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 مقدمة الطبعة اخلامشة

 
احلحملحجس  كيلِّ اجلمجعمخل كمممسحجسيمجم، كالممصيحلحمس  مخلمجعيًحجس اججلربٌلت كمخلمجتحجسيمجم، كمحشًل ا كممسججلمخل 
كبرؾ ىلع جمتمخلممط املاكرـ كمخلجممصيمجم، كىلع آهل كمحشحمجيحم اذليحمل محججلجخما رممستليحم، كبججلىمعجخما ممسجمجتيحم، 

كيا اذلم يمطججليمجممخل  يمغيمجم.   كأدَّ
 أمخل مجعحجس/ 

يحم/ االجحمتممسب إىل ممسمحم احلي امليجشمخضىف بممس، يمغحملحمل جحممجعحمل الجخميل احلحمليحجس ممسحمججحم
 كأدن، كمخل ًمخلمحتىحلي األربمجعني اجلجخمكي ، يمغحمقمجمن  كيمطحملبلن ىلع  -كاالممسمجتحملحجساد مخلحمل مخلمجعمحميمجم اجلرم يمطججلحملن

 لؤلمحشجخمؿ اإليحملجحمي كاججلرتبجخمي! -محمسِّ اججلمجعيجشجخمر  حتيجشيبلن لآلداب اجلجخمي، كدممجعن
حملَّ ا  أف ممسججليحلين يمغيحملحمل رشحمجمجم، مخلمجتدِّ  -جخماممسممط يمغممشججليحم- كمخفحجس مخلى ن دمجم، كمخلمحممجتىمغمجعن

ممط رشحمجمجم محمسة مجعحجس أىمححمسل، كاى أممسؿ أف جيحمسؿ األجمتحمس ملحمل مخفحمسأ، كًلمجت، كأاعف  مجعججلجخممخلمجم، يمغمخضي
ججلَّو حمسيمحممجم، مخفحجس جمتحمسل يمغيمجم مخفججلمخل  ىلع ىحضمجعمجم، كأف حيممسحمل اججلمجعحمقىب، كحجمىجسق ىحضمجعمجتمجم اخلمممس يف حمجي

، مخلممط جحممجتًممغ يمغجخماحجسى  ، أك يمغحمقيهٍّ ، كالممشممش ججلمجعحمسكو حمجحجسييثٍّ و إمبليئٍّ ٍت،  اتليجشحمجيخمت خلمخض جمتحجسَّ
ٍت! حجسَّ  كمممسمجتحملججلحمجًت لكحملتو يمطي

ٍىحل ججلحمقجخمؿ، كزًٍد يف مخفجخمهل كأجمتحمسحجم كجحتجخمامجم يف ادلجحمي كاآلىمححمسة،  ۈ ٴۇ ﴿يمغمهلل ىمغممشَّ

 . [201ابلِرة/ ] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
 وآخر دن٠اٛا أن احلٙد هلل ربِّ إهاملني

  وكتبه
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 شرحمقدمة ال

 
 

إف احلحملحجس ، حنحملحجسق كنممسمجتمجعيمحميحم كنممسمجتىمعىمغحمسق، كجحممجعجخمذ  مخلحمل رشكر أجحمىمغممسمحم، كمخلحمل ممسحت 
 أيمطحملجل، مخلحمل يمجمحجسق ا يمغبل مممشىحل هل، كمخلحمل يممشججلىحل يمغبل حجمدم هل. 

ا يمطحجسق كرممسجخمهل، محشًل ا  كأححصمجمحجس أف ال هلإ إال ا كحمجحجسق ال رشيممق هل، كأححصمجمحجس أف حمحملحجسن
 محلمحتين ىلع يمطججلييحم ك  ا.آهل كمحشحمجيحم كممسججلمخل تممسججليحملن
  .[102]آل نٙران/ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ﴿

نصاء/ ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   .[1]ٕا
﮴ ﴿ ﮲  ﮳ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .[71 -70]األضزاب/ ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
 أمخل مجعحجس/

اججلمجعحملحمس كأزٌلحجم، يمغحمقحجس يمطممص مخلحجسة مخلحمل يمطحملحمسم مخلممط حجمىجسق األربمجعني حمجحجسيمحتن يه مخلحمل أدمىحل أيـ 
كٌلف رشح حجمىجسق األحمجديجحت يف دللجمس لمخل يممصمجعحمس اإلنممسف مخضجخمهل، كال جيحم المخلمجتحجسادحجم؛ إذ 
اممسمجتىمعحمسمخف مخفحمسا جحتبلث ممسجني، كلمخل يسحمل مخلحمل اججلحمقيجشحجس حمجني أججلحمقيي دركس حجمىجسا الرشح أف 
 ميحلمجتجخمبن؛ كذلا محلمحم أدمممط مخل كمخفممط حت ممسحمليع كبرصم ألجحممجتىمغممط يحم،   مخل ميجشمحمَّىمغن خيحمسج يجخممخلن

كاجمتمجتحملممط يل يف رحمجججل ادلرس يمطحجسد مخلحمل رشكح األربمجعني كحمججخماححصيمجم املمخضجخمججل  كأجحمىمغممط إىمحجخماين،
كاملجحسمجترصة، اججلحمقحجسيحمل كاملمجعرصة، يمغجحممجتىمغمجع مجم كاممسمجتىمغحجست مخلمحممجم جلحمقىحل رةن، كبالمخفمجتس 
أىمححمسل، كبالىمحمجتيجشر جحتثل، محلحمل يمطحمسَّجمت ىلع دكاكيحمل الممسمحم كرشكحمجمجم، كًلمجت اججلىمغحمقيحم 

مجم، كًلمحتي مخلحمل محلمجت الحمسمخفؽ كالممسججلجخمؾ، كلمخل كاألمحشجخمؿ كمخلحجسكجحممجم، كمخلمحمحمطجخممخلت اآلداب كحمججخماححصي
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ا يف االممسمجتىمغدة مخلحمل محلمجت املمجعرصيحمل مم ىحضتليحم يحجسم، كأممسمجعىمغين الجخممخف ملمخضججلمجعمجتيحم،  أدَّىمححمس جمتمجمحجسن
مم يمجتمخضججليحم -مخفجخماؿ كاججلمجعحمسك كاتلجحسحمسيمخت كحنجخم ذلممق كلمخل يسحمل مخلحمل ححصين أكؿ األمحمس اججلمجعمحمي أل

رشح امليحلمجتجخمب حلحمتحملممط يمغججلحمل يمطحمسمخلي ىلع ديمغممط حجمىجسا ال ؛-ابلحمججحت اججلمجعججلِل كاتلحلممغ املمحممجميج
، حمجكججل حمكججل خلحجسمخل حجمىجسا اليحلمجتب، كأاعجحمين يمغيمجم مجعخمش اإلىمحجخمة  كيمجمي حلجحسحمسج مخلمخضجخماعن

 كاألحمجب، أممسؿ ا أف جيحمسؿ يل كهلمخل األجمتحمس كاثلجخماب.
كإين ألرجمتجخم أف جيحجس ىحضججل اججلمجعججلمخل يف حجمىجسا اليحلمجتب يىمعيمجتيحم، كأف يممصيف ادلايمطي كاملحمسيب مخلمحميحم 

مجعي يف مخلحمجمحتيحم، كأثترتي مخلحمل مممسججليحم؛ حليحلجخمف ممعيججلَّمجتيحم، كأف يججلممع لكُّ مخلمخضججلممط هل  يايمجتيحم، يمغحمقحجس جخمممسَّ
 مخل .جمتمخلمجعن ، كأممسؿ ا مجعىل أف يسجخمف مخلرٌلن جحميمغمجعن  مجعن

كأجحم ني يحجسم حجمىجسا املنت املرؾ كمخل يججليمخف يحم مخلحمل حمجممسحمل اخلحجسمخل كاججلرتي أمخفحمس مجعحمتحمسم 
محم بلىجسؿ اجلىمغجمس كحمقيجشيم، كأممسؿ ا مجعىل أف يحمسزمخفمحم يمطججلجخمَّ اهلحمل يف ىحضيمطمجتيحم، كأف يجخميمغحمق

 كاجلىمغحجمس يف جحمرصة ديمحميحم كإيمطبلء لكحملمجتيحم.
 إجحميحم مجعىل ىمحي مممسجخمؿ كأثحمسـ مخلمجخمؿ، كحجمجخم حمجممسبمحم كجحممجعمخل الجخمًليىحل.

كمحشًل ا كممسججلمخل كبرؾ ىلع املمجعجخمث رمح لججلمجعملني، كىلع آهل كأمحشحمجيحم اججلمخضيبني، كآىمححمس 
 ديمطجخماجحم أف احلحملحجس  ربِّ اججلمجعملني.

 
 

 

  وكتبه

 

 

 

 م0222/ 4/ 02 هـ4103/ 3/ 02 القاهرة يف 
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 (1) ترمجة اإلمام النووي

 

 
 /نصتٝ وم٠دله 

حمسِّم حمل  حجمجخم اإلمخلـ احليمغمخض ححصييمح اإلممسبلـ حميي ادليحمل أجخم زًلحمسي حيىي حمل رشؼ حمل مي
اـ، اجلجخمكم نممس إىل جحمجخمل، كيه مخفحمسي مخلحمل مخفحمسل  حمجممسحمل حمل حمجممسني حمل حمحملحجس حمل دممجع حمل ًحمجحمسى

 املىجساحجم كًلي اججلىمغحمقمجمء يف زمخلجحميحم.حمججخمراف يف ممسجخمري، جحتمخل ادلمممصٌف الممصيمغيع، ححصييمح 
 ـهيف مخفحمسي جحمجخمل مخلحمل أجخميحمل محشحلني، كمل ججلممع اججلمجعرشة مخلحمل 636يف املحمجحمسـ  ♫كدل اجلجخمكم 

يمطحملحمسق حجسأ يف حمجىمغمخض اججلحمقحمسآف كمخفحمساءة اججلىمغحمقيحم ىلع مجعخمش أحجمىحل اججلمجعججلمخل حجممحمؾ، كمحشدؼ أف محمسَّ مجتججلممق اججلحمقحمسي 
مجع كحجمجخم يمجمحمسبي مخلمحممجممخل كييك الممصييمح يممسني حمل يجخمممسممغ املحمسامحليش، يمغحمسأم اليجشيف ييسحمسًحجمجخمجحميحم ىلع الججل

يحم أف حيىمغىحمسِّممعيحم ججلمخضججل اججلمجعججلمخل، يمغممسمجتحمتب هل.  إلمحلحمساحجممجممخل كيحمقحمسأ اججلحمقحمسآف، يمغىجسحجم إىل كادلق كجحميجشحمجى
ـى مخلممط أييحم إىل دمممصمخف الممسمجتيحلحملؿ حتيجشيججليحم اججلمجعججلِل يف مخلحجسرممس دار 649كيف ممسمحم   ـهمخفىًحجس

احلحجسيجحت، كممسسحملى املحجسرممس الحمسكاحمجي، كيه مبلمحشحمق لججلحملممسحمتحجس األمجخمم مخلحمل جمتمجم الرشؽ، كيف 
  ـهحمجمختَّ مخلممط أييحم، جحتمخل رجمتممط إىل دمممصمخف.656ـ اع

 /ٝأخالُٝ وغٍاح 
 يف الحمسحجمحجس، كمخفحجسكةن يف الجخمرع، كيمطحجسيمخلى  أدمممط أمحشحمجبي محلمجت اججلرتاجمتمخل أف اجلجخمكم اكف رأممسن
اجلحمطي يف مخلمحممحشحمج احلاكـ كاألمحمس ملمجعحمسكؼ كاجليه يمطحمل املمحميحلحمس، كيمخضي جل يف حجمىجسق اججلمجعحمتججل 

  مخلممط حجمىجسق اليجشىمغت املمجمحمل يف حمجييحم/أف جحممجتجخممخفممغ مخفججليبلن  ♫يمطحمل حمجية اإلمخلـ اجلجخمكم 
                                      

(، كمخلمجعحمتمخل 63/878(، كابلحجساي كاجلمجمي، الحمل محلمحتي )4/6474ىجسمحلحمسة احلىمغظ، لزلحجميب )(، ك444 -8/395( ىحضحمقت الممسيك )6)
(، كاملمحممجمج الممسجخمم يف حمسدم حميي ادليحمل اجلجخمكم، لججلممسيجخميط، االحجممجتحملـ رتدم اإلمخلـ 63/848محلحمجججل ) املججلىمغني، ججلمجعحملحمس رخمش

 .اإلمخلـ اجلجخمكم، لججلممصييمح يمطحجس اججلىمعين ادلمخفحمس، كاجلجخمكم، لججلممصييمح يمطٌل اججلمخضمحممخضكم، كاجلجخمكم ححصييمح اإلممسبلـ، لججلممسجحسكم
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 /ده   ٞز
ة اججلمجعججلمخل مخل  ىمغحمسَّغ اإلمخلـ اجلجخمكم يمطحمل ححصمجمجخمة اججلمخضمجعـ كالججلس كالحمسكاج، ككجمتحجس يف ذلَّ

يىسىمغييحم كييىمعمحمييحم، كاذلم يججلىمغ اجلحمطحمس أجحميحم اجحممجتحمقىحل مخلحمل ح بممسيمخض إىل دمممصمخف حمجيجحت اخليات 
ض يمطحمل دميممط املمجتممط كاجلمجعيمخل، كٌلف يف ممسحمل الممصب حمجيجحت مخفجخمة اججلىمعحمساحمس، كمخلممط ذلممق يمغحمقحجس أيمطحمس

 كالممصمجمجخمات، كبججلممع يف اتلحمقممصممغ كححصحمطممغ اججلمجعحححص.
كٌلف ال يثىحل يف احلجخمـ كالججليججل إال أثججل مجعحجس »يحمقجخمؿ يمطمحميحم ججلحمليىجسق يمطبلء ادليحمل حمل اججلمجعمخضر/ 

كلمخل يزتكج، كمخفحجس كيل دار احلحجسيجحت  (6)« يمطممصء اآلىمححمسة، كال يرشب إال رشب كاحمجحجسة يمطمحمحجس الممسحمجحمس...
 ممستني إىل أف جخميف كلمخل يىمحىجس جلىمغممسيحم ححصحن مخلحمل مخلمجعججلجخممخلمجم. األرشيمغي مجعحجس مجخمت أيب ححصمخل ممسمحم مخجمس ك

 /ٝورن 
كيف حمجييحم أمخلمحتججل محلمحتية حجسؿُّ ىلع كرع ححصحجسيحجس، مخلمحممجم/ أجحميحم اكف ال يثىحل مخلحمل يمغجخمامحليحم دمممصمخف، كمل 
، كال جيجخمز  ىحل يمطحمل ممس ذلممق مخفؿ/ إجحممجم محلمحتية األكمخفؼ كاألمبلؾ ملحمل حت احلحمتحمس رشاعن ممسي

كامليجشججلحمج، كاملمجعمججل يمغيمجم ىلع كجمتيحم املممسمخفة، كيمغيمجم  اتلرصُّؼ يف ذلممق إال ىلع كجمتيحم اججلىمعمخض
زىحجم مخفؿ/ برشط امليجشججلحمج كاججلىمعمخض لججليتيمخل املحمجحمتجخمر يمطججلييحم، كاجلس  اىمحمجتبلؼ ني اججلمجعججلحملء، كمخلحمل جمتجخمَّ
ال يىمغمجعججلجخمجحممجم إال ىلع جمتحمسء مخلحمل أججلممغ جمتحمسء مخلحمل اثلحملحمسة لججلحمللممق، يمغيحليممغ مخضي جحمىمغيس؟ كاىمحمجتر 

 املحجسارس؛ ألجحممجم اكجحم مخلحمل محمء مجعخمش اتلحمتر.اجلػحمسكؿ يف املحجسرممس الحمسكاحمجيَّ ىلع ممعيحجم مخلحمل 
مجم يمطمحمحجس جحمحمطحمس املحجسرممس،  ، ىحل اكف جيحملمجعي كٌلف دلار احلحجسيجحت را محلي يمغحمل أىمحىجس مخلمحميحم يمغججلممسن
كٍلحمل محشر هل حمجمخف ممسمحم اححصرتل يحم مججلاكن ككمخفىمغيحم ىلع دار احلحجسيجحت، أك اححصرتل محلمجتن يمغجخممخفىمغمجم ىلع 

 ىمححمساجحم املحجسرممس، كلمخل يىمحىجس مخلحمل ممعيحجم ححصحن.
حمل أحمجحجس حجمحجسي كال يمطمخضي إال مخلحمل كادلييحم كأمخفربيحم، يمغاكجحم أمخليحم حمسممسىحل إحليحم كٌلف ال يحمقىحل مخل

اججلحمقحمليمحش كحنجخمق حلججلبممسيحم، كٌلف أجخمق ييحمسممسىحل إحليحم مخل يثججليحم، كٌلف يمحمـ يف ممعحمسيمغمجتيحم اججليت ممسسحمل يمغيمجم 
 يجخمـ جحمػحمسؿ دمممصمخف يف املحجسرممس الحمسكاحمجي، كلمخل يسحمل يبمجتيغ كراء ذلممق ححصحن. 

                                      
 (.6/67حتىمغ اججلمخضبلني، الحمل اججلمجعمخضر ) (6)
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 /ٜ٘اغطخٝ احلاكم 
حجمحجس يف ممسبيىحل ا ججلممسجحميحم، كيحمقجخمـ  ججلحمقحجس جخميمغحمست يف اجلجخمكم محشىمغت اججلمجعلمخل اجلمحشخمت اذلم جيي

ىمغحمسيممش األمحمس ملمجعحمسكؼ كاجليه يمطحمل املمحميحلحمس، يمغمجمجخم خمججلمحشه يف مخلمحممحشحمجمجتيحم، كججلحجمس هل أم ممعحمسض 
ىمحص، أك ميجشججلحمج ححصجحسيجشي، كححصحمتع ال خيىش يف ا لجخممخل المخل، كٌلف يحملججلممق ابليف 

 كاحلحمت تلييحجس ديمطجخماق.
ت كاخلمخضجخمب كيممسمجتىمغمجتجخمجحميحم، يمغاكف ييحمقىحل يمطججليمجممخل كيممسىع كٌلف اجلس يحمسجمتمجعجخمف إحليحم يف املججلحملَّ 

حلىحل مممصالكمجممخل، محلحمل يف مخفممشي احلجخمىحض ىلع بممسني الممصـ، كذلممق أجحميحم مل كرد دمممصمخف مخلحمل مرص 
الممسججلمخضف املججلممق اججلحمطحجمحمس حربس مجعحجس مخفمجتؿ اتلمجتر كإجمتبلمجممخل يمطحمل ابلبلد، زيمطمخل هل كًليىحل ي املؿ 

حمس املججلممق حلجخمىحض يمطججليمجم، أم/ حبحمتحمسحجم أف محلمحتينا مخلحمل بممسني الممصـ مخلحمل أمبلؾ ادلكججل، يمغم
كسججليممغ كاخمشيع احلحجس ىلع يشء مخلمحممجم إجحتت مججليحليمجتيحم كإحمساز كجحتحمقيحم، يمغججلحمت اجلس إىل الممصييمح 

... كمخفحجس حلمخف املممسججلحملني بممس حجمىجسق احلجخمىحض »يف دار احلحجسيجحت، يمغيحلمجت إىل املججلممق محلمجتن جمتء يمغييحم/ 
ججل مخلمحم مجممخل إجحتت ال يججلحمسمخلمجممخل، يمغمجمىجسق ىلع أمبلمحلمجممخل أجحمجخماعه مخلحمل الرضر ال يحملسحمل اتلمجعي يمطمحممجم، كىحضي

احلجخمىحض ال حتىحلُّ يمطمحمحجس أحمجحجس مخلحمل يمطججلحملء املممسججلحملني، ىحل مخلحمل يف يحجسق يشء يمغمجمجخم مججليحليحم، ال حيىحل 
ًُّ  أجحمَّيحم الممسججلمخضف ممسيةً  مخلحمل اححصمجتيًمجمحمسى  كمخفحجس االيمطرتاض يمطججلييحم، كال ييسججلَّممغ إجحتيحم،  اججلمجعحملىحلى  حيي

حمل أٍكىل يمغمجمجخم يحم، جحميجخمَّاىيحمي  كييجخميص لرشًع، ً، حجمىجسق مخلحمل اجلًَّس  إىحضبلؽى  كاملممسكؿ يحم، يمطحملىحل مخلى  احلىجخمٍىحضى
مخل دميًمجعمجممخل، يمطحمل كاإليمغحمساجى  ِّ  ًمخلحمل ا أٍىحضججلىحمقىممقى  يمغٍىحضًججلٍحمقمجمي ججلمخضفي  رأل كلجخم ...ميحلحمسكقً؛ لكي مخفي  مخل الممسُّ  يججلحمجى

حجساًحجس؛ ًمخلحمل اجلسى  ٍحمسجحمييحم الححصمجتىحجسَّ  الممصَّ مخل يمطججليًمجممخل، حمجي مجمي مخل، كلمخل احلًؿ، يف كأىحضججلحمقى  تيمحمٍهى  ال كججلسحمل ييىمحٍحمسحجمي
 .كجمتًمجممجم ىلع إحليحمً  األمجخمري 
ٍىحل  ممق، ا يىٍحمسيمغىًمخف  ًمجممخل؛ كاٍريمغًٍمخف  ا، ييًىمعمحتٍممقى  املممسججلحملني؛ أًممعًجحت ! يمغ  مخفىحلى  اإليمغحمساجى  لمجميمخل كيمطحمتِّ
مخل يمغفَّ  ممعىبلًَّمجممخل؛ كىججلىًممغ  األمخلمخضًر، كمخفجخمًع  حجمي ًرجحتجخما أثترى  يحملًيحلمحميمجميمخل كال أممسبليمغًًمجممخل، ًمخلحمل األمبلؾى  حجمىجسق كى

، محلمجتً  حتيجشيىحلي  مجتمجممخل جحميمجمىٍ  كمخفحجس رشاءو نً  الممسججلمخضفى  يجخمذِّمخفى  أف مخلاليحلحمسي ا يمغجممسؿي  ...محلي  احلممسمحمً  لججلممسُّ
حمسي  اججليت نً  ًمخلحمل كحيحملييحمً  اججلحمقيمخل، يجخمـ إىل مجم ييىجسمحلى مجتيمحم يمغمجمىجسق .الممسحًِّ  الممسُّ  يمطججليمحم الجخماجمتي  جحميجشيحمجى

ججلمخضًف، يحمي  أف مجعىل اً  يمغممشًىحل  مخلحمل كجحمحمسجمتجخم لججلممسُّ ، يمغيمجم ا ييججلًٍمجمحملى جخمؿى ـي  اججلحمقى مخل كالممسبل  .ا كرمحي  يمطججليسي
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يحم كمحشججلجخماييحم ملني،اججلمجع رب  احلحملحجسي ك   .(6) «كمحشحمجًيحم آهل كىلع حمحملحجس ممسيِّحجسجحم ىلع كممسبلمخلي
 /ضياحٝ إهٖٙيث 

 محتبلجحت أمجخمر/  -مجعحجس كمحشجخمهل إىل دمممصمخف -حملزيت حمجية اجلجخمكم اججلمجعججلحملي
اجلحجس يف ىحضججل اججلمجعججلمخل كاتلحمجيجشيىحل يف أكؿ نممصيحم كيف ححصيحم، كمخفحجس أىمحىجس اججلمجعججلمخل مخلمحميحم  األول/

ذلة، كمخفحجس اكف جمتدنٌا يف اججلحمقحمساءة كاحلىمغمخض، كمخفحجس حمجىمغمخض  لكَّ مخلىمحىجس، كأمحشخمت جيحجسي يمغييحم ذلة ال مجعحجسهل
اتلجييحم يف أربمجع أححصمجمحمس كجحميجشممغ، كحمجىمغمخض ربممط اججلمجعدات مخلحمل املمجمىجسب يف يق الممسمحم، كاممسمجتمخضع 
يف يمغرتة كجمتزية أف يمحمؿ إيمطحمتب كحمجَّ أممسمجتذق أيب إحمساحجميمخل إممسحمجؽ حمل أمححجس املىمعحمسيب، يمغحمتمجعججليحم 

مجعيحجسى ادلرس يف حمجججلحمقمجتيحم، جحتمخل درَّس حجسار احلحجسيجحت األ  رشيمغي كممعيحجم. مخلي
ممسمجع يمطججلحمليحم كجحتحمقيمغمجتيحم، كمخفحجس دمممط إىل جمتجحم اجلحجسِّ يف اججلمخضججل ممعحمسارة اججلمجعججلمخل كاثلحمقيمغ  اثلاين/

ث احمل اججلمجعمخضر يمطحمل يمغرتة اتلحمجيجشيىحل كاججلمخضججل، أجحميحم اكف يحمقحمسأ لك يجخمـ اجحتين يمطرش  املمجتمجعحجسدة، كمخفحجس حمجحجسَّ
  ، درممسني يف الجخمممسيممش، كجحتثلن يف املمجمىجسب، كدرممسن  كيجشحمجيحمجن  ىلع املممصييمح رشحمجن يف اجلحملممط ني درممسن

 يف إمحشبلح   يف الججلحملممط الحمل جمتين يف اجلحمججخم، كدرممسن  يف محشحمجيخمت مممسججلمخل، كدرممسن اليجشحمجيحمجني، كىمحمممسن
 يف أمحشجخمؿ اججلىمغحمقيحم، كرةن يف الججلحملممط أليب   يف الرصؼ، كدرممسن ي يف الججلىمع، كدرممسن يحلِّ املمحممخضمخف الحمل الممسِّ

 يف أممسحملء الحمسجمتؿ، كدرممسن   يف أمحشجخمؿ ادليحمل، كٌلف إممسحمجؽ، كرةن يف املمحممجتجحس لججلىمغجحسحمس الحمسازم، كدرممسن
 .(8) يسمجتي دميممط مخل يمجتمجعججلمخف مجمىجسق ادلركس مخلحمل رشح مممصلك كإيممشح يمطرة كخمشممش ججلىمع

حجم، كٌلف مخفحجس ججلممع اثلبلجحتني 664ممعحمسارة إجحممجتجمتيحم، يمغحمقحجس ايمطمجتىن تلحلممغ كبحجسأق اعـ  اثلإد/
مخلحمل يمطحملحمسق، كمخفحجس رؾ ا هل يف كمخفمجتيحم كأاعجحميحم، يمغذاب يمطييجشرة يمغيحلحمسق يف محلمجت كمججلىمغت يمطحمطيحمل 

حجسحجمممص، ججلحملجمسي يمغيمجم ممسمجمجخمججل اججلمجعرة، كممسمخضجخمع ادلحلىحل، ككخمشجخمح األيمغاكر، كاإلجحميجشؼ يف كمخل
يمطحمسض آراء اججلىمغحمقمجمء، كمخل زاججل مججلىمغيحم حمجىت اآلف حتحمطمخم حجممجتحملـ لك مممسججلمخل، كاالجحممجتىمغع مجم 

 كمخلمجعحمقجخمالن ججلىمعحمسارة إجحممجتجمتيحم يمغيحمقجخمؿ/ ايمطججلمخل أف » يف ممسحمس ابلبلد. كيىجسمحلحمس اإلممسمحمجخمم مجعججليبلن ججلمخضيىمغن

                                      
 (.668 -6/664حتىمغ اججلمخضبلني ) (6)
 (.6/49) امليجشحجسر الممسمخف( 8)
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مل حجمىحل لججلمحمحمطحمس كاتلحمجيجشيىحل، رأل أف مخلحمل املممسريمط إىل اخلي/ أف  ♫الممصييمح حميي ادليحمل 
 ،  يجمجتىمغممط يحم اجلحمطحمس يمغييحم، يمغحمتمجعىحل يجشمحميىمغيحم حتيجشيبلن جمتمجعىحل مخل حييجشججليحم كيحمقممغ يمطججلييحم يجشمحميىمغن
 حرس هل مخلحمل  ، كحجمجخم ممعحمسض محشحمجيخمت كمخفيجشحجس دميىحل، كلجخمال ذلممق ججلىػحملى كحتيجشيججليحم يجشمحميىمغن

 .(6)«اتليجشجحميممغ مخل حرس هل
يِّممطي هل كمخفمجتن يف حلىحل كال جحممجمر إال يف  ذمحلحمس يل ححصيجحسمحم/»كمخفؿ احمل اججلمجعمخضر/  أجحميحم اكف ال ييممشى

كحمطيىمغ مخلحمل االححصمجتىمعؿ ججلمجعججلمخل، حمجىت يف ذحجميحم يف اججلمخضحمسيمخف يسحمسر، أك يمخضججلممط، كأجحميحم ٌف ىلع حجمىجسا 
ممس ممسجني، جحتمخل اححصمجتىمعىحل تليجشمحميممغ كاجليجشخمت لججلحملممسججلحملني ككالمجممخل مخلممط مخل حجمجخم يمطججلييحم مخلحمل 

كج مخلحمل ىمحبلؼ اججلمجعججلحملء، املحمتحجمحجسة جلىمغممسيحم، كاججلمجعحملىحل حجسمخفمخف اججلىمغحمقيحم، كاحلحمسص ىلع اخلحمس
كاملحمسامخف أليمطحملؿ اججلحمقججلجخمب كيجشىمغيمجتمجم مخلحمل الممصجخما، حيممس جحمىمغممسيحم ىلع اخلمخضحمسة مجعحجس اخلمخضحمسة، 

 حلحجسيجحت رممسجخمؿ ا  يف يمطحملججليحم كححصجخمجحميحم، حمجيمغحمطن  يف يمطججلحمليحم كيمغمحمجخمجحميحم، مخلحجسمخفحمقن ، اعريمغن  كٌلف حمحمقحمقن
 لججلحملىجسحجم كمخفجخمايمط حجسق جحمجخمايمطيحم مخلحمل محشحمجيحمجيحم كممسحمقيحمليحم، كممعحمسي أججلىمغحمطيحم، كاممستمحمط يمغحمقمجميحم، حمجيمغحمطن

كأمحشجخمهل، كأمخفجخماؿ اليجشحمج كاتلمجعني، كاىمحمجتبلؼ اججلمجعججلحملء ككيمغمخفمجممخل، ممسلاكن يف ذلممق ىحضحمسيحمق 
 «الممسججلممغ، مخفحجس رصؼ أكمخفيحم لكمجم يف أجحمجخماع اججلمجعججلمخل كاججلمجعحملىحل ججلمجعججلمخل

(8). 
 /ْٝخت 

 مخلمحممجم مخل أثحملججليحم، كمخلمحممجم مخل لمخل يسحملججليحم، يمغحملحمل محلحملىحل/
ف يف آداب محججل اتلبي»، «األذاكر»، «الحمسيض»، «املمحممجمج»، «الحمسكخمش»، «رشح مممسججلمخل»

 .«ىحضحمقت اججلىمغحمقمجمء»، ك«مجمىجسي األممسحملء كالججلىمعت»، «حتحمسيحمس اتلجييحم كيجشحمجيحمجيحم»، «اججلحمقحمسءاف
، «اخلبلمحش يف احلحجسيجحت»، ك«اإلجيز يف املمحمممسممق»، ك«اإليممشح يف املمحمممسممق»كمخلمحممجم محلمجتب 

، كًلمجتب «اإلرححصد يف يمطججلمخل احلحجسيجحت»خلمحش يمغييحم األحمجديجحت املىجسمحلجخمرة يف رشح املمجمىجسب، كًلمجتب 
، كحجمحمل مخلحمل أكاىحل مخل «اججلمجعحملحجسة يف يجشحمجيخمت اتلجييحم»، ك« كاتلحممسي يف خممجترص اإلرححصداتلحمقحمسي»

                                      
 (.6/644املمجمحملت يف رشح الحمسكخمش كالحمسايمغيع، لئلممسمحمجخمم )( 6) 
 (.6/65) حتىمغ اججلمخضبلني( 8)
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كمحشىحل يمغييحم إىل محشبلة املممسيمغحمس، ذمحلحمس يمغييحم ياججل مخل يف رشح املمجمىجسب مخلحمل  «اتلحمجحمقيمخف»محشمحمممغ، ك
كحجمجخم مخفحمسي مخلحمل اتلحمجحمقيمخف يف محلترة األحمجاكـ، إال أجحميحم لمخل يىجسمحلحمس يمغييحم  «مخلمجمحملت األحمجاكـ»األحمجاكـ، ك

 ىحضمجمرة ابلحجسف كاثلجخمب. كرشح مخلمخضجخمؿ ىلع اتلجييحم كمحشىحل يمغييحم إىل اليجشبلة ىمحبليمغن، كمخفحجس كمحشىحل يمغييحم إىل
، كجحمس ىلع الجخمممسيممش يف دلرليحمل، كرشح ىلع الجخمممسيممش ممسحملق/ «حتىمغ ىحضججل اتلجييحم»ممسحملق/ 

كحجمجخم محلمجتب جمتججليىحل مخلحمل أكاىمححمس مخل »كمحشىحل يمغييحم إىل محلمجتب رشكط اليجشبلة، مخفؿ اإلممسمحمجخمم/  «اتلمحمحمقيخمت»
بلـ الجخمممسيممش، كلمخل يمجتمجعحمسض يمغييحم ججلىمغحمسكع ممعي يمغحمسكع محشمحمممغ، جمتمجعججليحم مممصمجتحملبلن ىلع أجحمجخماع مخلمجتمجعججلحمق س

الجخمممسيممش.، كرشح مخفمخضمجع مخلحمل ابلجحسرم، كاملمحممجتجحس يف خممجترص اتلىجسجحمي لججلحمسايمغيع، كرءيكس املممسىحل، 
كيجشمحميممغ يف االممستممسحمقء كيف اممسمجتحمجب اججلحمقيـ ألحجمىحل اججلىمغممشىحل كحنجخمحجممخل، كيف مخفممسحمل اججلىمعمحممخل 

رات إىل مخل كمخفممط يف الحمسكخمش مخلحمل كاىمحمجترصق، كًلمجتب ىلع الحمسكخمش اكدلمخفمخف ىلع املمحممجمج ممسحملق/ )اإلححص
 .(6) «األممسحملء كاملمجعين كالججلىمعت( كحجمجخم محلمحتي اججلىمغحجسة، كمحشىحل يمغييحم إىل اليجشبلة

كييجممس إحليحم يجشمحميىمغف ججلحممس هل، أحمجحجسحجمحمل/ خممجترص ججلمخضيممغ يممسُل/ اجلمجمي » /(8)مخفؿ اإلممسمحمجخمم
، مجعممشمجم يمغ حمقمجمي، يف اىمحمجتيجشر اججلىمعي، كاثلين/ أياحلممش ىلع الجخمممسيممش، مممصمجتحملججل ىلع مخممسني مجخمخمشمجعن

كبمجعممشمجم حمجحجسيثي، كممحمل نممس حجمىجسا إحليحم احمل الحمسيمغمجع يف رشح الجخمممسيممش، كلمخل يىجسمحلحمسق احمل اججلمجعمخضر 
د يجشجحميىمغيحم كاممسمجتجخميمطمجم  .(3)«ججلحمليىجسق حمجني يمطحجسَّ

اذلم ممسحملق/ املحمتحملجخمع،  «رشح املمجمىجسب»/ -كلجخم محلحملىحل لمخل يسحمل هل جحمحمطي يف يحم -كمم لمخل ييمجتحملَّيحم
ر اججلىمغحمقيحم يمغييحم يف ، يمغحجسع يمغييحم كأيمغد كأجمت(4)كمحشىحل يمغييحم إىل محلمجتب الحمسب د، كأحمجممسحمل االجحممجتحمقد، كحمجحمسَّ

ر يمغييحم احلحجسيجحت ىلع مخل يجيغ، كاججلىمعحمسي كالججلىمع، كأححصيء مخلمجمحمل ال جخمجمتحجس إال يمغييحم،  املىجسحجم كممعيق، كحمجحمسَّ
يحمقجخمؿ يمطمحميحم احليمغمخض احمل محلمحتي/ كال أيمطحمسؼ يف محلمجت اججلىمغحمقيحم أحمجممسحمل مخلمحميحم، ىلع أجحميحم حممجتج إىل أححصيء 

 محلمحتية حمساد يمغييحم، كممشؼ إحليحم.

                                      
 (.99/ 6املمجمحملت يف رشح الحمسكخمش كالحمسايمغيع ) (6)
 (.6/99) امليجشحجسر الممسمخف (8)
 (.644-6/99) امليجشحجسر الممسمخف (3)

 (.676ممعججلممش، ىحضحمقت الممصيمغمجعي )ص ، كحجمجخم«كمحشىحل يمغييحم إىل ب املرصاة»مخفؿ اذلحجميب/ ( 4)
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 /حال٘يذه 
محملَّحمل أىمحىجس يمطمحميحم اججلمجعججلمخل/ يمطبلء ادليحمل احمل اججلمجعمخضر، كححصحملجمس ادليحمل احمل اجلحمقي، كححصحملجمس كٌلف 

ٍمجعجخماف، كححصحملجمس ادليحمل احمل اججلحمقحملَّح، كاحليمغمخض دمؿ ادليحمل املحمسم، كمخفيض اججلحمقممشة حجسر  ادليحمل احمل جمتى
 ادليحمل احمل دميمط، كرححصيحجس ادليحمل احلمحميف، كأجخم اججلمجعس األمححجس حمل يمغىٍحمسح اإلححصبيٌل، كىمحبلمخف.

 /ٝوٌاح 
حجم، رجمتممط إىل جحمجخمل مجعحجس أف ردَّ اليحلمجت املممسمجتمجعرة مخلحمل األكمخفؼ، كزار مخلحمقربة 676محم كيف ممس

ححصيجخمىمحيحم، يمغحجساع هلمخل كبسمخم، كزار أمحشحمجيحم األحمجيء ككدَّيمطمجممخل، كبمجعحجس أف زار كادلق زار ي 
رجمت، كمل ججلممع جحممجعييحم إىل دمممصمخف  84املحمقحجسس كاخلججليىحل، كاعد إىل جحمجخمل، يمغحملحمسض مجم، كجخميف يف 

يحم مخفيض اججلحمقممشة ارجتَّ يه كمخل حمججخمهل بل ا، كجخمجمتَّ  ححصحجسيحجسن ممغ يمطججلييحم املممسججلحملجخمف أممسىمغن اكء، كممسَّ
يمطحمس ادليحمل حمحملحجس حمل اليجشممع، كدميمط مخلحمل أمحشحمجيحم إىل جحمجخمل لججليجشبلة يمطججلييحم يف مخفربق، كرجحتق 
دميمط، مخلمحممجممخل/ حمحملحجس احمل أمححجس حمل يمطحملحمس احلمحميف اإلربٌل، كمخفحجس اىمحرتت حجمىجسق األيت مخلحمل 

 /(6)مخفيجشيحجسة ججلىمع جحتبلجحت كجحتبلجحتني حمجتن
حمسَّ اججل ػمخلَّ احلػًدثي اجلججلىػىحلي يمطى خى اءي كى ػحمسى  مجعى

 

ػػىحلي   مى
ى
جخمًت يف تىٍمجعًحملػػًيؾى اأٍل ػػبى ًػػلحملى  كىىمحى

 

محمٍػػػى  ػػػ محلي ْىٍمجعػػػحجسى مخلى ػػػٍ  ممصى  كىاٍممسمجتىجخمٍحمجى
 

ػػػىحلي   محشي
ي
ري كىاأٍل ٍممسػػػحمجى

ى
ؾى اأٍل ٍحمقػػػحجسي ػػػ ذى حجمى  ءى

 

ػػءي ًػػيحمً  يٍممسمجتىممشى يٍػػًحمل جحميػػٍجخمرنا ي محمٍػػى لرًلِّ ًلي  كى
 

ػػىحلي   حملى ػػٍجخمؿي كىاججلٍمجعى ا ًمخلمحمٍػػممقى ًذيػػًيحم اججلٍحمقى دن ػػحجسَّ ممسى  مي
 

ػػزىًحجمػػ يمغًمجمى زيٍىمححمسي ٍجيىػػ كى ػػًىجسقً ادلُّ  ٍحجستى يًف حجمى
 

 ذىحملىٍممشػ  ٍحمسمخلن  كىحمجى ٍحمسمخلن محتىىحلي ػيمطى كٍبه ًػممقى اججلٍػػحملى  حمسي
 

ػػٍيى  ػػرنا دى ػػ اٍحمجًمجتحمقى محمٍمجمى ٍيمطحمسىٍخمشػػى خى
ى
 أ

 

ٍمجتىًىمغػػىحلي   اؾى حمي ٍىمحػػحمسى
ي
ػػيٍعً يًف أ جحمٍػػى ًلممسَّ

ى
أ  كى

 

ـ املممسججلحملني، مجعحجس جمتمجمد كمحشرب يف ىحضيمط ا. جخمي محشىمغحمجي يمطىججلىمخل مخلحمل أيمطبل  كحجميحلىجسا ىحضي
ا اإلمخلـ اجلجخمكم رمح كاممسمجع، كدممجعمحم يحم مخلممط اذليحمل أجحممجعمخل ا يمطججليمجممخل مخلحمل اجلبيني  رحمجمخل

. يحمقني كالممصمجمحجساء كاليجشحلني، كحمجممسحمل أكخلممق ريمغيحمقن   كاليجشحجسِّ

                                      
 (.6/664حتىمغ اججلمخضبلني )( 6)
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 مقدمة اإلمام النووي
 

 
يحمقجخمؿ اإلمخلـ احليمغمخض ححصييمح اإلممسبلـ حميي ادليحمل أجخم زًلحمسي حيىي حمل رشؼ اجلجخمكم 

 كًلي اججلىمغحمقمجمء يف زمخلجحميحم. ادلمممصٌف الممصيمغيع، ححصييمح املىجساحجم،
حملكات كاألرىًخمشنيى  ،احلحملحجسي ً رىبِّ اججلمجعملىنيى  ـً الممسَّ يُّجخم ، ًيمطًجحت  ،رى حجسًِّحمس اخلبلًمخف أدٍممجعنيى مخلي

الًىحل  يًحمل، دلَّ اممط ادلِّ ؛ لًمجمحجسايىًمجتمجممخل كبىيًف رشى ججليًمجممخل إىل الحمليلكَّىمغنيى يحمي يمطى ًىحل محشججلجخماييحمي كممسبلمخلي الحمسُّممسي
ا ٍمخضًمجعيًَّ كىكاخمشحمجًت اججلربى  ًحجمنًي.اججلحمقى

ق  ا يمطٍحجسي جحم حمحملحجسن حجسي أفَّ ممسيحجسى حمسًمخليحم، كأححصمجمى حمسيحجسى مخلحمل يمغممشججلًيحم كًلى قي ىلع دميممط جحمًمجعًحمليحم، كأممسهل الحملى أمٍحىحجسي
ًة ىلع  ةً املممسمجتًحملحمسَّ ٍمجعحمتحمسى حمسآف اججلمجعحمسيحمس الحملي ـي ججلحمقي حمسَّ يحلى ، كحمجحييحمي كىمحًججليججلييحم أيمغممشىحلي املجحسججليجخمًرني، الحملي كرممسجخمهلي

ٍححصً  ًن املممستىمحميًة لججلحمليممسرتى جني، كبلممسُّ يحمل، مجعمخفي الممسِّ ً ادلِّ حملحمجى ًمخل كممسى ًحجسيحمل، املٍجحسيجشجخمصي جبىجخمامخلممط اللكى
. ، كآًؿ لكٍّ كممسًًحمس اليجشحًلنيى ججلنيى يحم يمطججلييحم كىلع ممسحمس اجلبينيى كاملحمسممسى  محشججلجخماتي ا كممسبلمخلي

، كأيب  ىىحلو مجعًذ ًحمل جمتى ، كمخلي ٍحمل يمطىٌلِّ حمل أيب ىحضججل، كيمطًحجس ا ًحمل مىممسمجعجخمدو يمحمى خى كِّ / يمغحمقحجس ري ْىٍمجعحجسي أمخل 
رٍداًء، كاًحمل  يحمسةى، كأيب ممسمجعيحجسو اخليٍحجسًرمِّ  ادلَّ حمسى ، كأيب حجمي ، كأنًجمس ًحمل مخللًممقو ، كاًحمل يمطسو حمسى حملى مخلحمل  ╚خي

ؽو محلمحتياتو ًحمسكايتو مخلمجتمحمجخمِّاعتو أفَّ رممسجخمؿ ا  حمسي ربهنَي ضديًرا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصىحضي
َ
َّ٘يت أ ُ

ٍَِق ىلع أ ْٚ َض َ٘

ٟاءِ وإُهٖٙا َِ ٍُ ُٝ اهلل ي٠َم إِياِ٘ث يف ُزْمرةِ إ / (6)«ءِ ِ٘ٚ أْمِر ديِٜٟا َبَهر ُٝ اهلُل »، كيف ركايو ...َبَهَر
ا ًٙ ا اعٕـ ًٟ ي ِِ رٍداًء/ (8)«ي٠َم إِياِ٘ث ٌَ ... وُكُٜج هل ي٠َم إِياِ٘ث طاًٌها »، كيف ركايً أيب ادلَّ

                                      
  (،45-33ص)كاحلممسحمل ابليحلحمسم يف األربمجعني (، 45)كاآلجمتحمسم يف األربمجعني حمجحجسيمحتن (، 8)أىمححمسجمتيحم احمل يمطممسمحلحمس يف األربمجعني ابلرلاجحمي ( 6)

 .(58-57ص)كأجخم احلممسحمل اججلمخضجخميس يف محلمجتب األربمجعني 
 (.89كاحلممسحمل ابليحلحمسم يف األربمجعني )ص(، 3)أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف األربمجعني اليجشىمعحمسل ( 8)
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/ (6)«وَطٟيًدا ِ٘ٚ أيِّ أة٠اِب اجلِٜث ِطئَج »، كيف ركايً اًحمل مىممسمجعجخمدو  ْٔ ، كيف (8)«... ُئ/ هل/ ادُخ
حمس/  حملى َٟداءِ .»ركاي احمل خي خَِب يف ُزْمرةِ إُهٖٙاءِ، وُضرَش يف الظ ُْ  ..»(3). 

مخفييحم، كمخفحجس حمسي ىٍت ىحضي ، كإف محلتري ظي ىلع أجحمَّيحم حمجحجسيجحته خمشمجعيممغه مخف احليىمغَّ محمَّممغى اججلمجعيججلحملءي  كاتَّىمغى  ╚محشى
محمَّممغى يمغييحم يمطحجسي ا ًحملي املرىًؾ،  ًججلٍحملمجتييحم محشى حمل يمطى ؿي مخلى كَّ

ى
محمَّىمغًت، يمغ ٍَصى مخلحمل امليجشى يف حجمىجسا ابلًب مخل ال حيي

، كأجخم سحمسو جحتمخل حم يئُّ حملي حملي ممسىمغيفى اججلجَّممسى بَّين، جحتمخل احلممسى جخميسُّ اججلمجعلًمخلي الحمسَّ ٍممسججلىمخلى اججلمخضُّ
ى
حملحجسي حملي أ

، كأجخم  يمخلو ، كأجخم جيمجعى ، كاحلزمخلي مخفيمخضينُّ ارى ، كادلَّ مجمينُّ ، كأجخم سحمس حمحملحجسي حملي إحمساحجميمخلى األمحشىمغى حمسِّمُّ اآلجمتي
جخم يمطي 

ى
، كأ حًلينُّ ، كأجخم ممسمجعيحجسو الحملى ججلىِلُّ ، كيمطحجسي ا حملي حمحملحجس يمطحجس الحمسمحًحمل الممسُّ يجخمينُّ محتحملفى اليجشَّ

. حمسيحملى مجتىمحِّ مخلنيى كالحملي حجسِّ مجتىحمقى ٍجخمفى مخلحمل الحملي ٍيجشى ، كىمحبلمخفي ال حيي  األجحميجشرم، كأجخم سحمسو ابلىيٍمجمٌفُّ
حمستي ا مجعىل  ممطكمخفحجس اممسمجتىجحسى ًظ  يف دمى ىمغَّ يمطبلـ كحمجي

ى
حملً األ

ى
اءن مجمالًء األ أربمجعنيى حمجحجسيمحتن؛ امخفمجتًحجسى

، كمخفحجس اىمغىمخفى اججلمجعججلحملءي  ـً ًىحل حلحجسيجحت الممشمجعيًممغ يف يمغممشًىحل األيمطحملًؿ، كمخلممط حجمىجسا اإلممسبل جخماًز اججلمجعىحملى ىلع جمتى
ُِٞد »يف األحمجديجحت اليجشحمجيحمج/  ملسو هيلع هللا ىلصيمغججلحجمس ايمطمجتحملدم ىلع حجمىجسا احلحجسيجحت، ىحل ىلع مخفجخمهل  حلَُتِِّٖو الظا

ُٗ إيائَِب  ِٔ »: ملسو هيلع هللا ىلص ، كمخفجخمهل(4)«ُٜ٘ل َِ٘إيت ٠ٌَاَعٞا وضٍلٟا وبَّٖيٟا، ٌربَّ ضاِم َم  ِٙ  َش
ً
َ اهلُل اْمرَأ ََّٛضَّ

ٜٝ٘ ُٝ َِ َ٘ٚ ٠ٞ أٌ ٍٝ إىل  ٌِ»(5)
. 

مجممخل يف  مجممخل يف اججلىمغحمسكع، كبمجعممشي يًحمل، كبمجعممشي ىممط األربمجعني يف أمحشجخمؿ ادلِّ جحتمخل مخلحملى اججلمجعيججلحملء مخلحمل دمى
، ريض اي يمطحمل مخفًمحشًحجسيمجم. ُّمجم مخلحمقًمحشحجسي محشحًله ، كٍلي مجممخل يف اخليمخضى مجممخل يف الحمسٍُّحجمحجس، كبمجعممشي  اجلمجمد، كبمجعممشي

ٍممطى أربمجعنيى أحجممخلَّ مخلحمل حجمىجسا لكِّيحمً  ، كيه أربمجعجخمف حمجحجسيمحتن مممصمجتحملججل ىلع دميممط ذلممق، كمخفحجس رأيي دمى
ارى اإلممسبلـ  حجسى يحمي اججلمجعيججلحملءي فَّ مخلى ىمغى يًحمل، كمخفحجس كمحشى كَلُّ حمجحجسيجحت مخلمحممجم مخفًيمطحجسةه يمطحمطيحمله مخلحمل مخفجخمايمطحجس ادلِّ

، أك حنجخمى ذلممق.  يمطججلييحم، أك جحمًٍيجشممغى اإلممسبلـ، أك جحتيججليمحتىيحمي
                                      

 (.58ص)كأجخم احلممسحمل اججلمخضجخميس يف األربمجعني (، 36أىمححمسجمتيحم احلممسحمل ابليحلحمسم يف األربمجعني )ص( 6)
 (.4،5أىمححمسجمتيحم احمل يمطممسمحلحمس يف األربمجعني ابلرلاجحمي )( 8)
 (.677احمل اجلجخمزم يف اججلمجعججلىحل املمجتمحمحجمي )، ك(34أىمححمسجمتيحم احلممسحمل ابليحلحمسم يف األربمجعني )ص( 3)
 (.6679كمممسججلمخل )(، 645بلجحسرم )أىمححمسجمتيحم ا( 4)
 كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجممسحمل محشحمجيخمت.(، 838كاحمل مخلجمتيحم )(، 8658كاججلرتمخلىجسم )(، 66738أىمححمسجمتيحم أمححجس )( 5)
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حمليمجم يف محشحمجييح  ٍمجعحمطى ، كمخلي ـي يف حجمىجسق األربمجعنيى أف سجخمفى محشحمجيحمجن ً
ججلزتى

ى
ابليجحسًرمِّ جحتمخل أ

ىحلى حمجً  كيمغى األممسجحميًحجس؛ ججلحىٍممسمجمي حمسيحجم حمىجسي ٍممسججلمخل، كأذمحلي مخلَّ االجحممجتىمغعي مجم كمي مجم، كيىمجعي إف ححصء ا -ٍىمغحمطي
يًفِّ أججلىمغًحمطمجم.-مجعىل مجم بو يف خمشًممش ىمحى ًٍمجعي

ي
 ، جحتمخل أ

ججلٍ يمطججلييحم مخلحمل   اححصمجتىحملى ٍمجعحمسًؼى حجمىجسق األحمجديجحتى لًحملى ًة أف حى كيجيغ للكِّ راممعو يف اآلىمححمسى
ًت، ك مجمحملَّ احمجمجتىجخمٍت يمطججلييحم مخلحمل اتلجيًيحم ىلع دميًممط اججلمخضاعًت، كذلممق حمطحجمحمسه ملحمل ىحجسَّحمسق، كىلع ا الحملي

. ، كبيحم اتلجخميمغيمخفي كاججلًمجعيجشحملي  ايمطمجتحملدم، كإحليحم تىٍىمغجخمييض كاممستمحمدم، كهل احلحملحجسي كاجلِّمجعحملي
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 الحديث األول

 
َسِمْعُت  قاَل: ◙َعن أمري املْؤمننَي أَِةي َحْفٍص ُعمَر ةِن الخطَّاِب 

ِرٍئ َما » يَقوُل: َرُسوَل هللا  َماُل ِبالنِّيَّاِت، َوإِنََّما ِلُكلِّ امأ َعأ إِنََّما اْلأ

َرتُُه إََِل هللا  َرتُُه إََِل هللا َوَرُسىلِِه، َفِهجأ نََىي، َفَمنأ َكانَتأ ِهجأ

َرأٍَة  َرتُُه ِلُدنأيَا يُِصيبَُها، أو امأ يَنأِكُحَها، َوَرُسىلِِه، َوَمنأ َكانَتأ ِهجأ

َرتُُه إََِل َما َهاَجَر إَِليهِ   .«َفِهجأ

جحتني/ أجخم يمطحجس ا حمحملحجسي حمل إممسحمليمطيىحل حمل إحمساحجميمخل حمل املىمعية  حجسِّ أىمححمسجمتيحم إمخلمخل املحمجى
ج حمل مممسججلمخل (6)حمل ىحمسًٍدٍزبىٍيحم ابلجحسرمُّ اجليٍمجعيفُّ  ٍممسًججلمخلي حمل احلحمتَّ نٍي مي ، كأجخم احليممسى

ٍيمُّ اجلَّحٍممسجخمرمُّ  مجتيً « يمجمحملمحشحمجيحمج»يف  (8)اججلحمقيممصى يًٍحمل حجمحمل أمحشخمتُّ اليحلي ى ً  الزلَّ محمَّىمغى  .(3)الحملييجشى
 

 
 

                                      
مخل كخمشمجع يمغييحم حمجحجسيمحتن إال اممعتممسججل كمحشججلي مخفىحل ذلممق / »♫أمخلي املمخلمحمني يف احلحجسيجحت، محشحمج اجلمخلممط اليجشحمجيخمت، مخفؿ ( 6)

حلججل  ،حجم856مخلت ممسمحم  ،«ىمححمساممسف مخلمحتىحل حمحملحجس حمل إممسحمليمطيىحل يمغحمقييحم حجمىجسق األمخل مخل أىمححمسجمتٍ »، مخفؿ اإلمخلـ أمححجس حمل حمجمحمىحل/ «رًلمجعمجتني
 .♫يمطيحجس اججلىمغمخضحمس 

ظ كمحشحمج اليجشحمجيخمت( 8) مخلحمل  مخل حت أديمخل الممسحملء أمحشخمتُّ »مخفؿ احليمغمخض أجخم يمطٌلِّ اجلحممسجخمرم/ ، أحمجحجس األحمل األيمطبلـ احلىمغَّ
 حجم، كهل مخجمس كمخممسجخمف ممسمحم.866، جخميف ممسمحم «محلمجتب مممسججلمخل يف يمطججلمخل احلحجسيجحت

يممصرتط يف الحمسكاي أف يسجخمف الحمساكم مخفحجس ججلٌف مخلحمل  ♫ابلجحسرم أمحشخمت مخلحمل محشحمجيخمت مممسججلمخل؛ ألف ابلجحسرم  كمحشحمجيخمت( 3)
كإف اكف حمسي محشحمجيخمت مممسججلمخل أحمجممسحمل مخلحمل حمسي  ،يمغييحلمجتيف حملمخضججلمخف املمجعرصة مخلممط إماكف الججلحمقي ♫ركل يمطمحميحم، كأمخل مممسججلمخل 

ؽ، يمغيف اليجشمحميمط محشحمجيخمت يىجسمحلحمس ححصجخماحجمحجسق كجخمامجعيحم يف ماكف كاحمجحجس، كابلجحس، جحتمخل محشحمجيخمت ابلجحسرم؛ ألجحميحم يىجسمحلحمس احلحجسيجحت رم يىمغحمسِّ
 مممسججلمخل أيمغممشىحل، كأمخل يف الحمسكاي كاليجشحمج يمغيجشحمجيخمت ابلجحسرم أيمغممشىحل.

ـه مخفىػػػ تىمحمىػػػزىعى  ػػػيف ابلي  جخم  مخلً ججلً ٍممسػػػمي كى  مٍ رً جحسى
ى    ي مخفىػػػػػكى  مَّ دلى ػػػػػتي  يػػػػػػًحمل ، أم/ ذى جخمال  ـي حجسِّ حمقى

 

ػػججلى  /ي ججلٍػػحمقي ذى  ػػابلي  ؽى يمغىػػ حجسٍ حمقى  ن حمجَّ ًمحشػػ مٍ رً جحسى
ػػمحلى    ػػ ًحمل ٍممسػػيف حمجي  ؽى  يمغىػػحملى  مخلي ججلً ٍممسػػمي  ً يمطى محمى اليجشِّ
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 طرق احلديث وألفاظه
 
 

 .(6)أىمححمسج حجمىجسا احلحجسيجحت دميمط مخلحمل أمحشحمجب اليجشحمجح كالممسن كاملممسجحميحجس
كاحلحجسيجحت  ،◙كلججلحمجحجسيجحت ىحضحمسؽ محلمحتية، لكمجم خمشمجعيىمغ إال مخلحمل ىحضحمسيمخف يمطحملحمس حمل اخلمخضب 

رم يمطحمل حمحملحجس حمل إحمساحجميمخل اتليِل يمطحمل يمطججلحمقحمل حمل كمخفص ىمغحمسد حمسكايمجتيحم حيىي حمل ممسمجعيحجس األجحميجش
يمطحمل يمطحملحمس حمل اخلمخضب، كركاق يمطحمل حيىي حمل ممسمجعيحجس األجحميجشرم  -كٍلمجممخل مخلحمل اتلمجعني -الججلييث

، مخلحمل  ، كمخفيىحل/ ممسمجعحمل راكو اخلججلمخف اليحلمحتي، كاجلىمخلُّ اججلىمعىمغي. كججلحمقحجس ركاق أثتر مخلحمل مخليت راكو
كالججليجحت حمل ممسمجعحجس، كمحد حمل زيحجس، أيمطيجحممجممخل/ مخللممق، كاثلجخمرم، كاألكزايع، كاحمل املرؾ، 

 كححصمجع، كاحمل يمطيحمحم، كممعيحجممخل. 
ا يف ححصيجحسيحم، كححصييمح ححصيجحسيحم، كيف أججلىمغحمطيحم.« محشحمجيحمجيحم»كأىمححمسجمتيحم ابلجحسرم يف   ممسممط محمسات مخلىمعيحمسن

يًيحم ججلحمقجخمًؿ، كحجمجخم حمجحجسيجحتي  ًمجتيحم، كججلحمقِّ  لمخل يججليممع مخلججلممعى اتلجخماحمس. آحمجدو  كمخفحجس اىمغمخف اججلمجعججلحملء ىلع محشحمجَّ
 ٜٟ٘ا/ ،ولٖطديد إٍٔاظ خمخٍٖث

 .(8)«٘ا ٠ٛى ٙا األنٙال ةاجليث، وإٛٙا المرئٍ إٛ» -1

 .(3)«األنٙال ةاجليث» -8

(4)«يزتوسٟا أو امرأةٍ » -3
 .(5)«يٜٓطٟا»حجسالن مخلحمل  

حمجيجحت لمخل  ،يمغحلحجسيجحت مخلحمل الحمسكاي املىجسمحلجخمرة محشحمجيخمت ممعحمسي، كاججلىمعحمسا ججلجممس إىل أكهل

                                      
 (. 6947(، كمممسججلمخل )6953، 6689، 5474، 3898، 8589، 54، 6ابلجحسرم ) أىمححمسجمتيحم( 6)
 (.6946(، كمممسججلمخل )6689( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )8)
 (.3898، 8589، 54أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 3)
 (.6947(، كمممسججلمخل )54أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 4)
 (.6أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 5)



 

22 

حمسكق يمطحمل يحمسكق يمطحمل يمطحملحمس ممسجخمل يمطججلحمقحمل، كلمخل يحمسكق يمطحمل يمطججلحمقحمل ممسجخمل حمحملحجس حمل إحمساحجميمخل، كلمخل ي
 ،كيمطمحميحم اجحمترش كاححصمجتمجمحمس؛ يمغمجمجخم مممصمجمجخمر ججلجممس إىل آىمححمسق ،حمحملحجس ممسجخمل حيىي حمل ممسمجعيحجس األجحميجشرم

 .(6)«يمطحملحجسة اججلحمقرم»ممعحمسي ججلجممس إىل أكهل، محلحمل ذمحلحمس ذلممق اججلمجعيين يف 
 و٘ٚ ٕفائً ٞذا اإلشٜاد ٘ا يٌل/

ؿ. -6 كى
ي
ؽ اججلىمعحمسا كاإليمغحمساد يف ىحضحمقيحم األربمجع األ  مخضحمسُّ

 مجعممشمجممخل يمطحمل مجعخمش.ركايي جحتبلجحتو مخلحمل اتلمجعني  -8

ـ ابلجحسرم يُّ جً حجسى جخمف كمخلى يُّ يحلِّ كيمغييحم رجمتؿه مخلى  -3 حمس املحجسجحمحني، كًلفَّ امليحلِّ  ♫جخمف، يمغحمقحجسَّ يني، كأىمحَّ
ًىمحىجسى 

ي
ابلجحسرم راىع حمقحجسيمخل مخفحمسيححص ىلع ممعيحجم، كراىع حمقحجسيمخل ميحل؛ ججلىمغممشججلمجم ىلع املحجسيمحم، أ

يمطحجس ا حمل الحمسبي »ذلممق مخلحمل حجسء ابلجحسرم أكؿ إممسمحمدو يف محلمجتيحم حمسكايمجتيحم يمطحمل ححصيجحسيحم 
 .امليك «احلحمليحجسم

 
 
 

 
 

 
 

  

                                      
 (. 6/69( يمطحملحجسة اججلحمقرم، بلحجسر ادليحمل اججلمجعيين )6)
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 (1) ثـديـحـراوي ال

 

 
 ٝأواًل/ نصت ◙/ 

يىحل حمل يمطحجس اججلمجعي  زىاح حمسَّ حجمجخم يمطحملحمس حمل اخلمخضب حمل جيىمغى ل حمل ًريح حمل يمطحجس ا حمل مخفيٍحمسط حمل رى
يف  ملسو هيلع هللا ىلص حمل يمطحجسم حمل محلمجع حمل لم حمل ياججل اججلحمقحمسيش اججلمجعحجسكم، جيمجتحملممط نممسيحم مخلممط نممس اجليب

 محلمجع حمل لم.
حمل احجمححصمخل حمل املىمعية حمل يمطحجس ا حمل يمطحملحمس حمل خمحمسكـ حمل يحمقحمط  كأمخليحم يه/ حمجمحممجتحمل محم

 . محمسة حمل محلمجع، كمخفيىحل/ حمجمحممجتحمل محم حجمممصـ، كاألكؿ أمحشخمتُّ 
 سىن يب حمجىمغمحش.كيي 

 كأرخمشق. ◙كأمخل ججلحمقيحم يمغمجمجخم/ اججلىمغركؽ، 
 ٝ٘ذاًٛيا/ نظأحٝ وإشال ◙/ 

دًلى مجعحجس اعـ اججلىمغيىحل محتبلث يمطرشة ممسمحم، كأممسججلمخل ممسمحمى  مخلحمل   مخجمسو مخلحمل اجلجخمة، كمخفيىحل/ ممسمحم ممسٍّ  كي
، كإحمجحجسل يمطرشة امحمسأة.  اجلجخمة، مجعحجس أربمجعني رجمتبلن كيمطرش نممسجخمة، كمخفيىحل/ مجعحجس مخممس كأربمجعني رجمتبلن

  امهلل»/ ملسو هيلع هللا ىلصكٌلف إممسبلمخليحم ربًل داعء امليجشمخضىف 
َ
َّ  نيِ َٖ سُ الرَّ  ةأضبِّ  اإلشالمَ  زَّ نِ أ  /إحل

ِٚ  ةهٙرَ  ِٚ ، أو ةهٙرِ اخلفاِب  ة  ،إىل ا مجعىلمجمحمل أحمجَّ  يمجعين/ أ جمتمجمىحل، يمغاكف يمطحملحمسي  (8)«ٞظامٍ  و ة
  .ملسو هيلع هللا ىلصكإىل رممسجخمهل 

                                      
(، كابلحجساي 4/588(، كاإلمحش، الحمل حمجحمتحمس )6/648(، كرييمح اخلججلىمغء، لججلممسيجخميط )7/385( مجمىجسي اتلمجمىجسي، الحمل حمجحمتحمس )6)

 (. 8/469(، كالاكمىحل، الحمل األجحتي )7/633كاجلمجمي )
 كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجحجسيجحت حمجممسحمل محشحمجيخمت ممعحمسي.(، 645(، كاحمل مخلجمتيحم )3686(، كاججلرتمخلىجسم )5696( أىمححمسجمتيحم أمححجس )8)
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 ممسيىمغيحم يحمسيحجس ◙كإلممسبلمخليحم   مخلمجتجخمححصحمجن  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا رممسجخمؿ مخفيجش مممصمجمجخمرة، حمجيجحت ىمححمسج يجخممخلن
ا، حجمىجسا اليجش اذلم  ،يمغججلحمقييحم جحممجعيمخل حمل يمطحجس ا يمغحمقؿ/ أيحمل حمسيحجس ي يمطحملحمس؟ يمغحمقؿ/ أريحجس حمحملحجسن

مجعيمخل/ كا ججلحمقحجس آهلمجتمجم، يمغمخفمجتججليحم؛ يمغحمقؿ هل جحم يحم أحمجبلمخلمجم، كاعب ديمحممجم، كممسَّ كممسىمغَّ  ،ؽ أمحمس مخفحمسيححصيمغحمسَّ 
ا؟  ، أحمسل ين يمطحجس مخلمحمؼ رًليممق حمليش ىلع األرض كمخفحجس مخفمجتججلى ي يمطحملحمسي  ممقى جحمىمغممسي  ممقى ٍ حمسَّ ممعى  حمحملحجسن

مجتىمحميممقى  أيمغبل حمسجمتممط إىل أحجمىحل حمجتممق يمغمجتحمقيمخل أمحمسحجممخل. يمغحمقؿ يمطحملحمس/ كأمُّ  كاحمل يمطحملممق  (6)أحجمىحل حيت؟ مخفؿ/ ىمحى
ا   ججليممق مجمحمل.ىلع ديمحميحم يمغمجع ملسو هيلع هللا ىلصممسمجعيحجس حمل زيحجس، كأىمحمجتممق يمغىحضحمل؛ يمغحمقحجس كا أممسججلحمل كمجع حمحملحجسن

 ﴾ڄ﴿ يمغحملىش يمطحملحمس مخلىمعممشن حمجىت أحجمحمل، كيمطمحمحجسحجمحمل ىمحب حمل األرت مخلمجعيحم محشحمجيىمغ يمغيمجم
يمطحملحمس جخمارل ىمحب يف ابلي، يمغججلحمل دىمحىحل يمطججليمجمحمل يمطحملحمس مخفؿ/  جمسَّ حجم، يمغججلحمل ممسحملمجعجخما حمجً حمقحمسمجمحمل إيَّ يي 

ححصحن، مخفؿ/ ًل كا ججلحمقحجس  مجم يمطمحمحجسزمخل؟ مخفال هل/ مخل ممسحملمجعى اججليت ممسحملمجعمجتي  (8)مخل حجمىجسق اهليمحمحمل
ىمحربتي 

ي
ا ىلع ديمحميحم. أجحم أ  سحمل مجعمجتحمل حمحملحجسن

ا يمغحمتءت أىمحمجتيحم يمغحجسيمغمجعمجتيحم يمطحمل زكجمتمجم، يمغرضب  ،جحتمخل كجحت يمطحملحمس ىلع ىمحمجتمحميحم يمغجخمىحضيحم كىحضن ححصحجسيحجسن
رأممسمجم يمغدمخلق، يمغحمقججل كيه ممعممشىب/ اكف ذلممق ىلع رممعمخل أجحمىمغممق، أححصمجمحجس أف ال هلإ إال ا، كأف 

ا رممسجخمؿ ا، مخفحجس أممسججلحملمحم كآمخلمحمَّ   يمغمحشمحمممط مخل حجسا لممق. ،ملسو هيلع هللا ىلص   كرممسجخمهلحمحملحجسن
 رأل يمطحملحمس مخل ىمحمجتيحم مخلحمل ادلـ جحمحجسـ ىلع مخل محشمحمممط، كمخفؿ/ أيمطمخضجخمين حجمىجسا اليحلمجتب اذلم يمغججلحمل

پ ڀ ڀ ﴿يمغحمقججل هل أىمحمجتيحم/ إجحمممق رجمتجمس ك -كٌلف يمطحملحمس يحمقحمسأ اليحلمجت -يمطمحمحجسزمخل يمغمخفحمسؤق

 ﴾ڄ﴿ جحتمخل أىمحىجس اليحلمجتب يمغحمقحمسأ/ ،يمغحمقـ يمغمجتجخمخمش ،يمغحمقمخل يمغممعتممسىحل، أك جخمخمش، [79/ الجخمامخفمجع] ﴾ڀ
 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ پ پ پ ڀ ڀ﴿ حمجىت اجحممجته إىل مخفجخمهل مجعىل/ [6ىحضيحم/]
 ،يمغحمقؿ/ مخل أحمجممسحمل حجمىجسا الالكـ كأثحمسمخليحم! يمغججلحمل ممسحملممط ىمحب مخفجخمؿ يمطحملحمس ىمححمسج مخلحمل ابلي [64/ىحضيحم]

أنز اإلشالم  امهلل»لممق/  ملسو هيلع هللا ىلصيمغحمقؿ/ أبرش ي يمطحملحمس يمغين أرجمتجخم أف سجخمف ديمطجخمة رممسجخمؿ ا 
                                      

حمل اكف ًمخلحمل مخفًىًىحل املحمسأة محليمجم كأىمحيمجم، كًلىجسلممق زكج ابلمحم، أك زكج األىمح، كحجمجخم املحمقيجشجخمد حجممحم. لممسف ( اخلى 6) مجمحمس، كَل مخلى / اليجشِّ ي نتى
 (.6/846(، كاملمجعحمتمخل الجخمممسيممش )6/76(، كخممجتر اليجشحمجح، لججلحمسازم )63/638) اججلمجعحمسب، الحمل مخلمحمحمطجخمر

 (.6/6568املحمجيممش، لججلىمغيكزآدم ) (، كاججلحمقمجخمس68/684اهليمحمحمل/ الكـ ىمحيف ال ييىمغمجممخل. لممسف اججلمجعحمسب ) (8)
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مخفؿ/ كأيحمل رممسجخمؿ ا؟ مخفؿ/ يف ادلار اججليت أممسىمغىحل  (6)«ةٚ اخلفاب، أو ةهٙرو ةٚ ٞظام ةهٙر
 ملسو هيلع هللا ىلص يمغجحممخضججلمخف يمطحملحمس يمغىت ادلار، كىلع ابلب مححمسة كىحضججلحمج كجحمس مخلحمل أمحشحمجب رممسجخمؿ االيجشىمغ، 

ـي   ججلجخما مخلمحميحم، يمغحمقؿ مححمسة/ يمغى جمتً كى  يمطحملحمسى  يمغججلحمل رأل اججلحمقجخم
ٍ
هل، يمغف اكف يحمسيحجس ىمحينا ىجسجلق، كإف اكف  فٍ ذى 

ا مخفمجتججلمحمق بممسيىمغيحم. يمغحمقؿ رممسجخمؿ ا حمجىت أىت يمطحملحمس يمغىمحىجس حملحمتمخلممط جحتجخمبيحم  «هل نْ يذَ ا»/ ملسو هيلع هللا ىلص يحمسيحجس رشًّ
ٍٝ »لممسيممغ، كمخفؿ/ ا كمحىحل َخ ْٜ ُٙ ِ ٘ا  اكلِ ةّ ٘ٚ اخلزي واجلَّ  اهللُ  َل نِ ضىت يُ  يا نٙرُ  ٘ا أٛج ة

  امهلل ؛ٞذا نٙر ةٚ اخلفاب امهللأٛزل ةال٠حلد ةٚ امليرية، 
َ
ِٚ  ةهٙرَ  اإلشالمَ  زَّ نِ أ ، «اخلفاِب  ة

أححصمجمحجس أجحمممق رممسجخمؿ ا؛ أححصمجمحجس أف ال هلإ إال ا كحمجحجسق ال رشيممق هل، كأححصمجمحجس أف  يمغحمقؿ يمطحملحمس/
ا يمطحجسق كرممسجخمهل، يمغيحلرب أحجمىحل ادلار سية ممسحملمجعمجم أحجمىحل املممسحمتحجس.   حمحملحجسن

ةًل واذلي ٍٛيس ةيده »ي رممسجخمؿ ا ألممسمحم ىلع احلمخف، كإف مخلمجتمحم كإف حمجيحمحم؟ مخفؿ/ جحتمخل مخفؿ/ 
مخفؿ/ يمغىمغيمخل االىمحمجتىمغء؟ كاذلم مجعمحتممق حلمخف جلجحسحمسجمتحمل،  «ييخٗٗ وإن ضَ إٛلٗ ىلع احلَ إن ٘خ  

كيمطحملحمس يف اآلىمححمس؛ حمجىت دىمحججلجخما املممسحمتحجس، يمغمحمحمطحمست مخفحمسيححص إىل يمغجحسحمسجمتجخما يف محشىمغني، مححمسة يف أحمجحجسحجمحمل، 
 .(8) مححمسة كيمطحملحمس، يمغمحشمجتمجممخل محل لمخل ييجشمجممخل مخلمحتججلمجم

ْىيٍحجسى أجحممجم ال يجشخمت مخلحمل حمجيجحت  ◙كرممعمخل ححصمجمحمسة مخفيجش إممسبلمخليحم  ؿ  مجمىجسا الممسيؽ املمخضجخمَّ
 أىمححمسجمتيحم، كاثل يف ججلىمغحمطمجم خممجترصه مخلحمل حجمىجسا الممسيؽ محمحمججخم مخلمجعمحمق، كحجمجخم مخل (3)الججلىمغمخض كاإلممسمحمد

 .(4)حمجحجسيجحت ممسمجعيحجس حمل زيحجسابلجحسرم مخلحمل 

مل أممسججلمخل يمطحملحمس اجمتمجتحملممط اجلس يمطمحمحجس »مخفؿ/  ◙ كذمحلحمسق ابلجحسرم مخلحمل حمجحجسيجحت احمل يمطحملحمس
يمغحمقؿ/  ،كمخفلجخما/ محش يمطحملحمس، كأجحم ممعبلـ يمغجخمؽ حمطمجمحمس حيت، يمغحمتء رجمتىحله يمطججلييحم مخفء مخلحمل ديج ،دارق

يمطجخما يمطمحميحم، يمغحمقججل/ مخلحمل حجمىجسا؟  مخفحجس محش يمطحملحمس يمغحمل ذاؾ؟ يمغجحم هل جمتر، مخفؿ/ يمغحمسأي اجلسى يجشحجسَّ
                                      

 كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجحجسيجحت حمجممسحمل محشحمجيخمت ممعحمسي.(، 645(، كاحمل مخلجمتيحم )3686(، كاججلرتمخلىجسم )5696أىمححمسجمتيحم أمححجس ) (6)
(، الممسية اجلجخمي، الحمل حجمممصـ 8573(، كالممشيء يف املجحسمجترة )6897(، كاحلزمخل )3/869( أىمححمسجمتيحم احمل ممسمجعحجس يف اججلمخضحمقت )8)

 (.6/873(، كمحشىمغ اليجشىمغجخمة، الحمل اجلجخمزم )6/44األكحلء، أليب جحممجعيمخل ) (، كمخل مجعحجسحجم، كحمجججلي6/353)
 (.86يمغيجشىحل اخلمخضب يف ممسية يمطحملحمس حمل اخلمخضب، ججلمجعٌل اليجشبليب )ص (3)
 (.3867محشحمجيخمت ابلجحسرم )( 4)
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 .(6)«اججلمجعص حمل كاىحل مخفلجخما/
 .(8) حمجحجسجحتمحم جحميمغممط يمطحمل احمل يمطحملحمس بممسيؽو أىحضجخمؿ مخلحمل حجمىجسا محمحمججخم مخلمجعمحمقمخفؿ  كركاق احمل إممسحمجؽ

 كحجمىجسق أممسجحميحجس محشحمجيحمج كإف اكجحم خممجترصة الججلىمغمخض.
ًكمى أجحميحم مل أممسججلمخل جحمحمسؿ جمتربيىحل ، كمخفؿ/ ي حمحملحجس مخفحجس اممسمجتبرش أحجمىحل الممسحملء ممسبلـ ♠ كري

ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ محم، كأجحمحمسؿ ا مجعىل/يمطحملحمس، كمخفؿ املرشًلجخمف/ مخفحجس اجحممجتيجشممغ اججلحمقجخمـ احلجخمـ مخل

ال/ ﴾چ چ چ چ   .(3) [64 ]األٍٛ
 .(4)«مخل زجل أيمطحمسة مخلمحمىجس أممسججلمخل يمطحملحمس» :◙مخفؿ احمل مممسمجعجخمد 

 كا رمح، اكجحم إمخلريحم كإف جحمرصا، اكجحم حجمحمتحمسيحم كإف يمغمجتحمج، اكف يمطحملحمس إممسبلـ فإ»كمخفؿ/ 
 .(5)«يمطحملحمس أممسججلمخل حمجىت حمطحجمحمسيحمل اليحلمجع يمطمحمحجس جحميجشٌل أف اممسمجتمخضمجعمحم مخل

 ٙاهل وٜ٘اُتٝذاثلًا/ أن ◙: 

أححصمجمحمس مخلحمل أف يىجسمحلحمس، كأيمطحمطمخل مخلحمل أف تممسمجتجخميمط يف ميجشمحمَّممغ، كيمطحمطيحمل،  ◙ يمطحملحمس مخلمحممخف
 /◙ملمحممخفيحم، كحجمىجسا ممعيخمش مخلحمل يمغيخمش يمغممشججليحم  «محشحمجيحمجيحم»كمخفحجس أيمغحمسد ابلجحسرم ن مخلحمل 

◙يمغمجمجخم جحتين اججلمجعرشة املبرشيحمل جلمحم مجعحجس اليجشحجسيمخف  -
(6). 

ىيحم اجليب -  بلىحضىحل.؛ ألجحميحم اكف يمغحمسمخفجحمن ني احلمخف كا(7)ججلىمغركؽ ملسو هيلع هللا ىلص ججلحمقَّ

أكؿ مخلحمل اختىجس ي ك ،، كحجمجخم أحمجحجس محلر يمطججلحملء اليجشحمجملسو هيلع هللا ىلصححصمجمحجس الجخممخفممط دميمجعمجم مخلممط اجليب  -
 .ف ادلكاكيحملخ اتلرييمح اهلحمتحمسم، كأكؿ مخلحمل دكَّ املؿ، كأكؿ مخلحمل أرَّ 

هل اججلىمغمجتجخمحمجت اججلمجعحمطيحمل، حمجيجحت يمغمجتخمت ا يف يمطمجمحجسق/ مرص، كالممصـ، كاججلحمقحجسس، كاججلمجعحمساؽ،  -

                                      
 (.3658محشحمجيخمت ابلجحسرم )( 6)
 (.6/338(، كالممشيء يف املجحسمجترة )6879أىمححمسجمتيحم احمل حمجف )( 8)
 (.696(، كالجخماحمجحجسم يف أممسب اجلػحمسكؿ )6/44كحلء )( أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف حمجججلي األ3)
 .(3684( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )4)
 (.3/874(، اججلمخضحمقت اليحلربل )48-44/47(، كاحمل يمطممسمحلحمس يف رييمح دمممصمخف )9/668( أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف اليحلي )5)
 (.633يحم )(، كاحمل مخلجمت4649، 4648(، كأيب داكد )3748(، كاججلرتمخلىجسم )6636،6637( كرد ذلممق يمطمحمحجس أمححجس )6)
 (.3/874( أىمححمسجمتيحم احمل ممسمجعحجس يف اججلمخضحمقت )7)
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 جخمدة.كبيق اجلحمسيحمسة، كهل الممسية اججلمجعدججل املحمجحمل

ذ٠ن، وإٛٝ إن لٗ ٘ٚ األمٗ حمدَّ تَٖ إٛٝ ُد اكن ٌيٙا مىض َُ »/ ملسو هيلع هللا ىلصمخفؿ يمطمحميحم رممسجخمؿ ا  -
 .(6)«ةٚ اخلفاب اكن يف أ٘يت ٞذه ٜٟ٘ٗ ٌإٛٝ نٙرُ 

 محلحمل أف هل اليحلحمسامخلت اليحلمحتية املممصمجمجخمرة؛ كمخلحمل ذلممق/

حمس يمطججليمجممخل رجمتبلن »/ ¶مخفيجش ممسري/ يمغمجعحمل احمل يمطحملحمس  -  كأمخلَّ أف يمطحملحمس حمل اخلمخضب مجعجحت جمتحممصن
، ي اجلىحلى  ، مخفؿ/ يمغحمحم يمطحملحمس خيمخض مخفؿ/ يمغحمتمجعىحل ييجشيخمت كحجمجخم ىلع املمحمرب/ ي ممسريي يحجسىع ممسري

، مخفؿ يمغحمقحجسـ رممسجخمؿ اجلحححص، يمغممسهل، يمغحمقؿ/ ي أمخلي املمخلمحمني ججلحمقيمحم يمطحجسكجحم يمغمجمحمسمجخمجحم، اجلىحلى  ممسريي 
، يمغممصحجسدجحم حمطمجمجخمرجحم جلىحل يمغمجمحمسمخلمجممخل ا، اجلىحلى  ، ي ممسريي اجلىحلى  كإف اليجشخمت حليجشيخمت/ ي ممسريي 

 .(8)«مجعحملحمس/ إجحمممق محلمحم يجشيخمت ىجسلممقيمغحمقيىحل ججل

حمسلحمسججل املحجسيمحم ىلع يمطمجمحجس يمطحملحمس كاحمل يمطحملحمس مخفمخل ال »كمخلمحممجم/ مخفيجش زلحمسججل األرض، حمجيجحت/  -
ي  ي أيمجم اجلس مخل أرسع مخل  /مخفؿ ◙يمغججلحمل أمحشخمت يمطحملحمس  ،ري يممصمجعحمس حمجىت امحشمخضىمغحمق الرسُّ

 .(3)«اعدت ألىمححمسجمتحمل مخلحمل ني أحمطمجمحمسًلمخل ججلنئأحمجحجسجحتمجتمخل؟ 

جحميحم مل أمجتب محلحمل ذمحلحمسحجم الممسيجخميط يف رييمح اخلججلىمغء/ محلمجتيحم إىل جحميىحل مرص/ كمخفيجش حجمىجسا اليحل /كمخلمحممجم -
ال جيحمسم إال  ن محمَّ مجتحمج مرص أىت أحجمججلمجم يمطحملحمسك حمل اججلمجعص، يمغحمقلجخما/ أيمجم األمخلي إف جليججلمحم حجمىجسا ممسي يمغي 

الممصمجمحمس اذلم  /يمجعين -مجم، مخفؿ/ كمخل ذاؾ؟ مخفلجخما/ إذا اكف إحمجحجسل يمطرشة حلججل ختججلجخم مخلحمل حجمىجسا الممصمجمحمس
كجمتمجعججلمحم يمطججليمجم مخلحمل اثليب  ،حمس ني أجخميمجم يمغرخمشيمحم أجخميمجميمطحملحجسجحم إىل جمتري س -اكف حيحجسجحتيحم يمغيمجم

ا يف  ،مخل يسجخمف، جحتمخل أججلحمقيمحمحجم يف حجمىجسا اجليىحل كاحلٌل أيمغممشىحلى  يمغحمقؿ هلمخل يمطحملحمسك/ إف حجمىجسا ال يسجخمف أحجسن
جخما اإلممسبلـ، كإف اإلممسبلـ يمجمحجسـ مخل اكف مخفججليحم، يمغمخفمجخما كاجليىحل ال جيحمسم مخفججليبلن كال محلمحتينا حمجىت حجمحملُّ 

يمغيحلمجت إىل يمطحملحمسك/ أف مخفحجس  ،محلمجت إىل يمطحملحمس حمل اخلمخضب ىجسلممق جلبلء، يمغججلحمل رأل ذلممق يمطحملحمسك
يف داىمحىحل محلمجتيحم كًلمجت إىل  ، كإف اإلممسبلـ يمجمحجسـ مخل اكف مخفججليحم، كبمجعجحت مخضمخفن ذلم مخفججلى  أمحشى 

                                      
 (.8398(، كأىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )3469( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )6)
 (.3/646ص(، كحمجممسمحميحم األبلين يف الممسججلممسججل اليجشحمجيحمج )364(، كابليمجمٌف يف االيمطمجتحمقد )67( أىمححمسجمتيحم البللاكيئ يف محلحمسامخلت األكحلء )8)
اججلرب  (، كيمطججلَّحمقيحم احمل يمطحجس6377(، كابليمجمٌف يف اليحلربل )6736حمل محد يف اججلىمغنت ) (، كجحممجعيمخل8335( أىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح يف امليجشمحمممغ )3)

 (.3/368اججلرب يف اتلحملمجميحجس ) يمطحجس
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إحلممق مخضمخف يف داىمحىحل محلمجتيب يمغججلحمقمجم يف اجليىحل، يمغججلحمل مخفحجسـ محلمجتب يمطحملحمس إىل  يمطحملحمسك/ إين مخفحجس مجعمحتي 
يمغيمجم/ مخلحمل يمطحجس ا يمطحملحمس حمل اخلمخضب أمخلي املمخلمحمني يمغذا  ،يمطحملحمسك حمل اججلمجعص أىمحىجس ابلمخضمخف يمغىمغمجتحمجمجم

ٍ  ممقى ججلً ى جتحمسم مخلحمل مخفً  يمغف محلمحمى  /إىل جحميىحل مرص، أمخل مجعحجس حمسيممق يمغممسؿ ا ، كإف اكف ا جيي حمسً يمغبل جتى
  .(6)، يمغججلًف ابلمخضمخف يف اجليىحل، يمغمحشحمججخما كمخفحجس أجمتحمساق ا مجعىلممقى يى حمسً الجخماحمجحجس اججلحمقمجمر أف جيي 

مخل اممسحملممق؟ مخفؿ/ لحمسجمتىحل ؿ/ مخفؿ يمطحملحمس حمل اخلمخضب مخل ركاق جحميمغممط يمطحمل احمل يمطحملحمس/ مخف /كمخلمحممجم -
مخفؿ/ أيحمل مممسيحلمحمممق؟  ،دمحمسة، مخفؿ/ احمل مخلحمل؟ مخفؿ/ احمل ححصمجمب، مخفؿ/ ممحمل؟ مخفؿ/ مخلحمل احلحمسمخف

مخفؿ/ احلحمسة، مخفؿ يمجم؟ مخفؿ/ ىجسات ججلحمطمخم، يمغحمقؿ يمطحملحمس/ أدرؾ أحجمججلممق يمغحمقحجس احمجرتمخفجخما، يمغحمسجمتممط 
 .(8)الحمسجمتىحل يمغجخمجمتحجس أحجمججليحم مخفحجس احمجرتمخفجخما

 ئ؛ و٘ٚ ذلّ/وهل امل٠اٌِات إهشيتث آلي اتلٜـز

ٍٝ ٘ٚ أرسى ةدر/ - / مل اكف يجخمـ حجسر كأرسكا األممسرل مخفؿ ◙حمجيجحت مخفؿ يمطحملحمس  م٠ُ
؟ يمغحمقؿ أجخم سحمس/ ي جحميب ٘ا حرون يف ٞؤالء األشارى»أليب سحمس كيمطحملحمس/  ملسو هيلع هللا ىلص رممسجخمؿ ا

ا حجممخل محمجخم اججلمجعمخل كاججلمجعممصية، أرل أف ىمحىجس مخلمحممجممخل يمغحجسي، يمغمجتيحلجخمف جل مخفجخمة ىلع اليحلىمغر، يمغمجعىس 
؟ مخفججل/ ال كا ي ٘ا حرى يا اةٚ اخلفاب/ ملسو هيلع هللا ىلصممسبلـ، يمغحمقؿ رممسجخمؿ ا ا أف يمجمحجسيمجممخل لئل

رممسجخمؿ ا مخل أرل اذلم رأل أجخم سحمس، كليحلين أرل أف حمليحلمحم يمغمحمرضب أيمطمحممخفمجممخل، 
يمغرضب  -نممسي ججلمجعحملحمس -ين مخلحمل يمغبلفيحلِّ حملى يمطججليًّ مخلحمل يمطحمقيىحل يمغيرضب يمطمحمحمقيحم، كتي  حملى سِّ حملى مجتي ذى 

مخل مخفؿ أجخم سحمس  ◙ا  ممسجخمؿي ر مى جخمً مجمى يمطمحمحمقيحم، يمغف حجمالء أحمل اججلسىمغحمس كمحشمحمديحجسحجم، ذى 
 يًحمل حجسى كأجخم سحمس مخفيمطً  ملسو هيلع هللا ىلصيمغذا رممسجخمؿ ا  ، يمغججلحمل اكف مخلحمل اججلىمعحجس جمتي مجمجخم مخل مخفججلي كلمخل يى 

 ، مخفججل/ ي رممسجخمؿ ا، أىمحربين مخلحمل أم يشء يك أجحم كمحشحمجممق؟ يمغف كجمتحجستي ييحليفً 
أةلي  :ملسو هيلع هللا ىلصبلاكسحمل، يمغحمقؿ رممسجخمؿ ا  ، كإف لمخل أجمتحجس سء محليي سء سيي 

ٟٗ أدىن ٘ٚ ٞذه لعَّ نذاةُ  َض رِ ، ِٕد نُ إٍداءَ  ُٗ ِٞ ٚ أخذِ ّ ِ٘  أغطاةُ لزلي َنرض لعَّ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ /كأجحمحمسؿ ا  -ملسو هيلع هللا ىلص ححصحمتحمسة مخفحمسي مخلحمل جحميب ا -الظشرة

                                      
 (.89 -6/88ابلحجساي كاجلمجمي )(، 6484/ 4كأجخم الممصييمح يف اججلمجعحمطحمل )(، 4/894)( أىمححمسجمتيحم احمل اجلجخمزم يف املمحممجتحمطمخل 6)
 .(3574أىمححمسجمتيحم مخللممق يف املجخمىحض )( 8)
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ال/ ﴾ی ی ی جئ حئمئ﴿إىل مخفجخمهل/  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ېې  .[69-67 ]األٍٛ

 .(6)«يمغحمجىحل ا اججلىمعمحميحمل هلمخل

ٌ » /¶حمل احمل يمطحملحمس مجخممخفىمغيحم يف حمسؾ اليجشبلة ىلع املمحميمغحمقني/ يمغمجع /كمخلمحممجم - يبى
ي
مل  أف يمطحجس ا حمل أ

   جخميف، جمتء امحميحم إىل اجليبِّ 
ي
 ،يمغييحم، كمحشىحلِّ يمطججلييحم يحمي محمٍ ىمغِّ ثى يمغحمقؿ/ ي رممسجخمؿ ا أيمطمخضين مخفحملييجشممق أ

 يمغحمقؿ/  ،مخفحملييجشيحم هل، يمغيمطمخضق اجليب  حمسٍ كاممسمجتىمعىمغً 
ُ
ِٝ َغ آذيِنِّ أ ، يمغججلحمل أراد أف ييجشٌل ِّٔ نٖي ، يمغذىجحمىيحمي

أٛا ةني ؾ أف يجشٌل ىلع املمحميمغحمقني؟ يمغحمقؿ/ يمغحمقؿ/ أججلحجمس ا جحممجم ◙يمطججلييحم جمتىجسيحم يمطحملحمس 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ﴿ ، مخفؿ/خريحني

﮹﮺﴿/ يمغيجشًل يمطججلييحم، يمغمحمػحمسججل .[80 /اتل٠بث] ﴾ٺ ﮸   ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   ﴾ے ۓ ۓ
«[84 /اتل٠بث]

(8). 

 وهل ادليٚ الاكمٔ ال٠ايف/
اس ةيٜٙا أٛا ٛائٗ رأيج اجل»/ مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا  ◙يمغمجعحمل أيب ممسمجعيحجس اخلحجسرم  -

، ونٖيٟٗ قُ هرَ يُ  لعَّ  رَّ وٜٟ٘ا ٘ا يتٖو دون ذلّ، ومَ  ،يَّ ٜٟ٘ا ٘ا يتٖو اثلُدَ  ٌع ُٙ ؽ٠ن لعَّ
تٍلىيحمي ي رممسجخمؿ ا؟، هُ ر  نٙر ةٚ اخلفاب ونٖيٝ ُٙيع َيُ  كَّ

ى
ُٚ ُال/ ادلِّ  مخفلجخما/ مخل أ  .(3)«ي

ىحل يمطحمل ذلممق - ا إفٍ  حلي مخفحجس ك»يمغحمقؿ/  ،كٌلف ىحضجخميىحل اججلمجعدة، محلمحتي ابلاكء حلبلن كجحممجمرنا، يمغممسي  أمحمسن
  ٍؿ أيمطحجسً 

ي
  ، كإفٍ ٍ حمجممسى أ

ى
  مخلٍ حمطججلً أ

ي
حلبلن  جحمحملي  ، كإفٍ الحمسيمطيى  جحممجمرنا أخمشمجعي  جحمحملي  ، كإفٍ ٍ اعمخفى أ

 .(4)«جحمىمغيس أخمشمجعي 
 ٝراةًها/ مروياح ◙/ 

، كيمطحمل أيب ملسو هيلع هللا ىلصمخممسحمل كتممسمجع كجحتبلجحتني حمجحجسيمحتن، حمجيجحت ركل يمطحمل اجليب  ◙ركل  -
يبِّ  ،سحمس

ي
 .¶محلمجع  ًحمل  كأ

كحمجىمغيجش، كًلىجسا ركل  ،كاعمحشمخل ،/ أكالدق/ يمطحجس اكركل يمطمحميحم دمممط مخلحمل اليجشحمج مخلمحممجممخل -
                                      

 (.6763( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )6)
 (.8444(، كمممسججلمخل )6869أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 8)
 (.8394(، كمممسججلمخل )7448( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )3)
 (.645أىمححمسجمتيحم احمل يمطحجس احلسمخل يف يمغمجتجخمح مرص )ص( 4)
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يمطمحميحم/ يمطمحتحملف، كيمطٌل، كممسمجعحجس حمل أيب كمخفص، كىحضججلحمج حمل يمطيحجس ا، كيمطحجس الحمسمححمل حمل 
╚يمطجخمؼ، كاحمل مممسمجعجخمد 

(6). 
  ٝخامًصا/ وٌاح◙: 

مجم/  ◙اعش  - إين أشألّ  امهلل»جحتبلجحتن كممستني ممسمحم، كٌلف مخلحمل داعيحم يف آىمححمس حمجحمتو حمجحمتَّ
 .(8)«رل رش٠لّو٘يخث يف ة ،طٟادة يف شبيّٖ

مجعحمل يمطحملحمس يجخمـ ىحضي »/ ◙حجم، مخفؿ ممسمجعحجس حمل أيب كمخفص 83ىحضمجعمحميحم املحمتجخميس ىحضمجعمحم املجخمت ممسمحم  -
يمغحمل يجخمـ األحمجحجس األربمجعء ألربممط حلؿو حمقني مخلحمل ذم احلحمت ممسمحم جحتبلث كيمطرشيحمل، كدي 

 .(3)«محشيحمج حجمبلؿ املحمجحمسـ

 ملسو هيلع هللا ىلصكىحضججل ادليمغحمل جبجخمار اجليب  ،▲إىل اعئممص  ◙كبمجعحجس ىحضمجعمحميحم مجعجحت امحميحم يمطحجس ا  -
أريحجسق جلىمغيس، كألكجحتحمسف يحم احلجخمـ ىلع جحمىمغيس، يمغججلحمل رجمتممط يمطحجس ا  حمقججل/ محلمحمي كمحشحمجيحم، يمغ

ًذجحمىٍ، مخفؿ/ ◙حمل يمطحملحمس مخفؿ هل يمطحملحمس 
ى
/ مخل دليممق؟ مخفؿ/ اذلم حت ي أمخلي املمخلمحمني، أ

يمغمحججلجخمين، جحتمخل ممسججلِّمخل، يمغحمقىحل/  مخلحمل ذلممق، يمغذا أجحم مخفممشيي  إيلَّ  احلحملحجس ، مخل اكف مخلحمل يشء أحجممخلَّ 
 .(4)كين إىل مخلحمقحمس املممسججلحملنيدُّ حمسي يمغى  الجخمين، كإيمغمحمدأذجحم يل يمغ يممسمجتذف يمطحملحمس حمل اخلمخضب، يمغف

 .يمطرش ممسجني كممسمجت أححصمجمحمس كمخجمس حلؿو  ◙كٌلجحم ىمحبليمغمجتيحم  -

 

 
  

  

                                      
 (.386 -7/385مجمىجسي اتلمجمىجسي ) (6)
 (. 6894( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )8)
 (.4/656(، حمجججلي األكحلء )8/559(، رييمح اججلمخضربم )7/637( ابلحجساي كاجلمجمي )3)
 (.3744( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )4)
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 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

 /أواًل/ أ٠ُال إهٖٙاء يف ٜ٘ـزٕث احلديد 

يشء أدمممط، كال أممعىن، كال أثتر  ملسو هيلع هللا ىلصججلحجمس يف أىمحر اجليب »/ ♫مخفؿ ابلجحسرم  
 .(6)«حجمىجسا احلحجسيجحت يمغحجسة مخلحمل
حجمىجسا حمجحجسيجحت مخلمجتىمغمخف ىلع محشحمجمجتيحم، دلحملممط ىلع يمطحمطمخل مجخممخفمجعيحم »/ ♫كمخفؿ اجلجخمكم  

 .(8) «أحمجحجس األحمجديجحت اججليت يمطججليمجم مخلحجسار اإلممسبلـ كحجمجخمكجمتبلتليحم، 
 .(3)«جخماحمس اجلحمقىحل يمطحمل األحمل يف مجعحمطيمخل حجمىجسا احلحجسيجحت»/ ♫مخفؿ احمل حمجحمتحمس ك
 .(4) «يمجمحجمىجسا احلحجسيجحت أحمجحجس األحمجديجحت اججليت يحجسكر ادليحمل يمطججل» /♫احمل رجمت مخفؿ ك

حمقىحل يمطحمل أيب يمطيحجس مخفجخمهل/ ججلحجمس يف احلحجسيجحت أمحشىحل يف اإلىمحبلص، كجحمي »/ ♫كمخفؿ املمحمكم 
 .(5) «األحمجديجحت أدمممط، كال أممعىن، كال أجحمىمغممط مخلمحميحم

 /ذاًٛيا/ احلديد أغٔ ٘ٚ أغ٠ل اإلشالم 

 .(6) «حجمىجسا احلحجسيجحت جحتججلجحت اججلمجعججلمخل، كيحجسىمحىحل يف ممسمجعني ن مخلحمل اججلىمغحمقيحم»/ ♫مخفؿ الممصيمغيع 
احنيجشر أجخمايحم يف حجمىجسا اججلمجعحجسد يمغجحممجم أثتر مخلحمل   ♫ ييحمسًد الممصيمغيعلمخل »/ ♫ مخفؿ اجلجخمكمك

 . (7)«ذلممق
                                      

 (.6/66)يمغمجتخمت ابلرم، الحمل حمجحمتحمس  (6)
 (.45األذاكر، لججلمحمجخمكم )ص( 8)
 (.6/66يمغمجتخمت ابلرم )( 3)
 (.6/66جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل، الحمل رجمت )( 4)
 (.6/34يمغيخمش اججلحمقحجسيحمس، لججلحملمحمكم )( 5)
 (.589يف مخلمجعحمسيمغ الممسن ) ابليمجمٌف أىمححمسجمتيحم( 6)
 (. 6/88( يمطحملحجسة اججلحمقرم )7)
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 .(6)ممسمجعني ن يحجسىمحىحل يمغيمجم حجمىجسا احلحجسيجحت حمجىممس يمطرة الممصيمغيع ♫ كيمطحجسَّ الممسيجخميط
األنٙال ) /أمحشجخمؿ اإلممسبلـ ىلع جحتبلجحت أحمجديجحت/ حمجحجسيجحت يمطحملحمس»/ ♫ؿ اإلمخلـ أمححجس كمخف
، كحمجحجسيجحت (8)«د  ا ٕيس ٜ٘ٝ ٠ٌٟ رَ ٚ أضدث يف أمرٛا َ٘٘ » /▲، كحمجحجسيجحت اعئممص (ةاجليات

ٌ بَ  احلالُل » /◙اجلمجعحملف حمل بممصي  ٌ بَ  واحلرامُ  نيِّ  .(3)«نيِّ
، يف احلحجسيجحت املممسمحمحجس، يمغذا حجمجخم أربمجع آالؼ حمجحجسيجحت، جحتمخل جحمحمطحمستي  جحمحمطحمستي »/ ♫كمخفؿ أجخم داكد 

إٛٙا » /◙حمجحجسيجحت يمطحملحمس  /مخلمحممجم يمغمجعحجسَّ  …يمغذا مخلحجسار األربمجع اآلالؼ حمجحجسيجحت ىلع أربمجع أحمجديجحت
 .(4) «ياتاألنٙال ةاجل

◙، يمغىجسمحلحمس مخلمحممجم حمجحجسيجحت يمطحملحمس «…اججلىمغحمقيحم يحجسكر ىلع مخممس أحمجديجحت»كيف ركاي أىمححمسل مخفؿ/ 
 (5). 

، يمغىجسمحلحمس مخلمحممجم حمجحجسيجحت «…أمحشجخمؿ الممسن يف لك يمغحمل أربمجع أحمجديجحت»كيف ركاي جحتثل مخفؿ/ 
 .(6) ◙يمطحملحمس 

ز األجحمحجسليس/  مخفؿ احليمغمخض أجخم احلممسحمل ىحضحجمحمس حمل مخلىمغجخمِّ

ػػػته  ًحملى جحمى لكى يًػػػًحمل ًيمطمحمٍػػػحجسى ةي ادلِّ ٍحملػػػحجسى  خي
 

حملٍ   ىمجمي ٍربىػػػػممطه مخفىػػػػل
ى
يَّػػػػيحمٍ  أ ً ػػػػٍيي اججلربى  ىمحى

 

ػػ ػػٍحجس كىدىٍع مخلى ػػيمجمًت كىازٍحجمى  اَّػػًمخف الممصُّ
 

ججلىػػػحملٍ   ٍمجعًمحميػػػممقى كاٍخحملى (7)يحمٍ ًجًيَّػػػ ججلىػػػحٍجمسى حى
 

 

 كمخفؿ آىمححمس/

ػػػػػػحملٍ  ٍححصػػػػػػيىءى خى
ى
 اخلىػػػػػػٍيي يف أ

 

َّ جىٍمجمػػػػػ  ٍت لكي ػػػػٍػحجسى
ى
رىدىٍت يمغى ً  مختو كى  ْىػػػػنيِّ

 

ججلىػػحملَّ  ػػ يًحمسييػػممقى كىايمطحملى  و ًجًيَّػػ دىٍع مخلى
 

ججلٍ كىا  ػػٍ كىىمحي ػػٍحجس كىال تىٍىمعممشى ػػزٍحجمى ػػًحمل  ممقى حمقى ممسِّ  حمجى
 

                                      
 (.66 -9كاجلحمطحمس، لججلممسيجخميط )ص األححصق( 6)
 (.6768(، كمممسججلمخل )8697( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )8)
 (.6599(، كمممسججلمخل )58( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )3)
 (.6/68جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل )( 4)
 (.6/68امليجشحجسر الممسمخف ) (5)
 (.6/63امليجشحجسر الممسمخف ) (6)
 (.6/63امليجشحجسر الممسمخف ) (7)
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كمخفحجس اىمغمخف الممصيمغيع، كأمححجس، كاحمل املحجسيين، كأجخم داكد، كاججلرتمخلىجسم، كادلارمخفمخضين ىلع أف 
 حجمىجسا احلحجسيجحت حجمجخم جحتججلجحت اإلممسبلـ.

 يمغحمل كجمتيحم محلجخمف حجمىجسا احلحجسيجحت الرشيممغ جحتججلجحت اججلمجعججلمخل؟ٌإن ُئ/ 
ممسبلـ؛ تلممشحملمحميحم اجلي، إف حجمىجسا احلحجسيجحت جحتججلجحت اإل /مخفجخمهلمخل يحمي جمتٍ كى »مخل مخفؿ اججلمجعيين/  ٌاجل٠اب/

 .(6) «كاإلممسبلـ/ مخفجخمؿ، كيمغمجعىحل، كجحمي
ابليمجمٌف محلجخمجحميحم جحتججلجحت اججلمجعججلمخل ف محلممس اججلمجعحجس يحمقممط حمقججليحم، كلممسجحميحم،  يحمى جمتَّ كى »كمخفؿ احمل حمجحمتحمس/ 

 .(8) «كجمتجخمارحمجيحم؛ يمغجلي أحمجحجس أمخفممسمخلمجم اثلبلجحت، كأرجمتحمجمجم
 واكٛج اجليث أرسص اثلالذث؛ ملا يأيت/

ا، أك جحتجخمان كحمجحمسمخلجحمن.ألف اججلحمقجخمؿ كاججلمجعحملىحل مجعف لججلمحمي محشحمج كيمغممس -6  دن

د يف اججلمجعحملىحل الجخماحمجحجس، يمغيمجتممشيمطممغ األجمتحمس، محلحملحمل جمتججلجمس يف  كاتلمجعحجسُّ كألف اجلي حتمجتحملىحل اتليحلترُّ  -8
املممسحمتحجس جي االيمطمجتاكؼ، كاجحممجتحمطر اليجشبلة، كاذلمحلحمس، كمخفحمساءة اججلحمقحمسآف، كىحضججل اججلمجعججلمخل، كيمطحملرة 

 كحنجخم ذلممق. ...املممسحمتحجس، كحمسؾ مخل ال يمجعمحمييحم

يحم كىحضمخفمجتيحم، خببلؼ اجلي، يمغحمقحجس يمحمجخمم يمطمجتمخف اججلمجعحجس، كألف اججلمجعحجس اججلمجعمىحل إجحمحمل يمجتمجعحجس جخمممسمجع -3
 كاليجشحجسمخف، كحجمجخم ال يحملججلممق.

ا. -4 ا؛ ألجحميحم يمحمجخمم ىحضيمط ا يف ادلجحمي أحجسن  كخيرل املمخلحمل يف اجلمحم أحجسن

 كجلجخماز كمحشحمج جخمب اججلمجعجمتحمس يمطحمل املمجعيجشي اكملحمتجخمب كحنجخمق. -5

ْىيٍحجسى  -(3)«ٛيث املؤ٘ٚ خري ٘ٚ نٖٙٝ»كألف/  -6  ، مجعمحمق أف مخل كحجمىجسا احلحجسيجحت كإف اكف خمشمجعيىمغن
إذا اكجحم اجلي ىمحليجش لمخل يمجتمخضحمسؽ هل  -محشحمجيخمت؛ ألف جحمي بل يمطحملىحل ىمحي مخلحمل يمطحملىحل بل جحمي

َٞ َ٘ »/ ملسو هيلع هللا ىلصريء، حجسحلىحل مخفجخمهل   ٚ ُْ َ٘ َّٗ حبصٜث ٌٖٗ يهٖٟٙا  َّٗ حبصٜث ختج هل ضصٜث، و ٞ ٚ
                                      

 (.6/88يمطحملحجسة اججلحمقرم )( 6)
 (.6/66يمغمجتخمت ابلرم )( 8)
 (، كمخفؿ/ إممسمحمدق خمشمجعيممغ.6447(، كابليمجمٌف يف ححصمجع اإليحملف )6/685( أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف اليحلي )3)
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 ُْ ًٍ ٌهٖٟٙا  ا، إىل شتهٙائث ِؽه َ٘ ختج هل نرشًّ َٞ ، و لخب، َّٗ بصيئث ٌٖٗ يهٖٟٙا لٗ حُ ٚ 
 ُْ  .(6)«ختْج وإن نٖٟٙا 

  َّٜ  ٍاحٟٗ ةٝ/ذاثلًا/ اشخٍخاح إهٖٙاء مػ
 .(8)«مخلحمل أراد أف ييجشمحمممغ محلمجتن يمغججليحجسأ مجمىجسا احلحجسيجحت»مخفؿ احمل مخلمجمحجسم/ 

اكف املمجتحمقحجسمجخمف مخلحمل ححصيجخمىمحمحم يممسمجتحمججخمف حمقحجسيحمليحم أمخلـ لك يشء »كمخفؿ أجخم ممسججليحملف اخلمخضيب/ 
 .(3)«يبمجتحجسأ، أك يجممص مخلحمل أمجخمر ادليحمل؛ ججلمجعحملجخمـ احلجمت إحليحم يف دميممط أجحمجخمايمطمجم

 مجمىجسااكف الممسججلممغ كمجعجخمحجممخل مخلحمل اخلججلممغ يممسمجتحمججخمف اممسمجتىمغمجتح ميجشمحمىمغمجممخل » كمخفؿ اجلجخمكم/
 .(4) «يحم كااليمطمجتمحمء ىجسلممق كاحجممجتحملمخليحم، اجلي حمجممسحمل ىلع لججلحملمخضججلممط جيمجمن ، احلحجسيجحت

ًحملىحل مجمىجسق الجخممحشي دمممط مخلحمل اججلمجعججلحملء ، كجمتمجعججليحم «محشحمجيحمجيحم»ر يحم مخلمحممجممخل/ ابلجحسرم اذلم محشحجسَّ  ،كيمطى
ال جحتحملحمسة هل يف ادلجحمي  ، يمطحملىحل ال ييحمساد يحم كجمتيحم ا يمغمجمجخم ىحضىحلاكخلمخض ليحلمجتيحم؛ إححصرة مخلمحميحم إىل أف لك

اجلمخلممط »، كالممسيجخميط يف «يمطحملحجسة األحمجاكـ»ادليحمل املحمقحجسيس يف  كال يف اآلىمححمسة، كًلىجسلممق يمغمجعىحل ٌفُّ 
 .«ريض اليجشحلني»، كحجمجخم أكؿ حمجحجسيجحت يف «األربمجعني اجلجخمكي»، ك«املحمتحملجخمع»، كاجلجخمكم يف «اليجشىمعي
  ةٟذا احلديد/ ╚اء واخلٍٖ ملسو هيلع هللا ىلصراةًها/ خفتث اجليب 

مخفحجس ىمحمخض يحم ىلع املمحمرب، كيممصمجمحجس ذللممق أجحميحم  كمم يحجسؿ ىلع أحجمحملي حجمىجسا احلحجسيجحت/ أف اجليب  -
، محلحمل ىمحمخض يحم اخلججلىمغء (6)«يا أيٟا اجلاس»/ ملسو هيلع هللا ىلصكمخفجخمهل  (5)«ىلع املمحمرب»جمتء يف مجعخمش الحمسكايت/ 

 ىلع املمحمحمس؛ مل ممشحملمحميحم مخلحمل جمتجخمامخلممط اللكمخل، كمخلحمل األمحشجخمؿ اججلمجعحمطيحمل. ╚األربمجع 

 ًصا/ إٌراد إهٖٙاء هل ةاتلػٜيً والرشح/خام 

يمغحمقحجس أيمغحمسد اججلمجعججلحملء حجمىجسا احلحجسيجحت كمخل يممسمجتىمغد مخلمحميحم لرشح كاتلحلممغ، يف اججلحمقحجسيمخل  -

                                      
 (.634(، كمممسججلمخل )48( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )6)
 .(6647) حمجحجسيجحت يمطحمقي اليحلي اجلمخلممط يف اججلرتمخلىجسم ذمحلحمسق (8)
 (.6/84، لججليحلحمسمخلين )ابلجحسرم محشحمجيخمت رشح يف ادلرارم اليحلجخمامحل( 3)
 (.85صاألذاكر )( 4)
 (.6ابلجحسرم ) أىمححمسجمتيحم ( 5)
 (.6953ابلجحسرم ) أىمححمسجمتيحم ( 6)
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 كاحلحجسيجحت، كمخلحمل ذلممق/

 /يف إِديٗ -

 الحمل أيب ادلجحمي. «اإلىمحبلص كاجلي» -

 الحمل اججلىمغحمساء احلمحمٌل. «املحمقمحمممط يف اجليت» -

 احمل يحملي. لممصييمح اإلممسبلـ «رشح حمجحجسيجحت إجحمحمل األيمطحملؿ جليت» -

 لججلحمقحمسايف. « يف إدراؾ اجليَّ األمخلمحميَّ » -

 /يف احلديدو -

ألمححجس ممق احلممسحين مخلحمل يمطججلحملء الممصيمغمجعي  «جحممجمي اإلحمجاكـ يف يف مخل لججلمحمي مخلحمل األحمجاكـ» -
 حجم.6338ت 

 رممسججل دمحلمجتجخمراق ججلىمغممشيججل الممصييمح يمطحملحمس األححصحمقحمس. «مخلحمقمحشحجس امللكىمغني، أك اجليت يف اججلمجعدات» -

رممسججل دمحلمجتجخمراق  «ممط حتحمقيمخف محلمجتب األمخلمحمي يف إدراؾ اجلياجلي يف اججلىمغحمقيحم اإلممسبلَل مخل» -
 لرلمحلمجتجخمر حمحملحجس حمل يجخمنجمس الممسجخميس.

 ججلممصييمح محشججلخمت الممسحجسالف.لرممسججل دمحلمجتجخمراق  «اجلي كأجحتحمسحجم يف األحمجاكـ الرشيمطي» -

كاليحلمجت احلحجسيمحت يف اجلي كاإلىمحبلص ال حجسىمحىحل حت حمجرص؛ كججلمجعىحل مخلحمل أحجممخل أممسب 
 الرشيع هل خمشمخضف/ أف اججلمجعحملىحل /اججلمجعمحمي ىجسلممق يف اججلحمقحجسيمخل كاحلحجسيجحت

 كحجمجخم اجلي اليجشدمخف اليجشحمجيحمج. األول/ ؽاةؿ ةاـٚ/ -

ا. واثلاين/ ؽاةؿ كاٞر/ - كاحلحجسيجحت  كحجمجخم املمجتمجع كدليمغة االمجتحجساع، كاججلزتاـ الرشع حمطحجمحمسن
 مخلمجتمجعججلمخف لممشممش األكؿ كحجمجخم األحجممخل؛ ألف اجلي يمطجخمدي اججلحمقججل، كاججلمجعحملىحل يمطجخمدي اججلحمقججل.
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 ثسبب احلدي

 
 

مخلحمل )ركل ممسمجعيحجس حمل مخلمحميجشجخمر بممسمحمحجسق إىل يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمد مخفؿ/ »حمس/ مخفؿ احمل حمجحمت
حجمجمتحمس يبمجتيغ ححصحن يمغجحمحمل هل ذلممق، حجمجمتحمس رجمتىحل حلزتكج امحمسأة يحمقؿ هل أـ مخفحجمس، يمغاكف يحمقؿ هل 

ِـّ مخفحجمس اكف يمغيمحم رجمتىحل )كركل اججلمخضرباين مخلحمل ىحضحمسيمخف آىمححمس يمطحمل األيمطحملححص ججلىمغمخض/ ، (6)(مخلمجمجمتحمس أ
كجمتيحم حمجىت يمجمجمتحمس إحلمجم، يمغمجمجمتحمس يمغزتكجمتمجم؛ يمغيحلمحم ىمحمخض امحمسأة يحمقؿ هل أـ مخفحجمس، يمغ أف زت

 .(3) «كإممسمحمدق محشحمجيخمت ىلع رشط الممصيجحسني (8) (نممسحملييحم مخلمجمجمتحمس أـ مخفحجمس
كحجمىجسا الممس حجمجخم املممصمجمجخمر، كمخفحجس كرد مخلمحتىحل ذلممق يف مخفيجش أيب ىحضججلحمج األجحميجشرم، حمجيجحت  -

/ ◙أممسججلحمل أـ ممسججليمخل مخفججليحم، يمغجحسمخضمجم يمغححصرتىحض إممسبلمخليحم، يمغممسججلمخل كحمسكجمتمجم، مخفؿ أنجمس 
ممسججليمخل يمغاكف محشحجساؽ مخل حمحممجمحمل اإلممسبلـ، أممسججلحمل أـ ممسججليمخل مخفىحل أيب حمسكج أجخم ىحضججلحمج أـ »

، يمغف أممسججلحملى جحمسحمجمجتممق، يمغممسججلمخل، يمغاكف محشحجساؽ  ىحضججلحمج، يمغجحسمخضمجم، يمغحمقججل/ إين مخفحجس أممسججلحملي
 .(4)«مخل حمحممجمحمل

 مجعحملجخمـ الججلىمغمخض، ال خبيجشجخمص الممس. -ىلع لك حمجؿ -كاججلمجعربة -

ممسب هل أثتر مخلحمل ممس، كمخفحجس كردت آيت كأحمجديجحت هل أ -ىلع الحمساجمتخمت -كاحلحجسيجحت -
 مخلمجتمجعحجسدة، كال إححصاكؿ يف ذلممق.

  (5)ججلسحمل ججلحجمس يمغييحم»مخفؿ احمل حمجحمتحمس/ 
ى
مخلحمل  رى أف حمجحجسيجحت األيمطحملؿ ممسيمخف بممس ذلممق؛ كلمخل أ

                                      
 (.9/643( أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف اليحلي )6)
 (.6/64( يمغمجتخمت ابلرم )8)
 (.6/64( يمغمجتخمت ابلرم )3)
 .(3344( أىمححمسجمتيحم اججلجممسيئ )4)
 (.9/643)يمجعين/ مخفجخمؿ احمل مممسمجعجخمد الممسمخف يمطمحمحجس اججلمخضرباين يف اليحلي ( 5)
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 .(6)«اججلمخضحمسؽ مخل يحمقمجتيض اتلرصيخمت ىجسلممق
 .(8)«كالممس يحمقمجتيض أف املحمساد حلحجسيجحت اهلحمتحمسة مخلحمل ميحل إىل املحجسيمحم»مخفؿ احمل دمخفيمخف اججلمجعيحجس/ 

ججلحملذا امخفمجترص مجعخمش أحجمىحل اججلمجعججلمخل ىلع ذمحلحمس إذا اكف لججلحمجحجسيجحت أثتر مخلحمل ممس، يمغٌإن ُئ/ 
 حمجحجسيجحت مخلمجمجمتحمس أـ مخفحجمس؟

 ٌاجل٠اب ىلع ذلّ ٘ٚ وس٠ه/
 ألف اليجشحمجيخمت اثل كرد يف مخلمجمجمتحمس أـ مخفحجمس؛ يمغمخفمجترصكا يمطججلييحم. أواًل/
 ال يججلحمسـ مخلحمل ححصمجمحمسيحم يمطمحمحجسحجممخل حملمجمجمتحمس أـ مخفحجمس جحميف مخل يمطحجساق. ذاًٛيا/
 ب األىمححمسل مجعحجس ذلممق.مخفيىحل/ إف مخلمجمجمتحمس أـ مخفحجمس اكف الممس األكؿ، جحتمخل جخماججل األممس ذاثلًا/

 يحمقنيو مخلحمل الحمسكايت، كاججلمجعربة مجعحملجخمـ الججلىمغمخض ىلع لك حمجؿ. حجسٍ كحجمىجسق لكمجم احمجمجتحملالت لمخل مجعممشَّ 
 

 
 

 
  

                                      
 (.6/64( يمغمجتخمت ابلرم )6)
 (.87رشح األربمجعني اجلجخمكي، الحمل دمخفيمخف اججلمجعيحجس )ص (8)
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 شـرح املفـردات

 
 
 / أداة حمجرص ث املىجسمحلجخمر كمحميف مخل ممسجخماق.«إٛٙا»

 أم/ أيمطحملؿ اجلجخمارح الرشيمطي اججليت حتمجتج إىل جحمي. /«األنٙال»
 -ججلىمع -/ دمممط جحمي كيه«ةاجليات» / مخفيجشحجس اججلىمغمجعىحل، كاجحممجعث اججلحمقججل حنجخم مخل يحمساق مجخمايمغحمقن

 حمل جمتججل جحمىمغممط، أك ديمغممط رض.ججلىمعحمسض مخلً 
/ مخفيجشحجس اليشء مخلحمقرتجحمن ىمغمجعججليحم؛ ىحضججلن لحمسخمش ا، كامخلمجتمحتالن ألمحمسق، كحمججلمجم اججلحمقججل.  كرشاعن

 / رجمتىحل، أك ححصجحسمحش.«امرئ»
 / اججلرتؾ كاالجحممجتحمقؿ.-ججلىمع -«اهلشرة»

/ االجحممجتحمقؿ مخلحمل دار اججلسىمغحمس إىل دار ا إلممسبلـ، كمخلحمل دار اخلجخمؼ إىل دار األمخلف، كرشاعن
  .محلحمل يمغمجعىحل اليجشحمج يف اهلحمتحمسة إىل احلبممص

 -كمخضججلمخف اهلحمتحمسة   .[5 /املدذر] ﴾ۆ ۆ﴿ ىلع حمسؾ املمحميحلحمسات، محلحمل يف مخفجخمهل مجعىل/ -أيممشن
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 الشرح اإلمجالي

 
 

ْىمجعىجحتى يمطججليمجم مخلحمل جحميت اججلحمقججلجخمب كميحلمحمجخم جحمت إف املمجعير اذلم جخمزف يحم األيمطحملؿ حجمجخم مخل 
 اليجشحجسكر.

يمغملمخلحمل ؛ كاحلسمخل ثلجخماب كاججلمجعحمقب كاملحجسح كاذلـ ممطه لججلمحمحمطحمس يف اجلجخماي كاملحمقمحشحجس
كلجخم اكجحم  ،يمغحملحمل اكجحم أيمطحملهل ىمحليجش  يمغحملحمقجخمججل ،يمحتب حبممس جحمحمجتيحم، كىلع مخفحجسر محشبلحمجمجم

كإف اكجحم يمطحمطيحمل محلمحتية، يمغإلنممسف  ،مخفججليججل يممسية، كمخلحمل اكجحم أيمطحملهل رء اجلس يمغحملحمسدكدة
  جحمحمجتيحم اججلمخضي مخل ال يمحتب ىلع يمطحملججليحم.مخفحجس يمحتب ىلع

ىػػػػٍمخل ييجخمايمغًػػػػٍمخف  ػػػػىحله إًٍف ل حملى  جحميَّػػػػن  خى
 

ػػػ جخمى ٍمجمػػػذى   ػػػحمسٍ  يحمي محمٍػػػل مخلً  ييػػػحمسى سه الى حمسٍ ممعى  ثىحملى
 

ػػػؿي جلِّيَّػػػًت مخفىػػػحجسٍ  ٍخحملى
ى
 إجحمَّحملػػػ األ

 

ػػحمسٍ   حملى ػػيًِّحجس اخلىججلٍػػًمخف خي ػػٍحمل ممسى ػػيحمي خى (6)جحمىيجشَّ
 

 

يحم، كإىمحبلص كاأليمطحملؿ جحتحمس يمغيمجم اجليت، يمغمجعًل املممسججلمخل أف جيمجتمجمحجس يف إمحشبلح جحمحمجتيحم كمخفججل
 مخفيجشحجسق كإراديحم.

كبجليت مجتحملزي اججلمجعدات مخلحمل اججلمجعدات، يمغججلىمعممسىحل مخفحجس يسجخمف لججلمجتمحمحمطممغ، أك لججلحمتمحم، أك 
 ، كال يحملزي ذلممق إال اجلي.…لئلحمجحمساـ

يمغهلحمتحمسة ختمجتججلممغ يف جحتجخمامجم  ؛مخلمحتالن هلحمتحمسة ملسو هيلع هللا ىلصكيف احلحجسيجحت الرشيممغ رضب الحمسممسجخمؿ 
كرممسجخمهل كالحمسممع يف ديحمل كحمجيحلحملمجم ىمحمجتبلؼ جحميمجم كمخلحمقمحشحجسحجم، يمغحملحمل مخفيجشحجس مجم حمج ا 

                                      
 (.8/683( جحمىمغخمت اججلمخضي مخلحمل ممعيجشحمل األجحمحجسلجمس الحمسىحضي، الحمل املحمقحمسم اتلججلحملممسين )6)
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اإلممسبلـ كإحمطمجمرق، يمغمجمجخم املمجمجمتحمس إىل ا مجعىل املممسمجتحمجمخف لججلمحتجخماب اججلمجعحمطيمخل كاألجمتحمس اجلحمسيىحل، كًلىف 
ىحل مخل جحمجخماق مخلحمل حجمحمتحمسيحم إىل ا كرممسجخمهل يجشَّ ا أجحميحم حمجى حمسىًض ادلجحمي  ،يمغجحسحمسن كمخلحمل جحمجخمل ممعي ذلممق مخلحمل يمطى

 يمغججلحجمس هل إال مخل جحمجخماق.
كاخمشحمجو إىل اتلبلزـ حمحممجمحمل، كيف حجمىجسا  كمخفحجس دمممط احلحجسيجحت ني األيمطحملؿ كاجليت يف إححصرة

 جحمييمجم كمخلحمقمحشحجسحجم،  اجلحملممط كاحلىرٍص الجخمارديحمل يف احلحجسيجحت إححصرة إىل محشحمج األيمطحملؿ إذا محشحمجَّ
محتًٍحملحمسي إال حمجممسمحمن. حمل ال حي  كأفَّ األيمطحملؿ دحلىحل اجلجخماي احلممسمحم؛ إذ احلىممسى
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 الشرح التفصيلي

 
 
  ِّٜ  /«احلديد األول»/ ♫ً ٠ُل املػ

 / خمشحجس اججلحمقحجسيمخل.-ججلىمع -حجسيجحتاحل

/ مخل أخمشيممغ إىل اجليب  ججليحمقي. ملسو هيلع هللا ىلصكامحشمخضبلحمجن ا، أك محشىمغن ًىمحججلٍحمقي، أك ىمحي ، أك حمقحمسيحمسن ، أك يمغمجعبلن  مخفجخمالن
. /كيحجسىمحىحل يف حجمىجسا ، أك إيحملءن ، كزاد مجعممشمجممخل/، أك حجمحملًّ  حمجحمسٌليحم كممسيحلمحميحم يحمقحمطن كمخلمحممخلن

كمخفحجس اممسمجتجحسحمست »جلجخمكم/ حمسم؛ تلحمقحجسـ مخفجخمؿ امحلٍ لججلمجعمجمحجس اذلِّ  «احلحجسيجحت»يف لكحمل  «ؿأ»«/ احلحجسيجحت»مخفجخمهل/ 
 دميمجعن. «األربمجعني»لججلمجعمجمحجس اذلمحلحمسم يف  «ؿأ»؛ كذللممق سجخمف «…ا يف دمممط أربمجعني حمجحجسيمحتن

الكحجمحمل ىلع  «اخلرب»ك «احلحجسيجحت»يمطمحمحجس يمطججلحملء اججلىمغحمل، يمغييمخضججلمخف  «اخلرب»ييحمسادؼ  «احلحجسيجحت»ك
 املحمسيمغجخمع، كاملجخممخفجخمؼ، كاملحمقمخضجخمع، يمغمجمحمل مخلرتاديمغف ىلع حجمىجسا.

، كاخلرب/ مخل جمتء يمطحمل ممعيق، كحجمحمل ىلع حجمىجسا ملسو هيلع هللا ىلص كمخفيىحل/ احلحجسيجحت مخل جمتء يمطحمل اجليب
 .م  ث، كملحمل يممصمجتىمعىحل تلرييمح كحنجخمق/ أىمحرً مخلمجتيمحمف، كمخلحمل، جحتمخل مخفيىحل ملحمل يممصمجتىمعىحل لممسمحم/ حمحجسِّ 

 كمخفيىحل/ حمحممجمحمل يمطحملجخمـ كىمحيجشجخمص مخلمخضججلمخف، يمغلك حمجحجسيجحت ىمحرب كال يمطيحلجمس.
كمخفحجس اممسمجتمجعحملىحل اججلمجعججلحملء حجمىجسا كذاؾ يف ممعي مجخمخمشممطو ىلع مخلمجعىنن كاحمجحجسو دكف ىمغحمسيمخفو حمحممجمحمل؛ 

 األمحمس ممسمجمىحل.ك
 »/ أمحشججليحم «األكؿ»

ى
 كٍ أ

ى
 ، يمغحمقي «أيمغمجعىحل»ىلع كزف  «ؿأ

ي
 .(6)دممعحمل يف الجخماك األكىلججل اهلحملحمسة اثلجحمي كاكنا، كأ

، كآىمحً  /حملمجعىن ،إمخل اممسمخل/ كاألكؿ ا.مخفىحل، يمغييحلجخمف مخلمحمرصيمغن، كمخلمحميحم مخفجخمهلمخل/ أكالن  حمسن

                                      
 (.6/89( خممجتر اليجشحمجح )6)
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 أممسمخف، يمغييحلجخمف ممعي مخلمحمرصؼ لججلجخمزف كالجخممحشممغ. /حملمجعىن ،أك محشىمغ ىلع كزف أيمغمجعىحل ىمغممشيىحل
. «األربمجعني»ىجسا احلحجسيجحت أكالن جلحمطحمس إىل مخل مجعحجسق مخلحمل أحمجديجحت كجمتمجعىحل حجم  ال مخلمخضججلحمقن

؟ٌإن ُئ/   ملذا امجتحجسأ مجمىجسا احلحجسيجحت كجمتمجعججليحم أكالن
ابلجحسرم كممعيق مخلحمل األحمل امليجشمحمىمغني،  يمغمجعىحل ذلممق امخفمجتحجساء لممسججلممغ، كحمقحجسـ يمغًٍمجعىحلي  ٌاجل٠اب/

 لججلمخضججل ىلع محمسيحجس االيمطمجتمحمء كاالحجممجتحمل ـ حبممسحمل اجلي، يمغجحممجممخل اكجحمجخما حيجخمف ذلممق؛ جيمجمن
 .كاإلىمحبلص يف األيمطحملؿ، يمغف اإلىمحبلص ركح األيمطحملؿ اذلم يحم مخفجخمامخلمجم، كبىمغحمقحجسق يجشي حجمء

 نراب/اإل

احلحجسيجحت األكؿ/ احلحجسيجحت مخلمجتحجسأ، كاألكؿ محشىمغ املمجتحجسأ، كىمحرب املمجتحجسأ يمطحمل أمخلي املمخلمحمني، 
 محمسكم يمطمحميحم. /أم

 نٚ أ٘ري املؤٜ٘ني»هل/ ٠ُ» / 
 .◙أكؿ مخلحمل ججليحمقِّ مجمىجسا الججلحمق حجمجخم يمطحملحمس 

 َ٘ َِّ أ٘ا   تٝ ةذلّ؟ ٌٍيٝ أ٠ُال/ٚ ٕ
لرلىمحجخمؿ اإلذف مخلحمل يمطحملحمسك حمل اججلمجعص  ججلىحضبليحجس حمل ربيمجع، كيمطحجسم حمل حمجمخل اججلمخضيئ، حمجني  -6

أجحممجتحمل كا أمحشمجتحمل  اممسمجتذف جل دلىمحجخمؿ ىلع أمخلي املمخلمحمني، يمغحمقؿ يمطحملحمسك/»مخفججلني/ يمطججلييحم 
ا لممق يف حجمىجسا اممسحمليحم، يمغحجسىمحىحل يمطججلييحم كمخفؿ/ الممسبلـ يمطججليممق ي أمخلي املمخلمحمني، يمغحمقؿ/ مخل حجس

 .(6)«كمخفؿ/ أجحم األمخلي، كحنحمل املمخلمحمجخمف ،االممسمخل؟! يمغىمحربق اخلرب

 .(8)كمخفيىحل/ املىمعية حمل ححصمجع -8

 .(3)كمخفيىحل/ إجحميحم مخفؿ لججلمحمس/ أجحممجتمخل املمخلمحمجخمف، كأجحم أمخليًلمخل -3
                                      

 (.6/87( مخلجحتحمس اإلجحميمغ يف مخلمجعلمخل اخلبليمغ، لججلىمغحمسارم )6)
ق أمخلي املمخلمحمني يمطحجسم حمل حمجمخل اججلمخضيئ 8) حمل ممسججلَّمخل يمطججلييحم مجم املىمعية حمل ححصمجع. رييمح  ، كأكؿ◙( مخفيىحل/ إف أكؿ مخلحمل ممسحملَّ مخلى

 (.666اخلججلىمغء )ص 
 .(666( رييمح اخلججلىمغء )ص3)
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 يمطحجس ا حمل جمتحمجححص، حمجني مجعمحتيحم اجليب  ى حمقِّ حمل ججلي كمخفحجس مخفيىحل/ إف أكؿ مخلى  يف  يحم مخلمخضججلحمقن
يمغحمقؿ/ أجحممجتمخل املمخلمحمجخمف، كأجحم أمخليًلمخل، مخفلجخما/ أجحم إذنا أمخلي  مخل جحمحجسيمطجخمؾ؟»رسي، يمغحمقؿ هل أمحشحمجيحم/ 

 .(6)«املمخلمحمني
يمخضججلمخف ىلع لك مخلحمل كيل ىمحبليمغ املممسججلحملني، « أمخلي املمخلمحمني»كمخلحمل مجعحجسق محشر حجمىجسا الججلحمق 

 كمججلممق أمحمسحجممخل.

ا/ ٌائدة ًٙ  يف دمٖث ٘ٚ إِٔاب األمراء ُدي
ا. -  كيل أمحمس الحمسكـ يممسُل مخفيرصن
- .  كيل أمحمس احلحملحمل يممسُل تيَّمجعن
 كيل أمحمس اججلىمغحمسس يممسُل محلرسل. -
 كيل أمحمس محي يممسُل اججلحمقيىحل. -
 كيل أمحمس اججلرتؾ يممسُل ىمحمخفف. -
 كيل أمحمس اججلحمقممش يممسُل املحمقجخممخفجمس. -
 كيل أمحمس احلبممص يممسُل اجلحمتيش. -
 كيل أمحمس مرص يممسُل اججلمجعحمسيحمس. -
  /أيب ضٍع»٠ُهل» / 

 أك يمطمخضممغ يف، كحمجىمغمحش/ مممشؼ إحليحم.، إيمطحمسايحم/ أيب/ حجسؿ مخلحمل أمخلي املمخلمحمني
 ق حجمىجسق اليحلمحمي؟مخلحمل محلمحمَّ ن ُئ/ ٌإ

 .(8)مل رأل يمغييحم مخلحمل الممصحجسة كاججلحمقجخمة ؛ملسو هيلع هللا ىلصق ىجسلممق/ اجليب / اذلم محلمحمَّ ٌاجل٠اب
رأي »يمطحمل أييحم أجحميحم مخفؿ/  ◙مخل ركل زيحجس حمل أممسججلمخل  /كمم يحجسؿ ىلع ححصحجسيحم كمخفجخميحم

يحملممسممق أذف يمغحمسممسيحم حمجحجسل يحجسييحم، كيحملممسممق ألىمححمسل أذجحميحم، جحتمخل يمحت  ◙حمل اخلمخضب  يمطحملحمس

                                      
 .(8/688رييمح اججلمخضربم ) ،(396، 8/395حمل حجمممصـ )الممسية ال ،(64 ،8/9حمل ممسمجعحجس )اججلمخضحمقت ال( 6)
 (.7/44( كرد ذلممق يمطمحمحجس احمل إممسحمجؽ يف الممسية، محلحمل يف يمغمجتخمت ابلرم )8)
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 .(6)«حمجىت يحمسًل
ٍىمغمحشي »  .(8)/ اممسمخل مخلحمل أممسحملء األممسحجس، أك اممسمخل المحميحم«حمجى

 -ملسو هيلع هللا ىلصيحم اجليب كججلحمقَّ  ججلىمغركؽ؛ ألف ا مجعىل يمغحمسؽ يحم ني احلمخف كابلىحضىحل، يمغاكف  -أيممشن
 أكؿ مخلحمل جمتمجمحمس إلممسبلـ، كأيحجس ا يحم ادليحمل.

  /٠ُهل«◙»/  
داعء هل ف ييمطحجس ا يمطمحميحم أممسب ممسجحسمخضيحم؛ ألف الحمسخمش كالحمسخمشجخماف خمشحجس الممسجحسممش، كًلحمل 

 ادلاعء لججليجشحمج جيجخمز ججلىمعيحجممخل.جيجخمز حجمىجسا 

  /ي٠ِل ملسو هيلع هللا ىلصُال/ شٙهج رش٠ل اهلل »٠ُهل»/ 

حملمجعي » ، كحجمجخم كاحمجحجس كدمممط، مخفؿ«ممسى  مجعىل/ / الممسحملممط يف األمحشىحل ميجشحجسر ممسحملممط يممسحملممط ممسحملاعن
ممط كحجمجخم دمممط مخفً [7 /ابلِرة] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿ ، كجيحملممط ججلَّ ، كجيحملممط ىلع أممسحملع، كأممسحملي

 إىل مخلىمغمجعجخمؿ كاحمجحجس. يمجتمجعحجسل، كحجمجخم (3)ىلع أممسمخلممط
احلممس املمجعحمسكيمغ، كيه يف اإلنممسف كممعيق، ليحلمحممجم يف اإلنممسف ممس  /ىحل الممسحملممطكأمحش

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ﴿ يمغحمقؿ/ ،اججلمجعحمقىحل، كاججلىمغيحلحمس، كاتلحجسحمس؛ ذلا جحمىف ا الممسحملممط يمطحمل الاكيمغحمسيحمل
 .[179 /األنراف]

ممسحملممط اممسمجتحمت كحجمحجساي،  /إدراؾ كحمليزي حلممس، كاثلين /يمغلممسحملممط ممسحملمجعف/ ممسحملممط ؛كيمطججلييحم
 .[36 /األٛهام] ﴾پٻ ٻ ٻ ٻ﴿ مخفؿ مجعىل/

امخلىمغكالممسحملممط يحمقممط  ، كابلرص مخفحجس يحمقممط دلحملجخماعن مىمححمسن ا مخلحمقحجسمخلن  كذلممق مل ييت/ ؛حمسدن
 ألف الممسحملممط ال يمجتمجعحجسد خببلؼ ابلرص. -6

                                      
 (.846ي يف ماكرـ األىمحبلؽ )( أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحم6)
، كمخفؿ احمل األيمطحمسايب/ حجمجخم الممسممط8) ٍىمغيجشن / الممصىحل، مخفؿ األزحجمحمسم/ كدل األممسحجس يممسُل حمجى  -( احلىٍىمغمحشي كمخفؿ محشحمج اججلمجعني/ األممسحجس  -أيممشن

. لممسف اججلمجعحمسب )  (.3/683(، كاججلمجعني، لججلجحسججليىحل حمل أمححجس )66-7/67يسىنَّ أ حمجىمغمحش، كيممسُل ححصججليحم حمجىمغيجشن
(، املىمعحمسب يف حمسي املمجعحمسب، 6/498(، ممعحمسي احلحجسيجحت، الحمل اجلجخمزم )8/448يجحت، الحمل األجحتي )اجلمجمي يف ممعحمسي احلحجس( 3)

 (.6/465ادليحمل املمخضٌحمسزم )
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 كحجمجخم ممسمخف ىلع ابلرص يف الجخمجمتجخمد كاججلمجعحملىحل، يمغججلمخضىمغىحل يممسحملممط مخفىحل أف يرص. -8

 ،جمتيكيف أجحتمحمء اجلجخمـ مجتمجعمخضىحل احلجخماس، كًف حمجممس الممسحملممط محشحل ججلحمقجخمؿ املجحتحمسات اخلر -3
ر ا الممست اججلمخضجخميىحل ىلع أحجمىحل اليحلمجمممغ كذلا مل مخفحجسَّ  ؛كيمطحمل ىحضحمسيحمقمجم يممستيحمقمخض اإلنممسف

 رضب ىلع آذاجحممجممخل.
ممطي  ،«رممسجخمؿ ا ممسحملمجعي »كمخفجخمهل/  يٍممسحملى  .أم/ ممسحملمجع محشجخميحم؛ ألف اذلات ال ت

ى  ، أك «أىمحربجحم»مخلحمل أىلع درجمتت الحمسكاي، كمخلمحتججليحم يف اججلمجعججلجخم  ىحله حملُّ كالممسحملممط يف احلحجسيجحت حتى
حمل اججلمجعرات ادلاججل ىلع االيجشؿ يف اإلممسمحمد، كبمجعخمش حجمىجسق اججلمجعرات كحنجخم ذلممق مخل «حمجحجسجحتين»

ٍرَقى مخلحمل مجعخمش، كأمخل 
ى
يمغبل حجسؿ ىلع  (( أك يسجخمف )مجحممحمنأف يسجخمف اإلممسمحمد )مخلمجعمحممجعمحمن  أم ،«يمطحمل»أ

االيجشؿ إال إذا جحت ممسحملع الحمساكم مخلحمل ححصيجحسيحم يف اجلحملججل، يمغبل مخلجحمممط أف يمجعمحممجعحمل مجعحجس ذلممق، كال 
 .(6)أك محلمحتي اإلرممسؿ؛ ألجحمَّيحم ججلحجمس أحجمبلن لججلمحتحمق يف يمطمحممجعمحممجتيحم اججلمجعمحممجعمحم مخلحمل املحجسججلِّجمس، تيٍحمقىىحلي 

كحجمىجسا لكيحم يمغيحملحمل دكف اليجشحمج مخلحمل اتلمجعني كأيمطمجممخل يمغحمل مجعحجس، كأمخل اليجشحمج يمغحمتحمليمجعمجممخل 
جحتي يف أدكات ممسحمليمطمجممخل يف اجلحملججل. ٍحمجى يٍممسؿ يمطحمل حمجهلمخل، محلحمل ال حي ، ال ي  يمطحجسكؿه

ؿ مخلحمل رممسجخمؿ ا، حجمىجسق اجلحملججل مخلحمل اججلىمغمجعىحل كاججلىمغيمطىحل يف مجخمخمشممط جحميجش ىلع احل /«يحمقجخمؿ»
ر يجشجخمت. محلحمس؛ ألجحممجم مخلحمحم لججلحملحمجىجسكؼ املحمقحجسَّ ، كحجمىجسق احلؿ الزمخل اذلِّ  أم/ مخفبلن

  ةاجلياِت  إٛٙا األنٙالُ »/ ملسو هيلع هللا ىلص٠ُهل»/ 

اُل ةاجليَّاِت »كيف ركاي/  َٙ ، كيف ركاي لججلجحسرم يف محلمجتب «ةاجليَّث»، كيف ركاي «األن
ُٔ ةاجليَّثِ »اجلاكح/  َٙ  .«إه

 / احلحمسؼ اجلممسيمح اجلمحش اذلم يىمغيحجس اتلجخمًليحجس.«إنَّ »أمحشججلمجم/  «إٛٙا»
( ي «٘ا»  مجم يمطحمل اججلمجعحملىحل.ىمغُّ سي مخضىحل يمطحملججلمجم، كى / زاحجسة ال يمطحملىحل هل؛ ألجحممجم حمجني مجتيجشىحل ػ )إفَّ
/ أداة ىمغيحجس حمقجخمي احلسمخل اذلم مجعحجسحجم كجخمًليحجسق، محلحمل ىمغيحجس احلرص كاججلحمقرص، يمغيه «إٛٙا»ك

 أداة جخمًليحجسو كحمجرص، اكيمغَّه ميحلىمغجخميمغ.
                                      

 (.8/585(، كرشح اججلمجعججلىحل، الحمل رجمت )6/38(، رشح مممسججلمخل، لججلمحمجخمكم )8/53اليحلىمغي، لججلجحسمخضي ابلىمعحجسادم ) (6)
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  ىمغيحجس حمقجخمي احلسمخل مجعحجسحجم كجخمًليحجسق/ «إٛٙا»كمخلمجعىن محلجخمف  أجحممجم جتمجعىحل مخل مجعحجسحجم مخلمجعججلجخممخلن
ا، أك مخلمحمػحمسالن مخلمحمػحمسججلى  . مًلحجسن  املمجعججلجخمـ إف لمخل يسحمل مخلمجعججلجخممخلن

 ٌٙرال األول/
يمغف لك اعمخفىحل يمجعججلمخل أجحميحم ال سجخمف  ،[36 /األٛهام] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻپ﴿ مخفجخمهل مجعىل/ -6

 االممسمجتحمت إال ممحمل يممسحملممط.

  .[10 /احلشرات] ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿ مخفجخمهل مجعىل/ -8

ا ىلع مخل مخفجخمجل -3  كثيحجسن / إجحمحمل زيحجس أىمحجخمؾ كمحشحمجممق اججلحمقحجسيمخل، يحمقؿ ملحمل يحمقحمس ىجسلممق؛ جيمجمن
 جي مخلحمل حمجمخف األىمحجخمة كاليجشحمج.

 و٘رال اثلاين/
اُل ةاجليَّاِت »/ ملسو هيلع هللا ىلصمخفجخمهل  َٙ إذ محلجخمف محشحمج األيمطحملؿ، أك محلحملهل حبممس اجليت، ؛ «إٛٙا األن

ا ممعي مخلمجعججلجخمـ مخفىحل اإلىمحر يحم، إال أجحميحم جحمحمسؿ مخلمحمػحمسججل املمجعججل جخمـ؛ إححصرة إىل أجحميحم مم ال يحملسحمل اكف أمحمسن
 ق، كيمغييحم ثيحجس لؤلمحمس كحمقجخمي هل.ق، أك إجحمسري ردُّ 

د يهرتض ةأٛٝ/ ال حمججمت إىل اتلثيحجس كاتلحمقجخمي حجممحم؛ ألف اتلثيحجس دليمغممط الممصممق، كذلممق ال  ُو
 مجمىجسا احلحجسيجحت حجممخل ؛ ألجحميحم كيح مخلحمل يمطمحمحجس ا الححصممق يمغييحم، جحتمخل إف املجحسىحضى ملسو هيلع هللا ىلصيسجخمف يف الكمخليحم 

 مجتيجشجخمر مخلمحممجممخل ذلممق.مخل إيحملجحمن، كال يي اليجشحمج، كحجممخل أيمطحمطمخل األ
 وياب ىلع ذلّ ٘ٚ وس٠ه/

محلحمل أيمغدت اتلجخمًليحجس، أيمغدت االحجممجتحملـ حملممشحملجخمف الالكـ كحمقحمسيحمسق،  «إفَّ »حجمىجسق األداة  أواًل/
 كمخلمحتؿ ذلممق يف محلمجتب ا مخفجخمهل مجعىل/ ،كإحمطمجمر محلحملؿ اججلمجعمحمي يحم، كبيف ىمحمخضجخمريحم كأحجمحمليمجتيحم

ٍخص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ كمخفجخمهل مجعىل/ ،[1 /ال٠ٓذر] ﴾ڎ ڎ ڈ﴿   .[1 /ٕا
اخلمخضب ججلحمقحمسآف كالممسمحم ججلحجمس مخلحمقيجشجخمرنا ىلع اليجشحمج، ىحل حجمجخم هلمخل كملحمل أىت  ذاًٛيا/

 مجعحجسحجممخل ممحمل يمجتىت هل اخلمخضب.
/ «إجحمحمل»أف حجمىجسق األداة  ذاثلًا/  أيمغدت احلرص كاججلحمقرص أيممشن

 حجمجخم/ احلبجمس كاججلحمقرص. -ججلىمع -كاحلرص
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/ إجحتت املىجسمحلجخمر، كجحميف مخل ممسجخماق.  كامحشمخضبلحمجن
 / ختيجشيمحش يشء بيشء مخضحمسيمخف خميجشجخمص.كاججلحمقرص

 كيمحمحمقممسمخل يمطمجتر جخمجمتيحم اجليف إىل لك مخل يمطحجسا املحمقيجشجخمر يمطججلييحم، أك مجعممشيحم إىل/
كحجمجخم مخل جحمييف يمغييحم احلسمخل يمطحمل دميممط مخل يمطحجسا املحمقيجشجخمر يمطججلييحم، كدكف جحمحمطحمس إىل  ضِييق/ -أ

  مخلمجعني.حمجؿ خمىحضى 
محشىمغ يمغآلي حمقرص  .[19 /حمٙد] ﴾حت خت مت ىت﴿ مخفرص اليجشىمغ ىلع املجخممحشجخمؼ، مخلمحتىحل/ /كمخلمحميحم

ڳ ڳ ڳ ﴿ األلجخمحجمي ىلع ا مجعىل دكف دميممط مخل يمطحجساق، كمخلمحتججليحم محلىجسلممق/ مخفجخمهل مجعىل/

 .يمغحمقرص اججلمجعدة ىلع ا  .[23 /اإلرساء] ﴾ڱ ڱ ڱ
 إىل دميممط مخل يمطحجسا املحمقيجشجخمر يمطججلييحم، كإجحمحمل ىلع  إؽايف/ -ب مخل لمخل يسحمل يمغييحم اجليف مجخمجمتمجمن

 مجعممشيحم يمغحمقممش.
ٻ ٻ ٻ پ ﴿ مجعىل/مخفرص املجخممحشجخمؼ ىلع اليجشىمغ، كمخلمحتؿ ذلممق/ مخفجخمهل  /كمخلمحميحم

كيه  -حمجيجحت مخفرص اخلحملحمس كمخل مجعحجسحجم :[90 /املائدة] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
ر] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ ىلع محشىمغ الحمسجمتجمس، كمخفجخمهل مجعىل/ -مجخممحشجخميمغت حمجيجحت مخفرص  :[23 /ٌـا
 ىلع اإلجحمىجسار كحجمجخم محشىمغ، ال يمجتمجعحجساحجم إىل ممعيحجم. -ملسو هيلع هللا ىلصكحجمجخم اجليب  -املجخممحشجخمؼ

  املجخممحشجخمؼ ىلع اليجشىمغ؟مخل اججلىمغحمسؽ ني مخفرص اليجشىمغ ىلع املجخممحشجخمؼ، كمخفرصٌإذا ُئ/ 
يف مخفرص اليجشىمغ ىلع املجخممحشجخمؼ يحملمجتمحمممط أف يممصرؾ املجخممحشجخمؼى أحمجحجسه ممعييق يف اليجشىمغ  ٌاجل٠اب/

ممسحمججحميحم أحمجحجسه يف اليجشىمغ املىجسمحلجخمرة،  يحملمجتمحمممط أف يممصرؾ اى  «ال هلإ إال ا»املىجسمحلجخمرة، يمغيف مخفجخمؿ/ 
 كيه محشىمغ األلجخمحجمي.

محشجخمؼ أف يممصرًليحم ممعيق، يمغحمقجخمهل أمخل يف مخفرص املجخممحشجخمؼ ىلع اليجشىمغ/ يمغبل يحملمجتمحمممط يف حمجمخف املجخم
 ال يحملمحمممط أف يجخمجمتحجس جحمىجسيحمس ممعيق. ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ مجعىل/

 يمغيف اجلجخمع األكؿ خيمجتمحش املجخممحشجخمؼ ليجشىمغ كال يمحمىمغممق يمطمحممجم، كأمخل اثلين يمغمجعيحلجمس ذلممق.
 محليممغ يمجعحمسؼ اججلحمقرص كاحلرص اإلخمشيف كاحلحمقيٌف؟وٕلٚ/ 

مخل يف مخلمجعحمسيمغ ذلممق حجمجخم/ الممسيؽ كاججلحمقحمساحمل.  املحمجسَّ
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أم/ ال يمطحملحمسك، يمغمجمىجسا حمجرص ليجشىمغ اججلحمقيـ يف زيحجس دكف ممعيق، يمغججلجخم مخفججل/ إجحمحمل مخفـ زيحجس، 
 دكف ممعيق. كمخلمحتىحل ذلممق مخفجخملممق/ إجحمحمل إججليه ا، يمغمجمجخم حمجرص ليجشىمغ األلجخمحجمي يف ا 

كلجخم مخفججل/ إجحمحمل زيحجس مخفمخل، أم/ ال مخفيمطحجس، يمغمجمىجسا حمجرص كمخفرص لججلحملجخممحشجخمؼ ىلع محشىمغ مخفحجس 
 يممصرًليحم يمغيمجم ممعيق محلمجعحملحمسك.

نصا] ﴾ڃ ڃ چ چ﴿ كمخلمحتىحل ذلممق/ مخفجخمهل مجعىل/ أم/ ال رشيممق هل، كججلحجمس مخلمجعىن  ،[171 /ءٕا
 محشىمغت أىمححمسل محلمحتية. ▐ أف محشىمغيحم مجعىل محمحمجرص يف ذلممق، ىحل هل /حجمىجسا

ٜاك ـرق أخرى ىري   حٍيد احلرص وإِرص، وٜٟ٘ا/ «إٛٙا»ٞو
 مخفجخمؿ/ ال هلإ إال ا. /اجليف كاالممستمحتمحمء، مخلمحتىحل -6

ٍاحتث] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ مخفجخمهل مجعىل/ /حمقحجسيمخل مخل حمجحمقيحم اتلىمحي، مخلمحتىحل -8   .[5 /ٕا

محلحمسكي، أك/ مخل ال  ،مخفجخملممق/ األرض يممشكي /ججلمجعمخضممغ ػ )ال(، أك )ىحل(، أك )ججلسحمل( مخلمحتىحلا -3
 ججلسحمل يممشكي. ،ىحل يممشكي، أك/ مخل األرض محلحمسكي ،األرض محلحمسكي

اُل ةِاجلِيَّات» /ملسو هيلع هللا ىلصمخفجخمهل ٌإن ُئ/  َٙ ْع
َ
ا األ َٙ  ؟حجمجخم مخلحمل أم أجحمجخماع احلرص كاججلحمقرص «إِنَّ

محشجخمؼ، أم/ مخلحمل احلرص احلحمقيٌف، أك ييجشخمت أف يسجخمف مخلحمل مخفرص اليجشىمغ ىلع املجخم ٌاجل٠اب/
 مخلحمل مخفرص املجخممحشجخمؼ ىلع اليجشىمغ، أم/ مخلحمل احلرص اإلخمشيف.

؛ أك اكمججلمجم/ املمحمٍ ، يمغذا مخفججلمحم/ إف حمقحجسيحمس الالكـ حجمجخم/ إجحمحمل محشحمجيخمتي األيمطحملؿ الرشيمطي ًجخممُّ
املمحمًٍجخممِّ مخلحمل األيمطحملؿ، ال ىلع  -أك اليحلحملؿ، كيه اليجشحمج -يمغييحلجخمف حجمىجسا مخلحمل مخفيىحل حمجرص اليجشىمغ

محمٍجخمى  ىلع ممعيق مم لمخل  كحجمىجسا مخلحمل حمجرص اليجشىمغ ىلع املجخممحشجخمؼ. ،حي
كحجمىجسا  ،أك الاكمىحل يف اليحلجخمف كالجخمجمتجخمد/ جلي، أك يسجخمف حمجرص اججلمجعحملىحل الرشيع اليجشحمجيخمت

 مخلحمل مخفيىحل حمجرص املجخممحشجخمؼ ىلع اليجشىمغ.
 لججلحمجرص؟ «إجحمحمل»مخل كجمتيحم إيمغدة ٌإن ُئ/ 
 ىمغيحجس احلرص، كاىمحمجتججلىمغجخما يف كجمتيحم ذلممق/ «حملإجحمَّ »اىمغمخف املحمجحمقحمقجخمف يف محلجخمف  ٌاجل٠اب/

 حمجحمقيحمقيًّ، كحجمجخم املممصمجمجخمر يمطمحمحجس دميممط أحجمىحل األمحشجخمؿ مخلحمل املىجساحجم يمغحمقي -6 ىحل/ ىمغيحجسق ملمحممخضجخمؽ كخمشمجعن
كيه )حمجحمسؼ تلثيحجس إجحتت املممسمحمحجس إىل املممسمحمحجس إحليحم(،  «إفَّ »األربمجع؛ ألجحممجم محمسًل مخلحمل/ 
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ي «مخل»ك  -ممسمجتمجعحملىحل/ الاكيمغَّ اججليت ت ممغ اإلجحتت كاتلثيحجس؛ ممشيمطً مجتي لججلمجتثيحجس كاإلجحتت، ذى  -أيممشن
 ججلحجمس األمحمس إال محلىجسا. /مخلمجعىن احلرص، يمغحملمجعمحمحجم «حملجحمَّ إ»يمغمحمممس أف مجتممشحملحمل 

؛ ليجشحمج أف يحمقؿ/ إجحمحمل زيحجس -مخلىمغمجمجخمـ املجحسججلىمغ /أم -ىمغيحجس احلرص ملىمغمجمجخمـ «إجحمحمل» /كمخفيىحل -8
ال »/ ال مخفيمطحجس، خببلؼ/ مخل زيحجس إال مخفمخل؛ ألجحممجم لجخم أيمغدت احلرص ملمحممخضجخمؽ لاكف مخفجخمجل ،مخفمخل

 سحمسارنا ال يمغحجسة مخلمحميحم. «مخفيمطحجس

 حلحمقيحمق اججلمجعيحمسيمغي.كمخفيىحل/ ىمغيحجس احلرص  -3
مخلممط مخفجخمهل  ،[99 /املائدة] ﴾ک ک گ گ گگ﴿ كمخلحمل أدججل محلجخمجحممجم ىمغيحجس احلرص/ مخفجخمهل مجعىل/

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿ ، كًلىجسلممق مخفجخمهل مجعىل/[12 /اتلياٚة] ﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿ مجعىل/

ات] ﴾﮴   .[7 /اتلطريٗ] ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی﴿ مخلممط مخفجخمهل مجعىل/ ،[39 /الػٌا
  ين ػ )إجحمحمل(.يمغألكؿ أممسججلجخمب حمجرص جليف كاالممستمحتمحمء، كاثل

إٛٙا األنٙال »/ ملسو هيلع هللا ىلص لججلحمجرص، كمخفجخمهل «إجحمحمل»لجخم اكجحم  ٌيِال/ ،هرتض ىلع ذلّوُد يُ 
ت حجمىجسا اججلحمقرص مخلممط أجحميحم محمساد، كججلسحمل مخفحجس ىمغجخمِّ أممسججلجخمب حمجرص كمخفرص؛ لاكف حمجىجسيمغمجم يي  «ةاجليات

ؿ( يف األيمطحملؿ ىمغيحجس أ، ككمخفممط يمغيمجم اججلحمقرص؛ ألف )«األنٙال ةاجليث» /جحت حمجىجسيمغمجم يف ركاي
ؿ( االممسمجتىمعحمسامخفي ييحمقرصى ىلع اخلرب؛ ألف أـ لججلحمقرص، كاملمجتحجسأ املحمجًل ػ )جخم مممسمجتججلحمسً كحجم ،االممسمجتىمعحمساؽ

/ لك يمطحملىحل جي، كال يمطحملىحل إال جي!!   املمجعىن حمجيجىجسو

ممسجخماء كجمتحجس  ،/ يف احلحجسيجحت زيدة مخلحمل جحتحمق، يمغيه مخلمجعمجتربة«إجحمحمل» وياب ىلع ذلّ ةأن/
  أـ لمخل يجخمجمتحجس يمطمحمحجس حمجىجسيمغمجم. ،أممسججلجخمب احلرص

حملىىحل، كحجمجخم /«األيمطحملؿ» ، حملمجعىن/ حمجحمسًل ابلحجسف. دمممط خى ًحملىحل يمجعحملىىحل يمطحملبلن  ميجشحجسر يمطى
 ؟«األيمطحملؿ»مخلذا ىمغيحجس األججلممغ كالبلـ يف ٌإن ُئ/ 
 ٌاجل٠اب/

 جحممجم لججلحمتججمس.أ -6

أم/ الرشًخيَّت، اكججلمجعدات املىمغمجتحمقحمسة إىل اجليت؛ كحجمىجسا إلىمححمساج  ،لججلمجعمجمحجس اذلحجمين /كمخفيىحل -8
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حمجحمتحمس يف  كهلىجسا مخفؿ احمل؛ اكألثىحل كالرشب؛ ججلمجعحجسـ جخممخفممغ محشحمجمجتمجم ىلع جحمي ،اججلمجعديَّت
رشحمجيحم هلىجسا احلحجسيجحت/ إف املحمقيجشجخمد أليمطحملؿ حجممحم/ األيمطحملؿ اليجشدرة يمطحمل امللكىمغني، 

 .(6)كاججلحمطحجمحمس ىمححمسكج أيمطحملؿ اليحلىمغر؛ ألف املحمقيجشجخمد أليمطحملؿ/ اججلمجعدات

كحجمجخم حميك يمطحمل دممجمجخمر املمجتحمقحجسمخلني، كال يىحمسًد يمطججلييحم حنجخم األثىحل مخلحمل  ،لبلممسمجتىمعحمساؽ /كمخفيىحل -3
 -إىل جحمي محشحلاججلمجعديت؛ ألف مخلحمل أراد اثلجخماب يمطججلييحم احمجمجتج  حليجشجخمؿ  -ال مخلمخضججلحمقن

 املحمقيجشجخمد جخمجمتجخمد محشجخمريحم محلمحمي اتلحمقجخمِّم ىلع اججلمخضيمط كحنجخمحجم.
ٔ يدخٔ ا٠ِٕل يف األنٙال؟  ٞو

 جحممجعمخل يحجسىمحىحل؛ ألجحميحم يمطحملىحل الججلممسف. اجل٠اب/و
، أجحميحم ال حيمحمجحت!! ف  ،ف مخلحمل حمجججلممغ ال يمجعحملىحل يمطحملبلن  /وُد انرُتِض ىلع ذلّ يمغحمقؿ مخفجخمالن

 اججلحمقجخمؿ ال يحجسىمحىحل يف اججلمجعحملىحل حمجحمقيحمق.
يممسُل يمطحملبلن يف اججلمجعحمسؼ؛  اجل٠اب ىلع ذلّ/و أف محمسجمتممط احلحملني إىل اججلمجعيحمسؼ، كاججلحمقجخمؿ ال ي
 مجعمخضممغ اججلحمقجخمؿ ىلع اججلمجعحملىحل.كهلىجسا يي 

  حجمىحل اجلي مخلحمل األيمطحملؿ؟ /ٌإن ُئ
 جحممجعمخل اجلي يمطحملىحل مخلحمل أيمطحملؿ اججلحمقججل. ٌاجل٠اب/
جحميحم إذا احمجمجتج لك يمطحملىحل إىل جحمي، كٌلجحم اجلي يمطحملبلن مخلحمل أيمطحملؿ  /ض ىلع ذلّوُد انرُت 

ا، كحجمىجسا يىمغيض إىل اججلتممسججلممسىحل كحجمجخم ىحضىحل.اججلحمقججل ججليمخلَّ جمتحمسًّ  ؛ يمغمجتحمجمجتج اجلي إىل جحمي، كحجمى
 ويٙلٚ أن ياب نٚ ٞذا االنرتاض ةأضد أمريٚ/

حجمجخم يمطحملىحل اجلجخمارح اكليجشبلة، يمغبل يمخضججلمخف اججلمجعحملىحل حجممحم ىلع يمطحملىحل  /أف املحمساد ججلمجعحملىحل حجممحم األول/
 لججلتممسججلممسىحل. -حمقحمسيمحم اججلمجعحمقىحل -اججلحمقججل، يمغجلي ىمحرجمت يمطحمل اججلمجعحملىحل  ديمغمجعن

حملىىحل اين/اثل  أف اججلمجعيحمسؼ ال ييمخضًججلمخف )اججلمجعمىحل( ىلع اجلكم، كمخفحجس ذمحلحمس محشحمج اججلحمقمجخمس أف اججلمجعى

                                      
 (.6/63( يمغمجتخمت ابلرم )6)
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محلن   .قي حجسى ٍيجش اججلحمقججل كمخفى  يحمى ، يمغبل يتمحمكؿ جخمجمتُّ (6)/ املمجممحم كاججلىمغمجعىحلحمحمسَّ
مخل حجمىجسا أف األيمطحملؿ يمغمجمىحل يجخمحجمً  -كحجمجخم مل دكف اججلمجعرشة -ججلَّ )األيمطحملؿ( دمممط مخفً ٌإن ُئ/ 

ا؟ املىمغمجتحمقحمسة إىل اجليت دكف اججلمجعرشة، يمغمجتيحلجخمف  مخفججليججل جمتحجسًّ
، مخلمحتىحل/ أيمطحملؿ، جحميت، إجحمحمل مجعمجترب اججلحمقججل كاليحلترة يف اجلحملجخمع إذا اكجحم جحمسحمساتو  ٌيِال/

 كرسمخفت... كأمخل املمجعرؼ يمغبل يمجعمجترب يمغيمجم ذلممق.
 محلحمس )األيمطحملؿ( ىلع )األيمغمجعؿ(؟آجحتحمس ذً  ملسو هيلع هللا ىلصمخل احليحلحمل يف أف اجليب  مصإٔث/

  ٙ  احلٓٙث ٘ٚ خالل األم٠ر اتلاحلث/ ُس يٙلٚ حٖ
جممس إىل ابلمجممخل مخلحمل اججلىمغمجعىحل؛ حمجيجحت يمخضججلمخف اججلىمغمجعىحل كيي  مجعحملىحل أىمحمحشُّ ألف اججل األول/
ٍمجعمجتىرب يمغييحم اججلحمقيجشحجس ،كاجلحملدات ذلا مخفؿ ؛ محلحمل يجممس إىل ذكم اججلمجعحمقجخمؿ، خببلؼ اججلمجعحملىحل؛ حمجيجحت حي

 ىلع أجحميحم مخلحمل مخلحمقمجتممشق.  مجعخمش األدء/ مخفيًججلى ججلىمغمخض )اججلمجعحملىحل( مخلحمل ججلىمغمخض )اججلمجعججلمخل(؛ جيمجمن
محمكؿ األمخفجخماؿ كاأليمغمجعؿ، كأيمطحملؿ مخلحمل اججلىمغمجعىحل؛ يمغف اججلمجعحملىحل يت ألف اججلمجعحملىحل أيمطمخلُّ  اثلاين/

 .(8)اججلحمقججلجخمب كاجلجخمارح
اججلحمقججلجخمب اكاليمطمجتحمقدات، كاتلجخمب،  كمخفحجس يحمقؿ/ احليحلحمل مخلحمل ذلممق؛ خلبلَّ يتىمحمكؿ أيمغمجعؿي  اثلإد/

 الحمسجحم كالحمسب؛ ألف ذلممق مخلحمل اججلرتكؾ. كاجلي؛ ألجحممجم ال حتمجتج إىل جحمي، كًلىجسا خلبلَّ ييتىمحمكؿ حمسؾي 
 ىجسمحلجخمرات ىلع اجلي؟ملذا ال مجتجخممخفممغ حجمىجسق املٌإن ُئ/ 
املمحمجخمم ججلحمقججل،  حجسى ألجحميحم لجخم جخممخفىمغ أيمغمجعؿ اججلحمقججلجخمب ىلع اجلي، مخلممط محلجخمف اجلي مخفٍيجش  ٌاجل٠اب/

مجعحمسؼ، يمغيججلحمسـ أف يسجخمف اإلنممسف اعريمغن  مخفىحل مخلمجعحمسيمغمجتيحم هل، حمقيجشحجس اجلكم إال مخل يى كال يى 
حمسيمغ يمغييحلجخمف اعريمغن كممعي اعرؼ يحم يف حمجججل كاحمجحجسة! كيججلحمسـ يمطحمل حجمىجسا الزـ يمغممسحجس، كحجمجخم/ أف مخلمجع

 َّ  ح مجمىجسا اججلحمقحمسايف كاحمل دميمط.ا ال جحتجخماب يمغيمجم؛ ألف اثلجخماب يتممط اجلي، كمخفحجس رصى
مجتج  مجتج يمغيمجم إىل اجلي مخلحمل حمجيجحت اتلمخضمجمي، كإف اكف حيي كأمخل إزاججل اخلجحت/ يمغجحممجم ال حيي

                                      
 .(6/6436( اججلحمقمجخمس املحمجيممش )6)
 (.6/83( يمطحملحجسة اججلحمقرم )8)
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 -الممصرع، كيحمقؿ/ مخلمحتىحل حجمىجسا إحلمجم مخلحمل حمجيجحت اثلجخماب ىلع امخلمجتمحتؿ أمحمسً  األححصيء  يف ردِّ  -أيممشن
 ألمخلجحمت.املممشحملجخمجحم اك

كأمخل الحمسجحم يمغمجترًليحم مخلحمل حمجيجحت إممسحمقط اججلمجعحمقب يمطمحميحم ال حيمجتج إىل جحمي، كمخلحمل حمجيجحت حتيجشيىحل 
 اثلجخماب ىلع اججلرتؾ حيمجتجمتمجم. 

ي  ؛آجحتحمس ذمحلحمس )األيمطحملؿ( ىلع )األيمغمجعؿ( ملسو هيلع هللا ىلصأف اجليب  الراةم/ ممسمجتمجعحملىحل يف جمتجحم الحمسب ألجحممجم ت
 .خببلؼ األيمطحملؿ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ٱ ٻ﴿ كحجمجخم أف ا مجعىل يحمقجخمؿ/ ،كمخفحجس يمخضحمسأ حجممحم اممستممصاكؿ

 جمتىحل ححصجحميحم. يحميمغىجسمحلحمس حجممحم )اججلمجعحملىحل( يف حمجحمق ، [71]يس/  ﴾پ
، أك  كاأليمطحملؿ أيمطمخلُّ »/ ♫حمل مخفهل اجلجخمكم  /ٌُيشاب ىلع ٞذا مخلحمل أف سجخمف أمخفجخماالن

، مخفججليججلن  ، أك جحمىمغبلن ، يمغحمسخمشن  .(6)«مخلحمل امللكىمغني املمخلمحمني ، محشدرةن ، أك محلمحتيةن أيمغمجعالن
 بممسبمجم. /أم ،/ ابلء«ًجلِّيًَّت »

مخل هليمغبلء ممس  ، كابليمطمحت يمطججليمجم.بي، حمجيجحت إف اجليت ممس األيمطحملؿ كاملحمقجخمِّ
 كاإلليجشؽ، أم اجليت ميجشحمج لؤليمطحملؿ، كمبلمحشحمق  /كمخفحجس يحمقؿ/ إف ابلء لججلحمليجشحمجى

 هل يف الجخمجمتجخمد.
 كىلع مخلمجعىن محلجخمجحممجم لئلليجشؽ كامليجشحمج/ يمغيه مخلحمل جحمىمغجمس اججلمجعحملىحل، يمغحممصرتط أالَّ مجتجحسججلممغ يمطحمل أكهل.

 يمغججلحممس مخلحمل جحمىمغجمس اججلمجعحملىحل. كىلع مخلمجعىن محلجخمجحممجم ممسبن/
، حملمجعىن-ججلىمع -اجليت ىبى يىرٍضًبي حجس // دمممط جحميَّ، ميجشحجسر مخلحمل جحمىجخمىل حىمحمًٍجخمم مخلحمل ب رضى  . (8)مخفىيجشى

يًك ختىمغيىمغمجم ،كاملممصمجمجخمر يمغيمجم تممصحجسيحجس احلء ، مخلحمل كىَنى يين (3)يمغيحمقؿ/ ًجيى ،يمغيحمقؿ/ )ًجيَّ(، كحمجي
ا إذا أمخض؛ ألجحميحم حيمجتج يف يجشحمجيحمجمجم جلجخمع إمخضء، مخفؿ اججلمجعيين/ ىجسى  .(4) مجعيحجس حجمى

                                      
 (.5/838حتىمغ األحمججخمذم، لججلحملرًلىمغجخمرم )( 6)
 (. 6/886(، خممجتر اليجشحمجح )6/6788(، اججلحمقمجخمس املحمجيممش )65/347( لممسف اججلمجعحمسب )8)
 (.65/347( حمجىك اتلجحسىمغيممغ احمل مخلمحمحمطجخمر كنممسيحم إىل الججلحمجيين كحمجحجسق، كمخفؿ/ كحجمجخم جحمدر إال أف يسجخمف ىلع احلىجسؼ. لممسف اججلمجعحمسب )3)
 (. 6/83اججلحمقرم ) ( يمطحملحجسة4)
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 جيمجم. // يمطجخمض يمطحمل املممشؼ إحليحم، أم«اجليت»ؿ( يف أك)
 .(6)«اجلي اججلحمقيجشحجس، كحجمجخم يمطحمسيحمل اججلحمقججل»كمخفؿ اجلجخمكم/ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصكىلع حجمىجسا يمغجلي يمطحملىحل مخفججليب ىمحلمحش، كججلحممس مخلحمل أيمطحملؿ الججلممسف؛ كذلا لمخل ييمجعحمسؼ يمطحمل اجليب 
 ،جلي يف اججلمجعداتاتلججلىمغمخض  كال يمطحمل مجعيمجممخل حمجممسف مخلحمل ممسججلممغ األمخل، ╚كال يمطحمل أمحشحمجيحم 

 إال اإلحجمبلؿ ججلجممسممق يف احلمخت كاججلمجعحملحمسة. امهلل
، كبليممق يمطحملحمسة، كبليممق حمجحمتًّ  امهللإذا مخفؿ مخفىحل/ مخفجخمؿ احلج/ بليممق »مخفؿ احمل يمطمحتيحملني/ 

 جلي، يمغجلجخماب/ ال، حجمىجسا مخلحمل إحمطمجمر ححصمجعية اججلجممسممق؛ يمطحملحمسة كحمجحمتًّ  امهلل ، أججلحجمس حجمىجسا جحممخضحمقن
لمخل  ِّ ججلى اججلجممسممق محلمجتيحلية اإلحمجحمساـ يف اليجشبلة، يمغذا لمخل ي  كهلىجسا مخفؿ مجعخمش اججلمجعججلحملء/ إف اتلججلي يف

ٍ يمحممجعحمقحجس اإلحمجحمساـ، محلحمل أجحميحم لجخم لمخل ي  اإلحمجحمساـ لججليجشبلة مخل اجحممجعحمقحجست محشبلممق؛ كهلىجسا  سيةى  سربِّ
إين أريحجس نممسممق اججلمجعحملحمسة، أك أريحجس احلمخت يمغحرسق  امهللججلحجمس مخلحمل الممسمحم أف جحمحمقجخمؿ مخل مخفهل مجعممشمجممخل/ 

 . (8)«ىحلألف حجمىجسا ذمحلحمس حيمجتج اىل دحلىحل كال دحل ؛يل
أمحمس اجلي ممسمجمىحل يف اججلمجعدات، كإجحمحمل »مخفجخمهل/  «قايمغمجتك»جحمحمقىحل الحمسرًليش يمطحمل اججلىمعحمسايل يف ك

 .(3)«أك الجخمممسجخمممس، يمجتمجعرس بممس اجلمجمىحل حبحمقيحمق اجلي
 /-اغفالًضا -و٘هىن اجليث

 كاجلي يف الكـ اججلمجعججلحملء حمقممط حملمجعمحمحني/»/ ♫مخفؿ احمل رجمت 
محشبلة اججلحمطمجمحمس مخلحمل محشبلة  أحمجحجسحجمحمل/ حملمجعىن حمليزي اججلمجعدات مجعممشمجم يمطحمل مجعخمش، حمليزي

                                      
، أمخل احمل اججلحمقيمخل 6) ا حتحمقيحمقن ( مخفؿ إمخلـ احلحمسمخلني/ اجلي إف مجعججلحمق ىمغمجعىحل مممسمجتحمقىحل يمغيه يمطحمسـ، كإف مجعججلحمق ىمغمجعىحل حمجرض ممسحملي مخفيجشحجسن

 اجلي يه اججلحمقيجشحجس مجعيمحميحم إال أف حمحممجمحمل يمغحمسمخفن/ أف يمغيل 
ىمغممسيحم، كىلع حجمىجسا يسجخمف اججلحمقيجشحجس يمطمحمحجسق كاجلي مخلمجتمجعججلحمق ىمغمجعىحل اججلىمغيمطىحل جحم، اججلحمقيجشحجس يمطمحمحجسق مخلمجعججلمخف ىمغمجعىحل اججلىمغيمطىحل جحمىمغممسيحم، كبىمغمجعىحل ممعيق -6

 أيمطمخل مخلحمل اجلي. 
كبمحمء ىلع حجمىجسا سجخمف اجلي ، كاجلي حمل حجمجخم مخلحمقحجسكر، كممعي مخلحمقحجسكر ىلع حتحمقيحمقيحم، اججلحمقيجشحجس يسجخمف حمل حجمجخم مخلحمقحجسكر ىلع حتحمقيحمقيحم -8

 يمطمحمحجسق مخلحمل حجمىجسا احلحجسيجحت أيمطمخل مخلحمل اججلحمقيجشحجس. 
 (. 64( رشح األربمجعني اجلجخمكي، الحمل يمطمحتيحملني )ص8)
 (.3/884لججلحمسرًليش ) ( املمحممحتجخمر يف اججلحمقجخمايمطحجس،3)
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 اججلمجعرص، كحمليزي محشيـ رمممشف مخلحمل محشيـ ممعيق.
أك حمليزي اججلمجعدات مخلحمل اججلمجعدات، محلمجتحمليزي اججلىمعممسىحل مخلحمل اجلمحم مخلحمل ممعممسىحل اتلربد كاتلمحمحمطممغ، 

 كحنجخم ذلممق.
 حجس محلمحتينا يف الكـ اججلىمغحمقمجمء يف محلمجتمجممخل.كحجمىجسق اجلي يه اججليت جخمجمتى 

 كحمجحجسق ال رشيممق هل، أـ ممعيق، كاملمجعىن اثلين/ حملمجعىن حمليزي املحمقيجشجخمد ججلمجعحملىحل، كحجمىحل حجمجخم ا
 أـ ا كممعيق؟

كحجمىجسق اجلي اججليت يمجتلكمخل يمغيمجم اججلمجعريمغجخمف يف محلمجتمجممخل يمطمحمحجس الكمخلمجممخل ىلع اإلىمحبلص كجخمامجعيحم، 
 ملسو هيلع هللا ىلصحجس محلمحتينا يف الكـ الممسججلممغ املمجتحمقحجسمخلني، كمخفحجس ذمحلحمسجحم أف اجلي يف الكـ اجليب كيه اججليت جخمجمتى 

 .(6)«كممسججلممغ األمخل إجحمحمل يحمساد مجم حجمىجسا املمجعىن اثلين يابلن
 اجليث نٜد إٍِٟاء/

ى اليشء مخلحمقرتجحمن ىمغمجعججليحم؛ ىحضججلن لحمسخمش ا كامخلمجتمحتالن ألمحمسق، يمغف حمساىخ اججلىمغمجعىحل ممسي  مخفيجشحجسي   ِلِّ
.اججلحمقيجشحجسي   / يمطحمسمخلن

 مخلحمل »جحمحمقىحل الممسيجخميط يمطحمل ابليممشكم/  اجلي يمطرة يمطحمل اجحممجعث اججلحمقججل حنجخم مخل يحمساق مجخمايمغحمقن
، كالرشع ىمحيجشيجشيحم إلرادة ا ، أك مخلالن ملمجتجخمجمتمجم حنجخم اججلىمغمجعىحل جمتججل جحمىمغممط، أك ديمغممط رضر حمجالن

 .(8)«المجتىمعء رخمش ا مجعىل، كامخلمجتمحتؿ حمجيحلحمليحم
 ف لججلىمغمجعىحل.يمغيه اججلحمقيجشحجس اليلك الممصمىحل لججلمجعحمسـ، كاججلحمقيجشحجس املحمقرً 

 حجم مجعممشمجممخل ممسمجع يف مخفجخمهل/كاجلي يمطمحمحجس اججلىمغحمقمجمء هل أحمجاكـ محلمحتية، يمطحجسَّ 
اًػػػممشو  ى ػػػٍممطي رشى ىػػػٍ يًف  ممسى

ى
 و  ًجيَّػػػأ

 

كى ػىٍسػػيًف ًججلػػ  ٍحمل حمجى ػػحملٍ بلى  ىػػمجمى ػججلىػػحملى   كىحجمى
 

ػػػحمقً حمجى  ًػػػٍسػػػه حمجي يحمقى ػػػحملٍ مخله حمى مخلى زى  ىحله كى
 

ػػػػحملٍ يَّػػػػىمغً يٍ محلى   ممسى ػػػػجخمده حمجى ٍحمقيجشي مخلى ٍطه كى  ه رشى
 

/ مخفيجشحجس اليشء مخلحمقرتً -ججلىمع- يمغحمجحمقيحمقمجتمجم  جحمن ىمغمجعججليحم./ اججلحمقيجشحجس، كامحشمخضبلحمجن
                                      

 (.6/63( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل )6)
 (.34ص) كاجلحمطحمس األححصق( 8)
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  يف محلمجت اججلىمغحمسكع.مخضججلى كحمجيحلحملمجم/ الجخمجمتجخمب ىلع ىمغيجشيىحل يي 
لججلمجعحمقب؛ كإال  ال أف حمسًلمجم مجخمجمت ،أجحميحم ال حجسَّ مخلمحممجم يف االيمطمجتحجساد ججلمجعدات /كاملحمساد جخمجمتجخمبمجم

ا ىلع جحمي اججلىمغحمسض، يف حمجني أف املحمساد مخل حجمجخم أيمطمخلُّ   مخلحمل اججلىمغحمسض كاجلىمغىحل. لاكف املحمساد لجخمجمتجخمب مخفرصن
 كحمججلمجم/ اججلحمقججل.

محلحمل يف محشيـ اججلىمغحمسض، ىلع ىمغيجشيىحل يف  ،ككمخفمجتمجم/ أكؿ اججلمجعدات، أك مخفىحل الرشكع يمغيمجم
 محلمجت اججلىمغحمقيحم.

 م.كًليىمغيمجتمجم/ ختمجتججلممغ ىمحمجتبلؼ األجخماب حبممس املمحمٍجخمً 
 كرشىحضمجم/

 إممسبلـ اجلكم. -6

 حمليزيق.  -8

 م.يمطججلحمليحم ملمحمٍجخمً  -3

. ؛يمطحجسـ إيجحميحم حمل يمحميمغيمجم -4  ف يممسمجتيجشحمجمجم حمجيحلحملن
 كمخلحمقيجشجخمدحجم/ حمليزي اججلمجعدة مخلحمل اججلمجعدة، كحمليزي اججلمجعدات يمطحمل مجعممشمجم ابلمجعخمش.

 ؟«اجليت»/ ملسو هيلع هللا ىلصمخل احليحلحمل مخلحمل اجلحملممط يف مخفجخمهل ٌإن ُئ/ 
جلحملممط )اجليت( املحمقمجتيض اججلحمقممسحمل حجمىجسا مخلحمل ب مخلحمقججل اجلحملممط )األيمطحملؿ(  ٌاجل٠اب/

ا؛ يمغيىمغيحجس أف للك يمطحملىحل جحمي.  آحمجدن
كادلحلىحل ىلع أف للك يمطحملىحل جحمي/ جمتجخماز االممستمحتمحمء، يمغمجمجخم مخلمجعير اججلمجعحملجخمـ، يمغييجشخمت أف حمقجخمؿ/ 

 للك يمطحملىحل جحمي إال محلىجسا كًلىجسا.
- محلحمل أف اجلحملممط حجممحم يىمغيحجس محلحمل تمحمجخمع األيمطحملؿ؛ ألف  ،اإلححصرة إىل محمجخمع اجليت -أيممشن

ممط، اكججلمجعً امليجشحجسر إذا اىمحمجتججلىمغ ً حملممط ىلع يمطججلجخمـ. أجحمجخمايمطيحم دمي  ججلمخل جيي
، أك احمقء كحجمىجسا اتلمحمجخمع يف اجليت محلحملحمل مخفيجشحجس مجعحملججليحم كجمتيحم ا، أك حتيجشيىحل مجخميمطجخمدق 

 .▐كيمطيحجسق 
 يمغحمل احليحلحمل؟ ،يف مجعخمش الحمسكايت مخلىمغحمسدة «اجلي»كردت ٌإن ُئ/ 
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 ألممسب مخلمحممجم/ ؛مخلىمغحمسدة يف مجعخمش الحمسكايت «اجلي»جمتءت  ٌاجل٠اب/
ممط. -6 ٍحملى  ألجحممجم ميجشحجسر، كاألمحشىحل يف امليجشحجسر أال جيي

كحجمجخم مخلىمغحمسد يمغمحمممس إيمغحمسادحجم، خببلؼ األيمطحملؿ، يمغجحممجم مخلمجتمجعججلحمق ججلحمطجخماحجمحمس  ،كألف حمججلمجم اججلحمقججل-8
 كيه مخلمجتمجعحجسدة يمغمحمممس دممجعمجم. ،كاجلجخمارح

 كألف اجلي حمسجمتممط إىل اإلىمحبلص كحجمجخم كاحمجحجس لؤلحمجحجس جمتىحل كيمطبل. -3

 ؿ( يمغيمجعمخل.أججلىمغمخض مخلىمغحمسد حمًل ػ ) «اجلي»كألف  -4
 اجليث يف إِرآن/

 اجلي لمخل حمسد يف اججلحمقحمسآف ججلىمغحمطمجم، أك مخلدمجم.
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ مخفجخمهل مجعىل/ /حنجخم ،كإجحمحمل كردت مخلدة اإلرادة

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿ كمخفجخمهل ممسحمججحميحم/، [152 /آل نٙران] ﴾ڳ
 ،[52 /األٛهام] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ﴿ كمخفؿ مجعىل/ ،[18 /اإلرساء]

ًٟ] ﴾پ پ پ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿كمخفؿ/    .[28 /آل

ئ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ /حنجخم ،االمجتىمعء /كبججلىمغمخض ژ ژ ڑ ﴿ كمخفجخمهل مجعىل/ .[20 /اٖل

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ كمخفؿ مجعىل/ .[272 /ابلِرة] ﴾ڑ ک کک

نصاء] ﴾ڤ ڤ   .[114 /ٕا

  اجليث يف الصٜث/
 كمخلدمجم يف الممسمحم.  ،محلمحتينا ججلىمغحمطمجم «اجلي»مخفحجس كردت 

 ،احلحجسيجحت... ةابليج يه٠ذ اعئذٌ »مخفؿ/  ملسو هيلع هللا ىلصحمل اجليب يمغيف مممسججلمخل مخلحمل حمجحجسيجحت أـ ممسججلحمل يمط
  .(6)«إِيا٘ث ىلع ٛيخٝ ي٠مَ  ُد تهَ ولٜٓٝ يُ  /كيمغييحم

َّٙ َ٘ »مخفؿ/  ملسو هيلع هللا ىلص كحمجحجسيجحت زيحجس حمل جحت يمطحمل اجليب ، هُ رَ ق اهلل نٖيٝ أمْ ٌرَّ  ُٝ ٚ اكٛج ادلٛيا ٞ
 ِ ُْ  ِٝ وسهٔ ٌِره ةني نينيٝ، ولٗ يأح َ٘ ٘ٚ ادلٛيا إال ٘ا  دمم اهلل  ُٝ خَ ٛيَّ  ٚ اكٛج اآلخرةُ خب هل، و

                                      
 (.8888( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )6)
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  .(6)«، وسهٔ ىٜاه يف ُٖتٝ، وأحخٝ ادلٛيا ويه راىٙثٌ هُ رَ هل أمْ 

 / االةخياء /ةٍٖق -أيًؾا -ووردت
ََ »يمغيف اليجشحمجيحمجني/  َٝ  ٍِٛثً  إّٛ ٕٚ حٍٜ ذِْتَج نٖيٟا، ضىت  حبخيغ ةٟا وس

ُ
اهلل إال أ

ِ رَ امْ  (8) يِفِ الِٖٙث جتهٖٟا يِف    .(3)«َّ أح

  /«إٛٙا األنٙال ةاجليات»إيمطحمساب 
 اكيمغ كميحلىمغجخمجحم. إٛٙا/

 مخلمجتحجسأ.  األنٙال/
 مخلمجتمجعججلمخف حملحمجىجسكؼ. ،ىمحرب مخلحمل جمتر كدلحمسكر ةاجليات/

 اخخًٖ إهٖٙاء يف اتلِدير اذلي حهَٖ ةٝ اخلرب )ةاجليات( ىلع أ٠ُال/
أف اتلحمقحجسيحمس حجمجخم/ األيمطحملؿ )كامخفمجع، أك حمجمحشججل، أك اكمحم( جليت، يمغييحلجخمف ا٠ِٕل األول/ 

جحممجم ال حمقممط إال يمطحمل مخفيجشحجس مخلحمل اججلمجعمىحل، كحجمجخم ممس يمطحملججلمجم إىمحرنا يمطحمل األيمطحملؿ االىمحمجتيري أ
إىمحرنا يمطحمل حمجسمخل الرشع، كحجمجخم أف  «وإٛٙا للك امرئ ٘ا ٠ٛى»/ ملسو هيلع هللا ىلص ككجمتجخمدحجم، كيسجخمف مخفجخمهل

حمجمخض اججلمجعمىحل مخلحمل يمطحملججليحم حبممس جحمحمجتيحم، يمغف اكجحم محشحل يمغمجعحملججليحم محشججلخمت كمخلمحتب يمطججلييحم، كإف اكجحم 
أليمطحملؿ حجممحم ىلع يمطحملجخممخلمجم يمغ؛ ♫كحجمىجسا حمطحجمحمس الكـ أمححجس  ىحضحل يمغمجعحملججليحم يمغممسحجس كال يمحتب يمطججلييحم.

ى   مخلمحممجم يشء. محشُّ ال خيي
 أف اتلحمقحجسيحمس حجمجخم/ األيمطحملؿ )اكمججل( جليت.ا٠ِٕل اثلاين/ 

؛ كيمطججلييحم يمغججلمخل يممصرتط أجخم حمجمحميىمغ اجلي يف األيمطحملؿ اججليت يه مخلحمل ♫كاىمحمجترق أجخم حمجمحميىمغ 
 جمتججمس الجخمممسىحل اكلجخمخمشجخمء، ال املحمقمحشحجس اكليجشبلة.

، أك مخلمجعمجتربة، أك دلًحمسى، أك مخلحمقجخمججل( أف اتلحمقحجسيحمس حجمجخم/ األيمطحملؿ )محشحمجيحمجا٠ِٕل اثلإد/ 
 كحجمىجسا مخفجخمؿ محلمحتييحمل مخلحمل احلمحمىمغي كالممصيمغمجعي.، جليت

                                      
 (.4645(، كاحمل مخلجمتيحم )686(، كأىمححمسجمتيحم يف الحمسحجمحجس )86594( أىمححمسجمتيحم أمححجس يف املممسمحمحجس )6)
 ( أم/ يمغمخل.8)
 (.6688(، كمممسججلمخل )56( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )3)
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 ألشتاب، ٜٟ٘ا/  ؛وساء اتلِدير ةالػطث
 كمخفحمسبن مخلحمل احلحمقيحمق، كاألمحشىحل يف الالكـ احلحمقيحمق. -6  ألجحممجم أثتر لحمسكمخلن

، مخلحمل ممعي يمطيحلجمس.كألف اليجشحمج مخلىت كي  -8  جمتحجست لحمسـ كمخفجخمع اججلمجعحملىحل كحمجيجشجخمهل امجتحجساءن

أمخفحمسب ىمحمخضجخمرنا  -اليجشحمج /أم -يمغيه؛ اليحلحملؿ أمخلسحمل كجمتجخمدألف اليجشحمج مخلىت كيجمتحجست ك -3
 بلؿ يمطمحمحجس إىحضبلؽ الججلىمغمخض.

 ؛ال لك   أممعججليب   ىلع حمقحجسيحمس اليجشحمج/ أثترم   «إٛٙا األنٙال ةاجليات»/ ملسو هيلع هللا ىلصمخض أف مخفجخمهل كيبلحمجى 
، كألجحممجمحمل ىمحي إذ مخفحجس ييجشخمت اججلمجعحملىحل بل جحمي اكألذاف كاذلِّ  مخلحمل محلحمس؛ ألجحممجمحمل ال يحمقمجعف إال ىحضيمطن

محلحمل ييجشخمت اججلرتؾ حجسكف اجلي محلرتؾ الحمسجحم، كًلىجسلممق  ،الممسيحلجخمت املحمتحمسد يمطحمل اججلىمغيحلحمس كاججلحمقحمساءة
 األمخلجحمت. كردِّ  ،اجلحمتممس مخلمحتىحل/ إزاججلً  ،ييجشخمت مخل اكف مخلحمل مخفيىحل اججلرتؾ

يمغأليمطحملؿ املىجسمحلجخمرة يف اججلحمقجخمؿ اثلين كاثلججلجحت الممسحمقني يه األيمطحملؿ الرشيمطي  ؛كىلع حجمىجسا
 -يمطمحمحجس األحمل اثلبلجحت ىمحبليمغن أليب حمجمحميىمغ- لجخمخمشجخمءحمسة إىل اجلي، يمغبل ييجشخمت يمطحملىحل اكاملىمغمجتحمقً 

 إال جي. -ىمحبليمغن ججلمجعمخضء -كمحشجخمـ رمممشف يف احلرض -ىمحبليمغن لؤلكزايع -كٌلتليحملمخل
 يمغججلحجمس املحمساد جحميف ذات اججلمجعحملىحل؛ ألجحميحم مخفحجس يجخمجمتحجس ىمعي جحمي، ىحل املحمساد جحميف أحمجاكمخليحم اكليجشحمج كاليحلحملؿ.

ؿ؛ ألف جحميف اليجشحمج أححصيحم ججلسحمل احلحملىحل ىلع جحميف اليجشحمج أكىل مخلحمل احلحملىحل ىلع جحميف اليحلحمل
ىلع جحميف اذلات تلرصيخمت، كىلع جحميف اليجشىمغت تلممط،  محميف اليشء جحمىمغممسيحم، كألف الججلىمغمخض دؿَّ 

 اذلات، حمقي دالتليحم ىلع جحميف اليجشىمغت مممسمجتحملحمسة. يٍفى جى  ادلحلىحلي  ممطى محمى يمغججلحمل مخلى 
مخلمحتب  ،مخلحمقجخمججل أك محمسدكدة ،األيمطحملؿ )محشحل أك يمغممسحجسة /أف اتلحمقحجسيحمس حجمجخم ا٠ِٕل الراةم/

 أك مخلمجعمخف يمطججليمجم( جليت ابليمطمحت.يمطججليمجم، 
يمغييحلجخمف ىمحربنا يمطحمل حمجسمخل رشيع، كحجمجخم أف محشبلح األيمطحملؿ كيمغممسدحجم حبممس محشبلح 

 اجليت كيمغممسدحجم.
 ىلع أف اثلجخماب حبممس اجلي داالًّ  «وإٛٙا للك امرئ ٘ا ٠ٛى»/ ملسو هيلع هللا ىلص ويل٠ن ٠ُهل

يمطحملججليحم  يمغمجمجخم إىمحر يمطحمل أجحميحم ال حييجشىحل لججلمجعمىحل مخلحمل؛ اليجشحل، كأف اججلمجعحمقب حبممس اجلي اججلىمغممسحجسة
 إال مخل جحمجخماق يحم.
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 ملذا احمجمجتيمخت إىل حمقحجسيحمس حمىجسكؼ؟ٌإن ُئ/ 
ألف حمطحجمحمس احلحجسيجحت جحميف ذات األيمطحملؿ اخلحل يمطحمل اجلي مخلممط أف األيمطحملؿ مجخمجمتجخمدة،  ٌاجل٠اب/

مخلممط كجمتجخمد األيمطحملؿ إال حمقحجسيحمس حمىجسكؼ ييجشخمت مخلمجعيحم الالكـ،  مخفى ٍ يمغيحلجحميحم مخفؿ/ ال يمطحملىحل إال جي، يمغججلمخل حى 
مجعججلحمق جخمجمتجخمد األيمطحملؿ ال إىل ذكامجم؛ ألف اذلات إذا كيجمتحجست ال يمغيمحمرصؼ اجليف إىل األحمجاكـ املمجت

 حمسىمغممط؛ ألجمتىحل حجمىجسا اٍحمجمجتًيمخت إىل اتلحمقحجسيحمس.
أف اجليف املمجتممشحملَّحمل يف أممسججلجخمب  /كحجمىجسا ىلع مخلمجعىن ا٠ِٕل اخلامس/ أٛٝ ال ضاسث إىل حِدير،

رًلحمل اجلي،  يمغمجتحمقد املجحسمجتججلَّ  -مخلمحتبلن  -إىل احلحمقيحمق الرشيمطي، محمءن ىلع أف اليجشبلة يحمه حمتً احلرص مخلمجتَّ 
يممسُل محشبلةن.  أك رشط اجلي ال ت

خمت حجمىجسا املمجعىن الرساج ابلججلحمقيين كمخلمجعيحم محلمحتي مخلحمل الممصيمغمجعي محمءن ىلع أف مخلحجسىمحجخمؿ اجليف  كرجمتَّ
حجمجخم األيمطحملؿ الرشيمطي اججليت لمخل تممسمجتيحلحملىحل مجعخمش رشامخضمجم، أك أرٌلجحممجم )كيه اجلي(، يمغمجتحمقممط مممحمجخماعن 

.  مخلمحممجم، كاملحملمحمجخمع مخلمحميحم رشاعن اكملمجعحجسكـ حمجممسًّ
  ث يف ارحتاط األنٙال ةاجليات/ٌائدة سٖيٖ

/ أيمطحملؿ املمخلمحمني امللكىمغني، كيه «إٛٙا األنٙال ةاجليات»/ ملسو هيلع هللا ىلص املحمقيجشجخمد أليمطحملؿ يف مخفجخمهل
 حجسكر ني اججلمخضاعت كاملحمجت كاملمجعيص.

ا/ ًٙ  ويٙلٚ حِصيٗ ارحتاط ٞذه األنٙال ةاجليث إىل أضد نرش ُص
 اججلحمقممسمخل األكؿ/ يمطحملىحل اخلي اتلممط جلي اخلي.

 ين/ يمطحملىحل الرش اتلممط جلي الرش.اججلحمقممسمخل اثل
 اججلحمقممسمخل اثلججلجحت/ يمطحملىحل اخلي اتلممط جلي الرش.
 اججلحمقممسمخل الحمساممط/ يمطحملىحل الرش اتلممط جلي اخلي.

 اججلحمقممسمخل اخلمجمس/ يمطحملىحل اخلي الجخمامخفممط مخلممط اججلىمعىمغججل، أك يمطحجسـ الجخميع.

 اججلحمقممسمخل الممسدس/ يمطحملىحل الرش الجخمامخفممط مخلممط اججلىمعىمغججل، أك يمطحجسـ الجخميع.
 ممط جلي اخلي.اججلحمقممسمخل الممسممط/ يمطحملىحل املح اتل

 اججلحمقممسمخل اثلمخلحمل/ يمطحملىحل املح اتلممط جلي الرش.
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 اججلحمقممسمخل اتلممسممط/ يمطحملىحل املح الجخمامخفممط مخلممط اججلىمعىمغججل، أك يمطحجسـ الجخميع.
 اججلحمقممسمخل اججلمجعرش/ جحمي اخلي اججليت لمخل يتمجعمجم يمطحملىحل.

 اججلحمقممسمخل احلدم يمطرش/ جحمي الرش اججليت لمخل يتمجعمجم يمطحملىحل.
 حجمىجسق األمخفممسـ/ كحجمؾ ىمغيجشيىحلى 

 اةم جليث اخلري/ إِصٗ األول/ نٙٔ اخلري اتل
اججلمخضاعت اججليت حمقممط محشحمجيحمج مممسمجتيحلحملججل لرشامخضمجم كأرٌلجحممجم، مجخمايمغحمق لججلممسمحم، كمخفحجس  مخلمحتهل/ك

 مجعمحت يمطججليمجم جحمي محشحل ىمحليجش لجخمجمتمجميحم مجعىل.
 ،أم/ أىمحججليجشيحم كأمحشجخمبيحم، كاخللمحش مخل اكف   .[2 /املّٖ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ مخفؿ مجعىل/

 كاليجشجخماب مخل اكف ىلع الممسمحم.
 ىمغخمشججلجخما إلرادات، كلمخل يمجتىمغخمشججلجخما ليجشجخمـ كاليجشبلة. كمخلحمل حجممحم مخفؿ مجعممشمجممخل/ إجحمحمل

يحمي اجليي  محشىمعيو  يمطحملىحلو  بَّ ري » /احمل املرؾمخفؿ ك حملي حمطِّ حمسي يجشى ي  محليو  يمطحملىحلو  بَّ ، كري تيمجعى  .(6)«اجليي  قي ىمعِّ
يحم إجحمحمل جيحملمجعيحم حمجممسحمل اجلي، كًلىمغؾ يحم ىمحينا كإف لمخل لكَّ  اخليى  رأيي » داكد اججلمخضيئ/ مخفؿك

 .(8)«محميجش
ٍحمقي لككمخفحجس ممعىمغحمس ا بلىيًغٍّ   .(3) يف ممسي

 .(4)«يمغجحممجم أججلممع مخلحمل اججلمجعحملىحل ؛مجعججلحملجخما اجلي» /حيىي حمل أيب محلمحتي مخفؿك
 إِصٗ اثلاين/ نٙٔ الرش اتلاةم جليث الرش/

مخل، كإجحمىمغذ ممعممش، أك ممعىحلوٌ  مخلمحتهل/ك ، أك املمجعيص اتلمجع لججلمحمي الممسح مخلحمل حتيجشيىحل ححصمجمجخمة حمحمسَّ
، أك حمطججلمخل، كًلىجسلممق ممعججل الممصمجمت ىلع اججلحمقججل مم   يدم إىل االحنحمساؼ يف املمجعمجتحمقحجسات كاأليمطحملؿ.حمجحمقحجسو

                                      
 (.6/69جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل )( 6)
 (.6/68جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل )( 8)
 (.8845(، كمممسججلمخل )3467( ابلجحسرم )3)
 (.3/74) احلججلي يف جحممجعيمخل أجخم أىمححمسجمتيحم( 4)
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 إِصٗ اثلإد/ نٙٔ اخلري اتلاةم جليث الرش/
مجعمخفى يمطججلييحم، مخل ال يحمسيحجس ىجسلممق مخل ريءن كيمطججلَّ ؽ كمخفىحل كمجعججلَّ محلحملحمل يجشحجسَّ  كحجمىجسا ىحضىحل كيمغممسحجس كمخلي

ي حمل أكؿ مخلى كجمتيحم ا، يمغمجمجخم يف اجلر، ىحل حجمجخم مخلً   أوَل  إنَّ »/ ملسو هيلع هللا ىلصمجممخل اجلر؛ مخفؿ رممسجخمؿ ا  حمسي مجعَّ ممسى حمل ت
ٌٔ ِىَض يُ  اجلاِس   اشتُ   ي٠م إِيا٘ث نٖيٝ رس

ُ
ٟا، ،ٛهٙخٝيت ةٝ ٌَهرٌَّٝ ظٟد، ٌأ ُال/ ٌٙا  ٌهٌر

/ ألن يِاَل  ، ولّٜٓ ُاحَٖج ُال/ ْذةَج  ،ظٟدُت ٌيّ ضىت اشتُ  ٌيٟا؟ ُال/ ُاحُٖج  نَٖٙج 
  ،، ٌِد ُئسريءٌ 

ُ
 ُص مر ةٝ، ٌَ ذٗ أ

ُ
ٗ إهٖٗ ٕيق يف اجلار، ورسٔ حهَّٖ طب ىلع وسٟٝ، ضىت أ

 ونَّٖ 
ُ
ٟا، ُال/ ٌٙا نَٖٙج يت ةٝ، ٌهرَّ ٙٝ، وُرأ إِرآن، ٌأ ُٝ ٌهٌر َٙ إهٖٗ  ٌيٟا؟ ُال/ حهُٖٙج  ٌٝ ٛه

 إهٖٗ؛ حلِال/ اعلٗ، وُرأَت  َٙج ، ولّٜٓ حهَّٖ ٌيّ إِرآن، ُال/ ْذةَج  ٙخٝ، وُرأُت ونَّٖ 
 
ُ
 ُص مر ةٝ ٌَ إِرآن؛ حلِال/ ٠ٞ ُارئ، ٌِد ُئ، ذٗ أ

ُ
 ٕيق يف اجلار، ورسٔطب ىلع وسٟٝ ضىت أ

ِ٘ وشَّ   كِّ  ٚ أغٜاف املالِ م اهلل نٖيٝ، وأنفاه 
ُ
َٙ يت ةٝ ٌهرَّ ٝ، ٌأ ٟا، ُال/ ٌٙا نَٖٙج  ُٝ ٌٝ ٛه  ٌهٌر

ٍٔ ِ٘  ٌيٟا؟ ُال/ ٘ا حركُج  ََ أن يُ  ب  حُتِ  ٚ شبي ٍٜ  
َ
، ولّٜٓ ُال/ ْذةَج  ،ٌيٟا لّ ٍُِٛج ٌيٟا إال أ

 ادٌ ٠َ ؛ حلِال/ ٠ٞ سَ ٌهَٖج 
ُ
 ُص مر ةٝ ٌَ ، ٌِد ُئ، ذٗ أ

ُ
 .(6)«ٕيق يف اجلارطب ىلع وسٟٝ، ذٗ أ

يمغيحمل يجخمف مم حمطحجمحمسق أيمطحملؿ اججلرب كاججلمخضاعت،  -كاججلمجعيذ  -حمجؿ أحجمىحل اجلىمغؽ /كمخلمحتىحل ذلممق
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ مخفؿ ا مجعىل/

٠ِن] ﴾ڻ ڻ  كذلممق ألجحممجممخل يحمقجخملجخمف يمغجخماحجممجممخل مخل ال يمجعمجتحمقحجسكف حمقججلجخمبمجممخل. ؛[1 /املٌٜا
 /خلرينٙٔ الرش اتلاةم جليث ا إِصٗ الراةم/

 كيمجعمخفى يمطججليمجم اججلمجعحجسي  يمغمجمىجسا رش   جحتًمخلى كمخفيًمخضمجعىٍ كمخلمجعيجشي حيممسى
ى
، يمغحملحمل رسؽ حلمجتيجشحجسؽ أ

ا لمخل يمحمىمغمجعيحم ذلممق؛ ألف ا ىحضي ال يحمقىحل إال ىحضين.  حلبين مممسحمتحجسن  يحجسق، كمخلحمل ممعيجش أرخمشن
 جخممخفجخمع املمجعيص مجعحجسحجم، يمغيحليممغ إذا مخفرجحممجتمجم، أك اكجحم أمحشبلن هل؟! ىحلي مخضي ٍ كإذا اكجحم اججلمخضاعت تى 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ /مخفؿ مجعىل

  .[264 /ابلِرة] ﴾ەئ
                                      

 (.6945( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )6)
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 محشحمجمجم كإف جحمجخمل يمغجليت ال جحتحمس يف املمجعيص يمغمجتحمقججلمجم إىل ىحضاعت، ىحل ًف مخلمجعيصى 
 الجحممجتىمغءً  ؛أف يمطحمقب ججلممق املمجعيجشي دكف يمطحمقب املمجعيجشي يف اججلحمقممسمخل اثلين /ياي األمحمس ،اخلي
 .قً حجسً كمجعحملُّ  الرشِّ  مخفيجشحجسً 

 /اخلري والرش ٘م إيٍٖث، أو ندم ال٠يع إِصٙان اخلامس والصادس/ نٙٔ
 يمغمجمىجسا ال جحتجخماب كال يمطحمقب يمغييحم، يمغحمجيجحت ال جحمي يمغججلمجعحملىحل يف حمجسمخل اججلمجعحجسـ.

يمغًممطى يمطمحممجممخل اججلحمقججلمخل /كمخلمحتهل يمغبل إجحتمخل يمطججليمجممخل، كيف  ،ليجشىمعي كاملحمتمحمجخمف كاجلمخلاك ؛مخل أججلىمغيحم مخلحمل ري
 أمجخماهلمخل الممشحملف. 

 جخماب يمغييحم.حمسؾ املمجعيص ىمحجخميمغن مخلحمل أرضارحجم اليجشحمجي يمغحمجممس، يمغمجمىجسا ال جحت /كمخلمحتىحل
 /نٙٔ املتاح اتلاةم جليث اخلري إِصٗ الصاةم/

جحتي، كمخلحمل جحمـ حلحمقجخمـ الججليىحل يمغمجمىجسا يمحتب يمطججلييحم، يمغحملحمل أثىحل حلمجتحمقجخمَّ 
ي
ل ىلع اججلمخضيمط كاججلمجعدة أ

 
ي
 جحتي ىلع حجمىجسق اجلجخممخل.أ

بىيحجس احلَل/ مخفؿ   .(6)«إين ألحمج أف سجخمف يل جحمي يف لك يشء حمجىت يف اججلمخضمجعـ كالرشاب»زي
 -كمخفؿ  جخمً اجحمٍ »/-أيممشن محمممسى  .(8)«يف لك يشء حمسيحجسق اخلي، حمجىت ىمححمسكجمتممق إىل اليحلي

 .(3)«ويف ةؾم أضدكٗ غدُث»/ ملسو هيلع هللا ىلصكمخلمحتىحل ذلممق مخفممشء الممصمجمجخمة مخفؿ رممسجخمؿ ا 
جحتي، كًلىجسا اتلجخمممسمجع يف 

ي
كمخلحمل مخضيَّ يحمسيحجس ىجسلممق حمسكيخمت مخلحمل يججلحمقق كجمتٍىجسب مجخمدة اجلس أ

 هلمخل.   اجلىمغحمق ىلع اججلمجعيؿ، إحمجممسجحمن إحلمجممخل كإمحلحمسامخلن
 املتاح ةنيث ش٠ء/ إِصٗ اثلا٘ٚ/ نٙٔ

 يمغمجمىجسا كبؿه ىلع محشحمجيحم، كييمجعمخفى يمطججلييحم.
ا إىل اججلجممسء ممعي املحمجرـ اكف إجحتحمليحم يمطججلييحم، ككزرق  يمغحملحمل مخضي إحمطمجمرنا لججلمجتىمغىمححمس، أك جخمددن

 يف رمخفمجتيحم.
                                      

 (.6/68جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل )( 6)
 (.6/68جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل )( 8)
 (.6446( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )3)
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 .«وإٛٙا للك امرئ ٘ا ٠ٛى» /كيممصمجمحجس لججلحمقممسحملني الممسممط كاثلمخلحمل مخفجخمهل يمطججلييحم اليجشبلة كالممسبلـ
/ يمغبل جحتجخماب كال يمطحمقب يمطججلييحم، إال ٍٖث، أو ندم ال٠يعإِصٗ اتلاشم/ نٙٔ املتاح ٘م إي

يممسؿ يمطمحميحم يجخمـ اججلحمقيمخل  ؟كيمغيمخلى أجحمىمغحمقيحم ،مخلحمل أيحمل امحلتممسيحم /أف محشحمجيحم ي
 .«وإٛٙا للك امرئ ٘ا ٠ٛى»يمغف اكف ذلممق مخلحمل مخلح كيف مخلح/ يمغبل جحتجخماب كال يمطحمقب 

 كإف اكف مخفحجس مخفيىحل/ إجحميحم يمحمحمقمحش مخلحمل جحممجعيحمليحم األىمححمسكم حمقحجسر محممجعحمليحم يحم يف ادلجحمي.
 /تتهٟا نٙٔارش/ ٛيث اخلري إيت لٗ يَ إِصٗ إه

ًثيى اججلمجعحجس يمطججليمجم، كيف احلحجسيجحت الرشيممغ/ 
ي
َّٗ حبصٍٜث ٌٖٗ »إف اكجحم جمتزمخل أ و٘ٚ ٞ

 مخفجخمهل(6)«يهٖٟٙا ْختٟا اهلل هل نٜده ضصٜث اكمٖث حُٗ »/ ملسو هيلع هللا ىلص . كأيممشن ا ٘ا رِسْ ً٘ إن ةاملديٜث أ٠ُا
ٗ كحجممخل ملحجسيمحم؟! مخفؿ/  ،اي رممسجخمؿ  /مخفلجخما ،َمصريًا وال ُفهخٗ واديًا إال اك٠ٛا ٘هلٗ ٞو

 -كيف احلحجسيجحت الرشيممغ ،(8)«ضبصٟٗ إهذر ،ةاملديٜث إذا مرض إهتد، أو شاٌر »/ -أيممشن
ا غطيًطا ًٙ خب هل ٘رٔ ٘ا اكن يهٙٔ ِ٘ي ُْ»(3). 

 إِصٗ احلادي نرش/ ٛيث الرش إيت لٗ يتتهٟا نٙٔ/
 ف ملجحسيمغ ا.ىحل يمحتب ىلع يمطحجسـ إجحمىمغذحجم إذا اك ، يمطججليمجم اججلمجعحجسال يمجعمخفى كحجمىجسق 

َ٘ »كيف احلحجسيجحت/  َّٗ و  .«بصيئث ٌٖٗ يهٖٟٙا ْختٟا اهلل هل نٜده ضصٜث ٚ ٞ
 مصإٔث ٟ٘ٙث يف أذر الرياء ىلع إهٙٔ/

أمخفممسـ كدرٌلت يجيغ للك مممسججلمخل أف يمجعحمسؼ حجمىجسق األمخفممسـ؛  -أاعذجحم ا مخلمحميحم -الحمسيء
 ويه ىلع اجلط٠ اآليت/ حلحمجىجسر مخلمحممجم،

، كال -1 ڇ ﴿ يحمساد يحم إال محمساءاة املجحسججلجخممخفني، محلحمجؿ املمحميمغحمقني/ أف يسجخمف اججلمجعحملىحل ريء حمممشن

نصاء] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ كحجمىجسا الحمسيء  .[142 /ٕا
املحمجخمش ال يسد ييجشحجسر مخلحمل ممخلحمل يف يمغحمسض اليجشبلة كاليجشيـ، كمخفحجس ييجشحجسر يف الحمسٌلة، أك 

                                      
 (.636(، كمممسججلمخل )6496( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )6)
 (.4483جمتيحم ابلجحسرم )( أىمححمس8)
 (.8996( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )3)
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احلمخت، كممعيحجمحمل مخلحمل األيمطحملؿ اججلحمطحجمحمسة، كحجمىجسا اججلمجعحملىحل الححصممق يف مخضبلجحميحم، كأف محشحمجيحم 
  كاججلمجعحمقجخمب مخلحمل ا.يممسمجتحمجمخف املحمق

يمغجليجشجخمص  -مخلحمل أكهل إىل آىمححمسق /أم -أن يل٠ن إهٙٔ هلل ويظاركٝ الرياء ٘ٚ أغٖٝ -2
 -اليجشحمجيحمج حجسؿ ىلع مخضبلجحميحم كحمججخمىحضيحم  كيمطحجسـ االجحممجتىمغع يحم. -أيممشن

ا يمغحجسيمغمجعيحم لمخل يرضق؛ أن يل٠ن إهٙٔ هلل، ذٗ ـرأ نٖيٝ الرياء يف أذٜائٝ -3  ؛يمغف اكف ىمحىحضحمسن
أمخل إف ، (6)«٘يت ٘ا ضدذج ةٝ أٍَٛصٟا ٘ا لٗ يخمل٠ٙا، أو يه٠ٖٙاإن اهلل جتاوز أل» :حلحجسيجحت

 اممسرتممسىحل مخلمجعيحم يمغمجمىجسا اججلمجعحملىحل ال خيججلجخم مخلحمل حمجتلني/

أف ال يحمسممش أكؿ اججلمجعحملىحل ىمححمسق، محلمجتمجعججليمخل اججلمجعججلمخل، كمخفحمساءة اججلحمقحمسآف، كإىمححمساج احلإث األوىل/ 
ممسىحل يمغييحم، مخلمحت ؿ اليجشحجسمخفت، يمغلجخماجمت يمطمحمحجسىجس مخفمخضممط اججلمجعحملىحل كجتحجسيحجس اجلي، كإال حمجممش مخل اممسرتي

 يحمسيحجس أف يمجتيجشحجسؽ مجم، يمغمجتيجشحجسؽ مجعرشة ىمحليجش ، جحتمخل ىحضحمسأ  ذلممق/ إنممسف يمطمحمحجسق يمطرشكف درحجمحملن
يمطججلييحم الحمسيء يف اججلمجعرشة ابلمخفي، كلمخل يحجسيمغممط الحمسيء كلمخل جيحجسد اجلي يمغيمجم، ىحل اممسرتممسىحل مخلممط الحمسيء 

 الىمحمجتبلط الحمسيء يمغيمجم إلىمحبلص. ؛يمغليجشحجسمخف األكىل محشحمجيحمج مخلحمقجخمججل، كاثلجحمي محشحجسمخف ىحضججل

أف يحمسممش أكؿ اججلمجعحملىحل ىمححمسق اكليجشبلة، يمغمجتمخضىحل دميممط اججلمجعدة ىلع اثلاٛيث/ احلإث 
 مجم  مجعىل، جحتمخل  /اليجشحمجيخمت؛ ألف أكهل محمسممش ىمححمسحجم، مخلمحتؿ ذلممق مخلحمل امجتحجسأ اليجشبلة خمججليجشن

ىحضحمسأ يمطججلييحم الحمسيء يف الحمسًلمجع اثلجحمي، كاممسرتممسىحل مخلمجعيحم إىل جحممجمي محشبليحم، كلمخل يحجسايمغمجعيحم؛ يمغمجتمخضىحل 
 .(8)ىمححمسحجم اليجشبلة لكمجم الرط أكهل

يمغبل خيججلجخم/ إمخل أف »إذا كرد ىلع اججلمجعحجس كارد الحمسيء،  /أن يل٠ن الرياء ةهد االٛخٟاء ٘ٚ إهتادة -4
يسجخمف كرد مجعحجس يمغحمساممعيحم مخلحمل اججلمجعدة، أك مخفججليحم، يمغف كرد يمطججلييحم مجعحجس اججلىمغحمساغ رسكر ججلحمطمجمجخمر مخلحمل 

مخل ىحضحمسأ ممعي إحمطمجمر مخلمحميحم، يمغمجمىجسا ال حيممش اججلمجعحملىحل؛ ألجحميحم مخفحجس مخل ىلع جحممجع اإلىمحبلص يمغبل يمحممجعمخضممغ 
يمطججلييحم مجعحجسق، ال ممسيحمل إذا لمخل يمجتلكممغ حجمجخم إحمطمجمرق كاتلحمجحجسث يحم، يمغمخل إف حتحجسث يحم مجعحجس حملمخليحم 

                                      
 (.687(، كمممسججلمخل )5869( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )6)
 (.8/89(، يمغمجتكل احمل يمطمحتيحملني )438(، يمغمجتخمت املحمتيحجس، ججلمجعحجسالحمسمححمل حمجممسحمل )ص84 -6/79( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل )8)
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كأحمطمجمحمسق، يمغمجمىجسا خمجخمؼ، كاججلىمعججل يمطججلييحم أجحميحم اكف يف مخفججليحم كمخف مخلرشة اججلمجعحملىحل جحمجخمع ريء، يمغف 
 .(6)«ممسججلمخل مخلحمل الحمسيء جحمحمقمحش أجمتحمسق، يمغفَّ ني يمطحملىحل الرس كاججلمجعبلجحمي ممسمجعني درجمت

، جحتمخل أججلًف ا اثلمحمء احلممسحمل يف مخفججلجخمب املمخلمحمني كأمخل إذا يمطحملىحل املممسججلمخل ا ججلمجعحملىحل  ىمحليجشن
َّ ىجسلممق، يمغىمغحمسح ىمغممشىحل ا كرمحمجتيحم، كاممسمجتبرش ىجسلممق لمخل يى  يمطحمل  ملسو هيلع هللا ىلصذلممق، يمغحمقحجس ممسىحل رممسجخمؿ ا  قي رضي

 .(8)«حّٖ اعسٔ برُشى املؤ٘ٚ»جحتمخل حيحملحجسقي اجلس يمطججلييحم، يمغحمقؿ/  ،الحمسجمتىحل يمجعحملىحل اججلمجعحملىحل  مخلحمل اخلي
مجعبلن ىلع اجلمجمديمغيحملحمل ي- ♫مخفؿ أمححجس ىحل/ ىجسيي احجممخل، رإذا لمخل خيحمسج ألجمتىحل ادل»/ -ىمحىجس جمتي

يمطمخض ححصحن أىمحىجسق
ي
 .(3)«يمغبل س أف يىمحىجس، محلجحميحم ىمححمسج دليمحميحم، يمغف أ

 -كمخفؿ اتلجمتحمس كاملممسمجتجمتحمس كالحملياكرم أجمتحمسحجممخل ىلع مخفحجسر مخل خيججلمحش مخلحمل جحمحمجتمجممخل يف »/ -أيممشن
 .(4)«ممعحمسامجممخل، كال يسجخمف مخلمحتىحل مخلحمل جمتحجمحجس محمىمغممسيحم كمخلهل ال خيججلممش يحم ممعيق

٘ا ٘ٚ اغزيث حيزو يف شبئ اهلل ٌيػيت٠ن »/ ملسو هيلع هللا ىلص جحت الرشيممغ مخفؿ رممسجخمؿ اكيف احلحجسي
 َّٗ ٗ ٘ٚ اآلخرة، ويتىق هلٗ اثلٖد، وإن لٗ يػيت٠ا ىٜيٙث َت  إيٜيٙث، إال حهش٠ٖا ذٖيث أسٞر

ٗ  .(5)«هلٗ أسٞر
  ا ٠ََٛى»/ ٠ُهل َ٘ ا ٕلُِكِّ اْمرٍِئ  َٙ  /«َوإنَّ

 حمقحجسـ رشحمجمجم تلىمغيجشيىحل.: «وإٛٙا»
 يمطججليمجم. /أم .[7 /اإلرساء] ﴾ڭ ڭ ڭڭ﴿ حجممحم حملمجعىن ىلع، مخلمحتىحل مخفجخمؿ ا مجعىل/ البلـ: «للك»
حمس، حنجخم/ػاممسمخل مجخمخمشجخمع الممسمجتىمعحمساؽ أيمغحمساد اججل: «لك»   .[185 /آل نٙران] ﴾ں ں ڻ ڻڻ﴿ حمليمحمىيحلَّ

َّ الحمسممعيممغ.  كًلىجسلممق الممسمجتىمعحمساؽ أجمتحمساء املمجعحمسَّؼ، حنجخم/ أثججلي لكي
فو مخلثجخمؿ، كال ييجشخمت أف حمقجخمؿ لك الحمسُّ  مخلَّ ف مخلثجخمؿ؛ ألف مخفرشق ال يَل.يمغييجشخمت مخفجخملممق/ لك ري  مخلَّ

                                      
 (.886( خممجترص مخلمحممجمج اججلحمقمحشحجسيحمل، الحمل مخفحجسامخل املحمقحجسيس )ص6)
 (.8648( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )8)
 (.6/83( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل )3)
 (.6/83( امليجشحجسر الممسمخف )4)
 (.6946( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )5)
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ىمحشُّ لحمسجمتىحل لرشيمغيحم كممعججل دكراف األحمجاكـ يمطججلييحم.: «امرئ»  رجمتىحل، أك ححصجحسمحش، أك إنممسف، كمخفحجس خيي
ؤه  «امحمسئ»كججلىمغمخض  )تمحتججليجحت امليمخل(، كاتلجحميجحت/  محمسءك (6)ال دمممط هل مخلحمل ججلىمغحمطيحم، كيمغييحم ججلىمعمجتف/ اٍمحمسي

حمسى  ةه، كمخفؿ ممسحجخمييحم/ كمخفحجس مخفلجخما/ مى حمسى ةه كمى
ى
ٍحمسأ ةه كمى

ى
أ  .(8)اة كذلممق مخفججليىحلاٍمحمسى

 كججلىمغمخض )امحمسئ( يف احلحجسيجحت يممصحملىحل اذلمحلحمس كاألجحمىث، يمغملحمقيجشجخمد اإلنممسف.
 اممسمخل مجخممحشجخمؿ حملمجعىن اذلم. /«٘ا»
 محشججل املجخممحشجخمؿ، كاججلمجعحجس حمىجسكؼ حمقحجسيحمسق/ مخل جحمجخماق مخلحمل ىمحي، أك رش. /«٠ٛى»

إجحمحمل األيمطحملؿ »/ ملسو هيلع هللا ىلص مجعحجس مخفجخمهل «كإجحمحمل للك امحمسئ مخل جحمجخمل»/ ملسو هيلع هللا ىلصمخل يمغحجسة مخفجخمهل ٌإن ُئ/ 
 ؟«جليت

 ٌاجل٠اب/ يف ذلّ مخصث وس٠ه/ 
احلسمخل ألكىل، كأثحجسق ثلجحمي؛  ملسو هيلع هللا ىلص ىمغيحجس ثيحجس اجلحملججل األكىل، يمغىجسمحلحمسال٠سٝ األول/ 

 ىلع رشؼ اإلىمحبلص ا مخلحمل الحمسيء املجحمممط مخلحمل اإلىمحبلص. ،جيمجمن  كحتىجسيحمسن
 كججلسحمل يىحمسًد ىلع حجمىجسا اججلحمقجخمؿ أف اإليمغدة ىمحي مخلحمل اإلاعدة، كاتلممسحجمس ىمحي مخلحمل اتليحلحمسيحمس.

يحمقؿ/ إف اجلحملججل األكىل دججلَّ ىلع أف اججلمجعحملىحل ال يسجخمف مخلمجعمجتربنا إال جلي ين/ ال٠سٝ اثلا
 املحمقمجتممشي إلجيدق؛ يمغيجشبلح اججلمجعحملىحل كمحشحمجمجتيحم كيمغممسدق حبممس اجلي املحمقمجتممشي إلجيدق.

كاجلحملججل اثلجحمي دججل ىلع أف جحتجخماب اججلمجعمىحل كيمطحمقيحم حبممس جحمحمجتيحم اججليت مجم محشر اججلمجعحملىحل 
، يمغيه ىمغ ا، أك مخلحمجن يحجس أف اإلنممسف يمجعجخمد يمطججلييحم مخلحمل جحمىمغممط يمطحملججليحم، أك رضرق محشحلن، أك يمغممسحجسن

 حبممس جحمحمجتيحم.
اجلحملججل األكىل بليف مخل يمجعمجترب مخلحمل األيمطحملؿ، كاثلجحمي »/ ♫مخفؿ اججلمجعحمس حمل يمطحجس الممسبلـ 

 .(3)«يف مخل يرت يمطججليمجم

                                      
  «امحمسئ»( يف 6) أ»مخلممط أججلممغ الجخممحشىحل جحتبلث ججلىمعت/ يمغمجتخمت الحمساء داحملن   «اٍمحمسى ؤ»كخمشحملمجم داحملن ، لممسف اججلمجعحمسب )«امحمسي (. 6/656، كإيمطحمسامجم داحملن

 .كمخفحجس كمخفمجع حجممحم يف احلحجسيجحت الرشيممغ دلحمسكرة إلخمشيمغ مجعحجس )لك(
 (.4/364(، كاجلمجمي )6/656( لممسف اججلمجعحمسب )8)
 (.6/64( يمغمجتخمت ابلرم )3)
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 أف اجلحملججل األكىل ىلع مخل ذيمحلحمس يف اججلحمقجخمؿ اثلين.ال٠سٝ اثلإد/ 
 كأمخل اجلحملججل اثلجحمي/

يجشيمحش األججلىمغظ جلي يف الحمسمخلف كاملاكف، كإف لمخل يسحمل يف الججلىمغمخض مخل مخل أف ىمغيحجس ختيمغ -6
 يحمقمجتممشييحم، محلحملحمل حمجججلممغ ال يسججلمخل يمغبلجحمن، كأراد يف ححصمجمحمس محلىجسا، أك حملاكف محلىجسا، يمغججليحم مخل جحمجخماق.

أف مخل يسجخمف  /أيمغد مخفرص اليجشىمغ ىلع املجخممحشجخمؼ، أم «إجحمحمل»كحجمىجسا ىلع ايمطمجتر أف اججلحمقرص ػ 
 إىل أف يسجخمف محشىمغ مل لمخل يمحمجخمق، أك مل جحمجخماق هل ممعيق.للك امحمسئ مخلحمقيجشجخمره ىلع مخل جحمجخماق، ال يمجتحمتكز 

إذ لجخم جحمجخمل أحمجحجسه يمطحمل ممعيق ليجشحجسؽ يمطججلييحم  ؛أك أف اجلحملججل اثلجحمي ىمغيحجس مخلمحمممط االممستمحم يف اجلي -8
كتممستمحتىن مممسىحل مم كردت  ،يمغيمغدت اجلحملججل اثلجحمي مخلمحمممط ذلممق ،أجحميحم يمطحملىحل جي ممعيق

.كجحمي احل ،يمطحمل ممعيق  احلجِّ محلمحميَّ  /اجليجشجخمص جبجخمازق ٍحمسحجمن  زمخل يف أىمحىجس الحمسٌلة محلى

 كمخفيىحل/ ىمغيحجس اححصرتاط مجعيني املمحمٍجخمم. -3
إف اجلحملججل اثلجحمي أيمغدت اححصرتاط مجعيني املمحمجخمم، يمغذا اكف ىلع اإلنممسف »مخفؿ اخلمخضيب/ 

ا، أك  محشبلة مخلحمقممشي ال يسىمغييحم أف يمحمجخمم اليجشبلة اججلىمغمجت، ىحل يممصرتط أف يمحمجخمم محلجخمجحممجم حمطمجمحمسن
 .(6)«ممش األكىل اليجشحمج بل مجعيني، أك أكحجمحمل ذلممقممعيحجم؛ كلجخمال حجمىجسق اجلحملججل اثلجحمي المخفمجت

 كًلجحميحم اممستمحمممش ذلممق مخلحمل )مخل( املجخممحشجخمججل؛ ألجحممجم مخلحمل املمجعرؼ يمغمجتىمغيحجس اتلمجعيني.
ي »مخفؿ اججلمجعحمس/  ممصرتط يف اججلمجعدة اججليت ال مجتحملزي محمىمغممسمجم، كأمخل مخل يمجتحملزي كأيمغد أف اجلي إجحمحمل ت

اتلبلكة؛ ألجحممجم ال رتدد ني محمىمغممسيحم يمغجحميحم يمحمرصؼ يجشجخمريحم إىل مخل كيخمشممط هل، اكألذاكر كاألديمطي ك
 .(8)«اججلمجعدة كاججلمجعدة

حجسُّ مخلحمل اججلمجعدة؟!مصإٔث/  مجعى مجتىمجعىحمت مخلمحميحم حي  حجمىحل اججلتممسبيخمت يمطمحمحجس حمجحجسكث مخل حي
حمسٍؼه جحميحم اعدة احمجمجتج إىل جحمي حمجىت يسجخمف يمطدة، كإال يمغبل. واجل٠اب/  إذا ممسمخف يمطي

يت ال مجتجخممخفممغ ىلع ف اجلحملججل اثلجحمي دججل ىلع أف األيمطحملؿ اججلمجعدي املحمج اججلأ ال٠سٝ الراةم/
                                      

 ( مجترصؼ يممسي.63/54( رشح مممسججلمخل، لججلمحمجخمكم )6)
 (.6/848حمل يمطحجس الممسبلـ )االيحلربل، لججلمجعحمس  مخفجخمايمطحجس األحمجاكـ( 8)
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اجلي مخفحجس يمحتب يمطججليمجم اججلمجعحجس إذا جحمجخمل مجم اججلحمقحمسب، اكألثىحل كالرشب إذا جحمجخمل مجمحمل اتلحمقجخمم ىلع 
كمخلمحتىحل اتلمخضي  ،(6)«ويف ةُْؾِم أضدكٗ غدُث»ىحضيمط ا مجعىل، كالجخمطء لججلمجتمجعىمغممغ يمطحمل اججلىمغحمجممص 

 تيىمغء الزلات.ال دلحمسد اممس ،إذا أراد يحم إمخفمخل الممسمحم، كاتلمحمحمطممغ إذا أراد يحم ديمغممط األذل يمطحمل ممعيق
دججل اجلحملججل اثلجحمي ىلع أجحميحم مخلحمل جحمجخمل ححصحن حمجيجشىحل هل جحتجخمايحم، كإف لمخل يمجعحملججليحم  ال٠سٝ اخلامس/

 ملجحمممط رشيع، محلحملحمل ايمطمجتد اجلحمليمط، جحتمخل محمسض، كمخلحمل جحمجخمل اجلمجمد، جحتمخل حمجبممسيحم اججلمجعىجسر، كحنجخم ذلممق.
 كيف الممسمحم مخل يممصمجمحجس ذللممق املمجعىن، كمخفحجس حمقحجسـ.

 يتمحمكؿ اججلرتؾ؟ «وإٛٙا للك امرئ ٘ا ٠ٛى» حجمىحل مخفجخمهل/ مصإٔث/
 يمطمحمحجس مجعخمش أحجمىحل اججلمجعججلمخل. اججلرتؾ يمغمجعىحله  واجل٠اب/

اجلىمغجمس، يمغحملحمل لمخل يىمغمجعىحل املمجعيجشي مخلممط مخفحجسريحم  اتلىمغحمسيمخف ني اججلرتؾ كبني محلممغِّ  واتلطِيَ/
، «وإٛٙا للك امرئ ٘ا ٠ٛى» /كيحجسىمحىحل يف يمطحملجخمـ ،يمطججليمجم ككجمتجخمد دكايمطيمجم حمقحمسبن إىل ا يمحتب

 كؿ.كأمخل مخلحمل لمخل يىمغمجعججلمجم ألجحممجم لمخل ختمخضحمس هل يمغججلحجمس اكأل
 /٠ٌائد 

يىمغيحجس يمطحجسـ ماىمحىجسة اجليس كاملجحسمخض؛ ألجحممجمحمل لمخل يحمقيجشحجسا  «وإٛٙا للك امرئ ٘ا ٠ٛى» /مخفجخمهل -6
محلممشحملف  ؛اججلىمغمجعىحل، حجمىجسا مخلممط اتلىمغحمسيمخف ني األحمجاكـ الرشيمطي اتللكيىمغي كاألحمجاكـ الجخمخمشمجعي

املمجتججلىىمغت، يمغف املمجتججلىمغت مممشحملجخمجحم؛ ألف حمجسمخل الممشحملف مجعججلُّحمقيحم ىجسات املؿ أمخفجخمل مخلحمل 
 .ًحمقيحم جليمجعججلُّ 

محلحمل  ،«وإٛٙا للك امرئ ٘ا ٠ٛى»ال يجشخمت اججلمجعدة مخلحمل املحمتمحمجخمف؛ ألجحميحم ججلحجمس مخلحمل أحجمىحل اجلي  -8
، أك مخفىجخمىده   ججلمجعحجسـ جخمجمتيحم ىمحمخضب اتللكيممغ إحليحم. ؛(8)ال جي يمطججلييحم حمجحجسُّ

إٛٙا األنٙال »/ ملسو هيلع هللا ىلص ال جيجخمز اإلمخفحجساـ ىلع اججلمجعحملىحل مخفىحل مخلمجعحمسيمغ مخل يمجتمجعججلمخف يحم مخلحمل أحمجاكـ؛ ججلحمقجخمهل -3
 مجعججلمخل ملحمقيجشجخمد.؛ كذلممق ألف اججلحمقيجشحجس يممسمجتججلحمسـ اججل«ةاجليات

                                      
 (.6446أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (6)
/ اججلحمقيجشص. امليجشح املمحمي، لججلىمغيجخمَل )8) جخمىدي  (.8/568( اججلحمقى
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  إىَِل اهلل َوَرُش٠هلِ »/ ملسو هيلع هللا ىلص٠ُهل ُٝ ِْٟشرحُ
ُٝ إىََل اهلل َوَرُش٠هلِ ٌَ ِْٞشرحُ ٚ اَكَْٛج  َٙ  «/َف

« ْٚ َٙ  / ٜٞاك ٠ُالن يف إٍاء/ «َف

ر، حمقحجسيحمسق/ كإذا اكف للك امحمسئ مخل أف اججلىمغء كامخفمجع يف جمتجخماب رشط مخلحمقحجسَّ  ا٠ِٕل األول/
 إججليمح. …جحمجخمل يمغحملحمل اكجحم

ىحل ىلع الحمليحمتحملىحل؛ ألف حجمىجسا ىمغيجشيىحل مل ممسمخف إدمالن أجحممجم اع ا٠ِٕل اثلاين/ كيمغييحم  ،ىحضىمغ لججلحملىمغيجشَّ
زيدة يف كجخمخمشيخمت، كيمغييحم جييحم ىلع ممس مخلحمل أممسب كركد احلحجسيجحت، كحجمجخم حجمحمتحمسة مخلحمل حجمجمتحمس 

 إف مخفججلمحم ف حجمىجسا حجمجخم ممس كركد احلحجسيجحت. -خلمخض امحمسأة
« ْٚ سجخمف ، كإمخل أف «اممسمخل رشط جمتزـ يف حمىحل ريمغممط مخلمجتحجسأ»إمخل أف سجخمف رشىحضي / «َ٘

 مجخممحشجخمججل، كيه يف حمىحل ريمغممط مخلمجتحجسأ.
، «ىلع اججلىمغحمسض األكؿ»جمتجخمان لججلرشط  «ٌٟشرحٝ إىل اهلل ورش٠هل» /كحمجيجىجسو سجخمف دمججل

 «.ىلع اججلىمغحمسض اثلين»أك سجخمف ىمحربنا 
يمغحملحمل حمجيجشججل حجمحمتحمسيحم،  /جيجخمز أف سجخمف مخل حملمجعىن حمجيجشججل، أك كيجمتحجست، أم /«اكٛج»

 أك كيجمتحجست.
حمقحجسيحمسق/  ،اهلحمتحمسة اممسحملمجم، كىمحربحجم حمىجسكؼكججلسحمل الحمساجمتخمت ايمطمجترحجم جحممخفيجش، كسجخمف 

 إىل ا.« كامخفمجع، أك مخلجممسجخمب»يمغحملحمل اكجحم حجمحمتحمسيحم 
« ُٝ ة/ «ِْٞشرحُ ٍحمتحمس /-ججلىمعن - الًمجمٍحمتحمسى كحجمجخم خمشحجس الجخمىٍمحشىحل. كاهلحمتحمسة  ،اججلرتؾ، ىلع كزف يمغًٍمجعججلى مخلحمل المجمى

 .(6)إىل اليشء/ االجحممجتحمقؿ إحليحم يمطحمل ممعيق
/ كىحضججلن إلمخفمخل ادليحمل،  ،ىمغمجتمحماججل ىمحجخمؼى  ؛مخلىمغرمخف دار اججلسىمغحمس إىل دار االممسبلـ كرشاعن

 كاهلحمتحمسة مخلحمل رل اججلسىمغحمس إىل رل اإلممسبلـ كاجمت.
يمغيحجسىمحىحل يف حمجحمقيحمقمجتمجم حمسؾ املمحميحلحمسات، ؛ مخلىمغرمخف مخل يسحمسحجميحم ا إىل مخل حييحموضِيِخٟا/ 

  .[5 /املدذر] ﴾ۆ ۆ﴿كحجمحمتحمساف اذلجحمجخمب كالممسحت، مخفؿ مجعىل/ 
                                      

 (.5/843(، كاجلمجمي يف ممعحمسي احلحجسيجحت )6/544(، كاملىمعحمسب يف حمسي املمجعحمسب)8/634محمي )( امليجشح امل6)
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كاالجحممجتحمقؿ إحليحم؛ ألف مخلمجعىن  ^املحمقيجشجخمد هلحمتحمسة إىل ا/ اهلحمتحمسة إىل رممسجخمهل  /«إىل اهلل»
، كيمجتيجشجخمر االجحممجتحمقؿ إىل حمىحل مخفيٍحمسبيحم املمجعمحمجخمم كمم يممصيحم ذلممق ، االجحممجتحمقؿ إىل ا ممعي مخلحمقيجشجخمد حمجممسًّ

 مخفجخمهلمخل/ الممسي إىل ا مجعىل... كحنجخم ذلممق.
 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ /مجعىل حمقجخمهلمحلحجممحم لججلمجتربؾ،  «ا»أك يسجخمف ذمحلحمس 

ٍخص] ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ مخفؿ ا مجعىل/ ،كمخلمجعمججلمجتيحم اهللكبيعة  ملسو هيلع هللا ىلصومعاملة النبي يمغيمجع  ،[10 /ٕا

ال/ ﴾پ پ پ پ   .[41 ]األٍٛ

مخلمخضججلمخف االجحممجتحمقؿ كاتلحمتكز مخلحمل يشء إىل يشء ممسجخماء  /كىلع حجمىجسا يمغملحمقيجشجخمد مخلحمل اهلحمتحمسة حجممحم
 .، أك مخلمجعمحمجخمينٌ اكف محشجخمرينٌ 

حجسحلىحل  ؛أم/ يمغحملحمل اكجحم حجمحمتحمسيحم )ألجمتىحل( ا ،كجيجخمز أف سجخمف )إىل( حملمجعىن الـ اتلمجعججليىحل
 .«و٘ٚ اكٛج ٞشرحٝ دلٛيا» /ملسو هيلع هللا ىلص ذمحلحمسحجم يف مخفجخمهل

، كلمخل يحمقىحل/ جحتمخل «إىل اهلل ورش٠هل»حمجيجحت مخفؿ/  ،مخلممط ا مجعىل لجخماك ملسو هيلع هللا ىلصكججلحمقحمسف الحمسممسجخمؿ 
، (6) «ةٔ ٘ا طاء اهلل وضدهمخل ححصء ا كححص، يمغحمقؿ/ / »ملسو هيلع هللا ىلصرممسجخمهل، مخلممط أف رجمتبلن مخفؿ لججلحمسممسجخمؿ 

 يمغحمل اججلىمغحمسؽ؟ 
مخلحمل الرشع  ملسو هيلع هللا ىلص محشحجسر يمطحمل اجليب ألف مخل ؛أمخل مخل يمجتمجعججلمخف لرشيمجع يمغيمجعرب يمطمحميحم لجخماك واجل٠اب/

نصاء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ /مجعىل محلحمل مخفؿ ،اكذلم محشحجسر مخلحمل ا مجعىل كأمخل  .[80 /ٕا
ا، ألف لك يشء حت إرادة ا  مخلممط ا أحمجحجسه  فى حمقحمسى األمجخمر اليحلجخمجحمي/ يمغبل جيجخمز أف يي  لجخماك أحجسن

ا؟ يمغيحمق ،مجعىل كمممصحمجتيحم  ؛أيمطججلمخل، يمغمجمىجسا ىمحمخضؿ ا كرممسجخمهل جخميمغذا مخفؿ مخفىحل/ حجمىحل يزنؿ املمخضحمس ممعحجسن
 ججلحجمس يمطمحمحجسق يمطججلمخل مجمىجسا.  ملسو هيلع هللا ىلصألف الحمسممسجخمؿ 
 أـ حمجبلؿ؟  ،كإذا مخفؿ/ حجمىحل حجمىجسا حمجحمساـمصإٔث/ 

يف األمجخمر  ملسو هيلع هللا ىلصألف حمجسمخل الحمسممسجخمؿ  ؛ا كرممسجخمهل أيمطججلمخل، يمغمجمىجسا محشحمجيخمت ُئ يف اجل٠اب/

                                      
 (.8667(، كاحمل مخلجمتيحم )64886(، كاججلجممسيئ يف اليحلربل )4984(، كأجخم داكد )6964( أىمححمسجمتيحم أمححجس )6)
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نصاء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ /محلحمل مخفؿ ا  ،الرشيمطي حمجسمخل ا مجعىل  . (6)«[80 /ٕا
« ُٝ ِْٟشرحُ

محميحم ك إٍاء/ /«ٌَ امخفمجع يف جمتجخماب الرشط ليحلجخمجحميحم دمججل اممسحملي، أك ىمحربنا ملمجتحجسأ تلممشحملُّ
 مخلمجعىن الرشط.

 ويف ٞذا الصياق اجلت٠ي الرشيً مصائٔ/
 مخل مخلمحمممس حجمىجسق اججلمجعرة مل مخفججلمجم؟ املصإٔث األوىل/

أف األيمطحملؿ حبممس اجليت، كأف حمجمخض اججلمجعمىحل مخلحمل  ملسو هيلع هللا ىلصمل ذمحلحمس »جيي احمل رجمت حمقجخمهل/ 
كحجمف لكحملمجتف جمتمخلمجعمجتف كمخفيمطحجسف لكيمجتف، ال خيحمسج يمطمحممجمحمل  -يمطحملججليحم جحمحمجتييحم مخلحمل ىمحي، أك رش

ذمحلحمس مجعحجس ذلممق مخلمحتالن مخلحمل أمخلمحتؿ األيمطحملؿ اججليت محشجخمرمجم كاحمجحجسة، كخيمجتججلممغ محشبلحمجمجم  -يشء
 .(8)«كيمغممسدحجم ىمحمجتبلؼ اجليت، كًلجحميحم يحمقجخمؿ/ ممسحمس األيمطحملؿ ىلع حمجىجسك حجمىجسا املمحتؿ

خلرب؛ كذلممق خلبلَّ يججلحمسـ حتيجشيىحل األمحشىحل ىمعيحمس الرشط كاجلحمساء، كاملمجتحجسأ كا املصإٔث اثلاٛيث/
يحمل حجممحممحمحمتخمتٍ  ىجسامحلحمسٍ  احلمحشىحل، مخلمحتىحل مخفجخملممق/ مخلحمل أىحضع جن، كإفٍ   /، يمغحمل الرس يف كمخفجخميمطمجمحمل مخلمجتحمجحجسى

 ؟«ٌٙٚ اكٛج ٞشرحٝ إىل اهلل ورش٠هل ٌٟشرحٝ إىل اهلل ورش٠هل»
 يف اجل٠اب ىلع ٞذا الصؤال وس٠ه/ و

ممسَّ؛ الححصمجتمجمر الممس، يمغحمقجخمهل حجمجخم أف الممسيؽ مكؿ ىلع إمخفمخل الممس مخلحمقـ امل ال٠سٝ األول/
 أم/ يمغججليحم اثلجخماب اججلمجعحمطيمخل كاألجمتحمس اجلحمسيىحل بممس اهلحمتحمسة. ،«ٌٟشرحٝ إىل اهلل ورش٠هل» /ملسو هيلع هللا ىلصيمطججلييحم 

، أمخل (يمغمجمحمتحمسيحم)مخفحجس ذيمحلحمس يمغيمجم املمجتحجسأ  «ٌٟشرحٝ إىل اهلل ورش٠هل» /أف دمججل ال٠سٝ اثلاين/
ىحل إف ححصيحم اجلحملججل  ،(ا)إىل ر كاملحمتحمسكر كججلحجمس حجمجخم ححصيحم اجلحملججل مخلحمل اجل ،اخلرب يمغحملحمجىجسكؼ

كججلحجمس حجمجخم اخلرب حمجحمقيحمق،  ،كدحلىحل ىلع اخلرب ،مخلحمل اجلر كاملحمتحمسكر إجحمحمل يه مخلمجتمجعججلحمق ملمجتحجسأ
 يمغخلرب حجمجخم )مخلحمقجخمججل( كحجمجخم حمىجسكؼ. ؛كيسجخمف اتلحمقحجسيحمس حجمجخم/ يمغمجمحمتحمسيحم إىل ا كرممسجخمهل )مخلحمقجخمججل(

 ذلممق مخلحمل الممسيؽ.أف يحمقؿ/ إف اتلىمعيحمس يحمقممط رةن لججلىمغمخض، كرةن ملمجعىن، كييىمغمجممخل  ال٠سٝ اثلإد/

                                      
 (.66، 65( رشح األربمجعني اجلجخمكي، الحمل يمطمحتيحملني )ص6)
 (.6/78( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل )8)
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ان] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿ كحجمجخم جحمحمطي مخفجخمهل مجعىل/ ٍُر   .[71 /ٕا

يمغبل رضر يف حجمىجسا االحتد الجخمارد يف احلحجسيجحت؛ ألجحميحم لججلحملججلىمع يف اتلمجعحمطيمخل )أم مجعحمطيمخل 
حمس إحليحم(، كيسجخمف املمجعىن/ يمغمجمحمتحمسيحم إىل ا اذلم يثي اثلجخماب اجلحمسيىحل،  اهلحمتحمسة كاملمجمجمتى

 كيمجعمخض اججلمجعمخضء اججلمجعحمليمخل.

ا،  مخلحمل اكجحم حجمحمتحمسيحم إىل ا كرممسجخمهل جحمين » /♫ؿ احمل دمخفيمخف اججلمجعيحجس أك محلحمل مخف كمخفيجشحجسن
 كرشاعن   .(6) «يمغمجمحمتحمسيحم إىل ا كرممسجخمهل حمجيحلحملن

مخلممط أف ذلممق أىمحرص  ،لمخل يحمقىحل/ يمغمجمحمتحمسيحم إحلمجمحمل ملسو هيلع هللا ىلص مخل احليحلحمل مخلحمل أف اجليباملصإٔث اثلاثلث/ 
  مخلحمل حجمجمتحمس إحليحم؟ليحلجخمجحميحم أىمحمحش، أك مخفؿ/ يمغمجمحمتحمسيحم إىل  ؛كأكجمتحمس، كاألمحشىحل يف الحمسبممش أف يسجخمف لممشحملي

  أجحميحم حليحلحملمجتني/ واجل٠اب/
 لبلممسمجتزلاذ كاتلربؾ ىجسمحلحمس اممسمخل ا مجعىل. األوىل/
 ليحلحمساحجم أف جيحملممط ني اممسمخل ا كاممسمخل رممسجخمهل يف خمشحملي كاحمجحجس؛ ملمحميمغيحم لؤلدب الاكمىحل. اثلاٛيث/

مخلحمل يمخضممط ا »اجليه يمطحمل ذلممق كاإلجحمسر ىلع مخلحمل ىمحمخض يمغحمقؿ/  ملسو هيلع هللا ىلصكمخفحجس كمخفممط مخلمحميحم 
 .(8)«أٛج ةئس اخلفيُب / ملسو هيلع هللا ىلصيمغحمقؿ  ،يمجعيجشمجمحمل يمغحمقحجس ممعجخملكرممسجخمهل يمغحمقحجس رححصحجس، كمخلحمل 
أجخم داكد مخلحمل حمجحجسيجحت احمل  أىمححمسجمتيحميمغيحمل  -يمغحمقؿ ،دمممط حمحممجمحمل ملسو هيلع هللا ىلصأجحميحم  وإن اكن ُد ورد

و٘ٚ يفم اهلل ورش٠هل ٌِد  /كيمغييحم …اكف إذا تممصمجمحجس ملسو هيلع هللا ىلصأف رممسجخمؿ ا » :-◙مممسمجعجخمد 
 .(3)«وال يَّض اهلل طيًئا ،الَّ ٍٛصٝإرطد، و٘ٚ يهػٟٙا ٌإٛٝ ال يَّض 

أجحمسحمس ىلع اخلمخضي جلمجمججليحم حمل  ملسو هيلع هللا ىلصجحميحم اكف بليف اجلجخماز، أك أف اجليب  /ىلع ذلّوياب 
حمحملجخمؿ ىلع مخل مخفهل  ملسو هيلع هللا ىلصيجيغ  مخلحمل اتلمجعحمطيمخل، كبرسار الالكـ كدمخفحمقيحم، أك أف إجحمسرق 

كاجمتمجتمحمب  ،اجلجخمكم مخلحمل أف ممس اإلجحمسر يمطججلييحم أف اخلمخض ححصجحممجم اججلبممسممش كاإليممشح
اكف إذا سججلمخل سججلحمل أاعدحجم جحتبلجحتن ملسو هيلع هللا ىلصرممسجخمؿ ا  اإلححصرات كالحمسمجخمز، مخفؿ/ كهلىجسا جحت أف

                                      
 (.86ربمجعني اجلجخمكي، الحمل دمخفيمخف اججلمجعيحجس )ص ( رشح األ6)
 (.874( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )8)
 (.63648(، كابليمجمٌف يف اليحلربل )6497( أىمححمسجمتيحم أجخم داكد )3)
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 ؛«إحلٝ مما ش٠اٞٙا أن يل٠ن اهلل ورش٠هل أضبَّ »تلىمغمجممخل يمطمحميحم، كإجحمحمل جحتىن الممشحملي يف مخلمحتىحل مخفجخمهل/ 
 ،إىل حمجىمغحمطيحم ججلىمغحمطيحم اكف أمخفحمسبى  ىحلَّ يمغلك مخل مخفى  ؛كإجحمحمل حجمجخم مجعججليمخل حمجسمخل ،ألجحميحم ججلحجمس ىمحمخض كيمطمخض

 حمساد االمجعظ مجم. كإجحمحمل ي ،يمغجحميحم ججلحجمس املحمساد حمجىمغحمطمجم ،خببلؼ ىمحمخض الجخميمطمخض
كحجمجخم  (6)يف حمجحجسيجحت ابلب ملسو هيلع هللا ىلصأجحميحم مخفحجس كمخفممط اجلحملممط ني الممشحملييحمل مخلمحميحم  /نٖيٝ دُ رِ وٕلٚ يَ 
 ال يف مجعججليمخل األحمجاكـ. ،كارد يف اخلمخض

إجحمحمل أجحمسحمس ىلع اخلمخضي  ملسو هيلع هللا ىلصف اجليب إ /مخفؿ اججلحمقيض يمطيض كدميمط مخلحمل اججلمجعججلحملء
   مجعىل مجتحمقحجسيمخل اممسحمليحم، محلحمل ترشيسيحم يف الممشحملي املحمقمجتيض لججلتممسجخمي كأمحمسق ججلمجعمخضممغ مجعحمطيحملن

٘ا طاء اهلل،  ٠ُل٠ا/وٕلٚ  ،٘ا طاء اهلل وطاء ٌالن ح٠ِل٠ا/ال »حمس/ يف احلحجسيجحت اآلىمحى  ملسو هيلع هللا ىلصمخفؿ 
 . (8)«ذٗ طاء ٌالن

 ني خمشحملي ا كخمشحمليق.  ملسو هيلع هللا ىلصمخل مخفحجسمخلمحم مخلحمل دممجعيحم  /ىلع ٞذا دُ رِ ويَ 
ألجحميحم يمغمجممخل مخلمحميحم  ؛إجحمحمل أجحمسحمس ىلع ذلممق اخلمخضي اججلترشيممق ملسو هيلع هللا ىلصإف اجليب  ويٙلٚ أن يِال/

يمغمحممجميحم ىلع ىمحبلؼ مخلمجعمجتحمقحجسق، كأمحمسق مجتحمقحجسيمخل اممسمخل ا مجعىل ىلع اممسمخل رممسجخمهل؛  ؛ايمطمجتحمقد اججلتممسجخمي
 .(3)حلمجعججلمخل ىجسلممق يمغممسد مخل ايمطمجتحمقحجسق

 يف أجحمجخماع اهلحمتحمسة/املصإٔث الراةهث/ 
 .(4)«ال ٞشرة ةهد إٍخص»اهلحمتحمسة مخلحمل رل اججلسىمغحمس إىل رل اإلممسبلـ. كيف احلحجسيجحت/  -1

َ٘ »حجسيجحت/ كيف احل ،اهلحمتحمسة مخلحمل اذلجحمجخمب إىل اججلمخضاعت -2  .(5)«ٚ ٞشر ٘ا ٛىه اهلل نٜٝاملٟاسر 
                                      

ِٟٙا ٌإٛٝ ال يَّض إال ٍٛصٝ، وال »( يمجعين/ حمجحجسيجحت احمل مممسمجعجخمد يمطمحمحجس أيب داكد، كيمغييحم/ 6) َ٘ٚ َيْهِػ َ٘ٚ يُِفِم اهلل ورش٠هل ٌِد رطد، و
 «.يَّض اهلل حهاىل طيًئا

 (.4984كأجخم داكد )(، 83347أىمححمسجمتيحم أمححجس )( 8)
 (.3/365( جحميىحل األكىحضر، لججلممصجخمٌلين )3)
 (.6353(، كمممسججلمخل )8783( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )4)
 (. 64( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )5)

مخل اججلمجعججلحملء   اذلحجمب يف األرض حجمحمسبن كىحضججلن؛ يمغألكؿ/ يمحمحمقممسمخل اىل ممسمجت أمخفممسـ/  ╚مخفؿ احمل اججلمجعحمسيب/ مخفممسَّ
 ر احلحمسب إىل دار الممسبلـ، كيه مخفي إىل يجخمـ اججلحمقيمخل./ اخلحمسكج مخلحمل دااألول
ُّ يمغيمجم الممسججلممغ. اثلاين يممسى  / اخلحمسكج مخلحمل أرض ابلحجسيمط، مخفؿ احمل اججلحمقممسمخل/ ممسحملمجع مخللاكن يحمقجخمؿ/ ال حيىحل ألحمجحجس أف يحمقيمخل رض ي

 / اخلحمسكج مخلحمل أرض يىمعججل يمطججليمجم احلحمساـ.اثلإد
 = / اججلىمغحمسار مخلحمل األذي يف ابلحجسف. الراةم
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 حجمىحل اهلحمتحمسة كاجمت، أك مممسمجتحمج؟املصإٔث اخلامصث/ 
يمغييحم ىمغيجشيىحل، إذا اكف اإلنممسف يممسمجتمخضيممط أف يحمطمجمحمس ديمحميحم كأف يمجعججلمحميحم كحجمجخم يف مخلمخلحمل، اجل٠اب/ و

يمغهلحمتحمسة يمطمحمحجسىجسو مممسمجتحمج. كإف اكف ال يممسمجتمخضيممط يمغهلحمتحمسة كاجمت كحجمىجسا حجمجخم الممشممش لججلحملممسمجتحمج 
ىجسا يسجخمف يف ابلبلد ممعي املممسججلحمل، أمخل يف ابلبلد املممسججلحمل اججليت ىمغممصجخم يمغيمجم املمجعيص كحجم ،كالجخماجمت

كجيحجمحمس مجم/ يمغف ىمحؼ اإلنممسف ىلع جحمىمغممسيحم مخلحمل أف يمحمػحمسججلمخف يمغيحمل اجحمحمسججلمخف يمغييحم أحجمىحل ابلرل يمغمجممحم اهلحمتحمسة 
 ؛كاجمت، كإالَّ خيؼ سجخمف ممعي كاجمت، ىحل جحمحمقجخمؿ/ إف اكف يف حمقيحم إمحشبلح، يمغحمقؤق كاجمت

 .(6)حليحم يف اإلمحشبلح، كاألمحمس ملمجعحمسكؼ كاجليه يمطحمل املمحميحلحمسحلجمت ابلرل إ
  ا »/ ٠ُهل َ٘ ُٝ إىَِل  ْشَرحُ ِٟ

ا ٌَ َٟ ُِٓط ْٜ ٍة َي
َ
ا، أو اْمرأ َٟ ْنَيا يُِػيُت ُٝ دِلُ ِْٞشَرحُ ْٚ اَكَْٛج  َ٘ َو

اَسَر إحَِلْٝ َٞ»/ 

 كاتلمجعججليىحل أكىل؛ ألف ادلجحمي يه ممس ،)إىل( /البلـ/ مخفيىحل/ لججلمجتمجعججليىحل، أك حملمجعىن /«دلٛيا»
 اهلحمتحمسة كيمطججلمجتمجم يمغمحمممس دىمحجخمؿ البلـ.

 كاججلحمقحمسآف يمغييحم مخلحمل اتلحمجىجسيحمس مخلحمل ادلجحمي، كمخلحمل يمغمجتجمجتمجم اليشء اليحلمحتي، كيف الممسمحم مخلمحتىحل ذلممق.
ىلع كزف )يمغيمجعًل( مخلحمقيجشجخمرة ممعي مخلمحمجخمجحم، كحمجىك احمل مخفمجتح كممعيق محلرس  -ممشمخل ادلاؿ -ادلٛيا

جحمي»ادلاؿ يمغيحمقؿ/   مخلحمل الحمسكاؿ، أك مخلحمل مخلحمل ادلجحمجخم كحجمجخم اججلحمقحمسب؛ لممسحمقمجم اآلىمححمسة، أك دلجحمجخمحجم «ادلِّ
 .(8)اخلممس /أم ،ادلجحمءة

                                      = 
 املحمسض يف ابلبلد الجخممخ اىل األرض اججلزنحجم.  / اخلحمسكج ىمحجخمؼى اخلامس
 / اخلحمسكج ىمحجخميمغن مخلحمل األذي يف املؿ.الصادس

 كأمخل مخفممسمخل اججلمخضججل؛ يمغجحميحم يمحمحمقممسمخل إىل يمطرشة/ 
 يمحمحمقممسمخل إىل تممسمجع أجحمجخماع/ ، كدجحمي ىحضججل ًديحمل، كىحضججل

اتلحمترة كاليحلممس الحمساحجس  / ممسىمغحمساخلامس/ ممسىمغحمس املمجعش، الراةم/ ممسىمغحمس اجلمجمد، اثلإد/ ممسىمغحمس احلمخت، اثلاين/ ممسىمغحمس اججلمجعربة، األول
، [198 :البقرة] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ىلع اججلحمقجخمت، كحجمجخم جمتحمس؛ ججلحمقجخمهل مجعىل/ 

/ مخفيجشحجس اثلا٘ٚ، «ال تَُظد  الرِّضاُل إال إىل ذالذِث مصاسدَ / »ملسو هيلع هللا ىلص/ مخفيجشحجس ابلحمقع الرشيىمغ، مخفؿ الصاةم/ ىحضججل اججلمجعججلمخل، الصادس
 (.68 -66ىمحمجتيجشر مخلحمل رشح األربمجعني، لججلمحمجخمكم )ص/ زيرة اإلىمحجخماف يف ا. اتلاشماثلىمعجخمر؛ لججلحمسبط مجم، 

 (.67 -66رشح األربمجعني اجلجخمكي، الحمل يمطمحتيحملني )ص (6)
 (.8/637(، كاجلمجمي )6/6883(، اججلحمقمجخمس املحمجيممش )64/873( لممسف اججلمجعحمسب )8)
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 مخفؿ الممصيمطحمس/
ؼي دً  اعى

ى
ػػػأ ًمجمى جحمىءى ػػػُلَّ ًمخلػػػٍحمل دى يممسى  ٍجيىػػػ ت

 

ػػ ادلَّ دً   كًحجممجمى ٍيحلحمسي  ايًن جحمٍيػػ كإالَّ يمغىًحملػػٍحمل مخلى
 

 دميممط املجحسججلجخممخفت املجخمجمتجخمدة مخفىحل اآلىمححمسة. كحمجحمقيحمقمجتمجم/
ججليمجم /أم ،«يػيتٟا» ججلمجم يمطمحمحجس امخلمجتحجساد  إلمحش لئلححصرة إىل تممصبييحم حتيجشيربَّ خى كى  ،حييجشِّ

 األىحضحملع إحلمجم محش اججلىمعحمسض لممسمجممخل، جبمخلممط رسيمط الجخممحشجخمؿ بممس ححصحجسة االجمتمجتمجمد.

 .«امحمسئ»حمقحجسـ احلحجسيجحت يمطمحممجم يمطمحمحجس رشح لكحمل  /«امرأة»

، أك حملمجعىن اججلمجعحمقحجس، أك -كحجمجخم األثتر -الجخمطء /حملمجعىن د  َير   /-يف الججلىمع -اجلاكح/ «يٜٓطٟا»
حجمجخم حمجحمقيحمق يف أحمجحجسحجمحمل  /كالجخمطء، كمخفيىحل حجمجخم مممصرتؾ ججلىمغحمط ني اججلمجعحمقحجس /مخلمخضججلمخف الممشمخل، كمخفيىحل

 .(6)دلز يف اآلىمححمس
 كًحمجىحلَّ  (3)اممسمجتحملمجتع الحمسجمتىحل ملحمسأة ًمججلٍممقى  (8)يمطحمقحجسه يىمغيحجس مخضحمسيمخف األمحشججل /-رشاعن  -كاجلاكح

 . (4)اممسمجتحملمجتع املحمسأة لحمسجمتىحل
جيمجعججلمحم جحمتممسءؿ/ مخل ، «يزتوسٟا أو إىل امرأة»كيف ركاي/  ،«أو امرأة يٜٓطٟا»: ملسو هيلع هللا ىلصو٠ُهل 

كيف  ،مخلممط محلجخمجحممجم داىمحججل يف مممسُل ادلجحمي ،جحممحش ىلع املحمسأة حجممحم ملسو هيلع هللا ىلصاجليب احليحلحمل مخلحمل أف 
 ؟!(5)«املرأة الػاحلث /ادلٛيا ٘خاع، وخري ٘خانٟا» /احلحجسيجحت

أف حجمىجسا لججلمجتججلجخميخمت جحممجم ممس لجخمركد احلحجسيجحت، أك لججلمجتجييحم ىلع ححصحجسة يمغمجتمحم اججلجممسء، واجل٠اب/ 
 ةهدي ٌخٜث أضَّ  حركُج  ٘ا»/ ملسو هيلع هللا ىلصممسمخل مممسمجتحمقىحل يف مخلحمقىحل ادلجحمي، كمخفحجس مخفؿ اجليب حمجىت محلجحممجم مخفً 

 يمغييحلجخمف ذمحلحمسحجم مخلحمل مخفيىحل ذمحلحمس اخلص مجعحجس اججلمجعـ مخضحمسيمخف اججلمجعمخضممغ. (6)«ىلع الرسال ٘ٚ إنصاء
 يمغحمل احليحلحمل مخلحمل ذـ ادلجحمي كالحمسكاج كحجمحمل مخلحمجف؟ٌإن ُال ُائٔ/ 

                                      
 (.6/386(، كامليجشح املمحمي )8/685( لممسف اججلمجعحمسب )6)
 ممط ملججلممق رمخفمجتمجم.( يمغيجحسحمسج ىجسلممق مججلممق اممسمجتحملمجتع الممسيحجس مخلمجتيحم؛ يمغف ذلممق 8)
 ( يمغلحمسجمتىحل يحملججلممق كحمجحجسق حمجمخف االممسمجتحملمجتع ملحمسأة.3)
 ألف هل أف يرشؾ يف ذلممق امحمسأة أىمححمسل تلمجعحجسد. ؛( يمغملحمسأة ال حملججلممق كحمجحجسحجم حمجمخف االممسمجتحملمجتع يحم4)
 (.6467( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )5)
 (.8744(، كمممسججلمخل )5496( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )6)
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ا، كحمطحجمحمسق ٌاجل٠اب/ أجحميحم يمخضججل اآلىمححمسة هلحمتحمسة يف  /اذلـ حجممحم مخلمجتحمتيحم ملحمل ىمححمسج مخلمجمجمتحمسن
 دلجحمي كاجلاكح؛ يمغىجسمخليحم ألجمتىحل اممستمخضجحميحم خلبلؼ مخل أحمطمجمحمس.حمجني مخفيجشحجسق ابلىحضحمل ىحضججل ا

 مخلحمل ادلجحمي كاملحمسأة كحنجخم ذلممق مخلحمل األممعحمساض. /أم ،«ٌٟشرحٝ إىل ٘ا ٞاسر إحلٝ»
ر ادلٛيا واملرأة مرة أخرى  ألم٠ر، ٜٟ٘ا/ ؛وندل نٚ ْذ

حتحمقي حجمىجسا اليشء اذلم مخفيًيجشحجسى مخلحمل دكف ا، ممسجخماءه اكف حجمىجسا اليشء دجحمي ييجشيمجم، أك امحمسأة  -1
 مجم، كيف ذلممق حتىجسيحمس مخلحمل االححصمجتىمعؿ دلجحمي كأمجخمر اججلجممسء يمطحمل حجمجخم أٍكىل.يمحميحلحمج

جحتمخل اهلحمتحمسة إىل ادلجحمي كأمجخمرحجم ال محمحمجرص كأيمغحمسادحجم ال جمجتيه، كمخلمحممجم املحمجحمسـ كمخلمحممجم املح؛  -2
 اكمحمن مخل اكف. «ٌٟشرحٝ إىل ٘ا ٞاسر إحلٝ»/ ملسو هيلع هللا ىلص يمغحمقؿ

ىمعي حجسالن مخلحمل )البلـ( أىت يف يمطريحم ػ )إىل( اججليت ىمغيحجس اججل ملسو هيلع هللا ىلصأف اجليب  /وٛالضق ٜٞا
 إىل أجحميحم مخلحمل اكجحم يايمجتيحم مخلحمل اهلحمتحمسة ادلجحمي يمغججلحجمس هل إال ذاؾ. ملسو هيلع هللا ىلصكذلممق إححصمجعره مخلمحميحم 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ مخفؿ مجعىل/

  .[20 /الظ٠رى] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 ٠ٌائـد ٌِٟيــث/ 
 اجلٟر ةاجليث نٜد الػالة/ -1

؛ أل» ُال الصي٠يط/ ، كمخفيىحل/ حمىحل اجلي اججلحمقججل يف لك مجخمخمشممطو فَّ حمجحمقيحمقمجتمجم اججلحمقيجشحجس مخلمخضججلحمقن
جحتمخل جحمحمقىحل يمطحمل ابليممشكم مخفجخمهل الممسمخف يف مخلمجعىن  ..،املحمقرف لججلىمغمجعىحل، كذلممق يمطرة يمطحمل يمغًٍمجعىحل اججلحمقججل

مخض لججلممسف  /األكؿ كاحلمحشىحل أف حجممحم أمحشججلني// اجلي يمطمحمحجس اججلىمغحمقمجمء، جحتمخل مخفؿ أجحميحم ال يسيف اتلججلىمغُّ
يممصرتط مخلممط اججلحمقججل اتلججلىمغمخض /دكجحميحم، كاثلين  .(6)«أجحميحم ال ي

 /يمغحملحمل يمغحمسكيمطيحم لجخم اىمحمجتججلممغ الججلممسف كاججلحمقججل يمغججلمجعربة حمل يف اججلحمقججل، كمخلحمل ذلممقألول/ أ٘ا ا
مخل كرد يف حمجحجسيجحت الحمسجمتىحل اذلم اجحمىمغججلمجتىٍ مخلمحميحم راحمجججلمجتييحم رضو يمغبلة كيمطججليمجم ىحضمجعمخليحم كرشايحم، 
يًجمسى مخلمحممجم، يمغىت ححصحمتحمسةن يمغخمشمخضحمتممط يف حمطججلِّمجم، يمغىحٍمحم حجمجخم محلىجسلممق إًٍذ حجمجخم مجم مخفحملن يمطمحمحجسق، يمغىمحىجس 

ى
يمغ

                                      
 (.34)ص كاجلحمطحمس األححصق( 6)
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، كحجمىجسا حمطحجمحمسق اججلسىمغحمس «أجحمى يمطحجسم كأجحم ربممق امهلل»ححصحجسة اججلىمغحمسح/  خبمخضمخلمجم، جحتمخل مخفؿ مخلحمل
الحمسجمتىحل لمخل يحمقىحل ذلممق يمطحمل ايمطمجتحمقدو كممسجخمًء ىحضجخميَّ، كإجحمحمل أىمحمخض مخلحمل ححصحجسة اججلىمغحمسح  الرصيخمت، ججلسحملَّ 

حجس راحمجججلمجتىيحم كاعد إحليحم األمىحل يف اجلحمتة، يمغحمسؿَّ لممسجحميحم  حمل مخلحمل اهلبلؾ يف اليجشحمجحمساء، جحتمخل كىجمتى حمجيجحت يحمقَّ
ن ىلع ذلممق/  ^جليب حمل لمخل يمجعمجتحمقحجس مخفججليحم، كذللممق مخفؿ ا ة إٍرح»مخلمجعحمقِّ  .(6)«أخفأ ٘ٚ طدَّ

مخض، يمغىمغييحم  /كأمخل األمحشىحل اثلين كحجمجخم» ُال الصي٠يط/ أجحميحم ال يممصرتط مخلممط جحمي اججلحمقججل اتلججلىمغُّ
 جي جمتى  ا يمغجحممجم يجشي ججلً مجعٍ يمغحمسكع محلمحتية مخلمحممجم لك اججلمجعدات، كمخلمحممجم إذا أحمجي أرخمشن مجم مممسحمتحجسن

ا حملحمتحمسد اجلي، كال حيمجتج إىل ججلىمغمخضو   .(8)«مممسحمتحجسن
 -مخلحمل ذلممقك إرادة اليجشبلة، كال حيمجتج ذلممق  // اججلحمقيـ لججليجشبلة، يمغحملحمتحمسد اججلحمقيـ يمجعين-أيممشن

.  إىل جحميو
جحت. ٍحجسى ٍمخضججلى مخلمحمممق يمغييحم حجسيمطه حمي  كزيدة اتلججلىمغُّمخض يف مجخمخمشممطو لمخل حي

كمخفحجس أدممجعجخما ىلع املاىمحىجسة يمطحملؿ اججلحمقججلجخمب دكف اتلججلىمغُّمخض؛ اكحلممسحجس كحنجخمق، يمغججلجخم اكف 
 يف األيمطحملؿ لمخل يسحمل يف مخضو يمغحجسة، اتلججلىمغُّمخض رشىحضن ججلىٍ يمطحمل ججلىمغُّ  املاىمحىجسة يمطحملؿ اججلحمقججلجخمب إذا ىمحى

 كحجمىجسا ىحضىحله خمججلممغ إلدمع األمخل.
 كيجين ىلع ذلممق يمطحجسـ مرشكيمطي اجلمجمحمس جلي يف اليجشبلة.

كمخفحجس اىمغمخف األحمل ىلع أفَّ اجلمجمحمس جلي كسحمسيحمسحجم »/ ♫ مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ احمل يحملي
ف ييىدَّبى دين يحملمحممجعيحم يمطحمل ذلممق اتلمجعُّحجس ججلحجمس حملرشكع، ىحل مخلحمل ايمطمجتد ذلممق يمغجحميحم يجيغ هل أ

 .(3)«بلحجسع كإيىجساء اجلس
ال اجلمجمحمس جلي يف اليجشبلة مخلحمل ابلحجسع الممسح ججلحجمس مخلحمل ابلحجسع احلممسمحم، كحجمىجسا » /-أيًؾا -ُو

مخلمجتىمغمخف يمطججلييحم ني املممسججلحملني، لمخل يحمقىحل أحمجحجسه مخلمحممجممخل/ إفَّ اجلمجمحمس جلي مممسمجتحمج  كال حجمجخم حجسيمط حمجممسمحم، 
كإدمع األحمل األربمجع كممعيحجممخل، كمخفىحل حجمىجسا  ^ رممسجخمؿ ا يمغحملحمل مخفؿ ذلممق يمغحمقحجس ىمحججلممغ ممسمحم

                                      
 (.8747(، كمممسججلمخل )6349أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 6)
 (.33األححصق كاجلحمطحمس )ص( 8)
 (.88/838) ، الحمل يحملي( دلحملجخمع اججلىمغمجتكل3)
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يممستمجتب  جخممخف حمل يممسمجتحمجحمقُّ ي مخض، يحميمغف ب كإال يمطي ا  كإجحمحمل محمزع اجلس يف جحمىمغجمس اتلججلىمغُّ مجم رسًّ
يممسمجتحمج أـ ال؟ ىلع مخفجخمججلني، كاليجشجخماب  ^يمغفَّ اجليب  ؛أجحميحم ال يممسمجتحمج اتلججلىمغمخض مجم /حجمىحل ي

ا ╚ كأمحشحمجيحم  ا، كاججلمجعدات اججليت رشيمطمجم لمخل يسجخمجحمجخما يمجتججلىمغحمطجخمف مجم ال رسًّ كال جمتمجمحمسن
ألمخلمجتيحم ججلحجمس ألحمجحجسو ىمعييحجم كال إحمجحجساث حجسيمط يمغيمجم، كججلحجمس ألحمجحجسو أف يحمقجخمؿ/ إف  ^اجليب 

 .(6)«مخلمحتىحل حجمىجسا مخلحمل ابلحجسع احلممسمحم
 ٘ٚ نيس اجليث، أو ٌهٔ ةهؼ إهتادات ةال ٛيث، أو انخاد ةهؼ األذاكر، أو األ٠ُال ةال ٛيث/ -8

ب مخلمجعججلَّمخفه ىلع اجلي كاججلحمقيجشحجس، كحجمجخم مممحمجخمع يف يمغيحلف ححصحن لمخل يسحمل؛ إذ اثلجخماب كاججلمجعحمق
 اجليس كمخلحمل ذيًمحلحمسى مخلمجعيحم حجممحم.

ؾَّ ىجسلممق؛ ألجحميحم  /كمخلمحتىحلي ذلممق حمسَّ ممسيحليمحمن ىلع رمخفو مخلحمجو يمغىجسحبمجم كلمخل يحمقيجشحجس ذاكةن لمخل يىجسى مى
ى
إذا أ
 لمخل يحمقيجشحجس ذحبن كذاكة.

ٍممعججلىمخفى يمطججلييحم اججلىمعممشي يمطحمقججلىيحم ،كمخلمحتىحل ذلممق/ مخل يحمقممط مخلحمل املحمتمحمجخمف كالممسيحلحمساف
ى
 يمغحملمحممجعيحم ،كمخلحمل أ

 .(8)مخلحمل اإلرادة كاججلحمقيجشحجس يمغبل يمطربة يمغمجعهلمخل كأمخفجخماهلمخل؛ خلججلجخمِّحجم يمطحمل اججلحمقيجشحجس كاجلي

إف ػ/ كال يججلحمسـ يمطججليمجم محلىمغرة، كًلىجسلممق االممستمحتمحمء  ،كًلىجسا يحملني الججلىمعجخم ال يحمقممط مجم حمجمحمجحت
أف يسجخمف مجعججليحمقيحم ىلع  /برشط ،ححصء ا ال يحمقممط يحم حمجمحمجحت، كال يججلحمسـ يف املجحسججلىمغ محلىمغرة

 ال جي اتلربؾ. ،مممصح ا جي االممستمحتمحمء

٘ث؟ -3  ٞٔ حليف اجليث احلصٜث ٘م وشيٍٖث حمرَّ
الجخمممسىحل هل أحمجاكـ املحمقمحشحجس، يمغجلي احلممسمحم ال حجسَّ هل مخلحمل كممسيججل حمجممسمحم مخلحمج  اجل٠اب/و

، كمخفحجس ممسمخف حجمىجسا املمجعىن يف الالكـ ىلع   .«اجلي يمطمحمحجس اججلىمغحمقمجمء»رشاعن
و مخلحمل الحمسب؛ إًٍذ ال يمغبل جيجخمز هل احلمخت حملؿو م -مخلمحتبلن - كمخلمحتؿ ذلممق/ إذا جحمجخمل احلمخت يحلتىممسى

 ً . ىحلُّ حتي ـ، كحجمىجسا حمطحجمحمسه  اجلي اليجشحل كاملحمقيجشحجس اليجشججلخمت الحمسب املحمجحمسَّ

                                      
 (.88/833املحمسجمتممط الممسمخف )( 6)
 كراجمتممط مخل ممسييت مجمىجسا الممصف يف رشح احلحجسيجحت الممسممط يمطرش مخلحمل األربمجعني.( 8)



 

 

 

79  

ىٍممسػػػػًحمقيًن الى كى  ػػػػإً   ت  يمغىػػػػًجحمَّيًن بلى الَّ حمجى
 الن

 

ػػ  ٍححصػػيىًء مخلى
ى
ؼي ًمخلػػحملى األ اعى

ى
ىججلَّػػىحلي  الى أ  (6) حيي

 

ا ٘ٚ املهامالت ةلٔ ٘ا دل ىلع ِ٘ػ٠دٞا ٘ٚ ٠ُل، -4 أو  حٜهِد ابلي٠ع واإلسارات وحن٠ٞ
 ٌهٔ حمدد.

، ىحل يمحممجعحمقحجس سىحل ججلىمغمخض يحجسؿ ىلع «اإلٛلاح وإزتويز»ي ال خيخع اٛهِاد اجلاكح ةٍٖلَ  -5
 مخلحمقيجشجخمدق.

ىحل حمقممط م ججلىمغمخض حيمجتحملىحل اخلٖم وإفالق واإليالء وإلٟار ال يظرتط هلا إٍٔاظ ٘هيٜث،  -6
 . (8)إذا مخفيحمسف ججلحمقيجشحجس

ىجسلممق كججلحجمس يمغف اكف مخفيجشحجسق احلججلممغ  َ إفالق ىلع رشط يُٜلر اىل ِ٘ػ٠ده،هِّٖ ُ٘  -7
ممعحمسخمشيحم كمخفجخمع اججلمخضبلؽ يمطمحمحجس كمخفجخمع الرشط، يمغمجمىجسا حمجججلممغ كيمطججلييحم محلىمغرة يحملني، كإف اكف 

 مخلحمقيجشجخمدق كمخفجخمع اججلمخضبلؽ يمطمحمحجس كمخفجخمع الرشط ىحضججلحمق زكجمتمجتيحم.

احلحملني يمطمحمحجس اججلحمقيض،  /إال يف مجخمخمشممط كاحمجحجس كحجمجخمُاندة/ ِ٘اغد الٍٖق ىلع ٛيث الالٌق  -8
 . (3)«كاملممسمجتحمجججلممغ ال احلججلممغ» ،يمغمجعًل جحمي اججلحمقيض

 ث٠ٌائد حرب٠ي/ 
 احلديد أغٔ يف حهليٗ أمر إخالص اجليث/ -6

حبجخمؿ ا  -يمغىمحبلص اجلي  حجمجخم رأس األمحمس كأممسممسيحم اذلم ييبىن يمطججلييحم، كحجمجخم اججلمجعمحشمخل
ک ک ک ﴿ حمجمحلين يمطحمل الممصيمخضف أجحميحم مخفؿ/ -مخلحمل الممصيمخضف الحمسجمتيمخل، مخفؿ مجعىل- كمخفجخميحم

(4)﴾گ﴿ /كيف مخفحمساءة ممسمجعي ﴾گ
  .[40 /احلشر] 

اكججلىمعىحل، كاحلممسحجس، كاجلنب، محلحمل أجحميحم يجخمرث اججلحمقجخمة  راض/واإلخالص شال٘ث لِٖٖب ٘ٚ األم
يف احلمخف، كالممصحمتيمط، كاليجشرب؛ ألجحميحم يحمسبممش اججلحمقججل  مجعىل، يمغبل خيؼ ممسجخماق، كال يحمسجمتجخم إال 

                                      
 (.83/688(، )69/846األياين، لؤلمحشىمغمجمين ) (6)
(، كمخفحجس يمطحمساحجم الحمل يحملي، 684 -6/683يمطمحمحجس احمل يحملي يف يمغحمقيحم األرسة، ملحمجحملحجس حمل يمطحجس ا حمل اعحجس )اججلحمقجخمايمطحجس كالممشجخماممش اججلىمغحمقمجمي ( 8)

 .«إٛٙا األنٙال ةاجليات»كذمحلحمسحجم زىمغحمسكع ججلحمقيمطحجسة/ املحمقمحشحجس مخلمجعمجتربة يف اتلرصيمغت كاججلمجعدات، كاججليت دؿ يمطججليمجم حمجحجسيجحت/ 
 (.49األححصق كاجلحمطحمس )ص( 3)
 (.668يض )ص( ابلحجسكر الحمساحجمحمسة، ججلمجعحجساججلىمغمجتح اججلحمق4)
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 إيق، يمغيمجتحملمحتىحل هل لك اخلججلمخف اكألمجخمات، ال يحملججليحلجخمف مخلحمل أمحمس أجحمىمغممسمجممخل ححصحن.
 /♫إِيٗ ووسٝ ٠ْن إخالص اجليث أنلٗ وأرشف األنٙال ٘ا ُاهل اإل٘ام اةٚ 

كاجلي حملزنججل الحمسكح، كاججلمجعحملىحل حملزنججل اجلممسحجس لؤليمطممشء اذلم إذا يمغرؽ الحمسكح يمغحملجخمات، »
يمغحملمجعحمسيمغ أحمجاكـ اججلحمقججلجخمب أحجممخل مخلحمل مخلمجعحمسيمغ  ،اعجحتو  كًلىجسلممق اججلمجعحملىحل إذا لمخل يجشحمجيحم اجلي يمغحمجحمسًلي 

 .(6)«أحمجاكـ اجلجخمارح؛ إذ يه أمحشججلمجم، كأحمجاكـ اجلجخمارح مخلمجتىمغحمسيمط يمطججليمجم
مخل ىمحججلمخف ا مجعىل ماكجحمن أيمطحمس »/ -حملؿ اججلحمقججلجخمبيف يف رشؼ أيمط -مخفؿ ممسمجمىحل اججلتممسرتم

. (8)«كأرشؼ يمطمحمحجسق مخلحمل مخفججل يمطحجسق املمخلحمل، كمخل أيمطمخضمخم محلحمسامخل لججلجحسججلمخف أيمطحمس يمطمحمحجسق مخلحمل مخلمجعحمسيمغمجتيحم
 يمغحمتمجعىحل األيمطحمس يف األيمطحمس، يمغحمل نممص مخلحمل أيمطحمس األميحلمحم يسجخمف أيمطحمس مم نممص مخلحمل ممعيق.
مخل يحم أجمتحمسق، مخفؿ مجع ٻ ٻ ٻ ﴿ ىل/كمخلحمل حمسٌلت اإلىمحبلص/ أجحميحم يمجتممشيمطممغ يحم يمغممشىحل اججلمجعحملىحل، كيىمجعحمطي

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

نصاء] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   .[114 /ٕا

كإف لمخل  ،املحمجممسجني اججلمجعمججلني إذا رأل مخلحمل يمطحجسق جحمين محشدمخف كمخفحجس ييججلِّممع اي اججلمجعحجسى مخلمحمزؿى 
ا ٘ا  إن»يحمقجخمؿ ألمحشحمجيحم/  ملسو هيلع هللا ىلصيمغمجمىجسا رممسجخمؿ ا  ،اججلمجعحجس ىمعي ججلممق اجلي يًت  ً٘ ةاملديٜث أ٠ُا

حُٗ مصريً  ٗ مخفلجخما/ ي رممسجخمؿ ا كحجممخل ملحجسيمحم؟ مخفؿ/  ٘هلٗ واك٠ٛاإال  واديًاا، وال ُفهخٗ رِسْ ٞو
 .(3)«ضبصٟٗ إهذر ،ةاملديٜث

اججلمجعجمتحمسيحمل يمطحمل الججلحمجؽ ىمحجخماجحممجممخل املحمتحجمحجسيحمل املحمسامخضني إىل حجمىجسق اجلي اليجشدمخف  يمغحمل أحمججخمجى 
 -اججليت مخفحجس يججلىمعجخمف مجم مخلن حمسى محمًّ مخلحمل ا كًلى  .! جحتىمعجخمر بلد اإلممسبلـاجلمجمد كاملحمسامخض ىلع مخلمحمزؿى  -مخلى

ا ىمحىمغينٌ  خف٠رة الرياء/ -8  إىل اججلحمقججل، مخفحجس يحمقممط يمغييحم كيسحملحمل ىمحمخضحمسق يف محلجخمجحميحم أمحمسن  رسيمجعن
 اإلنممسف مخلحمل حمجيجحت ال يممصمجعحمس؛ يمغجحترق ىمحمخضية، كيمطجخمامخفيحم كىمحيحمل.

م شَ »/ ملسو هيلع هللا ىلصاججلىمغممشيحمج يف ادلجحمي كاآلىمححمسة، مخفؿ رممسجخمؿ ا ٌٙٚ ذلّ/  َّٙ م اهلل ةٝ، َّٙ ٘ٚ َش

                                      
 (.3/688)الحمل اججلحمقيمخل  ،اججلىمغجخماحجس حجساممط( 6)
 (.98مخلحمقمحشحجس امللكىمغني، ججلمجعحملحمس األححصحمقحمس )ص (8)
 (.4483( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )3)
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 َ٘  .(6)«ٚ يرايئ يرايئ اهلل ةٝو

محلحمل أجحميحم ممسبيىحل لججلحمجحمسمخلف مخلحمل اهلحجساي كاتلجخميمغيمخف، كممس حليجشجخمؿ الممشيمخف، كاالخمشمخضحمساب 
 اجلىمغيس، كإمحش اججلحمقججل آليمغت املمجمججليحل اكججلمجعحمت كحمج اثلمحمء كاججلتممصُّممط حمل لمخل ييمجعممش.

حجسـ جحتحمسحجممخل يحم،محميمط مجممخليمطحمساخمشإكالحمسيء يمحمػحمسع حجمي املحمسايئ مخلحمل مخفججلجخمب اجلس، كيممس  حمل  كيمطى
ـو يىرٍصخ يمغيمجممخل/ مخل يل يمغف الالكـ إذا ىمححمسج  يحمقجخمؿ؛ مخلحمل اججلحمقججل كمخفممط يف اججلحمقججل، كريٌب ىمحمخضي مخفجخم

يجخما إال مخلحمل مخفًىًججلًيحم!
ي
مخل مخل أ  أرل اججلحمقججلجخمب ال ختممصممط، كاججلمجعيجخمف ال حجسمخلممط! كاحلمخف أجحممجمي

مخفيىحل حلحملحجسكف حمل أمححجس/ مخل ؿ الكـ الممسججلممغ أجحمىمغممط مخلحمل الكمخلمحم! »/ مجعخمش الممسججلممغكيمطحمل 
 الحمسمححمل، كحنحمل جحممجتلكمخل ججلمجعحمس اجلىمغجخمس، اإلممسبلـ، كجنة اجلىمغجخمس، كرخمش مخفؿ/ ألجحممجممخل سججلَّحملجخما ججلمجعحمسِّ 

ججل ادلجحمي، كرخمش اخلىججلٍمخف  .(8)«كىحضى
 لإلخالص نال٘ات ْٙا لٖرياء نال٘ات/ -3

 ٌٙٚ نال٘ات اإلخالص/

اججلىمغيمطججليَّ كاملدرة اذلاي املمحمممشمخض، كيمطحجسـ اجحممجتحمطر اتللكيممغ مخلحمل أحمجحجس، مجعحجس اتللكيممغ  -
 مخلحمل ىمحججلمخف األرض كالممسحملء رؾ كمجعىل.

 .إرادة كجمتيحم ا  -

 حمج يمطحملىحل الرس كاخلججلجخمة. -

 امجمـ اجلىمغجمس كاخلجخمؼ مخلحمل يمطحجسـ اججلحمقجخمؿ. -

 اإلمحلمحتر مخلحمل األيمطحملؿ كإحمقجحممجم مخلممط يمطحجسـ اجحممجتحمطر حمحملحجسة اخلججلمخف. -

 يمطحجسـ الممشحمتحمس كاحلس يمطمحمحجس يمطحجسـ حمجيجشجخمؿ املحمقيجشجخمد كاملمجخمؿ. -

 ٌٜٟٙا/ ،وأ٘ا نال٘ات الرياء

 اتلجحسذؿ كاتلاكممسىحل يمطحمل أداء الجخماجمتت. -

 ثتر مخلحمل اتللكيممغ الرشيع.احلحملس لججلمجتلكيممغ الجخمحمطييف أ -

                                      
 (.8987(، كمممسججلمخل )6499( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )6)
 (.4/688محشىمغ اليجشىمغجخمة )( 8)
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ا ال ىحضمحمن. -  حتممسني اججلمجعحملىحل حمطحجمحمسن

 مخف ألححصجحسص، كربممش املحمسء اممسمجتحمقمخلمجتيحم جخمجمتجخمدحجممخل كاحجممجتحملمخلمجممخل يحم.املججلىمع يف اتلمجعججلُّ  -

 ىحل ربحمل اججلتممصجخمؽ إلحمطمجمر اإلىمحبلص! ،اججلتممصجخمؽ إلحمطمجمر األيمطحملؿ -

، يمغٍف زىًحجمحجسى يمغبل جيمجعججلىحملَّ  اى  حلمجتًمخفٌ »يحمقجخمؿ/  ♫الممسجحسمجتيين كٌلف أيجخمب  زحجمحجسق يمطىجسان  رجمتىحله
يف الحمسجمتىحل زحجمحجسق ىمحي مخلحمل أف يمجعججلمحميحم  .(6)«ىلع اجلس، يمغؤلٍف خيي

 أشتاب ؽهً اإلخالص/ -4

 يمطحجسـ املمجعحمسيمغ احلحمقيحمقي  كيمطحمطحملمجتيحم، كاممسمجتحمجحمقمخفيحم لججلمجعدة، كيمطحجسـ جتحمسيحجس اججلحمقيجشحجس هل. -

 الحمسممع يف املمحميجش كاليجشحجسارة، ال ممسيحمل ني األمخفحمساف كاألع.  -

 اججلمخضحملممط يمغيحمل يف أيحجسم اجلس. -

 حمج املحمجحملحجسة كاثلمحمء، كاخلجخمؼ مخلحمل ذـ اجلس. -

 اججلمجعحمت جلىمغجمس. -

 اججلىمعىمغججل يمطحمل يمطجخمامخف الحمسيء. -

 ع اهلجخمل.ا -

 ةهؼ أة٠اب الرياء وغ٠ره/ -5

 مخلمحممجم/ك ،أجخماب الحمسيء كمحشجخمرق محلمحتية سد ال محمحمجرص
، ىحل لكُّ محمسادق ممعٍيي ا، محلف يىمغمجعىحل اججلمخضيمط كججلحجمس هل  -أ أف ال يحمقيجشحجس اإلىمحبلص مخلمخضججلحمقن

 أف يمجعحمسؼ اجلس يمطمحميحم أجحميحم يمغمجعججلمجم! يمغمجمىجسا جحمجخمع مخلحمل اجلىمغؽ كاججلمجعيذ .جحمي إال 
أف يسجخمف مخفيجشحجس اججلمجعحجس كمحمسادق  مجعىل يمغذا اىحضججلَّممط يمطججلييحم اجلس نممصممش يف اججلمجعدة  -ب

 كزيمحممجم، محلحملحمل يمخضجخمؿ اليجشبلة يمطمحمحجس اىحضبلع اجلس يمطججلييحم. 
يمغحممسسحمل ح، حملحجسى أف يحجسىمحىحل اججلمجعحجس يف اججلمجعدة ، كخيحمسج مخلمحممجم ، يمغيمجعحمسؼ ىجسلممق كيي  -جمت

 مخفججليحم إىل ذلممق املحجسح، يمغذا يمطحمسؼ ىجسلممق كمخلحجسح ممسسحمل مخفججليحم كارح.

                                      
 (.6/99ىجسمحلحمسة احلىمغظ )( 6)



 

 

 

83  

مى اجلس ىجسلممق أجحميحم محشحمج يمطدة!. -د  أف يحمطمجمحمس اليجشىمغر كاجلحمججخمؿ؛ ججليي
أف يججلبجمس جحتين محمسمخفمجع؛ حلحمقجخمؿ اجلس إجحميحم زاحجمحجس، أك يججلبجمس بلس اججلمجعججلحملء حلحمطمحمَّيحم  -حجم

!  .اجلس اعلحملن
يمحمتممس لججلمجتحجسيحمل لجخميمطمخض كاتلىجسمحلي، كحمجىمغمخض الحمسيء ججلحمقجخمؿ/ كحجمجخم ىف اججلىمعججل ريء مخلحمل  -ك

 األىمحر كاآلجحتر؛ ألجمتىحل املحمجكرة كإحمطمجمر ممعحمسارة اججلمجعججلمخل.

 الحمسيء ألمحشحمجب كالحمساحمسيحمل، اكذلم يمجتلكممغ ديمطجخمة اججلمجعججلحملء؛ حلحمقؿ/ يمغبلف يحمسكرق اججلمجعججلحملء. -ز
أجحميحم مخلمجتجخماخمشممط يمطمحمحجس جحمىمغممسيحم،  ف ييحمسمى اجلسى أل كذلممق ؛الحمسيء ىجسـ اجلىمغجمس ني اجلس -ح

 محمحجسحجممخل.يمغيىمغممط ىجسلممق يمط
ججلممط يمطججليمجم يف اججلمجعمىحل ىحضيمطمجتيحم حبيجحت ال يحمسيحجس أف يمخضَّ كمخلحمل دمخفمخف الحمسيء كىمحىمغيق/ أف خيي  -ط

يرسَّ حمطمجمجخمر ىحضيمطمجتيحم، كليحلمحميحم مخلممط ذلممق إذا رأل اجلس أحمج أف يحجسأكق  ، كال ي أحمجحجسه
لممسبلـ، كأف يحمقججلجخمق ججلبممصححص كيثمحمجخما يمطججلييحم، كأف يجممصمخضجخما يف مخفممشء حمججخماجئيحم، يمغف 

 يف جحم ـى لمخل جيحجس ذلممق كجمتحجس ألحملن  ىلع اججلمخضيمط اججليت أىمحىمغحجم. ىمغممسيحم، محلجحميحم يمجتحمقىض االحمجرتا
يًكى أف أ حمجمخلحجس اججلىمعحمسايل ججلىمعيحم أف مخلحمل أىمحججلمحش  »مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ احمل يحملي/  حمجي

، يمغججلمخل يمجتىمغحمتحمس   ىمغحمتحمست احليحلحمل مخلحمل مخفججليحم ىلع لممسجحميحم، مخفؿ/ يمغىمحججليجش أربمجعني يجخممخلن أربمجعني يجخممخلن
 . (6)«لججلحمجيحلحمل كلمخل ختججلمحش  يمغحمقؿ يل/ إجحمممق أىمحججليجشى  ،ذلممق بلمجعخمش اججلمجعريمغني يشء، يمغىجسمحلحمستي 

 نالج الرياء وؽهً اإلخالص/ -6
 حمجمخف املمجعحمسيمغ، كاممستممصمجعر مخلمحممجتيحم كيمغممشججليحم كجخميمغيحمقيحم. مخلمجعحمسيمغ ا  -
 مجعحمليمخف محمسامخف ا مجعىل كحمممس اجلىمغجمس. -

 اتلجخممخفممغ يمطمحمحجس جحمجخماي األيمطحملؿ، كديمغممط مخل خيمخضحمس مخلحمل مجخمارد الممصيمخضف ككممسكممسيحم يف احلؿ. -
 يمغ حمجحمقيحمقمجتمجممخل، كمخفمخضممط اججلمخضحملممط يمغيحمل دليمجممخل.حمسؾ املالة خلججلمخف كمخلمجعحمس -

 ىجسمحلحمس يمطجخمامخف الحمسيء ادلجحميجخمي كاألىمححمسكي. -

                                      
اججلمجعحمسيحمس  يمطحجس(، كاإلىمحبلص كالرشؾ األمحشىمعحمس، د.84ىمحبلص، لججلمجعجخمايممص )ص(، كاإل6/66( درء مجعرض اججلمجعحمقىحل كاجلحمقىحل، الحمل يحملي )6)

 (.886 -864(، كخممجترص مخلمحممجمج اججلحمقمحشحجسيحمل )ص9حمل يمطحجس الججلمخضيممغ )صااججلمجعحمسيحمس  يمطحجسد.
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ع إحليحم، كمحمسامخفمجتيحم. -  الججلحمتجخمء اتلـ إىل ا، كاتلرضُّ
 /-يمغيحملحمل يمجتحمقحمسَّب إحليحم -▐االممسمجتمجعذة مخلحمل الحمسيء، كيف احلحجسيجحت اججلحمقحجسيس يحمقجخمؿ  -

« ُٝ نيذَّٛ
ُ
 .(6)«وٕنئ اشخهاذين أل

ى  ،اجلاس إىل إخالص اجليث هلل ادلاعة إىل اهلل ٞٗ ٘ٚ أض٠ج -7 ادليمطجخمة  ال ممسيحمل كأف مجعرسُّ
إىل محمساجمتمجع مممسىحل اإلىمحبلص، يمغحمقحجس  -حلح -مخفجخمل ابلىحضىحل يحجسيمطجخمجحم ى مجم كىمعججلُّ مجعى حمساجمتي كى 

ىمحمخضجخمة حمجحمقيحمقي  ـدكتليحم يف ممشممط ممسجني، يف حمجني أف حجممحمؾ ديمطجخمات لمخل مجتحمقحجسَّ  ملسو هيلع هللا ىلصىن اجليب 
كأف اجلرص كاتلحمليحلني  ،حمسيمخف ىحضجخميىحلجحممجعمخل، محشحمجيخمت أف ىلع املحمسء أف يمجعججلمخل أف اججلمخض !!مخلمحمىجس ممسجني

كحجمىجسق املمحمحجممخت  ،إف حجمىجسق ادليمطجخمات /يحجس ا، كججلسحمل يف جحمىمغجمس الجخممخف مخلحمل اذلم مخفؿ
ال يترسب إحلمجم الحمسيء، كال يمجتمخضحمسؽ إحلمجم اخلججلىحل  مخلمجعيجشجخممخله  -كاملممصريممط ادليمطجخمي ،كاأليمطحملؿ
 م ججلمجعحجسـ اتلحمليحلني. اذلم يدِّ 

كاإلىمحبلص يف لك جمتحمسيمجم، كحجممخل  محلحمل أف أيمطحملؿ ادلاعة أيمطحملؿ أىمححمسكي ىمغمجتحمقحمس إىل اجلي
تر، كال جحمرص هلمخل إال  مخلحمل أيمغحمقحمس اجلس إىل ربمجممخل كأحمججخمجمتمجممخل إىل يمطجخمجحميحم كجخميمغيحمقيحم؛ يمغيمطحجساؤحجممخل محلي

 ا، كال يمحمحمتجخم إال مخلحمل أاعجحميحم ا ككيمغحمقيحم إلىمحبلص.
ا مخلحمل اجلمجمجخمد املمخضججلجخمب؛  أخمشٍممغ إىل ذلممق أف اجلمجمجخمد املىجسكججل خلحجسمخل ادليحمل يه أمخفىحل سمحتي جمتحجسًّ

 حمجىت يرؾ ا مم جيمجعىحل إىمحبل ًججلحمجَّ ص ججلممق اجلمجمجخمد  كاإلمخلمجعف يف حجمىجسا اإلىمحبلص رضكرة مي
ى   اججلمجعحمتحمس اهلىحل الجخمامخفممط يف الممسحمج.  حجسَّ ممسي يمغيمجم يمغمجتيت جحتحملرحجم أخمشمجعيمغن مممشيمطىمغ يمطىس ذلممق أف ي

كىلع اججلمجعمججلني يف حمجحمقىحل ىمححجسمخل اإلممسبلـ،  ،زمخل سجخمف اججلىمغجمتمجع ىلع األمخل /كيف املحمقىحل
د ىحضمخفت تى  إذا حجممخل لمخل خيججليجشجخما اجلي  إحلمجم، كيمخضجخمؿ  احلجمتي  جمسُّ حملى يمغمجتحمجممش ىجسلممق جمتمجمجخمد، كيحجسَّ
حمل ججلحمقجخمـ حمجىت ييحملحمجمحش اليجشىمغجخمؼ، كحجمجخم ممسحمججحميحم !اججلمخضحمسيمخف، كستر اتلاكحلممغ ؛ يمغف ا ال يحملسِّ

 .!جمتىحل ربيمحم كمجعىل ،ممعين يمطحمل جحمرص مخفجخمـ ال يحمسيحجسكجحميحم ممسحمججحميحم يمطحملهلمخل
٘ٚ نٙٔ نٙاًل  ،الرشك أٛا أىىن الرشاكء نٚ»/ -يف احلحجسيجحت اججلحمقحجسيس -مخفؿ ا مجعىل

                                      
 (.6548أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 6)
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 .(6)«ُٝ َْ ورِشْ  ُٝ أرشك ٌيٝ ٘يع ىريي حركخُ 
 .(8)«يممشحملحمجىحل ا  يحم كجمتيحمي  يحمسادلك مخل ال»كمخفؿ الحمسبيممط حمل ىمحمحتيمخل/ 

ري للك ادلاعة أن حل٠ن دن٠حٟٗ هللا -8 ال لحمساي  وهلل ٌِؿ، ،حلديد الرشيً حْذ
ني ادلاعة احلجخمـ ىلع  كإف اكف حجممحمؾ اىمغؽ ،، أك يمطججلحمليَّ ، كال لممصجحسيجشيت ديمطجخميَّ حمجحمسبيَّ 

جتحجس ىمححمسمخفن هل ىلع اليجشمجعيحجس  -لؤلممسممغ الممصحجسيحجس -حجمىجسا األمحشىحل مخلحمل اجلحمجي اجلحمطحمسي إال أجحمممق
 اججلمجعحملٌل يمطمحمحجس مجعممشمجممخل.

إىل اججلمجعحملىحل خلحجسمخل أححصجحسص،  -أحمجيجحمن -ؿ اججلمجعحملىحل خلحجسمخل ادليحملجحمججلحمجمخض حجمىجسا اخلحمسؽ يف حتجخمُّ 
ىلع ميجشججلحمج يمجتمخل حمقحجسيمخل ميجشججلحمج حمجحمسبي  -يف مجعخمش املجخمامخفممغ -كملذا ،أك جتحملمجعت مجعيمحممجم

 اإلممسبلـ كاملممسججلحملني؟! كحجمىحل مخلحمل اإلىمحبلص أف ييجشي االجحممجتحملء هلىجسا االجتق، أك ذاؾ أمحشبلن ييجخماىلى 
 ل يمطججلييحم؟!كييمجعدى يمطججلييحم، 

كىمحمحش يمغمجتمحم اجلق كىحضججل  ،يف احلديد إطارة إىل نليٗ خفر ضب ادلٛيا ىلع اجليات -9
رشال يف ىٜٗ ةأٌص»/ ملسو هيلع هللا ىلصمخفؿ رممسجخمؿ ا  ،الحمسيممس

ُ
هلا ٘ٚ ضرص  دَ ٘ا ذئتان سائهان أ

 .(3)«املرء ىلع املال والرشف دليٜٝ

مخلمحميحم يف  يف يشء أمخفىحلَّ  مخل رأي الحمسحجمحجسى »ممسىمغيف يحمقجخمؿ/  كيمطحمل يجخمممسممغ حمل أممسط/ ممسحملمجعي 
 الحمسيممس، حمسل الحمسجمتىحل يحمسحجمحجس يف املمخضمجعمخل كاملرشب كاملؿ كاثليب، يمغف جحمجخمزع الحمسممس حمجٍلى 

 .(4)«ليمطججليمجم كاعدى 
يف اججلجممسء األجمتمحمبيت، أك يف الحمسكجمت اججليت مخفحجس كًلىجسلممق يمغمجتمحم اججلجممسء ممسجخماءن اكجحم مخلمجتحملمحتججل 

مىممشيحم يف ىحضحمسيمخف ادليمطجخمة، مخفؿ رممسجخمؿ ا ةهدي  ٘ا حركُج »/ ملسو هيلع هللا ىلص تىىمغيُّ مخلحمل يمطممشحجس زكجمتمجم كى
 .(5)«ىلع الرسال ٘ٚ إنصاء أضَّ  ٌخٜثً 

                                      
 (.8985( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )6)
 (.4/859( ممسي أيمطبلـ اجلبلء )8)
 جحت حمجممسحمل محشحمجيخمت. ( كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حجمىجسا حمجحجسي8376(، كاججلرتمخلىجسم )65784( أىمححمسجمتيحم أمححجس )3)
 (.7/39أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي )( 4)
 (.8744كمممسججلمخل )(، 5496( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )5)
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مخل يئجمس الممصيمخضف مخلحمل يشء إال أق مخلحمل »كيمطحمل يمطٌل حمل زيحجس يمطحمل ممسمجعيحجس حمل املممسي مخفؿ/ 
 .(6)« مخفًىًىحل اججلجممسء

 -كيمطمحميحم كحجمجخم  ،كحجمجخم احمل أربممط كجحتحملجحمني ممسمحم كمخفحجس ذحجمٍ إحمجحجسل يمطيجييحم -مخفؿ جل ممسمجعيحجس -أيممشن
 .(8) «!مخل مخلحمل يشء أىمحجخمؼ يمطمحمحجسم مخلحمل اججلجممسء» /-يمجعممصجخم ألىمححمسل

اجحممخضبلؽ ادليمطجخمة كأيمطحملهل مخلحمل  /و٘ٚ أ٘ارات اإلخالص و٘لاٞره يف مصرية ادلن٠ات -64
ة ديحمل ا، كديمطحملمجم الحمسمح كالممصىمغحمق ىلع اخلججلمخف، مخلممط اججلىمغحمسح سىحل محلىمغءة مجتحمقحجسـ جلرص

كييحجسحجم كجخمحلمجم، كىحضججل احلمخف كمجعحمطيمخل أحجمججليحم مخلحمل اكجحمجخما كحمجيجحت اكجحمجخما، كاتلحمجٌل لجخمرع 
 . (3)كاتلث يمطمحمحجس احلسمخل ىلع الحمسجمتؿ كاججلمخضجخماممغ

 حنتيٟات ض٠ل ُؾيث اإلخالص/ -11
ال يجيغ أف يجخممخفمجعمحم احلحجسيجحت يمطحمل محشمجعجخمب اإلىمحبلص يف حمسؾ اججلمجعحملىحل ىمحجخمؼ  اتلنتيٝ األول/

 .لممق محمسججلمخف ححصيمخضين ىمحمخضي، كالجخماجمت حجمجخم اججلمجعحملىحل مخلممط اممسمجتحملحمسار حمممس اجلىمغجمسيمغف ذ ؛الحمسيء
 كىلع ا مخفيجشحجس الممسبيىحل.

إف اكف الحمسيء يمغييحم مممسس حبمخف األلجخمحجمي، يمغف مخلحمل املممسس جبمحمب الحمسبجخمبي  اتلنتيٝ اثلاين/
 اتلحمتحمسؤ ىلع احلسمخل حمسيء أحمجحجس مخلحمل اجلس حجسكف مخفحمسيمحم مخفىحضمجع يمطمحمحجسجحم يمغيمجم مخلحمل ا حمسحجمف! ك درُّ 

، يمغحمقحجس اكف هل رمخفيمخف، يمغحمسبحمل ححصحجمحجس أحمجحجسحجممخل مخفحجس لحمسـ ◙اليجشحمج اجلججليىحل يمطحجس ا حمل يمطحملحمس 
ي أ يمطحجس ا، كا »املممسحمتحجس يمغذا رآق احمل يمطحملحمس ىلع ججلممق احلججل احلممسمحم أيمطمجتحمقيحم، يمغيحمقجخمؿ أمحشحمجيحم/

 .(4) «!/ مخلحمل ىمححجسيمطمحم  اخنحجسيمطمحم هل◙يمغيحمقجخمؿ  ،مخل مجممخل إال أف خيحجسيمطجخمؾ
ى محمى ب جمتىحل كيمطبل، ال أف حي كحجميحلىجسا يمغججليسحمل يمغحمقيحم األدب مخلممط الحمس  ىلع  يجشِّ املحمسء جحمىمغممسيحم حمجمحلحملن

 كحجمىجسا لمخل خيججلمحش. نممسؿ ا الممسبلمخل مخلحمل آيمغت اججلحمقججلجخمب. ،جحميت اخلججلمخف/ حجمىجسا أىمحججلمحش

                                      
 (.6/346محشىمغ اليجشىمغجخمة )( 6)
 (.6/346امليجشحجسر الممسمخف )( 8)
 (.87 -84)صادليمطجخمة، ملحمجحملحجس يرسم ( مخلمجعلمخل يف أمحشجخمؿ 3)
 (.6/867محشىمغ اليجشىمغجخمة )( 4)
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كاحلحمسص  ،يف إىحضر احلحمسص ىلع يف أف املممسمجتحمقىحل كاتلحمليحلني هلىجسا ادليحمل اتلنتيٝ اثلإد/
جي أف ال يجخممخفممط حجمىجسا  رًلىلع ممعحمسس اثلحمق جلرص يف جحمىمغجخمس املممسمجتممشمجعىمغني مخلحمل أمحمء ادليمطجخمة امل

احلحمسص يف آيمغ مخلمحممجمحمتي ىمحمخضية، كيه/ ربممش مخفججلجخمب حجمالء املممسمجتممشمجعىمغني بيشء مخلحمل ادلجحمي يمحملجخمجحميحم 
أثرب  -ملسو هيلع هللا ىلصكاجليب  .كادلار اآلىمححمسة ،يف مممسمجتحمقىحل األيـ، ىحل جي أف ال حمسممش اجلىمغجخمس إال 

ا يمطججلييحم محشججلجخمات ا كممس -مخفحجس حمسبجخمم يف رييمح اججلبرش بلمخليحم، كمخفحجس ربممش اكف يحجسرؾ حجمىجسا جمتيحجسن
ةِ »األيمطحملؿ آلىمححمسة كحمجحجسحجم يف محلمحتيو مخلحمل املمحمممست كاألحمجديجحت، يمغحمقؿ/  َز سيَض إُهْْسَ َّٟ ٘ٚ َس

، كمخفؿ (8)«َيْيٝ و٘ا ةني رسٖيٝ أؽٙٚ هل اجلٜثحل٘ٚ يؾٙٚ يل ٘ا ةني »، كمخفؿ/ (6)«ٌٖٝ اجلٜث
 / حجسو حمجي

ي
َّٜا وهل اجلٜث»يجخمـ أ ُٞٗ ن صشًدا ةىن اهلل هل ٘رٖٝ يف ٘ٚ ةىن هلل م» ، كمخفؿ/(3)«٘ٚ يَُرد 
ٍ مخفججلجخمب املمخلمحمني آلىمححمسة، كدارت أممسججل اليجشحمج حمججخمؿ مخل يممشحملحمل هلمخل ؛ (4)«اجلٜث كذلا مجعججلَّحمقى

 مخلحمل ذلممق/ك ،اجلمحم كاججلىمغبلح يف اآلىمححمسة، كمخفحجس كرد ذلممق رصحين يف أممسججل محلمحتيو مخلمحممجممخل
رىاءىجحم»حمجحجسيجحت كيمغحجس يمطحجس اججلحمقحجمس كيمغييحم/  - رٍب يحم مخلىحمل كى ٍحمسجحم محمسو يمغىٍيجشىحلو خني  .(5)«كجحمحجسىمحىحل يحم اجلمحم ،يمغحملي
 .(6)«أىمحربين مجعحملىحلو ييٍحجسىمحججلين اجلمحم»/ ملسو هيلع هللا ىلصكحمجحجسيجحت الحمسجمتىحل اذلم ممسؿ اجليب  -
 .(7)«دججلَّين ىلع يمطحملىحلو إذا يمطحملججلٍمجتييحم دىمحججلي اجلمحم»/ ملسو هيلع هللا ىلصكحمجحجسيجحت األيمطحمسايب اذلم مخفؿ لججلمحميب  -

مجم يف آذاف ادلاعة املمجتيجشحجسريحمل دليمطجخمة دمحجمي  جمسي كحجممحم لكحمل أىمحية ييمجمحملى  اتلنتيٝ الراةم/
حبؿ  -كيه أف ججلممق اجلحملحجمي مخفحجس حملمحتىحل يمغمجتمحم محلىمغمجتمحم الممسبلىحضني، أك أححصحجس! كال جيجخمز ،ججلحملنياملممس

مخلُّ ادلايمطي حجمجخم حمقحجسيمخلى  -مخلحمل األحمججخماؿ ىحل مخلحمقمجتىض اإلىمحبلص ق، مخل يمخضججليحم مممسمجتحملمجعجخم أف يسجخمف حجمى
 مجممخل مخل حيمجتجمتجخمف، كمخفجخمؿ مخل جي أف يحمقؿ.يحم حجمجخم إممسحمليمطى أف يسجخمف حجمحملُّ 

كايمغمخف أحجمجخماء اجلس، أك ىمحججلىمغمجم، ال  ،محمجخمف أجحميحم احلمخفإف ادلاعة املجحسججليجشني ال يمجتلكحملجخمف إال حمل يحمط
                                      

(6 )  دلحمسكمخلن  ( كممعيق.3744ككمحشججليحم اججلرتمخلىجسم )(، 6486) أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم مخلمجعججلَّحمقن
 (.6474أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 8)
 (.6789أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )( 3)
 (.533(، كمممسججلمخل )454أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 4)
 (.67(، كمممسججلمخل )53أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 5)
 (.63(، كمممسججلمخل )6396أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 6)
 (.64(، كمممسججلمخل )6397أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 7)
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خييمغجخمف يف ا لجخممخل المخل، ال ممسججلمخضف يمطمحمحجسحجممخل إال ممسججلمخضف الرشع، كال محشججل حيحمسمحشجخمف ىلع حجسيمطيحملمجم 
إال محشججلمجتمجممخل  مجعىل كمخلحمل كاالق، كحجمىجسق حمجحمقيحمق )ال هلإ إال ا(، كحجمىجسا حجمجخم اإلىمحبلص اذلم يمغييحم 

﮵﮶ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿، اخلبلص لؤلمخل مم ججلحمقق ﮴  ﮳   .[11 /الرند] ﴾﮲ 
 انختار اجل٠ايا والص٠اةَ يف احللٗ ىلع األطخاص/ -12

يف مخلمجعمججل حمجىحض حمل أيب ججلمجتمجع حمجني أىمحرب  ^ىحضحمسيحمقمجتيحم  /كأيمطحمطمخل مخلمحتؿ ىلع ذلممق
/  ،محمىمغمخفيحم ملسو هيلع هللا ىلصحمجيجحت لمخل حيسمخل  ؛إحلمجممخل ^املرشًلني حملممسيق  ىلع ٘ا  َّ َٖ ٘ا َحَ »ىحل ممسهل أكالن

ممسبلـ آجحتر حمجممسمحم جمتججليججل يجشحجسر مخلمحميحم اللكحمل كمخفحجس يسجخمف الحمسجمتىحل هل يف اإل (6)«؟غٜهَج 
محلحمل جحمحمسل يف كامخفمجعمحم،  ،ب يمغحيسء يحم املترسيمطجخمف اججلحمطحمل كيحمقمجعجخمف يمغييحم أححصحجس كمخفيمجعاملممسمجتىمعحمسى 

كمخلحمقمجتىض اهلحجسم اجلجخمم أف جنمجتمجمحجس أكالن يف مخلمجعحمسيمغ مخلحمقيجشحجسق كدكايمغمجعيحم، كأف نممسىع يف محىحل 
 مخلحمقتليحم ىلع ىمحي حمحملىحل مخل أمخلسحمل ذلممق.

مجم  محلحمسيحمل املحمجربني لئلممسبلـ كأحجمججليحم لكحمل يىمعرتُّ مخفحجس يحمقجخمؿ مجعخمش اججلىمغحمتر امل /كيف املحمقىحل
، أك أكخلممق اذليحمل حيممسمحمجخمف اججلحمطحمل كيججلمجتحملممسجخمف اججلمجعىجسر أليمطحجسامجممخل كيممسحجخمف اججلحمطحمل اججلبممسمخضءي 

ىمحجخماجحممجممخل، كالجخماجمت حمكججل الجخممخفجخمؼ ىلع دايمغممط ذلممق اججلىمغجمتحمس للكحملمجتيحم اججليت مخفهل يمغحمسبحمل اكف 
 كراءحجم اخلحجساع لججلحملمخلمحمني كامليحلحمس مجممخل. 

 إنصان أن يصلٚ األرض إيت يل٠ن ٌيٟا أـ٠ع هلل/األٌؾٔ يف ضَ لك  -13
 كرممسجخمهل كحجمىجسا خيمجتججلممغ  أيمغممشىحل األرض يف حمجمخف لك إنممسف أرض يسجخمف يمغيمجم أىحضجخمعى 

، إجحمحمل يسجخمف (8)ىمحمجتبلؼ األحمججخماؿ، كال مجتمجعني أرض يسجخمف مخلحمقـ اإلنممسف يمغيمجم أيمغممشىحلى 
جخم األيمغممشىحل يف حمجمخف لك إنممسف حبممس اتلحمقجخمل كاخلممصجخمع كاخلممشجخمع كاحلممشجخمر، كمخفحجس محلمجت أ

 سي حجسِّ حمقى إىل األرض املحمقحجسممس، يمغيحلمجت إحليحم ممسججلحملف/ إف األرض ال تي  مخلَّ ججلي ادلرداء إىل ممسججلحملف/ حجمى 
ا كإجحمحمل حي   . (3)يحمي ججلي حملى خى  اججلمجعحجسى  سي حجسِّ حمقى أحمجحجسن

                                      
 .(894مخل )( كمممسججل3983أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (6)
 أم/ كإف اكجحم يف ذامجم أيمغممشىحل مخلحمل ممعيحجم.( 8)
 (.45 -43الحمل يحملي )ص ،رشح حمجحجسيجحت/ إجحمحمل األيمطحملؿ جليت (3)
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 انيالحديـث الث

  ةيْنَما نَحُن عنَد َزُسىِل هللا»قاَل:  -أيًضا -◙َعن ُعمَس ةن الخطَّاِب 
عِس،  ذاَت يىٍم، إذ طلَع َعلينَا َزُجٌل َشِديُد ةَيَاِض الثياِب، َشِديُد َسَىاِد الشَّ

فِس، واليعِسُفُه ِمنّا أَحٌد، حجَّى َجلَس إىل النَّتيّ  ،  ال يَُسي علَيِه أثُس السَّ

ُد  يِه عىل َفِخرَيِه، وقاَل: يا ُمَحمَّ فأَسنََد زكتجيِه إىل زكتجيِه، َوَوَضَع كفَّ

اإلسالُو أن تَشَهَد أن ال »:  أَخربني عن اإلسالِم، فقاَل َزُسىُل هللا

ًدا َرُسىُل هللا  الَة، وتُؤتي إمَه إال هللاُ، وأنَّ ُمَحمَّ ، وتُِقيَم امصَّ

كاَة، وتُصىَو َرمَ  . «َضاَن، وتَُحجَّ امبَيَت إن استطعَت إميِه َسبياًل امزَّ

قال: َصَدقَح. قاَل: فَعجتنَا له يسألُُه ويَصدُِّقُه. قال: فأخرِبِني عن اإليمان. 

أن تؤمَن باهلل ومالئكتِه وكتُبه وُرُسِنِه واميىِو اآلِخر، » قال:

هِ  ي عن قال: َصَدقَح. قال: فأخرِبن .«وتؤمن بامَقَدر َخرِيِه َوََشِّ

أن تعبَُد هللا كأَنَّك تََراُو، فئن مم تَكن تََراُو فئنُّه »اإلحَسان. قال:

اَعِة. قال: .«يَراك ما املسؤوُل عنَها بأعنَم من » قال: فأخربني عن السَّ

اِئه أَن تنَد األََمُة ربَّتَها، وأن تري » قال: فأخربني عن أَمازثَِها. قال: .«امسَّ

اِء يَتطَاَومُىَن يف امبُنيَانِ امحفاَة امُعَراة امَعامة  قال: ثم  .«ِرَعاَء امشَّ

اِئُه؟»انطلَق، فلَتثُح َمِليًّا، ثم قال يل:  ُقلُح: هللا « يَا ُعَمُر، أَتَدِري َمن امسَّ

 .. زواه مسلم«فئنَُّه ِجربيُه، أَتاكُم يَُعنُِّمكُم ِدينَكُمَوَزُسىلُُه أعلَمُ. قال: 
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
حجمىجسا احلحجسيجحت أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل مخلحمل ىحضحمسيمخف محلمجمحملجمس يمطحمل يمطحجس ا حمل يحمسيحجسة يمطحمل حيىي حمل 
، يمغجحممخضججلحمق أجحم كمحيحجس حمل  ر بلرصة مخلمجعحجسي اجلمجمينُّ حجسى ٍمجعحملحمس، مخفؿ/ اكف أكؿ مخلحمل مخفؿ يف اججلحمقى حى

ا مخلحمل أمحشحمجب رممسجخمؿ ا  يمطحجس ني، أك مخلمجعمجتحملحمسيحمل، يمغحمقججلمحم/ لجخم ججلحمقيمحم أحمجحجسن  ،الحمسمححمل احلًحملريم حمججمتَّ
يمغِّمخف جل يمطحجس ا حمل يمطحملحمس حمل اخلمخضب داىمحبلن املممسحمتحجس، يمغممسجلق يمطحمل يحمقجخمؿ حجم الء يف اججلحمقحجسر، يمغجخمي

يمغمحلمجتمحمىمغمجتييحم أجحم كمحشحمجيب، أحمجحجسجحم يمطحمل يحمليمحميحم، كاآلىمححمس يمطحمل ححصحملهل، يمغحمطمحممحمي أف محشحمجيب ممسيىًِكي 
حمسكف  / أ يمطحجس الحمسمححمل، إجحميحم مخفحجس حمطمجمحمس مخفًىججلىمحمى جحمس يحمقحمسءيكف اججلحمقحمسآف، كيمجتحمقىمغَّ ، يمغحمقججلي الالكـ إيلَّ

جحميممغ... كذمحلحمس مخلحمل (1)اججلمجعججلمخل
ي
، كأف األمحمس أ رى . يمغحمقؿ/ إذا ججلحمقيى (2)ححصجحممجممخل، كأجحممجممخل يحمسيمطحملجخمف أٍف ال مخفىحجسى

أكخلممق يمغىمحربحجممخل أين حمسمء مخلمحممجممخل، كأجحممجممخل حمسآء مخلين، كاذلم حيججلممغ يحم يمطحجس ا حمل يمطحملحمس، لجخم أف 
جحتين أيب  حجسو ذحجمن، يمغجحمىمغحمقيحم، مخل مخفىًىحلى ا مخلمحميحم حمجىت يمخلحمل ججلحمقحجسر، جحتمخل مخفؿ/ حمجحجسَّ حمجي

ي
ألحمجحجسحجممخل مخلمحتىحل أ

 .(3)، يمغىجسمحلحمس احلحجسيجحت مخضجخمهل، مخفؿ/ حمحمحمل حنحمل يمطمحمحجس رممسجخمؿ ا يمطحملحمسي حمل اخلمخضب
جحتمخل ىمححمسَّجمتيحم مخلحمل ىحضحمسؽ أىمححمسل، مجعممشمجم يحمسجمتممط إىل يمطحجس ا حمل حمسيحجسة، كبمجعممشمجم يحمسجمتممط إىل 

.  حيىي حمل يمجعحملحمس، كذمحلحمس أف يف مجعخمش أججلىمغحمطمجم زيدة كجحمحمقيجشن
كمخفحجس ىمححمسَّجمتيحم احمل حمجَّف يف محشحمجيحمجيحم مخلحمل ىحضحمسيمخف ممسججليحملف اتلييم يمطحمل حيىي حمل يمجعحملحمس، كمخفحجس 

جمتيحم مممسججلمخل مخلحمل حجمىجسق اججلمخضحمسيمخف، إال أجحميحم لمخل يىجسمحلحمس ججلىمغحمطيحم، كيمغييحم زيدات مخلمحممجم/ يف اإلممسبلـ، مخفؿ/ ىمححمسَّ 
ٔم رمغان» ٔء، وحط ، وحػخٍؽ، وحغتفو ٌَ اجلِاةث، وأن حخً الٔع مخفؿ/ يمغذا أجحم ، وحتزَّ

                                      
 (.1/155) ، لججلمحمجخمكم( أم/ يتمجتمجعجخمجحميحم، كمخفيىحل/ جيحملمجعجخمجحميحم.رشح مممسججلمخل1)
 (.1/156)امليجشحجسر الممسمخف  .مجعججلحمليحم مجعحجس كمخفجخميمطيحم( أم/ مممسمجتجحمممغ، لمخل يممسمخف يحم مخفحجسر كال يمطججلمخل مخلحمل ا مجعىل، كإجحمحمل ي2)
 (.8مممسججلمخل ) ( أىمححمسجمتيحم3)
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 . «ُػً مخفؿ/؟ يمغمجعججل ذلممق يمغجحم مممسججلمخله 
؟ ذلممق يمغجحم ممخلحمله  ، مخفؿ/ يمغذا يمغمجعججلي وحؤٌَ ةاجلِث واجلار واملزيان»كمخفؿ يف اإليحملف/ 

 . «ُػً مخفؿ/
كً أمؽ ديِكً، عؼوا غِّ، واذلي »/ -يف آىمححمسق -كمخفؿ ْؼا سربيو أحاكً حلػيٍِّ

يت ْؼه، وٌا غؽفخّ ضىت وّلَّ   .(1) «ُفيس ةيػه ٌا ُشتِّّ يلعَّ ٌِؼ أحاين كتو مؽَّ
كىمححمسَّجمتق يف اليجشحمجيحمجني مخلحمل حمجحجسيجحت أيب حجمحمسيحمسة كيمغييحم حمقحجسيمخل اإليحملف ىلع اإلممسبلـ، كيف 

ُث ربَّخٓا، فؼاك ٌَ »/ ق مخفؿ اجليبآىمححمس ٌَ وىكَ ـأضػذم غَ أرشاطٓا/ إذا ودلت األَ
اىػؽاة احلفاة رُءوس اجلاس، فؼاك ٌَ أرشاطٓا، يف مخؿ ال يػيٍَٓ  (2)أرشاطٓا، وإذا رأيَج 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ /جحتمخل بل رممسجخمؿ ا  إال اهلل،

 .(3) «[43 /ىلٍان] ﴾ۈئ

 ،«وحؤٌَ ةاىَلَػر لكِّّ»/حجمىجسا، كيمغييحم يف ىمحيجشؿ اإليحملفكىمححمسَّجمتيحم مممسججلمخل بممسيؽ أمخل مخلحمل 
 .(4)«أن ختىش اهلل نأُم حؽاه»كمخفؿ يف اإلحمجممسف/ 

احمل يمطس. كمخلحمل كىمححمسَّجمتيحم اإلمخلـ أمححجس يف مممسمحمحجسق مخلحمل حمجحجسيجحت ححصمجمحمس حمل حمججخمححص يمطحمل 
-حمجحجسيجحت ححصمجمحمس حمل حمججخمححص  ، يمطحمل احمل اعمحمس، أك أيب اعمحمس، أك أيب مخللممق يمطحمل اجليب  -أيممشن

، كال جحمحمسل اذلم يسججلحمليحم، كال نممسحملممط الكمخليحم. كحجمىجسا ممط رىٍجمتممطى اجليب كيف حمجحجسيمحتيحم مخفؿ/ كنممسحمل
 يحمسدُّق حمجحجسيجحت يمطحملحمس اذلم ىمححمسَّجمتيحم مممسججلمخل، كحجمجخم أمحشخمت.

مخلحمل حمجحجسيجحت أنجمس حمل مخللممق كجمتحمسيحمس حمل يمطحجس ا  كمخفحجس ريكم احلحجسيجحت يمطحمل اجليب 
 ابلحمتٌل كممعريحجمحمل.

 
  

                                      
 .(173)أىمححمسجمتيحم احمل حمجف، ( 1)
 .«كإذا اكجحم»/ (9) ( يف محشحمجيخمت مممسججلمخل2)
 .(9)، كمممسججلمخل، (4777)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم، ( 3)
 .(11)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل، ( 4)
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 سبـب احلديـث

 

ٔه، » مخفؿ/ يف ركاي مممسججلمخل يمطحمل يمطحملرة حمل اججلحمقمجعحمقع أف اجليب  ٔه أن يفأل ـئين، فٓاة
يف الممساؿ، يمغحمسجمتحمسحجممخل  -أكالن  -إىل آىمححمس احلحجسيجحت؛ كذلممق ألجحممجممخل اكجحمجخما أكرثكا (1)«…فشاء رسو

يمغمجمجخمق كأحمجحمتحملجخما،  «ممسججلجخمين»محلحمساحجميى مخل مخفحجس يحمقممط مخلحمل مجعمحم يف املممسىحل، يمغججلحمل امخلمجتمحتججلجخما مخفؿ/ 
حمل مجعججلحملجخما مخلحمل ممساهل.  يمغحمتءحجممخل مخلى

ٔاْؼا سربيو أراد أن حُػيَّ »كيف ركاي ملممسججلمخل/  ٔا إذ لً تفأل ٍ». 
 
 

 ثـديـحـراوي ال
 
 

 حمقحجسمخل حمسمجمجتيحم يف احلحجسيجحت األكؿ.
 
 

 
 

  

                                      
 (.11( محشحمجيخمت مممسججلمخل )1)
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 أهمية احلديث ومنزلته
 

 
حجمىجسا احلحجسيجحت اححصمجتحملىحل ىلع رشح مجيممط كحمطممغ اججلمجعدات اججلحمطحجمحمسة » /مخفؿ اججلحمقيض يمطيض

 .(1)«كابلىحضمحم
 .(2)«اإلممسبلـجيحملممط أجحمجخمااعن مخلحمل اججلمجعججلجخمـ كاآلداب كالججلمخضممغ، ىحل حجمجخم أمحشىحل » /كمخفؿ اجلجخمكم

حجمىجسا حمجحجسيجحت يمطحمطيمخل، مخفحجس اححصمجتحملىحل ىلع مجيممط كحمطممغ األيمطحملؿ اججلحمطحجمحمسة » /كمخفؿ احمل دمخفيمخف اججلمجعيحجس
محم، يمغمجمجخم  كابلىحضمحم، كيمطججلجخمـ الرشيمجع لكمجم راجمتمجع إحليحم، كمخلتممصمجع مخلمحميحم؛ مل ممشحملمحميحم مخلحمل مجمجعيحم يمطججلمخل الممسُّ

محم، محلحمل ممسحملي اججلىمغحت )أـ اججلحمقحمسآف(؛ مل ممشحملمحممجتيحم مخلحمل مجمجعمجم مخلمجعين اججلحمقحمسآف  .(3)«اكألـ لججلممسُّ
ا، يممصمجتحملىحل ىلع رشح ادليحمل لكيحم؛ كهلىجسا مخفؿ » /كمخفؿ احمل رجمت يف  -حجمىجسا حمجحجسيجحت يمطحمطيمخل جمتحجسًّ

 .(4)«ْؼا سربيو أحاكً يػيٍكً ديِكً»/ -آىمححمسق
 -كمخفؿ يمغحملحمل مىحل مخل أرشجحم إحليحم مم دؿَّ يمطججلييحم حجمىجسا » /-يف رشحمجيحم لججلحمجحجسيجحت -أيممشن

حجسيجحت كحجسىمحىحل حتمجتيحم، كأف احلحجسيجحت اججلمجعحمطيمخل، يمطججلمخل أف مجيممط اججلمجعججلجخمـ كاملمجعرؼ حمسجمتممط إىل حجمىجسا احل
مجيممط اججلمجعججلحملء مخلحمل يمغحمسؽ حجمىجسق األمخل ال ختحمسج يمطججلجخممخلمجممخل اججليت يمجتلكحملجخمف يمغيمجم يمطحمل حجمىجسا احلحجسيجحت، 
، يمغف اججلىمغحمقمجمء إجحمحمل يمجتلكحملجخمف يف اججلمجعدات اججليت ٌم مخلحمل مجججل  كمخل دؿَّ يمطججلييحم دلحملبلن كمخلىمغيجشبلن

ذلممق  ىمحيجشؿ اإلممسبلـ، كيممشيىمغجخمف إىل ذلممق الالكـ يف أحمجاكـ األمجخماؿ كاألممشع كادلمخلء، كَل
 مخلحمل يمطججلمخل اإلممسبلـ.

                                      
 (.1/158) ،( رشح مممسججلمخل، لججلمحمجخمكم1)
 (.1/161الممسمخف ) امليجشحجسر( 2)
 (.11)ص رشح األربمجعني اجلجخمكي، الحمل دمخفيمخف اججلمجعيحجس (3)
 (.1/111( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل )4)
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كيًف محلمحتري مخلحمل يمطججلمخل اإلممسبلـ محلحمل ممسمخف اتلجييحم يمطججلييحم، مخلحمل اآلداب كاألىمحبلؽ كممعري ذلممق 
 ال يمجتلكمخلي يمطججلييحم إال اججلحمقججليىحل مخلمحممجممخل كال يمجتلكحملجخمف ىلع مخلمجعىن الممصمجمدني، كحجمحمل أمحشىحل اإلممسبلـ لكِّيحم.

 كاذليحمل يمجتلكحملجخمف يف أمحشجخمؿ ادليجحمت، يمجتلكحملجخمف ىلع الممصمجمدني كىلع اإليحملف 
 كمبلسمجتيحم كًلمجتيحم كرممسججليحم كاحلجخمـ اآلىمححمس كاإليحملف ججلحمقحجسر.

كاذليحمل يمجتلكحملجخمف ىلع يمطججلمخل املمجعرؼ كاملمجعمبلت يمجتلكحملجخمف ىلع مخلحمقـ اإلحمجممسف، كىلع 
 -األيمطحملؿ ابلىحضمحم اججليت حجسىمحىحل يف اإليحملف اكخلممصي كاملحمج كاتلجخمَل كالحمسخمش كاليجشرب،  -أيممشن

 كحنجخم ذلممق.
ؽ املممسججلحملني يف حجمىجسا احلحجسيجحت كرجمتمجع يمغحنرصت اججلمجعججلجخمـ الرشيمطي اججليت يمجتلكمخل يمطججل يمجم يمغًحمسى

 .(1)«لكمجم إحليحم، يمغيف حجمىجسا احلحجسيجحت كحمجحجسق محلىمغي، ك احلحملحجس كاملمحم
 
 
 
 

 
 

  

                                      
 (.1/135) جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل ( 1)
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 شـرح املفـردات

 
 
 حمجيمحمحمل، حمطحمسؼ زمخلف حملمجعىن املىمغجمتة. /«ةيٍِا»
ٔم»  مخلحجسة مخلحمل يجخمـ، كٌم حملمجعىن/ يف يجخمـ مخلحمل األيـ. /«ذات ي
 ة.أم/ حمطمجمحمس كىمححمسج يمطججليمحم يمغحمت «إْذ طيع»
ججلىممق ىلع محشجخمرة رجمتىحل مخلحمل جمتجممسمحم.  «رسو»  أم/ مى

ٔاد الشػؽ»  .(1)ححصمجعحمس الججلحمجي /«شػيػ ـ
 مخلحمل ىمعربُّ كححصمجعجحت. /«أذؽ الففؽ»
ٍم جحمىمغممسيحم محلمجمي املمجتدب، كيف ركاي اججلجممسيئ/  «ووعع نفيّ ىلع فَِغِؼيّ» أم/ يمغجحسىجسى

ٔل اهلل»   .(2)« ضىت وعع يػه ىلع ركتيت ـر

، كًلىجسا يحمقؿ/ يف  أم/ أىمحربين يمطحمل «أعربين غَ اإلـالم» أعربين »حمجحمقيحمقمجتيحم كأيمطحملهل رشاعن
 .«اإلضفان»ك «غَ اإليٍان

 حجساكـ يمطججليمجم كديمجم مممسمجتجخميمغي رشكىحضمجم كأرٌلجحممجم. /«حليً الطالة»
 مجعمخضيمجم ملممسمجتحمجحمقيمجم. /«حؤيت الؾاكة»
 اججلمخضحمسيمخف، يجحمجحت كىجسٌمحلحمس./ «الفبيو»
املممسرتححصحجس،  أم/ مخلمحميحم؛ تلرصيمغيحم اخلرج يمطحمل امللجخمؼ حمجيجحت ممسؿ ممساؿى  ،«َفَػشْتِا هل»

ؽ.  كاحلؿ أجحميحم اعرؼ ميجشحجسِّ

                                      
  (.168)أىمححمسجمتيحم احمل حمجف ( 1)
 (.4991اججلجممسيئ )أىمححمسجمتيحم ( 2)
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خمججلجخممخفت مخلحمل جحمجخمر، خمججلجخممخف تلمحمىمغيىجس أكامحمس ا كيمطديحم، كهل مخفحجسرة ىلع / «املالئكث»
 اججلتممصِك يف محشجخمر خممجتججلىمغ مجتحمقحجسيحمس ا مجعىل.

ٔم اآلعؽ» يجخمـ اججلحمقيمخل، كمخل يممصمجتحملىحل يمطججلييحم مخلحمل احلرش، كاججلجرش، كالرصاط، كاملزياف، / «احل
  …كاجلر كاحلممسب، كاحلجخمض، كاجلمحم،

. /«اىَلَػر»  مخل محلمجتيحم ا كمخفممشق مخلحمل ىمحريو كرشٍّ
 أىمحربين يمطحمل كمخف مخليجء يجخمـ اججلحمقيمخل. /«فأعربين غَ الفاغث»
 يمطبلمخلمجتمجم ادلاججل ىلع دليمجم. /«أٌارحٓا»
ثُ » ٌَ  املٍحملججلجخمًل. /«األَ
 ممسيحجسمجم. /«ربَّخٓا»
، كحجمجخم مخلحمل ال جحممجعىحل يف رًجمتججليحم. /«احلفاة»  مجممط حمجؼو
 اججلىمغحمقري. مجممط اعىحل، كحجمجخم /«اىػاىَث»
، كحجمجخم احليمغمخض كجيحملممط/ «راِعء»  -مجممط راعو  ىلع راعة. -أيممشن
 مجممط ححصة، كٌم كاحمجحجسة الممشف. /«الشاء»
. /«يخطاولٔن يف ابلنيان» ا كريءن  يبمحمجخمف األجي اججلمجعحل ىمغىمححمسن
، أم/ بلمحتي جحتبلجحتن محلحمل يف ركاي أىمححمسل/ «فيترُج ميًيا»  .(1)اجحممجتحمطحمست كمخفمجتن ىحضجخميبلن

 
 

 
 

  

                                      
 (.4695(، كأجخم داكد )368( أىمححمسجمتيحم أمححجس )1)
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 امجال الشرح اإل

 
 

حجمىجسا احلحجسيجحت أمحشىحله يف مجيممط املمجعرؼ كاججلمجعججلجخمـ اججليت حيمجتجمتمجم املممسججلمخل، يمغمجمجخم ححصمىحله ملمجعىن 
كاإلحمجممسف، محلحمل ححصحملىحل الالكـ يف االيمطمجتحمقد كذمحلحمس مجججلن مخلحمل أمجخمرق، اكإليحملف اإلممسبلـ كاإليحملف 

ججلحمقحجسر، كاحلجخمـ اآلىمححمس، كيمطبلمخلت الممسيمط، كاججلىمعي، كححصحملىحل احلحجسيجحت يمطحمل اججلمجعدات كبنيَّ 
 محلحمل أفَّ يمغحت اليحلمجتب أمحشجخمهل، ك محمًَّ مجيمجعن ِـّ لججلممسُّ أرٌلف اإلممسبلـ اججليت ال يحمقجخمـ حجسكجحممجم، يمغمجمجخم اكأل

محمىمجتٍيحمي «أـ اججلحمقحمسآف»  مخلحمل مجمجعمجم مخلمجعين اججلحمقحمسآف.؛ مل ممشحملَّ
كيف احلحجسيجحت يفه مل جي أف يسجخمف يمطججلييحم ادلايمطي مخلحمل احلحمسص ىلع مجعججليمخل املحجسيمطجخميحمل 

، أمجخمرى ديمحممجممخل كاتلحجسرُّج يف ديمطجخممجممخل، كابلحجسء أل رٌلف كاججلىمغحمساخمش اججليت ال حجسَّ مخلمحممجم لِكِّ مممسججلمخلو
.  كاججلرتِّقِّ مجممخل إىل أمجخمر اإليحملف كمممسىحل اججلىمعي اججليت ال يمخضيحمقمجم يمطحمقىحلي لكِّ أحمجحجسو

كيمغييحم يفه مل جي أف يسجخمف يمطججلييحم املممسججلمخل اعمخل كىحضججل اججلمجعججلمخل ىمحمحش مخلحمل اججلتممسججليمخل 
، أك يمغمجعىحلو  م ا كرممسجخمهل حمقجخمؿو  .كاالجحمحمقيد، كحمسؾ اتلحمقحجسيمخل بىنٍيى يىحجسى
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 الشرح التفصيل 

 
 
 أيًغا» -◙ كٔل املطِف غَ غٍؽ ةَ اخلطاب»/ 

ا، يمغَم مخلىمغمجعجخمؿ مخلمخضججلمخف  /«أيًغا» ( إذا رجمتممط، أم/ اعدت يمطمحميحم الحمسكاي يمطجخمٍدن ميجشحجسر )آضى
( املحمجىجسكؼ  .(1)لججلىمغمجعىحل )آضى

كرشط اللكحمل أف تممسمجتمجعحملىحل ني ححصحني حمحممجمحمل محمممس كيىمعين أحمجحجسحجمحمل يمطحمل اآلىمححمس؛ يمغبل 
. يحمقؿ/ جمتء زيحجس ، كال اححصرتؾ زيحجس كيمطحملحمسك أيممشن ، كال يحمقؿ/ جمتء زيحجس كمخلت يمطحملحمسك أيممشن  أيممشن

»مخفؿ/  ♫كجحمبلحمجمخض أف امليجشمحمممغ   .◙؛ ألف احلحجسيجحت األكؿ يمطحمل يمطحملحمس «أيممشن
 ٔمٍ / »◙ كٔهل َِْػ َرـِٔل اهلل ذاَت ي َُ ِغ ا حن ٍَ  /«ةْيِ

/ جمتمجتممق أمحشججلمجم/ )ني( اججلحمطحمسيمغي، كيجشججلخمت حمطحمسيمغن لججلحمسمخلف إف أخمشيىمغ إىل زمخلف حنجخم/ «ةيٍِا»
 ني اججلمجعممصءيحمل، كيجشججلخمت حمطحمسيمغن لججلحملاكف إف أخمشيىمغ إىل ماكف، حنجخم/ جمتججلممس ني الحمسجمتججلني.

كمخلحمل رضكرات حجمىجسا اججلحمطحمسؼ/ أف يممشؼ، يمغذا لمخل يممشممغ إىل مخلىمغحمسد امخفمجتىض حجمىجسا أف ججلحمجحمقيحم 
 )مخل( تليحلىمغيحم يمطحمل اججلمجعحملىحل )كحجمجخم اخلىمغخمش( كتليحلىمغيحم يمطحمل امخفمجتممشء اإلخمشيمغ إىل املىمغحمسد.

يٍممصى  ًججلممغه كإذا لمخل يممشممغ إىل )مخل( يمغجحميحم مخفحجس ت
ى
ممط اججلىمغمجتحمج ىلع آىمححمسق يمغمجتمجتجخمدل مخلحمل اإلححصع أ

 يمغمجتيجشخمت )ىحٍمحمى(.
حجسُّ حمطحمسؼ زمخلف؛ ألجحميحم حجممحم مممشؼ إىل زمخلف  ◙كججلىمغمخض/ )حمحمحمل( حجممحم يف الكـ يمطحملحمس مجعى حي

 مخلحمقحجسر كحجمجخم/ حمحمحمل )أكمخفت( كحنحمل جمتججلجخمس يمطمحمحجس...
 كحجمىجسا اججلحمطحمسؼ حجممحم يىمغيحجس مخلممط الحمسمخلف املىمغجمتة، أم/ أجحميحم لمخل يسحمل ذلممق يمطحمل مخليمجعد كال اممسمجتمجعحجساد.

                                      
 (.1/34(، املمجعحمتمخل الجخمممسيممش )1/33امليجشح املمحمري ) (1)
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مخفؿ  خمشحملري املمجتلكمخل مخلممط ممعريق، كججلحجمس خمشحملري املمجتلكمخل املمجعحمطمخل جحمىمغممسيحم؛ ألف اجليب / «حنَ»
 .«أحاكً يػيٍكً ديِكً»يف آىمححمسق 

 .(1)«ةيٍِا حنَ سئس»كيف ركاي/ 
مجممط جمتلجمس محلممصمجمجخمد مجممط ححصحجمحجس، أك ميجشحجسر حملمجعىن جمتلممسني، كحجمىجسا مخلحمل ب / «سئس»

حجممخل جحمىمغجمس اجلججلجخمس اذلم  إىحضبلؽ امليجشحجسر ىلع املممصمجتمخف، كيمغييحم مخلججلىمع حمجيجحت جمتمجعىحل األححصجحسص
 حجمجخم احلحجسث. كٌم ىلع مخلمجعىن اجلحملممط أحمجممسحمل.

محمٍحجسى )مخلمحتججلمحت  «/ِغِػ» ، خي محمٍحجسى ، خى مجعين/ حمجممشجخمر اليشء كدجحمجخمق، كيمغيمجم جحتبلث ججلىمعت/ ًيمطمحمٍحجسى
اججلمجعني(، كٌم حمطحمسؼ يف الحمسمخلف كاملاكف، حمقجخمؿ/ يمطمحمحجس الججليىحل، كيمطمحمحجس احلممش إال أجحممجم حمطحمسؼ ممعري 

. كيحجسىمحىحل يمطججلييحم مخل  .(2)حمل حمجحمسكؼ اجلحمس )ًمخلٍحمل( يمغحمقممشمخلمجتحملسحمل، يمغبل حمقجخمؿ/ يمطمحمحجسؾ كاممسممطه
، محلحمل يف مخفجخمهل مجعىل/   محلحمل حجممحم، كإمخل مخلمجعىنن ۈ ۈ ﴿كحجمجخم يىمغيحجس اججلحمقحمسب إمخل حمجممسًّ

كاججلمجعمحمٍحجسيَّ حجممحم يمطمحمحجسي االممستمحتر ججلمجعججلمخل كمخل يمجترصؼ يمطمحميحم ، أم/ يف  ،[43 /الؽغػ] ﴾ٴۇ
 .(3)مججليحليحم كيمطججلحمليحم أـ اليحلمجتب ال يمخضججلممط يمطججليمجم أحمجحجس

ٔم» محلحمس كحجمجخم مممحمجخمع! كجيب ف الالكـ ىلع حمقحجسيحمس/ حجمجخم مخلحمل إخمشيمغ املجحمجحت إىل املىجس /«ذات ي
 )يف ممسيمط( ذات )محمسة مخلحمل( يجخمـ، يمغحمجىجسؼ ذلممق ججلحمطمجمجخمر املحمساد مخلحمل الالكـ.

 ػؽ»/ ◙ كٔهل ٔاِد الشَّ ـَ  / «إذ َطيَع َغييِا رَُسٌو شػيُػ َبَياض اثلياِب شػيُػ 

 حمطحمسؼ زمخلف مخلضو يىمغيحجس املىمغجمتة. /«إذ»
الرشط، كحجمجخم حيمجتج إىل جمتجخماب يمجتمخل يحم أححصر  كمل اكف ججلىمغمخض )حمحمحمل( حمطحمسيمغن مخلمجتممشحملمحمن مخلمجعىن

 .«إذ ىحضججلممط»حمقجخمهل/  ◙يمطحملحمس 
 كاتلحمقحجسيحمس/ )ني أزمخلمحم محلجخمجحممحم يمطمحمحجسق يمغجمتجحم ىحضججلجخمع رجمتىحل(.

                                      
 (.8272(، كابليمجمٌف يف اليحلربل )173(، كاحمل حمجف )1)يف محشحمجيحمجيحم ( أىمححمسجمتيحم احمل ىمححمسيحمل 1)
 (.2/631(، املمجعحمتمخل الجخمممسيممش )2/431امليجشح املمحمري ) (2)
 (.13/196) ، لججلمخضحجمحمس حمل اعححصجخمر( ىمغممسري اتلحمجحمسيحمس كاتلمحمجخميحمس3)
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لمخل يحمقىحل )دىمحىحل( إححصمجعرنا مجتمجعحمطيمخل مخفحجسرق، كيمغييحم اممسمجتمجعرة حمجيجحت ححصَّيحم حمطمجمجخمرق كدىمحجخمهل  /«طيعَ »
 يف ريمغمجع مخفحجسرق مخضججلجخمع الممصحملجمس.

ججلىممق يف محشجخمرة رجمتىحل، كاتلمحمجخمي ،«رَُسٌو »  حمل لججلمجتمجعحمطيمخل.أم/ مى
كجحت أف املججلممق يتممصِك يجشجخمر حمجممسمحم خممجتججلىمغ، خببلؼ اجلين يمغحمقحجس يمجتيجشجخمر ىمعري احلممسحمل 

 مخلحمل اليجشجخمر.
ْػؽ» ٍمجعحمس( كُلحجمحمل محشحمجيخمت. /«الشَّ حمس( ك)الممصَّ مجعى  يحمقؿ/ )الممصَّ

كاججلمجعرة مخلحمل ب إخمشيمغ اليجشىمغ املممصمجم إىل يمغيمطججلمجم، محلجحميحم مخفؿ/ ححصحجسيحجس يض جحتييحم، 
 ححصحجسيحجس ممسجخماد ححصمجعحمسق.

 (1)«غييّ أذؽ الففؽ، وال يػؽفّ ٌِا أضػ ال يُؽى»/ ◙ كٔهل/ 

  .(2)«ال ُؽى غييّ أذؽ الففؽ»كريكم/ 
ٌَِ ابلرل»كريكم/  َِاُء ـفٍؽ، وىيؿ  ْط ـَ  .(3)«ىيؿ غييّ 

ْطِاءُ »  اهلي./ «الفَّ

، كلمخل يحمقىحل/ كلمخل حيٍمجعحمسؼ؛ خلبلَّ «وال يػؽفّ ٌِا أضػ/ »◙/ مخفؿ«وال يػؽفّ ٌِا أضػ»
 ال يمجعحمسيمغيحم. يجخمحجممخل أف اجليب 

ىجسا رصيخمت يف أجحممجممخل رأكق، كمخل كمخفممط يف ركاي أمححجس يمطحمل ممعري يمطحملحمس مخلحمل أجحممجممخل ممسحملمجعجخما الكمخليحم كحجم
 يمطمحمحجسق كبمجعممشمجممخل ىمحرج املاكف، يمغممسحملمجعجخما مخلحمل  حملىحل ىلع أف مجعخمش اججلحمقجخمـ اكف جمتلممسن كلمخل يحمسكق حيي

 ني احلحجسيثني ىلع مخل مخفحمسرق مجعخمش الرشاح.  كراء جمتحجسار، أك حنجخمق؛ مجمجعن
يف محشجخمرة دحمجي اللكيب؛ ألف ذلممق اكف  محلحمل أف حجمىجسا ال يمحميف أف جمتربيىحل اكف يييحم 

.  اغبلن، ال داحملن
 ؟ / حجمىحل تممصِكُّ املبلس ححصاكؿ ممعري أححصاكهلمخل راجمتممط إحلمجممخل، أك إىل ا فإن كيو

                                      
 (.8أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )( 1)
 (.367) أىمححمسجمتيحم أمححجس( 2)
 (.315(، كيف املحجسىمحىحل إىل الممسنن اليحلربل )9) يف اليحلربلابليمجمٌف أىمححمسجمتيحم ( 3)
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، حملمجعىن أف املججلممق ال يممسمجتمخضيممط أف يزتيَّ حمسمِّ اججلىمعري إال ذف حجمىجسا إىل ا  فيشاب ةأن/
ا 

 (1). 
 لمخل يمجعحمسيمغجخمق؟محليممغ يمطحمسؼ يمطحملحمس أف اليجشحمج  فإن كيو/

 حيمجتحملىحل أجحميحم اممستمحمحجس إىل اغججل حمطمحميحم، أك إىل رصيخمت مخفجخمؿ احلرضيحمل. فيشاب أُّ/
ي اثلين أجحميحم مخفحجس جمتء محلىجسلممق يف ركاي يمطمحتحملف حمل ممعيث/ » مخفؿ احمل حمجحمتحمس/ يمغمحمحمطحمس »كييمجعىنيِّ

 .(2)«اججلحمقجخمـ مجعممشمجممخل إىل مجعخمش يمغحمقلجخما/ مخل جحممجعحمسؼ حجمىجسا
حمجىت »إىل  «…إذ طيع» ◙كاججلىمعحمسض مخلحمل حجمىجسا اتلحملمجميحجس كالجخممحشممغ الممسمخف مخلحمل مخفجخمهل 

/ اتلجييحم ىلع يمطحمطمخل اججلحمقيجش كممعحمسامجتمجم، كاتلججلجخميخمت ممسمجتىمعحمساب ممساؿ جمتربيىحل «جمتججلجمس إىل اجليب
اآليت كاتلمجعحمت مخلمحميحم، حمجيجحت جمتءحجممخل يف حجمي حمجرضٌم مخلحمقيمخل مخلمجعمجممخل ملحجسيمحم ججلحممسؿ يمطحمل أمحمس 

 .ادليحمل ممساؿ األيمطحمسايب اجلحجمىحل اججلىمعحمسي يمطحمل مخلحجسيمحم رممسجخمؿ ا 
 ضىت سيؿ إىل اجليب» /◙ كٔهل »/ 

 امجتحجساي، أك اعىحضىمغ، أك الجحممجتمجمء اججلىمعي ماكجحمي، أك زمخلجحمي./ «ضىت»
كلمخل يحمقىحل/ ني يحجسم اجليب؛ ألف حمجهل يحجسؿ ىلع  «إىل اجليب/ »◙مخفؿ يمطحملحمس / «إىل اجلَّيب»

، كإف اكف جمتججلجخمممسيحم ىلع حجمي املمجتمجعججلمخل! كيحجسؿ ىلع ذلممق مخفجخمهل/  يمغممسمحمحجس رًلتييحم »أجحميحم لمخل جي مخلمجتمجعججلحملن
 يمغمجمىجسق حجمي مخلمجتمجعججلمخل مخلمجتدب. «إىل رًلتييحم، ككخمشممط محلىمغييحم ىلع يمغجحسىجسييحم

 ََِػ ركتتيِّ إىل ُرنتتيّ/ »◙ كٔهل ـْ َ
 /«فأ

كال يسجخمف ذلممق ملحمل جمتججلجمس  أليجشمخف رًلتييحم حمسًليت اجليب  ، أم/«فأـِػ ركتتيّ»
  جبجحميحم؛ ألجحميحم يججليجشمخف رًل كاحمجحجسة، يمغلممسىحل حجممحم ججلممع يف اججلحمقحمسب كاملجخماجمتمجم مخلحمل املممسكؿ.

 كٔهل ◙« / ِّ ِّ ىلع فِغؼيْ ْي  /«َوَوَعَع نفَّ

يٍيحم ىلع يمغجحسىجسم اجليب   كمخفيىحل كخمشمجعمجمحمل ىلع يمغجحسىجسم جحمىمغممسيحم. كاملحمقيجشجخمد أف جمتربيىحل كخمشممط محلىمغَّ

                                      
 (.57ص)( رشح األربمجعني اجلجخمكي الحمل يمطمحتيحملني 1)
 (.185(، كالحمسكاي أىمححمسجمتمجم أمححجس )1/117( يمغمجتخمت ابلرم )2)
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ْيّ» ممغُّ األذل يمطحمل ابلحجسف./ «نفَّ ؛ ألجحممجم ىسي  ممسحملي احلحجس محلىمغًّ
كيمغمجعىحل جمتربيىحل ذلممق مل حمحممجمحمل مخلحمل محمسيحجس الجخمد كاألنجمس، أك مجعحملين ألمحمسق ىلع اليجشحمج 

 يمغىمغمجعىحل يمغمجعىحل جمتىمغة األيمطحمساب.
مخل كرد يف حمجحجسيجحت أيب حجمحمسيحمسة كأيب ذر   يمغجحسىجسم اجليب كمم يحجسؿ ىلع أجحميحم كخمشمجعمجم ىلع

 ، يمغرىمغممط االحمجمجتحملؿ اذلم يف ركاي مممسججلمخل.(1)«كخمشممط يحجسييحم ىلع رًلىيًت اجليب »كممعريحجمحمل/ 
 مخل الرسُّ يف مخليجء جمتربيىحل ىلع ججلممق اليجشجخمرة؟ كمخل يمغحجسة اتلمجعججليمخل مجمىجسا األممسججلجخمب؟ كججلسحمل
دة محمسيحجس اتلجخمخمشيخمت لججلحملمجعججلجخممخلت لججلمجتمحمجخميممط يف ىحضحمسؽ اتلمجعججليمخل، كاتلحملمحتيىحل إليمغ ف حجمىجسا ُُياب/

 كججلرتممسيمح حجمىجسق املمجعين اججلمجعحمطيحمل كحتىمغمخض.
 ػُ / »♠ كٔل سربيو ٍَّ  /«يا حم

ػ» ٍَّ ججلىمخله مخلمحمحمقجخمؿ مخلحمل اممسمخل املىمغمجعجخمؿ مخلحمل اججلىمغمجعىحل املممشمجعَّممغ  /«حُمَ ِّحجس»يمطى حجس؛  «محي حملَّ حجس يمغمجمجخم ُمي حملَّ حيي
ٍحجسي اخلىججلٍمخف هل ليحلرثة ىمحيجشهل احلحمليحجسة.  ىمغؤالن ف يىٍسرث محى

غ أف يمحمدييحم ممسحمليحم املحمتحمسد، كمخفحجس كرد اجلَم يمطحمل ذلممق؟ مخفؿ محليممغ ممس وكػ يلٔل كائو/
  .[34 /اجلٔر] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿مجعىل/ 

ٔال/  فيشاب ىلع ْؼا ةأك
 حيمجتحملىحل أف ججلممق اججلحمقيجش مخفىحل اجلَم.األول/ 
ا ملحمسيحجس اتلمجعحملي ىلع  اثلاين/ أف حجمىجسا اكف جمتحمسين ىلع اعدة اججلمجعحمسب يف اجلحجساء الممسمخل؛ مخفيجشحجسن

 حمقجخمؿ أمخفحمسب؛ ألف اججلحمقجخمؿ األكؿ حيمجتج إىل اتلرييمح.اليجشحمج اليحلحمساـ، كحجمىجسا اججل
 أف احلحمسمخل خممجتيجش آلدمخليني دكف املبلس؛ ألف اخلمخضب يف اآلي اليحلحمسيحمل لآلدمخليني. اثلاىد/
 الم/ »♠ كٔل سربيو ـْ ْعرْبين غَ اإل

َ
ٔل اهلل ،«أ ن » / فلال ـر

َ
الَُم أ ـْ اإل

ٔل اهلل ن ال إهَل إال اهلُل وأنَّ حمًٍػا ـر
َ
َػ أ َٓ  /«تَْش

ادلىمحجخمؿ يف الممسججلمخل، أم/ االجحمحمقيد كاخلممشجخمع كاالممستممسبلـ  /-ججلىمعن  -اإلممسبلـ /«اإلـالم»
                                      

 (.4991ممسنن اججلجممسيئ ) (1)
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  .[43 /احلشؽات] ﴾ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ﴿كاإلذاعف، كمخلمحميحم مخفجخمهل مجعىل/ 
/  االممستممسبلـ  تلجخمحمجيحجس، كاالجحمحمقيد هل ججلمخضيمط، كاخلججلجخمص مخلحمل الرشؾ. كرشاعن

اتلمجعحمسيممغ مخلىمحجخمذ مخلحمل احلحجسيجحت يف مخلمجعحمسض  كيمجعحمسَّؼ محلىجسلممق يمطحملؿ ادليحمل اججلحمطحجمحمسة، كحجمىجسا
 يمطحمل اإلممسبلـ. إىمحرق 
ا ك «اإلـالم»ك ـي  «أن تشٓػ»كمخفممط حجممحم مخلمجتحجسن كمخل مجعحجسحجم كمخفمجع ىمحربنا، كاتلكيىحل/ اإلممسبل

يمطحمل اإلممسبلـ حجمجخم اممسمجتىمغمجمـ يمطحمل  ♠ححصمجمدةي أف ال هلإ إال ا...؛ حمجيجحت إف اممسمجتىمغمجمـ جمتربيىحل 
 حمجحمقيحمقمجتيحم، كمخلحجميَّمجتيحم الرشيمطي.

ىمغمجمـ يمطحمل اإلممسبلـ ألجحميحم األمحمس اججلحمطحجمحمس، كلئلححصمجعر ف أكؿ الممسمجت ♠كبحجسأ جمتربيىحل 
 كاتلجخمحمجيحجس لججلمجعحمسيحمس احلحمليحجس. -يمطمحمحجس اججلحمقحجسرة-ىلع امللكممغ حجمجخم اجلمخضمخف لممصمجمدني كاجمت 

ىمحري كمخفحجس كمخفممط يف ركاي ابلجحسرم حمقحجسيمخل اإليحملف ىلع اإلممسبلـ، كاحلمخف أف اتلحمقحجسيمخل كاتل
ي كاحمجحجسة كاججلحمقيجش كاحمجحجسة، مخلحمل يمغمجعىحل الحمسكاة محلحمل ذمحلحمس ذلممق احمل حمجحمتحمس كممعريق؛ حمجيجحت إف الحمسكا

كمخفحجس رجمتخمت اججلمخضيػ الحمسكاي اججليت يمغيمجم ابلحجسء إلممسبلـ؛ مل يف ذلممق مخلحمل اججلرتِّق، حمجيجحت حجسأ 
 .«اإليحملف»كحمسىق إىل ابلىحضحمل  «اإلممسبلـ»ججلحمطحجمحمس 

خمت آىمححمسكف ركاي ابلحجسء إليحملف، جحتمخل اإلممسبلـ؛ ألف اإليحملف أحجممخل؛ ألجحميحم يمطحملىحل اججلحمقججلجخمب  كرجمتَّ
 اإلممسبلـ يحمطمجمحمس يحم محشحجسؽ ادليمطجخمل.كحجمجخم األمحشىحل يف يمطحملىحل اجلجخمارح، ك

نْ »
َ
 حمجحمسؼ ميجشحجسرم كجحميجش./ «أ
َٓػ» ./ «تَْش  يمغمجعىحل مخلمحميجشجخمب ف، كالممصمجمدة/ اإلىمحر محمس مخلمجتيحمقحمل يمطحمل يمطججلمخلو
 ىمغمجتخمت اهلحملحمسة خمىمغىمغ مخلحمل اثلحمقيججل، كاممسحملمجم خمشحملري الممصف ُمىجسكؼ، أم/ )أجحميحم(، أم/ الممصف. /«أن»
 ، أم/ ال مخلمجعجخمد حبمخف.«ال هلإ»
ممسحملمجم مخلين ىلع اججلىمغمجتخمت يف ُمىحل جحميجش، كاخلرب ُمىجسكؼ، ا /«هلإ»جحميمغي لججلحمتججمس، ك/ «ال»ك

.  حمقحجسيحمسق/ مخلمجعجخمد حبمخفو
 أداة اممستمحتمحمء. /«إال»
 ججلىمغمخض اجلبلججل مممستمحتىن محمسيمغجخمع ىلع ابلحجسحلَّ. /«اهلل»
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نَّ حُمًٍػا»
َ
حمقحجسـ اححصمجتحمقمخفيحم، كمخفحجس مخفيىحل/ جلحجسق يمطحجس املمخضججل كمخفحجس ممسحملق يف ممسممط يجخمـ / «وَأ

ا، كججلحجمس مخلحمل أممسحملء  حملحجس كالديحم لمخل ممسحملي امحمممق ُمحملحجسن آممق كال مخفجخممممق؟! مخفؿ/ رجمتجخمتي أف حيي
 يف الممسحملء كاألرض. كمخفحجس حمجحمقمخف ا مجعىل رجمتءق.

 مخفؿ حمجممسف/ 
ي ًمخلػػػٍحمل اٍممسػػػًحمليحمً  ػػػمخفَّ هلى  حًليًحمتججلَّػػػيحمي  (1)كىححصى

 

ػػحجسي   ىحملَّ ا ُمي ػػىجسى ػػجخمٍده كىحجمى ٍحملي ػػٍحمسًش ُمى ك اججلٍمجعى  يمغىػػىجسي
 

 جبربيىحل -حجممحم كيمغيحمل مجعحجس -اخلمخضب حنتيّ/ ٌـّ هل كججلىمعريق♠ ججلحجمس ىمحمحشن  ، كإجحمحمل حجمجخم اع
 ممحمل يمجتىت جخمجمتيمجميحم إحليحم.

ٌََ أكؽَّ ةالشٓادحني/  ضكً 
، كإف أىمحىحلَّ   حمجحمقنٌ ، يمغف جمتء ألرٌلف اكف مممسججلحملن  حمجيحلحملن مخلحمل أمخفحمسَّ لممصمجمدني اكف مممسججلحملن

 مجم يمغحمقحجس اىمحمجتىحلَّ محلحملؿ اإلممسبلـ الجخماجمت.
كاىمغحمق يمطججلييحم  كمخفحجس يمطججلمخل الخمشمخضحمسار مخلحمل ديحمل الحمسممسجخمؿ » مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ احمل يحملي/

ا رممسجخمؿ ا، يمغىجسلممق ييجشري األمخل أف أكؿ  مخل محمس اخلججلمخف ححصمجمدة أف ال هلإ إال ا كأف ُمحملحجسن
  .(2)«الاكيمغحمس مممسججلحملن

 الة/ » كٔهل ًَ الطَّ  /«َوحِلي

مخليحم./ «حليً»  يمغًٍمجعىحل مممصمجتمخف مخلحمل اتلحمقجخميمخل حملمجعىن/ اتلمجعحجسيىحل، مخلحمل أمخفـ اججلمجعجخمد، أم/ مخفجخمَّ
 كمخفحجس يحمقؿ/ إجحميحم مممصمجتمخف مخلحمل اإلمخفمخل.

 كاإلمخفمخل هل مخلمجعمحميف/ 
 زمخل كاالممسمجتحملحمسار كادلكاـ، كيجشخمت إرادة حجمىجسا املمجعىن.املبل -أ

اججلحمقيـ اذلم حجمجخم خمشحجس اججلحمقمجعجخمد، كال يحمساد حجممحم إال ىلع مخلمجعىن األداء، أك اججلتممصحملري يف  -ب
                                      

 رضكرة. «اممسحمليحم»ممسحمججحميحم، كاهلحملحمسة يف مخلحمل اممسحمليحم  جلبييحم  ححصمخف ا أف  /( أم1)
ال هلإ إال ا، يمغذا اكف يحمقجخمهل ليحلمحميحم  /كذمحلحمس مجعخمش اججلمجعججلحملء أف الاكيمغحمس يحجسىمحىحل يف اإلممسبلـ حملحمتحمسد أف يحمقجخمؿ(، 21/456( دلحملجخمع اججلىمغمجتكل )2)

ا رممسجخمؿ ا. كإحليحم ذحجم احمل يمطمحتيحملني  يمغبل يمحميحلحمس رممسججل اجليب  يف رشح األربمجعني اجلجخمكي  ♫حجس أف يممشيممغ إحلمجم ححصمجمدة أف ُمحملحجسن
 (.25 -24ص)
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 األداء، مخلحمل/ مخفـ يف األمحمس، أم/ ححصحملحمس ألدايحم.
كبججلمخضممط يمغججلحجمس املحمساد اإلمخفمخل اججليت ٌم أىمح األذاف؛ ألجحميحم لجخم اكجحم محمسادة أليمغد أجحميحم ال 

 مخفمخل، كججلحجمس محلىجسلممق يمغليجشبلة محشحمجيحمج حجسكجحممجم.حجسَّ مخلحمل اإل
الة»  أم/ ادعي هلمخل.، [404 /اتلٔبث] ﴾ڻ ڻ﴿ ادلاعء، مخفؿ مجعىل/ /-يف الججلىمع -أمحشججلمجم/ «الطَّ

أم/ ، [33 /اتلٔبث] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ﴿كمخفؿ مجعىل/ 
 ديمطجخمايحم.

 كادًُِّعى أجحميحم ال يجشخمت أف يسجخمف مخلمجعمحمحجم ادلاعء الممسمجتمجعحملهل يف اخلري كالرش.
 .(1)«ضوَّ ىلع آل أيب أوىف امهلل»حملمجعىن اججلربًل، كيممسمجتحجسؿ هل حبحجسيجحت/  كمخفيىحل/ ٌم

 (2)«ةُػْرُج ألْو ابلليع ألضيل غييًٓ إين»كمخفيىحل/ ٌم حملمجعىن االممسمجتىمعىمغر، كيف احلحجسيجحت/ 
 .(3)«فأـخغفؽ هلً»كيف ركاي/ 

 واشخلاق )الطالة( خمخيَف فيّ، فليو/ 
ججلىجخميحمل(/ مخفؿ اجلجخمكم/  -1 يف اححصمجتحمقؽ اليجشبلة يمغألححصمجمحمس األحمطمجمحمس/ كاىمحمجتججلممغ اججلمجعججلحملء »مخلحمل )اليجشى

ججلىجخميٍحمل )ىمغمجتخمت اليجشد كالبلـ( كحجمحمل يمطحمسمخفف مخلحمل جمتجحميب اذلجحم كيمطحمطحملف  أجحممجم مخلحمل اليجشى
 .(4)«يمحمحمجمحميف يف الحمسًلجخمع كالممسحمتجخمد، مخفلجخما؛ كهلىجسا محلمجت اليجشبلة يف رممسمخل امليجشحمجممغ لجخماك

 ق يمطحمل املمجعيجشي.كمخفيىحل/ ًمخلٍحمل محشججلي اججلمجعجخمد إذا مخفجخممخلمجتيحم؛ ألجحممجم حتحملىحل اإلنممسف ىلع االممسمجتحمقمخل كمحممجم -2
 مخلىمغمجتمجتحمج تليحلري خممجتمجتحمل ججلتممسججليمخل. -اغبلن -أمخفجخماؿ كأيمغمجعؿ/ -رشاًع  -والطالة

ًز يف اتلمجعحمسيممغ ججلىمغمخض/ )اغبلن(؛ ألف مجعخمش اليجشججلجخمات ججلحجمس يمغيمجم أمخفجخماؿ محليجشبلة  كاحمجرتي
حمسم أيمغمجعهل ىلع مخفججليحم.  األىمححمسس، كال أيمغمجعؿ محليجشبلة املحمسيخمش اذلم جيي

 ممغ ٌم امليحلمجتجخمب؛ لجخمركد حمجحجسيجحت محشحمجيخمت ىجسلممق.كاليجشبلة املحمقيجشجخمدة حجممحم يف احلحجسيجحت الرشي
                                      

 .( 1178)(، كمممسججلمخل 1498( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
حمجيحم احلزمخل، (2138اججلجممسيئ )ك(، 24612( أىمححمسجمتيحم أمححجس )2)  .(1794) كمحشحمجَّ
 .(974كأمحشججليحم يف محشحمجيخمت مممسججلمخل )، (3964، 3963، 2137( أىمححمسجمتيحم اججلجممسيئ )3)
 (.3/179لججلمحمجخمكم ) ،( مجمىجسي األممسحملء4)
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 مخل احليحلحمل مخلحمل ابلحجسء لممصمجمدني، جحتمخل اليجشبلة، جحتمخل يق األرٌلف؟فإن كيو/ 
ٔاب/  مخفحجسمخل الممصمجمدف ىلع ممعريحجمحمل؛ ألجحممجمحمل أمحشىحل ادليحمل كمخلمجعحمقحجس اجلحمتة، كممسحمس فاجل

 اتلاكحلممغ الرشيمطي مخلجي يمطججليمجمحمل مرشكىحض مجمحمل.
مخل اليجشبلة ىلع يق األرٌلف؛ أل جحممجم يمطحملد ادليحمل، كتليحلحمسرحجم لك يجخمـ سمجمس محمسات، كمخفيحجسِّ

ا، كججلحمقجخمهل  ةني الؽسو وبني الرشك واىكفؽ حؽك / »كألجحممجم ال تممسحمقممش مخل داـ اججلمجعحمقىحل مجخمجمتجخمدن
 .(2)«كال حمجمخض يف اإلممسبلـ ملحمل حمسؾ اليجشبلة/ »◙، كججلحمقجخمؿ يمطحملحمس (1)«الطالة
 الؾاكةَ َوحؤيت/ » كٔهل »/ 

يت املممسمجتحمجحمقني الحمسٌلةى، يمغحمجىجسؼ  أفحملمجعىن/ ، كحجمجخم يمجتمجعحجسل ملىمغمجعجخمججلني، اإليمجتءمخلحمل / «حؤيت»
 .األكؿاملىمغمجعجخمؿ 

مخضججلمخف ىلع اجلحملء كالحمسيدة، يحمقؿ/ زٌل املؿ إذا جحمحمل كىحضب، كٌم محلىجسلممق  /-ججلىمعن  -«الؾاكة»
 محميم املؿ ججلربًل.

 مخفؿ اجلىمع/
 
ى
ػػ أ مخلى ػػٍحمستى كى ٍجيىػػؾى  ىمحَّ  جىٍحمقػػمحشه  ًمخلػػٍحمل دي

 

ػػػػ مخفىػػػػ  مخلى ىػػػػممقى الػػػػحمسَّ  دى اعى  ى مخلٍ حجسَّ كى  ءي اكى ل
ج مخلحمل مخلؿ خميجشجخمص برشط ججلجخمممعيحم جحميجشن. /-رشاعن -كالحمسٌلة   ٍحجسر املٍجحسحمسى  اممسمخل لججلحمقى

/ كمخفؿ ، [404 /اتلٔبث] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿كتممسىم محشحجسمخف، مخفؿ مجعىل/
  .[30 /اتلٔبث] ﴾ڻ ڻ ڻ﴿

ليجشبلة، كأىمححمس اليجشجخمـ مخلممط  -كٌم يمطدة مخلحل-مخفحمسف الحمسٌلة  كجحمبلحمجمخض حجممحم أف اجليب 
كلجخمجمتجخمبمجم يف مخلؿ امللكممغ،  مخفحمسيمحم اليجشبلة يف اججلحمقحمسآف، أجحميحم يمطدة حجسجحمي اكليجشبلة؛ ليحلجخمف الحمسٌلة

 كججلمجعحملجخمـ جحمىمغمجعمجم كمجعحجسييحم لججلىمعري خببلؼ اليجشجخمـ. -يمطمحمحجس أكرث اججلمجعججلحملء-كممعريق 

                                      
 .( 82( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )1)
 .( 1559يمجمٌف يف اليحلربل )(، كابل1751(، كادلارمخفمخضين يف ممسجمحميحم )84( أىمححمسجمتيحم مخللممق يف املجخمىحض )2)
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 َٔم رمغان/ » كٔهل  / «وحط

ٔم» ڀ ﴿/ -ىلع لممسف محمسيمخل -اليحلممغُّ كاإلمممسؾ، محلحمل يف مخفجخمهل مجعىل /-ججلىمعن - اليجشجخمـ/ «حط

 ، أم/ محشحملمجتن.[63 /مؽيً] ﴾ڀ ٺ ٺ
/ .ا كرشاعن  إلمممسؾ يمطحمل املىمغمخضحمسات جيو زمخلمحمن خميجشجخممحشن

مىخمش تلحمجحمسيممق./ «رمغان»  مخلىمحجخمذ مخلحمل الحمسى
مىخمش أمخفجخماؿ/   كيف مخلمجعىن الحمسى

ـ كيمخضمجمحمس اججلحمقججلجخمب. -1 ـ اخلحمسيممغ، ممسيم الممصمجمحمس يحم؛ ألجحميحم يىمعممسىحل األحجساف مخلحمل اآلجحت  يمغحمقيىحل/ حجمجخم مخلمخضحمس ييت أي
 كمخفيىحل/ حجمجخم يحمسمخمش اذلجحمجخمب، أم/ حيحمسمخفمجم. -2
مجمجخمر يمطحمل الججلىمع اججلحمقحجسيحمل ممسحملجخمحجم ألزمخلمحم اججليت كمخفمجع يمغيمجم كمخفيىحل/ مل جحمحمقججلجخما أممسحملء الممص -3

 يمغجخمايمغمخف امجتحجساء اليجشجخمـ زمخلمحمن حمجرنا يمغممسىم يحم.
 يف الممسمحم اثلجحمي مخلحمل اهلحمتحمسة. كٌلف يمغحمسض اليجشجخمـ

 بياًل / » كٔهل ـَ  ِّ  /«وحَتُزَّ ابليَج إِِن اـخطػَج إحِل

 اججلحمقيجشحجس. /-ججلىمعن  -احلمخت «حَتُزَّ »
/  كجمتيحم خميجشجخمص.مخفيجشحجس ابلي يف كمخف خميجشجخمص ىلع  كرشاعن

 اممسمخل جمتججمس، جحتمخل ممعججل ىلع اليحلمجع ممعججل اجلحمتمخل ىلع اججلرثٌي./ «ابليج»
مخلممط أف يف احلمخت أيمطحملالن أىمححمسل ممعري اججلمخضجخماؼ بلي أف  «حتز ابليج»كالرس يف اتلمجعري ػ 

 هل.  ابلي حجمجخم املحمقيجشجخمد ذلات كممعريق مخلحمقيجشجخمد مجعن
احلز »ف املحمساد ػ كجيب  (1)«احلز غؽفث»مخفؿ/  كججلسحمل يىحمسًدي ىلع حجمىجسا أف اجليب 

 أف أيمطحمطمخل اتلجخماممط ججلحمقيجشحجس ابلي حجمجخم يمطحمسيمغ ال ممعريحجم. «غؽفث
خَطْػَج » ـْ  إف/ رشىحضي جمتجخمامجم ُمىجسكؼ./ «إِِن ا

 االممسمجتمخضيمط/ اججلحمقحجسرة، كٌم إماكف الجخممحشجخمؿ مخلحمل ممعري مممصحمق يمطحمطيحمل مخلممط األمخلحمل ىلع اجلىمغجمس كاملؿ.
                                      

 .(3115(، كاحمل مخلجمتيحم )3144(، كاججلجممسيئ )889(، كاججلرتمخلىجسم )1949(، كأجخم داكد )18774( أىمححمسجمتيحم أمححجس )1)
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إماكف »بلحجسف ، كبملؿ كا«كحجمجخم زاد كراحمجججل يمطمحمحجس الممصيمغيع»كاالممسمجتمخضيمط سجخمف ملؿ 
 يمطمحمحجس أيب حمجمحميىمغ. «امليش

ً فإن كيو/   مخفيحجس احلمخت الممسمجتمخضيمط مخلممط أف ممعريق مخلحمل األيمطحملؿ مخلحمقيحجس مجم محلىجسلممق؟ مخلى ل
ٔاب يخيغص يف أربػث أمٔر/  فاجل

 اِّاعن جلىٍحمطمخل اججلحمقحمسآف؛ ألجحميحم لمخل يحمقيحجس ممعري احلمخت الممسمجتمخضيمط. -1

ي  -2 جحميحم يممسحمقممش كجمتجخمب حمقممش كجمتجخمب احلمخت للكي، خببلؼ ممعريق يمغممسٍ ألف يمطحجسـ االممسمجتمخضيمط ي
 األداء حمجالن يمغحمقممش.

 ىلع أف حمقييحجس اليجشبلة الممسمجتمخضيمط ممعري ممسحمل؛ إذ ال تممسحمقممش مخل داـ اججلمجعحمقىحل جحتمجتن مخفين. -3
 جحمجخماعن مخلحمل اجلمجمد ممعري أجحميحم ال ححصجخمًل يمغييحم. أف املممصحمق يمغييحم ججلحممس محلىمعريق؛ ذلا ايمطمجتربق اجليب  -4

 ، أك إىل احلمخت.، أم/ إىل ابلي«إحلّ»
 ك حمليزي يمطحمل نممس االممسمجتمخضيمط إىل ابلي، أم/ إف اممسمجتمخضمجع ممسبيىحل ابلي.مخلىمغمجعجخمؿ يحم، أ/ «ممسبيبلن »

كأمحشىحل الممسبيىحل اججلمخضحمسيمخف، كمحميحلريق يىمغيحجس اججلمجعحملجخمـ يمغملحمقيجشجخمد، أم/ ممسبيىحل اكف. يمغجليحلحمسة يف 
 .[43 /اتلهٔيؽ] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ ممسيؽ اإلجحتت مجعمخل حنجخم/

طيق يف اىلؽآن،
ُ
ريػ ةّ ٌػاٍن نرريةٌ  والفبيو أ

ُ
 / وأ

  .[39 /آل غٍؽان] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴿ي، محلحمل يف مخفجخمهل مجعىل/ يمغلممسبيىحل/ ججلجخمغ اججلىمع -1
  .[431 /ابللؽة] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ كالممسبيىحل/ ىحضيمط ا، محلحمل يف مخفجخمهل مجعىل/ -2
 .[3]اىفؽكان/، [34 /اإلرساء] ﴾خب مب ىب﴿كالممسبيىحل/ املجحسحمسج، محلحمل يف مخفجخمهل مجعىل/  -3

 .[46إلرساء/]اك .[66 /اىنفاء] ﴾ڇ ڇ﴿كالممسبيىحل/ املممسججلممق، محلحمل يف مخفجخمهل مجعىل/  -4
  .[30 /اىنفاء] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿كالممسبيىحل/ احلحمت، محلحمل يف مخفجخمهل مجعىل/  -5
  .[34 /اىنفاء] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ كالممسبيىحل/ اججلمخضحمسيمخف، محلحمل يف مخفجخمهل مجعىل/ -6
ف] ﴾ڇ ڇ ڍ﴿كالممسبيىحل/ املججلَّ، محلحمل يف مخفجخمهل مجعىل/  -7  .[404 /يـٔ

.اإلممسبلـ مجعخمش أمحشجخمؿ األيمطحملؿ ممسجخماء  كيمغرسَّ اجليب  ، أك يمغمجعبلن  اكجحم مخفجخمالن
كال خيىف أف أيمطحملؿ اإلممسبلـ أكممسممط يف مخلىمغمجمجخممخلمجم كأيمغحمسادحجم، يمغبل ححصممق أف األمحمس ملمجعحمسكؼ 
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كاجلَم يمطحمل املمحميحلحمس كبحمس الجخمادليحمل كاجلمجمد كحتيحليمخل محلمجتب ا مخلحمل أيمطحمطمخل أمحشجخمؿ اإلممسبلـ كإف 
 لمخل ىجسمحلحمس يف احلحجسيجحت.

 رتكؾ.كًلحمل حجسىمحىحل األمخفجخماؿ كاأليمغمجعؿ يف مخلىمغمجمجخمـ أيمطحملؿ اإلممسبلـ يمغيحلىجسلممق اججل
/ ، كمخفجخمهل (1)«املفيً ٌَ ـيً املفئٍن ٌَ لفاُّ ويػه/»كمم يحجسؿ ىلع ذلممق مخفجخمهل 

 .(2)«ٌَِ ُضْفَ إـالم املؽء حؽُكّ ٌا ال يػِيّ»
 َضَػْكَج / »♠ كٔل سربيو»/ 

يمغٍى يحم اإلممسبلـ. حمسَّ  أم/ يمغيحمل يمطى
 كٔل غٍؽ ◙« /!! ُّ ِِك  /«فَػِشْتِا هلُ يفأهلُ ويطػِّ

 يمطحمتمحم مخلمحميحم. أم/ ،«فَػِشْتِا هلُ »
حمجججل تىٍمجعحمسًضي لججلمحمىمغجمس يمطمحمحجس اجلمجمىحل بممس اليشء؛ كمخلحمل، جحتمخل مخفيىحل/ إذا حمطمجمحمس  كاتلمجعحمت/

 الممس مخضىحل اججلمجعحمت.
أف ممساهل يحمقمجتيض يمطحجسـ يمطججلحمليحم، كيجشحجسيحمقيحم يحمقمجتيض يمطججلحمليحم، يمغممسغ  كممس اتلمجعحمت/

. يمغمجمجخم اعلمخل يف محشجخمرة مخلمجتمجعججلمخل، يمغلممساؿ ♠اتلمجعحمت مخلمحميحم، كزاؿ يمطبلمخلمجممخل أجحميحم جمتربيىحل 
 مخفحمسيمحم اججلمجعججلمخل. مخفحمسيمحم اجلمجمىحل، كاتليجشحجسيمخف

 .╚كمجعحمت اليجشحمج يحجسجل ىلع حمجممشجخمر حجسيمجممجتمجممخل 
 اإِليٍان/ »♠ كٔل سربيو َِ  /«فَأْعرِبْين َغ

كامخفمجع يف جمتجخماب رشط مخلحمقحجسر، أم/ إف محلمحم أىمحربين يمطحمل اإلممسبلـ  اججلىمغء/ /«يمغىمحربين»
 يمغىمحربين يمطحمل اإليحملف.

 لججلجخمامخفممط إمخل أف يسجخمف مخلمخضججلمخف اتليجشحجسيمخف، ممسجخماء أكف مخلمخض /-ججلىمع -اإليحملف/ «اإليحملف» حمقن
 أـ ال، مجعججلمخف حبسمخل رشِع أـ ال، كحجمجخم مخفجخمؿ أكرث أحجمىحل الججلىمع.

                                      
 .( 41(، كمممسججلمخل )11( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
 ( ممسييت يف احلحجسيجحت اثلين يمطرش مخلحمل األربمجعني.2)
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؛ (1)كإمخل أف يسجخمف اإليحملف حجمجخم اتليجشحجسيمخف املحمقرتف الجحمحمقيد كاإلذاعف كمخفجخمؿ اجلىمغجمس
 ألجحميحم ىلع األكؿ يججلحمسـ أف يسجخمف مجعخمش أحجمىحل اليحلمجتب مخلحمل املمخلمحمني، يمغحمقحجس مخفؿ ا يمطمحممجممخل/

مخل ا محلىمغرنا يمغمجعٌحجسحجم، [43 /ابللؽة] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿
 .حمجيجحت لمخل يمحمحمقدكا هل  كإف يمطحمسيمغجخما جحمجخميحم 

 -كاإليحملف  يجشحجسيمخف اجلمحمف كإمخفحمسار الججلممسف كيمطحملىحل األرٌلف. /-امحشمخضبلحمجن
 .كال ييجشخمت مخفرصق ىلع يجشحجسيمخف اججلحمقججل يمغحمقممش دكف اجحمحمقيد كإذاعف مل جمتء يحم الحمسممسجخمؿ 

 ك يمغإليحملف مخفجخمؿ كيمطحملىحل كايمطمجتحمقد، . كمخفحجس اجمتمجتحملمجع ىلع ذلممق أمخفجخماؿ أحجمىحل الممسمحم ممسججلىمغن  ىمحججلىمغن
 جحمحمقىحل ذلممق الممصيمغيع يمطحمل اليجشحمج يمغحملحمل مجعحجسحجممخل. -1
كحمسجمتمخل ابلجحسرم أجخمان، يمغحمقؿ/ ب أمجخمر اإليحملف، كبب اليجشبلة مخلحمل اإليحملف، كبب  -2

 .(2)الحمسٌلة مخلحمل اإليحملف
كأمجممط أحجمىحل اججلىمغحمقيحم كاحلحجسيجحت أف اإليحملف مخفجخمؿ كيمطحملىحل، كال يمطحملىحل إال جي، » مخفؿ احمل يمطحجس اججلرب/ -3

 .(3)«ججلمخضيمط كيمحمحمقمحش ملمجعيجشي كاججلمخضاعت لكمجم يمطمحمحجسحجممخل إيحملفكاإليحملف يمطمحمحجسحجممخل يحمسيحجس 
كمخل ذحجم إحليحم الممسججلممغ كأحجمىحل األجحتحمس أف اإليحملف يمطرة يمطحمل دلحملجخمع » كمخفؿ ابلحجسر اججلمجعيين/ -4

 .(4)«جحتبلجحت أححصيء، اتليجشحجسيمخف جلمحمف كاإلمخفحمسار لججلممسف كاججلمجعحملىحل ألرٌلف
 كمخفؿ احمل اججلحمقيمخل/ -5

ػػفى ا فَّ إًٍححملى
ى
ججلىػػيًٍمجمٍمخل أ ٍحجس يمطى رىلكىاٍححصػػمجمى  لٍػػجخمى

 

محمىػػفً   ٍحمقػػحجسي جمتى ، جحتػػمخل خى يمغًٍمجعػػىحله (5)مخفىػػٍجخمؿه كى
 

 

ا، كممحمل أجحمسحمس  كأجحمسحمس الممسججلممغ ىلع مخلحمل أىمححمسج األيمطحملؿ يمطحمل اإليحملف إجحمسرنا ححصحجسيحجسن
ذلممق كجمتمجعججليحم مخفجخمالن ُمحجسجحتن/ ممسمجعيحجس حمل جمتري، كمخليحملجخمف حمل مخلمجمحمساف، كمخفمجتدة، كأيجخمب الممسجحسمجتيين، 

                                      
 (.34 -33ص)يف رشح األربمجعني  ، كجحمرصق احمل يمطمحتيحملني( كمخل مجعحجسحجم119اإليحملف، الحمل يحملي )ص( 1)
 (.23 -1/12( محشحمجيخمت ابلجحسرم )2)
 (.9/238) ، الحمل يمطحجساججلرب( اتلحملمجميحجس3)
 (.1/113( يمطحملحجسة اججلحمقرم )4)
 (.174صجحمجخمجحمي احمل اججلحمقيمخل ) (5)
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 كاجلجحسيع، كالحمسحجمحمسم، كحيىي حمل أيب محلمحتري.
اكف مخلحمل ». كمخفؿ األكزاِع/ (1)«ُمحجسث، أدرًلمحم اجلس ىلع ممعريق كحجمجخم رأم» مخفؿ اثلجخمرم/

 .(2) «مىض مخلحمل ممسججلممغ األمخل ال يىمغحمسمخفجخمف ني اإليحملف كاججلمجعحملىحل
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿دؿَّ ىلع حجمىجسا مجيمجعيحم مخفجخمؿ ا مجعىل/ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

  .[3، 4، 6]األُفال/ ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ
اإليٍان ةاهلل، ْو حػرون ٌا اإليٍان ةاهلل؟ شٓادة أن / »-لجخميمغحجس ين يمطحجس اججلحمقحجمس -كمخفجخمهل 

ٔا ٌَ املغاًُ اىـُغٍؿ ٔم رمغان، وأن حُػُط  .(3)«ال هلإ إال اهلل، وإكام الطالة، وإيخاء الؾاكة، وض
ِا كػ يطؽأ اـتشاكل ؽ ني اإلممسبلـ كاإليحملف ف جمتمجعىحل  ، كحجمجخم/ أف اجليب ْو يمغحمسَّ

حملف، يمغيحليممغ يحملسحمل اجلحملممط ني مخل ذمحلحمس يف مخلحمل اإلياأليمطحملؿ مخلحمل اإلممسبلـ كااليمطمجتحمقدات 
 احلحجسيجحت كمخل حمقحمسر مخلحمل دىمحجخمؿ األيمطحملؿ يف اإليحملف؟

ٔاب/ يمغٍحمسًد لك مخلحمل اإلممسبلـ كاإليحملف ذلمحلحمس يمغبل يمغحمسؽ حمحممجمحمل » محلحمل مخفؿ احمل رجمت/ واجل
ي
إذا أ

، كإف مخفحمسف ني االممسحملني اكف حمحممجمحمل يمغحمسؽ  . يمغذا اجمتمجتحملمجع ايمغرتمخف، كإذا ايمغرتمخف اجمتمجتحملمجع.(4)«حمجيجىجسو
 يق يف اىفؽق ةني اإلـالم واإليٍان/اتلطل

اإليحملف حجمجخم يجشحجسيمخف اججلحمقججل كإمخفحمسارق كمخلمجعحمسيمغمجتيحم، كاإلممسبلـ حجمجخم اممستممسبلـ اججلمجعحجس   -1
كىمحممشجخميمطيحم كاجحمحمقيدق، كذلممق يسجخمف ججلمجعحملىحل، كحجمجخم ادليحمل محلحمل ممسىم ا مجعىل يف محلمجتيحم 

  .[4 /املائػة] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ /مجعىلاإلممسبلـ ديمحمن، مخفؿ 
 مل  جمتمجعىحل اجليب » مخفؿ ابلىمعجخمم/  مل حمطمجمحمس مخلحمل األيمطحملؿ، كاإليحملف اممسحملن اإلممسبلـ اممسحملن

مخضحمل مخلحمل االيمطمجتحمقدات، كججلحجمس ذلممق ألف األيمطحملؿ ججلحممس مخلحمل اإليحملف، كأف اتليجشحجسيمخف ججلحمقججل 
                                      

 .(2/913أىمححمسجمتيحم احمل مخض يف اإلجحم ) (1)
 (.1/117جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل ) (2)
 .( 17(، كمممسججلمخل )4368( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )3)
 (.1/111( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل )4)
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 .(1)«ادليحمل»ججلحجمس مخلحمل اإلممسبلـ؛ ىحل ألف ذلممق ىمغيجشيىحل ليشء كاحمجحجس جيحملمجعيحم لكحمل/ 
محلحمل »ديمحمن اإلممسبلـ كاإليحملف كاإلحمجممسف  كيف حجمىجسا احلحجسيجحت الرشيممغ ممسىم اجليب 

-، كحجمىجسا «ييىمغمجممخل مخلحمل آىمححمس احلحجسيجحت مم يحجسؿ ىلع أف أحمجحجس االممسحملني إذا أيمغحمسد دىمحىحل يمغييحم  -أيممشن
اآلىمححمس، كإجحمحمل جحمىمغحمسؽ حمحممجمحمل حمجيجحت مخفحمسف أحمجحجس االممسحملني آلىمححمس/ يمغييحلجخمف حمجيجىجسو املحمسادي إليحملف/ 

 يجشحجسيمخف اججلحمقججل، كبإلممسبلـ/ اججلمجعحملىحل.

ٔفيخّ  ٌَ أضَييَْخّ ٌِا امهلل»يحمقجخمؿ يف داعيحم/  كٌلف اجليب  ْضيّ ىلع اإلـالم، وٌَ ح
َ
فأ

ٔفَّّ ىلع اإليٍان  .(2)«ٌِا فخ
لك ممخلحمل مممسججلمخل؛ يمغف مخلحمل حمجحمقمخف اإليحملف كرممسيمح  وٌَ ِْا كال املطللٔن ٌَ أْو اىػيً/

أال وإن يف اجلفػ مغغث إذا ضيطج / »يف مخفججليحم، مخفـ يمطحملؿ اإلممسبلـ، محلحمل مخفؿ اجليب 
يمغبل يمجتحمجحمقمخف اججلحمقججل  (3)«ويه اىليبضيص اجلفػ لكّ، وإذا ففػت ففػ اجلفػ لكّ أال 

 إليحملف إال كجمجعجحت اجلجخمارح يف أيمطحملؿ اإلممسبلـ.
كججلحجمس لك مممسججلمخل ممخلمحمن، يمغحمقحجس يحمقجخمـ يمطحملؿ اجلجخمارح كال يمجتحملسحمل اإليحملف مخلحمل مخفججليحم، 

 ﴾ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿محلحمل مخفؿ مجعىل/ 
 .[43/احلشؽات]

جخمؿ ا مخللممق يمطحمل يمغبلف؟ يمغجخما لممسمجعحجس حمل أيب كمخفص مل مخفؿ هل/ ي رممس- كمخفؿ اجليب 
ا.../ »-إين ألراق ممخلمحمن، يمغحمقؿ رممسجخمؿ ا  ًٍ إىل آىمححمس احلحجسيجحت املمجتىمغمخف يمطججلييحم. يممصري  (4)«أو مفي

 إىل أجحميحم لمخل يمجتحمجحمقمخف اإليحملف يف مخفججليحم حملـ اتلحمجحمقمخف.
مجعيممغى اإليحملف يف مخفججليحم خمشمجعممغ يمطحملىحل اجلجخمارح دلييحم.  كال ري أف مخلحمل خمشى

 / أف اممسمخل اإليحملف ييمحمىفى يمطحملحمل حمسؾ ححصحن مخلحمل كاجمتيحم.كمخلحمل اججلىمغحمسكؽ ني اإلممسبلـ كاإليحملف -2
                                      

 (.1/145) ، لججلمحمجخمكم( رشح مممسججلمخل1)
 ، كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجممسحمل محشحمجيخمت.(1498(، كاحمل مخلجمتيحم )1124اججلرتمخلىجسم )ك(، 3211(، كأجخم داكد )18374( أىمححمسجمتيحم أمححجس )2)
 .( 1599(، كمممسججلمخل )52( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )3)
 .( 151(، كمممسججلمخل )27( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )4)
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كهلىجسا ال يحمقممط اممسمخل املمخلحمل املمخضججلمخف ىلع مخلحمل ارس محلرية، أك »يمغيف رشح مممسججلمخل لججلمحمجخمكم/ 
ا إال   يحمقممط يمطٌل الاكمىحل مخلمحميحم، كال يممسمجتمجعحملىحل يف اجلمخفمحش حمطحجمحمسن حمسؾ يمغحمسيممش؛ ألف اممسمخل اليشء مخلمخضججلحمقن

ٔ مؤٌَال / »حمقيحجس؛ كذللممق جمتز إىحضبلؽ جحمىمغييحم يمطمحميحم يف مخفجخمهل   .(1)«يؾين الؾاين ضني يؾين ْو
 خببلؼ اإلممسبلـ يمغبل ييمحمىفى اممسحمليحم يمطحملحمل حمسؾ ححصحن مخلحمل كاجمتيحم.

كاىمحمجتججلممغ أحجمىحل الممسمحم يمغيحملحمل يحمسس مخل خيىحل إليحملف، أك يرتؾ مجعخمش كاجمتيحم حجمىحل 
 يممسىم )ممخلمحمن جحممخفمحش اإليحملف(، أكيحمقؿ/ )مممسججلمخل( كججلحجمس )حملمخلحمل( ركايمجتف يمطحمل أمححجس.

جحت هل اإلممسبلـ، يمغحملمجعيحم مخلحمل اإليحملف اججلحمقحجسر اذلم ييجشحمجخمت يمغحملحمل جحمييف يمطمحميحم اإليحملف، كأ
، كحجمىجسا مخلين ىلع أف اإليحملف اذلم حجمجخم  اججلمجعحملىحل اججلحمطحجمحمس؛ إذ لجخمال حجمىجسا اججلحمقحجسر لمخل يسحمل مممسججلحملن

 يجشحجسيمخف اججلحمقججل مخلمجتىمغخمشىحل، كحجمجخم اليجشحمجيخمت.
 -كاممسمخل اإلممسبلـ يتمحمكؿ» كيف رشح مممسججلمخل لججلمحمجخمكم/ مخل حجمجخم أمحشىحل اإليحملف كحجمجخم  -أيممشن

 .(2)«أمحشىحل اججلمخضاعت، يمغف ذلممق لكيحم إممسبلـاتليجشحجسيمخف ابلىحضحمل، كيتمحمكؿ 
حجمىحل اكجحم اليجشحمج يممشحمجيحلجخمف؟! مخفؿ/ جحممجعمخل، كاإليحملف يف »/ ¶ممسىحل احمل يمطحملحمس 

 .(3)«مخفججلجخمبمجممخل محلمخلمحتؿ اجلؿ
يمغيحمل حجمىجسا ممحمل اإليحملف يف مخفججليحم يحمسف ذرة، أك ححصمجعرية اكذليحمل خيحمسجمتجخمف مخلحمل اجلر مخلحمل يمطيجشة 

  مخفججلجخمبمجممخل لممشمجعىمغيحم يمطمحمحجسحجممخل.املجخمحمجحجسيحمل؟! يمغمجمالء ييجشخمت أف يحمقؿ/ هلمخل/ لمخل يحجسىمحىحل اإليحملف يف
اإليحملف هل حمطحجمحمس كبىحضحمل، كحمطحجمحمسق »، مخفؿ/ ♫ مخل ذمحلحمسق احمل اججلحمقيمخل كمخلحمل اججلىمغحمسكؽ محلىجسلممق/ -3

 .(4)«مخفجخمؿ الججلممسف كيمطحملىحل اجلجخمارح، كبىحضمحميحم/ يجشحجسيمخف اججلحمقججل كاجحمحمقيدق كُممجتيحم
حمقمحم يحم ادلمخلء كيمطييجشمخل يحم املؿ كاذلري يف ادلجحمي.  يمغبل يمحمىمغممط يف اآلىمححمسة حمطحجمحمسه ال ىحضحمل هل، كإف حمجي

كال جيحمسئ ىحضحمله ال حمطحجمحمس هل، إال إذا مجعىجسر مجعحمتحمس، أك إمحلحمساق، أك ىمحجخمؼ حجمبلؾ، يمغمجتجحسججلُّممغ 
                                      

 (.1/148جحمحمقبلن يمطحمل أيب يمطحملحمسك حمل اليجشبلح )، كم( رشح مممسججلمخل، لججلمحمجخم1)
 (.1/148( امليجشحجسر الممسمخف )2)
 (.21671أىمححمسجمتيحم يمطحجس الحمسزاؽ يف امليجشمحمممغ )( 3)
 (.85ص)الحمل اججلحمقيمخل  ،( اججلىمغجخماحجس4)
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ا  دحلىحل ىلع يمغممسد ابلىحضحمل كىمحججلجخمق يمطحمل اإليحملف، كمخفجخميحم دحلىحل  -مخلممط يمطحجسـ املجحمممط-اججلمجعحملىحل حمطحجمحمسن
 مخفجخميحم؛ يمغإليحملف مخفججل اإلممسبلـ كبليحم.

 ةاهلل/ » كٔل اجليب ََ ٌِ ن حؤ
َ
 /«أ

 ُمىحل ريمغممط ىمحرب مخلمجتحجسأ ُمىجسكؼ حمقحجسيحمسق )حجمجخم( يمجعجخمد )أف مخلحمل( ميجشحجسر مكؿ يف /«أن حؤٌَ»
 ىلع اإليحملف.

ٍكر، كادلكر ىحضىحل؟ فإن كيو/  محليممغ ممسغ مجعحمسيممغ اإليحملف محمىمغممسيحم كحجمىجسا يممسمجتججلحمسـ ادلى
ٔاب/  أف حجمىجسا مخلحمل ب مجعحمسيممغ اإليحملف الرشِع لججلىمعجخمم، كحجمىجسا مخفجخمؿ اليحلحمسمخلين كاججلمخضجخميخ. فاجل

مجعىل كمخل جيجخمز كمخل يحملمجتمحمممط يف يمغيحلجحميحم مخفؿ/ اإليحملف الرشِع حجمجخم اتليجشحجسيمخف حمل جي  
 حمجحمقيحم مجعىل.
 كٔهل « / ِّ  / «َوَمالئَِكخِ

ججلىممق، أك مجممط مخللممق مالئكث/  مخلحمل األلجخمًل كٌم الحمسممسججل،  -مجتحمقحجسيمخل اهلحملحمسة-مجممط مى
 كاتلجحميجحت/ لججلحملججلىمع، أك لججلحمتحملممط.

كاملبلس خمججلجخممخفت مخلحمل اجلجخمر مخفدرة ىلع اججلتممصِك كىلع اججلحمقيـ يمغمجعؿ ىمحرمخف ال يحمقحجسر 
 ، كحجممخل محمس ا مجعىل يمجعحملججلجخمف.يمطججليمجم اججلبرش

كمخلمحممجممخل املمحمحمقمخضمجعجخمف تلحملحمتيحجسق كتممسبيحمجيحم مجعىل، كمخلمحممجممخل مخلحمل يممصمجتىمعىحل مجتحجسري األمحمس مخلحمل 
الممسحملء إىل األرض ىلع مخل ممسمخف يحم اججلحمقممشء، كجمتحمسل يحم اججلحمقحجسر، ال يمجعيجشجخمف ا مخل أمحمسحجممخل 

 كيىمغمجعججلجخمف مخل يمحمسكف.
 كجي اإليحملف حملحمل ذمحلحمسكا ىمغيجشيبلن يف اججلحمقحمسآف كالممسمحم.

 مجممخل/ اتليجشحجسيمخف جخمجمتجخمدحجممخل كأيمطحملهلمخل كمحشىمغمجممخل، كحنجخم ذلممق.كاإليحملف 
 كٔهل « / ِّ  / «َوُكُختِ

 / مجممط احلحمسكؼ كخمشمخل مجعممشمجم إىل مجعخمش تلحجسؿ ىلع مخلمجعىن.-ججلىمع - مجممط محلمجتب، كحجمجخم/ «الهخب»
/ مخل أجحمحمسؿ ا مجعىل ىلع األجحمبيء ميحلمجتجخمبن ىلع األلجخماح، أك مممسحملجخماعن مخلحمل كراء  كامحشمخضبلحمجن

 حمجحمتب، أك مخلحمل مججلىممق.
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ـ ا املمحمػحمسؿ ىلع مجعخمش رممسججليحم كأجحممجم حمجمخف مخلحمل يمطمحمحجس ا مجعىل.كاإليحمل  ف مجم/ اتليجشحجسيمخف جحممجم الك
 كاحلمخف يمطحجسـ احنيجشر حجمىجسق اليحلمجت يف يمطحجسد مخلمجعني؛ ججلمجعحجسـ كركد ادلحلىحل.

كجي اإليحملف حمل ذمحلحمس مخلحمل اليحلمجت يف اججلحمقحمسآف كالممسمحم ىمغيجشيبلن اكججلحمقحمسآف كاتلجخمراة 
 كاإلجنيىحل كالحمسبجخمر كمحشحمجممغ إحمساحجميمخل.

 َورُ / »ملسو هيلع هللا ىلص كٔهل ِّ يِ  / «ـُ

 الحمسممسجخمؿ/ حجمجخم مخلحمل جمتء حمسممسججل. 
ًمحمسى تججليىمعيحم. كحجمجخم إنممسف حمجحمس ذمحلحمس مخلحمل ين آدـ أكيح إحليحم برشعو مخلحمل يمطمحمحجس ا 

ي
 كأ

 يمغيحمت اإليحملف لحمسممسىحل كاتليجشحجسيمخف حمل كجمت هلمخل كجمتز كامخلمجتمحمممط يف حمجحمقمجممخل.
ئِو/ ـُ  مخل احليحلحمل مخلحمل حمقحجسيمخل املبلس ىلع اليحلمجت كالحمسممسىحل؟ فإن 
ٔاب/ رتي اآليت/ أرممسىحلى اي املججلممقى ليحلمجتب إىل الحمسممسجخمؿ، كججلحجمس ااعة لججلأف حجمىجسا محمس فاجل

 ألف املبلس أيمغممشىحل مخلحمل األجحمبيء كاملحمسممسججلني.
 ٔم اآلعؽ/ »ملسو هيلع هللا ىلص كٔهل  /«واحل

ٔال؛ ٌِٓا/ ً أك  يف ـتب تفٍيخّ ةٓؼا ااـل
ألجحميحم آىمححمس أيـ ادلجحمي حملمجعىن أجحميحم مخلمجتيجشىحل ىمححمس أيمخلمجم؛ ألجحميحم ججلحجمس مخلمحممجم حمجىت يسجخمف آىمححمسحجم  -1

 اليشء ممسًمخل دلًكرًق.يمغمجمجخم مخلحمل تممسحملي 
 كمخفيىحل/ ألجحميحم ججلحجمس هل حلىحل يمجعحمقيحم كييت مجعحجسق. -2
 كمخفيىحل/ ألجحميحم آىمححمس األكمخفت املحمجحجسكدة. -3
 كمخفيىحل/ ألجحميحم آىمححمس املمخضؼ لججلبرش، يمغف لججلبرش أربممط ديكر/  -4

ادلار األكىل/ مخضجخمف األمخلمجمت، كادلار اثلجحمي/ حجمىجسق ادلجحمي، كادلار اثلثل/ اججلربزخ، كادلار 
 اآلىمححمس، كال دار مجعحجسق يمغمخل إىل اجلمحم كإمخل إىل اجلر. الحمسامجع/ احلجخمـ

كيحجسأ مخلحمل املجخمت، أك احلرش إىل مخل ال يتمحمًم، أك إىل أف يحجسىمحىحل أحجمىحل اجلمحم اجلمحمى كأحجمىحل 
.  اجلر اجلرى

ٔد/ اإليحملف حمل يمغييحم مخلحمل ابلمجعجحت كاجلحمساء، كاتليجشحجسيمخف مجعىجساب اججلحمقرب كحنجخم ذلممق،  وامللط
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 حجمىجسا احلجخمـ يمغمجمجخم اكيمغحمس مجعحجس إمخفمخل احلحمت يمطججلييحم. كمخلحمل أجحمسحمس ححصحن مم كرد يف اججلحمقحمسآف يمطحمل
 وحؤٌَ ةاىلػر/ » كٔهل»/ 

 ؟«مخلحمل»اججلىمغمجعىحل  مخل الرس حجممحم يف إاعدة اجليب  «/حؤٌَ»
إمخل بليٍمجعحجس اججلمجعمجمحجس ىجسمحلرينا يحم، كإمخل لبلحجممجتحملـ بممصجحميحم؛ إذ ال يمجعججلحمليحم إال مخلحجمحمس مجخمر  كيو/

ا إلحجساؿ مخلمحميحم/  ٔه وُمؽِّه» زيدة/ كيف ركاي «عريه ورشه»ادليحمل. كزادق كيحجسن  .«وُضيْ
رٍتي اليشء إذا أحمجمخضي حملحمقحجسارق، ك اىَلَػر/ /«ةِاىَلَػرِ » يمغييحم يمطجخمض يمطحمل  «أؿ»ميجشحجسر مخفىحجسى

 .«كػراهلل»املممشؼ إحليحم يمغألمحشىحل 
 كحجمجخم إمخل ؽو ىلع ميجشحجسريمجتيحم يمغييحلجخمف املمجعىن/ أف مخلحمل مجتحمقحجسيحمس ا األمجخمرى كإحمجىحضمجتيحم مجم يمطججلحملن.

مجعىن/ أف مخلحمل ملحمقحجسكر، أم/ اليشء اليجشدر كإمخل حملمجعىن اممسمخل املىمغمجعجخمؿ، يمغييحلجخمف امل
 مخلحمقحجسكرنا يمطحمل يمغمجعىحل اججلحمقدر.

 فؽع/ مؽاحب اىلػر أربػث/ 

 كمممصح. ،كىمحججلمخف ،كًلمجت ،يمطججلمخل
.  أم/ أجحميحم ممسحمججحميحم ممسمخف يف يمطججلحمليحم مخل يىمغمجعججليحم اججلمجعد مخلحمل ىمحريو كرشٍّ

 كأجحميحم محلمجت ذلممق يمطمحمحجسق يف محلمجتيحم املحمجىمغجخمظ.
ڭ ڭ ۇ ﴿؛ ججلحمقجخمهل مجعىل/ كأف مخل يىمغمجعججليحم اججلمجعد مخلحمل ىمحريو كرشٍّ مخلحمل خمججلجخممخفت ا

 .[36 /الؾمؽ] ﴾ک ک ک گگ﴿كمخفؿ مجعىل/  .[33 /الطافات] ﴾ۇ
 كأف مخل يىمغمجعججليحم اججلمجعد حملممصح ا يسجخمف، كبراديحم حييجشىحل.

 ٌِاظؽة ضٔل اىلػر/
الجخمزيحمس اليجشحمج حمل  دلججلجمسى  -كحجمجخم اججلحمقيض يمطحجس اجلر املمجعزتيل- اججلحمقحجسري دىمحىحل مجعخمشي 

 يمطد كيمطمحمحجسق أجخم إممسحمجؽ اإلممسىمغحمسايحين.
 يمغحمقؿ املمجعزتيل/ ممسحمجف مخلحمل محمػحمسق يمطحمل اججلىمغحمجممصء!

 يمغجمتب اإلممسىمغحمسايحين/ ممسحمجف مخلحمل ال يحمقممط يف مججليحليحم إال مخل يممصء!
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 يمغحمقؿ املمجعزتيل/ أيمغرييحجس ربممق أف حيٍمجعىص؟!
ا؟!  يمغحمقؿ اإلممسىمغحمسايحين/ أيمغييٍمجعىص ربمحم مخفمجمحمسن

 يمغحمقؿ املمجعزتيل/ أرأي إف مخلمحممجعين اهلحجسل، كمخفىض يمطٌلَّ لحمسدل، أحمجممسحمل إيلَّ أـ أممسء؟
/ إف اكف مخلمحممجعممق مخل حجمجخم لممق يمغحمقحجس أممسء، كإف اكف مخلمحممجعممق مخل حجمجخم هل يمغيجحسمجتمحش حمسمحمجتيحم يمغحمقؿ
 مخلحمل يممصء.

 يمغجحمرصؼ احلرضكف كحجممخل يحمقجخملجخمف/ كا ججلحجمس يمطحمل حجمىجسا جمتجخماب.
ٔا ؽَ نِ إذا ذُ »كيف احلحجسيجحت/   .(1)«اىلػر فأمفه

كٌلجحمجخما إذا ممسججلجخما يمطحمل اججلحمقحجسر مخفلجخما/ أف مجعججلمخل أف مخل أمحشممق لمخل يسحمل حلجحسمخضممق كمخل 
 يجشيممق.أىمحمخضؾ لمخل يسحمل حل

 هِ  عريهِ » / كٔهل  «/ ورشِّ

 .املمجعيجشي /والرش اججلمخضيمط، /اخلري
 «.لكّ وباىلػر» /ركاي ملممسججلمخل كيف
 «.هِ ؽِّ ومُ  هِ ِٔ يْ ضُ »ركاي يمطمخضء يمطحمل احمل يمطحملحمس زيدة/  كيف

؟  ر اي الرشَّ  يمغف مخفؿ مخفىحل/ ملذا مخفحجسَّ
ٔاب/  فاجل

 حلمجعحمسؼ يحم اخلري.  أواًل/
 . ىل ا مخلحمل أجمتىحل أف يججلحمت اجلس ا ذاًُيا/
 . (2)مخلحمل أجمتىحل أف يمجتجخمبجخما إىل ا ذاثلًا/

                                      
(، كالبللاكيئ يف رشح أمحشجخمؿ االيمطمجتحمقد 7/357(، كاحمل يمطحجسم يف الاكمىحل )742ىمعي ابلحمججحت )يف  ( أىمححمسجمتيحم احلرث حمل أيب أممسمخل1)

 .(4/118) احلججليكأجخم جحممجعيمخل يف  ،(2/96(، كاججلمخضرباين )7/1323)
 (.74ص)حمل يمطمحتيحملني ال ،( رشح األربمجعني اجلجخمكي2)
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 ألـتاب، ٌِٓا/ ؛يؼنؽ اىلغاء يف احلػيد ولً
 ججلحمقحجسر يممسمجتججلحمسـ اإليحملف ججلحمقممشء.أف اإليحملف  -1
 اكإلممسبلـ كاإليحملف كاججلىمغحمقري كاملممسيحلني. ايمغرتمخف،أجحممجمحمل إذا ايمغرتمخف اجمتمجتحملمجع كإذا اجمتمجتحملمجع  -2

 كيو/غَ اىفؽق ةني اىلغاء واىلػر فلػ  وأٌا
 إجحممجمحمل مخلرتاديمغف. -1
 ىلع مخل ٌم يمطججلييحم يمغيحمل ال يحمساؿ. ألححصيءاججلحمقممشء/ إرادة ا مجعىل األزحل املمجتمجعججلحمق كمخفيىحل/  -2

 .مخلمجعني/ إجيدق إيحجم ىلع مخفحجسر خميجشجخمص كحمقحجسيحمس كاججلحمقحجسر
/ إجيدق إيحجم ىلع مخل كاججلحمقحجسر يمطججلييحم. ٌمكمخفيىحل اججلحمقممشء/ اججلمجعججلمخل األزيل ألححصيء ىلع مخل  -3

 يمخضمخف اججلمجعججلمخل.
 حمسججل ابلمحمء.ػحملمحم كاججلحمقحجسر، األممسسحملمحمػحمسججل  يمغججلحمقممشء

  فائػة/ ْو نخاةث ٌلاديؽ اىػتاد حخغري، أو ال؟ 
ٔاب/  ،[43 /الؽغػ] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ يف مخفجخمهل مجعىل/ واجل

أم/ الججلجخمح املحمجىمغجخمظ ججلحجمس يمغييحم ُمجخم كال محلمجت، ججلسحمل مخل محلمجت يف اليجشحمجممغ اججليت يف أيحجسم 
كيف حجمىجسا املحمقـ يمحميحلحمس  ،﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ﴿ /املبلس يمغمجمىجسا جيحمسم يمغييحم مخفجخمهل مجعىل

؛ ألف مخلمجعمحمق أجحميحم «إين ال أممسلممق رد اججلحمقممشء كججلسحمل أممسلممق الججلمخضممغ يمغييحم امهلل»ىلع مخلحمل يحمقجخملجخمف/ 
ٍممغ، كحجمىجسا ممعججلممش، يمغإلنممسف يممسؿ ا  ىمغِّ ، كججلسحمل ىمحى ، أم/ ايمغمجعىحل مخل ححصى ريمغممط  مممسمجتىمعحملو

زمخل/ »مخفؿ/  ابلبلء جحممجمينٌ، كإذا اكف اجليب  ٍىحل أحمجحجسي حمقي ، (1)«اممعىمغحمس يل إف ححص امهللال حى
.  «ال أممسلممق ردَّ اججلحمقممشء كججلسحمل أممسلممق الججلمخضممغ يمغييحم»يمغحمقجخملممق/   أححصحجسُّ

ال يؽدُّ اىلػَر إال »كمخلحمل جمتمجم أىمححمسل يمغحمقحجس جحت أف ادلاعء يحمسد اججلحمقممشء، محلحمل يف احلحجسيجحت/ 
 .(3)(2)«ادلاعءُ 

                                      
 .(2697(، كمممسججلمخل )7477أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) ( 1)
 كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجممسحمل ممعحمسي. (.91(، كاحمل مخلجمتيحم )2139اججلرتمخلىجسم )ك(، 22386أمححجس )( أىمححمسجمتيحم 2)
 (.67 -66ص) رشح األربمجعني اجلجخمكي، الحمل يمطمحتيحملني (3)
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 كال/ ضػكج/ »◙ كٔهل» / 

مخف كحجمجخم مممسمجتحملحمس حليجشجخمؿ اتلمجعحمت لممساؿ الممس «يمغمجعحمتمحم»حجمىجسق املحمسة  ◙لمخل يحمقىحل يمطحملحمس 
 إىل إىمحرحجممخل جحميحم جمتربيىحل.

كلمخل يحمقىحل/ أف تممسججلمخل؛ جحمحمطري مخفجخمهل يف  «أن تشٓػ»يف اإلممسبلـ  مخل احليحلحمل يف مخفجخمؿ اجليب 
 ؟«أن حؤٌَ»اإليحملف 

ألف املمجعىن الرشِع لئليحملف جمتحمسيئ مخلحمل جمتحمسيت املمجعىن الججلىمعجخمم؛ إذ مخلمجعمحمق الججلىمعجخمم يمطمحمحجس 
 ك يجشحجسيمخف كاجحمحمقيد.األكرث/ اتليجشحجسيمخف، كمخلمجعمحمق الرشِع/ يجشحجسيمخف خميجشجخمص، أ

خببلؼ اإلممسبلـ؛ يمغف مخلمجعمحمق الججلىمعجخمم/ اخلممشجخمع كاالممستممسبلـ، كأمخل الرشِع/ األيمطحملؿ 
 اججلحمطحجمحمسة؛ يمغججلحجمس املمجعىن الرشِع جمتحمسيًّ مخلحمل جمتحمسيت املمجعىن الججلىمعجخمم.

 اإِلْضفانِ / »◙ كٔهل َِ  /«كال/ فأعرْبيِن َغ

(.-ججلىمعن  -«اإلضفان» حمجممسحملى
ى
 / اإلحمقف كاإلمحلحملؿ، كحجمجخم ميجشحجسر )أ

/كامحشمخضبل ؛ ألف مخلحمل  مخل يمغرسق يحم اجليب  حمجن كحجمجخم مخلحمل مخفيىحل ىمغممسري اليشء بممسبيحم جخمممسمجعن
ا أف يمطججلييحم يمغييحم رمخفين رى يف جحمىمغممسيحم مخلمجعيجمجتيحم -يمطحملىحل يمطحملبلن مممسمجتحمجرضن يمغجحميحم ال يحجسع  -ال ممسيحمل إذا مخفىحجسَّ

ححصحن مخلحمل اإلجمتدة إال كييت يحم. يمغحملحمل مخفـ يف يمطدة كحجمجخم يمجعيحمل ربيحم ممسحمججحميحم لمخل يرتؾ ححصحن مم 
 ممسحمس اليحلحملالت إال كأىت يحم. يحمقحجسر يمطججلييحم مخلحمل

لججلمجعمجمحجس اذلحجمين، كاملمجعمجمجخمد ذحجممحمن حجمجخم اججلىمغحمسد األكحملىحل مخلحمل أيمغحمساد  «اإلضفان/ »ك)أؿ( يف مخفجخمهل 
كحجمجخم املىجسمحلجخمر يف مخلمحتىحل  اإلحمجممسف اذلم حجمجخم أىمحمحش مخلحمل اإلىمحبلص. محلحمل يىمغيحجسق ىمغممسري اجليب 

  .[63 /ئنؿ] ﴾ٻ ٻ ٻ﴿اآلي الرشيىمغ/ 
ًججليَّ. حجمجخمممسف اذلم خيىف أف الممساؿ حجممحم يمطحمل حمجحمقيحمق اإلحمج كال  ر يف ادليحمل يمطى

يمغإلحمجممسف أىلع رن مخلحمل اإليحملف؛ ألجحميحم إحمجممسف اإليحملف، أم/ إحمقجحميحم، يمغمجمجخم محشىمغ مخلحمل 
 محشىمغيحم كمخلحمقـ مخلحمل مخلحمقمخليحم.

 -. كمخفؿ[434 /آل غٍؽان] ﴾حئ مئ ىئ﴿مخفؿ مجعىل/  ۅ ۉ  ۋ ۅ﴿/ -أيممشن

  .[30 /الؽمحَ] ﴾ۉ
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 نأُم حؽاه هللَػ احػت أنْ » / كٔهل»/ 

 .اتلجممسممق /كاتلمجعحجس/ حملمجعىن أىحضع، حجسى ى خى  مخلحمل «/ػَ َتْػتُ »
 ججلِّىحلى ألرجمتىحل.ىحضحمسيمخف مخلمجعحجس إذا ذي كيحمقؿ/ ، كاذلؿ اخلممشجخمع /كاججلمجعجخمدي

 /ىحضيمطمجتممق إيق. كاججلمجعدةحملمجعىن ا،  يمطدممقأم/  ،يف كيىحل ميجشحجسر«/ حػتػ أن» /كمخفجخمهل
 ِّ  .اكليجشبلة ،يحم برشط اجلي كمخلمجعحمسيمغ املمجعجخمد حجسى مخل تيمجعي
حمسِّ ك  إحليحم، اكججلمجعمجتمخف كالجخممخفممغ. املمجتحمقحمسَّبب يحم برشط مخلمجعحمسيمغ اججلحمقحمسب/ مخل تيحمقي

 .محلداء الجخماجمتت كاملممسمجتحمجت/ امخلمجتمحتؿ األمحمس كاجلَم، كاججلمخضيمط
، كأيمطمخل ىلع مخل يمغيمجمحمل كزيدة، يمغَم أحجممخل الححصمجتحملهلاججلحمقحمسب كاججلمخضيمط  ىلعذمحلحمس اججلمجعدة  كآجحتحمس

 -كإالَّ يمغإلحمجممسف يسجخمف يف اججلحمقحمسب كاججلمخضيمط  .أيممشن
الالكـ/ اإلحمجممسف يمطدممق ا مجعىل  كحمقحجسيحمسحمل يمغيمطىحل )مجعحجس(، مخل حمجؿحجمىجسق  /«نأُم حؽاه»

 يمطدممق مخلمحتىحل حمجؿ محلجخمجحمممق راين هل. يفحمجؿ محلجخمجحمممق 
كهلىجسا مل ىمحمخض يمطحمسكة حمل الحمسبري إىل احمل يمطحملحمس اجمجتيحم كحجمحمل يف اججلمخضجخماؼ لمخل جييحم، جحتمخل ججلحمقييحم 

/ محلمحم يف اججلمخضجخماؼ جحممجتجحسيىحل ا ني أيمطيجمحم  .(1)مجعحجس ذلممق، يمغيمطمجتىجسر إحليحم مخفبلن
 حجمىجسا األجحتحمس ديمطجخمل أجحميحم اكف يحمسل ا.كججلحجمس يف 
 حجمىحل يجشخمت ديمطجخمل رؤي ا مجعىل مخفىحل املجخمت؟ فإن كيو/
ٔاب/ لك مخلحمل ادىع أجحميحم رأل ربيحم مجعيجييحم مخفىحل املجخمت يمغحجسيمطجخماق »مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ/  فاجل

 .(2)«ىحضججل ىمغؽ أحجمىحل الممسمحم كاجلحمليمط
 يؽاك فإُّ لً حكَ حؽاه فإن/ » كٔهل»/ 

 ط، كجمتجخمايحم ُمىجسكؼ حمقحجسيحمسق/ يمغحمجممسحمل اججلمجعدة.رش يمغمجعىحل /«لمخل سحمل حمساق يمغف»
 لك جحمىمغجمس حمل محلممس. ىلعاججلحمقمخل ممسحمججحميحم  ألجحميحم /«يحمساؾ يمغجحميحم»

                                      
 (.1/319حمجججلي األكحلء ) يف ( أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل1)
 (.3/389( دلحملجخمع اججلىمغمجتكل )2)



 

122 

 لججلرشط؟ جمتجخمان« يؽاك فإُّ»/ لًمخلى ال يسجخمف مخفجخمهل كيو/ فإن
بَّنألجحميحم ججلحجمس  ؛ييجشخمت حجمىجسا ال /كيو ممسى يمطمحميحم، كيجيغ أف يسجخمف يمغمجعىحل الرشط ممسبن لجخممخفجخمع  مي

 ججلمجعحجسمخليحم. . يمغف امليجء ممس اإلمحلحمساـ كيمطحجسمخليحم ممسه مخلمجتممقأكحمساجلحمساء، محلحمل حمقجخمؿ/ إف جمتتين 
يمغمجمجخم ممسحمججحميحم يحمساق ممسجخماءن  ،ججلمجعحجسقججلحممس ممسبن لحمسؤي ا لحمسبيحم يمطحجسـ رؤي اججلمجعحجس  كحجممجممحم

 كجمتحجست مخلحمل اججلمجعحجس رؤي أـ لمخل جخمجمتحجس.
 واحلػيد يشري إىل أن اإلضفان هل مؽحبخان غييخان/

حمقججليحم محلجحميحم يحمساق مجعيمحميحم، ، كٌم أف يىمعججل يمطججلييحم مممصحجمحجسة احلمخف (1)مخلحمقـ املممصحجمحجسة األوّل/
 .«نأُم حؽاه»حمقجخمهل/  كمخفحجس أححصر إحليحم اجليب 

ملحمل ال يججلممع ججلممق احلججل، ججلسحمل يىمعججلي يمطججلييحم محمسامخف أف احلمخف ممسحمججحميحم كمجعىل  واثلاُيث/
 .«فإن لً حكَ حؽاه فإُّ يؽاك »حمقجخمهل  مخلمخضججلممط يمطججلييحم كمممصحجمحجسه هل، كمخفحجس ذمحلحمسق 

 .كمخلحمل رامخف ا يف ىمحجخماىحضحمسق يمطيجشحمليحم ا يف جمتجخمارحمجيحم
كٌم ر مخلحمل يىمغمجعىحل اججلمجعدة ىلع الجخمجمتيحم اذلم يممسحمقممش اججلمخضججل،  وبليج رحتث ذاثلث/

 مممسمجتجخميمغي لرشكىحضمجم كأرٌلجحممجم.
ذمحلحمسحجم؛ مل حمقحجسـ مخلحمل أف املحمساد إلحمجممسف حجممجممحم اججلىمغحمسد األكحملىحل، يمغبل يحمقؿ/ إف  كحمسؾ 

دي اججلمجعدة ىلع حجمىجسا الجخمجمتيحم ججلحجمس مخلحمل اإلحمجممسف مخلممط أجحممجم مخلمحميحم، كججلسحمل ال حجسَّ مخلممط ذلممق مخلحمل 
 جخممحشمجم يمطحمل الحمسيء، كإال اكجحم يمطحمل اإلحمجممسف حملمجعحمسؿ.ىمحججل

أف اإلحمجممسف حملمحت امليحلحملىحل واحلهٍث ٌَ حأعري اإلضفان غَ اإلـالم واإليٍان/ 
كاملحمقجخمـ هلحمل؛ إذ مجعحجسمخليحم يمجتمخضحمسؽ الحمسيء إىل اإلممسبلـ )حملمجعىن األيمطحملؿ اججلحمطحجمحمسة( كيمجتمخضحمسؽ اجلىمغؽ 

 .«حملمجعىن االيمطمجتحمقدات»إىل اإليحملف 
ا يمطحمل يف املرشكط.يمغإلحمجممسف اكلرشط، كبيف   الرشط يسجخمف مخلمجتىمححمسن

ی ی ی ی جئ حئ ﴿كمخفحجس جمتء اإلحمجممسف مخلحمقحمسكجحمن إلممسبلـ، محلحمل يف مخفجخمهل مجعىل/ 

                                      
 ( مخلحمقـ املممصحجمحجسة حجمجخم دكاـ اجلحمطحمس ججلحمقججل إىل ا، كاممسمجتىمعحمسامخفيحم يف محشىمغيحم كأيمغمجعهل.1)
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 .[446 /ابللؽة] ﴾مئ ىئ يئ جب حب
ٍان] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿كًلحمقجخمهل مجعىل/   .[66 /ىل

  .[34 /املائػة] ﴾ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں﴿ كجمتء مخلحمقرتجحمن إليحملف/
  .[464 /اجلطو] ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿كجمتء مخلحمقرتجحمن تلحمقجخمل/ 

، كالحمسيدة/ ٌم اجلحمطحمس إىل كجمتيحم ا [63 /ئنؿ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻپ﴿ /كمخفؿ مجعىل
اليحلحمسيمخل، كحجمىجسا مخلمحمممس جلمجعججليحم جمتحمساءن ألحجمىحل اإلحمجممسف؛ ألجحممجممخل مل يمطحجسكا ا يمطدة الحمسايئ هل 

 اكيمغحجممخل حمسؤيمجتيحم ممسحمججحميحم يمطيجحمن.
محمسامخف اججلمجعحجس ربيحم يف إحملـ ؛ ألجحميحم مجممط مخلممط كجمتزيحم يف كحجمىجسا مخلحمل جمتجخمامخلممط لكحمليحم 

اخلممشجخمع كحنجخمق يف مجيممط األحمججخماؿ، كاإلىمحبلص هل يف مجيممط األيمطحملؿ، كاحلجحت يمطججليمجمحمل مخلممط يف 
 ممسبمجمحمل احلمىحل يمطججليمجمحمل كحجمجخم حمقحجسيحمس اججلمجعحجس رؤيمجتيحم .

أمحشحمجيحم ككمحشحجممخل ىجسلممق.محلحمل كرد يمطحمل احمل يمطحملحمس أجحميحم مخفؿ/ أىمحىجس رممسجخمؿ  كمخفحجس أمحمس اجليب 
كَ »، ككرد محمسيمغجخماعن كمجخممخفجخميمغن/ (1)«اهلل نأُم حؽاهاغتػ »مجعخمش جمتممسحجسم، يمغحمقؿ/  ا 

 .(2)«نأُم حؽى اهلل، فإن لً حكَ حؽاه فإُّ يؽاك
 .(3)«ايمطحجس ا محلجحمممق حمساق»رجمتبلن يمغحمقؿ/  ◙ككىص أجخم ادلرداء 

حجمىحل اجحممجتٍم جمتجخماب ممساؿ  وإذا دكلِا يف اىػتارة اجلتٔيث الرشيفث يٍكَ أن ُتفاءل/
فإن لً / »أـ أف مخفجخمهل  ؟«ن حػتػ اهلل نأُم حؽاهأ»/ جمتربيىحل يمطحمل اإلحمجممسف حمقجخمؿ اجليب 

 مخلحمل مجتحمل اجلجخماب؟ «حكَ حؽاه فإُّ يؽاك
ججلحجمس مخلحمل مجتحمل اجلجخماب، مخفيجشحجس يحم احلجحت ىلع دي  حجمجخم مممسمجتجحمممغ مخلحمل الكـ اجليب  كيو/

 -اججلمجعدة ىلع الجخمجمتيحم األكحملىحل األمخل؛ كذلممق ألف حمقحجسيحمس اججلمجعحجس مخلمجعيجمجتيحم لحمسبيحم يف حمجؿ يمطديحم
                                      

 (.11813كاججلجممسيئ يف اليحلربل )(، 6156أمححجس ) ( أىمححمسجمتيحم1)
 لممسف .الجخماممسمخض حمجمحميىمغ أيب ،حمجمحميىمغ حمل ُمحملحجس لممشمجعممغ خمشمجعيممغ كاملحمسيمغجخمع كمحمسيمغجخماعن، مجخممخفجخميمغن ( 8/212) احلججلي يف جحممجعيمخل أجخم أىمححمسجمتيحم( 2)

 . (7/119، الحمل حمجحمتحمس )املزياف
 (.1/212) حمجججلي األكحلء( أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف 3)
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مخلحمل جمتججمس مخلحمقحجسكر اججلمجعحجس؛ كادلحلىحل ىلع ذلممق حجمجخم  -جخمع كممعريحجمحمليمغيججلحمسمخليحم اإلىمحبلص كاخلممش
 جمتجخماز أف يجخمجمتحجس ذلممق اتلحمقحجسيحمس مخلحمل اججلمجعحجس كأال يجخمجمتحجس.

يمغججلحممس مخلحمل جمتججمس  «فإُّ يؽاك/ »كأمخل رؤي ا مجعىل لججلمجعحجس املىجسمحلجخمرة يف مخفجخمؿ اجليب 
 مخلحمقحجسكر اججلمجعحجس؛ ألجحميحم مجعىل يحمسل مجيممط الاكمحمت ىلع ادلكاـ، يمغبل يممسجخمغ سججليممغ اججلمجعحجس مجمىجسا.

مخلحمل مجتحمل اجلجخماب، كاملحمقيجشجخمد مخلحمل  «فإن لً حكَ حؽاه فإُّ يؽاك»/ ىحل مخفجخمهل  يو/وك
 اججلمجعرة اممسمجتحمجممشر اججلمجعحجس أجحميحم ني يحجسييحم مجعىل حليحلممسيحم ذلممق اغي اليحلحملؿ يف يمطديحم.

كال ححصممق أف اممسمجتحمجممشرق ذلممق مخلحمقحجسكر هل؛ كألجمتىحل حجمىجسا ممسغ اتللكيممغ يحم. يمغاكف مخلحمل مجتحمل 
.  اجلجخماب كججلحجمس مممسمجتجحمىمغن
حجمجخم إححصرة إىل أف مخلحمل ححصمخف يمطججلييحم  /«فإن لً حكَ حؽاه فإُّ يؽاك»/ وكػ كيو/ يف كٔهل 

أف يمجعحجس ا محلجحميحم يحمساق، يمغججليمجعحجس ا ىلع أف ا يحمساق كيمخضججلممط يمطججلييحم، يمغججلحممسمجتيح مخلحمل جحمحمطحمسق إحليحم 
 .(1)«امخف ا أف يسجخمف أحجمجخمف اجلحمطحمسيحمل إحلممق»محلحمل مخفؿ مجعخمش اججلمجعريمغني/ 

ًممغ اى ىلع مخفحجسر »كمخفؿ آىمححمس/  يٍحً مخلمحميحم ىلع مخفحجسر مخفحمسبيحم مخلمحمممقىمحى
 .(2)«مخفحجسريحم يمطججليممق، كاممسمجتى

 .(3)«مخلحمل يمطحملىحل  ىلع املممصحجمحجسة يمغمجمجخم اعرؼ، كمخلحمل يمطحملىحل ىلع مممصحجمحجسة ا إيق يمغمجمجخم خمججلمحش»كمخفيىحل/ 
ٌم مجعججليىحل لججلحملحمقـ األىلع؛ يمغف اججلمجعحجس إذا  «فإن لً حكَ حؽاه فإُّ يؽاك»كمخفيىحل/ ىحل يمطرة/ 

ًمحمسى حملحمسامخف ا يف اججلمجعدة كاممسمجتحمجممشر مخفحمس
ي
بيحم مجعىل حمجىت محلف اججلمجعحجس يحمساق، يمغجحميحم مخفحجس يممصمخف ذلممق أ

ىحل يمطججلييحم  مجمي ىلع اججلمجعحجس، يمغحممسمجتمجعني يمطججلييحم ف ا يحمساق كيمجعججلمخل أحمججخماهل، يمغذا حتحمقمخف حجمىجسا املحمقـ ممسى
ا مخفحمسب ا  االجحممجتحمقؿ إىل املحمقـ األىلع كحجمجخم يمطدة اججلمجعحجس  كًلجحميحم يحمسل ربيحم كمجخمالق مممستممصمجعحمسن

ا آيت اججلحمقحمسآف كأحمجدي  ادلاججل ىلع حجمىجسا املمجعىن، كمخلمحممجم/ جحت اجليب مجعىل كمخلمجعيمجتيحم كمممسمجتحمجرضن
  .[443 /ابللؽة] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ﴿مخفجخمهل مجعىل/  -1
  .[9 /املشادىث] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿مخفجخمهل مجعىل/  -2

                                      
 (.1/131( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل )1)
 (.1/75( يمغمجتخمت ابلرم )2)
 (.2/315( محشىمغ اليجشىمغجخمة )3)



 

 

 

125  

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿كمخفجخمهل يمطحمس مخلحمل مخفىحل/  -3

  .[34 /ئنؿ] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی
  .[43 /ق] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ :▐كمخفجخمهل  -4
ًَّ وال اغئًتا، إُكً حػغٔن ـٍيًػا كؽيًتا/ »جليب مخفجخمؿ ا -5 كيف  (1)«إُكً ىيؿ حػغٔن أض

 .(2)«إن اذلي حػغٔن أكؽب إىل أضػكً ٌَ غِق راضيخّ»ركاي/ 
 .(3)«إن أضػكً إذا اكن يف الطالة فإن اهلل كتو وسّٓ يف الطالة/ »كمخفجخمهل 

أو إن ربّ ةيِّ وبني  إن أضػكً إذا كام يف ضالحّ، فإُّ يِايج ربّ،»كيف احلحجسيجحت/ 
 .(4)«اىلتيث

 الكم ةػظ الفيف ضٔل ْؼا املػىن/
ٌلِّ حمحمممق كبني املحمجحمساب كاملء، لكَّحمل ححص »مخفؿ سحمس املحمسين/  مخلحمل مخلمحتججليممق ي احمل آدـ؟! ىمحي

. كمخلحمل كمحشىحل إىل اممسمجتحمجممشر حجمىجسا اكف ا (5)«ججلحجمس حمحمممق كبحمحميحم حمسمجف دىمحججل ىلع ا 
 كبىجسمحلحمسق. أجحمحممسيحم كجمتججلحممسيحم، كاممسمجتنجمس  مجعىل

مخلحمل لمخل حمقحمسَّ يمطيمحميحم ممق يمغبل مخفحمست يمطيمحميحم، » كٌلف حمجي حمل أيب ُمحملحجس خيججلجخم يف حمجتيحم كيحمقجخمؿ/
 .(6)«كمخلحمل لمخل ينجمس ممق يمغبل أنًجمس
 .»(7)مخل زلذ املمجتزلذكف حملمحتىحل اخلججلجخمة حملمحمجمتة ا » كمخفؿ مممسججلمخل حمل يممسر/

حملمحمجمتة ممسيحجسحجممخل، مخل جيحجس املمخضيمجعجخمف  ذلةن يف ادلجحمي أحمجًل مخلحمل اخلججلجخمة » كمخفؿ أحمجحجس اججلمجعَّد/
كال أحمجممس هلمخل يف اآلىمححمسة مخلحمل يمطحمطيمخل اثلجخماب أكرب يف محشحجسكرحجممخل كأذلَّ يف مخفججلجخمبمجممخل مخلحمل اجلحمطحمس 

                                      
 .( 2714(، كمممسججلمخل )2992( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
 .( 19599( أىمححمسجمتيحم أمححجس )2)
 .( 547مممسججلمخل )ك(، 753( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )3)
 .( 493(، كمممسججلمخل )415( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )4)
  .( 2/229(، كأجخم جحممجعيمخل يف حمجججلي األكحلء )1752يف الحمسحجمحجس ) أمححجس( أىمححمسجمتيحم 5)
 (.2/189( محشىمغ اليجشىمغجخمة )6)
 .( 2/294( أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف حمجججلي األكحلء )7)



 

126 

 .(1)«إحليحم..، جحتمخل ممعييًشى يمطججلييحم
أىلع ادلرجمتت أف محمحمقمخضممط إىل ربممق، كتممسمجتنجمس إحليحم حمقججلممق » كمخفؿ إحمساحجميمخل حمل أدحجممخل/

ممسيمح ُممجتيحم يف كيمطحمقججلممق كمجيممط جمتجخمارحمجممق حمجىت ال حمسجمتجخم إال ربممق، كال ختؼ إال ذجحمممق، كحمس
مخفججلممق حمجىت ال جحتحمس يمطججليمجم ححصحن، يمغذا محلمحم محلىجسلممق لمخل ًؿ يف ىحمسٍّ محلمحم، أك يف حبحمس، أك يف 
ممسمجمىحل، أك يف جمتىحل، كٌلف ححصجخممخفممق إىل ججلحمقء احلي ححصجخمؽ اججلحمطحملف إىل املء ابلرد، كححصجخمؽ اجلممط 
إىل اججلمخضمجعـ اججلمخضي، كيسجخمف ذمحلحمس ا يمطمحمحجسؾ أحمجًل مخلحمل اججلمجعممسىحل، كأحمجًل مخلحمل املء اججلمجعىجسب 

 .(2)«يف يمطمحمحجس اججلمجعمخضممصف يف احلجخمـ اليجشممغاليجش
 كمخفؿ احمل احلج/

يحمي  مجعي جخمًٍؼ ىٍحمسرى جخمُّؼي ًججلبٍجمسى اليجشُّ  ججلىحٍجمسى اتلَّيجشى
 

محمُّجخمجحمى  ىمعى ػػػىنَّ اججلٍػػػػحملي ؾى إًٍف دى ػػػءى الى يسى  كى
 

بنػػ حمسى الى ىحضى ػػ كى مخفٍيجشن الى رى  كى ػػيىحمجن الى محشى  كى
 

ٍمحميٍجخمجحمىػػ  ٍف مخفىػػٍحجس رًصٍتى دلى
ى
ػػ ػػ محلى الى اٍىمحًمجتىىحضن  كى

 

ػ رو ىًىحل اتلَّيجشى ػحجسى جخم ًػبلى محلى ٍف ىٍيجشػىمغي
ى
 جخمُّؼي أ

 

ٍحمحمىػػػ  ػػػٍحمسآفى كىادلِّ مخفَّ كىاججلٍحمقي ىتٍىػػػممطى اججلٍػػػػحمجى  كى
 

 غيً الرشائع وغيً اإلضفان/
 اججلمجعججلمخل إىل مخفممسحملني/  -يف )حمجحمت ا ابلججلىمع( -مخل ادلحجمججلجخمممخفممسَّ 

 يمطججلمخل الرشاممط. األول/
 يمطججلمخل اإلحمجممسف. واثلاين/

حمسَّؼ األكؿ جحميحم/ اذلم يحمججحت يمطحمل اتلاكحلممغ الرشيمطي   مخلحمل جمتمجم إلحمسامخليمجتمجم.كيمطى
كيمطحمسَّؼ يمطججلمخل اإلحمجممسف جحميحم/ اذلم يمجممجتمخل تلاكحلممغ الرشيمطي مخلحمل جمتمجم إييجشهل إىل 

 .(3)أممعحمساخمشمجم كمخلحمل جمتمجم مجمىجسي اجلىمغجخمس مجم

                                      
 (.1/136ممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل )( جمتمخل1)
 (.1/136) ( امليجشحجسر الممسمخف2)
 (.2/114( حمجحمت ا ابلججلىمع )3)
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 اإلضفان أىلع ٌلاٌات ادليَ/
أمحشجخمؿ أيمطحملؿ اججلحمقججل كيمغحمسكيمطمجم لكمجم يف لكحمل، كٌم  كمخفحجس مجممط اجليب » مخفؿ احمل اججلحمقيمخل/

يمغمجتمىحل لك مخلحمقـ مخلحمل مخلحمقمخلت ادليحمل كَل يمطحملىحل مخلحمل أيمطحملؿ  «اهلل اإلضفان أن حػتػ»يف مخفجخمهل/ 
 .(1) «اججلحمقججلجخمب جتحجس حجمىجسا أمحشججليحم كمخلمحممجعيحم

 فأعربين غَ الفاغث»♠ كٔل سربيو»/ 

مخلحمل الحمسمخلحمل ممعري ُمحجسكد كال ممخف، مخفؿ مجعىل/  / مخلحمقحجسار-ججلىمعن  -مخلمجعىن الممسيمط /«الفاغث»
  .[11 /الؽوم] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴿

ا مخلحمل أكمخفت الججليىحل  وٌػىن الفاغث يف ُغؽف أْو امليلات/ جمتحمسء مخلحمل أربمجع كيمطرشيحمل جمتحمسءن
 كاجلمجمر.

ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿/ اممسمخل مخلحمل أممسحملء يجخمـ اججلحمقيمخل، مخفؿ مجعىل/ ويف االضطالح الرشيع

  .[9 /احلز] ﴾ٿ ٿ
لممسيمط ىلع مخل جخميح يحم مخلحمل مخفرص  -مخلممط ىحضجخمؿ زمخلجحميحم -كيف مجعججليىحل تممسحملي يجخمـ اججلحمقيمخل

 زمخلجحممجم أمخفجخماؿ، مخلمحممجم/
مخلمحمني محلممسيمط؛ حلحجسيجحت أيب ممسمجعيحجس اخلحجسرم مخفؿ/ مخفحمسأ رممسجخمؿ أف حجمىجسا احلجخمـ يسجخمف ىلع امل -1

 يمغحمقججل/ مخل أىحضجخمؿ حجمىجسا احلجخمـ، يمغحمقؿ .[3 /املػارج] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿ ا 
واذلي ُفيس ةيػه حلغفف ىلع املؤٌَ ضىت يكٔن أعف غييّ ٌَ ضالة »/ 

 .(2)«مهخٔبث يطييٓا يف ادلُيا
لكُّمجم يجشيحمج كاحمجحجسة، حمجىت أف مخلحمل ألجحممجم ىمغحمت اجلس ىمعمجت يف ممسيمط، يمغمجتحملجخمت اخلبلمخفي  -2

محمكؿ ججلحمقحمل ال يحملمجمىحل حمجىت يبمجتججلمجعمجم، كحمجىت أف الحمسجمتججلني يسجخمف حمحممجمحمل اثلجخمب ال يتيمجعجحميحم 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿ كال يمخضجخميجحميحم؛ كذلا مخفؿ املىمغرسكف يف مخفجخمهل/

                                      
 (.4/156) ، الحمل اججلحمقيمخليمطبلـ املجخممخفمجعنيأ( 1)
 (.5564كخمشمجعىمغيحم األبلين يف مممصاكة امليجشيخمت ) (7334(، كاحمل حمجف )1391(، كأجخم يمجعًل )11717( أىمححمسجمتيحم أمححجس )2)
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 .(1)، أم/ خيمجتيجشحملجخمف يف أمجخمر دجحميحجممخل[33 /يؿ] ﴾﮲
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ مجعىل/ ؿمخفألجحممجم حمسممعمخل ىحضجخمهل محلممسيمط يمطمحمحجس ا مجعىل، محلحمل  -3

  .[99 /اجلطو] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ مجعىل/ مخفؿكإمخل لرسيمط حمجممسمجم، محلحمل  -4

  .[11 /الؽوم] ﴾ڱڱ
 كإمخل تممسحملي لججلِك ممسمخل ابلمجعخمش، كاملحمساد أكؿ ممساعمجم. -5

زمخلحمل »حمجىجسؼ مممشيمغني، يمغملمجعىن حجمجخم/ يمغىمحربين يمطحمل  ىلع ♠الممساؿ مخلحمل جمتربيىحل  كحجمىجسا
 «.ككمخف مخفيمخلمجم دليمجمكمخف »أك/ ، «كجمتجخمدحجم

 مخلحمقمخضجخمع مجم، مخفؿ مجعىل/ ألجحميحمري يف أف الممساؿ حجممحم ججلحجمس يمطحمل الممسيمط جحمىمغممسمجم؛  كال
  .[9 /احلز] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

 حجمىحل مخلمجعحمسيمغ كمخفمجتمجم مخلحمل اججلمجعججلمخل اذلم يجيغ أف يمخضججليحم اإلنممسف كأف يممسؿ يمطمحميحم؟! وكػ يفأل ـائو/
ٔاب/ ، كججلحجمس حجممحم سججليممغ مجمىجسا اججلمجعججلمخل أجحميحم ججلحجمس مخلحمل ادليحمل يف يشء مخلمجعحمسيمغي كمخفمجتمجم واجل

 كال مجمىجسا األمحمس، ىحل األمحمس ىلع اججلمجعيحلجمس يمغف حجمىجسا اججلمجعججلمخل ُمحمتجخمب يمطحمل اخلججلمخف.
  .[34 /األضؾاب] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ﴿مخفؿ مجعىل/ 

  .[43 /ىلٍان] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿كمخفؿ مجعىل/ 
  .[449 /األغؽاف] ﴾حب خب مب ىبيب﴿كمخفؿ مجعىل/ 

ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٹ﴿حمسص، مخفؿ مجعىل/ محلحمل أف اججلحمقمخضممط مجعحملحمس ادلجحمي جحمجخمع مخلحمل اتلجحس

  .[46-40/اذلاريات] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٹ ڤ
ٍحملحمسى ادلجحمي ممسمجعجخمف أججلممغ ممسمحم كأجحميحم ٌف مخلمحممجم جحتبلجحت كممسمجتجخمف أججلممغ » مخفؿ اجلجخمكم/ كمخلىحمل ادَّىع أف خي

ممسمحم يمغمجمجخم مخفجخمؿه ىحضىحل، حمجاكق اججلمخضجخميخ يف أممسب اتلمحمػحمسيىحل يمطحمل مجعخمش املمحمحمتحملني كأحجمىحل احلممسب، كمخلحمل 

                                      
 (.15/38( ىمغممسري اججلحمقحمسىحضيب )1)



 

 

 

129  

ٍحملحمسى ادلجحمي ممس جخمِّؼي ىلع اججلىمعيً، كال حيىحل ايمطمجتحمقدقادَّىع أف خي يممسى  .(1)«مجع آالؼ ممسمحم يمغمجمىجسا ي
 إذا اكف ذلممق محلىجسلممق، يمغحمل اججلىمعحمسض مخلحمل ممساؿ جمتربيىحل يمطمحممجم؟ فإن كيو/

اججلىمعحمسض مخلحمل ذلممق جييحم اجلس جخماممسمخض اجلجخماب ىلع مخفمخضممط أىحضحمليمطمجممخل يف فيشاب ةأن/ 
 مجعىل االىحضبلع يمطججليمجم كمخلمجعحمسيمغ زمخلجحممجم، كحلرصيمغمجممخل يمطحمل الممساؿ يف األمجخمر اججليت اىمحمجتمحش ا

يحم مجعججلحملمجم.  جحمىمغممسى
 .(2)«وٌا أغػدت هلا؟»لججلممسىحل يف حمجحجسيجحت آىمححمس/  كهلىجسا مخفؿ اجليب 

 ائِو/ » كٔل اجليب ََ الفَّ ٌِ  ًَ ْغي
َ
 /«ٌا املفؤول غِٓا ةأ

 جحميمغي حملمجعين ججلحجمس./«ٌا»
 املممسكؿ يمطحمل زمخلجحممجم. /«املفؤول غِٓا»
 ابلء زاحجسة تلكيحجس اجليف. كأيمطججلمخل/ ىمحرب )مخل(. /«ةأغيً»

 مخلمحميحم مجمىجسا الممصف.  /أم ،«ٌا املفؤول غِٓا ةأغيً ٌَ الفائو»كمخلمجعىن/  زيحجس يمطججلحملن
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿كاملحمقيجشجخمد أف لكيمحم ممسجخماء يف يمطحجسـ اججلمجعججلمخل مجم كبحمسمخلمحممجم، مخفؿ مجعىل/ 

  .[449 /األغؽاف] ﴾ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ
ائ ەئ ەئ ﴿كبل/  «ٌفاحيص اىغيب مخفث ال يػيٍَٓ إال اهلل حػاىل»كيف اليجشحمجيخمت/ 

 .(3) [43 /ىلٍان] ﴾وئ وئ
-كجحمبلحمجمخض  كلمخل يحمقىحل/  «ل غِٓا ةأغيً ٌَ الفائوؤوٌا املف»مخفؿ/  أف اجليب  -أيممشن

 لممسي يمطججلمخل مجم مخلمحمممق، مخلممط مخل مخفحجس يحجسك مخلحمل أف املحمقـ يحمقمجتيض ذلممق اججلحمقجخمؿ.
 كذلممق إححصمجعر تلمجعحمليمخل، كمجعحمسيخمش لججلممسمخلمجعني ف لك مممسكؿ كَل ممسىحل محلىجسلممق.

كأححصر لممس كالجخمممسمخضمخم،  «مجعمحت أجحم كالممسيمط محلمجمنٍي »يف حمجحجسيجحت آىمححمس/   كأمخل مخفجخمهل
 مخلمحممجم، يمغجلحملممط ني حجمىجسا كبني مخل حنحمل يمغييحم/ أف املمجعىن أجحم اجليب  كحجمجخم يحمقمجتيض أف يمطمحمحجسق يمطججلحملن

                                      
 (.31)ص ، لججلمحمجخمكماألربمجعني رشح (1)
 .( 2639(، كمممسججلمخل )3688ابلجحسرم ) أىمححمسجمتيحم( 2)
 .( 4778( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )3)
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األىمحري يمغبل جحميب مجعحجسم، كإجحمحمل ججليين اججلحمقيمخل كَل آتو مخفحمسي، كال يججلحمسـ مخلحمل حجمىجسا اججلحمقجخمؿ يشء 
أكىح ا إحليحم مخلحمل مخلحمل أمخلرات الممسيمط ادلاججل ىلع مخفحمسبمجم، كحجمىجسا اذلم أىمحرب يحم مم   إال أجحميحم

مخلىمغيخمت  أكيت جحمبيسمخل / »◙ يمطججلحملمجم، أم/ مخلحمل أمخلرامجم ادلاججل يمطججليمجم؛ مخفؿ احمل مممسمجعجخمد
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ﴿لك يشء ممعري سمجمس/ 

 .(1)«[43 /ىلٍان] ﴾ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب
 ارحِٓا/ »♠ كٔل سربيو ٌَ

َ
َْ أ ْعرْبين َع

َ
 /«فأ

 ٌم الجخمالي. -ليحلرس -ٌم اججلمجعبلمخل، ك -ججلىمغمجتخمت -أمخلرة/ «أٌارحٓا»
، ال ىمحيجشجخمص ححصحجسة  يمغملحمقيجشجخمد الممساؿ يمطحمل يمطبلمخلمجم كأرشاىحضمجم املًذجحم حمقحمسبمجم مخفيحمسبن مخلمخضججلحمقن

 امخفرتامجم محلمخضججلجخمع الممصحملجمس مخلحمل مخلىمعحمسبمجم؛ حجسحلىحل اجلجخماب.
 كمخفيىحل/ مخلمجعىن أمخلرامجم/ مخلحمقحجسمخلمجم، كمخفيىحل محشىمعر أمجخمرحجم، كمخفيىحل أكاججلمجم.

ېئ ىئ ﴿، أم/ يمطبلمخلت، محلحمل مخفؿ مجعىل/ / أف لججلممسيمط أرشاىحضن ويػيً ٌَ احلػيد

مخل اججلمجعججلحملء يمطبلمخلت [44 /حمٍػ] ﴾ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ، أم/ يمطبلمخلمجم، كمخفممسَّ
 الممسيمط إىل جحتبلجحت أمخفممسـ/

 كٌم  مخفممسمخل مىض، كمخفممسمخل ال يحمساؿ يمجتحمتحجسد، كمخفممسمخل ال ييت إال مخفحمسب مخفيـ الممسيمط حملمخلن
كيجمتجخمج  كىمححمسكج ادلجمتؿ ♠األرشاط اليحلربل اججلمجعحمطىم محلمحمػحمسكؿ يمطحىس احمل محمسيمخل 

 كمخلجمتجخمج، كىحضججلجخمع الممصحملجمس مخلحمل مخلىمعحمسبمجم.
 ويٍكَ حلفيً األٌارات إىل كفٍني/

 ؿ يمطمحميحم حجممحم/ املمجعمجتد.كمخفممسمخل يسجخمف مخلحمل اجلجخمع املمجعمجتد، كمخفممسمخل مخلحمل ممعري املمجعمجتد. كاملممس
كمخلمحتؿ ممعري املمجعمجتد ىمححمسكج ادلا كىحضججلجخمع الممصحملجمس مخلحمل مخلىمعحمسبمجم كحنجخم ذلممق كحجمىجسق أمخلرات 

 مخلحمقرجحم لججلممسيمط، أك مخلحمقرب هل.
 ف يمغحمقممش؟املىجسمحلجخمر اجحتجمجت، يف حمجني أف ف الممساؿ يمطحمل أمخلراتإ /-اغرتاًعا- كيو وكػ

                                      
 .(2/263(، كأكردق اهليمحتيم يف دلحملممط الحمسكاحجس )5153(، كأجخم يمجعًل )4167، 3659( أىمححمسجمتيحم أمححجس )1)
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ٔابف مخفحجس يسجخمف مخلىجسمحلجخمرنا ىلع مخلىجسحجم مخلحمل يحمسل أف أمخفىحل اجلحملممط اجحتمحمف، أك  حجمىجساف  /اجل
ا لججلحمجرضيحمل كممعريحجممخلمجتىلع ذمحلحمس اجحتج امخفمجترصيسجخمف مجعخمش الحمسكاة مخفحجس  كإال  ،ني يمغحمقممش حتىجسيحمسن

زؿ كاججلىمغ،ن، كيمغيخمش املؿ، كًلرثة اججلحمقمجتىحل، اججلمجعججلمخل كًلرثة الحمسال محلحمقخمشيمغلممسيمط هل يمطبلمخلت محلمحترية 
 كأكىحل الحمسب كممعري ذلممق. ،كاألمخلجحمكإخمشيمط اليجشبلة 

كجمتء الممساؿ يمطحمل األمخلرات مخلممط أف اججلمجعججلمخل مجم ال يمجتمجعججلمخف يحم سججليممغ مخلمجعني حلمحمحجسيمغممط 
ججلىممطي يمطججليمجم. مخضَّ  جلجخماب جخمحجممخل أف األمخلرات اكلممسيمط يف أجحميحم ال حي

 أن حرل األٌث ربخٓا/ » كٔهل»/ 

 .(1)«إذا ودلت األٌث ربَّٓا»جحسرم/ كيف ركاي ابل
ٌَث»  اجلري املحملججلجخمًل. /«األَ

 واعخيف يف ٌػىن ذلم فليو/ 
مجتيحم، مخلحمل حمجيجحت الممسِّ كالرضب  -1 مخلى

ى
مخليحم مخلمجعمججل الممسيحجس أ

ي
أف يسرث اججلمجعحمقجخمؽ حمجىت يمجعمىحل الجخمدل أ

يمطحمل احمل كيممسمجتنجمس هلىجسا حمسكاي  (2)كاالممسمجتجحسحجساـ كاإلحجمجحم. كحجمجخم مخل يحمليىحل إحليحم احمل حمجحمتحمس
 .(3)«ن حرل املؽأة ربخٓاأ»/ ◙يمطحملحمس 

كججلمجعىحل الممس يف ذمحلحمس ابلمحم دكف الجخمدل أجحممجم ليحلحملؿ ححصىمغحمقمجتمجم كخمشمجعىمغمجم ال يمجتىت مخلمحممجم 
اججلمجعحمقجخمؽ اغبلن، يمغيف اجلمحش يمطججليمجم دالججل ىلع يمغممصجخم اججلمجعحمقجخمؽ كاجحمتممصرق يف آىمححمس الحمسمخلف، أك ألف 

 حمجيجشجخمهل مخلحمل األجحمىث مخلممط رمخفمجتمجم يممسمجتججلحمسـ حمجيجشجخمهل مخلحمل اذلمحلحمس مخضحمسيمخف األكىل.
 ججلمجم املممسمجتججلحمسـ ليحلرثة إيىجسامجم.كمخفيىحل/ حجمجخم جلحمقمحش يمطحمق

أف يسرث الحمسمخفيمخف كالرسارم؛ يمغمجتيحلرث األكالد مخلمحممجمحمل يمغمجتيحلجخمف األمخل رمخفيحمق لممسيحجسحجم، كأكالدق  -2
كحجمىجسا  مخلمحممجم حملزنججل أيمجممخل، يمغف كدل الممسيحجس حملزنججل الممسيحجس، يمغييجشري كدلحجم حملزنججل ربمجم كممسيحجسحجم.

 اججلحمقجخمؿ يمطججلييحم األكرث.
                                      

 .( 51( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
 (.1/131يمغمجتخمت ابلرم ) (2)
 (.392(، كأجخم يمطحملحمسك ادلاين يف الممسنن الجخماردة يف اججلىمغ،ن )4/647أمحشجخمؿ االيمطمجتحمقد ) ( أىمححمسجمتمجم البللاكيئ يف رشح3)
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؛ يمغيجشر اججلمجعمجتمخف «ممسيحجسحجم»يمطمحمحجس مجخمت أييحم  أف يسجخمف الجخمدل مخلحمل اجلري ممسبن يف يمطمجتمخف أمخليحم -3
 مخلجممسجخمبن إىل الجخمدل؛ ألجحميحم الممس يمغييحم.

 كاممسمجتحجسؿ اإلمخلـ أمححجس مجمىجسا احلحجسيجحت ىلع يمطمجتمخف أـ الجخمدل يمطمحمحجس مجخمت الممسيحجس.
 كمخفيىحل/ مخلمجعمحمق/ أجحممجمحملَّ يرلف املججلجخمؾ. -4
5- .  كمخفيىحل/ مخلمجعمحمق/ رل اججلمجعحمتمخلي اججلمجعحمسبى
َـّ  األحمججخماؿ يمغيبيممط الممسيحجسي  ىمغممسحجسأف كمخفيىحل/ مخلمجعمحمق/  -6 ق كيسرث حمسددحجم ني األيحجسم، يمغحمسبحمل كدل أ

االجمترتاء ىلع املحمجحمسمخلت يممصمجعحمس، يمغمجعًل حجمىجسا يسجخمف مخلحمل أرشاىحضمجم  الحجمجخم كاححصرتاحجم كدلحجم 
 كاتلمجمكف بيممط أمخلمجمت األكالد.

  يمغييحلجخمف حمجحمقيحمق.املحمساد لحمسب املحمسّبِّ  أف -7
ججليحم أف الممسيمط يحمقحمسب كُميجشَّ  …ججلمجعحملجخممخليحم ؛يحم يمطمحمحجسميحم األكجمتي كحجمىجسا أكجمتى » /حمجحمتحمساحمل  مخفؿ
حمس حبيجحتمحمحجس اجحممجعاكس األمجخمر مخفيمخلمجم يمط  .(1)«محمسبِّين، كالممسيمغىحل اعحلن ّبَّ ييجشري الحملي

أف سرث اججلىمغمجتجخمحمجت يمغحممسىب االحمل، أك ابلمحم، جحتمخل يمجعمجتمخف، جحتمخل تممسىب األـ يمغحممصرتيمجم االحمل  -8
 . (2)أكابلمحم دكف أف يممصمجعحمس

ا ججلىمعريحجم ال هل،  كمخفجخمَّل احمل يمطمحتيحملني أف يسجخمف املمجعىن/ -9 أف رل األمخل مخلحمل يسجخمف ممسيحجسن
املحمساد ألمخل/ األمخل جلججمس، يمغَم اكجحم ممججلجخمًل يف األكؿ، كرل مخلحمل يسجخمجحمجخمف  يمغييحلجخمف

ا مخلليحلني، كحجمجخم محلمحمي يمطحمل ىمعري احلؿ برسيمط  .(3)أممسيدن
 وأن حؽى احلفاة اىػؽاة اىػاىث راعء الشاء يخطاولٔن يف ابلنيان» / كٔهل»/ 

 وَ »
َ
؛ كاألمخلرة حجممحم ٌم أليمطىمكيحمساد مخلمحممجم اججلمجعججلمخل يمغيحجسىمحىحل ا ،رؤيمجتممق أيمجم الحمسايئ /أم ،«ىؽَ حَ  نأ

 كجمتجخمد اتلمخضكؿ ال رؤيمجتيحم.
                                      

 (.1/123( يمغمجتخمت ابلرم )1)
ُـّ  ى ججلى جحتمخل جتي  ،مجعمجتمخفى مجتي ذى  ابلمحمي  ى ججلى الحمسمخفيمخف حمجىت جتي  ي ججلٍ يسرث جمتى »/ -«حرل األٌث ربخٓا» مخفجخمهل/ ريممسيف ىمغ -( مخفؿ احمل رجمت2) يمغتممصرتيمجم  األ

  .(1/141جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل )«. أمخلمجم، كمخفحجس كمخفممط حجمىجسا يف اإلممسبلـجحممجم  كتممسمجتجحسحجسمخلمجم جمتحجمججلن  ،ابلمحم
 (.55ص)الحمل يمطمحتيحملني  ،( رشح األربمجعني اجلجخمكي3)
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كمل اكجحم كالدة األمخل ربمجتمجم ال تممصمجتمجمحمس اححصمجتمجمر مخضكؿ األممسيمغىحل يف ابلجيف لمخل يمجعرب يف 
 جمتجحممجم لحمسؤي كإال يمغألمخلرة يف احلحمقيحمق كجمتجخمد اتلمخضكؿ ال رؤيمجتيحم.

 ىحل حمسجمتججليحم.كحجمجخم مخلحمل ال جحممجعٍ  (،حمجؼو ) مجممط/ «احلفاة»
يمطججلييحم جحتيب أرشاؼ  ججلحجمسمخلحمل  كاملحمساد مخلحمل ال يشء ىلع جمتممسحجسق.جخم ، كحجم«راع» مجممط/ «اىػؽاة»

 اجلس.
 »ك ،ايمغمجتحمقحمس /«ؿى اعى »اعىحل مخلحمل  مجممط /«اىػاىث»

ى
ى محلى  /«ؿى اعى أ  يمطيهل. ٍت رثي

 الحمسِع كحجمجخم احلىمغمخض. مخلحمل «عو را»كجيجخمز خمشحملمجم مجممط  الحمساء، سرس/ «راعء»
 كٌم اججلىمعمحممخل. ححصةمجممط  /«الشاء»
ٍ جمتججمس اممسمخل الممصء ك  ،محلممصحمتحمس كححصحمتحمسة تلء املحمسبجخمىحض، قً كاحمجحجسً  ؽ حمحميحم كبنيحمسَّ ىمغى حي  يعمجى

 كحملحمس كحملحمسة.
 ألجحممجممخل أخمشمجعممغ الحمساعء. ؛كراعء الممصء ،ألجحممجممخل أخمشمجعممغ اجلس ؛الحمساعء كىمحمحش

  محشىمعر الممشف كاملمجعحمس.ٌممجممط مجميحمل ك /ىمغمجتخمت ابلء (1)«ًٓاعء ابلَ رِ » /ملممسججلمخل ركاي كيف
مجممخل جحمىمغع جيركيىمغمجتجحسحمسكف كيمجتاكجحتحمسكف حجمالء املىجسمحلجخمريحمل يتحجمجخمف  رأيإذا  مجعىنملكا

 الممسيمط. أمخلراتيمغىجسلممق مخلحمل 
ٔم الفاغث ضىت يكٔن أـػ» /احلحجسيجحت كيف  .(2)«هعهع ةَ ىُ اجلاس ةادلُيا ىُ  ػال حل

 محمخف.جحتمخل اممسمجتمجعحملىحل يف األ اججلمجعحجس،/ الججليحلممطك
ممط كلججلحملحمسأة ججلي كيحمقؿ/ لججلحمسجمتىحل  ع.اكى / ججلييحلى

 يف اجلحجساء. يحمقممطمخل  كأكرث
 كمخفحجس يمخضججلمخف ىلع الججليمخل كالجخمممسيمح، محلحمل ييمخضججلمخف ىلع اليجشىمعري.

 اليحلري أريحجس يحم اليجشىمعري يف اججلمجعججلمخل كاججلمجعحمقىحل. ىلعىحضججلمخف ف أيمغ

                                      
 (.9( محشحمجيخمت مممسججلمخل )1)
 .مخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجحجسيجحت حمجممسحملك ،(2219(، كاججلرتمخلىجسم )23313( أىمححمسجمتيحم أمححجس )2)
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َ ىُهع» /◙ حمجف يمطحمل أنجمس احملمحشحمجيخمت  كيف ليض ادلُيا ضىت حكٔن غِػ ىُهع ة  .(1)«ال ِح
أحجمىحل مخفحجس مججليحلجخما ججل يمطججليمجممخل اججلىمغحمقحمس كاحلجمت كاجلجخمع ىمعابلدي اذليحمل ي أحجمىحل رأيى  يمغذا

مخلحمل  يمغمجمجخمتممصحيحجس املين  يمغيحلرثت أمجخماهلمخل كاجحمرصيمغ حجمحملحملمجممخل إىل ،كاججلحمقجخمة ججلىمعججلاحلرضة 
 يمطبلمخلت الممسيمط.

يحمسجمتممط إىل اخمشمخضحمساب األمجخمر كىمعري  املىجسمحلجخمرني يف احلحجسيجحت الرشيممغ اججلمجعبلمخلمجتني حجمني اغيك
ػ األمؽ إىل غري أْيّ فاُخظؽ الفاغثإذا وُ »أحجمججلمجم  ممعرياأليمطحملؿ اليحلر إىل كإممسمحمد احلؿ   .(2)«ِـّ

 ال حمقجخمـ الممسيمط حمجىت ييجشري اججلمجعججلمخل جمتمجمبلن » /مخفؿ الممصمجعيب  .(3)«كاجلمجمىحل يمطججلحملن
 ،(4)«ؽفع األرشارالفاغث أن ئعع األعيار ويُ  رشاطأإن ٌَ » كيف مممسمجتحجسرؾ احلزمخل/
 ،ممصجخم اجلمجمىحل كابلحجسعيمغحجس األراذؿ كاملمحميمغحمقني، ككتممسيُّ  االجمتمجتحمليمطيكحجمىجسا دحلىحل ىلع اخنحمساـ اججلحمقيمخل 

 كاخلري، كمجمحملحححص ذكم اججلمجعججلمخل كاججلىمغممشىحل. اججلمجعججلمخلكمخفججل 
.امخفمجترص يمطججليمجمحمل ججل األمخلرفحجمف  جحتمخل  حمقحمسب كمخفجخميمطمجمحمل كمل مخفحمسرجحم أكالن

 .يف ابلجيف املججلىمع محلحمساحجم «اىظ …اةفَ وحؽى احلُ / » مخلحمل مخفجخمهل يممسمجتىمغد كمم
ىمحبليمغ يمطمحتحملف يمغمحمكؿ  يف  محلمحم أدىمحىحل يجخمت أزكاج اجليب» /مخفؿ احلممسحمل ابلرصم

 .(5)«ممسحمقىمغمجم يحجسم
 .(6)«ضىت يخطاول اجلاس يف ابلنيان» كمخفحجس جحت يف اليجشحمجيخمت أجحميحم ال حمقجخمـ الممسيمط/

 ْؼا يف ُيػيّ يشء يف إال يِفلّ، يشء لك يف حلؤسؽ املفيً إن» /حمساآلىمحى احلحجسيجحت  كيف
 .(7)«اىرتاب

                                      
 . (7/325 يف دلحملممط الحمسكاحجس )كأكردق اهليمحتيم، (632(، كاججلمخضرباين يف األكممسممش )6721أىمححمسجمتيحم احمل حمجف )( 1)
 .( 59( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )2)
 (.7/515( ميجشمحمممغ احمل أيب ححصح )3)
 .(8661(، كاحلزمخل )482كاججلمخضرباين يف مممسمحمحجس الممصمخليني )( 5199ابليمجمٌف يف اليحلربل )( أىمححمسجمتيحم 4)
 (.11249حملف )(، كابليمجمٌف يف ححصمجع اإلي497(، كأجخم داكد يف املحمساممسيىحل )1/511( أىمححمسجمتيحم احمل ممسمجعحجس يف اججلمخضحمقت )5)
 (.7121ابلجحسرم )أىمححمسجمتيحم ( 6)
 (.5672أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (7)
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ا ىلع حمجحمتحمس كال بلمحم ىلع بلمحمجلىمغممسيحم كلمخل يممشممط   ارممسجخمؿ  كمخلت لمخل  ، أم/حمجحمتحمسن
 مخف يمغييحم.كال جحمٌ  ىحضجخمَّهلكال  يممصيحجس محمءن 

يف ابلجيف ذلايحم ىحل حجمجخم  إىل أجحميحم ججلحجمس املحمساد ذـ اتلمخضكؿ كذحجم اججلمجعبلمخل ُمحملحجس رححصيحجس رخمش
إىمحر حمل يسجخمف مخلحمل ممسمجع ادلجحمي كيف حجمىجسق احلججل ال يحملسحمل أف ًف يجخمت اجلس محلحمل 
اكجحم يف زمخلحمل ابلحجساكة، أك احلممشرة مخلممط اججلىمغحمقحمس، كلجخم أراد ا أف يجخمجمت ىلع املممسججلحملني أف 
سجخمف مخلمجعحممصمجتمجممخل ػ مجعحجس أف يمحمحمتحمس هلمخل مخل كيمطحجسحجممخل مخلحمل مججلممق محلرسل كمخفيرصػ محلحمل اكجحم يف 

يجحمن ال ححصمجم يمغييحم، محليممغ كحجمجخم خمججلممغ  ممسبلـ بلني ذلممق يف محلمجتيحم كىلع لممسف رممسجخمهل أكؿ اإل
لممسجمحميحم يف اخلججلمخف اججليت ال حجسيىحل هل، كلمخل يمجتممشحملحمل الرشع حجسيججلمجم، ىحل اججلزتاـ احلمخف كااليمطمجتحجساؿ 

 .(1)يف زمخلحمل الممسمجع محلحمسمخلحمل الممشيمخف
 غٍؽ كٔل ◙/ « ًَّ  /«اي  يِ مَ  ُج رْ فيتِ  اُطيَق  ذ

 .ىحلالممسذلممق  /أم /«اُطيق»
ميحلجحت   ، أم/ اجليب(2) «فيتَد »كيف ركاي  ،يمطحملحمس حجمجخم اججلحمقىحل يمطحمل جحمىمغممسيحم /أم /«فيترُج »

 كاممسمجتحملحمس يف يمطحجسـ إىمحرم بممصف الممسىحل.
 ،يمطمجتر يمطحملحمسكًلجخمجحميحم بلجحت مججلين يمغ ،جحتبلث حلؿ /أم، (3)«ذالذًا فيترُج » /داكد أيبركاي  كيف

مخفيحم محلحمل يمطحمق اجحممخضبل ♠ ف الممسىحل جمتربيىحل اليجشحمج  اجليبكإال يمغحمقحجس أىمحرب  ،يمطحملحمس
يمغىمحىجسكا ججلريدكق يمغججلمخل  «ردوه» / يمغدحمس الحمسجمتىحل يمغحمقؿ اجليب كيمغيمجم/ حجمحمسيحمسة،رصح يحم ركاي أيب 

مخلمجعمجممخل إذ ذاؾ يمغىمحربق يحم مجعحجس، أك  احمجرضن ، يمغججلمجعىحل يمطحملحمس اكف (4)«ْؼا سربيو» /يمغحمقؿ ،يحمسكا ححصحن
 ججلمجعججليحم ىمححمسج مخلممط مخلحمل ىمححمسجمتجخما ججلمخضججليحم كلمخل يمجعحجس.

.زمخلمحمن ىحض /أم ،ىمغمجتخمت امليمخل كًلرس البلـ/ «اَميِي  »  جخميبلن
                                      

 .(21ص)خمشحملحمل مجعججليحمقيحم ىلع رشح اجلجخمكم لؤلربمجعني اجلجخمكي  ♫( أيمغدق 1)
 .( 367( مممسمحمحجس أمححجس )2)
 .(4991كاججلجممسيئ ) (،4695، كأجخم داكد )(368أمححجس ) أىمححمسجمتيحم( 3)
 .( 51ابلجحسرم ) أىمححمسجمتيحم( 4)
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 ٔهل أغيً /ُج يْ فلُّ « ؟أحػري ٌَ الفائو غٍؽيا » كال/ ذً/ »◙ كٔهل  /«اهلل وـر

مخفىحضممط ف   مخلممط أجحميحم ◙ممسؿ يمطحملحمس  كحجمجخم/ مخل الرس يف أف اجليب  كػ يؽد ـؤال،
 ال يمجعحمسيمغيحم؟يمطحملحمس 

ٔاب/  يمغمجعىحل حجمىجسا  أف اجليب  فاجل ، يمطحملحمس يمغييحلجخمف أجحت يف جحمىمغجمس لججلحمتجخمابتممصجخميحمقن
ىلع جمتبلججل مخفحجسرق كريمغمجع مخلحمقمخليحم كمخلمحمػحمستليحم يمطمحمحجس  لممساؿ يحجسؿ ◙يمطحملحمس  كختيجشييجشيحم 
 .رممسجخمؿ ا 

ٔهل أغيً»  .ممعريحجمحمل حملٍ مخلً  /أم ،«اهلل وـر
 .محلحمل حجممحم كاإلخمشيمغ (أؿ)ألف أيمغمجعىحل اتلىمغممشيىحل يججلحمسـ اإليمغحمساد إذا جمتحمسد مخلحمل  ؛كلمخل يحمقىحل أيمطججلحمل

ممعري يحم/ أجحميحم ال يحمقيجشحجس يحم ىمغممشيىحل ا  ىلع محلجخمجحميحم كمخلمجعىن، ىلع ممعري يحمأيمغمجعىحل اتلىمغممشيىحل حجممحم ك
األف  ؛جخمهل ىلع ممعريحجمحمل يف اججلمجعججلمخل لممسىحلكرممس ا )ممعريحجمحمل ال يمجعججلمخل مخلحمل حجمجخم، كاملحمساد أجحممجمحمل  أحمجحجسن

 حجسحجمحمل اججلمجعملف لممسىحل.حمجك (كرممسجخمهل
 أكؿ مخل جمتءق؟ ♠ جمتربيىحل  اجليب يمطحمسؼحجمىحل / فإن كيو

ٔاب/  يمجعحمسيمغيحم لؤلدججل اتلحل/ لمخلأجحميحم  الحمساجمتخمت فاجل
ّ، غري ْؼه يف ضٔرة إال غؽفخُ ٌا أحاين » /محشحمجيخمت ممسمحمحجسو ب« املممسمحمحجس»أمححجس يف  أىمححمسجمتيحممخل 
َّ  ٌا ةيػه ُفيس واذلي» /آىمححمسججلىمغمخض  كيف، (1)«الطٔرة  كيف، (2)«ْؼه مؽيت كتو أحاين ٌِؼ يلع ُشتِّ

 .(3)، يمغىجسحجمجخما يمغتلحملممسجخما يمغججلمخل جيحجسكا ححصحن«األغؽايب وا يلعَّ دُّ رُ » /آىمححمسججلىمغمخض  كيف

 كمخفجخمهل،  / يمجعين اجليب«افيتد مييًّ » يسجخمفحجمىجسا  كىلع ، «أضػ ٌِاوال يػؽفّ » /ممسحمقن
 . يمغيحجسىمحىحل يمغيمجممخل اجليب احلممشجخمرمجيممط  يمجعين
 سربيوْؼا » / كٔهل»/ 

كاجحمرصؼ، كذلممق  كىلَّ  ♠ألف جمتربيىحل  ؛اإلححصرة يف ممعري املممصحجمحجس اممسمخليمجعين / «ْؼا»
                                      

 .( 374أمححجس ) أىمححمسجمتيحم( 1)
 .(2718ادلارمخفمخضين )(، ك173ف )( أىمححمسجمتيحم احمل حمج2)
 .( 9( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )3)
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 يمطمحمحجسق أكحملىحل حمليزي، يمغىت حمجممشرنا هل يف ذحجمحمل الممسمخلممط حلحملزيَّ إايمطمجتمحمءن بممصجحميحم ك حمستليحمػمخلمحميبلن هل زن
 ي يجحمن حلهل يف اججلحمقحمسب.حجمىجسا حمل يممصر يحم لججلحمقحمس ألجمتىحل
( رب)جمتكحجمجخم محمسًل مخلحمل  ،رسيين ممعري مخلمحمرصؼ لججلمجعججلحملي كاججلمجعحمتحمل أيمطحمتيماممسمخل  /«سربيو»

 أك يمطحجس اججلمجعحمسيحمس.، أك يمطحجس الحمسمححمل، مجمجخم يمطحجس ا، يمغا (/إيىحل) اججلمجعحجسي  /حملمجعىن (رب)جمتك (،إيىحلك)
 /، مخلمحممجمججلىمعت )جمتربيىحل( كيف

رٍبىايىحل( كالحمساء كحجمحملحمسة مجعحجسحجم اجليمخليمغمجتخمت  -1  .)جمتى
يىحل( كالحمساء اجليمخلمحلرس  -2  .)ًجمترٍبً
يىحل( كًلرس الحمساء اجليمخليمغمجتخمت  -3 رٍبً  .)جمتى

  مخفجخمهل /« 
َ
 /«ٍكً ديِكًيّ ػَ يُ  ًاكُ حَ أ

 .«جمتربيىحل»جحتفو ذمحلحمس جخمىحض مل مجعحجسق، كاخلرب األكؿ حجمجخم لكحمل ىمحرب «/ أحاكً»
كإال يمغملمجعججلمخل  ،يمغمجمىجسا دلز يمطحمقٌل مخلحمل اإلممسمحمد إىل الممس ،بممس ممساهل /أم ،«يػيٍكً»

كمخلمحميحم يىمحىجس/ أف املتممسِّى يف أمحمس يىمحىجس حمجسمخل املرًش هل إف اكجحم   جخم اجليباحلحمقيٌف حجم
 املرشة مخلجي ىلع الممس.

 مخفجخمايمطحجسق كٍلييحم. /أم ،«ديِكً»
 أف ادليحمل يمخضججلمخف ىلع دلحملجخمع اإلممسبلـ كاإليحملف كاإلحمجممسف. مخلمحميحم كاممسمجتىمغيحجس

ڃ ڃ چ چ ﴿/ اإلممسبلـ كحمجحجسق يممسىم ديمحمن حجسحلىحل مخفجخمهل مجعىل أفيمحميمغييحم  كال

محلحمل  «ادليحمل» ألف؛ [4 /املائػة] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ﴿، كمخفجخمهل مجعىل/ [43 /آل غٍؽان] ﴾چچ
ححصرتاؾ، أك حلحمقيحمق، أك ملحمتز، أك ىلع املحمتحملجخمع إمخل ال محلىجسلممق ىلع اججلىمغحمسد يمخضججلمخف يمخضججلمخف

 ىلع أحمجحجسحجم. يحميف اآلي أىحضججلحمقكىلع دلحملجخمع اثلبلجحت « ادليحمل»يمغيف احلحجسيجحت أىحضججلمخف  ،تلجخماىحض
ْف »/ حؼييو ًٌٓ ٌخػيق ةلٔهل  ٍَ ا ال ائِوِ ؤوٌَ ََ الفَّ ٌِ ًَ ْغيَ

َ
ا ةِأ َٓ ِْ  «/ُل َع

مخف مخلحمل مخلمجعحمسيمغ مخلىت مخلممط كخمشجخمح حجمىجسق اججلمجعرة اجلجخمي الرشيىمغ كممعريحجم، كمخفمخضممط أىحضحملع اخلججل
جتحجس مخلحمل خيجخمض يف أمحمس الممسيمط كمخلىت ٌم؟ كًلمخل يمطحملحمس  -لؤلممسممغ الممصحجسيحجس- الممسيمط؟ إال أجحمممق

 ؟ادلجحمي؟ كًلمخل يمطحملحمس أمخل ُمحملحجس 
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خمش اججلحمقجخمايمطحجس املمجمحمل املمجتمجعججلحمق محمس الممسيمط كاحلجخمـ اآلىمححمس، ذلا اكف مخلحمل املمحمممس إيحمساد مجع
 ججلمجعحمقيحجسة أحجمىحل الممسمحم كاجلحمليمط.  كيمغحمقن

 غليػة أْو الفِث واجلٍاغث يف الفاغث/ -4
، كمخلمحممجم محلمحتريةىلع حجمىجسا األدججل كحلجخمـ اآلىمححمس مخلحمل أرٌلف اإليحملف الممسمجت،  اإليحملف أواًل/

 حمجحجسيجحت جمتربيىحل اذلم مخلمجعمحم.
الجخماردة يف اججلحمقحمسآف اليحلحمسيمخل كالممسمحم اليجشحمجيحمج مخلحمل  رشاط الممسيمط اإليحملف ذاًُيا/

 ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ﴿ ال يمجتمخل إيحملف املممسججلمخل إال يحم اذلماإليحملف ججلىمعي 

  .[4-6 /ابللؽة] ﴾ڀ ٺ ٺ
كمخفحجس جحمججل أرشاط  ،أمخلمجتيحم حمل اكف كيسجخمف إىل مخفيـ الممسيمط أىمحرب  اجليب ذاثلًا/

ا،أىمحرق  مخلحملالممسيمط  ة ججلىمع مخلججلممع اتلجخماحمس املمجعمحمجخمم ىلع ذلممق محلمحترييف  يجشجخمصاجلك جحميجشين كايمغحمسن
 /مجمكمخلمحم «الممصىمغ مجتمجعحمسيممغ أحمججخماؿ امليجشمخضىف»اججلحمقيض يمطيض يف  جحمحمقججليحممخل 

مخل حمسؾ يمغيمجم ححصحن إىل مخفيـ الممسيمط  ىمحمخض  ججلحمقحجس ىمحمخضمحم اجليب» /مخفؿ ◙ حمجىجسيىمغ يمطحمل -1
كجمتمجمججليحم مخلحمل جمتمجمججليحم، إف محلمحم ألرل اليشء مخفحجس نممسحمجتيحم يمغيمطحمسيمغيحم  يمطججلحمليحم،إال ذمحلحمسق، يمطججلحمليحم مخلحمل 

 .(1)«اغب يمطمحميحم يمغحمسآق يمغمجعحمسيمغيحم إذا الحمسجمتىحلى  محلحمل يمجعحمسؼ الحمسجمتىحلي 
- كمخفؿ -2 يمغحمل مخلمحميحم  الممسيمط، حمقجخمـحجمجخم اكحمل إىل أف  حمل  أىمحربين رممسجخمؿ ا» /◙ -أيممشن

 .(2)«املحجسيمحم مخلحملأحجمىحل املحجسيمحم  خيحمسجيشء إال مخفحجس ممستلييحم، إال أجحميحم لمخل أممسهل/ مخل 
  حجمىجسايسحمل  كلمخل -3 ، حلبني يجخممخلن   ججلحمقحجس ىمحمخض اجليب ىحل ◙حبىجسيىمغ ىمحمحشًّ  اكمبلن

 ممسييحلجخمف إىل مخفيـ الممسيمط.مخل لججليجشحمج مخل اكف ك
  محشًل محم رممسجخمؿ ا» /مخفؿ ◙أجخم زيحجس يمطحملحمسك حمل أىمحمخض األجحميجشرم  ركليمغحمقحجس 

يمغجحسمخضمحم  املمحمرب،حمسؿ يمغيجشًل، جحتمخل محشمجعحجس ػىت حمجرضت اججلحمطمجمحمس، يمغمحمحمجيمغجحسمخضمحم  ،كمحشمجعحجس املمحمرب اججلىمغحمتحمس

                                      
 .( 2891(، كمممسججلمخل )6614( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
 .( 2891( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )2)
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 حمليمغجحسمخضمحم حمجىت ممعحمسب الممصحملجمس، يمغىمحربجحم  جحتمخل محشمجعحجس ،حمجرضت اججلمجعرص، جحتمخل جحمحمسؿ يمغيجشًلحمجىت 
 .(1)«محممحم أحمجىمغحمطي حملي بحمل حجمجخم اكحمل، يمغيمطججلى كاكف 

كا إجحمين أليمطججلمخل اجلس سىحل يمغمجتمحم ٌم اكمحم يمغيحمل حين كبني الممسيمط، » /حمجىجسيىمغكمخفؿ  -4
جحتيحم ممعريم، كججلسحمل  أرسَّ   أف يسجخمف رممسجخمؿ ا إالكمخل يب  إيلَّ يف ذلممق ححصحن لمخل حيحجسىٌ

 أجحم يمغييحم يمطحمل اججلىمغ،ن، يمغحمقؿ  -مخفؿ  رممسجخمؿ ا كحجمجخم يمجعحجسُّ  رممسجخمؿ ا كحجمجخم حيحجسث دلججلممسن
ٌِٓا ضغار  الطيفن يؼرن شيًئا، وٌَِٓ فنت نؽياح ػٌَِٓ ذالث ال يك /-اججلىمغ،ن

 .(2)«أكخلممق الحمسحجمممش لكمجممخل ممعريم ىجسحجميمغ، مخفؿ حمجىجسيىمغ/ وٌِٓا نتار
 مخلحمل حجمىجسق األرشاط اتليجشحجسيمخف مجم كبجخممخفجخميمطمجم. املممسججلمخل كمجخممخفممغ

ٍمخض مم اممسمجتجحتحمس ا الممسيمطإف يمطججلمخل  راةًػا/ . محمسممسى اكن مخلحمقحمسبن كال جحمبينٌ يمطججلييحم مججلى ممط ججل مجعىل يحم، يمغججلمخل حي  بلن
مخفىحل أف يحملجخمت  -يحمقجخمؿ  ممسحملمجع رممسجخمؿ ا /مخفؿ ¶جمتحمس حمل يمطحجس ا  يمغحمقحجس ركل

غِػ اهلل، وأكفً ةاهلل ٌا ىلع األرض ٌَ  غيٍٓا وإٍُا تفألٔين غَ الفاغث؟»/ -بممصمجمحمس
ٔـث حأيت غييٓا ٌائث ـِث  .(3)«ُفؿ ٌِف

  مجعحجس ممساؿ جمتربيىحل يمطمحممجم.يمطججلحملمجم  يمحميف أف يسجخمف اجليب احلحجسيجحت يمغمجمىجسا
ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿/ مجعىلمخفؿ  كمخفحجس

  .[34 /األضؾاب] ﴾ٺ
 ﴾يئ جب حب ی جئ حئ مئ ىئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿/ كيمطبلجمتىحل  كمخفؿ

  .[33-36 /اجلازاعت]
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ ﴿/ ممسحمججحميحم كمخفؿ

مئ ىئ يئجب حب خب مب ىبيب جت حت خت متىت يت جث مث ىث يث حج مج 

  .[449 األغؽاف/] ﴾جح مح جخ
                                      

 .( 2892( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )1)
 (.2891( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )2)
 (.2538( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )3)
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 محشججلجخمات ا يمطججلييحم كممسبلمخليحم،ُمحملحجس يمغمجمىجسا اجليب األيم ممسيحجس الحمسممسىحل كىمححملمجممخل » /محلمحترياحمل  مخفؿ
، كاحلرش اذلم حترش اجلس ىلع  الحمسمحجحميب  كجحميب اتلجخمب كجحميب املججلحمجحمل كاججلمجعمخف كاملحمقيفىٌ

 /¶يجحت أنجمس كممسمجمىحل حمل ممسمجعحجس حجسمخلممط مخفجخمهل يمغيحمل جحت يمطمحميحم يف اليجشحمجيخمت مخلحمل حمج مخفحجسمخلييحم،
كمخلممط حجمىجسا لكيحم مخفحجس  -الممس كاججليت ججليمجم- ؽ ني أمحشمجعييحمكيمغحمسَّ  (1)«حنيةػرج أُا والفاغث نٓا»

يت جث مث ىث يث ﴿/ يمغحمقؿ ،ا مجعىل أف يحمسد يمطججلمخل كمخف الممسيمط إحليحم إذا ممسىحل يمطمحممجم أمحمسق

 .(2) [449 /األغؽاف] «﴾حج مج جح مح جخ
حمل مخلتممصممط يف زمخلجحممحم اججلمجعججلمخل، كحجمجخم  كمخفحجس جمتحجمحمس ليحلىجسب مجعخمش مخلحمل يحجسِع» /اججلحمقيمخلاحمل  مخفؿ

 .(3)«…يمجعججلمخل مخلىت حمقجخمـ الممسيمط اكف  ا ممسجخمؿرلمخل يمجعممش، أف 
يمجعمخلُّ لك ممسىحل كمممسكؿ،  «ٌا املفؤول غِٓا ةأغيً ٌَ الفائو» /احلحجسيجحتمخفجخمهل يف  جحتمخل

 الممسيمط ححصجحميحم محلىجسلممق.كمخف  يمطحمليمغِك ممسىحل كمممسكؿ 
 جخممخف الممسيمط كمخلمجعحمسيمغمجتيحم يشء مخلحمل ادليحمل، أك اتلاكحلممغ. يمجتمجعججلمخفال  عامًفا/

، مخفؿ حمجىت حمقجخمـ الممسيمط لكممغممسحمقممش يمطحمل املالرشيمطي مممسمجتحملحمسة ال ت اتلاكحلممغ كممسحمس
ٔم ضىت حـخطاع أال فإن اأضػكً ففييث  ػوبي الفاغثإن كاٌج / »رممسجخمؿ ا  ل

ٓا ٓا فييغـؽ  .(4)«يغـؽ
ا/ ـً  /مخفحمسيالممسيمط  ـاد

  .[34 /األضؾاب] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿/ مجعىل مخفؿ
  .[4 /اىلٍؽ] ﴾ھ ھ ے ے﴿/ ممسحمججحميحم كمخفؿ
 .(5)«احنيةػرج أُا والفاغث نٓ» / مخفؿ كمخفحجس

                                      
 .( 2951(، كمممسججلمخل )6514( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
 (.2/274محلمحتري )( ىمغممسري احمل 2)
 (.81املمحمر املمحميممغ، الحمل اججلحمقيمخل )ص( 3)
 .(479(، كابلجحسرم يف األدب املىمغحمسد )12981( أىمححمسجمتيحم أمححجس )4)
 .( 2951(، كمممسججلمخل )4936ابلجحسرم ) أىمححمسجمتيحم( 5)
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َ » /آىمححمسججلىمغمخض  كيف اججلجممسيمخل أكؿ حجمجخمب ك ،أرشاىحضمجميف أكؿ  /أم، (1)«ً الفاغثفَ ةػرج يف ن
 الحمسيخمت الممشمجعيىمغ.

 مخلحمل أمخلرامجم اليجشىمعحمسل كحجمىجسا دحلىحل آىمححمس ىلع امخفرتامجم. محلمحتريحمطمجمحمس  كمخفحجس
 .(2)«ىتفتلين اكدتةػرج أُا والفاغث دميًػا، إن » / ذلممق مخلحمل مخفجخمهليف  يفأججلممع  كججلحجمس

 أف تممسحمقيحم لممصحجسة امخفرتامجم. ححصحجسة امخفرتامجم مخلحمل مجعمحتمجتيحم، حمجىت ىمحيش إىلإححصرة  مجمىجسقيمغ
 ال دلحمسد كجمتجخمدحجم.ذيجخميمطمجم كاجحمتممصرحجم األمخلرات  جخمجمتجخمد كاملحمقيجشجخمد

كٌم إىل اآلف رخمشجخماف ا يمطججليمجممخل، اليجشحمج  زمخلحملمجعخمش اججلمجعبلمخلت  ئمخلدحمطمجمحمست  كمخفحجس
 يف ازديد.

 الحمسكاي جمتمجم مخلحمل يمطحملحمس ادلجحمي حمجحجسيجحت ييجشخمت االيمطمجتحملد يمطججلييحم حتحجسيحجسججلحجمس يف  ـاةًػا/
 كمخل حجمجخم محشحمجيخمت اإلممسمحمد ججلحجمس يمغييحم مخل يحجسؿ ىلع اتلحمجحجسيحجس. ،كالممسمحمحجس

 الكم الفئيط يف غٍؽ األٌث وبيان ٌا فيّ/ -2
 «.اليحلممصممغ يمطحمل دلكزة حجمىجسق األمخل األججلممغ» /رممسججل أممسحملحجمالممسيجخميط  أججلَّممغ

ا أىًفا» /حمجحجسيمحتن يمغييحم يمغيمجمايمطمجتحملحجس  . كحجمجخم جمتحمسء مخلحمل «ادلُيا ـتػث آالف ـِث، وأُا يف آعْؽ
ىحل اجلمجمين، مخفؿ/ رأي رؤي، يمغحمقيجشيجشمجتمجم ميمطحمل الممشحمجؾ حمل ز كممعريقاججلمخضرباين ىمححمسجمتيحم حمجحجسيجحت أ

إذا أجحم ممق ي رممسجخمؿ ا ىلع مخلمحمرب يمغييحم ممسممط » /كيمغييحم ،احلحجسيجحت يمغىجسمحلحمس...  ا رممسجخمؿىلع 
ا ـتػث آالف ـِث وأُا يدلُا»مكالن الحمسؤي  يمغحمقؿ اجليب  «كأجحم يف أيمطبلحجم درجمت درجمتت

ا أىًفا  .(3)«يف آعْؽ
كال  ،مجعجحت يف أكاىمححمس األججلممغ الممسدممس كأف األمخل مجتحمتكز األججلممغإىل أجحميحم ي  لممسيجخميطا يمغىجسحجم

 . أف يمطحملحمس األمخل دكف األججلممغ كسمممسحمل مخلحمل مجعمحتمجتيحم /أم ،يمطججليمجم سمممسحمل ممسمحم الحمسيدةججلممع 
                                      

  (.1159أىمححمسجمتيحم أجخم أمححجس احلزمخل يف األممسيم كاليحلىن )( 1)
 .( 22/126)(، كاججلمخضرباين يف اليحلري 18771( أىمححمسجمتيحم أمححجس )2)
كمخفؿ  ،(1171(، كاحمل اجلجخمزم يف اججلمجعججلىحل املمجتمحمحجمي )8/363(، كاججلمخضرباين يف اليحلري )1/331( أىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف املحمتحمسكحمجني )3)

ا، كحمجسمخل األبلين ىلع احلحجسيجحت لجخمخمشممط يف خمشمجعيممغ اجلمخلممط اليجشىمعري )  (.3113احمل حمجحمتحمس/ كممسمحمحجسق خمشمجعيممغ جمتحجسًّ
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ى  ا أىًفا» /أف مخلمجعىن مخفجخمهل الممسيجخميط كبىنيَّ  ؛الممسمجع يف األججلممغ مخلمجعحمطمخل املججلَّ  /أم ،«وأُا يف آعْؽ
أجحميحم مجعجحت يف آىمححمس األججلممغ الممسدممس كلجخم اكف مجعجحت يف أكؿ األججلممغ الممسمجع ألجحميحم ايمطمجتحملحجس  كذلممق

كىحضججلجخمع الممصحملجمس  يمطججلييحم اليجشبلة كالممسبلـ اكدلجمتؿ كجحمحمسكؿ يمطحىس -ط اليحلربلااألرش لاكجحم
 مخل ممسمحم، تلحمقجخمـ الممسيمط يمطمحمحجس حملـ األججلممغ كلمخلحمل مخل كرثكجمتحجست مخفىحل احلجخمـ  -مخلحمل مخلىمعحمسبمجم
 يمطحمل األججلممغ الممسمجع أكرث مخلحمل جحتبلجحتحملأف ابليق  ىلعيمغحجسؿَّ » /الممسيجخميط ، مخفؿيجخمجمتحجس يشء

 .الكمخليحمحجمىجسا مججلجحسمحش  (1)«ممسمحم
 . ا مجعىل كُلـ امليجشمخضىف لالكـميجشدـ  كحجمجخم
ًحمسيمغىيحمي أحمجحجس ججلمجعحمسؼ مجخميمطحجس الممسيمط اليجشؿ الممسيمط ىمححمس ادلجحمي. ادلجحميأف مخلحجسة  ذلممق  كيمطحملحمسحجم لجخم يمطى

 يمحمػحمسؿمخل يمغجحممحم يف حجساي اججلحمقحمسف اخلمجمس يمطرش اهلحمتحمسم كل ؛يحمسد ذلممق األمحمس الجخمامخفممطإف  جحتمخل
 .ادلجمتؿ مجعحجسي  خيحمسجيمطحىس، أك 

يجخمـ اججلحمقيمخل ىلع اتلمجعيني ال يث  جخممخف لك حمجحجسيجحت كرد يمغييحم حتحجسيحجس» /محلمحترياحمل  مخفؿ
 .(2)«إممسمحمدق

 اخلمممس كمخفحجس مممش رأس امل -ؿ ىلع رأس مخلجمتأجحميحم خيحمسج ادل الممسيجخميطذمحلحمس  كمخفحجس
اجلس يحمليحلمحتجخمف جحتمخل يحمليحلجحت يف األرض أربمجعني ممسمحم، كأف  يمغيحمقمجتججليحم،يمطحىس ، جحتمخل يمحمػحمسؿ -يمطرشة

كيمطرشيحمل ممسمحم، كأف ني اجلىمغجحسمجتني أربمجعني ممسمحم، يمغمجمىجسق  مخلمجعحجس ىحضججلجخمع الممصحملجمس مخلحمل مخلىمعحمسبمجم 
 مخلمجت ممسمحم.
يمغييحلجخمف مخفيـ الممسيمط مجعحجس  ،لجخم ىمححمسج ادلجمتؿ اآلف ال حجسَّ مخلحمل مخليت ممسمحم حجمىجساالكمخليحم  يمغمجعًل

 أججلممغ كجحتبلجحتحمل محلحمل ذمحلحمس. الأججلممغ كممسمجتحمل ممسمحم 
يمط ال يمجتمجعججلَّمخف يحم يشء مخلحمل اتلاكحلممغ الرشيمطي؛ كحجمىجسا لكيحم ىحضىحل، جحتمخل إفَّ مخلمجعحمسيمغ كمخف الممس

يمح يشء مخلحمل اتللكيىمغت الرشيمطي مخفىحل مخفيمخلمجم،  إذ اتلاكحلممغ مخفي إىل مخفيـ الممسيمط، كال ييجٍممسى

                                      
 (.2/88)لججلممسيجخميط  لججلىمغمجتكم، ( احلكم1)
 (.19/31ي )( ابلحجساي كاجلمجم2)
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كلجخمال أف مجعخمش اجلس مخفحجس يىمعرتُّ حمل ذمحلحمسق الممسيجخميط كممعريق يف حجمىجسا ابلب مخل ىمحممشمحم ممعحملر الحمسد 
 يمطججلييحم؛ لجخمخمشجخمح مخضبلجحميحم، ككحجمء أممسجحميحجسق كبجيجحميحم.

ٍمجعحمسىؼ يحم احلحجسيجحت املجخمخمشجخمع -اججلحمقيمخلاحمل  مخفؿ  خمججلىمغي مخلمحممجم/ » /-يف دلؿ يمطحمسض مخل حي
كأجحممجم ممسمجع آالؼ ممسمحم كحنحمل يف األججلممغ  ؛رصيخمت اججلحمقحمسآف محلحمجحجسيجحت مخلحمقحجسار ادلجحمي احلحجسيجحت
 أجحميحم مخفحجس ٌف ؛كحجمىجسا مخلحمل أني اليحلىجسب الممسمجع،  لاكف لك أحمجحجس اعلحملن  ألجحميحم لجخم اكف محشحمجيحمجن
 .(1)«ممسجخمف ممسمحمكاحمجحجس كسمكمخلمجتف  /مخلحمل كمخفمجتمحم حجمىجسا لججلحمقيمخل

 ادلجحمي. ًخمش حمل ممسمحم كلمخل محمحمقممسمجتاججلحمقيمخل يف اججلحمقحمسف اثلمخلحمل كمحمس ىلع الكمخليحم أكرث مخلحمل  احملاعش  كمخفحجس
 /أْو الهخاب يف كؽب اجلٓايث الكم -3

اليحلمجتب يف حتحجسيحجس مخل ممسججلممغ لجخمؼ  كأحجمىحل رسايججلينيكاذلم يف محلمجت اإل» /محلمحترياحمل  مخفؿ
مجممخل، كحجممخل مخضكىمعججلي يمغييحم ختمخضمجتمجممخل مخفحجس جحممحشَّ ممعري كاحمجحجس مخلحمل اججلمجعججلحملء ىلع كمخلني مخلحمل الممسجني/

كال  ،(2)«اآلعؽة دمعدمػث ٌَ  ادلُيا» /كمخفحجس كرد يف حمجحجسيجحت ،جمتحجسيحمسكف ىجسلممق حمجحمقيحمقجخمف يحم
  .(3)«ييجشخمت إممسمحمدق أيممشن

كاليحلجخماحمل أف ذلممق يسجخمف، كمجعيني  اججلىمغ،ن مخلحمل  إف مخل أىمحرب يحم اجليب» /اججلحمقحمسىحضيب مخفؿك
ر كإجحمحمل ذلممق محلجخممخف مخفيـ إىل ىحضحمسيمخف محشحمجيخمت يحمقمخضممط اججلمجعىجس حيمجتجالحمسمخلف يف ذلممق مخلحمل ممسمحم محلىجسا، 

كال أم ححصمجمحمس... ال يمجعججلمخل مجعيني ذلممق احلجخمـ إال ا كحمجحجسق ال  ٌمممسمحم  الممسيمط يمغبل يمجعججلمخل أحمجحجس أي
ٍمجعججلمخل /مخلحمل األرشاط يسجخمفرشيممق هل، كًلىجسلممق مخل   .(4)«كا أيمطججلمخل .مجعيني الحمسمخلف هل ال حي

 /يف ْؼا ابلاب األعتارضص ٌَ  ٌا -3
إٍُا أسيكً يف أسو ٌَ عال ٌَ »مخفؿ/   اجليبيمطحمل  ¶حمجحجسيجحت احمل يمطحملحمس  يف

                                      
 (.81ص)( املمحمر املمحميممغ 1)
 .¶احمل يمطس  ىلع( مجخممخفجخميمغن 1/15) رخييحم مخلحمقحجسمخل ( أىمححمسجمتيحم اججلمخضربم يف2)
 (.19/31( ابلحجساي كاجلمجمي )3)
 (.1222)ص حمججخماؿ املجخمىت كأمجخمر اآلىمححمسة، لججلحمقحمسىحضيب ( اتلىجسمحلحمسة4)



 

144 

 .(1)«األمً ٌا ةني ضالة اىػرص وٌغؽب الشٍؿ
 يمطمحمحجس اجليب كيف ركاي يمطحمل احمل يمطحملحمس ىلع مخفمجعيحمقمجعف مجعحجس  كالممصحملجمس  مخفؿ/ محلمحم جمتججلجخمممسن

 .(2)«ٌَ اجلٓار فيٍا مىض ٌِّ نٍا ةيق إال ٌا أغٍاركً يف أغٍار ٌَ مىض»يمغحمقؿ/  ،اججلمجعرص
 حجمىجسق الحمسكايت مخلحمل كججلحجمس  ىلع حتحجسيحجس إمجيل كال ىمغيجشيٌل. مخل يحجسؿ مجيمجعن

، يمطحملحمس اجليجشرل -أف يمطحملحمس األمخل = يمطحملحمس احلمجمجخمد /إىل نيابلحمجمحتمجعخمش  محشججلي ىمحى مخلحمل حجممحم ك
 ◙يجحت ممسمجعحجس حمل أيب كمخفص حجسأىمححمسل مخلحمل حمج 511جحتمخل أخمشؼ  ،ممسمحم 911= 611-1511 أم/

ًإين ألرسٔ أن ال حػشؾ أٌيت غِػ ربٓا أن » /محمسيمغجخماعن  ٔم يؤعْؽ لممسمجعحجس/ زمخل ، مخفيىحل/ «ُطف ي
 .(3)سمممسحمل ممسمحم مخفؿ/ ؟جحميجشممغ يجخمـ

ائ ائ ەئ ەئ ﴿ /حنجخم مخفجخمهل مجعىل -حجسيجحت كممعريق مخلحمل اآليتحلا حجمىجسامخلحمل  كاججلحمطحجمحمس

هل  فأاملحمساد  / أف- [39 /احلز] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿، [3 /املػارج] ﴾وئ
ا يمطحمل احلحجس اد مخلمحميحم حتحجسيحجس مخلحمقحجسار مخلمجعني مخلحمل الحمسمخلحمل يمغمخضجخمهل مخلمجتىمغكت  ،ىحضجخمالن زاحجسن  ىلعكال ييحمسى

. ،بلة ميحلمجتجخمبيمغييحلجخمف ىلع املمخلحمل محليجش ،اجلس  كىلع ممعريق محلججلممغ ممسمحم مخلمحتبلن
 يف ىحضجخمؿ ذلممق احلجخمـ ال حتحجسيحجسق. /املحمقديحمس ذمحلحمسمخلحمل  يمغملحمساد

هل أجخم داكد كاججلمخضربم كمجيمط ىلع  كمخفحجس اىمحمجتيًججلممغى يف املحمساد مخلحمل حمجحجسيجحت ممسمجعحجسو املىجسمحلجخمر، يمغكَّ
اح ىلع أمحمس اججلحمقيمخل يف اآلىمححمسة، كىمحري دىمحجخمؿ  َّ ىججلىيحمي مجيمط مخلحمل الرشي مجعخمش مخفيٍحمسب الممسيمط، كمحى

 األمخل اجلمحم ىلع مجعخمش، كحنجخم ذلممق.
ٍحملحمس ادلجحمي، كحتحجسيحجس كمخف الممسيمط.  كأيًّ مخل اكف األمحمس يمغججلحجمس رصحين يف حمقحجسيحمس خي

املىجسمحلجخمرة مممسمخضجخمرة يف محلمجت اليجشحمجح كالممسنن كمخفحجس رشحمجمجم أحجمىحل اججلمجعججلمخل  األحمجديجحت كحجمىجسق
                                      

 .( 3459( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
 .(5966أىمححمسجمتيحم أمححجس )( 2)
 (.4351(، كأجخم داكد )1464( أىمححمسجمتيحم أمححجس )3)
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  مجممخلمحممجم ححصحن مخلحمل ذلممق اتلىمغيجشيىحل املىجسمحلجخمر، كلمخل خيرب اذلم سججلمخل  يممستمحممخضجخماحلحجسيجحت يمغججلمخل 
 يمطمحمحجسمخل ممسهل مجعخمش اليجشحمج يمطحمل كمخفمجتمجم. ركٌلف أحمجمخف ىجسلممق كأجمتحجس اتلىمغيجشيىحلبيشء مخلحمل حجمىجسا 

 ىمحججلىحل مخفجخمهل.حمطمجمحمس يمجعتممسممغ ذلممق األمحمس ف ىمحمخضق ك فابلمجعخمش أ حمجكؿ كيمطمحمحجسمخل
حلممست اججليت ال يممصمجمحجس هل دحلىحل محشحمجيخمت مخلحمل محلمجتب، أك ممسمحم، ىحل ا؛ يمغبل يجشخمت حجمىجسق يمطججلييحمك

 .األدججل ىلع ىمحبليمغمجم، كا أيمطججلمخل
 ٔائـػ ح  ؽبٔيث واسخٍاغيث/فـ

اممسمجتحمجب حمجممسحمل اهلي كاهلمحمحجساـ ججلمخضججل اججلمجعججلمخل كاملمجتمجعججلمخل، كأجحميحم مخلمجعججلِّمخل ججلىمعريق حجسحلىحل/  -1
كًلىجسلممق اممسمجتحمجب ججلبجمس ابليض يمطمحمحجس ججلحمقء اجلس كيف  ،«أحاكً يػيٍكً ديِكً»

شػيػ »املحمجيمغىحل، كاججلمجعمحمي ترسيخمت الممصمجعحمس كاالدِّحجمف، ال ممسيحمل ححصمجعحمس الججلحمجي، كمخفحجس كرد أجحميحم/ 
ٔاد اليطيث  .(1)«ـ

يممسمجتمجمف يحم يف جحمىمغجخمس اجلس كاتلجحتري  -2 ملحمجيمغحمط أحجمىحل اججلمجعججلمخل ىلع زم اججلمجعججلحملء أجحتحمس ىحضي ال ي
 حمجدجحت مججليحمج كمخفمجع لئلمخلـ اججلمجعحمس احمل يمطحجس الممسبلـ، يحمقجخمؿ  ال س / »♫يمطججليمجممخل، كثىحملَّ

 يمغجحمسحمستي ىلع مجيمط  ًٍحمسمخلن يمغجخما ىجسلممق يمغحيممسلجخما؛ يمغين محلمحم ُمي ججلس ححصمجعر اججلمجعججلحملء حليٍمجعحمسى
ٍحمسمخلني ال ي مجعحمسيمغجخمجحمين مخل أىمحججلجخما يحم مخلحمل آداب اججلمخضجخماؼ يمغججلمخل يحمقججلجخما، يمغججلحمل ججلبٍممسي جحتيب ُمي

اججلىمغحمقمجمء، كأجحمسحمستي يمطججليمجممخل ذلممق ممسحملمجعجخما كأىحضيمطجخما!! يمغذا ججلبممسمجم ملمحتىحل ذلممق اكف يمغييحم أجمتحمس؛ 
  .(2)«ألجحميحم ممس المخلمجتمحتؿ أمحمس ا كاالجحممجتمجمء يمطحمل جحمٍم ا يمطمحميحم

ي اليجشحل كىحضججل اججلمجعججلمخل ممعين يمطحمل اتلىجسمحلري أف ذلممق جي أف يسجخمف يف إىحضر اجل
 اخلليجش، كيف حمجحجسكد املمخضججلجخمب، مخلممط احلىجسر مخلحمل آيمغت اجلىمغجخمس.

                                      
 (.168احمل حمجف ) أىمححمسجمتيحم( 1)
 (.135يمغمجتكل اججلمجعحمس حمل يمطحجس الممسبلـ )رمخفمخل ( 2)
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مجمىجسق اليحليىمغي مخل يىمغيحجس/ أف الممسىحل يجيغ أف  مخلحمل اجليب  ♠يف امخفرتاب جمتربيىحل  -3
ؿ اتلجخماخمشممط كاليجشىمغخمت، كيمجتيجشممغ حمقجخمة اجلىمغجمس كحمسؾ مخل يحملمحمممط محلحملؿ اتلججلٌف، محلحمل يجيغ لججلحملممس

ٍممسًحمل األد ىمغىرسِّ جل مخلمحمداة كإف لمخل يًت الممسىحلي حمل يجيغ مخلحمل حمجي ب كاالحمجرتاـ، كججلمجعىحل حجمىجسا حي
 .ممسحمليحم، جحتمخل كخمشمجعيحم محلىمغييحم ىلع يمغجحسىجسم اجليب  لججلمحميب  ♠جمتربيىحل 

 مخفؿ الممصيمغيع/
ػػػ ًيٍػػى لًكىيًٍمجمحملى ججلِّمخلى كىاججلمخضَّ مجعى  إًفَّ اججلٍػػػحملي

 

ػػ  مخلى ىػػٍمخل ييٍسحمسى ػػػ ل حملى ًف إًذىا حجمي ػػحمجى محمٍيجشى  الى حى
 

ًحٍىػػيحمي  ػػجخمٍتى ىحضى ىمغى اًػػممقى إًٍف جمتى  يمغىٍمحشػػرًبٍ دًلى
 

ػػكىاٍمحش   ججلِّحملى مجعى ػجخمٍتى مخلي ىمغى ٍمجمًججلممقى إًٍف جمتى  رًبٍ ًججلػػحمتى
 

اتلدب مخلممط أحجمىحل اججلمجعججلمخل كخبمحش يف الممساؿ، محلحمل أف احلحجسيجحت يممصري إىل مخل يجيغ ىلع  -4
 املممسججلمخل مخلحمل الممساؿ يمطحمل يمحمىمغمجعيحم يف دجحميق كآىمححمسيحم، كٍحمسؾ الممساؿ يمطحمل ال يمغحجسة يمغييحم.

مممسججل ال يممسلجخمف يمطمحممجم، يجيغ ملحمل حمجرض دلججلجمس اججلمجعججلمخل، إذا يمطججلمخل حجمىحل املحمتججلجمس حمججمتن إىل  -5
 أف يممسؿ حجمجخم يمطمحممجم حلحمجيجشىحل اجلىمغممط لججلحمتحمليممط كيمحمؿ األجمتحمس.

مخض حجمىجسا مخلحمل مخفجخمؿ يمطحملحمس  -6 حمحمحمل حنحمل / »◙أحجمحملي اليجشحمج يف اججلرتبي كىحضججل اججلمجعججلمخل، كجحمىججلٍحمجى
كمخفحمسين  كجمتججلجخمممسيحم ني يحجسييحم  ♠، كمخلحمل حمطمجمجخمر جمتربيىحل «جمتججلجخمس يمطمحمحجس رممسجخمؿ ا 

بِّني مخلحمل مخفجخمؿ يمطحملحمس  مخلمحميحم، محلحمل جحمججلحمجمخض األحجمحملي ابلججلىمع ليجشحمج اججلمجعججلحملء حمسى / ◙كالحملي
مخفـ مخلحمل املحمتججلجمس ◙ ، يمغمجعحملحمس «ياغٍؽ أحػري ٌَ الفائو؟»مخفؿ/ ، ذً «فيتْرُج ميًيا»

، كججلسحمل الحمسممسجخمؿ  ًحمل الممسىحلي لمخل يججمسى أف يبني ججلمجعحملحمس ذلممق يف  كانممصىمعىحل مخفىحل أف يمجعحمسؼ مخلى
 أمخفحمسب يمغحمسمحش ججلحمقييحم يمغيمجم.

مخلىجسيحم ىلع يمغجخماحجس اججلمجعججلمخل يىمحىجس مخلحمل احلحجسيجحت الرشيممغ أجحميحم/ يمحمحجسب لججلمجعلمخل أف يجِّيحم أكرب بل -7
حمطمجممخل.  كاججلىمعحمسا؛ كذلممق تلىمغمجمحملمجممخل كيحمقُّ

اتلمحمجخميممط يف ىحضحمسؽ اتلمجعججليمخل، كالججلحمتجخمء إىل اممسمجتجحسحجساـ كممسىحل لئليممشح كاججلتممصجخميمخف، يمغجحميحم اكف  -8
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يحم أممسججلمجتيحم حجمىجسق  ماكف اجليب  أف حيحجسث أمحشحمجيحم امجتحجساءن حملممشحملجخمف حجمىجسا احلحجسيجحت، أك يجخمجمتِّ
 ة.لججليجشحمج املجخمجمتجخمديحمل، محلحمل حمجحجسث يف محمسات أىمححمسل محلمحتري

كمخفممط يف احلحجسيجحت أممسججلجخمب االجحممجتحمقؿ مخلحمل اججلمجعـ إىل اخلص؛ حمجيجحت إف اإليحملف أىمحمحش مخلحمل  -9
 اإلممسبلـ، كاإلحمجممسف أىمحمحش مخلحمل اإليحملف، جحتمخل الممسيمط أىمحمحش مخلحمل اجلحمليممط.

يف أحجمحملي ىحضحمسيحمق احلجخمار كاملمحممخفممص يف جخممحشيىحل املمجعججلجخممخلت، كأحجمحملي اتلحمجممشري تلججلممق  -11
 املحمجكرات كجممسيحمقمجم كمحمحمطيحملمجم بممصِك جمتيحجس.

يجيغ لججلحملمجعججلمخل محمسااعة اججلىمغحمسكؽ اججلىمغحمسدي دلل املمجتججلحمقِّني، محلحمل حجمجخم كاخمشخمت يمغيحمل ذمحلحمسجحمق مخلحمل  -11
 .«فإن لً حكَ حؽاه فإُّ يؽاك»/ مخلمجعىن مخفجخمهل 

اممسمجتمجعحملؿ أممسججلجخمب اتلمجعحمسيحمس يف اتلمجعججليمخل كاججلرتبي، كاملحمقيجشجخمد ممسججلجخمب اتلمجعحمسيحمس حجمجخم ديمطمخل  -12
 دلل املمجتججلحمقني، يمغحملمجعين احلحجسي جحت ججلحممس جمتحجسيحجسة ىلع ككيحجس املمجعين املجخمجمتجخمدة مممسحمقن

ا هل.  اليجشحمج اليحلحمساـ، يمغحمتءت ججلممق احلدجحت مجعحمسيحمسن
كحجمىجسا األممسججلجخمب كممعريق مخلحمل أممسحل اججلرتبي اجلجمتحمج اججليت اممسمجتيجحسحجسمخل يف احلحجسيجحت 
)اكججلتممصجخميمخف كاحلجخمار كاتلحجسرج... كممعريحجم(؛ جيمجعججلمحم جنحمسـ ف محلمحترينا مخلحمل احلحمقمخف اججلرتبجخمي اججليت 

كاتلمخضيحمقت يف اججلمجعرص احلحجسيجحت لمخل سحمل ممعحمسي اجحممجتمجم إحلمجم محلمحتري مخلحمل اتلحمترب كاألحبث 
 دلحمسَّدنا،  يمطحمل أمخلمجتمحم مخلمحمىجس جخمامحلري نممصمجم، كأف اتلمجعججليمخل اجلجخمم كديمطجخمات اإلمحشبلح ججلحممس كيمطحمطن
كال حمقحمسيحمساتو جمتمخلحجسةن ىمححل مخلحمل االيمطمجترات اجلىمغممسي لججلحملمجتمجعججلمخل كاملمجتججلٌف، كإجحمحمل ٌم مجعججليمخل 

 حمسبجخمم مخلمجتيجشممغ ىلع محجمبلت اججلمجعحملىحل اججلرتبجخمم اجلجمتخمت.
ؿ يمطحمل ال يمجعججلمخل أف يحمقجخمؿ/ ال أيمطججلمخل، كذلممق ال جخم يممسمجتىمغد/ أجحميحم حيٍمخضججل مخلحمل لك مممسي كمم -13

ىحل مخللممق  يمحمحمقمحش مخفحجسرق، ىحل يحجسؿ ىلع حمقجخماق ككريمطيحم؛ كحجمىجسا دأب اججلمجعججلحملء اججلمجعمججلني؛ يمغحمقحجس ممسي
، كٌلف (1)«ال أدرم»يمطحمل جحتحملف كأربمجعني مممسججل، يمغجمتب يف اجحتجمجتني كجحتبلجحتني مممسججل مخلمحممجم/ 

                                      
 (.1/73( أىمححمسجمتيحم احمل يمطحجس اججلرب يف اتلحملمجميحجس )1)
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جمتججلممسءق مخفجخمؿ ال أدرم، حمجىت يسجخمف ذلممق أمحشبلن يف أيحجسيمجممخل  يجيغ لججلمجعلمخل أف يجخمرِّث»يحمقجخمؿ/ 
ىحل أحمجحجسحجممخل يمطحمل اليحجسرم مخفؿ/ ال أدرم  .(1)«يىمغحمسيمطجخمف إحليحم، يمغذا ممسي

كيىمحىجس مخلمحميحم/ أف اتلججلحمليىجس إذا ممسهل ححصيجحسيحم يمطحمل يشء حجمىحل يمجعججلحمليحم أـ ال، يمغبل يحمقجخمؿ/ أيمطججلمخل؛ ألجحميحم  -14
حمسـ مخلحمل حمسًل ججلىمغمخض ححصيجحسيحم، كمخل حمل يمغحجسة إف لمخل يمجعججلحمليحم يمغحمقحجس محلىجسب ىلع ححصيجحسيحم، كإف يمطججلحمليحم حمجي

يٍممصمجعحمس ححصيجحسيحم جحميحم  يممسمجتىمغيحجسحجم زيدة ىلع مخل يمطمحمحجسق، يمغذلم يجيغ ججلمخضججل اججلمجعججلمخل أف يحمقجخمؿ مخل ي
 ُممجتج إىل مخل يمطمحمحجسق، مخلىمغمجتحمقحمس إىل مجعججليحمليحم كجخمجمتيمجميحم، مخلحمل ممعري محلىجسب، أك سججلُّممغ.

جمتء  ♠كيف احلحجسيجحت إححصرة إىل زمخلحمل ىحضججل اججلمجعججلمخل، كحجمجخم الممصب؛ حمجيجحت إف جمتربيىحل  -15
 حلي ممسجخمداء، محلحمل كرد يف مجعخمش الحمسكايت.يف محشجخمرة ممسىحل يمخضججل اججلمجعججلمخل، كهل 

16-  ، كيف احلحجسيجحت الرشيممغ إححصرة إىل ىمحح جحمىمغممسي يمطحمتي، يمغف اججلىمغحمقري اججلمجعىحل إذا محشر رأممسن
، يمغجحميحم ال يسد يمجعمخض اجلسى  ، أك ىمحمحشًّ كأمحشخمت مججلاكن ىلع اجلس، ممسجخماءن اكف مججليحليحم اعمخلنٌ

فيان اثلٔريجلق، يمغحمقحجس حمجحمقجخممخفىمجممخل، ىحل يممسمجتجحتحمس يمطججليمجممخل، حمل اممسمجتجخمىل يمطججلييحم مخلحمل املؿ كا / ♫ كالـ 
حجم إىل يحجس ممعينٍّ مخفحجس اعججلمخت اججلىمغحمقحمس» . (2)«ألف حملحجسَّ يحجسؾ إىل يمغمخل اتلجِّني يمغيحمقممشحملمجم؛ ىمحري لممق مخلحمل أف حملحجسَّ

كإذا اكف مخلممط حجمىجسا جمتحجمبلن جمتيمغين يمغممسحجس ىجسلممق ادليحمل؛ ألجحميحم ال يسجخمف هل حجمحمل يف إمحشبلح ديحمل 
 ييل حمل يمغممسحجس مخلحمل ديحمل اجلس، كال اجلس كال مجعججليحملمجممخل، ىحل حجمحملمجتيحم يف جمتي املؿ كامحلمجتمحمزق، كال

 حملحمل خمشع مخلحمل أحجمىحل حمججمتمجممخل، كيف الجخمامخفممط ححصجخماحجمحجس محلمحترية.
 /ٔائػ دغٔيث  ف

كلججلحملمجتيجشحجسريحمل لججلمجتجخمجمتييحم كاتلمجعججليمخل أف يحمسايمطجخما ىمحجخماىحضحمسحجممخل،  يف احلحجسيجحت ىجسمحلري لرلاعة إىل ا  -1
كا كيييجشججلحمججخما جخماىحضمحممجممخل، كيممسمجتحمجرضكا أف ا يحمساحجممخل كيمجعججلمخل رساحمسحجممخل، ىحل كيمطججليمجممخل أف جيمجتمجمحجس

                                      
 (.8/77(، ممسري أيمطبلـ اجلبلء )1/73( أىمححمسجمتيحم احمل يمطحجس اججلرب يف اتلحملمجميحجس )1)
 (.7/23( أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف حمجججلي األكحلء )2)
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مجمجخما كيمجعججلِّحملجخما كيمحمسكا  ججلجخما املحمقـ األىلع، يمغيمجعحملججلجخما لئلممسبلـ، كيجخمجمتِّ يمطمحمحجس جخمجمتييحم اجلس أف حييجشِّ
كيمحممجمجخما كجيحجمحجسكا، كيحمقجخممجخما سىحل حجمىجسا كًلجحممجممخل يحمسكف ا ربمجممخل يجشمجعحجس إحليحم أيمطحملهلمخل كديمطجخممجممخل 
 كديمحممجممخل كدجحميحجممخل، يمغي  مخل أيمطحمطحمليحم مخلحمل مخلحمقـ يف ديمطجخمة اخلىججلٍمخف لجخم كمحشججل إحليحم اجلىمغجخمس! يمغمجعمحمحجسىجسو 
تجحسحمس اآليمغت مخلحمل مخفججل ادلايمطي، كمجتبلىش محلجحممجم لمخل سحمل ححصحن. كمخل أركع مخفجخمؿ مخلحمل مخفؿ/ 

 ججلحمقججلممق كجلىمغممسممق، كال يىمعحمسجحمممق اجمتمجتحمليمطمجممخل يمطججليممق؛ يمغجحممجممخل » إذا جمتججلممسى لججلمحمس يمغسحمل كايمطحمطن
 .(1)«يحمسامخفجخمف حمطحجمحمسؾ، كا يحمسامخف ىحضمحمممق

جخمازيحمل حمس مل يسجخمف يف آىمححمس الحمسمخلف مخلحمل اجحمحمقبلب يف املمحلٍ يف احلحجسيجحت الرشيممغ ذً  -2
ؿ األكخمشع، كتممسيُّحجس املمحميمغحمقني، كإمخفيجشء أكيل ادلراي كاليحلىمغي مخلحمل  االجمتمجتحمليمطي، كحجسُّ

 أحجمىحل اخلري كاججلمجعججلمخل كاليجشبلح.
  تي جخمٍ حملي ػىػػ

ي
ػػ ًت ىػػىمعى اججلٍ  يًف  حجسي ٍممسػػاأٍل  اعن جخمٍ جمتي

 

ػػػ مخلي حمجٍ ػججلىػػػكى    الممشَّ
ٍ
بي  فً  ججليػػػيحمي اججلٍػػػالًكى كي

ٍ
 ى

 

ًحمسيٍػػػػحمسو  ى حمجى ـي ىلعى محمىػػػػ ٍمجمػػػػىحلو حى  كىذيك جمتى
 

ىمغى   ىابي كىذيك ًيمطججلٍػػػػػمخلو مخلى ػػػػػيحمي اججلػػػػػرتُّ  رًححصي
 

 .مخلحمل أزمخلمحمذلممق  حمجيجشجخمؿححصممق يف  كال
 / الممصيمغيعمخفؿ  كمخفحجس

ى  ي ٍػػمجتً يمطى  ً  يىػػجٍ ادلُّ  ىلعى ػػذٍ حمسً ل  ىحلو ًحجمػػجمتى  ً مجعى
 

 ى كى  
ٍ
ججلىٍ/م ذً  رٍيً ىمحً  حمقى ػججلٍ ا ىجسً ىمحي  ًيمطججلٍمخلو ذى  ارى ىجسٍ مجعي

 

  ًىحل مجمٍ حمتى ػاججلٍ  بىمحميجخم
ى
 مخلٍ مجمي مجتي ٍمجعػذى ا رى ىجسى مجمى ػًججلػ يًئ محمى بٍ أ

 

 كى  
ى
  ًفى اتلُّػػ ىحلي ٍحجمػػأ

ى
َّ  ءي محمىػػبٍ أ  يًت رضي

ي
 لحمسى ٍىمحػػ اأٍل

 

 /ممعريقمخفؿ  كمخفحجس
ػػزى  حمسه ٍحجمػػدى  ً  ٍ ًلى ػػججلٍ ل ػػخي  نيى ججلً حجمً حمتى  قي جخمدي مجمي

 

ً  ًححص حٍ مجعى ججلٍ ًػػ محشَّ مجتى اٍىمحػػكى    قي دي كٍ حمسي مخفيػػ ىجسً يٍػػالزلَّ
 

ػػاججلٍ كى  ً مجعى ٍػػ حمسي يٍػػحمسً حمجٍ اجلِّ  مخلي ل  فٍ ً يمغًػػ ـه كٍ حمسي ُمى
 

ػػػ يمغىػػػجخمٍ ا يى ىجسى ًىمعػػػاججلٍ  ؿى جحمىػػػ  ً ىجسى مخلن قي  ممقى ل  ًخيٍػػػحجسي
 

                                      
 (.4/397جخمـ ادليحمل، لججلىمعحمسايل )إحمجيء يمطججل( 1)
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 /آىمححمس كمخفؿ
ً  ي ججلٍػػمخفي    حمسً ٍحمقػػىمغى ججلٍ ل

ى
  حملى ٍحػػأ

ى
 ؟مخله يٍ ًحمقػػمخلي  ى جحمٍػػأ

 

ىػػػػػ  يًف يًل  ؿى مخفىػػػػػ  ػػػػػحمقى ىمغي اججلٍ  حمسً ً ُمى  ءً مجمى
 

ً  مخلٍ مجمي محمى حٍػػػػػبى كى  يًن حٍػػػػػى  فَّ إً  ػػػػػإلى  ءن ىمحى
 

ػػػػ حمسه يٍػػػػحمسً يمطى كى   َّ يمطى ػػػػءً  ممطي ٍمخضػػػػرى  ٌلى  اإٍلًىمحى
 

 /ىمححمسيغ اججلتممسٌل حمقجخمؿ اآليمغيج حمجؿأم  كىلع
ػػ فٍ إً كى  ػػ يًنى بلى يمطى ػػ يمطى بلى  يمغىػػيًن كٍ دي  حملٍ مخلى  ه حمتى

 

  يًل  
ي
 ًىحل حمجى زي  حملٍ خى  ًجمس حملٍ الممصَّ  ًط مخضى حٍنً ً  ةه جخمى ممسٍ أ

 

يمغمجعًل ادلايمطي أف يىمغمخضحمل هلىجسا االجحمحمقبلب يف املزياف االجمتمجتحملِع، كأف يمجتمجعمىحل مخلمجعيحم ليحلمجتب 
 يىيم.كالممسمحم، كأف ال يحمقممط يمغحمسيممسن هلىجسا اججلرتدِّم اججلحمقً 
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 (1) الحديث الثالث
 

بُنَي اإلسالُم »:  قال: قاَل رسىُل هللا ¶عن عبد هللا بن عمر 

 دهُ ًدا عبُ محمَ    هلل أأنَ إاَل  لهَ َشَهاَدِة أن ال إِ  عىل َخمٍس:

، أإيتاِء الَزكاِة، َأَحجِّ البيِت، أَصْوِم الَصالةِ  ، أإقامِ هُ أرسولُ 

 أخرجه البخاري ومسلم. «.َرَمَضانَ 

 
 

 

 
 

  

                                      
ًٜؿ ا »/ رشح احلػيد الفاةي /٘ـؽتلٕاـ وٛٓ ٚؼا احلػيد يي  (1) ـي ٖي ق٘ػى رى ا َنى ٕى ... ةحٍ٘ ِه ٘ىا رىسي ْي ؛ إذ ؼْفى قى ـو  ،«ذاتى يٜ

ُ» /كاحلػيد اثلأٖ
 
ُُمرت ُأ

 
ُُكاثو ُأنُأ حُ»كاحلػيد الؽاةف قرش/  ،...«اجلاس  ًُ ُامرئُ ُدمُ ُو ُالُي  ، كاحلػيد اثلاين كاّكرشيٖ/ ...«مصي

«ُ ُُأرأيت   .َٕا ٗتٙ إحلٙ ةكظ الرشاح ...«أخربينُبعٍو»، كاتلاـف كاّكرشيٖ/ «...املهجٔباتحُُإذاُصييت 
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ُ
ُ  
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ُ
ُ

 طرق احلديث وألفاظه
 
 

عؾيٕث كاةٖ ضتاف ٚؼا احلػيد أعؽسٙ ابلغارم كمفْٓ كاّرتٔؼم كاّجفايئ كاةٖ 
 .(1)ٖٔ ركايث ض٘ـْث ةٖ أيب ـىياف قٖ قُؽٔث ةٖ عادل قٖ اةٖ قٕؽ

 ، كاملطىٜظ األكؿ.(2)كًيِ قٖ ض٘ـْث قٖ ـالٓ قٖ أةيٙ
ٜق، كويٙ ًطث  .(3)كأعؽسٙ ابلغارم ٖٔ ركايث قتيػ ا قٖ ٗاوف قٖ اةٖ قٕؽ َن

ٜ ق٘ػ اّؽرباين ٖٔ ركايث عطيه قٖ ٗاوف ةٙ  .(4)ٚك
تىيٍػة الفْيم قٖ اةٖ قٕؽكأعؽسٙ مفْٓ   . (5)ٖٔ ركايث ـكػ ةٖ عي

ٓه كاةٖ عؾيٕث ٖٔ ركايث اعضٓ ةٖ حمٕػ ةٖ زيػ ةٖ قتػ ا اةٖ  كأعؽسٙ أمحػ كمفْ
ؽق . كيف ركايث الةٖ عؾيٕث قٖ اعضٓ أعربين كاًػ (6)قٕؽ قٖ أةيٙ، ًاؿ/ ًاؿ قتػ ا، وَؼ
اكا»وؾاد ويٙ/  (7)ةٖ حمٕػ ةٖ زيػ قٖ أةيٙ قٖ اةٖ قٕؽ  .«ًػن

 . (8)كأعؽسٙ احلٕيػم كاّرتٔؼم ٖٔ ركايث ضتيب ةٖ أيب ذاةج قٖ اةٖ قٕؽ
 .(9)كأعؽسٙ قتػ ةٖ محيػ ٖٔ ركايث ـْٕث ةٖ َٛيِ قٖ اةٖ قٕؽ، ةٙ

                                      
 (.16(، كمفْٓ )8( أعؽسٙ ابلغارم )1)
 (.12/309( أعؽسٙ اّؽرباين )2)
 (.4515ابلغارم ) أعؽسٙ( 3)
ػ ) أعؽسٙ( 4)  (.6533اّؽرباين يف األـك
 (.16مفْٓ )أعؽسٙ ( 5)
 (.16مفْٓ )أعؽسٙ ( 6)
 (.309اةٖ عؾيٕث )أعؽسٙ ( 7)
 كًاؿ/ ضفٖ ضطيص.(، 2609اّرتٔؼم )أعؽسٙ ( 8)
 (.823قتػ ةٖ محيػ )أعؽسٙ ( 9)
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 .(2)، كٖٔ ركايث أيب ـٜيػ اّكتػم قٖ اةٖ قٕؽ(1)كأعؽسٙ أمحػ ٖٔ ركايث يؾيػ ةٖ برش
 .(3)ٚ٘ػ قٖ اةٖ قٕؽكأعؽسٙ اّؽرباين ٖٔ ركايث قتػ الؽمحٖ ةٖ أيب 

وحجُْذاُُ،وحجُابليت»كأعؽسٙ اّؽرباين ٖٔ ركايث دلاٚػ قٖ اةٖ قٕؽ كًاؿ ويٙ/ 
 .(4)«مؽحني -ابليت

، كيف (5)«شٓادةُأنُالُهلإُإالُاُوأنُحمًٍداُرشٔلُا»كيف ركايث لْتغارم كمفْٓ/ 
 .(6)«وأنُحمًٍداُعبدهُورشٔهل»ركايث ملفْٓ/ 

ُىلعُ»كيف ركايث ملفْٓ/  دُامخس  ٔحَّ ىلعُأنُيعبدُاُ»، كيف ركايث هل/ (7)«/ُىلعُأنُي
ٜق.(8)«ويكفرُبٍاُدوُّ  ، كابلايق َن

ُكًٜهل/  ُالزاكة»... ُابليتُ،وإيجاء ُرمظانُ،وحج ٔم ٓو كاّرتٔؼم/  (9)«وص يف ّىؾ ملفْ
 .(10)«وحجُابليتُ،وصيامُرمظانُ،وإيجاءُالزاكة»...

 .(11)، مؽوٜاعن ◙ٖٔ ركايث اعمؽ الشكيب قٖ سؽيؽ ةٖ قتػ ا  -1
بينُ»ًاؿ/  ، كال أقْٕٙ إال روكٙ إىل اجليب ¶كقٖ أيب اجلٜزاء قٖ اةٖ قتاس  -2

ُ ُمخس  ُىلع ُثركُاإلشالم ُفٍَ ُرمظان، ُوصيام ُوالصالة، ُا، ُإال ُهلإ ُال ُأن ُشٓادة /
ُ .(12)«ٌَُِٓاكنُاكفًراُحاللُادلمُواحدةًُ

                                      
 (.4783أمحػ )أعؽسٙ ( 1)
 (.5639أمحػ ) أعؽسٙ( 2)
ػ )أعؽسٙ ( 3)  (.2930اّؽرباين يف األـك
 (.13518اّؽرباين ) أعؽسٙ( 4)
 (.2609(، كمفْٓ )8ابلغارم ) أعؽسٙ( 5)
 (. 21مفْٓ ) أعؽسٙ( 6)
 (.19مفْٓ ) أعؽسٙ( 7)
 (.20مفْٓ ) أعؽسٙ( 8)
 (.21مفْٓ ) أعؽسٙ( 9)
  .(22مفْٓ )أعؽسٙ ( 10)
 (.2368 ،2363) ،(782) يف الطنري( ك2/326،327)(، كاّؽرباين7507 ،7502كأةٜ يكًل )(، 18741، 18735أمحػ ) أعؽسٙ( 11)
ؽرباين ) أعؽسٙ( 12) ًاؿ األبلاين يف (، 12/174ّا ٔا (/3/250)اإلركاء ك ٜهل الؾيادة كأ  وىه. «ادلـ ضالؿ اكوؽا اكف ٖٔ٘ٛ كاضػة حؽؾ وٕٖ» /وىهً 

 .ُٔ٘ؽة زيادة
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ُ
ُ

 ثـديـحـراوي ال
ُ
ُ
ُُّأواًل/ُنصب◙/ 

ٜق اّىاركؽ قٕؽ، كأٔٙ  ٜٚ أةٜ قتػ الؽمحٖ قتػ ا ةٖ قٕؽ اٌّؽيش اّكػكم امليك، أة
 زي٘ب ة٘ج ٔـكٜف اجلٕيح، أعج قرٕاف ةٖ ٔـكٜف.

ٌُُّخاًُيا/ُإشال◙/ 

اسؽ ٔف أةيٙ. ُأـْٓ ضنرينا ةُٕث، ٚك
ُُّخاثلًا/ٌُِاكب◙/ 

  قيؽض ىلع اجليب  -
ي
ٜ اةٖ مخؿ قرشة ضي يٜـ أ ق، ذٓ قيؽض قْيٙ يٜـ اخل٘ػؽ ٚك ػ وؽدَّ

 .ـ٘ث وأسازق، ذٓ لٓ يخغْه ةكػ ذلٍ قٖ اجليب 
 ٜٚ أضػ اّكتاًدّث األربكث املشٜٛريٖ ةاّكْٓ كاّىخيا كالؾٚادة. -

  ثى ّىػػػادً تى كى اٍّ  فَّ إً 
ى
  ارى يىػػػعٍ اأٍل

ى
ػػػبى رٍ أ  ػثه كى

 

ًٚ ٘ىػػٔى    اًس ابٍلىػػػكى  اءً يىػػٍْ كى اٍّ كى  ًٓ ٍْػػػكً اٍّ  زي ا
 

 ٍ ٍ كى  رٍيً بى الؾ   ِي نى ػاٍّ  ِي نى   ٖي اٍبػكى  اًص كى
ى
 يًب أ

 

 اًس تَّ عى  ٖي ابٍ  رٍبي طى ػاٍّ كى  ثً ىى يٍ ًْ غى ػاٍّ  ًص ىٍ ضى  
 

، كذاٗيٛٓ أةٜ ٚؽيؽة، كذاثلٛٓ اةٖ  - ٜ أضػ الفخث اذليٖ ٚٓ أكرث الططاةث ركايثن ٚك
ادـٛٓ أنؿ ةٖ ٔالٍ  قتاس، كراةكٛٓ اعئشث، كعامفٛٓ ساةؽ ةٖ قتػ ا، ـك

ا ٜٚ أةٜ ـكيػ اخلػرم ╚  ا، كزاد اّكؽايق يف رشضٙ ألّىيخٙ ـاةكن  .◙دميكن

 .(1) «ٔا ٔ٘ا إال ٖٔ ٗاؿ ٖٔ ادلٗيا كٗاّج ٔ٘ٙ، ٔا عال قٕؽ كاة٘ٙ قتػ ا» ًاؿ ساةؽ/

                                      
 .(1/273)أعؽسٙ أةٜ ٗكيٓ يف احلْيث ( 1)
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ا أقْٓ ٖٔ اةٖ قتاس»/ُكًاؿ ؼاككس  .(1)«ٔا رأيجي رسالن أكرع ٖٔ اةٖ قٕؽ كال أضػن

ا ألضػ ٖٔ أِٚ اّكْٓ أٗٙ ٖٔ أِٚ اجل٘ث لٜ َ٘ج » كًاؿ ـكيػ ةٖ املفيب/ شاٚػن
 .(2)«لشٛػت الةٖ قٕؽ

ٜا، وٌاؿ قتػ  - سْؿ يف احلشؽ ٜٚ كقؽكة كمطكب كقتػ ا، ةٜ٘ الؾبري، وٌالٜا/ حٕ٘
ا ةٖ الؾبري/ أٔا أٗا وأحَّٕنَّ اخلالوث، كًاؿ قؽكة/ أٔا أٗا وأحَّٕنَّ أف ييؤٍعؼ قِّني اّكْٓ، 

ُي٘ث ة٘ج كًاؿ مطكب/ أٔا أٗا  وأحَّٕنَّ إمؽة اّكؽاؽ كاجلٕف ةني اعئشث ة٘ج ؼْطث ـك
َِّ (3)احلفني َّٜ٘ا، كّك ، كًاؿ قتػ ا ةٖ قٕؽ/ أٔا أٗا وأحَّٕنَّ املنىؽة، و٘الٜا لكٛٓ ٔا حٕ

ًىؽى هل  .(4)اةٖ قٕؽ ًػ مي

ٜؿ ا/ »◙ًاؿ  - ٜؿ ا  اكف الؽسِ يف ضياة ـر  إذا رأل رؤيا ًطٛا ىلع ـر
ٜؿ  رل رؤيا وأًطٛا ىلع اجليب وخٕ٘يج أف أ  كك٘ج أٗاـ يف املفشػ ىلع قٛػ ـر

نٍي أعؼاين كذٚتا يب ا  ُْى ا شاةنا قؾبنا، وؽأيج يف اجلٜـ َأف مى ٔن ؛ ألين َ٘ج مال
ٜذ  ا ًػ قؽوخٛٓ، وشكْج أًٜؿ/ أق ـن ٞي ابلرئ، كأرل ويٛا ٗا إىل اجلار، وإذا يه ٔؽٜيَّث َؽ

ٜذ ةا ٖٔ ا جلار، وٌْيٕٛا مٍْ آعؽ وٌاؿ يل/ ّٖ حؽاع. وٌططخٛا ةا ٖٔ اجلار، أق
ٜؿ ا ُعًُالرجوُعبدُاُلُٔاكنُ»وٌاؿ/   ىلع ضىطث، وٌطخٛا ضىطث ىلع ـر

 .(5)«واكف قتػ ا ةكػ ذلٍ ال ي٘اـ ٖٔ الْيِ إال ًْيالن  «يصيلٌَُُالييو

كربٕا حطػؽ يف  اكف اةٖ قٕؽ إذا اشخػ قشتٙ بيشء ٖٔ ٔاهل، ًؽبٙ  » ًاؿ ٗاوف/ -
ا، كضز ـتني ضشث، كاقخٕؽ أّه قٕؽة، كمحِ ىلع أّه  املشْؿ الٜاضػ ةرالذني أّىن
وؽس يف ـبيِ ا، كأقخي أّه رًتث، كاكف رًيٌٙ ًػ قؽوٜا ذلٍ ٔ٘ٙ، وؽبٕا شٕؽ 

                                      
 (.127( أعؽسٙ ابليٛيق يف املػعِ إىل الفنن الُربل )1)
 .(1703أمحػ يف وغائِ الططاةث ) ( أعؽس2ٙ)
 ( يكِّن/ الؾكاج ٕٔ٘ٛا.3)
 (.1/309ضْيث األكحلاء )أعؽسٙ أةٜ ٗكيٓ يف ( 4)
 (. 2478(، كمفْٓ )1122( أعؽسٙ ابلغارم )5)
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أضػٚٓ وْؾـ املفشػ وإذا رآق اةٖ قٕؽ ىلع حٍْ احلاّث احلف٘ث أقخٌٙ، ويٌٜؿ 
كا ٔا ةٛٓ إال أف خيػقٜؾ! وٌاؿ/ ٖٔ عػق٘ا ةا  أضطاةٙ/ يا أةا قتػ الؽمحٖ

(1)اخنػق٘ا هل.
 

راح ىلع نيب هل وْٕا أقشتٙ ـريق أٗاعٙ ماكٗٙ، ذٓ ٗؾؿ ق٘ٙ وٌاؿ/ يا ٗاوف اٗؾقٜا  -
ٜق يف ابلػف ٜق كأشكؽكق كأدعْ  .(2)«زٔأٙ كرضْٙ كسْْ

ذلٍ؟! ٜٚ ضؽ وٛالَّ ٔا ٜٚ عري ٖٔ »قرشة آالؼ دي٘ار، وٌاؿ/  «ٗاوف»ساءق يف رًيٌٙ  -
ٜسٙ ا حكاىل  .(3)«ل

اء ذات مؽة؛ ألٗٙ لٓ جيػ مفُي٘نا يأكِ ٔكٙ. -  حؽؾ اّكىشى

ساءق ـائِ، وٌاؿ اةٖ قٕؽ الة٘ٙ/ أقؽٙ دي٘ارنا. وْٕا اٗرصؼ ًاؿ » ًاؿ حيىي اّنفاين/ -
هل اة٘ٙ/ حٌتِ ا ٍٔ٘ يا أةخاق، وٌاؿ/ لٜ قْٕجي أف ا حٌتِ ِّٔن ـشػة كاضػة، أك 

ٓ كاضػ لٓ يكٖ اغئبه أضبَّ إيلَّ ٖٔ املٜت، أحػرم ممٖ يخٌتِ ضػًث كاضػة  ةػٚر
 .(4) «ا؟! إٕٗا يخٌتِ ا ٖٔ املخٌني!

ؽت آيث يف َخاب ا  - رشب املاء ابلارد وتىك كاشخػ ةكاؤق وٌيِ هل/ ٔا يتُيٍ؟! وٌاؿ/ َذ
ُ/﴿[9:]شبأ/ ﴾ک ک ک ک گ ٓ ٛي ، وكؽوج أف أِٚ اجلار ال يشخٜٛف شحئنا شٜٛتى

 .(5)«[5:]األعراف/ُ ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿املاءى ابلاردى، كًػ ًاؿ حكاىل/ 

كإف  ال يطيب قتػه شحئنا ٖٔ ادلٗيا إال اٗخٌص ٖٔ درساحٙ ق٘ػ ا »كاكف يٌٜؿ/  -
ا ٕن  .(6)«اكف ىلع ا َؽي

                                      
  (.3/1709أعؽسٙ أةٜ ٗكيٓ يف ٔكؽوث الططاةث ) (1)
 (.1/294( أعؽسٙ أةٜ ٗكيٓ يف ضْيث األكحلاء )2)
 (. 1/296(، كأةٜ ٗكيٓ يف ضْيث األكحلاء )4342( أعؽسٙ ابليٛيق يف شكب اإليٕاف )3)
 (.4/256( أعؽسٙ اةٖ قتػ اّرب يف اتلٕٛيػ )4)
ٜق )5) ا ة٘ط  (.232( أعؽسٙ ابلغارم يف اتلاريظ الُتري خمخرصن
 (. 10676( أعؽسٙ ابليٛيق يف شكب اإليٕاف )6)
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، يتيك [;6]احلديد/ُ﴾﮷ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵ ﮶﴿/ُكاكف إذا ًؽأ ًٜؿ ا  -
 ضىت ينْتٙ ابلاكء.

تكني، كاٗىؽد  - خٕائث كذالذٜف ضػيرنا، احىي الشيغاف ٔ٘ٛا ىلع ٔائث ـك ركم هل أّه ـك
 ابلغارم ٔ٘ٛا ةرٕاٗني، كمفْٓ ةٜاضػ كذالذني.

ُُّرابًعا/ُوفاث◙/ 

تكني، كقٕؽق أربف  ◙اكٗج كواحٙ  تكني كًيِ/ ـ٘ث ذالث ـك ةُٕث ـ٘ث أربف ـك
ِ هل  ا بفتب احلشاج ضيد أـر كذٕاٜٗف، كًيِ/ ـج كذٕاٜٗف ـ٘ث، كًيِ/ إٗٙ ٔات شٛيػن

ٜاؼ ةؽٔص ؼؽوٙ مفٕٜـ. ٙ يف اّؽ َّٕ  ٖٔ ـ
 
 
ُ
ُ

ُ
ُ

ُ  
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ُ
ُ

 أهمية احلديث ومنزلته

ُ
ُ

كًػ دمف أراكٗٙ يف ّىؾ  ٚؼا احلػيد أضِ قـيٓ يف ٔكؽوث ادليٖ، كقْيٙ اقخٕادق،
 ةْيل كسزي.

الُ»، (1)«األعٍالُباجليات»ٔػار األضاديد ىلع أربكث/ »كقٖ اةٖ ٔٛػم كاةٖ املػيِّن/ 
 .(4)«ابليِةُىلعُاملديع»، ك(3)«بينُاإلشالمُىلعُمخس»، (2)«يوُدمُامرئُمصيً

 
 
 
ُ

ُ
ُ

ُ  

                                      
ٜ  ،(1907(، كمفْٓ )1( أعؽسٙ ابلغارم )1)  األكؿ ٖٔ األربكني.احلػيد ٚك
 الؽاةف قرش ٖٔ األربكني.احلػيد ٜٚ ك ،(1676(، كمفْٓ )6878( أعؽسٙ ابلغارم )2)
  ، كٜٚ احلػيد اثلاّد ٖٔ األربكني.(16(، كمفْٓ )8( أعؽسٙ ابلغارم )3)
ٜ احلػيد اثلاّد كاثلالذٜف ٖٔ األربكني.(10/252) يف الفنن الُربل ؽسٙ ابليٛيق( أع4)  ، ٚك
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 ُ
 شـرح املفـردات

 
 
ؿ.ُ/«بين» ـي ي

 أ
ا كبطرية.ًٜؿ ضادر قٖ /ُ«الشٓادة»  قْٓ ضاضِ ةٕشاٚػة، ةرصن
ٜاؿ كأوكاؿ خمطٜضث حتػأ ةاتلُتري كحجخيه ةاّتفْيٓ.-ّنثن -ُ«الصالة» / أً  / ادلاعء، كرشاعن
/ سؾء ٖٔ ٔاؿ ٔالٍ اجلطاب املفْٓ، ييكؽٝ -ّنثن -ُ«الزاكة» / اّؽٛؽ كاجلٕاء، كرشاعن

ٕفخًطي.   ْل
/ ًطػ ابليج احلؽاـ يف -ّنثن -ُ«احلج»  زٖٔ خمطٜص ىلع كسٙ خمطٜص./ اٌّطػ، كرشاعن
ٔم» / إمفاؾ خمطٜص قٖ املىؽؽات ٖٔ ؼْٜع اّىشؽ كرشاعن  -اإلمفاؾ -ّنث- «الص

 إىل مؽكب الشٕؿ.
 

 

 

 

ُ
ُ

ُ  
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 ُ
 الشرح اإلمجالي

 
 

ٔدٌَُُاحلديح/ُ الـ ةب٘ياف، كداعئٓ ابلجياف ٚؼق اخلٕؿ، وال يثتج »امللص حٕريِ اإـل
الـ  َخخٕث ابلجياف، وإذا وٌػ ٔ٘ٛا يشء ٌٗص ابلجياف، ابلجياف ةػكٗٛا، كبٌيث عطاؿ اإـل

الـ يؾكؿ  ٜ ًائٓ ال يجخٌظ ةٌ٘غٛا، خبالؼ ٌٗظ ٚؼق ادلاعئٓ اخلٕؿ، وإف اإـل ٚك
ُ.(1)«ةىٌػٚا دميكٛا ةنري إشاكؿ، ككؼلٍ يؾكؿ ةىٌػ الشٛادحني

اّث، كاملطاوـث  ٜضػاٗيث كجلبيٙ ةالـؽ ؼق ادلاعئٓ اخلٕؿ يه/ اإلًؽار  حكاىل ةال ىلع ٚك
الطْٜات اخلٕؿ ٔف اٌّياـ برشكؼٛا كأراكٗٛا ككاستاحٛا، كإقؽاء الؾاكة ملفخطٌيٛا ق٘ػ 
كسٜبٛا، كضياـ رمغاف ةجيث ضادًث، كأداء وؽيغث احلز ملٖ اـخؽاع إحلٙ ـبيالن ٖٔ زاد 

 كراضْث كمري ذلٍ.
ـه  ا ًْؾى ٜسٜب و كٔا ـٜل ٚؼق اخلٕؿ ويه ٖٔ اتلُٕيِ كاّزتيني، إال ٔا عطٙ دحلِ ةال

 قْي٘ا وكْٙ.
 
ُ

ُ
ُ

ُ  

                                      
 (.1/148سأف اّكْٜـ كاحلكٓ )( 1)
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 ُ
 الشرح التفصيلي

ُ
 
ُ/ٌُِاشبةُْذاُاحلديحُليحديحُالصابق 

 أردؼ اجلٜكم ٚؼا احلػيد ملا ًتْٙ؛ دلعٜهل يف عٕ٘ٙ وٜٛ اكجلؾء ٔ٘ٙ.
ٜرة، كالسخٕاع الشيغني الـ ىلع اخلٕفث املَؼ خرصيص ويٙ ةاةت٘اء اإـل  كأوؽدق ةاّرتدمث ْل

 )ابلغارم كمفْٓ( ىلع ركايخٙ دكف ٔا ًتْٙ.
ُُ/كٔلُاجلٔوي«¶»/ُ 

.ٍ ؼل ٖ أةيَٙ  ٙ كق ىَّضَّ ق٘ ٙ يجتيغ هل أف يىرتى ٖ الططاةث؛ وإٗ خجتيٙ ىلع أف الؽاكم كأةاق ٔ  ٚؼا ْل
ُُرشٔلُا/ُ»◙ُكٔهل  .(1)ـٕكج ضٜحٙ؛ ألف اذلات ال تفٕفأم/  ،« شٍعت 
ُكٔهل «ُ/ُ ْس  ُاإلشالمُىلعُمخ   «/ُب ينح 

ٜ ا(؛ واملكَّن أـؿ ا ٚؼا /ُأم ،«ب ين» ؿى )ةابل٘اء لْٕىكٜؿ، كضؼؼ اّىاقِ ٚك ـي ي
أ

الـ ىلع مخؿ داعئٓ، أك أراكف.  اإـل
 ، حبفب اـخٌؽاء اجلطٜص/يطيقُاإلشالمُىلعُخالخةٌُعانُ /ُ«اإلشالم»

ٜ ادليٖ اذلم ساء ةٙ ٗبي٘ا حمٕػ  املعىنُاألول/ ، كييؽْب ٖٔ دميف اجلاس عاص، ٚك
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿أف يػعْٜا ويٙ، كإال اقخيربكا اكوؽيٖ، ًاؿ حكاىل/ 

ُ.[:5]آلُعٍران/ ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ
ا، َٕا يف اآليث الُؽيٕث/ املعىنُاثلاين/ُ ٜ ديٖ األٗبياء دميكن چ چ چ چ ﴿اعـ، ٚك

 ،[61]آلُعٍران/ ﴾ڃ ڃ چ چ چچ﴿ .[68]الشٔرى/ ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
                                      

 وؽاسكٙ. ؛( كًػ مىض الالكـ ضٜهل يف احلػيد األكؿ1)
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االت األٗبياء تشرتؾ يف أضٜؿ االقخٌاد كاّكتادة  كمريٚا ٖٔ اآليات، كذلٍ أف دميف ـر
 كالفْٜؾ، كال ختخْه إال يف الرشائف كاتلىطيالت.

ُاثلاىح/ ؼا ٜٚ ديٖ املغًْٜات  املعىن تفالـ ألكامؽ ا الُٜٗيث، ٚك ٜ ااـل أقٓ، ٚك
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ى ائ ائ ﴿اكوث، ًاؿ حكاىل/ 

 .[58]آلُعٍران/ُ ﴾ۈئ ۈئ ېئ
ٜد يف احلػيد ٜٚ املكَّن األكؿ اخلاص.  كاملكَّن املٌط

ٜـات ال يف املكٜ٘يات؛ ككًف ٚ٘ا يف احلػيد تشبيٙ  كأضِ ابل٘اء يكٜف يف املطف
 األمؽ املكٜ٘م ةاحليس.

 بلالمخٙ أراد أف يىيػ أضطاةٙ ٔا ال قٛػ هلٓ ةٙ؛ وطاغ هلٓ أٔرْث  وإف املطؽىف
 ٖٔ أـاحلب الكٔٛٓ؛ حلىٕٜٛا ةٕا يكؽوٜف ٔا ال يكؽوٜف.

الـ ةب٘اء قـيٓ حمكٓ هل داعئٓ،  كيف احلػيد الرشيه نػ أف اجليب  شتٙ اإـل
 كشتٙ أراكٗٙ اخلٕفث ةٌٜاقػ ذاةخث حتِٕ ٚؼا ابل٘اء.

ككسٙ الشتٙ/ أف ابل٘اء احليس إذا اٗٛػـ ةكظ أراكٗٙ ال يٌٜـ كاليخٓ، وُؼلٍ ابل٘اء 
 قٕاد ادليٖ ٖٔ أًأٛا وٌػ أًاـ ادليٖ، كٖٔ ٚػٔٛا وٌػ ٚػـ ادليٖ. -ٔرالن  -املكٜ٘م، والطالة

 ٜ ؽ املشتَّٙ ةٙ كأـ٘ػ إحلٙ ٔا ٜٚ ٖٔ عٜاص املشتٙ ةٙ )ٚك ؽ املشتَّٙ كؼٜل َذ َى وؼى
ؼا ٖٔ ًتيِ  ، ضيد خييَِّ أف املشتَّٙ ٖٔ سجؿ املشتَّٙ ةٙ ىلع ـبيِ «اتلغييِ»ابل٘اء(، ٚك

خكار ح بيشء ااـل َّ ؽ اّتشبيٙ يف اجلىؿ كال ييرصى ٕى ة ةالُ٘ايث )اـخكارة مُ٘يث(، كيه/ أف ييٍغ
ؽ يشء ٖٔ عٜاص املشتَّٙ ةٙ. ؿ  ىلع اّتشبيٙ ةَؼ  ٖٔ أراكٗٙ ـٜل املشتَّٙ، كييػى

ُ(1)«ىلعُمخصة»ويفُرواية/ُُ،«ىلعُمخس/ُ»ُكٔهل/ 

 مخؿ داعئٓ، أك عطاؿ، ويه ضىث ملٜضٜؼ حمؼكؼ، حٌػيؽق/ )داعئٓ(. /أم ،«مخس»
ٜرة يف ٚؼا  «مخصة»كىلع ركايث  واتلٌػيؽ/ مخفث أراكف، أك أضٜؿ، كيه اخلطاؿ املَؼ

                                      
 (.16مفْٓ ) أعؽسٙ( 1)
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 .♠احلػيد كيف ضػيد سربيِ 
رص املؽكزم يف َخاب الطالة ًاؿ/   .(1)«ب ينُاإلشالمُىلعُمخسُداعئً»كيف ركايث حمٕػ ةٖٗ 

 .ثكْيَّ ث، أك وً َيَّ ؽٍ إٔا حى  اّكتادةككسٙ ضرص األراكف يف مخفث ٜٚ أف 
 ،الطالة /واألكىل ،إٔا ةػٗيث، أك ٔاحلث، أك مؽكتث ٕٔ٘ٛا /ثىكْيَّ كاّ ،الطٜـ رٍتَيَّث/واّ
 احلز. /كاثلاثلث ،الؾاكة /كاثلاٗيث

ِاُكدُيطرأُتصاؤل،ُ ٜ أفْو ة٘اء اليشء يْؾـ ق٘ٙ ُ«بينُاإلشالمُىلعُمخس»/  ًٜهلُٚك
الـ ٜٚ ٚؼق األمٜر اخلٕفث، كاملتِّن ال ةػَّ أف يكٜف مري املتِّن قْيٙ؟  ىلع ٗىفٙ؛ ألف اإـل

ٔاب/ُ الـ ٚ٘ا ةٕكَّن ادليٖ، اذلم ٜٚ أقٓ ٖٔ ٚؼق األراكف اخلٕفث.فاجل  أف اإـل
الـ إذا اكف ةٕكَّن األراكف اخلٕفث َٕا يف ضػيد سربيِ، وإف ٔكَّن  « ةيِّن»أكيٌاؿ/ إف اإـل

ب، كٚ٘ا،  كَّ ؼا ٗـري ًٜهل حكاىل/ «ابلاء»كبٕكَّن « ٖٔ»ةٕكَّن  «ىلع»أم/ حىؽى  ﴾ڤ ڤ ڤ﴿ ٚك
  .[7]املطففني/ ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿أم/ ٖٔ أزكاسٛٓ. كًٜهل حكاىل/  .[;]املؤٌِٔن/

ةـاٚؽق؛ ألف املتِّن مري املتِّن قْيٙ، وْٜ أعؼٗا  «ىلع»كال يطص أف ٗأعؼ احلؽؼ 
ؼا مري ضطيص. الـ، ٚك  ةـاٚؽق لاكٗج اخلٕفث عارسث قٖ اإـل

ةٕك٘اٚا، وإف ابليج اذلم ٜٚ قتارة  «ىلع»ًػ يٌاؿ/ إف »ُكًاؿ الفيػ حمٕػ رشيػ رعا/
قٖ اجلػر كالفٌه إٕٗا يبَّن ىلع اٌّٜاقػ كادلاعئٓ وال يخٓ َٜٗٙ ةحخنا إال ةٌياـ ٚؼا الشلك 
ا َٕاحلنا  قْيٛا، كذلٍ ال يٌخيض َٜٗٛا عارسث ق٘ٙ. كّحؿ لك ٔا قػاٚا ٖٔ الٜاستات أمؽن

الـ كأـتاب وإف اجلٛاد كاألمؽ ةاملكؽكؼ كاجليه قٖ املُ٘ؽ ٔرالن ٖٔ أق ـٓ ٕٔٛات اإـل
 . (2)«ةٌائٙ، كلُ٘ٛا ٖٔ وؽائظ الُىايث كاخلٕفث ٔىؽكعث ىلع لك مفْٓ برشكؼٛا املكؽكوث

ٜد وخٍتُتصاؤلُآخر،ُ ٜ/ أف األراكف األربكث األعرية ال يطص ٔ٘ٛا يشء إال ةكػ كس ٚك

                                      
 (.413حكـيٓ ًػر الطالة )أعؽسٙ حمٕػ ةٖ ٗرص يف ( 1)
 (.23كقْيٙ حكْيٌات الفيػ حمٕػ رشيػ رعا )ص ،لإلٔاـ اجلٜكم ،رشح األربكني اجلٜكيث( 2)
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ٓ  ٔتِّنٌّ ىلع ٔتِّنٍّ قْيٙ؟!  الشٛادحني وخبَّن ٚؼق األراكف قْيٛا، وُيه ييغى
 جيٜز أف ييبَّن أمؽ ىلع أمؽ، ذٓ ييبَّن ىلع األمؽيٍٖ أمؽ آعؽ.يجابُبأُّ/ُف

أكيٌاؿ/ إف/ األربكث األراكف ّحفج ٔتجيث ىلع الشٛادحني، ةِ ضطخٛا مًٜٜوث ىلع 
الـ ىلع اخلٕؿ.  الشٛادحني، كذلٍ مري ٔكَّن ة٘اء اإـل

ااشتشاكل/ُ ٕن الـ ىلع اخلٕؿ أف امللكه ال يكٜف مفْ ق٘ػ حؽؾ  ٌٔخىض اةت٘اء اإـل
 يشء ٖٔ األربكث األعرية كّحؿ األمؽ َؼلٍ؟!

ُ ٔاب/ الـ الاكمِ ال اجل ٜد/ اإـل الـ(/ لْكٛػ اّكْيم، كاملكٛ ٜٚ أف )أؿ( يف لكٕث )اإـل
الـ. ا وٌػ ساء ةاّىؽد الاكمِ ٖٔ اإـل الـ األضِ، وٕٖ ساء ةٛؼق األراكف دميكن  اإـل

كّكٖ ٚؼا يفخْؾـ أف ٖٔ أىت ةٛؼق اخلٕؿ كلٜ مؽة يف اّكٕؽ وٌػ ضطِ هل  فإنُكيو/
ٜ إٕٗا يـٛؽ يف عطٜص احلز وٌػ، لُٜٗٙ كؿيىث اّكٕؽ الـ الاكمِ، ٚك  .  اإـل

ُ يفخىاد ٖٔ أدّث أعؽل ٔىطْث فيلال/ ا ويٙ ي ٜسٜب يف الؾٔاف كحكؽٚر إف قٕٜـ ال
ؽ يف دميف األزٔ٘ث ٌَٜهل قْيٙ ال ٜسٜب ٔا َذ  ◙طالة كالفالـ يف ضػيد ٔكاذ كٌٔخغيث ل

ُوحلية»ملا ةكرٙ إىل احلٕٖ/  ٔم ٔاتُلكُي إىل  (1)«أخربًُْأنُاُكدُفرضُعييًُٓمخسُصي
 مري ذلٍ ٖٔ األدّث.

ُةُأنُالُهلإُ/ُ» كٔهل اد   ٓ حُش  ُاإ  «/الَّ

ة» اد   ٓ  ةاجلؽ ىلع ابلػحلث )ةػؿ ةكظ ٖٔ لك(. «شٛادةً » «/ش 
 ةالؽوف ىلع حٌػيؽ ٔتخػأ حمؼكؼ، أم/ )أضػٚا( شٛادةي. «شٛادةي »أك 

 .أك ةالؽوف ىلع حٌػيؽ عرب حمؼكؼ، أم/ )ٔ٘ٛا( شٛادةي 
ٍكىل ضؼؼ اخلرب القختارق اكّىغْث ةاّجفتث لْٕتخػأ.

ى
 كاأل
 .ةاجلطب ىلع حٌػيؽ/ )أقِّن( شٛادة «شٛادةى »أك 

                                      
 (.19(، كمفْٓ )4347( أعؽسٙ ابلغارم )1)
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ٜد حبي إال ا. /أم ،«الُهلإُإالُا»  ال ٔكت
ٜضيػ ا واملكَّن امل يخٙ، اذلم يخغٕٖ ح ٜضيػ ا يف ألٜٚ تارش هلؼق الشٛادة الُربل/ ح

 يف ربٜبحخٙ كأـٕائٙ كضىاحٙ.
َّٕٖ يف شٛادة )أاٌل هلإ إال ا( ٜٚ أكؿ  يثاكملخغ ٜضيػ األلٜٚ كٖٔ أسِ ذلٍ اكف ح

ٌىج اخلْيٌث، َٕا ًاؿ حك ًْ ٜ أكؿ ادليٖ كآعؽق، كباؼ٘ٙ كؿاٚؽق، كٖٔ أسْٙ عي اىل/ األراكف، ٚك
 .[;:]اذلاريات/ ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

خيب، ًاؿ حكاىل/ ُي ًٗؾّىج ال
ي
ِ كأ ْىج الـؽ ـً ر

ي
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ كٖٔ أسْٙ أ

  .[:7]األُبياء/ ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
اـ ـٜؽ اآلعؽة ٖٔ أسِ شٛادة أٍف ال هلإ  ا كإَؽاـ أْٚٛا اٌّائٕني ةٛا،  إالكإٕٗا حٌي

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ﴿ كعؾم الاكوؽيٖ ةٛا كاملٌرصيٖ يف ضٌٛا، ًاؿ حكاىل/

﮷  ﮵  ﮶ ﮻  ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮹  ﮺  ﮸

﯁    .[85ُ،81]اجلحو/ ﴾﮼﮽  ﮾ ﮿ ﯀ 
ٜسٙ إىل ا كضػق جبٕيف أٜٗاع اّكتادة كأشاكهلا،  يث أف ٗخ ٜضيػ األلٜٚ ٚؼا، كيفخْؾـ ح

 ًْٜب٘ا ويٛا ٖٔ أيث كسٛث أعؽل.كخنْيص 

ُوأنُحمًٍداُعبدهُورشٔهل»/ُُكٔهل/» 

 إعاوث ترشيه. إىل ا  إعاوث اجليب /ُ«عبده»
ؽ اإليٕاف ةاملالئكث كمريٚٓ َٕا يف عرب سربيِ ؛ ألٗٙ أراد ةالشٛادحني كلٓ يَؼ

ٜؿ   يف لك ٔا ساء ةٙ وحفخْؾـ ذلٍ. اتلطػيي لْـؽ
ُ ٜؿ ا يف ٔا الرس ولصائوُأنُيصأل/ ا ـر يف دمف شٛادة أٍف ال هلإ أالَّ ا كأف حمٕػن

 ركٖ كاضػ، كقػـ سكِ لك شٛادة رك٘نا مفخٌالن ةٕىؽدق؟!
ٔاب/ُ ٜ ٔا حغٕ٘خٙ شٛادة فاجل ذلٍ ألف اّكتادة ال حخٓ إال ةأمؽيٖ/ اإلعالص  )ٚك

ٜؿ ا  ٜ ٔا حغٕ٘خٙ شٛادة أف أٍف ال هلإ أالَّ ا( كاملخاةكث لـؽ ٜؿ ا(،  )ٚك ا ـر حمٕػن
 واألمؽاف مؽحتؽاف ال مَّن ألضػٕٚا قٖ اآلعؽ!
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ُالة/ُ»ُكٔهل حك امُالصَّ  «/إ

ُ«إكام» ٜاك إىل الفاكٖ ًتْٛا، وطؼوج/ ْىج وخطث ال ًٌ ٜىاـ(، و٘ي  أضْٙ )إًأث(، كأضْٛا )إًٍ
ٜيض ق٘ٛا اتلاء ويٌاؿ/ )إًأث(.  الٜاك التلٌاء الفاَ٘ني، كق

إحلٙ، كاإلعاوث ٚ٘ا كويٕا ةكػٚا ٖٔ إعاوث املطػر إىل كيه مغاؼ، كالطالة مغاؼ 
ُؼا(، والطالة  ٔىكٜهل ةكػ ضؼؼ واقْٙ )أم/ إًأخكٓ الطالة كإيخاؤكٓ الؾاكة... ٚك

ٍٓ »، كيه مطادر، كالغٕري «إًأث»كالؾاكة ٔىكٜالف ّػ ٜٚ واقِ املطػر، وطؼؼ  «كي
 كأعيه املطػر إىل املىكٜؿ.

الة» ٜاؿ كأوكاؿ خمطٜضث حتػأ ةاتلُتري كحجخيه/ -ّنثن  -الطالةُ/«الصَّ / أً  ادلاعء، كرشاعن
 ةاّتفْيٓ.

ؽَّت ٔكاٗيٛا يف رشح ضػيد سربيِ  كيه َ٘ايث قٖ اإلحياف  ،♠كإًاـ الطالة/ مى
 ةٛا مفخُْٕث الرشائػ كاألراكف.

الـ، كيه الطْث  ٜد وفؽاط اإـل الـ ًػره ال خيىف ىلع مفْٓ، ويه قٕ كلْطالة يف اإـل
ٱ ٻ ﴿ بٙ حتارؾ كحكاىل، ٖٔ أٌداٚا خبشٜع وٌػ أوْص كأنص، ًاؿ حكاىل/ةني اّكتػ كر

6ُ]املؤٌِٔن/ ﴾ٻ پ پ پ پ ٻ ٻ كٖٔ ضاوؾ ىلع أدائٛا اكٗج هل يٜـ  .[7،
اٌّيأث ٜٗرنا كبؽٚاٗنا كناة، كاكف هل ق٘ػ ربٙ قٛػ أف يػعْٙ اجل٘ث، كيه أكؿ ٔا حياـب 
ق٘ٙ اّكتػ يٜـ اٌّيأث، وإف ضْطج ضْص ـائؽ قْٕٙ، كإف وفػت وفػ ـائؽ قْٕٙ... إىل 

 آعؽ ٔا ًػ كرد يف حكـيٓ ًػر الطالة.
ٔج الطالة ىلع مريٚا؛ أل ڀ ٺ ﴿ ٗٛا حاحلث لإليٕاف يف اٌّؽآف، ًاؿ حكاىل/كحٌػَّ

ا لك يٜـ، [8]ابللرة/ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ، كألٗٛا قٕاد ادليٖ، كتلُؽٚر
 كلُٜٗٛا ال تفٌػ، كّك٘ايث الشارع احلُيٓ ةٛا أكرث ٖٔ مريٚا.

ُة/ُ»ُكٔهل اك  حيج اءُالزَّ إ ُُ«/و 
ا. ُأم/ إقؽاٚؤ
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/ سؾء ٖٔ-ّنث- كالؾاكة ٔاؿ ٔالٍ اجلطاب املفْٓ، ييكؽٝ  / اّؽٛؽ كاجلٕاء، كرشاعن
 لْٕفخطي.

اكة» ٕيج الؾاكة َؼلٍ؛ ألٗٛا ـتب يف زاكة املاؿ كٕٗائٙ كضطٜؿ اّربكث ويٙ.ُ/«الزَّ  ـك
كالؾاكة حيٍػوف ألْٚٛا، أك لإلٔاـ حلػوكٛا هلٓ، كجتب الؾاكة يف أمٜاؿ خمطٜضث برشكط 

 خمطٜضث ٔكْٜٔث.
ةه لْ٘ىؿ ٖٔ ابلغِ كاّؽٕف كاٌّفٜة ىلع الغكىاء  ؽى ٍٛ كالؾاكة ًؽي٘ث الطالة، كيه ؼي

كأداؤٚا ـتب يف . [658]اتلٔبة/ ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿كابلائفني، ًاؿ حكاىل/ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ذٚاب رش املاؿ، كٖٔ أـتاب اتلُٕني يف األرض، ًاؿ حكاىل/ 

 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ
ٜؿ ا ، [96]احلج/ ا ًاؿ رسِ لـؽ َّٕ أعربين ةكِٕ / »ةِ يه ٖٔ أـتاب دعٜؿ اجل٘ث؛ كذللٍ ل

ثعبدُاُوالُترشكُبّ،ُوثليًُالصالة،ُوثؤيتُ»، ًاؿ قْيٙ الطالة كالفالـ/ «يػعِّْن اجل٘ث
 .(1)«الزاكة،ُوثصوُالرحً

 اّرتٚيبكالالكـ قٖ وغِ الؾاكة كاّرتٚيب ٖٔ ٔ٘كٛا أمؽ يؽٜؿ، كٖٔ أقـٓ ٔا كرد يف 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿/ ٖٔ ٔ٘كٛا ًٜؿ احلي 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ژ ڑ ڑ ک

 كيف الططيطني .[:89،8]اتلٔبة/ ﴾ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
ىمُعييُّيفُُارُجًِٓ،ُبرشي الاكٗؾيٖ ةؽىٍعه )أم/ احلشارة املطٕاة( / »◙ ذر قٖ أيب ي 

وئطعُ)أم/ ٖٔ أىلع َخىٙ(  خًُئطعُىلعُحيٍةُخديُأحدًُْحىتُخيرجٌَُُن ْغضُنجفّ
ُ.(2)«ىلعُن ْغضُنجفُّحىتُخيرجٌَُُحيٍةُخديّ؛ُفيزتلزل

                                      
 (.13(، كمفْٓ )5983( أعؽسٙ ابلغارم )1)
 (.992(، كمفْٓ )1408( أعؽسٙ ابلغارم )2)
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ُّجُابل ْيتحُ/ُ» كٔهل  «/و ح 

، كالكٕٚا مطػراف، كًيِ/  -ةاّىخص -احلىز   ًِ نػو ًِ احلشاز، كبكرسٚا ّنثي أٚ ّنثي أٚ
 املُفٜر اـٓ، كاملىخٜح مطػر.

ا/ ًطػي -ّنثن -كاحلز   ابليج./ اٌّطػ، كاضؽالضن
خؽاقث ٚ٘ا يف ٚؼا احلػيد لشٛؽحٛا. ؽ ااـل  كلٓ يَؼ

كاإلعاوث ٚ٘ا كويٕا ةكػق ٖٔ ًتيِ إعاوث احلكٓ إىل ـبتٙ؛ ألف ـتب احلز/ ابليج؛ 
كهلؼا ال يخُؽر احلز ألف ـبتٙ )أم/ ابليج( ال يخُؽر، خبالؼ الطٜـ؛ وإٗٙ يخُؽر ةخُؽر 

 ـبتٙ )أم شٛؽ رمغاف(.
/ يبي

ي
ؽ الطنائؽ كالُتائؽ، كأٔا اتلًتكات كٔا يخكْي  كًػ ًاؿ اةٖ ضشؽ كاأل إف احلز يكىي

يفٌؽٛا، َٕا ًاهل اٌّؽايف.  ةاآلدٔيني وال ي
ا وٌاؿ/  كًػ رمَّب اجليب  ٕن اىعٍرةُإىلُاىعٍرةُ»أٔخٙ يف أداء وؽيغث احلز حؽميتنا قـي

ٌَُحجُْذاُ»أٗٙ ًاؿ/  ، كق٘ٙ (1)«نفارةُملاُبيٍِٓا،ُواحلجُاملربورُىيسُهلُجزاءُإالُاجلِة
ٔمُودلثُّأٌّ  .(2)«ْذاُابليتُفيًُيرفحُولًُيفصق،ُرجعُني

ُان/ُ» كٔهل م ظ  ْٔمُر   ُ«/و ص 

/ اإلمفاؾ قٖ املىؽؽات يف ٗٛارق ةجيخٙ.-ّنثن -الطٜـ   / اإلمفاؾ، كرشاعن
ٜؿ ا ٌَُصامُرمظانُإيٍاًُاُ/ » كضٜـ رمغاف ةإعالص ـتب ملنىؽة اذلٜٗب، ًاؿ ـر

وإف لٓ يكٖ لإلنفاف ذٗب، وإف / »♫، ًاؿ األبلاين (3)«غ فرُهلٌُاُثلدمٌَُُذُبّواحتصابًاُ
 .(4)«الطياـ يكٜف ـبتنا يف روف درساحٙ؛ َٕا ٜٚ يف ضي األة٘اء املكطٜٔني ٖٔ اذلٜٗب

ككًف اّرتٚيب الشػيػ يف إوؽار يشء ٖٔ رمغاف ةنري قؼر، وٕٖ ذلٍ ٔا ريكمى قٖ 
                                      

 (.1349(، كمفْٓ )1773( أعؽسٙ ابلغارم )1)
 (.1350(، كمفْٓ )1820( أعؽسٙ ابلغارم )2)
 (.760(، كمفْٓ )38أعؽسٙ ابلغارم )( 3)
 (.1/415) ، لألبلاين( ضطيص اّرتميب كاّرتٚيب4)
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ٜؿ ا ◙أيب أٔأث ابلاٌٚل  ُُائًُأثاينُرجالن،ُ»يٌٜؿ/   ًاؿ/ ـٕكج ـر ُأُا بيٍِا
َُّ ْبع  حظ  ُب ُإُاُُ(1)فأخذا ٔا/ ُفلال ُأطيلّ. ُال ُإين ُفليت/ ُاصعْد! ُفلاال/ ُوعًرا، ُجباًل ُيب فأثيا

ٔاتُشديدة،ُكيت/ٌُاُْذهُ ٔاءُاجلبوُإذاُبأص ،ُحىتُإذاُنِتُيفُش شنصٓيُّلم،ُفصعْدت 
ُاجل ُأْو ٔاء ُع ُْذا ٔا/ ُكال ٔات؟!، ُبعراكيبًٓ،ُاألص يَّلحني ع   ٌ ُ ٔم ُبل ُأُا ُفإذا ُيب، يحق  ُاْنط  ُخً ار،

ُ ا! ًٌ ُتصيوُأشداكًُٓد ةُأشداكًٓ، ل  لَّ ش  ُاذليَُيفطرونُكبوًُاؿ/ م  ُكال/ كيت/ٌَُُْؤالء؟!
ُصًٌٔٓ... حيَّة ٜ «يىؽؽكف ًتِ حتْث ضٜٔٛٓ»، كٔكَّن/ (2) «َت  ، أم/ ًتِ كًج اإلوؽار، ٚك

ٜاؿ.  دعٜؿ ٚالؿ ش
 شػيػ ملٖ حكٕػ اإلوؽار يف رمغاف دكف قؼر رشيع. وٛؼا ضػيد ويٙ كقيػ

ككًف ٚ٘ا حٌػيٓ احلز ىلع الطٜـ تلجشيػ اجلىؿ ألدائٙ، كّرتَّض ةٕا ويٙ ٖٔ املشٌث 
 كبؼؿ املاؿ.

ٙي اكٗج  كحأعؽ احلز قٖ الطٜـ يف ركايث ملفْٓ؛ ألف الطٜـ أقٓ كسٜبنا، أك ألف وؽعيَّخى
، أٔا احلز واكف ـ٘ث تفف، َٕا أف كسٜب الطٜـ أـتي، وٌػ اكف ذلٍ يف الف٘ث اثلاٗيث لْٛشؽة

ىلع اّىٜر ةاإلدماع، خبالؼ احلز وٌػ كًف يف كسٜبٙ ىلع اّىٜر اخلالؼ؛ وٜٛ ىلع اّرتايخ 
ٜـه كاملؾين. ٜ ىلع اّىٜر ق٘ػ أمحػ كٔالٍ كأيب ي  ق٘ػ الشاوكيث كحمٕػ ةٖ احلفٖ، ٚك

 َُـّة ٔائدُفلٓي ُ/ف
الـ؛ كمما يػؿ ىلع ٚؼا ٖٔ الكـ الفْه/االرحتاط الٜذيي ةني أراكف  -1  اإـل

لٜ أف اجلاس حؽكٜا احلز ٌّاحْ٘اٚٓ قْيٙ َٕا ٌٗاحْٛٓ ىلع الطالة / »◙ كٔلُعٍر
 .(3)«كالؾاكة

                                      
 ( الغتف/ ٔا ةني اإلةػ إىل ٗطه اّكغػ ٖٔ أقالٚا.1)
ربل )2) ّجفايئ يف اُل ٙ ا ٖ ضتاف )3273( أعؽس ٓ )7491(، كاة ؽرباين )2387، 1568(، كاحلاك ربل )8/155(، كّا  .(8263(، كابليٛيق يف اُل
 (.1567( أعؽسٙ الاللاكيئ يف رشح أضٜؿ االقخٌاد )3)
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ًج » كًٜؿ قتػ الؽمحٖ ةٖ زيػ ةٖ أـْٓ/ ًعى ةي  اٍفرتي الى ةي  الطَّ اكى ا كىالؾَّ يكن ً ٍٓ  دمى ى ٍؽ  ل ؽَّ ىى ا يي ٕى ٛي  ةىحٍ٘ى
 
ى
أ ًىؽى بى  .[11]اتلٜبث/ ﴾ں ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ /كى

ى
أ فٍ  كى

ى
ِى  أ تى ٌٍ  يى

ةى  الى ةً  إاًلَّ  الطَّ اكى ًىاؿى . ةًالؾَّ ٓى / كى ةىاا  رىًض
ى
ا ةىٍكؽو  أ فى  ٔى ٙي  اكى ٛى ٌى ٍف

ى
 «.أ

ٜد  .(1)«ٖٔ لٓ يؾؾي وال ضالة هل/ »◙ كًاؿ اةٖ مفك
ِٚ ييىٛٓ مما ـتي أف ٚؼق األراكف ال حطص  ٖٔ اّكتػ إال إذا أىت ةٛا دلخٕكث،  فإنُكيو/ -2

 كلٓ يرتؾ شحئنا ٔ٘ٛا؟
ٔاب ٗيف اٌّتٜؿ / »♫ يؤعؼ ٖٔ ًٜؿ اةٖ رسب يف رشضٙ لْطػيد، ضيد يٌٜؿ /فاجل

ٚ٘ا ال يؽاد ةٙ ٗيف الططث، كال كسٜب اإلاعدة ةرتكٙ، كإٕٗا يؽاد ةٙ اٗخىاء الؽعا ةٙ كٔػح 
كاثل٘اء ةؼلٍ قْيٙ يف املأل األىلع، كاملتاٚاة ةٙ لْٕالئكث، وٕٖ ًاـ جبٕيف األراكف ىلع  اعمْٙ،

كسٛٛا ضطِ هل اٌّتٜؿ ةٛؼا املكَّن، كٖٔ ًاـ ةتكغٛا دكف ةكظ لٓ حيطِ هل ذلٍ، كإف اكف ال 
ا. -ييكاًب ىلع ٔا أىت ةٙ ٔ٘ٛا قٌٜبث حاركٙ، ةِ حربأ ةٙ ذٔخٙ، كًػ ييراب قْيٙ  أيغن

كْٓ أف ارحكاب ةكظ املطؽٔات اّيت يٌ٘ص ةٛا اإليٕاف حكٜف ٔاٗكث كٖٔ ٚ٘ا يي 
ؽٗاق الـ، ةاملكَّن اذلم َذ  .(2)ٖٔ ًتٜؿ ةكظ اّؽااعت، كلٜ اكف ٖٔ ةكظ أراكف اإـل

ا ٔ٘ٛا ويف ضُٕٙ عالؼ، وكٖ  -3 كأٔا إذا حؽؾ الطالة كالؾاكة كالطياـ كاحلز، أك كاضػن
ا ٔ٘ٛا وٜٛ اكوؽ، ّكٖ ٚؼق الؽكايث ٖٔ  ♫اإلٔاـ أمحػ  ركايث أف ٖٔ حؽؾ كاضػن

ا-، كقٖ اإلٔاـ أمحػ (3)ضيد ادلحلِ عكيىث أف  -كيه املشٜٛرة-ركايث أعؽل  -أيغن
ٜ ًٜؿ اةٖ املتارؾ، كإـطاؽ ، كأٔا دمٜٛر اّىٌٛاء (4)ٖٔ حؽؾ الطالة وٜٛ اكوؽ ٚك

ا كىؽ ، أ-مري الشٛادحني-ريكف أف ٖٔ حؽؾ األراكف األربكث و ا ٔ٘ٛا ساضػن ك كاضػن
                                      

 .(1573(، كالاللاكيئ يف رشح أضٜؿ االقخٌاد )10/103(، كاّؽرباين يف الُتري )693( أعؽسٙ قتػ ا ةٖ أمحػ يف الف٘ث )1)
 (.1/150( سأف اّكْٜـ كاحلكٓ )2)
 (.58ص)ٖ قريٕني ةال ،رشح األربكني اجلٜكيث( 3)
 (.1/147كاحلكٓ )سأف اّكْٜـ  (4)
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ا كّحؿ ةكاوؽ.  ٌن  كلٜ حؽكٛا َفالن اكف واـ
ؽ اجلٛاد يف ٚؼا احلػيد ٔف أٗٙ ٖٔ أوغِ األقٕاؿ، كيف ركايث/ أف اةٖ قٕؽ ًيِ/  -4 لٓ ييَؼ

ٜؿ ا »هل/ واجلٛاد؟ ًاؿ/   .(1)«اجلٛاد ضفٖ، كّكٖ ُٚؼا ضػذ٘ا ـر
الـ، أم/ أىلع يشء ويٙ. ◙كيف ضػيد ٔكاذ   أف اجلٛاد ذركة ـ٘اـ اإـل

ٜسٛني/ الـ اّيت ةيِّن قْيٛا، كذلٍ ل  كّكٖ ٔف ذلٍ واجلٛاد ّحؿ ٖٔ أراكف اإـل
أف اجلٛاد وؽض َىايث ق٘ػ دمٜٛر اّكْٕاء، كّحؿ ةىؽض قني، خبالؼ  أحدٍْا/
 ٚؼق األراكف.
، كلٓ تىتٍيى ♠ؾؿ قحىس أف اجلٛاد ال يفخٕؽ وكْٙ إىل آعؽ ادلٚؽ، ةِ إذا ٗواثلاين/ُ

ا، خبالؼ ٚؼق األراكف، وإٗٛا كاستث  الـ، وطي٘ٛا حغف احلؽب أكزاٚر ضيجئؼو مْث مري اإـل
ٓ ىلع ذلٍ  .(2)ىلع املؤٔ٘ني إىل أف يأيت أمؽ ا ٚك

5-  ٓ ٓ إذا شِٕ أشياء ٔخكػدة لٓ يْؾـ زكاؿ ااـل كضػيد اةٖ قٕؽ يفخػؿ ةٙ ىلع أف ااـل
ًٜؿ ٖٔ ًاؿ/ إف اإليٕاف لٜ دعْج ويٙ األقٕاؿ لْؾـ أف ةؾكاؿ ةكغٛا، ويتؽِ ةؼلٍ 

 . (3)«يؾكؿ ةؾكاؿ قِٕ مما دعِ يف مفٕاق
ُ/ٔائدُدعٔية ُف

الـ كاعطث، كأـفٙ كٔتاٗيٙ ةحٌ٘ث ال مٕٜض ويٛا، َٕا أف  -1 أواد احلػيد أف دقٜة اإـل
 ويٙ إشارة إىل وٌٙ األكحلات يف ادليٖ.

لألكحلات، كذٕج لكٕث إىل ةكظ ٖٔ يكِٕ يف ادلقٜة كربٕا ينىِ قٖ ٚؼا اّىٌٙ 
ٜسيٙ اعٔث اجلاس أف حٌػمٜا أكحلات  -ٔكارش ادلاعة-ويٌاؿ/ هلٓ/ إف قْيكٓ  ق٘ػ ح

                                      
 (.4798( أعؽسٙ أمحػ )1)
 (.1/152سأف اّكْٜـ كاحلكٓ ) (2)
 (.1/151سأف اّكْٓ كاحلكٓ )( 3)
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املكايص ادليٖ، كٖٔ مري املٌتٜؿ أف يخٓ اّرتكزي يف اخلؽاب ادلقٌٜم ىلع خماّىات ٖٔ ًتيِ 
ٔف ضػكث اتلٌطري يف اتلجتيٙ ىلع ٔكاصو أكرب  -ٕٚيث ذلٍٔف أ- املخكٌْث ةاهلػم اّـاٚؽ

 !.كشأٗٛا أعؽؽ يف ديٖ ا 
وِٛ اتلجتيٙ ىلع ًٜادح الشٛادحني ٖٔ أٔراؿ األواكر اهلٌػأث اكّكْٕاٗيث ككضػة 

 األدياف كمري ذلٍ ًػ أعؼ احلزي امل٘اـب ٖٔ عؽاة٘ا ادلقٜم جلٕٜٛر األٔث؟!
ًْيىٍج ةٛا رشائص ٖٔ أم٘ياء أٔث حمٕػ  ؟! كملاذا كأيٖ َنٖ ٖٔ مطيتث ٔ٘ف الؾاكة اّيت ةي

يف ةياف ةكظ  -إال اجلػؾر اّحفري امهلل -لٓ يأعؼ ٚؼا املٜعٜع اخلؽري ضٌٙ ضىت اآلف
ٔىٖ حيخاج إىل ـياطو حْٛب ًْٜبٛٓ  ٖ ًمالظ اٌّْٜب  ًٔ مفائْٙ اّىٌٛيث يف ضني أف ٚ٘اؾ 

ٜات حليغؽسٜا زاكة أم ٜاؿ الؾك ِ حؼٚب أم الـ!! ٚك ٜاهلٓ ّىٌري، أك ملشاٚػ ىلع ذنٜر اإـل
ٛا أم٘ياء األٔث إىل مطاروٛا الرشقيث َٕا يجتيغ، أـ حىخٌؽ غ  يف َرري ٖٔ  -اّيت يغي

 إىل اٌّياـ قْيٛا حبٌٛا؟! -األضياف
تاب ا ّيت ذٓ ملاذا ال يخٓ ح٘اكؿ مٜعٜع احلز ةٌٜة أكرث مما ٜٚ ٔؽؽكح اآلف كٔكاجلث اأـل

حؤدم إىل عغأث حكاحله احلز املاحلث يف َرري ٖٔ ةالد املفْٕني، ٚؼا ٔف حتؽيٍ اٌّاقػيٖ 
ٜا ةيج ا احلؽاـ ًتِ أف حكاسْٛٓ امل٘ايا. ٜا؛ حلطش  ا حيش  َّٕ  املفخؽيكني لْطز كّػ

ضىت الطياـ هل ٖٔ ذلٍ الالكـ ٗطيب؛ ويف ةكظ ةالد املفْٕني حيخاج أمؽ ضٜـ 
حٜكيػ عاٌضثن ٔف كًٜع ضاالت اّىؽؽ اّكِّْن يف ةالد املفْٕني!! كإٗا رمغاف إىل تشػيػ ك

 كإٗا إحلٙ راسكٜف، يف ضني جتػ َررينا ٖٔ داعة ٚؼق ابلالد ًػ واحٛٓ اتلجتيٙ ىلع ٚؼق 
ا، وْٕاذا؟!  الُترية اّكـيٕث سػًّ
الـ األقـٓ ىٍفْٓى ٖٔ َنٜ ٔ-ةكػ الشٛادحني -ضىت ركٖ اإـل ا / ركٖ الطالة، وإٗٙ ال ي

ًَؽ، كإف اكف ًػ ةيًؼؿ يف الالكـ ق٘ٙ كاحلد قْيٙ سٛػه مشُٜر كال شٍ، ّكٖ ِٚ ٜٚ  ذي
ىلع ًػر رشؼ ٚؼا الؽكٖ كعؽٜرحٙ أـ ٜٚ أًِ ٖٔ ذلٍ، كحيخاج إىل حٌييٓ اتلشارب 
ٜقث كاملشاٚػة اّيت ح٘اكٍّج مٜعٜع الطالة، ٔف  ا املٌؽكءة كاملفٕ ادلقٜيث ةٕغخْه ضٜٚر
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 ٜف ٖٔ شأٗٙ روف أقػاد املطْيني يف ٚؼق األٔث كحتفني أدائٛٓ؟!حؽشيػٚا كحتفح٘ٛا مما يك
ال شٍ أف شأف الطالة حيخاج إىل مؾيػ ٖٔ االقخ٘اء، ال َٕا يـٖ ابلكظ أٗٙ ًػ ًيخِ 
اط ٖٔ املفْٕني ًػ ال يكٜف ٖٔ املتاّنث اٌّٜؿ ةأف  ا كحبرنا!! ال ـيٕا يف أـك ؼؽٍضن

 ني ويٛا!!.املطاوـني ىلع الطالة أًِ ةكرري ٖٔ املىٌؽؼ
الـ اخلٕفث، كحتفني كحؽشيػ اخلؽاب  ا ٖٔ االقخ٘اء ةٕتاين اإـل ا إف مؾيػن ٌنٌ ض
الٔيث احلٜـ،  ادلقٜم املخكْي ةٛا هلٜ أضػ ٔكالٓ الؽشػ اذلم يجتيغ أف حتٌطْٙ ادلقٜة اإـل

ا ادلاعة إىل ا يف وٌٙ أكحلات دقٜحٛٓ إىل مٜالٚٓ  ًؽٚز  .كيه عؽٜة لألٔاـ جيب أف حيي
إشارة إىل اجلِٕ اثلاةخث كاٌّٜاقػ املطػدة  -ككؼلٍ احلػيد الفاةي -يف ٚؼا احلػيد -2

ٜٔٛا ًاقػة  اّيت يٌٜـ قْيٛا ادليٖ، ضىت ال يكخرب ادلاعة اإليٕاف ةٕتادم ضؽاكحٛٓ كـر
ٜالٜف كيكادكف ىلع أـاـٛا وؼلٍ مؾّي عؽري  أعؽل ٖٔ ًٜاقػ ادليٖ، يىاضْٜف، أك ي

 ضيد يػرم، أك ال يػرم! كا املفخكاف. ًػ ي٘شؽ إحلٙ ابلكظ ٖٔ 
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 الحديث الرابع

 
ثَنَا َرُسوُل هللا »َقاَل:  ◙ َعْن َعبِْد هللا بِْن َمْسعود    ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّ

اِدُق اْلَمْصُدوُق  إِنَّ أََحَدُكْم ًُْجَمُع َخْلُقُه ِِف ةَْطِن : -َوُهَو الصَّ

ِه أَْزةَِعنَي ًَْىًما نُْطَفًة، ثم ًَُكىُن َعَلَقًة ِمثَْل ذَِلَك، ثم  أُمِّ

ًة ِمثَْل ذَِلَك، ثم ًُْسِسُل هللا إلٌه امَلَلَك، فٌَنُْفُخ ًَُكىُن ُمْضغَ 

وَح، وًُْؤَمُس ِةأَْزةَِع َكِلَماٍت: ةَكتِْث ِزْشِقِه وَعَمِلِه  فٌه السُّ

، أو َسِعٌٌد، َفَىالَِّري ال إَِله َغْْيُه إِنَّ أََحَدُكْم  ٌٍّ َوأََجِلِه، َوَشِق

ى َما ًَُكىُن ةٌَْنَُه َوةٌَْنَها إاِلَّ َلٌَْعَمُل ِةَعَمِل أَْهِل الَجنَِّة َحتَّ 

ِذَزاٌع، َفٌَْسِتُق َعَلٌِْه الِكتَاُب َفٌَْعَمُل ِةَعَمِل أَْهِل النَّاِز 

َفٌَْدُخلُها، وإِنَّ أَحَدُكم َلٌَْعَمُل ةَعَمِل أَهِل النَّاِز َحتَّى َما 

ِكتَاُب َفٌَْعَمُل ًَُكىُن ةٌَْنَُه َوةٌَْنَها إاِلَّ ِذَزاٌع َفٌَْسِتُق َعَلٌِْه الْ 

 .رواه البخاري ومسلم «ِةَعَمِل أَْهِل اْلَجنَِّة َفٌَْدُخلَُها
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 طرق احلديث وألفاظه
 
 

حجمىجسا احلحجسيجحت أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم كمممسججلمخل كممعريحجمحمل مخلحمل ىحضحمسيمخف ححصمجع يمطحمل األيمطحملححص يمطحمل 
 ، يحم.◙زيحجس حمل كحجمو يمطحمل يمطحجسا حمل مممسمجعجخمد 

 -ي مجيمط يمطحمل األيمطحملححصكمخفحجس كرد مخلحمل ممعري حجمىجسا الجخمجمتيحم، مخلحمل ركا محلحمل كرد يمطحمل  -أيممشن
 .(1)ممعري األيمطحملححص يمطحمل زيحجس حمل كحجمو يحم

كحجمجخم اليجشدؽ  -حمجحجسجحتمحم رممسجخمؿ ا »كججلىمغمخض ابلجحسرم يمطحمل زيحجس حمل كحجم، مخفؿ يمطحجس ا/ 
ٍ / -امليجشحجسكؽ مخفؿ ٌن  عي ٍى إف أضػكً يي ٌرو ذلم،  ثن ا، ذً يلٔف غيلى عيلّ يف ةطَ أٌّ أربػني ئ
ذً يتػد اهلل مياك فيؤمؽ ةأربع لكٍات كيلاؿ هل/ انخب غٍيّ ٌرو ذلم،  ثن غى ٍي ذً يلٔف مي 

فيّ الؽكح، فإف الؽسو ٌِلً حلػٍو ضىت ٌا يلٔف  ظي فى ٍِ ، ذً حي ، أك ـػيػه كرزكّ كأسيّ ككقه 
غييّ نخاةّ فيػٍو ةػٍو أْو اجلار، كيػٍو ضىت ٌا يلٔف  قي تً ٍف يى فى  ةيِّ كبني اجلِث إال ذراعه 

 .«فيفتق غييّ الهخاب فيػٍو ةػٍو أْو اجلِث إال ذراعه  ةيِّ كبني اجلار 
ٔاهلل إف أضػكً، أك الؽسو يػٍو ةػٍو أْو اجلار ضىت ٌا »لججلجحسرم/  كيف ركايو  ف

فيفتق غييّ الهخاب فيػٍو ةػٍو أْو اجلِث  ، أك ذراعو يلٔف ةيِّ كبيِٓا غري ةاعو 
، أك  ذراعو فيػعيٓا، كإف الؽسو حلػٍو ةػٍو أْو اجلِث ضىت ٌا يلٔف ةيِّ كبيِٓا غري
 .«ذراغني فيفتق غييّ الهخاب فيػٍو ةػٍو أْو اجلار فيػعيٓا كاؿ آدـ/ إال ذراعه 

إف / -كحجمجخم اليجشدؽ امليجشحجسكؽ -حمجحجسجحتمحم رممسجخمؿ ا »كججلىمغمخض مممسججلمخل يمطحمل يمطحجس ا مخفؿ/ 
ٌن  ٌرو ذلم، ذً  ثن ا، ذً يلٔف يف ذلم غيلى أضػكً يٍع عيلّ يف ةطَ أٌّ أربػني ئ

                                      
 (.3473(، كمممسججلمخل )3323، 3333، 4747أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 1)
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و امليم فيِفظ فيّ الؽكح كيؤمؽ ةأربع لكٍاتو ٌر ثن غى ٍي يلٔف يف ذلم مي  ؛ و ذلم، ذً يـؽ
ٔاذلم ال هلإ غريق إف أضػكً حلػٍو ةػٍو ، أك ـػيػه ةلخب رزكّ كأسيّ كغٍيّ ككًقه  ، ف

فيفتق غييّ الهخاب فيػٍو ةػٍو أْو  أْو اجلِث ضىت ٌا يلٔف ةيِّ كبيِٓا إال ذراعه 
ار ضىت ٌا يلٔف ةيِّ كبيِٓا إال ذراع اجلار فيػعيٓا، كإف أضػكً حلػٍو ةػٍو أْو اجل

 .«فيفتق غييّ الهخاب فيػٍو ةػٍو أْو اجلِث فيػعيٓا
ٍ »كيف ركاي ملممسججلمخل/  . كمخفؿ يف حمجحجسيجحت «يف ةطَ أٌّ أربػني حليثن  عي ٍى إف عيق أضػكً يي

ٌن  أربػني حليثن »/ ى ى مجعٍ يمطحمل ححصي  مخلمجعذو  ٌن »كيمطحىس/  يحمسو حمسً . كأمخل يف حمجحجسيجحت جمتى «اأربػني ئ  .«اأربػني ئ
 . كابليق مخلمحتججليحم.(1) «ػ ذراعيٍ إال ذراع، أك قً »كيمطمحمحجس أيب داكد/ 

ذً يفتق غييّ الهخاب فيغخً هل ةػٍو أْو اجلار »كيف ركاي اججلرتمخلىجسم، كركاي ألمححجس/ 
. كابليق «ذً يفتق غييّ الهخاب فيغخً هل ةػٍو أْو اجلِث فيػعيٓا»كيف آىمححمسق/  «فيػعيٓا

، كيف ابلب يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة محشحمجيخمته  حمجممسحمله  حجسيجحته كحجمىجسا حمج»حنجخمق. كمخفؿ أجخم يمطحىس اججلرتمخلىجسم/ 
 .(2)«جمسو كأن

 ٌَ إحلّ مياكن  ذً يتػد اهلل »كيف ركاي أمححجس مخلحمل ىحضحمسيمخف ممسججلحمل حمل محلمجميىحل ممسمحمدق/ 
كاذلم ُفؿ  /ا، ذً كاؿا، أك ـػيػن املالئلث فيلٔؿ انخب غٍيّ كأسيّ كرزكّ كانختّ كلي  

ا يلٔف ةيِّ كبني اجلِث غري غتػ اهلل ةيػق إف الؽسو حلػٍو ةػٍو أْو اجلِث ضىت ٌ
كاذلم ُفؿ  /، ذً يػركّ الللاء فيػٍو ةػٍو أْو اجلار فئٍت فيػعو اجلار، ذً كاؿذراعو 

، غتػ اهلل ةيػق إف الؽسو حلػٍو ةػٍو أْو اجلار ضىت ٌا يلٔف ةيِّ كبني اجلار غري ذراعو 
 .(3)«ذً حػركّ الفػادة فيػٍو ةػٍو أْو اجلِث فئٍت فيػعو اجلِث

، مخفؿ/ ممسحملمجع أ يمطيحجسة حمل يمطحجس ا ، أجحمجحم يمطٌل حمل زيحجسو مخله يٍ ممصى ق أمححجس حمجحجسجحتمحم حجمي كركا
ٌن »/ حيحجسث مخفؿ/ مخفؿ يمطحجس ا/ مخفؿ رممسجخمؿ ا  ا إف اجلطفث حلٔف يف الؽضً أربػني ئ

                                      
 .(7423)أىمححمسجمتيحم أجخم داكد،  ( 1)
 .(3134)، كاججلرتمخلىجسم، (3437)أىمححمسجمتيحم أمححجس،  ( 3)
 .(3337)أىمححمسجمتيحم أمححجس،  ( 3)
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ٌن  ثن ، ذً ميغى ، فإذا ميج األربػٔف نارت غيلثن رَيي غى ىلع ضاهلا ال تى  ا نؼلم، ذً غظا
ي نؼلم، فإذا أراد اهلل أ  فيلٔؿ امليم اذلم يييّ أم رب عيلّ ةػد إحلٓا مياكن  مى ٔ  فى ف ي

ًه  كٔحّ كأسيّ أنطيصه  أـ زائػه  أُاكمه  أـ طٔيوه  أكهريه  أـ ـػيػه  أُىث أكقي أـ  أذنؽه  ؟ أـ ـلي
ا كمخفحجس يمغحمسغ مخلحمل حجمىجسا لكيحم؟ مخفؿ/ حمقجخمـ/ يمغىمغيمخل اججلمجعحملىحل إذن مخلحمل اججل ىحله . يمغحمقؿ رجمتي «كاؿ/ فيهخب ذلم لكّ

ٔا فكي »  .(1)«ملا عيق هل ّي سَ ٔى يي ـى  اغٍي
 احلحجسيجحت، مخلرتكًليحم.، حجمجخم احمل جمتحجساعف، كحجمجخم مخلمحميحلحمس حمل زيحجسو  كيمطٌلي 

مخل؛ حمجً يف الحمس    إذا كمخفمجعٍ ىمغى مخضٍ اجلي  إف  »كركل األيمطحملححص يمطحمل ىمحيمحتحمل يمطحمل احمل مممسمجعجخمد، مخفؿ/ 
، (3)«يمطججلحمقن  يف الحمسحمجمخل، يمغمجتيحلجخمفي  ، جحتمخل محمحمجحجسري أربمجعني يجخممخلن  ىمغحمس، يمغمجتحمليحلجحتي كحمطي  حمسو مجعٍ ححصى  يف كل  ىحضرٍت 

 .(7)كيمطحمساق الحمل أيب حمجمخل كممعريق (3)جمت مجمىجسا الججلىمغمخضر ق احملي حمسى محلى ذى 
ٔاْػي   ، ٌِٓا/غػيػةه  كهل ك

1 
ى
يػعو امليم ىلع اجلطفث ةػػ ٌا تفخلؽ يف »مخفؿ/  يحم اجليب  ممعي ججلي ٍ يى  يحجسو ممسً ػ يمطحمل حمجىجسيىمغ حمل أ
؟ فيهختاف، ، أك ـػيػه فيلٔؿ/ يا رب! أكقي  -ثن كأربػني حليى  أك مخؿو  -الؽضً ةأربػني

، أك أُىث؟ فيهختاف، كيلخب غٍيّ كأذؽق كأسيّ كرزكّ، ذً حطٔل ؽه فيلٔؿ/ أم رب! أذن
 .(4)«الهطف فال يؾاد فيٓا كال يِلم

يحمقجخمؿ/  حمجحجسجحتيحم/ أجحميحم ممسحملممط يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمدو  ى ججلى اجحتً كيف ركاي يمطحمل أيب الحمسبري امليك أف اعمحمس حمل كى 
  الممصٌف مخلحمل ححصٌف يف مخضحمل أمخليحم كالممسمجعيحجس مخلحمل كيمطمخض ىمعريق، يمغىت رجمتبل مخلحمل أمحشحمجب رممسجخمؿ ا»

 
ى
 ىحله يمغحمجحجسجحتيحم ىجسلممق مخلحمل مخفجخمؿ احمل مممسمجعجخمد، يمغحمقؿ/ كًليممغ يممصًف رجمتي  مي رً ىمغى ىمعً اججلٍ  يحجسو ممسً يحمقؿ هل حمجىجسيىمغ حمل أ

                                      
 (.3443أىمححمسجمتيحم أمححجس )( 1)
مجم، كذمحلحمس احمل حمجحمتحمس يف اججلىمغمجتخمت )زاد احمل رجمتو حجممحم/ يمغىجسلممق ( 3) (، 7/337( أف حجمىجسق الحمسيدة مخلحمل الكـ اخلمخضيب يف املمجعلمخل )11/732مجمجعي

أك ىمغممسري مجعخمش ركاة حمجحجسيجحت ابلب، أحمطمحميحم األيمطحملححص، يمغحمطحمل  احملي األجحتري أجحميحم مجتحمل  الكـ احمل مممسمجعجخمد، يمغدرجمتيحم يمغييحم، كلمخل يمجتحمقحجسـ يمطحمل 
 احمل مممسمجعجخمد يف ركاي ىمحيمحتحمل ًذٍمحلحمسي اجلحملممط حمجىت يىمغرسق.

 (.1/147جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل )( 3)
 (.333أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف األممسحملء كاليجشىمغت )( 7)
 (.3477أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )( 4)
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إذا مؽ ةاجلطفث »يحمقجخمؿ/  ىمعري يمطحملىحل؟ يمغحمقؿ هل الحمسجمتىحل/ أمجعحمت مخلحمل ذلممق؟! يمغين ممسحملمجع رممسجخمؿ ا 
ا كعيق ـٍػٓا كبرصْا كسرلْا كحلٍٓ ا ذنخاف كأربػٔف حليث ةػد اهلل إحلٓا مياك فهْٔر

أـ أُىث؟ فيليض ربم ٌا كاء، كيلخب امليم، ذً يلٔؿ/ يا رب،  ؽه كغظآٌا، ذً كاؿ/ يا رب! أذنى 
أسيّ! فيلٔؿ ربم ٌا كاء، كيلخب امليم، ذً يلٔؿ/ يا رب، رزكّ! فيليض ربم ٌا كاء، 

 .(1)«كيلخب امليم، ذً خيؽج امليم ةالهطيفث يف يػق فال يؾيػ ىلع ٌا أمؽ كال يِلم
ً  ججلمخلو كيف ركاي ملممس  حمجىجسيىمغ حمل أممسيحجس اججلىمعىمغرم مخفؿ/ ممسحملمجع رممسجخمؿ ا  ى حيى يمطحمل أيب سى

ػ مخفؿ  ، ذً يخهٔر غييٓا امليمثن إف اجلطفث حلع يف الؽضً أربػني حليى »ذين حجمني يحمقجخمؿ/ 
فيشػيّ اهلل ذنؽا، أك أُىث،  ؛، أك أُىثيا رب أذنؽه زحجمري/ حمجممسبمجتيحم مخفؿ/ اذلم خيججلحمقمجم ػ يمغيحمقجخمؿ/ 

، ذً يلٔؿ/ يا رب ٌا ا، أك غري ـٔم  فيشػيّ اهلل ـٔي   ؛، أك غري ـٔم  ذً يلٔؿ/ يا رب أـٔمي 
 .«اا، أك ـػيػن رزكّ ٌا أسيّ ٌا عيلّ، ذً يػيّ اهلل كلي  

ريمغممط  يمطحمل حمجىجسيىمغ حمل أممسيحجس اججلىمعىمغرم محشحمج رممسجخمؿ ا  كيف ركاي أىمححمسل ملممسججلمخلو 
ن جخمى  مي أف مججلكن » /احلحجسيجحت إىل رممسجخمؿ ا   أف خيججلمخف ححصح ذف ا  لحمسحمجمخل إذا أراد اَّك 

 . كابليق حنجخمق.«ن كأربمجعني حلججلى  بلممشممطو 
 يلٔؿ/ يا رب اكن كلك ةالؽضً ميى  إف اهلل »مخفؿ/  يمطحمل اجليب  ػ كيمطحمل أنجمس حمل مخللممقو 3

 أـ أُىث؟ كًقه  ، فإذا أراد أف يليض عيلّ كاؿ/ أذنؽه ثه ، يا رب ميغى ، يا رب غيلثه ُطفثه 
 .(3)«يف ةطَ أٌّ ؟ فٍا الؽزؽ كاألسو؟ فيهخبأـ ـػيػه 

ٌا ٌِلً ٌَ يمغحمقؿ/  ةو يف حمقيممط اججلىمعحمسمخفحجس يف جمتمحمزى  محلمحم مخلممط اجليب »مخفؿ/  ◙ػ كيمطحمل يمطٌل 3
، يمغحمقلجخما/ ي رممسجخمؿ ا، أيمغبل جحممجتلك؟ إال ككػ نخب ٌلػػق ٌَ اجلِث كٌلػػق ٌَ اجلار ػو أضى 

ل  ھ ھ ے ے ۓ  ہ ہ ہ ھ ھ﴿مخلحرس، جحتمخل مخفحمسأ/  يمغحمقؿ/ ايمطحملججلجخما يمغلكي

﮵﮶  ۓ ﮴  ﮳  ﮸﮹  ﮲   .(3)«[11 - 5الييو/] ﴾﮺﮻  ﮷ 
                                      

 (.3474أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )( 1)
 (.3474(، كمممسججلمخل )313أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 3)
 (.3474(، كمممسججلمخل )7374أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 3)
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 ي يحلي محمٍ يمغىمحىجس ححصح يمغحمتمجعىحل يى  يف جمتمحمزةو  اكف اجليب »مخفؿ/  ◙ كيف ركاي لججلجحسرم يمطحمل يمطٌلي 
َ أضػو يحم األرض، يمغحمقؿ/  ِلًٌ  ، مخفلجخما/ ي ٌلػػق ٌَ اجلار كٌلػػق ٌَ اجلِث بى خً إال ككػ ني  ٌاٌ 
ي ىلع محلمجتمحم كجحمحجسع اججلمجعحملىحل؟ مخفؿ/  لًكي مجت  رممسجخمؿ ا، أيمغبل نى  ٔا فكي َ  ٌيَّسه  اغٍي ملا عيق هل، أٌا ٌَ اكف ٌ

َ اكف ٌَ أْو الللاء فى  َّسي يى يي أْو الفػادة فى  ىػٍو أْو الللاكة،  َّسي يى يي ىػٍو أْو الفػادة، كأٌاٌ 
 .(1)«[6 -5]الييو/ ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ ذً كؽأ/

مجعحجس يمغحمق يمغجحم رممسجخمؿ ا  حجسً مخفى حمسٍ ىمعى يف حمقيممط اججلٍ  ةو محلمحم يف جمتمحمزى »مخفؿ/  كججلىمغمخض مممسججلمخل يمطحمل يمطٌلي 
ى كمخفمجعحجسجحم حمججخمهل كمخلمجعيحم ًمٍ  ى جحسٍ حملً ً  ي يحلي محمٍ يمغحمتمجعىحل يى  جمسى يحل  محمى ػى  ةه صى ٌا  ٌا ٌِلً ٌَ أضػو ، جحتمخل مخفؿ/ يحمً ً صى

ـى في ٍِ ٌى  ٌَ ُفؿو  ، أك ثن إال ككػ نخب اهلل ماكُٓا ٌَ اجلِث كاجلار كإال ككػ نختج كليَ  ثو ٔ
ٌَ اكف ٌَ يمغحمقؿ/ / ي رممسجخمؿ ا أيمغبل جحمحمليحلجحت ىلع محلمجتمحم كجحمحجسع اججلمجعحملىحل؟ ىحله مخفؿ/ يمغحمقؿ رجمتى  ،ةن ـػيػى 

أْو الفػادة ففيهري إىل غٍو أْو الفػادة كٌَ اكف ٌَ أْو الللاكة ففيهري إىل غٍو 
ي  ٔا فكي ٌيّس، أٌا أْو الفػادة فييّسكف ىػٍو أْو الفػادة، كأٌا  أْو الللاكة فلاؿ/ اغٍي

ھ ھ ے  ہ ہ ہ ھ ھ﴿ /، جحتمخل مخفحمسأأْو الللاكة فييّسكف ىػٍو أْػو الللاكة

﮴﮵  ے ۓ ۓ ﮳  ﮸﮹  ﮶ ﮲   .«[11 -5]الييو  ﴾﮺﮻  ﮷ 
ي مخفججل/ ي رممسجخمؿ ا، يمغيمخل يمجعحملىحل اججلمجعمججلجخمف؟ مخفؿ/ »كيمطحمل يمطحملحمساف مخفؿ/  -7  .(3)«ىػٍا عيق هل ٌيَّسه  كي
 مخلمجتحجسع، أك مخلمجتحجسى  حمسه مخفؿ يمطحملحمس/ ي رممسجخمؿ ا، أرأي مخل جحممجعحملىحل يمغييحم، أمٍ »كيمطحمل احمل يمطحملحمس مخفؿ/  -4

ه
، أك أ

ي َ اخلطاب، كى فيٍا كػ فؽغ ٌِّ ياةيمغيحمل مخفحجس يمغحمسغ مخلمحميحم؟ يمغحمقؿ/  ، أٌا ٌَ اكف ٌَ أْو َّسه يى ٌي  لكي
 .(3)«الفػادة فإُّ يػٍو ليفػادة، كأٌا ٌَ اكف ٌَ أْو الللاء فإُّ يػٍو ليللاء

                                      
 (.7373أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 1)
 (.3473(، كمممسججلمخل )4441أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 3)
 ( كمخفؿ/ حمجممسحمل محشحمجيخمت.3111( )3134(، كاججلرتمخلىجسم )7423أىمححمسجمتيحم أجخم داكد )( 3)
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آىمححمس يمطحمل يمطحجس ا حمل يمطحملحمس مخفؿ/ مخفؿ  كهل ججلىمغمخض آىمححمس يمطحمل احمل يمطحملحمس مخلحمل مممسمحمحجسق حجمجخم مخلحمل كجمتيحمو 
ى »/ رممسجخمؿ ا  أـ أُىث؟  ؽه / يا رب أذنى -اٌػؽىن  -ـكاؿ ميم األرضا ثن ٍى فى إذا أراد اهلل أف خييق ن

أـ ـػيػ؟ فيليض اهلل أمؽق، ذً يلخب ةني غينيّ ٌا  فيليض اهلل أمؽق، ذً يلٔؿ/ يا رب أكًقه 
 .(1)«آى تي هى ٍِ حي  ثى تى هٍ ، ضىت اجلَ ْٔ الؽو 

ى 4 يحم اججلحمقججلمخل كجمتحمست يحم  ممغ  مخفججل/ ي رممسجخمؿ ا، اججلمجعحملىحل يمغيحمل جمتى »مخفؿ/  مخلو ممصي مجعٍ حمل جمتي  ى امخفى ػ كيمطحمل سي
ي ؟ مخفؿ/ مممسمجتحمقىحلو  يحمس أـ يف أمحمسو املحمقد  ٌيَّسه  ةو فيٍا سف ةّ اىليً كسؽت ةّ امللاديؽ، كلكي

 .(3)«ملا عيق هل
إف الؽسو حلػٍو ةػٍو أْو اجلِث فيٍا يتػك ليِاس »مخفؿ/  يمطحمل اجليب  حجسو مجعٍ ػ كيمطحمل ممسمجمىحل حمل ممسى 4

ٔ ٌَ أْو اجلِث  .(3)«كإُّ ملَ أْو اجلار، كيػٍو ةػٍو أْو اجلار فيٍا يتػك ليِاس ْك
يحمقىحل  ىحلو إىل رجمتي  جحمحمطحمس اجليب »الممسيمطحجسم مخفؿ/  كيف ركاي لججلجحسرم يمطحمل ممسمجمىحل حمل ممسمجعحجسو 

ٌَ  ٌَ أضب أف يِظؽ إىل رسوو يمطمحممجممخل، يمغحمقؿ/  ءن محمى املرشًلني، كٌلف مخلحمل أيمطحمطمخل املممسججلحملني غى 
، يمغججلمخل يحمسؿ ىلع ذلممق حمجىت جمتحمسح يمغممسمجتمجعحمتىحل املجخمت، يمغمجتمجعيحم رجمتىحله  (7)أْو اجلار فييِظؽ إىل ْؼا

يمغحمقؿ  (4)يمطججلييحم حمجىت ىمححمسج مخلحمل ني محلمجتىمغييحم ىحلى مى حمجى مجتى يحم، ػى يٍ يى حجسٍ ىمغيحم يمغجخمخمشمجعيحم ني جحتى ممسي ً ى ى ىجسي يمغحمقؿ ً 
إف اىػتػ حلػٍو فيٍا يؽل اجلاس غٍو أْو اجلِث كإُّ ملَ أْو اجلار، كيػٍو / اجليب 

ٔاحيٍٓا ٔ ٌَ أْو اجلِث، كإٍُا األغٍاؿ خب  .«فيٍا يؽل اجلاس غٍو أْو اجلار ْك
إف الؽسو حلػٍو الؾٌَ اىطٔيو ةػٍو أْو »ؿ/ مخف ػ كيمطحمل أيب حجمحمسيحمسة أف رممسجخمؿ ا  3

                                      
 (.3334(، كاحمل حمجف )3173(، كاججلزبار )4444أىمححمسجمتيحم أجخم يمجعًل )( 1)
 (.31أىمححمسجمتيحم احمل مخلجمتيحم )( 3)
 (.113(، كمممسججلمخل )7324، 7323، 3333أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 3)
يحمي ا كحجمىجسا مخلحمل مخلمجعحمتحمسات اجليب ( 7) ٍىحضججلىمجعى

ى
 يمطججليمجم. اججليت أ

 يحم يف ركاي ابلجحسرم )( 4) مجتىىحلى جحمىمغممسيحم. كمخفحجس كرد ذلممق مص حمجن  (.4424يمجعين/ ؼى
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اجلِث، ذً خيخً هل غٍيّ ةػٍو أْو اجلار، كإف الؽسو حلػٍو الؾٌَ اىطٔيو ةػٍو أْو 
 .(1)«اجلار، ذً خيخً هل غٍيّ ةػٍو أْو اجلِث

اهلل إىل ك  غى ؽى فى »/ يمطحمل أيب ادلرداء مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا  ممجتججلممغو  ػ كهل ححصحجمحجس آىمححمس ججلىمغمخضو 3
 ٌَ  غتػو 

ى
 .(3)«ّػً شى ٍي ، كمى قً ؽً ذى مخؿ/ ٌَ رزكّ، كأسيّ، كغٍيّ، كأ

 .كالحمسكايت الممسحمق يف اللكحملت األربمجع أمحشخمت مخلحمل حجمىجسا كأجحت
 
 
 
 

 

  

                                      
 (.3441مممسججلمخل ) أىمححمسجمتيحم( 1)
 (.31433أىمححمسجمتيحم أمححجس )( 3)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 
 ّنفت /  /◙ أكالن

ى حمل  حجمجخم أجخم يمطحجس الحمسمححمل يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمد، يججلمجتٌف نممسيحم مخلممط نممس اجليب  ٍحجسًرًلى يف مخلي
 إحلس حمل مرض. 

حجسرًلكأمخل . -يحم يه أـ يمطحجس محم يمطحجس كيٌد حمل ممسجخمار حمل حجمىجسيىحل حمل مخلي  أيممشن
 ٌّذاُينا/ ـتب إـال ◙/ 

 ججلمجعحمق حمل أيب مخلمجعيممش يمغحمقؿ هل/   محمس  يحم اجليب يا غالـ، ْو غِػؾ ٌَ »كحجمجخم يحمسىع ممعمحمحملن
ٍِػؾي غييٓا اىفطو؟»مخفؿ/ جحممجعمخل، كليحلين متىحملىحمل، مخفؿ/ «ىنب تفليِا؟ مخفؿ «ْو غِػؾ سؼغث لً حى

رضيمطمجم كداع؛ يمغمخلمجتؤل رضيمطمجم لججلنب، يمغحمجججل يف إجحمء أق يحم أجخم  مجم، يمغحملممسخمت اجليب  جحممجعمخل، يمغق
محلحمل اكف ال ججلنب  -أم/ رجمتممط -يمغحمقججلىمحش« اكيًم»ؾحمس كرشب كممسًف أ ؾحمس، جحتمخل مخفؿ لججلرضع/ 

◙يمغييحم! يمغججلحمل رأل يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمد ذلممق أممسججلمخل 
 (1). 

 ّذاثلنا/ ٌِاكت ◙/ 
، كحجمجخم ممسدس ممسمجت يف ا - مخلحمل الممسحمقني األكججلني إىل  ◙إلممسبلـ؛ يمغكف أممسججلمخل حمليحل مخفحجسيحملن

 اإلممسبلـ.

 كحجمجمتحمس إىل احلبممص اهلحمتحمسني. -

 ححصمجمحجس حجسرنا كاملممصحجمحجس لكمجم كبيمجع الحمسخمشجخماف، كمحشًٌل إىل اججلحمقججلمجتني. -

                                      
 (.413(، ك يف اليجشىمعري )3/43(، كاججلمخضرباين )4427(، كاحمل حمجف )4311، 4234، 7334(، كأجخم يمجعًل )7333، 7713، 3433أمححجس ) أىمححمسجمتيحم( 1)
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مجمجخمرق يف الممسىمغحمس.  اكف محشحمج سل رممسجخمؿ ا -  ككممسدق كنىٍمجعججليٍيحم كىحضى

، يحمليش اجليب  يؾحمسمخليحم كيحجسجحمييحم كال حيحمتيحم؛ يمغزللممق اكف محلمحتري الجخملجخمج ىلع اكف اجليب  -
  كيجخممخفحمطيحم إذا جحمـ، كييججلٍبممسيحم جحممجعججلييحم إذا مخفـ، يمغذا جمتججلجمس اجليب مخلمجعيحم كأمخلمخليحم ججلمجعيجش،

 أىمحىجسحجمحمل احمل مممسمجعجخمد ككخمشمجعمجمحمل يف ذرايمطيٍيحم.

حجسٍ »كمخفؿ أجخم مجخمىس األححصمجعحمسم/  - جحمى مخفىًحجسٍمخلي  ججلىحمقى
ى
ًخ  أ

ى
أ ًحمل، ًمخلحملى  كى محتٍمحمى احٍلىحملى يحلى حملى ف   إاًل   جحمىحمسىل الى  ًحمجيمحمن ػى

ى
 أ

ٍحجسى  جخمدو  ٍبحملى  اً  عى ٍممسمجعي ٍحجمًىحل  ًمخلحملٍ  مى
ى
جخمهًلً  ًمخلحملٍ   اجل يًبل  بىيًٍ  أ ى  ديىمحي  .(1) « اجل يًبل  ىلعى

 .(3)ممسمجعني ممسجخمرة يف حجمحجسييحم كدهلل كممسحملمجتيحم، ججلًف مخلحمل اجليب  اكف يممصيحم اجليب  -

 مخلحمل أجمتجخمد اجلس جحتجخمبن كأىحضيمجممخل رحين. ◙اكف احمل مممسمجعجخمد  -

ا، أىمحىجس جيمجتين ممسجخمااكن مخلحمل األراؾ كٌلف ححصحجسيحجس األدمخل )الممسحملحمسة(، دمخفيمخف الممسمخفنٍي، مخفيجشري اججلحمق - مخل جمتحجسًّ
ًَ حيطهٔف؟!/ »ذات محمسة يمغحمتمجعججل الحمسيخمت ىٍؾىمغىيقي يمغممشحمجممق اججلحمقجخمـ مخلمحميحم، يمغحمقؿ رممسجخمؿ ا   مً

ضيػيمغحمقلجخما/ مخلحمل ًدمخف  ممسؼىيٍيحم، يمغحمقؿ/ 
ي
 .(3)«كاذلم ُفيس ةيػق هلٍا يف املزياف أذلو ٌَ أ

ٍ ممسمخفييحم؛ يمغممشحمجممق مجعخمش»كيف ركاي/  ًممصىمغى / ♠اججلحمقجخمـ؛ يمغحمقؿ  أجحميحم محشمجعحجس ححصحمتحمسة مخل؛ يمغيحلي
ػو  ضي

ي
ًٌَ أ اؽي غتػ اهلل يف املزياف أذلوي  ىفى  .(7)«ل

جمتي ي أمخلري املمخلمحمني مخلحمل اليحلجخميمغ، كحمسًلي »جمتء رجمتىحل إىل يمطحملحمس يمغحمقؿ/ ٌِلتخّ اىػظيٍث/  -
ٍحملٌل امليجشحمجممغ يمطحمل حمطمجمحمس مخفججل، يمغىمعممش يمطحملحمس كاجحممجتىمغيمح حمجىت اكد يحملؤل مخل  ني مجم رجمتبلن يي

يرسى ل يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمد، يمغحمل زاؿ يمخضىمغ ححصمجعيتى الحمسجمتىحل، يمغحمقؿ/ مخلحمل حجمجخم؟ كحيممق! يمغحمقؿ/  (4)كي
ا  يمطمحميحم اججلىمعممش حمجىت اعد إىل حمجتليحم اججليت اكف يمطججليمجم، جحتمخل مخفؿ/ كحيممق! كا مخل أيمطججلمخلي أحمجحجسن

                                      
 (. 3/32يحم اججلمخضرباين )أىمححمسجمت( 1)
 . (43رشح األربمجعني اجلجخمكي، الحمل دمخفيمخف اججلمجعيحجس )ص( 3)
 (.3/43(، كاججلمخضرباين )3331أىمححمسجمتيحم أمححجس )( 3)
 (.3/43أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين )( 7)
، يمجعين/ اجحمؾممصممغ.لممسف اججلمجعحمسب )( يحمقؿ/ 4)  (.4/341انرسل يمطمحميحم اججلىمعمخلي
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ال يحمساؿ  ٌف مخلحمل اجلس كحجمجخم أحمجمخف ىجسلممق مخلمحميحم، كممسحمجحجسجحتممق يمطحمل ذلممق/ اكف رممسجخمؿ ا 
حمس يمطمحمحجس أيب ؾحمس الججليججل محلىجسلممق يف األمحمس مخلحمل أمجخمر املممسججلحملني، ك ىٍممسحملي إجحميحم ممسحملحمس يمطمحمحجسق ذات ي

كىمححمسجمتمحم مخلمجعيحم، يمغذا رجمتىحل مخفمخل ييجشٌل يف املممسحمتحجس،  حلججل كأجحم مخلمجعيحم، يمغجحسحمسج رممسجخمؿ ا 
ىممسحملممط مخفحمساءيحم، يمغحمل ًمحلٍحجسجحم جحممجعحمسيمغيحم، يمغحمقؿ رممسجخمؿ ا  يمغحمقـ رممسجخمؿ ا َق أف /  ي ٌَ َسى

ق ىلع كؽاءة اةَ أـ غتػ
ٍ
ُؾؿ فييلؽأ

ي
، مخفؿ/، جحتمخل جمتججلجمس الحمسجمتىحل يحجسيمطجخم، يلؽأ اىلؽآف رطتنا نٍا أ

ّي يحمقجخمؿ هل/  حمتمجعىحل رممسجخمؿ ا يمغ ٍو تيٍػطى ـى  ! ّي ٍو تيٍػطى . مخفؿ يمطحملحمس/ مخفججل/ كا ألممعحجسكف ـى
ق...  ىق، يمغجخمجمتحجستي أ ؾحمس مخفحجس ممسحمقين إحليحم كبرش  يمطججلييحم كألبرشجحم يحم، مخفؿ/ يمغىمعحجسكت إحليحم ألبرشل

 .(1)«كال كا مخل ممسحمقمجتييحم إىل ىمحري إال ممسحمقين إحليحم

ججل آي مخلحمل محلمجتب ا مجعىل إال كأجحم كا اذلم ال هلإ ممعريق مخل جحمحمس»يحمقجخمؿ/  ◙اكف  -
ا أيمطججلمخل ؾمجتب ا مخلين محمهل املمخضي  أيمطججلمخل أيحمل جحمحمسججلٍ كيمغيمخلى جحمحمسججلٍ، كلجخم أيمطججلمخلي أف أحمجحجسن

 .(3)«ألحمجتيحم

كحجمجخم أكؿ مخلحمل جمتمجمحمس ججلحمقحمسآف مخلحمل اليجشحمج، كذلممق أجحميحم مل جحمحمسججل ممسجخمرة الحمسمححمل مخفؿ امليجشمخضىف  -
ا ىلع كؽيق/ » ا، كذحجم إحلمجممخل، يمغحمسآحجممخل  ؟ يمغحمقؿ احمل مممسمجعجخمد/ أجحم ي رممسجخمؿٌَ يلؽْؤ

مخف  أذجحميحم كأٍدمخلق. كمل  دلمجتحملمجعني حمججخمؿ اليحلمجع، يمغيمغمجتمجتخمت اججلحمقحمساءة مجم؛ يمغحمقـ أجخم جمتمجمىحل يمغججلمخضحمليحم كححصى
مخف  أذجحميحم كجمتمجعىحل يمغيمجم  اكف يجخمـ حجسر احمجزت  احملي مممسمجعجخمد رأسى أيب جمتمجمىحل كيمطحمتحمس يمطحمل محججلمجم، يمغممصى

، كجمتحمس  الحمسأس إىل اجليب   .(3)«إىل أف أججلحمقق ني يحجسم اجليب  ىمحيمخضن

يل احمل مممسمجعجخمد مخفممشء اليحلجخميمغ كبي مخلهل يف ىمحبليمغ يمطحملحمس كمحشحجسرنا مخلحمل ىمحبليمغ يمطمحتحملف، جحتمخل ك -
 دىمحىحل املحجسيمحم كاممسمجتحمقحمس مجم.

                                      
 (.1/134(، كأجخم جحممجعيمخل يف احلججلي )3/44ججلمخضرباين )(، كا4244(، كاحمل حمجف )3343(، كاحلؽمخل )144أىمححمسجمتيحم أمححجس )( 1)
 ( محمحمججخمق.4223أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 3)
 (.3/144ممسري أيمطبلـ اجلبلء ) (3)
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  /ا  /◙ مؽكياحّراةػن

ريكمى هل جحتحملجحمحمل حمجحجسيجحت كأربمجعجخمف حمجحجسيمحتن، اىمغمخف ابلجحسرم كمممسججلمخل ىلع أربمجع كممستني  -
 مخلمحممجم، كاجحمىمغحمسد ابلجحسرم جخماحمجحجس كيمطرشيحمل، كمممسججلمخله خبحملممس كجحتبلجحتني.

 محميحم اخلججلىمغء األربمجع كًلمحتري مخلحمل اليجشحمج كمخلحمل مجعحجسحجممخل.ركل يمط -

  /ا  /◙كفاحّ عامفن

كديمغحمل بلحمقيممط ممسمحم جحتني  -ىلع األمحشخمت-ملحجسيمحم، كجخميف مجم  ◙محمسض احمل مممسمجعجخمد 
 كجحتبلجحتني، أك جحتبلث كجحتبلجحتني، كحجمجخم احمل ممشممط كممستني ممسمحم.
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 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

جحميحم مجعحمس ض ليحليىمغي ىمحججلمخف اإلنممسف، اذلم حجمىجسا احلحجسيجحت الرشيممغ هل أحجمحملي يمطحمطيحمل؛ أل
مخليحم ا ىلع يق مججلجخممخفيحم، كيف احلحجسيجحت يمغجخماحجس مجى ه يمطحمطيحمل اممستمحممخضمجم مخلمحميحم اججلمجعججلحملء.  محلحمس 

محلحمل أف يف حجمىجسا احلحجسيجحت الالكـ حمججخمؿ اججلحمقممشء كاججلحمقحجسر، اذلم حجمجخم الحمسًلحمل الممسدس مخلحمل 
 أرٌلف اإليحملف، اذلم ال يمجتمخل إيحملف اججلمجعحجس إال يحم.

األغٍاؿ / ) يمطحمل يمطحجس ا حمل أمححجس يمطحمل أييحم أجحميحم ذمحلحمس مخفجخمهل حمجحجسجحتجخمجحم»مخفؿ احلؽمخل/ 
ا(، كمخفجخمهل/ )ةاجليات ٌن ٍىع يف ةطَ أٌّ أربػني ئ ٌىَ أضػث يف (، كمخفجخمهل/ )إَف عيق أضػكً يي

(، يمغحمقؿ/ يجيغ أف يحجسأ مجمىجسق األحمجديجحت يف ك يجشمحميممغ، يمغجحممجم دينِا ٌا ىيؿ ٌِّ فٓٔ ردي 
 .«أمحشجخمؿ احلحجسيجحت

أربمجع أحمجديجحت يه مخلحمل أمحشجخمؿ ادليحمل/ حمجحجسيجحت يمطحملحمس/ »مخفؿ/  كيمطحمل إممسحمجؽ حمل راحجمجخمييحم،
إف عيق أضػكً »، كحمجحجسيجحت/ «احلالؿ ةنٌي كاحلؽاـ ةنيىٌ »، كحمجحجسيجحت/ «إٍُا األغٍاؿ ةاجليات»

عي يف ةطَ أٌّ ٍى ٍ  .«ٌىَ نِع يف أمؽُا كيئنا ىيؿ ٌِّ فٓٔ ردي »، كحمجحجسيجحت/ «يي
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 شـرح املفـردات

 
 
كاليجشحجسؽ املمخضمخف لججلجخمامخفممط يف مجيممط أمخفجخماهل، اذلم جمتء ليجشحجسؽ يف املجحسرًب حلمخف / «الهادؽ»

 مجيممط أحمججخماهل.
كيحى إحليحم؛ ألف جمتربيىحل / «املهػكؽ»

ي
مخفييحم  ♠يمغيحمل أ يييحم ليجشحجسؽ، كا ممسحمججحميحم يىٍيجشحجسي

 يمغيحمل كيمطحجسق يحم.
ٍىع عيلّ» ٍ ٍحملىممط ني مخلين الحمسجمتىحل كمخلء املحمسأ/ أم ،«يي ٍىمغىمخض يف الحمسحمجمخل، أك/ جيي مخلي مخلدة ىمحججلحمقيحم، كُتي  ة.يممشى
 أم/ مخلمحميًّ، كأمحشىحل اجلمخضىمغ/ املء اليجشيف، أك املء اججلحمقججليىحل. ،«ُطفثن »
يى/ / «غيلثن » حملل  ؛ ججلمجعججلجخممخفمجم يحجس املٍحملًممسممق مجم.«يمطججلحمق»مخفمخضمجع دـ ممعججليحمط لمخل تىيٍبىٍجمس، كممسي
ممع./ «ميغثن »  مخفمخضمجع حلمخل حمقٍحجسر الججليٍحمقحمل اججليت تيٍحملممشى
. ،«ٌرو ذلم»  أم/ مخلمحتىحل ذلممق الحمسمخلحمل، كحجمجخم أربمجعجخمف يجخممخلن
و إحل» ـى يىمييؽ ٍى ٍمجعىجحت إحليحم املججلىممقي املجخمَّك  لحمسحمجمخل./ «ّ ال  يي
وئ ﴿مخل حيي يحم اإلنممسف، كحجمجخم مخلحمل أمحمس ا مجعىل، مخفؿ ا ممسحمججحميحم/ / «الؽكح»

 .[85]اإلَساء/ ﴾وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
رة./ «ةأربع لكٍات»  ربممط مخفممشي مخلحمقحجس 
 مخلحمل اججلمخضاعت./ «يػٍو ةػٍو أْو اجلِث»
 مخلحمل املمجعيص./ «يػٍو ةػٍو أْو اجلار»
 محلمحمي يمطحمل ححصحجسة اججلحمقحمسب./ «إال ذراع»
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 الشرح اإلمجالي

 
 

ججليحم مخلحمل ىحضجخمر إىل ىحضجخمر آىمححمس، مخلحمل  يف حجمىجسا احلحجسيجحت يف مخلحجسأ اإلنممسف يف مخضحمل أمخليحم، كمحمحمقي
ىحل إحليحم الحملىججلممق، يمغيمحمىمغيمح يمغييحم الحمسكح؛ يمغترسم يف جمتممسحمليحم؛ يمغيبمجتحجسئ  يمطججلحمق إىل مممشىمع، جحتمخل ييحمسممسى

، أك محلمحترينا -مخلحمل رزؽ يف دار ادلجحمي حلحمسًل، كيىؾمجتيي املججلىممقي مخل هل حمجىت يحملجخمت،  -مخفججليبلن
محمٍمجتمجمق، كًلحمل يؾمجت مخل يمجعحملىحل ذلممق اإلنممسف مخلحمل ىمحري كرش، كحجمىحل  كيؾمجت مخلحمقحجسار يمطحملحمسق كمخلي

 حجمجخم مخلحمل أحجمىحل الممسمجعدة أـ مخلحمل أحجمىحل الممصحمقكة.
حملمحتىحل خيجخمٌؼ  نٌي مخلؿ اإلنممسف جحميحم إمخل إىل جمتمحم، أك إىل جحمر، كجمتء  جحتمخل إف الحمسممسجخمؿ 

ٍحمل يمجعحملىحل مخلحمل ممسجخمء اخلحمل يمغيحمل يحجسك لججلمحمس مخلحمل -يف ىحضيمط ا  مخلمجعمحمق أف ًمخلٍحمل ين آدـ مخلى
 يمغذا حمجف مخفخمش ركحمجيحم أرشؾ ، أك ؽىمغحمس يمغحملت؛ يمغكف مخلحمل أحجمىحل اجلر. (1) -حمطحجمحمسق

 -يمغيحمل يحجسك لججلمحمس مخلحمل حمطحجمحمسق -كيف املحمقىحل/ حجممحمؾ مخلحمل يمجعحملىحل يمطحملؿ اججلؾىمغحمس كاملمجعيص
 ا مجعىل يمغيحملجخمت؛ يمغييحلجخمف مخلحمل أحجمىحل اجلمحم. كليحلمحميحم يمطمحمحجس مخفيٍحمسب أجمتججليحم يممسججلمخل كيمجتجخمب كيجي إىل

. ٍممسمحمىمجمن  يمغمجعًل ك مممسججلمخل أف خيىش مخلحمل ممسجخمء اخلحمل، كأف يممسؿ اى حمجي
 
 

 
 

  

                                      
 جمتء حجمىجسا املمجعىن يف إحمجحجسل ركايت احلحجسيجحت.( 1)
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 الشرح التفصيلي

 
 
 ٔد ٔؿي اهلل/ »◙ كٔؿ اةَ مفػ ـي ِىا رى َػذ  .« ضى

ِىا» َػذ .«أجحمجحم»، ك«أىمحربجحم»حملمجعىن/  /«ضى كبلمجعخمش  ، أم/ أنممص جل ىمحربنا حمجدجحتن. حجمىجسا رأمه
 مخلمجتىمححمسم املحمجحجسجحتني ىمغحمسيمخفه ني األججلىمغظ اثلبلجحت/ 

ذِا»يمغػ حملممط مخلحمل الممصييمح، ك «ضػىٌ  ممسي مل أجمتزق. كالحمسأم «أُتأُا»مل مخفيحمسًئى يمطججلييحم، ك «أعربُا»ججلًػحملى
 األكؿ لججلحمتحملمجمجخمر محلحمللممق كالممصيمغيع كأمححجس.

؛ كأىت ػ )جحم( لرلالججل ىلع أجحميحم لمخل يمحمىمغحمسد حمسكاي كممسحملع حجمىجسا احلحجسيجحت. كحيمجتحملىحل أجحممجم لججلمجعحمطحمل
جحتن مجمىجسق اجلمجعحمل اججلمجعحمطيحمل اججليت يه ُتحجسيمحتيحم يمطحمل ممسيحجس األكججلني كاآلىمححمسيحمل   .ُتحجسي

  /كؽ»كٔهل ٍهػي ٍى ٔى الَهاًدؽي ال ْي  «/كى
 اذلم جمتء ليجشحجسؽ، كحجمجخم مخلمخضحمق اخلرب لججلجخمامخفممط. /«الَهاًدؽي »

 .محشدؽ يمغيحمل ججل ممع يمطحمل ربيحم، محلحمل أجحميحم محشدؽ يف ك أحمججخماهل كأيمطحملهل  يمغجليب 
كؽ» ٍهػي ٍى  اذلم يييحم ممعريق ليجشحجسؽ. حجمجخم /«ال

 يييحم جمتربيىحل ليجشحجسؽ مخلحمل يمطمحمحجس ا مجعىل، كحجمجخم محشدؽ يمغيحمل يحمقجخمؿ كيىمغمجعىحل. يمغجليب 
ٔ الهادؽ املهػكؽ»حجمىحل مجججل/  فإف كيو/  أـ ايمطرتاخمشي؟ (1)حمجحل «ْك

 ييجشخمت الجخمجمتمجمف.فيلاؿ/ 
( كاملمجعحملجخمؿ )كحجمجخم/  ثى ٍكىل محلجخمجحممجم ايمطرتاخمشي ني اججلمجعمىحل )كحجمجخم اججلىمغمجعىحل/ حمجحجس 

ى
إف كاأل

يحم  كً...أضػ
ٍ
مخل  األحمججخماؿى لكمجم، كييًٍذفى ف ذلممق دأ   إىل آىمححمس احلحجسيجحت(؛ كذلممق حلمجعي داحملن

                                      
 ( أم/ حمجحجسجحتمحم كحمجهل أجحميحم اليجشدؽ امليجشحجسكؽ.1)
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ا، كحجمجخم أجحميحم محشدؽ ميجشحجسكؽ، محلحمل رجمتخمت ذلممق اججلمخضييب.  كاعديحم أحجسن
كذلممق خببلؼ احلحل  إليمجممخلمجم اىمحمجتيجشمحشيحم يف ذلممق مجعخمش األحمججخماؿ؛ ألف اججلىمعججل يف 

. ججلن  احلؿ أف ؾجخمف مخلمجتمحمحمقل
حجسل فإف كيو/  كحجمجخم اليجشدؽ »ر حجمىجسا احلحجسيجحت مخلحمل ني ممسحمس األحمجديجحت مجمىجسق اجلحملججل/ ملذا محشي

 !؟«امليجشحجسكؽ

ٔاب/ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿ألف حجمىجسا احلحجسيجحت يمغييحم إىمحر يمطحمل املىمعي ت  فاجل

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب 

 .[34]ىلٍاف/ ﴾خب مب
 كٔهل  /« ًّ  ٌ ي

ًَ أ ّي يف بىٍط يٍلي عي عى ٍى ٍ ًٍ يي ػكي ضى
ى
 «/إًٌف أ

ىلع احلكي، كجيجخمز يمغمجتحمجمجم ىلع أجحممجم مخلممط مخل مجعحجسحجم مخلىمغمجعجخمؿ  «إف»جيجخمز محلرس حجمحملحمسة  /«إفٌ »
 .«حمجحجسجحتمحم»اججلىمغمجعىحل 

«ً ػكي ضى
ى
 حملمجعىن/ كاحمجحجسؽمخل. /«أ

 كاإلخمشيمغ لججلمجعحملجخمـ، أم/ ك كاحمجحجس مخلمحمؾمخل مخلمجعرش ين آدـ.

ؽ يف ممعريق، كألف  محش  اإلنممسفى ذلمحلحمس؛ لرشيمغيحم ىلع ممسحمس احليجخماف، كاجمتمجتحملممط يمغييحم مخل ىمغحمس  كىمحى
 ييت يمغييحم ك مخل ذمحلحمس يف احلحجسيجحت.ممعريق ال 

  .[4]اتلني/ ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿مخفؿ ا مجعىل/ 
عي » ٍى ٍ بلمحمء لججلحملىمغمجعجخمؿ ال لججلىمغيمطىحل؛ ألجحميحم لجخم ىن لججلىمغيمطىحل ألكحجممخل يمطجخمد الممشحملري ىلع / «يي

حجس» حمجى
ى
 ، كحجمجخم ىحضىحل.«أ

مخلي مخل ححصجحميحم االيمغرتاؽ كاتلمحميمغحمس، كمخفيىحل/ حمقحمسي األححصيء ممشمخلل  ، يمغمجمجخم خمشى مخلل  كاجلحملممط/ حملمجعىن الممش 
 مجعممشمجم إىل مجعخمش.

ّي » يٍلي ًججلمخفى مخلمحميحم، كحجمجخم املين. /«عى  ميجشحجسر حملمجعىن اممسمخل املىمغمجعجخمؿ )مججلجخممخفيحم(، أم/ مخل ىمحي
 كحجمىجسا يحجسؿ ىلع ىمغحمسؽ اليشء كأجمتحمسايحم، جحتمخل اجمتمجتحمليمطمجم.

إف اجلطفث إذا ككػج يف الؽضً، »كمخفحجس كرد مخلحمل حمجحجسيجحت احمل مممسمجعجخمد مخل يممصمجمحجس هلىجسا مخلحمل مخفجخمهل/ 
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ٌنا فؽ، فخٍهد أربػني ئ  .(1)«، ذً حِطػر يف الؽضً، فخهٔف غيلثطارٍت يف ك كػؽ كظي

فشاٌع الؽسو املؽأة طار »كيف ركاي اججلمخضرباين كممعريق مخلحمل حمجحجسيجحت مخللممق حمل احلجخميحمسث/ 
ٔـ الفاةع مجػّ اهلل ٔو ٌِٓا، فإذا اكف ي ٍي

 .(3)«…ٌاؤق يف ك ًغٍؽؽو كغي
مجع املحمساد أف املين يحمقممط يف الحمسحمجمخل حمجني اجحمحمساعجمتيحم ججلحمقجخمة الممصمجمجخماجحمي ادلايمغ» مخفؿ اججلحمقحمسىحضيب/

مخفن، يمغيحمتحملمجعيحم ا مجعىل يف حمىحل الجخمالدة مخلحمل الحمسحمجمخل  . (3)«مخلمحتجخمجحتن مخلمجتىمغحمسل
حمسة محلمحترية مخلمحمترشة يف الحمسحمجمخل مجعحجس اججلحمقىجسؼ، كال جيمجتحملممط مخلممط ابلحيممش  يمغخلبلي املمحمجخمي املىجسمحل 

.  إال كاحمجحجسه
حمس يمغييحم حمجىت مجتمجمي لججلمجتيجشجخميحمس،  ككػ يلٔف ٌػىن اجلٍع/ ٍيحلجحتى اجلمخضىمغً يف الحمسحمجمخل تلمجتجحسحمل  مخلي

 ري.محلحمل مخفهل احمل األجحت

ٍٍع»كيف ركاي ابلجحسرم/  يٍق أضػكً يي كحجمجخم ىلع حمجىجسؼ مممشؼ، أم/ )مخلدةى(  «إف عى
ممط، كيه املين. حملى  ىمحججلًمخف أحمجحجسؽمخل ُتي

«ّ  ٌ ي
 رمحمجم. /أم ،«يف بىٍطَ أ

ىحل ىجسمحلحمس املًحمجىحلل )أم/ ابلمخضحمل( كإرادةً احلؿل )أم/ الحمسحمجمخل(؛ ألجحميحم حمجؿل  ز املحمسممسى يمغمجمجخم مخلحمل الحملىحمتى
 اللكل كإرادة اجلحمسء.داىمحىحل ابلمخضحمل، أك مخلحمل مخفيىحل ًذٍمحلحمس 

احمجمخل يحم.  كالحمسحمجمخل أمحشججليحم مخلحمل الحمسمح؛ ألجحميحم مم ييرتى
ٍحملممط كُتمجتحملممط أجمتحمساؤق كيحمليحلجحت كحيىمغمخض يف مخضحمل  كاملمجعىن/ أف املين  اذلم حجمجخم مخلدة اخلججلمخف جيي

 األـ كرمحمجم املحجسة املىجسمحلجخمرة.
 ثن » /ملسو هيلع هللا ىلص كٔهل ا جيٍطفى ٌن ٍٔ ٍربىًػنيى يى

ى
 «/أ

ٍربػني»
ى
.حمطحمسؼ ملحمجىجسكؼو حمقحجسيحمسق/ )كيممسمجتحمقحمس جحم /«أ  مخضىمغ( أربمجعني يجخممخلن

حملممط»أك حجمجخم حمطحمسؼ ملىجسمحلجخمرو كحجمجخم اججلىمغمجعىحل/   .«جيي
                                      

 (.1734يحلربل )كاحمل مخض يف اإلجحم ال(، 333أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف األممسحملء كاليجشىمغت )( 1)
 (.333(، كابليمجمٌف يف األممسحملء كاليجشىمغت )124كاليجشىمعري ) ،(1413(، كاألكممسممش )13/323أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف اليحلري )( 3)
 (.4/333) ، لججلحمقحمسىحضيبمممسججلمخل محلمجتب ججلجحسيمحش مخلحمل أححصلك مل املىمغمجممخل (3)
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ٌنا» ٍٔ  أربػني»ىلع الممصممق، كيف ركاي ممسججلحمل حمل محلمجميىحل/ « حلججل»كردت يف ركاي ابلجحسرم/  /«يى
 ىمعري ححصممق. «حليث

ممط ني الحمسكايتني ف املحمساد يجخمـ ججليججلمجتيحم، أك حلججل يجخممخلمجم.  كمجي

ججلٍحمقيحم»حمجؿ مخلحمل  /«ُطفث» ، حملمجعىن أجحميحم يحمليحلجحت يف الحمسحمجمخل حجمىجسق املحجسة ، أم/ حمجؿ محلجخمجحميحم جحممخضىمغ«ىمحى
 دلحملجخماعن مجعحجس اجحمتممصرق يف مجيممط حجسف املحمسأة.

ممغى املء،  حمسىٍت، كنىمخضى مخضى ، أم/ ؼى ٍ مخفًٍحمسبىمجتيممقى ىمغى كاجلمخضىمغ أمحشججلمجم املء اليجشيف اججلحمقججليىحل، يحمقؿ/ نىمخضى
. حمسى مخضى  أم/ ؼى

 كممسيم امليني ىجسلممق ججلًحمقججل ًمجتًيحم.
 ىحضممغ، أم/ ممسىحل.كمخفيىحل/ ممسيم ىجسلممق جلمخضيمغمجتيحم كممسيبلجحميحم؛ مخلحمل مخفجخمهلمخل/ مخلء جحم

 وي اهلل / » كٔهل ـً ثن ٌروى ذلم، ذً ييٍؽ ٍيغى ثن ٌروى ذلم، ذً يلٔفي مي يىلى ٔفي غى ًَ يلي ثي
كح  «/إحلّ امليم، فيىِفظي فيّ الؽُّ

« ًَ ىمغيحجس حجممحم مخلمخضججلمخف اججلرتي، ال اججلرتي مخلممط اججلرتاخ؛ كإال المخفٍمجتممشٍ أف ؾجخمف  /«ثي
 ف يمغيمجم جحممخضىمغ، كججلحجمس األمحمس محلىجسلممق.محشريكرييحم يمطججلحمقن مخلرتاىمحين يمطحمل األربمجعني اججليت اك

ثن » يىلى ممغ، ممسحملي ىجسلممق ججلمجعججلجخممخفمجم حمل يحملحمس مجم. /«غى  اججلمجعججلحمق/ مخفمخضمجعي دـ ممعججليحمط لمخل ُتى

. /أم ،«ٌروى ذلم»  يف زمخلحمل مخلمحتىحل ذلممق الحمسمخلحمل، يف محلجخمجحميحم أربمجعني يجخممخلن

ثن » ٍيغى ٔفي مي املممشىمع/ مخفمخضمجع حلمخل محشىمعرية؛ ممسحملي ىجسلممق ألجحممجم اكليشء املحملممشجخمغ  /«ذً يلي
 ةن.مخفىٍحجسرنا كرىمحك

  .[14]ُٔح/ ﴾ٹ ٹ ٹ﴿مخفؿ مجعىل/ 
 كيف ْؼا اىلػر ٌَ احلػيد إكاكؿ/

 يف جحتبلجحت أىحضجخمار، يف ك أربمجعني  يمغمجمجخم يحجسؿ ىلع أف اإلنممسف يمجتحمقججل يف مخل كيمطرشيحمل يجخممخلن
، كيف اثلجحمي يؾجخمف «جحممخضىمغ»مخلمحممجم يؾجخمف اإلنممسف يف ىحضجخمر، يمغيف األربمجعني األكىل يؾجخمف 

ىحل مجعحجس األربمجعني اثلثل. ، كأف«مممشىمع»، كيف اثلثل يؾجخمف «يمطججلحمق»  املججلىممق ييحمسممسى
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 كاإلكاكؿ يأيت ٌَ سٓخني/

مخلحمل الجخمجمتمجم اججلمخضي ؛ يمغججلحمقحجس أجحت اججلمخض حمجيجشجخمؿ األىحضجخمار اثلبلجحت يف جحممجمي  األكىل/
ااألممسجخمع الممسدس مخلحمل احلحملىحل، أم/ مجعحجس ميض  ٌن ا، أك اذنني كأربػني ئ ٌن  .أربػني ئ

ة مجعرض حجمىجسق الحمسكاي / مخلحمل الجخمجمتمجم الرشيمطي، حمجيجحت كردت جحميجشجخمص محلمحتريكاثلاُيث
ه مخلممط مخل جحت ججلمخض، مخلمحممجم/ مجت ًىمغحمقى  كمخلي

ا، ذً يلٔف »مخل كرد يف ابلجحسرم/  -1 ٌن إف أضػكً يٍع عيلّ يف ةطَ أٌّ أربػني ئ
يىاكن   احلحجسيجحت. «...غيلث ٌرو ذلم، ذً يلٔف ميغث ٌرو ذلم، ذً يتػد اهلل إحلّ مى

ٍ »كيف ركاي أىمححمسل يف ابلجحسرم/  -3 يٍق أضًػكً يي ا إف عى ٌن ع يف ةطَ أٌّ أربػني ئ ٍى

يىم ٍى  .«كأربػني حليث، ذً يلٔف غيلث ٌريّ، ذً حيٍتػىد إحلّ ال
َؽ ةاجلطفث ذنخاف كأربػٔف حليث / »◙كيف مممسججلمخل مخلحمل ركاي حمجىجسيىمغ حمل أممسيحجس  -3 إذا مى

 ! ا، كعيق ـٍػٓا كبرصْا كسرلْا كحلٍٓا كغظآٌا، ذً كاؿ/ رب  ةػد اهلل مياكن فهْٔر
 احلحجسيجحت. «...أذنؽ أـ أُىث؟

-كيف مممسججلمخل  -7 يػعو امليم ىلع اجلطفث ةػػٌا تفخلؽ يف الؽضً ةأربػني، أك / »-أيممشن
 .«…خبٍفث كأربػني حليث فيلٔؿ/ يا رٌب! أكق، أك ـػيػ؟ فييٍهختاف

-كيف مممسججلمخل  -4 ر غييٓا امليىمي / »-أيممشن َٔ أف اجلطفث حلع يف الؽضً أربػني حليث، ذً يتف
! ذنؽ أـ   .«أُىث؟فيلٔؿ/ يا رب 

إف أضػكً يٍع عيلّ أربػني »كأىمحرينا يمغف ركاي مممسججلمخل حلحجسيجحت احمل مممسمجعجخمد اكتليل/  -4
ا، ذً يلٔف يف ذلم غيلث ٌرو ذلم، ذً يلٔف يف ذلم ميغث ٌرو ذلم، ذً  ٌن ئ

ظي فيّ الؽكح ٍِفي يى و امليمي فى ـى  .«ييؽ
محلحمس اجلمخضىمغ كيبلحمجمخض/ أف ركاي مممسججلمخل هلىجسا احلحجسيجحت كركاييت ابلجحسرم الممسحمقمجتني لمخل ىجس

ىحل احلحجسيجحت مخل حييجشىحل يف  ىمغىيجشل ، جحتمخل يي ٍحملممط يف مخضحمل األـ أربمجعني يجخممخلن مخفممش، كإجحمحمل ذمحلحمست أف اخلججلمخف جيي
 حجمىجسق األربمجعني.

» مخفؿ احمل اججلحمقيمخل/ ٍحمقحجسق كىحضجحسيحم أربمجعني يجخممخلن كيف ججلممق  …يمغيذف ا ملججلىًممق الحمسلحمجمخل يف عى



 

196 

يحم ٍحملىممط ىمحججلحمقي  (1).«األربمجعني جيي
ىحل يف ركاي ابلجحسرم لججلحمجحجسيجحت كمخل حمقرجحممجتمجم حمسكاي مممسججلمخل جيحجس أف ركاي ابلجحسرم كاملمجتمخلل

 يمطحمل ممسحمس الحمسكايت كاألحمجديجحت املحمسكي ؛ كحجمىجسا مخل داع محلمحترينا مخلحمل   ممجتججلىمغن ٍمجمحملن هل جممص ػى
ٍحمقممش كإخمشيمغ/  اججلمجعججلحملء إىل اججلحمقجخمؿ رتجمتيخمت ركاي مممسججلمخل كايمطمجتر أف ركاي ابلجحسرم كمخفممط يمغيمجم ممسى

م غيلث ٌرو ذلم، ذً يلٔف يف ذً يلٔف يف ذل»يف مخفجخمهل/  «يف ذلم»يمغمخل الممسحمقممش يمغمجمجخم 
 ، محلحمل يه ركاي مممسججلمخل الممسحمق.«ذلم ميغث ٌرو ذلم

يمغملحمقيجشجخمد/ حمجيجشجخمؿ محمسحمجججل اججلمجعججلحمق كاملممشىمع يف األربمجعني اججليت يؾجخمف يمغيمجم اتلجحسججليمخف، 
 كحجمجخم مخل تممصمجمحجس هل حمقي األحمجديجحت.

محتٍى حجممحم يف مخلنت  «ُطفث»كأمخل اإلخمشيمغ يمغيه لكحمل   األربمجعني»الجخماردة يف مخلنت احلحجسيجحت الحملي
 .«اجلجخمكي

ىحل حجمجخم املججلممق املجخمَّك  لحمسحمجمخل. ججلىممق املحمسممسى  كاججلػحملى
 كاملحمساد رممسهل حجممحم/ األمحمس هل تلصؼ، كإاٌل يمغمجمجخم مجخمَّك  لحمسحمجمخل مخلحمل حمجني محلجخمف اجلمحمني جحممخضىمغ.

ىحل»كاججلىمغمجعىحل  حمس»كًلىجسلممق اججلىمغمجعىحل  «ييحمسٍممسى ، يمغمجمجخم اذلم أرممسىحل كحجمجخم يمغيمجمحمل إممسمحمد اججلىمغمجعىحل   «ييمى
ا مخلحمل حجمىجسا اجلمحمني، يمغيحليممغ اذلم أمحمس، يمغبل إرادة كال اىمحمجتير هل ىجسا املججلىممق مخلممط مخفجخميحم كمخفيحمسبيحم جمتحجسًّ

ىمعريق مخلحمل املجحسججلجخممخفني األخمشمجعممغ مخلمحميحم ممحمل يىجًممس هلمخل املرشًلجخمف اججلحمقحجسرة ىلع اتلصؼ كاالىمحمجتير 
ا محلرينا.  يف حجمىجسا اليحلجخمف! مجعىل ربمحم يمطحمل ذلممق يمطججلجخمًّ

 كىف حجمىجسا احلحجسيجحت إححصرة إىل ألجخماف مخلحمل جخمحمجيحجس الحمسبجخمبي، ال ختىف.
حمس  مخلحمل حمجحجسيجحت حمجىجسيىمغ حمل أممسيحجس/ جحتمخل يؾجخمف إرممسؿ امل إذا »ججلممق مجعحجس األربمجعني األكىل؛ مل مى

ا، كعيق ـٍػٓا كبرصْا  يىاكن فهْٔر مؽ ةاجلطفث ذنخاف كأربػٔف حليث ةػد اهلل إحلٓا مى
كسرلْا كحلٍٓا كغظآٌا، ذً كاؿ/ يا رٌب أذنؽ أـ أُىث؟ فيليض ربُّم ٌا كاء، كيلخيبي 

، ذً يلٔؿ/ يا رٌب أسيّ؟ فيلٔ ، ذً يلٔؿ/ يا رٌب امليىمي ؿ ربُّم ٌا كاء، كيلخيبي امليمي
                                      

 (.11/731يمغمجتخمت ابلرم ) (1)
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، ذً خيؽج امليىمي ةالهطيفث يف يػق، فال يؾيػ  رزكّ؟ فيليض ربُّم ٌا كاء، كيلخب امليىمي
ًمؽ كال يِلم

ي
 .«ىلع ٌا أ

 كككع اخلالؼ يف حؽحيب اجلفظ كالهخاةث/

يىاكن ةأربع لكٍات، فيهخب غٍيّ،»يمغيف ابلجحسرم/  كأسيّ، كرزكّ،  ذً يتػد اهلل إحلّ مى
 .«ككق، أك ـػيػ، ذً يِفظ فيّ الؽكح

ذً يتػد إحلّ امليىم فيؤذف ةأربع لكٍات، فيهخب رزكّ، كأسيّ، »كيف ركاي أىمححمسل هل/ 
 .«كغٍيّ، ككق أـ ـػيػ، ذً يِفظ فيّ الؽكح

ـ يف حجمتىنٍي الحمسكايتىنٍي اليحلمجتى ىلع اجلىمغيمح.  يمغحمقحجس 
و إحلّ امليىم فيِفظ فيّ الؽكح »م/ كيف ركاي احلحجسيجحت اججليت مخلمجعمحم يمطمحمحجس ابلجحسر ذً ييـؽ

 .«كيؤمؽ ةأربع لكٍات ةلخب رزكّ، كغٍيّ، ككق أـ ـػيػ
ـ حجممحم اجلىمغيمح ىلع اليحلمجت.  يمغحمقحجس 

 كككع اخلالؼ ةني اىػيٍاء يف ذلم/
ا إىل الحمسكايت الممسحمق.  يمغحملمحممجممخل مخلحمل رجمتخمت أف اليحلمجت مخفىحل جحمىمغيمح الحمسكح اممستمحمدن

ا إىل حمطحجمحمس حجمىجسق الحمسكاي.كمخلمحممجممخل مخلحمل جمتمجعججلمجم مجعحجس جحمىمغيمح الحمسكح اممستمحم  دن
 مخل الممس كراء حجمىجسا االىمحمجتبلؼ ني الحمسكايت؟! فإف كيو/
 ف حجممحمؾ أكرث مخلحمل احمجمجتحملؿ يف ممس حجمىجسا االىمحمجتبلؼ، كمخلحمل حجمىجسق االحمجمجتحملالت/ فيشاب/

ٍكا ركايمجممخل ملمجعىن اذلم يىمغمجمحملجخمجحميحم. -1 كى  أف يؾجخمف مخلحمل صيؼ الحمسكاة، يمغىحمسى
ٍىمحرًبى يحم )األيمغمجعؿ  أف يؾجخمف املحمساد حمسي اإلىمحر )ىمحرب -3

ي
ىلع ىمحرب( يمغحمقممش، ال حمسي مخل أ

ٍجحسربى مجم(.  الحملي
كىل يف محشحمجيىمغ كاثلجحمي يف اجلمحمني. -3

ي
مجتًحملىحل أف ؾجخمف اليحلمجت األ  كحيى

مجتًحملىحل أف ذلممق خيمجتججلممغ ىمحمجتبلؼ األجمتمحم ؛ يمغحملمحممجممخل مخلحمل ييٍؾمجتى هل مخفىحل اجلىمغيمح، كمخلمحممجممخل مخلحمل  -7 كحيى
 ييٍؾمجتى هل مجعحجس اجلىمغيمح.

اجلحملممط مخضحمسؽ يمطحجسيحجسة، مخلمحممجم أف اليحلمجت حمقممط محمسني/ األكىل يف كمخفحجس حمجكؿ أحجمىحل اججلمجعججلمخل  -4
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كًج املججلىممق. حمسي  الممسحملء، كاثلجحمي يف مخضحمل األـ؛ كذلممق لججلحمجحجسيجحت الجخمارد يف يمطي
كججلمجعىحل الحمساجمتخمت حجمجخم/ أف اليحلمجت يمجعحمقمجم اجلىمغيمح، كأف الحمسكايت الجخماردة مجمىجسا اججلرتي اكف 

 يمغيمجم ػ )الجخماك( كيه ال اتلمجعري يمغيمجم حبحمسؼ اججلمجعمخضممغ )جحتمخل(، خببلؼ مخل يمجعرخمشمجم يمغتلمجعري
 حمقمجتيض اججلرتي، يمغبل إححصكؿ إذنا كال مجعرض.

يػعو امليم »كيف ججلىمغمخض/  حجمىجسا، كحمطحجمحمس حمجحجسيجحت حمجىجسيىمغ أف اليحلمجت مجعحجس األربمجعني األكىل،
ىلع اجلطفث ةػػٌا تفخلؽ يف الؽضً ةأربػني، أك مخؿ كأربػني حليث، فيلٔؿ/ يا رب  كق، أك 

! ذنؽ، أك أُىث؟ فييٍهخىتىاف، كيلخب غٍيّ كأذؽق كأسيّ ـػيػ؟ فييٍهختىاف، فيلٔؿ/ أم رب  
ٍِلم ٔىل الهطف، فال ييؾاد فيٓا كال حي  . «كرزكّ، ذً تيٍط

 كحجمىجسا محمسكمل يمطحمل مجيمط مخلحمل اليجشحمج.
يمطحمل  «مممسمحمحجس اججلزبار»يمغحمقحجس كرد أجحممجم ؾمجت ني يمطيين اجلمحمني؛ يمغيف  كأٌا ماكف الهخاةث/

! ذنؽ أـ إذا عيق اهلل اىنٍف / »مخفؿ/ مخفؿ  ◙احمل يمطحملحمس  ٍث كاؿ ميىمي األرضاـ/ أم رب 
! أكق أـ ـػيػ؟ فيليض اهللي إحلّ  أُىث؟ كاؿ/ فيلىض اهللي إحلّ أمؽىق، ذً يلٔؿ/ أم رب 

تيٓا هى ، ضىت اجلهتث يِي  .(1)«أمؽىق..، ذً يلخب ةني غينيّ ٌا ْٔ الؽو
 أجحميحم يؾمجت يف محشحمجيىمغ. (3)كيف محشحمجيخمت مممسججلمخل

ة يف حمس  ً اجلمحمنًي )ىلع اججلحمقجخمؿ كمخفحجس حمقحجسـ إمكف اليحلمجت/ مى
ييٍنى  محشحمجيىمغ، كمحمسة أىمححمسل ني عى

 جحممجمحمل محلمجتمجتف(.
كحجمىجسق اليحلمجت خببلؼ محلمجت املحمقديحمس الممسحمق لججلجحسبلمخف اثلمجت يف حمجحجسيجحت يمطحجس ا احمل 

ٔات كاألرض »يمطحملحمسك حمل اججلمجعص مخلحمل مخفجخمهل/  إف اهلل كٌػر ٌلاديؽ اخلالئق كتو أف خييق الفٍ
 .(3) «خبٍفني أىف ـِث

ظي »  كاجلىمغيمح يؾجخمف مجعحجس اخلججلمخف كاتليجشجخميحمس، مجعحجس حملـ أربمجع أححصمجمحمس؛ ججلحمقجخمهل/ /«فيّ الؽكحى  فىيىِفي
                                      

 (.3334(، كاحمل حمجف )3173(، كاججلزبار )4444أىمححمسجمتيحم أجخم يمجعًل ) (1)
 (.3474أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (3)
 (.3443أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )( 3)
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و إحلّ امليم فيِفص فيّ الؽكح» ، كمخفؿ الممصبممصريم/ كحمطحجمحمس مخل ذمحلحمس أف اجلىمغيمح ال (1)«ذً يـؽ
، كمحشخمت يف حمجحجسيجحت أجحميحم يؾجخمف مجعحجس أربمجعني، أك اجحتجني  يؾجخمف إال مجعحجس مخل كيمطرشيحمل يجخممخلن

، كمجممط حمحممجمحمل ف لججلحملججلممق مبلزمخل كمحمسااعة حبؿ اجلمخضىمغ مخلحمل األربمجعني إىل حملـ  كأربمجعني يجخممخلن
امل كاججلمجعرشيحمل، أك أف ذلممق راجمتممط إىل اىمحمجتبلؼ األجمتمحم؛ كذلا مخفؿ الحمسايمغيع كممعريق حمقييحجسحجممخل 
اليجشبلة ىلع املي ربمجع أححصمجمحمس جمتحمسل ىلع اججلىمعججل مخلحمل حمطمجمجخمر ىمحججلمخف اآلديم يمطمحمحجسحجم كإال 

يمغحمقيحم مخفجخمؿ اججلحمقحمسايف يف مخفجخمايمطحجسق/ اتلحمقييحجس ألربمجع يمغججلمجعربة إجحمحمل يه حمطمجمجخمر ذلممق كيمطحجسـ حمطمجمجخمرق، يجخما
 . (3)أححصمجمحمس حمقحمسي

ىض ىلع دىمحجخمؿ املججلىممقي إىل الحمسحمجمخل كجحمىمغجحسيحم لججلحمسكح كمخفيمخليحم حمل أمحمسق ا ف املحمسأة  ٍمجعرتى كال يي
ال تممصمجعحمس مجمىجسا! يمغف املبلؾ األحمسار مججلجخممخفت جحميجخمرىاجحمي  ججلمخضيىمغ مجتصؼ ؾيىمغٌيت ال حنيممش 

، يمغيحمت اججلتممسججليمخل حمل أىمحرب ا كرممسجخمهل دكف إمجعب اججلًىمغٍيحلحمس كخمشيع الجخممخف يمغيحمل  مجم يمطججلحملن
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿رضرق أكرث مخلحمل جحمىمغمجعيحم، إف اكف يمغييحم جحمىمغممط، محليممغ كمخفحجس مخفؿ ا مجعىل/ 

  .[85]اإلَساء/ ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی
 أك ـػيػ/ » كٔهل ، ٍخًب رزكًّ كغٍيّ كأسيّ ككقي / ةلى  «/كييٍؤمؽ ةأربًع لكٍاتو

، كاملمجعحجسكد إذا «لكحملت»حجميحلىجسا حجسكف ذمحلحمس ججلىٍىمغحمط  «ربمجع/ »جمتء يف ركاي /«ةأربع لكٍات»
ٍمجممخل جمتز ىجسمحلريق كجحمحمحتيحم.

ي
 أ

رة؛ يمغف ك مخفممشي تممسىم لكحمل.املؽاد ةاللكٍات  / اججلحمقممشي املحمقحجس 
 ال يمحميف مخل يف محشحمجيخمت احمل حمجف ٍجخمف اللكحملت أربمجعن مخلحمل  (3)كمخل أيمغديحم حجمىجسق الحمسكاي مخلحمل محلى

كىؿ يف احلحجس
ي
/ اثلبلجحت األ )أم/ مجخماخمشممط مممصييحم كمخفمجعجخمدق(، «األجحتحمس»يجحت اذلم مخلمجعمحم، كأجحممجم مخجمسه

ممط»ك ٍممشحمتى )أم/ اججلحمقرب( يمغحمقيىحل/ ال مخلمحميمغة ني الحمسكايت؛ يمغحمقحجس أيمطججلحمليحم ا مجعىل لحمساحجس،  «الحملى
 يمغىمحرب يحم مجعحجسي كلمخل يىجسمحلحمس الممسمجعدة كالممصحمقكة؛ ألف اججلمجعحملىحل ييجًٍي يمطمحممجمحمل اغبلن.

                                      
 (.32رشح األربمجعني اجلجخمكي، الحمل يمطمحتيحملني )ص( 1)
 (.43اجلجخماحجمحمس ابلمجمي يف رشح األربمجعني اجلجخمكي، لججلممصبممصريم )ص( 3)
 (.4142أىمححمسجمتيحم احمل حمجف )( 3)
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كالممسمجعدة، يمغيمجعجخمد املمجعىن إىل  ؛ يمجعين/ حمجهل يمغيمجمحمل مخلحمل الممصحمقكة«أجحتحمسق كمممشحمتمجعيحم»أك يؾجخمف 
 مجخمايمغحمق الحمسكايت الممسحمق يف اللكحملت األربممط.

ًكمى حملمجعمحمق، كاليجشجخماب الججلىمغمخض كاملمجعىن الممسمخف يف الحمسكايت املمجتجخمايمغحمسة  أك يؾجخمف اخلرب مخفحجس ري
. ا، كأكرث ححصمجمحمسةن كركاين  اججليت يمغيمجم اللكحملت األربممط، يمغيه أمحشخمت إممسمحمدن

ىممسٍ  حمس مجمىجسق اللكحملت مجعحجس أف ي ىٍممسؿ يمطمحممجم؛ مل كرد يف ركايت احلحجسيجحت كاملججلىممق ييمى هل، أك ي
، أك ـػيػ؟»مخلحمل مخفجخمهل/  و كقي ؟ ْك ؟ ٌا اىػٍوي ؟ ٌا األسوي ، يمغمجعحجسـ اتلصيخمت «يا رٌب! ٌا الؽزؽي

 حجممحم لبلمحلمجتىمغء تلصيخمت يحم يف ججلممق الحمسكايت.
 كاججلحمطحجمحمس أف ك أحمجحجسو ييٍؾمجتىي هل ذلممق.

ممط يحم مخلحمل حمجبل /أم ،«رزكّ» ، أك حمجحمساـ مخلحمل أي جمتمجم، ممسجخماءن أكف اججلمجعمخضء، أك مخل ييجٍمجتىىمغى ؿو
، أك محلمحترينا.  مخفججليبلن

، أك ممعريق؛  كالحمسزؽ حجمجخم مخل ممسمخفيحم ا مجعىل إحلممق يمغجحممجتىمغمجعى يحم ججلىمغمجعىحل، ممسجخماءن أكف مخلكجخمالن
يمغيحجسىمحىحل يمغييحم اججلمجعججلمخلي كحنجخمق، كمخفحجس مخفيىحل/ إف الحمسزؽ جحمجخماعف/ حمطحجمحمس لؤلحجساف اكججلحمقجخمت، كبىحضحمل 

 لججلحمقججلجخمب كاجلىمغجخمس اكججلمجعججلجخمـ كاملمجعرؼ.

 مخلحمل ىمحري، أك رش. /«كغٍيّ»

 ىحضجخميبلن اكف، أك مخفيجشرينا، كيمخضججلمخف ىلع مخلحجسة احلية، كحجمجخم املحمساد حجممحم./ «كأسيّ»
ٍمخضججلمخف ىلع مخلمحممجتىه حجمىجسق املحجسة، كحجمجخم كمخف جحممجميمجتمجم، محلحمل مخفؿ مجعىل/  ﮳ ﴿محلحمل يي ۓ ۓ ﮲ 

  .[61]اجلطو/ ﴾﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸
، أك ـػيػ» ، أك ممسمجعيحجسه يف  /«ككقي ىمحرب مخلمجتحجسأ حمىجسكؼ، يمغتلحمقحجسيحمس/ كجمتجخماب أحجمجخم ححصٌفل

 اآلىمححمسة. يمغييحلمجت أحمجحجسحجمحمل.

يمغمليحلمجتجخمب اجلجخماب؛ ألف املججلىممق يىؾمجت مخل أىمحربق اي يحم، كال ييجشخمت أف يؾجخمف املجحسربى يحم 
)حجميحلىجسا الممسمجتىمغمجمـ(؛ ألف االممسمجتىمغمجمـ يتمحمىف مخلممط حمجيجشجخمؿ اججلمجعججلمخل، يف حمجني أف  «ححصٌف أـ ممسمجعيحجس؟»

مخف بل ححصممق. مجتحمجحمقل  اججلمجعججلمخل حجممحم مخلي
 حجمىجسا، كلمخل يحمقىحل اجليب   «أجمتًججليحم»ك «يمطحملًججليحم»ك «رزمخفًيحم»ىلع / كححصحمقكًيحم كممسمجعدًيحم، يمطمخضىمغن
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ٍحمسين ىلع جحمىمغجمس اجلىحملىممش؛ ألجحميحم   .«ممسمجعيحجس»، أك «ححصٌف»إجحمحمل حمجىك امليحلمجتجخمب محلحمل حجمجخم  كجمتى
ىحل املججلىممقي حجمجخم أكؿ زمخلحمل اححصمجتمجمر أمحمس اإلنممسف لممصحمقكة، أك  كحجمىجسا اذلم حيحجسث يمطمحمحجسمخل ييحمسممسى

ٍحملىىحل حمجحجسيجحت/  ًقى يف ة»الممسمجعدة ملبلؾ اتلجحسججليمخف، كىلع حجمىجسا حيي ، كإاٌل «طَ أٌّكاللقُّ ٌَ كى
يمغف املحمقديحمس مخفحجس مممشٍ حمل ممسمخف يف يمطججلمخل ا األزيل يف حجمىجسا الممصجحسمحش، نممسؿ ا أف جحمؾجخمف 

 يمطمحمحجسق مخلحمل الممسمجعحجساء.
كحجمىجسق اللكحملتي األٍربممطي يمغيمجم مجعٌحمسض ججلحمقممشي اججلحمقممشء كاججلحمقحجسر، كيه مجتمجعججلمخف مجعججلمخل ا 

 الكمىحل، اذلم يمجعججلمخل مخل اكف كمخل ممسييحلجخمف.
 لمخل يؾحمل، يمغمجتيجخممخفًحمل أممسس ك ىمحري أف مجع» مخفؿ احمل اججلحمقيمخل/

ٍ
 ىممصى ججلمخل أف مخل ححصء ا اكف، كمخل لمخل ي

حمجيجىجسو أف احلممسمحمت مخلحمل جحممجعحمليحم يمغتممصيحلحمسق يمطججليمجم، كمجترضع إحليحم أال يحمقمخضمجعمجم يمطمحمممق، كأف الممسحت 
 .(1)«مخلحمل ىمحىجسالجحميحم كيمطحمقجخمبمجتيحم؛ يمغمجتبمجتمجمىحل إحليحم أف حيجخمؿى حمحمممق كبحمحممجم، كال يًؾججلىممقى إىل جحمىمغممسممق

حمطحجمحمسق أف األجمتىحل ال يحمسيحجس كال / محليممغ يؾجخمف اجلحملممط ني حجمىجسا احلحجسيجحت اذلم فإف كيو
، [34]األغؽاؼ/ ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ﴿يمحمحمقمحش، كًلىجسلممق مخفجخمهل مجعىل/ 

 هل يف يمطحملحمسق )أم/ ييحمساد هل يمغييحم(، يمغججلىيًٍيجشٍىحل »كبني حمجحجسيجحت/ 
ى
 مخلحمل أحمج أف يبممسممش هل يف رزمخفيحم كييجٍممسى

 ، كحمطحجمحمسق أف اججلمجعحملحمس مخفحجس يحمسداد كيمحمحمقمحش؟!(3)«رىمًحىػيحمي 
جخمكم/ إف حجمىجسق الحمسيدة مكججل ججلربًل يف يمطحملحمسق كججلمجعىحل أمحشحمجمجم مخل مخفهل اجل فِٓاؾ أسٔبث،

 كاتلجخميمغيمخف لججلمخضاعت كمحشيجحم أكمخفيحم مخلحمل الممشيع.
كمخفيىحل/ إف الحمسيدة ججلجممس إىل مخل يحمطمجمحمس لججلحملبلؾ يف الججلجخمح املحمجىمغجخمظ؛ جلجخماز كمخفجخمع 

ًممغ املبلؾ حمجي  .(3)املٍحمجًجخم كاإلجحتت يف محشي
.ٍ حملي  كمخفيىحل/ إف املحمساد لحمسيدة/ ًذٍمحلحمسق اجلحمليىحل؛ يمغيحلجحميحم لمخل يى

/ مخل يمغحجسة مجعججلٌمخف الحمسيدة يجشججل الحمسحمجمخل مخلممط أف ا مجعىل يمجعججلمخل جخمجمتجخمدحجم )يمغيحمجيجشىحل  فإف كيجى
                                      

 (.34اججلىمغجخماحجس )ص( 1)
 (.3444(، كمممسججلمخل )3244أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 3)
 .ممسييت يف احلحجسيجحت اثلمخلحمل يمطرش مخلحمل األربمجعنيممسمخف يف احلحجسيجحت اثلين، كيمغيحمل  ـ ىلع مخفممشي املحمججخم يمغيحملراجمتممط الالك( 3)
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 املمجعججل مخف يمطججلييحم(، أك مجعحجسـ كجمتجخمدحجم )يمغبل حييجشىحل املمجعججل مخف يمطججلييحم(؟
 إف ذلممق لججلرتممعي كاحلجحت ىلع محشججل الحمسحمجمخل.فيلاؿ/ 

 -حجمىجسا كمخفحجس كرد أف ىحضاعتو أىمححمسل ممعري محشججل الحمسحمجمخل حمسيحجس يف اججلمجعحملحمس؛ مخلمحممجم/  -أيممشن
 مخف كادلاعء.اليجشحجس

ٍحجسرىج مخلحمل مخفجخمؿ احمل حنتيّ/  اججلحمقحجسر ابليق مخلحمل احلحجسيجحت يمغييحم ىمحبلؼ ني املحمجحجسجحتني حجمىحل حجمجخم مخلي
 ؟، أـ مخلحمل الكمخليحم مممسمجعجخمد، كججلحجمس مخلحمل الكـ اجليب 

/ كإذا اىمحمجتججلممغ املحمجحجسجحتجخمف يف مجججل مخلحمل احلحجسيجحت أمخلحجسرجمت يه أـ ♫مخفؿ احمل يمطمحتيحملني 
دراج إال حجسحلىحل، ال يحملؾحمل مخلحمل أمحشىحل احلحجسيجحت؟ يمغألمحشىحل أجحممجم مخلحمل أمحشىحل احلحجسيجحت، يمغبل يحمقىحل اإل

 .(1)أف جيحملممط يحم ني األمحشىحل كاإلدراج. كىلع حجمىجسا يمغليجشجخماب أجحممجم مخلحمل الكـ اجليب 
 ًو أًْو اجلِث ضىت ٌا يلٔف /» كٔهل ٍى وي ةػى ٍى ىٍػ كً حلى ٔىاذلم ال هلإى غرييق إًَف أضػى فى

 «/ًذراع إالةيِّ كبيِٓا 
ٔىاذلم ال هلإ غريق» ر، أم/ إذا اججلىمغء/ يه اججلىمغيجشيحمج، كامخفمجع/ «فى  يف جمتجخماب رشط مخلحمقحجس 

 إججليمح. …اكجحم الممصحمقكة كالممسمجعدة ميحلمجتجخمبتني/ يمغجخما اذلم ال هلإ ممعريق إف أحمجحجسؽمخل
ا حمقجخمهل/  املممسمجتججلًحمسـ الجحمىمغحمساد ا مجعىل « اذلم ال هلإ ممعريق»كاججلحمقممسمخل لججلمجتكيحجس، كزادق كيحجسن

 ججلمجعججلمخل خلجخمايمخل.

ججلمجعىجسر، أك حمججمت، كيممسمجتىمغد جمتجخماز احلججلممغ بل محلحمساحجم مخلحمل ممعري اممسمجتحمجبلؼ إذا اكف 
 محلمجتكيحجس، أك حمسحجمي، أك مجعحمت كحنجخم ذلممق، كَّك ذلممق محشججلخمت حجممحم.

ىمغيحجس اتلكيحجس، كأىت تلجخمًليحجس حجممحم؛ ألجحميحم  /«إفَ »/ «إف أضػكً حلػٍو ةػٍو أْو اجلِث»
 املمحمًٍيحلحمس، أك مخلممط احليٍؾمخل املممستٍمجعىحجس احليجشجخمؿ. يممسمجتمجعحملىىحل مخلممط املجحسىحضى  ي

مجعىحجسي مخلحمل اجلجخمع اثلين؛ ألف مخلحمل ًحملىحلى  كاتلجخمًليحجس حجممحم يي ٍحمل يمطى املممستٍمجعىحجس يمطحمقبلن أف يحجسىمحىحل اجلر مخلى
ًحملىحلى املمجعيجشي اغججلًى يمطحملحمسق. ٍحمل يمطى  اججلمخضيمطى اغًججلى يمطحملًحمسق، كأف يحجسىمحىحل اجلمحم مخلى

                                      
 (.34)ص ♫رشح األربمجعني اجلجخمكي، الحمل يمطمحتيحملني ( 1)
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ٍىو» حملىىحل»ابلء محمسيحجسة؛ ألف  /«ةػى إمخل مخلىمغمجعجخمؿ مخلمخضججلمخف، كإمخل مخلىمغمجعجخمؿ يحم، كَّكحجمحمل مممسمجتىمعحملو « عى
 يمطحمل احلحمسؼ.

حمل  حمل   يمغبلء لججلحملبلبممس. «يمجتججلبجمس»مخلمجعىن « مجعحملىحل»كيمغحجسة ابلء اتلكيحجس، أك خمشى
ًو أْو اجلِث/ ٍى يًّ ةػى ٍى  أجحميحم يحملمجتمحتىحل األكامحمس كجيمجتمحم اجلجخمايه. كٌػىن خى

 كيمطحملىحل أحجمىحل اجلمحم يممصحملىحل االيمطمجتحمقدات كاججلمخضاعت اججلحمقجخمحل كاججلمجعحملججلي.
يٍ محلىجسلممق ليحلرثة ححصحمتحمسحجم كجحممجم، كيحمقؿ/ / -ججلىمعن  -«اجلِث» حملل احلحجسيحمق ذات الممصحمتحمس، ممسي

مجتىمخلى جحمى  محمجخمجحمن إذا عى محم  الًحمسيضي جمتي ، كمخلمحميحم جمتى  ؛ الممستمجترق يمطحمل اججلمجعيجخمف.«اجلمحمني»بٍمجتيمجم حمجىت ممسرتى األرضى
. ـى مخلمحممجم ك  اكيمغحمسو كمخلمحميمغمخفو حمسى حجم ا مجعىل ججلمجعدق اججلمخضيبني اججلمخضمجعني، كحمجى  كيه دار اجلحمساء اججليت أيمطحجس 

 /«ضىت ٌا يلٔف ةيِّ كبيِٓا أاَل ذراع»

 اغي جحممحش./ «ضىت»
 جحميمغي؛ حجسحلىحل االممستمحتمحمء مجعحجسحجم./ «ٌا»ك

 .«مخل»ميحلىمغجخميمغ يمطحمل اججلمجعحملىحل ػ  «حمجىت»لحمسيمغممط؛ ألف / «يلٔفي »مجعىحل كاججلىمغ
الن حلؿ. ك  ى  كمخفيىحل/ جيجخمز الحمسيمغممط كاجليجش ليحلجخمجحميحم مي

أمحشىحل اذلراع/ مخلحمقيس مخلمجعحمسكؼ، أححصمجمحمس « أك ةاعه »كزاد ابلجحسرم/  ،«إال ذراع»ككٔهل/ 
ر ربمجع كممستني ممسجمجتيحملرتنا، كابلع حجمجخم مممسيمغ مخل ني اليحلىمغني  أجحمجخمايمطيحم/ اذلراع اهلححصحملي، كحمقحجس 

.  إذا اجحمبممسمخض اذلرااعف يحمليمحمن كححصحملالن
كاملمجعىن، أم/ إىل أال يًف حمحميحم كبحمحممجم إال ذراع، كحجمىجسا مخلحمل ب اتلحملمحتيىحل كاتلحمقحمسي، 
مجتٌفل مخلحمل اججلمجعحملحمس، كبيف أجحميحم مخل ٌف حمحميحم  كججلحجمس املحمساد حمجحمقيحمق اذلراع، ىحل الحمسمخلحمل اججلحممسري الحملي

 حمحميحم كبني مجخمخمشممط مخل مخلحمل األرض.كبني أف ييجشىحل إىل اآلىمححمسة إال محلحملحمل ٌفى مخلحمقحجسار ذراعو 
ضىت ٌا يلٔف ةيِّ كبيِٓا إال »كىلع حجمىجسا جي اتلجييحم حجممحم إىل أف املحمقيجشجخمد حمقجخمهل/ 

حجمجخم مخفيٍحمسب أجمتججليحم ال مخفيٍحمسبيحم مخلحمل اجلمحم مجعحملججليحم؛ ذلممق ألجحميحم اكف يمجعحملىحل مجعحملىحل أحجمىحل اجلمحم يمغيحمل « ذراع
 يحجسك لججلمحمس يمغحمقممش، أمخل يف ابلىحضحمل يمغحمقحجس اكف ىمحيجحت اججلمخضجخمي كاجلي. 
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 فيٍفتًقي غييّ الهخابي »/  كٔهل/» 
لججلمجتمجعحمقي، كاملمجعىن/ يمغيىمعججل يمطججلييحم )مممشحملجخمف( اليحلمجتب، يمغمجمجخم ىلع حمجىجسؼ  اججلىمغء// «فيفتق»

 مممشؼ، أك بل حمجىجسؼ؛ كيؾجخمف املحمقيجشجخمد ليحلمجتب، أم/ امليحلمجتجخمب.
ىمخف يف  ًمجتى يف الججلجخمح املحمجىمغجخمظ كمل ممسى  مل محلي يمغحممسمخف امليحلمجتجخمب يف مخضحمل أمخليحم كيحمقممط مخلمخضحمقن

زىيل.
ى
 اججلمجعججلمخل األ

/ أجحميحم يمجتمجعرض يمطحملججلييحم )يف امخفمجتممشء الممسمجعدة( كامليحلمجتجخمبي )يف امخفمجتممشء الممصحمقكة(، كاملحمقيجشجخمد
 يمغيمجتحمجحمقمخف اليحلمجتب.

 يمغمجعرب  يمطحمل اتلحمجحمقيمخف لممسمخف؛ ألف الممسمخف حييجشىحل هل محمسادق دكف املممسجخمؽ.
يؤمؽ ةأربع »/ يه لججلمجعمجمحجس اذلمحلحمسم؛ تلحمقحجسمخليحم يف الالكـ يف مخفجخمهل/ «اليحلمجتب»ك)أؿ( يف ججلىمغحمط 

 .«لكٍات
 و أْو اجلار فيػعيٓافيػٍو ةػٍ/ » كٔهل/» 

 كًلحمس./ أم ،«فيػٍو» ا كردةن اكجحم، أـ يمغممسحمقن  ف حمقممط مخلمحميحم املمجعيص ؽىمغحمسن
 كرجمتخمت مجعممشمجممخل الحمسدة، كيمطججلييحم يمغييحلجخمف دىمحجخمهل إيحجم دىمحجخمؿ األحجس.

ًذجحم ف مخل مخفججلمجم ممس مل مجعحجسحجم، يمغمخفمجتىض حجمىجسا أف ادلىمحجخمؿ / «فيػعيٓا» اججلىمغء/ ممسبي  مي
 لممصحمقكة كالممسمجعدة.محمس  ىلع األيمطحملؿ؛ يمغيه ممس ا

ٍػًو األغٍاًؿ ـبتنا ليفػادة كالللاكة/  ًججلمخلى مخل كٌَ ًضٍهًٍث سى ججلىمخفى اخلىججلٍمخفى كيمطى أجحميحم ممسحمججحميحم ىمحى
مجت مجممخل يف حمجيحلحمليحم  ٍححصحمقحجممخل يحم لكف ربمحم مجعىل ممعري مخلي

ى
حجممخل مجعججلحمليحم كأ ممسمجعحجسى

ى
يؾجخمف مخلمحممجممخل، يمغججلجخم أ

مخل، كلجخم مخلحمل كمخفممشيحم جمتىحل  كيمطبل، ليحلمحميحم حمجيحليمخل يف يمطحجسهل، كاحليحلحمل حمقمجتيض اجمتمجتمحمب مخلحمطفل اتلي  مجمى
ممطى اتلمجمحملى ف  ػى ب مجعممشمجممخل حملجخمجمت اججلمجعججلمخل الممسمخف يمغيمجممخل ال مجمحملجخمق، يمغحجسى ممسجحسىمغء اججلمجعحمقجخمؿ، يمغججلجخم يمطىىجس 

مجممخل اتلكحلممغ الرشيمطي حمجىت حمطمجمحمسٍت مخلمجعيجشيمجتيمجممخل، كحجمىجسا س مخفجخمهل مجعىل/  ڇ ڍ ڍ ﴿لكى ىمغى

  .[165]اىنفاء/ ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ
يمطحملؿ مخفججلمجم ججلجممس حلحمقيحمق كحجمىجسا يىمغيحجس أف اخلحمل ىلع كيمغمخف اليحلمجت، كال يمطربة حمطجخماحجمحمس األ

 األمحمس، كااليمطمجتر حمجمحشىحل مجتججلممق اججلحمطجخماحجمحمس مخلحمل جمتمجم محلجخمجحممجم يمطبلمخلت كججلحممس حملجخمجمتت.
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ىٍمجعحملىحل مجعحملىحل أحجمىحل اجلمحم حمجىت  كُتحجسر اإلححصرة إىل اتلجخميمغيمخف ني مخل جمتء حجممحم مخلحمل أٌف الحمسجمتىحل حلى
 -مخل يؾجخمف حمحميحم كبحمحممجم إال ذراع، يمغحممسًمخفي يمطججلييحم اليحلمجتب، يمغيمجعحملىحل مجعحملىحل أحجمىحل اجلر يمغيحجسىمحججلمجم

  .[31]الهٓف/ ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿كبني مخل جمتء يف مخفجخمهل مجعىل/ 
كبتليل  ﴾ڱ﴿يمغف مخل جمتء يف اآلي مخلمجعججل مخف ىلع رشط اججلحمقجخمؿ محلحمل ييٍىمغمجممخل مخلحمل مخفجخمهل مجعىل/ 

مجتمخل هل إال خبري. حملى اججلمجعحملىحل إلىمحبلص ال خيي ٍحمجممسى
ى
 مخلحمل أ

ٔ إف الؽسو حلػٍو ةػٍو أْو اجلِث فيٍا يتػك »كيممصمجمحجس هلىجسا اتلجخمجمتييحم ركاي/  ليِاس، ْك
أم/ يمغيحمل يحمطمجمحمس لججلمحمس مخلحمل محشبلح مخلممط يمغممسد ىحضمحميحم، كحملـ ججلممق الحمسكاي/  ،«ٌَ أْو اجلار

ٔ ٌَ أْو اجلِث»  «.كإف الؽسو حلػٍو ةػٍو أْو اجلار فيٍا يتػك ليِاس، ْك
 مخلمحم  احلجخمـ أحمجحجسه  ◙كييحجس ذلممق كيجخمخمشحمجيحم مخل جمتء مخلحمل أف اليجشحمج 

ى
أ ٍجمتحمسى

ى
مخفلجخما/ مخل أ

مجتىىحلى ذلممق الحمسجمتىحل جحمىمغممسيحم مجعحجس ذلممق «ْٔ ٌَ أْو اجلار/ »محلحمل أجمتحمسأ يمغبلف، يمغحمقؿ   .(1)كؼى
(/ إححصرة إىل أف ىحضحمل األمحمس يؾجخمف خببلؼ فيٍا يتػك ليِاسمخفجخمهل )»مخفؿ احمل رجمت/ 

ججلممط يمطججليمجم اجلس، كًلىجسلممق  ذلممق، كأف ىمححمل الممسجخمء ؾجخمف بممس دممسحممس ىحضمحم لججلمجعحجس ال يىمخض 
ىحلى أحجمىحل اجلر، كيف ىحضمحميحم ىمحيجشججل ىمحىمغي   حملى  مخلحمل ىمحيجشؿ اخلري، يمغمجتىمعًججلي يمطججلييحم مخفحجس يمجعحملىحل الحمسجمتىحل عى

نممسؿ ا أف خيمجتمخل جل كجلحمليممط املممسججلحملني  (3)«يف آىمححمس يمطحملحمسق، يمغمجتجخمجمت هل حمجممسحمل اخلحمل
 ليجشحلت. 
ٔاحيً/ »يمغحمقجخمهل  ، أم/ ججلجممس جل كإىل اىحضبليمطمحم يف مجعخمش (3)«كإٍُا األغٍاؿ ةاخل

 األححصجحسص كاألحمججخماؿ.
 .(7)«اخلجخمايمخل مخلرياث الممسجخمامخف» مخفؿ احمل رجمت/

ک گ ﴿يمطججلمخل ممسحمججحميحم أف اججلمجعد يتممصجخممخفجخمف إىل حمطمجمجخمر س اججلمجعمحمي؛ يمغحمقؿ/  ججلحمقحجس

                                      
 (.113(، كمممسججلمخل )3333أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 1)
 (.1/137جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل )( 3)
 كأججلىمغحمطيحم.مىض ذلممق يف حمجحجسيجحت ممسمجمىحل حمل ممسمجعحجس أجحتمحمء ىحضحمسؽ احلحجسيجحت ( 3)
 (.1/132جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل )( 7)
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زىؿ؛ [74]آؿ غٍؽاف/ ﴾گ گ
ى
حجممخل كذلممق ججلرتًلجخما اججلمجعحملىحل ايمطمجتحملدنا ىلع األ ، كيمطججلمخل ممسحمججحميحم أجحميحم لجخم ىمحبل 

 . [56]األغؽاؼ/ ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿يمغحمقؿ/ 
ر. حجسى  كال خيىف أف حجسحمس حجمىجسق احليحلحمل كحمجممسحمل مججلمجم يىمغمجتخمت مخلىمعحلمخف اججلحمقى

ايمطججلمخل أف اتلجخميمغيمخف حجمجخم اذلم ال يممسمجتىمعين يمطمحميحم اإلنممسف يف ك حمجؿ، كمخلمجعمحمق »/ مخفؿ اججلىمعحمسايل
 .(1)«مجخمايمغحمق إرادة اإلنممسف كيمغمجعججليحم مخفممشءى ا كمخفحجسرق

ػىتى  ػٍجخمفه ًمخلػحملى ا لًججلٍىمغى ػٍحمل يمطى ىػٍمخل يىؾي ا ل  إًذى
 

قي   ػػدي ججلىيػػًيحم اٍجمتًمجتمجمى ٍػػيًن يمطى ػػ جيى ٍكرثي مخلى
ى
 يمغىػػ

 

 ك املمحم  كاججلىمغممشىحل. -م مجعحجسق محلمحتريكاذل -حبحملحجس ا مجعىل -جحتمخل إف حجمىجسا اججلحمقممسمخل مخفججليىحل جحمدر
يمغحملحمل ممسحمق هل الممسمجعدة رصؼ ا مجعىل مخفججليحم يف الججلحملحمج األىمحرية مخلحمل يمطحملحمسق إىل اإليحملف 

 كاججلمجعحملىحل اليجشججلخمت املحمقجخمؿ.
  /ٔائػ فلٓيث  ف

اممسمجتحمجب احلججلممغ تلكيحجس األمحمس يف اجلىمغجخمس، مخلممط احلىجسر مخلحمل أف ييجشخمت اعدة حجسيمغممط إىل  -1
  .[89]املائػة/ ﴾ىئ یی﴿؛ ججلحمقجخمهل مجعىل/ احلججلممغ دكف ثي، كمخلحمل ممعري مجخمجمت

ججلىممغى يمغييحم اجليب  -كمخفحجس مخفؿ احمل يمطبلف  ىلع حمجحجسيجحتو حمجى يمغييحم جمتجخماز احلججلممغ مخلحمل / »-مخلمجعججلحمقن
ت األحمجديجحت  رثي رًب يحم اإلنممسفي كاملججلىمع يف محشحمجمجتيحم، كمخفحجس محلى ممعري اممسمجتحمجبلؼ تلىمغجحسيمخل مخل خيي

 .(3)«حملمحتىحل ذلممق
محش ىحضىمغه مخلحمل اججلىمغحمقمجمء لججلحملحمسأة يف إممسحمقط اجلمحمني -2 محمٍىمغيمح يمغييحم الحمسكح، كججلؾحمل  رىمح  مخل لمخل يي

يٍحمس إممسحمقىحضيحم؛ ألجحميحم كدله اجحممجعحمقحجس، خببلؼ  احلمحمججل رصحمججخما جحميحم إذا محشر الجخمدل يمطججلحمقن لمخل جيى
 اجلمخضىمغ يمغجحممجم لمخل محممجعحمقحجس مجعحجس.

ٍحمسؿ. يجشجخما يف حجمىجسا مخفممسجخمق ىلع اججلمجعى  كاذليحمل رىىمح 

                                      
 (.321مخلزياف اججلمجعحملىحل، لججلىمعحمسايل )ص( 1)
 (.7/31اججلىمغمجتجخمحمجت الحمسبجحمي، الحمل يمطبلف ) (3)
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 .(1)«كحجمجخم خمشمجعيممغ؛ ألف اجلمحمني مخفحجس اجحممجعحمقحجس، خببلؼ اججلمجعحمسؿ» مخفؿ احمل رجمت/
ججل جحميحم إذا محشر الجخمدل يمطججلحمق لمخل جيحمس لججلحملحمسأة إممسحمقىحضيحم؛ ألجحميحم كدل اجحممجعحمقحجس كمخفحجس رصح احلمحم

ا  . (3)خببلؼ اجلمخضىمغ يمغجحممجم لمخل محممجعحمقحجس مجعحجس، أك مخفحجس ال محممجعحمقحجس كدلن
 األكىل -كمخفؿ احمل يمطمحتيحملني / ذمحلحمس اججلىمغحمقمجمء أجحميحم -يف حمجؾمخل إججلحمقء اجلمخضىمغ، أم/ يف األربمجعني يجخممخلن

جحمن كلمخل يجخمجمتحجس يمغييحم أمحشىحل اإلنممسف كحجمجخم ادلـ. كمخفؿ جيجخمز إججلحمقؤحجم حجسكاء مخلح مخفلجخما/ ألجحميحم لمخل يمجتيحلجخمف إنممس
الت/ ﴾ڀ ڀ ٺ پ پ پ ڀ ڀ﴿ آىمححمسكف/ ال جيجخمز؛ ألف ا مجعىل مخفؿ/ يمغبل ، [22 -21]املـؽ

جيجخمز أف جحممجتحمتس ىلع حجمىجسا اججلحمقحمسار امليحلني كخنحمسج اجلمحمني مخلمحميحم، كحجمىجسا أمخفحمسب إىل اليجشجخماب، أجحميحم 
 حمجحمساـ، ليحلمحميحم ججلحجمس محلمجتحمجحمسيمخل مخل مجعحجسق مخلحمل ججلجخمممعيحم أربمجع أححصمجمحمس.

ذا مخفحجسر أف املحمسأة محمسخمش كىمحيممغ يمطججليمجم يمغمجمىحل جيجخمز إججلحمقء حجمىجسق اجلمخضىمغ؟ اجلجخماب جحممجعمخل؛ يمغ
 .(3)«ألف إججلحمقءحجم اآلف محشر رضكرينٌ

كيجيغ ىلع حجمىجسا أجحميحم »أف جحمىمغيمح الحمسكح يؾجخمف مجعحجس حملـ أربمجع أححصمجمحمس، مخفؿ/  ♫جحتمخل ذمحلحمس 
مجعحجس جحمىمغيمح الحمسكح يمغييحم حيحمسـ إممسحمقىحضيحم ؾىحل حمجؿ، يمغذا جحمىمغجحس يمغييحم الحمسكح يمغبل يحملؾحمل إممسحمقىحضيحم؛ 

 . (7)«ألف إممسحمقىحضيحم حمجيجىجسو يؾجخمف ممسبن هلبلمحليحم كال جيجخمز مخفمجتججليحم كحجمجخم إنممسف
حمقىممش اجلمحمني مجعحجس حملـ أربمجع  كبىن اإلمخلـ أمححجس مخلىجسحجميحم ىلع حجمىجسا احلحجسيجحت يف أجحميحم إذا ممسى

ى يمطججلييحم محشبلة اجلمحمزة؛ حمجيجحت اكف مخفحجس جحميًىمغيمحى يمغييحم الحمسكح، جحتمخل مخلت. ٌلل  أححصمجمحمس محشي
يكى مخلمحتىحل ذلممق يمطحمل ممسمجعيحجس حمل املممسي، كحجمجخم أحمجحجس مخفجخم  .(4)يلى الممصيمغيع كحمجي

، ىحل دـ يمغممسد. كلجخم اكجحم  -3 لجخم ممسحمقمخض املممشىمع ممعري مججلحمق لمخل يؾحمل ادلـ اذلم خيحمسج جحمىمغممسن
 ، املحمسأة يف يمطحجسة لمخل محمحمقخمش اججلمجعحجسة؛ ألجحميحم ال حجس  يف اجحمحمقممشء اججلمجعحجسة أف يؾجخمف احلحملىحل مججلحمقن

                                      
 (.1/144جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل )( 1)
  (.4/33، لججلمجمجخميت )، محلممصؼ اججلحمقمحمع(4/323) الحمل مخفحجسامخل ،( املىمعين3)
 (.33رشح األربمجعني اجلجخمكي، الحمل يمطمحتيحملني )ص( 3)
 (.32الممسمخف )صامليجشحجسر ( 7)
 .(4/104رشح املنهاج، للخطوب الرشبوني) مغني املحتاج (5)
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؛ ألجحميحم مخفىحل اتلجحسججليمخف حيمجتحملىحل أف  كال حجس  ثلجخمت اجلىمغس مخلحمل أف يؾجخمف احلحملىحل مججلحمقن
مجع حلمخل يمغحمقممش كججلحممس آدمخلينٌ، يمغزللممق ال جحممجعحجسؿ إىل إجحتت حجمىجسق األحمجكـ إال ؾجخمف مخفمخض

 . (1)يحمقني ف يتني يمغييحم ىمحججلمخف إنممسف
إذا ممسحمقممش اجلمحمني مجعحجس جحمىمغيمح الحمسكح يمغييحم يمغجحميحم يىمعممسىحل كيؾىمغحمل كييجشًل يمطججلييحم كيحجسيمغحمل يف مخلحمقحمس  -7

 . (3)املممسججلحملني كيممسىم كيمجعمخف يمطمحميحم؛ ألجحميحم محشر آدمخلين إنممسجحمن يمغيث هل حمجؾمخل اليحلري
أجمتز مجيمط مخلحمل اليجشحمج كاتلمجعني كاججلىمغحمقمجمء اججلمجعحمسؿ، كاححصرتط مخللممق كالممصيمغيع إذف  -4

 احلحمسة؛ ألجحممجممخل يحمسكف أف اإلجحمحمساؿ يف اججلىمغحمسج مخلحمل حملـ ذلمجم. 
ا، أك ىمحمخض كلمخل حمل أمخليحم كجمت يمغييحم  -4 إذا مخلت اجلمحمني يف مخضحمل أمخليحم بممس اجلمحمي ىلع أمخليحم يمطحملحجسن

جمس مخلحمل اإلىحل، أك مخل ححصة، أمخل جمتمحمني ممعحمسة، كيه مخممسحمل درحجممخل، أك يمطحجس، أك كحلحجسة، أك مخ
مخفؿ مخللممق كالممصيمغيع كأجخم حمجمحميىمغ/ يمغييحم يمطرش دي »اذلمخلي يمغحمقحجس مخفؿ محشحمج حجساي املحمتمجتمجمحجس/ 

أمخليحم. كُت يف مخلؿ اجلين، أمخل إف اكف ممخضن يمغحمقيىحل/ ُت يف مخلهل، كمخفيىحل ىلع اججلمجعمخفججل؛ ألجحممجم 
يه لؤلـ؛ ألف اجلمحمني جمتمحمي ىمحمخض، كُت لجخمرجحت اجلمحمني ىلع مجخماريمحتمجممخل الرشيمطي، كمخفيىحل/ 

محلمجعممشجخم مخلمحممجم. كاىمغمخف اججلمجعججلحملء ىلع أف اجلمحمني إذا ىمححمسج حمجين، جحتمخل مخلت يمغىمغييحم اليحلىمغرة مخلممط ادلي، 
 . (3) ؟«كاىمحمجتججلىمغجخما يف اليحلىمغرة مخلممط ادلي إذا ىمححمسج مخليمجتن حجمىحل ُت أـ ال

إذا حجمججلممق حجملممق كحمسؾ مخلحمل ني كرجحتمجتيحم محبلن أكمخفممغ حمقممسيمخل املرياث حمجىت يحمطمجمحمس حجمىجسا احلحملىحل  -4
ا أـ أجحمىثحمجيًّ أـ مخلي  . (7)مجتن، ذمحلحمسن

مجتمجعججلمخف حملمجعحمسيمغ أمخفىحل مخلحجسة احلحملىحل كأمخفيجشق أمجخمر يمطحجسة محلحلؽ الجخمدل كحملـ اججلمجعحجسد كممعري ذلممق،  -3
، مخلممط مخفجخمهل مجعىل/ [15]األضلاؼ/ ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿كأمخفججلمجم ممسمجت أححصمجمحمس؛ ججلحمقجخمهل مجعىل/ 

  .[233]ابللؽة/ ﴾ھ ھ ھ ھ ے﴿
                                      

 (.32رشح األربمجعني اجلجخمكي، الحمل يمطمحتيحملني )ص( 1)
 .(32امليجشحجسر الممسمخف )ص ( 3)
 .(3/714) الحمل رححصحجس ،حجساي املحمتمجتمجمحجس (3)
 (.4/44، الحمل مخفحجسامخل )، كالرشح اليحلري ىلع مخلنت املحمقمحمممط(4/4) ( املىمعين7)
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 . (1)أمحمس اججلجممسء أمخل أمخفيجشحجم يمغبل أمحشىحل هل إال االجمتمجتمجمد كالحمسد إىل مخل يمطحمسؼ مخلحمل
 /ٔائػ غلػيث  ف

ال جيجخمز اججلحمقمخضممط حجسىمحجخمؿ مخلمجعني اجلمحم، أك اجلر، مخلمجمحمل يمطحملىحل مخلحمل أيمطحملؿ اججلرب، أك اججلىمغحمتجخمر، إال  -1
 .أف يىحمسًدى جحمحمقىحل محشحمجيخمت ىجسلممق؛ ألف اججلمجعربة خلجخمايمخل، كاألمحمس لكيحم يحجس ا 

ججلحمقحجسر حجممحمؾ مجججل مخلحمل احلحمقمخف كاثلجخما يحملؾحمل الحمسد مخلحمل ىمحبلهل ىلع ححصمجم مخلحمل حيمجتمخت  -3
 ىلع ارؾب املمجعيص كأمخلمحتهل مخلحمل الممصيحم املمجتمجعججلحمق ب اججلحمقممشء كاججلحمقحجسر.

ٔاةج األـاـيث يف ْؼا ابلاب/  كٌَ ْؼق اثل
/ اججلحمقحجسر حمجمخف، كحمجحمقيحمقمجتيحم مخلجي ىلع اإليحملف يجشىمغت ا اججلمجعيًل، كأممسحمليحم احلممسىن،  أكالن

 محلحمل أجحميحم يممصمجتحملىحل ىلع أربممط محمسا، يه/
ًججلمخلى أيمطحملؿ اججلمجعد مخفىحل أف يمجعحملججلجخمحجم، مخفؿ اإليحملف مجعججلمخل ا املؽحتث األكىل/  الممسمخف، كأجحميحم يمطى

  .[75]األُفاؿ/ ﴾مئ ىئ يئ جب حب﴿مجعىل/ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ محلمجت ذلممق يف الججلجخمح املحمجىمغجخمظ، مخفؿ ا مجعىل/ املؽحتث اثلاُيث/

  .[71]احلز/ ﴾ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴
ڳ ڳ ڳ ﴿ؿ ا مجعػىل/ مممصح ا اجليمغىجسة، كمخفحجسريحم الممصمججل، مخف املؽحتث اثلاثلث/

  .[18]احلز/ ﴾ڱ
إجيد ا للك املجحسججلجخممخفت، كأجحميحم اخلججلمخف كَّك مخل ممسجخماق مججلجخمؽ، مخفؿ ا  املؽحتث الؽاةػث/

 .[62]الؾمؽ/ ﴾ک ک ک گگ﴿مجعىل/ 
 إىل ا، مخفؿ رممسجخمؿ ا  ذاُينا/ كاخلري لكّ يف يػيم، »/ اججلحمقحجسر ىمحري لكيحم، كالرش ال ييجٍممسى

يحم لؤلححصيء كاحلجخمادث، حجمىجسا لكيحم حمجيحلحمل (3)«كالرش ىيؿ إحلم ، يمغًمجعججلٍمخلي ا كمممصحمجتييحم كًلمجتمجتييحم كىمحججلحمقي
كال يىججلحمجمخف  ، مخلمحميحم كيمطحجسؿ كرمح كىمحري، يمغف الرش ال يحجسىمحىحل يف يشء مخلحمل محشىمغت ا، أك أيمغمجعهل

                                      
 .( مجتصؼ73 -73إيممشح املمجعين اخلىمغي يف األربمجعني اجلجخمكي، ملحمجحملحجس م )ص( 1)
 (.441أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )( 3)
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ذاىيحم رؾ كمجعىل جحمحمقمحشه كال رش، يمغججليحم اليحلحملؿ املمخضججلمخف كاجلبلؿ اتلـ؛ كذللممق ال جيجخمز إخمشيمغ 
ک ک ک ﴿دنا، كإجحمحمل جيجخمز أف يحجسىمحىحل الرش يف اججلمجعحملجخمـ، محلحمقجخمهل مجعىل/ الرش إىل ا مخلىمغحمس

ٹ ڤ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿كجيجخمز أف يممشؼ إىل الممس محلحمقجخمهل مجعىل/  .[62]الؾمؽ/ ﴾گگ

، كجيجخمز أف ييٍىجسمحلحمس حبىجسؼ يمغيمطججليحم، محلحمقجخمهل مجعىل يمغيحمل حمجكق يمطحمل ممخلين اجلحمل/ [2-1]اىفيق/ ﴾ڤ ڤ
  .[11]اجلَ/ ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

 مخلحمل مجيممط الجخمجمتجخمق، يمغف حمجيحلحملمجتيحم ممسحمججحميحم ىب  كاحلمخف ا حمٍممشن أف ا مجعىل لمخل خيججلمخف رشًّ
ذلممق، يمغبل يحملؾحمل يف جمتجحميحم مجعىل أف خيججلمخف ححصحن يؾجخمف يمغممسدنا مخلحمل ك كجمتيحم، ال ميجشججلحمج يمغييحم 
 إحليحم يمغمجمجخم ىمحري،  خلججلحمقيحم جخمجمتيحم مخل، يمغجحميحم مجعىل يحجسق اخلري لكيحم، كالرش ججلحجمس إحليحم، ىحل ك مخل ييجممسى

ا، كججلمجعحجسـ اججلجممس إحليحم  كالرش إجحمحمل حييجشىحل حجمجخم مخلحمل حمجيجحت ، يمغججلجخم نممس إحليحم لمخل يؾحمل رشًّ
 كمممصحن -نممسبمجتيحم إىل ا مجعىل  . -ىمحججلحمقن  ججلحجمس برشي

، كليحلمحميحم ىمحري يف اآلجمتىحل، كىمحري  -مخلمحتبلن -يمغملحمسض  رشل كميجشي ججلجممس لئلنممسف اعجمتبلن
يحم مخلحمل مخلىمعىمغحمسة اذلجحمجخمب، كمخضمجمري اجلىمغجخمس.ججلجممس   ٍمجعحمقي  يمجعججلمخل مخل يى  ؛ ًججلػحملى

ىجسلممق إيىجساء أيمطحجساء ا لججلحملمخلمحمني، يمغمجمجخم رشل يف حمطحجمحمسق؛ مل يمغييحم مخلحمل اآلالـ كاملحمجحمل، كًل
كليحلمحميحم حملحمجيمحش لججلمحمىمغجخمس، كمخضمجمري لججليجشىمغجخمؼ، كحمسبي لؤلركاح، يمغممشبلن يمطحمل اثلجخماب اجلحمسيىحل 

 كاخلري اججلمجعحمليمخل.
مخله محلمحترية حمطحجمحمسة/ محلمجتجخمب اججلبرش مجعحجس الحمسلىحل، كاممسمجتجحسحمساج يمطجخمدي  ججلٍمخفي إججلحجمس يمغييحم ًحمجؾى كىمحى

مجعىل جبمجمد إججلحجمس كحمجحمسبيحم، كاليجشرب ىلع إممعحمسايحم كإممعجخمايحم، كاالتلحمتء إىل حمجىم املمخلمحمني  
 ا، كالججليذ حمسًلمحميحم الحمسًلني.

ا إجحمحمل حجمجخم أمحمس نممسيب إخمشيف، يمغمجمجخم ىمحري مخلحمل جمتمجم مجعججلمخف يمغمجعىحل  كحجميحلىجسا يمغف ك مخل اكف رشًّ
الحمسب كؾجخميمحميحم، كرش ججلجممس إىل مخلحمل حجمجخم رش يف حمجحمقيحم، يمغججليحم كجمتمجمف، كحجمجخم مخلحمل أحمجحجسحجمحمل ىمحري، 

 كؾجخميمحمن كمممصح؛ مل يمغييحم مخلحمل كحجمجخم الجخمجمت يحم اذلم نممس مخلمحميحم إىل اخلججلمخف ممسحمججحميحم كمجعىل، ىمحججلحمقن
جحتحمسى مجعججلحملمجم، كأٍىحضججلممطى مخلحمل ححصء مخلحمل ىمحججلحمقيحم ىلع مخل ححصء مخلمحممجم.

ٍ
 احليحلحمل ابلججلىمع اججليت اممسمجت

ا ممسحمججحميحم كمجعىل مخفحجس أمخفـ احلحمت ىلع اججلمجعد ف حجمحجساحجممخل إىل اليجشجخماب حجمحجسايى  ذاثلنا/
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  مخلمحممجممخل ذلممق كرًخمشيىيحم هلمخل،  دالججلو كإرححصد، كىحضججل مخلمحممجممخل أف يمخلمحمجخما كيمجعحملججلجخما اليجشحلت، كأحمجى
ًحمسق مخلمحممجممخل يمطيحلجمس ذلممق.  كًلى

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ﴿مخفؿ ا مجعىل/ 

 .[165]اىنفاء/ ﴾ژ ڑ ڑ
 ﴾چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ﴿كمخفؿ مجعىل/ 

 .[7]الؾمؽ/
ا/  إلمخفمخل احلحمت يمطججلييحم، اججلمجعحجس دلييحم مخلحمل اججلحمقحجسرة كاملممصح كاإلرادة مخل يؾيف حمل راةػن مخلن

. ا يمغرشل ٍحمسىل ىلع يمطحملججليحم، إف ىمحرينا يمغجحسري، كإف رشًّ  يمغمجمجخم يممسمجتمخضيممط أف يمجعحملىحل كمخلحمل، جحتمخل جيي
يمغإليحملف ججلحمقحجسر إذنا ال يمحميف أف يؾجخمف لججلمجعحجس مممصح يف أيمغمجعهل االىمحمجتيري كمخفحجسرة 

 يمطججليمجم؛ ألف الرشع كالجخمامخفممط يحجسالف ىلع إجحتت ذلممق/ 
 ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ژڎ ڈ ڈ﴿ املممصح/ يمغمخل الرشع يمغحمقحجس مخفؿ ا مجعىل يف

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ﴿كمخفؿ مجعىل/  ،[39]اجلتأ/

  .[29]الهٓف/ ﴾ڇ ڍ ڍ ڌڌ
ہ ہ ہ ھ ھ ﴿/ -يف إجحتت اججلحمقحجسرة كاالممسمجتمخضيمط لججلمجعحجس -كمخفؿ مجعىل

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿كمخفؿ مجعىل/  .[16]اتلغاةَ/ ﴾ھ

  .[286]ابللؽة/ ﴾ۉې
 إنممسف يمجعججلمخل أف هل مممصح كمخفحجسرة يمغيحمل يىمغمجعىحل كيمغيحمل يرتؾ، كَّك إنممسف كأمخل الجخمامخفممط/ يمغف ك

، كمخل يحمقممط ىمعري إراديحم محلرضبت  ؽ ني مخل يحمقممط راديحم اكمليش مخلمحتبلن اعمخفىحل يممسمجتمخضيممط أف يىمغحمسل
 اججلحمقججل.

ا/ جحممجعمخل، حجممحمؾ يمطبلمخف ني مممصح ا كمممصح اججلمجعحجس، يمغحملممصح اججلمجعحجس ىمحخمشمجع ملممصح  عامفن
يمغف  مجم، كاججلحمقجخمؿ خببلؼ حجمىجسا حجمجخم جحمجخمع مخلحمل ممسجخمء األدب مخلممط ا الحمسبل جمتىحل كيمطبل ال ختحمسج يمطمحم

ا حجمجخم رب اججلمجعملني اذلم ال خيحمسج أم يشء يمطحمل مخفحجسريحم كمممصحمجتيحم، كال يؾجخمف يف محلجخمجحميحم إال 
 مخل أراد.
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 ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ەئ ى ى ائ ائ ەئ﴿مخفؿ مجعىل/ 
، كأىمحرب أجحممجم ىمحخمشمجع ملممصحمجتيحم مجعىل. .[29، 28]اتلهٔيؽ/  يمغجحت هلمخل مممصحن

حجمجخم ىمحججلمخف حجمىجسق اججلحمقحجسرة، كبمجمىجسا  حجس هل مخفحجسرة يممسمجتمخضيممط مخلحمل ىمحبلهل أف يمجعحملىحل، كا كاججلمجع
  .[96]الهافات/ ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ﴿جحمىمغمجممخل مخفجخمهل مجعىل/ 

 «محليىمغي »كال حجس  حجممحم مخلحمل جييحم مخلمجممخل، كحجمجخم أف مخلحمل املمجعججلجخمـ يمطحمقبلن أجحممحم ال نممسمجتمخضيممط أف جحممجعحمسؼ 
جل؛ كبمحمءن ىلع حجمىجسا يمغجحممحم ال اججلمجعبلمخف ني ححصحني إذا اكف أحمجحجسحجمحمل دلمجمجخمؿى اليحليىمغي ً ججلجممس 

  مممصح ا «محليىمغي»اججلمجعبلمخف ني مممصح ا كمممصح اججلمجعحجس؛ ألجحممحم ال جحممجعحمسؼ  «محليىمغيٌ»جحممجعحمسؼ 
 .[111]طّ/ ﴾ې ې ى ى﴿مخفؿ مجعىل يمطحمل جحمىمغممسيحم املحمقحجسممس الرشيىمغ/ 

إذنا مخلحمل اخلمخض اججلىمغحمجححص أف جحمىمغيحلحمس يف محليىمغي حجمىجسق اججلمجعبلمخف ني املممصحتني، كإجحمحمل الجخماجمت 
 ىلع الجخمجمتيحم البلمخف يحم ممسحمججحميحم.  ف مجم كاججلتممسججليمخل حمل جمتء يمطحمل رب اججلمجعحمسة حجمجخم اإليحمل

ا/ ـن  حجممحمؾ حجسحجميمجتف مخلمجمحملمجتف يف الحمسد ىلع حجمىجسق الممصمجم/  ـاد
ججلٍمخل، كمخلحمل الحمسجحمحجسمخف أف يحمطحمل املحمسء  حمطحمل الممسجخمء،  ابلػْيث األكىل/ أف ا ممسحمججحميحم مخليَنى ق يمطحمل اججلحمطي

حمل أممسمجعحجسق ا يمغجحمحمل أممسمجعحجسق كحجمحجساق حمسمحمجتيحم، كمخلحمل أك أف يمجتمجممخل يمطحجسهل، أك حمجيحلحملمجتيحم ممسحمججحميحم كمجعىل يمغحمل
، [41]اىنفاء/ ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ﴿أخمشججليحم كأححصحمقق يمغجحمحمل يمغمجعىحل حجمىجسا مجعحجسهل كحمجيحلحملمجتيحم، مخفؿ مجعىل/ 

نؿ/ ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿كمخفؿ مجعىل/    .[44]ٔي
أف اججلحمقحجسر س ا ممسحمججحميحم كمجعىل، كال يمجعججلمخل اججلمجعحجس مخلحمل اججلحمقحجسر ححصح إال مجعحجس  كابلػْيث اثلاُيث/

  .[65]اجلٍو/ ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ﴿مخفجخمع حجمىجسا اليشء املحمقحجسكر، مخفؿ مجعىل/ ك
ملحمل احمجمجتمخت حمقحجسرق ممسحمججحميحم ىلع اججلؾىمغحمس كاججلمجعيجشيف  كبمجمني ابلحجسحجميتنٍي جمتءت إجمت ا 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ﴿ يمغحمقؿ مجعىل/

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

  .[149، 148]األُػاـ/ ﴾ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
ا/ محمءن ىلع مخل ممسمخف يمغف ىلع اججلمجعحجس أف يمجعحملىحل كجيمجتمجمحجس مخفىٍحجسر كيٍممسًمجعًيحم يف ىحضيمط ا، كأف  ـاةػن

ـ ا يمطججلييحم، كال ييحجسًىمحىحل جحمىمغممسيحم يف حمكالت يمغححصججل يف مخلمجعحمسيمغ مخل ال يحجسرًليحم يمطحمقججليحم،  يرتؾ مخل حمجحمس 



 

 

 

213  

، يمغف مخفيًىحل مخلمحميحم يمغمجمىجسا محلحمل يمطججلييحم أف حيممسحمل اججلحمطحمل  كيمجتجخمَّك يمطججلييحم ممسحمججحميحم يف مخفجخمؿ أيمطحملهل
يحم، كإف لمخل ييحمقىحل يمغجحمحمل يىت اخليجحتي مخلحمل مخفًىىحل جحمىمغممسيحم!! مخفؿ ا مجعىل يف احلحجسيجحت  حملي ا كًلحمسمخلي مخلى

يا غتادم، إٍُا يه أغٍاىلً أضهيٓا ىلً، ذً أكف يلً إياْا، فٍَ كسػ عرينا »اججلحمقحجسيس/ 
ََ إال ُففّ ٌى ػى غري ذلم فال يىئي  .(1)«فييطٍػ اهلل، كٌَ كىسى

ٌا »/  ىجسا حجمجخم املمحممجممخت اجلجخمم الممسحجسيحجس اذلم ال يحمسيممع يمطمحميحم إال حجملممق، مخفؿ رممسجخمؿ اكحجم
خب ٌلػػق ٌَ اجلار، أك ٌَ اجلِث أال »يمغحمقؿ رجمتىحل مخلحمل اججلحمقجخمـ/ ، «ٌِلً ٌَ أضػ إال كػ ني

يىَّس »نىمجت لًك ي رممسجخمؿ ا؟ مخفؿ/  ٌي ٔا؛ فكي  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ ، جحتمخل مخفحمسأ/«ال، اغٍي

  يمغمحمس اجليب (3)«فك ٌيَّس ملا عيق هل»كيف ججلىمغمخض/ ، [7 - 5]الييو/ ﴾ے ۓ ھ ے
 ججلمجعحملىحل كجحمىه يمطحمل االلؾؿ ىلع اججلحمقحجسر.

، يمغف جنجخمتي يمغربمح » اكف اعمحمس حمل يمطحجس مخفحجمس يحمقجخمؿ/ ، جحتمخل كا ألجمتمجتمجمحجسف  كا ألجمتمجتمجمحجسف 
يٍمخل إال جحمىمغيس!! ل

ى
 .(3) «ا، كإال  لمخل أ

س أف يحمجمحتجخما يمطحمل مخفحجسر حجمىجسا حجمجخم يمغيجشىحل اججلحمقجخمؿ يف حجمىجسق اججلحمقممشي/ يمغججلحجمس املمخضججلجخمب مخلحمل اجل
ا املممسمجتجخمر حليحليلىمغجخما أجحمىمغممسمجممخل ىلع حمجممسيحم، ىحل املمخضججلجخمب مخلمحممجممخل محمىمغيىجس أكامحمسق ممسحمججحميحم كاجمتمجتمحمب 
جحمجخماحجمييحم، يمغذا اجمتمجتمجمحجسكا يف ذلممق يمغممسيىمحىجس ا يحجسيمجممخل كيمجمحجسيمجممخل إحليحم، كيرشح محشحجسكرحجممخل لججلجحسري 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿كاإليحملف، كادلحلىحل ىلع ذلممق مخفجخمهل مجعىل/ 
 يمغ يمجمحجسم مخلحمل رجمتممط كاعد إحليحم ممسحمججحميحم. .[13]اللٔرل/

 يمغييحم؛ كهلىجسا   يف مممسججل اججلحمقحجسر أمخفججليمجممخل الكمخلن كيجيغ أف يمجعججلمخل/ أف  ًمخلٍحمل أيمطحمطمخل اجلس جخميمغيحمقن
يمطحمل اخلجخمض يف اججلحمقحجسر كاتلمجعحملمخف يمغييحم، يمغحمقحجس ركل يمطحملحمسك حمل ححصمجعي يمطحمل أييحم  جحمىه الحمسممسجخمؿ 

  ذات يجخمـ كاجلس يمجتلكحملجخمف يف اججلحمقحجسر، يمطحمل جمتحجسق مخفؿ/ ىمححمسج رممسجخمؿ ا 
ى
 حمق  مخفؿ/ يمغيحلجحمحمل تىىمغى

مخلف مخلحمل اججلىمعممش، مخفؿ/ يمغحمقؿ هلمخل/  ي الحمسي ٌا ىلً حرضبٔف نخاب اهلل ةػيّ »يف كجمتمجميحم حمجى
                                      

 جمتحمسء مخلحمل احلحجسيجحت الحمساممط كاججلمجعرشيحمل اآليت يف األربمجعني.( 1)
 (.7373أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (3)
 (.3/113محشىمغ اليجشىمغجخمة )( 3)
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 .(1)«ةتػو! ةٓؼا ْيم ٌَ اكف كتيلً
، مخفؿ/ »يممسهل يمطحمل اججلحمقحجسر يمغحمقؿ/  ◙كمخفحجس جمتء رجمتىحل يمطججليًّ  ىٍممسججليٍيحليحمي ٍحمطججلمخله يمغبل ت ىحضحمسيمخف مخلي

 ، مخفؿ/ أىمحربين يمطحمل اججلحمقحجسر، مخفؿ/ سي ا يمغبل أىمحربين يمطحمل اججلحمقحجسر، مخفؿ/ حبحمس يمطحمليمخف يمغبل ىًججلٍحمتيحمي
ججل ٍىمغيحمي   .(3)«ىؾى

كأمحشىحل اججلحمقحجسر سي »يف يمطحمقيحجسيحم حمجيجحت يحمقجخمؿ/  ♫ كمخل أحمجممسحمل الكـ اإلمخلـ اججلمخضحمجكم
مخف كاجلحمطحمس يف ذلممق  ، كاتلمجعحملي ىحله حمس به كال جحميبل محمسممسى حمقى ًججلٍممط ىلع ذلممق مججلىممقه مخلي مخض  ججلٍحمقيحم، لمخل يى ا مجعىل يف ىمحى

ججل مخل احلحمسمخل ا ذريمجع اخلىجسالف، كممسي ا كيمغيحلحمسن ف، كدرجمت اججلمخضىمعيف؛ يمغحلىجسرى ك  احلىجسًر مخلحمل ذلممق جحمحمطحمسن
؛ يمغف ا مجعىل ىحضجخمل يمطججلمخل اججلحمقحجسر يمطحمل أجحممخليحم، كجحممجمحجممخل يمطحمل محمسامخليحم، محلحمل مخفؿ مجعىل/  ككممسجخمممسن

؟ يمغحمقحجس رد  حمجؾمخل اليحلمجتب،  ،[23]األُبياء/ ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿ يمغحملحمل ممسؿ/ لًمخلى يمغمجعىىحلى
ره مخفججلييحمي مخلحمل كمخلحمل رد  حمجؾمخل اليحلمجتب اكف مخلحمل الكيمغحمسيحمل، يمغمجمىجسا مجججل  محمىجخم  مخل حيمجتج إحليحم مخلحمل حجمجخم مخلي

أكحلء ا مجعىل، كيه درجمت الحمساممسجحسني يف اججلمجعججلمخل؛ ألف اججلمجعججلمخل يمطججلحملف/ يمطججلمخل يف اخلىججلٍمخف مجخمجمتجخمد، 
كيمطججلمخل يف اخلججلمخف مخلىمغحمقجخمد، يمغجحمؾر اججلمجعججلمخل املجخمجمتجخمد ؽىمغحمس، كاداعء اججلمجعججلمخل املىمغحمقجخمد ؽىمغحمس، كال 

 .(3)«ملىمغحمقجخمديث اإليحملف إال حمقجخمؿ اججلمجعججلمخل املجخمجمتجخمد كحمسؾ ىحضججل اججلمجعججلمخل ا
 /ٔائػ حؽبٔيث كدغٔيث  ف

ٔء اخلاحٍث/ -1  اخلٔؼ ٌَ ـ
إف مخلحمل أيمطحمطمخل اججلىمغجخماحجس اججليت يممسمجتىمغيحجسحجم املمخلحمل مخلحمل حجمىجسا احلحجسيجحت/ اخلجخمؼ مخلحمل ممسجخمء 

 اخلحمل، كيمطحجسـ االممعرتار أليمطحملؿ اليجشحل.
 مخل أؾمخم اججلمجعيجخمف، مخل أؾحجم اليحلمجتب الممسمخف.»مخفؿ مجعممشمجممخل/ 

بني مخلمجعججلحمق كمخفيىحل/ مخفججلجخمب األحمسار مخلمجعججلحمق خلجخمايمخل ، يحمقجخملجخمف/ حملذا خيمجتمخل جل؟ كمخفججلجخمب املحمقحمس 

                                      
 (.34(، كاحمل مخلجمتيحم )4443أىمححمسجمتيحم أمححجس )( 1)
 (.3/377الرشيمجع، لآلجمتحمسم ) (3)
 (.43اججلمجعحمقيحجسة اججلمخضحمجكي، لججلمخضحمجكم )ص( 3)
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 .(1)«لممسجخمامخف، يحمقجخملجخمف/ مخلذا ممسمخف جل؟
 ممسحملمجع رممسجخمؿ ا »كبؾمخم مجعخمش اليجشحمج يمطمحمحجس مجخميحم يمغممسىحل يمطحمل ذلممق يمغحمقؿ/ 

ؼق  حػاىل إف اهلليحمقجخمؿ/  كتو ةيٍيِّ كتيث، كأعؽل ةاحلػ األعؽل، ككاؿ/ ْؼق هلؼق، ْك
 .(3) «م اججلحمقممشمجتني أجحميمغبل أدرم يف أ .هلؼق، كال أةايل

حجمجخم/ أف تىٍىمعججل الجخمممسكسي الحمسدي ىلع اججلمجعحجس يف  -أاعذجحم ا مخلمحممجم -كاملحمساد بممسجخمء اخلحمل
، أك جمتحمججخمد، يمغييجحسمجتمخل هل حمل يجخمجمت هل اخلججلجخمد يف جحمر جمتمجممحممخل، أك يحملجخمت  حمجؿ مخلىمغرمخفمجتيحم ادلجحمي، بممصممقي

ا ىلع ذجحم مخلحمل اذلجحمجخمب، أك يحملجخمت حمجؿ مجخما ًصًّ مخفمجعمجتيحم ذجحمن مخلمجعيمحمن كحجمجخم جمتحمس يف كمحشيمجتيحم، أك مي
 هل. يمغييٍجحسمجتىمخل هل حمل يجخمجمت هل دىمحجخمؿ اجلر إف لمخل يىمعىمغحمس ا 

ٔء اخلاحٍث/  كٌَ أًْ األـتاب اىيت تيٍفيض إىل ـ
/ الممصممق كاجلحمججخمد اذلم تممسبيحم ابلحجسيمط؛ يمغف أحجمىحل الممسمحم كاجلحمليمط حجممخل أحمجممسحمل اجلس  أكالن

، يف حمجني أف أحجمىحل ابلحجسيمط كاالىمحمجتبلؼ أممسجخمأ اجلس ىمححمل، كأي  -حمل ىمححمل اإلمخلـ أمححجسىمححملن
 يف املحمجمحم! -يمطججلييحم رمح ا  مخلحمل ىمححمل احمل أيب ديؤاد املمجعزتيل املمجتًحجسع اذلم حمجربيحم كٌلف رأممسن
 حمجرضيحم الجخميمغةي أىمحىجس ييمجعربل يمطحمل كحجمىجسا احمل  اججلىمغرض اذلم اكف يمحمًٍمجعمخفي الُتد كاحلججلجخمؿ، ججلىػحملىٌ

 ًححصٍحمقجخميحم كحجمبلمحليحم، كيحمقجخمؿ/
ل  ججلىيًت يًف اججلٍػحمجي ٍَنً فى مخلى مخلي  إًٍف اكى ؽي  ًيمطمحمٍحجسى

 

ي ػػيًم! 
ى
ػػي ٍمجعي   ػػٍحجس خمشى حمقى يٍػػي ػى

ى
أ ػػ مخفىػػٍحجس رى  مخلى

 

محمنػػ مخلى ػػ زى ًىمغػػحمسىٍت نىٍىمغًممسػػػ ًمجمى ٍمخلًمحمي ػػه حمطى
ي
 أ

 

 ! ـً ٍحمجػػبلى
ى
ثى أ ٍخمشػػىمعى

ى
 أ ػػيمجمى ٍحمجممسى

ى
ـى أ  كىاحٍلىػػٍجخم

 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿اججلتممسجخميممغ تلجخمب، مخفؿ ا مجعىل/  ذاُينا/

  .[31]اجلٔر/ ﴾مئ
بيو»/ رممسجخمؿ ا ىحضجخمؿ األمىحل، كمخفحجس مخفؿ  ذاثلنا/ ٍَ يف ادلُيا نأُم غؽيب، أك اعةؽـ   .(3)«كي

                                      
 (.1/132جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل )( 1)
 (.14433أىمححمسجمتيحم أمححجس )( 3)
 (، ييت رشحمجيحم يف احلحجسيجحت األربمجعني مخلحمل حجمىجسا اجلمخلممط.4714أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 3)
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ٍمخل   يمغجحممجم أكرب جمتمحمجخمد إججلحجمس.« ممسجخمؼى »كمخفؿ مجعخمش الممسججلممغ اليجشججلخمت/ أجحمىجسٍريؾي
ا/  حمج املمجعيجشي كإًججلٍىمغمجم كايمطمجتيدحجم، يمغف املمجعيص حمسيحجس اججلؾىمغحمس، كاججلمجعيذ . راةػن

حمل الممصمجمدة )ال هلإ إال ا( حمجرضتي رجمتبلن يمطمحمحجس املجخمت يي » مخفؿ يمطحجس اججلمجعحمسيحمس حمل أيب رك اد/ ججلىحمق 
يمغحمقؿ يف آىمححمس مخل مخفؿ/ حجمجخم اكيمغحمس حمل حمقجخمؿ. كمخلت ىلع ذلممق!! مخفؿ/ يمغممسججلي يمطمحميحم يمغذا حجمجخم مخلحجسمخلحمل 

 .(1)«مخحمس، كٌلف يمطحجس اججلمجعحمسيحمس يحمقجخمؿ/ احمقجخما اذلجحمجخمب؛ يمغجحممجم يه اججليت أٍكمخفمجعمجتٍيحم
ا/ اجلىمغؽ كمحمسض اججلحمقججل، كأمحشىحل اجلىمغؽ/ اىمحمجتبلؼ الرسيحمسة كاججلمجعبلجحمي، أم/  عامفن

رت حجمىجسا اتليحمل يف حمجؿ اىمح مجتبلؼ اججلحمطحجمحمس مخلممط ابلىحضحمل، كاىمحمجتبلؼ اججلحمقجخمؿ مخلممط اججلمجعحملىحل، يمغذا ممسي
إف »كحجمىجسا مخل جحمججلحمجحمطيحم يف ركاي/  -نممسؿ ا اججلمجعيمغي- احلية يف ادلجحمي يمغجحميحم يحمطمجمحمس يمطمحمحجس املجخمت

ٔ ٌَ أْو اجلار  إىل آىمححمس الحمسكاي. «.…الؽسو حلػٍو ةػٍو أْو اجلِث، فيٍا يتػك ليِاس، ْك
 ـبتنا حلفَ اخلاحٍث/ ائو اىيت سػيٓا اهلل كٌَ أغظً الـٔ

حمقجخمل ا مجعىل يف الرس كاججلمجعبلجحمي، كاججلمجعحملىحل ىلع ُتممسني ابلىحضحمل كاججلحمطحجمحمس، كيمطحجسـ االمحلمجتىمغء  -
 مجتحمجممسني اججلحمطحجمحمس يمغحمقممش.

 أمجمجعني. ╚اتلحملممسممق ليحلمجتب كالممسمحم ىلع مخلمحممجممخت الممسججلممغ اليجشججلخمت  -
 احلىجسر مخلحمل اذلجحمجخمب أححصحجس احلىجسر. -
حل يمغجحممجم حمسيحجس اإليحملف، كمخلحمل داكـ ىلع يشء حمجؿ حمجييحم ريًِجى املحجساكمخل ىلع األيمطحملؿ اليجش -

ٍمجتمخل هل يحم يمطمحمحجس مميحم.  أف خيي
 حمممس اجلىمغجمس مخفىحل املجخمت، كاالممسمجتمجعحجساد ملبلمخفيحم يف أم كمخف. -
حجس أف املحمجمجتىرضى يمجتلكمخل حمل  «ال هلإ إال ا»اإلمحلمحتر مخلحمل ذمحلحمس ا ال ممسيحمل مخفجخمؿ/  - يمغف الحمليممصحجمى

 حمجييحم.اكف يىمعججل ىلع لممسجحميحم حمجؿ 
يا ٌليب اىلئب ذت ج »أجحميحم اكف يحمقجخمؿ/  كًلىجسلممق اإلمحلمحتر مخلحمل ادلاعء، محلحمل كرد يمطحمل رممسجخمؿ ا  -

                                      
 (.1/132جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل )( 1)
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 .(3)«مرص ؼ اىلئب رص ٍؼ كئبِا ىلع طاغخم امهلل»كيحمقجخمؿ/  (1)«كييب ىلع ديِم
ـل اليحلمجتب  امهلل»يحمقجخمؿ/  ◙ كٌلف يمطحملحمس حمل اخلمخضب

ي
إف محلمحمى محلمجتبمجتين يمطمحمحجسؾ يف أ

ا امهللححصحمقيًّ يمغٍمخلخمتي  ـل اليحلمجتب ممسمجعيحجسن
ي
 .«ححصحمقكيت كامحلمجتبين يمطمحمحجسؾ يف أ

، كاذلم يمخلحمل  -2 اذلم يمخلحمل ف أجمتججليحم ميحلمجتجخمب ال يحملؾحمل أف يؾجخمف جمتجحمن حجمججلجخماعن جمتحمسكاعن
.  ف رزمخفيحم ميحلمجتجخمب ال يحملؾحمل حبؿ مخلحمل األحمججخماؿ أف يؾجخمف مججخماعن مخلمحمجخماعن

، ال كذللممق ُتحجس املممسججلمخل اذلم يمجتحمجًل مجمىجسا احلحمقني يمطحمطيمخل اتلممشحمجي كابلىجسؿ يف ممسبيىحل ا
 ىلع  ٍحمقًمجعحجسق ىمحجخمؼ املمحمي يمطحمل مخفيجشحجسق؛ كمخلحمل، جحتمخل حمساق ًمخلٍحمقحجسامخلن مجتىممطي ادلجحمي يمطحمل حجمحجسيمغيحم، كال يي تممصىمعججليحم مخلي

 مخل يمغييحم ميجشججلحمج ادليحمل ممعري حجمي ب كال كىًجمتىحل، كلممسف حمجهل يحمقجخمؿ/
يمغًػػػحمسٌ 

ى
جخمًٍت أ مي يىػػػٍجخميمى  ًمخلػػػحملى اججلٍػػػػحملى

ى
 أ

 

ـى مخفيػػػػػًحجسرٍ   ٍك يىػػػػٍجخم
ى
رى أ ـى الى مخفيػػػػحجسل  يىػػػػٍجخم

 

رى  ـى الى مخفيػػػػػػحجسل يػػػػػيحمي  يىػػػػػٍجخم رٍحجمى
ى
 الى أ

 

ًىجسرٍ   ػػجخم اججلٍػػػحمجى محمٍحمتي ٍكًر الى يى ٍحمقحجسي ًمخلػػحملى اججلٍػػػحملى  كى
 

مخلحمل اخلمخض/ أف جحممحمحمطحمس إىل حجمىجسا احلحجسيجحت الرشيممغ مجعني اخلجخمؼ يمغحمقممش، يمغف يمغييحم مخلحمل مخلمجعين  -3
الحمسجمتء مخل يمغييحم، كحجمىحل حجممحمؾ أجمتجخمد كأكحمسـ مخلحمل ربي محلحمسيمخل يمطىمغجخمي رحمجيمخل يمجتجخمب ىلع يمطحجسق كلجخم 

 حلحمطت حمجييحم؟!ممسججلممغ مخلمحميحم مخل ممسججلممغ، كلجخم اكجحم جخمبمجتيحم يف آىمححمس 
إف حجمىجسا احلحجسيجحت الرشيممغ محلحمل أجحميحم يمغمجتخمت ب اخلجخمؼ يمغجحميحم لمخل يىمعججلمخف ب الحمسجمتء، ىحل حمسًليحم 
رٍشىاعن ىلع مصايمطييحم أمخلـ امليسء اذلم اعش ىحضجخماؿ يمطحملحمسق يمجعحملىحل مجعحملىحل أحجمىحل اجلر، يمغيحلف  مي
احلحجسيجحت يمجمحملجمس يف ريكع حجمىجسا اججلمجعيص املرسًؼ/ كمخل يحجسريممق! ججلمجعىحل اليحلمجتب يممسمخف يمطججليممق 

اجلمحم يمغمجتحجسىمحججلمجم!! يمغمجعججليممق أف تممسىع هل كحمقيجشحجس ب رمح ربممق كلجخم يف آىمححمس يمغمجتمجعحملىحل مجعحملىحل أحجمىحل 
ٍؼىىحلى يمطججلييحم يجشحجسؽ كإىمحبلص.

ى
 أيـ حمجيممق، يمغف ا ال يحمسد مخلحمل أ

ة مجمحجسـ مخل مخفججلمجم كُتممش احلممسمحمت، يمغيحلىجسلممق أيمغد أف اتلجخمب  يمغحلحجسيجحت محلحمل أيمغد أف الحمسلد 

                                      
 حمل.كمخفؿ/ حمجحجسيجحت حمجممس(، 3172)( كاججلرتمخلىجسم 13124أىمححمسجمتيحم أمححجس )( 1)
 (.3447أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )( 3)
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حمس الممسحت.  مجمحجسـ مخل مخفججلمجم كؾىمغل
الحمسجمتء أمخلـ املحمجًممسحمل الجخمىًجمتىحل اخلممغ مخلحمل أف ييحمسىد  يمطحملججلييحم محلحمل أف احلحجسيجحت يىمغمجتخمت ب 

حملي تلجخمب ىلع مجعخمش اذليحمل  حملي كحيممش ممسمجعيييحم، ذلممق ألف اججلحمطٌحمل لحمسب اليحلحمسيمخل الحمسحمجيمخل اذلم يى
حملي ججلحمقجخمؿ ىلع مخلحمل أحمطمجمحمس االجمتمجتمجمد يف  حملي أحمطمجمحمسكا اإلساؼ يف املمجعيص أجحميحم ممسحمججحميحم كمجعىل يى

  .[143]ابللؽة/ ﴾ڳ ڳ ڱک ک گ گ گگ ڳ ڳ ﴿/ اججلمخضيمط، مخفؿ مجعىل
كيىمغمجتحمجيحم محلىجسلممق أمخلـ ادلايمطي اذلم يحمسل مخلحمل إيمطحمساض محلمحتري مخلحمل اجلس مخل يحمسل، كيحمقممغ 
ف  حجمىجسا احلحجسيجحت الرشيممغ يحمقجخمؿ هل/ كمخل يحجسريممق! ججلمجعىحل حجمىجسا 

ى
ىلع محلمحتري مخلحمل مخلمجعمحشيمجممخل، يمغيحل

ٍحمقًججلني املحمقجخمججلني،  -املرسؼ الممصرد اذلم ؾد ُتحمسـ جحميحم ججلحمل يمجممجتحجسم ججلمجعججليحم يؾجخمف مخلحمل الحملي
اة املمجمحجسيلني!! يمغبل يٍس حجسى  مخلحمل ديمطجخميحم كاٍرجي ًحمس ق، يمغحمقحجس جيمجعججليحم ا ىلع يحجسيممق مخلحمل المجمي

اعة رأل ححصًّ  يك أف مجعخمش ادلي كًلمخل ممسحملمجعمحم كرأيمحم مخلحمل أمخلمحتؿ حجمىجسا اليشء اليحلمحتري، كمخفحجس حمجي
 يمغرتدد يف جحميجشحمجيحم، ليحلمحميحم مىض إحليحم كجحميجشحمجيحم ك جحت حمس يمغييحم دلرجمت أف الممصب ؾمخم   خمشمجعن ىحضئممصن

 كىحضججل يمطمحمجخماجحميحم ججلزيكرق، كبمجع حجس أيـ زارق ججلىمغمجعىحل كمخفحجس حجسا يمطججلييحم ممسيحمل اليجشبلح كاهلحجساي، كلحمل 
ذحجم ادلايمطي ججلريد الحمسيرة هلىجسا الممصب اتل إذا يب حجمىجسا الممصب يىمغمجتخمت لججلحمساحمس ابلب كمخفحجس 

يمغ مخف/   إف األيمطحملؿ »حجسا يمطججلييحم يشء مخلحمل احلحمسف، كأىمحربق جخميمغة امحميحم!! كمخفؿ ذللممق ادلايمطي املجخمى حمجحمقًّ
 .(1)ا ادلايمطي كمخفحجس اعحجمحجس ا أف يمحميجشخمت للك مممسججلمخليمغجحممخضججلمخف حجمىجس» خلجخمايمخل!

كيف احلحجسيجحت حمججحتل ىلع اتلجخماخمشممط كمخلمجعحمسيمغ حمجحمقيحمق اجلىمغجمس؛ كذلممق يمطمحمحجسمخل يمجتمىحل اإلنممسف  -7
حمسى يف نممصيحم كًليممغ أجحميحم حجسأ جحممخضىمغ محشىمعرية  ىحلى اإلنممسف يف حجمىجسا احلحجسيجحت كىمغيحل  نممصيحم، كإذا مخل 

 يمغجحميحم ال ححصممق يمجتجخماخمشممط كيمجعحمسؼ حمجحمقيحمق جحمىمغممسيحم.- لججلىمعي
ري رأل املمجمججل حمل أيب محشىمغحمسة اججلحمقحجس اججلمجعممسيحلحمسم ريكمى أ مخضٌحمسؼ حمل يمطحجس ا حمل الممصجحسل ف مخلي

ي يمطحجس ا مخل حجمىجسق الًحملٍممصي اججليت يىمعممشمجم ا؟! يمغحمقؿ هل/ أمجعحمسيمغين؟! مخفؿ/ »يتجحسرت، يمغحمقؿ هل/ 
ًىجسرة! يمغحملىض  ة، كآىمححمسؾ جمتيىمغ مخفىجسرة، كأجحم يمغيحمل ني ذلممق ُتحملىحل اججلمجعى ًىجسرى ججليممق جحممخضىمغ مخلى جحممجعمخل، أكى

                                      
 (.7/34ممسججلممسججل اججلمجعحجسكف إىل ا، ججلمجعحجساججلمجعحمسيحمس املممسمحمحجس )( 1)
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 .(1)«حمجتيحماملمجمججل كحمسؾ مممص
كيمغمخف حجمىجسا اتلمخضجخمر كاتلحجسرج مخلحمل  -مخلحمل حمجيحلحمل ا مجعىل يف ىمحججلمخف اإلنممسف مجمىجسا اججلرتي -4

ججلٍمخف  -حمجؿ إىل حمجؿ، مخلممط مخفحجسريحم ممسحمججحميحم كمجعىل ىلع إجيدق اكمبلن يف حلحمط ـي ىمحى اجحممجتحمط
ٍجخمف ا اججلىمغممسيخمت كيمغمخف أممسب كمممسبت كمخلحمقحجسمخلت كجحممجتمخت، كحجمىجسا أججلممع يف  اإلنممسف مخلممط محلى

 بيف مخفحجسرة ا.
محلحمل جحمججلحمجمخض يف حجمىجسا اتلحجسريج مجعججليمخل ا مجعىل ججلمجعدق اتلين يف أمجخمرحجممخل كابليمجعحجس يمطحمل 

ججل. ع كاججلمجعىحمتى  اججلترسي
 كيمغييحم إيمطبلـ اإلنممسف ف حمجيجشجخمؿ اليحلحملؿ املمجعمحمجخمم كاججلرتبجخمم إجحمحمل يؾجخمف مخضحمسيمخف اتلحجسرج،

ٍجخمر إىل ٍجخمر إىل ىحضى  أف جحمحمطري حمجيجشجخمؿ اليحلحملؿ اججلحمطحجمحمس هل مجتحجسريجمتيحم يف محمسا اخلىججلٍمخف كاجحممجتحمقهل مخلحمل ىحضى
ق، يمغيحلىجسلممق يجيغ هل يف محمسا الممسججلجخمؾ أف يؾجخمف ىلع جحمحمطري حجمىجسا املمحمجخماؿ؛ كإال  اكف  حجس  يججلممع أححصي

ٍممشى يمطممصجخماء.  ىمحى  رامحلن مخلنت يمطحمليء، كىمحمخضن
 / الحمسيمغمخف ألـ كبجلمحمني، يمغيحليممغ لجخم يجشجخمرجحم-يف حمجيحلحمل ىمحججلمخف اجلمحمني ىلع أىحضجخمار -محلحمل مخفيىحل

يلٍك ، ىحل أف ا ىمحججلمخف اجلمحمني محمسة كاحمجحجسة ججلحمجحمليحم كيمطحمطمخليحم كحجمى يحم حجميحلىجسا؟ حجمىحل مجتحمجحملججليحم أمخليحم؟ الك 
ًمجعىحل  يحم بممس أجحممجم لمخل ؾحمل مخلمجعمجتدة ذللممق، يمغحمتي حمطي ٍىمغى يحم كال ُتى مخفي يمطججليمجم كربحمل لمخل يًمخضٍحمقيحم، يمغمجتججلًٍىمغحمطي ىممصي ي

ا إىل الجخمالدة، يمغممسحمجف احليحليمخل ججلمخل  جمتحمسًّ  اخلري! اجلمحمني أكالن جحممخضىمغ تلمجعمجتدحجم مخلحجسة، جحتمخل يمطججلحمق مخلحجسة، كحجمي
مخل ذلممق  -كمخلحمل ًحمجؾى حمجمخف األـ ىلع مجخملجخمدحجم، كأف يمطججلييحم ًحمس حجم / اتلكيحجس ىلع -أيممشن

 كححصيحلحمسحجم كمخفحجس محججلمجتيحم كحجممحمنىلع كىٍحجمحملو يف ججلممق املحمساحمجىحل املمجتمجتمجع.
كيف احلحجسيجحت ججلىمغه ألجحمحمطر األجحمـ إىل محليىمغي إجيد ا هلمخل يف حجمىجسق احلية، كإىل تممسججلممسىحل  -4

 .[4]اتلني/ ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ىمحججلحمقمجممخل يف أحمجممسحمل محشجخمرة، مخفؿ مجعىل/ 
ر مخلحجسأ املممسكاة اذلم يمحمدم يحم « إف  »املًلحجسة داة اتلجخمًليحجس « ؽمخلإف  أحمجحجس»مجججل/  -4  حمسل تيحمقى

                                      
 (.7/424ممسري أيمطبلـ اجلبلء )( 1)
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ى ذلممق مخفجخمهلي مجعىل/ ، محلحمل ني  ٿ ٿ ٿ ﴿ اإلممسبلـ، حمجيجحت إف األمحشىحل كاحمجحجس كحجمجخم امليني

. (1)«لكلً آلدـ كآدـ ٌَ حؽاب/ » كمخفجخمهل .[6، 5]اىطارؽ/ ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
كاججلمجعيحجس، كال اليحلحمساـ كالججلـ، كلمخل يمغججلحجمس حجممحمؾ دـ رشيممغ كدـ حمجحمقري، كال ىحضحمق اجلبلء 

ا لحمسب اججلمجعد كحمجحجسق  يًت حجمىجسا ادليحمل إال تلحمجحمسيحمس اججلمجعد مخلحمل اممسمجتمجعد اججلمجعد، كجمتٍمجعججلمجممخل يمطدن
ال رشيممق هل، كججلتممسجخمي اجلس يف احلحمقجخمؽ كالجخماجمتت، يمغيحمل املحمتمجتحملمجعت اججلىمعحمسبي 

 املمجتحمجرضة اججليت حملرس اتلحمليزي اججلمجعمحمصم كيجشمحمممغ اججلمجعلمخل إىل أٌكؿ كجحتججلجحت؟!
 ادلايمطي أف حيىجسر مخلحمل االممسمجتمجمحمساء جلمجمؿ، أك اججلمجعيجشة كمخلحمل اتليحلرب يمطججليمجممخل، أك اججلحمطحمل ىلع -8

أف ا ال يىمعىمغحمس هلمخل، يمغحمسبحمل ُتجخملجخما مخلحمل يمطحملىحل الرش إىل يمطحملىحل اخلري يف أم كمخف، كربحمل 
ُتجخمؿ حجمجخم كاججلمجعيذ  مخلحمل يمطحملىحل اخلري إىل يمطحملىحل الرش يف أم كمخف، كمخفحجس حمجىجسر ا مجعىل 

 حمس بلمجعخمش أحجمىحل اذلجحمجخمب كاليحلحمس. مخلحمل اتليلل يمطججلييحم أال يىمعىمغ
كيبيمحممجم لججلمحمس،  ىلع ادلايمطي أف يممسمجتىمغيحجس مخلحمل الججلىمغمجتت اججلمجعججلحملي يف ممسمحم امليجشمخضىف  -9

مخلممط  اكحلحجسيجحت يمطحمل أىحضجخمار اجلمحمني كًليممغ أف اججلمخض كمخفممغ يمطججليمجم محلحمل حمحممجم امليجشمخضىف 
. يمغحملمحتىحل حجمىجسق األمجخمر تممصحجس اجلىمغجخمس كىمغمجتخمت اججلحمقججلجخمب، محلجخمجحميحم أمخليًّ، كذلممق مخلحمل دالىحل جحمجخميحم 

  اإليمطحمتز اججلمجعججليم يف اليحلمجتب كالممسمحم ب كاممسممط كجحميمغممط. كبب
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 الحديث الخامس

 

 

َمْن أَْحَدَث ِِف أَْمِزنَا » :َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل هللا  ▲َعْن َعاِئَشَة 

 ومسلم. رواه البخاري «.َهذَا َما َليَْس ِفيِه َفُهَو َرد  

 «.َمْن َعِمَل عمًلا ليَس عليِه أمُزنا فهَو َرد  »ملسلم:  وايَةويف رِ 
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 وألفاظهطرق احلديث 
 
 

٬ؾا احلؽير أػؿص٫ ابلؼةرم كمك٥٤ ٨٦ ركايح إثؿا٬ي٥ ث٨ قٕؽ ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ ا٣ٞةق٥ 
 .(1)ث٨ حم٧ؽ ٨ٔ اعئنح، ث٫

ريق ٨ٔ قٕؽ ث٨ إثؿا٬ي٥، ٧٠ة أمةر  ك١٬ؾا ركاق ٔجؽ ا ث٨ صٕٛؿ املؼؿيم ٗك
 .«اتل٤٘يٜ»ككو٫٤ اث٨ ظضؿ يف  «الىعيط»ابلؼةرم إىل ٬ؾا ٔٞت ركايذ٫ يف 

 «.ٌَ ضِع أمًصا» يب ااكا/ كيف ركايح أل
ريق/   «. ٌَ فػو أمًصا ىيط غييّ أمصُا فٓٔ َرد  »كيف ركايح لرلارُٝين ٗك

 كابلةيق ٦س٫٤. «ٌَ غٍو غًٍل »كٝؽ قجٜ ٦س٢ ٬ؾا ٔ٪ؽ مك٥٤ ث٤ِٛ/ 
ٔاْس غَ مجاغث ٌَ الطداةث؛ ًٌِٓ/  وهل ش

، ولك ةسغثٌ  ُُمَْسذَثٍ وإياكً َوُُمَْسذَات األمٔر، فإن لك »ا٣ٕؿبةض ث٨ قةريح، ك٫ْٛ٣/  –1
 .(2)«علىثٌ  ةسغثٍ 

، كٚي٫/  –2  .(3)«ورش األمٔر ُمسذاحٓا»صةثؿ ث٨ ٔجؽ ا، مؿٚٮاعن
ٟو  –3 يف اجليه ٨ٔ اإلظؽاث، ك٫ْٛ٣/  ◙كهل مة٬ؽ زة٣ر ٨٦ ظؽير أنف ث٨ ٦ةل

 .(4)«ٌَ أخسث خسذًا فػييّ ىػِث اهلل وامللئكث واجلاس أمجػني»
ا ة.كهل مٮا٬ؽ يف اجلىٮص اذلَّ اث يف ادلي٨ ٧ٔٮ٦ن ح لإلٍظؽى َّ٦  

                                      
 (.1718مك٥٤ )(، ك2697أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
  (.867أػؿص٫ مك٥٤ ) (2)
 (.867أػؿص٫ مك٥٤ )( 3)
 (.1366(، كمك٥٤ )1867أػؿص٫ ابلؼةرم )( 4)
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 ديثـحـال ةـراوي

 
 
  /نعتٓا أوال▲/ 

يٞح ث٪خ الىؽيٜ، احلجحجح  يه أـ املؤ٦٪ني، أـ ٔجؽ ا اعئنح ث٪خ أ يب ثلؿ، الىؽِّ
أة يف ا٣ٞؿآف.  ث٪خ احلجيت، ا٣ٛٞي٭ح ا٣ٕةملح الرشيٛح ا٣ْٕي٧ح ا٣ُة٬ؿة ال٧يربَّ

٪ِّيخ ثةق٥ اث٨ أػذ٭ة ٔجؽ ا ث٨ الـبري، ٝي٢/ ملة ثح٪٭ة كبني ٔجؽ ا ٨٦ املعؿ٦ًيَّح  ٠ي
ة، ػالٚنة ملة ذ٠ؿق ابلٕي. ¶كمؽة املٮاة كالؿمحح  ُن ٍٞ ، كل٥ يثجخ أ٩٭ة كدلت أك أ٣ٞخ ق

 .(2)«(1)أخب األظٍاء إىل اهلل غتس اهلل وغتس الصمحَ يه دل٪خ ث٭ؾق ال١٪يح ألف»كٝي٢/ 

يٜ/ ٔجؽ ا ث٨ أ يب ؽِّ  كاق٥ أ يب ٝعةٚح/ ٔس٧ةف.╚  ٝعةٚح أثٮ٬ة أثٮ ثلؿو الىِّ
 .▲يه أـ رك٦ةف ث٪خ اعمؿ ث٨ ٔٮي٧ؿ ث٨ ٔجؽ م٧ف  -ىلع املن٭ٮر -كأ٦٭ة

ث١٧ح، كيه ث٪خ قخ قجني ٝج٢ اهلضؿة ثسالث قجني،  ▲اعئنح  دـكج اجليب 
 ٔ٪٭ة كيه ث٪خ ز٧ةف ٔرشة ق٪ح.  ، كدٮيف (3)كاػ٢ ث٭ة يف املؽي٪ح كيه ث٪خ تكٓ قجني

  /ٓا ٌِاكتذاًُيا▲/ 

يكذٞىص، ك٦٪٭ة/ ▲ٌٚةا٢ أـ املؤ٦٪ني اعئنح  ىص كال ت  ٠سرية ال ُتي
/ ◙٨ٕٚ ٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕةص  ؛¶إحل٫ ثٕؽ ػؽجيح  أ٩٭ة أظتُّ زكصةت اجليب 

ٚٞةؿ/ أم اجلةس أظتُّ  ،ثٕس٫ ىلع صحل ذات الكالق٢، ٚأىت اجليبى  أف رقٮؿ ا »

                                      
 .(2132أػؿص٫ مك٥٤ )( 1)
 .(96رشح األربٕني اجلٮكيح، الث٨ ٔسي٧ني )ص( 2)
 (.1422(، كمك٥٤ )5133أػؿص٫ ابلؼةرم )( 3)
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ْٔا،، ٝةؿ/ ٨٦ الؿصةؿ؟ ٝةؿ/ اعئشثإحلٟ؟ ٝةؿ/   .(1)«ٕٚؽَّ رصةالن  غٍص.ةؿ/ ز٥ ٨٦؟ ٝةؿ/ ٝ أة
ا ٗري٬ة، ٝة٣خ هل  أرأيخ لٮ ٩ـ٣ٍخى كااينة كٚي٫ مضؿةه ٝؽ »ذات مؿة/  كل٥ يزتكج ثلؿن

ٓي ثٕريؾ؛ ٚٞةؿ/  ًك٢ ٦٪٭ة كمضؿة ل٥ يؤلك ٦٪٭ة، يف أي٭ة ٠٪خ ديٍؿدً
ي
 .(2)«يف اذلي لً يُْصَتْع ٌِٓاأ

ري»/ زجخ ٔ٪٭ة أ٩٭ة ٝة٣خ/ ٝةؿ رقٮؿ ا 
ُ
ُخِم يف املِام ذلث حلال، جاءين ةم أ

كَث ٌَ خصيص، فيلٔل/ ْشه امصأحم، فأكشف غَ وجٓم، فإذا أُج يه،  امليم يف ََسَ
 ِّ ِغ ٍْ  .(3)«فأكٔل/ إن يَُم ْشا ٌَ غِس اهلل ُي

ٍكف ث٭ؽاية٥٬ يف ٩ٛف املىُىف  ▲كٝؽ ٔؿؼ اجلةس ٦ة ٣ٕةئنح  ؿَّ ، ٚاك٩ٮا يذعى
ةة رق ـى اعئنح؛ يبذ٘ٮف ثؾلٟ مًؿ ٚةصذ٧ٓ وٮاظيب »/ ▲؛ ٝة٣خ اعئنح ٮؿ ا يٮ

/ ية أـ ق٧٤ح كا إف اجلةس يذعؿكف ث٭ؽاية٥٬ يٮـ اعئنح، كإ٩ة ٩ؿيؽ  إىل أـ ق٧٤ح، ٨ٍ٤ٞٚى
ًؿم رقٮؿ ا  أف يأمؿ اجلةس أف ي٭ؽكا إحل٫ ظيس٧ة اكف، أك  اخلري ٧٠ة دؿيؽق اعئنح، ٧ٚي

خ/ ٚأٔؿىضى ٔين، ٧٤ٚة اعا إيلَّ ، ٝة٣ظيس٧ة اار، ٝة٣خ/ ٚؾ٠ؿٍت ذلٟ أـ ق٧٤ح ل٤٪يب 
يا أم ظيٍث ال حؤذيين يف ذ٠ؿتي هل ذاؾ ٚأٔؿض ٔين، ٧٤ٚة اكف يف اثلةثلح ذ٠ؿتي هل، ٚٞةؿ/ 

ََّ غريْا  .(4)«اعئشث، فإُّ واهلل ٌا ُضل يلعَّ الٔيح وأُا يف حلاف امصأة ٌِك
ٚ٭ة أي٧ة رشؼ، ملة أ٩ـؿ ٚي٭ة ٨٦ ا٣ٞ أ٬ة ٨٦ كٝؽ أكؿ٦٭ة ا أي٧ة إ٠ؿاـ، كرشَّ ؿآف كبؿَّ

٫ اإلٟٚ اذلم صةء ث٫ امل٪ةٚٞٮف حلؤذكا رقٮؿ ا  ًؿ ًٔ  .(5)يف 
يف ثٕي أقٛةرق ظىت إذا  ػؿص٪ة ٦ٓ رقٮؿ ا »أ٩٭ة ٝة٣خ/  ▲ك٨٦ ثؿًلذ٭ة 

ىلع اتل٧ةق٫ كأٝةـ اجلةس  ٠٪ة ثةبليؽاء أك ثؾات اجلحل ا٩ُٞٓ ٔٞؽ يل، ٚأٝةـ رقٮؿ ا 
٦ةء، ٚأىت اجلةس إىل أ يب ثلؿ الىؽيٜ، ٚٞةلٮا/ أال دؿل  ٫ٕ٦، ك٣حكٮا ىلع ٦ةء ك٣حف ٦ٕ٭٥

                                      
 (.2384(، كمك٥٤ )4358أػؿص٫ ابلؼةرم )( 1)
 (.5777ابلؼةرم )أػؿص٫ ( 2)
 (.2438(، كمك٥٤ )3895أػؿص٫ ابلؼةرم )( 3)
 (.2441(، كمك٥٤ )3775أػؿص٫ ابلؼةرم )( 4)
 (.2777(، كمك٥٤ )2661ابلؼةرم ) (5)
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ٕىٍخ اعئنح! أٝة٦خ ثؿقٮؿ ا  كبةجلةس ك٣حكٮا ىلع ٦ةء ك٣حف ٦ٕ٭٥ ٦ةء! ٚضةء  ٦ة و٪ى
بىٍكًخ رقٮؿ ا  أثٮ ثلؿ كرقٮؿ ا   كآً رأق٫ ىلع ٚىًؼؾم ٝؽ ٩ةـ، ٚٞةؿ/ ظى

نح/ ٕٚةدبين أثٮ ثلؿ كٝةؿ ٦ة مةء ا كاجلةسى ك٣حكٮا ىلع ٦ةء ك٣حف ٦ٕ٭٥ ٦ةء! ٝة٣خ اعئ
٪يين ثيؽق يف ػةرصيت، كال ي٧٪ٕين ٨٦ اتلعؿؾ إال ماكف رقٮؿ ا  ٕى ٍُ  أف يٞٮؿ، كص٢ٕ يى

ظىت أوجط ىلع ٗري ٦ةء، ٚأ٩ـؿ ا آيح اتلي٥٧ ٚذي٧٧ٮا،  ىلع ٚؼؾم، ٚٞةـ رقٮؿ ا 
ري/ ٦ة يه ثأكؿ ثؿًلذل٥ ية آؿ أ يب ثلؿ.  ٌى يؽ ث٨ ظي قى

ي
ٝة٣خ/ ٚجٕس٪ة ابلٕري اذلم ٚٞةؿ أ

 .(1)«٠٪خ ٤ٔي٫ ٚإذا ا٣ٕٞؽ ُتذ٫
ىلع زالزح أٝٮاؿ، أوع٭ة/ دٌٛي٢  ¶كٝؽ اػذي٤ٙ يف اتلٌٛي٢ ثح٪٭ة كبني ٚة٧َح 

 .ٚة٧َح؛ أل٩٭ة ثٌٕح ٨٦ رقٮؿ ا 
كا٣رتديت املٕذ٧ؽ يف ا٢ٌٛ٣ ٬ٮ/ مؿي٥ ث٪خ ٧ٔؿاف، ز٥ ٚة٧َح ث٪خ حم٧ؽ، ز٥ ػؽجيح 

 خ أ يب ثلؿ.ث٪خ ػٮيرل، ز٥ اعئنح ث٪
ثُٮؽ ٨٦ ذ٬ت، ٚي٫  ◙وةظجح ٠ؿـ كز٬ؽ، ثٕر هلة ٦ٕةكيح  ▲اك٩خ 

٧ذ٫ٍ ثني أزكاج اجليب  ـى ث٧ةاح أ٣ٙ، ٚٞكَّ  .(2)صٮ٬ؿ ٝيٮِّ
ٍخ ثُجٜ ◙ثٕر هلة اث٨ الـبري »ك ٔى كيه يٮ٦بؾو  -ث٧ةؿ يج٤ٖ ٦ةايت أ٣ٙ ار٥٬، ٚؽى
٥٬، ٧٤ٚة أمكخ ٚض٤كخ دٞك٫٧ ثني اجلةس، ٚأمكخ ك٦ة ٔ٪ؽ٬ة ٨٦ ذلٟ ٨٦ ار -وةا٧ح

ة اقذًُٕخ ممة ٝك٧ًٍخ  ٦ى ٤ي٥َّ ثُٛؿ، ٚضةءد٭ة خبزب كزيخ كٝة٣خ هلة/ أكى ةًريح ٬ى ٝة٣خ/ ية صى
ة ٩ُٛؿ ٤ٔي٫؟! ٚٞة٣خ/ لٮ أذ٠ؿدين ٤ٕٛ٣خ!  (3)«احلٮـ أف ننرتم جلة ثؽر٥٬ حل٧ن

٨ ٔؿكة ٝةؿ/ ٭ة» ٔك ِّٝٓ أر ة كيه ديؿى ٛن  .(4)«رأيخ اعئنح دٞك٥ قجٕني أ٣
٨ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ أف اعئنح اك٩خ دىٮـ ادل٬ؿ كال دُٛؿ إال » ا٣ٞةق٥ ٨ٔ أثي٫ ٝةؿ/ ٔك

                                      
 (.367(، كمك٥٤ )4677أػؿص٫ ابلؼةرم )( 1)
 (.618أػؿص٫ ٬٪ةا ث٨ الرسم يف الـ٬ؽ )( 2)
 (. 2/47ي٥ يف ظ٤يح األكحلةء )(، كأثٮ 619ٕ٩أػؿص٫ ٬٪ةا ث٨ الرسم يف الـ٬ؽ )( 3)
 (.916(، كأمحؽ يف الـ٬ؽ )34747أػؿص٫ اث٨ أ يب محجح يف املى٪ٙ )( 4)
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 .(1) «يٮيمى األًىح كا٣ُٛؿ
٨ ا٣ٞةق٥ ٝةؿ/  ة ٚإذا »ٔك ٠٪خ إذا ٗؽكت أثؽأ ثبيخ اعئنح أق٥ِّ٤ ٤ٔي٭ة، ٚ٘ؽكت يٮ٦ن
كدؽٔٮ كدجيك،  .[>7]اىؽٔر/ ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿ يه ٝةا٧ح تكجط كدٞؿأ/

ٚؾ٬جخي إىل الكٮؽ حلةصيت، ز٥ رصٕخي ٚإذا يه كاٝٛح دؿاا٬ة، ٧ٞٚخي ظىت م٤٤ٍخي ا٣ٞيةـ، 
 .(2)«٧٠ة يه دىٌل كدجيك

٨ أ يب مٮىس أ٫٩ ٝةؿ/ ظؽير ٍٝ ٚكأجلة  ٦ة أملك ٤ٔي٪ة أوعةب رقٮؿ ا» ٔك
 .(3)«ٔ٪٫ اعئنح إال كصؽ٩ة ٔ٪ؽ٬ة ٦٪٫ ٧٤ٔنة

٨ مرسكؽ ٝةؿ/  .(4)«يكألٮ٩٭ة ٨ٔ ا٣ٛؿااي ٣ٞؽ رأيخ األكةثؿ ٨٦ أوعةب حم٧ؽو » ٔك
٪٭ة  ة/  ٝةؿ رقٮؿ ا »ٝة٣خ/ ▲ٔك ، يا اعئشث، ْشا جربيو ُيْلِصئُم العلميٮ٦ن

/ ك  .(5)«كرمحح ا كبؿٌلد٫، دؿل ٦ة ال أرل، دؿيؽ/ رقٮؿ ا  ♠٤ٞٚخي
دٮيف يف  إفَّ ٨٦ ٥ٕ٩ ا ٌٔلَّ أف رقٮؿ ا »/ ▲ك٨٦ أ٥ْٔ ٦٪ةٝج٭ة ٦ة ٝة٣خ 

ٍعؿم كحنؿم، كأف  ا دمٓ ثني رييق كري٫ٞ ٔ٪ؽ مٮد٫، اػ٢ ٌٔلَّ ثحيت كيف يٮيم، كبني قى
ةه رقٮؿ ا  ٍكً٪ؽى ؿٚخ أ٫٩ حيت  ٔجؽ الؿمح٨ كبيؽق الكٮاؾ، كأ٩ة مي ٚؿأيذ٫ ي٪ْؿ إحل٫، ٔك

؟  ٟى ِّ٪ي٫ ل حلى
ي
ٍف ٥ٍٕ٩ ٚذ٪ةكتلي٫ ٚةمذؽَّ ٤ٔي٫، ك٤ٝخ/ أ

ى
الكٮاؾ، ٤ٞٚخ/ آػؾق لٟ؟ ٚأمةر ثؿأق٫؛ أ

ٍف ٥ٍٕ٩ ٤ٚيَّجٍذي٫ ٚ
ى
قي ٚأمةر ثؿأق٫؛ أ ؿَّ مى

ى
، كبني يؽي٫ رًلٮة أك ٤ٔجح ٚي٭ة ٦ةء، ٚض٢ٕ يؽػ٢ يؽي٫ (6)أ

ز٥ ٩ىت يؽق،  ال هلإ إال اهلل، إِنَّ لئٍت ظهصاٍت،يؽي٫ يف املةء ٚي٧كط ث٭٧ة كص٭٫ يٞٮؿ/ 
 .(7)«ظىت ٝيجي ك٦ة٣خ يؽق يف الصفيق األىلع،ٚض٢ٕ يٞٮؿ/ 

                                      
 (. 133أػؿص٫ ا٣ٛؿية يب يف ٠ذةب الىيةـ )( 1)
 (.1/319وٛح الىٛٮة )( 2)
 (، كٝةؿ/ ظؽير ظك٨ وعيط ٗؿيت.3883أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم )( 3)
 (.2971أػؿص٫ ادلاريم )( 4)
 (.2447(، كمك٥٤ )3768أػؿص٫ ابلؼةرم )( 5)
ؿَّق ىلع أق٪ة٫٩ ( 6) مى

ى
  .، كاملؿاا أ٫٩ تكٮَّؾى ث٫ يٕين/ أ

 (.2192(، كمك٥٤ )4449أػؿص٫ ابلؼةرم )( 7)
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َو ٌَ الصجال نرري، ولً يَ »أ٫٩ ٝةؿ/  كيف الىعيط ٨ٔ اجليب  ٍُ ْكٍو ٌَ اىنعاء َن
إال مصيً ةِج غٍصان، وآظيُث امصأة فصغٔن، وفغو اعئشث ىلع اىنعاء نفغو اىرثيس ىلع 

 .(1)«ظائص اىؽػام
ٓى ٥٤ٔ اعئنح إىل ٥٤ٔ دميٓ أزكاج اجليب » ٝةؿ الـ٬ؿم/ ً كدميٓ ا٣جكةء اكف  لٮ دمي

 .(2)«٥٤ٔ اعئنح أكرث
  /مصوياحٓا ذاثلًا▲/ 

رشة أظةاير، ادٜٛ ابلؼةرم كمك٥٤ ىلع ريكمى هلة أكرث ٨٦ أ٣ٙ ظؽير  ك٦ةاتني ٔك
 ٦ةاح كأربٕح كقجٕني، كا٩ٛؿا ابلؼةرم ثأربٕح كقجٕني، كمك٥٤ ثس٧ة٩يح كقتني.

  /وفاحٓا راةًػا▲/ 
٤ىٍخ ٨٦ رمٌةف ق٪ح ز٧ةفو كمخكني ٨٦ اهلضؿة  -دٮٚيخ حل٤ح اثلالزةء لكجٓ ٔرشة ػى

 كيه ث٪خ قخ كقتني ق٪ح. -كٝي٢/ ق٪ح قجٓ كمخكني
 .◙ًلَّ ٤ٔي٭ة أثٮ ٬ؿيؿة كوى 

ًٚ٪ىٍخ ثةبلٞيٓ جبٮار وةظجةد٭ة،  ة٬ة. ▲كاي  كأًر
 
 

 

 
 

  

                                      
 (.2431(، كمك٥٤ )3769أػؿص٫ ابلؼةرم )( 1)
 (.2/185(، قري أٔالـ اجلجالء )4/1883االقتيٕةب، الث٨ ٔجؽ ا٣رب )( 2)



 

 

 

229  

 
 

 أهمية احلديث ومنزلته
 

 
)األغٍال ةاجليث(، أوٮؿ اإلقالـ ىلع زالزح أظةاير/ ظؽير/ » ٝةؿ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢/

)  .(1)«و)ٌَ أخسث يف أمصُا(، و)احللل ةنين
 ظ٫ْٛ، كاقذ٧ٕةهل يف إثُةؿ امل٪١ؿات، كإمةٔح ٬ؾا احلؽير ممة يججيغ» كٝةؿ اجلٮكم/

 .(2)«االقذؽالؿ ث٫
ك٬ؾا احلؽير أو٢ ْٔي٥ ٨٦ أوٮؿ اإلقالـ، ك٬ٮ اكملزياف » كٝةؿ اث٨ رصت/

 .(3)«( ٦زياف لأل٧ٔةؿ يف ثةَ٪٭ةاألغٍال ةاجلياتلأل٧ٔةؿ يف ّة٬ؿ٬ة، ٧٠ة أف ظؽير/ )
قي ا٧٤ٕ٣ةء زي٤يرى » كٝةؿ النةَيب/ ؽَّ ٔى اإلقالـ؛ أل٫٩ دمٓ كصٮق املؼة٣ٛح ٬ؾا احلؽير 

 .(4)«، يكذٮم يف ذلٟ ٦ة اكف ثؽٔحن أك ٦ٕىيحألمؿق 
٬ؾا احلؽير ٦ٕؽكا ٨٦ أوٮؿ اإلقالـ، كٝةٔؽة ٨٦ ٝٮأؽ » كٝةؿ اث٨ ظضؿ/

 .(5)«ادلي٨
 

 
  

                                      
 (1/47حل٪ةث٤ح )أػؿص٫ أثٮ يًٕل يف َجٞةت ا (1)
 (.12/16رشح مك٥٤، ل٤٪ٮكم ) (2)

 (. 1/183صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلل٥ ) (3)
ذىةـ، ل٤نةَيب ) (4)  (.1/68األ
 (.5/372ٚذط ابلةرم ) (5) 
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 شـرح املفـردات

 
 
 أننأ كاػرتع ٨٦ ًٝجى٢ً ٩ٛك٫.«/ أخسث»
ْمِصَُا»
َ
 ٫ٔ ا كرقٮهل كاقذ٧ؿ ا٢٧ٕ٣ ث٫.ايج٪ة كرشٔ٪ة، أم/ ٦ة رش /«أ
٦ة ل٥ يأت ث٫ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كال الك٪ح الرشيٛح، كال يٮاٜٚ ٝٮأؽ  /«ٌا ىيط ٌِّ»

ا.   ادلي٨ كأاتل٫ ا٣ٕة٦ح، قٮاء أكةف ٝٮالن أك ٕٚالن أك أذٞةان
ذىؽٍّ ث٫. /«َرد  » ٍٕ  مىؽر ث٧ٕىن اق٥ املٕٛٮؿ، أم/ مؿاكا، كٝي٢/ أم/ ثة٢َ ٗري ٦ي
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 الشرح اإلمجالي

 
 

٬ؾا احلؽير أو٢ه ٨٦ أوٮؿ اإلقالـ كٝةٔؽة ٨٦ ٝٮأؽق؛ ل١رثة ٦ة يؽػ٢ ُتذ٫ ٨٦ 
األظاكـ، ٚٞؽ دمٓ ثني كصٮق املؼة٣ٛح لرلي٨ ث٧ة يف ذلٟ ابلؽٔح أك املٕىيح، كذللٟ أكىص 

ٙ ا٧٤ٕ٣ةء حب٫ْٛ ك٦ؽارقذ٫، كا٢٧ٕ٣ ث٫، كا٣ٕ٪ةيح ثتج٤ي٫٘؛ المذ٧ةهل ىلع إثُةؿ لك ٦ة ػة٣
.  الرشيٕح ٨٦ ٝٮؿو أك ٢ٕٚو

ري ٦ٞجٮؿو ٦٪٫.  ٚلك ٢٧ٔ أك ٝٮؿ ل٥ يٮاٜٚ الرشيٕح يف كصٮ٫٬ اكٚح ٚ٭ٮ مؿاكاه ىلع وةظج٫ٗ 
كيكذٛةا ٦٪٫/ إثُةؿ ا٣ٕٞٮا كاأل٩لعح كابليٮع املؼة٣ٛح ل٤رشيٕح اإلقال٦يح ثٮص٫و 

 ٨٦ الٮصٮق.
٧ةؿ املؼة٣ٛح  ل٤رشيٕح؛ ٣ٕؽـ ا٩ٕٞةا ٧٠ة يكذٛةا ٦٪٫/ ثؿاءة اذل٦ٌح ٨٦ دجٕةت ٬ؾق اأٔل

٧ةؿ أك وعذ٭ة يف األو٢.  ٬ؾق اأٔل
، كيكذٛةا ٦٪٫/  ذٞةا، ٚلك أذٞةاو خمة٣ٙ ل٤رشيٕح ٚ٭ٮ ثة٢َه كيؽػ٢ يف ذلٟ/ األ

ذٞةا ا٣ٞٮحلح كا٤ٕٛ٣يح.  إثُةؿ ثؽع األ
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 الشرح التفصيلي

 
 
 أخسث يف أمصُا ْشا»/  كٔهل ٌَ»/ 

ؽزنة ٗري ٦ٕ٭ٮا يف اي٨ ا، ال  أننأ كاػرتع ٨٦ أم/ ،«ٌَ أخسث» ا حمي ًٝجى٢ ٩ٛك٫ أمؿن
 ثأو٫٤ كال ثٮو٫ٛ.

 األمؿ ي٤ُٜ كيؿاا ث٫ ٦ٕةفو خمذ٤ٛح.«/ يف أمصُا»

٤ٜ ٤ٔي٫ األمؿ ٦ة يٌل/  ك٨٦ أ٦س٤ح ٦ة يُي

 ، أم/ ٝٮهل٥ ٚي٧ة ثح٪٭٥.[72]الهٓف/ ﴾ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴿، ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/ اىلٔل - 1
ٔد/ ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿/ ، ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىلاىػشاب - 2 ث٧ٕىن/  .[99]ْ

 كصت ٤ٔي٭٥ ا٣ٕؾاب كقٮء ا٣٘ؿؽ.
 .[79]اتلٔبث/ ﴾گ گ گ گ ڳڳ﴿، ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/ فخح مهث - 3
ٔم اىلياٌث - 4   .[2]اجلدو/ ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ﴿، ك٨٦ مٮا٬ؽ ذلٟ/ ٝٮهل دٕةىل/ ي
 .[:]العجسة/ ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿، ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/ الٔيح - 5
  .[8=]اىنعاء/ ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ﴿ ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/ ،اخلرب - 6
٧ٓ ىلع  -7 ی ﴿ ك٨٦ مٮا٬ؽ ذلٟ/ ٝٮؿ ا دٕةىل/ «أمٮر»كي٤ُٜ األمؿ ىلع النأف، كجيي

ٔد/ ﴾ی جئ حئ ْ[><].  
ؿى »كي٤ُٜ األمؿ ٦ٞةث٢ اجليه، ك٬ٮ مىؽر ا٢ٕٛ٣  -8 مى

ى
٧ٓ ىلع »أ  .«أكامؿ»، كجيي

٫٤ٍٕ كاملؿاا ثةألمؿ يف احلؽير ٬ٮ/ ادل ًٛ ي٨ لك٫؛ ٨٧ٚ أظؽث يف ادلي٨ ٦ة ٣حف ٦٪٫ ٚ
ٌَ »اذلم أظؽز٫ مؿاكاه ٤ٔي٫، كٝؽ كٝٓ ذلٟ رصحينة يف ركايح ذ٠ؿ٬ة اث٨ رصتو ث٤ِٛ/ 
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كل٥ أصؽ ٬ؾق  (1)«ٌَ أدرو يف دينِا» كذ٠ؿ٬ة اآل٦ؽم كالـرٝةين ث٤ِٛ/ «أخسث يف دينِا
 الؿكايح يف َؿؽ احلؽير.

رب ٔ٪٫ ثػ ة ىلع أف ٬ؾا ادلي٨ ٬ٮ أمؿ٩ة اذلم ٩٭ذ٥ ث٫  «ُا»كاإلًةٚح  «األمص»ٔك دججي٭ن
 حبير ال خيؿج ٔ٪٫ يشء ٨٦ أٝٮاجلة كال إٔٚةجلة.

ة لنأ٫٩، كإمةرةن  «ْشا»أمةر إحل٫ ثػ / «ْشا» ، كدٛؼي٧ن ٦ٓ أ٫٩ ٦ٕ٪ٮمٌّ دزنيالن هل ٦زن٣حى احليسِّ
٧ْذ٧٠،٫ة يه ظةؿ اإلمةرة يف ٝٮهل دٕةىل/    .[7]ابللصة/ ﴾ٻ ٻ﴿إىل صال٣ح ٝؽرق ٔك

ينةر ث٫ ل٤ٞؿيت؛ ثية٩نة حلةؿ «ْشا»كصةء ثةق٥ اإلمةرة   ادلي٨ يف ا٣ٞؿب. اذلم ي
 ٌا ىيط ٌِّ»/  كٔهل»/ 

 . «اذلم»اق٥ مٮوٮؿ ث٧ٕىن/  /«ٌا»

ذٞةا؛  أك ٩لؿة ٦ٞىٮاة ث٧ٕىن يشء، كاملٞىٮا ث٭ؾا اليشء/ ا٣ٞٮؿ أكا٢ٕٛ٣ أكاأل
 ٨٦ ويٖ ا٧ٕ٣ٮـ.»٦ة»ألف 

 ، أك ال ين٭ؽ هل يشء ٨٦ ٝٮأؽق أك أاتل٫ ا٣ٕة٦ح.ثأف ي٪ةيف ادلي٨/ «ىيط ٌِّ»
 فٓٔ رد  »/ كٔهل /» 

ٔد غييّ الغٍري   ىلع كٔىني/ «ْٔ»ارُخيَِف فيٍا يػ
ث.اىلٔل األول/   أ٫٩ اعاؽ ىلع األمؿ املٍعؽى

ث مؿاكا ىلع ٚة٫٤ٔ، أك/ ٬ٮ ذك را ىلع ٚة٫٤ٔ، أك ٬ٮ  ٚي١ٮف املٕىن/ أف ٬ؾا املٍعؽى
 املجة٣٘ح(. ٩ٛف الؿا ٤ٔي٫ )٨٦ ثةب

ؿ ٤ٔي٫ كال درتدت  ٮَّ ٕى ذىؽٍّ ث٫ كال ٦ي ٍٕ ك٦ٕىن ٠ٮ٫٩ مؿاكانا ىلع ٚة٫٤ٔ/ أ٫٩ ثة٢َ ٗري ٦ي
 ٤ٔي٫ آزةرق.

ثةألمؿ املعؽث اذلم اؿ الرشع ىلع ظؿ٦ذ٫؛ ٣ل٨ يٌٞيؽ  ك٬ؾا املؿاكا اعـ خمىٮص

                                      
 (.4/158(، كالـرٝةين يف رشح املٮَأ )1/176(، كاث٨ رصت يف صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ )2/191ذ٠ؿ ٬ؾق الؿكايح اآل٦ؽم يف اإلظاكـ )( 1)
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 (1)ث٧ة إذا اك٩خ ظؿ٦ذ٫ ذلاد٫، ٠ىالة ثال رًلٮع، أك اك٩خ ظؿ٦ذ٫ ألمؿ ػةرج ٔ٪٫ الزـ هل
 ٠ىالة ثال َ٭ةرة.

كأ٦ة إذا اكف ألمؿ ػةرج ٔ٪٫ ٗري الزـ هل، ٠ىالة يف أرض ٦٘ىٮبح، ٚال يلٮف 
 ثةَالن ىلع األرصط.
، أم/ ال٧يعًؽث.اىلٔل اثلاين/  ثى ٍظؽى

ى
 ٬ٮ ٔٮا ال٧ٌري ىلع ٨٦ أ

.) ، أك ٬ٮ ٩ٛف ا٣ُؿا )٦جة٣٘حن ؿٍاو َى  كاملٕىن/ أف ٬ؾا ال٧يعًؽثى ٦ُؿكاه، أك ٬ٮ ذك 
 ؾا االظذ٧ةؿ اثلةين ٦ٕ٪ةق/ ا٣ُؿا كاإلثٕةا.ٚةلؿا ث٭

كيف ٬ؾا إمةرة إىل د٧ةـ ادلي٨ كا٠ذ٧ةؿ الرشع كّ٭ٮًر ذلٟ ّ٭ٮرى املعكٮس حبير ال 
٨٧ٚ  .[8]املائسة/ ﴾چ چ چ ڇ﴿خيىف ىلع ذم ثرص كبىػرية، بن٭ةاة ٝٮهل دٕةىل/ 

ذٞةا راـ زيةاة ٤ٔي٫ ٚٞؽ نكج٫ إىل اجلٞه، كٌلف ٬ؾا احلالن ىلع قٮء ا٣ٛ٭٥ كا خل٢٤ يف األ
ا ٦ُؿكانا. ؽن ٕى جٍ  اذلم يكذعٜ وةظج٫ أف يلٮف ٦ي

  /ًغٍو غًٍل ىيط غييّ أمصُا فٓٔ رد»كٔل املطِف/ ويف روايث ملعي ٌَ/» 
كىل أف رىاَّ ا٢٧ٕ٣  ♫قةؽ املى٪ٙ 

ي
٬ؾق الؿكايح اثلة٩يح؛ أل٫٩ ٝؽ ييذىٮ٥٬ ٨٦ الؿكايح األ

 هل، اكف ٨٦ ٢٧ٔ ث٫٤٧ٕ ٨٦ ٗري إظؽاث. كا٣ٕةم٢ إ٧٩ة ٬ٮ ٦ٞىٮر ىلع املجذًؽئ املعًؽث
ة ٚي٫ ٗريق  أم/ ،«ٌَ غٍو غًٍل »يف ٬ؾق الؿكايح اثلة٩يح/  ٚٞٮهل  ٕن ذىةثً ًٍؽزنة هل أك ٦ي حمي

 ٨٦ ٗري إظؽاث هل ٚ٭ٮ را، ٚ٭ؾق الؿكايح أ٥ٔ ٨٦ ا٣يت ٝج٤٭ة.
ٮا كإ٩ يكذٛةا ٨٦ ٬ؾا اتلٕجري/ الؿا ىلع املجذؽٔح اذلي٨ حيذضٮف ثأ٩٭٥ ل٥ خيرٔت ٧ة كي

 دةثٕٮا ٗري٥٬.
 ايج٪ة كظ٧١٪ة كإذ٩٪ة. أم/ ،«ىيط غييّ أمصُا»
 ينري إىل أف أ٧ٔةؿ ا٣ٕةم٤ني لك٭ة يججيغ أف دلٮف / «ىيط غييّ أمصُا» /وكٔهل

                                      
٤ٜ ٤ٔي٫( ك٬ؾا 1٦)  / الرشط.-رشاعن  -ة يُي
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مٮاٚٞح ألظاكـ الرشيٕح، كدلٮف أظاكـ الرشيٕح ظة٧٠ح ٤ٔي٭ة ثأمؿ٬ة ك٩٭ي٭ة، 
ة هلة ٚ٭ٮ  ٞن ة ٨٧ٚ اكف ٫٤٧ٔ صةرينة ُتخ أظاكـ الرشع مٮاٚ ٦ٞجٮؿ، ك٨٦ اكف ػةرصن

 ٨ٔ ذلٟ ٚ٭ٮ مؿاكا. 
 مؿاكا ٤ٔي٫ كإف ل٥ يل٨ ٬ٮ املعًؽث هل. أم/ ،«فٓٔ رد»

 فصع/ يف أذص اإلخساث ىلع األغٍال ٌَ جٓث اىلتٔل أو الصدن 
٧ةؿ ٝك٧ةف/ ٔجةاات ك٦ٕةمالت.  اأٔل

ة ٨ٔ ظل٥ ا كرقٮهل ثةللكيح، ٚ٭ٮ مؿاكا ىلعفأٌا اىػتادات/   ٧ٚة اكف ٦٪٭ة ػةرصن
﮵ ﴿/ اعم٫٤، كاعم٫٤ يؽػ٢ ُتخ ٝٮؿ ا دٕةىل ﮲  ﮳ ﮴  ھ ے ے ۓ ۓ

 .[72]الشٔرى/ ﴾﮶﮷  ﮸﮹
ؿَّب إىل ا دٕةىل بك٧ةع املاليه كبةلؿٝه! ٠عةؿ ٗالة املذىٮٚح. ٞى  ك٦سةؿ ٬ؾا/ ٨٦ يذ

ال ي٤ــ ٨٦ ٠ٮف األمؿ ٝؿبح يف ٔجةاة أف يلٮف ٝؿبح يف  وجيب اتلنتيّ ىلع أُّ/
ة، ٚٞؽ رأل  ٞن ة يف الن٧ف، ٚكأؿ ٔ٪٫، ٚٞي٢/ إ٫٩ ٩ؾر أف  اجليب ٗري٬ة ٤ُ٦ رصالن ٝةا٧ن

أف يٕٞؽ كيكذ٢َّْ كأف يذ٥  يٞٮـ كال يٕٞؽ كال يكذ٢ْ كأف يىٮـ، ٚأمؿق رقٮؿ ا 
؛ اكلىالة كاألذاف.(1)وٮ٫٦ ػؿى

ي
 . ٦ٓ أف ا٣ٞيةـ ٔجةاة يف مٮا٨َ أ

ُِِهَ غِٓا خبطٔضٓا َ حلصَّب ةػتادةُ  ٕيوكشلمٌ  ـ ا٣ ـ يٮ  .(2)ؽ، أك وًلَّ يف كٝخ اجليه، ٨٧٠ وة
ٌَّا ٌَ غٍو غًٍل أضيّ مرشوٌع وكصبٌث،  ز٥ أاػ٢ى ٚي٫ ٦ة ٣حف ث٧رشكع، أك أػ٢َّ ٚي٫ وأ

ة -ث٧رشكع، ٚ٭ؾا خمة٣ٙ ٌن ٢َّ ث٫، أك إاػةهل ٦ة أاػ٢ ٚي٫. -أي ػى
ى
 ل٤رشيٕح ثٞؽر إػالهل ث٧ة أ

و غٍيّ ٌَ أضيّ مصدود غييّ، أم ال؟   ْو
ٔاب ٞٮؿ ٚي٫ ثؿاٍّ كال ٝجٮؿ، ث٢ يي٪ْؿ ٚي٫/ ٚإف اكف ٦ة أػ٢َّ ث٫ ٨٦ / أ٫٩ ال ي٤ُٜ ا٣واجل

                                      
 (.6774أػؿص٫ ابلؼةرم )( 1)
 ( ىلع ػالؼ ثني ا٣ٛٞ٭ةء يف الىالة ذات الكجت.2)
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أصـاء ا٢٧ٕ٣، ٨٧٠ أػ٢َّ ثة٣ُ٭ةرة ل٤ىالة ٦ٓ ا٣ٞؽرة ٤ٔي٭ة، ٚ٭ؾا ٫٤٧ٔ مؿاكا ٤ٔي٫، 
ة. كإف اكف ٦ة أػ٢َّ ث٫ ال يٮصت ثُالف ا٢٧ٕ٣، ٨٧٠ أػ٢َّ  ًن كد٤ـ٫٦ اإلاعاة إف اكف ٚؿ

ةؿ إف ٫٤٧ٔ مؿاكا ٨٦ أو٫٤، ث٢ ٬ٮ ٩ةٝه.، ٚ٭ؾا ال (1)ثةجل٧ةٔح ل٤ىالة امل١ذٮبح ٞى  يي
، ث٧ٕىن وإن اكن كس زاد يف اىػٍو املرشوع ٌا ىيط ةٍرشوع فضيادحّ مصدودة غييّ

أ٩٭ة/ ال دلٮف ٝؿبحن كال يسةب ٤ٔي٭ة، ك٣ل٨ دةرةن يج٢ُ ث٭ة ا٢٧ٕ٣ ٨٦ أو٫٤ ٚي١ٮف 
، كدةرة ال ييج٫٤ُ كال ي ا ٦سالن ا، ٨٧٠ زاا يف والد٫ رًلٕح ٧ٔؽن ؿاق ٨٦ أو٫٤، ٨٧٠ مؿاكان

ة. ٕن ة أرب ٕن أ أرب  دًٮ
، ٨٧٠ قرت ٔٮرد٫ يف الىالة وكس يتسل ةػظ ٌا يؤمص ةّ يف اىػتادة ةٍا ْٔ ٌِِه غِّ

أ ل٤ىالة ث٧ةءو ٦٘ىٮب، أك وًلَّ يف ثٕٞح ٦٘ىٮبح، ٚ٭ؾا ٝؽ اػذ٤ٙ  ـ، أك دًٮ ثسٮب حمؿَّ
ٔي٭ؽة ا٧٤ٕ٣ةء ٚي٫/ ٢٬ ٫٤٧ٔ مؿاكا ٨٦ أو٫٤، أك أ٫٩ ٗري مؿاكا، كدربأ ث٫  اذل٦ح ٨٦ 

 الٮاصت؟ ٚأكرث ا٣ٛٞ٭ةء ىلع أ٫٩ ٣حف ث٧ؿاكا ٨٦ أو٫٤.
ق نرري ٌَ اىػيٍاء ةني أن يكٔن اجلِه ملػىن خيخص ةاىػتادة فيتؽيٓا،  وهلشا فصَّ

ا ةٓا فل يتؽيٓا ؛ ٚةلىالة ث٘ري َ٭ةرة يج٤ُ٭ة؛ الػذىةص اجليه وبني أال يكٔن خمخطًّ
 .(2)ثلٮب أك األرضثةلىالة، خبالؼ الىالة يف امل٘ىٮب ٨٦ ا

كين٭ؽ هلؾا أف الىيةـ ال يج٫٤ُ إال اردلةب ٦ة ٩ييه ٔ٪٫ ٚي٫ خبىٮو٫، ك٬ٮ صجف 
األك٢ كالرشب كاجل٧ةع، خبالؼ ٦ة ٩ييه ٔ٪٫ الىةا٥ ك٣ل٨ ٣حف خلىٮص الىيةـ، 

.  اكل١ؾب كا٣٘يجح ٦سالن
٦ة ال  كًلؾلٟ احلش/ ال ييج٫٤ُ إال ٦ة ٩ييًهى ٔ٪٫ يف اإلظؿاـ، ك٬ٮ اجل٧ةع، كال يج٫٤ُ

 خيذه ثةإلظؿاـ ٨٦ املعؿ٦ةت؛ اك٣ٞذ٢ كالرسٝح كرشب اخل٧ؿ.

                                      
ة لىعح الىالة.1) َن  ( ٔ٪ؽ ٨٦ يؿل كصٮب اجل٧ةٔح ىلع الؿصةؿ، كال جي٤ٕ٭ة رش
 ( ك٬ؾا ٬ٮ ٦ؾ٬ت اجل٧٭ٮر.2)
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ٍْٔا/ ةع الرشٔيح؛ ٠ض٢ٕ  وأٌا املػاملت واألكغيث وحن ٧ٚة اكف ٦٪٭ة د٘يرينا لألًك
ظٌؽ الـىن ٔٞٮبح ٦ةحلح، ك٦ة أمج٫ ذلٟ، ٚإ٫٩ مؿاكاه ٨٦ أو٫٤، كال يرتدت ٤ٔي٫ أزؿ رشيع، 

صةء أٔؿا يب ٚٞةؿ/ »ٝةال/  ¶ػةدل اجل٭ين كيؽؿ ىلع ذلٟ ظؽير أ يب ٬ؿيؿة كزيؽ ث٨ 
ية رقٮؿ ا! اًٝي ثح٪٪ة ثلذةب ا، ٚٞةـ ػى٫٧، ٚٞةؿ/ وؽؽ، اًٝي ثح٪٪ة ثلذةب 

ة ٛن ؿا يب/ إف اثين اكف ٔكي ىلع ٬ؾا ٚـىن ثةمؿأد٫، ٚٞةلٮا يل/ ىلع اث٪ٟ  (1)ا، ٚٞةؿ اأٔل
٢٬ ا٥٤ٕ٣، ٚٞةلٮا/ إ٧٩ة ىلع الؿص٥، ٚٛؽيخي اثين ٦٪٫ ث٧ةاحو ٨٦ ا٣٘٪٥ ككحلؽة، ز٥ قأ٣خي أ

ألكغني ةيِهٍا ةكخاب اهلل/ أٌا الٔحلسة / اث٪ٟ صرل ٦ةاح كد٘ؿيت اعـ، ٚٞةؿ اجليب 
َُيْط

ُ
فاْغُس  -لؿص٢و  -واىغًِ فََصد  غييَم، وىلع اةِم جرل ٌائث وحغصيب اعم، وأٌا أُج يا أ

ى  ىلع امصأةِ ْشا فإن اغرتفج فارمجٓا. ٩ىحٍفه ٚىؿىدمى
ي
ةٚ٘ؽا ٤ٔي٭ة أ  .(2)«٭ى

يكذٛةا ٦٪٫/ راُّ كإثُةؿي ظبًف  ٚ٭ؾا رصيطه يف أف احلؽكا ال يٞٮـ ٗري٬ة ٦ٞة٦٭ة، كي
ـاين املعى٨ ثؽالن ٨٦ ردم٫، كحنٮ ذلٟ. ِّٜ ل٤ٞذ٢ ثؽالن ٨٦ ٝذ٫٤، أك صرل ال  ا٣ٞةد٢ً املكذًع

 ويلع اإلخساث يف املػاملت ىلع رضَبنْي/
ْب األول/  /إظؽاث ٔٞٮا ثؽي٤ح ٣ٕٞٮا رشٔيح الَّضَّ

ٕ٭ة اجلةس ٠جؽي٢ ٣ٕٞٮا رشٔيح ال مٟ يف ثُال٩٭ة، كال يكذٛيؽ ٨٦  ٚة٣ٕٞٮا ا٣يت ًك
 ث٪ٮا٬ة الك ا٣ُؿٚني.

ة يف اذلم زىن ثةمؿأةو ٗريق. ٞن  كين٭ؽ ذللٟ ا٣ٞىح املؾ٠ٮرة قةث
 ا٣ٕٞٮا ا٣يت ٩ىه ٔ٪٭ة الرشع. الَّضب اثلاين/

 كبةقذٞؿاء الكـ ا٣ٛٞ٭ةء جنؽ أف ٬ؾا الرضب هل زالث ظةالت/
ٟى ثةللكيح.إذا اكف اجليه ٨ٔ ا٣ٕٞؽ حلٜ ا  اىث األوىل/احل  ، ٚإف ا٣ٕٞؽ ال يٛيؽ ال٤٧ًٍ

                                      
 ا٣ٕكيٙ/ األصري.( 1)
 (.1698، 1697(، كمك٥٤ )2696، 2695أػؿص٫ ابلؼةرم )( 2)
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ة املذٕةٝؽي٨ ٤ٔي٫.  ك٩ٕين ثلٮف احلٜ / أ٫٩ ال يكٍٞ ثًؿ
 ك٬ؾق احلة٣ح دٞٓ ىلع زالث وٮر/

٠ٮف املٕٞٮا ٤ٔي٫ ٣حف حمالن ل٤ٕٞؽ، ٦س٢/ ٩لةح ٨٦ حيؿـ ٩لةظ٫  الطٔرة األوىل/
٧ٍٓ، ٚ٭ؾا ا٣ٕٞؽ ثة٢َ؛ ألف ٚي٫ دٕؽينة ىلع ظٜ ا دٕةىل.  بكجت ا٣ٞؿاثح أك  ا٣جكت أك ل٤ضى

ىٍكٍٞ ثة٣رتايض الطٔرة اثلاُيث/ ، ٚٮات رشط ٨٦ ا٣ٕٞؽ ال ي ، ٦س٢/ اجلاكح ث٘ري كيلٍّ
ة-ٚ٭ؾا ٌن ، ىلع الؿاصط ٨٦ ٝٮيل أ٢٬ ا٥٤ٕ٣. -أي  ٔٞؽ ثة٢َ؛ إٍذ ال ٩لةح إال ثٮيلٍّ

دٕةىل، ٠جيٓ اخل٧ؿ، كٌللؿبة، ٚ٭ؾق ٔٞٮا ثة٤َح مؿاكاة،  ٔٞٮا ظؿ٦٭ة ا الطٔرة اثلاثلث/
ق ال دٛيؽ ال٤٧ًٟ. كٝؽ زجخ ٔ٪٫   . (1)أ٫٩ أمؿ ٨٦ ثةع وةاعن ٨٦ د٧ؿ ثىةٔني أف يىؿياَّ

ةق ث٫،  احلاىث اثلاُيث/ إذا اكف اجليه ٨ٔ ا٣ٕٞؽ حلٜ آايم ٦ٕنٌي، حبير يكٍٞ ثًؿ
ةق ث٫، ٚإف ريض ، كإف ل٥  ٚة٣ٕٞؽ يف ٬ؾق احلة٣ح يٮٝٙ ىلع ًر ٟي ـى ا٣ٕٞؽي كاقذٞؿ ال٤٧ًٍ ـً

ى ل
 يؿضى ث٫ ٫٤ٚ ا٣ٛكغ.

ا٣ٕٞٮا ا٣يت حيى٢ ث٭ة ٥٤ّ ألظؽ ا٣ُؿٚني، ٦س٢ دـكيش الٮيل  وٌَ ضٔر ْشه احلاىث/
الثجذ٫ اكف إذف ٦٪٭ة أك رىض، ٚ٭ؾا )٨٦ ظير الؿا كا٣ٞجٮؿ( يذٮٝٙ ىلع وةظت احلٜ 

 .(2)ة زيِّت زيكِّصخ اكف إذ٩٭ةأ٫٩ راَّ ٩لةح امؿأ ك٬ٮ ابل٪خ. كٝؽ زجخ ٨ٔ اجليب 
؛ كذلٟ ملة ي٤ع٫ٞ ٨٦ املنٞح، احلاىث اثلاثلث/ ة ثةمل٪يهِّ ػةوحن ٞن  إذا اكف اجليه ٨ٔ ا٣ٕٞؽ رٚ

 ٚ٭ؾا إف ػة٣ٙ كاردلت املنٞح ل٥ يج٢ُ ٫٤٧ٔ ثؾلٟ.
ا٣ُالؽ يف ز٨٦ احليي، ك٬ؾا ٔ٪ؽ ٨٦ يؿل أ٫٩ ٦٪يهٌّ ٔ٪٫  وٌَ ضٔر ْشه احلاىث/

 .(3) ىش ٤ٔي٫ أف يٕٞج٫ اجلؽـحلٜ الـكج، ظير اكف خيي 

                                      
 (.1593(، كمك٥٤ )2272أػؿص٫ ابلؼةرم )( 1)
 (.5138أػؿص٫ ابلؼةرم )( 2)
 (.1/194صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلل٥ ) (3)
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 /ٔائس ِغيٍْيَّث وحصبٔيَّث  ف

ة  احلؽير ٧ٔؽة يف ثةب كصٮب ادجةع اجليب  -1 كذـ ابلؽع كاأل٬ٮاء، ك٨٦ ٬٪ة اكف لـا٦ن
ٕىؽُّ ٨٦ أ٥٬ أوٮؿ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح.  اتلٕؿيش ىلع ٬ؾا ابلةب ا٣ْٕي٥ اذلم يي

 أواًل/ االحتاع/

 االحتاع يف اليغث والرشع/-أ 
؛ إذا قةر يف أزؿق كدالق. /-٣٘ح -االدجةع  مىؽر ادَّجٓ اليشءى

ّسِّ 
ى
 .(1)كاللك٧ح دؽكر ظٮؿ ٦ٕةين ال٤عةؽ كاتل٤ُت كاالٝذٛةء كاالٝذؽاء كاتلأ

ّسِّ ثةجليب  /-رشاعن - كاالدجةع
ى
ذٞةاات كاألٝٮاؿ كاألٕٚةؿ  ٬ٮ االٝذؽاء كاتلأ يف األ

٨٦ إجيةبو أك ٩ؽب أك إثةظح أك  ٫٤ كا٣رتكؾ، ث٢٧ٕ ٦س٢ ٦ة ٫٤٧ٔ ىلع الٮص٫ اذلم ٧ٔ
 ٠ؿا٬ح، ٦ٓ دٮاٚؿ ا٣ٞىؽ كاإلرااة يف ذلٟ.

بيشء كأ٩لؿ ٤ٔي٫ إنكةف ٚٞةؿ/ ٦ة ادلحل٢ ىلع أ٫٩ ظؿاـ،  ٤ٚٮ أف رصالن دٕجؽ  
ٚة٣ٞٮؿ ٝٮؿ امل٪١ؿ، ٚيٞٮؿ/ ادلحل٢ ٬ٮ أف األو٢ يف ا٣ٕجةاات امل٪ٓ كاحلْؿ ظىت يٞٮـ احل٢ 

ح أ٦ة ٗري  .(2)ا٣ٕجةاات ٚةألو٢ ٚي٭ة احل٢ ىلع أ٩٭ة مرشٔك
 للحتاع ٌِـضىث ُغظىم يف ديَ اهلل، ومما يسل ىلع ذلم/ -ب

 /االحتاع أًْ األضٔل اىيت جاء ةٓا الصظٔل  – 2
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ ﴿ٝةؿ ا دٕةىل/ 

  .[<:]اىنعاء/ ﴾يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث
 .«ةب كالك٪حَةٔح الؿقٮؿ/ ادجةع ال١ذ»كال غؽاء/ 

ا رقٮؿ »؛ ٚإذا ٝةؿ ٝةا٢/ االحتاع شؽص الشٓادحني – 7 أم٭ؽ أالَّ هلإ إالَّ ا، كأم٭ؽ أف حم٧ؽن

                                      
 (.1/81(، كاملٕض٥ الٮقيٍ )417 -1/416لكةف ا٣ٕؿب ) (1)
 (.173رشح األربٕني اجلٮكيح، الث٨ ٔسي٧ني )ص (2)
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ـي أالَّ أٔجؽ إالَّ ا، كأالَّ أدَّجٓ إالَّ رقٮؿ ا  «ا  .ٚإف ٦ٕىن الك٫٦/ أ٣زًت
 .أم/ ال ٦ٕجٮا حبٜ إال ا، كال ٦ذجٮع ثىؽؽ إال رقٮؿ ا  

 حتاع ْٔ الرشط اثلاين ىلتٔل األغٍال/اال – 8
ٚة٣ٕجةاة  .[:27]اىنعاء/ ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿ ٝةؿ ا دٕةىل/

  ا٣يت د٪ٛٓ وةظج٭ة كيثيج٫ ا دٕةىل ٤ٔي٭ة ال ثؽَّ أف جيذ٧ٓ ٚي٭ة أمؿاف/
االقتكالـ  دٕةىل ثةتلٮظيؽ، كاال٩ٞيةا هل ثة٣ُةٔح، كاخل٤ٮص ٨٦ الرشؾ،  األول/

يٍك٥٤ ٩ٛ  .كٟ كصٮارظٟ ٤ٝجنة كٝةبلنة  دٕةىل ىلع كص٫ االدجةع لؿقٮهل أم/ ت
 اإلظكةف، ك٬ٮ ظٞيٞح اإلػالص. اثلاين/

 االحتاع ظبيو إكاٌث األمص وخطٔل األجص واألٌَ ٌَ اىفنت/ – 9
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ٝةؿ ا قجعة٫٩ كدٕةىل/ 

  .[8;]اجلٔر/ ﴾ڳ ڳ
ٛذ٪ح الرشؾ؛ ٫٤ٕ٣ إذا راَّ ثٕي ٝٮهل أف يٞٓ يف أدؽرم ٦ة ا٣ٛذ٪ح؟! ا٣» ٝةؿ اإل٦ةـ أمحؽ/

اكف رقٮؿ  .لكخ دةرٌل محبة»كهلؾا ٝةؿ أثٮ ثلؿ الىؽيٜ/  (1) «٤ٝج٫ يشء ٨٦ الـيٖ ٚي٭٤ٟ
  (2)«ي٢٧ٕ ث٫ إال ٤٧ٔخ ث٫، ٚإين أػ ىش إف دؿًلخ محبة ٨٦ أمؿق أف أزيٖ ا 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 

  .[=:2]األغصاف/ ﴾ۉ ۉ
 وظبيو ملغفصة اذلُٔب/ االحتاع دحلو ُمتث اهلل وُمتث رظٔهل  – :

  .[82]آل غٍصان/ ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ﴿ٝةؿ ا دٕةىل/ 
 االحتاع جضاؤه اجلِث/ – ;

ٝي٢/ ك٨٦ يأىب ية رقٮؿ ا؟!  لك أٌيت يسرئن اجلِث إال ٌَ أىب،»/ ٝةؿ رقٮؿ ا 

                                      
 (56الىةرـ املك٤ٮؿ، الث٨ دي٧يح ) (1)
 ( 1759(، ك مك٥٤)3793بلؼةرم)أػؿص٫ ا (2)
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 .(1)«فلس أىَب ٌَ أؼاغين درو اجلِث، وٌَ غطاين ٝةؿ/ 
 ٚةملؿء كاظؽ ٨٦ زالزح/

ـ هل ىلع ٗريق. إ٦ة مؤ٨٦ ثةجليب  ؽِّ ٞى ًتٌّ ٦ذَّجٓ هل، ٦ي  حمي
ٕةاو هل ك٦٪ةثًؾه لكجذ٫   .كإ٦ة ٦ي

ٍٕؿًضه ٧ٔة صةء ث٫، ال يذ٫٧َّ٤ٕ كال ي٢٧ٕ ث٫.  كإ٦ة ٦ي
، كاآلػؿاف ٬ةلاكف مٞيَّةف.  ٚةألكؿ ٩ةجو قٕيؽه

 ملخلني/االحتاع ضفث املؤٌِني وغلٌث ا – >
 .[7:]اجلٔر/ ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 

  .[:;]اىنعاء/ ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ
أٝك٥ ا قجعة٫٩ كدٕةىل ث٪ٛك٫ ال١ؿي٧ح / »-يف دٛكري ٬ؾق اآليح- ٝةؿ اث٨ ٠سري

٥ الؿقٮؿى  ٧ٚة ظل٥ ث٫ ٚ٭ٮ احلٜ يف دميٓ األمٮر،  املٞؽقح أ٫٩ ال يٍؤ٨٦ أظؽه ظىت حيلِّ
ا   (2)«اذلم جيت اال٩ٞيةا هل ثةَ٪نة كّة٬ؿن

 فيً يكٔن االحتاع؟ -ج
ذٞةاات كاألٝٮاؿ كاألٕٚةؿ كا٣رتكؾ. يلٮف االدجةع ل٤٪يب   يف أربٕح أميةء/ يف األ

/ ثأف يٕذٞؽ ا٣ٕجؽي ٦ة أذٞؽق ويكٔن احتاغّ غييّ الطلة والعلم يف االغخلادات
 .٨٦ أص٢ أ٩ػ٫ أذٞؽق  (3)م أذٞؽقىلع الٮص٫ اذل اجليب 

٢٧ى ا٤ٞ٣ت ك٬ٮ اإلػالص كاملعجح  ذٞةا ٬٪ة/ ٝٮؿى ا٤ٞ٣ت ك٬ٮ اتلىؽيٜ، ٔك كين٢٧ األ
٧ةؿ ا٤ٞ٣جيح اجل٤ي٤ح. …كاتلٮلك كاخلٮؼ كالؿصةء كاال٩ٞيةا كاخلٌٮع  إىل آػؿ ٬ؾق اأٔل

                                      
 (.1835(، كمك٥٤ )7287أػؿص٫ ابلؼةرم )( 1)
 (.2/349دٛكري اث٨ ٠سري) (2)

ة ل٧١ةهل (3) ة ألو٫٤، أك ٝةاظن ٌن  إ٣غ. …أم/ ٨٦ ٩ةظيح الٮصٮب، أك ابلؽٔيح، أك ل١ٮ٫٩ ٨٦ أقف ادلي٨، أك ٩ةٝ
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ٔال ويكٔن االحتاع ليِيب  ، ال / ثة٦ذسةؿ ٦ؽلٮهلة، ك٦ة صةءت ث٫ ٨٦ يف األك ٦ٕةفو
٭ة كدؿاا ٩ىٮو٭ة ٚعكت. ّي  أف دلؿر أ٣ٛة

/ االدجةع ٣ٞٮهل  ٔا نٍا رأيخٍٔين أضيل»/ ٧ٚسالن  يلٮف ثةلىالة ٠ىالد٫. (1)«ضي
ثأف ي٢ٕٛ ٦س٢ ٫٤ٕٚ ىلع الٮص٫ اذلم ٫٤ٕٚ  يف األفػال/ نٍا يكٔن االحتاع ليِيب 

 ٨٦ أص٢ أ٫٩ ٫٤ٕٚ.
ى ٦ٓ اػذال«٦س٢ ٫٤ٕٚ»ٚٞٮجلة/   ؼ وٮرة ا٢ٕٛ٣ كًليٛيذ٫./ أل٫٩ ال دأّسِّ
ة، «ىلع الٮص٫ اذلم ٫٤ٕٚ»كٝٮجلة/  / ٦ٕ٪ةق املنةرًلح يف ٗؿض ذلٟ ا٢ٕٛ٣ ك٩حذ٫ )إػالون

ى ٦ٓ اػذالؼ ا٣٘ؿض  ا ل٢ٕٛ٤ ٨٦ ظير ٠ٮ٫٩ كاصجنة أك ٦٪ؽكبنة(؛ أل٫٩ ال دأّسِّ كُتؽيؽن
ؽٍت وٮرةي ا٢ٕٛ٣.  كاجليح، كإف اُتَّ

ؽٍت «٨٦ أص٢ أ٫٩ ٫٤ٕٚ»كٝٮجلة/  ى  / أل٫٩ لٮ اُتَّ الىٮرةي كا٣ٞىؽي كل٥ يل٨ املؿاا اتلأّسِّ
.  كاالٝذؽاءى ٚإ٫٩ ال يلٮف ادجةاعن

ثأف يرتؾ ٦ة دؿؾ ىلع الىٛح كالٮص٫ اذلم دؿؾ  يف اىرتوك/ ويكٔن االحتاع ليِيب 
 ٨٦ أص٢ أ٫٩ دؿؾ، كيه ا٣ٞيٮا ٩ٛك٭ة يف االدجةع يف األٕٚةؿ.

 املزاىفث عس االحتاع/ -د
ذٞة  ا كا٣ٞٮؿ كا٢ٕٛ٣ كا٣رتؾ.كدلٮف املؼة٣ٛح يف األ

ذٞةا ٚذ١ٮف ثأف يٕذٞؽ ا٣ٕجؽ ػالؼ ٦ة أذٞؽق اجليب  ٠أف  ٚأ٦ة املؼة٣ٛح يف األ
ـ ٦ة ٥٤ٔ ثةلرضكرة ًظ٫ُّ٤ ٨٦  ٥٤ ثةلرضكرة ُتؿي٫٧ ٨٦ اي٨ اإلقالـ، أك حيؿِّ ٔي ٢ًَّ إنكةفه ٦ة  حيي

 اي٨ اإلقالـ.
 اؿَّ ٤ٔي٫ ٨٦ كصٮب أك ظْؿ.كاملؼة٣ٛح يف ا٣ٞٮؿ دلٮف ثرتؾ ا٦ذسةؿ ٦ة اٝذٌةق ا٣ٞٮؿ ك

 كاملؼة٣ٛح يف ا٢ٕٛ٣ دلٮف ثة٣ٕؽكؿ ٨ٔ ٢ٕٚ ٦س٫٤ ٦ٓ ٠ٮ٫٩ كاصجنة.

                                      
 (.674(، كمك٥٤ )631أػؿص٫ ابلؼةرم )( 1)
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ة.  كاملؼة٣ٛح يف ا٣رتؾ دلٮف ث٢ٕٛ ٦ة دؿؾ ٦ٓ ٠ٮ٫٩ حمؿ٦ن
كال دلٮف املؼة٣ٛح يف دؿؾ امل٪ؽكب ك٢ٕٚ امل١ؿكق، ث٢ ال دلٮف إال يف دؿؾ الٮاصت 

 ك٢ٕٚ املعؿـ.
ٞن    ة ل٤رشع يف قذح أمٮر كإالَّ اػ٫٤ االثذؽاع كاإلظؽاث٧٠ة جيت أف يلٮف ا٢٧ٕ٣ مٮاٚ

 /(1)يف ادلي٨، ك٬ؾق األمٮر الكذح يه
مؿاكاة  ٚإذا دٕجؽ اإلنكةف  دٕةىل ثٕجةاة ٦ٞؿك٩ح بكجت ٗري رشيع ٚيه ثؽٔح العتب/ –2

ىلع وةظج٭ة، ٦س٢ إظيةء حل٤ح الكةثٓ كا٣ٕرشي٨ ٨٦ رصت ثةتل٭ضؽ حبضح أ٩٭ة حل٤ح 
؛ ٚةتل٭ضؽ ٔجةاة، ٣ل٨ ملة ٝيًؿفى ث٭ؾا الكجت اكف ثؽٔح ل١ٮ٫٩ ثيين اإلرساء كاملٕؿاج

.  ىلع قجت ل٥ يثجخ رشاعن
اكتلٌعيح  ٚإذا دٕجؽ اإلنكةف  دٕةىل ثٕجةاة ل٥ يرشع صجك٭ة ٚيه ٗري ٦ٞجٮ٣ح، اجلنط/ –7

 ثٛؿس؛ ألف األًةيح ال دلٮف إال ٨٦ صجف ث٭ي٧ح األ٩ٕةـ )اإلث٢ كابلٞؿ كا٣٘٪٥(.
٤ٚٮ أراا إنكةف أف يـيؽ والة ىلع أ٩٭ة ٚؿيٌح أك رًلٕح يف ٚؿيٌح،  اىػسد/اىلسر أو  –8

 ٫٤٧ٕٚ ذلٟ ثؽٔح مؿاكاة؛ أل٩٭ة خمة٣ٛح ل٤رشع يف ا٣ٞؽر أك ا٣ٕؽا.
ٮؤق أك والد٫؛ ألف ٫٤٧ٔ  الهيفيث/ –9 ٮء أك الىالة ملة وط ًك ٤ٚٮ ٩لف إنكةف الًٮ

 خمة٣ٙ ل٤رشع يف ال١يٛيح.
رصت أك كٝٙ ثٕؿٚةت يف اتلةقٓ ٨٦ ذم ا٣ٕٞؽة ملة وط ٤ٚٮ ًىح إنكةف يف  الضٌان/ –:

 ٦٪٫؛ ملؼة٣ٛذ٫ ل٤رشع يف الـ٦ةف.
ـا٣ٛح ال ٔؿٚةت ملة املاكن –; / ٤ٚٮ أذ١ٙ إنكةف يف ٦٪ػـهل ال يف املكضؽ، أك كٝٙ ث٧

 وط ذلٟ ٦٪٫ ملؼة٣ٛذ٫ ل٤رشع يف املاكف.

                                      
 (.24 - 21ع كػُؿ االثذؽاع، الث٨ ٔسي٧ني )صاإلثؽاع يف ٧٠ةؿ الرش (1)
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 غلكث االحتاع ةالضٌان واملاكن/ -ْ
ه أ ٫ ٚي٫ إال ثؽحل٢ ػةريج ال ٔالٝح ل٤ـ٦ةف املؼىَّ ك املاكف املؼىه ثة٢ٕٛ٣ ملضؿا كٝٔٮ

جلة ثؾلٟ ادلحل٢ اخلةريج ذللٟ ا٢ٕٛ٣ ز٦ة٩نة أك ماك٩نة  ٨ٔ ذلٟ ا٢ٕٛ٣، ٚإف ػىه املىُىف 
 ػىى٪ةق ث٫، ٠ذؼىيه ا٣ُٮاؼ ظٮؿ ال١ٕجح كالىيةـ الٮاصت بن٭ؿ رمٌةف.

 -كلٮ دلؿر ذلٟ -حبل٥ االدٛةؽ كاملىةاٚح كل٥ يٞىؽق ذلاد٫ كأ٦ة ٦ة ٫٤ٕٚ 
ا تلؼىيى٫ ثةلىالة كاجلػـكؿ ٚي٫،  ٦س٢/ أف ي٪ػـؿ ث٧اكف كيىٌل ٚي٫ ل١ٮ٫٩ ٩ـؿ ال ٝىؽن

، ىلع األوٮب -ػـكؿ ل٥ ٩ل٨ ٦ذجٕنيٚإذا ٝىؽ٩ة ختىيه ذلٟ املاكف ثةلىالة ٚي٫ أك اجل
إ٧٩ة ٤٬ٟ أ٢٬ ال١ذةب أ٩٭٥ ادجٕٮا آزةر »يف ٝٮهل/  ◙كٝؽ كرا ٩يه ا٣ٛةركؽ ٧ٔؿ 

ٓ والد٫ أ٩بيةا٭٥ ٚة خ هل الىالة )أم/ يف مًٮ ة، ٨٧ٚ ًٔؿ ٕن ( ختؾك٬ة ٠٪ةئف كبًيى
 .(1)«٤ٚيى٢ِّ أك ٤ٚي٧ًي 

١ؿ ىلع ٬ؾا دتجُّٓ اث٨ ٧ٔؿ  أز٪ةء الكٛؿ كوالد٫ يف  ألزؿ اجليب  ◙كال يٕي
٢ٍٕ ذلٟ، كإ٧٩ة  األ٦ةك٨ ا٣يت وًل ٚي٭ة اجليب  كحنٮ ذلٟ؛ ألفَّ اث٨ ٧ٔؿ ل٥ يٞىؽ إىل ًٚ

ٍخ  ًى ؿى ٔى ا. ٫٤ٕٚ ظني   هل ٬ؾق األ٦ةك٨ أز٪ةء قٛؿق، كل٥ يكةٚؿ اث٨ ٧ٔؿ إحل٭ة ٝىؽن
ا، كإ٧٩ة ٩ييًهى ٨ٔ اثلةين اكف األكؿ. ٢ٕ ٝىؽن ة، ك٦ة يٛي ًن  كٚؿؽه ثني ٦ة يأيت ٫٤ٕٚ ٔؿ

 األفػال اجلتٔيث ٌَ خيد االحتاع واتلأيس/ -و
 ٨٦ ظير االدجةع كاتلأّس إىل زالزح أٝكةـ كيه/ د٪ٞك٥ إٔٚةؿ اجليب 

 ال اجِلتِينيث/األفػ –2
ري ذلٟ، كيه ٩ٮاعف ٨٦ ص٭ح اتلأّس كاالدجةع/  اك٣ٞيةـ كا٣ٕٞٮا كالرشب كاجلٮـ ٗك

 ٩ٮع صةء اجله اخلةرج ٨ٔ ا٢ٕٛ٣ ثإجيةث٫ أك ٩ؽث٫، اكألك٢ ثةحل٧ني.
يذ٫، ك٬ٮ ثةؽو ىلع األو٢ ٨٦ ظير اإلثةظح ل٤ض٧يٓ؛  ك٩ٮع ل٥ يأًت ٩ه ااؿٌّ ىلع مرشٔك

                                      
 (.7557(، كاث٨ أ يب محجح يف املى٪ٙ )2734أػؿص٫ ٔجؽ الؿزاؽ يف املى٪ٙ )( 1)
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يح اتلأّس كاالٝذؽاء ث٫ ك٬ؾا اجلٮع حم٢ ػالؼ ثني أ٬ ٚي٫ ىلع ص٭ح  ٢ ا٥٤ٕ٣ يف مرشٔك
 اجلؽب ىلع ٝٮ٣ني/ 

ّسِّ كاالٝذؽاء ثةجليب اىلٔل األول/ 
ى
 يف ٬ؾا اجلٮع ٦٪ؽكب. إف اتلأ

يف ٬ؾا اجلٮع، ك٬ؾا ٝٮؿ ك٢ٕٚ  إ٫٩ ال يرشع اتلأّس كاالٝذؽاء ثةجليب  اىلٔل اثلاين/
 .╚دم٭ٮر الىعةثح 

ٕيؿؼ كا٣ٕةاة يف  األٕٚةؿ ا٣يت ٤ٕٚ٭ة اجليب  ث/وييدق ةاألغٍال اجلتيني ث٧ٞذىض ا٣
ز٦ة٫٩ كماك٫٩، لكبف اجلجَّح كا٧ٕ٣ة٦ح كإَة٣ح النٕؿ كحنٮ ذلٟ؛ إذ ال دؽؿ ىلع ٗري اإلثةظح 

يح إال إذا كرا احل٢ ىلع ٩ؽبو أك إجيةب.  كاملرشٔك
 /األفػال اىيت غيً أُٓا ٌَ رطائطّ  –7

 اة ىلع أربٓ نكٮة يف اجلاكح، ك٩لةح الٮا٬جح.اكف ٗريق/ الـية ٨٧ٚ املجةح هل 
 ك٨٦ الٮاصت ٤ٔي٫/ اتل٭ضؽ كٝيةـ ال٤ي٢ ىلع الؿاصط.

 ك٨٦ املعؿـ ٤ٔي٫/ األك٢ ٨٦ الىؽٝح.
ذؽل كال ييذأىسَّ ث٫  ٚي٭ة، كذلٟ ٨٦  ٚ٭ؾق ػىةاه ال ينةرًل٫ ٚي٭ة أظؽ كال يٞي

 ص٭ح اإلثةظح كالٮصٮب كاحلؿ٦ح.
 األفػال اتلػتسيث/ –8

ري اخلةوح ا٣يت يٞىؽ ث٭ة ا٣ترشيٓ، ٚ٭ؾق ٤ُ٦ٮبه ٚي٭ة  كيه األٕٚةؿ ٗري اجلج٤يح ٗك
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ ، كيه األو٢ يف إٔٚةؿ اجليب االٝذؽاء كاتلأّس ث٫ 

  .[72]األخضاب/ ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
 ذاًُيا/ ابلسغث/

 حػصيف ابلسغث يف اليغث، وغلكخّ ةاملػىن الرشيع/ -أ
، ك٬ؾا ا٢ٕٛ٣ يؽكر يف ال٤٘ح ىلع أو٤نٍي/ ابلؽٔح مىؽر ا٢ٕٛ٣ عى  ثىؽى

ڭ ﴿اثذؽاء اليشء كو٪٫ٕ ال ٨ٔ ٦سةؿ قةثٜ، ك٦٪٫ ٝٮهل دٕػةىل/  األضو األول/
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 .[>22]ابللصة/ ﴾ۇ ۇۆ
ك٬ؾا املٕىن ال٤٘ٮم ٦ذٜٛ ٦ٓ املٕىن الرشيع؛ ألف ابلؽٔح إظؽاث يف اي٨ ا، 

 كاثذؽاء ألميةء يف الرشع ال أو٢ هلة.
جىخ. /األضو اثلاين ًُ ، أم/ لكَّخ ٔك ٔخ اإلث٢ي ثٍؽى

ى
ؿ؛ ٚة٣ٕؿب دٞٮؿ/ أ  اال٩ُٞةع كاللَكى

ك٬ؾا املٕىن ال٤٘ٮم ٦ذٜٛ ٠ؾلٟ ٦ٓ املٕىن الرشيع ٨٦ ص٭ح أف ٨٦ اقتجؽؿ بك٪َّح 
ثؽٔحن ٨٦ ٔ٪ؽق ٚٞؽ ظؽث هل ٩ٮع ا٩ُٞةع ٨ٔ الكري يف َؿيٜ اهلؽل ك٦ي٢  رقٮؿ ا 

 ٨ٔ الرصاط املكذٞي٥ حبكت ثؽٔذ٫.
 ػصيف االضؽليح ليتسغث/اتل -ب

ٚخ ث٭ة ابلؽٔح/  ؿِّ ٔي اذلم ٝةؿ ٚي٫/  حػصيف اإلٌام الشاؼيب٨٦ أدمٓ اتلٕةريٙ ا٣يت 
ىؽ ثةلك٤ٮؾ ٤ٔي٭ة » ح دٌةيه الرشٔيَّح، يٞي ٔى ابلؽٔح ٔجةرة ٨ٔ َؿيٞح يف ادلي٨ خمرتى

 .(1)«املجة٣٘ح يف اتلٕجُّؽ  قجعة٫٩
٨٦ يٞٮؿ ثؽػٮؿ االثذؽاع يف ٔؿٚ٭ة ثذٕؿيٙ آػؿ يٮاٜٚ رأم  ♫ ٣ل٨ النةَيب

ح » /♫فلال األمٮر ا٣ٕةايح ٠ؽػٮهل يف األمٮر ا٣ٕجةايَّح،  ابلؽٔح َؿيٞح يف ادلي٨ خمرٔت
ىؽ ثة٣ُؿيٞح الرشٔيح ةيه الرشٔيح، يٞىؽ ثةلك٤ٮؾ ٤ٔي٭ة ٦ة يٞي  .(2)«دٌي

٤ٍٕح املؼة٣ٛح ل٤ك٪ح، كيه  -رشاعن  -دٕؿيٙ ابلؽٔح -ثةػذىةر -كي٧ل٨ ًٛ ثأ٩٭ة/ ا٣
ث.األمؿ امل  عؽى

 .(3)«ٚةقذؼؿاص٭ة ل٤ك٤ٮؾ ٤ٔي٭ة ٬ٮ االثذؽاع، ك٬يئذ٭ة يه ابلؽٔح» ٝةؿ النةَيب/
ٮهل  ٢٧ املعؽىثٝ  ِ ابلؽٔح يؿاا ث٫ ا٣ٕ  .(4)«فإن لك ُمَسذث ةسغث»/ كادلحل٢ي الرشيع ىلع أف ٣ٛ

                                      
ذىةـ )1)  (. 1/37( األ
 (.1/57) املىؽر الكةثٜ (2)
 (.1/36) املىؽر الكةثٜ (3)
(، كٝةؿ ا٣رت٦ؾم/ ظؽير 44كاث٨ ٦ةص٫ ) (،2676(، كا٣رت٦ؾم ٔٞت احلؽير )4677(، كأثٮ ااكا )17144أػؿص٫ أمحؽ )( 4)

 ظك٨. كقيأيت يف احلؽير اثلة٨٦ كا٣ٕرشي٨ ٨٦ األربٕني.
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ك٨٦ ابلؽع الكحبح ٔ٪ؽ اع٦ح اجلةس/ دْٕي٥ ثٕي األميةء كاتلربؾ ث٭ة كأذٞةا اجلٛٓ 
 . (1)ي٥ حنٮ/ ٔني، كمضؿة، كرضيطٚي٭ة، ٠ذْٕ

 . (2)ك٦٪٭ة/ اػرتاع ٔجةاات خمىٮوح يف أيةـ خمىٮوح
ا، كإف اك٩خ لك٭ة دؽكر ىلع حمةكر  كأٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء يف ابلؽٔح كدٕةريٛ٭٥ هلة ٠سرية صؽًّ

 أقةقيح، ٦٪٭ة/
ٮاف ا أف ابلؽٔح حمؽزح ٣حف ٨٦ ٢ٕٚ الؿقٮؿ  أواًل/ ، كال ٨٦ ٢ٕٚ وعةثذ٫ ًر

 ٤ٔي٭٥. 
. اًُيا/ذ ري ٦أذكف ٚي٫ رشاعن  أف ابلؽٔح يف ادلي٨ أمؿ ٦ؾمٮـ ٗك

 أف ابلؽٔح ًؽ الك٪ح، كأ٩٭ة ميىةًا٦ح ل٤رشيٕح كخمة٣ٛحه جلىٮص الٮيح. ذاثلًا/
ذٞةا. كادٜٛ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع راةًػا / االثذؽاع يف ادلي٨ يلٮف ثة٣ٞٮؿ أك ا٢٧ٕ٣ أك األ

٫ يف  ا٣ٕةاات كاملٕةمالت. كٝٮع االثذؽاع يف ا٣ٕجةاات، كاػذ٤ٛٮا يف كٝٔٮ
 رؽٔرة االةخساع يف اىػليسة واتلدشيص ٌَ ابلسع وأْيٓا/ -ص

 ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿ ٝةؿ ا دٕةىل/
حٍلىٍؼلى ٨٦ خية٣ٙ رشيٕح الؿقٮؿ»ٝةؿ اث٨ ٠سري/  .[8;]اجلٔر/ ٍر كى ٚى٤ٍيىٍعؾى ا   أم/  ثةَ٪نة كّة٬ؿن

 .(3)«حأم/ يف ٤ٝٮب٭٥ ٨٦ كٛؿ أك ٩ٛةؽ أك ثؽٔ ﴾گ گ گ﴿
 .[;20]آل غٍصان/ ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ٝٮؿ ا دٕةىل/  ¶كٝؽ ٚرس اث٨ ٔجةس 

أ٦ة اذلي٨ »/ ٚأ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح كأكلٮ ا٥٤ٕ٣، ك«ٚأ٦ة اذلي٨ اثيٌخ كصٮ٬٭٥»ٚٞةؿ/ 
 .(4)«/ ٚأ٢٬ ابلؽع كالٌال٣ح«اقٮات كصٮ٬٭٥

                                      
 (.29الٮايف يف رشح األربٕني اجلٮكيح، ملىُىف ابل٘ة كحميي ادلي٨ مكذٮ )ص( 1)
 (. 24خمذرص اجلرباكم ىلع األربٕني اجلٮكيح )ص ( 2)
 (.6/97( دٛكري اث٨ ٠سري )3)
ذٞةا )أػؿص٫ الاللاكيئ ( 4)  (.8/375(، كاخلُيت يف دةريغ ث٘ؽاا )1/79يف رشح أوٮؿ األ
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ث وإياكً وُمسذات األمٔر، فإن لك ُمسذث ةسغث، ولك ةسغ/ »كٝةؿ رقٮؿ ا 
 .(1)«علىث

ا ووزر ٌَ غٍو ةٓا ٌَ »/ كٝةؿ  ََّ يف اإلظلم ظِث ظيئث اكن غييّ وزْر وٌَ َظ
ً يشء  .(2)«ةػسه ٌَ غري أن يِلص ٌَ أوزاْر

يٍػذي٥/ »◙ كٝةؿ ٔجؽ ا ث٨ مكٕٮا ًٛ  .(3)«ادجٕٮا كال دبذؽٔٮا، ٚٞؽ ٠ي
ىٍك٥٤ ٨٦ إظؽل زالث/ إ» كٝةؿ قٛيةف اثلٮرم/ ٦ة أف ٨٦ صةلف وةظت ثؽٔح ل٥ ي

ؿُّ ث٫، أك يٞٮؿ/ كا ال أثةيل ٦ة دل٧٤ٮا ث٫، كإين  ـً يلٮف ٚذ٪ح ٣٘ريق، أك يٞٓ ث٤ٞج٫ يشء ي
 .(4)«٨٧ٚ أ٨٦ ا ىلع اي٪٫ َؿٚح ٔني ق٤ج٫ إيةقكازٜ ٨٦ ٩ٛيس، 

ح أ٦ح حم٧ؽ » ٝةؿ ٦ٞةد٢ ث٨ ظيةف/  (5)«أ٢٬ ٬ؾق األ٬ٮاء ٚآ
 ةب، ٦٪٭ة/كابلؽع دٕؽ أكرب يف اإلز٥ كاذلـ ٨٦ املٕةيص ألقج»

ثةخلية٩ح يف أااء األ٦ة٩ح كالؿقة٣ح! كذلٟ ل١ٮ٫٩  أف املجذؽع ث٤كةف ظةهل يذَّ٭٥ الؿقٮؿ  –1
٧ةؿ ٦ة يٕذٞؽ أ٫٩ ٝؿبح إىل ا دٕةىل،  ذٞةاات كاألٝٮاؿ كاأٔل ًٍؽثى ٨٦ ا٣ٕجةاات كاأل حيي

ا إال ؛ أل٫٩ ٦ة دؿؾ ػرينا إال اجلة ٤ٔي٫، كال رشًّ كلٮ اكف ٠ؾلٟ ألػرب٩ة ث٫ الؿقٮؿ 
 ٩٭ة٩ة ٔ٪٫.

ذًَّ٭٧ح هلة؛ إذ تكذؽرؾ ىلع الرشع ثـيةاة أك ٩ٞىةف أك  –2 أف ابلؽع مٌةاة ل٤رشيٕح ك٦ي
 د٘يري لألو٢ الىعيط.

 .(6)«أف رضر ابلؽع يف ٩ٛف ادلي٨، ك٬ٮ رضر ٦ذٕؽٍّ كذ٩ت ال ييذةب ٦٪٫ –3

                                      
 (.867أػؿص٫ مك٥٤ )( 1)
 (.1717أػؿص٫ مك٥٤ )( 2)
 (.211( أػؿص٫ ادلاريم )3)
ةح يف ابلؽع ) (4)  ( 116أػؿص٫ اث٨ ًك

 (67/178أػؿص٫ اث٨ ٔكة٠ؿ يف دةريغ امنٜ) (5)
 (.1/79) كٕيؽ ث٨ ٩ةرص ا٣٘ة٦ؽمظٞيٞح ابلؽٔح كأظاك٦٭ة، ل (6)
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ٚي٫ ذـ االثذؽع يف  ،[>7]احلسيس/ ﴾گ گ گ ڳ ڳ﴿٧٠ة أف ٝٮهل دٕةىل/ 
٪ةؼو ل٤ُٛؿة، كأف لك ٨٦ اثذؽع ثؽٔحن ٚإف ٦ٞذىض ا٣ُٛؿة أف ي٭ٮفى كيٌٕٙ ادلي٨ ك أ٫٩ ٦ي

 ٨ٔ ا٣ٞيةـ ث٭ة؛ أل٩٭ة خمة٣ًٛح كدلةٚيح ل٤ُٛؿة كا٢ٕٞ٣ الك٤ي٥. 
 أكعام ابلسغث/ -د

ذجةرات ا٣يت دؤػؾ ٔ٪ؽ اتلٞكي٥،  ي٧ل٨ دٞكي٥ ابلؽٔح ثُؿؽ خمذ٤ٛح ث٪ةءن ىلع األ
 ك٬ؾق ا٣ُؿؽ يه/

 لعيً ابلسغث إىل ةسغث خليليث، وبسغث إعافيث/اىؽصيلث األوىل/ ح
كا٣ٛؿؽ ثني ابلؽٔح احلٞيٞيح كابلؽٔح اإلًةٚيح/ أف احلٞيٞيح ال احل٢ ٤ٔي٭ة ٨٦ ص٭ح 
األو٢، كأ٦ة اإلًةٚيح ٚةدلحل٢ ٤ٔي٭ة ٨٦ ص٭ح األو٢ ٝةا٥، كل١٪٫ ٨٦ ص٭ح ال١يٛيَّةت أك 

٥ ٨٦ اظذيةص٭ة   هل ل١ٮ٩٭ة دٞٓ اغبلنة يف ا٣ٕجةاات.األظٮاؿ أك اتلٛةوي٢ ٗري ٝةا٥ ٤ٔي٭ة ثةلٗؿ
 ك٬ؾا اتلٞكي٥ ل٤جؽٔح ثةٔذجةر ٦ؽل د٤ٕٜ أو٢ ابلؽٔح ثةدلحل٢ الرشيع.

 حلعيً ابلسغث إىل ةسغث اعديث، وبسغث حػتُّسيث/ اىؽصيلث اثلاُيث/
ىؽ ٦٪٭ة  فابلسغث اىػاديث/ يه ا٣يت دذ٤ٕٜ ثةألمٮر ا٣ٕةايح، كيه األمٮر ا٣يت ال يٞي

ٮع، اك٣ٕٞٮا كاملٕةمالت.اتلٞؿب إىل ا دٕ  ةىل ٨٦ ظير أو٤٭ة املًٮ
 ٚيه ا٣يت دذ٤ٕٜ ث٪ٮع ٨٦ أ٩ٮاع ا٣ٕجةاة. وأٌا ابلسغث اتلػتسيث/

 ك٬ؾا دٞكي٥ ل٤جؽٔح ثةٔذجةر د٤ٕٞ٭ة ثإٔٚةؿ ا٣ٕجةا.
 كا٧٤ٕ٣ةء ٦ذٛٞٮف ىلع كٝٮع ابلؽع يف ا٣ٕجةاات قٮاء اك٩خ ٔجةاة ٤ٝجيح أك ٝٮحلح أك ٤٧ٔيح.

 ح ٚٞؽ اػذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ةء يف كٝٮع االثذؽاع ٚي٭ة ىلع ٦ؾ٬جني.كأ٦ة األمٮر ا٣ٕةاي
كإف ا٣ٕةايَّةت ٨٦ ظير يه اعايح ال ثؽٔح ٚي٭ة، ك٨٦ ظير يٕذؽُّ ث٭ة » ٝةؿ النةَيب/

ٓ اتلٕجُّؽ دؽػ٤٭ة ابلؽٔح، كظى٢ ثؾلٟ ادٛةؽ ا٣ٞٮ٣ني كوةرا املؾ٬جةف  ٓ مًٮ أك دًٮ
ا  .(1)«٦ؾ٬جنة كاظؽن

                                      
ذىةـ )1)  (.2/98( األ
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 ة دٞٓ ٚي٫.ك٬ؾا اتلٞكي٥ ل٤جؽٔح ثةٔذجةر ٦
 حلعيً ابلسغث إىل ةسغث فػييَّث، وبسغث حَْصنيَّث/ اىؽصيلث اثلاثلث/

يرشع يف ادلي٨ دٞؿبنة  دٕةىل. فابلسغث اىفػييث/ ٢ٍٕ ٦ة ل٥ ي  يه ًٚ
 كأكرث ابلؽع ٨٦ ٬ؾا اجلٮع.

نِيَّث/ ْ  ٚيه دؿؾ املجةح أك امل٤ُٮب رشاعن دٞؿبنة إىل ا دٕةىل، ٠رتؾ أك٢ أٌا ابلسغث اىرتَّ
، أك دؿؾ الـكاج ثجيَّح اتلٞؿب إىل ا ٢ٕٛ٠ الؿ٬جةف.  ال٤ع٥ ٦سالن

 اىؽصيلث الصاةػث/ حلعيً ابلسغث إىل ةسغث اغخلاديث، وبسغث غٍييث/
يه أذٞةا يشء ىلع ػالؼ ٦ة ٬ٮ ٤ٔي٫ ٨٦ املٕؿكؼ ٨ٔ  فابلسغث االغخلاديث/

ذٞةا ٢٧ٔ أـ ال الؿقٮؿ   .(1)، قٮاء أكةف ٦ٓ األ
ري٬ة ٨٦ ٦س٢/ ثؽع اخلٮا رج، كاملٕزت٣ح، كالنيٕح، كاملؿصبح، كاجل٭٧يح، كا٣ٞؽريح، ٗك

 ثؽع ا٣ٛؿؽ الٌة٣ح.
 .(2)ٚيه اتلٕجؽ  دٕةىل ثٕجةاة ل٥ يرشٔ٭ة وأٌا ابلسغث اىػٍييث/

 اىؽصيلث اخلامعث/ حلعيً ابلسغث إىل ةسغث لكيَّث، وأرصى جضئيَّث/
ػ٤الن لكيًّة ٦س٢ ثؽٔح اتلعكني يه ا٣يت يلٮف اخل٢٤ اجلةمئ ٔ٪٭ة  وابلسغث اللكيَّث/

 كاتلٞجيط ا٤ٕٞ٣ينٍي، كإ٩لةر ظضيَّح الك٪ح.
ٚيه ا٣يت يلٮف اخل٢٤ الٮاٝٓ بكبج٭ة يأيت يف ثٕي ا٣ٛؿكع اكف  وأٌا ابلسغث اجلضئيث/

ا، كاخلذ٥ اجل٧ةيع ل٤ىالة. ثٕي، ٠جؽٔح زيةاة الىالة ىلع اجليب   يف األذاف ص٭ؿن
ل  ابلؽٔح ٚي٫ حم٤٭ة، كال دجذ٥ْ ُتذ٭ة ٗري٬ة ظىت ٚ٭ؾا اجلٮع ٨٦ ابلؽع ال دذٕؽَّ

 دلٮف أوالن هلة.

                                      
 (.46ٌٕل حمٛٮظ )ص٣( اإلثؽاع يف مٌةر االثذؽاع، 1)
 (.46( املىؽر الكةثٜ )ص2)
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تث/ اىؽصيلث العادظث/  حلعيً ابلسغث إىل ةسغث بعيؽث، وبسغث مصكَّ
يه ا٣يت دلٮف دلؿا خمة٣ٛح بكيُح ال تكتذجٓ خمة٣ٛةت أػؿل،  وابلسغث اىبعيؽث/

 ٠إظؽاا املؿأة ىلع ٗري زكج أكرث ٨٦ زالث حلةؿ.
ٚيه ا٣يت تنذ٢٧ ىلع ٔؽة ثؽع دؽاػ٤خ كوةرت ٠أ٩٭ة ثؽٔح  تث/أٌا ابلسغث املصكَّ 

كاظؽة، ٦س٢/ أذٞةا النيٕح ٔى٧ح األا٧ح، كا٩تنةر ٠سري ٨٦ ابلؽع ىلع أقةس ٬ؾا 
ة ثؽٔح  ٌن ، كأي ذٞةا ا٣ٛةقؽ، ك٦س٢/ اااعء ثٕي منةيغ ا٣ُؿؽ الىٮٚيح ا٥٤ٕ٣ الرلينِّ األ

 .دأكي٢ اجلىٮص ىلع ٗري مؿاا ا كرقٮهل 
 اتلٞكي٥ يف ظٞيٞذ٫ ٝؿيت ٨٦ اتلٞكي٥ الكةثٜ هل.ك٬ؾا 

صة/ صة، وبسغث غري ٌكفن ٌُكفن  اىؽصيلث العاةػث/ حلعيً ابلسغث إىل ةسغث 
ٍُكفصة/ ٧ٓ ٤ٔي٫، ٦ذٮادؿ ٨٦ الرشع،  فابلسغث ال يه ا٣يت ي٤ــ ٦٪٭ة إ٩لةر أمؿ دلي

حمؿـ، أك ٤ٕ٦ٮـ ٨٦ ادلي٨ ثةلرضكرة، ٨٦ صعٮا ٦ٛؿكض، أك ٚؿض ٦ة ل٥ يٛؿض، أك إظالؿ 
ـق اي كرقٮهل   كًلذةث٫ ٔ٪٫ )٨٦ ٩يف أك إزجةت(. ُتؿي٥ ظالؿ، أك أذٞةا ٦ة يي٪ػ

صة/ ٍُكفن ٚيه ا٣يت ال ي٤ــ ٦٪٭ة دلؾيت ثةل١ذةب كال بيشء ممة  وأٌا ابلسغث غري ال
أرق٢ ا ث٫ رق٫٤، ٠جؽع املٍؿكا٩يح ا٣يت أ٩لؿ٬ة ٤ٔي٭٥ ٌٚالء الىعةثح، كل٥ يٞؿك٥٬ 

ا ٨٦ ثيٕذ٭٥ ألص٤٭ة، ٦س٢/ دٞؽي٥ ٤ٔي٭ة، كل٥ يلٛ ـٔٮا يؽن ؿك٥٬ بيشء ٦٪٭ة، كل٥ ي٪ػ
 اخلُجح ٝج٢ والة ا٣ٕيؽ كدأػري الى٤ٮات إىل أكاػؿ أكٝةد٭ة.

 اىؽصيلث اثلاٌِث/ حلعيً ابلسع إىل نتائص، وضغائص/
كالٌةثٍ يف اتلٛؿيٜ ثني ابلؽٔح ال١جرية كالى٘رية ٬ٮ ٦ؽل إػالؿ ٬ؾق ابلؽٔح 

٦ة أػ٢ٌ ٦٪٭ة ثأو٢ ٨٦ ٬ؾق » كال اإلٌام الشاؼيب/دلي٨ املٕذربة، ثرضكرة ٨٦ رضكريةت ا
 .(1)«الرضكريةت ٚ٭ٮ ٠جرية، ك٦ة ال ٚ٭ٮ و٘رية

ك٣ل٨ يججيغ اتلجج٫ إىل أف ٬ؾا الٌةثٍ ٣حف ىلع إَال٫ٝ؛ ألف ظل٥ ال١جرية 
٫٧٤، ك٦ة إذا اكف يؽٔٮ إىل ثؽٔح أـ ال، ك٦ؽل ا٩تنةر  خيذ٤ٙ حبكت ظةؿ املجذؽع ٔك

                                      
ذىةـ )1)  (.2/57( األ
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ري ذلٟ ٨٦ األمٮر املٕذربة يف ا٥٤ٕ٣ يف  ز٦ة٫٩ كماك٫٩، ك٦ؽل إرصارق ىلع ثؽٔذ٫، ٗك
 احلل٥ ىلع ابلؽٔح.

٥ حنتيّ/  ٨ٍ ٝىكَّ ثٕؽ ثيةف ٬ؾق ا٣ُؿؽ اثل٧ة٩يح تلٞكي٥ ابلؽٔح، جتؽر اإلمةرة إىل أف ٦ى
ولك ةسغث »يٞٮؿ  ابلؽٔح الرشٔيح إىل ظك٪ح كقحبح ٚ٭ٮ خمُئ؛ ألف رقٮؿ ا 

 حيل٥ ىلع ابلؽع لك٭ة ثأ٩٭ة ًال٣ح، ز٥ يأيت ٝةا٢ حلٞٮؿ/ ٣حف لك ٚؿقٮؿ ا (1)«علىث
 .(2)ثؽٔح ًال٣ح، ث٢ ٬٪ةؾ ثؽٔح ظك٪ح!! 

ال الرشٔيح، ٝةؿ اث٨  ،ٕرتي٫ األظاكـ اخل٧كح ٬ٮ ابلؽٔح ال٤٘ٮيح٦ة دْ٭ؿ أف يكاذلم 
ٚإ٧٩ة  ،(3)ة ٦ة كٝٓ يف الكـ ثٕي الك٤ٙ ٨٦ اقذعكةف ثٕي ابلؽعكأ٦َّ »/ ♫ رصت

 .(4) «ال الرشٔيح ،ابلؽع ال٤٘ٮيح ذلٟ يف

، ال  -ةؿحب-ك٨٦ ثةب أكىل ال يىط   لرى ؽٍ دي أذجةر ٣ِٛ ابلؽٔح يف لكةف الرشع دل٧الن
إذ األو٢ يف  ـ؛ظىت يبني، ٚإ٫٩ ّة٬ؿ يف ٦ٕ٪ةق املؾمٮ ث٫ املٞىٮاي  ؼي ؿى ٍٕ ، كال يي ٫ي االتلي 

ىلع أف  ٦ة يؽؿُّ  ؽى صً ا كي األ٣ٛةظ الرشٔيح أف د٤ُٜ ىلع ٦ٕ٪ة٬ة الرشيع اكف ال٤٘ٮم، إال إذ
 املٞىٮا ٬ٮ ال٤٘ٮم.
ٮع يف الرشع  ل٤عةاث املؾمٮـ، ال »يٞٮؿ الكجيك/  ٚةبلؽٔح ٔ٪ؽ اإلَالؽ ٣ِٛ مًٮ

يِّؽت ابلؽٔح ثةملكذعجح كحنٮق ٚيضٮز، كيلٮف ذلٟ جيٮز إَال٫ٝ ىلع ٗري ذلٟ، كإذا قي 
 .(5)« ة، ظٞيٞح ٣٘ٮيحل٤ٞؿي٪ح، كيلٮف دلةزنا رشٔيًّ 

                                      
 (.867أػؿص٫ مك٥٤ ) (1)
ؿؽ ثني ابلؽٔح احلك٪ح كالك٪ح احلك٪ح ا٣يت صةءت يف احلؽير الرشيٙ/ 2) ََّ يف اإلظلم ظِث خعِث فيّ أجص»( ٬٪ةؾٚ  ْا، وأجص ٌَ َظ

ً يشء / ٬ٮ أف -٧٠ة ٩ٛ٭٥ ٨٦ ٝىح ٬ؾا احلؽير -أػؿص٫ مك٥٤؛ ٚةملٞىٮا ٬٪ة «ٌَ غٍو ةٓا ٌَ ةػسه، ٌَ غري أن يِلص ٌَ أجْٔر
ؿ٥٬ ث٭ة،  ْ٭٥ كذ٠َّ ٟ؛ تلذةثٓ اجلةس ىلع ا٢٧ٕ٣ ث٭ة بكبج٫، كًلؾا لٮ ٔك ٨٦ ٢٧ٔ بك٪ح وعيعح ٝؽ دؿؾ اجلةس ا٢٧ٕ٣ ث٭ة ٚٞؽ أظية٬ة ثؾل

ٮا ىلع ا٣ٕ ذٮل ) ٢٧ ث٭ة.ٚذذةٕث  (.8747ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧ح،ٚ 
كٝٮؿ النةٚيع « ا٣ٞىه ثؽٔح، ك٧ٕ٩خ ابلؽٔح/ »♫، كٝٮؿ احلك٨ ابلرصم «٧ٕ٩خ ابلؽٔح/ »◙حنٮ ٝٮؿ ٧ٔؿ  (3)

 إ٣غ.«... ابلؽٔح  ثؽٔذةف/ ثؽٔح حم٧ٮاة، كبؽٔح ٦ؾمٮ٦ح/ »♫
 (.226صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلل٥ )ص (4)
 (.2/178ٚذةكم الكجيك ، ) (5)
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 سع/أخاكم ابل -ْ
ٛؿ  إذا ٩ْؿ٩ة إىل ابلؽع ٩ْؿة اع٦ح ٚك٪ضؽ أف أظاك٦٭ة ٦ذٛةكدح؛ ٧ٚ٪٭ة ٦ة ٬ٮ كي
اح! اك٣ُٮاؼ ثة٣ٞجٮر دٞؿبنة إىل أوعةث٭ة، كدٞؽي٥ اذلثةاط كاجلؾكر هلة، كااعء أوعةث٭ة  رصي

 كاالقذ٘ةزح ث٭٥، كًل٧ٞةالت ٗالة اجل٭٧يح كالؿاٌٚح.
 ٮر، كالىالة كادلاعء ٔ٪ؽ٬ة.ك٦٪٭ة/ ٦ة ٬ٮ ٨٦ كقةا٢ الرشؾ، اكبل٪ةء ىلع ا٣ٞج

 ك٦٪٭ة/ ٦ة ٬ٮ ٚكٜ أذٞةام، ٠جؽٔح اخلٮارج كا٣ٞؽريح كاملؿصبح يف أٝٮاهل٥ كأذٞةااد٭٥
 املؼة٣ٛح لألا٣ح الرشٔيح.

ةء ثٞىؽ ُٝٓ  ة يف الن٧ف، كاخًلىى ك٦٪٭ة/ ٦ة ٬ٮ ٦ٕىيح، ٠جؽٔح اتلبذ٢ُّ، كالىيةـ ٝةا٧ن
 م٭ٮة اجل٧ةع.

ث/  ابلسغث املهصْو
ط/ أف ثٕي ابلؽع كإف اك٩خ دؽػ٢ ُتخ صجف امل٪٭يَّةت إال أف كجيؽر ث٪ة أف  ٩ًٮ

 ظ٧١٭ة ٝؽ يلٮف ال١ؿا٬ح ال اتلعؿي٥! ك٬ؾا حم٢ ػالؼ ثني ا٧٤ٕ٣ةء.
ك٨٦ ذلٟ/ ثٕي الـيةاات ا٣يت أظؽز٭ة اجلةس يف اتل١جري ٔٞت ا٣ٛؿااي يف ٔيؽ 

 .األًىح، أك يف أذاكر دذ٤ٕٜ ثىالة ا٣رتاكيط، أك ٔ٪ؽ ػذ٥ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
 اتلفاوت ةني ابلسع/ -و

ذ٤ٙ ٚي٭ة/ ٢٬  ممة قجٜ جنؽ/ أف ابلؽع ٦ذٛةكدح، ٧ٚ٪٭ة ٦ة ٬ٮ كٛؿ رصاح، ك٦٪٭ة ٦ة خيي
 يه كٛؿ أـ ال؟ ك٦٪٭ة ٦ة ٬ٮ ٦ٕىيح كييذٜٛ ىلع أ٩٭ة ٣حكخ ثلٛؿ، ك٦٪٭ة ٦ة ٬ٮ م١ؿكق.

 وتلفاوت أخاكم ابلسع أظتاب نررية، ٌِٓا/
٥٤ ٨٦ الرشيٕح أ٩٭ة ٣حكخ ىلع أف ابلؽع لك٭ة ااػ٤ح ُتخ صجف امل٪٭يةت  ٔي ا٣يت 

 .(1)ردجح كاظؽة
ذ٤ٕٞةت ابلؽٔح، ٧ٚ٪٭ة ٦ة يٞٓ يف  ك٨٦ أقجةب دٛةكت أظاكـ ابلؽٔح/ اػذالؼ ٦ي

 الرضكريةت، ك٦٪٭ة ٦ة يٞٓ يف احلةصيَّةت، ك٦٪٭ة ٦ة يٞٓ يف اتلعكح٪يَّةت.
ذٞةايح أك ا٤٧ٕ٣يح، ك٦٪٭ة ٦ة يلٮف يف  ك٦٪٭ة/ ٦ة يلٮف يف مكةا٢ األوٮؿ األ

                                      
ذىةـ )( 1)  (.37 -2/36األ
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ذٞةايح أك ا٤٧ٕ٣يح.  مكةا٢ ا٣ٛؿكع األ
ػؾ، ك٦٪٭ة ٦ة ٬ٮ مٍنلًك يف ٦أػؾق.

ٍ
 ك٦٪٭ة/ ٦ة يلٮف ّة٬ؿ املأ

ذ٤َّٕٜ ٨٦ ٬ؾق املذ٤ٕٞةت ظل٥ خيى٫.  كللك ٦ي
٥٤ أف ابلؽع ٣حكخ لك٭ة يف  ك٨٦ أص٢ ذلٟ/ دٛةكىتى احلل٥ي ىلع ابلؽٔح، ك٨٦ ٬ؾا يٕي

 .(1)كاظؽ ردجح كاظؽة، كال يىط أف يٞةؿ/ إ٩٭ة ىلع ظل٥
 ٌَ أظتاب االةخساع/ -ز

 اجل٭٢ ثةلكنن اجلجٮيح. –1
 دؿؾ ا٢٧ٕ٣ ثةلك٪ح. –2
 ال١يؽ لإلقالـ كامل١ؿ ثةملك٧٤ني. –3
ة ٔ٪ؽ ذم الك٤ُةف. –4 ٮى ٍْ  ٤َت احل
 ٤َت ا٤ٕ٣ٮ كاملعةْٚح ىلع امل٪ىت ثني اجلةس. –5

٨ٔ  كبٕي أقجةب االثذؽاع يلٮف حم٧ٮانا يف ظؽ ذاد٫، ٣ل٨ ي٪عؿؼ ث٫ املجذًؽع
ٕٙ ابلىرية ٦ٓ دـيني النيُةف كإٗٮاا٫، ك٨٦  مك٫١٤ الىعيط بكجت ٤ٝح ا٥٤ٕ٣ ًك

جح يف ا٣ُةاعت كيف ٢ٕٚ اخلريات، كاخلٮؼ ٨٦ ا دٕةىل.  د٤ٟ األقجةب/ الٗؿ
ك٬ؾا يف  ٬ؾا، كٝؽ دجنأ ابلؽٔح ٩تيضح امتجة٬٭ة )يف ٢ٞٔ املجذًؽع( ثةملىة٣ط املؿق٤ح،

 كا٩تنةر٬ة كا٢٧ٕ٣ ث٭ة.احلٞيٞح قجت ٝٮم يف إظؽاث ابلؽع 
٩ة إىل اجلُٞح اتلةحلح.  ك٬ؾا جيؿُّ

 ْو املطاىح املصظيَث إخساٌث يف ادليَ ٌا ىيط ٌِّ؟ -ح
املى٤عح املؿق٤ح يه/ امل٪ٕٛح أك ا٣ٛةاؽة ا٣يت يى٤ط ث٭ة أمؿ ا٣ٕجةا، كٝؽ أ٤َٞ٭ة 

يٍِّؽ٬ة ثةٔذجةر، أك يي٭ًؽر٬ٍة ثإ٣٘ةء.  النةرع احل١ي٥ ٥٤ٚ يٞي
 (2)املؿق٤ح/ مالء٦ذ٭ة تلرصٚةت النةرع حبير يٮصؽ ل٧٤ٕىن امل٪ةقتكينرتط ل٧٤ى٤عح 

. يف  املى٤عح املؿق٤ح صجفه أذربق النةرع يف اجل٤٧ح ٨٦ ٗري احل٢ ٦ٕنيَّ
                                      

 (.2/62(، ظٞيٞح ابلؽٔح كأظاك٦٭ة )47 -2/36( املىؽر الكةثٜ )1)
 ( ال ثؽَّ لٮصٮا احلل٥ يف أم يشء ٨٦ ٦ٕىن ٦٪ةقت ييؿبٍ ث٫ احلل٥.2)
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ك٨٦ أ٦س٤ح ٬ؾق املىة٣ط املؿق٤ح ا٣يت د٤ٞة٬ة ا٧٤ٕ٣ةء ثة٣ٞجٮؿ/ دمٓ املىعٙ الرشيٙ، 
 ألذاف كاتل٤ٕي٥، كحنٮ ذلٟ.كدؽكي٨ ا٤ٕ٣ٮـ، كاقذؼؽاـ م١ربات الىٮت يف املكةصؽ ل

ا ٤ٔي٫، كإ٧٩ة يه ز٧ؿة  ة زااؽن ٕن إذنا، ٚةملىة٣ط املؿق٤ح ٣حكخ اثذؽااعن يف ادلي٨، كال ترشي
 ٚ٭٥ جلىٮص الٮظيني، ك٦ة يكت٪جٍ ٦٪٭٧ة ٨٦ ٝٮأؽ ٚٞ٭يح كأوٮحلح.

ع حلِٛ الرضكرات «٦ة ال يذ٥ الٮاصت إال ث٫ ٚ٭ٮ كاصت»٠ٞٮهل٥/  ، كحنٮ ذلٟ ممة رشي
 حلةصيةت.كراعيح ا

 العبيو إىل احنعار ابلسع/
اجلةس يف ثةب ابلؽٔح ىلع أو٪ةؼ زالزح/ كاٝٓ ٚي٭ة ٚ٭ٮ ٬ةلٟ، كقة٠خ ٔ٪٭ة 

ٌٜٚ ثإذف ا.  مكةك٨ هلة ٚ٭ٮ خمة٣ٙ، كدلة٩ًت هلة قةعو يف إزاتل٭ة ٚ٭ٮ ٩ةج مٮ
كوةر ٠سري ٨٦ أ٢٬ ابلؽع يٕذٞؽكف » ٚيٞٮؿ ٔ٪٭٧ة اث٨ دي٧يح/ٚأ٦ة الى٪ٍٛةف األكَّالف 

ؿى ٨٦ ػة٣ٛ٭٥ يف ذلٟ، كإزاء ٬ؤالء ا ٍٛ ٍكفى كي  ٔذٞةانا ٬ٮ ًالؿ، يؿك٫٩ ٬ٮ احلٜ، كيىؿى

ـه ال يٕؿٚٮف أذٞةا أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٧٠ة جيت، أك يٕؿٚٮف  ؿي٨ ثةبلة٢َ أٝٮا ِّٛ املل
ٮف أ٢٬ ابلؽع، كال يٕةٝجٮ٩٭٥،  ث٫ٌٕ كجي٭٤ٮف ث٫ٌٕ، كال ي٪٭ٮف ٨ٔ ابلؽع، كال يؾ٦ُّ

كف اجل٧يٓ ىلع ؿُّ ا٧٤ٕ٣ةء يف مٮآً االصذ٭ةا ا٣يت يكٮغ كيٞؿُّ ٞى  ٦ؾا٬ج٭٥ املؼذ٤ٛح ٧٠ة يي
 .(1)«ٚي٭ة اجلػـاع، كالك ٬ةدني ا٣ُؿيٞذني ٦٪عؿٚح ػةرصح ٨ٔ ال١ذةب كالك٪ح

احل٧ؽ  اذلم ص٢ٕ يف لكِّ ز٦ةًف ٚرتةو » /أ٦ة الى٪ٙ اثلة٣ر ٚيٞٮؿ ٔ٪٫ اإل٦ةـ أمحؽ
 ٍ٨ ٢ًَّ إىل اهلؽل، كيىربكف ٦٪٭٥ ىلع األذل،  ٨٦ الؿق٢ ثٞةية ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣، يؽٔٮف ٦ى

ٍظيىٮٍقي، 
ى
كف ث٪ٮر ا أ٢٬ى ا٣ٕىم، ٚل٥ ٨٦ ٝذي٢ إلث٤حف أ ييٮف ثلذةب ا املٮىت، كيجرصِّ حيي

كٍقي، ٧ٚة أدم٢ى أزؿ٥٬ ىلع اجلةس كأٝجطى أزؿ اجلةس ٤ٔي٭٥، ي٪ٛٮف  ؽى كًل٥ ٨٦ ًةؿ دةا٫ ٝؽ ٬ى
 .(2) «٤ُني، كدأكي٢ اجلة٤٬ني٨ٔ ٠ذةب ا ُتؿيٙ ا٣٘ة٣ني، كا٩ذعةؿ املج

 وٌَ ِْا اكن ٌَ الَّضوري اُخطاب ؼائفث ليليام ةٍٍَٓخنْي رشيفخنْي/
نرش ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ، كإظيةء ا٢٧ٕ٣ ثةلك٪ح؛ ٚإف ٬ؾا ٨٦ أ٥ْٔ ا٣ٞؿبةت املٍٓث األوىل/ 

                                      
 (.12/467( دل٧ٮع ا٣ٛذةكل )1)
 (56-55الؿا ىلع اجل٭٧يح ك الـ٩ةاٝح، ألمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ )ص (2)
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 ك٨٦ أجنط الٮقةا٢ لٮٝةيح املك٧٤ني ٨٦ ابلؽع ٝج٢ الٮٝٮع ٚي٭ة.
٢ ابلؽع، كًلنٙ ظٞيٞذ٭ة كظٞيٞذ٭٥، كُتؾيؿ األ٦ح ٨٦ الؿا ىلع أ٬ واملٍٓث اثلاُيث/

 رشكر٥٬، كذلٟ ثؿوؽ املعؽزةت، ز٥ ا٣ٞيةـ ظكت الٮقٓ كا٣ُةٝح ثةملؿادت اآلديح/
 املصحتث األوىل/ الصد ىلع أْو ابلسع/

ممة ال خيىف/ أ٫٩ جيت ىلع ٨٦ يٞٮـ ثؿا ابلؽٔح أف يلٮف اعرٚنة حبةؿ اخلى٥، ٦ؾ٬جنة 
٦ٓ اتلثجخ كادلٝح، ٧٠ة ٤ٔي٫ مؿااعة امل٪٭ش ا٣ٞٮي٥ يف الؿا ىلع أ٢٬  كٝٮالن كأا٣حن كًلذجنة،

 ابلؽع، ك٨٦ أ٥٬ ٦ٕةل٥ ٬ؾا امل٪٭ش ٦ة يٌل/
٠نٙ دةريغ ابلؽٔح، كأو٢ ننأد٭ة كاردجةَ٭ة ثأوعةث٭ة اذلي٨ أظؽزٮ٬ة، كأ٫٩ ال أو٢  -1

 هلة يف اي٨ ا.
ذ٧ةا ىلع الكـ اخلىٮـ يف ٠ذج٭٥ ك٦ٞةال -2  د٭٥.دٮزيٜ الؿا ثةأل

مٮف ثأظؽ أمؿي٨/ إ٦ة اتل٪ةٝي أك  -3 ـى ثيةف د٪ةٝي امل٪٭ش ادلايع إىل ابلؽٔح، كأف أ٫٤٬ م٤
 دؿؾ ابلؽٔح.

 ٦ٕؿٚح راكا أ٢٬ ابلؽع ثٌٕ٭٥ ىلع ثٕي. -4
 ٦ٕؿٚح اوُالظةد٭٥، كخمةَجذ٭٥ ث٭ة ٔ٪ؽ احلةصح. -5
ح، كُتؿيؿ مٮ٨َ االحنؿاؼ كالٌالؿ. -6  ُتؽيؽ املؼة٣ٛى
 ذؽالؿ؛ ٚإف ىلع املكذًؽؿِّ أف يؿايع الٌٮاثٍ اآلديح/ ٦ٕؿٚح ٠يٛيح االق -7

 لك أٮل اعريح ٨ٔ ا٣رب٬ةف ٗري ٦ٞجٮ٣ح. -
 إزجةت وعح اجل٢ٞ. -

جُ٭ة. -  ا٣ٕ٪ةيح ثأ٣ٛةظ ادلحل٢ كُتؿيؿ٬ة ًك

يكةؽ هل ادلحل٢. -  االقذؽالؿ ثةألا٣ح املذٜٛ ٤ٔي٭ة ثني املكذًؽؿِّ ك٨٦ ي
 مؿااعة قيةؽ ادلحل٢ كقجة٫ٝ. -

ة ثة٣ٕؽـ.ٔؽـ ا -  ٥٤ٕ٣ ثةدلحل٢ ٣حف ٧٤ٔن

 اجل٧ٓ ثني املذ٧ةزالت، كاتلٛؿيٜ ثني املؼذ٤ٛةت. -
ـ ابلة٤َح ملؾ٬ت املؼة٣ًٙ -8 ٪ؽ ٦٪ةّؿد٫ -ذ٠ؿ ال٤ٮاز إلّ٭ةر م٪ةٔح املؾ٬ت ابلة٢َ؛  -ال قي٧ةٔ 
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ٮهل  ٝ٨ٔ ٓ ٞؽ يجذج٫ كيؿص ٛةقؽةٚ  ـ ا٣ ـ ٝٮهل ٨٦ ال٤ٮاز  .(1)ألف ا٣ٕة٢ٝ إذا نيج٫ِّ إىل ٦ة ي٤ـ
اإل٩ىةؼ كا٣ٕؽؿ ٦ٓ أوعةب ابلؽٔح، ٚإف ا حيت ا٣ٕؽؿ كيأمؿ ث٫. كاإل٩ىةؼ ٦ٓ  -9

 ٬ؤالء يلٮف ثسالزح أمٮر/
/ اتلٛؿيٜ ثح٪٭٥ كبني ٨٦ ٥٬ أقٮأ ٦٪٭٥ يف االحنؿاؼ االثذؽايع، كٝؽ األمص األول

 قجٞخ اإلمةرة إىل َؿؼ ٨٦ دٛةكت أ٢٬ ابلؽع يف ثؽٔ٭٥.
ٗري  ؽٔح الٮاظؽة، ٚةدلأٮف إحل٭ة خيذ٤ٛٮف ٨ٔ/ اتلٛؿيٜ ثني أوعةب ابلاألمص اثلاين

ادلأني ٨٦ املٞرلي٨ كاألدجةع، كًلؾلٟ ٨٦ يٮالٮف ٤ٔي٭ة كيٕةاكف ٚإ٩٭٥ خيذ٤ٛٮف ٨ٔ 
 اذلي٨ جي٤ٕٮ٩٭ة ث٧٪ػـ٣ح اخلالؼ الكةاٖ.

/ ٔؽـ ٦ٕةم٤ذ٭٥ ث٧س٢ ٦ة يٕةم٤ٮف ث٫ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، ٚال ييؿىاُّ األمص اثلاىد
 ثذ١ٛري٥٬، ك١٬ؾا، كإ٧٩ة يٕةم٤ٮف ث٧ة يكذعٞٮف. دلٛري٥٬ أل٢٬ ا٣ٞج٤ح

/ ♫يلٔل شيذ اإلظلم ي٢ األظاكـ ىلع األٝٮاؿ كاألٕٚةؿ ال ىلع األمؼةص، إالَّ ثيٞني، دزن -17
ٔي٥٤ إينِّ ٨٦ أ٥ْٔ اجلةس ٩٭ينة ٨ٔ أف ييجكت ٦ٕني إىل دلٛري كدٛكيٜ ك٦ٕىيح، » إال إذا 

ة أػؿل، أ٫٩ ٝؽ ٝة٦خ ٤ٔي٫ احليضح الؿقةحلَّح ا٣يت  ٞن ا دةرة، كٚةق ٨٦ ػة٣ٛ٭ة اكف اكٚؿن
إىل ٝٮهل/ كإف ٦ة ٢ٞ٩ ٨ٔ الك٤ٙ كاألا٧ح ٨٦ إَالؽ ا٣ٞٮؿ ثذ١ٛري ٨٦  كاعوينة أػؿل...

 .(2)«يٞٮؿ ٠ؾا كًلؾا ٚ٭ٮ أيٌة ظٜ، ك٣ل٨ جيت اتلٛؿيٜ ثني اإلَالؽ كاتلٕيني
 ٚذط ثةب ا٣ٕٮاة ل٤ؼى٥ كاظذٮاؤق، ك٨٦ ذلٟ/ ادلاعء هل ثةهلؽايح. -11
ـاء كالكؼؿيح؛ كٝؽ ٝػػةؿ ا/  -12 ٻ ٻ ﴿الٮرع ٨ٔ املؼة٣ٛةت كاآلزةـ، ٦س٢ االقذ٭

، كمؿااعة ٬ؾا يف املجذؽٔح ٨٦ أ٢٬ [;9]اىػِهتٔت/ ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ
 ا٣ٞج٤ح أكىل كأظؿل كأاىع ل٤ٞجٮؿ.

خًٓ/  املصحتث اثلاُيث يف إةؽال ابلسع/ ٌِاظصة رؤوس ابلسغث وُماجَّ
ةًاؿ اعل٥، ك٣حف لك اعل٥ ٝةؿ ث/ »♫ يٞٮؿ اث٨ ٔجؽ ا٣رب ٕي ا٧٤ٕ٣ةء/ لك دلي

                                      
ـ ث٫ وةظتي ذلٟ ا٣ٞٮؿ أك املؾ٬ت يف لك احلةالت، ك٣ل٨َّ الىٮاب ال ييٛ٭٥ ٨٦ ٬ؾا/ أف الز( 1) ـى ـ ا٣ٞٮؿ أك املؾ٬ت يي٤ٍ

٫، كا أ٥٤ٔ لــ ث٫ ٩ٛكى
ى
ـي ث٫ إذا أ ـى  (.259ٝٙ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٦٪٭٥، ملع٧ؽ يرسم )ص. املجذؽٔح كمٮأ٫٩ يي٤

 (.237-3/229( دل٧ٮع ا٣ٛذةكل )2)
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. يٕين أ٫٩ ٣حف لك اعل٥ دذأىتَّ هل احلضح، كحيرضق اجلٮاب، كيرسع إحل٫ ا٣ٛ٭٥ ث٧ُٞٓ  دلةاالن
 .(1) «احلضح، ك٨٦ اك٩خ ٬ؾق ػىةهل ٚ٭ٮ أرٚٓ ا٧٤ٕ٣ةء كأ٩ٕٛ٭٥ دلةلكح ك٦ؾا٠ؿة

ٔاةػ اىيت ينتيغ أن حِغتػ  َ الغ ٍا ييل إشارة إىل مجيثٌ  ع رؤوس املتخسغث/وفي ا املجادىثٌ   ٓة
٧ٚ٪٭ة/ الٌٮاثٍ املذ٤ٕٞح ثأو٢ اجليح، ٚال ثؽَّ ٨٦ قال٦ح ا٤ٞ٣ت كدُ٭ري ا٣ٞىؽ 
كُتكني اجليح ٔ٪ؽ الؿا ىلع املجذؽٔح، كاحلؾر ٨٦ أف يلٮف ذلٟ ثٞىؽ ا٣تنيفِّ أك 

 اال٩ذٞةـ أك ُتىي٢ أٗؿاض مؼىيح.

جى٢ ٦٪٭ة ٦ة يىتىجىنيَّ ، كظٜ امل٪ةّؿة أف يؿاا ث٭ة ا »ٝةؿ املـين/   .(2)«كأف يٞي
ة -ك٦٪٭ة ٌن ٮع املضةا٣ح، ٚال دججيغ املضةا٣ح ٚي٧ة ٩ىه اي -أي ح ث٧ًٮ / الٌٮاثٍ املذ٤ِّٕٞ

إذا »/ دٕةىل ٨ٔ املضةا٣ح ٚي٫، اكملضةا٣ح يف ٦تنةث٫ ا٣ٞؿآف؛ كيف ٬ؾا يٞٮؿ رقٮؿ ا 
ًرأيخً اذليَ يتتػٔن ٌا تشاةّ ٌِّ فأوخلم اذليَ ظىم اهلل   .(3)«فاخشرْو

٧٠ة ال دججيغ املضةا٣ح يف ا٣٘يبيةت، ك٦ة ٣حف ل٢ٕٞ٤ ٚي٫ دلةؿ، اكخلٮض يف أو٢ 
ال.  ا٣ٞؽر كظٞيٞذ٫، أك يف ٠يٛيةت وٛةت الؿب ص٢ ٔك

، ٝةؿ دٕةىل/  ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿٧٠ة جيت اال٦ذ٪ةع ٨ٔ املضةا٣ح يف احلػٜ إذا دبنيىٌ

  .[87]ئنط/ ﴾ی ی ی جئ حئمئ﴿/ ٝةؿ  .[;]األُفال/ ﴾ڱ ں
ؿ ٩يهي الك٤ٙ الىة٣ط ٨ٔ املضةلكح كاملضةا٣ح أل٢٬ ابلؽع، ٧٠ة ٝةؿ  ٬ؾا يتزنكىلع

ال جتةلكٮا أ٢٬ األ٬ٮاء كال جتةالٮ٥٬، ٚإين ال آ٨٦ أف ي٧٘كٮًل٥ يف / »♫أثٮ ٝالثح 
 .(4)«الٌال٣ح أك ي٤بكٮا ٤ٔيل٥ يف ادلي٨ ثٕي ٦ة ٣يبِّف ٤ٔي٭٥
ٔاةػ املخػيلث ةاملخجادىني؛ ٔاةػ نشلم/ الغ  وٌَ مجيخٓا ٌا ييل/  وٌَ الغ

 ٦ذة٩ح ا٥٤ٕ٣، كٝٮة ا٣ٛ٭٥، كبالٗح احلضح، كاثلٞح ثةحلٜ. -
٪ةاق. - ؽـ ماكثؿد٫ ٔك  أف ي٤٘ت ىلع ا٨ْ٣ ٝجٮؿ ا٣ُؿؼ اآلػؿ ل٤عٜ ٔك

                                      
 (1839ؽا٣رب )صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك ٫٤ٌٚ، الث٨ ٔج (1)
 (.1851) املىؽر الكةثٜ (2)
 (.2665(، كمك٥٤ )4547أػؿص٫ ابلؼةرم )( 3)
 (.475أػؿص٫ ادلاريم )( 4)
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 ٬ؽـ ابلة٢َ ثةحلٜ، ك٩ٞي النج٭ح ٨٦ األو٢.  -
ً وكرس شٔكخًٓ،  كذلٟ ظني دلٮف أل٢٬ الك٪ح كاليح ٝةا٧ح؛ املصحتث اثلاثلث/ حػضيْص

ٚعي٪٭ة جيت ٩يه أ٢٬ ابلؽع ك٦ٕةٝجذ٭٥ ث٧ة يكذعٞٮف ٨٦ ا٣ٕٞٮبةت الرشٔيح، ٨٦ً ٬ضؿ٥٬ًً، 
 كدؿًؾ دٮٝري٥٬ًً، ك٩ـًع كاليذ٭٥، كقض٪ً٭٥... إىل ٗري ذلٟ ٨٦ اتلٕـيؿات الرشٔيح امل٪ةقجح.

٠تكٮيح األرضظح، ك٦٪ٓ ٠ذت املجذًؽٔح،  املصحتث الصاةػث/ إزاىث رظًٌٔٓ ةلسر االظخؽاغث،
ٍقٮةن ثؿقٮؿ ا ك٦٪ٓ ا

ي
 ◙؛ ظير ٝةؿ ٌٔل صذ٧ةٔ٭٥ ىلع ابلؽع... كحنٮ ذلٟ؛ أ

الى أثٕسٟ ىلع ٦ة ثٕسين ٤ٔي٫ رقٮؿ ا»اهليةج/  أل يب
ى
كال ٝربنا  ؟ أالَّ دؽعى د٧سةال إالَّ ٧َكذ٫،أ

يٍذ٫ ٮَّ  .(1)«مرشٚنة إالَّ قى
ٮاف»كًل٧ة ٢ٕٚ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب ثُٞٓ مضؿة  ٤٘ٮ ٚي٭ة ملة رأل ثٮاار ا٣ «ثيٕح الًؿ

 .(2)ٝة٦خ أك اكات أف دٞٮـ! 
 املصحتث اخلامعث/ اثلتات والطرب خال تعيػ أْو ابلسع/

ري٥٬ -ٚةلٮاصت ٬ٮ الىرب كاثلجةت  -ظةؿ تك٤ٍ أٔؽاء ا ٨٦ املجذؽٔح ٗك
ؿَّ ٝؽـ ثٕؽ زجٮد٭ة. ـً  كاتل٧كٟ ثةدلي٨، كاحلؾر أف د

اك٩خ ا٣ٕةٝجح ل٧٤ؤ٦٪ني، كًليٙ  كًلؾلٟ اجلْؿ إىل إيؾاء أٔؽاء ا أل٩بيةا٫ ٨٦ ٝج٢، كًليٙ
 أف اتلةريغ حيِٛ ل٤ىةثؿي٨ دمي٢ ٤ٕٚ٭٥ حبِٛ ادلي٨، ٧٠ة جيت دثجيخ ا٣ٕة٦ح ىلع د٤ٟ املٕةين.

خى ٨ٔ ابلؽع؟! فإن كيو/ - ىٍك١ي  ٢٬ يكٮغ ل٧٤ؿء يف ثٕي احلةالت أف ي
ٔاب/  يكٮغ هل ذلٟ يف ٦ٞة٦نٍي/ فاجل

ٝةؿ ف لك رااٍّ مؤ٬الن ذللٟ؛ ذلا أف يلٮف يف الؿا ٦ٛكؽة أ٥ْٔ، ٤ٚح امللام األول/
ح »اث٨ دي٧يح/  ؿ ًٕيٙ ا٥٤ٕ٣ ثةحليضَّ ًّ كٝؽ ي٪٭ٮف ٨ٔ املضةا٣ح كامل٪ةّؿة إذا اكف امل٪ة

، ٧٠ة يي٪ىه الٌٕيٙ يف املٞةدى٤ح أف  ُّ٢ ًٌ كؽق ذلٟ ال٧ي كصٮاب النج٭ح، ٚييؼةؼ ٤ٔي٫ أف يٛي

                                      
 (969) أػؿص٫ مك٥٤ (1)
ث٤ٖ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب أف ٩ةقة يأدٮف النضؿة ا٣يت ثٮيٓ ُتذ٭ة، ٝةؿ/ »٨ٔ ٩ةٚٓ، ٝةؿ/  (7545أػؿج اث٨ أ يب محجح يف املى٪ٙ ) (2)

 «.ٚأمؿ ث٭ة ُٕٚٞخ
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٤ٮج ال١ٛةر ٔي ة ٝٮيًّة ٨٦  ٤ٍضن ًٔ  .(1) «يٞةد٢ً 
ٜى ادلايعى ثالءه ٚةاح، ٚ٭ٮ خمريَّ ثني األػؾ ثة٣ٕـي٧ح أك األػؾ  /وامللام اثلاين أف يى٤ٍع

ٕىٛني ٨٦ الؿصةؿ كا٣جكةء. ٕح ل٧٤كذٌ  ثةلؿػىح املٮقَّ
ٮع ابلؽع كاإل٩لةر ىلع املجذؽٔني   ذٍج لكٍث أررية، ويه/كٝج٢ أف ٩٘ةار مًٮ

٧ى   -ٓ ىلع ثؽٔيذ٫إذا اك٩خ ابلؽع ىلع مؿادت؛ ٧ٚ٪٭ة/ و٘ري، كًلجري، كخمذ٤ٙى ٚي٫، كدلي
ؿدَّجح ىلع ظكت مؿادج٭ة. -٧٠ة قجٜ  ٚال ثؽَّ أف دلٮف مؽة اإل٩لةر ٤ٔي٭ة مي

/ ٣حف اجلــ ثجؽٔيح املٍكجعح ك٨٦ ز٥ إ٩لةر٬ة ثأكىل ٨٦ ثؽٔح ا٧٤ٕ٣ة٩يح! ث٢  ٧ٚسالن
كىل صـايح خمذ٤ٙى ٚي٭ة، كاثلة٩يح لكيَّح دل٧ىٓ ٤ٔي٭ة ٧٠ة أف األكىل 

ي
ا١ٕ٣ف ٬ٮ الىعيط؛ ألف األ

 ٤٧ٔيَّح، أ٦ة اثلة٩يح ٚيه ثؽٔح أذٞةايح ػُرية.ثؽٔح 
ىلع أ٩٭ة ال ٔالٝح ث٭ة  -ىلع قبي٢ املسةؿ ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة -ك٨٦ اخلُأ/ أف ٩ٛ٭٥ ا٧٤ٕ٣ة٩يح

ح يٞىؽ ثةلك٤ٮؾ ٤ٔي٭ة ٦ة يٞىؽ  ثجةب ابلؽع، حبضح أف ابلؽٔح يه َؿيٞح يف ادلي٨ خمرٔت
ىؽ هلة ذلٟ!!ثة٣ُؿيٞح الرشٔيح أك املجة٣٘ح يف اتلٕجؽ  دٕةىل، كا  ٧٤ٕ٣ة٩يح ال يٞي

ٍي ثةدلي٨ كبةألا٣ح ٨٦ ٠ذةب ا كق٪ح رقٮهل ،  ٚةلٮاٝٓ ين٭ؽ أف ا٧٤ٕ٣ة٩يح ٠سرينا ٦ة ديؿبى
كًلسرينا ٦ة دأيت املعةكالت إلزجةت االدٛةؽ كاتلُةثٜ ثني اإلقالـ كا٧٤ٕ٣ة٩يح ٨٦ أص٢ د٧ؿيؿ٬ة 

ح،  -يٞحيف احلٞ -كوعيط لإلقالـ! ممة جي٤ٕ٭ة« مكت٪ري»٠ٛ٭٥ صؽيؽ  َؿيٞح يف ادلي٨ خمرتٔى
ُتةكؿ اػزتاؿ اإلقالـ كظرصق يف مكةظح أ٢ٝ ٨٦ مكةظذ٫ ثلسري، كيه ٠ؾلٟ َؿيٞح 
دٌةيه ا٣ُؿيٞح الرشٔيح ٣ٛ٭٥ ادلي٨ بن٧ٮهل كق٤ٛيَّذ٫ كوالظيذ٫ للك ز٦ةف كماكف، دلرصح أف 

ا. ك٤٬ي٥َّ  «امرتا٠يح اإلقالـ»!! ك٨٦ ٝج٤٭ة «٧٤ٔة٩يح اإلقالـ»رأي٪ة ٨٦ يٞٮؿ ثػ   صؿَّ
ح إىل دٕٛي٢ املٍٮريكث ا٤ٕ٣يم اهلةا٢ اذلم دلي٪ة يف ثةب ابلؽع كإقٞة٫َ  ة إ٩٪ة حبةصح ٦ةقَّ ًّٞ ظ
ىلع الٮاٝٓ، حلذ٥ ٦ٕةجلح ٠سري ٨٦ اإلماكحلةت املٕةرصة كا٣ٌٞةية اخلُرية ٦ٕةجلح وعيعح 

 . (2)٦ججيح ىلع ال١ذةب كالك٪ح ثٛ٭٥ الك٤ٙ الىة٣ط

                                      
 (7/173ارء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ ك اجل٢ٞ ) (1)
 .( ك٦ة ثٕؽ٬ة 17املجذؽٔح كمٮٝٙ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٦٪٭٥، ملع٧ؽ يرسم )ص (2)
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 الحديث السادس
 

  قال: سمعت رسول هللا ¶ عن أبي عبد هللا النعمان بن بشري
، وبَيْنَُهَما أمىر »يقول:  ٌ ، وإنَّ امحَراَو بَِّيِّ ٌ إنَّ امحالَل بَِّيِّ

بُهاِت  ُمْشجَِبَهاٌت ال يَْعَنُمُهنَّ كثريٌ من امنَّاِس، َفَمن اثَّقى امشُّ

َ ِمديِنِه وِعْرِضهِ  بَُهاِت وقَع يف فقد اْسجْْبَأ ، وَمْن َوَقَع يف امشُّ

اعي يَْرَعى حىَل امِحَمى يُىِشُك أْن يَْرثََع فيه، أاََل  امحَراِو، كامرَّ

وإنَّ ِمُكهِّ َمِنٍك ِحًمى، أاَل وإنَّ ِحَمى هللا َمَحاِرُمُه، أاََل َوإنَّ يف 

ت امجَسِد ُمْضَغًة إِذا َصَنَحْح َصَنَح امجَسُد ُكنُُّه، وإذا َفَسدَ 

 ومسلم. رواه البخاري  «.َفَسَد امجَسُد ُكنُُّه، أاََل وهَي امَقْنبُ 
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 طرق احلديث وألفاظه
 
 

¶أػؿص٫ ابلؼةري ومك٥٤ ٨٦ َؿيٜ النٕيب ٨ٔ اجل٧ٕةن ث٨ بنري 
(1). 

ظِؽير ظك٨ وِعيط، وٝؽ رواه ٗري واِظٍؽ ٨ٔ النٕيِب ٨ٔ اجل٧ٕةِن » ٝةل ا٣رت٦ؾي/
 .«ث٨ِ بِنري
 .(2)«ويف أ٣ٛة٫ّ ثٕي الـيةدة واجلٞه، واملٕىن واظؽ، أو ٦ذٞةرب» ةل اث٨ رصت/ٝ

ري٧٬ة.  وال٤ِٛ املؾ٠ٮر من٭ٮٌر يف روايح ابلؼةري ومك٥٤ ٗو
َٓ  ، وبيٍِٓا أمٔرٌ واحلرام ةِّيٌ  احلالل ةِّيٌ »ويف روايح ل٤جؼةري/  ، فٍَ حرك ٌا ثٌ مشتت

  َّ تِ شُ 
َ
 ، وٌَ كَ رَ حْ غييّ ٌَ اإلذً اكن ملا اشتتان أ

َ
ىلع ٌا يشم فيّ ٌَ اإلذً أوشم أن  اْسََتَأ

ٔاكع ٌا اشتتان، واملػايص ضىم اهلل، ٌَ  ٔاكػّ يَْرَتعْ ي  .(3)«ضٔل احلىم ئشم أن ي
 ال يدري نريٌ  مشتتٓاٌت  ، وبّي ذلم أمٔرٌ واحلرام ةّيٌ  احلالل ةّيٌ »و٣ِٛ ا٣رت٦ؾي/ 

دليِّ وغرضّ فلد شيً، وٌَ  اءً بَ ٌَ اجلاس أٌَ احلالل يه أم ٌَ احلرام، فٍَ حركٓا اشت
ٔاكػّ، ئً واكع شيْ  ٔاكع احلرام، نٍا أُّ ٌَ يرىع ضٔل احلىم ئشم أن ي ا ٌِٓا ئشم أن ي

 .(4) «، أال وإن ضىم اهلل احارٌّضىًم  ٍم أال وإن للك ميِ 
 وحنٮه يف روايح أليب داود.

 وبيٍِٓا أمٔرٌ ، وإن احلرام ةِّيٌ  إن احلالل ةّيٌ »ويف ٣ِٛ أليب داود وا٣جكةيئ/ 
                                      

 .( 1599(، ومك٥٤ )52أػؿص٫ ابلؼةري ) (1)
 .(1/201ة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلك٥ )ص( 2)
 (.2051ابلؼةري )أػؿص٫ ( 3)
 ( 1205أػؿص٫ ا٣رت٦ؾي ) (4)
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َٓ / »وأظية٩ة يٞٮل« مشتتٓات ، ، وشأرضب ىكً يف ذلم ٌرال/ إن اهلل ضىم ضىًم ثٌ مشتت
وإن ضىم اهلل ٌا ضرم، وإُّ ٌَ يرىع ضٔل احلىم ئشم أن خياىعّ، وإُّ ٌَ خياىط 

 .(1) «ََيُْسَ الريتث ئشم أن 
 وهل مٮا٬ؽ ٨ٔ دمةٔح ٨٦ الىعةثح؛ ٦٪٭٥/

¶ ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿ -1
 (2). 

¶٧ٔةر ث٨ يةرس  -2
 (3). 

¶صةثؿ ث٨ ٔجؽ ا  -3
 (4). 

¶ٔجؽ ا ث٨ ٔجةس  -4
 (5). 

◙َواز٤َِح ث٨ األقٞٓ  -5
(6). 

 
 
 

 
 

 
 

  

                                      
  .(4453(، و ا٣جكةيئ)3329أػؿص٫ أثٮ داود) (1)
  .(866(، وابلي٭ٌف يف الـ٬ؽ )2868( أػؿص٫ ا٣ُرباين يف األوقٍ )2)
٫ٕٛ األبلةين يف الك٤كح الىعيعح ،(1653( أػؿص٫ أثٮ يًٕل )3)  .(7/1086) ًو
 . (10/100( أػؿص٫ اخلُيت ابل٘ؽادي يف دةريغ ث٘ؽاد )4)
 .(10/333( أػؿص٫ ا٣ُرباين يف ال١جري )5)
يت وا٣رت٬يت6)   .(2497) ( أػؿص٫ األوج٭ةين يف ا٣رٗت
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 ثـديـحـراوي ال
 
 
  /نصتّ ووالدحّأواًل ◙/ 

٧ةن ث٨ بنري ث٨ قٕؽ ث٨ ز٤ٕجح ث٨ زيؽ اخلـريج األ٩ىةري، ٬ٮ  ٬ٮ أثٮ ٔجؽ ا اجلُّٕ
 وأثٮه وعةثيةن.

 .¶أ٫٦ ٧ٔؿة ث٪خ رواظح، أػخ ٔجؽ ا ث٨ رواظح 
 .▲وأػذ٫ أ٦ي٧ح ث٪خ بنري، وعةثيح ٠ؾلٟ، أق٧٤خ وبةيٕخ 

ُظؽيٌّ 
ُ
٫٧ ٬ٮ ق٧ةك ث٨ قٕؽ ث٨ ز٤ٕجح األ٩ىةري، وعةيب ثؽريٌّ أ ةه ◙ٔو  .(1)وأًر

٫٧، لك٭٥ وعةثح   أدمٕني.  ╚ٚ٭ٮ وأثٮه وأ٫٦ وأػذ٫ ٔو
ٮق اثلالزني. «اجل٧ٕةن»ٗريه، وٚي٭٥  «بنرياجل٧ٕةن ث٨ »و٣حف يف الىعةثح ٨٦ اق٫٧   دمةاعتٚ 

رش م٭ًؿا ٨٦ اهلضؿة ىلع األوط. ◙ودل اجل٧ٕةن   يف م٭ؿ دمةدى األوىل ىلع رأس أربٕحٔ 
، ٧٠ة أن ٔجؽ ا ث٨ الـبري أول وٌلن أول مٮلٮد ودل لأل٩ىةر ثٕؽ ٬ضؿة اجليب 

 مٮلٮد ل٧٤٭ةصؿي٨ ثٕؽ اهلضؿة.
٨ ٔجؽ ا ث٨ الـبري   .(2)«اكن اجل٧ٕةن ث٨ بنري أكرب ٦ين بكذح أم٭ؿ»ٝةل/  ¶ٔو

  /ٌِاكتّذاًُيا ◙/ 
 .، ٚؼة٣ٍ ري٫ٞ ريٜ اجليب ظ٪٫١َّ اجليب 

ال١ٮٚح، وٌلن واحلًة ٤ٔي٭ة ز٨٦ ٦ٕةويح ث٨ أيب قٛيةن، وٌلن ٝؽ  ◙قك٨ 

                                      
 (.3/147( اإلوةثح يف د٧يزي الىعةثح )1)
 (.6 6/34) املىؽر الكةثٜ (2)
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اقذ٫٤٧ٕ ىلع ِِحْه ٝج٤٭ة، واقذ٫٤٧ٕ يـيؽ ث٨ ٦ٕةويح ىلع ال١ٮٚح، ز٥ ػؿج إىل النةم 
 .◙٪٭ة، وَويَل ٌٝةء دمنٜ ثٕؽ ٌٚة٣ح ث٨ ٔجيؽ ٚك١

 ٨٦ أػُت اجلةس. ◙وٌلن 
َظتُّ إيلَّ ٨٦ أن أكٮن ٝٮيًّة »وممة يُؿوى ٔ٪٫ أ٫٩ ٝةل/ 

َ
ة يف َةٔح ا، أ ًٛ ألن أكٮن ًٕي

 .(1)«يف ٦ٕىيذ٫
أ٩ة أ٥٤ٔ اجلةس ث٧يٞةت ٬ؾه الىالة )والة ا٣ٕنةء اآلػؿة(، »وُروَي ٔ٪٫ أ٫٩ ٝةل/ 

 .(2)«يى٤ي٭ة لكٞٮط ا٧ٞ٣ؿ ثلةثلح  اكن رقٮل ا
٨ ٧ٔؿ واعئنح وػةدل ث٨ ٔجؽ ا ث٨ أيب رواظح. روى ٨ٔ اجليب   ٔو

ري٥٬. ؿوة والنٕيب ٗو  وروى ٔ٪٫ اث٪٫ حم٧ؽ ومٮاله قةل٥ ٔو
ُروي هل ٦ةاح ظؽير وأربٕح ٔرش ظؽيسًة، ادٜٛ ابلؼةري ومك٥٤ ىلع ٔرشة ٦٪٭ة، 

 وا٩ٛؿد ابلؼةري حبؽير ومك٥٤ ثأربٕح.
  /وفاحّذاثلًا ◙/ 

ثةخلالٚح الث٨ الـبري وٌلن اعماًل هل، ٚؼة٫ٛ٣ ثٕي  ◙ملة ٦ةت يـيؽ داع اجل٧ٕةُن 
اجلةس وأرادوا ٝذ٫٤، ٚؼؿج ٬ةرًبة، ٚةدَّج٫ٕ ػةدل الالكيع ٚٞذ٫٤ ِغي٤ًح، وذلٟ ق٪ح مخف 

ةه. ◙وقتني، أو قخ وقتني، وهل أربٓ وقذٮن ق٪ح   وأًر
 

 
 

  

                                      
 (.2/69) اإلوةثح يف د٧يزي الىعةثح (1)
 (528(، و ا٣جكةيئ)165(، و ا٣رت٦ؾي)419أػؿص٫ أثٮ داود)( 2)
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 هأهمية احلديث ومنزلت
 

 
أوٮل اإلقالم ىلع زالزح أظةدير/ ظؽير ٧ٔؿ / »♫ ٝةل اإل٦ةم أِحؽ ث٨ ظ٪ج٢

، «ٌَ أضدث يف أمرُا ٌا ىيس ٌِّ فٓٔ رد»، وظؽير اعئنح «إٍُا األغٍال ةاجليات»
 .(1)«احلالل َبِّي واحلرام ةِّي »وظؽير اجل٧ٕةن ث٨ بنري 

إن ادلي٨... وظؽير/ )أربٕح أظةدير يه ٨٦ أوٮل » وٝةل اإل٦ةم إقعةق ث٨ را٬ٮي٫/
 .(2) «...(أضدكً َُيٍع َعيُْلّ

 .(3)«٬ؾا احلؽير أو٢ ْٔي٥ ٨٦ أوٮل الرشيٕح» وٝةل اث٨ دٝيٜ ا٣ٕيؽ/
٥ َمْٮٝٓ ٬ؾا احلؽير» وٝةل اجلٮوي/ َْ ِٔ  .(4)«أدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع 
وا٥٤ٔ أن ا٧٤ٕ٣ةء ٝؽ ٧ْٔٮا أمؿ ٬ؾا احلؽير، ٕٚؽوه راثٓ أربٕح دؽور » وٝةل النٮٌلين/

 /أليب احلك٨ املٕةٚؿي، وٝؽ دمٕخ د٤ٟ األظةدير األربٕح يف ثحذني ٨٦ النٕؿ «٭ة األظاكم٤ٔي
٪ْدددَؽ٩َة لَك٧َِدددةٌت  ِٔ  ُع٧ْدددَؽُة ادِليددد٨ِ 

 

يَّدددْد٫  ِم َػدددرِي ا٣رَْبِ
ٌٓ ٦ِددد٨ْ َخَ ْرَبددد

َ
 أ

 

ددجَُ٭ةِت َواز٬َْددْؽ وََدْ  ٦َددة  ادْددُؿِك النُّ
 

ِ٪يْددَدٟ َواْع٤٧ََدد٨َّ ثِجِيَّدد٫ْ   ْٕ (5)٣َددحَْف َع
 

 

٬ؾا احلؽير أو٢ يف ا٣ٞٮل حب٧ةيح » وٝةل النيغ إثؿا٬ي٥ ث٨ مؿيع ث٨ ُٔيح املةليك/
 .(6)«◙اذلراآ اذلي ذ٬ت إحل٫ إ٦ة٦٪ة ٦ةلٟ 
                                      

 (1/47أػؿص٫ أثٮ يًٕل يف َجٞةت احل٪ةث٤ح ) (1)
 (.1/57( صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلك٥ )2)
 (.43الث٨ دٝيٜ ا٣ٕيؽ )ص ،( رشح األربٕني اجلٮويح3)
 (4/190ادليجةج رشح مك٥٤، ل٤كيٮيط )( 4)
(، وٝؽ مٌخ يف 7/242(، رشح ا٣جكةيئ ل٤كيٮيط )1/64الث٨ ٔالن ) ،ظةت الؿبة٩يح(، ا٣ٛذٮ5/248) ، ل٤نٮٌلين( ٩ي٢ األوَةر5)

 احلؽير األول ٨٦ األربٕني؛ ٚؿاص٫ٕ.
 (.121 -120ثؿا٬ي٥ ث٨ مؿيع املةليك )صإل ،( ا٣ٛذٮظةت الٮ٬جيح برشح األربٕني اجلٮويح6)
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 شـرح املفـردات

 
 
ّة٬ؿ، و٬ٮ ٦ة ٩َهَّ ٤ٔي٫ ا ورقٮهل، أو أدمٓ املك٧٤ٮن ىلع حت٤ي٫٤ ثٕي٪٫، أو «/ ةِّي »

 حتؿي٫٧ ثٕي٪٫.
ٮح يف احِل٢ واحلُْؿ٦ح.دمٓ منت«/ مشتتِٓات»  ِج٫، و٬ٮ ال٧ُْنِِك؛ ملة ٚي٫ ٨٦ ٔؽم الًٮ
«  َ ال ي٥٤ٕ ظ٧١٭ة؛ تل٪ةز  األد٣ح، ٚيه تُنج٫ احلالل ٨٦ وص٫، وتنج٫ «/ ال َيْػيٍٓ

 احلؿام ٨٦ وص٫ آػؿ.
ا وواٝيًة حي٧ي٫. /«احىق» ـً  اصذ٪ت وص٢ٕ ثح٪٫ وبني لك مج٭ح ظةص
 ِج٫، أي/ ال٤٧ُْذَِبف املنِِك.دمٓ ُمجْ٭ح، ويه األمؿ املنت «/الشتٓات»
ِّ وِغْرِضّ» ٫ «/ اشتْبَأ دليِ ٤َََت ا٣رباءة )أو ظى٢ ٤ٔي٭ة( دلي٪٫ ٨٦ اجلٞه، و٣ًٕؿ

 حب٫ْٛ ٧ٔة يٕةب ٤ٔي٫.
ْؿض الؿص٢ َظَكج٫، و٬ٮ ٦ة ي٧ُؽح ث٫، أو يُؾم. /«ِغْرضّ» ِٔ 
 ىلع الٮٝٮ  يف النج٭ةت. /«وكع يف الشتٓات»

َ
 اْصرتأ

 ن املعيّم دػٮهل، املعْٮر ىلع ٗري ٦ةل٫١.أي/ املاك /«احلىَِم »
 دأك٢ ٦٪٫ ٦ةمحَذ٫ُ، ودٞي٥ ٚي٫. /«يْرحَع»
 املٕةيص ا٣يت ظؿ٦٭ة ا دٕةىل. /«احارٌّ»
ُٕٝح ٨٦ ال٤ع٥ َْٝؽر ٦ة ي٧ٌٖ يف ا٥ٛ٣، واملؿاد دى٘ري ا٤ٞ٣ت ثة٣جكجح إىل «/ ُمضغث»

 ثةيق اجلكؽ.
 

  



 

 

 

269  

 
 

 الشرح اإلمجالي

 
 

إىل أن ٦ة أظ٫٤ ا ورقٮهل و٦ة ظؿ٫٦ ا ورقٮهل، لكٌّ ٦٪٭ة ثنِي يؿمؽ٩ة ٬ؾا احلؽير 
واًط، وإ٧٩ة اخلٮف ىلع املك٥٤ ٨٦ األميةء املنتِج٭ح، ويه األميةء ا٣يت ٣حكخ واًعح 
احِل٢ِ وال واًعح احلؿ٦ح ثة٣جكجح ل١سري ٨٦ اجلةس، ٨٧ٚ دؿك د٤ٟ األميةء املنتج٭ح ٤ٔي٫ 

٫ ٨ٔ خم  ٚٞؽ د٥َّ هل ثؿاءة دي٪٫ ثةبلٕؽ ًِ ْؿ ِٔ ٨ٔ الٮٝٮ  يف احلؿام، ود٥َّ هل ٠ؾلٟ وية٩ح 
 اجلةس ث٧ة يٕيجٮن ٤ٔي٫ بكجت اردكةث٫ ٬ؾا املنتج٫.

و٨٦ ل٥ جيذ٪ت املنتج٭ةت، ٚٞؽ ٔؿَّض ٩ٛك٫ إ٦ة إىل الٮٝٮ  يف احلؿام، أو اٗذيةب 
.٫ ًِ ْؿ ِٔ  اجلةس هل و٩ي٤ْ٭٥ ٨٦ 

ٍ  يؿىع إث٫٤، أو ٗ٪٫٧ ٝؿب رضب ٦ساًل مل٨ يؿدكت النج٭ةت ٠ؿا ز٥ إن الؿقٮل 
أرض ٝؽ ِحة٬ة وةظجُ٭ة، ٚذٮمٟ ٦ةميح ذلٟ الؿايع أن دؿىع يف ٬ؾا احِلََم ٣ٞؿب٭ة ٦٪٫، 
 ١ٚؾلٟ ٨٦ ي٢ٕٛ ٦ة ٚي٫ ُمجْ٭ح؛ ٚإ٫٩ ثؾلٟ يٞرتب ٨٦ احلؿام الٮاًط، ٚيٮمٟ أن يٞٓ ٚي٫.

٧ةل ابلةَ٪ح ٨٦ والح، وأمةر اجليب  ٧ةل ا٣ْة٬ؿة دؽل ىلع اأٔل أو  إىل أن اأٔل
ٚكةد؛ ٚٞةل/ إن يف اجلكؽ مٌ٘ح )ويه ا٤ٞ٣ت( يى٤ط اجلكُؽ ثىالظ٭ة ويٛكؽ ثٛكةد٬ة؛ 
٢٧ اخلريات دلَّ ذلٟ ىلع والح ٤ٝج٫، وإذا ٢ٕٚ  ٚإذا ٢ٕٚ اإلنكةن جبٮارظ٫ ا٣ُةاعت ٔو

 .املٕةيص واردكت امل٪١ؿات وجت٪ت ا٣ُةاعت دلَّ ذلٟ ىلع ٚكةد ٤ٝج٫
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 الشرح التفصيلي

 
 
 وإن  احلراَم ةِّيٌ »/  كٔهل ،  «/إن  احلالَل ةِّيٌ

يت ثةحلؿف  /«إن  »
ُ
ظؿف يٛيؽ دٮًليؽ ا٣جِْكجح اآلديح وحتٞيٞ٭ة؛ وذلا يؾ٠ؿ يف ٦ٞةم النٟ، وأ

ل ٢٬ ٧٬ة ثحِ٪ةن، وإ٦ة ل١ٮن ػُةث٫ «إنَّ »
َ
 / إ٦ة تل٪دـي٢ الكة٦ٓ ٦٪دـ٣ح النةِك اذلي يَْكأ

ة ٥٤ٚ دٕؿض هل٧ة مج٭ح دٮصت ػٛةء٧٬ة ٣حف ٝةرًصا ىلع ٗري النةك، أي/ أ٩٭ ٧ة ثحّ٪ةن ثية٩ًة دة٦ًّ
 صةء ٬٪ة ٣٘ري ذلٟ، اكال٬ذ٧ةم ٦ساًل.« إنَّ »ظيت يرُتدد ٚي٭٧ة، وإ٦ة أن يكٮن احلؿف 

/ إذا أٝةم / -٣٘حً - «احلالل» / إذا احن٤خ ٔ٪٫ اتلجٕةت، خبالف َظ٢َّ حَي٢ُُّ ٨ْ٦ِ ظ٢َّ حِي٢ُّ
 يَْْضِب واثلةين ٨٦ ثةب ٩َََصَ َع٪َُْص. و٩ـل ثةملاكن. ٚةألول ٨٦ ثةب رَضََب 

 )ٔ٪ؽ النةٕٚيح واملةل١يح(/ ٦ة ل٥ يَؿِد دحل٢ ثذعؿي٫٧. -اوُالًظة- واحلالل
 ٚ٭ٮ ٔ٪ؽ٥٬ ٦ة ل٥ ي٧ُ٪ٓ ٦٪٫ رشاًع، قٮاء ورد دحل٢ ثذع٤ي٫٤، أم ُق١َِخ ٔ٪٫.

وشهج غَ أشياء » مؿٚٮاًع/ ◙ثؽحل٢ ٦ة ُرِوَي ٨٦ ظؽير أيب ز٤ٕجح اخلنين 
ٔا غِٓارمحث ٌ . ٤ٚٮ اك٩خ ظؿا٦ًة بلح٪٭ة. و٬ؾا أمج٫ ثحرس ادلي٨، (1)«َ غي نصيان فال حتطر

 .[589]األُػام/ .اآليح آػؿ إىل ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ويٌٕؽه ٝٮهل دٕةىل/ 
خلؿوج  واحلالل ٔ٪ؽ احل٪ٛيح/ ٦ة ورد دحل٢ حب٫ِ٤، ٚ٭ٮ أػه ٨٦ احلالل ٔ٪ؽ النةٕٚيح؛

 وٚري حب٧ؽ ا دٕةىل. املك١ٮت ٔ٪٫. واحلالل املعي ٠سري
 أي/ ّة٬ؿ ٦ذٌط ال خيىف ظةهل. /«ةِّي »
َٓ ٨٦ دٕةَي٫ دحل٢، و٬ؾا دٕؿي٫ٛ ٔ٪ؽ النةٕٚيح. و٬ٮ ٔ٪ؽ احل٪ٛيح/ ٦ة ل٥  /«احلرام» ٦ة ٦ََ٪

                                      
رباين يف ال١جري 4396) ( أػؿص٫ ادلارُٝين1) ٫َُٛ (22/221)(، وا٣ُ َّٕ ًَ ٓ ) ، و ٙ اجلة٦ ٕي  (.1597األبلةين يفً 
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يؿد دحل٢ حِب٫ِ٤، و٦ة ٦َ٪َٓ ٦٪٫ النةر  احل١ي٥/ ٚةمل٪ْٓ إ٦ة لىٛح يف ذاد٫ ّة٬ؿة اكلك٥ واخل٧ؿ، أو 
يَّح اكلـ٩ة  ِٛ  املضٮس، وإ٦ة خل٢٤ يف َؿيٞح حتىي٫٤ اكلؿبة وا٣٘ىت والرسٝح. (1)و٦َُؾٍفَّ َػ

يةن وامل٪ةٚٓ اإلثةظح.  واحلؿام املعي أ٢ٝ ٨٦ احلالل املعي ثكسري؛ إذ األو٢ يف اأٔل
يةن ٬ٮ اإلثةظح، أو اتل٤٧َُّٟ.  وقجت ِظ٢ِ اال٩ذٛة  ثةأٔل

ح واهلجح واهلؽي ِٟ أقجةب ٦ٕؽودة، ويه/ املٕةًو ح واتلىؽق واإلرث وإظيةء ول٤ذ٤٧ُّ
َٕخ يف ٝٮل ا٣ٞةا٢/  املٮات وا٣٘٪ي٧ح والٮويح، ودُمِ

ِٟ ل٤ِرَْبَايَددددة ْقجَدددددةُب اتل٤٧ََُّّدددد
َ
 َوأ

 

دددددٌح ٬ِجَددددةٌت َوا٣ْدددددَ٭َؽايَة  ًَ ةَو َٕ ٦ُ 
 

ُِددد٥َّ إِرٌْث  ُق  ٌٙ َواتلََّىددددؽُّ  َوَوْؼددد
 

ِ٪ي٧َْدددددِح َوالْٮََودددددةيَة  َ٘  َوإِْظيَدددددةُء ا٣ْ
 

  ةيان ٌا حيرم وحيو/
ٓ ث٫ إ٦ة أن يكٮن ٦ٕؽ٩ًة )أي/ ٗري ظيٮان ودٮاث٫ٕ(، وإ٦ة ظيٮا٩ًة ودٮاث٫ٕ  إن َٛ امل٪ذ

 )اكل٤نب واملكٟ والىٮف وابليي(.
ٚةملٕةدن لك٭ة ظالل إال الٌةرُّ ٦٪٭ة. ىلع أن احلؿام ال خَيَْذهُّ ث٭ة؛ ث٢ لٮ رض ا٣ٕك٢ُ 

 ثََٕي ٨ْ٦َ َجةإ٭٥ ظةرة ظؿم ٤ٔي٭٥ أك٫٤ ٠ؾلٟ.
ىن املذٞؽم/ اجلجةت ٚ٭ٮ ظالل، إال ٦ة أزال احليةة اكلك٥، أو ُٗٯ و٨٦ املٕةدن ثةملٕ

 ا٢ٕٞ٣ اكخل٧ؿ، وقةاؿ املك١ؿات واملؼؽرات.
 وأ٦ة احليٮان/ ِٚك ٦ة ورد اجله ثأك٫٤ ٚ٭ٮ ظالل، و٦ة ورد ثٕؽ٫٦ ٚ٭ٮ ظؿام.

واحليٮان اذلي ال ٩ه ٚي٫ ٚإ٫٩ يُؿَصٓ ٚي٫ إىل ذوي ا٣ُجة  الك٤ي٧ح ٨٦ ا٣ٕؿب؛ ٧ٚة 
ه ٚ٭ٮ ظؿام و٦ة اقذُةثٮه ٚ٭ٮ ظالل، وان اػذ٤ٛٮا يف اقذُةثذ٫ ٚإن األكرث ٦٪٭٥ اقذؼجسٮ

، ٚإن اقذٮوا ادُّجٓ ٝؿيل؛ أل٩٭٥ ُٝت ا٣ٕؿب وٚي٭٥ ا٣ٛذٮى، ٚإن اػذ٤ٛخ  َٓ ٬ٮ اذلي يُتَّجَ
ٝؿيل وال دؿصيط، أو ل٥ حتك٥ بيشء ثأن ق١ذخ، أو ل٥ دٮصؽ يف ا٣ٕؿب ول٥ يك٨ هل 

                                      
 ( أي/ ذثيعح املضٮس.1)
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ة، أو ٧ًَٕة ل٤ع٥، ٚإن اقذٮى أذرب ثةألمج٫  -اق٥ ٔ٪ؽ٥٬ ًٕ ٨٦ احليٮان وٮرًة، أو َج
النج٭ةن، أو ل٥ جنؽ ٦ة ينج٭٫/ ٚعالل؛ ملة مؿ ٨٦ األو٢ الكةثٜ يف ٦ٕىن احلالل؛ و٬ٮ ٦ة ل٥ 

 .[589]األُػام/ ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿يؿد دحل٢ ثذعؿي٫٧، وتن٭ؽ هل اآليح الكةثٞح 
، أو الك٪ح، أو اإلدمة ، أو ٝيةس احلؿام ٦ة زجخ حتؿي٫٧ ثةل١ذةب» ٝةل اث٨ دي٧يح/

 .(1)«مؿِصط ذللٟ، و٦ة دُ٪ٮز  ٚي٫ رد إىل ٬ؾه األوٮل
  /فائدة غلديث 

ًٕة ٤ٔي٫ ٚٞؽ اردؽ ٨ٔ اإلقالم. ة دل٧ ًٌ ة، أو حمؿ٦ًة حم ًٌ  ٨٦ صعؽ ظالاًل حم
 وٝؽ أٚةدت ا٣ٕجةرة أن احلالل املعي َبنِي ال امتجةه ٚي٫ وًلؾلٟ احلؿام املعي.

 ي ٩ٮاعن/واحلؿام املع
، اكمليذح وحل٥ اخل٪دـيؿ واخل٧ؿ؛ ٚإ٩٭ة جنكح، و٬ؾا إذا اػذ٤ٍ (2)/ ظؿاٌم لٮو٫ٛاجلٔع األول

٫٦َ ثةدٛةق، وإن ل٥ ي٘ريه/ ٚٛي٫ ػالف. ريَّ ٫٧َٕ، أو لٮ٫٩، أو رحي٫/ َظؿَّ  ثةملةء، أو املةآ ٗو
 ، اكملأػٮذ ٗىجًة، أو ثٕٞؽ ٚةقؽ.(3)/ ظؿام ل١كج٫واثلاين

ة وظ٪ُح،و٬ؾا إذا اػذ٤ٍ ث ًٞ أو  ةحلالل ل٥ حُيِؿ٫٦ْ، ٤ٚٮ ٗىت الؿص٢ درا٥٬ ود٩ة٩ري، أو دٝي
 ػزًبا، وػ٤ٍ ذلٟ ث٧ةهل/ ل٥ حيؿم اجل٧يٓ.

 اٌت / » كٔهل َٓ ُمٌٔر ُمْشتتِ
ُ
ا أ ٍَ ُٓ َِ  «/َوَبيْ

 أي/ و٦ٓ احلالل ابلني واحلؿام ابلني أمٮر أػؿى دؽػ٢ حتخ ٝك٥ زة٣ر، ويه املنتج٭ةت.
اٌت » َٓ ، و٬ٮ ٦ة ٣حف «ُمَنجَّ٭ةت»ثة٣ٛذط، وورد  «منتجَ٭ةت»ُمْنتِج٫، وورد دمٓ  /«ُمْشتتِ

 ثٮاًط احِل٢ِ، أو احلؿ٦ح.
                                      

 (.29/315( دل٧ٮ  ا٣ٛذةوى )1)
النؽة املُِؿبح املٛكؽة ل٤ٕٞٮل، أو وٛح اجلضةقح / -٦ساًل  -ٚىٛح اخل٧ؿ ؛( املٞىٮد/ لك وٛح ٝةا٧ح ثةملع٢ مٮصجح ل٤ذعؿي2٥)

 ٦ساًل.  -يف ابلٮل
 ول١٤كت قبجةن/ ،ػةرج ٨ٔ املع٢ /أي ٫،خلةرج ٨ٔ ووٛ /( أي3)

 اك٣٘ىت. ،أقجةب ثة٤َح -ب  اكبليٓ.  ،أقجةب وعيعح -أ
يةن ظالاًل ثٮو٫ٛ وقبج٫   .نِي ثٚ٭ٮ ظؿام  ؛، و٦ة اكن ظؿا٦ًة ثٮو٫ٛ وقبج٫ٚ٭ٮ ظالل ثنِي  ؛٧ٚة اكن ٨٦ اأٔل
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٦ٕ٪ة٬ة/ تنتج٫ ىلع ثٕي اجلةس دون ثٕي، ال أ٩٭ة يف ٩ٛك٭ة منتج٭ح » ٝةل اخلُةيب/
 .(1)«ىلع لك اجلةس ال ثيةن هلة

 ٦ة وص٫ ٝك٧ح األميةء إىل ظؿام وظالل و٦ة ثح٪٭٧ة؟فإن كيو/ 
ْٕؿِض/ إ٦ة ٦َ٪ْىٮٌص ىلع ظ٫٧١ ثةإلذن ٚي٫ )و٬ٮ احلالل  أناب/ فاجلٔ لك يشء َع

ابلنِي(، أو ىلع امل٪ٓ ٦٪٫ )و٬ٮ احلؿام ابلنِي(، أو ال ىلع ٬ؾا وال ىلع ٬ؾا ثأن َق١ََخ ٔ٪٫ 
)و٬ٮ املنتِج٫(؛ و٬ؾا ث٪ةًء ىلع اخلالف يف/ ٢٬ األو٢ يف األميةء اإلثةظح، أو احلْؿ، أو 

 ي٫؟٦٪ىٮص ٤ٔي٭٧ة ٚ
، أو ُظْؿ٦ح واألول ٦جكٮخ ث٫،  ٥َ٤ِ املذأػؿ ٨٦ اجلىني ٚةحلك٥ هل ٨٦ ِظ٢ٍّ ُٔ ٚإن 

ة. -ويؿصٓ ٬ؾا إىل احلالل، أو احلؿام، وإن ل٥ ي٥٤ُٕ ٚ٭ٮ منتِج٫ ًٌ  أي
وٝؽ يٞٓ االمتجةه ىلع ٗري ٬ؾا الٮص٫، و٬ٮ أن دكةحلٙ الرش  إ٦ة أن دأيت ثةتلؼيري 

ح ثني ا٢ٕٛ٣ وا٣رتك و٬ٮ اإلثةظح، أو ث ةٝذٌةء ا٢ٕٛ٣، أو ا٣رتك، ٣ك٨ االٝذٌةء دةرة يََُصَّ
ٚي٫ ثةجلـم ٚي١ٮن إجيةثًة، أو حتؿي٧ًة، ودةرة ثٕؽم اجلـم ٚي١ٮن ٩ؽثًة، أو ٠ؿا٬ح، ودةرة ي٤ُٜ 
ٚال يَصح ٚي٫ جبـم وال ٔؽ٫٦ ٚيجًف ٦رتدًدا ثني األمؿي٨/ اإلجيةب واجلؽب، أو احلؿ٦ح 

 وال١ؿا٬ح؛ ٚيجنأ ذلٟ االمتجةه.
 ةَ ضشر يف ٌػىن املشتتٓات/الكم ا

 اػذ٤ُٙ يف ٦ٕىن املنتجِ٭ةت ىلع أربٕح أٝٮال ذ٠ؿ٬ة اث٨ ظضؿ يف ا٣ٛذط، ويه ثةػذىةر
 اكتلةيل/

خ ٚي٫ ّة٬ؿ األد٣ح، ٧٠ة يف ثٕي ٌٝةية ا٣ٕجةدات واملٕةمالت اىلٔل األول/  ٦ة دٕةًر
ري٬ة، و٬ؾا ٦ة رصع٫ اث٨ ظضؿ.  ٗو

 ٣ٞٮل ٦٪زَتٌ  ٨٦ ا٣ٞٮل األول.اػذالف ا٧٤ٕ٣ةء، و٬ؾا ا اىلٔل اثلاين/
ويَػخب اةَ ضشر ْذا مكَم امل١ؿوه؛ أل٫٩ جيذؾث٫ صة٩جة ا٢ِٕٛ٣ وا٣رتِك،  اىلٔل اثلاىد/

                                      
 (.9/150ن٧ف احلٜ ا٣ْٕي٥ آثةدي )رشح قنن أيب داوود، ل ( ٔٮن املٕجٮد1)
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ٚة٣ٕةل٥ ا٨ُٛ٣ ال خيىف ٤ٔي٫ د٧يزي احلك٥، ٚال يٞٓ »ػةوح يف ظٜ ا٧٤ٕ٣ةء، ٝةل/  احخٍاًل 
دو٫٩ دٞٓ هل النج٭ح يف هل ذلٟ إال يف االقذ١سةر ٨٦ املجةح، أو امل١ؿوه، ٧٠ة دٞؿر ٝج٢ُ، و

دميٓ ٦ة ذ٠ؿ حبكت اػذالف األظٮال، وال خيىف أن املكذ١رِث ٨٦ امل١ؿوه دىري ٚي٫ ُصؿأة 
ىلع اردكةب امل٪يه يف اجل٤٧ح، أو حي٫٤٧ أذيةُده اردكةَب امل٪يه ٗري املعؿم ىلع 
ة اردكةب امل٪يه املعؿم إذا اكن ٨٦ صجك٫، أو يكٮَن ذلٟ لنج٭ح ٚي٫، و٬ٮ أن دٕةيط ٦
٩يُه ٔ٪٫ يُىرِيه ٥٤ِْ٦ُ ا٤ٞ٣ت ٣ٛٞؽان ٩ٮر الٮر  ٚيٞٓ يف احلؿام، ولٮ ل٥ خيرت الٮٝٮ  ٚي٫، 

فٍَ حرك »ووٝٓ ٔ٪ؽ املى٪ٙ يف ابليٮ  ٨٦ روايح أيب ٚؿوة ٨ٔ النٕيب يف ٬ؾا احلؽير/ 
ٌا شتّ غييّ ٌَ اإلذً اكن ملا اشتتان هل أحرك، وٌَ اسَتأ ىلع ٌا يشم فيّ ٌَ اإلذً 

 .(1)«ٔاكع ٌا اشتتانأوشم أن ي
جٌح ثني ا٣ٕجؽ واحلؿام، ٨٧ٚ » و٢ٞ٩ اث٨ امل٪ري ٨ٔ ميؼ٫ ا٣ٞجةري ٝةل/ َٞ امل١ؿوه َع

ق إىل احلؿام  .(2)«اقذ١رث ٨٦ امل١ؿوه دُؿَّ
ىلع ٦تكةوي  «املجةح»أ٩٭ة املجةح، وال ي٧ك٨ ٣ٞةا٢ ٬ؾا ا٣ٞٮل أن حي٢٧  اىلٔل الراةع/

ْوىَل، ثأن يكٮن ا٣ُؿٚني ٨٦ لك وص٫، ث٢ ي١٧٪٫ ِح٫٤ ىلع ٦
َ
ة يكٮن ٨٦ ٝك٥ ػالف األ
 ٦تكةوَي ا٣ُؿٚني ثةٔذجةر ذاد٫، راصط ا٢ٕٛ٣، أو ا٣رتك ثةٔذجةر أمؿ ػةرج.

٨٧ اقذ١رث ٦٪٫ دُؿق إىل امل١ؿوه» ٝةل ا٣ٞجةري/ َٞجَح ثني ا٣ٕجؽ وبني امل١ؿوه؛ٚ   .(3)«واملجةح َع
ٍٜ َذ٠ََؿ مك٥٤ٌ » ٝةل اث٨ ظضؿ/ إق٪ةد٬ة ول٥ يكٜ  ويؤيؽه روايح اث٨ ظجةن ٨٦ َؿي

ٔا ةيِكً وبّي احلرام شَتة ٌَ احلالل، ٌَ فػو ذلم »٣ْٛ٭ة ٚي٭ة ٨٦ الـيةدة/  اسػي
 .(4)«اشتبأ ىػرضّ وديِّ، وٌَ أرحع فيّ اكن اكملرحع إىل سِب احلىم ئشم أن يلع فيّ

ة إىل م١ؿوه، أو حمؿم/ يججيغ  ًٞ واملٕىن/ أن احلالل ظير خُيىش أن يؤول ٫٤ٕٚ ٤ُ٦
                                      

 .(2051ابلؼةري )أػؿص٫ ( 1)
 (.5/248(، ٩ي٢ األوَةر )1/127( ٚذط ابلةري )2)
 (، ٩ٞاًل ٨ٔ اث٨ امل٪ري ٨ٔ ميؼ٫ ا٣ٞجةري.1/127( ٚذط ابلةري )3)
 (.1/127) ٚذط ابلةري( 4)
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اكإل٠سةر ٦ساًل ٨٦ ا٣ُيجةت ٚإ٫٩ حُيِْٮج إىل ٠رثة اال٠تكةب املٮِٝٓ يف أػؾ ٦ة ال  اصذ٪ةث٫،
ؿ اجلٛف، وأ٢ٝ ٦ة ٚي٫ االمذ٘ةل ٨ٔ مٮاٝٙ ا٣ٕجٮديح َُ  .(1)«يكذعٜ، أو يٛيض إىل َب

 الكم الشٔاكين يف املشتتٓات/
ةر- ٝةل ؛ وذلٟ وي٧ك٨ إرصة  األظاكم الرشٔيح اخل٧كح إىل زالزح أظاكم» /-يف ٩ي٢ األَو

يؽ ىلع دؿًل٫، أو ثة١ٕ٣ف، أو ال ي٪ه ىلع  ٨٦ ظير إن الرش / إ٦ة أن ي٪ه ىلع ٤َج٫ ٦ٓ الٔٮ
 . (2)«واظؽ ٦٪٭٧ة؛ ٚةألول/ احلالل ابلني، واثلةين/ احلؿام ابلني، واثلة٣ر/ املنتج٫ ػٛةؤه

 الكم اةَ رسب يف املشتتٓات/
 ٦جحَّ٪ًة وال ظؿا٦ًة إال ٦جحَّ٪ًة، ويف اجل٤٧ح ٧ٚة دؿك ا ورقٮهل ظالاًل إال» ٝةل اث٨ رصت/

٥٤ ٨٦ ادلي٨ ثةلْضورة  ٣ك٨ ث٫ٌٕ اكن أّ٭ؿ ثية٩ًة ٨٦ ثٕي؛ ٧ٚة ّ٭ؿ ثية٫٩ وامذ٭ؿ ٔو
َٜ ٚي٫ مٟ، وال يُٕؾر أظؽ جب٭٫٤ يف ثرل يْ٭ؿ ٚي٫ اإلقالم. و٦ة اكن ثية٫٩  -٨٦ ذلٟ ل٥ يج

ىلع ِظ٫ِ٤، أو ُظؿ٦ذ٫، دون ذلٟ/ ٧ٚ٪٫ ٦ة امذ٭ؿ ثني ِح٤ح الرشيٕح ػةوح، ٚأدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء 
ة-٫ ٦ة ل٥ ينذ٭ؿ ثني ِح٤ح الرشيٕح وٝؽ خيىف ىلع ثٕي ٨٦ ٣حف ٦٪٭٥، و٦٪ ًٌ ، (3) -أي

 ٚةػذ٤ٛٮا يف حت٤ي٫٤ وحتؿي٫٧، وذلٟ ألقجةب ٦٪٭ة/
 أ٫٩ ٝؽ يكٮن اجله ٤ٔي٫ ػٛيًّة؛ ل٥ ي٪٫٤ٞ إال ٤ٝي٢ ٨٦ اجلةس، ٥٤ٚ يج٤ٖ دميٓ ِح٤ح ا٥٤ٕ٣. -1
ن/ أظؽ٧٬ة ثةتلع٤ي٢ واآلػؿ ثةتلعؿي٥، ٚيج٤ٖ َةاًٛح أظُؽ اجلىني أ٫٩ ٝؽ يُ٪٢ٞ ٚي٫ ٩ىة -2

ة ٨٦ ل٥ يج٫٘٤ اتلةريغ؛  ًٕ دون اآلػؿي٨، ٚيذ٧ك١ٮن ث٧ة ث٤٘٭٥، أو يج٤ٖ اجلىةن ٦
 ٚيٞٙ ٣ٕؽم ٦ٕؿٚذ٫ ثةجلةقغ.

و٦٪٭ة/ ٦ة ٣حف ٚي٫ ٩ه رصيط، وإ٧٩ة يؤػؾ ٨٦ ٧ٔٮٍم، أو ٦ٛ٭ٮٍم، أو ٝيةس؛ ٚذؼذ٤ٙ  -3
 ذلٟ ٠سرًيا.أٚ٭ةم ا٧٤ٕ٣ةء يف 

و٦٪٭ة/ ٦ة يكٮن ٚي٫ أمؿ، أو ٩يه؛ ٚذؼذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ةء يف ِح٢ األمؿ ىلع الٮصٮب، أو  -4
                                      

 (.146 -1/145) املىؽر الكةثٜ( 1)
 (.5/247( ٩ي٢ األوَةر )2)
وال تنذ٭ؿ ثني  ،ثٕي األظاكم تنتج٫ىٮص، وإ٧٩ة أن ا٣تنةث٫، أو اتلٕةرض ال يُذىٮران يف ذات اجل /( يف ٬ؾا إمةرة إىل3)

 وال إىل ٦ؽلٮهل. واحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني. ،ال إىل اجله ،ألقجةب دٕٮد إىل املضذ٭ؽ ٩ٛك٫ ؛٧٤ٔةء الرشيٕح اإلقال٦يح
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 اجلؽب، ويف ِح٢ اجليه ىلع اتلعؿي٥، أو اتل٪دـي٫.

 وأقجةب االػذالف أكرث ممة ذ٠ؿ٩ة.

، ٚي١ٮن ٬ٮ ا٣ٕةل٥ ث٭ؾا احلك٥،  َّٜ و٦ٓ ٬ؾا، ٚال ثؽَّ يف األ٦ح ٨٦ اعل٥ يٮاٜٚ ٝٮهُل احل
ري ه يكٮن األمؿ منتجً٭ة ٤ٔي٫ وال يكٮن اعل٧ًة ث٭ؾا، ٚإن ٬ؾه األ٦ح ال جتذ٧ٓ ىلع ٗو

ًال٣ح، وال يْ٭ؿ أ٢٬ ثة٤َ٭ة ىلع أ٢٬ ظٞ٭ة، ٚال يكٮن احلٜ ٦٭ضٮًرا ٗري ٧ٕ٦ٮل ث٫ يف 
ىةر؛ وهلؾا ٝةل رقٮل ا  ٚؽلَّ ىلع  «ال يػيٍَٓ نري ٌَ اجلاس» /دميٓ األمىةر واأٔل

 .(1)«ةأن ٨٦ اجلةس ٨٦ ي٧٤ٕ٭
  .[:;5]اىنصاء/ ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴿ٝةل دٕةىل/ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿وٝةل قجعة٫٩/ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿وٝةل قجعة٫٩/  .[=55]األُػام/ ﴾ٺ ٺ ٿ ٿٿ

  .[88]اجلطو/ ﴾ڤ
 .(2)«و٦ة يذ٤ٞت يف الك٧ةء َةاؿ إال ذ٠ؿ٩ة ٦٪٫ ٧ً٤ٔة ٣ٞؽ دؿًل٪ة رقٮل ا »ٝةل أثٮ ذر/ 

 وا ٦ة ٦ةت رقٮل ا / »-ملة مٟ اجلةس يف مٮت رقٮل ا  -وٝةل ا٣ٕجةس
، وظةرب وقةل٥،  َّٜ٤ ََ م احلؿاَم، و٩ََكط و ظىت دؿك الكبي٢ ٩٭ًضة واًًعة، وأظ٢َّ احلالَل وظؿَّ
٭ة  ةه ث٧ْؼج٫َُ وي٧ُؽُر ظًٮ ٌَ ِٕ و٦ة اكن رايع ٗ٪٥ يتجٓ ث٭ة رُءوس اجلجةل خيجٍ ٤ٔي٭ة ا٣

ب ٨٦
َ
 .(3)«اكن ٚيك٥ رقٮل ا  ثيؽه ثأ٩ىت وال أْدأ

 الكم اةَ غريٍّي يف املشتتٓات/ 
وقجت االمتجةه ٚي٭ة إ٦ة/ االمتجةه يف ادلحل٢، وإ٦ة االمتجةه يف ا٩ُجةق » /♫ ٝةل

 ادلحل٢ ىلع املكأ٣ح، ٚذةرة يكٮن االمتجةه يف احلك٥، ودةرة يكٮن يف حم٢ احلك٥. 
 واالمتجةه يف ادلحل٢ ثأن يكٮن احلؽير/ 

                                      
 (.205 -1/204( صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلك٥ )1)
 .(2/155(، وا٣ُرباين يف ال١جري )3897(، وا٣زبار )21439( أػؿص٫ أِحؽ )2)
 (. 84(، وادلاريم )2/267( أػؿص٫ اث٨ قٕؽ يف ا٣ُجٞةت )3)
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 أم ل٥ يىط؟  ٢ وط ٨ٔ اجليب ٬ أواًل/
 ٢٬ يؽل ىلع ٬ؾا احلك٥، أو ال يؽل؟  ذاًُيا/

و٬ؾا يٞٓ ٠سرًيا، ٧ٚة أكرث ٦ة ينِك احلؽير/ ٢٬ زجخ أم ل٥ يثجخ؟ و٢٬ يؽل ىلع ٬ؾا، 
 أو ال يؽل؟ 

وأ٦ة االمتجةه يف حم٢ احلك٥/ ٚ٭٢ ي٪ُجٜ ٬ؾا احلؽير ىلع ٬ؾه املكأ٣ح ثٕي٪٭ة، أو ال 
 ي٪ُجٜ؟ 

 .(1) «ؽ األوٮحلني يكَم ختؿيش امل٪ةط، واثلةين يكَم حتٞيٜ امل٪ةطٚةألول ٔ٪
 الكم اةَ املِذر غَ أكصام املشتتٓات/

 كصً اةَ املِذر املشتتٓات إىل ذالذث أكصام/
٤ٔي٫  يشء ي٫٧ُ٤ٕ املؿء ظؿا٦ًة ز٥ ينٟ ٚي٫/ ٢٬ ٬ٮ ثةٍق ىلع ظةهل، أو ال؟ ٚال حي٢ اإلٝؽام -1

 أظَؽ٧٬ة اكٌٚؿ، وم١ْ١٪ة يف دٕيح٪٭ة.إال بِيَٞني، ٠نةدنْي َذثَط 
وٌلحلؽث ١ٔك٫ أن يكٮن اليشء ظالاًل ٚحنٟ يف حتؿي٫٧، اكلـوصح ينٟ يف َالٝ٭ة،  -2

 ينٟ ٚي٫ ثٕؽ يٞني ا٣ُ٭ةرة، ٚال أزؿ هل.
ـه ٔ٪٫، ٧٠ة ٢ٕٚ رقٮل ا  -3 ْوىل اتل٪د

َ
يف  يشء ينٟ يف ظؿ٦ذ٫، أو ِظ٫ِ٤ ىلع الكٮاء، ٚةأل

إين ألُليب إىل أْيل »ٝةل/  ى ابلؼةري ومك٥٤ ٨ٔ رقٮل ا اتل٧ؿة الكةُٝح. رو
 .(2)«فأسد اتلٍرة شاكعث ىلع فرايش، فأرفػٓا آللكٓا؛ ذً أعىش أن حكٔن صدكث فأىليٓا

 الكم اىغزايل يف ضد الشتٓث وأكصآٌا/ -
وظؽُّ النج٭ح ٦ة دٕةرض ٚي٫ أذٞةدان وؽرا ٨ٔ »ساء يف خمخرص ٌِٓاج اىلاصديَ/ 

ذٞةدي٨. و٦سةالت النج٭ح ٠سرية، محبني ٦ٞذ  واملًٓ ٌِٓا ٌراالن/ٌيني أل
ٔاع/النٟ يف الكجت املع٢ِ٤، أو املعِؿم،  املرال األول/  ويِلصً إىل أربػث أُ

                                      
 . (106 -105ص)الث٨ ٔسي٧ني  ،رشح األربٕني اجلٮويح( 1)
 (.1071(، ومك٥٤ )2433( أػؿص٫ ابلؼةري )2)
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أن يكٮن احِل٢ُّ ٤ٕ٦ٮ٦ًة ٨٦ ٝج٢، ز٥ يٞٓ النٟ يف املع٢ِ٤، ٚ٭ؾه مج٭ح اجلٔع األول/ 
ن يؿى ويًؽا ٚيضؿظ٫ ٚيٞٓ يف املةء ٚيىةد٫ٚ جيت اصذ٪ةث٭ة، وحيؿم اإلٝؽام ٤ٔي٭ة، ٦سةهل/ أ

 ٦يذًة، وال يؽري ٢٬ ٦ةت ثة٣٘ؿق، أو اجلؿح؟ ٚ٭ؾا ظؿام؛ ألن األو٢ اتلعؿي٥.
، واحلك٥ هل، ٧٠ة  اجلٔع اثلاين/ أن يٕؿف احِل٢َّ وينٟ يف املعِؿم، ٚي١ٮن األو٢ احِل٢َّ

آػؿ/ وإن ل٥ يك٨ ٗؿاثًة لٮ َةر َةاؿ، ٚٞةل رص٢/ إن اكن ٬ؾا ٗؿاثًة ٚةمؿأد٫ َة٣ٜ، وٝةل 
ٚةمؿأد٫ َة٣ٜ، ز٥ اتلبف األمؿ، ٚإ٩ة ال ٩ٞيض ثةتلعؿي٥ يف واظؽ ٦٪٭٧ة، و٣ك٨ الٮر  

 .«اصذ٪ةث٭٧ة ود٤ُيٞ٭٧ة
اػذى٥ قٕؽ ث٨ أيب »ٝة٣خ/  ▲وٝؽ زجخ يف الىعيعني ٨٦ ظؽير اعئنح 

جؽ ث٨ ز٦ٕح يف ٗالم، ٚٞةل قٕؽ/  وٝةص  ية رقٮل ا اث٨ أيخ ٔذجح ث٨ أيب٬ؾا وٝةص ٔو
ٔ٭ؽ إيلَّ أ٫٩ اث٪٫، ا٩ْؿ إىل مج٭٫. وٝةل ٔجؽ ث٨ ز٦ٕح/ ٬ؾا أيخ ية رقٮل ا ودل ىلع ٚؿاش 

ْٔ لم يا غتد ةَ زٌػث، ٚؿأى مجً٭ة ثح٪ًة ثٕذجح ٚٞةل/  أيب ٨٦ وحلؽد٫، ٚ٪ْؿ رقٮل ا 
ٔدة ، (1)«ؿه قٮدة ٍٝي، ٥٤ٚ ةِج زٌػث الٔدل ليفراش، وليػاْر احلشر، واضخشيب ٌِّ يا ش

ثةلٮدل ل٤ٛؿاش وأ٫٩ لـ٦ٕح ىلع ا٣ْة٬ؿ وأ٫٩ أػٮ قٮدة زوج اجليب  ٚٞؽ ظك٥ رقٮل ا 
؛ أل٩٭ة ث٪خ ز٦ٕح، وذلٟ ىلع قبي٢ اتل٤٘يت ال ىلع قبي٢ ا٣ُٞٓ، ز٥ أمؿ قٮدة 

ثةالظذضةب ٦٪٫؛ ل٤نج٭ح ادلاػ٤ح ٤ٔي٫ ٚةظذةط جلٛك٫، وذلٟ ٨٦ ٢ٕٚ اخلةاٛني ٨٦ ا 
ٕح يف ٥٤ٔ ا دٕةىل ملة أمؿ قٮدة ثةالظذضةب ٦٪٫ ٧٠ة ل٥ يأمؿ٬ة ؛ إذ لٮ اكن الٮدل اث٨ ز٦

ريه  . (2) ثةالظذضةب ٨٦ قةاؿ إػٮد٭ة ٔجؽ ٗو
أن يكٮن األو٢ اتلعؿي٥، و٣ك٨ َؿأ ٦ة يٮصت اتلع٤ي٢ ث٨ْ اغ٣ت  اجلٔع اثلاىد/

 ٚ٭ٮ من١ٮك ٚي٫، وا٣٘ة٣ت ِظ٫ُّ٤.
ف ٤ٔي٫ أزؿ قٮى ق٭٫٧، أن يؿيم إىل ويؽ ٚي٘يت ٔ٪٫، ز٥ يؽرًل٫ ٦يذًة و٣ح ٌراهل/

                                      
 .(1457)، ومك٥٤ (6765)أػؿص٫ ابلؼةري  ( 1)
 .(26ص)رشح األربٕني اجلٮويح، الث٨ دٝيٜ ا٣ٕيؽ  (2)
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؛ ألن االظذ٧ةل إذا ل٥ يكت٪ؽ إىل دحل٢ اتلعٜ ثةلٮقٮقح، ٚأ٦ة إن ّ٭ؿ  ٚ٭ؾا ا٣ْة٬ؿ ٚي٫ احِل٢ُّ
 ٤ٔي٫ أزؿ وؽ٦ح، أو صؿاظح أػؿى اتلعٜ ثةجلٮ  األول.

َؿيَةن اجلٔع الراةع/ ََ املعِؿم بكجت  (1)أن يكٮن احل٢ُِّ ٤ٕ٦ٮ٦ًة، و٣ك٨ ي٤٘ت ىلع ا٨ْ٣ 
ذ٧ةد ىلع ٦ٕذرب يف ٤ٗجح  ا٨ْ٣ رشاًع، ٦سةهل/ أن يؤدي اصذ٭ةده إىل جنةقح أظؽ اإل٩ةءي٨ ثةأل

ٮء ث٫.  ٔال٦ح ٦ٕي٪ح ٚٮصت ٤ٔي٫ ا٨ْ٣، ٚذٮصت حتؿي٥ رشب٫، ٧٠ة أوصت ٦٪ٓ الًٮ
 أن خيذ٤ٍ احلؿام ثةحلالل، وينتج٫ األمؿ ٚي٫، وذلٟ ىلع أرضب/املرال اثلاين/ 

ة ٨٦ املؾ٠يةت، وحنٮ ذلٟ ٨٦ ا٣ٕؽد ، أو ثٕرش(2)إذا اػذ٤ُخ ٦يذح ث٧ؾاكةأضدْا/ 
 . «املعىٮر

ٔاغد اىفلٓيث/ . و٨٦ ذلٟ لٮ امرتك (3)إذا اصذ٧ٓ احلالل واحلؿام ٤ٗت احلؿام وٌَ اىل
 يف اذلثط مك٥٤ ودلٮيس ل٥ حت٢َّ اذلثيعح. 

أن خيذ٤ٍ ظؿام حمىٮر حبالل ٗري حمىٮر، ٨٧٠ ٥٤ٔ أن ٦ةل ادل٩ية ػة٫ُ٣ اثلاين/ 
ة، ل٥ ي٤ـ٫٦  ًٕ  دؿك الرشاء واألك٢؛ ألن يف ذلٟ ظؿًصة، وٝؽ ٥٤ٔ رقٮل ا ظؿام ُٝ

 وأوعةث٫ أن يف اجلةس ٨٦ يُؿايب، و٦ة دؿًلٮا ادلرا٥٬ ثةللكيح.
وٝؽ ذ٬ت اإل٦ةم أِحؽ ٧٠ة ذ٠ؿه اث٨ رصت يف ٦ٕةم٤ح ٨٦ يف ٦ةهل ظالل وظؿام خمذ٤ٍ إىل 

 . (4)٦ٕةم٤ذ٫ واألك٢ ٦٪٫ أ٫٩ إن اكن أكرث ٦ةهل احلؿام ٚيججيغ اصذ٪ةث٫، وإن اكن ا١ٕ٣ف صةزت
ورػه ٝٮم ٨٦ الك٤ٙ يف األك٢ مم٨ ي٥٤ٕ يف ٦ةهل ظؿام ٦ة ل٥ ي٥٤ٕ » وٝةل اث٨ رصت/

أ٫٩ ٨٦ احلؿام ٧٠ة دٞؽم ٨ٔ م١عٮل والـ٬ؿي وروي ٦س٫٤ ٨ٔ ا٣ٌٛي٢ ث٨ ٔيةض. وروي 
يف ذلٟ آزةر ٨ٔ الك٤ٙ، ٚىط ٨ٔ اث٨ مكٕٮد/ )أ٫٩ قب٢ ٨٧ٔ هل صةر يأك٢ الؿبة ٔال٩يح 

                                      
(1 َُ  /

َ
َؿأ ََ ؿْ  وءً ؿُ ( مىؽر  ََ . /٦ةدة ،املٕض٥ الٮقيٍ ،ءً و

َ
َؿأ ََ 

 ( أي/ ٦ؾثٮظح.2)
 .(105ص)ل٤كيٮيط  ،األمجةه واجلْةاؿ (3)
 .(108ص) ٕجؽ الٮ٬ةب ث٨ رميؽ أثٮ وٛيح٣ ،رشح األربٕني اجلٮويح (4)



 

280 

، ويف (1)(٦٭٪ؤه لٟ وإز٫٧ ٤ٔي٫ يذعؿج ٨٦ ٦ةل ػجير يأػؾه يؽٔٮه إىل َٕة٫٦، ٝةل/وال 
 . (2)«روايح أ٫٩ ٝةل/ )ال أ٥٤ٔ هل محبًة إال ػجحسًة، أو ظؿا٦ًة، ٚٞةل/ أصيجٮه(

إن اكن املةل ٠سرًيا كال اإلٌام أمحد/  أ٦ة ٨٦ د٤٧ٟ ٦ةاًل امتج٫ ظالهل حبؿا٫٦ ٚٞؽ
كال اةَ رسب/ يف ابلةيق، وإن اكن املةل ٤ٝياًل اصذجج٫ لك٫، أػؿج ٦٪٫ ٝؽر احلؿام، ودَصف 

و٬ؾا ألن ا٤ٞ٣ي٢ إذا د٪ةول ٦٪٫ محبًة ٚإ٫٩ يجٕؽ ٫ٕ٦ الكال٦ح ٨٦ احلؿام خبالف ال١سري، 
و٨٦ أوعةث٪ة ٨٦ ِح٢ ذلٟ ىلع الٮر  دون اتلعؿي٥ وأثةح اتلَصف يف ا٤ٞ٣ي٢ وال١سري 

 .(3)ثٕؽ إػؿاج ٝؽر احلؿام ٦٪٫
ذ٤ٍ ظؿام ال حيَص حبالل ال حيَص، ٠عك٥ األمٮال يف ز٦ة٩٪ة ٬ؾا، أن خياثلاىد/ 

ٚال حيؿم ث٭ؾا االػذالط د٪ةول يشء ثٕي٪٫، إال أن يٞرتن ثذ٤ٟ ا٣ٕني ٔال٦ح دؽل ىلع أ٫٩ 
٫٠ُ ورٌ ، وال  ٨٦ احلؿام، حنٮ أن يأػؾه ٨٦ يؽ ق٤ُةن ّةل٥. ٚإن ل٥ يك٨ هل ٔال٦ح، ٚرَتْ

ثةُب دميٓ اتلَصٚةت؛ ٚإن ا٣ٛكٜ ي٤٘ت ىلع اجلةس،  حيُؿم ذلٟ، ولٮال وعح ذلٟ النكؽَّ 
، وإذا دٕةرض أو٢ٌ واغ٣ٌِت، وال أ٦ةرة ىلع ا٣٘ة٣ت، ُظِك٥َ  ٣ك٨ األو٢ يف األمٮال احل٢ُِّ

أ ٧ٔؿ  ٨٦ صؿة ٩َصا٩يح، ٦ٓ أن مرشب٭٥ اخل٧ؿ، و٧ُٕ٦٭٥  ◙ثةألو٢، ٚٞؽ دًٮ
 .(4)اخل٪دـيؿ، وال حيرتزون ٨٦ جنةقح

 كٔهل « / ٍُ ََ اجل اِس ال َيْػيَ َ  َنرٌي ٌِ ـ ُٓ/»  
أي/ ال ي٧٤ٕٮن أظاك٦٭ة، و٬ؾا يؽل ىلع أن ٨٦ اجلةس ٨٦ ي٥٤ٕ أظاكم ٬ؾه املنتج٭ةت 

 ٚال تنتج٫ ٤ٔي٭٥. -و٥٬ الؿاقؼٮن يف ا٥٤ٕ٣ -٨٦ احِل٢ِ، أو احلؿ٦ح
ََ احلالل يه، أم »ويؽل ىلع ٬ؾا املٕىن روايح ا٣رت٦ؾي/  ٌِ

َ
ال يدري نري ٌَ اجلاس/ أ

 .(5)«؟رامٌَ احل

                                      
 .(14675أػؿص٫ ٔجؽ الؿزاق يف املى٪ٙ )( 1)
 .(1/210صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلك٥ )( 2)
 .(1/209) املىؽر الكةثٜ( 3)
 ( ثذَصف يكري.90 -89خمذَص ٦٪٭ةج ا٣ٞةوؽي٨ )ص (4)
 (.1205ا٣رت٦ؾي )قنن ( 5)
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 كٔهل « / ِّ ِّ َوِغْرِض  دِلِيِِ
َ
اِت َفَلِد اْشتْبَأ َٓ ُت َِ ات ىَق الشُّ ٍَ  «/َف

 ٬ؾا ٢ٕٚ ٨٦ اتلٞٮى، ويه ص٢ٕ اجلٛف يف وٝةيح ممة خيةف. /«اّتىَق »
 ٤ٝح الالكم، واحلةصـ ثني النحبني. /-٣٘حً  -واتللٔى

 اصذ٪ةب ٩٭ي٫.اتلعؿز ثُةٔح ا ٨ٔ خمة٣ٛذ٫، وا٦ذسةل أمؿه و واوُالًظة/
.٫ ًؿ  واملٞىٮد أن ٨٦ دََؿًَل٭ة واْصذَ٪ََت الٮٝٮ  يف النج٭ةت/ ٚٞؽ اقتربأ دلي٪٫ ٔو

ٚةتلٞٮى املؿادة يه/ ظِٛ اجلٛف ٨٦ اآلزةم ث٢ٕٛ املأمٮرات واصذ٪ةب امل٪٭يةت 
 واتلجةٔؽ ٧ٔة جيؿ إحل٭ة و٬ٮ املنتج٭ةت.

 ومراحب اتللٔى ذالذث/ 
 ، أي/ الن٭ةددني.[:6]اىفخص/ ﴾ڻ ۀڻ ﴿اتلٮِِّق ٨ٔ ا٣ٕؾاب املؼرل/  -1
 .[:=]األغراف/ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿اتلٮِِّق ٨ٔ لك ٦ة يَُؤز٥ِ/  -2
  .[506]آل غٍران/ ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿اتلٮِِّق ٨ٔ لك ٦ة ين٢٘ الرس/  -3

/ ٦رتادٚةن، وآزؿ األوىل ثةذل٠ؿ؛ حلٛيؽ أن دؿًل٭ة إ٧٩ة يٕذؽ ث٫ يف اقترباء «دؿك»و «ادًف»و
ِْٕؿض إن ػال  ٨ٔ حنٮ ريةء. ادلي٨ وا٣

ة، قٮاًء أكةن ذلٟ ٦ٓ ٩يح وةحلح، أو اك٩خ النج٭ح  ًٞ ْك ٤ُ٦ ِْٕؿض حتى٢ ثة٣رتَّ وبؿاءة ا٣
.٫  ممة ي٥٤ٕ ِظ٤ُّ٭ة، وإ٧٩ة دؿًل٭ة وية٩ًح ٣ًٕؿ

ة -خبالف ثؿاءة ادلي٨ ٚي٤ـم هلة اجليح الىةحلح ٔ٪ؽ دؿًل٫ النج٭ح، وحتى٢ ًٌ ث٢ٕٛ  -أي
 النج٭ح ا٣يت ي٥٤ٕ ظةهَلة ٨٦ احِل٢ِ.

ُتٓاِت ا» ح و٣حف ٠ؾلٟ. واملؿاد  /«لشُّ دمٓ ُمج٭ح، ويه ٦ة خُيي٢َّ إىل اجلةّؿ ٚي٫ أ٫٩ ُظضَّ
 .ثةلنج٭ةت ٬٪ة/ املنتج٭ةت ىلع اتلٕؿيٙ الكةثٜ

« 
َ
٫  /«فلد اْشتَبَأ ًِ ؿ َٖ يف حتىي٤٭ة دلي٪٫ ممة يَِنح٪٫، ٔو ٤َ٭ة وَبة٣َ ٤ََت ا٣رباءة وَظىَّ ََ أي/ 

ب واذلم وا٣ٕيت ويؽػ٢ يف زمؿة ا٣ٛةاـي٨ ثث٪ةء ٨٦ ا٨ُٕ٣ ٚي٫، وظيجبؾ يك٥٤ ٨٦ ا٣ٕؾا
 وز٪ةء اخل٤ْٜ.  ا وزٮاث٫ وز٪ةء رقٮهل
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ًَ »ويف ثٕي روايةت احلؽير/   .(1)«فٍَ حركٓا اشتباًء دليِّ وغرضّ فلد َشيِ
« ِّ يُِت اىِػْرض/  /«وِغرِض ََ يف األو٢ ٬ٮ راحئح اجلكؽ، َيجًح اك٩خ، أو ٦ُ٪تِ٪َح، ٚيٞةل/ 

ْؿض، أو ٦ُ٪ْ  ِٕ ِْٕؿض؛ أي/ ٦ُ٪ِِْتُ الؿيط.ا٣ ةٌء ػجيُر ا٣ َٞ ِْٕؿض، وِق  ِِت ا٣
ًح. َ٘  وٝؽ ي٤ُٜ ا٣ٕؿض ىلع اجلكؽ ٣ُ

ٓ املؽح واذلم ٨٦ اإلنكةن يف ٩ٛك٫، أو َق٫َٛ٤، أو أ٫٤٬. /-اوُالًظة -واىِػْرض  مًٮ
 أٍْيث ظيب اىباءة ليِػرض/

ِْٕؿض ىلع ادلي٨ يف ٤َت ا٣رباءة دججي٫ ىلع أ٧٬يح ذلٟ،  وأ٫٩ ممؽوح يف ُٔٙ ا٣
٨ْ٦َ ٨٦ إقةءة ا٨ْ٣ ث٫.

ْ
 ٤ُ٠َت ا٣رباءة يف ادلي٨، وًل٧ة ٝي٢/ ٨٦ وٝٙ مٮٝٙ د٭٧ح ٚال يَأ

٤جْخ ثؿاءة ا٣ٕؿض ممة يْ٪٫ اجلةس مج٭ح و٣حف ٠ؾلٟ يف ٩ٛف األمؿ والٮاٝٓ؛  َُ ٧٠ة 
ا.  وذلٟ خلالَّ ي٨ْ ث٫ اجلةس رشًّ
ا ٤ٔي٫ و٬ٮ واٝٙ ٦ٓ ويف الىعيط أن اجليب  زوص٫ وٛيَّح ٚأرساع  ٝةل لؿص٤ني َمؿَّ

٪َّة ث٫  «ىلع رِْشيِهٍا إُٓا صفيث/ »ُمَ٭ؿِو٣نَْي ٚٞةل هل٧ة  ُْ ويه زوص٫؛ ػٮًٚة ٤ٔي٭٧ة أن َع
ا ٚي٭٤اَك.  رشًّ

ِْٕؽ وٝٮِ  ذلٟ  ول٥ ي٪ْؿ  ٥ََِّ ملة أمةرا بُل ا، و٨٦  إىل أن وٝٮ  ذلٟ ٦٪٭٧ة ثٕيؽ صؽًّ
إن الشيعان َيري ٌَ اةَ آدم »ل/ ٝة «قجعةن ا!، أو ٨ْ٩ ثٟ ذلٟ؟!»٦٪٭٧ة ثٞٮهل٧ة/ 

 .(2)«جمرى ادلم، وكد عشيُج أن يلذف يف كيَتْيهٍا ََشًّا
٨ حم٧ؽ ث٨ قريي٨/  أن زيؽ ث٨ زةثخ راح إىل اجل٧ٕح ٚإذا اجلةس اقذٞج٤ٮه وٝؽ »ٔو

و٤ٮا! ٝةل/ ٧ٚةل إىل املكضؽ، أو إىل دار ٚىًل! ٝةل/ ٚٞي٢ هل يف ذلٟ! ٚٞةل/ إ٫٩ ٨٦ ال 
 .(3)«ال يكذيح ٨٦ ايكذيح ٨٦ اجلةس 

                                      
 (.1205( قنن ا٣رت٦ؾي )1)
 (.2175(، ومك٥٤ )3281( أػؿص٫ ابلؼةري )2)
 .(5393) يف املى٪ٙ اث٨ أيب محجح(، و5459ٔجؽ الؿزاق يف املى٪ٙ ) ( أػؿص3٫)
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ٔكف اجلاس ٌَ الشتٓات/  م
 ٨٦ اجلةس ٨٦ ال ي٥٤ٕ النج٭ةت، و٦٪٭٥ ٨٦ ي٧٤ٕ٭ة.

 وٌَ ال يػيٍٓا/ ىلع ذالث فَِرق/
ةت ا دٕةىل، و٤َجًة اىفريق األول/  َٙ ٚي٭ة المتجة٬٭ة ٤ٔي٫ اثذ٘ةَء مًؿ ٨٦ دََٮؼَّ

ِْٕؿض، ٚ٭ؾا حم٧ٮد و٦سةب.  ل٤كال٦ح يف ادلي٨ وا٣
٨٦ يٕذٞؽ٬ة ىلع ٗري ٦ة يه ٤ٔي٫، ٚي٢٧ٕ ث٭ة حبكت اصذ٭ةده إن اكن  اين/اىفريق اثل

ه؛ ٚال ظؿج ٤ٔي٫ وال إز٥، إالَّ أن يكٮن يف  ٨٦ أ٢٬ االصذ٭ةد، أو حبكت ٚذٮى ٨٦ ٝرلَّ
.٫  ٤٧ٔ٭ة إزراٌء ٤ٔي٫ ٨٦ اجلةس ٚيججيغ هل ظيجبٍؾ أن يكتربئ ٣ًٕؿ

٭ة ٤ٔي٫، ٚ٭ؾا خمُئ ٦َِٞص ي٤ع٫ٞ ٨٦ ي٤ٕٛ٭ة ادجةاًع هلٮاه ٦ٓ امتجة٬اىفريق اثلاىد/ 
 .(1)ال٤ٮم وا٣ٕذةب، و٬ٮ واٝٓ يف احلؿام

ة،  ًٕ ؿ٫ًْ ٦ ِٔ ٬ؾا، و٨٦ اجلةس ٨٦ أوةب ظك٥ ا ٚي٭ة، ٢٧ٕٚ ث٫ مكترِباًة دلي٪٫ و
 ٚ٭ؾا ثأىلع املؿادت.

 ٢٬ املىيت ٔ٪ؽ ا يف املنتج٭ةت ٬ٮ واظؽ ٍٚٞ؟مصأىث/ 
ٔاب يؽل ىلع أن  والكم اجليب » / إذا رصٕ٪ة إىل اث٨ رصت جنؽه ٝؽ ٝةل/واجل

و٬ؾا ٨٦ أّ٭ؿ األد٣ح ىلع أن / »♫إىل أن ٝةل « …املنتج٭ةت ٨َ٦ِ اجلةس ٨ْ٦َ ي٧٤ٕ٭ة
، املىيت ٔ٪ؽ ا يف مكةا٢ احلالل واحلؿام املنتج٭ح املؼذ٤َٙ ٚي٭ة/ واظٌؽ ٔ٪ؽ ا 

ريه ٣حف ثٕةل٥ ث٭ة، ث٧ٕىن أ٫٩ ٗري مىيت حلك٥ ا ٚي٭ة يف ٩ٛف األمؿ، وإن اكن  ٗو
يٕذٞؽ أذٞةًدا يَكت٪ُؽ ٚي٫ إىل مج٭ح يْ٪ُّ٭ة دحلاًل، ويكٮن ٦أصٮًرا ىلع اصذ٭ةده، و٦٘ٛٮًرا هل 

 .(2)«ػُؤه؛ ٣ٕؽم أذ٧ةده

                                      
 .«يف احلؿاموٝٓ »/ ( راصٓ/ ٦ة يأيت ٝؿيجًة يف رشح ٝٮهل 1)
 (.1/212( صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلك٥ )2)
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ثٞٮل يف مكأ٣ٍح ٨٦ املنتج٭ةت.. ٚ٭٢ هل أن ي٪١ؿ  إذا اكن املؿء يؽي٨   فإن كيو/
 ألػؿى يف املكأ٣ح وي٭ضؿ٥٬؛ ألن الىٮاب ٔ٪ؽ ا واظؽ ال يذٕؽد؟ىلع أوعةب األٝٮال ا

شيظ اإلشالم اةَ و٨٦ أي٨ ي٥٤ٕ أ٫٩ ٬ٮ اذلي أوةب ٔني الىٮاب؟ وٝؽ قب٢  فيلال/
٨ٔ د٤ٞيؽ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء يف مكةا٢ االصذ٭ةد ٚ٭٢ يُ٪١ؿ ٤ٔي٫، أو ُعْ٭ضؿ؟ وًلؾلٟ ٨٦  حيٍيث

 ي٢٧ٕ ثأظؽ ا٣ٞٮ٣ني؟
٢َ٧ِ ٚي٭ة ثٞٮل ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ل٥ ُع٪١ْؿ ٤ٔي٫ احل٧ؽ ، مكة» فأساب/ َٔ ا٢ االصذ٭ةد ٨ْ٦َ 

ول٥ ُعْ٭َضؿ، و٨٦ ٢٧ٔ ثأظؽ ا٣ٞٮ٣ني ل٥ ي٪١ؿ ٤ٔي٫، وإذا اكن يف املكأ٣ح ٝٮالن/ ٚإن اكن 
٢َ٧ِ ث٫، وإالَّ ٝرلَّ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء اذلي٨ يُٕذ٧ؽ ٤ٔي٭٥  َٔ اإلنكةن يْ٭ؿ هل رصعةن أظؽ ا٣ٞٮ٣ني 

 .(1)«ا أ٥٤ٔيف ثيةن أرصط ا٣ٞٮ٣ني، و
وأ٦ة االػذالف يف األظاكم ٚأكرث ٨٦ أن ي٪ٌجٍ، ولٮ اكن لك٧ة » /♫وكال نذلم 

َٜ ثني املك٧ِ٤ِني ٔى٧ٌح وال أػٮة  .(2)«اػذ٤ٙ مك٧٤ةن يف يشء د٭ةصؿا ل٥ يجْ
 اِت َوكَع يف احلرامِ / » كٔهل َٓ ُت َْ َوكَع يف الشُّ ٌَ  «/و

 ْذا حَيْخٍو ٌػِيّي/
اردكةث٫  اردكةث٫ُ ل٤نج٭ح )٦ٓ أذٞةده أ٩٭ة مج٭ح( ذريًٕح إىل أن يكٮناملػىن األول/ 

 احلؿام اذلي يٕذٞؽ أ٫٩ ظؿام؛ وذلٟ بكجت اتلؽرُّج وا٣تكة٦ط.
ْوَشَم »ويف روايح ل٤جؼةري يف ٬ؾا احلؽير/ 

َ
وٌَ اسَتأ ىلع ٌا يشم فيّ ٌَ اإلذً، أ

ٔاكع ٌا اشتتان ، «ريتث ئشم أن ََيُْسَ ٌَ خياىط ال»، ويف روايح أيب داود وا٣جكةيئ/ «أن ي
  .[;>5]ابللرة/ ﴾ڑ ک ک ک ک﴿ وٝةل دٕةىل/

أن ٨٦ أٝؽم ىلع ٦ة ٬ٮ منتج٫ ال يؽري أ٬ٮ ظالل، أو ظؿام، ٚإ٫٩ ال  املػىن اثلاين/
 .(3)يأ٨٦ أن يكٮن ظؿا٦ًة يف ٩ٛف األمؿ، ٚيىةدف احلؿاَم و٬ٮ ال يؽري

                                      
 (.20/207( دل٧ٮ  ا٣ٛذةوى )1)
 (.24/173) املىؽر الكةثٜ( 2)
 ، صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلك٥(32ص)خمذَص اجلرباوي ىلع األربٕني اجلٮويح  (،30 -29ص) ، ل٤٪ٮويألربٕني اجلٮويحارشح  (3)

 .(43ص)الث٨ دٝيٜ ا٣ٕيؽ  اجلٮويح، ، ورشح األربٕني(201)ص
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 ول٥ ي٢ٞ/ يٮمٟ أن يٞٓ؟« ع يف احلراموك»ٔربَّ ٬٪ة ثٞٮهل/  ٦ة الرس يف أن اجليب فإن كيو/ 
ٔاب/ ة ل٤ٮٝٮ  يف  ،«وكع»ٝةل/   أن الؿقٮل فاجل ًٞ ول٥ ي٢ٞ/ يٮمٟ أن يٞٓ؛ حتٞي

احلؿام، ولإلمةرة إىل أن حتٜٞ اجلٮاب )الٮٝٮ  يف احلؿام املعي( يذٮٝٙ ىلع ٢ٕٚ 
جح ٚي٭ة و٤ُ٦ٜ ٤ٕٚ٭ة؛ وذلٟ ألن )الٮٝٮ ( يف ا ليشء ٬ٮ النج٭ةت ٦ٓ اإلٝجةل ٤ٔي٭ة والٗؿ

 الكٞٮط ٚي٫ بنؽة، خبالف )٫٤ٕٚ( ٚإ٫٩ أ٥ٔ. 
ٔاب ذلم/  وىل نٍا يلال يف س

ُ
إن ِظََم ا دٕةىل ختذ٤ٙ ٨ٔ ِظََم األمالك، ٚةأل

٦ٕٞٮ٣ح، واثلة٩يح حمكٮقح حمؽودة ثإماكن لك ذي ثَص أن حيرتز ٦٪٭ة ظىت إن اكن ىلع 
 ىةاؿ ا٣ٕةحلح.ومٟ الٮٝٮ  ٚي٭ة، أ٦ة ِظََم ا ٚال يؽرًل٭ة إال أوعةب ابل

 ضكً الشتٓث/
َٙ يف ظك٥ النج٭ةت، ٚٞي٢/ اتلعؿي٥، و٬ٮ مؿدود، وٝي٢/ » ٝةل اث٨ ظضؿ/ واػذ٤ُِ

 .(1)«ال١ؿا٬ح، وٝي٢/ الٮٝٙ
َّٗت ٚي٫، والٮٝٮ  ٚي٭ة ٦٪يه ٔ٪٫؛ ٚرْت٠ُ٭ة  ٬ؾا، وال١ؿا٬ح أٝؿب؛ ألن دؿك النج٭ةت مؿ

ْوىل.
َ
٤ُْٕ٭ة ػالف األ ْوىل، وِٚ

َ
 أ

 اكلر ا»/  كٔهل ِّ ن يَْرَتَع فِي
َ
َل احلىَِم ئُِشُم أ ْٔ  «/ِِع يَْرىَع َض

ؿًٚة -٬ٮ احلةِٚ يف ال٤٘ح، وُػهَّ  /«الر اِِع »  /«يَْرحعَ »ث٨٧ حيِٛ احليٮان ويؿاعه.  -ُٔ
/ الؿيع، و٧٬ة ل٧٤ةميح، وإق٪ةد٧٬ة ل٤ؿايع دلةٌز ٌٔٞل ٨٦ ٝجي٢ اإلق٪ةد إىل الكجت. ُٓ  الؿْت

لنج٭ةت اذلي يٮمٟ أن يٞٓ يف احلؿام ثةلؿايع اذلي الٮاٝٓ يف ا وٝؽ ٦َس٢َّ اجليب 
ُْٞؿب ذلٟ  ُٟ ٚحرُْس  وَي جي٢ٕ ٦ةمحذ٫ دؿىع يف اللكأ املجةح املضةور ل٤ِعََم اذلي ِحةه امل٤ِ

 الؿايع ٨٦ أن يؿدٓ يف احلَم ٩ِٛك٫ ويؿىع ٚي٫؛ ٚحكذعٜ ثؾلٟ ا٣ٕٞٮبح.
ؿىع جبٮاره؛ أل٫٩ ٧١ٚة أن الؿايع اخلةاٙ ٨٦ ٔٞٮبح امل٤ٟ يجٕؽ ٨ٔ احلَم وال ي

                                      
 (.1/135( ٚذط ابلةري )1)
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٨٦ أن يٞٓ يف ظَم امل٤ٟ؛ ١ٚؾلٟ ظَم ا )أي/ املعةرم ا٣يت  -وإن ٠َرُثَ ظؾره -خيىش
ظْؿ٬ة( ٚال يججيغ االٝرتاب ٦٪٭ة ث٢ٕٛ النج٭ةت؛ خلال يٞٓ يف املعةرم ٚحكذعٜ ا٣ٕٞٮبح، 

٧ة جيؿ إحل٭ة؛ ظىت يك٥٤ ٨٦ رش٬ة.   وإ٧٩ة دججيغ املضةٚةة ٔ٪٭ة ٔو
ڑ ک  ﴿٦ةت و٦٪ٓ ٔجةده ٨٦ ٗنية٩٭ة، ٚٞةل َص٢َّ ٨ْ٦ِ ٝةا٢/ ظَم املعؿ وا 

ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿ .[;>5]ابللرة/ ﴾ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

  .[=66]ابللرة/ ﴾ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ
 وال يج٤ٖ ا٣ٕجؽ أن يكٮن ٨٦ أ٢٬ اتلٞٮى ظىت يؽ  ٦ة ال ثأس ث٫ خمةٚح ٦ة ث٫ ثأس.

ن ظىت جي٢ٕ ثح٪٫ وبني احلؿام ال يىيت ا٣ٕجؽ ظٞيٞح اإلي٧ة» ٝةل قٛيةن ث٨ ٔيح٪ح/
ا ٨٦ احلالل، وظىت يؽ  اإلز٥ و٦ة تنةث٫ ٦٪٫ ـً  .(1)«ظةص

م  واحلؽير ظضح مل٨ يكذؽل ث٫ ىلع قؽ اذلراآ وحتؿي٥ الٮقةا٢ إحل٭ة؛ ٚإن ا إذا ظؿَّ
ة أن يَُٞؿب ِِحَةه. ًٕ ة تلعؿي٫٧، و٦٪ ًٞ  محبًة وهل َؿق دٛيض إحل٫/ ٚإ٫٩ حيؿ٦٭ة حتٞي

 اَل »/  كٔهل
َ
ُّ  أ ٌُ اَل َوإن  ِضىَم اهلل اَحَارِ

َ
 «/َوإِن  ىلُِكِ َميٍِم ِضىًم، أ

اَل »
َ
 ظؿف اقذٛذةح يُْؤىت ث٫ ل٤ذججي٫. /«أ
« ُّ ٌُ م ودؿك املأمٮر ث٫  /«اَحَارِ املعةرم/ دمٓ حَمَْؿم، واملؿاد ث٫ ٢ٕٚ امل٪يه ٔ٪٫ املعؿَّ

أن املعةرم د٤َُُٜ ىلع يف روايح ابلؼةري(، ىلع «املٕةيص»الٮاصت )أػًؾا ٨٦ اتلٕجري ثد
 امل٪٭يةت ٦ُةثًٞح، وىلع دؿك املأمٮرات اقذ٤ـا٦ًة.

وا٥٤ٔ أن لك حمؿم هل ظَم حييٍ ث٫، ٚة٣ٛؿج حمؿم وِحةه ا٣ٛؼؾان؛ أل٩٭٧ة » ٝةل اجلٮوي/
صٕال ظؿي٧ًة ل٧٤عؿم. وًلؾلٟ اخل٤ٮة ثةألص٪بيح ظَم ل٧٤عؿم ٚيضت ىلع النؼه أن يذض٪ت 

 . (2)«٣ٕي٪٫ واحلؿي٥ حمؿم؛ أل٫٩ يذؽرج ث٫ إىل املعؿماحلؿي٥ واملعؿم ٚةملعؿم ظؿام 

                                      
 .٨٦ ٝٮل ٦ي٧ٮن ث٨ ٦٭ؿان (4/84(، و٨٦ َؿي٫ٞ أثٮ ٩ٕي٥ يف ظ٤يح األوحلةء )177( أػؿص٫ أِحؽ يف الٮر  )1)
 .(30ص) ، ل٤٪ٮويألربٕني اجلٮويحارشح ( 2)
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 وإذا فََصَدت / » كٔهل ، ُّ اَل َوإِن  يف اجَلَصِد ُمْضَغًث إِذا َصيََطج َصيََص اجَلَصُد لَكُّ
َ
أ

اَل ويه اىليُب 
َ
، أ ُّ  «/فََصَد اجلصُد لكُّ

 أن الٮٝٮ  يف وُذ٠َِؿْت ٬ؾه اجل٢٧َُ ثٕؽ ِذ٠ْؿ احلالل واحلؿام والنج٭ةت؛ لإلمةرة إىل
احلؿام يٛكؽ ا٤ٞ٣ت، واصذ٪ةث٫ يى٤ع٫، ولـيةدة اتلعؾيؿ ٨٦ الٮٝٮ  يف احلؿام؛ ألن لك 

ت يف إوالح ٩ٛك٫ ويأىب ٚكةد٬ة.  أظؽ يٗؿ
 ٬ٮ ابلؽن ٦ة ٔؽا األَؿاف، أو ابلؽن ٦ة ٔؽا الؿأس. «/اىـَشَصد»
 يه ٦ٞؽار ٦ة ي٧ٌُٖ ٨٦ ال٤ع٥ وحنٮه. /«مضغث»

َؿْت  ُ٘ يف ِصْؿ٦ِ٭ة وظض٧٭ة ٚإ٩٭ة ْٔي٧ح ا٣ٞؽر واملؿدجح، ٚإذا  و٬ؾه املٌ٘ح وإن َو
و٤عخ ثةإلي٧ةن واإلػالص ومؿاٝجح ا و٤ط اجلكؽ ثة٢٧ٕ٣ الىة٣ط، وإذا ٚكؽت 

 ثةجلعٮد وال١ٛٮر ٚكؽ اجلكؽ ثة٣ٛضٮر.
ٌةء؛ والُظ٭ة ثىالِظ٫، وٚكةُد٬ة ثٛكةِده! ٚة٤ٞ٣ت ل٤ضٮارح  ٚة٤ٞ٣ت َم٤ِٟ اأٔل

 األمؿ يف ا٤ٞ٣ت أمؽ.٤٧٠ٮك ادل٩ية ل٤ض٪ٮد، ث٢ 
وا٤ٞ٣ت خبالف م٤ٮك ادل٩ية، ٚإن اجلٮارح ال دذؼ٤ٙ ٨ٔ إرادة » ٝةل اث٨ دي٧يح/

 .(1) «ا٤ٞ٣ت ابلذَّح
وٝةل/  .[=>،>>]الشػراء/ ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ وٝةل دٕةىل/

 .[77]ق/ ﴾مت ىت يت جث مث ىث يث﴿
 ظ٫ ثةلىةحلةت.٨٧ٚ َق٥َ٤ِ ٤ٝج٫ ٨٦ اآلٚةت وامل١ؿو٬ةت لكَّ٭ة ٚٞؽ و٤عخ صٮار

 ًٕٚل املك٥٤ أن يٕذين ثىالح ٤ٝج٫.
دؽثؿ ا٣ٞؿآن، وػ٤ٮ اجلٮف، وٝيةم ال٤ي٢، واتلْض  ٔ٪ؽ الكعؿ،  ومما يُْصيِص اىليَب/

 ودلةلكح الىةحلني، وإدا٦ح اذل٠ؿ، وأك٢ احلالل، واصذ٪ةب املعؿ٦ةت والنج٭ةت.

                                      
 (.7/187) ىدل٧ٮ  ا٣ٛذةو (1)
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 وقٮف يأيت َؿف ٨٦ ٬ؾا ثٕؽ ٤ٝي٢ إن مةء ا دٕةىل.
 اَل َويِهَ اىَليْب»/  كٔهل

َ
 «/أ

٢ِٞ وُق٧ِيَْخ ث٫ د٤ٟ املٌ٘ح  /«اىَليب» مىؽر ٤ََٝجْخ اليشء، أي/ رَدْدد٫ ىلع ثؽايذ٫، ز٥ ٩ُ
 .(1)«ٌَرَُو اىليب ٌرو الريشث حليتٓا الرياح ةفالة»لرسٔح اخلٮاَؿ ودؿدد٬ة ٤ٔي٭ة. ويف احلؽير/ 

ٮر، أو أل٫٩ ػةله ٦ة يف قيم ا٤ٞ٣ت ٤ٝجًة؛ تل٤ٞج٫ يف األم» وٝةل احلةِٚ اث٨ ظضؿ/
ٓ يف اجلك٥ ٤ٞ٦ٮبًة  . (2)«ابلؽن وػةله لك يشء ٤ٝج٫، أو أل٫٩ ًو

 /ٝةل أظؽ٥٬
٤ُِّجددد٫ِ  َٞ ٤ْددُت إاِلَّ ٦ِدد٨ْ َت َٞ  ٦َددة ُقددديِمَ ا٣ْ

 

٤ِْت ٨ْ٦ِ ٤ٍَْٝت َوحَتِْٮي٢ِْ   َٞ  َٚةْظَؾْر ىلَعَ ا٣ْ
 

 وٝةل آػؿ/ 
نَْكدددةُن إاِلَّ ٣ِجَْكدددِي٫ِ   َو٦َدددة ُقددديِمَ اإْلِ

 

٤َّدددُت وَ   َٞ ٩َّددد٫ُ َعذَ
َ
٤ْدددُت إاِلَّ َّ َٞ (3)اَل ا٣ْ

 
 

٦جؽأ اتلاكحلٙ لك٭ة وحم٤٭ة، أو مىؽر٬ة/ ا٤ٞ٣ٮب، » ٝةل ا٣ٕـ اث٨ ٔجؽ الكالم/
ح إلوالح ا٤ٞ٣ٮب واألصكةد وجلٛٓ ا٣ٕجةد يف اآلص٢ واملٕةد،  وا٣ُةاعت لك٭ة مرشٔو

 .(4)ووالح األصكةد مٮٝٮف ىلع والح ا٤ٞ٣ٮب، وٚكةد٬ة ىلع ٚكةد٬ة 
 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ةل دٕةىل/ ٝ

  .[=;5]األغراف/
 /ٔائد ِغيٍْي ث وحربٔي ث  ف

، اكألذان يف املكةصؽ اجلٮا٦ٓ، أو ٗري٬ة،  -1 ـء اكن واصجًة ثةلُِكِ إذا اكن ا٢ٕٛ٣ ٦٪ؽوبًة ثةجل
ـء، و٣ك٨ لٮ ُٚؿِض  وًلىالة اجل٧ةٔح ٔ٪ؽ ٨٦ يٞٮل ثةقذعجةث٭ة، ٚإ٫٩ ٦٪ؽوب إحل٭ة ثةجل

                                      
 .(738)(، وابلي٭ٌف يف مٕت اإلي٧ةن 88(، واث٨ ٦ةص٫ )19661( أػؿص٫ أِحؽ )1)
 .(1/128ٚذط ابلةري )( 2)
 .(64صيف رشح األربٕني اجلٮويح ) اجلٮا٬ؿ ابل٭يح( 3)
 (1/197ٝٮأؽ األظاكم ال١ربى، ) (4)
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ةدًَّة إلّ٭ةر مٕةاؿ ادلي٨ دؿًل٭ة ٌَ  .(1)دم٤ًح جلِؿَح اتلةرك هلة، ٚال دُٞج٢ م٭ةدد٫؛ ألن يف دؿًل٭ة ُم
، اكل٤ٕت ثةلنُؿ٩ش وا٣رند -2 ـء اكن مم٪ٮاًع ثةلُِكِ ث٘ري  -إذا اكن ا٢ٕٛ٣ م١ؿو٬ًة ثةجل

، ٚإن ٦س٢ ٬ؾه األميةء إذا وٕٝخ ٨٦ ٗري ٦ؽاو٦ح/ (2)وق٧ة  ا٣٘٪ةء امل١ؿوه -٦ٞةمؿة
 .(3)ٞؽح يف ٔؽاتل٫، ٚإن داوم ٤ٔي٭ة/ ٝؽظخ يف ا٣ٕؽا٣حل٥ د

ـء ٦٪٭يًّة ٔ٪٫ ثةلِك ىلع ص٭ح ال١ؿا٬ح، أو امل٪ٓ. -3  املجةح ٝؽ يكٮن ٦جةًظة ثةجل
ـه يف ا٣بكةدني، وق٧ة  د٘ؿيؽ احل٧ةم وال٤ٕت  فٍرال ٌا اكن ىلع سٓث الهراْث/ اتل٪د

٢َ يٮ٦ًة ٦ة ٚال َظَؿَج ٚي٫، ٚإن ُٚ  ِٕ ٢َ داا٧ًة اكن م١ؿو٬ًة، ونُكت ٚة٫٤ٔ إىل ٤ٝح املجةح؛ ٚإذا ُٚ ِٕ
 ا٢ٕٞ٣، وإىل ػالف حمةق٨ ا٣ٕةدات.

ؽُّ وةظج٭ة  وٌرال اثلاين/ َٕ املجةظةت ا٣يت دٞؽح املؽاو٦ح ٤ٔي٭ة يف ا٣ٕؽا٣ح، وا٣يت ُع
 ػةرًصة ٨ٔ ٬يبةت أ٢٬ ا٣ٕؽا٣ح واملؿوءة.

/ ء، ٚال يؤػؾ ٨٦ ٝٮهل ٨ٔ يشء، أو اتل٧سي٢ ث٫ إٝؿاًرا هلؾا اليش ٣حف إػجةر الؿقٮل  -4
ة، ث٢ ٬ؾا ٨٦ ثةب اإلػجةر  ، إٝؿاره «أال وإن للك ميم ضىم» ًٞ ثةحلَم ٤ُ٦

 والٮٝٮ ، وال يؽل ىلع ظك٥ رشيع. 
٭ة ال بليةن ظ٧١٭ة.  واجليب   ٝؽ يؾ٠ؿ األميةء لٮٝٔٮ

 وهلذا أٌريث أعرى/ 
ب٪ة قنَن ٨٦ ٚال يٕين ذلٟ/ أن رًلٮ (4)«ىَتكنب شنن ٌَ اكن كتيكً»/ ملسو هيلع هللا ىلصٝٮل اجليب 

 اكن ٝج٤٪ة صةاـ، ث٢ ٬ٮ إػجةر ٨ٔ الٮاٝٓ. 
ثأن ا٣ْٕي٪ح )أي/ املؿأة( تكري ٨٦ ٠ؾا إىل ٠ؾا ال ختىش إال ا، ٚال  ملسو هيلع هللا ىلصوأػرب اجليب 

                                      
 (.1/211) ، ل٤نةَيباملٮاٚٞةت (1)
 ( ٔ٪ؽ ٨٦ يٞٮل ثكؿا٬ذ٫.2)
 (.1/212( املٮاٚٞةت )3)
 .(2669(، ومك٥٤ )3456أػؿص٫ ابلؼةري )( 4)
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 يٕين ٬ؾا/ أ٫٩ جيٮز هلة أن تكةٚؿ ثال حمؿم، ٣ك٨ ٬ؾا رضب ٦س٢.
 إًذا ٩ٞٮل/ ٬ؾا احلؽير ال يؽل ىلع صٮاز احلَم؛ أل٫٩ رضب ٦س٢ لٮاٝٓ.

 و٣ك٨ ال ثأس أن ٩ٞٮل/ احلَم/ ٩ٮاعن/ 
 .ظَم ملىة٣ط املك٧٤ني ٚ٭ؾا صةاـ األول/
ة. واثلاين/  ظَم خيذه ث٫ احلةيم، ٚ٭ؾا ظؿام؛ أل٫٩ ٣حف هل أن خيذه ٚي٧ة اكن اع٦ًّ

٦سةل األول/ أن حتَم ٬ؾه األرض ٨٦ أص٢ أن يؿًلـ ٚي٭ة أ٩ةثيت إلػؿاج املةء، ٚ٭ؾا 
جح دلواب املك٧٤ني ٠ؽواب الـٌلة واخلي٢ ل٤ض٭ةد يف صةاـ ثال مٟ، أو حتَم أرٌض ػى

 قبي٢ ا، و٦ة أمج٫ ذلٟ. 
 . (1)وأ٦ة ٦سةل اثلةين/ ٚإذا ِحةه جلٛك٫

ٮهل/  -5 ٫٧٤ اجلةس لك٭٥؛ ٣ٞ ح ٦ة ال ٕي َ اجلاس»ال ي٧ك٨ أن يكٮن يف الرشٕي َ نريٌ   .(2)«ال يػيٍٓ
 َشوط احلاء الشتٓات/ -6

؛ ٚإن دلؿد ا٣رتك ثال ٩يح اتلٕجؽ واتلٞؿب ال زٮاب اإلػالص واقذعٌةر اجليح أواًل/
ٚي٫، ٧٠ة جيت أن يكٮن الٮر  ٩ةمبًة ٨٦ اخلٮف ٨٦ ا دٕةىل واخلنيح ٨٦ ٔؾاث٫، وظؾر 
ـه وإّ٭ةر ا٣ٕـة واأل٩ٛح، وال ألص٢ اتلٕةيل ىلع اجلةس  ا٤ٞ٣ت ٨٦ ذلٟ، ال ألص٢ اتل٪د

٫ وز٬ؽه يف املنتج٭ةت.  ثٮٔر
ِٜ ا رص٢ٌ، ٚإن ز٬ؽ ٚال جي٨َ٤َّٕ ز٬َؽه » يٞٮل/ ♫وٝؽ اكن أيٮب الكؼذيةين  حلذ

ْن خُييف الؿص٢ ز٬ؽه ػري ٨٦ أن ي٤ٕ٪٫
َ
 .(3)«ٔؾاثًة ىلع اجلةس، ٚأَل

رصةء رِحح ا ودْٕي٫٧، ٚال ثؽَّ ٦ٓ املعجح ٨٦ دْٕي٥ ا دٕةىل، ولٮ ػال ا٤ٞ٣ت  ذاًُيا/
 لؿص٢ زوصذ٫ وودله وخية٣ٛ٭٨٦.٥ دْٕي٥ ا ل٥ تكذ٤ـم حمجذ٫ دؿك املؼة٣ٛح، ٧٠ة حيت ا

                                      
 .(112ص)الث٨ ٔسي٧ني  ،ويحرشح األربٕني اجلٮ( 1)
 .(110ص) املىؽر الكةثٜ( 2)
 (.6/19( قري أٔالم اجلجالء )3)
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أن يكٮن ادلحل٢ ٝؽ ٝةم ىلع أ٩٭ة مج٭ح أ٦ة إذا ل٥ ي٥ٞ ادلحل٢ ىلع وصٮد مج٭ح  ذاثلًا/
ة.  ًٕ  اكن ذلٟ وقٮاًقة ود٪ُ

 أن ٝٮ٦ًة أدٮا إىل اجليب  ▲٦سةل ذلٟ/ ٦ة زجخ يف وعيط ابلؼةري ٨ٔ اعئنح 
أذ٠ؿوا اق٥ ا ٤ٔي٫ أم ال، ٚٞةل/ وٝةلٮا/ ية رقٮل ا إن ٝٮ٦ًة يأدٮ٩٪ة ثةل٤ع٥ ال ٩ؽري 

ٔا» ٔا أُخً ولك  .(1)، ٝة٣خ/ وٌل٩ٮا ظؽييث ٔ٭ؽ ثكٛؿ«شٍ
 ٚ٭٢ ٩ذٌف ٬ؾا ال٤ع٥؛ أل٫٩ خُيىش أ٩٭٥ ل٥ يؾ٠ؿوا اق٥ ا ٤ٔي٫؟

ٔاب/   ال ٩ذٞي٫؛ أل٫٩ ٣حف ٬٪ةك ٦ة يٮصت االدٞةء.واجل
أذحبذ٭ة ىلع َؿيٞح و٨٦ ٬ؾا لٮ ٝؽم إحلٟ ي٭ٮدي، أو ٩َصاين ذثيعح ذحب٭ة، ٚال تكأهل 

 إقال٦يح، أو ال؛ ألن ٬ؾا الكؤال ال وص٫ هل، و٬ٮ ٨٦ اتل٪ُٓ. 
ة -و٨٦ ذلٟ ًٌ / أن يٞٓ ىلع زٮب اإلنكةن أزؿ وال يؽري أجنةقح ٬ٮ أم ال؟ ٚ٭٢ -أي

 يذٌف ٬ؾا اثلٮب، أو ال يذٞي٫؟
ٔاب/  ةل يُ٪ْؿ إذا اكن ٬٪ةك اظذ٧ةل أن دكٮن جنةقح ٚإ٫٩ يذض٪ج٫، وٍل٧ة ٝٮي االظذ٧اجل

ظني قب٢  ٝٮي ٤َت االصذ٪ةب، وإذا ل٥ يك٨ اظذ٧ةل ٚال ي٤ذٛخ إحل٭ة، وب٭ؾا ُٝٓ اجليب 
ال يِرصف ضىت يصٍع صٔحًا، »٨ٔ الؿص٢ ينِك ٤ٔي٫ أظؽث أم ال و٬ٮ يف الىالة؟ ٚٞةل/ 

 . (2)«أو َيد رحيًا
أ٫٩ إذا وصؽ اظذ٧ةل االمتجةه ٚ٭٪ة إن ٝٮي ٝٮي دؿًل٫، وإن ًٕٙ ًٕٙ  فاىلاغدة/

 .(3)و٦ىت ل٥ يٮصؽ اظذ٧ةل أواًل ٚإن دؿًل٫ ٨٦ اتل٪ُٓ يف ادلي٨ امل٪يه ٔ٪٫ دؿًل٫،
 ِذْنر أشياء تشخد احلاسث لئرع فيٓا/ -7

٨٦ ذلٟ/ اتلٮر  يف أك٢ املةل املنتج٫َ ٚي٫. وٝؽ ٝي٢/ ا٣ُٕةُم ثَْؾر األٕٚةل، إن دػ٢  -أ
 ج مج٭ح.ظالاًل ػؿج ظالاًل، وإن دػ٢ ظؿا٦ًة ػؿج ظؿا٦ًة، وإْن دػ٢ مج٭ًح ػؿ

                                      
 .(2057أػؿص٫ ابلؼةري )( 1)
 .(361، 98(، ومك٥٤ )137أػؿص٫ ابلؼةري )( 2)
 .(111 -110ص)الث٨ ٔسي٧ني  ،رشح األربٕني اجلٮويح( 3)
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و٬ؾا ابلةب ٣حف ٦ٞىٮًرا ىلع ا٣ُٕةم املنتج٫ ٚي٫، ث٢ يؽػ٢ ٚي٫ لك ٠كت ٚي٫ مج٭ح 
ٌٚاًل ٨ٔ أن يكٮن ٚي٫ ظؿ٦ح، ٚإن اتلٮر  ٨ٔ ٦س٢ ٬ؾا ٨٦ أ٥٬ ٦ة يٮيص ث٫ الىةحلٮن 
وأ٢٬ اخلري ػةوح، ال قي٧ة يف ز٨٦ ٤ََّٝخ ٚي٫ األ٦ة٩ح ودٮقٓ ٚي٫ ٠سري ٨٦ اجلةس يف 

ال قي٧ة  -ي٨ ث٘ري إذ٩٭٥، وظبف األميةء املكذٕةرة ٨ٔ أوعةث٭ةاقذ٧ٕةل أمٮال اآلػؿ
ؽَّ ثٕي أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٬ؾا الى٪يٓ ٤ٗٮاًل! ٚذأم٢ وظةقت ٩ٛكٟ. -٠ذت ا٥٤ٕ٣ َٔ  وٝؽ 
ة -و٨٦ ذلٟ -ب ًٌ / اتلٮر  يف الالكم، ال قي٧ة اتلٮر  ٨ٔ اخلٮض يف أٔؿاض -أي

ح اتلججي٫ ىلع اآلػؿي٨. ٨٧ٚ اجلةس ٨٦ يٞٓ يف أٔؿاض أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ واخلري حبض
أػُةا٭٥ وأن ٬ؾا اتلججي٫ ٝؽ جيت، وًلأ٩٭٥ ٤ٛٗٮا ٨ٔ أن ٬ؾا اجلٞؽ إن ل٥ يك٨ 
ؽُّ مج٭ح يججيغ اتلٮر  ٔ٪٭ة. َٕ ة ثةلرش  ٚإ٫٩ ٝؽ حيؿم، وىلع أ٢ٝ دٞؽيؿ ُع ًُ  ٦٪ٌج

ة -، وٝةل«٦ة الٮر ؟ ٝةل/ اصذ٪ةب املعةرم» ٝي٢ ل٤ٌٛي٢ ث٨ ٔيةض/ ًٌ أمؽ / »-أي
 .(1)«الٮر  يف ال٤كةن

ة ىلع خم ا٣ٌٛي٢ ٬ؾا -ل اذل٬يبٝة ًٞ ١٬ؾا ٬ٮ، ٚٞؽ دؿى الؿص٢ وراًع يف / »-٤ٕ٦ِ
٦أك٫٤ وم٤بك٫ و٦ٕةم٤ذ٫، وإذا حتؽث يؽػ٢ ٤ٔي٫ ادلاػ٢ ٨٦ ظؽيس٫، ٚإ٦ة أن يذعؿى 
الىؽق ٚال يك٢٧ الىؽق، وإ٦ة أن يىؽق َػيُ٪٧َِٜ ظؽيس٫ حل٧َُؽح ىلع ا٣ٛىةظح، وإ٦ة أن 

٥ َّْ َٕ ٓ الالكم حلُثىَْن ٤ٔي٫يْ٭ؿ أظك٨ ٦ة ٔ٪ؽه حلُ  .(2)«، وإ٦ة أن يَْك١َُخ يف مًٮ
وممة تنذؽ احلةصح ل٤ذٮر  ٔ٪٫ يف ٬ؾا الـ٦ةن/ اتلٮر  ٨ٔ الك١ٮت ٨ٔ امل٪١ؿ،  -ص

واتلٮر  ٨ٔ دؿك ادلٔٮة واألمؿ ثةملٕؿوف. ٚؿب٧ة وصؽَت الؿص٢َ يذٮر  ٨ٔ لك٧ح 
ُْٕضت، أو ظت ا٣ جح يف اخلري وادلٔٮة واإلوالح خمةٚح الٮٝٮ  يف ا٣ ْ٭ٮر والٗؿ

الن٭ؿة، وال مٟ يف أن ٬ؾه األمؿاض ا٤ٞ٣جيح ممة حَيُْؿم، و٣ك٨ يٞةل هلؾا املذٮِر / 
اَل ختةُف ٨٦ِ دؿِك ادلٔٮة واإلوالح ٚذٞٓ يف احلؿام ٠ؾلٟ بكجت ٕٝٮدك ٨ٔ 

َ
أ

 واصت رشيع؟! ال قي٧ة يف ز٨٦ ل٥ تَُكّؽ ال١ٛةيح ٚي٫ ٨٦ ادلاعة واملى٤عني؟!
                                      

 (.8/434( قري أٔالم اجلجالء )1)
 .(8/434) ( املىؽر الكةث2ٜ)
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 ىفاشد/ٌَ سٓات الٔرع ا ->
ة -أذٞةد أن الٮر  يف دؿك املعؿم ٚعكت، ال يف ٢ٕٚ الٮاصت ًٌ )٠ى٤ح، وبؿ،  -أي

 وٝيةم حبٜ مك٥٤، وأمؿ و٩يه وص٭ةد، وحنٮ ذلٟ(.
 ،(1)«ْيم املخِعػٔن» /أن يُبىن اتلعؿي٥ والٮصٮب ىلع ا٨ْ٣ واهلٮى؛ ٝةل رقٮل ا 

 و٬ؾا ور  أ٢٬ األ٬ٮاء.
ليشء ٝؽ يكٮن هل ص٭ُح ٚكةٍد دٞذيض ا٣رَتْك، ا٤٘٣ٍ يف املٕةرِض الؿاصط؛ ٚإن ا

٫ ٨٦ الىالح الؿاصط، و٦سةل ذلٟ/ ٌٝةء َدي٨ امليخ  ُِ ٦ة اعًر ٫ُ املذٮِر  وال ي٤ََْع ُْ ٚي٤َْع
 ٨٦ ٦ةل ٚي٫ مج٭ح.

 ال يصيص اتلدكيق يف أمر الشتٓات للك أضد/ -=
٨ هل، و٬ٮ أن اتلؽٝيٜ يف اتل» ٝةل اث٨ رصت/ ُُّ ٮٝٙ ٨ٔ و٬ة ٬٪ة أمؿ يججيغ اتلٛ

النج٭ةت إ٧٩ة يى٤ط مل٨ اقذٞة٦ْخ أظٮاهُل لك٭ة، وتنةث٭خ أ٧ٔةهل يف اتلٞٮى والٮر ، ٚأ٦ة 
٨٦ يٞٓ يف ا٩ذ٭ةك املعؿ٦ةت ا٣ْة٬ؿة ز٥ يؿيؽ أن يذٮر  ٨ٔ يشء ٨٦ دٝةاٜ النج٭ح ٚإ٫٩ 

مل٨ قأهل ٨ٔ دم ابلٕٮض ٨٦  ◙ال حُيذ٢٧ هل ذلٟ، ث٢ يُ٪١َؿ ٤ٔي٫، ٧٠ة ٝةل اث٨ ٧ٔؿ 
د وٝؽ ٝذ٤ٮا احلكني د ٝةل/ يكألٮ٩ين ٨ٔ دم ابلٕٮض وٝؽ ٝذ٤ٮا احلكني،  أ٢٬ ا٣ٕؿاق
 .(2)«ٍْا رحياُخاي ٌَ ادلُيا»يٞٮل/   وق٧ُٕخ اجليب

رص٢ هل زوصح، وأ٫٦ دأمؿه ثُالٝ٭ة، ٚٞةل/ إن اكن ثَؿَّ  وقأل رص٢ٌ برَش ث٨ احلةرث ٨ٔ»
٫ يف لك يشء، ول٥ يجٜ ٨٦ ثِِؿ٬ة إال َالق زوصذ٫ ٤ٚي٢ْٕٛ  ، وإن اكن يرب٬ة ثُالق زوصذ٫، أ٦َّ

 ز٥ يٞٮم ثٕؽ ذلٟ إىل أ٫٦ ٚيْضب٭ة ٚال ي٢ٕٛ!
اًل، وينرتط اخلُٮَوح ا٣يت دُؿبٍ ث٭ة ظـ٦ح  وقب٢ اإل٦ةم أِحؽ ْٞ ٨ٔ رص٢ ينرتي َب

ابل٢ٞ؟! ٚٞةل أِحؽ/ إيل ٬ؾه املكةا٢؟! ٝي٢ هل/ إن إثؿا٬ي٥ ث٨ أيب ٩ٕي٥ ي٢ٕٛ ذلٟ، ٚٞةل 
 ٩ٕي٥ ٚ٪٥ٕ، ٬ؾا ينج٫ ذاك. أِحؽ/ إن اكن إثؿا٬ي٥ ث٨ أيب

                                      
 (.2670( أػؿص٫ مك٥٤ )1)
 (.3753( أػؿص٫ ابلؼةري )2)
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يكذ٢٧ٕ يف ٩ٛك٫ ٬ؾا الٮر ، ٚإ٫٩ أمؿ ٨٦ ينرتي هل ق٧٪ًة، ٚضةء ث٫  وٌلن اإل٦ةم أِحؽ
 ىلع ورٝح، ٚأمؿ ثَِؿِد الٮرٝح إىل ابلةآ! 

 ال يَْكذ٧ِؽُّ ٨٦ حمةثؿ أوعةث٫، وإ٧٩ة خَيؿج و٫ٕ٦ حمربد٫ يكذ٧ؽ ٦٪٭ة.  وٌلن اإل٦ةم أِحؽ
 حمربد٫، ٚٞةل هل/ ا٠ذت ٚ٭ؾا ور  ٥٤ْ٦.  واقذأذ٫٩ رص٢ أن يكذت ٨٦

ٟ ٬ؾا. و٬ؾا ٝةهل  واقذأذ٫٩ رص٢ آػؿ يف ذلٟ ٚذبك٥، وٝةل/ ل٥ يج٤ٖ وريع وال ؤر
ىلع وص٫ اتلٮآً، وإالَّ ٚ٭ٮ اكن يف ٩ٛك٫ يكذ٢٧ٕ ٬ؾا الٮر ، وٌلن ي٪١ؿه ىلع ٨٦ ل٥ يَِى٢ْ 

 .(1)«النج٭ةت ٨٦ ٗري دٮٝٙ إىل ٬ؾا املٞةم، ث٢ يتكة٦ط يف امل١ؿو٬ةت ا٣ْة٬ؿة، ويٞؽم ىلع
ٔشٔشث/ -50  نراْث ورع ال

 ،«ثةب ٨٦ ل٥ يؿ الٮقةوس وحنٮ٬ة ٨٦ النج٭ةت»ٔٞؽ ابلؼةري يف وعيع٫ ثةثًة ثٕ٪ٮان/ 
 وأورد ٚي٫ ظؽيثني/

الؿص٢ُ خيي٢ إحل٫ أ٫٩ جيؽ  األول ٨ٔ ٔجةد ث٨ د٧ي٥ ٨ٔ ٫٧ٔ ٝةل/ ُميك إىل اجليب 
 .(2)«صٍع صٔحًا، أو َيد رحيًاال يِرصف ضىت ي»اليشء يف الىالة ٝةل/ 

إن ٝٮ٦ًة ٝةلٮا/ ية رقٮل ا، إن ٝٮ٦ًة يأدٮ٩٪ة »واثلةين قة٫ٝ بك٪ؽه ٨ٔ اعئنح ٝة٣خ/ 
ُذ٠َِؿ اق٥ ا ٤ٔي٫ أم ال؟ ٚٞةل رقٮل ا 

َ
ٔا/ ثةل٤ع٥، ال ٩ؽري أ ٔا اهلَل غييّ ولك ٍُّ  .(3)«َش

ؿض املى٪ٙ ٬٪ة ثيةن ور  امل» /ٝةل اث٨ ظضؿ يف ا٣ٛذط ٮقٮِقني، ٨٧٠ ي٧ذ٪ٓ ٨٦ ٗو
أك٢ الىيؽ ػنيح أن يكٮن الىيؽ اكن إلنكةن ز٥ أ٤ٚخ ٦٪٫، وًل٨٧ يرتك رشاء ٦ة حيذةج 
إحل٫ ٨٦ دل٭ٮل ال يؽري أ٦ةهل ظالل أم ظؿام و٣حكخ ٬٪ةك ٔال٦ح دؽل ىلع اثلةين، وًل٨٧ 
ؽم االظذضةج ث٫ ويكٮن دحل٢  ٍٜ ىلع ٫ًٕٛ ٔو

َٛ يرتك د٪ةول اليشء خلرٍب ورد ٚي٫ ٦ذ
ؽإثة َٕ  .(4)«ظذ٫ ٝٮيًّة، ودأوي٫٤ ممذ٪ٓ، أو ُمكتج

                                      
 (.305 -1/304( صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلك٥ )1)
 (.361(، ومك٥٤ )137( أػؿص٫ ابلؼةري )2)
 (.2057( أػؿص٫ ابلؼةري )3)
 (.4/295( ٚذط ابلةري )4)
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٨٦ ٤ٗت ىلع ظةهل احلالل/ صةزْت ٦ٕةم٤ذ٫، ٧٠ة ذ٠ؿه أوعةب » وٝةل اث٨ دي٧يح/
 .(1)«النةٚيع وأِحؽ، وإن ٤ٗت احلؿام/ ٚ٭٢ ٦ٕةم٤ذ٫ حمؿ٦ح، أو م١ؿو٬ح؟. ىلع وص٭ني

ل ٬ؽيذ٫ أن ٦ٕةم٤ح ٨٦ أكرث ٦ةهل ظؿام )ثٞجٮ» وصةء يف خمذَص ٦٪٭ةج ا٣ٞةوؽي٨/
يةٚذ٫(/ ال جتٮز إال ثٕؽ اتلٛذحل، إال أن يْ٭ؿ أن املأػٮذ ظالل ، وأذرب اخلُةيب دؿك (2)«ًو

٭٥ ٦٪٫ ال١ؿا٬ح ال احلؿ٦ح. ْٛ  اتلٕةم٢ ٫ٕ٦ )ثٞجٮل ٬ؽاية وحنٮ٬ة(/ ٨٦ الٮر  امل٪ؽوب، ٚذُ
َٕح ىلع وةظت املةل. واجلةس  وأصةز اث٨ مكٕٮد وق٧٤ةن ا٣ٛةريس األك٢ ٦٪٫ واتلَِّج

 ٞةت، وادلي٨ احل٪يٛيح الك٧عح.َج
ذ٪ةء بكال٦ح  -55 ٥ ٬ؾا احلؽير الرشيٙ مأن ا٤ٞ٣ت، ٧٠ة يُٛ٭٥ ٦٪٫ وصٮب األ َّْ ٝؽ ٔ

 -إن وُِصؽت -ا٤ٞ٣ت واحلؾر ٨٦ أمؿا٫ً ٦ٓ ا٢٧ٕ٣ ىلع اتلؼ٤ه ٨٦ د٤ٟ األمؿاض
 وًلسرية ٦ة يه، وًلسرًيا ٦ة دٮصؽ، وال ظٮل وال ٝٮة إال ثة ا٣ٌٕل ا٣ْٕي٥.

رسًدا بلٕي ٬ؾه األمؿاض تلٌٕ٭ة ٩ىت ٔيجيٟ،  -٭ة ا٣ٞةرئ ال١ؿي٥أي -وإحلٟ
ح. َُ  ودٛتِل يف ٩ٛكٟ، وتل١ٮن ٦٪٭ة ىلع وََص٢ٍ وَظيْ

ٍَِ أمراض اىلئب/  فَ
 الؿيةء. - اجلٛةق. -
 قٮء ا٨ْ٣. - النٟ والؿيجح والنج٭ح. -
 ال١ِرْب وا٣ٕضت. - احلكؽ وا٢٘٣ واحلٞؽ. -
 اهلٮى. - احلأس. -
 النط وابلؼ٢. - .حمجح ٗري ا -
 الٮقٮاس. - اخلٮف ٨٦ ٗري ا. -
ت ثةبلة٢َ. - ٝكٮة ا٤ٞ٣ت. - ُـّب ٣٘ري احلٜ، واتلٕىُّ  اتلع
 امل١ؿ. -

                                      
 (.29/241( دل٧ٮ  ا٣ٛذةوى )1)
 (.92( خمذَص ٦٪٭ةج ا٣ٞةوؽي٨ )ص2)
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 وٌَ غالٌات مرض اىليب وشلاوحّ أُّ/ -56
 ال دؤمل٫ صؿاظةت ا٣ٞجةاط. -
 جيؽ ذلةً يف املٕىيح وراظًح ثٕؽ ٤٧ٔ٭ة. -
 ٥ُّ ثةتلٮا٫ِِٚ ىلع ظكةب ٦ٕةيل األمٮر.أ٫٩ يِٞؽم األدىن ىلع األىلع، وي٭ذ -
يٜ ث٫. - ٌِ  يكَؿه احلٜ وَي
 جيؽ وَْظنح ٨٦ الىةحلني ويأنف ثة٣ٕىةة املؾ٩بني. -
 يٞج٢ الُنجْ٭ح ويذأزؿ ث٭ة. -
 خيةف ٨٦ ٗري ا دٕةىل. -
 يذأزؿ ثة٣ٕنٜ.  -
 ال يٕؿف ٦ٕؿوًٚة وال ي٪١ؿ ٦٪١ًؿا. -
 يذ٤ٕٜ ث٘ري ا. -

 اىليب وشالٌخّ أُّ/وٌَ غالٌات صطث  -57
ـال يْضب ىلع وةظج٫ ظىت يذٮب إىل ا ويجيت. -  ال ي
 ال يٛرت ٨ٔ ذ٠ؿ رب٫، وال يكأم ٨٦ ٔجةدد٫. -
 إذا ٚةد٫ ِورْده وصؽ ٣ٛٮاد٫ أل٧ًة أمؽ ٨٦ ٚٮات ٦ةهل. -
 جيؽ ذلة يف ا٣ٕجةدة أكرث ٨٦ ذلة ا٣ُٕةم والرشاب. -
 إذا دػ٢ يف الىالة ذ٬ت ٫٧ٗ و٫٧٬ يف ادل٩ية. -
٫٤٧ يف ذات ا. - ٫ ا، ٔو  يكٮن ٧٬ُّ
ة ٨٦ مط ابلؼي٢ ث٧ةهل. - ًٕ  يكٮن أمطَّ ثٮٝذ٫ أن يؾ٬ت ًةا
 يكٮن ا٬ذ٧ة٫٦ ثذىعيط ا٢٧ٕ٣ أكرث ٨٦ ا٬ذ٧ة٫٦ ثة٢٧ٕ٣ ذاد٫. -

 ومما كيو يف إصالح اىليب/
٪ْددَؽ َْٝكددَٮد٫ِِ  ِٔ َٟ مَخْددٌف   َدَواُء ٤َِْٝجددد

 

ـْ ثِة٣ْدددَؼرْيِ   دد ُٛ ٤َيَْ٭ددة َت َٔ ددؿِ  َٚددُؽْم  َٛ َّْ  َوا٣
 

ددد٨ٍ َوُٝددْؿآٌن دََؽثَّدددُؿهُ  ُْ  َػددداَلُء َب
 

دد  ٌَ ددَعؿِ د٠َددَؾا دَ َح الكَّ َٔ ُ  ثَددةٍك َقددة  ؿُّ
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 ُ٫ َُ وَْقد
َ
َٟ ُصد٪َْط ال٤َّيْد٢ِ أ  ٠ََؾا ِؼيَةُمد

 

٬ْدد٢َ ا٣ْدددَؼرْيِ َوا٣ْدددَؼرَبِ  
َ
ْن جُتَددةلَِف أ

َ
 َوأ

 

لُّ ا٤ٞ٣ٮب! نكأل ا  ـِ   ٤ٝٮًبة ق٤ي٧ح، وأن يثجخ ٤ٝٮب٪ة يٮم دَ
٨٦ ظك٨ اتل٤ٕي٥/ رضُب األ٦س٤ح املعكٮقح؛ تلتجني ث٭ة املٕةين املٕٞٮ٣ح، وذلٟ ٨٦  -14

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ﴿َؿيٞح ا٣ٞؿآن، ٧٠ة ٝةل دٕةىل/ 

 .(1) [87]اىػِهتٔت/ ﴾ھ
٬ؾا احلؽير مة٬ؽ ملة ذ٬ت إحل٫ األوٮحلٮن ٨٦ األػؾ ثٞةٔؽة قؽ اذلراآ وأذجةر٬ة  -15

 .(2)دحلاًل رشٔيًّة
حلؽير ردٌّ ىلع ٦ؽيع دٞٮى ا٤ٞ٣ت ٦ٓ ٔؽم اقذٞة٦ح صٮارظ٭٥؛ إذ لٮ و٤عخ يف ا -16

 ٤ٝٮب٭٥ لى٤عخ أ٧ٔةهل٥ واقذٞة٦خ صٮارظ٭٥.
ې ې ې ﴿يف احلؽير إمةرة إىل د٤ٕٜ ا٣ٕٞد٢ ثة٤ٞ٣ت و٬ٮ مٮاٚدٜ ٣ٞٮ٣د٫ دٕةىل/  -17

 .(3)، ٣ك٨ ٠يٛيح د٫ٞ٤ٕ ثة٤ٞ٣ت ال د٥٤ُٕ[:8]احلز/ ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ
. واظذش النةٕٚيح (4)«٤ت ٬ٮ حم٢ اتل٧يزي وهل مٕة  ٦ذى٢ ثةدل٦ةغا٣ٞ» وكال ةػضًٓ/

ث٭ؾا احلؽير ىلع أن أو٢ ا٢ٕٞ٣ يف ا٤ٞ٣ت، و٦ة يف الؿأس ٦٪٫، ٚإ٧٩ة ٬ٮ ٨٦ ا٤ٞ٣ت، 
وظيك ٦س٢ ٬ؾا ٨ٔ  .[5]اىنصاء/ ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿واقذؽلٮا ىلع ذلٟ ثٞٮهل دٕةىل/ 

 ا٣ٛالقٛح واملذلك٧ني.
٢ٕٞ يف ادل٦ةغ، وظيك ٦س٢ ٬ؾا ٨ٔ األَجةء، وأ٦ة ٦ؾ٬ت أيب ظ٪يٛح ٚ٭ٮ أن ا٣
 واظذضٮا ثأ٫٩ إذا ٚكؽ ادل٦ةغ ٚكؽ ا٢ٕٞ٣.

أن مىؽر اتل١ٛري املجةرش إ٧٩ة ٬ٮ يف  واذلي يظٓر ٌَ غيً اىعب واىترشيص احلديد/
ادل٦ةغ؛ ألن احلٮاس إ٧٩ة دذعؿك ثأوامؿ وةدرة ٨٦ املغ، و٦ٓ ذلٟ ٚإن ا٤ٞ٣ت يجًف ٬ٮ 

                                      
 .(111ص)الث٨ ٔسي٧ني  ،ٮويحرشح األربٕني اجل( 1)
 .(113 -112ص) املىؽر الكةثٜ( 2)
 .(114)ص الث٨ ٔسي٧ني ،رشح األربٕني اجلٮويح ( 3)
 .(104ص)٣ٕجؽ الٮ٬ةب ث٨ رميؽ أثٮ وٛيح  ،رشح األربٕني اجلٮويح (4)
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ٌةء و٦٪٭ة/ املغ، ٚإذا ربٍ احلؽير والح اجلكؽ وا١ٛ٣ؿ  املىؽر األوٌل حليةة دميٓ اأٔل
ثة٤ٞ٣ت ٚٞؽ رب٫ُ ثةملىؽر األوٌل، واآليح أق٪ؽت ا٢ٕٞ٣ إىل ا٤ٞ٣ٮب؛ ألن ا٤ٞ٣ٮب يه 

. ٧٠ة ال خيىف أن د١ٛري (1)املىؽر ابلٕيؽ أ٦ة ادل٦ةغ ٚ٭ٮ املىؽر ا٣ٞؿيت املجةرش ل٤ذ١ٛري
 ادل٦ةغ دةثٓ ال٩ٕٛةالت ا٤ٞ٣ت ومؤزؿ ث٭ة.

ىلع املؿيب، أو ادلأيح أن يؿًلـ ىلع إوالح ٤ٝت ٨٦ يؿبي٫ ويؽٔٮه إىل ا؛ إذ  -18
ثىالظ٫ دأيت اقذٞة٦ح اجلٮارح يف يرس. و٨٦ ز٥ ٤ٕٚي٫ األػؾ ثٮقةا٢ ذلٟ ٨٦ ربٍ 
اإلنكةن ثؿب٫ وآيةد٫ ادلا٣ح ٤ٔي٫، و٨٦ رب٫ُ ثةألدٞيةء الىةحلني ومىةظجذ٭٥ 

يت وا٣رت٬يت ٧٠ة يه َ ؿيٞح ال١ذةب والك٪ح، واتلٮصي٫ لالٔذجةر واقذ٧ٕةل ا٣رٗت
 . (2)بكري األ٩بيةء والىةحلني، وذ٠ؿ املٮت وأمٮر اآلػؿة

َّٙ  املس٢ اذلي رضب٫ الؿقٮل  -19 يؾ٠ؿ٩ة ثةحلك٥ ا٣ٛٞيه املٞذيض ٨٦ أوعةب املٮايش ٠
مٮامي٭٥ أن دؿىع يف ظٮااٍ ا٣٘ري ث٧ة يكذؽيع ادٞةء االٝرتاب ٦٪٭ة وذلٟ ٚي٧ة رواه 

ة ٚأٚكؽت اإل٦ةم  ًُ ريه ٨ٔ ظؿام ث٨ حميىح أن ٩ةٝح ا٣رباء اث٨ اعزب دػ٤خ ظةا أِحؽ ٗو
ٚي٫ ٚٞىض رقٮل ا ىلع أ٢٬ احلٮااٍ ظْٛ٭ة ثةجل٭ةر، و٦ة أٚكؽت املٮايش ثةل٤ي٢ 

. ٧٠ة اقذؽل ث٫ ىلع أن ٨٦ قيت داثذ٫ دؿىع ٝؿب زر  ٗريه ٚإ٫٩ (3)ًة٨٦ ىلع أ٤٬٭ة
رق٢ ٦ة يىيؽ هل ٨٦ لكت، أو ٗريه ٝؿب احلؿم ًة٨٦ ملة أٚكؽد٫ ٨٦ الـر  وًلؾلٟ ٨٦ أ

♫ٚىةد داػ٢ احلؿم ٚ٭ٮ ًة٨٦ ملة وةد ٧٠ة أٚىت ثؾلٟ اإل٦ةم أِحؽ 
 (4) . 

، ٚال حيٜ ألظؽ أن ٦٭٧ح اتلع٤ي٢ واتلعؿي٥ ػىٮويح ٨٦ ػىٮويةت املٮىل  -20
 . (5)يُٰٕ جلٛك٫ ظٜ ا٣ترشيٓ واتلع٤ي٢ واتلعؿي٥

                                      
 (.35 -34ص)الٮايف يف رشح األربٕني اجلٮويح  (1)
 .(65ص)اجلٮا٬ؿ ابل٭يح يف رشح األربٕني اجلٮويح  (2)
 . (23691أػؿص٫ أِحؽ ) (3)
  .(2/20ٔالم املٮٕٝني )أ (4)
 .(67ص) يف رشح األربٕني اجلٮويح اجلٮا٬ؿ ابل٭يح (5)
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اِريِّ  يُن »َقاَل:   أَنَّ النَِّبيَّ  ◙َعْن أَِبي ُرَقيََّة تَِميٍم الدَّ الدِّ

هلل َوِلِكتاِبِه  ُقْلنَا: ِلَمْن يا َرُسوَل هللا؟ َقاَل: -ثالثًا- النَّصيَحةُ 

ِتِهمْ  ِة املُْسِلِمنَي َوَعامَّ  رواه مسلم.  «.َوِلَرُسىلِِه َوألَِئمَّ
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
حجمىجسا احلحجسيجحت أىمححمسجمتيحم مممسججلٌمخل مخلحمل رواي ممسمجميىحل حمل أيب محشججلخمت يمطحمل يمطمخضء حمل يحمسيحجس الججلييث 

اِري    .(1)يمطحمل حمليمخل ادلَّ
يمطحمل أييحم يمطحمل يمطمخضء حمل يحمسيحجس يمطحمل حمليمخل ادلاري، يحم. وحجمىجسا يُىمغمجممخل  -أيًممش- وأىمححمسجمتيحم ممسمجميٌىحل 

 .(2)حجس الحمسايمغيعمخلحمل رواي مممسججلمخل وممعريه لججلحمجحجسيجحت، وحجميحلىجسا ومخفممط رصحيً يمطمحم
وأىمححمسجمتيحم حجمححصمخل حمل اججلحمقممسمخل/ جحتمحم أجخم جمتمجعىمغحمس الحمسازي يمطحمل حجمممصم يمطحمل احلممسحمل يمطحمل حمليمخل 

 .(3)ادلاري محمسيمغجخمًع 
َن يمغييحم ىلع وجمتجخمهٍ ححصىت؛ يمغحمسواه محمسًة يمطحمل اججلحمقمجعحمقع يمطحمل أيب محشججلخمت  ورواه احمل يمطحمتالن يمغمجتججلجخمَّ

 . ومخفل محمسًة/ يمطحمل زيحجس حمل أممسججلمخل يمطحمل اججلحمقمجعحمقع يمطحمل أيب محشججلخمت(4) يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة يمطحمل اجليب 
، ويمطحمل ُيمطيحجس ا حمل مخلحمقممسمخل يمطحمل أيب (5)يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة . ومخفل محمسًة/ يمطحمل اججلحمقمجعحمقع، ويمطحمل ُممسََمٍّ

. (7)«ُممسَحمليًّ»، ويف رواي/ يمطحمل اججلحمقمجعحمقع ويمطيحجس ا يمغحمقممش لمخل يىجسمحلحمس (6)محشججلخمت يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة
خمت ابلجحسري يف  رواي اججلحمقمجعحمقع يمطحمل ممسمجميىحل يمطحمل يمطمخضء حمل يحمسيحجس يمطحمل حمليمخل  «اليحلري»ومحشحمجَّ

                                      
 .(55مممسججلمخل ) ( أىمححمسجمتيحم1)
 .(2/387أىمحر مخفحمسويحمل ) اتلحجسويحمل يف ( أىمححمسجمتيحم الحمسايمغيع يف2)
 .(759( أىمححمسجمتيحم حمحملحجس حمل جحمرص يف مجعحمطيمخل مخفحجسر اليجشالة )3)
 (.1926(، واججلرتمخلىجسي )7954( أىمححمسجمتيحم أمححجس )4)
 (.7774(، واليحلربى )4199( أىمححمسجمتيحم اججلجممسيئ )5)
 .(7775(، واليحلربى )4244( أىمححمسجمتيحم اججلجممسيئ )6)
  .(769(، واججلمخضرباين يف األوممسممش )1494) يف الممسمحم احمل أيب عمحشمخل(، و754يف مجعحمطيمخل مخفحجسر اليجشالة ) جحمرص حمحملحجس حمل ( أىمححمسجمتيحم7)
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ن يممشمخضحمسب يف حمجحجسيجحت ممسمجميىحل يمطحمل أييحم، ومخفحجس جخمبممط ىلع رواي ممسمجميىحل يمطحمل ادلاري، واحمل يمطحمتال
يمطمخضء يمطحمل حمليمخل، يمغألمحمس مخل مخفل ابلجحسري. وإىل حجمىجسا ذحجم حمحملحجس حمل جحمرص، وجحمحمقججليحم احمل حمجحمتحمس 

 .(1)يمطحمل احمل اجلرود. وجحمحمقىحل احمل أيب حمجمخل حنجخمه يمطحمل أييحم
واليجشجخماب حمجحجسيجحت »، ومخفل ادلارمخفمخضين/ «لمخل ييجشخمت يمطحمل أحمجٍحجس ممعري حمليمخل»ومخفل ابلجحسري/ 

ز احمل حمجحمتحمس(2)«حمليمخل أن يؾجخمن اخلمخض مخلحمل ممسمجميىحل؛ ألجحميحم مخفحجس ىمعري حمجىمغحمطيحم يف آىمححمسه؛  (3). وجمتجخمَّ
ججلؾحمل يف مجعخمش الحمسوايت إحليحم اخمشمخضحمساٌب وخمشمجعٌممغ يمغججلمجعىحلَّ اخلمخض ممحمل دوجحميحم، وججلمجعىحل اخلمخض مخلمحميحم إن 

 محشخمت مخفجخمل مخللٍممق يف حجمىجسا احلحجسيجحت.
 مخللٍممق.. واىمحمجتُِججلَممغ يف جحتجخميحم يمطحمل (4)ومخفحجس رواه مخللٌممق يمطحمل ممسمجميىحل يمطحمل أييحم يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة

. وال ييجشخمت يمطحمل اثلجخمري (5)وُرِوَي يمطحمل ممسىمغين اثلجخمري يمطحمل ممسمجميىحل يمطحمل أييحم يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة
يمطحمل ممسمجميىحل »اثلجخمري مخلحمل حجمىجسا الجخمجمتيحم. واحلحجسيجحت تلحمليمخل، وال دىمحىحل أليب حجمحمسيحمسة يمغييحم. ومخلحمل مخفل/ 

َ ذلممق احمل جحمرص وابلجحسري  «يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة يمغحمقحجس أىمحمخض أو دىمحىحل هل حمجحجسيجحت يف حمجحجسيجحت، ومخفحجس َبَّيَّ
خمت الجخمجمتمجمَّي وأجخم حمجمخل واحمل اجلرود  وادلارمخفمخضين وممعريحجممخل. وىمحججلممغ احمل يمطحجس اججلرب يمغيجشحمجَّ

مجتيحم يمطمحميحم.(6)اممستمحمًدا ىلع مخفجخمل مخللٍممق املىجسمحلجخمر آجحمًىمغ  . ومخفحجس محمزيمطجخما يف محشحمجَّ

حجمجخم أمحشخمت حمجحجسيٍجحت يف حجمىجسا ابلب مجمىجسا الججلىمغمخض، ومخفحجس ورد احلحجسيجحت  ◙وحمجحجسيُجحت حمليمخل 
 يمطحمل دميمط آىمححمسيحمل مخلحمل اليجشحمج؛ وحجممخل/

 .(7) احمل يمطحملحمس -1
                                      

 (.2424، 2419الحمل أيب حمجمخل ) ،اججلمجعججلىحل (1)
 (.14/118)لرلارمخفمخضين  ،( اججلمجعججلىحل2)
 (.57 -2/56ىمعججليمخف اتلمجعججليمخف، الحمل حمجحمتحمس )( 3)
 (.1493) يف الممسمحم ( أىمححمسجمتيحم احمل أيب عمحشمخل4)
 .(7/142) ،(6/242مخل يف احلججلي )(، وأجخم جحممجعي1492)يف الممسمحم ( أىمححمسجمتيحم احمل أيب عمحشمخل 5)
 (.285 -21/284اتلحملمجميحجس ) (6)
 (.62(، واججلزبار )758، 756يف مجعحمطيمخل مخفحجسر اليجشالة )حمحملحجس حمل جحمرص (، و2796( أىمححمسجمتيحم ادلاريم )7)
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 .(1)احمل يمطس -2

 ويف دميمجعمجم مخلحمقل.، (2)جحتجخمبن -3

 .(3)وُرِوَي يمطحمل زيحجس حمل أممسججلمخل محمسممساًل  -4

 وهل ححصجخماحجمحجس مخلحمل حمجحجسيجحت دميمط مخلحمل اليجشحمج؛ مخلمحممجممخل/
 .(4)«ىلع اجلُّْيجشخمت للك مممسججلمخلٍ  يمجعُ رممسجخمل ا »مخفل/  ◙جمتحمسيحمس حمل يمطحجس ا 

 وهل ححصجخماحجمحجس أىمححمسى ممسييت مجعممشمجم يف أجحتمحمء رشح مخلمجعىن اجليجشيحمج ألحمل املممسججلحملَّي.
ه مجعخمش أحجمىحل اججلمجعججلمخل مخل  .(5)حمل احلحجسيجحت املمجتجخماحمسويمطحجسَّ

 
 
 
 
 
 

 
 

  

                                      
 (.2424الحمل أيب حمجمخل ) ،اججلمجعججلىحل(،11/148(، واججلمخضرباين يف اليحلري )61(، واججلزبار )2372أجخم يمجعًل )و (،3271( أىمححمسجمتيحم أمححجس )1)
 .(1184(، واججلمخضرباين يف األوممسممش )1495( أىمححمسجمتيحم احمل أيب عمحشمخل يف الممسمحم )2)
 (.756مخفحجسر اليجشالة )مجعحمطيمخل يف  ( أىمححمسجمتيحم حمحملحجس حمل جحمرص3)
 .(56( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )4)
 (.177) مخلحمل احلحجسيجحت املمجتجخماحمس، لججليحلمجتين ( جحمحمطمخل املمجتمحمجحتحمس5)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 

  /  /(1) ◙ نصتّأوًلا
حجمجخم حمليمخل حمل أوس حمل ىمحرجمت حمل ممسجخمد حمل جمتىجسيحمل الججلْجحسَم اججلىمغججلممسمخضيين، أجخم ُرمخفيَّ، ممشمخل 

 ، ولمخل يجخمدل هل ممعريحجم يمغُيحلين  مجم. ◙الحمساء وتممصحجسيحجس احلء ميجشىمعًحمسا، ويه محم حمليمخل 
ٍحمس، ججلؾحمل مخفحجس ؾجخمن جحمىث ال ممسيحمل إذا اححصمجتمجمحمس، ومخفحجس واججلىمعججل أن اليحلمحمي ؾجخمن َِىجسمحلَ 

اذلي اححصمجتمجمحمس مجمىجسه اليحلمحمي مخلحمل أجمتىحل أجحميحم اكن مخلمجعيحم  ◙ؾجخمن ىمعري اإلنممسن محليب حجمحمسيحمسة 
 حجمحمسة أججلىمغمجم وأججلىمغمجتيحم يمغيحلين أ حجمحمسيحمسة. 

 .«داريحمل»نممس إىل جمتحجسٍّ هل اممسحمليحم ادلار حمل حجمجحم، ومخفيىحل/ إىل مجخممخفممط يحمقل هل  «ادلاري»و
 .◙نممس إىل َديْحمس اكن يمجتمجعحجس يمغييحم  «يْحمسيادلَّ / »-أيًممش- ويحمقل يمغييحم

  /إشالٌّذاُياا ◙/ 

يمغَيحم مخلحمل جخمك، يمغممسججلمخل  اكن جحمرصاجحميًّ يمغجخميمغحجس ىلع اجليب  يف يمطرشة مخلحمل ادلاري َّي ُمخلمحمرَْصَ
 ممسمحم تممسممط مخلحمل اهلحمتحمسة، وممسؾحمل املحجسيمحم. «جحممجعيمخل»وأىمحجخمه  «حمليمخل»

  /ٌِاكتّذاثلاا ◙/ 

 اكن محلمحتري اتلمجمحمتحجس واججلمجعدة.
اكن حمليمخل ادلاري راحجم أحجمىحل يمطرصه، وعحجس أحجمىحل يمغججلممسمخضَّي، » ججلي/مخفل أجخم جحممجعيمخل يف احل

ًء ليحلمجتب ا، خيمجتمخل اججلحمقحمسآن يف ممسممط، وربحمل ىمحمجتمخل اججلحمقحمسآن يف رًلمجع  ◙وٌلن  محشًل (2)الَّ
 ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ﴿حلججل ـ 

                                      
(، اإلمحش يف 4/326) ، لججلحملّحمسي(، مجمىجسي اليحلحملل89ص) ، الحمل حمجن(، مممصحجمري يمطججلحملء األميجشر2/442ممسري أيمطالم اجلالء ) (1)

 (.1/387حمليزي اليجشحمج )
 . (2/632)أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي  (2)
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 (1)«، وجمتمجعىحل يحمسددحجم وييك حمجىت أمحشخمت[12]اجلاذيث/

حمتحجس مجعحجس أن محشًل اججلمجعممصء، يمغحملحمسَّ مجمىجسه مخفم حمليمخل ادلاري يف املممس» ومخفل محشىمغجخمان حمل ممسججليمخل/
(2) «، يمغحمل ىمححمسج مخلمحممجم حمجىت ممسحملممط أذان اليجشخمت[201]املؤٌِٔن/ ﴾حب خب مب﴿اآلي/ 

 

(3)«أن حمليًحمل ادلاري اححصرتى رداًء ججلممغ درحجممخل خيحمسج يمغييحم إىل اليجشالة، مجعحمطيًحمل»ويمطحمل أنجمس/ 
 

ْحملَحمسة/ مخفججل عَ  (4)حلججل يمطحمل ورده لججليىحل، يمغحمقم ممسمحم لمخل يمحممخل يمغيمجم ديً مل محشمحمممط ◙جحمم 
وحجمجخم أول مخلحمل  (5) «مخل اكن يجخممخفحمطمحم إال محشجخمت مخلمجعذ اججلحمقرئ وحمليمخل ادلاري )مجعين/ ليجشالة الججليىحل(»

دلمجتمجمًحجسا يف اججلمجعدة يمغحمجممس؛ ىحل  ◙ولمخل يؾحمل  (6) ¶مخفمحشَّ يف املممسحمتحجس ذن يمطحملحمس 
 أيًممش!!- اكن يمغحمقيًمجم يمغيمجم

، أيُ حمليًحمل ادلاري يمغحمجحجسجحتمحم»يمغمجعحمل ممسمجعيحجس اجلحمسيحمسي يمطحمل أيب اججلمجعالء يمطحمل رجمتٍىحل مخفل/ 
يمغحمقججل/ ؽمخل جمتحمسؤك؟ مخفل/ ججلمجعججلممق مخلحمل اذليحمل يحمقحمسأ أحمجحجسحجممخل اججلحمقحمسآن، جحتمخل ييجشخمت يمغيحمقجخمل/ مخفحجس مخفحمسأت 
َ جحتالث رًلمجعت جحميمغججل أحمج إيلَّ مخلحمل أن  َمحشٌل 

ُ
ْن أ

َ
اججلحمقحمسآن يف حجمىجسه الججليججل، يمغجخماذلي جحمىمغيس يحجسه؛ أل

ْىمحرِب يحم، يمغججلحمل أممعممشين مخفججلُ/ وا إجحمؾمخل مخلمجعرَش محشحمج 
ُ
أمخفحمسأ اججلحمقحمسآن يف حلججل، جحتمخل أمحشخمت يمغ

مخلحمل ٌف مخلمحمؾمخل جلحجسيحمس أن تممسيحلمجتجخما يمغال ُمجعججل حملجخما، وأن ُتَمجعمحم ىمغجخما مخلحمل ممسججلؾمخل! يمغججلحمل   رممسجخمل ا
رآين مخفحجس ممعممشُ اَلَن، ومخفل/ أال أحمجحجسجحتممق ي احمل أيخ أرأيَ إن محلمحمُ أجحم ممخلمحمً مخفجخميًّ وأجحمَ 
يَْ إِْن محلمحمَ أجحمَ 

َ
َو َرأ

َ
، أ ممخلحمل خمشمجعيممغ، يمغمجتحمجحملىحل مخفجخميت ىلع خمشمجعىمغممق؛ يمغال تممسمجتمخضيممط يمغمجتجََّْ

! وججلؾحمل ممخلمحمً  مخفجخمًيّ وأجحم ممخلحمل خمشمجعيممغ، حمجَّي أمحىحل مخفجخمممق ىلع خمشمجعيف، يمغال أممسمجتمخضيممط يمغْنَُّ
 .(7)«ىمحىجس مخلحمل جحمىمغممسممق دليمحمممق، ومخلحمل ديمحمممق جلىمغممسممق حمجىت يممسمجتحمقيمخل لممق األمحمس ىلع يمطدة مخضيحمقمجم

                                      
 ( 2/445ممسري أيمطالم اجلالء ) (1)

 ( 54أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف اتلمجمحمتحجس و مخفيم الججليىحل) (2)

 (2/49) يف اليحلري أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين (3)
 ( 11/77، رييمح دمممصمخف، الحمل يمطممسمحلحمس ) (2/445ممسري أيمطالم اجلالء ) (4)

 (11/75رييمح دمممصمخف ) (5)
 (11/84امليجشحجسر الممسمخف) (6)
 (.2/442( ممسري أيمطالم اجلالء )7)
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ا كدراا/ ◙وٌَ أغظً ٌِاكتّ    وأسيِّٓ
َممس وادلجمتل!! يمغحمقحجس جمتء يف محشحمجيخمت مممسججلمخل/  أن اجليب   أجحميحم»روى يمطمحميحم حمجحجسيجحت اجلَممسَّ

محشاليحم جمتججلجمس ىلع املمحمرب وحجمجخم  / اليجشالة جمتمخلمجع، يمغججلحمل مخفىض جحمدى مخلمحمدي رممسجخمل ا 
ًَ مجْػخكً؟جحتمخل مخفل/ حِلَيَْزْم لك إنصاٍن مطاله،  يممشحمجممق، ومخفل/ ِ مخفلجخما/ ا ورممسجخمهل  أحدرون ل

ا ادلاري أيمطججلمخل، مخفل/  ٍا تث؛ وىكَ مجػخكً ألن حٍي إين واهلل! ٌا مجػخكً لرغتث وًل لْر
ذكً غَ اكن رسالا ُرصا ذيَن ضديراا وافق اذلي نُِج أضدِّ ُيًّا، فشاء فتايع وأشيً، وَضدَّ

إىل آىمححمس احلحجسيجحت اججلمخضجخميىحل اذلي أىمححمسجمتيحم اإلمخلم مممسججلمخل يف محلمجتب  «...مصيص ادلسال، ضدذين
 .(1)اججلىمغنت مخلحمل محشحمجيحمجيحم
( ويه داىمحججل يف رواي ◙ويه مخلمحمحمق هل )أي/ تلحمليمخل / »-ُمخلمجعججل ًحمق- مخفل اليجشمحممجعين

. يمغي هل مخلحمل رشف يمطحمطيمخل ترَشَّف يحم حجمىجسا اليجشحمجيب اجلججليىحل، أن يحمسوي (2)«األكحمس يمطحمل األمحشممعحمس
جحتين»ويحمقجخمل يف حمجحمقيحم/  يمطمحميحم ممسيحجس األوججلَّي واآلىمححمسيحمل   .«حمجحجسَّ

  /ا  /◙ مروياحّراةػا

 روى جحتحملجحمي يمطرش حمجحجسيمحتً، هل يف مممسججلمخل حمجحجسيجحت واحمجحجس حجمجخم حمجحجسيثمحم حجمىجسا. 
 .(3)«ال حمليمخلوججلحجمس يف اليجشحمجيحمجَّي واملجخمىحض داريٌّ وال َديْحمسي إ» مخفل اليجشمحممجعين/

  /ا  /◙ وفاحّخامصا

وجخميف بي جمتربيحمل  ،◙إىل ي املحمقحجسس مجعحجس مخلحمقمجتىحل يمطمحتحملن  ◙حتجخمل حمليمخل 
 .(4)«مخلت لممصم وال يمطحمق هل»حجم، ومخفل احمل ممسحمليممط/ 44مخلحمل أرض يمغججلممسمخضَّي ممسمحم 

 
  

                                      
 (.2942( محشحمجيخمت مممسججلمخل )1)
 (.4/214)لججليجشمحممجعين  ،( ممسىحل الممسالم2)
 ( امليجشحجسر الممسمخف.3)
 (.1/511( مجمىجسي اتلمجمىجسي )4)
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 أهمية احلديث ومنزلته
 
 

يحم، ولّك رشٍّ ُيمجتًََّف  يمغحمتحملمجع حجمىجسه اللكحمل لكَّ ىمحرٍي يَُْمخلحملُ » مخفل حمحملحجس حمل جحمرٍص املحمسوزي/
 .(1)«وُيمحمََْه يمطمحميحم

أن حجمىجسا احلحجسيجحت أحمجحجس األحمجديجحت اخلحملممس اججليت يحجسور يمطججليمجم اججلىمغحمقيحم،  (2)ويمطحمل أيب داود
 ويه/ 

 .(3)«احلالل ةّيِّ »حمجحجسيجحت/  -1
 .(4)«األغٍال ةاجليات»حمجحجسيجحت/  -2
 .(5)«ًل رضر وًل رضار»حمجحجسيجحت/  -3
 .(6)«ادليَ اجلطيطث»حمجحجسيجحت/  -4
ٔهٌا ُٓي»حمجحجسيجحت/  -5  .(7)«خكً غِّ فاسخنت

حجمىجسا حمجحجسيجحت هل ححصن، ذمحلحمس حمحملحجس حمل أممسججلمخل اججلمخضجخميس أجحميحم أحمجحجس أربع » ومخفل أجخم جحممجعيمخل/
 .(8)«ادليحمل

                                      
 (.1/423الحمل مخلمحمحجسه ) ،(، واإليحملن2/681ملحمجحملحجس حمل جحمرص ) ،( مجعحمطيمخل مخفحجسر اليجشالة1)
 .(1/34رممسججل أيب داود ألحجمىحل ميحل )( 2)
 .(1599(، ومممسججلمخل )52( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )3)
 .(1947(، ومممسججلمخل )1( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )4)
 .(2341(، واحمل مخلجمتيحم )2865( أىمححمسجمتيحم أمححجس )5)
 .(55( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )6)
 .(1337(، ومممسججلمخل )7288( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )7)
 (.226-1/225مجعججلجخمم واحلؾمخل )( جمتمخلممط اججل8)
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حجمىجسا احلحجسيجحت يمطحمطيمخل الممصن، ويمطججلييحم مخلحجسار اإلممسالم، ومخفل / »♫ ومخفل اإلمخلم اجلجخموي
ججلحجمس األمحمس محلحمل مخفلجخما، ىحل ». ومخفل اجلجخموي/ «دمعت مخلحمل اججلمجعججلحملء/ إجحميحم أحمجحجس أربع اإلممسالم

 .(1)«املحجسار ىلع حجمىجسا احلحجسيجحت وحمجحجسه
مخل وجمتيحم محلجخمن مخلحجسار ادليحمل يمطججليـيحم؟ وًليممغ حجسىمحىحل حتمجتـيحم الرشيمجع أمحشجخماًل فإن كيو/ 

 ويمغحمسوًع؟
ٔاب/ ألجحميحم اححصمجتحملىحل ىلع اجليجشيحمج ليحلمجتب ا اذلي اححصمجتحملىحل ىلع أمجخمر ادليحمل دميًمجع/  فاجل

 يف اجليجشخمت هل يمغحمقحجس أمحشاًل ويمغحمسًع، يمطحملاًل وايمطمجتحمقًدا، يمغذا آمخلحمل يحم ويمطحملىحل حمل ممشحملمحميحم ىلع مخل يجيغ
  .[85]األُػام/ ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴿دمممط الرشيمجع رسحجم، مخفل ا مجعىل/ 

 ويمجعمجتممشحجس حجمىجسا املمجعىن حمقي مخل تممصحملججليحم اجليجشيحمج يف احلحجسيجحت.
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

                                      
 (.2/37) ، لججلمحمجخمويرشح مممسججلمخل (1)
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 شـرح املفـردات

 
 
 ديحمل اإلممسالم. «/ادليَ»
إىل محشالح يجشىمغي اجلىمغجمس مخلحمل اججلىمعححص لججلحملمحميجشجخمح هل، أو يه/ مخفجخمل يمغييحم ديمطجخمة «/ اجلطيطث»

 وجحميه يمطحمل يمغممسد.
 أي/ يمطججليمجم مخلحجساره ومخفجخمامخليحم.«/ ادليَ اجلطيطث»
 إليحملن يحم وبيجشىمغيحم احلممسىن، ومحمـحمسيمجميحم يمطحمل اجلحمقمحش.«/ هلل»
مخل مخلمجعجحمييحم، واججلمجعحملىحل يحم، والويحم مجتحجسٍحمس آجحمء  «/ولهخاةّ»  إليحملن ججلحمقحمسآن اليحلحمسيمخل، وَتَىمغمجمُّ

 الججليىحل وأىحضحمساف اجلمجمر.
 يحم، وامخلمجتمحتل أمحمسه وجتمحم مخل جحمَه يمطمحميحم، مخلممط حممجتيحم مجتيجشحجسيحمقيحم واع ممسجمجت «/ولرشٔهل»

 وآهل ومحشحمجيحم.
مخضيمطمجتمجممخل يف ممعري مخلمجعيجشي، ومخلمجعجخمجحممجتمجممخل ىلع احلمخف، وىجسمحلريحجممخل إذا  «/وألئٍث املصيٍّي»

 نممسجخما، وجيمجممجممخل إذا ممعىمغججلجخما.
رححصدحجممخل إىل ىحضحمسيمخف اججلىمغالح، وإعجحممجتمجممخل ىلع مخل يمغييحم اخلري، وًلىمغمجممخل يمطحمل الرش، «/ واعٌخًٓ»

 ممسمجتمخضيمط.وًلممغ األذى يمطمحممجممخل حمجممس اال
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 الشرح اإلمجالي

 
 

أن ادليحمل احلمحميممغ مخفحجس أمحمسجحم ىمحالص اجليجشيحمج، وبن جحممخلحمل وجحممجعرتف  خيربجحم اجليب 
وجحممحمـحمسحجميحم يمطحمل اجلحمقمحش وجحميجشىمغيحم يجشىمغت اليحلحملل، وأن اججلحمقحمسآن  ▐جخمحمجحجساجحمي ا 

ق الحمسممسجخمل  جمتء  حمل الكمخليحم مخلمحمـحمسل ممعري خمججلجخمق، جحممجعحملىحل ُحملْحمجَيحلِحمليحم وجحمُِْمخلحمل حملتممصمجميحم، وجحميجشحجس 
يحم وجحمحملمجتمحتىحل أمحمسه وجنمجتمحم مخل جحمَه يمطمحميحم، وجحممحميجشخمت ألحمل املممسججلحملَّي حملمجعوجحممجتمجممخل ىلع احلمخف 
حمسحجممخل مخل نممسجخمه أو ممعىمغججلجخما يمطمحميحم، وجحمحمسححصحجس عمخل املممسججلحملَّي إىل احلمخف،  وإرححصدحجممخل إىل مخل جمتمجمججلجخمه وجحمىجسمحل 
وجحمؾممغ يمطمحممجممخل األذى مخلمحم ومخلحمل ممعريجحم ىلع حمجممس االممسمجتمخضيمط، وجحممحمسحجممخل ملمجعحمسوف وجحممحممجمحجممخل 

 لججلمحميجشخمت هلمخل/ أن حن هلمخل مخل حي لكٌّ مخلمحم جلىمغممسيحم.يمطحمل املمحميحلحمس، واجلمخلممط 
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 الشرح التفصيلي

 
 
  اجلَِّطيَطث/ »كٔهل َُ ي  /«ادلِّ

 ويحمساد يحم أمجخمر/ -ججلىمعً -يمخضججلمخف /«ادليَ»
 / اججلمخضيمط.األول

 /(1)ومخلحمل ذلممق مخفجخمل الممصيمطحمس
ْ حمجَ  ِْ ــ ــججلَ ججلَ ــ َ ججلْ ــيِف  ـجخمٍّ ِبَ  يِن  َ

َ
ــ أ  حجسٍ َممس

 

 كُ حجسْ  يمغَـمحمَـمحمَ َحْ  ْ َحمجججلَـوَ و حمسٍ حملْ عَ  ِحمل يْ دِ يِف  
 

 / اجلحمساء.اثلاين
ۈئ ۈئ ﴿أي/ اجلحمساء احلمخف. ومخلحمل ذلممق/  .[12]اجلٔر/ ﴾ے ے ۓ ۓ﴿مخفل مجعىل/ 

، أي/ يجخمم اجلحمساء [1]اىفاحتث/ ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ أي/ اجلحمساء، ومخلمحميحم مخفجخمهل مجعىل/ .[3]اذلاريات/ ﴾ېئ
 واحلممسب.

 مخفل بليحجس/
ــ َحمل ــَ َوإِنَّ ــ َزرَْيمط ــ َمخل ــُدَك يَْجخمًمخل  َحمجَيجش

 

 َىمغــىَت يَْجخمًمخلــ َِحملــ ُحجمــَجخم َداِــحملُ يُــَحجساُن اججلْ  
 

 احلل. اثلاىد/
 محلحمل حمقجخمل/ لجخم ججلحمقيتين ىلع ديٍحمل ممعري حجمىجسا ألىمحربممق، أي/ ىلع حمجل.

 اججلحمقمجمحمس واخلممشجخمع. الراةع/
 محلحمل حمقجخمل/ ِدجحمْمجتيحم يمغََحجسان، أي/ مخفمجمحمسيحم يمغجحمحمقمجمحمس وىمحممشممط.

                                      
 (.1/116)، أليب حجمالل اججلمجعممسيحلحمسي (، دممجمحمسة األمخلمحتل193ص) ، لرلمخفيٌف املرصياىمغق املين وايمغرتاق املمجعين ( حجمجخم زحجمري حمل أيب ممسججلىم،1)
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 وخمشممط إججليه ممسمخف ذلوي اججلمجعحمقجخمل ىمحمجتيرحجممخل املحمجحملجخمد إىل مخل حجمجخم ىمحري /-امحشمخضالًحمج-وادليَ
 هلمخل ذلات.

  رشح اتلػريف/
 وخمشممط إججليه/ خيحمسج األوخمشع اليجشمحميمطي.

 ممسمخف/ خيحمسج ممعري الممسمخف محلجحمت اجلت وإمخلمخضر الممسحملء.
 ذلوي اججلمجعحمقجخمل/ خيحمسج اججلمجعحمتحملوات.

 ىمحمجتيرحجممخل/ خيحمسج األوخمشع الممسحمق ال الىمحمجتير اكلجخمجمتحجساجحميت.
 املحمجحملجخمد/ خيحمسج اججلؾىمغحمس.

 مخف؛ ألجحميحم مخل وخمشممط إال محلىجسلممق.ذلات/ أي/ أن الجخمخمشممط اإلججليه ىجسايحم ممس
ىلع دلحملجخمع ريحم اكإليحملن، واإلممسالم، واإلحمجممسن، ويف  -رشًع - محلحمل يمخضججلمخف ادليحمل

 .(1)«يػيٍكً ديِكً» /مخفل رممسجخمل ا  ♠حمجحجسيجحت جمتربيىحل 
 ، أي/ اتلجخمحمجيحجس اخللمحش.[8]الزمر/ ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ومخفحجس ورد حملمجعىن اتلجخمحمجيحجس، مخفل مجعىل/ 

 .(2)، أي/ ِمججلًَّ [8]املائدة/ ﴾ڌڎڍ ڍ ڌ ﴿وبحملمجعىن الِحملججلَّ، مخفل مجعىل/ 
 /«اجلطيطث»

 ، أي/ أىمحججليجشمجتيحم.«جحميجشحمج هل اججلحمقجخمل، وجحميجشحمج اججلمجعحملىحل»اإلىمحالص، مخلحمل  /-ججلىمع- اجلطيطث

 ومخلمحميحم/ مخفجخمهلمخل/ جحميجشحمج اججلمجعممسىحل، أي/ محشىمغيمجتيحم مخلحمل الممصحملممط.
ً/ ﴾پ پ﴿ويف اذلمحلحمس احليحليمخل/   ، أي/ ىمحليجش مخلحمل ححصجخما الحمسيء واذلجحمجخمب واإلرصار.[5]اتلطري

 وجحميجشحمج هل، واألىمحرية أيمغيجشخمت، ويف اججلحمقحمسآن اليحلحمسيمخل مخفل مجعىل/ ويحمقل/ جحميجشحمج يمغالجحمً 
  .[31]األغراف/ ﴾گ گ﴿

                                      
 .(8( جمتحمسء مخلحمل حمجحجسيجحت أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )1)
 .(436)ص ، ملحمجحملجخمد ححصمحلحمسأىحضيىحل وأممسحملر (2)
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 .(1)«واجلطص للك مصيً»ويف اليجشحمجيحمجَّي/ 
رة هل  ، وجحمحمقيخمش اجليجشخمت/ اججلىمعححص.(2)يمغجليجشخمت ختججليمحش اليشء مخلحمل الممصجخما امليحلحجس 

َ اجلمحشخمت جحممحشًحمج؛ ألجحميحم خيججلمحش مخفجخمهل مخلحمل اججلىمعححص لججلحملمحميجشجخمح.  وُممسَم 
، واججلـِحملمحمَْيجشَحمج يه/ اإلحمسة، واجل َيجشح/ اخليممش، -ججلىمعً - اخليىحضوًلىجسلممق يمخضججلمخف اجليجشخمت ىلع 

 واجلمحشخمت/ اخلممش، وحجمجخم اذلي يججلممغ أجمتحمساء اثلجخمب حمجىت ييجشري مخفحمليًيجش، يمغيُجمجتىمغممط مجتحلىمغيحم إيه. 
يمغإلنممسن يججلمخل مخل حمطمجمحمس مخلحمل يمطي أىمحييحم جليجشيحمج، محلحمل أن اإلحمسة ججلمخل ححصمجعجحت اثلجخمب، 

  املمحميجشجخمح هل حمل يممسحجسه مخلحمل ىمحججلىحل اثلجخمب.يمغمجمىجسا تممصبييحم ججلىمغمجعىحل اجلمحشخمت حمل يمجتحمجحمساه مخلحمل ميجشججلحمج

 /-امحشمخضالًحمج- اجلطيطث

 -اجليجشيحمج يف مخلمجعمحمحجم االمحشمخضاليح مخفحمسي مخلحمل مخلمجعمحمحجم الججلىمعجخمي، يمغيحملؾحمل مجعحمسيىمغمجم
جحممجم/ حتحمس ي اإلىمحالص مخفجخماًل ويمطحملاًل وايمطمجتحمقًدا وبىجسل اجلمجمحجس يف إمحشالح املمحميجشجخمح  -امحشمخضالًحمج

ا وجمتمجمًحمسا.  رسًّ
حجمىحل اججلمجعججلمخل/ دمع ىمغممسري اجليجشيحمج/ حجمجخم يمطمحمي مخفل مجعخمش أ» مخفل حمحملحجس حمل جحمرٍص املحمسوزي/
 .(3)«اججلحمقججل لججلحملمحميجشجخمح هل اكمحمً مخلحمل اكن

 . (4)«اجليجشيحمج يه لكحمل يمجعرب مجم يمطحمل دمججل يه/ إرادة اخلري لججلحملمحميجشجخمح هل»ومخفل اخلمخضيب/ 

اجليجشيحمج لكحمل جمتمخلمجع مجتممشحملحمل مخفيم اجلمحشخمت لججلحملمحميجشجخمح هل جخمجمتجخمه » ومخفل احمل اليجشالح/
 . (5)«اخلري إرادًة ويمغمجعاًل 

ٔد ةلٔهل ْو  /«ادليَ اجلطيطث/ »ِاك مصياكن ملػرفث امللط

أن املمجعىن مخفحجس يؾجخمن ىلع حمقحجسيحمس مممشف، أي/ )يمطحملد ادليحمل( اجليجشيحمج، املصيم األول/ 
                                      

  (، ومخفحجس ممسمخف يف ححصجخماحجمحجس حمجحجسيجحت األربمجعَّي اذلي مخلمجعمحم.56(، ومممسججلمخل )57ابلجحسري )( أىمححمسجمتيحم 1)
 (.2/925( املمجعحمتمخل الجخمممسيممش )2)
 (.765) املحمسوزي ملحمجحملحجس حمل جحمرص ،( مجعحمطيمخل مخفحجسر اليجشالة3)
 ( 4/125ججلجحسمخضيب )لمخلمجعلمخل الممسنن،  (4)

 (221الحمل اليجشالح )ص ،محشيجحم محشحمجيخمت مممسججلمخل (5)
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أو )دمع ادليحمل( اجليجشيحمج، أو )رأس ادليحمل( اجليجشيحمج، ويممصمجمحجس ذللممق أول احلحجسيجحت يف رواي/ 
 .(2)«احلز غرفث»وحمجحجسيجحت/  (1)«رأس ادليَ اجلطيطث»

 يمغدليحمل يممصمجتحملىحل ىلع ىمحيجشل محلمحترية ممعري اجليجشيحمج. وىلع حجمىجسا يمغحلرص املممسمجتىمغد مخلحمل وإال
حجمجخم حمجرص دلزي ادعيئ ججلحمقيجشحجس املججلىمع يف ححصن اجليجشيحمج بمجعججلمجم  «ادليحمل اجليجشيحمج»مخفجخمهل 

 ادليحمل لك ادليحمل.
أن املمجعىن ىلع حمطحجمحمسه، يمغجليجشيحمج لمخل ُتِْمخف مخلحمل ادليحمل ححصحً، وادليحمل حجمجخم املصيم اثلاين/ 

 مخل رشيمطيحم ا ججلمجعده. اإلممسالم وحجمجخم

 اجلطيطث»/  وكٔهل َ  / «ادلي
 أيمغد أن اجليجشيحمج تممسىم ديمحمً، وأجحممجم تممصحملىحل ىمحيجشل ادليحمل لكيحم. 

ويمطمحمحجس يمطججلحملء ابلالممع/ إذا اكن املمجتحجسأ مخلمجعحمسيمغ واخلرب مخلمجعحمسيمغ اكن ذلممق مخلحمل ىحضحمسق احلرص 
  .(3)مخلمحتىحل مخفجخمهل/ مخل ادليحمل إال اجليجشيحمج «ادليَ اجلطيطث»/ يمغحمقجخمهل 

أن ادليحمل اجليجشيحمج يمغمجمىجسا يحجسل ىلع أن اجليجشيحمج  ومخفحجس أىمحرب اجليب » مخفل احمل رجمت/
تممصحملىحل ىمحيجشل اإلممسالم واإليحملن واإلحمجممسن اججليت ذمحلحمست يف حمجحجسيجحت جمتربيىحل، وممسىم ذلممق لكَّيحم 
ديمحمً، يمغن اجليجشخمت  يحمقمجتيض اججلحمقيم داء واجمتيحم ىلع أكحملىحل وجمتجخمحجممجم وحجمجخم مخلحمقم اإلحمجممسن 

 ذلممق حجسون محلحملل املحمج الجخماجمت واملممسمجتحمج، يمغال يؾحملىحل اجليجشخمت  حجسون ذلممق، وال يمجتأّتَّ 
ويممسمجتججلحمسم ذلممق االجمتمجتمجمد يف اتلحمقحمسب إحليحم جلجخمايمغىحل واججلمخضعت ىلع حجمىجسا الجخمجمتيحم، وحمسك 

 .(4)«أيًممش- املحمجحمسمخلت وامليحلحمسوحجمت ىلع حجمىجسا الجخمجمتيحم

                                      
 (.1184(، واججلمخضرباين يف األوممسممش )1495(، واحمل أيب عمحشمخل يف الممسمحم )764ليجشالة )( أىمححمسجمتيحم حمحملحجس حمل جحمرص يف مجعحمطيمخل مخفحجسر ا1)
، ومحشحمجحمجيحم (3415(، واحمل مخلجمتيحم )3444(، واججلجممسيئ )889(، واججلرتمخلىجسي )1949(، وأجخم داود )18954، 18774أىمححمسجمتيحم أمححجس ) (2)

 .(6/257)اججلرتمخلىجسي 
 .(115ص)الحمل يمطمحتيحملَّي  ،رشح األربمجعَّي اجلجخموي( 3)
 (.1/228واحلؾمخل ) ( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم4)
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 ؛ جخماممسمخض أن اجليجشيحمج/ مخفجخمل ويمطحملىحل.«ديمحمً»أجحميحم يمخضججلمخف ىلع اججلحمقجخمل واججلمجعحملىحل  -أيًممش- وأيمغد احلحجسيجحت
، أىحضججلمخف ادليحمل ىلع اإلممسالم واإليحملن واإلحمجممسن، وحجممحم أىحضججلمخف ♠ربيىحل يف حمجحجسيجحت جمت

 ادليحمل ىلع اجليجشيحمج. 
ت يف حمجحجسيجحت/  حمل جيمجعىحل  «ادليَ اجلطيطث»واتلجخميمغيمخف َّي احلحجسيثَّي/ أن اجليجشيحمج يمغُِّس 

مخلمجتمجعججلحمقمجم ححصماًل جلحمليممط أرٌلن ادليحمل، يمغال يًف حمحممجمحمل مجعرض، محلحمل أن اليشء مخفحجس يممسىمَّ ممسمخل 
ىحضججلمخف الحمسًلجخمع والممسحمتجخمد ىلع اليجشالة مخلمحتاًل.مجعخمش يمطمحمرصه؛ إحمس

ُ
 اًزا ألحجمحمليمجتمجم، محلحمل أ

 «؟ َْ ٍَ ِ َِا/ ل  /«كُيْ

 أي/ مخلمجعرش الممسمخلمجعَّي مخلحمل اليجشحمج، يمغلممسىحل يمطحجسد محلري وججلحجمس واحمجًحجسا. /«كيِا»

 حجممحم ىمحرًبا ملمجتحجسأ حمىجسوف حمقحجسيحمسه يه. «ملَ»/ أي/ يه ملحمل، يمغجخممخفمجع «ملَ»
 لممسال يمطحمل أححصلك يمطججليمجممخل.يحجسل ىلع حمجحمسمحشمجممخل ىلع اججلمجعججلمخل وا «ملَ»/ ╚وممساهلمخل 

  هلل/ »كٔهل»/ 

 ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿اجليجشخمت  مجعىل أول مخفيمطحجسة يحمسممسيمجم اججلحمقحمسآن/ 
  .[8، 1]الزمر/ ﴾ڎ ڎ ڈ ڈژ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ ،[2]ابليِث/

 وٌػىن اجلطيطث هلل حػاىل/
محشحمج االيمطمجتحمقد يف وحمجحجساجحمحمجتيحم، وإىمحالص اجلي يف يمطديحم، ال رشيممق يف ربجخمبحمجتيحم 

يحم ومحشىمغيحم، أي/ يه اإليحملن حمل وجمت هل مجعىل، واممسمجتحمجل يمطججلييحم، ومخل جمتز وألجخمحجميمجتيحم وأممسحمل
يف حمجحمقيحم، يمغيحمقحمس ويىجسيمطحمل اجلمحشخمت  مجعىل جخمجمتجخمب لك محلحملل هل؛ ىمغيجشياًل يف اتلىمغيجشيٌل، وإدماًل 
يف اإلدميل، وبممسمجتحمجججل لك جحمحمقمحش يمطججلييحم محلىجسلممق، وجمتجخماز دميممط املحمليحلمحمت يف حمجحمقيحم مجعىل، مخلممط 

 واملجخماالة يمغييحم واملمجعداة يمغييحم. اججلحمقيم مخضيمطمجتيحم وجتمحم مخلمجعمحشييحم،
اجليجشيحمج / إىمحالص االيمطمجتحمقد يف الجخمحمجحجساجحمي، وومحشىمغيحم يجشىمغت » مخفل اججلحمقحمسىحضيب/

 .(1)«األلجخمحجمي، ومحمـحمسيمجميحم يمطحمل اجلحمقمحش، والحمسممع يف حميحم وابلمجعحجس يمطحمل مممسىمحمخضيحم
                                      

 (.8/227( ىمغممسري اججلحمقحمسىحضيب )1)
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 ممعين يمطحمل جحميجشخمت اجلمحشحمجَّي. راجمتمجع إىل اججلمجعحجس يف جحميجشحمجيحم جحمىمغممسيحم؛ وإال يمغ  وحمجحمقيحمق اجليجشخمت 

ايمغممط اذلي حيحملىحل اججلمجعحجس ىلع حجمىجسا اجليجشخمت  حجمجخم حممجتيحم جمتىحل ححصجحميحم؛ يمغحمقحجس مخفل وججلمجعىحل ادل
احل أيمغممشىحل مخلحمل اخلجخمف! أال حمسى إذا اكن لممق يمطحجسان أحمجحجسحجمحمل / »♫اججلىمغممشيىحل حمل يمطيض 

حيممق واآلىمححمس خييمغممق، يمغذلي حيممق مخلمحممجمحمل يمحميجشحمجممق ححصحجمًحجسا محلمحم أو اغً، حليحم إيك، واذلي 
 .(1)«ويىمعممصممق إذا ممعَ وال يمحميجشحمجممقخييمغممق يمطىس أن يمحميجشحمجممق إذا ححصمجمحجسَت مل خيف، 

 ضكً اجلطيطث هلل حػاىل/

 اجليجشيحمج  مجعىل مخلمحممجم مخل حجمجخم واجمت، ومخلمحممجم مخل حجمجخممممسمجتحمج/

ٔاسب/ ححصحجسة اججلمجعمحمي مخلحمل اجلمحشخمت ع حم ا يف أداء مخل ايمغرتض، ودلجحم مخل  فال
 حمجحمسم، وأالَّ يحمسىض حملمجعيجشي اججلمجعيص، وأن حي ىحضيمط املمخضيممط.

يحم مجعىل ىلع حم جحمىمغممسيحم، وذلممق جحميحم إذا َيمطَحمسض هل أمحمسان/ أحمجحجسحجمحمل إيمحتر حممجت واملصخطب/
 جلىمغممسيحم واآلىمححمس لحمسبيحم، أن يحجسأ حمل اكن لحمسبيحم ويىمححمس مخل اكن جلىمغممسيحم.

 . (2)«اذلي يحمقحجسم حمجمخف ا ىلع حمجمخف اخلججلمخف»يمطحمل اجلمحشخمت ، يمغحمقل/  ♠ممسىحل يمطحىس 
حمجحمسمخلت. يمغلجخماجمت مخلحمل اجليجشيحمج/ يمغمجعىحل الجخماجمتت مخل اممسمجتمخضع إىل ذلممق ممسبياًل، وحمسك امل

 واملممسمجتحمج مخلمحممجم/ حمسك امليحلحمسوحجمت، ويمغمجعىحل املمحمحجسوبت مخل اكن مخلمخضيًحمق ذللممق.
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ مخفل ا مجعىل/

، يمغممسحملحجممخل [62]اتلٔبث/ ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ
 جليجشحمجمجممخل  حمقججلجخمبمجممخل مل ُمخلمحممجعجخما مخلحمل اجلمجمد جحمىمغممسمجممخل. «حمممسجَّي»

 يُمجعحجس مخلحمل اججلمجعدات واججلُحمقحمسَب ومخلحمل درجمت اإلحمجممسن.وحجمىجسا يحجسل ىلع أن اججلمجعحمسم اججلحمقججليب ىلع اججلىمغمجعىحل 
ومخفحجس ُحمسيمغممط األيمطحملل لكمجم يمطحمل اججلمجعحجس يف مجعخمش احلالت، وال يُحمسيمغممط / »♫مخفل احمل رجمت 

يمطمحميحم اجليجشخمت ، يمغججلجخم اكن مخلحمل املحمسض حبل ال يحمليحلمحميحم يمطحملىحل بيشء مخلحمل جمتجخمارحمجيحم ججلممسن وال ممعريه، 

                                      
 (.229-1/228جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحلؾمخل ) (1)
 (.1/138) يمغمجتخمت ابلري( 2)
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م ىلع ذجحمجخمبيحم، ويمحمجخمي إن محشّخمت ممعري أن يمطحمقججليحم جحت، لمخل يممسحمقممش يمطمحميحم اجليجشخمت  حمقججليحم، وحجمجخم أن يمحمحجس
 .(1)«أن يحمقجخمم حمل ايمغرتض ا يمطججلييحم، وجيمجتمحم مخل جحممجمه يمطمحميحم، وإال اكن ممعري جحممحشخمت  حمقججليحم

  كٔهل« / ِّ ِ  «/َوىِِهَخاة

 حجمىجسا مخلىمغحمسد مممشف إىل الممشحملري يمغيمجعمخل دميممط محلمجت ا املمحمـحمسججل. 

أن يمخلحمل جحممجم و ن يث مخل ذمحلحمس ا مخلمحممجم يف محلمجتيحم وىلع لممسن رممسجخمهل  واجليجشخمت هل/
 مخلحمل يمطمحمحجس ا مجعىل وأجحممجم محمـحمسيججليحم إدماًل.

 جحتمخل خُيمحش اججلحمقحمسآن مخلحمل حمحممجم ىمغيجشياًل حمل يٌل/ 

ال يممصمجميحم يشء مخلحمل الكم اخلججلمخف، وال يحمقحجسر أحمجحجس مخلمحممجممخل ىلع اإلين حملمحتىحل  اإليحملن جحميحم
 أمخفرص ممسجخمرة أو آي مخلمحميحم.

، وأجحمحمسهل وحمجيً، مخفجخماًل  (2)إن اججلحمقحمسآن الكم ا، مخلمحميحم حجسأ ال محليىمغي/ »♫مخفل اججلمخضحمجوي 
، وأيحمقمحمجخما أجحميحم الكم ا مجعىل حلحمقيحمق وججلحجمس حملجحسججلجخمق محلالكم  ومحشحجسمخفيحم املمخلمحمجخمن ىلع ذلممق حمجحمقًّ
اججلربي، يمغحملحمل ممسحملمجعيحم يمغحمسيمطمخل أجحميحم الكم اججلبرش يمغحمقحجس ؽىمغحمس، ومخفحجس ذمخليحم ا وعيحم وأويمطحجسه بممسحمقحمس، 

ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿، يمغججلحمل أويمطحجسه ا بممسحمقحمس ملحمل مخفل/ [13]املدذر/ ﴾ڃ ڃ﴿ حمجيجحت مخفل مجعىل/

 .(3)«يمطججلحملمحم وأيحمقمحم أجحميحم مخفجخمل ىمحججلمخف اججلبرش، وال يممصيحم مخفجخمل اججلبرش .[12]املدذر/ ﴾ڄ
اكرؤوا اىلرآن / »ومخلحمل اجليجشخمت لججلحمقحمسآن اليحلحمسيمخل/ مخفحمساءيحم وحمجىمغحمطيحم ومجعججلحمليحم ومجعججليحمليحم مخفل 

ا ألضطاةّ ٔم اىلياٌث شفيػا  .(4)«فإُّ يأيت ي

، فإن يلال لطاضب اىلرآن اكرأ وارحِق، ورحْو نٍا نِج حرحو يف ادلُيا/ »ومخفل 
ا  .(5)«ٌِـزتلم غِد آخر آيث حلرْؤ

                                      
 (.1/234جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحلؾمخل ) (1)
 ال جحممجعحمسف محليىمغيمجتيحم. /أي (2)
 (.168رشح اججلمجعحمقيحجسة اججلمخضحمجوي، الحمل أيب اججلمجعحمس )ص( 3)
 .(844( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )4)
 .ومخفل اججلرتمخلىجسي/ حمجممسحمل محشحمجيخمت ،(2914واججلرتمخلىجسي ) (،1464( أىمححمسجمتيحم أجخم داود )5)
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 .(1)«خريكً ٌَ حػيً اىلرآن وغيٍّ/ »-يف مجعججلُّحمليحم ومجعججليحمليحم- ومخفل  
ىيس ٌِا ٌَ »حتممسَّي اليجشجخمت يحم، ويف احلحجسيجحت الرشيممغ/  ومخلحمل اجليجشخمت لججلحمقحمسآن اليحلحمسيمخل/

ََّ ةاىلرآن  .(2)«لً يخغ
ک گ گ گ گ ڳ ﴿ومخلحمل اجليجشخمت لججلحمقحمسآن اليحلحمسيمخل/ حجسحمسه، يمغحمقحجس مخفل مجعىل/ 

واتليجشحجسيمخف حمل يمغييحم وىمغمجممخل يمطججلجخممخليحم، وإمحلحمسامخليحم، وااليمطمجتمحمء حملجخمايمطحمطيحم، واتلىمغيحلحمس يف  .[11]حمٍد/ ﴾ڳ
يمطحمتيحم، واججلمجعحملىحل حملحمجيحلحمليحم واججلتممسججليمخل حملتممصمجميحم، وابلحمججحت يمطحمل جحمممسجحسيحم ومخلجممسجخمىمحيحم، ويمطحملجخممخليحم 
وىمحيجشجخممحشيحم، وممسحمس وجمتجخمحجميحم، ونرش يمطججلجخممخليحم، وادلعء إحليحم، وأن يىجسب يمطمحميحم ويىحل املحمجحمسيمغَّي، وىحضمجعحمل 

 اججلمخضيمطمحمَّي.
اتلىمغحمقيحم واججلمجعحملىحل يحم؛ ججلحمقجخمهل مجعىل جحميمطيً ىلع مخلحمل يىمغحمسط يف  لججلحمقحمسآن اليحلحمسيمخل/ومخلحمل اجليجشخمت 

  .[1]الطف/ ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿اججلمجعحملىحل 
 ولرشـٔهل»/  كٔهل»/ 

يف حمجييحم/ إليحملن يحم، وبىجسل املحمتمجمجخمد يف ىحضيمطمجتيحم وجحمرصيحم  يؾجخمن اجليجشخمت هل 
اخلججلمخف  ومخلمجعوجحممجتيحم، ويف يمغحجسايحم جلىمغجمس واملل، وىمحىمغخمش اليجشجخمت حبرضيحم، وحمقحجسيمخل حممجتيحم ىلع

 .أدممجعَّي. إىل ممعري ذلممق مخلحمل حمجحمقجخمق األدب مخلمجعيحم 

اجليجشيحمج لحمسممسجخمهل/ اتليجشحجسيمخف ججخميحم، واججلزتام » /مخفل اججلحمقحمسىحضيبيمغيحلحمل  وأمخل مجعحجس ويمغيحم 
ىحضيمطمجتيحم يف أمحمسه وجحممجمييحم، ومجخماالة مخلحمل وااله، ومخلمجعداة مخلحمل عداه، وجخممخفريه، وحممجتيحم، وحم آل 

حمججحت يمطمحممجم، واتلىمغحمقيحم يمغيمجم، واذلب حمجتيحم، ومجعحمطيحمليحم، ومجعحمطيمخل ممسجمجتيحم، وإحمجيؤحجم مجعحجس مجخميحم بل
 .(3)«يمطمحممجم، ونرشحجم، وادلعء إحلمجم، واتلجحسججلمخف ىمحالمخفيحم اليحلحمسيحمل

وحمجُّ مخلحمل اكن مخلمحميحم بممسبيىحل مخلحمل مخفحمسا أو محشمجمحمس، أو حجمحمتحمسة أو » /♫ ومخفل احمل رجمت

                                      
 .(5427( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )1)
 .(792(، ومممسججلمخل )7527( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )2)
 (.8/227ىمغممسري اججلحمقحمسىحضيب ) (3)
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 .(1)«جحمرصة، أو محشحمج ممسيمط مخلحمل حلىحل أو جحممجمر ىلع اإلممسالم، واججلتممصيحم يحم يف زي يحم وبلممسيحم
 كٔهل  /« ٍَّ ِ ئ

َ
ْصيٍِّيَ َوأل ٍُ  /«ِث ال

دمممط إمخلم، وحجمجخم اججلحمقمخل مجخمر املممسججلحملَّي، واإلمخلمخل أيمطّمخل مخلحمل اخلاليمغ؛ إذ لك ىمحججليىمغ  أحمل 
 إمخلم وال يمطيحلجمس.

 وكيو اإلٌاٌث ىلع أربػث أوسّ/
 إمخلمخل ويٍح، ويه اجلجخمة.

 وإمخلمخل وراجحتٍ، ويه اججلمجعججلمخل.
 وإمخلمخل يمطدٍة، ويه إمخلمخل اليجشالة.

 وإمخلمخل ميجشججلحمجٍ، ويه اخلاليمغ.
 اخلججلىمغء واألمحمساء وجحمجخمامجممخل، واججلمجعججلحملء وامليجشججلحمججخمن.ئٍث ًْ/ فاأل

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿يف ىمغممسري مخفجخمهل مجعىل/  -مخفل احمل محلمحتري

 ﴾ی ی یی﴿وًلىجسا مخفل دلحجمحجس ويمطمخضء واحلممسحمل ابلرصي وأجخم اججلمجعحل »، [26]اىنصاء/ ﴾یی
واججلمجعججلحملء محلحمل  أجحممجم عمخل يف لك أويل األمحمس مخلحمل األمحمساء -وا أيمطججلمخل -يمجعين اججلمجعججلحملء. واججلحمطحجمحمس

 .(2)«حمقحجسم
 .[26]اىنصاء/ ﴾ی ی یی﴿واجليجشيحمج لألحمل يممصرتط هل إممسالمخلمجممخل؛ ألن ا مجعىل مخفل/ 

 يحجسل ىلع أن املحمقيجشجخمد أولجخم األمحمس مخلحمل املمخلمحمَّي. ﴾یی﴿ومخفجخمهل مجعىل/ 
واجليجشخمت لجخمالة األمجخمر مخلحمل املممسججلحملَّي هل ححصن يمطحمطيمخل يمطمحمحجس أحجمىحل الممسمحم واجلحمليمط، يمغحمقحجس مخفل 

ٔا ةّ شيئاا، وأن إن اهلل / »اجليب  يرىض ىكً ذالذاا/ يرىض ىكً أن حػتدوه وًل ترشك
ٔا ٌَ وًله اهلل أمركً ٔا، وأن حُِاضط ا وًل حفرك ٔا حبتو اهلل مجيػا ، وجمتء يف ىمحمخض (3)«حػخطٍ

                                      
 (.1/232( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحلؾمخل )1)
 (.2/345( ىمغممسري احمل محلمحتري )2)
 .(1715أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (3)
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ََّ كيب امرئ مصيً/ إخالص اىػٍو هلل،  (1)ذالث ًل يغو  »خليممغ مخلحمل مخلىن  اجليب  غييٓ
 .(2)«اغث املصيٍّيوٌِاضطث وًلة األمٔر، ولزوم مج

مخضيمطمجتمجممخل يف احلمخف ومخلمجعوجحممجتمجممخل يمطججلييحم، وحمسك اخلحمسوج يمطججليمجممخل وإن  وؾجخمن اجليجشيحمج هلمخل/
جمتروا، وادلعء هلمخل يجشالح احلل، وجيمجممجممخل ىلع امليجشججلخمت، واجلمجمد مخلمجعمجممخل، وأداء الحمسٌلة إحلمجممخل، 

إيمطحمسازحجممخل  واتلججلمخضممغ مخلمجعمجممخل واججلرتيمغمخف مجممخل يف اجليجشخمت مخل أمخفمجخما احلمخف وديمطجخما اجلس إحليحم، وًلىجسلممق حمجّ 
 ، وحمجّ اجمتمجتحملع األمخل يمطججليمجممخل، وًلحمساحجمي ايمغرتاق األمخل يمطججليمجممخل.يف ىحضيمط ا 

ومخفحجس ََضَب اإلمخلم أمححجس يف ذلممق مخلمحتاًل أىلع، مخلممط حمجحمسمحشيحم ىلع الممسمحم ومخفحملممط ابلحجسيمط؛ حمجىت 
 ججلُحمق  مخلم أحجمىحل الممسمحم واجلحمليمط.

 .(3)«ومخلحمل أيمطحمطمخل جحميجشحمجمجممخل/ ديمغمجعمجممخل يمطحمل اججلحمطججلمخل ججليت يه أحمجممسحمل» مخفل احليمغمخض/
لممسججلممغ اكججلىمغممشيىحل حمل يمطيض وأمححجس وممعريحجمحمل يحمقجخملجخمن/ لجخم اكن جل ديمطجخمة دل وٌلن ا

 .(4)دليمطجخمجحم مجم لججلممسججلمخضن
وًلحمل جي ىلع الحمسيمطي أن محميجشخمت احلؽمخل، يمغجحميحم جي ىلع احلؽمخل أن يمحميجشخمت لحمسيمطيمجتيحم؛ 

اهلل ٌا ٌَ غتد اشرتاعه »مخفل/  يمطحمل اجليب  ◙يمغيف اليجشحمجيحمجَّي يمطحمل مخلمجعحمقىحل حمل يممسر 
ا ةِطيطثٍ  َٓ  .(5)«إًل لً جيد راحئث اجلِث رغيث فيً ُُيِْط

يمغحمقجخمل مخل رووه وأىمحربوا يحم مخلحمل األحمجاكم، وحمقججليحجس اججلمجعمخل هلمخل يف ذلممق  وأمخل اجليجشيحمج لججلمجعججلحملء/
مخلممط اتلجخممخفري واتلحمتيىحل، وإحمجممسن اججلحمطحمل مجممخل، والجخميمغء هلمخل حمل جي هلمخل ىلع الاكيمغ مخلحمل احلحمقجخمق اججليت ال 

 حمقمجممخل وجحمرصمجممخل لرليحمل.ختىف، مخلممط حمجىمغمخض ممعيبمجتمجممخل وممسرت يمطجخمرامجممخل، ومخلمجعحمسيمغ يمغممشججلمجممخل وممس
وىلع الاكيمغ أن يمحميجشحمججخما لججلمجعججلحملء دون َمخلحمل ََحمسّي حمسي مجممخل، واّدىع اججلمجعججلمخل يمغكىحل ادلجحمي دليحمل؛ 

                                      
/ أي (1) ُ ال خيجخمن، واملمجعىن/ أن  /ال يىمعىحلُّ  ىحل والرش.ممعَ ممق مجم ىحضمجمحمس مخفججليحم مخلحمل اخليجحم وادلَّ ممسمجتيجشججلخمت مجم اججلحمقججلجخمب، يمغحملحمل حملممسَّ حجمىجسه اخلالل اثلالث ت
 .(3456)احمل مخلجمتيحم (، و16738أمححجس ) ( أىمححمسجمتيحم2)
 (.1/146يمغمجتخمت ابلري ) (3)
 (.8/91احلججلي ) أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف( 4)
 (.142(، ومممسججلمخل )7154( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )5)
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 يمغمجمالء يُمحمَيجشحمججخمن جحمُيجشخمت اججلمجعمخل وججلحجمس جحمُيجشخمت األحمل.
جحتمخل إن مممسجخمحل اججلمجعججلحملء يف اجليجشيحمج مممسحل يمطحمطيحمل جمتججليججل، يمغن جحميجشحمجمجممخل  ولحمسممسجخمهل 

مجتمجممخل يحمقمجتيض أن جيمجمحمسوا حلمخف وال خييمغجخما يف ا لجخممخل المخل، مخلممط وليحلمجتيحم وألحمل املممسججلحملَّي وعمخل
 محي الممسمحم مخلحمل حجمحمتحملت أحجمىحل االمجتحجساع، ومحي ابليممش مخلحمل ممعجخماىحل االيمغرتاق وتممصحمقيمخف اليجشممغ.

محلحمل يمطججليمجممخل أن يحمسدوا زالت ممعريحجممخل مخلحمل اججلمجعججلحملء، وحمسييممغ الحمساممغ مخلحمل األىمحر واآلجحتر، 
يف جحميجشخمت احلاكم ىمحمحش أيمطحمطمخل مخلحمل ممعريحجممخل؛ ىحل واججلمجعمحمي ليجشحمجيخمت اثل مخلمحممجم، ومممسجخمحلمجتمجممخل 

 .(1)«أفغو اجلٓاد لكٍث ضق غِد شيطان سائر»حجمجخم جمتمجمدحجممخل، ويف احلحجسيجحت/ 
محلحمل ؾجخمن اجليجشيحمج لججلمجعججلحملء ذلب يمطحمل أيمطحمساخمشمجممخل، حملمجعىن أن ال حمقحمس أحمجًحجسا ىلع 
ممعيبمجتمجممخل والجخممخفجخمع يف أيمطحمساخمشمجممخل، وإذا نممس إىل أحمجحجس مخلحمل اججلمجعججلحملء الحمسبجحمحَّي يشء يممستمحميحلحمس 

 مجتجحسىجس حجمىجسه املحمساحمجىحل/ يمغمجعججليممق أن 
أن تمحت مخلحمل نممسبمجتيحم إحليحم، يمغؾمخل مخلحمل أححصيء نممس إىل علمخل ويه محلىجسب،  املرضيث األوىل/

 يمغال حجسَّ أن مجتكحجس، يمغذا كحجست مخلحمل نممس الالكم إحليحم يمغجحممجتحمقىحل إىل/
ويه أن مجتمىحل حجمىحل حجمىجسا حمىحل اجحممجتحمقد أم ال؟ ألجحميحم مخفحجس يحجسو لإلنممسن يف  املرضيث اثلاُيث/

حمقحجس، ويمطمحمحجس اتلمىحل يحمسى أجحميحم حمجمخف، يمغال حجسَّ أن مجتمىحل حمجىت محمحمطحمس حجمىحل حجمجخم أول وحجمججل أن اججلحمقجخمل مخلمحممجت
 مخلمحممجتحمقحجس أم ال. 

إذا بَّي هل أجحميحم ججلحجمس حملمحممجتحمقحجس يمغلجخماجمت أن ىجسب يمطمحميحم وجرش حجمىجسا َّي  املرضيث اثلاثلث/
 اجلس، وبَّي أن مخل مخفهل حجمىجسا اججلمجعلمخل حمجمخف وإن ىمحججلممغ مخل يمطججلييحم اجلس. 

مخل نممس إىل اججلمجعلمخل ومحشحمج نممسبمجتيحم إحليحم إذا بَّي لممق حمجممس رأيممق أن  املرضيث الراةػث/
ججلحجمس حبمخف، يمغلجخماجمت أن مجتيجشىحل مجمىجسا اججلمجعلمخل دب وومخفر، وحمقجخمل/ ممسحملمجع يمطمحمممق محلىجسا وًلىجسا، 
وأحمج أن بَّي يل وجمتيحم ذلممق؛ ألجحمممق أيمطججلمخل مخلين، يمغذا َّي لممق حجمىجسا يمغججلممق حمجمخف املمحممخفممص، ججلؾحمل 

 دب واحمجرتام ومجعحمطيمخل هل حبممس ماكجحممجتيحم، وحبممس مخل يججليمخف يحم. 
                                      

 ومخفل اججلرتمخلىجسي/ حمجممسحمل ممعحمسي. ،(4344(، وأجخم داود )2174واججلرتمخلىجسي )(، 11143( أىمححمسجمتيحم أمححجس )1)
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خمش اجلمجمججل اذليحمل يجخمن إىل اججلمجعلمخل اذلي رأى ىمحالف مخل يحمسون، يجخمن إحليحم أمخل مخل يىمغمجعججليحم مجع
مجعمحمممغ وححصحجسة، وربحمل جحمىمغممشجخما أيحجسيمجممخل يف وجمتيحم اججلمجعلمخل، ومخفلجخما هل/ مخل حجمىجسا اججلحمقجخمل اذلي أحمجحجسجحتمجتيحم؟ مخل 
حجمىجسا اججلحمقجخمل املمحميحلحمس؟ وأجحم ال ختف ا، وبمجعحجس اتلمىحل جتحجس اججلمجعلمخل مجخمايمغًحمق لججلحمجحجسيجحت وحجممخل 

 حجمالء مخلحمل إيمطحمتمجممخل جحمىمغممسمجممخل، وحمطمحممجممخل أجحممجممخل حجممخل أحجمىحل الممسمحم، وأجحممجممخل املجحسججلىمغجخمن هل، واغججل مخل يىت
 حجممخل اذليحمل ىلع ىحضحمسيمخف الممسججلممغ، وحجممخل أمجعحجس مخل يؾجخمجحمجخمن يمطحمل ىحضحمسيمخف الممسججلممغ ويمطحمل الممسمحم. 

 . (1)رأى ممعريه اكذلر، يمغحمجىجسر حجمىجسا -نممسل ا الممسالمخل -يمغإلنممسن إذا أيمطحمت محمىمغممسيحم
 كٔهل  /«ًِٓ خِ ٌَّ  /«واََع

  حجممخل مخلحمل يمطحجسا األحمل. 
؛ ألجحممجممخل «وججلمجعّمخلمجتمجممخل»لمخل يىجسمحلحمس حمجحمسف الالم مخلمجعمجممخل، يمغججلمخل يحمقىحل/  مخض أن اجليب وجحمالحمج

 اكألع لألحمل ال اممسمجتحمقالل هلمخل.

إرححصدحجممخل إىل مخل يجشخمت يحم يمطحمقيحجسمجممخل، ويمطدمجممخل، ومخلمجعمالمجممخل،  وٌػىن اجلطص هلً/
 ومجعججليحملمجممخل أمجخمر ديمحممجممخل ودجحميحجممخل، واججلمجعحملىحل ىلع يمطحجسم مجخمامخفمجعمجتمجممخل ملحمجرم ا.

 تلمجعججلمخل محليممغ اكن يمغحمقيحم الممسججلممغ اليجشججلخمت يف حجمىجسا ابلب/ ومىحل حجمىجسا املجخممخفممغ اججلمجعحمتي
أن هل يف ذمخل اإلمخلم حمحملحجس حمل ممسرييحمل درحجمحملَّي، يمغىب حمحملحجس أن  -محلىجسً- ادَّىع رجمتىحل»يمغحمقحجس 

يمجعمخضييحم إيحجمحمل، يمغحمقل هل الحمسجمتىحل/ أحتججلممغ؟! وحجمجخم يحمطحمل أجحميحم ال حيججلممغ مخلحمل أجمتىحل درحجمحملَّي، يمغحمقل اإلمخلم 
أ ؾحمس، أحتججلممغ مخلحمل أجمتىحل درحجمحملَّي وأجحم حمحملحجس حمل ممسرييحمل/ جحممجعمخل، وحمجججلممغ هل، يمغحمقل هل اجلس/ ي 

اذلي حمسًل أمِجمس أربمجعَّي أججلممغ درحجممخل يف يشء راممق )أي/ ححصيحليحلَ يمغييحم( مم ال يحمسب يمغييحم أحمجحجس 
 .(2)«ممعريك؟! يمغحمقل/ جحممجعمخل أحمجججلممغ؛ يمغين ال أريحجس أن أىحضمجعحمليحم حمجحمساًمخل، وأجحم أيمطججلمخل أجحميحم حمجحمسام!!

بُّ يمطمحممجممخل، ومخلحمل اجليجشخمت هلمخل/ ممسرُت يمطجخمرامجممخل مجممخل، وجحمرصُمجممخل ىلع أيمطحجسامجممخل، واذلَّ ، وممسحجسُّ َىمحالَّ
وأن حي هلمخل مخل حي جلىمغممسيحم، ويؾحمسه هلمخل مخل يؾحمسه جلىمغممسيحم، وحيحمسن حلحمسجحممجممخل ويىمغحمسح 

                                      
 .(119 -118ص)الحمل يمطمحتيحملَّي  ،رشح األربمجعَّي اجلجخموي( 1)
 (.53/212رييمح دمممصمخف ) (2) 
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ججلىمغحمسحمجمجممخل، وإن َّضه ذلممق يف دجحميه، محلحمسىمحمحش أممسمجعرحجممخل، وإن اكن يف ذلممق يمغجخمات ربخمت مخل يبيممط 
ييحم يف اجلىمغحمق إن اكن مخلمجتًع، يمغمجمىجسا مخلحمل جتريحم إن اكن ًمجع، أو اكن يف اجليجشيحمج ُممعْحمسٌم يمطججل

يمحمس مجخماله أن يممصرتي هل يمغحمسًممس، يمغححصرتى يمغحمسًممس »/ ◙اليجشحمجيب اجلججليىحل جمتحمسيحمس حمل يمطحجس ا 
محتالجحتحمل درحجممخل، وجمتء يحم وبيجشحمجيحم حلُمحمحمقحجسه اثلحملحمل، يمغحمقل جمتحمسيحمس ليجشحمج اججلىمغحمسس/ يمغحمسممسممق 

أ يمطحجس ا، ىمحري مخلحمل جحتالجحتحمل درحجممخل، أبيمجعيحم ربمجعحمل درحجممخل؟!، يمغحمقل/ حجمجخم ذلممق إحلممق ي 
يحمسيحجسه مخل يمغحمل  ◙يمغحمقل/ يمغحمسممسممق ىمحري مخلحمل ذلممق، أبيمجعيحم خبحملممسحمل درحجممخل؟، جحتمخل لمخل يحمسل 

يمغلكَّحمليحم   ، ومحشحمجيحم يحمسىض، وجمتحمسيحمس يحمقجخمل/ يمغحمسممسممق ىمحري، إىل أن ججلممع جحتحملجحمحمل درحجممخل يمغححصرتاه مجم
 !(1)«ىلع اجليجشخمت للك مممسججلمخل / إين يمجع رممسجخمل ا ◙جحمٌس يف ذلممق! يمغحمقل 

/ الحمسيمغمخف مجممخل يف األمحمس ملمجعحمسوف واجليه يمطحمل املمحميحلحمس حمً إلزاججل محلىجسلممق مخلحمل اجليجشخمت هلمخل
وددُت أن حجمىجسا اخلججلمخف »يمغممسدحجممخل ولجخم حبيجشجخمل َضر هل يف دجحميه، محلحمل مخفل مجعخمش الممسججلممغ/ 

 . (2)«أىحضيمطجخما ا وأنَّ حلَم مخفُحمسض ملحمقريخمش
ي حلتين يمطحملججل يمغيؾمخل ؾمجتب ا ويمطحملججلمجتمخل يحم، » يحمقجخمل/ ♫ وٌلن يمطحملحمس حمل يمطحجس اججلمجعحمسيحمس

 .(3) «يمطحملججل يمغيؾمخل بممسمحم ومخفممط مخلين يمطممشجخم حمجىت يؾجخمن آىمححمس يشء مخلمحممجم ىمححمسوج جحمىمغيس!يمغلكحمل 

إذا اشتِطص أضدكً أخاه فييِطص »وًلىجسلممق اجليجشخمت ملحمل اممستممصره، ويف احلحجسيجحت/ 
ومحمسَّ مخلمجعمحم ، [56]الشػراء/ ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿، مخلممط ممسالمخل اججلحمقججل هل، مخفل ا مجعىل/ (4)«هل

 .«واجليجشخمت للك مممسججلمخل/ »◙ حمجحجسيجحت جمتحمسيحمس

 أمحشحمجب رممسجخمل ا  ◙يف مخفجخمل أيب ؾحمس الُحملحمسين/ )مخل يمغق أجخم ؾحمس - ججليَّمخفل احمل يمطُ 

                                      
 (. 2/44)رشح مممسججلمخل، لججلمحمجخموي (، 56أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
 .زحجمري حمل جحممجعيمخل ابليب ( و حجمجخم مخلحمل مخفجخمل/9/427مجمىجسي اليحلحملل ) (2)
 ( 134حمل يمطحجس اججلمجعحمسيحمس، الحمل يمطحجس احلؾمخل)صممسرية يمطحملحمس  (3)

 .(2/757) يجشيىمع اجلحمسم ابلجحسري مجعججليًحمقذمحلحمسه (، و15455( أىمححمسجمتيحم أمححجس )4)
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، واجليجشيحمج اذلي اكن يف مخفججليحم/ احل  »يجشجخمم وال محشالة، وججلؾحمل بيشٍء اكن يف مخفججليحم( مخفل/ 
 .(1)«يف ىمحججلحمقيحم

مخل أدرك يمطمحمحجسجحم مخلحمل أدرك ؾرثة اليجشالة واليجشيم، وإجحمحمل أدرك يمطمحمحجسجحم » مخفل اججلىمغممشيىحل/
 .(2)«مخل اليجشحجسور، واجليجشخمت لألمخلبممسجحسء األجحمىمغجمس، وممسال

 /ٔائد غيٍيَّث وحربٔيَّث  ف
يف اجليجشيحمج  مجعىل؛ ألن ادليحمل هل حمجحمقيحمق، وجحتىنَّ ؾمجتيحم ألجحميحم مخلجممص  حجسأ اجليب  -2

ىحل هل بين حمجالهل وحمجحمسامخليحم، أحمجاكمخليحم، وجحتججلَّجحت حمسممسجخمهل  ؛ ألجحميحم املجخممخفِممغ ىلع أحمجاكمخليحم املىمغيجش 
 اججلحمقحملجخمن بممسجمجتيحم. مخليحم، يمغمجممخل ىمحججلىمغء الحمسممسجخمل وربََّممط ألحمل؛ ألن مجممخل تممسمجتحمقيمخل أحمجاك

واحلحجسيجحت يممصري إىل أن اجليجشيحمج احلحمق يه اججليت ؾجخمن مخلجي ىلع اإليحملن، وال ؾجخمن  -1
يف ممسجخمرة اججلمجعرص؛ يمغجحميحم مخفّحجسم  -أيًممش- إال مخلحمل أحجمىحل ادليحمل واإليحملن، وحجمىجسا املمجعىن مجخمجمتجخمد
 اإليحملن ىلع اتلجخمايص حلمخف اذلي يممصحملىحل اجليجشيحمج.

ىحضمحم يمغحجسًة ومخلمجعىن؛ ألن ممسحمس األحمجاكم والرشاممط داىمحججل وحجمىجسا احلحجسيجحت  -8
ُ
وجمتحمس ججلىمغًحمط ليحلمحميحم أ

ُ
وإن أ

 محلحمل ممسججلممغ. ؛ ألجحميحم اححصمجتحملىحل ىلع أمجخمر ادليحمل دميمجعمجم«وليحلمجتيحم»حتمجتيحم، ىحل حت لكحمل مخلمحميحم ويه 
ويف يمطحجسم ين مخلحمل ؾجخمن هل اجليجشيحمج مخلحمل أول وحجمججل إححصرة إىل أن لججلمجعلمخل أن يَِؾَىحل يمغمجممخل مخل  -1

ال يحمسيحجس هل يف ابلين حمجىت يممسهل؛ تلتممصجخمق جحمىمغممسيحم حمجيجىجس إحليحم يمغييحلجخمن يُججلحمقييحم إىل الممسمخلممط، يمغ
 أومخفممط يف جحمىمغممسيحم مم إذا حجسأه يحم؛ ألن احلمحشىحل مجعحجس اججلمخضججل أيمطحمس مخلحمل الُحملممسق ال مجع.

يمغحممسمجتحجسل يحم ىلع / »-يف رشحمجيحم لججلحمجحجسيجحت اخلمجمس مخلحمل محشحمجيخمت ابلجحسري- مخفل احمل حمجحمتحمس
 .(3)«جمتجخماز ىمحري ابلين يمطحمل ومخف اخلمخضب

                                      
 (.1/235( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحلؾمخل )1)
 .(1/235) ( امليجشحجسر الممسمخف2)
 (.1/34) ابلري ( يمغمجتخمت3)
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 ضكً اجلطيطث/ -2
 .(1) اجليجشيحمج يمغحمسض محلىمغي، إذا مخفم مجم مخلحمل يؾيف ممسحمقممش يمطحمل ممعريه، ويه الزمخل ىلع مخفحجسر اججلمخضمخف

)إذا اشتِطص أضدكً أخاه مخفل/  يمغن مخفيىحل يمغيف محشحمجيخمت ابلجحسري أجحميحم » مخفل اجلجخموي/
، وحجمجخم يحجسل ىلع مجعججليمخف الجخمجمتجخمب الممستمحميجشح ال مخلمخضججلًحمق ومخلىمغمجمجخمم الرشط حمجحمت يف فييِطص هل(

 ختيجشيمحش يمطحملجخمم املمحممخضجخمق.
أجحميحم يحملؾحمل محىحل ذلممق ىلع األمجخمر ادلجحميجخمي، محلمحماكح امحمسأة ومخلمجعمججل رجمتىحل وحنجخم ذلممق،  اةّ/فشٔ

 . (2)«واألول حيحملىحل مجعحملجخممخليحم يف األمجخمر ادليجي اججليت يه واجمت ىلع لك مممسججلمخل، وا مجعىل أيمطججلمخل
وججلمجعىحل مخلمحممجم مخل حجمجخم يمغحمسض يمطَّي، ومخلمحممجم مخل حجمجخم يمغحمسض محلىمغي، ومخلمحممجم الجخماجمت واملممسمجتحمج؛ 

  ومممسمجتحمج، ومخلمحميحم يمغحمسض يمطَّي وًلىمغي.ألجحممجم ادليحمل، ومخلمحميحم واجمت
ويه الزمخل ىلع مخفحجسر اججلمخضمخف، إذا يمطججلمخل اجلمحشخمت أن املمحميجشجخمح يحمقىحل » مخفل احمل مخضل/

 .(3)«جحميجشحمجيحم وأِمخلحمل ىلع جحمىمغممسيحم امليحلحمسوه
وإذا رأى مخلحمل يىمغممسحجس وخمشجخمءه أو محشاليحم أو ممعريه ولمخل يمجعججلحمليحم/ » ومخفل محشحمج اججلىمغمجتجخمحمجت الجخمحجمي/

أجحميحم ال يممسحملممط مخلمحميحم؛ يمغجحميحم يممسحمقممش يمطمحميحم اإلجحتمخل، مخفهل يمغحمقحجس ممعممصيحم، ويمطججلييحم اإلجحتمخل. ومخفيىحل/ إال أن يمجعججلمخل 
 األمخفىمغمجميس يف رشحمجيحم لحمسممسججل احمل أيب زيحجس اججلحمقريواين، وحمطحجمحمسه/ ممسجخماء اكن حجممحمك مخلحمل يحمقجخمم ىجسلممق أم ال. 
ومخفحجس ذمحلحمس احلمخضب يف رشحمجيحم يمطججليمجم مخل يىمغيحجس حمجؾمخل ذلممق، يمغحمقل الممصذيل/ اىمحمجتُججلممغ إذا 

اء ُىحضججل مخلمحمممق أم ال، اكن حجممحمك مخلحمل يممصرك يف اجليجشيحمج يمغمجمىحل جت يمطججليممق اجليجشيحمج ممسجخم
محلحملحمل رأيمجتيحم يىمغممسحجس محشاليحم؟ يمغحمقل اججلىمعحمسايل/ جي يمطججليممق اجليجشخمت، ومخفل احمل اججلمجعحمسيب/ ال جي. 
مخفل مجعخمش ححصيجخمىمحمحم/ واذلي أمخفجخمل يحم مخل مخفهل اججلىمعحمسايل، ويؾجخمن ذلممق حمسيمغمخف؛ ألجحميحم أمخفحمسب لججلحمقجخمل؛ 
ا يمغحمقحجس جحميجشحمجيحم وزاجحميحم، ومخلحمل ويمطحمطيحم يمطالجحمي يمغحمقحجس يمغممشحمجيحم  وذلا مخفل الممصيمغيع/ مخلحمل ويمطمخض أىمحه رسًّ

                                      
 (1/225جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحلؾمخل )( 1)
 (.8/395رشح مممسججلمخل، لججلمحمجخموي ) (2)
 (1/129يخمت ابلجحسري، الحمل مخضل )رشح محشحمج( 3)
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(و  .(1)«ححصجحميحم. ومخلحمل جحتمخل مخفل اججلىمغممشيىحل/ )املمخلحمل يممسرت ويمحميجشخمت، واججلىمغجمتحمس يمجممجتممق وُيمجعري 
وبمجعحجس حجمىجسا االممسمجتمجعحمساض املجخمجمتحمس حلؾمخل اجليجشيحمج لججلحملممسججلحملَّي املمجتججلبممسَّي حملجحسججلىمغت 
لججلرشع احلمحميممغ، حجمىحل يممصممق أحمجحجس يف يمغحمسخمشي حجمىجسه اجليجشيحمج ىلع لك أحمجحجس يممسمجتمخضيمجعمجم ججلحمقحجسر 

حمجىت يمجعىجسر امحمسؤ جحمىمغممسيحم؟! يف حمجَّي أن الجخماحمجحجس اذلي يممسمجتمخضيمجعيحم؟! وحجمىحل مخفمخل اليحلىمغي مخلحمل اآلىمححمسيحمل 
مخلمحم جيحمسم ن ادلعة اليجشدمخفَّي اجلمحشحمجَّي يف األمخل لكمجم لجخم اجمتمجتحملمجعجخما يف رل إممساليم واحمجحجس احلجخمم 

 ويرتك واجمت اجليجشيحمج؟! مخل محلىمغجخمه؟! أيمغمجعحجس حجمىجسا يحمقمجعحجس أحمجحجس مخلمحم ىمحالف رممسجخمل ا 
 اجلطيطث ألئٍث املصيٍّي/ -3

يمغحمسدْت هل ومخلحمل يحمسجمتممط إىل محلمجت األحمل األيمطالم 
ُ
ججلىمغ يف جحميجشخمت احلاكم، وأ

ُ
جيحجس محلمجتً مخفحجس أ

الحمل مخفحجسامخل )اليجشحمجيخمت أجحميحم الحمل اجلجخمزي(،  «امليجشح امليضء»يمغيجشجخمل يف محلمجت اججلرتاث، مخلمحممجم/ 
 .(2)جحمحملذج مخلحمل جحميجشخمت احلاكم «خممجترص مخلمحممجمج اججلحمقمحشحجسيحمل»وذمحلحمس مخلمحميحم يف محلمجتيحم 

يحل يف زمخفق محلمحمُ حمل/ »مخل حمجاكه ممسمجعيحجس حمل ممسججليحملن، مخفلوٌَ روائع ٌا ُروَي يف ذلم/ 
الممصمخضجخمى وإىل جمتمحميب يمطحجس ا حمل يمطحجس اججلمجعحمسيحمس اججلمجعحملحمسي، ومخفحجس حمجمخت حجمرون الحمسححصيحجس يمغحمقل هل 
ىمحٌل هل املممسىع. مخفل اججلمجعحملحمسي 

ُ
إنممسن/ ي أ يمطحجس الحمسمححمل! حجمجخم ذا أمخلري املمخلمحمَّي يممسىع مخفحجس أ

مجعُمجتيحم، لججلحمسجمتىحل/ ال جمتحمساك ا يمطين ىمحرًيا؛ لكَّىمغمجتين أمًحمسا محلمحمُ يمطمحميحم ممعمحميًّ. جحتمخل مجعججلَّمخف جحممجعججلييحم ومخفم، يمغمجت
وأمخفىحل حجمرون الحمسححصيحجس مخلحمل املحمسوة يحمسيحجس اليجشىمغ يمغيجشح يحم/ ي حجمرون! يمغججلحمل جحمحمطحمس إحليحم مخفل/ بليممق 
ي يمطمخل. مخفل/ اْرَق اليجشىمغ، يمغججلحمل َرِؼيَيحم، مخفل/ اْرِم مخضحمسيمغممق إىل ابلي، مخفل/ مخفحجس يمغمجعججلُ، مخفل/ ؽمخل 
، ُحجممخل؟ مخفل/ ومخلحمل حييجشيمجممخل؟! مخفل/ يمغؾمخل مخلحمل اجلس مخلمحتججلمجممخل؟ مخفل/ ىمحججلٌْمخف ال حُييجشيمجممخل إال ا

مخفل/ ايمطججلمخل أيمجم الحمسجمتىحل أن لك واحمجحجس مخلمحممجممخل يُممسل يمطحمل ىمحمحش جحمىمغممسيحم، وأجحم وحمجحجسك تُممسل يمطمحممجممخل 
لكمجممخل، يمغجحمحمطحمس محليممغ ؾجخمن؟ مخفل/ يمغىك حجمرون وجمتججلجمس وجمتمجعججلجخما يُمجعمخضجخمجحميحم ِمخلمحمحجسياًل مخلمحمحجسياًل 
لرلمجخمع. مخفل اججلمجعحملحمسي/ وأىمححمسى أمخفجخمهل. مخفل/ مخفىحل ي يمطمخل. مخفل/ وا إن الحمسجمتىحل ججلحِّسف يف مخلهل 

                                      
 (.124اججلىمغمجتجخمحمجت الجخمحجمي برشح األربمجعَّي اجلجخموي )ص (1)
مخل ذمحلحمسه احمل أيب حمجمخل يف مخلحمقحجسمخل اجلحمسح واتلمجعحجسيىحل يمطحمل األحمل مخللممق  /، وراجمتممط(142 -134ص)( خممجترص مخلمحممجمج اججلحمقمحشحجسيحمل 2)

 واألوزايع وممعريحجمحمل.
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 .(1)«ججلييحم، يمغيحليممغ حملحمل يُِّسف يف مخلل املممسججلحملَّي؟! جحتمخل مىض، وحجمرون ييكيمغحممسمجتحمجمخف احلَْحمتحمس يمط
 وىلع اجلاضص أن يخطىل ةآداب اجلطيطث، واىيت ٌِٓا/ -4

/  االمجتمجعد يمطحمل اجليجشيحمج يف اججلمجعججلحمل.  أوًلا
 /♫ مخفل الممصيمغيع

ــْحجسيِن   يادِ حمسَ ِىمغــ اجحمْ يِف  َممق حمجِ ْيجشــمحمُ  ِ َتَمجعحملَّ
 

ـــمحم  جمتَ وَ   ـــيِف  َ حمجَ يْ َيجشـــ اجلَّ يِن بْ  يحمْ يمطَ حملَ حمتَ ـ اججلْ
 

ــ ــاجلُّ  نَّ ِ يمغَ ــ خمتَ ْيجش ــ َّْيَ َب ــ ِس اجلَّ  عٌ جخمْ جحمَ
 

ـــ  ـــ حملَ ِمخل  اَل  ِيمح يْ بِ جخمْ اتلَّ
َ
ـــىَض رْ  أ  يحمْ يمطَ حملَ مجتِ  اْممس

 

ــ ــ نْ ِ يمغَ ــيمطَ  وَ يِن مجتَ ىمغْ ججلَ َىمح ــ َ يْ َيجش  يِل جخمْ مخفَ
 

 يحمْ َيمطــَممش َىحض ُتْمجعــ مخلْ ا لَــذَ َحمسْع إِ  جَتْــاَل يمغَــ 
 

أن جيمجتمحم اجلمحشخمت األممسججلجخمب املرش يف اجلحمقحجس، )مخل اممسمجتمخضع إىل ذلممق ممسبياًل، ومخفحجس  ذاُياا/
ٔام»ربحمل يمجعججلمخل حملمحميحلحمس يمغيحمتحملممط اجلس ويحمقجخمل/  ن الحمسممسجخمل اك وال خيىحضمجممخل  (2)«…ٌا ةال أك

حمس مجممخل ممسحملمجممخل.  مخلرشًة، وال يممصمجم 
اىمحمجتير اليجشيىمع املمحمممس لججلمجتجخمجمتييحم، يمغججلجخم يجشجخمرجحم مخلمحتاًل مخلحجسرًممس يحمسيحجس أن يمحمحمقىحل ىحضوتليحم  ذاثلاا/

مخل لجخم جحمحمقججلمحم اججلمخضوججل حجمىجسه مخل رأيؾ»ويحمسيحجس اججلمخضججل أن يمحمحمقججلجخمحجم مخلمجعيحم، يمغمجممحمك يمغحمسق َّي أن يحمقجخمل/ 
يمغمخضحمسيحمق الممسال أدىع  …«اجحمحمقججلجخما مخليع اججلمخضوججل إىل ماكن محلىجسا»، أو أن يحمقجخمل/ «إىل ماكن محلىجسا؟

لججلحمقجخمل وإن اكجحم اجلتيحمت مخفحجس تممسوى يف احلتلَّي، وًلىجسلممق ىلع اجلمحشخمت أن يمجعحمسض 
 جحميجشيحمجمجتيحم يف أممسججلجخمب حمَّ لججلحملمحميجشجخمح.

ا/ ، ومخفحجس يؾجخمن مخلحمل املمحمممس اثلمحمء اجمتمجتمحمب اججلرتًلزي ىلع الممسججليت دون احلممسمحمت راةػا
ا وًل َتُػدْ »ىلع الممصجحسمحش أو ادلعء هل مخفىحل جخمجمتيمجميحم محلحمل يف احلحجسيجحت/   .(3)«زادك اهلل ضرضا

ججلحجمس مخلحمل رشيممغ وال علمخل وال ذي يمغممشىحل إال يمغييحم يمطي، » مخفل ممسمجعيحجس حمل املممسي/
وججلؾحمل مخلحمل اجلس مخلحمل ال يجيغ أن ىجسمحلحمس يمطيجخمبيحم، ومخلحمل اكن يمغممشججليحم أكرث مخلحمل جحمحمقيجشيحم وُحجم 

                                      
 (.399-1/398( محشىمغ اليجشىمغجخمة )1)
 (.2356، 1441(، ومحشحمجيخمت مممسججلمخل )6141، 2735 ،754 ،456محشحمجيخمت ابلجحسري ) (2)
 .(783( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )3)
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 .(1)«ممشججليحمجحمحمقيجشيحم ججلىمغ

ا/ يمطججليممق لحمسيمغمخف يف اجليجشيحمج، وحتَش االممسمجتمجعالء مجم؛ ىحل اجحميجشخمت وأجحم تممصمجعحمس أجحمممق  خامصا
 أوىل جليجشيحمج.

اكن مخلحمل مخفججلؾمخل إذا رأى الحمسجمتُىحل مخلحمل أىمحييحم ححصحً يمحمسه يف ريمغمخف، »/ مخفل يمطحجس اججلمجعحمسيحمس حمل أيب روَّاد
 . (2)«هيمغيجمتحمس يف أمحمسه وجحممجمييحم، وإن أحمجحجس حجمالء خيحمسق يجشحمجيحم يمغحممسمجتىمعممش أىمحه ويمجممجتممق ممسرت

ا/  االيمطمجتمحمء ملمحميجشجخمح وحمقحجسيحمسه، ومخلمحمدايحم حمج أممسحمليحم إحليحم. شادشا

ا/  تممصحمتيممط املمحميجشجخمح واثلمحمء ىلع جخمادر اممسمجتحمتمجتيحم لججلمحميجشيحمج. شاةػا

ِاا/ أُا زغيً ةبيج يف ربظ اجلِث ملَ حرك املراء وإن / »االمجتمجعد يمطحمل اجلحجسل، مخفل  ذاٌ
ا  .(3)«اكن حملًّ

؛ -يمطججلِمخل الرشيمجع، ويمطججلمخل اججلرتجمتيخمت، ويمطججلمخل الممسيممس- ججلمخلٍ يمغن اجلمحشخمت حيمجتج إىل يمط وأخرياا/
ألجحميحم يممسجخمس اجلىمغجخمس اجلحملجخمحمج يمطحمل ىحضحمسيمخف ميجشحلمجم؛ يمغزللممق حيمجتج إىل يمطججلمخل محلمحتري، ويمطحمقىحل 
ويمغيحلحمس محشحمجيخمت، وروي حمجممسمحم، وايمطمجتحجسال محمساج ودة، مخلممط يمطحجسم الممسمخل رسيًمجع مخلحمل اجليجشيحمج 

 ع إحليحم مخلحمل اإلمحش. لججلمحمس، واليجشرب يمطججليمجم، وإن لمخل ؾحمل يمغييحم ججلممق اخليجشل اكن اخلمخض أرس
، يمغحمل ذمحلحمس اججلمجعججلحملء مخلحمل رشوط لألمحمس ملمجعحمسوف واجليه يمطحمل املمحميحلحمس يمغجحميحم يُىجسمحلحمس  وىلع لكٍّ

 مخلمحتججليحم حجممحم يف دلل اجليجشيحمج؛ ألجحممجمحمل مخلحمل ب واحمجحجس.
 أن يممسمجتحمتي ملحمل جحميجشحمجيحم حبمخف، ومخفجخمل اجليجشخمت مخلمحميحم مخلمجمحمل اكن ذلممق اجلمحشخمت.  وىلع املِطٔح -5

ٌُطرِّف، ومما يُْصَخطصَ ٌَ اىلطص يف ْذا امل محلمحم جحميت زيحجس حمل »مخفل/ ػىن ٌا ضاكه 
ججلجخما، يمغجحمحمل وممسيججل اججلمجعد إىل ا خبيجشججلمجتَّي/  ُمحشجخمحمجن يمغاكن يحمقجخمل/ ي يمطد ا، أكِحمسمجخما وأدْمِ
اخلجخمف واججلمخضحملممط. يمغحمجتُيحم ذات يجخمم ومخفحجس محلمجتجخما محلمجتً، يمغجممسحمقجخما الكًمخل مخلحمل حجمىجسا اجلحمججخم/ إن ا 

َمخلْحمل اكن مخلمجعمحم ُمحلمحمَّ وًُلمحمَّ. وَمخلحمل ىمحججلَىمغمحم اكجحم يُحجسجحم يمطججلييحم ربمحم، وحمحملًحجسا جحمبيُّمحم، واججلحمقحمسآن إمخلُمخلمحم، و
                                      

 .(79( أىمححمسجمتيحم اخلمخضي ابلىمعحجسادي يف اليحلىمغي )1)
 . (236ص)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحلؾمخل ( 2)
 .(7653(، وححصمجع اإليحملن )21176(، وابليمجمٌف يف اليحلربى )4693(، واألوممسممش )8/98(، واججلمخضرباين يف اليحلري )4844( أىمححمسجمتيحم أجخم داود )3)
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وًلمحمَّ وًلمحمَّ. مخفل/ يمغحمتمجعىحل يمجعحمسِض اليحلمجتب يمطججليمجممخل رجمتاًل رجمتاًل، يمغيحمقجخملجخمن/ أمخفحمسرَت ي يمغالن؟ حمجىت 
، يمغحمقلجخما/ أمخفحمسرَت ي ممعالم؟ مخفججل/ ال، مخفل / ال مجعحمتججلجخما ىلع اججلىمعالم، مخل -يمجعين/ زيًحجسا- اجحممجتمجمجخما إيلَّ

حمجِحجسَث يمطمجمًحجسا ممسجخمى اججلمجعمجمحجس حمقجخمل ي ممعالم؟ مخفججل/ إ
ُ
ن ا مخفحجس أىمحىجس يمطٌلَّ يمطمجمًحجسا يف محلمجتيحم يمغججلحمل أ

. يمغحمسجمتممط اججلحمقجخمم مخلحمل يمطمحمحجس آىمححمسحجممخل مخل أمخفحمسَّ مخلمحممجممخل أحمجحجس. وٌلجحمجخما زحجمَء جحتالجحتَّي جحمىمغًممس  (1)«اذلي أىمحىجسه يمطٌلَّ

 يمغيهل مخلحمل أىمحالق محلحمسيحمل َحمجَجخمْمجم جحمىمغجخمٌس مممسمجتحمقيحمل! (1)«جحمىمغًممس

 ْو يشرتط يف اجلاضص أن يكٔن ممخرالا ةاجلطيطث؟ -6
ىمغريين مخفل الممصييمح ولجخم اكن حجمجخم اججلمجعيص )يمجعين/ اجلمحشخمت( جي يمطججلييحم  …/ »♫ حمحملحجس الممسَّ

س  .(2)«محلحمساحجمي املمجعيجشي، وحجمىجسا مخلمجعىن مخفجخمل مجعممشمجممخل/ جي ىلع مخلحمل يحجسه اليحلس أن يُمحميحلحمس ىلع اجلاُلَّ
ٔا خرياا ٌِم يف ادليَ وادلُيا؟ -20 و اجلطيطث ليٍصيٍّي تصخيزم أن حتب هلً أن يكُٔ  ْو

مخفل اججلىمغممشيىحل/ )ججلْ محلمحمَ حت أن يؾجخمن اجلس / »♫ جُيب حمل مخفهل احمل رجمت
، يممصري إىل أن (3)مخلمحتججلممق يمغحمل أديَ اجليجشيحمج لحمسبممق! محليممغ وأجحم حت أن يؾجخمجحمجخما دوجحمممق؟!(

أداء اجليجشيحمج هلمخل أن حي أن يؾجخمجحمجخما يمغجخممخفيحم، وحجمىجسه مخلمحمـحمسججل عحل، ودرجمت ريمغيمجع يف اجليجشخمت، 
 جخمجحمجخما مخلمحتججليحم. وججلحجمس ذلممق جخماجمت، وإجحمحمل املمجخمر يحم يف الرشع أن حي أن يؾ

ومخلممط حجمىجسا، يمغذا يمغمخفَُيحم أحمجٌحجس يف يمغممشيججل ديجي، اجمتمجتمجمحجس ىلع حَلمخفيحم، وحمجحمسن ىلع حمقيجشري جحمىمغممسيحم، 
وختججلُِّىمغِيحم يمطحمل حلق الممسحمقَّي، ال حمجممسًحجسا هلمخل ىلع مخل آحجممخل ا، ىحل مخلمحميمغممس هلمخل وممعمخض، وحمجحمسجحمً 

 ىلع اجلىمغجمس مجتحمقيجشريحجم وختججلُّىمغمجم يمطحمل درجمتت الممسحمقَّي.
ا يمطحمل ادلرجمتت اججلمجعحل، يمغحممسمجتىمغيحجس ىجسلممق  ويجيغ لججلحملمخلحمل أال يحمسال يحمسى ً جحمىمغممسيحم مخلحمقرص 

أمحمسيحمل جحمىمغحممسَّي/ االجمتمجتمجمد يف ىحضججل اججلىمغممشىحل، واالزديد مخلمحممجم، واجلحمطحمس إىل جحمىمغممسيحم مجعَّي 
اجلحمقمحش، ويجممص مخلحمل حجمىجسا أن حي لججلحملمخلمحمَّي أن يؾجخمجحمجخما ىمحرًيا مخلمحميحم؛ ألجحميحم ال يحمسىض هلمخل أن 

                                      
 (.4/192( ممسري أيمطالم اجلالء )1)
 (.1/46لججلممسىمغريين ) ،ممعىجساء األبلب (2)
 (.7949( أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف ححصمجع اإليحملن )3)
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 .(1)«يؾجخمجحمجخما ىلع مخلمحتىحل حمجهل، محلحمل أجحميحم ال يحمسىض جلىمغممسيحم حمل يه يمطججلييحم
 ْو اجلطيطث حلخرص ىلع املصيٍّي فلػ؟ -22

احلمخف أن اجليجشيحمج ال حمقمجترص ىلع املممسججلحملَّي يمغحمقممش، ىحل جت ججلىمعري املممسججلحملَّي محلىجسلممق؛ 
مخفم محميجشخمت مخفجخممخليحم، وبىجسل لك مخل يف وممسمجعيحم؛ إلجحمحمقذحجممخل مخلحمل  وادلحلىحل ىلع ذلممق أن اجليب 

 حمطججلحملت الرشك والجخمجحتجي.
،أن اجليجشخمت جي ىلع املممسججلمخل لججلحمل ♫ ويحمسى اإلمخلم أمححجس يم   /♫ مخفل ممسججلمخل دون اذل 

، واجلطص للك مصيً(ججلحجمس ىلع املممسججلمخل جحميجشخمت اذل يم  ويمطججلييحم جحميجشخمت املممسججلمخل؛ ألن احلحجسيجحت يمغييحم/ )»
خًِٓوًلىجسلممق حمجحجسيجحت ابلب خيمحش/ ) ٌَّ  .(2) «(وألئٍث املصيٍّي واع

ومخفحجس جُيحملممط يمغيحمقل/ إجحمحمل ُىمحمحشَّ أحجمىحل اإلممسالم جليجشخمت؛ ألجحممجممخل أمخفحمسب اجلس إىل اإلجمت مخلحمل 
أو ألن اجليجشيحمج الاكمججل إجحمحمل يه لججلحملممسججلحملَّي خبالف أحجمىحل اذلمخل؛ إذ ال يحمقل هلمخل  أحجمىحل اذلمخل،

جخما، أو إن ذمحلحمس املممسججلحملَّي يف احلحجسيجحت مخلحمل ب اتلىمعججلي لرشيمغمجممخل ىلع أحجمىحل اذلمخل،  محشججلُّجخما وال زًلُّ
 وإال يمغمحمحمجحمل جحممحميجشخمت أحجمىحل اذلمخل إلرححصد لإليحملن وال جحمجخمجمت اجليجشخمت هلمخل يمغيحمل يمطحجساه.

اخلممش اذلي يججلممغ أجمتحمساء اثلجخمب  ْٔ/ - أضد املػاين اليغٔيثيف- مرَّ ٌػِا أن اجلاضص -21
حمجىت ييجشري مخفحمليًيجش؛ يمغيجمجتىمغممط مجتحلىمغيحم إيه، يمغحمل أحمججخمجمتمحم احلجخمم إىل جحممحشخمت أمخلَّي يَججلُمخلُّ محميجشحمجيحم 
ححصمجعجحت املممسججلحملَّي وادلعة اججلمجعمججلَّي، ال اجلمحشخمت املىمعحمسور اذلي يممسىع تلحمجحمقيمخف ححصجحسيجشيحم ولجخم 

ىحل الممسمحم واجلحمليمط، ولمخل يجخما حجسيمط ىلع حمجممسب اآلىمححمسيحمل! مخلممط أجحممجممخل مخلمجعيحم داىمحىحل إىحضر أحجم
يع اجليجشيحمج يحمسيم  -يمطمحمحجس اإلجحميجشف واتلحمجحمقيمخف- ختحمسجمتمجممخل يمطمحميحم يمغمجتحمتحجس مجعخمش مخلحمل يحجسَّ

 أجحميحم وحمجحجسه ومخلحمل مجعيحم أحجمىحل الممسمحم واجلحمليمط. -زوًرا- إىمحجخماجحميحم بلحجسيمط؛ حلجخمحجممخل اجلس
 «ِمخلمحمَْيجشحمجً »يمغِحملمحتْىحل حجمىجسا ال جيحملممط ححصحملاًل ألحجمىحل الممسمحم؛ ىحل يىمغحمسمخفيحم، وجحميجشيحمجمجتيحم ججلممق ججلحممس 

 جخمِىمحُحمس ُجمتمحمجخمب إىمحجخماجحميحم املمخلمحمَّي اآلمخلمحمَّي!!.« ِمخلمحمَْيجشحمجٌ »أجمتحمساء اثلجخمب حلُجمجتىمغممط يحم، ىحل يه ججلممغ 

                                      
 (.1/334( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحلؾمخل )1)
 (، ومخفحجس ممسمخف احلحجسيجحت املىجسمحلجخمر يف ححصجخماحجمحجس حمجحجسيجحت ابلب.1/236) جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحلؾمخل (2)
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إن ادليحمل يمطدة يمغحمقممش، ومخلحمل يحمقجخمل/ حجمجخم مخلمجعمججل يمغحمقممش،  ويف احلديد ردٌّ واعص ىلع ٌَ يلٔل/ -28
 يمغحلحجسيجحت دحلىحل ىلع أن حجمىجسا ادليحمل حجمجخم يمطحمقيحجسة، ويمطدة، ومخلمجعمالت، وجحمحمطم اكمىحل لججلحمجية.

-أنَّ مخلحمل مخفرصَّ يف جحميجشخمت جمتمجم مخلحمل حجمىجسه اجلمجمت املىجسمحلجخمرة وحجمجخم مخفدر احلديد/ويُفًٓ ٌَ  -21
 !.«ادليَ اجلطيطث»أن ذلممق يجخمرجحتيحم جحمحمقًيجش يف ديمحميحم؛ يمغن  -مخلحمل ممعري يمطىجسر

ز الرشع احلمحميممغ اججلىمعي إذا مخفُِيجشحجس مجم وىػظيً كدر اجلطيطث ليٍصيٍّي؛  -22 يمغحمقحجس جمتجخمَّ
 جحميجشحمجمجممخل، وذلممق يف حمجتلَّي/

 حجممخل مخلحمل الرش، محلحمتحمسح الممصمجمجخمد والحمسواة.إذا مخفُيجشحجس حتىجسيحمس احلاىث األوىل/
 االممستممصرة يف أمحمس مخلمجممخل إذا لمخل يحمسد يف اجلحمسح ىلع مخلحمقحجسار احلجمت. احلاىث اثلاُيث/

 محليممغ ؾجخمن اجليجشيحمج ألحمل املممسججلحملَّي يف حمجججل ىمحججلجخم الحمسمخلن مخلمحممجممخل؟فإن كيو/  -23
ٔاب/  -أيًممش- ججلحجمس األمحمساء وحمجحجسحجممخل حجممخل أحمل املممسججلحملَّي؛ ىحل يحجسىمحىحل يمغيمجممخل اججلمجعججلحملء فاجل

 ء ال خيججلجخم الحمسمخلن مخلمحممجممخل إىل مخفيم الممسيمط، ومخفحجس حمقحجسم محليممغ يؾجخمن اجليجشخمت هلمخل.وحجمال
إذا ىمحال الحمسمخلن يمطحمل اإلمخلم ملمجعىن الممسييس، وىمحال يمطحمل حمجؽمخل حيحملىحل األمخل ىلع و

مخلحمقمجتىض اجلحمطحمس الرشيع، وأمخفيحمل احليحلجخممخلت ىلع أممسس اججلمجعججلحملجحمي وحتيحليمخل اججلحمقجخماجحمَّي 
 األمخل، وحجممخل أحجمىحل اججلمجعججلمخل وأحجمىحل اججلحمقحجسرة، الجخمخمشمجعي، يمغألمجخمر مجخمًلجخمججل إىل أحجمىحل احلىحل واججلمجعحمقحجس يف

اذليحمل يىمغحمسع إحلمجممخل يف املمجمحملت وامليجشججلخمت اججلمجعمخل، ممحمل ال يحمسالجخمن ىلع أمحشىحل اججلزتامخلمجممخل إلممسالم 
 وإيحملجحممجممخل برشيمجعمجتيحم، وإجحمؾرحجممخل ىلع اخلرجمتَّي يمطججليمجم، وديمطحملمجممخل لرليمطجخمة إىل حتيحليحملمجم.

مجممخل يمغحمسيممش يمغذا اجمتمجتحملمجع لكحمل حجمالء واجحممجتحمطمخل أمحمسحجممخل حمججخمل مخلمجتجخمع مخلمخضع، محشر ايمط
حميحلحمل، ومحشر الممسيع مخلحمل ىمحالهلمخل إلمخفمخل ادليحمل واجمتً مخلمجتمجعيمحمً ال حمجيججل ألحمجحجس يف ديمغمجعيحم، 
وحجمالء حمجيجٍىجس يحملمحتججلجخمن اجلحمليمط اججليت جمتءت اجليجشجخمص ججلحمسومخلمجم، وحمجىجسرت مخلحمل مخلىمغرمخفمجتمجم 

 وجخميمطحجست اخلرج يمطججليمجم.
حجس يف أمحشجخمل الممسيممس الرشيمطي مخلحمل أن الممسججلمخض لألمخل، محلحمل  واألمحشىحل يف ذلممق لكيحم/ مخل حملمجمَّ

أن الممسيدة لججلرشيمجع؛ يمغألمخل يه وحمجحجسحجم محشحمج احلمخف يف جخمحل حمجاكمخلمجم، ويف محمسامخفمجتمجممخل، ويف 
 يمطحمسهلمخل يمطمحمحجس االمخفمجتممشء.
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واملحمساد ألمخل حجممحم/ األمخل اإلممسالمخلي اججليت حتؾمخل لرشع، وؾجخمن الممسيدة اججلمجعججلي يمغيمجم 
ججلخمت حمجؾمخل الممصمجع ليجش»لججلرشع، وججلحجمس املحمساد دلحمسد األمخل أو الممصمجع ىلع حمجحجس  زيمطمخل مجعممشمجممخل/ 

أيًّ اكن لجخمن حجمىجسا الممصمجع! وإجحمحمل األمخل يمطمحمحجسجحم/ يه األمخل املممسججلحمل املمحمحمقدة لججلرشع يمغمجمىجسه « الممصمجع
وحمجحجسحجم يه اججليت هل حمجمخف احلؾمخل والممسججلمخض يف دير املممسججلحملَّي، ويه وحمجحجسحجم اججليت حملججلممق الرشيمطي 

 ؾمخل يحم.واألممسس بلحمقمجم، ومخل دوجحممجم مخلحمل اججلمخضجخماممغ ال يمطربة يحم؛ ألن اججلمجعربة الجحمحمقيد لإلممسالم واحل
يمغذا ىمحال الحمسمخلن مخلحمل احلاكم الرشيمطيَّي، عدت الممسججلمخض إىل األمخل مممحتججل يف أحجمىحل احلىحل 
واججلمجعحمقحجس مخلمحممجم، ومجعَّي يمطججليمجم حمجيجٍىجس أن دي األمخلجحم إىل أحجمججلمجم، وأن مجعحمقحجس الحمساي ملحمل 

 يممسمجتحمجحمقمجم، وأن جتحملممط لكحملمجتمجم حمججخمل مخلمجتجخمع مخلمخضع، تلحجسأ مخلحمل ىمحالهل مممسرية اجلمجمد.
 أو رشًع/ مخل ومخلحمل األدججل ىلع أن الممسججلمخض ن لألمخل، وبتليل يحمسجمتممط إحلمجم يمطمحمحجس يمغحمقحجس اإلمخلم حمجممسًّ

ججلىمعين أن مخفاًل مخلمحمؾمخل يحمقجخمل/ وا لجخم مخلت يمطحملحمس / »ىلع مخلمحمرب رممسجخمل ا  ◙مخفهل يمطحملحمس 
. أال وإجحممجم مخفحجس اكجحم بليمجع يمغالجحمً. يمغال يىمعرتن امحمسؤ أن يحمقجخمل/ إجحمحمل اكجحم يمجع أيب ؾحمس يمغججلمجت يمغمجتحملَّ 

حجم، ججلحجمس يمغيؾمخل مخلحمل حمقمخضممط األيمطمحمق إحليحم مخلمحتىحل أيب ؾحمس. مخلحمل يممط محلىجسلممق، وججلؾحمل وىق ا رش
ة   .(2)«أن يُحمقمجتاَل (1)رجمتاًل مخلحمل ممعري مممصجخمرة مخلحمل املممسججلحملَّي، يمغال ُيَيَممط حجمجخم وال اذلي يمجعيحم، َِىمعحمسَّ

 /ٔائد دغٔيَّث  ف
ىلع حتحمقيمخف اإلىمحالص واالممسمجتحمقمخل يف جحمىمغممسيحم؛ حليجشحجسق يف جحميجشيحمجمجتيحم ججلىمعريه،  ضرُص ادلاغيث -2

 .، وُيْمجممجتََحجسى حمقجخمهلوحلحمقىحل مخل يحمقجخمل
 /(3)وكد كيو

ــ  يَ
َ
ــ الحمسَّ يُّ  أ ــمجم ــال ُىحل ُجمت ــغَ  مخلُ ُحملَمجعججل   هُ ـحمسَ يْ

 

ــــ  ــــىمغْ جِلَ  اّلَ َحجم ــــمجعْ ا اتلَّ ذَ  نَ اكَ  َممق ِممس  يمخلُ ِججل
 

ـــذِلِ  اءَ وَ ادلَّ  ُممغ ِيجشـــَ   يذِ وَ  مِ حمقَ ي الممسَّ
 

 وَ  يحمِ ِـ خمتَّ ِيجشـ يَ َحملـيْ  محلَ ىَن الممشَّ  
َ
 يمخلُ حمقِ َممسـ َ جحمْـأ

 

                                      
 حمجىجسًرا وًلحمساحجمَ أن ُيْحمقمجتَال. /( أي1)
 (.6834أىمححمسجمتيحم ابلجحسري ) (2)
 .(34ص)أدب ادلجحمي وادليحمل، لججلحملوردي، ( 3)
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ــوَ  ــُ  اكَ حمسَ جحمَ ــلحمسَّ ِ  خمتُ ججلِ ْيجش ــجخمْ حمقُ عُ  دِ َححص  جَلَ
 

  
َ
 ا وَ حجسً َــأ

َ
 مخلُ يْ حجسِ َيمطــ دِ َححصــالحمسَّ  حملَ ِمخلــ َ جحمْــأ

 

 حجسَ ْ يمغَ 
ْ
 َمجمـي  غَ  حملْ  َعـَمجمـمجمَ نْ يمغَ  َممق ِممسـىمغْ محمَ ِ  أ

 

ــ  ــمجتَ ا انْ ذَ ِ يمغَ ــعَ  ْ َمجم  يمغَ  يحمُ محمْ
َ
ــ ــحمجَ  َ جحمْ  مخلُ يْ ِيحل

 

 ىحجسَ مجتَــمجمْ يُ وَ  ُل جخمْ ُحمقــ تَ َمخلــ ُىحل َــحمقْ يُ  كَ محمَــمجمُ ػَ 
 

ـــ  ـــمخلِ  لِ جخمْ حمقَ ججلْ ِ ـــمحمْ يَ وَ  َممق محمْ ـــمجعْ اتلَّ  ممطُ َىمغ  مخلُ يْ ِججل
 

ــٍمخف وَ  ــحمل ُىمحججلُ ــَيحم َيمط ــيحمُ اَل َتمحمْ يِت ِمخلمحتْججلَ
ْ
ــ َ 

 

ــــيْمخلُ   ــــَ َيمطِحمط ــــَممق إَِذا َػَمجعججلْ  َعٌر َيمطججلَيْ
 

 ٌَ لً يِطص هلل ولإلئٍث واىػاٌث اكن ُاكص ادليَ/  -1
لمخل  يمغحملحمليمغمجتمىحل حجمىجسه اللكحمل اجلمخلمجع، ويه مخفجخمهل/ )ادليحمل اجليجشيحمج( ، »/ ♫ كال اذلْيب

 ولألحمل ولججلمجعمخل، اكن جحممخفمحش ادليحمل. يمحميجشخمت 
ججلىمعممش، يمغحمقىحل يل/ مخلىت جحميجشحمج هلالء؟ الك وا، ىحل  -ي جحممخفمحش ادليحمل-وأجحم لجخم ديمطي 

حمل إلمخلمممق ابلىحضىحل، وجتحمسيحم ىلع اججلحمطججلمخل وىمعممصيحم، يمغحملحمل أجمتىحل حلمجتممق تممسيحل، وال محممخضمخف، أو ال حتممسّ 
 يىمغججلخمت مخلحمل اكن يِّسه مخل يرضه؟ ذلممق ممسحمقمخض مخلحمل يمطيمحميحم، ومخلحمل أيمطَّي املمخلمحمَّي، يمغ مخفىحل يل/ مخلىت

 ومخلىت يىمغججلخمت مخلحمل لمخل يحمسامخف مجخماله؟
 ومخلىت يىمغججلخمت مخلحمل دجحم رحمجيججليحم، واجحمحمقحمسض جمتيججليحم، وممسء يمغمجعججليحم ومخفيججليحم؟

يمغحمل ححصء ا اكن، ومخل جحمحمسجمتجخم محشالح أحجمىحل الحمسمخلن، ججلؾحمل ال جحمحجسع ادلعء، ججلمجعىحل ا أن 
 .(1)« يججلمخضممغ، وأن ييجشججلحمجمحم، آمخلَّي

8- ، ليحلمحممجم واجمت ىلع حمجممس األحمججخمال واألححصجحسص،  اجلطيطث ىيصج حرفاا غيٍيًّا وًل ُافيثا
ومخل جي ىلع ابلمجعخمش مخفحجس ال جي ىلع اآلىمححمسيحمل، ًمجع تلجحتري الحمسمخلن واملاكن ىلع اججلىمغمجتجخمى 

 ججلحملء اإلممسالم.واحلؾمخل محلحمل رشحمجيحم احمل اججلحمقيمخل وممعريه مخلحمل يمط
 ىلع ادلايمطي أن يمجعحمسف مجخماىحضحمل الجخمجمتجخمب مخلحمل يمطحجسمخليحم، وأن يحملزي  وبمحمًء ىلع ذلممق/ اكن حمجحمقًّ

 َّي األولجخميت، حليحلجخمن ىلع دراي حمل ييت ويحجسع.
وال جيجخمز هل مجعُحجس حجمىجسا اتلحمقيمطُجمس يمطحمل اجليجشيحمج لألمحشمحمف الجخماردة يف احلحجسيجحت ىلع 

                                      
 .(11/544)ممسري أيمطالم اجلالء  ( 1)
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 جخمىلَّ يجخمم الحمسحمجممغ، ويمغَحمسَّ مخلحمل املمجعحمسًل. الجخممحشممغ الممسمخف ِذْمحلحمسه، يمغن حمقيمطجمس مجعحجس اججلمجعججلمخل اكن محلحملحمل
 وادلايمطي اجلجمتخمت ال يىمغحمس، واملمخلحمل اليجشدق ال جينب، والممسمجعيحجس مخلحمل جحتبَّمجتَيحم ا.

ىمحمحش يمطمحمحجس الرضورة، وىمحججلجخم  الممسحمج يمطحمل األمخلمحمء  ُطيطث ادلاعة ليِاس أمر ًل ةدَّ ٌِّ؛ -1
حجسيمطجخميحم محلحمل يف حجمىجسه املججلىمعَّي يمطحمل رب  اججلمجعملَّي، يمغذا ممعججل اتلير اججلمجعججلحملين ىلع اجلس 

محميحم ا مخلحمل اجليجشيحمج وألحمسمخليحم مجم أن يمجتىمححمس أو يمجتحمقمجمحمقحمس يمطحمل امليحجسان،  األيم لمخل جَيُْحمس ألحمجٍحجس ميحلَّ
 يمغن يمغمجعىحل يمغحمقحجس ىمحن األمخلجحم، وممعححص اجلس رتًلمجممخل ىلع ىحضججلمجممخل دون جخمجمتيٍيحم وإرححصد.

ٔاُم ادلاعة حُيْزمم حبفظ أغراعًٓ غَ اىلدح والٔلٔغ فيٓا، -2 وحمجىمغمخض  واجلطيطث إلخ
 مخفمجممخل يمطحمل إحجمحجسارحجم، وجخمجمت يمطججليممق ادليمغع يمطمحممجممخل، ويجيغ اتلىمغحمسيمخف حجممحم َّي أمحمسيحمل/ حمجحمقجخم

 .واجمت اجليجشيحمج هلمخل أو ججلىمعريحجممخل مخلحمل اجلس األول/
واجمت الجخمالء واجلرصة هلمخل واحلحملي أليمطحمساخمشمجممخل، يمغال يحمسول اثلين ألول، وال  واثلاين/

 يممسحمقممش األول حمجىمغًحمط ىلع اثلين.
ألحجمحمليمجتيحم وَضوريحم يف اججلحمقيم هلمخل جخماجمت اجليجشخمت،  وحجمىجسا مجخمىحضحمل يجيغ حتحمسيحمسه وحمقمجعيحجسه،

 مخلممط أداء حمجحمقمجممخل يف محشيجحم أيمطحمساخمشمجممخل وحمجىمغمخض حمجحمقجخممخفمجممخل الرشيمطي.
ومخلمحمىجسمجممخل اججلمجعحجساء، يمغيجيغ أن جخمخمشممط  اجلطيطث ألئٍث املصيٍّي ًل حػين اخلروج غييًٓ -3

 األمجخمر يف مجخماخمشمجعمجم اليجشحمجيحمج.
وحجمىجسا  سب اجلطيطث حتػاا ذللم،ًل ييزم ٌَ غياب اإلٌام الرشيع يف ةرٍل ٌا أن يغيب وا -4

 يمطمحمحجس اججلحمقحجسرة ىلع اجليجشيحمج، وتممسحمقممش اجليجشيحمج محلىمعريحجم مخلحمل اتلاكحلممغ الرشيمطي مخلممط اججلمجعحمتحمس.
يمغألوىل مخلحجسؤحجم ومخلمحممجتمجمحجم الرشع، واثلجحمي مخلحجسؤحجم اهلجخمى واغيمجتمجم  واجلطيطث عد اىفغيطث، -5

 ألحمجاكم والممسججلجخمك.اججلتممصمجمري واحلحمطجخمظ ادلجحمح، يمغال يججلمجتحمقين أًحجسا، يمغجخمجمت اتلىمغحمسيمخف حمحممجمحمل يف ا
ومخل يحملؾحمل َحمجججلُّيحم لالكم ال يُؾمجت يف مخلحمقٍل أو محلمجتب، ومخل يججلحمسم هل املحمقل ال يُجرْش يف 
محلمجتٍب، وللك مخلحمقم مخلحمقل، وللك يمغحملٍّ رجمتل، يمغََحجسْع يمطمحمممق اهلجخمى وًُلْحمل ممسججلىمغيًّ ُممسج يًّ ىلع اجلدة 

 .جحممحشًحمج ومخلمحميجشجخمًحمج
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 ثامنالحديث ال
 
 

أُِمْرُت أَن أُقاِتَه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ◙عن ابن عمر 

ًدا رشىُل هللا،  امناَس حتى يَشَهدوا أْن ََل إِمَه إَلا هللا، وأنا محما

كاَة، فئذا فعنىا ذمك، َعَصُمىا منِّي  الَة ويُؤتىا امزا ويُقيمىا امصا

اإلْشالو، َوحَصابُُهم َعىل هللا  ِدماَءُهم وأَْمىاَمـُهم، إَلا ِبَحقِّ 

 رواه البخاري ومسلم.  «.تََعاىل
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 طرق احلديث وألفاظه
 
 

ْفَِِػي قَ َضَؽِِمِّ ةَ  ٍُ ْؼا احلػيد أعؽسّ ابلغاري ٌَ روايث قتػ ا ةَ حمٍػ ال
 .(1)ُقٍارة قَ شكتث قَ واكػ ةَ حمٍػ قَ أةيّ قَ اةَ ُقٍؽ

 ًٌ  .(2)ٌَ روايث قتػ امليم ةَ الطتاح قَ شكتث ةـِادهوأعؽسّ مفي

 يف روايث احلػيد قِػ ابلغاري دون مفيً. «إال حبق اإلشالم»/  وكٔهل 
ٔاْد؛ ٌِٓا/  وهل ش

ٔل ا  قَ أنؿ ةَ ٌالٍم  -1 ٔا ال هلإ »/ كال/ كال ـر أمرت أن أكاحو اجلاس ضىت يلٔل
ْٔا، وَص  ٔا ذةيطخِا، فلد ضرٌج ا صالحِا، وأْ ي  إال ا، فإذا كال ٔا كتيخِا، وذحب شخلتي

ٔاىـًٓ؛ إال حبلٓا وضصاةًٓ ىلع ا ً وأم  .(3)«عييِا دٌاْؤ
دم  مُ ؽِّ يا أةا محؾة ٌا ُيَ »أنؿ ةَ ٌالم كال/  اهٍ ويف روايث ليتغاري/ ـل ٌئٍن ةَ ـيَ 

وأكو  اىكتػ وٌاهل؟ فلال/ ٌَ شٓػ أن ال هلإ إال ا، واـخلتو كتيخِا، وضًل ضالحِا،
 .«ذةيطخِا فٓٔ اىـٍفيً، هل ٌا ليٍفيً، وقييّ ٌا ىلع اىـٍفيً

، واـخغيف أةٔ ةؾؽ، وكفؽ ٌَ ؽفؽ ٌَ ىـٍا حٔيف اجليب »وقَ أيب ْؽيؽة كال/  -2
ٔل ا  اىكؽب، كال قٍؽ/ يا أةا ةؾؽٍ  أمرت أن / نيف حلاحو اجلاس وكػ كال ـر

ٔا ال هلإ إال ا، فٍَ ك ال/ ال هلإ إال ا فلد عصً ٌين ٌاهل أكاحو اجلاس ضىت يلٔل

                                      
 .(25( أعؽسّ ابلغاري )1)
 .(22( أعؽسّ مفيً )2)
 .(393( أعؽسّ ابلغاري )3)
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/ وا ألكاحيَ ٌَ فؽق ةني ؟ كال أةٔ ةؾؽٍ وُفصّ؛ إال حبلّ، وضصاةّ ىلع ا
ٔل اكً َِ الطالة والؾاكة؛ فن الؾاكة ضق اىـٍال، وا لٔ ٌِكٔين عَ  ا اكُٔا يدوُٓا إىل ـر

أن كػ رشح ا  ىلاحيخًٓ ىلع ٌِكٓا. كال قٍؽ/ فٔا ٌا ْٔ إال أن رأيج ا 
 .(1)«ليلخال، فكؽفج أُّ احلق ؽٍ ضػر أيب ةؾْ 

ٔل ا  -3  يفخص ألعطني ْذه الرايث رساًل »/ -ئم عيرب- كال قَ ـٓو ةَ ـكػ أن ـر
 ٔنَ وكُ ػُ ، كال/ فتات اجلاس يَ ورشٔهل اُ  ُّ ت  ُيِ ورشٔهل، وَ  اَ  ب  ا ىلع يديّ، ُيِ 

ٔل ا حليخًٓ أيًٓ يكؽاْا، كال/ فيٍا  لكًٓ يؽسٔن أن  أضتص اجلاس غػوا ىلع ـر
ٔل ا يشخيك قيجيّ، كال/  ؟أيَ يلع ةَ أيب طاىٍب يكؽاْا، فلال/  فلالٔا/ ْٔ يا ـر

ٔل ا  ئا إحلّ، فيت ةّ، فتطق ـر يف قيجيّ وداع هل فربأ ضىت نن لً يؾَ  فـر
ٔل ا أكاح، فقؽاه الؽايث، فلال قٌِلي فٌ ةّ وسَ  يًٓ ضىت يؾُٔٔا ٌريِا؟ فلال/ / يا ـر

ضىت حزنل بصاضخًٓ، ذً ادعًٓ إىل اإلشالم، وأخربًْ ةٍا جيب  َم يِ شْ ىلع رِ  ذْ فُ انْ 
ٔاهلل ألن يٓدي ا ةم رساًل  لم ٌَ أن  ا خْيٌ  واضدً عييًٓ ٌَ ضق ا فيّ، ف

 .(2)«ًِ عَ اجل   رُ يكٔن لم ُحْ 
ُه الهخاين يف    .(3)ملخٔاحؽ ٌَ ا «ُـً املخِاذؽ»واحلػيد َقػَّ

 
 

 

  

                                      
 .(21، 22يً )(، ومف7285( أعؽسّ ابلغاري )1)
 .(2426مفيً )(، و2942ابلغاري )( أعؽسّ 2)
 .(9ُـً املخِاذؽ ٌَ احلػيد املخٔاحؽ ) (3)



 

 

 

339  

 
 

 ثـديـحـراوي ال

 
 ـتلج حؽدمخّ يف احلػيد اثلاىد.

 
 

 أهمية احلديث ومنزلته
 
  

ٔ إـالم املٌَ،  الم احللييق ْو نْي/ اإـل ٌَ ال ٔاٌف اللكً يشٍو اإـل ْؼا احلػيد ٌَ س
الم احلهيم.  واإـل

وهلؼا اكُج قطٍث وإـالم املٌَ يف ادلُيا واآلعؽة، وإـالم املِافق يف ادلُيا فلػ؛ 
 املٌَ يف ادلاريَْ، وقطٍث املِافق يف ادلُيا فلػ.

 .(1)«ْؼا ضػيد قـيً وكاقػة ٌَ كٔاقػ ادليَ» وكال اةَ دكيق اىكيػ/
 
 

 
 

  

                                      
 (.32الةَ دكيق اىكيػ )ص ،( رشح األربكني اجلٔويث1)
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 شـرح املفـردات

 
 
مرُت »
ُ
 أمؽين ريب. «/أ
 يكين/ املرشكني. «/اجلاس»
ٔا الصالة» ٔسّ املمٔر ةّ، أو  «/يليٍ يػاومٔا ويافـٔا قييٓا. أو أن يحٔا ةٓا ىلع ال

 اليفؾ ٌَ )اىليام( ألُّ سؾء ٌَ الطالة، فكرب قَ اليشء ةضػ أسؾائّ.
ٔا الزاكة» ا إىل مفخطليٓا. «/يؤح  يػفكْٔ
ٔا» ّ. «/َعَصٍ ّ قَ ٌكطيخ ٔا، وٌِّ/ اقخطٍُج ةا، أي/ اٌخِْكُج ةيؽف ـُ ٔا وَضِف َِك ٌَ 
اه/ ىؾَ جيب قييًٓ ةكػ قطٍث ْؼا اـترِاء ٌِلؽف، وٌكِ «/إال حبق اإلشالم»

ٔاستات  الم، وذلم ةاىكٍو ةٍا يلخغيّ ٌَ فكو ال دٌائًٓ وأمٔاهلً أن يلٔمٔا حبق اإـل
 وحؽك املِٓيات.

حماـبخًٓ ىلع ةٔاؼًِٓ وضػق كئبًٓ ىلع ا املؽيف ىلع ٌا  «/وضصاةًٓ ىلع ا»
 فيٓا؛ وذلم ألن اىكربة يف األضاكم الرشقيث ةاىـاْؽ.
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 الشرح اإلمجالي

 
 

يبني جلا ْؼا احلػيد أنَّ ا حكاىل أمؽ ةٍلاحيث الهفار ضىت يشٓػوا ةن ال 
ٔد حبق إال ا وضػه ال رشيم هل، ويشٓػواملطٍػ  اىث، واىكٍو ةٍلخىض  ٌكت ةالـؽ

ْؼه الشٓادة ٌَ املطافـث ىلع الطئات اخلٍؿ والؾاكة قِػ وسٔبٓا، فذا كامٔا ةٓؼه 
ٌف ٌا أوسب ا قييًٓ، فلػ ٌِكٔا وضفـٔا دٌاَءًْ ٌَ اىلخو، وأمٔاهَلً األراكن 

ىكطٍخٓا ةاإلـالم، إال حبق اإلـالم ةن يطػر ٌَ أضػ ٌا حتؾً رشيكث اإلـالم 
ِمَؽ ةّ ةجيث ضادكث عالطث 

ُ
ةٍاعؼحّ ٌَ كطاص أو ضػ أو غري ذلم، وٌَ َػَكو ٌا أ

ه  فٓٔ املٌَ، وٌَ فكيٓا حَِليَّث وعٔفًا ىلع ٌاهل ودٌّ فٓٔ املِافق وا يكيً ٌا يُِِسُّ
  .[7 /طّ] ﴾ں ڻ ڻ﴿فيطاـتّ فُّ 
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 الشرح التفصيلي

 
 
 كَاحَِو اجل اَس »/  كٔهل

ُ
ِمْرُت أن أ

ُ
  «/أ

ِمْرُت »
ُ
ِّ ْؼا  /«أ ِِ اىفكو ةابلِاء ليٍشٓٔل، أي/ أمؽين ا حكاىل، وُضِؼف اىفاقو تلَكيُّ

ٔ ا  يف ْؼه األضاكم إال ا حكاىل؛ ألُّ  ليخفغيً واتلكـيً؛ إذ ال آمؽ ليِيب (، و)ْو
 ْٔ احلاؽً.

 وضليلث األمؽ/ اىلٔل اىؽاىب ليفكو.
ٔسٔب.  وضيغث األمؽ حػل ىلع ال

 األوامؽ الٔاستث حَؽُِد ىلع وسٓني/» كال اةَ ضؾم/
 .افكئا أو ،ةيفؾ/ افكو -1
 ،وعرب اةخػاء جبٍيث وإٌا ٌفكٔل أو فاقو ٌَ يّيلخغ وٌا فكو جبٍيث إٌا ةيفؾ اخلرب، -2

 ﴾ۀ ۀ ہ﴿نلٔهل حكاىل/  (1)...واعص فهرري افكئا أو افكو ةيفؾ يؽد اذلي فٌا
ِمرُت »/ ، وكٔهل [77]ابللرة/

ُ
كاحو أنأ

ُ
 .(2)«...أ

اىؽيب اجلازم ٌف  يفاليغث، ضيغخّ املكئٌث املفخكٍيث  أْوواألمؽ الطييغ قِػ »
خكالء، ْؼا ةا  ْٔ/ أىف، ٌيً، راء. اذلي األمؽقختار ىفؾ ااـل

ٔسٔب ةاحفاق، واخلالف ْٔ  ضيغث )افكو(، فاجلٍٓٔر ىلع أُٓا  يففٓؼه الطيغث لي
ٔسٔب، ٌا لً حرصفٓا كؽيِث   .(3)«اكجلػب واإلرشاد واتلكشزي آعؽٌكىن  إىللي

                                      
 (.3/32اإلضاكم يف أضٔل األضاكم ) (1)
 .(36( و مفيً)25ابلغاري )أعؽسّ  (2)
 (.94)ص ، ليشٔاكينإرشاد اىفطٔل (3)



 

 

 

343  

ألن ْؼا فيّ »نٍا أن األمؽ يف ْؼا احلػيد ال يٍؾَ أن يؾٔن لالـخطتاب؛ 
حمؽم واـتتاضث املطؽم ال حؾٔن إال إلكاٌث واسب؛ وهلؼا اـخػل ةكظ اىفلٓاء  اـتتاضث

ô  ىلع وسٔب اخلخان/ ةن اخلخان كؽف يشء ٌَ اإلنفان حمرتم، واألضو اتلطؽيً فال
جئز كؽف أي قغٔ أو سرلة ٌَ ةػُم، فيٍا اـتتيص ْؼا اىلؽف دل ىلع وسٔب اخلخان، إذ 

ٔسٔب ال يفتتاح املطؽم إال ألداء واسب.  .(1)«وىلع ْؼا فِلٔل/ األمؽ ِْا لي

مؽُا ةؾؼا»وإذا كال الططايب/ 
ُ
، إال أن يػل فيفًٓ ٌَ ذلم أن اآلمؽ ْٔ اجليب  «أ

 ىلع غري ذلم دحلو أو أٌارة، فيّ ضؾً املؽفٔع.

؛ ألن الططاةث دلخٓػون وال يُلال اآلمؽ ليططايب ْٔ شغص آعؽ غري اجليب 
ٔن ةٍا يطػر قَ دلخ ٔه.فال يخشُّ  ٓػ آعؽ ٌَ أمؽ وحن

 كال اىكؽايق يف األىفيث/
ــَطاةَِث/  ُل الطَّ ْٔ ــ َِّثِ »كَ ــ ََ الفُّ ــ وْ «ٌِ

َ
 أ

 

  / ُٔ ِمْؽَُــا»حَنْــ
ُ
ْٔ «أ ْػــُف َولَــ ُّ/ الؽَّ ــ ٍُ  ُضْه

 

قْ ـُّ ةِ ـاىَ ـيِّ كَ ـتِ ـَػ اجلَّ ـكْ ـةَ 
َ
 ؽِ ـُط ـ

 

ـــِطيِْص   ـــَ ِ   ىلَعَ الطَّ ْك
َ
ُْٔل اأْل ـــ َٔ كَ ـــ ْْ  َو

 

ؽ ةؽاقث رئحؿ إذا كال ذلم  «ا ةؾؼاأمؽُ»وإذا كال اتلاةيع/  ِٓ و. وٌَ اشخُ ٍِ فٓٔ حُمْخَ
ًَ ٌِّ أن اآلمؽ هل ْٔ رئحفّ. ِٓ  فُ

ؼا األمؽ يف كٔهل  مِْرُت / »ْو
ُ
ا ةاجليب « أ فطفب؛ ةو ْٔ اعم  ىحؿ أمًؽا عاضًّ

ٌف أٌخّ فيٓا، إال أن يلٔم ادلحلو  نفائؽ األضاكم؛ ألن األضو اـخٔاؤه  -أيًغا- ألٌخّ
 ةّ.  اضّ ىلع اعخط

كَاحَِو »
ُ
ْن أ

َ
 واىفكو/ موالن ةٍطػر. «أن»أي/ ةن أكاحو، أو ةلخال اجلاس، فـ ، «أ

ِا ُضِؼَف ضؽف اجلؽ )ابلاء(؛ وذلم ألن األضو يف اىفكو  َمؽَ »ْو
َ
أن يخكػى ملفكٔىنْي،  «أ

ٔلم/  -ىلع اىغاىب- ذاُيٍٓا حبؽف اجلؽ  وحنٔ ذلم فٓٔ كٔل ُادر. «أمؽحم اخلري»وأٌا ك

                                      
 .(128ص)الةَ قريٍني  ،األربكنيرشح ( 1)
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َفاَقيَث أو اىِفَكال(؛ ألن ادليَ ٌا ؿٓؽ إال واأل ٍُ مؽ ِْا ةامللاحيث أو ةاىلخال )ىلع وزن ال
 ةاجلٓاد.

ٔذة إٌا ٌَ/ /«اجل اَس »  ْؼه اللكٍث ٌع
 )اإلنؿ(، فخغخص ةبين آدم. -1
ًُّ اجلَ ةاحلليلث أو ةاتلغييب. -2  أو ٌَ اىفكو )ُاَس( إذا حتؽك، فيَُك

، فاملؽاد ِْا اإلنؿ اًل إىل اإلنؿ واجلَ ةاإلدماع، عاضث، وإن اكن اجليب  وىلع لكٍّ  مـؽ
ر. ؛ ةو كخاهلً ٌخكؼِّ ََّ  ولً يَؽِْد أُّ كاحو اجل

 دميف اخليق ٌَ ةين آدم. واملراد ةاجلاس/
ة ٌعاٍن؛ ٌِٓا/ «اجلاس»ورد ىفظ  وكد رِيَد ةّ عد 

ُ
 يف اىلرآن وأ

ٔاضػ ٌَ اجلاس؛ نٍا كال حكاىل/  -1 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿إؼالكّ ىلع الشغص ال

 وضػه. يكين اجليب  ،[45]اىنصاء/ ﴾ڦ ڦ ڦ ڦڄ
ک گ گ گ ﴿ نٍا يف كٔهل حكاىل/وٌِٓا/ إؼالكّ ىلع املٌِني عاضث،  -2

  .[77]آل عٍران/ ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿وٌِٓا/ إؼالكّ ىلع أْو مهث؛ نٍا كال حكاىل/  -3

  .[76]اإلرساء/ ﴾ڃ
 .[117]املائدة/ ﴾ڍ ڍ ڌ﴿ٍا كال حكاىل/ وٌِٓا/ إؼالكّ ىلع ةين إرسائيو؛ ن -4

 ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿/ ▐ فٌا كٔهل حنتيّ/
 األول املؼنٔر يف اآليث/ «اجلاس»، فِٓاك أكٔال يف امللطٔد ةيفؾ [171]آل عٍران/

ٔد. اىلٔل األول/  أُّ ُكيً ةَ مفك
 أًُٓ املِافلٔن.اىلٔل اثلاين/ 
ًٓ أةٔ ـفيان.أًُٓ ركب ةين قتػ اىلحؿ، دَ  اىلٔل اثلاىد/  َـّ

ؼا  فاليفؾ اعم وٌكِاه عاص ولهِّ ٌَ اجلٍف؛ ةػحلو ىفؾ اجلٍف يف ةليث اآليث، ْو
 يَُؽدُّ اىلَٔل األول.
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ٔد ةيفؾ/   اثلاين املؼنٔر يف اآليث/ املرشكٔن ٌَ أْو مهث. «اجلاس»وامللط
ِمْرُت أن أكاحو اجلاس»فٓؼه اىكتارة/ 

ُ
اىلخال ة كػ أمؽ ُبيّ  حػل ىلع أن ا  «أ

 واجلٓاد ٌؽيًلا.
َج األمُؽ ةاجلٓاد ةػًءا ٌَ نفِّ  وكػ اكن أمؽ ا جلبيّ  ةاجلٓاد ةكػ اهلشؽة، وحػرَّ

ِذَن هل ةَِؽدِّ اىكػوان ةاملػيِث ٌَ غري اةخػاء، ذً أضو هل 
ُ
اجلفؿ واحلػ ةٍهث ٌف اإلُؼار، ذً أ

 االةخػاء يف غري األشٓؽ احلؽم، ذً ٌؽيًلا ٌَ غري رشط.
ِمَؽ ةلخال/ ُرُِصَ » َ قتاس/كال اة

ُ
َ أ ً يَُْمؽ ةلخال، ولكٌ  َ ل َ األُبياء إالٌ  ً ُيْلخَو ُيبٌ   .(1)«ل

َع اىلخال واجلٓاد إال ٌَ ةكػ مٔىس  ٺ ﴿، ضيد كال املأل ٌَ ةكػه/ ♠وٌا رُشِ

  .[657]ابللرة/ ﴾ٺ ٺ ٿ
ِمْرُت أن أكاحو اجلاس»فلٔهل/ 

ُ
طّ أو يل «أ  يػه.اعم ٌؽيق ضىت يَؽَِد ٌا خيطِّ

اجلٓاد واسب ىلع لك أضػ، غؾا أو ككػ، فاىلاقػ قييّ إذا اـخُكني » كال الؾْؽي/
 .(2)«أن يُكني، وإذا اـخُِغيد أن يُِغيد، وإذا اـتُِِفؽ أن يِفؽ، وإن لً ُيْخَْز إحلّ َؼَكػ

 ًدا رُشُٔل اِ »/  كٔهل ٍّ ُدوا أن ال إهِلَ إال ا، وأن  حم َٓ  «/َضىت يش
ٔال/فيٓ /«َضىت»  ا أك

 ضؽف اغيث ملا كتيٓا/ -1
 فيه إٌا أن حؾٔن اغيًث لألمؽ ةاىلخال، أو اغيًث ليلخال ُففّ. واثلاين أرسص.

َغيَّا، نٍا يف كٔلم/ )أكيج الفٍهث ضىت رأـٓا(؛ فإن كيو/  ٍُ األضص دعٔل اىغايث يف ال
مؽ ةّ وضيجئٍؼ يؾٔن احلػيد ٌفيًػا أن اىلخال أو األ -أيًغا- فن األكو شامو ليؽأس

ٔاب ىحؿ نؼلم! ٔد ٌف اإلحيان ةالشٓادحني وٌا ةكػٍْا، ٌف أن الط ٔس  م
ٔاب/  وٌا ةكػْا ٌخشانفني، واذلي « ضىت»أن حمو ذلم االقرتاض إذا اكن ٌا كتو فاجل

                                      
 (.1/432( حففري اىلؽؼيب )1)
 (.1/368حففري اةَ نرري ) (2)
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 ِْا ىحؿ نؼلم.
ًْ ضىت  «ضىت»أو حؾٔن  -2 ـِي

َ
الٔاردة يف احلػيد الرشيف ليخكييو، نٍا يف كٔل اىلائو/ أ

 حػعو اجلِث.
أو ةٍكىن/ )إىل(، واىغايث ٌكٓا عارسث، أي/ إىل أن يشٓػوا، فيِلؽف األمؽ ةلخاهلً، ةو  -3

ل ةاجليه قِّ.  ُيتَػَّ
 مصأىث/ 

ٔضيػ؛ ألن ىفؾ  يفًٓ ٌِّ  «اجلاس»ٌفٓٔم احلػيد يػل ىلع كخال لك ٌَ اٌخِف قَ اتل
خغؽاق، حنٔ/   ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ِْا اىكٍٔم وااـل

  .[147]األعراف/
، أو حؽك كخال أْو الهخاب قِػ ٌَ ْؼا اىكٍٔم/ حؽك كخال مدِّي اجلؾيث ويُفترىن

ٔضيػ أو ةقؽائًٓ اجلؾيث، أو حؽك كخال املكاْػيَ ليٍفيٍني.  ُؽلًٓ ةاتل
ٌٔه؛ ٌِٓا/  ودل  ىلع ْذا االشترِاء يف أْو الهخاب وس

چ ڇ ڇ ﴿أن أْو الهخاب كػ اـترِاًْ اجلص اىلؽآين؛ نٍا كال حكاىل/  -1

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڇ ڇ ڍ 

 .[62]اتلٔبث/ ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
 إال اجلؾيث حعؼ ال أُّ يؽى ٌَ الهؽيٍث اآليث ةٓؼه اـخػل وكػ» /♫ كال اةَ نرري

ٔل أن احلػيد فيًٓ ضص ملا اكملشٔس، أشتآًْ ٌَ أو الهخاب، أْو ٌَ  أعؼْا  ا ـر
ؼا ْشؽ دلٔس ٌَ / ♫ ضِيفث، أةٔ وكال -قِّ ملشٓٔرا يف- وأمحػ الشافيع، ٌؼْب ْو
ٔاء األاعسً، دميف ٌَ حعؼ ةو  ٌَ حعؼ وال املرشكني، ٌَ أو الهخاب أْو ٌَ اكُٔا ـ

 .الهخاب أْو ٌَ إال اىكؽب
 ودلٔيس، نخايب، ٌَ الهفار دميف ىلع اجلؾيث حرضب أن جئز ةو/ ٌالم اإلٌام وكال
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 . (1)«ذلم ووذين، وغري
ّ اكجلؾيث.أن املؽاد ةاىلخال ُفف -6 ٌَ َلا ٌَ  ّ، أو ٌا يلٔم 
ٔا  -1 ٔا أو ييزتم تُب الفتِب/ ـتٌب. فهُّ كال/ ضىت يفيٍ الم، ـو ً إىل اإـل أن املؽاد اعؽؽاْر

ٔد األضٌل ٌَ اخلَيْق، فخهٔن  ٔ إقؽاء اجلؾيث، فانخىف ةامللط الم ْو ٌا يديًٓ إىل اإـل
 امللاحيث ـبتًا ليشٓادحني أو ألداء اجلؾيث.

ؼا ُـري كٔهل ٔ ، [7]الزمر/ ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ﴿  حكاىل/ْو واملْْنَل ْٔ املؽؽ ْو
 ـتب إلُتات اىكشب، واىكشب ـتب تلهرري احلئان. 

ٔ )أعؼ اجلؾيث(. ٔ اىلخال( ىلع الفتب اثلاين ْو  فغيَّب يف احلػيد الفتب األول )ْو
ِمْؽُت أن أكاحو املرشكني ٌَ»أن ٌكىن اىكتارة نٍا كال اةَ ضشؽ يف اىفخص/  -5

ُ
غري أْو  أ

 .(2)«أمرت أن أكاحو املرشكني(الهخاب؛ نٍا يػل هل روايث اىجفايئ/ )
ا، قِػ  ًٌ وإًذا فاملؽاد ةاجلاس/ املرشكٔن ٌَ غري أْو الهخاب؛ ملا ـتق، أو املرشكٔن قٍٔ

وإذا ىليج / »(3)؛ حلػيد ةؽيػة قِػ مفيً-أيًغا- ٌَ كال ةعؼ اجلؾيث ٌَ غري أْو الهخاب
فؼنؽ ٌِٓا اجلؾيث، فيطخٍو إةلاء « خاللأو  -ادعًٓ إىل ذالث خصالعدوك ٌَ املرشكني ف

 احلػيد ىلع قٌٍّٔ ويخٍو حويو املرشكني فيّ ةالٔذحِني. وا حكاىل أقيً. 
ً  «اجلاس»فػلَّ ذلم ىلع أن ىفؾ/  ريَػ ةّ عاص، ْو

ُ
الٔارد يف احلػيد/ ىفؾ اعم أ

  حكاىل.قتػة األوذان اذليَ ال يػئِن ةػيَ ٌْنل ٌَ قِػ ا
كال اخلؽايب/ ٌكئم أن املؽاد ةٓؼا أْو األوذان دون أْو الهخاب؛ / »♫ كال اجلٔوي

 ألًُٓ يلٔلٔن/ )ال هلإ إال ا( ذً يلاحئن، وال يؽفف قًِٓ الفيف. ْؼا الكم اخلؽايب. 
وذنؽ اىلايض قياض ٌكىن ْؼا، وزاد قييّ وأوعطّ، فلال/ اعخطاص قطٍث املال 

                                      
 (.133-4/132حففري اةَ نرري )  (1)
 (.1/77(، فخص ابلاري )3966اىجفايئ ) أعؽسّ( 2)
 (.1731) أعؽسّ مفيً( 3)
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)ال هلإ إال ا( حكتري قَ اإلساةث إىل اإليٍان، وأن املؽاد ةٓؼا مرشكٔ  واجلفؿ ةٍَ كال/
ً اكُٔا أول ٌَ ديع إىل اإلـالم وكٔحو قييّ.  ػ. ْو ٔضِّ اىكؽب وأْو األوذان وٌَ ال ي
ٔضيػ فال يؾخىف يف قطٍخّ ةلٔهل/ )ال هلإ إال ا(؛ إذ اكن  فٌا غريًْ ممَ يلؽ ةاتل

وأين رشٔل ا ، لاده؛ فزللم ساء يف احلػيد اآلعؽ/ )يلٔهلا يف ؽفؽه، ويه ٌَ اقخ
 ( ْؼا الكم اىلايض. ويليً الصالة ، ويؤيت الزاكة

ٔل ا  ، نٍا يف الؽوايث كيج/ وال ةػ ٌف ْؼا ٌَ اإليٍان جبٍيف ٌا ساء ةّ ـر
ٔا ) /(1)األعؽى أليب ْؽيؽة، ويه ٌؼنٔرة يف الهخاب ضىت يشٓدوا أن ال هلإ إال ا ويؤٌِ

 .(3)«وا أقيً (2)  وبٍا ستج ةّ(يب
وكيو/ األمؽ ةكٍٔم اىلخال ـاةق ىلع اإلذن ةعؼ اجلؾيث واملكاْػة؛ ةػحلو أُّ ٌخعؽ  -4

، فخهٔن اىكربة ةاملخعؽ؛ [4]اتلٔبث/ ﴾ھ ھ ے ے﴿قَ كٔهل حكاىل/ 
 ألُّ يجفظ ٌا كتيّ. 

ؽ وأٌا املعاْدون  ٌػة اهلػُث./ فن كخاهلً غري مؽحفف ةاللكيث؛ ةو ْٔ معَّ
ٔاةّ/   اعرتاض وس

ٔا/ ال هلإ إال ا»ورد يف ةكظ الؽوايات/ فإن كيو/  فٓو يفًٓ ٌَ ذلم « ضىت يلٔل
خغِاء ةـ  دون الشؽؽ اثلاين ٌَ الشٓادحني؟ وقييّ فْو الهخاب ال  «ال هلإ إال ا»ااـل

 يُؽيَب ًٌِٓ إالَّ ذاك؟!
ٔه/ ٔاب ىلع ذلم ٌَ وس  فاجل

ٔسّ األول/   .«الططيص»َورََدْت الؽوايث ةاجلٍف ةني الشٓادحني يف أُّ كػ ال
ٔسّ اثلاين/  أن الؽوايث اثلاُيث إٍُا يه ٌَ كتيو اـخغِاء اىكؽب قَ لك الالكم ةؼنؽ شؽؽه ال

 ، أي/ ـٔرة ابللؽة.﴾ٻ ٻ ٱ ٻ﴿الرحتاؼّ ةتكغّ؛ فيطصُّ قِػًْ أن حلٔل/ كؽأُت/ 
                                      

 ( يكين/ ضطيص مفيً.1)
 .(21أعؽسّ مفيً ) (2)
  .(1/227)( رشح مفيً، لئِوي 3)
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ٔسّ اثلاىد/  الم ال يؾٔن ةكؽارًْ  دعٔل أْو الهخاب وٌَ شاةًٓٓ يف أنال اإـل
ً ةٍا سطػوه، وكؼلم ٌَ ارحػ ٌَ املفيٍني  ةٍا أكؽوا ةّ َؼتُْو، وإٍُا يؾٔن ةكؽاْر

ٔا/  ٔد. فئ كال ٔل ا»جبط  .«ال هلإ إال ا»كُِتَو ًٌِٓ، خبالف كٔهلً/ « نشٓػ أن حمًٍػا ـر
نْي،  لَّ َؼيَْ الشِّ َْ وكػ مىض ْؼا املكىن يف الكم أٌا املرِشكٔن فيُْلتو ًٌِٓ أيُّ ِشقٍّ ٌَ 

 اإلٌام اخلؽايب واىلايض قياض الفاةق كتو كييو.
ٔسّ الراةع/  اىث.ال َِث ليشٓادة ةالـؽ ٍِّ  أن احلػيد ُذِنَؽ فيّ الطالة، والطالةُ الرشقيث ٌخغ

ْؼا، ويف احلػيد دالىث ىلع كخال أْو الرشك واىؾفؽ اعٌث ضىت يفئٍا، فال ُتْلتو 
. ًٌِٓ سؾيث وال قٓػ يف ًْ ِٓ ََِكِخ ٌَ  ضال كٔة املفيٍني َو

إال أُّ ُتْلتو ًٌِٓ اجلؾيث ضال اىكٓػ  -وإن اكُٔا مرشكني- عالفًا ألْو الهخاب فًُٓ
ؼا ٌؼْب الشافيع وأمحػ يف املشٓٔر، وكال أةٔ ضِيفث/ حعؼ ٌَ دميف األاعسً.  واذلٌث، ْو

 وكال ٌالم/ حعؼ ٌَ دميف الهفار.
 ٌا ذْب إحلّ الشافيع وأمحػ.وؿاْؽ احلػيد واآليث ييِّػ 

 وخيؽج ٌَ احلػيد ؼٔائف ٌَ غري املطاربني اكلطغار وكتار الفَ واىجفاء.
 يف ضؾً ٌَ شٓػ الشٓادحني ذً اٌخِف قَ ةكظ اىفؽائظ/مصأىث/ 

َْ ساءه يؽيػ  وٌَ املكئم ةالرضورة أن اجليب » كال اةَ رسب/ ٌَ َْ لك  ٌِ اكن َيْلتَو 
الم/ الشٓاد ا، وكػ أَُؾَؽ ىلع ادلعٔل يف اإـل ًٍ حني فلػ، ويكطً دٌّ ةؼلم، وجيكيّ مفي
 .(1)«ملا رفف قييّ الفيف، واشخػ ُؾريه قييّ «ال هلإ إال ا»أـاٌث ةَ زيػ كخيَّ ملَ كال/ 

ٔديًّا كال ليِيب  ٔل ا. ذً ٌات، فلال ومما يشٓػ هل/ أن يٓ / / أشٓػ أُم ـر
ٔا ىلع صاضتكً»  . (2) «صي

ّ وٌاهُل إالَّ حبق اإلـالم، وال فٍَ ساء ةالشٓا ٌُ ًَ د ا وُقِط ًٍ دحني كُتيْج ٌِّ وُقػَّ مفي

                                      
 (.1/239( ساٌف اىكئم واحلؾً )1)
 (.4326(، وأةٔ يكًل )7458(، واىجفايئ يف الهربى )13736أعؽسّ أمحػ ) (2)
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الم  ـٔاْا، دون كيػ أو رشط. -اةخػاءً - يُؽيب ٌِّ دلعٔهل اإـل
ٓا  ٍِ ذً ُـؽ يف ضاهل ةكػ اجلؽق ةالشٓادحني، فيمؽ ةاىكتادات، فن أىت ةٓا حطػيًلا حبُْه

َِا ةاـخٍؽا ٍْ ا / َضَه ًٍ ًَ ٌَ واُلياًدا وتفيي الم، فن اٌخََِف قَ يشء مما ُقِي ِّ ىلع اإـل ريَّخ
/ ضهٍِا خبؽوسّ قَ الشٓادحني إن اكن اٌخِاقّ بفتب ةادليَ ةالرضورة اكلطالة أو الؾاك

حؾؼيتّ ةاحلؾً )فيِهؽ ٌراًل أن الطالة أو الؾاكة واستخان( أو يشم يف ذلم، أو يٍخِف 
 ا وإقؽاًعا.بفتب رَدِّه وقػم كتٔهل ذللم احلؾً اـخهتارً 

الم اةَ حيٍيث/ ٔاء اكن ٌكّ حؾؼيب، أو » كال شيظ اإـل واىؾفؽ ْٔ قػم اإليٍان، ـ
 .(1)«اـخهتار، أو إةاء، أو إقؽاض. فٍَ لً يطو يف كيتّ اتلطػيق واالُلياد فٓٔ اكفؽ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿حكييًلا ىلع كٔهل حكاىل/ - وكال اجلطاص

ويف » .[74]اىنصاء/ ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ
ٔهل فٓٔ عارج ٌَ   ْؼه اآليث دالىث ىلع أن ٌَ ردَّ شحئًا ٌَ أوامؽ ا حكاىل، أو أوامؽ ـر

الم، ـٔاء ردَّه ٌَ سٓث الشم فيّ، أو ٌَ سٓث حؽك اىلتٔل واالٌخِاع ٌَ اىتفييً،  اإـل
ٔسب ضطث ٌا ذْب إحلّ الططاةث يف ضهًٍٓ ةارحػاد ٌَ اٌخِف ٌَ أداء الؾاكة،  وذلم ي

يْب ذراريًٓ؛ ألن ا حكاىل ضؾً ةن ٌَ لً يفيً ليِيب وكخيًٓ و كغاءه وضهٍّ  ـَ
 . (2)«فيحؿ ٌَ أْو اإليٍان

بَتنَْي الفاةلنْي )اكٌخِاقّ بفتب الهفو  فن اكن اٌخِاقّ لفتب آعؽ غري ْؼيَ الفَّ
أو ابلغو ٌراًل( لً حنؾً ةؾفؽه )ىلع عالٍف مشٍٓٔر ةني أْو اىكيً يف حارك الطالة أو 

 اكة أو الطٔم أو احلز(.الؾ
ٔضًػا يُطًلَّ قييّ، ويُفخغفؽ هل، وال ُترْتك » كال اإلٌام أمحػ/ وٌَ ٌات ٌَ أْو اىلتيث م

 .»(3)الطالة قييّ ذلُب أذُتّ ضغرًيا اكن أو نترًيا، وأمؽه إىل ا 
                                      

 (. 7/639دلٍٔع اىفخاوى ) (1)
 (.3/181ليشطاص ) ،( أضاكم اىلؽآن2)
 (.1/264لاللاكيئ ) ،رشح أضٔل اقخلاد أْو الفِث واجلٍاقث (3)
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إن اىكتػ إذا فكو اذلُب، ٌف اقخلاد أن ا ضؽٌّ » وكال شيظ اإلـالم اةَ حيٍيث/
واقخلاد اُلياده  فيٍا ضؽٌّ وأوستّ، فٓؼا ىحؿ ةؾافؽ. فٌا إن اقخلػ أن  قييّ،

ا لً يؽٌّ، أو أُّ ضؽٌّ ىؾَ اٌخِف ٌَ كتٔل ْؼا اتلطؽيً، وأىب أن يؼقَ  
ويِلاد، فٓٔ إٌا ساْو أو ٌكاُػ؛ وهلؼا كالٔا/ ٌَ قىص ا مفخهرًبا نةيحؿ ؽفؽ 

ؽه  ةاالحفاق، وٌَ قىص مشخٓيًا لً يؾفؽ قِػ أْو الفِث واجلٍاقث، وإٍُا يؾفِّ
حَّ  ُّ هل وحمادَّ اخلٔارج. فن اىكايص املفخهرب وإن اكن مطػكًا ةن ا ربّ، فن ٌكاُػحَ

 .(1) «حِايف ْؼا اتلطػيق
ْؼا ضؾً إـالٌّ، وأٌا كخيّ وكخاهل واحلال نؼلم ففٔف ييت ةيان ْؼا ةكػ كييو 

 إن شاء ا حكاىل. 
الم ىلع الرشط اىفاـػ/يف ضؾً  /مصأىث  اإـل

الم لكٓا، » كال اإلٌام أمحػ/ الم ىلع الرشط اىفاـػ، ذً يُيؾم برشائف اإـل يطص اإـل
ىلع أن ال  ةايعج اجليب ومما اـخُِػل ةّ ىلع ذلم/ ضػيد ضهيً ةَ ضؾام يف املفِػ/ )

ًٍا  .(3)«، كال أمحػ/ ٌكِاه/ أن يفشػ ٌَ غري ركٔع(2)(أِخر  إال كائ
 /(4)ل د وضهٍّإيٍان امل

 وكػ اعخيف أْو ابلػع والالكم يف ْؼا ابلاب ىلع أكٔال، فليو/
خػالل ىلع اإليٍان، وكػ ُضيِك ذلم قَ ةكظ املكزتىث إ -1 ُّ اكفؽ؛ ىرتكّ اجلـؽ وااـل

 واألشاقؽة، وغريًْ.

ٔسٔب اجلـؽ  -2 ؼا رأي دمٓٔر اىلائيني ة ٌَ اعٍص؛ ىرتكّ اجلـؽ ٌف اىلػرة، ْو إُّ مٌ

                                      
 .(521الطارم املفئل )ص (1)
 .(3/195(، واىؽرباين)1284(، واىجفايئ )15312عؽسّ أمحػ )( أ2)
 (.1/242ساٌف اىكئم واحلؾً ) (3)
 ،(، أجبػ اىكئم1/152(، وفخص ابلاري )1/157) ، الةَ اىليً(، ٌفخاح دار الفكادة447 -7/441) اىكلو واجللو درء حكارض (4)

 (.1/132) عان لطػيق ضفَ
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خػ  الل حلطٔل اإليٍان.وااـل
َ ضىت كاٌج يف ُففّ األدىث ىلع ذلم وإن  -3 وكيو/ ةو ْٔ مٌَ غري اعص؛ ألُّ ٌا ٌآ

 لً يفخؽف اتلكتري قِٓا ةاليفؾ واىكتارة، وىحؿ لك أضٍػ قيً شحئًا أمهِّ أن يطفّ.

ٔال وأوالْا ةاىلتٔل/ ْٔ ٌا ذْب إحلّ أْو واملذْب احلق يف ْذا ابلاب ، وأقػل األك
واجلٍاقث وحتكًٓ فيّ دماقث ٌَ غريًْ ٌَ اىِفَؽق؛ كالٔا/ يطص اإليٍان ٌَ اىكاِم الفِث 

خػالل. ا ال شمَّ فيّ وال ارحياب، دون احلاسث إىل اجلـؽ وااـل ًٌ   وامللرلِّ إذا اكن إيٍاًُا ساز
وفيّ االنخفاء يف كتٔل اإليٍان ةاالقخلاد / »-يف رشح ْؼا احلػيد- وكال اةَ ضشؽ

 .(1)«ملَ أوسب َتَكيًُّ األدىث اجلازم، عالفًا
 / -يف ُـٍّ ىكليػة أْو الفِث- كال الففاريين

ـا ٍَ  َوِؼيَو/ يَْؾـِي اجلَـْؾُم إِدْمَـااًع ةِ
 

ــا  ٍَ ــِظ اىُْكيَ ــَػ َ ْك ِّ ِقِْ ــ ــُب ِػي  ُيْؽيَ
 

ٌُ ـاجْلَ ـفَ  ٌِ ـاِز  رَشِ ـتَ ـَٔامِّ اىْ ـَْ قَ ـَٔن 
 

ـــؽِ   ذَ
َ
ـــِو اأْل ْْ ـــَػ أَ َٔن ِقِْ ٍُ ـــِي ْف ٍُ (2)َػ

 
 

ا عاىف أْو الفِث واجلٍاقث غريًْ يف أول ٌا يجتيغ ىلع اىكتػ، فلالٔا/ أول وذل
الم.  الٔاستات شٓادة أن ال هلإ إال ا، وأُّ يؾخىف ةالشٓادة دلعٔل اإـل

ةحٍِا ذْب األشاقؽة واملكزتىث واجلٍٓيث واملخلكٍث إىل رضورة اجلـؽ حلطٔل املكؽفث 
ٔا يف ضؾً  الم، واعخيف ذلم؛ فليو/ اجلـؽ واسب، واملكؽفث ةا مٔكٔفث ةا ودعٔل اإـل

ؼا كٔل اجلٍٓيث اىلػريث، واملكزتىث واألشاقؽة وؼٔائف ٌَ املخلكٍني؛ نيب املكايل  قييّ، ْو
شايكًٓ. وكؼا رصح اجلٔيين، وضىك اإلييج اإلدماع ىلع ذلم، واملؽاد/ إدماع أضطاةّ وٌَ 

 الم دون اـخػالل.ةؾفؽ ٌَ دعو يف اإـل« شكب اإليٍان»احليييم يف 
إىل إماكُيث ضطٔل املكؽفث ةا  وذْب اخلؽايب واىلايض أةٔ يكًل وأةٔ سكفؽ الفٍِاين

                                      
 (.1/83( فخص ابلاري )1)
 .(9ص) ، ليففاريينة الففاريجيث( اىكليػ2)
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ؼا كٔل اةَ  ةػون اجلـؽ، لهِّ ؼؽيق ضطيص، ويف كٔل ليفٍِاين/ ىحؿ ةٔاسب ٌؽيًلا، ْو
 ضؾٍم وغريه.

يين/ ْٔ واسٌب يف اجلٍيث، ويف قتارة اجلٔ ويف كٔل ليغؽايب وأيب اىفؽج امللػيس/
 .(1)اىلطػ إىل اجلـؽ، ويف كٔل أيب ْشام/ الشم أول الٔاستات

ؼا لكّ غيػ خماىف ليهخاب والفِث، وإدماع الفيف واألئٍث، ةو ةاؼو يف اىكلو -ْو
الم -أيًغا  .(2)نٍا ذنؽ شيظ اإـل

ٔد ِْا أن ْالء اذليَ كالٔا/ ٌكؽفث / »♫ كال شيظ اإلـالم اةَ حيٍيث وامللط
جلـؽ، ذً كالٔا/ ال حتطو إال ةٓؼا اجلـؽ؛ ًْ ٌَ أْو الالكم الؽب ال حتطو إال ةا

اجلٍٓيث اىلػريث وٌَ حتكًٓ، وكػ احفق ـيف األٌث وأئٍخٓا ودمٓٔر اىكيٍاء ٌَ 
املخلكٍني وغريًْ ىلع عؽ ْالء يف إجياةًٓ ْؼا اجلـؽ املكني، ويف دقٔاًْ أن املكؽفث 

ًَ ةاالعؽؽار ٌَ ديَ  ٔل مٔكٔفث قييّ، إِْذ كػ ُقِي أُّ لً ئسب ْؼا ىلع األٌث،  الـؽ
 .(3)«وال أمؽًْ ةّ، ةو وال ـيهّ ْٔ وال أضػ ٌَ ـيف األٌث يف حتطيو ْؼه املكؽفث

الم  و ٌَ كال أول ٌا داع كٌّٔ/ / »♫كال شيظ اإـل ٔد ِْا أُّ ىحؿ يف الـؽ وامللط
ٔه، فيً يؾيفٔا أوال  إُؾً ٌمٔرون ةؽيب ٌكؽفث اخلاىق فاُـؽوا واـخػلٔا ضىت حكؽف

ٔد  ةِفؿ املكؽفث وال ةاألدىث املٔضيث إىل املكؽفث؛ إِْذ اكُج كئبًٓ حكؽفّ وحلؽ ةّ، ولك مٔل
َؽ َذَنَؽ ٌا يف فؽؽحّ،  َْا، واإلنفان إذا ُذنِّ ئدل ىلع اىفؽؽة، ىؾَ قؽض ليفؽؽة ٌا َغريَّ

ٌا يف فؽؽحّ  .[55]طّ/ ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿ وهلؼا كال ا يف عؽاةّ ملٔىس/
كيً اذلي ةّ يكؽف ربّ، ويكؽف إُكاٌّ قييّ، وإضفاُّ إحلّ، وافخلاره إحلّ، فؼلم ٌَ اى

                                      
ليتاكالين  ،، واإلُطافْاٌا ةكػو (4/67الةَ ضؾم ) يف امليو واجلطو، ، اىفطوْاٌا ةكػ( و16/332دلٍٔع اىفخاوى ) (1)

خػالل ىلع مفائو االقخلاد (،3ص)ليشٔيين  ،واإلرشاد (،22ص)  (.1/212ضفَ ) ىكرٍان قٌل ،وٌِٓز ااـل
 (.16/332دلٍٔع اىفخاوى ) (2)
 (.16/332الفاةق )املطػر ( 3)
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ٔه إىل اإليٍان...  .(1)«يػق
خاين ٔضيػ الؽبٔبيث- فٍا ُقػت ْؼه املفىث/ »♫ كال الشٓـؽ ٌَ اجلـؽيات  -ح

اىيت يلام قييٓا ةؽْاٌن، فن اىفؽؽ الفييٍث اإلنفاُيث شٓػْت ةرضورة فؽؽحٓا، وبػيٓث 
، اعلً، كػيؽ...فهؽحٓا ًٍ ٔد »، ذً كال/ « ، ىلع ضاٍُف ضهي وهلؼا لً يؽد اتللكيف ةٍكؽفث وس

ٔضيػ وُي الرشيم  .(2)«الطاُف، وإٍُا ورد ةٍكؽفث اتل
وذلا كال أْو الفِث واجلٍاقث/ إن أقـً ٌا أمؽ ا ةّ ْٔ اتلٔضيػ، نٍا كال حكاىل/ 

 ﴾ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿، وكال ـتطاُّ/ [12]حمٍد/ ﴾يب جت حت خت مت ىت﴿
ٔل ا ◙، ويف ضػيد ٌكاذ [61]اإلرساء/ يا ٌعاذ، أحدري ٌا ضق ا »/ ، كال ـر

ٔهل أقيً»كيج/  ،«ىلع اىعتاد، وٌا ضق اىعتاد ىلع ا؟ ضق ا ىلع »، كال/ «ا وـر
ٔا ةّ شيًتا فييكَ / »، ويف ضػيد ٌكاذ اآلعؽ كال (3) «اىعتاد أن يعتدوه وال يرشك

ً إحلّ/   .(4)«شٓادة أن ال هلإ إال ا وأن حمًٍدا رشٔل اأول ٌا حدعْٔ
ٔضيػ واىرباءة ٌَ  ٔاستات وأوسب اتللكيفات، ْٔ إفؽاد ا حكاىل ةاتل فاكن أول ال

 الرشك ةاحفاق أْو الفِث.
و وأول ٌِازل / »♫ كال اإلٌام اةَ أيب اىكؾ ٔضيػ ْٔ أول دقٔة الـؽ اقيً أن اتل

... وهلؼا اكن الططيص أن أول واسب جيب م إىل ا اىؽؽيق، وأول ٌلام يلٔم فيّ الفال
... (7)، وال الشم(6)، وال اىلطػ إىل اجلـؽ(5)امللكف شٓادة أن )ال هلإ إال ا( ال اجلـؽىلع 

                                      
 (.16/338) دلٍٔع اىفخاوى ( 1)
خاين )صل ،( ُٓايث اإلكػام2)  (.75يشٓـؽ
 (.32(، ومفيً )2856( أعؽسّ ابلغاري )3)
 (. 19(، ومفيً )1458( أعؽسّ ابلغاري )4)
 . (22ص)اإلُطاف  .ٌؼْب األشاقؽة -اجلـؽ /أي -( وْؼا5)
 . (3ص)اإلرشاد ، ( وْؼا ٌؼْب اجلٔيين6)
ؼا لكّ ٌتين ىلع أن اإليٍان ةاخلاىق نفيبي  ،( وْؼا ٌؼْب املكزتىث7) ُـؽي يف أضيّ، وأْو الفِث ىلع أن اإليٍان ةاخلاىق  ْو

يب.  يف أضيّ فؽؽي ْو
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الم، وآعؽ ٌا خيؽج ةّ ٌَ ادلُيا، فٓٔ أول واسب وآعؽ  ٔضيػ أول ٌا يػعو ةّ يف اإـل فاتل
 .(1)«واسب

 /(2)-ٌِـٌٔخّيف  ♫- كال الشيظ ضافؾ ضهيم
ُل َواِســـــــٍب ىلَعَ اىَْكِتيْـــــــػِ  وَّ

َ
 أ

 

ـــــػِ   ِْٔضيْ َِ ةِاتلَّ ـــــؽَّمْحَ ـــــُث ال ْكِؽفَ ٌَ 
 

 ًُ ــ ـَ ْع
َ
َواِمــِؽ أ

َ
َْ لُكِّ اأْل ــ ٌِ  َٔ ــ ُْ  إِْذ 

 

ـــً  َٓ َْ َيْف ـــ ٌَ ـــا  يَ
َ
ـــٔاَْعِن أ َُ َٔ ـــ ُْ  َو

 

 ٔا الّزاكة»/  كٔهل الة ويُْؤح ٔا الص  ٍُ  /«ويُلي
ٔا الصالة» ا/ املفؽوض ٌِٓا، ال سجفٓا، فال حػعو ـشػة املؽاد ةالطالة ِْ /«يليٍ

 وإن ضػق قييٓا اـً الطالة. -ٌراًل - اتلالوة
ٔا الصالة»/  وكٔهل ٔاؿتًث قييٓا يف  ،«يليٍ أي/ يحٔا ةٓا ىلع وسٓٓا املمٔر ةّ، م

ٔد ِْا أك  ٌَ ذلم؛ ألن  ف قييٓا، وىحؿ امللط ٍَ أوكاحٓا، وأداًء هلا برشوؼٓا وأراكُٓا املْش
ّْ!الالكم   ِْا يف ضالة حَْػفف امللاحيث؛ فخَجَتَّ

ٔا الصالة»ويف كٔهل/  ٔسٔبٓا؛ ألُّ َغيًّا األمؽ  «ويليٍ دحلو ىلع كخو حاركٓا غري اجلاضػ ل
 ةاىلخال أو اىلخال ةفكيٓا، فيلاحَو ٌػة قػم فكيّ هلا. ويَيْؾم ٌَ كخاهل كخيّ، اغبلًا أو اضخٍااًل.

ؼا ٌؼْب اإلٌام أمحػ يف الطالة، نٍ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ا حػل هل اآليث ْو

 .[4]اتلٔبث/ ﴾ٴۇ ۋ ۋ
ذً ذنؽ اعخالف  .(3) «يف ْؼا احلػيد أن ٌَ حؽك الطالة قًٍػا ُيْلخَو» كال اجلٔوي/

ٔ اكفؽ قِػ اإلٌام أمحػ، اعٍص قِػ اثلالذث، ويلخو  قِػًْ،  -أيًغا-املؼاْب يف ذلم. ْو
ًة. ا ال رِدَّ  وىؾَ ضػًّ
، شخهٔن أمراء فخعر»ويف احلػيد/  ًَ فٔن وحِِهرون، فٍَ عرف ةَرَِئ، وٌَ أُكر َشيِ

                                      
 (، وكػ مىض كؽيتًا ةيان أكٔال اىِفَؽق املغاىفث يف كغيث اجلـؽ.23 -1/21( رشح اىكليػة اىؽطاويث )1)
 .(1/29يً األضٔل، حلافؾ ضهيم )ـيً الٔضٔل إىل ق (2)
 .(1/76فخص ابلاري ) (3)
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ٔا، كالٔا/ أفال ُلاحيًٓ؟ كال/ وىكَ ٌَ َرِِضَ وحاةع  .(1)«ال، ٌا َصي 
، ال، ىعيّ أن يكٔن يصيل»يف كخو رسو، فلال/  واـخذن عادل ةَ الٔحلػ اجليب 

َب إين لً أ/ فلال عادل/ وكً ٌَ مطوًّ يلٔل ةيفاُّ ٌا ىحؿ يف كيتّ! فلال  َنلِّ
ُ
ومر أن أ

 .(2)«عَ كئب اجلاس، وال أشق ةطًُٔٓ
أٌا لٔ ُعريِّ ةني اىلخو واتلٔبث ةالؽسٔع إىل املطافـث قييٓا / »♫ كال األبلاين

فاعخار اىلخو، فُلخَِو يف ْؼه احلاىث/ فُّ ئٍت اكفًؽا؛ ال يػفَ يف ٌلاةؽ املفيٍني وال ُُتَْؽى 
 .(3)«قييّ أضاكًٌٓ

ٔا الزاكةَ » ا إىل مفخطليٓا، أو إىل اإلٌام حلػفكٓا هلً. ،«يْؤح  أي/ املفؽوعث، ةن يكؽْٔ
 وٌَ املؽاد ةيخائٓا/ ٌا يشٍو أعؼْا كًٓؽا.

. ٔسٔبٓا ملا ِمؽَّ  وؿاْؽ احلػيد يػل ىلع كخو ٌاُكٓا غري اجلاضػ ل
ِِف قَ الؾاكة، فإن كيو/  وىؾَ نررًيا ٌَ اىكيٍاء كػ ذْتٔا إىل قػم سٔاز كخو املٍخ

ك  ٔا ةحِٓا وبني الطالة! وفَؽَّ
ٔاب/  ةُّ ملا أٌؾَ حتطيو الؾاكة ممَ اٌخِف قِٓا ةعؼْا كًٓؽا ٌِّ وحكؾيؽه فاجل

 ةعؼ شؽؽ ٌاهل/ لً جيؾ كخيّ؛ إذ ال رضورة حػقٔ إحلّ!
خبالف الطالة فُّ ال يٍؾَ اـتيفاؤْا ممَ اٌخِف ٌَ إكاٌخٓا فغيـج قلٔبخّ 

 ةلخيّ، ٌا لً يخب ٌَ ذلم.
ِِف ٌَ أداء الؾاكة/ كخيّ؛ حلػيد اةَ قٍؽ.  اإلٌام أمحػ ومشٓٔر ٌؼْب يف املٍخ

 وٌؼْب الشافيع وٌالم وروايث قَ أمحػ/ ال يلخو.
/ أن املٍخِف إن اكن ٌلػوًرا قييّ أعؼت ٌِّ كًٓؽا وإن اكُج ؼائفث ذات واحلاصو

ييت ةياُّ. - شٔكث، أي/ دماقث هلً ٌِكث كاحيًٓ اإلٌام قييٓا  ـو
                                      

 .(1854( أعؽسّ مفيً )1)
 .(1264(، ومفيً )3612( أعؽسّ ابلغاري )2)
 (.1/132لألبلاين ) ،( ـيفيث األضاديد الططيطث3)
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  /فائدة 
 يو كخال الؽسو وال يو كخيّ.وكػ 

ال ييؾم ٌَ إةاضث امللاحيث إةاضث اىلخو؛ ألن امللاحيث ٌفاقيث ٌَ » /كال اةَ دكيق اىكيػ
اجلاُبني. وضىك ابليٓيق قَ الشافيع أُّ كال/ ىحؿ اىلخال ٌَ اىلخو بفبيو، فلػ يو كخال 

 . (1)«الؽسو وال يو كخيّ
دلم واملال ىلع رشوط ذالذث/ )الشٓادحني، وىؾَ يف احلػيد حكييق قطٍث افإن كيو/ 

ٔدْا دميًكا. وكػ حلػم الكم اةَ رسب يف  ٔس الطالة، الؾاكة(. واملكيق ىلع ذالذث ال يخً إال ة
الم ةالرضورة»كٔهل/  إىل آعؽ الكٌّ يف اشرتاط الشٓادحني فلػ  «…ٌَ املكئم ٌَ اإـل

الم وقطٍث ادلم، ولً يؼنؽ اشرتاط الطالة  والؾاكة، فهيف ذلم؟! لرلعٔل يف اإـل
ا.ةن  فُيشاب/ ًٍ  الشٓادة حكطً ةٍشؽدْا دم اإلنفان وٌاهل، ويطري ةٓا مفي

الم فيّ ٌا  الم، فن أكام الطالة وآىت الؾاكة وكام برشائف اإـل فذا دعو يف اإـل
ٔـب ىلع ذلم. الم ض  ليٍفيٍني وقييّ ٌا قييًٓ، وإن أعوَّ ةالطالة والؾاكة ورشائف اإـل

يّ إىل احلٍَ، ومما يػل ىلع  أن الشٓادحني ٍْا األضو يف ذلم/ ضػيد ٌكاذ ضني أـر
ٔا ذللم، فأعيًٍٓ ةالصالة ذً ةالزاكة»وفيّ/   .(2)«فإن ًْ أطاع

كاحِيًْٓ ضىت يشٓدوا أن ال هلإ إال ا، »يف عيرب، وفيّ/  ◙وكؼلم ضػيد قٌل 
ٔاهلً إال حبلٓا  ٔا ٌِم دٌاءًْ وأم ٔا ذلم، فلد ٌِع وأن حمًٍدا رشٔل ا، فإن فعي

فشكو دلؽد اإلساةث إىل الشٓادحني قطٍث ليِفٔس واألمٔال  »(3)وضصاةًٓ ىلع ا 
إلـالم؛ كال ا إال حبلٓا، وٌَ ضلٓا/ االٌخِاع قَ الطالة والؾاكة ةكػ ادلعٔل يف ا

 .[4]اتلٔبث/ ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿حكاىل/ 
الم ةٍشؽد ذلم، ذً يُيؾم ةكػ  وكػ مىض أن الاكفؽ يُلتو ٌِّ الشٓادة، ويػعو يف اإـل

                                      
 (. 1/76فخص ابلاري ) (1)
 .(19(، ومفيً )1395( أعؽسّ ابلغاري )2)
 .(2425( أعؽسّ مفيً )3)
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الم  الم ورشائكّ؛ ةو جئز إـالٌّ ىلع الرشط اىفاـػ نٍا ـتق، اكإـل ذلم ةضاكم اإـل
الم.ىلع أن ال يطٌل ٌراًل، فيُلتو ٌِّ ذلم ويطص ةّ إ  ـالٌّ ذً يُيؾم َ ْكُػ برشائف اإـل

خػالل ةٓؼا احلػيد ىلع حؾييف الاكفؽ ةاىفؽوع؟اعرتاض/ و  ْو يٍؾَ ااـل
وكػ ؿَ ةكغًٓ أن ٌكىن احلػيد أن الاكفؽ يُلاحَو ضىت ييت » /كال اةَ رسب

ةالشٓادحني، ويليً الطالة، وييت الؾاكة، وسكئا ذلم ضشًث حػل ىلع عؽاب الهفار 
رية اجليب  ةاىفؽوع، يف كخال الهفار حػل ىلع عالف ْؼا... ذً ذنؽ  ويف ْؼا ُـؽ، ـو

اةَ رسب ضػيَد قٌلٍّ الفاةق كؽيتًا يف االكخطار ىلع الشٓادحني، وكال/ فشكو دلؽََّد 
اإلساةث إىل الشٓادحني اعضٍث ليِفٔس واألمٔال إال حبلٓا، وٌَ ضلٓا االٌخِاُع ٌَ 

 .(1) «╚اإلـالم نٍا فٍّٓ الططاةث الطالة والؾاكة ةكػ ادلعٔل يف 
ا قطٍٔا  فاذلي يف احلػيد/ كخال الهفار ضىت يحٔا ةالشٓادة ىلع وسٓٓا، فذا كالْٔ
الم، فذا اٌخِكٔا ةكػ ذلم ٌَ الطالة أو الؾاكة  دٌاءًْ وأمٔاهلً؛ إذا ساءوا برشائف اإـل

كخاهلً ْؼا ٌَ ضقِّ  وحنٔ ذلم مما ْٔ ٌكئٌم ٌَ ادليَ ةالرضورة كٔحِئا ىلع ذلم، واكن
الم املؼنٔر.  اإـل

 فائدة/ اثلٍرة اىعٍييث تللكيف الهفار ةاىفروع/

وحـٓؽ ْؼه اثلٍؽة يف ضال كٔة ـيؽان املفيٍني، وعكف شٔكث الهفار، خبالف 
الم وحتؽيغًٓ ىلع ادلعٔل فيّ كيتًا وكابًلا، وكّف  اىكهؿ، وذٍؽة ذلم إلؾآًٌ ةفؽوع اإـل

ً يف ةالد املفيٍني.أذاًْ وفخجخًٓ قَ املفيٍ  ني، وهلؼا ُيِىْه الهفار قَ إؿٓار شكائْؽ
و كٔهل  مصأىث/ إىل  «…ضىت يشٓدوا أن ال هلإ إال ا، وأن حمًٍدا رشٔل ا»/ ْو

ٔد ٌا ذنؽ، وٌلخغاه أن ٌَ شٓػ وأكام  آعؽ احلػيد الرشيف يفيػ أن اغيث امللاحيث وس
  األضاكم؟الطالة وآىت الؾاكة فلػ قطً دٌّ وإن سطػ ةايق

ٔاب/  اىث حخغٍَ اتلطػيق جبٍيف ٌا ساء ةّ فاجل إال »/ ، وكٔهل إن الشٓادة ةالـؽ
                                      

 (.1/242اىكئم واحلؾً )( ساٌف 1)
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 يػعو فيّ دميف األضاكم. «حبق اإلشالم
 ؟◙إذا اكن املٍخِف قَ أداء الؾاكة ال ُيْلخَو، فيٍاذا كاحيًٓ أةٔ ةؾؽ فإن كيو/ 
ٔاب/  ( ُيْلَطػ ◙ةٔ ةؾؽ ألن ذلم اىلخال املؼنٔر يف احلػيد )واذلي كاحيّ أفاجل

ِِكث، وىحؿ اٌخِاع الٔاضػ اذلي ال شٔكث هل. خَ ٍْ ٍُ  ةّ كخال اىؽائفث ال
ؼا اىلخال ٌليػ ةليػيَ/  ْو

 أن يؾُٔٔا ؼائفث. -1
 أن حؾٔن ممخِكث. -2

َِِكث قَ أداء شكرية اكحلز والطٔم/مصأىث/  خَ ٍْ ٍُ  يف ضؾً اىؽائفث ال
الم أن يلاحئا قي يٓا نٍا يلاحئن ىلع الطالة وضؾً ٌَ حؽك ـائؽ أراكن اإـل

 والؾاكة، وٌَ األدىث ىلع ذلم/
ٔا ذلم...»ضػيد/  -1 ٔا يب وبٍا ستج ةّ فإذا فعي  . (1)«ويؤٌِ
 .(2)«أن اجلاس حؽكٔا احلز ىلاحيِاًْ قييّ نٍا ُلاحيًٓ ىلع الطالة والؾاكة لٔ»كال قٍؽ/  -2
لف أن الطػيق ةكد -3 عادل اةَ الٔحلػ  وروى اةَ شٓاب قَ ضِـيث ةَ قٌل ةَ اأـل

فٍَ حؽك واضػة ٌَ اخلٍؿ فلاحيّ قييٓا نٍا »وأمؽه أن يلاحو اجلاس ىلع مخٍؿ، 
ٔل ا وإكام الطالة وإيخاء  حلاحو ىلع اخلٍؿ/ شٓادة أن ال هلإ إال ا وأن حمًٍػا ـر

 .(3)«الؾاكة وضٔم رمغان
ؼا اذلي ُذنؽ ْٔ يف كخال اىؽائفث املٍخِكث، وىحؿ اىفؽد.  ْو

 يف ضؾً اىفؽد املٍخِف// مصأىث
واحلؾً يف ْؼه احلاىث خمخيف فيّ ةني اىكيٍاء/ فٍراًل ٌؼْب ٌالم وأمحػ يف حارك 

 الطٔم أُّ يُلخو. وٌؼْب الشافيع وروايث قَ أمحػ/ أُّ ال يُلخو.
                                      

 (.34 ،21( ضطيص مفيً )1)
 (.1/245( ساٌف اىكئم واحلؾً )2)
 (.975( أعؽسّ حمٍػ ةَ ُرص يف حكـيً كػر الطالة )3)
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 ويُفخََػل ىلع قػم كخيّ حبػيد اةَ قٍؽ املؼنٔر يف ابلاب، فيحؿ فيّ ذنؽ الطٔم.
 بَؿ وُيٍَِف قَ اىؽكام والرشاب.وكيو/ إن حارك الطٔم ُي 

فؽوايخان قَ أمحػ، وأك  اىكيٍاء ىلع أُّ ال يُلخو لهٔن احلز قِػًْ ىلع  وأٌا احلز/
 اىرتايخ.

 ٌا ضؾً املٍخِكني قَ الفِث وإكاٌخٓا الًكّ أو سؾًءا؟مصأىث/ 
خََِف قِّ ٍْ و اىفكو امل ٌَ  يخٔكف ذلم ىلع ٌا ـتق؛ يكين/ ْو املٍخِف ؼائفث أم ال؟ ْو

 الٔاستات أو الشكائؽ، أم ْٔ ٌَ الفنن اىيت ال ُتب؟
وُتػر اإلشارة إىل أن ٌا يُفخطب ةاجلؾء جيب ةاللك، فئ حؽك أْو ةرل ـًِث ٌَ حنتيّ/ 

الفنن كاحيًٓ اإلٌام قييٓا، وإن لً حؾَ واستث؛ ألن ْؼا يُفيض إىل عياع الفنن 
ٔ وحكؽييٓا، وكػ ذْب أةٔ ضِيفث إىل كخال اإلٌام ألْو  ابلرل إن اٌخِكٔا قَ اخلخان، ْو

 دون الطالة والؾاكة ةال شم.
 ٌا احلهٍث ٌَ االكخطار ىلع ِذْنِؽ الطالة والؾاكة يف احلػيد؟ فإن كيو/
ٔاب/ الم ةكػ  فاجل كػ كيو/ ْؼا ٌَ كتيو اتلجتيّ ةاألىلع ىلع األدىن، فن أرشف أراكن اإـل

دليَ، ويه أم اىكتادات ابلػُيث. ذً أداء الؾاكة الشٓادحني/ الطالة اىيت يه ضق ا، ويه قٍاد ا
اىيت ُفكٓا ٌخكػٍّ إىل اىفلؽاء، ويه أرشف األفكال املخكيِّلث ةاىكتاد؛ وهلؼا فٍٓا نررًيا ٌا يلرتُان 

 )أي/ الطالة والؾاكة( يف اىلؽآن الهؽيً.
 وكيو/ إن احلػيد اكن كتو فؽض الطٔم واحلز.

ٍا ال ُيْلخو ىلع حؽكٍٓا )نٍا ـتق ىلع كٍٔل بلكظ وكيو/ لً يُؼنؽ الطٔم واحلز؛ لهُٔٓ
ٍا   ضني ةكرّ إىل احلٍَ. ◙ملكاذ  أْو اىكيً(؛ وهلؼا لً يؼنْؽ

ٔد  ٔس وربٍا اكن ذلم له ة حكؽُّض اجلاس ليطالة مخؿ مؽات يف احلٔم، وكؼا الؾاكة ل
ٔال واحلؽص قييٓا، خبالف الطيام فال يؾٔن رمغان يف الفِث إال مؽة واضػة، وال  األم

جيب احلز يف اىُكٍؽ إال مؽة، فٍَ فكو ٌا يخهؽر مخؿ مؽاٍت يف احلٔم، وأعؽج ٌَ ٌاهل 
 احلؽيص قييّ/ لً جيػ املشلث ةكػ ذلم يف اإلحيان ةالطيام واحلز.
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ٔدًْ يف اجلار إن  مصأىث/ و يفًٓ ٌَ ٌلاحيث اىؽائفث املٍخِكث أًُٓ نفار وٌَ ذً عي ْو
 ٌاحٔا ىلع ذلم؟

أمحػ يف شن الطالة ؽفؽ ٌَ اٌخِف قِٓا وُيلخو ىلع ذلم، وقَ الفاةق قَ اإلٌام 
ة. ا ال رِدَّ  األئٍث اثلالذث/ ُيْلخَو ضػًّ
تق قَ الشيظ األبلاين لٔ ُعريِّ ةني اىلخو واتلٔبث ةالؽسٔع إىل »كٔهل/  ♫ ـو

ةؽ املطافـث قييٓا فاعخار اىلخو فُلِخَو يف ْؼه احلاىث/ فُّ ئٍُت اكفًؽا؛ ال يُْػفَ يف ٌلا
 .(1)«املفيٍني وال ُُتْؽى قييّ أضاكًٌٓ

واخلالف يف املٍخِف ال اجلاضػ؛ إذ ال عالف يف ؽفؽ ٌَ سطَػ شحئًا ٌَ رشائف 
ٍا.  ادليَ، عاضًث املكئم ٌِّ ةالرضورة اكلطالة والؾاكة وحنْٔ

وأٌا املٍخِف فن اكن اٌخِاقّ قَ حويو أو ُشتٍٓث، لً يُيَْطق ةالهفار وإن كُِخَو ىلع 
الم، فال  -أيًغا- خِاقّ. وخيخيف احلالاٌ خََِف قِّ وٌْنتلّ يف اإـل ٍْ ٍُ ةِاًء ىلع ُضْؾً ال

ا ٌَ املكئٌات ةالرضورة ٌف االٌخِاع قَ ةكظ  يفخٔي االٌخِاع قَ الطالة وحنْٔ
 املفخطتَّات، أو األمٔر اخلفيات.
الم ٌَ املِافق اذلي ساء ةالشكائؽ واومما يصخفاد ٌَ احلديد/  لرشائف؛ كتٔل اإـل

يف كخو رسو ٌَ املِافلني، فلال  أن رساًل ٌَ األُطار اـخذن اجليب »حلػيد املفِػ/ 
ٔل ا، وال شٓادة هل، كال أىيس يشٓد أن ال هلإ إال ا/  ؟! كال األُطاري/ ةًل يا ـر

ٔل ا  ٔل ا، وال شٓادة هل،  ؟!أىيس يشٓد أن حمًٍدا رشٔل ا/ ـر كال/ ةًل يا ـر
ٔل افل ٔل ا  ؟!أىيس يصيل/  ال ـر ٔل ا، وال ضالة هل، فلال ـر كال/ ةًل يا ـر

  (2)«أوخلم اذليَ ُٓاين ا عًِٓ/ 
أًع/  َ قٍؽ مؽف ٍا ُأخذكً اآلن ةٍا عٓر جلا ٌَ أعٍاىكً»ويف ابلغاري ق  .(3)«ُإ

                                      
 .(1/177ـيفيث األضاديد الططيطث ) (1)
 .(5971(، واةَ ضتان )23672( أعؽسّ أمحػ )2)
 (.2641( أعؽسّ ابلغاري )3)
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 كٔهل  /« ُٓ َٔال ْم
َ
ًُْ وَأ اء ٌَ ٌِينِّ ِد ٔا  ٍُ ٔا َذلم َعَص  /«ًفإَذا فَعيُ

ق، و «إذا»ٌف أن امللام هلا؛ ألن  «إن»ىلع  «إذا»آذؽ اتلكتري ةـ  /«فإذا»  «إنَّ »ليٍطلَّ
ًَ إساةُث ةكِغًٓ؛ فغيَّتًَٓ  ق، ولهِّ ٌخٔكَّف؛ ألُّ ُقِي ليٍشهٔك فيّ، وفكيًٓ ٌا ُذِنَؽ غري حملَّ

 لرشفًٓ.
ق اىفكو ًٌِٓ.  وكػ يلال/ إن ْؼا ٌَ كتيو اتلفاؤل ةخطلُّ

ٔا ذلم» َب ٌَ اىلٔل ، «فَعي ٔ الشٓادحنْي( واملؽكَّ ًُّ اىلَٔل فلػ )ْو ْٔا ةّ؛ َػيَُك حَ
َ
أي/ أ

ٔ الؾاكة(. ٔ الطالة( واىفكَو املطظ )ْو  واىفكو )ْو
ئب ادلاعَء ةاملايض، نلٔلم/  َّ ْؼا اأـل  .«َغَفَؽ ا لم»فشتَ

ٔا» ٔا. ،«عصٍ  أي/ ضفـٔا وٌِك
 يَُشػُّ ةّ فً اىلؽبث؛ حلٍِف ـيالن املاء.املِف. واىكطام/ اخليػ اذلي  /-ىغثً - واىعصٍث

ٔسب اٌخِاع  واضؽالًضا/ َميََهث ُففيَّث حٍَِف ٌَ اىفشٔر واملغاىفث، وكيو/ ضفث ح
 قطيان َمْٔضٔفٓا.

 واملؽاد ةاىكطٍث ِْا يف احلػيد/ املكىن اليغٔي كؽًكا.
 ٌَ سٓث ديين، أو ٌَ أحتايع.  /«ٌِينِّ »
«ً ُْ اَء ٌَ ؛ فال يو اتلكؽض املؽاد ةٓا/ األُفؿ /«ِد ؛ ٌَ كتيو اتلكتري ةاجلؾء وإرادة اللُكِّ

ْفم ادلم، وحَمِيُّّ ةكػ الشٓادحني ال كتيٓا. ـَ كاب أو   لألُفؿ ةرضب الؽِّ
«ً ُٓ َٔاىَـ ْم

َ
ٔ لك ٌا ضص إيؽاد ابليف قييّ. واملؽاد ةّ ِْا ٌا ْٔ  /«وأ ٔال/ دمف ٌال، ْو األم

 أقً ىحشٍو االعخطاضات.
الم إذا اكن ذلم كتو ضيازة املفيٍني هلا، فن اكُج وحَمِوُّ قطٍث أمٔال  الهفار ةاإـل

 ةكػ ذلم فال.
ِِف قَ إكاٌث الطالة أو الؾاكة ال يِفكّ يف قطٍث دٌّ وٌاهل اإلحياُن  واملفيً املٍخ

 ىلع اتلفطيو الفاةق ذنؽه. -ةالشٓادحني
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ٔا»/ وعٍري اجلٍف يف كٔهل  هخاب راسف إىل الهفار األضييني ٌَ أْو ال /«عصٍ
واملرشكني، نٍا يػعو فيّ املفئٍن اتلاركٔن ليطالة أو الؾاكة؛ وضيجئٍؼ فٍلخىض احلػيد 
الم، وحٔؼُُّف قطٍث دم املفيً وٌاهل  حٔؼُُّف قطٍث دم الاكفؽ وٌاهل ىلع ادلعٔل يف اإـل

 ىلع إكاٌث الطالة وإيخاء الؾاكة.
 ٓا إال  »/ ويف روايث، «اإلْشالِمِِ  حِبَِقّ إال  »/  كٔهل  /«حبَلِّ

تاب. ً بفتب ٌَ اأـل ُٓ َػر دٌاُؤًْ وال تُْفتتاح أمٔال ْٓ  أي/ ال ُت
 أي/ بفبتّ؛ فال ُتْكَطً ضيجئٍؼ. ،«إال  حبقِّ اإلشالمِ »

ىلع ٌكىن الالم، أي/ حبقٍّ لإلـالم، أو ةٍكىن/  «حبق اإلشالم»/  واإلعافث يف كٔهل
الم.  )يف(، أي/ حبقٍّ يف اإـل
 ٌُ َفِسَّ ةؾُا ةكػ إضطان، أو ؽفؽ ةكػ إيٍان، أو كخو اجلفؿ اىيت وذلم احلق يف ادلم 

م ا إال ةاحلق؛ حلػيد/   .(1) «…ال يو دم امرئ مصيً إال ةإضدى ذالث»ضؽَّ
 واحلق يف املال اكىغطب، وإحالف ٌال اىغري، وحنٔ ذلم.

فٍَ ضق  إال حبق اإلشالم(/ )وكٔهل / »-يف رشضّ لألربكني- وكال اإلٌام اجلٔوي
ائو،  اع اىؽؽيق، والطَّ الم فكو الٔاستات، فٍَ حؽك الٔاستات ساز كخاهل اكبلغاة، وُؼؽَّ اإـل
ِِف ٌَ كغاء  وٌاُف الؾاكة، واملٍخِف ٌَ ةؼهل املاء ليٍغؽؽ وابلٓيٍث املطرتٌث، واجلاين، واملٍخ

ٔء. في حيم األضٔال يُتاح يَْ ٌف اىلػرة، والؾاين املطَطَ، وحارك اجلٍكث والٔع كخيّ  ادلَّ
 . (2)«وكخاهل، وكؼلم لٔ حؽك اجلٍاقث وكيِا/ إُٓا فؽض قني أو نفايث

 ْو ييؾم ٌَ اـتتاضث ادلم اـتتاضُث املال؟  مصأىث/
ٔاب/ أن ْؼا اتلالزم غري مؽاد؛ ةو ٌاُل اىلاحو والؾاين املطَطَ لٔرذخٍٓا؛ فهُّ  واجل

                                      
ييت يف احلػيد الؽ1)  اةف قرش ٌَ األربكني.( ـو
 (.64 -63)ص ، لئِوي( رشح األربكني اجلٔويث2)
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 غيََّب املؽحّػ قييٍٓا.
ٌكخلًػا ليِطوِّ ومفخطاًل ليطؽام، فيهٔن قِػْا  أو ُيٍْو ذلم ىلع ٌَ َؼخََو وَزَن 

ا ال قطٍث دلٌّ وٌاهل ًٌكا.  مؽحػًّ
 ىلَعَ ا َتَعاىل»/  كٔهل ًْ ُٓ  «/وَِضَصاُب

 ِْا ةٍكىن/ الالم، أو ةٍكىن/ إىل. «ىلع» /«ىلَع ا»
ٔسٔب/ غري مؽاد كؽًكا؛ إذ ال جيب قييّ  «ىلع»فٍا أفٍّٓ ىفؾ اىكالوة يف احلؽف  ٌَ ال

 .(1)حكاىل يشء
ٔاسب.«ىلع»والِس يف ذنؽ احلؽف   / اإليٍاء ةن ضفاةًٓ واكف ال حماىث اكل

ؼا اتلكليب ٌَ اجليب  لإلشارة إىل أن احلؾً  «وضصاةًٓ ىلع ا حعاىل»ةلٔهل/  ْو
ىلع اجلاس يؾٔن يف ادلُيا ةاقختار اىـاْؽ، فاىكطٍث حثتج ليِاس ٌىت ساءوا بفبتٓا، 

ٔ/ الشٓادحان وأكا  ٌث الطالة وأيخاء الؾاكة.ْو
أٌا ةاقختار ابلٔاؼَ والِسائؽ فطفاةًٓ ىلع ا حكاىل؛ ألُّ املؽيف ىلع اىلئب 

 وابلٔاؼَ.
وكػ أفاد ْؼا احلػيد احلؾً ىلع اجلاس ةاىـٔاْؽ وإيؾال الِسائؽ إىل ا حكاىل 

 اعملٓا وعاىلٓا.
ا يف ادلُيا  ًٍ  واآلعؽة.فٍَ أعيص يف إيٍاُّ وأضفَ يف قٍيّ اكن مفي

ّ يف ادلُيا أضاكم املفيٍني. ْسؽَِي قيي
ُ
ّ أ َ يف قٍي ً يف ّ ول ٍاُ ً خييص يف إي َ ل  وٌ

 فُؽبَّ اعٍص يف ادلُيا يف اىـاْؽ يطادف قِػ ا عرًيا، وباىكهؿ!
ۋ ﴿ «/وضفاةًٓ ىلع ا»كؽأ ةكػ كٔهل/  وكػ ساء يف ةكظ الؽوايات أن اجليب 

ەئ وئ وئ  ەئ ى ى ائ ائ ې ې ې ې ۅ ۅ ۉ ۉ

                                      
تيث برشح األربكني اجلٔويث (1) ٔضات الْٔ  (.132ص) اىفخ
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 .(1)[67-61]اىغاشيث/ ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ۇئ ۇئ
ْٔد  ٔ املِافق( إذا أؿٓؽ اىَك واـخُفيػ ٌَ ْؼا اجلؾء ٌَ احلػيد/ كتٔل حٔبث الؾُػيق )ْو

ٔ كٔل الشافيع وروايث قَ أمحػ، وضاكه اخلؽايب قَ أك  اىكيٍاء. الم، ْو  إىل اإـل
حلتو حٔبث الؾُػيق، إال إذا  وليرٔري قَ اإلٌام أمحػ قػم كتٔهلا، وكؼا قِػ اإلٌام ٌالم ال

حاب ةِففّ وساء حائتًا كتو اىلػرة قييّ، ورسص اةَ اىليً قػم كتٔل حٔبث الؾُػيق ةكػ اىلػرة 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ﴿قييّ وأعؼ ذلم ٌَ كٔهل حكاىل/ 

ٔبث/ ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ   .[46]اتل
ٔا/ حُ  ٔضني كال بَِْا، لً يؾَ ليٌٍِني ضيجئٍؼ فئ اكن لكٍا ؿٓؽ املفئٍن ىلع املِافلني املفغ

ٔ عالف اىلؽآن ٔا ةيػيًٓ ْو ٔا ةًٓ أن يطاة  .(2)قييًٓ ٌَ ـبيو، وٌا اكن هلً أن يرتبط
 مصأىث/ 

وكػ أفاد ؿاْؽ روايات نررية/ أن اـخطلاق دعٔل اجلِث يؾٔن ةٍشؽد اإلكؽار 
أن  ةالشٓادحني ةطػق وإعالص، وكػ يلال/ إن ٌَ أكؽ ةٍٓا ةطػق وإعالص فال ةػَّ 

يدي ضلٍٓا ٌَ اىؽااعت، وال ـيٍا الطالة والؾاكة، وإن لً يفكو فال يٍؾَ احلؾً ىلع 
 ْؼا اإلكؽار ةالطػق واإلعالص.

ٌٔد ليشارع، وىؾَ االكخطار ىلع اجلؽق ةالشٓادحني ةطػق  ؼا ضطيص وٌلط ْو
 وإعالص ٌَ غري قٍو، حـٓؽ ذٍؽحّ يف ُاضيتني/

 إذا أكؽَّ ذً ٌات. -1
2-  َ ٔده يف اجلار/ فُّ ال خُيرلَّ فيٓا؛ ملا ذتج أُّ إذا حٍؾَّ كال/  ولً يكٍو، فتاىجفتث خلي

، وكػ أفؽد اجلٔوي يف رشح (3)«ٌَ كال ال هلإ إال ا خالًصا ٌَ كيتّ دخو اجلِث»
                                      

 .(21( أعؽسّ مفيً )1)
 .(2/144قالم املٔككني )أ، (1/558حلافؾ ضهيم ) ،ٌكارج اىلتٔل (،91 -92ص)الةَ دكيق اىكيػ  ،رشح األربكني اجلٔويث( 2)
 .(99ّ ابلغاري )( أعؽس3)
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 مفيً ةاةًا لالـخػالل ىلع أن ٌَ ٌات ال يرشك ةا شحئًا دعو اجلِث.
 /(1)اعرتاض

َ قٍؽ املؼنٔر يف ابلاب ةُّ لٔ اكن قِػ اةَ قٍؽ واقرُتَِض ىلع ضطث ضػيد اة
ا حؽك أةاه يِازع الطػيق  ٍَ أدمكني يف كخال ٌاُيع الؾاكة، ولٔ اكُٔا يكؽفُّٔ ملا  ╚ىَـ

ٔا/ ال / »اكن أةٔ ةؾؽ يُِلؽُّ قٍؽ ىلع االـخػالل ةلٔهل  أمرت أن أكاحو اجلاس ضىت يلٔل
ٔا الزاكة»وفيّ/ دون أن يؼنؽ ىكٍؽ ةايق احلػيد،  «هلإ إال ا  .«ويؤح

يق  ػِّ خػالل ةٓؼا اجلص إىل اىلياس، إْذ كال  ◙ةو إن الطِّ / ◙اُخلو قَ ااـل
ق ةني الصالة والزاكة؛ ألُٓا كرينخٓا يف نخاب ا» َ  ٌَ فر   ! «ألكاحِيَ

ٔه/ ٔاب ٌَ وس  واجل
ٔسّ األول/ ال ييؾم ٌَ نٔن احلػيد قِػ اةَ قٍؽ أن يؾٔن كػ اـخطرضه يف  ال

 احلاىث.حيم 
ٔسّ اثلاين/  ا ال ٍَ وال يٍخِف أن يؾٔن اةَ قٍؽ َذَنَؽُه هلٍا َ ْكُػ، ضيد لً يؾَ ضارًضا ىِـ

وكف ةحٍِٓا؛ ملؽض أو ـفؽ، ويَْشٓػ ذللم/ أن املِاؿؽة اىيت َسؽَْت ةحٍِٓا وككج يف روايث أيب 
ٔاككث.  ْؽيؽة وأنٍؿ ولً حلف يف روايخّ، مما يشٓػ ىكػم ضغٔره لي

ٔسّ اثلاىد/ لً يفخػل ىلع كخال ٌاُيع الؾاكة ةاىلياس فلػ؛ ةو  ◙أن الطػيق  ال
والؾاكة ، كال أةٔ ةؾؽ/ إال حبق اإلشالم/ »-يف احلػيد ٌَ كٔهل  -أيًغا- أعؼ احلؾً
الم  .«ضق اإـل

ٔسّ الراةع/  -أن اةَ قٍؽ لً يِفؽد ةاحلػيد؛ ةو شاركّ يف روايخّ أةٔ ْؽيؽة وأنؿال
مما يؾيػه رشفًا وُُتاًل  ╚ؽُُّد ٌريّ ٌَ الططاةث أدمكني، وإن اكن حف ╚ -أيًغا

 ىلع أكؽاُّ، نٍا ال خيىف.
ٔسّ اخلامس/ َِّث كػ ََتْىف ىلع ةكظ أكاةؽ الططاةث  ال أن اىلطث دحلو ىلع أن الفُّ

                                      
 .(1/76) فخص ابلاري (1)
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ِيُف قييٓا آضادًْ.  ويؽَّ
َِّث َتاىفٓا، وال يلال/ نيف عي -ولٔ كٔيج- وهلؼا ال يُيْخَفُج إىل اآلراء ـُ ٔد   ذلم. ٌف وس

 /ٔائد ِعيٍْي ث وحربٔي ث  ف
ْو نيف أن اجليب  -1 ٌَّ ا لً / »إسؽاء األضاكم يف ادلُيا ىلع اىـاْؽ، وح ًٌ اكن إذا غؾا كٔ

يُِغْؽ قييًٓ ضىت يطتص، فن ـٍف أذاًُا أمفم، وإن لً يفٍف أذاًُا أاغر ةكػٌا 
الم ةػون قيٍّ (1)«يطتص  .!!، الضخٍال أن يؾُٔٔا كػ دعئا يف اإـل

الم ٌَ أسو ادلفاع فلػ؛  -2 احلػيد رَدي واعص ىلع ٌَ كال/ إن اىلخال إٍُا رشع يف اإـل
يبنيِّ يف ْؼا احلػيد اىغايث اىيت رُشَِع ٌَ أسيٓا اىلخال، فتّ يجخلو اجلاس  فاجليب 

الم، وٌَ  ر األديان إىل قػل اإـل ْٔ ٌَ قتادة اىكتاد إىل قتادة رب اىكتاد، وٌَ َس
ْٔ أضػ الفتو الؽئحفث املرشوقث  -إًذا- ـكث ادلُيا واآلعؽة؛ فاجلٓاد عيق ادلُيا إىل

اتلٓا ُتاه اىكاملني، وليشٓادة قييًٓ ئم ادليَ، كال ا حكاىل/  الم ليليام ةـؽ ألٌث اإـل
 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿

  .[151]ابللرة/
ل ُار اآلعؽة ضىت وإن يف احلػيد رَدي ىلع ٌَ ؿَ أن ٌَ أىت ةالشٓادحني اٌخِف ٌَ دعٔ -3

الم ورشائكّ. وقليػة أْو الفِث واجلٍاقث يف ْؼا أُّ داعو حتج  فَّؽط يف شكائؽ اإـل
َب يف اجلار بفتب حفؽيؽّ  املشحئث؛ إن شاء ا قؼةّ، وإن شاء قفا قِّ، وإن ُقؼِّ

 وٌكاضيّ فُّ ال خُيرلَّ فيٓا ٌا دام كػ ٌات ال يرشك ةا شحئًا.
ۇ ۆ ۆ ﴿ْؼا احلػيد يف نخاب اإليٍان يف ةاب/  ♫وكػ روى ابلغاري 

وكػ وعكّ يف ْؼا ابلاب ليؽد ىلع املؽسئث  ،[4]اتلٔبث/ ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ
ٔا اىكٍو  قَ اإليٍان.  اذليَ أرَسئُ

ً ىلع كفٍني/ األوائو واىغالة.  ْو
                                      

 .(1345(، ومفيً )2944( أعؽسّ ابلغاري )1)
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 فاألوائو كالٔا/ اإليٍان ْٔ اتلطػيق واليفؾ.
لػ، ضىت اتليفُّؾ ىحؿ برشط لرلعٔل يف أٌا اىغالة فلالٔا/ ْٔ اتلطػيق يف اىليب ف

 اإليٍان!.
ٔل -4 ةّ اـخشاةًث ألمؽ  بشن اىلخال يف ـبيو ا، وقـيً اضخفائّ   شػة اقخِاء الـؽ

ا حكاىل هل ةاىلخال؛ فٓا يه اآليث حْنل ٌَ ـٔرة اتلٔبث يف الفِث اتلاـكث ٌَ اهلشؽة/ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿

گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ٔل ا  .[62]اتلٔبث/ ﴾ڳ ؼ ـر ْؼا األمؽ، وخيؽج ملالكاة الؽوم يف حيم الفِث،  فيِفِّ
الم! واكن  يجيب قِّ  ولً يشغيّ قَ ذلم شاغو، ضىت احلز اذلي ْٔ ٌَ أراكن اإـل

 ةاجلٓاد!  ٌَ يز ةاملفيٍني؛ النشغاهل
ھ ھ ے ﴿ اىل/نيف يؾٔن اتلٔفيق ةني احلػيد اذلي ٌكِا، وكٔهل حك -5

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ ، وكٔهل حكاىل/[4]اتلٔبث/ ﴾ے

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

  .[5]حمٍد/ ﴾ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
ٔاب ٌَ وسٓني/  اجل

ٔسّ األول/ ٔد قَ  «ـٔرة اىلخال»أن آيث  ال ؼا قِػ األضِاف، وكال أةٔ الفك ٔعث، ْو ٌجف
َي وال ف»دلاْػ/  الم أو رضب اىكِقىحؿ احلَٔم ٌ  .«ػاء، إٍُا ْٔ اإـل

ٔسّ اثلاين/  ؼا قِػ الشافكيث، وكال اىؽربيس يف  «ـٔرة اىلخال»أن آيث ال ٔعث، ْو ىحفج ٌجف
ٔعث، و»حماوىث حٔفيليث/  ٔلٔن/ إن اآليات ىحفج ٌجف ُٓا دميًكا حمهٍث، إوأك  أْو اىكيً يل

، وهل أن يفكو ٌا رآه مطيطث ليٍفيٍني  .(1)«واإلٌام خمريَّ
 ْؼا احلػيد كػ دمف ةني كٔل/ )ال هلإ إال ا( واألقٍال الطاحلث، وللكٍّ ذٔاةّ. -6

                                      
ٔد )حففري (، و2/331اةَ نرري ) حففري (1)  .(5/72أيب الفك
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، ىحؿ ىلٔل/ )ال هلإ إال ا( ذٔاب إال اجلـؽ إىل وسّ ا » /كال ـٓو اىتفرتي
 .(1)«واجلِث ذٔاب األقٍال

ٍَيَُم ةٓا، إالَّ كٔل/ )ال هلإ إال اأن »وضىك الؽازي/  ففٓا، لك لكٍث يطكػ اىـ ( فُٓا حطكػ ِة
ائ ائ ﴿، أي/ كٔل )ال هلإ إال ا(، [16]فاطر/ ﴾ې ې ې ى ى﴿ودحليّ كٔهل حكاىل/ 

 . (2) «!، أي/ امليم يؽفكّ إىل ا حكاىل[16]فاطر/ ﴾ەئەئ

ػُّ أىف )ال( اجلافيث أو كرصْا قِػ كٔل املؽء/ )ال هلإ إال ا(؟ىطيفث/  -7 ٌَ  ْو األفغو 
ٌََ اعخار املػَّ  ٔد ـٔى ا حكاىل. ًٌِٓ/  ٔس ْٔيث قَ لك م  ىحفتشكؽ املخيفِّؾ ةٓا ُي األل

ُّ املِيَُّث كتو اتليفؾ ةؼنؽ ا حكاىل! ٌَ َ اعخار اىلرص؛ خلالَّ ََترَْتِ ٌَ  وًٌِٓ/ 
ٍَػُّ  ، وإالَّ َػخُ الم، فخلرَصُ ق ةني أن حؾٔن أوَّل الكٌّ يف اإـل ٌََ فؽَّ  .(3)وًٌِٓ/ 

ٔضيػ ا حكاىل ٌا لً يحٔا احلػيد دحلو ىلع قػم حؾف -8 يَ ةخ ِلؽِّ ٍُ ري أْو ابلػع ال
ؽة  ىلع ٌا ْٔ ٌبفٔط يف نخب أْو اىكيً. -ةتػقث ٌؾفِّ

ؽون املفيٍني ةػون اىزتام الغٔاةػ اىيت وعكٓا  -9 احلػيد ردي ىلع اىُغالة اذليَ يؾفِّ
 أْو اىكيً قِػ احلؾً ىلع اآلعؽيَ.

 ةـالم اعٌث املفيٍني. وكؼلم ردي ىلع اذليَ يخٔكفٔن يف احلؾً
ٌَ صَّل  صالحِا واشخلتو كتيخِا وأكو »يف رشضّ حلػيد ابلغاري/ - كال اةَ ضشؽ

/ -كال (4) «ذةيطخِا، فذلم املصيً اذلي هل ذٌث ا وذٌث رشٔهل، فال ُُتِْفروا ا يف ذٌخّ
سؽيْج قييّ »

ُ
أضاكم وفيّ أن أمٔر اجلاس حمٍٔىث ىلع اىـاْؽ، فٍَ أؿٓؽ شكار ادليَ أ

 . (5)«أْيّ، ٌا لً يـٓؽ ٌِّ عالف ذلم

                                      
 (.12/223( ضييث األوحلاء )1)
 (.6/352ليؽازي ) ،اتلففري الهتري (2)
تيث برشح األربكني اجلٔويث3) ٔضات الْٔ  .(156) ( اىفخ
 .(391ابلغاري ) ( أعؽس4ّ)
 (.1/496( فخص ابلاري )5)
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ٔا أن  ٌَ سٓث أعؽى فاحلػيد ردي ىلع اىغالة يف اىؽؽف اآلعؽ أقين املؽسئث اذليَ زقٍ
ؼا احلػيد يف نخاب اإليٍان ليؽد قييًٓ ٍان ال يخاج إىل األقٍال، ذللم أورد ابلغاريْ   .(1)اإلي

ٔضػة األديان -12 ذنؽ يف ْؼا احلػيد الشٓادحني،  ، فن اجليب يف احلػيد ردي ىلع اىلائيني ة
ٔا نؼةًا أًُٓ يشٓػون الشؽؽ األول/ )ال هلإ  ٔد واجلطارى ال يشٓػون ةٍٓا، وإن زقٍ واحلٓ

ٔل ا(، وكػ ساء يف روايث/  مرت »إال ا( فًٓ كؽًكا ال يشٓػون الشؽؽ اثلاين/ )حمٍػ ـر
ُ
أ

ٔا يب وبٍا ستُج ةّ أن أكاحو اجلاس ضىت يشٓدوا أن ال هلإ إال ا ٔد  (2)«ويؤٌِ فٓو احلٓ
 وبٍا ساء ةّ؟! واجلطارى ئٌِن ةٍطٍػ 

الم بشٓادة/ أن ال هلإ إال ا،  ةو مىض أُّ ال يُْؾخَىف قِػ كخال أْو الهخاب ىلع اإـل
ٔل ا. ضىت يشٓػوا/ أنَّ حمًٍػا   ـر

ی ﴿، وبني كٔهل حكاىل/ نيف اجلٍف ةني ْؼا احلػيد الرشيف اذلي ةني أيػيِامصأىث/  -11

 ؟[647]ابللرة/ ﴾جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىب
ٔاب/  وكػ ذْب ؼائفث نررية ٌَ /-يف حففري ْؼه اآليث- كال اةَ نررياجل

اىكيٍاء إىل أن ْؼه حمٍٔىث ىلع أْو الهخاب وٌَ دعو يف ديًِٓ كتو اىجفظ واتلتػيو 
 إذا ةؼلٔا اجلؾيث.

ٔعث ةيث اىلخال، وأُ ّ جيب أن يُْػىع دميف األمً إىل وكال آعؽون/ ةو يه ٌجف
الم، فن أىب أضػ ًٌِٓ ادلعٔل فيّ، ولً َيَِْلْػ هل أو  ادلعٔل يف ادليَ احلِيف ديَ اإـل

ؼا ٌكىن اإلنؽاه، كال ا حكاىل/ ٻ پ پ پ پ ﴿ يتؼل اجلؾيث كُٔحَِو ضىت ُيْلخَو، ْو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿وكال حكاىل/ ، [17]اىفخص/ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀٺ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿وكال حكاىل/ ، [71]اتلٔبث/ ﴾پ پپ

ويف الططيص/ )َقِشَب اُ ٌَ  ،[161]اتلٔبث/ ﴾پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                      
 .(123ص، جلاؿً ـيؽان )األربكني اجلٔويثرشح كٔاقػ وفٔائػ  (1)
 .(21مفيً ) أعؽسّ( 2)



 

 

 

371  

الم يف  (1)كٔم يػعئن إىل اجلِث يف الفالـو( ارى اذليَ ُيْلَػم ةًٓ إىل ةالد اإـل يكين/ اأـل
ٍُٔن وحطيص أقٍاهلً ورسائْؽ ٔد واألكتال، ذً ةكػ ذلم يُفِي ً فيهُٔٔن الٔذاق واألغالل واىلي

 ٌَ أْو اجلِث!
ِاس وحلغًل ةحِّ وبني  وينتيغ اتلنتّ إىل/ ٔائق دون وضٔهل لي الم إلزاىث اىك أن اىلخال يف اإـل

الم ةالفيف.  الم فُّ يلؽُّ ةاجلؾيث، وال يؾؽه ىلع اإـل ً يػعو يف اإـل  اجلاس، وضيجئٍؼ فٍَ ل
ٔل  فٌا احلػيد اذلي رواه اإلٌام أمحػ أُّ كال/ ضػذِا يىي قَ محيػ قَ أنؿ/ )أن ـر

ًْ كال لؽسو/  ا  ْشيِ
َ
ا، كال/ أ ًْ ا، كال/ إين أسػين اكر ًْ فُّ ضػيد  (2)(وإْن نَِج اكر

ُّ اجليبُّ  ْْ الم، ةو داعه إحلّ،  ضطيص، وىؾَ ىحؿ ٌَ ْؼا اىلتيو؛ فُّ لً يُؾِؽ ىلع اإـل
ث، فلال هل/ أـيً وإن نِ ا فن ا فعربه أن ُففّ ىحفج كاةيث هل ةو يه اكْر ًْ ج اكر

 .(3)«ـريزكم ضفَ اجليث واإلعالص
ٔا »يف ْؼا احلػيد/  كػ يؽيق اىفكو ىلع اىلٔل واىكهؿ، فٍَ األول كٔهل  -13 فإذا فعي

ٍا كٔل، ووسّ ذلم أن اىلٔل ضؽكث  «ذلم ٌف أن يف دميث ْؼا األشياء الشٓادحني ْو
ةن يؾٔن اىلٔل يف دميث اليفان، وضؽكث اليفان فكو، ويطص إؼالق اىفكو ىلع اىلٔل 

 أفكال نٍا يف احلػيد، فكاٌث الطالة وإيخاء الؾاكة ٌَ األفكال ةال شم.
 أن اجليب  ¶/ ضػيد قٍار ةَ يارس -إؼالق اىلٔل ىلع اىفكو- وٌَ اثلاين

ؼا فكٌو (4)ضني حيًٍ كال ةيػيّ ْهؼا، ورضب ةٓا األرض  .(5)، ْو
ا أو كٔة ةػُّ، وكػ حؽى اىلٔة والشػة يف ديَ ا مؽحتؽث ةاإل -14 ًٌ يٍان، ال بشػة املؽء قٍٔ

ُّ كػ ضار حلرًا ذائًؽا يف اجلٓاد، أو ُاًرا ىلع  َؽ اإليٍاُن كيتَ ٍَ ََ اذلي َع َ اهلادَئ الفاؽ اليَّنيِّ

                                      
 .(3212( أعؽسّ ابلغاري )1)
 .(1989(، والغياء يف املغخارة )3765(، وأةٔ يكًل )12261( أعؽسّ أمحػ )2)
 (.1/312( حففري اةَ نرري )3)
 .(368، 112(، ومفيً )338غاري )أعؽسّ ابل( 4)
 .(132ص)الةَ قريٍني  اجلٔويث، رشح األربكني (5)
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ى يف مٔكف أيب ةؾؽ ٌَ كخال ٌاُيع  ؼا ٌا حتػَّ ا يف أمؽ ا، ْو ًٌ األقػاء، أوشػيًػا ضاز
ٔ اذلي قؽف قِّ ال ا، خياىف قٍؽ املكؽوف ةالشػة ويرص ىلع الؾاكة ْو ًٍ يني والؽكث دائ

 كخال ٌاُيع الؾاكة.
ةاعخياره واؼٍئِاُّ ملا ٌكّ ٌَ احلق وإرصاره قييّ  -عاضث اىلائػ- ذلث اإلنفان الطاىص -15

ً؛ وهلؼا حتٔل قٍؽ قَ مٔكفّ ملا رأى ٌَ  يذؽ يف ُفٔس اآلعؽيَ وئل كئبًٓ وأفاكْر
 يلخال فكؽف أُّ احلق. انرشاح ضػر أيب ةؾؽ ل

ال حتؾن أيٓا ادلايع إىل ا إذا لً حُلتَْو دقٔحَُم؛ فذا أديَج ٌا جيب قييم فلػ ةؽئَِج  -16
 ې ې ې ەئ﴿/ اذلٌُث، واحلفاب ىلع ا حكاىل، نٍا كال ا حكاىل جلبيّ 

ۆئ ۆئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿ ./ ىؾَ ٌَ حٔىل وكفؽيكين ﴾ى ى ائ ائ

  .[64-66]اىغاشيث/ ﴾ۈئ
دَّيَْج ٌا جيب أؾن فال حت

َ
ٔلَُم، أو إذا لً يُلتَْو ألوَِّل مؽةٍ؛ ألُم أ يٓا ادلايع إىل ا إذا رُدَّ ك

ٌامم، ويف  ا حؽيػ ةّ وسّ ا فال ةػ أن يذَِّؽ، ضىت ٔل رُدَّ أ قييم، وىؾَ اقيً أُم إذا كيَج ضًلّ
ّ يف مرص، قربة لرلاعة إىل ا، وذلم أُّ دمف هل الفطؽة ٌَ لك وس ♠كطث مٔىس 

ٔا ضتاهلً وقطيًٓ ضىت اكُج األرض حٍيش ذكاةني، ضىت إن مٔىس  ٔا وأىل  ♠واسخٍك
ّ/ ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿عاف  ٔا لكًٓ كال هلً/  .[77]ط ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿فيٍا اسخٍك

ّ/ ﴾ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ى ﴿/ لكٍات يفرية، كال ا ، [71]ط

ّ/ ﴾ى ٔا فٔرًا، واىفاء يف كٔهل/  ،[76]ط ِازق ً ح  ليفبتيث واىرتحيب واتلكليب. ﴾ې﴿يكين/ أُٓ
ةٓالء الفطؽة، فال ةػَّ للكٍث احلق  ♠فخمو نيف أذََّؽْت ْؼه اللكٍات ٌَ مٔىس 

 .(1)أن حذَِّؽ، ىؾَ كػ حذُِّؽ فًٔرا وكػ حخعؽ
 

 
                                      

 .(132 -131ص) املطػر الفاةق (1)
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 التاسع ثالحدي
 
 

َما »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت َرُسوَل هللا  ◙عن أبي ُهَريَْرة 

نَهيْتُُكْم َعنُْه فاْجتِنبُىُه، َوَما أَمْرتُُكْم بِه َفاْفَعلُىا ِمنُْه َما 

اْستَطْعتُْم، فإنما أْهلك َمْن قبَلُكم َكثَرُة َمَسائِلهْم َواْخِتالُفُهْم 

 لبخاري ومسلم.رواه ا «.َعََل أنبيَاِئهم
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 طرق احلديث وألفاظه
 
 

حجمىجسا احلحجسيجحت مجمىجسا الججلىمغمخض ىمححمسَّجمتيحم مممسججلمخل وحمجحجسه مخلحمل رواي الحمسحجمحمسي يمطحمل ممسمجعيحجس حمل املممسي 
 .(1)وأيب ممسججلحمل، الكحجمحمل يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة

دغٔين ٌا »مخفل/  وىمححمسَّجمته مخلحمل رواي أيب الحمسجحمد يمطحمل األيمطحمسج يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة يمطحمل اجليب 
ٍا  يخكً غَ يشء  حرْكخُكً، ُإ ً، فإذا ُٓ يم ٌَ اكف كتيكً سؤاهلً كاخخالفًٓ ىلع أُبيائٓ  ْأ

ّ ٌا اسخػػخً ٔا ٌِ ً ةأمر  فأح ٔق، كإذا أمرحك  .(2)«فاسخنت
 وىمححمسَّجمتيحم مممسججلمخل مخلحمل ىحضحمسيحمقْْي آىمححمسيحمل يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة حملمجعمحمه.

ويف رواي هل ذمحلحمس ممس حجمىجسا احلحجسيجحت مخلحمل رواي حمحملحجس حمل زيد يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة مخفل/ ىمحمخضمحم 
ٔا»يمغحمقل/  ا  رممسجخمل ، يمغحمقل رجمتىحل أُكىحلَّ «يا أيٓا اجلاس كد فََرَض اهلُل غييكً احلزَّ فحشُّ

ََٔستَج، كملا »/ اعٍم ي رممسجخمل ا؟ يمغممسيحلَ حمجىت مخفهل جحتبلجحتً، يمغحمقل رممسجخمل ا  ػً، ل لٔ كيُج/ُ 
ٌََ اكف كتيكً بسؤاهلً كاخخال»، جحتمخل مخفل/ «اسخػْػخًُ ْيَِم 

ُ
فًٓ ىلع ذركين ٌا حركخُكً، فإٍُا أ

ً، فإذا أمرحُكً بيشء   ً غَ يشء  أُبيآئ يخُك ً، كإذا ُٓ ّ ٌا اسخػػخ ٔا ٌِ ٔق ، فأح  .(3)«فََدُغ
 .(4)وأىمححمسجمتيحم الممصيمغيع وأمححجس مخلحمل رواي احمل يمطحمتبلن يمطحمل أييحم يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة

جحتمحم أجخم حجمحمسيحمسة م حمل ُمخلمحمَِّيحم، مخفل/ حجمىجسا مخل حمجحجسَّ  .(5)وأىمححمسجمتيحم يمطحجس الحمسزاق يمطحمل مخلمجعحملحمس يمطحمل حجمحملَّ

                                      
 .(1337( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )1)
 .(1337(، ومممسججلمخل )7288( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )2)
 .(1337( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )3)
 (.18(، واحمل حمجن )7367( أىمححمسجمتيحم أمححجس )4)
 .(1337( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )5)



 

376 

 .(1) جمتيحم مخلحمل ىحضحمسيمخف أيب محشججلخمت يمطحمل أيب حجمحمسيحمسةوأىمححمسجمتيحم احمل مخل
. وحجمجخم ىمحمخض محشجخمايحم/ يمطحمل حمحملحجس حمل زيد يمطحمل (2)وُرِوَي يمطحمل احمل ممسرييحمل يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة

 أيب حجمحمسيحمسة.
ے ﴿وىمححمسَّجمتيحم ادلارمخفمخضين مخلحمل وجمتيحم آىمححمس خممجترًصا، ومخفل يمغييحم/ يمغزنل مخفجخمهل مجعىل/ 

 .(3)[101]املائدة/ ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷  ﮸
 .(4)محمحمججخمه وهل ححصحجمحجس/ يمطحمل املىمعرية حمل ححصمجع

 
 
 
 

 
 

 
  

                                      
 (.2، 1( أىمححمسجمتيحم احمل مخلجمت )1)
 (.2715( أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف األوممسممش )2)
 .(2777( أىمححمسجمتيحم ادلارمخفمخضين )3)
 (.6717( أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف األوممسممش )4)
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 ثـديـحـراوي ال
 
 

  /  /◙ نستّ ككِيخّأكًلن

 وأرخمشه. ◙حجمجخم أجخم حجمحمسيحمسة يمطحجس الحمسمححمل حمل محشجحسحمس ادلويس 
واىمحمجتججلىمغجخما يف اممسحمليحم واممسمخل أييحم ىلع جحتحملجحمي يمطرش / »-يف محشىمغ اليجشىمغجخمة- مخفل احمل اجلجخمزي

 .(1)«مخفجخماًل... وأححصمجمحمسحجم/ يمطحجس ححصحملجمس حمل اعمحمس، يمغممسيم يف اإلممسبلم يمطحجس ا
ومحشحمجخمت ممعري واحمجحجس أن اممسحمليحم يف اإلممسبلم يمطحجس الحمسمححمل، واممسمخل أييحم محشجحسحمس، وحجمىجسا اذلي 

 .♫ايمطمجتحملحجسه اإلمخلم اجلجخموي 
  /نِيخّ/ أةٔ ْريرةذاُينا ◙/ 

 .(2)«يا أةا ْريرة»مخفل هل/  ويف محشحمجيخمت ابلجحسري أن اجليب 
 يب َ يمحمِّ لمخل محلُ مخفججل أليب حجمحمسيحمسة/ »وممس لمحمحمجتيحم مجم/ مخل رواه يمطحجس ا حمل أيب رايمغممط مخفل/ 

حمسيحمسة محشىمعرية يمغيحلمحم أخمشمجعمجم لججليىحل يف ححصحمتحمسة، يمغذا اكجحم يل حجمُ وأحجمٌل،  أرىع ممعمحممخلَ  حجمحمسيحمسة؟ مخفل/ محلمحمُ 
 .(3)«يمغججلمجع مجم يمغيحلمحمجخمين أ حجمحمسيحمسة ؛مجم مخليع اكن اجلمجمر ذحجمُ 

 رممسجخمل يمغحمسآين محليم، يف يجخممخل حجمحمسة أمحىحل محلمحم/ مخفل أجحميحم يمطمحميحم رويمحم ومخفحجس» مخفل احمل يمطحجس اججلرب/
 يلجخمن أن يمطمحمحجسي أححصيحم وحجمىجسا. حجمحمسيحمسة أ ي /يمغحمقل. حجمحمسة/ يمغحمقججل حجمىجسه؟ مخل/ يل يمغحمقل ، ا

 .(4) «أيمطججلمخل وا ىجسلممق، محلمحمه  اجليب
                                      

 (.1/266( محشىمغ اليجشىمغجخمة )1)
 (.6577 ،2537، 99) /مخلمحممجم يف اليجشحمجيخمت، ( ورد ذلممق يف مجخماخمشممط محلمحترية2)
 (، ومخفل/ حمجحجسيجحت حمجممسحمل ممعحمسي.3847( أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسي )3)
 .(4/1777االممستيمجعب ) (4)
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َ مجم؛ ألجحميحم اكن ييجشحمجمجم إمخل محشىمعرًيا يججلمجع مجم، أو محلرًيا  ىحل مخلحمل ذلممق/ أجحميحم ُمحلينِّ يمغمجتحمجيجشَّ
ْ يف حجمحمسة، يمغججلمجعججليحم أىمحىجس حمقيس اججلمجعيحلجمس،  حيممسحمل إحلمجم؛ وألجحميحم حجمجخم اذلي روى أن امحمسأًة ُيمطىجسِّ

  اثلجخماَب يف اإلحمجممسن.يمغَحمسَجمتَ 
  /كتييخّ كإسالٌّذاثلنا ◙/ 

 حجمجخم مخلحمل مخفيججل دوس حلحملحمل.
إىل ىمحيرب،  ◙خبَيرَْب؛ يمغممسر  يف ممسمحم ممسممط مخلحمل اهلحمتحمسة ورممسجخمل ا  ◙أممسججلمخل 

 .(1)املحجسيمحم حمجىت مخفحجسم مخلممط اجليب 
  /ا  /◙ نشأحّراةػن

جمتحمست نممصُت يتيًحمل، وحجم»يحمقجخمل/  ◙يمطحمل ممسججليحملن حمل حمجين مخفل/ ممسحملمجع أ حجمحمسيحمسة 
ة( محم ممعحمسوان مخضمجعم مخضين ويمطحمق رَْحمجٌل، يمغيحلمحم  (2)مممسيحليمحمً، وكمحمُ أجمترًيا )ججلبرسة، أو حمسَّ

، واحلحملحجس  اذلي جمتمجعىحل ادليحمل مخفجخماًمخل، أىمححجسم إذا جحمحمسلجخما، وأْحمجحجسو إذا ركجخما، يمغحمسوَّجمتمحميمجم ا 
 .(3)«وجمتمجعىحل أ حجمحمسيحمسة إمخلًمخل

  /ا  /◙ أغٍاهل كٌِاكتّخامسن

يمغحمقحجس روى مخممس مخلحمل روى احلحجسيجحت مخلحمل اليجشحمج إلدمع؛ أكرَث  ◙ُيَمجعحجسُّ أجخم حجمحمسيحمسة 
، اىمغمخف الممصيجحسن ىلع جحتبلجحتحمل ومخممس ويمطرشيحمل (4)آالف وجحتبلجحتحمل وأربمجع وممسمجعْي حمجحجسيمحتً

حمجحجسيمحتً، واجحمىمغحمسد ابلجحسري محتبلجحت وتممسمجعْي حمجحجسيمحتً، ومممسججلمخل حمل وممسمجعْي حمجحجسيمحتً، واكن يحمقجخمل 
 .(5) «بلمجعحمس لحمسمخليمجتحملجخمين محلحيس، يف مخل لىحل حمجحجسجحتمجتلمخل لجخم/ »◙

إجحملمخل حمقجخملجخمن/ مخل ُل املمجمجمتحمسيحمل ال حيحجسجحتجخمن يمطحمل »ويمطحمل ممس حجمىجسا اإلمحلمحتر يحمقجخمل/ 

                                      
 (.1/425( محشىمغ اليجشىمغجخمة )1)
 ( اججلمجعحمق/ اجلجخمب.2)
 (. 4/326اججلمخضحمقت ) ( أىمححمسجمتيحم احمل ممسمجعحجس يف3)
 .(263(، واحمل اجلجخمزي يف ججلحمقيخمت يمغمجمجخمم أحجمىحل األجحتحمس )ص275محلحمل جمتحمسم يحم احمل حمجحمسم يف جمتجخمامخلممط الممسرية )ص( 4)
 .(2/615ممسري أيمطبلم اجلبلء ) (5)
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مجمىجسه األحمجديجحت؟! ومخل ُل األجحميجشر ال حيحجسجحتجخمن مجمىجسه األحمجديجحت؟! وإن  رممسجخمل ا 
أمحشحمجيب مخلحمل املمجمجمتحمسيحمل اكجحم تممصىمعججلمجممخل محشىمغحمقمجممخل يف األممسجخماق، وإن أمحشحمجيب مخلحمل 

رَُخمشجخمحجممخل واملحمقم 
َ
ْكرِثُ األجحميجشر اكجحم تممصىمعججلمجممخل أ

ُ
يمطججليمجم، وإين محلمحم امحمسًءا مخلمجعمجتيحلًىمغ، وكمحمُ أ

حمجحجسجحتمحم يمغحمقل/  ؛ أحمجُُضُ إذا اغجخما، وأحمجىمغمخض إذا نممسجخما، وإن اجليب دللممسَ رممسجخمل ا 
ا سٍػّ  ٌَ يَبُْسُع ذٔبّ حىت أفرغ ٌَ حدييث، ذً يلتظّ إحلّ؟ فإُّ ىيس ينىس شيئن

ا ، يمغجخما مخل نممسيُ ، جحتمخل حمجحجسجحتمحم يمغحمقممشمجت-، أو مخفل/ جحمحملحمسيت-، يمغبممسمخض جحتجخميبٌين أةدن يحم إيلَّ
ڻ ڻ ﴿ححصحً ممسحملمجعمجتيحم مخلمحميحم، واْيُمخل ا لجخمال آي مخلحمل محلمجتب ا مخل حمجحجسجحتمجتلمخل بيشء أًحجسا/ 

  .(1)«[159]ابللرة/ ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
أجحميحم  ◙وحمجمخف ىلع لك مممسججلمخل أن حي أ حجمحمسيحمسة؛ يمغمجعحمل يحمسيحجس حمل يمطحجس الحمسمححمل يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة 

مخل  يمطجخممجم يجخمًمخل يمغممسحملمجعمجتين يف رممسجخمل ا محلمحمُ أديمطجخم أيم إىل اإلممسبلم ويه مرشك، يمغحجس»مخفل/ 
وأجحم أل يمغحمقججل/ ي رممسجخمل ا إين محلمحمُ أديمطجخم أيم إىل اإلممسبلم يمغمجتىب  أكحمسه، يمغيُ رممسجخمل ا 

، يمغحجسيمطجخممجم احلجخمم يمغممسحملمجعمجتين يمغيممق مخل أكحمسه، يمغدع ا أن يمجمحجسي أم أيب حجمحمسيحمسة، يمغحمقل رممسجخمل ا  يمطٌلَّ
َـّ أيب ْريرة امهلل/  ِد أ ْْ ْيمطُحجسو ألبرشحجم حجساعء رممسجخمل ا  ، يمغجحسحمسجمتُ ا

َ
، يمغججلحمل أيُ ابلَب أ

، يمغحمقججل/ ماكجحمممق ي أ حجمحمسيحمسة! يمغممسحملمجعُ َىمحْممشَجحسَممش  يمغذا حجمجخم دُلف، يمغممسحملمجعْ أيم َىمحْممصَممغ مخفََحجسيَمَّ
املء، مخفل/ يمغممعتَممسججلَْ وججلبممس دريمطمجم وَيمطِحمتججلَْ يمطحمل مِخرحجم، يمغىمغمجتحمج ابلب، جحتمخل مخفججل/ ي أ 

، وأححصمجمحجس أن حمحملًحجسا يمطحجسه ورممسجخمهل، مخفل/ يمغحمسجمتمجعُ إىل رممسجخمل ا  حجمحمسيحمسة! أححصمجمحجس أال هلإ إال ا
يمغحمجتيحم وأجحم أل مخلحمل اججلىمغحمسح، مخفل/ مخفججل/ ي رممسجخمل ا، أبرْش يمغحمقحجس اممسمجتحمتب ا ديمطجخمممق، ومخفحجس 
حجمحجسى أم أيب حجمحمسيحمسة، يمغحمجحملحجس ا وأجحتىن يمطججلييحم ومخفل ىمحرًيا، مخفل/ مخفججل/ ي رممسجخمل ا، ادُع ا أن 

حتِّب ُعَتيدؾ  امهلل/ ده املمخلمحمْي، وحيَِّمجممخل إحلمحم، مخفل/ يمغحمقل رممسجخمل ا حيِّبيَن أجحم وأيم إىل يمط
، مخفل/ يمغحمل ُىمحِججلَمخف ممخلٌحمل كأٌّ إىل غتادؾ املؤٌِني، كحتِّْب إحلًٓ املؤٌِني -يمجعين/ أ حجمحمسيحمسة- ْذا

                                      
 (.2492(، ومممسججلمخل )2747( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )1)
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َحمجَّين
َ
 .(1)«يممسحملممط يب، وال يحمساين إالَّ أ

أن أ حجمحمسيحمسة اكن يممسِّخمت »يحلحمسمخل/ يف اججلمجعدة/ مخل ُرِوَي يمطحمل ىمحدل حمل يمط ◙ومخلحمل اجمتمجتمجمده 
ممسُِّخمت حمقحجسر ذجحميب. ويف رواي/ حمقحجسر ِدييَت، وزاد الحمساوي/ 

ُ
لك يجخمم اجحتجيت يمطرشة أججلممغ تممسبيحمج؛ ويحمقجخمل/ أ

يََ اجحتمحم يمطرش أججلممغ درحجممخل؛ يمغمجمجخم يُممسِّخمت مجعحجسدحجم؛ تليحلجخمن يمغاكمحليحم مخلحمل اجلر  .(2)«يمجعين أن ادلِّ
اكن هل ىمحيممش يمغييحم أججلممغ يمطحمقحجسة؛ يمغبل  أن جمتحجسه أ حجمحمسيحمسة»ويمطحمل جحممجعيمخل حمل حمحمسز حمل أيب حجمحمسيحمسة/ 

 .(3)«يمحمم حمجىت يممسخمت يحم
ََممشيَّْىمغُ أ حجمحمسيحمسة ممسًمجع، يمغاكن حجمجخم وامحمسأيحم وىمحدمخليحم يمجتمجعحمقَّجخمن »ويمطحمل أيب حجمحمسيحمسة اجلمجمحجسي مخفل/ 

جحتبْلجحتً، ييجشٌل حجمىجسا، جحتمخل يجخممخفمخض حجمىجسا، جحتمخل يجخممخفمخض حجمىجسا، جحتمخل يجخممخفمخض حجمىجسا
َ
 .(4)«الججليىحل أ

ِمحش »مخفل/  ◙وأىمححمسج ابليمجمٌف وممعريه يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة 
ُ
ُْ جحتبلث ميجش يف اإلممسبلم/ أ

يف ممسىمغحمس، يمغحمقل/  ، ومخفمجتىحل يمطمحتحملن، والِحملْحمسود! مخفلجخما/ ومخل املحمسود؟ مخفل/ محلمحم مخلممط اجليب مجخمت اجليب 
مخلمجعممق يشء؟ يمغحمقججل/ حملحمس يف محمسود، مخفل/ ِِجْ يحم، يمغىمححمسجمتُ مخلمحميحم حملًحمسا )وىف رواي/ يمطرشيحمل حملحمسة(، 

، حمجىت أىت إىل آىمححمسحجمحمل، جحتمخل مخفل/ يمغممسَّمَّ ا وداع )ججلربك(، وجمتمجعىحل يممشممط لك حملحمسة )يف املحمسو د(، ويممسيمِّ
إذا أردَت أف حأخذ ٌِّ  ادُْع َيمطرْشةً، يمغحجسيمطجخممجممخل، حمجىت أكىحل اجلحححص لكيحم، وبٌف يف املحمسود، يمغحمقل/

 ُّ ا فخْذ، كًل حَُكتَّ ، مخفل/ يمغكججلُ مخلمحميحم حمجية أيب لحمس ويمطحملحمس ويمطمحتحملن، يمغججلحمل مخفُمجتِىحل انْمجتُِمجمَ حيت شيئن
. والِحملْحمسود/ ليحلرس (5)«كججلُ مخلمحميحم؟ أكججلُ مخلمحميحم أكرث مخلحمل مخليت وممسٍمخف وانْمجتُِمجمَ املحمسود، أال أىمحربكمخل كمخل أ

 مخل ُُيَمجعىحل يمغييحم الحمساد. 
ُُيحم آيً مخلحمل / »◙ويمطحمل أيب حجمحمسيحمسة 

ْ
أمحشين جمتمجمحجس ححصحجسيحجس، يمغججلحمقيُ يمطحملَحمس حمل اخلمخضب، يمغممسمجتْحمقَحمسأ

، يمغحملممصي ممعري مجعيحجس يمغَجحسْحمسرُت لجخمجمتيه مخلحمل اجَلْمجمحجس واجلجخمع، يمغذا  محلمجتب ا، يمغحجسىمحىحل داره ويمغمجتحمجمجم يمطٌلَّ

                                      
 (.2491( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )1)
 (.1/268محشىمغ اليجشىمغجخمة ) (2)
 (.1/268( امليجشحجسر الممسمخف)3)
 (.1/269( امليجشحجسر الممسمخف)4)
 محلحمتمخل.2والجخمممسمخف ممسمجتجخمن محشاًع، واليجشع مخلحمل اتلحملحمس مخفُحمسا (، 341( أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف دالىحل اجلجخمة )5)
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يمغحمقججل/ بليممق رممسجخمل ا وممسمجعحجسيممق، يمغىمحىجس  يا أةا ْريرة!مخفمخل ىلع رأيس، يمغحمقل/  جخمل ا رممس
يحجسي يمغمخفمخلين، ويمطحمسف اذلي يب، يمغجحممخضججلمخف يب إىل رحمجججليحم، يمغمحمس يل مجعجمسٍّ مخلحمل ججلنب، يمغرشب مخلمحميحم، جحتمخل 

،مخفل/  يمغمجعْحجسُت يمغرشبُْ، حمجىت اممسمجتجخمى مخضين يمغيجشر  ُغْد،يمغْمجعحجسُت يمغرشبُ، جحتمخل مخفل/  ُغْد يا أةا ِْرٍّ
حجسح، مخفل/ يمغججلحمقيُ يمطحملَحمس وذمحلحمسُت هل اذلي اكن مخلحمل أمحمسي، ومخفججلُ هل يمغََجخمَّلَّ اُ ذلممق مخلحمل اكن أحمجمخفَّ اكججلحمق

ْن أكجخمَن 
َ
 هل مخلمحمممق، مخفل يمطحملحمس/ وا أل

ُ
جحم أمخفحمسأ

َ
يحم مخلمحمممق ي يمطحملحمس، وا ججلحمقحجس اممسمجتحمقحمسأَُممق اآلي وأَل

َحمجَّ إيِلَّ مخلحمل أن يلجخمن يل مخلمحتىحل مُحِْحمس اجلََّمجعمخل
َ
 .(1)«أدىمحججلمجتَُممق أ

أ حجمحمسيحمسة أمخلرًيا ىلع ابلحمجحمسيحمل، جحتمخل يمطحمسهل، جحتمخل راوده ىلع اججلمجعحملىحل يمغىب وب يمطحمل اممسمجتمجعحملىحل يمطحملحمس 
 وأرخمشه. ◙اإلمخلرة، ولمخل يحمسل يممسلحمل املحجسيمحم حمجىت مخلت مجم 

  /ا  /◙ كفاحّسادسن

مل حمجَُضَْت أ حجمحمسيحمسة الجخميمغة لمخم، يمغحمقيىحل هل/ مخل ييحليممق؟ مخفل/ »روى احمل ححصجخمذب مخفل/ 
 .(2)«ُود، املمجمممش مخلمحممجم إىل اجلمحم، أو اجلرُمجعحجس املىمغزة، ومخفِججلَّ الحمساد، ويمطحمق محلَ 

ملحجسيمحم ممسمحم ممسممط ومخممسْي، ومخفيىحل تممسممط ومخممسْي، يف آىمححمس ىمحبليمغ مخلمجعوي،  ◙جخميف 
 وأرخمشه، ودممجعمحم يحم يف دار محلحمسامخلمجتيحم. ◙، (3)وهل جحتحملن وممسمجعجخمن ممسمحم، وُديمغحمل بلحمقيممط

 
 
 

 
 

  

                                      
 .(4956أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )( 1)
 (. 998يف الحمسحجمحجس ) أمححجس( أىمححمسجمتيحم 2)
 اجلجخماحجمحمس ابلمجمي .حمجيحجسر حمل حمجممسمحم حمل يمغحمسمحشيمغ /اممسحمليحم ،واذلي مجم محشحمجيب آىمححمس ،مخل اححصمجتمجمحمس مخلحمل أن مخفربه مجعممسحمقبلن ال أمحشىحل هل( و3)

 . (77ص) يف رشح األربمجعْي اجلجخموي
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 أهمية احلديث ومنزلته
 
  

ه مخلمحممجم.(1) «ممس أحمجديجحتاججلىمغحمقيحم يحجسور ىلع مخ»/ مخفل أجخم داود  ، َفَمجعحجسَّ

ْيمطِمخضيمجم اجليبُّ » /ومخفل اجلجخموي
ُ
 ،حجمىجسا مخلحمل مخفجخمايمطحجس اإلممسبلم املمجمحمل، ومخلحمل جمتجخمامخلممط اللكمخل اججليت أ

 .(2)«ويحجسىمحىحل يمغيمجم مخل ال حُيىص مخلحمل األحمجاكم
يحم إحليحم مخلحمل اججلزتام رشع ا  ، اذلي ال ولحملحمل أحجمحملي حجمىجسا احلحجسيجحت اججلمجعحمطيمخل يمغيحمل يُجخمَجمتِّ

و جحممجميً، ومخل يجّيحم إحليحم مخلحمل رضورة الجخممخفجخمف يمطمحمحجس حمجحجسود مخل حَّمحميحم محلمجتب خيججلجخم أن يلجخمن أمًحمسا، أ
 ، دون إيمغحمساط، أو ىمغحمسيممش.ا مجعىل وممسمحم رممسجخمهل 

 
 
 
 

 

 

 
  

                                      
 (.1896( أىمححمسجمتيحم اخلمخضي ابلىمعحجسادي يف اجلمخلممط ألىمحبلق الحمساوي وآداب الممسمخلممط )1)
 (.9/172مخل، لججلمحمجخموي )( رشح مممسججل2)
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 سبب ورود احلديث 

 
 

يمغحمقل/  ،ىمحمخضمحم رممسجخمل ا »مخفل/  ◙حجمجخم مخل أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل يف محشحمجيحمجيحم يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة 
ٔا...يا أيٓا اجلاس، كد فرض اهلل غييكً احلز فَ   إىل آىمححمس اججلحمقيجش، ومخفحجس ممسحمق. (1)«ُحشُّ

 .(2)ومخفحجس ورد أن الممسىحل حجمجخم األمخفحمسع حمل حمجبجمس
 خيمخض مخلحمحمً مخلمجعلمخل ادليحمل. ومخفيىحل/ إن ممس احلحجسيجحت أجحميحم اكن يف حمجحمت الجخمداع واجليب 

ْحمجَىمغجخمْه يف املممسججل،   ممسلجخما رممسجخمل ا»ويف اليجشحمجيحمجْي يمطحمل مخفمجتدة يمطحمل أنجمس مخفل/ 
َ
حمجىت أ

ُخّل/ يمغىمعممش، يمغيجشمجعحجس املمحمرب يمغحمق ٔـ غَ يشء إًل ةيَِّ ، يمغحمقم رجمتىحل اكن إذا الىح ًل تسألٔين احل
، جحتمخل أنممص يمطحملُحمس، أةٔؾ ُحذافثالحمسجمتَل ُدِِعَ إىل ممعري أييحم، يمغحمقل/ ي رممسجخمل ا مخلحمل أيب؟ مخفل/ 

يمغحمقل/ رخمشيمحم  ربًّ، وبإلممسبلم ديمحمً، وبحملحمجحملحجس رممسجخماًل، جحممجعجخمذ  مخلحمل اججلىمغنت. واكن مخفمجتدة 
اآلي  ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴اآلي/ حجسيجحت حجمىجسه يىجسمحلحمس يمطمحمحجس حجمىجسا احل

 .(3)«[101]املائدة/
يمغَحجسججلَّْ حجمىجسه األحمجديجحت ىلع اجليه يمطحمل الممسال يمطحمل ال حُيمجتج إحليحم مم » /مخفل احمل رجمت

يممسجخمء الممسىحل جمتجخمايحم، مخلمحتىحل ممسال الممسىحل/ حجمىحل حجمجخم يف اجلر، أو اجلمحم؟! وحجمىحل أجخمه مخلحمل يمحمتممس 
 إحليحم، أو ممعريه؟!

                                      
 ( حمقحجسم مخفحمسيً.1)
األمخفحمسع حمل حمجبجمس حمل  /أمخل األمخفحمسع يمغمجمجخم ،(2886(، واحمل مخلجمتيحم )2627(، واججلجممسيئ )1721(، وأيب داود )2374( ورد ذلممق يمطمحمحجس أمححجس )2)

وححصمجمحجس يف ويمغحجس مخلحمل ين دارم مخلحمل حمليمخل، يمغممسججلحملجخما،  ملسو هيلع هللا ىلصمخفحجسم ىلع اجليب  ،مخلحمل ممسدات اججلمجعحمسب يف اجلحجمججلي ،يمطحمقل املحمتححصيع اتلحملييم
يف اإلمحش  .حجم31واججلمخضممغ، واكن مخلحمل املججلىمغ مخفججلجخمبمجممخل، ومخفحجس حمجممسحمل إممسبلمخليحم، وجخميف ححصمجميًحجسا جلجخمزجمتن ممسمحم  ،ويمغمجتخمت ميحل ،حمجمحمحمحمً

 .(95ص)الحمل دمخفيمخف اججلمجعيحجس  اجلجخموي، ورشح األربمجعْي .(254-1/252)حمليزي اليجشحمج 
 .(2359(، ومممسججلمخل )6362( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )3)
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يحم اتلمجعمحمُّ واججلمجعجحت واالممسمجتمجمحمساء، محلحمل اكن يىمغمجعججليحم محلمحتري مخلحمل واجليه يمطحمل الممسال ىلع وجمت
 املمحميمغحمقْي وممعريحجممخل.

ومخفحمسي مخلحمل ذلممق/ ممسال اآليت وامخفرتاحمجمجم ىلع وجمتيحم اججلمجعمحم، ومخفحمسي مخلحمل ذلممق 
الممسال يمطحمل أىمحىمغه ا يمطحمل يمطده ولمخل يمخضججلمجعمجممخل يمطججلييحم، اكلممسال يمطحمل ومخف الممسيمط ويمطحمل 

 .(1)«الحمسوح
إف »ًىحض مجعخمش أحمجديجحت األربمجعْي؛ محلحمجحجسيجحت/ جحتمخل يجيغ أن يمجعججلمخل أن هلىجسا احلحجسيجحت ار

ُّ ٌا ًل يػِيّ»، وحمجحجسيجحت/ «احلالؿ ةنيِّ   .«ٌَ حسَ إسالـ املرء حرُك
 

 
 
 
 
 

 
 

  

                                      
 (.1/254( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحللمخل )1)
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 شـرح املفـردات

 
 
 ىحضججلُ مخلمحملمخل الَيحلممغَّ يمطحمل يمغمجعججليحم. «/ُٓيُخكً غِّ»
ٔق»  احمسكجخمه وامجتمجعحجسوا يمطمحميحم. «/فاسخنت
 ىحضججلُ مخلمحملمخل أن ىمغمجعججلجخمه.«/ أمرحُكً ةّ»
ٔا ٌِ» ح

ْ
 يمغيمغمجعججلجخما مخلمحميحم.«/ ّفأ

َىحضْحمقمجتمخل، أو مخل مخفََحجسْرُمخل يمطججلييحم وحرسَّ ججللمخل يمغمجعججليحم. «/ٌا اسخػػخً»
َ
 مخل أ

 محشر ممس اهلبلك؛ إذ أوجمت اججلمجعحمقجخمب يف ادلجحمي واآلىمححمسة. «/أْيَم »
َْ كتيَكً»  مخلحمل األممخل الممسحمق. «/ٌَ
 أممسججلمجتمجممخل اليحلمحترية، ال ممسيحمل يمغيحمل ال حمججمت إحليحم وال رضورة. «/نرثة مسائيًٓ»
خمججلىمغمجتمجممخل ويمطيجشيجحممجممخل ألجحمبيمجممخل، وحمسددحجممخل يف أىمحرحجممخل،  «/ىلع أُبيائًٓاخخالفًٓ »

 .وجمتحجساهلمخل يمغيحمل جمتؤوحجممخل يحم مخلحمل رشع
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 الشرح اإلمجالي

 
 

 ىلع أجحميحم إذا  حجمىجسا احلحجسيجحت مخفيمطحجسة مخلحمل مخفجخمايمطحجس ادليحمل ومخلحمل جمتجخمامخلممط اللكمخل، يمغلحمسممسجخمل  دجلَّ
ِت جحممجمجحم يمطحمل يشء وجمت يمطججليمحم اجمتمجتمحميحم دمججل واحمجحجسة حجسون اممستمحتمحم

ْ
ء، وإذا أمحمسجحم بيشء يمغججلمحم

 مخلمحميحم مخل جحممخضيمخف.
ولمخل يلججلىمغمحم بيشء جحممجعحمتحمس يمطمحميحم، وحجمىجسا مخلحمل ممسحملحمج ادليحمل ويرسه؛ حمجيجحت إن ا مجعىل ال 

 يلججلممغ جحمىمغًممس إال وممسمجعمجم.
جحتمخل أححصر إىل يشء اكلَحملمحتَِىحل يمطحمطً جل ن ال جحملجخمن محلمجعخمش األممخل الممسحمق حمجيمحمحمل أكرثوا 

يمغمجعمخفمجممخل ا جحمجخماع مخلحمل اهلبلك وادلمخلر؛ يمغيجيغ مخلحمل األممسججل ىلع أجحمبيمجممخل مخلممط خمججلىمغمجتمجممخل هلمخل 
الَّ جحملجخمن مخلمحتججلمجممخل حمجىت ال جحممجمججلممق محلحمل حجمججليحلجخما، مخفل مجعىل/ 

َ
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿أ

  .[103]آؿ غٍراف/ ﴾ڃڃ
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 الشرح التفصيلي

 
 
 ٔقُ / » كٔؿ اجليب ُّ فَاْسَخنُِت ِْ ًْ َع ْيُخُك َٓ ا َن ٌَ/» 

يمطمحمحجس وروده؛ يمغبل يتمحمول مخلحمل َحمجَحجسث مجعحجسحجممخل إال  حجمىجسا اخلمخضب يف الججلىمع خيمجتمحش ملجخمجمتجخمديحمل
حجمجخم/ إمخل مممسوامجممخل يف احللمخل الرشِع  -أيًممش- حجسحلىحل، وادلحلىحل ىلع أن اخلمخضب يتمحموهلمخل

 الجحممجتىمغء اىمحمجتيجشمحشيحم حمللكَّممغ دون ملكممغ، وإمخل اإلدمع وحجمجخم مخلمجعججلجخمم مخلحمل ديحمل اإلممسبلم رضورًة.
 أداة رشط. /«ٌا»

ٔق، كٌا»يمغجلحملججلمجتن/  ٔا ٌِّ ٌا اسخػػخً ٌا ُٓيخكً غِّ فاسخنت  «أمرحكً ةّ فأح
دمججلمجتن رشىحضيمجتن، ويمغمجعىحل الرشط حجمجخم مخل مجعحجس أداة الرشط، وجمتء اجلجخماب يف اجلحملججلمجتْي مخلحمقرتجحمً 

 ججلىمغء ألجحميحم ىحضججليب.

يُخُكً» َٓ - ججلحجمس املحمساد حجممحم مخل َورَد اجليه يمطمحميحم مخلحمل ىحضحمسيمخف الممسمحم يمغحمقممش، ىحل يحجسىمحىحل يمغييحم /«َن
 اذلي مخفم تججليىمعمحم إيه. حجمجخم مخل اكن مخلحمل ىحضحمسيمخف اججلحمقحمسآن، يمغن اجليب  -أيًممش

 / املمحمممط، وحجمجخم ىحضججل األىلع محلممغَّ مخلحمل حجمجخم أدىن مخلمحميحم يمطحمل يمغمجعٍىحل مخل.اجليهك
 ﴾ڭ ۇ﴿، وحنجخمحجم، اكجلحملججل اخلربي املممسمجتمجعحملججل يف اجليه مخلمحتىحل/ «ال ىمغمجعىحل/ »كصيغخّ

 .[23]اىنساء/ ﴾ڍ ڌ ڌ﴿، و [1]املػففني/
 واجلحملمجمجخمر ىلع أجحممجم لججلمجتحمجحمسيمخل وال رصف يمطمحميحم إالَّ ججلحمقحمسيمحم.

 يمطمحميحم مخفحجس يلجخمن ججلُحمقْخمت ذايحم اكلحمسجحم، ومخفحجس يلجخمن ججلُحمقْخمت وَْمحشىمغيحم محليجشجخمم يجخمم اججلمجعيحجس، واملمحميه
 أو يلجخمن ألمحمس ىمحرج يمطمحميحم محلجخمطء الحمسوجمت احلخمش.

 كاجليه ُٔاعف/
 جحميه اتلحمجحمسيمخل، وحجمجخم مخل اكن ىحضججل اليحلممغِّ يمغييحم جمتزًمخل. اجلٔع األكؿ/
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م امخلمجتمحتاًل، ويمجعمخف يمغيمطججليحم اىمحمجتيًرا )اكلحمسجحم والرسمخف   واججلحمقمجتىحل(.ويُمحتب رك املحمجحمسَّ
 جحميه اليحلحمساحجم، وحجمجخم مخل اكن ىحضججل اليحلممغِّ يمغييحم يمطحمل اججلىمغمجعىحل ممعري جمتزم. اجلٔع اثلاين/

 ويمحتب رك امليحلحمسوه امخلمجتمحتاًل، وال يمجعمخف يمغيمطججليحم اىمحمجتيًرا.
 ويممسَّم حجمىجسا اجلجخمع مخلحمل اجليه/ جحميه اتلزنييحم. )اكلرشب وامخفًىمغ، واتلمجعحمسي ججلىمعري حمججمت(.

ٔق»  وََتَمحمََُّيحم وَجمتَنَُيحم وََتََنَُيحم واْجمتمجتَجََُيحم/ َبُمجعَحجس يمطمحميحم.يف لممسن اججلمجعحمسب/ َجمتمحمَّ اليشء  /«فاْسَخنِت
ََِب »و اليشء/ أي جمتمجعججليحم يف جمتجحم؛ ألن رك اليشء ُيمجعججليحم يف جمتجحم وحجمجخم يف آىمححمس.  «اسَخ

 واملحمقيجشجخمد املججلىمع يف اججلرتك واتلحمتيف يمطمحميحم.
 .(1)«يمغجمتمجتججخمه االجمتمجتمحمب املمخضججلمخف اذلي ال يمحمىمغممط مخلمجعيحم يشء جخمجمتيحم مخلحمل الجخمجمتجخمه» /مخفل اججلحمقحمسىحضيب

ٔق/ »وىلع حجمىجسا يلجخمن مخلمجعىن مخفجخمهل  ٔق»ويف رواي/  «فاسخنت أي/ احمسكجخمه دميًمجع  ،«فدغ
داًحمل مخل دام مخلمحممجميًّ يمطمحميحم، حمجمجتًحمل يف احلحمسام، وجحمحجسً يف امليحلحمسوه، يمغحملحمل لمخل ُيمجتمحم احلحمسام محشر 

 اعمحشيً، ومخلحمل لمخل ُيمجتمحم امليحلحمسوه محشر خمِججلًىمغ.
ر امخلمجتمحتل اجمتمجتمحمب ومخفججلمحم/ إن املمجعىن/ احمسكجخمه دميًمجع؛ ألن مجعخمش اججلمجعججل حملء مخفلجخما/ ال ُيمجتَيجشجخمَّ

 املمحميه يمطمحميحم حمجىت يرتك دميمجعيحم، يمغججلجخم اجمتمجتمحم مجعممشيحم لمخل ُيَمجعّحجس مممجتمحتبًل.
؛ حليحلجخمن ذلممق مخفيًحجسا خُيِحمسج االخمشمخضحمسار لججلحملحمجحمسمخلت، محلكىحل «مخل دام مخلمحممجميًّ يمطمحميحم»محلحمل مخفججلمحم/ 

، واتلججلىمغمخض ججللىمغحمس لئلمحلحمساه؛ وذلممق ججلمجعحجسم اجليه يمطمحميحم يف  امليمجت، ورشب اخلحملحمس إلزاججل اججلىمعيجشَّ
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ حجمىجسه احلججل؛ ألن الُضورات بيخمت املحمجحمطجخمرات؛ مخفل مجعىل/

  .[173]ابللرة/ ﴾ڻ ڻڻ
د اججلىمغحمقمجمء مخلمجعىن الُضورة َحدُّ الرضكرة/  مم جحميَُه يمطمحميحم،  ححصحًاملحمسء بممسبمجم  ييت اججليتحمجحجسَّ

دة ىمحمخضحمس يمجمحجسده ملجخمت، أو بلف يمطممشجخم مخلحمل أيمطممشيحم، أو زي يف اإلنممسنمخل ُيمجعىحل  يهيمغحمقلجخما/ 
 مممصحمق وُيمطرْس ال حُيْمجتََحملىحل. يفمحمسض، وحنجخم ذلممق مم يمجتمجعىجسر مخلمجعيحم مخفيم ميجشججلخمت احلية، أو ُيمجعججلمجم 

وىف جحمىمغجمس الجخممخف حمجحجسد اججلىمغحمقمجمء مخلحجسى اإلحمج حمل يمحمحجسيمغممط يحم اخلمخضحمس، يمغحمقلجخما/ الُضورة 
                                      

 (.6/289)( ىمغممسري اججلحمقحمسىحضيب 1)
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ر حمقحجسرحجم  .(1)ُحمقحجسَّ
يمطمحميحم  مخل أيخمت لججلُضورة ذمحلحمس مجعخمش اججلمجعججلحملء أن وجمتجخمب االمجتمجعد يمطحمل لك مخل جحمىه إىلوبجلحمطحمس 

ا ورممسجخمهل يممستمحتىن مخلمحميحم احلحمسام اذلي وجمتحجست رىمحيجش حمجمجتيحم، محلكىحل امليمجت لججلحملممشمخضحمس، وججلبجمس 
 .(2)احلحمسيحمس لججلحمججمت إحليحم، ورشب اخلحملحمس إلممسممع ججلحمقحمل، أو إلمحلحمساه وممعريحجم

إذا وجمتحجست الُضورة ارىمغممط اتلحمجحمسيمخل، يمغبل حتحمسيمخل أمحشبًل... يمغججلجخم » /ومخفل مجعخمش أحجمىحل اججلمجعججلمخل
ممصحملىحل اجمتمجتمحمب أكىحل امليمجت يمطمحمحجس الُضورة يمغمحمحمقجخمل ال يممصحملىحل، مخفل جل مخفىحل/ )يمغجمتمجتججخمه( اعم يمغح

 . (3)«ألجحميحم إذا وُجمتحجست الُضورة ارىمغممط اتلحمجحمسيمخل
  كٌا أمرحُُكً ةّ»/ كٔهل/» 

 حجمجخم ىحضججل األىلع ممحمل حجمجخم أدىن مخلمحميحم يمغمجعبًل مخل. األمحمس/ /«أمرحُكً»
 اججلمخضججل ىلع ممسبيىحل اإلُيب، أو اجلحجسب. كاألصو يف األمر ةٍػِاق اىػييب/

، وكىجسلممق اجلحملججل اخلربي املممسمجتمجعحملججل يف اإلنممصء، «تلىمغَمجعْىحل »، و«ايمغمجعىحل» يه/كصيغث األمر 
  .[228]ابللرة/ ﴾ڃ ڃ﴿مخلمحتىحل/ مخفجخمهل مجعىل/ 

 يمغيحمت اإلين ملمجخمر يحم أمَحمس إُيب، محلحمل يُمحمحجسب اإلين ملمجخمر يحم أمَحمس جحمحجسب.
 وذلممق يف حمجحجسود الجخمْممسممط واججلمخضمخف.

 والجخماجمت/ مخل ُيمحتَب يمغيمطججليحم ويمجعمخفَ ركيحم.
 الجخماجمت واملمجخمر يحم وجمتجخمًب/ اليجشبلة، وبيق أراكن ادليحمل. ومخلمحتل

 ومخلمحتل املمجخمر يحم اممسمجتحمجً وجحمحجسً/ الممسنن الحمسوا، والممسجخماك، وحنجخم ذلممق.
ىلع ادلوام واتليحلحمسار، أو املحمسة؟ وحجمىحل حجمجخم  حجمىحل األمحمس واجليه اليجشدران يمطمحميحم مسأىث/ ك

                                      
 لممسبْي/  ؛وادلواء ملحمجحمسم ال يحمللحمل أن يلجخمن رضورة»/ ♫مخفل احمل يمطمحتيحملْي ( 1)

 ال رضورة.  أواًل/ ألجحميحم مخفحجس يربأ املحمسيخمش حجسون دواء، وحمجيجىجسٍ 
حجساوي ملحمجحمسم لججلُضورة وهلىجسا مخفجخمل اججلمجعجخمام/ إجحميحم ُيجخمز اتل ؛ال محمحجسيمغممط الُضورة يحم جحتجحميً/ مخفحجس يمجتحجساوى يحم املحمسيخمش وال يربأ، وحمجيجىجسٍ 

 .(137ص)رشح األربمجعْي  ،«ىلع أجحميحم حيحمسم اتلحجساوي ملحمجحمسم ôمخفجخمل ال محشحمج هل، ومخفحجس جحممحش اججلمجعججلحملء 
 .(47صىلع األربمجعْي اجلجخموي )خممجترص اجلرباوي ( 2)
 .(136ص)الحمل يمطمحتيحملْي  ،رشح األربمجعْي( 3)
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 ىلع اججلىمغجخمر، أو اججلرتايخ؟
جخمحلجخمن يف األمحمس، حجمىحل يحمقمجتىض اتليحلحمسار؟ يمغىمحمجتر أكرث واىمحمجتججلممغ األمحش» /مخفل احمل دمخفيمخف اججلمجعيحجس

اججلىمغحمقمجمء واملمجتلكحملْي أجحميحم ال يحمقمجتيض اتليحلحمسار. ومخفل آىمححمسون/ ال حيلمخل مخفمجتممشيحم وال مخلمحممجعيحم، ىحل 
يمجتجخممخفممغ يمغيحمل زاد ىلع محمسة ىلع ابلين، وحجمىجسا احلحجسيجحت مخفحجس يَممسمجتِحجسلُّ يحم مخلحمل يحمقجخمل تلجخممخفممغ؛ يمغجحميحم 

لٔ كيُج »/يحلحمسار، أو يمطحجسمخليحم لمخل يحمقىحل هل اجليب ممسل يمغحمقل/ أكىحل اعم؟ ولجخم اكن مخلمخضججلحمقيحم يحمقمجتيض اتل
ا اسخػػخً ٍَ ٔستج، كىَػ ىحل ولمخل يلحمل حمججمت إىل الممسال، ىحل مخلمخضججلحمقيحم حمحملجخمل ىلع محلىجسا،  ،«ُػً ل

 وأدممجع األمخل ىلع أن احلمخت ال ُي يف اججلمجعحملحمس إال محمسة واحمجحجسة محشىحل الرشع.
ويحجسل حجمىجسا  يمغمجمجخم حمطحجمحمس يف أن األمحمس ال يحمقمجتيض اتليحلحمسار، «ذركين ٌا حركخكً»وأمخل مخفجخمهل/ 

 ىلع أن األمحشىحل يمطحجسم الجخمجمتجخمب، وأجحميحم ال حمجلمخل مخفىحل ورود الرشع، وحجمجخم اليجشحمجيخمت -أيًممش- الججلىمغمخض
 .(1)يمطمحمحجس محلمحتري مخلحمل األمحشجخمحلْي

يحمقمجتيض  اىمحمجتُججلممغ يف األمحمس/ حجمىحل» /يمغحمقحجس مخفل الممصجخماكينوأمخل محلجخمجحميحم ىلع اججلىمغجخمر، أو اججلرتايخ؛ 
جخمر؛ ألجحميحم يججلحمسم اججلىمغجخمر، أم ال؟ يمغججلحمقججلجخمن جحميحم يحمقمجتيض اتليحلحمسار يحمقجخملجخمن جحميحم يحمقمجتيض اججلىمغ

، وأمخل مخلحمل  اججلحمقجخمل ىجسلممق مم لحمسمخلمجممخل مخلحمل اممسمجتىمعحمساق األومخفت ججلىمغمجعىحل املمجخمر يحم ىلع مخل َمحمسَّ
يمطحجساحجممخل يمغيحمقجخملجخمن/ املمجخمر يحم ال خيججلجخم إمخل أن يلجخمن مخلحمقيًحجسا جخممخفٍ يىمغجخمت األداء ىمغجخمايحم، 
أو ال، وىلع اثلين يلجخمن ملحمتحمسد اججلمخضججل، يمغيحمتجخمز اتلىمحري ىلع وجمتيحم ال يىمغجخمت املمجخمر يحم، 

حجمجخم اليجشحمجيخمت يمطمحمحجس احلمحمىمغي، وُيمطِحمسَي إىل الممصيمغيع وأمحشحمجيحم، واىمحمجتره الحمسازي  وحجمىجسا
والممصيمغيع  واآلمخلحجسي واحمل احلجمت وابليممشوي، مخفل احمل حمسحجمن/ لمخل يمحمحمقىحل يمطحمل أيب حمجمحميىمغ

جحممحش وإجحمحمل يمغحمسويمطمجمحمل حجسل ىلع ذلممق، مخفل يف املحمجيجشجخمل/ واحلمخف أجحميحم مجخمخمشجخمع ججلمخضججل اججلىمغمجعىحل، 
ىمغجخمر وىحضججليحم ىلع اججلرتايخ مخلحمل ممعري أن يلجخمن وحجمجخم اججلحمقحجسر املممصرتك ْي ىحضججل اججلىمغمجعىحل ىلع اججل

يف الججلىمغمخض إححصمجعر خبيجشجخمص محلجخمجحميحم يمغجخمًرا، أو حمساىمحيً اجحممجتىه. ومخفيىحل/ إجحميحم يحمقمجتيض اججلىمغجخمر يمغيحمت 
اإلين يحم يف أول أومخفت اإلماكن لججلىمغمجعىحل املمجخمر يحم، وُيمطِحمسَي إىل املليحلي واحلمحمججل 

                                      
 (.35الحمل دمخفيمخف اججلمجعيحجس )ص ،( رشح األربمجعْي اجلجخموي1)
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و اججلمجعحمسم ىلع اإلين أوبمجعخمش احلمحمىمغي والممصيمغمجعي، ومخفل اججلحمقيض/ األمحمس يجخمجمت إمخل اججلىمغجخمر، 
يحم يف جحتين احلل، وجخممخفممغ اجلجخميين يف أجحميحم يمطمجتر الججلىمع لججلىمغجخمر، أو اججلرتايخ، مخفل/ يمغيحملمجتمحتىحل املمجخمر 
لىحل مخلحمل اججلىمغجخمر واججلرتايخ ججلمجعحجسم رجمتحمجن أحمجحجسحجمحمل ىلع اآلىمححمس، مخلممط اتلجخممخفممغ يف إجحتحمليحم ججلرتايخ ال 

ال جحمحجسري حجمىحل يجحتمخل لجخممخفممغ يف االمخلمجتمحتل؛ أي/  ججلىمغجخمر ججلمجعحجسم احمجمجتحملل وجمتجخمب اججلرتايخ، ومخفيىحل/
َحمس؛ الحمجمجتحملل وجمتجخمب اججلرتايخ ىمحَّ

َ
 .(1)«إن ََدَر، أو إن أ

 ٔا ٌِّ ٌا اسخػػخً/ » كٔهل حُ
ْ
 /«فأ

 أي/ مخل أىحضحمقمجتمخل ومخفحجسرمخل يمطججلييحم؛ وجمتجخمًب يف الجخماجمت، وجحمحجسً يف املمحمحجسوب.
يمغحملحمل لمخل يُِمخضْمخف اججلحمقيم يف اليجشبلة إال مممستمحمًِحجسا يمغىمغمجعىحل، يمغحمقحجس جمتء لجخماجمت، يمغن َيمطَحمتَحمس يمغججليحم أن 

 جمس، وحجميحلىجسا.ُيججل
ت حمل اممسمجتمخضع مخلمحممجم. ومخلحمل يمطحمتحمس يمطحمل محشع 

ْ
ومخلحمل اممسمجتمخضع مجعخمش اججلىمغحت يمغحمقممش يمغججلي

اججلىمغمخضحمس أىت حمل يحمقحجسر يمطججلييحم. وججللحمل ال ُيجخمز محشجخمم مجعخمش اجلمجمر ملحمل ال يحمقحجسر ىلع محشجخممخليحم لكيحم؛ 
 ألن محشجخمم مجعخمش اجلمجمر ججلحجمس ُحمقحمسب.

 وحجمىحل حجمىجسا اعم يف لك اججلىمغحمساخمش واملمحمحجسوبت؟فإف كيو/ 
، ىحل حجمجخم خميجشجخمص حمل ال ََحجسل هل، محلحمساكة اججلىمغمخضحمس خُيِْحمسج مخل أجحميحم ججلحجمس اعمخلًّ  احلمخف فيلاؿ/

 اممسمجتمخضع ويَْممسُحمقممش ابليق.
 مخل هل حجسل محلمجعمجتمخف الحمسمخف يف اليحلىمغرة يمغبل يليف مخل اممسمجتُِمخضيممط مخلمحميحم محلمجعمجتمخف مجعممشمجم، ىحل يُجمجتََحمقىحل  أمخلَّ

 إىل ابلََحجسل.
دون  مخضيمطالممسمجت -يف احلحجسيجحت- مخل اججلىمغحمسق ْي املمجخمر واملمحميه حمجىت ُقيَِّحجس األول فإف كيو/

ۇ ۇ ۆ ﴿اثلين؟ يف حمجْي أن االممسمجتمخضيمط مخلمجعمجتربة يف اجليه محلىجسلممق؟ مخفل ا مجعىل/ 

 يمغَِججلمخل ُىمحمحشَّ األمحمس يمغحمقممش الممسمجتمخضيمط؟! .[286 /ابللرة] ﴾ۆ ۈ ۈ
ٔاب/  ألن املحمقم مخلحمقم جحميه األمخفحمسع حمل حمجبجمس يمطحمل مممستليحم يف لحمسار احلمخت لك اعم. فاجل

                                      
 .(1/259) ( إرححصد اججلىمغحمججخمل1)
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يشء املمحميه يمطمحميحم مخلممط اممسمجتيجشحمجب ألن احلحجسيجحت الرشيممغ جمتء يمغييحم اجمتمجتمحمب ال ككيو/
حمجججل يمطحجسم وجمتجخمد ذلممق اليشء؛ يمغن األمحشىحل يمطحجسمخليحم، واملحمقيجشجخمد اممسمجتحملحمسار اججلمجعحجسم األمحشٌل، وذلممق 

 مملحمل، وججلحجمس يف ذلممق مخل ال يُْممسمجتَمخضع حمجىت يَْممسُحمقممش اتللكيممغ يحم.
خببلف اإلين ملمجخمر يحم، يمغجحميحم يمطرة يمطحمل إىمححمساجمتيحم مخلحمل اججلمجعحجسم إىل الجخمجمتجخمد، وذلممق يمجتجخممخفممغ 

 اكججلحمقحجسرة وحنجخمحجم، وبمجعخمش ذلممق يممسمجتمخضع، وبمجعممشيحم مخفحجس ال يممسمجتمخضع. ىلع أممسب ورشوط
حبيجشجخمل املممصحمق ولمخل  -اكججلحمقيم يف اليجشبلة- ومخلحمل جحتمخل ومخفمجع املممسحم يف حمسك الجخماجمت

 يُممسَمخلخمت يف اإلمخفحجسام ىلع مجعخمش املمحممجميت إال الخمشمخضحمسار محلكىحل امليمجت.
 حَمٌْخمش.وبمجعرة أىمححمسى/ املمجخمر يحم مخلمجتجخممخفممغ ىلع يمغمجعىحل خببلف املمحميه يمطمحميحم يمغجحميحم َمحلممغٌّ 

يمغييحم جحمحمطحمس؛ يمغن ادلاِع إىل يمغمجعىحل املمجعيص مخفحجس » ولمخل يَْحمسِخمش احمل رجمت حجمىجسا اتلمجعججليىحل، ومخفل/
يلجخمن مخفجخمًيّ، ال محشرب مخلمجعيحم لججلمجعحجس ىلع االمخلمجتمحمع مخلحمل يمغمجعىحل املمجعيجشي مخلممط اججلحمقحجسرة يمطججليمجم، يمغيحمجمجتج 
اليحلممغُّ يمطمحممجم حمجيجىجس إىل دلحجمحجسة ححصحجسيحجسة، ربحمل اكجحم أححصمخفَّ ىلع اجلىمغجخمس مخلحمل دلحمسد دلحجمحجسة اجلىمغجمس 

يمغمجعىحل اججلمخضيمط؛ وهلىجسا يجخمَجمتحجس محلمحترًيا مخلحمل ُيمجتمجمحجس يمغيىمغمجعىحل اججلمخضاعت، وال يحمقجخمى ىلع حمسك  ىلع
أوخلممق مخفجخمم »املحمجحمسمخلت. ومخفحجس ممسىحل يمطحملحمس يمطحمل مخفجخمم يممصمجتمجمجخمن املمجعيجشي وال يمجعحملججلجخمن مجم، يمغحمقل/ 

 .(1)«امخلمجتحمجحمل ا مخفججلجخمبمجممخل لججلمجتحمقجخمى، هلمخل مخلىمعىمغحمسة وأجمتحمس يمطحمطيمخل

ل  يحمقجخمل ا يف مجعخمش اليحلمجت/ أيمجم الممصب» /ومخفل يحمسيحجس حمل مخلحرسة اتلرك ححصمجمجخميحم، املمجتىجسِّ
 .(2)«ححصَيحم ألجمتٌل، أجحم يمطمحمحجسي محلمجعخمش مبلليت

واتلحمجحمقيمخف يف حجمىجسا/ أن ا ال يلججلممغ اججلمجعد مخلحمل األيمطحملل مخل ال ىحضمخف هلمخل يحم، ومخفحجس أممسحمقممش 
يمطمحممجممخل محلمحترًيا مخلحمل األيمطحملل حملحمتحمسد املممصحمق رىمحيجش يمطججليمجممخل، ورمح هلمخل، وأمخل املمحميه، يمغججلمخل َيْمجعُىجسر 

 .(3) والممصمجمجخمات، ىحل لكََّىمغُمجممخل حمسكمجم ىلع لك حمجلأحمجًحجسا رلمجم حمقجخمة ادلاِع
                                      

 .(1/269جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحللمخل )( 1)
يمغبل  (4/29) ، الحمل حمجحمتحمسمحلحمل يف لممسن املزيان إىل اجليب  الممشمجعىمغءمجعخمش  ريمغمجعيحم ومخفحجس ،(5/237( أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي )2)

 .ييجشخمت محمسيمغجخماعً 
 .(1/277جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحللمخل )( 3)
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ومخفحجس روي يمطحمل  (1) «إن اجليَه أححصحجسُّ مخلحمل األمحمس»ومخلحمل حجممحم ُيْمجعججلمخل محشحمج مخل مخفهل اإلمخلم أمححجس/ 
ٔا كىَ ُُتُْصٔ»مخلحمل حمجحجسيجحت جحتجخمبن وممعريه أجحميحم مخفل/  اجليب  ، يمجعين/ ججلحمل حمقحجسروا ىلع (2)«اسخليٍ

 االممسمجتحمقمخل لكمجم.
، يمغممصمجمْحجسُت مخلمجعيحم اجلحملمجع، ويمغْحجسُت إىل رممسجخمل ا »ل/وروى احللمخل حمل حمجحمسن اللُكيَف مخف

مخلمجتجخمِكً ىلع يمطًيجش، أو مخفجخمس، يمغحمجحملحجس ا، وأجحتىن يمطججلييحم لججلحملت ىمحىمغيىمغت  يمغحمقم رممسجخمل ا 
مرحُكً ةّ، ىحضيت مخلراكت، جحتمخل مخفل/ 

َ
ٔا لكَّ ٌا أ ٔا، أك ىَ حفػي أيٓا اجلاس، إُكً ىَ حُػيل

برشكا
َ
دكا كأ  .(3)«كىكَ سدِّ

ڻ ﴿ومخفجخمهل مجعىل/  ،[102 /آؿ غٍراف] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ جخمهل مجعىل/وججللحمل مخف فإف كيو/

ٔق»حجممحم/  ، ومخفجخمهل [7 /احلرش] ﴾ڻ ڻ ڻ لك حجمىجسا اعم « ٌا ُٓيُخكً غِّ فاسخنت
 يف وجمتجخمب يمغمجعىحل املمجخمرات دميًمجع، مخلحمل ممعري جحمحمطحمس إىل اممسمجتمخضيمط مخلحمل يمطحجسمخلمجم؟!

ٔاب/   ؛(4)ختيجشيمحش هلىجسا اججلمجعحملجخمم .[16/اتلغاةَ] ﴾ہ ہ ہ ھ﴿أن مخفجخمهل مجعىل/ فاجل
يمغحملحمل يمطحمتحمس يمطحمل ركحمل، أو رشط محلمحمحمججخم وخمشجخمٍء، أو ممسرت يمطجخمرةٍ، أو محشبلةٍ/ أىت لُحملْحملِلِحمل 

 ومحشحمج يمطديحم، رة مخلممط وجمتجخمب اججلحمقممشء، ورة مخلممط يمطحجسمخليحم.
م اجليه يف حجمىجسا احلحجسيجحت الرشيممغ ىلع األمحمس؛ ألن اجليه أححصحجس مخلحمل األمحمس فائدة/  مخفُحجسِّ

 واججلمجعمحمي يحم آمحلحجس؛ ألمجخمر، مخلمحممجم/
محش يف ارل -1  ب يشء مخلمحميحم، وأمخل األمحمس يمغحمقيِّحجس الممسمجتمخضيمط.أجحميحم لمخل يُحمسىمحَّ
ىحل. -2 َم املجحمممط، محلحمل لجخم اممستُْممصِمجمحجس اجلمحمُ يف املمجعحمسك، يمغجحميحم ال ُيَىمعممسَّ  إذا مجعرض املجحمممط واملحمقمجتيض مخفُحجسِّ

واججلحمطحجمحمس أن مخل ورد مخلحمل ىمغممشيىحل حمسك املحمجحمسمخلت ىلع يمغمجعىحل اججلمخضاعت إجحمحمل » /مخفل احمل رجمت
حملل الجخماجمتت أيمغممشىحل مخلحمل جمتججمس حمسك أريحجس يحم ىلع جحمجخمايمغىحل اججلمخضاعت، وإال يمغحمتججمس األيمط

                                      
 .(1/277جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحللمخل ) (1)
 .(449(، واحلكمخل )2367واججلزبار )، (655(، وادلاريم )277) يحماحمل مخلجمت(، و22378( أىمححمسجمتيحم أمححجس )2)
 .(3/213(، واججلمخضرباين )1796(، وأجخم داود )17856( أىمححمسجمتيحم أمححجس )3)
  .[ 16/اتلىمعحمل] ﴾ ہ ہ ہ ھ ﴿مخلجممسجخمخ حمقجخمهل/ .[ 172 /آل يمطحملحمسان] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿ ( ومخفيىحل/ إن مخفجخمهل مجعىل/4)
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املحمجحمسمخلت..، وذللممق اكن جمتججمس حمسك األيمطحملل مخفحجس يلجخمن كىمغًحمسا محلرتك اتلجخمحمجيحجس، وكرتك أراكن 
اإلممسبلم، أو مجعممشمجم ىلع مخل ممسمخف، خببلف ارلب املمحممجميت يمغجحميحم ال يحمقمجتيض اججللىمغحمس محمىمغممسيحم، 

 يىحل ا(. ويممصمجمحجس ذللممق مخفجخمل احمل يمطحملحمس/ )لحمسدُّ داجحمٍمخف حمجحمسام أيمغممشُىحل مخلحمل مخل أججلممغ محمىمغمخف يف ممسب
 . (1)ويمطحمل مجعخمش الممسججلممغ مخفل/ )حمسك داجحمٍمخف مم يلحمسه ا أحمجُّ إيلَّ مخلحمل مخممسحمل حمجحمت(

ومخفل مخليحملجخمن حمل مخلمجمحمسان/ )ذمحلُحمس ا لججلممسن حمجممسٌحمل، وأيمغممشُىحل مخلمحميحم أن يىجسمحلحمس اَ اججلمجعُحجس 
 . (2) يمطمحمحجس املمجعيجشي يمغيحملممسممق يمطمحممجم(

رُدَّ درحجمًحمل مخلحمل ححصمجم أحمجُّ إيلَّ مخلحمل
َ
أن أيجشحجسق حمل أججلممغ ومخل  ومخفل احمل املرك/ )ألن أ
 . (4)«(3) أججلممغ حمجىت ججلممع ممسمجتحمل أججلممغ(

يمخف.  حجمىجسا، ومخفحجس مخفيىحل/ إن أيمطحملل اججلرب يمجعحملججلمجم اججلرب واججلىمغجمتحمس، وأمخل املمجعيص يمغبل يرتكمجم إال محشحجسِّ
ْعَتَد اجلاِس »ويف احلحجسيجحت/ 

َ
َْ أ ـَ حك  .(5)«احَِّق املحار

ه أن يممسمخف ادلا املحمتمجتمجمحجس يمغججليُيحلممغَّ يمطحمل» /مخفججل اعئممص  .(6)«اذلجحمجخمب مخلحمل رسَّ
ججلحممس اتلحمقجخمى مخفيم الججليىحل ومحشيم اجلمجمر واتلجحسججليممش يمغيحمل » /ومخفل يمطحملحمس حمل يمطحجس اججلمجعحمسيحمس

ْي ذلممق، وججللحمل اتلحمقجخمى أداء مخل ايمغرتض ا وحمسك مخل حمجحمسم ا، يمغن اكن مخلممط ذلممق يمطحملىحل 
 .(7) «يمغمجمجخم ىمحري إىل ىمحري

، ذحجم إىل أن حمسك األوامحمس أيمطحمطمخل يمطمحمحجس ا مخلحمل ارلب املمحميه ♫ ججللحمل احمل اججلحمقيمخل
 .(8)وأمخفم ىلع ذلممق جحتبلجحتً ويمطرشيحمل دحلبًل مخلممط اتلحملمحتيىحل؛ يمغججلرتاَجمتْممط يف محلمجتيحم/ )اججلىمغجخماحجس(

                                      
 .(57)أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف الجخمرع ( 1)
 .(4/87)حمجججلي األوحلء ( 2)
 .(48/153)رييمح دمممصمخف ( 3)
 .(1/268)( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحللمخل 4)
 ومخفل اججلرتمخلىجسي/ ممعحمسي.(، 6247، 5865(، وأجخم يمجعًل )2375(، واججلرتمخلىجسي )8795( أىمححمسجمتيحم أمححجس )5)
 .(2/452(، وحجممحمد يف الحمسحجمحجس )67احمل املرك يف الحمسحجمحجس )( و326أجخم داود يف الحمسحجمحجس )( أىمححمسجمتيحم 6)
 (.964( أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف الحمسحجمحجس اليحلري )7)
 (.1/119اججلىمغجخماحجس ) (8)
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أن األمحمس يف جمتجممسيحم أرشف وأيمطحمطمخل مخلحمل اجليه ومخلمجعججلجخمم أن أراكن اإلممسبلم حملمحتججل يف  كاحلاصو/
يمغحمساخمش، أو أوامحمس، وأمخل اجمتمجتمحمب اجلجخمايه يمغمجمجخم أححصمخف ىلع اجلىمغجمس وأيمطحمطمخل مخلحمل يمغمجعىحل األوامحمس؛ وذلا يمغمجمجخم 

وذلا يمغملمخلحمل اليجشدق يجيغ أن يَُحمسى اكيمغًّ يمطحمل املمجعيص اتلحمقجخمى واليجشحجسق والجخمرع؛  أدل ىلع
 مخفىحل أن يَُحمسى محلمحترَي اججلمجعدة. وا أيمطججلمخل.

وأمخل مخل ذحجم إحليحم اججلمجعججلحملء مخلحمل مخلحمقرجحم ْي املمحممجميت واملمجخمرات مخلحمل حمجيجحت » /مخفل مجعممشمجممخلك
ن الرشيمجع اإلممسبلمخلي أولجخمي ايمطمجتمحمء الممصرع وامللكممغ يمغحملحمل ال ىحضىحل حتمجتيحم، وذلممق مخلحمل جمتمجم أ

حمجحمسييجش ىلع حتحمقيمخف امليجشججلخمت وحممخف املىمغممسحجس ىلع الممسجخماء، محلحمل أجحممجم حمساِع حمجل امللكممغ وحمطحمسوف 
اتللكيممغ واتلمحمىمغيىجس يف املمجخمرات واملمحممجميت ىلع الممسجخماء، محلحمل يحمطمجمحمس مخلحمل اممسمجتحمقحمساء اجليجشجخمص الرشيمطي 

 .(1)«املمجتمجعججلحمق ألوامحمس واجلجخمايه
  يََم اّّليَ / »كٔهل ْْ َ

ا أ ًِٓفإٍَُِّ ًْ َنرْػَرةُ َمَسائِيِ  /«ٌَِ َقْتيُك
يََم » ْْ َ
يمغمجعىحل مخلض مخلحمل اإلحجمبلك، محلحمل ومخفممط بلين إرسايىحل يمطمحمحجسمخل ممسلجخما أن يحمسوا ا  /«أ

 أنيمطحمق حجمىجسا الممسال، ومخفيىحل  أي، [55 /ابللرة] ﴾ڭ ڭ﴿جمتمجمحمسة، مخفل ا مجعىل هلمخل/ 
 اليجشيمطحمق جحمر جمتءت مخلحمل الممسحملء يمغحمجحمسمخفمجتمجممخل.

ٌَِ كتيُِكً» أجحممجممخل أحجمىحل اليحلمجتب مخلحمل احلمجمجخمد واجليجشرى؛ يمغجليجشرى اججلحمطحجمحمس  /«اّّليَ 
 ممسلجخما املحجسة، جحتمخل كىمغحمسوا مجم، واحلمجمجخمد ممسلجخما أن يحمسوا ا جمتمجمحمسة.

يَ ٌَِ َقْتيُِكً»هلىجسا الججلىمغمخض/  واغججل اممسمجتمجعحملل الحمسممسجخمل   حمحملجخمل ىلع أحجمىحل اليحلمجتب.« اّلَّ
«ًِٓ ةُ َمَسائِيِ حمسه يف روايت اججلحمطحجمحمس أن ومحشممغ اليحلرثة ممعري محمساد، حجسحلىحل يمطحجسم ذمحل /«َنرْثَ

 أىمححمسى، إال أن حُتحملىحل الحمسوايت األىمححمسى ىلع حجمىجسه الحمسواي، يمغييحلجخمن محمساًدا.
يمغيف لممسن اججلمجعحمسب/ ممستليحم  «ممسل»واملممسىحل دمممط مممسججل، ويه ميجشحجسر مخلييم لججلىمغمجعىحل 

 اليشء، ويمطحمل اليشء/ ممسااًل ومممسججلً.
 ووجمتيحم ارط حجمىجسا اجلحمسء مخلحمل احلحجسيجحت حمل مخفججليحم/ حجمجخم أن األمحمس واجليه اليجشدران يمطمحميحم 

                                      
 .(146ص) ججلمجعحجس الجخمحجمب حمل رححصيحجس أجخم محشىمغي ،رشح األربمجعْي اجلجخموي (1)
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 مخلحمطمحمٌَّ ليحلرثة الممسال.
ويممسمجتىمغد مخلمحميحم/ حتحمسيمخل محلرثة األممسججل مخلحمل ممعري رضورة، أو حمججمت؛ وذلممق لججلجخميمطيحجس هلبلك؛ 

 والجخميمطيحجس ىلع اليشء دحلىحل ىلع حتحمسيحمليحم.
ووجمتيحم ذلممق/ أن الممسال مخلحمل ممعري رضورة ُمْممصِمجعٌحمس تلمجعمحمُّ وُمخلْىمغٍخمش إحليحم، وحجمجخم حمجحمسام؛ 

 يمغممسبيحم محلىجسلممق.
 .لجخمجحممجم مخلمجعيحم وىلع حجمىجسا، يمغيحلرثة الممسال ججلحممس خممجتيجش 

ككرثة السؤاؿ، كإطاغث ، كيو ككاؿ يِىه غَ اكف رسٔؿ اهلل »يف ابلجحسري وممعريه/ 
 .(1)«املاؿ

أدركُ أحجمىحل حجمىجسه ابلرلة، وإجحممجممخل حليحلحمسحجمجخمن  ومخفل احمل وحجم يمطحمل مخللممق/» /ومخفل احمل رجمت
/ ممسحملمجع مخللاًك وحجمجخم -أيًممش- ، ومخفل-يحمسيحجس/ املممسىحل- حجمىجسا اإلمحلمحتر اذلي يمغييحم اجلس احلجخمم

 محلرثة الالكم وكرثة اججلىمغمجتي، جحتمخل مخفل/ يمجتلكمخل محلجحميحم دمىحل ُمخلْىمعمجتَِججلمخل يحمقجخمل/ حجمجخم محلىجسا، حجمجخم محلىجسا يمجعي
 .(2)«يمجمحجسر يف الكمخليحم

مخفل اهليمحتمخل  -أيًممش- واكن مخللممق يلحمسه املحمتدججل يمطحمل الممسنن»/-أيًممش- ومخفل احمل رجمت
، حمل دميىحل/ مخفججل مللممق/ ي أ يمطحجس ا، الحمسجمتىحل يلجخمن اعججلـًحمل لممسنن ُيدل يمطمحممجم؟ مخفل/ ال

وججللحمل خيرب لممسمحم يمغن مخفىحل مخلمحميحم وإال ممسيحل. مخفل إممسحمجق حمل يمطحىس/ اكن مخللممق يحمقجخمل/ 
املحمساء واجلحجسال يف اججلمجعججلمخل يىجسحجم محمجخمر اججلمجعججلمخل مخلحمل مخفججل الحمسجمتىحل. ومخفل احمل وحجم/ ممسحملمجع مخللاًك 

 .(3)«يحمقجخمل/ املحمساء يف اججلمجعججلمخل ُيَحمقيسِّ اججلحمقججلجخمب ويجخمرِّث الممشىمعحمل
 ، ىحل رأس اججلمجعججلمخل ىمحممصي ا.وججلحجمس اججلمجعججلمخل لرثة ايمغرتاض املممسىحل واتلمحممخضممط يمغيمجم

ومخفحجس مخفيىحل لئلمخلم أمححجس/ مخلحمل نممسل مجعحجسك؟ مخفل/ يمطحجس الجخمحجمب الجخمراق، مخفيىحل هل/ » /مخفل احمل رجمت
وممسىحل يمطحمل مخلمجعحمسوف ججلحجمس هل اتممسع يف اججلمجعججلمخل، مخفل/ إجحميحم رجمتىحل محشججلخمت مخلمحتججليحم يجخميمغمخف إلمحش احلمخف، 

                                      
 .(593(، ومممسججلمخل )6473حمسجمتيحم ابلجحسري )( أىمح1)
 .(1/261جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحللمخل )( 2)
 .(1/262الممسمخف )امليجشحجسر ( 3)
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ممغ/ محلىف اليحلحمسيخ، يمغحمقل/ اكن مخلمجعيحم أمحشىحل اججلمجعججلمخل، ىمحممصي ا. وحجمىجسا يحمسجمتممط إىل مخفجخمل مجعخمش الممسججل
 .(1)«خبممصي ا يمطججلًحمل، وكىف الممعرتار  جمتمجمبًل. وحجمىجسا ب واممسممط يمخضجخمل اممسمجتحمقيجشؤه

محش اجليب  يمطحمساب وحنجخمحجممخل مخلحمل الجخميمغحجس اججلحمقدِمخلْي مخلحمل ىمحرج  ومخفحجس رَىمحَّ
َ
يف األممسججل لؤل

 املحجسيمحم، وبًف اجليه ممسرًي يف حمجمخف أحجمىحل املحجسيمحم مخلحمل املمجمجمتحمسيحمل واألجحميجشر.

ملحجسيمحم  أمخفحملُ مخلممط رممسجخمل ا »مخفل/  ◙مجعن يمغيف محشحمجيخمت مممسججلمخل يمطحمل اجلجخماس حمل ممسحمل
 .(2)«يمطحمل يشء َممسمحمًَ، مخل يحملمحممجعين مخلحمل اهلحمتحمسة إال املممسججل؛ اكن أحمجحجسجحم إذا حجمجمتحمس لمخل يممسل اجليب 

يمطحمل يشء، يمغاكن ُيْمجعِحمتمحم أن ييجء  جحمُمجميمحم أن نممسل اجليب »مخفل/  ◙ويمطحمل أنجمس 
 .(3)«الحمسجمتىحل مخلحمل أحجمىحل ابلدي اججلمجعمخفُىحل، يمغحممسهل وحنحمل نممسحملممط

 اججلرتىمحيمحش يف ذلممق ألحجمىحل ابلدي/ ججلُُّممغ مخفججلجخمبِمجممخل، واتلحممسري يمطججليمجممخل، وحمسويحجسحجممخل وحمجيحلحمل
 ججلمجعججلمخل اجليمغممط هلمخل.

وأمخل املمجمجمتحمسون واألجحميجشر يمغحمقحجس جحمُمجمجخما يمطحمل الممسال؛ ججلمجعحجسم وجمتجخمد حجمىجسه احلجمت؛ يمغججلحمقحجس اكجحمجخما 
 ، والجخميح يتزنل ْي حمطمجمحمساجحميمجممخل.يمجعحممصجخمن مخلممط اجليب 

، أي/ ألجمتىحل أالَّ حمقمجعجخما يف [176 /اىنساء] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴿ومخفحجس مخفل ا هلمخل/ 
َمخلمحمٍَ مخلحمل الممشبلل 

َ
ىحل بين مخل حجسيمطجخم احلجمت إىل يجحميحم، يمغمجممخل يف أ الممشبلل، يمغججلحمقحمسآن لىمغَّ

 حمحممجممخل، خببلف أحجمىحل ابلدي واأليمطحمساب ابلِمجعيِحجسيحمل يمطحمل املحجسيمحم. والجخميح يزنل واجليب 
يمغجحملمخل ال تممسلجخمن  ؛[101]املائدة/ ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﴿ومخفحجس مخفل ا هلمخل/ 

 يمطحمل يشء إال وجمتحجسمخل بيجحميحم.
إن املمحمممط مخلحمل محلرثة الممسال ىمحممصي اججلتممصحجسيحجس يمطججليمجممخل يف اججلترشيممط، كىلع ْذا فإف كاؿ كائو/ 

 !وىلع حجمىجسا يمغلممسال لرثٍة ال يمحمىه يمطمحميحم مجعحجس اجليب 
ن اججلحمقحمسآن مخفحجس جمتء بين حمججمت اجلس وترشيمجعمجممخل؛ يمغبل حمججمت مجعحجس حجمىجسا إىل  /فيُشاب غِّ

                                      
 .(1/262) جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحللمخل ( 1)
 .(2553( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )2)
 .(12(، ومممسججلمخل )63( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )3)
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 ، جحتمخل اع ذلممق واججلمجعحملىحل يحم.يمغْمجممخل مخل أىمحرب اُ يحم رممسجخمهَل  الممسال، وإجحمحمل احلجمت إىل
ل يمطحمل املممسىحل يمغيُحمجيىحل ىلع اججلحمقحمسآن، محلحمل ممسهل يمطحملحمس  ومخفحجس اكن اجليب 

َ
يمطحمل  ◙يُْممس

 .(1)«حكفيم آيُث الَصْيِف  أًل»آي الالكججل، يمغحمقل/ 
ٔا / »مخلحمل مخفجخمهل  -أيًممش- وحجمىجسا يممسمجتىمغد ٔق، كٌا أمرحكً ةّ فأح ٌا ُٓيُخكً غِّ فاسخنت

 .(2)«ِّ ٌا اسخػػخًٌ
 /حذييو/ يف أحاكـ السؤاؿ 

الممسال مخفحجس ُيْمخضججل ىلع ممسبيىحل اجلحمسم، أو اجلحجسب، أو يلجخمن مخلذوجحمً يمغييحم ىلع ممسبيىحل 
 اإلحمج ومخفحجس يُمحمىَه يمطمحميحم حتحمسيًحمل، أو زنيًمجم.

ٔاسب كسٔبنا غْينِيًّا/ -1  السؤاؿ ال
جحتَِمخل مخفحجس يلجخمن الممسال مخلمخضججلجخمًب ىلع ممسبيىحل يمغحمسض اججلمجعْي؛ يمغحملحمل حمسك مخلمحتىحل حجمىجسا ا

َ
لممسال يمغحمقحجس أ

 ججلرتكيحم حجمىجسا الممسال، وحمقيجشريه يف ىحضججل اججلمجعججلمخل.
 ُيمجمججليحم مخلحمل األحمجاكم الرشيمطي مم ُي ىلع امللكَّممغ يمغمجعججليحم  وحجمىجسا الممسال يلجخمن يمطحملَّ

 وجمتجخمًب يمطيجيًّ، أو ُي يمطججلييحم ايمطمجتحمقده وجمتجخمًب يمطيجيًّ.
، [7]األُبياء/، و[43]اجلحو/ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿وىلع حجمىجسا حيحملىحل مخفجخمهل مجعىل/ 

ًِ فريظث ىلع لك مسيً/ »يحم حيحملىحل مخفجخمهل ويمطججلي  .(3)«َغيَُب اىػي
يمغحمل ال يممسممط املممسججلَمخل جمتمجمججلُيحم ُي يمطججلييحم الممسال يمطمحميحم، وحجمجخم مخلمجتىمغوِت يف مجعخمش اجلجخماجحم 

 يمطمجتر مجعخمش اتلجحسيجشيجشت واأليمطحملل.
ٔاسب كسٔبنا نفائيًّا/ -2  السؤاؿ ال

ممط يف  مخلمجعحمسيمغ اججلىمغحمقيحم مخلحمل الممسال الجخماجمت/ مخل ُي وجمتجخمًب محلىمغيًّ، وحجمجخم الممسال لججلمجتجخمممسُّ
واألحمجاكم ومخل يمجتمجعججلمخف مجم، ال لججلمجعحملىحل مجم يمغحمقممش، وججللحمل حلىمغحمطمجم ىلع األمخل وبيجحممجم وبىجسهل 

                                      
 .(1617(، ومممسججلمخل )7218( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )1)
 .(1337(، ومممسججلمخل )7288( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )2)
 .(3837(، وأجخم يمجعًل )94(، واججلزبار )224( أىمححمسجمتيحم احمل مخلجمتيحم )3)
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 .ونرشحجم، ومحىحل أمخلجحم اججلُىمغمجتْي واججلحمقممشء، وادليمطجخمة إىل ا 
ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿وىلع حجمىجسا حُيَحملىحل مخفجخمهل مجعىل/

 .[122 /اتلٔبث] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

 .(1)«أال حلججلِممع الممصحجمُحجس اججلىمعَ / »ويمطججلييحم حُيْحملىحل مخفجخمهل 
 ،(2)«َعُحمقجخماًل  ، ومخفججلًَممسُجخماًل  إن هل لممسجحمًيمغىت اليحلمجمجخمل،  ذاكمخل»واكن يمطحملحمس يحمقجخمل يمطحمل احمل يمطس/

 .◙وال ححصممق أن حجمىجسا اكن ممسبً يف حتيجشيججليحم اججلمجعججلمخل  ،(2)«َعُحمقجخماًل 
 السؤاؿ املِدكب/ -3

ممسمجتحمجت ُبْىمعيَ ومخلحمل الممسال املمخضججلجخمب/ مخل يُمخضججل جحمحجسً ال وجمتجخمبً، اكلممسال يمطحمل املمحمحجسوبت وامل
 مخلمجعحمسيمغمجتمجم واتلمجعحجس مجم، واألممسججل اججليت يمغيمجم كحجس امللكَّممغ مخلحمل محشحمج يمطدايحم ومخلمجعمبليحم وحنجخم ذلممق.

 السؤاؿ املحرَّـ/ -4
 ومخلحمل الممسال املمحميه يمطمحميحم جحميه حتحمسيمخل مخل يٌل/

مخل اكن مخلحمل الممسال لآليت واملمجعحمتحمسات ىلع وجمتيحم اتلمجعمحم واالممسمجتمجمحمساء واججلمجعجحت، محلحمل مخفيىحل ججلمجعحىس  -1
، وكحمل مخفيىحل ملجخمىس [112/املائدة] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېېۋ ﴿/ ♠
ڻ ۀ ۀ ﴿ ،[138 /األغراؼ] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿، [153 /اىنساء] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ﴿/ ♠

  .[61 /ابللرة] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ
الممسال يمطحمل أىمحىمغه ا يمطحمل ىمحججلحمقيحم حليحلحمل يمجعججلحملمجم، مخلمحتىحل/ الممسال يمطحمل رس اججلحمقممشء واججلحمقحجسر  -2

محشىمغِت ا مجعىل وحنجخم ذلممق، ومخفيجش اإلمخلم مخللممق يف  وأمجخمر اججلىمعي، والممسال يمطحمل محليىمغيَّ
 الحمسجمتحمس يمطحمل ذلممق مخفيجش ححصمجمرية.

ڈ ژ ﴿جمتء رجمتىحل إىل مخللممق حمل أنجمس، يمغحمقل/ ي أ يمطحجس ا! » /مخفل جمتمجعىمغحمس حمل يمطحجس ا

محليممغ اممسمجتجخمى؟!. مخفل جمتمجعىمغحمس/ يمغحمل رأي مخللاًك وجمتحجس مخلحمل يشء محلَحملجخمِْجمتَحجسيحم  .[5]غّ/ ﴾ژ ڑ

                                      
 .(1679(، ومممسججلمخل )67( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )1)
 (.17/265أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين ) (2)
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ْىحضحمسَق اججلحمقجخمم، وجمتمجعججلجخما يجمجتحمطحمسون مخل ييت  مخلحمقتلَيحم، ويمطبله الحمسَُّحمجَممشء )يمجعين/
َ
اججلمجعحمسق اليحلمحتري(، مخفل/ وأ

مخلمحميحم يمغييحم، مخفل/ يمغرُسَِّي يمطحمل مخللممق، يمغحمقل/ اليحليممغ ممعري مخلمجعحمقجخمل، واالممسمجتجخماء مخلمحميحم ممعري دلمجمجخمل، 
ْىمحِحمسجَ 

ُ
ِمَحمس يحم يمغَ

ُ
 .(1)«واإليحملن يحم واجمت، والممسال يمطمحميحم حجسيمط؛ يمغين أىمحف أن لجخمن خمشاًل. وأ

 /يلحمسه اجلجخماب يف محلرثة املممسىحل، ومخفل/ مخفل ا ممسحملمجعُ مخللاًك »ومخفل احمل وحجم/ 
 .(2)«ييحم يف ذلممق جمتجخماٌب  ، يمغججلمخل[85/اإلرساء] ﴾وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿

 وا أىلع وأيمطججلمخل. (3)«احرْص ىلع ٌا يِفػم»وَُيُْحملىحل حجممحم ذمحلحمس حمجحجسيجحت/ 

حجم األوزاِع -أيًممش- ومخلمحميحم -3 / مخل اكن مخلحمل مخفيىحل األاغحلممش، أو األممعججلجخمىحضت/ ومخفحجس يمغرسَّ
يه مخل ال حُيمجتج إحليحم مخلحمل »حجساد املممسىحل ومحشمجعمجم، ومخفل يمطحىس حمل يجخمنجمس/ جحممجم ححصِ 

 .(4)«محليممغ وكيممغ!
أجحممجم املممسىحل اججليت ُيَىمعججلَممش مجم اججلمجعججلحملُء ججلزِيججلُّجخما يمغيمجم، يمغيمجميمخت ىجسلممق » وجمتء يف يمطجخمن املمجعجخمد/

، (5)«رش ويمغمجتمحم، ويه ال لجخمن جحميمغمجع يف ادليحمل، وال لد لجخمن إالَّ يمغيحمل ال يحمقممط
 مجم والُحملَممسءججل يمطمحممجم أمحمس ال ُيجخمز.يمغالححصمجتىمعل 

ارُ » /وجحمُِحمقىحل يمطحمل احلممسحمل مخفجخمهل  .(6)«ا ِيمطَدَ  َِمجم ُيَمجعحملُّجخمنَ  َحملَممسِِىحل ال َححصَجخماذَّ  يَجْمجتَُحمقجخمنَ  ا َعَّدِ  رِشَ
إن ا إذا أراد أن حيِحمسَم يمطَحجسه حمسك اججلمجعججلمخل أججلًف ىلع لممسجحميحم املىمعحلممش، » ومخفل األوزاِع/

 .(7)«ججلًحمليمغججلحمقحجس رأيمجتمجممخل أمخفىحلَّ اجلس يمط
 السؤاؿ املهركق/ -5

 ومخلحمل الممسال املمحميه يمطمحميحم جحميه محلحمساحجمً مخل يٌل/

                                      
 (.3/398لبللاكيئ ) ،رشح أمحشجخمل ايمطمجتحمقد أحجمىحل الممسمحم واجلحمليمط (1)
 (.1/262( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحللمخل )2)
 .(2664( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )3)
 (.1/261( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحللمخل )4)
 (.17/64)رشح ممسنن أيب داود  يمطجخمن املمجعجخمد (5)
 (.377( أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف املحجسىمحىحل إىل الممسنن اليحلربى )6)
 (.13/263)  ري( يمغمجتخمت ابل7)
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ممسال الحمسجمتىحل/ أيحمل جحممخفيت؟! ومخلحمل أيب؟! وأيحمل أجحم؟!... وحنجخم ذلممق مم ال حُيمجتج إحليحم،  -1
ے ے مجعىل/وججلحجمس يمغييحم يمغحجسةٌ يف ديحمل، وربحمل اكن يمغييحم مخل يممسجخمء! مخفل 

﮸  ﮷  ﮵  ﮶  أن اجليب »حجسيجحت/ ، وكحمل يف احل[101]املائدة/ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴
ْكرِثُ يمطججلييحم ممعممشَ؛، جحتمخل مخفل لججلمحمس/ ُممسِىحل يمطحمل أححصيء محلحمسحجممجم، يمغججلحمل 

ُ
 سئين غٍا شئخً!أ

، يمغحمقم آىمححمس، يمغحمقل/ مخلحمل أيب ي أةٔؾ حذافثيمغحمقل رجمتىحل/ مخلحمل أيب ي رممسجخمل ا؟ مخفل/ 
مخل يف وجمتيحم رممسجخمل  ◙، يمغججلحمل رأى يمطحملُحمس أةٔؾ سالً مٔىل شيتثرممسجخمل ا؟ يمغحمقل/ 

 .(1)«ل/ ي رممسجخمل ا! إجحمَّ جحممجتجخمب إىل امخلحمل اججلىمعممش مخف ا 
الممسال يمطحمل ممسيحل يمطمحميحم الرشع مخلحمل احلبلل واحلحمسام زمخلحمل الجخميح؛ يمغيرت يمطججلييحم  -2

ا ٌَ سأؿ »اتلرثي، ويف احلحجسيجحت الرشيممغ/  ٌن إف أغظً املسيٍني يف املسيٍني ُسْر
 ، وىف رواي«غَ يشء لً ُُيَرَّـ ىلع املسيٍني فُحرِّـ غييًٓ ٌَ أسو مسأتلّ

 .(2)«ٌَ سأؿ غَ يشء كُلر غِّ»لججلحمجحجسيجحت/ 
وذحجم اججلحمقيض يمطيض إىل أن املحمساد جلُْحمسم حجممحم حجمجخم/ احلحمسج ىلع املممسججلحملْي، ال اذلي حجمجخم 

، وججللحمل اجلجخموي لمخل «سئين/ »حملمجعىن/ اإلجحتمخل املمجعمخفَ يمطججلييحم؛ ألن الممسال اكن مخلًحمج؛ وهلىجسا مخفل 
َىمغيحم وأمخضججليحم، وذحجم إىل أن ا ليجشجخماب حجمجخم اذلي مخفهل اخلمخضيب واتلييم يْحمقمحمَممط مجمىجسا املىجسحجم يمغََممشمجعَّ

وممعريحجمحمل، وحجمجخم أن املحمساد جلُحمسم حجممحم/ اإلجحتمخل واذلجحم، ومحججلجخمه ىلع مخلحمل ممسل لججلًُّىمغ وَمجعمحمُّمجتً يمغيحمل ال 
حمججمت هل يحم إحليحم، وممس ختيجشييجشيحم ىجسلممق/ جحتجخمت األمحمس لممسال يمطحمل حُيمجتج إحليحم؛ ججلحمقجخمل مجعىل/ 

زججل ومخفمجع هل لُضوريحم إحلمجم ، يمغحملحمل ممسل يمطحمل جحم[43 /اجلحو] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿
 يمغمجمجخم مخلمجعىجسور؛ يمغبل إجحتمخل يمطججلييحم وال َعمجتََ، يمغلٌك مخلحمل األمحمس لممسال والحمسجمتحمس يمطمحميحم خميجشجخمص.

 ومم يُلحمسه مخلحمل الممسال/ الممسال يمطحمل لمخل يحمقممط وال مخفمخل حمججمت هل. -3
اكن محلمحتري مخلحمل اليجشحمج واتلمجعْي يلحمسحجمجخمن الممسال يمطحمل احلجخمادث مخفىحل » /مخفل احمل رجمت

                                      
 .(2367(، ومممسججلمخل )92( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )1)
 .(2358(، ومممسججلمخل )7289( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )2)
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 .(1)«ومخفجخميمطمجم وال ُييجخمن يمطحمل ذلممق
 لمخل » /ومخفل يمطحملحمسو حمل محمسة ج يمطججليلمخل أن تممسلجخمجحم يمطحملَّ حمجحمسِّ

ُ
ىمححمسج يمطحملحمس ىلع اجلس، يمغحمقل/ أ

 .(2)«يلحمل، يمغن جل يمغيحمل اكن ححصىمعبًل 
/ّ  ؛-أحمجيجحمً- اكن يىمغمجعججليحم اليجشحمج اليحلحمسامال خيىف اججلىمغحمسق ْي حجمىجسا اجلجخمع مخلحمل الممسال، وبْي مخل  حنتي

يمطحمل حمجلمخل أمجخمر يمجتجخممخفمجعجخمجحممجم، ويىمعججل ىلع  اكجحمجخما ربحمل يممسلجخمن رممسجخمل ا  ◙يمغجحممجممخل 
، يمغمجممخل يحمسممعجخمن يف مخلمجعحمسيمغ حمجلمخل ا حمطمحممجممخل ومخفجخميمطمجم، وحجممخل ججلحممسجخما ىلع مخفحمسب مخلحمل رممسجخمل ا 

.يمغيمجم مممسًحمق، حلمجعحملججلجخما يحم يف حمجيمحميحم 
مخفججلمحم/ ي رممسجخمل »/ ◙حمل ىمححجسيمخت  مخل أىمححمسجمتيحم ابلجحسري ومممسججلمخل يمطحمل رايمغممطومخلحمل ذلممق/ 

ٌا مخفل/ ا، إجحم جحمحمسجمتجخم، أو خنف أن جحمججلًف اججلمجعحجسو ممعًحجسا، وججلحممس مخلمجعمحم ُمخلًحجسى، أيمغمحمْىجسَُخمت ججلُحمقُيجش؟ 
َ كاىظفر ٔا، ىيس السِّ َر ادلـ كُذنَِر اسً اهلل غييّ فلك َٓ ْن

َ
 .(3)«أ

رممسجخمل ا! إجحم جحمحمسك  يمغحمقل/ ي ممسل رجمتىحل رممسجخمل ا »مخفل/  ◙ويمطحمل أيب حجمحمسيحمسة 
حمجحمس، وحنحملىحل مخلمجعمحم اججلحمقججليىحل مخلحمل املء، يمغن جخمخمشجحم يحم يمطمخضممصمحم، أيمغمحممجتجخمخمش حملء ابلحمجحمس؟ يمغحمقل رممسجخمل ابل

 .(4)«ْٔ اىػٓٔر ٌاؤق، احلِوُّ ٌيتخّ/ ا 
 السؤاؿ املتاح/ -6

يمغمجمجخم ممسال مخلحمل ومخفمجع هل مممسججل يمغيحمل يمطحجسا مخل ممسمخف مخلحمل أجحمجخماع  وأمخل املح مخلحمل الممسال/
 الجخماجمت، أو املمحمحجسوب.الممسال املحمجحمسم، أو امليحلحمسوه، أو الممسال 

 كٔهل « /ًِٓ ِ ُبيائ
َ
ًِٓ ىلَعَ أ

  /«َكاْخخاِلفُ
يمغمجمجخم لحمسيمغممط، وحجمجخم أججلممع يف ذم  ؛«نرثةُ مسائِيًِٓ»/ حجمجخم مخلمجعمخضجخمف ىلع مخفجخمهل  /«اخخالفًُٓ»

.  االىمحمجتبلف؛ إذ ال يمجتحمقيَّحجس حمجيجٍىجس ليحلرثة، خببلف لجخم ُجمتحمسَّ
                                      

 (.1/259( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحللمخل )1)
 (.2/12يحم اخلمخضي يف اججلىمغحمقييحم واملمجتىمغحمقيحم )( أىمححمسجمت2)
 .(1968(، ومممسججلمخل )2577( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )3)
 (، ومخفل اججلرتمخلىجسي/ حمجممسحمل محشحمجيخمت.386(، واحمل مخلجمتيحم )33(، واججلجممسيئ )69ي )(، واججلرتمخلىجس83(، وأجخم داود )8735( أىمححمسجمتيحم أمححجس )4)
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اممستمحمط يمغحمسوع ادليحمل ومخلمحمحمطحمسة ججلحجمس املحمقيجشجخمد يحم االىمحمجتبلف يف  «اخخالفًُٓ ىلع أُبيائًٓ»ك
أحجمىحل اججلمجعججلمخل يمغييحم ىلع ممسبيىحل اججلىمغحجسة وإحمطمجمر احلمخف؛ يمغن ذلممق ممعري مخلمحميه يمطمحميحم، ىحل مخلمجخمر يحم، ويمغممشيججلمجتيحم 

 إىل اآلن ىلع ذلممق. ╚حمطحجمحمسة، ومخفحجس أدمممط املممسججلحملجخمن مخلحمل يمطمجمحجس اليجشحمج 
  وججللحمل املحمقيجشجخمد حجمجخم يمطيجشيجحممجممخل أجحمبيَءحجممخل مجتىمغحمسمخفمجممخل يف ادليحمل وختمحشحملمجممخل يمغييحم، اكحلمجمجخمد لحملَّ

أن يمجتىمغحمسممعجخما لججلمجعدة يجخمم اجلحملمجع وأىمحربحجممخل ىمغممشججليحم، أَْجخما، ومخفلجخما/ ال جحمحمسيحجس  ♠حجممخل مجخمىس أمحمس
م يمطججليمجممخل محشيحجس الممسحملممق يف احلجخمم  َد ا يمطججليمجممخل، وحمجحمسَّ يجخمم اجلحملمجع، وجحمحمسيحجس يجخمم الممس! يمغممصحجسَّ
ق  ججلْـَمجمَمخل الممسحملَممق أن ُيمجتحملممط لكُُّيحم يف حجمىجسا احلجخمم، يمغذا مىض ىمغحمسَّ

َ
اذلي اىمحمجتروا، وامجتبلحجممخل ن أ

ولحمسم مخفمجعحمس ابلحمجحمس، يمغحمجمجتججل ىحضىمغ مخلمحممجممخل ومحشدُْيحم يجخمم الممس، ولمخل مجت إىل ا رممعمخل الممسحملممق 
 جحميجشخمت اجلمحشحمجْي؛ يمغحملممسجحسمجم ا مخفحمسدًة وىمحمحمزيَحمس.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ وكىجسلممق مخل أىمحربجحم يحم ا يمطحمل ين إرسايىحل/

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٿٹ

  .[59 ،58ابللرة/ ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
واالىمحمجتبلف الزم ليحلرثة األممسججل؛ يمغمجمىجسا اججلمجعمخضممغ مخلحمل مخفيىحل يمطمخضممغ البلزم ىلع 

 واممسمجتُىمغيحجس مخلحمل حجمىجسه اججلمجعرة حمجحمسمخل االىمحمجتبلف؛ لججلجخميمطيحجس يمطججلييحم هلبلك.املججلحمسوم. 
ق اججلحمقججلجخمب وَوَحجمِحمل ادليحمل، وذلممق حمجحمسام؛ يمغممسبيحم محلىجسلممق، محلحمل  ووجمتيحم حتحمسيحمليحم/ أجحميحم ممسٌ تلىمغحمسُّ

م ممس لججلمجعىجساب.  أن ارلب املحمجحمسَّ
  َّث/فائدة غلدي 

يمغييحلجخمن يمغييحم رد ىلع اجلربي اذليحمل  ﴾ہ ھ اإلنممسن هل اممسمجتمخضيمط ومخفحجسرة؛ ججلحمقجخمهل/ 
يحمقجخملجخمن/ إن اإلنممسن ال اممسمجتمخضيمط هل؛ ألجحميحم دلرب ىلع يمطحملججليحم، حمجىت اإلنممسن إذا حمجحمسك يحجسه يمطمحمحجس 
الالكم، يمغيحمقجخملجخمن/ حتحمسيممق احلحجس ججلحجمس ممسمجتمخضيمطمجتيحم، ىحل دلرب، وال ريَ أن حجمىجسا اججلحمقجخمل ىحضىحل 

 .(1)يحمليرت يمطججلييحم مخلىمغممسحجس يمطحمط
                                      

 .(138 -137ص)الحمل يمطمحتيحملْي  ،رشح األربمجعْي( 1)
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 /ٔائد أصٔحلَّث كفلٓيَّث  ف

ٔق/ »مم يمجتمجعججلمخف حمقجخمهل  -1   /مممسججل لرث احلجمت إحلمجم، ويه «ٌا ُٓيخكً غِّ فاسخنت
 حجمىحل اجليه يجحتحمس يف يمغممسد املمحميه يمطمحميحم؟ مسأىث/

اإلمخلم اججلمجعحمس احمل ومخفحجس لججلمخل اججلمجعججلحملء يف حجمىجسه املممسججل، ومخلحمل أحمسع مخلحمل لججلمخل يمغيمجم/ 
مخل اجليَه إالممسبلم يمطحجس  ىل مخجمس أحمججخمال/، ومخفحجس مخفممسَّ

أن يمحمىه يمطحمل اليشء الىمحمجتبلل ركحمل مخلحمل أراكجحميحم، أو رشط مخلحمل رشامخضيحم، اكجليه  احلاؿ األكىل/
وكىجسا اجليه يمطحمل يممط اججلىمعحمسر... وحنجخم ذلممق، يمغمجمىجسا حمحملجخمل ىلع يمطحمل اليجشبلة يف املحمسبججل واملحمتحمسرة، 

 يمغممسد املمحميه يمطمحميحم.
ء املىمعيجشجخمب، يمغججلحجمس اجليه المخفرتان مخلىمغممسحجسيحم. ومخلحمل أمخلمحتججل ذلممق/ اتلمخضمجمحمس مل احلاؿ اثلاُيث/

اجليه يمطمحميحم ججلمجعيمحميحم، وإجحمحمل اجليه يمطحمل اممسمجتحملحمسار ممعيجشيحم، وكىجسا اليجشبلة يف ادلار املىمعيجشجخمب؛ يمغجليه 
مخلمجتمجعججلمخف ليجشبلة مخلحمل جمتمجم الججلىمغمخض، ليحلمحميحم مخلمجتمجعججلمخف مخلحمل جمتمجم املمجعىن ججلىمعيجش ال مجعْي اليجشبلة، يمغمجمجخم 

حمل ، يمغجليه يمط[102 /آؿ غٍراف] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿مخلحمل مخفيىحل املحمتز اججلُمجعْحمسيف، محلحمقجخمهل مجعىل/ 
 املجخمت لججلىمغمخض، ويمطحمل يحمقرتن يحم مخلحمل اججللىمغحمس يف املمجعىن.

/ يممط احلرض لججلدي، وابليممط ىلع يممط األخ مخلممط جخميمغحمس الرشاممش -أيًممش- ومخلحمل أمخلمحتججل ذلممق
واألراكن؛ يمغججلحجمس اجليه مخلحمل جمتمجم املمجعىن يمطحمل ابليممط، وإجحمحمل حجمجخم جحميه يمطحمل اإلرضار املحمقرِتن 

جحتَِمخل محمسل
َ
  اجليه.بليممط، يمغبل يحمقمجتيض يمغممسد املمحميه يمطمحميحم وإْن أ

مخل يرتدد ْي حجمىجسيحمل اجلجخميمطْي، محليجشجخمم يجخمم الممصممق وأيم اججلترشيمخف واليجشبلة يف  احلاؿ اثلاثلث/
ىمحىجسه أن اجليه يمطمحميحم/ حجمىحل حجمجخم ججلمجعيمحميحم، أو ألمحمس يحمقرتن يحم؟

ْ
 األومخفت امليحلحمسوحجمت، ويمغييحم ىمحبلف، ومخل

أن يُمحمىه يمطحمل ال يمجعججلمخل أجحميحم الىمحمجتبلل الرشاممش واألراكن، أو ألمحمس دلور؛  احلاؿ الراةػث/
يمطحمل يممط اججلمخضمجعم  مخلحمقمجتٍخمش لججلىمغممسد؛ يمطحملبًل لججلىمغمخض ىلع احلحمقيحمق، ومخلمحتهل/ جحممجمييحم  -أيًممش- ىجسايمغمجم
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 .(1)حمجىت ُيحمسي يمغييحم اليجشاعن
أن يمحمىه يمطحمل اليشء ججلىمغجخمات يمغممشيججل يف اججلمجعدة، يمغبل يحمقمجتيض اججلىمغممسد  احلاؿ اخلامسث/

، يمغجحميحم يمحمىه يمطحمل ذلممق؛ مل يمغييحم مخلحمل تممصجخميححص اخل ممصجخمع، اكجليه يمطحمل اليجشبلة مخلممط مخلحجسايمغمجع األىمحثَْْيِ
 ولجخم حمسك اخلممصجخمع يمطحملًحجسا ليجشحمج محشبليحم.

وأمخل جحميه احلكمخل يمطحمل احللمخل يف حمجل اججلىمعممش الممصحجسيحجس واأللمخل الممصحجسيحجس يمغحمجمجتيط 
 .(2)لججلحمجلمخل، يمغذا ومخفممط احللمخل برشامخضيحم وأراكجحميحم َمحشخمتَّ حليجشجخمل مخلحمقمحشحجسه

 كاغدة فلٓيث/ -2
 -ممعريهومخلحمل - ، واججلمجعمحمي يحم آمحلحجس، ومخلحمل حجمىجسا املمجعىناألمحمسمخلحمل  أححصحجساجليه  نَّ مخفيىحل/ إ أنممسمخف 

م ىلع َجمتججلْ املمحميمغممط(.  أىمحىجس اججلىمغحمقمجمء مخفيمطحجسة يمغحمقمجمي لكيَّ، ويه مخفيمطحجسة/ )درء املىمغممسحجس ُمخلحمقحجسَّ
 مخلمحتل ذلممق/ حتحمسيمخل يممط اججلمجعمحم ملحمل يمجتجحسىجسه مخًحمسا، ومخلمحمممط اججلمجعحملىحل املجحسمجتججلممش لججلحملحمسأة.

 دىن الجخماجمتت مجعخمش حمسك يف ممسجخممخلخمت جحتمخل ومخلحمل» ؛«األححصه واجلحمطحمس»يف  -مخفل الممسيجخميط
 ٍ  وىمحيجشجخمًمحش / املمحممجميت ىلع اإلمخفحجسام يف يممسمخلخمت ولمخل واججلمخضمجمرة، واججلىمغمخضحمس اليجشبلة، يف اكججلحمقيم َمَممصحمقَّ

 .(3)«اليحلحمس
 / حمقحجسيمخل اليحلىجسب ىلع اليجشحجسق لئلمحشبلح، يمغن حجمىجسا مرشوع!ككد يُْستَْشَك 

ن حجمىجسا مخلحمل مخفيىحل ارلب أىمحممغ املىمغممسحجسْي؛ يمغن حجممحمك رصيمغت  كىكَ ُُياب/
محممخضجخمي ىلع يشء مخلحمل املىمغممسحجسة، وليحلمحممجم حتحمقمخف ميجشججلحمج واحمجحجسة ىمغجخمق املىمغممسحجسة محلمحترًيا وَحمسْجمتُخمت 

 جحمحمطًحمسا إىل امليجشججلحمج الحمساجمتحمج يمغييحم. -، أو ُي-يمطججليمجم؛ وذللممق يح اتلرصف
 

                                      
 (.2228يمطمحمحجس احمل مخلجمتيحم ) ◙حمجحجسيجحت جمتحمس  ومحشع املممصرتي، ،( يمجعين/ محشع ابلممط1)
 (.2/27)اليحلربى مخفجخمايمطحجس األحمجاكم  (2)
 .(87ص)( األححصه واجلحمطحمس 3)
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 كاغدة فلٓيث أخرل/ -3
ٌا اْسخػػخًُ»/ اممستمحمممش اججلمجعججلحملء مخلحمل مخفجخمهل   ُّ ِ ٔاٌ  حُ

ْ
 .«امليسٔر ًل يسلع ةاملػسٔر»مخفيمطحجسة/  «فأ

ر مجعخمش الجخماجمت، أو َتَمجعرسَّ يمغن ذلممق ال يلجخمن ممسبً يف ممسحمقجخمط املمخضبل يمغ ذا مجعىجسَّ
 للكي، أو يمطحجسم اتللكيممغ جلحمسء املمجتحرسِّ مخلحمل حجمىجسا الجخماجمت.

 ىلع ىمعيري جمتحمسء املمحميحلحمس دون محلحملهل لحمسمخليحم يمغمجعىحل مخل يحمقحجسر يمطججلييحم. -مخلمحتبًل - يمغحملحمل مخفحجسر
ال تممسحمقممش يمطمحميحم ومخلحمل يمطحمتحمس يمطحمل مجعخمش أراكن، أو رشوط اليجشبلة أىت حمل مخفحجسر يمطججلييحم، و

  .[16 /اتلغاةَ] ﴾ہ ہ ہ ھ﴿اليجشبلة ججلمجعحمتحمسه 

 ومخلحمل وجمتحجس مجعخمش املء اذلي ال يليف لحمسيمغممط حمجحجسجحتيحم/ اممسمجتمجعحملججليحم ويحملمخل لججليق.
وججللحمل حجمىجسه اججلحمقيمطحجسة ججلحممس ىلع إىحضبلمخفمجم يمغبل حجسَّ مخلحمل محمسااعة خمشجخمامخضمجم، يمغحملمحتبًل/ ذحجم 

 يمطججلييحم مجعخمش اججلىمغحمقمجمء إىل أن مخلحمل زال يمطمحميحم محمسض مخلمحممجعيحم يمطحمل اليجشيم يف جحممجمررمممشن ال ُي
 .(1)اإلمممسك بليق احلجخمم؛ ألن محشيم مجعخمش احلجخمم ججلحجمس حمقحمسب يف جحمىمغممسيحم، محلحمل ْيَّ اججلمجعججلحملء

محلىجسلممق ذحجم مجعخمش اججلىمغحمقمجمء إىل أن اججلمجعجمتحمس يمطحمل اممسمجتمجعحملل املء لججلمخضمجمرة يف مجعخمش ابلحجسن 
إن اكن يمطحمتحمسه يمطحمل أكرث األمخلكحمل اججليت يممسمجتمجعحملىحل يمغيمجم املء يف الجخمخمشجخمء، أو اججلىمعممسىحل اجحممجتحمقىحل إىل 

ن اججلمجعحمتحمس يمطحمل مخفججليىحل مخلمحممجم محلىمغه اممسمجتمجعحملل املء يمغيحمل أميحلمحميحم، وججلحجمس يمطججلييحم دمممط اتليحملمخل، وإن اك
 اتليحملمخل مخلممط اججلىمعممسىحل، ىحل يلمجتيف حمجحجس ابلحجسججلْي. 

إن مخفيمطحجسة اإلين ملممسمجتمخضع مخلحمل املمجخمر ختمجتمحش لجخماجمت » /وهلىجسا مخفل مجعخمش اججلمجعججلحملء
لجخماجمت اذلي ال حجسل هل محلحمساكة اججلىمغمخضحمس إذا مخفحجسر ىلع مجعممشمجم يمغمجعججليحم ويممسحمقممش يمطمحميحم ابليق، وأمخل ا

اذلي هل حجسل محلمجعمجتمخف الحمسمخف يف اليحلىمغرة إذا مخفحجسر ىلع مجعممشمجم يمغبل ييت يحم ويلحملىحل ليجشجخمم، ىحل 
 . (2)«يجمجتحمقىحل إىل اليجشجخمم مخلحمل أول األمحمس

                                      
 .مجترصف (177صح األربمجعْي اجلجخموي )رش مخفجخمايمطحجس ويمغجخماحجس (1)
 .(47ص)خممجترص اجلرباوي ىلع األربمجعْي اجلجخموي ( 2)



 

 

 

407  

 -ال ممسيحمل يف زمخلجحممحم حجمىجسا- أجحميحم يف محلمحتري مخلحمل األحمجين كِْا ككفث دغٔيث ْاٌث، كيه/
يمغبل يجيغ أًحجسا أن مجتمجعىجسر، أو مجتمجعرسَّ أيمطحملل محلمحترية يحمللحمل ىمححجسمخل اإلممسبلم مخلحمل ىمحبلهل؛ 

يلجخمن ذلممق حمجحمتحمس يمطرثة أمخلم مخلحمل يحمسممع يف ىمححجسمخل ادليحمل؛ يمغن ىمححجسمخلمجتيحم واججلمجعحملىحل هل مخفحجس 
جحتَمخل اتلرك هل مخلممط اججلحمقحجسرة، وبتليل حمجىت يحجسيمغممط املممسججلمخل اليجشدق يمطحمل 

ْ
لجخمن واجمتً رشيمطيًّ يَ

 جحمىمغممسيحم َمخلَىمعَّ اذلجحم ووزر اججلحمقمجعجخمد يمغبل حجسَّ أن يحمقحجسم ححصحً هلىجسا ادليحمل يف حمجحجسود مخفحجسريحم؛ يمغن
ممعججلمخف يف وجمتيحم «املحممسجخمر ال يممسحمقممش ملمجعممسجخمر»

ُ
، وادلايمطي اليجشدق، املَجخميمغَّمخف حجمجخم اذلي إذا أ

َمخل جحمىمغممسيحم وأححصىمعججلمجم حمل ال يممسمجتمخضيممط  ديمطجخميحم ب، يمغَمجتَخمت هل أججلممغ ب وبب، واملحمسء إذا مخل جمتممصَّ
يىمغحمقحجس مخل يممسمجتمخضيممط محلحمل يمغحمقحجس مخل ال يممسمجتمخضيممط!، جحتمخل ججلمجعىحل ا ييت ججلىمغمجتخمت، أو  -ال حمججل- يمغجحميحم

ه يمغيمجتحرس املمجعممسجخمر، ويَمحمَىمغِحمسج املحمقحجسور، وججللحمل للك مخلحمقم مخلحمقل، واليحلحِّجمس حجمجخم أمحمس مخلحمل يمطمحمحجس
 اذلي ال يحجسع حلحمط مخلحمل حمجييحم حملّحمس إال ويحمسداد يمغيمجم مخلحمل ا مخفُْحمسبً.

 كاغدة فلٓيث أخرل/  -4
ْجخما مخلمحمُيحم مخل اْممسمجتمخضْمجعمجتُمخل/ »أىمحىجس أحجمىحل اججلمجعججلمخل مخلحمل مخفجخمهل 

َ
، «املشلث جتيب اتليسري»مخفيمطحجسة/  «يمغ

ھ ﴿ ومخفل مجعىل/ .[185 /ابللرة] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۇ﴿ومخفحجس مخفل مجعىل/ 

  .[78 /احلز] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓۓ
ومخلحمل أمخلمحتججل ذلممق/ اججلمجعىمغجخم يمطحمل اججلحممسري مخلحمل اجلحمتممس اججليت يممصمخفُّ االحمجرتاز يمطمحممجم محلَحجسِم 
ْجمتحمسة يف وممسىحل اجلحمقىحل 

ُ
اججلحمقحمسوح وادلمخلمىحل، واججلمجعىمغجخم يمطحمل مجعخمش اجلمجمججل اججلحممسرية يف اججلمجعحمقجخمد، اكأل

 يمغيمجم/ إجمتحمساء يمطحمقحجس يُبْيَّ يمغييحم األجمتحمس واملمحمىمغمجع مخفىحل الحمسكجخمب.واملجخمامحشبلت اآلن؛ ألن األمحشىحل 
 أن احلحمسج محمسيمغجخمع يمطحمل امللكَّممغ لجخمجمتمجمْي/»/ ♫ ذمحلحمس الممصىحضيب

اخلجخمف مخلحمل االجحمحمقمخضع مخلحمل اججلمخضحمسيمخف وُبْىمعخمش اججلمجعدة وكحمساحجمي اتللكيممغ. ويجمجتحمطمخل  أحدٍْا/
 هل.حت حجمىجسا املمجعىن/ اخلجخمف مخلحمل إدىمحل اججلىمغممسد يمطججلييحم يف جمتممسحمليحم، أو يمطحمقججليحم، أو مخلهل، أو حمج

ىمحجخمف اتلحمقيجشري يمطمحمحجس محمسامح الجخمحمطممغ املمجتمجعججلحمق ججلمجعحجس املجحسمجتججلىمغ األجحمجخماع، مخلمحتىحل/  كاثلاين/
َىمحَحمس يت يف اججلمخضحمسيمخف، يمغحمسبحمل اكن اتلجخمممعىحل يف مجعخمش 

ُ
مخفيمخليحم ىلع أحجمججليحم وودله إىل لحلممغ أ

األيمطحملل ححصممعبًل يمطمحممجم، ومخفىحضًمجع مللكممغ دوجحممجم، وربحمل أراد احلحملىحل لججلمخضحمسيمغْي ىلع املججلىمع يف 
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 !(1)«يمغجحمحمقمخضممط يمطمحممجمحمل االممسمجتحمقيجشء
 ىيسج لك مشلث تسخديع اتليسري؛ فإف املشلث ىلع ُٔغني/حنتيّ/  -5

مممصحمق مخلحمل ىحضيمجع اتللكيممغ وُمبلِزَمخلٌ هل، ويه مممصحمق مخلمجعمجتدة )محلحملممصحمق  اجلٔع األكؿ/
الجخمخمشجخمء يف اججلربد(، ومجعحجسُّ حجمىجسه املممصحمق مخلحمل األمجخمر اججلمجعدي اججليت ججلحجمس يمغيمجم محلري يمطمحمء، وال 

ِمجع مخلحمل ِمجعت احلية، وبحجسوجحممجم مجتمجعمخضىحل امليجشججلخمت؛ يمغحملمحتىحل حجمىجسا اجلجخمع لد ختججلجخم يمطحمل مخلمحتججلمجم 
 مخلحمل املممصحمق ال أجحتحمس هل يف إممسحمقط الجخماجمتت، أو ختىمغيىمغمجم.

حجمجخم املممصحمق اججليت ججلحممس مخلحمل ىحضيمجع اتللكيممغ، ىحل يه مخلحمل األمجخمر اججلمخضر كاجلٔع اثلاين/ 
 واججلمجعرخمش الحمساحجسة يمطحمل اججلحمقحجسر اذلي حمقمجتممشييحم اتلاكحلممغ يف اججلحمطحمسوف اججلمجعدي.

يمغىمغييحم دحلىحل لججلحملىجسحجم »ومخلحمل اججلىمغجخماحجس األمحشجخمحل مخلحمل حجمىجسا احلحجسيجحت/ مخل أححصر إحليحم اجلجخموي حمقجخمهل/  -6
اكن هل أن ُيمجتمجمحجس يف األحمجاكم وال يممصرتط يف حمجيحلحمليحم أن يلجخمن جخميٍح، ودلَّ  اليجشحمجيخمت أجحميحم 

ٔستْج(يمغييحم حمقجخمهل/ ) يمطججليمجم ممس احلحجسيجحت وجمتجخمايحم  ػً ل ٔ كيجُ   .(2)«ل
 /ٔائد حربٔيَّث كدغٔيَّث  ف

 احلحجسيجحت الرشيممغ مجعحمطيمخل لممصن االمخلمجتمحتل ألوامحمس ا ورممسجخمهل، وأن ذلممق ممس اجلحمتة، يف -1
ے ےۓ ﴿واإليحملن رَّبَّ أمحشحمجيحم ىلع الممسحملممط واججلمخضيمط  ورممسجخمهل، وأن يحمقجخملجخما/ 

﮳ ﮴ ﮲  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿/ مجعىلمخفل ، [285 /ابللرة] ﴾ۓ 

ىئ ىئ ىئ ی  ېئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ

ڑ ک ک ﴿ومخفل مجعىل/ ، [52، 51 /اجلٔر] ﴾ی ی ی جئ حئ مئ

  .[63 /اجلٔر] ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
ىحضمحمً، أو حمطحجمًحمسا يمغججليحمجىجسر وحلْجحسَححص مخلحمل ىمحججلممغ رشيمجع الحمسممسجخمل / »♫ مخفل احمل محلمحتري

 ﴾گ ڳ ڳ ڳ﴿أي/ يف مخفججلجخمبمجممخل مخلحمل ُكىمغحمس، أو جحمىمغق، أو حجسيمط  ،﴾گ گ گ﴿

                                      
 .(2/233) املجخمايمغحمقت (1)
 .(96ص)الحمل دمخفيمخف اججلمجعيحجس  اجلجخموي، (، ورشح األربمجعْي3/483رشح مممسججلمخل، لججلمحمجخموي )( 2)
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، أو حمجبجمس، أو حنجخم ذلممق  .(1)«أي/ يف ادلجحمي حمقمجتٍىحل، أو َحمجحجسٍّ
ُي أن يحمسرع يف مخفججل املمخلحمل اهلي مخلحمل  «مخل جحممجميمجتلمخل يمطمحميحم يمغجمتمجتججخمه»/ مخفجخمل اجليب  -2

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿احلحمسام والحمسحجم مخلحمل الجخممخفجخمع يمغييحم، مخفل مجعىل/ 

، وحمجحمسمخلت ا يه حمرمخليحم ومخلمجعمحشييحم. وىلع حجمىجسا يمغبل حجس مخلحمل [30 /احلز] ﴾ۋ ۋ
محمسااعة خمشجخماممش اممسمجتمجعحملل الحمسَُّىمحمحش يف مجخماىحضحمل الُضورة وُي يمطحجسم اججلتممسحجمىحل يمغيمجم، 

 يفوىلع حجمىجسا، يمغججلحجمس مخلحمل االخمشمخضحمسار  -محلحمل محمس مخلمجعمحم- يمغن الُضورة حمقحجسر حمقحجسرحجم
 يفادلجحمي، وحتيجشيىحل اليحلحملحلت، وإيمحتر الحمساحمج، ومممسيحمسة املحمتمجتحملممط  يفاتلجخمممسممط  يشء

 اعدايحم املممسمجتجخمردة.
 مخلٍل مخفججليىحل يمغججلحجمس مممشمخضًحمسا لججلمجتمجعمىحل لحمسب حلجخمممسممط َتريحم!. رأسيمغحملحمل اكن ذا 

حييجشىحل مممسيحلمحمً  أنججلحجمس مممشمخضًحمسا حمجىت يح هل ومخلحمل اكن هل مممسلحمل محشىمعري مخلمجتجخماخمشممط يمغ
 ىحضحمسيمخف اكن! أييمغجحسًحمل مخلحمل 
زوًجمت، أو وحلًّ يُمحمىمغمخف يمطججليمجم ججلحممس مممشمخضحمسة حمجىت يح هل  ارزمخفمجم  اججليتاملحمسأة  أنمحلحمل 

 الجخمحمطيىمغ، أو اججلمجعحملىحل. يفاالىمحمجتبلط لحمسجمتل، أو اخلججلجخمة املحمجحمسمخل 
 يفاحليء وُتَىمغحمسَِّط  ختججلَممط جحتيب ألنومخلحمل اكجحم ذات زوج رمخفيمخف ادليحمل، يمغججلحممس مممشمخضحمسة 

 زوجمتمجم ورخمشه! إيمطحمتباحلحمتب تلحمجيجشَىحل ىلع 
 ومخفِْجمس ىلع ذلممق اليحلمحتري!

ومخلحمل حجممحم/ يتْي ىمحمخض مممسججلممق اليحلمحتري مخلحمل املممسججلحملْي الممسيحمل يف حجمىجسه األزمخلمحم اججليت ححصع 
يمغيمجم اتلمحممخفخمش يف حمجية اجلس، يمطمحمحجسمخل َتحجسحجممخل حيحمسمحشجخمن ىلع يمغمجعىحل اججلمخضيمط والجخماجمت، وربحمل 

واملممسمجتحمج، حمحمحمل َتحجسحجممخل يتممسحجمججلجخمن يف املمحممجميت، وربحمل مخفريمغجخما  تممصحجسدوا يف اججلزتام املمحمحجسوب
اليحلمحتري مخلحمل املحمجحمسمخلت، يمغمحمحمتحجس اليجشمخل يمجتمجعمىحل لحمسب، واحلجمت املحمسكي ختحمسج ممسيمغحمسة مخلمجتربجمت، 

 مخلمجعمجتىجسريحمل حملممسيحمسة الحمسمخلحمل ومجخمايمغحمق الحمسك.
                                      

 (.6/97احمل محلمحتري ) ( ىمغممسري1)
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وال يمجعين ذلممق/ أن يتممسحجمىحل املممسججلمخل لجخماجمتت محلحمل يحمسوق بلمجعخمش محمسىض اججلحمقججلجخمب وخمشمجعف 
، يمغبل يىمغمجعججلجخمن ححصحً مخلحمل الجخماجمتت، ويحمسيمطحملجخمن ألجحمىمغممسمجممخل أجحممجممخل ، أن يمجتمجموجحمجخما يف رشع ا اجلىمغجخمس

ىمحري مخلحمل امليجشججلْي اليجشحملْي، حجسيمطجخمى أن مخلمجعمججلمجتمجممخل مخلممط اجلس حمجممسمحم، وادليحمل حمجممسحمل املمجعمججل، 
 وأجحممجممخل ال يحمقرتيمغجخمن اججلىمغجخماحمجححص واملمحميحلحمسات.

، جحتمخل ُيمجتمجمحجس يف رممسجخمهل  الجخماجمت ىلع املممسججلمخل/ أن يمجممجتمخل ويحمججحت يمطحمل جمتء يمطحمل ا مجعىل ويمطحمل -3
ق يحم وايمطمجتحمقحجسه، وإن اكن  يمغمجممخل ذلممق والجخممخفجخمف ىلع مخلمجعجحمييحم، يمغن اكن مخلحمل األمجخمر اججلمجعججلحملي/ محشحجسَّ
مخلحمل األمجخمر اججلمجعحملججلي/ ىجسل وممسمجعيحم يف يمغمجعىحل املمجخمر وحمسك املحمجحمطجخمر، ولجخمن حجمحملمجتيحم مرصويمغ 

ىحل الممسمجعدَة يف ادلجحمي واجلحمتة يف اآلىمححمسة،  للكي إىل ذلممق، ال إىل ممعريه، يمغَحملحمل يمغمجعىحل ذلممق حمجيجشَّ
وأمخل مخلحمل ىمحججلممغ واححصمجتىمعىحل ـ )مخفيىحل ومخفل(، أو اححصمجتىمعىحل خبجخماىحضحمس جحمىمغممسيحم ويجشجخمرايحم، جحتمخل أىمحىجس يممصحمقمخف 

 املحمقل ويُْلرث الممسال، يمغبل يمخلحمل ىلع جحمىمغممسيحم أن ييجشييحم مخل أمحشب األمخفجخمام اذليحمل مخلحمل مخفججلمحم.
وأمخل يمغحمقمجمء أحجمىحل احلحجسيجحت اججلمجعمججلجخمن يحم، يمغن مخلمجعحمطمخل حجمحملمجممخل / »♫ مخفل احمل رجمت

، ومخل يىمغرسه مخلحمل الممسنن اليجشحمجيحمج، والكم اليجشحمج  ابلحمججحت يمطحمل مخلمجعين محلمجتب ا
يحم واتلمجعْي هلمخل حمجممسن، ويمطحمل ممسمحم رممسجخمل ا  ، ومخلمجعحمسيمغ محشحمجيحمجمجم وممسحمقيحملمجم، جحتمخل اتلىمغحمقُّ

حملمجم، والجخممخفجخمف ىلع مخلمجعجحميمجم، جحتمخل مخلمجعحمسيمغ الكم اليجشحمج واتلمجعْي هلمخل حمجممسن يف  يمغيمجم وَىمغمجمُّ
واحلحمسام، وأمحشجخمل الممسمحم والحمسحجمحجس  أجحمجخماع اججلمجعججلجخمم مخلحمل اتلىمغممسري واحلحجسيجحت، ومممسىحل احلبلل

والحمسمخفمخف وممعري ذلممق، وحجمىجسا حجمجخم ىحضحمسيمخف اإلمخلم أمححجس وَمخلحمل وايمغحمقيحم مخلحمل يمطججلحملء احلحجسيجحت الحمسبجحمحْي، 
حمجحجسث مخلحمل الحمسأي مم ال يُجمجتىمغممط يحم، وال يحمقممط، 

ُ
ويف مخلمجعحمسيمغ حجمىجسا ححصىمعىحل ححصممعىحل يمطحمل اججلتممصممعىحل حمل أ

اكن اإلمخلم أمححجس محلمحترًيا وإجحمحمل يجخمرث اتلحمتدُل يمغييحم اخليجشجخممخلِت واجلحجساَل وكرثَة اججلحمقيىحل واججلحمقل. و
 إذا ُممسىحل يمطحمل يشء مخلحمل املممسىحل املجخمدلات اججليت ال حمقممط يحمقجخمل/ ديمطجخمجحم مخلحمل حجمىجسه املممسىحل املحمجحجسجحت.

جحمحمطحمست يف األمحمس، يمغذا حجمجخم احلحجسيجحت والحمسأي، »/ ومخل أحمجممسحمل مخل مخفهل يجخمنجمس حمل ممسججليحملن الممسحمقمخض
محم وربجخمبحمجتيحم وإجمتبلهل ويمطحمطحملمجتيحم، وذمحلحمس اججلمجعحمسش ومحشىمغ اجل يمغجخمجمتحجست يف احلحجسيجحت ذمحلحمس الحمسب 
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واجلر، وذمحلحمس اجلبيْي واملحمسممسججلْي، واحلبلل واحلحمسام، واحلجحت ىلع محشججل األرحمجم، ودمع اخلري يمغييحم، 
ِّ يمغييحم  .(1)«وجحمحمطحمست يف الحمسأي، يمغذا يمغييحم امليحلحمس، واججلىمعحجسر، واحليىحل، ومخفمخضيمجع األرحمجم، ودمع الرشَّ

 أستاب اًلشخغاؿ ةكرثة األسئيث/
/ اىفراغ كحب اجلداؿ/  ججلجخمن لرثة األممسججل واملممسىحل يمغمحمحمتحجس مجعخمش اجلس يجممصىمعأكًلن

اججليت لمخل حمقممط، وذمحلحمس أحمجحجس أحجمىحل اججلمجعججلمخل أجحميحم ربحمل ييحم الجخمرمخف مخلحمل أحمجحجس حجمالء ويمغيمجم مخلحمل األممسججل 
 اليشء اليحلمحتري، وججللحمل إذا مججلمجتمجم َتحجسحجم ال يه محمىمغمجعمجممخل يف أمحمس ديمحممجممخل، أو دجحميحجممخل؟!

يممسمجتججلحمليحم  رأي اجليب »يمطحمل اممسمجتبلم احلحمتحمس، يمغحمقل هل/  ¶ممسل رجمتٌىحل اَحمل يمطحملحمس 
حمقِّججلُيحم، يمغحمقل هل الحمسجمتىحل/ أرأيَ إن زمُِحُْ؟ أرأيَ إن ُممعِججلُْ يمطمحميحم؟ يمغحمقل هل احمل يمطحملحمس وي
 .(2)«يممسمجتججلحمليحم ويحمقِّججلُيحم / اجمتمجعىحل )أرأيَ( حلحملحمل! رأيُ رممسجخمَل ا ¶

/ أجحميحم ال حمججمت إىل يمغحمسض اججلمجعحمتحمس يمطحمل ذلممق، أو مجعرسه مخفىحل ¶ومحمساد احمل يمطحملحمس 
 مجع.ومخفجخميمطيحم، يمغجحميحم يىمغرت اججلمجعحمسم ىلع اتليجشحمليمخل يمطحمل املمجت

إن االححصمجتىمعل جلحجسال وكرثة الممسال ممس وامحشىحل وىحضحمسيمخف مخفمحشحجس لججلمجمبلك؛ ألجحميحم حجسيحجس 
لججلمخضمخفت وخمشيع لؤليمطحملر واألومخفت اججليت يه رأس مخلل اججلمجعحجس ويمغيمجم حييجشىحل يمغبلحمجيحم، أو 
ىحضبلحمجيحم، يمغدمخلن اجلحجسال واججلتممصحجسق لممسال خُيحجسران اجلىمغجمس ويجخمرجحتجحممجم يمطحجسم الممصمجعجخمر 

جحمممش يمطمحمحجسمخل أىمحىجسوا خيجخمخمشجخمن يف اجلحجسل اججلمجعحمقيمخل واججلمجعحجسو ىلع ملممسجخمحل، حملًمخل محلحمل حمجحجسث لججلزي
 .(3)مممصرف بلدحجممخل! حمجىت دىمحججلمجم يمطججليمجممخل!

أُا زغيً ةبيج يف »يمغيجشًل ا وممسججلمخل ىلع جحمبيمحم اذلي رشع جل ممسنن اهلحجسى ومخفل/ 
ا ، وريض ا يمطحمل اليجشحمج اليحلحمسام اذليحمل مخفل (4)«َرَبِض اجلِث ملَ حرؾ املِراء كإف اكف ُُملًّ

؛ مخل ممسلجخمه إال يمطحمل مخل رأي مخفجخمًمخل أْىمحرَيَ مخلحمل أمحشحمجب حمحملحجس / »¶س يمغيمجممخل احمل يمط
                                      

 (.1/264( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحللمخل )1)
 .(1187(، ومممسججلمخل )1611)( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري 2)

 (.84)ص ، بليحلحمس أيب زيحجسحمجججلي ىحضججل اججلمجعججلمخل ،يمغيحمقل/ جمتحجسل زيجحممخض ،( ومخلحمل حجممحم يُُضب مجممخل املمحتىحل يف حمج اجلحجسال3)
 .(4693(، واألوممسممش )8/98)(، واججلمخضرباين يف اليحلري 17/249(، وابليمجمٌف يف اليحلربى )4877( أىمححمسجمتيحم أجخم داود )4)
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 .(1)«جحتبلث يمطرشة مممسججل لكمجم يف اججلحمقحمسآن
ْا ةٍا غِدْا ٌَ غيً/  يمغحمقحجس يحجسيمغممط حمج ذلممق محشحمجَيحم ذاُينا/ حب إظٓار اجلفس كحٍُّيُّ

 إىل محلرثة الممسال واالىمحمجتبلف ىلع مخلحمل ُُيييحم مخلممط املحملراة واجلحجسال.
َممسَق ِذْمحلَحمس َنَىمغٍحمس مخلحمل أحجمىحل اججلمجعججلمخل، مخلحمل أمخلمحتل أيب مممسججلمخل اخلجخمالين،  يمطمحمحجسمخل و َدرُّ احمل رجمت

ولك حجمالء مخلحمل اججلمجعججلحملء الحمسبجحمحْي اخلىمغْي / »♫وأويجمس اججلحمقحمسين، ووحجم وممعريحجممخل، يمغحمقل 
، يمغلكمجممخل يمطججلحملء  خيممصجخمجحميحم وخييمغجخمجحميحم، وبمجعممشمجممخل أوممسممط يمطججلًحمل حمجاكم ا ورشاممط ديمحميحم 

حجممخل يمطحمل اجلس   .(2)«لرثة مخفيىحل ومخفل، وال حبٍجحت وجمتحجساٍل!مخلحمل مجعخمش، ولمخل يلحمل حملزيُّ
محلحملحمل يممسل/ حجمىحل يمغبلن )مخلحمل ذاثلنا/ اهلٔل املتين ىلع اجلٓو كاتلِافس غري املرشكع، 

!! وحجمىحل يمغبلن )مخلحمل أحجمىحل اججلمجعججلمخل واججلىمغممشىحل( أمحشب مخفجخمل أحجمىحل ادلاعة إىل ا  ( مخلمجمحجسيٌّ أم خمشلٌّ
ر مخلمحميحم وحُتحمسق محلمجتيحم؟!  .الممسمحم يف مجخمخمشجخمع محلىجسا أم ىمحججلىمغيحم، وبتليل حُيىجسَّ

أو مخلحمل يممسل مخلحمل أجمتىحل إحمجحمساج أحمجحجس الممصيجخمخ املمجتيجشحجسريحمل لججلمجتمجعججليمخل واتلجخمجمتييحم، ومحمىمغري اجلس 
يمطمحميحم. محلحمل ُحمجيَك أن وايمطًحمط يمطبل املمحمرب ذات يجخمم، يمغممسهل أحمجحجس احلممشجخمر ممسااًل، يمغحمقل ذلممق الجخمايمطمخض/ 
ال أيمطججلمخل، يمغزدراه الحمسجمتىحل وأجحملحمس يمطججلييحم ايمطمجتبلءه املمحمرب، يمغحمسدَّ ذلممق الجخمايمطُمخض احليحليمخل مخفبًل/ إجحمحمل 

ُت حملحمقحجسار يمطججليم )يمجعين/ أجحميحم محشمجعحجس درجمتمجتْي، أو جحتبلث درجمتت يمغحمقممش(، ولجخم محشمجعْحجسُت محشمجعحجسْ 
 حملحمقحجسار جمتمجمٌل بلججلىمعُ يمطمحمَن الممسحملء!

ن!  وحجميحلىجسا ُتْىمغَحمسى األممسججلُ وحُتك مخلحمل مجعخمش خمشمجعف اجلىمغجخمس ألجمتىحل إممسحمقط يمغبلن وَريمغْممط ِيمطبلَّ
مجممخل إىل اجلمجمىحل مخضحمسيحمق الممسججلممغ اليجشحلْي وخمشيع محلمحتري مخلحمل يمطججلحمل -يف احلحمقيحمق- وحجمىجسا راجمتممط

وأدمجممخل ومخلمحممجمحمتمجممخل يف اتلمجعمىحل مخلممط املجحسججلِممغ، إلخمشيمغ إىل اآليمغت يف مجعخمش اجلىمغجخمس اججليت حمسبَّ 
 يف أجمتجخماء مجعيحجسة يمطحمل الحمسبجحميَّ واججلمجعججلحملء الحمسبجحمحِّْي، وا وحمجحجسه حجمجخم ويلُّ اإلمحشبلح واتلجخميمغيمخف.

ا/ ُماكىث اتلفيُّج ٌَ اىزتاـ حكً اهلل يف مسأىث ٌا،  يمغمجعخمش املممسججلحملْي يممسلجخمن لك راةػن

                                      
 (.11/454 اليحلري )(، واججلمخضرباين يف122( أىمححمسجمتيحم ادلاريم )1)
 (.1/265( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحللمخل )2)
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مخلحمل رأوه مخلحمل اججلمجعججلحملء يف مممسىحل مجعيمحممجم )محلحمجلمخل ميجشيمغحمج املحمسأة األجمتمحمبي، أو حمجججلمخف الججلىح، أو 
اتلمجعمىحل مخلممط ابلمحمجخمك الحمسبجخمي... وحنجخم ذلممق(، واحلحمقيحمق أن حجمالء اجلس مخفحجس اْممسمجتَْىمغمجتَجخما يف حجمىجسه 

ْفمجتُجخما حلحمسمخل، وليحلمحممجممخل ال َيْحمقَجخمون ىلع االممسمجتحمت ودلمجم الجخمامخفممط، حجمىجسا 
ُ
مخلممط املممسىحل مخلحمل مخفىحل يمغ

حمقء مخفحجسر مخلحمل اخلجخمف مخلحمل ا يف جحمىمغجخمممسمجممخل مم يجخمدلِّ يمطمحمحجسحجممخل ححصحً مخلحمل احلحمسُي َته حجمىجسه األيمطحملل؛ 
؛  ججلجخمن ْي الُحملْىمغِمجتْي ججلمجعججلمجممخل ُيحجسون َمخلحمل يىمغمجتيمجممخل حِلىحلِّ يمغبل يحمسالجخمن يلرثون الممسال ويتمحمحمقَّ

 إن محشخمت اتلمجعري. -يمغيمجتجحسججلَّيجشجخمن مخلحمل وىمححمس الممشحملري
جحمحمسل إلىمححمساج امللكَّ 

ُ
ممغ مخلحمل دايمطي حجمجخماه إىل ىحضيمط ربيحم ومجخماله، مخفل واحلمخف أن الرشع إجحمحمل أ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ٴۇ ۈ﴿ مجعىل/

يمغلجخماجمت ىلع املحمقرلِّ حجمجخم ممسال مخلحمل يمحتمخف يف ديمحميحم  .[65 /اىنساء] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ
 ويمطججلحمليحم، جحتمخل االمخلمجتمحتل مجعحجس ذلممق، ال َتَُّممط الحمسَُّىمحمحش!

ٌنا ىلع اإلغالؽ -10 املجحسججلىمغُ ويحمقُممط  -جحمًأحمجي- ، يمغيحلحمل أن الممسال تمجعيحمالسؤاؿ ىيس ٌذمٔ
اهلبلك، يمغجحميحم يف أحمجِيْي محلمحترية يلجخمن ممسبً لبلحجممجتحجساء واتلجخميمغيمخف إذا محشحجسر َمْيجشحجسر اجِلحجسِّ 
 واججلمجعحمسم ىلع اججلمجعحملىحل، ىحل يلجخمن حمسك حجمىجسا اجلجخمع مخلحمل الممسال حجمجخم ممس االحنحمساف واججلىمغممسد!

حمسه اإلمخلم احمل رجمت / ♫، حمجيجحت مخفل ومخلحمل أروع مخل مخفيىحل يف حجمىجسا املمجعىن/ مخل ممسمخضَّ
محلرثة ومخفجخمع احلجخمادث اججليت ال أمحشىحل هل يف اليحلمجتب والممسمحم إجحمحمل حجمجخم مخلحمل حمسِك وايمطججلمخل أن »

، يمغججلجخم أن مخلحمل أراد ، واجمتمجتمحمب جحمجخمايه ا ورممسجخمهل االححصمجتىمعل مخلمجتمحتل أوامحمس ا ورممسجخمهل 
 رشيمطيحم ا يف ذلممق اججلمجعحملىحل يمغمخلمجتمحتججليحم، ويمطحمل جحمىه يمطمحميحم يمغجمتمجتجيحم/ ومخفمجع  أن يمجعحملىحل يمطحملبًل ممسل يمطحملَّ

لممسمحم، وإجحمحمل يمجعحملىحل اججلمجعمىحل حملحمقمجتىض رأييحم وحجمجخماه، يمغمجتحمقممط احلجخمادث احلجخمادث مخلحمقيحجسة ليحلمجتب وا
اعمخلمجتمجم خمِججلَىمغً مل رشيمطيحم ا، وربحمل َيمطرُسَ ردُّحجم إىل األحمجاكم املىجسمحلجخمرة يف اليحلمجتب والممسمحم 

 .(1)«بلمجعحجسحجم يمطمحممجم!
يمغلممسال املجخميمغَّمخف مخلحمل رضورات اتلمجعججلُّمخل اجلجمتخمت؛ ومخفحجس اكن محلمحتري مخلحمل أممسب اججلزنول يمطرة 

                                      
 (.1/266( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمم واحللمخل )1)
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 مممسىحل، أو مممصلك.يمطحمل أممسججل، أو 
ججلحجمس  (1)إًذا؛ يمغلممسال يمطحمل أمجخمر مممسمجتحمقججليَّ ججلحجمس مخلىجسمجخمًمخل ىلع اإلىحضبلق، وحمجحجسيجحت جمتربيىحل

 مخلمحم مجعيحجس!
ْــــــــــَ يمغََممســــــــــْىحل  دَّ

َ
 إَِذا َ

 

ـــــــــْممق   ٍء يُمجمحملُّ ـــــــــْحمل لُكِّ يَشْ  َع
 

ــــــَاِل اجحمِْمجتَىمغــــــعٌ   يمغَــــــيِف الممسُّ
 

 َوِمخلمحمْـــــــُيحم يَـــــــحمسَْداُد ِيمطججلُْحملـــــــْممق  
 

ممسال، يمغممسلجخما يحمسمحلمخل ا، يمغجحميحم يجمتحمس يمغييحم اججلمجعججلمخل ىمححمساحمل، ومخلىمغمجتحمجيحم ال» ويف األجحتحمس/
 .(2)«أربمجع/ الممسىحل، واملمجعججلِّمخل، واملممسمجتِحملممط، واملحمجُّ هل

أن يحمقجخمل/ حجمىحل حجمجخم واجمت، أم مممسمجتحمج؟ ججلحمقجخمهل/  ًل ينتيغ لإلنساف إذا سٍع أمر الرسٔؿ  -11
. ججللحمل إذا ورممسجخمهل  وال تممسمجتىمغيجشىحل، يمغجحم يمطحجس مخلمحمحمقد ألمحمس ا « يمغجخما مخلمحميحم مخل اممسمجتمخضمجعمجتمخل»
مخفممط اججلمجعحجس وىمحججلممغ يمغججليحم أن يممسمجتىمغيجشىحل يف أمحمسه؛ ألجحميحم إذا اكن واجمتً يمغجحميحم ُي يمطججلييحم اتلجخمب، وإذا و

 .(3)اكن ممعري واجمت يمغتلجخمب ججلحممس واجمت
12-  ،َ يب ككغيد كزسر شديد ٌَ اًلخخالؼ كاتلفرؽ يف ادلي ومخفحجس ممسمخف يف مخلمجعىن يف احلديد حْر

 مجتىمغحمسمخفمجممخل يف ادليحمل وختمحشحملمجممخل يمغييحم.، أي/ يمطيجشيجحممجممخل يمطججليمجممخل «واىمحمجتبليمغمجممخل ىلع أجحمبيمجممخل/ »مخفجخمهل 
أيمجم - والالكم يمطحمل اججلُىمغحمسمخف واالىمحمجتبلف يف حمجية املممسججلحملْي الكم ذو ححصحمتجخمن ىحضجخميججل، وحجمك

ىحضحمسيمغً مخلحمل حجمىجسا املجخمخمشجخمع، ىلع ممسبيىحل - ممسججلَّحملممق ا مخلحمل رش االىمحمجتبلف -اججلحمقرئ اليحلحمسيمخل
 اتلىجسمحلري واتلحمجىجسيحمس، ال ىلع ممسبيىحل اتلحمقِّصِّ واتلمحشيىحل/

/ ٔحدة كاًلسخٍاع ىلع أكًلن ر غِد غيٍاء املسيٍني/ال ً ٌلرَّ   الهخاب كالسِث أصو غظي
چ چ چ ﴿ ومخفل مجعىل/، [103 /آؿ غٍراف] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴿مخفل مجعىل/ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک 

                                      
 ( وحجمجخم اثلين مخلحمل األربمجعْي.1)
 ، مجخممخفجخميمغ ىلع الحمسحجمحمسي.(429(، وابليمجمٌف يف املحجسىمحىحل )566(، وادلاريم )535) يمطحجس اججلربأىمححمسجمتيحم احمل  (2)
 . (139 -138ص)الحمل يمطمحتيحملْي  ،رشح األربمجعْي اجلجخموي( 3)
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 ﴾ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
  .[159 /األُػـا] ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿ ومخفل مجعىل/، [13 /الشٔرل]

إىل جمتجخمار ربيحم إال ومخفحجس ْي  آليت واألحمجديجحت يف حجمىجسا املمجعىن محلمحترية، ولمخل يحمسحمجىحل اجليب وا
يحم مم ال يحجسع دلاًل لبلىمحمجتبلف يمغييحم، وإجحمحمل يلجخمن اىمحمجتبلف مجعخمش  ادليحمل أوخمشخمت ين وأحملَّ

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ﴿ املمحمتممسبْي هل بممس اجلمجمىحل، أو اهلجخمى، مخفل ا مجعىل/

  .[153 /األُػاـ] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ
حركُج / »/ حجمىجسا احلحجسيجحت اذلي ْي أيحجسيمحم، مخفل رممسجخمل ا -أيًممش- مجمحجس هلىجسا املمجعىنويممص

ٔا ةػدق إف اغخصٍخً ةّ/ نخاب اهلل  .(1)«فيكً ٌا ىَ حظي
وإجحم  وإجحم إحليحم - ىلد َغَدْت ٌظاْر اىفركث يف ْذق األٌث كاطحث لك ذم غيننْي  ذاُينا/

حمحممجممخل اججلحمقجخممخليت حجساًل مخلحمل أىمحجخمة اإلممسبلم، أو ىلع ممسجخماًء ىلع مممسمجتجخمى اججلمجعمخل ومخفحجس َحمجججلَّْ  -راجمتمجعجخمن
 مممسمجتجخمى اججلمجعمججلْي لئلممسبلم وادلايمطْي إحليحم ومخفحجس اغ محلمحتري مخلحمل مخلمجعين اتليخ حمحممجممخل.

ججلـْـُ يِف ُىحضــْجخمِل ابْلِــبَلِد وََيمطحمسِْخمشــَمجم  ََتَجخمَّ
 

مخفَـ َومخلَ ـْحمسبً ـَر ا ممعَ ـُ ِديَ ـىمغْ ـَوُىحض    رْشِ
 

ْدىَع لِجخمَ 
َ
َر اَكإْلِْممســـبَلِم أ

َ
 ْحمجـــَحجسةٍ يمغَججلَـــْمخل أ

 

مخفَـــ  َححصـــحجسَّ َتَىمغحمسُّ
َ
ْحجمِججليْـــِيحم أ

َ
 َواَل ِمخلمحتْـــىحل أ

 

يمطمحمحجسمخل حمسى حجمىجسا االىمحمجتبلف يف ادليحمل ْي مجعخمش داعيحم  -وُحمجمخفَّ لممق- وإجحمممق تلمجعحمت
اذليحمل اكن يُىمغرتض يمغيمجممخل أجحممجممخل أرىج اجلس إدرااًك خلمخضجخمرة اتلىمغحمسق واالىمحمجتبلف يف ادليحمل، ال 

 مليجشججلحمجْي اذليحمل ُيحملمجعجخمن األمخل.ممسيحمل وأن حجمالء املمجتحجسيجْي يُجمجتحمطحمس مخلمحممجممخل أن يلجخمجحمجخما حجممخل ا
حجمىجسه اخلبليمغت اججلحمقحمل  -يف ادلاىمحىحل واخلرج ىلع الممسجخماء- ومخفحجس اممسمجتىمعىحل أيمطحجساء اإلممسبلم
 ْي محلمحتري مخلحمل اججلمجعمججلْي لئلممسبلم.

 يمغمجعًل اليجشمجعيحجس اخلريج/ يمطحملىحل أيمطحجساء اإلممسبلم ىلع إذاكء جحمر اججلىمغمجتمحم ْي حجمالء املجحسمجتِججلىمغْي.
 حجمىجسه اخلبليمغت -اكججلمجعججلحملجحمي- ملمجعِديَ لئلممسبلموىلع اليجشمجعيحجس ادلاىمحٌل/ اممسمجتَىمعججل االَتحجمت ا

                                      
 .(1218(، ومممسججلمخل )1651( أىمححمسجمتيحم ابلجحسري )1)
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لحمسيمغخمش الرشيمجع اإلممسبلمخلي حبحمت أن اخلبليمغت ححصحجسيحجسة ْي املمحمديحمل مجم، ومخفحجس مخفل أحمجحجسحجممخل 
 لئلممسبلمخليْي يجخمًمخل/ احمجممسحملجخما أمجخمركمخل، وامخفمخضمجعجخما ىمحبليمغلمخل مخفىحل أن جخما إحلمحم!

 املمجتحجسيجْي، مم أخمشممغ إىل ذلممق أن الِك اججلىمغحمسيحمقْْيِ مخفحجس اجمتمجتمجمحجس يف حتحمسيححص وممسىحل اإليمطبلم ىلع
 يمطحمسَّض اججلمجعحملَىحل اإلممسبليمَّ ججلىمغنت اكن يف ممعىًن يمطمحممجم لجخم جخمحمجحجست محشىمغجخمف حجمالء!

، ومخلمحممجم مخل حجمجخم مخلحمل ىمحرجمتمحم ومخلمحممجم مخل حػددت األستاب اىيت أدَّت إىل ْذا اخلالؼ ذاثلنا/
 وحجمىجسا أححصحجسُّ وأجحملمخم. -حجمجخم مخلحمل يمطمحمحجس أجحمىمغممسمحم

ن مخفججل األمخل الجخماحمجحجس، ال يمغحمل يمغمجت أيمطحجساء ا يحملحمسمخفجخمفأٌا ةاىنستث لألستاب اخلارسيث/ 
ممسيحمل مخلمحمىجس دىمحجخمل االممسمجتمجعحملر )االممسمجتجحسحمساب( إىل بلد املممسججلحملْي، وال يحمسال أيمطحجساء اإلممسبلم يبمحتّجخمن 

 ىجسور الممصممق والممصحمقق ْي محلمحتري مخلحمل املمجتحجسيجْي حلجممصىمعججلجخما يمطحمل اججلجممصط املمحتِحملحمس.
 يه األمخفجخمى جحترًيا يف إيحمقع اججلىمغحمسمخف ْي محشىمغجخمف -وال ححصممق- يمغجحممجمكأٌا األستاب ادلاخييث/ 
، [120 /آؿ غٍراف] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ﴿املممسججلحملْي، يمغ مجعىل يحمقجخمل/ 

 ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جتحت﴿ومخفل مجعىل/ 
ومجتمجعحجسد ججلممق األممسب ادلاىمحججلي، وليحلمحممجم دميًمجع مجعجخمد إىل يمطحجسم اتلحملممسممق احلحمقيٌف  .[165 /غٍراف آؿ]

 ى.؛ وذلممق بممس اجلمجمىحل، أو حجسايمغممط اهلجخملمجتب ا مجعىل وممسمحم رممسجخمهل 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿/ -حمىجسًرا املمخلمحمْي- يحمقجخمل ا مجعىل

  .[46 ]األُفاؿ/ ﴾پپ
يمغذا حمسك اجلس مجعخمش مخل أجحمحمسل ا ومخفمجع حمحممجممخل اججلمجعحجساوة »/ مخفل ححصييمح اإلممسبلم احمل يحملي

وابلىمعممشء؛ إذ لمخل يَمخف حجممحم حمجٌمخف جمتمخلممط يممصرتكجخمن يمغييحم، ىحل حمقمخضمجعجخما أمحمسحجممخل حمحممجممخل زبًحمسا، لك حمجحمسب حمل 
ء لكمجممخل ججلحجمس مخلمجعمجممخل مخلحمل احلمخف إال مخل وايمغحمقجخما يمغييحم الحمسممسجخمل وحجمجخم مخل حملممسيحلجخما يحم دليمجممخل يمغحمسحمججخمن، وحجمال

 .♫إىل آىمححمس مخل مخفل  (1) «مخلحمل رشيمطيحم مم أىمحرب يحم ومخل أمحمس يحم...
لك مممسججل حمجحجسجحت يف اإلممسبلم يمغىمحمجتججلممغ اجلس يمغيمجم، ولمخل يُجخمرِث » /ومخفل اإلمخلم الممصىحضيب

مخلحمل مممسىحل اإلممسبلم، ولك مممسججل  ذلممق االىمحمجتبلف حمحممجممخل يمطحجساوًة وال ىمعممشء وال يمغحمسمخف يمطججلحملمحم أجحممجم
                                      

 (.13/227( دلحملجخمع اججلىمغمجتوى )1)
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ىحضحمسأت يمغوجمت اججلمجعحجساوة واتلمحمحمس واتلمحميمغحمس واججلحمقمخضيمجع يمطججلحملمحم أجحممجم ججلحممس مخلحمل أمحمس ادليحمل يف يشء... 
يمغذا اىمحمجتججلىمغجخما وحمقىحضمجعجخما اكن ذلممق حلََحجسٍث أحمجحجسجحتجخمه مخلحمل اع اهلجخمى، يمغإلممسبلم يحجسيمطجخم إىل األججلىمغ 

 .(1)«يمغجحسرج يمطحمل ادليحمل واتَلَحمجبِّ واججلرتاحمجمخل واتلمجعىحضممغ، يمغلك رأي أدى إىل ىمحبلف ذلممق
ا/ وُيمطرْسُ اتلىمغحمسق ْي املممسججلحملْي ججلحمل يىمعججل يرُْسَ  -وال ححصممق- إف اىػالج ممكَ راةػن

 اإلممسبلم ومخفحجسَرَُيحم ىلع َتحمليممط أيمطيحم.
الممسيع احلحمقيٌف تلجخميمطي اجلس حملىمغمجمجخمم  كٌَ أًْ كسائو اىػالج ىلع املسخٔل اىػاـ/

ص ىلع رضب املمحتل ججلحمقحجسوة احلممسمحم األمخل، وإحمجيء آداب اتلمجعمىحل اإلممسبليم حمحممجممخل، مخلممط احلحمس
 يمغيحمل ْي اججلمجعمججلْي لئلممسبلم.

يمغيحمت االتلىمغف حمججخمل مخلمحممجممخت أحجمىحل الممسمحم واجلحمليمط، يمغمجمجخم  كىلع صػيد اىػٍو اإلساليم/
مخلحمل الجخممخفجخمع يف ابلحجسيمط واتلىمغحمسق؛ وججلحمل يلجخمن حجمىجسا االجمتمجتحملع  -ذن ا- اججلمجعمحشمخل الجخمحمجيحجس

ًحمل واالتلىمغف حمججخمهل إال مجعحجس االيمطمجتمحمء يحم واالحمجمجتىمغء بممص جحميحم/ ِيمطججلًْحمل ومجعججليًحمل وحجسريًممس وىمغمجمُّ
ألمحشجخمهل وآدايحم، وأجحميحم أيمطمخل مخلحمل ب االيمطمجتحمقد يمغحمجممس، وال حجسَّ مخلحمل اتلحمجحمسيحمس اجليحجس ملممسججل 
ع يمغحمسد ىمعري حمجمخف، أو َُممشججلَّىحل دميمط يمغمجتُمجعدى،  محليىمغي اجحممجتحملء الممصجحسمحش هلىجسا املمحممجممخت حمجىت ال يُحجسَّ

ىمحىجس يمطججليمجم
ُ
 إجحمحمل حجمجخم أمحمس مخلحمل أمجخمر اخلبلف الممسممع، وُحجسبَّ اججلىمغحمسمخف حمحممجم وبْي ممعريحجم مخلممط أن مخل أ

 أو أجحميحم أمحمس ممعري ممسممع ججللحمل ال يزنع يمطحمل محشحمجيحم ومحشممغ أحجمىحل الممسمحم واجلحمليمط.
 ألي يشء آىمححمس ممعري مخلمحممجممخت أحجمىحل الممسمحم حبيجحت يُمجعدى ويجخماىل  حجمىجسا، مخلممط وجمتجخمب جحمِىجس اتلمجعيجشُّ

 يري واإلمحشبلح.يمطججلييحم، ممسجخماًء اكن إمخلًمخل محشحلً مخلمجتجخماًع، أو اجمتمجتمجمًدا، أو أممسججلجخمًب ُمخلحمقرتًَحمج لججلمجتىمع
َق ْي»/ مخفل ححصييمح اإلممسبلم احمل يحملي دميمط  مخلحمل واىل ُمجخمايمغَِحمقيحم، واعدى خُمِججلَىمغيحم، ويمغَحمسَّ

مخف خُمَججلَِىمغيحم دون ُمجخمايمغَِحمقيحم يف مممسىحل اآلراء واالجمتمجتمجمدات؛  حمس ويمغممسَّ واممسمجتحمجىحل مخفمجتل املممسججلحملْي، وكىمغَّ
 .(2)«خُمِججلَىمغيحم دون ُمجخمايمغَِحمقيحم، يمغمجمالء مخلحمل أحجمىحل اتلىمغحمسق واالىمحمجتبلف

مخلحمل أحمجيحم  مخلحمل جمتمجعىحل ححصجحسًيجش مخلحمل األححصجحسص ممعري رممسجخمل ا » /-يًممشأ- ويحمقجخمل
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ووايمغحمقيحم اكن مخلحمل أحجمىحل الممسمحم واجلحمليمط، ومخلحمل ىمحججلىمغيحم اكن مخلحمل أحجمىحل ابلحجسيمط واججلىمغحمسمخف، اكن مخلحمل 
ق  .(1)«أحجمىحل ابلحجسع والممشبلل واتلىمغحمسُّ

ججلحجمس اغيً  -مخلحمل ىمحبلل يمغيجشيٍىحل مخل- حجمىجسا، مخلممط رضورة مجعحمليمخف مخلىمغمجمجخمم/ أن اججلمجعحملىحل اإلممسبليم
مخل أن االجمتمجتحملع ىلع اليجشجخماب ىمحري مخلحمل اتلىمغحمسق ىلع األمحشجخمب، وأن ا مجعىل مخفحجس يف ذايحم، وَتَىمغمجمُّ 

مخفممسمخل األيمطحملل محلحمل مخفممسمخل األرزاق، يمغمجمىجسا يمغمجتخمت يمطججلييحم يف اجلمجمد، وحجمىجسا يمغمجتخمت يمطججلييحم يف ىحضججل اججلمجعججلمخل، 
أو مجعججليحمليحم لججلمحمس، وحجمىجسا يمغمجتخمت يمطججلييحم يف أمحمس اججلرتبي، وحجمىجس يمغمجتخمت يمطججلييحم يف أمحمس ابلحمججحت اججلمجعججليم 

م، وحجمىجسا يف ب اججلمجعحملىحل الممسييس ومخلحمقريمط املمخضججلْي مخلحمل اخليجشجخمم، وادليمغع حمقججلحمليحم يمطحمل اإلممسبل
 أمًحمسا ملمجعحمسوف وجحممجميً يمطحمل املمحميحلحمس، وإحمجحمقمخفً لججلحمجمخف، وإمخضاًل لججلىحضىحل، وحجميحلىجسا.

ا حمل  وُي أن يحمقمحمممط لٌكّ حمل مخفُِممسَمخل هل، وأن يُثيِْنَ ىلع اآلَىمححمس خبري مخل يمجعججلمخل، وأن يمحميجشحمجيحم رسًّ
ْي اججلمجعمججلْي لئلممسبلم مخلحمل اججلرتاحمجمخل واتلىمعيمغحمس يحمسى رضورةً ألن يمحميجشحمجيحم يمغييحم، وأن يممسجخمد 

واتلمحمرص وإمخفججل اججلمجعرثات وإحمساز اججلحمقجخماممسمخل املممصرتك، واألىمحىجس حملحجسأ اججلمجعىجسر يف مجخماىحضحمل 
االىمحمجتبلف اججليت ُيجخمز يمغيمجم االجمتمجتمجمد، ويمغمجتخمت ب احلجخمار مجمحجسف اتلمحممحشخمت واالممسمجتىمغدة مخلحمل 

ومخل حُيك هل، ويف َترب اآلىمححمسيحمل، لك حجمىجسا يف أجمتجخماء أىمحجخمي مممسجخمججل وايمطي حمطحمسوف األمخل 
أوممسط ُمخلْىمغَمجعحمل إلىمحبلص واتلحمتحمسد واإلححصىمغق مخلحمل اهلبلك اذلي أىمحرب يمطمحميحم اليجشدق امليجشحجسوق 

فإٍُا أْيم اّليَ ٌَ كتيكً نرثة مسائيًٓ »يف حجمىجسا احلحجسيجحت الرشيممغ اذلي ْي أيحجسيمحم 
 .«كاخخالفًٓ ىلع أُبيائًٓ

األيمطحملل أن يمجعحملىحل يحم ولجخم محمسة  ايمطججلَْمخل أجحميحم يجيغ ملحمل ججلىمعيحم يشء يف يمغممشىحل» /مخفل اجلجخموي -13
 ،«واحمجحجسة؛ حليحلجخمن مخلحمل أحجمججليحم، وال يجيغ أن يرتكيحم مخلمخضججلًحمق، ىحل ييت حمل حرس مخلمحميحم...

 واممستممصمجمحجس حلحجسيجحت
(2) . 

 

 

                                      
 (.3/347) دلحملجخمع اججلىمغمجتوى( 1)
 .(47ص) األذاكر( 2)



 

 

 

419  

 
 
 

 

 العاشرالحديث 
 
 

ٌث ال إنَّ هللاَ طٌ  : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  ◙ عن أبي هريرة

طٌتًا، وإنَّ هللاَ تعاىل أمَس املؤمنني ةما أمَس ةه املسسنني، قتُه إال ًَ 

وقال  ،[15]املؤمنىن:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ فقال:

 مَّ ثُ  .[571]امتقسج:  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ تعاىل:

ًدًه إىل امسماء: ًا  د  مُ َس امسجَه ًطٌُه امسفَس: أشعَث أَْغربَ، ًَ كَ ذَ 

، ومطعُمُه حساٌو ومرَشةُُه حساٌو، ومْنتَُسُه حساٌو،  زب  ًا زب 

 رواه مسلم. «.؟!وُغِرَي ةامحساِو؛ فأنَّى ًُستجاُب مرمك
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 طرق احلديث وألفاظه
 
 

حمجحجسجحتين أٔ نحمسي حمٍحجس َ اىمجعالء، حمجحجسجحتِ أٔ أممسٌ،  مممسيً ْىجسا احلحجسيجحت أىمححمسجمتّ
 .(1)ةَ جحت، يمطَ أيب حمجزم، يمطَ أيب ْحمسيحمس يمطحجسيَ محمسزوق، حمجحجسجحتين احمجحجسجحتِ فممشيو 

 ◙ومممسيً مجعممشّ ٌَ وجمتّ آىمححمس، ٌَ رواي أيب محشىخمت يمطَ أيب ْحمسيحمسة  ابلجحسري وروى
ا إال اىطيب،  يلتو، وال طيٍب  ٌَ نصٍب  حصدق ةَِػْدِل حٍرةٍ  ٌَ»/  كل/ كل رممسٔل ا

َّٔهُ ضىت  َٓا لصاضتّ نٍا يريب أضدكً فَيُ  .(2)«ٌرو اجلتو حكٔنوإن ا يخلتيٓا ةيٍيِّ، ذً يَُربِّي
ٔه اىرتٌىجسي أىمححمسجو اع ٌَ ، ٌَ حمجحجسيجحت ممسمجعحجس َ أيب وكص محمسفٔاع يمطَ اجليب  حن وٌلمخض

ًٌ  ُحمطيٌف ا ىحضي حي اىمخضي،  إن»ممسمجعيحجس َ املممسي، وىفحمطّ/  كٔل حي  حي اجلحمطف، نحمسي
ٔادٌ  ٔد،حي  الهحمسم، جمت ٔا  اجل ًْ فِحمطف فِِْحَمجتَُل

َ
ٔاوال  أ ُٓ ٔد تََممصَّ  اىرتٌىجسي إممسِده. وخمشمجعف .(3)«حلٓ

 
 ثـديـحـراوي ال

 

 حمسدممجتّ. لحجسٌ
 

 

  

                                      
 (.1115أىمححمسجمتّ مممسيً ) (1)
 .(1114(، ومممسيً )1411( أىمححمسجمتّ ابلجحسري )2)
 ، وكل/ غحمسي.(2799( أىمححمسجمتّ اىرتٌىجسي )3)
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 أهمية احلديث ومنزلته
 
  

ُحمطحمست فذا ُحمطحمست يف احلحجسيجحت املممسِحجس، فذا ْٔ أربمجع آالف حمجحجسيجحت، جحتً »/ كل أٔ داود
إن »، و«إٍُا األغٍال ةاجليات»، و«احلالل ةّيِّ »ٌحجسار األربمجع اآلالف ىلع أربمجع أحمجديجحت/ 

 .(1)«ٌَ ضصَ إشالم املرء»، و«ا طيب
ْىجسا احلحجسيجحت ٌَ األحمجديجحت اىيت يمطييٓ كٔايمطحجس اإلممسالم وٌين » /كل اجلٔوي

 .(2)«األحمجاكم
 
 
 
 
 

 

 
 

  

                                      
 (.1/62) جمتٌممط اىمجعئم واحللً( 1)
 (.71لئِوي )ص ،اجلٔوي األربمجعني( رشح 2)
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 شـرح املفـردات

 
 
 أي/ ىحضْحمس ٌزنَّه يمطَ لك ُلمحش ويمطي. ،«طيبإن ا »
ٔال إال ٌ اكن  /«ال يلتو إال طيًتا» ٔال وااليمطمجتلدات واألم ال يمجتلو ٌَ األيمطٍل واألك

 ىمححلً ٌَ املفممسحجسات واملحمجحمسٌت.
ٍ. أي/ «يطيو الصفر»  يف اىمخضيمط، نحمجمخت وجمتٓد وحنْٔ
 غممسو واىترسيخمت.جمتمجعحجس الممصمجعحمس، أو ٌمجتفحمسق الممصمجعحمس جحتحمس الحمسأس؛ بلمجعحجس يمطٓحجسه ى /«أشػد»
ٔجمتّ كحجس غَّيَّ اىغر لٔن وجمتّٓ وححصمجعحمسه وجمتممسحجسه؛ ىمخضٔل ممسفحمسه. /«أغرب» َغَّبَّ ال ٌُ 
 يحمسفمجعٍٓ إىل الممسٍء دايمطيً وممساًل ا مجعىل. /«يٍد يديّ إىل الصٍاء»
 ٌكٔهل. /«ٌطػٍّ»
  مرشوبّ. /«مرشبّ»
 بلممسّ. /«ميبصّ»
ى جمتممسٍّ ٌَ احلحمسام  /«ُغِذيَ »  وححصممط ٌِّ.ٌَ اىِغَىجسى، أي/ َغىجسَّ
ٔ ممسال ليمجتمجعحمت واالممستمجعد. /«فأّنَّ »  نيف؟!، أو/ ٌَ أيَ؟!، ْو
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 الشرح اإلمجالي

 
 

زنَّه يمطَ اجللمحش واىمجعئب، مٔمحشٔف يجشفت  مجعىليفيحجسُ ْىجسا احلحجسيجحت ن ا  ٌُ

اجلالل واجلٍل والهٍل؛ فال ُيمجتَلحمسب إحلّ ِفلّ، أو يجشحجسك ٌَ حمجحمسام، أو ٌ فيّ ححصٓ، أو 
لحمسديء ٌَ اىمخضمجعم، وأن ا كحجس أح ليٌٍِني األكو ٌَ اىمخضيت، نٍ أحمجّ ليٍحمسممسيني 

 ٌممط اىمجعٍو اليجشىخمت والممصهحمس  ىلع ُمجعٍّ.
أن ا ممسحمجُّ نٍ حيُّ اإلُفق ٌَ اىمخضي؛ فُّ مجعىل نىجسلم ال  حمسممسٔل جحتً نيَّ ال

 حي ٌَ األيمطٍل إال ىحضيٓ وال مخضي األيمطٍل إال ملمجتمجع واإلىمحالص.
/ الحمسجمتو يمخضيو الممسفحمس، أي/ ححصحً اكملمحتل؛ حتىجسيًحمسا ألٌمجتّ ٌَ احلحمسام، فىجسنحمس  جحتً ذنحمس 

ٔه اىمخضاعت ٌَ حمجمخت وجمتٓد، وانتممسب ٌمجعحممص ْغََّبَّ الئن ٌَ يف وجمت ٌُ ، أححصمجعجحت ححصمجعحمس الحمسأس، 
ىحضٔل ممسفحمسه يف اىمخضيمط، يٍحجس يحجسيّ إىل الممسٍء دلاعء إىل ا واتلرضع إحلّ واتلىجسلو ني 
يحجسيّ، وٌممط ذلم يمجعحجس أن يممسمجتحمتب هل؛ خلجحت نممسّ، حمجيجحت اكن ٌمخضمجعٍّ ومرشبّ ٌَ احلحمسام؛ 

 فييحمجىجسر لك مٌَ أن يلٔن ٓىجسه اليجشف املُمجع ٌَ اممسمجتحمت ادلاعء.
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 الشرح التفصيلي

 
 
 إن ا طيب/ » كٔل الرشٔل»/ 

 ، ويراد ةّ ٌا ييل/ «اىطيب»يطيق  /«اىطيب»
 .[011 /املاادة] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴿ احلالل، كل مجعىل/ -1

 ، أي/ ٌ َحمجوَّ ىلً.[3 /اىنصاء] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿وكٔهل مجعىل/ 
 لً َُتَيلَ ٌَ حمجحمسٌمجتّ.واىمخضي ٌَ األمٔر/ ٌ اكن حمجالاًل،  ًٓ ، أو اكن ُمممصتَ ٔاًء يمطيٍِ ِحمجيَّّ  ممس

ٔ املْممسمجتزََلُّ ٌَ احلالل، كل مجعىل/ ىلع اجليد ٌَ احلالل/  «اىطيب»ويُطيق  -2 ٿ ٿ ٿ ﴿ْو

ى ائ ائ ەئ ﴿/ مجعىلوكل  ،[32/األغراف] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ

 يف اآلي ىلع ٌمجعىن اتلممسحجمس ال اتلكيحجس. ﴾وئ﴿ أنَّ ايمطمجتَّبُ  إذا، [068 /ابللرة] ﴾ەئ وئ
 إًذا؛ فحلالل ٌمجتفوت، نٍ أن احلحمسام نىجسلم.

ايمطيً أن احلحمسام لكّ ىمحيجحت، ىلَ مجعممشّ أىمحجحت ٌَ / »♫ كل اإلٌم اىغحمسايل
 .(1)«مجعخمش، واحلالل لكّ ىحضي، وبمجعممشّ أىحضي ٌَ مجعخمش

الرشع؛ ألُّ ال يٍلَ أن يُحمسَدَّ ْىجسا إىل يمطلٔل اجلس؛ ألُّ يفمجتخمت  واخليجحت ٌ اممسمجتجحسمحتّ
ٌَ الرش واخلالف ٌ ْٔ ٌمجعئم، وجلرضب هلىجسا ٌمحتاًل/ مجعخمش اجلس يممسمجتلىجسر ويممسمجتجحسجحت 
أكو اجلحمساد. وٌَ اجلس ٌَ يممسمجتجحسجحت الممش، وٍْ حمجالل، وىلع ْىجسا فالممسمجتجحسث ىحجمس 

 يمجعمجتد أكيّ.  محمسجمتمجعّ ليهحمساْ اىمخضيمجعي؛ ألن لك إنممسن يلحمسه ٌ ال
وىلع ْىجسا؛ فملحمسجمتممط يف نٔن اليشء ىحضيً، أو ىمححمحتً إىل الرشع ال إىل أذواق اجلس، 

                                      
 .(91ص)خممجترص ٌِٓج اىلمحشحجسيَ  (1)
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/ يكو لك ٌ ْ ودب إال اخلِفممسء، أو يشء ٌمحتو -نٍ كيو يمطًِٓ- فمجعخمش اىمجعحمسب
 .(1)اخلِفممسء، وابليق لكّ يلك

وىلع كٍٔل يف اآلي/  .[6]املاادة/ ، [43 /اىنصاء] ﴾ائ ائ ەئ﴿كل مجعىل/ اىطاْر،  -3
 ، أي/ ىحضًْحمسا.[068 /ابللرة] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ ى﴿

أي/  ،[01/فاطر] ﴾ې ې ى ى﴿نٍ يف كٔهل/ نذلم ىلع احلصَ،  «اىطيب»ويُطيق  -4
ۆئ ۆئ ۈئ ﴿احلممسَ، ويه ححصٓدة أال هلإ إال ا، ويه اللكٍ اىمخضي يف كٔهل مجعىل/ 

 ، أي/ حمجممسِ.[24/إةراْيً] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
﮴  ﮵ ﮶﮷﴿كل مجعىل/ املؤٌَ،  -5  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

  .[079 /آل غٍران]
6-  ،ّ فألرض اىمخضي محشحل ؛ [58 /األغراف] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿كل مجعىل/ ٌا ال أذى في

ليِت، والحمسيخمت اىمخضي ال أذى فيٓ، والييي اىمخضي ال حمسد فيٓ، واحلٔم اىمخضي ال حمجحمسَّ 
 احلََيجشن اىمجعفيف.فيّ فيذي، واملحمسأة اىمخضي/ 

ٔد ةأن ا طيب، أي/ س يمطَ اآلفت  وامللص أُّ مجعىل ٌزنٌَّه يمطَ اجللمحش، وٌلحجسَّ
 واىمجعئب، ويمطَ لك ومحشف ىمحال يمطَ الهٍل املمخضيق.

ٔ  اىمخضي يف محشف ا مجعىل»/ كل اىليض يمطيض ٍمجعىن/ املزنه يمطَ اجللمحش، ْو
 .(2)«ٍمجعىن/ اىلحجسوس، وأمحشو اىمخضي/ الحمساكة واىمخضٓرة والممسالٌ ٌَ اخلجحت
 وكيو/ املمجعىن، أي/ ىحضي اثلِء، ُمممسمجتَزَلُّ األممسٍء يمطِحجس اىمجعرفني ّ.

و اىطيب ٌَ أشٍاء ا حػاىل؟  ْو
، أو إال ٍ ممسىم ّ ُفممسّ، أو ممسٍه ّ رممسٔهل  مجعىلال ئمحشف ا » /كل املزري

أدممجع األٌ يمطييّ، وأٌ ٌ لً يَحمسِد إذن يف إىحضالكّ، وال ورد ٌِممط يف ومحشف ا مجعىل ّ، 

                                      
 .(149ص)الَ يمطمحتيٍني  ،اجلٔوي رشح األربمجعني( 1)
 (.7/111مممسيً، لئِوي ) ( رشح2)
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ٍو وال ُحمجحمسٌ،  ففيّ ىمحالف/ ًٌِٓ ٌَ كل يًف ىلع ٌ اكن كو ورود الرشع فال ئمحشف ِِبِ
 .(1)«وًٌِٓ ٌَ ٌِمجعّ
 يف اجللو اليجشحمجيخمت. «اىمخضي»وكحجس ورد 
 لهِّ ىمحَّب آحمجٍد، فٓو ث أممسٍء ا ِبحجسيجحت اآلحمجد؟ فإن كيو/

ٔاب/  ىجسا مممسيم اليجشحمج وٌَ مجعحجسًْ ٌَ فاجل ُمجعً ث األممسٍء ِبحجسيجحت اآلحمجد؛ ْو
 .أْو الممسِ ٌىت ٌ َمحشخمتَّ اجللو يمطَ رممسٔل ا 

ٍي ا مجعىل رفيًل وغَّيه مم جحت» /كل اجلٔوي ٔاز تممس ٔاحمجحجس واليجشحمجيخمت جمت  .(2)«خبَّب ال
وٌ ذنحمسه اجلٔوي ْٔ اليجشٔاب؛ إذ اتلفحمسيق يمطِحجس االحمجمجتحمتج لممسِ ني املمجتٔاحمس واآلحمجد 

 حجسيمط ايمطزتاحل لً يمجعحمسفٓ اليجشحمج والممسيف اليجشىخمت.
ولألمحشٔحلني املمجتىمححمسيَ ىمحالف يف تممسٍي ا مجعىل ٍ جحت يمطَ » /كل املزري

خبَّب اآلحمجد، فلل مجعخمش حمجىجساق األححصمجعحمسي/ جئز؛ ألن ىمحَّب الٔاحمجحجس يمطِحجسه  اجليب 
يلمجتيض اىمجعٍو، وْىجسا يمطِحجسه ٌَ ب اىمجعٍييّت، لهِّ يٍِممط ٌَ إجحتت أممسٍّ مجعىل 
و ٓ يف املممسو اىفلٓي، وكل مجعخمش ٌمجتىمححمسيًٓ/  ٍَ ألكحممس الرشيمطي وإن اكُ ُيْمجع

ًَ ٌَ مممسلم اليٍُِممط ذلم؛  ِٓ ََِممط فٍَ أجمتز ذلم فَ ٌَ يجشحمج كٔىَـًٓ ذلم يف ٌمحتو ْىجسا، وٌَ 
 .(3)«لً يممسيً ذلم ولً يث يمطِحجسه إدمع فيّ فٌف ىلع املِممط

ٔاغد ذتٔت األشٍاء    يه/ وك
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿جحتٔت اجللو ٓ ٌَ نمجتب، أو ممسِ ٌمجتٔاحمسة، أو ممسِ آحمجد، كل مجعىل/  -1

  .[36 /اإلرساء] ﴾ۆئ ۈئ ۈئېئ
ٔه؛ فال جئز يف حمجق ا  -2 ٔجمت ٔجمتّ ٌَ ال ًَ ُلًيجش  ِْ الَّ ٔ

َ
أن يُممسىمَّ ـ)الحمسارع، أو املْحجس،  أ

 أو اىفىق، أو املنحمس، أو املجحسدع(.
                                      

 .(146-16/145) رشح مممسيً، لئِوي ( 1)
 (.16/146الممسق )امليجشحجسر ( 2)
 (.16/146( امليجشحجسر الممسق)3)
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ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿أن َلو أن يُحجسََع ا ٓ؛ ألُّ أمحمسُ حجساعّ ٓ، كل مجعىل/  -3

ـ)ادلْحمس، أو ادلايع، أو اليشء، أو اجليئ، أو  ، فال ييجشخمت أن يُْحجسََع [081 /األغراف] ﴾ڃڃ
 اىفيمطو( أو حنٔ ذلم.

محشحمج مجعيحجس أممسٍء اىمجعد ممسٍء ا مجعىل؛ فال ييجشخمت/ )يمطحجس الحمسارع، أو يمطحجس املمجتلكً(  -4
 وحنٔ ذلم.

ٌَ أممسٍّ مجعىل، فلحمساجمتخمت  «اىمخضي»يمجتحمجلق نٔن  فمجتمخضيق كٔايمطحجس جحتٔت االممسً  
ٔ  «اىمخضي»أن  مٔمحشٔف ىمخضي ذاً ومحشفٍت وأفمجعاًل، وجي ىلع  ٌَ أممسٍّ مجعىل، ْو

 .(1)املممسيً أن يٌَ ّ ىلع أُّ مجعىل املزنه يمطَ اىمجعئب واجللمحش
اذلي ال يلو إالَّ اىمخضي، وال ييجشمجعحجس إحلّ إال اىمخضي، وأْو ا  «اىمخضي»ف مجعىل ْٔ/ 

 ٌَ لك ىمحجحت، اذليَ ْحجساًْ ا إىل اىمخضي ٌَ اىلٔل، كل مجعىل/ ًْ اىمخضئن املَّبءون
وجمتزاًْ حلية اىمخضي يف ادلُي  ،[24 /احلز] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ﴿واآلىمححمسة، كل مجعىل/ 

وأويمطحجسًْ املممسكَ اىمخضي يف جمتِت  .[97 /اجلطو] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
  .[72 /اتلٔبث] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴿يمطحجسن 

ٔد/ أن ا مجعىل اىمحمجتر ٌَ لك جمتجٍجمس ٌَ أجمتِس / »... ♫ كل اَ اىليً واملليجش
ّ جلفممسّ وارممشه دون غَّيه، فُّ مجعىل ىحضيٌ ال حي إال اىمخضي،  املجحسئكت أىحضيّ، واىمحمجتيجشَّ

 .(2)«وال يلو ٌَ اىمجعٍو والالكم واليجشحجسك إال اىمخضي، فىمخضي ٌَ لك يشء ْٔ خممجتره مجعىل
 ال يلتو إال طيًتا/ » كٔهل»/  

كيو/ اىلٔل ِْ ٍمجعىن اليجشحمج، واليجشحمجيخمت أُّ ٍمجعىن اثلٔاب، وإن اكن اىلٔل ييت 
 ٍمجعىن اليجشحمج.

                                      
 (.2/239) رشح اجلٌممط اليجشغَّي، ليٍِوي ( فيخمش اىلحجسيحمس1)
 (.1/65)، الَ اىليً ( زاد املمجعد2)
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وال ييحمسم ٌَ ُيف اثلٔاب ُيف اليجشحمج، خبالف اىمجعهجمس؛ فٓٔ مجعىل يثي ىلع اىمخضي 
 ٌَ األيمطٍل.

ّ، واثلِء  ّ.وكحجس يحمساد ىلٔل/ الحمسخمش ىمجعٍو، وٌحجسح فيمطي ْة   يمطييّ ني املالل وامل
 ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ وىلع ْىجسا املمجعىن، أو اذلي كيّ حُيٍو اىلٔل يف كٔهل مجعىل/

  .[27 /املاادة]
ال يلتو ا صالة أضدكً / »وُيف اىلٔل يفيحجس ٌمجعىن ُيف اليجشحمج؛ كل رممسٔل ا 

ىجسا فحمسع اليجشحمج. (1)«إذا أضدث ضىت يخٔضأ  فملحمساد ىلٔل ِْ ممسلٔط اىفحمسض ٌَ اذلٌ، ْو
ال »وكمحتًَّيا ٌ يلٔن اىلٔل ٍمجعىن اثلٔاب نٍ يف ْىجسا احلحجسيجحت، وكٍ يف حمجحجسيجحت/ 

، ويف (2)«حلتو صالة المرأة حخطيب هلذا املصشد، ضىت حرسع فخغتصو غصيٓا ٌَ اجلِاةث
إال  - يلتو ا إال اىطيبوال- ٌا حصدق أضد ةصدكث ٌَ نصب طيب»احلحجسيجحت اآلىمححمس/ 

 .(3)«أخذْا الرمحَ ةيٍيِّ

واىمخضي ِْ/ احلالل احلممسَ وٌ اكن ٌَ األيمطٍل جي ىمحليجش يف ابلىحضَ وىلع ىحضحمسيل 
 يف اىحمطْحمس، فٍ حمجلً الرشع مخضيّ فٓٔ اىمخضي. اجليب 

ٔال وااليمطمجتلدات ٌَ ٌفممسحجسات الحمسيء واىمجعحمت واملجحسىفت  فخللمحش ٌَ األيمطٍل واألك
 «طيب»واخللمحش ٌَ األمٔال ٌَ احلحمسام/ ْٔ اىمخضي املمجتلو املمحتب يمطييّ؛ ألن ىفمخض 

 إال ٍ يِممسّ يف ذلم املمجعىن. مجعىليمجتممشٍَ املحجسح واىترشيف؛ فال ُيمجتََلحمسَّب إحلّ 
. «َىحضيِّ»ويه  «ىحضي»فٍَ ىحضيَّ ٌمخضمجعٍّ ومرشبّ وميبممسّ ويمطٍيّ ويمطيٍّ وايمطمجتلده فٓٔ 

ً اذليَ َىحضيَّ ا هلً احلية/[26 /اجلٔر] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉې﴿ كل مجعىل/  ، ْو
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ﴿

ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿وًْ اذليَ ىحضي ا هلً املٍت  .[97 /اجلطو] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ

                                      
 .(225(، ومممسيً )6954( أىمححمسجمتّ ابلجحسري )1)
 .(4112) ّ(، واَ ٌجمت8/153(، واىجممسيئ )4173داود )( أىمححمسجمتّ أٔ 2)
 .(1114(، ومممسيً )1411( أىمححمسجمتّ ابلجحسري )3)
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اخريج أيخٓا »، واملالل لٔل هلً يمطِحجس املٔت/ [64/األُفال] ﴾چ چ چ چ
ې ې ﴿، جحتً مجتيلًْ يف اآلىمححمسة لٔهل/ (1)«اجلفس اىطيتث اكُج يف اجلصد اىطيب

/ ، وىلع ْىجسا؛ فال جئز أن يمجتلحمسب يمطحجس لحمسبّ مجعىل إالَّ ىمخضي ٌَ اىلٔل[73 /الزمر] ﴾ى
ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿، وإال ىمخضي ٌَ املل .[24 /احلز] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

  .[267 /ابللرة] ﴾ۀ
ٔد ٌَ  /«إن ا طيٌب ال يلتو إال طيًتا/ » وكٔهل ُيَمجعحجسُّ ٔىحض وٍٓيًحجسا مل ْٔ املليجش

ٔ ِىحضي املمخضمجعً وامليبجمس واىمجعحححص ٍمجعىن احلالل اىمخضي اذلي يلٔن  ممسيق احلحجسيجحت ْو
 ممسبً إلجمت ادلاعء اغبًل.

ٔد ٌَ ْىجسا احلحجسيجحت/ ِفَّي اجلس ٌَ احلحمسام ٌكاًل ومرشًب وميبًممس واُمجتفاًع،  فملليجش
،  ذللم ٍلحجسٌمجتني/  وكحجس ٌٓحجس اجليب  واىرتغي يف اىمحمجتير احلالل يف لٍكّ

 .«إن ا ىحضي ال يلو إال ىحضيً»األوىل/ 
 .«وإن ا أمحمس املٌِني ٍ أمحمس ّ املحمسممسيني»واثلُي/ 

 وإن ا حػاىل أمر املؤٌِّي ةٍا أمر ةّ املرشيّي/ » كٔهل»/ 
ْمَحمس إجيٍب. ،«أمحمس املٌِني»

َ
 أي/ أ

 اتلغيي، فملمجعىن أُّ أمحمس ليٌٍِني واملٌِت.وِذْنحمس املٌِني ِْ ٌَ ب 
ٔجمتٔب  فإن كيو/ و األمحشو يف األكو ٌَ اىمخضيت ال ْو جي األكو ٌَ اىمخضيت؟! ْو

 أم اإلحمج؟
ٔاب/  م يمطييًٓ األكو ٌَ غَّي اىمخضيت، وإال فألكو ٌَ فاجل ٔد أن ا َحمجحمسَّ املليجش

مخضحمسار نٍ لٔ أرشف اإلنممسن ىلع اىمخضيت ٌح يف ذاّ، ال واجمت، إال يمطِحجس الرضورة واالخمش
 اهلالك ملحمتيمط.

 لممصن احلالل، وبيًُ ىمجعحمطيً كحجسره يمطِحجس ا  ًٍ ىجسه يه امللحجسٌ اثلُي؛ أىت ٓ فجحسي ْو
                                      

 .(4262) ّ(، واَ ٌجمت11378(، واىجممسيئ يف الهَّبى )8769( أىمححمسجمتّ أمححجس )1)
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ّٔى  مجعىل حمجيجحت أمحمس املٌِني ٍ أمحمس ّ املحمسممسيني ٌَ اخليق ألكو ٌَ اىمخضي احلالل، فممس
ٔجمتٔب األكو ٌَ احلالل.  حًِٓ يف اخلمخضب 

ي ني املٌِني واملحمسممسيني يف اخلمخضب ترشيف ليٌٍِني، نٍ أن ذلم ويف اىتممسٔ
ٌممط أممًٓ يف اىزتام األحمجاكم إال ٌ كم ادلحلو ىلع  إححصمجعر ن األُبيء يمطييًٓ اليجشالة والممسالم

 اىمحمجتيجشمحشًٓ ّ.
 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ﴿ فلال// » كٔهل»/ 
يلٔل يف  ْىجسا ُيَمجعحجسُّ يف ابلالغ ٌَ كيو اليف واىجرش املممصٔش؛ وذلم ألن الحمسممسٔل  

َمحمس ّ املحمسممسيني»محشحجسر احلحجسيجحت/ 
َ
َمحمس املٌِني ٍ أ

َ
ْمحمس املحمسممسيني  ،«وإن ا مجعىل أ

َ
جحتً ذنحمس ِْ أ

ْمحمس املٌِني أىمحًَّيا.
َ
 أواًل وأ

يمطييًٓ محشئات - فًٓ واجلحجساء جلٍيممط الحمسممسو ال يلمجتيض ىمحمخضًٓ دميًمجع يف وك واحمجحجس،
 كحجس ىمحٔىحضٔا يف أزٌِ خممجتيف، لٌك يف زٌُّ؛ فٓىجسا ٌَ اإلدمل يف احلاكي. -ربِ وممسالٌّ

ويف ْىجسا جيّ ىلع أن إحمج اىمخضيت رشيمجع كحجسيٍ، وفيّ ردٌّ ىلع ديمطٔى الحمسُْي، 
 ، حمجيجحت رَدُّوا اىمخضيت وحمجحمسمٔا احلالل املح.[27 /احلديد] ﴾گ گ﴿كل مجعىل/ 
ٔاء األُبيء يمطييًٓ اليجشالة والممسالم -نٍ ممسق- إححصمجعروفيّ  ٌممط أممًٓ  ن األمحشو اممسمجت

 يف األحمجاكم إال ٌ كم ادلحلو ىلع اىمحمجتيجشمحشًٓ ّ.
ْمحمس ألكو ٌَ اىمخضيت ىلع يمطٍو اليجشحلت يف  فإن كيو/

َ
وٌ احلهٍ ٌَ لحجسيً األ

 اآلي الهحمسيٍ؟
ٔاب/  فاجل ًٓ  ىلع أمٔر؛ ٌِٓ/ كحجسم أكو احلالل ىلع يمطٍو اليجشحلت جي

 أُّ ال يمجتٔمحشو ليمجعٍو إال مجعحجس االُمجتفع لحمسزق. -1
أن ٌَ يمجتغىجسى حلالل ييجشفٔ كيّ؛ فمجتجمجعجحت أيمطممشؤه ىفمجعو اخلَّي، وٌَ يمجتغىجسى حلحمسام  -2

 يلممسٔ كيّ؛ فمجتْفرُت أيمطممشؤه يمطَ اىمخضيمط.
 يف ْىجسا اىرتي إححصمجعر برشىحضيَّ األكو ٌَ اىمخضيت. -3

ٔد ألكو ٌَ اىمخضيت ٌ ْٔ أيمطً ٌَ األكو، فمجتحجسىمحو فيّ ممسحمس  وكحجس يلل/ إن املليجش
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ٔه  ْمجعً ذلنحمس يف احلحجسيجحت لهُّٔ أيمطحمطً وأًْ وجمت ٔه االُمجتفع حلالل، وإٍُ وكممط إيمحتر اىمخضُّ وجمت
 االُمجتفع.
 [072 /ابللرة] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿وكال حػاىل// » كٔهل/ 
ٔد ٓىجسا اجلحجساء الحمسبَّين ْٔ أٌمجتِ وغَّيْ؛ ألن يق األمً  /«﴾چ ڇ ڇ﴿ املليجش

 ىمحِٔىحضَ ىجسلم، نٍ ىمحٔىحض الحمسممسو.
وٌ الرس يف أن اجلحجساء جمتء ليٌٍِني ٌممط أن الهفر خمىحضٔن نىجسلم فحمسوع فإن كيو/ 

 الرشيمجع؟
لمجترًصا ىلع املٌِني؛ ألًُٓفيُشاب/  ًْ املٍمجتمحتئن هلىجسا األمحمس،  -يف احلليل- ن اجلحجساء جمتءٌ 

حجساء الحمسب  ً هلً يف أن ييجءُ  ً. نٍ ال خيىف اىترشيف اىمجعحمطي  ٌلمجترًصا يمطييًٓ دون غَّْي
 ذلنحمس يف اآلي لرشفًٓ، واإلُث يحجسىمحيَ غييً. -دون اإلُث- ْىجسا، وكحجس آجحتحمس اذلنٔر

 ط.اتلغيي ْٔ أن يممسىم اليشء ممسً غَّيه؛ إٌ تلِممس حٍِٓ، أو اىمحمجتال )حذييو(/
 أمٔر جحتالجحت/ «اتلِممس»وممس 

 نٍُٔٓ ٌمجتيجشحمجني؛ اكألٔيَ، ويلل لألب واألم. -1
 نٍُٔٓ ٌتممصٓني؛ اكىلٍحمسيَ، ويلل ليممصٍجمس واىلٍحمس. -2
 نٍُٔٓ ٌمجتليني؛ اكملرشكني واملغحمسبني، ويلل ليٍرشق واملغحمسب. -3

ٺ ﴿ٌ جمتء يف آي ممسٔرة األيمطحمساف/  «االىمحمجتالط»نٍ أن ٌَ أٌمحتي اتلغيي بممس 

؛ فالىمحمجتالط حمجمحشو يف يمطٍٔم اإلىمححمساج املحجسلٔل يمطييّ يف اآلي [88 /األغراف] ﴾ٺ ٺ ٿٿ
لً يلَ كممش  ♠، فُّ [88 /األغراف] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿لٔهلً/ 

ٔا ٌمجعّ. ِ ً، خبالف اذليَ ٌآ ِٓ ِمجت
 يف ِميَّ

 ممسً مجعممشٓ.فتلغيي يمطرة يمطَ تممسٍي األححصيء املحمتمجتٍمجع ٌَ غَّي حمسكي 
ِك فَْحمسٌق ني اتلغيي، وبني تممسٍي اللك ممسً اجلحمسء؛ ألن األىمحَّي يمطرة يمطَ إىحضالق  ْو

َ ٌِّ وٌَ غَّيه، نىحضالق اممسً   ىلع اذلات. «الحمسك»اجلحمسء ىلع ٌ ََحمسكَّ
أمحمس ليٌٍِني يف لك زٌن أن يتِولٔا ٌَ احلالل اىمخضي اذلي  ْىجسا «/﴾ڇ﴿»
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 ّ يمطييًٓ. وفممشوىمحيلّ ا مجعىل 
ىجسا األمحمس أمحمس إحمج ٔممسمجعٍ  ،وكحجس يِحجسب إلىحضمجعم خمشيف، ْو األيمطيد ويف  ىلع اىمجعيل يف و

ِّٔ  -أيًممش- يِحجسبو، لجحتًحمساأيم اىترشيق ٌلً يليجشحجس ىجسلم فىمحًحمسا، أو  ًي ىلع إذا أكو ل
 جي األكو حمجل اهليه واالخمشمخضحمسار. وكحجس ،ىحضيمط ا
ىجسا   كيّ يمحتب يمطييّ اإلنممسن. واذلياألكو اجلٔع ٌَ ْو

 هلً يمطَ اإلرساف  ﴾ڇ ڍ﴿/ كل ا  «/﴾ڇ ڍ﴿» محشيًُ ليٌٍِني، وكفًّ
( ِْ [30 /األغراف] ﴾پ ڀ ڀ ڀڀ﴿يف األكو وِول املحمجت  َْ ٌِ ؛ فحمجحمسف اجلحمس )

 يفيحجس اتلمجعيخمش.
 ٌَ اىمخضيت؛ 

ً
مجتحجسأ ٌُ (/ االمجتحجساء؛ ىلع ٌمجعىن/ حللَ أكيلً  َْ ٌِ وكحجس يفيحجس احلحمسف )

 لٔن اىمخضيت فلممش مٔخمشًمجع هل.ِبيجحت 
/ دمممط ىحضي ٍمجعىن/ احلالل اخللمحش ٌَ الممصٓ؛ ألن الرشع ىحضيََّّ آللكّ، ﴾ڍ﴿و

 وإن لً يممسمجتزِله.
 ًٌ إين أكيُ الييي مُحًُّيجش ويمطحجسًممس » /أىمححمسج اَ ممسمجعحجس يمطَ يمطٍحمس َ يمطحجس اىمجعحمسيحمس أُّ كل ئ

ائ ائ ەئ  ﴿فِفجحسين، فلل هل مجعخمش اىلٔم/ ي أٌَّي املٌِني إن ا مجعىل يلٔل يف نمجتـّ/ 

، فلل يمطٍحمس/ ْيٓت ْيٓت! ذَْ ّ إىل غَّي ٌىجسّْ؛ إٍُ يحمسيحجس ىحضي [57 /ابللرة] ﴾ەئ وئ
 .(1)«الهممس وال يحمسيحجس ىحضي اىمخضمجعم

الحمسزق/ ٌ يجمجتفممط ّ ٌَ اىمجعمخضء ممسٔاء أكن ٌديًّ، أو ٌمجعًِٔيّ؛ فألىمحالق  /«﴾وئوئ﴿»
ٔال رزق.  احلممسِ رزق، نٍ أن اىمجعيً رزق، وكىجسلم األم

ْممسِحجس الحمسزق إحلّ ممسحمجُّ إرححصًدا تليجشحمجيخمت يمطلحجسًْ ن 
ُ
زَّاق»وأ ً  «الحمسَّ ْٔ ا مجعىل، وحتىجسيًحمسا هل

ِممط  َ احلِحمسَف واليجش  ًٌ ، [58 /اذلاريات] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ٌَ االيمطمجتٍد ىلع غَّيه، أو ىلع ٌ يحجسٓي
 وحتحمسيًممش هلً ىمخضيّ ٌِّ مجعىل وحمجحجسه.
                                      

 (. 5/367) اىمخضلت الهَّبىأىمححمسجمتّ اَ ممسمجعحجس يف ( 1)
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ةٍ  َّٔ ــ ــيِنِّ ُِل ْزِق الممسَّ ــحمسِّ ــَ ال ــ َىحضِى  يَ
 

ـــٍو َمممصـــُغُْٔف   ـــَ َِِىحض ُْ
َ
ـــَت أ يْٓ َْ 

 

ُر  ْٔ ٍة ِجمتيَـَف اىَْفـاَل رََيمطِ اىجُُّممس َّٔ  ُِلـ
 

َٔ َخمشــِمجعيُْف   ــ ْْ َحجس َو ْٓ ــ َــُب الممصَّ  َوَرََع اذلُّ
 

 ْغرَبَ / »◙ كٔل أيب ْريرة
َ
ْشَػَد أ

َ
 /«ذً َذَنر الرسَو يُطيو الصفر أ

؛ ذلم لإلححصرة إىل إىل آِىمححمس ٌ كل  …يف الالكم حمجىت ذنحمس الحمسجمتو اممسمجتمخضحمسد اجليب 
املحمساد، وليمجتجيّ ىلع حمجهٍ األكو ٌَ اىمخضيت، أن مجعيط احلحمسام ٌُممط ٌَ الٔمحشٔل إىل 

 وأجحتحمسه يف اىمجعدات اكحلمخت واجلٓد... وحنٔ ذلم.
واخلَّب ْٔ  ،جئز كحمساءّ لحمسفممط )الحمسجمتُو( ىلع أُّ ٌمجتحجسأ حمجاكي ليفمخض اجليب /«الرَُّسو»
 .«فىنَّ يممسمجتحمتب هل» كٔهل/

 وجئز ُيجش )الحمسجمتَو( ىلع أُّ ٌفمجعٔل اىفمجعو )َذَنَحمس(.
مجعحجس ومحشفّ ىحضى الممسفحمس، وىلع  (1)ىلع أٍُٓ محشفمجتن هل «أغَّبُ »و  «أححصمجعُجحت »األول/ يُحمسفممط فمجعًل 

 .«يمخضيو»أو ىلع أٍُٓ حمجالن ٌَ فيمطو اىفمجعو  -أيًممش- يِيجشن ىلع أٍُٓ ومحشفن هل /اثلين
 -اغبًل- َذَنَحمس الحمسجمتَو ِْ دون املحمسأة؛ ألن الحمسجمتو ْٔ اذلي يممسفحمس الممسفحمس اىمخضٔيو الممصق

 وإال فملحمسأة نىجسلم يف ُفجمس احللً.
أو يلٔن َذَنَحمس الحمسجمتو؛ ألُّ ْٔ اذلي يممسفحمس ٍفحمسده ويممسفحمس ٌممط املحمسأة، وأٌ يه فال 

 تُممسفحمس إال ٌممط حمحمسٌٓ.
 أو يلٔن املحمساد لحمسجمتو/ اإلنممسن، فيهٔن دلًزا محمسممساًل ٌَ كيو ذنحمس اخلص وإرادة اىمجعم.

وجمتٓد، وزيرةٍ مممسمجتحمج، ومحشي  أي/ يف وجمتٔه اىمخضاعت ٌَ حمجمخت، «يطيو الصفر»
 رحمجً... وحنٔ ذلم.

                                      
 ؛ألُّ ٌمجعحمسف ل اجلجممسي /فجلٔاب !املٔمحشٔف يف اتلمجعحمسيف واتلِهَّي؟ف ل، واليجشف تممط فن كيو/ نيف واملٔمحشٔف ٌمجعحمسَّ ( 1)

ًِ فأ أن /جمتججمس الحمسجمتو، أي /و املحمساد ،فيحجمس املحمساد رجمتاًل ٌمجعي  ألُّ لً يليجشحجس رجمتاًل مجعيِّ، فٓٔكلٔل الممصيمطحمس/  ؛ل ِْ غَّي ٌمجعحمسِّ
  حجسْ َلــىَ وَ 

َ
ًِ ِــ اليَّ ىلَعَ  حمسُّ ُمــأ َ  ي   يِن بُّ ُممســي

 
َممشـــيُْ  ُ  ٍَ ـــَف  حـــيِن ِِ مجعْ يَ  اَل  كُيْـــُ  َ ٍَّ
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 وَذَنَحمس الممسفَحمس ِْ؛ إلفدة أُّ ٌَ أممسب اإلجمت مل حييجشو فيّ ٌَ االُلممسر.
َِّ حمجيجشٔل االُلممسر مخضٔل اىغحمسب يمطَ األوىحضن ٌممط  ِحمط ٌَ وُقيِّحجس الممسفحمس ىمخضٔيو ألُّ 

ٔات مصخشاةات ال شمَّ فيَٓ/ »حتٍو املممصق؛ ويف احلحجسيجحت/  ٔم، ذالث دغ دغٔة املظي
ٔادل لٔدله  .(1)«ودغٔة املصافر، ودغٔة ال

ىجسا  ،«أشػَد » ؛ بلمجعحجس يمطٓحجسه ىغممسو واالدِّْن واىترسيخمت؛ ْو ُّ كَ َفحمسَّ ٌُ أي/ َجمتْمجعَحجس الممصمجعِحمس و
 أحمطٓحمس يف االُلممسر واالفمجتلر.

ْغرَبَ »
َ
ىجسا ححصن املممسفحمس ، «أ أي/ كحجس غَّيَّ اىغر ٌَ حمجى حجسُّ وححصمجعحمسه وبرشه، و وجحتيّ؛ ْو
 ىحضٔياًل.

ويف ْىجسا إححصرة إىل أن إحمطٓر االفمجتلر واحلجمت ٌممط رجحتجحت اهلي واحلل ٌَ أممسب 
اإلجمت؛ وٌَ، جحتً اكُ ٌِحجسوب يف االممستممسلء؛ وذلم ألُٓ ٌَ ٌحمطنِّ اتليمطحجس يمطَ 
االىمحمجتيل واىفجحسحمس والهَّب ىلع يمطد ا؛ وذلم مٔجمت لرلىمحٔل يف زمحمسة املمجتلني، ويف 

ةَرَّهُ ُربَّ أشػد أ»احلحجسيجحت/ 
َ
ٔاب لٔ أكصً ىلع ا أَل َريَْ، ٌدفٔع ةاألة ٍْ  .(2)«غرب ذي ِط

 ٍُّد يديّْ إىل الصٍاء/ » كٔهل  /«ي
 أي/ يحمسفمجعٍٓ جمتٓ الممسٍء يمطِحجس ادلاعء.

ٔ ممسِ يف غَّي اخلمخض واليجشالة إال حمجل اىلِٔت.  ْو
حمسفممط وحمجل الحمسفممط مممصمجعحمس ذلل واالفمجتلر، واإلكحمسار ىمجعحمتحمس واالُلممسر؛ ألن اىمجعحمسب 

ٔجمتّٓ ني يحجسي أيمطحمطً اىمجعحمطٍء.  يحجسيٓ إذا اممسمجتْمجعَحمطٍ األمحمس، فدلايع جمتحجسيحمس ىجسلم تل
وألُّ اعدة املجحسئق يمطِحجس اىمخضي والممسال، فهن ادلايع ححصَّّ املمجعلٔل ملحمجممسٔس، ويف 

 .(3)«إن ا حػاىل ضيي نريً، يصخيح إذا رفع الرسو يديّ أن يردٍْا صفرًا خاابخّْيِ »احلحجسيجحت/ 
ورفممط احلحجسيَ إىل الممسٍء؛ ألُٓ كِْي ادلاعء، وخمحمسن األرزاق، وميجشمجعحجس أرسار اخلالق، 

                                      
 وحمجممسِّ اىرتٌىجسي. (،3862(، واَ ٌجمتّ )1915(، واىرتٌىجسي )1536(، وأٔ داود )7511( أىمححمسجمتّ أمححجس )1)
 .(2622( أىمححمسجمتّ مممسيً )2)
 .حمجممسَ محشحمجيخمت /وكل اىرتٌىجسي(، 3865(، واَ ٌجمتّ )3553(، واىرتٌىجسي )1488(، وأٔ داود )23714( أىمححمسجمتّ أمححجس )3)
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وميجشمجعحجس األيمطٍل، ويف ذلم إححصرة إىل ايجشف الحمسب مجعىل جلالل والهَّبيء واىمجعئ ىجساّ 
 وححصُّ وكٓحمسه جمتو ويمطال.

 وليرفع صفات، ٌِٓا/
، وورد (1)ىلع املَِّب يمطِحجس ادلاعء اإلححصرة لممس فلممش، نٍ فمجعو ذلم اجليب  -أ

يمطَ مجعخمش الممسيف ذلم يف محشالة الٔحمس يمطِحجس داعء اىلِٔت، ويمطَ اَ يمطس 
إذا أجحتجيَ ىلع ا »، ويمطَ اَ ممسَّييَ/ (2)«ْىجسا ْٔ اإلىمحالص يف ادلاعء»وغَّيه/ 

 .(3)«فرْش محشممط واحمجحجسة
ٔ مممسمجتليٓ، وجمتمجعو مخضُٔٓ -ب ٍ مم رفممط احلحجسيَ وجمتمجعو حمطٓٔرٍْ إىل جمتٓ اىلي ْو

ٔجمتّ،نٍ روي ذلم يف محشف داعء االممستممسلء الحمسفممط »، وكل مجعخمش الممسيف/ (4)يٌل ال
ع ٔجمتّ رََضُّ  .(5)«ىلع ْىجسا ال

نٍ  -أيًممش- يمطهجمس اليجشف الممسل يف رفممط احلحجسيَ، وكحجس ُرِوَي ذلم يف داعء االممستممسلء -جمت
 ورد يمطَ مجعخمش الممسيف واليجشحمج، وذلم يمطِحجس االممسمجتحمترة واالممسمجتمجعذة .

ٍ إىل األرض، وكحجس ورد ذلم يف غَّي  -د رفممط احلحجسيَ وجمتمجعو الهفني إىل الممسٍء وحمطْٓٔر
حمجحجسيجحت، ويمطَ اَ يمطٍحمس، وأيب ْحمسيحمسة، واَ ممسَّييَ أنَّ ْىجسا ْٔ ادلاعء والممسال  

 (6). 
ٍ إىل جمتٓ الممسٍء،  -ْ َيمطْهجمس ذلم لي الهفني إىل جمتٓ األرض وجمتمجعو حمطْٓٔر

اممستممسًف فححصر  أن اجليب  ◙وكحجس محشخمت ْىجسا يف محشحمجيخمت مممسيً يمطَ أنجمس 
 .(7)حمطٓحمس نفيّ إىل الممسٍء

«! ! يا ربُّ (، أي/ كاًل/ / «يا ربُّ ر، وكممط حمجاًل ٌَ فيمطو اىفمجعو )يٍحجسُّ ْٔل ٌلحجسَّ لٔل ىل ٌَ ْىجسا 
                                      

 .(874( أىمححمسجمتّ مممسيً )1)
 (.2/132(، وابليٌٓف يف الهَّبى )8428) يف امليجشِف (، واَ أيب ححصح3244)يف امليجشِف ( أىمححمسجمتّ يمطحجس الحمسزاق 2)
 (.1/289) اىمجعئم واحللً جمتٌممط (3)
 .(895(، ومممسيً )1131( أىمححمسجمتّ ابلجحسري )4)
 (.1/291( جمتٌممط اىمجعئم واحللً )5)
 (.1/291( امليجشحجسر الممسق )6)
 (.1171(، وأيب داود )896(، ومممسيً )13121، 12144، 11831حمجحجسيجحت أنجمس يمطِحجس أمححجس )( ورد ذلم يف مجعخمش روايت 7)
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! أيمطمخضين نىجسا، أو جمتِِّبيْن نىجسا. ! ي ربُّ  ي ربُّ
ىجسا اتلهحمسيحمس فحجسّ اإلححصرة إىل أن ٌَ أيمطحمطً أممسب اإلجمت اإلحلح ىلع  ا مجعىل ْو

 يف ادلاعء.
، (1)«ٌ ٌَ يمطحجس يلٔل/ ي رب ي رب، إالَّ كل هل ربّ/ بليم بليم» /ويمطَ أنجمس كل

 .(2)«اممسً ا األكَّب/ رب رب»يمطَ أيب ادلرداء واَ يمطس أٍُٓ اكُ يلٔالن/  وُرِوَي 
ممسيحجسي، فلال/ يلٔل ي رب. زاد ٌلم/  ي»يمطٍَ يلٔل يف ادلاعء/ وممسو ٌلم وممسفين

 .(3) «نٍ كى األُبيء يف داعًٓ
َّ يف لحمسار ىفحمط  وىل ىلع لحجسيحمس/ يرب )أيمطمخضين نىجسا(، أٌ  «يربُّ »وىمجعو الرسِّ

ُ
ْٔ أن األ

 اثلُي ىلع لحجسيحمس/ ي رب )َجمتِِّبيْن نىجسا(.
َو أديمطي اىلحمسآن وجمتحجسْ ُتْفمجتَمجتخمت ممسً  ٌَّ  َ ٌَ  .مجعىل «الحمسب»و

 .(4)«اكن إذا داع/ داع ذالذًا، وإذا شأل/ شأل ذالذًا»ويف محشحمجيخمت مممسيً/ 
 / ِذْنُحمس ْىجسا الحمسجمتو يجشفت أربممط ٌَ محشفت اإلجمت/-يف حمجحجسيثِ- فحلمحشو

 أُّ ىلع ممسفحمس ىحضيمط ىحضٔيو. -1
 أُّ أححصمجعجحت أغَّب. -2
 يٍحجس يحجسيّ إىل الممسٍء. -3
 يلٔل/ ي رب ي رب. -4

 يمطحمطيٍ إلجمت ادلاعء.فلحجس اممسمجتحمتٍممط ْىجسا الحمسجمتو أممسً 
/ أنَّ يمطحجسم إجمت ادلاعء يمطِحجس اتليبُّجمس ٍ ممسييت ٌَ مٔاُممط اإلجمت ال  ًَ جحتً يجيغ أْن ُيْمجعيَ
يلحجسح يف نٔن ٌ ُذِنحمس ٌَ أممسب إجمت ادلاعء؛ مل ْٔ ٌمجعحمسوف ٌَ اىليمطحجسة/ أن املُممط 

                                      
 (.1/292( جمتٌممط اىمجعئم واحللً )1)
 .(29365) يف امليجشِف اَ أيب ححصح(، و1861(، واحلكً )119اىمخضَّباين يف ادلاعء ) ( أىمححمسجمت2ّ)
 .(1/292)جمتٌممط اىمجعئم واحللً ( 3)
 .(1794( أىمححمسجمتّ مممسيً )4)
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 يغي ىلع امللمجتيِض يمطِحجس اجمتمجتٍيمطٍٓ.
 ٌَْطػٍّ ضرام، وَمرْشبّ / » كٔهل ضرام، وَميْبصّ ضرام، وُغِذَي ةاحلرام، فأّنَّ و

 /«يصخشاب ذللم؟!
ٍُّ ضرام» ْطَػ ٌَ ْمخضَمجعً/ ميجشحجسر ٍمجعىن/ املفمجعٔل، أي/ ٌمخضمجعٌّٔ ٌَ حمجيجحت ِوهل حمجحمسام. /«و ٌَ 
آًُف،  «ٌمخضمجعٍّ»يُلل يف ْىجسا ٌ كيو يف  /«وَمرْشبّ ضرام، وَميْبصّ ضرام، وُغِذَي ةاحلرام»

ٔال رشط إلجمت ادلاعء، وِول يشء  ٔاو( ِْ ٍمجعىن )أو(، فجمتمجتِب دميممط يم األحمج و)ال
 ٌِٓ ممس ملِممط اإلجمت.

، أي/ -لهرس واىلرص- / ٌَ اىِغَىجسى-لممشً، جحتً لهرس ٌممط اتلجحسفيف- «ُغِذيَ »
ي حلحمسام.  َغحمس يف اتلغىجسِّ  َححصِـَممط يف حمجل ِمحشغَحمسه، فجممص ٌِىجس اليجشِّ

ٔ يفيحجس ا لٔهل/  تلكيحجس، أو اتلجيّ ىلع اممسمجتٔاء حمجحلّ ِمحشَغًحمسا وِكََّبًا؛ فححصر ْو
 إىل حمجل محشغحمسه. «ُغِىجسَي »إىل حمجل نَّبه، وبلٔهل/  «مرشبّ»، و«ٌمخضمجعٍّ»

ىفمجتخمت - واىغىجساء ْٔ/ ٌ ّ ٍُء اجلممسحجس وكٔاٌّ ٌَ اىمخضمجعم والرشاب، وأٌ اىَغَحجساء
فٓٔ/ اىمخضمجعم اذلي يلك يف اىغحجساة، أو ٌَ ىحضئع اىفحمتحمس إىل الحمسوال، كل ا  -واملحجس وادلال

 وىلع ْىجسا؛ فىغىجساء أيمطً ٌَ اىَغحجساء. .[62 /الهٓف] ﴾ٻ ٻ ٻ پ﴿مجعىل/ 
َغحمس.  وذنحمس اىِغَىجسى مجعحجس املمخضمجعً واملرشب/ إٌ ليمجتكيحجس، وإٌ ليمجتجيّ ىلع حمجل اليجشِّ

ادلاعء؛ ألُّ أمحمس ألكو ٌَ احلالل، ولً وال يمجعمجتَّب الِممصَممط ىجساّ ْٔ املُممط ٌَ إجمت 
 َيِّْ يمطَ الممصممط، واملِيه يمطِّ ْٔ اتلىجسيحمس واإلرساف يف اىمخضمجعم.

ىجسا الممصق ٌَ احلحجسيجحت يجّ ىلع رضورة انتممسب الحمسزق ٌَ حمجالل، وجمتمجعو ذلم  ْو
 ليمجعٍو اليجشىخمت، وٌَ مممسمجتيحمسٌّ الرضوري. ًٍ ٍِّ  ٌمجت

يٍلَ إال كو ورشب واىمجعٍو اليجشىخمت ال » /كل ححصييمح اإلممسالم اَ يٍي
يلو يمطييّ  (1)وبلس، وٌ حيمجتج إحلّ ٌَ ممسلَ ومحمسك وممسالح يلو ّ وُكَحمساع

وكمجت يمجتمجعيً ٌِٓ، وأٌمحتل ذلم مم ال يلٔم ٌ أمحمس ا ّ وٌ ال يمجتً الٔاجمت إال ّ 
                                      

ٔممسيممش ) .ني اخليو والممسالح ( اممسً جيٍممط1)  .، ٌدة/ نحمسع(2/815املمجعحمتً ال
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 .(1)«فٓٔ واجمت
لإلنممسن  فهممسُ املل اذلي ّ حمجيجشٔل اىمخضمجعم والرشاب وامليبجمس واملممسلَ وٌ ال حجسَّ 

 ٌحجساُر األمحمس يمطييّ. -ٌِّ
 فأّنَّ يُصخشاب ذللم؟!/ » كٔهل»/ 

ْىجسه دمي اممسمجتفٌٓي، ويه ىمحَّب يمطَ ذلم الحمسجمتو املىجسنٔر، أي/ أن ْىجسا الحمسجمتو املمجتيجشف 
ا يحجسيّ  ًا يف ممسبيو ا، ٌدًّ َغَّبَّ ٌُ محتً،  ممسب اإلجمت ٌَ إىحضى الممسفحمس، حمجًجمت، دلًْحجسا، ٌتممصمجعَّ

/ ال يممسمجتحمتب هل وحمجهل خمىمخض احلحمسام «ي رب ي رب»يمطحمطً األممسٍء  مجتىجسلٍو وىمحممشٔع، ٌِديً
 يف ىحضمجعٌّ ورشاّ وميبممسّ؛ وذلم ألن خمىمخض احلحمسام ٌَ أيمطحمطً مٔاُممط اإلجمت.

ٔجمت اإلجمت، فهيف  فجمت ٌمحتو ْىجسا ُمممستَمجعحجسة الٔكٔع ٌممط ٌ كم ّ ٌَ محشفت 
اىمجعد املٓيه، جحتً  ٔبل، ويف ٌحمطلًاحلل ٍَ ْٔ ٌٍِٓم يف املزلات املحمجحمسٌ، واملمجعيص امل

 يِدي ويحجسيمطٔ ربّ!!
ِِممط إجمت داعء ٌَ داع ٓىجسه احلى؟فإن كيو/   وىلَ ْو يٍَمجتَ
ٔاب/  أن اإلجمت ملمحتو ْىجسا ُمممستَمجعحجسة، لهِٓ غَّي مممجتِمجع، أو مممسمجتحمجيي، و َوَقَمجعْ فاجل

، وحلهٍ ىغ، نٍ وكممط ذلم لرش اخليق إ ًٌ اًل وإُمجع مل ممسل ا مجعىل يحجمس ىفمجعو فممشُّ
  .[05 /األغراف] ﴾ڃ ڃ چ چ﴿اإلُحمطر، فلل ا مجعىل/ 

 أن ِول احلحمسام ٌُممط ٌَ إجمت ادلاعء اغبًل.فاحلاصو/ 
َِِّت اإلجمتِ غَُّي ٌِحمجرصة يف اليجشفت األربممط فهىجسلم مٔاُممط اإلجمت ال  ِحمط ٌَ وكٍ أن 

 ِحمجرص يف خمىمخض احلحمسام.
َْ ُُتب  ٌَ  .(2)ديمطًٔٓ ال يِحمجرصون يف اثلالجحت املىجسنٔريَ يف احلحجسيجحتنٍ أن 

                                      
 (.29/314( دلٍٔع اىفمجتوى )1)
 .(313 -2/311)فممسَّي اىلحمسىحضيب ( 2)



 

440 

 كل اجلحمطً/
 ًْ ُٓ َت َٔ  وََممســـَْمجعٌ اَل يَـــُحمسدُّ اُ َدْيمطـــ

 

ٍْٔم وَذُو َمـــحمسَِض   ٌم َوادِلٌ ذُو َمحشـــ ْٔ ـــ ْحمطيُ ٌَ 
 

ـــ ــً َُِبيْ ــِ، جحت ٍخ ِىَْغيْ
َ
ٌة أِل َٔ ــ  وََدْيمط

 

  ٌَّ
ُ
، جحتــٌي أِل ِّ  َىجساَك كيُِض ـِ  ـمخت  ً ُذو حمجَ ـِمجت

 

  ٔااد  غيٍيَّث وحربٔيَّث/ف
، فٓ ًْ املحمسممسئن اشتشػار أصو املصاواة ةّي امللكفّي أٌام اتلاكحلف الرشغيثأواًل/ 

 يمطييًٓ اليجشالة والممسالم يمحمسون ٍ يمحمس ّ املٌِٔن.
ِمحمسوا 

ُ
نٍ أن ْىجسا األمحشو حمجليق أن َيِْٓحمس ادلاعة وامليجشيحمجني إىل املدرة ىليم ٍ أ

يمطييّ كو حمممس أي أحمجحجس آىمححمس )اكملحجسُيمطٔيَ واتلالٌيىجس  ّ، وابلحجسء ٍحمجممس أُفممسًٓ
فمجتِلحمس إىل رخمش الحمسب  ٌُ وغَّيًْ(؛ فجلٍيممط َممسٔاممسي أٌم ىمحمخضب الممصرع احلهيً، واللك 

 اجلييو حلحجسىمحو اجلِ، ويَُيمطُحجس يمطَ اجلر.
واحلحمسص ىلع حمجممسَ  يف االغخِاء ةادلحلو ٌَ اىلرآن الهريً، االكخداء ةاجليب ذاًُيا/ 

 االممسمجتحجسالل ّ يف مممسو ادليَ.
 يف احلديد حنتيّ ىلع أٍْيث ادلاعء وفضييخّ. ذاثلًا/

وكحجس جمتء اىلحمسآن الهحمسيً والممسِ املمخضٓحمسة ألمحمس دلاعء واحلجحت يمطييّ يف مٔاخمشَممط نمحتَّيٍة 
ا ال لد حُترص، كل ا مجعىل/  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ﴿جمتًحجسّ

ادلاعء ْٔ »، ويف احلحجسيجحت/ [61 /اغفر] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 .(2)«ٌََ لً يصأِل اَ يغضْب غييّ»/  وكل، (1)«اىػتادة

وممسييت محمسيحجس بممسممش هلىجسه اىمجعدة اجلييي يف رشح احلحجسيجحت األىمحَّي ٌَ ْىجسه األربمجعني 
 إن ححصء ا مجعىل.- اجلٔوي

                                      
، (3828) ٌجمتّ واَ ،(11411)يف الهَّبى  واىجممسيئ ،(2347) و( 2969) واىرتٌىجسي ،(1479) داود وأٔ ،(18352) أمححجس أىمححمسجمتّ (1)

 .حمجممسَ محشحمجيخمت /وكل اىرتٌىجسي
 .(3827( واَ ٌجمتّ )3373( واىرتٌىجسي )9711أىمححمسجمتّ أمححجس )( 2)
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 /(1)وٌَ آداب ادلاعء ورشوطّ
الَّ يحجسيمطٔ ِبحمسام. -1

َ
 أ

َحمجل -2 ٍُ  .(2)أالَّ يحجسيمطٔ 
أالَّ يلٔن هل يف داعّ َغَحمسٌض فممسحجس/ نن يمخضي املل ليمجتفىمححمس واتليه، وىحضٔل اىمجعٍحمس  -3

 ليٍمجعيص.
 أالَّ يممسمجتمجعحمطً ىلع ا حمججمت وال يممسمجتيجشغحمسْ. -5
 .(3)«أُا غِد ظَ غتدي يب»أن يلَٔن مٔكًِ إلجمت، فيف احلحجسيجحت/  -6
 أالَّ يممشحمتَحمس ٌَ ىمححمس اإلجمت. -7
 دلاعء يمطَ فحمسض.أالَّ يممصمجتغَو  -8
ُه. -9  أن يلَٔن حمجرَض اىليِ ٌِهرِسَ
ََ يف اليغ -11 ََِّ اليْحمج  .(4)أن يمجتحمت
 أن يلَٔن ىلع ىحضٓرة مممسمجتلَِو اىلي. -11
 أن يمجتحمجحمسَّى األوكت اىفخمشي، واألٌكَ اىفخمشي. -12
 أيًممش.- ، وخيمجتً ىجسلمأن يفمجتمجتحمجّ ِبٍحجس ا واليجشالة ىلع ُبيّ  -13
 اإلحلح ىلع ا مجعىل واتلهحمسار. -14
 رفممط احلحجسيَ إىل الممسٍء. -15

                                      
 .(2/211) اىلحمسىحضيب فممسَّي (1)
مل  ؛أن ال خيحمسج يمطَ اىمجعدة ىمححمسوًجمت مجعيًحجسا»ٌَ آداب ادلاعء/  ،اجلٔاْحمس ابلٓي يف رشح األربمجعني اجلٔوييف الممصبممصَّيي  ذنحمس( 2)

ٔء األدب إال  /ً ىلع اىلحجسرة، كل مجعممشًٓفدلاعء خبحمسكٓ حتلُّ  ؛ألن ا مجعىل كحجس أجمتحمسى األمٔر ىلع اىمجعدة ؛-أيًممش -فيّ ٌَ ممس
ويف  (،82ص) ،«فجمتي ،إذ داع ِبممشٔر يمطحمسش يلحجمس ؛أن يحجسيمطٔ ممسٍّ األيمطحمطً فيحمتٔز ممسًي ذلي يمطِحجسه يمطيً ٌَ الهمجتب

أو ِحمتح يف  ،ويرتك األىمحىجس يف ممسبّ ،نٍَ يحجسيمطٔ حمسزق ،ولٔ اعدة ، يحجسيمطٔ ٍحمجلٌَ رشوط ادلاعء/ أالَّ » /خممجترص اجلَّباوي
 .(44ص)« جحتً يحجسيمطٔ ا جلحمتح ،ويٍٓو املىجسانحمسة واتلحمجيجشيو، فلٔاجمت األىمحىجس يف الممس اىمجعدي ،اٌمجتحمجن

 .(2675(، ومممسيً )7415( أىمححمسجمتّ ابلجحسري )3)
 (.198. فمجتوى اَ اليجشالح )ص ادلاعء امليحمجٔن( إال ملَ ال يممسمجتمخضيممط إالَّ 4)
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ٔممسو إىل ا ممسٍّ احلممسىن وخبمحش اممسً  -16 ؛ فلحجس اكرتن دلاعء يف اىلحمسآن «الحمسب»اتل
 نمحتًَّيا.

ل يف اليس واهلي، وٌَ ذلم/ ٌ يرُشع يف محشالة االممستممسلء ٌَ كَيْ األردي. -17  اتلىجسُّ
 حتحمسِّي احلالل؛ نٍ أححصر إحلّ ْىجسا احلحجسيجحت. -18

 ومما يٍِع اشخشاةث ادلاعء/
 ِوُل احلحمسام، أكاًل وىبًممس ورشًب واُمجتفاًع. -1
ال تممستمخض اإلجمت، وكحجس َممسَحجسْدَت ىحضحمسكَٓ »ارلب املحمجحمسٌت، وكحجس ورد يمطَ الممسيف/  -2

 .(1)«ملمجعيص
 َ ٌِّحمسُك الٔاجمتت،  -3 اذلي يحجسيمطٔ غَّي يمطٍو، نٍمحتو اذلي يحمسيم ٌمحتو »/ وكحجس كل ْو

 .(2)«غَّي َوَحمس
 حمسُك األمحمس ملمجعحمسوف واجليه يمطَ املِهحمس. -4
 ادلاعء جحتً، أو كمخضيمجع رحمجً. -5

وىلع لكِّ حمجٍل؛ فن اإلىمحالل داب ادلاعء كحجس يدي إىل ٌِممط اإلجمت ٌَ ا مجعىل، 
 فذا أىمححمس ا يمطِم اإلجمت فُحمطحمس إىل ٌ حمسك ٌَ األدب.

جحتً إن اإلجمت ىحممس ٌِحمجرصة يف اإلممسمجعف ملمخضئب، و يه حمجيجشٔل واحمجحجسة ٌَ 
حمس يمطِّ ٌَ ذُّ، أو يُْحجسفَممط يمطِّ  ىمححمس هل، وإٌ أن يلفَّ جحتالث/ إٌ أن يممسمجتحمتب هل، وإٌ أن يحجسَّ

ٔء ٌمحتيّ.  ٌَ الممس
 .(3)وكحجس ُرِوَي ْىجسا املمجعىن يف حمجحجسيٍجحت أليب ْحمسيحمسة يمطِحجس اىرتٌىجسي

ب والصفر اىطٔيو، وكد حيشئ احلاسُث ادلينيث، أو ُذنر يف احلديد اتلََغرُّ راةًػا/ 
 .ادلُئيث اإلنصان إىل يشء ٌَ ْذا
                                      

 (.1/295جمتٌممط اىمجعئم واحللً )( 1)
 .(4/53) احليي يف ُمجعيً وأٔ(، 322) الحمسْحجس يف املرك اَ أىمححمسجمتّ (2)
 كل/ غحمسي.(، و3613( أىمححمسجمتّ اىرتٌىجسي )3)
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  /(1)كل الممصفيع
ـ َٓ ـُن ِ َٓ رٍْض ُت

َ
َْ أ  ارَْحمجْو َِِْفِممسَم َع

 

ـِو يِف كَيَـِق   ْْ
َ
َْ َِمجعـِد اأْل َْ َعـ  َواَل َُل

 

 ِّ َمجعِدُِـ ٌَ ْىحضُ يَـحمسُْىمحُمحش يِف   فَىَْمجعََِّْبُ الحمسَّ
 

ٌل ىلَعَ اىُْمجعُِـــِق َويِف   ْٔ ـــ ٍُ  اتلََّغـــحمسُِّب حَمْ
 

ْحمجَحمتـِر تَُِْحمطـُحمسهُ 
َ
ََ اأْل ـ ٌِ ٌء   َواىُْهْحمجُو يَشْ

 

ــُحمسقِ   ــُحمسْوٌح ىلَعَ اىمخضُّ ْمخض ٌَ  َٔ ــ ْْ ِّ َو ــ رِْخمش
َ
ِ 

 

ُّ ـفَ ـَز اىْ ـحمسََّب حمجَ ـغَ ـإَِذا َ  دْمََمجع
َ
 ْممشَو أ

 

َِ َواحلَــَحجسقِ   ــ ــنْيَ اجْلَْف ََ ــُو  ٍَ  !وََمحشــَر حُيْ
 

ٔم خامًصا/  ، نٍ ذنحمس أْو اىمجعيً حأذري كٔي ىلع اىطاغً يف شئكّ وباطِّليٍطػ
ممط فيّ، محشر ىمحيجحت  ٔممسَّ واتلحمتحمسب، وكٍ يممصٓحجس ذللم الٔاكممط؛ فن ٌَ أكو ىلع احلحمسام و
اجلفجمس، فممسحجس اذلْوق، ال يٍزي حمجالاًل ٌَ حمجحمساٍم، وال ىحضيً ٌَ ىمحيٍجحت؛ وهلىجسا ال يلو احلحمسام 

 يمطيًذا .- وال يممسمجتمخضيّ إال ٌَ اكن ىمحيجحت اجلفجمس
، [57/ابللرة] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿ يف كٔل ا حػاىل املذنٔر يف احلديدشادًشا/ 

وا مجعىل أمٌر ةاألكو ٌَ اىطيتات حبيد ال يكٔن ذٍث إرساف وحتذير، أو شص وحلخري، 
ٌا مأل آديمٌّ واعًء رشًّا ٌَ / »، وكل الحمسممسٔل [30 /األغراف] ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿ يلٔل/

، حبْصِب  ٍَ ، فإْن اكن ال حماىَث فُريٌُد ىطػاٌّ، وذُيٌُد لرشاةّ، ةط ُّ ََ ُصيَْت ٍْ كالت يُِل
ُ
َِ آدَم أ اة

 ِّ  .(2)«وذُيٌُد جلََفِص
ُ اىِفْمخضََِ.  ِْ  وكحجس كيو/ ابلِْمخضَُِ ُىجس

دة يف ةاب حتري املال احلالل واىتشديد يف جتِب شاةًػا/  ٍْ ْذا احلديد الرشيف ُع
ٔ أمحشو أىمحاليق املال احلرام،   يمطحمطيً يمطِحجس اليجشحلني وامليجشيحمجني.ْو

 واالكمجتحجساء مجعىل ا لمجتب اتلٍممسم/ أححصيء ممسمجت أمحشٔجل» /كل ممسٓو َ يمطحجس ا اىتممسرتي
ِب ،األذى وكف ،احلالل وأكو ، ا رممسٔل بممسِ  .(3) «احللٔق وأداء ،واتلٔب ،اآلجحتم واجمتمجت

                                      
 .(73دئان الممصفيع )ص (1)
 (، وكل اىرتٌىجسي/ حمجممسَ محشحمجيخمت.3349(، واَ ٌجمتّ )6737(، واىجممسيئ يف الهَّبى )2381(، واىرتٌىجسي )17186أىمححمسجمتّ أمححجس ) (2)
 (.11/1حمجيي األوحلء ) (3)
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ٔاىحضَ احلالل، ويتممصحجسدوا يف ذلم؛  -ىمحمحش- فجحسييٌق دلاعة وامليجشيحمجني وا م أن يمجتحمجحمسَّ
 ألممسب ال ختىف، ٌِٓ/

ٔممسًٓ وأحجسآًُ حلالل اىمخضي،  الصتب األول/ أًُٓ ٌَ أحمجٔج اجلس إىل حمسكي ُف
وًْ ٌَ أححصحجس اجلس احمجمجتيًجمت إىل إجمت ا ديمطٔآً يف حمطو اإليىجساء واتلممشييق الٔاكممط 

  ا ادلاعء ويلممصف ابلالء.يمطييًٓ، وال حجسَّ ٌَ أكو احلالل يك يممسمجتحمتي
ٔدُّون الصتب اثلاين/ ٔا محشٔرة ْالء  -لو ٌ يممسمجتمخضيمجعٔن- أن أيمطحجساء ا ي ِّْٔ أن يممص

املِتممسبني لرليمطٔة واخلَّي واإلمحشالح؛ ذللم فًٓ حيولٔن رٌيًٓ فممسد اذلمً املحل وأكو 
س يمطَ املل احلحمسام؛ ألًُٓ يمجعئٍن أن ْىجسا املْمخضَمجعَ اخليجحت ٌَ أححصحجس ٌ يرصف اجل

 االممسمجتٍع لرلاعة وامليجشيحمجني واالتلفف حمجٔهلً.
احلىجسُر واحليمخض وفٔي لك فحمسمحش ومٔىحضَ ححصٓ كحجس يمخضمجعَ األيمطحجساء ٌَ  -إًذا- فيحمت

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ىمحالهل حمطٓٔر ادلاعة؛ فن املممسيً َنحِّجمس فمخضَ، 

  .[20 /ئشف] ﴾ۆئ
وأىحضي - أن ُحمسول ادلايمطي إىل ٌيديَ احلية حلكو ٌَ يمطٍو يحجسه الصتب اثلاىد/

يٍهِّ ٌَ اتلجحتَّي وادليمطٔة، وٌَ إدارة احلية ِوفق ٌِٓمخت - نممس املحمسء ٌ اكن ٌَ يمطٍو يحجسه
ال  -ا، وإالَّ فٍَ ممسيلٔم يجشِيمط احلية وإدارٓ إن خَتَيََّف أْو اخلَّي يمطَ ذلم؟ إًُٓ

ۇئ ۆئ ۆئ ﴿كحجس َيزْنل اهلالك ىلع اجلٍيممط. كل مجعىل/  أْو الرش واىفممسد؛ وحمجيِٓ- ححصم

  .[25 ]األُفال/ ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ
ق إىل حترِّي املال اىطيب غِد الصدكث،  «ال يلتو إال طيتًا/ »كٔهل ذاًٌِا/  كل يدفع املخصدِّ

فال ُيمجتََلحمسَّب إحلّ يجشحجسك / »-(ال يلتو إال طيتًايف رشحمجّ هلىجسه اجلٍي اجلٔي الرشيف/ )- اجلٔوي
 ٍ َ اىمخضمجعم؛ اكحل اىمجعمجتيق املممسٔس، وكىجسلم يُْلحمسَه اتليجشحجسق  حمجحمسام، ويُلحمسَه اتليجشحجسق لحمسديءٌ 

ّ ححصٓ، كل مجعىل/   .(1)«[267 /ابللرة] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿في
                                      

 (.72 -71لئِوي )ص ،( رشح ٌنت األربمجعني اجلٔوي1)
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ا، ذً حصدق ةّ، / »كل/ كل رممسٔل ا  ◙ويمطَ أيب ْحمسيحمسة  ًٌ ٌَ مجع ٌااًل ضرا
 .(2)«غييّ (1)أسر، واكن إْْصُهُ لً يكَ هل فيّ 

َ يمطس َ ا ّ كل/  ¶ وُُِلو يمط ً يُلو ٌِّ»ُأ ًٌ ويجشحجسق ّ ل َ انتممس ٌاًل حمجحمسا ٌ»(3). 
حمس » /وُيحمسوى يمطَ ممسفين اثلٔري كٔهل َّٓ ٌَ أُفق ٌَ احلحمسام يف ىحضيمط ا اكن نٍَ ىحض

 . (4)«اثلٔب بلٔل!

ًٌّ ٌخػيق ةٓذا املٔضٔع، ْٔ/ وٌاذا يفػو ٌَ اكرتف ٌَ ْذا  حاشًػا/ ِٓ وذٍج شؤاٌل ُم
 املال احلرام، ويريد أن خيرَج ٌِّ، ويخَٔب إىل ا؟!

ًٍ وحمجحجسيمحتً- ليً اىمجعيٍء ٔا/ ٌَ أىمحىجس ٌاًل غَّي حمجق )اكملل  -كحجسي يمطَ ْىجسه املممسى، وكل
ييحمسٌّ أن خيَّب محشحمج املل املرسوق  املرسوق وحنٔ ذلم( فن يمطييّ أن يحمسده إىل أمحشحمجّ، وال

ُّ ْٔ الممسرق، وإن اكن ال يممسمجتمخضيممط أن يحمسده إىل أمحشحمجّ إالَّ ِبيي ال إجحتً فيٓ فيْيَْحمجمجتَْو، نن 
 يحمسممسيّ إحلًٓ يمطَ ىحضحمسيق اىَّبيحجس وحنٔ ذلم.

و يمجتيجشحجسق ّ إن لً يمجعحمسف أمحشحمجّ، أو لً يممسمجتمخضممط أن ييجشو إحلًٓ؟ ذنر اىػيٍاء أن  ْو
 ام حلع ىلع وسّٓي/ الصدكث ةاملال احلر

ٍ يمطَ ُفممسّ، فٓىجسا ْٔ املحمساد ٌَ أضدٍْا/  ق ّ اخلَ، أو اىغمحش وحنْٔ أن يمجتيجشحجسَّ
ٍمجعىن/ أُّ ال يجمتحمس يمطييّ، و يجحتً مجترصفّ يف ٌل غَّيه  (5)ْىجسه األحمجديجحت أُّ ال يُمجتلَّو ٌِّ

 غَّي إذُّ، وال حييجشو ليٍلم ىجسلم أجمتٌحمس، ىمجعحجسم كيجشحجسه وُحمجتّ، نىجسا كل دميمط ٌَ اىمجعيٍء.
خيحمسج ٌَ  فٍيجيغ أن يِحمطحمس يف حمجل ْىجسا املِِفق أواًل، فن اكن ممسيمخضًُ، »/ كل اَ اجلٔزي

ُٔه ميجشرفِّ، فه يف يٍِممط مممسمجتحمجليّ، ويممصغيّ ٍ ال يفيحجس ٌَ ِء ي املل، كحجس يمطحمسف وجمت

                                      
 ( يمجعين/ إجحتٍّ.1)
 .(3216( أىمححمسجمتّ اَ حمجن )2)
 .(2/91إحمجيء يمطئم ادليَ ) (3)
 (.2/91إحمجيء يمطئم ادليَ ) (4)
 الممسق. حجسيجحتاحل( ٌمحتو 5)
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ٌ جي ردُّه إىل ي  َّٔاب الممسالىحضني، فيحمت أن يحمسدَّ  محمساء وُ
ُ
ٌحجسرممس، أو ربط؟ وإن اكن ٌَ األ

 ،ّ ّ، أو ورجحتمجت ٔاجمت ردُّه ىلع ٌَ أىمحىجس ٌِ ، أو غيجشً، فلكُّ رصف فيّ حمجحمسام، وال ًٌ املل، وإن اكن حمجحمسا
ً يمجعحمسف ردَّه إىل ي امل ً حَيَْمخض آىمحىجسه غَّي اإلجحتًفن ل  .(1)«ل يرصف يف امليجشىخمت، أو يف اليجشحجسك، ول

ٔسّ اثلاين/ أن يمجتيجشحجسق ّ يمطَ محشحمجّ إذا يمطحمتحمس يمطَ رده إحلّ، أو إىل ورجحتمجتّ، فٓىجسا  ال
ممسىُ يمطمخضء َ أيب ربح يمطٍَ » /جمتحمس يمطِحجس أكرث اىمجعيٍء، وروي يمطَ ٌلم َ ديِر كل

اخلحمسوج ٌِّ؟ كل/ يمجتيجشحجسق ّ وال أكٔل/ إن  يمطِحجسه ٌل حمجحمسام، وال يمجعحمسف أربّ، ويحمسيحجس
 .(2)«ذلم جيحمسئ يمطِّ. كل ٌلم/ اكن ْىجسا اىلٔل ٌَ يمطمخضء أحمجَّ إيلَّ ٌَ وزُّ ذًْ

ُق ٓ حمجىت  ♫ واملممصٓٔر يمطَ الممصفيع يف األمٔال احلحمسام/ أُٓ حُتفمخض، وال ُيمجتََيجشحجسَّ
.ٓ  يحمطَٓحمس مممسمجتِحمجلُّ

َُ يمطيض يحمسى أنَّ ٌَ يمطِحجسه ٌٌل حمجحمساٌم ال يمجعحمسف أربّ، أُّ يُمجتيفّ،  واكن اىفممشيُو 
ق ّ، وكل/ ال يُمجتلحمسَّب إىل ا إال ىمخضي.  وُييليّ يف ابلحمجحمس، وال يمجتيجشحجسَّ

اليجشحجسكُ ّ؛ ألنَّ إالف املل وإخمشيمطمجتّ ٌِيهٌّ يمطِّ، وإرمحشده أًحجسا مجعحمسيخمش هل والصطيص/ 
ًب لإلالف، واممستيالء اىحمطيٍ يمطييّ، واليجشحجسك ّ ىح ِّ حمجىت يلَٔن لحمسُّ ْهتَِممسِ ٌُ ممس يمطَ 

 يه محشحجسكٌ يمطَ ٌلهّ؛ حلهٔن ُفُمجعّ هل يف اآلىمححمسة حمجيجحت يمجتمجعىجسر يمطييّ  ٌِّ خليجحت، وإٍَُّ
 .(3)االُمجتفع ّ يف ادلُي

                                      
ً يف وكمجتّ، اذليَ يٍِمجعٔن ُْ حجسَ ِٓ وإٍُ الكٌّ يف الممسالىحضني اذليَ يمطَ »فلل/  ،ويمطيق يمطييّ اَ رجمت ،(1/284( جمتٌممط اىمجعئم واحللً )1)

ْٔ مم كحجس ال  وأربمخضٍ  بِء ٌ يجممسُّٔ إحلًٓ ٌَ ٌحجسارَس  كِ الَّ ٍُ ـاى َف ًٓ، ويمجترصفٔن فيّ ألُفممسًٓ رصُّ حمجلٔكَ  املممسمجتحمجلني اىيفءَ  وحن
 دون كٔم، فٌ لٔ فحمسض إٌم اعدل يمجعمخضي اجلَس  مجتج إحلّ، وخيمحشُّ حُي  ًٌ جحتً يبين هلً ٌِّ ٌ حيمجتجمتٔن إحلّ  ،ًٓ ٌَ اىيفءحمجلٔكَ  ّ كٔ

اكن ذلم جمتًحمسا، ولٔ اكن مجعخمش ٌَ يىمحىجس املل جلفممسّ ٌَ ي املل ىن ٍ أىمحىجسه  ،أو ٌرممسمجتن، وحنٔ ذلم ،أو ٌحجسرممس ،ٌَ مممسحمتحجس
إىل  املَل  ج ىلع اخلالف يف اىغمحش إذا ردَّ حممجتًجمت إحلّ يف حمجل، جئز ابلِء فيّ ٌَ ي املل، لهِّ نممسّ إىل ُفممسّ، فلحجس يمجتجحسحمسَّ  ِءً 

ىجسا لكّ إذا ىن ىلع كحجسر احلجمت ٌَ غَّي رسف وال زىمححمسف أم ،ْو يَّبأ ىجسلم /املغيجشٔب ٌِّ ىلع وجمتّ اليجشحجسك واهل وكحجس أمحمس  ،ال؟ ْو
إين لً أجمتحجس ليجين يف )يمطٍحمس َ يمطحجس اىمجعحمسيحمس رتٌيً مممسحمتحجس ابلرصة ٌَ ٌل ي املل، وًُْٓ أن يمجتحمتوزوا ٌ يجشحجسع ٌِّ، وكل/ 

 .«(ًبي ٌهل ال حمججمت ليٍممسيٍني فيٍ أرضَّ )وروي يمطِّ أُّ كل/  (،ٌل ا حمجلًّ 
 (.1/285) امليجشحجسر الممسق (2)
 (.1/286( امليجشحجسر الممسق )3)
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إن ممسبيو اتلٔب مم يحجسه ٌَ األمٔال احلحمسام/ إن اكُ ٌَ رب »/ ويف فممسَّي اىلحمسىحضيب
ٔده فييمجتيجشحجسق فيَّيُدَّْ ىلع ٌَ أرىب يمطييّ،  ويمخضيّ إن لً يلَ حمجرًضا، فن أيجمس ٌَ وجمت

ىجسلم يمطِّ، وإن أىمحىجسه حمطيً فييفمجعو نىجسلم يف أمحمس ٌَ حمطيٍّ، فن اتلبجمس يمطييّ األمحمس ولً 
ه، حمجىت ال  ًِ احلحمساُم ٌَ احلالل مم يحجسه فُّ يمجتحمجحمسى كحجسر ٌ يحجسه مم جي يمطييّ ردُّ يَْحجسِر َك

اذلي أزال يمطَ يحجسه إىل ٌَ يمطحمسف ممَ حمطيٍّ، يممصمَّ أن ٌ يًف كحجس ىمحيمحش هل فَّيده ٌَ ذلم 
ٔده يجشحجسق ّ يمطِّ فن أحمجىحض املحمطلً ىجسٌمجتّ، ويمطيً أُّ  أو أرىب يمطييّ، فن أيجمس ٌَ وجمت
وجمت يمطييّ ٌَ ذلم ٌ ال يمخضيق أداءه أًحجسا لهرثّ، فمجتٔبمجتّ أن يحمسيو ٌ يحجسه أدمممط إٌ إىل 

ه إال أكو ٌ جيحمسّ يف اليجشالة املممسنني، وإٌ إىل ٌ فيّ محشالح املممسيٍني، حمجىت ال يًف يف يحجس
ٔ ٌَ رسّ إىل ركتيّ، وكٔت ئٌّ؛ ألُّ اذلي جي هل  ٔ ٌ يممسرت اىمجعٔرة، ْو ٌَ اليس، ْو

َ يىمحىجسه ٌِّ ٌَ  .(1)«أن يىمحىجسه ٌَ ٌل غَّيه إذا اخمشمخضحمس إحلّ، وإن نحمسه ذلم 
 / اعرًشا/ اشخػٍال ادلاغيث ٌَ األشاحلب ٌا يششع ىلع اىػٍو/ ويؤخذ ٌَ كٔل اجليب

، فذا يمطيً املٌَ أن ْىجسا ٌَ ٌمٔرات «أن ا أمر املؤٌِّي ةٍا أمر ةّ املرشيّي»
ممط ىلع االٌمجتمحتل. َّٔى ويتممصحمتَّ  املحمسممسيني؛ فُّ يمجتل

ضادي غرش/ يخفرع ىلع األمر ةاألكو ٌَ اىطيتات ليٍؤٌِّي واملرشيّي ذمُّ ٌَ اٌخِع 
ٔاع اثلٍر غَ اىطيتات ةدون شتب رشيع ََّ ا ىلع األٌ ىغىن وأُ ، فئ أن إنممسًُ مجعحجس أن ٌ

ٔانّ، كل/ أُ ىَ آلك ْىجسه ٔراًع، ال ىمجعحجسم رغ؛ فُّ يلٔن كحجس أىمحمخض ويمطٍيّ ىمحالف  واىف
ٔا ابلالد محشروا يكئن ويرشبٔن أكاًل  يمطٍو الممسيف اليجشىخمت؛ ألن الممسيف اليجشىخمت مل فمجتحمج

، فٍَ اٌمجتِممط يمطَ اىمخضيت غَّي ممس رشيع فٓٔ ٌىجسمٔم ورشبً اليمجعحمسفُّٔ يف يمطٓحجس اجليب 
يمطييّ، وٌَ املمجعئم ىمجعلو أن رد ٌِ ذي املِ إممسءة أدب، فئ أن رجمتاًل ٌَ  لحمسدِّهِ ملِ ا 

َٔء ُىمحيٍق وأدٍب؛ وهلىجسا اكن اجليب  ال  الهحمسٌء أْحجسى إحلم ْحجسي ورددٓ فن ْىجسا يُمجعمجتَََّبُ ممس
 ويثي يمطييٓ. ، ولٔ اكُ اهلحجسي ححصحً كيياًل؛ فُّ يليٓ (2)يَحمسُدُّ اهلحجسيَ 

                                      
 .(367-3/366فممسَّي اىلحمسىحضيب )( 1)
 .(2586أىمححمسجمتّ ابلجحسري )( 2)
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 .(1)أن االٌمجتِع يمطَ اىمخضيت غَّي ممس رشيع ٌىجسمٔمواخلالصث/ 
ٔسيّ األمر ملَ ْٔ ٌخصف ةّذاين غرش/  َّ األمَحمس  ہ ہ ؛ ىلٔهل/ ح ٔجمتَّ ف

ىجسا نلٔهل مجعىل -وال ححصم يف ذلم- ىمجعٍو اليجشىخمت ليٍحمسممسيني ٌممط أًُٓ يمجعٍئن اليجشحلت  ْو
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿وكٔهل ممسحمجُّ/ ، [0 /األضزاب] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿/ -لحمسممسٔهل -

فيف  .[37 /األضزاب] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
ٔاحمجحجس ٌِأًف اجلس   تللٔى ٌممط أُّ  ْىجسه اآليت أمحمس ا رممسٔهل  وحنَ - ، وال

إذا كيو هل/ اَِّق ا اُمجتفيمح غممشً، ولٔ كيو هل/ ا يٓحجسيم، ىلل/ وٌ اذلي أُ واكممط - املفحمسِّىحضٔن
 . (2)[0 /األضزاب] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿خيىحضّ ربّ لٔهل/  فيّ، ورممسٔل ا 
ْو وأخريًا/ لكٍث ليٍذُب اىػايص املرسف ىلع ُفصّ يف املػايصذاىد غرش/  ٌَّ ، فيلل هل/ 

الحمسجمتو املىجسنٔر يف احلحجسيجحت، فُّ ىمححمسج يف ىحضيمط ا مممسفًحمسا ممسفًحمسا ي مممسهني يف حمجل ْىجسا 
َغَّبَّ ابلحجسن،  ٌُ ىحضٔياًل، كحجس فرق وىحضِّ، وأْتَمجعَ حجسُّ، وحمسك زيِ ُفممسّ، حمجىت محشر أححصمجعَجحت الحمسأس، 
ُر إىل ا مجعىل 

َ
وكحجس حمطَ أن يمطٍيّ ْىجسا يحمسيحجسه لحمسبً لحمسبّ ويلٔن ممسبً إلجمت داعّ، فىمحىجس جَيْ

ٔاع ٌَ ذلم غَّي إىل …ل/ ي رب ارزكين! ي رب ارمحين!دلاعء، ويلٔ  يف وحمجهل ادلاعء، أُ
 اذلى ٍَممصلَّ ٔحمجحجسة وال ، وىلَ ٌممط ْىجسا/ فن ا ال داعّ إجمت ٌمجعٓ يحمسىج ٌ واىغحمسب وال

إىل آىمححمس ٌ كحجس َيمطحمسفَْ ٌَ ححصُّ، فذا  …يممسمجتحمتي هل داعًء؛ ألن ٌمخضمجعٍّ حمجحمسام، ومرشبّ حمجحمسام
ٌكاًل ومرشبً - اكن داعء ٌمحتِو ْىجسا الحمسجمتو غََّي دلب ٌممط ْىجسه اليجشفت؛ تلمجعىحضيّ احلحمسام

 فهيف يلٔن حمجلم أيٓ املرسف ىلع ُفممسّ، ابلمجعيحجس يمطَ ىحضيمط ربّ؟! -وميبًممس
 

 

                                      
 .(148 -147ص)الَ يمطمحتيٍني  ،رشح األربمجعني اجلٔوي( 1)
 .(149 -148ص) امليجشحجسر الممسق( 2)
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 الحديث الحادي عشر
 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ رسىلِ  د الحسن بن عيل بن أبي طالب ِسْبِط م  ح  عن أبي م  

َدْع ما يَِريبَُك : »ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسىلِ  نْ قال: حفظت  ِم  ¶ وريحانتهِ 

 رواه النسائي والرتمذي، وقال: حسن صحيح. «.إىل ما ال يَِريبُكَ 
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 طرق احلديث وألفاظه
 
 

٪ؼا احلػيد أعؽس٩ ْتػ الؽزاؽ، كا١ٍياليس، كادلارَل، كأمحػ، كأة٬ يًٓل، كاة٦ أيب 
، اعن٣،  كا١جفايئ، كاة٦ عؾي٥ث، كاة٦ ضتاف، كاحلاك٣، كابلي٫يق، كا١ٍرباين كا١رت٤ؼمُّ
ري٪٣ ٍٓػم، ٦ْ احلف٦ ة٦ ٌْلٍّ ة٩،  (1)ٕك يػ ة٦ أيب مؽي٣ ٦ْ أيب احل٬راء الفَّ ٦٤ ٌؽيٚ ةيؽى

 كإـ٨ادق نطيص.
ٍٓػم ربيٓث ة٦ كحتاف كذ٩ٜ ا١جفايئ، كاة٦ ضتاف، كا١ٓشٌل.  كأة٬ احل٬راء الفَّ

 ، كاملٓؽكؼ األكؿ.(2)٦ْ احلف٦ ة٦ ٌْلٍّ كريكم ٦٤ ٕري ٪ؼا ال٬س٩ 
ري٪٣/  فإن الصدق طىأًيٌث وإن »كزاد ٘ي٩ ا١ٍياليس كأمحػ كا١رت٤ؼم كاحلاك٣ ٕك

 .(3) «الكذب ريتث
 .(4) «الصدق»ةػؿ/  «اخلري» ك١َٙ اة٦ أيب اعن٣ كاة٦ عؾي٥ث/

 .(5) «الكذب»ةػؿ/  «الرش»ك١َٙ ْتػ الؽزاؽ كاة٦ ضتاف/ 
 يف ا٬٨ٜ١ت.ك٪٬ سؾء ٦٤ ضػيد ٬ٌي٠ 

، اكتلايل/ ٬ر ٩٨٤ ٪٨ا ٦٤ ٕري كس٩و مؽ٬٘اعن كم٬ٛ٬٘نا ك٬ٍٜ٤اعن  كٛػ كرد اجلؾء األكؿ املٞؼ

                                      
 .نطيص /كٛاؿ ا١رت٤ؼم (5211الٟربل ) (، كيف5711(، كا١جفايئ )2518(، كا١رت٤ؼم )1723( أعؽس٩ أمحػ )1)
  (.1/71كأة٬ ٧ٓيػ٣ يف حاريظ أنت٫اف ) (،1/193اف )ػيف ٌتٜات املطػذني ةنت٫ أة٬ الليظ( أعؽس٩ 2)
 .(7146) (، كاحلاك1178٣(، كا١ٍياليس )2518(، كا١رت٤ؼم )17272أعؽس٩ أمحػ ) (3)
 . (2348) اة٦ عؾي٥ثأعؽس٩  (4)
 .(722) (، كاة٦ ضتاف4984)يف امله٨ٗ ْتػ الؽزاؽ أعؽس٩  (5)
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 املرفِاعت:
:  ضػيد اة٦ ٥ْؽ/ أوًلا

 .(2)، ٥ٞا ٛاؿ اة٦ ضشؽ(1)ال ةس ة٩ أعؽس٩ ا١ٍرباين كا١ٜيايع كابلي٫يق ةـ٨ادو 
٩ ٦٤ ٬ٛؿ اة٦ ٥ْؽ ٙي  .(3)كاله٬اب كٛ

 ضػيد أنؿ/ ذاًياا:
٩ ىلع أنؿو ٦٤ ٬ٛهل أعؽس٩ أمحػ ةـ٨ادو  ٙي  .(4)٘ي٩ دل٬٫ؿ، كاله٬اب كٛ

ّٜ/ ذاثلاا:  ضػيد كاذ٢ث ة٦ اأـل
 .(5)كٛػ كرد ٩٨ْ ٦٤ كس٫ني يف أضػ٪٥ا ٤رتكؾ، كيف اآلعؽ ىٓيٗ

ِفات يف َذا احلديد: ِق  ووي امل
ٜا، ككرد ـت ٦ أنؿ، كٛػ  ٥ؽ، ْك ٦ اة٦ْ   ْ ا-كرد م٬ٛ٬٘نا ٬ؿ اة٦ مف٬ٓد -أيين كأيب  ،(6)٦٤ٛ 

ا -، كٛي٠/ ٦ْ ٥ْؽ(7)ادلرداء  .(8)أيين
 ووي املقطِاعت غي أةٌاء الصحاةث واتلاةػني:

ٜاـ٣ ٦ ـال٣ كا١ تػ ا ة٦ سٓٙؽ(11)، كضفاف ة٦ أيب ـ٨اف(11)، كرشيص(9)٤ا كردْ   .(12)، ْك
 

 
                                      

ل٢ؾي٢يع  ،ك ٧هب الؽايث، (645كا١ٜيايع يف الل٫اب ) (،865كابلي٫يق يف الؾ٪ػ الٟتري ) (،32ا١ٍرباين يف الهٖري )أعؽس٩  (1)
 (.3/211(، كح٢ٖيٚ اتل٢ٓيٚ )2/471)

 .(4/293٘خص ابلارم ) (2)
 (.1913الة٦ أيب ضاح٣ ) ،ا٠٢ٓ١، م٬ٛ٬٘نا ،(8791)يف امله٨ٗ ( أعؽس٩ ْتػ الؽزاؽ 3)
 ىلع أنؿ.(، م٬ٛ٬٘نا 12199أمحػ ) أعؽس٩ (4)
 .(62/358(، كاة٦ ْفاٞؽ )81 -22/78(، كا١ٍرباين )7492يًٓل ) أعؽس٩ أة٬( 5)
 سيػ.(، كٛاؿ ا١جفايئ/ ٪ؼا احلػيد سيػ 21343(، كابلي٫يق )9/187) (، كا١ٍرباين167(، كادلارَل )5398، 5397ا١جفايئ ) ( أعؽس6٩)
 (.11/319)يف حاريظ دملٚ (، كاة٦ ْفاٞؽ 23/129(، كا١ٍربم يف اتلٙفري)16161) يف امله٨ٗ ( أعؽس٩ اة٦ أيب كحتث7)
 .(1167أعؽس٩ أمحػ يف الؾ٪ػ )( 8)
 (.1336) يف امله٨ٗ اة٦ أيب كحتثأعؽس٩ ( 9)
 (.19531) يف امله٨ٗ(، كاة٦ أيب كحتث 21619(، ك٥ٓ٤ؽ يف اجلا٤ّ )2/11اة٦ املتارؾ يف الؾ٪ػ ) أعؽس٩ (11)
ؽق( 11) ا )ابلغارم ٢ٓ٤َّ  ٞذ  (.2/249(، اتل٫ؼيب )3/219)اتل٢ٓيٚ ح٢ٖيٚ ، (2348(، ككن٩٢ اة٦ عؾي٥ث )3/53ٜن
 (.4/554ل٢ٍربم ) ،( اتلاريظ12)
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 ثـديـحـراوي ال
 
 

  :  :◙ نستٍ الرشيفأوًلا

٪٬ أة٬ حم٥ػ احلف٦ ة٦ ٌْل ة٦ أيب ٌا١ب ة٦ ْتػ امل٢ٍب ا١ٜؽيش اهلاكِل املػين 
 .◙الل٫يػ اإل٤اـ 

اق اجليب  َّ٥ ٨َّاق ـك ؽؼ يف اجلا٪٢يث.ملسو هيلع هللا ىلصٞى ٣ يٓي  ، كل٣ يل٦ ٪ؼا ااـل
٬ؿ ا »ٛاؿ/  ◙٦ْ ٌْل  دًل احلف٦ ساء ـر ا كي أروين اةين، وا ، ٜ٘اؿ/ ١ػ٥َّ

ِه / ضؽبنا، ٛاؿ/ سىْيُخى  .(1)«َِ حسيةل ؟ ٢ٛجي
٬ؿ ا  . أ٩٤ ٘ا٥ٌث ة٨ج ـر

كدل يف املػي٨ث ألرشؼ أة٬ي٦ يف الف٨ث اثلاثلث ٦٤ اهلشؽة، يف ك٫ؽ كٓتاف، كٛي٠/ يف 
ريق يف حؽدمث  ؽ املؾم ٕك  .«احلف٦»٨٤خهٗ رمياف، ك٪ؼا أنص، ٥ٞا ٞذ

َّٚ ٩٨ْ سػق  . كعى  ةلبقو
  :وٌاقتٍذاًياا ◙: 

٬ؿ ا  يػ كتاب أ٪٠ اجل٨ث؛ ٘يف احلػيد/  ،٪٬ رحيا٧ث ـر ت٩ٍ، ـك احلسي »ـك
ًكمى أ٩٧ اكف (2)«واحلسني سيدا شتاب أَل اجلٌث  -يل٥٫٥ا كيي٥٫٥ا، كأ٩٧ ٛاؿ ، كري

                                      
 كنطط٩. (،4773(، كاحلاك٣ )6958(، كاة٦ ضتاف )769( أعؽس٩ اإل٤اـ أمحػ )1)
 (، كٛاؿ/ ضف٦ نطيص.3768( أعؽس٩ ا١رت٤ؼم )2)
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 .(1)«َىا رحياًخاي وي ادلًيا»/ -٘ي٥٫ا
ِحتٍَّ امهلل»حيت٩، كٌلف ي٬ٜؿ/  كٌلف اجليب 

َ
ِحتٍُّ فأ

ُ
ِحبَّ َوي / »(3)، كيف ركايث(2)«إين أ

َ
أ

◙، كيف ركايث ٛاؿ أة٬ ٪ؽيؽة «حُيتٍُّ
 د٤ٓج، أك -ْيين ٘اىج إال احلف٦ رأيج ٤ا/ »(4)

 .«ةليجأك  ْيين،
 .(5) «كيف ذلٝ ْػة أضاديد؛ ٬٫٘ ٤خ٬احؽ» :ٛاؿ اذل٪يب

٦ ْتػ ا ة٦ الؾبري ٛاؿ/  ك٪٬ ـاسػ يؽًلب ىلع ٫ُؽق،  رأيج احلف٦ ييت اجليبَّ »ْك
 .(6)«رس٢ي٩ ضىت خيؽج ٦٤ اجلا٧ب اآلعؽج هل ةني كييت ك٪٬ راّٞ ٘يٙؽ  

٦ ا١رت٤ؼم ٬ؿ ا »ٛاؿ/  ¶٦٤ ضػيد أـا٤ث ة٦ زيػ  (7)كضفَّ ك٪٬  عؽج ـر
ي٩ًٍ! ٜ٘اؿ/  ًرًلى / ٤ا ٪ؼا؟ ٟ٘لٗ، ٘ذا ضف٦ كضفني ىلع كى ٍلخى٠٥ًه ىلع يشء، ٢ٛجي َذان اةٌاَي، مي

ِحبَّ َوي حُيِتُُّىا امهللواةٌا ةنيت، 
َ
ىا وأ ِحتَُّ

َ
ىا فَأ ِحتُُّ

ُ
 .«إين أ

ا، كٌلف أكت٩ اجلاس ةاجليب  ◙كٌلف  ٜن ٍ٢ ا كعى ٜن ٢ي  .ملسو هيلع هللا ىلص٦٤ أضف٦ اجلاس عي
ٌل ي٥يش إىل سا٧ت٩،  عؽج أة٬ ةلؽ ةٓػ نالة ا١ٙشؽ ةٓػ ك٘اة اجليب » ، ْك ٥٘ؽَّ ة٢ياؿو

ى رٛتخ٩،  ٥ٍ٢اف، ٘اٍضخى٩٢٥ ىلعى ًٖ  ك٪٬ ي٬ٜؿ/ةاحلف٦ ة٦ ٌْل ي٢ٓب ٤ّ ا١
 ةًػػػػػػ

ى
ػػػػػػيًب   اجلَّيًبٍ ٩ه ةًػػػػػػيٍ بً  كى

 

ػػػػػػػ ؿى حٍ ١ىػػػػػػػ  ا ةً يٍ بً كى ػػػػػػػًٌلٍ ٫ن   ٓى
 

ٌلٌّ ييطٝ  (8)«ْك
ا، حمتًّا ل٢غري، ٞتري  ◙اكف  ا، اعةػن ا ض٢ي٥ن ، ٞؽي٥ن ، رزي٨نا اعٛالن ا دميالن ي٥ن ا ـك ـيػن

                                      
 .(5994، 3753( أعؽس٩ ابلغارم )1)
 .(2422(، كمف٣٢ )3749( أعؽس٩ ابلغارم )2)
 .(2421(، كمف٣٢ )5884غارم )أعؽس٩ ابل( 3)
 (.1183) املٙؽد األدب يف ابلغارم، ك(11891( أعؽس٩ أمحػ )4)
 (.3/251( ـري أْالـ اجلتالء )5)
 (.2519، جلبي٠ ـٓػ ادلي٦ )كاألسؾاء األ٤ايل زكائػ إىل اإلي٥اء (6)
 ٛاؿ/ ضف٦ ٕؽيب.(، ك3769ا١رت٤ؼم ) أعؽس٩ (7)
 (.3542( أعؽس٩ ابلغارم )8)
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ا، دي   .٨نا كرً اللف، حمتل٥ن  اعن
ٛنا، كريًكم ٦ْ ٌْل  ◙كٌلف  ا ٤ًٍال يا أ٪٠ ال٬ٟ٘ث ال حؾكس٬ا »أ٩٧ ٛاؿ/  ◙٨٤ًاكضن

! ٩َّ٨، ٥٘ا ريض أمفٝ، ك٤ا ٞؽق ٢ٌَّٚ  .(1)«احلف٦! ٘٩٧ ٤ًٍالؽ، ٜ٘اؿ رس٠/ كاً جلػؾك سى
ٙارً »٤خَّّ إضػا٪٦ ٤خااعن ٞترينا، ٜ٘ا١ج/  ◙كريًكمى أ٩٧   .(2)«ؽ٤خاع ٢ٛي٠ ٦٤ ضتيب ٤ي

ٛيخ٠ أة٬ق  ا ٦٤ أ٪٠ ا١ٓؽاؽ كاحلشاز كاحل٦٥ كعؽاـاف،  ◙ملا  ٙن ةاي٩ٓ أكرث ٦٤ أربٓني أ١
أ٫٧ا ٤ػة اخلال٘ث،  كبيق ع٢يٙثن حن٬ ـخث أك٫ؽ حل٢٥ث اثلالذني ـ٨ث ا١يت أعرب اجليب 

ػـ اـخٜا٤خ٣٫، ٥٢٘ا ح٥ٍج  ٓىوُّ اجلاسى جبى٬ٍر أ٪٩٢، ْك ا، يى ْىي٬ىن ٢اٍكن  كبٓػ٪ا يل٬ف احلل٣ مي
ار إحل٩ ٤ٓاكيث، ذ٣ رأل ح٢ٝ املػة ـار إىل ٤ٓا كيث يف أ٪٠ احلشاز كا١ٓؽاؽ حلجزتع ٩٨٤ اللاـ، ـك

ًّ اللك٥ث  ٍ احلف٦ أ٩٧ ٦١ ح٢ٖب إضػل ا١ٙئتني ضىت يؼ٪ب أكرث األعؽل؛ ٘ؽأل امله٢طث يف دمى
 َّ٢ ، ـك ٩ي ّى احلف٦ي ٧ٙفى ٣ األمؽ إىل كحىٍؽًؾ ا١ٜخاؿ، ك٢ٌب نالح األ٤ث كض٦ٜ د٤اء املف٥٢ني، كع٢

ا  ا ل٢رش؛ كا٤خراالن إلكارة سػق املهٍىف٤ٓاكيث؛ ز٪ػن ٓن إن اةين َذا سيٌِّد، » / ككراعن كٍٛ
 .(3)«ومػلَّ اهلَل أن يُصنَِح ةٍ ةني فِئتنْيِ غظيىخنِي وي املسنىني

ق ةٓو اجلاس ملا ةايّ ٤ٓاكيث ٛاؿ  ٨ػ٤ا ْريَّ  .(4)«ا١ٓار عري ٦٤ اجلار!/ »◙ْك
 ٦ًٓ ٌي ّ ٫٨٤ا  ◙كٛػ  يف ٘غؼق عالؿ ٪ؼق ا١ٙخ٨ث؛ ٩٨ٌٓ عاريجٌّ ٦٤ ةين أـػ، ٘خ٬سَّ

ا، ذ٣ ٬ْيف، كيؽكل ٩٨ْ أ٩٧ ٛاؿ/  ؽن يا أ٪٠ ال٬ٟ٘ث ل٬ ل٣ حؼ٪٠ ٧ٙيس ٢ْيل٣ إال ثلالث »أٍك٫ي
٨ٓل٣ يف ٘غؼم، كا٧خ٫اةل٣ ذٌٜل ٢ىٍج ١ٜخ٢ل٣ أيب، ٌك  .(5)«ذل٪ى

ـى اجل٥اْث؛ 41كٌلف ذلٝ اعـ  ى اع ِل  ـي  السخ٥ا٣٫ْ ىلع إ٤اـ كاضػ.٪، ك

                                      
 .(19195) يف امله٨ٗ ( أعؽس٩ اة٦ أيب كحتث1)
 .(2757) ا١ٍرباين أعؽس٩ (2)
  .(2714( أعؽس٩ ابلغارم )3)
 (.3/145( ـري أْالـ اجلتالء )4)
 (.3/145) املهػر الفاةٚ( 5)
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  :مروياحٍذاثلاا ◙: 

٦ أةي٩ كأ٩٤ أضاديد. ضَٙ ٦ْ سػق   ْك
٬ؿ ا »٦ْ أيب احل٬راء ٛاؿ ل٢طف٦/  ؽ ٦٤ ـر ؽ أين أعؼتي ح٥ؽةن ٤ا حٞؼ ؟ ٛاؿ/ أٞذ

٬ؿ ا  ٫ا ـر ة٢ٓاة٫ا ٘ش٫٢ٓا يف اتل٥ؽ، ٜ٘ي٠/ يا  ٦٤ ح٥ؽ الهػٛث ٘ش٢ٓخي٫ا يًف يف ، ٘زْن
٬ؿ ا! ٤ا اكف ٢ْيٝ ٦٤ ٪ؼق اتل٥ؽة هلؼا الهيب ٛاؿ/  ًل حتلُّ جلا  -آَل حمىد   -إًَّاـر

 .(1)«الصدقثُ 
 ذالذث ْرش ضػيرنا. ركل ٦ْ سػق 

كمم٦ رككا ٩٨ْ/ اة٩٨ احلف٦ ة٦ احلف٦، كًلؼلٝ ـ٬يػ ة٦ ٢ٕٙث، كاللٓيب، كأة٬ 
ري٪٣.  احل٬راء الفٓػم ٕك

  :ا  :◙ وفاحٍراةػا

ا -ةاملػي٨ث ◙ح٬يف   ٪، كد٦٘ ةابلٜيّ.51ـ٨ث  -ٛي٠/ مف٤٬٥ن
 
 
 
 

 
 

  

                                      
 .(1727( أعؽس٩ أمحػ )1)
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 أهمية احلديث ومنزلته
 
 

٣ اجلت٬يث ابل٢يٖث، ٬٫٘ ةل٥٢اح٩ ا٢ٜ١ي٢ث  ٪ؼا احلػيد ٦٤ س٬ا٤ّ اللك٣، ك٦٤ احًللى
٦؛  َّٜ الَل، كيه حؽؾ اللت٫ات كا١زتاـ احلالؿ املخي ػى ٛاْػة ِْي٥ث يف ديج٨ا اإـل َّٓ ٛػ قى

ىٍص ٦٤ ا١ٙؽكع؛  ٪ؼا احلػيد »: ٛاؿ اة٦ ضشؽوذلا كي٨ػرج حتج ٪ؼا احلػيد ٤ا ال حيي
٢ى٣ً  ٛاْػة ِْي٥ث ٦٤ ٬ٛاْػ ُي ٨ٍزو ٦٤  ادلي٦، كأن٠ه يف ال٬رع اذلم ٢ْي٩ ٤ػار احلٜني، ك٤ي

 .(1)«الل٬ٟؾ كاألك٪اـ املا٧ٓث ٦٤ ٬٧ر احلٜني
 

 شـرح املفـردات

 
تي٫ات./ «وا يَِريُتك عْ دَ » ُّٝ ٘ي٩ ٦٤ اللُّ ىلي  احٍؽٍؾ ٤ا ت
./ «إىل وا ًل يَِريُتك» ُّٝ ٘ي٩ ٦٤ احلالؿ ال٬اىص احًل٠  ىلي  إىل ٤ا ال ت

 
 

 

 
 

  
                                      

 (.3/529٘يو ا١ٜػيؽ ) (1)
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 الشرح اإلمجالي

 
 

يؽكػ٧ا ٪ؼا احلػيد إىل أف امل٦٤ يرتؾ ٤ا يلٝ يف ًض٢ ٩ عليثى أف يّٜ يف احلؽاـ ك٪٬ 
٩ ٤خي٨ٜنا ١حؿ ٘ي٩ كت٫ث؛ حل٬ٟف ٢ُّ ال يلٓؽ، ة٠ ٢ْي٩ أف يجخ٠ٜ مما يلٝ ٘ي٩ إىل ٤ا اكف ضً 

ا ٦ْ احلؽاـ كاللت٫ات  ٥ٍ٤نئى ا٢ٜ١ب، ـاك٦ى اجلٙؿ، رإتنا يف احلالؿ اخلالم، ٤ختاْػن
 ك٤ا حرتدد ٘ي٩ اجلٙؿ.

ك٤ٓىن ٪ؼا احلػيد يؽسّ إىل ال٬ٛ٬ؼ ٨ْػ اللت٫ات كاحٜائ٫ا؛ ٘ف »: ٛاؿ اة٦ رسب
احلالؿ املطو ال حيه٠ ل٥٢٦٤ يف ٢ٛت٩ ٩٨٤ ريٍب، ة٠ تفل٦ إحل٩ اجلٙؿ، كي٥ٍنئ ة٩ 

 .(1)«كأ٤ا املٍلتىًت٫ات ٘يطه٠ ة٫ا ل٬٢ٜ٢ب ا٢ٜ١ٚ كاالىٍؽاب امل٬سب ل٢لٝا٢ٜ١ب، 
 
 
 

 
 

  

                                      
 (.1/299( سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣ )1)
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 الشرح التفصيلي

 
 
  ِستْط رسِل اهلل احلسي ةي لعي  غي أيب حمىد  : »♫قِل املصٌف   َ  :«ٍِ خِ وَرحْيًا

تًٍ /«ِسْتِط »  ا.-ةالٟرس ٘ف٬ٟف -الف   ، أم/ كدل ةجخ٩، كاة٦ االة٦ يفُل ضٙيػن
(؛ أل٩٧ ةػؿ ٦٤  ًً الؽّ٘ ةخٜػيؽ/ )٪٬ ، كجي٬ز «أيب حم٥ػ احلف٦»كيييتًى ٪٨ا ةاجلؽ )ـت
.) ًى (، كجي٬ز اجلهب ةخٜػيؽ/ )أْين ـت ًي  ـت

 الفياؽ كُا٪ؽق، ٘ال يرتؾ ١ٖريق إال ةٜؽي٨ث. كاألكؿ ٪٬ ٤ٜخىض
« ٍِ َىا / »¶يف احلف٦ كاحلفني  أعؼ امله٨ٗ ٪ؼا ٦٤ ٬ٛؿ اجليب  «/َوَرحْيَاًَخِ

رسكرق ك٘ؽض٩ ة٥٫ا كارحياض٩ ةؽؤيخ٥٫ا كإٛتاهل ٢ْي٥٫ا  ؛ ٘لت٩َّ «رحياًخاي وي ادلًيا
اك٧ج هل راحئثه  ◙أك ألف احلف٦ ب الؽيص حؽحاح اجلٙؿ لؽؤيخ٩ كك٩٥، ٌي   ةؽحيافو 

 ٌيتث ٞؽاحئث الؽحياف!
ى ال٬دلي رحيا٧نا؛ أل٩٧ ٦٤ رزؽ ا، كٛي٠/ يٜاؿ  ِل  ـي كي٢ٍٚ الؽحياف ىلع الؽزؽ، ك٩٨٤ 

، كبٓػ ذلٝ إ٤ا نػيٚ محي٣، كإ٤ا ْػك ٤تنيل٬٢دل/ رحيا٧ث إىل ـتّ، ككز ؽى عى
ي
ّو أ  -يؽ إىل ـت

 نفؿ ا ا١ٓا٘يث.
 َحِفْظُج ِوي َرُسِِل اهلل: »◙ قِل احلسي »: 

.، «َحِفْظُج »  أم/ كىَعى ٢ٛيب ٦٤ الك٩٤ يف ز٦٤ ًنتىامى
  ِريُتَك ريُتَك إىِل َوا ًل يَ َدْع َوا يَ : »قِل اجليب»:  

ًػٍؿ.٠ٓ٘ أمؽ  :«َدعْ » ٍْ  ة٥ٓىن/ احؽٍؾ، أك ا
ىلع األنص، كيف األكرث ٦٤  -كاألمؽ ٪٨ا ل٨٢ػب؛ ألف احٜاء اللت٫ات ٨٤ػكب إحل٩

ؽ؛ ألف األن٠ ةٜاء ٦٥ٞ كٝ يف ٬٢ٌع ا١ٙشؽ يف رمياف، ٘٩٧ جي٬ز هل أف يتفطَّ  -املفائ٠
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ب اذلم ٘ي٩ كت٫ث عري ٦٤ ال  فاؿ.ال٢ي٠، ك١ل٦ األ٘ي٠ هل أال يتفطؽ، ٥ٞا ٛي٠/ إف اتلٟفُّ
ا ٘فًٜ يف ٤اءو  ٛ ي٫ا كاستنا؛ ٥ٞا ل٬ رٍل نيٍػن ٥٘ات، أك اسخ٥ّ ىلع ٛخ٩٢  كٛػ يل٬ف ح٬ى

تًيص. ٚ ا١ػ٥ي ُّٜ  لكبي نائػو مف٣٢، كٍلبي نائػو اك٘ؽ، ٘الؽاسص أ٩٧ جيب حؽًل٩ ١ٓػـ حت
 اـ٣ م٬ن٬ؿ ة٥ٓىن/ اذلم. :«وا» :«وا يَريتك»
، «أراب»٦٤ ا٠ٓٙ١/  «ييؽيتٝ»األكؿ/ ، كبي٣ «راب»٦٤ ا٠ٓٙ١/  -ةٙخص أكهل -«يَريتك»

 كا١ٙخص أ٘هص كأك٫ؽ.
٦ الؽيتث، ك «رابى »ف إكٛي٠/  َّٜ  ٣ ٘ي٩.إذا ح٬٪َّ  «أرابى »إذا حي

٨َّث كا١رتدد يف اليشء، ك٪٬ ٪٨ا ة٥ٓىن/ ا٢ٜ١ٚ   ِ ك٪٬ ٠ٓ٘ ٦٤ الؽيٍب، أم/ اللٝ كا١
 .♫كاالىٍؽاب، ٥ٞا ـتٚ ٦٤ الكـ اة٦ رسب 

ُّٝ ٘ي٩.أم/ اّتَّ  ،«إىل وا ًل يَريتك»  ٩ٍ كاٍرك٦ٍ إىل ٤ا ٪٬ ُا٪ؽ احًل٠  اذلم ال تل
، أك ي٬ٛٓٝ يف اللٝ كالؽيب ٦٤ امللتت٫ات إىل ٤ا ال تلٝ  ٝى ٟي  ٟ يل كاملٓىن/ احؽؾ ٤ا ي

ؽىٝ. ؛ ٢ٌتنا ١رباءة دي٨ٝ ْك  ٘ي٩ ٦٤ احلالؿ ابلني 
ٍؼ ة٥ا ال يىؽيتٝ ضىت ال ييهيتٝ ٤ا يىؽيتٝ  .(1)كٛي٠/ املٓىن/ عي

فىي احىق الشتُات »٧ٙؿ امل٦٤ اتليق  ٦٤ يشء ٘ف ٢ْي٩ أف يرتًل٩؛ ٘ذا ارحاةج 
ًل يتنؼ امػتد أن يكِن وي املخقني حىت »كيف احلػيد اآلعؽ/ ، (2)«فقد استربأ دليٌٍ وغرضٍ

٨ٞا ٧رتؾ تفٓث أْلار احلالؿ؛ »/ ◙، كٛاؿ ٥ْؽ (3)«يدَع وا ًل ةأس ةٍ؛ حذراا مما ةٍ ةأس
 ، ك٪ؼا ٪٬ ال٬رع.(4)«خما٘ثى أف ٧ّٜ يف احلؽاـ

٘ال٬رع ٪٬/ حؽؾي ٤ا ال ةس ة٩ خما٘ثى ٤ا ة٩ ةس، أك ٪٬ حؽؾ املتاح عليث ال٬ٛ٬ع يف 

                                      
 (.9/217) ـري أْالـ اجلتالء (1)
 .(1599(، كمف٣٢ )52( أعؽس٩ ابلغارم )2)
٩َّٙٓ األبلاين يف ىٓيٗ اجلا٤ّ ) كٛاؿ ا١رت٤ؼم/ ضف٦ ٕؽيب، (،4215(، كاة٦ ٤اس٩ )2451( أعؽس٩ ا١رت٤ؼم )3)  ،(6321كى

 كاملٓىن نطيص ذاةجه ٦٤ اجله٬ص الفاةٜث.
 (.14683) يف امله٨ٗ ( أعؽس٩ ْتػ الؽزاؽ4)
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ٌٗ ٦ْ اللت٫ات ك٤ا  ٌٗ ٦ْ املطارـ، ذ٣ اـخٓري ل٢ٟ امل٬٨٥ع. كٛي٠/ ال٬رع يف األن٠ ٪٬ الٟ
ؽج ل٢طؽاـ. كٛي٠/ ال٬رع ٪٬ اخلؽكج ٦ْ لك كت٫ث، كحماـتث اجلٙؿ يف لك ٌٍؽ٘ث ْني  .(1)خيي

ػـ االتلٙات  ا ٘ال ي٢خٙج إحل٩، ْك ـن ٬ا ث، ٘ف اكف ـك ـ٬ ك١ل٦ ذلٝ ٤ٜيػ ةٓػـ الـ٬
٬اس ٪٬ حؽؾ ملا يؽيت٩ إىل ٤ا ال يؽيت٩، كهلؼا ٛاؿ ا٥٢ٓ١اء  / اللٝ إذا ٞرث ٘ال ôل٢ـ٬

ا ـن ٬ا  .(2)ْربة ة٩؛ أل٩٧ يل٬ف ـك
ق ٠٫٘ ٤ٜخىض ال٬رع املم٬ر ة٩ ٪٨ا يف ٪ؼا احلػيد أٌف ىلع املؽء أف يتطد كيٙت   فإن قيل:

ـ هل، أك ٨ْػ٤ا يؽيػ رشاء يشء ٤ا... كحن٬ ذلٝ؟  كيفؿ ٛت٠ أف يٜت٠ أيث ٪ػيث، أك ٌٓاـ يٜػَّ
ؽ اإل٤اـ أة٬ ضا٤ػ ا١ٖؾايل ٪ؼق املف١ث، ٜ٘اؿ  فيقال: ١حؿ ٢ْيٝ أف / »♫١ٜػ ٞذ

ة، كاألمؽ حيخاج إىل ٧ِؽ كحٙهي٠؛ ٘ف اكف ٤جل ابلطد ةاملؽَّ  حتطد، ك١حؿ لٝ أف حرتؾ
ا، أك حن٬ق، ٘ال  ـ لٝ ٌٓا٤ن ا يخ٢ٓٚ ةهاضب املاؿ، ةف اكف دل٬٫الن دليٝ، ذ٣ ٛػَّ الؽيتث أمؽن
ي٢ؾمٝ الفاؿ، كإف ضه٠ اللٝ بفتب دال١ث أكرذج ذلٝ ٦٥٘ ال٬رع حؽؾ اتلٓام٠ ٩ٓ٤، 

٤ّ  -ذلٝ ٨ًُّا يف ًض٠  املاؿ، أك ضؽ٤خ٩ ػي ٬سً حبيد يي  -ة٬٨ع عربة -كإف اك٧ج احلا١ث ٤٬٢ٓ٤ث
 .(3)«٘ال تفؿ كال حتطد -خما١ٙث ابلا٦ٌ ل٢ِا٪ؽ

إذا دخل أحدكه ىلع أخيٍ، فأطػىٍ طػاواا فنيأكل وي طػاوٍ، وًل »كٛػ كرد يف احلػيد/ 
 .(4)«يسأهل غٌٍ، وإن سقاه رشاةاا وي رشاةٍ فنيرشب وي رشاةٍ، وًل يسأهل غٌٍ

  رواه امنسايئ وامرتوذي: »♫قِل املصٌف»: 
/ ٤ػي٨ث -ةلرس اتلاء كاملي٣، أك ةي٫٥ا كبٙخص ٟ٘رٍسو  -«حًٍؽ٤ًؼ»نفتث إىل  :«امرتوذي»

 ٛػي٥ث ةٍؽؼ ٫٧ؽ ة٢ظ )ك٪٬ سيط٬ف( ىلع كاٌئ٩ الرشيق.
ة ابلي٬يغ، نفتث إىل ٛؽيث ٦٤ ٛؽل حً ôكاـ٩٥  ٬ٍرى ـى ٤ؼ، ىلع ؽٍ / حم٥ػ ة٦ ْحىس ة٦ 

                                      
 (.25، 2/24) ،( ٤ػارج الفالٟني1)
 .(155ص)الة٦ ْري٥ني  اجل٬كيث، رشح األربٓني( 2)
 (.2/118) إضياء ٬٢ْـ ادلي٦( 3)
 .(4675، كادلارٍٛين )(9184)( أعؽس٩ أمحػ 4)
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 ، كًل٨حخ٩/ أة٬ ْحىس، كدل ـ٨ث تفّ ك٤ائتني.«ا١رت٤ؼم»٫٨٤ا؛ كذللٝ يٜاؿ هل ـخث ٘ؽاـظ 
 اكف ٦٤ األئ٥ث اذلي٦ ييٜخػل ة٣٫ يف ٣٢ْ احلػيد، كٌلف ييٍْضب ة٩ املر٠ يف احلَٙ.

ٗى  ٨َّٗ ٞخاب اجلا٤ّ كا٠٢ٓ١ كاتل٬اريظ حه٨ي  اعل٣ ٤خ٦ٜ. رس٠و  نى
ّ ك ٨ث تف رش ٦٤ رسبـ  ّ كذ٥ا٧ني ك٤ائتني.٤ات ةترلق حل٢ث االذجني اثلا١دْ  ني، كٛي٠/ تف  ـٓت

  :وقال امرتوذي: َحَسٌي صحيح»قِل املصٌف»: 
٦، كرساؿ  ،«حسي صحيح» أم/ أف ل٢طػيد ٌؽيٜني/ رساؿ إضػا٪٥ا رساؿ احلىفى

األعؽل رساؿ الهطيص، ك٪٬ ىلع ٪ؼا يل٬ف أ٬ٛل مما ٛي٠ ٘ي٩ نطيص ًٜ٘؛ أل٩٧ ح٬َّٜل 
 ةالؽكايث املط٬ٟـ ٢ْي٫ا ةاحليٍف٦.

٦»كٛي٠/  فى أم/ ل٬نٗ آعؽي٦  «نطيص»، أم/ ل٬نٗ دماْث هل ةاحليٍف٦، «ضػيد ضى
يلرتط ٘ي٩ أف يل٬ف م٬ن٬٘نا ةاليتً الاكم٠، كراكم  هل ةالهطث؛ إذ راكم الهطيص ي
يلرتط ٘ي٩ أف يت٢ٔ ح٢ٝ ادلرسث، كإف اكف اعرينا ٦ْ اليتً يف اجل٢٥ث، كىلع  احلف٦ ال ي

ًؾـ ٘ي٩ ة٩٧ نطيص؛  «ضف٦ نطيص»٪ؼا املٓىن يل٬ف ٤ا ٛي٠ ٘ي٩  أ٠ٛ درسث مما سي
ـى ٘ي٩ ةالهطث، ٜ٘ػ اح٬ٜٙا ٢ْي٫ا.العخال٣٫٘ يف ن ًؾ  طخ٩، خبالؼ ٤ا سي

ٍف٦ي املٓىن، ال اإلـ٨اد، كىلع ٪ؼا  كٛي٠/ املؽاد ةاحلف٦ ٨ْػق احليٍف٦ ال٬ُّٖ٢م، كضي
، ٘ال حيارب ةح٥٫٨ا. ؽى ٩٥ ةاحليٍف٦ً كحئنا آعى ٍٟ  يل٬ف ض٩٥ٟ ةالهطث كحئنا كضي

ؼا احلػيد ساء ٦٤ أساب ا٥٢ٓ١اء ٦ْ ذلٝ ة٩٧ إف اكف ٪»/ ô كٛاؿ اة٦ ْري٥ني
ٌؽيٚ كاضػ ٨ٓ٥٘اق أف احلاَ٘ كٝ ٪٠ ة٢ٔ ٪ؼا ا١ٍؽيٚ درسث الهطيص، أك ال زاؿ يف درسث 
احلف٦ كإف اكف ٦٤ ٌؽيٜني ٥٘ٓىن ذلٝ أف أضػ ا١ٍؽيٜني نطيص كاآلعؽ ضف٦. ك٪٨ا 
ا ضف٨نا؟ اجل٬اب/  ٘ائػة يف/ أي٥٫ا أ٬ٛل، أف ي٬نٗ احلػيد ةالهطث، أك ةل٩٧٬ نطيطن

ف ٦٤ ٌؽيٜني ٘طف٦ نطيص أ٬ٛل ٦٤ نطيص، كإف اكف ٦٤ ٌؽيٚ كاضػ ٬ٜ٧ؿ/ إذا اك
٘طف٦ نطيص أىٓٗ ٦٤ نطيص؛ ألف احلاَ٘ اذلم ركاق حؽدد ٪٠ ة٢ٔ درسث الهطث، أك 

 .(1)«ال زاؿ يف درسث احلف٦
                                      

 .(156 -155ص)الة٦ ْري٥ني  اجل٬كيث، رشح األربٓني( 1)
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 كيف املف١ث أ٬ٛاؿ أعؽل حؽاسّ يف ٤ِا٧ ٫ا.
اء»نفتث إىل  /«امنََّسايئ» ىفى  / ٤ػي٨ث خبؽاـاف.«ن

، كًل٨حخ٩/ أة٬ ْتػ الؽمح٦، / ôكاـ٩٥  أمحػ ة٦ كٓيب ة٦ ٌْل ة٦ ـ٨اف ة٦ حبؽو
 كدل ـ٨ث أربّ، أك مخؿ ْرشة ك٤ائتني.

َي ٦٤ اإل٤اـ مف٣٢! ٙى ا ٤خ٨ٜنا، ضىت ٛي٠/ إ٩٧ أٍض ِن ذنا ضا٘ ػ  ا كا٘يعَّ املؼ٪ب حمي  اكف ٜ٘ي٫ن
٤ا  ـج٩٨ الٟربل، كأ٪ػا٪ا إىل أ٤ري الؽم٢ث، ٜ٘اؿ هل/ أك٠ُّ  ôكٛي٠/ ن٨ٗ ا١جفايئ 

 ٘ي٫ا نطيص؟ ٜ٘اؿ/ ٘ي٫ا الهطيص كاحلف٦ ك٤ا يٜارب٥٫ا؛ ٜ٘اؿ/ ٤ِّي  يل الهطيص ٦٤ ٕريق!
اق/ ٘ه٨َّ  َّ٥  .«املشخىب ٦٤ الفنن»ٗ ٞخاة٩ الفنن الهٖؽل، ـك

ؽ اة٦ي األذري  ٩ي ٩٨٤ ٕريق (األن٬ؿ سا٤ّ ناضب)ٞؼا ٞذ ٙى َّٜ ، (1)يف حؽدمث ا١جفايئ، كح٢
؛ إذ 

ه
ين  «املشخىب»ك٪٬ عٍ ل٢جفايئ ٦٤ ا٧خٜاء ح٥٢يؼق أيب ةلؽ أمحػ ة٦ حم٥ػ ة٦ الفُّ

٧مَّ ىلع  «الفنن الٟربل»، ا٧خٜاق ٦٤ ٞخاب ا١جفايئ «٠٥ْ احل٬ـ كال٢ي٢ث»ناضب ٞخاب 
ريق. (2)ذلٝ اذل٪يب  ٕك

ث ىغ٥ث يف ٬٢ْـ احلػيد كالؽكايات. «ـج٩٨ الٟربل»ك ٬ْ  مـ٬
كايات ا١جفايئ، كدرسخي٩ يف كاملشخىب ٦٤ الفنن ك٪٬ الفنن الهٖؽل إحل٩ حجفب ر

 الهطث ةٓػ نطيص مف٣٢.
 ـ٨ث ذالث كذالذ٥ائث كد٦٘ ةبيج املٜػس. ♫٤ات 
 :ِائد غنىيَّث وحربِيَّث  ف

الفاةٚ يف احلػيد الفادس،  ◙٪ؼا احلػيد هل ح٢ٓٚ حبػيد اجل٥ٓاف ة٦ بلري  -1
ا اكخ٠٥ ٪ؼا احلػيد ىلع رصيص اجليه أ٘ؽدق امله٨ٗ   ةا١رتدمث. ♫ك١ل٦ ل٥َّ

2- / خب الفري ة٬ٛاهل٣ كأعتار٪٣، ك٦٤ ذٝل ٜػ ٘اىجٞ  ّ ال٬رع كف ِْي٣،٘   ل٢ف٢ٗ الها١ص ٤

                                      
 (.1/112) ، ل٢في٬يطحػريب الؽاكم (1)
ؽة احلٙاظ )2)  (.3/941( حٞؼ
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ؽق اإل٤اـ اة٦ رسب ٤ا حؽيػي إىل ٤ا يؽيتٝ كض٬لٝ أربٓث »٦ْ اة٦ مف٬ٓد أ٩٧ ٛاؿ/  ٤ا ٞذ
 .(1)«آالؼ ال حؽيتٝ؟!

٦ ا١ٙيي٠ أ٩٧ ٛاؿ/ ٣ اجلاس أف ال٬رع كػيػ، ك٤ا كرد ٌْلَّ أمؽاف إال أعؼتي » ْك يْؾ
٪٥ا، ٘ػع ٤ا يؽيتٝ إىل ٤ا ال يؽيتٝ  .(2)«ةكػ 

 .(3)«٤ا يشء أ٪٬ف ٦٤ ال٬رع، إذا راةٝ يشء، ٘ػ٩ْ» :كٛاؿ ضفاف ة٦ أيب ـ٨اف
 .ôك٪ؼا إ٥٧ا يف٠٫ ىلع ٤ر٠ ضفاف 

ـه حلفاف ة٦ أيب ـ٨اف إحل٩ ٦٤ األ٪٬از/ إف ٛهب الفٟؽ » :كٛاؿ اة٦ املتارؾ ٞخب ٕال
، ٘اكرتاق ٦٤ رس٠، ٣٢٘ يت ٢ْي٩ إال ٢ٛي٠ ٘ذا ٘ي٥ا  ث، ٘اكرت الفٟؽ ٘ي٥ا ًٛتى٢ٝى أناةخ٩ ٘آ
 ، ا، ٛاؿ/ ٘ىت ناضب الفٟؽ، ٜ٘اؿ/ يا ٪ؼا إف ٕالَل اكف ٞخب إيلَّ ٙن اكرتل ربص ذالذني أ١

٢ًٛيٍن ٘ي
ى
٘ ، ٝى ٥٢ً ٍْ ي

٥ا اكرتيجي ٨٤ٝ، ٜ٘اؿ هل اآلعؽ/ ٛػ أ٥٢ْخين اآلف، كٛػ ٌيَّبخي٩ لٝ، ٣٢٘ أ
، ٘حاق، ٜ٘اؿ/ يا ٪ؼا إين ل٣ آت ٪ؼا األمؽ ٦٤ ًٛ  ًضبُّ  ٠ً تى ٛاؿ/ ٘ؽسّ ٣٢٘ حيخ٠٥ ٢ٛتي٩ي

ي
كس٩٫، ٘

  .(4)«٪ؼا ابليّ، ٛاؿ/ ٥٘ا زاؿ ة٩ ضىت ردَّ ٢ْي٩ أف تفرتدَّ 
ـ ة٦ ضفاف ٛاؿ ٪لا ريي٦ أر» :ك احؽؾ حم٥ػ ة٦ـ  ـن ـ ة ٘ي٥ا ال حؽكف ة٩ احل٬ ٙنا  ني أ١   .(5)«ٓب

كح٨ػؾَّق يؾيػ ة٦ زيريّ ٦ْ مخف٥ائث أ١ٗ ٦٤ ٤رياث أةي٩، ٣٢٘ يعؼق، كٌلف أة٬ق يٌل »
٥اؿ ل٢فالٌني، كٌلف يؾيػ ي٠٥ٓ اخل٬ص  .ô» (7)، كيخ٬َّٜت ٩٨٤ إىل أف ٤ات (6)اأْل

ر ة٦ خمؽ٤ث » ا ٞررينا، ٘ؽأل ـطاةنا يف اخلؽيٗ  ◙كٌلف ال٥ًٍف٬ى ٛػ اضخٟؽ ٌٓا٤ن
راين ٛػ ٞؽ٪ج ٤ا ي٨ّٙ املف٥٢ني؟ ٘ىل أف ال يؽبص ٘ي٩ كحئنا، ٘عرب 

ي
ٟ٘ؽ٪٩، ٜ٘اؿ/ أال أ

                                      
 .(1/299سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣ ) (1)
 .(51/297) دملٚ حاريظ يف ْفاٞؽ اة٦ أعؽس٩ (2)
 (.57أعؽس٩ اة٦ أيب ادل٧يا يف ال٬رع )ص  (3)
 .(1/311سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣ ) (4)
 .(56/165)دملٚ حاريظ يف ْفاٞؽ اة٦ أعؽس٩ (5)
يفُل اذلم ي٠٥ٓ ذلٝ ٩٨٤ اخل٬اص.  ،كالفٜيٙث ،ييه٨ّ ٩٨٤ الؾ٧بي٠ ،كرؽ اجلغ٠ /-ةي٣ اخلاء -( اخل٬ص6)  كبٓو األ٤خٓث، كي
 .(1/311سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣ ) (7)
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 .(1)«ةؼلٝ ٥ْؽ ة٦ اخلٍاب ٜ٘اؿ هل ٥ْؽ/ سؾاؾ ا عرينا
 .(2)٩٨كيف ٪ؼا أف املطخٟؽ يجتيغ هل اتل٨ػؾُّق ٦ْ ربص ٤ا اضخٟؽق اضخاكرنا ٫٨٤يًّا ْ

كٛػ ٧م اإل٤اـ أمحػ ىلع اتلزنق ٦ْ ربص ٤ا ل٣ يػع٠ يف ى٥ا٩٧؛ ٜ٘اؿ يف ركايث ٩٨ْ 
ؽ ٤ا اـخسؽق ةؽبص/ أ٩٧ يخهػؽ ةالؽبص  .(3)٘ي٦٥ أسَّ

3-  ٌّٝ ـ احلٜني، كٛاْػة ا٩ٜٙ١ اللكيث/  ٛػ أ٘اد احلػيد أ٩٧ إذا حٓارض ك احلٜني »كيٜني/ ٛيػ 
 .«ةيٜني ال يؽحّٙ إال ةيٜني٤ا ذتج »، أك يٜاؿ/ «ال يؾكؿ ةاللٝ

ك٪ؼق ٛاْػة ِْي٥ث ٦٤ ٬ٛاْػ ادلي٦، كأن٠ يف ال٬رع اذلم ٢ْي٩ ٤ػار ٠٥ْ املخٜني، 
 
ى
؛ أل٩٧ أ  ػي ٦ْ اللت٫ث.ٓى بٍ ك٦٤ ذ٣ اكف اخلؽكج ٦٤ اعخالؼ ا٥٢ٓ١اء أ٘ي٠ى

ٍطًؽـ؟ ٜ٘ا١ج/ إ٥٧ا يه »/ ▲كٛػ ريكمى ٦ْ اعئلث  ئ٢ج ٦ْ أك٠ الهيػ ل٥٢ي ـي أ٫٧ا 
، أك ضؽاـ -حٓين/ ٤ا اكتت٩ ٢ْيٝ ،(4)«٥٘ا راةٝ ٘ػ٩ْأياـ ٛالئ٠،  ٘احؽًل٩؛  -٪٠ ٪٬ ضالؿه

 ٘ف اجلاس اعخ٬ٙ٢ا يف إةاضث أك٠ الهيػ ل٥٢طؽـ إذا ل٣ يىًهٍػق ٪٬.
١ل٦ ةٓو املطٜٜني ىلع أف ٪ؼا ١حؿ ىلع إٌال٩ٛ؛ ٘ف ٦٤ مفائ٠ االعخالؼ ٤ا ذتج 

ٓارًض، ٘احتاع ح٢ٝ ال ٘ي٩ ٦ْ اجليب  ؽعهث أكىل ٦٤ اسخ٨اة٫ا، كإف ل٣ رعهث ١حؿ هلا ٤ي
 َّٝ ٦ ا٫ٍ١ارة كك َّٜ حل٦ ح٢ٝ الؽعهث ة٢ٖج ةٓو ا٥٢ٓ١اء، ٘ا٤خ٨ّ ٫٨٤ا ذللٝ، ك٪ؼا ٦٥ٞ حي

، (5)«ًل يٌرصُف حىت يسىَع صِحاا، أو جيَد رحياا»أ٩٧ ٛاؿ/  يف احلػث؛ ٘٩٧ نصَّ ٦ْ اجليب 
٩ي يف أذ٨اء الهالة، ٘٩٧ ال جي٬ز هل ٫ٍٓٛا؛ لهطث اجليه ٩٨ْ، ك٬٥ٓ١ـ ٬ٛهل  ُّٟ كال ـي٥ا إف اكف ك

 كإف اكف ةٓو ا٥٢ٓ١اء ي٬سب ذلٝ.  .[66 :حمىد] ﴾ڎ ڈ ڈ﴿حٓاىل/ 
ػ ح٣  ٬ٜ٨ؿ/ إذا اكف األمؽٛ  ػؿ، أك ال؟٘  كًل٥ا ل٬ كٝ اإلنفاف يف كا٪ػم اجلاكح ٪٠ ٪٥ا ذكاْ 

                                      
 .(61/123) دملٚ حاريظ يف ْفاٞؽ اة٦ أعؽس٩ (1)
 (.1/311( سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣ )2)
 (.1/312الفاةٚ )املهػر ( 3)
 .(8326) يف امله٨ٗ الؽزاؽ ْتػ أعؽس٩ (4)
 .(361(، كمف٣٢ )137( أعؽس٩ ابلغارم )5)
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ٜػ ا٧خىه ىلع ـ دحل٠ ا١ٙفاد. كا٧خىه٘  ٬ٜد الهطث ضىت ي٬ٜ ٚ؛ ألف األن٠ يف ا١ٓ  الهطث كدع ا٢ٜ١
كيف الؽىاع/ كٝ املؽىٓث ٪٠ أرىٓج ا٠ٍٙ١ مخؿ مؽات، أك أربّ مؽات؟ ٬ٜ٧ؿ/ 

 اذلم ال ريب ٘ي٩ األربّ، كضيجئؼو ال يثتج ضل٣ الؽىاع.
ا، أ ٓن ك رس٠ ٌاؼ ةابليج كا٧خىه كذ٪ب إىل ٤ٜاـ إةؽا٪ي٣ حلهٌل، ٘لٝ ٪٠ ٌاؼ ـت

 ـخنٌا، ٥٘اذا يه٨ّ؟ 
اجل٬اب/ ال يه٨ّ كحئنا؛ ألف اللٝ ٌؽأ ةٓػ ا١ٙؽاغ ٦٤ ا١ٓتادة، إال إذا حي٦ٜ أ٩٧ ٌاؼ 

٠ً ا١ٙه٠ي  ٍي  .(1)ـخنٌا ٘ي٠٥ٟ إذا ل٣ يى
ـي  ٓارًض، إ٤ا ٦٤  ٠٥ األ٤ث خبال٫٘ا، ٘األكىل حؽؾي ا٠٥ٓ١  ثو ٨َّ كإف اكف ل٢ؽعهث ٤ أعؽل، أك ٦٤ْ 

٠٥ ة٫ا كؼكذ ٦٤ اجلاس، كاكخ٫ؽ يف األ٤ث ا٠٥ٓ١ خبال٫٘ا يف أمهار املف٥٢ني  ػْ  ة٫ا، كًلؼا ل٬ اكفٛ 
ػ أسار٪ا ا  ، ٘ف ٪ؼق األ٤ثٛ  ي ٦٤ ٫ْػ الهطاةث، ٘ف األعؼ ة٥ا ٢ْي٩ ٠٥ْي املف٥٢ني ٪٬ املخٓني 

، ك٤ا أف ي٫ِؽ أ٪٠ي ةا٫٢ٌا ىلع ُّٚ ٢ث ٬٫٘ احل ٜ ٫ا، ٥٘ا ٫ُؽ ا٠٥ٓ١ ة٩ يف ا١ٜؽكف اثلالذث املٙيَّ  أ٪٠ ض
 .(2)ْػاق ٬٫٘ ةا٠ٌ

 ٦٤ ا٬ٜ١اْػ املخه٢ث ة٫ؼا احلػيد اذلم ةني أيػي٨ا/ -4
َّٝ «الؽعم ال ح٨اط ةاللٝ»ٛاْػة/  ٦٥ ك ـ. -٤رالن  -؛٘  ٢ي٩ اإلح٥ا ٜىٍْص، كسبْ   يف س٬از ا١

؛ ٥ٞا ل٬ ٦ُ أ٩٧ ٤خ٫ٍؽ ٘هًل، ذ٣ ةاف أ٩٧ «ابلني  عٍقال ْربة ةا٦ِ١ »كًلؼلٝ ٛاْػة/ 
حمًػث، أك ٦ُ دع٬ؿ ال٬ٛج ٘هًل، ذ٣ ةاف ْػـ دع٬هل، أك ٦ُ الهائ٣ ةٜاء ال٢ي٠، أك 

 ٕؽكب الل٥ؿ ٘ك٠، ذ٣ ةاف عال٩٘... كحن٬ ذلٝ.
٥ٞا يجتيغ اتلجتي٩ ىلع ال٬رع ا١ٙاـػ، ٦٤ ةٓو ا١ٓهاة املٙؽ ٌني؛ ٘ف اتلػٛيٚ يف  -5

ٗ ٦ْ اللت٫ات إ٥٧ا يه٢ص مل٦ اـخٜا٤ج أض٬اهل لك٫ا، كتلاة٫ج أ٥ْاهل يف اتل٬ٛ
٦ يّٜ يف ا٧خ٫اؾ املطؽ٤ات ا١ِا٪ؽة، ذ٣ يؽيػ أف يخ٬رع ٦ْ  اتل٬ٜل كال٬رع، ٘٤ا ٤ى

                                      
 .(156 -154ص)الة٦ ْري٥ني  اجل٬كيث، رشح األربٓني( 1)
 (.1/311( سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣ )2)
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تى٩ً، ٘٩٧ ال حيخ٠٥ هل ذلٝ، ة٠ يي٨ٟؽ ٢ْي٩، ٥ٞا ٛاؿ اة٦ ٥ْؽ مل٦  -يشء ٦٤ دٛائٚ اللُّ
يفل٧٬ين ٦ْ دـ ابل٬ٓض كٛػ »/ -٪٠ ا١ٓؽاؽـهل ٦ْ دـ ابل٬ٓض، ك٪٣ أ٧اس ٦٤ أ

٥ٓجي اجليبَّ   .(1)«َىا رحياًخاي وي ادلًياي٬ٜؿ/  ٛخ٬٢ا احلفني، ـك
ؿ رس٠ برش ة٦ احلارث ٦ْ رس٠ هل زكسث كأ٩٤ حمؽق ةٍال٫ٛا، ٜ٘اؿ/ إف اكف ةؽَّ  ـك

ٚى ٦٤ً ةًؽ ٪ا إال ٌالؽي زكسخ٩ ٢٘ي٠ٓٙ، كإف اكف يرب٪ا  تٍ ةٍالؽ زكسخ٩، أ٩٤ يف لك يشء كل٣ يى
 ذ٣ ي٬ٜـ ةٓػ ذلٝ إىل أ٩٤ ٘يْضب٫ا ٘ال ي٠ٓٙ.

، كيلرتط اخل٬نث/ يٓين ا١يت حؽبً  ♫ـئ٠ اإل٤اـ أمحػ »ك ٦ْ رس٠ يلرتم ةٜالن
ؽزة ابل٠ٜ، ٜ٘اؿ أمحػ/ إيق ٪ؼق املفائ٠؟ ٛي٠ هل/ إ٩٧ إةؽا٪ي٣ ة٦ أيب ٧ٓي٣، ٜ٘اؿ  ة٫ا سي

 .(2)«ذاؾأمحػ/ إف اكف إةؽا٪ي٣ ة٦ أيب ٧ٓي٣، ٣ٓ٨٘ ٪ؼا يلت٩ 
كٛػ ـتٜج اإلكارة إىل ٪ؼق املف١ث يف أذ٨اء رشح احلػيد الفادس ٦٤ ٪ؼق 

ٍّ ٪٨اؾ.  األضاديد األربٓني، ٢٘رتاسى
٩، ٘٩٧ يؽحاب ٩٨٤ كيهيت٩ ٬٧ع ٦٤ ا٢ٜ١ٚ ٢  ٨ْػ٤ا يٓؽض ل٥٢٦٤ ٤ا يلٝ يف ضً  -6

يف ٢ٛب ا١ٓتػ؛ أل٩٧ دحل٠ ىلع ال٬س٠ ٦٤  عريو  ْال٤ثي  -ةال كٝ -كاالىٍؽاب، ك٪ؼا
 ب الؽمح٦، كيل٬ف ـبتنا ل٢ٓؼاب يف اجلرياف.ًي ٍٖ م٬اٛٓث ٤ا يي 

شث ٢ٜ١ب ا١ٓتػ، ٘يف أمؽ اجليب  ةاالةخٓاد  كضا١ث ا٢ٜ١ٚ كاالىٍؽاب ٪ؼق ضا١ث مْؾ
ةامل٨٤ني، ضيد أركػ٪٣ إىل ٤ا ٘ي٩ راضث  ٥ْا ٘ي٩ كت٫ث/ دحل٠ ىلع رأ٘خ٩ كرمحخ٩ 

٣٫، دكف أف يل٬ف يف ٪ؼق الؽاضث، أك ٪ؼا الف٬ٟف يشءه ٦٤ ٬٢ٛب٣٫، ـك ٬ٟف ٧ٙـ٬
االسرتاء ىلع حمارـ ا، ة٠ ةا١ٟٓؿ، ٘ف ا٬٢ٜ١ب حؾداد ة٫ؼق الؽاضث كالفٟي٨ث ٛؽبنا ٦٤ 

ا للٓائؽق  ۇ ۇ ﴿ ،[65 :احلج] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ا، كحِٓي٥ن

  .[63 :احلج] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ

                                      
 (.3753أعؽس٩ ابلغارم ) (1)
 (.1/314( سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣ )2)
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حيٓٗ ٦ْ ٤ٜاـ ال٬رع، كيف ٧ٙؿ ال٬ٛج ال حؽيػ أف ح٬اّٛ ٤ا ٘ي٩  -أضيا٧نا -١ل٦ اجلٙؿ -7
ىلع األمؽ ٦٤  ـى ٍٜػً  ةني األم٬ر ٨ْػ االكتتاق، حلي ريب، ٘ييت الفاؿ/ ٞيٗ ل٥٢ؽء أف ي٥ِّي  

 يف ٧ٙف٩ إف اكف سالء ذلٝ األمؽ ٨ْػ ا؟! ٕري ريبو 
ِاب:  ٬٢ُّ فاجل ٬اق، ٘تا٣٢ٓ١ املتين ىلع ٞٓت٩ ىلع ٤ا ـ ٪٨ا ييت دكر ا٣٢ٓ١، كي٫ِؽ رش٩٘ ْك

نطيص اجل٬ٜؿ كرصيص ا٬ٜٓ١ؿ حخ٥ِّي األم٬ر، كيخيص امل٢ٍخىًبؿ، ك٪ؼا ٘ي٠ ا يحي٩ ٦٤ 
يلاء ٦٤ ْتادق، كٛػ يٙخص ىلع أضػ٪٣ يف مف١ث، كيٙخص ىلع اآلعؽ يف مف١ث أعؽل، ك٪٬ 

 ـتطا٩٧ ا١ٙخاح ا٢ٓ١ي٣، ك٪٬ عري ا١ٙاحتني.
يفخٓاف ة٩ يف ذلٝ/ ٤ٜ ٢ٍخىبً ك٦٤ أدم٠ ٤ا ي  ؿ ةيػق.اة٢ث اليشء ال٥ي

ٍؽ ٘ي٩، ذ٣ / »♫ي٬ٜؿ اة٦ رسب  َّٟ ٍر ٤ا كئجى يف ٢ٛتٝ، كحٙ ٛاؿ ةٓو املخٜػ٤ني/ ن٬ 
َّٚ ٦٤ ابلا٠ٌ، كالهػؽى ٦٤ الٟؼب، ٛاؿ/  ٩ي ًٛفٍ  ٍت ةح٥٫٨ا، ْؽ٘جى احل ق، ٘٧ٝ إذا ٤ِّيَّ إىل ىػ 

ا  ري حم٥ػن َّ٬ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ ٘خٜؽأ/، ذ٣ حخٟٙؽ ٘ي٥ا أىت ة٩ ٦٤ ا١ٜػؽآف، ٞ٧ٝ حىهى

ري ًىػَّ ، [467 :ابلقرة] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ذ٣ تىخىه٬َّ
 مفي٥٢ث، ٘خخٟٙؽ ٘ي٥ا ساء ة٩ ٘خٜؽأ/ ، ٘خشػق حم٥ػ 
 
ى
بَّػػػػػػثى الى أ ٍ   يىػػػػػػا رى ٍغػػػػػػال عٍ ٥ى   ػى
  

  ٍ  ّ ػػػػػ ٍ  ٛىػػػػػٍػ ٪ي ًٝ ال ىػػػػػ ٍّ ل ٍيػػػػػشى  ٥ى
رني٨نا ْشيتنا،  -يٓين/ ا١ٜؽآف -/ ٘رتل ٪ؼاضني حؾكَّج ة٫ا، ٛاؿ (1)يٓين/ ٬ٛهل لفشاًح  

٦ي يف الف٥ّ، كحؽل ذا ٍفي ا، ٘خ٣٢ٓ ةاردنا ٕرًّ  -يٓين/ ٬ٛؿ مفي٥٢ث -ي٬٢طي ةا٢ٜ١ب، كحيى ا ٘اضلن
ا  اب أيتى ةتا٠ٌ أف حم٥ػن  .(2)«ضٚ أىت ة٬يح، كأف مفي٥٢ث ٞؼَّ

ٌـّ  -8 ائؽ  ٪ؼا احلػيد اع يف ال٬رع كحؽًؾ اللت٫ات يف ا١ٓتادات كاملٓامالت كامل٨اٞطات، ـك
ث، ة٠ األمؽ ىلع  ـ٬ ين ٪ؼا ال٬رع/ اتل٥ادم يف الـ٬ ٬هل أف يٓى أة٬اب األضاكـ؛ كضاكا  كلـؽ

                                      
٩، ذ٣ ةٓػ ٛخ٩٢ اعدت إىل ػيف الؽدة، كحت٫ٓا ٬ٛـ، ذ٣ ناحلج مفي٥٢ث كحؾكسخ اجلت٬ةى  ًْج اتل٥ي٥يث ا١يت ادَّ  ( يه ـشاح ة٨ج احلارث1)

الـ، ٘ـ٥٢ج كاعكج إىل عال٘ث ٤ٓاكي  .٪ا٤ا ةٓػ( ك2/268حاريظ ا١ٍربم )، (4/331اإلناةث يف ح٥يِّي الهطاةث ) ،ثػاإـل
 (.1/316)كاحلل٣ ( سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ 2)
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ٍاف، ِْي٣ اجلػكل يف ادل٧يا كاآلعؽة، ٘يٜاؿ  اكس اللي ٛاٌّ لـ٬ ا١ٟٓؿ؛ ٘ف ٪ؼا احلػيد 
٬ىس/  ـٍ ٝ  «٤ا يؽيتٝ»، ك«دع ٤ا يؽيتٝ إىل ٤ا ال يؽيتٝ»ل٬٥٢ى تَّب ل ٬اس اذلمـ  ٪٬ ٪ؼا الـ٬

ت٠ كريكد  ٍؼ كح٥فٝ ة٥ا ال يؽيتٝ، ك٪٬ احلٜني اذلم ٨ٞجى ٢ْي٩ٛ  ػ٩ْ، كعي الؽيتث كاللٝ،٘ 
ٟريق له٬ٙ ٘ادؾ؛ ٘٧ٝ إف ح٠ٓٙ تف٣ٍ٢ كح٣ٍ٨ٖ، كٛػ ـتٚ ٛت٠ ٢ٛي٠  ٬اس ٢ْيٝ، كٓح ٪ؼا الـ٬

ٙائػة اثلاثلث ؽىؼو ٦٤ ٪ؼا يف ا١ ٌى  ٦٤ ٪ؼق ا٬ٙ١ائػ. اإلكارة إىل 
ا -كييبىٍن ىلع ٪ؼا احلػيد -9 ٥اؿ؛ ألفَّ األمؽ إذا -أيين / األعؼ ةاألض٬ط يف األضاكـ كاأْل

٨ٍ٢٥ا ة٩، كإف اكف مفخطتًّا أذاة٨ا  ي٨ٍا ال٬اسب ْك اكف كاستنا ٘عؼ٧ا ٘ي٩ ةاألض٬ط ٜ٘ػ أدَّ
٦ٍ ل٣ يعؼ ةاألض٬ط ٘٩٧ ي٬ٙح٩ ذلٝ لك٩، ة٠ ٩َّ٢ٓ١ يّٜ يف  ا ىلع إحيا٩٧، خبالؼ ٤ى

 ٣؛ أل٩َّ٧ حؽؾ ةٓو ال٬استات كل٣ ي٠٥ٓ ة٫ا، ٘يف األعؼ ةاألض٬ط جناة ىلع لك  ضاؿ.اإلذ
خطتاب  ٗى ٢ى ك٦٤ ٪٨ا/ اعخى  ا٥٢ٓ١اء يف األعؼ ةاألض٬ط، كيػكر عال٣٫٘ يف ذلٝ ةني ااـل

، ، كد٠َّ١ اجل٬يين، كأة٬ احلفني ابلْصم املٓزتيل، كًلؼا الؾرًليش ىلع ال٬س٬ب ةد١ثو (1)كال٬س٬ب
 حػكر يف اجل٢٥ث ىلع ك٬٥ؿ األعؼ ةاألض٬ط جل٥يّ أضاكـ ا٠ٓٙ١، كيف األمؽ حٙهي٠.

رريو ٦٤ ٬٧ازؿ ا١ْٓص،  ٙاد ٩٨٤ يفٞ  يفخ ـ، كي ك٤ػار ذٝل لك٩ ٘ي٥ا حؽدَّد ةني ض٥ٟني ٦٤ األضاك
، أ٤ا إذا دار األمؽ  ٍّٝ ـو كضالؿ؛ ٘األعؼ ةاألض٬ط أ٧ىج كأـ٣٢ ةال ك ٘ذا اك٧ج املف١ث حخ٢َّٓٚ حبؽا

عؼ٧ا ة٩. ٝ ٧ِؽ٧ا إىل أٛؽب٥٫ا إىل ـ٥اضث الرشيٓث٘   يف دائؽة اتلٙيي٠ ةني املتاضات كحن٬ ذل
يتػك أف احلف٦  -11  ٘  ◙ٛػ يخ٥٢ؿ املؽء ٘ائػة ١ٍيٙث يف كف ٪ؼا احلػيد ككف راكي٩؛

راكم احلػيد ٛػ ةادر إىل حٍتي٩ٜ كحزني٩٢ ىلع ٧ٙف٩ ٨ْػ٤ا ـار إىل اللاـ ١ٜخاؿ 
٢ًبى إضػل ا١ٙئتني ضىت يؼ٪بى أكرثي األعؽل، ٘ؽى  ◙٤ٓاكيث  ٩ أمؽي اةى ٘ؽأل أ٩٧ ٦١ حٖى

 ٣َّ٢ ، ـك ٩ي ّى ٧ٙفى ا١ٜخاؿ؛ ٘رتًل٩ إىل ٤ا ال يؽحاب ٘ي٩، ك٪٬ اتل٨ازؿ ٦ْ ض٩ٜ يف اخلال٘ث، ٘غ٢ى
ٓنا لرش  ا١ٙخ٨ث.◙األمؽ إىل ٤ٓاكيث؛ كراعن ٩٨٤   ، كٍٛ

                                      
أليب احلفني ابلْصم  ،(، كاملٓخ٥ػ331، 1/331ل٢ؾرًليش ) ،(، كامل٨ر٬ر2/33ل٢فتيك ) ،(، كاإلة٫اج1/325ل٢ش٬يين) ،( ا١رب٪اف1)

(1/59)، (2/318.) 
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ٍَّ  ك٪ٟؼا يل٬ف الؽساؿ، ي٬٢٥ٓف ة٥ا ي٬٥٢ٓف، كل٬ اكف ٦٤  يف ذلٝ ٬٘ات ض
ض٣٫ُ٬ِ ادل٧ي٬يث، أك ضىت ٬٘ات مه٢طث ديجيث هل٣ إذا اكف يف ح٬ٙيخ٫ا مه٢طث ديجيث 

ا هل٣ كل٥٢ف٥٢ني!! ٓن  أعؽل يه أ٣ِْ ٧ٙ
خ٥اد ىلع ٬ٛؿ لك ٛائ٠، ٥ٞا يف ضػيد كاةهث/  -11 ، «وإن أفخاك اجلاس وأفخِك»ال يجتيغ ااْل

إن الصدق طىأًيٌث، وإن »كًل٥ا أكار ٪٨ا يف الؽكايث األعؽل هلؼا احلػيد إىل ٪ؼا ة٬ٜهل/ 
ال٤ث الهػؽ/ أ٩٧ ح٥ٍنئ ة٩ «الكذب ريتث ، كإ٥٧ا يٓخ٥ػ ىلع ٬ٛؿ ٦٤ ي٬ٜؿ الهػؽ، ْك

ال٤ث الٟؼب/ أ٩٧ حته٠ ة٩ الؽيتث ٘ال تفل٦ ا٬٢ٜ١ب إحل٩، ة٠ ح٨ٙؽ ٩٨٤  .(1)ا٬٢ٜ١ب، ْك
ا، ك٬ٜ٧ؿ/ ٛػ ي٬ٜؿ ٛائ٠/  -12 إف يف األ٬ٛاؿ كاأل٘ٓاؿ ال٬اردة ٦ْ الف٢ٗ ٤تا١ٖثن ككراعن زائػن

الَل املخ٥ر٠ يف  إف األ٤ث يف لك ْْص حباسث إىل ا١ٜػكة الهاحلث، كاجل٬٥ذج اإـل
ضاك٣، أك اعل٣ تلٜٗ ٨ْػ ضػكد احلالؿ ا١ٍيب، كحؾ٪ػ يف احلؽاـ اخلتيد، كل٬ 

اؿ يف اتلطؽج ٦٤ اللت٫ات ٘ف اجلاس ا٧خٙج ٦٤ ضياة األ٤ث ٤ر٠ ٪ؼق األ٬ٛاؿ كاأل٘ٓ
ـيغ٬ى٬ف يف اللت٩ كاحلؽاـ، كيؽح٬ٓف ٘ي٩ جبؽأة ْشيتث؛ أل٣٫٧ ٜ٘ػكا املؽكػ احلٟي٣ 

 .(2)اجلانص، كا٘خٜػكا اجل٬٥ذج ا١ٜػكة
ا -احلػيد ٛاْػة يف أ٬٧اع املٓامالت -13 ٦٥٘ ارحاب يف ٤ٓام٢ث كغم يف  -أيين

ّتارة، أك مها٪ؽة، أك إٛؽاض، أك ٕري٪ا ٘األـ٣٢ هل أف يرتؾ ٤ا يؽيت٩ ٦٤ ٤ٓام٢خ٩ 
 إىل ٤ا ال يؽيت٩. 

 

 

                                      
 ةخْصؼ. (1/316( سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣ )1)
 .ةخْصؼ يفري (81ص)ال٬ايف يف رشح األربٓني اجل٬كيث ( 2)
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 الثاني عشرالحديث 
 
 

ِمْن ُحْسِن إِْسالِم : »ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول هللا ◙زيزة عن أبي ه  

 رواه الرتمذي وغريه هكذا. «.تَْرُكُه َما ال يَعِنيهالـَمرِء: 
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 طرق احلديث وألفاظه
 
 

ْؼا احلػيد عؽَّسّ اىرتٌؼم كاةَ ٌاسّ ٌَ ركايث األكزايع َْ كؽة ةَ ْتػ الؽمحَ 
ؽم َْ أيب ـيٍث َْ أيب ْؽيؽة  ╚ةَ ضئة َْ الْؾ

(1). 
اهل، كالهٔاب َْ ٌالمو َْ اةَ كٓاب  كاعخيف الؽكاة يف كنو ْؼا احلػيد كإـر

لن  َْ ْيل ةَ ضفني َْ اجليب   .(2)مـؽ
ْهؼا ركاق دماْث أنطاب ٌالمو ِّْ، ككيو/ َْ ٌالمو َْ اةَ كٓاب َْ ْيل ةَ 

 .(3)مٔنٔلن  ضفني َْ أةيّ َْ اجليب 
ٍكَلى ةاىلتٔؿ.

ى
 ككٔؿي اجلٍاًْث أنص كأ

ٔعن ككاؿ  ٔنٔلن مؽف ؽيؽة م َ أيبْ  يٍثْ  َ أيبـ  ؽمْ  َ الْؾ ٌالمْ   َ َ املتارؾ/ْ   .(4)حمٍػ ة
. لن  ككػ حٔبّ ٌالم ىلع كٔهل َْ الؾْؽم َْ ْيلِّ ةَ احلفني مـؽ

ؽم ِّْ َْ ْيل ةَ ضفني  .(5)ْهؼا ركاق دماْث أنطاب الْؾ
، ْه لن ٔاب فيّ َْ ْيل ةَ ضفني مـؽ ، كاله ؼا كاؿ كركاق ةٓو اليٓفاء مٔنٔلن

 ،ابلغػادمكاخلٍيب  ،كابليٓيق ،كادلاركٍين ،كاىرتٌؼم ،كابلغارم ،كاةَ ٌٓني ،األئٍث/ أمحػ
 .(6)كغريًْ ،كأةٔ ُٓيً األنتٓاين

                                      
  .غؽيب/، ككاؿ اىرتٌؼم(3976)كاةَ ٌاسّ  ،(2322(، كاىرتٌؼم )3أعؽسّ ٌالم يف املٌٔ) (1)
لن  (325(، كاةَ ةٍث يف اإلةاُث )11315كابليٓيق يف اللٓب ) (،2323أعؽسّ اىرتٌؼم ) (2)  .مـؽ
  .(2/9) يف اليٓفاء الهتري (، كاىٓلييل3/37) يف الاكمو أعؽسّ اةَ ْػم (3)
، َْ اجليب  ةَ ْيًل  َْ ،مْؽؾال َْ ٌالم، َْ طيصهال ككاؿ/(، 12/531( أعؽسّ اخلٍيب يف حاريظ ةغػاد )4) لن  .احلفني مـؽ
.1/25اىليايع )ك(، 9/197) اةَ ْتػ اىرب يف اتلٍٓيػك(، 21617) يف املهِف أعؽسّ ْتػ الؽزاؽ (5) لن ؽم ةّ مـؽ ٓنا َْ الْؾ  ( دمي
 .(9/198(، اتلٍٓيػ )3/118( ْيو ادلاركٍين )6)
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ؼا ٌَ ٌِانري  ؽم َْ أيب ـيٍث َْ أيب ْؽيؽة، ْك ة ةَ ْتػ الؽمحَ َْ الْؾ كركاق كؽَّ
ة ؽم ةّ نٍا كاؿ  ، ككػ اعخيًيفى يف ركايخّ ْؼق، كحاةّٓ ْتػ الؽزاؽ(1)كؽَّ ةَ ٍْؽ َْ الْؾ
ةّ اةَ ٌٓني، ككاؿ اةَ ضشؽ/ (2)كؽة تػ الؽزاؽ ةَ ٍْؽ ٌرتكؾ، ككؼَّ ٌرتكؾ احلػيد »، ْك

ؽم، ىني يف غريق  .«َْ الْؾ
و نٍا ـتق.  كالهٔاب املـؽ

، ٌَ ذلم كٔهل حٓاىل/ ّو وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ ككػ كرد ٌِٓاق يف الهخاب كالفِث ٌَ غري كس

 .[63]اإلرساء/ ﴾ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
ٔم اآلخر؛ فييُلْو خريًا، أو/ »ككٔؿ اجليب   .(3)«حلصٍج ٌَ اكن يؤٌَ ةاهلل واحل

كاؽ ٌَ نطيطّ ػ ابلغارم يف نخاب الؽِّ لى ٍَ »ةاةنا ةِٓٔاف/  (4)كعى ًٌ قي  ةاب/ ٌا ييٍلؽى
وٌَ اكن يؤٌَ ةاهلل واحلٔم  ككٔؿ اجليب  ًضٍفَ اليفاف.»، ذً أحتّٓ ةتاب/ «ًقيوى ككاؿ

 .اْ.«[81]ق/ ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿. ككٔهل حٓاىل/ اآلخر فييلو خريًا، أو حلصٍج
 

 ثـديـحـراوي ال

 
 

 حلػٌج حؽدمخّ.
 

  

                                      
 .، ككاؿ اىرتٌؼم/غؽيب(3976)كاةَ ٌاسّ  ،(2322)(، كاىرتٌؼم 3أعؽسّ ٌالم يف املٌٔ ) (1)
 (.5/515) حاريظ ةغػاد( أعؽسّ اخلٍيب يف 2)
 .(47(، كمفيً )6118( أعؽسّ ابلغارم )3)
  .(8/111نطيص ابلغارم )( 4)
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 أهمية احلديث ومنزلته
 
 

.ّ ف ّ كلُ  ٌا ل سػكل في ؼيتٓا، كحؽؾ   ْؼا احلػيد اىِٓيً أنو نتري يف حديب اجلفؿ كٓح
ْؼا احلػيد أنو ِْيً ٌَ أنٔؿ األدب، ككػ ضىك اإلٌاـ أةٔ ٍْؽك »/ كاؿ اةَ رسب

خّي  ٌَّ ًز
ى
ةَ الهلح َْ أيب حمٍػ ةَ أيب زيػ إٌاـ املالهيث يف زٌاُّ أُّ كاؿ/ )دماع آداب اخلري كأ

ٔم اآلخر فييلو خريًا، أو / »حخفؽع ٌَ أربٓث أضاديد/ كٔؿ اجليب  ٌَ اكن ئٌَ ةاهلل واحل
لزلم اعخرص هل  ، ككٔهل «ٌَ ُخصَ إشالم املرء حركّ ٌا ال يفِيّ/ »، ككٔهل (1)«حلصٍج
 .(3) «حيبُّ ألخيّ ٌا حيبُّ جلفصّال يؤٌَ أخدكً خىت »/  ، ككٔهل(2)«ال حغظب» الٔنيث/

ق محؾة الهِاين  ػَّ لـ (4)كْى  .(5)ذيييدى اإـل
 نٍا ْػق أةٔ داكد أضػ أضاديد أربٓث يػكر ْييٓا اىٓيً.

 دمّ الٔرع لكّ يف ْؼا احلػيد. كذنؽ اةَ اىليً أف اجليب 

ػَّ  ً  قي ْك ؛ ألُّ (6)كتيّ اىيت لً يهص ُِريْا َْ أضػو   ًّ ًٍ ةٓو اىٓيٍاء ٌَ سٔاٌّ لكى
 دمّ ُهف ادليَ؛ ألف ادليَ/ فٓو كحؽؾ، ككػ ُىمَّ ىلع اىرتؾ.

  اىفٓو.ككاؿ ةٓيًٓ/ ةو دمّ ادليَ لكّ؛ ألُّ ُىمَّ ىلع اىرتؾ كدىؿَّ ىلع 

                                      
 .(47(، كمفيً )6118أعؽسّ ابلغارم ) (1)
 .(6116أعؽسّ ابلغارم )( 2)
 .(45، كمفيً )(13أعؽسّ ابلغارم ) (3)
 .احلػيد ضفاظ ٌَ/ اىلاـً أةٔ املرصم، الهِاين اىٓتاس ةَ ْيل ةَ حمٍػ ةَ محؾةْٔ  (4)

 ،الؽياض-، نرشحّ دار الفلـ احلػيد يف أٌاؿ كيه ،ٌٍتٔع ،ابلٍاكثسؾء  هل .اىٓتادة نرري كرع كاكف ،ٌيتّ يف اىٓؽاؽ إىل رضو
 ْ.357حٔيف ـِث 

 (.2/522) ، ليفئيط( حِٔيؽ احلٔالم رشح مٌٔ ٌالم5)
 (.9/199( اتلٍٓيػ )6)
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 شـرح املفـردات

 
 
فِّ، كٌَ أدىث نٍاهل كنػؽ إيٍاف ناضتّ / «ٌَ خصَ إشالم املرء» ٌَ ٌِاْؽ ضي

. ٍلن لـ كٔلن ْك  كاىزتاٌّ ةاإـل
ٔ كاموه  /«املرء»  لزلنؽ كاألُىث. ييؽاد ةّ اإلنفاف، أك اللغم، ْك
ّْٔ فيٍا ل يِٓيّ؛ كذلم  أي/ «حَْرُنّ» ّْٔ اةخٓاد املؽء كتو كك ا ةٓػ كك ٔىِّقِّ ٌِّ، كأيين ةاتلَّ

 فيّ، كذلم ةاتلٔبث ٌِّ.

ٔاؿ، أك األفٓاؿ. أي/ ،«ٌا ال يفِيّ» ّ، أك يِفّٓ يف ديِّ كدُياق ٌَ األك ٍُّ ًٓ  ٌا ل يي
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 الشرح اإلمجالي

 
 

 ٔ ياكنا لهِّ ذاةجه ٌَ ضيد املٓىن كاملئٍف، ْك ا ـك ِن ْؼا احلػيد كإف لً يهص ىف
حركّ »أنوه يف حؽؾ الكخغاؿ ةٍا ل يٓين اإلنفاف ٌَ األكٔاؿ كاألفٓاؿ، نٍا ييفًٓ ٌَ كٔهل/ 

 .«ٌا ال يفِيّ
خٍاع، / »♫ كاؿ اةَ اىليً َ الالكـ، كاجلِؽ، كاـل ًٌ ًُّ اىرتؾ ملا ل يٓين  فٓؼا يٓ

ائؽ احلؽاكت اىِاْؽة كابلاٌِث، فٓؼق اللكٍث اكفيث كافيث يف كا بلٍق، كامليش، كاىًفٍهؽ، ـك
 .(1) «الٔرع

ؼا احلػيد مؽحتً ةضاديد أعؽل يف األربٓني نطػيد/  فييلو خريًا، أو »ْك
، كضػيد «إن احلالل ةني وإن احلرام ةني»، كضػيد/ «دع ٌا يريتم»، كضػيد/ «حلصٍج
د يف ادلُيا»، كضػيد/ «اإلخصانفأخربين ـَ »سربيو/  ال يؤٌَ أخدكً »، كضػيد/ «اْز

ٔاه حتًفا ملا جئج ةّ  .«خىت يكٔن ْ
 
 

 
 

  

                                      
 (.2/22) ( ٌػارج الفالهني1)
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 الشرح التفصيلي

 
 
 خصَ إشالم املرء/ » كٔهل ٌَ» / 

« َْ  ٌَ ِْا حفيػ اتلتٓيو. /«ٌِ
ٍَ »كساء ةػ  لـ «ًٌ ٍاؿ اىِاْؽة اللاميث ليرتؾ  -رشعن  -اتلتٓيييَّث؛ ألف اإـل ْٔ اأْل

ا ٌِّ.  كاىفٓو؛ فاكف اىرتؾ سؾءن

 ساء ِْا ليتياف.« ٌَ»كجئز أف يلٔف احلؽؼ 
لً يلو/ ٌَ إـلـ املؽء، ةو كنف إـلـ املؽء ةاحليٍفَ، كٌَ  /«ُخصَ إشالم املرء»

 أـتاب ذلم/
لـ احلفَ الاكمو. -1 ػُّ ٌَ اإـل ٓى ٍٓين/ يي  اإلكارة إىل أف حىٍؽؾ ٌا ل يى
ٍاؿ -2 إل إذا احهفج ةاحليٍفَ، ةٍف  -فٓلن كحؽاكن  -اإلكارة إىل أُّ ل ْربة ةهٔرة اأْل

طاحٓا.  حٔافؽٍت رشكط مهٍلحٓا، فيلن َْ مهطِّ
 ٍٔف كفٍني/ كٌَ فطٔل ْؼق اىٓتارة اجلتٔيث الرشيفث ُفًٓ أف املفيٍني يِلف

ٍطًفَ يف إـلٌّ اىلصً األول/ ٍي   .ْٔ ال
 ْٔ امليسء. واىلصً اثلاين/

ا كباٌِنا فٓٔ املطًفَ كاؿ حٓاىل/  لـ ُاْؽن ک ک گ گ گ ﴿فٍَ كاـ ةاإـل

فحلخغو  .[821]اىنصاء/ ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ
 املطفَ ةٍا يِٓيّ فلً.

ٔ امللاةو  ٔء إـلٌّ، ْك ٓىػُّ دحللن ىلع ـ كٌفٓٔـ احلػيد/ أف إحياف املؽء ملا ل يِٓيّ يي
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 إذا حؽؾ ٌا ل يِٓيّ. «ُخْصَ إشالٌّ»حلهٍّ ةػ 
لـ»كيؽحتً  ا؛ ألف اإلضفاف ْٔ  «اإلضفاف»ةٍؽحتث  «ضفَ اإـل ا كذيلن ٌن أن »ارحتا

؛ كلكم يف أف حؽؾ ٌا ل يٓين حخٔدلَّ (1)«حفتد اهلل نأُم حراه، فإن لً حكَ حراه فإُّ يراك
 . ِّْ حيم املؽاكتث  

ـ  فإن كيو/ لـ»ىلع «احليٍفَ»ٌا الرسُّ يف حلػُّ ٌّ أف احليٍفَ كىٍنفه لإلـلـ،  «اإـل
 كاألنو حلػيً املٔنٔؼ ىلع الهفث، ل اىٓهؿ؟!

تٍخ فُيجاب/ ٌي ٍٓو حىٍؽؾ ٌا ل يٓين ُاكئنا ك ّي ٌتاىغثن يف سى ٌى ًػئنا ٌَ ُفؿ احليٍفَ، ةُّ كػَّ
ٍَ »كيلٔف ضؽؼ اجلؽ  ىلع ْؼا املٓىن/ للةخػاء؛ كضيجئؼو يلٔف ْؼا ٌَ ةاب  «ًٌ

خٍٓاؿ امللرتؾ؛ ضيد اـخٍٓو احلؽؼ  ٍَ »اـل  يف ٌِٓحنٍي؛ أم يف اتلتٓيو كيف الةخػاء.« ًٌ
ٍاؿ اىِاْؽة اىيت «إشالم املرء»/ ككاؿ  لـ ْٔ اأْل  كلً يلو/ إيٍاف املؽء؛ ألف اإـل

َّتَّ فيٓا اىفٓو كاىرتؾ اعخيارنا.
ى
خىأ  يى

ٍاؿ ابلاٌِث الؽاسٓث إىل اإليٍاف فيه اىٍؽاريَّث حاةًٓث ملا خييق ا حٓاىل يف  كأٌا اأْل
ّي فيٓا ٌَ اللتٓث. ٓي  اجلفٔس ٌَ اىٓئـ كئكً

ٔاىّ  /«حركّ ٌا ال يفِيّ»عرب ٌلػـ، ك /«ٌَ خصَ إشالم املرء» ؼا ٌَ م ٌتخػأ معؽ. ْك
ٔ املؽء(.حلػـ اخل ٔد ىلع ٌخٓيق اخلرب )ْك  رب ىلع املتخػأ كسٔبنا؛ ملا يف املتخػأ ٌَ ىٍري يٓ
 حركّ ٌا ال يفِيّ/ »ملسو هيلع هللا ىلص كٔهل»/ 

 مهػر مياؼ ىفاْيّ. /«حركّ»
. /«ٌا» ، أك فٓلن ؼا اليشء أًْ ٌَ أف يلٔف كٔلن ٔدة ةٍٓىن/ يشء، ْك  يه ُلؽة ٌله
؛ كٔلن اكف ، «ال يَفِيّ» ا، أم/ ل يٍّٓ رشعن ْن ا اكف، أك مهؽك ٌن ، حمؽ ْؼا اليشء، أك فٓلن

ا َْ ضاسخّ مما ل حػْٔ إحلّ ضاسث. ا، كذلم ٌا داـ ْؼا اليشء زائػن  أك ٌتاضن

                                      
 ( سؾءه ٌَ ضػيد سربيو اىٍٔيو، ككػ ـتق يف احلػيد اثلاين.1)
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ؼا ْٔ اىفئؿ لكّ ىلع اعخلؼ أُٔاّْ.  ْك
ٔد ةـ )اىفِايث( ٍِٓيّ/ إذا اضخاج إحلّ وامللص ، يى ِىاقي األمؽي / كػة الْخٍاـ ةاليشء. يلاؿ عى

ٔدق، كيف اىلؽآف الهؽيً/  حب خب مب ﴿كحٓيَّلٍج ِْايخّ ةّ كاكف ٌَ ٌٍئبّ كٌله

 أم هل كف ل يٍّٓ ٌّٓ غريق. ﴾جت﴿ككيؽًئى/ .[63]ـبس/ ﴾ىب يب جت
 .(1)كًضؽٍص ْييّاذلم يػؿ ىلع اىلهػ لييشء ةاُلٍاش فيّ « ْىن»كاىفٓو أنيّ ٌَ 

ٔد يخٓػَّ  كيف ىفَ احلػيد الرشيف انخفاءه  ٍؾ َْ اىفٓو، كىلَ املله ل إىل ةؼنؽ اىرتَّ
 فٓيّ ٌا يِٓيّ نؼلم.

ٍف يٓين اإلنفاف، أك ل.
ى
ا أ ٌَّ  كفيّ إكارة إىل أف اليشء ٌَ اىلٔؿ، أك اىفٓو/ إ

/ إٌا أف يرتكّ، أك يفٓيّ.  كىلع لكٍّ

 أكصام/فصارت األكصاُم ةذلم أربفَث 
ِاف. اىلصً األول واثلاين/ فى ٍا ضى  فٓو ٌا يٓين، كحؽؾ ٌا ل يٓين، ْك

ٍا كتيطاف. واىلصً اثلاىد والراةؿ/  حؽؾ ٌا يٓين، كفٓو ٌا ل يٓين، ْك
  واذلي يفين اإلنصان كصٍان/

، مما يلتّٓ ٌَ سٔع، كيؽكيّ ٌَ ٍْق، كيفرت كصً يخفيق ةرضورة خياحّ يف ٌفاشّ
ًٓفُّ  ٔـّ يف املزلات كاـخهرار ْٔرحّ، كيي ّ... كحنٔ ذلم مما يىػفّى الرضكرة، دكف ٌا فيّ ح فؽسى

ييث لهلح اآلعؽة. ، كنلضّ ـك ؼا اىلفً ل كم يف أُّ مما يٓين النفافى  ٌِٓا. ْك
ؼا وكصً يخفيق بصالٌخّ يف ٌفاده لـ كاإليٍاف كاإلضفاف كاإلعلص. ْك ٔ اإـل ، ْك

.اىلفً ل كم يف أُّ أًْ ٌا يٓين ا  إلنفافى
 .(2)«اخرص ىلع ٌا يِففم»إىل احلؽص ْييّ ةلٔهل/  فٓؼاف اىلفٍاف ٍْا ٌا دع اجليب 

                                      
 .(4/146) لةَ فارس ،( ٌٓشً ٌلايحؿ اليغث1)
 (.2664( أعؽسّ مفيً )2)
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ًى ٌَ ـائؽ اآلفات كدميّ الرشكر  ًي ـى فذا فٓو اإلنفاف ٌا يِٓيّ كاكخرص ْييّ/ 
ٔخ إيٍاُّ كضليلث حلٔاق كدلاُبخّ  كاملغانٍات؛ كاكف ذلم دالنٌ ىلع ضفَ إـلٌّ كـر

 هلٔاق؛ لكخغاهل ةٍهاحلّ األعؽكيث كإْؽاىّ ٍْا ليِٓيّ ٌَ األمٔر ادلُئيث.
 /(1)ٌا ال يفِيّوكيو يف طاةع ٌا يفين اإلنصاَن و

ٔد ْييّ ٌِّ ٌِفٓثه دليِّ، أك دلُياق املٔنيث آلعؽحّ. اذلي يفِيّ/  ْٔ اذلم يٓ
ٔد ْييّ ٌِّ ٌِفٓث دليِّ، كل دلُياق املٔنيث آلعؽحّ.وٌا ال يفِيّ/   ٌا ل يٓ

ٔاؿ كاألفٓاؿ، نٍا أُّ كامو  ؼا الالكـ كامو جلٍيّ أنلٍث اإلنفاف كأٍْاهل، ٌَ األك ْك
ات كفئؿ املتاضات اىيت  ل حيخاج إحلٓا، كلكٓا مما حياكؿ ليٍطؽٌات كامللتتٓات كاملهؽْك

ا ٌَ األكػ إىل األعف.  الليٍاف إيلاع اىٓتػ فيّ ٌخػرِّسن
ا اْيً أُّ يجتيغ للك ملكف ك»/ ككاؿ اجلٔكم ٌن أف حيفَ لفاُّ َْ دميّ الالكـ إل الك

فيّ املهيطث، كٌىت اـخٔل الالكـ كحؽكّ يف املهيطث فالفِث اإلمفاؾ ِّْ؛ ألُّ كػ يِشؽ 
 .(2)«الالكـ املتاح إىل ضؽاـ كمهؽكق كذلم نرري يف اىٓادة، كالفلٌث ل يٓػهلا يشء

ييب / ْٔ الرشع فطفب، ل احتاع ضِٔظ والظاةع ىرتك ٌا ال يفين اجلفؿ؛ فٍا ل يٍى
خِاءى ةّ/ فٓٔ مما ل يٓين.  الرشعي اْل

فذا حؽؾ اإلنفاف ةٓو الٔاستات، أك املفخطتات ُاًُّا أف ْؼا مما ل يِٓيّ فلػ أعٍ 
 كأـاء كاحتّ ْٔاق.

  خديد خصَ، رواه اىرتٌذي وغريه ْهذا/ »♫كٔل املصِف»/ 
 .♫ْهؼا كاؿ املهِف / «خديد خصَ»

                                      
 ٌا ـييت ةٓػ كييو يف ضػِّ ٌا ل يِٓيم ٌَ الالكـ. /( كراس1ّ)
 .(427ص)لئِكم  ،رياض الهاحلني( 2)
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ّي الليظ املهِف / »(1) كاؿ اةَ رسب ِى ة ♫ككػ ضفَّ ؛ ألفَّ رساؿ إـِادق ذلات، ككؽَّ
ـه كىٓفّ آعؽكف، ككاؿ اةَ ْتػ اىرب/ ْؼا احلػيد  ةَ ْتػ الؽمحَ ةَ ضئئيو كذلّ كٔ
ٔافق تلطفني الليظ هل، كأٌا  ؼا م ِاد ٌَ ركايث اثللات، ْك ؽم ةٓؼا اإـل حمفٔظ َْ الْؾ

ؽم َْ ْيلِّ أكرث األئٍث فلالٔا/ ىحؿ ْٔ ةٍطفٔظ ةٓؼ ِاد، كإٍُا ْٔ حمفٔظه َْ الْؾ ا اإـل
... ةَ ضفني َْ اجليب  لن  ، ذً اـخٍؽد اةَ رسب يف ةياف ذلم؛ كفيّ مفائو/«مـؽ

/ أف ذلث الؽكاة رشطه يف نطث احلػيد، لهِٓا ل تفخيؾـ الهطث ةٍفؽدْا، األوىل
ِاد، نٍا ْٔ احلاؿ  كٍق لضخٍاؿ اللؼكذ، أك اجلاكرة يف املنت، أك اإـل كى ِْا؛ إذ عاىف األكرث فؽى

ا. ، فٓؼا مما يٍِتق ْييّ ضػُّ املِهؽ انٍلضن ، كذنؽق األكٌو كاألىٓف مٔنٔلن لن  مـؽ
اهل نٍا ذنؽ اةَ رسب اثلاُيث / احفاؽ ضفاظ أْو اىٓيً املٓخٍػيَ ىلع احللً ةـر

ٔؿ، كاحفاؽ ةٓيًٓ، كمىض ًذٍنؽ آعؽيَ أذِاء الالكـ ىلع ركايات احلػيد، ككٔهلً أكَل ةاىلت
 أْو احلػيد ىلع اليشء يلٔف ضشث.

/ أف اةَ رسب كػ ُلو الكـ اةَ ْتػ اىرب ةٍِٓاق، كإٍُا ُم الكٌّ ىلع ٌؽؽ اثلاثلث
َ حاةّٓ / »(2)ْؼا احلػيد ٌى كل يهص فيّ َْ الؾْؽم إل إـِاداف؛ أضػٍْا/ ٌا ركاق ٌالم ك

، كاآلعؽ/ ٌا لن ً أكرث أنطاب الؾْؽم َْ ْيل ةَ ضفني مـؽ ركاق األكزايع َْ كؽة  ْك
و َْ ْيل ةَ ضفني  ا، كاملـؽ ةَ ضئئيو َْ الؾْؽم َْ أيب ـيٍث َْ أيب ْؽيؽة مفِػن

 ل يٓؽج ْييّ
ه
ِاديَ فغٍ فاُخفج املٔافلث يف الكـ اةَ «. أكٓؽ كأكرث، كٌا ْػا ْؼيَ اإـل

 .↓ْتػ اىرب تلطفني اجلٔكم 
.أم/ ْهؼا مٔنٔلن ل م، «رواه اىرتٌذي وغريه ْهذا» لن  ـؽ

اهل، نٍا ـتلج اإلكارة إىل ذلم.  كاألكرث ىلع إـر

                                      
 (.1/317ساٌّ اىٓئـ كاحللً ) (1)
 (.9/198( اتلٍٓيػ )2)
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ؼفج لكٍث   «.األربٓني اجلٔكيث»يف ةٓو اىجُّفظ ٌَ نخاب/ « ْهؼا»كضي
 /ٔائد حربٔيَّث ودـٔيَّث  ف

ّ، ككػ كردت آيات كأضاديد  -1 ٌى ًفَ املؽءي إـل يف احلػيد الرشيف ضدٌّ ىلع أف حيي
لـ»ٌِػؾىث  نررية يف فيو  كٌا يلؽـ ا حٓاىل ةّ ٌَ أضفَ إـلٌّ.، «ضفَ اإـل

ٔؿ ا  إذا أخصَ أخدكً إشالٌّ فلك خصِث يفٍيٓا حُكخب ةفرش / »كاؿ ـر
 .(1)«أٌراهلا، إىل شتفٍائث طفف، ولك شيئث يفٍيٓا حكخب ةٍريٓا، خىت ييىق اهلل

ٔؿككؼلم ملا ـؿ الهطاةث اجليب  ا أُاعؼ ةٍا ٍْيِا يف اجلاْييث؟  / ياـر
ِخَذ ةفٍيّ يف / »كاؿ 

ُ
ََ ٌِكً ةفد اإلشالم فال يؤاخذ ةٓا، وٌَ أشاء أ ْخَص

َ
ا ٌَ أ ٌَّ أ
يبُّ ٌا اكف (2)«اجلاْييث واإلشالم ، كٌا كرد ٌَ أف اإلـلـ )ةػكف حلييػ ةاحليٍفَ( جيى

ا ةني احلػيثني. كتيّ ٌَ اذلُٔب كيٓػٌٓا فٓٔ حمٍٔؿه  ٓن َ؛ دم  ىلع اإلـلـ الاكمو احلىفى
ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ مما يلٓػ ليطػيد الرشيف ٌَ اىلؽآف الهؽيً كٔهل حٓاىل/ -2

ٔ يلٍو الرشؾ، كاملٓايص، كلك ٌا ل  .[6]املؤٌِٔن/ ﴾ٺ كاليغٔ/ ْٔ ابلاٌو، ْك
ٔاؿ كاألفٓاؿ كالْخٍاٌات كاللٓٔر.  فائػة فيّ ٌَ األك

كٌَ اليغٔ/ الكخغاؿ ةٍا ل يٓين ٌَ أمٔر اجلاس، كٌَ ذلم/ الكخغاؿ ةٍا ل جيػم كل 
يٍلخىغىوى ةّ  ٔنا فيجتيغ أل ي ٔد ةاجلفّ ٌَ اىٓئـ كالهِاعت كحنٔ ذلم، كلك ٌا اكف ىغ  .(3)يٓ

ح كأنو» /كاؿ اةَ اىليً لى ًؼق نى حى  ْى ا ةالكخغاؿ الؽَّ ٍى ًِيم ةً ٍٓ ّ كففادْا يى  يًف  لكي
اؿ ا اًلٍكًخغى ٍى ًِيم لى  ةً ٍٓ  .(4)«يى

ٌَ اخلٍ/ أف ُفًٓ أف ٌا ل يٓين اإلنفاف إٍُا ْٔ حمهٔر يف األمٔر ادلُئيث، ةو إف  -3

                                      
 .(129(، كمفيً )42( أعؽسّ ابلغارم )1)
 .(121(، كمفيً )6921( أعؽسّ ابلغارم )2)
 (.7/145ليتيٓيق ) ،كٓب اإليٍاف (3)
 .(177ص)اىفٔائػ ( 4)
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ا ل يِٓيّ ٍَّ ا -م  / ٌا ْٔ ٌخٓيِّ -أيين
ي
، اكتلفهري فيٍا يلٔف ْييّ ضاؿ  كيثؽى عٍ قه ةمٔر أ

ا آعؽيَ  و خييق ا عيلن و األرض ةٓػ اُلياء األمؽ! ْك يليفٔف كييبٍخىئف كييـؽ
ٍٓين اإلنفاف. ؟! فف ْؼا مما ل يى لن  إحلًٓ ـر

ٔاب اىفيً ا -وٌَ أة ٍٓين، نٓيً الالكـ كاىفيففث، كٌرو الالكـ -أيين / أمٔر ل تى
ا -، كٌَ ذلميف نيفيَّات نفات ا  / النلغاؿ ةابلطد َْ أـٍاء كأْػاد -أيين

 ٓا دكف حلييػ، ٌرو حتػيػ اىٍئر األربٓث اىيتكأكناؼ أكياء ذينؽت يف اىلؽآف ىلع ٌٍْٔ
 ! كنفث لكب أنطاب الهٓف!.♠ذحبٓا إةؽاْيً 

ػـ تلليق الالكـ  نٍا أف ِْاؾ ٌَ املفائو اىٓيٍيث ٌا جيب فيٓا اإلجياز ْك
 .(2)، نٍفىث اتلفييو ةني امللئلث كاألُبياء، كٌتطد الؽكح(1)كحليُّفّ

ٔ ييّ الياةً هلؼا األمؽ فيلٔؿ واشخٍؿ إىل اإلٌام الشاغيب  لك مفىث ل / »♫ْك
يجتين ْييٓا ٍْو؛ فاخلٔضي فيٓا عٔضه فيٍا لً يػؿ ىلع اـخطفاُّ دحلو رشيع، كأْين 
. كادلحلو ىلع ذلم اـخلؽاء  ٔارح، ٌَ ضيد ْٔ ٌٍئب رشعن ٍو اجل ةاىٍٓو/ ٍْو اىليب ْك

ؽض ٍْا ل يفيػ ٍْلن م ا ةّ؛ فيف اىلؽآف الهؽيً/ الرشيٓث؛ فُا رأيِا اللارع يٓي لكفن
﮶﮷﴿ ﮵   ﮴  ﮳  ﮲  ٔاب ةٍا يخٓيق ةّ  .[811]ابللرة/ ﴾ے ے ۓۓ فٔكّ اجل

ا ٍْا كهػق الفائو... ككؽأ ٍْؽ ةَ اخلٍاب/  ككاؿ/  .[68]ـبس/ ﴾وئ ۇئ﴿اىٍٓو؛ إْؽاىن
يِا َْ اتللكُّف!( ؟، ذً كاؿ/ ُٓي  .(3)«)ْؼق اىفانٓث، فٍا األبُّ

ا يف  ♫ ذً ذنؽ اللاٌيب ٓن كٍسي
ى
نٔف اخلٔض يف ْؼا اجلٔع ٌَ اىٓيً غري أ

َ، كٌِٓا/  مفخىٍطفى
                                      

 (.1/5) لةَ رسب ،فيو ْيً الفيف ىلع اخليف (1)
ٍاء حكيو يف الهؽيم يف أكاكيو اثللات( ُلو 2) َْ الؽميل يف رشح الؾبػ/ أف األكٔاؿ يف الؽكح ةيغج ٌا يؾيػ  كالهفات اأـل

 (192ىلع أىف كٔؿ! )ص
(، كابليٓيق يف اللٓب 3897(، كاحلاكً )31115) يف املهِف (، كاةَ أيب كحتث61، 31/59( أعؽسّ اىٍربم يف اتلففري )3)

 .(3/327)ٍتلات (، كاةَ ـٓػ يف اى2281)
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 أُّ كغو ٍْا يٓين؛ فٓٔ غري ٌفيػ يف أمؽ أعؽكم، كل رزؽ دُئم. أواًل/
أف الرشع ةنيَّ ٌا حهيص ةّ ضياة اىٓتاد؛ فٍا لً يبيِّ ل مهيطث فيّ، ةو كػ جيؽ ذاًُيا/ 

ػ. ْى ّه ملا ؼا أمؽ كاك  إىل املففػة، ْك
 خٍاـ ةاجلِؽ يف لك يشء كحٍيُّب ٍْيّ ٌَ كف اىفلـفث املِطؽفني.أف الْ ذاثلًا/

ٔاردة ىلع ْؼا األمؽ رتاىات ال  .(1)ذً ُاكق اْل
ٔسيّ إىل حؽؾ  لـ اكف رضبنا ٌَ اتل كىٓو اجليه َْ اإلنرار ٌَ الفاؿ يف نػر اإـل

ٔسيّ إىل النلغاؿ ةٍا يٓين ا لزلرائّ املٔنيث إحلّ؛ إذ اتل ػًّ كبياُّ ْٔ ٌٍٓث  ٌا ل يٓين، ـك
َْٔ ةّ. ٔؿ يف ابللغ، كضفب اإلنفاف أف يفٓو ٌا ي  الـؽ

.ً َِّ ا ةٍا اْخً ةّ الرشع املٓ ٌن ؼا ةاب حؽبٔم يجتيغ ليٍؽبني اىِٓايث ةّ؛ اْخٍا  ْك
 /(2)ٌا ال يفين اإلنصان جزءاننٍا أكار اإلٌاـ اىغؾايل إىل أف  -4

عؽيَ، كعهٔنياحًٓ يف نيفيات سؾء يف أمٔر ل حِٓيّ كل حٍّٓ يف أنيٓا، نلئٔف اآل
ٌٓايلًٓ، كسٓات حتؽكًٓ، كٌلػار حتهييًٓ ٌَ ادلُيا )نٍا ُؽل احلٔـ ممَ يتفاءلٔف/ كً 

ٔاؿ؟... إىظ  راحتم اللٓؽم؟ ككً حِفق؟  (.!ككً حٍيم ٌَ ْلارات كأم
 ككؼا النلغاؿ ةاىلهم كالٔكائّ كامللاْػات اىيت ل حخٓيق ةلهػ نطيص.

ًُّ  كسؾء اإلنفاف يف أنيٓا نلئٔف املٓايق ٌَ اىٍٓاـ كالرشاب كاملِاـ  يف ضاسات حٓ
ٔ ٌا  كالالكـ كاخليٍث كاجلِؽ كاحلؽكث، كٌا ل يٓين فيٓا ْٔ الؾيادة فيٓا ىلع كػر احلاسث، ْك

ؽؼ ةفئؿ املتاضات.  يٓي
ل  ـتلج اإلكارة إىل أف الياةً يف حتػيػ ٌا يٓين كٌا ل يٓين ْٔ الرشع املٍٓؽ، -5

ا، كيه أف ابلٓو كػ يرتؾ أكياء كٌَ  ؛غري ذً كسب اتلجتيّ ىلع مفىث ٌٍٓث سػًّ

                                      
 ْؼا املٔىّ. /(؛ ضيد ذنؽ ْرشة مٔاىّ يلؽق فيٓا الفاؿ، ٌِٓا5/387(، )66 -1/43املٔافلات ) (1)
 (.114 -3/112( إضياء ْئـ ادليَ )2)
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يِِٓا مما ل يِٓيّ ألُٓا ٌَ كئٔف اىغري، يف ضني أف الرشع كػ سٓيٓا مما حِٓيّ 
 ٌتارشة، كٌَ ذلم ٌا يلٔف ٌَ ةاب األمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه َْ املِهؽ؛ 

ٔ أف يلٔف األمؽ ةاملٓؽكؼ ةاملٓؽكؼ إذ ٌَ ،املِهؽ غري ٌِهؽ كاجليه َْ ،برشٌّ ْك
 اتلؼرُّع ةٍرو ْؼا احلػيد اذلم ةني أيػيِا ليخٔنو إىل حؽؾ ْؼق اللٓرية اخلٍ ابلنيِّ 

يًش الهػيق  ْؼا اليبؿ يف  ◙اىِٓيٍث، أك املٓاحتث كالئـ ىلع ٌَ يلٔـ ةٓا؛ كذللم عى
ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿اىفًٓ فهٓػ املِرب ككاؿ/ أيٓا اجلاس إُلً حلؽأكف ْؼق اآليث 

ٔؿ ا ، [801]املائدة/ ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڦڦ إنَّ »يلٔؿ/  كإين ـٍٓج ـر
ًُٓ اهلل ةفلاٍب ٌِّ ٍَّ ْن يف

َ
ْوَشَم أ

َ
ا فيً يأخذوا ىلع يديّ أ ًٍ ْوا ؽال

َ
 .(1)«اجلاس إذا رَأ

ّو -ةػرسث نترية -نٍا أف مما يٓين املفيً ٔا / كئٔف املفيٍني ككياياًْ يف أم نل  .اكُ
ر، كفيّ حجتيّ ىلع الؽكَ األكؿ يف ؼى فيٍا ييت اإلنفاف كٌا يى احلػيد كاْػة ِْيٍث  -6

 ٔ ٔ ساُب اتلغييث ةرتؾ ٌا ل يٓين، كييؾـ ٌِّ الؽكَ اثلاين ْك حؾكيث اجلفؿ، ْك
 اتلطييث ةالنلغاؿ ةٍا يٓين.

كحؾداد احلاسث ىفًٓ ٌرو ْؼا احلػيد، كاىٍٓو ةٍلخياق يف زٌَ حؾامحج فيّ 
ج فيّ األكل ٔاستات، كحِاْز ٔازُث، فاكُج اخلٍٔة األكَل يه حؽكزي ال ٔيات، كنٓتج امل

ث يف حؽبيث اجلفؿ، كيف  الْخٍاـ فيٍا يِفّ، كحؽؾ لك ٌا ل يٓين، كيه أكلٔيث حؽبٔيث ميطَّ
 حؽبيث اآلعؽيَ.

نٍا حؾداد احلاسث إلضياء اىٍٓو ةٓؼا احلػيد الرشيف يف ُو اُتلار ةٓو امللالك 
  ةٓؼا اخليق الهؽيً اذلم أكار إحلّ احلػيد.السخٍاْيث اجلادمث َْ ْػـ اتلطيٌل 

لحّ ةعٔاُّ كٌَ ْؼق امللالك/ اُغلؽ ةٓو اجلاس ىلع ُففّ، كحفيييّ كٍّ ًن 
لحًٓ كحتىؽُّكاحًٓ حبياحّ اللغهيث؛ مما  املفيٍني ٌَ اجلرياف كغريًْ؛ خمافث نرثة حػعُّ

                                      
 (، ككاؿ اىرتٌؼم/ ضفَ نطيص.4115(، كاةَ ٌاسّ )4338(، كأةٔ داكد )3157( أعؽسّ اىرتٌؼم )1)
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يث ةني أفؽاد امل ٔد ُٔع ٌَ ىٓف الٔلء كاىرب كالهِّ  شخٍّ املفيً.أدل إىل كس
ا -كٌَ ْؼق امللالك / حيم امللالك اىيت حلٔف ةني الؾكسنٍي بفتب حػعو -أيين

لف  اآلعؽيَ يف كئٔف األرسة، ككػ يلٔف ْؼا اتلػعو أضياُنا ٌَ األةٔيَ الزليَ يفرـت
ًْ ىلع ٌا يى  ٔسيّ دىفٌث أرسى ياُّ ٌِاـتنا، ؽى يف الفاؿ َْ كئٔف أةِائٍٓا املزتكسني كحماكىث ح

ِا ل ةػَّ لألةِاء ٌَ اجلٍّ ةني اىرب ةٍٓا كاحلهٍث يف مما  يجخز ِّْ ملالك ل ختىف، ْك
ٍيو ةٓلء اآلةاء الهؽاـ أف يِٓئا ٌَ  ٍ اتلرصفات األرسيَّث ةٍا تفخليً ٌّٓ احلياة، نٍا جيى

 ٍَّ ٍّ الرشع ٌىٓني ْؼا احلػيد اجلتٔم الرشيف، كيخي فٔا ـٓادة أةِائًٓ ىلع كفق ٌا ـر
ٌي اتلٔفيق.ىٓلكات اجل  اس ةٓيًٓ ةتٓو، كا كى

َي لفاُّ ٌَ ىغٔ الالكـ؛ نٍا كاؿ حٓاىل/  أكرُث ٌا يراد ةرَتْك املرء ٌا ال يفِيّ/ -7 ڤ ﴿ضف

  .[81]ق/ ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
ّ إل فيٍا يِٓيّ»/ ككاؿ ٍْؽ ةَ ْتػ اىٓؾيؾ ٌي ٍَ ْػَّ الكٌّ ٌَ ٍْيّ كىوَّ الك  .(1) «ٌى

ٔق َْ ـتب حٓيو  دعو ةٓو اجلاس ىلع أضػ الهطاةث يف مؽىّ ككسّٓ يخٓيَّو، ففل
نِجي ل أحليً فيٍا ل يِٓحين، كاكف  ٌا ٌَ ٍْو أكذق ِْػم ٌَ عهيخنٍي/كسّٓ! فلاؿ/ 

ا ليٍفيٍني ٍن  .(2) كييب ـيي
 .(3)ْلٌث إْؽاض ا حٓاىل َْ اىٓتػ/ أف جيٓو كغيّ فيٍا ل يِٓيّ ٌَ»/ ككاؿ احلفَ

 .»(4)الكـ اىٓتػ فيٍا ل يِٓيّ عؼلف ٌَ ا » /ككاؿ ٌٓؽكؼ الهؽيخ
هىجَّ ِّْ لً حذً، كلً حخرضر / (5)حنتيـّ/ خد ٌا ال يفِيم ٌَ الالكم -8 ـى أف حخلكً ةٍا لٔ 

؛ نؼنٍ  اؿ اىغري َْ ْتادحّ، ضالن كٌلن ؽ أعتار الٔكائّ احلٌٔيث كاألٌٍٓث كاألىبفث، ـك
                                      

 .(48/117)دملق حاريظ يف ْفانؽ اةَ أعؽسّ (1)
 .(1/315ساٌّ اىٓئـ كاحللً ) (2)
 .(1/316املهػر الفاةق ) (3)
 .(8/361)األكحلاء ضييث يف ُٓيً أةٔ أعؽسّ (4)
 ٌا ـتق يف ىاةً الالكـ فيٍا ل يٓين. /( راس5ّ)
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َ الكٌّ اذلم  كاهل ىفلف، كحنٔ ذلم مما كػ ئكّ املفئٔؿ يف احلؽج، أك الهؼب، ْك
كيييّ ةّ زٌاُم، كحتاـب ىلع ٌا ٍُق ةّ لفاُم، إٍذ إُم تفتتػؿ اذلم ْٔ أدىن ةاذلم 

 ْٔ عري، كلٔ رصفخّ يف اىفهؽ كادلعء كاىتفبيص بلييًنى لم كرص يف اجلِث!
اآلعؽة مخؿ ككفات ئٍؿ ةٓا ككػ كيو/ إف لك لكٍث فيٍا ل يٓين ئكىف ْييٓا يف 

ٔهل، كيؼكب حلٍّ ككيتّ، كيخلٍّ ضرسات/ ْى  ضفاةّ ك
ًى كيج لكٍث نؼا أكاُج مما يِٓيم؟! أوهلا/ ً  أف يلاؿ هل/ ل

ا؟! ذٍ ْو ُفٓخٍمى إً  ذاُيٓا/  كيخٓى
يٍٓا؟!ْو رضَّ  ذاثلٓا/  حٍمى لٔ لً تىلي
جَّ فؽحبٍجى الفلٌث ٌَ عكتخٓا؟! راةفٓا/ هى ـى  ْلَّ 

ْلَّ سٓيجى ماكُٓا/ ـتطاف ا، كاحلٍػ ، كل هلإ إل ا، كا أكرب؛  خامصٓا/
ٍٍجى ذٔاةٓا؟! ًِ غى  فى

ذلذث حؾيػ يف اىٓلو/ دلالفث اىٓيٍاء، كدلالفث الهاحلني، كحؽؾ الالكـ » /كاؿ اللافيع
 .(1) «فيٍا ل يٓين

ح كأنو» /ككاؿ اةَ اىليً لى ًؼق نى حى  ْى ا ةالكخغاؿ الؽَّ ٍى ًِيم ةً ٍٓ ّ كففادْا يى  يًف  لكي
اؿ ا اًلٍكًخغى ٍى ًِيم لى  ةً ٍٓ  .(2) «يى

ّو ل يهص، أك يييق ةّ، يلٔف يف ٌٓىن  كحيغيم ذلم/ أفَّ الالكـ، أك اىفٓو يف مٔى
حٓاىل الالكـ أذِاء اخلٍتث يف اجلٍٓث  ♫الالكـ فيٍا ل يٓين، كٌَ ِْا ْػَّ اللافيعُّ 

ي ركاب اجلاس يف ٌٓىن الالكـ فيٍا ل يٓين ٍِّ  .(3)كخت

                                      
ث املشالؿ، ىٓتػالؽمحَ الهفٔرم ) (1)  .(1/143ُْؾ
 .(177اىفٔائػ )ص (2)
 (.2/418)  ،( األـ3)
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 ـالج آفث االنشغال ةٍا ال يفين/ -9
كٌٓؽفث ادلافّ اذلم يجتيغ أف يلٔف كراء احلؽص ىلع اتلغيم  إخالص اجليث، أواًل/

 ٌَ ْؼق اآلفث.
ػٌّ؛  يجتيغ ألَّ يلٔف امللياس ملؽيػ الهٍاؿ كالؽفٓث ً، أكْ  يف فٓيّ كحؽكّ ْٔ ضهٔؿ اإلذ

يلٓؽ ةيٓف اإليٍاف، ةو األجنص هل أف يلٔف ادلافّ ضهٔؿ األسؽ كبئغ مؽىاة  فخيم ضاؿ ت
ؼق  ٍَ اكُجْ  ٌى ٍنا ضٔهل، ك ػـ ذلم؛ حلهٔف دائؽنا يف فيم اإلضفاف، أك ضائ ا، كادلافّ إىل حؽكّْ 

.ً َ دائؽة اىِي ػ اجلاسْ  ٍَ أٓة ًٌ  ٔ  ضاهل فٓ
األفٓاؿ إٍُا أةاح جلا اللارع ٌِٓا ٌا يٍِٓا يف ديجِا اذلم فيّ » /اةَ عرلكفكاؿ 

ا كل فيّ رضر  …نلح آعؽحِا، أك يف ٌٓاكِا اذلم فيّ نلح دُياُا ًٍّ كإف لً يلَ ٌٓ
 .(1)(«ٌَ خصَ إشالم املرء حركّ ٌا ال يفِيّفل أكو ٌَ حؽكّ كؽبثن إىل ا؛ فف )

َه ليٓت ات، فيلن َْ املطؽٌات؛ فٍَ حؽؾ ٌا ل كحؽؾي ٌا ل يٓين ضه ػ ٌَ املهؽْك
 يِٓيّ حؽؾ املطؽٌات ٌَ ةاب أكَل.

 ذاًُيا/ االشخفاُث ةاهلل حفاىل ودوام مراكتخّ وحلٔيث اإليٍان ةّ وبٍالئكخّ/
َ ٍْاء ةَ أيب رباح أنطاةّ فلاؿ ٔا يٓػكف فئؿ الالكـ ٌا ْػا » /ْك ٍَ كتيلً اكُ ٌى إف 

ا ةٍٓؽكؼ، أك ُٓينا َْ ٌِهؽ، أك أف حٍِق يف ٌٓحلخم اىيت ل ةػَّ لم ٌِٓا  ...نخاب ا، أك أمؽن
َ اللٍاؿ كٓيػ، ٌا ييفَ ٌَ كٔؿ  ٌنا اكحبني َْ احلٍني ْك أحِهؽكف أف ْييلً ضافِني، نؽا

ي إل دليّ ركيب ْخيػ؟ أٌا يفخيح أضػكً ل رشت نطيفخّ اىيت أملْا نػر ُٓارق كىحؿ ٔ ن
 .(2) «آعؽحّ فيٓا يشء ٌَ أمؽ

ْلج حؽؾ ٌا ل يٓين أف يٓيً أف املٔت ةني » /كاؿ اىغؾايلحذنر املٔت وٌا ةفده،  ذاثلًا/

                                      
 (.1/662اةَ عرلكف ) حاريظ( 1)
  .(4728كٓب اإليٍاف )كابليٓيق يف  ،(3/315)ضييث األكحلاء أعؽسّ أةٔ ُٓيً يف ( 2)
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ّي يلػر  تىهخي يػيّ، كأُّ مفئٔؿ َْ لك لكٍث حليً ةٓا، كأف أُفاـّ رأس ٌاهل، كأف لفاُّ كى
ًِم ةٓا  .(1) «احلٔر اىٓني؛ فٍْاهل كحيييّٓ فيٍا ل يِٓيّ عرساف ٌتني ىلع أف يٍلخ

ٔسػ  االشخغال ةٍا يفين؛ راةًفا/ ِّف ةّ ل فُّ ٌَ أجنص اىٓلٌات كاملؽء لٔ اْخىن ةٍا لكي
ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿فيّ كغلن كاغلن ٍْا ل يِٓيّ. كاؿ كخادة يف حففري كٔؿ ا حٓاىل/ 

ًْ َْ ذلم -كا -أحاًْ/ »[6]املؤٌِٔن/ ﴾ٺ كىؼى  .(2) «ٌَ أمؽ ا ٌا كى
 .(3)«ٌَ حليَّف ٌا ل يِٓيّ ىيَّّ ٌا يِٓيّ» /ككاؿ ذك اجلٔف

فف اإلنفاف اىٓاكو اذلم حيافَ ىلع  الشفٔر ةلتح ْذه اآلفث وشيِْٓا؛ خامًصا/
نى  ؽَّؾ ضى نؽاٌخّ ل يؽىض أف ئي ؼا ٌا ضى اىني، ْك ٍَّ ِى فً ً ةُّ ٌَ اىفارغني ابل أٌري املٌِني ث ي

( ل يف ٍْو دُيا، كل »فلاؿ/  ◙ٍْؽ  يىلى )أم/ فارًغن ٍٓ تى ـى إين ألكؽق أف أرل أضػكً 
 .(4)«!يف ٍْو آعؽة

نٍا كاؿ ، إف املٌَ اىلٔم يلتفب كٔحّ ٌَ ضؽنّ ىلع ٌا يِفّٓ ٌّ اـخٓاُخّ ةا 
خري، اخرص املؤٌَ اىلٔي خري وأخب إىل اهلل ٌَ املؤٌَ الظفيف، ويف لك / »اجليب 

 احلػيد. (5)«.ىلع ٌا يِففم، واشخفَ ةاهلل وال حَفجْز..
ر احلرٌان اذلي جيِيّ اإلنصان بصتب ْذه اآلفث، وٌَ ذلم/  شادًشا/ حذنُّ

 احلرٌان ٌَ الصدق والٔرع/ -أ
ٍَ » /كاؿ ـٓو اىتفرتم ََّ  ٌى ـى  ُى ًؽ ، ضي ٍَ  احٍلىًلنيى ٌى ًى  كى يَّ ا حىلى ٍى ًّ  لى  ًفي ًِي ٍٓ ـى  يى ًؽ ، ضي ٍػؽى  الهِّ

                                      
 .(6/117فيو اىلػيؽ )( 1)
ػ( 2) ًِٓ كًٌِٓٓ ٌَ اُخٓاؾ ٌا ل جيٍو كل (، كككؼًْ/ ـهَّ 18/281)يف اتلففري ، كاىٍربم (171) أعؽسّ اةَ املتارؾ يف الْؾ

 )ككؼ(. /ٌادة ،اىٓؽبلفاف ، حيو
ػ الهتري )يف (، ك11327كٓب اإليٍاف ) (، كابليٓيق يف743أعؽسّ اةَ املتارؾ يف الؾْػ ) (3)  (.743الْؾ
ٔد113-9/112اىٍرباين ) ( ك741اةَ املتارؾ يف الؾْػ ) أعؽسّ( 4)  .( ٌَ كٔؿ اةَ مفٓ
 (.2664( أعؽسّ مفيً )5)
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 ٍَ ٌى وى  كى غى ّي  كى ٔىارًضى رٍيً  سى ا ةًغى قي  ٌى ؽى مى
ى
ًّ  اي  أ ـى  ةً ًؽ رىعى  ضي ٔى ٍ  .(1)«ال

 احلرٌان ٌَ احلهٍث/ -ب
، كل أحليف ٌا ل يِٓحينكيو ليلٍان»  .(2) «/ ٌا ضهٍخم؟ كاؿ/ ل أـؿ ٍْا كػ نيفيجي

 احلرٌان ٌَ احلِيًْ/ -ج
 .(3) «كاؿ/ ل يِٓحين ٌا ل يِٓحينٌا ةيق ٌَ ضيٍم؟ »لؽسو/  ◙ كاؿ ٌٓاكيث

 احلرٌان ٌَ الصيادة احلليليث واخرتام اجلاس/ -د
ٍػتى كٔمىمى كأُج لفجى ةُلتًٓ كل أرشفًٓ؟كيو لألخِف/ » ـي ًى   -كاؿ/ أين ل أحِاكؿ  ة

جي  -أك كاؿ/ ل أحليَّف حلِّ ، كل أىيِّّ ٌا كي فيجي  .(4) «ٌا ني
 احلرٌان ٌَ ىني اىليب وكٔة ابلدن وبركث الرزق/ -ْ

ِنا يف ةػُم، كضؽٌاُنا يف رزكم، » /كاؿ ٌالم ةَ ديِار إذا رأيج كفاكة يف كيتم، كْك
 .(5)«فاْيً ةُم حليٍج ةٍا ل يِٓيم

  احلرٌان ٌَ اىػٍأُيِث وراخث اجلفس/ -و
فرتؾ ٌا ل يٓين يٍهِِا ٌَ راضث ُففيث حاٌث حبيد ُِاـ كحنَ ُخٍخّ ةاٌٍئِاف 
حاـ، كُكو كنرشب ةانرشاح كضئيث، يف ضني أف اىفئي املخٍيّ إىل ٌا ل يِٓيّ ٌَ 
كؽيب، أك ةٓيػ يٓحق يف كيق دائً كضرية كاحيث، كاـخففارات رْيتث ل جيػ هلا 

ين ةفلف؟ كٌا يه ُؽكؼ فلف املاحلث؟ كٌَ أيَ سٔاةنا/ حؽل ٌا رس ْلكث فلف اىفل
انتفب ْؼق األمٔاؿ؟ كٌا رس ْؼا الرسكر ابلادم ىلع كسّ فلف ْؼا احلٔـ... ْهؼا، 

                                      
  (.4713كابليٓيق يف اللٓب ) (،11/196ضييث األكحلاء )أعؽسّ أةٔ ُٓيً يف ( 1)
 (.4669)لٓب ابليٓيق يف ال(، ك34295)املهِف أعؽسّ اةَ أيب كحتث يف ( 2)
 (.117الهٍج ) أعؽسّ اةَ أيب ادلُيا يف (3)
  (.6386)لٓب ال أعؽسّ ابليٓيق يف (4)
 (.1/287( فيو اىلػيؽ )5)
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 .(1)كىَ جيػ ىتفاؤلحّ أسٔبث كافيث
 /  اتلفرُّض ليدرٌان ٌَ ـئ اىلدر وادلرجث ـِد اهلل وأخػر ٌَ ْذا/ -ز

فَ إـلٌّ، فاكف ْؼا » /كاؿ اإلٌاـ اةَ حيٍيث فذا عاض فيٍا ل يِٓيّ نىلىمى ٌَ ضي
ا ىٓؼاب سًِٓ كغيب ا، ةو ْييّ؛ إٍذ ىحؿ ٌَ رشط ٌا ْٔ ْييّ أف يلٔف مفخًطلًّ 

 .(2)«نىٍلم كىػرق كدرسخّ ْييّ
ا فيٍا ل يِٓيّ. ٌن  كيف ٌِرٔر احللً/ أكرث اجلاس ذُٔبنا أكرثًْ الك

ٔاب األربفث  اىيت يدخو ٌِٓا الشيػان ىلع اىفتد ىيشغيّ ةٍا ال شاةًفا/ خفؼ األة
ؼق األةٔاب األربٓث يه يفِيّ، ، فيجتيغ أف (3)اجلِؽات كاخلٍؽات كاليفِات كاخلٍٔات /ْك

ا/ َّٔاب ُففّ ىلع ْؼق األةٔاب، يلزـ الؽباط ىلع ذغْٔر  يلٔف املؽء ة
ٓا َْ نرري ٌَ فئؿ املتاضات ٌ فأٌا اجلؾرات/ كمؽانب  َ ةئتو فيشخٓػ املؽء يف نفِّ

ات ٌرو اجلِؽ ليلؽاءة يف غدِّ الهخب  ،كٌخاسؽ ككٍاحلَّات، ْؼا، فيلن َْ املهؽْك
 كاملشلت، كالنلغاؿ ةعتار الؽياىث كالهؽة... إىظ، كاألكػ ٌَ ذلم/ اجلِؽ يف املطؽٌات.

فيشب رصفٓا فيٍا يٓين اإلنفاف، كإكغاهلا َْ اتلفاْات وأٌا اخلػرات واألفاكر/ 
ؽ يف ادلار اآلعؽة كٌٓاين آيات ا امللؽكءة كاملِِٔرة، كيف ًُ  ،كاحلؽاـ  ًّ ًٍ ٓى كذلم ةاتلفهُّ

 حٓاىل، ككؼلم اتلفهري يف ْئب اجلفؿ، ٌّ اتلفهري يف كاسب الٔكج ككُيفخّ.
 ٌّ ً ْؼا، كإف لً ييتً املؽء عٍؽاحّ فل غؽك إذنا أف يٓيً ىلع كسّٓ يف أكديث الْٔ

 ْشؾكا َْ حِفيؼ ٌا يؽيػكف ىلع أرض الٔاكّ.اىلاْػيَ اىٓاسؾيَ، اذليَ 
ػػػػ نٍفن

ي
ًً أ ٍْ ٔى كا إًىلى الٍػػػػ ػػػػػؽيٌ فى ًّ  افى  ةًػػػػ

 

ٔفٍ   ٓي ىٍلػػخى ػػا ي ٌى  ًّ كا ًفيٍػػ ػػػي ػػٍػ كىسى لى  فى
 

ا وأٌا اليفؾات/ و يَ / »كاؿ الهادؽ املهػكؽ  ؛فل خيىف ِْيً عٍْؽ  بُّ كُ ْو
                                      

 .(98ص)ربٓني اجلٔكيث يياح املٓاين اخلفيث يف األإ (1)
 (.7/51( دلٍٔع اىفخاكل )2)
 .ْاٌا ةٓػ( ك194لةَ اىليً )ص ،اجلٔاب الاكيف (3)
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ًْٔٓ اجلاَس  ً -يف اجلار ىلع وج  .(1) «إال خصائد ألصنخًٓ -أو ىلع ٌِاخْر
ككػ مؽَّ ٌِٓا اتلجتيّ ىلع ٌؽؼ ٌَ ْؼا، فيشب ىلع الهحِّؿ أف يهٔف لفاُّ كيتَّتّ يف ذلم 

 ذنؽ أكرث ٌَ»ملَ يؽيػ ىتً لفاُّ فلاؿ/  ٍْؽ ةَ ْتػ اىٓؾيؾالٔنيث اىٍٓؽيث اىيت أْػاْا 
 .(2) «!يِٓيّ فيٍا إل الالكـ َْ أمفم ٍْيّ ٌَ الالكـ أف ْيً كٌَ ةاىلييو، ريض املٔت

ًِا/  ڤ ڤ ڤ ﴿ ؽ ضئر امللئلث الاكحبني// حؼنُّ وكذلم مما يُصخفان ةّ ىلع اىفالجذاٌ

 .[81]ق/ ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
ةغؽفث  ِْػٌا مؽَّ  ضفاف ةَ أيب ـِافنٍا فٓو  ،ككؼلم كػ حيخاج األمؽ إىل ٌٓاكتث اجلفؿ

دَّب ُففّ ةهياـ ـِث؛ ألُٓا )أم/ ُففّ( تفؿ ٍْا ل يِٓيٓا!! !ٌىت ةيجيٍج ْؼق؟»ففؿ/ 
ى
 .(3) «ف

ٔدد كبلئغ  ًُٓ، ل يفخغين اإلنفاف َْ كػر ٌَ الالكـ ٌَ كتيو املتاـٍث كاتل
 يَ املٔفَّلني.مهيطث، أك دفّ ٌففػة، ىلَ ل كمَّ أُّ ةاب يلق ىتٍّ إل ىلع اجلادِّ 

ٔات/ ٔاةّ وأٌا احلراكت واخلػ فف لً يلَ  ،فطفِٓا ةف ل يِلو كػٌّ إل فيٍا يؽسٔ ذ
ٔد ِْٓا عري هل، كيٍلَ ليٓتػ املٔفَّق أف يفخغؽج ٌَ لك ٌتاح  ٔاب فاىلٓ يف عٍاق مؾيػ ذ

ٔارح كأٍْاؿ ابلػف.خئٍ إحلّ كؽبثن ئِيٓا ، فخلّ عٍاق كي  هؼا ـائؽ ضؽاكت اجل  ؽبث، ْك
، » /كاؿ كخادة ىفهِّي اكف يلاؿ/ ل ييؽل املفيً إل يف ذلث/ يف مفشػ يٍٓؽق، أك ةيج ي

 .(4)«أك اةخغاء رزؽ ا ٌَ فيو ربّ
 أمٌٔر ىيصج ٌَ الالكم فيٍا ال يفين؛ وٌِٓا/ -11

ٔاب ةفض األشئيث واىفخاوى،  -أ ََّ املفيت ضاسث الفائو ذللم، ٌرو/ الزيادة يف ج إًٍف ُ
يفؿ َْ الهلة فيؼن ٔء كالهلة كأذاكرٍْا، كحنٔ ذلم.أف ي  ؽ الٔى

                                      
 كاؿ/ ضفَ نطيص.(، ك3973(، كاةَ ٌاسّ )2616اىرتٌؼم ) ( ك22116أمحػ ) ( أعؽس1ّ)
 .(1718أعؽسّ أمحػ يف الؾْػ )( 2)
 .(4731لٓب )ال (، كابليٓيق يف3/115أعؽسّ أةٔ ُٓيً يف ضييث األكحلاء ) (3)
 .(11319)لٓب ال(، كٌَ ٌؽيلّ ابليٓيق يف 19787( أعؽسّ ٌٍٓؽ يف اجلاٌّ )4)
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ىلع ٌَ ٌيب ٌِّ أف يٓيٍّ الهلة، كذلم يف ضػيد/  كٌَ ذلم/ سٔاب اجليب 
ٔء ةٍاء ابلطؽ.«امليسء نلحّى» ٔاةّ ملَ ـهل َْ الٔى  ، كس

ئو َْ يشءو كاكف ِْاؾ يشءه / »♫ كاؿ اجلٔكم ـي آعؽ حيخاج  كفيّ أفَّ املفيت إذا 
ِّْ يفخطب هل أف يؼنؽق هل، كيلٔف ْؼا ٌَ اجلهيطث ل ٌَ  إحلّ الفائو كلً يفهل

ٍٍين الهلة،  ٔؿ ا( أم ْيِّ ٍٍين يا ـر الالكـ فيٍا ل يٓين، كمٔىّ ادللىث أُّ كاؿ/ )ْيِّ
ٔء، كىحفا ٌَ الهلة لهٍِٓا رشٌاف هلا ّي الهلة، كاـخلتاؿ اىلتيث، كالٔى ٍى  .(1)«فٓيَّ

ٍَ يلٔـ ةّ ـٔاق، فيخٓنيَّ  هر/األمر ةاملفروف واجليه ـَ املِ -ب ٌى ٔسػ  ثن إذا لً ي عانَّ
 ْييّ ضيجئؼو اىلياـ ةؼلم ٌٍٓا اكف، كل يلٔف ذلم ٌَ الكخغاؿ ةٍا ل يٓين.

د/ -ج ٔدُّ ىلَ ل يجتيغ اإلفؽاط يف  ٌداـتث األْو واألوالد ىلع شبيو املتاشػث واتل
كلد، كغؽس ركح اهلؾؿ ذلم ضىت ل يلٔف ـبتنا يف ىياع األككات، كففاد األْو كاأل

ّي ا. لى فَّ ٍَ كى ٌى ٓيػ  ٔـًٓ، كالفَّ ب يف ُف  كاليَّٓ
، كىاةٍّ الرشع ل غري، ىلع ٌا ـتق ةياُّ. ّه ؼا ةابه كاـ  ْك

 
 

 

                                      
 (.397) رشح ضػيد ركً (4/118رشح مفيً، لئِكم ) (1)
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 الثالث عشرالحديث 
 
 

ن  أحد كم م  ؤ  ال ي  »قال:  ؛ملسو هيلع هللا ىلصعن امنبي  ◙ عن أنس بن مامك

هحتَّى يحبَّ   رواه امبخاري ومسنم. «.ألخيه ما يحبُّ لنفس 
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 طرق احلديث وألفاظه
 
 

ريه ٦٤ ٌؽيٚ كٓتث ٦ْ ٛخادة ٦ْ أنٍؿ مؽ٬ًً٘ع  ٪ؼا احلػيد أعؽس٩ ابلغاري ٕو
 .(1)«ال يؤوي أخدكه خىت حيب ألخيٍ وا حيب جلؿصٍ»ة٢َٙ/ 

ؽه يف « جلارهٛال/ أو  -ألخيٍ»٦٤ ٌؽيٚ كٓتث ةإـ٨اده/  ويف روايث ملف٣٢ٍ  ٪ٟؼا ٞذ
ٝ  .(2)ةٓو الؽوايات ٦ْ كٓتث ةاللَّ

 َّٝ ٬ان امل٣٢ٓ ٦ْ ٛخادة ة٩ ة٩ِٙ٢ األول ل٣ يل  .(3)ورواه ضفني ة٦ ٞذ
 خىت حيب   عتد  واذلي ًؿيس ةيده ال يؤوي »ويف روايث ٦ْ ضفني ةإـ٨اده مؽ٬ًً٘ع ة٢َٙ/ 

 .(4)«جلؿصٍ جلاره، أو فال ألخيٍ وا حيب  
 حيب  واذلي ًؿس حمىٍد ةيده ال يؤوي أخدكه خىت »ويف روايث ذاثلث ٦ْ ضفني/ 

 .(5)«وي اخلري جلؿصٍ حيب  ألخيٍ وا 
ألخيٍ  حيب  خىت  واذلي ًؿيس ةيده ال يؤوي عتد  »ويف روايث راةٓث ٦ْ ضفني ة٢َٙ/ 

 .(6)«وي اخلري جلؿصٍ حيب  وا 
 ٍَ  حيب  خىت  ال يؤوي رجل  واذلي ًؿس حمىد ةيده »٦ْ ضفني/  عامٍؿ  ويف ١ٙ

 «.جلؿصٍ حيب  ألخيٍ وجاره وا 
                                      

 .(13( أعؽس٩ ابلغاري )1)
 .(45( أعؽس٩ مف٣٢ )2)
 .(13( أعؽس٩ ابلغاري )3)
 .(45( أعؽس٩ مف٣٢ )4)
  .(5617) الهٖؽى(، و7663ا١نفايئ يف الٟربى )(، و13629أمحػ ) ( أعؽس5٩)
 (.294(، واة٦ ٨٤ػه )621ٛػر الهبلة )حِٓي٣ ( أعؽس٩ حم٥ػ ة٦ ٧رص يف 6)
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ؽه   .(1)ةػون كٝ« ألخيٍ وجاره»٪ٟؼا ٞذ
٦ْ ٛخادة ة٩ ةال٢َٙ األول الفاةٚ ٦ْ  (3)، ومحيػ ة٦ ٫٤ؽان(2)ورواه ٥ْؽان ة٦ ٢ٌيٚ

 كٓتث ةإـ٨اده.
ؽه ةال٢َٙ  (4)«أخدكه»ماكن/ « رجل»وًلؼا رواه ـٓيػ ة٦ بلري ٦ْ ٛخادة وٛال/  وٞذ

 األول الفاةٚ للٓتث.
 ٍّ  .(5)احلف٦آعؽ ٦ْ ـٓيػ ٦ْ ٛخادة ٦ْ احلف٦ ٦ْ أنؿ. زاد ٘ي٩  ١ك٦ ورد يف م٬ى

 .(6)ورواه ٪٥ام ٜ٘ال ٘ي٩/ ٦ْ ٛخادة ٦ْ أنؿ ة٩ِٙ٢ الفاةٚ ٦ْ كٓتث
 ٍَ  .(7)«جلؿصٍ وي اخلري حيب  ألخيٍ املصنه وا  حيب  خىت  ال يؤوي عتد  »٦ْ ٪٥ام/  ويف ١ٙ

ال َيْتنُُغ عتد  خقيقث »٦٤ ٌؽيٚ ضفني امل٣٢ٓ ةإـ٨اده ة٢َٙ/  (8)ورواه اة٦ ضتان
 «.اإليىان خىت حيب  ألخيٍ وا حيب  جلؿصٍ وي اخلري

ال يصخكىل »وهل كا٪ػ ة٫ؼا ال٢َٙ األعري ٦٤ ضػيد أيب م٢يٟث اذل٤اري ة٢َٙ/ 
 .(9)«جلؿصٍ حيب  ألخيٍ وا  امعتد اإليىان خىت حيب  

 

 
 

  

                                      
 (.295( أعؽس٩ اة٦ ٨٤ػه )1)
(2( ً  (.8292( أعؽس٩ ا١ٍرباين يف األـو
 (.2/28( أعؽس٩ اخلٍيب يف امل٬ىص )3)
(4( ً  (.8861( أعؽس٩ ا١ٍرباين يف األـو
  .«وال ٩٨ْ إال ةٜيث ،ةني ٛخادة وأنؿ إال ـٓيػ ػع٠ أضػ احلف٦َ ل٣ يُ »(، وٛال ا١ٍرباين/ 766) يف الهٖري أعؽس٩ ا١ٍرباين( 5)
 (.2/28واخلٍيب يف امل٬ىص ) (،93وأة٬ ٬ْا٧ث ) (،297واة٦ ٨٤ػه يف اإلي٥ان ) (،2116( أعؽس٩ ا١ٍياليس )6)
 .(297وأعؽس٩ اة٦ ٨٤ػه )، (2887(، وأة٬ يًٓل )13629( أعؽس٩ أمحػ )7)
 (.235اة٦ ضتان )أعؽس٩ ( 8)
 .(7665س٩ أة٬ ٧ٓي٣ يف ٤ٓؽ٘ث الهطاةث )( أعؽ9)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 

  /  /◙ نََصُتٍأوالا
ار ٦٤ األ٧هار، أة٬ محؾة املػين، ٧ؾي٠  ٪٬ أنؿ ة٦ ٤الٝ ة٦ اجلَّْْض، ٦٤ ةين اجلَّشَّ

٬ل ا  ة إٛا٤ث اجليبِّ ابلرصة، ناضب ـر  ةاملػي٨ث. ، وعاد٩٤ُ ْرش ـنني ٤ػَّ
 .(1)ةأيب محؾة؛ أل٩٧ ٍٛٗ ة٢ٜث محؾة، ويه احلؽيٙث ا١يت يف ٫٥ٌٓا ذلع ٛي٠/ ٨ٞاه اجليب 

 .(1)ذلع
٤يهاء، ويٜال/ ـ٢٫ث، وٛي٠  ٥َيَْهاء، ويٜال/ الؽُّ ُٖ ٢ي٣ ة٨ج ِم٢ْطان، واـ٫٥ا ا١ ـُ أ٩٤/ أم 

 ٕري ذلٝ، واألول أك٫ؽ.
ْت هل أنؿ ة٦ ٤الٝ، ذ٣ أـ٥٢ج ول٣ يُف٣٢ ٘ٓؽَىْج  وٌل٧ج زوسث ملالٝ ة٦ اجلْض ٬ََ٘لَ

ََب، وَعَؽج إىل اللام ٢٫٘ٝ ٪٨اك.٢ْي٩ 
َ
بلم ٘أ  اإـل

ةَْج وٛا١ج/ وا ٤ا 
َ
ذ٣ ْؽض ٢ْي٫ا أة٬ ٢ٌطث األ٧هاري الؾواج ٛت٠ إـبل٩٤، ٘أ

، ٘إِْن  َٝ ، ول٨َّٟٝ رس٠ٌ اكٌ٘ؽ، وأ٧ا امؽأة مف٥٢ث، وال حي٠ُّ يل أن أحؾوََّس ٤ر٢ُٝ يا أةا ٢ٌطَث يَُؽدُّ
 ٘أـ٣٢ ٘اكن ذلٝ ٫٤ؽ٪ا.تُْف٣ْ٢ِ ٘ؼاَك ٫٤ؽي، و٤ا أـألُٝ ٕريه، 

 / ٍٝ ًُّ اك٧ج أكؽم »ٛال ذاةٌج ة٦ أـ٣٢ ابُل٨اين ح٥٢يؼ أنؿ ة٦ ٤ال ٥٘ا ـ٥ُٓج ةامؽأٍة ٛ
ْت هل بلم، ٘ػع٠ ة٫ا ٬ََ٘لَ  .(2)«٫٤ًؽا ٦٤ أم ـ٢ي٣/ اإـل

 وٌلن هلا ٦٤ أيب ٢ٌطث ٦٤ األوالد/ ْتػ ا، وأة٬ ُع٥َرْي.

                                      
 .(49)صخمخرص اجلرباوي ىلع األربٓني اجل٬ويث  (1)
 (.3341(، وا١نفايئ )2168(، وا١ٍياليس )16417)يف امله٨ٗ ( أعؽس٩ ْتػ الؽزاق 2)
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 أيًيا. -ث، هلا نطتثوعاتل٩/ يه أمُّ ضؽاٍم ة٨ج ِم٢ْطان األ٧هاريَّ 
نني، وح٬ُيفِّ اجليب  َِٛػم اجليب  رشون ـ٨ث املػي٨ث وأنؿ اة٦ ْرشـ   .(1)وألنؿْ 

  /وٌافتٍذاًياا ◙/ 
٩ إىل  ٬ل، ٘غػم  اجليبذ٪تج ة٩ أ٤ُّ ٩ ٦٤  ا ـر أن يػ٬ْ   اجليب، و٢ٌتَْج أ٤ُّ

ا، »الة٫٨ا أنؿ، ٛال أنٌؿ/ ٥٘ا حؽك عرَي آعؽٍة وال د٧يا إال دًع يل ة٩/  امهلل ارزفٍ واالا وودلا
 «.وبارِْك هل

َػَم »ٛال أنٌؿ/  ْٜ ٤َي٨َْث أ٩َّ٧ ُد٦َِ٘ لُه٢يْب ٤َ
ُ
ذَتيْن اةنيت أ ٘إينِّ ١َـ٦ْ٥ِ أكرث األ٧هار ٤ااًل، وضػَّ

رشون و٤ائث ٌّ ْو اج ابلرصَة ةي  .(2)«احلشَّ
٩٨ ٛال/  ٬ل ا »ْو وٛػ أزرحين ة٨هٗ مخار٪ا وردَّحين  ساءت يب أيم إىل ـر

٬ل ا ٪ؼا أ٧يؿ اةين أحيُج ة٩ خيػمٝ ٘اْدُع ا هل، ٜ٘ال/  امهلل ة٨ه٩ٙ، ٜ٘ا١ج/ يا ـر
، ٛال أنؿ/ ٬٘ا إن ٤ايل لٟرري، وإن وَلي ووَل وَلي حلخٓادُّون ىلع حن٬ أكرث واهل وودله

 .(3) «املائث احل٬م
٩٨ ٛال/  ٬ل ا »ْو وأ٧ا أ١ٓب ٤ّ ا٥٢ٖ١ان، ٘ف٣٢ ٢ْي٨ا ٘تٓرين إىل  أىت ٌْلَّ ـر

٬ل ا  حلاسث.  ضاسث ٘أةٍأُت ىلع أيم، ٥٢٘ا سئُج ٛا١ج/ ٤ا ضبفٝ؟ ٢ُٛج/ ةٓرين ـر
٬ِل ا  ، ٛا١ج/ ال حتػذ٦َّ برسِّ ـر أضًػا، ٛال أنؿ/  ٛا١ج/ ٤ا ضاسخ٩؟ ٢ُٛج/ إ٫٧ا ِِسٌّ

َٝ يا ذاةُج  ذُج ة٩ أضًػا حلػذخُ  .(4) «وا ل٬ ضػَّ
٦ ذاةج ابل٨اين ٛال/  كاك ٛي٣ٌ ألنؿ ة٦ ٤الٝ يف أرى٩ ا١ٍٓق، ٘هًل أنؿ ٘ػًع، »ْو

٠ ٕبل٩٤ ٜ٘ال/ ا٧ِؽ أي٦ ة٢ٖج  ٘رارت ـطاةث ضىت ٕليْج أرى٩، ذ٣ مؤلت ن٫ؽجي٩ ٘أـر

                                      
 (.2629( أعؽس٩ مف٣٢ )1)
 (.2486(، ومف٣٢ )1982( أعؽس٩ ابلغاري )2)
 .(2481أعؽس٩ مف٣٢ ) (3)
 .(2482أعؽس٩ مف٣٢ ) (4)
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ُػ أرَى٩ُ  ْٓ  .(1) «٪ؼه؟ ٨ِ٘ؽ ٘إذا يه ل٣ َت
٦ ذاةج ٛال/  اكن أنؿ إذا أكىف ىلع عخ٣ ا١ٜؽآن ٦٤ ال٢ي٠ ةًفَّ ٩٨٤ ـ٬رة ضىت خيخ٩٥ »ْو

٩٨ ٛال/ اكن أنؿ ة٦ ٤الٝ إذا عخ٣ ا١ٜؽآن دمّ وَله وأ٪٠ ةيخ٩ ٘ػًع هل٣  . (2)«٨ْػ ْياهل. ْو
ب٣٫ وي٬ٜل هل٣/  حِك٣ ٦٤ َوََلِ »اكن حيب ٢ٌتث ا٣٢ٓ١ ويٜؽِّ ػَّ ِْ أل٧خ٣ أضبُّ إيلَّ ٦٤ِ 

 .(3)«إال أن يك٬٧٬ا يف اخلري أ٤را١ك٣ أنؿ؛
  /وؾاحٍذاثلاا ◙/ 

٤ا ةٌف أضٌػ مم٦ نًلَّ إىل ا١ٜت٢خني ٕريي، وٌلن آعؽ ٦٤ ةٌف ةابلرصة ٦٤ »ٛال مؽًة/ 
، وٛػ ة٢ٔ املائث ًعم، واعخ٢ٗ ٘ي٥ا ٫ٛ٬٘ا، ٜ٘ي٠/ ٤ائث وذبلث ـنني، أنطاب اجليب 

تّ، وٛػ ٤ات ـ٨ث إضػى  ج، وٛي٠/ ـو وتفٓني، وٛي٠/ اذنخني، وٛي٠/ ذبلث. وٛي٠/ ـو
ف٩٢ حم٥ػ ة٦ ـريي٦  .(4)«ٕو

 
 
 
 

 
 

  

                                      
 .(7/21أعؽس٩ اة٦ ـٓػ يف ا١ٍتٜات الٟربى ) (1)
 .(1/278نٙث اله٬ٙة )( 2)
 (.3/371( ح٫ؼيب ال٥ٟال )3)
ؽ اة٦ ٞرري يف ابلػايث واجل٫ايث( 4) ا، ٜ٘ال٬ا هل  ،ٖف٩٢ حم٥ػ ة٦ ـريي٦أن أنؿ ة٦ ٤الٝ ملا ٤ات أوىص أن يُ » /ٞذ ـً وٌلن حم٥ػ حمت٬

وٌلن  -إ٥٧ا ضبفين ٦٤ هل احلٚ ،ٛال/ إن األ٤ري ل٣ حيبفين ،يف إعؽاسٝ ٜ٘ال/ أ٧ا حمت٬س، ٜ٘ال٬ا/ ٛػ اـخأذ٧ا األ٤ريَ  ،يف ذلٝ
ا  ـً  .(9/274ابلػايث واجل٫ايث ) .«٩٢٘أذن هل ناضب احلٚ ٖ٘فَّ  -ػي٦ةحمت٬
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 أهمية احلديث ومنزلته
 
 
 أة٬ داود احلػيد ٦٤ دم٢ث األضاديد األربٓث ا١يت حكيف اإلنفان َلي٩٨.  ػَّ َْ 

ُّ »املاليك/  ٛال اإل٤ام أة٬ زيػٍ  وي اكن يؤوي أضاديد/ ) ع ٦٤ أربٓثِ آداب اخلري حخٙؽَّ  دمي
ِم اآلخر ؾنيقل خرياا، أو حلطىج( ال ، )وي خصي إشالم املرء حركٍ وا ال يعٌيٍ(، )ةاهلل واحل

 .(1) «ال يؤوي أخدكه خىت حيب ألخيٍ وا حيب جلؿصٍ(، )حؼضب(
 

 شـرح املفـردات

 
 
 إي٥ا٧ًا اكمبًل. /أي، « اليؤوي»
ا وح٢ٖيتًا ٥ٞا يف أ٤ر٢خ٩.  /يٓين /«أخدكه» ًٙ ٬رة ترشي  دميّ املف٥٢ني، وإ٥٧ا أىت ةي٥ري اذٞل
ة اَلي٦. /أي، «ألخيٍ» ع٬َّ

ُ
بلم، و١يؿ املؽاد األخ يف ا١نفب، أو حن٬ه، وإ٥٧ا املؽاد أ  يف اإـل

 
 

 

                                      
بليم ا٬ٜ١ي٣، الل٬ٌلين )ص (1)  .(66الف٬٢ك اإـل
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 الشرح اإلمجالي

 
 

يؾيػ ويك٠٥  أ٘اد احلػيد أن حمتث املؤ٨٤ني ٦٤ ْبل٤ات اإلي٥ان ودالئ٩٢، وأن اإلي٥ان
بل٤ث الهػر واجلهص ل٥٢ف٥٢ني، ٥ٞا أن  ةا١ٍاْث و٠ٓ٘ الهاحلات، و٘ي٩ ةيان ٘يي٢ث اإليرار، ـو

 ا٠٥ٓ١ ة٫ؼا احلػيد مما يليّ س٬ًا ٦٤ املطتث واأل١ٙث يف املشخ٥ّ املف٣٢.
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 الشرح التفصيلي

 
 
   /ٍوٌاشتث احلديد ملا فتن 

بلم  بلم و٪ؼا يف ضف٦ اإلي٥ان، ٘األول يف ونٗ اإـل احلػيد الفاةٚ يف ضف٦ اإـل
 واثلاين يف ونٗ اإلي٥ان. 

   /اإليىان املٌيف يف َذا احلديد 
واإلي٥ان امل٨يف يف ٪ؼا احلػيد ٪٬ ح٥ام اإلي٥ان وًل٥اهل، و٪ؼا واىص يف ـياق اة٦ 

ويف ضػيد أيب م٢يٟث اذل٤اري « ىانال يتنغ عتد  خقيقث اإلي»ضتان الفاةٚ هلؼا احلػيد/ 
 «.ال يصخكىل امعتد اإليىان»/ -أيًيا -الفاةٚ

يؽيػ/ ال يؤ٦٤ اإلي٥ان لك٩، وًلؼلٝ »/ (1) -يف ٨ٓ٤اه -وٛال حم٥ػ ة٦ ٧رص املؽوزي
 .(2) («ال إيىان ملي ال أواًث هل، وال ديي ملي ال عُد هل٬ٛهل/ )

٦ْ »/ -يف ا١رتدمث ىلع روايخ٩ الفاةٜث -وٛال اة٦ ضتان ؽ ابليان ةأنَّ ٧يَف اإلي٥ان ٥َّْ ْٞ ِذ
ال حيب ألعي٩ ٤ا حيبُّ جلٙف٩ إ٥٧ا ٪٬ ٧يف ضٜيٜث اإلي٥ان ال اإلي٥ان ٧ٙف٩، ٤ّ ابليان ةأنَّ 

 .(3) «٤ا حيبُّ ألعي٩ أراد ة٩ اخلري دون الرشِّ 
اح هلؼا احلػيد  .(4)و٪ؼا مل٬٫ر يف لفان الرشَّ

                                      
 (.2/589ملط٥ػ ة٦ ٧رص ) ،( حِٓي٣ ٛػر الهبلة1)
 .(194(، واة٦ ضتان )12383أعؽس٩ أمحػ )( 2)
 (.1/471نطيص اة٦ ضتان ) (3)
 (.1/74(، ٘خص ابلاري )1/226ل٬٨٢وي ) ،رشح مف٣٢ (4)
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اإلي٥ان، و٧يُف اـ٣ اليشء ىلع ٤ٓىن ٧يف ال٥ٟال واملؽاد ةاجليف ٥ٞال »/ ٛال اة٦ ضشؽ
 .(1) «٩٨ْ مفخٙيٌو يف الك٣٫٤؛ ٬ٜٞهل٣/ ٘بلن ١يؿ ةإنفان

 يٓين/ واملؽاد ٧يف ةٓو نٙاح٩.
و٪ؼا واىص ٦٤ حؽدمث اإل٤ام ابلغاري يف نطيط٩ ٛال/ ةاب/ ٦٤ اإلي٥ان أن حيبَّ 

 ٜ٘ال/ ٦٤ اإلي٥ان. ؛(2)ألعي٩ ٤ا حيبُّ جلٙف٩
  ع ؛ وٌُا/ويخؿر   ىلع ذلك أمِر 

٬رة؛ ٜ٘ػ أىت خبه٢ٍث ٦٤ اإلي٥ان. امَؿرع األول/ ىَت ة٫ؼه اخله٢ث املٞؼ
َ
 أنَّ ٦ْ٤َ أ

ورد م٬رد املتا١ٖث تلِٓي٣ ٪ؼه اخله٢ث ةني أم٬ر اإلي٥ان،  «ال يؤوي»/ ملسو هيلع هللا ىلصو٬ٛل اجليب 
 و١يؿ املؽاد ٧يف اإلي٥ان ةالُُكِّيث ٥ٞا ـتٚ، ويخأكَّػ ذلٝ ةأم٬ر؛ ٫٨٤ا/

بلم واإلضفان، و١يؿ ٘ي٩ ٪ؼه ضػيد  سربي٠ املل٬٫ر يف ةيان ضٜيٜث اإلي٥ان واإـل
اخله٢ث، ٘ػلَّ ذلٝ ىلع أ٫٧ا ٦٤ ٥ٞال اإلي٥ان و١يفج أنبًل هل؛ ٥ٞا أنَّ ٦٤ أضبَّ ألعي٩ 

 اخلري ال يك٬ن مؤ٨٤ًا اكمبًل ضىت يأيت ةتايق أم٬ر اإلي٥ان.
ۈ ٴۇ ﴿ /▐٤ّ ٬ٛهل « ألخيٍ»/ ٬ٛهل يف احلػيد/ -أيًيا -ويػلُّ ىلع ذلٝ

٫٘ؼا يٓين/  «ألخيٍ املصنه»وًلؼا الؾيادة ال٬اردة يف ةٓو ٌؽق احلػيد ، [01]احلجرات/ ﴾ۋ
ٚ أن٠ اإلي٥ان ٨ْػه ٛت٠ إحيا٩٧ ة٫ؼه اخله٢ث مما يػلُّ ىلع املؽاد. ُّٜ  حت

/ األضاديد األعؽى ال٬اردة يف ٧يف اإلي٥ان ال٧خٙاء ةٓو -أيًيا -ويػلُّ ىلع ذلٝ
ِ مؤوي، وال يرسق الصارق »أرٌل٩٧ وواستاح٩؛ ٤ر٠ ضػيد/  ال يزين الزاين خني يزين َو

ِ مؤوي  .(3)احلػيد ...«خني يرسق َو
                                      

 .(1/57٘خص ابلاري ) (1)
 .(1/12نطيص ابلغاري ) (2)
 .(46(، ومف٣٢ )6616( أعؽس٩ ابلغاري )3)
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و٪ؼا يٓين/ أنَّ مؽحكب الٟتائؽ ال يؾول ٩٨ْ اـ٣ اإلي٥ان ةالُكيث، ة٠ ٪٬ مؤ٦ٌ٤ 
 .(1)٧اُٛم اإلي٥ان

زيادة اإلي٥ان ةا١ٍاًعت و٧ٜها٩٧ ةاملٓايص، و٪ؼا ٪٬ ٤ؼ٪ب أ٪٠  امَؿْرُع اثلاين/
 .(2)الف٨ث واجل٥اْث

٠٥، يؾيػ وي٨ٜم، إذا زىن »/ ♫ ي٬ٜل اإل٤ام أمحػ حن٦ ٬ٜ٧ل/ اإلي٥ان ٬ٛل ْو
 .(3)«ورشب اخل٥ؽ ٧ٜم إي٥ا٩٧
ڄ ڄ ﴿ و٪٬ ٬ٌٛل و٠ٌٓ٘، يؾيػ وي٨ٜم، ٛال ا حٓاىل/»/ وٛال اإل٤ام ابلغاري

 ﴾ىئ ی ی ی یجئ﴿ .[01]الكُؽ/ ﴾ۈ ٴۇ﴿ .[4]امؿخح/ ﴾ڄ ڃڃ
 .[10]املدذر/ ﴾ڻڱ ڱ ں ں﴿ .[06]حمىد/ ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ .[67]مريه/

ؽه  ىت يت جث مث ﴿و٬ٛهل حٓاىل/  .[061]آل عىران/ ﴾ی جئ حئ﴿و٬ٛهل/ س٠ّ ٞذ

 .[22]األخزاب/ ﴾ىث
/  وًلخب ٥ْؽ ة٦ ْتػ ا١ٓؾيؾ إنَّ لئلي٥ان ٘ؽائَو ورشائّ وضػوًدا »إىل ْػيِّ ة٦ ْػيٍّ

٠َ٥َ اإلي٥اَن، و٦٤ ل٣ يفخ٫٢٥ٟا ل٣ يفخ٠٥ٟ اإلي٥اَن، ٘إِ  ْٟ خَ ـْ ٫َ٢٥َا ا ْٟ خَ ـْ ن٨ًا، ٦٥٘ ا ـُ ْن و
 ِْ

َ
٤ُْج ٥٘ا أ٧ا ىلع ُنْطتخك٣ حبؽيٍم، وٛال  ْق أ

َ
ةي٫ُ٨ِّا ١ك٣ ضىت ح٬٢٥ٓا ة٫ا، وإِْن أ

ُ
٘فأ

ذ/ اْس٢ِْؿ ة٨ا ٧ؤ٦٤ ـاًْث، وٛال ٤ٓا .[271]ابلقرة/ ﴾ٺ ٺ ٿٿ﴿/ ♠إةؽا٪ي٣ُ 
 .(4) «وٛال اة٦ مف٬ٓد/ احلٜني اإلي٥اُن لك٩ُّ

وٛػ حَؽْس٣ اة٦ ٨٤ػه ىلع احلػيد ةؼلٝ ٜ٘ال يف امل٬ىّ الفاةٚ ٦٤ ٞخاة٩ اإلي٥ان/ 

                                      
 (.1/326سا٤ّ ا٬٢ٓ١م واحلك٣ ) (1)
 (.2/814الة٦ ةٍث ) ،اإلةا٧ث (2)
 (.١1/367ٓتػ ا ة٦ أمحػ ) ،( الف٨ث3)
ؽه ابلغاري ) (4) ا1/16ٞذ ًٜ ٢ٓ٤ ). 
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ؽ احلػيد. ؽ اخلهال ا١يت إذا ٫٢ٓ٘ا املف٣٢ ازداد إي٥ا٧ًا، ذ٣ ٞذ ْٞ  ِذ
٬ر٪٣ وإ٧اذ٣٫،  امَؿْرُع اثلامد/ يف املؽاد ٦٤ ٪ؼا احلػيد/ و٪٬ ًعمٌّ يف دميّ املؤ٨٤ني ٞذ

٬ر  ٥ٞا حػل ٢ْي٩ روايات احلػيد ة٢َٙ أضػ، أو ْتػ، أو املف٣٢ ٘إِنَّ ذلٝ يل٠٥ اذٞل
  أن يأيت اَلحل٠ ةاتلٙؽيٚ.واإل٧اث أنا١ًث ٥ٞا ٪٬ احلال يف ٕريه ٦٤ األضاكم الرشْيث؛ إالَّ 

  /املصنه»وفِهل»/ 
٬ْد   َْ بلم، و٪ؼا ُا٪ٌؽ ٦٤  يػلُّ ىلع أنَّ املؽاد ٦٤ احلػيد أ٤ث اإلساةث، و٪٣ أ٪٠ اإـل

الي٥ري يف ٬ٛهل/ ألعي٩ ْٜب ٬ٛهل/ ال يؤ٦٤ ٘املغاٌب ٪٨ا ٪٬ املؤ٦٤ ٘يغؽج ةؼلٝ ٕري 
املؤ٦٤ ٦٤ ٪ؼا اخلٍاب، يٓين/ الاك٘ؽ، وأ٤ا املف٣٢ ٘يػع٠ يف اخلٍاب؛ إذ اإلي٥ان كام٠ٌ 

 ا١ٟٓؿ، إالَّ ١ٜؽي٨ٍث.لئلـبلم و١يؿ 
ة» /ٛال اجل٬وي َع٬َّ

ُ
ضىت يل٠٥ الاك٘ؽ واملف٣٢  (1)األوىل أن حي٠٥ ذلٝ ىلع ٬٥ْم األ

بلم ٥ٞا حيب ألعي٩ املف٣٢ دوا٩٤ ىلع  ٘يطب ألعي٩ الاك٘ؽ ٤ا حيب جلٙف٩ ٦٤ دع٬ل اإـل
بلم وهلؼا اكن اَلًعء ةاهلػايث ل٢اك٘ؽ مفخطتًّا  .(2)«اإـل

  /جلؿصٍوا حيب  »وفِهل»/ 
 أراد ة٩/ ٦٤ اخلري، ٥ٞا ـتٚ يف روايات احلػيد. 

واخلري لك٥ث سا٤ٓث ح٣ٓ ا١ٍاًعت واملتاضات اَل٧ي٬يث واألعؽويث، وُُتِْؽج »/ ٛال اة٦ ضشؽ
  .امل٫٨يات؛ ألنَّ اـ٣ اخلري ال يت٨اوهلا. واملطتث إرادة ٤ا يٓخٜػه عرًيا

حك٬ن حب٬اـ٩ ُٞطْف٦ اله٬رة، أو  املطتث املي٠ إىل ٤ا ي٬ا٘ٚ املطب، وٛػ/ ٛال اجل٬وي
، أو دّ٘ رضرٍ  ٍّ  .(3)«ة٩٢ٓٙ إ٤ا ذلاح٩ اك١ٙي٠ وال٥ٟال، وإ٤ا إلضفا٩٧ ٞش٢ب ٧ٙ

                                      
 .اإلنفا٧يث /أي( 1)
 .(42 -41ص)ل٬٨٢وي  ،رشح األربٓني( 2)
 (.1/57( ٘خص ابلاري )3)
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 واللغم ٤ىت ل٣ حيب ألعي٩ ٤ا حيب جلٙف٩ اكن ضف٬ًدا.»/ ٛال اجل٬وي
٘يطب ١ٖريه ٤ا حيب جلٙف٩ ٦٤ حتهي٠ امل٨اّ٘ لك٫ا ًعسبًل وآسبًل ودّ٘ املٙاـػ 

اَل٧يا واآلعؽة. ٛال الٟؽ٤اين/ و٦٤ اإلي٥ان أن ُيتْٖو ألعي٩ ٤ا يتٖو وامليار لك٫ا يف 
ؽه؛ ألن ضب اليشء مفخ٢ؾم بلٖو ٧ٜيي٩  .(1)«جلٙف٩ ٦٤ الرش، ول٣ يٞؼ

٘إذا ضه٠ احلب ائخ٢ٙج اجل٬ٙس، وا٧خ٥ِج األض٬ال، وضه٢ج املٓارشة ةني اجلاس 
٥ال ابلػ٧يث وا٢ٜ١تيث.ىلع س٫ث ال٥ٟال، و٪ؼا ْني املٜه٬د ٦٤ اتلاكحلٗ الرشْيث   واأْل

مم٦ ح٥٢ٓج احل٣٢؟ ٛال/ ٦٤ ٧ٙيس، ٛي٠ هل/ وًليٗ ذلٝ؟ ٛال/ ٨ُٞج » ٛي٠ لؤلض٨ٗ/
 .(2) «إذا ٞؽ٪ج كيئًا ٦٤ ٕريي ال أ٠ٓ٘ ةأضٍػ ٤ر٩٢

ٍُ »ويف نطيص مف٣٢/  وي أخب أن يزخزَح عي اجلار ويُْدَخَل اجلٌث، ؾَنُْخْدركٍ َوٌِي ُخ
ِم اآلخ ِ يؤوي ةاهلل واحل  .(3)«ر، ويأيت إىل اجلاس اذلي حيب  أن يُْؤََت إحلٍَو

تٚ يف ةٓو روايات ضػيد ابلاب/  ال يؤوي أخدكه خىت حيب ألخيٍ، أو جلاره »ـو
 .(4) «وا حيب جلؿصٍ

ال يتنغ عتد خقيقث اإليىان خىت حيب لنٌاس وا حيب جلؿصٍ »ويف روايٍث ٘ي٩/ 
 .«وي اخلري

ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿يف ٬ٛهل حٓاىل/  -وٛػ روي ٦ْ ا١ٙيي٠ ة٦ ْياض

ال حيب أن يك٬ن ٩٢ٓ٧ أس٬د ٦٤ ٠ٓ٧ »/ -ٛال .[31]امقطص/ ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ

                                      
 (.1/58) املهػر الفاةٚ( 1)
 .(5/367اإلناةث يف ح٥يزي الهطاةث ) (2)
 .(1844مف٣٢ )أعؽس٩ ( 3)
 (.45أعؽس٩ مف٣٢ ) (4)
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 .(1)«ٕريه، وال رشا٩ٞ أس٬د ٦٤ رشاك ٕريه
ٛال  ،(2)وٛػ ٛي٠/ إن ٪ؼا حم٬٥ل ىلع أ٩٧ إذا أراد ا١ٙغؽ ىلع ٕريه ال دلؽد اتلش٠٥

ريه ٦٤ املٙرسي٦ يف ٪ؼه اآليث/  ْٟؽ٤ث يف األرض/ اتلٟرب و٢ٌب الرشف ا٬٢ٓ١ »ٕو
 .(3)«واملزن١ث ٨ْػ ذي ـ٢ٍا٫٧ا، وا١ٙفاد/ ا٠٥ٓ١ ةاملٓايص

وٛػ ورد ٤ا يػل ىلع أ٩٧ ال يأذ٣ ٦٤ ٞؽه أن ي٩ٛ٬ٙ ٦٤ اجلاس أضػ يف اجل٥ال، 
ج اإل٤ام أمحػ  ٛال/  ◙واحلاك٣ يف املفخػرك ٦٤ ضػيد اة٦ مف٬ٓد  ♫٘غؽَّ

٨ػه ٤الٝ ة٦ مؽارة  أحيج اجليب » ٬ل ا، ٛػ ْو الؽ٪اوي ٘أدرًلخ٩ و٪٬ ي٬ٜل/ يا ـر
ٛف٣ يل ٦٤ اجل٥ال ٤ا حؽى، ٥٘ا أضب أضًػا ٦٤ اجلاس ٘ي٢ين برشاٞني ٥٘ا ٥٫ٛ٬٘ا، 

أو ٛال/  -ال ميس ذلك ةابليغ، ومكي ابليغ وي ةطرأ١يؿ ذلٝ ٪٬ ٦٤ ابليغ، ٜ٘ال/ 
 . (4)«احلـ وػىص اجلاس -شؿٍ

ج أة٬ داود ٨ٓ٤اه، ويف ضػير٩/  ٦ْ اجليب  ◙٦٤ ضػيد أيب ٪ؽيؽة  (5)وعؽَّ
 الٟرب ةػل ابليغ.

نَّ ٦٤ دم٢ث عهال اإلي٥ان ال٬استث أن حيب املؽء ألعي٩ املؤ٦٤ »ٛال اة٦ رسب/ 
َ
واملٜه٬د أ

 .(6)«٤ا حيبُّ جلٙف٩، ويكؽه هل ٤ا يكؽه جلٙف٩، ٘إذا زال ذلٝ ٩٨ْ ٜ٘ػ ٧ٜم إي٥ا٩٧ ةؼلٝ
مم٬٨ًًع ٩٨٤ و٪٬ ٤تاح هل؛ ٞطب اللغم و٪٬ ٤ٜيٌَّػ ة٥ا يُتاح، وإال ٜ٘ػ يك٬ن ٕريه 

٤َخ٩.
َ
 وطء زوسخ٩ وأ

                                      
 (. 1/331سا٤ّ ا٬٢ٓ١م واحلك٣ )( 1)
 (. 6/259إىل ٪ؼا ذ٪ب اة٦ ٞرري يف حٙفريه )( و2)
 .(1/331سا٤ّ ا٬٢ٓ١م واحلك٣ )( 3)
 (.7367) (، ونطط٩ احلاك3644٣أعؽس٩ أمحػ )( 4)
 .(4692) أعؽس٩ أة٬ داود (5)
 (.1/327)واحلك٣ ( سا٤ّ ا٬٢ٓ١م 6)
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 / ٤ر٠ ٤ا حيب جلٙف٩.«وا حيب جلؿصٍ»وىلع لك ضال ٘املؽاد ة٬ٜهل/ 
ه ٤ا يرسُّ أعاه املؤ٦٤، وُيؽيػ ألعي٩ املؤ٦٤ ٤ا يُؽيػه جلٙف٩ ٦٤  ً٘ٓل املؤ٦٤ أن يرُسَّ

واحلفػ؛ ٘إنَّ احلفػ يٜخيض أن اخلري، و٪ؼا لك٩ إ٥٧ا يأيت ٦٤ ٥ٞال ـبل٤ث الهػر ٦٤ ا٠ٖ١ِّ 
يكؽه احلاـُػ أن ي٩َُٛ٬ٙ أضٌػ يف عرٍي، أو يُفاوي٩ ٘ي٩، واإلي٥ان يٜخيض عبلَف ذلٝ، و٪٬ 

ًَل٩ُ املؤ٬٨٤ن لك٣٫ُّ ٘ي٥ا أٍْاه ا ٦٤ اخلري ٦٤ ٕري أن ي٨ٜم ٢ْي٩ ٩٨٤ يشء  .(1)أن يرَْشَ
س٫ث ا١ٍتّ؛ ألن و٪ؼا احلب ينتيغ أن يك٬ن ةاْختار ا٠ٜٓ١ ال ٦٤ »/ ٛال ةٓي٣٫

اإلنفان ٤ٍت٬ع ىلع ضب إيرار ٧ٙف٩ ىلع ٕريه. ٬٢٘ لكٗ أن حيب ٤ا حيب جلٙف٩ ةٍت٩ٓ 
 .(2)«ألدى إىل أ٩٧ ال يك٠٥ إي٥ان واضػ إال ٧ادًرا

املؽاد املطتث اَلينيث ال املطتث ا١برشيث؛ ٘إن ا١ٍتاع ا١برشيث ٛػ » /وًلؼا ٛال اجل٬وي
واإلنفان جيب ٢ْي٩ أن خيا١ٗ ا١ٍتاع ا١برشيث حكؽه ضه٬ل اخلري وح٥يزي ٕري٪ا ٢ْي٫ا، 

 . (3)«ويػ٬ْ ألعي٩ ويخ٥ىن هل ٤ا حيب جلٙف٩
 ووي ذلك/

/ ٬ٛل اجليب  - َرن  » أليب ذرٍّ و 
َ
ا، وإيني أخب  لك وا أخب جلؿيس؛ ال حَأ إيني أراك ضعيؿا

م نَي  واَل يتيه َِ  .(4)«ىلع اذنني، وال حَ

٬ل ا، ٪٠ لٝ يف أعيت ة٨ج أيب ـٙيان؟ » :▲ و٬ٛل أم ضتيتث - ٢ٛج/ يا ـر
ُط٫ا. ٛال/ أو  أؾعل واذا؟ٛال/  ِٟ ٢ٛج/ لفُج لٝ  حتتني ذلك؟٢ٛج/ َت٨ْ

ًَلين يف اخلري أعيت، ٛال/  َضبُّ ٦ْ٤َ رَشَ
َ
 .(5) «ؾإًُا ال حتل يلة٥ْغ٢ِيٍث، وأ

                                      
 (.1/336) املهػر الفاةٚ،( 1)
 .(91ص)اجل٬ا٪ؽ ابل٫يث يف رشح األربٓني اجل٬ويث  (2)
 .(42ص)٬٨٢وي األربٓني، لرشح ( 3)
 (.1826( أعؽس٩ مف٣٢ )4)
 (.1449(، ومف٣٢ )5166( أعؽس٩ ابلغاري )5)
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اجلاس لك٣٫ إينِّ ألمؽُّ ىلع اآليث ٦٤ ٞخاب ا ٘أودُّ أنَّ » /¶ و٬ٛل اة٦ ْتاس -
 .(1)«ي٬٥٢ٓن ٫٨٤ا ٤ا أ٣٢ْ

 .(2) «وددُت أنَّ اجلاس ح٬٥َّ٢ٓا ٪ؼا ا٣٢ٓ١ ول٣ يُنَْفْب إيلَّ ٩٨٤ يشء»/ و٬ٛل اللا٘يع -

ؽ ٢ْي٫ا؛ حل٬ٟن » /-بلٓو إع٬ا٩٧ -و٬ٛل ْختث ا١ٖبلم - ٍِ ْ٘
ُ
ْعِؽج إيلَّ ٤اًء، أو ح٥ؽاٍت أ

َ
أ

َٝ أسؽ ٤ر٠ أسؽي  .(3) «ل

خٖٙار ٦ْ ٬ٛيل/ احل٥ػ ، وذلٝ أ٩٧ وّٛ  يل ذبلذ٬ن ـ٨ث يف»/ وٛال الفػي - ااـل
ةتٖػاد ضؽيٚ، ٘اـخٜت٢ين رس٠ ٜ٘ال/ جنا ضا٬٧حٝ، ٢ٜ٘ج/ احل٥ػ ، ٥٘ؼ ٢ٛخ٫ا 

 . (4)«وأ٧ا ٧ادم ضيُد أردُت جلٙيس عرًيا دون املف٥٢ني
و٪ؼا حم٬٥ل ىلع أ٩٧ ل٣ حيؾن ملا أناب إع٬ا٩٧، وإال ٘ا١ٓتػ ٤أم٬ر يف ٤ر٠ ذلٝ حب٥ػ 
ا ىلع ٤ا ٦٤ََّ ة٩ ٢ْي٩ ٦٤ِ ضَٙ اجل٥ٓث، واَلًعء ل٥٢هاةني ٦٤ إع٬ا٩٧ ةاألسؽ، وأن 

 خي٢ٗ ٢ْي٣٫ عرًيا. 

 يف اتلٌاؾس يف اخلري /  /ؾرع 
ىلع  املف٥٢ني، وٛػ ضدَّ وال يت٨اىف ذلٝ ٤ّ ٤ا حن٦ ٘ي٩ ٦٤ ضبِّ اخلري بلايق 

ٻ ﴿/ حٓاىل ٬ٛهلو ،[27]املطؿؿني/ ﴾ۉ ۉ ې ې﴿اتل٨ا٘ؿ يف اخلري ٜ٘ال/ 

ٺ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

                                      
 .(1/335سا٤ّ ا٬٢ٓ١م واحلك٣ )( 1)
 .(9/119) احل٢يث يف ٧ٓي٣ أة٬ أعؽس٩ (2)
 .(6/235أعؽس٩ أة٬ ٧ٓي٣ يف احل٢يث ) (3)
 .(1/124٘يو ا١ٜػيؽ )( 4)
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

  .[017 - 011]آل عىران/ ﴾ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ
٬ُ٢ واال٘خغار؛ ٥ٞا ٛال حٓاىل/  ُٓ ې ﴿ويلرتط يف ذلٝ/ ا١رباءة واحلــؼر ٤ـ٦ إرادة ا١

٫٘ؼا  ،[31]امقطص/ ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ
٧يٌه ٦ْ إرادة ا٬٢ٓ١ وا١ٙفاد يف األرض وا١ٙغؽ ىلع اجلاس، و١يؿ ٫٧يًا ٦ْ إرادة اتل٨ا٘ؿ 

 واملفاةٜث يف اخلري.
  /يف مرحتث اإليرار /  ؾرع 

رسات، ٥ٞا ٛال حٓاىل/  ٢ْيا ةني اَلَّ ُْ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ﴿و٪ؼه درسث 

  .[9]احلرش/ ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب
، ٘إِنَّ ال٥ُْؤذَِؽ ىلع ٧ٙف٩ حارٌك ملا ٪٬ حمخاٌج إحل٩، واللطيص ضؽيٌم ىلع  صِّ ٘اإليرار ىػُّ اللُّ

، واللصُّ يأمؽ ةابلغ٠، ٥ٞا ٛال اجليب  ، »/ ٤ا ١يؿ ةيػه، ٘ابلغ٠ُ ذ٥ؽة اللصِّ إياكه والشح 
ِا ه ةامقطيعث ؾقطع ِا، وأمَر ه ةابلخل ؾتخن َْنََك َوي اكن فتنكه، أمَر َ

 .(1)«ؾإن الشح  أ
 ٘ابلغي٠/ ٦ْ٤َ أساب دايع اللّص، واملْؤذِؽ/ ٦٤ أساب دايع اجل٬د.

ـغاُء اجلِٙؿ ٥ْا يف أيػي اجلاس؛ أ٘ي٠ُ ٦٤ ـغاِء »/ ٛال ْتػ ا ة٦ املتارك
 .(2)«اجلٙؿ ةابلؼل

  ووي ذلك/

٬ل ا  -أ ىلع أ٧ٙف٥٫ا وأوالد٪٥ا،  ٛهث األ٧هاري وامؽأح٩ ضني آذؽا ىيٗ ـر
٥َاُه ٬ُٛت نتيا٥٫٧ا وباحا سائٓني ل٣ يأكبل، ٜ٘ال اجليب  َٓ ٌْ َ

َضِدَك اهلل / ٘أ

                                      
 (.2578( أعؽس٩ مف٣٢ )1)
 (.2/277( ٤ػارج الفالٟني )2)
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ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿، ٘أ٧ؾل ا/ أو َعِجَب وي ؾعالكىا -النينث

 .(1)[9]احلرش/ ﴾یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب
٫ي٠ ة٦ ٥ْؽو ي٬م ا١ريم٬ك وحػا٣٫ٓ٘ املاء  -ب ٛهث ْٟؽ٤ث واحلارث ة٦ ٪لام ـو

ا ول٣ يؼو٬ٛه ًٓ  .(2)ضىت ٤اح٬ا دمي
 /ِاجتات / وال إيرار يف امُقَرِب ؾضالا عي ال  ؾرع 

ٜي٣ بل حُْؤذِْؽ / »♫ ٛال اة٦ ا١ ٢تٝ ووٛخٝ وضاٝل ٤ّ ا/٘  ٢يٝ ةهبلحٛ  ٬دْ  ـتب ٓي ولك 
٘إِْن آذؽَت ة٩؛  ٣٢!!ة٩ أضًػا،  ٍان ىلع ا، وأ٧ج ال ٓح  ٘إ٥َّ٧ا حُْؤذؽ اللي

٠ْ أض٬ال أكرث اخل٢ٚ يف إيرار٪٣ ىلع ا ٦٤َ يْضُّ٪٣ إيرار٪٣ هل وال ي٣٫ٓٙ٨. وأيُّ  وحأ٤َّ
٩ٙ ٬٘ق ٪ؼا؟  س٫ا١ٍث ـو

َؽِب، وٛال٬ا/ إ٩٧ مٟؽوهٌ، أو ضؽام، ٦٥ٞ يُْؤذؽ  ُٜ و٦٤ ٪٨ا حك٣ََّ٢ ا٫ٜٙ١اء يف اإليرار ةا١
ْؽب٩ِِ ٦٤ اإل٤ام ي٬م اجل٥ٓث، أو يُْؤذؽ ٕريه ةاألذان ةالهٗ األول ٕري ُٜ ؽ ٪٬، أو يُْؤذؽه ة ه ويخأعَّ

 .(3) «واإلٛا٤ث، أو يُْؤذؽه ة٣ٍ٢ٓ حيؽ٩٤ ٧ٙف٩، ويؽ٩ٓ٘ ٢ْي٩، ٘ي٬ٙز ة٩ دو٩٧
ا١ٜاْػة اثلاثلث/ اإليرار يف ا١ٜؽب مٟؽوه ويف ٕري٪ا »ويف ٬ٛاْػ األكتاه واجلِائؽ/ 

يْظُ  َٛاَل  حمت٬ب، ؾُّ  اللَّ ي٦ِ  ِْ ال إيرار ة٥اء ا٫ٍ١ارة ٤ربًل، وال بفرت ا٬ٓ١رة، وال ةالهٗ األول،  /اَلِّ
ي٩٥ِِ  ٦٥٘ آذؽ ة٩ ٜ٘ػ حؽك إسبلل اإلهل ،.َواإْلِْسبَلُل ألن ا١ٖؽض ةا١ٓتادات اتلِٓي٣  ِِ ْٓ  .(4)«َوَت
 .إىل ٕري ذلٝ ٦٤ ا١ٙؽوع

و٪ؼا إن ل٣ يك٦ هل ٕؽض إال اإليرار أ٤ا إن حؽك كيئًا ٦٤ ذلٝ ١ٖريه ١ٖؽض آعؽ 

                                      
 (.2654(، ومف٣٢ )3798( أعؽس٩ ابلغاري )1)
 .(3/259(، وا١ٍرباين )5658( أعؽس٩ احلاك٣ )2)
 .(٤2/284ػارج الفالٟني ) (3)
 .(116ص)األكتاه واجلِائؽ ( 4)
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٬هل  ل٣ يك٦ حمؽ٤ًا وال مٟؽوً٪ا ٥ٞا ل٬ حؽك  مرشوع ٘ي٩ حِٓي٣ ألمؽ ا وأمؽ ـر
/ نٖري ـ٦، أو أيم ماك٩٧ يف الهٗ األول ١ٓال٣ ٦٤ ا٥٢ٓ١اء ٥ْبًل ة٬ٜل املهٍىف 

 . وا أ٣٢ْ. (1)«حلنين وٌكه أولِ األخالم واجلىه»
٬ل ا  ◙٥ٓ١ؽ ة٦ اخلٍاب  ▲وحك٬٥٢ا يف إيرار ًعئلث  ةػ٩٨٘ ٨ْػ ـر

ر يف (2)يف ُضْشَؽح٫ِا  . وأساة٬ا ٩٨ْ ةأنَّ امليج ي٨ٍّٜ ٩٢٥ْ ة٬٥ح٩ وبٜؽب٩، ٘بل ُيخََه٬َّ
ِّٚ امل٬ت، وإ٥٧ا ٪ؼا إيرار ة٥فك٦ٍ  َؽب ةٓػ امل٬ت؛ إذ ال حٜؽَُّب يف ض ُٜ ٩ اإليرار ةا١ ِّٜ ض

 .(3)ل٥ُ٢ْؤذِِؽ؛ وا أ٣٢ْ رشيٗ ٘اى٠ مل٦ ٪٬ أوىل ة٩ ٫٨٤ا، ٘اإليراُر ة٩ ُْٛؽبٌث إىل ا 
ْن ي٨ِؽ يف اَلي٦ إىل ٘ينتيغ ىلع 

َ
ِمَؽ أ

ُ
املؤ٦٤ أن حيؾن ٬ٙ١ات ا١ٙيائ٠ اَلينيث؛ وهلؼا أ

ا أةًػا ٘يفخٙيػ ٦٤ ذلٝ/ ً  ٦٤ ٪٣ ٩ٛ٬٘، وأن يؽى ٧ٙف٩ ٤ٜرصِّ
 االسخ٫اد يف ٢ٌب ا١ٙيائ٠. -
 واجلِؽ إىل ٧ٙف٩ ةٓني اجلٜم. -

 .(4)وينلأ ٦ْ ٪ؼا أن حيبَّ ل٥٢ؤ٨٤ني أن يك٬٧٬ا عري أ٤ث
 ِائد حربِي ث ودع  ِي ث/ؾ

ث؛  -1 احلديد أضل  يف إرشاء فاعدة املدتث ةني املصنىني اعوث، وبني ادلاعة إىل اهلل خاض 
 ألًُه امقدوة والَىَرل مؼريَه.
٠ ٬ٛل اإل٤ام األوزايع/ َّ٤

َ
َْٛج ةي٨٨ا » وحأ ٞخب إيلَّ ٛخادة ٦٤ ابلرصة/ إِْن اك٧ج اَلار َ٘ؽَّ

                                      
 .(655أعؽس٩ مف٣٢ )( 1)
 .◙( يف احلػيد ا٬ٍ١ي٠ يف ٤ٜخ٠ ٥ْؽ 3766( أعؽس٩ ابلغاري )2)
 (.2/284( ٤ػارج الفالٟني )3)
 (.1/369( سا٤ّ ا٬٢ٓ١م واحلك٣ )4)
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بلم ةني أ٪٫٢ا  َث اإـل َٙ ْ١
ُ
 .(1)«سا٤ٓثٌ وبي٨ٝ ٘إِنَّ أ

٘األ١ٙث سا٤ٓث ةني اَلًعة أيًّا اكن ل٣٫٧٬، وأيًّا اكن م٣٫ٓٛ٬، أو نٙخ٣٫ ا٥٢ٓ١يث، وال جي٬ز 
٧هب ال٬الء وا١رباء ىلع ٤ؼ٪ٍب ٟ٘ؽّي، أو ٟ٘ؽٍة أرىيث حتخ٠٥ اله٬اب واخلٍأ. وٛػ ـتٚ يف 

 .حم٥ٟات أٛاوي٠ األئ٥ث اثلٜات/ لكٌّ يُؤَْعُؼ ٦٤ ٬ٛهل ويُؽَدُّ إال اجليب 
٘اخلٍأ ٦٤ ل٬ازم ا١برشيث وال كٝ، ٘بل جي٬ز ٧هب ال٬الء وا١رباء ةٓػ ذلٝ ىلع ٤ا 

 أن٩٢ اخلٍأ.
 ٘اـخ٬ِص ةإع٬ا٧ٝ ٦٤ اَلًعة واملف٥٢ني عرًيا.

٠ ٬ٛل اإل٤ام   .(2)«اـخ٬ن٬ا ةأ٪٠ الف٨ث عرًيا؛ ٘إ٣٫٧ ٕؽباء» ـٙيان اثل٬ري/وحأ٤َّ
، ٘إذا ٨َٞج ضؽيًها مكىالت إيىاًكذه إِن  احلديد فد جعل خب  اخلري ألخيك وي  -2

ىلع اـخ٥ٟال اإلي٥ان ٢ٓ٘يٝ حبب اخلري ألعيٝ، و١يؿ دلؽَّد احلب، ة٠ ٪٬ احلب 
 اخلالم ٥ٞا حتت٩ُّ جلٙفٝ، وال ٘ؽق.

٬َّى  ـَ ق احلػيد ةني ضتّٝ اخلري لآلعؽي٦ وبني ضتٝ اخلري جلٙفٝ، ة٠  ٣٢٘ يُٙؽِّ
 ٪٥يخ٩.ةي٥٫٨ا، ويف ٪ؼا دال١ث ىلع ع٬ٍرة ٪ؼا األمؽ وأ

ِاًك وي ادلاعة/   ووي ضِر خب اخلري إلخ
ِاهله وأؾعاهله، -أ ِؾيـ والصداد هله يف أف وحؽك احلؽص ىلع اال٧خهار ٢ْي٣٫،  خب اتل

 أو ا٢ٖ١تث هل٣ يف دلال ابلطد، أو اَل٬ْة، أو ٕري٪٥ا ٦٤ املشاالت.
٠ ٬ٛل اإل٤ام اللا٘يع/  ْؽُت  ٤َا»وحأ٤َّ َُ َضػاً  ٧َا

َ
٢َتَثِ  ىلَعَ  أ َٖ ِّٚ  ىلَعَ  إاِلَّ  ا١ ٨ِْػي احلَ ِْ»(3) . 

                                      
 (.7/121( ـري أْبلم اجلتبلء )1)
ؽه اذل٪يب يف الفري )1/71( أعؽس٩ البللاكيئ يف اْخٜاد أ٪٠ الف٨ث )2) (، ٤1/65ٙخاح اجل٨ث ) (، والفي٬يط يف7/273(، وٞذ

 .(17ص)الة٦ رسب  ،يف ونٗ ضال أ٪٠ ا١ٖؽبث ثًللٗ الٟؽبو
 .(16/29ـري أْبلم اجلتبلء )( 3)
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/٩٨ْ ٍَ ْؽُت  ٤َا» ويف ١ٙ َُ َضػاً  ٧َا
َ
 .(1) «اجلَِّهيَطثِ  ىلَعَ  إاِلَّ  أ

دع٢ج ىلع اللا٘يع و٪٬ مؽيو، ٘فأ١ين ٦ْ أنطاة٨ا، » /وٛال الؽبيّ ة٦ ـ٢ي٥ان
ح٬٥٢ٓا ٢ٜ٘ج/ إ٣٫٧ يخُك٬٥ن، ٜ٘ال/ ٤ا ٧اُؽت أضًػا ًٛ ىلع ا٢ٖ١تث، وب٬دِّي أن دميّ اخل٢ٚ 

ىلع أن ال يُنَْفب إيلَّ ٩٨٤ يشء. ٛال ٪ؼا ي٬م األضػ، و٤ات ي٬م  -يٓين/ ٞخت٩ -٪ؼا الٟخاب
اخل٥يؿ، وا٧رص٨٘ا ٦٤ س٨ازح٩ حل٢ث اجل٥ٓث، ٘ؽأي٨ا ٪بلل كٓتان ـ٨ث أربّ و٤ئتني وهل 

 .(2)«٧يٗ ومخف٬ن ـ٨ث
٠َّ٤ إعبلص اللا٘يع 

َ
و٪٬ اذلي مؤل األرض ٥ً٢ْا، وحأ٠َّ٤ ـؤاهل ٦ْ أنطاة٩ يف  ♫٘خأ

مؽض م٬ح٩، وًلأ٩٧ أراد ة٬ٜهل ٪ؼا ٨ْػ م٬ح٩ ونيث أنطاةث و٦٤ ةٓػ٪٣ ةالفري ىلع ٪ؼا امل٫٨ز 
. يف إعبلص ا٣٢ٓ١ واَل٬ْة   ، أو ٬٨ٓ٤يٍّ  دون اجلِؽ إىل مٟفٍب ٤اديٍّ

  ووي وظاَر خب اخلري لنىصنىني اعوث وادلاعة خاضث/ -ب
ضب اجلرصة هل٣ ىلع ْػو٪٣، و٤ٓاداة ْػو٪٣، و٫٤اد٧ث ض٢ي٣٫ٙ، واتل٬دُّد إىل 
 أنطاة٣٫ وأٛارب٣٫، ورًعيخ٣٫، والفؤال ٦ْ أض٬اهل٣، عانث يف أوٛات اللػائػ والهٓاب.

وال ي٢يٚ أن حك٬ن ن٢خٝ ة٩ يف وس٬ده، ٘إذا ُغيَِّب يف ـش٦ٍ، أو ٛرٍب ا٧ٍٜٓج ن٢خٝ 
 ةبيخ٩، ووَله؟

ِاالة لرلاعة وخب اخلري هله/ووي وظاَر  -س   امل
احلؽص ىلع ٣٫ٓٙ٧، وإ٤ػاد٪٣ ةك٠ سػيٍػ ٦٤ ا٣٢ٓ١ واملٓؽ٘ث، واالةخٓاد ٦ْ ضشب 

 ا٣٢ٓ١، أو ةٓي٩ ٣٫٨ْ، و٤ا يَْضُّك ل٬ نُِفَب ا٣٢ٓ١ لٝ، أو هل٣؟.
وينتيغ أن حك٬ن ا١ٖايث ا١ِٓىم َلى اجل٥يّ/ يه مه٢طث املف٥٢ني، دون اجلِؽ إىل 

                                      
 .(16/29املهػر الفاةٚ ) (1)
 (.16/76) املهػر الفاةٚ (2)
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أو امل٨اّ٘ ا١ٙؽديث، ٘امل٣٫ ح٬ني٠ اخلري ل٥٢ف٥٢ني، دون اجلِؽ ىلع يِػ ٦ْ٤َ  املها١ص اللغهيث،
٣ِّ٢َٓ أ٧َج، أو ٕريك.  ون٣٫٢، وح٢ٓي٣ املف٥٢ني ةٖو اجلِؽ ٦ْ ال٥ُ

٪٠ يػع٠ يف ذلٝ أن أ٦ٜ١ ز٤يٌل يف االعختار؛ أل٧ين  ؾإن فال حنىيذ وي اتلالويذ/
 أضب أن أجنص ٘أ٩٨ٜ١ حل٨شص؟ 

ِاب/ ال؛ ألن ٪ؼا ٕق، و٪٬ يف احلٜيٜث إـاءة ألعيٝ و١يؿ إضفا٧ًا إحل٩؛ أل٧ٝ  ؾاجل
 . (1)إن ٬ْدح٩ اخليا٧ث اْخاد ٢ْي٫ا، وأل٧ٝ ُتػ٩ْ ةؼلٝ ضيد حي٠٥ ك٫ادة ١يؿ أ٪بًل هلا

وحعتري احلديد ةنؿظ احلب دون ػريه وي األمؿاظ ادلامث ىلع حىين اخلري لنىصنىني/  -3
، والهػق يف ٪ؼا احلب؛ إذ احلب ىػ ا اتلىينيدلك ىلع رضورة اإلخالص يف َذ

ا١ٖق والٟؽه، ٦٥٘ أضب كغًها ح٥ىن هل لك عري ودّ٘ ٩٨ْ لك ـ٬ء، وىػ ذلٝ ٦٤ 
 ٞؽه كغًها.

٢٘يك٦ ضتٝ اخلري ألعيٝ نادًٛا ال دلؽَّد ال٘خث ١رتيض ة٫ا ٧ًٙفا حتب اتل٢ُّٙج ٦٤ 
 ٪ؼا اإللؾام ةخأوي٠ٍ ٤ا.

٩َّ٧ ٧ت٩َّ ةؼلٝ ىلع االةخٓاد ٦ْ لك وال يك٬ن احلب ٤ّ الٟؽه وا١ٖػر واخل
َ
يا٧ث، َٟ٘

 عه٢ٍث ٛتيطٍث يف ا١ٓبلٛات ٤ّ اآلعؽي٦.
؛ ألن احلاـػ ال حيب ألعي٩ ٤ا حيب جلٙف٩، ة٠ يخ٥ىن زوال ٥ٓ٧ث اتلدذير وي احلصد -4

 ا ٦ْ أعي٩ املف٣٢. 
وٛال  وٛػ اعخ٢ٗ أ٪٠ ا٣٢ٓ١ يف حٙفري احلفػ ٜ٘ال ةٓي٣٫/ ح٥ين زوال اجل٥ٓث ٦ْ ا١ٖري.

بلم اة٦ حي٥يث  ةٓي٣٫ احلفػ ٪٬ ٞؽا٪ث ٤ا أ٣ٓ٧ ا ة٩ ىلع ٕريه،  ،♫و٪ؼا اعخيار كيظ اإـل

                                      
 .(164ص)الة٦ ْري٥ني  ،رشح األربٓني( 1)
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 . (1)«إذا ٞؽه ا١ٓتػ ٤ا أ٣ٓ٧ ا ة٩ ىلع ٕريه، ٜ٘ػ ضفػه وإن ل٣ يخ٦٥َّ الؾوال»ي٬ٜل/ 
٬هل ينتيغ شِق الالكم ةىا حيىل ىلع امعىل ةٍ -5  ٛ هاضث، واللا٪ػ هلؼا / ؛ ألن ذٝل ٦٤ ا١ٙ

٬ل ا «ألخيٍ» ٜخيض ا١ٍٓٗ واحل٨ان والؽٛث، و٧ِري ٪ؼاٛ  هاص/  ؛ ألن ٪ؼا ي يف آيث ا١ٜ
ب[063]ابلقرة/ ﴾ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ ًٙا هلؼا املغٌا ٍي ٛاح٠، حت٨ي٨ًا وٓح ّ أ٩٧  ٤ ،(2) . 

ٛال وي اكن ال يرىض عي ًؿصٍ ال يصِغ هل أن حيب أن يكِن املصنىِن ورنٍ، وفد  -6
، ٦٥٘ اكن ال يؽىض (3)«أ٤ا أة٬ك ٘بل ٞرث ا يف املف٥٢ني ٤ر٩٢»/ حم٥ػ ة٦ واـّ الة٩٨

٦ْ ٧ٙف٩، ٟ٘يٗ حيب ل٥٢ف٥٢ني أن يك٬٧٬ا ٤ر٩٢ ٤ّ ٧هط٩ هل٣؟ ة٠ ٪٬ حيب 
. ٜ٘ػ (4)ل٥٢ف٥٢ني أن يك٬٧٬ا عرًيا ٩٨٤، وحيب جلٙف٩ أن يك٬ن عرًيا مما ٪٬ ٢ْي٩

 . (5)٩ي٢ؾم ٦٤ حمتث املر٢يث هل أن حيب هل أن يك٬ن أ٘ي٠ ٦٤ ٧ٙف
 
 

 

                                      
 .(164 -163ص)الة٦ ْري٥ني  ،رشح األربٓني( 1)
 .(164ص) املهػر الفاةٚ( 2)
 .(2/356أعؽس٩ أة٬ ٧ٓي٣ يف احل٢يث )( 3)
 .(1/334سا٤ّ ا٬٢ٓ١م واحلك٣ )( 4)
 .(91ص)اجل٬ا٪ؽ ابل٫يث يف رشح األربٓني اجل٬ويث  (5)
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 الحديث الرابع عشر
  
 

ياِحلُّ دامُ َلا : »ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللا ◙َعْن َعبِْد هللا بِْن َمْسعوٍد 

انِّي راُسىُل هللا، إَِلا ِبإِْحداي  أ اْن َلا إِلاها إَِلا هللاُ، وا ُد أ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ياْشها

الْتااِرُك لدينِِه املفاِرُق  اِني، وا الثايُِّب الزا ٍث: الناْفُس ِبالناْفِس، وا ثاَلا

ةِ  اعا ما  .رواه البخاري ومسلم  «.ِللْجا
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 طرق احلديث وألفاظه
 
 

٢شا احلسيد أرصج١ ابلزاري يٞ يٝص ةٞ خّؽ، و٤٢ اةٞ ٍياث يٞ أةي١ يٞ 
ة يٞ مرسوق يٞ يتس ا، وٓال ِي١/  ال حيو دم امرٍئ »األيٝغ يٞ يتس ا ةٞ مصَّ

 ًٍ إالا ةإحدى ذالث/ انلفس ةانلفس، واثليب  (1)يشٓد أن ال هلإ إالا اهلل وأين رشٔل اهلل مصي
 .(2)«ارك ليجٍاعثالزاين، واملارق ٌَ ادليَ الا 

وأرصج١ معٚٛ ٜٞ لصيْ أيب ةلص ةٞ أيب ػيتث خسذ٠ا خّؽ ةٞ ٍياث 
 .(3)«ارك دليِّ املفارق ليجٍاعثوالا »ًٜاويث ووًليى يٞ األيٝغ ة١، وٓال ِي١/  وأة٤

ٍٛ يٞ أمحس ةٞ خ٠ت٘ وحمٝس ةٞ املرىن، والّٚن ألمحس، ٓاال/ خسذ٠ا  ويف روايث ملعٚ
 يتس الصمحٞ ةٞ ٣ٜسي يٞ ظّيان يٞ األيٝغ ة١، ِٔال ِي١/ ٓام ِي٠ا رظ٤ل ا 

ًٍ »ِٔال/   إلشالم املفارُق ل اركُ الا »، وٓال ِي١/ «واذلي ال هلإ غريه ال حيو دم رجٍو مصي
َّٕ ِي١ أمحس «ليجٍاعث، أو اجلٍاعث  .(4)ػ

إال ذالذث ُفٍر/ الارك لإلشالم »وادلوريق يٞ اةٞ ٣ٜسي، ٓال/  ويف روايث أيب م٤ىس
 .(5)«املفارق ليجٍاعث، واثليب الزاين، وانلفس ةانلفس

                                      
رشح األربًني اجل٤ويث،  «.مصيً» اكتلّعري ٤ٔٙهل/ -الصوايث٣ٖشه  -زيادة الؼ٣ادحني يف ةًـ الصوايات املخّْ يٚي٣ا( 1)

 .(117ص) دٓيْ اًٙيس الةٞ
 (.6878ابلزاري )أرصج١ ( 2)
 (.1676( أرصج١ معٚٛ )3)
 .(1676( أرصج١ معٚٛ )4)
 ( ٜٞ لصيْ ادلوريق.4437( ٜٞ لصيْ أيب م٤ىس، واةٞ ختان )3393( أرصج١ ادلارٓمين )5)
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الارُك لإلشالم ٌفارُق »ويف روايث إظداق ةٞ ٠ٜؿ٤ر يٞ اةٞ ٣ٜسي، ٓال/ 
 .(1)«اجلٍاعث

ذيَن يٞ وٓال اةٞ ٣ٜسي ئب ذلٕ يٞ  ذُْج ة١ إةصا٢يٛ ِدسَّ األيٝغ ٓال/ ِدسَّ
 األظ٤د يٞ اعئؼث ةٝر١ٚ.

٤ر ٠٢ا يف   . (2)«األربًني»ورواه أة٤ ًٜاويث يٞ األيٝغ ة٠د٤ الّٚن املٖش
الارُك ديِّ »ويف روايث يٞ ػًتث يٞ األيٝغ ة١ ةإظ٠اده يٞ اةٞ مع٤ًد ِٔك/ 

 .(3)«اىفارُِق اجلٍاعثالارُك ديِّ املفارُق، أو »ويف ٍّٙن/  «املفارُق 
 .(4)ورواه دمايث يٞ األيٝغ ة٠د٤ه

ٔد، »ويف روايث لٚنعايئ/  رجو زىن ةعد إحصاُّ فعييّ الرجً، أو كخو عًٍدا فعييّ اىل
 .(5)«أو ارحد ةعد إشالٌّ فعييّ اىلخو

ريه، وحأيت  ومىض ٜا يؼ٣س هل ٜٞ خسيد اعئؼث، وهل ػ٤ا٢س أرصى يٞ يرٝان ٍو
 أذ٠اء الرشح. -اء اإن ػ -اإلػارة بلًق٣ا

 
 

  

                                      
 (.4316( أرصج١ اٙنعايئ )1)
 ٓال/ خعٞ ؾديح.(، و1432(، واٙرتٜشي )4352(، وأة٤ داود )3621أرصج١ أمحس ) (2)
 .(4721(، واٙنعايئ )4415( أرصج١ أمحس )3)
اةٞ ٟٝري، روايث (، و213 -8/232(، وابلي٣ٌف )2447 ،2298يًًل ي٠س ادلاريم )روايث (، و1676ػيتان ي٠س معٚٛ ) روايث (4)

 .يٞ األيٝغ ة١ -وخسه -( يٞ وًليى2534) ١وأرصج١ اةٞ ٜاج ،(195 -8/194) -أيًقا -وػجاع ةٞ ال٤حلس ي٠س ابلي٣ٌف
 . ◙(، وٙلٞ ٜٞ خسيد يرٝان ةٞ يّان، ال ٜٞ خسيد اةٞ مع٤ًد 4357اٙنعايئ )أرصج١ ( 5)
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 ثـديـحـراوي ال
 
 

 .«األربًني»ٜٞ أخاديد « احلسيد الصاةى»حٔسم اتلًصيُ ة١ يف 
 
 

 أهمية احلديث ومنزلته
 
 

ال حيو ، األعٍال ةانلياتإن ٜسار األخاديد ىلع أربًث/ » /ٓال اةٞ ٣ٜسي واةٞ املسيين
يعدم امرئ مصيً، ةين اإلشالم، ابليِث ىلع   .(1)«املدا

 

 
 

 

  
  

                                      
 .(9ص)لٚعي٤يط  ،األػتاه واجلوائص (1)
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 شـرح املفـردات

 
 
ٜٞ ٙيط ةلًصا، ة٘ ظتْ هل الضواج، و٤٢ ةاٌٙ اعٓ٘، واملصاد/ اجلٝاع يف «/ اثليِّب»

ٟلاح ؾديح، ول٤ مصة، ويمْٚ ىلع اذلٖص واألٟىث، ئال/ رج٘ ذيب وامصأة ذيب، و٤٢ 
 ةؿسد الصج٤ع إىل أ٣ٚ٢ا.اظٛ ِاي٘ ٜٞ ذاب إذا رجى، وإلال١ٓ ىلع املصأة أكرث؛ أل٣ٟا 

. ،«انلفس ةانلفس» ٍّْ ُ٘ اجلّط اٙيت َقخََْٚج يًٝسا ةَري خ خَ ْٔ  أي/ ُت
 

 
 الشرح اإلمجالي

 
 

٤رة يف احلسيد، وٜا يف ٠ًٜا٢ا،  دم املعٚٛ خصام ال حي٘ إال ةإخسى اخلؿال اثلالث املٖش
دلصا٢ا مما لٛ يُْشٖص يف ِال جي٤ز إرآث دم املعٚٛ ةَري ٢شه اثلالث، وٜا يصجى إحل٣ا وجيصي 

ْٞ أىت ذات حمصٍم، ِٝصدُّه إىل اخلؿٚث األوىل، ٖٝا يصجى  َٜ ٤ُّيط و ا، وٜٞ ذلٕ/ َقخْ٘ اٚل احلسيد ٟؿًّ
 ٓخ٘ العاخص وحن٤ه إىل اخلؿٚث اثلاثلث، و٢ٗشا.
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 الشرح التفصيلي

 
 
 ال حيو/ » كٔهل/» 

 «واذلي ال هلإ غريه...»ِٔال/  أي/ ال جي٤ز، ويف روايث ملعٚٛ/ ٓام ِي٠ا رظ٤ل ا 
 احلسيد.
 دم امرئ مصيً/ » كٔهل»/  

ُّ٘ إرآث دم امصئ معٚٛ، ِالالكم ىلع حٔسيص مقاف حمشوف.  أي/ ال حي
وادلم ينٌي، واألييان ال يخًْٚ ة٣ا حتٚي٘ وال حتصيٛ؛ ألن األخاكم حخًْٚ 

الؿادرة يٞ امللكّني، واإلرآث ًِ٘ امللكَُّ ِيؿتح حًْٚ احللٛ ة٣ا. ةاألًِال 
 أي/ اجلاكح، و٤ٓهل/ [32]اىنصاء/ ﴾ڍ ڌ ڌ﴿وذلٕ ٤ٖٔهل حًاىل/

 أي/ ح٠اوهلا.  .[2]املائدة/ ﴾.ٱ ٻ ٻ﴿
م ٤٢ إرآث د١ٜ.  وىلع ٢شا ِاملدصَّ

 ٢٘ جي٤ز ة٠اًء ىلع ٢شا ر١ٔ٠، أو ظ١ٝ ةسون إرآث د١ٜ؟ فإن كيو/
ٔاب/  ٠ٖايث يٞ إز٢اق الصوح  «...ال حيو دم»أنَّ ٢شا ال جي٤ز؛ ألن ٢شا اتلًتري فاجل

 ةأيِّ ل٤ٍن ٜٞ أل٤ان اإلز٢اق.
رصج خمصج اَٙاٙب؛ ألن اَٙاٙب يف اٙٔخ٘ أن  «...ال حيو دم»أو يل٤ن اتلًتري 

 يل٤ن ةإرآث ادلٜاء.
ڍ ﴿وخمصج اَٙاٙب ٜٞ م٤اٟى ايختار ٤٣ّٜم املزاّٙث، ِال ٤٣ّٜم هل؛ ٤ٖٔهل حًاىل/ 
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ِال يًين ذلٕ إٖصا٣٢ٞ ىلع ابلَاء إِْن لٛ  ،[22]انلٔر/ ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
رصج خمصج اَٙاٙب، وٜا اكن »يُصِْدن حتؿ٠ًا، ٓال اةٞ ّٜٚح يف الك١ٜ ىلع ةًـ املعائ٘/ 

 .(1)«ٖشلٕ ال ٤٣ّٜم هل احّآًا
وج٤از إرآث ادلم إذا وجست إخسى اثلالث ال ي٠ايف وج٤ب١ يف الضاين املدؿٞ واملصحس؛ 

 . (2)ألن اجل٤از ةًٝىن ٟيف احلصٜث يؿسق ٜى ال٤ج٤ب
، أو  «دم»وّٙوث/  َّ٘ ٟلصة يف ظياق اجليه حسلُّ ىلع ي٤ٝم اجليه يٞ إرا١ٓ لكِّ دٍم؛ ٓ

ُّٛ اجليه يٞ لك أظاحلب إرآث ادلم، و٤ٓهل/  ، أو حً رُثَ َٖ« ًٍ يًين/ ال حي٘  ؛«ال حيو دم امرئ مصي
 ٓخ١ٚ ةأيِّ ل٤ٍن ٜٞ أل٤ان اٙٔخ٘، ةإرا١ٓ ادلم ةالعيُ، أو ةالعٛ، أو اخل٠ْ، أو ٍري ذلٕ.

 امرئ»/  كٔهل/» 
 .[32]األُفال/ ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ﴿وئال/ مصء؛ ٖٝا يف ٤ٓهل حًاىل/  

 .(3)ومؤٟر١/ امصأة ومصأة وَمَصة
ٚتث دوران األخاكم يٚي١، وإال ِاألٟىث  ْٖص لرش١ِ وأؾاتل١، ٍو وُرؽَّ الصج٘ ةاذلِّ

ڃ ﴿واخل٠ىث ٖشلٕ جصًيا ىلع لصئث االٖخّاء ةأخس القسيٞ، حن٤ ٤ٓٙـ١ حـًـاىل/ 

 .(4)أي/ واٙربد .[78]انلحو/ ﴾چ چ
ص واألٟىث.  وٓي٘/ يؼرتك يف ًٜىن املصء اذٖل

 مصيً/ » كٔهل»/ 
 ٢شا ٓيس أرصج ٜا يسا املعٚٛ. 

                                      
 (.7/53الةٞ ّٜٚح ) ،( املتسع1)
 . (51ص) ىلع األربًني اجل٤ويث خمخرص اجلرباوي( 2)
 (.1/157(، ولعان اًٙصب )259خمخار الؿداح )ص (3)
 .(153ص)اّٙخ٤خات ال٢٤تيث برشح األربًني اجل٤ويث  (4)
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 والاكِص ِي١ حّؿي٘/
ا، خبالف أفساد ذلٕ إذا  ًصا خصًّ ا اعٓاًل ٖذ ًَ ا إن اكن ةاٙ ًٔ ِإِْن اكَن خصبيًّا جاز ٓخ١ٚ ٜمٚ

 لٛ ئاح٤ٚا، ِإن ٓاح٤ٚا جاز.
ًاىل/  ٓال ح گ گ گ ڳ ﴿ِاألؾ٘ يف دٜاء املعٚٝني احلصٜث املمٚٔث، 

 ،[82]اىنصاء/ ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
إن »، ويف احلسيد اآلرص/ (1)احلسيد «أكرب الهتائر/ اإلرشاك ةاهلل، وكخو انلفس...»ويف احلسيد/ 

ٔاىكً وأعراضكً ةيِكً حرام... ٞ (2)احلسيد «دٌاءكً وأم ، ويف احلسيد يٞ يتس ا ة
ًاص مص٤ِاًع/  َ كخو رجو مصيً»يٝصو اةٞ اٙ  .(3)«لَزوال ادلُيا أْٔن ىلع اهللٌ 

 ِاملعٚٛ ًٜؿ٤م ادلم، واًٙؿٝث مالزٜث هل، ال حُْصِى ي١٠ إال إذا وٓى ٜا يص٣ًِا ي١٠.
 إال ةإحدى ذالث/ » كٔهل»/ 

، أي/ رؿال «إال ةإحدى ذالث»خبؿٚث ٜٞ اخلؿال  «ال حيو دم امرئ مصيً»أي/  
، أي/ ِزتول اًٙؿٝث، وحي٘ ة٘ جيب اٙٔخ٘ ملا ِي١ ٜٞ «إحدى»ذالث، ةسحل٘ حأٟيد 

 املؿٚدث اًٙاٜث، ويه خّن األنعاب واجل٤ّس واألديان.
واٙٔخ٘ ةإخسى ٢شه اخلؿال إىل اإلٜام وٙيط لآلخاد، و٢شا يف األوىل واثلاثلث خبالف 

 .اثلاٟيث، ِيج٤ز ل٤يل ادلم ِٔك
ال يعٔك ٓخ١ٚ حبال، خبالف اآلرصيٞ، ِإن اٙٔاح٘ يعٔك ي١٠  «اثليب الزاين»واألول 

ِّْ اٙٔؿاص، واتلارك دلي١٠ يعٔك ي١٠ اٙٔخ٘ ةصج٤ي١ إىل اإلظالم، وأٜا  اٙٔخ٘ ة٤ًِّ ُمْعخَِد
 الضاين املدؿٞ ِال يعٔك ٓخ١ٚ.

                                      
 (.6675( أرصج١ ابلزاري )1)
 (.1679(، ومعٚٛ )67( أرصج١ ابلزاري )2)
 .(3987، واٙنعايئ )و٢شا أؾح ٜٞ احلسيد املص٤ِع /مص٤ِاعً، وأرصج١ م٤ٓ٤ِاً، وٓال (1395( أرصج١ اٙرتٜشي )3)
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 /فرع 
تاٙنعتث وظريق اىلخو/   ِ،ُ ريب الضاينخمخٚ ٛ ةاحلجٚل ريه إدمااًع  ٓخ١ٚ وال جي٤ز ةرا/ الصج  .(1) َة

َ٘ ة١ إن أٜلٞ، وإال ِتالعيُ. وِي١ رالف، ٠ًِس احل٠ّيث ال يل٤ن  ولٚٔاح٘/ ةٝا َقخَ
ا٤ٔٙد )اٙٔؿاص( إال ةالعيُ، وٓال الؼاًِيث/ ئخ٘ اٙٔاح٘ ةٝر٘ ٜا ٓخ٘ ة١، ول٤ٚيل أن 

 يًسل إىل العيُ. 
 ولٚخارك دلي١٠/ رؿ٤ص رضب ي١ٔ٠ ةالعيُ.

ي٤ٔم ةاٙٔخ٘ اإلٜام، أو ٟائت١ ال األِصاد رؼيث إذارة اّٙنت، وأٜا اٙٔخ٘ ٓؿاًؾا واذلي 
 .(2)٤ِيل ادلم ةأمص اإلٜام

 /فرٌع ذاٍن 

 يف االظتر٠اء يف احلسيد، و٢٘ يّيس احلرص أم ال؟

ٔاب ىلع وجٓني/   واجل
أن يل٤ن االظتر٠اء إفاِيًّا، وال يّيس احلرص يف ٢شه اثلالذث ِٔك؛ إِْذ ورد  األول/

 اٙٔخ٘ واٙٔخال يف أؾ٠اف أرصى، ٣٠ٜا/
 ال٤ٚاط.  -1
 ٟلاح املدارم. -2

 العاخص. -3

 ٜٞ أىت ة٣يٝث. -4

 حارك الؿالة. -5

 ابلَاة واخل٤ارج. -6

                                      
 (53-22/49)، (19657)ِخاوى الٚج٠ث ادلائٝث، ةصٓٛ ( 1)
 . (51ص) ىلع األربًني اجل٤ويث خمخرص اجلرباوي (2)
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 ؾاخب ابلسيث ادلايع إىل ةسيخ١. -7

 .(1)الؿائ٘ -8
ا، وحل٤ن اجلؿ٤ص ال٤اردة يف األؾ٠اف األرصى أن يل٤ن االظتر٠اء خٔئيًّ  اثلاين/

 . (2)٤ٖرة يف احلسيدراجًث إىل األؾ٠اف اثلالذث املش
ٔه»وال يؼلك ىلع ٢شا خسيد/  العارق يف املصة  وخسيد ٓخ٘ ،(3)«ٌَ رضب أةاه فاكخي

♫ِالك٢ٝا مما ال يؿح وال يًصف ة١ ٓائ٘ ًٜخرب ٖٝا ٓال اةٞ رجب  (4)اخلامعث،
(5) . 

ةٔخ٘ اٙٔتم٦ اذلي اكن يسر٘ ىلع أم ودله ٜاريث وٌلن  ◙ًٌٙل  أٜا خسيد أمصه 
. ِٔس مح١ٚ ةًق٣ٛ ىلع أن اٙٔتم٦ ٛل (6)اجلاس يخدسذ٤ن ةشلٕ ِٚٝا وجسه يٌلٌّ دلت٤بًا حصًل١

يلٞ أظٚٛ ةًس، وأن املًا٢س إذا ًِ٘ ٜا يؤذي املعٚٝني اٟخٔـ ي٣سه، ِٗيُ إذا آذى اجليب 
ا، ول١٠ٗ ٟيه يٞ ذلٕ ِٚٛ ينخ١، خىت حلٚٛ اجلاس بعبت١ يف  ًٝ ؟ وٓال ةًق٣ٛ/ ة٘ اكن معٚ

يف ِصاػ١ ٜتيح لرلم، ٙلٞ ملا ه٣صت ةصاءح١ ةاًٙيان حبني  ، وأذى اجليب ِصاش اجليب 
ٔخ٘.  ٠اس ةصاءة ٜاريث، ِضال العتب املتيح ٚل  ٚل

اكن هل أن ئخ٘ ةَري ٢شه األظتاب اثلالذث اٙيت يف  وٓس روي يٞ اإلٜام أمحس/ أن اجليب 
ريه ٙيط هل ذلٕ، ٖأ١ٟ يؼري إىل أ١ٟ  اكن هل أن يًضر ةاٙٔخ٘ إذا رأى  خسيد اةٞ مع٤ًد، ٍو

ًٜؿ٤م ٜٞ اتلًسي واحليُ، وأٜا ٍريه ِٚيط هل ذلٕ؛ أل١ٟ ٍري ٜأم٤ن  ذلٕ مؿٚدث؛ أل١ٟ 
/ ظًٝج أمحس ظئ٘ يٞ خسيد أيب ةلص ٜا اكٟج ألخس (7)يٚي١ اتلًسي ةاهل٤ى. ٓال أة٤ داود

                                      
وٜاٟى  ،وٓالى اٙمصيْ ،ٓال ةًق٣ٛ/ ٙيط املٔؿ٤د خرص ٜٞ جي٤ز ٓخ١ٚ يف ٢ؤالء اثلالذث؛ أل١ٟ جي٤ز ٓخ٘ ٍري٢ٛ، اكلؿائ٘» (1)

وال يٚضم ٜٞ ج٤از  ،حلزق٤ًا حللٛ اإلظالم ؛اذلي جي٤ز ٤٢ ٜٔاحٚخ٣ٛ الضٌلة. واحلْ أن ٢ؤالء ٙيع٤ا ممٞ حيصم ٓخ٣ٚٛ، إٟٝا
  .(52ص) ىلع األربًني اجل٤ويث خمخرص اجلرباوي«. إلماكن در٤هلٛ اٙمايث خل٤ف، أو ٍريه ؛املٔاحٚث ج٤از اٙٔخ٘

 (.329 -1/326) واحللٛم (، جاٜى ا4/55٤ًٚٙ( أخاكم اٙٔصآن )2)
ٚ٘ املخ٠ا٢يث )213-2/239) الاكم٘ يف يسي اةٞ أرصج١ (3) ٓال اةٞ اجل٤زي يف اًٙ  . ^(/ ٢شا خسيد ال يؿح يٞ رظ٤ل ا 2/523(، و
 ٢شا خسيد ٠ٜٗص. /(، وٓال4978(، واٙنعايئ )4413أرصج١ أة٤ داود ) (4)
 (. 1/349جاٜى ا٤ًٚٙم واحللٛ ) (5)
 (. 2771أرصج١ معٚٛ )( 6)
 . (1467)(، ومعائ٘ اإلٜام أمحس 4363)ظنن أيب داوود ئب خسيد ( 7)
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ٕ  . ٓال/ ٛل يلٞ أليب ةلص أن ئخ٘ رجاًل إال ةإخسى ذالث، واجليب ةًس اجليب  اكن هل ذل
ٔال هل أة٤ ةصزة/ أال  أن ئخ٘، وخسيد أيب ةلص املؼار إحل١ ٤٢ أن رجاًل لكَّٛ أةا ةلص ِأٍٚن هل،ِ 

ٔال أة٤  ِ س اجليب  أٓخ١ٚ يا رٚيّث رظ٤ل ا؟ ٜا اكٟج ألخس ًة . وىلع ٢شا يخزصج (1)ةلص/ 
خسيد األمص ةٔخ٘ العارق إن اكن ؾديًدا،  -أيًقا -خسيد األمص ةٔخ٘ اٙٔتم٦، ويخزصج يٚي١

ٔم١ً، ذٛ ًِ٘ ذٕل أربى مصات و٤٢ يأمص  ِإن ِي١ أن اجليب  صاج٤ًه ِي١ِ  أمص ةٔخ١ٚ يف أول مصةِ 
ًاىل أيٚٛ ئمى خىت ٓمًج ألصا١ِ األربى، ذٛ ٓخ٘ يف اخلامعث، وا ح  . (2)ةٔخ١ٚ، ِرياجى ِي١،ِ 

  /فرٌع ذاىٍد 

يف حًارض خسيد اةٞ مع٤ًد ٜى األخاديد ال٤اردة يف األؾ٠اف األرصى، و٢٘ ينعذ 
 آلرص أم ال؟أخس٢ٝا ا

ٔاب/  أ١ٟ ال حًارض ةي٣٠ٝا أؾاًل؛ إِذ اًٙام ال يًُارض اخلاص وال ينعز١، ودي٤ى واجل
 نعذ خسيد اةٞ مع٤ًد لؤلخاديد األرصى ِي٣ا ٟوص ٜٞ وج٣ني/

ص خسيد اةٞ مع٤ًد، واألخاديد األرصى يصوي٣ا ٜخأرصون يف  -8 لٛ ئٛ ادلحل٘ ىلع حأرُّ
 .¶اإلظالم ٖأيب ٢صيصة وجصيص ةٞ يتس ا 

ص اًٙام؛ ألن دالٙث اخلاص ىلع ٠ًٜاه ةاجلؽ، وأٜا اًٙام  -3 اخلاص ال يُنْعذ ةاًٙام، ول٤ حأرَّ
. َٛ اجلؽِّ  ِتاٙوا٢ص، ِال ُيتْم٘ اٙوا٢ُص خل

 اثليُِّب الزاين» / كٔهل»/  
 ةالصِى، ررب ملتخسأ حمشوف، أو ٜتخسأ خلرب حمشوف.

ص واألٟىث، واملصاد ة١ املدؿٞ/ و٤٢ املعٚٛ اًٙآ٘ ابلاٌٙ  اثليِّب/ اظٛ جنط يؼٝ٘ اذٖل
 اذلي خؿ٘ ١٠ٜ وطء يف ٟلاح ؾديح.

                                      
 .(4373(، واٙنعايئ )4363(، وأة٤ داود )61أرصج١ أمحس )( 1)
 (. 1/359جاٜى ا٤ًٚٙم واحللٛ )( 2)
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ا وٟؿ٣ّا إن اكن رٓ ه اجلرل ٜائث جرلة إن اكن خصًّ ا، ورصج ةاثليِّب ابلٗص/ ِإن خسِّ ًٔ ي
ا. ًّٜ ص احلص اع صَّب اذٖل ََ  وُي

 /فرع 
 ةالصِى، أو ةاجلص ىلع ابلسحلث، أو ةاجلؿب ىلع امل٤ًّحلث. /«واثلايَِّب »

ِّ٘ ادلم. ُُ ةاثلي٤بث ىلع الضٟا؛ ألن اثلي٤بث يه العتب يف ِخ َم ال٤ؾ  وُٓسِّ

 واملصاد حب٘ دم الضاين اثليب/ ردم١ ةاحلجارة خىت امل٤ت.
والؼيذ والؼيزث إذا زٟيا ِاردم٢٤ٝا أبلخث »نُعذ ّٙو١ دون خ١ٝٗ/ ويف اٙٔصآن اذلي 

 .(1)«ٟلااًل ٜٞ ا وا يضيض خٗيٛ
َُيْس إىل امرأة ْذا فإن »، وٓال/ (2)ٜايًضا واَٙاٜسيث وٓس رجٛ اجليب 

ُ
واغد يا أ

 .(3)، َِسا يٚي٣ا ِايرتِج ِصدم٣ا«اعرتفج فارمجٓا
 وٓس أدمى املع٤ٝٚن ىلع ذلٕ.

  /فائدة ىعيفث  

ٍٛ ٢شا رمصه؟فإن كيو/   ٖيُ يُنَْعُذ ٟؽٌّ حلُْل
ٔاب/  نَّ ا فاجل

َ
أ َٗ ا هلشه األٜث؛ ل ًٝ لٛ  ▐ي٤ٔل يٚٝاء أؾ٤ل اتلّعري/ حلصي

٘ يٚي٣ا يف ٖخاة٣ا زىن ئى ٜٞ ػيذ وػيزث، وامل٤ىل ظتدا١ٟ ي٠ىه اجلاس أن  يُصِد أن يَُعجِّ
١ٚ ىلع األٜث يف ٓصآٍن ُيخًَْل يف املعاجس، ِٚٝا وٓى  يُؼي٤ًا اّٙاخؼث يف املؤ٠ٜني، ِٗيُ يَُعجِّ

ُٛ وأؾسره اجليب  ْس ٠٢اك خاجث إىل  احلُْل ًُ َٛ اجلٝيى/ لٛ َي ِٚ ةٔاء اجلؽ و٤ًِٚا ذلٕ وَي

                                      
(، 8371(، واحلاكٛ )4429ختان )(، واةٞ 21237) يف زوائس املع٠س أمحسيتس ا ةٞ (، و7137( أرصج١ اٙنعايئ يف الٗربى )1)

 (. 5993ويتس الصزاق يف املؿ٠ُ )
 .(1695( أرصج١ معٚٛ )2)
 .(1698 ،1697(، ومعٚٛ )6859( أرصج١ ابلزاري )3)
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 .(1)«ة٣شه الؿّث يف ٖخاب ا
ا هل، أو وٓى ىلع ة٣يٍٝث، وٓس وردت  ًٜ ْٞ أىت حمص َٜ ويف ًٜىن اثليب الضاين/ ال٤ُّٚيط، و

 أيًقا. -اجلؿ٤ص ةاجلؽِّ ىلع ٓخ٘ ٢ؤالء
 وانلفس ةانلفس/ » كٔهل»/ 

ص وحؤَّٟد، واَٙاٙب اتلأٟيد. َّٖ  اجلّط حش
. أي/ وٓخ٘ اجلّط يًٝسا يسواًٟا، ال ٍّْ  رمأ، وال حب

  .[24]املائدة/ ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﴿ٓال حًاىل/ 
 .(2)رأَس احل٤٣دي اذلي رضَّ رأس اجلاريث ةني خجصيٞ وٓس رضَّ اجليبُّ 

ال يلخو مصيً »وتؼرتط املاكِئث ةني اٙٔاح٘ واملٔخ٤ل يف اإلظالم واحلصيث؛ إذ 
ا٢َس. (3)«ةكافر ًَ ُٝ َُ يف ال ِٚ  ِال ئخ٘ املعٚٛ ةاذليم، واْرخُ

خ٘ خصٌّ ةًتٍس، ٓال حًاىل/  ْٔ  و٢شا يّيس احلرص. .[867]ابللرة/ ﴾گ گ گ گ﴿وال ُي
وايختار اتلاكِؤ يف احلصيث وادليٞ ٤٢ ٜش٢ب ٜالٕ والؼاِيع وأمحس، وذ٢ب أؾداب 

 . (4)الصأي إىل أن احلص ئخ٘ ةاًٙتس وأن املعٚٛ ئخ٘ ةاذليم
ُ٘ األدىن ةاألىلع ٖٗخايب ةًتٍس معٚٛ؛ ألن زيادة اإلظالم أىلع ٜٞ زيادة احلصيث  خَ ْٔ وُي

 خبالف اًٙٗط، ِال ئخ٘ رٓيْ معٚٛ حبصٍّ اكِص.
 والصج٘ ئُخ٘ ةاملصأة.

خَؽُّ ٜٞ اّٙصع لؤلؾ٘ ال يٗع١؛ أل١ٟ ظتب يف إجياد ِصي١، ِال يل٤ن ِصي١  ْٔ وُي

                                      
ث -ًميث ظالٛٙ اجل٤ويث، ( رشح األربًني1)  .(193ص)-دروس ؾ٤حيث ٍّٜص
 أي/ ٖرس.  ،(، ورََفذَ 852(، ومعٚٛ )5295( أرصج١ ابلزاري )2)
 (.1373(، ومعٚٛ )111صج١ ابلزاري )( أر3)
 .(2/228)، لٚؼريازيامل٣شب ،(9/492املَىن) ،(256-7/255ةسائى الؿ٠ائى ) (4)
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ٔادل ةالٔدلال »ظبتًا يف إيسا١ٜ. ويف احلسيد/   .(1)«يلخو ال
ئخ٘ ال٤ادل ةال٤دل إذا ي٠ٝٚا أ١ٟ ٓخ١ٚ يًٝسا، واظخسل٤ا ة٤ًٝم / وٓال ةًـ أ٢٘ اًٙٚٛ

﮳ ﴿، وي٤ٝم ٤ٓهل حًاىل/ «انلفس ةانلفس»احلسيد/  ﮲   ﴾ے ے ۓ ۓ
، وأجاة٤ا يٞ أدٙث اآلرصيٞ ِٔال٤ا/ احلسيد فًيُ، وال يٝلٞ أن ئاوم [24]املائدة/

ادلاٙث ىلع ٓخ٘ اجلّط ةاجلّط وأٜا اتلًٚي٘/ ِاتلًٚي٘ يٚي٘، وج١ اجلؿ٤ص املدٗٝث 
ذلٕ/ أن ال٤ادل إذا ٓخ٘ ال٤دل، ذٛ ٓخ٘ ة١ ِٚيط ال٤دل ٤٢ العتب يف إيسا١ٜ، ة٘ العتب يف 

 .(2)إيسا١ٜ ًِ٘ ال٤ادل اٙٔاح٘، ٤٣ِ اذلي جىن ىلع ّٟع١
خَؽُّ ٜٞ الٗتري لٚؿَري، وٜٞ الصج٘ لٚمّ٘، ويف احلسيد/  ْٔ ملصئٍن حخاكفأ ا»وُي

ً  .(3) «دٌاْؤ
 ويعٔك اٙٔؿاص إذا يّا أوحلاء اٙٔخي٘. 

 املفارق ليجٍاعث/ » كٔهل ّ  /«والارك دليِ
 أي/ وحتؿ٘ الصدة ةااليخٔاد، أو ةالؼٕ، أو ةاًّٙ٘، أو ةاٙرتك/ 

 ِإن ايخٔس ٜا ي٤جب اٙلّص، أو ايخٔس اٙلّص كّص. 
 وحن٤ ذلٕ كّص.أو إن ػٕ يف وج٤د ا، أو يف ٟت٤ة رظ٤هل 

 أو ةًّ٘ اٙلّص ٜى ايخٔاده، أو ةًّ٘ اٙلّص ٜى ا٠ًٙاد، أو ة١ًّٚ ٜى االظخ٣ضاء.
 وٜٞ اٙرتك/ حصك اجلمْ ةالؼ٣ادحني، أو حصك الؿالة ي٠س ٜٞ يصى كّص حارًل٣ا ٖعاًل.

واملصاد ةادليٞ/ رؿ٤ص ديٞ اإلظالم؛ ِالالم ل٣ًٚس، أي/ ديٞ املعٚٝني ودمايخ٣ٛ؛ 
                                      

 .(2661(، واةٞ ٜاج١ )1431( أرصج١ اٙرتٜشي )1)
صٟا٢ا، وألن  ٤ٔٙة دحل١ٚ ةا٤ًٜٝٙات ؛و٢شا ا٤ٔٙل ٤٢ الصاجح»وٓال/  (،172ص)الةٞ يريٝني  اجل٤ويث، رشح األربًني( 2) اٙيت ٖذ

 /ِالؿ٤اب ؛٢شا ٜٞ أػس ٓميًث الصخٛ، ِيُٗ ًٟام٘ ٢شا اٙٔالى اٙوالٛ املًخسي ةالصِْ والٚني، و٤ٟٔل/ ال ٓؿاص يٚي١
ص اكألب، أو األٟىث اكألم ،ٔخ٘ ة٤دلهأن ال٤ادل يُ   .«ِيٝا حتْٔ ِي١ ًٜىن اًٙٝس ،و٢شا ٜش٢ب املالٗيث ،ظ٤اء ةاذٖل

 .(2683(، واةٞ ٜاج١ )4746(، واٙنعايئ )2751( أرصج١ أة٤ داود )3)
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، وزيست الالم يف اظٛ اّٙاي٘ تلأكيس املًىن، «الارك اإلشالم»األرصى/  و٤ٔٙهل يف الصوايث
وإال ِاألؾ٘ اتلارك دي١٠ واملّارق اجلٝايث ٖٝا ئال القارب زيًسا وال ئال القارب لضيس 

 . (1)إال تلأكيس املًىن
َّٚث إىل أرصى ٍري اإلظالم،  والالكم يف املعٚٛ ِال يسر٘ يف ذلٕ الاكِص وامل٠خٔ٘ ٜٞ م

 احلسيد. «ال حيو دم امرئ مصيً...»و٢شا ها٢ٌص ٜٞ ٤ٓهل يف احلسيد/ 
ا يٚي١، ة٘ ٓي٘/ يتٌٚ  ًٔ وأٜا ٍري املعٚٛ ل٤ حصك دي١٠ واٟخٔ٘ إىل ديٞ آرص، ِٚيط ٓخ١ٚ ٜخّ

 . (2)ال ئص ىلع ٜا اٟخٔ٘ إحل١ إال إذا اٟخٔ٘ إىل ديٞ اإلظالمٜأ١٠ٜ، ذٛ يل٤ن ٖدصيب، وٓي٘/ 
 املفارق ليجٍاعث»/  كٔهل/»  

حّعرٌي لٚخارك دلي١٠ ٤٣ِ ؾّث مؤًلسة؛ ألن املصاد ةاجلٝايث دمايث املعٚٝني، وِصا٣ٓٛ 
 يل٤ن ةالصدة يٞ ادليٞ، ٤٣ِ ؾّث مؤًلسة ال معخٔٚث، وإال اكٟج أربى رؿال.

وٓس يخٝعٕ ةاحلسيد ٜٞ ي٤ٔل/ خماُٙ اإلدماع اكِص، وِي١ ٟوص؛ ألن املعائ٘ 
اإلدماييث حارة يؿدت٣ا اتل٤احص ةاجلٔ٘ يٞ الرشع ٤ٖج٤ب الؿالة، وحارة ال يؿدت٣ا 

 . (3)اتل٤احص، ِال حلّري ةاثلاين 
َري ا، ال ا ٘ اكلعج٤دٙ  ٔاد، أو املّارٓث ةاًّٙ ّارٓث ةاٙٔٚب وااليخ ّارٓث ةابلسن.واملصاد/ امل  مل

وٓس أدمى أ٢٘ اًٙٚٛ ىلع أن ٜٞ ارحس يٞ اإلظالم، وأرص ىلع كّصه ةًس االظتخاةث 
ٔه»/ أ١ٟ ئخ٘ لٚدسيد العاةْ، و٤ٔٙهل  ل ديِّ فاكخي  .(4) «ٌَ ةدا

 وإلدماع الؿداةث ىلع ٓخ٘ املصحسيٞ.

                                      
  .(97 -96ص)اجل٤ا٢ص ابل٣يث يف رشح األربًني اجل٤ويث  (1)
 (.52صاجل٤ويث )خمخرص اجلرباوي ىلع األربًني  (2)

 (. 2/232) خاكم رشح يٝسة األخاكم، الةٞ دٓيْ اًٙيسإخاكم األ( 3)
 (. 3317( أرصج١ ابلزاري )4)
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و٠٢اك م٤افى ٓس ئخ٘ ِي٣ا املصحس ةَري اظتخاةث، وًلٝا أن ٙيط لك ٜٞ لٛ جتب 
اظتخاةخ١ ال حٔت٘ ح٤بخ١ إذا حاب جلّع١ ِاالظتخاةث ٜمابلخ١ ةاتل٤بث، وٓت٤ل ح٤بخ١ يؼٝ٘ 
ح٤بخ١ خمخاًرا ٜٞ ٍري ٜمابلث، وٙيط لك ٜٞ لٛ حٔت٘ ح٤بخ١ ٜٞ احلاكٛ يف ادلٟيا لٛ حٔت٘ يف 

 تلّات لّٚصوق ادلٓئث يف ٢شه املعائ٘. اآلرصة؛ ِينتيغ اال
والؿديح يف االظتخاةث أ٣ٟا حصجى إىل اجخ٣اد احلاكٛ، ِإن »/ ♫ ٓال اةٞ يريٝني

ٔه/ »رأى ٜٞ املؿٚدث اظتخاةخ١ اظتخاة١، وإال ِال؛ ٤ًٝٙم ٤ٓهل  ، «ٌَ ةدل ديِّ فاكخي
 . (1)«╚وألن االظتخاةث وردت يٞ الؿداةث 

و٢شا خيخُٚ ِٔس يل٤ن ٢شا الصج٘ الاكِص أيٚٞ كّصه واظخ٣رت ِال ينتيغ أن 
ٔام  ٜٔال.  نعتخيت١، وٓس يل٤ن أرىف كّصه وحاب إىل ا ورأي٠ا ١٠ٜ حمتث اتل٤بث، ِٚلكٜ 

 و٤ٓجلا/ يعتخاب ٜٞ حٔت٘ ح٤بخ١ إػارة إىل أن املصحسيٞ ٓعٝان/ 
 ٓعٛ حٔت٘ ح٤بخ٣ٛ، وٓعٛ ال حٔت٘. 

، ٜٞ يوٝج ردح١ ِإ١ٟ ال حٔت٘ ح٤بخ١ ةأن ظب ا، أو ظب رظ٤هل  /ٓال أ٢٘ اًٙٚٛ
أو ظب ٖخاة١، أو ًِ٘ أػياء ٠ٜٗصة يويٝث يف الصدة، ِإن ح٤بخ١ ال حٔت٘، وٜٞ ذلٕ امل٠اِْ 

 ِإ١ٟ ال حٔت٘ ح٤بخ١؛ ألن امل٠اِْ ٜٞ األؾ٘ ي٤ٔل/ إ١ٟ معٚٛ، ِال حٔت٘ ح٤بخ١. 
، أو ٖخاة١ ول٤ ول٤ ظب ا، أو رظ٤هل  (2)إن ح٤بخ١ ٜٔت٤ٙث ول٤ يوٝج ردح١وكيو/ 

ا،  ًٝ ٠ٜاِْ، و٢شا ا٤ٔٙل ٤٢ الصاجح، ٙلٞ حيخاج إىل حأٍن وٟوٍص/ ٢٘ ٢شا الصج٘ يتًف معخٔي
ۀ ۀ ہ ﴿ أو ال؟ ِإذا ي٠ٝٚا ٜٞ خاهل أ١ٟ ؾادق اتل٤بث ٓت٠ٚا ح٤بـخ١ ٤ًٝٙم ٤ٓهل حًاىل/

/ و٤ٔٙل اجليب  .[42]الزمر/ ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴
                                      

 .(173ص)رشح األربًني ( 1)
أل١ٟ حاب ٜٞ ٍري ر٤ف ٜٞ اٙٔخ٘،  ؛تٚج ح٤بخ١ة٘ إذا حاب جلّع١ ٓت٘ اٙٔسرة يٚي١ ُٓ  ،وج٤ب اظتخاةخ١ /ال يٚضم ٜٞ ذلٕ( و2)

ا /وبًس ذلٕ يصٓب خاهل ،وذلٕ ٜٞ يالٜات ؾسق اتل٤بث ًٝ  أو ال؟  ،٢٘ يتًف معخٔي
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 ، و٢شا اعم، و٢شا ا٤ٔٙل ٤٢ الصاجح وهل أدٙث. (1) «الٔبث حٓدم ٌا كتيٓا»
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿أٜا املعخ٣ضئ ِخٔت٘ ح٤بخ١ ةسحل٘ ٤ٓهل حًاىل/ 

گ گ گ گ ڳ  ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

، وال ي٤ّ اال ةاتل٤بث. ويف [55 -54]الٔبث/ ﴾ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
ۋ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿امل٠أِني، ٓال ا حًاىل/ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ 

 .[825-824]اىنصاء/ ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ
ٔاب/  أن لك اكِص أؾٌل، أو مصحس إذا حاب ٜٞ أي ٤ٟع ٜٞ اٙلّص ِإن ح٤بخ١ فالص

 ٜٔت٤ٙث. 
وٙلٞ ٜر٘ ٢ؤالء حيخاج٤ن إىل مصآتث أخ٤اهلٛ/ ٢٘ ٢ٛ ؾاد٤ٓن، أو ٢ٛ يعخ٣ضؤون ة٠ا؟ 
ي٤ٔل٤ن/ إ٣ٟٛ رج٤ًا إىل اإلظالم و٢ٛ لٛ يصج٤ًا. وإذا حاب يصحّى ي١٠ اٙٔخ٘؛ ألن إةاخث ٓخ١ٚ 

 إٟٝا اكٟج ٙلّصه، ِإذا ٓت٠ٚا ح٤بخ١ ارحّى اٙلّص ي١٠ ِارحّى ٓخ١ٚ إال ٜٞ ظب الصظ٤ل 
ا حبيد َٟع١ٚ وٟل١٠ّ وٟؿٌل يٚي١ ِإن ح٤بخ١ ح ًٝ ٔت٘ ٙلٞ جيب أن ئخ٘، وئخ٘ معٚ

  إذا حاب ِإ١ٟ ال ئخ٘. وٟس١٠ِ ٜى املعٚٝني، ل٠٠ٗا ال ٟتٔي١ خيًّا. وٜٞ ظب ا 
 ؟دون ظب الصظ٤ل  ىلع ف٤ء ٢شا الالكم أيل٤ن ظب ا  فإن كال كائو/

ٔاب/  ال وا ال يل٤ن، ة٘ ظب ا أيوٛ، ٙلٞ ا حًاىل ٓس أرربٟا أ١ٟ اعٍف فاجل
ِإ١ٟ لٛ ئ٘/ ٜٞ  يٞ خ١ٔ إذا حاب اًٙتس، ِإذا حاب ي٠ٝٚا أن ا حاب يٚي١. أٜا الصظ٤ل 

ظٔك خٌف، وىلع ٢شا ٠ِدٞ ٟٔخ١ٚ ألن ظب الصظ٤ل 
ُ
 ظبين، أو اظخ٣ضأ يب، ذٛ حاب ِأٟا أ

 ي١٠. خْ آديم لٛ ًٟٚٛ أ١ٟ يّا 

                                      
  .«اهلجرة حٓدم ٌا اكن كتيٓا، وأن احلج يٓدم ٌا اكن كتيّأن اإلشالم يٓدم ٌا اكن كتيّ، وأن »وّٙو١/  .ة٠ًٝاه (192، 121) يف معٚٛ( 1)
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يّا يٞ أٟاس ظت٤ه يف ي٣سه وارحّى ي٣٠ٛ اٙٔخ٘.  إن اجليب  فإن كال كائو/
ٔاب/  ٢شا ال ي٠ٝى ٜا ٠ٚٓا ة١؛ ألن احلْ خ١ٔ، وإذا يّا ي٠ٝٚا أ١ٟ أظٔك خ١ٔ ِعٔك، فاجل

 ٙلٞ ةًس م٤ح١ ٢٘ ًٟٚٛ أ١ٟ أظٔك خ١ٔ؟
ٔاب/ ال ًٟٚٛ، وال يٝلٞ أن ٟٔيط خال امل٤ت ىلع خال احلياة، أل٠ٟا ًٟٚٛ أن ٢شا  اجل

يف خياح١  ؛ ألن ٢يتث الصظ٤ل اٙٔياس ِاظس، وأل٠ٟا خنىش أن يلرث ظب الصظ٤ل 
 . (1)«أيوٛ ٜٞ ٢يبخ١ ةًس مماح١ وا أيٚٛ

 /ٔائد فلٓياث وحربٔياث  ف
َِٓهْج  -8 َِٓهج األخرىاألمً واألعراض ٌخالزٌان إذا اُُخ خ٠وٓس ، إحداٍْا اُُخ ةين  ثاكٟجِ 

 ٕ ري٢ٛ خني حّىش ِي٣ٛ ٢خ ٜان ٍو ٝا زاٙج دوٙث الصو  ٖ،ٛ ضاَْٙج دوتل٣ إرسائي٘ يف اٙنعاءِ 
 .، وذلا أ٢سر اإلظالم دم اثليب إذا زىناأليصاض

 أٜخ٠ا رشور اّٙنت. ِاحلٝس  اذلي َوَق 
ْٞ لٛ حَصْدي١ ح٤ٔاه رََدَعخ١ُْ احلسود انلفٔس حخفاوت فيٍا ةيِٓا يف اللٔى واإليٍان -3 َٜ ، و

َّ  يضع ملا/ »ًِٞ يٝص ةٞ اخلمابوا٤ًٔٙبات،   ؛(2)«ةاٙٔصآن يضع مما أيوٛ ةالعٚمان ا
٠ٝى ةالعٚمان يٞ ارحلاب ا٤ّٙاخغ واآلذام ٜا ال يٝخ٠ى ٖرري ٜٞ اجلاس أي/ حَلَ »

 .(3)«ال٤آىةاٙٔصآن وٜا ِي١ ٜٞ ال٤ييس األكيس واتل٣سيس الؼسيس، و٢شا ٤٢ 
 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ ، ٖٝا ٓال ظتدا١ٟ وحًايل/ليِاس ويف رشيعث اىلصاص حياةٌ  -2

ص يف ّٟع١ أ١ٟ ٜىت .[868]ابللرة/ َّٗ َ٘ ة١  وذلٕ ةمصئث الضَّْجص؛ ألنَّ اٙٔاح٘ إذا حّ َ٘ ٍريه ُِٓخ َقَخ

                                      
 . (175 -173ص)الةٞ يريٝني  اجل٤ويث، رشح األربًني( 1)
 (. 5/172حاريذ ةَساد ) أرصج١ اخلميب يف (2)
 (.384الةٞ اٙٔيٛ )ص ،ثٝي(، اٙمصق احل28/137ٗ) ىدل٤ٝع اّٙخاو ،(5/111( حّعري اةٞ ٖرري )3)
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ًً  ١ ِي٤ٗن خياة هلٝاٚضََجَص يٞ ٓخْٟ ا خْ٘ »، وٌلٟج اًٙصب يف جا٢ٚيخ٣ا ح٤ٔل/ (1)ادمي َٔ اٙ
 ِ٘ ْنىَف لٚٔخ

َ
َٔ » ،«أ ٜاء حُتْ ٜاٞ وبعّٕ ادلِّ  ، ِجاءت لكٝث ا أدمى وأ٠ٜى وأٜخى.(2)«ءادلِّ

ًَ أُّ ٌلخٌٔل  -2 ٌََ َعيِ َّ٘ ىلعإذا ارحدا عَ ديِّ اُْزََجَر عَ ذلم و َٞ إظال١ٜ  ، وه دي١٠ ِصبٝا َخُع
ًُْس، ٖٝا اكن احلال زٜان الصِّدة ةًس اجليب  أ٢٘ الصِّدَّة،  ◙ ةلصٍ ، خيد خارب أة٤ َب

 هلؤالء.دي١٠ ةٝداربث أيب ةلٍص  ِدّن ا 
ًُ  /ذلٕ ـ٥ويف ٠ًٜ ة إلر٢ـإيساد اٙ ح، وآرصيٞ ٜٞ دو١ٟ ـا٢ص ال٤افـسو اٙوـاب اًٙسَّ

ًّ ـيرتبَّؿ٤ن ةاملعٚٝني ادلوائص، وينخو ا يف ؾ٤ّف املعٚٝني صون ِصؾًث ظاحنث وفً
ۋ ۋ ۅ ۅ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿ /ٖٝا ٓال حًاىل ؛مل٣ادمخ٣ٛ

 .[56]األُفال/ ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ
دعٔة انلاس الىزتام اىفضييث وجماُتث الرذييث ال يكٔن ةاىرتغيب فلط، ةو ال ةدا ٌَ  -5

، وٜٞ ذلٕ/ اتلز٤يُ ةا٤ًٔٙبات املٔصرة رشاًع، وباآلذار العيئث اىرتْيب نذلم
 لزل٤ٟب املًجٚث يف ادلٟيا ِقاًل يٞ أحلٛ ئاة١ حًاىل يف اآلرصة. 

 
 

 

                                      
 (.13/219) ريرسلٚ ،( املبع٤ط1)
 (.2/79) يالم امل٤ًٓنيأ( 2)
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 الحديث الخامس عشر
 
 

 

َمْن َكاَن يُْؤِمُن ِباهلل »َقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن َرُسوِل هللا  ◙َعْن أَِبي ُهَريَْرَة  

َوالْيَْىِم اْْلِخِر َفلْيَُقْل َخْْيًا، أو ِليَْصُمْت، َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن ِباهلل َوالْيَْىِم 

اهلل َوالْيَْىِم اْْلِخِر َفلْيُْكِرْم اْْلِخِر َفلْيُْكِرْم َجاَرُه، َوَمْن كَاَن يُْؤِمُن بِ 

 رواه البخاري ومسلم. «.َضيَْفهُ 
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 طرق احلديث وألفاظه
 
 

ججليمخل ممسالـ كحجمجخم- حجمىجسا احلحجسيجحت أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم كمممسججلمخل مخلحمل ىحضحمسيمخف أيب األحمججخمص  -احمل ممسي
يمطحمل أيب  -كحجمجخم ذمحلجخماف الممسحملف- يمطحمل أيب محشججلخمت -كحجمجخم يمطمحتحملف حمل اعمحشمخل- أيب حمجييجشني يمطحمل

 .(1)ةحجمحمسيحمس
 .(2)كأىمححمسجمتيحم ابلجحسرم مخلحمل ىحضحمسيمخف ممسىمغيف يمطحمل أيب حمجيجشني، يحم
 .(3)كأىمححمسجمتيحم مممسججلمخل مخلحمل ىحضحمسيمخف األيمطحملححص يمطحمل أيب محشججلخمت، يحم

 .(4)كأىمححمسجمتق مخلحمل ىحضحمسيمخف الحمسحجمحمسم يمطحمل أيب ممسججلحمل يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة، يحم
 .(5)كمخفيىحل/ يمطحمل الحمسحجمحمسم يمطحمل ممسمجعيحجس كأيب ممسججلحمل يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة، كاملحمجىمغجخمظ األكؿ

 كاي أيب ممسججلحمل يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة.كالممسيؽ املىجسمحلجخمر حجممحم ملممسججلمخلو يف ر
 كابليق مخلمحتججليحم. «فَََل يُْؤذِ َجارَهُ »كيف ججلىمغمخضو ألمححجس كابلجحسرم كأيب داكد/ 

ٌَ »مخفؿ/  يمطحمل اجليب  ◙كيف ركاي ابلجحسرم مخلحمل ىحضحمسيمخف أيب ممسججلحمل يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة 
ٔم اآلخر فييصو رمحّ،  ٔم اآلخر فييهرم ضيفّ، وٌَ اكن يؤٌَ ةاهلل واحل اكن يؤٌَ ةاهلل واحل

ٔم اآلخر فييلو خريا، أو حلصٍجو  .(6) «ٌَ اكن يؤٌَ ةاهلل واحل
 كأىمححمسجمتيحم أمححجس/ حمجحجسجحتمحم حيىي يمطحمل احمل يمطحمتالف، مخفؿ/ حمجحجسجحتين أيب يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة يمطحمل اجليب 

                                      
 .(47) كمممسججلمخل (،6118) ابلجحسرم أىمححمسجمتيحم (1)
 .(6136ابلجحسرم ) ( أىمححمسجمتيحم2)
 .(47( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )3)
 .(47(، كمممسججلمخل )6475( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )4)
 (.1398)رمخفمخل  (،8/41لرلارمخفمخضين ) ،اججلمجعججلىحل (5)
 (.6475أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (6)
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ٔم اآلخر »مخفؿ/  ٔم اآلخر فَل يؤذيَ جاره، وٌَ اكن يؤٌَ ةاهلل واحل ٌَ اكن يؤٌَ ةاهلل واحل
/ -كمخفؿ حيىي محمسة- ا، أو ىيصهجٔم اآلخر فييلو خريً فييهرم ضيفّ، وٌَ اكن يؤٌَ ةاهلل واحل

 .(1)«أو حلصٍج
 .(2)كأىمححمسجمتيحم احمل مخلمحمحجسق مخلحمل ىحضحمسيمخف مخلحرسة يمطحمل أيب حمجزـ يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة، يحم

 مخلحمل ىحضحمسيمخف محلمحتري حمل زيحجس يمطحمل الجخمحلحجس حمل ربح يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة، يحم. (3)كأىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي
 يئ يمطحمل حلجحت حمل أيب ممسججليمخل يمطحمل كأىمححمسجمتيحم اججلزبار حمسيدة يمغييحم مخلحمل ىحضحمسيمخف حمحملحجس حمل محلمحتري املال

 .(4)دلحجمحجس يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة. كحجمىجسا إممسمحمد مخلرتكؾ
 كهل ححصجخماحجمحجس؛ مخلمحممجم/

 يمطحمل أيب رشيخمت اججلمجعحجسكم أجحميحم مخفؿ/ ممسحملمجع أذجحمم كأرصت يمطيمحمم حمجني ؾججلمخل رممسجخمؿ ا 
ٔم اآلخر فييهرم ضيفَ »يمغحمقؿ/  ِ جَ  ُّ ٌَ اكن يؤٌَ ةاهلل واحل ي رممسجخمؿ  يحمي ي مخفلجخما/ كمخل جمتحمسى  ،ُّ حَ زَ ائ
ٌَ كمخفؿ/  ؾييّ، ثٌ ، فٍا اكن وراء ذلم فٓٔ صدكَ ئٌّ وحليخّ، والضيافث ذَلذث أيامٍ مخفؿ/  ا؟

ٔم اآلخر فييلو خريً   .(5)«ا، أو حلصٍجاكن يؤٌَ ةاهلل واحل
ْٔ » كيف ركاي لججلجحسرم/ ، ثٌ ، فٍا ةؿد ذلم فٓٔ صدكَ ، والضيافث ذَلذث أيامٍ ثٌ وحليَ  مٌ جائزحّ ي

 .(6)«ُّ جَ رِ ىت حُيْ ؾِده خ يَ ِٔ رْ وال حيو هل أن يَ 
ْٔ »كيف ركاي ملممسججلمخل/  ًٍ  ، وال حيو لرجوٍ ثٌ وحليَ  مٌ وجائزحّ ي ِ ؤْ أن يليً ؾِد أخيّ خىت يُ  مصي  ،ُّ ٍَ ذ

ً ؾِده وال يشء هل يَ مخفلجخما/ ي رممسجخمؿ ا، ككيممغ يجحتحمليحم؟ مخفؿ/  ِّ رِ لْ يلي ِ  ي  .(7)«ِّ ة
   كهل ححصجخماحجمحجس أىمححمسل يمطحجسيحجسة، أححصر احملي رجمتو بلمجعممشمجم.

                                      
 (.9595أمححجس )أىمححمسجمتيحم ( 1)
 (.298احمل مخلمحمحجسق يف اإليحملف ) أىمححمسجمتيحم (2)
 (.324ماكرـ األىمحالؽ )أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف ( 3)
ا.(/ كيمغييحم حمحملحجس حمل محلمحتري، كحجمجخم خمشمجعي8/76(، كمخفؿ اهليمحتِل يف املحمتحملممط )9362اججلزبار ) أىمححمسجمتيحم (4)  ممغ جمتحجسًّ
 (. 48(، كمممسججلمخل )6476، 6175، 6119أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (5)
 (.6135ابلجحسرم )أىمححمسجمتيحم ( 6)
 (.48مممسججلمخل ) أىمححمسجمتيحم( 7)
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 ثـديـحـراوي ال
 

 
 .«األحمجديجحت األربمجعني»مخلحمل  «احلحجسيجحت اتلممسممط»حمقحجسمخل حمسدممجتيحم يف 

 
 

 أهمية احلديث ومنزلته
 
 

دميممط آداب »، إمخلـ املليحلي ملىمعحمسب يف زمخلمحميحم/ مخفؿ اإلمخلـ اجلججليىحل أجخم حمحملحجس حمل أيب زيحجس
حمس مخلمحممجم حجمىجسا احلحجسيجحت«اخلري مجتىمغحمسَّع مخلحمل أربمجع أحمجديجحت محلى  .(1)يمغىجسى

جحته يمطحمطيمخل مجتىمغحمسع مخلمحميحم آداب اخلري، كمخفيىحل يمغييحم/ إجحميحم كحجمىجسا احلحجسيجحت حمجحجسي» /كمخفؿ اجلحمسداين
، أك اخلججلمخف، كحجمىجسا أيمغد اثلين؛ إًًذ املحمقيجشجخمد   أٍف مجتمجعججلَّمخف حلمخفِّ جحميجشممغ اإلممسالـ؛ ألف األحمجاكـ إًمخلَّ
حمل اكف اكمىحل اإليحملف يمغمجمجخم مخلمجتيجشممغه لممصىمغحمقً ىلع ىمحججلمخف ا مجعىل، مخفجخمًلن خلري، أك  مخلمحميحم/ أفَّ مخلى

، أك يمغمجعالن مل   . (2)«يمحمىمغممط، أك حمسًكن مل يضٌ ممسيحلجخمن يمطحمل الرشِّ
 

 
  

                                      
 (.54ص)رممسججل احمل أيب زيحجس اججلحمقريكاين ( 1)
 (.116ججلحمتحمسداين )ص، لججللي ىلع األربمجعني اجلجخمكيلاجلجخماحجمحمس ا (2)
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 شـرح املفـردات

 
 
َ اكن يؤٌَ» ٌ» / 
ٔم اآلخر»ًمخلحمل أدكات الرشط، كيمغمجعىحل الرشط حجممحم/  /«ٌََ» ، كجمتجخماب «يؤٌَ ةاهلل واحل

فييهرم »يف اثلجحمي، ك« فييهرم جاره»يف املحمسة األكىل، ك «فييلو خريًا، أو حلصٍج»الرشط/ 
 يف املحمسة اثلثل. «ضيفّ
حمل اكف ييحمسيحجس محلحملؿ اإليحملف؛ ألف حجمىجسق األيمطحملؿ مخلحمل اإليحملف.أ  م/ مخلى

أك حجمجخم ىلع املججلىمع يف ادليمطجخمة إىل حجمىجسق األيمغمجعؿ، محلحمل يحمقجخمؿ اججلحمقىحل لجخمدلق/ إًٍف محلمحمى اين 
 هل ىلع اججلمخضيمط، ًل ىلع أجحميحم جحممجتىمغء ىحضيمطمجتيحم يجمجتيف أجحميحم امحميحم.   يمغىحضمجعين، حمجمحتن كحتحمسيممشن

د حجمىجسق األيمطحملؿ كاممسمجتمجعحملىحل اججلىمغمجعىحل املممشرع حجممحم كيمغيحمل مجع ا ًلممسمجتحملحمسار اإليحملف كجتحجسدق مجتحمتحجسُّ حجسق مخفيجشحجسن
  كأمخلمحتهل كمخفمجتن يمغجخممخفمجتن.

ٔم اآلخر» ى ىجسلممق؛ تلىمححمسق يمطحمل ادلجحمي، أك / «ةاهلل واحل ِلِّ احلجخمـ اآلىمححمس/ حجمجخم يجخمـ اججلحمقيمخل، ممسي
 ألجحميحم ًل حلىحل مجعحجسق.

ٍمحلحمس دكف اإليحملف ملالؾ كبيق أرًكف  اإليحملف؛ كىمحمحشَّ ركحمل اإليحملف حلجخمـ اآلىمححمس ذلِّ
 ألجحميحم حمىحل ككمخف اجلحمساء ىلع األيمطحملؿ حمجممسمحم اكجحم، أك ممسح. 

الالـ يمغييحم لألمحمس، كجيجخمز يمغيمجم الممسيحلجخمف كاليحلرس حمجيجحتي دىمحججل يمطججليمجم اججلىمغء،  /«فييلو»
 كاألكؿ أححصمجمحمس.

 ًل ييالـ يمطججلييحم.أم/ ، «خريًا»  ييمحتبي يمطججلييحم، أك الكمخلن  الكمخلن
كاليجشحمل/ -يمخل، كالالـ يمغييحم لألمحمسىمغمجتخمت احلء كخمشمخل امليمخل، كمخفيىحل/ ؾرس امل- «أو حلصٍج»

 الممسيحلجخمت يمطحمل الالكـ، كحجمجخم ححصمىحله لججليجشحمل يمطحمل الالكـ املحمجحمسـ كامليحلحمسكق، كحنجخمحجم.
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، «فَل يؤذيَ جاره»كيف ركاي أىمححمسل/  «فيُيدصَ إىل جاره»كيف ركاي/  /«فييهرم جاره»
ـه  ـه، يمغف األذل ىمعري حمجمخفٍّ حمحمس للكِّ يمغمخل إمحلحمساـ اجلر يمغحملمجخمره يحم، كأمخل أذل اجلر يمغحملحمجحمس

.   أحمجحجس،كليحلمحميحم يف حمجمخف اجلر أححصحجسُّ حتحمسيحملن
 كاملحمساد/ إييجشؿ اخلري لججلحمتر، كمخلمحمممط األذل يمطمحميحم ؾىحل ممسبيىحل.

كالممشيممغ حجمجخم اججلحمقدـ ىلع اججلحمقجخمـ اجلزؿ مجممخل كيحمقؿ لججلجخماحمجحجس كلججلحمتحملممط  /«فييهرم ضيفّ»
خمشيممغ كجيحملممط ىلع أخمشيؼ كخمشيجخمؼ كخمشيىمغف، كيحمقؿ لججلحملحمسأة خمشيممغ كخمشيىمغ، كإمحلحمساـ الممشيممغ 

ٍممسحمل خمشييمغمجتيحم، ك  إاعجحممجتيحم ىلع حمججمتمجتيحم.حمجي
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 الشرح اإلمجالي

 
 

حمس، يمغف حمطمجمحمس أجحميحم ًل / »♫ مخفؿ اإلمخلـ الممصيمغيع مخلمجعىن احلحجسيجحت/ إذا أراد أف يمجتلكمخل يمغججليىمغيحلِّ
ممقى  ٍمممسى

ى
 .(1)«رضر يمطججلييحم ؾججلمخل، كإف حمطمجمحمس أف يمغييحم رضرنا، أك ححصممقَّ يمغييحم أ

حمل اججلزتـ رشاممط اإلممسالـ لحمسـ »/ كمخفؿ اججلحمقيض يمطيض إمحلحمساـ الممشيممغ مخلمجعىن احلحجسيجحت أفَّ مخلى
 .(2)«كاجلر

كاحلحجسيجحت دحلىحل ىلع دىمحجخمؿ األيمطحملؿ احلممسي يف اإليحملف، محلحمل حجمجخم مخلىجسحجم أحجمىحل الممسمحم 
 كاجلحمليمط.

كيمغييحم اججلرتممعي يف األيمطحملؿ اليجشحل حمسبمخضمجم محشججلمجم/ كحجمجخم اإليحملف، كبحملحمجىحل اجلحمساء/ كحجمجخم 
 احلجخمـ اآلىمححمس.

 
 

 
 

  

                                      
 (.2/19مممسججلمخل، لججلمحمجخمكم )( رشح 1)
 .(2/21) ( امليجشحجسر الممسمخف2)
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 الشرح التفصيلي

 
 
  /ةاهلل واحل»كٔهل َ َ اكن يؤٌ ٍُْج ٌ  /«ٔم اآلخر، فييلو خريًا، أو حلَْص

كيف  «األربمجعني»ممسمخف الالكـ يمطحمل اإليحملف يف احلحجسيجحت اثلين مخلحمل / «ٌَ اكن يؤٌَ ةاهلل»
 حجمىجسا احلحجسيجحت اذلم مخلمجعمحم/ أفَّ حجمىجسق اخليجشؿ اآلي مخلحمل ىمحيجشؿ اإليحملف.

 ﴾ک ک گ گ گ﴿كيمغييحم أف األيمطحملؿ حجسىمحىحل يف اإليحملف، محلحمقجخمهل مجعىل/ 
 محشالؾمخل، يمغممسُلَّ اليجشالة إيحملجحمن. يمجعين/ .[341]ابللرة/

اكف أكؿ مخل مخفحجسـ املحجسيمحم جحمحمسؿ  أف اجليب »كمخفحجس كرد ذلممق مخلحمل حمجحجسيجحت اججلرباء حمل اعزب/ 
- امخلحمل األجحميجشر، كأجحميحم محشًل مخفىحل ي املحمقحجسس ممسمجت يمطرش ححصمجمحمسن  -أك مخفؿ/ أىمحجخماهل- ىلع أجمتحجسادق

 محشالةو  ابلي، كأجحميحم محشًل أكؿ ىحلى ى كًكف يمجعحمتيحم أف ؾجخمف مخفججلمجتيحم مخفً  -اأك ممسمجع يمطرش ححصمجمحمسن 
ـه  كحجممخل  ، يمغجحسحمسج رجمتىحل ممحمل محشًل مخلمجعيحم يمغحملحمس ىلع أحجمىحل مممسحمتحجسو محشالحجم محشالة اججلمجعرص، كمحشًل مخلمجعيحم مخفجخم

 ىحلى ى ميحل، يمغحجساركا محلحمل حجممخل مخفً  ىحلى ى مخفً  رامحلمجعجخمف يمغحمقؿ/ أححصمجمحجس  ججلحمقحجس محشججلي مخلممط رممسجخمؿ ا 
ي اججلػحملحمقحجسس كأحجمىحل اليحلمجتب يمغججلحمل كىل  ىحلى ى ابلي، كًكجحم احلمجمجخمد مخفحجس أيمطحمتمجممخل إذ اكف ييجشٌل مخفً 

 .«ابلي أجحمؾحمسكا ذلممق... ىحلى ى كجمتمجميحم مخفً 
كمخفمجتججلجخما، يمغججلمخل جحمحجسر مخل  رجمتؿه  -مخفىحل أف حتجخمؿ- أجحميحم مخلت ىلع اججلحمقججل»كيف آىمححمس حجمىجسا احلحجسيجحت/ 
 .(1)«[341]ابللرة/ ﴾ک ک گ گ گ﴿جحمحمقجخمؿ يمغيمجممخل، يمغجحمحمسؿ ا مجعىل/ 

 .(2) «كيف احلحجسيجحت الحمسد ىلع املحمسجمت يف إجحمؾرحجممخل تممسحملي أيمطحملؿ ادليحمل إيحملجحمن » /مخفؿ احمل حمجحمتحمس

                                      
 (.525(، كمممسججلمخل )41( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
 (.1/98يمغمجتخمت ابلرم ) (2)
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اإليحملف أليمطحملؿ يف حمجحجسيجحت كيمغحجس يمطحجس اججلحمقحجمس، كحجمجخم يف اليجشحمجيحمجني  جليب كمخفحجس يمغرس ا
ٌَ مخفؿ/  إف كيمغحجس يمطحجس اججلحمقحجمس ججلػحمل أجخما اجليب »مخفؿ/  ،¶مخلحمل حمجحجسيجحت احمل يمطس 

ٔم ٔفد؟أك/ - اىل ٔممخفلجخما/ ربيمجع، مخفؿ/  -ٌَ ال ٔفدأك/ - مرختا ةاىل ، اَم دَ غري خزايا وال َُ  -ةال
يممط أف جحميممق إًل يف الممصمجمحمس احلحمساـ، كبحمحممحم كبحمحمممق حجمىجسا اججليح يمغحمقلجخما/ ي رممسجخمؿ ا، إجحم ًل نممسمجتمخض

ى مخلحمل محلىمغر مي  ، يمغحملحمسجحم محمس يمغيجشىحل خنرب يحم مخلحمل كراءجحم كجحمحجسىمحىحل يحم اجلمحم، كممسلجخمق يمطحمل األرشب، ضى
أحدرون ٌا اإليٍان ةاهلل ، أمحمسحجممخل إليحملف  كحمجحجسق، مخفؿ/ ، كجحممجمحجممخل يمطحمل أربممطو يمغمحمسحجممخل ربممطو 

ا رشٔل اهلل، وإكام شٓادة أن ال هلإ إال اهلل، وأن حمٍدً ، مخفؿ/ مخفلجخما/ ا كرممسجخمهل أيمطججلمخل وخده؟
ٔا ٌَ اىْ  ٍَ الصَلة، وإيخاء الزاكة، وصيام رمضان، وأن حؿع / اىـخٍس، وُٓاًْ ؾَ أربٍؽ  ًِ َِ غْ ـ

َزفَِّج ؾَ  ٍُ ةَّاءِ، َواجلَِّلريِ، َواىْـ ، وَادلُّ ًِ َخ ِْ َ ِ كربحمل مخفؿ/ - اْلْ َلريَّ ٍُ َْٔ، وأخربكمخفؿ/  -اىْـ وا اخفؼ
 .(1)«ةَٓ ٌَ وراءكً

ا يف تممسحملي األيمطحملؿ إيحملجحمن، كحجمجخم حمطحجمحمسه يف دىمحجخمؿ األيمطحملؿ يف مممسُلَّ  يمغمجمىجسا كاخمشخمت جمتحجسًّ
اإليحملف، يمغجحميحم يمغرسَّ األيمطحملؿ الجخماردة يمغييحم إليحملف، كلمخل يىجسمحلحمس اتليجشحجسيمخف لججلمجعججلمخل ف حجمىجسق 

 .(2)األيمطحملؿ ًل ىمغيحجس مخلممط اجلحمججخمد
ًء الجخماجمتت، كحمسؾ املحمجحمسمخلت، كمخلحمل ذلممق/ كأيمطحملؿ اإليحملف رةن مجتمجعججلَّمخف حبحمقجخمؽ ا؛ محلدا

 مخفجخمؿي اخلري كاليجشحملي يمطحمل ممعريق.
 كرةن مجتمجعججلَّمخف حبحمقجخمؽ اججلمجعد؛ محلمحلحمساـ الممشيممغ كاجلر، كاليحلممغِّ يمطحمل أذاق.

 كبحجسأحجمحمل حبمخفِّ ا يف حجمىجسق الحمسكاي، كبحجسأحجمحمل يف مجعخمش  كمخفحجس ذمحلحمس احلحجسيجحت اججلحمقممسحملني دميمجعن
ـ إمحلحمس  اـ الممشيممغ، أك اجلر ىلع مخفجخمؿ اخلري.الحمسكايت حلمخف املمجتمجعججلِّمخف ججلمجعد، يمغحمقحجسَّ

مخلممط  ممطًل محمىمغكحجمىجسق اخليجشؿ املىجسمحلجخمرة يف احلحجسيجحت حمسممش إليحملف  مخلحمل جمتمجم أجحميحم 
اججلؾىمغحمس كاجلحمججخمد ىحضيمط كمخفيحمسب، يمغمجمجخم أمحشىحل األيمطحملؿ، كيمطججلييحم يحمقجخمـ احلممسب كاجلحمساء، يمغحملحمل محشججلخمت 

                                      
 (.17(، كمممسججلمخل )53( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
 (.2/591) (، مخلمجعرج اججلحمقجخمؿ3/116) يف املججلىحل كاجلحمجىحل ، اججلىمغيجشىحل(1/14) محشحمجيخمت ابلجحسرم (2)
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كًل زًكةه كًل يمطحملىحل،  إيحملجحميحم جحميًحمطحمسى هل يف يق أيمطحملهل، كمخلىحمل ذحجم إيحملجحميحم كاجحممجتحمقمحش لمخل محمىمغمجعيحم محشالة
يحم جحتمخل إف  املمخلحمل حجمجخم اذلم ييجمجتحمطحمس مخلمحميحم اًلممسمجتحمت لججلرشيمجع، كاملدرة إىل اخلريات، كمخلحمل جحتمخل كجمتَّ

ٍمحلحمس دكف ممسجخماق. يمغىيحم ذلِّ  الالكـ إحليحم دكف ممعريق، كرشَّ
ٔم اآلخر» حجمجخم يجخمـ اججلحمقيمخل، كمخل يممصمجتحملىحل يمطججلييحم/ مخلحمل احلرش كاججلجرش كالرصاط / «واحل

جلمحم كاجلر، كمخفحجس ممسمخف الالكـ يمطحمل ممس تممسحمليمجتيحم ىجسلممق يف كاملزياف كاحلممسب كاحلجخمض كا
. كاملحمقيجشجخمد/ اإليحملف حمل يمغييحم مخلحمل ابلمجعجحت كاجلحمساء، كحنجخم «األربمجعني»احلحجسيجحت اثلين مخلحمل حجمىجسق 

ٍحمل أجحمؾحمس ححصحن مم كرد يف اججلحمقحمسآف يمطحمل حجمىجسا احلجخمـ يمغمجمجخم اكيمغحمس.  ذلممق، كمخلى
خمش ىمحيجشؿ اإليحملف اججلرتممعي يف اججلمجعحملىحل اليجشججلخمت، مخلحمل ىمحالؿ إيف مجع /كمخلمحمممس ًذٍمحلحمسق حجممحم

، يمغيحلأجحمَّيحم مخفؿ/ إًٍف محلمحممجتمخل املىجسمحلجخمرة، رجمتء اجلحمساء يمطججليمجم يجخمـ اجلحمساء، كاثلجخماب يمطججليمجم مخلحمل ا 
ختيمغجخمف اآلىمححمسة كمجعحملججلجخمف حلجخمـ اجلحمساء يمغمجعججليؾمخل يمطحملؿ اإليحملف كاججليت مخلمحممجم محلىجسا ككىجسا مخلحمل 

 اخليجشؿ املمجخمر مجم يف حجمىجسا احلحجسيجحت.
فييهرم »ك «فييهرم جاره»ك «صٍجفييلو خريًا، أو حل»كربممش اخليجشؿ املىجسمحلجخمرة 

إليحملف  كاحلجخمـ اآلىمححمس؛ ألف اإليحملف  كاحلجخمـ اآلىمححمس مخفيمطحجسة اًلجحممخضالؽ يف  «ضيفّ
، يمغحمل محشًلَّ إنممسفه كًل محشـ كزٍفَّ كًل حمجمختَّ كًل جمتحجمحجسى كًل  ، أك حمسؾو اججلمجعحملىحل اإلممسالَل مخلحمل يمغًٍمجعىحلو

 كححصحن مخلحمل يمغمجعىحل يمغمجعالن مخلحمل أيمغمجعؿ اخلري، كًل يمطممغَّ يمطحمل زىن، كًل محلممغَّ يمط ، كًل محشف دمخلن حمل رسمخفو
 ذلممق؛ إًل اجحممخضالمخفن مخلحمل إيحملجحميحم حلجخمـ اآلىمححمس.

.  وؾيث ذلم/ اححصمجتحملؿ احلجخمـ اآلىمححمس ىلع املحمتزاة ىلع يمغمجعىحل اخلري، كاججلمجعحمقجخمب ىلع يمغمجعىحل الرشِّ
ٍف اكف حجممحمؾ مجعجحته كجمتحمساءه كحمجممسب؛ لاكجحم اججلحمقجخمة يه اججلىمعبل، كاججلحمقجخمم اذلم يحمطىمغحمس 

ى
كلجخمًل أ

يحم؛ ألجحميحم ًل جمتحمساء  كًل حمجممسب. حبحمقِّ
يمغممسمحمحمتحجس يف أكهل يمغحملمحممخضججلمخف األيمطحملؿ لكِّمجم حجمىجسا احلحجسيجحت؛ كذلا لجخم أىمحىجسجحم امليجشحمجممغ الرشيممغ 

ڀ ﴿كاملمجتحمقجخمف حجممخل/  .[2-3]ابللرة/ ﴾ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ٱ ٻ﴿مجعحجس اججلىمغحت/ 

كاآلي اثلجحمي جمتءت مخلىمغرسةن مل مخفججلمجم، يمجعين أف املمجتحمقني حجممخل اذليحمل يمخلمحمجخمف ، [1]ابللرة/ ﴾ٺ ٺ
كحجمجخم  ف يحمقجخملجخمف/ إف اجلحملججل إذا لمخل ييىمغيجشىحل حمحممجم كبني مخل مخفججلمجم جخماك اججلمجعمخضممغ ػججلىمعي، كأحجمىحل ابلي
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ا مخلحمل األكىل، أك جمتجخمان ىلع ممساؿو يمغيمجم، أك  ةن يحمقمجتيض املىمعيحمسة ػ يمغف اثلجحمي ؾجخمف جمتحمسءن مخلىمغرسِّ
ٍت مخلمجعىن املمجتحمقني املىجسمحلجخمريحمل يف اآلي اججليت مخفججلمجم، إذن  ا هل، محلحمل حجمجخم احلؿ حجممحم، يمغف اآلي اثلجحمي يمغرسَّ

 مخلحجسأ اتلحمقجخمل، كادلايمغممط يمطججليمجم، كمجخمجمت الجخمجمتجخمد هل يمطمحمحجس املمخلحمل/ حجمجخم إيحملجحميحم ججلىمعي. 
 «يمخلمحمجخمف»كلمخل يحمقىحل/  .[4]ابللرة/ ﴾ڦ ڦ ڦ﴿/ -يمطحمق ذلممق يف ممسيؽ اآليت- كمخفؿ مجعىل

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ﴿يمغيحلجحممجممخل يحمسكف اآلىمححمسة يمطيمحممجممخل، كمخفجخمهل يمطحمق ذلممق/ 
ـ اآلىمححمس حجمجخم ممسبيىحل اهلحجساي، كجحمتيحمتمجتيحم اججلىمغالح.يحجسؿ ىلع أفَّ اإليحملف ججلىمعي ك .[5]ابللرة/  احلجخم

يمغيحلفَّ احلحجسيجحت اذلم مخلمجعمحم يحمقجخمؿ/ يمغحملىحمل اكف مجمىجسق اليجشىمغ املىجسمحلجخمرة يف أكؿ ممسجخمرة ابلحمقحمسة، كأكؿ 
 .(1)اججلحمقحمسآف، كيحمسيحجس أف يؾجخمف مخلحمل اججلىمغحلني/ يمغججليحمقىحل ىمحرينا، أك حليجشحمل، كحليحلحمسـ جمترق كخمشيىمغيحم

ْج » ٍُ . يمجعين/ يمغججليمجتلكَّمخل / «فييلو خريًا، أو حلَْص  ججلحجمس خبريو كاخلري »خلري، أك يممسيحل يمطحملَّ
كيممسخمت  جحمجخماعف/ ىمحري يف املحمقؿ جحمىمغممسيحم، كىمحري يف املحمساد يحم/ أمخل اخلري يف املحمقؿ/ يمغف يىجسمحلحمس ا 

كحيحملحجس كيحمقحمسأ اججلحمقحمسآف، كيمجعججلمخل اججلمجعججلمخل كيمحمس ملمجعحمسكؼ كيمحمىه يمطحمل املمحميحلحمس، يمغمجمىجسا ىمحري محمىمغممسيحم. 
ممسيحم كججلؾحمل مخلحمل أجمتىحل إدىمحؿ الرسكر ىلع كأمخل اخلري ججلىمعريق/ يمغف يحمقجخمؿ مخفجخمًلن ججلحجمس ىمحرينا يف جحمىمغ

جمتججلممسيحم، يمغف حجمىجسا ىمحري مل يرت يمطججلييحم مخلحمل األنجمس كإزاججل الجخمحمجممص كحمجيجشجخمؿ األججلىمغ، ألجحمممق لجخم 
جمتججلممس مخلممط مخفجخمـ كلمخل جتحجس ححصحن يؾجخمف ىمحرينا ىجسايحم كبحمقي محشمخلمجتن مخلحمل حمجني دىمحججل إىل أف 
ث كلجخم ؾالـ ججلحجمس ىمحرينا يف جحمىمغممسيحم  مخفحمل محشر يف حجمىجسا كحمجممص كيمطحجسـ أججلىمغ، ججلؾحمل حتحجسَّ

، كممعين يمطحمل اتلىجسمحلري (2)«كججلؾحمل مخلحمل أجمتىحل إدىمحؿ الرسكر ىلع جمتججلممسممق يمغف حجمىجسا ىمحري ججلىمعريق
 . أف ذلممق مرشكط ًل يحمقجخمؿ مخل يؾحمسحجميحم ا كرممسجخمهل 

كحمقحجسيمخل يمغمجعىحل الرشط مخفىحل حجمىجسق اجلحملججل، كربمخضمجم إليحملف  كاحلجخمـ اآلىمححمس يحجسؿ ىلع 
 يمجتلكَّمخل مجم املممسججلمخل.ىمحمخضجخمرة املمجعىن املىجسمحلجخمر يف حجمىجسق اججلمجعرة، كىمحمخضجخمرة اللكحمل اججليت 

ىحل محليممغ يحجسىمحىحل املحمسء اإلممسالـ ؾججلحملو كخيحمسج مخلمحميحم ىمححمسل، مم يحجسلممق ىلع ىمحمخضجخمرة  كمخلَّ

                                      
 (.6/217) يمغيخمش اججلحمقحجسيحمس (1)
 . (177 -176ص)ًلحمل يمطمحتيحملني  اجلجخمكي، ( رشح األربمجعني2)
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اللكحمل يف حمجية اجلس؛ إذ يه كممسيججل اتلمجعري يمطحمل ميحلمحمجخمجحمت اجلىمغجمس، كداىمحىحل اإلنممسف، 
كيمطججليمجم يمجتجخممخفممغ ميجشري اإلنممسف يف ادلجحمي كاآلىمححمسة، كمخفحجس يت ليجشحمجمجم خلري اججلمجعحمليمخل، كمخفحجس 

 مجخمارد اتلمجمججليحل.جخمردق 
و يكب اجلاَس  »كيف احلحجسيجحت املممصمجمجخمر/  ًْٔٓ ْو ً- يف اجلار ىلع وج إال  -أو ىلع ٌِاخْر

ِ َص خَ   .(1)«؟ألصنخًٓ دُ ائ
كًل يؾ اجلس يف اجلر إًل حمجيجشحجس ألممسجمجتمجممخل مخلحمل اججلؾىمغحمس كاججلحمقىجسؼ كالممصمجتمخل كاججلىمعي 

 كاجلحمليحمل كابلمجممجتف كحنجخمحجم.
ٍحمل اجلَّ  ةى عى يٍحمسى حمسى يًب حجمي

ى
ٍحمل أ /  يًبِّ كيف احلحجسيجحت عى ٔان »مخفىؿى إن اىؿتد حلخلكً ةاللكٍث ٌَ رض

، وإن اىؿتد حلخلكً ةاللكٍث ٌَ شخط اهلل ال  يرفؿّ اهلل ةٓا درجاٍت  ىـٓا ةااًل ِق يْ اهلل ال يُ 
 .(2) « يٓٔي ةٓا يف جًِٓييق هلا ةااًل 

 واْخُخيَِف يف اللكٍث اىيت يٓٔي صاختٓا بصبتٓا يف اجلار/
 مخفهل احمل يمطحجس اججلرب. يمطمحمحجس الممسججلمخضف اجلحمس؛ يمغحمقيىحل/ يه اججليت يحمقجخمهل -1
كمخفيىحل/ يه اججليت يحمقجخمهل يمطمحمحجس الممسججلمخضف اجلحمس بليغ، أك لممسيع ىلع املممسججلمخل يمغمجتيحلجخمف ممسبن  -2

 هلالمحليحم، كإف لمخل يحمسد اججلحمقىحل ذلممق، ليحلمحممجم ربحمل أدَّت إىل ذلممق يمغييحلمجت ىلع اججلحمقىحل إجحتحملمجم،
 مخفهل احمل مخضؿ.

، كمخفؿ/ حجمىجسا مخفهل احمل اتلني يمغيحمل يممسجحسممش ا، يه اللكحمل يمطمحمحجس ذم الممسججلمخضف يحمسخمشييحم مجم -3
 حجمجخم اججلىمعججل.

كمخفيىحل/ ًل يممصرتط أف ؾجخمف يمطمحمحجس ذم ممسججلمخضف، يمغحمسبحمل اكجحم يمطمحمحجس ممعري ذم الممسججلمخضف ممحمل  -4
 ييت مخلمحميحم ذلممق.

                                      
 كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجممسحمل محشحمجيخمت.(، 3973(، كاحمل مخلجمتيحم )2616(، كاججلرتمخلىجسم )22116 ،22163( أىمححمسجمتيحم أمححجس )1)
 (.6478( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )2)
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أف املحمساد مجم اتلججلىمغمخض لممسجخمء كاججلىمغحمجححص؛ مخل لمخل يحمسد ىجسلممق اجلحمجحجس  كجحميًحمقىحلى يمطحمل احمل كحجم -5
 ألمحمس ا يف ادليحمل.

حيمجتحملىحل أف ؾجخمف ججلممق اللكحمل مخلحمل اخلىن كالحمسيمغجحت، كأف ؾجخمف يف / يمطيض كمخفؿ اججلحمقيض -6
اتلمجعحمسيخمش ملممسججلمخل ؾرية، أك حملحمتجخمف، أك اممسمجتجحسىمغؼ حبمخفِّ اجلجخمة كالرشيمجع كإف لمخل 

 .(1)يمجعمجتحمقحجس ذلممق
ٍممسمحممجم مخلحمل / كمخفؿ الممصييمح يمطحمس ادليحمل احمل يمطحجس الممسالـ -7 يه اللكحمل اججليت ًل يمجعحمسؼ اججلحمقىحل حمجي

ٍممسمحميحم مخلحمل مخفحمجيحممخفحمجمجم، مخفؿ/ يمغيحمجحمسـ ىلع اإلنممس  .(2) ف أف يمجتلكَّمخل حمل ًل يمجعحمسؼ حمجي
ٍف يؾجخمف املحمساد مجم ذلممق لكيحم، يمجعين أف ؾجخمف لك لكحمل يمحممخضمخف مجم واخلَلصث/ 

ى
أجحمَّيحم ًل مخلجحمممط أ

اإلنممسف ؾجخمف ممسبن يف جمتججل الضر إحليحم، أك إىل ممعريق، ممسجخماءن اكف ذلممق أمخلـ ممسججلمخضفو جمتحمس، أك 
، كممسجخما ى ُثي  كبىجساءةن.ممعريق، كممسجخماءن مخفىحلَّ الضر، أك محلى ا أـ يمغيٍحمجممصن  ءن اكجحم ؽىمغحمسن

ة الرشيمجع كحمربمجتمجم.  كأممسجخمأ لكحمل يمحممخضمخف مجم املحمسء/ لكحمل اججلؾىمغحمس، كمممشدَّ
يمغيف احلحجسيجحت حمججحتٌّ ىلع ىحضمجمرة الججلممسف مخلحمل ذلممق لكيحم، كجحمحمطيمغمجتيحم مخلحمل لكحمل الممسجخمء أيًّ اكجحم 

 مخلزنتلمجم كمجخممخفمجعمجم.
 مخلمجعمحمق «اجلار يف ةٓا ٓٔيي فيٓا ٌا يتتني ٌا ةاللكٍث حلخلكً الرجو إن»/ كذلا مخفؿ اجلجخمكم

 كممعريق الممسججلمخضف يمطمحمحجس اكللكحمل كحجمىجسا يمطججليمجم يرت مخل خيؼ كًل مخفحمجمجم يف كيىمغيحلحمس ًليمجتحجسحمسحجم
 ذلممق كحنجخم مممسججلمخل إرضار يمطججليمجم يرت اججليت اكللكحمل مخلمجعمحمق أك حمقىجسؼ كًكللكحمل الجخمًلة مخلحمل

ٔم ةاهلل يؤٌَ اكن ٌَ» / مخفؿ محلحمل الججلممسف حمجىمغمخض ىلع حمججحت لكيحم كحجمىجسا  وفييل اآلخر واحل
 يمغف جحممخضحمقيحم مخفىحل جحمىمغممسيحم يف يمجتحجسحمسق أف الكـ أك ؾججلحمل اجلمخضمخف أراد ملحمل كيجيغ «حلصٍج أو خريا

 .(3) «أمممسممق كإًل ؾججلمخل ميجشججلحمجمجتيحم حمطمجمحمست

                                      
 .(8/537)إمحلحملؿ املمجعججلمخل، لججلحمقيض يمطيض ( 1)
 .(11/314)يمغمجتخمت ابلرم  ( 2)
 .(18/117رشح مممسججلمخل، لججلمحمجخمكم ) (3)
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  /فائدة 

ىحل يمغييحم مخفىحل  حمس يف الالكـ مخفىحل اجلمخضمخف يحم، كاتلَّمخلُّ يحلُّ كيف احلحجسيجحت حمججحتٌّ ىلع رضكرة اتلَّىمغى
ىحل  حمل مخلَّ ٍىحل يٍحجسرؾ.إىمححمساجمتيحم؛ كيمطحمسخمشيحم ىلع جحميجشجخمص الرشع؛ يمغفَّ مخلى  أدرؾ، كمخفيىحل/ مخلَّ

ز يف اججلمجعرة كاألداء دكف  ىحل يمطمحمحجس اتللكُّمخل حملذا مجتلكمخل، كمخل يه اعحجسيحم، كحتحمسَّ كيمطججلييحم؛ يمغمجتمخلَّ
مخفو 
، أك حتٍىجسججلي  .(1)مجعمحمُّو

يمغيجيغ ىلع املممسججلمخل أف يمجتمجعججلَّمخل اليجشحمل مخفىحل اجلمخضمخف، كاتلىمغيحلري مخفىحل اتلمجعري، كأف يؾجخمف 
.يمغحمقييحم اجلىمغجمس، يمغيحمل ييت كيحجسع مخلحمل الالكـ كا  ججلمجعرات، كججلحجمس لك مخل ييمجعججلمخل يحمقؿ يف لك كمخفو

كاليجشحمل/ دلحمسد الممسيحلجخمت يمطحمل الالكـ، كذمحلحمسكا يف اججلىمغحمسؽ ني اليجشحمل كالممسيحلجخمت أف 
اليجشحمل يؾجخمف مخلممط اججلحمقحجسرة ىلع الالكـ خبالؼ الممسيحلجخمت، كمخفيىحل ممعري ذلممق، يمغف جخممخفممغ يف 

يمغييحم، كحجمجخم اجلمخضمخف يمغمجمجخم اججليع، كإف يمغممسحجست آججل اجلمخضمخف يمغمجمجخم اخلحمسس، كاملحمساد أف يممسيحل يمطحمل ًل ىمحري 
، كيمطحمل امليحلحمسكق، كيمطحمل املح؛ ألف املح ربحمل جمتحمسَّ إىل ميحلحمسكقو، أك  ححصمىحله لججليجشحمل يمطحمل الرشِّ
ىحل هل ىجسلممق  ، كىلع حمقحجسيحمس أجحميحم ًل جيحمس إحلمجمحمل يمغىمغييحم خمشيع لججلجخممخف يمغيحمل ًل يمجعين، يمغيحمجيجشي ـو حمحمس

 حمجرسةه يف اججلحمقيمخل كأممسممغ يمطججلييحم، كحجمجخم جحمجخمعي يمطحمقجخمب.
ٔم»مخفؿ/  يمطحمل اجليب  ◙كيف حمجحجسيجحت أيب حجمحمسيحمسة  يلٔمٔن ٌَ جميٍس ال  ٌا ٌَ ك

ٔا ؾَ ٌِرْو جيفِث محاٍر، واكن هلً خرسةً   .(2)«يذنرون اهلل فيّ؛ إال كام
ٔا ىلع ُبيًِّٓ »كيف ركاي اججلرتمخلىجسم/  ٔم جميًصا لً يذنروا اهلل فيّ، ولً يُصيُّ  ،ٌا جيس ك

ةًٓ، وإن شاء غفر هلً(3)إال اكن ؾييًٓ حَِرةً   .«، فإن شاء ؾذَّ
َْ كؿد ٌلؿًدا لً يذنر اهلل فيّ؛ إال اكن ؾييّ ٌَ »أليب داكد كاججلجممس يئ/  كيف ركايو   ٌَ

زاد اججلجممس يئ/ « اهلل حَِرة، وٌَ اضعجؽ مضعجًؿا لً يذنر اهلل فيّ اكُج ؾييّ ٌَ اهلل حَِرة
ا لً يذنر اهلل فيّ اكن ؾييّ ٌَ اهلل حَِرةً » ًٌ  .«وٌَ كام ٌلا

                                      
 .(152( حمجججلي ىحضججل اججلمجعججلمخل )ص1)
 كحمجممسمحميحم اججلرتمخلىجسم. (،417 ،414(، كاججلجممس يئ يف يمطحملىحل احلجخمـ كالججليججل )3381(، كاججلرتمخلىجسم )5159 ،4855(، كأجخم داكد )9152( أىمححمسجمتيحم أمححجس )2)
ى 3) / اجلحمقمحشي ةي ( اججلرتِّ . ،، كاملحمساد/ يؾجخمف يمطججليمجممخل جحمحمقيجشن  أك حمجرسةن كجحمحجسامخلن
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مخفجخم»/ كمخفؿ دلحجمحجس  يمغمجتىمغحمسَّ ـه دلججلممسن مخفجخما يمطحمل أجحمنًت مخلحمل ريخمت مخل جمتججلجمس مخفجخم ا مخفىحل أف يىجسمحلحمسكا ا إًل ىمغحمسَّ
مخفجخما   يمغىجسمحلحمسكا ا مخفىحل أف يمجتىمغحمسَّ اجليىمغً، كًكف دلججلممسمجممخل يممصمجمحجسي يمطججليمجممخل ىمعىمغججلمجتمجممخل، كمخل جمتججلجمس مخفجخمـ دلججلممسن

مخفجخما يمطحمل أىحضيً مخلحمل ريخمت املممسممق، كًكف دلججلممسمجممخل يممصمجمحجسي هلمخل ًىجسٍمحلحمسًحجممخل  .(1)«إًل ىمغحمسَّ
ٍمجعحمسىض ىلع احمل آدـ يجخمـ ا»كمخفؿ مجعخمشي الممسججلممغ/  ججلحمقيمخل ممساعتي يمطحملحمسق يمغلكُّ ممسيمطو لمخل يي

ممطي جحمىمغممسيحم يمطججليمجم حمجرساتو  مخضَّ  .(2)«يىجسمحلحمس ا يمغيمجم مجتحمقى
يمغحملحمل حجممحم ييمجعججلمخل أف مخل ججلحجمس خبريو مخلحمل الالكـ يمغلممسيحلجخمت يمطمحميحم أيمغممشىحل مخلحمل » /مخفؿ احملي رجمتو 

 ًل حجسَّ مخلمحميحم.   أًلكمخفحجس ريكًمى يمطحمل احمل مممسمجعجخمد مخفجخمهل/ )اتللكُّمخل يحم، امهلل إًل مخل حجسيمطجخم إحليحم احلجمتي محملَّ
. كيمطحمل اجلجحسيع مخفؿ/ )يمجمججلممق (3)(حمججمتمجتيحم يججلممع أف أحمجحجسؽمخل حبممس الالكـ، يمغممشجخمؿ أجحمىجسركمخل

 يمغف اإلمحلمحتر مخلحمل الالكـ اذلم ًل حمججمتى إحليحم ييجخمجمت (4)اجلس يف يمغممشجخمًؿ املؿ كالالكـ( . كأيممشن
ى الكمخليحم محلُث ممسحمقمخضيحم، كمخلحمل محلُث ◙مخفممسكة اججلحمقججل. ككحمل مخفؿ يمطحملحمس حمل اخلمخضب  ُثي / )مخلحمل محلى

ىٍت ذجحمجخمبيحم، ك ُثي ىٍت ذجحمجخمبيحم اكجحم اجلر أكىل يحم(ممسحمقمخضيحم محلى ُثي  .(5)«مخلحمل محلى
يممسؿ يمطحمل »/ كمخفؿ حمحملحجس حمل يمطحمتالف إجحمحمل الالكـ أربمجع/ أف ىجسمحلحمس ا، كحمقحمسأ اججلحمقحمسآف، كت

 .(6)«يمطججلمخل يمغمجتيجحسرب يحم، أك ؾججلمخل يمغيحمل يمجعمحميممق مخلحمل أمحمس دجحميؾ
أكمحشين، مخفؿ/ ًل مجتلكَّمخل، مخفؿ/ مخل يممسمجتمخضيممط مخلحمل اعش يف اجلس أًل »/ كمخفؿ رجمتىحله لممسججلحملف

، أك اممسيحليمجتلكمخل  .(7)«، مخفؿ/ يمغف ؾججلَّحمل يمغمجتلكَّمخل حبمخفٍّ
مخل ىلع األرض ححص أحمجمخف ججلمخضجخمؿ ممسحمتحملو مخلحمل  حجمجخم إًل هلإ ًل مكاذل»/ كمخفؿ احمل مممسمجعجخمد

 .(8)«لممسف

                                      
 .(1/371جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل ) (1)
 .(1/371امليجشحجسر الممسمخف ) (2)
 .(9/93) اججلمخضرباين أىمححمسجمتيحم (3)
 .(1/371جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل ) (4)
 .(3/384)اججلحمقممشيع يف الممشمجعىمغء اليحلري أىمححمسجمتيحم (5)
 .(1/382جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل ) (6)
 (.44اليجشحمل )أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف ( 7)
 .(9/149(، كاججلمخضرباين )911( أىمححمسجمتيحم أمححجس يف الحمسحجمحجس )8)
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 .(1)«أدممجع احليحلحملء ىلع أف رأس احليحلحمل اليجشحمل» /كمخفؿ كحجم حمل مخلمحمِّيحم
ى يمغجحسىجس ي حمل آدـ إجحمممق مخل ممسيحلَّ يمغجحمى ممسلمخله يمغذا ؾججلحمل»/ كمخفؿ ححصحمليممش حمل يمطحمتالف

 .(2)«حمجىجسرؾ إمخل لممق كإمخل يمطججليممق
 أمحمس لالكـ خلري كالممسيحلجخمت يمطحمل ججلحجمس خبري. كاملحمقيجشجخمد/ أف اجليب 

يمغىجسمحلحمس  -لأليمطحمسايب اذلم ممسهل/ ي رممسجخمؿ ا يمطججلِّحملين يمطحملالن يحجسىمحججلين اجلمحم- كمخفؿ اجليب 
َم؛ إال وأُمْر ةاملؿروف، واُّْ ؾَ املِهر، فإن لً حُِعق ذلم فُهفَّ لصاَُ »احلحجسيجحت كيف آىمححمسق/ 

 .(3)«ٌَِ خريٍ 
 كيمغممشالن يمطحمل ممسمخف يمغيف اليجشحمل ممسرت لججلمجعيجخمب، محلحمل مخفؿ الممصيمطحمس/ 

ػػػ إً َّحملى ػػػًَِّّ كى ػػػٍحملً ًممسػػػرٍته لًججلٍمجعى يًف اليجشَّ  كى
 

ػ   َّحملى مجتىلكى ٍف يى
ى
حمسًٍء أ ي ججليػِّ اججلٍػػحملى ًحمجيٍىمغى (4)محشى

 
 

 كاىمحمجتيًججلممغ يف اتلىمغممشيىحل ني الالكـ كالممسيحلجخمت/
ـه/ اليجشحمل أيحمل أيمغممشىحل » /كىجسامحلحمسكا يمطمحمحجس األحمجمحمممغ حمل مخفحجمس اليجشحمل، أك اجلمخضمخف؟ يمغحمقؿ مخفجخم

أيمغممشىحل، يمغحمقؿ األحمجمحمممغ/ اجلمخضمخف أيمغممشىحل؛ ألف يمغممشىحل اليجشحمل ًل يمجعحجسك محشحمجيحم كاجلمخضمخف احلممسحمل 
 .(5)«يجمجتىمغممط يحم مخلحمل ممسحملمجعيحم

اليجشمخل ىلع يمطججلمخلو اكملمجتلكمخل »/ ♫ حمسكمخفؿ رجمتىحله مخلحمل اججلمجعججلحملء يمطمحمحجس يمطحملحمس حمل يمطحجس اججلمجعحمسي
، ىلع يمطججلمخل، يمغحمقؿ يمطحملحمس/ إين ألرجمتجخم أف يؾجخمف املمجتلكمخل ىلع يمطججلمخل أيمغممش ججلمجمحمل يجخمـ اججلحمقيمخل حمجًلن

كذلممق أف مخلمحمىمغمجعمجتيحم لججلمحمس، كحجمىجسا محشحملمجتيحم جلىمغممسيحم، يمغحمقؿ هل/ ي أمخلري املمخلمحمني! ككيممغ ىمغمجتمحم 
ا  .(6)«املمحممخضمخف؟ يمغىك يمطحملحمس يمطمحمحجس ذلممق ؾء ححصحجسيحجسن

                                      
 (.619) ،اليجشحمل أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف (1)
 .(623) ،اليجشحمل أيب ادلجحمي يفأىمححمسجمتيحم احمل  (2)
 (.4126كابليمجمٌف يف ححصمجع اًليحملف ) (،374(، كاحمل حمجف )18647( أىمححمسجمتيحم أمححجس )3)
 . (276ص، لججلحملكردم )( أدب ادلجحمي كادليحمل4)
 (.712اليجشحمل )أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف ( 5)
 (.644اليجشحمل )أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف  (6)
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، كالممسيحلجخمت أيمغممشىحل حمجيجحتي  واتلدليق/ أف الالكـ أيمغممشىحل حمجيجحتي اكف مخلمخضججلجخمبن، كًكف خبريو
ا.  اكف الالكـ مضًّ

حمل مخل مخفؿ يمطيحجس ا حمل أيب جمتمجعىمغحمس، يمغحمقييحم أحجمىحل مرص يف كمخفمجتيحم، كمخل أحمجممس» /مخفؿ احمل رجمت
ث يف دلججلجمسو يمغيمطحمتيحم احلحجسيجحت يمغججلحممسيحل، كإف اكف  حجسِّ كًكف أحمجحجس احليحلحملء/ إذا اكف املحمسء حيي
حمل اكف محلىجسلممق اكف ممسيحلجخميحم كحمجحجسيمحتيحم  ؛ يمغفَّ مخلى حمله ممسى ث. كحجمىجسا حمجى ممسمحلمجتن يمغيمطحمتيحم الممسيحلجخمت يمغججلييحمجحجسِّ

حمل اكف محلىجسلممق  ا مجتجخميمغيمخف ا إيَّق كتممسحجسيحجسق يف حملجحسججلىمغ حجمجخماق كإيمطحمتيحم محمىمغممسيحم، كمخلى اكف جمتحجسيحمسن
 .»(1)جحممخضحمقيحم كممسيحلجخميحم؛ ألف الكمخليحم كممسيحلجخميحم يؾجخمف  

إفَّ اإلنممسف إمخل أف يمجتلكمخل، أك يممسيحل، يمغف ؾججلمخل يمغمخل أف يمجتلكمخل خبري يمغمجمجخم ربخمت، »كمخفيىحل/ 
كإمخل برشٍّ يمغمجمجخم ىمحرساف، كإٍف ممسيحلى يمغمخل أٍف يممسيحل يمطحمل رشٍّ يمغحمسبخمت، كإمخل يمطحمل ىمحري يمغجحسرساف، 

حمس يمغججليحم يف الك مخليحم كممسيحلجخميحم رحبف يجيغ حتيجشيججلمجمحمل، كىمحممسرف يجيغ اتلجحسججلُّمحش مخلمحممجمحمل، كذىمحلى
مجعممشمجممخل أفَّ الالكـ أربمجع أمخفممسـ/ رضر حمخمش، كجحمىمغممط حمخمش، كرضر كمخلمحمىمغمجع، كًل رضر كًل 
مخلمحمىمغمجع، يمغلضر املحمجخمش ًل حجسَّ مخلحمل الممسيحلجخمت يمطمحميحم، ككىجسلممق مخل يمغييحم رضر كمخلمحمىمغمجع، كأمخل مخل ًل 

، كا ًلححصمجتىمعؿ يحم ممشييممط لججلحمسمخلف، كحجمجخم يمطني اخلرساف، يمغحممسحمقممش مخلمحمىمغمجع يمغييحم كًل رضر يمغمجمجخم يمغممشجخمؿه
جحتالجحت أربع الالكـ، يمغال يًف إًل اججلحمقممسمخل الحمساممط، أم/ كحجمجخم اجلىمغممط املحمجخمش، كيمغييحم ىمحمخضحمس إذا اكف 

حمل ذللممق  .(2)«جيحمس إىل مخل يمغييحم إجحتمخل مخلحمل الحمسيء كاتليجشمحمُّممط كحنجخمحجمحمل، يمغيجيغ اتلىمغمخضُّ
 يمغي حمل جحميًِهى يمطحمل الالكـ يمغييحم مخلحمل يمغيجيغ لإلنممسف أف يحمقججلىحل الكمخليحم مخل اممسمجتمخضع، ىمحيجشجخممحشن

األكمخفت، محلمجعحجس محشالة اججلمجعممصء، أك األكمخفت املىمغممشججل؛ محلجخممخف اججلىمغحمتحمس كاثلججلجحت األىمحري مخلحمل الججليىحل، 
مجم؛  يمغأليمغممشىحل لججلحملحمسء يف حجمىجسق األكمخفت اًلححصمجتىمعؿ جخمحمطىمغمجم مخلحمل اججلمجعدات كاألذاكر املجحسيجشجخممحش

 إًل لضكرةو.
 ًل ي يحم ىلع اجلىمغجمس، كذلممق  ؛مجعينكًكف الممسججلممغ محلمحترينا يحملحجسحمججخمف اليجشحمل يمطحمل الرشِّ كيمطحملَّ لممصحجسَّ

                                      
 (.1/374)كاحلؾمخل ( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ 1)
 (.118)صاجلجخمكي ىلع األربمجعنياجلجخماحجمحمس الججللي (، 156( اججلىمغمجتجخمحمجت الجخمحجمي يف رشح األربمجعني اجلجخمكي )ص2)
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 يحمقممط اجلس يمغييحم محلمحترينا، يمغاكجحمجخما يمجعجلجخمف أجحمىمغممسمجممخل ىلع الممسيحلجخمت يمطحمل ًل يمجعمحميمجممخل.
مخل حمجمختٌّ كًل ربطه كًل جمتمجمده أححصحجسَّ ًمخلحمل حمجبجمس الججلممسف، كلجخم »/ مخفؿ اججلىمغممشيىحل حمل يمطيض

ممسحمتحمل الججلممسف ممسحمتحمل املمخلحمل، كلجخم ». كمخفؿ/ «أمحشحمجى يمجمحملُّممق لممسجحميممق أمحشحمجى يف حجممخلٍّ ححصحجسيحجسو 
 .(1)« يمجمحملُّممق لممسجحميممق أمحشحمجى يف ممعمخلٍّ ححصحجسيحجسو أمحشحمج

)إف اكف الالكـ مخلحمل يمغممش يمغف اليجشحمل مخلحمل  /كممسىحل احمل املرؾ يمطحمل مخفجخمؿ ججلحمقحملف ًلمحميحم
مخلمجعمحمق/ لجخم اكف الالكـ مخضيمط ا مخلحمل يمغممشو يمغف اليجشحمل يمطحمل مخلمجعيجشي ا مخلحمل »ذحجم(، يمغحمقؿ/ 

 .(2)«ذحجمو 
فَّ أريمغممط مخل يف الممسيحلجخمت الالكـ خلري أيمغممشىحل مخلحمل الممسيحلجخمت؛ أل» /كمخفؿ احمل يمطحجس اججلرب

، كالالكـ  ًججلمخلى الممسالمخل، كالالكـ خلري ممعمحميحمل. كمخفحجس مخفلجخما/ مخلحمل ؾججلَّمخل خلري ممعىمحمًمخل، كمخلحمل ممسيحلى ممسى
ًريحجس يحم جحميف اجلمجمىحل، ككجمتيحم 

ي
ٍمحلحمس كاتلالكة إذا أ يف اججلمجعججلمخل أيمغممشىحل األيمطحملؿ، كحجمجخم جيحمسم يمطمحمحجسحجممخل دلحمسل اذلِّ

 .(3)«ا مجعىل، كالجخممخفجخمؼ ىلع حمجحمقيحمق املمجعين
 /فائدة  

كييٍؾتىممس اليجشحمل تلحملحمسيحمل كاججلرتكيخمش، كىلع اججلمجعمخفىحل أف ييحمسكِّض جحمىمغممسيحم ىلع اليجشحمل، 
كىحضجخمؿ الممسيحلجخمت، مخل لمخل ؾحمل حجممحمؾ حمججمت إىل الالكـ، كاتلحجسري ىلع اليجشحمل مخلحمل أمجخمر 

 اًلمحلتممسب اججليت يؾتممسمجم املحمسء تلمجعجخمُّد كاتلحملحمسيحمل.
يَّؿ ٍف يؾحمل الالكـ يمجمحجسيممق؛ مجعججلَّمخل اليجشحمل محلحمل مجتمجعججلمخل الالكـ، يمغ» /مخفؿ ممسلمخل حمل أيب اذلَّ

ٍحمل حجمجخم أيمطججلمخل مخلمحمممق، كحجسيمغممط يحم  يمغفَّ اليجشحمل يحمقيممق، كلممق يف اليجشحمل ىمحيجشججلمجتف/ ىمحىجس يحم يمطججلمخل مخلى
حمل حجمجخم أجمتحجسؿ مخلمحمممق  .(4)«يمطمحمممق مخلى

 يمطحجساق. /«فييلو خريًا، أو حلصٍج»/ يمغيف مخفجخمهل   أمحمسه حمقجخمؿ اخلري، كبليجشحمل يمطحملَّ
                                      

 .(8/111)احلججلي يف جحممجعيمخل كأجخم ،(651)اليجشحمل يف ادلجحمي أيب احمل أىمححمسجمتيحم (1)
 .(736أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف اليجشحمل )( 2)
 .(1/551)كيمغممشججليحم ( جمتمخلممط يف اججلمجعججلمخل 3)
 (.915) مخفامليجشحجسر الممس (4)
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ا  كحجمىجسا يحجسؿ ىلع أجحميحم ججلحجمس حجممحمؾ الكـ يممسمجتجخمم مخفجخمهل كاليجشحمل يمطمحميحم، إمخل أف يؾجخمف ىمحرين
 .(1)يمغييحلجخمف مخلمجخمرنا حمقجخمهل، كإمخل أف يؾجخمف ممعري ىمحريو يمغييحلجخمف مخلمجخمرنا ليجشحمل يمطمحميحم

حمس ىلع حجمىجسا الالكـ املح، محلمخضججل اججلمخضمجعـ كحنجخم ذلممق، يمغفَّ يمغييحم اخلري مخلحمل كجمتيحمو كالرش  كًل ييمجعيحلِّ
ًجمتحمسى مخلحمل كجمتيحمو آىمححمس ىلع حمجممس جحميَّ املمجتلكِّمخل كمحمسادق؛ إًٍذ لجخم جحمجخمل مخضججليحم اججلمخضمجعـ اججلمجعجخمف ىلع اججلمخض

ي
اعت أ

، خبالؼ مخل لجخم جحمجخمل اججلحمقحجسرة ىلع املمجعيجشي، يمغذا ىحضججليحم دلحمسدنا يمطحمل اجلي يمغمجتٍيحم  ىلع ذلممق ال ححصممقٍّ
 يمغحمسمحش اثلجخماب، ككىمغق يمطحمقجخمبن أف يحملحمسَّ مجعخمش يمطيحملحمسق ال يمغحجسةو.

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿كمخفحجس مخفؿ ا مجعىل/ 

 .[38 - 37]ق/ ﴾ڦ
م يمطحمل يحمليمحميحم يؾمجت احلممسمحمت، كاذلم يمطحمل كمخفحجس أدمممط الممسججلممغ اليجشججلخمت ىلع أف اذل

 ححصحملهل يؾمجت الممسحت.
كاىمحمجتججلىمغجخما/ حجمىحل يؾمجت لك مخل يمجتلكمخل يحم أـ ًل يؾمجت إًل مخل يمغييحم جحتجخماب، أك يمطحمقب؟ ىلع 

 مخفجخمججلني مممصمجمجخمريحمل.
يؾمجت لكَّ مخل ؾججلَّمخل يحم مخلحمل ىمحري، أك رشٍّ حمجىت » /كمخفؿ يمطٌلُّ حمل أيب ىحضججلحمج يمطحمل احمل يمطس

، حمجىت إذا اكف يجخمـ اخلحملحجمس يمطيحمسًضى مخفجخمهلي كيمطحملججلييحم  إجحميحم حليحلمجت مخفجخمهل أكججلي كرشبي ذحجمي  كجمتي
ججلًٌٍفى ممسحمسق، يمغىجسلممق مخفجخمهل مجعىل/ 

ي
، كأ ، أك رشٍّ مخفًحمسَّ مخل اكف يمغييحم مخلحمل ىمحريو

ي
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ﴿يمغ

 .(2)«[19]الرؾد/ ﴾ۈ ۈ ٴۇ
كحمطحجمحمس حجمىجسا أف مخل ججلحجمس حبممسمحم يمغمجمجخم ممسح، كإف اكف ًل يمجعمخف يمطججليمجم، » /مخفؿ احمل رجمتو 

حمسة جمتمجتمحمب اليحلحمس، كججلؾحمل يمغف مجعخمش الممسحت مخفحجس ًل  ييمجعمخف يمطججليمجم، كمخفحجس حمقممط مخلؾىمغَّ
ىحل هل ىجسلممق حمجرسة يف اججلحمقيمخل كأممسممغ  ، يمغيحمجيجشي رًسىق محشحمجيمجم حمجيجحتي ذحجم ىحضالن زمخلجحممجم مخفحجس ىمحى

 .(3)«يمطججلييحم، كحجمجخم جحمجخمعي يمطحمقجخمبو 
                                      

 (.1/367( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل )1)
 (.7/398ىمغممسري احمل محلمحتري ) (2)
 (.1/369) كاحلؾمخل ( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ3)
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  فييُهرم جاره/ »كٔهل»/ 
كمخلمحتججليحم . (1)«هُ فَََل يُْؤذِ َجارَ » كيف ججلىمغمخضو ألمححجس كابلجحسرم كأيب داكد يف حمجحجسيجحت أيب حجمحمسيحمسة/

 يف حمجحجسيجحت اعئممص.
ةى/  يٍحمسى حمسى يًب حجمي

ى
ٍحمل أ ََّ َجارَهُ »كيف ركايو ألمححجس عى  .(2)«فَََل يُْؤِذَي

 / ًكمِّ يٍخمتو اججلٍمجعىحجسى ى يًب رشي
ى
ٍحمل أ ِ »كيف ركاي ألمححجس عى َْ إىَِل َجارِه  .(3)«فَيُْيْدِص

ك/  ٍحملحمسو ًٍحجس ا ًٍحمل عى  .(4)«فَيَْيْدَفْغ َجارَهُ »كيف حمجحجسيجحت عى
ةى  كيف ركاي يٍحمسى حمسى يًب حجمي

ى
ٍحمل أ ى عى ججلىحملى يًب ممسى

ى
ٍحمل اجلَّيًبِّ  ◙ابلجحسرم مخلحمل ىحضحمسيمخف أ / عى  مخفىؿى

 .«فيُْيْهرِْم َجارَهُ » حجسًلن مخلحمل (5)«فَيَْيِصْو رمَِحَّ»
 فأٌا إنرام اجلار/ 

يحم الحمسكايت األىمححمسل حبىمغًحمطًيحم، كاإلحمجممسًف إحليحم، ككممغِّ األذل يمطمحميحم، يمغمجمىجسق محمسا  يمغحمقحجس يمغرسَّ
 يل/جحتالجحت كبيجحممجم اكتل
 خفغ اجلار/ 

، كًل يمجتججلىمغيحم، كًل ييىمغممسحجس هل  كيمجعين ذلممق/ حمجىمغحمطيحم يف مخلهل ككدلق كًيمطحمسخمشيحم، يمغال يرسؽ هل مخلًلن
ا كًل زكجمت، يمغممشالن يمطحمل إيىجسايحم يف أحجمججليحم مجعخمش اجلحمسامخل؛ اكلحمسىن كاججلمجعيذ  كأف يؾممغ  كدلن

 يمطمحميحم مخل يحمسيمطحمتيحم كأف ًل يحملمحممجعيحم مم هل يمغييحم ميجشججلحمج كًل يضق.
يٍخمت يمطحمل اجليب ى مخفيىحل/  واهلل ال يؤٌَ، واهلل ال يؤٌَ، واهلل ال يؤٌَ،»مخفؿ/   يمطحمل أيب رشي

حمل ي رممسجخمؿ ا؟ مخفؿ/  ُّ مخلى َٔائَِل ٌََ جاره ةَ ْ
 .(6)«ٌََ ال يَأ

 كابلجخمامخف/ دمممط حمق كيه اججلىمعججل كادلاحجمي كاججلىمغمجتممق.
                                      

 (.6118أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
 (.95954أىمححمسجمتيحم أمححجس ) (2)
 (.16371أىمححمسجمتيحم أمححجس ) (3)
 (.6621أىمححمسجمتيحم أمححجس ) (4)
 (.6138أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (5)
 (.6116ابلجحسرم ) أىمححمسجمتيحم (6)
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ىلع ذلممق، كؾحمسيحمسق احلحملني جحتالث  كيف حجمىجسا احلحجسيجحت كيحجس حمجمخف اجلر ججلحمقممسحمليحم 
ف يمطحملحمل ييذم جمترق ججلحمقجخمؿ، أك اججلىمغمجعىحل، كمحمسادق اإليحملف الاكمىحل، كًل محمسات، كيمغييحم جحميف اإليحمل

 ححصممق أف اججلمجعيص ممعري اكمىحل اإليحملف.
 يمطحمل جحميف اإليحملف يف مخلمحتىحل حجمىجسا جمتجخماني/ كذمحلحمس اجلجخمكم

.  أ ػ أجحميحم يف حمجمخف املٍممسمجتىًحمجىحلِّ
.  ب ػ أف مخلمجعمحمق ججلحجمس ممخلمحمن اكمالن

زل دلزاة املمخلحمل  مجتحملىحل أف يؾجخمف املحمساد أجحميحم ًل جيي حجسىمحجخمؿ اجلمحم مخلحمل أكؿ كحجمججل كمخفيىحل/ حيى
، أك أفَّ حجمىجسا ىمححمسج خمحمسج الحمسٍَّجمتحمس كاتلىمعججليمخض، كحمطحجمحمسق ممعري محمساد.  مخلمحتالن

حمسى اجلجخمكمُّ  ، جحتمخل مخفؿ/  ذىمحلى جٍل حجمىجسيحمل اتلكيججلني ألجحمَّ »حجمىجسيحمل اجلجخماني يف رشح مممسججلمخلو كإجحمحمل كَّ
ا ىلع اليحلحمس يمغمجمجخم إىل مخلمحم أفَّ مخلىجسحجم أحجمىحل احلمخف أفَّ مخلىحمل مخلت ىلع اتلجخمحمجيحجس مرصًّ ا مجعىل، إف  مخفحجسَّ

، كإف ححصء اعمخفيحم، جحتمخل أدىمحججليحم اجلمحم  .(1) «ححصء ا يمطىمغ يمطمحميحم يمغدىمحججليحم اجلمحم أكًلن
َ صٔر خفغ اجلار/  وٌ

 ممسجخمل  يمطحجسـ اتلمجعحمسض لحمسكجمتمجتيحم كحمجحمسيحمليحم بممسجخمء، مخلممط حمسؾ مالحمجحمقمجتمجممخل جلحمطحمسات يمغممشالن يمطحملَّ
 .(3)، كًكف اججلمجعحمسب يمجتىمغىمححمسكف يمغيحمل حمحممجممخل حبىمغمخض اجلر(2)ذلممق

ىحل مخفجخمؿ الممصيمطحمس اجل  حجمٌل يمطمحمرتة/كمخلَّ
ػػرىً   ٍت يًل جمتى ػػٍحمسيًف إًٍف ىػػحجسى ممعيػػخمشُّ ىحضى

ى
 كىأ

 

ػػػ  كىاحجمى
ٍ
 ػػػرىً  مخلى ػػػىتَّ ييػػػجخمىارًمى جمتى  حمجى

 

 حمجىمغمخض مخلهل كمممجتججلاكيحم مخلحمل اتلججلممغ، أك الممشيع، كإمممسمحلمجم يمطججلييحم؛ كمخلحمل ذلممق/
إمممسؾ دامجتيحم إف ىمغججلمجت يف ممعيبمجتيحم، كاملحمجيمغحمط ىلع ممسيريحم كحنجخمحجم إف حجمحمتمخل يمطججليمجم لمحشٌّ 

 يمغحمجكؿ رسمخفمجتمجم.

                                      
 .(2/17رشح مممسججلمخل، لججلمحمجخمكم ) (1)
 مخل ممسييت مخفحمسين يف حجمىجسا الممصف. /( كراجمتممط2)
 (.368، 299، 1/288) ، أليب اججلىمغمجتخمت األححصبيِهاملممسمجتمخضحمسؼ يف لك يمغحملٍّ مممسمجتحمطحمسؼ (3)
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كًلدق، مجتجخمجمتيمجممجممخل اتلجخمجمتييحم الممسججليمخل يف ممعي أيمجممخل، كراعيمجتمجممخل كىمغحمقُّحجسحجممخل إٍف اغب حمجىمغمخض أ
 يمطمحممجممخل،كمخفممشء حمججخماجئمجممخل ادلجحميجخمي كإاعجحممجتمجممخل ىلع مممسرية احلية، حمجىت يمجعجخمد إحلمجممخل أجخمحجممخل.

حمجىمغمخض اجلر مخلحمل محلحملؿ اإليحملف، كًكف أحجمىحل اجلحجمججلي »/ كمخفؿ الممصييمح أجخم حمحملحجس حمل أيب دمحمسة
ىحل امخلمجتمحتؿ الجخممحشي يحم/ ييجشؿ رضكب اإلحمجممسف إحليحم حبممس اججلمخضمخف؛  حييمغحمطجخمف يمطججلييحم، كحييجشي

حجس حمجهل، كمخلمجعكجحممجتيحم يمغيحمل حيمجتج إحليحم إىل ممعري  اكهلحجسي، كالممسالـ، كىحضالمخف الجخمجمتيحم يمطمحمحجس ججلحمقيحم، كىمغحمقُّ
 ذلممق. ككممغ أممسب األذل يمطمحميحم ىلع اىمحمجتالؼ أجحمجخمايمطيحم حمجممسين اكجحم، أك مخلمجعمحمجخمي. كمخفحجس جحمىف 

ججلىمع يج يمطحمل مجعحمطيمخل حمجمخف اجلر كأف إرضارق مخلحمل ، كيه مخل(1)اإليحملف يمطحملحمل لمخل يمخلحمل جمترق جخماحمقيحم
اليحلحمس. مخفؿ/ كيىمغرتؽ احلؿ يف ذلممق ججلجممس لججلحمتر اليجشججلخمت كممعري اليجشججلخمت، كاذلم يممصحملىحل اجلحمليممط 
إرادة اخلري هل، كمجخميمطحمطمجتيحم حلممسىن، كادلاعء هل هلحجساي، كحمسؾ اإلرضار هل إًل يف املجخمخمشممط اذلم 

يحم جي يمغييحم اإلرضار هل ججلحمقجخمؿ كاججلىمغمجعىحل، كاذل م خيمحش اليجشججلخمت حجمجخم دميممط مخل حمقحجسـ، كممعري اليجشججلخمت محلىمغُّ
يمطحمل اذلم يحمسؾيحم حلممسىن ىلع حمجممس محمسا األمحمس ملمجعحمسكؼ كاجلِه يمطحمل املمحميحلحمس، كيمجعمخض 
الاكيمغحمس مجعحمسض اإلممسالـ يمطججلييحم كيبني حمممسمحميحم كاججلرتممعي يمغييحم حمسيمغمخف، كيمجعمخض اججلىمغممسمخف حمل يمحمممسيحم 

- لحمسيمغمخف ىججلىػيحمي يمطحمل ممعريق، كيمحممجمق  -أيممشن ل ا كيممسرت يمطججلييحم زى ، يمغف أيمغد يمغيحم كإًل يمغيمجمحمتحمسق مخفمحشحجسن حمسيمغمخفو
  .(2)«دييحم ىلع ذلممق مخلممط إيمطالمخليحم لممس حليحلممغَّ 

 اإلخصان إىل اجلار/  -2
كحجمجخم حملمجعىن اإلمحلحمساـ املىجسمحلجخمر يف مجعخمش الحمسكايت، كحجمجخم مخلمجخمره يحم، محلحمل مخفؿ ا مجعىل/ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿

﮳  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸  .[16نصاء/]اى ﴾﮴ 
يحم ىلع اججلمجعحجس، كحمجحمقجخمؽ اججلمجعد ىلع اججلمجعد - يمغحمتحملممط ا مجعىل يف حجمىجسق اآلي ني ًذٍمحلحمس حمجحمقِّ

                                      
 ( محلحمل يف احلحجسيجحت الممسمخف مخفحمسين.1)
 .(11/442يمغمجتخمت ابلرم )( 2)
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 ٔاع -أيممشن  /(1)وجؿو اىؿتاد اذليَ أمر ةاإلخصان إحلًٓ مخصث أُ
 مخلحمل حمحميحم كبني اإلنممسف مخفحمسا/األول/ 

ٍمحلحمس يمطحمل ممسحمس األمخفرب؛ ًلمخلمجتيزحجمحمل يمطحمل ممسحمس األ  محشَّ مخلمحممجممخل الجخمادليحمل ذلِّ مخفرب حمل ًل كىمحى
كجخمجحممجمحمل يمغييحم، يمغجحممجمحمل اكجحم الممسى يف كجمتجخمدق، كهلحمل حمجمخف اججلرتبي كاتلدي كممعري ذلممق. ىرٍشى  ي

، حممجتج إىل اإلحمجممسف، كحجمجخم جحمجخماعف/اثلاين/  ٍحمل حجمجخم خمشمجعيممغه  مخلى
 مخلحمل حجمجخم حممجتجه لممشمجعممغ حجسجحميحم، كحجمجخم احلتيمخل.
 كمخلحمل حجمجخم حممجتجه ججلحمقججل مخلهل، كحجمجخم املممسيحلني.

حمسب كاملجحسججلاثلاىد/  حمل هل حمجمخفُّ اججلحمقي  مخض، كجمتمجعججلمجممخل جحتالجحت أجحمجخماع/مخلى
كحجمجخم اجلر اذلم هل مخفحمسا، كمخلمحممجممخل مخلحمل أدىمحىحل الحمسكجمت يمغييحم، كمخفيىحل/ حجمجخم اجلر  جار ذو كرىب/

 املممسججلمخل، كمخفيىحل/ حجمجخم اججلحمقحمسي املالمحشمخف.
إىل مخفججل/ ي رممسجخمؿ ا، إف يل جمتريحمل يمغىل أيمجمحمل أحجمحجسم؟ مخفؿ/ »كيمطحمل اعئممص مخفججل/ 

 .(2)«أكربٍٓا ٌِم ةاةًا
كمخفيىحل/ حجمجخم الحمسكجمت، كمخفيىحل/ حجمجخم الحمسيمغيمخف يف الممسىمغحمس، كمخفيىحل/  كحجمجخم األجمتمحميب،وجار ُجِب/ 

 ابلمجعيحجس اجلجخمار، كمخفيىحل/ حجمجخم الاكيمغحمس.
 حمجحجسُّ اجلجخمار أربمجعجخمف دارنا، كحجمىجسا محمسكمٌّ يمطحمل اعئممص كاألكزايع. /كمخفؿ ىحضىمغ مخلحمل الممسججلممغ

 كمخفيىحل/ مممسمجتحجسار أربمجعني دارنا ًمخلحمل لك جمتجحم، كحجمىجسا محمسكمٌّ يمطحمل الحمسحجمحمسم.
/ حمل ممسحملممط اجلحجساء يمغمجمجخم جمت» كيمطحمل يمطٌلٍّ  .(3) «ره مخلى

. حمل محشًلَّ مخلمجعممق اليجشخمت يف املممسحمتحجس يمغمجمجخم جمتره  كمخفيىحل/ مخلى
كممسىحل اإلمخلـ أمححجس يمطحملَّحمل يمخضيمح مخفحجسرنا كحجمجخم يف دار الممسبيىحل، كمخلمجعيحم يف ادلار حنجخم جحتالجحتني، أك »

                                      
 (.1/379( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل )1)
 (.6121 ،2595 ،2259ابلجحسرم )أىمححمسجمتيحم ( 2)
 .(4942)أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف اليحلربل ( 3)
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ىحلى  ، يمغف يمغممشى حمل يمجعجخمؿي ؛ يمجعين/ أجحممجممخل ممساكف مخلمجعيحم يف ادلار؟ مخفؿ/ يحجسأ محمىمغممسيحم كبحملى أربمجعني جحمىمغممسن
 .(1)«يمغٍممشىحله أيمطمخضمخم األمخفحمسب إحليحم

كاممسمخل اجلر يممصحملىحل املممسججلمخل كالاكيمغحمس، كاججلمجعحجس كاججلىمغممسمخف، كاليجشحجسيمخف كاججلمجعحجسك، » /حمجحمتحمسو  مخفؿ احمل
كاججلىمعحمسي كابلرلم، كاجليمغممط كالممشر، كاججلحمقحمسي كاألجمتمحميب، كاألمخفحمسب دارنا كاألمجعحجس، كهل محمسا 
ا  كىؿ لكمجم، جحتمخل أكُثحجم، كحجمججلمخلَّ جمتحمسَّ

ي
مجم أىلع مخلحمل مجعخمش، يمغيمطالحجم/ مخلىحمل اجمتمجتحملمجع يمغييحم اليجشىمغت األ مجعممشي

ً إىل الجخماحمجحجس يحم حبممسى مخم لكٌّ حمجحمقَّ ، كيمطيحلممسيحم/ مخلىحمل اجمتمجتحملمجع يمغييحم اليجشىمغت األىمححمسل محلىجسلممق، يمغييٍمجعمخضى
ٍحملحمسك كىل، كمخفحجس محججلىيحمي يمطحجس ا حمل عى يممسى خمت، أك ي جمتَّ أحمجحجس مخلحمل - حمجهًلً، كمخفحجس مجتمجعرض محشىمغمجتف يمغكُث يمغريي

ل مخلمحممجم جلرق احلمجمجخمدم، أىمححمسجمتيحم  (2) -ركل احلحجسيجحت ىلع اججلمجعحملجخمـ، يمغمحمس مل ذيحًبىٍ هل ححصة أف ييٍمجمحجسى
محميحمابل ، مخفؿ اججلحمقحمسىحضيب/ )اجلر ييمخضججلمخف كييحمساد يحم ادلاىمحىحل (3)جحسرم يف )األدب املىمغحمسد( كاججلرتمخلىجسم كحمجممسَّ

يف اجلجخمار، كيمخضججلمخف كيحمساد يحم املحمتكر يف ادلار كحجمجخم األممعججل، كاذلم يحمطمجمحمس أجحميحم املحمساد يحم يف احلحجسيجحت 
؛ ألف األكؿ اكف يحمسث كيجخمرث، يمغف اكف حجمىجسا اخلرب محشحجسر مخفىحل نممسيمح اتلجخمريجحت ني (4)اثلين

ملمجتمجعمخفحجسيحمل يمغحمقحجس اكف جحتمجتن يمغيحليممغ يرتىج كمخفجخميمطيحم؟ كإف اكف مجعحجس اججلجممسيمح يمغيحليممغ يحمطحمل رجمتجخميمطيحم مجعحجس ا
  .(5)«ريمغمجعيحم؟ يمغمجتمجعنيَّ أف املحمساد يحم املحمتكر يف ادلار(

ِْب/  ق ىحضىمغوصاخب ةاىـَج قي ىحضىمغه لحمسكجمت، كيمغرسَّ ى  -مخلمحممجممخل احمل يمطس- كمخفحجس يمغىرسَّ
ـ يف احلض، كإجحمحمل أرادكا أف محشحمج لحمسيمغيمخف يف الممسىمغحمس، كلمخل يحمسيحجسكا إىمححمساج اليجشحمج املالز

الممسىمغحمس ؾيف، يمغليجشحمج ادلاحمل يف احلض أكىل، كهلىجسا مخفؿ ممسمجعيحجس حمل جمتري/ حجمجخم الحمسيمغيمخف 
اليجشججلخمت، كمخفؿ زيحجس حمل أممسججلمخل/ حجمجخم جمتججلحممسممق يف احلض كريمغيحمقممق يف الممسىمغحمس، كمخفؿ احمل زيحجس/ حجمجخم 

 الحمسجمتىحل يمجعرتيممق كييًججلمخلُّ ممق تلمحمىمغمجعيحم.
                                      

 .(1/382جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل ) (1)
 ( يمجعين/ حمجحجسيمحتيحم املحمسيمغجخمع يف كمحشي جمتربيىحل جلر، كممسييت مخفحمسين.2)
 (، كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجممسحمل ممعحمسي.115(، كابلجحسرم يف األدب املىمغحمسد )1943أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم )( 3)
 ( يمجعين/ املحمتكر يف ادلار.4)
 (.442 -11/441)ابلرم ( يمغمجتخمت 5)
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ًٍ ؾِده/الراةؽ/ ٌَ ْٔ وارٌد ىلع اإلنصاِن، غ  رُي ٌلي
ق مجعممشمجممخل لممشيممغ؛ يمجعين يحم/  رىدى إىل رلو آىمححمس، كيمغرسَّ كحجمجخم احمل الممسبيىحل، يمجعين/ املممسيمغحمس إذا كى

.  ىلع أحمجحجسو  احمل الممسبيىحل إذا جحمحمسؿ خمشيىمغن
 اخلامس/ ِميُْم احلٍني/

 مجممخل محلمحترينا كأمحمس إلحمجممسف إحلمجممخل. كمخفحجس كىص اجليب 
 احليجخماجحمت كابلمجممخل. كأدىمحىحل مجعخمش الممسججلممغ يف حجمىجسق اآلي مخل يحملججليحليحم اإلنممسف مخلحمل

أفَّ اآلي ححصمججله لإلحمجممسف إىل اخلججلمخف دميمجعمجممخل، لكٌّ حبٍممس درجمتمجتيحم كمخلزنتليحم، واخلَلصث/ 
مممسججلحملمجممخل كًكيمغحمسحجممخل، ذمحلجخمرحجممخل كإجحمجحتمجممخل، حمجيُّمجممخل كمخليمجتمجممخل، إنممسمجممخل كجمتمحمُّمجممخل، حمل يف ذلممق مخل يحملججليحليحم 

ريحجممخل مم لمخل اإلنممسف مخلحمل احليجخماجحمت كابلمجممخل، كإجحمَّحمل جحممجمٍ ألمحشمحمؼ املىجسمحلجخمرة يمغيمجم ىلع ممع
حمسٍت اغججل مخلحمل يمجتمجعمىحل مخلمجعمجممخل اإلنممسف مخلحمل األحجمىحل  ييٍىجسمحلحمس، أك ىمححمسجمت خمحمسج اججلىمعججل؛ ألجحممجم ذىمحلى

 كاألمخفرب كاألمحشحمجب كاجلرياف، كالجخمارديحمل يمطججلييحم، كمخل مججليحليحم مخلحمل اججلمجعيحجس. 
- كيحجسىمحىحل يمغيمجم حمل لمخل ٍىجسمحلحمسحجممخل اآلي -أيممشن / اإلحمجممسف إىل أكًلدق كإىمحجخميحم، كحنجخمحجممخل محملَّ

، كا أيمطججلمخل.لججلىمغمخض الرصيخمت، ليحلمحممجم ححص ، كحجمىجسا حمطحجمحمسه  مججل هلًلء دميمجعن
كاإلحمجممسف إحلمجممخل تمحمىمغيىجس حمجؾمخل ا يمغيمجممخل كترشيمجعيحم حنجخمحجممخل ىلع مخل ييت يجحميحم يف الالكـ 

 .(1)ىلع كجمتجخمق اإلحمجممسف مخلحمل حجمىجسا اليحلمجتب
 ٌؿىن اإلخصان إىل اجلار، وصٔره/ 

ا، كإىل  وأؾؼً اإلخصان إحلّ -3 ، أف ىمحىجس يحجسق إىل اإلممسالـ إف اكف اكيمغحمسن الممسمحم إف اكف خمشًلنٌ
كإىل اتلجخمب إف اكف اعمحشين، كحجمىجسا كاجمت هل يف يمطمحمحمقممق، ألحمسمممق الرشع إيق حمجني أىمحىجس 

 كألحمل املممسججلحملني كاعمخلمجتمجممخل. يمطججليممق اججلمجعمجمحجس جليجشيحمج  كلحمسممسجخمهل 

                                      
 ( أجحتمحمء رشح احلحجسيجحت الممسممط يمطرش مخلحمل األربمجعني اجلجخمكي.1)
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ى  ويف اْلديد ئًممصى ٍحمل اعى /  يمطحمل اجلَّيًبِّ  ▲عى ا َزاَل ئُِصيِِن ِجرْبِيُو ةِاىْـَجاِر »مخفىؿى ٌَ

ُّ َخىتَّ َػ  ذُ رِّ َٔ ُّ َشُي َُّ
َ
ُِْج أ َِ»(1). 

- ككرد ذلممق  .(2)يمطحمل اجليب  ¶مخلحمل حمجحجسيجحت احمل يمطحملحمس  -أيممشن
ُّ »كمخفجخمهل/  ذُ رِّ َٔ  ، أم/ يمحمس يمطحمل ا مجتجخمريجحت اجلر مخلحمل جمترق. «َشُي

املرياث ىلع مخفممسحملني حمجيس كمخلمجعمحمجخمم، يمغحليس حجمجخم املحمساد حجممحم، » /كمخفؿ احمل أيب دمحمسة
يحم مخل  كاملمجعمحمجخمم مخلرياث اججلمجعججلمخل، كيحملؾحمل أف يججلحمجمخض ججلِّحملى مجعى حجممحم أيممش يمغف حمجمخف اجلر ىلع اجلر أف يي

 .(3)«حيمجتج إحليحم
ٍحجستى وٌَ خلّ ؾييم/  -2 إذا اممسمجتمجعجحمممق أيمطمحممجتيحم، كإذا اممسمجتحمقحمسخمشممق أمخفحمسخمشمجتيحم، كإذا ايمغمجتحمقحمس يمطي

يٍمجتىيحم، كإذا مخلت  ىيحم، كإذا أمحشمجتييحم ميجشيه يمطحمسَّ
ٍ
، كإذا أمحشيحم ىمحريه حجممحمَّ ٍحجسىيحمي يمطججلييحم، كإذا محمسض يمطي

تممسمجتمخضىحل يمطججلييحم بلمحمء يمغمجتحمجحمت يمطمحميحم الحمسيخمت؛ إًل ذجحميحم، كًل ذق اتَّىٍمجعى جمتمحمزيحم، كًل 
مجتىرً  ٍدًىمحججلٍمجم  (4)حمقي

ى
مخفًٍحجسرًؾ؛ إًل أف ىمعحمسؼ هل، كإف اححصرتيى يمغمحلمجمن يمغٍحجمًحجس هل، يمغف لمخل ىمغمجعىحل يمغ

ا، كًل خيحمسج مجم كدلؾ حلىمعيمخض مجم كدلق.  رسًّ
يحمي ا ججلىمغمجم حمقى حمل كػَّ مخل كامخفمجعيحم كبمجعخمش ذلممق يحمسجمتممط إىل يمطيحمسٍؼ اجلس كاعدمجممخل، كالممسمجعيحجس مخلى

 املحمجيممش يحم.
ىجسؿ حمجحمقجخممخفيحم هل اكيمغ، كاحلىجسر مخلحمل مخلمحممجعيحم مخلحمل حمجمخفٍّ أيمطمخضق هل الرشع / -أيًضا- وٌَ ذلم -1

، كمخلحمل ذلممق/ ًمجتممقى هل، كإٍف مخفىىحلَّ  املمخضمجمحمس، أك جمتحمججخمد مجعخمش مخل جي يف ًذمخلَّ
ىيحم يف اجلحجسار اذلم حمحميحلحمل. ممصى ىمغمجع، كحمجحمقيحم يف أف يممشممط ىمحى  حمجمخف مجخماممسيحم، كحمجمخف الممصُّ

ال يٍِؿَ أخدكً جارَه »مخفؿ/  يمطحمل اجليب  ◙حمسة كيف اليجشحمجيحمجني يمطحمل أيب حجمحمسي
/ مخل يل أراؽمخل يمطمحممجم مخلمجعحمسخمشني كا ◙، جحتمخل يحمقجخمؿ أجخم حجمحمسيحمسة أن يغرز َخَشَتّ يف جداره

                                      
 (.2624(، كمممسججلمخل )6114( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
 (.2625(، كمممسججلمخل )6115( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )2)
 (.11/442يمغمجتخمت ابلرم ) (3)
جخماء كحنجخمحجمحمل4)  (.5/73لممسف اججلمجعحمسب )، ( يمجعين/ ريخمت اججلًحمقٍحجسر كالممصِّ
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 .(1)«ألرمخلنيَّ مجم ني أكمجتيمغؾمخل
يحم ىلع جمتحجسارق (2)كمخلىجسحجم اإلمخلـ أمححجس ممصى حمل جمترىق مخلحمل كخمشممط ىمحى / أف اجلر يججلحمسمخليحم أف ييحملىؾِّ

 مخل يضَّ جبحجسارق؛ هلىجسا احلحجسيجحت اليجشحمجيخمت. إذا احمجمجتج اجلر إىل ذلممق، كل
 كحمطحجمحمس الكمخليحم/ أجحميحم جي يمطججلييحم أف يجخماممسييحم مخلحمل يمغممشىحل مخل يمطمحمحجسق حمل ًل يضُّ يحم إذا يمطججلمخل حمججمتمجتيحم.

كمخلىجسحجم أمححجس كمخللممق أجحميحم ييحملمحمممط اجلر أف يمجترصَّؼ يف ىمحصِّ ًمججلٍيحليحم حمل يض جبرق، 
يحم، كلجخم اكف املمحممجتىمغممط إجحمحمل يمغيحمت يمطمحمحجسحجمحمل محلممغُّ األذل يمطحمل اجلر حملمحمممط إحمجحجساًث اًلجحممجتىمغع املضِّ 

 يجمجتىمغممط خبصِّ مججلٍيحليحم.
ؿى جلرق مخل حيمجتج إحليحم، كًل رضر يمطججلييحم يف ىجسهل.  كجي يمطمحمحجس أمححجس أف يىىجسي

 نفُّ األذى ؾَ اجلار/
، كججلؾحمل يف حمجمخف اجلر حجمجخم  يمغمخل أذل اجلر يمغحملحمجحمسـ؛ ألف األذل ىمعري حمجمخفٍّ حمحمسـ للكِّ أحمجحجسو

.  أححصحجسُّ حتحمسيحملن
 /وٌَ صٔر إيذاء اجلار 

 اد زوجخّ ؾييّ، وخياُخّ يف خريٍّ/إفص -3

ىحل/ أم اذلجحم أيمطحمطمخل؟ مخفؿ/ » /كيف اليجشحمجيحمجني يمطحمل احمل مممسمجعجخمد يمطحمل اجليب  أن أجحميحم ممسي
ٔ خيلم ا ْو مخفيىحل/ جحتمخل  أن حلخو ودلَك خمافث أن يعؿً ٌؿم،مخفيىحل/ جحتمخل أم؟ مخفؿ/ « جتؿو هلل ُدًّ

 .(3)«أن حُزاين خيييَث جارِكأم؟ مخفؿ/ 
 مخلحمل مخلمخضججلمخف الحمسىن، كيف حجمىجسا احلحجسيجحت أفَّ الحمسىن حبججليججل حمسمخلن ، كأكُث جمتي  اجلر أححصحجسُّ مخفيحمجن

 كبمجعخمش اذلجحمجخمب مخفحجس ؾجخمف أححصحجسَّ مخلحمل مجعخمش يف اجليحمسـ كاججلمجعحمقجخمب.
يىٍ ىجسلممق ليحلجخمجحممجم حتىحل هل. حملِّ  كحمجججليججل اجلر/ زكجمتمجتيحم؛ ممسي

 كمخفيىحل/ ليحلجخمجحممجم حتىحل مخلمجعيحم.
                                      

 (.1619(، كمممسججلمخل )2463م )أىمححمسجمتيحم ابلجحسر (1)
 (.113ججللي ىلع األربمجعني اجلجخمكي )صلاجلجخماحجمحمس ا (،1/389) كاحلؾمخل ( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ2)
 (.86(، كمممسججلمخل )7521 ،4477( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )3)
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، أم/ حمسين مجم حمسخمشحجم، كذلممق يمجتممشحملحمل الحمسجحم كإيمغممسدحجم ىلع زكجمتمجم «حَُزاين»كمخلمجعىن 
فَّ كاممسمجتحمل

ى
؛ أل ، كأيمطحمطمخل جمتحمسمخلن ججل مخفججلمجم إىل الحمساين، كذلممق أيمغحمجححص كحجمجخم مخلممط امحمسأة اجلر أححصحجس مخفحمجن

ًمحمسى 
ي
اجلرى يمجتجخممخفَّممط مخلحمل جمترق اذلب يمطمحميحم، كيمطحمل حمجحمسيحمليحم، كيمخلحمل جخماحمقيحم، كيمخضحملنئ إحليحم، كمخفحجس أ

ًمحميحم مخلمحممجم  محلحمسامخليحم كاإلحمجممسف إحليحم، يمغذا مخفىحل حجمىجسا لكيحم لحمسجحم محمسأيحم، كإيمغممسدحجم يمطججلييحم، مخلممط حمليحلُّ
، كيمغًمجعججليحم ىلع  حمل ممعريق مخلمحميحم اكف يف اغيو مخلحمل اججلحمقخمت، كذللممق اكجحم يمطحمقجخمبمجتيحم أححصحجسَّ كجمتيحمو ًل يمجتحملؾَّ

. حمسمخلن  أيمغحمجححصى جمتي
 ٌا حلٔلٔن يف الزُا؟»/ كمخفحجس كرد حجمىجسا املمجعىن يمطحمل املحمقحجساد حمل األممسجخمد مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا 

يحم ا كرممسجخمهل، يمغمجمجخم حمجحمساـ إىل يجخمـ اججلحمقيمخل، يمغحمقؿ رممسجخمؿ ا  مخلى ـه حمجحمسَّ  / مخفلجخما/ حمجحمسا
َ
ْن يز ََ أَل

، مخفؿ/ يمغحمل حمقجخملجخمف يف الرسمخف؟ مخفلجخما/ ٌَ أن يز َ ةامرأةِ جارِه (1)الرجُو ةؿرِش نصٍٔة أيرُس ؾييّ
ـه حمجحمسمخلمجم ا كرممسجخمهل، يمغِه حمجحمساـ، مخفؿ/  ْن يرسَق الرجُو ٌَ ؾرشةِ أةياٍت أيرُس ؾييّ حمجحمسا

َ
أل

ٌَِ ةيِج جارِه  .(2)«ٌَِ أْن يرسَق 
حمسيمخل اجلر مخلحمل أمخليحم، أك أىمحمجتيحم، كحنجخمحجمحمل، يمغال جيجخمز اجلَّيٍىحلي كحجمىجسا اجلِه ححصمىحله لججلحمسكجمت كدميممط حمج

الاعن ىلع اججلمجعجخمرات، أك مخل يمغجخمؽ ذلممق، أك دكجحميحم.  مخلمحممجمحملَّ جخمجمتيحمو مخلحمل الجخمجمتجخمق، ممسجخماء اكف اىحضِّ
 اىتصتب يف إفصاد أوالده/ -2

ا اكف، أك حجسيمطن - ممسجخماءه اكف ذلممق ججلمخضحمسيمخف املرش يف ديمطجخممجممخل إىل ايمطمجتحمقدو مممصنيو   -ؽىمغحمسن
؛ محلريةن اكف، أك محشىمعريةن.أك يمطحملىحلو مخفيخمتو  ـو  حمحمسَّ

أك اكف ذلممق مخضحمسيمخف ىمحيفٍّ ممعري مخلرشو كًل حمطحجمحمسو يمطحمل ىحضحمسيمخف/ حمسكيمخت املمجعيص كاذلجحمجخمب 
 يف جحمىمغجخمممسمجممخل بممصىت الجخمممسىحل.

، يمغجلتيحمت يه   ، أك كمخفممط ذلممق جمتمجمالن كممسجخماء اكف اججلحمقيجشحجس مخلحمل ذلممق لكيحم اإليمغممسد يمطحمل يمطٍحملحجسو
.  يمغممسد أكًلد اجلر ىلع لك حمجؿو

                                      
 أيرس يف اججلمجعحمقجخمب مخلحمل الحمسىن حبججليججل اجلر. /( يمجعين1)
 (.21/256اين )(، كاججلمخضرب113(، كابلجحسرم يف األدب املىمغحمسد )23854( أىمححمسجمتيحم أمححجس )2)
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 إلاعُث ىلع ذلم/إحَلف ٌاهل، أو ا -1
كذلممق برسمخفمجتيحم، أك اإلاعجحم ىلع رسمخفمجتيحم، أك اججلتممس يف ججلىمغيحم جخمممسيججلو مخلحمل كممسىحل اتلججلممغ، 

 اكحلحمسيمخف كحنجخمق.
كمخلحمل إالؼ مخلؿ اجلر/ إرحجمؽ اكحجمججليحم حملرصكيمغت إخمشيمغي إلمحشالح ابلي، أك الممصرع، 

ر حمقحجسرحجم. حجسَّ  كحنجخم ذلممق، كاألمجخمر تيحمقى
 إيذاؤه يف ُفصّ ؾَ ظريق/  -4

ٔاحّ اىيت يعيؽ ؾييٓا اجلار ٌَ جاره يف اىغاىب/ ف  نرش زالحّ ْو
كمخلحمل ذلممق نرش مخل يحمساق يمطججلييحم، أك ىلع مجعخمش أرسيحم مخلحمل زًلت كيمطيجخمب، أك نرش مخل يحمقممط هل مخلحمل أرسار 
جمترق، كححصجخمجحميحم اخلمحش اججليت خيىمغيمجم يمطحمل اجلس، كربحمل اكف يف نرشحجم الضر ابلججلممع هل يف جحمىمغممسيحم، أك 

ىمغىججل يمطججلييحم كازتازق كأرسيحم.يمطحملججليحم، أك أكًلدق، كربحمل أ  دَّل مجعخمش ذلممق إىل جتحمسُّؤ الممسَّ
جمس ىلع اجلس، كحجمجخم ىلع اجلر  كمخفحجس أمحمس الرشع حبىمغمخض حمجمخف اجلجخمار، كجحمىه يمطحمل اتلحمتممسُّ

؛ ملمحميمغيحم ججلحمقجخمايمطحجس اجلرية، كالجخممحشي جلر.  أححصحجس حمجحمسمخلن
ىش مخلحمل  محلحمل جحمىه اإلممسالـ يمطحمل نرش زًلت اجلس كيمطيجخمبمجممخل اكيمغ، ىمحمحش ججلممق اججليت خيي

 كمخفجخمعي الضر ىلع محشحمجمجم يف مخلهل، أك جحمىمغممسيحم، أك يمطحمسخمشيحم. نرشحجم 
 وأكرب األذى/ أن يكٔن يف ؾليدحّ وإشَلٌّ/ -5

يحم يمطججلييحم يف ديمحميحم كيمطحمقيحجسيحم، أك حمسكيمخت ابلحجسع يمطججلييحم،  ممعجخمايحم جخمممسيججلو مخل، أك إدىمحؿ الممصُّ
 حجمجخم يمطججلييحم مخلحمل احلمخف.  كحمسيحمحممجم يف يمطيمحميحم حمجىت يمجتججلبَّجمس مجم، مخلممط اتلمحمىمغري محملَّ

كىمحيجحممجتيحم يف ديمحميحم كيمطحمقيحجسيحم/ أيمطحمطمخل مخلحمل امليحلحمس يحم يف املؿ كاجلىمغجمس، يمغف كامليحلحمس جلر 
 ادليحمل حجمجخم احلية، يمغحملحمل حمسؾ ديمحميحم اجحممجتمجم حمجييحم.

 فييهرم ضيفّ/ » كٔهل»/ 
كمخلمحميحم حمطمجمحمس يمطججلَّ ربممش حجمىجسق اخليجشؿ اثلالجحت ْذا ْٔ اىلصً اثلاىد ٌَ اْلديد/ 

ف  مجعىل، ككىجسا ربممش حجمىجسق املىجسمحلجخمرة يف احلحجسيجحت محشىحل ادليحمل، كمخلحجسأ اتلجخمحمجيحجس، كحجمجخم اإليحمل
 اخليجشؿ اثلالجحت حلجخمـ اآلىمححمس.
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كحمطمجمحمس مخلمحمممس الحمسبممش يف حجمىجسا اججلحمقممسمخل اثلججلجحت مخلحمل احلحجسيجحت أكُث مخلحمل اخليجشججلمجتني 
خمتِّ يحم، كالممسيع  الممسحمقمجتني؛ ملجحسججلىمغ إمحلحمساـ الممشيممغ ججلمخضممط اجلىمغجمس يف احلحمسص ىلع املؿ، كالممصُّ

ًٍمجعيحم، كابلجحسىحل يف كخمشمجعيحم يف كجمتجخمق اإل زٍنًق كدمى
 جحمىمغؽ.يف محلى

، كبيمطجحتو مخلحمل اججلرتممعي كاججلرتحجمي يحجسيمغمجعيحم  يمغيحمجمجتج املحمسء يف إجحمىمغمخفيحم إىل كازعو إيحملينٍّ مخفجخممٍّ
خمتِّ  إىل خمججلىمغ ىحضممط اجلىمغجمس، كمجمجخمف مخلمجعيحم خمججلىمغ اهلجخمل، كيممسمجمىحل اتلىمعججلُّ ىلع احلحمسًص كالممصُّ

 حملممسيمطحجسيحم.
 كذللممق ربمخضيحم محشىحل ادليجحم كأكرب ابلجخمايمطجحت كأمخفجخماحجم ىلع اججلمجعحملىحل، كحجمجخم اإليحملف 
مجعىل، محلحمل أححصر لججلرتممعي كاججلرتحجمي ًًىجسٍمحلًحمسق احلجخمـ اآلىمححمس؛ مل يممصمجتحملىحل يمطججلييحم مخلحمل جمتحمساءو كيمطحمقب، 

 كمممصحجمحجس يممصي الجخمدلاف مخلحمل حجمجخمهل.
كمخلحمل جحتمخل جحمحمسؿى اججلحمقحمسآفي يف ححصف األجحميجشرم كامحمسأيحم الزليحمل ىمحججلىمغ أمحمس ابلجحسىحل، كححصخمت اجلىمغجمس، 

ممسجخماق، يمغجحتحمساق ىلع أجحمىمغممسمجمحمل كجمتدا لممشيىمغمجمحمل حمقجخمت محشيجحممجمحمل اذلم ًل جيحجساف ممعريق، كًل يحملججلاكف 
، ىمحكي مخضجخمجحممجممخل مخلحمل ججلحمقحملو تممسحجسُّ رمخلحمقمجممخل، يمغزنؿ يمغيمجممخل  ـو كىلع أكًلدحجمحمل، كب كأكًلدحجمحمل ال ىحضمجع

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿مخفجخمهل مجعىل/ 

  .[9]اْلرش/ ﴾جب
يمغمجعجحت إىل   أ ى اجليب أف رجمتالن / »◙كحمجحجسيمحتمجمحمل يف اليجشحمجيحمجني يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة 

 يمغحمقؿ رجمتىحله  ْذا؟ -يضيفأك - ًُّ ضُ ٌَ يَ / إًل اججلػحملء، يمغحمقؿ رممسجخمؿ ا نممسيحم، يمغحمقججلحمل/ مخل مخلمجعمحم 
، يمغحمقججل/ مخل يمطمحمحجسجحم يمغجحممخضججلمخف يحم إىل امحمسأيحم، يمغحمقؿ/ أكحمسَل خمشيممغ رممسجخمؿ ا  ،مخلحمل األجحميجشر/ أجحم

ًَل ًمحشٍيىجحمىًممق إًل مخفجخمت محشيين، يمغحمقؿ/  جحمىجخمِّ ًممق، كى اجمتى ٍمحشًيًح رًسى
ى
ًممق، كأ مجعىمى يًِِّئ ىحضى ، إذا أرادكا يمطممصءن  حجمى

ػى  ٍ ًمحشٍيى ىمجمى مخلى جحمىجخمَّ ، كى مجمى اجمتى ٍ رًسى ٍمحشىحمجى
ى
أ ، كى مجمى مى مجعى ٍت ىحضى

ى
يَّ ٍيحمي رساجمتمجم  يٍيجشًججلخمتي ، جحتمخل مخفمخل محلجحممجم مجمى

ى
 ٍىحضىمغى

ى
، يمغى

ًكيىنٍيً أجحممجمحمل يكالف، يمغ  ييًحمسيىجحمًيحمً يمغحمتمجعال  ضدم ؛ يمغحمقؿ/ ، يمغججلحمل أمحشخمت ممعحجسا إىل رممسجخمؿ ا ىحضى
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ﴿ يمغجحمحمسؿ ا/ ٌَ فؿالهٍا، -أو ؾجب- اهلل اليييث
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 .(1)«[9]اْلرش/ ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب
 كمخفحجس مخفيىحل/

ػيحمً   حًبىحمقِّ
ٍ
أ ػيٍممغي يمغىٍػحجسى ىػؾى الممشَّ

ى
 أ  إًذىا مخلى

 

ٍمحشػػجخمىبي  
ى
ٍػػىحلى اججلًٍمجعيىػػًؿ يمغىػػًفَّ ذىلًػػممقى أ  ؼى

 

جحمَّػيحمي 
ى
يًٍممغ كىاٍيمطججلىٍمخل ًأ ٍجخمؽى الممشَّ حمقي ٍمخل حمجي حمطِّ عى  كى

 

ػػٍاو كىذىاًحجمػػي   ػػ يٍجخمحًلٍػػًيحم مخلي ججلىيٍػػممقى ًحملى  يمطى
 

يممسمجتحمج لججلمجعمخفىحل »يممغ/ إحمجممسف خمشييمغمجتيحم، كحجمىجسا مم اححصمجتمجمحمس يحم اججلمجعحمسب، ككإمحلحمساـ الممش ي
املحجساكمخل ىلع إىحضمجعـ اججلمخضمجعـ، كاملجخماحمط ىلع مخفحمسل الممشيممغ؛ ألف إىحضمجعـ اججلمخضمجعـ ًمخلحمل أرشؼ 
ل )أم/ الممسجحسء(، كًمخلحمل أيمطحمطمخل محمسا ذكم احلىج )أم/ اججلمجعحمقجخمؿ(، كًمخلحمل أحمجممسحمل  أرًكف اجلَّحجسى

حمسًؼى ىحضمجعـ اججل ق ىمحيجشؿ أكىل اجلُِّه، كمخلىحمل يمطي يؼى يمطمحمحجس الممصحجمحجس كاججلىمع، كمخفيجشحجسى مخضمجعـ رشى
يحم إىل مخلمحممجتىه ىمعيمجتيحم كجحممجمي حممجتيحم،  ىممسى الحمسايض كاججلمجع، كمخفًحمسىل الممشيممغ يحمسيمغممط املحمسء كإًٍف رىؽَّ ن

ٍمحلحمس ككحملؿ اذلىمححمس. يمغيحم حمسيمغيممط اذلِّ يرشِّ  كي
كلك مخلحمل ممسد يف اجلحجمججلي كاإلممسالـ حمجىت يمطيحمسؼ لممسدد، كاجحمحمقد هل مخفجخممخليحم، كرحمجىحل إحليحم اججلحمقحمسي 

لمخل يؾحمل محلحملؿ ممسددق إًل ىحضمجعـ اججلمخضمجعـ، كإمحلحمساـ الممشيممغ. كاججلمجعحمسب لمخل ؾحمل تىمجعيحجسُّ اجلجخمدى  كاججلحمقيص
ًِخَّ مخلىحمل لمخل يؾحمل يمغييحم ذلممق، حمجىت إف أحمجحجسحجممخل ربحمل  إًل مخفًحمسىل الممشيممغ، كإىحضمجعـ اججلمخضمجعـ، كًل تىمجعيحجسُّ الممسَّ

 ممسر يف ىحضججل الممشيممغ امليىحلى كامليججلني.
؛ أل ٍحمل ججلحمقيـ يمغيحمت ىلع اججلمجعمخفىحل امجتىمعء األخمشيؼ، كبىجسؿ اججلًٍيحلرسى ف جحممجعحمل ا إذا لمخل ييجشى

يف حمجحمقجخممخفمجم حمسجمتممط مخلحمل حمجيجحتي حجسأت، جحتمخل ًل يمحمىمغممط مخلىحمل زاججل يمطمحميحم اتلججلمجمُّممغ يمطججليمجم، كًل اتلىمغيحلحمس يف 
حمسى األجمتحمسى يف اججلحمقيمخل،  ء كالحمسيدة، كاممسمجتٍىجسىمحى حمس مجم، كإذا أدَّل حمجمخف ا يمغيمجم اممسمجتحمتججلى اجلَّحملى ىمغى اججلحمطَّ

ى إىحضمجعـ اججلمخضمجعـ  .«كاممسمجتٍحمقرصى
ٍحمل - حجمجخم حمسؾ اممسمجتحمجحمقر اججلحمقججليىحل، كحمقحجسيمخل مخل حمجض لألخمشيؼأمحشىحل مخفًحمسىل الممشيممغ  ألف مخلى

                                      
 (.2154(، كمممسججلمخل )3798( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)



 

 

 

571  

محمىممطى  حمسى مخلى حمقَّ  مخلممط إمحلحمساـ الممشيممغ حمل مخفحجسر يمطججلييحم، كحمسؾ اًلدِّىمحر يمطمحميحم.- حمجى
اكف »، محلحمل مخفؿ ممسمجعيحجس حمل املممسي/ ♠كالممشييمغ مخلحمل ممسنًن أحمحم/ جحميب ا إحمساحجميمخل 

 .(1)«أخمشؼ الممشيممغإحمساحجميمخل اخلججليىحل أكؿ مخلحمل 
 ٍ جمس/ كمخفؿ احلممسحمل حمل يمطحىس حمل مخلرسى محشحمج احمل املرؾ مخلحمل ىمححمساممسف إىل ىمعحجساد »جمتى

 . (2)«يمغحمل رأيمجتيحم أكىحل كحمجحجسق
 /ٔائد فلٓيَّث  ف

 جحتالجحت أيـ، يمغحمل زاد ىلع ذلممق يمغمجمجخم محشحجسمخف.ٌدة الضيافث/  -1
 يجخمـ كحلججل.وجائزة الضيف/ 

يٍخمتو اججلمجعحجسكم أجحميحم مخفؿ/  ى ممسحملمجع أذجحمم كأرصت يمطيمحمم حمجني ؾججلمخل »كيف حمجحجسيجحت أيب رشي
، يمغحمقؿ/ رممسجخمؿ ا  ُّ ُّ َجائَِزحَ ٔم اآلخر فييهرم َضْيَف مخفلجخما/ كمخل  ٌَ اكن يؤٌَ ةاهلل واحل

ييحمي ي رممسجخمؿ ا؟ مخفؿ/  ًحمسى ئٌّ وحليخّ، والضيافث ذَلذث أياٍم، فٍا اكن وراء ذلم فٓٔ جمتى
ٔم اآلخر فييلو َخرْيًا، أو حلصٍج»كمخفؿ/  صدكٌث ؾييّ.  .(3)«ٌَ اكن يؤٌَ ةاهلل واحل

ٌْٔم َوحَلْيٌَث والضيافث ذَلذث أياٍم، فٍا ةؿد ذلم فٓٔ » كيف ركاي لججلجحسرم/ جائزحّ يَ
 ُّ  .(4)«َصَدكٌَث، وال حيو هل أن َيْرَِٔي ؾِده خىت حُيْرَِج

ًٍ أن يليً ؾِد أخيّ خىت »كيف ركاي ملممسججلمخل/  ٌٔم وحليٌث، وال حيو لرجو مصي وجائزحّ ي
، ُّ ٍَ ِ ؟ مخفؿ/ يُْؤذ يحمي ِّ ةّ مخفلجخما/ ي رممسجخمؿ ا، ككيممغ ييٍجحتًحملي  .(5)«يليً ؾِده وال يشء هل َيْلِري

ؽى ني  يمغيف حجمىجسق األحمجديجحت/ أف جمتحمسة الممشيممغ يجخمـ كحلججل، كأف الممشييمغ جحتالجحت أيـ، يمغىمغحمسَّ
                                      

 .(1642)أىمححمسجمتيحم مخللممق يف املجخمىحض ( 1)
 (.261 -259)ص ركخمش اججلمجعحمقالءأىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف ( 2)
 .(47(، كمممسججلمخل )6118أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (3)
 (.6135( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )4)
 (.48( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )5)
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حجس اجلحمسة.  اجلحمسة كالممشييمغ، كأكَّ
ىحل مخللممق حمل أنجمس يمطحمل مخفجخمهل/  يحم»؟ يمغحمقؿ/ )جائزحّ ئٌّ وحليخّ(كممسي يجشُّ  ييؾحمسمخليحم كييمجتحمجىمغيحم كخيى

 كحلججل، كجحتالجحت أي  .(1)«ـ خمشييمغيجخممخلن
 مخفممسمخل أمحمسق إىل جحتالجحت أمخفممسـ إذا جحمحمسؿ يحم الممشيممغ/» /مخفؿ اخلمخضيب

 أحتىمغيحم يف احلجخمـ األكؿ كؾججلَّممغى هل ىلع مخفحجسر كيٍجمتًحجسق. -أ
ق. -ب ٍضي ـى إحليحم مخل حيى  يمغذا اكف احلجخمـ اثلين/ مخفحجسَّ
نا ني أف ييمجتمخلَّ ىلع كرييحم، كبني أف ييٍحملممسممق، ك -جمت جمتمجعججليحم يمغذا جمتكز مخلحجسة اثلالث اكف خمريَّ

 .(2)«اكليجشحجسمخف اجليمغججل
كىل، كمخفؿ/ 

ي
كاملمحميجشجخمص يمطحمل أمححجس أجحمَّيحم ًل جيي إًل اجلحمسةي األكىل، يمجعين/ يجخممخليحم كحلججلمجتيحم األ

حجسي  ؽ ني اجلحمسة كالممشييمغ، كاجلحمسة أٍكمحلى  . (3)مخفحجس يمغحمسَّ
ـي الممشييمغً يمطمحمحجس أمححجس.  كأمخل احلجخممخلف اآلىمححمساف، كحجمحمل اثلين كاثلججلجحت، يمغمجمحمل حمل

كا  كركل يمطٌلُّ حملي ممسمجعيحجسو   حملحمل محمسُّ يمطحمل أمححجسى مخل يحجسؿ ىلع كجمتجخمب الممشييمغ يف اججلىمعحمساة ىمحمحشَّ
 مجممخل جحتالجحت أيـ، كاملممصمجمجخمر يمطحمل أمححجس األكؿ.

جخما األيـ اثلالجحت يف الممشييمغ  كٍجمتى
ى
كأىمحىجس مجعخمش احلمحمججل حمقجخمؿ أمححجسى اثلين، كأىحضججلحمقجخمق، يمغ

حمل ذحجم إىل حجمىجسا مخلحمل احل ، كمخل مجعحجس اثلالجحت محشحجسمخف؛ كمحملَّ ـو محمججل/ أجخم ؾحمس للكِّ خمشيممغو جحمحمسؿى حمقجخم
 يمطحجس اججلمجعحمسيحمس، كاحملي أيب مجخمىس، كاآلمخلحجسم.

كمخفيىحل/ احلجخمـ األكؿ حجمجخم اجلحمسة الجخماجمت ملحمل رحمجىحل مجعحجسق، كجي اثلين كاثلججلجحت ملحمل أمخفـ 

                                      
 (.1/353لججلجحسمخضيب ) ،( ممعحمسي احلحجسيجحت1)
 (.1/353( امليجشحجسر الممسمخف )2)
 (.1/396جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل ) (3)
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 .(1)حمجىت اثلالجحت، ذمحلحمسق ابليج
كحمطحملَّ مجعممشمجممخل/ أف الممشييمغ جحتالجحت أيـ مجعحجس احلجخمـ كالججليججل األكىل، كردَّ ذلممق أمححجس كممعريق، 

 . (2)جحم األيـ أربمجع؛ ىمحاليمغن لألحمجديجحتكلجخم محشخمتَّ لاك
 كاىمغحمقجخما ىلع أفَّ مخل زاد ىلع اثلالجحت يمغمجمجخم محشحجسمخف، كًل جت الممشييمغ مجعحجس اثلالجحت.

ؿ يمطمحميحم مجعحجس اثلالث؛ ألجحميحم مخفىض مخل يمطججلييحم،  كليجشحمج املمحمػحمسؿ أف يمحمس الممشيممغ تلحمججخمُّ
 .♫كيمغمجعىحل ذلممق اإلمخلـ أمححجس 

ًججلمخلى ًمخلٍحمل حمجؿ (3)ملممشيممغ كىحضججليحمكجيجخمز الحمسيدة ىلع اثلالجحت، إذا اكف ذلممق حمسممع ا ، كيمطي
ق، يمغٍف لمخل يمخضججل ذلممق، كلمخل ؾحمل دلييحم اججلحمقحجسرة ىلع الممشييمغ لمخل حيىحل  املممشيممغ أجحمَّيحم ًل يضُّ
 يمطججليمجممخل، كمخفحجس كردى ذلممق رصحين يف ركاي ابلجحسرم هلىجسا احلحجسيجحت، مخفؿ/  ألحمجحجسو أٍف يزنؿ خمشيىمغن

ٔمٌ »  يَ ِٔ رْ ، وال حيو هل أن يَ دكثٌ ، فٍا ةؿد ذلم فٓٔ صوالضيافث ذَلذث أيامٍ  وحليثٌ  جائزحّ ي
 .(4)«ؾِده خىت حيرجّ

ًٍ أن يليً ؾِد أخيّ خىت »كيف ركاي ملممسججلمخل/  ٌٔم وحليٌث، وال حيو لرجو مصي وجائزحّ ي
، ُّ ٍَ ِ ؟مخفلجخما/ ي رممسجخمؿ ا، ككيممغ  يُْؤذ يحمي ِّ يليً ؾِده وال يشء هل مخفؿ/  ييٍجحتًحملي ، يمجعين/ (5) «ةّ َيْلِري

يِّمخفى يمطججلي  يحم.يحمقيمخل يمطمحمحجسق حمجىت ييممشى
إًجحمَّحمل محلحمسق هل املحمقـ يمطمحمحجسق مجعحجس اثلالث؛ خلال يممشيمخف محشحجسرق / كمخفؿ اخلمخضيب كاحمل مخضؿ

 حملحمقمخليحم، يمغمجتيحلجخمف اليجشحجسمخف مخلمحميحم ىلع كجمتًيحم املحملِّ كاألذل.
ـى احمل مخضؿ. ـى اخلمخضيب، كردَّ احملي حمجحمتحمس الك  كردَّ احملي رجمت الك

                                      
 (.4/481( رشح الحمسرمخفين ىلع املجخمىحض )1)
 (.1/396ًلحمل رجمت )كاحلؾمخل، (، كجمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ 9/324ًلحمل مخفحجسامخل ) ،املىمعين (2)
 (.9/31جحميىحل األكىحضر ) (3)
 (.6135( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )4)
 (.48( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )5)
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ىمغممسريق يف يمغييحم جحمحمطحمس؛ يمغجحميحم مخفحجس محشخمت  -يمجعين/ اخلمخضيب- كحجمىجسا اذلم مخفهل» مخفؿ احمل رجمت/
احلحجسيجحت حمل أجحمؾحمسق، كإجحمحمل كجمتمجميحم أجحميحم أمخفـ يمطمحمحجسق كًل يشء هل يحمقحمسييحم يحم، يمغحمسبحمل داعق خمشيمخف محشحجسرق 

اق مخلممط يمطحمتحمسق يمطمحميحم ، أك يمغمجعىحل، كججلحجمس املحمساد أجحميحم يجحتمخل رتؾ مخفًحمسى  .(1) «يحم إىل مخل يجحتمخل يحم يف مخفجخمؿو
كيمغييحم جحمحمطحمس، يمغفَّ يف احلحجسيجحت/ )يمغحمل زاد ىلع جحتالجحت يمغمجمجخم محشحجسمخف(؛ » كمخفؿ احمل حمجحمتحمس/

ٍكىلى أف يحمقجخمؿ/ خلالَّ يذييحم يمغيجخممخفمجعيحم يف يمغحملىمغمجم
ى
جخممخليحم/ أف اذلم يف اثلالث ًل يممسُل محشحجسمخف، يمغأل

 .(2) «اإلجحتمخل مجعحجس أف اكف مخلجمتجخمرنا
كالججلىمغمخض الممسمخف ملممسججلمخلو رصيخمت يف ىمغممسري احلحجسيجحت ؾجخمجحميحم يحمقيمخل يمطمحمحجسق كًل يشء هل يىٍحمقحمسييحم يحم، 

ٍت ركاي مممسججلمخله  دٍمًىحل يف يمغييحلجخمف ذلممق ممسبن يف إحمجحمساجمتيحم جخمجمتيحمو مخلحمل الجخمجمتجخمق، يمغىمغرسَّ
ي
مجمىجسا ابليف مخل أ

، كًل مخلجحمممط أف يتممسَّ حجمىجسا احلحمسج كيمطحجسـ اججلحمقحجسرة ىلع (3) «حيرجّ»مخفجخمهل يف ركاي ابلجحسرم/ 
 الممشييمغ إىل أف يحمقممط املممشيممغ يف مجعخمش األىمحمخضء يف األمخفجخماؿ، أك األيمغمجعؿ.

 ججلؾحمل حجمىحل حجمىجسا يف األيـ اثلالجحت أـ يمغيحمل زاد يمطججليمجم؟
جمتجخمب الممشييمغ كيمطحجسمخليحم، كمخلحمقحجسار الجخماجمت مخلمحممجم، محلحمل كالالكـ يف ذلممق يمغحمسعه ىلع الالكـ يف ك

 ممسييت حجممحم مجعحجس مخفججليىحل.
ذٍَّكفى ىجسلممق؛ 

ى
ًججلمخلى الممشيممغ أجحممجممخل ًل يممشيىمغجخمجحميحم إًل حمقجخممجممخل كمخفجخمت محشيجحممجممخل، كأفَّ اليجشي يمجت يمغججلجخم يمطى

ال حيو هل أن يليً ؾِده خىت »الممسمخف/  لمخل جيحمس هل اججلزنكؿ يمطمحمحجسحجممخل أمحشالن يمطحملالن حمقجخمؿ اجليب 
 ، مخلمحمِهٌّ يمطمحميحم، كالضر ييحمساؿ يمطحمل اجلىمغجمس كاججلىمعري.، يمغحلحمسج محمسيمغجخمعه «حيرجّ

. ٍحمل ًل يحملججلممق مخلمخضججلحمقن  كالممشييمغ جحمىمغحمقه ًل جت ىلع مخلى
ىحل مجعخمش احلمحمججل  /(4)ىمغيجشيالن آىمححمس، يمغحمقؿ -اججلحمقججلني جخمجمتجخمب الممشييمغ- كيمغيجشَّ

                                      
 (.1/399ؾمخل )جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحل (1)
  (.11/534، كيمغمجتخمت ابلرم )(1/399جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل )(، 1/353لججلجحسمخضيب ) ،( ممعحمسي احلحجسيجحت2)
 (.6135أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (3)
 (.2/398) كاحلؾمخل ( جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ4)
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يِّمخف يمطججلييحم، كأمخل  يمغمخل يمغيحمل ججلحجمس جخماجمت مخلحمل الممشييمغ يمغال ححصممق أجحميحم ًل يحمقيمخل يمطمحمحجسق حمجىت ييممشى
جخمـ كالججليججل يمغيبىن ىلع أجحميحم حجمىحل جت الممشييمغ ىلع مخلىحمل ًل جيحجس ححصح أـ ًل مخل حجمجخم كاجمت كحجمجخم احل

حمل جيحجس مخل يممشيممغ يحم ػ  جت إًل ىلع مخلحمل كجمتحجس مخل يممشيممغ يحم؟ يمغف مخفيىحل/ إجحممجم ًل جت إًل ىلع مخلى
كحجمجخم مخفجخمؿ ىحضىمغ مخلحمل أحجمىحل احلحجسيجحت؛ مخلمحممجممخل/ محيحجس حمل زجنجخمييحم ػ لمخل حيىحل لججلممشيممغ أف يممسمجتممشيممغ 

حمل حجمجخم اعجمتحمس يمطحمل خمشييمغمجتيحم.  مخلى
ًكمى  أف جحممجتلكممغ لججلممشيممغ مخل ججلحجمس  جحممجمجحم رممسجخمؿ ا »مخلحمل حمجحجسيجحت ممسججلحملف مخفؿ/ كمخفحجس ري

، يمغذا جحمىه املممشيممغ أف يمجتلكَّممغ لججلممشيممغ مخل ججلحجمس يمطمحمحجسق دؿَّ ىلع أجحميحم ًل جت يمطججلييحم (1)«يمطمحمحجسجحم
املجخماممسة لججلممشيممغ إًل حمل يمطمحمحجسق، يمغذا لمخل يؾحمل يمطمحمحجسق يمغىٍممشىحله لمخل يججلحمسمخليحم يشء، كأمخل إذا آجحتحمس ىلع 

 ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿ (2)يمغييحمجحمىمغممسيحم محلحمل يمغمجعىحل األجحميجشرم اذلم جحمحمسؿ 
. .[9]اْلرش/ ـي يمغىٍممشىحلو كإحمجممسف، كججلحجمس جخماجمتو  يمغىجسلممق مخلحمق

 يمغلممشييمغ جحمىمغحمق كاجمت كًل جت إًل ىلع مخلىحمل يمطمحمحجسق يمغممشىحل يمطحمل مخفجخميحم كمخفجخمت يمطيهل،  كأيممشن
 محلمحمىمغحمق األمخفرب كزًكة اججلىمغمخضحمس.

 (3)خكً الضيافث/ 
ٍحمقىى حمل اعمحمس  ـو يمغال مخفججلمحم ي رممسجخمؿ ا إجحمممق مجعمحتمحم يمغ»أجحميحم مخفؿ/  ◙يمطحمل عي محمزنؿ حمقجخم

ك ىمحمى ٍحمقحمسي ٔمٍ / يمغحمل حمسل؟ يمغحمقؿ جل رممسجخمؿ ا  يى فأمروا ىكً ةٍا ينتيغ ليضيف  إن ُزتلً ةل
ٔا فخذوا ًٌِٓ خق الضيف اذلي ينتيغ هلً ٔا، فإن لً يفؿي  .(4)«فاكتي

                                      
 (.6/271(، كاججلمخضرباين يف اليحلري )7147) (، كاحلؽمخل23733( أىمححمسجمتيحم أمححجس )1)
 رم املممصر إحليحم.( كمخفحجس ممسمخف مخفىحل مخفججليىحل حمجحجسيجحت األجحميجش2)
(، رشح 2/371ًلحمل اجلجخمزم ) ،(، اتلحمجحمقيمخف9/174ًلحمل حمجحمسـ ) ،(، املحمجًل7/98لججليمجمٌف ) ،ححصمجع اإليحملف(، 21/44اتلحملمجميحجس ) (3)

(، املىمعين 4/286(، رشح الحمسرمخفين ىلع مجخمىحض مخللممق )1/353لججلجحسمخضيب ) ،(، ممعحمسي احلحجسيجحت4/242لججلمخضحمجكم ) ،مخلمجعين اآلجحتر
 (.4/385يمطالـ املجخممخفمجعني )أ(، 1/272احمل محلمحتري )ىمغممسري (، 9/64ججلحمقحمسىحضيب )ا (، ىمغممسري39 -9/37(، جحميىحل األكىحضر )9/342)

 (.1727(، كمممسججلمخل )6137، 2461( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )4)
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ى كيمطحمل  ًحمسيحملى يًب محلى
ى
ـً أ ا ، فإن أصتح حليث الضيف واجتثٌ »/ مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا  اججلٍػًحملٍحمقحجسى

 .(1)«ؾييّ، فإن شاء اكخىض، وإن شاء حرك ٌَ يْ فٓٔ دَ ةفِائّ 
 . (2)«♠كًل مخلحمل إحمساحجميمخل  مخلحمل لمخل ييًممشممغ يمغججلحجمس مخلحمل حمحملحجس » /كمخفؿ يمطحجس ا حمل يمطحملحمسك

حمسٍء ، كًل مخلحمل لمخل ييؾحمسـ خمشيىمغيحم يمغججلحجمس مخلحمل حمحملحجس » /كمخفؿ يمطحجس ا حمل احلرث حمل جمتى
 . (3)«♠مخلحمل إحمساحجميمخل 

يمغمجتمحمىح كجحمحمسؿ يمغحجساعحجممخل إىل ىحضمجعـ يمغججلمخل جييجخمق،  ججلحمقجخمـ جحمحمسؿ يمطججليمجممخل يمغججلمخل يممشيىمغجخمق،- كمخفؿ أجخم حجمحمسيحمسة
يجخمف ادليمطجخمة؟ مخل أجحممجتمخل مخلحمل اإلممسالـ ىلع يشء، يمغمجعحمسيمغيحم رجمتىحل / »-يمغحمقؿ هلمخل ًل يزنلجخمف الممشيممغ كًل جتي

، ًل تيزٍنًلجخمف إًل مخلىحمل مجعحمسيمغجخمف!  (4)«مخلمحممجممخل يمغحمقؿ هل/ اجحمحمسؿ اعيمغؾ ا، مخفؿ/ حجمىجسا رشٌّ كرشٌّ

ًكمى يمطحمل أيب ادلرداء حنجخم حجمىجسق اججلحمقيجش؛ إًل أجحم مخل أجحممجتمخل مخلحمل ادليحمل إًل ىلع مخلمحتىحل »يحم مخفؿ هلمخل/ كري
ٍحجسو يف جحتجخمبيحم  .(5)«حجمىجسق، كأححصر إىل حجمي

يٍخمتو الممسمخف يف جمتحمسة الممشيممغ/ حجسؿ ىلع كيحجس  ى كحجمىجسق اجليجشجخمص مخلممط حمجحجسيجحت أيب رشي
 الممشييمغ، كيه مخلحمل ماكرـ األىمحالؽ، كمخلحمل آداب اإلممسالـ، كمخلحمل ىمحججلمخف اجلبيني كاليجشحلني.

 ِؽ اجلاس ٌَ إضافخّ/وأٌا ٌلدار ٌا يأخذه الضيف إذا اٌخ
يمغريجمتممط إىل يمطيحمسٍؼ اجلس كاعدمجممخل يف مخلمحتىحل ذلممق، حمل يؾىمغييحم كحيىمغحمطيحم مخلحمل اهلالؾ، كييمحمٍحمطحمس 
  يف ذلممق إىل حمجججل الممشيممغ كاملممشيممغ مخلحمل اججلحمقحجسرة كاًلحمجمجتيج، كمخل ييمحمممس اججلىمعين خيمجتججلممغ يمطحملَّ

 ييمحمممس اججلىمغحمقري، كحجميحلىجسا.

                                      
 .(3677(، كاحمل مخلجمتيحم )3751(، كأجخم داكد )17195( أىمححمسجمتيحم أمححجس )1)
 .(1/394جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل ) (2)
 .(614أىمححمسجمتيحم احمل املرؾ يف الحمسحجمحجس ) (3)
 .(1/395جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل ) (4)
 .(1/395امليجشحجسر الممسمخف )( 5)
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ممق يف مخفجخمهل يف حمجحجسيجحت كمخفحجس كردت يف احلحجسيجحت اإلححصرة إىل إرجمتع ذلممق إىل اججلمجعيحمسؼ، كذل
ٔا فخذوا ًٌِٓ خقَّ الضيف اذلي ينتيغ هلً»يمطحمق حمل اعمحمسو الممسمخف/   .«فإن لً يفؿي

مخفؿ/  يمطحمل اجليب  ◙كييحجسق احلحجسيجحت اذلم ىمححمسَّجمتيحم اإلمخلـ أمححجس مخلحمل حمجحجسيجحت أيب حجمحمسيحمسة 
ّ أن يأخذ ةَلْدر كِرَاه وال َخَرج ؾييّ» ًٌا؛ في ٍٔم فأصتح الضيف حمرو زل ةل  .(1)«أيٍا ضيٍفُ 

 كهل أف يىمحىجس ذلممق مخلمحممجممخل، كأف يمخضبلمجممخل يحم.
كحجمىحل يىمحىجس ذلممق يحجسق مخلحمل مخلؿ املممشيممغ إذا مخلمحممجعيحم، أك يحمسيمغمجعيحم إىل احلؽمخل؟ ىلع ركايتني 

 يمطحمل أمححجس. 
 .(2) «يمغججليحم أىمحىجسحجم مخلىمعبل ككيممغ أميحلمحميحم، كييحمقىض هل ىجسلممق» /كمخفؿ احمل حمجحمسـ

لممسحمق لمخل كحجمىحل يىمحىجس ذلممق مجعججلحملمجممخل، أك يىمحىجسق محليممغ أميحلمحميحم؟ ىلع مخفجخمججلني، كيمطرة احمل حمجحمسـ ا
 يىمغحمسِّؽ ني ًيمطججلٍمخل املممشيممغ ىجسلممق، أك ًل، كجحممحشَّ أمححجس كممعريق ىلع أف ًل يىمحىجس ححصحن ىمعري ًيمطججلٍمخل أحجمججليحم.

ٔاظَ -4  /(3)وجتب الضيافث يف م
محمىيحم، يمغمجتحمت الممشييمغ يف  -أ مخلى

ٍ
إذا ىمحيممغ ىلع الممشيممغ اهلالؾ، كلمخل يؾحمل هل مخل ييججلِّىمعيحم مخل

حمسَّ مجممخل. ٍحمل مى  حمجحمقيحم ىلع مخلى
ليحلىمغر؛ إذا محشحلمجممخل املممسججلحملجخمف ىلع ذلممق، كاححصرتط يمطججليمجممخل كجت لججلحملممسججلحملني ىلع ا -ب

حمسَّ مجممخل ًمخلحمل املممسججلحملني، يمغيحمت يمطججليمجممخل ذلممق؛ كيمغءن  ٍحمل مى حمجؽمخل املممسججلحملني أف يممشيىمغجخما مخلى
 لرشط املىجسمحلجخمر.

 الضيافث يف اْلرض وابلاديث/ -5
 كاملجحسىحض لممشييمغ أحجمىحل احلض كابلدي يمطمحمحجس الممصيمغيع كحمحملحجس حمل يمطحجس احلؾمخل.

                                      
 .(8948( أىمححمسجمتيحم أمححجس )1)
 .(8/146املحمجًل ) (2)
 (.1342 -3/1339ًلحمل اججلحمقيمخل ) ،(، كأحمجاكـ أحجمىحل اذلمخل9/322(، املىمعين )2/18لججلمحمجخمكم ) ،رشح مممسججلمخل (3)
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 اججلىمغمحمدؽ لجخمجمتجخمد احلض أحجمىحل ىلع ًل ابلجخمادم، أحجمىحل ىلع يه إجحمحمل» /كيمطمحمحجس مخللممق كممسحمجمحمجخمف
 .(1) «يمغيمجم لججليممط اججلمخضمجعـ ككجمتجخمد يمغيمجم، لججلزنكؿ كممعريحجم

كاىمحمجتججلممغ مخفجخمؿ أمححجس/ حجمىحل جت ىلع أحجمىحل األميجشر كاججلحمقحمسل، أـ ختمجتمحش حجمىحل اججلحمقحمسل، كمخلحمل 
 اكف ىلع ىحضحمسيمخف يحملحمسُّ مجممخل املممسيمغحمسكف؟ ىلع ركايتني مخلمحميجشجخممحشمجتني يمطمحميحم.

كأحجمىحل اججلمجعججلمخل يمحمسكف لممشييمغ كيمحمحجسجخمف إحلمجم كيممسمجتحمججخمجحممجم، كيه » /مخفؿ احمل يمطحجس اججلرب
يمطمحمحجسحجممخل ىلع أحجمىحل ابلجخمادم آمحلحجس، كمخفجخمهلمخل/ ججلحجمس ىلع أحجمىحل احلض خمشييمغ يحجسؿ ىلع كيحجس 

 .(2)«ممسجيمجتمجم ىلع أحجمىحل ابلدي، كمخلمحممجممخل مخلحمل ممسجخمَّل ني ابلدي كاحلرضة يف ذلممق
 ضيافث املصيً لياكفر/ -6

زحجم أمححجس كممعريق، كاممسمجتحجسؿ   مجعحملجخمـ احلحجسيجحت يف الممشييمغ.جمتجخمَّ
كىمحمحشَّ محلمحتري مخلحمل أمحشحمجب أمححجسى الجخمجمتجخمب لججلحملممسججلمخل، دكف الاكيمغحمس، محلحمل ًل جت جحمىمغحمق 

 األمخفرب مخلممط اىمحمجتالؼ ادليحمل ىلع إحمجحجسل الحمسكايتني.
 كاملمحميجشجخمص يمطمحميحم أجحممجم جت لججلحملممسججلمخل كالاكيمغحمس. 

يمغججلجخم جحمحمسؿ الاكيمغحمس يف خمشييمغ املممسججلمخل أخمشيمغيحم املممسججلمخل كأحمجممسحمل خمشييمغمجتيحم؛ ججلمجعىحل ا يمجمحجسييحم 
 ـ ىلع يحجسييحم.لإلممسال

 وٌَ آداب الضيافث/ -7
 اتلؿجيو ةاىِلَرى/ -أ

ٍىحل مخل يمغمجعججليحم أجخم األجحمبيء إحمساحجميمخل  ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿، محلحمل مخفؿ مجعىل/ ♠كمخلَّ

ې ى ى ائ ائ ەئ  ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ٔد/ ﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ [ْ69 -77].  
                                      

 .(4/481رشح الحمسرمخفين ىلع املجخمىحض ) (1)
 .(21/46اتلحملمجميحجس ) (2)
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 .(1)«احلمحميىجس/ اجلممشيمخت» /مخفؿ مخفمجتدة
يحم هل حمتى جحمٍممشى

ى
ادلاؿ ىلع  «يمغحمل بلجحت»مخل، كمىحل اتلمجعري يف مخفجخمهل/ يمجعين/ أجحمَّيحم مخفحجس ذخمت هلمخل يمطحمتالن كأ

 رسيمط دلييحم مجمىجسا اججلمجعحمتىحل املمحمممشجخمج، كحمقحجسيحمليحم ألخمشييمغيحم.
اق، يمغيحمقحجسـ املجخمجمتجخمد املحرسَّ يف احلؿ، جحتمخل » /مخفؿ اججلحمقحمسىحضيب ىحلى مخفًحمسى مجعىحمتِّ مخلحمل أدب الممشيممغ أف يي

ة، كًل يمجتلكممغ مخل يض  .(2)«يحم ييتمجعيحم ىمعريق إف اكف هل ًجمتحجسى
اؾى ألخمشييمغممق  ىحل مخفًحمسى  حمجىت ًل يٍحمسٍل بلجحسىحل، أك ييحمطحملَّ يمغيممق يمطحجسـ اججلمجعمحمي مجممخل.يمغمجعحمتِّ

ٔجّ، وظيب الالكم، وخدٌث الضيف ةاجلفس/ -ب  ظَلكث ال
ىحضي الالكـ، كىحضالمخف الجخمجمتيحم، كمخفممشء حمججخماجئيحم إذا دىمحىحل املزنؿ مخلحمل  وٌَ إنرام الضيف/»

 كخمشجخمءو كممعيممسىحلو كحنجخم ذلممق، كاخلحجسمخل جلىمغجمس، يمغجحميحم ًل يىجسؿ مخلحمل ىمححجسـ أخمشييمغيحم، محلحمل ًل يمجعحمس مخلحمل
ا.  اق أجمتحمسن ًىحلى األكزايعُّ اممسمجتجحسحجسمخلمجممخل، أك ىحضججل ججلًحمقحمسى مخل إمحلحمساـ الممشيممغ؟ مخفؿ/ ىحضالمخف الجخمجمتيحم  /كممسي

 . (3)«كىحضي الالكـ

 كأنممصحجس حمحملحجس حمل ممسمجميىحل/
ػٍمجتىيًغ اججلًٍحمقػحمسىل ػججلٍمخفي الٍجخمىٍجمتًيحم لًججلٍحملي إًينِّ ججلىمخضى  كى

 

ىحمسىًحمجيٍػػػػي   إًفَّ يمغًمحمىػػػػػ يًئ لًججلًٍحمقػػػػػحمسىل ل  كى
 

اؿً  ييًٍف ًيمطمحمٍحجسى إًجحمٍػحمسى ًحمجممقي خمشى خمشى
ي
 رىٍحمجػػًججليحمً  أ

 

ػًحجسيٍي   ًحمجىحلُّ جمتى يىٍجحسًيجشي ًيمطمحمٍػًحجسم كىاججلٍػػحملى  ػى
 

ى اججلٍحمقحمسىل ٍف يىٍؾُثي
ى
ٍخمشيىًؼ أ

ى
 كىمخلى اخلًٍيجشي لأًٍل

 

ًيجشػػيٍي   ػػًحمسيًٍمخل ىمحى  كىٍجمتػػيحمي اججلٍيحلى ججلىًيحلمحمَّػػػحملى  كى
 

 كمخفؿ الممصييمح ححصحملجمس ادليحمل ابلحجسيجخمم/
ا ًلن ًمخلمحمٍممقى مخفىًمحشػحجسن زٍنً حمسٍءي كىاَفى مخلى  إًذىا اججلٍػحملى

 

مجتٍػػػيحمي   ٍرمخلى
ى
أ اؾى كى لًممقي  مخفًػػحمسى ممسى يٍػػػممقى اججلٍػػػػحملى ى  دلى

 

                                      
 .(12/469يحم احمل جمتحمسيحمس يف ىمغممسريق )أىمححمسجمت (1)
 (.9/64) ىمغممسري اججلحمقحمسىحضيب (2)
 .(1/395املممسمجتمخضحمسؼ يف لك يمغحملٍّ مممسمجتحمطحمسؼ ) (3)
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ججلِّالن  ػػمجتىمجمى  يًف كىٍجمتًمجمػػًيحم مخلي ػػٍحمل ىًممسػػحملن  يمغىؾي
 

ىػػرىؾي   ـه مخلي يىػػٍجخم ٍحجمػػالن كى
ى
نػػ أ حمسٍحمجى مخفيػػٍىحل مى  كى

 

ىٍممسػمجتىًمخضيٍممطي ًمخلػحملى اججلًٍحمقػحمسىل ػ ت ي مخلى ـٍ هلى مخفىحجسِّ  كى
 

لًػػممقي   ػػجخمى حجمى ػػ حجمي ػػٍىحل ًحملى ًلى تىٍجحسى ػػٍجخمًلن كى حمتي  يمطى
 

ـه  ػػػحجسِّ مجتىحمقى ػػًججلممغه مخلي ػػٍحجس ًؼيٍػػىحلى تىيٍػػه ممسى حمقى  ػى
 

ػػػػلًممقي ىػػػ  مخلى ك كى ٍحملػػػػحمسه عى يٍػػػحجسه كى ي زى هلى اىكى  حجسى
 

رٍيه ًمخلحملى اججلًٍحمقحمسىل حمسًٍء ىمحى ي كىٍجمتًيحم اججلٍػحملى ححصى ىممصى  ب
 

يًت ًػيحمً  
ٍ
ػٍحمل يىػ يٍممغى ًحملى ػًحمجممقي  (1)يمغىيحلى  كىٍحجمػجخمى خمشى

 

 كمخفججل اججلمجعحمسب/ حملـ الممشييمغ اججلمخضالمخف يمطمحمحجس أكؿ كحجمججل، كإىحضججل احلحجسيجحت يمطمحمحجس املالك.
 املؿاميث/ إػٓار الصؿادة والرسور ةالضيف، وصدق -ج

كحجمىجسا مخفحمسيه مخلحمل ممسحمقيحم، كيحمسيحجس يمطججلييحم يف رضكرة اتلجييحم ىلع محشحجسؽ املمجعمججل مخلممط الممشيممغ، 
محمُّممط ليحلىجسب، كإحمطمجمر اجًلحجسة كاججلىمعىن مخلحمل اججلىمغحمقري، أك اججلىمغحمقحمس مخلحمل اججلىمعين  .(2)كاجلِه يمطحمل اتليجشى

ٔداع اكإلخصان يف االشخلتال -د  /(3)اإلخصان يف ال
ا، كاًلىحضحملمحمف ىلع كذلممق حبيٍممسحمل جخمديمجعيحم، كإرًكيحم إذا أراد أف  يمجعجخمد إىل مخلزنهل إف اكف مجعيحجسن

ممسالمخلمجتيحم يف ىحضحمسيمخف يمطجخمديحم، حمجىت يججلممع مخلزنهل، أك ماكجحمن يمخلحمل يمغييحم ىلع جحمىمغممسيحم، كيمجتلمخل يمطمحمحجس 
يممصمجعحمسحجممخل برسكرق لجخم اعدكا جحتجحمي، كًل يممصمجعحمسحجممخل ملججلىحل كالممشحمتحمس مخلحمل خمشييمغمجتمجممخل.  كدايمطمجممخل، كي

 /ىعائف وُميٌَح وآداب 
 يف الصٍج وكٔل اخلري/

ًمخل اليجشحمل كمخفججليىحله يمغيمطججليحم»/ حملف مخفؿيمطحمل أنجمس أف ججلحمق  . (4)«إف ًمخلحمل احًلؾى
، أك مخلمجتلكِّمخله اعلمخل» كمخفؿ أجخم ادلرداء/  .(5) «ًل ىمحري يف احلية إًل ألحمجحجس رجمتججلني/ مخلمحميجشه كاعو

 .(6) «لك يشء يجمجتىمغممط ىمغممشججليحم إًل الالكـ يمغف يمغممشججليحم يض» /كمخفؿ مخللممق حمل أنجمس
                                      

 ججلًحمقحمسىل.( يمجعين/ 1)
 (.7/94لججليمجمٌف ) ،( ححصمجع اإليحملف2)
 (.4/387( رشح الحمسرمخفين ىلع املجخمىحض )3)
 (.46اعمحشمخل يف الحمسحجمحجس )(، كاحمل أيب 841(، كاحمل املرؾ يف الحمسحجمحجس )545) الحمسحجمحجسأىمححمسجمتيحم أمححجس يف ( 4)
 .(42أىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف ركخمش اججلمجعحمقالء )ص (5)
 .(42-41أىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف ركخمش اججلمجعحمقالء )ص (6)
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مخل، جحتمخل اججلمجعحملىحل يحم، جحتمخل حمجىمغحمطيحم، أكؿ اججلمجعدة اليجشحمل، جحتمخل ىحضججل اججلمجعججل» /كمخفؿ ممسىمغيف اثلجخمرم
 .(1) «جحتمخل نرشق

اليجشحمل أمخلف مخلحمل حتحمسيممغ الججلىمغمخض، كيمطيجشحمل مخلحمل زيممع املمحممخضمخف، »/ كمخفؿ األحمجمحمممغ حمل مخفحجمس
 .(2) «كممسالمخل مخلحمل يمغممشجخمؿ اججلحمقجخمؿ، كحجمي ليجشحمجيحم

 .(3) «اججلمجعيمغي يمطرشة أجمتحمساء تممسمجع مخلمحممجم يف الممسيحلجخمت» /كمخفؿ محلمجع
 .(4) «حمل ىحضالمخف لممسجحميحممخل ًل أحمجحجس يف ديمحميحم الء أرض يمطججلييحم مخل» /كمخفؿ األكزايع

أىمحربين مخلحمل محشحمج الحمسبيممط حمل ىمحمحتيمخل يمطرشيحمل اعمخل يمغججلمخل يممسحملممط » /كمخفؿ إحمساحجميمخل اتليِل
 .(5) «مخلمحميحم لكحمل يمجعب

 .(6)«الممسيحلجخمت زيحمل لججلمجعمخفىحل كححصني لججلحمتحجمىحل» /كمخفؿ ىمحدل حمل احلرث
إف مخلحمل يمغمجتمحم اججلمجعلمخل أف يؾجخمف الالكـ أحمج إحليحم مخلحمل » /كمخفؿ يحمسيحجس حمل أيب حمجي

إًفٍ اًلممسمجتحملع  حجسى كى  كى حملٍ  جمتى ، يمغجحميحم يف اًلممسمجتحملع ممسالمخل كزيدة يف اججلمجعججلمخل، كاملممسمجتحملممط يىٍؾًىمغييحمً  مخلى
 إًًلَّ رشيممق املمجتلكِّمخل، كيف الالكـ  مخلى  مخلى مخفه كحمسيُّحمل كزيدة كجحمحمقيجشف اَّي  يمطىيجشى  .(7) «جخمىحجمُّ

- كمخفؿ  .(8) «إف املمجتلكمخل حلجمجتحمطحمس اججلىمغمجتمحم، كإف املمحميجش حلجمجتحمطحمس الحمسمح» /-أيممشن
، كاليجشحمل ييٍؾممس املحمج الججلممسف حجم» كمخفؿ احمل حمجف/ جخمرًدي لججلحملحمسء مجخماردى اججلمجعمخضى جخم اججلػحملي

حمل حمجىمغمخض لممسجحميحم أراح جحمىمغممسيحم، كالحمسجمتجخمع مخلحمل اليجشحمل أحمجممسحمل مخلحمل الحمسجمتجخمع يمطحمل  كالجخممخفر، كمخلى
 .(9) «الالكـ، كاليجشحمل مخلمحمـ اججلمجعحمقىحل كاملمحممخضمخف يحمقحمطمجتيحم

                                      
 .(6/5) ىمعحجساد رييمح يف اخلمخضي أىمححمسجمتيحم (1)
 .(43أىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف ركخمش اججلمجعحمقالء )ص (2)
 (.46أىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف ركخمش اججلمجعحمقالء )ص (3)
 (.46اججلمجعحمقالء )ص أىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف ركخمش (4)
 (.48أىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف ركخمش اججلمجعحمقالء )ص (5)
 (.42أىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف ركخمش اججلمجعحمقالء )ص( 6)
 .(48أىمححمسجمتيحم احمل املرؾ يف الحمسحجمحجس ) (7)
 (.912) أىمححمسجمتيحم احمل يمطحجس اججلرب يف جمتمخلممط يف اججلمجعججلمخل( 8)
 (.41)ص أىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف ركخمش اججلمجعحمقالء( 9)
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- كمخفؿ الجخماجمت ىلع اججلمجعمخفىحل/ أف يججلحمسـ اليجشحمل إىل أف يججلحمسمخليحم اتللكمخل، يمغحمل أكُث » /-أيممشن
إذا جحممخضمخف، كأمخفىحل مخلحمل يمحمحجسـ إذا ممسيحل، كأىحضجخمؿ اجلس ححصحمقء كأيمطحمطحملمجممخل الء مخلحمل امجتيًٌلى مخلحمل جحمحجسـ 

 ججلممسف مخلمخضججلمخف، كيمغاء مخلمخضمخف.
كالججلممسف يمغييحم يمطرش ىمحيجشؿ جي ىلع اججلمجعمخفىحل أف يمجعحمسيمغمجم، كيممشممط لك ىمحيجشججل مخلمحممجم يف 
رب يمطحمل الممشحملري، كجحمىحضمخف يحمسد يحم اجلجخماب، كحمجؽمخل  مجخمخمشمجعمجم/ حجمجخم أداة يحمطمجمحمس مجم ابليف، كححصحجمحجس خيي

اخلمخضب، كححصيمغممط حجسرؾ يحم احلجمتت، ككامحشممغ يمجعحمسؼ يحم األححصيء، كحمجمحشحجس يىجسحجم يىمغيجشىحل يحم 
مجعىحمسٍّ يحمسىدُّ يحم األحمجحمساف ىحلٍّ يىجسَف اججلحمقججلجخمب، كمخلي  .(1)«الممشىمعيمحم، كجحمزع جيىجسب املجخمدة، كميممسى

 /(2)كمخفيىحل
قً  ػػحمسِّ ػممقى كىاٍممسػمجتىًمجعٍىجس ًمخلػٍحمل ححصى مى ى مخفًٍججلٍىحل الكى

ى
 أ

 

ٍكفي   ٍحمقػػػػػحمسي ءى ًىٍمجعًممشػػػػػًيحم مخلى  إًفَّ ابٍلىػػػػػالى
 

ٍمخض  يِّػيحمً كىاٍحمجىمغى جحمىممقى كىاٍحمجمجتىًىمغٍمخض ًمخلٍحمل غى  لًممسى
 

ٍجخمفي   ٍممسػػػحمتي جحمَّػػػيحمي مى
ى
أ ػػػٍجخمفى محلى ػػػىتَّ يىؾي  حمجى

 

ي  مخفيػػػٍىحل هلى ػػػًف كى ٍ يمغيػػػىادىؾى ًلججلِّممسى  كىلكِّ
 

ٍكفي   ػػػػٍجخمزي ػػػػ مي حملى ججلىيٍيحلي ـى يمطى ى  إًفَّ اججلٍػػػػالكى
 

ػػػػ ذىا مخفًججلَّػػػو  حملن ٍيحلى حٍلىػػػممقي حمي  يمغىًحمسجحمىػػػقي كى
 

ػػػٍجخمفي   ًججليٍػػػًىحل ىؾي ػػػى يًف اججلٍحمقى ممعى  إًفَّ ابٍلىالى
 

 مخفؿ الممصيمطحمس/ كمخفحجس
ػػيًٍممغ يػػحمسٍءه  ٍحمسًح الممسَّ مخفىػػٍحجس ييػػٍحمسىجى ًججلػػػحمتي  كى

 

ػػفي   حى الججلِّممسى ػػحمسى ػػ جمتى ٍحجمػػًحمس مخلى ػػٍحمسحي ادلَّ  كىجمتي
 

 كيف حجمىجسا املمجعىن مخفجخمؿ اآلىمححمس/
ـي   اتٍلًىػػػ ػػػمحمىًف ججلىػػػػمجمى ػػػتي الممسِّ احمجى  ًجمتحمسى

 

ػػػػفي   حى الججلِّممسى ػػػحمسى ػػػ جمتى ـي مخلى ًلى يىججلٍمجتىػػػ  كى
 

 يف إنرام اجلار/ 
حجس »مخفؿ احملي أيب دمحمسة/  حمجمخف اجلر مخلممط احلىحل ني الممصجحسمحش كبحمحميحم، كأمحمس حبىمغحمطيحم إذا أكَّ

                                      
 (.43)ص ججلمجعحمقالءأىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف ركخمش ا (1)
 اججلرب يمطحجس ًلحمل ،(، كأدب املحمتلممس كمححجس الججلممسف1/515) ، جمتمخلممط يف اججلمجعججلمخل كيمغممشججليحم(41)ص أىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف ركخمش اججلمجعحمقالء( 2)

 (.13ص) ، ًلحمل يمطحجساججلربمجمحمت املحمتلجمس ،(91ص)
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كإييجشؿ اخلري إحليحم ككممغ أممسب الضر يمطمحميحم؛ يمغيجيغ هل أف ييحمسايع حمجمخفَّ احليمغحمطني الزليحمل ججلحجمس 
حمحميحم كبحمحممجمحمل جمتحجسار كًل حمجىحل، يمغال يذيمجمحمل يحمقع املجحسججلىمغت يف محمسكر الممساعت، يمغحمقحجس جمتء 

اف جخممخفجخمع احلممسمحمت كحيحمسجحمف جخممخفجخمع َّ يرسى الممسحت، يمغيجيغ محمسااعة جمتجحممجمحمل، كحمجىمغمخض  أجحممجمحمل ي
ىمحجخماىحضحمسحجمحمل، تليحلمحتري مخلحمل يمطحملىحل اججلمخضاعت، كاملجخماحمط ىلع اجمتمجتمحمب املمجعيجشي، يمغمجمحمل أكىل حمساعي 

 .(1)«احلمخف مخلحمل محلمحتريو مخلحمل اجلرياف
 /ّ َِ ضيافخ  يف إنرام الضيف، وُخْص

كحجمىجسق اآلي » /[26]اذلاريات/ ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿يف مخفجخمهل مجعىل/ - مخفؿ احمل محلمحتري
حمطحمل آداب الممشييمغ، يمغجحميحم جمتء مخضمجعـ مخلحمل حمجيجحت ًل يممصمجعحمسكف برسيمط، كلمخل يحملنت يمطججليمجممخل اجحممجت

، يمغحمقؿ/ جحميؾمخل مخضمجعـ؟، ىحل جمتء يحم برسيمط كىمحىمغء، كأ ى يمغممشىحل مخل كجمتحجس مخلحمل مخلهل،  أكًلن
كحجمجخم يمطحمتىحل يمغيت ممسحملني مممصجخمم، يمغحمقحمسبيحم إحلمجممخل، كلمخل يممشمجعيحم كمخفؿ امخفرتبجخما، ىحل كخمشمجعيحم ني 

ا يممصمخف ىلع ممس ، [27]اذلاريات/ ﴾ۈئ ېئ﴿مخلمجعيحم يجشيىمع اجلحمسـ ىحل مخفؿ/ أيحجسيمجممخل، كلمخل يمحمسحجممخل أمحمسن
ىلع ممسبيىحل اججلمجعحمسض كاتلججلمخضممغ، محلحمل يحمقجخمؿ اججلحمقىحل احلجخمـ/ إف رأي أف مجتىمغممشىحل كحتممسحمل 

 . (2)«كمجتيجشحجسؽ يمغيمغمجعىحل
أف مخفحجمس حمل ممسمجعحجس حمل يمطدة ىمححمسج مخلحمل مرص، يمغحملحمسَّ حجمىحل ي مخلحمل » /يمطحمل يمطحمسكة حمل الحمسبري

 اكف مخلحمل اججلحمقني، يمغمحمػحمسؿ مجممخل يمغمحمحمجحمس هلمخل محشحمج املمحمػحمسؿ جمتحمسكرنا كأ حجممخل يحم، يمغحمقؿ/ دكجحمؾمخل، يمغججلحملَّ
 أراد مخفحجمس أف  اججلىمعحجس حنحمس هلمخل آىمححمس، جحتمخل حمجبممسمجتمجممخل الممسحملء احلجخمـ اثلججلجحت يمغمحمحمجحمس هلمخل مخلمحتججليحم، يمغججلحملَّ
يحمسحتىحل كخمشممط يمطرشيحمل جحتجخمبن مخلحمل جحتيب مرص كأربمجع آًلؼ درحجممخل يمطمحمحجس امحمسأة الحمسجمتىحل، كىمححمسج مخفحجمس يمغحمل 

، كمخفحجسامخليحم اثليب كادلراحجممخل، ممسر إًل مخفججليالن حمجىت أق محشحمج ابلي ىلع يمغحمسس محلحمسيمخل، كرمخلخمت ىحضجخميىحل
يمغحمقؿ/ ي حجمًلء ىمحىجسكا ممشيمطمجتؾمخل يمطين، مخفؿ مخفحجمس/ اجحمرصؼ أيمجم الحمسجمتىحل يمغجحمَّ لمخل جحمؾحمل جلىمحىجسحجم، 
، أك ىجسحجم جحمىمغيس، يمغمجعحمت مخفحجمس مخلمحميحم كمخفؿ/ لًمخلى   يمغحمقؿ الحمسجمتىحل/ تلىمحىجسجحمَّمجم، أك ًل يمحمىمغىجس مخلمحمؾمخل رجمتىحله

                                      
 (.114 -113)صاجلجخماحجمحمس الججللي ىلع األربمجعني اجلجخمكي (، 11/444) ( يمغمجتخمت ابلرم1)
 (،. 7/421حمل محلمحتري )( ىمغممسري ا2)
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الحمسجمتىحل/ إًجحمَّ ًل جحمىمحىجس ججلًحمقحمسىل  ؿأجخمؾ؟ ألمخل ؾحمسمخلمحم كحتممسحمل إحلمحم؟ يمغاكيمغجحمؾ، مخل يف حجمىجسا مخلحمل س، يمغحمق
ا، مخفؿ هلمخل مخفحجمس/ أمخل إذ أىب يمغجحسىجسكحجم مخلمحميحم،  احمل الممسبيىحل كمخفًحمسىل الممشيممغ جحتحملمحمن، ًل كا ًل أيمغمجعىحل أحجسن

ججلىيًن )أم/ زاد يمطٌل يف اججلىمغممشىحل( رجمتىحل ممعري حجمىجسا  .(1)«يمغىمحىجسكحجم، جحتمخل مخفؿ مخفحجمس/ مخل يمغىممشى
ا جمتمجع أحمجُّ إيلَّ »/ كمخفؿ ممسمجعيحجس حمل املممسي ٍححصًممطى محلحجسن

ي
 .(2)«ًمخلحمل حمجحمتو مجعحجس حمجحمتألف أ

 يحمسيحجس/ أفَّ إىحضمجعـ اجلممط أحمجُّ إحليحم ًمخلٍحمل حمجمختِّ اتلمخضجخمع.
كمخلحمل آداب املممشيممغ/ أف حيحجسث أخمشييمغيحم حمل حمليىحل إحليحم جحمىمغجخمممسمجممخل، كًل يمحمـ مخفججلمجممخل، كًل يممصيحلجخم 

ث حمل يحمسكيمطمجممخل يحم.  الحمسمخلف حبممشجخمرحجممخل، كيبححص يمطمحمحجس مخفحجسكمخلمجممخل، كيمجتججلَّمخل يمطمحمحجس كدايمطمجممخل، كأًل حيحجسِّ
 ايع ىمحجخماىحضحمس أخمشييمغيحم محليىمغحمل أمخلؾحمل.يمغيحمت ىلع املممشيممغ أف يحمس

كًل يىمعممش ىلع أحمجحجس حبممشجخمرحجممخل، كًل يمحمىمعمحش يمطحممصمجممخل حمل يؾحمسحجمجخمجحميحم، كًل يمجعبجمس 
ا، كًل يممصمجتحمليحم حبضمجممخل، ىحل ييٍحجسًىمحىحل ىلع مخفججلجخمبمجممخل  ا، كًل يمحممجمحمس أحمجحجسن جخمجمتمجميحم، كًل يحمطمجمحمس جحمؾحجسن

 الرسكر ؾىحل مخل أمخلؾحمل، كًل يؾحجسر يمطججليمجممخل يف يمطحممصمجممخل.
ممعججلحملجحممجممخل حمل يؾىمغيمجممخل، كيممسمجمِّىحل حمجحمتيحم  كأف يمحمس ممعججلحملجحميحم حبىمغمخض جحممجعؿ أخمشييمغيحم، كىمغحمقحجس

 كمخف اججلمخضمجعـ، كًل يحملمحمممط كاردنا.
كمخفيىحل بلمجعخمش األمحمساء اليحلحمساـ/ ًل س حلحمتب؛ خلال يحجسىمحىحل مخلحمل ًل يمجعحمسيمغيحم األمخلري، كحيرتز 
محميحم ا مخلمحم، األحلمخف ليحلحمسيمخل الحمسحجمس/  يمطحمل اججلمجعحجسك؟ يمغحمقؿ/ إفَّ يمطحجسكًّا يكىحل ىحضمجعمخلمحم كًل يمحمجحسحجسع ًل يحمليحلِّ

 جخممخفجخمؼ يحم يمطمحمحجس حمجممشجخمر اججلمخضمجعـ، يمغف ذلممق أكؿ الممصمحميمط يمطججلييحم.أف يحملمحمممط حمججمتيحم مخلحمل ال
كيمطججلييحم أف يممسمجمحمس مخلممط أخمشييمغيحم، كيانممسمجممخل زليىجس املحمجدجحت، كممعحمسي احلاكيت، كأف يممسمجتحمليىحل 

حمسىؼ  كأف ييًحمسم أخمشييمغيحم ماكف اخلالء. -إف اكف مخلحمل أحجمىحل ذلممق- مخفججلجخمبمجممخل بلىجسؿ هلمخل مخلحمل ممعحمسا اججلحمطُّ
 لججليجشحجسامخف الجخمكيحجسة.كمخفلجخما/ ًل س أف يحجسىمحىحل دار أىمحييحم يممسمجتمخضمجعمخل 

كالممصيجحسف مخلزنؿ اهليمحتمخل حمل اتليمجمف كمخلزنؿ أيب أيجخمب األجحميجشرم،  كمخفحجس مخفيجشحجس اجليب 

                                      
 (.262أىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف ركخمش اججلمجعحمقالء )ص (1)
 (.262)ص أىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف ركخمش اججلمجعحمقالء( 2)
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ككىجسلممق اكجحم اعدة الممسججلممغ ريض ا مجعىل يمطمحممجممخل، كًكف ججلمجعجخمف حمل يمطحجس ا املممسمجعجخمدم 
، يمغاكف يحجسكر يمطججليمجممخل يف الممسمحم.  جحتالجحتحمل كممسمجتجخمف محشحجسيحمقن

دار حمسيحمسة  يمغحمقحجس دىمحىحل رممسجخمؿ ا كًل س أف يحجسىمحىحل الحمسجمتىحل ي محشحجسيحمقيحم يمغيكىحل كحجمجخم اغ
 يمغكىحل ىحضمجعمخلمجم كيه اغ. ▲

حمس يمطحمل أخمشييمغيحم، كًل يحملمحممجعيحم يمطحمل ذلممق مخفججل مخل يف يحجسق، ىحل  كىلع املممشيممغ اليحلحمسيمخل أًل يمجتىمحَّ
أجحممجممخل اكجحمجخما يحمقحجسمجخمف  ╚حيض إحلمجممخل مخل كجمتحجس يمغحمقحجس جمتء يمطحمل أنجمس كممعريق مخلحمل اليجشحمج 
ـى اليحلرسة احلبممس كحمجممصممغ اتلحملحمس، كيحمقجخملجخمف/ مخل جحمحجسرم أيمجمحمل أيمط حمطمخل كزرنا/ اذلم حيمجتحمقحمس مخل مخفيحجسِّ

مخليحم. حجسِّ حمقى  إحليحم، أك اذلم حيمجتحمقحمس مخل يمطمحمحجسق أف يي
يمغيجش محمىمغممسيحم املء ىلع يحجسييحم كمخفؿ هل/  ◙إلمخلـ مخللممق  ◙كجحمحمسؿ اإلمخلـ الممصيمغيع 

 الممشيممغ ىلع املممشيممغ يمغحمسض. ءًل يىحمسيٍيمطممقى مخل رأيى مخلين يمغجحسىجس، مخل
، كاححصيحلحمس مل ىبى

ى
حمل يمغمجعىحل، كمخلحمل ابلالء/ ايمطحمسض ىحضمجعمممق كاىجسهل ملحمل أكىحل، كاحمجججلممغ ىلع مخلحمل أ

 مخلحمل يمجعحمسـ ىلع الممشيممغ يمغيمجعمجتىجسر هل، يمغيحملممسممق يمطمحميحم حملحمتحمسد اًليمطمجتىجسار؛ محلجحميحم ختججلمحش مخلحمل كرىحض.
ب اممسمجتحمجب مخفجخمؿ محشحمج اججلمخضمجعـ لممشيىمغيحم إذا ريمغممط يحجسق مخلحمل اججلمخضمجعـ/ » /كيف األذاكر لججلمحمجخمكم

لك كؾحمسيحمس ذلممق يمطججلييحم مخل لمخل يمجتحمجحمقمخف أجحميحم امحلمجتىف مخلمحميحم، ككىجسلممق يىمغمجعىحل يف الرشاب كاججلمخضي كحنجخم 
كمخفحجس ممسحمقق الججلنب  ◙يمغمجعىحل ذلممق مخلممط أيب حجمحمسيحمسة  حمجحجسيجحت ابلجحسرم أجحميحم  ♫جحتمخل ذمحلحمس  ذلممق...

 . (1)«يمغحمل زاؿ يحمقجخمؿ/ ارشب، حمجىت مخفؿ/ ًل كاذلم مجعمحتممق حلمخف ًل أجمتحجس هل مممسججلاكن 
ٌا آداب الضيف/   وأ

يمغمجمجخم أف يدر إىل مجخمايمغحمقيحم املممشيممغ يف أمجخمر؛ مخلمحممجم/ أكىحل اججلمخضمجعـ، كًل يمجعمجتىجسر بممصممط، ىحل 
 يكىحل محليممغ أمخلؾحمل.

- ب الممشيممغكمخلحمل آدا / أًل يممسؿ محشحمج املزنؿ يمطحمل يشء مخلحمل دارق ممسجخمل اججلحمقججل، -أيممشن
كمجخمخمشممط مخفممشء احلجمت، كأًل يمجتمخضججلممط إىل جحمحمجي احلحمسيمخل، كأًل خيججلىمغيحم إذا أجمتججلممسيحم يف ماكفو كأكحمسمخليحم 

                                      
 .(378 -377ص) ( األذاكر1)
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 يحم، كأًل يحملمجتمحمممط مخلحمل ممعممسىحل يحجسييحم، كإذا رأل محشحمج املزنؿ مخفحجس حتحمسؾ حبحمسك يمغال يحملمحممجعيحم مخلمحممجم.
 اط يف األكىحل؛ إًل أف يؾجخمف حجسكيًّ يمغجحممجم اعديحم.كمم يمجعب ىلع الممشيممغ/ اإليمغحمس

حجسَّ يمغيمجم يمطيجخمب محلمحترية.  كمخفخمتي املالك كمخفحجس يمطي
 /ٔائد دؾٔيَّث وحربٔيَّث  ف

محتىىحل ملحمل دكجحممجممخل؛ حيمحتُّمجممخل  -1 يف احلحجسيجحت حمججحتٌّ جلحمليممط اجلس، كىمحمحش ادلاعة؛ ألجحممجممخل اججلحمقحجسكة كالحملى
، كًل  دميمجعن ىلع خمشممش الججلممسف كاججلحمقجخمؿ لممشجخماممش الرشيمطي، يمغال يمحممخضمخف أحمجحجسه إًل حبمخفٍّ

ا يمطحمل ججلىمعممش اججلحمقجخمؿ  ا يمطحمل اججلىمغحمجححص كابلىجساءة كالجخممخفحمج، كبمجعيحجسن ، مجعيحجسن يمجتلكمخل لممسفه إًل يجشحجسؽو
حمس يمغييحم.  كاتلحمقمجعُّ

ا إًل مخفججليىحل اججلمجعججلمخل، مخلمجمحمسكؿ ابلممشيمط كاملحمجمجتجخمل، يمغرغ اججلمخضجخميَّ،  حمسن  مخلمجتحمقمجعِّ كًل جتحجس مخلمجتحمجىجسججلحمقن
ججليحم، كاجلمجمىحلي يمخضحححص حبمججليحم كيحمسرييحم  .كاججلمجعججلمخل يىثٍيي يجشحمجيحم كيمحتحمقِّ

 ككمخل ًمخلٍحمل جمتحجمىحلو ايمغمجتممشخمتى جمتمجمججليحم ؾالمخليحم، كحمطمجمحمس يمطجخمارق يف يمطرايحم.
حمس ججلمجعججلمخل، كحجمجخم مخل يتممسًلَّ يحم املىمغججلممسجخمف مخلحمل اججلمجعججلمخل، ييحمساجمتممط املممسججل » :يمغحمجىجسر اتلَّمحمىحملُّ

يممصر إحليحم أجحتر ابلحمججحت يمغيمجمحمل؛ حليٍحمطًمجمحمسى ًيمطججلٍحمليحم، ككمخل يف  حمل ي كاملممستلني، يمغذا اكف يف دلججلجمسو يمغييحم مخلى
 .(1)«مجعججلمخل أف اجلس يمجعججلحملجخمف حمجحمقيحمقمجتيحمحجمىجسا مخلحمل ممسجخمأةو أمخفججلمجم/ أف ي
 /(2)كمخفؿ أجخم اججلمجعمجتحجمي

ىتى  دٍمىػػػػىحلي ًػػػػػججلٍىمغى
ى
ػػػػٍحملي أ  كىاليجشَّ

 

ػػػػرٍيً ًحمجيًٍمحمػػػػيحمٍ    ًمخلػػػػٍحمل ًمخلمحمًٍمخضػػػػمخفو يًف غى
 

ُّ اٍمػػػػػػػػحمسًئو يًف  ىٍىمغًممسػػػػػػػػيحمً   لكي
 

رٍشىؼي ًمخلػػػػػػػػٍحمل مخفىًحمسيًٍمحمػػػػػػػػيحمٍ  
ى
أ ىلٍعى كى

ى
 أ

 

 كًمخلحمل اللكحمل اججلمخضي كمخفجخمؿ اخلري اذلم يمحمس يحم احلحجسيجحت/  -2
ٍممسحملي امل يٍحمل اجلحمقش ني ادلايمطي كإىمحجخماجحميحم، أك حمحميحم كبني املحجسيمطجخميحمل ىمعمخضء حمجي حمتدججل، كزى

اليجشحجسؽ كاججلمجعججلمخل، كمخلحمقريمط احلحمت حلحمت، كابليف تلبيف، كاًلمجتمجعد يمطحمل اججلحمقيىحل كاججلحمقؿ، 
                                      

 .(198( حمجججلي ىحضججل اججلمجعججلمخل )ص1)
 (.113)ص حمجممسحمل الممسحمل يف اليجشحمل، لججلممسيجخميط( 2)
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ككُثة الممساؿ كاجلحجساؿ؛ ملجحسججلىمغ ذلممق لكيحم ججلحمقجخمؿ اخلري، كأمحشجخمؿ اللكحمل اججلمخضي، مخلممط مخل كرد 
، أك حمسحجمف.يف الرشيمجع مخلحمل اجلِه يمطحمل ا  ججلحمقيىحل كاججلحمقؿ، كمجعيط اجلحجساؿ ال دحلىحلو

كمخفحجس اكف مخلحمل حجمحجسم الممسججلممغ/ اليحلٌممغ يمطحمل محلُثة اخليجشـ كاجلحجساؿ، كأف اتلجخمممسممط يمغييحم مخلحمل 
 يمجتحمتدلجخمف/  مخفججلَّ الجخمرع، محلحمل مخفؿ احلممسحمل إًٍذ ٍممسحملممط مخفجخممخلن

 .(1)«حجمًلء مججلُّجخما اججلمجعدة، كىمحممغَّ يمطججليمجممخل اججلحمقجخمؿ، كمخفىحلَّ كريمطمجممخل؛ يمغمجتلكَّحملجخما»
ًحملرية  ـو يمجتحملركف يف  -كحجمجخم مخلحمل ححصيجخمخ الججليجحت حمل ممسمجعحجس- حمل أيب جحمجمتيكمحمسَّ يمطى حمقجخم

ججلىٍ أمحشجخمايمجممخل، يمغحمقؿ/  ، مخفحجس يمطى حجمًلء مخفجخمـ مخفحجس مججلُّجخما اججلمجعدة كأمخفججلجخما ىلع »املممسحمتحجس يف مممسججلو
ًحملرية الالكـ، امهللٌ ًمخلٍ يمطى

ى
 .(2). يمغحملت مخلحمل اعًمخلًيحم ذلممق يف احلمخت لممسمحم جحتالث كمخممسني كمخل«أ

 احلٌمخف، كاحلحمسص ىلع جحمىمغممط جحمىمغممسممق كممعريؾ. كحلؾحمل مخفيجشحجسؾ يف ذلممق لكِّيحم/ يف
 ، ، أك مخل حمجق يحم مخلحمل رزؽو كحلمجتمخف ادلايمطيي املىمغىمححمسةى، كاملحجمة حمل رزمخفيحم ا مخلحمل يمطججلمخلو
ٍحمقحجسى املحمتلجمس؛ يمغف اآليمغ  يحم مخلحمل الكمخليحم جحميىحلى الحمسممس كاختذى األع، كعى كحلحمجىجسر أف يؾجخمف حجمحملُّ

 .(3)ادلاىمحججل ىلع اججلمجعججلحملء أكُثحجم مخلحمل حجمىجسا الجخمجمتيحم
 .(4) «يمطمحمحجس اجلحجساؿ يحمطمجمحمس يمغممشىحل الحمسجمتؿ» وكد كيو/

كحلحمجحمسص ادلايمطي ىلع جخميمغري الجخممخف كاجلمجمحجس ألمجخمر ادليمطجخمة، حجسًلن مخلحمل إخمشيمطمجتمجمحمل يف جمتحجسؿو 
حملىحمسو ًل يمجعجخمد يمطججلييحم خبريو. ، أك دلججلًجمس ىججلىيحمٍّ كممسى  يمطحمقيمخلو مخلمحمِهٍّ يمطمحميحم رشاعن

ةو يف اججلحمقجخمؿ، أك جمتحمسَّؾ جمتحجساؿه إىل مخل ًل يججليمخف  -3 مجتٍممقى ىمحيجشجخممخل إىل حمجحجسَّ ممق يمغمخفمخضممط ذلممق يمغجخمرنا، كإذا دىعى
، كًل محممخضمخف إًل خبريو، كًل خيحمسج مخلحمل يمغحملممق إًلَّ اللكحمل  ٍىحل يمغحمجممصن ٍحجس إىل اليجشجخماب، كًل تىحمقي كيمطي
اججلمخضي، يمغف لمخل تممسمجتمخضممط يمغيف اليجشحمل حجسيىحله لممق يمطحمل اخلجخمض يف اإلجحتمخل، كحتحملُّىحل يمطجخمامخف اللكحمل 

، أك اليجشحمل، كمخل مجعحجسحجمحمل إ ًل اخلجخمض يف اخلحمحت، كًل ممسبيىحل إًل حجمىجسيحمل لججلمحمحمتة/ الالكـ خبريو
                                      

 (.2/157(، كأجخم جحممجعيمخل يف احلججلي )272حجمحجس )صاحمل أيب اعمحشمخل يف الحمس(، ك1546أىمححمسجمتيحم أمححجس يف الحمسحجمحجس ) ( أىمححمسجمتيحم1)
 (.411 -22/411مجمىجسي اليحلحملؿ ) (2)
 (.1/85لججلجحسمخضي ابلىمعحجسادم ) ،اجلمخلممط (3)
 (.34ص( املممسمجتمخضحمسؼ يف لك يمغحملٍّ مممسمجتحمطحمسؼ )4)
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، حمل يمجعجخمد يمطججليممق حلرسة كاجلحجسـ.  اخليجحت، كاتلحملدم يف الرشِّ
كمخل يمغحجسة ًيمطججلٍحملممق مجمىجسا احلحجسيجحت إًٍف لمخل مجعحملىحل يحم؟ كمخل يمغحجسة ًحمجججلٍحملممق إًٍف لمخل تىٍمجعممغي يمطحمل 

 خمججلىمغممق، كؾممغَّ يمطحمل اجلحجساؿ؟
ٍحمتحمسو اججلحمقحيس ٍىحل مخفجخمؿى حمجي حمل حمجي ججلمخل، اكف ييحمقؿ/ مخل أحمجممسحمل اإليحملف يحمسيمحميحم اججلمجع»، مخفؿ/ كمخلَّ

كمخل أحمجممسحمل اججلمجعججلمخل يحمسيمحميحم اججلمجعحملىحل، كمخل أحمجممسحمل اججلمجعحملىحل يحمسيمحميحم الحمسيمغمخف، كمخل أخمشيممغ يشءه إىل ححصو 
ٍزيىحملى ًمخلحمل ًحمجججلٍمخلو إىل يمطججلمخلو 

ى
 .(1)«أ
ٍحمل ًل يمجعيمحمممق ىلع ىحضيمط ا  -4 ىلًجمس مخلى ، أك خيجخمض يف اججلىمعي كاجلحمليحمل كالالكـ كًل جتي

ر كإٍف لمخل يؾحمل مخلمحممجممخل، بلىحضىحل، كمخفحجس يمطججلحملى أفَّ املحمسءى ييجشيي اخلري حملحمتلممسمجتيحم لألىمحي
ىجمسى أحجمىحلى اليجشالح  ٍحمل جمتل ىجمسى أحجمججليحم كإف لمخل يمجعحملىحل مجعحملججلمجممخل، كمخلى محلحمل يمحمهل الممسجخمء إف جمتل

. ىجمسى أحجمىحلى الممسجخمًء اًُّمجممخلى ٍحمل جمتل ، كمخلى  امجتيًحملحملى
رًصٌّ ىلع دللممس أحجمىحل الممسجخمء،  ٍمجممجتحجسل ىمغمجعججلممق كأجحمى مي ممطى مخفجخملممق، أك يي يٍممسحملى يمغال جمجتحمطحمس أف ي

 كامحمس الرشيمطي.كريمغحمق أربب اًلحنحمساؼ يمطحمل اجليجشجخمص كاأل
 /(2)كمخفحجس مخفيىحل

ػٍحمل مخفىًحمسيًٍمحمػيحمً  ػٍىحل عى ٍؿ كىممسى
ى
ىٍممس حمسًٍء ًلى ت ًحمل الحملى  يمطى

 

ٍحمقمجتىػػًحجسم  ًف يى رى حمقى ُّ مخفىػػًحمسيٍحملو ًججلٍػػػحملي  يمغىػػلكي
 

  
 

 

                                      
 (.1336( أىمححمسجمتيحم احمل املرؾ يف الحمسحجمحجس )1)
 (، كابلي ًلمحمسئ اججلحمقحجمس.1/422) ، أليب ؾحمس احلحملجخمم( ىمححمساجحم األدب2)
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 الحديث السادس عشر
 
 
 

بْ  : أَْوِصنِي، َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ َرُجًلا َقاَل ِللنَِّبي  : »◙ َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ   َلا تاْغضا

ا َقالَ  – بْ : -َفَردََّد ِمَرارا  رواه البخاري. «.َلا تاْغضا
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 طرق احلديث وألفاظه
 
 

ٔـف أعربُا أةٔ ةؾؽ ْٔ اةَ  ْؼا احلػيد أعؽسّ ابلغارم/ ضػذين حيىي ةَ ي
 ْياش َْ أيب ضهني َْ أيب ناىص َْ أيب ْؽيؽة.

 .(1)كركاق اىرتٌؼم َْ أيب نؽيب، كضػذِا أةٔ ةؾؽ ةَ ْياش ةّ
ؼا ضػيد ضفَ »ككاؿ اىرتٌؼم/  ييٍاف ةَ رصد، ْك كيف ابلاب َْ أيب ـٓيػ ـك

ػم ٔسّ، كأةٔ ضهني اـٍّ/ ْرٍاف ةَ اعنً اأـل  .«نطيص غؽيب ٌَ ْؼا ال
ى  َْ اةَ كٓابو  (2)ركاق ٌالمه  كهل كاْػه   لن أف رسي »ةَ ْتػ الؽحَ ةَ ْٔؼ/  ػً يٍ َْ حي

ٔؿ ا  ٔؿ ا ْيٍين لكٍاتو  أىت إىل ـر ْيل  ؾثٍ أْحق ةَٓ، كال حي  فلاؿ/ يا ـر
ٔؿ ا   .«ال حغضب/ فأنىس، فلاؿ ـر

ٌى  ٔ ِْػ اإلٌاـ أحػ/ ضػذِا ْتػ الؽزاؽ/ أعربُا  ى َْ ال ؽه ٍى ٍٓ ْك ؽم َْ حي اةَ  ػً يٍ ْؾ
ٔؿ ا، أكنين، كاؿ/ »كاؿ/  ٌَ أنطاب اجليب  الؽحَ َْ رسوو  ْتػ ال كاؿ رسو/ يا ـر

 .(3)«ٌا كاؿ، فإذا اىغيب جيٍّ الرش لكّ كاؿ الؽسو/ ففهؽت ضني كاؿ اجليب  /كاؿ. حغضب
ٍاْييل ٌَ ٌؽيق ٌٍؽؼ ةَ ْتػ ا َْ ٌالم ةَ أنؿ َْ اةَ كٓاب  ىؾَ ركاق اإـل

ٔؿ ا »َ حيػ ةَ ْتػ الؽحَ َْ أيب ْؽيؽة/ ْ ٔؿ ا،  أفَّ رسل ـأؿ ـر فلاؿ/ يا ـر
ٔؿ ا   .(4)«ال حغضب/ ْيٍين لكٍات أْحق ةَٓ ال حيٍؾًث ْيلَّ فأنىس، فلاؿ ـر

                                      
 .(6116ابلغارم ) أعؽسّ (1)
 (.1681املٌٔأ )ٌالم يف  عؽسّ( أ2)
 .(23171أحػ ) أعؽسّ (3)
ٍاْييل يف  (4) ٔعٌّٓشً أعؽسّ اإـل  (.1/338) أـايم كي
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 ، ٔسّ َْ ٌالمو َي ْتػ اىرب ْؼا ال  اة
ى
أ ٍَّ فٓاد احلػيد إىل ضػيد أيب ْؽيؽة، ىؾَ ع

و يف ركاي ص املـؽ  .(1)خّكنطَّ
يف ْؼا احلػيد ْٔ/ أةٔ ادلرداء؛ ملا ركاق اىٍرباين ٌَ  كىٓو الؽسو اذلم ـأؿ اجليب 

ٔؿ ا/ دىين ىلع ٍْو يػعيين اجلِث، كاؿ/ »ضػيد أيب ادلرداء كاؿ/  / يا ـر ال كيجي
 . (2)«حغضب، ولم اجلِث

الً ةَ ْشلف أك يؾٔف املؽاد/ ـفياف ةَ ْتػ ا اثلليف؛ ملا ركاق اىٍرباين ٌَ ضػيد ـ
/ يا ُيب كيج جليب ا »األفٍؿ َْ ْؽكة ةَ الؾبري َْ ـفياف ةَ ْتػ ا اثلليف، كاؿ/ 

، فلاؿ ُيبُّ ا  ّي ًْليي
ى
كًٍيٍو ىٓيلي أ

ى
فٓاكدق مؽارنا يفأهل َْ ال حغضب، / ا كو يل كٔالن اُخفّ ةّ كأ

 .(3)«ال حغضب/ ذلم، يلٔؿ ُيبُّ ا 
ٔؿ ا أك يؾٔف املؽاد/ ْ ٍٍؽك؛ ملا كرد ِّْ أُّ ـأؿ ـر ٌاذا »/ تػ ا ةَ عى
 .(4)«ال َتْغَضْب ؟ كاؿ/ يتاْػين ٌَ غيب ا 

ً يل كاؿ/  أك يؾٔف املؽاد/ ساريث ةَ كػاٌث؛ ملا ركاق األضِف ةَ كحؿ كاؿ/ أعربين اةَْ 
ٔؿ ا  ليّ كاؿ/ »/ كيج لـؽ ٔؿ ا، كو يل كٔال كأكيو ىٓيل ْأ كاؿ/ فٓػت هل  ضب،ال حغيا ـر

ٔؿ ا  ٔد إيل ـر  .(5) «ال حغضب/ مؽارا، لك ذلم يٓ
كاةَ ًْ األضِف املؼنٔر ْٔ ساريث ةَ كػاٌث، نٍا كرد يف ٌؽؽ احلػيد، كيف 

 .(6)ةٓيٓا/ )ٍّْ( ةػالن ٌَ )اةَ ٍّْ(، كيف ةٓو الؽكايات/ )ًْ أةيّ(
ى حيىي ةَ ـٓيػ اىلٍاف كغريق، كُلو  ىؾَ اعخيف الؽكاة يف ْؼا احلػيد نٍا بىنيَّ

ٍيفِػ كٔؿ حيىي ْلب ركايخّ ليطػيد.  اإلٌاـ أحػ يف ال
                                      

 (.7/245اتلٍٓيػ ) (1)
ً ) أعؽسّ اىٍرباين يف (2)  (.2353األـك
 (.7/69اىٍرباين يف الهتري ) أعؽسّ (3)
 .(296تاف )(، كاةَ ض6635( أعؽسّ أحػ )4)
 (.2/261(، كاىٍرباين يف الهتري )6578(، كاحلاؽً )5689(، كاةَ ضتاف )15964( أعؽسّ أحػ )5)
 (.1/555)يف حٍيزي الهطاةث  (، كاإلناةث1/314الةَ األذري ) ،أـػ اىغاةث (6)
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كغريق/ َْ األضِف ةَ كحؿ َْ  (1)ككػ ككّ يف ةٓو الؽكايات ِْػ اةَ ضتاف 
ؽى احلػيد ٌَ ركايث ساريث َْ رسوو ٌَ  «...أفَّ رسلن كاؿ ليِيبي »ساريثى ةَ كيػاٌث/  نى فؼى

ؼا يخلءـ ٌّ نُّٔ  حاةٓيًّا ٌَ الؽكاة َْ الهطاةث، كىحؿ نطاةيًّا. الهطاةث، ْك
يَّبى اةَ رسبو أف الفائو ْٔ ساريث ةَ كػاٌث لٔال االعخلؼ الٔاكّ يف ضػيرّ،  كغى

 كاكخرص ْييّ اىلفٍلين كسؾـ ةّ.
ىلع أف املؽاد/ ْتػ ا ةَ ٍْؽك، ةحٍِا اعخار  (2)كاكخرص اجلرباكم يف رشضّ

 ةَ ْتػ ا اثلليف./ أف املؽاد ـفياف (3)اجلؽداين
د، كال ٌاُّ ٌَ ذلم، ةو ىٓيّ األكىل كاألنفب  كاـخِٓؽ الٔيل اىٓؽايق أف الفائو حٓػَّ

 .جبٔاٌّ لكٍّ 
ا يف حٓيني ْؼا الؽسو، كاذلم » /كاؿ اةَ ْريٍني ٍن جتػ ةٓو اىٓيٍاء يخٓب حٓتنا ِْي

 . (4)«أرل أُّ ال ضاسث ليخٓب ٌا داـ احلؾً ال يخغري ةفلف ٌّ فلف
 
 

 ثـديـحـراوي ال
 

 
 .«احلػيد اتلاـّ»ـتق يف 

  

                                      
 (.5691اةَ ضتاف ) أعؽسّ( 1)
 (.56)ص اجلٔكيث اكم ىلع األربٓنيرب( خمخرص اجل2)
 (.116يؤلؤيث ىلع األربٓني اجلٔكيث )صلااجلٔاْؽ  (3)
 . (181ص) رشح األربٓني اجلٔكيث، الةَ ْريٍني (4)
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 أهمية احلديث ومنزلته
 
 

ز ٌِّ دماع اخلري. ، كاتلطؽُّ ي  اىغيب دماع الرشَّ
ْؼا ٌَ الالكـ اىلييو األىفاظ، اجلاٌّ ليٍٓاين الهررية كاىفٔائػ »/ كاؿ اةَ ْتػ اىرب

ّي أعؾل كيٍاُّ ًى غيِّ كرىدَّ غيتى ِى ٍَ نى ٌى يٍج مؽكءحّ كديِّ، كىلػ أضفَ  اجليييث، ك ـك
 اىلائو/ ال يٓؽؼ احليً إال ـاْث اىغيب. 

 ككاؿ ْيلُّ ةَ ذاةج/ 
ػػبي  ػػابي كىاىٍغىيى ٍْشى ّي اإٍلً خيػػ ٍلػػوي َػى ٓى  اىٍ

 

ػػبي   ٓى ّي اتلَّتٍػػًؼيٍؽي كىاجلَّ خيػػ ػػػاؿي َػى ٍى  كىاىٍػ
 

 ككاؿ أةٔ اىٓخاْيث/
 ًٍ ٓي ٍ ي اًء ًضػػنٍيى اٍعخىػػربى ػػػى ٍْ

ى
رى يًف اأٍل

ى
ًٍ أ ىػػ ل  كى

 

ٍب   َى اىٍغىيى ًٌ ل  ٍْػى ؽًٍء أى ٍى ٍلًو ال ٓى ا ًى كًّ ػي  ْى
 

ٔؿ ا  كًِتى  كلكُّ ْؤالء إٍُا ضاكلٔا كدُػُٔا ضٔؿ ٌٓىن ْؼا احلػيد، كٌلف ـر
ي
كػ أ

ًً  .(1)«سٔاٌّ الَكى
 / ككػ كاؿ اإلٌاـ اجلييو أةٔ حمٍػ ْتػ ا ةَ أيب زيػ إٌاـ املالهيث »ككاؿ اجلٔكمُّ
َ أربٓث أضاديد...ةاملغؽب يف زٌِّ/ دًمى  ًٌ َداًب اخلري يخفؽع   فؼنؽ ٌِٓا ْؼا احلػيد. (2)«اعي 

أف ئنيّ كنيثن كسزيةن سآٌث  فٓؼا الؽسو ٌيب ٌَ اجليب »/ ككاؿ اةَ رسب

                                      
 (.7/251( اتلٍٓيػ )1)
 (.2/19( رشح مفيً، لئِكم )2)
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اقي اجليبُّ  ، ذً  خلهاؿ اخلري، حلطفِٓا ِّْ عليثى أال حيفِٓا لهثحٓا، فٔنَّ أالَّ يغيبى
دى ْؼق املفأىث مؽارنا، كاجليبُّ  ييؽىديدي ْؼا اجلٔاب، فٓؼا يػؿُّ ىلع أف اىغيب دًمىاعي   رىدَّ

زى ٌِّ دًمىاعي اخلريً  ، كأف اتلطؽُّ   .(1)«الرشي
 

 شـرح املفـردات

 
 
 أركػين إىل ٌا يِفٓين كيلؽبين إىل ا./ «أوصين»
. /«ردَّدَ » رى الفؤاؿى  أم نؽَّ
ٔسّ مهؽكق إىل/ «اىغضب»  اللغم كيلزٌّ إرادة ْٔ ذٔراف دـ اىليب كغيياُّ ِْػ ح

 االُخلاـ.
 
 

 

 
 

  

                                      
 (.1/412) ساٌّ اىٓئـ كاحلؾً( 1)
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 الشرح اإلمجالي

 
 

ٔاب اخلري كعهاهل ييبنيي جلا ضؽص أنطاب حمٍػ   ْؼا احلػيد اىِٓيً اذلم دمّ أة
ٍاؿ كأُفّ اخلهاؿ، كًليفيث  ♥ىلع ٌيب الٔنيث ٌِّ  ؤاهلً هل َْ أفيو اأْل ـك

 اب.حتهيو رىا ا كسِث اخلرل ٌَ أكؽب ٌؽيق كٌَ أـٓو ة
ا ةأضٔاؿ الفائيني كٌا يِاـتًٓ،  كٌلف ُبيِا  ٍن ةهرينا ةأدكاء اىلئب كدكائٓا، اعل

 فإٍْٔ لك أضػ ٌا يِاـتّ ٌَ ُافّ ادلكاء كُاسّ اىٓلج.
ةو « ال حغضب»كيف كنيًَّخّ/  دفّ ألكث رشكر اإلنفاف؛ ألف اللغم يف ضياحّ ةني ذلَّ

ا كدمااعن كحنٔ ذلم، كاأللً ـبتّ ذٔراف كألً، فالزلة ـبتٓا ذٔراف اللٓٔات أكلن كرشبن 
اىغيب، فإذا اسخجتّ اُػفّ ِّْ ُهف الرش، ةو أكثق؛ كهلؼا ملا جتؽَّدت امللئؾث َْ 

 .(1)اىغيب كاللٓٔة ـئٍا ٌَ دميّ الرشكر اىبرشيث
 
 

 
 

 
 

  

                                      
 ألحػ اىٓحفٔم. ،الهطيص املفِػ ٌَ أضاديد اىغيب نخاب/( كراسّ 1)
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 الشرح التفصيلي

 
 
 /وِْصينأنَّ رجًًل كال ليِيب » كٔهل

َ
 /«/ أ

ؼا احلػيد احلؽص ْيلـ فيّ  ً، نٍا ـأؿ الهطايب يفْ  أف  جليب اؤاؿ أْو اىٓيً كاتلٓيُّ
ٍفَ الفؤاؿ ّ ضي ٍفَ الفؤاؿ ُهف اىٓيً، ككػ اكف الهطايب ئنيّ كنيث سآٌثن كسزيةن،ٌ  ؛ إذ ضي

ً خيؽج إىل ◙الفائو ِْا  ّ كل ّ، أراد كحئنا ففأؿ ِْ ؤاهل، دكيلنا يف ْتارح  غريق. مٔفلنا يفـ 
  .[34]اجلدو/ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ ـؤاؿ أْو اىٓيً ةلٔهل/ حٓاىل ىلعككػ ُتَّّ 
 ال حغضب/ » وكٔهل»/   

 فيّ مصائو/ 
ذا احلديد/ األوىل ّ يفْ   / يف املراد ةاىغضب املِيه ؼِ

ٔ ـٔاةق اىغيب كأـتاةّ، أك لٔاضلّ كحتٓاحّ، كىحؿ املؽاد اجليه َْ اىغيب  ْك
ؼا ْٔ الؽاسصاذلم ْٔ ًسًتيَّث يف اإلنفاف  .، ْك

ٍا اةَ رجب  ال حغضب(ملَ اـخٔناق/ ) فلٔهل »، فلاؿ/ ويف املصأىث اخخٍاالن ذنْر
ٔسب ضفَ اخليق ٌَ  تاب اىيت ح حيخٍو أمؽيَ/ أضػٍْا/ أف يؾٔف مؽادق األمؽ ةاأـل
الهؽـ كالفغاء كاحليً كاحلياء كاتلٔاىّ كاالضخٍاؿ كًلف األذل، كالهفص كاىٓفٔ، كًلًِ 

ذلم ٌَ األعلؽ اجلٍييث، فإف اجلفؿ إذا ختيلج ْؼق  اىغيَ، كاىٍلكث كاىبرش كحنٔ
األعلؽ، كنارت هلا اعدة أكسب هلا ذلم دفّ اىغيب ِْػ ضهٔؿ أـتاةّ، كاثلاين/ أف 
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 . (1)«يؾٔف املؽاد/ ال حٍٓو ةٍلخىض اىغيب إذا ضهو لم
ٔ أف يؾٔف املؽاد اجليه َْ اىغيب - ككاؿ اةَ ْريٍني يف االضخٍاؿ األكؿ ْك

ىؾَ ْؼا فيّ نٓٔبث، كهل كسّ يٍؾَ أف حيٍو ْييّ ةأف يلاؿ/ اىتً / »-اىٍتييع
ٔد الفتب ضىت ال حغيب  . (2)«ُففم ِْػ كس

ال حٍٓوى ٍْلن ةٓػى اىغيب مما (ال حغضب)/ كٔهل » /كاؿ اةَ ضتاف
ى
؛ أراد ةّ/ أ

ًب؛ إًذ َ اىغىيى ّ، ال أَُّّ ُٓاقْ  ىاؿه  اىغيبي يشء ًستًيَّثه  ُٓيخيم ِْ َ  أف ييٍِهى  يف اإلنفاف ك حمي املؽءْ 
َ اىغيب مما ًٌ ي  ا يخٔدلَّ ٍَّ ؼا اخلربْ  ّى اجليهي يفْ  يًقى ْييٓا، ةو كك ًّ اىيت عي  .(3)«ذنؽُاق ًستًيًَّخ

 ويشٓد هلذا اتلأويو/ 
ٔد َْ اجليب  ََؼث فيكً»/ كاؿ ضػيد اةَ مفٓ ون الُّصُّ اذلم ال  /كاؿ/ كيِا ؟ٌا حؽدُّ

، كاؿ/  ّي الؽساؿي ْي ُّ ؼِد اىغضب ىيس ةذلم،يىرٍصى َِّّ اذلي يٍيم ُفَص  .(4)«وله
يٍٍاف  إىل ساء رسوه » /َْ ٌئٍف ةَ ٌٓؽاف كاؿك ـى

أةا ْتػ ا  فلاؿ/ يا ◙
، كاؿ/ فإف  يًَّ، كاؿ/ ٌا يفخٍيّ ٌَ اعش يف اجلار أال يخَكًَّ ٍٍجى أكنين، كاؿ/ ال حىؾى يَّ  حىؾى

، أك  إُّ حلغلاين كأمؽحين أال أغيب  كاؿ/ ال حغيب، زٍدين، كاؿ/ ـهج، كاؿ/افخَكًَّ حبقٍّ
 .(5)«ٌا ال أميم؟ كاؿ/ فإًٍف غيتجى فاٍمًيم لفاُم كيػؾ

يف  (نفايث اىٍاىب)ٌا كرد يف  /املٓىن؛ كٌَ ذلمْؼا  اىفلٓاء إىلةٓو ككػ أكار 
ٔستات اىغيب، كىحؿ ٌِٓاق اجليه َْ  /أم»كاؿ/ ضيد رشح ْؼا احلػيد  ال حٍٓو م

/ ٌَ اـخيٍغًيبى كلً ◙اىغيب. كاؿ اللافيع  ىلع اىغيب دميث؛ ألف اإلنفاف دلتٔؿه 

                                      
 . (1/414)( ساٌّ اىٓئـ كاحلؾً 1)
 . (182ص) رشح األربٓني اجلٔكيث، الةَ ْريٍني (2)
 .(5691( نطيص اةَ ضتاف )3)
 (.2618( أعؽسّ مفيً )4)
 (.611الهٍج )أعؽسّ اةَ أيب ادلُيا يف ( 5)
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ـٍ   .(1)«كلً يىٍؽضى فٓٔ كيٍاف ًضى رتي يغيب فٓٔ حار، كٌَ ا
 كاىغيب يف اجلاس ىلع رضبني/ 

ٔ اىغاىب يف اجلاس.  أخدٍْا/ ٔاين، فل يٍهِّ دفّٓ ليٓفّ، ْك  ٌَ غيب ْييّ اىٍتّ احلي
ٔ املؽاد ِْا، ٌَ لً يغيب ْييّ فيٍهِ واثلاين/ ّ ٌِّٓ، كلٔال ْؼا لاكف كٔهل ْك
ا ةٍا ال يٍاؽ. « ال حغضب»/ ♥  حؾييفن

كىلع ٌا ذنؽ، فاملؽاد ةاجليه ىلع األكؿ ْػـ إميائّ كإُفاذق، فٓييّ أف يؾًِ غيِّ 
 . (2)ةاحليً، كعٔؼ ا حٓاىل ٌّ اىٓفٔ إذا كػر. كىلع اثلاين/ ْػـ األعؼ يف أـتاةّ

ا، ةو ْٔ األ ٓن  . (3)كىل كاألنفب جبٔاٌّ لكٍّ كال ٌاُّ ٌَ إرادحٍٓا ٌ
يٍع فيٍا جييتّ لإلنفاف، كاجليه َْ  كاملٓىن/ اجليه َْ حٓايط أـتاب اىغيب، كالفَّ

ٔاةّٓ. ٔستات اىغيب كح  م
ٔائد حَْركِ   اىغضب/  اثلاُيث/ ف

َى  /اىغيب يٓين حؽؾي  ٍف  اخليييق. ضي
ٍّ جلا ضفَ اخلييق يف لكٍث كاضػةو، كاؿ/ »/ كيو الةَ املتارؾ  حؽؾي اىغيب.ادٍمى

َى اخليييق ةرتًؾ اىغيب ّكًلؼا فَّسَّ اإلٌاـ أحػ، كإـطاؽ ةَ رأْي ٍف  .(4)«ضي
رث األمؽاض اجلففيث كابلػُيث  /اىغيب ئي

ره  ؼا ملاْػ، كٌلؽَّ  .ِْػ األٌتاء اثللات ْك
ؽ  /اىغيب ٌلػٌث اىترشذـ كاتلفؽُّ

يىم يف ْى ، أك  إذ اىغيب ٌلػٌث اتلػاةؽ كاىتلاضَ كابلغياء كريبَّ رسوو  حلِث غيبو
. ػـ أرسحّ يف ككج غيبو  ٌيَّقى امؽأحّى ْك

                                      
 (.4/411ك رشح الؾركاين ) ،(2/432) أليب احلفَ املاليك ،( نفايث اىٍاىب1)
 . (114 -113ص)اجلٔاْؽ ابلٓيث يف رشح األربٓني اجلٔكيث  (2)
 . (56صىلع األربٓني اجلٔكيث) خمخرص اجلرباكم (3)
 (.1/413) ( ساٌّ اىٓئـ كاحلؾ4ً)
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ىٍص اكيف حؽؾ اىغيب عري  / ادلُيا كاآلعؽة، كاملهاىص اىيت ال حتي
عري ادلُيا كاآلعؽة؛ ألف اىغيب يؤكؿ  )ال حغضب(يف كٔهل/  دمّ »/ كاؿ اةَ اتلني

 . (1)«لم ٌَ ادليَإىل اتللاٌّ كٌِّ الؽفق، كربٍا َؿ إىل أف يؤذم املغئب ْييّ فيِلم ذ

 واملصاىح ٌَ حرك اىغضب يخؽذر خُّصْا/
ٌَ حأمو املفاـػ اىيت حرتحب ىلع اىغيب ْؽؼ ٌلػار ٌا اكخٍيج » /كاؿ املِاكم

 .(2)«ْييّ ْؼق الَكٍث اليٍيفث كاـخشلب املهيطث مما يخٓؼر إضهاؤق
ٔسّ، ككفاىغيب رضره حمو كلٔ لً يؾَ فيّ إال خماىفث أمؽق  ػة ، كحغري لٔف ال

احلؽًلث يف األٌؽاؼ، كاٍُلؽ اليفاف ةاللخً كفاضق اىلٔؿ، كاجلِايث ىلع اجلاس 
 لاكف ذلم اكفينا ليٓاكو أف جيخجتّ. -ةالرضب، أك اىلخو

/ّ  اثلاثلث/ يف اىغضب املِيه ؼِ
، أم/ فيٍا يخٓيق حبق ُففم، ال فيٍا يخٓيَّق حبق ا حٓاىل، «ال حغضب»/ ككٔهل 

ا، كٌّ ْؼا اكف يغيب ال يغ فلػ اكف اجليب  ٍن يب كال يؾيػق كػة اجلٓو ْييّ إال ضي
ا، أك  كحيٍؽ كسّٓ نأٍُا ييفٌلأ ضب الؽٌاف يف كسّٓ ٌَ كػة اىغيب، إذا رأل ٌِهؽن

ٔد املٓؽكؼ.  اُخٓهج حمارـ ا، فِٓػْا ال يلف ىغيتّ يشء ضىت يؾكؿ املِهؽ كيف
ا ىلع لك ضاؿ.  ٌن  فاىغيب إذنا ىحؿ ٌؼمٔ

كيج أليب ناىص حػكف/ أكنين، كاؿ/ إف » /ةَ حمٍػ ةَ ٌِازؿككاؿ ْتػ ا 
ال حغيب ليشءو ٌَ ادلُيا فافٓو

ى
 .(3)«اـخٍٓجى أ

 لٔصيخّ الرشيفث/ الراةؽث/ يف ٌؽىن حكرار اجليب 
ٍفَ اعكتخٓا يف ادلُيا  نؽر اجليبُّ  ا ٌِّ ىلع كػة ُفٓٓا كضي ٓن كنيخّ ذلذنا حجتي

ا اىِٓيٍث كػرنا، فيً يؾدق كاآلعؽة، كيتػك أف الفائو لً يلِ ِن ٔسؾة ىف ّ ةٓؼق الٔنيث امل
                                      

  .(11/521فخص ابلارم )( 1)
 (.6/81)فيو اىلػيؽ  (2)

 (.293الؾْػ الهتري )أعؽسّ ابليٌٓف يف  (3)
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؛ ألُّ ٌتيب األركاح اىٓييً ةٍا يػاكم اجلفٔس، فٓؼق اجلهيطث كضػْا يه ْييٓا 
 دكاء الفائو كًلرري ٌَ اجلاس.

ًي اجليب  ٔؿ ا »ٌَ كٔهل/  كُِري ْؼا ٌا ككّ ليٓتاس ْ ين داعء أدْٔ ةّ يا ـر ْيٍي
ًَّ رشٔل اهلل َشِو ، فلاؿ اىٓتاس ذلم مؽارنا، فلاؿ هل/ شو اهلل اىؽافيثفلاؿ/  يا ؼتاُس يا ؼ

ؼطيَج لكَّ خيٍ 
ُ
ؼطيَج اىؽافيَث أ

ُ
 .(1)«اهلَل اىؽافيَث يف ادلُيا واآلخرة؛ فإُم إذا أ

اىغيب ٌَ ُؾاغت الليٍاف؛ كهلؼا خيؽج ةّ اإلنفاف َْ اْخػاؿ » /كاؿ اجلٔكم
كئِم احللػ كابلغو كغري ذلم ٌَ اىلتائص ضاهل، كيخَكً ةابلاٌو، كيفٓو املؼمٔـ، 
ٌّ  ال حغضب(/ )-لزلم كاؿ هل أكنين-املرتحتث ىلع اىغيب؛ كهلؼا كاؿ اجليب 

ً ٌففػة اىغيب كٌا يجلأ ٌِّ ِى ًْ  .(2)«حؾؽارق اىٍيب، كْؼا دحلوه ُاْؽه يف 
 اخلامصث/ يف األشتاب املؽيِث ىلع حرك اىغضب/

 ُّٔ َى اخليييق؛ اكحليً كاحلياء كيؾٔف ذلم ةرتؾ أـتاب اىغيب، كٓح ٍف ٌا ييؾفتم ضي ًد 
ة اىغيب. ىٍت فيم ًضػَّ ـ، فإذا نار لم اعدةن اُؾىَّسى ٔاىّ كًلفي األذل كحؽًؾ اجلػاؿ كاخلها  كاتل

ه اهلل»كيف احلػيد/  ّ اهلل، وٌَ يَخََصَّبَّ يَُصَّبر ُّ اهلل، وٌَ يصخغَ يغِ  .(3)«وٌَ يصخؽفف يُؽِّف
ب ةاتل  ػريب كرياىث اجلفؿ.فٓؼق الهفات حيٍؾتىفى

ؽ فيييث احليً كًلًِ  ككػ كيو/ ليغيب دكاء يٍِّٓ كدكاء يػفّٓ، فاذلم يٍِّٓ حؼنُّ
خٓاذة ٌَ الليٍاف الؽسيً.  اىغيَ كاـخطيار عٔؼ ا، كااـل

إذا »كاؿ/  كاذلم يػفّٓ حغيري احلاؿ اىيت ْييٓا اإلنفاف، نٍا يف ضػيد أيب ذرٍّ أف اجليب 
ٔ كائً ف  .(4)«ييجيس، فإن ذْب ؼِّ اىغضُب، وإال فييضطجػغضب أخدكً ْو

                                      
 .(468(، كاليياء يف املغخارة )3514( أعؽسّ اىرتٌؼم )1)
 (.16/163) ، لئِكم( رشح مفي2ً)
 (.1153(، كمفيً )1469( أعؽسّ ابلغارم )3)
 ( ةإـِاد نطيص.5688(، كاةَ ضتاف )4782، كأةٔ داكد )(12348) ( أعؽسّ أحػ4)
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ألف اىلائً أكث حٓيئنا للُخلاـ كُفاذ ةٔاْد ابلٍق، كاىلاْػ دكُّ، كامليٍشّ دكف 
 اجلٍيّ.

ىلع ـٔاةق اىغيب، أك لٔاضلّ فإُّ ال  كأعرينا؛ فٍٍٓا كيو يف حأكيو كٔؿ اجليب 
تٍٓا كاىلػرة ىلع اتلطؾً فيٓا دحلو ُاْؽ ىلع إماكُيث اىتفايم ةاىغؽائؾ كحٓؼيتٓا كى

ٔد كاىرتكيو.  كتو ْيشآُا كبٓػق، كأف اىٓادات احلفِث يٍؾَ انتفاةٓا ةاتلٓ
 الصادشث/ يف اىغضب هلل حؽاىل/

ٔ ُٔاعن/   ْو
ؽاض. -1 خػاء غريةن ىلع اأْل  غيب دلفّ ااْل
 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿غيب ِْػ ملاْػة املِهؽات غريةن ىلع ادليَ كاؿ حٓاىل/  -2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ككاؿ/ ، [2/]اجلٔر

  .[43]اتلٔبث/ ﴾پ ڀ ڀ
ف كسّٓ  كملا رأل  َّٔ خهّ ـرتنا فيّ حهاكيؽ، حي  .(1)ْك

يًكى إحلّ اإلٌاـ اذلم يٍيو الهلة ضىت حؽؾ ةٓو اجلاس الهلة ٌّٓ غيب  كملا كي
َ اجلاس، كأمؽ ةاتلغفيف، فلاؿ/  يا أيٓا اجلاس إن ٌِكً ٌِفريَ، »كاكخػ غيتّ، كْك

ٔجز، فإن ٌَ ورائّ الهتي والضؽيف وذا احلاجثفأيك مَّ اجلاَس فيي
َ
، ككاؿ ملٓاذ/ (2)«ً أ

ؽىؼي يف كسّٓ الرشيف (3)«أفخان أُج يا ٌؽاذ» ، كاؿ أةٔ ـٓيػ ، كٌلُج الهؽاْث حٓي
ا، فإذا رأل كحئنا يؾؽّْ ْؽفِاق يف »اخلػرم/  اكف اجليب أكػَّ ضياءن ٌَ اىٓؼراء يف عػْر

ً ىغيتّ يشء ، كٌلف (4)«كسّٓ ً يل ٌات ا ل ّ، كىؾَ إذا اُخٓهج ضؽ  .(5)ال يجخلً جلفف
                                      

 (.2117، 92(، كمفيً )5954( أعؽسّ ابلغارم )1)
  .(466(، كمفيً )91( أعؽسّ ابلغارم )2)
 (.465(، كمفيً )715( أعؽسّ ابلغارم )3)
 (.2321(، كمفيً )6112غارم )( أعؽسّ ابل4)
 (.2327(، كمفيً )6162( أعؽسّ ابلغارم )5)
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ٔـً ةني اإلفؽاط اذلم خيؽج اىٓلو كادليَ َْ ـياـخٍٓا،  ٔد يف ْؼا امللاـ اتل كاملطٍ
 كاتلفؽيً اذلم يٍيج اىغرية كاحلٍيث. 

 الصاةؽث/ يف اىغضب املهروه/ 
ٔ احلانو ِْػ فٔات احلِٔظ املتاضث، نغيتّ ىلع عادٌ ّ ضني خياىفّ، أك يؾَّس ْك

ؼا أنؿ ةَ ٌالم خيػٌّ ْرش ـجني،  َُحخّ، ككػ اكف اجليب  ال يغيب ْؼا اىغيب، ْك
، كال كاؿ ليشءو فٓيّ/  ًُّ ( ك ًَ َفَؽيَْخّ»فٍا كاؿ هل )أؼٍّ اَل فؽيخّ؟ كال ليشءو لً يفٓيّ/ ل

َ
. (1)«أ

ا ةٓوي نفائّ  ٔه فئ »/ ♥كاؿ هلً  كٌلف إذا اعحب أنفن ر دؼ لٔ  أك كاؿ/–كُدر
 .(2)«اكن -كُِِضَ أن يكٔن

ٔم/   اثلاٌِث/ يف اىغضب املذم
ٔ الهادر ىلع كسّ اىفغؽ كاتلهربُّ كاملتاْاة كاملخٓييق ةاحلِٔظ ادلُئيث  .(3)ْك

 أك اىغيب املفيض إىل ٌا ال يؽىاق ا حٓاىل ٌَ اىلٔؿ كاىفٓو.
ؽًؼى ِّْ أُّ غيب جلففّ كً كال رضب ةيػق عا كاجليب  ْي ا كال امؽأة كً ٌا  ٌن د

 .(4)إال أف جياْػ يف ـبيو ا
ٔؿ ا / »▲كيف الهطيطني َْ اعئلث  جلففّ يف يشءو كً، إال  كٌا اُخلً ـر

 .(5) «أف حجخٓم ضؽٌث ا فيجخلً
ٔد كٔؿ  كٌلف  َي مفٓ ّي اة كًذمى يف كغهّ يفهج، أك يلٔؿ عرينا، كملا ةىيَّغى

ي
إذا أ

ًريػى 
ي
قَّ ْييّ اىلائو/ ْؼق كفٍث ٌا أ ى كسّٓ كغيب، فيً يؾد ىلع  ةٓا كسّ ا؛ كى ريَّ ك ىغى

وِذَي مٔىس ةأكرث ٌَ ذلم فصَّب»أف كاؿ/ 
ُ
 .(6) «كد أ

                                      
 (.2319(، كمفيً )6138ابلغارم )أعؽسّ ( 1)
 ( 13418أعؽسّ أحػ ) (2)
 (.321)ص ( ٌزياف اىٍٓو3)
 .(2328( أعؽسّ مفيً )4)
 .(2327(، كمفيً )3561أعؽسّ ابلغارم )( 5)
 .(1162(، كمفيً )3151( أعؽسّ ابلغارم )6)



 

604 

ا » /ككاؿ اةَ رسب ٍَ كاؿ ٌَ الفيف/ إف اىغيتاف إذا اكف ـتب غيتّ ٌتاضن ٌى إًفَّ 
إذً ْييّ إذا فإٍُا أراد/ أُّ ال  -اكملؽض، أك الففؽ، أك اىٍاْث، اكلهٔـ، ال ييلـ ْييّ

ٔق نٍا كاؿ  ا، أك ـتًّا، أك حن سب حيشؽن / اكف مما يلّ ٌِّ يف ضاؿ اىغيب ٌَ الكـ ئي
فأٌا إف اكف ؛ (1))إٍُا أُا برش أرىض نٍا يرىض اىبرش، وأغضب نٍا يغضب اىبرش(

اىغيب يؤدم إىل كٔؿ ؽفؽ، أك ردة، أك أعؼ ٌاؿ ةغري ضق، فٓؼا ال يلم مفيً أًُٓ لً 
خاؽ، فإُّ يؽيػكا أف اىغ ؼ ةّ، كًلؼلم ٌا يلّ ٌَ اىغيتاف ٌَ ٌلؽ ْك يتاف ال ييؤىاعى

 .(2)«يؤاعؼ ةؼلم لكّ ةغري علؼ
ٔاَب ىلع كٔهل/  اتلاشؽث/ يف كَُّْصِ اجليبر   /«ال حغضْب »اجل

ا/ ًْ ذا حيخٍو وجٔ  ْو
/ أراد حجتيّٓ إىل ٍْٔـ ُفّ ْؼق الٔنيث، نٍا يف احلػيد اآلعؽ/ أف إٌا ألف اجليب  -1

ال ؟ كاؿ/ ٌاذا يتاْػين ٌَ غيب ا »/ ػ ا ةَ ٍْؽك ـأؿ اجليب ْت
 .(3)«حغضب

 كإٌا ألف الفائو اكف غئبنا، أك يغيتّ اىغيب. -2
أك ىٓيّ ملا رأل املفاـػ اىيت حٓؽض لإلنفاف إٍُا يه ٌَ كٓٔحّ، أك غيتّ، كٌلُج  -3

 غريق.كٓٔة الفائو مهفٔرة فِٓاق َْ اىغيب اذلم ْٔ أًِْ رضرنا ٌَ 
 يف اىفرق ةني اىغيظ واىغضب/ /اىؽارشة

 .(4)كيو/ اىغيَ أنو اىغيب، كًلررينا ٌا يخلزٌاف
ٔارح، خبلؼ اىغيب فإُّ  ٔ أف اىغيَ ال يِٓؽ ىلع اجل ككيو/ ةو ةحٍِٓا فؽؽ، ْك

                                      
 .(2611(، كمفيً )6361( أعؽسّ ابلغارم )1)
 (.1/421)كاحلؾً ( ساٌّ اىٓئـ 2)
 .(296(، كاةَ ضتاف )6635أعؽسّ أحػ ) (3)
تيث برشح األربٓني اجلٔكيث (4) ٔضات الْٔ  .(162)صاىفخ
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ٔارح ٌّ فٓو ٌا كالةػ، ككيو/ اىفؽؽ ْٔ أف اىغيب يتتّٓ إرادة االُخلاـ  يِٓؽ ىلع اجل
ا، كىحؿ اىغي ٍن  َ نؼلم.دائ

ٔ احلؽارة اىيت جيػْا اإلنفاف ٌَ فٔراف دـ كيتّ  .(1)ككيو/ اىغيَ أكػ اىغيب ْك
ٔم اىلياٌث ىلع رؤوس »/ كاؿ  ٔ يصخطيػ أن يِفذه، داعه اهلل ي ٌَ نغً غيًغا ْو

 .(2)«اخلًلئق خىت خيّيه يف أي احلٔر شاء
 /فائدة ؼلديَّث 

 ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿حٓاىل/ / اىغيب، كاؿ ٌَ الهفات اىفٓييث اثلاةخث  
إن ريب »، كيف ضػيد اللفاْث/ [84]طّ/ ﴾ک ک ک ک گ گ ﴿، ككاؿ حٓاىل/ [6]اىفخح/

ٔم غضًتا لً يغضب كتيّ ٌريّ، وىَ يغضب ةؽده ٌريّ فيشب ىلع املفيً  (3)«كد غضب احل
ييّ أف يٓخلػ أف نفث اىغيب ِْػ ا ال تلتّ  أف يثتج لؽبّ ْؼق الهفث، كأف ال يؤكهلا، ْك

 .[44]الشٔرى/ ﴾ٺٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴿يلّ، كاؿ حٓاىل/ نفث ع
 /ٔائد فلٓيَّث  ف

 /(4)خكً طًلق اىغضتان وعٓاره -4

ككػ اعخيًيفى فيّ/ فليو يلّ ٌلؽ اىغيتاف، كال فؽؽ ةحِّ كبني غريق؛ إذ اغىب اىٍلؽ 
 ،ّْٔ كاؿ احلفَ/ فإف اكف غيتاف فيف ذلث ضيو، أك يؾٔف َْ غيب، فل كسّ ىٓػـ كك

يفخػؿ ىلعذث أكٓؽ إف اكُج ال حتيو ٌا يؼْب غيتّ، يف ذل ، ذلم ةأفَّ اىغيتاف مَكَّفه  كي
 .دماْث ٌَ الهطاةث ةآُلاد يٍيِّ ِْػ اىغيب ىتفككػ أ
ىقي اةَ رسب  ؼا ٌؼْب احلفَ كدماْث، كُىرصى ككػ سٓو نرري ٌَ اىٓيٍاء »، فلاؿ/ ْك

                                      
 (619املفؽدات يف غؽيب اىلؽَف، ليؽاغب األنتٓاين )ص( 1)
 .(، ككاؿ اىرتٌؼم/ ضػيد ضفَ غؽيب4186(، كاةَ ٌاسّ )4777، كأةٔ داكد )(2121(، كاىرتٌؼم )15637( أعؽسّ أحػ )2)
 .(327، 194)، كمفيً (4712، 3361، 3341)أعؽسّ ابلغارم ( 3)
(، كإاغذث اليٓفاف يف ضؾً 331-3/329) (، كرشح الؾركاين3/244(، كضاكيث اةَ اعةػيَ )561ص) ، ليتِٓٔتالؽكض املؽبّ (4)

 ،دار اإلفخاء املرصيث ل(، كفخاك9/389) (، كفخص ابلارم1/421)كاحلؾً ً، كساٌّ اىٓئـ الةَ اىلي ،ضؾً ٌلؽ اىغيتاف
 (.3364، 3356، 1216، 1211، 1219، 911، 911، 257، 242) ركً
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ا، كال يلتو حففريْا ٌّ اىغيب الهِايات ٌّ اىغيب اكلرصيص يف أُّ يلّ ةٓا اىٍلؽ ُاْؽن 
- ةغري اىٍلؽ، كًٌِٓ ٌَ سٓو اىغيب ٌّ الهِايات اكجليث فأككّ ةؼلم اىٍلؽ يف ابلاٌَ

ا ٓنا ٌَ ككٔع رصيص اىٍلؽ؟! -أيين  . (1)«فهيف جيٓو اىغيب ٌاُ
رن  َّٔ ا يف ككيو/ ال يلّ ٌِّ ٌلؽ؛ ألُّ غري مؤاعؼو ْيل فٓوو لً يلهػق كإف اكف ٌخيهى

 ِّْ اىلهػ تلٍيُّم اىغيب ٌِّ. اُخىفذِّْ ىؾَ 
 يف أكٔاهل كأفٓاهل، فٓٔ ةٍراةث املشِٔف كالفهؽاف ال ككيو/ إذا نار اىغيتاف خمخلنٌ 

. كاؿ اةَ حيٍيث فيٍا ُليّ ِّْ حيٍيؼق اةَ اىليً يف حٓؼيب ييؤعؼ ةأفٓاهل كال يلّ ٌلكّ
، كاإلغلؽ/ انفػاد (3)«قال طًلق وال ؼخاق يف إغًل»/ يف حففري كٔهل  (2)ـنن أيب داكد

ٔق كاملشِٔف كالفهؽاف كاملهؽق  ةاب اىٓيً، كاىلهػ ْييّ، فيػعو فيّ ٌلؽ املٓخ
كاىغيتاف اذلم ال يٓلو ٌا يلٔؿ؛ ألف الكنٌ ٌَ ْؤالء كػ أغيق ْييّ ةاب اىٓيً كاىلهػ، 

 كاىٍلؽ إٍُا يلّ ٌَ كانػ هل اعلً ةّ كا أْيً. 
لـ اةَ حيٍيث وى كيظ اإـل أعؼق ِّْ حيٍيؼق اةَ اىليً  ،ايف ذلم حفهيلن ضفِن  كفهَّ

 دار اإلفخاء املرصيث، كضانيّ/ كبّ أفخج  ،كغريق
 ذلذث أكفاـ/ أف اىغيب ىلع

ٍهًؽ فل يلٓؽ ناضتّ ةٍا كاؿٌٓا يؾيو اىاألول/  ؼا ال يلّ ٌلكّ ،لو اكلفُّ  .ْك
ر ٌا ي واثلاين/ ُّٔ لٔؿ ككهػق فٓؼا ٌا يؾٔف يف ٌتادئّ حبيد ال يٍِّ ناضتّ ٌَ حه
 .يلّ ٌلكّ

أف يفخطؾً كيلخػ ةّ فل يؾيو ْليّ ةالَكيث كىؾَ حئؿ ةحِّ كبني ُحخّ واثلاىد/ 
 فؽط ٌِّ إذا زاؿ، فٓؼا حمو ُِؽو كاسخٓاد.ٌا  حبيد يِػـ ىلع

                                      
 . (1/423ص)( ساٌّ اىٓئـ كاحلؾً 1)
ٔد رشح ـنن أيب داككد )( 2)  . (6/187ْٔف املٓت
يػ كغريق ةأُّ اإلنؽاق، كفَّسق غريٍْا ةاجلِٔف. ككيو/ ْٔ ُيه َْ إيلاع اىٍيلات ( فَّسق اإلٌاـ أحػ ةاىغيب، كفَّسق أةٔ ْت3)

َ، ضاكق ،يّ اىٍلؽ ضىت ال يتًف ٌِّ يشءيفيغيق ْ ؛اثللث دفٓث كاضػة  (. 5/195)زاد املٓاد . أةٔ ْتيػ اهلؽكم نغيق الْؽ
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ػـ الٔكٔع يف ْؼق احلاىث كٔم  » /كاؿ اةَ اىليً  .(1) «ّه شً ٌخَّ  ْك
 املخيفيَ ةهيغث اىٍلؽ ْٔ ةادلرسث األكىل أفَّ اللغم كاملٓيار ِْا كغيص/ ةٍٓىن

د درسث اىغيب اىيت اكف ْييٓا ككج الٔاكٓث ػي و حِػرج فيٍا يلّ ةّ اىٍلؽ  ،اذلم حيي ْك
يف ذلم؛ إًذ األمؽ  الٔاكٓث، فييخق األزكاج ا  ملَ كٓػٌارات األأـ ال؟ ككػ حِٓؽ ةٓو 

 . (2)يخٓيَّق حبو ٌٓارشحّ لؾكسخّ، أك ضؽٌخٓا ْييّ
ّ، وال فرقاو   .ىلٔل يف عٓار اىغضتان اكىلٔل يف طًلك

 كضاء اىغضتان/ 
نخبى أةٔ »، نٍا يف ضػيد ْتػ الؽحَ ةَ أيب ةؾؽة كاؿ/ َْ ذلم اجليبُّ  ككػ ُه

ةى إىل ًّ  ةىٍؾؽى ًِ الَّ  -كٌلف بفشفخافى - اةٍ
ى
ةني اذجنًي كأُج غيتاف؛ فإيني ـٍٓجي اجليبَّ    ىٍليًضى ةأ

ًٌ ال َيْلضنَيَّ يلٔؿ/   ٔ غضتان  َخَك  .(3) «ةنَي اذننِي ْو
ٔؿ ا  ٍَ كالَّ  نىهى ـر ا ضاؿ ٍق ا احليٍؾً، أك اىلياء ةني اذجني أال حيؾً ةحٌِٓى

خػاؿ، و كخيخٌو ةّ اجلِؽ، فل حيهي  غيتّ؛ ألفَّ اىغيب يغري اىٓلو كحييو اىٍتاع َْ ااْل
ٔسّ، ككػ يخشاكز ةاحلاؽً إىل غري ّى ٌَ احليٍؾً ضاؿ غيتّ، اـتيفاء احلؾً ىلع ال ًِ ٍي ، ف  احلقي

و ةّ حغريُّ  اقي اىفلٓاء ةٓؼا املٓىن إىل لكي ٌا حيهي ػَّ ني ؛ اىًفٍهؽْك يىتىث  ،اكجلٔع كاىٍٓق املفٌؽ كغى
اس ائؽ ٌا يخٓيَّق ةّ اىليب حٓيُّلن  ،اجلُّٓ ٔ كياس ٌِِث ىلع ٌِِث، ـك ا يلغيّ َْ اـتيفاء اجلِؽ، ْك

ًى ٌِّ أفَّ احليٍؾً ال يؾٔف إال يف ضاىث اـخلاٌث فإُّ ملا ُه َْ احلؾً يف  ًٓ ضاىث اىغيب؛ في
ٔ حغريُّ اىًفٍهؽ. ىؾ، ْك ٍيٍلرتى يَّث اجليه ال ًْ  اىفهؽ، فاكُج 

فلاؿ اجلٍٓٔر/ لٔ عاىف فطؾً يف  ،واخُخيَِف يف احلكً واىلضاء يف خال اىغضب -4
ِا، كال يف ضلي  اىغيب نصَّ إف كافق احلٌق ٌّ الهؽاْث، كيِفؼ احلؾً ٌّ الهؽاْث

اؼ ىلع غريق؛ فإُّ ال اجليب  ييؾؽق يف ضقي  اؼ ْييّ يف اىغيب ٌا خيي ؛ ألُّ ال خيي
                                      

 ( 5/196زاد املٓاد ) (1)

 (.1218) ركً ،( فخاكل دار اإلفخاء املرصيث2)
 (.1717(، كمفيً )7158( أعؽسّ ابلغارم )3)
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ا يف ضاىىيتى اىغيب كالفهيِث، خبلؼ غريق.يلٔؿ إالَّ    ضلًّ
ق إٌاـ احلؽٌني  كال فؽؽ يف احلؾً ةني مؽاحب اىغيب كأـتاةّ ِْػ اجلٍٓٔر، ككيَّػى

 فإُّ ال يػفّ إىل خماىفث احلق. ا، خبلؼ اىغيب   ابلغٔم ةٍا إذا اكف اىغيب ىغريك
ثلتٔت اجليه ِّْ، كاجليه  ؛ككاؿ ةٓو احلِاةيث/ ال يِفؼ احلؾً يف ضاؿ اىغيب

ىوى اجليهى  ى ذلم الهِٓاينُّ  يلخيض اىففاد، كٌَ ذً حى  كاللٌٔلينُّ  يف احلػيد ىلع اتلطؽيً، كُىرصى
 كغريٍْا.

اىففاد، كبني اجليه اتلطؽيً كاذلم يلخيض  يه لزلاتاجلكاجلٍٓٔر ىلع اتلفؽيق ةني 
ةٍا  لئنف اذلم يلخيض الهؽاْث، كٌَ ذً حئا احلػيد ىلع الهؽاْث؛ ألف اجليه خمخم  

 يجلأ َْ اىغيب ال َْ ذات اىغيب فإُّ ٌَ ٌتائّ اىبرش.
ٔ غيتا ككػ ضؾً اجليب  ة ْك ، (1)فةني الؾبري كرسوو ٌَ األُهار يف رشاج احلؽَّ

ا ِْػ اجلٍٓٔر لرصؼ اجليه إىل الهؽاْث.فاك ػن  ف ْؼا مؤًلي
َ ة اجليب أُّ ال يهص إحلاؽ غري  كال خيىف» /كاؿ اللٌٔلين ٓهٔـْ  رو ذلم؛ ألٌُّ  ّ يفٌ 

َ اخلٍأ  ّْ هٍث حٍِٓ ّ خبلؼ غريق فلْ  ّ كغيت ً ةابلاٌو يف رىائ  .(2)«احلؾ
 لئنف.أـ لزلات ْٔ  ؛ ْوىلع اىزناع يف اجليه كٌػار اىزناع يف املفأىث ٌتين  

ػـ آُلاد احلؾً ضاؿ اىغيب ةأفَّ اجليه اذلم يفيػ  ليبى اىلٔؿ ةاتلطؽيً ْك ًٓ ككػ حي
ففاد املِيه ِّْ ْٔ ٌا اكف ذلات املِيه ِّْ، أك جلؾئّ، أك لٔنفّ امللزـ هل ال املفارؽ نٍا 

 ِْا، كًلٍا يف اجليه َْ ابليّ ضاؿ اجلػاء ليشٍٓث. 
وى ةٓيًٓ ةني أف  يؾٔف اىغيب ٌؽأ ْييّ ةٓػ أف اـتتاف هل احلؾً فل يؤذيؽ كفهَّ

 علؼ.  فٓٔ حموُّ كإالَّ 
ٔ حفهيوه » /كاؿ اةَ ضشؽ  .(3)«ٌٓخربه  ْك

                                      
 (.2357(، كمفيً )2361( أعؽسّ ابلغارم )1)
 .(8/314ُيو األكٌار ) (2)
 .(13/138فخص ابلارم )( 3)
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ـي  ةاب/ اىتفٓيو »ّ/ ِجكذْب اىجفايئ إىل سٔاز ذلم ليٍأمٔف دكف غريق، فلاؿ يف 
ٔ غيتاف ر إحلّ ، ذً ـاؽ ضػيد الؾبري كاألُهارم امللا»ليطاؽً املأمٔف أف حيؾً ْك

ٔ غيتاف. ا ككياء اجليب َُفن   ْك
ا ةاجليب كذنؽ اةَ املِريَّ  ٓو اجلٔاز عانًّ ٔد   أفَّ اجلٍّ ةني ضػي ي ابلاب ةأف جيي ٔس ل

م، أك أفَّ غيتّ إٍُا اكف ليطقي فٍَ اكف يف ٌرو ضاهل  ّ كاألٌَ ٌَ اتلٓػي اىٓهٍث يف ضلي
ّى ساز كإالَّ  ًِ ٌي  (1). 
 ِّْ ةاملاُّ ٌَ اـتيفاء اجلِؽ. ػى اآلٌػم اىغيب املِيهَّ يَّ كؼى 

املؽاحب يف ذلم لكّ خمخيفث كال ىاةً إال ةاتللؽيب، ككػ » /ةَ ْتػ الفلـاكاؿ اىٓؾ 
ىتً احلاؽً ةٍا يٍِّ ٌَ اـتيفاء اجلِؽ، كلكُّ ْؼق حلؽيتات يؽسّ يف أٌراهلا إىل ُِٔف 

ـه ا ةٍ ًاحلاؽً اىغيتاف َْ احلؾ هى ٍِ املَكَّفني كال يي  ؛ إًٍذ ال ضاسث ةّ إىل هل ْٔ ٌٓئ
يع إنفافه  ًو ٌٓئـ فيِهؽق، فل ييؾؽق ليطاؽً  ىلع اجلِؽ فيّ؛ ٌراهل/ أف يػَّ إنفافو ةػْر

 .(2) «ا إًٍذ ال حيخاج يف ْؼق املفأىث إىل ُِؽو كاْختارو ٍاحلؾً ةحِٓ
ًؽقى اللافيعُّ  ي ٓى يٍ هل ابليّ كالرشاء كاجلِؽ يف اجلفلث ىلع األْو كاليَّ  كًلى ذلم  لتّث كٌا ي

ٍَ كأُّ أف يلغيّ ًٌ ًٌ كاىفؽح اللػيػ، أك اجلٔع كاىٍٓق كاجلٓاس، كلك ٌا  ٔسّ كاهل  .ٌَ ال
هل أف يليض فيٓا لً أرٌد ٌَ  كًلؼلم لٔ كىض يف احلاؿ اىيت نؽْجي »/ كاؿ اللافيعُّ 

ا ٌَ ضهٍّ يف أفؽغ ضاالحّ كذلم إذا ضؾً خبلؼ الهخاب كٌا  ،ضهٍّ إال ٌا نِج رادًّ
 .(3)«ةّ احليٍؾً كنفجي مما ييؽىدُّ 

 ككرد حنٔ ذلم َْ ٌالمو كغريق ٌَ األئٍث.
ٍؽ ةَ ْتػ اىٓؾيؾ كأيب  يٍص ْك ٔ غيتاف َْ رشي ًكيىٍج نؽاْث احليٍؾً ليلاض ْك كري

ة إىل اةِّ.¶ضِيفث، كًلخب ٍْؽ ةؼلم إيل أيب مٔىس األكٓؽم   ، نٍا نخب ةّ أةٔ ةىٍؾؽى
                                      

 .(13/138) فخص ابلارم( 1)
 (.2/16كٔاْػ األضاكـ الهربل ) (2)
 .(7/492األـ )( 3)
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يه جل فافيٍني ألناتلًٓ، كإالَّ ةاحلؾً ةني امل ص  اكاجليه املؼنٔر يف احلػيد ع
ٔ غيتاف كلٔ اكف غيتّ  ُػةن  كاؿ املِاكم/ فل يلًو  ،نيييتِاكؿ ٌا لٔ كىض ةني ذٌ ا ْك

ٓن حٓاىل علفن  ٍن ا ليتيليين فيهؽق ذلم حزني  ا.ا ال حتؽي
ا نٍا ييؾؽق احليؾً كاىلياء. ٌن  كحيؾؽق اىفخٔل يف اىغيب حٍا

 غري ٌَ ةّ كخيرب الرشيع، احلؾً يبني ٌَ/ ٍفيتػكاى»اإلُهاؼ ليٍؽداكم/  كيف
 . اىفؽكع ضٔايش يف كيغِا كاهل. ةّ كييؾـ يبيِّ ٌَ/ كاحلاؽً. إلؾاـ

 يف يفيت ال/ الهربل الؽاعيث يف ككاؿ. اكحلؾً حيؽـ فِاْؽق/ أنٔهل يف ٌفيص اةَ كاؿ
  .(1)«يهص ال/ ككيو، كًلؽق نص/ كأناب أفىت فإف ،احلاؿ ْؼق

ِْٔث  ِْٔث » /كاؿ ابلغارمكاتلٓييً، كجئز اىغيب يف امل ةاب/ اىغيب يف امل
ِْٔث / »-يف رشح ذلم- كاؿ اةَ ضشؽ« إذا رأل ٌا يىٍؾؽىقكاتلٓييً  ى اىغيب ىلع امل كىرصى
ٔاَْ ٌَ   يليضى أالَّ  دكف احلؾً؛ ألف احلاؽً ٌأمٔره كاتلٓييً  ٔ غيتاف، كاىفؽؽ أف ال ْك

ألُّ يف نٔرة  ؛حؾيُّف االُؾاعجكأُّ أف يؾٔف يف نٔرة اىغيتاف؛ ألفَّ ٌلاٌّ يلخيض 
ٍي   ؼً ٍِ ال

ى
ٔق؛ ألُّ كػ يؾٔف أ ٔءى فًٓ كحن ٍَ يخٓيًَّ ٌِّ ـ ٌى ٓيًي إذا أُؾؽ ىلع  ٍي  عى دٍ ر، كًلؼا ال

ٌن  ا يف ضقي لك أضػو ةو خيخيف ةاعخلؼ أضٔاؿ املخٓيٍني، ليلتٔؿ ٌِّ، كىحؿ ذلم الز
 . (2)«كأٌا احلاؽً فٓٔ خبلؼ ذلم

 ىطائف وُميٌَح وآداب/ 
 أُهفم فإف ،ذلم كتو فأغيتّ رسلن  حٔايخ أف أردت إذا ةين يا»/ كاؿ ىلٍاف الةِّ

 .(3)«فػّْ كإال غيتّ ِْػ

ٌَ أضيً اىٓؽب، كٌَ ذً نػاف يلػٔؿ/ ٌا غيتج ىلع ٌَ أكػر  ◙كٌلف ٌٓاكيث 
 ْييّ، كٌَ ال أكػر ْييّ.

                                      
 (.11/186اإلُهاؼ ) (1)
 .(1/187فخص ابلارم ) (2)
 (.91ركىث اىٓللء )صعؽسّ اةَ ضتاف يف أ (3)
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 ْلٔبخّ ةل أم/ أف اىغيب ىلع ٌَ أكػر ْييّ حٓب حمو ال فائػة فيّ؛ ألُين كادر ىلع
 زيادة، كٌَ ال أكػر ْييّ فل ـبيو إحلّ، فاىغيب ْييّ حٓب حمو؛ ألُّ ال يليف كال يؽكم.

ٌّ ىلع اجلار/ » /ككاؿ احلفَ ابلرصم أربّ ٌَ ؽَ فيّ ْهٍّ ا ٌَ الليٍاف كضؽَّ
تث، كاللٓٔة، كاىغيب  .(1)«ٌَ ميم ُففّ ِْػ الؽغتث، كالْؽ

ٍاؿ/ احليً ِْػ »كغريٍْا/  اضككاؿ ـفياف اثلٔرم كاىفييو ةَ ْي أفيو اأْل
 . (2)«اىغيب، كالهرب ِْػ اىٍٍّ

َعؽ اىٍٓؽ ٌَ غيتث يغيتٓا » /ككاؿ ٍْاء ةَ أيب رباح ٌا أةؾٕ اىٓيٍاء ةؾاء 
أضػًْ فخٓػـ ٍْو مخفني ـِث، أك ـتني ـِث، أك ـتٓني ـِث، كرب غيتث كػ أكطٍج 

ا ٌا اـخلاهل ٍن  . (3)«ناضتٓا ٌلط
 َ يًْك ًْ ا ٔسػ ال /يلاؿ اكف» /كاؿ ضتيب ةٍَ ٍْؽ ةٍَ إًةٍؽى ٓى  ي ٔدن  ٔؿشي اى  كال ،احمٍ

 .(4)«امَّسكرن  ٔبيي اىغى 
 .(5)«اىغيب ٌفخاح لك رش» /ككاؿ سٓفؽ ةَ حمٍػ

 (6)!«ال يغيب، فإذا أغيتّ إنفافه كاؿ/ ةارؾ ا فيم اكف اةَ ْٔف»ك
ختث»ك ْي ةٍٔالؾ!  ٌا أكتٓم/ غلٌّ، كاؿ إذا غيب ىلع اكف ْٔف ةَ ْتػ ا ةَ 

ٔسّ ا كأُا أْيص ا، فإذا اكخػَّ غيتّ كاؿ/ أُج ضؽ   ،أُجى حٓهيين  .(7) «ل
ؼ إال ؽى ٍٓ إذا لً يغيب الؽسو لً حييً؛ ألفَّ احلييً ال يي »/ ككاؿ ْتػ امليم ةَ مؽكاف

  .(8)«ِْػ اىغيب

                                      
 (.2/144ضييث األكحلاء ) (1)
 ( 3/176إضياء ْئـ ادليَ) (2)

 (.1/421ساٌّ اىٓئـ كاحلؾً ) (3)
 (.217ركىث اىٓللء )صأعؽسّ اةَ ضتاف يف  (4)
 .(3/166إضياء ْئـ ادليَ ) (5)
يىص مفخفاده ػ( ْؼا اخلرب كٌا ةٓػق ضىت ُٓايث اليٍائف كاى6)  كٌا ةٓػْا. (138ٌَ ركىث اىٓللء )ص ٍي
 .(51/17حاريظ دملق ) (7)
 .(141أعؽسّ اةَ ضتاف يف ركىث اىٓللء )ص (8)
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ٔاةن » /ككاؿ اةَ ضتاف ٍؽىد، كأضرض اجلاس س ٍَ لً حيى ٌى َي اجلاس ْللن  ٍَ أضف ٌى  .«لً يغيب ا 
ٍٔ  ٕكرسْثي اىغيب أُؾ ٓى ٌى ـى يف اىٓاكو ٌَ اجلار يف يىبىؿ اى ٍَ غيب زاييّ ز؛ ألفَّ 

ّ ،ْليّ ىىٍج هل ُففي َّٔ اقي.  ،فلاؿ ٌا ـ رٍدى
ى
ّي كأ اُى  كفٓو ٌا كى

ّي ٌَ زم اىٓللء. ًً احلًٍف، نٍا أفَّ دلاُبخى  رسْث اىغيب ٌَ ًكيى
ري ىلعحؽًلّ كتو أف ي كاىغيب ةؼر اجلػـ، فاملؽء ىلع كٍػى

ى
إنلح ٌا أففػ ةّ  غيب أ

 ةٓػ اىغيب.
ٔاسب ىلع ّ أف يؼنؽ نثة ْهياُّ  اىٓاكو إذا كرد ْييّ يشءه  ال ةيػي ٌا حٓٔاق ُففي

 .ّ، كحٔاحؽ ضيً ا ِّْ، ذً يفؾَ غيتّربَّ 
ُـّ إ لٔ أف اىغيتاف ال رأم  دماع احلهٍاء كاٌتث ىلعالَّ إلً يؾَ يف اىغيب عهيث حيؼى

.هل؛ لاكف الٔ  اسب ْييّ االضخياؿ ملفاركخّ ةؾو ـتبو
رى الفهؽاف يف  كاىغيتاف ال يٓؼرق أضػه  ؼى ْى  َ ٌى َ اىفلٓاء  ًٌ يف ٌلؽ كال ْخاؽ، ك

ٓن  اىٍلؽ كاىٓخاؽ. كاخليق دلتٔلٔف ىلع ا، فٍَ غيب كضيً يف ُفؿ اىغيب كاحًليًٍ ٌ
ؽسّ غيتّ إىل  كاىفٓو، ىلع املهؽكق ٌَ اىلٔؿ اىغيب؛ فإفَّ ذلم ىحؿ ةٍؼمٔـ، ٌا لً خيي

 
ى
  ػ.ٍحى أفَّ ٌفاركخّ يف األضٔاؿ لكٓا أ

 أشؽاٌر/
 كاؿ اةَ ضتاف يف ركىث اىٓللء/ كأنلػين الهؽيؾم/

ثو  ٍى ًَّ إاًلَّ بًًلػػي رى فىٍيػػلن حىػػػ
ى
ًٍ أ ىػػ ل  كى

 

دىٍب  
ى
ى اأٍل ػػػصَّ إاًلَّ ىلعى ٍلػػلن نى رى عى

ى
ًٍ أ ىػػ ل  كى

 

 ًٍ ٓي ٍ ي اًء ًضػنٍيى اٍعخىػربى ػى ٍْ رى يًف اأٍلى
ى
ًٍ أ ى ل  كى

 

ػٍب   َى اىٍغىيى ػ ًٌ ل  ٍْػى ٍىؽًٍء أى ٓىٍلًو اىٍػ كًّا ًى  ْىػي
 

 اةَ ضتاف ةإـِادق َْ ـالً ةَ ٌئٍف اخلٔاص كاؿ/ لكرك
ػػػا نى ذى إً  ػػػٍى ّي لى فىػػػ ّي يٍ فً قى الفَّ تٍػػػ ً

  جتي
 

ػػػفى   ٍَ إً  رٍيه غى ػػػ ػػػاةى سى ًٌ ًّ الفُّ  تي ٍٔ هي ًخػػػ
 

ػػ ػػهى ـى ْى ػػ ًَ جُّ  ػػػى  ًّ يٍ فً الفَّ  ِى
ى
 يني ََّ أ

 

ػػيٍػػيً ْى   ْى ػػكى  اًب ٔى شى ػاىٍػػ ًَ جي  ْى ٌى  جي يٍػػيً ا 
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ىػػػ اًس اري اجلَّػػػرًشى  ً ُيػػػاكى  ٍٔ ل ػػػيٍ ٔا دمى  آن
 

ػػيًف  لؼن كىػػ  ػػيًن يٍػػعى  ًؼ ٍٔ  سى ٌى  جي ا كىػػًؼيٍ  
 

ى ٍفػػػيى فى   بنػػػاكً جي دلي
ى
ػػػػن ةىػػػا أ ـى  آن يٍ فً ا 

 

ى  ٍَ ٍى ػًىػػػ جي يٍػػػؾً عى    جي يٍػػػؾً عى  ًّ يٍػػػاػً جيي
 

اؽ اةَ ضتاف ةإـِادق َْ حمٍػ ةَ ْحىس  ةَ ٌيطث ةَ ْتيػ ا كاؿ/ ـك
ػػػٍٓ   ى لى فىػػػ ى شى   ٍو ىلعى

ى
ػػػأ  ًو يٍػػػِي ػو ةً ضى

 

ُِّ إً فىػػػػ  ّي كى  ى ؽٍ مى  ًى يٍػػػػفَّ اى ػػػػ  ًي يٍ ًعػػػػٓي
 

ػػػفٍ   ى الى كى  ييئٍػػػجى  فٍ إً كى  ٍق طى ػػػيٍ غى  مي  اِن
 

ى     ىلعى
ى
ػػػأ ٍٔ  قى ٍطػػػفي اىٍ  فَّ إً ػو فىػػػضى يػػػ  ـي ل

 

ػػلٍ   ى الى كى    ٍّ ٍى
ى
ػػأ ىػػعن  بو ٍُػػذى  ػى ٍِػػًْ  مى ا ل

 

ػػػػاىٍ  قي ؽي ًفػػػػغٍ يى  بى ٍُػػػػاذلَّ  فَّ إً كى    ًي يٍ ؽً هى
 

ّي رى ٍٔ ْى  ارً َ دى ػٍ ًهػػػػىى كى   قو فٍػػػػؽً ةً  حىػػػػ
 

ػػنى   ّي اىٍػػ ػٍ ا كىػػٍى ػػ ػػاىٍ  قي يى غى ػييٍؽؼى  ًي يٍ ػً لى
 

ٍػػالى كى  ً  عٍ ؾى  جتى ػػادلَّ  ًب يٍػػؽى ل  رًبٍ اٍنػػكى  ؽً ٍْ
 

ػػػ فَّ إً فىػػػ  ػػػ بى ٍلػػػٓي  اىٍ يًف  رٍبى الهَّ  ًي يٍ يً ـى
 

ػػػى  عه ٍى ػػؾى َو عى  ا سى ٍغػػ ٍي ػػ مى ٍِػػةً  ائن حٍ كى
 

ػػػالى كى   ٌى ّي  اتى ا فىػػػ  ػػػ ٓي  ـي ٍٔ ٍي ٓي ػاىٍػػػ حىؽًٍس
 

، كٌلف ٌَٓ ةَ زائػة ٌَ أس ًً ًي املِهٔري اإلٌارةى، كٌلف كافؽى احلي ْي ٔد اىٓؽب، كممَ كالَّ
ؽايب ْييّ،  ّي ٌائثى ةٓري إف أفيص يف ذلم، فػعو اأْل ٌي ، كسٓو هل كٔ ّي فأراد أْؽايب  أف ييغًيتى

 كأنلأ يلٔؿ/
ػػػاةو  ؽي إًٍذ حلىافيػػػمى ًسػػػرٍلي كى

حىػػػٍؼني
ى
 أ

 

ػػػرٍيً   ًٓ ٍَ ًسػػػرٍلً ابلى ػػػ ًٌ ؾى  ٍٓػػػلى إًٍذ نى  كى
 

 / أذنؽق كال أنفاق. فلاؿ ٌَٓ
ؽايب/   فلاؿ اأْل

يٍػػػاكن  ػػػاؾى مي ٍى ٍع
ى
م أ ً افى اذلَّ ػػػتٍطى  فىفي

 

ػػػيٍؽً   ً ى الَّسَّ ػػػمى اجليييػػػٍٔسى ىلعى ٍى يَّ ْى  كى
 

ؾ ٌَ يلاء، كييؼؿ ٌَ يلاء.   فلاؿ ٌَٓ/ إف ا يٓي
ؽايب/   فلاؿ اأْل

ا ػػؽن ٍْ ٍلػػجي دى ًْ ا إًٍف  ٍن ػػيي فى  فىيىٍفػػجي مي
 

ػػػػػ  ًٌ
ى
ًً اأٍل َو ةًتىٍفػػػػػًيي ػػػػػ

ٍٓ ٌى ى   رٍيً ىلعى
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 فلاؿ ٌَٓ/ الفلـ عري، كىحؿ يف حؽًلّ ىري. 
ؽايب/فل  اؿ اأْل

ػػا ٓى ٍُػػجى ًػيٍ
ى
دو أ ٍَ ةًػػلى ػػ وي عى رٍضى

ى
ػػأ  ـى

 

ًلػػػرٍيً   ى اىٍفى ػػػافي ىلعى ٌى ػػػارى الؾَّ ٍٔ سى ىػػػ ل  كى
 

 فلاؿ ٌَٓ/ إف ساكرحِا فٍؽضتنا ةاإلكاٌث، كإف ساكزحِا فٍهطٔبنا ةالفلٌث. 
ؽايب/   فلاؿ اأْل

َى  ػػٍػ يًل يىػػا اٍبػػ ػػاؿو  فىشي ٍى ػػثو ةً  ُىاكًهى
 

ًفرٍيً   ٍى ى اىٍػػػػ ػػػجي ىلعى ٌٍ ؾى ْى  فىػػػإًيني كىػػػٍػ 
 

فار، فأعؼْا ككاؿ/  ٔق أىف ديِار ختفف ِّْ ملاؽ اأـل  فلاؿ ٌَٓ/ أٍْ
إًيًنٌ  ًّ كى  ىيٍػػػػجى ةًػػػػ

ى
ػػػػا أ ٌى  كىًييٍػػػػوه 

 

ًرػػرٍيً   ػػػاًؿ اىٍهى ٍى ٍِػػمى يًف اىٍػ ًٌ ّي  ػػ ٍى ٌٍ ى  ألى
 

ٔنا ٍفػػ يٍمي عى ٍي حىػػاؾى اىٍػػػ
ى
ػػٍػ أ لى ي ػى  ػىػػِّى

 

ًِػػػػػرٍيً   ٌي مو 
ٍ
أ الى رى ٍلػػػػػوو كى  ةًػػػػػلى عى

 

تَّوى  ؽايب إحلّ، كؼى ا ذاُيث، يك يؾٔف ِْا راىينا، فخلػـ اأْل ٔق أىفن فلاؿ ٌَٓ/ أٍْ
 األرض ةني يػيّ، ككاؿ/ 

ا ػػػؽن ٍْ تًٍليٍػػػمى دى ٍف يي
ى
ىٍجي اى أ

ى
ػػػأ  ـى

 

ػػػػرٍيً   ًِ ٍَ ُى ػػػ ًٌ يَّػػػًث  ً ىػػػمى يًف اىرٍبى ال ٍى  ػى
 

ػػػػا ٍٔدي كىاإٍلًفٍيى ٍِػػػػمى اىٍػػػػػشي ًٍ  ؿي فى
 

ًؾيٍػؽً   بٍلىٍطػًؽ اىٍغى يٍمى اكى ػيٍوي يىػػى ػى ا كى لنٌ  ضى
 

ًى أربٓثن ىلع ٌػضِا.  ٍٓ  فلاؿ ٌَٓ/ أٍْيِاق ىلع ْشُٔا أىفني، فىييي
يىٍج يل ىلع إغياةم.  ًٓ ؽايب/ ٌا ةٓرين ىلع ٌا فٓيجي إال ٌائث ةٓريو سي  فلاؿ اأْل

هفيٓ ٍائيت ةٓريو،ُ  ّي ة ْىاًف كاجلهفي اآلعؽ هلفلاؿ هل األٌري/ ال حثيبى ْييم، ككنيى  .(1)«ا ليؽي
 /ٔائد حربٔيَّث ودؼٔيَّث  ف

 / ، كأف حؾيػ لك أكالن أيٓا ادلاْيث كاملٓيًي ىحؿ ٌَ احلخً اللزـ أف جتيبى لكَّ ـائوو
 مفزتيػ.

                                      
 (.57/294حاريظ دملق ) (1)
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ً إىل ا حؾٔف  ْيؽىج ْييم أـئيث ٌَ كًتىًو إعٔاُم، أك ٌَ حػْْٔ فيؽبٍا 
ٍْؽًٍض ِْٓا كال حيخفج إحلٓا، كارصؼ ناضتم مهيطث الفائو يف حؽؾ اإلساةث ْييٓا 

ى
فأ

ّو هلؼا الفائو، ىلع كحرية ٌا  قي إىل ٌا ْٔ عري ٌَ ذلم ىٍٓوو ُاف ِْٓا ةهٔرة ٌٓؼةث، أك ريدَّ
 .(1)«وٌا أؼددت هلا؟ٌىت الفاْث؟ كاؿ/ »ساء يف احلػيد/ 

ث اجلاس ىلع كىٍػًر ْلٔهلً، كأف حيتادئًٓ ةٍا يلتي  ٔف ذلم أُم ٌٍاىب أف حتػي
. ؽؼ ٌَ احلق ييلاؿ للك أضػو  كيٓؽفٔف ال ةٍا يِهؽكف كيؽفئف، كاْيً أُّ ىحؿ لك ٌا يٓي

ا، أك ٍْلن دْٔينٌا مما ال  ٍن ا بلٓو إعٔاُم فيؽبٍا اـزتادؾ ةٓيًٓ ْي ٓن ٔسي كإذا نِجى م
م ْييّ  ٍف يٍيب ٌِم ذلم فييػفٓم ضؽني

ى
ّ أل ـي فِّ، فإذا دفّٓ حا يٍيلّ كال حيي

ے ے ۓ ۓ ﴿ ة أف حلرصق ىلع ٌا يٓؽؼ كحٍِّٓ مما ال حيفَ.كضهٍخيم يف ادلْٔ

 .[404]املائدة/ ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
ٍَ ذا ةهريةو ةاجلٔاب كحباؿ الفائو.ذاُينا/   كإذا أستجى فؾي

ضني جييب ىلع ُفؿ الفؤاؿ ةإساةاتو ٌخفاكحث راعيثن هلؼق  ككػكحم يف ذلم اجليب 
 املهيطث.

ٍاؿ فيلٔ يفأؿ َْ أفيو اأْل يفأؿ فيلػـ املطافِث ىلع «ال حغضب»ؿ/ فخارةن ي ، كحارة ي
هؼا. ٔادليَ ىلع اجلٓاد... ْك ـ ةًؽَّ ال ـ اجلٓاد ىلع غريق، كحارة يلػ  املهخٔبات يف أكؿ ككخٓا، كحارة يلػ

ِاـب  ِاـب اجلاْو ال ي ٔاهل كتو اإلساةث، فٍا ي ٌَّو الفائو كأض ةٍَّؽ ذلم ضني جتيب، كحىأى ػىخىػى
ِاـب اللا ، كٌا ي هؼا.اىٓاًل ِاـب اىغيب... ْك ِاـب اذليك ال ي ِاـب الليظ، كٌا ي  ب ال ي

 كادلاْيث اكىٍتيب يهف للك مؽيو ٌا يهيطّ كيٓافيّ.
ّ ا ليلياـ ةفؽييث األمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه َْ املِهؽ فاْيً ذاثلنا/  لى ػَّ إذا نِج ممَ كى

ا ةٍا يِ ٍن ا ةٍا يأمؽ، اعل ٍن َ أًْ نفات املطتفب/ أف يؾٔف اعل ًٌ ا فيٍا يأمؽ، أف  ه، رفيلن
ا فيٍا يِه. ٍن ا فيٍا يأمؽ، ضيي ٍن ا فيٍا يِه، ضيي  رفيلن

                                      
 .(2639(، كمفيً )3688( أعؽسّ ابلغارم )1)
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اكف كػيػ اىغرية  كال حيخبؿ ْييم املٔاكف يف األمٔر املغخيفث، فإذا ْيٍج أُّ 
، نٍا ْخم الفرت اذلم فيّ  ْييًصى ا غيب فل يلٔـ ىغيتّ يشءه ىلع حمارـ ا كٌلف إذا 

إذا اـخطرضتى ذلم ِْػ رؤيث ةٓو - ٌَ املِهؽات اىِاْؽة ، كحنٔ ذلم(1)اتلهاكيؽ
رىق  املِهؽات فاـخطرًضٍ ٌٓٓا أُّ  َّؿى املفشػى ككىؼَّ ٌِّ أنطاةّ ٌَ ابلٍق ةأْؽايبٍّ دىن

ٔه»ةابلٔؿ، ككاؿ هلً/  ّ ةأىٍف (2)«ال حَْزرُِم ، أم/ ال حلٍٓٔا ىلع الؽسو ةٔتلّ، ذً داعق فَكٍَّ
ا ٌِّ.ْتارة كأىني إكارة فلاؿ اأْل ٍن ا أضفَ حٓيي / ةأيب ْٔ كأيم ٌا رأيج أضػن  ؽايبُّ

كاـخٍطرًضٍ أفَّ كاةًّا ساء يفخأذُّ يف الؾُا، فٓاجلّ ةابلياف املرشؽ كاحلشث اجلانٓث، ذً 
َْ فرجّ»ةادلْٔة الؽضيٍث/   .(3)«امهلل طٓر كيتّ وَخصر

ؽى ةني املِهؽ كناضتّ، فاملِهؽ يغيت َّ ِْمى أف حيًفؽي َبى ْى ، كال يىٍؼ م كال كم يف لكي ضاؿو
كناضتّ كػ يفخطق رحخم ال غيتم يف أضٔاؿ، ككػ يفخطق حأحلفم ىليتّ ال حِٓيفم، 
ٍَ ذللم، كاضؼر أف حيٍيم غيتم ىلع املِهؽ أف حخأىل ىلع ناضتّ  ٍَّ خىفى ىٓوَّ ا يغفؽ هل، ػى

 أال يغفؽ ا هل، فخيز ةاةنا ٌَ أةٔاب اخلفارة ٌَ ضيدي ال تلٓؽ.
و  ٌَّ لـ اةَ حيٍيث كحأ / كٌؼْتّ اذلم ضاكق ِّْ اذلْيب يف حؽدمخّ، كاؿ ♫كٔؿ كيظ اإـل

ا إال ةٓػ كياـ ادلحلو كاحلشث ْييّ، كيلٔؿ/ ْؼق  كٌؼْتّ» ؽ أضػن في ٔـٓث اىٓؼر ليغيق، كال ييؾى ح
، كناضتٓا دلخٓػه ساْوه لً حلً ْييّ ضشث ا، كىٓيّ رسّ ِْٓا، أك حاب  امللاىث ؽفؽه كىلؿه

. كيلٔؿ/ إيٍاُّ ذتجى هل فل رخؽسّ ٌِّ إال ةيلني، أٌا ٌَ ْؽؼ احلق كاعُػق كضاد ِّْ إىل ا
 .(4)«فاكفؽه ميٓٔفه نإةيحؿ، كإال ٌَ اذلم يفيً ٌَ اخلٍأ يف األنٔؿ كاىفؽكع

ا/  ٓن أيٓا ادلاْيث/ أُج أضق اجلاس ةأف حخهف ةاحليً كحخشِب اىغيب، فأُج راة
، كأُج حخهػل ليِاس لك  اجلاس كىَ حٓػـ يف ٌؽيق دْٔحم ساْلن يفخفؾؾ، كػكةه أكالن

                                      
 (..2117، 92(، كمفيً )5954أعؽسّ ابلغارم ) (1)
 .(284(، كمفيً )6125( أعؽسّ ابلغارم )2)
 (. 8/162(، كاىٍرباين يف الهتري )22211عؽسّ أحػ )( أ3)
لـ اةَ حيٍيث4)  (.247 -246زلْيب )صل ،( حؽدمث كيظ اإـل
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ًى اجلاس ليفاُّ كيػق، فاٍؼتىٍو كنيثى أيب اىلاـً  يى ـٍ
ى
ال »/ أك ْػكنا يغيِم فؾَ أ

؛ فلػ اكُج هل ساريث ◙كاٍْو ةٓا نٍا ٍْو ةٓا راكم احلػيد أةٔ ْؽيؽة  ،«حغضب
ا، فلاؿ/ لٔال اىلهاص ألغلحخيًم  ٌن ةّ، كلهين ـأةيٓم ممَ زجنيث فؽفّ ْييٓا الفٔط ئ

 .ئفيين ذٍِم اذْيب فأُج  
ا ةهفات عيليث نؽيٍث، كىؾَ فيّ نفث  ٓن ا كػ يؾٔف ٌخٍخ ػ/ أف كغهن ْى كٌَ امللا

تاب ا، اكىغيب الَّسيّ كاللػيػ كأـل ٔق دماؿ ْؼق الهفات، كختفف ٌَ َذاْر ىٓيفث،  تل
ٔاُب اللغهيث احلفِث   . (1)فلػ حففػ ْؼق الهفث ةليث س

ٔد للغم ادلاْيث ُففّ فطفب، ةو كحرتحب ْييّ َذار ذً إف أ ذؽ اىغيب اليسء ال يٓ
كعيٍث ىلع ادلْٔة ُففٓا، ضيد حهػر ِّْ فخاكل كأضاكـ ال تفتِػ دلحلو رشيع ةو حلٔـ 
لـ اىغؽيب  ؼق ٌٍتات ٌاملا اـخػرج إحلٓا رساؿ اإْل ... ْك ىلع حماكالت اتلربيؽ كادلفاع ٌرلن

لـ كاىغؽبكاىٓؽيب اىٓيٍاين ةٓو امل  . (2)خهػريَ لرلْٔة... نلييث املؽأة كمٔكف اإـل
ا/   اْيً أف دكاء اىغيب ُٔاعف/ دكاء ٌاُّ، كدكاء رافّ.عامفن

ُِّب أـتاةّ املؤدييث إحلّ، كالؽافّ هل ةٓػ ضهٔهل/ احتاع أكامؽ  فاملاُّ هل كتو ضهٔهل/ جت
َداةّ ِْػ اىغيب، كدًمىاعي ذلم فيٍا ييل/  الرشع، ك

ؽٍ  -4 َ  حفهَّ ًٌ و يف فيييث احليً كٌا كرد يف ًذٍنًؽق  ٌَّ ٔعيٍث، كحأى يف أرضار اىغيب كاعكتخّ ال
سَّ ةاجليب 

ى
ؽايب جيؼب رداءق  َذار، كحىأ  اذلم اكف أضيً اجلاس، فلػ اكف اأْل

 . (3)كييطم ضىت يؤذؽ يف ركتخّ فييخفج إحلّ 
ٔارضم إ -2 ّ ْييم، فل حٍخػ س لٔبثى ا ككػرح  ْ ففمى ٔيؼُ  ّ ْييم.ع  ىل ٌا يغيت
ْٔ املٔفق كاهلادم إىل الرصاط املفخليً كبيػق عري ادلُيا  ْييم ةادلاعء؛ ألف ا  -4

ٔ املٓني ىلع زٌلة اجلفٔس مما يػنفٓا ٌَ أدراف الؽذييث، كاؿ حٓاىل/  كاآلعؽة، ْك

                                      
 . (217ص)ىٓتػ الْٔاب ةَ ركيػ أةٔ نفيث  ،رشح األربٓني اجلٔكيث (1)
 . (119ص)ربٓني اجلٔكيث يياح املٓاين اخلفيث يف األإ (2)
 (. 4776)(، كاىجفايئ 4775( أعؽسّ أةٔ داكد )3)
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 . (1)[60]اغفر/   ﴾ٺ ٺ ٺ﴿
لّ، فٍَ امللض -3 َ/ أف نررينا ٌَ اجلاس إذا أًْ ةػُم ضلّ ٌَ اجلٔـ كالؽاضث كال حْؽ

اؽ كاتلٓب، ككيث اجلٔـ، كاجلٔع، كاؿ  فإن »... / حبرِا َْ ـتب غيتًٓ جنػق اإلْر
ا  . (2) «جلصدك ؼييم خًلّ

ؽ فيو نًِ اىغيَ كٌا يًِٓ ا ةّ ئـ اىلياٌث ىلع ٌَ نًِ غيِّ، كحؼنؽ أف ٌا  -5 حؼنَّ
 ككّ ْييم مما يغيتم إٍُا ْٔ ضفِث ـيلج إحلم. 

ا/ ال حغيب، فلاؿ/ »/ ♠ ْحىس حلطىي اةَ زًلؽياكاؿ  ٓن ا ُاف ٍن إين ٌٓيٍم ْي
، كاـخغًفًؽ اى ٌِّ،  ّي ٍؽحي كًليف يل أف ال أغيب؟ كاؿ/ إذا كيو لم ٌا فيم فلو/ ذُب ذيني
يلٍج  ـً ٍتى ةّ، كيه ضفِث  ريي كإف كيو لم ٌا ىحؿ فيم فاحًػ اى إذ لً جيٓو فيم ٌا عي

 . (3)«إحلم
ٍؽ يف -6 تٍص ٌِِؽؾ كنٔرحم ِْػ غيتم، كأُم حهري اكليٓتث ةيػ الليٍاف ييٓب حفهَّ  ؼي

 ةم نيف يلاء.
اضؼر مفبتات اىغيب اكملؾاح، كاملٍاراة، كاىٓشب، ككػة احلؽص ىلع فيو املاؿ  -7

ٍج دكايع االُخلاـ يف ُففم فتادر ةاآليت كتو  نى ًيتٍجى كغيتج كحتؽَّ كاجلاق، فإذا غي
 فٔات األكاف/

ٍؽ  -أ ٔد ـٔاق، كأف اخليق حؼنَّ ٔس ٔضيػ  حٓاىل أف حٓيً أُّ ال فاْو يف ْؼا ال أف حتليق اتل
ّ إحلم مهؽكقه ٌَ اىبرش فاْيً أف  ٔسَّ ائً كَالت يِفؼ كػر ا ٌَ علهلً، فإذا ح ـك
ا ىلع كػر ا،  ٌَّ ٌا كاء ا اكف كٌا لً يلأ لً يؾَ، فل حغيب؛ ألف غيتم إً

ايف نٍ ؼق سؽأة فاضلث حِي ٔديخم، كإٌا غيتم ىلع املغئؽ ككػ ْيٍجى أُّ ْك اؿ ْت

                                      
 . (148ص)كٔاْػ كفٔائػ رشح األربٓني اجلٔكيث  (1)
  (.1975) ( أعؽسّ ابلغارم2)
 . (151 -149صرشح األربٓني اجلٔكيث ) ( كٔاْػ كفٔائػ3)
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ٔ ال يفٓو ةِففّ ىلع اتلطليق، كٌَ ذً  دلؽد َىث ككاـٍث يِٓؽ ةٓا ٌا كىض ا، ْك
ًى فٓيجى »ْرش ـجني فٍا كاؿ هل/  عػـ أنؿ اجليب  ً ًٍ حفٓو» «ل ًى ل ً كىؾَ اكف « كل

ر»يلٔؿ/  ٔه فئ كُدر  .(1)«اكن -لٔ كِض أن يكٔن أك كاؿ/- دؼ
ٍؼ ةا ٌَ الليٍاف الؽسيً فلػ كاؿ  -ب ًٓ خى ـٍ ًب/  ا ٍغيى ٍي إين ألؼيً لكًٍث لٔ كاهلا »لي

ٔذ ةاهلل ٌَ الشيطان الرجيً  .(2)«ذلْب ؼِّ ٌا جيد لٔ كال/ أؼ
ٔء كيف احلػيد/  -ج ييم ةالٔى اىغضب ٌَ الشيطان وإن الشيطان ُخيَِق »ْييم ةاملاء ْك

 اجلار ة
ُ
 .(3)«املاء، فإذا غضب أخدكً، فييخٔضأٌَ اجلار، وإٍُا ُتْطَفأ

ِم ٌَ إُفاذ اىغيب. -د ا ال يٍهي ٓن  اختؼ كى
ا فيرتكػ، كاؿ  ا فيخشيؿ، كإف نِج سالفن ٍن إذا غضب أخدكً »/ فإف نِج كائ

ٔ كائً فييجيس، فإن ذْب ؼِّ اىغضب وإال فييضطجػ  .(4)«ْو
إذا »كاؿ/  إذا غيتج فيتفهج، ككػ كرد ذلم يف ةٓو األضاديد َْ اجليب  -ْ

ٔ ضػيد ىٓيف، ىؾَ ال ٌاُّ ٌَ االُخفاع ةّ يف ٌرو ْؼا.(5)«غضتَج فاشهج  ، ْك
ا ةّ كحماـتنا ْييّ. ؼن ؤاعى ـو نِجى مي  فإف حؾيٍجى ةؾل

ليٍشخٓػ يف اىٓتادة ضني كاؿ ليٍؼُب - كلٔ اكف ـتب غيتم ؛ فإف ا حٓاىل كاؿ
ٔ يٓيص ا/ كا ال يغفؽ ا لم يب  أكِجى فلاؿ ا هلؼا املشخٓػ/  -ًِ ذُتّضني اـخٓ -ْك

، كاؿ (6) «ا؟ ككاؿ ليٍؼُب/ اذْب فادعو اجلِث ةؽحيتا، أك نِج ىلع ٌا يف يػم كادرن ٍن ػاعى

                                      
 .(13418أعؽسّ أحػ )( 1)
 (.2611(، كمفيً )6115( أعؽسّ ابلغارم )2)
 .(7/8خيّ )(، كابلغارم يف حار7484(، كأةٔ داكد )17985( أعؽسّ أحػ )3)
 .(5688(، كاةَ ضتاف )4782(، كأةٔ داكد )21348( أعؽسّ أحػ )4)
 .(3438 ،2552( أعؽسّ أحػ )5)
 .(4911(، كأةٔ داكد )8295( أعؽسّ أحػ )6)
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ا ىلع ْؼا اىٓاةػ اخلارس- ْؽيؽة أةٔ َعؽحّ»/ -ٌٓيلن ٍج دُياق ك ٍكبىلى
ى
 .«ىلػ حؾيً ةؾيٍث أ

ْؼا، أم/ إذا غيب عؽج ٌَ ابليج  إذا غيتج فغادر املاكف، كًلرري ٌَ اجلاس يفٓو -و
 . (1)ضىت ال حيػث ٌا يؾؽق فيٍا ةٓػ

ال »/ كاضؼر أف حػْٔ ىلع يشء ضاؿ غيتم نػاةخم، أك كدلؾ، أك ُففم، كاؿ  -ي
ٔا ٌَ  ٔافل ٔاىكً ال ح ٔا ىلع أم ٔا ىلع أوالدكً، وال حدؼ ٔا ىلع أُفصكً وال حدؼ حدؼ

يف نطيص مفيً َْ ٍْؽاف ةَ ، ك(2)«اهلل شاؼث يُصأل فيٓا ؼطاء فيصخجيب ىكً
يف ةٓو أـفارق كامؽأة ٌَ األُهار ىلع ُاكث  أًُٓ اكُٔا ٌّ اجليب »ضهني/ 

ا، فلاؿ/ فيشؽت، فيِٓخٓا ففٍّ اجليب   . (3)«خذوا ٌخاؼٓا ودؼْٔ
ا- كفيّ ٔؿ ا »َْ ساةؽ كاؿ/  -أيين يف غؾكة كرسو ٌَ األُهار ىلع  رسُا ٌّ ـر

ف ْييّ ةٓو  ٔؿ ا ُاىص هل، فخرلَّ ف، فلاؿ هل/ كأ ىِٓم ا، فلاؿ ـر اُزل / اتلرلُّ
ٔا  ٔا ىلع أوالدكً، وال حدؼ ٔا ىلع أُفصكً، وال حدؼ ؼِّ، فًل حصدتِا ةٍيؽٔن، ال حدؼ

ٔا ٌَ اهلل شاؼث يصأل فيٓا ؼطاء فيصخجيب ىكً ٔافل ٔاىكً ال ح  . (4)«ىلع أم
ث إساةث، كأُّ يِه َْ فٓؼا لكّ يػؿ ىلع أف داعء اىغيتاف كػ جياب إذا نادؼ ـاْ

 . (5)ادلاعء ىلع ُففّ كأْيّ كٌاهل يف اىغيب

ا/ ـن ٍَ ـؤاؿ ا حٓاىل أف يييٍٍٓمى لكٍثى احلق يف الؽىا كاىغيب  ـاد ًٌ ٍكًثٍ 
ى
كأعرينا/ أ

ا.  فٓؼا ٌٍيبه ْؾيؾ سػًّ
ا/ ٓن ّ، أك حأمؽق  ـاة ًٍيفى كإذا اسخٍٓجى ةؽسوو كػ اٌخأل غيتنا فاٍْو ىلع حٓػئخّ ةأف جتي

                                      
 . (184ص) رشح األربٓني اجلٔكيث، الةَ ْريٍني (1)
 (.3119( أعؽسّ مفيً )2)
 (. 2595مفيً ) أعؽسّ( 3)
 / حيهَّ فى ، ككٔهل/ حرلَّ (3119مفيً )أعؽسّ ( 4)

ى
 ككٔهل/ كى  ،فى كحٔؼَّ  أ

ٍ
 لكٍث زسؽ ليتٓري.  /أ

 . (1/419)( ساٌّ اىٓئـ كاحلؾً 5)
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ؽ ا، أك نوي ىلع اجليب  ًؽقى أف حلٔؿ هل/ اٍذني ؛ عٔفنا ٌَ أف ةغفو كسّٓ، أك يخٔىأ، ككػ ني
ا فيٓيم  . ىؾَ ال ةأس أف تفخٓيؼ ةا ِْػق ٌَ (1)حيٍيّ غيتّ ىلع أف يلٔؿ ؽفؽن

خٓاذة.   الليٍاف حلخؼنؽ ااـل
ٔهل  ذاٌِنا/ ٔاىّ ليطق كحلؾً ا كـر َ ُففم ىلع اتل ٌي ٔبًلٍجى  كال حغيب ك ٌي إذا 

، كحلؾَ كػكحم يف ذلم ُبيم  ةاحلق، أك ةأٌاراحّ كدالئيّ، ال ـيٍا إذا نِجى كػكةن ٌختٔاعن
، ذً اـتختّٓ حلٔفيّ ذٍِّ، كيف اىٍؽيق ـاكٌّ ةٓو اجلاس، »فلػ   ا ٌَ أْؽايبٍّ ـن اةخاع فؽ

ؽايب إَْ ذٍَ اىفؽس اذلم اكرتل ةّ اجليب  فؾادكق يف الفٔـ ال أف ، فٍا اكف ٌَ اإْل
ُّ ٌِم،/ أك ، فلاؿ هل سطػ ابليّ اذلم حً ٌػّ اجليب  ؽايب يلٔؿ/  ىيَس كد اْبَخؽُخ كاأْل

ا يلٓػ أين ةايٓخم ًَّ كٓيػن ْٔ الهادؽ املهػكؽ، كٌّ ذلم  كاجليب - ال كا ٌا ةٓخيم، ْي
ث يف ، كىحؿ هل كاْػ، كال جيػ غياى(2)«ةو كد اْبَخْؽـُخّ ٌِم/ -لً يغيب كلً يؾد ىلع كٔهل

ؽايب ةاحلفىن كال حيٍيّ ساّْ كُتٔحّ كفييّ ىلع أف يٓاكب ْؼا اذلم  يف مؽاسٓث اأْل
ّي  ٍى  ، كٌا أنربىقي!افرتل ْييّ نؼةنا، فٍا أضي

ٍؼ ٌَ أنطاب اجليب  ِث؛ فإًُٓ لً يؾيػكا ىلع أف كالٔا ليؽسو/ كييم  ذً عي ْربةن ْك
ا، فيً يؤذكق، كلً يتٍل إف اجليب  ٔا ةّ ضني أغيتًٓ حؾؼيتّ لً يؾَ يلٔؿ إال ضلًّ

ٔ الهادؽ املهػكؽ؛ ألًُٓ اكُٔا ككَّافني ِْػ ضػكد ا يف الؽىا كاىغيب. ليِيب   ْك
ٍو ضاؿ اجليب  ٌَّ ٌّ أُّ اكف نادكنا يف الٔاكّ كُفؿ األمؽ، فإف ذلم لً يٍِّٓ ٌَ  فخأ

ا نٍا اىزتٌٓا ةاٌِنا، فابلحِث ىلع املػيع كال ةح ِث هل كاحلٍني ىلع اىزتاـ أضاكـ الرشع ُاْؽن
ؽايب كاىفؽس ةيػق فاىلٔؿ كٔهل.  ٌَ أُؾؽ، ككػ ضيف اأْل

                                      
 . (565ص) األذاكر (1)
أف عؾيٍث ةَ ذاةج كٓػ هل ةخهػيق ا هل، » /(. كحٍاـ احلػيد4647(، كاىجفايئ )3617(، كأةٔ داكد )21883( أعؽسّ أحػ )2)

 . «لٓادة رسينيكٓادحّ ب فشٓو اجليب 
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ا/  ٓن ٍ تىاع أيخ ادلاْيث/ حاـ
ى
َ نهرريو ٌَ األ ْٔني احلٔـ، كال حؾي َ نهرريو ٌَ املخت ال حؾي

اُنا، كحييق نػكر  شٔف كيغيتٔف ضني يٍابلًٓ أضػ ىلع ٌا كاؿ ةْؽ احلٔـ، فاألكلٔف يزْن
اسى  ٓٔف يف األمٔر اىٓيٍيث، أك اىٍٓييث، كذلم حبشث سٓو الفائو، أك كيث نرريو ًٌِٓ ضني ييؽى

ٔء كهػق، فيغيتٔف هل كال حيئٍف، كجيٓئف كال يأعؼكف ةاىيت يه أضفَ.  ْيٍّ، أك ـ
ٔيزكف ْييّ اخلٍأ، فيلن َْ  ى ، كال جيي ًْٔٓ إال لكَّ ذِاءو ؽكف ال يلتئف بلأف ٌخت كاآلعى

اْخلػكا أف ناضتًٓ كػ اكخبؿ كٓيثن ٌَ ُٔر اىٓهٍث،  رصيص املٓهيث، كٌا ذاؾ إال ألًُٓ
ٔضيني حباهل، أك  ا ُهٔص ال فيِرصكف إٌآًٌ ةاحلق كابلاٌو! كلٔ ككف كيغًٓ ٌٓارىن

، كلٔ اكخػكا ةأنطاب اجليب  ؿو خأكَّ ٌي لٔا هل لكَّ  ،  ٌلاهل تلأكَّ لاكف عرينا هلً، كأْػل ـبيلن
 كفق ا اجلٍيّ ملا حيب كيؽىض.
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 الحديث السابع عشر
 

 

اِد بْن أَْوس إنَّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُسوِل هللا ◙ َعْن أَبي يَْعََل َشدَّ

ِسنُىا الإِقتإَلَة،  ٍء، َفِإذَا َقتَلإتُمإ َفأَحإ َساَن َعََل ُكلِّ ََشإ حإ ِ هللاَ َكتََب اْلإ

ِسنُىا الرِّبإَحَة، َولإيُِحدَّ أََحُدُكمإ  تُمإ َفأَحإ َرتَُه، َولإُُيِحإ  َوإَِذا ذَبَحإ َشفإ

 م.رواه مسل«. ذَِبيَحتَهُ 
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
ٛه دكف ابلزارم، كأرصج١ ا- ٢شا احلسيد أرصج١ معٚ َنى األربًث،  -أيقن أؾداب العُّ

ري٢ٛ ٜٞ لصيْ أيب ٓبلةث يٞ أيب األػًد يٞ ػساد ةٞ أكس ة١  .(1)كأمحس ٍك
يب يٞ أيب األػًد يٞ ػسادكٓي٘/ يٞ أيب ٓبلةث يٞ أ أةا »، زاد/ (2)يب أظٝاء الصَّخى

 يف إظ٠ادق، كاألكؿ أؾح كأػ٣ص يف الصكايث.« أظٝاء
يب يٞ ذ٤باف ة٠د٤  كركاق ظًيس ةٞ بؼري يٞ ٓخادة يٞ أيب ٓبلةث يٞ أيب أظٝاء الصَّخى

 ّٙن خسيد ظٝصة اذلم ةًسق.
، إٟٝا يصكك١ٟ يٞ أيب»كٓاؿ أة٤ خاحٛ الصازم/  ٛه ٓبلةث يٞ أيب األػًد يٞ  ٢شا ك٢

 .(3)«ػساد يٞ اجليب 
ٔاْد ضػيفث؛ ٌِٓا/  وهل ش

ًكمى يٞ أنط ٓاؿ/ ٓاؿ رظ٤ؿ ا  ٔا؛ »/ ٜا ري ٔا، وإذا كخيخً فأخصِ إذا خهٍخً فاغدل
ٌَ حيب اإلخصان فإِنَّ اهلل   «.حمص

 .(4)أرصج١ اٙمرباين ٜٞ لصيْ يٝصاف ةٞ داكر اٙٔماف يٞ ٓخادة يٞ أنطو ة١
 فًيُ راؾث يف ركايخ١ يٞ ٓخادة.كيٝصاف 

كاألمص ةاإلخعاف يف لكِّ يشءو مؼ٤٣ر يف الرشيًث، كظيأيت ذلٕ يف أذ٠اء الرشح إف 
 ػاء ا حًاىل.

                                      
 (. 1955معٚٛ )( أرصج١ 1)
 (.16561) كابلي٣ٌف يف الؼًب ،(4485( أرصج١ اٙنعايئ يف الٗربل )2)
 .(4/519( اًٙٚ٘، الةٞ أيب خاحٛ )3)
 .(52اعؾٛ يف ادليات )صأيب (، كاةٞ 5735األكظك ) أرصج١ اٙمرباين يف( 4)
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 ثـديـحـراوي ال
 
 

  /اشٍّأوًًل ◙ / 
 ٕ ٜال ٝصك ٞة  ٠ٜاة ٞة يسم ٞة ي ٝصك ٞة زيس ٞة  ػساد ٞة أكس ٞة ذاةج ٞة امل٠شر ٞة خصـا ٞة ي

ٞ ذاةجاجلجارم األ ٞ أيخ خعاف ة  . (1)ٟؿارم، ؾدايبٌّ، ػ٣س ةسرنا، ك٤٢ اة
  /أة٤ يًًل. /◙ نِيخّذاًُيا 
  /أغٍاهل وٌِاكتّذاثلًا ◙/ 

ًنا ةني اًٙٚٛ كاحلٗٝث )كيه اًٙٝ٘ ةاًٙٚٛ(. ◙اكف   جاٜ
كًِتى يً »ٓاؿ أة٤ ادلرداء/ 

ي
ا، كإف أةا يًًل ٓس أ ٝن ا كال يؤَت ًخٚ ٝن ٜىٞ ييٍؤَتى ًيٚ ا إف ٜٞ اجلاس  ٝن ٚ

ا ٝن  . (2)«كًخٚ
ا، كإف ِٔي١ ٢شق األٜث ػساد ةٞ أكس»كيٞ أيب ادلرداء ٓاؿ/  ثو ِٔي٣ن َّٜ  . (3)«إف للك أ

 كٓي٘/ إ١ًَّٟ ّٜق٘ ىلع األٟؿار خبؿٚخني/
ٛو إذا ٍقب.  ةبيافو إذا ٟمْ، كبلو

  /غتادحّ واجخٓادهراةًػا ◙/ 
ًًٜٔل، ِي٤ٔؿ/ امهللٌكاكف إذا أكل إىل ِصاػ١ ٖأ إف اجلار ٓس أظ٣صحين، ذٛ ي٤ٔـ  ١ٟ ختث ىلع 

 إىل الؿبلة خىت ييٍؿتح.

                                      
 (.2/466(، كظري أيبلـ اجلتبلء )1/768(، كؾّث الؿ٤ّة )1/115تلاريذ الؿَري )ا (1)
 ( 1/264أرصج١ أة٤ ًٟيٛ يف احلٚيث ) (2)

 (1/265أرصج١ أة٤ ًٟيٛ يف احلٚيث ) (3)
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إٟلٛ لٛ حصكا ٜٞ اخلري إال أظتاة١، كلٛ حصكا ٜٞ الرش إال أظتاة١، اخلري لك١ »كاكف ي٤ٔؿ/ 
 ُّ حبشاِريق يف اجل٠ث، كالرش لك١ حبشاِريق يف اجلار، كإف ادلٟيا يىصىضه خارض يأك٘ ٣٠ٜا اٙربى

لٛ ِي٣ا مٕٚ ٓا٢ص، كللكٍّ ة٤٠ف، ٤ٟ٤ِٗا ٜٞ أة٠اء اآلرصة، كاّٙاجص، كاآلرصة كيس ؾادؽ حي
 .(1)«كال حل٤ٟ٤ا ٜٞ أة٠اء ادلٟيا

  /مروياحّخامًصا ◙/ 
ٛه ابلًـ  «ميع٠س ةىًٌفٍّ »هل يف  ر، اّٟصد ابلزارم ةتًق٣ا، كركل معٚ مخع٤ف خسيرنا ةاملٗصَّ

ٛه دكف ، كمم«ظيس االظخَّار»اآلرص. كمما ركاق هل ابلزارم دكف معٚٛ/ خسيد  ا ركاق هل معٚ
 ابلزارم/ خسيد ابلاب اذلم ٠ًٜا.

   /وفاحّشادًشا ◙/ 
٢، كهل ٜٞ اًٙٝص مخط 58ٟضؿ ةيج املٔسس، كظلٞ ة٣ا، ككدل هل ة٣ا، كح٤يف ة٣ا ظ٠ث 

 كظت٤ًف ظ٠ث.
إف أر٤ؼ ٜا أراؼ ىلع ٢شق األٜث الصياء كالؼ٤٣ة / »-خني خرضح١ ال٤ِاة- كٓاؿ

 . (2)«اخلّيث
 
 

 

 
  

                                      
 ( 1/264أرصج١ أة٤ ًٟيٛ يف احلٚيث )  (1)

 (1/268أرصج١ أة٤ ًٟيٛ يف احلٚيث ) (2)
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 أهمية احلديث ومنزلته
 
 

٘و ٜٞ أ٢٘ الض٢س »/ ركل اخلميب ةإظ٠ادق يٞ أيب مضاخٛ اخلآاين ٓاؿ ةَٚين يٞ رج
، يه أؾ٤ؿ ادليٞ، يسر٘ يف كال٤رع أ١ٟ اٖخىف ٜٞ احلسيد ةأربًث أخاديد يٞ اجليب 

اد ةٞ أكس يٞ اجليب  ص ٣٠ٜا/ خسيد ػسَّ ٛه ٖرري؛ ِٖش )إنَّ / ًٜىن لك خسيدو ٣٠ٜا يٚ
 .(1)«نخَب اإلخصاَن ىلع لكِّ يشٍء(اهلل 

 .(2)«ك٢شا احلسيد ٜٞ األخاديد اجلاًٜث ٤ٔٙايس اإلظبلـ» /كٓاؿ اجل٤كم
 .(3)«ك٢شا احلسيد ٜٞ األخاديد اجلاًٜث ٤ٔٙايس ٖررية» /كٓاؿ اةٞ دٓيْ اًٙيس

كبياف ًٜىن ٜا ٓاهل اًٙٚٝاء يف أ٢ٝيث احلسيد/ أف اإلخعاف يف اًّٙ٘ إئاي١ ىلع 
 ع، أك اًٙٔ٘، ك٤٢ ٜا يخًْٚ ةًٝاش اّٙاي٘، أك ًٜادق.ٜٔخىض الرش
١ٍٗٚ كاجلاس. فاألول/  ظياظث ّٟع١ كبس١ٟ كأ١ٚ٢ كإر٤ا١ٟ كمي
 اإليٝاف ك٤٢ يٝ٘ اٙٔٚب، كاإلظبلـ ك٤٢ يٝ٘ اجل٤ارح. واثلاين/

ِإٍف أخعٞ اإلنعاف يف لك ذلٕ ةأف ١ًِٚ ىلع كج١٣ املأم٤ر ة١ ٜٞ ٍري زيادة ايخساء 
ٛى ٜٞ لك رشٍّ يف ادلٟيا كاآلرصة.كال ٟٔؿاف؛ ِٔس  ًٚ  خؿ٘ هل لك رري كظى

                                      
 (.13/267( حاريذ ةَساد )1)

 (.13/166) ، ل٤٠ٚكممعٚٛ رشح (2)
 (.48)صرشح األربًني اجل٤كيث، الةٞ دٓيْ اًٙيس ( 3)
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ا كبال٠نا، ئيسةن كرشيًث،  كب٣شا يل٤ف األمص ةاإلخعاف ػامبلن لرليٞ لك١ ها٢صن
.  يتادةن كظ٤ٚاكن

كًِتى اجليب 
ي
 ٜٞ ج٤اٜى اللكٛ، ككيُ ارخيًِصى هل الالكـ ارخؿارنا. كٜٞ ٠٢ا حًٚٛ ٜتٌٚ ٜا أ

سيد أ٣ٟٛ اك٤ٟا يف اجلا٢ٚيث يٝر٤ٚف يف اٙٔخ٘ جبسع كحيخٝ٘ أف يل٤ف ظتب كركد احل
األُٟ كٓمى األيسم كاألرج٘ كحن٤ ذلٕ، كاك٤ٟا يشحب٤ف ةالعٗني ٍري املع٤٠ف كاًٙوٛ 

 كاٙٔؿب كحن٤ق مما يًشب ة١ احلي٤اف.
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 شـرح املفـردات

 
 
ا. /«نخب» ٝن بى كِصض كلٚب لٚتنا حمخ كٍجى

ى
 أ

ذا أىت ةاليشء خع٠نا، كاملصاد حتعني األيٝاؿ املرشكيث مؿسر )أخعٞ( إ /«اإلخصان»
٠َّث ؾاخب الرشيًث، ك٢شا يؼٝ٘ الصِْ كاإلًٟاـ ىلع  ةإئاي٣ا ىلع ال٤ج١ املصيض ىلع ظي

 اَٙري كىلع اجلّط.
 ةًٝىن )إىل(، أك )يف(، أك يه ىلع ةاة٣ا. /«ىلع لك يشء»
ا. ، أي/«فإذا كخيخً» ا، أك حًضيصن ا، أك خسًّ ٍّْ ٓؿاؾن  حب
ڱ ﴿أم/ إذا أردحٛ أف حٔخ٤ٚا، أك حشحب٤ا، ٤٣ِ ٜر٘ ٤ٓهل حًاىل/ ، «فإذا كخيخً... وإذا ذحبخً»

  .(1)«[89]اجلدو/ ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
 ةالٗرس؛ ٢يئث كلصئث اٙٔخ٘ كاذلةح. /«اىلخيث واذلحبث»
أم/ ٙيؼدش ػّصح١، كالؼّصة ةاّٙخح كالقٛ/ العٗني، كأؾ٘ الؼّصة/ احلس،  ،«حلُِددَّ »

 . (2)العٗني ةاظٛ خس٢ا ٜٞ ةاب تعٝيث اليشء ةاظٛ جضئ١كظٝيج 
ًِيٚث ةًٝىن ٤ًّٜٙث، أم/ ٜشة٤خخ١، ةايختار ٜا يؤكؿ إحل١ األمص. كاًٙصب  /«ذةيدخّ»

ح٤ٔؿ ػاة ذةيح، كامصأة ٓخي٘، كيني ٖدي٘، ِإذا خش٤ِا امل٤ؾ٤ؼ ي٤ف٤ا ي١٠ اهلاء؛ ًٙسـ 
 . (3)ٜا يسؿ ىلع اتلأٟيد 

 

                                      
 (. 58صاجل٤كيث ) ىلع األربًني خمخِص اجلرباكم (1)
 . (168ص)اجل٤ا٢ص ابل٣يث يف رشح األربًني اجل٤كيث  (2)
 (.168املؿسر العاةْ )ص ( 3)
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 الشرح اإلمجالي

 
 

ٚٛى  ًٍ ٢شا خسيد اإلخعاف كالصمحث، كٜٞ حسةَّص ًٜىن اإلخعاف يف احلسيد كجس أ١ٟ ٜ
ٛه جاٜى جلٝيى أة٤اب اخلري  ةارز ٜٞ ًٜالٛ ػ٤ٝحلث ٢شا ادليٞ ػئ٤فى املعٚٛ، ِاإلخعاف اظ

ْه يف األيٝاؿ كاأل٤ٓاؿ، ة٘ كاجل٤ايا كاملٔاؾس.  كاّٙقائ٘، ك٤٢ ٜمٚ
، كٜماٙب ةإخعاف يتادح١ كلايخ١، كٜماٙب ِاملعٚٛ ٜماٙب ةإخعاف ٟيخ١ كرسيصح١

ا.- ةإخعاف ي١ٚٝ كؾ٠ًخ١، كٜماٙب ةاإلخعاف إىل اجلاس كاحلي٤اف ة٘ كاجلٝاد  أيقن
ٞي خني يصىض، كحيعٞ خني يَقب، كحيعٞ إىل لك أخس، كحيعٞ خني يض٢ْ  ًٍع حيي

، أك خي٤اف!! حيعٞ خىت ل٤ اكف اًٙٝ٘ يف ها٢صق أةًس ٜا  -حبْ- ركح ٍريق ٜٞ إنعافو
 يل٤ف يٞ اإلخعاف.

كال ػٕ أف ذاةح احلي٤اف ظيؤمل١ ةاذلةح، كال ةسَّ ٜٞ ذحب١ لبلٟخّاع ة١، إذنا ِاملٔؿ٤د 
ٜٞ ذلٕ ٤٢ حصبيث الصمحث كالصأِث كالؼّٔث كالصِْ يف ّٟط املؤٜٞ خىت ال يَّ٘ يٞ حٕٚ 

، كهلشا أذصق اًٙويٛ يف ة٠اء الؼزؿيث امل ٍّْ عٚٝث، ك٤٢ املًاين كل٤ اكف ذاحبنا، أك ٓاحبلن حب
ً٘ كاذلةح ِمٚت١ يف ٍريق ٜٞ األيٝاؿ آٖس كأػس. ًٚبى يف اٙٔخ  حنتي١ ىلع أف اإلخعاف إذا لي

 كاإلخعاف ةًس ذلٕ لك١ ٜٞ مصاحب ادليٞ اًٙوُل، كٜٞ درجاح١ الٗربل.
٘ي حمتث ا/   .[849]آل غٍران/ ﴾حئ مئ ىئ﴿ِأ٢ٚي١ أ٢
يث ا/  ًً ٜى  .[829]اجلدو/ ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿كأ١ٚ٢ أ٢٘ 

گ گ گ ڳ ﴿كأ١ٚ٢ ال ييقيى ا ظًي٣ٛ كال ي٠ٔؽ أجص٢ٛ، ٓاؿ حًاىل/ 

 .[03]الهٓف/ ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
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 الشرح التفصيلي

 
 
 َنَخَب / » كٔهل/» 

ئخيض ال٤ج٤ب ي٠س أكرث األؾ٤حلني كا٣ّٔٙاء، كاظخًٝاهل يف اٙٔصآف يّيس ال٤ج٤ب  
 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿ٓاؿ حًاىل/ 

  .[890/]ابللرة
ھھ ھ ھ ے  ﴿ك٢شا ئخيض كج٤ب اإلخعاف يف لكِّ يشء، كٓس ٓاؿ حًاىل/ 

، ك٢شق الؿيٌ دمي٣ًا [83]اجلدو/ ﴾چ چ چ ڇ ڇ﴿كٓاؿ/  .[881]ابللرة/ ﴾ے
 حًين ال٤ج٤ب.
٘ى إخساد الؼّصة كإرّائ٣ا يٞ اذلةيدث كاإلرساع يف اٙٔخ٘ كحن٤ ذلٕ  فإِْن كيو/ رٍ ًٜ إًفَّ 

 ٜٞ اإلخعاف ال جيب؟
 /(1)أفَّ اإلخعاف ىلع أٓعاـ؛ اكتلايلٔاب/ فاجل

 اإلخعاف حارة يل٤ف ل٤ٚج٤ب كحارة ل٠ٚسب كاالظخدتاب/ -1
، كٓاؿ [9]اىػِهتٔت/ ﴾ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴿ ِٝٞ اإلخعاف ال٤اجب/ اٙرب ةال٤ادليٞ/

 .[03]اىنصاء/ ﴾ں ں﴿حًاىل/ 
ٜا ِإذا خؿ٘ اإلخعاف ةاٙرب كالؿٚث ِٔس ٓاـ املعٚٛ ةال٤اجب يٚي١ ٜٞ اإلخعاف، ك

 زاد يٞ ذلٕ ٤٣ِ ٜٞ اإلخعاف املعخدب.
                                      

 اّٙصع اآليت يٞ اةٞ خضـ، ةًس ٓٚي٘. /راجىك ،(122 -121)ص اجل٤ا٢ص الٚؤلؤيث ىلع األربًني اجل٤كيث (1)
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ككشا ًٓصىل القيُ كإٖصا١ٜ ٖٝا يف احلسيد اخلامط يرش العاةْ ٓصيتنا يف األربًني/ 
ٔم اآلخر فيُيْهرِْم ضيفّ» ِالقيُ جيب إٖصا١ٜ كاإلخعاف إحل١ « وٌَ اكن يؤٌَ ةاهلل واحل

اق ِٝا زاد يٞ ذلٕ ٤٣ِ ٜٞ اإلخعاف املعخدب. ٘ ة١ ًٓصى  ةٝا حيؿي

ي٣ا. ًٔخٍٚث كاإلرساعِ  ٞ إخعاف ٙا ٜا كرد يف احلسيدٜ  ٞ اإلخعاف املعخدب/   كٜ
 ذٛ إف اإلخعاف يف لكِّ يشءو حبعت١. -2

ر. ٞ اهلسل كاجلُّشي ٛ كخت٣ٛ كاحتاع ٜا جاءكا ة١ ٜ  ِاإلخعاف إىل األٟبياء كاملبلئلث/ اإليٝاف ة٣
ب املدصٜات ك٣ً٠ٜا كاإلخعاف إىل اجلّط ال٤اجب ١٠ٜ مح٣ٚا ىلع ًِ٘ اٙمااعت كاجخ٠ا

  .[823]األُػام/ ﴾ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿ٜٞ اٙوٚٛ كاملًايص/ 
كاإلخعاف إىل اخلْٚ ال٤اجب ١٠ٜ أف يأمص٢ٛ ةاملًصكؼ كي٣٠ا٢ٛ يٞ امل٠ٗص كأف 
ي٠ؿح هلٛ كأال يَؼ٣ٛ، كأف ي٤ٔـ ِي٣ٛ ةٝا أمص ا حًاىل ٜٞ راعيث ٜٞ اظرتاعق ا حًاىل 

رشة كال يل٣ّٚٛ ٜا ال يمي٤ٔف، كال يقي٣ًٛ يف ككالق أمصق، كأف حيعٞ إىل أ١ٚ٢ يف اًٙ
ًٍ  ةاملرءِ  َف نَ »ًٜاػ٣ٛ، كيف احلسيد/  ٍَّ  حيبَس  أنْ  اإذ  .(1)«ُّ حَ ْٔ كُ  ُم يِ ٍْ يَ  َغ

٘ األذل، كإٖصاـ الاكِث، كظؤاؿ  ُّٝ ٍعٞ الؿدتث، كحت كاٙٔسر الضائس ىلع ٢شا ٜٞ خي
 اهلسايث ٜٞ اإلخعاف املعخدب.

٤ف ةخ٣ًس٢ٝا ةالعٌف، كاحلّن ٜٞ املخّٚات، كاإلخعاف إىل اجلتات كالؼجص/ يل
ٌلِّ   يف املرًٝص ٣٠ٜٝا كدلالط اجلاس يف ه٣ٚٝا. (2)كيسـ اتلَّزى

 كاإلخعاف إىل العٝاء كاألرض/ ةرتؾ اًٙؿياف ِي٣ٝا كإدراؿ الرسكر يٚي٣ٝا ةإراخخ٣ٝا
 ٜٞ رؤيث املًايص كٜٞ الؼ٣ادة يٚي١ ي٤ـ اٙٔياٜث.

 اًٙسؿ دكف اّٙق٘ كاملداِوث ىلع د١ٜ كحن٤ق.كاإلخعاف إىل اذلَِّل/ ةًٝامٚخ١ ة
                                      

 .(996( أرصج١ معٚٛ )1)
 ( يًين/ ٓقاء احلاجث.2)
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اُٙ  ارب٤ا ةٝا ُيي ٕى ٤٢ ة١، كال حيي عَّ ٝى ـى ي٣سق ٜا تى ٔى ٍ٠ كاإلخعاف إىل احلصيب/ ةأال يي
 ٓا٤ٟف احلصب.

كاإلخعاف إىل ٜٞ كجب ٓخ١ٚ أف ئخ٘ ةالعيُ ٤ِؽ اًٙواـ دكف ادلٜاغ تع٣يبلن يف 
 اإلز٢اؽ كإرسااعن يف اٙٔخ٘.

رٍٚى  ٝي ٟىه رظ٤ؿ ا يٞ »ث؛ حلسيد يٝصاف ةٞ خؿني كظٝصة ةٞ ج٠سب/ كال جت٤ز اٙػ
 .(1)«اكف ي٠ىه يٞ املرٚث»، أك/ «املرٚث

ٛ، كٓالى اٙمصيْ ِإ١ٟ يؿٚب اين املدؿٞ ِإ١ٟ ييصٍجى ٍٞ اٙٔخ٘ ةالعيُ الضَّ ًٜ يٍعتىرىٍنى  ، (2)كي
ٖٝا يعترىن يف اٙٔؿاص ىلع الصاجح أف يل٤ف اٙٔاح٘ ٓخ١ٚ ةَري العيُ ِاإلخعاف 

٘ى خي خى خ٘ ةٝر٘ ٜا قى ، إال إف ٓخ١ٚ ةٝدصـ ٖخجصيى اخلٝص ٜربلن ِبل يًّ٘ ة١ ٜر٘ (3)نئشو أف ئي
رصجج »ٜا ًِ٘. كادلحل٘ ىلع اظتر٠اء اٙٔؿاص ٜا أرصج١ ابلزارم كمعٚٛ يٞ أنط ٓاؿ/ 

كب٣ا  ةاملسي٠ث، ِصٜا٢ا ي٤٣دم حبجص ِيجء ة٣ا إىل رظ٤ؿ ا  (4)جاريث يٚي٣ا أكفاح
فالن ، ِصًِج رأظ٣ا، ِٔاؿ هلا يف اثلاثلث/ فالن كخيم/ رظ٤ؿ ا رْٜ، ِٔاؿ هلا 

 .(5)«، ِصفذ رأظ١ ةني احلجصيٞ؟ ِزّقج رأظ٣ا، ِساع ة١ رظ٤ؿ ا كخيم
 / ٔد إًل ةالصيف»أٜا خسيد اةٞ ٜاج١ مص٤ِاعن  . (6)٤٣ِ خسيد فًيُ« ًل ك

                                      
 .(2667(، كأة٤ داكد )19846،26136( أرصج١ أمحس )1)
(2 ًٔ أك أظ٣٘، كىلع ٢شا اتلٔسيص ال يصد يٚي٠ا  ،ظ٤اء اكٟج أؾًب ،احتاع الرشع ِي٣ا /٤٢ -ىلع ا٤ٔٙؿ الصاجح -خٚث( ِإخعاف اٙ

 (. 187ص)، الةٞ يريٝني اجل٤كيث رشح األربًني ،ٛ الضاين اثليبمعأٙث رج
ژ  ﴿ خ٘ ٤٢، ك٢شا ٤٢ يني اًٙسؿ كاإلٟؿاؼأف ئخ١ٚ ةٝر٘ ٜا ٓى  /اغيث اإلخعاف يف اٙٔخٚث ٤٢»( ٓاؿ اةٞ خضـ/ 3)

ٜى ، كأٜا ٜٞ رضى [ 194 ]ابلٔصة/ ﴾ڑ ا صى خ٘ آرى ٞ ٓى ب ةالعيُ ي٠ْ  ٔن ا ،ر٠ ٔن ا ِٝا أخعٞ  ،أك حَصي املدًل ، «اٙٔخٚثأك ػسرن
 . (186ص)(، ك رشح األربًني اجل٤كيث، الةٞ يريٝني 16/375)

حه ظي  ؛ًٝ٘ ٜٞ اّٙقث( ٤ٟع ٜٞ احلٌل يي 4)  (.5/196) يف ٍصيب احلسيد . اجل٣ايثٝيج ة٣ا بلياف٣ا، كأخس٢ا/ كىفى
 (.1672(، كمعٚٛ )6877ابلزارم )أرصج١ ( 5)
 (.6367فًيُ اجلاٜى )(، كف١ًّ األبلاين يف 2667أرصج١ اةٞ ٜاج١ )( 6)
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َٔد إًلَّ ةالصيِف(ييٍصكىل/ »ٓاؿ أمحس/  يًين/ يف - ، كخسيد أنطكٙيط إظ٠ادق جبيس )ًل ك
 . (1)«أظ٠سي ١٠ٜ كأج٤دي  -ٓخ٘ احل٤٣دم ةاحلجارة

 /(2)كاإلخعاف إىل ادلكاب كابل٣ائٛ اٙيت جاز ذحب٣ا يل٤ف ةٝا يٌل
ا لٚصَل. -8 شى ٍصفن  أالَّ حيٍصٍلى كال تيخَّزى

وح َغَرًضا»ٓاؿ/  يٞ اةٞ يتاس أفَّ اجليب  ، ٓاؿ (3)ًل حخَّخذوا شيًئا فيّ الرُّ
 .(4)«كاًٙٝ٘ يٚي١ ي٠س أ٢٘ اًٙٚٛ»

ا ك٢ٛ يصم١ٟ٤، كٓس ج٤ًٚا لؿاخب  ت٤ا لرين خٍيىافو ٜٞ ٓصيغو ٓس ٟىؿى ًّ ٞي يٝصى ة صَّ اة كمى
ٞي يٝص/  ٤ٓا، ِٔاؿ اة ٞى يٝص حّصَّ كا اة

ى
ا رأ َّٝ ٞ ًِ٘ ٢شا؟ »اٙمري لكَّ رالئثو ٜٞ نىت٣ٍٚٛ، ِٚ ٜى

٘ى ٢شا ٞ ا ؛ إفَّ رظ٤ؿ ا ًٙٞ ا ٜٞ ًِ ٜى ٞى  اًٙ صىفن ٍى كح  شى ػيئنا ِي١ الصُّ  .(5)«َّتَّ
 .(6)حتسيس الؼّصة؛ لٚدسيد اذلم ٠ًٜا، كأف يًصض يٚي٣ا املاء ٓت٘ اذلةح -2
اإلرساع كاإلج٣از يف اٙٔخ٘، ك٤٢ ٜٞ ح٤اةى احلد ىلع حتسيس الؼّصة كاإلخعاف يف  -0

 / ُو ِٓزْ »اذلةح، كيف خسيدو فًي ٙيت ، كاذلةح ٜٞ األم٤ر ا(7)«إذا ذةح أخدكً فييج
ٍج ِي٣ا الرسيث. ًسخى  ٜي

أف حي٤ىارىل الؼّار يٞ ابل٣ائٛ، ك٤٢ ٜٞ ح٤اةى اإلخعاف، كٓس كرد يف احلسيد املؼار إحل١  -4
جى «حبسِّ الؼّار، كأف حي٤ىارىل يٞ ابل٣ائٛ أمص رظ٤ؿ ا »يف اذلم ٓت١ٚ/  صَّ ، كٓس رى

ٞ يتاس اخلبلؿ كاٙمرباين ةإظ٠اد رجاهل رجاؿ الؿديح ٜٞ خسيد يٗصٜث يٞ اة

                                      
 (.1/438جاٜى ا٤ًٚٙـ كاحللٛ )( 1)
 (.6/56حّعري اٙٔصليب ) (2)
 (.58( أرصج١ معٚٛ )3)
 .(2/3ظَن اٙرتٜشم )( 4)
 (.1958( أرصج١ معٚٛ )5)
 (.9/94املج٤ٝع رشح امل٣شب، ل٤٠ٚكم )( 6)
ًَّ 3172(، كاةٞ ٜاج١ )5864( أرصج١ أمحس )7)  (.494) ١ّ األبلاين يف فًيُ اجلاٜى(، كف
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ةصج٘ كافى رج١ٚ ىلع ؾّدث ػاة ك٤٢ حيس ػّصح١ كيه  ٓاؿ/ مص رظ٤ؿ ا 
 .(1)«أفال كتو ْذا؟ حريد أن حٍيخٓا مٔحاٍت؟»/ حٚدن إحل١ ةتِص٢ا، ِٔاؿ 

ٓاؿ/  -1 ا، كحلسيد أيب ظًيس  ٜن  مص اجليب »الصِْ ة٣ا؛ لؤلخاديد اآلمصة ةالصِْ ةاحلي٤اف ي٤ٝ
٘و ك٤٢ جييصُّ ػاةن ةأذ٣ٟ ٔاؿ ةصج َٓا/ ا،ِ  َٓا وَُخْذ بصاىَِفخِ ذَُن

ُ
ـي ا٠ًْٙ. (2)«َدْع أ ٔىسَّ ٜي  ، كالعاّٙثي 

 أال يشحب٣ا أٜاـ ٍري٢ا؛ ِإ٣ٟا َّتاؼ امل٤ت. -3
ًِكى  ،ٜٞ إخعاف اذلةح أالَّ يشةح ة٣يٝث كأرصل ح٠وص إحل٣ا» /ٓاؿ ربيًث /ٓاؿ اٙٔصليب كخي
ٕو   .(3)«كاألكؿ أخعٞ،ج٤ازق يٞ ٜال

ص »/ ٓاؿ اإلٜاـ أمحس ا، كحي٤ىارىل العٗني ي٣٠ا، كال تيٍو٣ى ٔن ادي إىل اذلةح ٤ٓدنا رِي ٔى تي
ًتٚىٍج ىلع لكِّ  العٗني إال ي٠س اذلةح، كٓاؿ/ ييٍصكىل يٞ اةٞ ظاةك أ١ٟ ٓاؿ/ إف ابل٣ائٛ جي

؛ إال ىلع أ٣ٟا حًصؼ رب٣َّا كَّتاؼي امل٤تى   .(4)«يشءو
ين ة١ ٜٞ أذْ ة١ أ١ٟ كٜٞ ٍصيب ٜا كٓى مما يخًْٚ ةشلٕ ٜا أررب»/ ٓاؿ الؼبؼريم

در٘ ىلع ةًـ األمصاء، كٓس أمص ةشةح دمٚث ٜٞ ا٠َٙٛ، ِشةح ةًق٣ا، ذٛ اػخَ٘ اذلاةح يٞ 
اذلةح، ذٛ اعد إحل١ يف احلاؿ، ِٚٛ جيس املسيث اٙيت يشةح ة٣ا، ِاح٣ٛ ة٣ا ةًـ احلارضيٞ، 
ِأٟلص أرش٢ا، كخؿ٘ بعتب ذلٕ َٙك كرؿاـ، ِجاء رج٘ اكف ي٠وص إحل٣ٛ ٜٞ ةًس، 

ؿ/ العٗني اٙيت حخزاؾ٤ٝف يٚي٣ا أرشح٣ا ٢شق الؼاة ة٣ّٝا كمؼج ة٣ا إىل ٢شق ابلرئ كٓا
ا ةاجلػضكؿ إىل ابلرئ حلتتني ٢شا األمص ٤ِجس األمص ٖٝا  كأٙٔخ٣ا ِي٣ا، ِأمص األٜري ػزؿن

 .(5)«أررب الصج٘

                                      
 .(11/332اٙمرباين ) أرصج١ (1)
٘ه لئلنعاف كاحلي٤اف ةبل 3171( أرصج١ اةٞ ٜاج١ )2) ، ك٤٢ ػام ( ةإظ٠ادو فًيُ، ٙلٞ كرد األمص ةالصِْ اعٜثن ٜٞ ٍري كج١و

صتي خسيدى  ، كإٟٝا ٖذ ٍّٕ  (.681)فًيُ ظَن اةٞ ٜاج١  ،اأيب ظًيسو لٚخنتي١ ىلع ف١ًّ، ٓاؿ األبلاين/ فًيُ اإلظ٠اد جسنٌ  ػ
 (.6/57( حّعري اٙٔصليب )3)
ًص أؾداب اإلٜاـ أمحس، الةٞ ّٜٚح ) ،(1/448) كاحللٛ ( جاٜى ا٤ًٚٙـ4) ٍٖ  (.1/241املٔؿس األرػس يف ًذ
 .(168ص)اجل٤ا٢ص ابل٣يث يف رشح األربًني اجل٤كيث  (5)
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ى اجلآثي  ٟىه اجليب »ك -7 ٘ (1)«أف ح٤هلَّ ٍّؿى ى ةشةح ؾَري٢ا اذلم لٛ يي ٍّجى  ي٣٠ا.، أم/ تي
إذا ذةح ٓمى ال٤دجني كاحل٤ٔٚـ )دلصل اجلّط( كاملصلء )دلصل اٙمًاـ كالرشاب(، ِإذا  -9

 ذةح ِبل يعٚذ خىت حربد.
 كيليف ٓمى ذبلذث ٜٞ ٢شق األربًث ي٠س احل٠ّيث.

 كي٠س املالٗيث/ ال يؼرتط ٓمى املصلء.
ا، ِٚ ًن ٤ ةٌف ِي٣ٝا يشء كي٠س احل٠اةٚث كالؼاًِيث/ يخٛ اذلةح ةٔمى املصمء كاحل٤ٔٚـ دمي

.  لٛ حت٘ اذلةيدث، كٓمىي ال٤دجني ي٠س٢ٛ ظ٠ثه
كٓمى األربًث ال ػٕ أ١ٟ أكىل كأل٣ص كأزٍف، ٙلٞ ل٤ آخِص ىلع ٓمى ال٤دجني 
ِالؿديح أف اذلةيدث خبلؿ، كل٤ آخِص ىلع ٓمى املصمء كاحل٤ٔٚـ ِالؿديح أ٣ٟا خصاـ؛ 

ا.، كيه اٙيت حيشةح ك(2)ٟىه رشيمث الؼيماف ألف اجليب  ٣ى صىل أكداجي ٍّ  ال تي
ٞ أيبل٢ا؟ ٞ أظ٣ّٚا، أكٜ  ٓتث، أكٜ  ُ الص ؿ  ٟٞ ـٜ  مى احل٤ٔٚ ٘ يؼرتط أف يل٤فٓ   ك٢

ٔاب/ ال يؼرتط، امل٣ٛ أف يل٤ف ذلٕ يف الصٓتث ظ٤اء ٜٞ أيبل٢ا مما يٌل الصأس، أك  اجل
 ٜٞ أظ٣ّٚا مما يٌل اجلدص، أك ٜٞ كظم٣ا.

 املد٘ خىت يو٣ص اجلرل. كأف يقج٣ًا ةصِْ ِبل يِصي٣ا ة٠ًُ، كأف ي٤فح -8
٘ي املعٚٝني ىلع أف إفجاي٣ا يل٤ف ىلع جاٟت٣ا » /ٓاؿ اجل٤كم ٝى عى كاحّْ اًٙٚٝاء كى

 .(3)«األيرس؛ أل١ٟ أظ٣٘ ىلع اذلاةح يف أرش العٗني ةاحلٝني، كإمعاؾ رأظ٣ا ةاٙيعار
تٍٚىث -83 ًٔ ١ اذلةيدث لٚ  .(4)كيعخدب أف ح٤جَّ

                                      
 .(4225(، كاٙنعايئ )2842(، كأة٤ داكد )6713( أرصج١ أمحس )1)
  .(2826أة٤ داكد )، ك(2618أمحس ) ( أرصج2١)
 (.13/122( رشح معٚٛ، ل٤٠ٚكم )3)
 (.7/144لَٚضايل ) ،(، ال٤ظيك1/543) ، ملالٕ ةٞ أنط( املسكٟث4)
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 يعخَين يٞ الٚ ن كأف ال يعخٔ ي يف احلٚب كال يشةح الٚت٤ف كال ذات ال٤دل خىت -88
 . (1)كئٚٛ أهّارق ي٠س احلٚب

  نخب اإلخصان ىلع لك يشء»فرع/ يف ٌػىن /» 
حتخٝ٘ أف حل٤ف ىلع ةاة٣ا، كاملًىن خينئش/ إف ا حًاىل لٚب ٜٞ يتسق اإلخعاف 

 خاؿ ١ٟ٤ٖ معخًٚينا ىلع لك يشء.
هل ٜٞ كاليث ىلع لك يشء ِٚيدعٞ إحل١، كاملصاد ةاظخًبلئ١ ىلع لك يشء، أم/ ٜا اكف 

 كاملًىن/ ٖخب اإلخعاف يف ال٤اليث ىلع لك يشء.
ريق، كٟوري ذلٕ ٤ٓهل حًاىل/ «يف»كحتخٝ٘ أف حل٤ف ةًٝىن/   ٖٝا ٓاؿ اٙٔصليب ٍك

، أم/ يف مٕٚ ظٚيٝاف، كئاؿ/ اكف [832]ابللرة/ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿
 ٖشا ىلع ي٣س ِبلف، أم/ يف ي٣سق.

 .«البلـ»، أك «إىل»٤ف ةًٝىن كحتخٝ٘ أف حل
 /اإلخصان إىل اجلفس َ  فرع/ وٌ

 االيخساؿ يف اٙمًاـ كالرشاب، كأك٘ ٜا ال يرضُّ اجلّط.
... » /ٓاؿ اةٞ خضـ ـه يعخرض ة١ ٤٣ِ خصا ، كأٜا أك٘ ٜا ي يعخرضُّ ة١ خبلؿه كأك٘ ٜا ال ي

صى ٜٞ ذلٕ/ اٙمني، أك اإلٖرار ٜٞ املاء كاخلزب ةٝا ي٤ًد ةالرضر ىلع ٖى  اجلّط؛ ٤ٔٙؿ اجليب كذى
ذٛ ٓاؿ/ ِٝٞ أرضَّ ة٠ّع١، أك ةَريق ِٚٛ  ...،«إنَّ اهلل نخب اإلخصان ىلع لك يشءٍ / »

ٍعٞ ِٔس راُٙ ٖخاب ا حًاىل اإلخعافى ىلع لكِّ يشءو  ٍعٞ، كٜٞ لٛ حيي  .(2)«حيي
 

                                      
 .(13/126)معٚٛ، ل٤٠ٚكم ( رشح 1)

 (.7/436( املدًل )2)
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  /١ رصيحه فرع ٍّوي ، كيف لك يشء، كٙى ٌـّ يف ٖخاةث اإلخعاف ىلع لكِّ يشءو يف  كاحلسيد اع
رصكيث.« لك»ا٤ًٝٙـ؛ إًٍذ 

ي
ص ٜٞ األػياء ادلٟي٤يث كاأل ًٖصى كٜا لٛ ييٖش ٌٛ لٌك ٜا ذي ًي  ٜٞ ؾيٌ ا٤ًٝٙـ، ِي

ٚب  كإذا كجب اإلخعاف إىل ٜٞ اظخدْ اٙٔخ٘ حلْ ا حًاىل، أك خْ آدَل، كلي
 اإلخعاف إىل ٜا أةيح جلا ذحب١ ٜى ٜا يف اٙٔخ٘ كاذلةح ٜٞ اغيث الرضر ِؤلف يمٚب اإلخعاف

 .(1)ِيٝا ظ٤ل ذلٕ ٜٞ ًٜامبلت اخلْٚ أكىل كأخصل
١ي ا واإلخصان يف ْذا لكّ/  ىيى ٍِْ ٜا رشى ، كٜا ظ١َّ٠ رظ٤ؿ ا يل٤ف ةإحياف ذلٕ ىلع كى

أن حػتد اهلل نأَُّم حراه، فإن لً حكَ حراه فإُّ »، كٓس ظتْ ٢شا املًىن يف حّعري اإلخعاف/ 
. ، ك٢شا ٜٔخىض مصآتث ا (2) «يراك فو

ٍ
 يف لك يشء، كم٤أِث أمصق ك٣ٟي١ كمصادق ٜٞ لكِّ ػأ

 ىطائف وُميٌَح وآداب/ 
ٔان وفضييث اإلخصان/  يف الرفق ةاحلي

ا ةو خبعخ٣ا خىت ٜاحىٍج ج٤اعن كيمؼن ةىٍج يف ٢ًصَّ شِّ  .(3)يف الؿديدني/ أفَّ امصأةن يي
ا- كيف الؿديدني  .(4)/ أف ا ٍّص بليغٍّ بعٔايث لكب-أيقن

 ن إىل اجلاس/يف اإلخصا

 ٓاؿ الؼايص/
ٛي  يػػ٤ٍبى٣ي ًتٍس ٓٚي ًٍ ىٍعػػخى ٍٞ إًىلى اجلَّػػاًس ت ٍخًعػػ

ى
 أ

 

ػافي   ػافى إًٍخعى نٍعى تىسى اإٍلً ًٍ ا اٍظخى ٝى اٙىػ مى  فى
 

 كٓاؿ الؼايص/
يِّػػجه  ٜى صٍءى الى ةيػػسَّ  ٝى ٍٞ ِىػػإًفَّ اٍٙػػػ ٍخًعػػ

ى
أ  كى

 

ػػاًعيىا  ٠ٍػػجى ظى ٖي ػػا  ٝى ٍػػًضمٌّ ةً ٕى دلى إًَّٟػػ  كى
 

                                      
 .(59ص) خمخِص اجلرباكم ىلع األربًني اجل٤كيث (1)
 سيد اثلاين ٜٞ األربًني.(، كٓس مىض يف احل9(، كمعٚٛ )56( أرصج١ ابلزارم )2)
 .(2242(، كمعٚٛ )3318( )2365( أرصج١ ابلزارم )3)
 .(2245(، كمعٚٛ )3467( )3321( أرصج١ ابلزارم )4)
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  َّٔائد حربٔيَّث ودغٔي  ث/ف
 اتلديل ةالرفق ٌَ أًْ صفات ادلاغيث إىل اهلل/ -1

پ ڀ ﴿لٛ يأمص ا ةاَٙٚوث إال يف م٤فًني/ ىلع الّٗار كامل٠أِني ِٔاؿ/ 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿، كٓاؿ حًاىل/ [820]اتلٔبث/ ﴾ڀ
  .[2]اجلٔر/ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ ، كيف إٓاٜث احلسكد ٟىه يٞ الصأِث ِٔاؿ/، اتلدريً[70]اتلٔبث/

ٌا اكن الرفق يف يشٍء إًل زاُّ، وًل اكن »ٓاؿ/  شيٞ امل٤فًني ِإف اجليب كٜا يسا ٢
 .(1)«اىػِف يف يشء إًل شاُّ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ﴿كاٜنت يٚي١ ِٔاؿ/  كٙٔس ٜسح ا ٟبي١ 

 .[818]آل غٍران/ ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ
ةأ١ٟ يعتْ خ١ٝٚ ٍقت١، كال حضيسق ػسة اجل٣٘ يٚي١ إال  كٙٔس كؾُ إٜاـ ادلاعة 

ا. ِدصم ةل٘ داييث أف يعخًٝ٘ دكاء اإلخعاف. ٝن  خٚ
 ادلاغيث حيصَ إىل ُفصّ/ -2

 ِبل يأمص اجلاس ك٤٢ ال يأحٝص، كال ي٣٠ا٢ٛ ك٤٢ ال ينخيه. -

 كال يؼ٣َٚا ةاملّق٤ؿ يٞ اّٙاف٘ ِإ٣ٟا ٜٞ ئتات إةٚيط.  -
 كال ئد٣ٝا ِيٝا ال ي٠ًي٣ا ٜٞ ا٤ٔٙؿ كاًّٙ٘ كاّٙٗص. -
 ١ ةاًٙٝ٘ الؿاٙح كرِى اجل٣٘ ي٣٠ا ةاًٙٚٛ اجلاِى.كيًٝ٘ ىلع َّتٚيث ّٟع -

ٔاُّ/ -3  ادلاغيث حيصَ إىل إخ
 ِي٠ادم لك أخس ةأخب أظٝائ١ إحل١، كيتتعٛ للك ٜٞ يًصؼ كللك ٜٞ يًٚف.  -
ٞ أري١. - خّج ي بل ٚي ى لك أخس،ِ  ـٜ  ٞ الالك ٝا حيع ٝاع للك أخٖ  ٞ االظخ  حيع

                                      
 .(2163(، كمعٚٛ )6258( أرصج١ ابلزارم )1)
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 كال حٔمى احلسيد خىت ئم١ً ؾاخت١. -
اقي  حىػػصى ١ً  كى ًً ٍٝ ػػ ػػًسيًٍد بًعى  ييٍؿػػيًغ لًٍٚدى

 

ٍدرىل ةًػػػػػ١ً  
ى
َّٚػػػػػ١ي أ ًى ٙى ًٍٚتػػػػػ١ً كى ٔى

بً  كى
 

ح، كيعخًٝ٘ يتارة/  - ًىصِّض كال ييِصِّ يي ٌا ةال »كحيعٞ ًٜاجلث أرماء إر٤ا١ٟ، فى
ٔام... يرًسُّ ةاجلؿيدث.« أك  كحيّن ٜاء ال٤ج٤ق كي
 ذٛ.كحيعٞ االيخشار إذا أرمأ، كيعٚٛ خبمئ١، كال حأرشق اًٙضة ةاإل -
ا إال ةاٙيت يه أخعٞ. -  ال جيادؿ أخسن
 يؼاكر إر٤ا١ٟ ِيٝا ي١ٝ٣ ٜٞ أم٤ر ِٝٞ ػاكر الصجاؿ ػارك٣ٛ ي٤ٔهلٛ. -

 ادلاغيث حيصَ إىل اىػاٌث وكتار الصَ خاصث/ -4
ٔا اجلاس ٌِازهلً»/ ِادلاييث يٝر٘ ٤ٓؿ اجليب  -  .(1)«أُزل
ٔكر نتريُ»كيلصـ ٖتار العٞ لع٣ِّ٠ٛ  - ُّ ىيس ٌِا ٌَ لً ي  .(2)«ا، ويػرف ىػاملِا فَْضيَ
ٔا إىل شيدكً، أو »ملا دٟا ظًس ةٞ ًٜاذ ٜٞ املعجس ٓاؿ هلٛ/  كيخأم٘ ٤ٓهل  - كٔم
 .(3)«خريكً
كيخأم٘ ٓؿث مؿًب ةٞ يٝري كأظًس ةٞ زرارة، ٜى أظيس ةٞ خقري كظًس اةٞ  -

 ًٜاذ، ِيزصج ةأركع ادلركس يف اإلخعاف إىل املسي٤يٞ. 
-  َِّْ ٘ كادلاييث امل٤ َّٜ ا ٓك إال أختتج أف / »♫ ٤ٓؿى الؼاِيعيخأ ٜا لكٝجي أخسن

صىًت  ٣ى هى
ى
اكىف كحل٤ف يٚي١ راعيث ا كخّو١، كٜا ٟاهصين أخس ِتاحلج أ ًى د كيي يعسَّ َِّْ كي يي٤ى

 .«احلجثي ىلع لعا١ٟ، أك لعاين
 وٌَ إخصان ادلاغيث إىل طيتث اىػيً/ -5

 هلٛ خاجخ٣ٛ اًٙٚٝيث، كادلٟي٤يث إف أف يىبىغَّ يف كج٣٢٤ٛ، كيعًس ةصؤيخ٣ٛ، كييٚيبِّ 
                                      

 (. 4842( أرصج١ أة٤ داكد )1)
 (. 1768) معٚٛ، ك(4121ابلزارم)( أرصج١ 2)
 .(1768ٛ )(، كمع3643ٚ( أرصج١ ابلزارم )3)
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أٜلٞ، كحيصص ىلع ٣ًّٟٛ، كإي٠اظ٣ٛ، كإدراؿ اجلّى يٚي٣ٛ ةلاِث ال٤ج٤ق، كيبخًس يٞ 
دلاِاح٣ٛ، أك اتل٣صُّب ٣٠ٜٛ ة٤ج١و ٜٞ ال٤ج٤ق، كُياٙم٣ٛ ىلع ادلكاـ حلأرشكا ٜٞ أدة١ كي١ٝٚ، 

١ًٍٚ، إال أف حل٤ف يف رٚمخ٣ٛ ّٜعسةه هل، بِّي٣ٛ ة٤ٔهل كًِ ر ةٔسر٢ا،  ِريي سَّ أك هلٛ، كاألم٤ر حٔي
َِّْ ٜٞ كىازىفى ةنيى املؿاٙح كاملّاظس.  كامل٤

 وٌَ إخصان ادلاغيث إىل املصيٍني اعٌث/ -6
العيع يف مؿاحل٣ٛ، كٓقاء خ٤اجئ٣ٛ، كاًٙٝ٘ ىلع ِٟصح٣ٛ ك٢سايخ٣ٛ، كنرش ئيسة 

٣٠ٜا، ةاحلٗٝث أ٢٘ الع٠ث كاجلٝايث ةني ؾ٣ِ٤ّٛ، كبياف ابلسع كاخلصاِات هلٛ، كحتشيص٢ٛ 
ا، لكٌّ حبعب درجخ١ كٜزنتل١ ٜٞ ادليٞ، كؾس  ًن ٍعٞ ال٤الء هلٛ دمي كامل٤يوث احلع٠ث، كخي

سكاف اٙلّص يٚي٣ٛ ةل٘ أل٤ا١ٟ كأظاحلت١/ يعٗصيًّا، أك ِٗصيًّا، كحن٤ ذلٕ.  يي
، ِيسي٢٤ٛ ةاحلٗٝث كامل٤يوث احلع٠ث، كإف وىلع ادلايع أن حيصَ دغٔحّ لآلخريَ -7

١ ِٚيخٔت٘ ٟٔاػ٣ٛ ةؿسر رخب كأف ي٣ً٠ٔٛ ةادلحل٘ كاحلجث. كٙيعج ٟآؼ٤ق يف دي٤ح
ادلي٤ة يف ظبي٘ ا دلصد ي٤الُ ٜخأججث، كيتارات ةٚيَث، كٟيات رالؿث ِدعب، 
ة٘ يه دي٤ة ةا١ّٔٙ كاتلتِص، كاًٙاٜث حضدرم لك ٜٞ حؿسل لرلي٤ة كاإلٜاٜث كيًجض 

 . (1)يٞ أظئٚخ٣ا ا٣ّٔٙيث
 /مصائو فلٓيَّث 

 ح/أراكن اذلة

ـه اكتلايل/ويه أربػث/  ٞو ٣٠ٜا أخاك ، كآٙث، كذةيح، كذاةح، كللكِّ رك  ذةحه

 أوًًل/ اذلةح/

يًين/ م٤فى - اذلاكة يف احلْٚ كالٚتَّث» /ٖٝا ٓاؿ اةٞ يتاس ويكٔن اذلةح يف الرَّكتث، -1
اؿ  -اٙٔبلدة كِي٣ا احل٤ٔٚـ، كاملصمء دلصل اٙمًاـ، كيصٓاف ٜخٔاةبلف ٜٞ لكِّ جاٟبو ئي

                                      
 (.128ص) ربًني اجل٤كيثيقاح املًاين اخلّيث يف األإ (1)
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٤ريٞ/ ل٤ٚا خس ٣٠ٜٝا/ )كىدىج( ةّخح ال٤اك كادلاؿ امل٣ٝٚث، كٓس ييمْٚ ىلع األربًث املٖش
 .(1)«)األكداج( حَٚيتنا

٘  وحيصو اذلةح وحخً اتلذنيث -2 ي٠س األخ٠اؼ ةٔمى ذبلذث ٜٞ األربًث العاةٔني، كحتؿي
ًف ٜٞ بلَّ يعى  ي٠س الؼاِيع ةٔمى اذنني كل٤ لٛ ئمى ٜٞ ال٤دجني ػيئنا؛ أل٣ٟٝا ٓس ي
نٍي كاحل٤ٔٚـ ِٔك؛  ١ي اثل٤رمُّ ِأجازق إف ٓمى ال٤ىدىجى عى ٗى ريق كيًيغ، كيى اإلنعاف ٍك
٘ ة١ إ٣ٟار. ٍؿي  أل٣ٟا دلصل ادلـ، كأٜا املصمء ٤٣ِ دلصل اٙمًاـ، كٙيط ة١ ٜٞ ادلـ ٜا حيى

 كيعخدب ي٠س أؾداب الؼاِيع ٓمى األربًث.
 ِّْ ِّْ يٌل جاد احل الت راض ِي٣ا ا٣ّٔٙاء لك ٢شق اٙتعاؤ/ »♫ كٓاؿ الؼيذ جاد احل

دكف ايخٝادو ىلع ٟؽٍّ رصيحو ةاػرتال٣ا، كاذلم ينتيغ مصااعح١/ ٤٢ إ٣ٟار دـ احلي٤اف ٜٞ م٤فى 
ٍصِنا ةٔمى حٕٚ اًٙصكؽ لك٣ا، أك أكرث٢ا  .(2)«اذلةح املًصكؼ اعدةن كيي

ٍََر أُّ ُىه غَ اىَفرِْس يف اذلةيدث، -3 ىق أة٤ يتيسة ةأف يينٍخى  وذُنَِر غَ ُع ىه ةاذلةح إىل كِرسَّ
ٔار الؿٚب ػت١ ةاملذ ك٤٢  اجلزاع، ك٤٢ يوٛ يف الصٓتث، كئاؿ/ ٘ة ٤٢ اذلم يل٤ف يف ِ

شا ٓاؿ أة٤ يتيسة   ٖ ،ٕ ٍف يينٍخىىه ةاذلةح إىل ذل
ى
ٝىص أ ٜخؿ٘ ةاّٙٔار؛ ي٤ٔؿ أة٤ يتيسة/ ٠ِىه عي

ٝا  ّىصًٍس ٠٢ا/ الٗرس، كٟإ ٖىصى أفَّ املصاد ةاٙ ـ، كذى تى١ي اٙٔاظٛ ةٞ ظبل َّٔ ٟىه أف حيٍلرسى رٓتث كًح
٤ر- اذلةيدث ٓت٘ أف حربيدى، ٓاؿ اٙٔاظٛ/ كيبني ذلٕ أف يف احلسيد ين/ الكـ يٝص املٖش / -ًي

ج٤ٚا األّٟط خىت حض٢ْ»  ♫، ٓاؿ اٙٔاظٛ/ ككشٕل خسيد يٝص ةٞ يتس اًٙضيض «كال ًح
يعخًاف ىلع اذلةيدث ةَري خسيسح٣ا. أِبل حصل أفَّ  ّىصٍس كاجلزى، كأف ي ىه يٞ اٙ الٗرس أ١ٟٟ 

                                      
 (.295-6/293) ، لٚدؿٗيف(، ادلر املزخار9/557( ِخح ابلارم )1)
(، 9/557(، ِخح ابلارم )54 -6/53(، حّعري اٙٔصليب )3/65املسكٟث ) ،ـ1981ظ٠ث ( 1314)رٓٛ  ،( ِخاكل دار اإلِخاء املِصيث2)

 (.2/577بيين )لٚزميب الرش ،اإل٠ٓاع
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ِّٝيىٍج  ٤ًٜٟث يٚي٣ا؟ كًٜىن ٢شا/ أف اّٙصس ًٜصكؼ يف الالكـ أ١ٟ الٗرس. كئاؿ/ إٟٝا ظي
 .(1)ِصيعث األظس؛ أل١ٟ يلرس٢ا

ٞ يتاس، كأنط -4 ٝىص، كاة ٞي عي ٓاؿ اة مى الصأس ِبل ةأس»/ ك  .(2)«إذآ 
َ اذلةائح ةال خالٍف  -5 ذا فيٍا كُِدَر غييٌّ  ٍٔصي احلي٤اًف اجلَّ ْو ادِّ ملٞ يجض يٞ ذحب١؛ ، كجي٤ز عى

ٞ احلي٤اف اإلنيس، ِئًصق اإلنعاف، كيل٤ف دميى أجضاء جع١ٝ  اكلؿيس اٙربم كاملخ٤خغٜ 
 َّ٘ صكح كٜات جبصخ١ خ ًصح جبصحو مض٢ْ ٚل ِإذا جي نا،   .(3)ٜىٍشحبى

ٔان يف ةرٍئ َفَلَدْرَت ىلع حذنيخّ فَذنِّّ -6  .(4)ٜٞ أم ماكفو يف جعسق وإذا وكع خي
ةرئ كلٛ ٟخٝلٞ ٜٞ اجلػضكؿ إحل١ جل٠دصق كرٜي٠اق كأؾاةج ككشلٕ ل٤ ظٔك يف 

 .(5)الصؾاؾث أم ماكف ٜٞ ةس١ٟ ِٝات ٤٣ِ خبلؿ
كيجضٟا يٞ إدرا١ٖ كرٜي٠اق ةالصؾاص كأؾاةج الصؾاؾث  -أم/ ٢صب- كل٤ ٟسَّ جلا ةًري

؛ أل١ٟ ٍري ٜٔسكر يٚي١  .(6)ةم١٠ كرصٓج ٓٚت١ كٜات، ِإ١ٟ يل٤ف خبلالن
ٝاء؛ إالَّ أف يل٤ف أاعف ىلع م٤ح١ ظتبه آرص، ٜر٘ أف يل٤ف كييتاح ةشٕل ي٠س دم٤٣ر  اًٙٚ

س ٜات ةاجلصح كاَٙصؽ؛ ِبل ييتاح خينئشو  ي٤ٗفٓ  ا يف املاءِ   .(7)رأظ١ اغلعن
ي٠س األخ٠اؼ كاملالٗيث كالؼاًِيث، ك٤٢ ىلع ٤ٓٙني  ويشرتط اىلصد يف اذلةح -7

 .(8)لٚد٠اةٚث

                                      
 (.9/557(، كِخح ابلارم )255 -3/254الةٞ ظبلـ ) ،( ٍصيب احلسيد1)
ي٠اين(، ةسايث املتخسم1/543(، املسكٟث )9/556)ابلارم ( ِخح 2)  (.218)ص ، لٍٚٝص
 (.9/545) املؿسر العاةْ (3)
 (. 2/12(، ِخح اٙٔسيص )6/55( حّعري اٙٔصليب )4)
 .(192ص)يريٝني ، الةٞ اجل٤كيث ( رشح األربًني5)
 .(192)ص ( املؿسر العاة6ْ)
 (.36 35/2ّخاكل )دل٤ٝع اٙ( 7)
ي٠اين(، اهلسايث رشح ابلسايث3/269لَٚٝصيب ) ،(، م٤ا٢ب اجلٚي3/263٘( املتسع )8)  .(35/236)دل٤ٝع اّٙخاكل  ،(4/346) ، لٍٚٝص
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ٍسيثكيؼرتط يف اذلةح ٓؿسه » /كي٠س اخلميب الرشبيين ٜي ٍشةىح ػاةو، أك  (1)، ٤ِٚ ظٔمج  ٜى ىلع 
ا ال يؿيس ِٔخ٘  ٝن ٘ى ظ٣ اخخٗج ِاٟشحبج، أك اظرتظٚج جارخثن ة٠ّع٣ا ِٔخٚج، أك أرظ

ا ،  -ؾيسن ـى، ٖجارخثو أرظ٣ٚا كاغةج ي١٠ ٜى الؿيس، أك جصخخ١ كلٛ ينخ١ إىل خصكًث ٜشة٤حو صي خى
ـ؛ الخخٝاؿ أف م٤ح١ ٍصي بعتبو آرص. كل٤ ٓؿس كاخسةن ِأؾاب  كاغةىٍج، ذٛ كجسق ٜيخنا ِإ١ٟ حيى

٤ر َّ٘ ذلٕ؛ لؿدث ٓؿسق، كال ايختار ةو١ِّ٠ املٖش  . (2)«أرصل خ
كال إرشاؾ ٍريق ١ًٜ ِي٣ا ٖعائص ًل جئز رصفٓا ىغريه،  واتللرب ةاذلةح غتادة هلل  -8

 اًٙتادات.
ريق، أك ، اكذلةائح اٙيت حيٍشةىح لؤلم٤ات أٜراؿ ابلسك فال جئز ٌا ُذةَِح ىغريِ اهلل م ٍك

لؤلخياء، كٟوريي ذلٕ/ ٜا ذيةًحى ىلع اجلؿب، كيه خجارة اكٟج ح٠ؿب خ٤ؿ الًٗتث يشةح 
كاملًين/ كاجليث ةشلٕ حًويٛ اجلؿب، ال أف اذلةح » /ٓاؿ الؼ٤اكين يٚي٣ا ةاظٛ األؾ٠اـ،

، كهلشا ٓي٘/ إف )ىلع( ةًٝىن )البلـ(، أم/ ألج٣ٚا، ٓاهل ٓمصب، ك٤٢ ىلع  يٚي٣ا ٍريي جائضو
٢ ٍٞ ًٜ ص تلأكيس حتصي١ٝ كدلِى ٜا اك٤ٟا يو١ٟ٤٠  ٍٖ ؽَّ ةاذلِّ َّ٘ ة١ َٙري ا، كري ٢ً

ي
٘ه ِيٝا أ شا دار

 .(3)«أفَّ ذلٕ ٙترشيُ ابليج كحًوي١ٝ
، -أيًضا- وٌرو ذلم َِّ ا ذحب٤ا ذةيدثن / ذةائح اجل اك٤ٟا إذا اػرتكا دارنا، أك اظخدسذ٤ا أمصن

ّىج اذلةا ًفي
ي
، ِأ ُّٞ ِّٞ خماِثى أف يؿيت٣ٛ اجل  .(4)ئح إىل اجل

ٞ حيٝيث ـ اة ١ٜ ا كرظ٤هل» /♫ ٓاؿ ػيذ اإلظبل ٞ الرشؾ اذلم خصَّ  . (5)«ك٢شاٜ 

                                      
(1 ِّٗ  ي٠ث.( يًين/ الع
 (577-2/576اإل٠ٓاع ) (2)
 (.6/75(، حّعري اٙٔصليب )9/545) (، ِخح ابلارم5499يح ابلزارم )ؾد، (2/13( ِخح اٙٔسيص )3)
 (.2/4لٚضخمرشم ) ،( اّٙائ4ْ)
 ( 19/52دل٤ٝع اّٙخاكل ) (5)
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 كذلٕ برسيث اذلةح ِبل يتًف ٢ٗشا حيصخص ة٘ برسيث؛ أل١ٟ أريح هلا. وجيب إراخث اذلةيدث -9
 كيتًف اجلوص/ ٢٘ جنً٘ ٤ٓائ٣ٝا األربى ٜمٚٔث، أك ٟٝعٕ ة٣ا؟ 

ٔاب/ ٟقى الصج٘ ىلع ؾّدث ا٠ًْٙ خلبل ح٤ٔـ، كحتًف األرج٘ جن٣ًٚا ٜمٚٔث ك فاجل
كاأليسم ٜمٚٔث، ٣ِشا أريح لزلةيدث ٜٞ كج١ كأػس إِصااغن لرلـ ٜٞ كج١ آرص؛ أل١ٟ ٜى 
احلصكث كاالفمصاب ُيصج ادلـ. كٜا ي١ًّٚ ةًـ اجلاس اآلف ٜٞ ٣ٟ٤ٖٛ إذا أفج٤ًا الؼاة 

٣ِشا حًشيب هلا، كبًق٣ٛ يأرش ةيس٢ا كأرادكا اذلةح ةصك٤ا يٚي٣ا كأمع٤ٗا ةيسي٣ا كرجٚي٣ا، 
اٙيرسل كي٤ٚي٣ا ٜٞ كراء ا٠ًْٙ ك٢شا أػس... كٙيط ٜٞ إراخخ٣ا ٖرس ي٣ٔ٠ا ٓت٘ أف ح٤ٝت 

ا هلا ا ػسيسن ٜن  .(1)ٜٞ أج٘ رسيث امل٤ت؛ ألف ِي١ إيبل
يًا/ آىُث اذلَّةح/  ذُا

ْديث، أو الصيف، أو غريٍْا مما يُصيو ادل -1 ٍُ كجيصي١  مويكٔن اذلةح ةالصهني، ويه اىـ
ُفر، »/ يٝبلن ة٤ٔؿ اجليب  ََّ واىظُّ ٔه ىيس الصِّ ًُ اهلل غييّ فلك َر ادلَم وُذنَِر اش َٓ ْن

َ
ٌا أ

َدى احلبشثِ  ٍُ ُفر ف ا اىظُّ ٌَّ ، وأ ًٌ َُّ َفَػْظ ا الصِّ ٌَّ  .(2)«وشأخدذكً غَ ذلم/ أ
مَ »و َر ادلَّ َٓ ْن

َ
ت١ِّ جبصياف املاء يف اجل ،«أ ي كؾت١َّي ةلرثةو، ػي اهلى ظى

ى
 .(3)٣صأم/ أ

صىقي » /ٓاؿ اةٞ خجصفائدة/  ٍٝ ل احلي٤اف، أم/ عي سى ٜى ٍسيث؛ أل٣ٟا حٔمى  ٜي يىج العٗني  ِّٝ  .(4) «كظي
كأرش ةًـ أ٢٘ اًٙٚٛ ٜٞ احلسيد/ أف دميى اًٙواـ ال حت٘ ة٣ا اذلاكة؛ أل١ٟ ل٤ أراد 

 .(5)أف ئخِص ىلع العٞ ٙٔاؿ/ أٜا العٞ ِعٞ اجليب 

                                      
 .(189ص)( رشح األربًني اجل٤كيث، الةٞ يريٝني 1)
 .(1968(، كمعٚٛ )5498( أرصج١ ابلزارم )2)
 (.9/628ِخح ابلارم ) (3)
 (.9/628) ِخح ابلارم ( 4)
 .(188ص)ح األربًني اجل٤كيث، الةٞ يريٝني ( رش5)
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ةأ١ٟ ٜسل احلبؼث، أم/ ظاكٖي٣٠ا، كحنٞ ٣٠ٜي٤ف أف ذلٕ  كأٜا اٙوّص ِٔس يٚ٘ اجليب 
 ٟتؼت١ ةاألاعجٛ، كاحلبؼث أاعجٛ خيد درٚج يٚي٣ٛ اًٙصبيث ةًس اّٙخ٤خات اإلظبلٜيث.

يث ة٣ا؟  فإذا كال كائو/ ل٤ كجسٟا ظاكٖني ال يعخ٣ًٚٝا إال احلبؼث، ٣ِ٘ حت٘ اتلٖش
ٔاب/   ًٟٛ.فاجل

كال «أٌا الصَ فػظً»/ ٚث يف ٤ٓهل ٖيُ ح٤ٔل٤ف/ اًٙربة ة٤ًٝـ اًٙفإذا كال كائو/ 
 ح٤ٔل٤ف ة٤ًٝـ اًٙٚث ٠٢ا؟

ٔاب/  أف أهّار احلبؼث ٜخؿٚث ةابلسف، كج٣ًٚا ٜسلن يعخٚضـ أف ال حٔؽ كال فاجل
حٔٚٛ، ك٢شا ربلؼ اّٙمصة؛ ألف اإلنعاف إذا يصؼ أف أهاِصق ظخ٤ٗف ٜسلن ظيتٔي٣ا؛ أل١ٟ 

 ربٝا حيخاج٣ا ِخبني اّٙصؽ.
 .(1)يٞ مؼاة٣ث األاعجٛ، كيٞ اَّتاذ األهاِص ك٢شا حتشيص ٜٞ اجليب 

يث ٓت٘ امل٤ت،  وًل حيو يف الصيد؛ إًل ٌا َخَرق -2 ـ، ِبل ةسَّ ِيٝا ؾسـ ٜٞ اتلٖش سى ال ٜا ؾى
 .(2)كحي٘ ؾيس ابل٠ادؽ اٙيت ة٣ا ابلاركد؛ أل٣ٟا َّتصؽ الؿيس

 حنتيٓان/
ٍٔ  اتلنتيّ األول/ ري يٚي١ ٜٞ اذلةائح؛ أفَّ ؾيس ابل٠ادؽ اذلم حي٘ إٟٝا ٤٢ يف اذلم ال يي سى

اكلؿيس ال٤خيش كحن٤ ذلٕ، كال جي٤ز ذلٕ يف املٔسكر يٚي١؛ أل١ٟ يف ًٜىن اَّتاذ اذلةيدث 
رىدى اجليهي يٞ ذلٕ، ِبل حي٘ يف املٔسكر يٚي١ ظ٤ل اذلةح االرخيارم ىلع  ا، كٓس كى صىفن ٍى

صق، خببلؼ ٜا ٟسَّ ٜٞ احلي٤اف، أك الؿيس ِإ١ٟ جي٤ز ِي١ ٍٖ االٟخٔاؿ إىل  ال٤ؾُ العاةْ ًذ
ًٍصؽ، كال جي٤ز ِي١ ٜا يٍؿسـ ٖٝا ظتْ. ري٢ا مما ُيى  الصَل ةابل٠ادؽ ٍك

                                      
 ، ةارخؿار كحِصؼ يعري.(193ص) املؿسر العاةْ( 1)
 (.2/12ِخح اٙٔسيص ) (2)
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يعي٘ ادلـ؛ إًذ اًٙربة ةإ٣ٟار ادلـ، ال ةاآلٙث،  اتلنتيّ اثلاين/ ريق مما ي جي٤ز اذلةح ةاحلسيس ٍك
 أك املادة املؿ٤٠يث ٣٠ٜا.

 الكـ يف اآلٙث الاكَّٙث، كإخساد الؼّصة، كإرّائ٣ا يٞ اذلةيدث.كٓس مىض ال
 ذاثلًا/ اذلةيدث/

 وجئز فيٓا/ -1
ابلٔص كا٠َٙٛ كاإلة٘ كاخلي٘ كادلجاج كاٙمي٤ر، كلك ٜا أةاخ١ ا جلا ٜٞ احلي٤اف  

كاٙمري، كال جي٤ز ِي٣ا حمصـ؛ اكخلزنيص كاللكب كاٙٔك كلكِّ ذم ٟابو ٜٞ العتاع كلكِّ ذم 
١ٜ ا حًاىل يٚي٠ا.خمٚ  بو ٜٞ اٙمري، كلك ٜا خصَّ

ْريَث يف اذلةائح/ -2 ٍُ  وًل جئز اىـ
ا لٚصَل، كٓس مىض ةياف  ٍىصىفن ةٔمى ةًـ ألص٣ِا، أك أجضاء ٣٠ٜا، ٖٝا ال جي٤ز اَّتاذ٢ا 

 ذلٕ لك١ أذ٠اء الرشح.
ٔاردة يف آيث املائدة/ -إمجااًع - وًل جئز -3  األصِاف ال

ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

 .[0]املائدة/ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
ًْ كحن٢٤ٝا ٍٓش، أك اخل٠  .كذلٕ إذا ٜات احلي٤اف ٜٞ ال٤ى

ٔه/ -4 ٔكذ، أو حن  واخُخيَِف فيٍا إذا ةيق فيّ خياة ةػد ال
َّ٘ ذحب١، ك٢شا ٜش٢ب دم٤٣ر  ِإذا حتصَّؾ حبصكثو حسؿُّ ىلع ةٔاء احلياة ِي١ ةًس ال٤ٓش خى

 ٠يّث كالؼاِيع كأمحس.ا٣ّٔٙاء، كب١ ٓاؿ أة٤ خ
ًكمى يٞ يٌلٍّ ٓاؿ ا أك » /كري صِّؾ يسن إذا أدركجى ذاكة امل٤ٓ٤ذة كاملرتديث كاجلميدث كيه حتي

٣ٍا  .(1)«رًٍجبلن ِلكي
                                      

 ( 8/64أرصج١ اٙمربم يف اتلّعري ) (1)
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 ككرد ذلٕ يٞ لاكس كاحلعٞ كٓخادة كلائّث.
جى أًٜاؤ٢ا؟ ِٔاؿ/ ال أرل أف » ٍصي ٘ى ٜالٕ يٞ الؼاة اٙيت ُيصؽ ج٤ِى٣ا العتىي خىت َّتى ئً كظي

ٍفَّ ٣٠ٜا؟حيشى  ، أم يشءو ييشى  (1)«ٍفَّ
٘ى يٞ القتى يًسك ىلع الٗبغ ِيسؽَّ ه٣صق/ أحصل أف ييشٍفَّ ٓت٘ أف ي٤ٝت » ئً كملا ظي

ٍدصة ِيؤلك؟ ِٔاؿ/ ِبل أرل أف يؤلك، كإف اكف أؾاب ألصا١ِ ِبل أرل  (2)إف اكف ٓس ةٌٚ العُّ
ا، ٓي٘ هل/ كذب يٚي١ ِسؽ ه٣صق؟ ِٔاؿ/ ال يًجتين، ٢شا  .(3) «ال يًيغ ١٠ٜ ةشلٕ ةأظن

ٕه »/ ٓاؿ اةٞ ٖرري ٌـّ ِيٝا اظتر٠اق ٜال ٜٞ الؿ٤ر اٙيت ةٌٚ احلي٤اف  ♫كها٢صي اآليث اع
 .(4)«ِي٣ا إىل خاٙثو ال يًيغ ةًس٢ا، ِيدخاج إىل دحل٘ خمؿؽ لآليث

كحم٘ اجلػضاع يف االظتر٠اء يف اآليث، ِٔاؿ اجل٤٣ٝر/ االظتر٠اء ٜخؿ٘، ك٤٢ راجى ىلع 
٤رة كِي١ خياة.ٜا أدركج ذاكح١   ٜٞ األ٤ٟاع املٖش

ٕو - كٓاؿ املسٟي٤ف يٞ زيس « امل٤لأ»كخاكق يف / ال حؤلك، -ك٤٢ املؼ٤٣ر ٜٞ ٜش٢ب ٜال
ا، أم/ ٠ةٞ ذاةج، كإحل١ ذ٢ب إظٝايي٘ اٙٔايض، ِي٤ٗف االظتر٠اء ىلع ٢شا ا٤ٔٙؿ ٜ ًن ٔم

يخٛ َّ٘ ٙلٛ ٜا ٖذ ًخ
ي
ٜج يٚيلٛ ٢شق األػياء، كأ صِّ   .خي

ري٢ٛ ٜش٢ب اجل٤٣ٝر العاةكاةٞ حيٝيث كاةٞ ٖرري ػيذ اإلظبلـ  حكرجَّ   .(5)ْالؼ٤اكين ٍك
ٔان ةػد حردِّ  -5 ، يّ، أو َوْكِذه حلدو ذحبّواخُخيَِف يف كدر احلياة واحلركث املطئبث يف احلي

ذللٕ، كاجلاس يًص٤ِف اّٙصؽ ةني احلياة كامل٤ت ٜٞ ربلؿ جتارب٣ٛ،  كٙيط ٠٢اؾ فاةكه 
                                      

 (8/66) أرصج١ اٙمربم يف اتلّعري (1)
ٍدصي 2) صي  ( العَّ دى ٍدصي  كالعَّ ٍٞ أىلع اكالعُّ ًٜ ئث، ك١٠ٜ ئاؿ/ ٜا اٙزتؽى ةاحل٤ٔٚـ كاملصمء  ق /-لٚجتاف -بلمٞ، ك٤٢ الصِّ ٍدصي  -اٟخّذى ظى

 (.4/351خىت رِىى اٙٔٚبى إىل احل٤ٔٚـ. لعاف اًٙصب ) -يًين/ رئخ١
 ( 8/67أرصج١ اٙمربم يف اتلّعري ) (3)

 (3/23حّعري اةٞ ٖرري ) (4)
  (.12-2/11(، ِخح اٙٔسيص )3/22(، حّعري اةٞ ٖرري )35/235) دل٤ٝع اّٙخاكل (5)
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َّ٘ أك١ٚ؛ ِإًفَّ امليج جيٝس د١ٜ كيع٤د،  م ذيةًحى ك٤٢ حٌّ ادلـ ٜٞ املشة٤ح اذل لجص ِٝىت خى
كٙيط ٤٢ دـ امليج دحل٘ ىلع احلياة،  كٙلٞ رصكج ادلـ اذلم ال ُيصج إال ٜٞ ٜشة٤ح

يؼرتط احلصكث؛ إًٍذ ٓس ال ئسر احلي٤اف ىلع احلصكث لق١ًّ ٜى ١ٟ٤ٖ خيًّا، ك٢شا ئى  كال ت
ا- لئلنعاف   .(1)دحلبلن ىلع احلياة ِاكف رصكج ادلـ كجصيا١ٟ -أيقن

ٔد اذلةائح،  -6 جل٤از ذلٕ ٜٞ امليخث، ٤٣ِ ٜٞ  ؛كل٤٣ر ج٤ٚد٢ا دةا١ٍوجئز اًلُخفاع جبي
 . (2)ىلاملشة٤خث املشاكة أك

 ةح/ ااذل /راةًػا 
اةح -1 نا، / ويشرتط يف اذلَّ املج٤٠ف، أك العٗصاف؛  ِبل جت٤ز ذةيدثأف يل٤ف اعٓبلن ممِّيِّ

يث. حلؿح ٓؿس  اتلٖش
إىل اٙلّص  ١لٛ ُيصج ةّعٔ يسهلٛ كِاظ٣ٔٛ، ٜا /ةيدث املصيٍني مجيًػاوجتٔز ذ -2

 كالصِّدة؛ إًٍذ ال جت٤ز ذةيدث املصحس، أك ال٤ذين، أك املج٤يس. 
ريق ةأف ييميْ اذلةح، ككرد ٜر١ٚ يٞ إةصا٢يٛ  /واُخخيَِف يف الصيب -3 ق اإلٜاـ أمحس ٍك كٓيَّسى

ًّن»اجلزيع ٓاؿ/  لاىؽى اذلةيدث كخى
ى
  .(3) «اٙتعٝيث ال ةأس إذا أ

ٌَثذوجتٔز  -4 ا، ِإف خيقخ٣ا ٙيعج يف يس٢ا، كٓس كحى  /اكة املرأة واألَ شةح كإف اكٟج خائقن
ا أـ ال، كلٛ (4)اةأك٣ٚ ذحبج امصأة ػاةن ِأمص اجليبُّ  ، كال يعخّؿ٘ ٢٘ اكٟج خائقن

يسؿُّ ىلع  ٜٔاـ االخخٝاؿجي٤ز حأجي٘ ابلياف يٞ كٓج احلاجث، كحصؾ االظخّؿاؿ يف 
ٍٞ يميْ اذلةح ٜٞ اٙنعاء املعٚٝي٤ٝـ  ٜى  ات.ذلٕ يف دميى 

                                      
 (.236 -35/235)دل٤ٝع اّٙخاكل  (1)
 (.9/575( ِخح ابلارم )2)
 (.9/632ِخح ابلارم ) (3)
 (.5565، 5564( أرصج١ ابلزارم )4)
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ٕو الٗصا٢ث، كاذلم يف  ًكمى يٞ ٜال  /«املسكٟث»كذةيدث املصأة جائضة ةاحّاؽ املعٚٝني، كري
 .(1)ادخ٣ا يف األفديث دكف ٍري٢ياجل٤از، كيف كج١و لٚؼاًِيث/ يلصق ذة

٘ى ٓس ك ،ٜىج املعٚٝثٓيسِّ  /ٌَ املصيٍني وُرصاين وإذا وُِجَدْت امرأةٌ  -5 ئً ٜالٕ يٞ املصأة  ظي
ال؛ كٙلٞ »حقمص إىل اذلةيدث كي٠س٢ا الصج٘ اجلِصاين/ أحأمصق أف يشةح هلا؟ ِٔاؿ/ 

 .(2)«حشةح يه
أفَّ » /▲حلسيد اعئؼث ؛ (3)ثوجتٔز ذةيدث األغراب ٌَ املصيٍني وأْو ابلادي -6

ا ٓال٤ا ل٠ٚيب  ٜن ًٖصى اظٛ ا ٤ٓ ٛو ال ٟسرم أذي ا يأح٠ٟ٤ا ةٚد ٜن يٚي١ أـ ال؟ ِٔاؿ/ / إفَّ ٤ٓ
ٔه ٔا غييّ أُخً ولك ٍُّ «صو ٓاٙج/ كاك٤ٟا خسييث ي٣سو ةلّ .ش

(4) . 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿ /حًاىل٤ٔٙهل ؛ غِد اذلةح ويُصِّمِّ اهلل  -7

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ىئ يئ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ كٓاؿ ةًس ذلٕ/ .[888 - 889]األُػام/ ﴾ٿ ٿٿ

  .[828]األُػام/ ﴾ڈ ڈژ
٢شا يف املٔسكر يٚي١ ٜٞ اذلةائح، كأٜا اجلَّادُّ ٜٞ احلي٤اف كالؿيس ِييعِلِّ ا ي٠س ك

، كي٠س الصَل، أك إرظاؿ اللكب لٚؿيس، كٓس كردت ةشلٕ األخاديد الؿديدث.  اًٙٔص ِيٝا ٟسَّ
األك٘ حل٤ف اٙتعٝيث ي٠س األك٘؛ كِي١ ٟوص الّٟاكؾ اجل٣ث، ِاٙتعٝيث ي٠س وكيو/ 

أ إٝيث ي٠س يشءه آرص ٍري اٙتع ٍجى ربلؼ ها٢ص األدٙث  ىلاذلةح، أك اًٙٔص، أك الصَل، كال يٚي
. ٘و  ةَري دحل

                                      
 (.9/632ِخح ابلارم ) (1)
 (.1/544( املسكٟث )2)
 (.9/634( ِخح ابلارم )3)
 (.5567( أرصج١ ابلزارم )4)
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ٔال/ خكً واخُخيَِف يف   اىتصٍيث ىلع أك
ص اظٛ ا  األول/ ٞي ييٝص، كم٤الق ٟاِى، كالؼًيب كلائّث إىل حتصيٛ ٜا لٛ يٖش ذ٢ب اة

ةٔث، ك٤ٔٙهل حًاىل يف آيث يٚي١ ٜٞ اذلةائح ٜٞ ٍري ِصؽو ةني اًٙاٜس كاجلايس؛ لآليات العا
  .[4]املائدة/ ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ﴿ الؿيس/

ا ٤ٓهل ظتدا١ٟ يف ٢شق اآليث» /ٓاؿ الؼ٤اكين ڈ ﴿ /كيضيس ٢شا االظخسالؿ حأكيسن

ريق﴾ڈ  .(1)«، كٓس ذتج يف األخاديد الؿديدث األمص ةاٙتعٝيث يف الؿيس ٍك
لرشط ال يعٔك ةاٙنعياف ِإذا نيس أف يعِل ِإ٣ٟا خصاـ؛ ألف ا»/ كٓاؿ اةٞ يريٝني

ڇ ﴿ةسحل٘ أف الصج٘ ل٤ ؾًل حمسذنا ٟاظينا ِؿبلح١ ٍري ؾديدث؛ كألف ا حًاىل ٓاؿ/ 

 كألْٚ ةاٙنعتث لزلاةح. [828]األُػام/ ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
ا فإذا كال كائو / ٠ٝ٣ِا أف اٙتعٝيث رشط كأ١ٟ ل٤ حصك٣ا ظ٤٣نا، أك نعياٟنا، أك يٝسن

ې ې ې ى ى ائ ﴿ل٤ف يف ٤ٓؿ ا حًاىل/ ِاذلةيدث خصاـ، ٙلٞ ٜاذا ح٤ٔ

 . (2))فلال اهلل/ كد فػيج( .[293]ابللرة/ ﴾ائ
، ك٤ٟٔؿ/ ٙيط يٚي١ إذٛ،  ُلٔل/ ِلِّ يعى حنٞ ال ٟؤارش ٢شا اذلم ذةح اذلةيدث كنيس أف ي

ص اظٛ ا يٚي٣ا أـ ال؟ ِئاؿ  ٙلٞ ةٌف اآللك إذا جاء يصيس أف يأك٘ ٜٞ ٢شق كظأؿ/ أٖذ
ص اظٛ ا  يٚي٣ا، إذنا ال يأك٘ ٙلٞ ل٤ ِصض أف ٢شا أك٘ ٜٞ ٢شق اذلةيدث هل/ لٛ يٖش

 .(3)«ٟاظينا، أك جا٢بلن ِبل يشء يٚي١
اٙوا٢صم، كخاكق ػيذ اإلظبلـ  كب١ ي٤ٔؿ ٜالٕ كأمحس يف ركايث ي٣٠ٝا، كأة٤ ذ٤ر كداكد

 .(4)«ك٤٢ أه٣ص األ٤ٓاؿ/ »اةٞ حيٝيث يٞ اجل٤٣ٝر، كٓاؿ
                                      

 ( 2/179ِخح اٙٔسيص ) (1)

 (. 126( أرصج١ معٚٛ )2)
 . (191 -196ص)، الةٞ يريٝني اجل٤كيث ح األربًني( رش3)
 (. 5/76دل٤ٝع اّٙخاكل ) (4)
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  ٜا ذيٖص اظٛ ا يٚي١.شا املش٢ب؛ إالَّ كال حي٘ األك٘ ٜٞ اذلةيدث ىلع ٢
ٕو كأمحس/ أف اٙتعٝيث معخدتث ال كاجتث اثلاين/ ك٢شا ٜش٢ب  ،ك٤٢ ركايث يٞ ٜال

ٍصًكمٌّ  يٞ اةٞ يتاس كأيب ٢صيصة كيماء ةٞ أيب رباح، كمح٘ الؼاِيع اجليه  الؼاِيع، ك٤٢ مى
تى  َّٔ َّٛ يٚي١ ىلع ٜا ذيةًحى َٙري ا، كحً ك٤٢ َّتؿيؽ »١ي الؼ٤اكين ة٤ٔهل/ يٞ األك٘ مما لٛ يع

 .(1) «لآليث ةَري خمؿؽ
ً يذنر»ٓاؿ/  فَّ اجليب أ٘ أليب داكد/ يظاصاملكيف  ً اهلل، أو ل ً خالل ذََنَر اش  . (2)«ذةيدث املصي

  .(3)«كٙيط يف ٢شا املصظ٘ ٜا يؿٚح تلزؿيؽ اآليث» /ٓاؿ الؼ٤اكين
ا- كاظخسؿ أؾداب ٢شا املش٢ب  .ةْ يف ذةيدث أيصاب املعٚٝنيحبسيد اعئؼث العا -أيقن

ا » /ٓاؿ ابل٤َم الؼاِيع ًن ا لئلةاخث لاكف الؼٕ يف كج٤د٢ا ٜاٟ ٤ِٚ اكٟج اٙتعٝيث رشلن
  .(4)«ٜٞ أك٣ٚا اكلؼٕ يف أؾ٘ اذلةح

 ٍٛٚ ًً ص اٙتعٝيث، كال يًين يسـ اٙ ٍٖ كاحلسيد يف أيصاب املعٚٝني، كاألؾ٘ ِي٣ٛ ًذ
 ٣ٛ هلا.كصحكأةشلٕ يسـ كج٤د٢ا 

ٛي اً يٚي٣ا أـ ال. ٜٞ اذلةيدث ىلعكحي٘ األك٘  ًٖصى اظ  لك خاؿو يف ٢شا املش٢ب ذي
ًٖ اتلّصٓث يف اٙتعٝيث ةني اذلَّ  اثلاىد/ ا لٛ حت٘ ا ص كاجلايس، ِٝٞ حصؾ اٙتعٝيث ٜخًٝسن

يخ١، كإف نعي٣ا ِبل ةأس، ٖٝا ٓاؿ اةٞ يتاس/  ىيًسى ِبل ةأس»حٖش ٞ ن ، كب١ ي٤ٔؿ ٜالٕ «ٜى
اق اَٙضايل يف كاحلعٞ ةٞ ؾاٙح كاثل٤رم كأمح ، ك٤٢ مصكمُّ «اإلخياء»س ك٣ِٔاء ال٤ِٗث، ك٤َّٓ

 يٞ يٌلٍّ كاةٞ يتاس كلائّث.
ص اظٛ ا يٚي١ ال حي٘» /كٓاؿ اٙمربم ٤٣ِ  ،ٜٞ ٓاؿ/ إف ٜا ذحب١ املعٚٛ ِىنىيسى أف يٖش

                                      
 (. 2/179ِخح اٙٔسيص ) (1)

 (. 9/636)(، ِخح ابلارم 18895(، كابلي٣ٌف يف الٗربل )378( أرصج١ أة٤ داكد يف املصاظي٘ )2)
 . (2/179) ِخح اٙٔسيص (3)

 (. 3/183حّعري ابل٤َم ) (4)
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ا يٚي١ اجلٝايثٜٞ ةًيس  ٤ٓؿه  َّٝ   .(1)«الؿ٤اب لؼشكذق كرصكج١ ي
ا- ككرد ٢شا املش٢ب ٞ املعيب كلاكس كاحلعٞ كإظداؽ ةٞ را٤٢ي١ يٞ اة -أيقن

ري٢ٛ.  كأيب خ٠يّث كأؾداة١ ٍك
ا- كاظخسل٤ا ةتًـ األخاديد كاآلذار القًيّث يف ابلاب، كيعخسؿ هلٛ ةأدٙث رِى  -أيقن

رىدى ذلٕ يف الرشيًث ٜٞ ٍري كج  .(2)١و احلصج يٞ اجلايس، كٓس كى
اصفائدة/  ا ٜى ايخٔاد» /ٓاؿ اجلؿَّ ق ل٤ج٤ب٣ا ٤٢ ِاظْ، ككشلٕ ٜٞ حصؾ اٙتعٝيث اعٜسن

 ٞ ٜى خ١ٍي ظٝثي اّٙعْ، كأٜا  ٔى ً ٜٞ أك٘ ٜا ٢شا ظبي١ٚ ٜى االيخٔاد أفَّ ذلٕ ٜٞ رشل٣ا ِٔس حلى
ا لضكاهل  ٔن ايخٔسى أٌف ذلٕ يف امليخًث، أك ذةائح أ٢٘ الرشؾ دكف املعٚٝني ِإ١ٟ ال يل٤ف ِاظ

 .(3) «يٞ خلٛ اآليث ةاتلأكي٘
ًٖصى أ١ٟ رصج ٜٞ ها٢ص اآليث، كح /يًين ١ًًٚ. أكَّهلا ىلع ٜا ذي ري ةخأكي ًٍشى  ٜٞ ربلؼ اٙوا٢ص ِيي

و حَُزاد الصالة ىلع اجليب  -8  ال ييؿًلَّ كال ٌالم/  غريْا ٌع اىتصٍيث غِد اذلةح؟، أو ْو
ًلَّ ىلع اجليب  اذلةيدث، ٜى اٙتعٝيث ىلع ىلع اجليب  ٜى  كرا١ّٙ الؼاِيعُّ ِٔاؿ/ ييؿى

 .(4)حيف ذلٕ يف أة٤اب امل٠اظٕ كاألفاكحم٘ ابلدد  اٙتعٝيث ىلع اذلةيدث،
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿/  ا ٤ٔٙؿ؛ (5)وجتٔز ذةائح أْو الهخاب -9

، ك٢شا إذا لٛ يلٞ ذحب١ حٔصبنا ل٠ٗٚيعث كاأليياد، أٜا إذا اكف حٔصبنا [1]املائدة/ ﴾ې ې
                                      

 .(9/529حّعري اٙمربم ) (1)
لٚٗصَل  ،(، اجلاظذ كاٙنع٤خ174 -4/171) ، لٚجؿاص(، أخاكـ اٙٔصآف8/21) ،(1/52(، حّعري اٙمربم )2/231( األـ )2)

اةٞ ٖرري حّعري (، 246 -35/239) دل٤ٝع اّٙخاكل(، 2/127(، حّعري ابل٤َم )2/481) ل٠ٚداس ،(، ًٜاين اٙٔصآف1/167)
 (.2/14(، ِخح اٙٔسيص )554، 539، 9/513(، ِخح ابلارم )169، 2/16)

 ( 4/173أخاكـ اٙٔصآف، لٚجؿاص ) (3)

 (.8/468) رشح امل٣شب(، املج٤ٝع 7/144(، ال٤ظيك )3/623األـ ) (4)
(، 1/445(، حّعري اثلًاٙيب )553 -9/552، ِخح ابلارم )(2/85) لٚؼاِيع ،(، أخاكـ اٙٔصآف2/231(، كاألـ )3/67املسكٟث ) (5)

(، حّعري 1/88لٚٝٔصم ) ،(، اجلاظذ كاملنع٤خ2/221) حّعري اٙٔصليب ،(21 -8/18) (،163 -6/166حّعري اٙمربم )
 اّٙخاكلدل٤ٝع  (،6/65ركح املًاين )حّعري (، 3/326) ،(155 -1/154)، لٚجؿاص (، أخاكـ اٙٔصآف2/297ابليقاكم )

 (، زاد املعري، الةٞ اجل٤زم، كمؿادر أرصل يف ا١ّٔٙ كاتلّعري.233 -35/212)
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ِاألخ٤ط حصؾ ذلٕ، أل١ٟ ٓس يسر٘ ِيٝا أ٢٘ َٙري ا ة١، ك٢شا ٜا ٓاٙج ة١ اعئؼث، 
ري٢ٛكٓاؿ   .(1)ة١ اةٞ يٝص كلاكس ةٞ ٖيعاف كاحلعٞ كالؼاِيع ٍك
  /وفيّ مصائو 

 // يف املراد ةطػام أْو الهخاب يف اآليثىلاألو 
ألفَّ ٍري٢ا  ، ك٢شا ٤٢ املًصكؼ يف حّعري اآليث؛(2)«لًا٣ٜٛ ذةاحئ٣ٛ» /ٓاؿ اةٞ يتاس

اد ةاٙمًاـ ٠٢ا احلت٤ب، املصلٛ ُيخُٚ يف ًخ١ِّٚ، كراُٙ يف ذلٕ الضيسيث كاإلٜاٜيث ِٔال٤ا/ 
يف م٤الٞ االحّاؽ ِقبلن يٞ االرخبلؼ.  ؤالءكال يربة ة٣ك٢شا ٜش٢ب الؼيًث الصاِقث 

 يف إةماؿ ٢شا اتلّعري الؼييع ٜٞ كج٤قو. ♫كٓس ألاؿ ػيذ اإلظبلـ اةٞ حيٝيث 
 اآليث/ اثلاُيث/ يف املراد ةأْو الهخاب يف 

 ي٠ىه اكف ١ٟإ»ةين حَٚب؛ كٓاؿ/ ٟؿارل  ◙ يٌلٌّ  كاظترىن ك٢ٛ احل٤٣د كاجلؿارل،
ًٚبى  ةين ٟؿارل ذةائح يٞ ٍَ ٘ي  ٜا حتٚي٘ ٙرتك٣ٛ ؛اجلِصاٟيث ىلع ٙيع٤ا أ٣ٟٛ أج٘ ٜٞ تى ِّ ٚى  حتي

ـي  ٜا كحتصيٛ ،اجلؿارل ىصِّ  . (3) «اخلٝص ٍري حتي
ًكمى ك ريق ري ٝى  ،حن٤ق يٞ اةٞ مع٤ًد ٍك يَّسى الؼاِيع أ٢٘ الٗخاب ة ٍٞ داف ٣٠ٜٛ ديٞ كقى

ـه  أ٢٘ الٗخاب ٜٞ ٘ى يٚي١ إظبل ٍٞ دىرى ٜى صى أفَّ  ٖى كلٛ  ةين إرسائي٘، كذلٕ ٓت٘ ٟضكؿ اٙٔصآف، كذ
ت٘ ١٠ٜ إال اإلظبلـ، أك العيُ، ِٝٞ در٘ يف ديٞ أ٢٘  ؛أ٢٘ الٗخابةسيٞ  يىًسفٍ  ٍٔ ِبل يي

تىٍح أك٘ ذةيدخ١. ك٤٢ ٤ٓؿ لائّث ٜٞ الؼاًِيث  /٣٠ٜٛ ،الٗخاب ةًس ٟضكؿ اٙٔصآف لٛ يي
صق اخلصقُّ ، ٜاـ الؼاِيع يف ذلٕاإلٜٞ يتارة  ابل٤َم، كيتارح١ ٓصيتث يٞ أمحس،  ركايثن  كٖذ

صق اةٞ حيٝيث ا- كٖذ  يٞ لائّث ٜٞ أؾداب أمحس. -أيقن

                                      
 (.9/611)خح ابلارمِ (1)
 (.19152أرصج١ ابلي٣ٌف يف الٗربل ) (2)
 (.8/133أرصج١ اٙمربم يف اتلّعري ) (3)
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بى إىل أ٢٘ الٗخاب، ظ ِّ٘ ذةائح ٜٞ اٟتعى اء اٟخٔ٘ إحل٣ٛ ٜٞ املج٤س ٤كاجل٤٣ٝر ىلع خ
سادق، كإٟٝا اًٙربة ، كال يربة يف ذلٕ ةأة٤ي١ كأجنيكيتاد األكذاف، أك اكف ٜٞ أة٤يٞ ٖخاةي

كال ِصؽ يف ذلٕ ةني ةٝا يف ذلٕ ٜٞ اٟخٔ٘ إحل٣ٛ ةًس ٟضكؿ اٙٔصآف، الؼزؽ ّٟع١،  ثً ةًنًٍعتى 
 ُّ٘ ك٢شا ، ذةيدث لك ي٤٣دم كِٟصاين ٜٞ أم أج٠اس ةين آدـ اكف اًٙصب كاًٙجٛ، ِخد

 يٞ يٝص، كاةٞ يتاس. مصكمٌّ 
ئ٘ اةٞ يتاسو يٞ ذةائح ٟؿارل اًٙصب ِٔاؿ/ ال ةأس ة»  كحبل ٤ٓهل حًاىل/ ،٣اكظي

يًين/ أف هلٛ خلٛ أ٢٘ الٗخاب ٜٞ احل٤٣د  ،(1) «[18]املائدة/ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴿
ك٢شا ٤ٓؿ احلعٞ كيماء كدم٤٣ر اًٙٚٝاء، كب١ ي٤ٔؿ أة٤ خ٠يّث كأؾداة١، ل، كاجلؿار

 .كٜالٕ، كأمحس يف ركايث، كلائّث ٜٞ أؾداب اإلٜاٜني الؼاِيع كأمحس
ٞ الؿداةث كاتلاةًني كحاةًي٣ٛ ٜكاعٜث املعٚٝني يٞ اجل٤٣ٝر  ك١ٟٚٔ اةٞ حيٝيث

كٜا أيٚٛ ل٤ٔٚؿ »ةًق٣ٛ، كٓاؿ/  كدما٢ري ٣ِٔاء احلجاز كاًٙصاؽ ك٣ِٔاء احلسيد، كظُلَّ 
 .(2)«اآلرص ٓسكةن ٜٞ العُٚ

ًة ٢شا املش٢ب. ري٢ٛ يف ٟيٍِصى  كٓس ألاؿ اٙمربم كاجلؿاص كاةٞ حيٝيث ٍك
ًكمى » /-يف أذ٠اء الك١ٜ- ٓاؿ اجلؿاص يٞ دمايثو ٜٞ العُٚ ا٤ٔٙؿ يف أ٢٘  كٓس ري

ٍٞ داف  ٜى ؽ أخس ٣٠ٜٛ ِي١ ةني  صِّ ةشلٕ ٓت٘ ٟضكؿ اٙٔصآف، أك ةًسق، الٗخاب ٜٞ اًٙصب لٛ يّي
ا ٜٞ العُٚ، أك اخلُٚ  ى كال ًٟٚٛ أخسن  الؼاِيع يف ذلٕ ٤٣ِ ٠ّٜصده  قِي٣ٛ ٜا ايخرب ايخربى

 .(3) «ة٣شق املٔاٙث، رارج ة٣ا يٞ أٓاكي٘ أ٢٘ اًٙٚٛ

                                      
 (.18862أرصج١ ابلي٣ٌف يف الٗربل ) (1)
 (.35/221دل٤ٝع اّٙخاكل ) (2)
 (.3/321أخاكـ اٙٔصآف، لٚجؿاص ) (3)
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٤ريٞ يف اٙٔصآف ٢ٛ »/ يذ اإلظبلـ اةٞ حيٝيثكٓاؿ ػ ِا٤ٔٙؿ ةأف أ٢٘ الٗخاب املٖش
 /فًيُ، ة٘ الؿ٤اب املٔم٤ع ة١ ق يف ذلٕ ٓت٘ اٙنٍَّعذ كاتلتسي٘ ٤ٓؿه ٜٞ اكف در٘ جسُّ 

ٛه  أفَّ  ٌّ٘  ٤ٍٖف الصج٘ ٖخاةيًّا ٤٢ خل ٍٞ حى  معخٔ ٜى ت١ً، كلكُّ  أ٢٘ ةسيٞ  ٞى يَّ سى ة٠ًّع١ ال ةًنىعى
ق در٘ يف دي٣٠ٛ، أك لٛ يسر٘، كظ٤اء اكف اكف أة٤ق، أك جسُّ  ظ٤اءه الٗخاب ٤٣ِ ٣٠ٜٛ، 

اةٞ  كظُلَّ  ...در٤هل ٓت٘ اٙنٍَّعذ كاتلتسي٘، أك ةًس ذلٕ، ك٢شا ٜش٢ب دم٤٣ر اًٙٚٝاء
، كال أيٚٛ ةني ╚حيٝيث دمايث، ذٛ ٓاؿ/ ك٢شا ا٤ٔٙؿ ٤٢ اثلاةج يٞ الؿداةث 

، كٓس ذ  .(1)«ٓسيٛ إدماعه  اٙمداكم أفَّ ٢شا ٖصالؿداةث يف ذلٕ ٟضااعن
 اثلاثلث/ يف املدرَّم غييًٓ ْو جئز جلا أم ًل؟

ا كال ٍريق، ٢شا ٜش٢ب  كاآليث اعٜث، لٛ تعتثً  ٝن ا كال ػد ٝن ػيئنا ٜٞ ذةيدخ٣ٛ؛ ال حل
ـ ا ىلع أ٢٘ الٗخاب اكلؼد٤ـ. ٕو كأمحس/ حتصيٛ ٜا خصَّ كٓاؿ اةٞ  اجل٤٣ٝر، كيٞ ٜال

ًا٣ٜٛ؛ كٙيط الؼد٤ـ ٜٞ لًا٣ٜٛ كال ئؿسك٣ٟا ألف اذلم أةاخ١ ا جلا ل» /اٙٔاظٛ
 .(2) «ي٠س الضاكة

؛ ِيٚضـ ٜٞ ذلٕ اجليه يٞ أك٘  م٤ف اإلة٘ ٜربلن صِّ ِّٔبى ذلٕ ةأفَّ أ٢٘ الٗخاب حيي كحًي
ـ يٚي٣ٛ ٣٠ٜا مع٤ٗته ةشلٕ، كبأف اذلم خي  ذةيدخ٣ٛ ٜٞ اإلة٘، كلٛ ئ٘ أخسه  يف رشي٠ا  صِّ

 يٞ حتصي١ٝ ِي٤ٗف ىلع أؾ٘ اإلةاخث.
ٌّ٘  صو املػين/فدا ٤ٓؿ  جلا إذا اكف اٙمًاـ مما أخ١َّٚ ا جلا، ك٢شا ًٜىن لًا٣ٜٛ خ

ريق ٜٞ أ٢٘ اتلّعري؛ كل٤ اكف امل سم ٍك بً صالعُّ
ي
ريق مما أ َّ٘ هلٛ جلاز أك٘ اخلزنيص ٍك  يحى اد ٜا أًخ

ـ يٚي٠ا، كلٛ ئ٘ ةشلٕ أخسه  صِّ  . هلٛ كخي

                                      
 (.224 -35/223دل٤ٝع اّٙخاكل ) (1)
 ( 9/636ِخح ابلارم ) (2)
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  الراةػث/ يف ِذْنر اهلل ىلع اذلةيدث/
صكف ا ىلع ذةاحئ٣ٛ، ِييدٍ األؾ٘ أ٣ٟ صكا ٝى ٛ يٖش ٠َّا أ٣ٟٛ ٖذ َّٔ ٘ أمص٢ٛ ىلع ذلٕ، ِإف حي

 ُّ٘  .ٍريق ِبل ٟأك٘، كال حت
 ًٞ ٝصى  ك٢شا ٜش٢ب يٌلٍّ كاة ًٞ ، كيتادةى يي  ، كأيب خ٠يّثى ، كربيًثى ، كأيب ادلرداء، كاحلع

ٕو ١ً كأؾداةً  ريق يف حّعري اآليث.، كٜال ٞي اجل٤زم ٍك  ، كارخارق اة
ً٘   [ 5]املائسة/  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ /أةاخج اآليثي إٟٝا  /وكيو ذةائحى أ٢

ا ٤ٔٙهل حًاىل صكا ٍري اظٛ ا يٚي٣ا، ِاكف ٢شا ٟاظزن ا كإف ٖذ ٔن / الٗخاب ٜمٚ
 .[828]األُػام/ ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿

ريق، كٓاؿ اةٞ اجل٤زم/  ق اةٞ اجل٤زم ٍك  .(1)«كال كج١ لٚنعذ»كردَّ
ًكمى ٢شا املش٢ب يٞ يماء كال ٓس أخ٘ ا ذةاحئ٣ٛ ك٤٢ يًٚٛ ٜا »ٓاال/  ،ؼًيبكٓس ري

 . (2)«ي٤ٔل٤ف
ا ةشةاحئ٣ٛ اٙيت ذحب٢٤ا ل٠ٗائع٣ٛ ٢شق اكٟج »كي٤ٔؿ/  ،كاكف مٗد٤ؿ ال يصم ةأظن

تى١ي  .(4)ك٤٢ ٤ٓؿي الٚيد .(3)« ذٛ أخ٣َّٚا ا حًاىل يف ٖخاة١ ،ذةاحئ٣ٛ ٓت٘ ٟضكؿ اٙٔصآف ىعى كن
 .(5) اآلل٤يس إىل أكرث أ٢٘ اًٙٚٛ

ص اظٛ ٍري »ى احلعٞ يف ٤ٓهل ةني املش٢تني ِٔاؿ/ كدم إذا ذةح احل٤٣دم كاجلِصاين ِٖش
َّ٘ ا حًاىل لٕ ٍ ِٔس أخ   .(6)«ا كأٟجى تعٝى ِبل حأك٘، ِإذا اغب ي٠ٕ ِىلكي

                                      
 (.1/518املعري )زاد  (1)
 (.2/15حّعري اخلازف ) (2)
  .(3/321) ، لٚجؿاصأخاكـ اٙٔصآف ( 3)
 (.3/321) املؿسر العاةْ (4)

 ( 3/238حّعري ركح املًاين ) (5)
 (.3/18حّعري ابل٤َم ) (6)
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 ُّ َر جلا ٌَ طريلخّ ودياُخّ أَُّ َٓ َْ َظ ٌَ اخلامصث/ ًل ييدق ةأْو الهخاب يف ِخوِّ ذةاحئًٓ 
 .(1)حًاىلذةيدخ١، أك يشحب٣ا َٙري ا  ىلع ًل يذنر اهلل 

٣ٜا، كاكف يلصق اكن ٌالم » الصادشث/ صِّ يعترٔ٘ ذةائح احل٤٣د كاجلؿارل كال حيي
ااذةاحئ٣ٛ كالرشاء ٜٞ دلازر٢ٛ كال يصا٢ا خص  .(2)«ٜن

، أك  لي٠س ٜٞ يص ًل جتٔز ذةيدث حارك الصالة الصاةػث/ كّص حارك٣ا، كلكُّ ٜٞ ارحسَّ
ُّ٘ كّص بعتبو ٜٞ األظ  ذةيدخ١. تاب ِبل حت

٘ى ذاةح » /ٓاؿ اخلميب الرشبييناثلاٌِث/  ٣ً ِإف اكف يف ابلبلد دل٤س كمع٤ٝٚف كجي
ةح املتيح، كاألؾ٘ يس١ٜ؛ ًٟٛ  ِّٕ يف اذلَّ احلي٤اف ٢٘ ٤٢ معٚٛ، أك دل٤يس لٛ حي٘ أك١ٚ لٚؼ

، كيف ًٜ -ةبلد اإلظبلـيف ٖٝا - إًٍف اكف املع٤ٝٚف أٍٚبى  َّ٘  ج٤يس/ لكُّ امل ىنِينتيغ أف حي
 َّ٘ ٍٞ لٛ حت  . (3)«ذةيدخ١ ٜى

ٔم وادلواجَ املصخٔرد /اتلاشػث   // ويه ىلع كصٍني(4)ةيف اليد
ذةائح معخ٤ردة ٜٞ دكؿ يسيٞ أ٣ٚ٢ا ةاملج٤ظيث، أك ابل٤ذيث، أك يتادة األكذاف،  األول/

ث ٜر٘ البلنؼ، ِبل ربلؼ يف خصٜث ٢شق اذلةائح ًى َّ٠ ؿى ٝي ٤ف كيتتى ٢شا يف احليلٛ الٚد٤ـ ال
 ُّ٘ ًَّٚتىات اٙيت تعخزسـ ِي٣ا الٚد٤ـ، ِبل حي ٝي أك٘ ٜا حٛ اظتريادق ٣٠ٜا ٜٞ  كاهلاٜت٤رجص كال

٤رة.  ادلكؿ املٖش
 ُّ٘ دً ػذةائح معخ٤ردة ٜٞ دكؿ أ٢٘ الٗخاب ٜٞ احل٤٣د كاجلؿارل، كاألؾ٘ ِي٣ا اٙ اثلاين/

ًن ٖٝا ظتْ؛ إالَّ  َّ٘  أف يبتج ٓم الٚد٤ـ املعخ٤ردة مما أف حل٤ف ٢شق  /ٜر٘ ،ا ٜا ييضي٘ ٢شا احًل

                                      
 (.9/552(، ِخح ابلارم )2/297( حّعري ابليقاكم )1)
 (.1/544( املسكٟث )2)
 (.2/581( اإل٠ٓاع )3)
 (.1314، 1312، 1167) رٓٛ ،اكل دار اإلِخاء املِصيث( ِخ4)
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١ٜ ا يٚي٠ا اكخلزنيص، أك حل٤ف ٢شق اذلةائح ٓس ذيحبىٍج ةمصؽو َّتاُٙ ٜا ييصًؼ ةني  خصَّ
كٜر٘ ذلٕ/ أف املعٚٝني يف لصؽ اذلةح، أك ٜا ييصًؼ ٜٞ رشيًث أ٢٘ الٗخاب يف اذلةح، 

ْى اذلةيدث ةال٣ٗصباء، أك حيرٍضىب حبسيسةو ىلع  ًى سَّ هلا حيٍؿ يف األك٘ ٜا ئخ٣ٚا رأظ٣ا، أك ييسى
ِّي اذلةيدث؛ أل٣ٟا أؾتدج يف ٟماؽ امليخث كامل٠ز٠ٔث  ري ذلٕ ٜٞ أظاحلب اٙٔخ٘ اٙيت ال جتي ٍك

ٜث يف رشي٠ا.  ري٢ا ٜٞ األ٤ٟاع املدصَّ  كامل٤ٓ٤ذة ٍك
  َّ٘  .ِٝىت ذتج اظخًٝاؿ ٢شق األظاحلب يف إز٢اؽ ركح احلي٤اٟات كاٙمي٤ر لٛ حت
 ،كأ٢٘ اخلربة كادلرايث ٜٞ ذكم االرخؿاص بتج ذلٕ بؼ٣ادة اًٙسكؿ اثلٔات،يك

ٛه  ٍٞ هلٛ ًيٍٚ ٜى  كابلدد كاتلّخيغ يف ٜر٘ ٢شق األم٤ر. ،كاٙمب ابليمصم ،ةالرشيًث ك
كاكف ٜالٕ يعترٔ٘ ذةائح احل٤٣د كاجلؿارل كال حيص٣ٜا، كاكف يلصق ذةاحئ٣ٛ كالرشاء »

ا ٜن  .(1)«ٜٞ دلازر٢ٛ كال يصا٢ا خصا
  املعخًاف.يف املعأٙث؛ كا ٜا ًٟخٝسقك٤٢ 

ْريَِث/ـيف اى -16  كٓس ظتْ ةياف خصٜخ٣ا يف احلي٤اف، كأٜا اإلنعاف ًًِل ٓعٝني/  ٍُ
رٍٚىًث يف ٜر٘ ٢شا.ػيف اجل٣اد كاَٙضك، كٓس كرد اجليه الِصيح يٞ اٙ األول/  ٝي

ُى ِي٣ا ىلع ٤ٓٙني لًٚٚٝاء، ٢٘ واثلاين/ ًٚ ِي١ ةٔخ٘  ييٍلخىىفى  يف اٙٔؿاص كٓس ارخي
ى١ي ٣ِ٘ يي ىى ٠ى ٠ى ة١ ٖٝا ؾى اٙٔاح٘؟ أـ ييٍؿ  خٚى ى ألصا١ِ، مى ٍٔ خ٘ ِٔك؟ أـ تي ٍٔ ؟ ٤ِٚ ٓمىى ألصا١ِ، ذٛ قى

ا؟ٔخى ذٛ يي  ٜن   ٘ ٖٝا ؾ٠ى حٝا
  /ىلع كٔىني ليػيٍاء

 .٤٢ ٤ٓؿي اثل٤رم كأمحس يف ركايث كأيب ي٤ظُ كحمٝس /األول
ري٢ /واثلاين  ٛ.٤٢ ٤ٓؿي أيب خ٠يّث كالؼاِيع كأمحس يف الصكايث األرصل كإظداؽ ٍك

                                      
 (.1/544( املسكٟث )1)
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ٕه  ، كإف لٛ » /كٓاؿ ٜال ٘ى ًى ٘ى ة١ ٖٝا فى ًً ً٘ كاتلًشيب ِي ٘ى ة١ ذلٕ ىلع ظبي٘ اتلٝري ًى إف فى
 ً١ًٚ  .(1)«يلٞ ىلع ٢شا ال٤ج١ اٖخييف ةٔخ

ُى يف املصحس كالاكِص األؾٌل ِٔي٘/ جي٤ز اتلٝري٘ ِي١، كاألكرث ىلع امل٠ى، كأ١ٟ  ًٚ كارخي
٘و  ٘ي ةبل حٝري خى ٍٔ  .(2)يي

ُى يف اتلدصيْ ة ًٚ ريق اتلدصيْ يف كارخي ًكمى يٞ يٌلٍّ ٍك اجلار، كاألكرث ىلع امل٠ى، كري
اتلًشيب يٞ   ة٠يه اجليب املصحسيٞ كالاكِصيٞ، كأٟلص ذلٕ اةٞ يتاس؛ معخسالنٌ 

 ةاجلار. /يًين -ةًشاب ا
ـه   ٖرري كإرظاؿ، كاثلاةج يف الصكايات/ امل٠ى. كالصكايات يف اتلدصيْ يف أظاٟيس٢ا الك

ٔام ةاجلايف حتريق احلرش -11   /(3)رات واهل
ك٤٢ ربلؼ األمص ةاإلخعاف يف اٙٔخ٘، كٓس كرد اجليه يٞ اظخًٝاؿ اجلار يف اٙٔخ٘؛ 

ب ةٓا إًل اهلل»/ ٤ٔٙؿ اجليب   .(4)«وإنَّ اجلار ًل يُػذِّ
حتصيْ » /كٓاؿ إةصا٢يٛ اجلزيعكأكرث اًٙٚٝاء ىلع ٖصا٢ث اتلدصيْ ةاجلار خىت ل٤٣ٚاـ، 

رٍٚىثه  ٜي ٤ث ةاجلار .«اًٙٔصب ةاجلار  ُـّ ادلرداء يٞ حتصيْ اٙرٍب ٞي خجص ٜٞ  .كنى٣ىج أ كأرش ذلٕ اة
٤ر  .احلسيد املٖش

ـ أمحس ٜا ٓاؿ اإل يٍؼ٤»/ -يف العٕٝ- ك ـى يف اجلار ك٤٢ حٌّ  لال ي ٓاؿ/ اجلصاد أ٤٢ف؛ أل١ٟ ال د   .(5)«هل ، ك

                                      
 .(2/148، ابلسايث ك اجل٣ايث )(1/438جاٜى ا٤ًٚٙـ كاحللٛ ) (1)
(، جاٜى 4/272(، الاكيف، الةٞ ٓساٜث )28/314)دل٤ٝع اّٙخاكل (، 16/262ٙٔصليب )حّعري ا(، 14/195) ٙمربماحّعري  (2)

(، ِخح 3/1(، ٖؼاؼ ا٠ٔٙاع )7/466(، اإلٟؿاؼ )6/263) ،(5/62(، اّٙصكع، الةٞ ّٜٚح )387 -1/384)كاحللٛ ا٤ًٚٙـ 
 (.6/156ابلارم )

 (.151 -6/156) (، ِخح ابلارم1647) رٓٛ ،لئلٜاـ أمحس ،( معائ٘ أيب داكد3)
 .(3616( أرصج١ ابلزارم )4)
 ( 1/447جاٜى ا٤ًٚٙـ ك احللٛ ) (5)
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صكا يف اجلٍَّد٘/ ال جي٤ز حتصي١ٔ، أك حَصي١ٔ   .(1)ككشا ٖذ
أال حتٝ٘ ٤ِؽ لآخ٣ا، كال حصكب كآّث إال حلاجث، كال ىل ابلٓيٍث/ وٌَ اإلخصان إ -12

 . (2)حيٚب ٣٠ٜا إال ٜا ال يرضُّ ة٤دل٢ا
وىكً »/ إذا أراد اإلنعاف أف يؤدب أ١ٚ٢، أك كدلق ِٚيؤدب ةإخعاف؛ كهلشا ٓاؿ اجليب  -13

ََ ذ ُّٔ، فإْن َفَػيْ ْٔغييَٓ أن ًل ئُِطْْئَ فُرَُشُكً أخًدا حكْر َ رضًبا غرَي لم فارضب
َبِّ  ، كبًـ (3)«ٍح ٌُ ُو ، كال حؤدٍِّب ة٠ً ًٞ اتلأديبى ، ٤ٔ٠ِؿ/ خىت يف اتلأديب إذا أدةج ِأخع

اجلاس يؤدب ة٠ًُ يوٞ أف ذلٕ أّٟى، كٙيط ٢ٗشا، ة٘ ارضب رضبنا ال ترسؼ ِي١؛ 
/ ل٤ أ١ٟ رضب كدلق رضبنا أرسؼ ِي١ كٜات -يف ٖخاب اجل٠ايات- كهلشا ٓاؿ اًٙٚٝاء

 ذا أدة١ حأديتنا اعدينٌا ةسكف ي٠ُ، ذٛ ٜات ِبل فٝاف يٚي١.ف١٠ٝ، أٜا إ
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 532 ......................  ٌة وط ٌَ األػجةر يف ْؾا ابلةب

 534 ................................... واجتهاعيث فوائد تربويث
 537 ..................................................... فوائد دعويث

 احلديث الثالث

 «...بني اإلسالو عىل خمس»

 542 .....................................  طرق احلديث وألفاظه
 544 ...........  ¶يث: عتد اهلل ةو عهر راوي احلد

 /  544 ...................................................... نكجّ  أكًلن
 544 ................................................... إقالٌّ  زةُينة/
 544 ..................................................... ٌِةكجّ  زةثلنة/
ة/ ٕن  547 ......................................................  كفةدّ راث

 548 ....................................  أههيث احلديث ونزنتله
 553 .................................................  رشح املفردات
 555 ...............................................  الرشح اإلمجايل
 551 ............................................... الرشح اتلفصييل

 551 ............... ٌِةقجح ْؾا احلؽير ليعؽير الكةثق 
 551 ....................  «ثين اإلقالـ ىلع مخف» /^ كٔهل

 551 .......................... يُيق اإلقالـ ىلع زالزح ٌٕةفو 
ِةء اليشء ّ ث ِٔ ـ  و يـي  553 ..............  ؟ىلع ُفكّ قؤاؿ/ْ 

 553 ........  ظٔؿ ًً األراكف األرَّٕح إىل النٓةدةقؤاؿ/ 
ؿ فلؽ ٌَ أىت ثٓؾق اخلٍف كلٔ مؿة يف اىٍْٕو  

 554 ....................... ؟ظىو هل اإلقالـ الاكمو
 554 ..................... «مٓةدة أف ًل هلإ إًل ا» /^ هلٔك

ا ٔجؽق كرقٔهل» /^ هلٔك  555 ................... «كأف حمٍؽن
ٌة الرس يف دمٓ مٓقؤاؿ دة أف ًل هلإ إًل ا كأف ة/ 

ـ صٕو لك  ؽ َ كاظؽ، ٔك حمٍؽا رقٔؿ ا يف رك
ن  ٓةدة رِك  555 .......................  ثٍفؿدق؟ ة مكذلال  م

 556 .................................... «كإكةـ الىالة» /^ هلٔك
 556 ........................ الرس يف دلؽـ الىالة ىلع غريْة 

 556 ...................................... «ةكإيذةء الـاك» /^ هلٔك
 557 ......................................................... الـاكة ىغح 

 557 ........................................................ الـاكة رشع
 558 ....................................... «ظش ابليخ» /^ هلٔك

 558 ........................................................... احلش ىغح
 558 .................................................. احلش اوُالظة

 558 ................................. «كؤـ رمٌةف» /^ هلٔك
 558 ........................................................ الىٔـ ىغح

 558 ...................................................... الىٔـ رشع
 563 ...................................................... فوائد فقهيث
 561 ....................................................  فوائد دعويث

  احلديث الرابع

 «...جمع خنقهإن أحدكم ي  »

 566 ......................................  طرق احلديث وألفاظه
 573 ........  ◙ث: عتد اهلل ةو مسعود راوي احلدي

 /  573 ...................................................... نكجّ  أكًلن
 573 ....................................................  إقالٌّ زةُينة/
 573 ..................................................... ٌِةكجّ  زةثلنة/
ة/ ٕن  576 .................................................. مؿكيةدّ  راث

ة/  576 .................................................. كفةدّ  ػةمكن
 577 ....................................  أههيث احلديث ونزنتله

 578 .................................................  رشح املفردات
 583 ................................................  الرشح اإلمجايل
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 585 ..............................................  فصييلالرشح اتل
  585 ..................... اىفؿؽ ثني ظؽزِة، كأػربُة، كأُجأُة

  585 .................................... الىةدؽ املىؽكؽ  ٌٕىن
ٔ الىةدؽ» /قؤاؿ/ ْو دميح  ،ظةحلح «املىؽكؽ ْك

 585 ........................................ أـ أرتاًيح؟ 
َ رى ؽ  قؤاؿ/ ملةذا وي  ثني قةاؿ األظةدير  ْؾا احلؽيرٌ 

ؾق اجلٍيح ٔ الىةدؽ املىؽكؽ» /ٓث  581 ..................  ؟«ْك
ً » /̂ كٔهل ّ لّػي ٍٓيي إف أظؽك َ ٌأ  581  ........  «يف ُث

الؿظً  مهر اجلُفح يف /كؽ يكٔف ٌٕىن اجلٍٓ
 582 .................. تلذؼٍؿ فيّ ظىت دذٓيأ ليذىٔيؿ

ة ُُفح»/ ^كٔهل  ٌن  582 ...........................  «أرَّٕني ئ
 583 ..............  «زً يكٔف ٔيلح ٌسو ذلم»/ ^كٔهل 

 583 ........  دفّٕ ظٔؿ ْؾا اىلؽر ٌَ احلؽيركإماكؿ 
ٔصٓ َ ال ُجيح حإماكؿٌ  ٔصٓ ،اى َ ال ٔيح  حكآػؿٌ   584 ..... الرش

 586 ...................... كالهذةثحاخلالؼ يف دؿديت اجلفغ 
  586 ......... الكجت يف اًلػذالفةت ثني الؿكايةت ظٔؿ قؤاؿ/ 
  587 ............................... امليم يف اجلِني نذةثح ماكف

 كُفغ ،ؿ الؿظًٔنيف يذأىت ليٍيم دػ /أرتاض
   588 ..................  ؟كاملؿأة ًل تنٕؿ ثٓؾا ،الؿكح

 588 ...................... «...كيؤمؿ ثأرَّٓ لكٍةت» /^ كٔهل
 133 ........... كقٕةددّملةكدّ  ^ يف ٔؽـ كٔهل /ىُيفح
ؾا احلؽير  /ىُيفح  ْ كَّني ظٔؿ نيفيح اجلٍٓ ثني

ٍ » /ظؽير َ أظت أف يبك  135 .................. «...هلٌ
ٌة فةاؽة دٕي ـيةدة ثىيح الؿظً ققؤاؿ/  ٌٓ أف ا  ،ال
ْة ٔد ٔص ً ث ْة ،يٕي ٔد ـ كص ؽ  135  ....................... ؟أكٔ 

يق ٌَ احلؽير فيّ ػالؼ ثني ةإىل أف ابل دججيّ
 131 .............................................. زني املعؽ  

 131 ........ «ريق إف أظؽكًفٔاذلم ًل هلإ غ»/ ^كٔهل 
 133 ......................  «فحكجق ٔييّ الهذةب»/ ^كٔهل 
 133 ....................  «فيٍٕو ثٍٕو أْو اجلةر»/ ^كٔهل 

 135 ...................................................... فوائد فقهيث
 138 ....................................................  فوائد عقديث

 153 ........................................  فوائد تربويث ودعويث
ٔء اخلةدٍح   153 ..................................... اخلٔؼ ٌَ ق

 155 ........................................  حلكَ اخلةدٍح كقةاو
 احلديث اخلامس

 «...من أحدث يف أمسنا هرا»

 112 ......................................  طرق احلديث وألفاظه
 113 ............................  ▲: اعئشث احلديث ثراوي

 /  113 ....................................................... نكجٓةأكًلن
 113 ..................................................... ٌِةكجٓةزةُينة/ 

 115 ...........................  ؟أيٍٓة أفٌو/ فةٍَح أـ عئنح
 117 .................................................. مؿكايةدٓةزةثلنة/ 
ة/  ٕن  117 .....................................................  كفةدٓةراث
 118 ....................................  ونزنتله احلديث أههيث

 123 .................................................  رشح املفردات
 125 ................................................  الرشح اإلمجايل
 121 ............................................... الرشح اتلفصييل

 121 ...............  «...ٌَ أظؽث يف أمؿُة ْؾا» /^ كٔهل
ٓة  ٔيي ُيق  ٕةين اىيت ي َ امل  121 ............. األمؿ  ىفِدميحٌ 

 122 ......................................  «ما لوس منه»/ ^كٔهل 
 122 ............................................  «فهو رد»/ ^كٔهل 

ٍري ٔد ٔييّ اٌل ٔاؿ اىٕيٍةء فيٍة يٕ  122 ............. «ْٔ» /أك
 ٌَ ٍٔو ٍٔالن »كٔؿ املىِف كيف ركايح ملكيً 

 123 ............................. «فٓٔ ردُة ىحف ٔييّ أمؿ
 123 ................................  «مرىالوس علوه أ»/ ^كٔهل 
ٍةؿ ٌَ صٓح يف أز فؿع ؿ اإلظؽاث ىلع اأٔل

 124 ........................................... أك الؿد  ،اىلجٔؿ
ٌة اكف حمؽزن  ٕجةداتثيةف أف  ً  ةػةرصن  ة يف اى َٔ ظك

ٔ مؿدكد ىلع  124 ..................... عميّ ا كرقٔهل، ٓف
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ًل ييــ ٌَ نٔف األمؿ كؿَّح يف ٔجةدة أف 
 124 ...................... ةيكٔف كؿَّح يف غريْة ٌُيلن 

ملٕىن  دفؿيق اىٕيٍةء ثني أف يكٔف اجليه
ًل يكٔف أكَّني  يجُيٓة،خيذه ثةىٕجةدة ف

 125 ................................. ة ثٓة فال يجُيٓةخمذى  
ة مؿدكد إفٍ ثيةف أف   املعؽث يف املٕةمالت كحنْٔ
ٓى غري    126 ....................................  الرشيع  الًٔ

 126  ..........................  يف املٕةمالت ب اإلظؽاًث أضي 
ٔيح  ٔد رش ل ٔد ثؽييح ٕى ٔل  126 ....... الرضب األكؿ/ إظؽاث 

ٔد اىيت ُىه  126 ........... ِٔٓة الرشع  الرضب اثلةين/ اىٕل
 128 ........................................ ويثث وتربفوائد علهي

ذـ ك ،^ اجليب ادجةعاحلؽير ٍٔؽة يف ثةب كصٔب 
 128 ..................................... ابلؽع كاألْٔاء 

/  128 ...................................................  اًلدجةع أكًلن
 128 ..........................  ىغح كرشعن  اًلدجةعٕؿيف د -أ

 128 ..........................  يف اإلقالـ اًلدجةعزنىح ٌ -ب
ً األؤؿ اىيت صةء اًلدجةع -5  128 .....  ^ ثٓة الؿقٔؿ أْ
 128 .............................. مُؿ النٓةددني  اًلدجةع -1
ٔ  اًلدجةع -2 ٍةؿ ْ ؿ اأٔل  133  ............ الرشط اثلةين ىلٔج
 ،كظىٔؿ األصؿ ،األمؿ حقبيو إكةٌ اًلدجةع -3

 133 ....................................... كاألٌَ ٌَ اىفنت 
 ،^ كحمجح رقٔهل ،دحلو حمجح ا اًلدجةع -4

 133 ................................. كقبيو ملغفؿة اذلُٔب 
 133 .................................... صـاؤق اجلِح  اًلدجةع -5
الٌح املذلني ،وفح املؤٌِني اًلدجةع -6  135 ........  ٔك
 135 ..................................  ؟اًلدجةعيً يكٔف ف -ج
 131 ..................................  اًلدجةعملؼةىفح ًؽ ا -د

يف قذح  ة ليرشعيت أف يكٔف اىٍٕو مٔافلن 
 132 ..........................كإًل دػيّ اًلثذؽاع  ،أمٔر

 133 ..................... ثةلـٌةف كاملاكف اًلدجةعٔالكح  -ْ

أ،ي، كاتل اًلدجةعألفٕةؿ اجلجٔيح ٌَ ظير ا -ك
 133 ...................... كاُلكةٌٓة إىل زالزح أككةـ

 133 ............................................ األفٕةؿ اجلجييح  -5
  134 ...............  ^ ٌَ ػىةاىّ األفٕةؿ اىيت يه -1
 134 ......................................... األفٕةؿ اتلٕجؽيح  -2

 134 ..................................................... ابلؽٔح زةُينة/
الكذّ ثةملٕىن  ،دٕؿيف ابلؽٔح يف اليغح -أ ٔك

   134 .................................................  الرشيع
 135 ................... اتلٕؿيف اًلوُاليح ليجؽٔح  -ب

 136 .............. كدٕةريفًٓ هلة  ؽٔحابل أكٔاؿ اىٕيٍةء يف

كاتلعؾيؿ ٌَ  ،ػُٔرة اًلثذؽاع يف اىٕليؽة -ج
  136 ........................................  ابلؽع كأْيٓة

يف اإلزً  ابلؽع أكرب ؽ  ٕى األقجةب اىيت ألصيٓة تي 
 137 .................................. كاذلـ ٌَ املٕةيص 

 138  ....................................  َؿؽ دلكيً ابلؽٔح -د
 ،ىل/ دلكيً ابلؽٔح إىل ثؽٔح ظليليحكاىُؿيلح األ

 138 ...................................... كَّؽٔح إًةفيح 
 ،اىُؿيلح اثلةُيح/ دلكً ابلؽٔح إىل ثؽٔح عديح

 138 ....................................... كَّؽٔح دٕجؽيح 
 ،ثؽٔح فٕييحً ابلؽع إىل ياىُؿيلح اثلةثلح/ دلك
 143 ......................................... كَّؽٔح دؿكيح 

ح/ دلكيً ابلؽٔح إىل  ،ثؽٔح أذلةديح اىُؿيلح الؿإث
 143 ....................................... كَّؽٔح ٍٔييح 

 ،ً ابلؽع إىل ثؽٔح لكيحياىُؿيلح اخلةمكح/ دلك
 143 .......................................  كأػؿم صـايح

/ دلكيً ابلؽٔح إىل ثؽٔح الكةدقحاىُؿيلح 
 145 ............................ كَّؽٔح مؿكجح  ،بكيُح

ح/ دلكيً ابلؽع إىل ثؽٔح  ،ٌكفؿة اىُؿيلح الكةٕث
 145 .............................. كَّؽٔح غري ٌكفؿة 

ً ابلؽع إىل نجةاؿ كوغةاؿ  ٌِح/ دلكي ؿيلح اثلة  145 ........ اُى
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ٌى  إىل  ابلؽٔح الرشٔيحً َ كك  دججيّ/ ينري إىل أف 
    141  ....  كَّؽٔح قحبح فٓٔ خمُئ ،ثؽٔح ظكِح

 142 .............................................. أظاكـ ابلؽع  -ْ
ح   142 ............................................. ابلؽٔح املهؿْك

 142 ..................................... اتلفةكت ثني ابلؽع  -ك
 143 ...................................  ٌَ أقجةب اًلثذؽاع -ز

ْو املىةىط املؿقيح إظؽاث يف ادليَ ٌة  -ح
 143 ............................................ ىحف ٌِّ؟ 

 144 ................................. الكبيو إىل احنكةر ابلؽع 
ٍذةف رشيفذةف  ٍة يتٌٓ ـ ٓث َةافح ليلية ُذىةب   145 .....  ا

 145 .......................... نرش اىٕيً اجلةفٓ املٍٓح األكىل/
املٍٓح اثلةُيح/ الؿد ىلع أْو ابلؽع ثةدجةع 

 145 ........................................املؿادت اتلةحلح
ً يف املاملؿدجح األكىل/   145 .. الؿد ىلع أْو ابلؽع ِٓش اىلٔي

 146 ................  املِٓش اىلٔيً يف الؿد ىلع أْو ابلؽع 
ٍِةّؿة رءكس ث ح اثلةُيح/ يف إثُةؿ ابلؽعجاملؿد

 147 ................................  أْو ابلؽع كحمةصذًٓ
ً ككرس مٔكذًٓ  148 .............. املؿدجح اثلةثلح/ دٕـيْؿ

ح/  ح إاملؿدجح الؿإث ُٔة ً ثلؽر اًلقذ  148 ............ زاىح رقٌٔٓ
/ اثلجةت كالىرب ظةؿ تكيٍ املؿدجح اخلةمكح

  148 ............................................  أْو ابلؽع
 ثٕي احلةًلت أف قؤاؿ/ ْو يكٔغ ليٍؿء يف

 148 ...................................  يكهخ َٔ ابلؽع؟
 احلديث السادس

 «...إن امحالل بني و إن امحساو بني»

 152 .....................................  طرق احلديث وألفاظه
 154 .............  ◙: انلعهان ةو بشري راوي احلديث

 /  154 ...........................................نكجّ ككًلددّ أكًلن
 154 ..................................................... ٌِةكجّ زةُينة/ 

 155 ...................................................... كفةدّ ة/ زةثلن 

 156 ....................................  أههيث احلديث ونزنتله
 157 .................................................  رشح املفردات
 158 ................................................  الرشح اإلمجايل
 163 ............................................... الرشح اتلفصييل

  163 ..........  « كإف احلؿاـ ثني  احلالؿ ثني   إف  » /^ كٔهل
ةٌٕىن احلالؿ ىغح ك  163 ............................. اوُالظن

ً ثيةف ٌة  ـو  يى ٍؿي  165 ......................................  ، كٌة يى
ٌن ٌَ صعؽ ظالًلن  :فائدة عقديث ة ٌن أك حمؿ   ،ة حم
ٌن  ٍى حم  161 ..... َٔ اإلقالـ  ة ٔييّ فلؽ اردؽ  ٕن ة دل

 ّ ـ لهكج ٔوفّ، كظؿا ـ ل ٔعف، ظؿا ـ املعيُ   161 ..... احلؿا
 161 .............................  «وبونهام مشتبهات»/ ^كٔهل 

قؤاؿ/ ٌة كصّ ككٍح األميةء إىل ظؿاـ كظالؿ 
 161 ........................................... كٌة ثحٍِٓة؟ 

 162 .................... ثَ ظضؿ يف ٌٕىن املنتجٓةت االكـ 
 164 .............................. الكـ النٔاكين يف املنتجٓةت 

 164 ............................ يف املنتجٓةت  رصتالكـ اثَ 
 165 .......................... الكـ اثَ ٔسيٍني يف املنتجٓةت

 166 ................ الكـ اثَ املِؾر َٔ أككةـ املنتجٓةت 
 166 ................ ـايل يف ظؽ النجٓح كأككةٌٓة غالكـ اى

 ،ـو أك املعؿ  املسةؿ األكؿ/ النم يف الكجت املعي  
 166 .........................  كيِلكً إىل أرَّٕح أُٔاع

ة ٌَ كجواجلٔع األكؿ/ أف يكٔف احًلو  ٌٕئ  167 ..... ٌن
ـاجلٔع   167 ..... اثلةين/ أف يٕؿؼ احًلو  كينم يف املعؿ 

 167 .......... اجلٔع اثلةىر/ أف يكٔف األوو اتلعؿيً
ة ٌن  168 ..... كىكَ اجلٔع الؿاثٓ/ أف يكٔف احلًو  ٌٕئ

كينتجّ  ،املسةؿ اثلةين/ أف خيذيٍ احلؿاـ ثةحلالؿ
 168 .................... األمؿ فيّ، كذلم ىلع أضب

 168 ........................... اػذالط ظؿاـ حبالؿ أظؽْة/ 
ـ حماثلةين/   168 ......  ٔر حبالؿ غري حمىٔرىاػذالط ظؿا

ـ ًل يرص حبالؿ ًل يرص اثلةىر/   173 .......اػذالط ظؿا
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 173 ................  «ال يعلمهن كثري من الناس»/ ^كٔهل 
اقتربأ دليِّ   النجٓةت فلؽىقفٍَ اد» /^ كٔهل

ّ ًؿ  175 ...............................................  «ٔك
ةٌٕىن اتللٔل ىغح ك  175 ............................  اوُالظن

 175 ........................................  حدت اتللٔل زالزامؿ
 175 .............................................. ٓةتدٕؿيف النج

ًٕ يدٕؿ ةؿض ىغح كف اى  171 ........................  اوُالظن
 ًٕ  171 ............................... ؿضأٍْيح َيت اىرباءة لي

 172 ............................... مٔكف اجلةس ٌَ النجٓةت
 يف املنتجٓةت ْٔ ا ؽمكأىح/ ْو املىيت ِٔ

 172 ............................................... كاظؽ فلٍ؟
لٔؿ يف ث/ إذا اكف املؿء يؽيَ  دٕةىل مكأىح

ٌَ املتنةثٓةت فٓو هل أف يِهؿ ىلع مكأىح 
 173 ............................. ؟ىحالؿأم امللةثو يف املكأ

 173 .... «ٌَ ككٓ يف النجٓةت ككٓ يف احلؿاـ»/ ^كٔهل 
 174 .................................................. ظكً النجٓح

 174 ................. «اكلؿايع يؿىع ظٔؿ احلىم»/ ^كٔهل 
 175 ..................... «أًل كإف للك ميم ظىم»/ ^كٔهل 
 176 ................... «أًل كإف يف اجلكؽ مٌغح»/ ^كٔهل 
 177 .................................«أًل كيه اىليت»/ ^كٔهل 

 177 ........................................ فوائد علهيث وتربويث
ِؽكَّن  ـءإذا اكف اىفٕوٌ   177 .........  ة ثةللكاكف كاصجن  ة ثةجل

ْن  ٔعن إذا اكف اىفٕو مهؿك ـء اكف ممِ  178 ........  ثةللكة ثةجل
ـء ٌِٓي   ة ِّٔ ثةللك ىلع املجةح كؽ يكٔف ثةجل

 178 ........................... أك املِٓ  ،صٓح الهؿاْح
 183 ....................................... رشكط ادلةء النجٓةت

/  183 .....................  اإلػالص كاقذعٌةر اجليح أكًلن
 183 ..........................  رصةء رمحح ا كدٍْٕيّ زةُينة/
ة مجٓح  زةثلنة/ ـ ىلع أُٓ  183 ........... أف يكٔف ادلحلو كؽ كة
 185 ....................  مٔر تنذؽ احلةصح لئرع فيٓةأذنؿ 

 181 .................................. ٌَ صٓةت الٔرع اىفةقؽ 
 182 ........... ًل يىيط اتلؽكيق يف أمؿ النجٓةت للك أظؽ

ٔقحنؿاْح كرع  ٔق  183 ........................................  ال
 184 ............................... بلٕي أمؿاض اىليت  رسده 

 184 ........................ ٔالٌةت مؿض اىليت كملةكدّ 
 185 ........................ ٔالٌةت وعح اىليت كقالٌذّ 

ٔقح /ٌَ ظكَ اتلٕييً  ؛ضب األٌسيح املعك
 185 ........................... تلتجني ثٓة املٕةين املٕلٔىح 

يف احلؽير رد ىلع ٌؽيع دلٔل اىليت ٌٓ ٔؽـ 
 186 .......................................  اجلةرظحاقذلةٌح 

ىلع ادلأيح املؿيب أف يؿكـ ىلع إوالح كيت ٌَ 
 187 .................................................. يؿَّيًٓ 

 ٔويح ٌَ ػىٔويةتىعؿيً ػيو كاتلياتلع
  ................................................. 187املٔىل 

 بعاحلديث السا

 «...امدين امنصيحة»

 235 ......................................  طرق احلديث وألفاظه
 233 ....................  ◙: تهيم ادلاري ي احلديثاور

/  233 ....................................................... نكجّ  أكًلن
 233 .................................................... إقالٌّ  زةُينة/

 233 ..................................................... ٌِةكجّ  زةثلنة/
ة/ ٕن  235 .................................................. مؿكيةدّ  راث

ة/  235 .................................................. كفةدّ  ػةمكن
 236 ....................................  ونزنتله أههيث احلديث

 د  ؿى نٔف احلؽير أظؽ األظةدير اخلٍكح اىيت يي 
 236 ............................................. حلٓة اىفلّإ

َ ٔييّ، ككيف دؽػو  ؽار ادلي ة كصّ نٔفٌ  قؤاؿ/ٌ 
ّ الرشيٕح أؤًلن   237 .........................  ؟ كفؿكعن حتذ

 238 .................................................  رشح املفردات
 253 ................................................  الرشح اإلمجايل
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 255 ............................................... الرشح اتلفصييل
 255 ...............................  «ادليَ اجلىيعح» /^ كٔهل

 255 ......................... اإلَالكةت اليغٔيح ليفِ ادليَ 
ةادليَ ىغح ك فدٕؿي  251 ...........................  اوُالظن

 251 ................................................... اجلىيعح ىغح 
ةيعح اجلى  252 .......................................... اوُالظن

 ادليَ» /^ ثلٔهل دمكياكف ملٕؿفح امللىٔ
 253 ............................................  «اجلىيعح

ٍوأفةد احل ُيق ىلع اىلٔؿ كإى ّ ي ن  /ؽير ُأ  254 ............  ةدِي
 254 ................................... ٌٕىن اجلىيعح  دٕةىل 

 255 ................................ ظكً اجلىيعح  دٕةىل 
 256 ........................................... «كلهذةثّ» /^كٔهل 

 256 ........................... َؿيلح اجلىط ليلؿآف الهؿيً 
 257 ........................................... «كلؿقٔهل» /^كٔهل 
 258 .............................. «كألاٍح املكيٍني» /^كٔهل 

 258 .................................... اإلٌةٌح ىلع أرَّٕح أكصّ 
 213 ........................................ نيفيح اجلىط لألاٍح 

جكت إىل أظؽ ٌَ األػؾ ثٓة ظني يي ًل ثؽ  دؽاثري
ي ا  215 ..................  ِهؿكتى ىٕيٍةء الؿَّةُحني يشء ي
 211 ........................................... «كعٌذًٓ» /^كٔهل 

 211 ........................... نيفيح اجلىط ىٕةٌح املكيٍني 
 213 .......................................  فوائد علهيث وتربويث

 214 ............................................... ظكً اجلىيعح
 216 ................................................. جلىيعحا بآدا

 223 ........... ؟ْو اجلىيعح دلذرص ىلع املكيٍني فلٍ
 221 ..................................................... فوائد دعويث

 احلديث الثامن

 «...أمست أن أقاثه امناس حجى»

 226 .....................................  طرق احلديث وألفاظه
 228 ...........  ¶ث: عتد اهلل ةو عهر راوي احلدي

 228 ....................................  أههيث احلديث ونزنتله
 233 .................................................  رشح املفردات
 235 ................................................  الرشح اإلمجايل
 231 ............................................... الرشح اتلفصييل

 231 ......................  «أمؿت أف أكةدو اجلةس»/ ^ كٔهل
 231 ......................... ىلع كصٓني  دي ؿً األكامؿ الٔاصجح دى 

َ كٔؿ الىعةيب/  ًٌ  232 .............  «أمؿُة ثكؾا» ٌةذا يفٓ
 233 .... كردت يف اىلؿآف الهؿيً  (اجلةس)للكٍح  فو ٕةٌ

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿ /دججيّ/ ظٔؿ كٔهل دٕةىل

 233 ................................................. ﴾ ىئ
 234 ........ «...ظىت ينٓؽكا أف ًل هلإ إًل ا» /^ كٔهل

 234 .......................................  «ظىت»يف ٌٕىن أكٔاؿ 
كذةؿ لك  مكأىح/ يف أف ٌفٓٔـ احلؽير يؽؿ ىلع

ٔظيؽ   235 ............................... ٌَ اٌذِٓ َٔ اتل
ٍٔٔـ األمؿ  هذةب ٌَلادلحلو ىلع اقتسِةء أْو ا

 235 ..................................................ثةىلذةؿ 
ي  و ي  ْ َ النُؿ  كذغىنى أرتاض/  ٔ ثال هلإ إًل ا

ٓةددني، د َ الن  237 .............  ة لؿكايح أػؿلٕن جاثلةينٌ 
َ مٓؽ ال َ مكأىح/ يف ظكًٌ  ذِٓٔ  ٓةددني زً ٌا ن

 238 ......................................... ثٕي اىفؿااي
ـ ىلع الرشط اىفةقؽ  ً اإلقال   245 ......... مكأىح/ يف ظك

 245 .............. كظهٍّ امللرلػالؼ اىٕيٍةء يف إيٍةف 
 244 .............. «كيلئٍا الىالة كيؤدٔا الـاكة» /^كٔهل 

 245 .......................... ظٔؿ كذةؿ ٌةُيع الـاكة  مكأىح/
ّ كؽ يو كذةؿ الؿصو ّ  ،فةاؽة/ يف ُأ  246 ......... كًل يو كذي

ىٍح ادلـيف /مكأىح  246 ........ كاملةؿ ىلع رشكط  دٕييقٔ 
ْو يٍكَ اًلقذؽًلؿ ثٓؾا احلؽير  أرتاض/

   247 ................. ؟دكييف الاكفؿ ثةىفؿكع ىلع
 247 ......... فةاؽة/ اثلٍؿة اىٍٕييح تللكيف الهفةر ثةىفؿكع

 247 .........................................  اغيح امللةديحمكأىح/ 
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لذو، الـاكة ًل يي  مكأىح/ كإذا اكف املٍذِٓ َٔ أداء
 248 ...............  ؟◙ فيٍةذا كةديًٓ أثٔ ثكؿ
املٍذِٕح َٔ أداء  مكأىح/ يف ظكً اىُةافح

 248 ............................ الىيةـ مٕرية اكحلش ك
يف ظكً املٍذِٕني َٔ الكِح كإكةٌذٓة  مكأىح/

ـءن الكي    253 ............................................. ا  كص
مكأىح/ ٌة احلهٍح ٌَ اًلكذىةر ىلع ذنؿ 

 253 .................... الىالة كالـاكة يف احلؽير؟ 
ٓى مكأىح/ ْو يي   /ً ٌَ ٌلةديح اىُةافح املٍذِٕحف

ٔدًْ يف اجلةر إف كٌ أًُٓ نفةر، َ زً ػي
 255 ....................................... ٌةدٔا ىلع ذلم 

 251 ........... «إذا فٕئا ذلم ٔىٍٔا دٌةآً» /^كٔهل 
ةٌٕىن اىٕىٍح ىغح ك  251 ........................... اوُالظن

 252 ............................... «إًل حبق اإلقالـ» /^كٔهل 
 252 .........  ؟اقتجةظح ادلـ اقتجةظح املةؿٌَ ييــ  ْو

 253 ...................... «ظكةثًٓ ىلع ا دٕةىل» /^كٔهل 
الرسااؿ اجلةس يكٔف ثةىْٔاْؿ ك احلكً ىلع

 253 ................................ مٔلكح إىل ا دٕةىل 
أف اقذعلةؽ  /مكأىح/ ّةْؿ ركايةت نسرية

دػٔؿ اجلِح يكٔف ثٍضؿد اإلكؿار 
 254 .................. ثىؽؽ كإػالص  ثةلنٓةددني

ثأُّ لٔ  املؾنٔر، رأرتاض/ ىلع وعح احلؽي
 دؿؾ أثةق يِةزع اكف ِٔؽ اثَ ٍٔؿ ملة

 255 ..................  يق يف كذةؿ ٌةُيع الـاكةؽ  الى  
 256 .......................................  بويثفوائد علهيث وتر

مكأىح/ نيف اجلٍٓ ثني ْؾا احلؽير كَّني كٔهل 
 263 ...................... ﴾ی جئ حئ مئىئ﴿دٕةىل/ 

 احلديث التاسع

 «...عنه فاججنبىه ما نهيجكم»

 264 ......................................  طرق احلديث وألفاظه
 266 ........................  ◙: أةو هريرة راوي احلديث

/  266 ....................................................... نكجّ  أكًلن
 266 ...................................................... نِحذّ  زةُينة/
 267 ....................................... كجييذّ كإقالٌّ  زةثلنة/
ة/ ٕن  267 ..................................................... ننأدّ  راث

ة/ػةم  267 .................................... أٍٔةهل كٌِةكجّ  كن
ة/  275 ................................................... كفةدّ  قةدقن

 271 ....................................  أههيث احلديث ونزنتله
 272 .........................................  ستب ورود احلديث

 274 .................................................. رشح املفردات
 275 ................................................  الرشح اإلمجايل
 276 ............................................... الرشح اتلفصييل

ٔق ٌة» /^ اجليب كٔؿ  276 .......  «ُٓيذكً ِّٔ فةصذجج
 276 .................................................. اجليه كويغذّ 

 276 ...................................................... أُٔاع اجليه 
 277 .................................................... ظؽ الرضكرة 

 278 ..............................  «ؿدكً ثّكٌة أم» /^ كٔهل
ىلع  ^ مكأىح/ ْو األمؿ كاجليه الىةدراف ِّٔ

 278 ....................... أك املؿة؟  ،ادلكاـ كاتلهؿار
و ْٔ ىلع اىفٔر  283 ......................... أـ اىرتايخ؟  ،ْك

 285 ........................ «فأدٔا ٌِّ ٌة اقذُٕذً» /^كٔهل 
يف احلؽير عـ يف لك  ^ قؤاؿ/ ْو كٔهل

 285 .............................  اىفؿااي كاملِؽكَّةت
ؽ  كي  ظىتِّٔ كاملِيه ثّ ٌة اىفؿؽ ثني املأمٔر 

 285 ....................  األكؿ ثةًلقذُةٔح دكف اثلةين؟
 أرتاض/ ملةذا اكُخ اجلىٔص الٔاردة يف

ٔصٔب ٌَ غري ُْؿ إىل  املأمٔرات دفيؽ ال
 282 .............................. اقذُةٔح ٌَ ٔؽٌٓة 
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فةاؽة/ يف احلهٍح ٌَ دلؽيً اجليه يف ْؾا 
 282 ................................. احلؽير ىلع األمؿ 

 284 ................................  «نرثة مكةايًٓ»/ ^ كٔهل
 285 ............ كرةض كصّ ظؿٌح نرثة الكؤاؿ ٌَ غري

 ،احلهٍح يف ُيه الىعةثح َٔ نرثة الكؤاؿ
 286 .................. كاىرتػيه فيّ ألْو ابلةديح 

ألف املِٓ  ؛ٔرتاض/ الكؤاؿ ثكرثة ًل يِىه ِّٔا
ٌَ نرثة الكؤاؿ اكف ػنيح اىتنؽيؽ 

 286 ................................. ٔييًٓ يف اىترشيٓ 
 287 .................................... دؾييو يف أظاكـ الكؤاؿ 

 287 ............................ ة ة ٔيجي  الكؤاؿ الٔاصت كصَّٔن 
 287 ........................... ة ة نفةاي  الكؤاؿ الٔاصت كصَّٔن 

 288 ............................................... الكؤاؿ املِؽكب 
  288 ................................................. ـ الكؤاؿ املعؿ  

 333 ................................................ الكؤاؿ املهؿكق 
كَّني ٌة  ،دججيّ/ يف اىفؿؽ ثني الكؤاؿ املهؿكق

   331 ..........  ةاكف يفٕيّ الىعةثح الهؿاـ أظيةُن 
 331 ................................................... الكؤاؿ املجةح 

 331 .................... «كاػذالفًٓ ىلع أُبيةآً» /^كٔهل 
 332 ...................................................  فائدة عقديث
 333 ........................................ وفقهيث فوائد أصويلث

 333 ................... اجليه يؤزؿ يف فكةد املِىه ِّٔ؟ ْو
ٔاؿ اجليه اخل َ ٔجؽاٍكح ِٔؽ اىٕـ أظ  333 ...... الكالـ ث
ىلع صيت  ـٌلؽ   درء املفةقؽ»/ قاعدة فقهيث

 334 .....................................................  «املِةفٓ
 335 ..................................................... قاعدة فقهيث 

 336 ....................................................  ث دعويثفوق
 336 ..................................................... قاعدة فقهيث 

 336 ...........................  أكصّ رفٓ احلؿج َٔ امللكفني
 337 .......... كذؽيع اتلحكري دججيّ/ ىحكخ لك منلح ت

 337 ........................................  فوائد تربويث ودعويث
 355 ........................ أقجةب اًلمذغةؿ ثكرثة األقبيح

 353 ................. اىفؿكح كاًلػذالؼ يف ظيةة املكيٍني
 355 ................ األقجةب اىيت أدت إىل ْؾا اًلػذالؼ

 356 ................................. أًْ كقةاو ٔالج اخلالؼ
 احلديث العاشر

 «...اإن هللا طيب ال يقبه إال طيب  »

 315 ......................................  طرق احلديث وألفاظه
 315 ........................  ◙: أةو هريرة احلديث راوي

 311 ....................................  أههيث احلديث ونزنتله
 312 .................................................  رشح املفردات
 313 ................................................  الرشح اإلمجايل
 314 ............................................... الرشح اتلفصييل

 314 .......................  «إف ا َيت» /^ الؿقٔؿ كٔؿ
 314 ..................... كاملؿاد ٌِٓة  ،إَالكةت لكٍح َيت

ٔد ثأف ا َيت   315 ...................................... امللى
 315 .............. ُيت ٌَ أقٍةء ا دٕةىل؟ىقؤاؿ/ ْو ا
و دثج ٕةىلقؤاؿ/ْ  ٍةء ا د  316 ......... حبؽير اآلظةد؟  خ أق

 316 ........................... كٔأؽ زجٔت األقٍةء  دٕةىل 
 317 ..............................  «ةًل يلجو إًل َيجن » /^ كٔهل

 318 ..................................... املٕىن املؿاد ٌَ اىلجٔؿ 
ٔد احلؽير   323 ............................................... ٌلى

ثٍة أمؿ ثّ  كإف ا دٕةىل أمؿ املؤٌِني» /^ كٔهل
   323 ..................................................  «املؿقيني

 325 ....... ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿/ فلةؿ/ ^كٔهل 
ُيجةت قؤاؿ/ٌ  َ اى ً األمؿ ثةألكوٌ  َ دلؽي ة احلهٍحٌ 

ح ٍو الىةحلةت يف اآليح الهؿٍي  325 ...................  ؟ىلعٔ 
چ ڇ ڇ ڇ  ﴿/ ككةؿ دٕةىل/ ^كٔهل 

 321 ...................................... ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ
قؤاؿ/ ٌة الرس يف أف اجلؽاء صةء ليٍؤٌِني ٌٓ 
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 321  ...............؟ أف الهفةر خمةَجٔف ثفؿكع اآليح
يف اتلغييت كاىفؿؽ ثحِّ كَّني تكٍيح   دؾييو

ـء اللك ثةقً  321 .......................................... اجل
 321 ................... لإلثةظح  «لكٔا» /األمؿ يف كٔهل دٕةىل

زً ذنؿ الؿصو يُيو » /◙كٔؿ أيب ْؿيؿة 
الؿصو  ختىيهٌة احلهٍح ٌَ  «...الكفؿ
 323 ................................................. ؟ ثةذلنؿ

ٌى   324 ............................  احلؽيَ إىل الكٍةء ؽ  ظكً 
 325 ...................................................  وفةت الؿفٓ

 326 .........................  «ية رب» /الرس يف دكؿار ىفِ
 327 .................................... «ٌٍُّٕ ظؿاـ»/ ^كٔهل 
 328 ......................... ؟«يكذضةب ذللمىن أف»/ ^كٔهل 

ثٓؾق  قؤاؿ/ ْو يٍذِٓ إصةثح دعء ٌَ دع
 328 ..................................................  ؟احلةىح

 333 .......................................  فوائد علهيث وتربويث
 335 ...............................  كٌَ آداب ادلعء كرشكَّ

 331 .......................................  مٔآُ اقذضةثح ادلعء
 احلديث احلادي عصر

 «...دع ما يسيبك»

 345 .....................................  طرق احلديث وألفاظه
 341 ...............................  ٌة كرد فيّ احلؽير مؿفٔعن 

 341 ..............................  ٌلُٔعن ٌة كرد فيّ احلؽير 
 342 ................ ¶: احلسو ةو يلع راوي احلديث

/  342 .......................................... نكجّ الرشيف أكًلن
 342 ...................................................... ٌِةكجّ زةُينة/
 345 .................................................. مؿكيةدّ  زةثلنة/
ة/ ٕن  345 ..................................................... كفةدّ  راث

 346 ....................................  أههيث احلديث ونزنتله
 346 .................................................  رشح املفردات
 347 ...............................................  الرشح اإلمجايل

 348 ............................................... الرشح اتلفصييل
 348 ...................................... ٌٕىن الكجٍ كالؿيةف 

 348 ..........  «إىل ٌة ًل يؿيجمدع ٌة يؿيجم » /^ كٔهل
 353 ................................................... دٕؿيف الٔرع

/ قؤاؿ/ ْو ٌلذىض الٔرع املأمٔر ثّ يف احلؽير
أك  ،أف املؿء يفتل كجو أف يلجو ْؽيح

ٌن   355 ............................................  ؟هل ـى ؽ  ة كي َٕة
 355 .......................دٕؿيف ثؿكاة احلؽير ٌَ األاٍح 

 351 ............................. كٔؿ اىرتٌؾم ظكَ كوعيط
 352 .......................................  فوائد علهيث وتربويث

 «احلالؿ ثني فإ»ق احلؽير حبؽير اجلٍٕةف/ دٕي  
 352 ....... ًلمذٍةهل ىلع رصيط اجليه  ؛كأفؿدق املىِف

 352 ....................... أظٔاؿ الكيف الىةىط ٌٓ الٔرع 
أفةد احلؽير دلؽيً احللني ِٔؽ دٕةرض النم 

 354 ..................................................... كاحللني 
ه ًل دِةط ػى ٌَ اىلٔأؽ املذىيح ثةحلؽير/ الؿٌ 

 355 ......................................................  ثةلنم
 355 .................................... دججيّ ىلع الٔرع اىفةقؽ 

د املكيً ظني دؿد /ٌَ ٔالٌةت اخلري يف اىليت
 356 ............................ يٕؿض هل يشء ينم فيّ 

ِٔؽ اًلمتجةق زي ثني األمٔر   357 ............  ؟نيف ليٍؿء أف ٍي
ٔقح  /احلؽير ًل يٕين ٔق  357 ................اتلٍةدم يف ال

 ىلع ْؾا احلؽير األػؾ ثةألظٔط يف بىنى يي 
ٍةؿ   358 ...................................... األظاكـ كاأٔل

 358 ..............................  ثؿاكم احلؽيرفةاؽة دذٕيق 
ذٍةد ىلع كٔؿ لك كةاو  363 .................... ًل يججيغ أًل

ىلع ٌَ َّ أف فيٍة ُلو َٔ الكيف أف  د  ر
  363 ...........  ٌَ الٔرع الـااؽ ةاىلٔؿ كاىٍٕو محبن 

 363 ................... أُٔاع املٕةمالت  يفاحلؽير كةٔؽة 
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 احلديث الثاني عصر

  «...من حسن إسالو املسء»

 362 ...................................... طرق احلديث وألفاظه
 363 .......................  ◙: أةو هريرة راوي احلديث

 364 ....................................  أههيث احلديث ونزنتله
 365 .................................................  رشح املفردات
 366 ...............................................  الرشح اإلمجايل
 367 ............................................... الرشح اتلفصييل

 367 ...................... «ٌَ ظكَ إقالـ املؿء/ »كٔهل 
 367 ............  إمةرة ىُيفح يف كوف إقالـ املؿء ثةحلكَ

قؤاؿ/ ٌة الرس يف دلؽـ احلكَ ىلع اإلقالـ، ٌٓ 
دلؽيً  أف احلكَ كوف لإلقالـ كاألوو

 368 ................  املٔؤؼ ىلع الىفح، ًل اىٕهف؟
 368 ............................... «دؿكّ ٌة ًل يِٕيّ/ »^ كٔهل

 373 ............................... اذلم يٕين اإلنكةف ككٍةف 
 375 ................. كٌة ًل يِٕيّ ،ًةثٍ ٌة يٕين اإلنكةف

 375 .................... ظؽير ظكَ /♫كٔؿ املىِف 
 371 ....................................... ظٔؿ حتكني احلؽير 
 372 .......................................  فوائد تربويث ودعويث

 378 ......................... فح اًلننغةؿ ثٍة ًل يٕينآٔالج 
 احلديث الثالث عصر

 «...ال يؤمن أحدكم»

 386 .....................................  طرق احلديث وألفاظه
 388 ................. ◙ةو نالك : أنس راوي احلديث

/  388 ....................................................... نكجّ  أكًلن
 433 ..................................................... ٌِةكجّ  زةُينة/
 435 ...................................................... كفةدّ  /زةثلنة

 431 ....................................  أههيث احلديث ونزنتله
 431 .................................................  رشح املفردات
 432 ...............................................  الرشح اإلمجايل

 433 ............................................... الرشح اتلفصييل
 433 .................................... ٌِةقجح احلؽير ملة كجيّ 

 433 ........................... اإليٍةف املِيف يف ْؾا احلؽير 
 434 ........................  «ًل يؤٌَ»/ ^ ظٔؿ كٔهل فؿكع

 ٌَ أىت خبىيح ٌَ اخلىةؿ املؾنٔرةكؿ/ اىفؿع األ
 434 ........................  فلؽ أىت خبىيح ٌَ اإليٍةف

اىفؿع اثلةين/ زيةدة اإليٍةف ثةىُةعت كُلىةُّ 
 435 .................................................... ٕةيصثةمل

اىفؿع اثلةىر/ املؿاد ٌَ ْؾا احلؽير عـ يف 
ً كإُةزًٓ  436 ..................... دميٓ املؤٌِني ذنْٔر

 436 ......................... ظٔؿ احلت يف ا كابلغي فيّ 
 453 ................................. «ٌة يت جلفكّ» /^ هلٔك

ظٔؿ كٔؿ ثًٌٕٓ/ ْؾا احلت يججيغ أف يكٔف 
 453 .................... ًل ٌَ صٓح اىُجٓ ،ثةٔذجةر اىٕلو

 455 .................................. فؿع يف اتلِةفف يف اخلري 
 451 ........................................ فؿع يف مؿدجح اإليسةر 

ّ ًل إيسةر يف اىلي  ٔاصجةت فٌالن  ًب ؿى فؿع يف ُأ َ ال ٔ  ... 452 
 453 ........................................  فوائد تربويث ودعويث

 احلديث الرابع عصر

 «...ال يحه دو امسئ مسنم»

 415 ......................................  رق احلديث وألفاظهط
 411 ........  ◙: عتد اهلل ةو مسعود راوي احلديث

 412 ....................................  أههيث احلديث ونزنتله
 412 .................................................  رشح املفردات
 413 ................................................  الرشح اإلمجايل
 414 ............................................... الرشح اتلفصييل

 414 ....................  «ًل يو دـ امؿئ مكيً» /^ كٔهل
يةف ًل يذٕيق ثٓة حتييو  كاملؽار  ،ًل حتؿيًكاأٔل

ٔ اإلراكح  ،ىلع فٕو امللكف  414 ..................... ْك
ِلّ و ئز ػ ّ ثؽكف إراكح دـ؟  ،قؤاؿ/ْ   414 ........... أك قٍ
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ٔاز إراكح ادلـ إذا كي  ةيف ص صؽت إظؽل اثلالث ًل ِي
ـاين املعىَ  415 ................... كاملؿدؽ  ،كصَّّٔ يف ال

 415 ...................... دفىيو يف ظكً دـ غري املكيً 
 416 ............................  «إًل ثإظؽل زالث» /^ كٔهل

 417 ........................................ فؿع يف َؿيلح اىلذو 
 ،حلرصفؿع يف اًلقتسِةء يف احلؽير، ْو يفيؽ ا

 417 ................................................... أـ ًل؟ 
ٔق»رد اًلقذؽًلؿ حبؽير/   «ٌَ ضب أثةق فةكذي

 418 ....  «كذو الكةرؽ يف املؿة اخلةمكح»كظؽير/ 
 ٓ  ٌ ٔد ةرض ظؽير اثَ مكٕ فؿع زةىر/ يف ٕد

ِةؼ األػؿل  ٔاردة يف األو  423 ............ األظةدير ال
 423 ...................................  «اثليت الـاين» /^ كٔهل

 425 ........................ ئَّح ىلع الـُة؟ ملةذا كؽـ ىفِ اثل  
 425 ........................ د حبو دـ الـاين اثليت؟ كٌة املؿا

غ ُه الؿصً ٌٓ ًْٔ جكى يف يي نفةاؽة ىُيفح/ 
 425 ......................................................  ؟ػُؿق

 421 .............................  «كاجلفف ثةجلفف»/ ^كٔهل 
ٌؾْت أْو اىٕيً يف أذجةر اتلاكفؤ يف احلؿيح 

 421 .................................................. كادليَ 
ثةلٔدل إذا  كةؿ ثٕي أْو اىٕيً/ يلذو الٔادل

 422 .................................  أيٍِة أُّ كذيّ ٍٔؽن 
 422 .......... «فةرؽ ليضٍةٔحاتلةرؾ دليِّ امل»/ ^ كٔهل

كاُذلو إىل ديَ  ،ظكً غري املكيً إذا دؿؾ ديِّ
 423 .......................................................... آػؿ 

 423 .............................. «املفةرؽ ليضٍةٔح»/ ^كٔهل 
 424 ........................................... اىلٔؿ يف اًلقتذةثح 

 424 ................................................ أككةـ املؿدؽيَ 
 425 ............................... ُلةش ظٔؿ دَّٔح املكذٓـئ 

 426 ........................................  فوائد فقهيث وتربويث

 عصر احلديث اخلامس

 «...اخي   فنيقهمن كان يؤمن باهلل واميىو اآلخس »

 435 ......................................  طرق احلديث وألفاظه
 432 ......................... ◙: أةو هريرة راوي احلديث

 432 ....................................  أههيث احلديث ونزنتله
 433 .................................................  رشح املفردات

 435 ................................................. اإلمجايلالرشح 
 436 ............................................... الرشح اتلفصييل

 436 ............  «ٌَ اكف يؤٌَ ثة كاحلٔـ اآلػؿ»كٔهل/ 
ٍةؿ يف اإليٍةف   436 ................................ دػٔؿ اأٔل

 445 .......................................... ثيةف ػُٔرة اللكٍح 
للكٍح اىيت يٓٔم وةظجٓة يف ا اىٕيٍةءآراء 

 445 ........................................... بكبجٓة يف اجلةر 
 442 ......................... الكهٔت اىفؿؽ ثيخ الىٍخ ك

 442 ............................... / يف اتلفهؿ كجو الالكـفةاؽة
 444 ..................................  الكهٔت أفٌو أـ الالكـ

َ كاىرتكيي فةاؽة/ الىٍخ يي   446 ......... كتكت ثةتلٍؿي
 أـ ًل ،ت لك ٌة يذلكً ثّ اىٕجؽكذى قؤاؿ/ ْو يي 

 447 .......  ؟أك ٔلةب ،كذت إًل ٌة فيّ زٔابيي 
 448 ................................... «فييهؿـ صةرق»/ ^كٔهل 

ـ اجلةر  448 .......................................................... إنؿا
ِ اجلةر  448 ......................................................... ظف

 455 ........................ ٌٕىن اإلظكةف إىل اجلةر كؤرق 
 452 .................................... دفكري الىةظت ثةجلِت

 455 ......................................... ؤر إيؾاء اجلةر ٌَ 
 457 .................................  «فييهؿـ ًيفّ»/ ^كٔهل 

 465 ...................................................... فوائد فقهيث
 465 .....................................................ٌؽة الٌيةفح 

 464 ................................................ ظكً الٌيةفح 
ٌلؽار ٌة يأػؾق الٌيف إذا اٌذِٓ اجلةس ٌَ 

 465 ...................................................... إًةفذّ 
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 466 .......................................... ٌىت جتت الٌيةفح؟ 
 466 ................................ الٌيةفح يف احلرض كابلةديح 

 467 ........................................ ًيةفح املكيً لياكفؿ 
 467 ................................................... آداب الٌيةفح

 473 ............................................ ح وآدابل  لطائف وم  
 473 ......................................... ككٔؿ اخلري  ،يف الىٍخ

 471 ..................................................  يف إنؿاـ اجلةر
 472 .............................................. يف إنؿاـ الٌيف 

 474 ................................................... آداب الٌيف
 475 .......................................  فوائد دعويث وتربويث

 عصر احلديث السادس

 «... ثضببال»

 485 .....................................  ق احلديث وألفاظهطر
 482 .......................  ◙: أةو هريرة احلديثراوي 

 483 ....................................  أههيث احلديث ونزنتله
 484 .................................................  رشح املفردات
 485 ...............................................  الرشح اإلمجايل
 486 ............................................... الرشح اتلفصييل

 486 ...............  «أكوين ^أف رصالن كةؿ ليِيب »كٔهل/ 
ؾا احلؽير األكىل/ يف املؿاد ثةىغٌتاملكأىح   486 ......  يفْ 

 488 ................  يف فٔااؽ دؿؾ اىغٌت اثلةُيح/املكأىح 
 533 ............... اثلةثلح/ يف اىغٌت املِيه ِّٔ املكأىح 
لٔويذّ  ^ الؿاثٕح/ ٌٕىن دكؿار اجليباملكأىح 

 533 .................................................... الرشيفح 
ٍي املكأىح   535 ..... ِح ىلع دؿؾ اىغٌت يٍ ًٕ اخلةمكح/ األقجةب ال

 531 ................دٕةىل الكةدقح/ يف اىغٌت املكأىح 
  532 .................. الكةثٕح/ يف اىغٌت املهؿكق املكأىح 

 532 .................... املكأىح اثلةٌِح/ يف اىغٌت املؾمٔـ
ٔق يف كرص اجليباتلةقٕحاملكأىح  ٔص صٔاثّ  ^ / ال

 533 ......................  «ًل دغٌت» /^ هلٔكىلع 

ٕةرشة/ يف اىفؿؽ ثني اىغيِاملكأىح   533 ........ كاىغٌت  ،اى
/ يف نٔف اىغٌت ٌَ الىفةت فائدة عقديث

 534 ......................... اىفٕييح اثلةثذح  دٕةىل 
 534 ...................................................... فقهيث فوائد

ًّ ظكً َالؽ اىغ  535 ......................... ٓةرق ٌجةف ك
 536 .................................................كٌةء اىغٌجةف 

ْٔٔح  553 .................... كاتلٕيً  ،صٔاز اىغٌت يف امل
 553 ........................................  ح وآدابل  لطائف وم  

 553 ........................................  فوائد تربويث ودعويث
 عصر احلديث السابع

 «...كه يشء إن هللا كجب اإلحسان عىل»

 514 ......................................  طرق احلديث وألفاظه
 515 ................. ◙: شداد ةو أوس راوي احلديث

/ اقٍّ  515 ........................................................ أكًلن
 515 ....................................................... ِحذّزةُينة/ ن

 515 ..........................................زةثلنة/ أٍٔةهل كٌِةكجّ
ة/ ٔجةددّ كاصذٓةدق ٕن  515 ...................................... راث

 516 ................................................ ػةمكة/ مؿكايذّ
 516 .................................................... قةدقة/ كفةدّ

 517 ....................................  أههيث احلديث ونزنتله
 523 .................................................  رشح املفردات
 525 ................................................  الرشح اإلمجايل
 521 ..............................................  الرشح اتلفصييل

 521 ..............................................  «نذت»/ ^كٔهل 
ٔصٔب ،اىلٔؿ يف اإلظكةف و يلذيض ال  521 ...........  ْك

 524 ....................... إىل ادلكاب كابلٓةاً نيفيح اإلظكةف
ًن   524 ................ ة ليؿيمادلحلو ىلع ظؿٌح اختةذْة غؿ

ٔاراة الن  ̂  ْؽم اجليب  524 ........... فةر َٔ ابلٓةاً يف م
َ صى  اجليه ٓةؿ  ٔ َ أذُ ِٕق  ،ْةٌ  ـ اى ٍلؽ  525 .......... كاألػؾ ث

 525 ...................... ذثط ابلٓةاً أٌةـ غريْة  اجليه َٔ
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 526 ............. اجليه َٔ إفضةع ابلٓةاً ثؾثط وغريْة 
 526 ................ األرَّٕح أكىل كأَٓؿ  أف كُٓ فةاؽة/ يف

ي  نرتط أف يكٔف كُٓ احليلٔـ ٌَ قؤاؿ/ ْو ي
 526 ............................................. ُىف الؿكجح 

ادفةؽ اىٕيٍةء ىلع أف اًضةع اذلثيعح يكٔف 
 526 ..................................... ىلع صةُجٓة األيرس 

ٕىن /فؿع  527 ..........  «لك يشء نذت اإلظكةف ىلع» /يفٌ 
 527 ............................ يف اإلظكةف إىل اجلفف  /فؿع

لك فؿع/ كاحلؽير عـ يف نذةثح اإلظكةف ىلع 
 528 .......................................................... يشء

 528 ......................... فيؽ اىٍٕٔـ د «لك» /فةاؽة/ ىفِ
 528 ......................................... ح وآدابل  لطائف وم  

  533 .......................................  فوائد تربويث ودعويث
 531 ................................................... مسائل فقهيث

 531 ......................................................  أراكف اذلثط
/  531 .......................................................اذلثط  أكًلن

 532 ......... يف اذلثيعح  ، املِيه ِّٔسؿٍ ثيةف ٌٕىن اىفى 
ٍ يف ابلرئ ٔاف الكةك ّ  ،اىلٔؿ يف احلي ً دؾنيذ  533 ........ كظك

 535 ................................................. ثط آىح اذل زةُينة/
 535 .......................  الكهني ثةملؽيحيف تكٍيح  /فةاؽة

 536 ...................................يف ويؽ ابلِةدؽ دججيٓةف/
 537 .................................................. اذلثيعح  زةثلنة/

 537 .......................................... ٌة ئز ٌَ اذلثةاط 
ٔاردة يف آيح املةاؽة   537 ... اإلدمةع ىلع ظؿٌح األوِةؼ ال

ٔق ٌة  ظكً ٔكؾ كحن ؽ ال ٔاف ٕث َ احلي ّ ظيةةٌ   537 ......ثيق في
ٔق احلئاف املرتد  الؿأم يف   538 ......................... م كحن

ٕنة/ ً ذثيعح الىيب  ،رشط اذلاثط راث  543 ..........  املؿأةككظك
 صؽت امؿأة ٌَ املكيٍنيؽة/ فيٍة إذا كي ةاػف

 545 ...............................ظني اذلثط  كُرصاين  
 541 ......................  يف ظكً اىتكٍيح الؿأم ٌفىالن 

اظكً  فائدة:  543 ................ ٌَ دؿؾ اىتكٍيح عٌؽن
أك غريْة  ،^ ـاد الىالة ىلع اجليبقؤاؿ/ ْو دي 

 543 ............................. ٌٓ اىتكٍيح ِٔؽ اذلثط؟ 
 544 ......... /كفيّ مكةاو ،اىلٔؿ يف ذثةاط أْو الهذةب

و الهذةب يف آيح قٔرة املةاؽة  ـ ْأ ٕة  544 ....... األكىل/ املؿاد ُث
 544 .............. يف املؿاد ثأْو الهذةب يف اآليح  اثلةُيح/
و ئز جلاثلةثلح/   ًْ ٔيٓي ـ  ـ ًل؟  ،ةيف املعؿ  546 .............. أ

  547 ................الؿاثٕح/ يف ذنؿ ا دٕةىل ىلع اذلثيعح 
و الهذةب يف ظو ذثةحئًٓ ٌَاخلةمكح/   548 ..... ًل ييعق ثْأ

ٔد كاجلىةرل ٌةلم يف ذثةاط احلٓ  548 ........... الكةدقح/ رأم 
ٌى  َ الكةثٕح/ ًل جتٔز ذثيعح دةرؾ الىالة ِٔؽ 

 548 ....................................... يؿل كفؿ دةركٓة
ُيت الرشَّحين فيٍة إذا اكف يف ابلالد  ٌِح/ كٔؿ اخل اثلة

 548 ......................  ؟دلٔس كمكئٍف كصٓو اذلاثط
 ،كادلكاصَ املكذٔردةاتلةقٕح/ اىلٔؿ يف اليعٔـ 

 548 ........................................ ىلع ككٍني  كيه
األكؿ/ اذلثةاط املكذٔردة ٌَ دكؿ ىحكخ ثأْو 

 548 ....................................................نذةب 
و نذةب  َ دكؿ ْأ ردةٌ   553 .............. اثلةين/ اذلثةاط املكٔذ

ٍي   553 .................................. سيح ثةإلنكةف اىلٔؿ يف ال
ٍي   553 ..................................... سيح يف اجلٓةد كاىغـك ال

ٍي    553 .................. سيح يف اىلىةص أكٔاؿ اىٕيٍةء يف ال
 555 ........................ اتلعؿيق ثةجلةر اىلٔؿ الؿاصط يف 

  555 ............ كاهلٔاـ ثةجلةر  ،يف حتؿيق احلرشات ؿاىلٔ
  551 ............ نيف يكٔف اإلظكةف يف دأديت الٔدل؟ 

 551 ......................... فيّأرسؼ  ضَّنة كدلقٌَ ضب 
 552 ................................ والفوائد فهرس املوضواعت
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