذا اقذٕ٪َخ  ،إذا قأ٣خ ٚةقأ  اُ» /ةسالث٨ ٔجَّ ملسو هيلع هللا ىلص  يبوٝٮ  اجل ،[6، 5
وله٥  ،(3) [25]اججلمجعمحميحلجخمت/  ٚةثذ٘ٮا ٔ٪ؽ اُ الؿزق}و٦٪٫ ٝٮ  ا٤َي٢/  ،(2)«ثةُ
ُ  انَّ  إٚةثذ٘ٮا الؿزق ٔ٪ؽ اُ /ي٢ٞ  ،ؿ ثةالػذىهةص واحلرصهنٕدٞؽي٥ ا٣ْؿا ي
َُ } /وٝهؽ ٝهة  دٕهةىل ،بذ٘ٮا الهؿزق إال ٔ٪هؽ اُال دَ  /٫ ٝة ٠أ٩َّ  ٨ ٦ِه واقهألٮا ا
   «.[91]اججلنممس /  ٫٤ٌٚ

 الرشح
يمغجحمػيحم  -حجمجخمايحم كرممعيحمأليممصري امليجشمحمممغ رمحيحم ا إف أف اإل ممسف ممسمممسبلمخليحم 

قيكحجمىجسا ، أممسرينا هليسجخمف   ك جخميا يدجحم رضُّ
ي
 .ىمححمسكيا أ

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطجخمؼ حمل مخللممق 4034أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
كمحشػحمجحمجيحم األبلػين يف ، ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 6942(، كاججلرتمخلىجسم )6225) أىمححمسجمتيحم أمححجس (2)

   .(9920« )املممصاكة»
ٍجخمًمخلػًيحم جمت  حجمىجسا يف ديمطجخمة اخلججليىحل إحمساحجميمخل يمطججلييحم الممسبلـ ججلحمقجخممخليحمك مخفػؿ مجعػف/ د (3) اًحجميمخلى إًٍذ مخفىػؿى ًججلحمقى إًٍػحمسى كى

كا  محمٍمجتيٍمخل تىٍمجعججلى اى اٍخيحجسي ٍمخل إًٍف محلي رٍيه ججلىسي ٍمخل ىمحى جخمقي ذىًججلسي ػجخمفى كىاتَّحمقي كفى ًمخلػٍحمل ديكًف ر حملي ػ تىٍمجعيػحجسي ٍكجحتىجحمنػ اً إًجَّحملى
ى
أ

كفى ًمخلٍحمل ديكًف  يحملى تىٍمجعيحجسي ً جخمفى إًيمغاٍكن إًفَّ اذلَّ ٍججليحمقي ختى جخما ًيمطمحمٍػحجسى اً كى ٍَمجتىىمعي ٍمخل ًرٍزمخفن يمغى جخمفى ججلىسي ٍحملًججليحلي ٍزؽى اً الى حى الػحمسِّ
مجعيجخمفى  ًٍيحم يحمسٍجمتى ي إًحلى

كا ِلى حمسي كقي كىاٍححصيحلي   .[49  ]اججلمجعمحميحلجخمت/ كىاٍخيحجسي
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يحم     ،يمجمججليحليحمحجسكف مخلمجعجل يمغف حجمىجسا املحمسض ممسيممسمجتىمغحمجىحل إف أف  كإف حمسؾ جحمىمغممسى
حجمىحل   يمطجخمدي ا يمطحمس كجمتػىحل؟ أـ  كيمغييحم حمسى مخفى كى  مخلك يحممحمحمطحمس إف مخفججلمجعَّل اججلمجعحجس أف ييمغ

   يمطجخمدي املديت؟
اججلمجعػحجس، حمسزمخفمجم اججل  يي اججلحمقمحميمط مخلحمل أحجممخل األمجخمر إذ  كمخل مخفمحمممط حمسٌّ كهلىجسا مخفيىحل/ اججلمجعحجس حمجي 

ىحل/ محتىػؿ يف الحملى كحمل يحمقكمخلحمقممسجخمـ،  مخفيحمرزأفَّ يمجعججلمخل يمغ، حمل مخفممسمخل ا ِل جحمىمغممسيحم حمقمحمممطى  حبيجحت
 حػرا ػيحم ين خمشػار  حمل مخفممسػمخل ا ِلمخفمحمجخمًعن اججلمجعحجس ف ذا اكيمغ، «ىمغىناججلحمقمحميمط محلزن ال يى »

   ، كاىحضحملجحم جحمىمغممسيحم.ِل
هلػىجسق  احجسن يمغججلمخضحملممط حجمجخم اذلم  مجعىحل اإل ممسف مممسػمجتمجعى ك احلحمس يمطحجس مخل ىحضحملممطكىجسلممق ك

يمغمجمػىجسا ىحضحملػممط  ،حمجيجشػىحل يمطججليمجمػحلجمتمجمػحجسق  سىحلمخضججلمجم كيممسىع الممصمجمجخمات، يمغذا أىمحىجس يى 
 اذلم يمخضحملممط يمغييحم، محلحمل مخفؿ اججلحمقىحل/الِش  يمطجخمدي دم يحم إف ي

 اأىحضمجع مخلمخضمخليع يمغممسمجتمجعحجسين ررر كلجخم أين مخفمحممجع ليحلمحم حمجحمسا 
يمغحمقػؿ  ك أجحممجم ىحضحمسيمخف إف الممسمجعدة كاججلىمغػبلحىلع اججلحمقمحميمط، كبنيَّ   اجلِبُّ  كججلحمقحجس حمججحتَّ 

َٛ »يمطججلييحم اليجشبلة كالممسػبلـ/  ْقه٥ََ٤، وُرزَِق ٠َ
َ
٤َْٚهَط ٦َه٨ْ أ

َ
ُ ث٧َِهة َٝهْؽ أ ه٫ُ اِلَّ َٕ ةًٚهة، وَر٪َّ

٨ أوهجط ٦َه/ »مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا ، ڤا حمل حميجشحمل  يحجسكيمطحمل يمطي ، (1)«آدَةهُ 

ِ ة يف ِسْ ٦٪س٥ آ٦٪ً  زيت ع ٧هة ِظه١ٚأ٩َّ  إيٮ٦ه٫ ٔ٪هؽه ٝهٮُت  ،ٕةىف يف صكهؽه٦ُ  ،٫م
 .(2)«ادل٩ية

                                           
   .( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل يمطحملحمسك ريض ا يمطمحممجمحمل4093أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
كمحشػحمجحمجيحم األبلػين يف  كحمجممسػمحميحم األبلػين (،5252يحم )كاػحمل مخلجمتػ( 6552)اججلرتمخلػىجسم أىمححمسجمتيحم  (2)

 (.  5550« )محشحمجيخمت احمل مخلجمتيحم»
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ا مخل مجعحجس حمقمحمممط ال ججلحمقججليىحل كال ليحلمحتري. كحجمىجسمخل ى لاممسمجتجخمىل ىلع اججلحمقججلجخمب  إذاججلمخضحملممط يمغ
يمطػحمل اػحمل يمطػس  «حمجيحمجنياليجشَّ »رجحم مخلمحميحم جحمبيمحم يمطججلييحم اليجشبلة كالممسبلـ، محلحمل يف ىجسَّ حمجى 

لٮ اكن الث٨ آدم واديةن ٨٦ ٦ة  »يحمقجخمؿ/   ريض ا يمطمحممجمحمل، مخفؿ/ ممسحملمجع اجلِبَّ 
 .(1)«٨ دةبذٮب اُ ىلع ٦َ اث٨ آدم إال ا٣رتاب، ونَ  ٧أل صٮَا ة، وال يَ الثذىغ زةثلً 

اك مخلً »مخفؿ أجخم حمجمخل رمحيحم ا/  ٍحمل أكػرث مجخماحجمػ ا ججلمجعػدق كأيمطحمطحملمجمػ ىمحمخضػحمسن
ٍممسػمخل، كلػجخم مخل لػ اججلحمقمحميمط. كججليجمس   ه أركحى لججلحجسف مخلحمل الحمسخمش ججلحمقممش  كاثلحمق ججلحمقى

يسحمل يف اججلحمقمحميمط ىمحيجشججل حتحملػحجس إال الحمساحمجػ كيمطػحجسـ ادلىمحػجخمؿ يف مجخماخمشػممط الممسػجخم  
ًججلمخضججل اججلىمغىممشًىحل، لاكف الجخماجمتػي ىلع اججلمجعمخفػىحل أال يىمغػرؽ اججلحمقمحميمطػ ىلع حمجججلػ مخلػحمل 

 .(2)«األحمججخماؿ

 ػسجخمف ججلحمقججلك يمغحملحمل ممعين مخفججلػيحم ممعى ي ججلحمقمحميمطا/ »كمخفؿ أيممشن حمل محميػ يػحجساق، كمخلى
ػ مخلمخضحملمحمنػٍممش كًعش آمخلمحمنػجحسَّ ممسى مى حمل مخفمحمممط لمخل يى يحم لمخل يمحمىمغمجعيحم ممعمحمق، كمخلى ايمغمجتحمقحمس مخفججلي  حمل لػمخل ، كمخلى

 .(3)«يحميحمقمحمممط لمخل يسحمل ِل يف اججلىمغجخما جحممجمي لحمسممعمجت

                                           
   .(4035( كمممسججلمخل )2342أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
   .(490، 435الحمل حمجف )« ركخمش اججلمجعحمقبل » (2)
   .(490، 435الحمل حمجف )« ركخمش اججلمجعحمقبل » (3)

http://www.alukah.net/sharia/0/10191
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حمسق حملػ مخل  مجعججليحم ييسجخمف يف مخفججليحم مخلحمل اججلحمقمحميمط أف اإل ممسف ىلع   لممق ذل 
، كُيممسحمل اتلمجعمىحل مخلممط جحممجعمخل ا يمطججلييحم، كيحمقجخمـ بممصيحلحمسحجمك ألجحممجمػ ِل مخفممسمخل ا يمطحمس كجمتىحل

 ىص.كال حتي  حجسُّ مجعى جحممجعمخل ال تي 
حمسكل يي ك ذلؾ ممعري حمحملجخمدةإف أمجخمر محشحمجيحم يحجسيمغممط  يف اججلمجعمحممخف ىحلٌّ ممعي   اججلمخضحملممط يمغمجمجخمكأمخلَّ 

كال ححصػممق أف اججلىمعػىن  ،«ىنممعػاججلمخضحملممط يمغحمقحمس، كاحلس »يحم مخفؿ/ يمطحمل يمطحملحمس حمل اخلمخضب أجحم
سىمغييحم اججلحمقججليىحل، يى كبتل  إذا أيجمس مخلحمل    اممسمجتىمعىن يمطمحميحم، كاإل ممسف ممعىن اجلىمغجمس، 

ي  -أحمجيجحمن -حمل أممسمجعحجس اجلس، كاإل ممسفكمخفحجس يسجخمف مجمىجسا اججلحمقججليىحل مخلً   كممصػحمقييحم اليحلمحتػريي
مخل مخلػ ، كحجمػجخم ال يمجعججلػألجحميحم ُيمجتج إف رًعي كإف مخلمجتمجعػ كإف أححصػي  ال حمجرصػ هلػ

 .يييجشججلحمجيحم
، كأف يسجخمف ىحضججليحم مخلحمل كحمجحجسق أف يمجتمجعججلمخف  يمطحمس كجمتىحلىلع اججلمجعحجس ذللممق ينِغ 

 ك، كأف يسجخمف ىلع يحمقني كمجعججلمخف ػ ممسػحمججحميحم كمجعػفكحمجحجسق ا ممسحمججحميحم كمجعف
يمغمجتىمعجخما يمطمحمػحجس ا الػحمسزؽ كايمطػحجسكق دا ممسحمججحميحم/ ألف الحمسزؽ مخلحمل ا كحمجحجسق، مخفؿ 

يمغمجتىمعجخما الحمسزؽ يمطمحمحجس اك ألف  /كلمخل يحمقىحل، [25]اججلمجعمحميحلػجخمت/  كاححصيحلحمسكا ِل إحليحم حمسجمتمجعجخمف
ي  حجمىجسا يحجسؿ ىلع أف الػحمسزؽ يمطمحمػحجس ا ممسػحمججحميحم كممصمجعحمس الىمحمجتيجشص، حمقحجسيمخل اججلحمطحمسؼ ي

 .ججليجمس يمطمحمحجس أحمجحجس مخلحمل اجلسك، كحمجحجسق كمجعف
 ا ألفَّ  كالحمسزؽ مخلممط األىمحىجس ممسيحممجم  يجشىحلاججل  ُيكادلًع  مخلحمل أيمطحمطمخل األمجخمر 

حمسدق لػمخل يسػحمل، ، كإذا لمخل ييػلججلمجعحجس اكف حمجيجشجخمؿ الحمسزؽ إذا أراد كيحجسق مخلحمقحلحجس األمجخمر
 ا إحلػيحميمغحمقػرين  حبػمخف ا ا محشر يمطػحجسن ، كىحضججليحم مخلحمل حمسزؽممسب ال اججلمجعحجسأىمحىجس يمغذا 

م يػحجس كمخلػحجسَّ إحلػيحم كجلػ  ،حمسػجحمسممسػاكِل ػىجسلىحل كيمطحمس كجمتىحل يحم مجعججلمخف مخل  إذا، ككحمجحجسق



   

 

 ةـــيشرح رسالة العبود 276 

أيمطمخضق مخلحمل اجلِّمجعمخل مخلػ ال  -كاثلمحم  يمطججلييحمق حملحمتيحجس، مخلممط  ممسحمججحميحم كمجعف الممشػحمسايمط
مخضحمس ِل  . ىلع ؿخيى

اججلمجعحجس حمسـ ُيي لمخل  -يمجعًممش اججلمجعحجس مخل ىحضججل حلسمخل يمجعججلحملمجملجخم أف ا مجعف لمخل حمجىت ك
 يحم.ني يحجسيق كاجحممخضحمساحمجيحم اجحمسممسركىلع ا  يحمجحتمحمك يحمأجمتحمس دًع

مخفػؿ/  اجلػِب  أفَّ  ڤمجعحمل أ  ممسمجعيحجس اخلحجسرم خيججلجخم مخلحمل يمغحجسةك يمغدلًع  ال يمغ

٥ إال أُٔهةه اُ ث٭هة ُيٕح رظهوال َٝ  ٣حف ٚي٭ة إز٥ٌ  ؽٔٮ ثؽٔٮةٍ ك٥٤ يَ ٨ مُ ٦ة ٦ِ »
ه .٢ ع دٔٮد٫ضِّ َٕ ة أن حُ إظؽى زالث/ إ٦َّ  ه .ؽػؿ٬ة ع يف اآلػهؿةة أن يَهول٦َّ ة أن ول٦َّ

ُُ »مخفؿ/  !سرثمخفلجخما/ إذف جحمي  «.س٤٭ةٮا ٦ِ رصا ٔ٪٫ ٨٦ الكُّ يَ   .(1)«أكرثُ  ا
ايع يمغ  .كإف ىمحري ،ىلع ىمحريك ،يف لك األحمججخماؿ راخمتدلَّ

اكىجسلىحل ِل يمغممسييجشري  محتججليحم مخلخمججلجخممخفن ممسؿ املجحسججلجخمؽي إذا  كأمخلَّ  أف كاألمحشػىحل ِل،  يمطػحجسن
أف نػِغ ال يى كاملممسيحلمحم كاالممسػمجتمجعجحم ىحل لىجسممسججل حمحمسـك ألف اتلاتلىجسلىحل لججلحملجحسججلجخمؽ مل

ريض ا  الػحمل يمطػس ، محلحمل مخفػؿ اجلػِبُّ  ممسحمججحميحم كمجعفيرصؼ إال إف ا
ـ احمل يمطس ممعػبل، ك«ٚةقذ٨ٕ ثةُ ٚةقأ  اُ، ولذا اقذٕ٪َخ  إذا قأ٣َخ »/ يمطمحممجمحمل

 يىمعحمسس يف مخفججليحم حجمػىجسق املمجعػينأراد أف  ججلسحمل اجلِب  مخلحمل يمطحملحمسق، حمسػيف اثلثل يمطممص
 اجلججليججل.

مخلمجمحملػ يسػحمل ك، قرصؼ ججلىمعري  ممسحمججحميحم كمجعف ال  جخمز أف ي يمغججلمجعجخمدي احلحمقَّ 
كي اجل  يمطمحميحم أحمجديجحت محلمحتػرية »/ امليجشمحمممغ مخلحمل ممساؿ يمغىمغييحم جحمجخمع مخلىجسججل، كذللممق مخفؿ

                                           
« محشػحمجيخمت اججلرتممعيػ كاججلرتحجميػ»كمحشػحمجحمجيحم األبلػين يف (، 44435« )املممسػمحمحجس»أىمححمسجمتيحم أمحػحجس يف  (1)

(1399).   
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ثأظؽز٥ ظذ يهأيت  ـا  املكأ٣حُ ال دَ »/  نن كاملممسجحميحجس، محلحمقجخمِلحمجح كالممسُّ يف اليجشِّ  
ح حل٥يٮم ا٣ٞية٦ح و٣حف يف وص٭٫ مُ  ٘٪يه٫ ٨ قأ  اجلةس وع ٦هة يُ ٦َ »كمخفجخمِل/ ، «ٔـ

، يمغمجمػىحل «يف وص٭ه٫ -ةؽوظً ٠ُهة أو أو مخٮًمه -ةوًمهؽُ كأتل٫ يٮم ا٣ٞية٦ح ػُ صةات مَ 
 .ا اججلمجعيمغي ؿ ممس كججلىق ا يجخمـ اججلحمقيمخل ىلع حجمىجسا احلؿحمسق اإل ممسف أف يى يى 

أك ذلم  حمسـ مخلىمغحمطػممط،أك ذلم ممعيػ حجسمخفممط،حمقحمس مخلي ذلم يمغى  كيجشججلخمت إال ثلبلثال ى  ممسججلكامل
   ، محلحمل جمت  يف احلحجسيجحت.جخمجمتممطـ مي دى 

 ػىمغممشػاججلىمغحمقحمس اذلم يي  /أمحشججليحم مخلحمل ادلمخفمجع ، كحجمجخم اججلرتاب، كمخلمجعمحمق ،ؽٝٓاملٛٞؿ وا٣
 .  ال يسجخمف يمطمحمحجسق مخل يمجتيق يحم اججلرتابحبيجحت يحم إف اججلرتاب، يجشحمج

حمتكز املحمقحجسار، كأراد يحم ادليجخمف اججلىمغدحمجػ اججلػ  املممصنيممط الأم/  /ْٛهٓامل٘ؿم وا٣
 مجمممش محشحمجمجم. 

يت ىحلً حملُّ حتة حجسَّ مخلحمل ححصً  املحمقمجتجخمؿ  جخمجمتممط أكحلحجمجخم اذلم يي  /ٮص٧ُٓ الم وادل  .(1)ادلِّ
َـّ املممسججلك يمغحمقؿ/ ذللممق حمججحت اجلِب ك ز٥ أػهؾ أظهؽُ ان يَ » ىلع اججلمجعحملىحل، كذ
َ ٚيَ  ،٤٫َ جْ ظَ   «.أو ٦٪ٕٮه أُٔٮه إ  اجلةسأكؾ٬ت ٚيعذُت ػري ع ٨٦ أن ي

ػ يف أيػحجسم اجلػسك يمغحمقػؿ/  دًع ك إف اليجشرب كاالممسمجتىمعمحم  كاالممسمجتمجعىمغؼ يمطحملَّ
« َ٦ َ َ و٦َ  ،٘٪٫ اُيُ  كذ٨ِ٘ ٨ ي ىهكه اُ، و٦هة ٨ يذىك يُ و٦َ  ،٫ اَُّٛ ِٕ كذٕٛٙ يُ ٨ ي
 
ُ
 «.وأوقٓ ٨٦ الىك أُٰ أظؽ ُٔةا ػريً أ

ى أمحشحمجيحم أالَّ  كأكىص ىمحجخماصَّ  ف أ  سػحمس ممسلجخما اجلس ححصين، محلحمل جمت  يف ححص ي
كحجمىجسا يمغيػيحم لكىمغػ كمممصػحمق،  ،دامجتيحميمطحمل يزنؿ يمغ ،اكف يممسحمقممش ممسجخمط ادلا مخلحمل يحجسقأجحمَّيحم 

                                           
 (.090/ 0)ججلمجتُّجخمًربًٍممصً  ل« امليُّس يف رشح ميجشيخمت الممسمحم»اجحمحمطحمس/  (1)
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، مخلػممط أف حجمػىجسق األمػجخمر مخفػحجس يحمك ليحليبل يمخضججل مخلحمل أحمجحجس أف يمحمكِل إيَّقممسجخمىحضممحمكؿ كي
أمحشحمجب اجلػِب   يمطججليمجم ىمحجخماصُّ  ىبَّ حمسى أجحمجخماع الممساؿ، كليحلمحممجم أمجخمر ى  مخفىحلمخلحمل أسجخمف 

ى    ا.أحجسن  ممسلجخما اجلس ححصينحمجىت ال ي
املجحسججلػجخمؽ يف ممسػاؿ ؿ اخلججلمخف كاجل  يمطحمل اىلع األمحمس بممس  اجليجشجخمصي ججلَّ دى كمخفحجس 

  يمغػذا يمغحمسممعػ يمغجحميجشػ كإف ربػممق يمغرممعػدمحلحمل يف مخفػجخمِل مجعػف/  كممعري مجخمخمشممط
 .كحمجحجسق إف ا ممسحمججحميحم كمجعفسجخمف  يمغلحمسممع ،[5]الرشح/
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٦ه٨ واإلنكةن ال ثؽ ع ٨٦ ظىٮ  ٦ة ُيذهةج إحله٫ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ 
 ٚهال ،وُل اامهؿن٨ رشع ع أن يسهٮن دًعؤه ُ .هؿُّ هودٚٓ ٦ة يٌ ،الؿزق وَنٮه
 /٧٠هة ٝهة  يٕٞهٮب ٤ٔيه٫ الكهالمإال إحل٫، ينذىك ال و ،اُرز٫ٝ إال ٨٦ يكأ  
 .[63]يجخمممسممغ/ « م١ٮ ثيث وظـين إىل اُ أ٧ة }إ٩َّ 

 الرشح
يممسؿ إال  ال ممسف أف ئلع لرشي  -حمسػًّلك األمحمسيحمل مخلحمل جمتججل اجلىمغممط كديمغممط الممشيف 

حمل أححصيحلجخم يث كحمجحمسين إجحمَّ دا، كال يممصمجت  إال إحليحم، محلحمل مخفؿ يمجعحمقجخمب  يمطججلييحم الممسبلـ/ 
 أمخلحمل املمجعججلجخمـ ك ،[63]يجخمممسممغ/  إف ا

ي
ىمحػحمساق ف اإل ممسف يف حمججخمامخت دجحميق كي حمجػجخمامخت أ

 .قحمسُّ ػكديمغممط مخل يممش ،مخل يمحمىمغمجعيحمجمتججل  /ني حجمىجسيحمل األمحمسيحمليحجسكر 
ا  ؿاججلىمغحمقػحمس، كيممسػكيممسمجتمجعيىجس يحم مخلحمل  ،ىنيمطحمس كجمتىحل اججلىمعً اججلمجعحجسي ربَّيحم ممسؿ يمغحملمحتبلن ي

 ق.ىجسا يف لك أمجخمريحلمخلحمل الممشمجعممغ، كحجميحم ىجس يمجتمجعممسكي ،يمطحمس كجمتىحل اججلحمقجخمة
ػ حمسُّ ػكججلسحمل اإل ممسف إذا مممسيحم الممش  يف حمجػؿ جل إف ا ممسحمججحميحم كمجعػف، كأمخلَّ

ًّلك إف دا ممسػحمججحميحم كمجعػف/ يحمقػجخمؿ نىس، كذللػممق  يمغجحميحم مخفحجس يى  كرىمحيحمكاممسمجتىمعمحميحم 
ا يمغرتل اإل ممسف يف حمجػؿ رىمحػيحم مجعيػحجسن  ك[3]اججلمجعججلمخف/  اإل ممسف حلمخضىغ أف رآق اممسمجتىمعىن

مخلػحمل يمطػحمس كجمتػىحل ىلع مخلػ أكالق  قكال يممصيحلحمس يحميمطحمل ا ممسحمججحميحم كمجعف، كال يججلحمت إحل
ممسػحمججحميحم كمجعػف يف يججلحمتػ إف ا حمجػحجس أف أالجخماجمت املمجتمجعني ىلع لك مخلممط أف ، جحمًمجعىمخل

 ديمغممط املرضة.ي جمتججل املمحمىمغمجع ك
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ججلَّحملمحم كذللممق  حمجىت يف إمحشبلح يف لك   ، يمطحمس كجمتىحل أف جحمحجسيمطجخم ا   اجلِبُّ يمطى
ِ / »، مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا ڤ مجعحمل أ جمسو ك يمغ(1)اجلَّمجعىحلممسممط ححصً  ٫ ز٥ رمَّ كأ  أظؽُ حَ ٣

َ  ،ظةصذ٫ لك٭ة    .(2)«٫٤ٕ إذا ا٩ُٓٞ٩َ  َٓ ْك كأ  مِ ظذ ي
ؿ كال  ،ؽَّ يحم ىف لك أمػحمس كإف دى إف ربِّػ االيمغمجتحمقػرى  ججليممسمممصمجعحمس اججلمجعحجسي / »مخفؿ احمل مخضَّ

ى   . (3)«ممسمجتحمجىي مخلحمل ممساِل ذلممقي
ممساؿ ا  ع ِلججلحمت إف ا يمطحمس كجمتىحل، يمغذا رشي يال حجس أف  يف لك أحمججخماِلججلمجعحجس يمغ

ممسػجخما  اكف دًع   كيف دميممط أحمججخماِل قججلحمسـ دًع يأف  يحم، يمغمجعججلياألمحمس اججليممسري يف مخلمحتىحل حجمىجسا
 ممسججل.جحتمحم  أك دًع  مى 

 

                                           

  مجعني.حجسىمحىحل ني اإلمحشيى  كيجخمرحجم اججل  سجخمف ىلع كجمتمجممجم مخلحمل ممسي رٍي ممسى  /ححصممسممط اجلمجعىحل (1)

محميحم األبلين يف 335/ 3أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم ) (2)    .(6632« )املممصاكة»(، كحمجممسَّ

ؿ )« رشح محشحمجيخمت ابلجحسرل» (3)    (.223/ 20الحمل مخضَّ
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 اجل٧يه٢َ  ا٣ٞؿآن امضؿَ  يف ؿَ ٠َ ذَ  -دٕةىل -واُ»ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ دٕةىل/  
 ٛط اجل٧ي٢ والىك اجل٧ي٢.لىَّ وا

ٛط ثهال َوه /والىٛط اجل٧يه٢ .ضؿ ثال أذىامضؿ اجل٧ي٢ ٬ٮ ٬َ  وٝؽ ٝي٢/ إنَّ 
 .«ك ث٘ري م١ٮى إىل املؼ٤ٮقَو  /والىك اجل٧ي٢ .٦ٕةدجح

 الرشح
امجتىمعػ مخفػحجس اجلىمغجخمس اججل  حمسيق هلىجسق املمجعين   جحمىمغجخمس يمطحمطيحملػ،  ال ححصممق أف 

ً  اججلمجعحمسة، كا ممسحمججحميحم كمجعف جمتمجعىحل اججلمجعحمسة  اججلمجعػحمسة دك ك مخفؿ مجعف/ يحمممط ممسبيججلى اَّ  حملحملى ل
، ال ينػػِغ أحجمججلمجمػػ س كاججلمجعػػحمسة ػػج ىلع رك، [6]املمحمػػيمغحمقجخمف/  كلحمسممسػػجخمِل كلججلحملػػمخلمحمني

أمخفجخماؿ    كإجحمحمل ،مخليناألمحمؿ حملحمتحمسد ي  اليمطمحميحم، ججلسحمل حجمىجسق اججلمجعحمسة  جحسعأك اتل ىحضيحمممسحمقإ
ة اججلمجعحجسي كأيمغمجعؿ يحمقجخمـ مجم   .ييجشىحل مجم إف اججلًمجعحمسَّ

 اجل٧يه٢َ  ا٣ٞهؿآن امضهؿَ  يف ؿَ ٠َهذَ  -دٕهةىل -واُ»/   املى٪ٙ رمح٫ اُٮٝو
 ....«ٛط اجل٧ي٢ والىك اجل٧ي٢والىَّ 
حجمػىجسا  مجعمخف هلحمتحمس يمغػفَّ يأف لججلمجعحجس ر حجسِّ ذا مخفي يمغحجمحمتحمس بل أذل،  /هلحمتحمس اجلحمليىحليمغ

، حملمجعىن/ اهلحمتحمس  يحم أذل لمخل ى حمجى يجشحمجيحم أذل، يمغذا محشى أف ال يي ينِغ أف يسجخمف دميبلن
 .ا دميبلن يسحمل حجمحمتحمسن 
مجعججليػممق يمغا  جمت ؾ مخلمجعمجتىجسرن إ ممسجحمن  مجع، يمغججلجخم أفَّ حجمجخم محشىمغخمت بل مخلي  /اجلحمليىحل كاليجشىمغخمت

 ممسػججلممغ، كيمطججليػممق ا يمطحملَّ  مجتحمقجخمؿ/ يمطىمغيمغ ،يحلجخمف مخلحمل أحجمىحل حجمىجسا املحمقـك تلمجعأف ال ي 
مجتػب هلػىجسا مخلػ يمغيػيحم أمػحمس يمطً  زنع مخلحمل محشػحجسرؾ كمخلػحمل لممسػجحمممق لكَّ يف أف أف تممسىع 

 يحم.تلَّ زى كىمغحمج يمطحمل ىمحمخضيئمجتيحم الممصجحسمحش اذلم مخفحجس محشى 
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ممعػري ححصػيحلجخمل إف إف املجحسججلػجخمؽ، كحجمػىجسا مػجخمىحضحمل مخلحمل حجمجخم محشرب  /كاليجشرب اجلحمليىحل
الممصحجمحجس حجممحم مخلحمل حجمىجسا الالكـ، كمخلمجعججلجخمـ أف اإل ممسػف ييجشػييحم مخلػحمل اهلحملػجخمـ كاججلىمعحملػجخمـ 

 جحتَّ يػحى مخلحمل أحمججخماِل، يمغحملحمل حمجػؿ اليحلحملػؿ أف ال  امجعرتم محلمحترين كاألدكا  كاألمحمساض مخل يى 
 كحمجحجسق. ممصمجت  إف إف اخلججلمخف ممسحمججحميحم كمجعفيإف إف خمججلجخمؽ، كأف  قححصيحلجخما
مجعػحجسـ يمغف حجمىجسا األمػحمس يمجتحمجحمقػمخف  ،محمؿ مخلحمقـ اليجشرب اجلحمليىحليأف اججلمجعحجس  داذا أريمغ

 جحسججلجخمؽ، كحجمىجسا ال ححصممق أجحميحم أكحملىحل، مخلممط أف اججلمممص  مخفحجس يسجخمف مممسػجخماغن املمممصّك إف اججل
كججلسػحمل ال يمممصػّك  ،حمسضاملمخضي يمطجخمارض اججلمحلف يممصمجت  إف ك حمججخماؿاأليف مجعخمش 

 اجلس، كال ححصممق ني ىجساحجم حمطمجمحمسحملحمل األكحملىحل لئل ممسف أف ال يي يمغمخلحمل األجحمني كاتلجخمجمتممط، 
 .أف حجمىجسا حمجؿ محلحملؿ

يحم مخلػحمل األمػحمساض كاألدكا  كججلسحمل لؤلممسممغ مجعخمش اجلس إذا أمحشيحم مخل أمحشػ
ى ك حجمىجسا جمتحمسع ى حمجى كحنجخم ذلممق محشى  حجمػجخم املحملمحمػجخمع، يمغمجمػىجسق امليجشػي اججلػ  ، كحجمىجسا ممق، ممصى ت

 
ي
 .مخلحمل ا   امجتبل اججلمجعحجس إجحمحمل محشي مجم أ

حجمػجخم مخلػحمل ػب  مخفػحجسرق ا يمطججليػيحم إجحمَّحملػمجعججلمخل اإل ممسف أف لك ىمحػري كلك رش حلك
اذلم ىمحججلػمخف املػجخمت كاحليػة حلججلػجخمكمخل أيسػمخل دمحلحمل مخفؿ ا يمطحمس كجمتىحل/  كاالمجتبل 

 .[1]املججلممق/  أحمجممسحمل يمطحملبلن 
محلحملػ  ،يجشربالممصيحلحمس كمخلحمل البل حجس يمغحمجحمقيحم اليجشرب، ابلبل  يمغجلمجعحمل حمجحمقمجم الممصيحلحمس، ك

مخلمجتػجخمزع يمغمجمجخم   ،(1)«و٩ىٙ م١ؿ ،٩ىٙ وك /إلي٧ةن ٩ىٛةنا»يف احلحجسيجحت/ جمت  
 (.يجشربالممصيحلحمس كال) ني األمحمسيحمل

                                           
/ 46« )ححصػمجع اإليحملػف»(، كابلػيمجميق يف 495( ػحمسمخفمخل )469/ 4« )مممسػمحمحجسق»أىمححمسجمتيحم الممصػمجمب يف  (1)

= 
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= 

، كرمحمس الممسيجخميط لممشمجعىمغيحم يف  ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ جمس 456 (، 692/ 4« )مخلممط اليجشػىمعرياجل»محمسيمغجخمًعن
ا(/ »269« )الممشمجعيىمغ»كمخفؿ األبلين يف   ، كمخفحجس حمقحجسـ. «خمشمجعيممغ جمتحجسا
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 نَّ إ» /مؿًه٫ ىلع أمحهؽ ثه٨ ظ٪جه٢ يف ؿئُٝهومهؾا » /ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ
  «.٫ مه١ٮىإ٩َّه» /ونٞهٮ  ،سؿه أ٩هني املهؿنياكن يَ  ةَةوقً 

َ
ظهذ  أمحهؽُ  نَّ ٧ٚهة أ

 . (1)«٦ةت
}ٚىهك  /ٚإن يٕٞٮب ٝة  ،٪ةيف الىك اجل٧ي١٢ٮى إىل اَة٣ٜ ٚال دُ ة النَّ وأ٦َّ 
 .[63]يجخمممسممغ/ إىل اُ   }إ٧٩ة أم١ٮ ثيث وظـين /وٝة ، [69]يجخمممسممغ/ دمي٢  

  ڤوٌلن ٧ٔؿ ث٨ اَُةب 
 إع٢واجلَّ  ،ونٮقٙ ،ا٣ٛضؿ بكٮرة يٮنف ٞؿأ يفيَ

 .  (2)٧ٓ ننيض٫ ٨٦ آػؿ الىٛٮاٚجىك ظذ قُ  ،ث٭ؾه اآليح يف ٝؿااد٫ ؿَّ ٧َٚ 
 ،كهذٕةنوأ٩هخ ال٧ُ  ،نهذىكولحلهٟ ال٧ُ  ،امهلل لٟ احل٧هؽُ » /و٨٦ دًعا مٮ 
 .(3)«وال ظٮ  وال ٝٮة إال ثٟ ،الكن٤ٔيٟ اتلُّ و ،ومٟ املكذ٘ةث

 الرشح
حمجحمسجحمػيحم  جحتَّ ي إل ممسف أف حى اإف ا ممسحمججحميحم كمجعف، كىلع إجحمحمل سجخمف الممصيحلجخمل  

مجمػىجسا جحمػحمسؿ ىلع إزاججلػ مخلػ اججلحمقدر كحمجػحجسق يمغمجمجخم  كححصيحلجخماق إف ىمحججلحمقيحم ممسحمججحميحم كمجعفك
 املجحسججلجخمؽ مخلحمل آالـ كأمحمساض كحنجخم ذلممق، كلؤلممسممغ محلمحتري مخلحمل اجلس يىمعىمغىحل يمطحمل حجمػىجسق

                                           

   (.223/ 2)ججليحلجخمممسمخت ل« حمل حمجمحمىحل كإممسحمجؽ حمل راحجمجخمييحم مممسىحل اإلمخلـ أمححجس» (1)
(2) (     يمطحجس ا حمل ححصحجساد.( مخلحمل مخفجخمؿ 255/ 2أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم مخلمجعججلحمقن

( مخلػحمل حمجػحجسيجحت يمطػحجس ا ػحمل مممسػمجعجخمد 5595( حمسمخفمخل )532/ 5« )األكممسممش»أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف  (3)

أال أ٧٤ٔس٥ اللك٧ةت ا٣يت دس٥٤ ث٭هة مهٮ  ٤ٔيه٫ الكهالم / »مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا  ڤ

، ...«ٝٮلهٮا/ امهلل لهٟ احل٧هؽ»مخفؿ/  .يمغحمقججلمحم/ َّل، ي رممسجخمؿ ا .«؟ظني صةوز ابلعؿ ثبص إسااي٢
 (.  2230« )خمشمجعيممغ اججلرتممعي كاججلرتحجمي»كخمشمجعىمغيحم األبلين يف 
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مخم ػنممسػا، كيى  كال را ممعىمغججلمجتيحم  مجعججليحم يججلحمتػ إف خمججلػجخمؽ ال يحملججلػممق ِل جحمىمغمجعنػكاحلحمقيحمق،  
 .مججليحلجخمت لك   اخلججلمخف ممسحمججحميحم كمجعف اذلم يحجسق 

ا ممسػحمججحميحم  حجمػجخم اذلم يمجعمخضػف  يف اججلمجعيححص يمغخمشيحمقن مخل جحمحمسؿ ججلمجعحجس يمغذا اكف 
ػك ؟!حمسزؽالػ ممسِليكمجعف، يمغيحليممغ ال   محلحملػ مخفػؿ ، يمغلممصػيف حجمػجخم ا،إذا اكف محمسخمشن

ككحمل جمت  يف احلػحجسيجحت/  ،[62]الممصػمجعحمسا /  كإذا محمسخمش يمغمجمجخم يممصىمغنيدإحمساحجميمخل اخلججليىحل/ 
 .(1)«ةامهلل امٙ أ٩خ النةيف ال مٛةا إال مٛةؤ  مٛةا ال ي٘ةدر ق٧ًٞ »

 -حجمػىجسق املمجعػينكإف الجخماحمجحجس األحمجحجس ممسحمججحميحم كمجعف، ججلحمت يى يمغحمقججل اججلمجعحجس املمخلحمل 
كمجعػف كيمطػحجسـ  لؤلممسممغ مخلممط خمشمجعممغ اإليحملف كيمطحجسـ اممسمجتحمجممشر حمجػمخف ا ممسػحمججحميحم

إف ججلحمتػجخم  المحشحجسؽ  الييمجم إكبتل  ال ُيي  ،ىمعي كممشمجعممغ -حتحمقيمخف اججلمجعجخمدي احلحمق
 .يمغيحمل يمطمحمحجسق جمتىحلَّ كيمطبل حمسممعالممسحمججحميحم كمجعف، ك مجتيحمكحما 

 

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ جمس حمل مخللممق 9936بلجحسرم )أىمححمسجمتيحم ا (1)
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ملة ٕٚه٢ ثه٫ أ٬ه٢ ملسو هيلع هللا ىلص  يبُّ ًعا اذلي دًع ث٫ اجلوىف ادلُّ »ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ 
ه» /ا٣ُةاٙ ٦ة ٤ٕٚٮا ًَ و٬هٮاين ىلع  ،ح ظي٤هيت٤َّهوِٝ  ،ٕٙ ٝهٮيامهلل إحلٟ أم١ٮ 

٨ امهلل إىل ٦َهه .كذٌههٕٛني وأ٩ههخ ريبال٧ُ  أ٩ههخ ربُّ يههة أرظهه٥ الههؿامحني، اجلههةس 
إن له٥ يسه٨ ثهٟ  ؟١ذ٫ أمهؿي٤َّ مَ  أم إىل ٔؽوي  ،(1)ذض٭٧صيَ  إىل ثٕيؽٍ  ؟س٤صدَ 

أٔٮذ ث٪ٮر وص٭ٟ اذلي أرشٝهخ  .ذٟ أوقٓ يليًعٚ ٚال أثةيل، ٗري أنَّ  َعَّ ٌٗت 
 ٢ َعَّ أو َُيه ،أن يِّن  يب قهؼُٟ /٩ية واآلػؿةادلُّ  ٤ط ٤ٔي٫ أمؿُ ٧ةت، وَو ث٫ ا٤ْ٣
ُٕ ٌٗجُ  وىف ثٕهي  ،«ٚهال ظهٮ  وال ٝهٮة إال ثهٟ إ(2)ؿَضىب ظذ دَهذْ ٟ، لٟ ا٣
 .(3)« ثٟة إالَّ ٮَّ وال ُٝ  وال ظٮَ  » /الؿوايةت

 الرشح
حمجػني ذحجمػ إحلمجمػمخل حلػحجسيمطجخمحجممخل إف  ػجلَِّب  اججلمخضػممغ مجعىحل أحجمىحلي مخلمجعججلجخمـ مخل يمغى 

ػمخضجخما يمطججلييحم محشيجحممجممخل كممسػىمغ حجممخل كجمتي ججلَّ ممسى  ككيممغ، ـ اإلممسبل هلمخل، كرمػجخمق حلحمتػرة، مجمَّ
أك حمجػىت ،  يحممحلحمسامخلػ -أحجمػىحل اججلمخضػممغكحجمػمخل  -جحتحمقيممغ كحجمػجخمازف كبحجسؿ أف حمقجخمـ

 مجتحملػممط مخلػممط يمطػحجسـ إذا مجمػمخل  ،احجممخل يمطمحميحمذأ جخمفسىمغيىلع األمخفىحل  أكممشيممغ، مخلمجعمججلمجتيحم محل
جلػ  حجمػىجسالك كمخلػممط  ،يمطحجسـ إمحلحمساـ الممشيممغ كاتلحمتحمسؤ ىلع أذيمجتيحم مجتمجممخل إف ديمطجخممجممخلإجمت

                                           
   ججلحمقين ىمعججلحمط ككجمتيحم محلحمسييحم.أم/ يى  (1)
  /أم ،كحجمجخم ىحضججل رخمش ا ،  اججلرتيضاججلمجعيمجتىب/  (2)

ي
   حمسق يمطين.رخمشيممق مخلحمل جحمىمغيس حمجىت ى لممق مخلين أف أ

ػحمسمخفمخل  (449ص)« ادلًع »(، كي 484( ػحمسمخفمخل )94/ 44« )املمجعحمتػمخل اليحلػري»أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف  (3)
 /2« )دلحملػممط الحمسكاػحجس»، كذمحلحمسق اهليػمحتِّم يف ڤمخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل جمتمجعىمغحمس  ( محمسممسبلن 4042)

   «.كبحمقي رجمتِل جحتحمقت ،كيمغييحم احمل إممسحمجؽ كحجمجخم مخلحجسلجمس جحتحمق ،ركاق اججلمخضرباين»( كمخفؿ/ 49
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الممسػمخف مخلػحمل يمغاكف مخل اكف مخلحمل دًعػيحم  ككاححصمجتّك إف ا ممسحمججحميحم كمجعف اجلِب  
ك ، كحجمػجخم أممسػجخممحم يحم كحمجػحجسقحمتػجخم  إحلػججلالممصيحلجخمل إف ا ممسحمججحميحم كمجعف، كالجحتِّ 

 .يحمت أف جحمىحمقمجتحجسم يحميمغ
ػ أحجمىحلى  ىلع أفَّ ، ىمغجخمقمجعَّ ركاق اججلمخضرباين كممعريق كخمشى املممصمجتحملىحل ىلع حجمىجسا ادلًع ك حجمىجسا احلحجسيجحت ك ري مخفػحجس الممسِّ

يٍُّسػ  اججلحمقدح كىمغَّ مجعحجسد ميجشدرق كىمحً تًلى  كجخمِلحمقىحل إف مخفى اجلَّ  أحجمىحلً  يحم دممجمجخمري جمتَّ جخمى مجتى محتىحل حجمىجسا حى كمخلً  ،قكٍ كى رى   الممشػمجعممغ ي
ـي ، كاممسمجتحجسؿ يحم «اتلىمغممسريأمحشجخمؿ يف مخلحمقحجسمخل »احمل يحملي يف ححصييمح اإلممسبلـ ر مخلمحتىحل ذلممق حمسَّ محلحمل مخفى  يمغييحم، اإلمخلػ
 .ا يف محلمجتيحماججلحمقيمخل محلمحترين  احملي 
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ُٓ ٝهٮي ٧هة وٍل» ٝة  املىه٪ٙ رمحه٫ اُ/ ا٣ٕجهؽ يف ٌٚه٢ اُ ورمحذه٫  ٧َه
   «.ٮاهة قِ ٧َّ ٫ مِ ذُ نَّ ؿِّ وظُ  ،٫ عنخ ٔجٮديذُ ٮِ َٝ  -ورصةا٫ ٣ٌٞةا ظةصذ٫ ودٚٓ  ورد٫

 الرشح
 لكحملػ اكف حجمػىجسا يىػجخمً لكحملػ مخفى كممسحمججحميحم كمجعػف، يف ا يسجخمف الحمسجمت  اججلمخضحملممط ك

يمطجخمديمجتيحم  يجخمً مخفى   ىلع مخفجخمة اججلمجعجخمدي يف مخفججل اججلمجعحجس، يمغمجمىجسق املمجعين حمطمجمحمس يف مخفججلو دحلبلن 
ا يمطػحمس يف كالحمسجمتػ  حمقػىحل اججلمخضحملػممط يمغيى إذا خمشمجعىمغ اججلمجعجخمدي  أمخلَّ  ممسحمججحميحم كمجعف، 

 إف أحمجحجس مخلحمل اخلججلمخف. يف حجمىجسق احلؿ  ال حمججل ممسيججلحمتكاإل ممسف حمجمجتحملن  كجمتىحل،
يمغييحم حجمىجسق املمجعػين  جخمى حمقٍ تى كإذا لمخل مجعجخمدي ا يمطحمس كجمتىحل  حملمجتؤلإذا لمخل يى  يمغججلحمقججل كًع ي 

ني كالحمسجمتػ  كاججلمخضحملػممط يف ا ممسػحمججحميحم كمجعػف كاتلػجخملك مخلحمل املحمج كاخلجخمؼ كاحلحمق
إذا  -ػىحل كيحملػجخمت -حملحمسضكيى  خمتُّ ًيجش ججلحمقججل يى يمغاممسمجتمجعض يمطمحممجم حملمجعف يمغممسحجسة،  -ييحميمطججل

ًججلمخف ِل كيمطحمل مجخمادِّ إحمجييحمك  مجعّم مجم ال ى يمغجحمَّ د كا ممسحمججحميحم كمجعف يحمقجخمؿ/امجتمجعحجس يمطحمل ىمحي
 يف ، كدكاؤحجمػػ[13]احلػػمخت/  األيجشػػر كججلسػػحمل مجعػػّم اججلحمقججلػػجخمب اججلػػ  يف اليجشػػحجسكر

محميػجخما اٍممسػمجتىًحمتييجخما  يىمخفؿ ا مجعف/ دك االممسمجتحمت  كلحمسممسجخمِل  يػحملى آمخلى ً ػ اذلَّ مجمى حُّ
ى
ً أ
فَّ 

ى
جخما أ ٍمخل كىاٍيمطججلىحملي ًٍييسي  ُيي ٍمخل لًحملى زي جخمًؿ إًذىا دىًعى لًججلحمسَّممسي جحمَّػيحمي اى كى

ى
مخفىججلًٍػًيحم كىأ حمسًٍ  كى َىنٍيى الٍحملى يجخمؿي  ُيى

ٍممصى  ًٍيحم حتي كفى ػإحًلى اججلحمقججلجخمب يف مبلزمخل اليجشحلني كابليمجعػحجس يمطػحمل  ، كمحشبلح[11]األجحمىمغؿ/  حمسي
جخمفى اججلىمعيمغججلني أحجمىحل األحجمجخما ك مخفؿ ا جمتىحل كيمطبل/ د يػحملى يىػٍحجسيمطي ً ػممطى اذلَّ ػممقى مخلى كىاٍمحشرًبٍ جىٍىمغممسى

اًة كىاججلٍمجعىممصً  حجسى ٍمخل ًججلٍىمعى بَّمجمي ٍمخل يًحمسيػحجسي ًزيمحمىػى احٍلىيىػًة ػرى محمٍمجمي يٍمحمىؾى خى الى تىٍمجعحجسي خى يحمي كى كفى كىٍجمتمجمى ِّ ييًحمسيحجسي
الى  ٍجيى كى ػادلُّ قي يمغيحمسيىحضن ٍمػحمسي

ى
فى أ ًكى اقي كى ػجخمى ىػممطى حجمى ػٍحمل ًذٍمحلًحمسجحمىػ كىاتَّ ججلٍمحمىػ مخفىججلٍىػيحمي خى ٍدىمغى

ى
ػٍحمل أ   يًمخضٍممط مخلى

   .[16]اليحلمجمممغ/
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بممصػ  مخلحمل حمجمخضػـ سرتث يى اذلم حتحمقمخف مجمىجسق املمجعين ال اإل ممسف حمسل كذللممق  
  كحمجحجسق ممسحمججحميحم كمجعف.إجحمحمل حجمجخم يحم كمجعججلحمقيحم يحمقيمحمي إجحمحمل ، كادلجحمي كال تممسمجتمجمجخمييحم
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 ،ٮصهت ٔجٮديذه٫ ع٧َٕه٫ يف املؼ٤هٮق يُ  ٧١ٚة أنَّ » ملى٪ٙ رمح٫ اُ/ٝة  ا
سه٨ ٩ْهريه، ٨ مبخ دَ اقذ٨٘ ٧َّٔ »ٮصت ٗ، ٤ٝج٫ ٔ٪٫، ٧٠ة ٝي٢/ أق٫ ٦٪٫ يُ ٚيَ 
 ْٚ ، (1)«٨ مهبخ دسه٨ أقهريه٨ مبخ دسه٨ أ٦هريه، واظهذش إىل ٦َهىلع ٦َ  ٢ْ ٌِ وأ

٤جه٫ ٔه٨ ٫ ورصةؤه ع يٮصت ٔجٮديذه٫ ع، ولٔهؿاض ١ٚٝؾلٟ ٧َٓ ا٣ٕجؽ يف رمِّ 
٨ ال قي٧ة ٦َ  ،يٮصت ا٩رصاا ٤ٝج٫ ٨ٔ ا٣ٕجٮديح ُ -ا٤ُ٣ت ٨٦ اُ والؿصةا ع

ه إاكن يؿصٮ املؼ٤هٮق وال يؿصهٮ اَهة٣ٜ ة ىلع حبيهر يسهٮن ٤ٝجه٫ ٦ٕذ٧هًؽا إ٦َّ
هأراةقذ٫ وص٪ٮده و هدجة٫ٔ وممةحل٫١، ول٦َّ ة ىلع أمهٮاع ة ىلع أ٤٬ه٫ وأوهؽٝةا٫، ول٦َّ
هري٤٥٬ِ ٧٠ةل٫١ ومَ  إة ىلع قةداد٫ وًلكاا٫وذػةاؿه، ول٦َّ   ،٫١ وميؼ٫ وخمؽو٫٦ ٗو

اذلي ال ي٧هٮت وقهجط  ودهٮَل ىلع ا٣هيح}ٝة  دٕةىل/  إمم٨ ٬ٮ ٝؽ ٦ةت أو ي٧ٮت
 . [76]اججلىمغحمسمخفف/   احب٧ؽه وًلىف ث٫ ثؾ٩ٮب ٔجةده ػجريً 

ػٌهٓ  -أو أن ي٭هؽوه ،٨ ٤ٜٔ ٤ٝج٫ ثةملؼ٤ٮٝةت أن ي٪رصوه أو يؿزٝٮهوَل ٦َ 
ا٣ْة٬ؿ أ٦هريًا مه٥  ولن اكن يف ،٥ ثٞؽر ذلٟووةر ٚي٫ ٨٦ ا٣ٕجٮديح م ،٤ٝج٫ م٥
   .٦ذرصًٚة ث٭٥ ،٥٬مٮرًؿا ا٦ؽثِّ 

 -ٚةلؿص٢ إذا د٤ٕهٜ ٤ٝجه٫ ثهةمؿأة إٚة٣ٕة٢ٝ ي٪ْؿ إىل احلٞةاٜ ال إىل ا٣ْٮا٬ؿ
و٬ٮ يف  ،يج  ٤ٝج٫ أقريًا مة َتس٥ ٚي٫ ودذرصا ث٧ة دؿنؽ -جةظح عولٮ اك٩خ ٦ُ 
 ،٬ة ومم٤ٮًل٭هةيف احلٞيٞح ٬ٮ أقريُ ٪٫ ل١وأو ٦ةل١٭ة، ا٫٩ زوص٭ة  إا٣ْة٬ؿ قيؽ٬ة

ن٫ٞ مة٧٤ٔال قي٧ة إذا و ٩٭هة ٚإوأ٫٩ ال يٕذةض ٔ٪٭ة ث٘ري٬ة،  ،خ ثٛٞؿه إحل٭ة ٔو
اذلى ال إ ظيجبؾ دذعس٥ ٚي٫ حبس٥ الكهيؽ ا٣ٞهة٬ؿ ا٣ْهةل٥ يف ٔجهؽه املٞ٭هٮر

                                           
 يمطحمل مجعخمش احليحلحمل . (6230)حمسمخفمخل  (2/684« )املحمتلممس كجمتجخماحجمحمس اججلمجعججلمخل»أىمححمسجمتيحم ادليمحمجخمرم يف  (1)
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 ،ٚهإن أس ا٤ٞ٣هت أْٔه٥ ٦ه٨ أس ابلهؽن إثه٢ أْٔه٥ ،يكذُيٓ اَالص ٦٪ه٫ 
س ق ؽ ثؽ٫٩ واقهرُت ٕجِ ٚإن ٨٦ اقذُ  ،٨٦ اقذٕجةد ابلؽنواقذٕجةد ا٤ٞ٣ت أ٥ْٔ 

ُ
وأ

ثه٢ ي١٧٪ه٫ االظذيهة  يف  ،رتُيًة ٦ه٨ ذلهٟ ٧ُ٦بً٪هةكهال يجةىل إذا اكن ٤ٝجه٫ م
 .اَالص
ًٞ  -اجلك٥ ُٟ ٤ِ اذلي ٬ٮ مَ  -ة إذا اكن ا٤ٞ٣توأ٦َّ  ة ٣٘هري ٧ًه٦ذيَّ  ،اة مكهذٕجؽً رٝي
 ملة اقذٕجؽ ا٤ٞ٣ت. اذلَّحل٤ح ٭ؾا ٬ٮ اذل  وااس املعي وا٣ٕجٮديح ٚ إاُ

جٮديح ا٤ٞ٣ت وأسه يه ا٣يت ن املكه٥٤ ٚهإ ،رتدت ٤ٔي٭ة اثلٮاب وا٣ٕٞةبيَ  ٔو
إذا اكن ٝةا٧ًهة ث٧هة يٞهؽر  ،لٮ أسه اكٚؿ أو اقرت٫ٝ ٚةصؿ ث٘ري ظٜ ل٥ ي ه ذلهٟ

ٜي ٨ اقهذُ ٤ٔي٫ ٨٦ الٮاصجةت، و٦َ  َّٜ أدَّ »إذا  ٕجؽ حبه َّٜ  ى ظه ٤ه٫ ٚاحله٫ ٮَ مَ  اُ وظه
  ،(1)«أصؿان

ُ
له٥  -ي٧هةنه ىلع اتللك٥ ثة٣سٛؿ ٚذلك٥ ث٫ و٤ٝج٫ ٧ُ٦نئ ثةإلكؿولٮ أ
ولهٮ  ،ذلهٟ هؿُّهٚ٭ؾا يٌه ،ٕجؽ ٤ٝج٫ وةر ٔجًؽا ٣٘ري ا٨ُ اقذُ ة ٦َ وأ٦َّ  .ي ه ذلٟ

َٟ اكن يف ا٣ْة٬ؿ مَ   «.ةساجلَّ  ٤
 الرشح

 »مخفجخمِل/  
ى
أممسػري اإل ممسػف  /محلحملػ مخفيػىحلحجمػىجسا ، «حمل ححص سحمل أمخلريقىحل ىلع مخلى ًممش يمغٍ أ

 .اإلحمجممسف
 ججلىمغمجتخمت اججلبممس /ككحمل مخفؿ أجخم ا

                                           

َّٜ  ى ا٣ٕجؽُ إذا أدَّ / »، مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا ڤ يمطحمل أ  حجمحمسيحمسة( 2222أىمححمسج مممسججلمخل ) (1) اُ  ظه

  .«ٮاحل٫، اكن ع أصؿانمَ  َّٜ وظَ 
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ى
ىٍممسمجتىمجعًٍحجس مخفججلجخمبىمجممخلي ٍحمل إف اجلَّ ممسً حمجٍ أ  (1)يمغمخضمل اممسمجتمجعحجسى اإل ممسفى إًحمجممسفي   ًس ت

جحمىمغػحمسة مخلػحمل اممسػمجتمجعحجسيحم، كذللػممق إذا كجمتػحجست محلأجحمَّممق إذا أحمجممسمحم إف اإل ممسف 
، كمخفحجس مخفؿ ا مجعػف/ يمطججلييحم سجخمف محلجحمممق أمخلريه حمسًعف مخل ػممسيمغحمجممسحمل إحليحم، إ ممسف يمغ

محمىي كى د ىٍممسمجتىجخمًم احٍلىممسى الى ت بىيٍمحمىػيحمي كى م ىيٍمحمىػممقى كى ً حملي يمغىػًذىا اذلَّ ٍحمجممسى
ى
ٍممط ًججلًَّ  ً ى أ يِّىي اٍدذى الى الممسَّ

يمخله  ً ً ٌّ محى جحمَّيحمي كى
ى
أ ةه محلى اكى حجسى ػمخض، ر يمطى ػ إًالَّ ذيك حمجى حجمى ػ ييججلىحمقَّ مخلى يكا كى ػربى يػحملى محشى ً  إًالَّ اذلَّ حجمى  ييججلىحمقَّ مخلى كى

ًحمطيمخلو   .[53، 55]يمغيجشججل/   يمطى
أممسريق، أك محلجحمػممق ىمحػدـ ِل، محلجحمممق مجتيحلجخمف يمغممس أحمجحجسإف  احمجمجتحمتي املحمقىحل لجخم ك

يرتيمغممط يمطمحممجم، ىمحمحشػ يف أف ، كاجلس م يف أيحجسممسمجتىمعين يمطحملَّ كذلا ينِغ لئل ممسف أف ي
ممعػري ، كإف اكجحمػ ال حمججلػ يحمممسػمجتييمغمخلحمقػحجسرة لججلمجعػحجس ادلجحميك ألجحممجم إف اكجحم أمجخمر 

رة يمغججلحمل  حجسَّ حمقى  .ك مخلمجمحمل اممسمجتحمتحجسل ممعريق كمخلمجمحمل ذؿَّ ِليتمخلي
 .جخمجمت يمطجخمديمجتيحم ِلق ِل يي ؤيحم كرجمتممط اججلمجعحجس يف ربِّ حملمخضكيمطججلييحم يمغ

  يجخمجمت اجحمرصػاؼ مخفججلػيحم يمطػحمل يمغا كرجمتيحم ِل ممساؿ إيمطحمساض اججلحمقججل يمطحمل كأمخلَّ
 محلربلك يمطجخمدي ا يمطحمس كجمتىحل، كحجمىجسق  محشبلح اججلحمقججلػ محشػبلح لججلحمتممسػحجس  فألىحضمخلَّ

 لكيحم، كيمغممسد اججلحمقججل يمغممسد لججلحمتممسحجس لكيحم.
 كأ، أحجمججليحم كأمحشػحجسمخفيحمإف  كأكممحليحليحم،  كأيمطيحمرممسمجتيحم كجمتمحمجخمدق كمخلحمل يحمسكحمل إف 

كججليجمس يف  مخل،يسجخمف ىحضحملمجعيحم كرجمتؤق يمغيمجم -ف ممسديحم ككربايحمإ كأف أمجخماِل كذىمححمسق، إ
ًججلاكن يف اججلحمطحجمحمس إال أجحمػيحم ممسمجتمجعحجسق يمغما يمطحمس كجمتىحل،   أك مى حجمىجسق األححصي ، كإف اكف ريممسن

ي  ككس مػحمسحلجمتمجتيحم إحلمجممخل يمغمجمجخم  ممسػريكف ِل األمػجخمر ألجحممجمػمخل يف احلحمقيحمقػ حجمػمخل اذليػحمل ي
                                           

 (.  42)ص« مخفيجشحجس مخلحمل يمطيجخمف الممصمجعحمس»اجحمحمطحمس/  (1)
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 مخلكهلػػ اججليحلػػيحم مممسػػجحسحمسن خيممصػػجخمق، كأمحشػػخمت مي خيممصػػحجممخل، ػػحجسؿ أف يحم، كمحشػػر جخمجمتمجمجخمجحمػػكيي  
ال يممسػمجتمخضيممط أف ك ،كحنجخم ذلػممق جخمجحممجممخل،حمطججلحمليك ،بلىحضىحلاجلس  اؿأمجخمىلع يمغيحمجيجشججلجخمف 

يف احلحمقيحمقػ اممسػرتمخفؽ مجمػىجسا يمغيىحملمحممجعمجممخلك حمجىت ال يمحميجشػػحمسيمغجخما يمطمحمػيحم، أك يىحمليحلػحمسكا ػيحمك 
 حجسحمس أمجخمرحجممخل.مخلي ك حجممخلأمخلريأجحميحم كإف اكف يف اججلحمطحجمحمس ِل كاممسمجتمجعد 

كجخملك ىلع اججلػَح اذلم يمطججلييحم كحمجحجسقك يمغحمقؿ/ د تلجخملك كذللممق أمحمس اي جحمبيَّيحم 
 .[76]اججلىمغحمسمخفف/  ال يحملجخمت

حجمػ، كمخفػحجس رب إف حمطجخماحجمحمساألمجخمر كبجخماىحضمحممجم كججليجمس يمغججلمجعمخفىحل يمحمحمطحمس إف حمجحمقمخف 
ًمجتيحمحمسجمتىحل مجعججلمخف  مخلمحتبلن امليجشمحمممغ  مخلى

ى
كي اججلحمطػحجمحمس ، ، كحجمىجسا األمحمس مخلحمخفججليحم حمسكجمتمجتيحم أك 

 أممسػري هلػحمقيحمقػ يمطججليمجمػ، كججلسػحمل مخفججلػيحم يف احلاججلحمقجخمامخل كِل ، مجم أك ممسيحجسحجمزكجمتحجمجخم 
 .محليىمغحمل ححص تمجتحمجسمخل يمغييحم 

ي  حمسأةامل قمجمىجسمخلمحميحم ملذا؟ ألف حجمىجسا اتلمجعججلمخف  ال يممسػمجتمخضيممط أف يمجعػيححص يحم محلجحمػ حجمممصمجعحمسي
اك مل يف مخفججلػيحم ًمخلػحمل مجعججلػمخف   حمطىحل ، يمغمجتى حجسكجحممجم حمس هل أمحمسن اآلمحمسة، كال يممسمجتمخضيممط أف ييىىمحِّ

حجمػجخم زكجمتمجمػ يف اججلحمطػحجمحمس حملججلػجخمؾ كاألممسػري يمطمحمػحجسحجم، كإف اكف اكمل ريحمجػىت ييجشػمجم، 
   !ممسيحجسحجمك

 -حجسقىجسا جنكحجم ا ِلك يىمغمجعػىحل مخلػحمل ملؿ، يمطمحمحجس مخلحمل يمجتمجعججلمخف  -أيممشن حمجىت ييجشري يمطػحجسن
ػ، كيي أجمتججليحم املجخمبحمقت مخلحمل اججلحمقمجتىحل كاججلحمطججلمخل كالُّسمخف كالممسػحمتحمل  ض جحمىمغممسػيحم لججلمجتمجمججليحلػحمسِّ مجعى

 كحنجخم ذلممقك ألجحميحم اممسرتؽ جحمىمغممسيحم لججلحملؿ.
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ٚةحلؿنح ظؿنح ا٤ٞ٣ت، وا٣ٕجٮديح ٔجٮديهح ا٤ٞ٣هت، »ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ 
ِ٘ »ملسو هيلع هللا ىلص/ اجليبُّ ٝة  ، ٗ، اجلٛفإ ِ٘ ا٣ ٧٠ة أنَّ  َٕه٨ٔ  ،٣حف ا٣ ٧هة ول٩َّ  ،ضؿَ ٠رثة ا٣
 ِ٘  .(1)«ِف ْٛ ، اجلَّ ِٗ ، ا٣

 الرشح
ممق ًججلػاججلحمقججل مى / »أجخم حجمحمسيحمسة مخفؿمحلحمل  ،ممق اجلممسمخلججلً ألجحميحم مى  كاألمحمس يمجعجخمد إف اججلحمقججل

ػػ ػػممق محشػػججلحمج جمتمحمػػجخمدق، كإذا يمغى ًججلػػججلخمت الحملى كِل جمتمحمػػجخمد، يمغػػذا محشى حجس املججلػػممق يمغممسػػحجست ممسى
 »/ ِب ، كمخفحجس مخفؿ اجل(2)«جمتمحمجخمدق

َ
٤ط ٤عخ َوهإذا َوه إٌه٘حكؽ مُ يف اجلَ   ولنَّ اَل أ

 َك ؽت َٚ َك اجلكؽ لك٫، ولذا َٚ 
َ
مجمىجسق األيمطممشػ  يمغ .(3)« ويه ا٤ٞ٣تاَل ؽ اجلكؽ لك٫، أ

 احملحمس محمسق كنمجت  محممجمييحم، يمغذا اكف حجمىجسا اججلحمقججل مممسػمجتمجعحجسن  كممط هلىجسا اججلحمقججلى لكمجم تى 
يًق محشحمجيحم ىجسلممقججلىمعري ا يمطحمس كجمتىحل  .، ىًمجعمجتيحم اجلجخمارح كححصى

كيمطجخمدي اججلحمقججل   اججل  يرت يمطججليمجم اثلجخماب كاججلمجعحمقػبك ألف حجمػىجسا اججلحمقججلػ 
حجمجخم املجخمجمتيحم لؤليمطممش ، يمغذا اكجحمػ يمطجخمديمجتػيحم  يمطػحمس كجمتػىحل يمغأليمطممشػ  ػممط هلػىجسا 

ال يممسػمجتحملممط إف ك ،ُيىمغػمخض يمغحمسجمتػيحمكيىمعػخمش رصػق،  -مخلمحتبلن  -يمغرتل اإل ممسف كاججلمجعجخمدي
ف يمطججلػمخل أحبيجحت  كىحليمطجخمدي يمطحمس كجمتامخلمجتؤل  يحمملذا؟ ألف مخفججل ..ككال يكىحل حمجحمسامخلن  ،حمجحمساـ

 .يمطحمس كجمتىحل يحمجحممجميحجمجخم اجل  أف األمحمس حجمجخم أمحمس ا، ك

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 4094( كمممسججلمخل )2332أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
 (.408( حمسمخفمخل )699/ 4« )ححصمجع اإليحملف»أىمححمسجمتيحم ابليمجميق يف  (2)

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت اجلمجعحملف حمل بممصري 4955( كمممسججلمخل )96رم )أىمححمسجمتيحم ابلجحس (3)
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 ىمغجمسكحمجحمسي اججلحمقججل، كاججلمجعجخمدي يمطجخمدي اججلحمقججل، محلحمل أفَّ اججلًىمعىن ممعىن اجلَّ  يمغحلحمسيي  
ِ٘ ٣َ »/ مخفؿ  اجلِبُّ مخفؿ  َٕ ٨ٔ  ،حف ا٣ ِ٘ ول٩َّ  ،ضؿَ ٠رثة ا٣  .«ِف ْٛ ، اجلَّ ِٗ ، ٧ة ا٣

ىن ًممعػحجمػجخم ىن املحمجحملػجخمد اججلًىمعػأفَّ  /كمخلمجعػىن احلػحجسيجحت ،مخلمجتع ادلجحميػ حجمجخم  ضي حمسى ججلمجعى يمغ
ػ ألفَّ  كال محلرثة املؿ مخلممط احلحمسص ىلع الحمسيدة ،حمسمحشمجم حمجً ججلَّ مجعمجم كمخفً اجلىمغجمس كححصً  حمل اكف مخلى

ى ىحضبلن   .ىنيمغججليجمس ِل ممعً ، كبتل  ججلحمل يممصممطك ممسمجتىمعحمل حمل مخلمجعيحم لججلحمسيدة لمخل ي
ى  محمػيحم يف مخفججلجخمبمحمػ، كأف يِّ حمسى كأف يي  ، إحلمحمػ اإليحملػفِّػيمغنممسؿ ا يمطحمس كجمتػىحل أف ُيي

 .  إحلمحم اججلسىمغحمس كاججلىمغممسجخمؽ كاججلمجعيجشيف قحمسِّ سى يي 
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٧ْؿو اُ إِذا اَكَن ٝؽ اقهذٕجؽ ٤َٝجه٫ ُوهٮَرٌة » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ َٕ َو٬ََؾا ٣
هَؾاب  َٕ و وهيب، َذَ٭هَؾا ٬ُهَٮ ا٣

َ
ة أ
َ
٦ة ٨٦َ اقذٕجؽ ٤ٝج٫ ُوٮَرة حُمؿ٦َحإ اْمؿَأ

َ
٦َُجةَظح. َٚأ

َؾاب. َٔ ِي اَل يُؽا٩ي٫   اذلَّ
ةق ال -َو٬َُؤاَلا نَّ ٮرُٔ ٤ٝ٭٥ْ زَٮاثًة، َٚإِنَّ ا٣ٕةمهٜ  -ىُّ

َ
٨٦ِ أ٥ْٔ اجلَّةس َٔؾاثًة وَأ

ه وا٣ٛكهةد  ِّ ٩َْٮاع الرشَّ
َ
ة ثَ٭ة مكذٕجًؽا مة اْصَذ٧َٓ َعُ ٨٦ أ ًٞ ٤ َٕ لىٮرة إِذا ثيَِق ٤ٝج٫ ٦َُذ

 ِٜ ه
ُّ٤ َٕ ةِظَنح ال١ُْكَى، َٚهَؽَوام د َٛ ٦َة اَل ُُيِْىي٫ إاِلَّ ربُّ ا٣ٕجةد، ولَٮ َق٥ِ٤ ٨٦ِ ٢ٕٚ ا٣

ةِظَنح -ا٤ٞ٣ت ثَ٭ة َٛ ه٨ يٕٛه٢ َذ٩ًجهة، زه٥َّ َحُذهٮب  -ثاَل ٢ِٕٚ ا٣ ٤َْي٫ِ ِم٧َّ َٔ ًرا  َمؽُّ َ َ
َ
أ

زَؿُه ٨٦ ٤ٝج٫. و٬َُؤاَلا ينجَّ٭ٮن ثةلكَكرى واملضة٩ني، ٧َ٠َة ٝي٢/
َ
و  أ ـُ  ٦ِْ٪٫ُ، ونَ

 (2)و٦َذ إٚةٝح ٨٦َ ث٫ِِ ُق١ؿاِن؟  (1)ُق١ؿان ُق١ؿ ٬ٮى وُق١ؿ ٦َُؽا٦ح
 وٝي٢/
ة ثةملضة٩ني  ُص٪٪َخ ث٨٧ِ د٭ٮى! ٤َٞٚخ لَُ٭٥/ َٝةلُٮا/ ُٜ أ٥ُْٔ ِم٧َّ ِْٕن  ا٣

ِْٕنٜ اَل يكذٛيٜ ادل٬َؿ وةظُج٫  «(3)ولِج٧ََّة يُىهؿع ال٧َْضُ٪ٮن يِف ِظني  ا٣
 الرشح

مجعحجس أف سججلمخل امليجشمحمممغ يمطحمل مجعججلمخف اإل ممسف محمسأة مخلحمج ِل، كبىػنيَّ الممشػػحمسر 
ا  حجمىجسا اتلمجعججلمخف املح حمسَّ ذمحلحمس حجممحم حمجؿ اإل ممسف إذا  اكف مجعججلحمقيحم  -اججلمجعحجس يمطججلييحم مخلحمل جمتى

                                           
   .املحجسامخل/ اخلحملحمس (1)
 (.454)ص« ديجخماجحميحم»اجحمحمطحمس  .ابلي دليممق اجلحمل، مخلحمل حبحمس الاكمىحل (2)

ػحمل أ  ال« ديػجخماف اليجشػ»اجحمحمطػحمس/   .ابليمجتف ججلحمقيجمس حمل املججلجخمحك )دلمحمجخمف حلَّل(. مخلحمل حبػحمس الاكمػىحل (3)
 (.9)ص حمجحمتججل
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ابك كذللممق جحمىه ا مجعف   ىجسى م الى ييحجساجحمييحم يمطى ً اب اذلَّ جخمى اججلمجعىىجسى ا حجمي ىجسى ، كأكخمشخمت أف حجمى حمحمسمخلن
ػن يمطحمل ممسججلجخمؾ اججلمخضحمسيمخف املجخممحشىحل إف حجمىجساك يمغحمقؿ/ د فى يمغىًحمجممصى جحمىػ إًجحمَّػيحمي اكى بيػجخما الحمسِّ الى تىٍحمقحمسى كى

ًبيبلن   ى ممسى مخضف ىمحمخضجخماػيحم، يمغػمحمس ىمعػخمشِّ ابلىرصػ ك حلحمقمخضممط ىلع الممصػي[91]اإلرسا /  كىممسى
ٍمخل كالممسرت كاججلمجعىمغؼك يمغحمقؿ/ د مجمي كجمتى ػجخما يمغيػحمسي حمطي ٍىمغى ُيى رًًحجمٍمخل كى ٍيجشى

ى
جخما ًمخلٍحمل أ ًٍمخلًمحمنيى حىىمعيممشُّ مخفيٍىحل لًججلٍحملي

ػ يىٍيجشػمحمىمجعيجخمفى  ًػريه ًحملى َّى ىمحى ػٍمخل إًفَّ ا ىمجمي ٍزًقى ل
ى
ٍممشػحملى ًمخلػٍحمل  رذىلًممقى أ ًٍمخلمحمىػًت حىٍىمعممشي مخفيػٍىحل لًججلٍحملي كى

حمطٍ  ٍىمغى ُيى رًًحجمحملَّ كى ٍيجشى
ى
ػبٍحملى أ حٍلىرٍضً ػ كى ػحمسى ًمخلمحمٍمجمى مجمى ػ حمطى حملَّ إًالَّ مخلى ٍػًحجسيحملى ًزينىػمجتىمجمي الى حي حملَّ كى مجمي كجمتى حملى يمغيحمسي

ييجخمبًًمجمحملَّ  ى جمتي حمسًًحجمحملَّ ىلعى كجحمىه يمطحمل اخلممشجخمع ججلحمقجخمؿك يمغحمقؿ ممسػحمججحميحم/  [92، 92]اجلجخمر/   اًليحملي
ٍجخمؿً د ٍمجعحملى ًججلٍحمقى ٍممشى مخفيججلٍحملى مخفىٍجخمالن  يمغىبلى ختى حمسىضه كى م يًف مخفىججلًًٍيحم مى ً ممطى اذلَّ يىٍمخضحملى كيمغنػذى ٍمجعحمسي ]األحمجػحمساب/    مخلى

، كحمجػػىجسر اجلػػِب محشػػَّل ا يمطججليػػيحم كممسػػججلمخل مخلػػحمل اخلججلػػجخمة كاالىمحػػمجتبلط ججلنممسػػ  [91
ةٍ / »األجمتمحمبيت، يمغحمقؿ 

َ
ػبلـ/ ، (1)«الَ َُي٤َُْٮنَّ رَُص٢ٌ ثِةْمؿَأ كمخفؿ يمطججلييحم اليجشبلة كالممسَّ

ُػٮَ  ىلَعَ ا٣جَِّكةاِ » ممسػحجس ك لك حجمىجسا محشيجحم لججلمجعد كابلػبلد يمطػحمل مخلىمغ(2)«إِيَّةُز٥ْ َوادلُّ
ججلُّمخف ىمعري ا.  حجمىجسق األمحمساض اخلمخضرية اججل  ىنمجتمخت يمطحمل اججلًمجعممصمخف كاتلَّمجعى

 

                                           
   .( مخلحمل حمجحجسيجحت احمل يمطس ريض ا يمطمحممجمحمل4434ججلمخل )( كمممس4002أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحمق حمل ًعمحمس 6496( كمممسججلمخل )9646أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)



   

 

 ةـــيشرح رسالة العبود 298 

ُٙ رمح٫ اُ/ هَؿاُض ا٤ٞ٣هت » ٝة  ال٧َُى٪ِّ ْٔ ِ قَجةِب ٬َهَؾا ابلهاَلا/ إ
َ
٥ِ أ َْ ْخ
َ
َو٨٦ِ أ

٨ اُإ َٚإِن ا٤ٞ٣ت إِذا ذاق ٥ََٕ َٔجةَدة اُ واإِلْػهاَلص َعُ  ْ٪هؽه  -َٔ ِٔ له٥ يسه٨ 
ٍُّ أظًل ٨٦ ا ٝ َذلِٟ، واَل أذلُّ واَل أ٦ذٓ واَل أَيت. واإِلنَْكةن اَل يرْت  حمجٮًمهة  ََشْ

ةِقهؽ  َٛ و ػٮًٚة ٨٦ ١ْ٦َهُؿوه، ٚةحلهت ا٣
َ
إاِلَّ ث٧عجٮب آػؿ يسٮن أظتَّ إحَِل٫ِْ ٦ِْ٪٫ُ، أ

هَؿرِ.
ٌَّ و ثةَٮا ٨٦ ال

َ
ة٣ط، أ ٪٫ُ ثةحلتِّ الىَّ َٔ  إِج٧ََّة َحْ٪َىهؿا ا٤ٞ٣ت 

ِّٜ يُٮ ةىَل يِف ظ َٕ ٪٫ُ الكٮا وا٣ٛعنةا إ٩َِّه٫ ٦ه٨ َٝةَ  َت َٔ ُقٙ/ }٠ََؾلِٟ جلىهؿا 
جؽه ٦َة يَكٮؤه ٦ه٨ امليه٢ إىَِل [11]يجخمممسممغ/ ٔجةد٩َة املؼ٤ىني   َٔ  ٨ َٔ إ َٚةُ يرصا 

ن 
َ
ْعَنةَا ثإػالو٫ ُ، ولَِ٭َؾا يسٮن ٝج٢ أ َٛ ٪٫ُ ا٣ َٔ ٮر واتل٤ٕٜ ثَ٭ة، ونَرصا  الىُّ

ُجٮِديَّح ُ، واإِلْػاَلص  ُٕ َعُإ حِبَْيُر د٤٘ج٫ ٩َُٛك٫ ىلع اتَِّجهةع ٬َٮا٬َهة، يَُؾوق ظالوة ا٣
٥ٕ اإِلْػاَلص وَٝٮي يِف ٤ٝج٫ ََ  ا٩ٞ٭ؿ َعُ ٬َٮاهُ ثاَِل ٔالج. -َٚإِذا ذاق 

ْعَنهةا وال٧ُ٪١هؿ وذل٠هؿ اُ أكهك   َٛ ه٨ ا٣ َٔ اَلة َتهْ٪ىه  ةىَل/ }إِنَّ الىَّ َٕ َٝةَ  َت
اَلة ذِيَ٭ة دٚٓ ١ْ٦َهُؿو[17]اججلمجعمحميحلجخمت/  ْعَنهةا وال٧ُ٪١هؿ، وٚيَ٭هة ، َٚإِنَّ الىَّ َٛ ه، و٬ُهٮ ا٣

ََتِْىي٢ حَمُْجٮب، و٬ُٮ ذ٠ؿ اُ. وُظُىهٮ  ٬َهَؾا املعجهٮب أكجههُؿ ٦ه٨ دٚهٓ َذلِهٟ 
هة  ُىهٮَدة ذلاد٭هة. وأ٦َّ ْٞ جهةَدة ا٤ٞ٣هت ُ ٦َ ال١ْ٧َُؿوه، َٚإِنَّ ذ٠هَؿ اُ َٔجهةَدٌة ُ، ٔو

ُىٮد ٣٘ريه ىلع َقبِي٢ اتلَّ  ْٞ ٪٫ُ َذُ٭ٮ ٦َ َٔ  ِّ  «.جٓا٩ؽٚةع الرشَّ
 الرشح

ػحمل أحمج ححصين لك مخلى إذا حمطمجمحمس جمتججليا أف  يف يمغػف كال ػحجس، ب ػيحم ىجسِّ  مخلحمل املجحسججلػجخممخفني يمطي
ٍحمل احلحمقيحمقي، مخفؿ ا مجعف/ دجمتحجس الممسمجعدة املحمقىحل مخلحمل أحمج ا كيمطحملىحل مخضيمطمجتيحم ك مخلى

يِّىػن  يىػةن ىحضى ػًٍمخلحمله يمغىججلىمحميٍحمجًييىمحمَّػيحمي حمجى ػجخمى مي ٍجهى كىحجمي
ي
ٍك أ

ى
حمسو أ

حًلن ًمخلٍحمل ذىمحلى ًحملىحلى محشى ٍمخل يمطى ىٍحمتػًحمسيىمحمَّمجمي جلى كى
ججليػجخمفى  ٍمجعحملى جحميجخما حى  اكى ًحمل مخلى ٍحمجممسى

ى
ٍمخل ً ٍجمتحمسىحجمي

ى
/ كذاؽ ىحضمجعػمخل اإليحملػفك مخفػؿ  ،[75]اجلحمجػىحل/   أ
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ِ  ِ َ رَ  ٨ْ ٦َ  ي٧ةنِ اإلِ  ٥َ ْٕ ََ  اَق ذَ »  ِ يً٪هدِ  ة، ومةإلقهالمِ ما رَ  ةُِ ث هعَ ٧ُ ة، وم ، (1)«ٮاًل ُقهرَ  ؽٍ ٧َّ
صهؽ ث٭ه٨ يه٫ وَ ذِ  ٨َّ ُزه٨ ٦َه ٌث اَل زَ »/ مخفؿ رممسجخمؿ ا  كأحمججمسَّ حببلكة اإليحملفك

ُُ اإلي٧ةن/ ٦َ  ظالوةَ  ال  ت املهؿاَ إحل٫ ممهة قهٮا٧٬ة، وأن ُُيه  أظتَّ ورقٮُع  ٨ اكن ا
ُيج٫ إال ُ، وأن يسؿه أن يٕٮد يف ا٣سٛؿ ثٕؽ أن أ٩ٞؾه اُ ٦٪٫، ٧٠هة يسهؿه 

يمغمجمىجسق اجليجشجخمص الرشيمطي كممعريحجم داججل ىلع يمغممشػىحل حمػ ، (2)«أن يٞؾا يف اجلةر
 .اتلحمتحمسب حجسؿ ىلع ذلممقكىجسلممق ككاإلىمحبلص يف يمطجخمديمجتيحم،  ا كاتلمجعججلمخف يحم

ػحمل ممسػجخماقك ك مخفججل اججلمجعحجس اكإلجحم  إمخل أف يحملؤل ػخلري كإمخلػ أف يحملػؤل حملحمجػ مخلى
ك يمغحل اججلىمغممسحجس إجحمحمل يمحمرصؼ اججلحمقججل يمطمحميحم حل اليجشججلخمت، أك خلجخمؼ مخلحمل الرضػر

ممغ يمطججلييحم الممسبلـ مل اممسمجتمجعذ  كاتلحمتػ إ محتىبلن ييجخمممسي حلػيحمك جحتمخل رب ححصييمح اإلممسبلـ مخلى
حملَّ يمغػ/ د حجمي يٍػحجسى ػينِّ محلى ػٍؼ خى إاًلَّ ىرٍصً ٍػًيحم كى جخمجحمىيًن إحًلى  يىٍحجسيمطي َّ ًمحملَّ ُّ إً ى حمجى

ى
ٍحمتحملي أ مخفىؿى رىبِّ الممسِّ

كيػػٍحمل ًمخلػػحملى اجٍلىػػًحجمًججلنيى 
ى
ًٍمجمػػحملَّ كىأ ٍمحشػػي إحًلى

ى
ك يمغمحمحمتػػق ا مخلػػحمل ًمخليحلػػحمسحجمحملك [99]يجخمممسػػممغ/  أ

ػجخم  كاججلىمغحمجممصػ  إًلجحمَّػيحم اكف ًمخلػحمل يمط محمػيحمي الممسُّ ػد ا كاممسمجتحمتب دًع ق، كمحشػػحمسؼ يمطى
 املجحسججليجشني.

ػجخم  مجمي محمػيحمي ذى ػ يمطى ِّ ػ اجحمػحجسيمغع الرشَّ جخمدىة ذلامجم، كأمخلَّ ٍحمقيجشي َىنيَّ أفَّ يمطدىة اججلحمقججل  مخلى جحتمخل 
ة ػبلى ػًبيىحل اتلَّػممطك يمغليجشَّ جخمد ججلىمعريق ىلع ممسى ٍحمقيجشي ػ   -مخلػمحتبلن  -مخلى ٍحمجممصى ػ جحمىػ  يمطػحمل اججلىمغى ًذيمجمى

ا امل ىجسى جخمؿ حجمى يجشي  إمخفمخل ذمحلحمس ا، كحجمجخم حتيجشيىحل ألمحمس حمجخمب، كحمجي محميحلحمس، كيمغيمجمى حمججخمب كالحملي

                                           

   .ڤ اججلمجعس حمل يمطحجس املمخضججل( مخلحمل حمجحجسيجحت 91أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ جمس 34( كمممسججلمخل )64أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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كقك مخفؿ احمل محلمحتري/  ٍيحلحمسي ػ»أكػحمسي مخلحمل ديمغممط ذىلًممق الحملى ى  ةي بلى اليجشَّ ممصػمجتحملىحل ىلع ححصػيني/ ىلع ت
 .(1)«حملىحل ىلع حمسؾ ذلممقاحمطمجتمجم حتى جخمى مي  محميحلحمسات، أم/ إفَّ احمجححص كالحملي جخمى حمسؾ اججلىمغى ى 

 

                                           

  .(162/ 3« )ىمغممسري احمل محلمحتري»  (1)
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هة » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/  َّٜ ونؿنهؽه ون٤ُجه٫، ٧َ٤ََّٚ َٜ ُيتُّ احله وا٤ٞ٣ت ُػ٤ِ
ْرُع ٔؿًخ َعُ إَِراَدة ا َـّ كهؽ اله ْٛ كؽ ا٤ٞ٣ت ٧َ٠َهة َح ْٛ ِّ ٤َت دٚٓ َذلِٟإ َٚإِجََّ٭ة ُت لرشَّ

٢ٗ  .(1)ث٧َِة يجْجخ ذِي٫ِ ٨٦ ادلَّ
٤ْٚط ٨٦ زٌل٬ة * وٝؽ َػةَب ٦ه٨ دقهة٬ة  

َ
ةىَل/ }ٝؽ أ َٕ ػحملجمس/ ولَِ٭َؾا َٝةَ  َت ، 7]الممصَّ

٤ْٚط ٨٦ دهـّى * وذ٠هؿ اْقه٥ رمه٫ ٚىهًل  [22
َ
ةىَل/ }ٝؽ أ َٕ ، [27، 21]األىلع/ ، وَٝةَ  َت

ثَْىةر٥٬ وُيْٛهٮا ٚهؿوص٭٥ َذلِهٟ أزى 
َ
ةىَل/ }٢ٝ ل٧ُ٤ْؤ٦ِ٪ني يٌ٘ٮا ٨٦ أ َٕ وَٝةَ  َت

٤َْيُس٥ ورمَحذ٫ ٦َهة زى ٦ِهْ٪ُس٥ [92]اجلُّجخمر/ لَُ٭٥   َٔ ةىَل/ }ولَْٮاَل ٢ٌُٚ اُ  َٕ ، وَٝةَ  َت
أٝهٮى ، َٚض٢ٕ ُقْجَعة٫َُ٩ ٗيَّ ابلَرَص وظِٛ ا٣ٛهؿج ٬ُهٮ [12]اجلُّجخمر/ ٨٦ أظؽ أثًؽا  

 ٨ َّ٧ ٌَ ٮس َتَذ ُٛ ٮس، وَزٌَلة اجلُّ ُٛ ٮاِظل ٨٦ َزٌَلة اجلُّ َٛ ن دؿ  ا٣
َ
٠َِيح ل٤٪َّٛف، وَمنيَّ أ ـْ دَ

ري َذلِٟ ٥٤ والرشِّ  وال١ؾب ٗو ُّْ ٮاِظل وا٣ َٛ  «.َزواَ  دَمِيٓ الرشورإ ٨٦ ا٣
 الرشح

حمل لك األدراف ًمخلػكختججلييجشػمجم حمسكي اجلىمغجمس كمجمػىجسيمجم إف اججلىمغبلح احلحمقييق يف 
جىٍىمغػجمسو ك مخفؿ ا مجعف/ دإليحملف كاججلمجعحملىحل اليجشججلخمتحملىحل ىلع الممسحملجخم مجم اججلمجعك الممسي كى

  احجمى جخمَّ  ممسى مخلى  ر كى تىٍحمقجخمىاحجمى  كى جخمرىحجمى  يمغيحمتي مجمى حملى لٍمجمى
ى
ػ ر يمغى حجمى ًكَّ ػٍحمل زى يمغٍججلىػخمتى مخلى

ى
ػٍحمل ر مخفىٍحجس أ ػبى مخلى مخفىػٍحجس ىمحى كى

 حجمى  .[22 -5]الممصحملجمس/   دىممسَّ
راححصػحجس مخفػمخل ىلع هلمخل مخلمحممجممخت  االيمطمجتحمقداب جخمأأحجمىحل الممسمحم كاجلحمليمط يف إذا اكف ك

ممسػممحمممش مخلػحمل مخلػمحممجممخت راححصػحجس محلػىجسلممق يمغرليمجممخل ، اليحلمجتب كالممسمحمجحميجشجخمص  اليحلمجتػب مي
 ممسيممسػ ادلجحميػ -محلػىجسلممق -مخلػمحممجمحمتمجممخلكالممسمحم يف دلؿ األىمحبلؽ كاآلداب، كيممصحملىحل 

                                           
رعال ادل٢ٗ/ (1) ا ِل.   .ممصحمتحمس املججلمجتممغ حمججخمؿ الممصحمتحمس الحمليىمغممسحجس لججلحمسَّ ىمغممسحجسن  كاملحمساد حجممحم/ مخل يحجسىمحىحل يف اججلحمقججل مخلي
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كبجلحملججلػ يمغحملػمحممجمحمتمجممخل حجمػجخم ، كيىمغي اجلمجمجخمض حبيػة اججلىمغػحمسد كاملحمتمجتحملػممط، كمجمىجسا ادليحمل
حلىمغػجخمز اججلمجعػحجس يف اآلىمحػحمسةك  إمحشبلح اججلىمغحمسد كبتل  إمحشبلح املحمتمجتحملممطك ديمحمنػ كديجحميػك

ا يف مخفججليىحل كال مخل حمسك ىمحرين اججل   حمسيمجع املركػحجمىجسق الممصيمغخلري لك اخلري يف اع 
 
ى
محتَّ حمست يحم، كمى محلمحتري إال أ ا يف مخفججليػىحل رشا حمسك كال كأجمتحمسججل األجمتحمس يمطججلييحم، يمطججلييحم، حمجى

ك يمغاكجحم اكمججل ، كبىيَّمحم كىمحيمخل يمطجخمامخف يمغًمجعججليحم يمطمحميحممجمى ت مخلمحميحم، كجى رى ىجسَّ كال محلمحتري إال حمجى 
ممعػري املممسػججلحملنيك حمجػىت مخفػؿ اممسػمجتىمعحمساب حمجممسمحم مخلحمل دميممط الجخمجمتجخمق، كمخفحجس أجحتػر ذلػممق 

 حمجػىت    لكَّ  حملسػمخل جحمبػيسمخل ججلَّ مخفػحجس يمطى »/ ڤ أحمجحجسحجممخل لممسػججلحملف اججلىمغػريس

 .(1)«جخمؿ... أك ججلىمعممش اججلحمقججل  ممسمجتحمقىحل أف جحممجمجحم ججلحمقحجس أجمتىحلك» يمغحمقؿ/ اخلحمسا ة؟
 

                                           

   .ڤ يمطحمل يمطحجس الحمسمححمل حمل يحمسيحجس، يمطحمل ممسججلحملف (626أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
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اَةَقهح وا٤ٕ٣هٮ يِف » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/  ة٣ت الؿِّ ََ  َٟ ِ ْرضوًَلَؾل
َ
٤ٝجه٫  - اا

٦َ٭٥ واملُهةع ٚهي٭٥، َذُ٭هٮ يِف  هة٬ِؿ ٦ٞهؽَّ َّْ ٤َْيَ٭هة، ولَهٮ اَكَن يِف ا٣ َٔ َررِيٜ مل٨ يُٕي٪٫ُ 
ة جَيرتظٮ٩ه٫  ْمٮا  والٮاليةت، ونٕٛٮ َخ٧َّ

َ
ح يَؿصٮ٥٬ وُيةٚ٭٥إ ٚيجؾ  لَُ٭٥ اا َٞ ي ِٞ احَل

 َٞ ي ِٞ ةع، ويِف احَل َُ ة٬ِؿ َراِحف ٦ُ َّْ يٓ لَُ٭٥.حلُيٕٮه ونٕي٪ٮه، َذُ٭ٮ يِف ا٣ ُِ  ح ٔجٌؽ ٦ُ
٧َ٬ُة ن الِكَ

َ
ِٞيٜ/ أ ٧َ٬ُة دَةرِ  حلٞيٞهح َٔجهةَدة  (1)واتلَّْع ذِي٫ِ ٔجٮديح لآلػؿ، وُِلَ

ْيهؿ احلٜ، اَك٩َة ث٧َِِّْن٣َِح املذٕهةو٩ني  َ٘ ِ ْرض ث
َ
٤ُّٮ يِف اا ُٕ اُ. ولِذا اَكَن دٕةو٩٭٧ة ىلع ا٣

ِؿنٜإ َٚلك واِظؽ ٨٦ النؼ َُّ و ُٝٓ ا٣
َ
ةِظَنح أ َٛ ِي اقهذٕجؽه ىلع ا٣ ىهني، مهٮاه اذلَّ

 واقرت٫َّٝ ُمكذٕجؽ لآلػؿ.
ة -و١َ٬ََؾا ًٌ يْ
َ
ة٣ت ال٧َة ، َٚإِن َذلِٟ املة  يَكذٕجؽه ويكرت٫ٝ -أ ََ.» 

 الرشح
مخفججل/ يػ »، مخفؿ/ ڤ مجعحمل أ  ذرإفَّ اإلمخلرة كالحمسيممس ال يىيجشججلخمت هل لكُّ أحمجحجسك يمغ

 
ى
ى الى رممسجخمؿ ا، أ ٟ ية أثة ذر، إ٩َّ »، جحتمخل مخفؿ/ ِبيحلً محمٍ ق ىلع مخلى ممسمجتمجعحملججلين؟ مخفؿ/ يمغرضب يحجسً  ت
 ٌٙ ِّٞ  ٦َهـي و٩ؽا٦هح، إالَّ ٭ة أ٦ة٩ح، ول٩٭ة يٮم ا٣ٞية٦ح ِػه، ول٩َّ ًٕي ٭هة، ٨ أػهؾ٬ة حب
 
َ
أال يجخم  مخلحمل حمجحمسص يمطججليمجم كممسىع  ك يمغاكف مخلحمل حجمحجسييحم (2)«ى اذلي ٤ٔي٫ ٚي٭ةدَّ وأ

ين أجحمػ كرجمتػبلف مخلػحمل ىػ دىمحججل ىلع اجلِب »، مخفؿ/ ڤ مجعحمل أ  مجخمىسيمغإحلمجمك 

 جمتي الحمسَّ  حمجحجسي ، يمغحمقؿ أِّمِّ خى 
ى
ؾ ا يمطحمس كجمتػىحل، الَّ جحم ىلع مجعخمش مخل كى حمسٍ مخلِّ ججلني/ ي رممسجخمؿ ا، أ

                                           
   .محلىجسا يف اججلنممسيمح، كاألمحشجخمب/ لكيمجمحمل (1)
   .(4869أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)
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  ىلع ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ أظؽً يلِّ ٮَ ال ٩ُ  -اُِ وَ  -ةإ٩َّ »كمخفؿ اآلىمححمس مخلمحتىحل ذلممق، يمغحمقؿ/ 
َ
، وال َع ا قأ

 .(1)«ؿص ٤ٔي٫ا ظَ أظؽً 
يحمسُّق اإلمخلرة ًمخلحمل مجعت ححصمخف مخفحجس ال يحمقجخمـ مجم ىلع كجمتمجممجم، ككػىجسلممق  لك حجمىجسا مل  ى

ؿو كمجعججلمخف مجم يدم ػيحم إف اججلحمطججلػمخل مم  مخفحجس يمجعجخمد ىلع محشحمجمجم ًمخلحمل محلرب كحمجحمسص كتىمجعى
كاتلمجعحجسم ىلع حمجحمسمخلت اجلسك مخلحمل أكىحل أمجخماهلمخل بلىحضىحل، كإيىجسامجممخل جحمجخماع اإليىجسا  

 املجحسمجتججلىمغ. 
كي اججلحمطحجمحمس يمحمحمطحمس اجلس إحلمجممخل ىلع أجحممجممخل رؤممس  كمخلمجتجخميمطػجخمف كحمحمطجخمحمطػجخمف، كي 

مجتججلجخمف بل  ححصحجسيحجسك مخفؿ  ،رؤممس  اججلحمقجخمـ أيمطحمطحملمجممخل حجمحملجخممخلن »احمل حمجف/  احلحمقيحمق حجممخل مخلي
كأححصػحجسحجممخل  ،اكأكػرثحجممخل يمطػحجسكا  ،كأححصمجمحمسحجممخل يمطيجخمبنػ ،كأححصىمعججلمجممخل مخفججلجخمبن  ،كأدكمخلمجممخل ممعحملجخممخلن 

إف لػمخل يمجعػممغ  -كأححصحجسحجممخل ،كأكرثحجممخل يف اججلحمقيمخل حمجممسن  ،كأجحمسحجممخل أححصحمتجحمن  ،أحمجحمساجحمن 
 .(2)«يمطىجسان  -يمطمحممجممخلاي 

ك إذ حجمػجخم حمجػ حمسيمحش ىلع إرخمشػ   يمغمخضججل الحمسيممس يف احلحمقيحمق ممط كججليجمس مخلمجتجخمًعن
ٍمجخماؿى كالجخماليت،

ى
مخل األ ىمجمي  يىحمسجمتجخمحجممخل كخييمغمجممخلك كذلا يىجسؿ ل جخم يًف احلىًحمقيحمقى مجمي كي  اجلسك ذى

حمسـ يمطحمسَّ  مخفػؿ  جحمىمجعيحملمجمػكاآلىمححمسة كاججلىمعججل يمغف لكَّ حمجحمسيمحش ىلع اججلمجعججلجخم  يف ادلجحمي يمغجحميحم ُيي
كفى دمجعف/ ا  يػحملى الى ييًحمسيػحجسي ً ػ لزًلَّ ججليمجمى ٍمجعى ةي جنى اري اآلًىمحػحمسى الى  ًججلٍممقى ادلَّ رًٍض كى

ى
ا يًف األ ججليػجخما يمطي

مجتًَّحمقني مخفًىي لًججلٍحملي دنا كىاججلٍمجعى  . [69 ]اججلحمقيجشمحش/  يمغىممسى
 حجممخل أرسل مل يىمخضججلف. -يف احلحمقيحمق -يمغمخضبلجخم اجلق كىحضبلجخم املؿ

                                           
   .(  كالججلىمغمخض ِل1733(، كمممسججلمخل )9435أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
 .(157)صحمل حمجف ال« ركخمش اججلمجعحمقبل  كجحمحمسحجم اججلىمغممشبل »  (2)
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ُمٮُر ٩َْٮًَعِن/» ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/
ُ
 و٬َِؾه اا

 ِ ْجُؽ إحَِل٫ِْ، ٧َ٠َة ُيَْذةج إ َٕ اثه٫ ومكه١٪٫ ٦ِْ٪َ٭ة/ ٦َة َُيَْذةج ا٣ ة٦ه٫ ورَشَ َٕ ََ حَل٫ِْ ٦ه٨ 
هت إحَِلْه٫ِ ذِيه٫ِإ َٚي١هٮن ال٧َهة   ٤ُج٫ُ ٦ه٨ اُ، ونٗؿ ُْ و٦٪١ع٫ وََنْٮ َذلِٟ. َذَ٭َؾا َح

ْ٪ؽه ٫ُ٤٧ِ يِف َظةصذ٫ -ِٔ ْٕ ِي جي٤هف  -يَْكَذ ِي يَؿًلجه٫، وبكهة٫َ اذلَّ ث٧َِِّْن٣َِح مِحَةره اذلَّ
ْٞضه  ِي َح ٤َْي٫ِ، ث٢ ث٧َِِّْن٣َِح ال١٪يهٙ اذلَّ ن يَكهذٕجؽه َٔ

َ
ذِيه٫ِ َظةصذه٫، ٦ه٨ ٗهري أ
ّ صـوًًع * ولِذا َمّك٫ اََهرْي ٦٪هٮًًع    -27]املمجعػرج/ َٚي١ٮن }٤٬ٮًًع * إِذا َمّك٫ الرشَّ

12]. 
٤ِّٜ ٤ٝج٫ ث٫ِِ. َٚإِذا ٤ٜٔ  َٕ ن ُح

َ
ْجؽ إحَِل٫ِْ، َذَ٭َؾا اَل يَجَْجِ  َعُ أ َٕ و٦ِْ٪َ٭ة/ ٦َة اَل َُيَْذةج ا٣

ه٫ ٤ٝج٫ ث٫ِِ َوةر مكذَٕجؽً  َٕ َذ٧هًؽا ىلع ٗهري اُ، َٚهاَل َحهْج  ٦َ ْٕ ا َعُ. وُرم٧َة َوهةر ٦ُ
َِٕجهةَدة ٣٘هري  َجح ٦ه٨ ا٣ ْٕ ٤َْي٫ِ، ث٢ ذِيه٫ِ ُمه َٔ ح اتلَّٮَلُّ  َٞ ي ِٞ َِٕجةَدة ُ، واَل َظ ح ا٣ َٞ ي ِٞ َظ

ِّٜ اجلَّهةس ثٞهٮع  َظه
َ
َجح ٨٦ اتلَّٮَلُّ ىلع ٗري اُ، و٬ََؾا ٨٦ أ ْٕ ِٕهَف / »ملسو هيلع هللا ىلصاُ، وُم دَ

ِٕههَف ٔجههُؽ ا٣ُٞيٛههحٔجههُؽ ادلِّ  يَ٪ههةر، دَ ، دٕههف ٔجههُؽ (1)ْر٬َهه٥، دٕههف ٔجههؽ ادلِّ
ُمٮرإ َٚإ٫َُّ٩ِ لَٮ ٤ََجَ٭ة ٦ه٨ اُ، َٚهإِن اُ (3)«(2)ا٧َيىح

ُ
، و٬ََؾا ٬ُٮ ٔجؽ ٬َِؾه اا

ةهُ إِيَّةه َرِ ، ولِن ٦َ٪٫ٕ إِيَّةه قؼٍ، ولِج٧ََّة ٔجُؽ اُ ٨٦َ يُؿًي٫ ٦َة يُهْؿِ   َُ إِذا أٔ
٫ُ ٦َة يُْكؼٍ اُ، وُُيت ٦َة أظج٫ اُ وَرُقٮع، ونج٘ي ٦َة أثٌ٘ه٫ اُ، ويُكؼ

ِي  هةىَل. و٬َهَؾا ٬ُهٮ اذلَّ َٕ ٔهَؽاا اُ َت
َ
ْوحِلَهةا اُ، ونٕهةدي أ

َ
اُ وَرُقٮع، ونهٮايل أ

                                           

   .)أىحضحمساؼ مخلمجتحجسحل لججلحمسيمحم( أك يمغًحمساش ِل أحجمحجساب ،محلممس  ا٣ُٞيٛح/ (1)

ـه  -أك أمححمس -جحتجخمب أممسجخمد ا٧َيىح/ (2)    .ِل أيمطبل
   .، كمخفحجس حمقحجسـڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 2349أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (3)
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ُٯ ُ و٦٪ٓ »اْقذ٢٧١ْ اإِلي٧َةن، ٧َ٠َة يِف احَلِؽير/   ْٔ ٨٦َ أظتَّ ُ وأثْ٘ي ُ، وأ
هؿى اإِلي٧َهةن/ احلههتُّ يِف اُ »، وَٝهةَ / (1)«إِلي٧َهةنُ، ٚٞهؽ اْقهذ٢٧١ْ ا ُٔ أوزهٜ 
 . (2)«وابلُ٘ي يِف اُ
عيط»ويِف  ٪٫ُ « الىَّ زاََلٌث ٨٦َ ُز٨َّ ذِي٫ِ وصؽ ظالوة اإِلي٧َةن/ ٨٦َ اَكَن / »ملسو هيلع هللا ىلصَٔ

ة قٮا٧َ٬ُة، و٨٦َ اَكَن ُيت ال٧َْؿا اَل ُُيِجه٫ُ إاِلَّ ُ ُُ وَرُقٮُع أظتَّ إحَِل٫ِْ ِم٧َّ ، و٦ه٨ ا
ن ي٤ُه  يِف 

َ
ؿ ثٕؽ إِذ أ٩ٞؾه اُ ٦ِْ٪٫ُ ٧َ٠َهة يَسهؿه أ ْٛ ن يَؿصٓ إىَِل ا٣س

َ
اَكَن يسؿه أ

َٜ رم٫َّ ذِي٧َة ُُيِج٫ُُّ و٦َة يَسؿ٫ُ٬، َََٚكَن اُ وَرُقٮع أظهتَّ إحَِلْه٫ِ (3)«اجلَّةر . َذَ٭َؾا واٚ
َؿض آػؿ. َََٚكَن  َ٘ ة قٮا٧َ٬ُة، وأظت ال٧َْؼ٤ُٮق ُ، اَل ٣ ٬ََؾا ٨٦ِ د٧َهةم ُظجِّه٫ ُ، ِم٧َّ

٩ْبَيةا اُ وأوحلهةا 
َ
َٚإِن حمجَّح حَمُْجٮب املعجٮب ٨٦ د٧َةم حمجَّح املعجٮب، َٚإِذا أظتَّ أ

ا آػؿ -اُ اص٢ ٝية٦٭٥ ث٧عجٮمةت احلٜ ٚٞهؽ أظهج٭٥ ُ اَل ٣٘هريه،  -اَل ليَشْ
يِت اُ ثِٞٮم ُُيِجُ٭٥ْ وُُيِجُّ 

ْ
ةىَل / }ََٚكٮا يَأ َٕ ِذ٣َّح ىلع ال٧ُؤ٦٪نَِي أٔهـة وٝؽ َٝةَ  َت

َ
ٮ٫َُ٩ أ

ة/ ىلع الََكٚؿن٨   ًحجسى  .[71]الحملى

                                           

، كمحشحمجحمجيحم األبلين ڤأمخلمخل مخلحمل حمجحجسيجحت أ   (1362( كأجخم داكد )91592أىمححمسجمتيحم احمل أ  ححصي ) (1)

  (.  962« )اليجشحمجيحمج»يف 
، كحمجممسػمحميحم ڤ( مخلحمل حمجػحجسيجحت اججلػربا  ػحمل ًعزب 26711(، كأمححجس )91996أىمححمسجمتيحم احمل احمل ححصي ) (2)

 (.   776« )اليجشحمجيحمج»األبلين يف 
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ جمس 34( كمممسججلمخل )42أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (3)
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ُٕٮين ُيجهجس٥ اُ   هةىَل/ }ٝه٢ إِن ٠ُْ٪هُذ٥ َتجهٮن اُ َٚهةدج َٕ ]آؿ ولَِ٭َؾا َٝةَ  َت
اف/  ة يجٌ٘ه٫ اُ [92يمطحملحمسى مؿ إاِلَّ ث٧َِة ُيت اُ، واَل َحْ٪ىَه إاِلَّ َخ٧َّ

ْ
، َٚإِن الؿَُّقٮ  اَل يَأ

 ي٢َٕٛ إاِلَّ ٦َة ُُيِج٫ُ اُ واَل ُيك إاِلَّ ث٧َِة ُيتُّ اُ اتلَّْىِؽيٜ ث٫ِِ. واَل 
ن يَتجٓ الؿَُّقٮ ، ٚيىؽ٫ٝ ذِي٧َة أػهك، ونُُيٕه٫ ذِي٧َهة 

َ
ـم أ ٨٧َٚ اَكَن حمجاة ُ ل

مؿ، ونذأ  ث٫ِِ ذِي٧َة ٢ٕٚ، و٨٦َ ٢ٕٚ ٬ََؾا ٚٞؽ ٢َٕٚ ٦َة ُُيِج٫ُُّ اُ، َذُيِعج٫ُ اُ
َ
 «.أ

 الرشح
أراد امليجشمحمممغ حجممحم أف يبني أفَّ احمجمجتيج اإل ممسف بلمجعخمش مخلمجتع ادلجحمي ال يػحجسىمحىحل 
يف اتلمجعججلمخف املىجسمجخمـ مجمك كحجمىجسا حجمجخم اتلجخمممسممش املمخضججلجخمب، يمغججليجمس مخلمجعػىن ىمحػجخمؼ اتلمجعججلػمخف 
ػ  ىممسمجتمجعحملحمسحجم، كإجحمحمل املػحمساد أالَّ يسػجخمف حمجحمسييجشن دلجحمي/ أف يىحمسحجمحجس يمغيمجم اججلمجعحجس كأف ال ي

يع يىنػِغ أف يممسػمجتجحسحجسمخلمجم يف محمسخمشػة ا، يمطججليمجم، كأجحمَّمجم إذا جمت يحم مخلحمل ىحضحمسيمخف رش
كأف سجخمف يف يحجسق كججليممس مخلمجتحمجيحلحمل يمغييحم مممسمجتمجعحجسة ِل ميممسمجتجخمحل ىلع مخفججليحم ححصممعججل 
ِل يمطحمل اججلىمعي مخلحمل كجمتجخمدق يف حجمىجسق احليةك ك  يمطدة ا رؾ كمجعفك ذللػممق مخفػؿ 

ػ آىػؾى ممسحمججحميحم/ د ٍَمجتىًممع ًذيحملى ا الى ىػنٍجمسى جحمىًيجشػاي كى ةى كى ارى اآٍلًىمحػحمسى ٍجيىػ ادلَّ يىممقى ًمخلػحملى ادلُّ
ػػحملى  ٍحمجممسى

ى
ػػ أ حملى ٍحمجًممسػػٍحمل محلى

ى
رًٍض إًفَّ اي كىأ

ى
ػػدى يًف اأٍل ممسى الى تىٍػػًممع اججلٍىمغى ٍػػممقى كى ًػػُّ اى إحًلى الى ُيي

ٍىمغًممسًحجسيحملى  دكامجتممع يمغيحمل آػؾ ا كمخفجخمِل/ »، مخفؿ احمل محلمحتري رمحيحم ا/ [55]اججلحمقيجشمحش/  الٍحملي
أم/ اممسمجتمجعحملىحل مخل كحجمػممق  ،[55]اججلحمقيجشػمحش/ نجمس جحميجشيممق مخلحمل ادلجحمي ادلار اآلىمححمسة كال ى 

ممق كاتلحمقػحمسب إحلػيحم ػجحمجخماع مجعحمل اججلمخضججل يف ىحضيمط ربِّ ا مخلحمل حجمىجسا املؿ اجلحمسيىحل كاجلِّ 
يجشىحل لممق مجم اثلجخماب يف ادلار اآلىمححمسة. دكال ػنجمس جحميجشػيممق مخلػحمل حمسبت، اججل  ُيى اججلحمقي 

ممصػرب كاملبلبػجمس حمل املػلك كالحملى يمغيمجمػ ًمخلػ أم/ مم أػح اي  ،[55]اججلحمقيجشمحش/ ادلجحمي 
ػممق يمطججليممق حمجحمقا لحمسبِّ  يمغفَّ  كمحلخمتكاملممسزحمل كاملمحم ، كألحجمججلػممق ، كجلىمغممسممق يمطججليػممق حمجحمقا
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ػ -أم/ خمشػيىمغممق -ؾرً كٍ حمسى ، كلًػحمجحمقا  يمطججليممق   حمجحمقػيحم. ذم حمجػمخف،  لكَّ  ، يمغػًت يمطججليػممق حمجحمقا
أم/ أحمجممسحمل إف ىمحججلحمقيحم محلحمل أحمجممسحمل  [55]اججلحمقيجشػمحش/ دكأحمجممسحمل محلحمل أحمجممسحمل ا إحلممق 

 سػحمل حجمحملمجتػممق حملػأم/ ال ى  [55]اججلحمقيجشػمحش/دكال ممع اججلىمغممسد يف األرض   ،حجمجخم إحلممق
ي  دإف ا ال ُيػػ  كيسػػ  إف ىمحججلػػمخف اأجحمػػ يمغيػػيحم أف ىمغممسػػحجس ػػيحم األرض، كت

 .  (1)«[55]اججلحمقيجشمحش/ املىمغممسحجسيحمل 
مخلمحممجمحمل يمطدة  مجعف كحتحمقيمخف  يمغلكٌّ  كيف اججلمجعحملىحل لرلجحمي كاآلىمححمسة إلممسبلـ كممسممشه يمغ

حملحمل رشكط مخلمجعيمحم، يمحمحمل رجمتحمجػ املػىجساحجم األىمحػحمسل ججلىمعي الجخمجمتجخمد اإل ممسين ًخمش 
ملدي اذلم يحمطمجمحمس يف املحجسجحميػ اججلىمعحمسبيػ احلحجسيمحتػ، كأمحشػخمت ني االحجممجتحملـ جلجخمايح ا

يق املدم كبني اإلزرا  مجمىجسا الحمسُّ  ،يمغحجمي كالحمسيق املدممخلمجعجخمدحجم حجمجخم املؿ كاججلحمقجخمة كالحمسَّ 
حجممحمػ كمجعػىجسي حجسيمطجخم إف الحمسَّ محلحمل حجمجخم الممصف يف املىجساحجم اججلػ  ىػ ،كاملمجتع ادلجحميجخمم

   . (2)ججلىمغمحم كح كمجمىجسيمجم لججلجخممحشجخمؿ إف محمسحمجججل ااجلممسحجس مخلحمل أجمتىحل الحمسُّ 
 

                                           

   .(171، 179/ 3« )ىمغممسري احمل محلمحتري»  (1)
 (.300)ص «حبجخمث جحمحجسكة أجحتحمس اججلحمقحمسآف يف حتحمقيمخف الجخمممسمخضي كديمغممط اججلىمعججلجخم»اجحمحمطحمس/  (2)
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وٝؽ ص٢ٕ اُ ا٢٬ حَمجذ٫ ٔال٦ذني/ اتَِّجةع الؿَُّقٮ ،  ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/
ذ٫ ااِلْصذَِ٭ةد يِف ُظُىٮ  ٦َهة ُُيِجه٫ُ اُ  َٞ ي ِٞ ن اجِلَ٭ةد َظ

َ
َٟ ِا ِ واجلَ٭ةد يِف َقبي٫٤، وَذل

هؿ  ْٛ ة٣ط، و٨٦َ دٚٓ ٦َهة يجٌ٘ه٫ اُ ٦ه٨ ا٣س ٢٧َ الىَّ َٕ وا٣ٛكهٮق ٨٦ اإِلي٧َةن وا٣
ههةىَل/ }ٝهه٢ إِن اَكَن آثههةؤًل٥ وأث٪ههةؤًل٥ ولِْػههٮا٩ُس٥ْ  َٕ وا٣ٕىههيةن، وٝههؽ َٝههةَ  َت
نريدس٥ وأمٮا  اٝرتٚذ٧ٮ٬ة وجتةرة َتنٮن ٠كةد٬ة ومكةز٨  وأزواصس٥ ٔو
يِت اُ 
ْ
دؿًٮ٩٭ة أظت إحَِلُْس٥ ٨٦ اُ وَرُقٮع وِصَ٭ةد يِف َقبي٫٤ ٚرتمىٮا َظذَّ يَهأ

ْمؿه  
َ
٤٬ه٫ و٦َهةع أظهت إحَِلْه٫ِ ٦ِه٨ اُ وَرُقهٮع  ،[11]اتلٍَّجخمبى/ ثأ

َ
هؽ ٦َه٨ اَكَن أ ٚذٔٮ

٪ه٫ُ  َٔ يؽ. ث٢ ٝهؽ زَجهخ  ٩ه٫ َٝهةَ / « الىهعيط»يِف  ملسو هيلع هللا ىلصواجلَ٭ةد يِف َقبي٫٤ ثَِ٭َؾا الٔٮ
َ
أ

ِي ٩َِِٛس بَِيِؽهِ، اَل يُؤ٨٦ أظؽُز٥ َظذَّ أكٮن أظهتَّ إحَِلْه٫ِ ٦ه٨ ودَله ووادله » واذلَّ
ِٕنيَ  دْمَ
َ
ن ٧ٔؿ ث٨ اَُةب َٝهةَ / يَهة َرُقهٮ  اُ، « »الىعيط» . ويِف (1)«واجلَّةس أ

َ
أ

ةَ /  َٞ ا إاِلَّ ٨٦ِ ٩ِٛس، َذ ٩ْخ أظتُّ إيَِلَّ ٨٦ِ ُكِّ ََشْ
َ
اَل يَة ٧ٔؿ َظذَّ أكٮن أظهتَّ »ا

هةَ / «. إحَِلْٟ ٨٦ ٩َٛكٟ َٞ ٩ْخ أظهت إيَِلَّ ٦ه٨ ٩َٛكههِٰ. َذ
َ
ةَ / ٚٮاهللَّ ا َٞ اآلن يَهة »َذ

٧ؿ ُٔ»(2). 
ذ٫ يِف ظهت ٦َهة ُيهت ٚعٞيٞح املع َٞ جَّح اَل دذ٥ُّ إاِلَّ ث٧ٮاالة املعجٮب، و٬ُٮ ُمٮاَذ

هؿ وا٣ٛكهٮق  ْٛ هٮى، ونُهج٘ي ا٣س وم٘ي ٦َة يُهج٘ي، واُ ُيهتُّ اإِلي٧َهةن واتلَّٞ
 وا٣ٕىيةن.

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ جمس 33( كمممسججلمخل )43أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل حجمممصـ 2246أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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نَّ احلتَّ ُُيَؿِّ  إَِراَدة ا٤ٞ٣ت، َٚلك٧ة ٝٮنخ املعجَّهح يِف ا٤ٞ٣هت ٤َهت  
َ
٤ُٮم أ ْٕ و٦َ

هح اقهذ٤ـ٦خ إَِراَدة صةز٦هح يِف ا٤ٞ٣ت ٢ٕٚ املعجٮمهةت، َٚه إِذا اَك٩َهخ املعجَّهح دَة٦َّ
ـًا َخْ٪َ٭هة  ٤َْيَ٭ة ظى٤٭ة، ولِن اَكَن ًَعِصه َٔ ْجُؽ َٝةدًرا  َٕ ُظُىٮ  املعجٮمةتإ َٚإِذا اَكَن ا٣
ه٢، ٧َ٠َهة َٝهةَ  اجلَّهيِب  ِٔ ة َٛ صؿ ا٣

َ
٤َْي٫ِ ٨٦ َذلِٟ اَكَن َعُ أصؿ ٠َأ َٔ / ملسو هيلع هللا ىلص٢َٕٛٚ ٦َة يَٞؽر 

ن يَه٪ٞه  ٨٦َ َدًَع إىَِل »
َ
صٮر ٨٦َ ادَّجٕه٫ُ، ٦ِه٨ ٗهري أ

ُ
٬ؽى اَكَن َعُ ٨٦ ااصؿ ٦ِس٢ أ

٤َْيه٫ِ ٦ه٨ الهٮزر ٦سه٢ أوزار ٦َه٨  َٔ اَل٣َح اَكَن  ًَ ا، و٨٦َ َدًَع إىَِل  ُصٮر٥٬ ََشْ
ُ
٨٦ِ أ

ا ُصٮر٥٬ ََشْ
ُ
ن يَ٪ٞه ٨٦ أ

َ
إِنَّ ثِةل٧َِؽيَ٪ِح لَؿَِصةاًل ٦َهة ». وَٝةَ / (1)«ادَّج٫ُٕ، ٨٦ ٗري أ

ُت٥ْ مَ  ُذ٥ْ واديًة إاِلَّ اَك٩ُٮا ٦َُٕس٥ْ ِسْ ْٕ و٥٬ُ »َٝةلُٮا/ و٥٬ ثِةل٧َِؽيَ٪ِح؟ َٝةَ / «. كريًا واَل َُٝ
 .(2)«ثِةل٧َِؽيَ٪ِح َظبََك٭٥ ا٣ٕؾرُ 

ْؽَرة -واجلَ٭ةد/ ٬ُٮ ثؾ  الٮقٓ ُٞ ُٟ ٨٦ ا٣ يِف ُظُىٮ  حَمُْجهٮب  -و٬ُٮ ُك ٦َة ُح٤٧َْ
جْ  َٕ ٤َْيه٫ِ ٦ه٨ اجِلَ٭هةد، اَكَن احلٜ، ودٚٓ ٦َة يَسؿ٫ُ٬ احلٜ. َٚإِذا دؿ  ا٣ َٔ ؽ ٦َة يَٞهؽر 
 َدحِلاًل ىلع ًٕٙ حمجَّح اُ وَرُقٮع يِف ٤ٝج٫.

نَّ املعجٮمةت اَل دَ٪ة  اَغبِلًة إاِلَّ ثِةْظذ٧َِهة  امل١ؿو٬هةتإ َقهٮاا اَك٩َهخ 
َ
٤ُٮم أ ْٕ و٦َ

و َٚةِقَؽة، ٚةملعجٮن ل٧َ٤ِةِ  والؿاةقح والىهٮر، اَل ي٪هةلٮن ٦ُهةبل
َ
٭٥ حمجَّح َوةحِلَح أ

ْجَيهة واآلِػهَؿة.  هر يِف ادلُّ َ َٓ ٦َهة يُىهيج٭٥ ٦ه٨ ال َّ ْجَية، ٦َه ر ي٤َعٞ٭٥ يِف ادلُّ إاِلَّ ثَِ َ
هة  ي ٨٦ ال٧ُعجهني ٣٘هري اُ ِم٧َّ

ْ
ٚةملعت ُ وَرُقٮع إِذا ل٥ َُيَْذ٢٧ ٦َة يؿى ُذو الؿَّأ

                                           
    .  ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 6293أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
 .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت جمتحمس 1911( كمممسججلمخل )4423أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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ُ، إِذا اَكَن ٦َة د َّ َذلِٟ ىلع ًٕٙ حَمَجَّذ٭٥  -َُيَْذ٤٧ُٮَن يِف َقبِي٢ ُظُىٮ  حَمجٮم٭٥
ِي يُِنري ث٫ِِ ا٢ٕٞ٣. ِؿنٜ اذلَّ َُّ َٟ يِف ٩ْؿ٥٬، ٬ُٮ ا٣ ِ وخَل

ُ
 يك٫١٤ أ

هةىَل/ }و٦ه٨ اجلَّهةس ٦ه٨  َٕ مؽ ظجاة ُ، ٧٠ة َٝةَ  َت
َ
ن ال٧ُؤ٨٦ أ

َ
٤ُٮم أ ْٕ و٨٦ ال٧َ

مهؽ ظجهة ُ  
َ
يه٨ آ٦ُ٪هٮا أ يذَّؼؾ ٨٦ دون اُ أ٩هؽادا ُيجهٮ٩٭٥ ٠عهت اُ واذلَّ

ة/  حمسى  «.[237]ابلىحمقى
 الرشح

بيججليحم مجعفك ألف  د يًف ممسى جخمؿ، كاجلمجمى مجتيحم يمطبلمخلمجتني/ اتِّىع الحمسَّممسي جمتمجعىحل ا ألحجمىحل حمى
كح كاملؿ، كحجمىجسا دحلىحله ىلع ًمحشحجسؽ اججلمجعحجس يف يمطجخمديمجتيحم  مجعفك كاجلمجمد  يمغييحم ىجسؿ الحمسُّ
ذركة ممسمحمـ األمحمسك إذ يحم يمحممرش ديحمل ا يف األرض، كمجعججلجخم راي اإلممسبلـ، كيىمجعػحمسؼ 

 /كاجلمجمد مخلحمقيجشػجخمدق»/ ححصييمح اإلممسبلـيحمقجخمؿ مجممخل كىمحججلحمقمجممخل كييىمغحمسدكق ججلمجعدةك اجلسي ربَّ 
إمخفمخل ديحمل  /كأف يسجخمف ادليحمل لكيحم ك يمغحملحمقيجشجخمدق ،أف سجخمف لكحمل ا   اججلمجعججلي

يحم، كهلىجسا اكف مخل يي  يجشب ػيحم املحمتحجمػحجس يف جحمىمغممسػيحم كمخلػِل ا ال اممسميىمغ  الحمسجمتىحل حمجحمطَّ
ىل ًمخلحملى اى أجمتحمسق يمغييحم ىلع اك يمغػدإًفىٌ  ػمخلي  اٍححصرتى ىمجمي فىٌ ل

ى
مخل ًػ ىمجمي ال ٍمػجخمى

ى
ٍمخل كىأ ػمجمي ممسى جحمىمغي

ى
ًٍمخلًمحمنيى أ الٍحملي

ممشحملمحمجخما مخل أججلىمغػجخمق اليحلىمغر إذا أممسججلحملجخما أك ًعحجمحجسكا لمخل يى  حمجىت إفَّ ، [444 ]اتلجخمب/اجلىمحمىٌى  
حملػجخمق مخلػحمل أمػجخماؿ محمً مخل  كاألمجخماؿك ىحل لجخم أممسججلحملجخما كبيػحجسيمجممخل مخلػ ممعى لججلحملممسججلحملني مخلحمل ادلِّ 

كحجمػجخم  ،محلحمللػممق كأ  حمجمحميىمغػ كأمحػحجس ك هلمخل يمطمحمحجس دممجمجخمر اججلمجعججلحمل املممسججلحملني اكف مججلاكن 
   .(1)«اححصحجسيحمل ىمحججلىمغيحم الحمسَّ محمَّ كممسي  رممسجخمؿ ا  ي محمَّ  يحم ممسي ممشى اذلم مى 

                                           
   (.171/ 15) «دلحملجخمع اججلىمغمجتكل» (1)
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يرشػػع يف اإلممسػػبلـ لججلمممصػػيف كال إلرامخفػػ دمخلػػ  اجلػػس كال   يمغجلمجمػػد لػػمخل ي
يممصيممط أيمطحجساؤقك كإجحمحمل  ػ األمخل الممسرتمخفمخفمجممخل، محلحمل ي جمتمجمػد  محمجخميمطيػيحم/إحلػيحم حبجمتػ مخلممسَّ

يمغٍممط محمٍػيحم. أك ادلِّ  ّميمطحمل حمجً  بِّ لزلَّ  كادلَّ محمىيمغىخمتي خى يحمل، كمحشيجحم لؤليمطحمساض كاألمجخماؿ كلك مخل حي
ججلى حمقػيمخل/ اججليحمقػجخمؿ اػحمل ك كججلنرش رًشٍيمط اإلممسبلـ، كإاغحمط أيمطػحجسا  املججلػ كجمتمجمد اججلمخضَّ

ٍحمقًيجشحجسقي لكُّ جمتمجمد ادلَّ » الى يى  ،أحمجحجس يمغممط حى محميحمي إًالَّ اجلى كى  . كيمطحمقػبلن ف املػىجسمجخمـ رشًعن حمسممع يمطى
د اججلمخضَّ  ىلًمحش  حى كىًجمتمجمى دىاتي ججل اخٍل مخلًمحمنيى  ٍحمقًيجشحجسقي ممسى ًم يسػجخمف كىأمخلَّ  ،الٍحملي ػد اذلَّ مجمى  اجٍلً

بلن  ٍمخضججليجخمبن ًذيًيحم ىحضى ٍحمقًيجشحجسقي ًىمحيىر اجلَّس ، مخلى ا حى ىجسى مجمى كيحمقيجشػحجسق  ،إليمطبل  لكحمل ا كىديمحميحم كذى
يمغٍممط كملحمج اججلحمطَّ     .(1)«حمسىمغى أكممسىحضمجممخل لرلَّ

بًلن -كمل اكجحم املحمججخمبت الى تيمحمىؿ ؿ امل -اغى مخلحمل إًالَّ ًٍحمجًمجتحملى يحلحمسكحجمت، كًكف الحملي
ححصحجس حمجا 

ى
اكف دحلىحل حممجتيحم ِل ممسحمججحميحم/ أف يىػىجسؿ لك مخلػ يحملججلػممق كأف ُيمجتحملػىحل  -أ

 الممصحجساحجس يف ممسبيًىحل ىحضججل محمسخمشيحم جمتىحل كيمطبل كاحمجمممسبو لؤلجمتحمس يمطمحمحجسق كحمجحجسق.
 

                                           
   (.189 ص) «اججلىمغحمسكممسي» (1)
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لٌهٕٙ ٤ٞٔه٫ وََٚكهةد  -٥ٕ٩، ٝؽ يْك٤ٟ ال٧ُعهت» ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/
ة اَل ُيى٢ ثَ٭ة  -دَىٮره ًٞ ِؿن ِؿنهٜ اَل َُت٧هؽ إِذا اَك٩َهخ ََ َُّ ٤ُٮب. ٧َٚس٢ ٬َهِؾه ا٣ ُْ ال٧َ

ِؿنهٜ ٗهري مٮوه٢؟!  َُّ املعجَّح َوةحِلَح حم٧ٮدة، ١َٚيٙ إِذا اَك٩َخ املعجَّح َٚةِقَؽة وا٣
ُمهٮر دُٮصهت 

ُ
اَةَقح والىٮر، ٦ه٨ ظهتِّ أ ٫٤ املذ٭ٮرون يِف ٤َت ال٧َة  الؿِّ َٕ ْٛ ٧َ٠َة َح

 ُْ ًرا، واَل َتى٢ لَُ٭٥ ٦َ ؿق ا٣َّيِت يَكه١٤٭ة ا٣ٕٞه٢ لَُ٭٥ َ َ ُّ ُىٮد ا٣ ْٞ ٤ُٮًمة، ولِج٧ََّة ال٧َ
٤ُٮم٫. ُْ ٤ِي٥ حُلُىٮ  ٦َ  الكَّ

إِذا دبني ٬ََؾا، َٚلك٧ة اْزَداَد ا٤ٞ٣ت ظجاهة ُ اْزَداَد َعُ ٔجٮديهح، وٍل٧هة اْزَداَد َعُ 
اِت إىَِل  هة قهٮاهُ. وا٤ٞ٣هت َٚٞهري ثِهةذلَّ ه٫َ٤ َخ٧َّ ٌَّ  اُ ٦ِه٨ ٔجٮديح اْزَداَد َعُ ظجاهة وٚ

ة٩َح واتلهٮَل،  َٕ َِٕجةَدة، ويِه ا٤ٕ٣َّح ا٣٘ةايهح، و٦ه٨ ِصَ٭هح ااِلْقهذِ وَْصَ٭نْي/ ٨٦ ِصَ٭ح ا٣
ويِه ا٤ٕ٣َّح ا٣ٛة٤ٔح. ٚة٤ٞ٣هت اَل يىه٤ط، واَل ي٤ٛهط، واَل يه٪٥ٕ، واَل يكههؿ، واَل 
٫ِ، ي٤ذؾ، واَل يُيت، واَل يَكس٨، واَل ي٧ُنئ إاِلَّ ثَِٕجةدة رم٫ وظجه٫ واإل٩ةثهح إحَِلْه
ولَٮ ظى٢ َعُ ُك ٦َة ي٤ذؾ ث٫ِِ ٨٦ ال٧َْؼ٤ُٮَٝةت ل٥ ي٧َُنئ ول٥ يَكس٨إ إِْذ ذِي٫ِ ٚٞهؿ 
ذايت إىَِل رم٫ِّ، و٨٦ َظْيهُر ٬ُهٮ ٦ٕجهٮده وحمجٮمه٫ و٤ُ٦ٮمه٫، ومِهَؾلِٟ ُيىه٢ َعُ 

٧َح والك١ٮن وا٧ُ٣أ٩ح٪ح ْٕ ور والزلة واجلِّ ُ ؿح والَّسُّ َٛ  «.ا٣
 الرشح

ججلمجعدة كاالممسمجتمجعجحم يف مخفجخمِل مجعػف/ دإيػؾ جحممجعػحجس دمممط ا ممسحمججحميحم كمجعف ني ا
ؾ، كال مجعحجس إال إيَّ أم/ ال جحمى »، مخفؿ احمل محلمحتري يف ىمغممسريحجم/ [7]اججلىمغحت/ كإيؾ  ممسمجتمجعني 

مجعمحميػني، حمسجمتممط لكيحم إف حجمىجسيحمل الحملى يحمل يى مجتجخملك إال يمطججليممق، كحجمىجسا حجمجخم محلحملؿ اججلمخضيمط. كادلِّ جحمى 
 حجمػىجسق اللكحملػ/ دإيػؾ حجمػاججلحمقحمسآف، كرًسُّ  كحجمىجسا محلحمل مخفؿ مجعخمش الممسججلممغ/ اججلىمغحت رًسُّ 

ربؤ مخلػحمل ىػ /ربؤ مخلػحمل الرشػؾ، كاثلػينىػ /يمغألكؿك [7]اججلىمغحت/ مجعحجس كإيؾ  ممسمجتمجعني جحمى 



  

 

 ة الم ابن تيميــلشيخ اإلس 315 

 كإف ا يمطحمس كجمتىحل. كحجمىجسا املمجعىن يف ممعري آي مخلػحمل اججلحمقػحمسآف احلجخمؿ كاججلحمقجخمة كاتلىمغجخميخمش 
 ،[219]حجمػجخمد/ محلحمل مخفؿ مجعف/ ديمغيمطحجسق كجخملك يمطججلييحم كمخل ربممق ىمعيمغىحل يمطحمل مجعحملججلػجخمف  

درب املرشؽ كاملىمعحمسب ال هلإ إال  ،[17]املججلممق/ محم يحم كيمطججلييحم جخملكمحم  دمخفىحل حجمجخم الحمسمححمل آمخل
، ككىجسلممق حجمىجسق اآلي اليحلحمسيحملػ/ دإيػؾ جحممجعػحجس كإيػؾ [7]املحمسمىحل/   حجمجخم يمغختىجسق ككيبلن 

 .(1)«[7]اججلىمغحت/  ممسمجتمجعني 
ػ كيىجسمحلحمس احملي   حمساممط، كاثلػجخماب ػاخلججلػمخف كاألمػحمس كاليحلمجتػ كالممصػ رًسَّ » مخل أفَّ يِّ اججلحمقى

يمغػف ا  ك اللكحملمجتني، كيمطججليمجمحمل مخلحجسار اججلمجعجخمدي كاتلجخمحمجيحجسكاججلمجعحمقبك اجحممجتىه إف حجمني
مجعف أجحمحمسؿ اليحلمجت، جحتمخل دمممط مخلمجعجحميمجم يف اججلحمقػحمسآف اليحلػحمسيمخل، كأجحمػحمسؿ اججلحمقػحمسآف يمغحمتحملػممط 

إًيَّػإًيَّػدمخلمجعجحمييحم يف يمغحت اليحلمجتب، جحتمخل أجحمحمسؿ اججلىمغحت كدمممط مخلمجعجحميمجم يف/  ؾى ؾى جىٍمجعيػحجسي كى
ىٍممسمجتىًمجعني   . 

يمغمحميجشػممغ ِل  كيجشػىمغنيكبػني يمطػحجسق جحمى  حمقممسػجخممخلمجتف ػني الػحمسبِّ كحجمحمل اللكحملمجتف الحملى 
إًيَّ د، كجحميجشممغ ججلمجعحجسق كحجمجخم/  ؾى جىٍمجعيحجسي إًيَّ دممسحمججحميحم/  ىٍممسمجتىًمجعنيكى  .(2) «ؾى  
ني/اآليح ال١ؿن٧ح أوٮ  اتلَّ  ٪خ ٬ؾه٧ٌوٝؽ د  ٮظيؽ يف ٩ٔٮ

كمجعفك مخفػؿ جمتػىحل  ألجخمحجميمجتيحم ممسحمججحميحم املمجتمجعججلمخف حبمخفِّ  دٮظيؽ ا٣ٕجةدةاجلٮع ااو / 
م يًف الممسىٌ د/ كيمطبل ً جخمى اذلىٌ ًججلػيمخلي كىحجمي جخمى احٍلىًيحلػيمخلي اججلٍمجعى ه كىحجمي رًٍض إًِلى

ى
ًي األ ه كى ً  إًِلى  ]الحمسىمحػحمسؼ/  حملى

84]. 

                                           
   .(135، 134/ 1« )ىمغممسري احمل محلمحتري» (1)

   .(95/ 1« )مخلحجسارج الممسليحلني»  (2)
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ك حبيػجحت جمتىحل جمتبلِلربجخمبيمجتيحم  مجتمجعججلمخف حبمخفِّ كحجمجخم مخلي دٮظيؽ االقذٕة٩ح/ اجلٮع اثلةين/ 
ي  ي ال ي كحمجػحجسقك  يػيحمحجسىع كال يمجتجخملك إال يمطججلممسمجتىمعث إال يحم جمتىحل كيمطبل، كال يي ممسمجتمجعف كال ي

كىاًت / دكً مخلمحتىحل مخفجخمِل مجعفا يف  كمخفحجس دممجعمجمحمل ،ألف األمحمس لكيحم يحجسق ػحملى يٍي الممسىٌ دى
 ُّ ٍمحمسي لكي

ى
ممطي األ ًٍيحم ييحمسٍجمتى إحًلى رًٍض كى

ى
ٍ كىاأل لكَّ ىػجخمى بُّػيحمي يمغىٍخيػٍحجسقي كى ػ رى مخلى ججلىيٍػًيحم كى ػ يمطى حملَّ يمغًػىحلو خى  ممقى ًىمعى

ججليجخمفى   .[123حجمجخمد/ ]  تىٍمجعحملى
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ُ َعُ، َٚإ٩َِّه٫ُ اَل يَٞهؽر و٬ََؾا اَل ُيى٢ َعُ إاِلَّ ثإًع٩ح ا» ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ 
جهؽ ولِيَّهة   ْٕ هح/ }إيَّهة  ٩ َٞ ي ِٞ ىلع ََتِْىي٢ َذلِٟ َعُ إاِلَّ اُ، َذُ٭ٮ َداا٧ًِة ٦ُٛذٞهؿ إىَِل َظ

ٔني ىلع ُظُىهٮ  ُك ٦َهة ُُيِجه٫ُ ون٤ُجه٫ ويَنهذ٭ي٫ [7]اججلىمغحت/ نكذٕني 
ُ
، َٚإ٫َُّ٩ِ لَٮ أ

هَؾاب، ونؿنؽه، ول٥ ُيى٢ َعُ َٔجةَدة ُ، ٨َْ٤َٚ ُيى َٕ هة وا٣ لَه٥ واحَلَّْسَ
َ
٢ إاِلَّ ىلع اا

ْجَيهة و٩سهؽ ٔحنه٭ة إاِلَّ ثهإػالص احلهّت ُإ حِبَْيهُر  و٨ْ٣ ُي٤ه ٦ه٨ آالم ادلُّ
ْىهِؽ ااو  وَل  َٞ ُىٮده، و٬ُٮ املعجٮب َعُ ثِة٣ ْٞ يسٮن اُ ٬ُٮ اَغيَح ُمَؿاده و٩َِ٭ةيَح ٦َ

ص٫٤، اَل ُيت َمحًْبة
َ
ذلاد٫ إاِلَّ اُ. و٦َذ ل٥ ُيى٢ َعُ ٬َهَؾا له٥  ٦َة قٮاهُ إِج٧ََّة ُُيِج٫ُ ا

ح/ )اَل إَِع إاِلَّ اُ(، واَل ظٜٞ اتلَّٮِْظيؽ وا٣ٕجٮديهح واملعجهح  َٞ ي ِٞ ٜ َظ َّٞ يس٨ ٝؽ َظ
هَؾاب  َٕ هة وا٣ لَه٥ واحَلَّْسَ

َ
ُ، وٌَلَن ذِي٫ِ ٨٦ ٩ٞه اتلَّٮِْظيؽ واإِلي٧َهةن، ثه٢ ٦ه٨ اا

 حِبَكت َذلِٟ.
٤َْيه٫ِ، ٦ٛذٞهًؿا ولَٮ قِف يِف ٬ََؾا ال٧َ  َٔ ٤ُٮب، ول٥ يَس٨ ُمكذٕيً٪ة ثِةِلَّ ٦ذٮًُل  ُْ

 له٥ يسه٨، َذُ٭هٮ 
ْ
إحَِل٫ِْ يِف ُظُىٮع ل٥ ُيى٢ َعُإ َٚإ٫َُّ٩ِ ٦َة َمةَا اُ اَكَن و٦َة له٥ يََنهأ

٤ُٮب املعجٮب ال٧َُؿاد املٕجٮد، و٨٦ َظْيهُر ٬ُهٮ  ُْ ٦ٛذٞؿ إىَِل اُإ ٨٦ َظْيُر ٬ُٮ ال٧َ
ِي ال٧َْكُبٮ  ال٧ُ  َٗريه، و٬ُٮ رم٫ُّ اذلَّ ِي اَل إَِع َعُ  ٤َْي٫ِ، َذُ٭ٮ إم٫ اذلَّ َٔ ةن ث٫ِِ املَذٮَل  َٕ ْكَذ
 «.اَل ربَّ َعُ قٮاهُ 

ح  الرشَّ
 يحلحملػؿ اججلمجعجخمديػ اججلمجعػحجس لمحلحملؿ اذلؿ ككحملؿ االيمغمجتحمقر يىحمطمجمػحمساف يف حتحمقيػمخف 

حمل االيمغمجتحمقػر ىحل حمحملحجس حمل يمطحجس ا اججلىمغحمساغين يمطػممسي / »مخفؿ احمل اججلحمقيمخل رمحيحم اك مجعف
ػ ػ خمتَّ إف ا ممسحمججحميحم كاالممسمجتىمعمحم  ػيحم، يمغحمقػؿ / إذا محشى خمتَّ االيمغمجتحمقػر إف ا مجعػف محشى

 كأيمجمحملػ أكحملػىحل /يحم محشخمتَّ االيمغمجتحمقر إحليحم، يمغبل يحمقؿ االممسمجتىمعمحم ي  يحم، كإذا محشخمتَّ  االممسمجتىمعمحم ي 
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مخفججل/ االممسمجتىمعمحم   حجمجخم يمطني اججلىمغحمقحمس إحليحم، كحجمحملػ ؟ ألجحميحم ال يمجتمخل أحمجحجسحجمحمل إال آلىمححمس
ىن ػيحم حجمػجخم محلحملػؿ يمطجخمديمجتػيحم، كحمجحمقيحمقػ مخلمجعىن كاحمجحجسك ألف محلحملؿ اججلًىمعػ يمطرف يمطحمل

 . (1)«اججلمجعجخمدي/ محلحملؿ االيمغمجتحمقر إحليحم مخلحمل لك كجمتيحم، كحجمىجسا االيمغمجتحمقر حجمجخم يمطني اججلىمعىن يحم
ممسمجعدة اججلمجعحجس يف محلحملؿ ايمغمجتحمقرق إف ربػيحم كاحمجمجتيجمتػيحم إحلػيحم، أم/ يف أف يممصػمجمحجس ك

كإال ذلممق، كيمجعحمسيمغيحم، كيمجتيجشممغ مخلمجعيحم حملجخمجمت ذلممق مخلػحمل اذلؿ كاخلممشػجخمع كاخلممصػجخمع، 
يمغػيمخضىغ، محلحملػ مخفػؿ  كيمغخلججلمخف لكمجممخل حممجتجمتجخمف، ججلسحمل يحمطحمل أحمجحجسحجممخل جحمػجخمع اممسػمجتىمعمحم 

آقي اٍممسمجتىٍىمعىنى د /مجعف ٍف رى
ى
ىٍمخضىغى أ فى حلى  إًفَّ اإًل ٍممسى

َّ كمخفؿ/ دكإذا أجحممجعحملمحمػ ، [7، 6]اججلمجعججلمخف/  ًّلكى
 [51]يمغيجشججل/ ىلع اإل ممسف أيمطحمسض كجحمل جبجحميحم كإذا مممسيحم الرش يمغىجسك دًع  يمطحمسيخمش 

(2) . 

كي  ،يف ىمحججلحمقػػيحم ككجمتػػجخمدق كيف لك   جمتػػىحل كيمطػػبل ف ا ىمغمجتحمقػػحمس إججلمجعػػحجس مخلي يمغ
اممسمجتحملحمسارق كحمجييحم، كي يمطججلجخممخليحم كمخلمجعريمغيحم، كي حجمحجسايمجتيحم كأيمطحملِل، كي جمتججل أم جحمىمغػممط 

ال حمججخمؿ )، كحجمىجسا حجمجخم مخلمجعىن / يمطمحميحم ًعجمتىحل أك آجمتىحل، أك ديمغممط أم رر ًعجمتىحل أك آجمتىحل ِل
 (.كال مخفجخمة إال 

 

                                           
   .(47)ص « ىحضحمسيمخف اهلحمتحمسني»  (1)

   .(90/ 4« )دلحملجخمع اججلىمغمجتكل»اجحمحمطحمس/   (2)
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ُ إاِلَّ ثَِ٭هَؾي٨ِْ، َذ٧َهَذ اَكَن ُيهت واَل دذ٥ُّ ٔجٮديذه٫ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ 
جهًؽا ملهة  ٫٩ يُٕي٪٫ُ اَكَن ٔجًؽا ملة أظج٫، ٔو

َ
و ي٤َذٛخ إىَِل ٗيهؿ اُ أ

َ
ٗري اُ ذلاد٫، أ

ا  رصةه، حِبَكت ظج٫ َعُ ورصةا٫ إِيَّةه، ولِذا ل٥ ُيهت أظهًؽا ذلاده٫ إاِلَّ اُ، وأي ََشْ
ٍُّ َمهحًْبة إاِلَّ اُ، ولِذا ٕٚه٢ ٦َهة ٕٚه٢ ٦ه٨  أظج٫ قٮاهُ، َٚإِج٧ََّة أظج٫ َعُ ول٥ يؿج ٝه

ن اُ ٬ُٮ اذلى ػ٤َٞ٭ة وٝهؽر٬ة 
َ
٢ ٦ِْ٪َ٭ة اَكَن منة٬ًؽا أ ٢ ٦َة ظىَّ و ظىَّ

َ
ْقَجةب أ

َ
اا

ْرض، َٚههةُ رمُّهه٫ وم٤ي١هه٫ وػة٣ٞهه٫ 
َ
هه٧َةوات واا ن ُك ٦َههة يِف الكَّ

َ
وقههؼؿ٬ة َعُ، وأ

٨٦ د٧َهةم ٔجٮديذه٫ ُ حِبَكهت ٦َهة  ومكؼؿه، و٬ُٮ ٦ٛذٞؿ إحَِل٫ِْ اَكَن ٝؽ ظى٢ َعُ 
 ُٝك٥ َعُ ٨٦ َذلِٟ.

ةوِدَح، اَل ُُييص َؿٝ٭ة إاِلَّ اُ.
َٛ  واجلَّةس يِف ٬ََؾا ىلع َدرََصةت ٦َُذ

ْٝٮا٥ْ٬ُ وأ٬ؽا٥٬/ أد٧٭ه٥ 
َ
اَل٥ْ٬ُ وأٝؿم٭٥ إىَِل اُ وأ ْٔ

َ
ٚأك٢٧ ا٤َٜ وأ٤ٌٚ٭٥ وأ
 «.ٔجٮديح ُ ٨٦ ٬ََؾا الٮْص٫

 الرشح
 اججلمجعجخمدي مخلني ىلع احل كاخلجخمؼ كالحمسجمتػ ، كمخلػىت اىمحمجتػىحلَّ ال حجس أف سجخمف 

أمػحمساف ىلع حتحمقيػمخف اججلمجعجخمديػ كيمجعػجحت ، ركحمل مخلحمل حجمىجسق األرًكف اىمحمجتججلػ اججلمجعجخمديػ
مخفؿ اػحمل  ككمخلمخضججلمجع يمطيجخمب اجلىمغجمس كاججلمجعحملىحل ،اجحتمحمف/ مممصحجمحجسة مخلمحم ا مجعف كجحممجعحمليحم

ى  مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ/ اججلمجعرؼي »اججلحمقيمخل رمحيحم ا/   محمَّػة الحملً ممسري إف ا ػني مممصػحجمحجسي
ػ ىمغجمس كاججلمجعحملىحل، كحجمىجسا مخلمجعىن مخفجخمِل كمخلمخضججلمجع يمطي اجلَّ  حمجيخمت مخلػحمل يف احلػحجسيجحت اليجشَّ

/ ٞهٮ  ا٣ٕجهؽُ االقهذ٘ٛةر أن يَ  ؽُ يِّ قَ »اد حمل أكس ريض ا مجعف يمطمحميحم/ حجسَّ حمجحجسيجحت ححصى 
هؽ  ٦هة  ال هلل اال أ٩خ، ػَ ريبِّ  امهلل أ٩َخ  ٤ٞذص وأ٩ة ٔجؽ ، وأ٩ة ىلع ٔ٭هؽ  ؤو

، وأثهٮا ثهؾ٩يب، ث٪٧ٕذهٟ َعَّ  َٟ لَه ، أثهٮاُ ة وه٪ُٕخ ٦ ٨ رَشِّ اقذُٕخ، أٔٮذ ثٟ ٦ِ 
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 »/ ، يمغحمتحملػممط يف مخفػجخمِل (1)«٘ٛهؿ اذل٩هٮب إال أ٩هخ٫ ال يَ إ٩َّه إٚةٗٛؿ يل
َ
 َٟ لَه ٮاُ ثُهأ

  ث٪٧ٕذٟ َعَّ 
َ
 كمخلمخضججلمجعػى يمطيػ اجلىمغػجمس كاججلمجعحملػىحل. محمَّػمممصػحجمحجسةى الحملً  «ٮا ثهؾ٩يبثُ وأ

حمجممسف، كمخلمخضججلمجع مجعمخل كاإلاجلِّ  يمغحملممصحجمحجسة املمحم جخمجمت ِل املحمج كاحلحملحجس كالممصيحلحمس لجخم ِّ 
جخمجمت ِل اذلؿ كاالجحمسممسر كااليمغمجتحمقر كاتلجخمب يف لك كمخف، يمطي اجلىمغجمس كاججلمجعحملىحل ي 

كأمخفحمسب ب دىمحىحل مخلمحمػيحم اججلمجعػحجس ىلع ا مجعػف حجمػجخم ، كأف ال يحمسل جحمىمغممسيحم إال مخلىمغججلممسن 
 يمجتمجعججلػمخف ػيحم كال كممسػيججل مخلمحمػيحم  كال ممسبن  كال مخلحمقمخلن يمغبل يحمسل جلىمغممسيحم حمجالن  كاإليمغبلس

يمغبلس املحمجػخمش، ؼ كاإلمجعف مخلحمل ب االيمغمجتحمقر الرصِّ  مجم، ىحل يحجسىمحىحل ىلع ا حملُّ حملي حى 
 كحمل محلُّس اججلىمغحمقحمس كاملممسيحلمحم مخفججليحم حمجىت كمحشججل ججلممق اليحلُّسػة إف ممسػجخميحجسايحمدىمحجخمؿ مخلى 

يحم يمطػحمس كجمتػىحل، ركرػيحم إف ربِّػ حمسة مخلحمل لك جمتمجميحم، كححصمجمحجسػيمغجحميجشحجسع كححصحملججلمجتيحم اليحلممس
 حمل ذرايحم اججلحمطحجمحمسة كابلىحضمحمػ يمغمخفػ مخلػة مخلً رَّ يف لك ذى  ككحملؿ يمغمخفمجتيحم كيمغحمقحمسق إحليحم، كأفَّ 

حمسيمغ يمطني حجمججلممق كىمحُّسػ كركرة اكمججل إف ربيحم رؾ كمجعف، كأجحميحم إف ختَّل يمطمحميحم ىحضى 
كال ىحضحمسيمخف إف ا  مجتحجساركيحم حمسمحمجتيحم.مجعجخمد ا مجعف يمطججلييحم كيى رب، إال أف يى ىمحممسرة ال  ي 

   .(2)«يمطجخملحمتب أممعججلمخض مخلحمل ادلَّ أمخفحمسب مخلحمل اججلمجعجخمدي، كال حمجً 
ججلػمخف يمطجخمديػ ِل يمطػحمس أحمجممسحمل ايمغمجتحمقرنا إف ا اكف أػمخل اخل كمل اكف رممسجخمجل 

 كجمتىحل.
كحجمىجسا حمجؿ األحمل كاليجشحلني، كمخفحجس مخفؿ احمل اججلحمقػيمخل يمطػحمل ايمغمجتحمقػر ححصػيجحسيحم اػحمل 

س ا ركحمجػيحم مخلػحمل حجسَّ مخلحمل ححصييمح اإلممسبلـ احمل يحمليػ مخفىػ كججلحمقحجس ححصحجمحجستي »يحملي لحمسبِّيحم/ 
                                           

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت ححصحجساد حمل أكس 2402أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
   .(6، 5)ص« الجخماىحل اليجشي»  (2)
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ا/ مخل     ، كال مخلػين   ، كال ا لمخل أححصحجمحجسق مخلحمل ممعريق، كًكف يحمقجخمؿ محلمحترين ذلممق أمحمسن  
 «.   يفَّ 
 /اإلقالم رمح٫ اُ ميغ ٨٦٥ْ ٩َ و

 ممسييحلني يف دلحملجخمع حمجاليتأجحم اججلىمغحمقري إف رب اججلربيت ... أجحم الحملي 
 يتأجحم اججلحمطججلجخمـ جلىمغيس ك  حمطمل  ... كاخلري إف يمحم مخلحمل يمطمحمحجسق ي

 ال أممسمجتمخضيممط جلىمغيس جمتججل مخلمحمىمغمجع ... كال يمطحمل اجلىمغجمس   ديمغممط املرضات
 حمسين ... كال ححصىمغيممط إذا حمجىحض ىمحمخضييتِّ حجسى كججليجمس   دكجحميحم مجخمىل يي 

 إال ذف مخلحمل الحمسمححمل ىمحججلحمقمحم ... إف الممصىمغيممط محلحمل مخفحجس جمت  يف اآليت
 ا ... كال رشيممق أجحم يف مجعخمش ذرات دكجحميحم أحجسن كلممس أمججلممق ححصين 

 كال حمطمجمري ِل يك يممسمجتمجعني يحم ... محلحمل يسجخمف ألربب الجخماليت
 ا كمحشممغ ِل ذايتا ... محلحمل اججلىمعىن أحجسن كاججلىمغحمقحمس   كمحشممغ ذات الزـ أحجسن 

 أدممجعمجممخل ... كلكمجممخل يمطمحمحجسق يمطحجس ِل آيتكحجمىجسق احلؿ حمجؿ اخلججلمخف 
  مخلحمل ممعري ىمحججلحمقيحم ... يمغمجمجخم اجلمجمجخمؿ اججلحمطججلجخمـ املرشؾ اججلمجعيتحمل ىغ مخلمخضججلن حملى ذى 

 .(1)«كاحلحملحجس  مىحل  اليحلجخمف أدممجعيحم ... مخل اكف مخلمحميحم كمخل مخلحمل مجعحجس مخفحجس ييت
 

                                           
   .(964، 960/ 4« )مخلحجسارج الممسليحلني»اجحمحمطحمس/  (1)
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ِي أرقه٢ اُ ثِه٫ِ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ ح دي٨ اإِلْقاَلم اذلَّ َٞ ي ِٞ و٬ََؾا ٬ُٮ َظ
ْجهؽ ُ اَل ٣٘هريه، ٚةل٧ُكتكه٥٤ َعُ رق٫٤ َٕ ن يكتكه٥٤ ا٣

َ
، وأ٩ـ  ثِه٫ِ ٠ذجه٫، و٬ُهٮ أ

٨ االقتكالم َعُ مكهذ١ك. وٝهؽ زَجهخ يِف  َٔ هعيط»و٣٘ريه ُمرْش ، وامل٧ذ٪ٓ  « الىَّ
٨ اجلَّيِب  ن ملسو هيلع هللا ىلصَٔ

َ
ة ٦ِه٨ ٠ِجههؿ»/ أ ة  َذرَّ َٞ . (1)«اجل٪َّح اَل يؽػ٤َ٭ة ٨٦َ اَكَن يِف ٤ٝج٫ ٦ِْس
نَّ اجلَّ 
َ
ة  ذرة ٨٦ إِي٧َةن، َٚضٕه٢ ال١هك ٧َ٠َة أ َٞ ةر اَل ُيرل ذِيَ٭ة ٨٦َ اَكَن يِف ٤ٝج٫ ٦ِْس

ُجٮِديَّح، ٧َ٠َة زَجخ يِف  ُٕ ح ا٣ َٞ ي ِٞ ةثاًل لإلي٧َةنإ َٚإِن ال١ك ُحَ٪ةيِف َظ َٞ ه٨ « الىعيط»٦ُ َٔ

٫٩ َٝةَ /  ملسو هيلع هللا ىلصاجلَّيِب 
َ
ص »أ هٮ  اُ/ ا٧ْٕ٣هُح إَزارِي، وال١كنهةا رَِدافإ َذ٧َه٨ ٩هةٔز ُٞ َح

ْبُذ٫و ؾَّ َٔ ، ٚة٧ْٕ٣ح وال١كنةا ٨٦ َػَىةاِه الؿمٮميح، وال١كنةا (2)«اِظًؽا ٦ِْ٪ُ٭٧َة 
ىلَع ٨٦ ا٧ْٕ٣ح، ولَِ٭َؾا ص٤َٕ٭ة ث٧َِِّْن٣َِح الؿَِّداا، ٧َ٠َة ص٢ٕ ا٧ْٕ٣ح ث٧َِِّْن٣َِح اإِلَزار.

َ
 أ

َذان واأيهةد ٬ُهٮ اتل١َّْجِيههؿ، وٌَلَن ُمْكه
َ
اَلة واا َذعجاة يِف ولَِ٭َؾا اَكَن مٕةر الىَّ
هٛة واملهؿوة ةحِلَهحإ اكلىَّ َٕ ١ِ٦َْ٪ح ا٣

َ
ًٚهة(3)اا و رًلهت (1)، ولِذا ٔهال اإِلنَْكهةن رَشَ

َ
، أ

                                           
  .ڤمخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمد ( 91أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)

يمطحمل أ  ممسمجعيحجس اخلحجسرم كأ  حجمحمسيحمسة مخفال/ مخفؿ رممسجخمؿ ا محشػَّل ا يمطججليػيحم ( 6260أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)
ِٕ »كممسججلمخل/  َٔ يُ  ٧ٚ٨َ  إإزاره، وال١كنةا رداؤه ُـّ ا٣ ص     .«٫ذُ بْ ؾَّ ٪ةٔز

ىمغ، يمغحمسيق يمطججلييحم، يمغحجسأ ليجشَّ »... ، كيمغييحم/ ( مخلحمل حمجحجسيجحت جمتحمس يف ذمحلحمس حمجحمتمجتيحم 4648أىمححمسج مممسججلمخل ) (3)
ال هلل إال اُ وظهؽه ال رشنهٟ ع، ع »حجس ا ككػربق، كمخفػؿ/ حمجَّ يمغجخمى  كحمجىت رأل ابلي يمغممسمجتحمقىحل اججلحمقججل

ـم امل٤ٟ وع احل٧ؽ و٬ٮ ىلع ُك َشا ٝهؽيؿ، ال هلل إال اُ  هؽه، و٩رصه ٔجهؽه، و٬ه وظهؽه، أجنهـ ٔو
ـاب وظؽه ات، جحتمخل جحمحمسؿ إف املحمسكة، حمجػىت إذا اجحميجشػ حمسَّ جحتمخل دًع ني ذلممق، مخفؿ مخلمحتىحل حجمىجسا جحتبلث مى  ،«ااظ

ىش، حمجىت أىت املحمسكة، يمغىمغمجعىحل ىلع املحمسكة محلحملػ يمغمجعػىحل ىلع  مى حجسى مجعً مخفحجسمخلق يف مخضحمل الجخمادم ممسىع، حمجىت إذا محشى 
   ....«ىمغاليجشَّ 
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ه٥ (2)َداثَّح  ُْ َذان يَ٭هؿب (3)وََنْهٮ َذلِهٟ، ومِه٫ يُُٛهأ احَلِؿنهٜ ولِن َخ
َ
٪هؽ اا ، ٔو

ةن َُ ْي ْقهَذِضت ٣سه٥ إِن اذلَّ (4)النَّ
َ
هٮيِن أ ُٔ هةىَل/ }وَٝهةَ  رمُسه٥ اْد َٕ يه٨ إ َٝهةَ  َت
٨ ٔجةديت قيؽػ٤ٮن َصَ٭٪٥َّ داػؿن٨   َٔ وَن   . [32]اغيمغحمس/ يَْكَذ١ِْكُ

هةس  َٗريه، َٚإِنَّ اإِلنَْكهةن ظكَّ ن يَٕجؽ 
َ
٨ َٔجةَدة اُ اَل ثُؽ أ َٔ وَل ٨٦َ اقذ١ك 

٨ اجلَّيِب « الىعيط»َحَذَعؿَّ  ثةإلرادة. وٝؽ زَجخ يِف  ٫٩ َٝةَ /  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ
َ
ْق٧َةا/ »أ

َ
أوؽق اا

ةم هة  ٦ه٨ امه٥، وامه٥ُّ (5)«َظةرِث و٧٬ََّ َّٕ ةم/ َذ ٢. والَ٭٧َّ ِٔ ة َٛ ، ٚةحلةرث/ الَكقت ا٣

                                           
= 
يمطحمل يمطحجس ا حمل يمطحملحمس ريض ا يمطمحممجمحملػ، أف رممسػجخمؿ ( 4433مممسججلمخل )( ك4959أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)

ى ربِّ سى اكف إذا مخفىمغىحل مخلحمل ممعحمسك أك حمجمخت أك يمطحملحمسة يي  ا  ، «ؼ مخلحمل األرض جحتبلث سريات ىلع لك رشى
 احلحجسيجحت.

أف رممسجخمؿ ا محشَّل ا يمطججليػيحم كممسػججلمخل اكف ريض ا يمطمحممجمحمل احمل يمطحملحمس ( يمطحمل 4436أىمححمسج مممسججلمخل ) (2)
   .، احلحجسيجحت« جحتبلجحتن ربَّ  إف ممسىمغحمس محلى إذا اممسمجتجخمل ىلع مجعريق ىمحرجمتن 

 (653)« يمطحملىحل احلجخمـ كالججليججلػ»احمل الممسين يف ك ،(4006)« ادلًع »اججلمخضرباين يف يممصري إف مخل أىمححمسجمتيحم  (3)
إذا رأيذ٥ احلؿنهٜ ١ٚهكواإ ٚهإن / »مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا  حمليمطحجس ا حمل يمطحملحمسك ريض ا يمطمحممجميمطحمل 

   .(6204« )الممشمجعيىمغ»، كخمشمجعىمغيحم األبلين يف «ُٛب٫اتل١جري يُ 
إذا »مخفػؿ/  / أف رممسػجخمؿ ا ڤ يمطػحمل أ  حجمحمسيػحمسة( 485( كمممسػججلمخل )208أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (4)
اط، ظذ ال يك٧ٓ اتلأذي٨، ٚإذا ٝض اجلهؽاا أٝجه٢، ظهذ إذا ٮدي ل٤ىالة أدثؿ النيُةن، وع ُ  ٩ُ 
 ، احلحجسيجحت.  كحجمىجسا ججلىمغمخض ابلجحسرم....«ب ثةلىالة أدثؿٮِّ زُ 

 إنَّ »/ ، مخفؿ/ مخفؿ رممسػجخمؿ ا ريض ا يمطمحممجمحمل يمطحمل احمل يمطحملحمس( 6446« )محشحمجيخمت مممسججلمخل»اذلم يف  (5)
جؽ الؿَّ  /أق٧ةاس٥ إىل اُ أظتَّ  . أمخل احلحجسيجحت اذلم ذمحلحمسق امليجشمحمممغ يمغحمقحجس أىمححمسجمتيحم أجخم «مح٨ٔجؽ اُ ٔو

= 
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أو  اإِلَراَدة، ٚةإلنكةن َعُ إَِراَدة َداا٧ًِة، وَل إَِراَدة َٚاَل ثُؽ لََ٭ة ٨٦ ُمَؿاد دجهذىه إحَِلْه٫ِ، 
ُ َٚاَل ثُؽَّ للكِّ ٔجؽ ٨٦ ُمَؿاد حَمُْجٮب ٬ُٮ ٦ُْ٪َذىه ُظج٫ِّ ولرادده٫، ٧َٚه٨ له٥ يسه٨ ا

ن يسهٮن َعُ ُمهَؿاد 
َ
٨ َذلِٟ، َٚاَل ثُؽ أ َٔ ٦ٕجٮده و٦٪ذىه ظج٫ ولرادد٫، ث٢ اقذ١ك 

هة  ة ال٧َهة ، ول٦َِّ حَمُْجٮب، يكذٕجؽه ٗري اُ، َٚي١ٮن ٔجًؽا ذَللِٟ ال٧َُؿاد املعجٮبإ إ٦َِّ
 َٞ هه٧ِْف وا٣ ههة ٦َههة َحذَِّؼههؾهُ إِلًَ٭ههة ٦هه٨ دون اُ، اَكلنَّ ههٮر، ول٦َِّ ههة الىُّ ٧َههؿ اجلههةه، ول٦َِّ

و ٦ه٨ ال٧َاَلاَِسهح واا٩بيهةا 
َ
هةحِلنَِي أ ٩ْبَِيهةا والىَّ

َ
وال١َٮا٠ِت وااوزةن، وٝجٮر اا

جؽ ٨٦ دون اُ. ُٔ ة  و ٗري َذلِٟ ِم٧َّ
َ
ْرَمةثًة، أ
َ
ي٨ يذؼؾ٥٬ أ  اذلَّ

ولِذا اَكَن ٔجًؽا ٣٘ري اُ يسٮن ُمْنهؿًٌل، وَل مكذ١ك َذُ٭ٮ ُمنهْهؿ ، ولَِ٭هَؾا 
ْٮن ٨٦ أٔ َٔ ةىَل/ اَكَن ِْٚؿ َٕ ٨ َٔجةَدة اُ، وٌَلَن ُمْنهؿًٌلإ َٝةَ  َت َٔ ٥ْ ا٤َٜ اقذ١جةًرا 

هةلُٮا  َٞ ْٮن و٬ة٦ةن وَٝةُرون َذ َٔ ؽ أرق٤َ٪ة ُمٮَ  ثِآيَةدَِ٪ة وق٤ُةن ٦ُجني * إىَِل ِْٚؿ َٞ }و٣َ
اب   يمغًحمس/ َقةظؿ ٠َؾَّ .. إىَِل َْٝٮع/ }وَٝةَ  ُمٮَ  إيِنِّ ٔؾت ثؿيب ورمس٥ ٨٦ [17، 19]اغى

١ك اَل يُؤ٨٦ بَِيْٮم احلكةب  إىَِل َٝهْٮع/ }٠َهَؾلِٟ يُجهٓ اُ ىلع ُك ٤ٝهت ُك ٦ذ
يمغًحمس/ ٦ذ١ك َصجَّةر   هؽ [97 -19]اغى َٞ هْٮن و٬ة٦هةن و٣َ َٔ هةىَل/ }وَٝهةُرون وْٚؿ َٕ ، وَٝهةَ  َت

ْرض و٦َة اَك٩ُٮا قةثٞني  
َ
، [97]اججلمجعمحميحلجخمت/ َصةَا٥٬ُ ُمٮَ  ثِةبلَحَِّ٪ةِت ٚةقذ١كوا يِف اا

هح وَٝةَ  تَ  َٛ ِ ةا ََ ة يكذٌهٕٙ  ًٕ ٤٬َ٭هة مهي
َ
ْرض وص٢ٕ أ

َ
ْٮن ٔال يِف اا َٔ ةىَل/ }إِن ِْٚؿ َٕ

ْبَ٪هةَا٥٬ُ ويكهذعن نَِكهةَا٥ْ٬ُ  
َ
ػمحش/ ٦ِْ٪ُ٭٥ يؾثط أ يجشى ، وَٝهةَ / }وصعهؽوا ثَ٭هة [1]اججلحمقى

                                           
= 

، ڤيمطػحمل أ  كحجمػ اجلممصػِّم ( مخلػحمل حمجػحجسيجحت 843« )األدب املىمغحمسد»(، كابلجحسرم يف 3590داكد )
 (.  4030« )اليجشحمجيحمج»كمحشحمجحمجيحم األبلين يف 
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َٙ اَكَن ًَعَِٝجح املٛكؽي٨    ؿ ٠َي ُْ ٤ٮاا َٚةْج ، [21]اجلٍَّحملػىحل/ واقتيٞ٪ذ٭ة أ٩ٛك٭٥ ٧ً٤ّة ٔو
ْؿآن ٠سري.و٦س٢ ٬ََؾا  ُٞ  يِف ا٣

هْٮن أدهؾر  َٔ ْٮن ثةلرش  يِف َْٝٮع / }وَٝهةَ  ال٧َهأل ٦ه٨ ٝهٮم ِْٚؿ َٔ وٝؽ ووٙ ِْٚؿ
ْرض ونؾر  وآمذٟ  

َ
اؼ/ ُمٮَ  وَٝٮ٫٦ حلٛكؽوا يِف اا ٍيمطحمسى

ى
، ث٢ االقذٞؿاا [215]األ

٨ َٔجهةَدة اُ اَكَن أْٔه٥ إرشااًك  َٔ ٫٩ لك٧ة اَكَن الؿص٢ أ٥ْٔ اقذ١جةًرا 
َ
يؽ  ىلع أ

 ِ ٨ َٔجةَدة اُ اْزَداَد ًٚٞؿا وظةصهح إىَِل ال٧ُهَؿاد املعجهٮب ث َٔ ٫َُّ٩ لك٧ة اقذ١ك 
َ
إ ِا ةِلَّ

ْىِؽ ااو إ َٚي١ٮن ُمرْشًٌل ث٧َِهة اقهذٕجؽه  َٞ ُىٮد ا٤ٞ٣ت ثِة٣ ْٞ ُىٮد/ ٦َ ْٞ ِي ٬ُٮ ال٧َ اذلَّ
 «.٨٦ َذلِٟ

 الرشح
 حمجحمقيحمقػػ اإلممسػػبلـ  / االممسمممسػػبلـ ، كمخلمجعػػىن االممسمممسػػبلـ / اخلممشػػجخمع

كاججلمممسججليمخل ِل جمتىحل جمتبلِل، يمغىمحر الرشع حمجحمقمجم اتليجشحجسيمخف، كأكامػحمس الرشػع حمجحمقمجمػ 
 الحمسخمش مجم كاججلمجعحملىحل حملحمقمجتممشحجم، كجحمجخما  الرشع حمجحمقمجم اججلحمقجخمؿ هل كاجمتمجتمحممجم.

أمخل االيمطرتاض ىلع مخل جحت أجحميحم مخلحمل ديحمل اإلممسبلـ يمغمحشججليحم مخلػحمل اليحلػرب كيجخممحشػىحل 
يحم كمجعػف إف الحمسجحمحجسمخف، كإججلػيجمس أكؿ مخلػحمل يمغمجعػىحل حجمػىجسا، حمجيمحمحملػ أمػحمسق ا ممسػحمججحم

َبى أف يممسػحمتحجس، مخفػؿ ا مجعػف/ د
ى
الَّ لممسحمتجخمد آلدـ يمغيمطرتض كأ

ى
محمىمجعىػممقى أ ػ مخلى مخفىػؿى مخلى

ججلىٍحمقمجتىػيحمي ًمخلػٍحمل ًىحضػنيو  ججلىٍحمقمجتىػيًن ًمخلػٍحمل جحمىػرو كىىمحى رٍيه ًمخلمحمٍيحمي ىمحى جحمى ىمحى
ى
ٍحمسيممقى مخفىؿى أ مى

ى
حجسى إًٍذ أ ىٍممسحمتي مخفىػؿى ر ت

ػ يمغىػ ى ًذيمجمى ػربَّ ٍف تىمجتىيحلى
ى
ىممقى أ جخمفي ل  يىسي حملى  ذى ػًممعًحمسيحملى يمغىٍحجمًٍممش ًمخلمحمٍمجمى ٍج إًجحمَّػممقى ًمخلػحملى اليجشَّ   ٍىمححمسي

 أحمطمجمحمس ًمحلربق [44، 46]األيمطحمساؼ/  ، يمغىمححمسجمتيحم ا يمطحمس كجمتىحل مخلحمل اجلمحم، كججلمجعمحميحم كىحضحمسدقك لحملَّ
 كاممسمجتمجعججلحمل سىمغحمسق، ككىجسلممق لك مخلحمل ممسر ىلع دربيحم.
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كيمغرؽ ني االيمطػرتاض ىلع احلسػمخل كحمسكػيحم محلػربنا كجمتحمجػجخمدنا كبػني اإلذًعف 
، يمغألكؿ زىمغ  حمس، كاثلين مخلمجعيجشي.لججلحمجسمخل كحمسكيحم مجمكجحمن ككممسبلن

٨ اكن يف ٤ٝجه٫ ٦سٞهة  ح ٦َ ٪َّ ؽػ٢ اجلَ ال يَ »/ خلمخضجخمرة اليحلرب مخفؿ رممسجخمؿي ا 
 ! كجحممجعججليحم حمجممسػمحمالحمسجمتىحل ُي أف يسجخمف جحتجخمبيحم حمجممسمحمن  حمقؿ رجمتىحل/ إفَّ يمغ .«ة ٨٦ ٠كرَّ ذَ 

ِّٜ  ؿُ َُ بَ  اجل٧ة ، ال١كُ  اُ دمي٢ ُيتُّ  إنَّ »مخفؿ/  فَّ (1)«اجلةس ٍُ ٧ْ ، ودَ احل
ى
حملػ أ ، يمغيحلى

ف يمغيحلىجسلممق ال يحجسىمحىحل اجلمحمػ اجلَّ ؿ ذرة مخلحمل إًيحملى فى يًف مخفججليحم ًمخلمحتٍحمقى حمل اكى  مخلى ىرلَّ ًذيمجمى ر الى خيي
 ً ًحمقيحمقى فك مخليمطحجس يمطحمل حمجى مخلحمل اكف يف مخفججليحم مخلمحتحمقؿ ذرة مخلحمل محلربك إذ اليحلربي مخلمحمؼ لئليحملى

يجخمًديَّك ألجحمَّيحم ًمخلحمل ىمحيجشمحش الحمسبجخمبي.  اججلمجعي
حمل اممسمجتيحلرب يمطحمل يمطدة ا كلمخل يسحمل ا مخلمحممجتىه حمجيحم  كإراديحم، يمغبل ػحجس كلك مخلى

ا ذحلػبلن ذللػممق املػحمساد  أف يسجخمف ِل محمساد حمجخمب يممسمجتمجعحجسق ممعري اك يمغييحلجخمف يمطػحجسن
ػمخلي  بيسي مخفىػؿى رى املحمججخمب،  كممسيىجسكؽ كبؿ ذلممق يف ادلجحمي كاآلىمححمسةك مخفؿ ا مجعف/ دكى

ججليجخمفى  ػيىٍحجسىمحي ػٍحمل ًيمطىػدىيًت ممسى ىٍممسػمجتىٍيحلرًبيكفى خى يػحملى ي ً ٍمخل إًفَّ اذلَّ ٍممسمجتىًحمتٍ ججلىسي
ى
جخميًن أ ػمحمَّمخلى اٍديمطي مجمى جمتى

 .[20]اغيمغحمس/دىاًىمحًحمسيحملى  
كلكحمل اكف اإل ممسف أيمطحمطمخل اممسمجتيحلرنا يمطحمل يمطدة ا اكف أيمطحمطمخل إرشااكن ػك 
ا كحمججمتن إف محمسادق املحمججخمب اذلم حجمػجخم  ألجحميحم لكحمل اممسمجتيحلرب يمطحمل يمطدة ا ازداد يمغحمقحمسن
مخلحمقيجشجخمد اججلحمقججل ججلحمقيجشحجس األكؿك يمغييحلجخمف مرشًكن حمل اممسمجتمجعحجسق مخلحمل ذلممق، كهلػىجسا اكف 

حمل أيمطحمطمخل اخلججلمخف اممسمجتيحلرنا يمطحمل يمطدة ا كأححصحجسحجممخل إرشااكن كجمتحمججخمدناك مخفػؿ يمغحمسيمطجخمف مخل
ـً  و ال ييػًٍمخلحملي ًَيىػٍجخم ػربِّ مجتىيحلى ِّ مخلي ٍمخل ًمخلٍحمل لكي بِّسي رى يِّ كى ٍىجستي ًحمسى مخفىؿى ميجخمىسى إًينِّ يمطي ا مجعف/ دكى

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمد 54أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
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ًب    و [69]اغيمغحمس/احٍلًممسى ػربِّ مجتىيحلى ِّ مخفىججلٍػً مخلي ى لكي ٍمخضىػممطي اي ىلعى لًممقى حى ىجسى َّػرو  ، إف مخفجخمِل/ دمحلى  جمتى
 ، كمخلمحتىحل حجمىجسا يف اججلحمقحمسآف محلمحتري.[49]اغيمغحمس/ 
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ن » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/
َ
٨ دَمِيٓ ال٧َْؼ٤ُٮَٝةت، إاِلَّ ثِأ َٔ ِص ا٤ٞ٣ت  ْ٘ و٨ْ٣ يَْكَذ
ِٕني إاِلَّ ثِه٫ِ، واَل يذهٮَل إاِلَّ  ِي اَل يَٕجؽ إاِلَّ إِيَّةه واَل يَْكهَذ يسٮن اُ ٬ُٮ َمْٮاَلهُ اذلَّ

٤َْي٫ِ، واَل يٛؿح إاِلَّ ث٧َِة ُُيِج٫ُ ونؿًةه، واَل يسؿه إاِلَّ ٦َة يُج٫ٌ٘ الؿبُّ ونسؿ٬ه٫،  َٔ
واَل يٮاىل إاِلَّ ٨٦َ وااَلهُ اُ، واَل يُٕةدي إاِلَّ ٦َه٨ ًَعَداهُ اُ، واَل ُيهت إاِلَّ ُ، واَل 
يههج٘ي َمههحًْبة إاِلَّ ُ، َٚلك٧ههة ٝههٮي إػههالص دي٪هه٫ ُ ٤٧٠ههخ ٔجٮديذهه٫ ُ، 

٨ ال٧َْؼ٤ُٮَٝةت، ومس٧ة  ٔجٮديذه٫ ُ دس٧ه٢ دكاذه٫ ٦ه٨ ال١هك واقذ َٔ ٘٪ةؤه 
 والرشِّ .
هةىَل يِف هوالنه َٕ ؿ  اَغ٣هت ىلع اجلََّىهةَرى، وال١هك اَغ٣هت ىلع احلَُ٭هٮدإ َٝهةَ  َت

ْرَمةثًة ٦ه٨ دون اُ واملكهيط اثْه٨ َمهْؿن٥َ 
َ
ْظَجةر٥٬ وُر٬َْجة٩٭٥ْ أ

َ
ُؾوا أ اجلََّىةَرى/ }اَتَّ

 ِ هة يرشهًُلٮَن   و٦َة أمؿوا إ ]اتلٍَّجخمبىػ/ الَّ حلٕجؽوا إِلًَ٭ة واِظًؽا اَل إَِع إاِلَّ ٬ُٮ ُقْجَعة٫َُ٩ َخ٧َّ
٩ٛكهُس٥ اقهذ١كد٥ [92

َ
، وَٝةَ  يِف احلَُ٭ٮد/ }أٚلك٧ة َصةَاُز٥ َرُقٮ  ث٧َِة اَل د٭ٮى أ

ة دٞذ٤ٮن   ًٞ ة ٠َؾْبُذ٥ْ وٚؿن ًٞ ة/ ٚٛؿن حمسى ه٨ [65]ابلىحمقى َٔ هةىَل/ }قهأَصا  َٕ آيهةيت ، وَٝةَ  َت
رْي احلٜ ولِن يَؿوا ُك آيَح اَل يُؤ٦ُ٪هٮا ثَ٭هة ولِن يهَؿوا  َ٘ ِ ْرض ث

َ
ي٨ يذ١كون يِف اا اذلَّ

]األيمطػحمساؼ/ َقبِي٢ الؿمؽ اَل يذؼؾوه َقبِياًل ولِن يَؿوا َقبِي٢ ا٣  يذؼهؾوه َقهبِياًل  
217].» 

 الرشح
ال كججلحمل يممسمجتىمعين اججلحمقججل يمطحمل دميممط املجحسججلجخممخفػت إ»مخفؿ املججلممغ رمحيحم ا مجعف/ 

يمغييحم/ حمقحمسيحمس حلحمقيحمق أف يمطجخمدي « ف يسجخمف ا حجمجخم مجخمالق اذلم ال يىمجعحجس إال إيق...
 ا ممسحمججحميحم كمجعف كاتلمجعججلمخف يحم يمحميج مخلحمل آيمغمجتني/ 
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اآليمغ األكىل/   آيمغ احلمجمجخمد املىمعممشجخمب يمطججليمجممخل، ك  اليحلربك ألجحممجممخل يمطججلحملجخما احلمخف  
 كأيمطحمسخمشجخما يمطمحميحم محلربنا.

 ججلُّجخمف، ك  الرشؾك ألجحممجممخل خمشػججلجخما ىحضحمسيػمخف كاآليمغ اثلجحمي/   آيمغ اجلَّيجشرل الممشَّ
 احلمخف.
 ا٣ٕجٮديح ُ ٩ٮًعن/و

محمػ، ككجخمجحمًمحمػ اجلٮع ااو /  يمطجخمديه مخفُّسػيَّ، مجتحملمحتَّػىحل يف محلػجخمًف اً ربَّمحمػ كمخلليحلى
اك ىمحخمشمجعني   ححص كا  -مجمىجسا املمجعىن -خلججلمخفي يمطديقيمغ مخفمجمحمسن

ى
 .ىٍجخماأـ أ

ق ججلمجعك  ، يمطجخمديػ إهليػاجلٮع اثلةين/  االجحمحمقيػد ِل ػدة كاإلمخفػحمساري  كٍحمجػحجسى
 .ججلمخضيمط

ا  يمغيمغإل ممسفي ال يمحمىمغممقُّ يمطحمل كمحشًممغ اججلمجعجخمديك  ، كحجمػجخم ٍف لمخل يسحمل يمطحجسن ىحضجخمًعن
ك يمغػىجساؽ اذلؿ أحجمجخماؤق كىحضجخماممعيي اجلحملِّ كاإل جمسكاممسمجتمجعحجسٍيحم حمججمتييحم  -رشؼ كيمطحمس ِل

 كاخلحمسم يف ادلجحمي، كاججلمجعىجساب املمجمني يف اآلىمححمسة.
ر  ممسبيىحلي يمغ ججلحمل يممسػمجتىمعينى اججلحمقججلػي يمطػحمل دميػًممط ك ،مجتيحم محلحملؿ يمطجخمدياججلمجعحجس يف حتحمسُّ

حجمجخم مجخمالق اذلم ال يىمجعيحجس إال إيَّػق، كال يممسػمجتمجعني إالَّ  املجحسججلجخممخفت إالَّ ٍف يسجخمفى اي 
ح إال حمل ُيُّيحم كيحمسخمشق... يمغلكَّحملػ مخفػجخمًمى إىمحػبلصي  يحم، كال يمجتجخملكَّ إال يمطججلييحم، كال يىمغحمسى

ججلٍ يمطجخمديمجتييحم  كاممسمجتىمعمحمؤق يمطًحمل املجحسججلجخممخفت. حملي  ًديمحميحم  محلى
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وملة اَكَن ال١ِْكُ ُمكهذ٤ـ٦ًة ل٤رشه ، والنههؿ  ًهؽ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/
ن يرُْشه  

َ
ٛهؿ أ ْ٘ ةىَل/ }إِن اُ اَل ي َٕ ِي اَل يَ٘ٛؿه اُإ َٝةَ  َت ٩ت اذلَّ اإِلْقاَلم، و٬ُٮ اذلَّ

ي٧هة   ِْ َٔ ٛؿ ٦َة دون َذلِٟ مل٨ يََنةا و٨٦ يرُْشه  ثِهةِلَّ ٚٞهؽ اٚهرتى إِْث٧ًهة  ْ٘ ث٫ِِ ون
 / ]اججل ٛؿ ٦َة دون َذلِٟ مله٨ يََنهةا [16نِّممسى ْ٘ ن يرُْش  ث٫ِِ ون

َ
ٛؿ أ ْ٘ ، وَٝةَ / }إِن اُ اَل َح

ػ / و٨٦ يُْنهؿ  ثِةِلَّ ٚٞؽ ٢ً ًالاًل ثَٕيًؽا   ٩ْبَِيهةا دَمِهيٕ٭٥  -[223]اججلنِّممسى
َ
اَكَن اا
َٗريه، اَل ٦ ِي اَل يَٞج٢ اُ  ي٨ اذلَّ و٣هني واَل ٦َجٕٮزني ثؽي٨ اإِلْقاَلم، َذُ٭ٮ ادلَّ

َ
٨ اا

٨٦ اآلػؿن٨إ َٝةَ  ٩ٮح/ }َٚإِن دٮحلذ٥ َذ٧َة قهأتلس٥ ٦ه٨ أصهؿ إِن أصهؿي إاِلَّ ىلع 
ن أكٮن ٨٦ ال٧ُك٧٤ني  

َ
يجمس/ اُ وأمؿت أ ِّٜ إِثْهَؿا٬ِي٥/ }و٦ه٨ [51]ييجخم  ، وَٝةَ  يِف ظه

ْجَيهة ول هؽ اوهُٛي٪ةه يِف ادلُّ َٞ ٨ ِم٤َّح إِثَْؿا٬ِي٥ إاِلَّ ٨٦ ق٫ٛ ٩َٛك٫ و٣َ َٔ ت  ٩َّه٫ُ يِف يٗؿ
هةملني .. إىَِل  َٕ ةحِلني * إِْذ َٝةَ  َعُ رم٫ أقه٥٤ َٝهةَ  أقه٧٤خ لهؿب ا٣ اآلِػَؿة مل٨ الىَّ

ْجُذ٥ ُمك٧ُ٤ٮَن  
َ
ة/ َْٝٮع/ }َٚاَل د٧ٮد٨ إاِلَّ وأ حمسى ، وَٝهةَ  يُٮُقهٙ/ }دهٮٚص [291 -292]ابلىحمقى

ةحلني   ممغ/ ُمك٧ً٤ة وأحلٞص ثةلىَّ م إِن ٠ُْ٪هُذ٥ آ٦٪هذ٥ ، وَٝةَ  ُمٮَ / }يَة ٝٮ[222]ييجخمممسي
هةلُٮا ىلع اُ دٮٍل٪هة   َٞ ٤َي٫ِ دٮٍلٮا إِن ٠ُْ٪هُذ٥ ُمكه٧٤ني * َذ َٕ يجمس/ ثِةِلَّ َذ ، [67، 61]ييػجخم 

ْقه٧ُ٤ٮا 
َ
ي٨ أ ةىَل/ }إ٩َِّة أ٩ـجلَة اتلَّْٮَراة ذِيَ٭ة ٬ؽى و٩ٮر ُيس٥ ثَ٭ة اجلَّبِيُّٮَن اذلَّ َٕ وَٝةَ  َت

ي٨ ٬ةدوا   ة/ لزلَّ ًحجسى َٓ  ، وَٝة٣َخ[11]الحملى ث٤ٞحف/ }رب إيِنِّ ٧٤ّخ ٩َِِٛس وأْق٧٤خ ٦َه
ةملني   َٕ ن آ٦ُ٪ٮا [11]اجلٍَّحملىحل/ ُق٤َْي٧َةن ُ رب ا٣

َ
، وَٝةَ / }ولِذ أوظيخ إىَِل احلٮارنني أ

ة/ يِب ومؿقٮيل َٝةلُٮا آ٦٪ة وام٭ؽ ثأ٩٪هة ُمكه٧ُ٤ٮَن   ًػحجسى يه٨ [222]الحملى ، وَٝهةَ / }إِن ادلَّ
ْ٪ؽ اُ اإِلْقاَلم   أِ ، وَٝةَ / }و٨٦ يَبذهٖ ٗهري اإِلْقهاَلم دي٪هة ٤ََٚه٨ْ [27ف/ ]آؿ يمطحملحمسى

اف/ يُٞج٢ ٦ِْ٪٫ُ   ٮَن وع أق٥٤ ٦ه٨ يِف [67]آؿ يمطحملحمسى ُ٘ ةىَل/ }أٚ٘ري دي٨ اُ َحْج َٕ ، وَٝةَ  َت
ْٮًًع وًلؿ٬ًة   ََ ْرض 

َ
٧َةوات واا اف/ الكَّ هْٮًًع [69]آؿ يمطحملحمسى ََ ، َٚهؾ٠ؿ إِْقهاَلم الَكا٪هةت 
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ن ال٧َْؼ٤ُٮَٝةت 
َ
و  وًلؿ٬ةإ ِا

َ
ةمإ َقٮاا أٝؿَّ املٞؿُّ ثهؾلٟ أ َٕ جُّؽ ا٣ َٕ دَمِيَٕ٭ة ٦ذٕجؽة َعُ اتلَّ
ْٮًًع وًلؿ٬ًة، ٣َحَْف اظؽ ٦ه٨  ََ أ٩سؿهُ، و٥٬ ٦ؽي٪ٮن َعُ ٦ُؽثؿون، ٚ٭٥ ُمك٧ُ٤ٮَن َعُ 
ره وٌٝةه، واَل ظٮ  واَل ُٝٮة إاِلَّ ثِه٫ِ، و٬ُهٮ رب  ة مةاه وَٝؽَّ ال٧َْؼ٤ُٮَٝةت ُػُؿوج َخ٧َّ

ههةملني ومَ  َٕ َٙ يََنههةا، و٬ُههٮ ػههة٣ٞ٭٥ لك٭هه٥ ومههةرا٭٥ ا٣ ٤ِههي١٭٥إ يَُىهههؿِّٚ٭٥ ٠َيهه
ومىٮر٥٬، وَل ٦َة قٮاهُ َذُ٭ٮ مؿمٮب َمْىُ٪ٮع ٦ُٛٮر َٚٞري حُمَْذةج ٦ٕجَّؽ ٦ٞ٭ٮر، 

ةر، اََة٣ِٜ ابلةرئ املىٮر  «.و٬ُٮ ُقْجَعة٫َُ٩ الٮاِظؽ ا٣ٞ٭َّ
 الرشح

خلججلحمقػيحم كاجحمىمغػحمسادق  -ممسػحمججحميحم -يمغييحم أف املحمقيجشجخمد مخلحمل إجحتت ربجخمبيمجتيحم مم ال ححصممقَّ 
ىجسلممق/ حجمجخم االممسمجتحجسالؿ يحم ىلع كجمتجخمب يمطديحم كحمجحجسق ال رشيممق ِلك اذلم حجمجخم جخمحمجيػحجس 

األلجخمحجمي، يمغججلجخم أف اإل ممسف أمخفحمس مجتجخمحمجيحجس الحمسبجخمبي كلمخل يحمقحمس مجتجخمحمجيػحجس األلجخمحجميػ أك لػمخل 
ا يى  اك ػىحل يسػجخمف اكيمغػحمسن ، كال مجخمحمجػحجسن حمقمخل يحم ىلع الجخمجمتيحم اليجشحمجيخمتك لمخل يسحمل مممسػججلحملن

ا  .جمتحمجحجسن
 مخلحمل  أفَّ  /و٦ٕ، ذلٟ

ى
مجتجخمحمجيحجس الحمسبجخمبيػ ، يمغػيمطرتؼ جحمػيحم ال ىمحػججلمخف كال  حمسَّ مخفى أ

حمقحمس جحمػيحم ال يممسػمجتحمجمخف اججلمجعػدة لحمسمخليحم أف يي  -رازؽ كال مخلحجسحمس لججليحلجخمف إال ا يمطحمس كجمتىحل
جبحمليممط أجحمجخمايمطمجم إال ا ممسحمججحميحم، كحجمىجسا حجمػجخم جخمحمجيػحجس األلجخمحجميػ، يمغػف األلجخمحجميػ   

مختُّ مجتمحلمحتػرينا مخلػ ُيػيمغمجتجخمحمجيحجسي الحمسبجخمبي دحلىحله لجخمجمتجخمب جخمحمجيحجس األلجخمحجميك كهلػىجسا  ،اججلمجعدة
 كىلع املمحميحلحمسيحمل تلجخمحمجيحجس األلجخمحجمي حمل أمخفحمسكا يحم مخلحمل جخمحمجيحجس الحمسبجخمبيػ -ممسحمججحميحم -ا

مخلمحتىحل مخفجخمِل مجعف/ دي أيمجم اجلػس ايمطػحجسكا ربسػمخل اذلم ىمحججلحمقسػمخل كاذليػحمل مخلػحمل 
 كالممسحمل  محمػ ن كأجحمػحمسؿ  رمخفججلسمخل ججلمجعججلسمخل مجتحمقجخمف  اذلم جمتمجعىحل ججلسمخل األرض يمغحمساححصن
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رزمخفن ججلسمخل يمغبل  مجعججلجخما  أجحمػحجسادنا كأجحمػمجتمخل  مخلحمل الممسحمل  مخل ن يمغىمححمسج يحم مخلحمل اثلحملحمسات
 .[66، 64]ابلحمقحمسة/ مجعججلحملجخمف . 

بجخمبيػ   ، كاحمجػمجتىمختَّ يمطججلػيمجممخل مجتجخمحمجيػحجس الحمسُّ يمغمحمسحجممخل مجتجخمحمجيحجس األلجخمحجمي، كحجمجخم يمطدػيحمي
 
ى
ججلني كاآلىمححمسيحمل، كىمحججلػمخفي الممسػحملً  كاألرًض كمخلػ يمغيمجمحملػ، كَّ اذلم حجمجخم ىمحججلمخفي اجلس األ

كإىمحػحمساج اثلحملػحمسات اججلػ    رزؽ كتممسجحسري الحمسيح كإجحمحمساؿي املمخضحمس، كإجحمتي اجلت، 
يرشكجخما مخلمجعيحم ممعريقك ممحمل يمجعججلحملجخمف أجحميحم لمخل يىمغمجعػىحل ححصػين مخلػحمل  كاججلمجعد يمغبل يججليمخف مجممخل أف ي

ذلممق، كال مخلحمل ممعريق، يمغججلمخضحمسيمخف اججلىمغمخضحمسم إلجحتت جخمحمجيحجس األلجخمحجمي/ االممسمجتحجسالؿ يمطججلييحم 
ججلحمقيحم، كمخلنممص جحمىمغمجعيحم كرقك حمليجشحجسر ىمحى  -أكالن  -مجتجخمحمجيحجس الحمسبجخمبي، يمغف اإل ممسف يمجتمجعججلمخف

جخمجحتمخف اليجشججل يمحميحم حمسخمشييحم يمطمحميحم، كي حجس ذلممق إف الجخمممسىحل اججل  حمقحمسبيحم إحليحم، كي جحتمخل ينمجتحمقىحل مجع
مخت ا ىلع مجتكبيمحميحم، يمغمجتجخمحمجيحجس الحمسبجخمبي به تلجخمحمجيحجس األلجخمحجميػك مخلػحمل أجمتػىحل ذلػممق احمجػ

جخمِل أف ُيمجتمخت مجم يمطججليمجممخل، يمغحمقؿ مجعف/ دمخفػىحل ملػحمل  املرشكني مجمىجسق اججلمخضحمسيحمق، كأمحمس رممسى
مخفػىحل مخلػحمل ر أيمغبل ػىجسمحلحمسكف  ممسيحمقجخملجخمف  مخفىحلر األرض كمخلحمل يمغيمجم إف محلمحممجتمخل مجعججلحملجخمف 

مخفػىحل ر ممسيحمقجخملجخمف  مخفىحل أيمغبل مجتحمقػجخمف ر رب الممسحملكات الممسممط كرب اججلمجعحمسش اججلمجعحمطيمخل 
ممسيحمقجخملجخمف ر مخلحمل يحجسق مججليحلجخمت لك    كحجمجخم  ري كال  ر يمطججلييحم إف محلمحممجتمخل مجعججلحملجخمف 

كمخفؿ مجعف/ دذججلسػمخل ا ربسػمخل ال ، [85 -83]املمخلمحمػجخمف/  مخفىحل يمغىن تممسحمجحمسكف  
يمغحمقحجس احمجػمجتمخت مجتىمغػحمسدق لحمسبجخمبيػ ك [406]األجحممجعـ/ حجسكق  هلإ إال حجمجخم ىمحججلمخف لك    يمغيمط

/ حجمجخم اذلم ىمحججلػمخف اخلججلػمخف مخلػحمل )اججلمجعدة( ىلع اممسمجتحمجحمقمخفيحم لججلمجعدة، كجخمحمجيحجس األلجخمحجمي
 .[92]اذلاريت/ مخفؿ مجعف/ دكمخل ىمحججلحمق اجلحمل كاإل جمس إال حلمجعحجسكف   كأجمتججليحم
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ػجخم اإلمخفػحمساري جخمجمتػجخمد ا، أ  ك كحجمىجسا محلمحتريه يف اججلحمقحمسآف، يمغحملػحمل زيمطػمخلى أفَّ اتلجخمحمجيػحجسى حجمي
حمل  اإلمخفحمسار ف ا حجمجخم اخلججلمخف املمجترصؼ يف اليحلجخمف، كامخفمجترص ىلع حجمىجسا اجلجخمعك لمخل يسي

ٍ إحليحم الحمسممسىحلي  ك ألجحمَّيحمي كمخفػممغى يمطمحمػحجسى املججلػحمسكـ كػحمسؾ ًعريمغن حلحمقيحمق اتلجخمحمجيحجس اذلم ديمطى
 البلزـ، أك كمخفممغ يمطمحمحجس ادلحلىحل كحمسؾ املحجسلجخمؿ يمطججلييحم.

ال جحمحمقمحش يمغييحم كمخلحمل ىمحيجشمحش األلجخمحجمي/ اليحلحملؿي املمخضججلمخفي مخلحمل دميممط الجخمجمتجخمقك اذلم 
جخمجمتيحم مخلحمل الجخمجمتجخمق، كذلممق يجخمجمت أف سجخمف اججلمجعػدة لكمجمػ هلػ كحمجػحجسق، كاتلمجعحمطػيمخل 
كاإلجمتبلؿ، كاخلممصي كادلًع ، كالحمسجمت ، كاإلجحم، كاتلجخملك كاالممسمجتىمعجحت، كاغيػ اذلؿِّ 
مخلممط اغي احل، لك ذلممق   يمطحمقبلن كرشًعن كيمغمخضحمسةن أف يسجخمف  كحمجحجسق، كيحملمجتمحمػممط 

 .(1)ريقيمطحمقبلن كرشًعن كيمغمخضحمسةن أف يسجخمف ججلىمع
 

                                           
   .(44 -44 ليجشججلخمت ججلىمغجخمزاف )ص« يمطحمقيحجسة اتلجخمحمجيحجس كبيف مخل يممشدحجم»اجحمحمطحمس/  (1)
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ْقَجةب َذُ٭ٮ َػة٣ٜ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/
َ
و٬ُٮ ولِن اَكَن ٝؽ ػ٤ٜ ٦َة ػ٫ٞ٤ ثِأ

ر َعُ، و٬ََؾا ٦ٛذٞؿ إحَِل٫ِْ اكٚذٞةر ٬ََؾا، و٣َهحَْف يِف ال٧َْؼ٤ُٮَٝهةت َقهَجت  َجت واملٞؽِّ الكَّ
 ِ ىَل َقهَجت آػهؿ ُمْكَذ٢ٞ ث٢ِٕٛ ػري واَل دٚٓ ّ ، ث٢ ُك ٦َة ٬ُٮ َقَجت َذُ٭ٮ حُمَْذةج إ

ةر٫ًُ ون٧ة٫ٕ٩. َٕ ِي ُح ّؽ اذلَّ ٌِّ ٪٫ُ ال َٔ  يٕةو٫٩، ولىَِل ٦َة يْؽٚٓ 
٨ ُك ٦َة قٮاهُ، ٣َحَْف َعُ رشنٟ يُٕةو٫٩، واَل ًهؽ  َٔ و٬ُٮ ُقْجَعة٫َُ٩ وظؽه ا٣٘ص 
ْحُذ٥ ٦َة دؽٔٮن ٨٦ دون اُ إِن أرادين اُ 

َ
َٚؿَأ
َ
ةىَل/ }٢ٝ أ َٕ يُ٪ةوا٫ ونُٕةر٫ًإ َٝةَ  َت

و أرادين ثؿمحح ٢٬َ ٨٬ ممكَكت رمَحذه٫ ٝه٢ ظكهيب ث  ٬َ 
َ
٢ ٨٬ اكمٛةت  ه أ
٤َْي٫ِ يذٮَل املذٮٍلٮن   َٔ ةىَل/ }ولِن ي٧َككٟ اُ ث  َٚاَل [96]الحمسمحمس/ اُ  َٕ ، وَٝةَ  َت

ا ٝؽيؿ   ػـ/ اكمٙ َعُ إاِلَّ ٬ُٮ ولِن ي٧َككٟ خِبَري َذُ٭ٮ ىلع ُك ََشْ ٍجمجعى
ى
، وَٝهةَ  [25]األ

٨ اََ  َٔ ةىَل  َٕ ي ُٚؿ َت ة ترشًلٮن * إيِنِّ وص٭خ وْصيه لزلَّ ٤ِي٢/ }يَة ٝٮم إيِنِّ ثَؿِيا ِم٧َّ
٩ة ٨٦ ال٧ُرْشًلني * وظةص٫ ٝٮ٫٦ َٝهةَ  أَتهةصٮين 

َ
ْرض َظ٪ِيٛة و٦َة أ

َ
٧َةوات واا الكَّ

ن يََنةا َريبِّ َمهحْبة...  إىَِل َٝهْٮع/ 
َ
َػةا ٦َة ترشًلٮن ث٫ِِ إاِلَّ أ

َ
يِف اُ وٝؽ ٬ؽان واَل أ

٨٦ْ و٥٬ ٦٭ذؽون  }اذلَّ 
َ
َٟ لَُ٭٥ اا ِ وخَل

ُ
٥٤ أ ُْ ػـ/ ي٨ آ٦ُ٪ٮا ول٥ ي٤بكٮا إِي٧َة٩٭٥ ث ٍجمجعى

ى
]األ

56- 61]. 
ِعيَعنْيِ »ويِف  ٪٫ُ/ « الىَّ َٔ ُٕٮد رَض اُ  ٨ ٔجِؽ اُ ث٨ َمْك نَّ ٬َهِؾه اآليَهح »َٔ

َ
أ

ْوَعةب اجلَّيِب 
َ
َّٜ َذلِٟ ىلع أ ة ٩ـ٣خ م حَُّ٪ة له٥ ي٤َهبف ، وَٝةلُٮا/ يَة َرُقٮ  اُ، ملسو هيلع هللا ىلصل٧َّ

َ
أ

ةَ /  َٞ ٥٤؟ َذ ُْ هة٣ط/ }إِن »إي٧َة٫٩ ث ْجهؽ الىَّ َٕ ل٥َ تكه٧ٕٮا إىَِل َٝهٮ  ا٣
َ
إِج٧ََّة ٬ُٮ الرّش إ أ

ي٥   ِْ َٔ هؿ  ٥٤ْ٣  ف/ النِّ  .(1)«[29]ججليٍحمقحملى
                                           

  .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمد 463( كمممسججلمخل )4420أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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ْرَض دي٨ُ  
َ
ولِثَْؿا٬ِي٥ ا٤ََِي٢ُ إ٦َِةم احل٪ٛةا املؼ٤ىنيإ َظْيُر ثٕر وٝؽ َجٜ اا

ةىَل/ }ولِذ اثذًل إِثَْؿا٬ِي٥ رمه٫ ثَِس٧َِ٤هةت ٚهأد٧٭٨ َٝهةَ  إيِنِّ  ال٧ُرْشًلنيإ َٝةَ  اُ َٕ َت
هةملنِي   َّْ ة/ صة٤ٟٔ ل٤٪َّةس إ٦َِة٦ًة َٝةَ  و٨٦ ذرنيت َٝهةَ  اَل يَ٪هة  ٔ٭هؽي ا٣ ػحمسى ]ابلىحمقى

ن [211
َ
مؿ اُ ُقهْجَعة٫َُ٩ أ

ْ
هةل٥ِ، ٤َٚه٥ يَهأ َّْ ٭هؽه ثِةإِل٦َة٦َهِح اَل يتََ٪هةو  ا٣ َٔ ن 

َ
إ َٚجني أ
 َّْ ٥٤ الرّش .يسٮن ا٣ ُّْ  ةل٥ِ إ٦َِة٦ًة، وأ٥ْٔ ا٣

ةىَل/ }إِن إِثَْؿا٬ِي٥ اَكَن أ٦ح َٝة٩ًِذة ُ َظ٪ِيٛة ول٥ يَٟ ٦ه٨ ال٧ُرْشهًلني   َٕ وَٝةَ  َت
َذؽى [212]اجلٍَّحمجىحل/  ْٞ ْؽوة/ اذلى ُح ُٞ نَّ ا٣

َ
ِي يُؤد٥ ث٫ِِ. ٧َ٠َة أ ٦ح ٬ُٮ/ ٥٤ٕ٦ اََرْي اذلَّ

ُ
، واا

 ث٫ِِ.
ةىَل ص٢ٕ يِف ذُ  َٕ ٩ْبَِيةا ثٕؽه ث٤٧َِّذ٫إ واُ َت

َ
رنَّذ٫ اجلُُّجٮة وال١ذةب، ولِج٧ََّة ثٕر اا

ن ادجههٓ ِم٤َّههح إِثْههَؿا٬ِي٥ َظ٪ِيٛههة و٦َههة اَكَن ٦هه٨ 
َ
وَْظيَ٪ههة إحَِلْههٟ أ

َ
ههةىَل/ }زهه٥َّ أ َٕ َٝههةَ  َت
هٮهُ [219]اجلٍَّحمجىحل/ ال٧ُْنهِؿًلني   ُٕ يه٨ ادَّج ةىَل/ }إِن أوىل اجلَّهةس ثهإثؿا٬ي٥ لزلَّ َٕ ، وَٝةَ  َت

ي٨ آ٦ُ٪ٮا واُ ويل ال٧ُؤ٦٪نَِي  و٬َ  اف/ َؾا اجلَّيِب واذلَّ هةىَل/ }٦َهة [36]آؿ يمطحملػحمسى َٕ ، وَٝهةَ  َت
ههاجِّية و٣َِسهه٨ اَكَن َظ٪ِيٛههة ُمكهه٧٤ة و٦َههة اَكَن ٦هه٨  اَكَن إِثْههَؿا٬ِي٥ َحُ٭ٮِديّههة واَل ٩رَْصَ

اف/ ال٧ُنهؿًلني   و ٩ََىه[35]آؿ يمطحملػحمسى
َ
ةىَل/ }وَٝةلُٮا ٠ٮ٩ُٮا ٬ٮدا أ َٕ ةَرى د٭ذهؽوا ، وَٝةَ  َت

٢ٝ ث٢ ِم٤َّح إِثَْؿا٬ِي٥ َظ٪ِيٛة و٦َة اَكَن ٨٦ ال٧ُرْشًلني * ُٝٮلُٮا آ٦٪هة ثِهةِلَّ و٦َهة أ٩هـ  
هٮب وااقهجةط  إىَِل َٝهْٮع/  ُٞ ْٕ إحَِلَْ٪ة و٦َة أ٩ـ  إىَِل إِثَْؿا٬ِي٥ ولِْق٧َةِخي٢ ولِْقهَعةق ونَ

ة/ }وَن٨ َعُ ُمك٧ُ٤ٮَن   حمسى  .[293، 297]ابلىحمقى
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٨ اجلَّهيِبِّ « الىعيط» وٝؽ زَجخ يِف  ن ملسو هيلع هللا ىلصَٔ
َ
، َذُ٭هٮ (1)«إِثْهَؿا٬ِي٥ ػهري ا٣َكنَّهح»/ أ

٩ْبَِيةا ثٕؽ اجلَّيِب 
َ
ةىَل.ملسو هيلع هللا ىلصأ٢ٌُٚ اا َٕ  ، و٬ُٮ َػ٤ِي٢ اُ َت

٨ اجلَّيِب « الىعيط»وٝؽ زَجخ يِف  ٫٩ َٝةَ /  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ
َ
إِنَّ اُ اَتؾىن »٨٦ ٗري وص٫ أ

َؾ إِثَْؿا٬ِي٥ َػ٤ِياًل  ْرض ». وَٝةَ / (2)«َػ٤ِياًل، ٧َ٠َة اَتَّ
َ
لَٮ ٠٪خ ٦ذؼًؾا ٦ه٨ أ٬ه٢ اا

ثَة ثسؿ َػ٤ِهياًل، و٣َِسه٨َّ َوهةظَجُس٥ َػ٤ِيه٢ُ اُ
َ
ؾت أ هص/ (3)«َػ٤ِياًل الَتَّ ْٕ ، َح

 ٩َٛك٫.
ب ثسهؿ»وَٝةَ / 

َ
ت إاِلَّ ػٮػهَح أ . (4)«اَل دجٞني يِف ال٧َْكهِضِؽ َػٮَْػهح إاِلَّ ُقهؽَّ

اَل ولِنَّ ٨٦َ اَكَن ٝج٤ُس٥ْ »وَٝةَ / 
َ
ال َٚاَل َتذَِّؼهُؾوا  أ

َ
ُجٮر َمَكةِصؽ، أ ُٞ اَك٩ُٮا َحذَّؼؾون ا٣

٨ َذلِٟ َٔ ٩٭ةز٥ 
َ
ُجٮر َمَكةِصؽإ ٚإين أ ُٞ ٩ه٫ «الىعيط». وَل ٬ََؾا يِف (5)«ا٣

َ
، وذِيه٫ أ

ِٞيهٜ  َٟ ٨٦ د٧َهةم رَقهةتَل٫إ َٚهإِن يِف َذلِهٟ د٧َهةم ََتْ ِ َٝةَ  َذلِٟ ٝج٢ َمٮد٫ ثأيةم، وَذل
ْو 
َ
٫ ُ ا٣َّيِت أ ْجؽ ُ، ػالًٚة ل٤ض٭٧يح.خمةتلَّ َٕ َٕجؽ وحمجح ا٣ ةىَل ل٤ َٕ  ٤َ٭ة حمجَّح اُ َت

                                           
يمغحمقػؿ/ يػ   إف رممسػجخمؿ ا جمت  رجمتػىحله »مخفؿ/  ڤ يمطحمل أ جمس حمل مخللممق( 6425أىمححمسج مممسججلمخل ) (1)

 .  «ذا  إثؿا٬ي٥ ٤ٔي٫ الكالم»/ ىمحري اججلربي يمغحمقؿ رممسجخمؿ ا 

 .  ڤ جمتمحمحجسب( مخلحمل حمجحجسيجحت 946أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمد 6484أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (3)
 .  ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  ممسمجعيحجس اخلحجسرم 6486( كمممسججلمخل )4503أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (4)

 .  ڤجمتمحمحجسب  ( مخلحمل حمجحجسيجحت946أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (5)
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ا ىلع أمجةه ال٧ُْنههِؿًلني،   ِٞيٜ دَٮِْظيؽ اُ، وأالَّ يٕجؽوا إاِلَّ إِيَّةهإ ردا ويِف َذلِٟ ََتْ
ؽيٜ  ي٨ يَجؼكٮن الىِّ ٫، و٥٬ أ٥ْٔ امل٪تكهبني  ڤوذِي٫ ردٌّ ىلع الؿَّاٌٚح اذلَّ َّٞ َظ

ْج٤َ  ِٞ َٗريه ٨٦ ا٣برش.إىَِل ا٣  ح إرشااًك ثَِٕجةدة ََعي و
ُجٮِديَّهح ُ، و٦ه٨  ُٕ ْجهؽ ٧َ٠َهة  ا٣ َٕ وا٤ََُّح/ يِهَ ٧َ٠َة  املعجَّح املكذ٤ـ٦ح ٦ه٨ ا٣

ي٨ ُُيِجُُّ٭٥ْ وُُيِجُّٮ٫َُ٩. َِٕجةِدهِ اذلَّ ِ  الؿبِّ ُقْجَعة٫َُ٩ ٧َ٠َة  الؿمٮميح ٣
٨ ٧َ٠َةَ  اذلُّ ِّ و َّ٧ ٌَ ُجٮِديَّح يَذ ُٕ ٮلُهٮَن/ ٤ٝهت و٣َِٛ ا٣ ُٞ ًَل٧َهةَ  احلهّتإ َٚهإِجَُّ٭٥ َح

 -٦َُذي٥َّ، إِذا اَكَن ٦ذٕجًؽا ل٧٤عجٮب. واملذي٥/ املذٕجهؽ، ودهي٥ اُ/ ٔجهؽ اُ، و٬َهَؾا
٤َْيِ٭٧َة وَق٥َّ٤. -ىلع ال٧َ١َة  َٔ ٍؽ َوًلَّ اُ   ظى٢ إِلثَْؿا٬ِي٥َ وحُم٧ََّ

ْرض َػ٤ِي٢إ إِْذ اَُ  ملسو هيلع هللا ىلصولَِ٭َؾا ل٥ يس٨ َعُ 
َ
هًَلحإ ٨٦ أ٢٬ اا ٤َّح اَل َتَْذ٧ه٢ الرِشّ

/،ْٕ  َٚإ٫َُّ٩ِ ٧َ٠َة ٝي٢ يِف ال٧َ
وح ٦ص  (1)ومَِؾا ُقِلِّ ا٤ََِي٢ َػ٤ِياًل   ٝؽ َت٤٤خ َمْك٤َٟ الؿُّ
إ َٚإ٩َِّه٫ُ  هِعيط يِف احَلَكه٨  ملسو هيلع هللا ىلصخِباَِلا أوه٢ احلهتِّ ٝهؽ َٝهةَ  يِف احَلهِؽير الىَّ

َقة٦َح/ 
ُ
ظجَّ٭٧ة»وأ

َ
ِظجُّ٭٧ةإ ٚأ

ُ
َعُ َخ٧ْهؿو ثه٨ (2)«وأظتَّ ٨٦َ ُُيج٭٧ة ال٤َُّ٭٥َّ إين أ

َ
، وَقهأ

يُّ اجلَّههةس أظههتُّ إحَِلْههٟ؟ َٝههةَ / 
َ
ههةِص/ أ َٕ َٝههةَ / ٧َِٚهه٨ الؿَِّصههة ؟ َٝههةَ / «. ًَعئَِنههح»ا٣

                                           
ر حمل يحمسد، كحجمجخم مخلحمل ابلحمجحمس اتلـ. اجحمحمطحمس/  (1)    .(595)ص« ديجخماجحميحم»ابلي ججلبىممصَّ
ػ(/ 4949احلحجسيجحت اذلم أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2) ث يمطػحمل حجسَّ يمطحمل أممسمخل ػحمل زيػحجس ريض ا يمطمحممجمحملػ، حمجى

  إ٭٧هةامهلل أظجَّ »يمغيحمقػجخمؿ/  ،أجحميحم اكف يىمحىجسق كاحلممسحمل اجلِب 
ُ
كأمخلػ ججلىمغػمخض امليجشػمحمممغ  .«ظج٭٧هةٚهإين أ

 »( يف حمجمخف احلممسحمل كاحلممسني، ججلىمغػمخض/ 4925ججلرتمخلىجسم )يمغىمححمسجمتيحم ا
ُ
 جُّ ظِ امهلل إين أ

َ
 جَّ ظِ ٭٧هة ٚأ

َ
 تَّ ِظه٭٧هة وأ

 (.   6522« )محشحمجيخمت اججلرتمخلىجسم»، كمحشحمجحمجيحم األبلين يف  ڤ، مخلحمل حمجحجسيجحت أممسمخل حمل زيحجس «ج٭٧ة٨ ُُي ٦َ 
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ثٮ٬َة»
َ
هٌلي (1)«أ َٕ َُ وَرُقهٮَع، / »ڤ. وَٝةَ  ٣ هًؽا رصهاًل ُُيهتُّ ا َٗ ُهنَي الؿَّايَهح  ْٔ

ُ
َا

 سة  َذلِٟ ٠سري.. وأ٦(2)«وُُيِج٫ُُّ اُ وَرُقٮع
ِٞنَي  ٫٩ }ُيتُّ ال٧ُذَّ

َ
ةىَل أ َٕ ؿ ]آ ، و}ُُيت ال٧ُْعِكجنَِي [53]آؿ يمطحملحمساف/ وٝؽ أػك َت

 ، و}ُُيت اتلٮاثني وُُيت املذُ٭هؿن٨ [11]املحجسة/ ، و}ُُيت املٞكُني [291يمطحملحمساف/
جَُّ٭٥ْ ثُجيهةن مؿوهٮص[111]ابلحمقحمسة/

َ
ةد٤ُٮن يِف َقهبي٫٤ وهٛة ٠َهأ َٞ ي٨ ُح   ، و}ُُيت اذلَّ

يِت اُ ثِٞٮم ُُيِجُ٭٥ْ وُُيِجُّٮ٫َُ٩  [1]اليجشممغ/
ْ
ة/ ، وَٝةَ / }ََٚكٮا يَأ ًحجسى إ ٚٞؽ أػهك [71]الحملى

مؽ ُظجاهة 
َ
ي٨ آ٦ُ٪ٮا أ َِٕجةِدهِ ال٧ُؤ٦٪نَِي وحمجح ال٧ُؤ٦٪نَِي َعُ، َظذَّ َٝةَ / }واذلَّ ِ ث٧عجذ٫ ٣

ة/ ُ   حمسى  .[237]ابلىحمقى
ح، وَٝهٮ  ثٕهي اجلَّه ة ا٤ََّح ٚؼةوَّ هًؽا ظجيهت اُ، ولِثْهَؿا٬ِي٥ أ٦َّ ةس/ إِن حُم٧ََّ

ًؽا ِٕيٙإ َٚإِن حُم٧ََّ ًَ ن املعجَّح َٚٮق ا٤ََّحإ َٝٮ  
َ
ة -َػ٤ِي٢ اُ، وّ٪٫ أ ًٌ يْ

َ
َػ٤ِي٢  -أ

ِعيَعح املكذٛيٌح. َظةِدير الىَّ
َ
 اُ، ٧َ٠َة زَجخ َذلِٟ يِف اا

جَّةس ُُيْرش ثنَي ظجيت وػ٤يه٢، وأ٦سهة  ذَ  َٕ ن ا٣
َ
لِهٟ ٚأظةديهر و٦َة يْؿوى أ

٤َْيَ٭ة َٔ َذ٧ؽ  ْٕ ن ُح
َ
ح اَل دَى٤ط أ َٔ ٮ ًُ  «.َمْٮ

 الرشح
حم ا يمطحمس كجمتىحل محشػىمغ مخلػحمل محشػىمغيحم، ك  جحتمجتػ ِل ممسػحمججحميحم كمجعػف، كال 
، يمجعين/ نممس  ىُّ ًُّ كُيي يمحميحلحمسحجم إال أحجمىحل اتلمجعمخضيىحل كاججلمجعيذ ، يمغ يمطحمس كجمتىحل ُيي

 يمغمجعىحل حنجخمق، كحجمػىجسق يثمجتمجمػ أحجمػىحل ِل املحمج ىلع كجمتمجمني/ ىلع أجحممجم يمغًمجعىحل مخلمحميحم، كىلع أجحممجم
                                           

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحملحمسك حمل اججلمجعص 6483( كمممسججلمخل )4226أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
 .  ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت ممسمجمىحل حمل ممسمجعحجس 6302مممسججلمخل )( ك3640أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)



  

 

 ة الم ابن تيميــلشيخ اإلس 339 

كف أف ا يمطحمس كجمتىحل ُيُّ مجعخمشى ىمحججلحمقػيحمك محلحملحمجمجتػيحم لؤلجحمبيػ    الممسمحم كاجلحمليمطك يمغريى
كاليجشحلني كاججلمجعحملىحل اليجشججلخمت، كحممجتيحم لججليجشحمسيحمل كحممجتيحم لججلحملمجتمخضمجمػحمسيحمل، كحنػجخم ذلػممق، 
ككىجسلممق مخلحمل جمتمجم اججلمجعحجسك يمغججلمجعحجس ُي ربَّيحم كييمجعحمطحمليحم ممسحمججحميحم كمجعف، كيمجتمجعججلمخف مخفججلػيحم 

 ليحلحملؿ إجحممجعمخليحم.يحم ليحلحملؿ محشىمغيحم ك
جحتمخل أححصر امليجشمحمممغ إف الحمسكايمغخمش كأذجحممجممخل اذليحمل  رشكا الرشؾ كيمطدة ممعري ا 
مخلحمل اججلحمقجخمر كاألرحمج كاججلمجعمجتت اججل  يحمقحجسممسجخمجحممجم كُيحمتػجخمف إحلمجمػ كيمخضجخميمغػجخمف مجمػ 

، كييجشىمغجخمجحميحم يجشػىمغت ا، ڤكيىجسحبجخمف يمطمحمحجسحجم، كيممسمجتىمعيمحتجخمف مجععِّ حمل أ  ىحضججل 
ًعئممص ريض ا يمطمحممجم، كممعري ذلممق  كيىمعممشجخمف أ سحمس كيمطحملحمس كيججلمجعمحمجخمجحممجمحمل كيممسجخمف

ػيِّمخل  مخلمحممجمػج »مخلحمل زىمغحمسحجممخل كخمشبلالمجممخل، كمخفحجس رد يمطججليمجممخل ححصييمح اإلممسبلـ يف محلمجتيحم اججلحمقى
 ، كدحمجخمش ححصمجممجممخل كيمغمحمحجس محمسايمطحملمجممخل، كألحمسمخلمجممخل احلحمتمخت الجخماخمشحمج.«الممسمحم اجلجخمي

  إجحمين مخفحجس درممسي »/ حمجني مخفؿ مللممق الممصمجعِبكججلحمقحجس محشحجسؽ 
ى
 رى األحجمجخما  لكمجمػ، يمغججلػمخل أ

، لجخم اكجحمػجخما مخلػحمل ادلكاب لاكجحمػجخما )ىحضىمغ مخلحمل الحمسكايمغخمش( ي حجممخل أمحمخف مخلحمل اخلممصبمخفجخممخلن 
ي   ا، كلجخم اكجحمجخما مخلحمل اججلمخضري لاكجحمجخما رمخن حمسن محي

ي
ػ، كمخفػؿ/ أ حجمػ رؾ األحجمػجخما  املممشػججل، كرشى ىجسِّ حمجى

، لمخل يػحجسىمحججلجخما ...ىمعحمليجشجخمف اإلممسبلـ تلحمجي خمشبلتلمجممخليى  االحمسايمغممش، كذلممق أف مخلمحممجممخل يمجمجخمدن 
 ممسػػبلـ كىحضمجعمحمنػػ ألحجمػػىحل اإليف اإلممسػػبلـ رممعػػ كال رحجمػػ مخلػػحمل ا، كججلسػػحمل مخلحمقمجتنػػ

 .(1)...«يمطججليمجممخل
 

                                           
   .(4935/ 8) لبللاكيئ رشح أمحشجخمؿ ايمطمجتحمقد أحجمىحل الممسمحم كاجلحمليمط (1)
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/ حمجُذ٫ وحمجح ٦َهة » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ ةىَل يِهَ َٕ ن حمجَّح اُ َت
َ
وٝؽ ٝؽ٦َ٪ة أ

ِعيَعنْيِ »أظت، ٧َ٠َة يِف  ٨ اجلَّيِبِّ « الىَّ ٫٩ َٝةَ /  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ
َ
زاََلث ٨٦َ زه٨ ذِيه٫ِ وصهؽ »أ

ُُ وَرُقٮُع أظتَّ إحَِلْه٫ِ  هة قهٮا٧َ٬ُة، و٦َه٨ اَكَن ُيهت  ظالوة اإِلي٧َةن/ ٨٦َ اَكَن ا ِم٧َّ
هؿ ثٕهؽ إِْذ أ٩ٞهؾه اُ  ْٛ ن يَؿصهٓ يِف ا٣س

َ
ال٧َْؿَا اَل ُُيِج٫ُ إاِلَّ ُ، و٨٦ اَكَن يسهؿه أ
ن ي٤ه  يِف اجلَّهةر

َ
ن ٦َه٨ اَكَن ذِيه٫ِ ٬َهِؾه  ملسو هيلع هللا ىلص. أػهك اجلَّهيِبُّ (1)«٦ِْ٪٫ُ، ٧َ٠َة يَسؿه أ

َ
أ

ن وَْصؽَ 
َ
ها يتجهٓ املعجَّهح َعُ، ٧َٚه٨  اثلَّاَلثإ وصؽ ظالوة اإِلي٧َةنإ ِا ْ احَلاَلوة ثةليشَّ

هور  ُ و امذ٭ةه، إِذا ظى٢ َعُ ُمَؿاده، َٚإ٩َِّه٫ُ جيهؽ احَلهاَلوة والهزلة والَّسُّ
َ
أظتَّ َمحًْبة أ

و املنهذىه. 
َ
ِي ٬ُهٮ املعجهٮب أ ٞيت إِْدَرا  املالاه٥ اذلَّ َٔ مؿ ُيى٢ 

َ
ثؾلٟ، والزلة أ

ة إِْدَرا  املال َّ ٮع ٨٦ املذ٤ٛكٛح وااَجةا -ا٥و٨٦َ َٝةَ / إِن الزلَّ ُٞ ٮع ٨٦َ َح ُٞ  -٧َ٠َة َح
ة ثَحً٪هة، َٚهإِن اإِلْدَرا  يذٮقهٍ ثَهني املعجَّهح والهزلة، َٚهإِنَّ  ًُ ٤ َٗ ٚٞؽ ٤ٍٗ يِف َذلِٟ 

ة، ٚهةلزلة  -٦ساًل  -اإِلنَْكةن َّ ةم، َٚإِذا أك٫٤ ظى٢ َعُ ٔٞيت َذلِٟ الهزلَّ َٕ َُّ يَْنَذيِه ا٣
 ْ ؿ إىَِل اليشَّ ا، َٚإِذا ٩ْؿ إحَِل٫ِْ اتلؾ ث٫ِِ. والزلة ا٣َّيِت دتجٓ اجلّْؿ ٣َحكخ ٩ٛف دتجٓ اجلَّْ

هةىَل/ }وٚيَ٭هة  َٕ ا، ث٢ ََتى٢ ٔٞيت ُرْؤنَذ٫، وَٝةَ  َت ْ اجلّْؿ، و٣َحَْكخ يِهَ ُرْؤنَح اليشَّ
ني   ْٔ
َ
٩ْٛف ودزل اا

َ
، و١َ٬ََؾا دَمِيٓ ٦َة ُيىه٢ ل٤ه٪َّٛف [52]الحمسىمححمسؼ/ ٦َة تنذ٭ي٫ اا
ات  َّ و ٨٦ الزلَّ

َ
واآلالم/ ٨٦ َٚؿح وظـن وََنْٮ َذلِهٟ َُيىه٢ ثةلنهٕٮر ثهةملعجٮب، أ

ؿح واَل احلـن. َٛ ُٕٮر ٬ُٮ ا٣ ُٕٮر ثةمل١ؿوه، و٣َحَْف ٩ٛف النُّ  النُّ
ة ثِه٫ِ وا٣ٛهؿح ٦َهة جَيهؽه ال٧ُهؤ٨٦ الٮاِصهؽ  َّ ٚعالوة اإِلي٧َةن املذ٧ٌ٪ح ٨٦ الزلَّ

ْجؽ ُ، وذَ  َٕ ُمهٮر/ دَْس٧ِيه٢ ٬َهِؾه ظالوة اإِلي٧َةن، دتجٓ ٧َ٠َة  حمجَّح ا٣
ُ
َٟ ثَِساَلزَح أ ِ ل

                                           
   .، كمخفحجس حمقحجسـ ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ جمس 34( كمممسججلمخل )42أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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ن يسهٮن اُ وَرُقهٮع أظهّت إحَِلْه٫ِ  
َ
املعجَّح ودٛؿنٞ٭ة، ودٚٓ ًؽ٬ة. ٚذ٧١ي٤٭ة/ أ

ن 
َ
ْو٢ احلهّت، ثه٢ ال ثهؽ أ

َ
ة قٮا٧َ٬ُة، َٚإِن حمجَّح اُ وَرُقٮع اَل يْسَذىف ذِيَ٭ة ثِأ ِم٧َّ

ة قٮا٧َ٬ُة   ٧َ٠َة دٞؽم.يسٮن اُ وَرُقٮع أظت إحَِل٫ِْ ِم٧َّ
ن يسهؿه ًهؽ 

َ
ن ُيهت ال٧َهْؿا اَل ُُيِجه٫ُ إاِلَّ ُ، ودٚهٓ ًهؽ٬ة/ أ

َ
ودٛؿنٞ٭ة/ أ

ةا يِف اجلَّةر. َٞ  اإِلي٧َةن أ٥ْٔ ٨٦ ٠ََؿا٬َذ٫ اإِل٣
ُيهت  ملسو هيلع هللا ىلصَٚإِذا اَك٩َخ حمجَّح الؿَُّقٮ  وال٧ُؤ٦٪نَِي ٨٦ حمجَّح اُ، وٌَلَن َرُقٮ  اُ 

ي٨ ُُيِجُُّ٭٥ْ اُ ن ُيهت ٦َهة ال٧ُؤ٦٪نَِي اذلَّ
َ
٫َُّ٩ أك٢٧ اجلَّةس حمجَّح ُ، وأظٞ٭ه٥ ثِهأ

َ
إ ِا

ُُيِج٫ُ اُ، ونج٘ي ٦َة يج٫ٌ٘ اُ، وا٤َح ٣َحَْف ٣٘ري اُ ذِيَ٭ة ٩ىيت، ثه٢ َٝهةَ / 
ثَهة ثسهؿ َػ٤ِهياًل »

َ
ؾت أ ْرض َػ٤ِياًل الَتَّ

َ
٤ٔه٥  -(1)«لَٮ ٠٪ُخ ٦ذؼًؾا ٨٦ أ٢٬ اا

ـِنؽ مؿدَجح ا٤ََّح ىلع ٤ُ٦ُٜ املعجَّ   ح.م
ِٞيهٜ ٔجٮديذه٫، ولِج٧ََّهة ي٤٘هٍ ٦ه٨  ن ا٤ََّح واملعجهح ُ/ ََتْ

َ
ُىٮد/ ٬ُٮ أ ْٞ وال٧َ

ٍ، اَل حمجَّهح  َٞ ُجٮِديَّح جُمَّؿد ذ ي وػٌٮع َذ ُٕ نَّ ا٣
َ
ي٤ٍ٘ يِف ٬َِؾه ٨٦ َظْيُر يذٮ٧٬ٮن أ

 ِ و إدال  اَل ََتذ٤٧ه٫ الؿمٮميهح، ول
َ
٬ْهٮاا أ
َ
ن املعجَّح ذِيَ٭ة ا٩بكةط يِف اا

َ
٫، وأ َٕ َ٭هَؾا ٦َ

ةَ /  َٞ ٣َح املعجَّحإ َذ
َ
ْ٪ؽه يِف َمْكأ ِٔ ٩٭٥ دس٧ُ٤ٮا 

َ
٨ ِذي اجلُّٮن/ أ َٔ ه٨ »يُؾ٠ؿ  َٔ ْمك١ُٮا 

َ
أ

ٔي٭ة ٮس ٚذؽَّ ُٛ ٣َح اَل تك٧ٕ٭ة اجلُّ
َ
 «.٬َِؾه ال٧َْكأ

م يِف  ٝهٮام يُسهرثون الهالَكَ
َ
وًلؿه ٨٦َ ٠ؿه ٨٦ِ أ٢٬ املٕؿَٚهح وا٤ٕ٣ه٥ جمةلكهح أ

 املعجَّح ثاَِل ػنَيح.

                                           
 ، كمخفحجس حمقحجسـ. ڤ جمتمحمحجسب( مخلحمل حمجحجسيجحت 946أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
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جؽ اُ ثةحلتِّ وظؽه َذُ٭ٮ ز٩ؽيٜ»ةَ  ٨٦ِ الّك٤ٙ/ وَٝةَ  ٨٦َ َٝ  َٔ ، و٨٦َ (1)٨٦َ 
جؽه ثةلؿصةا وظؽه َذُ٭ٮ ُمؿسل جؽه ثةَٮا وظؽه َذُ٭ٮ ظؿوريٌّ (2)َٔ َٔ ، (3)، و٨٦َ 

جؽه ثةحلت واََْٮا والؿصةا َذُ٭ٮ ُمؤ٨٦ مٮظؽ َٔ  «.و٨٦َ 
ٮى املعجَّح ْٔ ؿن٨ ٨٦َ ا٩بكٍ يِف َد ػِّ

َ
، َظذَّ أػؿصه٫ َذلِهٟ ولَِ٭َؾا وصؽ يِف ال٧َُذأ

ْجهؽ يِف ٩هٮع ٦ه٨  َٕ ُجٮِديَّح، ودُْؽػ٢ ا٣ ُٕ ٮى ا٣َّيِت دَ٪ةيِف ا٣ ْٔ ٮ٩ح وادلَّ إىَِل ٩ٮع ٨٦ الٔؿ
٩ْبَِيهةا 
َ
الؿمٮميح ا٣َّيِت اَل دَى٤ط إاِلَّ ُإ ٚيؽيع أظؽ٥٬ دًعوى دذضهةوز ُظهُؽود اا

٤ت ٨٦ اُ ٦َة اَل يَى٤ط ثُِس٢ وص٫ إاِلَّ  ُْ و َح
َ
 ُ، اَل يى٤ط لأل٩بيةا وال٧ُْؿق٤نَِي، أ
 واَل ل٧٤ؿق٤ني.

ُجٮِديَّهح ا٣َّهيِت  ُٕ ِٞيٜ ا٣ ُيٮخ. وَقبج٫/ ًٕٙ ََتْ و٬ََؾا ثَةب وٝٓ ذِي٫ِ ٠سري ٨٦ النُّ
ِي ثِه٫ِ  ِي َصةُاوا ث٫ِِ، ثه٢ ًهٕٙ ا٣ٕٞه٢ اذلَّ مؿ واجلَّيْه اذلَّ

َ
ر٬ة اا ثحَّ٪٭ة الؿُُّق٢، وَظؿَّ

ذ٫. ولِذا ًٕٙ ا٣ٕ َٞ ي ِٞ ْجؽ َظ َٕ هف يٕؿا ا٣ ي٨ِ، ويِف اجلَّٛ ٞه٢، و٤ٝهه ا٤ٕ٣ه٥ ثِهةدلِّ
ف حب٧ٞ٭ة يِف َذلِٟ، ٧َ٠َهة ي٪بكهٍ اإِلنَْكهةن  -حمجَّح َةئنح صة٤٬ح ا٩بكُخ اجلَّٛ

٤ٕٚه٫ُ ٦ه٨ 
َ
٩ة حمت، َٚاَل أؤاػؾ ث٧َِهة أ

َ
ٮ / أ ُٞ َٓ مح٫ٞ وص٭٫٤، ونَ يِف حمجَّح اإِلنَْكةن ٦َ

٩ْٮاع يسٮن ذِيَ٭ة ٔؽوان وَص٭٢، َذَ٭َؾا ٔني الٌال ، 
َ
و٬ُٮ َمهبي٫ ثٞهٮ  احلَُ٭هٮد أ

ثَ٪ةا اُ وأظجهةؤه  
َ
ة/ واجلََّىةَرى/ }ََن٨ أ ًػحجسى هةىَل/ }ٝه٢ ٤َٚه٥ [26]الحملى َٕ ، َٝهةَ  اُ َت

                                           
  .سِّ اخليفالحمسجحمحجسيمخف/ حجمجخم مخلحمل يمخضحمل اججلسىمغحمس، كييحمطمجمحمس اإليحملف مخلممط ادل (1)
يمغحمسمخف مخلحمل اججلىمغحمسؽ يمجعمجتحمقحجسكف آرا  خمججلىمغ ألحجمىحل الممسمحم كاجلحمليمطك مخلحمل أححصمجمحمسحجم/ أجحمػيحم ال يرضػ  املؿصبح/ (2)

   .مخلممط اإليحملف مخلمجعيجشي، محلحمل ال يمحمىمغممط مخلممط اججلسىمغحمس ىحضيمط
مخلحمل جمتيممصيحم بممس مخفجخمِل اتلحمجيحليمخل يمحميحم كبني مخلمجعكيػ  ڤحجممخل اذليحمل ىمححمسجمتجخما ىلع يمطع،  احلؿورنح/ (3)

 يمطمحمحجس مخفحمسي اممسحملمجم )حمجحمسكرا ( يف اججلمجعحمساؽ.   ڤ، كمخفحجس حمجربجخما  يمطججليا ڤ
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ٛؿ مل٨ يََنةا ونٕؾب ٨٦ يََنةا    ْ٘ ْجُذ٥ بنهؿ ِم٨َّ٧ ػ٤ٜ ي
َ
يٕؾثس٥ ثؾ٩ٮمس٥ ث٢ أ

ة/  ًحجسى ٩٭[26]الحملى
َ
َذيِض أ ْٞ ٥ ٗري حمجٮمني، واَل ٦جكهٮمني ، َٚإِن دٕؾيج٫ لَُ٭٥ ثُِؾ٩ُٮمِِ٭٥ْ َح

٩٭٥ مؿمٮمٮن خم٤ٮٝٮن.
َ
َذيِض أ ْٞ  إحَِل٫ِْ ثِجَكجح ابلُُ٪ٮة، ث٢ َح

٫ُ٤٧ ذِي٧َة ُُيِج٫ُ، وحَمجٮم٫ اَل ي٢ٕٛ ٦َهة يُجٌ٘ه٫ احلهٜ  ْٕ ٨٧َٚ اَكَن اُ ُُيِج٫ُُّ اْقَذ
ؿ وا٣ٛكٮق وا٣ٕىيةن. ْٛ  ويُكؼ٫ُإ ٨٦ ا٣س
٤َْيَ٭ة ول٥ َٔ يَذت ٦ِْ٪َ٭ة، َٚإِنَّ اُ يُهج٘ي ٦ِْ٪ه٫ُ َذلِهٟ،  و٨٦َ ٢ٕٚ ال١ََجةاِؿ وأَصَّ 

َٕجؽ حِبَكت إي٧َة٫٩ ودٞٮاه. ٫٤َٕ ٨٦ اََرْي، إِْذ ظج٫ ل٤ ْٛ  ٧َ٠َة ُيت ٦ِْ٪٫ُ ٦َة َح
٤َْيَ٭ة َٔ َٓ إَصاره  ٩ُٮب اَل د ُّه ل١َٮن اُ ُُيِج٫ُ ٦َ ن اذلُّ

َ
اَكَن ث٧َِِّْن٣َِح  -و٨٦َ ٨ّ أ

ن دَ٪ةو  الك٥ اَل يّ هُ 
َ
٥ أ ح ٨٦ ٔز ؽم دؽاون٫ ٦ِْ٪ه٫ُ لِىهعَّ ٤َْي٫ِ، ٔو َٔ َٓ ٦ؽاو٦ذ٫  ٦َ

ـاص٫، ولَٮ دؽثؿ اامحٜ ٦َة ٝهَّ اُ يِف ٠َِذةث٫ ٨٦ َٝىه أ٩بيةا٫، و٦َة صؿى لَُ٭٥  م
ِي ذِيه٫ِ د٧عهيه لَُ٭ه٥  ٩ْٮاع ابلاَلا اذلَّ

َ
ةر، و٦َة أويجٮا ث٫ِِ ٨٦ أ َٛ ْ٘ ٨٦ اتلَّْٮَمح وااِلْقذِ

ْظٮام٥
َ
٩ُهٮب ثأوهعةث٭ة، ولَهٮ اَكَن أرٚهٓ ٥٤ٔ ثٕه -ودُ٭ري حِبَكت أ ر اذلُّ ي َ َ

ة٦ًة، َٚإِن ال٧ُعت ل٧٤ؼ٤ٮق إِذا ل٥ يس٨ ًَعرًِٚة ث٧عةث٫ِّ واَل مِؿنهًؽا لََ٭هة،  َٞ اجلَّةس ٦
َذض احلّت ولِن اَكَن ص٭اًل و٧ً٤ّة ْٞ ٢٧ ث٧ُِ ْٕ ْ٘ي املعجٮب  -ث٢ َح اَكَن َذلِٟ َقبًجة بِلُ

٪٫ُ، ث٢ َقبًجة ٣ٕٞٮمذ َٔ  «.٫َعُ، و٩ُٛٮره 
 الرشح

ا اخلججلمخف ججلمجعديحم اجلمخلمجع ليحلحملؿ حممجتػيحم، مخلػممط اخلممشػجخمع ِل كاالجحمحمقيػد ىمحججلمخف 
   ألمحمسق.

يمغمحشىحل اججلمجعدة/ حم ا، ىحل إيمغحمسادق ملحمج، كأف يسجخمف احل لكيحم ، يمغبل ُي 
مخلمجعيحم ممسجخماق، كإجحمحمل ُيػ ألجمتججلػيحم كيمغيػيحم، محلحملػ ُيػ أجحمبيػ ق كرممسػججليحم كمبلسمجتػيحم 
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مجتيحم، كججليممس حم مخلمجعيحم، محلحملحمج مخلحمل يمجتجحسىجس مخلػحمل كأكحل ق، يمغحملحمجممحم هلمخل مخلحمل حملـ حم
كإذا اكجحم املحمج ِل   حمجحمقيحمق يمطجخمديمجتيحم كرسحجم،  ا ُيجخمجحممجممخل محلحمجيحم.دكف ا أجحمحجسادن 

يمغ  إجحمحمل مجتحمجحمقمخف ع أمحمسق كاجمتمجتمحمب جحممجمييحم، يمغمجعمحمحجس اع األمحمس كاجمتمجتمحمػب اجلػ  
ػ  يمطججليمجمػ، مني حمجحمقيحمق اججلمجعجخمدي كاملحمج، كهلىجسا جمتمجعىحل مجعػف اػع رممسػجخمِل يمطججلحملن

دمخفىحل إف محلمحمػمجتمخل حتػجخمف ا يمغػمجعجخمين ُيػسمخل  /يمغحمقؿ مجعف كا ملحمل ادًعحجمححصحجمحجسن ك
ػيمغحمتمجعىحل اع رممسجخمِل مرشكىحضن  ،[44]آؿ يمطحملحمساف/ ا    ملحمجػ  حملحمجػمجتمجممخل ، كرشىحضن

يمغمجعججلمخل اجحممجتىمغػ   ،ا هلمخل، ككجمتجخمد املرشكط مممجتمحمممط حجسكف كجمتجخمد رشىحضيحم كحتحمقحمقيحم مجتحمجحمقحمقيحم
مخل  الزـ الجحممجتىمغػ  املمجتمجعػ لحمسممسػجخمِل، املحمج يمطمحمحجس اجحممجتىمغ  املمجتمجع، يمغجحممجتىمغػ  حمػمجتمجم

كاجحممجتىمغ  املمجتمجع مججلحمسكـ الجحممجتىمغ  حم ا هلػمخل، يمغيممسػمجتحمجيىحل إذا جحتػجخمت حمػمجتمجممخل ، 
   كدؿ ىلع أف مخلمجتمجعػ الحمسممسػجخمؿ  كجحتجخمت حم ا هلمخل حجسكف املمجتمجع لحمسممسػجخمِل.

ذلػممق يف اججلمجعجخمديػ حمجػىت يسػجخمف ا  حمج ا كرممسجخمِل كىحضيمط أمحمسق، كال يسيف
أحمج إف اججلمجعحجس مم ممسجخماحجمحمل، يمغبل يسجخمف يمطمحمحجسق    أحمج إحلػيحم مخلػحمل ا كرممسجخمِل 

ىمعىمغػحمسق يمغمجمىجسا حجمجخم الرشؾ اذلم ال يى  ،كرممسجخمِل، كمخلىت اكف يمطمحمحجسق    أحمج إحليحم مخلمحممجمحمل
دمخفىحل إف اكف آػؤكمخل كأمحمػؤكمخل  /مخفؿ ا مجعف كمجمحجسييحم اا ليجشحمجيحم ابلمجت، كال يى 

ك ػػرة ختممصػػجخمف كإىمحػػجخماجحمسمخل كأزكاجمتسػػمخل كيمطممصػػريسمخل كأمػػجخماؿ امخفرتيمغمجتحملجخمحجمػػ 
محلممسدحجم كمممسزحمل حمسخمشجخمجحممجم أحمج إحلسمخل مخلػحمل ا كرممسػجخمِل كجمتمجمػد يف ممسػبيججليحم 

 .[63]اتلجخمب/ يمغرتبيجشجخما حمجىت ييت ا محمسق كا ال يمجمحجسم اججلحمقجخمـ اججلىمغممسحمقني  
ـ ىحضيمط أحمجحجس مخلحمل حجمػال  ىلع ىحضيمطػ ا كرممسػجخمِل، أك مخفػجخمؿ أحمجػحجس حجسَّ حمل مخفى يمغلك مخلى 

ىلع محمسخمشػة ا كرممسػجخمِل، أك  مخلمحممجممخل ىلع مخفجخمؿ ا كرممسجخمِل، أك محمسخمشػة أحمجػحجس مخلػمحممجممخل
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ىمحجخمؼ أحمجحجس مخلمحممجممخل كرجمت ق كاتلجخملك يمطججلييحم ىلع ىمحجخمؼ ا كرجمتيحم كاتلجخملك يمطججليػيحم، أك  
مخلمجعمججل أحمجحجسحجممخل ىلع مخلمجعمججلػ ا يمغمجمػجخم ممػحمل ججلػيجمس ا كرممسػجخمِل أحمجػ إحلػيحم ممػ 
ممسجخماحجمحمل، كإف مخفِل ججلممسجحميحم يمغمجمجخم محلىجسب مخلمحميحم، كإىمحر البلؼ مخل حجمجخم يمطججليػيحم، ككػىجسلممق 

 كرممسجخمِل، يمغىجسلممق املحمقحجسـ يمطمحمحجسق أحمج إحليحم مخلػحمل مخلحمل مخفحجسـ حمجسمخل أحمجحجس ىلع حمجسمخل ا
 .  (1)ا كرممسجخمِل

يف   رممسػجخمًِل كا  حمجػِّ خمشػمجعممغ مخفججلجخمبمحمػ حمسجمتػممط إف أمػحمساض ا مخلحمل محلمحترين  إفَّ 
 .يحملفحمل أكجحتمخف يمطحمسل اإلمخفججلجخمبمحم، كحجمجخم مخلً 

ىلع مممصػحمق  يحممجعيمحمػحمجػدو يممسػجخممخفيحم كيال حجس ِل مخلػحمل اذلم يحمسكـ املحمج اليجشدمخف ك
مجعحجس يمطحمل حتيجشيججلمجم كاتلزلذ مجمك كذلممق بليحم يف ممسبيىحل حجمحجس جحمىمغممسيمطججلييحم أف  ك ،اججلمخضحمسيمخف

كاججلمجعحملىحل ىلع مجمىجسي  يمطججلييحم الجمتمجتمجمد يف اججلمخضيمط،أحجمىحل اججلىمعىمغججل، كاذلجحمجخمًب كميجشحمجً 
كالممسحملجخم حمسكحمجيحم، كاليجشرب ىلع أجحمجخماع االمجتبل ات املجحسمجتججلىمغ املحملحمجيجش، كبىجسؿ  يحمأىمحبلمخف

 . اججلىمع  يف ممسبيىحل ذلممقك يمغججلمجعمخف حمحملجخمدة
ا كممسػمجعدة، كحملػؤل احليػة جحمػجخمرن  ،كرخمش حم ا مجعف حملؤل اجلىمغجمس ممسيحليمحم إفَّ 

حمل حمجػحمسـ ججلػممق اجلمجعحملػ كمخلى  ، كسيمغبلن  كحمسامحن كحملؤل املحمتمجتحملمجعت اججلبرشي ىمغحجمحملن 
 .اكف مخفحمسيمحميحم الممشمحمممق يف ادلجحمي، كاججلمجعّم يف اآلىمححمسة

 

                                           
   .(60، 45/ 4« )مخلحجسارج الممسليحلني»اجحمحمطحمس/  (1)
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هٮى ظهتِّ اُ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ ْٔ وًلسري ٨٦ الكةل١ني قه١٤ٮا يِف َد
ُمٮر اجَلْ٭٢ ثِةدلِّ 

ُ
ٮق أ٩ٮاًًع ٨٦ أ ُٞ ييٓ ُظ ٌْ ة ٨٦ِ دَ ة ٨٦ِ دِٕؽي ُظُؽود اُ، ول٦َِّ ي٨ِ/ إ٦َِّ

ي 
َ
هْٮ  ثٌَٕه٭٥/ أ َٞ هح لََ٭هة، ٠َ َٞ ي ِٞ ٤َح ا٣َّهيِت اَل َظ َِ ًَعوى ابلَة ًَعا ادلَّ ة ٨٦ِ ادِّ اُ، ول٦َِّ
ي ُمِؿنؽ يل دهؿ  أظهًؽا 

َ
ةَ  اآلػؿ/ أ َٞ ٩ة ثؿِئ ٦ِْ٪٫ُ، َذ

َ
ُمِؿنؽ يل دؿ  يِف اجلَّةر أظًؽا، َٚأ

٩ة ٦ِْ٪٫ُ ثَؿِيا.٨٦ ا
َ
 ل٧ُؤ٦٪نَِي يْؽػ٢ اجلَّةر َٚأ

 َٚةاو / ص٢ٕ مؿنؽه ُُيؿج ُك ٨٦َ يِف اجلَّةر.
 واثلَّةيِن/ ص٢ٕ مؿنؽه ي٧َْ٪ٓ أ٢٬ ال١ََجةاِؿ ٨٦ ُدُػٮ  اجلَّةر.

َية٦َهح ٩َىهجخ َػْي٧َهيت ىلع َصَ٭ه٪٥َّ َظهذَّ اَل  ِٞ ٮ  ثٌَٕه٭٥/ إِذا اَكَن يَهْٮم ا٣ ُٞ ونَ
 يؽػ٤َ٭ة أظٌؽ.
ة وأ٦س ٨ ثٕي ال٧ََنةيِغ ال٧َْنُ٭ٮرن٨، ويِه إ٦َِّ َٔ ْٝٮا  ا٣َّيِت دُْؤزَؿ 

َ
ة  َذلِٟ ٨٦ اا

ٌٍ ٦ِْ٪ُ٭٥. ة ٤ٗ ٤َْيِ٭٥، ول٦َِّ َٔ  ٠ؾب 
٤ََجح وٚ٪ةا يَْكٍٞ ذِيَ٭ة َت٧ْيزِي اإِلنَْكةن،  َٗ و٦س٢ ٬ََؾا ٝؽ يىؽر يِف َظة  ق١ؿ و

و يٌَٕٙ َظذَّ اَل يَْؽرِي ٦َة َٝةَ . والك١ؿ ٬ُٮ ذَلَّ 
َ
َٓ ٔؽم َت٧ْيزِي. ولَِ٭َؾا اَكَن ٨٦ أ ة ٦َ

هُيٮخ يِف  يه٨ دٮقهٕٮا ٦ه٨ النُّ م، واذلَّ ٛؿ ٨٦ َذلِٟ الهالَكَ ْ٘ ٬َُؤاَلاِ ٨٦َ إِذا َوعة اْقذ
اَكَن ٬ََؾا أو٢  -َق٧ةع ا٣ٞىةاؽ املذ٧ٌ٪ح ل٤عتِّ والنٮق وال٤ٮم وا٣ٕؾ  وا٣٘ؿام

تِّ اَكاِ٪هة ٦َهة اَكَن، ولَِ٭هَؾا ٦ٞىؽ٥٬، َٚإِن ٬ََؾا اجِلجْف ُُيَؿ  ٦َة يِف ا٤ٞ٣ت ٨٦ احله
ُٕٮين  ةَ / }ٝه٢ إِن ٠ُْ٪هُذ٥ َتجهٮن اُ َٚهةدج َٞ أ٩ـ  اُ حم٪ح ي٧َْذع٨ ثَ٭ة ال٧ُعتإ َذ

اف/ ُيججس٥ اُ   هح [92]آؿ يمطحملحمسى َٔ ة ََ ، َٚاَل يسٮن حمجاة ُ إاِلَّ ٨٦َ يتجٓ َرُقهٮع، و
ُجٮِديَّهح ُٕ يِع املعجَّهح الؿَُّقٮ  و٦ذةثٕذ٫ اَل دسٮن إاِلَّ ثذعٞيٜ ا٣ ه٨ يَهؽَّ ، وًلسهري ِم٧َّ

ذ٫ وُقجَّذ٫  َٕ ن ٨ رَشِ َٔ هٓ ملسو هيلع هللا ىلصُيؿج  يِع ٨٦ احَلهةاَلت ٦َهة اَل يَتَِّكهٓ ٬َهَؾا املًٮ ، ونَؽَّ
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ة ذِي٫ِ   ري َذلِٟ ِم٧َّ مؿ وََت٤ِْي٢ احَلَؿام َعُ، ٗو
َ
ٮط اا ُٞ ذل٠ؿه، َظذَّ ٝؽ ي٨ُّْ أظؽ٥٬ ُق
ح الؿَُّقٮ  وُقجَّذ٫ وَةٔذ٫. َٕ ن ح رَشِ

َٛ  خُمَة٣
٢ ٝؽ ص٢ٕ اُ أقةس حمجذه٫ وحمجهح َرُقهٮع/ اجِلَ٭هةد يِف َقهبي٫٤. واجلَ٭هةد ث

٪٫ُ، ولَِ٭َؾا َٝهةَ  يِف  َٔ مؿ اُ ث٫ِِ، وًَل٧َة  ثُ٘ي ٦َة ٩ىه اُ 
َ
٨ ٧َ٠َة  حمجَّح ٦َة أ َّ٧ ٌَ يَذ

ِذ٣َّح ىلع ال٧ُؤ٦٪نَِي أٔـة ىلع الََكٚهؿن٨ جية٬هؽون يِف 
َ
وٛح ٨٦َ ُُيِجُ٭٥ْ وُُيِجُّٮ٫َُ٩/ }أ

ة/ َقبِي٢ اُ واَل ُيَةُٚٮَن لٮ٦ح الا٥   ًحجسى  .[71]الحملى
جهٮديذ٭٥ ُ  ولَِ٭َؾا اَك٩َخ حمجَّح ٬َِؾه اا٦ح ُ أك٢٧ ٨٦ حمجَّح ٨٦ ٝج٤َ٭هة، ٔو
هؽ  ْوَعةب حُم٧ََّ

َ
، ملسو هيلع هللا ىلصأك٢٧ ٨٦ ٔجٮديح ٨٦ ٝج٤٭٥، وأك٢٧ ٬َِؾه اا٦ح يِف َذلِٟ ٥٬ أ

ٔٮَن املعجَّح؟و٨٦َ اَكَن ث٭٥ أمج٫ اَكَن َذلِٟ ذِي٫ِ أك٢٧إ  ْح٨َ ٬ََؾا ٨٦ِ ٝٮم يؽَّ
َ
 َٚأ

ُيٮخ/ املعجَّح ٩َةر ََتؿق يِف ا٤ٞ٣ت ٦َة قٮى ُمَؿاد املعجهٮب.  م ثٕي النُّ ويِف الَكَ
ْجهؽ  َٕ ن ُيت ا٣

َ
ن ٧َ٠َة  املعجَّح أ

َ
َراَد اُ وصٮدهإ ْٚ٪ٮا أ

َ
نَّ ال١َْٮن لُك٫ ٝؽ أ

َ
َراُدوا أ
َ
وأ

هؿ وا٣ٛكهٮق وا٣ٕىههي ْٛ ا، َظهذَّ ا٣س ن ُُيههت ُكَّ  أظهؽةن، واَل ي٧ُسه٨ ُك ََشْ
َ
أ

َمٮُْصٮد، ث٢ ُيت ٦َة يالا٫٧ ون٪٫ٕٛ، ونُج٘ي ٦َة ُحَ٪ةذِي٫ِ ون ه، و٣َِس٨ اقذٛةدوا 
ثَِ٭َؾا الٌال  اتَِّجةع أ٬ٮاا٭٥، ز٥َّ زاد٥٬ ا٧٘٩ةًقة يِف أ٬ٮاا٭٥ وم٭ٮاد٭٥، ٚ٭٥ ُيجٮَن 

ن ٬ََؾا ٦ه٨  ٦َة يَ٭ٮو٫٩إ اكلىٮر والؿاةقح وٌٚٮ  ال٧َة  وابلؽع امل٤ٌح،
َ
زا٧ٔني أ

ِف  ٤٬ه٫ ثِهةجلَّٛ
َ
حمجَّح اُ. و٨٦ حمجَّح اُ ث٘ي ٦َة يُجٌ٘ه٫ اُ وَرُقهٮع وِصَ٭هةد أ

 وال٧َة .
ِي َٝةَ / إِن املعجَّح ٩َةر َتؿق ٦َة قٮى ُمهَؿاد  ةا٢ِ اذلَّ َٞ ن ٬ََؾا ا٣

َ
وأو٢ ًالم٥/ أ

ةىَل/ اإِلَراَدة ال١ٮ٩يح يِف  َٕ   ُكِّ املٮصٮدات.املعجٮب، ٝىؽ ث٧َُِؿاد اُ َت
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يجِيَّح  ىؽ اإِلَراَدة ادلِّ ْٞ ة٣ح، َٚإ٫َُّ٩ِ ي َٞ أ٦ة لَٮ َٝةَ  ُمؤ٨٦ ثِةِلَّ وًلذج٫ وُرُق٫٤ ٬َِؾه امل
٫َُّ٩ َٝةَ / َتؿق ٨٦ ا٤ٞ٣هت ٦َهة قهٮى 

َ
ةهُ، ١ََٚأ ًَ ْٕ،/ حمجذ٫ ور ِْخيَّح ا٣َّيِت يِهَ ث٧َِ الرشَّ
ال ُيت إاِلَّ ٦َهة ُُيِجه٫ُ املعجٮب ُ. و٬ََؾا ٦ٕ، َوِعيط، َٚإِن ٨٦ د٧َة

َ
م احلّت ُ/ أ

ةُؤهُ وٝؽره َذُ٭ٮ يُج٫ٌ٘  ٌَ ْظَجْجخ ٦َة اَل ُيت اَك٩َخ املعجَّح ٩َةَِٝىح. وأ٦ة َٝ
َ
اُ، َٚإِذا أ

٪٫ُ، َٚإِن ل٥ أوا٫ٞٚ يِف ث٫ٌ٘ وًلؿا٬ذه٫ وقهؼ٫ُ له٥  َٔ ونسؿ٫٬ ويكؼ٫ُ ونْ٪ىه 
 «.أك٨ حمجاة َعُ، ث٢ حمجاة ملة يج٫ٌ٘

 الرشح
يع املحمج خيػحمسج يمطػحمل رشيإفَّ  كممسػنمجتيحم كحجمحجسيػيحم،   اجلػِب مجعػمحلمحترينا ممحمل يىحجسَّ

يع مخلحمل اخليالت كاألكحجمـ مخل يثػري ادلحجمممصػ كالممصػىمغحمق يمطججلػيمجممخل، حمجػىت يحمطػحمل  كيىحجسَّ
أحمجحجسحجممخل ممسحمقجخمط اتللكيممغ يمطمحميحم كحتججليىحل احلحمساـ ِل، ككمحتري مخلحمل الممشججلني اذليحمل امجعػجخما 

يحلمجتػب كالممسػمحم أححصي  مخلمجتحجسيمط مخلحمل الحمسحجمحجس كاججلمجعدة ىلع ممعري يمطججلمخل كال جحمػجخمر مخلػحمل ال
كمخفمجعجخما يمغيحمل كمخفممط يمغييحم اجليجشرل مخلحمل ديمطجخمل املحمج ، مخلػممط خمججلىمغػ رشيمجعمجتػيحم كػحمسؾ 

 املحمتحجمحجسة يف ممسبيججليحم كحنجخم ذلممق.
ّمَّ يمطػدة، ػىحل مخفػحجس يىػكؿ يجشػحمجيحم إف  يممسى يمغالمخفمجتيجشر ىلع جمتجحم املحمج ال ي

ال يحمسجمتمجعػجخمف يف  -يف اججلىمعججل -الممشبلؿ خلحمسكج يمطحمل ادليحمل،  كاليجشجخميمغي كأححصحجممجممخل
دمجممخل إف اليحلمجتب كالممسػمحم، كإجحمحملػ يىحمسجمتمجعػجخمف إف أذكامخفمجمػمخل كمخلػ يػحجسهلمخل ديمحممجممخل كيمط

يمطججليمجممخل ححصيجخمىمحمجممخل مخلحمل اججلمخضحمسؽ املمجتحجسيمط كاألكراد ابلحجسيمطيػ، ػىحل كأحمجيجحمنػ الرشػكي، 
كيسرثكف مخلحمل االممسمجتحجسالؿ حلاكيت كاملمحممخلت كاألحمجديػجحت املجخمخمشػجخميمط إلجحتػت 

 محشحمج مخل حجممخل يمطججلييحم.
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جخم مخل حملممسممق ػيحم اجليجشػرل يمجتحمقحمسبجخمف يحم إف ربمجممخل محمحمجيمغيحمل كيمجتحملممسممق اليجشجخميمغي  
مجعحمسؼ محشحجسؽ مخفججلمجم، كلجخم محشحجسؽ لمخل يسػحمل مممصيحم كاحلاكيت اججل  ال يي مخلحمل الالكـ الحملي 

ملمجتػجخميمطيمجممخل حمسحجمف أحمجحجسجحت األحمجر كال، محلحمل ححصيجخمىمحمجممخل هلمخل ديمحمن حمجحجسجحت يمغ كمخلمجعيجشجخممخلن 
 .  (1)ديمحمن 

ػػ كاملمحممخضػػمخف بمجمػػىجسقك ػػرىدى ححصػػييمحي اإلممسػػبلـ احليحمتَّ ػػٍجحسًممغ  كابليػػف ىحضى مخلحمطػػحجمحمسى الممسُّ
ٍ مجعحمقجخمؿ كاالحنحمساؼ اججل  يف ىمحمحشػ املممسججلحملني كيمطحمقحجسحجممخل كأيمطحملػهلمخل، مجعخمش  حًلحمقى

 .اججلمجعجخمديأمحمس 
 

 

                                           
   .(40، 5)ص« حمجحمقيحمق اتليجشجخمؼ كمجخممخفممغ اليجشجخميمغي مخلحمل أمحشجخمؿ اججلمجعدة كادليحمل»اجحمحمطحمس/  (1)
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َيةم ثِةجِلَ٭ةِد ثَ٭ة ٨٦ِ أ٥ْٔ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ ِٞ ح وا٣ َٕ ن ِ
ٚةدجةع ٬َِؾه الرشَّ

يِع حمجَّهح  ي٨ ُُيِجُ٭٥ْ وُُيِجُّٮ٫َُ٩ وَمني ٨٦َ يَهؽَّ ا٣ٛؿوق ثنَي أ٢٬ حمجَّح اُ وأوحلةا٫ اذلَّ
هح لرشهنٕذ٫، َٚهإِنَّ  َٛ ة بلَٕي ابلهؽع ال٧َُؼة٣ ًٕ و ٦ُذج

َ
اُ ٩َةًّؿا إىَِل ُخ٧ُٮم رمٮمحذ٫، أ

ٮى احلَُ٭ٮد واجلََّىهةَرى املعجَّهح ُ، ثه٢ ٝهؽ  ْٔ ٮى ٬َِؾه املعجَّح ُ ٨٦ صجف َد ْٔ َد
هةق  َٛ ٮى احلَُ٭هٮد واجلََّىهةَرىإ ملهة ٚهي٭٥ ٦ه٨ اجلِّ ْٔ ا ٨٦ َد ٮى ٬َُؤاَلاِ رشا ْٔ دسٮن َد

هٮى احلَُ٭ههٮد اذلَّ  ْٔ ٢ ٦هه٨ اجلَّهةر، ٧َ٠َههة ٝهؽ دسههٮن َد َٛ ْقه
َ
ر  اا يه٨ ٬ه٥ ثِهه٫ِ يِف ادلَّ

ا ٨٦ َدٔٮا٥٬ُ إِذا ل٥ يى٤ٮا إىَِل ٦س٢ زٛؿ٥٬.  واجلََّىةَرى رشا
٤َْيه٫ِ، َظهذَّ  َٔ ِْديت يِف حمجَّح اُ ٦َة ٥٬ ٦ذٛٞٮن  ويِف اتلَّْٮَراة واإِلجْنِي٢ ٨٦ ا٣رتَّ

ْ٪ؽ٥٬ أ٥ْٔ وَو  ِٔ  ةيَة اجلةمٮس.إِن َذلِٟ 
٤ٞهٟ  ن َُتهت اُ ثُِسه٢ ٤َٝجهٟ ٔو

َ
َِٚي اإِلجْنِي٢/ أ٥ْٔ وَوةيَة ال٧َِكيط/ )أ

ُـ٬ّْهؽ  ن ٦َة ٬ه٥ ذِيه٫ِ ٦ه٨ ال
َ
ٔٮَن ٝية٦٭٥ ثَِ٭ِؾهِ املعجَّح، وأ و٩ٛكٟ(، واجلََّىةَرى يؽَّ

َِٕجةَدة ٬ُٮ ٨٦ َذلِٟ، و٥٬ ثَُؿآا ٨٦ حمجَّح اُ، إِْذ ل٥ يتجٕٮا ٦َة أظج٫، ث٢ ا ٮا ٦َة وا٣ ُٕ دج
ْخ٧َةم٥.

َ
قؼٍ اُ وًلؿ٬ٮا رًٮا٫٩إ ٚأظجٍ أ

َ
 أ

واُ يج٘ي الََكٚؿن٨ ون٧َٞذ٭٥ ون٤ٕ٪٭٥، و٬ُٮ ُقْجَعة٫َُ٩ ُيهت ٦َه٨ ُُيِجه٫ُ، اَل 
ْجؽ  َٕ ةىَل ٗري حمت َعُ، ث٢ ثِٞؽر حمجَّح ا٣ َٕ ْجؽ حمجاة ُ، واُ َت َٕ ن يسٮن ا٣

َ
ي٧ُس٨ أ

ْجهِؽهِ أْٔه٥. ٧َ٠َهة يِف احَلهِؽير لَؿم٫ يسٮن ظهت اُ َعُ، ولِن اَكَن  َٕ ـَاا اُ ٣ َصه
٫٩ َٝةَ / 

َ
ةىَل أ َٕ ٨ اُ َت َٔ ِعيط اإل٣يه  مخ إحَِلْه٫ِ ِذَراًًع، »الىَّ ؿَّب إيَِلَّ مْكًا دٞؿَّ َٞ ٨٦َ َت

دَحْذ٫ ٬ؿو٣ح
َ
دَةيِن ي٧يش أ

َ
مخ إحَِل٫ِْ ثةًًع، و٨٦َ أ  .(1)«و٨٦َ دٞؿب إيَِلَّ ِذَراًًع دٞؿَّ

                                           
 .  ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 6299( كمممسججلمخل )9309أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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هةثِِؿن٨َ، وُُيهت وٝؽ أػجهؿ اُ قُ   ِٞنَي وال٧ُعكجني والىَّ ٫٩ ُيت ال٧ُذَّ
َ
ْجَعة٫َُ٩/ أ

مهؿ ثِه٫ِ ٦ه٨ واِصهت 
َ
اتلٮاثني وُُيت املذُ٭هؿن٨، ثه٢ ٬ُهٮ ُيهت ٦َه٨ ٕٚه٢ ٦َهة أ

ِعيط/  جِؽي يَذٞؿَّب إيَِلَّ ثةجلٮا٢ٚ َظهذَّ »ومكذعت، ٧َ٠َة يِف احَلِؽير الىَّ َٔ ـَا   اَل ي
ِظج٫َّ، َٚإِذا أظجبذه٫ ٠٪هخ َقه٧ٕ

ُ
ِي يُجرصه ثِه٫ِ...أ ِي يَكه٧ٓ ثِه٫ِ، وَمرصهه اذلَّ ، «٫ اذلَّ

هٮا (1)احَلِؽير ُٕ َِٕجهةَدة وَر ـ٬ّْؽ وا٣ ْمَيةا يِف ال
َ
ي٨ اثذؽٔٮا أ ، وًلسري ٨٦ املؼُبني اذلَّ

ذه٫، ودهؿ   َٕ ن ح رَشِ
َٛ َٓ خُمَة٣ ٮى املعجَّح ُ ٦َ ْٔ يِف ثٕي ٦َة وٝٓ ذِي٫ِ اجلََّىةَرى ٨٦ َد

ُمٮن ثِه٫ِ إىَِل اُ  املضة٬ؽة يِف َقبي٫٤، وََنْٮ ؿَّ َٞ ِي َحَذ ي٨ اذلَّ َذلِٟ، ونذ٧ك١ٮن يِف ادلَّ
م ال٧ُتََنهةث٫، واحلَكيهةت ا٣َّهيِت اَل يُٕهؿا  ثَِ٪ْعِٮ ٦َة د٧كٟ ث٫ِِ اجلََّىةَرى ٨٦ الهالَكَ
ي٭٥  ُىهٮ٦ًة، َٚيض٤ٕهٮن ٦َذجهٔٮ ْٕ وؽق َٝةا٤َِ٭هة، ولَهٮ وهؽق له٥ يسه٨ َٝةا٤َِ٭هة ٦َ

ني لَُ٭٥ ديً٪ة، ٧َ٠َة ص٢ٕ ني لَُ٭ه٥ ديً٪هة،  مةٔر اجلََّىةَرى ِٝكحكي٭٥ وُر٬َْجة٩٭٥ْ مةٔر
يِع  و٩٭ة، ٧َ٠َههة يَههؽَّ ههح يذٕههؽَّ ن اََةوَّ

َ
ٔٮَن أ ُجٮِديَّههح، ونَههؽَّ ُٕ زهه٥َّ إِجَُّ٭هه٥ يَجذٞىههٮن ا٣

اجلََّىةَرى يِف ال٧َِكيط وا٣ٞكةوقح، ونُثجذٮن َةوذ٭٥ ٨٦ ال٧َُنهةرًَلح يِف اُ ٦ه٨ 
ػهؿ صجف ٦َة دُثجذ٫ اجلََّىةَرى يِف 

ُ
٩ْهٮاع أ
َ
ِٞكحكني والؿ٬جةن إىَِل أ ال٧َِكيط وأ٫٦ وا٣

.ٓ  يَُٮ  رشظ٭ة يِف ٬ََؾا املًٮ
ِٞيٜ حمجَّهح اُ  ُجٮِديَّح ُ ثُِس٢ وص٫، و٬ُٮ ََتْ ُٕ ِٞيٜ ا٣ ُّٜ ٬ُٮ ََتْ ي٨ُ احل ولِج٧ََّة ادلَّ
ْجؽ لَؿم٫، ودس٢٧ حم َٕ ُجٮِديَّح دس٢٧ حمجَّح ا٣ ُٕ جَّهح ثُِس٢ َدرََصح، ومٞؽر دَْس٧ِي٢ ا٣

ْجِؽهِ. ومٞؽر ٩ٞه ٬ََؾا يسٮن ٩ٞهه ٬َهَؾا، وٍل٧هة اَكَن يِف ا٤ٞ٣هت ظهت  َٕ الؿب ٣

                                           
 .  ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 2906أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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اَك٩َخ ذِي٫ِ ٔجٮديح ٣٘يهؿ اُ حِبَكت َذلِٟ. وٍل٧هة اَكَن ذِيه٫ِ ٔجٮديهح  -٣٘يهؿ اُ
 ٣٘ري اُ اَكَن ذِي٫ِ ظت ٣٘ري اُ حِبَكت َذلِٟ.

٤َهح، وَل ٧ٔه َِ ٢ اَل يُهَؿاد ثِه٫ِ وصه٫ اُ َذُ٭هٮ وَل حمجَّح اَل دسٮن ُ َٚيِهَ ثَة
ُٕٮن ٦َة ذِيَ٭ة إاِلَّ ٦َة اَكَن ُ ْجَية م٤ٕٮ٩ح، َم٤ ٢، ٚةدلُّ َِ ، واَل يسهٮن ُ إاِلَّ ٦َهة (1)ثَة

وع.  أظج٫ اُ وَرُقٮع، و٬ُٮ ال٧َرْشُ
رِنؽ ث٫ِِ ٗري اُ ل٥ يس٨ ُ، وَل ٢٧ٔ اَل يُٮاٚهٜ رشع اُ له٥ 

ُ
َٚلك ٢٧ٔ أ
ن يسهٮن يس٨ ُ، ث٢ اَل 

َ
ن يسهٮن ُ، وأ

َ
يسٮن ُ إاِلَّ ٦َة دمٓ الٮوهٛني/ أ

ةىَل/ }٧َٚه٨ اَكَن  َٕ ة ملعجح اُ وَرُقٮع، و٬ُٮ الٮاِصت وال٧ُْكَذعت، ٧َ٠َة َٝةَ  َت ًٞ ُمٮاٚ
ةا رم٫ ٤ٚي٢٧ٕ ٧ٔاًل َوةحًلة واَل يرُْش  ثَِٕجةدة رم٫ أظؽا   َٞ ِ ٍمجمممغ/ يَؿُْصٮ ٣  .[222]اليحلى

٢٧َ ا َٕ ن يسهٮن َٚاَل ثُؽ ٨٦ ا٣
َ
ة٣ط، و٬ُهٮ الٮاِصهت وال٧ُْكهَذعت، واَل ثُهؽ أ لىَّ

ةىَل/ }ثًَل ٨٦ أقه٥٤ وص٭ه٫ ُ و٬ُهٮ حمكه٨  َٕ ةىَل، ٧َ٠َة َٝةَ  َت َٕ َػةلًِىة لٮص٫ اُ َت
٩ُٮَن   ـَ ٤َْيِ٭٥ واَل ٥٬ َُيْ َٔ ْ٪ؽ رم٫ واَل ػٮا  ِٔ ة/ ٫ُ٤َٚ أصؿه  حمسى ، وَٝهةَ  اجلَّهيِبُّ [221]ابلىحمقى

٤َْي٫ِ أمؿ٩َة َذُ٭هٮ ردٌّ ٨٦َ ٢٧ٔ ٧ٔاًل ٣َحْ / »ملسو هيلع هللا ىلص َٔ ْخ٧َهة  / »ملسو هيلع هللا ىلص، وَٝهةَ  (2)«َف 
َ
إِج٧ََّهة اا

ثِةجلِّيَّةِت، ولِج٧ََّة للك اْمؿِئ ٦َة ٩ٮىإ َذ٨٧َ اَك٩َخ ٬ضؿد٫ إىَِل اُ وَرُقهٮع َٚ٭ضَؿده٫ 

                                           
/ مخفػؿرممسػجخمؿ ا أف  ڤ حجمحمسيػحمسة ( يمطػحمل أ 3446( كاحمل مخلجمتػيحم )6466أىمححمسج اججلرتمخلىجسم ) (1)
كحمجممسػمحميحم األبلػين يف  ،«ةذ٧ً٤ٕهأو ٦ُ  ةم٤ٕٮن ٦ة ٚي٭هة إال ذ٠هؿ اُ و٦هة وااله وًعل٧ًه ،٩ية م٤ٕٮ٩حادلُّ »
   .(9902« )محشحمجيخمت احمل مخلجمتيحم»
   .( مخلحمل حمجحجسيجحت ًعئممص ريض ا يمطمحممجم4948أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)
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ة َحزَتَوصَ٭ة َٚ٭ضَؿده٫ إىَِل  
َ
و اْمؿَأ
َ
 إىَِل اُ وَرُقٮع، و٨٦َ اَك٩َخ ٬ضؿد٫ دُلْجَية يُِىيجَ٭ة أ

 .(1)«٦َة ٬َةصؿ إحَِل٫ِْ 
يه٨، ومِه٫  ِٞيهٜ ادلَّ ِٞي٫ٞ يسهٮن ََتْ ي٨، وحبكت ََتْ ْو٢ ٬ُٮ أو٢ ادلَّ

َ
و٬ََؾا اا

مهؿ، 
َ
٤ِيه٫ِ َصة٬هؽ، ومِه٫ أ َٔ أرق٢ اُ الؿُُّق٢، وأ٩ـ  ال١ذت، ولحَِل٫ِْ َدًَع الؿَُّقهٮ ، و

٤َْي٫ِ رظةه. َٔ ِي دَؽور  ي٨ اذلَّ َّٗت، و٬ُٮ ُٝت ادلِّ  وذِي٫ َر
ٮس، و٬ُٮ ٧َ٠َة َصةَا يِف احَلهِؽير/ والرشُ   ُٛ ٬ُهٮ يِف ٬َهِؾه اا٦هح »اَغ٣ٌت ىلع اجلُّ

ثُهٮ ثسهؿ/ يَهة َرُقهٮ  اُ، »، ويِف َظِؽير آػؿ/ (2)«أْػىف ٨٦ َدبِيت اجل٢٧َّْ
َ
َٝهةَ  أ

ةَ  اجلَّيِبُّ  َٞ َٙ ٩َ٪ضٮ ٦ِْ٪٫ُ و٬ُٮ أْػىف ٨٦ َدبِيت اجل٢٧َّْ؟ َذ ٧٤ٟٔ لك٧هح إِذا / »ملسو هيلع هللا ىلص٠َي
ُ
أ

٩هة أ٤ٔه٥، ٤ٝذَ٭ة جَن 
َ
رش  ثهٟ وأ

ُ
ن أ
َ
٫ِّٝ وص٫ِّ٤! ٢ٝ/ ال٤َُّ٭٥َّ إيِنِّ أٔهٮذ ثهٟ أ ٮت ٨٦ ِد

ٮ  يِف ُدًَعا٫ِِ/ (3)«وأقذ٘ٛؿ  ملة اَل أ٥٤ٔ ُٞ ه٢ َخ٧َهٌل لُكه٫ »، وٌَلَن ٧ٔؿ َح َٕ ال٤َُّ٭٥َّ اْص
٢َٕ اظٍؽ ذِي٫ِ َمحًْبة  «.َوةحًلة، واص٫٤ٕ لٮص٭ٟ َػةلًِىة، واَل جتْ

 الرشح
مخلػممط أجحممجمػمخل يف احلحمقيحمقػ لػمخل  ،أمحمػ  ا كأحمجػؤقأجحممجممخل رل احلمجمجخمد كاجليجشادىع 

، ككػىجسلممق اذليػحمل اديمطػجخما  كيمطحملػبلن يمحمحمقدكا لججلحملحمججخمب مخفجخمالن لمخل ك ،يحملمجتمحتججلجخما حجمىجسق املحمج

                                           
   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحملحمس حمل اخلمخضب 4509( كمممسججلمخل )4ىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )أ (1)
(، 499« )األدب املىمغػػحمسد»(، كابلجحسػػرم يف 45266( )304/ 3« )املممسػػمحمحجس»أىمححمسجمتػػيحم أمحػػحجس يف  (2)

 (.  42« )محشحمجيخمت اججلرتممعي كاججلرتحجمي»كمحشحمجحمجيحم األبلين يف 

األبلػين  ، كمحشحمجحمجيحمڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت مخلمجعحمقىحل حمل يممسر 942« )األدب املىمغحمسد»أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم يف  (3)
 (.  622« )محشحمجيخمت األدب املىمغحمسد»يف 
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، كاججلػ  يمجتيجشػجخمركف أجحممجمػ يف ديمحمػيحمابلػحجسع ُيحجسجحتجخمف أجحممجممخل ُيجخمف ا يمطحمس كجمتىحل كحجممخل 
جحممجممخل أحمجػب يحم مخلحمل احلمجمجخمد يف ديمطجخماحجممخل أى ممسحمججحميحم كمجعف، يمغمجمال  مجممخل ححصى  يحمحمقحمسبمجممخل إحل

حمل ممعممش ا يمطحمس كجمتىحل يمطججلػيمجممخل كججلمجعػمحممجممخل، ا يمطحمس كجمتىحل، مخلممط أجحممجممخل يف احلحمقيحمق حجممخل مخلى 
 كجمتمجعىحل مخلمحممجممخل اججلحمقحمسدة كاخلمحمزيحمس كيمطحجس اججلمخضممعجخمت.

، سيف، ىحل ال حجس أف يسجخمف مخلمجعيحم اع لممسػمحم اجلػِب يمغحجسيمطجخمل املحمج ال 
 .ًكن ، كمل جحمىه يمطمحميحم املحمججخمب حمسكاجحمحمقيد يف اججلحمقجخمؿ كاججلمجعحملىحل مل أمحمس يحم املحمججخمب يمغمجعبلن 

حم مخفججلي دلػحمسدة، ليحلمحمػيحم يف ممسػججلجخمكيحم  مجعف  مخفحجس يسجخمف اججلمجعحجس أحمجيجحمن حما ك
، كهلىجسا اػمجتَّل ا ممسػحمججحميحم مخلحمل حمجيجحت اع اجلِب  مجتمجمككيمطحملججليحم مجعيحجس يمطحمل حمجحمقيحمق

محلحمل مخفؿ ا يمطحمس كجمتػىحل/ دمخفيػٍىحل إًٍف  ،المحمس يمطيحم يمطجخمف حممجتيحم حجسَّ كمجعف اذلم يى 
َّى يمغىَّ  ُّجخمفى ا ً محمٍمجتيٍمخل حتي مخلي محلي ًٍٍسي  .[44 ]آؿ يمطحملحمساف/  اي ًمجعيجخميًن ُيي

ا يمطػحمس كجمتػىحل إفَّ يمغحمقلجخما/  حم ا مجعفكاججلىمغحمسؽ الممشججل مجعخمش  تأجحمسحمسمخفحجس ك
ً، كإجحمَّ   يمغحمقممشك ألجحميحم ال مجتمجعججلمخف يحم املحمج.ِل   إرادة اثلجخماب لججلمجعحجس  مجتيحمحمل حمال ُيي

ىمغممسػري حمسكف املحمجػ مجتػكحمجىت اليجشجخميمغي اذليحمل يحمسيمطحملجخمف حم ا يمطحمس كجمتىحل يىمغممسِّ 
كاالممسمجتاكجحم ِلك كيحمقيجشػحجسكف  ر ا ممسحمججحميحم كمجعفحجسى مجخمايمغحمق مخفى    ك يمغيحمقجخملجخمف/مرٍب جمتى 

ا أك مخلمجعيجشي، كذللممق ال  الحمسخمش حمل محلمجت ا كمخفجخميمطيحم يف ادلجحمي، حمجىت كإف اكف زىمغحمسن
يمجعججلحملججلجخمف ىلع ديمغممط مخفحجسر ا حمقحجسر ا، كيحمطمحمػجخمف ذلػممق مخلػحمل حملػـ اججلمجعجخمديػ، أم/ 

 مجخمايمغحمق احلحمقيحمق اليحلجخمجحمي.
مخفػحجسر سحمليػىحل اججلمجعجخمديػ كىلع يحمل احلػمخف حجمػجخم حتحمقيػمخف اججلمجعجخمديػ ، حمل ادلكإجحمَّ 

سحملىحل حم اججلمجعحجس لحمسبيحم، كسحملىحل حم الحمسب ججلمجعحجسق، كبحمقحجسر جحمحمقمحش حجمػىجسا يسػجخمف 
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جحمحمقمحش حجمىجسا، كلكحمل اكف يف اججلحمقججل حمجػ ججلىمعػري ا اكجحمػ يمغيػيحم يمطجخمديػ ججلىمعػري ا  
 حمساد يحم كجمتػيحم احبممس ذلممق، كلك حم ال سجخمف  يمغ  ىحضججل، كلك يمطحملىحل ال يي 

 .يمغمجمجخم ىحضىحل
يحمطمحمجخمف أف اتلمجعحجس  يمطحمس كجمتىحل حجمجخم اإليف  كمحتري مخلحمل املممسججلحملني يف حجمىجسق األيـك

لممصمجعحمس اتلمجعحجسي يمغحمقممش، يمحمحمل احلحمقيحمق أف اتلمجعحجس  يمطحمس كجمتىحل حجمجخم اخلممشجخمع ألمػحمس 
ػيًت مجعفمحلحمل مخفؿ  كاحليةمخلمحميح ا يف لك  حملى مى ٍيىمى كى حمى ً  كى يممسي بليًت كى  / دمخفيٍىحل إًفَّ محشى

 ًَّ ٍممسًججلًحملنيى  ً ؿي الٍحملي كَّ
ى
جحمى أ

ى
ًمٍحمستي كىأ

ي
لًممقى أ بًىجسى ي كى يممقى ِلى ً ىًحملنيى ر ال رشى ل  -426]األجحممجعػـ/رىبِّ اججلٍمجعى

424]. 
ىمغمجمػجخمـ هلػىجسا املمحلمحتػري مخلػحمل اجلػس  يحمجمتمجمججلالممصمىحل لججلمجعجخمدي اذلم يمغمجمىجسا املىمغمجمجخمـ 

كمخفػجخماجحمني ختػججلممغ ححصػػحمسع ا، يػة يف احلأجحمحمطحملػ خيرتيمطػجخمف جمتمجعججلمجممخل يبمجتػحجسيمطجخمف ك
يحمل يف الممسيممس كال يف االمخفمجتيجشد! كيحجسيمطجخمف أف ال ححصف  لرلِّ

. كاػع اجلػِب / اإلىمحػبلصرشىحضنيك حجمحملاججلمجعدة ججلحمقجخمؿ أف جحتمخل ني امليجشمحمممغ 
ػحًلن كىال ا مخفؿ يمغيمجمك   ػبلن محشى حملى ػٍىحل خى بِّػًيحم يمغىججلٍيىٍمجعحملى  ى رى جخم ًججلحمقى فى يىحمسٍجمتي ٍحمل اكى حملى مجعف/ دذى

يممصٍ  ا  ػي حجسن حمجى
ى
بًِّيحم أ ًة رى  .[440]اليحلمجمممغ/ًحمسٍؾ ًًمجعىدى

َى  نيَّ امليجشمحمممغ رمحيحم ا ىمحمخضحمس الحمسي ، كأجحمَّيحم أىمح  يف األمخل مخلحمل دي اجلحملىحلك جحتمخل 
 ذللممق   يمطججليمجم احلىجسر مخلمحميحم كاالممسمجتمجعجحم  ىلع ديمغمجعيحم. 
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َ٭ٮاِت اَٛيهح ٦َهة » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ ٮس ٨٦ النَّ ُٛ وًَلسرِيًا ٦َة ُُية٣ٍ اجلُّ
جٮديذ٭ة  ِٞيٜ حمجذ٭ة ُ ٔو ٤َْيَ٭ة ََتْ َٔ كؽ  ْٛ اد ُح َعُ، ولػالص دي٪َ٭ة َعُ، ٧َ٠َة َٝةَ  َمؽَّ

ْوس/ 
َ
هَؿب»ث٨ أ َٕ َؿب، يَة ٩ٕةيهة ا٣ َٕ ٤َهْيُس٥ (1)يَة ٩ٕةية ا٣ َٔ َػهةا 

َ
! إِنَّ أػهٮا ٦َهة أ

نَةا والن٭ٮة اَٛيح هْ٭ٮة اَٛيهح؟ ». وٝي٢ ايب َداُود الكضْكذةيِن/ (2)«الؿِّ و٦َة النَّ
اَةَقح  .(3)«َٝةَ / ظتُّ الؿِّ
ْٕت ث٨ ٨ ٠َ َٔ ٨ اجلَّيِب  و َٔ ٫٩ َٝةَ /  ملسو هيلع هللا ىلص٦َةلٟ 

َ
رقهال يِف »أ

ُ
٦َهة ذاجهةن صةإهةن أ
ههَؿا دلي٪ِه٫ِ  ٪٥ ثأٚكهؽ لََ٭هة ٦ه٨ ظهؿص ال٧َهْؿا ىلع ال٧َهة  والنَّ َٗ ، َٝهةَ  «َزرنجح 

 / ٦ِِؾيُّ ْ  .(4)«َظِؽير ظك٨ َوِعيط»ا٣رتِّ
يه٨ اَل يه٪ٞه  ملسو هيلع هللا ىلصَذَجنيَّ  َْٚكهةد ادلَّ ِ ههؿا يِف إ نَّ احلِْؿص ىلع ال٧َة  والنَّ

َ
ه٨ أ َٔ

٤ِي٥ اَل يسهٮن  ي٨ الكَّ إ َٚإِن ادلِّ ٌ َٟ ثنيِّ ِ اْبنَي اجلةإني لـرنجح ا٣٘٪٥، وَذل َْٚكةد اذلِّ ِ إ
ن ا٤ٞ٣هت إِذا ذاق ظهالوة ٔجٮديذه٫ ُ وحمجذه٫ َعُ له٥ 

َ
َٟ أ ِ ذِي٫ِ ٬ََؾا احلِْؿص، وَذل

٤َْي٫ِ، ومَِؾلِٟ يىهؿا َٔ ا أظت إحَِل٫ِْ ٨٦ َذلِٟ َظذَّ يُٞؽ٫ُ٦  ه٨ أ -يس٨ ََشْ ٬ه٢ َٔ

                                           
 (.  84/ 66« )يمطحملحجسة اججلحمقرم. »مخفؿ األمحشحمليع/ إجحمحمل حجمجخم/ ي جحممجع  اججلمجعحمسب، أم/ ي حجمال  اجحممجعجخما اججلمجعحمسب (1)

، كمخفػػؿ األبلػػين يف (22/ 6) «أىمحػػر أمحشػػمجمف»ك، (466/ 9) «احلججليػػ»مجعػػيمخل يف أىمححمسجمتػػيحم أػػجخم جحمي  (2)
   .«جحتحمقتحجمىجسا إممسمحمد حمجممسحمل رجمتِل (/ »908« )اليجشحمجيحمج»
   .(600/ 66« )رييمح دمممصمخف»أىمححمسجمتيحم احمل يمطممسمحلحمس يف  (3)
( مخلحمل حمجػحجسيجحت محلمجعػ ػحمل مخللػممق 6492(، كاججلرتمخلىجسم )49929( حمسمخفمخل )392/ 4أىمححمسجمتيحم أمححجس ) (4)

 (.  9484« )املممصاكة»، كمحشحمجحمجيحم األبلين يف ڤ
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٪ه٫ُ الكهٮا  -اإِلْػاَلص ُ  َٔ ةىَل/ }٠ََؾلِٟ جلرصا  َٕ الكٮا وا٣ٛعنةا، ٧َ٠َة َٝةَ  َت
ممغ/ وا٣ٛعنةا إ٫َّ٩ِ ٨٦ ٔجةد٩َة املؼ٤ىني    .[11]ييجخمممسي

٨ ٔجٮديذ٫ ٣٘هريه،  َٔ َٚإِن املؼ٤ه ُ ذاق ٨٦ ظالوة ٔجٮديذ٫ ُ ٦َة ي٧٪٫ُٕ 
َٗريهإ  ٨ حمجَّح  َٔ ه٤ِي٥ و٨٦ ظالوة حمجذ٫ ُ ٦َة ي٧٪٫ُٕ  ْ٪هؽ ا٤ٞ٣هت الكَّ ِٔ إِْذ ٣َهحَْف 

أظًل واَل أذل واَل أَيت واَل أس واَل أ٥ٕ٩ ٨٦ ظالوة اإِلي٧َةن املذ٨٧ٌ ٔجٮديذ٫ 
َذيِض اجنؾاب ا٤ٞ٣ت إىَِل اُإ َٚيىري  ْٞ َٟ َح ِ ي٨ َعُ، وَذل ُ وحمجذ٫ َعُ، ولػالص ادلَّ

ًجة َرا٬ًِجة ِٗ ة ٦ِْ٪٫ُ َرا ًٛ ةىَل/ }٨٦ ػيِش الؿَّمْح٨َ ا٤ٞ٣ت ٦٪حًجة إىَِل اُ َػةا َٕ ، ٧َ٠َة َٝةَ  َت
ْيِت وَصةا ث٤ٞت ٦٪يهت   َ٘ و [99]ؽ/ ثِة٣

َ
٤ُٮمه٫، أ ُْ ، إِْذ ال٧ُعهت ُيَهةا ٦ه٨ َزوا  ٦َ
ٮم٫إ َٚاَل يسٮُن ٔجَؽ اُ وحُمِج٫َّ، إاِلَّ ثنَي ػٮا ورصهةا، ٧َ٠َهة َٝهةَ   ُظُىٮ  مٗؿ

 ِ ٮَن إ ُ٘ ي٨ يؽٔٮَن يَبَْذ
َٟ اذلَّ ِ وخَل

ُ
ةىَل/ }أ َٕ ي٭ه٥ْ أٝهؿب ونؿصهٮن َت

َ
ىَل َرم٭ه٥ الٮِقهي٤َح أ
َؾاب َرمٟ اَكَن حمؾوًرا   َٔ َؾاث٫ إِن  َٔ ا / رمَحذ٫ وَُيَةُٚٮَن   .[75]اإًلرٍسى

ْجؽ خم٤ًىة ُ اصذجةه رم٫، ٚأظية ٤ٝج٫ واصذؾث٫ إحَِل٫ِْ، َذَيْ٪رَصِها  َٕ ولِذا اَكَن ا٣
٪٫ُ ٦َة يٌةد َذلِٟ ٨٦ الكٮا وا٣ٛعنةا، وُيَةا ٨٦ ُظُىٮ   ًؽ َذلِٟ، خِباَِلا َٔ

هة، ٚي٭هٮى ُك ٦َهة  ًٞ ِي ل٥ ُي٤ه ُ، َٚإِن ذِي٫ِ ٤ًَجهة ولَِراَدة وظجاهة ٤ُ٦ُ ا٤ٞ٣ت اذلَّ
ه٫ وأ٦هةَع، َذَذهةَرة  َٛ ي نكهي٥ مهؿَّ ثِه٫ِ ُٔ

َ
يك٪ط َعُ، ونتنجر ث٧َِة ي٭ٮاه اك٣٘ى٨، أ

ِقريًا ٔجًؽا مل٨ لَٮ ا
َ
ري ال٧ُعؿ٦َحإ َٚيج  أ ٮر ال٧ُعؿ٦َح ٗو ؾهُ ٬ُٮ ٔجًؽا جتذؾث٫ الىُّ َتَّ

ة.  َعُ ٣َََكَن َذلِٟ َخْيًجة و٩ًٞىة وذ٦ا
ودةَرة جيذؾث٫ الرّشا والؿاةقح، ٚرتًي٫ اللَك٧َِح، ودٌ٘ج٫ اللَك٧َِح ويَكهذٕجؽه 

. ِّٜ ٫ ولَٮ ثِةحَل ٢ِ، ونٕةدي ٨٦َ يؾ٦ُّ َِ ٤َْي٫ِ ولَٮ ثِةبلَة َٔ  ٨٦َ يثص 
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يَ٪ةر، وأ٦سهة  َذلِه ْر٥٬َ وادلِّ ُمهٮر ا٣َّهيِت تكهذٕجؽ ودةَرة يَكذٕجؽه ادلِّ
ُ
ٟ ٦ه٨ اا

رْي ٬ؽى ٨٦ اُ. َ٘ ِ ٤ُٮب، وا٤ٞ٣ٮب د٭ٮا٬ةإ ٚيذؼؾ إِلًَ٭ة ٬َٮاهُ، ونتجٓ ٬َٮاهُ ث ُٞ  ا٣
و٨٦ ل٥ يس٨ َػةلًِىة ُ ٔجًؽا َعُ ٝؽ َوةر ٤ٝج٫ ٦ٕجًؽا لَؿم٫ وظؽه اَل رشنٟ 

ة، ولاِلَّ َعُإ حِبَْيُر يسٮن اُ أظت إحَِل٫ِْ ٨٦ِ ُك ٦َة قٮاهُ، ونسٮن ذحلاًل  ًٕ َعُ ػةً
َِنيإ َٚهََكَن ٦ه٨ ا٣٘هةون٨، إْػهٮان  َية اقذٕجؽد٫ الَكا٪ةت واقذٮ٣خ ىلع ٤ٝج٫ النَّ

ٮا وا٣ٛعنةا ٦َة اَل ي٫ُ٧٤ٕ إاِلَّ اُ. َِني، وَوةَر ذِي٫ِ ٨٦ الكُّ َية  النَّ
ورِيٌّ اَل ِظي٤َح ذِي٫ِ. مؿ َ ُ

َ
 و٬ََؾا أ

هة ٦ُٞهجاًل ىلع اُ ًٛ هة قهٮاهُ، ولاِلَّ اَكَن  ٚة٤ٞ٣ت إِن ل٥ يسه٨ َظ٪ِي هة َخ٧َّ ًً ٦ُٕؿ
٤َْيَ٭هة  َٔ َؿة اُ ا٣َّيِت ُٚؿ اجلَّةس  ُْ ةىَل/ }ٚأ٥ٝ وص٭ٟ لرّلي٨ َظ٪ِيٛة ٚ َٕ ُمرْشًٌلإ َٝةَ  َت
كرث اجلَّةس اَل ي٧ُ٤ٕٮَن * ٦٪حجهني 

َ
ي٨ ا٣ٞي٥ و٣َِس٨ أ اَل َتْجِؽي٢ ٤َٜ اُ َذلِٟ ادلَّ

اَلة واَل  ي٨ ٚؿٝهٮا ديه٪٭٥ إحَِل٫ِْ وادٞٮه وأرِي٧ُٮا الىَّ  دَُسٮ٩ُٮا ٨٦ ال٧ُرْشًلني * ٨٦ اذلَّ
ة ُك ظـب ث٧َِة دلي٭٥ َٚؿُِظٮَن   ًٕ كـ/ وٌَل٩ُٮا مي  .[91 -92]الحمسُّ

ههح لَ٭ههُؤاَلا احُل٪ٛههةا  -ُقههْجَعة٫َ٩ُ  -وٝههؽ صٕهه٢ اُ ا٧َِّ
َ
إِثْههَؿا٬ِي٥ وآ  إِثْههَؿا٬ِي٥ أ
ي٨ َعُ، ٧َ٠َه جةدد٫ ولػالص ادلَّ هْٮن وآ  املؼ٤ىني أ٢٬ حمجَّح اُ ٔو َٔ ة صٕه٢ ِْٚؿ

هةىَل يِف إِثْهَؿا٬ِي٥/ }وو٬َْجَ٪هة َعُ  َٕ ح ال٧ُرْشًلني املذجٕني أ٬هٮاا٥٬إ َٝهةَ  َت ا٧َِّ
َ
ْٮن أ َٔ ِْٚؿ

هح يْ٭هُؽوَن ثأمؿ٩هة  ا٧َِّ
َ
ٮب ٩َة٤َِٚح وُلا ص٤َٕ٪ة وةحلني * وص٤ٕ٪هة٥٬ أ ُٞ ْٕ إِْقَعةق ونَ
هاَلة وليذهةا ا اَكة وٌَل٩ُهٮا جلهة ًعثهؽي٨  وأوظي٪ة إحَِلِْ٭٥ ٢ٕٚ اَريَات ولٝهةم الىَّ َـّ له

جحمًٍبيى / 
ى
ح يؽٔٮَن إىَِل اجلَّةر ونَْٮم [59، 51]األ ا٧َِّ

َ
ْٮن وَٝٮ٫٦/ }وص٤ٕ٪ة٥٬ أ َٔ ، وَٝةَ  يِف ِْٚؿ

َية٦َهح ٬ه٥ ٦ه٨  ِٞ ْجَيهة ٣ٕ٪هح ونَهْٮم ا٣ َية٦َح اَل يْ٪رُصوَن * وأدجٕ٪ة٥٬ يِف ٬َهِؾه ادلُّ ِٞ ا٣
ػمحش/ املٞجٮظني   يجشى الَّ ي٧ُزيوا ثَهني ، ولَِ٭َؾا [11، 12]اججلحمقى

َ
واًل إىَِل أ

َ
ْٮن أ َٔ دَجةع ِْٚؿ

َ
يَىري أ
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ح   َٞ ر اُ وٌٝةه، ث٢ ي٪ُْؿوَن إىَِل ال٧َِنحَبح ال٤ُ٧ُ ٦َة ُُيِج٫ُ اُ ونؿًةه وَمني ٦َة َٝؽَّ
٤ُهٮَن وصهٮد  َٕ ون ثنَي اََة٣ِٜ واملؼ٤ٮق، ثه٢ جيْ مؿ اَل ُح٧َزيِّ

َ
النةم٤ح، ز٥َّ يِف آػؿ اا

 ٬ََؾا وصٮد ٬ََؾا.
ِىيح ثِهاَل ونَ  ْٕ ح و٦ٕىيح، واحلٞيٞح ذِيَ٭ة ٦َ َٔ ة ََ ح ذِيَ٭ة  َٕ ن ِ

ٮ  حمٞٞٮ٥٬/ الرشَّ ُٞ

هْٮن  َٔ ِٞيهٜ ٦َهْؾ٬َت ِْٚؿ ِىهيح. و٬َهَؾا ََتْ ْٕ ح واَل ٦َ َٔ ة ََ ِٞيٜ ٣َحَْف ذِي٫ِ  ح، واتلَّْع َٔ ة ََ

ْجِؽهِ ُمٮَ  و٦َة أْرق٫ُ٤ ث٫ِِ  َٕ ٩َْسُؿوا اََة٣ِٜ، وأ٩سؿوا دس٤ي٫٧ ٣
َ
ي٨ أ ٨٦ وَٝٮ٫٦ اذلَّ
مؿ واجلَّيْه.

َ
 اا

٩ْبَِيةا وال٧ُؤ٦٪نَِي ث٭٥، ٚ٭٥ ي٧ُ٤ٕهٮَن 
َ
ة إِثَْؿا٬ِي٥ وآ  إِثَْؿا٬ِي٥ احل٪ٛةا ٨٦ اا وأ٦َّ

هح  َٔ ة َُّ ٫٩ اَل ثُؽ ٨٦ ا٣ٛؿق ثَهني اََهة٣ِٜ واملؼ٤هٮق، واَل ثُهؽ ٦ه٨ ا٣ٛهؿق ثَهني ا٣
َ
أ

ههة لَ٭ههَؾا ا٣ٛههؿق ًٞ ي ِٞ ْجههؽ لك٧ههة اْزَداَد ََتْ َٕ ن ا٣
َ
ِىههَيح، وأ ْٕ ازدادت حمجذهه٫ ُ  -وال٧َ

َٗريه ح  َٔ ة ََ َٗريه و َٗريه وحمجح  ٨ َٔجةَدة  َٔ جٮديذ٫ َعُ وَةٔذ٫ َعُ ولٔؿا٫ً   «.ٔو
 الرشح

محلحمجػ اججلحمطمجمػجخمر كاملػحمسا اة  كا مخل خيججلممش اجلىمغجخمس مخلػحمل الممصػمجمجخمات اخلىمغيػمحلمحترين 
 .ىمغممسحجس يمطججليمجم حتحمقيمخف حممجتمجم ، كيمطجخمديمجتمجم ِل، كإىمحبلص ديمحممجم ِلمخل يي  -ججلمجعحملىحل

بني اكذلِّ املحمس ، ديحمل  افىمغممسحجسيحمسؼ ػؿ كاحلحمسص ىلع الممصاحلحمسص ىلع املككىجسلممق 
 يف زري ممعمحممخل، كذللممق ينِغ لججلحملمخلحمل أف ُيحمسص ىلع الممسػبلمخل ججلنٍي ممسى حمسٍ اجلمجعني الحملي 

ػ ال ، كاذلِّ اآليمغمجتني محلحمجحمسص محشحمج اججلىمعمحممخل ىلع حمجىمغحمطمجممخل مخلحمل اذلػبني مخلحمل حجم
ى  مخض كاملحمسامخفػ، إال ىمعي االحمجرتاز كاتلحمجىمغالحمسايع كال يمخلحمل مخلمحميحم ىلع ممعمحمحمليحم  ممسججلمخل مخلمحميحمي

محمىًحمليحم كبيمحميحم.ك  ابلمجعحجس يمطمحميحم، كجمتمجعىحل احلجخماجمتحمس ني دى
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األمحمس ىلع اججلحمقججل/ إذا أمخفمخليحم اإل ممسػف ىلع اجلػدة محشػججلخمت، كإذا أحجمحملػىحل يمغحملحجسار 
جخمجمتػ حملػـ اججلمجعمحميػ كحجمػىجسا يي  ،كممعىمغىحل يمطمحميحم يمغممسحجس أمحمسق يف ادلجحمي كاآلىمحػحمسةإمحشبلحمجيحم 

حمجِل يف  ، يمغجحميحم مخلحمل أمحشججلخمت مخفججليحم محشججلحمج كمجمىجسين ا كحمسكين كإمحشبلحمجن ججلحمقججل مخضمجمرين 
 / »محلحملػ مخفػؿ  ادلجحمي كاآلىمححمسة،

َ
إذا وه٤عخ وه٤ط  إيف اجلكهؽ مٌه٘ح  ولنَّ اَل أ

 .  (1)«اجلكؽ لك٫، ولذا ٚكؽت ٚكؽ اجلكؽ لك٫، أال ويه ا٤ٞ٣ت
ىجساؽ مخلحمل حمجبلكة يمطجخمديمجتيحم ِل مخل يحملمحممجعيحم يمطحمل يمطجخمديمجتيحم ججلىمعريق، كمخلحمل يملجحسججلمحش  يمغ

الممسججليمخل أحمجَّل كال  إذ ججليجمس يمطمحمحجس اججلحمقججل ك مخل يحملمحممجعيحم يمطحمل حم ممعريقحمجبلكة حممجتيحم 
أذل كال أىحضي كال أججلني كال أجحممجعػمخل مخلػحمل حمجػبلكة اإليحملػف املمجتممشػحملحمل يمطجخمديمجتػيحم ، 
كحممجتيحم ِل، كإىمحبلص ادليحمل ِل، كذلممق يحمقمجتيضػ اجنػىجساب اججلحمقججلػ إف ا، يمغييجشػري 

ًممصػ ، راحجمن  مخلمحميحم، راممعن  إف ا، ىمحىمغن اججلحمقججل مخلمحمين  ػٍحمل ىمحى ى ػمحلحملػ مخفػؿ مجعػف/ دمخلى
يًٍ  ًمحميو   الحمسَّمٍحىحملى ًججلٍىمعى ججلٍو مخلي  ى ًحمقى  .[44 ]ؽ/كىجمتى

ػ  حمل لمخل يسػحمل حماػكمخلى  ، ججلىمعػريق  ىمحخمشػمجعن ذحلػبلن محشػر  يمطدػيحم  خمججليجشن
كاممسمجتجخمججل ىلع مخفججليحم الممصيىحضني، كمحشر يمغييحم مخلحمل الممسجخم  كاججلىمغحمجممص  مخل لػمخل يمجعججلحملػيحم إال 

  ىلع ا مخلمجعحمسخمشن  مخلحمقبلن يمغججلحمقججل إف لمخل يسحمل حمجمحميىمغن »رمحيحم ا/ امليجشمحمممغ مخفؿ ك ا
ةى حمسًكن ػاكف مممص يمطحمل ممسجخماق  يمغًٍمخضحمسى ًمحميىمغن يًحمل حمجى مخفًٍمخل كىٍجمتمجمىممقى لرًلِّ

ى
ػحمسى اجلَّػسى اً / ديمغى اججلَّػً  ذىمخضى

ىججلًٍمخف   ال تىًٍحجسيىحلى خًل ججلىيٍمجمى ػجخمفى ر اً يمطى ٍمجعججلىحملي ى اجلَّػًس ال حى ٍكػرثى
ى
ججلىًسحملَّ أ يِّمخلي كى يحملي اججلٍحمقى ذىلًممقى ادلِّ

بلةى كى  جخما اليجشَّ ًريحملي
ى
جخمقي كىأ ًٍيحم كىاتَّحمقي ًمحميًنيى إحًلى مخفيجخما مخلي يحملى يمغىحمسَّ ً ًكنيى ر ًمخلحملى اذلَّ رٍشً جخمجحميجخما ًمخلحملى الٍحملي ال ىسي

جخمفى   يًٍمجمٍمخل يمغىحمسًحمجي ى  دلى ُّ ًحمجٍحمسبو ًحملى  لكي جحميجخما ًححصيىمجعن ًكى ٍمخل كى  .[46 - 40]الحمسكـ/ًديمحمىمجمي
                                           

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت اجلمجعحملف حمل بممصري 4955( كمممسججلمخل )96أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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ججلحمجمحمىمغػ  لأحملػ اججلمجعجخمديػ  جمتمجعججلمجمػمخل ممسػحمججحميحم  آِلي ذللممق مل حمجحمقمخف إػحمساحجميمخلي ك 
احجمً  املجحسججليجشني، ػجخمب جحمىيمغًججلىػ كالكا مخفىؿى تىمجعىفى يًف حمجمخفِّ إًٍحمسى ؽ كيىٍمجعحمقي ي إًٍممسػحمجى ٍمحمى ِلى يمخل/ دككحجمى

ًٍمجمػمخل يمغمجعػىحل اخلػريىات  كفى محمسجحمػ كأكحمجيمحمػ إحًلى  يٍمجمحجسي ًحملَّ
ى
جمتمجعججلمحمى محشحلني ر كجمتمجعججلمحمحجممخل أ

جحميجخما جلػ ًعػحجسيحمل   ة كًكى اكى ة كإيمجت  الحمسَّ بلى جحمًٍبيىػ / كإمخفـ اليجشَّ
ى
، كملػ اممسػمجتيحلرب [94، 96]األ

ك حمسكني املمجتمجعني أحجمجخما حجممخلػأحمل لججلحملممصجمتمجعججلمجممخل  مخفجخممخليحم يمطحمل يمطديحم جمتىحل كيمطبليمغحمسيمطجخمف ك
 الى   يحجسيمطجخمفى إًفى اجلَّر كيىٍجخمـ اججلًحمقيىمخلى ًحملَّ

ى
ٍجخمف كمخفىجخممخليحم/ دكجمتمجعججلمحمحجممخل أ مخفىؿى مجعف يمطحمل يمغًحمسٍيمطى

ػ حجمػمخل مخلػحمل املحمقػجخمحمجني   ٍجيىػ ججلمجعمحمػ كيىػٍجخمـ اججلًحمقيىمخلى ًىجسق ادلُّ كفى ر كأمجعمحمحجممخل يًف حجمى يمحمرٍصي
محش/   .[36، 34]اججلحمقىيجشى

، كاإلرادة اججلحمقحجسريػ .جمتػىحل ِل إرادػف/ اإلرادة الرشػيمطي يمطحمس كككحمل ممسمخف يمغ
، كحجمىجسا حجمجخم مخلمجعىن ككمخفممط محلمحتري مخلحمل اجلس يف اججلمخضجخماـ مخلحمل يمطحجسـ اتلىمغحمسيمخف ني اإلرادني

ٍجخمف» / امليجشمحمممغمخفجخمؿ  ىع يمغًحمسٍيمطى
ى
ا يىيجشري أ ىجسى الممشججلني اجلربي، ممسػجخما  جمتربيػ مخلحمل  -كلًمجمى

الَّ ييحملزيكا  -اليجشجخميمغي، أك جمتربي اجلمجمحملي
ى
 إًفى أ

كالن
ى
يحمي ا كيحمسخمشق كبىػني  أ ً  ُيي ىني مخلى

ر ا كمخفممشق  مخفىحجسَّ  .«مخلى
حجمال  يحمقممسحملجخمف اجلس إف مخفممسحملني/ أحجمىحل الرشيمجع، كأحجمىحل احلحمقيحمق، يمغيحمقجخملجخمف/ ك

مخلػ لك يػحمسكف أف كأمخل أحجمىحل احلحمقيحمق/ يمغمجمػمخل اذليػحمل  .اججلحمقحملجخمف مجمأحجمىحل الرشيمجع حجممخل 
كمجعػف،  حجمجخم محمساد  ممسػحمججحميحمكمخفممط يف اليحلجخمف مخلحمل زىمغحمس كإيحملف كىحضيمط كيمطيجشيف 

 حمجخمب ِل ممسحمججحميحم كمجعف.بتل  يمغمجمجخم ك
ك يمغ مخفجخما مخل أرادق ا مخفحجسرنا كمخل أمحمس يحم رشًعن حمسِّ ىمغى بل حجس مخلحمل اججلىمغحمسؽ ني اخلججلمخف كلمخل حي

، كأف اججلمجعيجشػيفبػني اججلمخضيمطػ كاججلسىمغحمس كاإليحملف، ككاملجحسججلجخمؽ، كال حجس مخلحمل اججلىمغحمسؽ 
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بتلػ  ، كإحلػيحم كإجحممجتػيحم يمطجخمديمجتيحم  هلىجسا اججلىمغحمسؽ ازدادت اججلمجعحجس لكحمل ازداد حتحمقيحمقن 
   ممسجخماق.حم ييمجعحمسض يمطحمل يمطدة ممعريق، كيمحمىمغحمس مخلحمل ِل، كحمسداد حممجتيحم 

 



  

 

 ة الم ابن تيميــلشيخ اإلس 363 

ون ثنَي اُ وَمني » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/  و٬َُؤاَلا ال٧ُْنهؿًُلٮَن الٌةلٮن يكٮُّ
ْجهُذ٥ وآثهةؤًل٥ ااٝهؽمٮن * 

َ
جُؽوَن * أ ْٕ ْحُذ٥ ٦َة ٠ُْ٪ُذ٥ َت

َ
َٚؿَأ
َ
ٮ / }أ ُٞ ػ٫ٞ٤، وا٤َي٢ َح

ةملني  َٚإِجَّ  َٕ ؽو يل إاِلَّ رب ا٣ َٔ ا / ُ٭٥  حمسى مجعى م [55-57]الممصُّ ، ونذ٧ك١ٮن ثةملتنةث٫ ٨٦ الَكَ
 ال٧ََنةيِغ، ٧َ٠َة ٤ٕٚخ اجلََّىةَرى.

٩ْٮاع/
َ
 ٦َِسة  َذلِٟ/ اْق٥ )ا٣ٛ٪ةا(إ َٚإِن ا٣ٛ٪ةا زاََلزَح أ
٩ْبَِيةا وااوحلةا.

َ
 ٩ٮع ل٤َكم٤ني ٨٦ اا

ْوحِلَةا والىَّ 
َ
 ةحِلنَِي.و٩َٮع ل٤ٞةوؽي٨ ٨٦ اا

 و٩َٮع ل٧ُ٤َِ٪ةِٚٞني ال٤٧ُِعِؽي٨َ املنج٭ني.
٨ إَِراَدة ٦َة قٮى اُإ حِبَْيهُر اَل ُُيهت إاِلَّ اُ، واَل  َٔ ٦ة ااو / َذُ٭ٮ ا٣ٛ٪ةا 

َ
َٚأ

ِي جيهت  ه، اذلَّ ْٕ َٗريه. و٬ُٮ ال٧َ ٤ت ٨٦  ُْ ٤َْي٫ِ، واَل ي َٔ يٕجؽ إاِلَّ إِيَّةه، واَل يذٮَل إاِلَّ 
ىؽ ثٞٮ  ا ْٞ ن ي

َ
ي/ أ

َ
رِنهؽ إاِلَّ ٦َهة يُِؿنهؽ(، أ

ُ
رِنؽ أالَّ أ

ُ
ـِنؽإ َظْيُر َٝةَ / )أ ْيغ أيب ي

لنَّ
ال يُِؿنهؽ واَل 

َ
ْجهؽ/ أ َٕ يجِيَّح. وًَل٧َة  ا٣ ال٧َُؿاد املعجٮب املؿ ، و٬ُٮ ال٧َُؿاد ثةإلرادة ادلِّ
مهؿ 
َ
مهؿ ثِه٫ِ أ

َ
َي٫ وأظج٫، و٬ُٮ ٦َة أ ًِ َراَدهُ اُ وَر

َ
و ُُيت واَل يؿَض إاِلَّ ٦َة أ

َ
إجِيَهةب أ
هةحِلنَِي، و٬َهَؾا  اْقذِْعَجةب، واَل ُُيت إاِلَّ ٦َة ُُيِج٫ُ اُإ اكملالاسهح واا٩بيهةا والىَّ

ىَت اُ ث٤ٞهت قه٤ي٥  
َ
ا / ٦ٕ، َْٝٮم٥ يِف َٝهْٮع/ }إاِلَّ ٦ه٨ أ حمسى ػمجعى ، َٝهةلُٮا/ ٬ُهٮ [67]الممصُّ

و ِم٧َّ 
َ
ة قٮى َٔجةَدة اُ، أ و ِم٧َّ

َ
ة قٮى اُ، أ ٤ِي٥ ِم٧َّ هة الكَّ و ِم٧َّ

َ
ة قهٮى إَِراَدة اُ، أ

و له٥ يكه٥، ٬ُهٮ أو  
َ
ْٕ، إِن ُقِلِّ َٚ٪ةا أ ْٕ، واِظؽ، و٬ََؾا ال٧َ قٮى حمجَّح اُ، َٚةل٧َ

ة٬ؿه. َّ ي٨ و  اإِلْقاَلم وآػؿه، ومة٨َ ادلَّ
هٮى، و٬َهَؾا ُيىه٢ ل١سهري ٦ه٨  ٨ ُمُ٭ٮد الكِّ َٔ ة اجلَّْٮع اثلَّةيِن/ َذُ٭ٮ ا٣ٛ٪ةا  وأ٦َّ

ةل١نيإ  جةدده٫ وحمجذه٫ وًهٕٙ الكَّ َٚإِجَُّ٭٥ ٣ٛؿط اجنؾاب ٤ُُٝٮم٭٥ إىَِل ذ٠ؿ اُ ٔو
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ن تَن٭ؽ ٗري ٦َة دٕجؽ، ودؿى ٗري ٦َة دٞىؽ
َ
٨ أ َٔ اَل ُْيُؿ ث٤ٞٮم٭٥ ٗري  -٤ُُٝٮم٭٥ 

هةىَل/ }وأْوهجط ٚهؤاد أم ُمهٮَ   َٕ ُؿوَن إاِلَّ ث٫ِِ، ٧َ٠َة ٝي٢ يِف َْٝٮع َت ُٕ اُ، ث٢ واَل يَْن
ن رمُ٪ة ىلع ٤َٝجَ٭هة   َٚةراًغ إِن اَكَدت

َ
ػمحش/ تلجؽي ث٫ِِ لَْٮاَل أ يجشى ، َٝهةلُٮا/ َٚهةراًغ [22]اججلحمقى

مهؿ ٦ه٨ 
َ
ا إاِلَّ ٨٦ ذ٠ؿ ُمٮَ . و٬َهَؾا ٠سهريًا ٦َهة يٕهؿض مله٨ د٧٬ه٫ أ ٨٦ ُك ََشْ

ا، إاِلَّ  ه٨ ُك ََشْ َٔ ًة  ة رََصةاإ يْج  ٤ٝج٫ ٦٪رصٚه ة ػٮا، ول٦َِّ ة ظت، ول٦َِّ ُمٮرإ إ٦َِّ
ُ
اا

ة ٝؽ أظج٫َّ  ْ٪ؽ اقذ٘ؿا٫ٝ يِف َذلِهٟ اَل يْنهٕؿ َخ٧َّ ِٔ و ٤َج٫إ حِبَْيُر يسٮن 
َ
و ػة٫ٚ أ

َ
أ

رْيِهِ. َ٘ ِ  ث
ه٨ وصهٮده،  َٔ َٚإِذا ٝهٮي ىلع َوهةظت ا٣ٛ٪هةا ٬َهَؾا، َٚإ٩َِّه٫ُ يَ٘يهت ث٧ٮصهٮده 
ؿَٚذ٫، َظذَّ يَٛه،  ْٕ ٨ ٦َ َٔ ٨ ِذ٠ؿه، وم٧ٕؿو٫ٚ  َٔ ٨ ُمُ٭ٮده، وم٧ؾ٠ٮره  َٔ وم٧ن٭ٮده 

ْجؽ ٨٧َٚ قٮاهُ، ونج  ٨٦َ ل٥ يـ ، و٬ُهٮ الهؿب ٨٦َ ل٥ يس٨، ويِه ال٧َْؼ٤ُٮَٝ  َٕ ةتإ ا٣
و ينه٭ؽ٬ة، 

َ
ن يُهْؽرًِلَ٭ة أ

َ
٨ أ َٔ ْجؽ وِذ٠ؿه، وٚ٪ةؤه  َٕ دَٕةىَل. واملَؿاد/ ٚ٪ةؤ٬ة يِف ُمُ٭ٮد ا٣

٫٩ ٬ُٮ حمجٮم٫، 
َ
ولِذا ٝٮي ٬ََؾا ًٕٙ ال٧ُعت َظذَّ يٌُؿب يِف َت٧ْيزِيه، ٚٞؽ ي٨ُّْ أ

ن رصاًل أ٣  ٩َ »٧َ٠َة يُؾ٠ؿ 
َ
٩هة أ

َ
هةَ / أ َٞ ٛك٫ يِف احل٥، َٚأ٣  حُمِجُّه٫ ٩َٛكه٫ َػ٤ٛه٫، َذ

ينِّ 
َ
٩َّٟ أ
َ
َ٪ْ٪خ أ َْ ْجُخ ثٟ ٔصإ َذ ِٗ  «.وُٕٝخ، َذ٧َة أوٕٟٝ َػ٤ي؟ َٝةَ / 

نَّ ال٧ُعت يذعؽ ثهةملعجٮب، 
َ
َةد، وأ ٫َّ٩ اَتِّ

َ
ٝٮاٌم، وّ٪ٮا أ

َ
ٓ َز٣َّخ ذِي٫ِ أ و٬ََؾا املًٮ

وصٮد٧٬ة. و٬ََؾا ٤ٍٗإ َٚإِن اََة٣ِٜ اَل يذعؽ  َظذَّ اَل يسٮن ثَح٪٭٧َة ٚؿٌق يِف ٩ٛف
ا بَِنههٍٰا، إاِلَّ إِذا اقهذَعةاَل وٚكهؽت  ا أواًل، ثه٢ اَل ي٧ُسه٨ َحذَّعهؽ ََشْ ث٫ِِ ََشْ
مؿ زَة٣ِر اَل ٬ُٮ ٬َهَؾا واَل ٬َهَؾا، ٧َ٠َهة إِذا 

َ
ح ُكي ٦ِْ٪ُ٭٧َة، وظى٢ ٨٦ِ اَتةد٧٬ة أ َٞ ِٞي َظ

ؽ ال٧َةا وال٤َّنب، وال٧َةا واَ ٧ؿ، وََنْٮ َذلِٟ، و٣َِسه٨ يذعهؽ ال٧ُهَؿاد واملعجهٮب، اَتَّ
واملَؿاد وال١ْ٧َُؿوه، ونذٛٞةن يِف ٩ٮع اإِلَراَدة وال١ََؿا٬َحإ ٚيعت ٬ََؾا ٦َهة ُيهت ٬َهَؾا 
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ونُج٘ي ٬ََؾا ٦َة يُج٘ي ٬ََؾا، ونَؿَض ٦َة يؿَض، ويكؼٍ ٦َة يْكؼٍ، ونَسهؿهُ ٦َهة  
 يسؿه، ونُٮايل ٨٦َ يٮايل، ونُٕةدي ٨٦ يٕةدي.

 و٬ََؾا ا٣ٛ٪ةا لُك٫ ذِي٫ِ ٩ٞه.
ْوحِلَةا
َ
و٣هني ٦ه٨ ال٧َُ٭هةِصؿن٨  -وأكةثؿ اا

َ
هةثٞني اا ٠َأيب ثسهؿ وُخ٧َهؿ والكَّ

٩َْىةر
َ
٩ْبَِيهةا، ولِج٧ََّهة  -واا

َ
٨ ٬ُٮ َٚهْٮٝ٭٥ ٦ه٨ اا ل٥ يٕٞٮا يِف ٬ََؾا ا٣ٛ٪ةاإ ٌٚاًل َخ٧َّ

َعةثَح. ا ٨٦ ٬ََؾا ثٕؽ الىَّ  وٝٓ ََشْ
َٟ ُك ٦َة اَكَن  ِ هؽم اتل٧َّْيِهزي ملهة وًَلَؾل ة ذِي٫ِ ٗيَجح ا٣ٕٞه٢ ٔو ٨٦ ٬ََؾا اجل٧ٍ ِم٧َّ

ْظٮا  اإِلي٧َةن.
َ
 يَؿُِد ىلع ا٤ٞ٣ت ٨٦ِ أ

ْظههٮا  
َ
ههَعةثَح َرِ  اُ َخههْ٪ُ٭٥ اَك٩ُههٮا أك٧هه٢ وأٝههٮى وأزجههخ يِف اا َٚههإِنَّ الىَّ
و ٚ
َ
و ُقه١ؿ أ

َ
ٜ أ ْٕ و َو

َ
َٗيش أ و ُيى٢ لَُ٭٥ 

َ
ٮم٥ْ، أ ُٞ ن د٘يت ُخ

َ
َ٪هةا اإلي٧ة٩يح ٨٦ أ
و ُصُ٪ٮن.

َ
و َوَع أ
َ
 أ

ُمٮر يِف اتلَّةب  ِٔني ٨٦ ُخجَّهةد ابلَْىههَؿةإ َٚإ٩َِّه٫ُ اَكَن 
ُ
ولِج٧ََّة اَكَن ٦جةدئ ٬َِؾه اا

ههِؿنؿ،  ٌَّ ْؿآن، و٦ِْ٪ُ٭٥ ٨٦َ َح٧ُٮتإ ٠َأيب ص٭ري ال ُٞ ٤َْي٫ِ إِذا َق٧ِٓ ا٣ َٔ ٚي٭٥ ٨٦َ يُ٘ىش 
ة.  وُزرارة ث٨ أوىف َٝةِ  ابلَرْصَ

َٟ َو  ِ ه١ؿ ٦َهة وًَلَؾل هٮذِيَّح ٦َه٨ يَٕهؿض َعُ ٦ه٨ ا٣ٛ٪هةا والكُّ ةر يِف ُمهُيٮخ الىُّ
 ٫٩
َ
ْٝٮا  ٦َة إِذا َوعة ٔؿا أ

َ
َٟ احَلة  ٨٦ اا ٮ  يِف د٤ِ ُٞ ٫ َت٧ْيزِيه، َظذَّ َح َٕ يٌٕٙ ٦َ

ـِنهؽ وأيب احُلَكهنْي اجلهٮري وأيب  ه٨ ٦سه٢ أيب ي
َٔ ٌٍ ذِي٫ِ، ٧َ٠َة ُيْىك ََنْٮ َذلِٟ  اغ٣
اَرايِن، و٦ٕههؿوا ال١َههْؿِ ،  ثسههؿ النههجٌل وأ٦سههةم٥، خِبِههاَلا أيب ُقهه٤َْي٧َةن ادلَّ

ٮم٥ْ ود٧يزي٥٬  ُٞ ٨ اَك٩َخ ُخ ٦َْسةع، ِم٧َّ
َ
وا٣ٌٛي٢ ث٨ ِخَيةض، ث٢ وخِباَِلا اجُلَ٪ْيؽ وأ

ه٢  ١ؿ وََنْٮه، ثه٢ ال٧١َُّ ْظٮام٥، َٚاَل يَٕٞٮن يِف ٦س٢ ٬ََؾا ا٣ٛ٪ةا والكُّ
َ
يَىعج٭٥ يِف أ
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ح دسٮن ٤ُُٝٮم٭٥ ٣َحَْف ذِي٭َ  َٕ ْ٪ؽ٥٬ ٦ه٨ َقه ِٔ جةدد٫، و ة قٮى حمجَّح اُ ولرادد٫ ٔو
٤َْيهه٫ِ، ثهه٢ يَْنهه٭ُؽوَن  ]ًػػًيحم[ا٤ٕ٣هه٥ واتل٧يههزي ٦َههة يْنهه٭ُؽوَن  َٔ ُمههٮر ىلع ٦َههة يِهَ 

ُ
اا

ْمؿ اُ ٦ُؽثََّؿة ث٧نحبذ٫، ث٢ ُمكذضيجح َعُ ٝة٩ذهح َعُإ َٚي١هٮن 
َ
ال٧َْؼ٤ُٮَٝةت َٝةا٧َِح ثِأ

ا ملهة يِف لَُ٭٥ ذِيَ٭ة دَجرصة وذ٠ؿى، ون سٮن ٦َة يَن٭ؽو٫٩ ٦ِه٨ َذلِهٟ مؤنهًؽا وُم٧ِهؽا
َِٕجةَدة َعُ وظؽه اَل رشنٟ َعُ. ي٨، وجَتِْؿنؽ اتلَّٮِْظيؽ َعُ وا٣  ٤ُُٝٮم٭٥ ٨٦ إػالص ادلِّ
ِٞيهٜ اإِلي٧َهةن  هْؿآن، وَٝهةَم ثَ٭هة أ٬ه٢ُ ََتْ ُٞ ح ا٣َّيِت َدًَع إحَِلَْ٭هة ا٣ َٞ ي ِٞ و٬َِؾه يِهَ احَل

ؿج ث٫ِِ إىَِل  ملسو هيلع هللا ىلصْؿَٚةن، و٩َبِيَ٪ة وال٢َّ٧١ُ ٨٦ أ٢٬ ا٣ٕ ُٔ إ٦َِةم ٬َُؤاَلاِ وأك٤٧٭٥، ولَِ٭َؾا ملة 
٩ْههٮاع 
َ
ويِح ٦هه٨ أ

ُ
ويح إحَِلْهه٫ِ ٦َههة أ

ُ
َٟ ٦هه٨ اآليَههةت، وأ هه٧َةوات وًعيهه٨ ٦َههة ٬َُ٪ةلهه الكَّ

٤َْي٫ِ َذلِٟ، خِبِهاَلا ٦َهة اَكَن  -ال٧َُ٪ةَصةة َٔ ريَّ َظةع، واَل ّ٭ؿ  َ٘ أوجط ٚي٭٥ و٬ُٮ ل٥ َحَذ
٭ؿ ىلع ْْ ِٕنَي.ي دْمَ

َ
٤َْيِ٭٥ وَق٥َّ٤ أ َٔ هٰ وًلَّ اُ  نِّ َ٘   ُمٮَ  ٨٦ اتلَّ

ن اَل َمٮُْصهٮد إاِلَّ اُ، 
َ
ن يَْن٭ؽ أ

َ
ة ٝؽ يَُكُلَّ َٚ٪ةا، َذُ٭ٮ أ ة اجلَّْٮع اثلَّة٣ِر/ ِم٧َّ وأ٦َّ

ْجؽ، َذَ٭َؾا َٚ٪ةا أ٬ َٕ ن وصٮد اََة٣ِٜ ٬ُٮ وصٮد ال٧َْؼ٤ُٮق، َٚاَل ٚؿق ثنَي الؿبِّ وا٣
َ
٢ وأ

الٌال  واإلحلةد الٮإٝني يِف احُل٤ُٮ  واالَتةد، و٬ََؾا يكأ ٦ِْ٪ه٫ُ ال٧ََنهةيِغ، إِذ َٝهةَ  
و اَل أ٩ْؿ إىَِل ٗري اُ، وََنْٮ َذلِٟإ ٧ٚؿاد٥٬ ثؾلٟ ٦َة 

َ
أظؽ٥٬/ ٦َة أرى ٗرَي اُ، أ

هريه، واَل  َٗ َٗريه، واَل إِلًَ٭ة يل  ة واَل ٦ُؽثًؿا  ًٞ ِ َٗريه، واَل َػة٣ هريه  أرى َرماة  َٗ أ٩ْهؿ إىَِل 
٤َّٜ ث٫ِِ ا٤ٞ٣تإ ٨٧َٚ  َٕ و رََصةا َعُإ َٚإِن ا٣ٕني دَ٪ْؿ إىَِل ٦َة يَذ

َ
و ػٮًٚة ٦ِْ٪٫ُ، أ

َ
حمجَّح َعُ، أ

و ػة٫ٚ اتلٛخ إحَِل٫ِْ، ولِذا ل٥ يسه٨ يِف ا٤ٞ٣هت حَمجَّهح َعُ واَل 
َ
و رصةه أ

َ
أظتَّ َمحًْبة أ

له٥  -ٗهري َذلِهٟ ٦ِه٨ د٤ٕهٜ ا٤ٞ٣هت َعُ  رََصةا َعُ واَل ػٮا ٦ِْ٪٫ُ واَل ث٘ي َعُ واَل 
ةًٝهة  َٛ ن يهَؿاهُ، ولِن َرآهُ اتِّ

َ
ن ي٪ْهؿ إحَِلْه٫ِ، واَل أ

َ
ن ي٤َذٛخ إحَِلْه٫ِ، واَل أ

َ
ىؽ ا٤ٞ٣ت أ ْٞ ي
ة ٣َحَْف يِف ٤ٝج٫ د٤ُّٕٜ ث٫ِِ. -ُرْؤنَح جُمَؿََّدة ة وََنْٮه ِم٧َّ ًُ ِ  اَكَن ٨٧٠ لَٮ رأى َظةا
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ةحلٮن َرِ  اُ َخه٪ْ   ُ٭٥ يهؾ٠ُؿوَن َمهحْبة ٦ه٨ جَتِْؿنهؽ اتلَّٮِْظيهؽ واملنةيغ الىَّ
ْجهُؽ ُم٤ذًٛذهة إىَِل ٗهري اُ، واَل  َٕ ي٨ لُك٫إ حِبَْيُر اَل يسهٮن ا٣ ِٞيٜ إػالص ادلَّ وََتْ
٩َةًّؿا إىَِل ٦َة قٮاهُإ اَل ظجاة َعُ، واَل ػٮًٚة ٦ِْ٪ه٫ُ، واَل رََصهةا َعُ، ثه٢ يسهٮن ا٤ٞ٣هت 

ِّٜ يَكه٧ٓ، َٚةراًغ ٨٦ ال٧َْؼ٤ُٮَٝةت، َػةحِل  ة ٦ِْ٪َ٭ة اَل ي٪ْؿ إحَِلَْ٭هة إاِلَّ ثِ٪هٮر اُ، َٚجِهةحل
ومةحلٜ يجىهُؿ، ومةحلٜ يجُل، ومهةحلٜ ي٧َيشهإ ٚيعهت ٦ِْ٪َ٭هة ٦َهة ُُيِجه٫ُ اُ، 
ونُج٘ي ٦ِْ٪َ٭ة ٦َة يج٫ٌ٘ اُ، ونٮايل ٦ِْ٪َ٭ة ٦َة وااَلهُ اُ، ونُٕهةدي ٦ِْ٪َ٭هة ٦َهة ًَعَداهُ 

، واَل ُيةٚ٭ة يِف اُ، ونؿصٮ اُ ذِيَ٭ة، واَل يؿصٮ٬هة يِف اُ، اُ، وُيَةا اُ ذِيَ٭ة
هةرِا  َٕ هؽ ال٧ُكه٥٤ ال٧ُهؤ٨٦ ال٧َُعٞهٜ ا٣ ٤ِي٥ احل٪يهٙ ال٧ُٮَظِّ َذَ٭َؾا ٬ُٮ ا٤ٞ٣ت الكَّ

٩ْبَِيةا وال٧ُْؿق٤نَِي وحبٞيٞ٭٥ ودٮظيؽ٥٬.
َ
ؿَِٚح اا ْٕ  ث٧َِ

ِي ٬ُهٮ ا٣ٛ٪هةا يِف ال -َذَ٭َؾا اجلَّْٮع اثلَّة٣ِر هْٮن  -ٮُُصهٮداذلَّ َٔ ِٞيهٜ آ  ِْٚؿ ٬ُهٮ ََتْ
َؿا٦ُح َٞ  وأ٦سةم٥. (1)و٦َٕؿٚذ٭٥ ودٮظيؽ٥٬إ اك٣

ِي يسهٮن  ٩ْبَِيةا َذُ٭هٮ ا٣ٛ٪هةا ال٧َْع٧ُهٮدإ اذلَّ
َ
ْتَجةع اا

َ
٤َْي٫ِ أ َٔ ِي  وأ٦ة اجلَّْٮع اذلَّ

ِٞنَي، وِظـم٫ ال٤ٛ٧ُعني وص٪هؽه ٤َْيِ٭٥ ٨٦ أوحلةا٫ ال٧ُذَّ َٔ  َوةظج٫ ث٫ِِ ِم٨َّ٧ أز، اُ 
 ا٣٘ةبلني.

ِي أَراهُ ثٕيههص ٦هه٨  ن اذلَّ
َ
ههْٮ / أ َٞ ههةحِلنَِي ثَِ٭ههَؾا ا٣ و٣َههحَْف ُمههَؿاد ال٧ََنههةيِغ والىَّ

هٮع إاِلَّ ٦َه٨ ٬ُهٮ يِف اَغيَهح  ُٞ ٧َةوات، َٚإِن ٬ََؾا اَل َح ْرض والكَّ
َ
ال٧َْؼ٤ُٮَٝةت ٬ُٮ رب اا

                                           
 ك حمقػحمسمخلممشحمقَّ ججلى كيي  ،محممممس إف ححصجحسمحش اممسحمليحم مححجساف حمل األححصمجعجحتى  ،امخلحجسَّ ىحضمحمي حجمى حمجحمسك  /ا٣ٞؿا٦ُح (1)

جحتمخل رحمجىحل إف اليحلجخميمغ. كمخفحجس ايمطمجتحملحجست حجمىجسق احلحمسكػ  ،كحجمجخم مخلحمل ىمحجخمزممسمجتف يف األحجمجخماز ،ججلحمقرص مخفمخلمجتيحم كممسمخفييحم
اتلمحمحمطيمخل الُّسم اججلمجعممسيحلحمسم، كًكف حمطحجمحمسحجم اججلمممصيممط آلؿ ابلي كاالجحممممسب إف حمحملحجس حمل إممسحمليمطيىحل حمل 

   اإلحلد كاإلحمجي كحجمحجسـ األىمحبلؽ كاججلحمقممش  ىلع ادلكججل اإلممسبلمخلي. /حمقيحمقمجتمجمكحمج ،جمتمجعىمغحمس اليجشدؽ
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ةدإ  َٞ ذِ ْٔ ة ََٚكةد ااِل ة ََٚكةد ا٢ٕٞ٣، ول٦َِّ ٌد ثنَي اجُلُ٪هٮن الٌال  وا٣ٛكةدإ إ٦َِّ َذُ٭ٮ ٦ُرَتَدِّ
 «.واإلحلةد

 الرشح
ي ججلُّ رشكجخمف الممشَّ حجمال  الحملي  إػحمساحجميمخل يحم، كاخلججليػىحل ًحمقػججلٍ كف ني ا كبني ىمحى جخمُّ ممسى جخمف ي
جخمفى يمطججلييحم الممسبلـ  مي مخفٍػحجسى

ى
مخلي األ آىؤيزي ٍجمجتيٍمخل كى

ى
كفى ر أ محمٍمجتيٍمخل تىٍمجعيحجسي  محلي ٍحمجتيٍمخل مخلى

ى
أ يمغىحمسى

ى
يحمقجخمؿ/ دمخفىؿى أ

كٌّ ً  إً  حجسي ٍمخل يمطى ىًحملنيى  ر يمغىًجَّمجمي ل  . [99 –99 ]الممصمجعحمسا /الَّ رىبَّ اججلٍمجعى
ػيمغحملحمل خمشبلؿ حجمال / أجحمَّمجمػمخل  ي يىمحػىجسكف مجعػخمش ًّلكـ مخلى ممسػحملجخمجحممجممخل ججلمجعػريمغني، حمل ي

مخضحمس اجلػس أدممجعػنيك ا ختججلممغ ًّلكـ املحمسممسججلني، ىحل ختججلممغ يمغً كيممسمجتجحسحمسجمتجخمف مخلمحميحم أمجخمرن 
كهلىجسا يمغمجعججلجخما محلحمل يمغمجعججل اجليجشػرل يمطمحمػحجسمخل اممسػمجتجحسحمسجمتجخما مخلػحمل ًّلكـ احلػجخماريني مخلػ 

كحجمػجخم  ،يحجسيمطمخل مخلىجسحجممجممخل يف أف األب كاالػحمل كركح اججلحمقػحجسس هلإ كاحمجػحجس يحميحمطمحمجخمف أجحمَّ 
 .مخلىجسحجم اتلمحتججليجحت

حمل يسجخمف يمطمحمحجسق    مخلحمل الرشؾ األمحشىمعحمس، كيجخمجمتحجس مخلمحممجممخل مخلى يف اليجشجخميمغي يجخمجمتحجس يمغ
حمسؾ األكرب مخلممط إمخفحمسارق جلجخمة كبإلهلي  يمطحمس كجمتػىحل يف ػمخلحمل يسجخمف يمطمحمحجسق مخلحمل الممص

اججلحمقػججلجخمف زجحمحجسمخفػ يمغمجمػمخل  أيمطبلحجممخل اجلحملججل، كيجخمجمتحجس مخلمحممجممخل مخلحمل حجمجخم أححصحجس مخلحمل ذلممق، كأمخلَّ 
 أمحشحمجب كحمجحجسة الجخمجمتجخمد.كحلججلجخمؿ 

ججلحمقحجس محلرثت امليجشمخضججلحمجت يمطمحمحجس املمجتػىمححمسيحمل محلػرثة محلػرية، كأممعججلمجمػ أراد مجمػ ك
 ألحجمجخمامجممخل املحمسيممش، كيمطحمقجخمهلمخل حتحمقيحمقن  كأمحشحمجمجم اتلججلبجمس حلمخف لججلجخممحشجخمؿ إف ابلىحضىحل

الممسحمقيحمل، كأكرث مخلحمل جمت  مجمىجسق امليجشػمخضججلحمجت حجمػمخل أحجمػىحل ابلػحجسع املحمجحجسجحتػ، اذليػحمل 
 ،اتلججليجمس ىلع أحجمىحل املمحممجممخت احلمخف، كمخلحمل حجمىجسق امليجشمخضججلحمجت ميجشمخضججلخمت )اججلىمغمحم (أرادكا 
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َى   اإلممسبلـ حجممحم حجمىجسا امليجشمخضججلخمت، كحمجحمقيحمقمجتيحم كأمخفممسمخليحم، كمخل  جخمز مخلمحميحم كمخلػ   ححصييمحي نيَّ كمخفحجس 
 ال  جخمز.

امحشمخضبلح محشجخمي، كحجمػجخم مخلمجتمجعججلػمخف تلمجعػحجس كجحمميحمتمجتػيحم يمطمحمػحجس اليجشػجخميمغي،  وا٣ٛ٪ةا/
ى  أف ييجشػىحل  -كىحضحمسيحمقمجتمجممخل حمجممس يمغمجمحملمجممخل -ممصمجتىمعىحل يحم اإل ممسفكجحمميحمت اتلمجعحجس يمطمحمحجسمخل ي

 إف محمسحمجججل اججلىمغمحم .
ػىمعيػ يمطحمقػىحل اإل ممسػف اخلػريج كحمجً ، أم/ أف يى ى يٍ كاملحمقيجشجخمد ججلىمغمحم / اججلىمعى  يحم ممسُّ

اججلحمطحجمحمسم اذلم يممسمممصمجعحمس يحم مخلحمل حمججخمِل، يمغبل سجخمف يمطمحمحجسق مخفحجسرة ىلع اممسمممصػمجعر مخلػ 
 حمججخمِل مخلحمل األححصجحسص كاألمخلزحمل كاألحمججخماؿ اججل  حمججخمِل.

ِل أف يػرتؾ الرشػيمجع لجخمجمتػجخمد مخلحمل محلجخمف اإل ممسف يحملسػحمل  يمغحمل أىت يحم اليجشجخميمغي
 -احلحمقيحمق، أك يرتؾ األحمجاكـ، أك ججلىغ حمطجخماحجمحمس اجليجشجخمص الرشيمطي مخلحمل أجمتىحل احلحمقيحمق

ي  ممصيحم مخفجخمؿ ابلىحضمحمي/ ف اجليجشػجخمص هلػ حمطػحجمحمس كبػىحضحمل، جحتػمخل يمغممسحجس كبىحضىحل،  كحجمىجسا ي
 حمسكجحممجم.حمسكف ابلىحضحمل ججلمخضحمسيحمق اججل  يى ػيىمغممس

، محشػجخميمغيا   امحشػمخضبلحمجن ججليجمس اججلىمغمحم  لكيحم مخلىجسمجخمـ، كإف اكف االمحشػمخضبلح أمحشػبلن ك
ك ألجحميحم مخفحجس كججلسحمل محلجخمف اإل ممسف يىمعي يمطحملحمل حمججخمِل حجمىجسا يف حمجحجس ذايحم ججليجمس مخلىجسمجخممخلن 

ى  يحم ال يممصمجعحمس حملحمل حمججخمِل، كحجمىجسا االممسمجتىمعحمساؽ يف ممسمجتىمعحمسؽ اإل ممسف يف اتلمجعحجس إف درجمت أجحمَّ ي
يف اججلمجعدة ججليجمس  اتلمجعحجس كيمغمخف مخل أمحمس ا ممسحمججحميحم كمجعف يحم كىلع ىحضحمسيحمق اجلِب 

ممسػحمقممش اكف ييجشػع يف املممسػحمتحجس كليجشحلني/ أجحميحم يحمسكل يمطحمل مجعخمش امحلحمل يمغييحم إححصاكؿ، 
كيمغىحمسع أحجمىحل الممسجخمؽ ليجشجخمت ممسحمقجخمط اجلحجسار، كحجمجخم مخفمخل ييجشع يف املممسحمتحجس ، يمغييحماجلحجسار 

 .لمخل يىنمجتيحم ذللممق مخلحمل ىمحممصجخميمطيحم يف محشبليحم
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ػحي اججلمخضمخل أف كججلسحمل   كؼ اججلىمغمحمػ  جحمػيحم/ اىمحمجتىمغػ  يمطػحمل األمػجخمر اججلحمطحجمحمسيػحمسَّ مجعى
 ًعة كحمجحجسة الجخمجمتجخمد.الجحمحجسمخلجمتيحم مجم، كأف حجمىجسق   حمجحمقيحمق األلجخمحجمي، محلحمل يحمقجخمؿ د
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يه٨ ٦ُذَّٛٞهٮن » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/  َذؽى ث٭٥ يِف ادلَّ ْٞ ي٨ ُح وَل ال٧ََنةيِغ اذلَّ
ن اََههة٣ِٜ ُقههْجَعة٫َُ٩ ٦ُجههةي٨ 

َ
ُٙ اا٦ههح وأا٧ذ٭ههة/ ٦ِهه٨ أ ٤َْيهه٫ِ قهه٤ َٔ ههٜ  ىلع ٦َههة ادَّٛ

ا ٦ ا ٨٦ِ َذاد٫، واَل يِف َذاد٫ ََشْ ٨ خم٤ٮٝةده٫، ل٧٤ؼ٤ٮٝةت، و٣َحَْف يِف خم٤ٮٝةد٫ ََشْ
ه٨ ال٧َْؼ٤ُهٮق، و٬َهَؾا يِف  َٔ ٨ احَلةِدث، ود٧يهزي اََهة٣ِٜ  َٔ ِؽي٥  َٞ َْٚؿاد ا٣ ِ ٫ جيت إ

َّ٩
َ
وأ

ن ي٧ُس٨ ِذ٠ؿه ٬َُ٪ة.
َ
كرث ٨٦ِ أ

َ
٦٭٥ أ  الَكَ

ج٭ةت، َٚإِنَّ ثٕهي  ْمَؿاض والنُّ
َ
و٥٬ ٝؽ دس٧ُ٤ٮا ىلع ٦َة يَٕؿض ل٤ٞ٤ٮب ٨٦ اا

ه٧َةواتاجلَّةس ٝؽ يَْن٭ؽ وصٮد ال٧َْؼ٤ُٮَٝهةتإ ٚيَ  ْرض والكَّ
َ
٣ٕهؽم  -ْ٪ه٫ َػهة٣ٜ اا

ْؿَٝةن يِف ٤ٝج٫ ُٛ ن َذلِهٟ ٬ُهٮ  -اتل٧َّْيزِي وا٣
َ
ه٧ْف َْٚه٨ أ ةع النَّ َٕ ث٧َِِّْن٣َِح ٨٦َ رأى ُم

٧َةا. ٧ْف ا٣َّيِت يِف الكَّ  النَّ
و٬هه٥ ٝههؽ َحَذلَك٧َُّههٮَن يِف ا٣ٛههؿق واجل٧ههٓ، ونههؽػ٢ يِف َذلِههٟ ٦هه٨ ا٣ٕجههةَرات 

ري ٦َة دػ٢ يِف  ِْ ح ٩َ َٛ   ا٣ٛ٪ةا.ال٧ُْؼَذ٤
ة يِف ال٧َْؼ٤ُٮَٝةت ؿَِٝح وال١َرْثَ ْٛ ْجؽ إِذا م٭ؽ اتلَّ َٕ هة ثَ٭هة  -َٚإِن ا٣ ًٞ ٤ َٕ يْج  ٤ُٝج٫ ٦َُذ

ة رََصةا، َٚهإِذا ا٩ْذٞه٢ إىَِل  ة ػٮًٚة، ول٦َِّ ة حمجَّح، ول٦َِّ منتًذة ٩َةًّؿا إحَِلَْ٭ة، ود٫ٞ٤ٕ ثَ٭ةإ إ٦َِّ
جةدد٫ و َٟ َعُ، َٚةتلَٛخ ٤ٝج٫ إىَِل اجل٧ٓ اْصَذ٧ٓ ٤ٝج٫ ىلع دَٮِْظيؽ اُ ٔو ظؽه اَل رشن

اُ ثٕؽ اتلٛةد٫ إىَِل املؼ٤ٮٝنيإ ََٚىةَرت حمجذ٫ إىَِل رم٫ِّ، وػٮ٫ٚ ٨٦ رم٫ِّ، ورصهةؤه 
هؿ إىَِل ال٧َْؼ٤ُهٮقإ  لَؿم٫ِّ، واقذٕة٩ذ٫ ثؿم٫، و٬ُٮ يِف ٬ََؾا احَلة  ٝؽ اَل يَكٓ ٤ٝجه٫ اجلَّْ

ه٨ ا٤َهٜ حلٛؿق ثنَي اََة٣ِٜ واملؼ٤ٮق، ٚٞؽ يسٮن جم َٔ ة  ًً ِّٜ ٦ُٕؿ ة ىلع احل ًٕ ذ٧
ري اجلَّْٮع اثلَّةيِن ٨٦ ا٣ٛ٪ةا. ِْ  ٩ًْؿا وَٝىًؽا، و٬ُٮ ٩َ

ن ال٧َْؼ٤ُٮَٝهةت َٝةا٧َِهح ثِهةُِ، 
َ
ن يْن٭ؽ أ

َ
و٣َِس٨ ثٕؽ َذلِٟ ا٣ٛؿق اثلَّةيِن، و٬ُٮ أ

 
َ
هةىَل، وأ َٕ ُؽو٦َهح ثٮظؽا٩يهح اُ ُقهْجَعة٫َُ٩ وَت ْٕ ْمؿه، ويْنه٭ؽ ٠رثد٭هة ٦َ

َ
٩ه٫ ٦ؽثؿة ثأ
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َٓ اْصذ٧َِهةع ٤ٝجه٫  -ُقْجَعة٫َُ٩ رب املى٪ٮًعت ولم٭ة وػة٣ٞ٭ة و٦ةل١٭ةإ َٚي١هٮن ٦َه
ىلع اُ إػالًوة وحمجح وػٮًٚة ورصهةا واقهذٕة٩ح ودهٮًُل ىلع اُ ومهٮاالة ذِيه٫ِ 

ًا ثنَي ٬َهَؾا  -و٦ٕةداة ذِي٫ِ وأ٦سة  َذلِٟ ٩َةًّؿا إىَِل ا٣ٛؿق ثنَي اََة٣ِٜ واملؼ٤ٮق ُم٧َزيِّ
ا و٬َههَؾا نَّ اُ رب ُك ََشْ

َ
َٓ َمههَ٭ةَدد٫ أ دَ٭ههة، ٦َهه ق ال٧َْؼ٤ُٮَٝههةت وًَلرْثَ ههؿُّ َٛ ، يْنهه٭ؽ د

٫٩ ٬ُٮ اُ اَل إَِع إاِلَّ ٬ُٮ.
َ
 وم٤ي٫١ وػة٫ٞ٣، وأ

٥٤ ا٤ٞ٣ت ومه٭ةدد٫  ِٔ َٟ واِصت يِف  ِ ِعيط ال٧ُْكَذٞي٥، وَذل ُ٭ٮد الىَّ و٬ََؾا ٬ُٮ النُّ
جةدد٫ وٝ ىهؽه ولرادده٫ وحمجذه٫ ومٮاالده٫ وِذ٠ؿه و٦ٕؿٚذ٫، ويِف َظة  ا٤ٞ٣ت ٔو

 وَةٔذ٫.
٨ ٤ٝج٫ ألٮ٬يح ٦َة قهٮى  َٔ ن اَل إَِع إاِلَّ اُإ َٚإِجََّ٭ة َتْ٪ِي 

َ
ِٞيٜ َمَ٭ةَدة أ َٟ ََتْ ِ وَذل

 احلٜ، ودُثجخ يِف ٤ٝج٫ ألٮ٬يح احلٜ.
هةملني  َٕ ا ٨٦ ال٧َْؼ٤ُٮَٝةت ٦سبًذهة الٮ٬يهح ربِّ ا٣ َٚي١ٮن ٩ةًٚية الٮ٬يح ُكِّ ََشْ

رْ 
َ
ةرَٝهح ورب اا َٛ ٨ اْصذ٧َِةع ا٤ٞ٣هت ىلع اُ، وىلَع ٦ُ َّ٧ ٌَ َٟ يَذ ِ ٧َةوات، وَذل ض والكَّ

ؿَٚذ٫ وحمجذ٫/  ْٕ ٦َة قٮاهُإ َٚي١ٮن ٦ٛؿًٝة يِف ٫٧٤ٔ وٝىؽه، يِف َمَ٭ةَدد٫ ولرادد٫، يِف ٦َ
ةىَل، َذا٠ًِؿا َعُ، ًَعرًِٚة ثِه٫ِ.  َٕ و٬ُهٮ ثنَي اََة٣ِٜ واملؼ٤ٮقإ حِبَْيُر يسٮن ًَعل٧ًة ثةُِ َت

َٓ َذلِٟ ًَعل٥ ث٧جةيجذ٫ ٫ٞ٤َ وا٩ٛؿاده َخْ٪ُ٭٥ ودٮظؽه دو٩٭٥، ونسهٮن حمجاهة ُ  ٦َ
ة ٦ِْ٪٫ُ حمجاة ذِي٫ِ مٮاحلًة ذِي٫ِ ٦ٕةديًة ذِيه٫ِ مكهذٕيً٪ة  ًٛ ٧ًْٕ٦ُة َعُ ًعثًؽا َعُ راصًية َعُ َػةا

٤َْي٫ِ  َٔ َٗريه واتلٮَل  ٨ َٔجةَدة  َٔ ة  ًٕ ٤َْي٫ِ، ُم٧َْذ٪ َٔ واالقهذٕة٩ح ثِه٫ِ واََهْٮا ث٫ِِ ٦ذٮًُل 
هة ٬ُهٮ  مؿه، وأ٦سة  َذلِهٟ ِم٧َّ

َ
ح ا َٔ ة َُّ ٦ِْ٪٫ُ والؿصةا َعُ واملٮاالة ذِي٫ِ واملٕةداة ذِي٫ِ وا٣

ةىَل  َٕ  «.٨٦ َػَىةاِه إميَّح اُ ُقْجَعة٫َُ٩ وَت
 الرشح
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أدمممط أحجمىحل الممسمحم كاجلحمليمط كاىمغمخف ممسػججلممغ األمخلػ كأحملمجتمجمػ، كال ىمحػبلؼ ػني  
تىمجعىفى  -كيمطبلجمتىحل  -أف ا /األممخل جحمىيحمي كى ٍحمجى ججليجمس يمغييحم    مخلػحمل  ،حمل مخلحمل ىمحججلحمقيحم ممسي

حمل احنحمسؼ يمطحمل ممسبيىحل األجحمبي  كاملحمسممسججلني مخلػحمل ىمحججلحمقيحم، كال يف ىمحججلحمقيحم    مخلمحميحم، إال مخلى 
 -جمتىحل كيمطػبل-حمل ححصمجممجممخل مخلحمل أحجمىحل احلججلجخمؿ كاالحتد اذليحمل جمتمجعججلجخما ا اجليجشرل كمخلى 

 .أك حتىحل يمغييحم مجعخمش املجحسججلجخممخفت ،يف املجحسججلجخممخفت ُيىحلُّ 
مجعػػحمسض لججلحمقججلػػجخمب مخلػػحمل األمػػحمساض مخفػػحجس سججلحملػػجخما ىلع مخلػػ يى ييمح حجمػػال  املممصػػك

كالممصمجمت، يمغف مجعخمش اجلس مخفحجس يممصمجمحجس كجمتجخمد املجحسججلجخممخفت، يمغيحمطمحمػيحم ىمحػججلمخف األرض 
كالممسحملكاتك ججلمجعحجسـ اتلحمليزي كاججلىمغحمسمخفف يف مخفججليحم، حملزنججلػ مخلػحمل رأل ححصػمجعع الممصػحملجمس 
يمغحمطحمل أف ذلممق حجمجخم الممصحملجمس اججل  يف الممسحمل ، يمغيممصميحم ىلع حجمال  حجمىجسا الػالكـ، كحجمػمخل 

مخل أحجمىحل يمغممسد، كإال مل اححصميحم يمطججليمجممخل حجمىجسا االححصمق اذلم ال يحمقجخمِل أحمجحجس، يف أمحشىحل مخفجخمهل
ػمخلَّ رامػ اججلمجعججلػمخل  ،حمقحمسق يمطحمقىحل، كال يمجعمجتحمقحجسق مخفججلػ ممسػججليمخلكال يي  كال يػمخلحمل ػيحم مخلػحمل ححصى

زىاغى د، ججلسػحمل اليجشحمجيخمت اججلحمقمخل ىلع اليحلمجتب كالممسػمحم
ى
ػ زىاممعيػجخما أ مخلٍ اي يمغىججلىحملَّ   مخفيججليػجخمبىمجمي

 .[5]اليجشممغ/
اجلحملممط اجمتمجتحملممط مخفججليحم ىلع جخمحمجيػحجس ا كيمطدػيحم يمغذا اجحممجتحمقىحل إف »امليجشمحمممغ/ كمخفجخمؿ 

املػحمساد ، «كحمجحجسق ال رشيممق ِل، يمغتلىمغػ مخفججلػيحم إف ا مجعػحجس اتلىمغػيحم إف املجحسججلػجخممخفني
حمل أف  حملممط مخفججليحم ىلع أف اخلري لكيحم يف يحجس ا يمطػحمس كجمتػىحل، كأجحمػيحم مخلػ ًمخلػ حجممحم/ جلحملممط

حمججحميحم ممسػىحل ا ى حمس كال إحمجممسف كال جحممجعحمل كال رمح يجشىحل إحليحم إال مخلحمل مخفً ممشىحل كال ً يمغى 
جخممحشػىحل إف  -جمتػىحل كيمطػبل -رحجم اىمعي مجمىجسا يمطحمل األممسػب اججلػ  مخفػحجسَّ ، كيى كمجعف

ك حملممط جحمحمطحمسق يمغيحملػ  ،املحمقيجشجخمد كُييجشىحل مجم حجمىجسق املحمقحجسرات، يمغيججلِغ اجلحمطحمس إف األممسب
ك «جحمحمطري اجلجخمع اثلػين مخلػحمل اججلىمغمحمػ »/ امليجشمحمممغ، كحجمىجسا محلحمل مخفؿ جمتبلِليمطمحمحجس ا جمتىحل 
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مجعمخضػ حجس أجحميحم ال مخلجحمممط مل أيمطمخضمخم كال مخلي أف يمجعمجتحمقحجس اججلمجع /اذلم حجمجخم جحمجخمع جحمحمقمحش. كاليحلحملؿ
ر األححصي  ممسمجم، يمغبل ػحجس مل مخلمحمممط، كأف اخلري لكيحم يف يحجسييحم، كأجحميحم جمتىحل كيمطبل مخفحجس مخفحجسَّ 

رات.   مخلحمل أىمحىجس األممسب يف حتيجشيىحل املمخضججل كاملحمقحجسَّ
كججلسحمل مجعحجس ذلممق اججلىمغحمسؽ اثلين/ يممصمجمحجس ىمغحمسؽ املجحسججلجخممخفت ككرثمجم، مخلممط ححصمجمديحم 

كأجحمػيحم حجمػجخم ا ال هلإ إال حجمػجخم، كحجمػىجسا حجمػجخم  أف ا رب لك    كمججلييحليحم كىمحججلحمقػيحم،
الممصمجمجخمد اليجشػحمجيخمت املممسػمجتحمقيمخل، كذلػممق كاجمتػ يف يمطججلػمخل اججلحمقججلػ كححصػمجمديحم كذمحلػحمسق 

 كمخلمجعحمسيمغمجتيحم، كي حمجؿ اججلحمقججل كيمطديحم كمخفيجشحجسق كإراديحم كحممجتيحم كمجخمااليحم كىحضيمطمجتيحم.
كذلممق حتحمقيمخف ححصمجمدة أف ال هلإ إال ا، يمغجحممجم محميف يمطحمل مخفججليحم ألجخمحجميػ مخلػ ممسػجخمل 

 أللجخمحجمي لك    مخلحمل املجحسججلجخممخفت، ألجخمحجمي احلمخف، يمغييحلجخمف جحميمغين احلمخف كث يف مخفججليحم 
  أللجخمحجمي رب اججلمجعملني رب األرض كالممسحملكات.كمخلمحتبمجتن 

يمغييحلػجخمف  ككذلممق يمجتممشػحملحمل اجمتمجتحملػع اججلحمقججلػ ىلع ا كىلع مخلىمغرمخفػ مخلػ ممسػجخماق
ػني اخلػججلمخف  -يف يمطججلحمليحم كمخفيجشحجسق، يف ححصمجمديحم كإراديحم، يف مخلمجعحمسيمغمجتػيحم كحممجتػيحم -مخفن مخلىمغحمسِّ 

 يحم، كحجمجخم مخلممط ذلػممق ًعلػمخل ا ِل ًعريمغن   مجعف ذامحلحمسن ًعلحملن كاملجحسججلجخمؽ، حبيجحت يسجخمف 
ػحملينمجتيحم خلججلحمقيحم كاجحمىمغحمسادق يمطمحممجممخل، كجخمحمجػحجسق دكجحممجمػمخل، كيسػجخمف حماػ  ِل،   مخلمجعحمطحملن

 ...ا ِلًعحجسن 
حتحمقيػمخف  /ىلع املمجتحجسيمط مخلحمل اليجشجخميمغي اذليحمل جمتمجعججلجخما اججلىمعي كاملمحمػمجتىه ردٌّ كي حجمىجسا 

، حجمجخم اخلػججلمخف كأجحمػيحم حجمػجخم اليجشػجحمممط،  أف ااججلمجعحجس جخمحمجيحجس الحمسبجخمبي، كذلممق ف يممصمجمحجس 
ٍمخل كحجمىجسا اجلجخمع مخلحمل اتلجخمحمجيحجس لمخل يمحميحلحمسق مرشكجخم اججلمجعحمسبك مخفؿ ا مجعف/ د تٍلىمجمي

ى
ػ ججلىنًئٍ ممسى كى

جخمفى  ىنَّ ييٍيمغىيحلي
ى
َّي يمغىأ جخمججليحملَّ ا ىحمقي حمسى حلى حملى ٍحملجمسى كىاججلٍحمقى حمسى الممصَّ جحسَّ رٍضى كىممسى

ى
كىاًت كىاأٍل حملى ججلىمخفى الممسَّ ٍحمل ىمحى ر مخلى

حملٍ اي  ٍزؽى لًحملى ممشي الحمسِّ ي إًفَّ  يىبٍممسي
يىٍحمقػًحجسري ِلى  ي ًمخلػٍحمل ًيمطىػًدقً كى ىممصى ًججلػيمخله اى ي ٍ و يمطى ػىحلِّ  ى ر ًسي
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ػجخمججليحملَّ   ىحمقي ػ حلى ٍجخمًمجمى َىٍمجعػًحجس مى رٍضى ًمخلٍحمل 
ى
ٍحمجيى ًًيحم اأٍل

ى
 ن يمغى ً  مخلى حملى ؿى ًمخلحملى الممسَّ ٍحمل جحمىحمسَّ ٍمخل مخلى تٍلىمجمي

ى
 ججلىنًئٍ ممسى كى

ٍمجعًحمقججليجخمفى ً مخفيًىحل احٍلىٍحملحجسي اي  ٍمخل الى حى يحجمي ٍكرثى
ى
 .[24 -24]اججلمجعمحميحلجخمت/   ىٍىحل أ

ى  أجحميحمكاحلحمقيحمق/  ػإالَّ اججلمجعجخمديػ ممسػمجتحمجمخف ال ي ػ مخلػلاكن حمل اكف رباػ مخلى ا،  مخلػحجسِّحمسن  ىمحججلحمقن
ىمحػججلمخف لك  -ممسحمججحميحم كمجعػف -يمجتممشحملحمل اإليحملف جحميحم -يمغإليحملف جحميحم ال هلإ إال ا

حتحمقيمخف اججلمجعدة األمحمس حجمجخم حملمحممجتىه كاإليحملف حمسبجخمبيمجتيحم يحمقمجتيض جخمحمجيحجس اججلمجعدةك يمغ  ، 
ي دمحلحمل مخفؿ ا جمتىحل كيمطبل/  يمطحمس كجمتىحل،  ًٍججلًيجشػنيى ِلى كا اى خمي كا إًالَّ حًلىٍمجعيػحجسي ًمػحمسي

ي
 أ مخلى كى

يحملى   .[5]ابليمحم/  ادلِّ
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ةىَل دون ٦َة قهٮاهُ » ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/ َٕ َْٝؿاره ثألٮ٬يَّح اُ َت ِ ه٨َّ٧  -ول ٌَ يَذ
ا وم٤ي٫١ وػة٫ٞ٣ و٦ؽثؿ ٫َّ٩ رب ُك ََشْ

َ
َْٝؿاره ثؿمٮمحذ٫، و٬ُٮ أ ِ ه، َِٚعيجَبٍِؾ يسٮن إ

 مٮظًؽا ُ.
٦ِهِؾيُّ واثْه٨ أيب  ْ نَّ أ٢ٌٚ اذل٠ِّؿ/ )اَل إَِع إاِلَّ اُ(، ٧َ٠َة َرواهُ ا٣رتِّ

َ
ونُبني َذلِٟ أ

َٗري٧َ٬ة َمْؿُٚهٮًع إىَِل اجلَّهيِب  ْجَية و ٩ه٫ َٝهةَ /  ملسو هيلع هللا ىلصادلُّ
َ
أٌٚه٢ُ اذل٠ِّهؿ/ اَل إَِع إاِلَّ اُ، »أ

ًَعا/ احَل٧ؽ اُ أ». ويِف (1)«وأ٢ٌٚ ادلُّ ََّ ٤َعح ث٨ ٔجيؽ اُ ث٨ « ال٧ُٮ ََ  ٨ َٔ َٗريه  و
نَّ اجلَّيِب 

َ
٩هة واجلَّبيهٮن ٦ِه٨ ٝهجٌل/ اَل إَِع إاِلَّ اُ »َٝةَ /  ملسو هيلع هللا ىلص٠ؿنـ أ

َ
أ٢ٌُٚ ٦َة ٤ٝهخ أ

ا ٝؽيؿ ُٟ وع احَل٧ؽ، و٬ُٮ ىلع ُك ََشْ َٟ َعُ، َعُ ال٤٧ُْ  . (2)«وظؽه اَل رشن
ح ة٦َّ َٕ ن ٬ََؾا ِذ٠ؿ ا٣

َ
٥ أ هؿد، وذ٠هؿ و٨٦ ٔز ْٛ ح/ ٬ُٮ االقه٥ ال٧ُ ن ذ٠ؿ اََةوَّ

َ
، وأ

ح/ ٬ُٮ االق٥ ال٧ٌ٧ُؿ، ٚ٭٥ ًة٣ُّٮن اغ٣ُٮن، واظذضةج ثٌَٕه٭٥ ىلع  ح اََةوَّ َػةوَّ
ُجٮَن   َٕ ٭٥ ي٤َ ـ/ َذلِٟ ثٞٮع/ }٢ٝ اُ ز٥َّ ذر٥٬ يِف ػًٮ ٍجمجعى

ى
٨٦ِ أثهني ٤ٗهٍ  [72]األ

  ]ا[٬َُؤاَلاِإ َٚإِن ااِلْق٥ 
َ
َ٭ةم يِف اآليَهح ٝج٤ه٫، و٬ُهٮ ٦َْؾ٠ُٮر يِف اا ْٛ مؿ ِِبَٮاب ااِلْقذِ

ِي َصةَا ث٫ِِ ُمٮَ  ٩هٮًرا و٬هؽى ل٤٪َّهةس جت٤ٕٮ٩ه٫  َْٝٮع/ }٢ٝ ٨٦ أ٩ـ  ال١ذةب اذلَّ
ْجُذ٥ واَل آثةؤًل٥ ٝه٢ اُ  

َ
٧ّ٤ذ٥ ٦َة ل٥ د٧ُ٤ٕٮا أ َِحف دجؽو٩٭ة وَتٛٮن ٠سريا ٔو ََٝؿا

                                           
(، 49 )ص« الممصػيحلحمس»، كاػحمل أ  ادلجحميػ يف «حمجممسػحمل ممعحمسيػ»كمخفػؿ/ ،  (3383)أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم (1)

مخلحمل حمجػحجسيجحت جمتػحمس ػحمل يمطػحجس  (832) «محشحمجيحمجيحم»احمل حمجف يف ، ك(40955)« اليحلربل»كاججلنممسيئ يف 
   .(6253« )يخمت اججلرتمخلىجسممحشحمج»كحمجممسمحميحم األبلين يف ، ڤا 
(، مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل يمطحملػحمسك ريض ا 4989(، كاججلرتمخلىجسم )46« )املجخمىحض»أىمححمسجمتيحم مخللممق يف  (2)

 (.   6849« )محشحمجيخمت اججلرتمخلىجسم»يمطمحممجمحمل، كمحشحمجحمجيحم األبلين يف 
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ـ/   ٍجمجعى
ى
ِي أ٩ـ [72]األ ي/ اُ ٬ُٮ اذلَّ

َ
ِي َصةَا ثِه٫ِ ُمهٮَ ، ٚةالقه٥  ، أ  ]ا[ال١ذةب اذلَّ

هةاِؿ َذلِهٟإ دَٞهٮ / ٦َه٨ َصهةره؟  َْ َ٭ةم، ٧َ٠َة يِف َج ْٛ ٤َْي٫ِ ااِلْقذِ َٔ ٦ُْجَذؽأ، وَػكه ٝؽ د َّ 
ٮ / زنٌؽ. ُٞ  َذَي

و ُم٧ًٌؿا، ٤ََٚحَْف ثَِساَلم دَهةمي واَل دم٤َهح ٦ٛيهؽة، 
َ
٭ًؿا أ ْْ ؿد ٦ُ ْٛ ة ااِلْق٥ ال٧ُ وأ٦َّ

مؿ واَل ٩يه.واَل يذَ 
َ
٤َّٜ ث٫ِِ إِي٧َةن واَل زٛؿ واَل أ َٕ 

، واَل ملسو هيلع هللا ىلصول٥ يؾ٠ؿ َذلِٟ أظٌؽ ٨٦ِ ق٤ٙ اا٦هح، واَل رشع َذلِهٟ َرُقهٮُ  اُ 
يه٫ِ دىهٮًرا  ُِ ْٕ هة، ولِج٧ََّهة ُح ًٕ ُْٰٕ ا٤ٞ٣َت ثَِ٪ِٛكه٫ِ ٦ٕؿَٚهح ٦ٛيهؽة، واَل َظهةاًل ٩َةِٚ ُح

٤َْي٫ِ ثَِ٪ْي واَل إِْثَجة َٔ ة، واَل ُُيس٥  ًٞ رَتن ث٫ِِ ٦ه٨ ٦ٕؿَٚهح ا٤ٞ٣هت ٤ُ٦ُ ْٞ ت، َٚإِن ل٥ ي
ِٛيؽ ثَِ٪ِٛك٫ِ، ولاِلَّ ل٥ يسه٨ ذِيه٫ِ َٚةاِهَؽة، والرشهنٕح إِج٧ََّهة ترشهع ٦ه٨  وظةع ٦َة يُ

رْيِهِ. َ٘ ِ ةاَِؽة َظةِو٤َح ث
َٛ ِٛيؽ ثَِ٪ِٛك٫ِ، اَل ٦َة دسٮن ا٣ ْذاَكر ٦َة يُ

َ
 اا

إِلحَلهةد، وأ٩هٮاع ٦ه٨ وٝؽ وٝٓ ثٕي ٨٦َ واّت ىلع ٬ََؾا اذل٠ِّؿ يِف ٚ٪ٮن ٨٦ ا
ٮع. ًُ َةد، ٧َ٠َة ٝؽ بكٍ يِف ٗري ٬ََؾا ال٧َْٮ  ااِلَتِّ

٩ه٫ َٝهةَ / 
َ
ُيٮخ ٦ه٨ أ ٨ ثٕي النُّ َٔ ُمهٮت ثَهني اجلَّهْي »و٦َة يؾ٠ؿ 

َ
ن أ
َ
َػهةا أ

َ
أ

هةا «واإِلْثَجةت َٛ ٤ٍَ ٦َهة اَل َػ َ٘ َذؽى ذِيَ٭ة ثىةظج٭ةإ َٚإِن يِف َذلِٟ ٨٦ ا٣ ْٞ ، َظة  اَل ُح
ْخ٧َهة  ث٫ِِإ إِْذ لَٮ ٦َة

َ
ْجؽ يِف ٬َِؾه احَلة  ل٥ ي٧َخ إاِلَّ ىلع ٦َة َٝىهؽه و٩هٮاهإ إِْذ اا َٕ َت ا٣

ن اجلَّيِب 
َ
مهؿ ثذ٤ٞهني ال٧َيِّهخ/  ملسو هيلع هللا ىلصثِةجلِّيَّةِت، وٝؽ زَجخ أ

َ
، وَٝهةَ / (1)«اَل إَِع إاِلَّ اُ»أ

                                           
ال هلل  /ٮا مٮدهةز٥ُ٪هِّٞ ٣َ »/ / مخفؿ رممسػجخمؿ ا مخفؿممسمجعيحجس اخلحجسرم، ( يمطحمل أ  542أىمححمسج مممسججلمخل ) (1)

   .«إال اُ
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٫٦/ اَل إَِع إاِلَّ اُ دػ٢ اجل٪َّح» ٠ؿه حمؾوًرا له٥ ، ولَٮ اَكَن ٦َة ذ(1)«٨٦َ اَكَن آػؿ الَكَ
ْثَ٪ةاَِ٭ة مٮدًة ٗري حَم٧ُْٮد، ث٢ اَكَن ي٤ُٞه٨ ٦َهة 

َ
ن َح٧ُٮت يِف أ

َ
ي٨ٞ٤ُ ال٧َيِّخ لك٧ح ُيَةا أ

ؿد. ْٛ  اْػَذةَرهُ ٨٦ِ ِذ٠ؿ ااِلْق٥ ال٧ُ
هح، وأٝهؿب  َٔ ْدػ٢ يِف ابلِْؽ

َ
٪َّح، وأ ٨ الكُّ َٔ ؿد أثٕؽ  ْٛ واذل٠ِّؿ ثِةاِلْق٥ِ ال٧ٌ٧ُؿ ال٧ُ

ةنإ  َُ ْي و/ ٬ُٮ ٬ُٮ، وََنْٮ َذلِٟ ل٥ يسه٨ إىَِل ًال  النَّ
َ
َٚإِن ٨٦َ َٝةَ / يَة ٬ُٮ، يَة ٬ُٮ، أ

٧ِري ًَعاًِؽا إاِلَّ إىَِل ٦َة يُىٮره ٤ٝج٫، وا٤ٞ٣ت ٝؽ َحْ٭َذِؽي وٝؽ ي٢ٌَ. ٌَّ  ال
ةهُ ٠ذةب « ا٣ٛىٮص»وٝؽ َو٪َّٙ َوةظت  نَّ «امٮ»٠ذةثة َق٧َّ

َ
ه٭٥ أ ٌُ ٥ ثَٕ ، ؤز

وِن٫٤ إاِلَّ 
ْ
اف/ اُ   َْٝٮع/ }و٦َة ي٥٤ٕ دَأ وِن٢ ٬ََؾا ااِلْق٥  [5]آؿ يمطحملحمسى

ْ
َ٪ةهُ/ و٦َة ي٥٤ٕ دَأ ْٕ ٦َ

ة ادّٜٛ ال٧ُك٧ُ٤ٮنَ  ِي ٬ُٮ الُ٭ٮ، ولِن اَكَن ٬ََؾا ِم٧َّ اَلا -اذلَّ َٞ ُٕ ىلع أ٫٩ ٨٦ِ أثني  -ث٢ ا٣
ة بلَٕهي ٦َه٨ َٝهةَ   ٪٫ُُّ ٨٦ِ ٬َُؤاَلاِ، َظذَّ ٤ٝهخ مهؿَّ ُْ ٢، ٚٞؽ ي٨ُّْ َذلِٟ ٨٦َ َح َِ ابلَة

وِنه٢ )٬ُهٮ( َمحًْبة 
ْ
٨٦ َذلِٟ/ لَٮ اَكَن ٬َهَؾا ٦َهة ٤َٝذه٫ ل١ُذجهخ اآليَهح/ و٦َهة ي٤ٕه٥ دَأ

ِى٤َح. َٛ ٪ْ٦ُ 
ةا٢ِ/ )اُ( ثٞٮع/ }٢ٝ  َٞ ٫٩ َُيَْذش ىلع َٝٮ  ا٣

َ
ُيٮخ أ ز٥َّ ٠سريًا ٦َة يؾ٠ؿ ثٕي النُّ

ـ/ اُ ز٥َّ ذر٥٬   ٍجمجعى
ى
هٮ  ااِلْقه٥ ا[72]األ ُٞ ن َح

َ
مؿ ٩بيَّه٫ ثِهأ

َ
ن اُ أ

َ
هؿد، ، ون٨ْ أ ْٛ ل٧ُ

ِي أ٩هـ   ُُ اذلَّ َ٪هةهُ/ ا ْٕ ةق أ٬ه٢ ا٤ٕ٣ه٥إ َٚهإِن َٝهْٮع/ }ٝه٢ اُ  ٦َ َٛ ٌٍ ثِةتِّ و٬ََؾا ٤ٗ
ِي َصةَا  ْٮع/ }٢ٝ ٨٦ أ٩ـ  ال١ذةب اذلَّ َٞ ِي َصةَا ث٫ِِ ُمٮَ ، و٬ُٮ َصٮاب ٣ ال١ذةب اذلَّ

َِحف دجؽو٩٭ة وَتٛٮن ٠سهريًا و ٧٤ٔهذ٥ ث٫ِِ ُمٮَ  ٩ٮًرا و٬ؽى ل٤٪َّةس جت٤ٕٮ٫٩ ََٝؿا
                                           

، «محشػحمجيخمت اإلممسػمحمد»(، كمخفػؿ/ 494/ 4« )املممسػمجتحجسرؾ»(، كاحلػزمخل يف 4442أىمححمسجمتيحم أػجخم داكد ) (1)
   .(09مممسججل رمخفمخل )« أحمجاكـ اجلمحمحمس»كمحشحمجحمجيحم األبلين يف 
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ْجُذ٥ واَل آثةؤًل٥ ٢ٝ اُ  
َ
ِي أ٩هـ  ال١ذهةَب [72]األجحممجعـ/ ٦َة ل٥ د٧ُ٤ٕٮا أ ي/ اُ اذلَّ

َ
، أ

ِي َصةَا ث٫ِِ ُمٮَ ، رد ثؾلٟ َٝٮ  ٨٦َ َٝةَ / }٦َة أ٩ـ  اُ ىلع بن ا ، هاذلَّ ؿ ٦ه٨ ََشْ
ِي َصةَا ث٫ِِ ُمٮَ   ز٥َّ َٝهةَ / }ٝه٢ اُ   ةَ / }٨٦َ أ٩ـ  ال١ذةب اذلَّ َٞ أ٩هـعُ زه٥َّ َذر َذ

ُجٮَن   َٕ ٭٥ ي٤َ  .[72]األجحممجعـ/ ٬َُؤاَلاِ امل١ؾثني }يِف ػًٮ
هَؿب  َٕ ن ا٣

َ
هح اجلَّْعهٮ/ أ ا٧َِّ

َ
هريه ٦ه٨ أ َٗ ة يُبني ٦َة دٞؽم/ ٦َة ذ٠ؿه ِقهحَجٮْن٫ و وِم٧َّ

ْٮ  اَل ُُيْهىك ثِه٫ِ إاِلَّ  َٞ ْٮ  ٦َة اَكَن الَك٦ة، اَل ُي١ٮن ث٫ِِ ٦َة اَكَن ٝٮاًل. َٚة٣ َٞ َُي١ٮن ثة٣
و دم٤َح ٤ٕٚيح، ولَِ٭َؾا يسَّسون )إِن( إِذا َصةَات ثٕهؽ 

َ
و دم٤َح اق٧يح، أ

َ
م دَةم، أ الَكَ

هؿد، واَل  ْٛ مؿ أظًؽا ثِؾ٠ؿ اْقه٥ ٦ُ
ْ
ةىَل اَل يَأ َٕ ْٮ  اَل ُُيْىك ث٫ِِ اْق٥ٌإ واُ َت َٞ ْٮ ، َٚة٣ َٞ ا٣

 رشع ل٧ُ٤ك٧٤ني.
ِٛيؽ َمحًْبة ٨٦ِ اإِلي٧َةن ثِةتِّ  ةق أ٢٬ اإِلْقاَلم، واَل يُؤمؿ ث٫ِِ وااِلْق٥ ال٧َُضؿَّد اَل يُ َٛ

ا ٨٦ ال٧ُؼةَجةت. َِٕجةَدات، واَل يِف ََشْ ا ٨٦ ا٣  يِف ََشْ
َؿاب َمهؿَّ ث٧هؤذن  ْٔ

َ
ن ثَٕي اا

َ
ؿد ٦َة يُؾ٠ؿ/ أ ْٛ ْٝذرص ىلع ااِلْق٥ ال٧ُ ري ٨٦ ا ِْ و٩َ

ٮ  ٬َؾَ  ُٞ ةَ / ٦َةَذا َح َٞ ًؽا رقٮَ  اُ( ثِةجلَّىت! َذ ن حُم٧ََّ
َ
ٮ / )أم٭ُؽ أ ُٞ ا؟ ٬ََؾا ااِلْق٥، َح

م؟ ِي يذ٥ُّ ث٫ِِ الالَكَ ٪٫ُ اذلَّ َٔ ْح٨َ اَََكُ 
َ
 َٚأ

ْؿآن ٨٦ َْٝٮع/ }واْذ٠ُؿ اْق٥ َرمٟ ودبذ٢ إحَِلْه٫ِ دبذهياًل   ُٞ ، [6]املحمسمػىحل/ و٦َة يِف ا٣
ىلْعَ  
َ
/ وَٝٮع/ }قجط اْق٥ َرمٟ اا ىلٍعى

ى
٤ْٚهط ٦ه٨ دهـىَّ * وذ٠هؿ [2]األ

َ
، وَٝٮع/ }ٝؽ أ

/  اْق٥ رم٫ ٚىًل  ىلٍعى
ى
ي٥  [27، 21]األ ِْ َٕ ، [51]الجخمامخفًمجعىػ/ ، وَٝٮع/ }ٚكجط ثةق٥ َرمٟ ا٣

 وََنْٮ َذلِٟ اَل يٞذض ذ٠ؿه ٦ُٛؿًدا.
هَل  ي٥  َٝةَ / « ث٢ يِف " الكُّ ِْ َٕ ٫٩ ملة ٩ـ  َْٝٮُع/ }ٚكجط ثةق٥ َرمٟ ا٣
َ
٤ُٮ٬َهة »أ َٕ اْص

س٥ ىلْعَ  َٝه«يِف رًلٔٮ
َ
٤ُٮ٬َهة يِف »ةَ / ، وملهة ٩هـ  َٝهْٮُع/ }قهجط اْقه٥ َرمهٟ اا َٕ اْص
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هي٥(، ويِف (1)«ُقُضٮدُز٥ْ  ِْ َٕ ٠ُٮع/ )ُقهْجَعةَن َريبِّ ا٣ ٮلُٮا يِف الؿُّ ُٞ ن َح
َ
. ٚنهؿع لَُ٭٥ أ

(. ويِف  ىلْعَ
َ
ههُضٮد/ )ُقههْجَعةَن َريبِّ اا ههعيط»الكُّ هه٫/ « الىَّ ههٮ  يِف ُر٠ُٔٮ ُٞ ٩هه٫ اَكَن َح

َ
أ

ي٥» ِْ َٕ ىلْعَ ُقهْجَعةَن رَ »، ويِف ُقُضٮده/ «ُقْجَعةَن َريبِّ ا٣
َ
، و٬َهَؾا ٬ُهٮ ٦ٕه، (2)«يبِّ اا

س٥ وقضٮدز٥»َْٝٮع/  ٤ُٮ٬َة يِف رًلٔٮ َٕ ةق ال٧ُك٧٤ني.« اْص َٛ  ثِةتِّ
ِٛيهؽ،  ىلْعَ وذ٠ؿ اْق٥ِ رم٫ وََنْٮ َذلِٟ ٬ُٮ ثةلالَكم اتلَّةم ال٧ُ

َ
ٚتكبيط اْق٥ِ رم٫ِّ اا

٪٫ُ « الىعيط»٧َ٠َة يِف  ٫٩ َٝةَ /  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ
َ
 »أ

َ
ْؿآن أ ُٞ م ثٕؽ ا٣ رمٓ، و٬ه٨ ٦ه٨ أ٢ٌٚ الالَكَ

هههْؿآن/ ُقهههْجَعةَن اُ، واحَل٧ْهههؽ ُ، واَل إَِع إاِلَّ اُ، واُ أكهههك ُٞ . ويِف (3)«ا٣
٪٫ُ « الىعيط» ٫٩ َٝةَ /  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ

َ
لك٧ذةن ػٛيٛذةن ىلع ال٤َِّكةن، زَٞي٤ذةن يِف ال٧ِزيَان، »أ

 َٕ ي٥َظجِحجذةن إىَِل الؿَّمْح٨َ/ ُقْجَعةَن اُ وحِب٧َِْؽهِ، ُقْجَعةَن اُ ا٣ ِْ»(4). 
ِعيَعنْيِ »ويِف  ٪٫ُ « الىَّ ٫٩ َٝةَ /  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ

َ
ة/ اَل إَِع إاِلَّ »أ ٨٦َ َٝةَ  يِف يَْٮ٦ه٫ ٦ةاَهح مهؿَّ

ا ٝؽيؿ، ٠َذهت اُ  اُ، وظؽه اَل رشنٟ َعُ، َعُ امل٤ٟ وع احَل٧ؽ، و٬ُٮ ىلع ُك ََشْ
ِت 
ْ
ةن يَْٮ٫٦ َذلِٟ َظذَّ ُح٧ِِْس، ول٥ يَأ َُ ْي ة َصةَا ث٫ِِ،  َعُ ِظْؿًزا ٨٦ِ النَّ ٢ ِم٧َّ ٌَ ْٚ

َ
أظٌؽ ثِأ

                                           
، كحمجممسمحميحم األبلين يف ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحمق حمل ًعمحمس 825( كأجخم داكد )4433أىمححمسجمتيحم ادلاريم ) (1)
 (.   895« )املممصاكة»

   .ڤحمل حمجحجسيجحت حمجىجسيىمغ ( مخل996أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)
الهالكم إىل  أظتُّ »/ ، مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا ڤ يمطحمل ممسحملحمسة حمل جمتمحمحجسب( 6449أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (3)

 «.  ٭٨ ثؽأَت   ثأيِّ ُ ُّ اُ أرمٓ/ قجعةن اُ، واحل٧ؽ ُ، وال هلل إال اُ، واُ أكك. ال يَ 

 .  ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 6253(، كمممسججلمخل )2302أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (4)
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٤َْيه٫ِ   َٔ و َزاد 
َ
ة/ ». و(1)«إاِلَّ رص٢ َٝةَ  ٦س٢ ٦َهة َٝهةَ ، أ ٦َه٨ َٝهةَ  يِف يَْٮ٦ه٫ ٦ةاَهح مهؿَّ

٪٫ُ ػُةيةه، ولَٮ اَك٩َهخ ٦ِسه٢  َٔ خ  َُّ ي٥، ُظ ِْ َٕ ُقْجَعةَن اُ وحِب٧َِْؽهِ، ُقْجَعةَن اُ ا٣
أ». ويِف (2)«زمؽ ابلَْعؿ ََّ َٗري« ال٧ُٮ ٨ اجلَّيِب و َٔ ٫٩ َٝةَ /  ملسو هيلع هللا ىلصه 

َ
٩هة »أ

َ
أ٢ٌُٚ ٦َهة ٤ُٝذه٫ أ
واجلَّبيٮن ٨٦ِ ٝجٌل/ اَل إَِع إاِلَّ اُ، وظؽه اَل رشنٟ َعُ، َعُ امل٤هٟ وع احَل٧هؽ، و٬ُهٮ 

ا ٝؽيؿ ٪٫ُ « ُقهَل اث٨ْ ٦َةَص٫»، ويِف (3)«ىلع ُك ََشْ َٔ َٗريه  ٩ه٫ َٝهةَ /  ملسو هيلع هللا ىلصو
َ
أٌٚه٢ »أ

ًَعا/ احَل٧ؽ ُاذل٠ِّؿ/ اَل إَِع إاِلَّ اُ،   .(4)«وأ٢ٌٚ ادلُّ
ًَعا. ة  ٨٦ اذل٠ِّؿ وادلُّ َٞ ٩ْٮاع ٦َة ُح

َ
َظةِدير ٠َسرَِية يِف أ

َ
 و٦س٢ ٬َِؾه اا

هة له٥ يُهؾ٠ؿ اْقه٥ اُ  ُك٤ُٮا ِم٧َّ
ْ
ةىَل/ }واَل دَأ َٕ ْؿآن ٨٦ َْٝٮع َت ُٞ َٟ ٦َة يِف ا٣ ِ وًَلَؾل

٤َْي٫ِ   ـ/ َٔ ٍجمجعى
ى
ة أ[212]األ ٤َهْيُس٥ واْذ٠ُهُؿوا اْقه٥ اُ ، وَٝٮع/ }َٚلُكُٮا ِم٧َّ َٔ مكهس٨ 
٤َْي٫ِ   ة/ َٔ ًحجسى ة اق٧يح، ىلع أّ٭ؿ [1]الحملى حإ إ٦َِّ / إِج٧ََّة ٬ُٮ َٝٮ / بِك٥ اُ. و٬َِؾه دم٤َح دَة٦َّ

َٟ َٝٮ   ِ و أذثط بِك٥ اُ. وًَلَؾل
َ
ِؽيؿ/ ذثيح بِك٥ اُ، أ ْٞ و ٤ِٕٚيح، واتلَّ

َ
ٝٮيل اجلَُّعةة، أ

ةرئ/ }بِك٥ اُ الؿَّ  َٞ  ثةقه٥ اُ. ا٣
ُ
ْٝؿَأ و أ
َ
مْح٨َ الؿَِّظي٥ ، ٚذٞؽيؿه/ ٝؿاايت بِك٥ اُ، أ

و اثذهؽأت بِكه٥ اُ، 
َ
و٨٦ اجلَّةس ٨٦َ ي٧ٌُؿ يِف ٦سه٢ ٬َهَؾا/ اثذهؽاف بِكه٥ اُ، أ

٢ لُك٫ ٦ٕٛٮ  ثةق٥ اُ، ٣َحَْف جُمَؿَّد اثْذَِؽاا٫، ٧َ٠َة أّ٭هؿ  ْٕ ِٛ ن ا٣
َ
وااو  أظك٨إ ِا
ِي ػ٤هٜ  ال٧ٌ٧ُؿ يِف َْٝٮع/ }ا ، ويِف َٝهْٮع/ }بِكه٥ اُ ]اججلمجعججلػمخف[ْٝؿَأ ثةقه٥ َرمهٟ اذلَّ

                                           
 .  ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 6254( كمممسججلمخل )4654أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)

 .  ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 6254( كمممسججلمخل )2309أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)

   .حمقحجسـ ختحمس يحم مخفحمسين (3)
   .حمقحجسـ ختحمس يحم مخفحمسين (4)
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هاَلة / »ملسو هيلع هللا ىلص، ويِف َٝهٮِ  اجلَّهيِب [12]حجمػجخمد/ جمؿن٭ة ومْؿَقة٬َة   ٦َه٨ اَكَن ذثهط ٝجه٢ الىَّ
ْػَؿى، و٨٦ ل٥ يس٨ ذثهط ٤ٚيهؾثط ثةقه٥ اُ

ُ
. و٦ه٨ ٬َهَؾا (1)«٤ٚيؾثط ٦َََك٩َ٭ة أ
ب َق٧َ٤ح/ يِف احَلِؽير ال ملسو هيلع هللا ىلصابلَةب/ َٝٮ  اجلَّيِب 

َ
ِعيط لؿمحج٫إ ٧ٔؿ ث٨ أ هاَلم، »ىَّ ُٗ يَة 

ة ي٤يٟ هٮ / ثةقه٥ اُ، ٣َهحَْف (2)«َق٥ِّ اُ، وَُلْ ثي٧ي٪ٟ، وَُلْ ِم٧َّ ُٞ ن َح
َ
، َٚةل٧َُؿاد أ

ِعيط ٣ٕؽي ث٨ َظهةد٥ِ/  َٟ َْٝٮع يِف احَلِؽير الىَّ ِ ن يَؾ٠ؿ ااِلْق٥ جُمَؿًدا. وًَلَؾل
َ
ال٧َُؿاد أ
َٟ َْٝٮع (3)«وذ٠ؿت اْق٥ اُ َٚلُكْ  إِذا أْرق٤خ لكجٟ امل٥٤ٕ» ِ إِذا دػ٢ / »ملسو هيلع هللا ىلص، وًَلَؾل

ة٦ه٫، َٝهةَ   َٕ ََ ٪هؽ  ٪هؽ ُػُؿوصه٫ ٔو ْ٪هؽ ُدُػهٮع ٔو ِٔ الؿص٢ ٦ِّنع َٚؾ٠ؿ اْق٥َ اُ 
ةن/ اَل ٦َجيخ ٣س٥ واَل َٔنةا َُ ْي  ، وأ٦سة  َذلِٟ ٠سري. (4)«النَّ

٭ َٟ ٦َة رُشِع ل٧ُ٤ك٧٤ني يِف واَلدِ٭٥ وأذا٩٭٥ وَظضِّ ِ ٥ وأٔيةد٥٬ ٨٦ ذ٠ؿ وًَلَؾل
ْٮ  ال٧َُؤّذن/ )اُ أكك، اُ أكك، أمه٭ؽ  َٞ ح، ٠َ ةىَل، إِج٧ََّة ٬ُٮ ثِةجُل٤٧َِْح اتلَّة٦َّ َٕ اُ َت
/ )اُ أكههك،  ههًؽا َرُقههٮ  اُ(، وَٝههٮ  ال٧َُىههٌلِّ نَّ حُم٧ََّ

َ
ن اَل إَِع إاِلَّ اُ، أمهه٭ؽ أ

َ
أ

ي٥، ُقْجَعةَن َريبِّ ا ِْ َٕ ، ق٧ٓ اُ مل٨ مَحؽه، َرمََّ٪ة ولَهٟ احَل٧هؽ، ُقْجَعةَن َريبِّ ا٣ ىلْعَ
َ
ا

/ )بلَّْيٟ ال٤َُّ٭٥َّ بلَّْيٟ(، وأ٦سة  َذلِٟ  «.اتلَِّعيَّةت ُ(، وَٝٮ  ال٤٧ُيَبِّ
 الرشح

                                           
 .  ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت جمتمحمحجسب حمل ممسىمغيف 4520( كمممسججلمخل )589أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)

 .  ڤحجسيجحت يمطحملحمس حمل ممسججلحمل ( مخلحمل حمج6066أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (2)

 .  ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجسم حمل حمجمخل 4565( كمممسججلمخل )9384أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (3)

 .  ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت جمتحمس حمل يمطحجس ا 6048أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (4)
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جخمحمجيػحجس يمطبلمخفػ ػبلزـك يمغمجتاججلمجعبلمخف ني جخمحمجيػحجس الحمسبجخمبيػ كجخمحمجيػحجس األلجخمحجميػ/  
ػالحمسبجخمبي يممسمجتججلحمسـ جخمحمجيحجس األلجخمحجمي، كاأللجخمحجمي مجتممشحملحمل جخمحمجي حمل حجس الحمسبجخمبيػ، يمغػلك مخلى

حجس ا يف إهليمجتيحم يمغف حجمىجسا يمجتممشحملحمل جخمحمجيحجسق  يمطحمس كجمتىحل يف محلجخمجحمػيحم رب لك   ، حمجَّ كى 
كأجحميحم يمطحمس كجمتىحل ىمحججلمخف لك   ، كمخلحجسحمس لك   ك ألجحميحم ال يحملسحمل أف يمجعحجس ا يمطػحمس 

لحمسبجخمبيػ يمغجحمػيحم يججلحمسمخلػيحم أف ايمطمجتحمقػحجس كجمتىحل دكف أف يمجعمجتحمقحجس مخلمحتىحل حجمىجسا االيمطمجتحمقد، كمخلحمل 
 ممشحجم.كيمجعحملىحل حملحمقمجت أللجخمحجمييمجعمجتحمقحجس 

لكحمل هل جحتري يمطحمتي إذا اممسمجتحمجرض اإل ممسػف كلكحمل اتلجخمحمجيحجس )ال هلإ إال ا( 
مجعحجسهل   ك ألجحممجم مجتممشحملحمل إجحتت مخلمحمػمجتىه مخلمجعمحمحجم كمحشحجسؽ يف ىحضججل يمغممشججلمجم يمغجحميحم ال يى 

مجعحجسِل   ، كذللػممق جمتىحل كيمطبل، يمغىمغيمجم مخلحمل اخلري كاججلىمغممشىحل مخل ال يى  اليحلحملؿ كاغيمجتيحم 
 .«أ٢ٌٚ اذل٠ؿ ال هلل إال اُ»/ محلحمس محلحمل مخفؿ اجلِب اكجحم أيمغممشىحل اذلِّ 

حملجحتججلػيحم ألجحممجمػ لكحملػ اتلجخمحمجيػحجس، كاتلجخمحمجيػحجس ال يي » يحمقجخمؿ املركىمغجخمرم رمحػيحم ا/
  ، ك  اججلىمغرمخف ني اججلسىمغحمس كاإليحملف، كألجحممجم أدمممط لججلحمقججلػ مخلػممط ا، كأجحمػ  
لججلىمعري، كأححصحجس حمسكي لججلمحمىمغجمس، كيجشىمغي لججلىحضحمل، كمحمحمقي لججلجحسىحضحمس مخلحمل ىمحجحت اجلىمغػجمس، 

  .(1)«كأىحضحمسد لججلممصيمخضف
حمل يسرث مخلحمل حجمػىجسق اللكحملػ يف لك زمخلػف كمػاكف، كال يىمغػرت كذللممق يمغججلىمغحمس مخلى 

 .كىجسمحلحمس مخلحمقمحشحجسحجم مخلمجعجحميمجم،اممسمجتحمجممشر لممسجحميحم يمطحمل الججلمجممخت مجم، ك
كمخلحمل زيمطمخل أف حجمىجسا ًذمحلحمس اججلمجعمخل، كأف ًذمحلحمس اخلمحش حجمػجخم االممسػمخل املىمغػحمسد، كًذمحلػحمس 

 مخفحجس  ىمحمحش اخلمحش حجمجخم االممسمخل املممشحملحمس يمغمجممخل خمشلجخمف اغججلمخضجخمف
ي
حمجيجحت ك حمل جمتمجمججلمجممخلجخما مخلً أ

                                           
   (.5/469) «حتىمغ األحمججخمذم»  (1)
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أيمغممشػىحل أجحميحم محلحمس االممسمخل املحمتحمسد، كاأليمغممشىحل يف اذلِّ  أفَّ ىلع  ﴾اي ﴿مخفيًىحل  حجسلجخمف حمقجخمِل/يممسمجت
كذللممق يمطجحت،  -حجسكف جحتمحم  أك ىحضججل -كاخلمخضب الممسمخل يمغحمقممش؟ (ال هلإ إال ا)مخلحمل 
 / )حجمجخم(.ريلممشحملاذلمحلحمس ححصحجس مخلمحميحم ، كأحمل ابلحجسع ذمحلحمس ا الممسمخل املىمغحمسدمخلً اكف 

ػـ، كال دمججلػ مخلىمغيػحجسة، كال االممسمخل املىمغحمسد املحمطمجمحمس أك املممشحملحمس ججليجمس سػبلـ ك
ال يث يحم إيحملف كال يث يحم زىمغحمس، كال أمػحمس كال كيمجتمجعججلمخف يحم إيحملف كال زىمغحمس، 

  رشيمطي.مخف يمطججليمجم أحمجاكمخلن ججلَّ يمطى  ا ، يمغفَّ (ال هلإ إال ا)جحم ، البلؼ 
الرشػيمجع إجحمحملػ ك / أف مخفيمطحجسة مخلمجمحملػ يف األذاكر الرشػيمطي جحتمخل ذمحلحمس امليجشمحمممغ 

ى  زيػدة مخلمجعىن ُييجشىحل يحم زًك  اججلحمقججل، كُييجشىحل يحم  محمىمغممسيحمىمغيحجس رشع مخلحمل األذاكر مخل يي ت
 ، ىجسات الججلىمغمخض ال محمس ىمحرج.مخلىمغيحجساإليحملف، كُييجشىحل يحم مخلمجعىن 

/ جخمفحمقجخملػحمجيمحمحملػ ي ممسػمجعدة كا رشػاحمجن  كفحجسيحمسيمطحملجخمف أجحممجممخل  ػحجمال  اذليحمل كأمخل 
حملػ ممػ إجحمَّ ك، يمغمجمىجسا ججليجمس مخلػحمل الججلىمغػمخض جحمىمغممسػيحم، ...(حجمجخم حجمجخم حجمجخم)أك  ...(.ا ،ا ،ا)

مخض مخلحمل اتليجشجخمرات اججل  يف أذحجمجحممجممخل، ججلسحمل جحمىمغجمس الججلىمغمخض ال ُييجشىحل يحمقرف حجمىجسا الججلىمغ
 يحم يمغحجسة ممسجخمل اتليجشجخمر اججلمجعـ.

كمخفحجس كمخفممط مجعخمش مخلحمل كاحمط ىلع حجمىجسا اذلمحلحمس يف يمغمحمجخمف مخلحمل اإلحلػد كأجحمػجخماع مخلػحمل 
، كحجمىجسق جحمميحمت حمجمجتحملي لججلحجسع كاع األحجمجخما  كممسججلجخمؾ ممسبيىحل ممعػري مخلػ أجحمػحمسؿ االحتد

 ا.
 

 



  

 

 ة الم ابن تيميــلشيخ اإلس 385 

ٌم دَهةمٌّ ََٚض٧ِي» ٝة  املى٪ٙ رمح٫ اُ/  ٓ ٦َة رَش٫ٔ اُ ٨٦ اذل٠ِّؿ إِج٧ََّة ٬ُهٮ الَكَ
٧ؿ. ٌْ ؿدإ اَل ٦ْ٭ؿ واَل ُم ْٛ  اَل اْق٥ ٦ُ

هْٮِع/  َٞ ههح/ )لك٧ههح( ٠َ َ٘ ِي يُكهُل يِف ال٤ُّ لك٧ذههةن ػٛيٛذههةن ىلع »و٬َهَؾا ٬ُههٮ اذلَّ
هِ، ُقهْجَعةَن ال٤َِّكةن، زٞي٤ذةن يِف ال٧ِزيَان، ظجحجذةن إىَِل الؿَّمْح٨َ/ ُقْجَعةَن اُ وحِب٧َْؽِ 

ي٥ ِْ َٕ ا ٦َهة »، وَٝٮع/ (1)«اُ ا٣ اَل ُك ََشْ
َ
ؿ لك٧هح بَلِيهؽ/ أ ِٔ ة أ٢ٌٚ لك٧ح َٝةلََ٭ة النَّ

٢َِ ْٚهٮا٬٭٥  اآليَهح  (2)«ػال اُ ثَة
َ
ةىَل/ }٠َكت لك٧ح َتؿج ٦ه٨ أ َٕ ، و٦ِْ٪٫ َْٝٮع َت

ٍمجمممغ/  ؽاًل  [7]اليحلى ـ/ ، وَٝٮع/ }ود٧خ لك٧ح َرمٟ وؽًٝة ٔو ٍجمجعى
ى
 . [227]األ

ه٪َّح ٢٧ ذِي٫ِ ٣ٛهِ/ )اللَك٧َِهح( ٦ه٨ ال١ذهةب والكُّ ْٕ ة اْقُذ ثه٢  -وأ٦سة  َذلِٟ ِم٧َّ
َؿب َٕ م ا٣ ح، ٧َ٠َة اَك٩ُهٮا يكهذ٤٧ٕٮن احَلهْؿا  -وَقةاِؿ الَكَ َٚإِج٧ََّة يَُؿاد ث٫ِِ اجُل٤٧َْح اتلَّة٦َّ

ِؿنت. َٗ ي/ ٣ِٛ ااِلْق٥ 
َ
ِؿنت، أ َٗ ٮلُٮَن/ ٬ََؾا ظؿا  ُٞ  يِف ااِلْق٥إ َذَي

ْٕ، ٣َهحَْف ثةقه٥ واَل وٝكَّ  م إىَِل/ )اق٥، و٢ٕٚ، وظؿا َصةَا ل٧َِ ٥ ِقحَجٮْن٫ الالَكَ
٩َّه٫ ظهؿا (3)٢ٕٚ(

َ
ح اثلَّة٣ِهر/ أ َْٝكةم يُكُل ظؿًٚة، ٣َِس٨ َػةوَّ

َ
، وَل ٨٦ِ ٬َِؾه اا

ْٕ، ٣َحَْف ثةق٥ واَل ٢ِٕٚ.  َصةَا ل٧َِ
ق٧َةا.
َ
 وقُل ُظُؿوا امضةا ثةق٥ احَلْؿا، ويِه أ

َٗري٬َة، ٧َ٠َهة َٝهةَ  اجلَّهيِب و٣َِٛ احَلؿْ  ْق٧َةا و
َ
 / »ملسو هيلع هللا ىلصا يتََ٪ةو  ٬َِؾه اا

َ
٦َه٨ َٝهؿَأ

ْؿآن ٚأٔؿم٫ ُٞ ُٝهٮ / }أله٥  (1)ا٣
َ
إ ٫ُ٤َٚ ثُِس٢ ظؿا ٔرشه َظَكهَ٪ةت، أ٦هة إيِنِّ اَل أ

                                           
 ، كمخفحجس حمقحجسـ. ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 6253(، كمممسججلمخل )2302أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)

   .ڤ( مخلحمل حمجحجسيجحت أ  حجمحمسيحمسة 6692( كمممسججلمخل )4834أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
   .(46/ 4لممسيجخمييحم )« اليحلمجتب»  (3)



   

 

 ةـــيشرح رسالة العبود 386 

َ  ا٤ََِي٢ُ ث٨ (2)«ظؿا، و٣َِس٨ أ٣ٙ ظؿا، واَلم ظؿا، و٦ِي٥ ظؿا
َ
، وٝؽ َقأ

 ٜ ُْ ٨ اجلُّ َٔ ْوَعةث٫َ 
َ
مْحؽ أ
َ
هةَ / صْبهُذ٥ْ أ َٞ هةلُٮا/ )َزاي(. َذ َٞ َـّاي ٦ِه٨ زنهؽ؟ َذ حِبؿا ال

 ثِةاِلْق٥ِ، ولِج٧ََّة احَلْؿا/ )َز(.
ح ثةحلؿا، يُكُل/ لك٧هح،  َ٘ ن ٬ََؾا ال٧َُكُلَّ يِف ال٤ُّ

َ
٤ُعٮا ىلع أ َُ ز٥َّ إِن اجلَُّعةة اْو

ه، ٣َهحَْف ثةقه٥ واَل ٕٚه٢، ٠عهؿوا اجَله ْٕ ن ٣ِٛ احَلْؿا ُيه ملة َصهةَا ل٧َِ
َ
ؿِّ وأ

 وََنْٮ٬َة.
 ،ِ ْٛ ٨ ٩ٛف احَلْؿا ٨٦ ال٤َّ َٔ ةظ ُظُؿوا امضةا ٚيٕك دَةَرة ثةحلؿا  َٛ ٣

َ
ة أ وأ٦َّ

٩ه٫ 
َ
اَلح َوةر يَذٮ٥َّ٬ ٨٦َ أذهةده أ ُِ ودةَرة ثةق٥ َذلِٟ احَلْؿا، وملة ٤ٗت ٬ََؾا ااِلْو

هة  ًْ ح ٣ٛ َ٘ ٢َٕ ٣ِٛ اللَك٧َِح يِف ال٤ُّ َؿب، و٦٪٭٥ ٨٦ جَيْ َٕ ح ا٣ َ٘ ُمْنهرَتًٌل ثَهني ١َ٬ََؾا يِف ٣ُ
ح ٦ه٨ ٣ٛهِ )اللَك٧َِهح( إاِلَّ  -٦ساًل  -ااِلْق٥ َ٘ وَمني اجُل٤٧َْح، واَل يُٕؿا يِف ََصِنط ال٤ُّ

ح.  اجُل٤٧َْح اتلَّة٦َّ
ح، و٬ُهٮ  وع يِف ذ٠ؿ اُ ُقْجَعة٫َُ٩ ٬ُٮ ذ٠ؿه ِب٤٧ح دَة٦َّ ن ال٧َرْشُ

َ
ُىٮد ٬َُ٪ة/ أ ْٞ وال٧َ

٤ُهٮب، وُيىه٢ ثِه٫ِ ال٧َُكُلَّ ثةلالَكم، والٮاظؽ ٦ِْ٪٫ُ ثِةل ُٞ ِي ي٪ٛهٓ ا٣ لَك٧َِِح، و٬ُهٮ اذلَّ
هري َذلِهٟ  ٤ُٮب إىَِل اُ و٦ٕؿٚذ٫ وحمجذ٫ وػنحذ٫، ٗو ُٞ ْصؿ، وجَيؾب ا٣

َ
اثلَّٮاب واا

ةحِلَح واملٞةوؽ الكة٦يح. َٕ  ٨٦ املُة٣ت ا٣
                                           

= 
حمل محشجخميحم يحم دقجخمَّ كجمتى  مخفحمسا يحم / أحمقحملأم ،«أٔؿم٫» (1) ممسَّ   .كحمجى
كيمغيػيحم » (/424/ 9) «دلحملػممط الحمسكاػحجس»يف  كمخفؿ اهليػمحتِّم(، 9993) «األكممسممش»أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف  (2)

مخلرتكؾ، كمخفحجس محلىجسيحم إممسػحمجؽ ػحمل  /الجخمرداين حجمجخم احمل ممسمجعيحجس حمل كرداف /كحجمجخم مخلرتكؾ. كجحممجمممصىحل ،جحممجمممصىحل
 « .  مجخمخمشجخمع(/ »6438« )الممشمجعيىمغ»، كمخفؿ األبلين يف «راحجمجخمييحم
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َ
٨ أ َٔ و م٧ًٌؿا َٚاَل أو٢ َعُ، ٌٚاًل 

َ
٭ًؿا أ ْْ ؿد ٦ ْٛ ْٝذَِىةر ىلع ااِلْق٥ ال٧ُ ة ااِل ن وأ٦َّ

ح وا٣ٕةرٚني.  يسٮن ٨٦ ذ٠ؿ اََةوَّ
هالالت، وذرنٕهح إىَِل دىهٮرات  ٌَّ ٩ْهٮاع ٦ه٨ ابلهؽع وال

َ
ث٢ ٬ُهٮ وِقهي٤َح إىَِل أ

َةد. ْظٮا  أ٢٬ اإِلحَلةد وأ٢٬ ااِلَتِّ
َ
 وأظٮا  َٚةِقَؽة ٨٦ أ

ٓ ٤َْي٫ِ يِف ٗري ٬ََؾا املًٮ َٔ م   «.٧َ٠َة ٝؽ بُكٍ الالَكَ
 الرشح

حجمػىجسا ال ُييجشػىحل ػىجسمحلحمس اإليحملف، كزيدة جمس كحجمجخم حمسكي اجلىمغ/ اهلحجسؼ مخلحمل اذلمحلحمس
أف سػجخمف ػلالكـ الرشػيع اذلم ال ال ػحجس الحمسىق الرشػيمطي لكحمل مخلىمغحمسدة، كهلىجسا 

ال يجخمجمتحجس يمغيمجمػ سبلمخل مخلىمغمجمجخمـ كاخمشخمت املمجعىن. كأأف سجخمف ك يجخمجمتحجس يمغييحم أم رشؾ.
 مخلػحمل أجحمػجخماق كأال سجخمف محمسمخض ممسمجتىمعجحتت جلحمل كبىمعريحجمػ .   مخلحمل الرشكيت

 .الممسحمجحمس كالممصمجعجخمذة
اللكحمل يف ججلىمع اججلمجعحمسب/ مخضججلمخف ىلع اجلحملججل املىمغيحجسة، كمخضججلمخف ىلع الػالكـ، كهلػىجسا ك

، كتممصػمجتحملىحل ىلع ًّلكـ محلمحتػري  .يمغبلف لكحملػأججلىق ؿ/ يحمق كمخفػحجس تممسػمجتىمعحمسؽ كمخفمجتػ ىحضػجخميبلن
يمغٍػجخمىاًحجمًمجمٍمخل إًٍف  ذلممق كمخلحملكيمطرات ىحضجخميججل، 

ى
جي ًمخلػٍحمل أ ٍػحمسي ػن ختى ًحملى ىٍت لكى ػربي مخفجخمِل مجعف/ دمحلى

ًىجسن   يجخمفى إًالَّ محلى جخمل حمقي بِّػممقى ًمحشػٍحجسمخفن جمتػبل كيمطػبل كمخفجخمِل، [9ممغ/]اليحلمجمحى ػي رى ًحملى ػٍ لكى تىحملَّ / دكى
ٍحجسالن    يمطحمس كجمتىحل ِلجخممخف، ك[449]األجحممجعـ/كىيمطى جخمى مخفىًججليمجمى ه حجمي ًحملى  لكى  إًجَّمجمى

َّ  [400]املمخلمحمػجخمف/ / دًّلكى
كفى   حجسي  يجخميمطى تى لًحملى يٍمجمى تى حجمى يٍمجمى  ك  دمججل اكمججل. ،[42 ]املمخلمحمجخمف/ك  مخفجخمِل/ دحجمى
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حملىحل يمغييحم ججلىمغمخض )اللكحمل( يف اليحلمجتػب كالممسػمحم، ػىحل كممسػحمس كأمخلمحتؿ ذلممق مم اممسمجتمجع
حمساد يحم اجلحملججل اتلمخل، محلحمل اكجحمجخما يممسمجتمجعحملججلجخمف احلحمسؼ يف االممسػمخل، ًّلكـ اججلمجعحمسب، يمغجحمحمل يي 

 يمغيحمقجخملجخمف/ حجمىجسا حمجحمسؼ ممعحمسي، أم ججلىمغمخض االممسمخل ممعحمسي.
كهلىجسا خيمجتججلممش يمطمحمحجس محلمحتري مخلحمل اجلس لكحمل حمجحمسؼ يف ججلىمع اججلمجعحمسب، كبػني حمجػحمسؼ 

 يف امحشمخضبلح اجلحمججخميني.
 .يحمقممسحملجخمف احلحمسكؼ إف مخفممسحملني/ حمجحمسكؼ املين، كحمجحمسكؼ املمجعينيمغجلحمجة 

كححصييمح اإلممسبلـ رمحيحم ا يحمقحمسر أف احلػحمسؼ مخلمحتػىحل اللكحملػ، محلحملػ أف اللكحملػ يف 
ا يف محلمجتػب امحشمخضبلح اجلحمججخميني محشرت حملمجعىن اجلحمس  مخلحمل اجلحملججل، كحجمىجسا ججليجمس محمسادن 

ا كال يف ممسمحم اجلِب محشَّل ا يمطججلييحم كممسججلمخل، كإجحمحمل حجمجخم امحشػمخضبلح ىمحػص اهلػحجسؼ 
االممسػمخل، كهلػىجسا احلػحجسيجحت  /مخلمحميحم اتلمجعججليمخل، ككػىجسلممق احلػحمسؼ مخلمجعمحمػق اججلمجعػـ يف الججلىمعػ

حمجػحمسؼ، كججلسػحمل أججلػممغ حمجػحمسؼ، كالـ حمجػحمسؼ، كمخلػيمخل   الػمخلدال أمخفجخمؿ/ »املممصمجمجخمر/ 
 «.حمجحمسؼ

كاملحمقيجشجخمد حجممحم أف املرشكع يف ذمحلحمس ا ممسحمججحميحم، كحجمجخم ذمحلحمسق جبحملججل مخلػ، كحجمػجخم 
ىمغممط اججلحمقججلػجخمب، كُييجشػىحل املممسّم ػ )الالكـ(، كالجخماحمجحجس مخلمحميحم ػ)اللكحمل(ك كحجمجخم اذلم يمحم

يحم اثلجخماب كاألجمتحمس، كاججلحمقحمسب إف ا كمخلمجعحمسيمغمجتيحم، كحممجتيحم كىمحممصيمجتيحم، كممعػري ذلػممق مخلػحمل 
 املمخضججل اججلمجعحل، كاملحمقمحشحجس الممسمخلي.

كأمخل االمخفمجتيجشر ىلع االممسمخل املىمغحمسد مخلحمطمجمحمسان أك مممشحملحمسان يمغبل أمحشىحل ِل، يمغممشبلن يمطحمل أف 
ػىحل حجمػجخم كممسػيججل إف أجحمػجخماع مخلػحمل ابلػحجسع  يسجخمف مخلحمل ذمحلػحمس اخلمحشػ كاججلمجعػريمغني.

 .الممشبلالتك
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إف اذلمحلػحمس يمغيمجمػ  /الالكـ يمغيمجمػ مخلىمغيػحجسك أماججل  أكدحجم امليجشمحمممغ لك األحمجديجحت ك 
/ )ممسػحمجف مخلػمحتبلن  يمغحمقجخمؿ اججلحمقػىحلك  يمغحجسةا ممسمخل مخلىمغحمسد دلحمسد، ىحل ذمحلحمس حمل ِلى ججليجمس ذمحلحمسن 

  مخلمجعمحمق/ا( 
ي
، أم/ )كاحلحملػحجس ( جحمحمقمحش كيمطحمل ممجحتججلػ املجحسججلػجخممخفني.لك يمطحمل  ق احمسِّ جحمى أ
األيمغمجعػؿ  ككاليجشػىمغت اججلمجعػَّل األممسحمل  احلممسىنمخلحمل يججليمخف ىجسايحم محلحملؿ كأجحت ِل لك 

 . كحمجػحجسق كجحمىمغيمجمػ يمطحملػحمل يمطػحجساق إجحتت اإلهلي يمغيمجم/ ال إججلػيحم إال ا(ك) .اجلججليججل
أكرب  -جمتىحل جمتبلِل -كحمجحجسق، كأجحميحم ػيحمججللكاججلمجعحمطحمل إجحتت اليحلربي   يمغيمجم/ )ا أكرب(ك

 كأيمطحمطمخل مخلحمل لك   . كحجميحلىجسا دميممط األذاكر الرشيمطي.
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  ٫ اُ/ٝة  املى٪ٙ رمح
 ٚى٢ٌ/»

ي٨ أوالن/  ودمةع ادلَّ
هةىَل/  َٕ ، واَل ٩َٕجُؽه إاِلَّ ث٧َِة رشع، اَل ٩َٕجؽه ثةبلؽع، ٧َ٠َة َٝةَ  َت َُ جؽ إاِلَّ ا ْٕ الَّ َج

َ
أ

ةا رم٫ ٤ٚي٢٧ٕ ٧ٔال َوةحلة واَل يُْنهؿ  ثَِٕجهةدة رمه٫ أظهًؽا   َٞ ِ }٨٧َٚ اَكَن يَؿُْصٮ ٣
ٍمجمممغ/   .[222]اليحلى

ِٞيٜ النَّ  َٟ ََتْ ِ ًؽا َرُقهٮُ  وَذل ن حُم٧ََّ
َ
ن اَل إَِع إاِلَّ اُ، وَمَ٭ةَدة أ

َ
/ َمَ٭ةَدة أ َ٭ةَدَتنْيِ

 اُ.
جؽ إاِلَّ إِيَّةه. ْٕ الَّ َج

َ
 َِٚي ااوىل/ أ

ن ٩ىؽق َػكه و٩ُُيهٓ 
َ
٪٫ُ، ٤ٕٚي٪ة أ َٔ ًؽا ٬ُٮ َرُقٮع املج٤ِّٖ  نَّ حُم٧ََّ

َ
ويِف اثلَّةجَِيح/ أ

 أمؿه.
جه ْٕ جََّ٭هة وٝؽ َبنيَّ جلة ٦َة َج

َ
ُمهٮر، وأْػهك أ

ُ
ه٨ حمهؽزةت اا َٔ ؽ اُ ثِه٫ِ، و٩٭ة٩هة 

ْ٪ؽ رمه٫ واَل  ِٔ ةىَل/ }ثًَل ٨٦ أق٥٤ وص٭٫ ُ و٬ُٮ حمك٨ ٫ُ٤َٚ أصؿه  َٕ اَل٣َحإ َٝةَ  َت ًَ

٩ُٮَن   ـَ ٤َْيِ٭٥ واَل ٥٬ َُيْ َٔ ة/ ػٮا  حمسى  .[221]ابلىحمقى
الَّ ََنَةا إاِلَّ اُ، واَل ٩ذٮَل إاِلَّ 

َ
ت إاِلَّ وًل٧ة أ٩َّ٪ة ٦أمٮرون أ  ىلع اُ، واَل ٩َٗؿ

إىَِل اُ، واَل نكههذٕني إاِلَّ ثههةُ، وأالَّ دسههٮن ٔجةدد٪ههة إاِلَّ ُ، ١ََٚههَؾلِٟ ََنهه٨ 
ن ٩َتَّجٓ الؿَُّقٮ  و٩ُُي٫ٕ و٩ذأ  ث٫ِِإ ٚةحلال  ٦َهة َظ٤َّ٤ه٫، واحَلهَؿام ٦َهة 

َ
٦أمٮرون أ

 َ ةىَل/ }ول َٕ ي٨ ٦َة رَش٫ٔإ َٝةَ  اُ َت ٫٦، وادلِّ ٩٭٥ َرًٮا ٦َة آدَهة٥٬ُ اُ وَرُقهٮع َظؿَّ
َ
ٮ أ

]اتلٍَّجخمبىػ/ وَٝةلُٮا َظكبَ٪ة اُ قيؤدح٪ة اُ ٨٦ ٫٤ٌَٚ وَرُقٮع إ٩َِّة إىَِل اُ راٗجهٮن  
، َٚض٢ٕ اإليذةا ُ ول٤ِؿَُّقٮِ ، ٧َ٠َة َٝةَ / }و٦َة آدَهةُز٥ الؿَُّقهٮ  َُٚؼهُؾوهُ و٦َهة [77
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٪٫ُ َٚةْجَذ٭ٮا    َٔ ، وص٢ٕ اتلَّهٮَلُّ ىلع اُ وظهؽه ثٞهٮع/ }وَٝهةلُٮا [5 ]احلىٍممصػحمس/٩٭ةز٥ 
هَعةثَح َرِ   -، ول٥ ي٢ٞ/ وَرُقٮع[77]اتلجخمب/ َظكبَ٪ة اُ  ٧َ٠َة َٝةَ  يِف ووهٙ الىَّ

هٮا ٣سه٥  ُٕ ي٨ َٝةَ  لَُ٭٥ اجلَّةس إِن اجلَّهةس ٝهؽ دم ْػَؿى/ }اذلَّ
ُ
اُ َخْ٪ُ٭٥ يِف اآليَح اا
ـَاَد٥٬ُ إِي٧َ  اف/ ة٩ًة وَٝةلُٮا َظكبَ٪ة اُ و٥ٕ٩ الٮًلِي٢  َٚةْػَنْٮ٥ْ٬ُ َٚ ، و٦س٫٤ [259]آؿ يمطحملحمسى

يَ٭ة اجلَّيِب َظكجٟ اُ و٨٦ ادجٕٟ ٦ه٨ ال٧ُهؤ٦٪نَِي  
َ
ػؿ/ َْٝٮع/ }يَة أ ٍجىمغى

ى
ي/ [31]األ

َ
، أ

جؽه   َٔ ٣َحَْف اُ ثسةا 
َ
ز٥َّ  -[93]الحمسمحمس/ َظكجٟ وظكت ال٧ُؤ٦٪نَِي، ٧َ٠َة َٝةَ / }أ

، َٚض٢ٕ اإليذةا ُ ول٤ِؿَُّقهٮِ ، [77]اتلجخمب/ ٨٦ ٫٤ٌَٚ وَرُقٮع  َٝةَ / }قيؤدح٪ة اُ
ن }ا٢ٌٛ٣ ثيؽ اُ يؤدي٫ ٦ه٨ يََنهةا واُ ُذو ا٣ٌٛه٢ 

َ
وٝؽم ذ٠ؿ ا٢ٌٛ٣ ُإ ِا

ي٥   ِْ َٕ ، وع ا٢ٌٛ٣ ىلع َرُقٮع وىلَع ال٧ُؤ٦٪نَِي، وَٝهةَ / }إ٩َِّهة إىَِل اُ [17]احلحجسيحجس/ ا٣
هخ إ َٚض[77]اتلجخمب/ راٗجٮن   ٢ٕ الؿَّْدَجح إىَِل اُ وظؽه، ٧َ٠َهة يِف َٝهْٮع/ }َٚهإِذا ٚٗؿ

ت   ح/ ٚة٩ىت * ولىَِل َرمٟ ٚةٗر ٍ  .[6، 5]الرشَّ
٨ِْٕ »اِلث٨ِْ َخجَّةس/  ملسو هيلع هللا ىلصوَٝةَ  اجلَّيِب  ٣خ ٚةقأ  اُ، ولِذا اقهذٕ٪خ َٚةْقهَذ

َ
إِذا َقأ

ٓ.(1)«ثةُِ  ًِ ْؿآُن يؽ ُّ ىلع ٦ِس٢ ٬ََؾا يِف ٗري َمٮ ُٞ  ، وا٣
هح واملعجهح ُ وَرُقهٮع، َٚضٕ َٔ ة َُّ ٮى ُ، وص٢ٕ ا٣ َِٕجةَدة واَنيح واتلَّٞ ٢ ا٣

ن أجهؽوا اُ وادٞهٮه وأَيٕهٮن  
َ
هاَلم/ }أ ٤َْيه٫ِ الكَّ َٔ ، [9]جحمػجخمح/ ٧َ٠َة يِف َٝٮ  ٩ٮح 

وخَلِهٟ ٬ه٥ ا٣ٛهةاـون  
ُ
وَٝٮع/ }و٦ه٨ يُهٓ اُ وَرُقهٮع وُيهل اُ ونذٞه٫ َٚأ

 ، وأ٦سة  َذلِٟ.[71]اجلُّجخمر/

                                           
 (.  9406« )املممصاكة»(، كمحشحمجحمجيحم األبلين يف 6942( كاججلرتمخلىجسم )6225أىمححمسجمتيحم أمححجس ) (1)
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هح ٚة َٔ ة َُّ ٤َْي٫ِ وَةٔذ٫، وا٣ َٔ َِٕجةَدد٫ِِ وظؽه، والؿَّْدَجح إحَِل٫ِْ، واتلٮَل  ِ لؿق٢ أمؿوا ث
ىهٮا الؿَُّقهٮ ،  ةُن اجلََّىهةَرى وأمهجة٬َ٭٥إ ٚهأرشًلٮا ثهةُِ ٔو َُ هْي ه٢َّ النَّ ًَ لَُ٭٥، ٚأ

ْرَمةثًة ٨٦ دون اُ واملكهيط اثْه٨ َمهْؿن٥َ  
َ
ْظَجةر٥٬ وُر٬َْجة٩٭٥ْ أ

َ
ُؾوا أ تلجخمبػ/ ]اٚه}اَتَّ

َٓ ٦ٕىهيذ٭٥ امهؿ٥٬ [92 لُٮَجُ٭٥ْ ٦َ
َ
٤َْيِ٭٥، ويَْكأ َٔ جٮن إحَِلِْ٭٥ ونذٮٍلٮن  ، َٚض٤ُٕٮا يٗؿ

 وخمة٣ٛذ٭٥ لُكجَّذ٭٥.
ؿُٚهٮا  َٔ يه٨  َاط ال٧ُْكهَذٞي٥ اذلَّ و٬ؽى اُ ال٧ُؤ٦٪نَِي املؼ٤ىني ُإ أ٢َ٬ الرصِّ

٤َْيِ٭٥ واَل ا َٔ َّٜ وادَّجٕٮه، ٥٤َٚ يَُسٮ٩ُٮا ٨٦ ال٧ٌَ٘ٮب  ة٣ِّنيإ ٚأػ٤ىٮا ديه٪٭٥ احل ٌَّ ل
ْق٧ُ٤ٮا وُُصٮ٬٭٥ ُ، وأ٩هةثٮا إىَِل َرمِّ٭ه٥، وأظجهٮه ورَصهٮه، وػهةٚٮه وقهألٮه، 

َ
ُ، وأ

رو٥٬  َـّ ه َٔ ٤َْيه٫ِ، وأَهةٔٮا رقه٫٤ و َٔ ُمٮر٥٬ إحَِلْه٫ِ، ودٮٍلهٮا 
ُ
وَرُٗجٮا إحَِل٫ِْ، وَٚٮًَّٮا أ

 وا٬ذَؽوا ث٧٪ةر٥٬. ووَّٝؿو٥٬، وأظجُّٮ٥٬ ووالٮ٥٬، واتََّجٕٮ٥٬ واٝذٛٮا آزَةر٥٬
٣هني واآلػهؿن٨ ٦ه٨ الؿُُّقه٢،  وَّ

َ
ِي ثٕر اُ ث٫ِِ اا َٟ ٬ُٮ دي٨ُ اإِلْقاَلم اذلَّ ِ وَذل

َِٕجهةَدة لهؿبِّ  هح ا٣ َٞ ي ِٞ ُُ ٨٦ أظؽ ديً٪ة إاِلَّ إِيَّةه، و٬ُهٮ َظ ِي اَل يَٞج٢ ا ي٨ اذلَّ و٬ُٮ ادلِّ
ةملني. َٕ  ا٣

٤َْيه٫ِ، ونُ  َٔ ن يُثجت٪ة 
َ
ي٥َ أ ِْ َٕ َُ ا٣ ٤َْيه٫ِ وَقهةاِؿ ٚجكأ  ا َٔ س٤٧ه٫ جلهة ون٧ُيت٪هة 
 إِْػٮا٩َ٪ة ال٧ُك٧٤ني.

ؽ وآع وَوعج٫ وَق٥َّ٤  «.واحَل٧ْؽ ُ وظؽه، وَوًلَّ اُ ىلع َقيِّؽ٩َة حُم٧ََّ
 الرشح

أال جحممجعػحجس إال كحجمحملػ/ األكؿ/ دمع ادليحمل أمحشبلف/ أفَّ  رمحيحم اامليجشمحمممغ َىنيَّ 
أرممسػىحل حمل  /ال جحممجعحجسق إال حمل رشع، أم/ ككاثلين ، كحجمجخم مخلمجعىن/ )ال هلإ إال ا(.ا

محلحملػ مخفػؿ  كابلحجسعكأف جحمبمجتمجعحجس يمطحمل دميممط ، (حمحملحجس رممسجخمؿ ا)مخلمجعىن حجمجخم يحم رممسججلػيحم، ك
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بِّػًيحم   ًة رى ػٍؾ ًًمجعىػدى يرٍشً ال ي ػحًلن كى حملىبلن محشى ٍىحل خى بًِّيحم يمغىججلٍيىٍمجعحملى  ى رى جخما ًججلحمقى فى يىحمسٍجمتي ٍحمل اكى حملى مجعف/ دذى
ا   حجسن حمجى

ى
 .[440]اليحلمجمممغ/أ

كإذا لػحمسـ اإل ممسػف حجمػىجسيحمل األمحشػججلني يمغحمقػحجس دمػممط ا ججلػػيحم  كبمجمىجسا يمجتمخل ادليحمل،
  ادلاريحمل.يمغز يف حمل لحمسمخلمجم ، كحتحمقحمق ججلػيحم اججلمجعجخمدي اججل  مخلى لكمجم الممسمجعدة

َى  مجعحجس ا ػيحم، كجحممجمجحمػ يمطػحمل حمػحجسجحتت األمػجخمر، جل مخل جحمى  جل رممسجخمجل  نيَّ كمخفحجس 
 ا، كحمل أجحممحم مخلمجخمركف أال خنؼ إال ا، كال جحممجتجخملك إال ىلع، ككأىمحرب أجحممجم خمشبلججل

جحمحمسممعػػ إال إف ا، كال  ممسػػمجتمجعني إال ػػ، كأال سػػجخمف يمطدمحمػػ إال ،  كال
/ ا مجعػف مخفؿك مخضيمجعيحم، كجحممجتىس يحمكجحمي  يمغيحلىجسلممق حنحمل مخلمجخمركف أف جحممممط الحمسممسجخمؿ 

جخما   محمٍيحمي يمغىٍجمجتىمجمي ٍمخل خى  جىمجمىزي مخلى كقي كى ىجسي جخمؿي يمغىجحسي مخلي الحمسَّممسي  آىزي مخلى  .[9]احلرش/دكى
ة كاخلممصي كاتلحمقجخمل ، كجمتمجعىحل اججلمخضيمطػ كاملحمجػ  جمتمجعىحل اججلمجعدمخفحجس كاججلحمقحمسآف 

كا  ًف اٍخيحجسي
ى
ًىحضيمجعيجخمًف  اى كرممسجخمِل، محلحمل يف مخفجخمؿ جحمجخمح يمطججلييحم الممسبلـ/ دأ

ى
جخمقي كىأ  ]جحمجخمح/كىاتَّحمقي

ٍػححصى جمتىحل كيمطبل كمخفجخمِل، [4 ي كىخيى ػجخمِلى رىممسي َّى كى ٍحمل ييًمخضػٍممط ا مخلى ػمخلي اى / دكى ًػممقى حجمي ٍكخلى
ي
يىمجتٍَّحمقػًيحم يمغى كى

كفى   ًحمسي  ، كأمخلمحتؿ ذلممق.[96ر/]اجلجخماججلٍىمغى
كحمجػحجسق، كالحمسممعػ إحلػيحم، كاتلػجخملك يمطججليػيحم  ة اأمحمسكا مجعػدمخفحجس الحمسممسىحل حمتحمليممط يمغ

حجمجخم ديحمل اإلممسبلـ اذلم مجعجحت ا يحم األكججلػني كاآلىمحػحمسيحمل حجمىجسا كمخل يف ذلممق، كىحضيمطمجتمجم
، كحجمجخم حمجحمقيحمق اججلمجعػدة ممسجخماق يحمل اذلم ال يحمقىحل ا مخلحمل أحمجحجس ديمحمن مخلحمل الحمسممسىحل، كحجمجخم ادلِّ 
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أف ال يحمقممشػمحم إال يمطججليػيحم، كأف  مجعػىحل ثممحمػ يمطججليػيحم، ك اججلمجعحمطيمخل أف يي يمغنممسؿ ا
ػحمل  ممسي محتىجخماجحم جمتمحمت اتلمجعيمخل مخلػممط اجلبيػني كاليجشػحجسيحمقني كالممصػمجمحجسا  كاليجشػحلني، كحمجى مخلى

  .أكخلممق ريمغيحمقن
الحمسممسػججل املركػ حمسح كاتلمجعججليػمخف ىلع حجمػىجسق ػيمحم مخلحمل الممصسجخمف مخفحجس اجحممجتمجمجحمكبمجمىجسا 

مجعىحل اجلمحم مخلمحتػجخماق، كريمغػممط مخفػحجسرق لممصييمح اإلممسبلـ احمل يحملي ىحضي ا جحتحمساق كحمج اجليمغمجع
 -محلحملػ رأيمحمػ -حجمىجسق الحمسممسػججل، كمخفحجس حمججخمت يمطمحمحجسق جمتحمسا  مخل مخفحجسـ لئلممسبلـ كاملممسججلحملني

 مجعججلمجمػ جحمييجشػ يمطينيػيحم، مخضججل اججلمجعججلمخل أف  حجسر مخفجخمايمطحجس جمتججليججل كأمحشجخمؿ جحميمغمجع ىلع 
 .ُيممسحمل يمغمجمحملمجمحمل كحجسحمسحجم، كًمخلحمل ثىمخلَّ اججلمجعحملىحل حملحمقمجتممشحجم ايمطمجتحمقدنا كممسججلجخمًكن  كأف

 .مخلججلَّ حمحملحجس كآِل كمحشحمجيحم كممسى يمطحجسق كجحمبييحم  ىلع  اَّلَّ كاحلحملحجس  كحمجحجسق، كمحشى 
 

 
 
 
 
  

 


