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 الحديث الثامن عشر

 
 

ْحَمِن ُمَعاِر ةِْن َجتَل    ¶ َعْن أَِةي رَسٍّ ُجنَْذِب ةِْن ُجنَاَدَة، وأَةي َعتِْذ الشَّ
يِّئََة اْلـَحَسنََة »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َسُسوِل هللا  اتَِّق هللا َحيْثَُما ُكنَْت، َوأَتِْبْع السَّ

  .«تَْمُحَها، َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخلٍُق َحَسنٍ 
 «.َحَسٌن َصِحيحٌ »َسِخ: ويف ةعِض الن.«َحِذيث َحَسن»سواه الرتمزي وقال: 
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
حمل احجمىجسا احلحجسيجحت ركاق ككيممط حمل اجلحمساح يمطحمل ممسىمغيف، حمجي حمل أيب جحت يمطحمل مخليحملجخمف 

 ككيممط مخفؿ هل، يمغىجسمحلحمسق. كحجميحلىجسا أىمححمسجمتيحم أمححجس/ جحتمحم  أيب ححصبي يمطحمل مخلمجعذ، أفَّ رممسجخمؿ ا
يمطحمل مخليحملجخمف حمل » أمححجس/ ، كيف ركاي(1)ممسمحمدق، كحجمجخم يمطمحمحجس احمل أيب ححصح كاججلرتمخلىجسم يمطحمل ككيممط يحم

يمجعين/ حجسالن مخلحمل  «يا أةا َذر  »ىمححمسة/ مخفؿ ككيممط ؛ كمخفحجس (2) «يا ِؿاذ»مخفؿ/  أيب ححصبي أف اجليب 
 .(4)«كاليجشحمجيخمت حمجحجسيجحتي أيب ذىر  »، كجحمحمقىحل اججلرتمخلىجسم يمطحمل ححصيجحسيحم حمحملجخمد حمل ممعيبلف مخفؿ/ (3)«مخلمجعذ»

يمطحمل أيب »كحمجحجسيجحتي أيب ذىر  املممصر إحليحم أىمححمسجمتيحم أمححجس/ جحتمحم ككيممط ممسمحمدق املىجسمحلجخمر يمغحمقؿ يمغييحم/ 
 .«مخلمجعذ»مخفؿ هل يمجعين/ حجسالن مخلحمل  ذىر  أف اجليب 

 ،(5)«مخفؿ ككيممط/ كجمتحجسيحم يف محلمجتيب يمطحمل أيب ذر، كحجمجخم الممسحملع األكؿ»كمخفؿ اإلمخلـ أمححجس يمطحمقيحم/ 
حمل أيب ححصبي اكاكف حمجحجسجحتمحم يحم ككيممط يمطحمل مخليحملجخمف » كمخفؿ أمححجس يف املجخمخمشممط اثلين مخلحمل املممسمحمحجس/

 .(6)«يمطحمل مخلمجعذ، جحتمخل رجمتممط

                                      
 .(1987)كاججلرتمخلىجسم  ،(21988)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (1)
 .(21988)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (2)
 . (21988)مممسمحمحجس أمححجس  (3)

 . (1987)ممسنن اججلرتمخلىجسم  (4)

 . (21988)أمححجس أىمححمسجمتيحم  (5)

 . (21413)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (6)
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يمطحمل ممسىمغيف  مخلمجمحجسم كمخفييجش كحمحملحجس حمل محلمحتري كحيىي حمل ممسمجعيحجس كممعريحجممخلكمخفحجس ركاق احمل 
 .(1)ممسمحمدق يمطحمل أيب ذىر  يحم

 ، كمخفحجس ذمحلحمس ابليمجمٌف(2)«حّطٗا إحلٗا ضصٔثً  ْك لأِض  شيئثً  وإذا ؾََّج »كيف ركاي لججليمجمٌف/ 
، كالكحجمحمل محمسممسىحل، »جحتمخل ذمحلحمس ركاي أيب ذىر  حجمىجسق كمخفؿ يمطحمقيحم/ ركاي مخلمجعذ،  محلىجسا مخفلجخما/ يمطحمل أيب ذىر 

 .(3)ا ـه «كممسىمغيف أحمجىمغمخض ممعري أفَّ هل يمطحمل مخلمجعذ ححصجخماحجمحجس
ممعحمسي مخلحمل » كذمحلحمسق أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي مخلحمل ىحضحمسيمخف أيب جحممجعيمخل يمطحمل ممسىمغيف يحم، جحتمخل مخفؿ/

 .(4)« حمجحجسيجحت مخليحملجخمف يمطحمل أيب ذىر  
 اىمحمجتبلؼ يمغييحم، يمغحمسكاق الججليجحت حمل أيب ممسججليمخل يمطحمل كمخفحجس كرد احلحجسيجحت مخلحمل ممعري كجمتيحمو ىلع

أفَّ »يمطحمل حلجحت يمطحمل حمجي يمطحمل مخليحملجخمف/  (6)، كيف ركاي جلحمسيحمس(5)حمجي يمطحمل مخليحملجخمف يمطحمل مخلمجعذ
يمطحمل حمجي يمطحمل  (7)، كركاق األيمطحملححص«/ أكمحشين ي رممسجخمؿ امخلمجعذ حمل جمتىحل مخفؿ لججلمحميب 

مخليحملجخمف يمطحمل يمطحجس اججلىمعىمغر حمل اججلحمقممسمخل يمطحمل حمجي يمطحمل  (8)مخليحملجخمف يمطحمل مخلمجعذ، كركاق أجخم محمسيمخل
ؾَيى إىل احلحملحمل يمغحمقججل/ ي رممسجخمؿ ا، أكمحشين، يمغحمقؿ/  مجعمحتين رممسجخمؿ ا » مخلمجعذ مخفؿ/

ًٔا   .«حبصْ اخلَن، لإن أضصْ اجلاس خًَوا أضصُٔٗ دي
. «...مخفؿ مخلمجعذ لججلمحميب »يمطحمل حمجي يمطحمل مخليحملجخمف مخفؿ/  (9)كركاق أجخم ممسمحمف  حجميحلىجسا محمسممسبلن

                                      
 ، كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجممسحمل محشحمجيخمت.(178)، كاحلزمخل (1987)أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم  (1)
 . (7663)أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف الممصمجع  (2)
 . (11/381)ححصمجع اإليحملف، لججليمجمٌف   (3)
 . (4/378)أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي  (4)

 . (7661)، كابليمجمٌف يف الممصمجع (21/145)، كاججلمخضرباين يف اليحلري (22159)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (5)

 . (7661)أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف الممصمجع  (6)
 . (24/311)، كاحمل يمطحجس اججلرب يف اتلحملمجميحجس (531) أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف اليجشىمعري (7)
 . (21/144)أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف اليحلري  (8)
 . (7662)أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف الممصمجع  (9)
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 مخلمحممجم/  ،كاحلحجسيجحت مخلمجعىحلٌّ مخلحمل كجمتجخمق
 حمل أيب ححصبي لمخل يحجسرؾ مخلمجعذنا كال أ ذىر ، يمغمجمجخم محمسممسىحله مخلمحمحمقمخضممطه مخلحمل حجمىجسق اجلمجم.األكؿ/ أف مخليحملجخمف 

، أك  كٍق حجميحلىجسا مجخممحشجخمالن مخلممط االىمحمجتبلؼ يف أيب ذىر  كى اثلين/ أف الحمسكاة مخفحجس اىمحمجتججلىمغجخما يمغييحم يمغىحمسى
كٍق يمطحمل مخليحملجخمف يمطحمل اجليب  كى ا أىلع مخلمحميحم، كمخفيىحل/ يمطحمل  مخلمجعذ، كرى محمسممسبلن لمخل يىجسمحلحمسكا يمغييحم أحمجحجسن

خمت ادلارمخفمخضين املحمسممسىحل ىلع املجخممحشجخمؿ -أيممشن - احلسمخل محمسممسبلن   . (1)كرجمتَّ
، يمغحمسكاق مخللممق/ حمجحجسجحتين حيىي حمل  كريًكم احلحجسيجحت مخلحمل ممعري حجمىجسا الجخمجمتيحم يمطحمل مخلمجعذ كأيب ذىر 

، كيمغييحم اجحمحمقمخضع ني (2)«أضصْ خَوى لَٔاس» ممسمجعيحجس أف مخلمجعذ حمل جمتىحل مخفؿ، يمغىجسمحلحمسق ججلىمغمخض/
 حيىي كمخلمجعذ.

 مخلمجعذنا. ىص يحم اجليب يمطحمل احلسمخل محمسممسبلن مخفؿ/ أكمحشيممق حمل أك (3)كركاق ححصمجع
/ أكمحشين،   لحمسجمتىحلو

كمخفؿ ككيممط محمسة/ يمطحمل إممسحمليمطيىحل يمطحمل حمجيحليمخل حمل جمتحمس، مخفؿ/ مخفؿ رجمتىحله
ًٍػممط...»يمغحمقؿ/ 
ى
 .(4)يمغىجسمحلحمس احلحجسيجحت« أ

يمطحمل ححصحملحمس حمل يمطمخضي يمطحمل أححصيىمحيحم يمطحمل أيب ذىر  مخفؿ/ مخفججل/ ي رممسجخمؿ ا  (5)كركاق األيمطحملححص
حْتِْؿٗا ضصٔثً  شيئثً  إذا ؾََّج »أكمحشين، مخفؿ/ 

َ
ًمخلحملى  ...لأ

ى
احلحجسيجحت، كمخفؿ يمغييحم/ مخفججل/ ي رممسجخمؿ ا، أ

. ،، كإممسمحمدق خمشمجعيممغ«يه ألضٌ احلصٔاتاحلممسمحمت ال هلإ إال ا؟ مخفؿ/  ٍمجعحمسىؼي  كيمغييحم مخلمجممخله ال حي
يٍممش ممسمجعيحجس حمل أيب ممسمجعيحجس يمطحمل أييحم يمطحمل يمطحجس ا حمل يمطحملحمسك/  حملى أف مخلمجعذ احمل »كركاق أجخم الممسُّ

                                      
 . (987)، رمخفمخل (6/72)اججلمجعججلىحل، لرلارمخفمخضين  (1)
 . (7666)، كمخلحمل ىحضحمسيحمقيحم ابليمجمٌف يف الممصمجع (2626)أىمححمسجمتيحم مخللممق يف املجخمىحض  (2)
 . (312)أىمححمسجمتيحم احمل اجلمجعحجس يف املممسمحمحجس  (3)
 . (35254، 25327) يف امليجشمحمممغ أىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح (4)
 . (21487)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (5)
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ا، يمغحمقؿ/ ي رممسجخمؿ ا، أكمحشين..، يمغ  إذا أشأَت ىجسمحلحمسق حمسيدات يمغييحم، كمخفؿ يمغييحم/ جمتىحل أراد ممسىمغحمسن
 ْْ ْضِص

َ
 . (1)«اشخوُ، وتلطصْ خَوىكمخفؿ/  ،لأ

 كمحشحمجحمجيحم احلزمخل كيمغييحم جحمحمطحمس؛ كأجخم الممسحمليممش لمخل يحمسك يمطمحميحم محلري أحمجحجس، كيمغييحم جمتمجمججل. 
، كال ييجشخمت مخلحمل كجمتيحمو مخلحمل الجخمجمتجخمق،  ، كسججلَّمخلى يمطججليمجم دميمجعن كذمحلحمسق احمل رجمت مخلحمل ممعري كجمتيحمو

 االىمحمجتبلؼ كاإلرممسؿ الجخمامخفممط يمغييحم. كأمخفجخمل مخل يمغييحم اإلممسمحمد األكؿ ىلع
ًكيىٍ كمحشي اجليب » كمخفؿ احمل رجمت/ ملمجعذو مخلحمل حمجحجسيجحت احمل يمطحملحمس كممعريق بممسيؽو  مخفحجس ري

ؿو مخلحمل كجمتجخمقو يمغيمجم خمشمجعممغ  .(2)«مخلمخضجخمَّ
بىيٍحجسى أفَّ مخلمجعىن احلحجسيجحت مممصمجمجخمر يف اليحلمجتب كالممسمحم، محلحمل ممسييت، يمغمجمجخم محشحمجيخمت املمجعىن، 

، كممسمجتيت مخلمجعمحم أجحتمحمء الرشح.خمشمجعيممغ املىن كاإلممسمحمد، كمخفحجس ذمحلحمس هل احمل رجمت يمط  حجسةى ححصجخماحجمحجسى
 

 
 
 

 
 

 
  

                                      
 . (21/39)، كاججلمخضرباين يف اليحلري (179)أىمححمسجمتيحم احلزمخل  (1)
 . (2/467)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل  (2)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 
   الراوي األول/ أة٘ َذر◙/ 
  /اشّٕأوًًل ◙/ 

محمدة ىلع املممصمجمجخمر، ممشمخل اجليمخل يمغيمجمحمل كمحتججليجحت داؿ جمتمحمحجسب. محمٍحجسب حمل جمتي  جمتي
 كاممسحمليحم لاكمىحل جمتمحمحجسب حمل جمتمحمدة حمل ممسىمغيف حمل يمطيحجس حمل الجخممخفيمجع حمل حمجحمساـ حمل ممعىمغر.

 ئيخٕ وشتب حلٔيخٕ ةٗا/ًٓيا/ ذا 
، ذلاؿ املمجعحمتحمل املىمغمجتجخمحمج كتممصحجسيحجس الحمساء، كاححصمجتمجمحمس يب ذىر  اججلىمعىمغرم. ئيخٕ/  أجخم ذىر 
اكف هل كدل اممسحمليحم ذىرٌّ يمغيحليني يحم، كمل مخلت كدلق محمسَّ ىلع مخفربق كمخفؿ/ ي ذىرُّ مخفحجس ححصىمعججلمحم  وهيٌ/

 احلحمسف لممق يمطحمل احلحمسف يمطججليممق، حل ححصمجعحمسم مخل مخفججلى كمخل مخفيىحلى لممق!
رُّ كممسرتق» /-يف ممس سمحمحمجتيحم- كمخفيىحل  خمجخمزنا ككخمشمجعيحم، يمغمجعبلق اذلَّ كاذلر - إجحميحم كزف رممعيىمغن

، جحتمخل كزجحميحم يمغججلمخل يحمسد ححصحن، يمغحمقؿ/ اجحمحمطحمسكا إىل حجمىجسا لمخل يحمطمجمحمس يف مخلزياف ادلجحمي كإف -محشىمعر اجلحملىحل
 .(1)«مخلزياف اآلىمححمسة حلمخضحححص جخماحمجحجسة مخلمحممجم، يمغحمقيىحل هل/ أجخم ذىر  

 .(2)«رم، كيحمقؿ/ أجخم اذلر، كاألكؿ أكرث كأححصمجمحمسأجخم ذىر  اججلىمعىمغ» مخفؿ احمل يمطحجس اججلرب/
  /(3) ◙ إشالِٕذاثلًا/ 

، كمخفؿ/اكف أجخم ذىر  يمجتمجعحجس ا مخفىحل مخلمجعجحت اجليب  محلمحمي يف » ، كأممسججلمخل حمليحل مخفحجسيحملن
 .(4)« اإلممسبلـ رامجعن

                                      
 . (125)صلي ىلع األربمجعني اجلجخمكي اجلجخماحجمحمس الججل 1))
 . (4/1652)االممستيمجعب  (2)
 . (229 -1/223)محشىمغ اليجشىمغجخمة  (3)
 . (4/224)أىمححمسجمتيحم احمل ممسمجعحجس يف اججلمخضحمقت اليحلربل  (4)
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ججلحمقحجس محشججليي ي احمل أيخ مخفىحل أف أججلًف رممسجخمؿ ا »يمطحمل يمطحجس ا حمل محشمخل مخفؿ/ مخفؿ أجخم ذىر / 
 .» (1)ممسجني، مخفؿ/ يمغحمقججل/ ملحمل؟ مخفؿ/ ، مخفججل/ يمغيحمل مجتجخمجمتيحم؟ مخفؿ/ حمجيجحت كجمتمجمين ا  محتبلث

 / ، كاجحممخضججلمخف »كيمطحمل مخفيجش إممسبلمخليحم مخفؿ أجخم ذىر  اجحممخضججلحمق أجحم كأيخ حمجىت جحمحمسجل حبرضة ميحلى
/ مخل حمجبممسممق؟ مخفؿ/ ججلحمقيي رجمتبلن يحمسيمطمخل أف ا  ، يمغحمقججلي أرممسججليحم ىلع  أيخ أجحمحجمس يمغمخض يمطٌلَّ

/ مخل ي  حمقجخمؿ اجلسي يمغييحم؟ مخفؿ/ يحمقجخملجخمف/ إجحميحم ححصيمطحمس، كممسحمجحمس، كاكحجمحمل.ديمحمممق، مخفؿ/ يمغحمقججلي
مخفؿ أجحمحجمس/ مخفحجس ممسحملمجع مخفجخمؿ اليحلمجمف يمغحمل يحمقجخمؿ حمقجخمهلمخل، كمخفحجس كخمشمجع مخفجخمهل ىلع أمخفحمساء 

 الممصمجعحمساء يمغجخما مخل يججلمجتمخل، ككا إجحميحم ليجشدؽ كإجحممجممخل لاكذجخمف.
مخفؿ/ يمغحمقججل هل/ حجمىحل أجحم اكيفَّ حمجىت أجحممخضججلمخف يمغجحمحمطحمس؟ مخفؿ/ جحممجعمخل؛ يمغسحمل مخلحمل أحجمىحل ميحل ىلع 

حملجخما هل، مخفؿ/ يمغجحممخضججلحمقي حمجىت مخفحجسمخلي ميحل  -أم/ أىمعممشجخمق- ر؛ يمغجحممجممخل مخفحجس ححصمحمىمغجخما هلحمجىجس كجتمجمَّ
يمغممسمجتممشمجعىمغي رجمتبلن مخلمحممجممخل يمغحمقججلي هل/ أيحمل حجمىجسا الحمسجمتىحل اذلم يحجسيمطجخمجحميحم اليجش؟ مخفؿ/ يمغححصر إيلَّ 
ٍحمطمخلو  ةو )اججلحمقمخضمجع مخلحمل اججلمخضني احلبجمس( كخى رى مخفؿ/ اليجشيبء! مخفؿ/ يمغحملؿ أحجمىحلي الجخمادم يمطٌلَّ سىحل مخلحجسى

، يمغيي زمحمسـ يمغرشبي حمجىت ىمححمسرتي مخل ، يمغرىمغمجعي حمجني ارىمغمجعي محلين جحمييجشه أمححمسي ىمعممصينٌ يمطٌلَّ
ـى، يمغحجسىمحججلي ني اليحلمجع كأممسمجترحجم، يمغججلمحت يحم ي احمل أيخ جحتبلجحتني،  مخلحمل مخلمجم كممعممسججلي يمطين ادلَّ
ٍت يمطيسحملي مخضين، كمخل  ًحملمحمٍي حمجىت سَّسَّ مخلحمل ني يجخمـ كحلججل، مخل يل ىحضمجعـ إال مخلء زمحمسـ، يمغىممسى

جحسٍ  ى جمتجخمعو )أم/ رمخفمجتيحم كحجمحمساهل(.كجمتحجست يف محلحجسم ممسى  ىمغى
، كمخل يمخضجخمؼ بلي ممعريي امحمسأني، يمغمجت يمطٌلَّ كحجمحمل  مخفؿ/ يمغحمحمحمل أحجمىحل ميحل يف حلججلو مخفحملحمساءى

جخماًف إممسيمغن كجحمججل لًٍجخمالًف كحمقجخمالف/ لجخم  (2)يىٍحجسيمطي ، يمغجحممخضججلحمقمجت يجخمى حجمحمل اآلىمححمسى جحمًٍسحمججخما أحمجحجسى
ى
/ أ يمغحمقججلي

كأجخم سحمس، كحجمحمل حجممخضف مخلحمل   اكف حجممجممحم أحمجحجس مخلحمل أجحمىمغرجحم، مخفؿ/ يمغممسمجتحمقججلمجمحمل رممسجخمؿ ا
اجلىحل، يمغحمقال/ مخل ليحلحمل؟ مخفتل/ اليجش ني اليحلمجع كأممسمجترحجم. مخفال/ يمغحمل مخفؿ ليحلحمل؟ مخفتل/ مخفؿ 

. مخفؿ/ يمغحمتء رممسجخمؿ ا  مخلى حجمجخم كمحشحمجيحم يمغممسمجتججلمخل احلحمتحمسى كىحضؼ بلي،  جل لكحمل حملؤل اججلىمغى
ؿى مخلىحمل حمجيَّق  ، يمغيحلمحمي أكَّ وؾَيى الصالم مجتحمجي اإلممسبلـ، يمغحمقؿ/ جحتمخل محشًل ركمجعمجتني. مخفؿ/ يمغحمجتييحمي

                                      
 .(1/157)أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي  (1)
 كحجمحمل محشمحمحملف حمسيمطمخل اججلمجعحمسب أجحممجمحمل اكجحم رجمتبلن كامحمسأة زجحمي يف اليحلمجع يمغحمليممسجحس. (2)



 

 

 

13  

/ ًمخلحمل ممعىمغر، مخفؿ/  ورمحث ا، ممْ أٓج؟ / محلمحمي حجممجممحم  ِىت ئَج ٖٗٔا؟مخفؿ/ مخفججلي مخفؿ/ مخفججلي
َُّى؟مخلمحمىجس جحتبلجحتنيى مخلحمل ني يجخمـ كحلججل، مخفؿ/  ْْ اكن يُعِؿ َّ / مخل اكف يل ىحضمجعـ إال مخلء  ل يمغحمقججلي

، يمغذف هل، كاجحممخضججلمخف اجليب زمحمسـ، يمغحمقؿ أجخم سحمس/ اىجسف جل ي رممسجخمؿ ا يف ىحضمجعمخليحم الججل  يججلى
كأجخم سحمس كحجمجخم مخلمجعمجمحمل حمجىت يمغمجتخمت أجخم سحمس ن، يمغحمتمجعىحل يحمقخمش هلحمل مخلحمل زبي اججلمخضممغ، يمغاكف 

 ذلممق أكؿ ىحضمجعـ آلكيحم حمليحل.
ُج إىل أرض ذات خنٌ، لال أضصتٗا إًل يرثب، لٌٗ مخفؿ هل/  جحتمخل إف اجليب  ْٗ إين وُسِّ

، يمغجحممخضججلمخف أجخم ذىر  إىل أىمحييحم ك ليُٗئمؿُٗ ةى ويأسر أٓج ِتَِّـ ؾين ه٘مى ٍؿٌ ا 
ٍ، جحتمخل اجحممخضججلمخف إىل مخفجخممخليحم يحجسيمطجخمحجممخل يمغممسججلمخل  أجحمحجمس يمغممسججلمخل، جحتمخل ذحجم إىل أمخليحم يمغلكَّحملحجم يمغممسججلحملى

مجممخل، حمجىت حجمجمتحمس اجليب  مجممخل كحمسيَّجحتى مجعممشي ر، يمغحمقؿ  مجعممشي / إىل املحجسيمحم يمغممسججلمخل أحجمىحل ًممعىمغى
 .(1)«وأشَُ شاملٗا ا ،ِفَمار فمر ا هلا

كأممسججلمخل  أف أ ذىر  مل دىمحىحل ىلع رممسجخمؿ ا »احمل يمطس/ كيف اليجشحمجيحمجني مخلحمل حمجحجسيجحت 
، يمغحمقؿ/ كاذلم جحمىمغيس يحجسق ألرصىمححملَّ ارسؽ إىل ه٘مى ضىت يأحيى أمري/ مخفؿ هل اجليب 

مجم ني حمطمجمحمساجحميمجممخل، يمغجحسحمسج حمجىت أىت املممسحمتحجس يمغمحمدل ىلع محشجخميحم/ أححصمجمحجس أال هلإ إال ا، كأف 
ا رممسجخمؿ ا، كجحتر اججلحمقجخمـ يمغرضبجخمق حمجىت أخمش حمتمجعجخمق، كأىت اججلمجعسي يمغكَّ يمطججلييحم، يمغحمقؿ/ حمحملحجسن

ر، كأف ىحضحمسيمخف جترسمخل إىل الممصـ؟ يمجعين/ حملحمسُّ يمطججليمجممخل،  كيججلسمخل ألممسمجتمخل مجعججلحملجخمف أجحميحم مخلحمل ًممعىمغى
 .(2)«يمغجحمحمقىجسق مخلمحممجممخل، جحتمخل اعد مخلحمل اججلىمعحجس ملمحتججلمجم كجحتركا يمطججلييحم كرضبجخمق، يمغك يمطججلييحم اججلمجعس يمغجحمحمقىجسق

حجس كاخل حمجي
ي
 محمحجسؽ، جحتمخل مخفحجسـ املحجسيمحم.جحتمخل رجمتممط إىل بلد مخفجخممخليحم يمغمخفـ مجم حمجىت مممش حجسر كأ

  /ِٔاهتٕ راةًؿا◙ / 
 ِضْدهٕ/  -

ٌٍ أضدق ِْ أيب َذر  » مخفؿ  َػََّج اخلرضاء ِْ رس
َ
هَََّج اٍقرباء وًل أ

َ
  .(3)«ِا أ

                                      
 .(2473يحم مممسججلمخل )أىمححمسجمت 1))
 . (2473)، كمممسججلمخل (3861)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (2)
 .(156)، كاحمل مخلجمتيحم (3812، 3811)، كاججلرتمخلىجسم (6519أىمححمسجمتيحم أمححجس ) 3))
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 ِؾَّْٕ/  -
، جحتمخل أكك يمطججلييحم، يمغججلمخل خيحمسج مخلمحميحم / »◙مخفؿ يمطمحميحم يمطٌل حمل أيب ىحضججل  ًججلى يمطججلحملن كاعء مي

 .(1)« يشء حمجىت مخفخمش
 ِؾتادحٕ/  -

أف رجمتبلن مخلحمل أحجمىحل ابلرصة رك إىل أـ ذىر  مجعحجس مجخمت أيب ذىر  يمغممسهل يمطحمل »حمل كاممسممط/  يمطحمل حمحملحجس
، مخفججل/ اكف جحممجمرق أدمممط يف جحمحمجي يمجتىمغيحلحمس )أم/ يمجتىمغيحلحمس يمغيحمل حجمجخم محشحمس إحليحم(  . (2) «يمطدة أيب ذىر 

 / ◙ ُزُٖده -
ؿ/ ي دىمحىحل رجمتىحله ىلع أيب ذىر  يمغحمتمجعىحل يحمقججل رصق يف حمجتيحم، يمغحمق» يمطحمل جمتمجعىمغحمس حمل ممسججليحملف مخفؿ/

أ ذر أيحمل مخلمجتيمطسمخل؟ مخفؿ/ جل ي جحمجخمجمتيحم إحليحم محشججلخمت مخلمجتيمطمحم، مخفؿ/ إجحميحم ال حجسَّ لممق مخلحمل مخلمجتع مخل 
 .(3)« دمخل حجممجممحم، مخفؿ/ إف محشحمج املمحمػحمسؿ ال يحجسيمطمحم يمغييحم

، مخفؿ/ كا لجخم مجعججلحملجخمف مخل أيمطججلمخل مخل اجحمبممسمخضمجتمخل » كيمطحمل يمطحجس الحمسمححمل حمل أيب حلًل يمطحمل أيب ذىر 
ىمحججلحمقين يجخمـ ىمحججلحمقين ححصحمتحمسة  مخل، كا لجخمددت أف ا إىل نممسسمخل، كال حمقررمخل ىلع يمغحمسححصس

 .(4)« مجعممشحجس، كيلك جحتحملحمسحجم
جخما إىل حملُّ ججلي حجمى  ي أيمجم اجلس أجحم جمتمحمحجسب اججلىمعىمغرمُّ » يمطمحمحجس اليحلمجع، يمغحمقؿ/ ◙كمخفـ أجخم ذىر  

ا أججلحجمس يمجتجحسىجس  ،األخ اجلمحشخمت الممصىمغيمخف، يمغمحلمجتمحمىمغيحم اجلس يمغحمقؿ/ أرأيمجتمخل لجخم أف أحمجحجسزمخل أراد ممسىمغحمسن
ىمعيحم؟ مخفلجخما/ ًل، مخفؿ/ يمغف ممسىمغحمس ىحضحمسيمخف اججلحمقيمخل أمجعحجسي مخل حمسيحجسكف، مخلحمل الحمساد مخل ييجشججلحمجيحم كيججلي 

  يمغجحسىجسكا مخل ييجشججلحمجسمخل مخفلجخما/ كمخل ييجشججلحمجمحم؟ مخفؿ/ حمجحمتجخما حمجحمت ججلمجعحمطمخل األمجخمر، كمحشجخممجخما يجخممخلن

                                      
 . (2/61)ممسري أيمطبلـ اجلبلء  (1)
 . (1/225)محشىمغ اليجشىمغجخمة  (2)

 . (11168)أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف ححصمجع اإليحملف  (3)

 . (34682)أىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح يف امليجشمحمممغ  (4)
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حمسُّق ججلمخضجخمؿ اججلجممصجخمر، كمحشججلجخما ركمجعمجتني يف ممسجخماد الججليىحل لجخمحمجممص اججلحمقجخمر ا حمجى  .(1)« ححصحجسيحجسن
  /مروياحٕخامًصا ◙/ 

كجحتحملجحمجخمف حمجحجسيمحتن، اىمغمخف الممصيجحسف ىلع اجحتين يمطرش حمجحجسيمحتن  ريكم هل مخلمجت حمجحجسيجحت ككاحمجحجس
 مخلمحممجم، كاجحمىمغحمسد ابلجحسرم حبحجسيثني كمممسججلمخل بممسمجع يمطرش حمجحجسيمحتن.

  /ولاحٕشادًشا ◙ / 
بىىجسة»جحمحمسؿ أجخم ذىر    )حمساء مممصحجسدة مخلىمغمجتجخمحمج مجعحجسحجم ء مخلىمغمجتجخمحمج( كيه ججليحجسة محشىمعرية مخفحمسب املحجسيمحم.« الحمسَّ

يحليممق؟ مخفججل/ كمخل يل ال أس كأجحم كمخل ي» كمل حمجرضيحم الجخميمغة س زكجمتمجتيحم يمغحمقؿ/
اًف يل محممجعممصممق، كججلحجمس مخلمجعمحم جحتجخمب يممسمجعممق محلىمغمحمن كال لممق! يمغحمقؿ/  حملجخمت ىمغبلة مخلحمل األرض، كال يىحجسى

ِْ مصَّنْيِ ودلاِن، أو يحمقجخمؿ/  ال يك كأبرشم؛ يمغين ممسحملمجعي رممسجخمؿى ا 
ًل يّ٘ت ةني امرأيْ

يَاِن اجلاَر أةًدا، جلىمغحمس أجحم - يحمقجخمؿ ممسحملمجع رممسجخمؿ ا كإين  ذالذث ليطرباِن وحيتصتاِن َفََيَ
، كججلحجمس مخلحمل حلّ٘حْ رسٌ ِٔلُ ةمالة ِْ األرض يشٗده ؾطاةث ِْ املؤِٔني/ -يمغيمجممخل

أكخلممق اجلىمغحمس أحمجحجس إال كمخفحجس مخلت يف مخفحمسي كدميمط، كإين أجحم اذلم أمجخمتي ىمغبلة مخلحمل األرض، كا 
، كمخفحجس ذ / أَّنَّ . مخفججل/ يمغحمقججلي ، يمغرصم اججلمخضحمسيمخفى ًىجسٍي ٍي كال محلي ىجسى حجم احلجُّ كاجحمحمقمخضمجعً مخل محلى

؟! يمغحمقؿ/ اجحمحمطحمسم، يمغيحلمحمي أممسمحمحجسق إىل اليحلمحتي، يمغمخفجخمـ يمطججلييحم، جحتمخل أرجمتممط إحليحم يمغمحمسخمشيحم،  اججلمخضحمسيمخفي
ٍي هلمخل )أم/ أرشتي هلمخل(  (2)مخفججل/ يمغحمحمحمل أجحم محلىجسلممق إذا حمسجمتؿ ىلع ركاحمجججلمجممخل محلجحممجممخل الحمسىمحمخل حلى

ى
يمغى
، يمغحمقلجخما/ مخل ل / امحمسؤ يمغرسىيمطجخما إيلَّ ككخمشمجعجخما الممسيط يف حنجخمرحجم يممستحمقجخمف إيلَّ ًممق ي أمخلى ا، يمغحمقججلي

/ أجخم ذىر  محشحمجي رممسجخمؿ ا  ، مخفلجخما/ كمخلحمل حجمجخم؟ مخفججلي . مخفججل/ مخلحمل املممسججلحملني سىمغمحمجخمجحميحم، يحملجخمتي
ى مجممخل، كمخفؿ/  يمغىمغحجسكق ًًمجممخل كأمخلمجمًًمجممخل، كأرسىيمطجخما إحليحم حمجىت دىمحججلجخما يمطججلييحم، يمغممسججلَّحملجخما يمطججلييحم يمغحمسحمجَّ

برشكا، كممسؽ احلحجسيجحت الممسمخف..، جحتمخل مخفؿ/ كإجحميحم لجخم اكف يمط
ى
محمحجسم جحتجخمب يممسمجعين محلىمغمحمن، أك المحمسأيت أ

                                      
 . (1/165)أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي  (1)

. /مخلىمغحمسدحجم ،ىحضحمس مخلحمل اجلجخمارح اليحلرية الجخمحمجممصي (2) ىه  رىَخى



 

16 

ٍحمل إال يف جحتجخمب حجمجخم يل، أك هل، كإين أنممصحجسزمخل ا ال يسىمغمحمين رجمتىحل  ىمغَّ كى
ي
جحتجخمب يممسمجعين محلىمغمحمن لمخل أ

 ًحمسيٍىمغن ا(1)مخلمحمسمخل اكف أمخلرينا، أك يمطى ، مخفؿ/ يمغججلحجمس يف اججلحمقجخمـ أحمجحجس إال كمخفحجس (3)، أك جحمىًحمقيٍن(2)، أك ىًحمسيٍحجسن
محميممقى يف ردايئ حجمىجسا، كيف جحتجخمبني يف مخفرؼ مخلحمل ذلممق ححصحن إالَّ يمغىتن مخلحمل األجحميجشر ىمغي كى

ي
، يمغحمقؿ/ أجحم أ

محميحم األجحميجشرمُّ كديمغمحميحم يف اجلىمغحمس اذليحمل مخلمجعيحم (4)يمطيبيت ، يمغيحلىمغَّ ىمغييني  .(5)«ًمخلحمل ممعحمسؿ أَل، مخفؿ/ أجحم يمغيحلى
 .(6)« ◙حجم، كمحشًلَّ يمطججلييحم احمل مممسمجعجخمدو 32أجحميحم مخلت ممسمحم »كمخفحجس ذمحلحمس احمل إممسحمجؽ يف املىمعزم كالممسري/ 

بلق كيسىمغمحمق كجيمجعبلق ىلع مخفريمط أجحميحم أكىص ل»كيف ركاي أىمححمسل/ حمسكجمتمجتيحم كممعبلمخليحم أف حيىمعىممسي
يمغيمطيمحمجخمجحم ىلع ديمغمحميحم،  اججلمخضحمسيمخف، يمغكؿ ركو يحملحمسُّ سحمل يمغحمقجخمال هل/ حجمىجسا أجخم ذىر  محشحمجي رممسجخمؿ ا 

يمغججلحمل مخلت يمغمجعبل ذلممق، كأمخفىحل يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمد يف رحجمممشو مخلحمل أحجمىحل اليحلجخميمغ، يمغجخمجمتحجسكا اجلمحمزةى ىلع حمطمجمحمس 
ـي، كمخفؿ/ حجمىجسا أجخم ذىر  محشحمجي رممسجخمؿ ا اججلمخضحمسيمخف مخفحجس اكدت اإلىحلي أ  ف مخضحجم، يمغحمقـ إحلمجممخل اججلىمعبل

حّيش وضدك، وحّ٘ت / يمغيمطيمحمجخمجحم ىلع ديمغمحميحم، يمغممسمجتمجمىحلَّ احمل مممسمجعجخمدو ييك، كيحمقجخمؿ/ محشحجسؽ رممسجخمؿ ا 
جخما يمطججلييحم كىكىارو  ، جحتمخل جحمحمسؿوضدك، وحُتؿد وضدك

 .(7)« كٍقحجمجخم كأمحشحمجيحم يمغيجشججلَّ
  ٌالراوي اثلاين/ ِؿاذ ةْ ست◙/ 
 اشًًّٕل/ أو ◙/ 

 مخلمجعذ حمل جمتىحل حمل يمطحملحمسك حمل أكس حمل اعمحمس حمل اعىجس حمل يمطحجسمي حمل محلمجع حمل يمطحملحمسك األجحميجشرم.
  /ئيخٕ/ ذآًيا 

 .◙ أجخم يمطحجس الحمسمححمل
                                      

ًحمسيٍممغي اججلحمقجخمـ/ ممسيحجسحجممخل، كاججلمجعحمسيممغ/ اججلحمقيمخل كالممسيحجس ملمجعحمسيمغمجتيحم بممسيممس اججلحمقجخمـ، كاججلمجعحمسيممغ/ اجلحمقي كحجمجخم دكف الحمسحجمس، مخفؿ احمل األجحتري/ كحجمجخم  (1) يمطى
 .(2899)صاجلس، يٌل أمجخمرحجممخل، كيمجتمجعحمسؼ األمخلري مخلمحميحم أحمججخماهلمخل. لممسف اججلمجعحمسب  اججلحمقيمخل مجخمر اججلحمقيججل، أك اجلحمليمط مخلحمل

، كاملحمساد حجممحم/ الحمسممسجخمؿ املمجعجخمث مخلحمل مخفىحل احلزمخل، أك األمخلري تلججليممع أمحمس مخل. لممسف اججلمجعحمسب  (2)  . (251)صأم/ رممسجخمالن
 . (4515)صتححص، لممسف اججلمجعحمسب كحجمجخم اكججلمجعحمسيممغ ىلع اججلحمقجخمـ املحمقحجسـ يمطججليمجممخل اذلم يمجتمجعحمسؼ أىمحرحجممخل كييمحمحمقي يمطحمل أحمججخماهلمخل، أم/ يىمغ (3)
 ( اججلمجعي/ مخل جتمجعىحل يمغييحم اثليب.(4
 .(6671 -6671)، كاحمل حمجف (21467)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (5)
 .(7/119)اإلمحش يف حمليزي اليجشحمج  (6)
 . (5/222)أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف دالىحل اجلجخمة  (7)
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  /إشالِٕذاثلًا ◙ / 
 أممسججلمخل كيمطحملحمسق جحتحملين يمطرشة ممسمحم.

  /أؾّاهل ؤِاهتٕراةًؿا ◙ / 
 لكمجم.ححصمجمحجس اججلمجعحمق اثلجحمي مخلممط الممسمجعني، كححصمجمحجس حجسرنا كاملممصحجمحجس  -
 ممسىمغرينا إىل احلحملحمل مجعحجس ممعحمسكة جخمؾ. كبمجعمحتيحم اجليب  -

 .حمجىمغمخض اججلحمقحمسآف اكمبلن يف حمجية اجليب  -
  /ؾَيٕ/  ذٔاء رش٘ل ا خامًصا 

ُُ أِيت ةاحلالل واحلرام/ ِؿاذ ةْ ستٌ/ »يمطحمل أنجمس مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا  ْؾََ
َ
 .(1)«أ

يحمليش حت  كرممسجخمؿ ا  ،كمخلمجعذ رامحل ،إىل احلحملحمل ىمححمسج مخلمجعيحم يجخممحشييحم كمل مجعمحتيحم اجليب  
يا ِؿاذ، إٓى ؾىس أًلَّ حَواين ةؿد اعيم ٖذا، »مخفؿ/  -أم/ مخلحمل الجخممحشي- راحمجججلمجتيحم، يمغججلحمل يمغحمسغ

، جحتمخل اتلىمغ ؛ ججلىمغحمساؽ رممسجخمؿ ا (2)يمغىك مخلمجعذ جمتممصمجعن  وٍؿَى حّر ةّصشدي ٖذا وهربي..،
٘ا، ويمغمخفىحل جخمجمتمجميحم حنجخم املحجسيمحم، يمغحمقؿ/  ٘اإنَّ أوىل اجلاس يب املخو٘ن ِْ اكٓ  .(3)«ضيد اكٓ

  /ذٔاء الططاةث ؾَيٕشادًشا ◙ / 

، يمغحمقيىحل/» مخفؿ احمل مممسمجعجخمد/ ٿ ٹ ٹ ﴿ إف مخلمجعذ حمل جمتىحل اكف أمخل مخفجحممجتن  حمجمحميىمغن

 كمخل اججلحمقجحم؟ يمغحمقججل/ ا  [021]اجلطٌ/ ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ مخلَّ
ي
، حجمىحل حجسرم مخل األ يمغحمقؿ/ مخل نممسيي

ججليمخل اخلري، كاججلحمقجحم/ املمخضيممط  مجعى كلججلحمسممسجخمؿ، كاكف مخلمجعذ حمل جمتىحل   أيمطججلمخل، يمغحمقؿ/ األمخل اذلم حي
   ، كاكف مخلمخضيمجعن  . (4)«كرممسجخمهل  يمجعججليمخل اجلسى اخلريى

إذا حتحجسجحتجخما كيمغيمجممخل مخلمجعذ حمل جمتىحل  اكف أمحشحمجب حمحملحجس »مخفؿ/  يمطحمل ححصمجمحمس حمل حمججخمححص
 .(5)«جحمحمطحمسكا إحليحم حجمين هل

                                      
 .اججلرتمخلىجسم/ حمجممسحمل ممعحمسي، كمخفؿ (155)، كاحمل مخلجمتيحم (3791، 3791)، كاججلرتمخلىجسم (12914أىمححمسجمتيحم أمححجس ) 1))
 . (1/274) يف ممعحمسي احلحجسيجحت اجلممصممط/ اججلىمغحمسع ججلىمغحمساؽ اإلججلممغ. اجلمجمي (2)
 . (21/121)، كاججلمخضرباين يف املمجعحمتمخل اليحلري (22152أىمححمسجمتيحم أمححجس ) 3))
 .(5188)أىمححمسجمتيحم احلزمخل  (4)
 . (1/188محشىمغ اليجشىمغجخمة ) 5))
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 /يئخٕ شاةًؿا  /◙ ضمخٕ ٖو
، حمجممسحملى اكف مخلمجعذ حمل جمتىحل رجمتبلن »/-يمطحمل أححصيخو هلركاين - مخفؿ الجخمامخفحجسم ، أيخمشى جخماالن  ىحضي

 ا مخفمخضمخضن  .(1)«الممصمجعًحمس، يمطحمطيمخلى اججلمجعيجنًي، دلحملجخمعى احلجمتني جمتمجعحجسن
أي مممسحمتحجس دمممصمخف يمغذا حمجججلحمقه يمغيمجم محلمجمجخمؿ مخلحمل » كيمطحمل أيب مممسججلمخل اخلجخمالين مخفؿ/

، كإذا ححصب يمغيمجممخل أكحمجىحل اججلمجعيجني حمساؽ اثلمحمي، لكحمل اىمحمجتججلىمغجخما يف يشء ردكق أمحشحمجب حمحملحجس 
 .(2)«/ مخلحمل حجمىجسا؟! مخفؿ/ حجمىجسا مخلمجعذ حمل جمتىحلإىل اججلىمغىت، مخفؿ/ مخفججلي جلججلحجمس يل

٘اهل ةالَيٌ/ -  ِْ أض
حجس مخلحمل الججليىحل مخفؿ/ » يمطحمل جحتجخمر حمل يحمسيحجس مخفؿ/ مخفحجس جحممخل  امهللاكف مخلمجعذ حمل جمتىحل إذا مجمحمتَّ

ىحضججليب لججلحمتمحم مخضء، كحجمحمسيب مخلحمل اجلر  امهللاججلمجعيجخمف، كاغرت اجلحمتجخمـ، كأجحم يحٌّ مخفيجخمـ، 
 .(3)«يمخل؛ إجحمممق ال ختججلممغ امليمجعداجمتمجعىحل يل يمطمحمحجسؾ حجمحجسل حمسدق إيلَّ يجخمـ اججلحمق امهللخمشمجعيممغ، 

ده - ٘ده وكرِٕ وٖز  /◙ س
ة مخلحمل مخلؿ، يمغحمقممسحملمجم يف احلؿ، جحتمخل أرممسىحل  ◙أرممسىحل يمطحملحمس ممعبلمخليحم إىل أيب يمطيحجسة » رصَّ

ة يمغيمجم أربمجعحمل ديمحمر، كمخفؿ هل/ اذحجم مجم إىل مخلمجعذ كىججلىيحمَّ  ◙يمطحملحمس ممعبلمخليحم إىل مخلمجعذ  رصَّ
يحم، يمغحمقؿ/ يحمقجخمؿ لممق أمخلري املمخلمحمني/ اجمتمجعىحل يف ابلي ممسيمطن حمجىت محمحمطحمسى مخل ييجشمحمممط، يمغىجسحجم مجم إحل

ككمحشججليحم، مجعيل ي جمتري، اذحجميب إىل ي يمغبلف سىجسا،  ♫حجمىجسق يف مجعخمش حمججمتمجتممق، يمغحمقؿ/ 
، يمغحمقججل/ كحنحمل ٍ امحمسأييحمي ججلىمجعى مممسمحلنيي يمغيمطمخضمحم،  -كا- كاذحجميب إىل ي يمغبلف سىجسا، يمغىحضَّ
ٍمخفى يف اخلحمسمخف إال ديمحمراًف، يمغحمسٍل مجمحمل إحلمجم، يمغحمسجمتممط اججلىمعبل ـ إىل يمطحملحمس يمغىمحربق ىجسلممق، يمغحمقؿ كلمخل حى

 . (4)«يمطحملحمس/ إجحممجممخل إىمحجخمة مجعممشمجممخل مخلحمل مجعخمش

                                      
/ ححصحجسيحجس اجلمجعجخمدة، كمخفيىحل/  1)) ًمخضممشي ًٍممش. لممسف اججلمجعحمسب )، حملمجعىن/ اجمتمجتحملع ااجلمجعجخمدة حمجممسحملاججلحمقى  . (7/381لممصمجعحمس مجعممشيحم إىل مجعخمش خببلؼ الممسَّ
 . (1/186محشىمغ اليجشىمغجخمة ) 2))
 . (1/187امليجشحجسر الممسمخف ) 3))
 .(1/237)أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي  (4)
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مخفؿ رجمتىحل ملمجعذ/ يمطججلحملين، مخفؿ/ كحجمىحل أجحم مخلمخضييع؟ مخفؿ/ » كيمطحمل يمطحجس ا حمل ممسججلحمل مخفؿ/
ٍمخل كأيمغًمخضٍحمس، كمحشىحلي كجىٍمخل، كامحلتممس كال جحتمخل، كال حملجخمحمل  جحممجعمخل، إين ىلع ىحضيمطمجتممق حلحمسيمحش، مخفؿ/ محشي

 . (1) «ـ!إال كأجحم مممسججلمخل، كإيؾ كديمطجخمةى املحمطججلجخم
 . (2)«اجمتججلممسجخما محم جحممخلحمل ممسيمط» كاكف يحمليش مخلممط أمحشحمجيحم يمغيحمقجخمؿ/

  /ًٔا  /◙ مرضٕ وولاحٕذاِ
كمخفممط اججلمخضيمطجخمف رض الممصـ، يمغججلحمل اححصمجتحجس مخفـ يمغيمجممخل أجخم يمطيحجسة ىمحمخضين، يمغحمقؿ/ أيمجم اجلس، »

إف حجمىجسا الجخمجمتممط رمح ربسمخل كديمطجخمة جحمبيسمخل كمجخمت اليجشحلني مخفججلسمخل، كإف أ يمطيحجسة يممسؿ 
، جحتمخل جخمىل إمخلرة اجلس ◙مخل هل مخلمحميحم حمجحمطيحم. كأمحشيحم مجعحجس ذلممق اججلمخضيمطجخمف يمغحملت ا أف يحمقممس

مجعحجسق مخلمجعذ حمل جمتىحل، يمغحمقـ ىمحمخضين مجعحجس ذلممق يمغحمقؿ/ أيمجم اجلس إف حجمىجسا الجخمجمتممط رمح ربسمخل 
كديمطجخمة جحمبيسمخل كمجخمت اليجشحلني مخفججلسمخل، كإف مخلمجعذنا يممسؿ ا أف يحمقممسمخل آلؿ مخلمجعذ مخلمحميحم 

محشي امحميحم يمطحجس الحمسمححمل يحم يمغحملت، ك
ي
كىجسا امحميحم اآلىمححمس يمغحملت، جحتمخل مخفـ يمغحجساع ربيحم جلىمغممسيحم حمجحمطيحم. يمغ

ًمجعحملى يف راحمجمجتيحم.  يمغمخضي
)الحمساكم(/ يمغججلحمقحجس رأيمجتيحم يمحمحمطحمس إحلمجم، جحتمخل يحمقىحل حمطمجمحمس محلىمغيحم، جحتمخل يحمقجخمؿ/ مخل أحمج  مخفؿ ححصمجمحمس حمل حمججخمححص

 .╚أف يل حمل يمغيممق ححصحن مخلحمل ادلجحمي يمغحملت، كاممسمجتجحسججلىممغى ىلع اجلس يمطحملحمسك حمل اججلمجعص 
ًمجعحملى امحمق مخفؿ هلحمل/ محليممغ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ﴿جتحجساجحمسحمل؟ مخفال/ ي أجحم  كمخفيىحل/ إجحميحم مل ىحضي

أجحمى ممسمجتحمتحجساجحمين[047]ابلورة/  ﴾ٹ ٹ ٹ مخلحمل اليجشحمسيحمل. جحتمخل  -إف ححصء ا- ، يمغحمقؿ/ كى
مجعحمل حجمجخم مجعحجس ذلممق. ًمجعمحمىً امحمسأق يمغمجمججليحلمجت، جحتمخل ىحضي  ىحضي

يتى ◙مخفؿ مجعخمش مخلحمل حمجرض كيمغيحم 
ي
/ مل حمجرضق املجخمت مخفؿ/ اجحمحمطحمسكا، أمحشحمجمحم؟ مخفؿ/ يمغ

يتى يف 
ي
، يمغحمقؿ/ أيمطجخمذ  مخلحمل حلججلو يمغحمقيىحل/ لمخل جحميجشخمت، حمجىت أ مجعخمش ذلممق يمغحمقيىحل هل/ مخفحجس أمحشحمجى

                                      
 (.34697)أىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح  (1)

 . (1/189)محشىمغ اليجشىمغجخمة  (1)
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ًىمعٌّ )أم/ مجعيحجس الحمسيرة(، حمجيه جمتء ىلع  محشحمجمجم إىل اجلر، محمسحمجن ملجخمت محمسحمجن، زاحمسه مخلي
إين محلمحم أىمحيمغممق، كأجحم احلجخمـ أرجمتجخمؾ، إجحمممق تلمجعججلمخل أين لمخل أكحمل أحمج ادلجحمي كىحضجخمؿ  امهلليمغمخف، 

ٍحمسًم األجحممجمر كال  ججلىمعحمسس األححصحمتر، كججلسحمل ججلحمطحمل اهلجخماجمتحمس كماكحجسة الممساعت ابلحمقء يمغيمجم ًججليحلى
ٍمحلحمس محلى يمطمحمحجس ًحمجججلىًمخف اذلي  .(1)«كمحمسامح اججلمجعججلحملء لحمسُّ

كاىمغحمقجخما ىلع أف مخلمجعذنا مخلت مخضيمطجخمف يمطحملجخماس محمحمجي األردف مخلحمل الممصـ ممسمحم جحتحملين 
 يمطرشة حجمحمتحمسي، كاكف يمطحملحمسق جحتبلجحتن كجحتبلجحتني ممسمحم، أك جحتحملجحمين كجحتبلجحتني ممسمحم.

يمغًممطى يمطحىس حمل محمسيمخل كحجمجخم احمل جحتبلث كجحتبلجحتني كمخلت » مخفؿ/كيمطحمل ممسمجعيحجس حمل املممسي  ري
 .(2)« مخلمجعذ كحجمجخم احمل جحتبلث كجحتبلجحتني ممسمحم

  /مروياحٕحاشًؿا ◙/ 
ًكمى هل مخلحمل احلحجسيجحت ممسمجع كَخممسجخمف كمخل حمجحجسيمحتن.   ري
 
 
 

 
  

                                      
 . (1/191محشىمغ اليجشىمغجخمة ) 1))
 .«أيب ذر  » /حجسؿ «مخلمجعذ حمل جمتىحل» /كيمغييحم (2833)يف املحمتلممس كجمتجخماحجمحمس اججلمجعججلمخل أىمححمسجمتيحم أجخم سحمس ادليمحمجخمرم  (2)



 

 

 

21  

 
 

 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

 .(1)«دقحجمىجسق الجخممحشي كمحشي يمطحمطيحمل جمتمخلمجع حلحمقجخمؽ ا كحمجحمقجخمؽ يمط/ »♫مخفؿ احمل رجمت 
حجمىجسا احلحجسيجحت مخلحمل اججلحمقجخمايمطحجس املمجمحمل؛ إلجحممجتيحم ىمحري ادلاريحمل، كممشحملمحميحم مل » مخفؿ املمحمكم/ك

يججلحمسـ امللكممغ مخلحمل راعي حمجمخف احلمخف كاخلججلمخف، كمخفيىحل/ حجمجخم جمتمخلممط ألحمجاكـ الرشيمجع لكمجم، كمخفحجس 
 .(2)«اححصمجتحملىحل ىلع جحتبلجحت أحمجاكـ لك مخلمحممجم جمتمخلممط يف يحم كمخلرت ىلع مخل مخفججليحم

احلحجسيجحت حمجحجسيجحت يمطحمطيمخل كمخفيمطحجسة مخلحمل مخفجخمايمطحجس ادليحمل، كمخفحجس  حجمىجسا» مخفؿ اجلحمسداين ادلمخلييط/ك
 اححصمجتحملىحل ىلع جحتبلجحت أححصيء/ حمجمخف ا كحمجمخف امللكممغ كحمجمخف اججلمجعد. 

يمغمخل حمجمخف ا يمغحمجيمحتحمل محلمحم يمغًَّحمقًيحم، كأمخل حمجمخف امللكممغ يمغمجمجخم إىع الممسح حلممسمحم، كأمخل 
 .(3)«حمجمخف اججلمجعد يمغمجمجخم مخلمجعرشمجممخل ألىمحبلؽ احلممسمحم

 
 
 

 
 

  

                                      
 . (2/468)كاحلسمخل جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ  1))

 . (1/121يمغيخمش اججلحمقحجسيحمس ) 2))
 . (135)ص اجلجخماحجمحمس الججللي ىلع األربمجعني اجلجخمكي (3)
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 شـرح املفـردات

 
 
 اجمتمجعىحل حمحمممق كبني يمطىجساب ا كأممسب ممسجحسمخضيحم كمخفي. /«احن ا»
حملىىحل، كاملحمساد مجممجممحم اتلمجعحمليمخل، أم/ يف أم ماكف  /«ضيرّا» حمجيجحت/ حمطحمسؼ ماكف يممشؼ لججلحمتي

 كىلع أم حمجؿ محلمحمى يمغيمجم.
 زاحجسة.  و)ِا(/

 حمسيججلمجم كيٍىجسًحجممجم. ، أي/«حّطٗا»

يمغيحم اججلىمعحمسايل ممشمخل اخلء كالبلـ، حجمجخم اججلمخضممط كالممسحمتي كاججلمجعد /«اٍـُخَُن»و ة كالممسججلجخمؾ، كيمطحمسَّ
حجمي لججلمحمىمغجمس يجشحجسر يمطمحممجم األيمغمجعؿ بممسمجمجخمججل مخلحمل ممعري يمغيحلحمس كركي، يمغف اكجحم األيمغمجعؿ » حمقجخمهل/

حين  حمجممسمحمن كإال يمغىممسى ججليحمقن  .(1) «اليجشدرة حمحملجخمدة يمطحمقبلن كرشاعن ممسحملي ىمحي
 
 
 

 
 

 
  

                                      
 .(54-3/52)إحمجيء يمطججلجخمـ ادليحمل  (1)
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 الشرح اإلمجالي

 
 

 مجتيحم جلىمغممسيحم كمخلمجعمججلمجتيحم لججلمحمس.دمممط حجمىجسا احلحجسيجحت ني محليىمغي مخلمجعمججل اججلمجعحجس لحمسبيحم كمخلمجعمججل
حْتِِؽ / »حجمجخم يمطججلمخل مخلمجعمججل اججلمجعحجس لحمسبيحم. كمخفجخمهل «/ احن ا ضيرّا ئج/ »يمغحمقجخمهل 

َ
وأ

ا َٗ ُط ّْ وَخاٍِِن اجلاَس خبَن / »يمجتمجعججلمخف حملمجعمججل اججلمجعحجس جلىمغممسيحم. كمخفجخمهل «/ الصيئَث احلصَٔث َت
ًريحجسى يحم اخل« اجلاس» يمجتمجعججلمخف حملمجعمججلمجتيحم لججلمحمس اكيمغ، كججلىمغمخض/«/ ضصْ

ي
ٌـّ أ ص؛ حلجحسحمسج مخلمحميحم اع

 املمجتحجسع كاججلىمغجمتحمس كاججلىمغممسمخف كالاكيمغحمس، يمغمجمالء هلمخل مخلمجعمججل أىمححمسل ممسييت يجحممجم.
 كمخفحجس يحمقؿ/ إًفَّ زجمتحمس حجمالء كايمطزتاهلمخل مخلحمل اإلحمجممسف إحلمجممخل؛ ألجحميحم ربحمل ديمغمجعمجممخل إىل اليجشبلح.

كيف احلحجسيجحت احلجحتُّ ىلع حمقجخمل ا مجعىل يف يمطبلمخف اإلنممسف حمسبييحم، كيمطبلمخفمجتيحم محمىمغممسيحم، 
 حمسيحمل.كيمطبلمخفمجتيحم آلىمح

كخمشممشي ذلممق/ اججلزتاـ املمجخمرات كاجمتمجتمحمب املمحممجميت يف حجمىجسق األجخماب دميمجعمجم، كحجمىجسا حجمجخم 
 مخلحجسار اتلحمقجخمل كريٍمخض رحمجحجم كمخلمجعمحمحجم.

 مخلحمل أدراف االحنحمساؼ يمطحمل اجلدَّة،  كاحلحجسيجحت يحمسممسمخل ىمحمخض لئلنممسف املممسججلمخل جخمٌمحشججليحم إىل ربييحم ممسلحملن
نٍي املمجعيجشي، كجحمر اججلمجعر   ني اخلىججلٍمخف بممسجخمء اخليججليمخف مخلممط اخلججلمخف، أك املجحسججلجخمؽ.جحمحمقيًّ مخلحمل أممسب الججلَّجخمـ، كححصى
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 الشرح التفصيلي

 
 
  احن ا ضيرّا ئج»/ ه٘هل»/ 

ي ىجسلممق/ ىحضى ، كأحمجحجسحجمحمل يممسحملممط. املجحسى  إمخل أف يسجخمف اخلمخضب ملمجعذ، أك أليب ذىر 
 أك ججلىمعريحجمحمل، كحجمحمل يممسحملمجعف. أك هلحمل، أم مخفؿ للك مخلمحممجمحمل ذلممق، يمغججلجخم مخفؿ هلحمل دلمجتحملمجعني

يًّ مخل اكف األمحمس يمغلججلىمغمخض ححصمىحله جلحمليممط األمخل املممسججلحمل، محلحمل (1)ججلحمقؿ/ احمقي ا حمجيمحتحمل محلمحممجتحمل
ى
. كأ

 حجمجخم احلؿ يف دميممط األكامحمس كاملمحميه الرشيمطي.
ا؛ تل٘ضيص لك ِا يخؿَن ةٗا،  ا خاًضّ ًِ ا ٓ٘حلٗا اٖخّا وٍؿؼيُ شأن اتلو٘ى وخع٘رة أمٖر

٘ائد شج  /(2)وذلى يف ل
 مخلمجعىن اتلحمقجخمل. / يفاٍمائدة األوىل -
 يف أمخفممسـ اتلحمقجخمل.اٍمائدة اثلآيث/  -
 يف رشؼ اتلحمقجخمل كأحجمحمليمجتمجم. اٍمائدة اثلاثلث/ -
 يف محشىمغت أحجمججلمجم. اٍمائدة الراةؿث/ -
 يف جحتحملحمسامجم اججلمجعجمتججل كاآلجمتججل. اٍمائدة اخلامصث/ -
 يف ىحضحمسيمخف حتيجشيىحل اتلحمقجخمل. اٍمائدة الصادشث/ -
 /اٍمائدة األوىل/ يف ِؿـىن اتلوـ٘ى 

ؼ مخلمحميحم.ى اتلو٘  يف الججلىمع/ اختذ الجخممخفي مخلحمل لك مخل خيي
                                      

  .(61)صخممجترص اجلرباكم ىلع األربمجعني اجلجخمكي  (1)
 .(1/231)يمغيخمش اججلحمقحجسيحمس، لججلحملمحمكم  (2)
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، / لك مخل كمخفي يحم ححصحن -مخلمحتىحل محلمجتب- / حمجىمغحمطيحم، كالجخممخفءيحمقؿ/ كمخفق ا الممسجخمء كمخفين 
 .(1)، كاتلحمقجخمل اممسمخل مخلمحميحمحمقءن حمقي ا اي كاَّ 

 يه لكحمل جمتمخلمجع ججلىمغمجعىحل املمجخمرات كحمسؾ املمحممجميت، يمغيه ححصمججل ألمحشجخمؿ ادليحمل كيمغحمسكيمطيحم. ورشاًع/
مخلمجتجخممخفىمغه ىلع اججلمجعججلمخل؛ ألف اجلحجمىحل ال يحجسرم، أم يشء يمجتٌف كال محليممغ يمجتحمقييحم، ا/ وضويوخٗ

ِْ يُرِِد ا »مخفؿ/  كبىجسلممق حمطمجمحمس يمغممشيججل اججلمجعججلمخل، يمغيف اليجشحمجيحمجني يمطحمل مخلمجعكي يمطحمل اجليب 
يْ ٕٗ يف ادلِّ  .(2)«ةٕ خَيًا ُيَموِّ

 كىلع حجمىجسا يمغف أمحشىحل اتلحمقجخمل أف يمجعججلمخل اججلمجعحجس مخل ييمجتًف ككيممغ ييمجتًف. 
كأمحشىحل اتلحمقجخمل أف جيمجعىحل اججلمجعحجس حمحميحم كبني مخل خييمغيحم كحيىجسرق كمخفي حمقييحم » مخفؿ احمل رجمت/

 -مخلحمل ممعممشيحم كممسجحسمخضيحم كيمطحمقيحم- مخلمحميحم، يمغمجتحمقجخمل اججلمجعحجس لحمسبيحم أف جيمجعىحل حمحميحم كبني مخل خيممصق مخلحمل ربيحم
 .(3)«كمخفي حمقييحم مخلحمل ذلممق، كيه يمغمجعىحل ىحضيمطمجتيحم كاجمتمجتمحمب مخلمجعمحشييحم

ىجسلممق إىل يمطحمقب ا، كمخفحجس كرد يف اججلحمقحمسآف كالممسمحم إخمشيمغ اتلحمقجخمل إىل اممسمخل ا ممسحمججحميحم كك
 كبيف ذلممق اكتليل/

، [96]املائدة/  [031]آل ؾّران/  ﴾ائ ائ﴿محلحمقجخمهل مجعىل/  كممشؼ اتلحمقجخمل رةن إىل اممسمخل ا 
 .[278]ابلورة/  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ ككحمقجخمهل/

مجتًَّف، كيمطحمل  يمغذا أخمشيىمغ إحليحم اتلحمقجخمل اكف املمجعىن/ احمقجخما ممسجحسمخضيحم كممعممشيحم، كحجمجخم أيمطحمطمخل مخل حي
 م كاألىمححمسكم.ذلممق يجممص يمطحمقيحم ادلجحميجخم

 .[31]آل ؾّران/ ﴾ۆئ ۈئ ۈئېئ﴿مخفؿ مجعىل/ 
ٍىش كييمجمب  [56]املدذر/ ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿كمخفؿ مجعىل/  يمغمجمجخم ممسحمججحميحم أحجمىحل ألف خيي

ىىحلَّ كيمجعحمطمخل يف اليجشحجسكر.  كجيي
                                      

 . (344)ص، خممجتر اليجشحمجح (15/411)لممسف اججلمجعحمسب  (1)
 . (1137)، كمممسججلمخل (71)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (2)
 . (2/468)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل  (1)
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كرةن ممشؼ اتلحمقجخمل إىل يمطحمقب ا، كإىل ماكف اججلمجعحمقب اكجلر، كإىل زمخلجحميحم محليجخمـ 
ېئ ىئ ﴿ كمخفؿ مجعىل/ [030ان/]آل ؾّر ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿اججلحمقيمخل، مخفؿ مجعىل/ 

 .[280]ابلورة/ ﴾ىئ ىئ ی یی
يمغمجعىحل الجخماجمتت كحمسؾ املحمجحمسمخلت كاحمقء الممصمجمت؛ كيحجسىمحىحل ويدخٌ يف اتلو٘ى الاكمَث/ 

 يمغيمجم مجعحجس ذلممق يمغمجعىحل املمحمحجسكبت كحمسؾ امليحلحمسكحجمت.
ًضى يمطججليمجممخل» مخفؿ احلممسحمل/ ٍكا مخل اٍذرتي ـ يمطججليمجممخل كأدَّ حمسي  .(1) «املمجتحمقجخمف احمقجخما مخل حمجي

حمقيحمقمجتمجم اججلمجعحملىحل مخضيمط ا إيحملجحمن كاحمجتممسن، أمحمسنا كجحممجمين، يمغيىمغمجعىحل مخل أمحمس ا يحم كأمخل اتلحمقجخمل يمغحمج
 إيحملجحمن آلمحمس كيجشحجسيحمقن جخميمطحجسق كيرتؾ مخل جحمىه ا يمطمحميحم إيحملجحمن جليه كىمحجخميمغن مخلحمل كيمطيحجسق.

إذا كمخفمجع اججلىمغمجتمحم يمغىحضىمغجخمحجم تلحمقجخمل، مخفلجخما/ كمخل اتلحمقجخمل؟ مخفؿ/ أف » مخفؿ ىحضججلمخف حمل حمجي/
 ىلع جحمجخمرو مخلحمل ا حمسجمتجخم جحتجخماب ا، كأف رتؾ مخلمجعيجشي ا ىلع جحمجخمر مخلحمل ا مجعحملىحل مخضيمط ا
 .(2) «ختؼ يمطحمقب ا

 يمطحملىحلو ال حجس هل مخلحمل مخلحجسأ كاغي، يمغبل 
كحجمىجسا مخلحمل أحمجممسحمل مخل مخفيىحل يف حمجحجسي اتلحمقجخمل، يمغفَّ لكَّ

يسجخمف اججلمجعحملىحل ىحضيمط كمخفحمسب حمجىت يسجخمف ميجشحجسرق اإليحملف، يمغييحلجخمف ابليمطجحت يمطججلييحم حجمجخم 
اججلمجعدة كال اهلجخمل كال ىحضججل املحمجحملحجسة كاجلق كممعريحجم، ىحل ال حجسَّ أف يسجخمف  اإليحملف املحمجخمش، ال

 .(3)مخلحجسؤق حمخمشى اإليحملف، كاغيمجتيحم جحتجخماب ا كامجتىمعء محمسخمشيحم، كحجمجخم االحمجتممسب
 ومما هيٌ يف ِؿىن اتلو٘ى/

كأجحم كجمتحجست اتلحمقجخمل حملمجعىن اجمتمجتمحمب يمغممشجخمؿ احلبلؿ، كحجمجخم مخل ركم يف » مخفؿ اججلىمعحمسايل/
ًل يتَـ اٍؿتد أن يل٘ن ِْ املخوني ضىت يدع ِا ًل أجحميحم مخفؿ/ )  اخلرب املممصمجمجخمر يمطحمل اجليب

 .(4)«ةأس ةٕ ضذًرا ملا ةٕ ابلأس(

                                      
  .(1/232) اتلىمغممسريأىمححمسجمتيحم اججلمخضربم  (1)
  .(36318) امليجشمحمممغأىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح يف  (2)
 .(7/163)دلحملجخمع اججلىمغمجتكل  3))
 .(178ص)حمجممسحمل ممعحمسي، كخمشمجعىمغيحم األبلين م اغي املحمساـ  /اججلرتمخلىجسم كمخفؿ، (4215)، كاحمل مخلجمتيحم (2451)أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم  ( 4)
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 .(1)«مخل زاججل اتلحمقجخمل ملمجتحمقني حمجىت حمسكجخما محلمحترينا مخلحمل احلبلؿ خميمغ احلحمساـ»كمخفؿ احلممسحمل/ 
 . (2)«اتلحمقجخمل يه حمسؾ مخل مجمجخمل مل ختىش»كمخفؿ أمححجس حمل حمجمحمىحل/ 

 .(3)«مجتحمقني؛ ألجحممجممخل احمقجخما مخل ال ييمجتًفإجحمحمل ممسحملجخما مخل»كمخفؿ اثلجخمرم/ 
 كمخفحجس يىمعججل اممسمجتمجعحملؿ اتلحمقجخمل ىلع اجمتمجتمحمب املحمجحمسمخلت، محلحمل مخفؿ أجخم حجمحمسيحمسة»كمخفؿ احمل رجمت/ 

؟ مخفؿ/ -حمجيمحمحمل ممسىحل يمطحمل اتلحمقجخمل-  ذا ححصجخمؾ؟ مخفؿ/ جحممجعمخل، مخفؿ/ يمغيحليممغ محشمحممجعى / )حجمىحل أىمحىجستى ىحضحمسيحمقن
 .(4)«ل(إذا رأي الممصجخمؾ يمطحجسججل يمطمحميحم، أك جمتكزيحم، أك مخفرصت يمطمحميحم، مخفؿ/ ذاؾ اتلحمقجخم

ػػػػػ ًىمعرٍيىحجمى جحميػػػػػػجخمٍبى محشى ػػػػىحلي اذلُّ  ىمحى
 

ػػػػػػػػػ ذىاؾى اتلُّػػػػػػًفى   ًرٍيىحجمى كى  كى
 

رٍ 
ى
ػػػػػشو يمغىػػػػػٍجخمؽى أ حملى  كىاٍمحشػػػػػمحمىٍممط محلى

 

ػػػ يىػػػحمسىل  ري مخلى ٍػػػىجسى ػػػجخمًٍؾ حيى  ًض الممصَّ
 

ةن  ًىمعػػػػػػػػػػرٍيى فَّ محشى ًٍحمقػػػػػػػػحمسى  الى حتى
 

ػػػػمخم  يجشى  إًفَّ اججلٍػػػػًحمتىؿى ًمخلػػػحملى اججلٍػحمجى
 

 /اٍمائدة اثلآيث/ أهصـام اتلوـ٘ى 
 / اتلحمقجخمل يف اججلحمقحمسآف مخضججلمخف ىلع جحتبلجحت أححصيء/-(5)يف مخلمحممجمج اججلمجعحجسيحمل- يلمخفؿ اججلىمعحمسا

 .[280]ابلورة/ ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿ حملمجعىن اخلممصي كاهليػ/ -1
  .[012 /آل ؾّران] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿حملمجعىن اججلمخضيمط كاججلمجعدة/  -2

 .«أىحضيمجعجخما ا حمجمخف ىحضيمطمجتيحم»مخفؿ احمل يمطس/ 
يممصيحلحمس يمغبل ييسىمغحمسحجمجخم أف ييمخضع يمغبل ييمجعىص، كأ»كمخفؿ دلحجمحجس/   . (6)«ف ييىجسمحلحمس يمغبل ييجىٍس، كأف ي

محمػحمسييحم اججلحمقججل يمطحمل اذلجحمجخمب، كيه حمجحمقيحمق اتلحمقجخمل دكف املمجعمحمحني األكججلني؛ ألف ا مجعىل  -3

                                      
 (2/47)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل  (1)
 .«اتلحمقجخمل»، حجسؿ/ «اججلىمغمجتجخمة»كيمغيمجمحمل  (1/298)، ذيىحل ىحضحمقت احلمحمججل (2/242)اآلداب الرشيمطي  (2)
  .(1/61)ر املمحممحتجخمر أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف ادل (3)
 . (2/472جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل ) 4))
 .(73 -72ص)مخلمحممجمج اججلمجعحجسيحمل  (5)
 . (34553) امليجشمحمممغأىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح يف  (6)
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، يمغىجسمحلحمس [52 /اجل٘ر] ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿مخفؿ/ 
اججلمخضيمط، جحتمخل اخلممصي، جحتمخل ذمحلحمس اتلحمقجخمل، يمغحجسؿَّ حجمىجسا ىلع أف اتلحمقجخمل مخلمجعىن ممسجخمل اججلمخضيمط 

 احجم. كذلممق ىلع مخلمحمزؿ جحتبلجحت/ «حجمجخم محمػحمسييحم اججلحمقججل يمطحمل املمجعيص كاذلجحمجخمبكاخلممصي، ك
 حمقجخمل يمطحمل الرشؾ. -
 حمقجخمل يمطحمل ابلحجسيمط. -

 حمقجخمل يمطحمل املمجعيجشي. -

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿يمغحمقؿ/  -يف آي كاحمجحجسة- كججلحمقحجس ذمحلحمسحجم ا مجعىل

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ 

  .[93 /املائدة] ﴾ں
يف املجخمخمشممط األكؿ/ اتلحمقجخمل يمطحمل الرشؾ، كاإليحملف  يمغيف حجمىجسق اآلي جنحجس أف املحمساد تلحمقجخمل

 اذلم يف مخلحمقججلمجتمجم حجمجخم اتلجخمحمجيحجس.
كيف املجخمخمشممط اثلين/ اتلحمقجخمل يمطحمل ابلحجسيمط، كاإليحملف اذلم ذمحلحمس مخلمجعمجم/ اإلمخفحمسار مجعحمقيحجسة أحجمىحل 

 الممسمحم كاجلحمليمط.
اتلحمقجخمل يمطحمل املمجعيص، كال إمخفحمسار يف حجمىجسق املزنججل، يمغحمقججلمجم إلحمجممسف  /كيف املجخمخمشممط اثلججلجحت

 مخضيمط كاالممسمجتحمقمخل يمطججليمجم، يمغمجتيحلجخمف مخلزنججل مممسمجتحمقيِل اججلمخضيمط.كحجمجخم اججل
 ججل الممسمحم، كمخلزنججل اممسمجتحمقمخل اججلمخضيمط.ي دممجع ذمحلحمس املمحمزؿ اثلبلجحت/ مخلزنججل اإليحملف، كمخلزنيمغآل
 /اٍمائدة اثلاثلث/ رشف اتلو٘ى وأّٖيخٗا 

 اتلو٘ى يه وضيث ا لألوٍني واآلخريْ/ -0
  .[030 /صاءاٍن] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿مخفؿ مجعىل/ 

أججلحجمس ا مجعىل أيمطججلمخل يجشبلح اججلمجعحجس مخلحمل لكي أحمجحجس! أكججلحجمس حجمجخم أجحميجشخمت هل »مخفؿ اججلىمعحمسايل/ 
كأرحمجمخل كأرأؼ مخلحمل لك أحمجحجس! كلجخم اكجحم يف اججلمجعلمخل ىمحيجشججله يه أمحشججلخمتي لججلمجعحجس، كأدمممطي لججلجحسري، كأيمطحمطمخل 

يجشججل اججليت لؤلجمتحمس، كأجمتىحلُّ يف اججلمجعجخمدي، كأيمطحمطمخلي يف اججلحمقحجسر، كأكىل حلؿ، كأجنخمتي يف املؿ مخلحمل حجمىجسق اخل
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يحم ىجسلممق؛ ليحلحملؿ حمجيحلحملمجتيحم، كممسمجع رمحمجتيحم،  يه اتلحمقجخمل لاكف ا مجعىل أمحمس مجم يمطدق كأكىص ىمحجخمامحشَّ
يمغججلحمل أكىص مجمىجسق اخليجشججل الجخماحمجحجسة، كدمممط األكججلني كاآلىمححمسيحمل مخلحمل يمطدق يف ذلممق كامخفمجترص يمطججليمجم، 

مجتىحمتكز يمطمحممجم، كال مخلحمقيجشجخمد دكجحممجم  خلريم كيمطججلحمل أجحممجم يه اجلمخلمجع …يمطججلحملى أجحممجم اججلىمعي اججليت ال حي
ادلجحمي كاآلىمححمسة الاكيمغي جلحمليممط املمجمحملت املججليىمع ألىلع ادلرجمتت، كحجمىجسا أمحشىحله ال محمسيحجس يمطججلييحم، كيمغييحم 

 .(1)«محلىمغي ملحمل أرص اجلجخمر كاحجممجتحجسل كيمطحملىحل ىجسلممق كاممسمجتىمعىن
 لألِث/ اتلو٘ى وضيث اجليب  -2

ٗا يا أي»مل ىمحمخض رممسجخمؿ ا يف حمجحمت الجخمداع يجخمـ اجلحمجحمس كىصَّ اجلس مجتحمقجخمل ا يمغحمقؿ/
٘ا ِا أهام ٍلُ  ٘ا هل وأظيؿ ع، لاشّؿ َر ؾَيلُ ؾتٌد ضبيش دُلَدَّ ِِّ ُ

٘ا ا وإِْن أ اجلاس احو
 . (2)«يخاب ا

كٍمحشمحم مخفؿ/  كمل كيمطمخض 
ى
 أوضيلُ ةخو٘ى ا »اجلس مخفلجخما هل/ محلجحممجم مجخميمطحمط مجخمديعو يمغ

 .(3)«والصّؽ واٍعاؾث
ف جتحملمجعف ممسمجعدة ادلجحمي يمغمجمف اللكحملمجت»/ -يف رشح حجمىجسا احلحجسيجحت- مخفؿ احمل رجمت

كاآلىمححمسة، أمخل اتلحمقجخمل يمغيه اكيمغججل ممسمجعدة ادلجحمي كاآلىمححمسة ملحمل حملممسممق مجم، كيه كمحشي ا 
لؤلكججلني كاآلىمححمسيحمل، كأمخل الممسحملممط كاججلمخضيمط لجخمالة األمجخمر يمغىمغيمجم ممسمجعدة ادلجحمي، كبمجم جمجتحمطمخل 

 .(4)«ميجشججلخمت اججلمجعد يف مخلمجعححصمجممخل، كبمجم يممسمجتمجعيمحمجخمف ىلع إحمطمجمر ديمحممجممخل كىحضيمط ربمجممخل
أوضيى ةخو٘ى »مخفؿ/  يمغمجعحمل أيب ممسمجعيحجس اخلحجسرم أف اجليب  تلحمقجخمل أكىص اجليب كب

تآيث اإلشالم  .(5)«ا لإٕٓ رأس لك يشء، وؾَيى ةاجلٗاد لإٕٓ ٖر

                                      
 ىمحمجتيجشر. (73 -72صمخلمحممجمج اججلمجعحجسيحمل ) 1))
 . (1298، 312، 311أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) 2))
 كحجمجخماحلحجسيجحت اثلمخلحمل كاججلمجعرشكف مخلحمل األربمجعني.  (44 ،43)كاحمل مخلجمتيحم  ،(2676)، كاججلرتمخلىجسم (4617أجخم داكد ) أىمححمسجمتيحم 3))
 . (2/767جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل ) 4))
 .(1111)، كأجخم يمجعًل (11774أىمححمسجمتيحم أمححجس ) 5))
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ٗا أٓج خَي ِْ زاكٖا امهلل» /كاكف مخلحمل داعيحم  ٘اٖا، وَزكِّ  .(1)«آِت ٓميس حو
3-  

َ
٘اُِٗ، واألمراء أل  حْتاؾُٗ/اتلو٘ى وضيث األٓبياء والطاحلني أله

  .[016 /الشؿراء] ﴾ىئ ىئ﴿يمغحمقحجس مخفؿ جحمجخمح ججلحمقجخممخليحم/ 
 .[024]الشؿراء/ ﴾ىئ ىئ﴿كمخفؿ حجمجخمد ججلحمقجخممخليحم/ 
 .[042]الشؿراء/ ﴾ىئ ىئ﴿كمخفؿ محشججلخمت ججلحمقجخممخليحم/ 
 .[060]الشؿراء/ ﴾ىئ ىئ﴿كمخفؿ لجخمط ججلحمقجخممخليحم/ 

 .[077]الشؿراء/ ﴾ىئ ىئ﴿كمخفؿ ححصمجعي ججلحمقجخممخليحم/ 
اليجشحلجخمف يف لك زمخلف؛ كحجميحلىجسا اكف دأب دميممط رممسىحل ا مخلممط أمخفجخمامخلمجممخل، كىلع حجمىجسا ممسر 

يمخف يحمقجخمؿ يف ىمحمخض هل/  حجسي أمخل مجعحجس! يمغين أكمحشيسمخل مجتحمقجخمل ا، كأف ثمحمجخما يمطججلييحم حمل »يمغمجمىجسا اليجشي
 . (2)«حجمجخم أحجمججليحم

يمخفي يمطحملحمسى  حجسي كىىصَّ اليجشي  . (3)«امخف ا ي يمطحملحمس»حمجني مجخميحم؛ يمغحمقؿ/  ¶كى
 مجعىل، أمخل مجعحجس/ يمغين أكمحشيممق مجتحمقجخمل ا»ككمجت يمطحملحمسي المحميحم يمطحجس ا يجخممحشييحم؛ يمغحمقؿ/ 

يمغجحميحم مخلحمل احمقق كمخفق، كمخلحمل أمخفحمسخمشيحم جمتحمساق، كمخلحمل ححصيحلحمسق زادق، يمغجمتمجعىحل اتلحمقجخمل جحميجش يمطيجيممق 
 .(4)«كجمتبلء مخفججلممق

 ككىجسا يمطحملىحل يمطٌل حمل أيب ىحضججل، كممسحمس الممسججلممغ املرؾ.
، »ككمجت رجمتىحله مخلحمل الممسججلممغ إىل أحمجحجس إىمحجخماجحميحم؛ يمغحمقؿ/  ـي مخل أرسرتى أكمحشيممق مجتحمقجخمل ا؛ يمغجحممجم أكحمس

، كأيمغممشىحلي مخل ، أاعجحممحم ا كإيؾ يمطججليمجم، كأكجمت جل كلممق جحتجخمامجم كأزيحملي مخل أحمطمجمحمستى  .(5) «ادَّىمححمستى

                                      
 . (2722)مممسججلمخل  أىمححمسجمتيحم (1)
 . (34431)يب ححصح يف امليجشمحمممغ أ، كاحمل (3447)أىمححمسجمتيحم احلزمخل  (2)

 . (1/36)أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي  (3)

 . (137)يحجس اججلحمقممسمخل احمل ممسبلـ يف اخلمخض كاملجخمايمطمخض أىمححمسجمتيحم أجخم يمط (4)
 . (2/476) كاحلسمخل جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ (5)
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ٌُ بلاٍس/ -4  اتلو٘ى ألض
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ﴿كمخفحجس مخفؿ مجعىل/ 

  .[26 /األؾراف] ﴾ڇ
اججلمجعحملىحل اليجشججلخمت، كيمطمحميحم/ الممسحمل  ﴾ڇ ڇ﴿يف مخفجخمهل مجعىل/ - مخفؿ احمل يمطس

 .(1)«احلممسحمل يف الجخمجمتيحم
 .(2)«احليء»/﴾ڇ ڇ﴿ ىل/يف مخفجخمهل مجع- مخفؿ مخلمجعحجسه اجلمجمين

حمسٍ  ىٍمخل يىججلٍبىٍجمس ًثيىن ًمخلحملى إًذىا اججلٍػحملى  اتلُّػًفى ءي ل
 

ًممسػػيى  فى اكى إًٍف اكى ٍحمسيىجحمنػػ كى ججلَّػػى يمطي  تىحمقى
 

بيػػيحمً  ػي رى يمطى حمسًٍء ىحضى رٍيي بًلىػًس اججلٍػػحملى  كىىمحى
 

ًمحشػػيى  فى  اعى ٍحمل اكى ػػرٍيى ًذػػيٍحملى الى ىمحى  كى
 

 اتلو٘ى ألضٌ الزاد/ -5
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ﴿ مجعىل/ يف مخفجخمهل- مخفؿ احمل محلمحتري

مل أمحمسحجممخل لحمساد لججلممسىمغحمس يمطحمل ادلجحمي، أرححصحجسحجممخل إىل زاد اآلىمححمسة، كحجمجخم »، [097 /ابلورة] ﴾ڦ
مل  .[26 /األؾراف] ﴾چچ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿اممسمجتيجشحمجب اتلحمقجخمل إحلمجم، محلحمل مخفؿ مجعىل/ 

ا إىل الججلس املمجعمحمجخمم، كحجمجخم اخلممصجخمع كاججلمخضيمط كاتلحمقجخمل، كذمحلحمس  ذمحلحمس الججلس احليس جحميحم محمسححصحجسن
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ﴿يف مخفجخمهل/ - جحميحم ىمحري مخلحمل حجمىجسا كأجحمىمغممط، مخفؿ يمطمخضء اخلحمساممسينأ

 .(3)«/ )زاد اآلىمححمسة(-يمجعين .﴾ڦ ڦ ڦ
 /اٍمائدة الراةؿث/ ضمات أٌٖ اتلو٘ى 

كأمخل الممسحمقجخمف املحمقحمسبجخمف يمغجممسمجتىمعىمغحمس ا اذلم ال هلإ إال حجمجخم أكالن »/ ♫ مخفؿ احمل اججلحمقيمخل
احئ، كججلسحمل حم اججلحمقجخمـ حتحملىحل ىلع مخلحمل كمحشممغ حمجهلمخل كيمطحجسـ االيجشؼ يحم، ىحل مخل ححصحملحملمحم هل ر

                                      
 . (3/411) ىمغممسري احمل محلمحتري 1))
 .(7/125)أىمححمسجمتيحم اججلمخضربم يف ىمغممسريق  (2)
 . (1/548) ىمغممسري احمل محلمحتري 3))
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مجتجحسججلىمغن مخلمحمحمقمخضمجع يمطحمل الججلحمجؽ مجممخل  .(1)«مجعحمسَّؼ مخلمحمػحمستلمجممخل كاججلمجعججلمخل مجم، كإف اكجحم اجلىمغجخمس مخلي
 ًمخلحمل ذمحلحمس محشىمغت املمجتحمقني كالالكـ ىلع اتلحمقجخمل؟  -إذنا- كحجممحم يجممص ممساؿ/ مخل اججلىمغحجسة

 / يف مخلمجعحمسيمغ حمجهلمخل يمغجخماحجس يمطحجسيحجسة، مخلمحممجم/-دلين- يحمقجخمؿ احمل اججلحمقيمخل
 هل.أالَّ يحمس -1 ٍحمسًرين ىلع جحمىمغممسيحم ذامخلًّ  اؿ املمجتجحسججلممغ املممسيحلني مي
كمخلمحممجم/ أال يحمساؿ مخلمحميحلَّس اججلحمقججل ني يحجسم ربيحم مجعىل ذحلبلن هل، يممصمجمحجس مخلمحمزؿ الممسحمقني كحجمجخم  -2

 يف زمحمسة املمحمحمقمخضمجعني، كيممصمجمحجس ممشممط اتلحمتر كحجمجخم يف ريمغحمق املحمجحمسكمخلني.
 إىل اججلتممصجحت كاتلمجعججلمخف بممس -3  مخف اججلحمقجخمـ كلجخم مخلحمل مجعيحجس.كمخلمحممجم/ أجحميحم يمطممسق أف محممجمخمش حجمحملمجتييحم يجخممخلن
كمخلمحممجم/ أجحميحم ججلمجعججليحم أف ييجشحجسؽ يف الحمسممع كالججلمختء إىل مخلحمل يحجسق اخلري لكيحم أف ييججلٍحمجحمقيحم ججلحمقجخمـ  -4

 كيمجمييحم أليمطحملهلمخل، يمغييجشدؼ ممسيمط إجمت ال يممسؿ ا يمغيمجم ححصحن إال أيمطمخضق.
كمخلمحممجم/ أف حجمىجسا اججلمجعججلمخل حجمجخم مخلحمل أرشؼ يمطججلجخمـ اججلمجعد، كججلحجمس مجعحجس اتلجخمحمجيحجس أرشؼ مخلمحميحم، كحجمجخم  -5

يمحمممس إال اجلىمغجخمس الرشيىمغ، كال يمحمممس اجلىمغجخمس ادلجحمح املمجميمحم، يمغذا رأل جحمىمغممسيحم  ال
ىحل هل، يمغججليحمقىحل  حجمي

ي
محمممس حجمىجسا اججلمجعججلمخل كتممصمجتؽ إحليحم كحتيحم كنجمسي مخفججليحم يمغججليبرٍش خلري، يمغحمقحجس أ

 جلىمغممسيحم/ ي جحمىمغجمس مخفحجس حمجيجشىحل لممق ححصمخضحمسه يمغحمجحمسيص ىلع الممصمخضحمس اآلىمححمس.
 كمخلمحممجم/ أف اججلمجعججلمخل سىحل حمجؿ ىمحري مخلحمل اجلمجمىحل. -6
كمخلمحممجم/ أجحميحم إذا اكف حجمىجسا اججلمجعججلمخل مجمىجسا الممصف حجمحمليحم كمخلمخضججلجخمبيحم يمغبل حجسَّ أف يمحمؿ مخلمحميحم حبممس  -7

ث جحمىمغممسيحم جلمجمممش إحليحم.  اممسمجتمجعحجسادق كلجخم حلحمط كلجخم رمخف، كلجخم أجحميحم حيحجسي
كمخلمحممجم/ أجحميحم ججلمجعججليحم جيحمسم مخلمحميحم ىلع لممسجحميحم مخل يجمجتىمغممط يحم ممعرييق حمقيجشحجسق، أك ىمعري مخفيجشحجسق، كا ال  -8

/ كإيؾ أف حمطحمل أجحمممق ♫اججلمجعلمخل ىجسلممق... جحتمخل مخفؿ يممشيممط مخلمحتحمقؿ ذرة، يمغمجعىس أف يحمسحمجمخل 
حملحمتحمسد يمطججلمخل حجمىجسا الممصف مخفحجس رصت مخلحمل أحجمججليحم، حجميمجمت، مخل أحمطمجمحمس اججلىمغحمسؽ ني اججلمجعلمخل جخمجمتجخمق 

                                      
 ىمحمجتيجشر. (215ىحضحمسيمخف اهلحمتحمسني )ص 1))
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اججلىمعىن كحجمجخم يمغحمقري كبني اججلىمعين ججلىمغمجعىحل، كبني اججلمجعلمخل ممسب اليجشحمج كحمجحجسكدحجم كحجمجخم ممسحمقيمخل 
 .(1)كبني اليجشحمجيخمت ججلىمغمجعىحل

 وألسٌ ِا حودم نرشع يف ذير أوضاف املخوني/ 
 أُٓٗ يؤِٔ٘ن ةاٍقيب/ -0

كاججلىمعي مخل اغب يمطحمل احلجخماس، كحجمىجسق اليجشىمغ أىمحمحش ىمحيجشيجشمجممخل، كيه اججليت حجسيمطجخمحجممخل إىل 
 االمخلمجتمحتؿ ىمغمجعىحل الجخماجمت، كحمسؾ املحمجحمسـ ىمحممصي مخل آمخلمحمجخما يحم ججلىمعي.

ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[3،2]ابلورة/ ﴾ٿ ٿ ٿ
 يًوا لَّرشَني/ُٖ أضدق اجلاس هًً٘ل وؾّاًل وإيّآًا وحطد -2

 .[009 /اتل٘بث] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿مخفؿ مجعىل/ 
  .[33 /الزمر] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ﴿ كمخفؿ مجعىل/
  .[007 /ابلورة] ﴾ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ﴿كمخفؿ مجعىل/ 
أكخلممق اذليحمل محشحجسمخفجخما يف إيحملجحممجممخل؛ ألجحممجممخل حمجحمقحمقجخما اإليحملف اججلحمقججليب ألمخفجخماؿ » مخفؿ اججلحمقممسِل/

كلمخل حمسلحمسهلمخل األحجمجخماؿ، كيمغييحم إححصمجعر ف مخلحمل لمخل يىمغمجعىحل أيمغمجعهلمخل لمخل كاأليمغمجعؿ، يمغججلمخل ىمعريحجممخل األحمججخماؿ 
يمطحمل اججلسىمغحمس كممسحمس الحمسذاىحل، كسحمسيحمس  ﴾ڌ ڎ ڎ﴿ييجشحجسؽ يف ديمطجخماق اإليحملف 

 .(2)«اإلححصرة لحمسيدة محمجخمييحم بممصجحممجممخل، كجخمممسيممش الممشحملري لئلححصرة إىل احنيجشر اتلحمقجخمل يمغيمجممخل
٘هًيا حلرِاحٕ/ -3 ا لشؿائر ا وح ًّ  ُٖ أكرث اجلاس حؿؼي

  .[32 /احلز] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ مجعىل/مخفؿ 
ٍيمطججلىمخلى اجلسى يحم كأححصمجعحمسحجممخل.

ى
 كالممصمجعحمس/ دمممط ححصمجعرية، كيه لك يشء  مجعىل يمغييحم أمحمسه أ

                                      
 ىمحمجتيجشر. (216صىحضحمسيمخف اهلحمتحمسني ) 1))
 . (1/485ِل )ىمغممسري اججلحمقممس 2))
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 كمخلمحميحم/ ححصمجعر اججلحمقجخمـ يف احلحمسب، أم/ يمطبلمخلمجتمجممخل.
 كححصمجعحمس اإلممسبلـ يه/ أيمطبلـ ادليحمل، كال ممسيحمل مخلمحمممسممق احلمخت.

كأححصر - اتلو٘ى ٖأٖا»/ اجليب  كأخمشؼ اتلحمقجخمل إىل اججلحمقججل؛ ألجحميحم حمججلمجم، كىف حمجحجسيجحت
.(1)«إىل محشحجسرق حملجخمف أكامحمسى ا كمخلمحمًحجميىيحمي  ؛ يمغملمجتحمقجخمف ييمجعحمطي

ٍمجعًحمس، محلمحم  -يف أيمطيمحمسمخل- إجحمسمخل تلمجعحملججلجخمف أيمطحملالن يه أدؽُّ »/ ◙ مخفؿ أنجمس مخلحمل الممصَّ
حجم ىلع يمطمجمحجس رممسجخمؿ ا  حجسُّ ٍمجمججلاكت جىمجعي  .(2)«مخلحمل املجخمبحمقت. مخفؿ ابلجحسرم/ يمجعين ىجسلممق/ الحملي

إف املمخلحمل يحمسل ذجحمجخمبيحم محلجحميحم مخفيمطحجس حت جمتىحل خيؼ أف يحمقممط »/ ◙ دكمخفؿ احمل مممسمجعجخم
 .(3)«يمطججلييحم، كإف اججلىمغجمتحمس يحمسل ذجحمجخمبيحم محلىجسب محمسَّ ىلع أجحمىمغيحم يمغحمقؿ يحم حجميحلىجسا

٘الن واملخاٍك/ -4  ُٖ أكرث اجلاس حتريًا لَؿدل واإلٓطاف ِؽ امل
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴿مخفؿ مجعىل/ 

حملججلمحمسمخل ىمعممشسمخل ألحمجحجس ىلع أم/ ال حي، [8 /املائدة] ﴾ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې
 أف رتكجخما اججلمجعحجسؿ يمغمجتمجعمجتحجسكا يمطججلييحم.

٘ا ةني أوًلدكُ»يف اججلمجعحجسؿ كبيف مبلزمخل اتلحمقجخمل هل/  كمخفحجس مخفؿ  ٘ا ا واؾدل  .(4)«احو
 حيت٘ن اٍؿم٘ والطمص وكؼُ اٍقيغ/ -5

  .[237 /ابلورة] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿ مخفؿ مجعىل/
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ﴿كمخفؿ ممسحمججحميحم يف كمحشممغ املمجتحمقني/ 

  .[034 /انآل ؾّر] ﴾ڤ
ٍ ذلم ممعيمخض ححصىمغءن »أاغحمطمجم ىمحدـ هل، يمغحمقججل/  ييٍحمسكىل أف اعئممص كى  .(5)« در اتلحمقجخمل مخل ىحمسى

                                      
 . (1927)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (1)
 . (6492أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) 2))
 . (6318أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) 3))
 . (1623)كمممسججلمخل  ،(2587أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) 4))
  .(3/55)ىمغممسري ابلحمجحمس املحمجيممش ، (13)صأىمححمسجمتيحم احمل ىحضيىمغجخمر يف بلاغت اججلجممسء  (5)
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 يََدُؾ٘ن ِا ًل ةأس ةٕ ضذًرا مما ةٕ ةأس/ -6
 .(1)«ال يججلممع اججلمجعحجس حمجحمقيحمق اتلحمقجخمل حمجىت يحجسع مخل حمجؾ يف اليجشحجسر» يمطحمل احمل يمطحملحمس مخفؿ/

يل٘ن ِْ املخوني ضىت يدع ِا ًل  ًل يتَـ اٍؿتد أن»مخفؿ/  كركم أف رممسجخمؿ ا 
. كحجمجخم حمجحجسيجحته خمشمجعيممغه مخلحمل مخفًىًىحل إممسمحمدق كركايمجتيحم، كىلع أي حمجؿ (2)«ةأس ةٕ ضذًرا مما ةٕ ةأس

يمغحملمجعىن احلحجسيجحت محشحمجيخمت، كيمطججلييحم يمطحملىحل الممسججلممغ يف حمسؾ الحمسي كمخل حمجؾ يف اليجشحجسر، كمخل لمخل 
حمل مخلحمل حمجسمخل الممصمجمت  .(3)يتيحمقَّ

 مصأٍث ِّٗث/
جخممخفممغ يمطحمل الممصمجمت إجحمحمل ييجشججليخمت ملحمل اممسمجتحمقمخل أحمججخماهل كاتلحجسمخفيمخف يف اتل» مخفؿ احمل رجمت/

لكمجم كتممصمجم أيمطحملهل يف اتلحمقجخمل كالجخمرع، يمغمخل مخلحمل يحمقممط يف اجحممجتمجمؾ املحمجحمسمخلت اججلحمطحجمحمسة، جحتمخل 
يحمسيحجس أف يمجتجخمرع يمطحمل يشء مخلحمل دمخفمخف الممصمجم يمغجحميحم ال حيمجتحملىحل هل ذلممق ىحل ييمحميحلحمس يمطججلييحم، محلحمل مخفؿ 

جخمجحمين يمطحمل دـ ابلمجعجخمض كمخفحجس مخفمجتججلجخما احمل يمطحملحمس ملحمل ممسهل يمطحمل دـ ابلمجعجخمض مخلحمل أحجمىحل اججلمجعحمساؽ/ يممسل
 .(4)«ّٖا رحيآخاي ِْ ادلٓيا»يحمقجخمؿ/  احلممسني! كممسحملمجع رممسجخمؿ ا 
ا مخليحم/  كمخفؿ برش حمل احلرث إًٍف اكف مخفحجس ٌحمس أمخليحم يف لك »يمغيحملحمل أراد أف يمخضججلمخف زكجمتمجتيحم حمسن

يشء كلمخل يمخف مخلحمل حمسحجم إال ىحضبلؽ زكجمتمجتيحم يمغججليىمغمجعىحل، كإف اكف يربحجم مخضبلمخفمجم، جحتمخل يحمقجخمـ مجعحجس ذلممق 
 .(5)«أمخليحم يمغيرضبمجم يمغبل يىمغمجعىحلإىل 

كحجممخل مخلممط ذلممق الجخمرع ججلحممسجخما حملمجعيجشجخممخلني مخلحمل اذلجحمجخمب، كليحلمحممجممخل ال يحمقريمغجخمف كال يرصكف 
 مخلمحممجممخل ىحل يدركف إىل اتلجخمب كييتًٍمجعجخمف الممسح احلممسمحم تلحملحمجمجم.  ىلع اليجشىمعحمس إذا يمغىحمسىىحضى

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿مخفؿ مجعىل/  

                                      
 دلحمس (1/45ابلجحسرم أكؿ محلمجتب اإليحملف ) ذمحلحمسق 1))  يحم.مجعججليحمقن  كمخلن
ىمغيحم األبلين يف خمشمجعيممغ اجلمخلممط  كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجممسحمل ممعحمسي، ،(4215)، كاحمل مخلجمتيحم (2451)أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم  (2)  . (6321)كخمشمجعَّ
 رشح احلحجسيجحت احلدم يمطرش مخلحمل األربمجعني. /راجمتممط مخل ممسمخف يف (3)
 .(5753)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (4)
  .(1/314)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل  (5)
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أم/  ﴾ک﴿اهلمخل ذلجحم، كمخفجخمججلػيحم/  يمغججلمخضممغ حجممحم اذلجحم، أك ،[210 /األؾراف] ﴾گ
حمسكا يمطحمقب ا كجحتجخمايحم ككيمطحجسق ككيمطيحجسق يمغمجتجخما كأجحمجخما كرجمتمجعجخما مخلحمل مخفحمسي. محلَّ  ىىجسى

 /اٍمائدة اخلامصث/ ذّرات اتلو٘ى اٍؿاسَث واآلسَث 
 أوًًل/ ذّراحٗا اٍؿاسَث/

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴿ىمغحمسيمخت اليحلحمسبت/ مخفؿ مجعىل/  -1
 .[3،2]اٍعالق/

 يمحمحمتييحم مخلحمل لك محلحمسب يف ادلجحمي كاآلىمححمسة»س/ كمخفؿ احمل يمط  .(1) «خمحمسجمتن
 كمخفيىحل/ املجحسحمسج مخلحمل لك يشء خمشؽ ىلع اجلس.

 ليحلىمغي.  كمخفيىحل/ مخلحمل يمجتمخف ا يف الحمسزؽ حمقمخضممط اججلمجعبلمخف جيمجعىحل هل خمحمسجمتن
كمخفيىحل/ مخلحمل يمجتمخف ا يمغيحمقممغ يمطمحمحجس حمجحجسكدق كيمجتحمتمحم مخلمجعمحشييحم خيحمسجمتيحم مخلحمل احلحمساـ إىل 

جلر إىل اجلمحم، كيحمسزمخفيحم مخلحمل حمجيجحت ال حيتممس، أم/ مخلحمل احلبلؿ، كمخلحمل الممشيمخف إىل الممسمجع، كمخلحمل ا
 حمجيجحت ال يحمسجمتجخم.

كمخفيىحل/ مخلحمل يمطبلمخل اتلحمجحمقمخف تلحمقجخمل أف ييت املمجتٌفى رزمخفييحم مخلحمل حمجيجحت ال حيتممس، يمغف أق 
 مخلحمل حمجيجحت حيتممس يمغحمل حتحمقمخف تلحمقجخمل.

 إفَّ رجمتبلن مخلحمل أمحشحمجب اجليب /»-يف ممس جحمحمسكؿ حجمىجسا املحمقمخضممط مخلحمل ممسجخمرة اججلمخضبلؽ -كمخفيىحل
كق، يمغاكف أجخمق ييت اجليب يحمقؿ هل/ يمطجخمؼ  رسى

ى
 حمل مخللممقو األححصحمتيع اكف هل احمله كأفَّ املرشكني أ

يمحمسق ليجشرب كيحمقجخمؿ هل/  يمغحممصيحلجخم إحليحم ماكفى اٍمحمًًيحم كحمجهل اججليت حجمجخم مجم كحمججمتمجتيحم، يمغاكف رممسجخمؿ ا 
ججلىى امحمييحم مخلحمل أيحجسم ا إنَّ ا شيشؿٌ لَى لَرًَسا، ًف اجٍىمغى

ى
ججلمجعحجسك، يمغحملحمسَّ يمغججلمخل يججلجحت مجعحجس ذلممق إالَّ يممسرينا أ

ىمعمحممخلو مخلحمل أممعمحمـ اججلمجعحجسك يمغممسمجتمخفمجم يمغحمتء مجم إىل أييحم، كجمتء مخلمجعيحم ىمعمحممخلو مخفحجس أمحشيحم مخلحمل املىمعمحممخل، يمغزنججل يمغييحم 
عالق] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿حجمىجسق اآلي/   .(2)«[3، 2 /ٍا

                                      
 . (18/159)ىمغممسري اججلحمقحمسىحضيب  (1)

 . (18/161) ىمغممسري اججلحمقحمسىحضيب ،(3361 -11/3359)أىمححمسجمتيحم احمل أيب حمجمخل يف اتلىمغممسري  (2)
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 الصٍٗ٘ث واٍيرس يف لك أمر/ -2
  .[4 /اٍعالق] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿مخفؿ مجعىل/  

ا يف جخميمغيحمقيحم كمخلحمل يمجتمخف » مخفؿ مخلحمقىحل/ ا يف اجمتمجتمحمب مخلمجعمحشييحم جيمجعىحل هل مخلحمل أمحمسق يَّسن
 . (1)«لججلمخضيمط
كاججلحَّس يف األمحمس اغي مخل يحمسجمتجخمق اإلنممسف، كإجحممجم جلمجعحمل محلربل أف جيمجعىحل ا األمجخمر »

مخلحَّسة ججلمجعحجس مخلحمل يمطدق، يمغبل يمطمحم كال مممصحمق، كال يمطَّس كال خمشيمخف، يىمحىجس األمجخمر يف ححصمجعجخمرق 
، كيحمسخمشحجم حَّس يف حمجيجشيججلمجتمجم كجحمتيحمتمجتمجم، كيمجعحححص كحمقحجسيحمسق كيمحمهل حَّس يف حمجحمسكمجتيحم كيمطحملججليحم
 .»(2)مخلحمل حجمىجسا يف يَّس رىيًخ جحمحجسم حمجىت يججلًف ا 

 حيصَي حؿَُ اٍؿَُ اجلالؽ/ -3
  .[282 /ابلورة] ﴾ېئ ىئىئ ىئ یی ی ی جئ حئ﴿مخفؿ مجعىل/ 

محلحمسر ججلىمغمخض اجلبلججل يف اجلحملىحل اثلبلث الممسمجتحمقبلهل، يمغألكىل حمججحتٌّ ىلع » مخفؿ ابليممشكم/
 . (3)«يمطحجسه جحممجعمخليحم، كاثلثل مجعحمطيمخله بممصجحميحماتلحمقجخمل، كاثلجحمي ك

كججلحجمس مخلمجعىن اآلي أف اججلمجعججلمخل حييجشىحل ىمعري اتلمجعججلمخل، كإجحمحمل اججلمجعججلمخل تلمجعججلمخل؛ ألف اججلمجعمخضممغ 
 يحمقمجتيض املىمعيحمسة حجممحم كاالممسمجتحمقبلؿ.

 ضط٘ل ابلطَية/ -4
  .[29 ]األٓمال/ ﴾ڇڇ ڇڍ ڍ ڌ﴿مخفؿ مجعىل/ 

ؼ يف مخفججل املمجتٌف يمغيىمغحمسؽ يمغججلىمغحمسمخفف حجمجخم اججلىمغرؽ ني احلمخف كابلىحضىحل، كحجمجخم اجلجخمر اذلم يي  حمقىجسى
 ني دمخفمخف الممصمجمت اججليت ججلمجتبجمس ىلع محلمحتري مخلحمل اجلس.

ِل اججلحمقحمسآف يمغحمسمخفجحمن؛ ألجحميحم يىمغحمسؽ ني احلمخف كابلىحضىحل محلحمل يىمغحمسؽ جحمجخمر اججلىمغحمتحمس ني الججليىحل كاجلمجمر.  كممسي
                                      

 . (18/165)ىمغممسري اججلحمقحمسىحضيب  (1)

 . (6/3612)يف حمطبلؿ اججلحمقحمسآف  (2)
 . (1/165)ىمغممسري ابليممشكم  (3)
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 وحمتث مالئلخٕ وأوحلاء ا الطاحلني لَّخوني/ حمتث ا  -5
  .[76 /ّرانآل ؾ] ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ﴿مخفؿ مجعىل/ 
  .[96 /مريُ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿مخفؿ مجعىل/ 

إذا أضب ا اٍؿتد هال جلربيٌ/ إين أضتتج لالًٓا لأضتٕ، ليطتٕ »كيف اليجشحمجيحمجني/ 
٘ه، ليطتٕ أٌٖ ♠سربيٌ  ، ذُ ئادي يف أٌٖ الصّاء/ إن ا هد أضب لالًٓا لأضت

 .(1)«الصّاء، ذُ ي٘ضؽ هل اٍوت٘ل يف األرض
ممسبلـ يمطججليممق، أمخل مجعحجس، يمغف اججلمجعحجس إذا يمطحملىحل » /رداء إىل مممسججلحمل حمل خمرلككمجت أجخم ادل

 .(2)«مخضيمط ا أحمجيحم ا، يمغذا أحمجيحم ا حمجيحم إىل يمطدق
مخل أمخفىحل يمطحجس حمقججليحم إىل ا إال أمخفىحل ا حمقججلجخمب املمخلمحمني يمطججلييحم »/ كيمطحمل حجمحمسـ حمل حمجيف

 .(3) «حمجىت يحمسزمخفمجممخل مجخمديحم
 ِؿيث ا وٓرصحٕ وحأييده/ -6

كيه مخلمجعيمجتيحم تلييحجس كاجلرص  .[094 /ابلورة] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿مجعىل/ مخفؿ 
  كاججلتممسحجسيحجس.

كمخلحمل يمجتمخف ا يسحمل مخلمجعيحم، كمخلحمل يسحمل ا مخلمجعيحم يمغحملمجعيحم اججلىمغ اججليت ال ىمعججل، » مخفؿ مخفمجتدة/
 .(4) «كاحلرس اذلم ال يمحمـ، كاهلدم اذلم ال يممشىحل

ؼ! كإف اكف أمخل مجعحجس، إف اكف ا مخلمجعممق يمغحملحمل خت» ككمجت مجعخمش الممسججلممغ إىل أىمحييحم/
 (5) «يمطججليممق يمغحملحمل حمسجمتجخم!

                                      
 . (2637)، كمممسججلمخل (3219)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (1)
 . (21/241) اتلحملمجميحجس (2)
 . (1283) أىمححمسجمتيحم أمححجس يف الحمسحجمحجس (3)

 . (2/153)محشىمغ اليجشىمغجخمة  (4)

 . (41/254)أىمححمسجمتيحم احمل يمطممسمحلحمس  (5)
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 ٓزول اٍرباكت ِْ الصّاء وخروج اخلَيات ِْ األرض/ -7
 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿مخفؿ مجعىل/ 

 .[96]األؾراف/
 .[06]اجلْ/ ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿كمخفؿ مجعىل/ 
ًٍحمسجي األرضي حمسكمجتمجم كمجعجخمد محلحمل »/-ييجشممغ زمخلف اججلمجعحجسؿ كاتلحمقجخمل- مخفؿ احمل اججلحمقيمخل ... كختي

حمجىت إف اججلمجعيجش مخلحمل اجلس حلكججلجخمف الحمسمخلجحم، كيممسمجتحمطججلجخمف حمقحمجىمغمجتمجم، كيسجخمف اكجحم، 
اججلمجعمحمحمقجخمد مخلحمل اججلمجعمحم كمخفحمس مجعري، كججلنب الججلحمقحمج الجخماحمجحجسة يسيف اججلىمغـ مخلحمل اجلس، كحجمىجسا ألف 

 .(1)«األرض مل ىحضمجمحمست مخلحمل املمجعيص حمطمجمحمست يمغيمجم آجحتر اججلربك مخلحمل ا مجعىل
 اٍبرشى الطاحلث يف احلياة وؾٔد املّات/ -8

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿مجعىل/ مخفؿ 

 .[64،63]ي٘نس/ ﴾ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
 .(2)«يه الرؤيا الطاحلث يراٖا املصَُ، أو حُرى هل»يمطحمل ذلممق يمغحمقؿ/  كممسىحل اجليب 
، مخفؿ مجعىل/ (3) «هلمخل اججلبرشل يمطمحمحجس املجخمت، يمجممخل املبلس لحمسمح» مخفؿ/ كيمطحمل يمطمخضء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

 .[31]لطَج/ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
ٍكفى مخلحمل  حجممخل املبلس مخلبرشيحمل ججلىمغجخمز كاليحلحمسامخل، كمخل يىحمسى كأمخل اججلبرشل يف اآلىمححمسة يمغمجتمجتججلحمقَّ
 يض كجمتجخمحجممجممخل كإيمطمخضء اليجشحمجممغ يحملجحممجممخل كمخل يحمقحمسأكف مخلمحممجم، كممعري ذلممق مخلحمل اججلبممصرات.

ٍمحلحمس احلممسحمل» كمخفيىحل/  .(4)«اججلبرشل/ حم اجلس هل كاذلي

                                      
 . (66)صاجلجخماب الاكيف  (1)
 . (479أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) 2))
 . (5/139)ىمغممسري اثلمجعججليب  (3)

 . (6/268) ،(4/514)، زاد املممسري (21/144)ىمغممسري اججلمخضربم  (3)
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9- /ُ  احلمغ ِْ ييد األؾداء ومًٖر
 ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿مجعىل/ مخفؿ 

 .[021]آل ؾّران/
يحمسححصحجسحجممخل ا مجعىل إىل الممسبلمخل مخلحمل رش األرشار ككيحجس اججلىمغحمتر » مخفؿ احمل محلمحتري/

ممسمجتمجعحملؿ اليجشرب كاتلحمقجخمل كاتلجخملك ىلع ا اذلم حجمجخم حميممش يمطحجسامجممخل، يمغبل حمججخمؿ كال مخفجخمة هلمخل 
 .(1)«إال يحم، كحجمجخم اذلم مخل ححصء اكف كمخل لمخل يممص لمخل يسحمل

 ضمغ اذلريث الضؿاف ةؿد م٘ت اعئَُٗ/ -01
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿مخفؿ مجعىل/ 

 .[9]اٍنصاء/ ﴾ڇ ڇ ڍ
 يمغحملحمل أراد حمجىمغمخض يمطيهل مخلحمل مجعحجسق يمغججليمجتمخف ا حمجىت حيىمغحمطمجممخل ا مخلحمل مجعحجسق كيىمعممصحجممخل مجعمحميمجتيحم كرمحمجتيحم.

ې ې  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿محلحمل يف مخفجخمهل مجعىل/ 

 .[82]الًٗك/ ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ
إف ا حلحمجىمغمخض لحمسجمتىحل اليجشججلخمت كدلق، ككدل كدلق، كمخفحمسيمجتيحم اججليت » مخفؿ حمحملحجس حمل املمحميحلحجسر/

كيٍحمسات اججليت حمججخمهل، يمغحمل يحمسالجخمف يف حمجىمغمخض ا كممسرتق  .(2)«حجمجخم يمغيمجم، كادلُّ
ي ين إين ألزيحجس يف محشبليت مخلحمل أجمتججلممق رجمتء أف »/-المحميحم- كمخفؿ ممسمجعيحجس حمل املممسي

حمجىمغمخض يمغيممق، كبل اآلي/ 
ي
 . (3)﴾ې ې ى﴿أ

 اتلو٘ى شتب وِمخاح اٍوت٘ل/ -00
 .[27]املائدة/ ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿مخفؿ مجعىل/ 

لجخم أيمطججلمخل أف ا يمجتحمقىحل مخلين ممسحمتحجسة لججليىحل كممسحمتحجسة جلمجمر ججلًمخضحمستي » مخفؿ مجعخمش الممسججلممغ/
                                      

 . (2/119) ىمغممسري احمل محلمحتري 1))
  .(6/188) أىمححمسجمتيحم اثلمجعججليب يف ىمغممسريق (2)
 . (6/188)اثلمجعججليب يف اتلىمغممسري  ذمحلحمسق ،(2/142) محشىمغ اليجشىمغجخمة 3))
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  .(1) «﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿يحمقجخمؿ/  ححصجخممخفن إىل املجخمت، إف ا 

 اتلو٘ى شتب اجلشاة ِْ ؾذاب ادلٓيا/ -02
ۉ ې ې ې ې ى  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿مخفؿ مجعىل/ 

 .[08 -07]لطَج/ ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ
 اهليتث يف اٍؼاٖر واحلالوة والرضا يف ابلاظْ/ -03

( يف ممسيؽ ًذٍمحلحمسق مخل ييمحممجعمخل ا يحم ىلع ِا ذئتان سائؿانيف رشح حمجحجسيجحت )- مخفؿ احمل رجمت
حمس، كمم جيمجعججليحم ا هلمخل يف ادلجحمي/ مخلحمل رشؼ اتلحمقجخمل كحجمي اخلججلمخف هلمخل يف اججلحمطحجم»مخفؿ/  -املمجتحمقني

كمخلحمل حمجبلكة املمجعحمسيمغ كاإليحملف كاججلمخضيمط يف ابلىحضحمل، كيه احلية اججلمخضي اججليت كيمطحجسحجم ا هلمخل يف 
 . (2) «ادلجحمي، كحجمىجسق احلية لمخل يىجسمخفمجم املججلجخمؾ يف ادلجحمي كال أحجمىحل الحمسيممست كاحلحمسص ىلع الرشؼ

دلكجحم جل -مخلحمل الممسمجعدة- لجخم يمجعججلمخل املججلجخمؾ كأمحمء املججلجخمؾ مخل حنحمل يمغييحم» كذلا مخفؿ احمل املرؾ/
 .(3)«يمطججلييحم لممسيجخمؼ

محمَّ، مخلحمل لمخل يحجسىمحججلمجم لمخل يحجسىمحىحل جمتمحم اآلىمححمسة.  إف ادلجحمي جمتى
 
ى
ـٍ أ ػػحمسى ػػ اتلٍَّحمقػػجخمىل يًهى اججلًٍمجعػػحمسُّ كىاججلٍيحلى  إًجَّحملى
مخلٍ الى ػػػحمقى ؿُّ كىالممسَّ ػػػجخمى اذلُّ ٍجيىػػػ حجمي ُّػػػممقى ادلُّ كىحمجي

، حمجىت مخفؿ يمغييحم اججلحمقىحل/ كاكف اإلمخلـ مخللممق حمل أنجمس ؿى
ى
يممس  ييمجمب أف ي

جخمى  عي اججلٍػػػحمتى يٍىػػن يىػػحجسى ػػممطي حجمى اجمتى الى ييحمسى  ابى كى
 

ٍذمخفىػػػػػفً  
ى
ػػػػًججليٍجخمفى جحمىػػػػجخمىاًمحلجمسي اأٍل  كىالممسَّ

 

ًف اتلُّػػًفى  ػػججلٍمخضى مخفىػػًر كىًيمطػػحمسُّ ممسي  جحميػػٍجخمري الٍجخمى
 

فً   ػػججلٍمخضى ججلىػػحٍجمسى ذىا ممسي ًمجميٍي كى ٍمجمػػجخمى اججلٍػػػحملى  ذى
 

 مضاؾمث احلصٔات/ -04
 ي حمجىجسا جحمجخمـ األكيس كيمغمخضحمسحجممخل، محليممغ يىمعمحمجخمف يحم مخفيـ احلحملًف» مخفؿ أجخم ادلرداء/

                                      
 .(4/256)التمهود  (1)
 .(1/63)خمشحملحمل رممسىحل احمل رجمت  ،«مخل ذف جمتمجعف»رشح حمجحجسيجحت   (2)
 . (7/371)، كأجخم جحممجعيمخل يف احلججلي (81أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف الحمسحجمحجس اليحلري ) 3))
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 .(1)«كمحشجخممخلمجممخل، كاذلرة مخلحمل محشحمج حمقجخمل أيمغممشىحل مخلحمل أمخلمحتؿ اجلؿ يمطدة مخلحمل املىمعرتيحمل
 كحجمىجسا مخلحمل أدؿي ادلالىحل ىلع يمطحمطيمخل يمغحمقيحم اليجشحمج كحمقحجسمخلمجممخل ىلع مخلحمل مجعحجسحجممخل.

يمغيمطججلمخل أف اججلمجعحجس إجحمحمل يحمقمخضممط مخلمحمزؿ الممسري إىل ا حمقججليحم ال حجسجحميحم، » مخفؿ احمل اججلحمقيمخل/
 .(2)«اجلجخمارح كاتلحمقجخمل يف احلحمقيحمق حمقجخمل اججلحمقججلجخمب، ال حمقجخمل

 كاأليمطحملؿ ممشيمطممغ حمجممسمحممجم حبممس مخل يف اججلحمقججلجخمب مخلحمل أحمججخماؿ.
 ككمخل مخلحمل مييجشىحل  ال محشبلة هل، ككمخل مخلحمل ميجشىحل ال يسمجت هل مخلحمل محشبليحم إال يمطرشحجم كربمجعمجم كجحتججلمحتمجم.
ككمخل مخلحمل مخلمجتيجشحجسؽ ال ممشيمطممغ حمجممسمحميحم، كمخلمحممجممخل مخلحمل يممشيمطممغ ا هل إىل أخمشمجعؼ محلمحترية، 

محمسحمججخمـ، حجمىجسا مخفـ كمخفججليحم يمغجمتحمس، كحجمىجسا جحمـ  ككحمل مخفيىحل/ زمخل مخلحمل مخفمخل حمحمسكـ، ككمخل مخلحمل جحممخل
 كمخفججليحم اعمحمس.

ججلًَّىحل  حجسى ػػػرٍيًؾى اججلٍػػػػحملي ػػػٍحمل يًل ًًحملمحتٍػػػًىحل ممسى  مخلى
 

ؿً   كَّ
ى
ىػػًا يًف اأٍل يىٍنى كى جخمى  ىػػػٍحمليًش اججلٍػػػمجمي

 

 اثلّرات اآلسَث لَخو٘ى/ذآًيا/ 
 /حلمَي الصيئات وِؾَؼُ األسر يف اجلٔات واجلشاة ِْ اجلار -0

 .[5]اٍعالق/﴾مب جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿مخفؿ مجعىل/ 
 .(3) «حمسؿ هل اثلجخماب ىلع اججلمجعحملىحل اججلحممسريىجسحجم يمطمحميحم املحمجىجسكر، كجيي يي » /مخفؿ احمل محلمحتري 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿كمخفؿ مجعىل/ 

 .[65]املائدة/ ﴾ڀ ڀ
ک ک گ گگ گ ڳ ﴿/ -يف يف مخلحمل ييجشحجسري يمطحمل اجلر مجعحجس الجخمركد- كمخفؿ مجعىل

 .[70 ،72]مريُ/ ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

                                      
 (. 738أىمححمسجمتيحم أمححجس يف الحمسحجمحجس )( 1)
 (. 141ص) اججلىمغجخماحجس 2))
 (. 8/152ىمغممسري احمل محلمحتري )( 3)
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2-   ٔ ٘م اٍوياِث/تََص  ُُ املرحتث اٍؿَيا ل٘ق اخلَن ي
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[202]ابلورة/﴾ڄ ڄڃ
 يمغمجممخل يف يمطججليني كاليحلىمغر يف أممسىمغىحل ممسيمغججلني.

 كجمتمجمني/ ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ﴿حيمجتحملىحل مخفجخمهل مجعىل/ » مخفؿ الحمساممع األمحشىمغمجمين/
 أحمجحجسحجمحمل/ أف حمجؿ املمخلمحمني يف اآلىمححمسة أىلع مخلحمل حمجؿ اليحلىمغر يف ادلجحمي.

 .(1) «كاثلين/ أف املمخلمحمني يف اآلىمححمسة يف اججلىمعحمسيمغت، كاليحلىمغر يف ادلرؾ األممسىمغىحل مخلحمل اجلر
 ٓيٌ ادلرسث اٍؿَيا ِْ اجلٔث/ -3

 .[30]اجلتأ/ ﴾ٱ ٻ ٻ﴿مخفؿ مجعىل/ 
 .[63]مريُ/ ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿كمخفؿ مجعىل/ 
 .[033]آل ؾّران/ ﴾پ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿كمخفؿ مجعىل/ 
 .[34اٍوَُ/]﴾ې ې ې ى ى ائ﴿كمخفؿ مجعىل/ 

 يمغمجممخل الجخمرجحت الرشيمطيجخمف جلمحم يمطحمسخمشمجم الممسحملجخمات كاألرض.
أم/  ،[55 -54]اٍوّر/ ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ كمخفؿ مجعىل/

 مخلحمقحمسبني يمطمحمحجس مججليممقو لكُّ يشء حت مججليحليحم كمخفحجسريحم كمخفمجمحمسق.
 أٌٖ اتلو٘ى حيرشون إىل اجلٔث ركتآًا وزمًرا/ -4

 .[30]ق/ ﴾حئ مئ ىئ يئ جب﴿مخفؿ مجعىل/ 
 .[85]مريُ/ ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿كمخفؿ مجعىل/ 
خيرب مجعىل يمطحمل أكحليحم املمجتحمقني اذليحمل ىمحيمغجخمق يف دار ادلجحمي كامجعجخما رممسججليحم » مخفؿ احمل محلمحتري/

أجحميحم حيرشحجممخل يجخمـ - كمحشحجسمخفجخمحجممخل يمغيحمل أىمحربكحجممخل، كأىحضيمطجخمحجممخل يمغيحمل أمحمسكحجممخل، كاجحممجتمجمجخما يمطحمل زجمتحمسكحجممخل

                                      
 (. 1/438ىمغممسري الحمساممع األمحشىمغمجمين )( 1)
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ا إحليحم، كالجخميمغحجس حجممخل اججلحمقدمجخمف ركجحمن، كركجخمبمجممخل ىلع جن مخلحمل  جحمجخمر مخلحمل محمسامحل اججلحمقيمخل كيمغحجسن
 .(1)«ادلار اآلىمححمسة، كحجممخل مخفدمجخمف ىلع ىمحري مجخميمغجخمد إحليحم إىل دار محلحمسامخلمجتيحم كرخمشجخماجحميحم

مخل حيرشكف كا ىلع أرجمتججلمجممخل، كليحلمحممجممخل ىلع جحمجخمؽ رحمجهل ذحجم، كىلع » كمخفؿ الحمسخمرشم/
 .(2)«جن رسكجمتمجم يمخفجخمت

/ [73]الزمر/ ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴿مخفؿ مجعىل/  ، أم/ دماعتو
 ار، جحتمخل لك ىحضىمغ مخلممط مخل يمحمممسمجم.املحمقحمسبجخمف، جحتمخل األحمس

ٌِّ ادلٓيا/ -5  اتلو٘ى جتّؽ ةني األضتاب وحٔـزع ِْ الطدور ِا اكن ِْ ف
 .[67]الزخرف/ ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ مخفؿ مجعىل/

ججلَّ ني املمجتجحسلججلني يف ممعري ذات ا » مخفؿ الحمسخمرشم/ محمحمقمخضممط يف ذلممق احلجخمـ لك ىمحي
ججلٌ املمجتيجشدمخفني يف  .(3)« ا يمغجحممجم اخلججلٌ ابلمخفي املحمسدادة مخفجخمةكمحمحمقججل يمطحجساكة كمخلحمقمجتن، إال ىمحي

 كمخفحجس مخفيىحل/ مخل اكف  داـ كايجشىحل، كمخل اكف ججلىمعري ا اجحمحمقمخضممط كاجحمىمغيجشىحل
كمخلحمل حمسك اتلحمقجخمل/ أف ا يزنع مخلحمل اججلحمقججلجخمب مخل مخفحجس يمجعججلمخف مجم مخلحمل الممشىمعحمل كاججلىمعىحل 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿يمغمجتيحلحملىحل املجخمدة كمجتمخل اليجشحمج، مخفؿ مجعىل/ 

 .[47 -45]احلشر/ ﴾ىۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ٴۇ ۋ
 /اٍمائدة الصادشث/ ظرين حتطيٌ اتلو٘ى 

 اتلحمقجخمل/ يمغمجعىحل املمجخمرات كاجمتمجتمحمب املمحممجميت كاملحجساكمخل ىلع ذلممق إىل املحملت.
 محليممغ يمجتحمجحمقمخف ذلممق؟لإِْن هيٌ/ 
٘اب/ مخف ذلممق خبحملممس أمجخمر، يه/ لاجل  يمجتحمجحمقَّ

 .حم ا  -1
                                      

 (. 5/263ىمغممسري احمل محلمحتري ) 1))
 (. 3/42اليحلممصؼ ) 2))
 (. 3/263) امليجشحجسر الممسمخف 3))
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 .محمسامخف ا  -2
 مجعيص كاآلجحتـ مخلحمل رشكر كآالـ.مخلمجعحمسيمغ مخل يججلًف اإلنممسف بممس امل -3
 مخلمجعحمسيمغ ممسبيىحل مخلىمعبل اهلجخمل، كاجمتمجتمحمب الحمسدل، كىحضيمط املجخمىل. -4
ًحمسيحجس يف إخمشبلؿ اججلمجعيحجس كًمخلٍحمل ثىمخلَّ احلىجسر مخلمحممجم. -5  مخلمجعحمسيمغ ىحضحمسؽ الممصيمخضف اججلػحملى

 وحمطيٌ ذلى اكتلايل/
 أوًًل/ حمتث ا حؿاىل/

 ب./ املحمج ممعججليف اججلحمقججل يمطمحمحجس االحجممجتيج إىل ججلحمقء املحمججخمحؿريمٗا
املحمج ححصحمتحمسة يف اججلحمقججل، يمطحمسكمخفمجم اذلؿ لججلحملحمججخمب، كممسمخفمجم مخلمجعحمسيمغمجتيحم، » مخفؿ احمل اججلحمقيمخل/

كأيمطممشؤحجم ىمحممصحمجتيحم، ككرمخفمجم احليء مخلمحميحم، كجحتحملحمسمجم ىحضيمطمجتيحم، كمخلديحم اججليت تممسحمقيمجم ًذٍمحلحمسق، يمغحملىت 
  .(1)«ىمحبل احل يمطحمل يشء مخلحمل ذلممق اكف جحممخفيجشن

 كحم ا درجمتمجتف/» مخفؿ احمل رجمت// درساحٗا
زـ، كيه أف حي ا ممسحمججحميحم حم جخمجمت هل حم مخل يمغحمسخمشيحم ا يمغحمسضه ال إضداّٖا/

يمطججلييحم، كبىمعخمش مخل حمجحمسمخليحم يمطججلييحم، كحم لحمسممسجخمهل املججليممع يمطمحميحم أمحمسق كجحممجمييحم، كحمقحجسيمخل حممجتيحم ىلع 
اجلىمغجخمس كاألحجمججلني، كالحمسخمش حمل ججلَّىمعيحم يمطحمل ا مخلحمل ادليحمل، كججلٌف ذلممق لحمسخمش كاججلتممسججليمخل، كحم 

  األجحمبيء كالحمسممسىحل كاملمجتًمجعني هلمخل  ، كبىمعخمش اليحلىمغر كاججلىمغحمتر دمججل حمجممسف دمججل كيمطحملجخممخلن
    ، كحجمىجسا اججلحمقحجسر ال حجسَّ مخلمحميحم يف حملـ اإليحملف الجخماجمت.كيمطحملجخممخلن

درجمت الممسحمقني املحمقحمسبني، كيه أف حمسٌف املحمج إىل حم مخل حييحم ا  ادلرسث اثلآيث/
يحمقحجسرق كيحمقممشييحم مم  مخلحمل جحمجخمايمغىحل اججلمخضاعت ككحمساحجم مخل يسحمسحجميحم مخلحمل امليحلحمسكحجمت، كإىل الحمسخمش حمل

 .(2)«يلمخل اجلىمغجخمس مخلحمل امليجش كاآليمغت

                                      
 (. 419صركخمش املحمجني ) 1))
 (. 315 -3/311دلحملجخمع رممسىحل احمل رجمت ) 2))
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ًَّيحمي مخلحمل يمطىجسايحم لاكف » مخفؿ احمل اججلحمقيمخل/لضَٗا/  كلجخم لمخل يسحمل يف املحمج إال أجحممجم محما حمي
ا  .(1)«يجيغ لججلمجعحجس أال يمجتمجعجخمض يمطمحممجم ححصحن أحجسن

أيحمل جتحجس يف اججلحمقحمسآف أف احلي ال يمجعىجسب حمجحيحم؟ يمغحمقؿ/ يف مخفجخمهل » كممسىحل مجعخمش اججلمجعججلحملء/
 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿ مجعىل/
 .(2)«[08]املائدة/

 األشتاب اجلابلث لَّطتث/ 
 مخفحمساءة اججلحمقحمسآف تلحجسحمس، يمغجحميحم جمتمخلممط ملمحمزؿ الممسحمسيحمل كأحمججخماؿ اججلمجعمججلني. -1
وًل يزاُل ؾتِدي يخورَُّب إيلَّ » اإلمحلمحتر مخلحمل اجلجخمايمغىحل مجعحجس اججلىمغحمساخمش، كيف احلحجسيجحت اججلحمقحجسيس/ -2

 ُٕ ِضتَّ
ُ
٘الٌ ضىتَّ أ  .(3)«ةاجل

 ىلع حمجخمبت اجلىمغجمس، ىمغمجعىحل مخل حييحم، كحمسؾ مخل يسحمسحجميحم. إيمحتر حمجخمبيحم  -3
 مخلمخضججلمجع أممسحمليحم كمحشىمغيحم كمممصحجمحجسمجم ججلحمقججل، كاتلحمقججل يف ريض مخلمجعجحميمجم. -4
 دكاـ ذمحلحمسق ممسحمججحميحم ججلحمقججل كالججلممسف، كىلع لك حمجؿ. -5
 ممسحمل إحلمجم.ىجسمحلحمس جحممجعحمليحم كإحمجممسجحميحم كبحمسق كججلمخضىمغيحم مجعحجسق، يمغججلحمقججلجخمب مخلىمغمخضجخمرة ىلع حم مخلحمل أحمج -6
 املمحمجمتة يف اثلججلجحت األىمحري مخلحمل الججليىحل، كمخف اجلػحمسكؿ اإلججليه. -7
 دللممس املحمجني اليجشدمخفني كامحلتممسب ىحضحمسيحمقمجتمجممخل، كاتلدب دامجممخل. -8
 مخليمطحجسة لك ممس حيجخمؿ ني اججلحمقججل كبني رخمش الحمسب. -9
حمس يف ميجشمحمجخماعيحم ادلاججل ىلع محلحملؿ محشجحممجعمجم، يمغججلحمقججلجخمب حت اليحلحملؿ. -11  اتلىمغيحلُّ
 إىل مخل أيمطحجسق ألحجمىحل حممجتيحم يف اجلمحمت مخلحمل اإلمحلحمساـ كاإلجحممجعـ.اتلمخضججلممط  -11
 .االجمتمجتمجمد يف اججلمخضاعت كسحمليججلمجم كحتممسحمحممجم -12

                                      
 (. 416)صركخمش املحمجني  1))
 .(416ص) مليجشحجسر الممسمخفا 2))
 (. 6512( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )3)
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ػػػيحمي  مخلى ػػػ  تًلىٍجحسحجسي بيػػػممقى ذىا حمجي ػػػٍحمل لًحمسى كي  كى
 

ـي   ا ػػػحجسَّ ٍحمجىػػػًب ىمحي
ى
ًحمجينٍيى لؤًٍل  إًفَّ اججلٍػػػػحملي

 

 /ذآًيا/ مراهتث ا 
حمل يف مخفجخمهل   .«ضيرّا ئج»/ كحجمىجسا املمجعىن مخلمجتممشحملَّ

مٍ 
ى
ا كإيمطبلجحمن، ممعين كححصمجمدةن، يمغحملحمل اممستممصمجعحمس رمخف ا يمطججلييحم يف لك أ / زمخلجحمن كماكجحمن، رسًّ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ حلحمط كيف لك حمجؿ، يمغيحليممغ يمجعيجشييحم ككيممغ يجممسق، كا مجعىل يحمقجخمؿ/

 .[06]ق/﴾ٺ
 .[0]اٍنصاء/  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿كيحمقجخمؿ مجعىل/ 

جحم ا»/ كاكف مجعخمش الممسججلممغ يحمقجخمؿ ألمحشحمجيحم حجسى كإيزمخل يف احلحمساـ زيٍحجمحجس مخلحمل مخفحجسر يمطججلييحم  زحجمَّ
  .(1)«يف اخلىججلٍجخمة، يمغمجعججلمخل أف ا يحمساق، يمغرتكيحم مخلحمل ىمحممصحمجتيحم

أيمطحمس األححصيء جحتبلجحت/ اجلجخمد مخلحمل مخفججلَّ، كالجخمرع يف اخلىججلٍجخمة، كلكحمل احلمخف يمطمحمحجس » كمخفؿ الممصيمغيع/
ؼ  .(2)«مخلحمل ييحمسَجى كخيي

 حؿريك املراهتث/
. /املحمسامخف حمسًب الحمسَّبي  يمطججلمخل اججلحمقججل حمقي
 إلمخلـ أمححجس؛ يمغحمقؿ/كأنممصحجس ا

ػٍىحل   يمغىػبلى تىحمقي ٍحجمحمسى يىٍجخممخلن ججلىجخمٍتى ادلَّ  ىمحى  إًذىا مخلى
 

ًريٍػي   َّ رى ػٌلى ججلىًسػٍحمل مخفيػٍىحل يمطى ججلىجخمٍتي كى  ىمحى
 

ػػػن  يمطى ػػػىحلي ممسى ٍىمعىمغى َّ اى حى ػػنبى ٍممسى الى حتى  كى
 

ججلىيٍػًيحم يىًىمعيٍػي   ٍػيًف يمطى  ختي فَّ مخلى
ى
الى أ  (3)«كى

 

أرححصحجسق إىل مخل  (4)أمحمس مخلمجعذنا تلحمقجخململ  كحجمىجسق املحمسامخف محتحملحمس احليء مخلحمل ا؛ يمغف اجليب 
                                      

 (. 2178أىمححمسجمتيحم أجخم سحمس ادليمحمجخمرم يف املحمتلممس كجمتجخماحجمحمس اججلمجعججلمخل )( 1)
حجسؿ/  «أححصحجس األيمطحملؿ»(، ججلىمغمخض/ 456(، كاحمل اجلجخمزم يف مخلمحممخف اإلمخلـ أمححجس )ص51/411أىمححمسجمتيحم احمل يمطممسمحلحمس يف رييمح دمممصمخف )( 2)

 . «أيمطحمس األححصيء»
 (. 281يف مخلمحممخف اإلمخلـ أمححجس )صأىمححمسجمتيحم احمل اجلجخمزم ( 3)
 ( يف حمجحجسيجحت ابلب يف األربمجعني.4)
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يمجعيمحميحم ىلع حمجيجشجخمهل كحتيجشيىحل ىحضحمسيحمقمجم، كحجمجخم أف يحمسامخفيحم يمغحممسمجتيح مخلمحميحم محلحمل يممسمجتيح مخلحمل رجمتىحلو ذم 
 حجمي مخلحمل مخفجخممخليحم.

ًممغ ا ىلع مخفحجسر مخفحجسريحم يمطججليممق، كاممسمجتيح مخلمحميحم ىلع مخفحجسر » /كاكف كحجمي حمل الجخمرد يحمقجخمؿ ىمحى
 .(1)«مخفحمسبيحم مخلمحمممق

ل، كال خيؼ اججلمجعحجس حمجىت يممسمجتيح، كحجمىحل احليء أىمحممغُّ اتلحمقجخم» كمخفؿ ممسىمغيف حمل يمطيحمحم/
 .(2)«دىمحىحل أحجمىحل اتلحمقجخمل يف اتلحمقجخمل إال مخلحمل احليء
 .(3)« يمغبل ىمغمجعججليحم إذا ىمحججلجخمتى محلحمسق ا مخلمحمممق ححصحن مخل » كأمخل حمجحجسُّ املحمسامخف اذلم مجتحمجحمقمخف يحم يمغمجمجخم/

 .(4)«أف مجعحجس ا محلجحمممق حمساق يمغف لمخل سحمل حمساق يمغجحميحم يحمساؾ»كمخلمحتججليحم/ 
ا » مخفؿ اجلجخمكم/ مخفـ يف يمطدة ا، كحجمجخم يمجعيحمل ربيحم ممسحمججحميحم، لمخل يرتؾ لجخم مخفحجسرجحم أف أحمجحجسن

ححصحن مم يحمقحجسر يمطججلييحم/ مخلحمل اخلممشجخمع كاخلممصجخمع كحمجممسحمل الممسحمل كاجمتمجتحمليمطيحم حمطحجمحمسق كبىحضمحميحم ىلع 
 .(5)«االيمطمجتمحمء تمجتحمليحملمجم ىلع أحمجممسحمل كجمتجخمحجممجم، إال أىت يحم

ق يمغحملحمل ححصمخفَّ يمطججلييحم أف يمجعحجس ا محلجحميحم يحمساق يمغججليمجعحجس ا ىلع أف ا يحمسا» كمخفؿ احمل رجمت/
كيمخضججلممط يمطججلييحم يمغحممسمجتيح مخلحمل جحمحمطحمسق إحليحم، محلحمل مخفؿ مجعخمش اججلمجعريمغني/ امخف ا أف يسجخمف أحجمجخمف 

 .(6)«اجلحمطحمسيحمل إحلممق
بليمطيحم حمقحمسب الحمسب كمممصحجمحجسيحم  يمغبل ححصممق أف مخلحمل أيمطحمطمخل مخل يمجعني ىلع اتلحمقجخمل ححصمجعجخمر اججلمجعحجس كاىحضي

 هل ىلع لك حمجؿ.
ىحل اجلمحميحجس/  يممسمجتمجعف ىلع ممعخمش ابلرص؟ مخفؿ/ مجعججلحملممق أف جحمحمطحمس ا إحل»ممسي  .(7)«ممق أممسمخف إىل مخل محمحمطحمسقًمخلى ي

                                      
 (. 839(، ك حمحملحجس حمل جحمرص املحمسكزم يف مجعحمطيمخل مخفحجسر اليجشبلة )8/141أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي )( 1)
 (. 1/487) يمغيخمش اججلحمقحجسيحمس 2))
 .(4/179(، كالممشيء يف املجحسمجترة )413أىمححمسجمتيحم احمل حمجف ) 3))
 (.8أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )( 4)
 (. 1/157مممسججلمخل، لججلمحمجخمكم ) رشح 5))
 (. 1/131) جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل 6))
  (.2/472) الممسمخف امليجشحجسر 7))
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 احلرام ِْ رشور وآًلم/ بصتباإلنصان  اه/ ِؿرلث ِا يَوذاثلًا
يحمي مخلحمل اجلمحم كجحممجعيحملمجم إىل األرض كرشكرحجم  ـى كزكجمتى ججلى مخل اذلم أىمححمسج آد يمغججلجخم مخلَّ
كميجشمجم، كمخل اذلم أىمححمسج إججلحجمس مخلحمل رمح ا إىل ججلمجعمحممجتيحم كممعممشيحم، كمخل اذلم أحجمججلممق األممخل 

ٍف جحمجخم ح إىل آىمححمس أمخل أحجمججليحلمجم ا مجعىجسابو اعـ )كحجممخل مخفجخمـ يمغحمسيمطجخمف( لجخم مججلى الممسحمق مخلحمل دلي
 ججلمجعًججلٍحملى أف ممس ذلممق حجمجخم خمججلىمغ أمحمس ا كرممسججليحم كارسب احلحمساـ مخلحمل مخلمجعصو كآجحتـ.

ججلى يمغممسد الحمسأم، كحمطججلحمل اججلحمقججل، كمجعممسري األمجخمر كاألحمججخماؿ، كذحجمب اججلربك،  كلجخم مخلَّ
 .(1)جحميحم مخلحمل ممس اذلجحمجخمب كاملمجعيصكاجحممخضحملس جحمجخمر ابليجشرية، كحنجخم ذلممق؛ ججلمجعًججلٍحملى أ

؟! ، كبىمعري ا مخلمجعجخمدنا، كبىمعري اجليب مخلمجتجخماعن ، كبججلمخضيمط يمطجخمخمشن  يمغيحليممغ يحمسىض اججلمجعمخفىحل جلمحم حجسالن
كايمطججلمخل أجحمممق إف محلمحمى جتحجس يف املمجعيجشي ذلة يمغف الزلة حمسكؿ كاإلجحتمخل يًف، كإف محلمحمى جتحجس يف 

 اججلمخضيمط مممصحمق يمغف املممصحمق حمسكؿ كاألجمتحمس يًف.
ى  ػػتىٍىمغػػىنى الػػزلَّ تىمجمى َّ ػػٍحمل جحمىػػؿى ذلى ةي ًمحملَّ  اذى

 

ػػري   يىػػًٍفى الٍػػًجخمٍزري كىاججلٍمجعى ـً كى ا حمسى  ًمخلػػحملى اججلٍػػػحمجى
 

ػػ ًَّمجتمجمى ىمعى ػػجخمٍءو ًمخلػػٍحمل مخلى جخمىامخفًػػي ممسي  تىػػًٍفى يمطى
 

 اجلَّػػػري   ةو ًمخلػػػٍحمل بىٍمجعػػػًحجسحجمى َّ ػػػرٍيى يًف ذلى  الى ىمحى
 

حمسحجم ىمحبلؽ الحمسجمتؿ، يمغ حمسحجم ، يمغذا لمخل حمسجمتممط يمغىجسمحلي ذا يمغذا حجمحملَّ جحمىمغممسممق ملمجعيجشي يمغىجسمحلي
حمسحجم ججلىمغممشيحمج إذا يمطججلمخل مجم اجلس، يمغذا لمخل حمسجمتممط يمغيمطججلمخل أجحمممق ججلممق الممسيمط  لمخل حمسجمتممط يمغىجسمحلي

 اجحمحمقججل إىل حمجيجخماف.

 راةًؿا/ ِؿرلث شبيٌ ِقابلث اهل٘ى ودلآتث الردى وظاؾث امل٘ىل/ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿مخفؿ مجعىل/ 

 .[40 -37]اجلازاعت/ ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

                                      
 يمطحمل يمطحمقجخمبت املمجعيص يف محلمجتيحم/ اجلجخماب الاكيف. ♫اجحممخضحمس الكـ احمل اججلحمقيمخل  (1)
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ِٕ »يجحت الرشيممغ/ كيف احلحجس ُِخََّتٌؽ، وإؾشاُب املرءِ ةٔمِص ً٘ى  َُِٗاكٌت/ شصٌّ ِعاٌع، ٖو  .(1)«ذالٌث 
ِل اهلجخمل ىجسلممق إال ألجحميحم يمجمجخمم يجشحمجيحم إىل دراكت ممسحمجيحمق.  كمخل ممسي

ى اهلجخمل؛ ألجحميحم يمجمجخمم يجشحمجيحم» مخفؿ الممصمجعيب/ ِلي  .(2)«إجحمحمل ممسي
ػه  كٍيمطى زٍني جخمىل مخلى جخمىاًف ًمخلػحملى اججلٍػػمجمى  جحميٍجخمفي اججلٍػػمجمى

 

جخمىاجحمىػػيمغىػػًذىا حجمى   ػػٍحجس ججلىًحمقيٍػػى حجمى حمقى  ًجخميٍػػى ذى
 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿/ -يف يمغممشيججل مخلحمل ىمحججلممغ حجمجخماق كىمحؼ مجخمالق- مخفؿ مجعىل
مخفيىحل/ حجمجخم اججلمجعحجس يمجمجخمل املمجعيجشي يمغيىجسمحلحمس مخلحمقـ ربيحم يمطججلييحم يف ادلجحمي كمخلحمقمخليحم ني يحجسييحم يف  [46]الرمحْ/ 

 اآلىمححمسة يمغيرتكمجم .
خََّتَؽ هصّني ًل ذاٍَد هلّا/ ُّ  مخل جمتء يحم الحمسممسجخمؿ إً  وهد سؿٌ ا حؿاىل اٍـ ، كإمخل مخلَّ

 اهلجخمل، يمغحملحمل اممط أحمجحجسحجمحمل لمخل يتممط اآلىمححمس.
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿مخفؿ مجعىل/ 

 .[51]اٍوطص/ ﴾ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
 كاهلجخمل مممسلممقي كدركبه ىمحىمغي يف اجلىمغجمس، يمغمجعًل اإلنممسف أف يمجتىمغمخضحمل هل، كأف يحملمحمممط اجلىمغجمس

 مخلحمل حجمجخماحجم.
ٍحمل الى يي  ػػػرٍيى ًذػػػيٍحملى بَّػػػيحمي الى ىمحى امخفًػػػي رى  حمسى

 

جحمىػػػػ  ىيمغيػػػػيحمي إًٍححملى خيى جخمىل كى ػػػًحمل اججلٍػػػػػمجمى  يمطى
 

ٍجخم اتلُّػ ىمحي
ى
جخمىل يمغى يىحلى اججلٍػمجمى ى اتلًُّفى ممسي حمتى  حمجى

 

جخمىاجحمىػ   ػًفى يىػٍجحسػممصػىمخم إًذىا كىاَفى اججلٍػحملىػمجعىػحجسى حجمى
 

 وباجلَّث لََؿتد يف حرك املؿطيث دواٍع ؾدة، ِٔٗا/
إجمتبلالن أف حيٍمجعىص يف مججليحليحم كممسججلمخضجحميحم كيف دايع املحمج يحجسيمطجخمق ججلرتؾ املمجعيص؛ حمن  ك -1

 أرخمشيحم كحت ممسحمليحم.
                                      

ىمغ(731)، كابليمجمٌف يف الممصمجع (343، 2/161)، كأجخم جحممجعيمخل يف احلججلي (5452أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف األكممسممش ) 1)) يحم األبلين يف ، كخمشمجعَّ
ر يف الرشيمجع  ،ليحلمحميحم ييجشججليخمت، لبليمطمجتر حملمجعمحمق يف مخلمحتىحل حجمىجسا ،(2344)خمشمجعيممغ اجلمخلممط  ىمحمحش أف مخلمجعمحمق ال خيحمسج يمطحمل املمجعىن املحمقحمسَّ
. ،مخلحمل ممعري كجمتيحمو   محلحمل حجمجخم حمطحجمحمسه

 . (491)ممسنن ادلارَل  (2)
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ات األىمححمسل،  -2 َّ دايع الحمسممع يف دار اججلحمقحمسار كجمتمحم اخلرل؛ ألف مخلحمل حملمجتممط ملمجعيجشي يف ادلجحمي حمجحمسـ ذلى
ا يف اآلخرةِ إًلَّ أْن يخَ٘ب »كيف احلحجسيجحت/  َٗ  .(1)«َِْ رَشَِب اخلَّر يف ادلٓيا لُ يرشْب

 احمقء ممعممش اجلر/دايع اخلجخمؼ مخلحمل اجلر ك -3
جحمى كىاًزعي اتلُّػػًفى  ػػحجسَّ ٍحملمحمىػػ محشى حملى ػػ حجمى  إًذىا مخلى

 

ًممسػػى  مخلُّ ىمحى ًػػًيحم اججلٍػػػمجمى ٍخحمقى
ى
ى أ ىلَّ ىلعى  يمغىػػجخمى

 

 دايع اخلجخمؼ مخلحمل اججلمجعر كاممستحمقء احليء كالجخممخفر/ -4
ػػػو  ًحمجممصى جخمىل ًججلىمغى يًن اججلٍػػػػمجمى ػػػ إًٍف دىاعى  مخلى

 

ـي   ػػػػحمسى يىءي كىاججلٍيحلى ػػػػيًن اججلٍػػػػػحمجى  الَّ جىمجمى
 

 إًىلى 
ٍدتي يىػػػًحجسميمغىػػػبلى ػػػحجسى  يمغىػػػًحمجححصو مخلى

 

ـي   ػػػٍ يًب إًىلى ًريٍىػػػػو مخفىػػػػحجسى ممصى  مى
الى  كى

 

 دايع اخلجخمؼ مم يمجعحمق املمجعيجشي مخلحمل رشكر كميجش/ -5
ةن  َّ حملَّ ذلى ػػصو جحمىػػؿى ًمخلػػمحمٍمجمي مجعى ػػٍمخل ًمخلػػٍحمل مخلى كى  كى

 

كىاًحجميىػػػ  ػػػ كىذىاؽى ادلَّ حجمى بلَّ ػػػتى يمغىجحسى مخلى  كى
 

ى  اتي اججلٍػحملىمجعىػيًص كى ـي ججلىػىجسَّ ػحمسَّ  حمقىيًض ػمحمٍ ػىػيجشى
 

ػ ًحجميىػكى   حملى مجعىيًص محلى تي اججلٍػحملى  تىًٍفى ىاعى
 

ًمخلػػػػػممطه  ى كىاي رىاءو كىممسى
ى
ػػػػٍجخمأ يىػػػػ ممسى  ذى

 

 ججلًػمجعىػٍػحجسو ًػمجعىػيٍػًحمل ا يىػٍىمعىشى اججلٍػحملىمجعىًمحشيى 
 

 دايع اججلمجعىمغ كاملحمسكءة كالممصمجممخل، محلحمل مخفؿ الممصيمطحمس اجلحجمٌل يمطمحمرتة/ -6
  ً ػػرى ٍت يًل جمتى ػػٍحمسيًف إًٍف ىػػحجسى ممعيػػخمشُّ ىحضى

ى
أ  كى

 

ػػػىتَّ   ػػػحمجى كىاحجمى
ٍ
 ً  مخلى ػػػرى   ييػػػجخمىاًرمى جمتى

 

 دايع احليء مخلحمل اجلس، كحجمجخم أدَّن املحمسا، محلحمل مخفؿ مجعممشمجممخل/ -7

ججلىًسػحملٍ  ػؼي كى ىمغى يًن اججلٍمجعى
ٍ
ػ ػٍحمل ححصى  ججلىػٍمخل يىسي

 

يٍي   ػػ يمغىٍممسػػمجتىحمجى كًٍجمتمجمى محمٍػػي ًىمحػػبلنٌ لًحمسى  !محلي
 

ا/ ٔٗ ؿتيد، واحلذرِ  َّرِيد يف إضالل ٍا ٍـ ؿرلث ظرق الشيعان ا  خامًصا/ِ 
ة، يمغحملحمل ذلممق/كيمطحجساكة الممصي  مخضف بلين اإلنممسف مخلحمل كجمتجخمقو يمطحجسَّ

                                      
 . (2113)، كمممسججلمخل (5575أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) 1))
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، كإذا اعدل األمحشىحل يمغجحميحم ممسيمجعدم اججلىمغحمسع، ككحمل ♠أجحميحم يمغحمقحجس اعدل أجحم األكؿ آدـ  -1
ؾ ال يجخمدُّؾ.  مخفيىحل/ يمطحجسكُّ جمتحجسي

أف يمطحجساكيحم بلين اإلنممسف بممس ادليحمل ال بممس ادلجحمي، يمغمجمجخم يحمسيحجس أف يممشججلمجممخل خمشبلالن  -2
ا كيمحمسحجممخل ججلىمغحمجممصء كاملمحميحلحمس.  مجعيحجسن

الشيعان جيري ِْ اةْ »أف يمطحجساكيحم ححصحجسيحجسة ليجشيحمق؛ ألجحميحم جيحمسم مخلحمل احمل آدـ دلحمسل ادلـ،  -3
 .(1) «آدم دلرى ادلم

حملي مخلمحم؛ ألجحميحم يحمساجحم -4 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿كال جحمحمساق،  -حجمجخم كمخفيججلييحم- أف يمطحجساكيحم مخفجخمي تيحملىسي

 .[6]لاظر/  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴿ ، كمخفؿ مجعىل/[27األؾراف/ ] ﴾ں ڻ ڻڻ
يف يمطحمقت محلمحترية، يه/ اججلسىمغحمس، كابلحجسيمط، كاليحلحمس، كاليجشىمعحمس، كحجمجخم يمجعحمسض الحمل آدـ 

كاملحمجت الححصمجتىمعؿ مجم يمطحمل اججلمخضاعت، كاالححصمجتىمعؿ ملىمغممشجخمؿ يمطحمل اججلىمغخمشىحل، كتممسججليممش اجلس 
 يمطججلييحم جحمجخماع األذل كال يممسججلمخل مخلمحممجم أحمجحجس.

 كمخلمجعحمسيمغ حجمىجسق اججلمجعحمقت مخلحمل أحجممخل مخل يجيغ ىلع اإلنممسف مخلمجعحمسيمغمجتيحم محليحمل يمجتٌف رشَّق كيممسمجتحجسيمغممط رضرق.
ک ک ﴿كىحضحمسيمخف جحمىمغذق إىل اإلنممسف حجمجخم الجخمممسجخمممس، كذلا أمحمس ا الممسمجتمجعذة مخلمحميحم/ 

 .[5،4]اجلاس/  ﴾گ گ گ
ٍمحلحمس؛ ألجحميحم مخلمخضحمسدة لججلممصيمخضف.  كمخفحجس أمحمس ا مجعىل ذلي

وٓذير ِْ  كىلع اإلنممسف اججلمجعمخفىحل أف يمجعججلمخل دمججل مخل يممسمجتمجعف يحم ىلع رش إججلحجمس كجمتمحمحجسق،
 ذلى ِا يٌل/

  كاالممسمجتحمترة يحم مخلحمل رشق.االممسمجتمجعذة/ كيه الججلحمتجخمء إىل ا -1

 .[36]لطَج/  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ﴿مخفؿ مجعىل/ 

                                      
  .(2174)، كمممسججلمخل (2138)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (1)
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َّ٘ذ»/مخفحمساءة املمجعجخمذات/ يمغجحميحم محلحمل مخفؿ  -2 َّْ  لُ يخؿ ِٗ  .(1)«اجلاُس ةّرَِ
 .(2)مخفحمساءة آي اليحلحمسيس يمطمحمحجس اجلجخمـ/ حمجيجحت كرد األمحمس ىجسلممق -3
 .(3)«شيعانابليج اذلي حورأ ليٕ ش٘رة ابلورة ًل يدخَٕ ال»مخفحمساءة ممسجخمرة ابلحمقحمسة؛ ألف  -4
 .(4)«َِْ هرأ اآليتني ِِْ آخر ش٘رة ابلورة يف حلَث يمخاه»مخفحمساءة ىمححمل ممسجخمرة ابلحمقحمسة؛ ألف  -5
٘ ىلع لك يشء هدير، » -6 ِْ هال/ ًل هلإ إًل ا وضده ًل رشيى هل هل املَى وهل احلّد ٖو

 .(5)«ِائث مرة ؾٔد إضتاضٕ اكٓج هل ضرًزا ِْ الشيعان ضىت يّيس
يحمي حملمحتىحل ًذٍمحلحمس ا.كيججلحمجمخف ىجسلممق/ محلرثة اذلي   زى اججلمجعحجسي جحمىمغممسى ٍحمجحمسى

ى
 ٍمحلحمس، يمغحمل أ

 الجخمخمشجخمء كاألذاف كاليجشبلة يف اجلحمليمط. -7

ًمجتيحم كالكمخليحم. -8 ججلٍمخضى  إمممسؾ املحمسء يمطحمل اججلىمغممشجخمؿ يف ىحضمجعمخليحم كرشايحم كىمحي

  احن ا»/ وه٘هل…»/ 
ٍمحلحمس، كالممصيحلحمس، كاملحمسامخف، كاالممسمجتحمجيء  .يممسمجتججلحمسـ أمجخمرنا محلمحترية/ اكججلمجعدة اخلليجش، كاججلمخضيمط، كاذلي

/ ييمحمدىل يجخمـ اججلحمقيمخل/ أيحمل ◙ ججلحمقجخمؿ مخلمجعذ حمل جمتىحلأمخل اججلمجعدة اخلليجش؛ يمغىجسلممق 
املمجتحمقجخمف؟ يمغيحمقجخممجخمف يف محلمحمممغ الحمسمححمل، ال حيمجتحمت مخلمحممجممخل كال يممسترت، مخفلجخما هل/ مخلحمل املمجتحمقجخمف؟ مخفؿ/ 

 .(6) «مخفجخمـ احمقجخما الرشؾ كيمطدة األكجحتف، كأىمحججليجشجخما اججلمجعدة 
ٹ ٹ ٹ ﴿ يف مخفجخمهل مجعىل/- ◙ مممسمجعجخمدججلحمقجخمؿ احمل  كأمخل اججلمخضيمط كاذلمحلحمس كالممصيحلحمس؛ يمغىجسلممق

يممصيحلحمس يمغبل ييسىمغحمس»/ -، مخفؿ[012]آل ؾّران/ ﴾ڤ  . (7)«أف ييمخضع يمغبل ييمجعىص، كييىجسمحلحمس يمغبل ييجىس، كأف ي

                                      
 . (814أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) 1))
 . (515)، كمممسججلمخل (3275)ابلجحسرم أىمححمسجمتيحم  (2)
 . (781)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (3)
 . (817)، كمممسججلمخل (5111)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (4)
 . (2691)، كمممسججلمخل (3293)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (5)
 . (1/35)، كاحمل أيب حمجمخل يف اتلىمغممسري (3/552)أىمححمسجمتيحم البللاكيئ يف رشح ايمطمجتحمقد أحجمىحل الممسمحم  (6)

 .(7/238)أىمححمسجمتيحم أجخمجحممجعيمخل يف احلججلي  (7)
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مخل أف ججلمجعمحميحم »/ ◙ ججلحمقجخمؿ أيب ادلرداء كأمخل املحمسامخف كاالممسمجتحمجيء؛ يمغىجسلممق زي حلمجتًَّمخف أحمجحجسي
 . (1)«هل ابلىمعخمش يف مخفججلجخمب املمخلمحمنيمخفججلجخمب املمخلمحمني كحجمجخم ال يممصمجعحمس، خيججلجخم حملمجعيص ا يمغييججلًٌٍف ا 

اخلرس مخلحمل أحجسل لججلمحمس محشججلخمت يمطحملججليحم، كبرز ججلحمقيخمت مخلحمل »كمخفؿ أجخم ممسججليحملف ادلاراين/ 
 .(2) «حجمجخم أمخفحمسب إحليحم مخلحمل حمجىحل الجخمريحجس

  .(3)«كرىاكىدى رجمتىحله أيمطحمساين يمغحمقؿ/ مخل يحمساجحم إال اليحلجخمامحل، مخفججل/ أيحمل ميحلجخمكمجم؟!» 
 .(4)«اذلجحم يف الَّس، يمغييجشخمت كيمطججلييحم مخلىجستليحمإف الحمسجمتىحل حليجشي »كمخفؿ ممسججليحملف اتليِل/ 

  ا»/ ه٘هل َٗ ُط ّْ حْتِِؽ الصيئَث احلصَٔث َت
َ
 /«وأ

حٍلًٍمخف.، «وأحتؽْ »
ى
 أم/ أ

كأمحشججلمجم  -محشىمعحمسى اكجحم، أك محلحمس- مخل يممسجخمؤؾ يف آىمححمسممق مخلحمل املمجعيص /«الصيئث»و
ٍدممعحمل يف احلء األىمححمسل.

ي
 )ممسيجخم( يمغحمقججل الجخماك يءن كأ

 اإلنممسف يممسمجتء إذا حجست، كاججلمجعحمت ال يمحمحمقيض ممحمل مجتمجعحمسل احلجخمـكمخفيىحل لججلمجعجخمرة/ ممسجخمءة؛ ألف 
 اىمحمجتيرنا، كال يممسجخمؤحجم ذلممق!!.

 .[22]األؾراف/  ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿مخفؿ مجعىل/ 
وللك ِْ احلصٔث والصيئث ؾدة ِؿان/ وليّا يٌل ةيان لك ِؿىن ِْ ِؿاين احلصٔث وِا 

 يضاده ِْ ِؿاين الصيئث/
 الرشؾ. والصيئث/ؿ/ )ال هلإ إال ا(، اتلجخمحمجيحجس كمخفجخم احلصٔث/ -0

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿مخفؿ مجعىل/ 

ٌ/ ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ـ. [91-89]اجلّ   كمخلمحتىحل ذلممق يف ممسجخمرى ى اججلحمقيجشمحش كاألجحممجع

                                      
 . (1/215)أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي  (1)

 . (2/385)محشىمغ اليجشىمغجخمة  (2)

 . (272)صأىمححمسجمتيحم احمل اجلجخمزم يف ذـ اهلجخمل  (3)

 . (3/31) أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي (4)
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 محلرثة املمخضحمس كاخليجش كاخلري. احلصٔث/ -2
 مخفججل املمخضحمس كاججلحمقحمجممش كاجلحجسب. والصيئث/

ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ﴿مخفؿ مجعىل/ 

 .[030]األؾراف/  ﴾ٺ
 .[95]األؾراف/  ﴾ىئ ی ی ی ی﴿كمخفؿ مجعىل/ 

 اججلمجعىجساب يف ادلجحمي. والصيئث/ اججلمجعيمغي، احلصٔث/ -3
دىمحىحل  كمخلحمل ذلممق أف اجليب  [6]الرؾد/ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿مخفؿ مجعىل/ 

ا ىلع يمطحمطمخل»ىلع رجمتىحل مخفحجس محشر اكججلىمغحمسخ  يمغممسهل يمطحمل ذلممق يمغحمقؿ/ ججلحمقحجس ديمطجخمت ا مخل اكف « جمترلن
ججليحم يل يف ادليمحم، يمغحمقؿ هل/ مخلمجعىجسيب يحم يف اآل ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿/ هٌ! وحيى»ىمححمسة يمغججلييمجعىحمتي

 .(1)«[210]ابلورة/  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
 اججلحمقجخمؿ اججلحمقيخمت كاألذل. والصيئث/ اججلمجعىمغجخم كمخفجخمؿ املمجعحمسكؼ، احلصٔث/ -4

 .[54]اٍوطص/  ﴾ڌ ڎ ڎ﴿ مخفؿ مجعىل/
 أم/ يحجسيمغمجعجخمف ججلحمقجخمًؿ املمجعحمسكًؼ كاججلمجعىمغًجخم اججلحمقجخمؿى الممسيى كاألذل.

 اججلحمقمجتىحل كاهلحمسيحمل. والصيئث/ جلرص كاججلىمعمحميحمل،ا احلصٔث/ -5
 يمجعين يجخمـ حجسر. [021]آل ؾّران/  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ﴿مخفؿ مجعىل/ 

 يجخمـ أحمجحجس. [021]آل ؾّران/  ﴾ۉ ې ې﴿
 والصيئث/ اليجشحلت كاججلمخضاعت، أك أجحتحمسحجم كجحتجخمامجم، امليحلمجتجخمب يف محشحمجممغ الاكبني، احلصٔث/ -6

 محشحمجممغ الاكبني. املمجعيص كاملجخمبحمقت، أك أجحتحمسحجم كيمطحمقجخمبمجتمجم، امليحلمجتجخمب يف
ا»/ ه٘هل  َٗ ُط ّْ حْتِـِؽ الصيئَث احلصَٔث َت

َ
 /«وأ

 يمطبلمخف اججلمجعحجس حمسبيحم كبنيَّ يمطبلمخف اججلمجعحجس محمىمغممسيحم، جحتمخل يمطبلمخفمجتيحم ىمعريق. مجعحجس أف نيَّ رممسجخمؿ ا 

                                      
 . (2688)، كمممسججلمخل (4522)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (1)
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ٍحملحمججخم ا يحم اخلمخضي كجيرب يحم جحمحمقمحش اتلحمقجخمل، كمخل يمغييحم ممسبلمخلمجتيحم يف  أرححصحجسق  إىل مخل حى
حْتِؽ » اآلىمححمسة كاألكىل يمغحمقؿ/

َ
ُطٗاوأ ّْ  .«الصيئَث احلصَٔث َت

يمغيف احلحجسيجحت مخلمجعىن حمممس اججلمجعحجس جلىمغممسيحم، كمخفحجس جمتء األمحمس حملحمجممس اججلمجعحجس جحمىمغممسيحم يف مخفجخمهل 
 .[08]احلرش/  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿مجعىل/ 

 .(1)«حمجممسجخما أجحمىمغممسسمخل مخفىحل أف حتممسجخما» أجحميحم مخفؿ/ ◙ كيمطحمل يمطحملحمس حمل اخلمخضب
﮶ ﴿ مخفؿ مجعىل/ ﮴﮵  ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ 

 . [004د/ ]ٖ٘ ﴾﮷﮸ 
أف رجمتبلن أمحشب »/ ◙كممس جحمحمسكؿ حجمىجسق اآلي محلحمل يف اليجشحمجيحمجني يمطحمل احمل مممسمجعجخمد 

، جحتمخل أىت اجليب  حمجىت جحمحمسججل حجمىجسق اآلي،  ، يمغىجسمحلحمس ذلممق هل يمغممسيحل اجليب مخلحمل امحمسأةو مخفيججلن
 .(2)«ةٌ لَٔاس اكلث يمغحجساعق يمغحمقحمسأحجم يمطججلييحم، يمغحمقؿ رجمتىحل/ حجمىجسا هل ىمحمحش؟ مخفؿ/

تى »/ يف الالكـ يمطحمل مخلمجعىن مخفجخمهل لرٌع/  مجمى أك  ، كحجمىحل املحمساد حملحمجمجم مخلحمل محشحمجممغ املبلس،«ٍحملحمجي
 املمجعىن يمطحجسـ املاىمحىجسة يمطججليمجم/

 كالالكـ يمطحمل مخلمجعىن احلممسمحم كالممسح يف احلحجسيجحت اكتليل/
ـ؛ ألف ا حيخٌّ احلديد أن املراد ةاحلصٔث/  اتلجخمب اججليت يىمعىمغحمس بممسبمجم لججلمجعحجس مخل مخفحجسَّ

 جحميحم ممعىمغحمس هل، أك يمجتجخمب ا يمطججلييحم.مجعىل أىمحرب يف محلمجتيحم يف أكرث مخلحمل مجخمخمشممط أف مخلحمل ب مخلحمل ذ
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿مخفؿ مجعىل/  -1

 .[035]آل ؾّران/  ﴾ڃ چ چ چ
 . (3)«حجمىجسق اآلي ىمحري ألحجمىحل اذلجحمجخمب مخلحمل ادلجحمي كمخل يمغيمجم»مخفؿ احمل مممسمجعجخمد/  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿كمخفؿ مجعىل/  -2

                                      
 . (2459)كيمطججلحمقيحم اججلرتمخلىجسم إجحتحمس حمجحجسيجحت  ،(1/52)، كأجخم جحممجعيمخل يف احلججلي (316)احمل املرؾ يف الحمسحجمحجس ، ك(34459)أىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح  (1)
 . (2763، 42)، كمممسججلمخل (2687أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) 2))
 . (219)أىمححمسجمتيحم مخفجخماـ الممسمحم يف اججلرتممعي كاججلرتحجمي  (3)
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 . [009]اجلطٌ/  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
 .[82]ظٕ/  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱگ ڳ ڳ ﴿كمخفؿ مجعىل/  -3
إن » مخفؿ/ يف حمجحجسيجحت مخفحجسيس، محلحمل يف اليجشحمجيحمجني يمطحمل اجليب  -أيممش- كجمتء حجمىجسا املمجعىن -4

َُ ا لوال/ رب أذٓتج لافمر يل، لوال ربٕ/ ا أذٓب ذٓتً ؾتدً  َؾَِ
َ
ا يقمر ؾتدي أن هل رب   أ

ٓتج ا، لوال/ رب أذاذلٓب ويأخذ ةٕ! فمرت ٍؿتدي، ذُ مًد ِا شاء ا، ذُ أذٓب ذٓتً 
ا يقمر اذلٓب ويأخذ ةٕ! فمرت ٍؿتدي، ذُ ؾتدي أن هل رب   َُ َِ آخر لافمره، لوال/ أؾَ 

 مًد ِا شاء ا، ذُ أذٓب ذٓتً 
َ
ؾتدي أن  َُ َِ ؾَ ا، لوال/ رب أذٓتج آخر لافمره يل، لوال/ أ

 .(1)«ا لَيؿٌّ ِا شاءا يقمر اذلٓب ويأخذ ةٕ فمرت ٍؿتدي ذالذً هل رب  
- محلحمل كرد حجمىجسا املمجعىن -5  ، كمخلحمل ذلممق/يف حمجحجسيجحت اجليب  -أيممشن

٘ا »/ مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا  ◙مخل ركاق أجخم حجمحمسيحمسة  واذلي ٓميس ةيده ل٘ لُ حذٓت
٘مٍ   .(2)«يذٓت٘ن ليصخقمرون ا ليقمر هلُ ذلٖب ا ةلُ وٍـشاء ةو

 محلحمل كرد حجمىجسا املمجعىن يف الكـ اتلمجعني مخلحمل أحمل ادليحمل؛ كمخلحمل ذلممق/ -6
ىمخلَّ ىجسجحم يمغججلحممسمجتىمعىمغحمس ا كحلمجتيٍ، يمغف » حمس/مخفجخمؿ يمطحملحمس حمل يمطحجس اججلمجعحمسي -أ ل

ى
أيمجم اجلس مخلحمل أ

مخف  اعد يمغججلحممسمجتىمعىمغحمس ا كحلمجت، يمغف اعد يمغججلحممسمجتىمعىمغحمس ا كحلمجت، يمغجحمحمل يه ىمحمخضي مخلمخضجخمَّ
 .(3)«يف أيمطمحمؽ الحمسجمتؿ، كإف اهلبلؾ لك اهلبلؾ يف اإلرصار يمطججليمجم

يمجعجخمد، جحتمخل يممسمجتىمعىمغحمس، أال يممسمجتيح أحمجحجسجحم مخلحمل ربيحم، يممسمجتىمعىمغحمسي مخلحمل ذجحمجخمبيحم، جحتمخل »كمخفيىحل لججلحمجممسحمل/  -ب
ججلُّجخما مخلحمل االممسمجتىمعىمغر  .(4)«جحتمخل يمجعجخمد؟ يمغحمقؿ/ كٌد الممصيمخضف لجخم حمطىمغحمس مخلمحمسمخل مجمىجسق يمغبل حملى

؛ ججلحمقجخمهل  -7 يف  كاجلحملمجمجخمر ىلع اججلحمقمخضممط حمقجخمؿ اتلجخمب ملحمل ب إىل ا جخمب جحميجشجخمحمجن

                                      
 . (2758)، كمممسججلمخل (7517)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (1)
 . (2749)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (2)
 . (5/296)أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي  أىمححمسجمتيحم (3)
 . (147)أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف محلمجتب اتلجخمب  (4)
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إن اٍؿتد إذا اؾرتف »مخفؿ/  يمطحمل اجليب  ▲اليجشحمجيحمجني مخلحمل حمجحجسيجحت اعئممص 
 .(1)«ةذٓتٕ، ذُ حاب حاب ا ؾَيٕ

؛ ليشٌّ احلصٔات املاضيث؛ وذلى (2)وحيخٌّ أن يل٘ن املراد ةاحلصٔث أؾُ ِْ اتل٘بث
 ملا يٌل/ 

٘م ليخعٗر، » مخفؿ/ يمطحمل اجليب  ◙مخل ركاق أجخم سحمس  -0 ِا ِْ رسٌ يذٓب ذًٓتا، ذُ يو
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ جحتمخل مخفحمسأ اآلي/ذُ يطٌل، ذُ يصخقمر ا إًل فمر ا هل، 

چ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 .(3) «[034]آل ؾّران/  ﴾ڇ ڍ ڍ
ِْ ح٘ضأ  يمجتجخمخمش حنجخم كخمشجخميئ حجمىجسا، جحتمخل مخفؿ/ رأي رممسجخمؿ ا »مخفؿ/  ◙حمجحجسيجحت يمطمحتحملف  -2

ث ليّٗا ٓمصٕ، فمر هل ِا حودم ِْ ذٓتٕ  .(4)«حن٘ وض٘يئ ٖذا، ذُ ضًّل ركؿخني ًل حيدِّ
 لأ»يحمقجخمؿ/  كيمطحمل أيب ادلرداء مخفؿ/ ممسحملمجعي رممسجخمؿ ا  -3

َ
أ ٘ء، ذُ هام َِْ ح٘ضَّ ضصْ ال٘ض

 حُيصْ ليّٗا اذلير واخلش٘ع، ذُ اشخقمر ا  -ححصممق ممسمجمىحل- وضًل ركؿخني، أو أربًؿا
 .(5)«فمر هل

كمخلمحتىحل ذلممق/ األحمجديجحت اججليت كردت يف اخليجشؿ املسىمغحمسة اكلجخمخمشجخمء كإممسممعيحم، كامليش إىل 
ا مجعحجس املممسجمتحجس، كمحشيـ رمممشف، كاعححصجخمراء، كيمطحمسيمغ، كاملمجتمجع ني احلمخت كاججلمجعحملحمسة، كًذٍمحلحمس 

 اليجشبلة، كحنجخم ذلممق.
يمغذا مخفججلمحم ججلحمقجخمؿ األكؿ كحجمجخم/ أف احلممسمحم املحمقيجشجخمدة/ يه اتلجخمب؛ اكجحم الممسح املحمقيجشجخمدة 

 ححصمججل لججليجشىمعحمس كاليحلحمس.
                                      

 . (2771)، كمممسججلمخل (4141أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) 1))
 . (196ص) اجلجخمكي، الحمل يمطمحتيحملني رشح األربمجعني ،كذمحلحمس احمل يمطمحتيحملني أجحميحم اليجشجخماب (2)
 كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجممسحمل.، (1395)، كاحمل مخلجمتيحم (416)أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم  (3)
 . (227)، كمممسججلمخل (164 ،159ابلجحسرم )أىمححمسجمتيحم  4))
 . (1848)يف ادلاعء  ، كاججلمخضرباين(27546أىمححمسجمتيحم أمححجس ) 5))
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كإذا مخفججلمحم ف احلممسمحم يه/ أيمطمخل مخلحمل اتلجخمب يمغتممصحملىحل محشججلخمت األيمطحملؿ محلىمغمجعىحل اججلىمغحمساخمش 
 كاجلجخمايمغىحل؛ اكجحم الممسح املحمقيجشجخمدة يه اليجشىمعحمس دكف اليحلحمس.

حمس إال مجتجخمب،  أك يحمقؿ/ احلممسمحم ججلجممس لججليحلحمس يه اتلجخمب، كذلممق ألف اليحلحمس ال يسىمغَّ
كدحلىحل ذلممق/ أف اليحلحمس لجخم زىمغيحمست ىمغمجعىحل اججلىمغحمساخمش محليجشجخمـ  أك يمطحمقجخمب يف ادلجحمي، أك اآلىمححمسة؛

رمممشف كاليجشبلة كاحلمخت كحنجخمحجم لمخل يمخف ألحمجحجسو ذجحم يحجسىمحىحل يحم اجلر إذا أىت ججلىمغحمساخمش، كحجمجخم 
 .(1)كحجمجخم ىحضىحل، كحمجىك احمل يمطحجس اججلرب اإلدمع ىلع مخضبلف حجمىجسا اججلحمقجخمؿ مخفجخمؿ املحمسجمت 

٘ات اخلّس واجلّؿث إىل اجلّؿث ورمضان إىل »/ كمخلحمل األدججل ىلع ذلممق/ مخفجخمهل  الطَ
َرات ملا ةئْٗ ِا اسُخنَِتِج الًتائر َُِلمِّ  .(2)«رمضان 

 مخل لمخل يرصَّ يمطججليمجم محشحمجمجم؛ ألجحممجم  ؿ إىل يمغمجمىجسا يحجسؿ ىلع سىمغري اليجشىمعحمس مخلمخضججلحمقن مجتحمججخمَّ
 محلريةو إلرصار كحنجخمق )اكاليمغمجتجحسر كاملحمتحجمحمسة(.

يمغحمتءق رجمتىحل، يمغحمقؿ/  محلمحم يمطمحمحجس اجليب »كأمخل مخل جحت يف اليجشحمجيحمجني يمطحمل أنجمس مخفؿ/ 
! مخفؿ/ كلمخل يممسهل يمطمحميحم، يمغحمجرضًت اليجشبلةي، يمغيجشًل مخلممط  ا يمغىمخفًٍحمليحمي يمطٌلَّ ي رممسجخمؿ ا، إين أمحشي حمجحجسًّ

ا  اليجشبلةى مخفـ ، يمغججلحمل مخفىض اجليبُّ اجليب  إحليحم الحمسجمتىحل، يمغحمقؿ/ ي رممسجخمؿ ا، إين أمحشي حمجحجسًّ
- لإن ا هد فمر ذٓتىمخفؿ/ جحممجعمخل مخفؿ/ أٍيس هد ضَيَج ِؿٔا؟! يمغمخفمخل يفَّ محلمجتبى ا، مخفؿ/ 

ك/ -أك مخفؿ  .(3)«ضدَّ
ا( حجمىجسا احلحجس مخلمجعمحمق/ مخلمجعيجشي مخلحمل املمجعيص املجخمجمت » مخفؿ اجلجخمكم/ كمخفجخمهل/ )أمحشي حمجحجسًّ

، أك  لججلمجتمجعحمسيحمس، كيه حجممحم مخلحمل اليجشىمعحمس؛ ٍمجم اليجشبلةي، كلجخم اكجحم محلرية مجخمجمت حلحجس  حمسى ىمغَّ ألجحممجم زى
 .(4) «ممعري مجخمجمت هل لمخل تممسحمقممش ليجشبلة

                                      
 . (45 -4/44)اتلحملمجميحجس  (1)

 . (233أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) 2))
 . (2764)، كمممسججلمخل (6823أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) 3))
 . (17/81ججلمحمجخمكم )ل مممسججلمخل، رشح 4))
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 ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿يمغحلحجس حجممحم حجمجخم مخلحمل مخلمجعيص ا؛ ألف حمجحجسكد ا يه حمرمخليحم 
 . [229]ابلورة/ 

، مخلحمل ذلممق/  يمغحلىحجسُّ مممصرتؾه ججلىمغحمطٌّ يحجسؿُّ ىلع أكرث مخلحمل مخلمجعىنن
 اآلي املىجسمحلجخمرة، محلحمل يحجسؿُّ ىلع احلحجسكد الرشيمطي املممسمجتججلحمسمخل مخلمجعيص ا كحمرمخليحم، محلحمل يف -

 لججلمجعحمقجخمب كاججلحمقيجشص.

 محلحمل يممسمجتجحسحجسـ يف مخلمجعىن الممشممش، ييحمقؿ/ حمجحجسُّ املممسججل محلىجسا، أك خمشممشي املممسججل محلىجسا. -

ٍىمغمجع مجعحجس  - يممسمجتجحسحجسـ يف مخلمجعىن اججلىمغمحشىحل ني أمحمسيحمل، أك ححصحني، كمخلمحميحم إحجمحجسار الممصُّ محلحمل ي
 مجعين/ اجلممسجخمر اججلىمغمحشججل.حمقممسيمخل األرايض كادلكر كبمحمء احلحجسكد؛ ي

 كاذلم يحمسجمتخمت مخلمجعىن دكف ممعريق حجمجخم الممسيؽ ادلاؿُّ ىلع ذلممق.
كمخفحجس دؿَّ ممسيؽ حمجحجسيجحت أنجمسو املىجسمحلجخمر ىلع أفَّ املحمساد حلحجسي حجممحم/ مخلمجعيجشي مخلحمل املمجعيص اججليت 
ا؛ إٍذ ال تممسحمقممش احلحجسكد الرشيمطي داء اججلىمغحمساخمش كاجلجخمايمغىحل، كال ممسيحمل إذا ريمغمجع  ال تممسمجتججلحمسـ حمجحجسًّ

 إىل الممسججلمخضف.
 .(1)«اليجشججلجخمات اخلحملجمس محلىمغرات مل حمحممجمحمل مخل اٍجمتمجتيجًىً اليحلحمسي » مخفؿ احمل مممسمجعجخمد/ك

حمس حجسكف اتلجخمب؛ ألف اتلجخمب يمغحمسض ىلع اججلمجعد، كمخفحجس مخفؿ   /يمغليجشحمجيخمت/ أف اليحلحمس ال سىمغَّ
 .[00]احلشرات/  .﴾حت خت مت ىت يت جث﴿

حملحمس، كيمطٌل، كممعريحجم مخل مخلحمل كمخفحجس يمغَّس اتلجخمب حجممحم جحممجم اجلحجسـ لكٌّ مخلحمل/ احمل مممسمجعجخمد، كيمطي
 ، كيمغَّسحجم ممعريحجممخل ججلمجعحمسـ ىلع يمطحجسـ اججلمجعجخمدة.╚اليجشحمج 

 كمخلحمل األدججل ىلع أف اليحلحمس ال سىمغحمسحجم احلممسمحمت املحمجيت/
٘ا يمغحمقؿ/  محلمحم يمطمحمحجس رممسجخمؿ ا »حمجحجسيجحت يمطدة حمل اليجشمخل مخفؿ/  ةايؿ٘ين ىلع أًل ترشك

٘ا، ٘ا وًل حزٓ ْْ وىف ِٔلُ لأسره كمخفحمسأ يمطججليمجممخل اآلي،  ةا شيًئا وًل ترسه َّ ىلع ا، وِْ َف

                                      
 . (1/224) ةمجعحمطيمخل مخفحجسر اليجشبلأىمححمسجمتيحم حمحملحجس حمل جحمرص يف  1))
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 .(1)«أضاب ِْ ذلى شيًئا، لصرته ا ؾَيٕ، لٗ٘ إىل ا، إن شاء ؾذةٕ، وإن شاء فمر هل
 «لٗ٘ إىل ا إن شاء ؾذةٕ وإن شاء فمر هل»ككجمتيحم ادلالججل مخلحمل حجمىجسا احلحجسيجحت أف مخفجخمهل/ 

 رصيخمت يف أف مخلحمل ججلٌف ا مجم ممعري  لمخل يحمقمخل يمطججلييحم احلحجس يف ادلجحمي اكف حت مممصح ا
مجعىل، إف ححصء ا يمطىجسيحم كإف ححصء ممعىمغحمس هل، كحجمجخم يحجسٌؿ ىلع أف إمخفمخل اججلىمغحمساخمش ال سىمغحمسحجم كال 

 .حملحمججخمحجم، يمغفَّ اعمخل املممسججلحملني حييمغحمطجخمف ىلع اججلىمغحمساخمش، ال ممسيحمل مخلحمل يمجعمجممخل اجليب 
كأمخل اليجشىمعحمس كالججلَّحملمخل يمغمجتسىمغحمسحجم األيمطحملؿ الجخماجمتت كاملممسمجتحمجت كامليجش كاملججلٌحملت، 

 ملجخمبحمقت، كحمخمش يمطىمغجخم رب األرض كالممسحملجخمات، كإف لمخل حتيجشىحل خبيجشجخممحشمجم جخمب.كاجمتمجتمحمب اليحلحمس ا
كمخلحمل اججلمجعججلحملء مخلحمل أكجمت اتلجخمب مخلحمل اليجشىمعحمس، كمخلمحممجممخل مخلحمل لمخل يجخمجمتمجم، كمخلمحممجممخل مخلحمل مخفؿ/ 

حمسة.  جي أحمجحجس األمحمسيحمل/ اتلجخمب، أك اإليف مجعخمش األيمطحملؿ املسىمغي
 لرٌع/ يف اٍمرق ةني حلمَي الصيئات وِقمرحٗا/

 كيف ذلممق أمخفجخماؿ/
 أجحممجمحمل مخلمجتحمقربف. -1
مخفيىحل/ املىمعىمغحمسة ممسرت اذلجحمجخمب، كمخفيىحل/ ممسرتحجم مخلممط الجخممخفي مخلحمل رشحجم، كبمجمىجسا يممسُل مخل يممسرت  -2

ا، كججلحجمس لك مخل يممسرت الحمسأس يحمقؿ هل/ مخلىمعىمغحمس. حمسن  الحمسأس كيحمقييحم يف احلحمسب ًمخلٍىمعىمغى
كمخفيىحل/ اتليحلىمغري حمجخم أجحتحمس اذلجحم حمجىت محلجحميحم لمخل يسحمل، كاملىمعىمغحمسة مجتممشحملحمل ذلممق مخلممط إيمغممشؿ  -3

 كإمحلحمسامخليحم.ا ىلع اججلمجعحجس 
كمخفيىحل/ املىمعىمغحمسة حلممسمحمت؛ يمغمجتحمقججل الممسحت إىل حمجممسمحمت، كاتليحلىمغري يسجخمف ملسىمغحمسات  -4

 اججليت حملحمججخم يمغحمقممش، كذلممق حمىحل جحمحمطحمس.
5-  ، كمخفيىحل/ املىمعىمغحمسة ال حتيجشىحل إال مخلممط يمطحجسـ اججلمجعحمقجخمب كاملاىمحىجسة؛ ألجحممجم كمخفي رش اذلجحم حملمخلن

 لججلجحسمخضي كيه يمطحمقجخمب.كاتليحلىمغري مخفحجس يحمقممط مجعحجس اججلمجعحمقجخمب، يمغف ميجش ادلجحمي لكمجم مخلسىمغحمسات 

                                      
 . (1719)، كمممسججلمخل (18أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) 1))
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كمخفيىحل/ األيمطحملؿ اججليت يحمقممط مجم اتليحلىمغري يسجخمف جحتجخمامجم يف اججلىمعججل اتليحلىمغري يمغحمقممش، يمغيه مخلحمل  -6
يف حمجني أف األيمطحملؿ اججليت تيٍىمعىمغحمس مجم اذلجحمجخمب مخل  جمتججمس خمججلىمغ اهلجخمل كاجمتمجتمحمب اليحلحمس،

ٍمحلحمس.  يمطحجسا ذلممق مخلحمل كجمتجخمق اججلمخضاعت اججلمجعحملججلي اكذلي

ت كزيدة ادلرجمتت؛ ألف اججلمجعحملىحل مخفحجس جيمجتحملممط يمغييحم كمخفحجس جيمجتحملممط يف ججلممق األيمطحملؿ سىمغري الممسح
 إىل املممسجمتحجس كالممصمجمدة.  أمحمساف/ ريمغمجع ادلرجمتت كسىمغري الممسحت، محلحمل يف حمجحجسيجحت/ جحمحمقىحل اخليمخضى

 ِؿىن حم٘ الصيئات/
 حمطحجمحمس مخلمجعمحمق/ أف الممسحت تيٍحملَحى حمجحمقيحمق حلممسمحمت، كمخفججل يحم ىحضىمغ.

إىل اججلمجعحجسؿ لاكجحم احلممسمحم ال  ىلع اججلمجعد؛ كذلممق ألجحممحم لجخم رجمتمجعمحم كحجمىجسا مخلحمل يمغممشىحل ا 
 حملحمججخم الممسح إال ملجخمازجحم، كحمطحجمحمس احلحجسيجحت اججلمجعحملجخمـ.

ٌ يشرتط أن ئ٘ي ةٗذه احلصٔث إٔٓ يّط٘ الصيئث اٍيت لؿٌ؟   ٖو
٘اب/   حمطحجمحمس احلحجسيجحت أف دلحمسد يمغمجعىحل احلممسمحمت يىجسحجم الممسحت، كحجمىجسا مخلحمل جحممجعحمل ا لاجل

 . (1)ىلع اججلمجعد كمخلحمل مخلحمقمجتىض محلجخمف رمحمجتيحم ممسحمق ممعممشيحم
 .(2)«أًل أدٍلُ ىلع ِا يّط٘ ا ةٕ اخلعايا»أجحميحم مخفؿ/  جحت يمطمحميحم  كمخفحجس

ىلع محشحمج الممصحملؿ،  -أك مخفؿ/ أمخلني- إف محشحمج احلحملني أمخلري» كمخفؿ مجعخمش اتلمجعني/
يمغذا يمطحملىحل احمل آدـ ممسح، يمغراد محشحمجي الممصحملؿ أف يسمجتمجم، مخفؿ هل محشحمج احلحملني/ ال 

 . (3)«حمجممسمحمت مجعحمتىحل ججلمجعججلَّيحم يمجعحملىحل حمجممسمحم، يمغف يمطحملىحل حمجممسمحم، أججلًف كاحمجحجسة جخماحمجحجسة، ككمجت هل تممسممط
 . (4)«كددت أف محشجخمحل ىلع أف أيمطحملىحل لك يجخمـ تممسممط ىمحمخضيت كحمجممسمحم» مخفؿ احمل مممسمجعجخمد/

 كحجمىجسا إححصرة إىل أف احلممسمحم ييحملَح مجم تممسممط ىمحمخضيت كيىمغممشىحل هل خمشمجعممغ كاحمجحجس مخلحمل جحتجخماب احلممسمحم.

                                      
 . (19ص)، الحمل يمطمحتيحملني اجلجخمكي رشح األربمجعني (1)
 . (251)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (2)
 . (2/255)أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي أىمححمسجمتيحم  (3)
 . (34543)، كاحمل أيب ححصح يف امليجشمحمممغ (277)أىمححمسجمتيحم ككيممط حمل اجلحمساح يف الحمسحجمحجس  (4)
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 مخلحمل ذمحلحمس ىمحمخضي يمطحملججلمجم، يمغجخمجمتىحل مخفججليحم مخلمحممجم، يمغممسمجتىمعىمغحمس ا » كمخفؿ يمطحجس ا حمل يمطحملحمسك/
 . (1)«لمخل حيبممسمجم يشء حمجىت يحملحمججخمىحجم يمطمحميحم الحمسمححمل

مجت هل حمجممسمحم»كمخفؿ يمطمخضي اججلمجعجخميف/  ي يمطمحميحم ككي  .(2)«ججلىمعين أجحميحم مخلحمل سمخم ىلع ىمحمخضيئمجتيحم حمي
كمخفؿ احلممسحمل ابلرصم كببلؿ حمل ممسمجعحجس ادلمممصٌف كممعريحجمحمل/ ال يحملَح اذلجحمجخمب مخلحمل 

ٍ يحجساق كيحمساق يجخمـ اججلحمقيمخل، اليجشحمجممغ مجتجخمب كال ممعري مخلى حجم؛ ىحل ال حجسَّ أف يحمقممغ اججلمجعحجس ىلع مخل مخفىحجسَّ
 كإف جتكز ا يمطمحميحم.

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿كاممسمجتحجسلجخما ىلع ذلممق حمقجخمهل مجعىل/ 

  .[8 -7]الزلزٍث/ ﴾ک ک ک گ گ
يحمقجخمؿ  محليممغ ممسحملمجع رممسجخمؿ ا »كيمطحمل محشىمغجخماف حمل حمحمسز مخفؿ/ مخفؿ رجمتىحل الحمل يمطحملحمس/ 

٘م اٍوياِث ِْ ربٕ حمقجخمؿ/ يف اجلحمتجخمل؟ مخفؿ/ ممسحملمجعمجتيحم ي ، ضىت يضؽ ؾَيٕ يُْدََن املؤِْ ي
ئمٕ، ليورره ةذٓ٘بٕ، ليو٘ل/ ٌٖ حؿرف؟ ليو٘ل/ أي ربِّ أؾرف، هال/ لإين هد شرتحٗا 
٘م، لُيْؿَعٙ ضطيمث ضصٔاحٕ، وأِا الًمار واملٔالو٘ن  ا لى احل ؾَيى يف ادلٓيا وإين أفمٖر

٘ا ىلع الُئادى ةُٗ ىلع رُءوس اخلالئن ٖؤًلء اذلي  .(3)«ْ يذة
يىمعىمغحمس هل، كججلسحمل ال يحملحمججخمق مخلحمل »/-يف اججلمجعحجس ييٍىجسجحم، جحتمخل يمجتجخمبي كيممسمجتىمعىمغحمس- مخفؿ احلممسحمل

ا، كمخفؿ/ لجخم لمخل جحمًممق  محلمجتيحم دكف أف يجخممخفىمغيحم يمطججلييحم، جحتمخل يممسهل يمطمحميحم، جحتمخل سمخم احلممسحمل سءن ححصحجسيحجسن
 .(4) «إال لججلحمجيء مخلحمل ذلممق املحمقـ لاكف يجيغ جل أف جحميك

 يىمعىمغحمس اذلجحمجخمب كججلسحمل ال يحملحمججخمحجم مخلحمل اليجشحمجيىمغ حمجىت إف ا»كمخفؿ بلؿ حمل ممسمجعحجس/ 
 .(5)«يجخممخفىمغيحم يمطججليمجم يجخمـ اججلحمقيمخل كإف ب

                                      
 . (215)صيف ذـ اهلجخمل أىمححمسجمتيحم احمل اجلجخمزم  (1)

 . (23)أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف محلمجتب الحمسمخف ك ابلاكء  (2)
 . (2768)، كمممسججلمخل (2441)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (3)
 . (851)يف مجعحمطيمخل مخفحجسر اليجشبلة  أىمححمسجمتيحم حمحملحجس حمل جحمرص (4)

  .(5/226)أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي  (5)
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مخم الحمسجمتىحل محشحمجيىمغمجتيحم يجخمـ » مخفؿ/ -(1)كحجمجخم مخلحمل املجحسرضمخلني- كيمطحمل أيب يمطمحتحملف اجلمجمحجسم ٍمجعمخضى حي
اججلحمقيمخل يمغيحمقحمسأ أيمطبلحجم يمغذا ممسحيحم، يمغذا اكد يممسجخمء حمطمحميحم جحمحمطحمس يف أممسىمغججلمجم يمغذا حمجممسمحميحم، جحتمخل جحمحمطحمس 

ججلىٍ حمجممسمحمت يف أيمطبلحجم يمغذا  .(2) «يه مخفحجس يحجسي
ا»/ كحجمىجسق اججلمخضىمغ مخفحجس حتحملىحل مخفجخمهل  َٗ ُط ّْ حْتِـِؽ الصيئَث احلصَٔث َت

َ
ىلع مخلمجعىن/ حمجخم  «أ

ُطٗا» /اججلمجعحمقجخمب دكف حمجخم اليحلمجت، يمغحمقجخمهل  ّْ محلمحمي ىلع يمطحجسـ املاىمحىجسة مجم، كإف اكجحم  «َت
 مخلمحتبمجتن يف اليجشحمجممغ.

 حمقجخمب، كاىمحمجتججلىمغمجت يف حمجخم اليحلمجت.كيبلحمجمخض/ أف لكمجت اججلمخضىمغمجتني مخفحجس اىمغحمقمجت ىلع حمجخم اججلمجع
ٌ احلصٔث حّط٘ ؾرش شيئات؟  ٖو

حمطحجمحمس احلحجسيجحت أجحممجم حملحمججخم ممسح كاحمجحجسة، كججلسحمل أجحتحمس احمل مممسمجعجخمد يممصمجمحجس لججلمجتممشمجعيممغ جحميحم 
حمس الممسحت.  ييسىمغي

ٍُ يُطيتٕ أذً / »جليب ا حمجحجسيجحت /كيممصمجمحجس لججلمجتممشمجعيممغ ٘اهُ  ى مرٌض ِا ِْ مصَ  إًلَّ  ،لّا ش
 ، كيمغييحم دمممط الممسحت.(3)«ششرةُ ورهَٗاضطَّ ا هل شيِّئاحٕ يّا حتط  ال

لُ ََيُْط »/-يف جحتجخماب إيف املممسحمتحجس لججليجشبلة-  كيممصمجمحجس ججلمجعحجسـ اتلممشمجعيممغ/ مخفجخمؿ اجليب 
ُٕ ا ةٗا درسًث وضطَّ ؾٕٔ خعيئثإًلَّ  خع٘ةً   ، أم/ كاحمجحجسة.(4)« َرَفَؿ

لإََّٓى ًل تصُشُد  ششدةً إًل رلؿى ا ةٗا درسًث »/ يمطحمل اجليب  كحمجحجسيجحت جحتجخمبف
 .(5)«ضطَّ ؾٔى ةٗا خعيئثو

٘هٗا إًل رلؿٕ » /يمطحمل اجليب  كيف حمجحجسيجحت اعئممص ِا يطيب املؤِْ ِْ ش٘كٍث لّا ل

                                      
 كلمخل يججلحمقيحم. ملسو هيلع هللا ىلصأممسججلمخل زمخلحمل اجليب  /أم (1)
 . (15439)مخل يف اتلىمغممسري أىمححمسجمتيحم احمل أيب حمج (2)

 . (2571)، كمممسججلمخل (5661)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (3)
 . (649)، كمممسججلمخل (477)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (4)
 . (488)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (5)
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 .(1)«ا ةٗا درسًث، أو ضطَّ ؾٕٔ ةٗا خعيئثً 
ذه الصيئات حمٍّ٘ث ىلع ِا اكن يف ضن ا، أِا ِا اكن يف ضن اٍؿتاد لال  لرع/ ٖو

٘ه إًل اًلشخطالُل ِْ اٍؿتاد.  يّط

 ٓج احلصٔث حّط٘ الصيئث؟وملاذا اك

 ألف اليشء يحمسكؿ ممشحجسق، محلحمل جحمحمسل ذلممق يف املحمجممسجخمممست، يمغجلمجمر يحمسكؿ الججليىحل.
 لإْن هيٌ/ ِوخىض ٖذا الالكم أن الصيئات حّط٘ احلصٔات؟

٘اب/  يمغف مخفيىحل/ يمغمجمىجسا يججلحمسـ مخلمحميحم إحمجط احلممسمحمت »مخفؿ/  ♫ مخل ذمحلحمسق احمل اججلحمقيمخللاجل
الممسمحم مخفحجس دالَّ ىلع أف احلممسمحمت يه اججليت ، كاججلحمقحمسآف ك(2)لممسحت، كحجمىجسا مخفجخمؿ املمجعزتججل

، [004]ٖ٘د/ ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵﴿حتممش الممسحت، ال اججلمجعيحلجمس، محلحمل مخفؿ مجعىل/ 
ا، وَخاٍِِن / -ملمجعذو -  كمخفؿ اجليب َٗ ُط ّْ حْتِِؽ الصيئَث احلصَٔث َت

َ
)احَِّن اَ ضيُرّا ئَج وأ

) ٍْ زجحم كإحمجط احلممسمحمت ، مخفيىحل/ كاججلحمقحمسآف كالممسمحم مخفحجس دالَّ ىلع املجخمااجلاَس خبٍَُُن َضَص
، كال ييحمسىدُّ اججلحمقحمسآف حملحمتحمسَّد محلجخمف املمجعزتججل  (3)لممسحت، يمغبل ييرٍضىب محلمجتب ا مجعممشيحم مجعخمشو

ىحل جحمحمقىحل احلمخف ممحمل مخفهل، كييحمسىدُّ ابلىحضىحل ىلع مخلحمل مخفهل؛ أمخل  -يمغًٍمجعىحلى أحجمًىحل اهلجخمل كاتلمجعيجش- مخفلجخمق
 .(8)كاحلمخف (7)كاججلحمقريمط (6)كاملمخلمحمجخمف (5)كاألجحمبيء (4)املجخمازجحم/ يمغحملىجسمحلجخمرة يف ممسجخمرة األيمطحمساؼ

                                      
 . (2572)، كمممسججلمخل (5641) أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم (1)
أفَّ احلممسمحمت  /جخمازجحمكحمجحمقيحمق مخفجخمؿ املمجعزتججل يف امل»/(473)صمخلحمقالت اإلممسبلمخليني  يف كمخلمحتىحل حجمىجسا مخفجخمؿ أيب احلممسحمل األححصمجعحمسم (2)

محلىجسا ذىمحلحمسى أجخم  ،سجخمف حممخض لججلممسحت كسجخمف أيمطحمطمخل مخلمحممجم، كأف الممسحت سجخمف حممخض لججلحمجممسمحمت كسجخمف أيمطحمطمخل مخلمحممجم
، كحجمىجسا مخفجخمؿ بلمجعخمش املمجعزتججل ال دميمجعمجممخل؛ ألفَّ دممجمجخمر املمجعزتججل ىلع إمخضؿ دميممط اججلمخضاعت لممسح ↓احلممسحمل كاحمل اججلحمقيمخل 

 .«الجخماحمجحجسة، محلحمل ممسييت حجممحم
 ين/ مجعممشمجممخل، محلحمل يف اتلمجعججليمخف الممسمخف.يمجع (3)
  [.9 -8 :األعراف]اآليات  ﴾ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ.﴿ /مجعىلمخفجخمهل  (4)
  [.47 :األىبواء]اآلية  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ /مجعىلإححصرة إىل مخفجخمهل  (5)
  [.103 -102 :املؤمنون]اآليات  ﴾ .ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ /مجعىلمخفجخمهل  /يمجعين (6)
  [.9 -6 :القارعة]اآليات  ﴾ .ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ /مجعىلهل إححصرة إىل مخفجخم (7)
  [.37 -19 :احلاقة]اآليات  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ /مجعىلمخفجخمهل  /أم (8)
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿كأمخل اإلحمجط يمغحمقحجس مخفؿ ا مجعىل/ 

، كىمغممسري اإلمخضؿ حجممجممحم لحمسدة؛ ألجحممجم أيمطحمطمخل املمخضبلت، ال ألف املمخضىحل [33]ش٘رة حمّد/ ﴾ڈ
، [264]ابلورة/ ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿يمحمحمجرص يمغيمجم، كمخفؿ مجعىل/ 

 بىٍمجعحجسي لججليجشحجسمخف يمغمخضبل حمسىخمشى حملي كاألذل حبؿ يمغمجمىجساف ممسبف يمطى َّيحم ممسحمججحميحم مخضبلجحممجم لحملى حجم، ححصى
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿املمجتيجشحجسؽ ريءن َف مخضبلف محشحجسمخف لكي كاحمجحجسو مخلمحممجمحمل، كمخفؿ مجعىل/ 

﮴  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

، (1))ِْ حرك ضالةَ اٍؿرص لود ضتَط ؾَُّٕ(مخفؿ/  كيمطحمل اجليب ، [2]احلشرات/ ﴾﮵
ا أجحميحم مخفحجس -، كمخفحجس ع يممط اججلمجعيمحمألـ كدل زيحجس حمل أرمخفمخل- ▲كمخفججل اعئممص  / )أىمحربم زيحجسن

يمغحمقؿ/ يجيغ - ، كمخفحجس جحممحشَّ أمححجس ىلع حجمىجسا يف ركايو (2)أمخضىحل جمتمجمدق مخلممط رممسجخمؿ ا؛ إال أف يمجتجخمب(
 لججلمجعحجس أف يزتكج إذا ىمحؼ ىلع جحمىمغممسيحم يمغحممسمجتحجسيحمل كيزتكج، ال يحمقممط يف حمحمطجخمر يمغيحمجممشيجيغ 
 . (3)«يمطحملججليحم

حيممش احلممسمحمت إلدمع، كمخلمحممجم مخل  يمغذا اممسمجتحمقحمسٍَّت مخفيمطحجسة الرشيمجع أف مخلحمل الممسحت مخل
ٍممش ممسحي املمجعكدة ؛ جمتز أف حتي  حمجممسمحمى اتلجخمب. (4)حيمخضمجم جلمحشي

كمخفحجس دىؿَّ اججلحمقحمسآف كالممسمحم كإدمع الممسججلممغ ىلع املجخمازجحم، كيمغحجسمجم/ ايمطمجتر الحمساجمتخمت، يمغييحلجخمف 
ي اجلسي يجخمـ اججلحمقيمخل، ◙اتلجحتري كاججلمجعحملىحل هل دكف املحمسجمتجخمح، مخفؿ احمل مممسمجعجخمد  ىممسى يمغحملحمل / )حيي

اكجحم ممسحيحم أكرث مخلحمل حمجممسمحميحم جخماحمجحجسة دىمحىحل اجلر، كمخلحمل اكجحم حمجممسمحميحم أكرث مخلحمل ممسحيحم 
 /
ى
أ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿جخماحمجحجسة دىمحىحل اجلمحم، جحتمخل مخفىحمسى

، أك [9 -8]األؾراف/ ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ، جحتمخل مخفؿ/ إفَّ املزياف خيممغ حملمحتحمقؿ حمجو

                                      
 . (553)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (1)
 . (211) ادلارمخفمخضينك، (14812)يمطحجس الحمسزاؽ يف امليجشمحمممغ،  أىمححمسجمتيحم (2)
 . (1/289)مخلحجسارج الممسليحلني  (3)

 / املمجعكدة إىل اذلجحم مجعحجس اتلجخمب مخلمحميحم.يمجعين (4)
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، مخفؿ/ كمخلحمل اممسمجتجخمت حمجممسمحمييحم كممسحييحم اكف مخلحمل أمحشحمجب األيمطحمساؼ . كىلع حجمىجسا (2)،((1)يحمسجمتخمتي
يمغمجمىحل حيممش الحمساجمتخمت املحمسجمتجخمح حمجىت جيمجعججليحم محلف لمخل يسحمل؟، أك حيممش مخل مخفججليحم ملجخمازجحم، كيًف 
اتلجحتري لججلحمقحجسر الحمساحجس؟ يمغييحم مخفجخمالف لججلحمقججلني ملجخمازجحم، يجين يمطججليمجمحمل أجحميحم إذا اكجحم احلممسمحمت 

ممسمحمت أرجمتخمت مخلحمل الممسحت جخماحمجحجسة مخلمحتبلن يمغمجمىحل يحجسيمغممط الحمساجمتخمت املحمسجمتجخمح دمججلن يمغيمحتب ىلع احل
لكمجم، أك يممسحمقممش مخلحمل احلممسمحمت مخل مخفىحل الممسحت يمغبل يمحتب يمطججلييحم كال يمجعمخف ىلع ججلممق 
الممسحت، يمغيًف اججلحمقحجسر الحمساحجس ال مخلحمقىحل هل يمغيمحتب يمطججلييحم كحمجحجسق؟ كحجمىجسا األمحشىحل يمغييحم مخفجخمالف 
ألمحشحمجب املجخمازجحم. ككىجسلممق إذا رجمتحمج الممسحت جخماحمجحجسة حجمىحل يحجسىمحىحل اجلر مجتججلممق الجخماحمجحجسة 

ىحل الممسحت اججليت رجمتحمج؟ ىلع اججلحمقجخمججلني. حجمىجسا لكيحم ىلع أمحشىحل اججليت ممسججلحمل يمطحمل مخلحمقىحل، أك س
 .(3)«أمحشحمجب اتلمجعججليىحل كاحلسمخل

كف مجتحجسايمغممط ني أحجمىحل الممسمحم كممعريحجممخل يف ذلممق/ أف أحجمىحل الممسمحم ييحمقً  مخلحجسار اخلبلؼك حمسُّ
، كىجسحجم احلممسمحمي يمطمحمحجسحجممخل ني احلممسمحمت كالممسحت احلممسمحمت كالممسحت، كحجمجخم مخلىن املجخمازجحم

، ليحلمحممجم ال يمخضىحل أمحشىحل اإليحملف يمطمحمحجسحجممخل جحتجخمابى مجعخمش األيمطحملؿ كمخفحجس تيًٍمخضىحلي الممسحي لممسحً، 
ىحل دميممط األيمطحملؿ يمطمحمحجسحجممخل ، املمجعزتججل دممجمجخمر إال ججلسىمغحمس، كذحجم كدميممط األيمطحملؿ، كال تىٍمخضي

، األيمطحملؿ لممسح الجخماحمجحجسة حمقممط مخلحمل املحمسءكاحلممسمحمت دميممط كممعريحجممخل إىل إمخضؿ  كاخلجخمارج
 كاىمحمجتججلىمغجخما يمغيحمل حمحممجممخل/
جحممجم حتممش مم حمقحجسمخلمجم مخلحمل اججلمخضاعت حمقحجسرحجم، يمغيجشين إذا ارس مخلمجع» /يمغحمقؿ مجعممشمجممخل

كارًف مجعممشمجممخل إىل أمحشىحل اإليحملف ممعري أجحميحم ال يحمقجخمؿ تلجحسججليحجس كأمحمسق مجخمكجخمؿ إىل ا مجعىل إف 
 .(4)«حمسمحمجتيحم ححصء يمطىمغ يمطمحميحم حمسمحمجتيحم، أك بممصىمغيمط الممصيمغمجعني كإف ححصء اعمخف ىجسجحمجخمبيحم، جحتمخل أدىمحججليحم اجلمحم

مجعزتججل، كدميممط اخلجخمارج إىل إحمجط دميممط يمغىجسحجم دممجمجخمر امل يمغمخل املمجعزتججل كاخلجخمارج/
                                      

ـه اممسمجتجخمٍت حمجممسمحممجممخل مخلممط ممسحمجممخل. (1)  أمحشحمجب األيمطحمساؼ/ مخفجخم

 . (11/213)أىمححمسجمتيحم احمل جمتحمسيحمس اججلمخضربم يف اتلىمغممسري  (2)
  .(1/291)مخلحجسارج الممسليحلني  (3)
يحم.كردَّ  (1/136)حمجىك ذلممق لكيحم ابليمجمٌف يف ححصمجع اإليحملف  (4)  ق، كأجمتب يمطحمل أدتلَّ
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مخلىجسحجم اخلجخمارج املسىمغحمسيحمل ذلجحم كاملمجعزتججل املجحسرليحمل »اججلمخضاعت ملمجعيجشي الجخماحمجحجسة، يمغىمغمخف
يف اجلر ليحلرية اججليت حمقحجسمخلمجم األلجخمؼ مخلحمل احلممسمحمت، يمغف اججلىمغحمسيحمقني مخلمجتىمغحمقف ىلع ىمحججلجخمد 

كالك املىجسحجمني  أربب اليحلحمس يف اجلر، كججلسحمل اخلجخمارج زىمغحمسكحجممخل، كاملمجعزتججل يمغممسحمقجخمحجممخل،
 .(1)«ىحضىحله يف ديحمل اإلممسبلـ، خمججلممغ لججلحملمحمحمقجخمؿ كاملمجعحمقجخمؿ

ىن املمجعزتججل ىلع اممسمجتحمجحمقؽ اججلمجعحمقب كمخلمحميمغيحم لججلمحتجخماب »/-يف املجخمامخفممغ- مخفؿ اإليا
- كاممسمجتحمجحمقمخفيحم/ إحمجط اججلمخضاعت ملمجعيص، جحتمخل اىمحمجتججلىمغجخما يمغحمقؿ دممجمجخمر املمجعزتججل كاخلجخمارج

 اججلمخضاعت، حمجىت أف مخلحمل يمطحجس ا ىحضجخمؿ  / حملمجعيجشي، أم/ سرية كاحمجحجسة حتممش دميممط-أيممشن
ا، كال خيىف يمغممسدق؛ ألجحميحم إججلىمعء لججلمخضاعت  يمطحملحمسق، جحتمخل رشب جمتحمسيمط َخحمس يمغمجمجخم محلحملحمل لمخل يمجعحجسق أحجسن
للكي، كمخلمحمؼو لججلمجعحملجخممخلت ادلاججل ىلع جحتجخماب اإليحملف كاججلمجعحملىحل اليجشججلخمت، مخفؿ اآلمخلحجسم/ إذا 

أجحميحم ال جي ىلع  كممعريحجممخل اجمتمجتحملممط يف املمخلحمل ىحضاعت كزالت يمغدمع أحجمىحل احلمخف مخلحمل األححصيمطحمسة
ا جحتجخمايحم كال يمطحمقيحم، يمغف أجحتيحم يمغىمغممشججليحم، كإف اعمخفيحم يمغمجعحجسهل، ىحل هل إجحت اججلمجعيص كيمطحمقب 

- املمخضيممط  .(2)-أيممشن
ٍممش الحمسالت يمغبل يمطحمقب ىلع زججلو مخلممط اإليحملف، محلحمل ال  كذحجم املحمسجمت إىل أف اإليحملف حيي

جخماب دميممط اججلمخضاعت كإف جحتجخماب ججلمخضيمط مخلممط اججلسىمغحمس، كمخفججل املمجعزتججل/ إف محلرية كاحمجحجسة حتممش جحت
 زادت ىلع زاليحم.

 أفَّ مخلحمل زادت ىحضاعيحم ىلع  حملى كذحجم اجليَّيئ كامحميحم إىل راعي اليحلرثة يف املحمجممش، كزىخى
مجم، كمخلحمل زادت زاليحم ىلع ىحضاعيحم أحمجمخض جحتجخماب ىحضاعيحم،  حمسى زاليحم أحمجمخض يمطحمقب زاليحم ككىمغَّ

ت رسحجم مخلحمل ممعري أف يمحمحمقمحش جحتمخل اىمحمجتججلىمغ، يمغحمقؿ اجليَّيئ/ إذا زادت اججلمخضاعت أحمجمخض الحمسال
مخلحمل جحتجخماب اججلمخضاعت يشء، كإذا زادت الحمسالت أحمجمخض اججلمخضاعت حمسمخلمجتمجم مخلحمل ممعري أف يمحمحمقمحش 

                                      
 . (1/291) مخلحجسارج الممسليحلني (1)
 -جحمىمغة اتلمجعججليىحلكممسمجتيت حمجاكي حجمىجسا املىجسحجم يمطحمل اجلربي  (2) مخفحجس  لججلمحميجشجخمص اججلحمقحمسآجحمي كاجلجخمي؛ ألف ا  كحجمىجسا خمججلممغ -أيممشن

. ٍكىفى مخلمحميحم يف كىٍيمطحجسو
ى
، أك أ  كيمطحجس جحت اججلمخضمجعني، كيمطحمقب اججلمجعمحشني، كال أحمجحجس أمحشحجسؽ مخلحمل ا يف مخفجخمؿو
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مخلحمل يمطحمقب الحمسالت يشء، كمخفؿ اإلمخلـ الحمسازم/ مخلىجسحجم اجليئ أف اججلمخضرئ مخلحمل اججلمخضاعت، أك 
املمجعيجشي يًف حبهل كيممسحمقممش مخلحمل الممسمخف حمقحجسرق، كمخلىجسحجم امحميحم أجحميحم يحمقىحل أجمتحمساء اثلجخماب 

اء اججلمجعحمقب يمغحممسحمقممش املتممسكيف كيًف الحمساحجس، كىلع حجمىجسا حيحملىحل مخفجخمهل، كمخفؿ اجليئ/ حيممش جمتحمس
حمقحجسر املمجعيص اججلمخضر مخلحمل ممعري أف يمحمحمقمحش مخلحمل املمجعيص يشء  -أم/ الممسحمق- مخلحمل اججلمخضاعت

، يمغف ٌف هل مخلحمل ججلممق اججلمخضاعت زاحجس ىلع مخفحجسر املمجعيص أجحتي يحم كإال يمغبل، كال خيىف أجحميحم  أمحشبلن
أم/ إمخضؿ مخفحجسر مخلحمل اججلمخضاعت الممسحمق حملممسكييحم - ؿ اججلمخضاعت ملمجعيصحتسمخل، كججلحجمس إمخض
أكىل مخلحمل اججلمجعيحلجمس؛ ألجحميحم إمخضؿ أحمجحجس املتممسكيني آلىمححمس، ىحل اججلمجعيحلجمس  -مخلحمل املمجعيص اججلمخضر

حمسَّ ًمخلحمل أف احلممسمحم جتحمسل مجعرش أمخلمحتهل كالممسح ال جتحمسل إال حملمحتججلمجم  .(1)«حجممجممحم أكىل؛ مل مى
كاىمحمجتججلىمغ املحمسجمت يف املجخمازجحم ىلع »/ ôححصمجعحمسم كأمخل املحمسجمت، يمغحمقؿ أجخم احلممسحمل األ

ٍكزىف مخلمحميحم، كأف ا ال 
ى
مخلحمقتلني/ يمغحمقؿ مخفججلجخمف مخلمحممجممخل/ اإليحملف حيممش يمطحمقب اججلىمغممسمخف؛ ألجحميحم أ

ا، كحجمىجسا مخفجخمؿ مخلحمقىحل حمل ممسججليحملف. كمخفؿ مخفججلجخمف مخلمحممجممخل مجتحمتجخميحمس يمطىجساب املجخمحمجحجسيحمل،  ب مجخمحمجحجسن ييمجعىجسي
ىمحججلمجممخل اجلمحم، كإف رجمتحمج كأف ا يجخمازف حمجممسمحممجممخل بممسحمجممخل، يمغف رجمتحمج حمجممسمحممجممخل أد

ممسحمجممخل اكف هل أف يمجعىجسمجممخل كهل أف يمجتىمغممشىحل يمطججليمجممخل، كإف لمخل حمسجمتخمت حمجممسمحممجممخل ىلع ممسحمجممخل كال 
 .(2)«رجمتحمج ممسحمجممخل ىلع حمجممسمحممجممخل ىمغممشىحل يمطججليمجممخل جلمحم، كحجمىجسا مخفجخمؿ أيب مخلمجعذ

إذا اجمتمجتحملممط يف املمخلحمل ىحضاعت كزالت يمغدمع أحجمىحل احلمخف »كأمخل األححصيمطحمسة، يمغحمقؿ اآلمخلحجسم/ 
ة كممعريحجممخل/ أجحميحم ال جي ىلع ا جحتجخمايحم كال يمطحمقيحم، يمغف أجحتيحم يمغىمغممشججليحم، كإف اعمخفيحم مخلحمل األححصيمطحمس

- يمغمجعحجسهل، ىحل هل إجحت اججلمجعيص كيمطحمقب املمخضيممط  .(3)«أيممشن
حجس اججلمجعيجشة ىحل حجمىجسا حمؿه يف حمجمخفي ا  ؛ ألجحميحم ممسحمججحميحم مخفحجس كيمطحجس اججلمخضمجعني ثلجخماب، محلحمل جخميمطَّ

ا؛ يمغحملحمل حمطحملَّ أف ا مجعحمقيحم، ككيمطحجس ا ككيمطيحجسق ال يمجتجحسججلَّممغ كال يتحجسَّ  ججلممغ كيمطحجسق يمغحمقحجس  ؿ أحجسن خيي
                                      

 . (513 -3/512)املجخمامخفممغ، لئليا  (1)
 . (127)صالت اإلممسبلمخليني مخلحمق (2)
 .(3/514)رشح املجخمامخفممغ، لئليا  (3)
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 أيمطحمطمخل ىلع ا اججلىمغحمسي، كجحمدل ىلع جحمىمغممسيحم خلىجسالف كالممصحمقء؛ يمطيذنا  مخلحمل اخلىجسالف كاججلمجعُل.
كإجحمحمل يحمقجخمؿ مجمىجسا اجلربي جحمىمغة اتلمجعججليىحل كاحلسمخل كاألممسب كامخفمجتممشمجم لججلمحتجخماب كاججلمجعحمقب، 

حجس جحممخضمخف اججلحمقحمسآف كالممسمحم محتجخماب اججلمخضمجعني، كحجمىجسا خمججلممغه لججلحملمحمحمقجخمؿ كاملمجعحمقجخمؿ؛ يمغمخل املمحمحمقجخمؿ/ يمغحمق
كيمطحمقب اججلمجعمحشني، ككردت اجليجشجخمص اججلحمقحمسآجحمي كاجلجخمي محتجخماب األيمطحملؿ؛ كذلا جخمارد أحجمىحل 

، كمخلحمل ذلممق اذلجحمجخمب اججليت (1)اججلمجعججلمخل ىلع اتليجشمحميممغ يف جحتجخماب األيمطحملؿ كمخلسىمغحمسات اذلجحمجخمب
ًججلمخلى مخلحمل ديحمل سىمغحمسحجم اليجشبلة كاليجشيـ كاليجشحجسمخف، أك اذلجحمجخمب اججليت يسىمغحمسحجم اججلمجعيحملحمسة كاحلمخت، كيمطي 

يٌ مخل مخفججليحم، محلحمل ىمجمحجسـ اتلجخمب مخل مخفججلمجم كحملحمججخمق.  اإلممسبلـ أجحميحم جيى
مخل كاألممسب، كامخفمجتممشمجم لججلمحتجخماب - كأمخل ىلع أمحشجخمؿ اجلربي» جحمىمغة اتلمجعججليىحل كاحًلسى

يمغألمحمس محمسدكده يمطمحمحجسحجممخل إىل حمخمش املممصح مخلحمل ممعري ايمطمجتر يشء مخلحمل ذلممق، كال - كاججلمجعحمقب
جخمز يمطمحمحجسحجممخل أف ييمجعمخفً محشحمج احلممسمحمت الحمساجمتحمج، ييٍحجسرىل يمطمحمحجسحجممخل مخل يىمغمجعىحل ا، ىحل جي

كييثي محشحمج الممسحت الحمساجمتحمج، كأف ييٍحجسًىمحىحل الحمسجمتججلني اجلر مخلممط اممسمجتجخمامجمحمل يف اججلمجعحملىحل، 
ا مخلممط اممسمجتجخمامجمحمل مخلحمل دميممط الجخمجمتجخمق،  ٍحملحمسن مخفً خى كأحمجحجسحجمحمل يف ادلرؾ حت اآلىمححمس، كيىمعىمغحمس لحمسيحجس كييمجعى

حمل لمخل حىمجعٍ  ب مخلى ٍحمل لمخل ييمخضٍمجعيحم مخفممش، كييمجعىىجسي مخل مخلى ، كال ًحمجٍيحلحمل، كال كييمحمىمجعي يجشيحم مخفممش، يمغججلحجمس يمطمحمحجسحجممخل ممسه
يمطججل، كال مجخمازجحم، كال إحمجط، كال حجسايمغممط ني احلممسمحمت كالممسحت، كاخلجخمؼ ىلع املحمجممسحمل 
يحم إال  ٍمجعججلىمخل امخلمجتمحميمطي  مخلحمقحجسكرو هل يمغحمتحمسه يمطججلييحم، ال حي

؛ إًٍذ ًمخلحمل اجلحمس مجعىجسيمجمحمل، كلكُّ كامليسء كاحمجحجسه
 .(2)«مجعحجس كمخفجخميمطيحم حمقً ىمحربق ججلمجعججلمخل ا ىمحر الحمسممسجخمؿ أجحميحم ال يسجخمف، يمغيحملمجتمحمممط كمخفجخميمطيحم ملمخض

كحجمىجسا لكيحم مخلمحممخفخمشه دليحمل اإلممسبلـ، كخمججلممغه لججليحلمجتب كالممسمحم، كإدمع أحجمىحل الممسمحم 
، كإمخفمخل املزياف يف اآلىمححمسة، كجحتجخماب املمخضيممط (3)كاجلحمليمط يف املجخمازجحم ني احلممسمحمت كالممسحت

محلحمل أف املمجعيجشي  ىلع ىحضيمطمجتيحم، كيمطحمقب اججلمجعيص ىلع مخلمجعيجشيمجتيحم، كجمتمجعىحل اججلمخضيمط ممسبن يف اثلجخماب،
                                      

 محلمجتن يف جحتجخماب األيمطحملؿ، محلحمل أججلَّممغ احمل حمجحمتحمس كممعريق يف مخلسىمغحمسات اذلجحمجخمب، أك أممسب املىمعىمغحمسة. ♫احليمغمخض ادلمخلييط  محشمحمممغكمخفحجس  (1)
 . (291 -1/291)مخلحجسارج الممسليحلني  (2)
 .♫يمخل كمخفحجس ممسحمق أدججل ذلممق يف محشحجسر حجمىجسق املممسججل يمطحمل احمل اججلحمق (3)
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 ممسه يف اججلمجعحمقب، كحمسي املممسبت ىلع أممسمجم، ىلع مخل كرد يحم اججلحمقحمسآف، كجحممخضحمق يحم الممسمحم.
أف اليحلرية اججلمجعحمطيحمل مم دكف  (1)كيمغيمجم»/ -يف الكمخليحم يمطحمل ممعحمسكة حجسر- ♫مخفؿ احمل اججلحمقيمخل 

ا بممصمجمجخمد (2)الرشؾ مخفحجس سىمغحمس حلممسمحم اليحلرية املحمجي، محلحمل كمخفممط اجلجمسُّ مخلحمل حمجىحضو  حمسن ق مخلسىمغَّ
حجسرنا، يمغفَّ مخل اححصمجتحملججل يمطججلييحم حجمىجسق احلممسمحم اججلمجعحمطيحمل مخلحمل امليجشججلحمج، كممشحملمحممجتيحم مخلحمل حم ا هل، 
كرخمشق مجم، كيمغحمسحمجيحم مجم، كمخلحجميحم لججلحملبلس ىمغيمطججلمجم؛ أيمطحمطمخل مم اححصمجتحملججل يمطججلييحم ممسح اجلجمس 
مخلحمل املىمغممسحجسة، كممشحملمحممجتيحم مخلحمل ىمعخمش ا هل، يمغىمعججل األمخفجخمل ىلع األخمشمجعممغ يمغزاهل كأمخضىحل مخلحمقمجتممشق، 

 ا يف اليجشحمج كاملحمسض اجلححصئني مخلحمل احلممسمحمت كالممسحت، املجخمجمتني ليجشحمج كحجمىجسق حمجيحلحمل
اججلحمقججل كمحمسخمشيحم، كيه جحمحمطري حمجيحلحملمجتيحم مجعىل يف اليجشحمج كاملحمسض البلحمجحمقني لججلحجسف، يمغف األمخفجخمل 
مخلمحممجمحمل يحمقمجمحمس املىمعججلجخمب، كييجشري احلسمخل هل، حمجىت يىجسحجم أجحتحمس األخمشمجعممغ، يمغمجمىجسق حمجيحلحملمجتيحم يف ىمحججلحمقيحم 

ىجسا محلحمل أجحميحم جحت يف حمجخم الممسحت حلممسمحمت؛ كمخفممشيحم، كججلممق حمجيحلحملمجتيحم يف رشيمطيحم كأمحمسق، كحجم
﮴﮵﴿ججلحمقجخمهل مجعىل/  ﮳   ٘د/ ﴾ۓ ﮲ گ گ گ گ ﴿، كمخفجخمهل مجعىل/ [004]ٖ

ُطٗا»/ ، كمخفجخمهل [30]اٍنصاء/﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ّْ حْتِـِؽ الصيئَث احلصَٔث َت
َ
؛ «وأ

 ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿ يمغمجمجخم جحته يف يمطيحلممسيحم؛ ججلحمقجخمهل مجعىل/
ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿، كمخفجخمهل/ [264]ابلورة/

، كمخفجخمؿ اعئممص يمطحمل زيحجس حمل أرمخفمخل [2]احلشرات/ ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴﮵ 
يف  ، ككحمقجخمهل (3)أجحميحم مل ع ججلًمجعيمحم/ )إجحميحم مخفحجس أمخضىحل جمتمجمدق مخلممط رممسجخمؿ ا؛ إال أف يمجتجخمب( 

، إىل ممعري (4)«ِْ حرك ضالة اٍؿرص ضتط ؾَّٕ»احلحجسيجحت اذلم أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم يف محشحمجيحمجيحم/ 
، ذلممق مخلحمل اجليجشجخمص كاآلجحتر ادل اججل ىلع حجسايمغممط احلممسمحمت كالممسحت، كإمخضؿ مجعممشمجم مجعممشن

                                      
 يمجعين/ ممعحمسكة حجسر. (1)
 . (2494)، كمممسججلمخل (3117)كاحلحجسيجحت املممصر إحليحم/ أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  ،◙يمجعين/ حمجىحض حمل أيب ججلمجتمجع  (2)
 .(211) ادلارمخفمخضينك، (14812)يمطحجس الحمسزاؽ يف امليجشمحمممغ،  أىمححمسجمتيحم (3)
 .(553)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (4)
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 .(1)«كذحجمب أجحتحمس اججلحمقجخمم مخلمحممجم حمل دكجحميحم، كىلع حجمىجسا مخلىن املجخمازجحم كاإلحمجط
كلجخم اكجحم الممسحت حممخض لججلحمجممسمحمت  محلحمل ذحجم إحليحم دممجمجخمر املمجعزتججل - مخلمخضججلحمقن

ـه  مخل دىمحىحل أحمجحجسه  -كاخلجخمارج ٍ  اجلمحم، ىحل كمخل ٌف إممسبل ، كإجحمحمل حتى  كاأليمطحملؿ احلممسمحمت ممشي ى أمحشبلن
ة يمطحمل اإلممسبلـ يمغحمقحجس حمجممش يمطحملججليحم كذحجم حمجممسمحميحم، كيحجسٌؿ ىلع  يمغذا ارٌحجس أحمجحجسه  ،ججلسىمغحمس كالحمسيدَّ

ذلممق اجمتمجتحملع اخلري كالرش كاحلممسمحمت كالممسحت يف الممصجحسمحش الجخماحمجحجس، كلجخم اكجحم الممسحت 
 حممخض حلممسمحمت املممسججلمخل  أف يًف حجسكف ذجحمو إال مخلحمل يمطيجشحملمجممخل  مل اجمتمجتحملمجع يمغييحم، كحمؿه مخلمخضججلحمقن

٘ا  واذلي ٓميس ةيده/ »أجحميحم مخفؿ يجحت يمطحمل اجليب مخلحمل يمطدق، كيف احلحجس ا  ل٘ لُ حُذٓت
ٍ٘م يُذٓت٘ن،  ََٖب اُ ةلُ وجَلَاَء ةو ، يمغحجسؿ حجمىجسا كمخل يف (2)«يصخقمرون ا ليقمر هلُلذَلَ

 .مخلمجعمحمق ىلع اجمتمجتحملع احلممسمحمت كالممسحت يف الممصجحسمحش الجخماحمجحجس
يسجخمف يمغييحم كالي  كيمطحجساكة مخلحمل  مخلمجتىمغحمقجخمف ىلع أف الممصجحسمحش الجخماحمجحجس»وأٌٖ الصٔث 

 هل مخلحمل كجمتمجمني - كجمتمجمني خممجتججلىمغني، كيسجخمف حمجخمبن  مخلىمعجخمخمشن ؛ ىحل يسجخمف يمغييحم إيحملف -أيممشن
كجحمىمغؽ، كإيحملف ككىمغحمس، كيسجخمف إىل أحمجحجسحجمحمل أمخفحمسب مخلمحميحم إىل اآلىمححمس، يمغييحلجخمف مخلحمل أحجمججليحم، محلحمل مخفؿ 

ٹ ڤ ڤ ﴿، كمخفؿ/ [067]آل ؾّران/ ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿مجعىل/ 

ثىىى هلمخل اإليحملف يحم مخلممط مخلحمقرجحم الرشؾ، يمغف اكف مخلممط حجمىجسا [016]ي٘شك/ ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ
ى
، أ

الرشؾ سىجسيه لحمسممسججليحم لمخل يمحمىمغمجعمجممخل مخل مخلمجعمجممخل مخلحمل اإليحملف ، كإف اكف مخلمجعيحم يجشحجسيمخف لحمسممسججليحم 
كحجممخل محمسسجخمف ألجحمجخماع مخلحمل الرشؾ؛ ال ختحمسجمتمجممخل يمطحمل اإليحملف لحمسممسىحل كبحلجخمـ اآلىمححمس، يمغمجمالء 

اليحلحمس، كرشكمجممخل مخفممسحملف/ رشؾ ىمحيف، مممسمجتحمجحمقجخمف لججلجخميمطيحجس أيمطحمطمخل مخلحمل اممسمجتحمجحمقؽ أربب 
حمس، كأمخل اجلٌل يمغبل يىمعىمغحمسق ا مجعىل إال تلجخمب مخلمحميحم؛ يمغف ا ال  ٍىمعىمغى كرشؾ جمتٌل، يمغخليف مخفحجس حي
يرٍشىؾ يحم، كبمجمىجسا األمحشىحل أجحتى أحجمىحلي الممسمحم دىمحجخمؿى أحجمىحل اليحلحمس اجلر، جحتمخل ىمححمسكجمتمجممخل  يىمعىمغحمس أف ي

 .(3)«مخلمحممجم كدىمحجخمهلمخل اجلمحم؛ مل مخفـ مجممخل مخلحمل الممسبني

                                      
  .(425 -3/423)زاد املمجعد  (1)
 .(2749)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل   (2)
 . (293 -1/292)مخلحجسارج الممسليحلني  (3)
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ؿَّ حجمىجسا لكيحم ىلع املجخمازجحم، كحجسايمغممط احلممسمحمت كالممسحت يف الممصجحسمحش الجخماحمجحجس، كإحمجط يمغحجس
 احلممسمحمت لججلممسحت، كيمطيحلممسيحم.

املمخلحمل مجعخمش جمتحمساء حمجممسمحميحم كيحمقججلىحل جحتجخمايحم  كلممسمحم جحممحميحلحمس أف حيحمسـ ا مجعىل» /مخفؿ احلججليِلُّ 
ٍحمل يحمقجخمؿ/ إف الممسحى مخفحجس حتممش ، أك ممسحت سجخمف مخلمحميحم، إجحمحمل أجحمسحمسجحم مخفجخمؿى مخلى  ألجمتىحل ممسحو

ًت يحم محلمجتبه 
ٍ
، كذلممق أجحميحم لمخل يى كال يحملسحمل أف  كال ىمحربه  اججلمخضيمط، أك جخمجمت إمخضؿ جحتجخمامجم أمحشبلن

 .(1)«يسجخمف مخلممط جحتجخمت اخلججلجخمد لججلحملمخلمحمني يف اجلمحم
حمسى احلججليِلُّ  أف ممسحت املمخلحمل مخلمجتمحمحجمي اجلحمساء كحمجممسمحميحم ججلحممس حملمجتمحمحجمي؛ ألفَّ مخلممط » /كذىمحلى

ًمجع املمجتمحمحجمي اججليت يممسمجتحمجحمقمجم املمخلحمل بممسحو جحتجخمامجم اخلججلجخمد يف اجلمحم يمغبل يمجتجخمٌحجممخل أف يسجخمف اتلَّ 
 .(2) «يت ىلع جحتجخماب حمجممسمحمو ال جحممجمي هل

ـه  مخل الممسحت يف محلمجتيحم، كىلع لممسف جحمبييحم  أفَّ ا  كمخلمجعججلجخم يمغحملمحممجم  /إىل أمخفممسـ مخفحجس مخفممسَّ
ة، كمخلمحممجم مخل ييجخمجمت اخلججلجخمد يف اجلر  مخل حملحمججخمق اليجشبلة كاليجشيـ، كمخلمحممجم مخل يسجخمف مخلمحتحمقؿ ذرَّ

 كالرشؾ. كحجمجخم اججلسىمغحمس
، أك محلرية جخمجمت اخلججلجخمد يف جمتمجممحممخل كحتممش األيمطحملؿ » /مخفؿ احملي حمجحمسـ يمغججلجخم اكجحم لك ممسحو

ا كججلتممسكت الممسحت لكمجم، كحجمىجسا ىمحبلؼ اجليجشجخمص. احلممسمحم لاكجحم لك ممسح، أك محلرية زىمغحمسن 
يمغيجشخمت أفَّ الممسح »مخفؿ/ «. مخفؿ/ كمخفحجس جحممحشَّ مجعىل أفَّ األيمطحملؿ ال حيمخضمجم إال الرشؾ كاملجخمت يمطججلييحم

﮳ ﴿ أجحممجممخل ىمحججلىمغجخما مخفجخمهل مجعىل/ ، كحمجىك يمطحمل املمجعزتججل(3)«ممش احلممسمحمال حت ۓ ﮲ 

٘د/ ﴾﮴ يمغحمقلجخما حجممخل/ إف الممسحت يىجسحجمنب احلممسمحمت، كمخفلجخما/ إف اإليحملف يممشيممط كحيممش  [004]ٖ
 [095]ال ؾّران/  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ كحجمىجسا ىمحبلؼ مخفجخمهل مجعىل/

                                      
 . (1/136)ححصمجع اإليحملف  (1)
 . (1/136)امليجشحجسر الممسمخف  (2)

ًٍ (4/41) كاجلحمجىحل اججلىمغيجشىحل يف املججلىحل (3) ؛ يمغحمقحجس محشخمت أف مجعخمش الممسحت مخفحجس حيي ممش احلممسمحمت مخلمخضججلحمقن مجعخمش  ممشي ، كاملحمساد/ أف الممسح ال حتي
 احلممسمحمت ىلع مخل مىض كمخل ييت.
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 بممسحو كاحمجحجسة.  ممسمخفممشه ريكمخفلجخما حجممخل/ إف اخل
لمخل (1)ىحل مخلحمل محشحمج الممسحى حمقٍ يمغججلجخم اكجحم احلممسمحم ال تي » ـ احمل يحملي/مخفؿ ححصييمح اإلممسبل

حملحمجمجم، كمخفحجس جحت ليحلمجتب كالممسمحم املمجتجخماحمسة/ املجخمازجحم ني احلممسمحمت كالممسحت، يمغججلجخم اكجحم 
 .(2)«اليحلرية حتممش احلممسمحمت لمخل مخف حمجممسمحم يجخمزف مخلمجعمجم

األيمطحملؿ،  يمغبل يحمسكؿ اإليحملف لكيحم، كال حيممش إال ججلسىمغحمس، كحجمىجسا حجمجخم اذلم حيممش دميممط
يمغفَّ ذلممق ؛ [264/ابلورة] كاألذل حيممش مجعخمش اججلمجعحملىحل محلحمل يف آي املحملي يمغحمقحجس كأمخل مخل دكف ذلممق 

َُّ » كال يمخضىحل ممسحمس األيمطحملؿ ممعريحجم، يمغمجعد األمحمس إىل حمجحجسيجحت/ اليجشحجسمخفييمخضىحل ججلممق  َٖ  َِْ و
؛ يمجعين/ أف الممسح ال مجتحمتكز محلجخمجحممجم ممسح؛ ممسجخماءه يف (3)«بصيئٍث وؾَّٗا ُيخَِتْج هل شيئث

ٍمخضيحم مخلحمل احلممسمحمت، يمغمجتيٍيحلمجت كاحمجحجسة، كييمجعمخفى  محلمجتمجتمجم، أك اججلمجعحمقب يمطججليمجم، أك مخل مخفحجس حتي
ٍممش مخل ييحمقىحل  محشحمجمجم يمطججليمجم مجعحمقب ممسحو كاحمجحجسة ال مجتممشيمطممغ محلحمل حجمجخم ححصف احلممسمحم، كحتي
ممسح كاحمجحجسة، ال مجتحمتكز ذلممق إىل دميممط احلممسمحمت كاأليمطحملؿ محلحمل ممسحمق حمجاكيمجتيحم يمطحمل دممجمجخمر 

حجممخل، محلحمل حجسؿ محلمجت الممسح كاججلمجعحمقب يمطججليمجم ىلع يمغممسد مخل ممسحمق املمجعزتججل كاخلجخمارج كممعري
حمجاكيمجتيحم يمطحمل األححصيمطحمسة كاجلربي جحمىمغة اتلمجعججليىحل مخلحمل جمتجخماز يمطحمقب املمخضيممط كإجحت اججلمجعيص؛ يمغمجمىجسا 
ىمحبلؼ اجليجشجخمص الجخماردة كالجخميمطحجس اإلججليه ثلجخماب لججلمخضممط، كاججلمجعحمقب لججلمجعيص، كمخل كيمطحجس ا 

ا.  يحم ال يمجتجحسججلممغ أحجسن
 املصأٍث/  لائدة ِخؿَِّوث ةٗذه 

ـو هل- ♫ مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ احمل يحملي املحمقيجشجخمد حجممحم/ أف ا ممسحمججحميحم مم »/ -يف الك
يحملحمججخم يحم الممسحت/ احلممسمحمت، كأف احلممسمحمت مجتىمغخمشىحل حبممس مخل يف مخفججل محشحمجمجم مخلحمل 

                                      
، كحجمجخم مخفجخمؿ دممجمجخمر املمجعزتججل كممعريحجممخل حكحجمىجسا مخلحمل الزـ إحمجط الممس (1)  محلحمل ممسمخف. ،لججلحمجممسمحم مخلمخضججلحمقن
 . (5/296) اجلجخمي مخلمحممجمج الممسمحم (2)
 .(131)، كمممسججلمخل (6491)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (3)
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 .(1)«اإليحملف كاتلحمقجخمل
- كمخفؿ ف ... يمغملحمججخم كاتليحلىمغري يحمقممط حمل يمجتحمقىحل مخلحمل األيمطحملؿ، كأكرث اجلس يحمقرصك» /-أيممشن

يف احلممسمحمت حمجىت يف جحمىمغجمس محشبلمجممخل، يمغلممسمجعيحجس مخلمحممجممخل مخلحمل ييٍسمجت هل جحميجشىمغمجم، كحجممخل يىمغمجعججلجخمف 
، كبحمل ييحمقىحل مخلحمل اجلحملمجع  حمس حمل ييحمقىحل مخلحمل اليجشججلجخمات اخلحملجمس يشءه ىمغَّ الممسحت محلمحترينا، يمغججلمجمىجسا ييسى
، كبحمل ييحمقىحل مخلحمل محشيـ رمممشف يشءه آىمححمس، ككىجسلممق ممسحمس األيمطحملؿ، كججلحجمس لكُّ حمجممسمحمو  يشءه

املحمججخم يسجخمف لججليجشىمعحمس رة، كيسجخمف لججليحلحمس رة، يمطمجتر املجخمازجحم،  حملحمججخم لكَّ ممسح، ىحل
كاجلجخمع الجخماحمجحجس مخلحمل اججلمجعحملىحل مخفحجس يىمغمجعججليحم اإلنممسف ىلع كجمتيحم يسحملىحل يمغييحم إىمحبلمحشيحم كيمطجخمديمجتيحم  

ًىمغحمسى  ♫. جحتمخل ذمحلحمس (2)«يمغيىمعىمغحمس ا هل يحم محلحمس حمجحجسيجحت ابليغي اججليت ممسحمق اللك اججلمجعمخضممصف يمغىمعي
يمغمجمىجسق ممسحمق اللك يحملفو ىمحلمحشو اكف يف مخفججلمجم » /، جحتمخل مخفؿهل بممس ذلممق، كأحمجديجحت أىمححمسل

حمسي هل، ككىجسلممق حجمىجسا اذلم جحمىَحَّ ممعيجشحملى الممصجخمؾ  ٍىمعىمغى ًىمغحمسى هل، كإال يمغججلحجمس لكُّ مخل يغ  ممسحمق لكن حي يمغىمعي
ًىمغحمسى هل ىجسلممق، يمغف  ، كإىمحبلص مخفمخل حمقججليحم، يمغىمعي يحمي إًٍذ ذاؾى يحملفو ىمحلمحشو

ججلى مجعى يمطحمل اججلمخضحمسيمخف؛ ذى
جخمب مخلحمل اإليحملف كاإلىمحبلص، كإف الحمسجمتججلني حليحلجخمف األيمطحملؿ مجتىمغخمشىحل مجتىمغخمشىحل مخل يف اججلحمقججل

حمل جحمىَحَّ  ا كبني محشبليمجمحمل محلحمل ني الممسحملء كاألرض، كججلحجمس لك مخلى مخلحمقمخلمجمحمل يف اليجشممغ كاحمجحجسن
حمس هل، مخفؿ ا مجعىل/  ٍىمعىمغى ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ممعيجشحملى ححصجخمؾو يمطحمل اججلمخضحمسيمخف حي

املمجمحمساؽ  يمغجلس يممصرتكجخمف يف اهلحجساي كالممشحمجي، كا ال يمحمهل ادلـ [37]احلز/ ﴾ەئ وئ
 .(3)«كال الججلحمجمخل املكجخمؿ كاتليجشحجسؽ يحم، ججلسحمل يمحمهل حمقجخمل اججلحمقججلجخمب...

  ه٘هل /« ٍْ  /«وَخاٍِِن اجلَّاَس خبٍَُُن َضَص
  حجمىجسق اجلحملججل مخلمجعمخضجخميمغ ىلع مخل ممسحمقمجم، كحجمىجسا مخلحمل ب ذمحلحمس اخلص مجعحجس اججلمجعـ، احجممجتحملمخلن

 بممصجحميحم؛ ألجحميحم مخلحمل أحجممخل ىمحيجشؿ اتلحمقجخمل.
                                      

 . (6/227)مخلمحممجمج الممسمحم اجلجخمي  (1)
 . (6/218)الممسمخف امليجشحجسر  (2)
 . (222 -6/221)الممسمخف امليجشحجسر  (3)
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 ، أم/ اعمىحل.«َخاٍِن»/ كمخفجخمهل 

 ِتاضد، ِٔٗا/ «اخلَُُن»ويف  
 أوًًل/ حؿريمٕ/

 لججلمحمىمغجمس يجشحجسر يمطمحممجم األيمغمجعؿ بممسمجمجخمججل مخلحمل ممعري يمغًٍيحلحمس  -ممشحملمجتني- اخليججليمخف ججلىيحلى حجمجخم/ مى
 كركي، أك حجمجخم حجمي راممسجحس يف اجلىمغجمس يجشحجسر يمطمحممجم األيمغمجعؿ بممسمجمجخمججل.

ه لججلمحمىمغجمس، أك حجميه راممسجحس يف اجلىمغجمس(/ لكُّ اعرض ممعري مممسمجتحمقحمس مخلحمل  ججلىيحلى كىمححمسج حمقجخمجل/ )مى
 اججليت جممص يمطمحممجم أيمغمجعؿ.األحمججخماؿ 

كىمححمسج حمقجخمجل/ )يجشحجسر يمطحمل اجلىمغجمس(/ مخل ييجشحجسر يمطحمل اجلجخمارح مخلحمل األيمغمجعؿ ىلع مجعخمش 
 اجلجخما كامليجش.

(/ مخل حجمجخم ىمغيحلحمس، أك ركي كمىحل كحجسحمس، يمغمجمىجسا لكيحم  ًكييو ، أك رى كىمححمسج حمقجخمجل/ )مخلحمل ممعري يمغيحلحمسو
، كاخلججلمخف حجمجخم األكمحشؼ اججليت يمجعمىحل مجم اإلنممسف ممعريق كيه  حمحملجخمدة كمخلىجسمجخممخل. ال يممسُل ىمحججلحمقن

خمشيممغ احليٍممسحملي لججلجحسججلمخف اكف املحمقيجشجخمد حجمجخم/ ججلممق املججليحل اجلىمغممسي اججليت حتحملىحل محشحمجمجم 
ي
يمغذا أ

 ىلع يمغمجعىحل لك دميىحل.
حجمجخم مججليحل إنممسجحمي يجممص يمطمحممجم دميىحل األيمغمجعؿ ككحملؿ »/ -يف رشح الممصحملىحل- كمخفؿ اهليمجتِل

 . (1)«األحمججخماؿ

حمجممسف إىل اجلس كإىل اخلججلمخف احلممسحمل لكحمل جمتمخلمجع لئل» /كمخفؿ الممصييمح حمحملحجس رححصيحجس رخمش
 .(2)«محلممغي األذل يمطمحممجممخل

، كاخلججلمخف الممسي يمطمحميحم يجشحجسر  كاخلججلمخف احلممسحمل يمطمحميحم يجشحجسر األيمغمجعؿ املحمجحملجخمدة يمطحمقبلن كرشاعن
.  األيمغمجعؿ املىجسمجخممخل يمطحمقبلن كرشاعن

                                      
 .(495)صىحل، الحمل حمجحمتحمس اهليمجتِل أرشؼ الجخمممسىحل إىل يمغمجممخل الممصحمل (1)
 . (46)ص اجلجخمكي، لججلمحمجخمكم، كيمطججلييحم مجعججليحمق الممسيحجس حمحملحجس رححصيحجس رخمش رشح األربمجعني (2)
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ٍممسحمل اخلججلمخف.  كمخفحجس محمجخميمط يمطرات الممسججلممغ يف مجعحمسيممغ حمجي
 . (1)«حمجممسحمل اخلججلمخف/ اليحلحمسـ كابلىجسججل كاالحمجمجتحملؿ»يمغحمقؿ احلممسحمل/ 
 . (2)«حمجممسحمل اخلججلمخف/ ابلىجسججل كاججلمجعمخضي كاججلبرش احلممسحمل»/ كمخفؿ الممصمجعيب

 .(3)«كاكف الممصمجعيب محلىجسلممق»مخفؿ احمل رجمت/ 
 .(4)«حجمجخم بممسممش الجخمجمتيحم، كبىجسؿ املمجعحمسكؼ، ككممغُّ األذل»كمخفؿ احمل املرؾ/ 

 .(5)«حمجممسحمل اخلججلمخف/ أالَّ ىمعممش كال حتمجتحجسَّ »كمخفؿ أمححجس حمل حمجمحمىحل/ 
- كمخفؿ  .(6)«سحمجممسحمل اخلججلمخف أف حتمجتحملىحل مخل يسجخمف مخلحمل اجل»/ -أيممشن

 ذآًيا/ لضَٕ ؤِـزتلٕ/
 بممصجحميحم. مخلمحم أف حجمىجسق اجلحملججل مخلحمل مخفيىحل يمطمخضممغ اخلص ىلع اججلمجعـ محمجخميمجمن  مخفحجسَّ

كألف محلمحترينا مخلحمل اجلس مخلحمل يحمطحمل أف اتلحمقجخمل يه اججلحمقيـ حبمخف ا مجعىل دكف حمجحمقجخمؽ 
مخلمجعذنا ف حمجممسحمل اخلججلمخف مخلحمل أحجممخل مخل يمجعمجتين يحم اإلممسبلـ، ال ممسيحمل ملحمل  يمطدق، يمغىمحرب اجليب 

 كدين كمخفممشءن محلممصف مخلمجعذ كححصف لك اعلمخل كدايمطي، كحمقجخمل ا اكف مخلمجتيجش حجسين لججلمحمس مجعججليحملن
 ممسبيىحلي حم ا لججلمجعحجس كحمجممسحمل اخلججلمخف ممسبيىحلي حم اخلججلمخف لججلمجعحجس.

ككمحترينا مخل يىمعججل ىلع مخلحمل يحمقجخمـ حبمخف ا كيمجعمجتين يحم أف يمجمحملىحل حمجمخف اجلس للكي، أك 
ا، ال  ىحل مخلحمل األجحمبيء يحمقرص يف حمجحمقجخممخفمجممخل، كاجلحملممط ني ذلممق يمطحمسيحمس جمتحجسَّ حملَّ يحمقجخمل يمطججلييحم إال اليحلي

 كاليجشحجسيحمقني.
يجحم، » مخفؿ احلرث املحمجممسيب/ جحتبلجحت أححصيء يمطحمسيحمسة، أك مخلمجعحجسكمخل/ حمجممسحملي الجخمجمتيحم مخلممط اليجشي

                                      
  .(91)أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف مخلحجساراة اجلس  (1)
  .(171)أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف اإلىمحجخماف  (2)
 .(2/543)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل   3))
  .(2115أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم ) 4))
  .(2/89)أىمححمسجمتيحم مخفجخماـ الممسمحم يف اججلرتممعي كاججلرتحجمي  (5)
 .(2/544)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل   6))
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 .(1)«كحمجممسحمل اخلججلمخف مخلممط ادليجحم، كحمجممسحمل اإلىمحء مخلممط األمخلجحم
ٻ ٻ ﴿كمم يحجسؿُّ ىلع أف حمجممسحمل اخلججلمخف مخلحمل اتلحمقجخمل املمجخمر مجم/ مخفجخمهل مجعىل/ 

ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀپ ڀ  ٻ ٻ پ پ پ

 ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ
 .[034،033ؾّران/ ]آل

 كمخفحجس كردت يف يمغممشىحل حمجممسحمل اخلججلمخف أحمجديجحت، مخلمحممجم/
ُُٔٗ ُخًَُوا»أجحميحم مخفؿ/  حمجحجسيجحت أيب حجمحمسيحمسة يمطحمل اجليب  -1 ٌُ املؤِٔني إيّآًا/ أضص  .(2)«أكّ
يمطًمخضى املحمسءي » كيف حمجحجسيجحت أممسمخل حمل رشيممق مخفؿ/ -2

ي
؟  مخفلجخما/ ي رممسجخمؿ ا، مخل أيمغممشىحل مخل أ املممسججلمخلي

 .(3)«اخلَن احلصْمخفؿ/ 
حمل ىمحججلحمقيحم  كمخفحجس أىمحرب اجليب  -3 ممسَّ ف اإلنممسف إذا مخفـ حبمخف يمطد ا يمغحمجممسحمل إحلمجممخل كحمجى

مخلمجعمجممخل كمحشرب ىلع األذل يف ممسبيىحل ديمطجخممجممخل يمغجحميحم يمحمؿ محمس اليجشمخل اججلحمقمخل املمجعمجتين حبمخف 
صْ ُخَُوٕ إن املؤِْ حلدرك حب» أجحميحم مخفؿ/ ا أيمطحمطمخل اججلمجعمحمي؛ يمغمجعحمل اعئممص زكج اجليب 

 .(4)«درسَث الطائُ اٍوائُ
خربكُ ةأضتِّلُ إىل ا وأهَربُِلُ » مخفؿ/ كيمطحمل يمطحجس ا حمل يمطحملحمسك يمطحمل اجليب  -4

ُ
ًَل أ

َ
أ

٘م اٍوياِث ُُٔلُ ُخًَُوا؟ مخفلجخما/ ًل. مخفؿ/ ِين دلًَصا ي  .(5)«أضص
 .(6)«وٕأٓا زؾيُ ةبيج يف أىلع اجلٔث ملْ ضصْ ُخَُ » مخفؿ/ كيمطحمل أيب أمخلمخل يمطحمل اجليب  -5

حجمىجسا يمطحمل يمغممشججليحم يف اآلىمححمسة، كأمخل يمطحمل يمغحجسيحم كجحتحملحمسيحم يف ادلجحمي يمغحملمجعججلجخممخل مممصمجمجخمدة، يمغيحم 
                                      

 . (11/75)، كأجخم جحممجعيمخل يف احلججلي (1/493أىمححمسجمتيحم احمل اجلجخمزم يف محشىمغ اليجشىمغجخمة ) 1))
 كمخفؿ/ حمجممسحمل محشحمجيخمت.، (1162)، كاججلرتمخلىجسم (4682)، كأجخم داكد (11116، 7412أىمححمسجمتيحم أمححجس ) 2))
 .(3436)، كاحمل مخلجمتيحم (7554)كاججلجممسيئ يف اليحلربل،  ،(2138)كاججلرتمخلىجسم،  ،(3855)كأجخم داكد،  ،(18454أىمححمسجمتيحم أمححجس ) 3))
 . (481)، كمحشحمجحمجيحم احمل حمجف (4798)، كأجخم داكد (24595أمححجس ) أىمححمسجمتيحم 4))
 .(485)، كاحمل حمجف (6995) (6696)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (5)
 .(4811)أىمححمسجمتيحم أجخم داكد  (6)
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حجسكـ املحمج، كسحملىحل املجخمدة، كمجتمخل األججلىمغ ني األحجمىحل كاإلىمحجخماف، كاألحمج كاجلرياف، ىحل األمحمس 
 أكرث مخلحمل ذلممق؛ حمجيجحت إجحميحم يىمعحمسس أححصحمتر املجخمدة ني األيمطحجساء.

ڳ ڳ  ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ﴿مخفؿ مجعىل/ 

 .[34]لطَج/ ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ
- مخفؿ جمتربيىحل لججلمحميب  [099]األؾراف/  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿كمخفحجس كرد أجحميحم يمطمحمحجسمخل جحمحمسؿ مخفجخمهل مجعىل/ 

َِْ ضرمى»/ -يف ىمغممسري ذلممق  .(1)«حؿم٘ ؾّْ ػَّى، وحطٌ ِْ هعؿى، وحؿعٚ 
ًكمى حجمىجسا مخضحمسؽو ال ختججلجخم مخلحمل مخلحمقؿ يمطحمل يمطحمق حمل اعمحمس، كيمطٌلي حمل أيب ىحضججل  .(2)كري

 مخلحجسح ا  .[4]اٍوَُ/ ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿مخفؿ/   جحمبييحم كججلػحملَّ
يمغاكف إذا محشيمغخمت رجمتبلن لمخل يزنع يحجسق مخلحمل يحجسق حمجىت يسجخمف الحمسجمتىحل حجمجخم اذلم يزنع، كال 
ا حمل  يرصؼ كجمتمجميحم يمطحمل كجمتمجميحم حمجىت يسجخمف الحمسجمتىحل حجمجخم اذلم يرصؼ، كلمخل يسحمل يجخماجمتيحم أحمجحجسن

مجعىحمسيض ألمجخمر مخلحمل اججلمجعحمقب كحنجخمق  .(3)يسحمسق، كاكف محلمحترينا مخل حي
ججلحمقيحم اججلحمقحمسآف يحملحمس كامحمسق، كيزنجمتحمس حمسكاجمتحمسق، كيحمسىض لحمسخمشق، كبجلحملججل يمغججلحمقحجس اكف ىمح

 .كيممسجحسممش لممسجحسمخضيحم 
، أم حيطٌ ةالًصب ٌّٚ يبٌّ ِستَِِـّ  ؟ ذاثلًا/ ٌٖ اخلَن احلصْ ٖو

٘اب/  ، كبمجعممشيحم حييجشىحل ليحلممس، مخفؿ اجليب اجل إن »/ -ألححصمخت يمطحجس اججلحمقحجمس- مجعممشيحم جمتججليػٌّ
جخمؿ ا، أىمحججلحمقني ختججلَّحمقي مجمحمل، أـ جمتججلين ا ، مخفؿ/ ي رممسليى خلَوني حيتّٗا ا/ احلَُ واألٓاة

 . (4)«، مخفؿ/ احلحملحجس  اذلم جمتججلين ىلع مخل حيةٌ َستََََى ا ؾَيّٗايمطججليمجمحمل؟ مخفؿ/ 

                                      
  ممسمحمدو محمسممسىحل. (25)ماكرـ األىمحبلؽ  أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف (1)
، كحمجحجسيجحت (271 -17/269)كاججلمخضرباين يف اليحلري  ،(7285)، كاحلزمخل (17452، 17334)أمححجس  أىمححمسجمتيحمحمجحجسيجحت يمطحمق حمل اعمحمس  (2)

 . (7584)، كابليمجمٌف يف الممصمجع (5567)اججلمخضرباين يف األكممسممش أىمححمسجمتيحم أيب ىحضججل  ًحمل  يمطٌلي 
   (.121/ 1) مجمينأليب الممصييمح األمحش ،ملسو هيلع هللا ىلصأىمحبلؽ اجليب   (3)
 . (17)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (4)
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يمغخلججلمخف يسجخمف كحجمينٌ كيسجخمف ليحلممس حملمجعىن أف اإلنممسف يحملحمسيف جحمىمغممسيحم ىلع اخلججلمخف احلممسحمل 
 يحم مخلمجعىن. ألمحمسق  ، كلجخم لمخل يسحمل ذلممق مميحلمحمن لمخل يسحمل(1)حمجىت يسجخمف ذا ىمحججلمخف حمجممسحمل

   وَخاٍِن اجلَّاَس »/ وه٘هل»/ 
 حجمىجسا أمحمس اعـ يممصحملىحل دميممط اجلس.

 مجتحمجممسني ىمحججلحمقيحم مخلممط اججلىمغممسؽ كاملمجتحجسيمط ىحل كمخلممط اليحلىمغر كاججلحمطججلحمل.  يمغحمتمجعىحل املممسججلمخل ملكىمغن

بىيٍحجسى أف حجمىجسا األمحمس اججلمجعـ خميجشجخمصه حملحمل يممسمجتحمجحمقيحم، كبمجمىجسا خيحمسج املمجتحجسع كاججلىمغجمتحمس 
 كاججلىمغممسمخف كالاكيمغحمس.

ؽ يف األحمجاكـ كاألكامحمس املمجتمجعججليحمق لاكيمغحمس كاملمحميمغمخف مخلحمل  ا ممسحمججحميحم كبيف ذلممق/ أفَّ  مخفحجس يمغحمسَّ
ججلمخل   يف حمجؿ احلحمسب كاجلمجمد ممعري اججليت هلمخل يف حمجؿ الممسي حمجؿو إىل حمجؿ، يمغحمتمجعىحل هلمخل أحمجاكمخلن

 كديمطجخممجممخل إىل اإلممسبلـ.

 ،[9]اتلطريُ/ك [73]اتل٘بث/ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿يمغحمقؿ مجعىل/ 
 .[29]اٍمخص/ ﴾پ پ ڀ ڀ پ﴿ككمحشممغ ا املمخلمحمني يمغحمقؿ/ 

كأمحمس ممسحمججحميحم ججلىمعججلحمط حمجؿ إمخفمخل احلحجسكد، كإجحمسر املمحميحلحمس؛ دين لججلحملممسججلمخل كاذلَل، 
.  كرداعن لججلحمطلمخل، كذلممق مخلحمل ممعري مجعحجس 

 .[2]اجل٘ر/ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿/ -يف إمخفمخل احلحجسكد- مخفؿ مجعىل
 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿كمخلممط حجمىجسا يمغحمقحجس مخفؿ ممسحمججحميحم/ 

ض اإلممسبلـ، كمخلمحممخفممص أحجمىحل الممصمجمت، كىحضججلن تلحلممغ اججلحمقججلجخمب، ، كذلممق حمجؿ يمطحمس[46]اٍؿًٔت٘ت/
 .(2)«وِا اكن الرلن يف يشء إًل زإٓ، وِا اكن اٍؿٔك يف يشء إًل شإٓ»

مخفؿ مجعخمش أحجمىحل اججلمجعججلمخل/ حمجممسحمل اخلججلمخف محلحمطمخل اججلىمعيمخض ، كإحمطمجمر اججلمخضبلمخف »/ مخفؿ احمل رجمت

                                      
 . (197ص)، الحمل يمطمحتيحملني اجلجخمكي رشح األربمجعني (1)
 . (2594)، كمممسججلمخل (6258)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (2)
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أك إمخفمخل حمجٌحجس، ككممغ األذل كاججلبممصححص إال لججلحملمجتحجسع كاججلىمغجمتحمس، كاججلمجعىمغجخم يمطحمل الحمساججلنٌي إال دين، 
ا حملحمطججلحملو ملحمطججلجخمـ مخلحمل ممعري مجعحجس   ، أك أىمحىجسن  .(1)«يمطحمل لك مممسججلمخل، أك مخلمجعحجمحجس إال ىمعيري مخلمحميحلحمسو

 ٘ائد حرب٘يث ودؾ٘يث  /ل
احن ا » /كمخفجخمهل ، [012]آل ؾّران/ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ يف مخفجخمهل مجعىل/

 /«ضيرّا ئج
ب ممسجحسممش ا مجعىل كمخلحمل ديمطجخمة ألحجمىحل اإلممسبلـ اعمخل كلرلاعة ىمحمحش أف يمجتحمتمحمجخما أممس

 ذلممق مخل يٌل/
أف يمجتحمقجخما اتلمجعيجش املىجسمجخمـ ججلىمغحمسمخف، أك ىحضىمغ مخلحمل دكف أحجمىحل اإلممسبلـ كاإليحملف املمجتمجعني  -1

 لممسججلممغ األمخل اليحلحمساـ، كحلمجعحمسيمغجخما احلمخف حمجىت يمجعحمسيمغجخما رجمتهل.
ا لمخل يرشيمطيحم ا ىلع لممسف  -2 أف يمجتحمقجخما أف يسجخمف مخلمجعحمقحجس الجخمالء كاججلرباء، كاحل كابلىمعخمش أمحمسن

، أك حنجخم ذلممق.رممسجخمهل، مخل ، أك ححصييمحو  حمل اجحممجتحملءو لحمسايو
أف يمجتحمقجخما ا يف جحمرصة حجمىجسا ادليحمل؛ يمغبل يتممعممشجخما كيمجتحجساحمسكا بممس اججلحمقممشي اججلىمغحمسكيمطي  -3

ممسمخل ىلع مخلحجسار اججلحمقحمسكف الممسجخماججلممغ، يمغججليمجتحمقجخما ا كحليجشججلحمججخما ذات حمحممجممخل،  اججليت لمخل حتي
ا خمشحجس اججلسىمغحمس كأحجمججليحم كاججلمجعججلحملجحم حجسن  مممصرتاكن مجخمحمجَّ  ي كأذجحممجم.كججلحممصمجتىمعججلجخما لجخممخفجخمؼ محشىمغًّ

 أف يمجتحمقجخما أف يحمقجخملجخما مخل ال يىمغمجعججلجخمف، كيىمغمجعججلجخما مخل ال يمحمسكف، كأف جيمجتججخما خمججلىمغ اججلحمطحجمحمس لججلىحضحمل. -4
حمق كاججلحمقججلجخمب ممعري ممسججليحمل، كاليجشحجسكر ممعري حمجججليحمل،  -5 ؽ مجعرات مخلمحمحملَّ أف يمجتحمقجخما اججلتممصحجسُّ

 كاأللممسمحم مخلمجتجحسجخمخمش يف ابلىحضىحل، كاجلىمغجخمس مجعجحت مجم األحجمجخماء، كاألحمجاكـ مخضججلمخف ىلع اخلججلمخف
 جمتحمسايمغن مخلحمل ممعري ث.

أف يمجتحمقجخما ا يف إىمحجخماجحممجممخل ادلاعة، يمغججلحممسحجسكا ىمحججلججلمجممخل كىمحمخضحجممخل، كجيربكا محلَّسحجممخل، كال  -6
يىمغحمسحمججخما حمسالمجممخل، كال يممشجحسحملجخما ممسججليمجممخل، ال ممسيحمل مخل اكف مخلجممصق الممشمجعممغ اججلبرشم 

                                      
 .(2/863)ذمحلحمسق املحمسكزم يف مجعحمطيمخل مخفحجسر اليجشبلة ك ،(2/544)كاحلسمخل جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ  (1)
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، أك أمحشىحل خيججلممغ أمحشجخمؿ أحجمىحل الممسمحم.  دكف تىنبى  بلحجسيمطو
يه يمطحمل اتلمجعيجش املىجسمجخمـ حجمجخم اججلىمغجخمخمشجخمي كاججلتممسيُّ أف يمجتحمقجخما ا أف يسجخمف ابلحجسيىحل يمطحمل اجل -7

يمغيحمل يحمقجخممجخمف يحم مخلحمل أيمطحملؿ، كحلسحمل ابلحجسيىحل حجمجخم االجمتمجتحملع ىلع أمحشجخمؿ أحجمىحل الممسمحم 
 كاجلحمليمط/ أمحشجخمؿ الممسججلممغ اليجشججلخمت، كاتلمجعكف يف إمخفمخل أيمطحملؿ مممصرتك بممصلك دميع. 

دي ًػػيحمً  ىٍممصػػًفى ابٍلًػػبلى ػػً الى ت يمطى مي اجٍلىحملى
ٍ
أ  رى

 

ًؼ كى   ريٍدمخلى اججلٍػًجحسبلى يٍممصػًحمقيٍمجمى ػحمسًٍد ي مي اججلٍىمغى
ٍ
 رىأ

 

أف يمجتحمقجخما ا يف ادليمطجخمة إىل ا، يمغبل خيججلمخضجخما ني اججلحمقجخمة كاججلمجعمحمممغ، كالحمسيمغمخف كالممشمجعممغ،  -8
كاجليجشيحمج كاججلتممصمجمري، كاججلىمعرية ىلع املحمجرـ كاتلمجمجخمر ممعري املمحمممشممش، كمخفحملممط اججلىمغمجتمحم كاجلنب 

 أمخلجحم. كاخلجخمؼ، كاملحجساراة كاملحجساحجممحم، كججلحممسحملجخما األححصيء ممسحملمجم؛ يمغف اللكحمل

  ا»/ وه٘هل َٗ ُط ّْ حْتِِؽ الصيئَث احلصَٔث َت
َ
 /«وأ

إىل أحمجحجس إىمحجخماجحمممق يمغدر حلممسمحم كيه ايمطمجتىجسارؾ، كال  -أيمجم األخ اليحلحمسيمخل- يمغف أممستى  -1
 ىمحىجسؾ اججلمجعحمسة إلجحتمخل.

إذا أممستى ف أدىمحججلى جحمىمغممسممق يمغيحمل ال يمجعمحميممق مخلحمل الممصجخمف املمجتمجعججلحمق دليمطجخمة، أك اججلمجعججلمخل، أك  -2
ل، أك حمقحمسيحمس حمجسمخل ىفى لممق ىمحمخضق، يمغججلمجتدر حلممسمحم كيه يجشحمجيخمت أممستى يف جحمحمقىحل يمغمجتجخم

ىٍممسمجتىيًح مخلحمل ذلممق.  اجلحمقىحل، أك يجشحمجيخمت اججلىمغمجتجخمل، كال ت
َّ يمطحمل احلمخف يف مجخمخمشممط حيمجتجمتممق يمغييحم يمغجحمرصق يف مجخمخمشممط آىمححمس، كال  -3 يحلى إذا أممست ف ممسى

 تممسمجتحملحمسئ الممسيحلجخمت يمطحمل احلمخف؛ يمغف الممسمحل يمطحمل احلمخف ححصيمخضف أىمححمسس.
األيمغحمساد إىل ا يمغججلمجتدر حلممسمحم، كيه اممسمجتىمغدممق مخلحمل أىمحمخضممق إذا أممست يف ديمطجخمة مجعخمش  -4

 كاجمتمجتمحممجم يف املممسمجتحمقىحل كال مجتىمعض يمطحمل ذلممق، أك ربرق. 

حملو »/ مخفجخمهل  ممسى مخفو حمجى
ًججلًمخف اجلسى خبيججلي  .«كىمحى

 .(1)«إجحمحمل مجعمحت ألحملمخل ماكرـ األىمحبلؽ»/ كمخفجخمهل 
                                      

 . (8949)كاججلزبار  ،(273)كابلجحسرم يف األدب املىمغحمسد  ،(8952)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (1)
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 لؤلىمحبلؽ يف حمججمسي ادلايمطي املممسججلمخل، حجمىجسا املمحممجممخت ميحلجخمَّ  ف مخلحمل أمجخمرو جي أف ييحمقيمخل مخلمحممجمحمتن
 حمجممسحمل األىمحبلؽ  حمجممسحمل األىمحبلؽ، كأمجخمر جي أف ييمجم ختججلحمقن .- يرتكمجم ادلايمطي ختججلحمقن  أيممشن

 كحجمىجسا ىمغيجشيججلمجم/ 
ا يف اتلؿامٌ ِؽ اجلاس اعِث واملدؾ٘يْ خاضث/  أوًًل/ أم٘ر جيب احِّواٖؤ

 اتلخٌلِّ ؾْ احلًّث ضال اجلطص/ -0
ـ، ككىجسا مخلحمل حجسيمطجخمق إىل ا يسحمسق أف  مخلحمل احليحلحمل أف مجعججلمخل أف اجلس يمغيًمخضحمسكا -أ ىلع محلحمساحجم املبل

ـ، أك أف يججلجخمـ حجمجخم جحمىمغممسيحم، كيسحمسق أف يحمقجخمـ مخلحمقـ املجحسمخض، أك يحمقممغ مجخممخفممغ املحجسايمغممط يمطحمل  يبل
يحم يمغيىب الحمسجمتجخمع إىل احلمخف. ـ ممعريق، كمخفحجس ىمعججليحم جحمىمغممسي  جحمىمغممسيحم، ال ممسيحمل إذا حمجيجشىحل حجمىجسا الججلجخمـ أمخل

 مخفؿ الممصيمغيع/
ػػٍحجسيًن ًمحميٍيجشػػًحمجممقى يًف اجحمًٍىمغػػحمسى  حملَّ  اًدمتىمجعى

 

يحمٍ   يمطى حملى ى يًف اججلٍػػػػحمتى محميبٍػػػيًن اجلًَّيجشػػػيٍحمجى  كىجمتى
 

 يمغىػػًفَّ اجلٍُّيجشػػخمتى بىػػنٍيى اجلَّػػًس جحمىػػٍجخمعه 
 

يحمٍ   يمطى رىٍضى اٍممسػػػًمجتحملى
ى
 ًمخلػػػحملى اتلَّػػػٍجخمبًيًٍيمح الى أ

 

ٍمػػًحمسم
ى
ػػيٍى أ ػػججلىٍىمغمجتىيًن كىيمطىيجشى  يمغىػػًٍف ىمحى

 

ػػيحمٍ   يمطى ٍع إًذىا ججلىػػػٍمخل تيٍمجعػػممشى ىحضى ٍػػحمسى
 يمغىػػبلى جتى

 

 محشحمج مخلمحممخضمخف كاع أف  -أيمجم ادلايمطي- كيمطججليممق -ب مجعججلمخل أف مخلحمل حجسيمطجخمق ججلحجمس داحملن
يحم مممجتججل حجمجخمنل أحمجيجحمن ككربيء أحمجيجحمن أىمححمسل، كمخفحجس يحملمحممجعيحم  لججلحمجمخف، ىحل مخفحجس سجخمف جحمىمغممسي
 ىلع محلربييحم، يمغمجعججليممقى إذا جحميجشحمجى  ٍحمطًمجمحمسى امخلمجتمحتهل لؤلمحمس يمغجخمرنا كحمجالن حمجىمغحمطن محلربيؤق أف حي

أك يمطحملججليحم اججلحمقحجسيمخل يمغفَّ ذلممق  أف مجتىمعيمغىحل ححصحن مخل تلرتؾ هل يمغحمسمحشن لبلنممسحمجًب مخلحمل مجخممخفىمغيحم،
 ممسييحلجخمف يمطجخمجحمن هل ىلع اخلري.

ا مخلحمل  كإذا محلمحم حمطحمل أجحميحم ججلحجمس محشحمج مخلمحممخضمخف كيمطحمقىحل راجمتخمت يمغمجعججليممق أف سجخمف مخلمجتكحجسن
أجحميحم محشحمج أحمجممسحجمس كمممصيمطحمس، كأجحميحم مخفحجس يمجتجحتحمس جلحمطحمسة يمغممشبلن يمطحمل اللكحمل، يمغجلحمقحجس املرش 

ججلحمت إىل حجمىجسا حمجىت مجتكحجس كجخمجمتييحم األكامحمس مخفحجس يممس آجحترنا ممسججلي كجحممجتمخت ممعري مخلمجخمجحم، يمغبل 
مخلحمل مخفجخمؿ محشحمجممق هلىجسا األممسججلجخمب مخلمحمممق، كأممسججلجخمب احلخمش كاحلجحت ىلع اخلري يجحتحمس اغبلن أكرث 
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 مخلحمل أممسججلجخمب األمحمس املرش، كأممسججلجخمب اتلمجعحمسيخمش يجحتحمس اغبلن أكرث مخلحمل أممسججلجخمب املجخماجمتمجم.
إذا ججلىمعيحم يمطحمل رجمتىحل مجعيمحميحم يشء يمغاكف يحمقجخمؿ/ مخل ؿ أمخفجخماـ يحمقجخملجخمف محلىجسا، أك  كمىحل مخفجخمهل 

ًحجس األيمغمجعؿى دكف الحمسجمتًؿ.(1)جخمف محلىجسا يىمغمجعججل  ، يمغسحمل ذمحلينٌ كاجحمحمقي
كمخلحمل احليحلحمل يف اجليجشخمت/ أف مجعججلمخل أف الرشع جمتمجعىحل لممق ممسمجعن يف اىمحمجتير األممسججلجخمب  -جمت

ٍدَعى ججلحمقجخمؿ املحجسيمطجخم، كحمجىت جخمجمتيحم ىمحمخضن إىل ممعريؾ حيحملججليحم ىلع 
ى
اذلم جيمجعىحل اخلمخضب أ

ىت جخماجمتيحم لك حمسؾ اججلحمقيخمت كيمغمجعىحل اجلحمليىحل يمغف يمطججليممق أف مجعحمسؼ أحمججخماهل كمحشىمغيحم، حمج
 حمجججلو حمل ييجشججلحمجمجم كمجعمخض لك إنممسفو مخل يمحمىمغمجعيحم.

كمخلحمل احليحلحمل يف اجليجشيحمج ليجشحمجممق/ أال حجسيمطجخمق ألجمتىحل جحمىمغممط ححصجحسيص، أك حمجحمسيب، كإجحمحمل  -د
، كججلحجمس لممق مخلحمل حجمىجسا ممسجخمل إييجشؿ اخلري إحليحم، كججلحجمس ذللممق مخلحمل ممس  ـو حجسيمطجخمق ملحجسأ ممس

/ -مخفىحل أمحمسق هل ◙ملمجعذ  ممسجخمل حممجتممق هل كححصىمغحمقمجتممق يمطججلييحم، كتلمجتحملمحتَّىحل مخفجخمؿ اجليب 
أؾين ىلع  امهلليا ِؿاذ، وا إين ألضتى؛ لال حدؾْ يف دةر لك ضالة أن حو٘ل/ »

 .(2)«ِذيرك، وشًرك، وضصْ ؾتادحى
ىلع - يمغحجسايمغممط احل املحملحمسكج خلجخمؼ حجمجخم مخل يحجسيمغمجعممق إىل جحميجشيحمج محشحمجممق، مخفؿ مجعىل

 . [59]األؾراف/ ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿/ -لممسف أجحمبييحم كرممسججليحم اكيمغ مخفجخمهلمخل
ممخلحمل آؿ يجمس يحمقجخمؿ مخل يحمقجخمؿ مخلحمل اجليجشيحمج ججلحمقجخممخليحم، يمغيحمقمجتججلجخمجحميحم جمتحمساءن ىلع جحميجشحمجيحم، كحجمىجسا 

 ححصىمغحمقن مخلمحميحم يمطججليمجممخل مجعحجس مجخميحم. [26]يس/ ﴾ىئ ىئ ی﴿/ -مجعحجس مجخميحم- يمغيحمقجخمؿ
محتىىحلي اجلس مخلمحتىحل اججلىمغحمساش يحمقمجتحمجمخل يف اجلر، كأجحم آىمحىجس حبحمتحمسحجممخل حجسيمغمجعمجممخل  -أيمجم ادلايمطي- يمغحملى

 لحمساح مخلمحمممق كاليجشحجسر؛ حمجىت ال يحمقمجعجخما يف اجلر.

أردتى أف محمسى محمسو يمغذمحلحمس يمغممشججلىيحم مخفىحل أف محمس يحم، يمغف اجلىمغجمس تممصجخمؽ  كإذا -حجم
                                      

 . (1514، 1411)، كمممسججلمخل (2735، 751، 456)ابلجحسرم أىمححمسجمتيحم  (1)
 .(1313)، كاججلجممسيئ (1522)أجخم داكد ك، (22119)أمححجس  أىمححمسجمتيحم (2)



 

 

 

85  

 لججلحمتمجمد كاججلحمقمجتؿ- حمجني مخفؿ لججلحملحمججخمب، كاٍرمجتىًحجس حمسممسجخمؿ ا  ِْ يأخذ »/ -تممصجخميحمقن
ٕ؟  .(2)«ألؾعني الرايث فًدا رساًل حيتٕ ا ورش٘هل»، كمخفؿ/ (1)«ٖذا الصيك حبوِّ

 إّٖال اإلٓطاف/ -2
 ٍىحل محليممغ  -ايمطيأيمجم ادل- يمغمجعججليممق داحملن املحمسيبي إلجحميجشؼ/ أف مجعحمسؼ اججلىمغممشىحل ألحجمججليحم، كمخلَّ

أف جحمممس مخلحمل »يمغمجعحمل أنجمس حمل مخللممق/ مجخممخفممغ األجحميجشر يف أيمطحمقب حمجمحمني؛  اعججلمخت اجليب 
مخلحمل أمجخماؿ حجمجخمازف مخل أيمغء يمغمخضىمغمخف  حمجني أيمغء ا ىلع رممسجخمهل - األجحميجشر مخفلجخما لحمسممسجخمؿ ا 

يمجعمخض مخفحمسيممص  يىمعىمغحمس ا لحمسممسجخمؿ ا  /-يمجعمخض رجمتال مخلحمل مخفحمسيححص امل مخلحمل اإلىحل، يمغحمقلجخما
حملحمقتلمجممخل، يمغرممسىحل إىل  كيحجسيمطمحم، كممسيجخميمغمحم حمقمخضحمس مخلحمل دمخلمجممخل، مخفؿ أنجمس/ يمغحمجحجسث رممسجخمؿ ا 

األجحميجشر، يمغحمتحملمجعمجممخل يف مخف مخلحمل أدـ، كلمخل يحجسع مخلمجعمجممخل أحمجحجسا ممعريحجممخل، يمغججلحمل اجمتمجتحملمجعجخما جمتءحجممخل 
ي - امحممخفؿ هل يمغحمقمجمؤحجممخل/ أمخل ذكك آر ِا اكن ضديد ةَقين ؾٔلُ؟يمغحمقؿ/  رممسجخمؿ ا 
يمغججلمخل يحمقجخملجخما ححصح، كأمخل أجحمس مخلمحم حمجحجسيمحت أممسمحمجحممجممخل يمغحمقلجخما/ يىمعىمغحمس ا لحمسممسجخمؿ ا  -رممسجخمؿ ا

إين  / يمجعمخض مخفحمسيممص، كيرتؾ األجحميجشر، كممسيجخميمغمحم حمقمخضحمس مخلحمل دمخلمجممخل، يمغحمقؿ رممسجخمؿ ا 
ُْ ةلمرأؾعٚ  ُٖ ُد ْٗ ٘ا إىل رساًًل َضِديٌد َع ٘ال، وحرسؿ ، أِا حرض٘ن أن يذٖب اجلاس ةاألم

٘اهلل ِا لُ ةرش٘ل ا رضاٍ َْٔوَِتُ٘نَ ؟ ل ي رممسجخمؿ - مخفلجخما/ ًل مما ئوَت٘ن ةٕ! ةٕ خَيٌ  َت
ذََرةً إٓلُ شرتون ةؿدي مخفحجس رخمشيمحم، يمغحمقؿ هلمخل/  -ا

َ
٘ا ا شديدةً  أ ؛ لاضربوا ضىت حَو

 .(3)«جحميجشرب مخلٍ ججلى / يمغى مخفؿ أنجمسه  ىلع اٍـط٘ض. ورش٘هل 
٘ا  (4)لإُٓٗ َيريِِش وؾيبيتأوضيلُ ةاألٓطار؛ »/ كيمطحمل أنجمس حمل مخللممق مخفؿ  لود هض

ِِْ حمصُٔٗ، وجتاوزوا ؾْ مصيئُٗ (5)اذلي ؾَيُٗ ٘ا   .(6)«وبيق اذلي هلُ؛ لاْقَتَُ
                                      

 . (2471)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (1)
 . (2417)، كمممسججلمخل (2975)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (2)
 . (1159)، كمممسججلمخل (3147)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (3)
يت. يمجعين/ مخضجحميت (4)  كىمحمحشَّ
 أجحممجممخل كيمغجخما حمل مجعمجمحجسكا يحم يف يمجع اججلمجعحمق. ملسو هيلع هللا ىلصيحمقيجشحجس  (5)
 . (2511)، كمممسججلمخل (3799)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (6)
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 كمخفحجس مخفيىحل/
ػػػيحمي  ػػػ الى ىججليحملَّ ىمحن

ى
ٍممسػػػتىٍمخفو أ ٍممسػػػى ًحملي

ى ل  كى
 

؟  بي ىجسَّ مجمى ػًؿ اججلٍػػحملي مُّ الحمسيجمتى
ى
مجعىجحتو أ ى ححصى  !ىلعى

 

 كمخفيىحل/
ةً  ػًىمعرٍيى ػي ًمخلػٍحمل محشى ٍمجعحمتى حمسٍءي حى ػ كىاججلٍػحملى  رٍيًقً دى

 

ػػػػؿي   حمقى ًذيٍػػػػًيحم مخلى مُّ اٍمػػػػحمسًئو إاًلَّ كى
ى
 أ

 

ةه  ػػزٍيى حملى ػػٍحمل ججلىػػحٍجمسى ًذيٍػػًيحم دي ىٍممسػػمحمى جحمىػػحمسىل مخلى  ل
 

ػػػػؿي   مجعَّ ًػػػػىحلي اججلٍىمغى ػػػػًؿ اججلٍحمقى مُّ الحمسيجمتى
ى
 أ

 

رًلى يف اخلحملحمس محمسارنا، يمغاء يحم ذات يجخمـ، يمغحمقؿ رجمتىحله مخلحمل اججلحمقجخمـ/ »ك ،  امهللاكف رجمتىحل جمتي محمٍيحمي اججلٍمجعى
٘اهلل ِا ؾَُّج إَّٕٓ حيب  اَ ورش٘هَل  /مخل أكرثى مخل ييٍَتى يحم؟ يمغحمقؿ  ٘ه، ل  .(1)«ًل حَؿٔ

ٍىمعىخمشي للكي، حجمىجسا يف حمجمخف اعمخل  ىُّ هل، كال حي يمغبل يحمساؿ يمغييحم مخلحمل اليجشىمغت اججليت حيي
 املممسججلحملني، كحجمجخم يف حمجمخف يمطججلحملمجممخل كأمحشحمجب اججلىمغممشىحل أجمتحجسر كأكىل.

 ،ججلحجمس مخلحمل رشيممغ كال اعلمخل كال ذم يمغممشىحل إال يمغييحم يمطي» /♫ مخفؿ ممسمجعيحجس حمل املممسي
حمسى يمطيجخمبييحمي   .(2) «كججلسحمل مخلحمل اجلس مخلحمل ال يجيغ أف يٍىجسمحلى

ييحم لججلحمجمخف، كاتممسممط » كمخفؿ اذلحجميب/  ًججلمخل حتحمسي ى محشجخمايحم، كيمطي رثي جحتمخل إف اليحلري مخلحمل أحمل اججلمجعججلمخل إذا محلى
، كال جحميممشججليججلييحمي كجحممخضحمسحمجيحم،  ىججليػيحمي حمس هل زل ٍىمعىمغى يحم، حي يحم كاييمطي يحمي ككريمطي ، كحمطمجمحمس ذاكؤق كيمطيحمسؼ محشبلحمجي يحمي ًيمطججلحملي

 .(3)«كال جحمحمقمجتحجسم يحم يف حجسيمطمجتيحم كىمحمخضيحم، كجحمحمسجمتجخم هل اتلجخمب مخلحمل ذلممقكجحمجىس حمممسمحميحم، جحممجعمخل 
ججلُّي اليحلحملًؿ مممسمجتحمجيىحله  محمييحمي كمخفىحلَّ محشىمغؤق، كتىمخضى ى دىىمحى  كيجيغ أف يمجعججلمخل ادلايمطي أجحممحم يف زمخلحملو محلرثي

 كاملمخضججلجخمب سمحتري احلممسمحمت، كحمقججليىحل الممسحت مخفىٍحجسرى اإلماكف. -أك يسد-
ء اكف حجمىجسا اخلمخض يف حمجحمقممق، أك حمجمخف ممعريؾ، أك جحتمخل إذا أىمحمخض مخلحمل حجسيمطجخمق يمغمخفحمسَّ ىجسلممق اخلمخض، ممسجخما

                                      
 . (6781)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (1)
 . (1/347)محشىمغ اليجشىمغجخمة  (2)

 . (9/325ء )ممسري أيمطبلـ اجلبل 3))
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 حمجمخف ا مجعىل، يمغبل دلؿ مجعحجس ذلممق ذًلٍمحلًحمس األىمحمخضء، كاأليمغممشىحل نممسيجحممجم كيمطحجسـ ىجسمحلريق مجم.
ا شرته ا يف ادلٓيا واآلخرة»/ يمغججلمحممجتىجسمحلحمس مخفجخمهل  ًّ  .(1)«وِْ شرت مصَ

ٍىحل مخفجخمؿى أيب ادلرداء  ججلَّىمغجخما، كال »/◙كمخلَّ ىممسجخما اجلس دكفى ال سججليىمغجخما اجلسى مخل لمخل ييسى حتي
يحمي  يٍممصممغى ممعيحمطي ىحل حمجحمسجحمييحم، كال ي ؛ يمغجحمَّيحم مخلىحمل تَّممط مخل يحمسل يف اجلس حىمخضي ممقى ـى، يمطججليممقى جحمىمغممسى  .(2)«ربيمجممخل، احملى آد
ر كأرصَّ ىلع اخلمخض رممعمخل الممسرت كاجليجشخمت. ل الرضَّ  كال رتًؾ الممسرتى يمطججلييحم إال إذا مجعحجسَّ

 ِؿامَث اجلاس ةاشخؿالء/ -3
ممقى محلجخماحمجحجسو مخلحمل اجلس، يمغبل حمسل جلىمغممسممق -أيمجم ادلايمطي املحمسيبي - يمطججليممق حجسَّ جحمىمغممسى / أف تىمجعي

، مخلمجمحمل ججلممع ححصجحمممق يف حجمىجسق احلية، كاعًمًىحل اجلسى حمل حت أف  ، كال حمسل لممق يمطججليمجممخل حمجحمقًّ يمغممشبلن
يمجعمججلجخمؾ يحم، يمغبل مجتحملزي يمطمحممجممخل بيشء، كال حمقىحل أف يحملزيكؾ حجممخل بيشء؛ يمغف حجمىجسا مخلحمل محلحملؿ 

 اخليججلمخف احلممسحمل.
ريحمل إذا أدمخلمحمجخما اجلججلجخمس يف مخلحمقيمطحجس اتلمجعججليمخل ككمحتريه مخلحمل ادلاعة كاملمجتلكحملني  كاملمجتيجشحجسي

ٍكفى ألجحمىمغممسمجممخل مخل  ًِقَّ يف درج املمحمحمس، كأدامجخما الجخممخفجخمؼ ىمحججلممغ ميحلربات اليجشجخمت يىحمسى ككامحشججلجخما الحمسُّ
ًَل »/ لمخل يسحمل يحمساق أجخم سحمس كيمطحملحمس جلىمغممسيحم، ىحل مخل لمخل يسحمل يحمساق اذلم مخفؿ يمطحمل جحمىمغممسيحم 

، لإ َُ َْ مري ْظَرت اجلطارى اة
َ
٘ا/ ؾتُد ا ورش٘هُلُ ُتْعُروين يّا أ  .(3)«ّٓا أٓا ؾتٌد، لو٘ل

ا ججلحجمس لممق، كال تممصرًت حمل آؾ ا مخلحمل  ، كال حجسيمطجخمممق أمحمسن يمغبل ىمحىجس مجعججلحملممق جمتحجمن
 مخلحمل يمطحمسض ادلجحمي الحمساىحل. حمسىخمشن  اهلحجسل يمطى
ؿ جمتءين أمححجس حمل حمجمحمىحل لججليىحل يمغحجسؽَّ يمطٌلَّ ابلبى » /مخفؿ حجمركف حمل يمطحجس ا احلحملَّ

ٍحمل حجمىجسا؟ يمغحمقؿ/ / مخلى / حمججمتي أيب يمطحجس ا  يمغحمقججلي حٍمجتييحم، يمغحمقججلي ين كمممسَّ أجحم أمححجس، يمغدرتي إحليحم يمغحملممسَّ
ث  ـى كأجحم مخفيمطحجس حتحجسي ٍحمستي يمطججليممق احلجخم )أم/ مخل حمججمتمجتممق(؟ مخفؿ/ ححصىمعججلى احلجخمـ مخفججليب، يمغحمقؿ/ جمتي

                                      
 . (2581)، كمممسججلمخل (2442)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (1)
 . (1/211) أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي (2)
 . (1691)، كمممسججلمخل (3445)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (3)
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كاجلسي يف الممصحملجمس يحجسيمجممخل األمخفبلـ كادليمغحمس، ال ىمغمجعٍىحل محمسةن أىمححمسل، إذا  (1)اجلسى يف اججليفء
 .(2) «سمخفمجعحجستى يمغمخفمجعحجس مخلممط اجل

ىحل محليممغ اعكجحميحم أمححجس حمل حمجمحمىحل ىلع ذلممق حمقجخمهل/ ححصىمعججلى احلجخمـ مخفججليب، كلمخل يحمقىحل هل/  يمغمجتمخلَّ
يحمي أالَّ يمجتحملزي يمطججليمجممخل يف املحمتججلجمس، كأف يسجخمف محلحمجحجسحجممخل. كمىحل ججلَّحملى  أممستى إىل اجلس، ككيممغ يمطى

 ! لججليىحل، كلمخل يمحميجشحمجيحم ىلع مؤلو  محليممغ أق ىمحىمغي -محلىجسلممق-
ى  ُلي  لججلمجعمخل.كألجمتىحل حجمىجسا اخلججلمخف اليحلحمسيمخل كممعريق ممسي  اإلمخلـ أمححجس إمخلمخلن

ٍىحل مخل جمتحمسل مخلحمل حمجىحض حمل أيب ججلمجتمجع حمجني أرممسىحل ىمحمخضن إىل أحجمىحل ميحل يمغججلحمل يجء يحم  كمخلَّ
 ديمطين ي رممسجخمؿ ا يمغؤلرضب يمطمحممخف حجمىجسا املمحميمغمخف، يمغيمطحمسض اجليبُّ » مخفؿ يمطحملحمس/ إىل اجليب 

ى مخلحمل يمغمجتث ِا مَحََََى ىلع ِا ضٔؿَج؟...يمطحمل حجمىجسا الالكـ كحجمىجسا األممسججلجخمب، كمخفؿ حلىحض/ 
، جحتمخل حبجحتى يمطحمل ادلكايمغممط جحتجحمين، جحتمخل جحمحمطحمس يف اإلجييت اججليت حمقىحل حجمىجسق الممسججليت  اججلمجعحملىحل أكالن

ٌَّ ا هد اظَؽ إىل أٌٖ حمقجخمهل/  جحتثلن، جحتمخل اكف احلسمخل أىمحرينا مخلمحميحم  وِا يدريى يا ؾّر! ٍؿ
٘ا ِا شئخُ لود فمرُت ٍلُ  .(3)«ةدٍر، لوال/ اؾَّ

ٍع يف احلسمخل ىلع اخلمخض، ال ممسيحمل إذا اكف ليجشحمجيحم كجمتمجم جحمحمطحمس، كال مجعحمتٍىحل كال  يمغبل تَّسَّ
 هل/ ملذا  يٍسرًثٍ يف الججلجخمـ، ال ممسيحمل إذا اكف اخلمخض مممصرتاكن حمحمممق كبني محشحمجممق، محلحملحمل يججلجخمـ أىمحن

- ال حمحم كحمسكرجحم؟ كحنجخم ذلممق، كيجىس أجحميحم حجمجخم لمخل يىمغمجعىحل، ككحمل أف هل حمجحمقجخممخفن يمغف يمطججلييحم  -أيممشن
 مخلمحتججلمجم حنجخم إىمحجخماجحميحم.

ىجمسى ا ، أك ديمغًممط كربحمل جمتل  ال حيُّمجممخل كال يحمسح إحلمجممخل؛ تلحمجحمقيًمخف ميجشججلحمجو دلايمطيي أجحمممسن
 مخلىمغممسحجسةو، كربحمل اححصمجتؽ مخفججليحم إىل مخلحمل حي يمغبل جيمجتحملممط مجممخل إال لك ممسمحمو محمسة.

                                      
 يمجعين/ اججلحمطىحل. (1)
 . (311)صأىمححمسجمتيحم احمل اجلجخمزم يف مخلمحممخف اإلمخلـ أمححجس  (2)

 . (2494)، كمممسججلمخل (3117)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (3)
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 مخفؿ اججلحمقىحل/
فٍ 
ى
حمسي أ ى اججلٍػحمجي ٍجيى ىلعى ًحجس ادلُّ ًمخلٍحمل جحمىسى  يىحمسىل كى

 

امخفىًمجتًيحم يػػحجسُّ   ػػحجسى ػػ ًمخلػػٍحمل محشى ي مخلى ا هلى كًّ ػػحجسي  يمطى
 

٘ضٕ/ اتلّادي يف -4  اخلعأ ِؽ وض
أيمجم ادلايع احلي/ إذا محلمحمى خممخضن يمغممسججليمخل خبمخضممق، كال مجتمجعيجش، كحجمىجسا حيمجتج مخلمحمممق 
إىل ححصحمتيمط كدلًحجمحجسة يمغمجعجخميًد اجلىمغجمسى يمطججلييحم، كلكحمل زاد يمطججلحملممق كيمغممشججلممق كحمجممسحمل ىمحججلحمقممق زاد 
، يمغذا أىمحمخضتى يمغبل يًمخضًىحل اذليىحلى يف احلحجسيًجحت  يٍممقى لججليجشجخماب، كرجمتجخميمطممق يمطحمل اخلمخض رسيمجعن حتحمسي

، كييىمغًحمقحجسي اجلسى اثلحمقى يمغيممق. ىمعيى   اتلربيًحمس، يمغمجمىجسا مم حيممشُّ ًمخلحمل مخفىٍحجسرًؾى
ـ يمغيحمقجخمؿ/ لك مخفجخمؿ  يمغيحلمحتري مخلحمل اججلمجعججلحملء مخلحمل إذا اممستف هل ىمحمخضق رجمتممط يف احلؿ يمطمحميحم كيحمقحجسي

 يمغجحم راجمتممط يمطمحميحم يف حمجييت كبمجعحجس مميت. مخفججلمجتييحم ىمحبلؼ مخل محشخمت يمطحمل رممسجخمؿ ا 
حمل -أيمجم ادلايمطي املجخميمغَّمخف- كأجحم جحمىمغممسممق ىلع جحمىمغجمس املحجسأ، كأف يجشحجسر  يمطججليممق أف جخمىحضي

حمجحجسيمحتممق إىل مخلحمل حجسيمطجخمق، أك محممخفممصيحم حمقجخملممق/ مخفحجس أكجخمف خممخضن؛ يمغف محلمحمي خممخضن يمغرجمتجخم أف 
خمتى يل، كحنجخم ذلممق.  يجشحمجي

/ ممسجحتي لممق، أك/ إف الكمممق  م محلحمقجخملممقى كامجتمجعحجس يف حمجحجسيمحتممق يمطحمل يمطرات اججلمجعمحمد كاتلحمجحجسي
 ىمحمخض مخلحمل أممسممسيحم، كحنجخم ذلممق مم يثري حمجىمغيحمط مممسمجتحملمجعممق.

ٗى، ونصتث اٍمشٌ ٍقَيك/ن -5 ٘س   صتث اٍمضٌ إىل ٓمصى، أو ح
، أك ىمحمخض أججلًف  ثى يمغممصىحله حجسى  مخلحمل يجممس اججلىمغممشىحل جلىمغممسيحم، كإذا حمجى اجلس يسحمسحجمجخمف داحملن
ىيحمي إىل جحمىمغًممسيحم، يمغلك اجلس يىمعممشجخمف ذلممق اإلنممسف  ىممسى ً ىلع اآلىمححمسيحمل، كإذا حمجحجسث جنحه ن تلًَّمجعى

 .(1)كيسجخمف مخلمحمجخمذنا 
ىمحبلص يىمعممشجخمف إذا محىحل اجلس أيمغاكرحجممخل كنممسجخمحجم كبمجعخمش اذليحمل لمخل يمجتحمجحمقحمقجخما إل

ألجحمىمغممسمجممخل؛ ألجحممجممخل يحمسيحجسكف أف يحمقجخملجخما لججلمحمس/ إف اججلىمغممشىحل يف حجمىجسا األمحمس يل، أمخل ادلايمطي اذليك 
                                      

 . (36اخلىحضحمس )ص مجعحجس اججل ،يمغحمل اتلمجعمىحل مخلممط اجلس 1))
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 املجحسججلمحش يمغججليحم ححصفه آىمححمس.

ممسمجعدة املجحسججليجشني مخلحمل ادلاعة كاملىمغيحلحمسيحمل أف يمجتحمقممسمخل اجلس أيمغاكرحجممخل كيمطحمقحجسحجممخل، كأف 
 أف يجممسجخمحجم إىل أجحمىمغممسمجممخل ال إىل أمحشحمجمجم األكججلني.حيحملججلجخما ديمطجخممجممخل، كيمخلمحمجخما مجم إىل حمجحجسي 

كحجممحم يجيغ لرلايمطي اذليك/ أف يمجتحمتمحمَّى يف حمجحجسيمحتيحم اممسمجتمجعحملؿ خمشحملري املمجتلكمخل؛ ألجحميحم أكؿ 
ا مخلحمل حجمىجسا اذلم يمجتمجعلمخل يمطججلييحم كييٍحمطمجمحمس أيمغممشججلي  حمسن يمغممسد اجلي، كحجمجخم يمجعمخض الممسمخلممطى اجحممخضاعن مخلمحمىمغي

 ىلع اجلس.
حمل يمطحمطيحمل يف بيني الحمسجمتؿ لججلحمقممشي، ممسجخماء كيجيغ أف مجعججلمخل/ أف املممصكرات ذات مخفي
ىحل مممصكرة اجليب  ممسرل حجسر أكجحم يمطججلحملي، أك يمطحملججلي، كمخلَّ

ي
، كيف اخلحمسكج (1)أمحشحمجيحم يف أ

ىحل املممسججلحملجخمف (3)، كيف ماكف اججلزنكؿ يف حجسر(2)لججلحملرشكني يف أحمجحجس ، كحنجخم ذلممق، ككيممغ حتحملَّ
 اججلحمقممشي؛ ألجحممجم محشرت مخفممشيمجتمجممخل، كحجممخل اذليحمل مخفمخضمجعجخما يمغيمجم. 

 َط ةني اٍمًرة وضاضتٗا، ورلُؽ الط٘ت، واٍقضب خالل اجلواش/اخل -6
جحمن كال  مخفحجس تممسمجتحمجمخف اججلىمغيحلحمسة املمحممخفممص كاجلحمقحجس، كال يممسمجتحمجمخف محشحمجمجم ذلممق، يمغبل سحمل ىحضمجعَّ

 ىجسين، يمغمجمىجسا لمخل يسحمل مخلحمل كمحشممغ املمخلحمل.  يمغحمجممصن
كيمطججلييحم؛ يمغيمطحمسؼ ذلم اججلىمغممشىحل يمغممشججليحم، كألىمحيممق حمجحمقيحم، كلجخم أىمحمخضت ممسمجممخليحم محلحجس اليجشجخماب 

 ، أك جحميًحمقىحلى لممق يمطمحميحم.يمغيحمل ممسحملمجعى مخلمحميحم
 ًمخلػحملى  ًججليٍحملن ٍيى ممسى ٍف حتى

ى
ٍمخلى أ ذىل إًذىا ري

ى
 اأٍل

 

ي   ػػنيي ػػممقى محشى ٍجخميمغيػػٍجخمره كىًيمطحمسٍخمشي ػػممقى مى حمطُّ  كىحمجى
 

ةى اٍمػحمسًئو  ػٍجخمرى ٍحمس ًػًيحم يمطى
جحمىممقى الى ىػٍىجسمحلي  لًممسى

 

ػػػحملي   لٍممسي
ى
لًججلمحمَّػػػًس أ ػػػٍجخمرىاته كى ُّػػػممقى يمطى  يمغىلكي

 

جخمف ريمغممطي اليجشجخمت يف جحمحمقشو كأمخل ريمغممطي اليجشجخمت يمغجخمؽ احلجمت يمغجحميحم ريمطجخمجحم، كاغبلن مخل يس

                                      
 . (13555)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (1)

 . (5/348)ابلحجساي كاجلمجمي  (2)

 . (5/81)امليجشحجسر الممسمخف  (3)
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ٍت أمخلرايحم.  حمكججلن تلحمقجخمي حمجحمت خمشمجعيىمغ ممسرتنا ججلمجعحمتحمس حجسى
ٍحمل اكبلحمجحمس يف أيمطحملمخفيحم ديرر، كال سحمل اكبلحمجحمس ىلع ححصىحضيحم خمشحمتيمخت املجخمج كخمشحمجججل املء.  ككي

 كاليجشجخمت املمجعمجتحجسؿ يمحمىمغىجس إىل األيمطحملؽ، كحيىمغمخض الجخممخفر كاهلي.
يمغمجمجخم ريمطجخمجحم أىمححمسل، مخل دامخل  -ممقألف املمحممخفححص لمخل يحمقمجتمحمممط حمسأي- كأمخل اججلىمعممش حمجؿ اجلحمقش

اججلحمقممشي حمىحل املمحممخفممص مخلحمل مخفيىحل الحمسأم االجمتمجتمجمدم املحمجمجتًحملىحل لججلجحسمخض؛ يمغحمقحجس اىمحمجتججلىمغ كجمتمجمت جحمحمطحمس 
حمس.  اليجشحمج يف أمجخمرو يمطحجسيحجسة، يمغحمل أجحمسحمس مجعممشمجممخل ىلع مجعخمش، كمخل ممعممش لك مخلمحممجممخل مخلحمل اآلىمحى

/ اىمحمجتججلىمغ كجمتمجمت جحمحمطحمس اججلىمغركؽ يمطحملحمس كاحمل مممسمجعجخمد يف حنجخم مخل مممسججل، محلحمل ذمحل حمس يمغحملمحتبلن
.  ذلممق احمل اججلحمقيمخل، يمغحمل محىحل يمطيحملحمس ىلع احمل مممسمجعجخمد، ىحل اكف كىاحًلىيحمي

ىلع املممسىحل االجمتمجتمجمدي، كلمخل حيحجسث  -كججلحمل جتمجتحملممط- يمغججلحملذا اججلىمعممش كاجلس لمخل جتمجتحملممط
!  يمطرب اتلرييمح ذلممق اإلدمع إال مخفججليبلن

أف حيحملىحل املمحميجشجخمري اجلسى ىلع مجخمىحضيحم؛ ألف اجلس مخفحجس  ♫كججلحمقحجس ريمغخمش مخللممق 
 اآلراء كابلبلد. اىمحمجتججلىمغجخما، كتممصمجع مجممخل

ث  كايمطججلمخل أجحميحم ججلحجمس مخلحمل األدب أف جتي مخلحمل ال يممسلممق، أك تممسؿ مخلحمل ال جييممق، أك حتحجسي
 مخلحمل ال ييمحميجش لممق.

 ذآًيا/ أم٘ر ينتيغ األخذ ةٗا ومرااعحٗا يف اتلؿامٌ ِؽ اجلاس/
 إػٗار اًلٖخّام ةُٗ، وضصْ اًلشخّاع حلديرُٗ، واٍبرش ؾٔد ٍوائُٗ/ -0

حمل حمججخملممق ًمخلحمل اجلس، أك مخلحمل حمقجخمـ حجسيمطجخميحم إىل ا  / أف-أيمجم ادلايمطي- يمطججليممق يممصمجعحمس مخلى ت
مجعىل جحميحم مجخمخمشممط احجممجتحملمممق، يف أيمغاكرق كمممصممعججليحم كمممصلكيحم، يمغذا حتحجسث يمطحمل ذلممق أجحميجشَّ إىل 
ًٍممسحملى  ا اججلًبرٍشى كالَّسكرى سبلمخليحم، كيمطججليممق أف حتي حمجحجسيمحتيحم كأمخفججلى جخمجمتمجمممق يمطججلييحم مخلحمطمجمحمسن

ثه رع يمغسحمل - اإلجحميجشت هل، يمغيحلحمل أجحمممق مخلمجتحمجحجسي . -أيممشن  راعن  مممسمجتحملمجعن
ككمحتريه مخلحمل ادلاعة خيىمغحمقجخمف يف ديمطجخممجممخل؛ ألجحممجممخل ال يمجتحمليحلمحمجخمف مخلحمل إحمجحجساث أجحتحمسو ىحضي يف 

 جحمىمغجخمس مخلحمل يحجسيمطجخمجحممجممخل ألكؿ محمسة؛ كذلممق ألجحممجممخل ال حيممسمحمجخمف االممسمجتحملع كال ييجشىمعجخمف حجممجتحملـ.
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محمى اجليبُّ  ججلَّحملى  مخلحمل مجخمامخفممغ ادليمطجخمة اججلىمغحمسدي مخلممط أحمجحجس املرشكني املمجعجحمحجسيحمل  كججلحمقحجس يمطى مجخممخفىمغن
كر اجليب  كحجمجخم يمطمجت  كيمجعحمسض يمطججلييحم اججلمجعحمسكض، يمغحمل اكف مخلمحميحم  حمل ربيمجع، حمجني جمتء حيي

، )مىحل سمحمحمجتيحم هل( (1)«ألرفَج يا أةا ال٘حلد؟» إال أف أجحميجشى هل حمجىت يمغحمسغ مخلحمل الكمخليحم، يمغحمقؿ/
ججلىٍ إىل أف ججلممع مخفجخمؿ ا مجعىل/  ٹ ٹ ٹ ﴿مخفؿ/ جحممجعمخل، يمغحمقحمسأ يمطججلييحم محشحجسر ممسجخمرة يمغييجشي

/ حمجممسممق، كيف ركاي مخفؿ/ يمغحمقؿ يمطمجت [03]لطَج/ ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
، كاجحمحمقججل إىل مخفجخممخليحم جخمجمتيحمو ممعري الجخمجمتيحم اذلم جحمححصحجسممق ا كالحمسحمجمخل، ككخمشممط يحجسق ىلع يمغمخل اجليب 

يممسججلمخل، كاملمجممخل حجممحم أجحميحم مخفحجس ىمعري مجخممخفىمغيحم مم   حمجىت إجحميحم لاكد أف ي ذحجم يحم، كمخفؿ هلمخل مخفجخمالن يمطحمطيحملن
ججلجخمحجم يب، حمجىت اكف مخلحمل الكمخليحم/ ي مخلمجعرشى مخفحمسيححص أىحضيمجعجخمين كاجمتمجع ممسحملممط كرأل مخلحمل اجليب 

 يمطحمطيمخل، 
ه
كىمحججلُّجخما ني حجمىجسا الحمسجمتىحل كبني مخل يحمقجخمؿ يمغيمطزتلجخمق، يمغجخما حليحلجخمف ججلحمقجخمهل اذلم ممسحملمجعي جحم

مخل، كًيمطحمسُّق ًيمطحمسُّزمخل،  يحمي مججليحليسي ججلٍيحلي حملي ىمغيمجتحملجخمق ىمعريكمخل، كإف يحمطمجمحمس ىلع اججلمجعحمسب ذى يمغف جحميجشيحم اججلمجعحمسب محلي
 حجسا ججلسمخل. ككمحممجتمخل أممسمجعحجسى اجلس يحم، مخفلجخما/ ممسحمجحمسؾ ي أ الجخمحلحجس، مخفؿ/ حجمىجسا رأيي يمغمحشمحممجعجخما مخل

ممسحمل » كمخفؿ احمل املحمقىمغممط/ ٍممسحملى االممسمجتحملع محلحمل مجتمجعججلمخل حمجممسحمل الالكـ، كمخلحمل حمجي ججلَّمخل حمجي تىمجعى
االممسمجتحملع/ إمخلمجمؿ املمجتلكمخل حمجىت يمحمحمقيض حمجحجسيمحتيحم، كمخفججل اتلججلىمغ إىل اجلجخماب، كاإلمخفؿ لجخمجمتيحم 

 .(2) «كاجلحمطحمسات إىل املمجتلكيمخل، كالجخميع مل يحمقجخمؿ
ممشء حمججمتمجتمجممخل، كاتلجخمدُّد إحلمجممخل كمخلحمل محشجخمر االحجممجتحملـ جلس كاإلىمحجخماف/ الممسيعي يف مخف

٘ا» /هلحجسي كحنجخمحجم، محلحمل مخفؿ   .(3)«حٗاُدوا حتاة 
. ٍممسحمل إحلمجممخل دكمخلن  كاجلس يحمسمخضجخمف حملحمل حيي

ىٍممسػػمجتىٍمجعًحجسٍ  ٍحمجًممسػػٍحمل إًىلى اجلَّػػًس ت
ى
مخلي  أ  مخفيججليػػٍجخمبىمجمي

 

ػفي   ػفى إًٍحمجممسى نٍممسى  اٍممسمجتىٍمجعىحجسى اإٍلً ػحملى
ججلى مخضى  ذى

 

                                      
 . (7/163)، ىمغممسري احمل محلمحتري (267)صااليمطمجتحمقد، لججليمجمٌف  (1)
 . (129)صاألدب اليحلري ك األدب اليجشىمعري، الحمل املحمقىمغممط  (2)

 .(8568)، كابليمجمٌف يف الممصمجع (594)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم يف األدب املىمغحمسد  (3)



 

 

 

93  

حححص مممصلكمجممخل، ال حملحمل يسمجتيف مخلمجعمجممخل كاجلس يحمسمخضجخمف حملحمل يمجعحمسؼ احجممجتحملمخلمجممخل كيمجع
، كييٍسرث يمطججليمجممخل مخلحمل مخفجخمهل )ايمغمجعججلجخما محلىجسا...  حمسى حملحمتحمسد الججلحمقء لجخميمطمخض حمجيمحمن، كاألكامحمس حمجيمحمن آىمحى

 كاجحممجتمجمجخما يمطحمل محلىجسا(.
كاجلس يحمسمخضجخمف حملحمل يمجعحمسيمغجخمف اججلبرًٍش مخلمحميحم يمطمحمحجس الججلحمقء كاالتمحمس يمطمحمحجس الحمسيرة كاالتممسمخل 

؛ يمغف االتممسمخل مجعحملىحل يمطحملىحل الممس  حمجؿو
حمجحمس يف اجلىمغجخمس، كىحضبلمخف الجخمجمتيحم ىمغمجتخمت مخلىمعحلمخف اججلحمقججلجخمب ىلع لكي

حملممق يف كجمتيحم أىمحيممق محشحجسمخف.  كمحمىمغىجس إىل األيمطحملؽ؛ يمغججلمجتتممسمخل كسججلٍَّممغ أف تممسمخل يمغف بممسُّ
ٍممسحمل األدب/ أف تممصحمتممط جمتججلحممسممق كأىمحؾ ىلع أف يمجتحمجحجسث يمطحمل جحمىمغممسيحم؛ يمغف اجلس  كمخلحمل حمجي

 حيجخمف مخلحمل يممسمجتحملممط إىل حمجحجسيمحتمجممخل أكرث ممحمل حيحجسجحتمجممخل حجمجخم يمطحمل جحمىمغممسيحم.

يحم، كأمحشىغ اججلحمق كاجليب  جحتىيحم أحمجحجسه اتلىمغ إحليحم جخمجمتمجميحم كحمجممسي حجسكة يف ذلممق، يمغحمقحجس اكف إذا حمجحجسَّ
 .(1)إحليحم حملـ اإلمحشىمعء، كال يحمقمخضممط احلحجسيجحت حمجىت يسجخمف املمجتلكمخل حجمجخم اذلم يحمقمخضممط الكمخليحم

ػػٍحملًمجعيحمً  ػػًحجسيًٍجحت بًممسى اقي ييٍيجشػػيًغ لًججلٍحمجى ىػػحمسى  كى
 

ٍدرىل ًػػػػػيحمً  
ى
ججلَّػػػػػيحمي أ ججلىمجعى ججلًٍػػػػػًيحم كى بًحمقى  كى

 

ٍىحل مخفجخمؿى يمطمخضء حمل أيب رب يحم » /حكمخلَّ قي أمخلُّ إجحميحم حلحمجحجسجحتين الحمسجمتىحل حلحجسيجحت ممسحملمجعمجتيحم مخفىحل أف رًلى
 .(2)«يمغيحمجحملججلين حمجممسحملي األدب ىلع اممسمجتحمليمطيحم كاإلجحميجشت إحليحم

- كمخفحجس كرد حنجخم حجمىجسا اججلحمقجخمؿ يمطحمل اإلمخلـ ممسىمغيف اثلجخمرمي   .(3)أيممشن
- ججلحجمس دلحمسد حمجممسحمل االممسمجتحملع إىل حمجحجسيجحت اآلىمححمسيحمل، ىحل كحنحمل جحممجتمجعججلمخل مخلمحميحم   -أيممشن
ث ليك يبممس  مخلممط أمحشحمجيحم. ممش احلحجسيجحت محلحمل اكف ييجشمحمممط اجليب إجحترة املمجتحمجحجسي

ةلًرا أم »يمغمجمىجسا جمتحمس حمل يمطحجس ا يممسهل يمطحمل أحمججخماهل، يمغيجحسربق جحميحم حمسكج، يمغيحمقجخمؿ هل/ 
يمغيحمتي جمتحمس يمطحمل  (4)«ٖالَّ ةلًرا حالؾتٗا وحالؾتىيمغيحمقجخمؿ جمتحمس/ ىحل جحتحن، يمغيحمقجخمؿ هل/  ذيًتا؟،

                                      
 . (8548أىمححمسجمتيحم اججلزبار ) 1))
  .(411 -41/411) يف رييمح دمممصمخف محلحمساحمل يمطممسأىمححمسجمتيحم  (2)
 . (5/66)أىمححمسجمتيحم احمل يمطممسمحلحمس يف رييمح دمممصمخف  (3)
 . (715)، كمممسججلمخل (2197أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) 4))
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ف حمقجخمـ زكجمتمجتيحم اثلي يمطججليمجممخل ممس زكاجمتيحم مخلحمل اثلي ف هل إىمحجخمة محشىمعرنا مخلحمل أييحم يحمسيحجس أ
 كىلع راعيمجتمجممخل.

كحجميحلىجسا جي أف يسجخمف ادلايمطي يمغمخضمحمن كراعين ملممصيمطحمس اآلىمححمسيحمل، يمغألحمجحجساث اججليت حملٌحمس 
حملي ممق ا دلييحم، كحيممسي - إلنممسف مخلحمل زكاج، أك ىحضبلؽ، أك كالدة، أك كيمغة يه أحمجحجساث مخلمجمحمل جمتحجسًّ

، أك محميجشيحمج، أك-أيمجم ادلايمطي  مجم مجتمجممحمو يمطحمساء، أك حنجخم ذلممق، مم ييحمقجخميم  / أف يحجسم احجممجتحملمخلن
يممصمجعحمس تلمجعىحضممغ كاججلحمقحمسب.  أكارص املحمج كركاممش األججلىمغ كي

 ابلؿد ؾْ اجلدل/ -2
ججلَّي »/ ◙ يمطمحميحم يمطحملحمس حمل اخلمخضباجلحجساؿ مخلمحميحم مخل حجمجخم مخلىجسمجخمـ، مخفؿ  / زى يمجمحجسـ ادليحملى

ٍسمخلي األحمل الحمليممشججليني  .(1)«اججلمجعلمخل، كجمتحجساؿي املمحميمغمخف ليحلمجتب، كحمجي
، كال » كمخفؿ مخليحملجخمف حمل مخلمجمحمساف/ ىدججلحملَّ اعججلػحملن إيؾ كاخليجشجخممخلى كاجلحجساؿى يف ادليحمل، ال جتي

حمل يجشٍحجسرؾى  ىممصي  اجلحجمىحلي يمغجحمَّيحم خيي ، كأمخلَّ ، كال يييل مخل محشمحممجعى يحمي ٍحمسفي يمطمحمممقى ًيمطججلٍحملى  اججلمجعلمخل خيى ، أمخلَّ جمتحجمبلن
 .(2)«كال ييمخضيمجعممق

 .[025]اجلطٌ/ ﴾ے ے ۓ ۓ﮲﴿ كمخلحمل اجلحجساؿ مخل حجمجخم حمحملجخمد، مخفؿ ا يمطمحميحم/
 .[46]اٍؿًٔت٘ت/ ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿كمخفؿ مجعىل/ 

و يمغمجمجخم جمتحجساؿه حمحملجخمد. ًريحجسى جلحجساؿ الجخممحشجخمؿ إىل احلمخف دكف مخلىمعججلمخض، أك اع حجمجخمل، أك مجعيجشُّ
ي
 يمغذا أ

ٍممسحمل املحمجرضة، كمخفجخمة احلحمت كحنجخمحجم، أك  ؽ كحمجي كإذا اكف املحمساد مخلحمل اجلحجساؿ إحمطمجمر اتلىمغجخمُّ
 اكف ىلع ممسبيىحل املىمعججلمخض، أك املاكحمسة كاججلمجعمحمد يمغمجمجخم حمحمسـ.

كاجلحجساؿ املحمجحملجخمد يجيغ أف يسجخمف ججليت يه أحمجممسحمل مخلحمل األممسحل كالجخمممسىحل كاألحمججخماؿ 
 كاللكحملت كاججلرباحجمني كاألدججل املجخممحشججليحم إىل املمخضججلجخمب.

                                      
 . (221)أىمححمسجمتيحم ادلارَل  (1)
 . (311)أىمححمسجمتيحم ادلارَل  (2)
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ىحل  يمغذا الحمجحمطى أف احلحجسيجحت اجتيحم لججلحمتحجساؿ يمغججلمجتجممسحمج مخلمحميحم ججلمخضممغ، كتلمجعججلمخل أف ىمحري الممسُّ
 ليحلممس اجلحمقش أف مجتحمتمحمَّ اجلحجساؿ.

ىل اجلحجساؿ يمغمجعكجحميحم ىلع أف يبمجتمجعحجس يمطمحميحم يمغبل حتحمسجمتيحم أمخلـ كإذا الحمجحمط أف حمكرؾ ممسيحمتمحمخمت إ
 اآلىمححمسيحمل، كال مجمحجسدق جحمممقى ممستنيي هل ىمحمخضق، أك جخمخمشخمت هل أجحمممق أيمطججلمخل مخلمحميحم.

كيمطججليممق أف تممسمجتجحسحمسج مخلحمل جحمىمغممسيحم احلمخف بممسمجمجخمججل مخلمجتىجسراعن يف ذلممق لحمسيمغمخف كالججلني يف الالكـ، 
ٍر الكمىممقى مخضججل اجليجشيحمج مخلمحم حجسي يحم يف حجمىجسق اججلحمقممشي كديمطيحم يتىن اججلىمغيحلحمسة كيحجسيحمس احلحجسيجحت، كمحشى

 إذا محلمحم خممخضن، كاجحتًٍحمل ىلع مخل يف الكمخليحم مخلحمل اليجشجخماب كاحلمخف.

 إػٗار حودير اجلاس واضرتاُِٗ/ -3 
رق، كادلايمطي املجخميمغَّمخف ييزنؿ اجلس مخلمحمزهلمخل امخلمجتمحتالن  اإلنممسف مخضمجعيحم حي مخلحمل حيرتمخليحم كييحمقحجسي

 .ججلحمقجخمهل كيمغمجعججليحم 
٘ا إىل َشيِِّدُكُ» املممسحمتحجس/ لؤلجحميجشر حمجني دجحم ممسمجعحجس حمل مخلمجعذ مخلحمل يمغحملحمل مخفجخمهل/ مخل مخفهل   ه٘م

 .(1)«/ خَيُِكُأك-
ـى األجحميجشر حمجني كجمتحجسكا يمطججلييحم يف أجحمىمغممسمجممخل حمجني أيمطمخضمخم  كمخلمحتىحل ذلممق/ جحتمحمؤق ىلع مخل مخفحجسَّ

 .(2)ممعريىحجممخل، كحمسكمجممخل
/ حمقحجسيحمسق ليحلر اججلحمقجخمـ مخلحمل املججلَّىمغ مخفججلجخمبمجممخل، كإيمطمخضؤق هلمخل يمطمخضي يمطحمطيحمل، كمخلحمل يمغمجعججليحم 

 .◙محلحمل يمغمجعىحل ألمخفحمسع حمل حمجبجمس اتلحمليِل 
ىممصمجعحمسكا حمجرتاـ اآلىمححمسيحمل هلمخل، كحمجني يمجتحمجحمقمخف حجمىجسا الممصمجعجخمر كاجل  حيجخمف أف ي س دميمجعن

يسجخمف حملمحت ادلايمغممط كاملحمجحمسؾ لججلمجعحملىحل كاججلمجعمخضء بل حمجحجسكد؛ كذلممق لجخمجمتجخمد اججلمخضحملجحمحمحم جحميحم ال 
 إحجمحملؿ كال احمجمجتحمقر كال ىمعيمغىحل يمطحمل األمخفحجسار كاألدكار.

                                      
 . (1768)، كمممسججلمخل (3143)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (1)
 .(1159)، كمممسججلمخل (3147)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (2)
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أيمطحملرحجممخل  كليك يمجتحمجحمقمخف دليممق اججلحمقحجسر املمخضججلجخمب مخلحمل احمجرتاـ اآلىمححمسيحمل ىلع اىمحمجتبلؼ
كمممسمجتجخميمجممخل االجمتمجتحمليمطي كاثلحمقيمغي كاججلمجعججلحملي يمطججليممق أف مجتمىحل جمتجخماجحم اإلحمجممسف كاإلجيي 

 يف اآلىمححمسيحمل؛ يمغلكحمل أدرك اليجشىمغت احلممسمحم يف اجلس زاد احمجرتامممق هلمخل.

- كاالحمجرتاـ يجممص مخلحمل مخلمجعحمسيمغمجتممق ف األيمغاكر تيحمل كالحمسممعت تمحمجخمَّع تمحمجخمُّع  -أيممشن
 .ابلحت كاثلحمقيمغت كاخلربات

كإذا كخمشمجعى جحمىمغممسممق ماكف اآلىمححمسيحمل كجحمحمطحمست إىل األمجخمر مخلحمل زاكيمجتمجممخل اكف ذلممق أدَع 
 تلحمقحجسيحمس آرامجممخل.

، أك املججلىمعى يف املحجسح، كإجحمحمل املحمقيجشجخمد حجمجخم  ، أك اتلحملججلُّمخفى كاملحمقيجشجخمد الحمجرتاـ ججلحجمس اإلىحضحمساءى
، أك ىمغحمسيممش. ، جحتمخل مخل يسجخمف يف حمججلييحم مخلحمل ممعري إيمغحمساطو  اتلحمقحجسيحمس اذلم جيمجعججلممق مخلمجمىجسن أكالن

 ِص ذلى ِا يٌل/ومال

إحجساء اججلحمقجخمؿ كاثلمحمء ىلع مخل يمطمحمحجس اآلىمححمسيحمل مخلحمل أيمغاكر، أك أممسحل، أك ممرممست جمتيحجسة  -أ
 كاالمخفمجتس مخلحمل ذلممق اجليحجس.

إحمطمجمر اتلمجعىحضممغ مخلممط الحمسممعت كاتلمخضججلمجعت يمطمحمحجس اآلىمححمسيحمل، مخل دامخل رممعت  -ب
 مرشكيمط.

ا، أك محلرنا- مخلمحمداة اآلىمححمسيحمل -جمت ىنَّ رممسجخمؿ ا حمجي األممسحملء إحلمجممخل كمخفحجس  -محشىمعرن محلى
 محلمحترينا مخلحمل اليحلر كاليجشىمعر.

كدلحمسد مخلمحمداة اإلىمحجخماف مجعرة/ )ي أخ يمغبلف( ىمحري مخلحمل أف محمدييحم ممسحمليحم، كأف محمدييحم 
 سمحمحمجتيحم اججليت حيمجم ىمحري مخلحمل ذلممق لكيحم، كحجميحلىجسا األججلحمقب املمجتمجعرؼ يمطججليمجم.

 كمخلحمل ذلممق االحمجرتاـ/ أف حتىمغمخض أممسحملءحجممخل كال جممسحجم، كإف نممسحمجتمجم يمغبل مجتحمجحمسج أف -د
 تممسؿ يمطمحممجم ممسججلجخمب اتلمجعرؼ املمجمىجسب؛ يمغف الممساؿ حبحجس ذايحم يحجسؿ ىلع االحجممجتحملـ.

يحمى لآلىمححمسيحمل رأين، كال حمقمخضممطى هلمخل حمجحجسيمحتن. -حجم ىمغي يممسى  كمخلحمل اتلحمقحجسيحمس املمخضججلجخمب/ أالَّ ت
 اججلتممصحمتيممط ىلع اممسمجتىمعبلؿ اإلماكجحمت كىمغحمتري اججلمخضمخفت كاثلمحمء ىلع املحمجممسحمل. -ك
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تممصحمتيممط اجليمغممط، كيحمسرع ركح اتلىمغؤؿ كاتلحممسري كادلايمطي اذليك يممستحجسؿ اجلحمقحجس البلذع ججل
كاتلبممصري حجسالن مخلحمل أخمشحجسادحجم، كيحملمجتججلممق رممع يف ريمغممط الحمسكح املمجعمحمجخمي يمطمحمحجس اآلىمححمسيحمل كاملمجعكجحم 

 يف إجنح األيمطحملؿ.

ة الممسججليت يف  يمغمجتمحمحملي اإلجيي يمطمحمحجس املحجسيمطجخميحمل أمحمسه مخلمخضججلجخمب، كاججلحمقحجسرة ىلع ختىمغيممغ ًحمجحجسَّ
ًمخل ادلايمط  ي.األيمطحملؿ كمخلمجعجل ذلممق مخلحمل ًحمجسى

 كال جيجخمز أف يحملمحمممط ادلايمطيي إىمحجخماجحمىيحم مخلحمل املحملرممس حبحمت أجحممجممخل خيمخضجخمف، أك ال يىًيجشججليجخمف إىل اليحلحملؿ!.

، مخلمحتىحل/ أيجشجخمر أجحمممق ممسمجتحمجممسحمل حجمىجسا اججلمجعحملىحل، جمتحمسيب كأيمطمجتحمقحجس » يمغبل حجسَّ مخلحمل اممسمجتمجعحملؿ يمطراتو
 ، يمغىجسا مجتىمغحمتحمس اججلمخضمخفت كمجتحمجٌىمغحمس اجلىمغجخمس لججلمحمحمتح.«أجحمممق مخلحمل األكىمغء هلىجسا األمحمس

ؿ كحتحمقَّمخف املحمقيجشجخمد يمغمجممحم دكر الممصيحلحمس كاثلمحمء، كال جيجخمز أف ييرتؾ اثلمحمء كإذا حمجيجشىحل املمجخم
ِر اجلاَس لُ يشًِر اَ »كالممصيحلحمس لججلحملحمجممسحمل حبحمت اخلجخمؼ مخلحمل ممعحمسكر مخفحجس يمجعرتييحم يمغػ ًُ  .(1)«ِْ لُ يَش

ٍججلىممعى يف اثلمحمء»
ى
، يمغحمقؿ ججلىمغيمطججليحم/ جمتحمساؾ ا ىمحرينا؛ يمغحمقحجس أ ًمحمممطى إحليحم مخلمجعحمسكؼه  .(2)«كمخلحمل محشي

، كإجحمحمل اذلم ال جيجخمز/ أف ييثىٍنى ىلع اإلنممسف حمل ججلحجمس يمغييحم،  يمغىمغيمطىحلي اخلري ال حجسَّ  حمسى يٍممصيحلى أف ي
ٍىمعججلىمخفي بي اثلمحمء كادلاعء ملحمتحمسد  كاملحجسح اذلم يىمعججل ىلع اججلحمطحمل أجحميحم مخلحجساعة لججلىمعحمسكر؛ يمغبل حي
االحمجمجتحملؿ، ىلع أف الممصيحلحمس ججلحجمس يمغحمقممش لججلممسف، ىحل يسجخمف تلحمقحجسيحمس كاججلمجعحمسيمغف كحنجخم ذلممق يف 

 املجخمامخفممغ املمجتمجعحجسدة.
 يحجسيمطجخم لججلحملحمسيكي حمجني يحجسيمغممط زاكيحم. ف اجليب كمخفحجس اك

ُٖ يف أمر »كمخفحجس اكف يحمقجخمؿ يف اثلمحمء ىلع أمحشحمجيحم/  ُُ أِيت ةأِيت/ أة٘ ةلر، وأشد  أرض
 ُْ ُْ يؿٍب، وألرُضُٗ/ زيُد ة يَب  ة

ُ
ُ لًخاب ا/ أ ُٖ ا/ ؾُّر، وأضدهُُٗ ضياًء/ ؾرّاُن، وأهرُؤ

ُُٗ ةاحلالِل واحلراِم/ ِؿاُذ  ُّ ، وللكِّ أٍِث أِنٌي، وأِنُي ٖذه األِِث/ أة٘ذاةٍج، وأؾَ ٌٍ ُْ ست ؾتيدةَ  ة
ُْ اجلرَّاِح ا  .(3)«ة

                                      
 كمخفؿ/ حمجممسحمل محشحمجيخمت.، (1954)، كاججلرتمخلىجسم (4811)أجخم داكد ك، (7514)أمححجس،  جمتيحمأىمححمس (1)
 كمخفؿ/ حمجممسحمل جمتيحجس ممعحمسي. ،(2135أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم ) 2))
 . (2419)، كمممسججلمخل (3744)مخضجخمهل، كركل مجعممشيحم ابلجحسرم  (91)اججلرتمخلىجسم ك ،(12914)أمححجس،  أىمححمسجمتيحم 3))
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 األجحميجشر- كمخفؿ  ِْ األٓطار، »/ -مخلدحمجن
ً
ُِ األٓطارَ  امهلللً٘ل اهلشرة لًُٔج امرَأ  .(1)«ارض

 .(2)«إن ليى خطَخني حيتّٗا ا ورش٘هل/ احلَُ واألٓاة»/ -ألححصمختي يمطًحجس اججلحمقحجمس- كمخفؿ
 ألخعاء واتلقَ ب ىلع الصَتيات ةأشَ٘ب رهين/حططيص ا -5

ادلايمطي املجخميمغَّمخف حجمجخم مخلحمل تَّسم دمخلء اتلجخمجمتييحم يف داىمحججليحم كججلسحمل مخلحمل ممعري سججلُّممغو كال 
، كيحملمجتججلممق مخفحجسرةن ىلع ختىمغيًممغ اتلَّجخمُّحمس كيجشحمجيخمت األىمحمخضء كحمقجخميمخل اججلمجعيجخمب يجشجخمرة ىحضيمجعي  ممغو مجعممسُّ

 لججلحملممصيمطحمس؛ ألف حجمىجسق املمجعجل  ألحمجحجس، أك جمتحمسحمجن  مجتمخل يف جمتجخم  مخلحمل اتلىمغؤؿ كاألمىحل ال تممس حمجحمسجمتن
، كيمجعجليحم مخلحمل ىحضحمسؼ ىمحيف  كاججلتممصحمتيممط ىلع ختمخض اججلمجعحمقت، يمغرتاق حمجيمحمن حيمجعىحمسيض خلمخض مجعحمسيممشن
حمجيمحمن، كيمخضججل اخلججلجخمات يف اجليجشخمت حمجيمحمن، كيسمجت اللكحملت الحمسمخفيحمق املمجعربة أحمجيجحمن، كيمجمحجسم 

، كلك  ذلممق يمحمحمطحمس يمغييحم إىل امليجشججلحمج، اليحلمجتي اجليمغممط، كالرشيممش اهلدؼ، كيجخماجمتيحم اخلمخض ججلحمليحمجن
 ميجشججلحمج ادليمطجخمة كاملحجسيمطجخم، كيمجتمىحل يف أيمغممشىحل اججلمخضحمسؽ اججليت مجم حيىمغمخض مخلء الجخمجمتيحم.

، ال  وِْ األِرَث يف ٖذا/ ًٍممسحملي يمطحملبلن مخلحمل أمجخمر ادليمطجخمة مخلمحتبلن  ال حيي إذا كجمتحجستى ححصجحسيجشن
يممصمجعحمسق ججلمجعحمتحمس يمطحمل اججلحمقيـ يحم، كإجحمحمل  حمقىحل هل/ ال يجشججلخمت هلىجسا اججلمجعحملىحل، أك أجحمممق ممسمجتىمغممصىحل يمغييحم، كت

ٍممسمحميحم كمخضججل مخلمحميحم أف يحملرممسيحم حمقجخملممق/ حنحمل حنمجتجمتممق حجممحم  حمججحت يمطحمل اججلمجعحملىحل اذلم يمحمممسيحم كحيي
 أكرث كال يجخمجمتحجس مخلحمل يممسحجسُّ ماكجحمممق.

كإذا أردتى أف يجىييحم ىلع ىمحمخض يف حمجحجسيجحتو مخل يمغججلمجتحجسأ ىجسمحلحمس إجييت احلحجسيجحت كمجخماخمشممط 
، يمغىجس ٍدَعى اججلىمغحجسة يمغييحم، كمجخماخمشممط االىمغؽ، جحتمخل يثىيني مجعحجس ذلممق حمل حمسل أف يمغييحم ىمحججلبلن

ى
لممق أ

 كحجميحلىجسا. …تلحمقريًب اججلحمقججلجخمب، كإمجعد ححصمجم اتلحمجمىحل، كتممسمجميىحل االمخفمجتمحمع حمل حمسل مخلحمل رأم
 

 

                                      
 . (1161)، كمممسججلمخل (4331)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (1)
 .(4188)، كاحمل مخلجمتيحم (2111)مخلىجسم أىمححمسجمتيحم اججلرت (2)
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 الحديث التاسع عشر
 

يَْىًما،  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْح َخْنَف امنَِّتيِّ »َقاَل:  ¶َعْن َعبِْد هللا بِْن َعبَّاٍس 

َفَقاَل: يَا ُغََلُم إِنِّي أَُعنُِّمَك َكِنَماٍت: اْحَفِظ هللاَ يَْحَفْظَك، اْحَفِظ 

َعنَْح هللاَ ثَِجْدُه ثَُجاَهَك، إَِذا َسأَْمَح َفاْسأَِل هللاَ، َوإَِذا اْسجَ 

َة َمْى اْججََمَعْح َعََل أَْن يَنَْفُعىَك  َفاْسجَِعْن ِةاهلل، َواْعَنْم أَنَّ اْْلُمَّ

ٍء َقْد َكجَتَُه هللاُ َمَك، َومَْى اْججََمُعىا َعََل  ٍء َمْم يَنَْفُعىَك إَِّلَّ ِةََشْ ِةََشْ

ٍء َقْد َكجَتَهُ  وَك إَِّلَّ ِةََشْ ٍء َمْم يَُُضُّ وَك ِةََشْ هللاُ َعَنيَْك،  أَْن يَُُضُّ

ُحفُ  ِح امصُّ  «.ُرِفَعِح اْْلَْقََلُم، َوَجفَّ

 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ْف إََِل هللا ِِف » ويف رواية غري الرتمذي: اْحَفِظ هللاَ ثَِجْدُه أََماَمَك، ثََعرَّ

ِة، َواْعنَْم أَنَّ َما أَْخَطأََك َمْم يَ  دَّ َخاِء يَْعِرْفَك ِِف امشِّ ُكْن ِميُِصيتََك، امرَّ

، َوأَنَّ  ْْبِ وَما أََصاةََك مَْم يَُكْن ِميُْخِطئََك، َواْعنَْم أَنَّ امنَّْْصَ َمَع امصَّ

ا  .«امَْفَرَج َمَع امَْكْرِب، َوأَنَّ َمَع امُْعْْسِ يُْْسً
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
ري٪٥ا ٦٤ ٌ ؽيٚ ٛحؿ ة٦ احلشاج ٦ْ ٪ؼا احلػيد أعؽس٩ اة٦ ك٪ب، كا١رت٤ؼم ٕك

 .(1)ضجق ٦ْ اة٦ ْتاس ة٩

ًكمى ٦ْ يؾيػ ة٦ أيب ضتيب ٦ْ ضجقو حن٬ق  .(2)كري
، (3)/ أة٬ ـٓيػ اخلػرم¶كركل ٪ؼا احلػيد ٦ْ اة٦ ْتاس » ٛاؿ اة٦ ٨٤ػق/

تيػ ا ة٦ ْتػ ا ة٦ ْختث ٍاء ة٦ أيب رباح(4)ْك ٟؽ٤ث(5)، ْك  .(7)«(6)، ْك
ًكمى ٪ؼا» كٛاؿ اة٦ رسب/ احلػيد ٦ْ اة٦ ْتاس ٦٤ ٌؽؽو ٞررية، ٦٤ ركايث/  كٛػ ري

٥ؽ م٬ىل  تيػ ا، ْك ْي ٥ؽك ة٦ دي٨ار، ك ٍاء ة٦ أيب رباح، ْك ، كم٬الق ْٟؽ٤ث، ْك اة٩٨ ٌْلٍّ
ة ؽى ٍٙ ري٪٣(9)، كاة٦ أيب م٢يٟث(8)دي ، كأنص ا١ٍؽؽ لك٫ا/ ٌؽيٚ ضجق اله٨ٓاين ا١يت (10)، ٕك

ريق. كٛػ ٫ا ا١رت٤ؼم؛ ٞؼا ٛاؿ اة٦ ٨٤ػق ٕك ًكلى ٦ْ اجليب  عؽَّسى أ٩٧ كىَّصَّ اة٦ى ْتاسو  ري

                                      
كٛاؿ ا١رت٤ؼم/ ٪ؼا ضػيد ضف٦  ،(10/22)، كاليياء يف املغخارة (12/238)، كا١ٍرباين يف الٟتري (2516) ا١رت٤ؼم أعؽس٩ (1)

 نطيص.
 . (157)١ٜػر أعؽس٩ ا١ٙؽيايب يف ا (2)
  .(1096)كالاللاكيئ يف اْخٜاد أ٪٠ الف٨ث  ،(1099)أعؽس٩ أة٬ يًٓل  (3)
 .(1/314)، كأة٬ ٧ٓي٣ يف احل٢يث (43)أعؽس٩ ا١ٍرباين يف ادلاعء  (4)
  .(3445)اجلٓػ  كاة٦ ،(11/178)أعؽس٩ ا١ٍرباين يف الٟتري  (5)
 .(11/223)أعؽس٩ ا١ٍرباين يف الٟتري  (6)
 . (25)ص ، البن مندهملسو هيلع هللا ىلص  أرداؼ اجليب٤ٓؽ٘ث أـايم (7)
  .(11/223)ا١ٍرباين يف الٟتري أعؽس٩  (8)
 .(11/123)، كا١ٍرباين يف الٟتري (6304)احلاز٣  أعؽس٩ (9)
  .(6303) ك٦٤ ذلٝ/ ٤ا أعؽس٩ احلاز٣ (10)
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٠٫ ة٦ ـٓػ(1)ة٫ؼق ال٬نيث ٦٤ ضػيد ِلًعِّ ة٦ أيب ٌا١ب تػ (2)، كأيب ـٓيػ اخلػرم، ـك ، ْك
ؽ ا١ٜٓيٌل/ أف أـا٧يػ احلػيد لك٫ا  تػ ا ة٦ سٓٙؽ، كيف أـا٧يػ٪ا لك٫ا ىٓٗ، كٞذ ْك

٫ ٫ا أن٢ص ٦٤ ةٓو، كبس٠ ضاؿو ٍ٘ؽيٚ ضجقو ا١يت عؽَّسى ا ا١رت٤ؼم ضف٨ث حل٨ث، كبٓيي
  .(3)«سيػة

، كركل ْتادة ةٓو  كٛػ أكَّص ْتادة ة٦ الها٤ج اة٨ى٩ ة٨ط٬ ذلٝ ضني ضرضق امل٬تي
 .(4) ذلٝ مؽ٬٘اعن ٦ْ اجليب 
٩ي اخلٍايب طى  .(6)، كا١ٜؽٌيب(5)كنطَّ

كيف الؽكايث األعؽل امللار إحل٫ا ٨ْػ امله٨ٗ ١ٖري ا١رت٤ؼم/ ٦ْ اة٦ ْتاس؛ أ٩٧ 
َم لكٍاٍت يِفػم اهلل  -يا غييًأك/ - يا غالم»ٜ٘اؿ/  ٛاؿ/ ٨ٞج رديٗ اجليب  ٍُ َغيِّ

ُ
ََل أ

َ
أ

اخفظ اهلل حيفظم، اخفظ اهلل جتده أٌامم، َتَػرَّف إحلّ يف ٢ٜ٘ج/ ةًل، ٜ٘اؿ/  ةَٓ؟
الرخاء يػرفم يف الظدة، وإذا شأىج فاشأل اهلل، وإذا اشخػِج فاشخػَ ةاهلل، كد جفَّ 

ًٓ يميًػا أااووا أن يِفػٔك شءيء لً يتختّ اهلل اىليً ةٍا ْٔ اكئَ، فئ أن اخليق لك
غييم لً يلداوا غييّ، وإن أااووا أن يرضوك شءيء لً يتختّ اهلل غييم لً يلداوا 
غييّ، واغيً أن يف الػرب ىلع ٌا حتره خريًا نثريًا، وأن اجلرص ٌع الػرب، وأن اىفرج ٌع 

 .(7)«الهرب، وأن ٌع اىػرس يرًسا
 

                                      
 .  (716)يف رؤيث ا  ؿة٦ ْتػ ال٬اضػ األنت٫اين يف دل٢ أعؽس٩ حم٥ػ (1)
يب. (1/349) ادلر امل٨ر٬ر ْؾاق الفي٬يط يف (2)  لدلارٍٛين يف األ٘ؽاد، كاة٦ مؽدكي٩، كابلي٫يق، كاألنت٫اين يف ا١رٕت
 .(2/548)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلس٣  (3)
 . (1097)أعؽس٩ الاللاكيئ  (4)
 . (29ص)ا٨ٖ١يث ٦ْ الالكـ كأ٪٩٢  (5)
 . (6/398) حٙفري ا١ٜؽٌيب (6)
تػ ة٦ محيػ(2803، 2763)أعؽس٩ أمحػ  (7)   .(11/123)، كا١ٍرباين يف الٟتري (636) ، ْك
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 ثـديـحـراوي ال
 
 
  /اشٍّأوًَل ◙/  

 .(1)ْتػ ا ة٦ ا١ٓتاس ة٦ ْتػ امل٢ٍب
  /نِيخّثاًُيا ◙/ 

 يسىن أةا ا١ٓتاس.
  /مٔدله ووفاحّثاثلًا ◙/ 

ٓب كب٬٨ ٪اك٣ حمه٬ركف ٛت٠ عؽكس٣٫ ٩٨٤ ةحفري، كذلٝ ٛت٠ اهلشؽة  كدل يف اللِّ
 ةرالث ـجني.

ؿ ْرشة ـ٨ث، كنطط٩ ك٪٬ اة٦ ذالث ْرشة ـ٨ث، كٛي٠/ اة٦ مخ كحي٬يفِّ اجليب 
أمحػ، كٛي٠/ اة٦ ْرش، كييػ ا٬ٜ١ؿى األكؿى ٤ا نصَّ ٩٨ْ ٦٤ ٬ٛهل يف ضشث ال٬داع/ كأ٧ا 

ـى.  ي٤٬ئؼو ٛػ ٧ا٪ؾتي االضخال
  /أوَلوهااةًػا ◙ / 

تيػ ا، كبلاةث، كأـ٥اء. ٌل الٌفٌشاد، كا١ٙي٠، كحم٥ػ، ْك  كيدل هل/ ا١ٓتاس، ْك
  /غيٍّخامًصا ◙/ 

تاس   يفَّمَّ اكف اة٦ْ  ر٥اف  «ابلطؽ»ييٍػىع ضرب األ٤ث، كي ٥ؽ ْك ٩٥٢، كاكفْ   ¶١ٖؾارةْ 
يت يف ٫ْػ٪٥ا إىل أف ٤ات.  ييػعال٩٧ ٘حلري ٢ْي٥٫ا ٤ّ أ٪٠ ةػر، كاكف يٙي

                                      
تٜات، الة٦ ـٓػ ) 1))  ري أْالـ اجلتالء (949، 2/844)ألمحػ  ،، ك٘يائ٠ الهطاةث(2/365ا١ٍ  . (4/121)، كاإلناةث (3/331)، ـك
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 .(1)«فلّٓ يف ادليَ وغيٍّ اتلأويو امهلل»ةا٣٢ٓ١ كا٩ٜٙ١ يف ادلي٦ ٜ٘اؿ/  داع هل اجليب 
ٛاؿ/ ى٥ين إحل٩ ـر ٟؽ٤ث ٦ْ اة٦ ْتاس   ْ٦ ٛاؿ/  ٬ؿ ا ْك ّ احلهٍث امهلل»ك  .(2)«غيٍ

، » كٛاؿ ٥ْؽ ١ٓتػ ا ة٦ ْتاس/ ا، كأضف٣٫٨ ْٜالن ٍنتىصي ٘خيا٨٧ا كس٫ن
ى كا إ٧ٝ ألى

 .» (3)كأ٣٫٫ٜ٘ يف ٞخاب ا 
ؽق ٛاؿ/  ، ك٢ٛبه ٬ْٜؿه »كاكف ٥ْؽ إذا ٞذ  .(4) «ذاز٣ ٘ىت ال٬٫ٟؿ، هل لفافه ـكؿه

ذف هلؼا ا١ٙىت يف ادلع٬ؿ ٨ٓ٤ا، كيف أة٨ائ٨ا ٦٤ ٪٬ أح»كٛاؿ ةٓو أكاةؽ الهطاةث ٥ٓ١ؽ/ 
ا، كأذف هل ٣٫ٓ٤، ٘فهل٣ ٦ْ ٪ؼق الف٬رة/  ڦ ﴿٤ر٩٢؟ ٛاؿ/ ٘٩٧ ٦٤ أ٥٢ْس٣، ٘ذف هل٣ ي٤٬ن

إذا ٘خص ٢ْي٩ أف يفخٖٙؽق كيخ٬ب إحل٩،  ، ٜ٘ال٬ا/ أمؽ ا ٧بي٩ ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ
ع
ى
حبي٬ر أس٩٢، ٜ٘اؿ/  رب ٧بي٩ ٜ٘اؿ هل/ ٤ا ح٬ٜؿ يا اة٦ ْتاس؟ ٜ٘اؿ/ ١حؿ ٞؼلٝ، كل٩٨ٟ أ

٘ؼلٝ  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ﴿، ٘خص مٟث، ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿
، ٜ٘اؿ هل٣/ ٞيٗ ح٬٢م٬ين (5) ﴾ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ﴿ْال٤ث م٬حٝ 

٬ؿ ا  كي٬ٜؿ هل/ ال حخلك٣  ح٬٢م٬ين ِلع ٪ؼا ةٓػ ٤ا حؽك٩٧؟ كاكف يفهل ٤ّ أنطاب ـر
 . (6) «ا ساء ة٩ ٪ؼا ا١ٖالـحلخلك٬٥ا، ٘ذا حس٣٢ اة٦ ْتاس ٛاؿ/ ٢ٕتخ٬٥ين أف حح٬ين ة٥ر٠ ٤

ئ٠ اة٦ ْتاس ؟ ٜ٘اؿ/ لفافه ـكؿ، ك٢ٛب ٬ْٜؿ» /ـك َّنَّ أنتجى ٪ؼا ا٣٢ٓ١ى
ى
 .(7)«أ
افي ا١ٜؽآف اة٦ ْتاس» كٛاؿ اة٦ مف٬ٓد/ ٣ى حيؽدٍمي ٍٓ ً٧» (8). 
 ٤تح٨نا ضؽن٩ ِلع ا٣٢ٓ١، كاسخ٫ادق ٘ي٩، كنربق ٢ْي٩، كدأة٩ يف ٢ٌت٩،- كٛاؿ اة٦ ْتاس
ذىؽىقي ٌا١بي ا٣٢ٓ١؛ ٜ٘اؿمما يجتيغ أف يٜخيف 

ى
٬ؿ ا »/ -٘ي٩ أ ا ٛيًتوى ـر ٢ٛجي لؽس٠ ٦٤  ١ػ٥َّ

                                      
 .(10/238)كنطط٩، كا١ٍرباين يف الٟتري  (6280)، كاحلاز٣ (2879، 2397أعؽس٩ أمحػ ) 1))
  . (3756أعؽس٩ ابلغارم ) 2))
 . (1/534)أعؽس٩ ي٬ٜٓب ة٦ ـٙياف يف املٓؽ٘ث كاتلاريظ  (3)

 . (10620) أعؽس٩ ا١ٍرباين يف الٟتري 4))
  .(1/316)ة٨ط٬ق، كأة٬ ٧ٓي٣ ة٩ِٙ٢  (4970)ابلغارم أعؽس٩  (5)
 . (119ص) اجل٬ا٪ؽ ابل٫يث يف رشح األربٓني اجل٬كيث (6)
 . (1877)أعؽس٩ أمحػ يف ٘يائ٠ الهطاةث  (7)

 . (1556)، كأمحػ يف ٘يائ٠ الهطاةث (6291)أعؽس٩ احلاز٣  (8)
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٬ؿ ا  ٘٣٫٧ احل٬ـ ٞرري، ٜ٘اؿ/ كاْشتنا لٝ يا اة٦  ؛األ٧هار/ ٪٣٢َّ ٢٘جفؿ أنطاب ـر
٬ؿ ا  ٦ ٘ي٣٫؟! ٛاؿ/  ْتاس أحؽل اجلاس يٙخٜؽكف إحلٝ، كيف اجلاس ٦٤ً أنطاب ـر ٤ى

٬ؿ ا ٘رتكجي ذلٝ كأٛت٢جي أـ ٦ْ احلػيد، ٘ف اكف يت٢ٖين احلػيد  ؿ أنطابى ـر
٬ؿ (1)٦ْ الؽس٠ ٘يت ةاة٩، ك٪٬ ٛائ٠ه  ػ ا١رتاب، ٘يغؽج ٘رياين، ٘ي٬ٜؿ/ يا اة٦ى ٣ِّْ ـر َـّ ، ٘ح٬

٢جى إيلَّ ٘حيٝ؟ ٘٬ٛؿ/ ال، أ٧ا أضٚ أف آحيٝ ٘ـلٝ ٦ْ احلػيد.  ا ٤ا ساء ةٝ؟ أال أـر
 األ٧هارم ضىت رآين كٛػ اسخ٥ّ اجلاس ض٬ي ٛاؿ اة٦ ْتاس/ ٘ٓاش ذلٝ ا١ٙىت

 .(2)«يفل٧٬ين، ٘ي٬ٜؿ/ ٪ؼا ا١ٙىت اكف أ٠ْٜى ٤ين
ت٬ٓف ضػيرنا. خ٥ائث كذ٥ا٧يث ـك اظ املٟرثي٦، كمؽكياح٩ أ١ٗ ـك َّٙ  كاكف اة٦ ْتاس ٦٤ احل

 وٌَ ْذا يصخفاو ٌا ييل/ 
٥اؿ. -1  ضَٙ األكٛات كإخ٨ا٫٤ا ةها١ص اأْل
خ٥ؽار ى٥ -2  ا٧ث اثل٥ؽات احلا٧ٓات كاجلخائز املؼ٪الت.املػاك٤ث كااـل
 حتػيػ األكل٬يات يف ٢ٌب ا٣٢ٓ١، كخترير ا١ٍؽيٚ الهطيص يف ال٬ن٬ؿ إحل٩. -3

٧َّػػػ٩ي 
ى
٢ى٣ٍ أ ٍْ ٢ٍػػػ٣ى ٘ىػػػا ًٓ ٢ىتٍػػػجى ا١ٍ ٌى ا  إًذى  كى

 

ةٍ ػ٠ه ٘ى ػٍ مًح  
ى
مَّ يشءو حى ػًه ػ

ى
 ٠ي ػ٥ً ػطٍ ػٍؽ أ

 

اًىػػػػ٠ه  ٙى خى ٧َّػػػػ٩ي ٤ي
ى
٥ٍ٢ًػػػػجى ةًه ْى ا  إًذى  كى

 

  ٠ٍ ٖى ػػ٠٘ىاٍكػػ ٍ٘يى
ى
ػػ٬ى أ م ٪ي ً  ٘يػػىادىؾى ةًػػا َّ

 

ال٤يث، كل٬ال  ى ا٣٢ٓ١ ا م ٧اؿ ة٩ الؽحتث ا٢ٓ١يث يف رشيٓخ٨ا اإـل ىريَّ كاة٦ ْتاس ختى
٥اؿ، كرنٗ املف١ث جب٬ار املف١ث، كحٜييػ  ا١ٓؾي٥ث املاىيث، كاهل٥ث ا١ٓاحلث، ك٤خاةٓث اأْل

ٙؿ ِلع دٛائٚ ا٥ٓ١ؽ كذ٬ا٧ي٩، اخلاٌؽة ح٬٢ اخلاٌؽة، ككىّ اجلِري ٤ّ ٧ِريق، ٤ّ حماـتث اجل
ا ذلٝ لك٩َّ ةهػًؽ اجليث، كنػًؽ اتل٬لك  ¶ل٬ال ذلٝ لكر٩ ٤ا كن٠ اة٦ ْتاس - ٤خ٬ِّسن

ريق ٦٤ أ٪٠ ا٣٢ٓ١ كا١ٙي٠ إىل ٤ا كن٬٢ا إحل٩.  ٕك

                                      
ا يف ٧هٗ اجل٫ار، ٦٤ ا١ٜي١٬٢ث. لفاف ا١ٓؽب  (1)  . (11/577)يٓين/ ٧ائ٥ن
 .كٛاؿ/ ٪ؼا ضػيد نطيص ِلع رشط ابلغارم كل٣ خيؽساق (363أعؽس٩ احلاز٣ ) 2))
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ا ٤ًر٢ٍيػػػػػ٩ ػػػػػػن ٕى ءه كى ٍ ـى يشى  احٍلىػػػػػ٬ٍ
 

  ًٍ ٜى ٢ٍػػ٣ً ا١َّػػيًت حي٢ٍػػخى ًٓ ىػػًب ا١ٍ َي ٤ًػػ٦ٍ   كى
 

ػػػ ؽٍءي ة٫ًى ػػػ٠ي ا١ٍػػػػ٥ى ىهِّ ػػػثن ُيي ٥ى ٍٟ  ا ًض
 

  ًٍ ػػ ٜى ػػاعي اجلر ػػي٠ٍي اٍسًخ٥ى ػػا الفَّ إًج٥َّى  كى
 

٨٤ا ٦٤ اسخ٥ا٩ْ ِلع ٢ٌب ا٣٢ٓ١، كإٛتاهل  ¶كيسيف اة٦ى ْتاس  دحلالن ِلع ٤ا ٛػَّ
١ٜػ رأيجي ٦٤ اة٦ ْتاس »٤ا ركل أة٬ نا١ص ٦٤ اتلاةٓني ٛاؿ/ - إحل٩، كإخ٨ا٩٤ ل٬ٛخ٩

ا ا ل٬ أف دميّ ٛؽيق ٘غؽٍت ة٩ لاكف هلا ٘غؽن ، رأيجي اجلاسى اسخ٬ٓ٥ا ضىت ىاؽ ة٣٫ دل٢فن
ا١ٍؽيٚ، ٥٘ا اكف أضػ يٜػر ِلع أف ييجء، كال أف يؼ٪ب، ٛاؿ/ ٘ػع٢جي ٢ْي٩ ٘عربح٩ 
 ٦ ا، ٛاؿ/ ٘خ٬ى كس٢ؿ، كٛاؿ/ اعؽج ٠ٜ٘ هل٣/ ٤ى ٍّ يل كى٬ءن ة٥اك٣٫٧ ِلع ةاة٩، ٜ٘اؿ/ ى

٠ٍ، ٛاؿ/ ٘غؽسجي  ٣ ٘ػع٬٢ا  أراد أف يفؿى ٦ْ ا١ٜؽآف كضؽك٩٘ ك٤ا أراد ٩٨٤ ٢٘يػعي ٘ذ٧خي٫ي
ضىت مألكا ابليجى كاحلشؽةى، ٥٘ا ـل٬ق ٦ْ يشء إال أعرب٪٣ ٩٨ْ، كزاد٪٣ ٤ر٠ ٤ا ـل٬ا 
٩٨ْ، أك أكرث، ذ٣ ٛاؿ/ إع٬ا٧س٣، ٘غؽس٬ا، ذ٣ ٛاؿ/ اعؽج، ٠ٜ٘/ ٦٤ أراد أف يفؿ ٦ْ 
حٙفري ا١ٜؽآف كحكي٩٢ ٢٘يػع٠، ٛاؿ/ ٘غؽسج ٘ذ٧خ٣٫، ٘ػع٬٢ا ضىت مألكا ابليج 

٥٘ا ـل٬ق ٦ْ يشء إال أعرب٪٣ ة٩ كزاد٪٣ ٤ر٩٢، ذ٣ ٛاؿ/ إع٬ا٧س٣، ٘غؽس٬ا، ذ٣ كاحلشؽة، 
ٛاؿ/ اعؽج ٠ٜ٘/ ٦٤ أراد أف يفؿ ٦ْ احلالؿ كاحلؽاـ كا٩ٜٙ١ ٢٘يػع٠، ٛاؿ/ ٘غؽسجي 
٢ٜ٘جي هل٣ ٘ػع٬٢ا ضىت مألكا ابليج كاحلشؽة، ٥٘ا ـل٬ق ٦ْ يشء إال أعرب٪٣ ة٩ كزاد٪٣ 

ا، ذ٣ ٛاؿ/ اعؽج ٠ٜ٘/ ٦٤ أراد أف يفؿ ٦ْ ا١ٙؽائو ٤ر٩٢، ذ٣ ٛاؿ/ إع٬ا٧س٣، ٘غؽس٬
٣ ٘ػع٬٢ا ضىت مألكا ابليج كاحلشؽة، ٥٘ا ـل٬ق  ك٤ا أكت٫٫ا ٢٘يػع٠، ٛاؿ/ ٘غؽسجي ٘ذ٧خي٫ي
٦ْ يشء إال أعرب٪٣ ة٩ كزاد٪٣ ٤ر٩٢، ذ٣ ٛاؿ/ إع٬ا٧س٣، ٘غؽس٬ا، ذ٣ ٛاؿ/ اعؽج ٠ٜ٘/ 

ـ ٢٘يػع٠، ٛاؿ/ ٘ػع٬٢ا ضىت ٦٤ أراد أف يفؿ ٦ْ ا١ٓؽبيث كاللٓؽ كا١ٖؽيب ٦٤ الالك
مألكا ابليج كاحلشؽة، ٥٘ا ـل٬ق ٦ْ يشء إال أعرب٪٣ ة٩ كزاد٪٣ ٤ر٩٢. ٛاؿ أة٬ نا١ص/ ٬٢٘ 

ا، ٥٘ا رأيجي ٤ر٠ى ٪ؼا ألضػو ٦٤ اجلاس ا لك٫ا ٘غؽت ةؼلٝ لاكف هلا ٘غؽن  .(1)«أف ٛؽيلن

                                      
 . (1/320أعؽس٩ أة٬ ٧ٓي٣ يف احل٢يث ) 1))
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   /غتاوحّشاوًشا ◙/ 
إىل املػي٨ث، ٘اكف إذا ٧ؾؿ ٦٤ مٟث  ¶نطتجي اة٦ ْتاس » ٛاؿ اة٦ أيب م٢يٟث/

 ٛاـ كٍؽ ال٢ي٠ يؽح٠ كيسرث يف ذلٝ ا١تفبيص.
بر إيلَّ ٦٤ أف أٛؽأ ا١ٜؽآف ٪ؼر٤ث ضى

ى
 .(2)،«(1)كاكف ي٬ٜؿ/ ألف أٛؽأ ابلٜؽة يف حل٢ث ٘دَّةَّؽ٪ا أ

ا حلؽ٤ات ا »كٛاؿ ٌاككس/  ا أكػَّ حِٓي٥ن ٦٤ اة٦ ْتاس، كا ل٬  ٤ا رأيج أضػن
ؽح٩- أكاء  .(3) «ف أةسٮ بلٟيجأ -إذا ٞذ

٦ ْٟؽ٤ث ٛاؿ/  ا، ¶ٛاؿ اة٦ ْتاس »ْك / ألف أ٬ْؿ أ٪٠ ةيج ٦٤ املف٥٢ني ك٫ؽن
ٚه ةػا٧ٚ ٪ػي٩ إىل أخو يل يف  (4)أك دمٓث، أك ٤ا كاء ا أضبر إيلَّ ٦٤ ضشثو ةٓػ ضشث، ك١ٍت

ي
أ

 .»(5)ا أضبر إيلَّ ٦٤ دي٨ارو أ٩ٜٙ٧ يف ـبي٠ ا 

  /ٔاهل اىيت شاةًػا  حدل ىلع حػظيٍّ حلرٌات اهلل/وٌَ أك
ا يتتّ ا ٧ب أ٣ِْي ٦٤ ا ٧ب إذا »٬ٛهل/  يا ناضب ا ٧ب ال ح٤نن ـ٬ء اعٛتخ٩، ك١ىػ٥ى

٢٥ْخى٩ي، ٘ف ٢ٛث ضيائٝ مم٦ ِلع احل٥ني كِلع الل٥اؿ كأ٧ج ِلع ا ٧ب، كىطٟٝ كأ٧ج ال 
ٝى ةا ٧ب إذا ٢٥ْخ٩ أ٣ِْي  ٝى حػرم ٤ا ا نا٧ّ ةٝ أ٣ِْي ٦٤ ا ٧ب، ك٘ؽضي ٦٤ ا ٧ب، كضؾ٧ي

رٍتى ةاةٝ  ـً ٞىٍج  ٝى ٦٤ الؽيص إذا ضؽَّ ًٙؽٍتى ة٩، كع٬٘ي ُى ِلع ا ٧ب إذا ٘احٝ أ٣ِْي ٦٤ ا ٧ب إذا 
 .(6)«كأ٧ج ِلع ا ٧ب كال ييٍؽب ٘ادؾ ٦٤ ٧ِؽ ا إحلٝ أ٣ِْي ٦٤ ا ٧ب إذا ٢٥ْخى٩ي 

ٍٜػ ةرصق، ٘نلػ ٜ٘اؿ/ ٙى ًنيبى يف آعؽ ٥ْؽق ة
ي
 كٛػ أ

                                      
ا. اجل٫ايث -الالكـ كامليش، كيٜاؿ ل٢خغ٢يً/ ٪ؼر٤ث اهلؼر٤ث/ الرسْث يف (1) ، كلفاف ا١ٓؽب (5/256) يف ٕؽيب احلػيد أيين

(12/606) . 
 . (1/78)حٙفري اة٦ ٞرري  (2)

 . (1837)أعؽس٩ أمحػ يف ٘يائ٠ الهطاةث  (3)

ا٧ًٚ/ ٦٤ األكزاف، ك٪٬ ـػس ادلر٪٣، كاجل٥ّ/ دكا٧ًٚ، كدكا٧يٚ. لفاف (4) ا٧ٚى كادلَّ  . (1/193)، كاملهتاح امل٨ري (10/105)ٓؽب ا١ ادلَّ
 . (1/328)أعؽس٩ أة٬ ٧ٓي٣ يف احل٢يث  (5)
 . (1/298)نٙث اله٬ٙة  (6)
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ػػًؼ اي  عي
ٍ
اإًٍف يى ٥ى ٬ٍرى٪ي َّ ٧ػػػي يٍػػينى   ٤ًػػ٦ٍ خى

 

ػػػا ٧يػػ٬ٍري   ٥ى ٛى٢ٍػػيًب ٫ٍ٨٤ًي ػػايًن كى  ٘ىػػيًف لًفى
 

ػػػػرٍيي ًذم ٢ًػػػػػٮ دى ٍٜ خى ًوع كى  ٛى٢ٍػػػػيًب زى
 

ذي٬ٍري  
ٍ
ػ ًٗ ٤ى ػيٍ لفَّ ـه اكى ػاًر يًف ٘ىًِم نى (1)كى

 
 

  /ًِا  /◙ وفاحّثاٌ
ى  ، كنًل ٢ْي ◙حي٬يفِّ تٓني ـ٨ثن تني، ك٪٬ اة٦ إضػل ـك ٩ ةا١ٍائٗ ـ٨ث ذ٥افو ـك

 حم٥ػ ة٦ احل٨ٙيث، كٛاؿ/ احل٬ـ ٤ات ربَّاينر ٪ؼق األ٤ث.
٦ ٤ي٬٥ف ة٦ ٫٤ؽاف ٛاؿ ًلَّ ٢ْي٩، ساء » /ْك ك٫ػتي س٨ارة اة٦ ْتاس ٥٢٘ا كيىّ حليهى

٬ِّمى ٢ْي٩ ـ٨ٓ٥ا ن٬حنا نف٥ّ  ـي ٌائؽه أةيوي ضىت دع٠ يف أكٙا٩٧، ٘اتلي٥ًؿى ٣٢٘ ي٬سػ، ٥٢٘ا 
ڤ ڤ  ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ن٬ح٩، كال ٧ؽل كغه٩/ 

 .(2)«[03-72]اىفجر/  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ
٘اةي اة٦ ْتاس  ¶ك١ػ٥َّا ة٢ٔ ساةؽى ة٦ى ْتػ ا  نٙٚ ةضػل يػي٩ ِلع  ¶ك

ٛاؿ/  ٚي »األعؽل، ك نيتٍج ة٩ ٪ؼق األ٤ثي مهيتثن ال حيؽح
ي
 .(3) «٤ات أ٣٢ْي اجلاس كأض٣٢ي اجلاس، ك١ٜػ أ

 
 
 

 
 

  

                                      
 . (1852)أعؽس٩ أة٬ ةسؽ ادلي٬٨رم يف املشالفث كس٬ا٪ؽ ا٣٢ٓ١  (1)

 . (10/236)املٓش٣ الٟتري  (2)
 . (2/372)أعؽس٩ اة٦ ـٓػ يف ا١ٍتٜات  (3)
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 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

ا ٦٤ »/ ♫ٛاؿ اة٦ اجل٬زم  ٙى ـى
ى
، ٘د٪لين ككػتي أٌحق، ٬٘ا أ حػةَّؽتي ٪ؼا احلػيدى

 .(1)«اجل٠٫ ة٫ؼا احلػيد ك٢َّٛث اتل٣٫ٙ مل٨ٓاق!
 .(2)«٪ؼا ضػيد ِْي٣ امل٬ّٛ»كٛاؿ اجل٬كم/ 
ك٪ؼا احلػيد يخي٦٥ كنايا ِْي٥ث ك٬ٛاْػ لكيث ٦٤ أ٪٣ » /♫ٛاؿ اة٦ رسب 

٠ٍّ (3)«أم٬ر ادلي٦ ًٜ أـ٥اق/ ٬٧ر االٛختاس يف ملاكة كنيث  . كٛػ أ٘ؽدق ةالرشح يف ٞخاب مفخ
 الة٦ ْتاس. اجليب 

كيه ٦٤ أة٢ٔ ا١ٓتارات كأكسؾ٪ا » /-ِلع ٪امق )األذاكر ل٬٨٢كم(- كٛاؿ اة٦ ْالف
 .(4)«كأدم٫ٓا لفائؽ األضاكـ الرشْيث، ٬٫٘ ٦٤ ةػائّ س٬ا٩ٓ٤ 

 
 

 
  

                                      
 .(2/548) س٣كاحل سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ  1))
 . (411األذاكر )ص 2))
 . (2/548) كاحلس٣ سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ 3))
 .(367)صا١ٙخ٬ضات الؽبا٧يث ِلع األذاكر اجل٬اكيث  4))
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 شـرح املفـردات

 
 
خالـ، ك٪٬ كػةي اللَّ  /«اىغالم» ، كيي٢ٍٚ ِلع الؽس٠ دلازنا ةاْختار ٤ا أن٩٢ ٦٤ اإل ًٚ تى

ًّ ـجني، أك ْرًش ـجني. كٛي٠ ٕري ذلٝ،  ٣ٍ ضىت تف اكف ٢ْي٩، كا١ٖالـ الهيب ٦٤ ضني يٙي
٥ٍ٢ىاف ًٕ ث، ك ٥ٍ٢ى ًٕ ث، ك ٥٢ًى ٍٕ

ى
 .(1)كاجل٥ّ/ أ
دمّ لك٥ث، كح٢ٍٚ ِلع ال٢ِٙث امل١ٙث ٦٤ ضؽكؼ كهلا ٤ٓىن، كاملؽاد ة٨٫٫ا / «لكٍات»

 .[033]املؤٌِٔن/ ﴾ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴿اجل٢٥ث املٙيػة 

٨ػ «اخفظ اهلل» ، ْك ، أم/ اضَٙ دي٦ ا يف ٧ٙفٝ ةال٬ٛ٬ؼ ٨ْػ أكامؽق ا٤خراالن
 ٬٧ا٪ي٩ اسخ٨اةنا.

اؾ. /«حيفظم» ٍعؽى
ي
٨ػ م٬حٝ، كيف أ  يف ٧ٙفٝ ٥ْا يرضؾ يف د٧ياؾ، ْك

َْم»  .«٤ٓٝ»كيف أعؽل/  «أ٤امٝ»كيف ركايث/  /«جتده جُتَا

ح٩ٍ الؽكايث األعؽل،  -اهلاء ةي٣ اتلاء ك٘خص- كجتا٪ٝ ػى كَّ
ى
ة٥ٓىن/ أ٤امٝ، ك٪ؼا ٤ا أ

كييٍؽكل ةسرس اتلاء كاملٓىن كاضػ، كاملٜه٬د/ أ٩٧ يس٬ف ٤ٓٝ ةاحلَٙ كا٨ٓ١ايث كاتلييػ، 
يَّثه عانث ل٥٢٨٤ني. ًٓ  ٘يه ٤ى

 .(2)ةي٣ ال٬اك ككرس٪ا ٢ٜ٘تج حاءن  «كسا٪ٝ» كأن٫٢ا/
 أم/ أردت الفاؿ كادلاعء.، «إذا شأىج»

                                      
ؽيب أ١ٙاظ اتلجتي٩ (2/452)، كاملهتاح امل٨ري (12/439)لفاف ا١ٓؽب  (1)  . (1/47)، ٕك
(2)  ، ٝى ىا٪ى ، كجتي ٝى ا٪ى ، ككًسى ٝى ا٪ى ٝى ٛاؿ اة٦ ٬ِ٨٤ر/ كيسى  . (13/557)ضؼاءىؾ ٦٤ ح٢ًٜاء كس٫ٝ. لفاف ا١ٓؽب  /أم ،كجًتىا٪ى
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 ، أم/ ٢ٌتج اإلاع٧ث.«ا اشخػِجإذ»

، أم/ ا٢ٌب ٧٬ٓ٤خ٩ حٓاىل دكف ـ٬اق، كاملؽاد أال حٓخ٥ػ ة٢ٜتٝ ِلع ٕري «اشخػَ ةاهلل»
تاب كمفغؽ٪ا، ك٪٬ ا١ٜادر ِلع لك يشء.  ا حٓاىل؛ أل٩٧ عا١ٚ اأـل

 اخل٢ٚ، أك اجلاس. /«األٌث»

 أم/ حتتب إحل٩ كحٜؽب ٩٨٤ ةا١ٍااعت.، «حػرَّف إىل اهلل»

 ز٤اف الفٓث يف ا١ٓحق كالهطث يف ابلػف كع٬٢ ا١ٟٙؽ ٦٤ اهل٣. /«خاءيف الر»

 جيازيٝ. /«يػرفم»

 ٘يٙؽس٫ا ٨ْٝ. /«يف الظدة»

. /«واغيً» ٍٚ َّٜ ٦ٍ كحت َّٜ  لك٥ث حجتي٩ ٨ٓ٤ا٪ا حي
 ٤ا ساكزؾ ٦٤ املٜاديؽ ٣٢٘ حهتٝ ةذف ا. /«ٌا أخطأك»
رى أزالن ٘طه٠ لٝ ةٜػر ا. ، أم/«ٌا أغاةم»  ٤ا ٛيػِّ
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 الشرح اإلمجالي

 
 

ثو ةاتل٢ٓي٣ ك٪٬ اة٦ ْتاس  يف ٪ؼا احلػيد ا١ِٓي٣ يخ٬س٩ اجليب  ػى ـو ضى  ؛¶١ٖال
ا ملؿ ٘ي٩ ٦٤ ٥ٞاؿ ا٠ٜٓ١ كك٬٘ر ا ٪٦، ضىت يجل ٪ؼا الهيب ِلع أك٠٥ األعالؽ  ١ًػ٥ى

أضيا٩٧  ي٢ٍب ٩٨٤ أف ُيَٙ أكامؽ ا حٓاىل ك٬٧ا٪ي٩ ِلع لك كأضف٦ األض٬اؿ، كاجليب 
ص هل اجليبر  طِّ ًؽ ٥٘ا ٦٤ عا١ٚ إال ا، ك٤ا ٦٤  كيف لك أكٛاح٩، كييهى ٖى ْٜيػحى٩ي ٦٤ الهِّ

ٛادر دكف ا، ك٤ا ٦٤ ٤ػةِّؽو لألمؽ ٤ّ ا، كال كاـٍثى ةني ا١ٓتػ كبني رب٩ كم٬الق، ٬٫٘ 
يد ـتطا٩٧ املم٬ؿ ٨ْػ ٧ؾكؿ املهاب، ك٪٬ ـتطا٩٧ املؽس٬ ٨ْػ ض٬٢ؿ ا١ٜٓاب، كاحلػ

جب٢٥خ٩ أن٠ه يف راعيث ض٬ٜؽ ا حٓاىل كح٬ٙيو األمؽ إحل٩، كك٬٫د ح٬ضيػق كبياف ْشؾ 
 اخل٢ٚ كا٘خٜار٪٣ إحل٩، كِلع ٪ؼا املٓىن دار ٪ؼا احلػيد.

٣٢ًى أف ا ٪٬ املٍٓٮ املا٧ّ اليار اجلاّ٘ ٘خ٬س٩ إحل٩ يف دٛيٚ األمؽ كس٢ي٩٢ ٜ٘ػ  ْى  ٦ٍ ٥٘ى
َى ضػكدق يف دميّ أض٬اهل.ضٜٚ اتل٬ضيػ كأ٘ؽد رب٩ ةا١ٍاْث كضى  ًٙ 
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 الشرح التفصيلي

 
 
  نُِج خيَْف اجليب »/◙كٔهل»/ 

 أم/ ٨ٞجي راٞتنا ع٩ٙ٢ ِلع داةخ٩.
  ا»/ ◙كٔهل ًٌ  .، أم/ يف ي٬ـ«ئ

ٍ٪ًػيىٍج هل 
ي
٢ث أ ٬رة/ يه ٖة ْتاس  كداةخ٩ املٞؼ  ع٩ٙ٢. ¶٘ؽكت٫ا حبت٠ ٦٤ كٓؽ كأردؼ اة٦ 

 .(1)ز اإلرداؼ ع٢ٗ ادلاةث إذا أٌاٛج ذلٝكيف ٪ؼا دحل٠ ِلع س٬ا
  يا غالُم إين أغيٍم لكٍات» /كٔهل»/ 

ٕي٢ي٣»كيف ركايث أمحػ/   ةاتلهٖري، ك٘ي٩ ٤ٓىن اتل٢٥يص كاإلي٨اس الة٦ ْتاس. «يا 
ؽ ٪ؼق اللك٥ات؟! «إين أغيٍم لكٍاٍت » وملاذا كال/ ٍٞ  ٛت٠ أف يتػأ ةًؼ
ٔاب/ ّى يف ٧ٙف٩؛ إًٍذ ض واجل ؽو هل أ ر ٦٤ً املاء ابلارد حل٬ٟف ذلٝ أكٛ ه٬ؿ اليشء ةتل٬ر

 .(2)ِلع ا٥ِ١؛ ألف امل٬ن٬ؿ ةٓػ ا٢ٍ١ب أْؾر ٦٤ املفاؽ ةال حٓب
ا»كل٣ ي٠ٜ/  «لكٍات»وملاذا كال هل/   ؟«الك٤ن

ٔاب/  يف ٪ؼا إكٓار ٩٨٤ ة٫٧ا ٢ٛي٢ث ال٢َٙ ٘حف٠٫ ٢ْي٩ ض٫ِٙا، كيه ٦٤ دم٬ع ا٢ٜ١ث. واجل
٣ ٛػر ٪ؼ ِى ًٓ ٩ي ة ٢ى٥ى ٍْ

ى
ق اللك٥ات ةمؽي٦/ األكؿ/ ٤ا كرد يف ركايات احلػيد ٦٤ ذ٣ أ
يػ اتلِٓي٣، كباجل٢٥ث  «يِفػم اهلل ةَٓ»٬ٛهل/  ًؾ اللك٥ث ٦٤ اتل٬٨ي٦ ا م يٙي شي ْى ك٤ا ساء يف 

                                      
٦ أرد٣٫٘ اجليب ملسو هيلع هللا ىلصكالة٦ ٨٤ػق ٞخاب ٤ٍت٬ع ةاـ٣/ ٤ٓؽ٘ث أـ٥اء أرداؼ اجليب  (1) ع٩ٙ٢، ٦٤ عالؿ  ملسو هيلع هللا ىلص أكرد ٘ي٩ أـ٥اء ٤ى

 الؽكايات كاألضاديد.
 . (183ص) برشح األربٓني اجل٬كيث ا١ٙخ٬ضات ال٬٪تيث 2))
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ٍٓج ٪ؼق ا١ٓتارةي أم٬رنا حتخاج إىل اتلػةرؽ، ٫٨٤ا/  ٜ٘ػ دمى
 جت٩٫.ا م يي٨ادىل ة٩ ابلٓيػ حل «يا»٧ادل اة٦ ْتاس ةاحلؽؼ أ٩٧  -1
ا ةاتلكيػ ةاحلؽؼ  -2  .«إف»زادق حجتي٫ن
ربق اةخػاءن ةاللك٥ات؛ ١زيدادى ك٬ٛنا ٘حف٠٫ ٢ْي٩ ا٢ٍ١ب. -3  كل٣ خيي
ا ٢ْي٩ كمؽااعةن حلاهل. -4 ٙن  ك٠َّ٢ٛى اللك٥اًت؛ ختٙي

 .ك٪ؼا ٦٤ ٥ٞاؿ ض٥ٟخ٩ يف ادل٬ْة كاتل٢ٓي٣ 
  اخفظ اهلل حيفظم»/ وكٔهل»/  

 فيّ أمٔا/ 
 ٌػىن احلفظ/ -0

 ضٜيٜث احلَٙ/ نيا٧ث املط٬ٙظ ٦٤ اليياع كاألذل.
ك٪ؼا املٓىن ةا١جفتث إىل ا مفخطي٠، ٘املؽاد ي٫ِؽ ةخٜػيؽ حمؼكؼ ك٪٬ اضَٙ دي٦ 

 ا ُيِٙٝ ا.
 كدي٦ ا ٪٬ دم٢ث ا١ٜٓائػ كاحلػكد كاحل٬ٜؽ كاألكامؽ كاجل٬ايه كاآلداب.

ز٪ا، كضَٙ احل٬ٜؽ ٣٢٘ ٦٥٘ ضَٙ ا١ٜٓائػ ٣٢٘ يٖري٪ا، كضَٙ احلػكد ٣٢٘ يخشاك
يٙؽط ٘ي٫ا، كضَٙ األكامؽ ةاال٤خراؿ، كضَٙ امل٨ايه ةاالسخ٨اب، كضَٙ اآلداب ةاتلطٌل 

خب مب ﴿ٜ٘ػ ضَٙ دي٦ ا، ك٪٬ ٦٤ احلاِ٘ني حلػكد ا ا ي٦ ٤ػض٣٫ ا ة٬ٜهل/ - ة٫ا

 .[00- 07]ق/ ﴾ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث
ٔاع احلفظ دليَ اهلل فِٔاعن/ -7  وأٌا أُ

 ضَٙ دلي٦ ا يف ٧ٙف٩. ول/األ
 ضَٙ دلي٦ ا يف ٕريق. واثلاين/

 فأٌا غٔا خفظ ويَ اهلل يف اجلفس فهثرية، ٌِٓا/
يٍف٢ىتى٩. -1  اتل٬ضيػ/ ٬٫٘ أ٣ِْ ٤ا يجتيغ أف ُي٩ِٙ ا١ٓتػ كأف جيػدق كأف خيىش ٢ْي٩ أف ي
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/ ك٘ي٫ا ٛاؿ ، (1)«ٌفخاح الػالة اىطٓٔا» ا٫ٍ١ارة/ كيه ٤ٙخاح الهالة، كيف احلػيد/ -2
ٔء إَل مؤٌَ»  .(2)«َل حيافظ ىلع الٔض

الهالة/ ٘يه أ٣ِْ ٤ا جيب ض٩ِٙ ةٓػ اتل٬ضيػ ٦٤ أكامؽ ا كأمؽ ـتطا٩٧ ةاملطاِ٘ث  -3
ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿٢ْي٫ا ك٤ػح املطاِ٘ني ٢ْي٫ا؛ ٜ٘اؿ حٓاىل 

 .[9]املؤٌِٔن/ ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ ، كٛاؿ/[702]ابللرة/  ﴾ٻ
  .[29 /املائدة] ﴾ىئ ىئ ی﴿األي٥اف/ ٛاؿ حٓاىل/  -4
اَلشخدياء ٌَ اهلل خق احلياء/ »ضَٙ اجل٬ارح، ٥ٞا يف احلػيد ٦ْ اة٦ مف٬ٓد مؽ٬٘اعن  -5

 .(3)«أن حتفظ الرأس وٌا وىع، وحتفظ ابلطَ وٌا خٔى
ٓاىل/  ٬هل ح ٗي املتىن، نطيصي املٓىن، د١َّج اجله٬ص ِلع ٨ٓ٤اق، ك٦٤ ذلٝ/ٛ  ك٪٬ ضػيده ىٓي

  .[03 /اإلرساء] ﴾ی ی یوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿
ْوََل ةّ»/ كيف ضَٙ ابل٦ٍ ٬ٛهل 

َ
ًٍ ُتَج ٌَ ُشْدٍج فاجلاا أ  .(4)«لكُّ جص

كضَٙ الؽأس يػع٠ ٘ي٩/ ضَٙ ابلرص كال٢فاف ٦٤ املطؽ٤ات، كضَٙ ابل٦ٍ 
 يخي٦٥/ ضَٙ ا٢ٜ١ب ٦٤ ا ٬٧ب، كاحلَٙ ٦٤ إدعاؿ املطؽ٤ات ٦٤ املك٠ كاملرشب.

أ٣ِْ أـتاب دع٬ؿ اجلاس اجلار كض٥٫ِٙا ٦٤  كضَٙ ال٢فاف كا١ٙؽج/ ٥٫٘ا ٦٤
 أ٣ِْ أـتاب دع٬ؿ اجل٨ث.

ڭ ﴿أ٤ا ضَٙ ا١ٙؽج/ ٘مؽ ا حٓاىل ةؼلٝ، ك٤ػح ٦٤ ضَٙ ٘ؽس٩، ٜ٘اؿ/ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

  .[79]املػااج/ ، [3 /املؤٌِٔن] ﴾ے ے ۓ ۓ﴿، كٛاؿ/ [03]األخزاب/ ﴾ۅ
                                      

كٛاؿ ا١رت٤ؼم/ ٪ؼا احلػيد أنص يشء يف ٪ؼا  ،(275)، كاة٦ ٤اس٩ (61)كأة٬ داكد،  ،(3)ا١رت٤ؼم ك، (1006) أمحػ أعؽس٩ (1)
 ابلاب كأضف٦.

 . (1037)، كنطط٩ اة٦ ضتاف (682)، كادلاريم (22433أمحػ ) أعؽس٩ 2))
 . (2458)، كا١رت٤ؼم (3671)أعؽس٩ أمحػ  (3)
٩َّٙٓ، كا١ٍ ،(614)أعؽس٩ ا١رت٤ؼم  (4)  .(11/217)رباين يف الٟتري كى
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ؽىقي اجليبر  ٞى ار ضَٙ ا١ٙؽج، كذلٝ يف ضػيد ـ٠٫ ة٦ ـٓػو جب٬ كأ٤ا ضَٙ ال٢فاف/ ٜ٘ػ ذى
٬ؿ ا  َْ هل اجلِث (1)ٌََ يضٍَ يل ٌا ةني ىَـْديَْيّ» ٛاؿ/ ٦ْ ـر ٍَ ْض

َ
 .(2)«وٌا ةني اِْجيَْيّ أ

 وأٌا غٔا خفظ ادليَ يف غريه، فٍِٓا/
٦ اة٦ مف٬ٓدو  -1 ، كح٢ٓي٩٥ اجلاس اةخٖاء كس٩ ا. ْك  ◙ض٩ِٙ ةجرشق أن٬الن ك٘ؽكاعن

َع ٌلاىيت فٔاعْا وخفظٓا وبيََّغٓا...»ٛاؿ/  ٦ْ اجليب  ٍِ  َش
ً
َ اهلل امرَأ  .(3)احلػيد «ُرَضَّ

ـً املٓا٧ػي٦ ةاحلشث. -2 ًّ ابلػْث، كإلؾا  ض٩ِٙ ةا كًد ٩٨ْ، كردِّ اللت٫ث، كإٛا٤ًث الف٨ث، ك٥ٛ
دلؾكـ يف س٬اب ا٢ٍ١ب، كضؼؼ امل٬٥ٓؿ إل٘ادة ا٬٥ٓ١ـ، أم/ يف / «حَيَْفْظَم » كٔهل/

 ٝ ك٤الٝ.٧ٙفٝ كأ٪٢
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿كمهػاؽ ٪ؼا/ ٬ٛهل حٓاىل/ 

  .[92 /اجلدو] ﴾گ گ
رب اجليب  ا إىل أف اجلؾاء ٤ػ٦ س٨ػؿ ا٠٥ٓ١، ٥ٞا ٛاؿ  «ُيِٙٝ»ة٬ٜهل/  ْك حجتي٫ن

  .[037 /ابللرة] ﴾ى ائ﴿، كٛاؿ/ [03 /ابللرة] ﴾ڃ ڃ ڃ چ﴿حٓاىل/ 
 وخفظ اهلل ىػتده ىلع ُٔغني/

ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿، ٛاؿ حٓاىل/ يف ُفصّ خفظ اهلل ىػتده ْٔاجلٔع األول ٌَ احلفظ/ و

ٛاؿ اة٦ ْتاس/ ٪٣ املالئسث ُي٩٧٬ِٙ ةمؽ  .[00 /الرغد] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
 . (4)ا ٘ذا ساء ا١ٜػر ع٬ٌ٢ا ٩٨ْ

ج، ٥ٞا اكف ٦٤ داعء اجليب   /٦٥٘ ضَٙ ا ١ٓتػق/ أف ُي٩ِٙ يف اجل٫ات الفِّ
، وٌَ خييف، وغ» ٔذ واخفظين ٌَ ةني يديَّ َ ٌيٍِيت، وغَ طٍايل، وٌَ فٔيق، وأغ

                                      
ي٩ًٍ، كاملؽاد/ لفا٩٧. (1) َّٟ  يٓين/ ٘ى
 . (6474)أعؽس٩ ابلغارم  (2)
 .(232)، كاة٦ ٤اس٩ (2658)أعؽس٩ ا١رت٤ؼم  (3)
 . (7/2232)أعؽس٩ اة٦ أيب ضاح٣ يف اتلٙفري  (4)
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ْغَخاَل ٌَ حتيت
ُ
 .(1)«ةػظٍخم أن أ
إف ٤ّ لك رس٢ني م٢ٟني ُيِٙا٩٧ ٤ا ل٣ يٌٜػر، ٘ذا ساء ا١ٜػر »/ ◙كٛاؿ ٌْلع 

٨َّث ضهي٨ث  .(2)«ع٢َّيا ةح٩٨ كبح٩٨، كإف األس٠ سي
 خفظ ابلدن والػدث واىػافيث/

ربى  ًٟ تا كاللتاب، ك١ٜػ ك١ٜػ ضَٙ ا حٓاىل الهاحلني ز٤اف ال  ملا ض٬ِٙق ز٤اف الهِّ
خ٬َّٓف ة٬ٜة ابلػف كك٥اؿ ا٠ٜٓ١. ٥ى  ساكز احلف٦ ابلرصم كابل٬ٖم كاجل٬يين ٤ائث ـ٨ث ك٪٣ مي
الـ ا١ٜايض أة٬ ا١ٍيب ٌا٪ؽ ة٦ ْتػ ا ا١ٍربم  ذىبى اإل٤اـ ا١ٓال٤ث كيظ اإـل كى

خَّّ ة٬ٜة ٥ى ٍثتىثن ِْي٥ث ةٓػ أف ساكز املائث ك٪٬ مي ٬حًبى يف ذلٝ  اللا٘يع كى ٓي ٩٢ْٜ كبػ٩٧، ٘
. (3)ٜ٘اؿ/ ٪ؼق س٬ارح ض٨ِٙا٪ا ٦ْ املٓايص يف الهٖؽ، ٘ط٫ِٙا ا ٢ْي٨ا يف الٟرب 

 كاجلؾاء ٦٤ سجؿ ا٠٥ٓ١.
 خفظ الٔدل واذلايث/

٘ي٩ دحل٠ ِلع أف »/ ٛاؿ احلاَ٘ اة٦ ٞرري، [27 /الهٓف] ﴾ې ې ى﴿ٛاؿ حٓاىل/ 
ْتادح٩ هل٣ يف ادل٧يا كاآلعؽة بلٙاْخ٩ ٘ي٣٫ الؽس٠ الها١ص ُيَٙ يف ذريخ٩، كتل٠٥ ةؽكث 

كرّ٘ درسخ٣٫ إىل أِلع درسث يف اجل٨ث تلٜؽ ْي٩٨ ة٣٫، ٥ٞا ساء يف ا١ٜؽآف ككردت الف٨ث ة٩، 
 .(4) «ٛاؿ ـٓيػ ة٦ ستري ٦ْ اة٦ ْتاس/ ضِٙا ةهالح أةي٥٫ا

ت٩  ٤ا ٦٤ م٦٤ نا١ص ي٬٥ت إال ض٩ِٙ ا » ٛاؿ ٥ْؽ ة٦ ْتػ ا١ٓؾيؾ/ ًٜ ْى يف 
ٜب   .(5) «ْٜت٩ْك

                                      
 .(3871)، كاة٦ ٤اس٩ (5530 -5529)، كا١جفايئ (5074)، كأة٬ داكد (4785أعؽس٩ أمحػ ) 1))
 كرساهل ذٜات. ،(13/366)، كا١ٍربم (3/34)أعؽس٩ اة٦ ـٓػ  (2)
 . (12/85)ابلػايث كاجل٫ايث  (3)
 . (5/187)حٙفري اة٦ ٞرري  (4)

ختار  (5)   .«٤ا ٦٤ م٦٤» /ةػؿ «٤ا ٦٤ ٤يج» ة٢َٙ/ (71)أعؽس٩ اة٦ أيب ادل٧يا يف ااْل
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ل احلَٙ إىل سريا٩٧ كأ٪٠ ٧اضيخ٩ إف ا حلطَٙ » ؛ ي٬ٜؿ اة٦ املتارؾ/كٛػ يخٓػَّ
 .(1)«ةالؽس٠ الها١ص كدلق، ككدل كدلق، كادلكيؽات ا١يت ض٬هل

 خفظ املال/
اك٧ج امؽأة يف ةيج ٘غؽسج يف رسيث ٦٤ املف٥٢ني كحؽكج ذجيت »ركل اإل٤اـ أمحػ/ 
! اك٧ج حج (2)ْرشة ْزننا كنيهيخ٫ا ٍت ْزننا هلا كنيهيخ٫ا، ٜ٘ا١ج/ يا ربِّ فز ة٫ا، ٛاؿ/ ٜ٘ٙػى

إ٧ٝ ٛػ ى٨٥جى مل٦ عؽج يف ـبي٢ٝ أف حتَٙ ٢ْي٩، كإين ٛػ ٜ٘ػتي ْزننا ٦٤ ٨ِٕم 
٬ؿ ا  ةى ٨٤اكػح٫ا  كنيهييت، كإين أنلػؾ ٨ْػؾم كنيهييت، ٛاؿ/ كس٠ٓ ـر ؽ كػَّ يٞؼ

٬ؿ ا   .(3)«ا وٌثيٓا، وغيػيخٓا وٌثيٓافأغتدج غزنْ/ رب٫َّا حتارؾ كحٓاىل، ٛاؿ ـر
رأيجي راْينا يهٌل كا ئبي ُيَٙ ٩٥٨ٕ، ٥٢٘ا ٘ؽغ ٦٤ نالح٩ ٢ٛجي هل/  ٛاؿ ةٓي٣٫/

 ٤ىت ان٢ٍص ٤ّ ا٣٨ٖ١؟ ٛاؿ/ ملا ان٢ٍص ربر ا٣٨ٖ١ ٤ّ ربِّ ا ئب.
ٔ أرشف اجلٔغني- اجلٔع اثلاين ٌَ احلفظ وإيٍاُّ ٌَ  خفظ اهلل ليػتد يف ويِّ/ -ْو

ٔات املدرٌث.اىتفر واجلفاق  ، وابلدع والظتٓات املضيث، والظٓ
٬٫٘ ضَٙ لدلي٦ أنالن ك٘ؽكاعن يف ٢ٛب ا١ٓتػ ك٧ٙف٩ ٦٤ لك كت٫ث حي٬رًثي ك٪٨نا يف 

خٜاد، ك٦٤ لك ك٬٫ة ح٬رث ك٪٨نا يف ا٠٥ٓ١؛ ك ا اكف ٦٤ داعء اجليب  إن كتضَج »/ ااْل
ا فاخفظٓا ةٍا حتفظ ةّ غتاَوك الػ َٓ  .(4)«احلنيُفيس فاامحٓا، وإن أاشيَخ

ُيَٙ ِلع امل٦٤ احلاَ٘ حلػكدق دي٨ى٩، كُي٬ؿ ةح٩٨ كبني ٤ا  ٘ا »/ ٛاؿ اة٦ رسب
ا هل،  يٙفػ ٢ْي٩ دي٩٨ ة٬٧اع ٦٤ احلَٙ، كٛػ ال يلٓؽ ا١ٓتػ ةتٓي٫ا، كٛػ يس٬ف اكر٪ن

ٗ - ٥ٞا ٛاؿ حٓاىل   /♠يف ضٚ يـ٬

                                      
 ٨ٟػر. حم٥ػ ة٦ امل٦ْ  (6/188)أعؽس٩ اثل٢ٓيب يف حٙفريق  (1)
ز /ث يهيٛاؿ اة٦ رسب/ الهيه (2) ؿ ة٫ا كييجٍفى ؾى ٍٖ ٨ىارة ا١يت حي  . (2/555)كاحلس٣ سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ  ،الهِّ
 .(20664)أعؽس٩ أمحػ  (3)
 .(2714)، كمف٣٢ (6320)أعؽس٩ ابلغارم  (4)
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 . (1) «[70 /ئشف] ﴾ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿
 .[70 ]األُفال/ ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ﴿هل حٓاىل/ يف ٬ٛ- كٛاؿ اة٦ ْتاس

 .(2) «ُي٬ؿ ةني امل٦٤ كاملٓهيث ا١يت جتؽق إىل اجلار»/ -
  اخفظ اهلل جتده جتاْم»/ كٔهل»/  

ري ذلٝ. ؽيقي ٦٤ً ضَٙ اجل٬ارح كا٢ٜ١ب ٕك ٍٞ  اضَٙ ا، أم/ ة٥ا مؽَّ ًذ
ًة كاتلييػ كاحلَٙ أم/ أ٤امٝ مما يٌل كس٫ٝ، كاملٜه٬د/ ٤ٓٝ ةاجلررٍصى  ،«جتده جتاْم»

 كا١تفػيػ.
٬رة يف ٬ٛهل حٓاىل/  ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿٘يه ٤ٓيث ا اخلانث ١ٓتادق امل٨٤ني املٞؼ

  .[03 /اتلٔبث] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ
  .[03 /طّ] ﴾ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ك٬ٛهل حٓاىل/ 

 كيه خبالؼ املٓيث ا١ٓا٤ث، ٤ٓيث ا٣٢ٓ١ كاإلضاٌث كاالٌالع.
مَّ  ؽ ٦٤ اجل٫ات الفج ٤ّ أ٩٧ ُي٩ِٙ  ك٪ؼق ا١ٓتارة ح٬كيػ ملا ـت٫ٜا، كعي ٍٞ ـى( ةا ِّ )األ٤ا

، وٌَ خييف، وغَ يٍيين، وغَ  امهلل»/ ٘ي٫ا مهػاؽى داعًء اجليب  اخفظين ٌَ ةني يديَّ
ْغَخاَل ٌَ حتيت

ُ
ٔذ ةػظٍخم أن أ  .(3)«طٍايل، وٌَ فٔيق، وأغ

ـى( ٘ي٩ إكٓار برشؼ املٜهػ، كألف اإلنفاف مفا٘ؽ إىل اآلعؽة،  كاملفا٘ؽ كألف )األ٤ا
 إ٥٧ا ي٢ٍب أ٤ا٩٤ ال ٕري.

  ةِاهلل»/ كٔهل َْ َِْج فَاْشَخِػ ِل اهلَل، َوإَِذا اْشَخَػ
َ
ىَْج فَاْشأ

َ
 /«إَِذا َشأ

ّى ٪احني اجل٢٥خني ةا١ٍٓٗ؛ أل٥٫٧ا كاردحاف يف ٤ٜاـ كاضػ، ك٪٬ احلد ِلع ح٢ٓٚر  كدم
ًّ الرض. ؽاض ٦ْ ٕريق يف س٢ًب اجلّٙ، كد٘  ا٢ٜ١ب ةا كاإْل

ؼً  ؼى ٬٥ٓ٤ؿ ا٢ٓٙ١ني ألس٠ ا٬٥ٓ١ـ، أم/ إذا أردتى أف تفؿ كحئنا ٤ا، أك ح٢ٍب كضي

                                      
 . (2/559)ك احلس٣ سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ  (1)

  .(5/1680)أعؽس٩ اة٦ أيب ضاح٣ يف اتلٙفري  (2)
 .(3871)، كاة٦ ٤اس٩ (5530 -5529)، كا١جفايئ (5074)، كأة٬ داكد (4785)عؽس٩ أمحػ أ (3)
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خٓا٧ث ة٩- ا٬ٓ١ف يف يشء ٤ا ا ُي٠ ـاهل، أك ااـل ٩ إىل ا كضػق ةالفاؿ  -(1)ًم٥َّ ٘خ٬سَّ
ٝى ٦٤ دميّ اخل٢ٚ. ٍغ ٢ٛتى خٓا٧ث ك٘ىؽِّ  كااـل

وئ ۇئ ۇئ ﴿، [3 /اىفاحتث] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ك٪ؼا ٪٬ اتل٬ضيػ اخلالم 

  .[02 /األُػام] ﴾ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ۆئ ۆئ ۈئ
ا ٘ي٫ا ٦٤ ا١رباءة ٦٤ (2)«َل خٔل وَل كٔة إَل ةاهلل نزٌن ٌَ نِٔز اجلِث»ك ا ٘ػ ؛ ١ًػ٥ى

 احل٬ؿ كا٬ٍ١ؿ كاإلٛؽار  ةا١ٜػرة امل٢ٍٜث كاتلذري الاكم٠ كاالعخيار ل٠ٓٙ٢.
، كااـل-  ك ا ٛاؿ اجليب  ٬ٍؿو ا إىل ا١رباءة ٦٤ لك ضى ، مؽكػن  أمؽو

خٓا٧ث ةا يف لكِّ
اهل ِلع لك ضاؿ ـه يل٠٥ الفاؿ يف لك األم٬ر، كيف  «إذا شأىَج فاشأل اهلل»/ -ـك ك٪ؼا ٬٥ْ

/ ٠و ا خىت يصأهَلُ ِطْصَع ُػيّ إذا اُلطع» ضػيد مـؽ ُّ لكَّٓ  (3)«ىيصأل أخدكً ابَّّ خاَجَخ
ّي اجل٠ٓ/ ـريق ا م ةني األناةّ.  كًكٍف

 آثاا نثرية، ٌِٓا/ ويف اجليه غَ شؤال اخليق
 .(4)٤ا نص ٦٤ ةيٓث ةٓو الهطاةث ل٨٢يب ِلع أال يفل٬ا اجلاس كحئنا

كا٣٢ْ أف ـاؿ ا دكف ع٩ٜ٢ ٪٬ املخٓني؛ ألف الفاؿ ٘ي٩ إ٫ُار »/ ٛاؿ اة٦ رسب
رتاؼ ةٜػرة املفئ٬ؿ ِلع دّ٘ ٪ؼا  ا ؿ ٦٤ الفائ٠ كاملف٨ٟث كاحلاسث كاال٘خٜار، ك٘ي٩ ااْل

٬ب، كس٢ب امل٨اّ٘ كدرء امليار، كال يه٢ص ا ٌؿ كاال٘خٜار إال  كضػق؛ الرضر ك٧ي٠ امل٢ٍ
 .(5)«أل٩٧ ضٜيٜث ا١ٓتادة

٩ٍ٨ي ٦ْ  امهلل»كاكف اإل٤اـ أمحػ ي٬ٜؿ يف داعئ٩/  ٥ٞا ن٨جى كسيه ل٢فش٬د ١ٖريؾ ٘هي
 . (6)«املف١ث ١ٖريؾ

                                      
يِّػى ة٥ا ُي٠؛ إًٍذ ال جي٬ز ٢ٌب اإلاع٧ث ِلع اإلذ٣، أك ـاؿ الرض (1) ٍّٚ ٢لر ل٨٢ٙؿ، أك كري خبالؼ ٤ا ل٬ ٖري ٦٤ املف٥٢ني ةٖري ض

ا ٘ػاع ِلع ُامل٩  .اكف ٤٬٢ِ٤ن
 .(2704)مف٣٢ ، ك(4205)أعؽس٩ ابلغارم  (2)
 .كٛاؿ ا١رت٤ؼم/ ضػيد ٕؽيب، (866)، كاة٦ ضتاف (25)كا١ٍرباين يف ادلاعء  ،(3604) أعؽس٩ ا١رت٤ؼم 3))
ريق.(1043)ذتج ذلٝ يف نطيص مف٣٢  (4)  ، ٕك
 . (2/571)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلس٣  5))
 . (392)صأعؽس٩ اة٦ اجل٬زم يف ٨٤اٛب اإل٤اـ أمحػ  (6)
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لك إفَّ »/ - .[70 /احلجر] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿يف ٬ٛهل حٓاىل/ - ٛاؿ اة٦ ا١ٜي٣
يشء ال ي٢ٍب إال مم٦ ٨ْػق عؾائ٩٨ ك٤ٙاحيص ح٢ٝ اخلؾائ٦ ةيػي٩، كإف ٢ٌت٩ ٦٤ ٕريق 

 .(1)«٢ٌب مم٦ ١حؿ ٨ْػق كال يٜػر ٢ْي٩
إياؾ أف ح٢ٍب »ك١ٜػ ح٬احؽت كنايا الف٢ٗ ةرتؾ ـاؿ اخل٢ٚ، ٜ٘اؿ ٌاكس ١ٍٓاء/ 

٢يٝ ة٦٥ ةاة٩ ٤ٙخ٬ح إىل ي٬ـ ا١ٜيا٤ث، أمؽؾ أف تفهل  ض٬اجئٝ مم٦ ي٢ٖٚ ةاة٩ دك٧ٝ، ْك
ػؾ أف جييتٝ  . (2)«كْك

٦ً اـخٖىن ٦ْ اجلاس، كأةٖوي » كٛاؿ ا١ٙيي٠ ة٦ ْياض/ أضبر اجلاًس إىل اجلاس ٤ى
هل٣، كأضبر اجلاس إىل ا  ٦ً اضخاج إىل اجلاس ـك ٦ ـهل  اجلاًس إىل اجلاًس ٤ى ٤ى

ؿ ٕريق  .(3) «كاـخٖىن ة٩ ٦ْ ٕريق، كأةٖوي اجلاس إحل٩ ٦٤ اـخٖىن ٩٨ْ ـك
ا- ؿكٛا ٍاؾ م٬الؾ لك »/-أيين كا ل٬ يئفج ٦٤ اخل٢ٚ ضىت ال حؽيػ ٣٫٨٤ كحئنا، أْل
 . (4)«٤ا حؽيػ

 ك٤ا أضف٦ى ٬ٛؿ ٦٤ ٛاؿ/
ٍٛػػؽىبي 

ى
ٝى أ برػػ ٍغ٢ي٬ٍؽى رى ػػًػ ا١ٍػػػ٥ى ٍٜهي  الى تى

 

  َّٝ ٍغ٢ي٬ٍؽى الى كى ػى ا١ٍػ٥ى ٦ٍ ٛىهى ٤ى ٓىبي  كى خٍ  حى
 

ػػػػثن  اسى ـى ضى َّ آدى ١ىػػػػػ٦َّ َّيػػػػينى
ى
ىٍف  الى ت

 

ػػػ٠ً ا  ـى ػػػبي كى ٍشى ة٬ٍىاةيػػػ٩ي الى حتي
ى
م أ ً َّ  

 

ي  ىاهلى ـي ٍكجى  بي إًٍف حىؽى ٍٖيى بي  اي حى ٍٖيى ؿي حى
ى
يٍف ـى ًضنٍيى ي ر آدى بيينى  كى

١يق يف اجلار، ٘فهل سربي٠/ 
ي
ٛاؿ/  ألم خاجث؟»ك٤ا أدم٠ى ٬ٛؿى اخل٢ي٠ً إةؽا٪ي٣ى ضني أ

ا إحلم فال ٌَّ  . (5)«أ

                                      
 . (202)صا٬ٙ١ائػ  (1)
 . (4/11)أعؽس٩ أة٬ ٧ٓي٣ يف احل٢يث  (2)

 . (469)ص للسمرقندي، حجتي٩ ا١ٖا٢٘ني (3)

 . (2/588)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلس٣  (4)
 . (16/309) أعؽس٩ اة٦ سؽيؽ ا١ٍربم (5)
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 ختً الصؤال/ 
ؽ ا١ٓادة جبؽيا٩٧ ِلع أيػم اخل٢ٚ، اكهلػل كاتل٬٘يٚ ل٣ جت الصؤال كصٍان/ أخدٍْا/

كا٣٫ٙ١ يف ا٬٢ٓ١ـ ككٙاء املؽيو كضه٬ؿ ا١ٓا٘يث ٦٤ ةاليا ادل٧يا كاآلعؽة كا٬ٙٓ١ كالؽىض 
اؿ ٕريق رشؾ. ؿى ٘ي٫ا ٕري ا، ـك

ى
يٍف  كحن٬ ذلٝ، ٘ال جي٬ز أف ي

كاألم٬اؿ كامل٧٬ٓث ِلع  ٤ا سؽت اعدة ا جبؽيا٩٧ ِلع أيػم ع٩ٜ٢، اكدلرا٪٣ واثلاين/
مح٠ اليشء اثلٜي٠ كالؾرع كاله٨اْث كحن٬٪ا، ٘حفؿ ا حٓاىل أف يحرسق هل كأف يٍٓٗ 
تاب يف ضه٬هل، كل٬ ـؿ املغ٬٢ؽ، أك اـخٓاف ة٩ ٘ي٥ا  تِّبى هل اأـل يفى ٢ْي٩ ٢ٛب ع٩ٜ٢، كأف ي

 يٜػر ٢ْي٩ ساز.
 وحتو املصأىث ليفلري شرشوٍط، ٌِٓا/

ا ٦ْ -1 الٟفب ٕري كاسػو ملا يسيف ي٩٤٬ كحل٢خ٩، ٘ف ـؿ ةٓػ ذلٝ  أف يس٬ف اعسؾن
ةو ـ٬مٍّ   .(1)١ٖري ضاسث ٜ٘ػ أذ٣، كال حت٠ الؾاكة ١ٖينٍّ كال ً م ًمؽَّ

 أال يذم املفئ٬ؿ. -2
 أالَّ يي٢صَّ ٢ْي٩ يف الفاؿ. -3 

خٓا٧ث ةا  خٜالؿ جب٢ب مهاحل٩، كدّ٘ كأ٤ا ااـل  دكف ع٩ٜ٢؛ ٘ألف ا١ٓتػ اعسؾ ٦ْ ااـل
٦٥ أاع٩٧ ا ٬٫٘ املٓاف ك٦٤ عؼهل ٬٫٘ املغؼكؿ.٤ا يرضق، كال ٤ٓني هل ِلع ذلٝ إال ا   ٘، 

ٚه ةا كضػق، كاملفخٓني ةٖريق حٓاىل خمؼكؿ إذا  ٘هاضب اإلي٥اف الاكم٠ ٢ٛت٩ ٤خ٢ِّٓ
 اك٧ج اـخٓا٧خ٩ ةاملغ٬٢ؽ يف ابلا٦ٌ كا١ِا٪ؽ.

٢ٚ يف ا١ِا٪ؽ، كال يي٨ايف ٪ؼا اتل٬لك؛ ٘ف كأ٤ا امل٬٘ٚ ٘٩٧ يفخٓني ةا يف ابلا٦ٌ كباخل
 ا حٓاىل أسؽل اعدح٩ ةف يٓني ْتػق ة٬اـٍثو كبٖري كاـٍث.

ۀ ﴿ ك١س٦ ِلع ا١ٓتػ أف تلخػَّ ذٜخ٩ ة٥ا ٨ْػ ا، كٛػ اعحب ا امل٨٤ني، ٜ٘اؿ/

                                      
 . ابلػفً  نطيًص  ،٬ٛةو  م أم/  (1)
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  .[73 /اتلٔبث] ﴾ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
تاب يفىع إحل٫ا امل٦٤ ا٤خراالن ألمؽق حٓاىل، ٓنا، ة٠ ال  ٘اأـل كال يٓخٜػ أ٫٧ا حتٜٚ ٕؽى٩ ٍٛ

 يخطٜٚ ا١ٖؽض، أك اجلتيشث إال ةذف ا، ٘ادلكاء ال يليف ة٨ٙف٩، كادلاعء ال ي٨٥ّ ابلالء ة٨ٙف٩.
ـى أمحػ أف ي٩ِٓ، ٜ٘اؿ ٠ى ةالؽزؽ ٘ا٪خ٥امٝ ملاذا؟ » /ـؿ رس٠ه اإل٤ا َّٙ إف اكف ا حس

ا ٘احلؽص ملاذا؟ كإف اكف  اخل٢ٗ ِلع ا ٘ابلغ٠ ملاذا؟ كإف اك٧ج كإف اكف الؽزؽ ٤ٜف٤٬ن
ا ٘املٓهيث ملاذا؟ كإف اك٧ج ادل٧يا ٘ا٧يث  ًّٜ ا ٘الؽاضث ملاذا؟ كإف اك٧ج اجلار ض ًّٜ اجل٨ث ض
ا ٘اجل٥ّ ملاذا؟ كإف اكف لك يشء ةٜياء ا كٛػرق  ًّٜ ٘ا٥ٍ١٧ح٨ث ملاذا؟ كإف اكف احلفاب ض

 .(1) «٘احلؾف ملاذا؟
 كٛاؿ اللاْؽ/

ٝي  الًػ يىا ٤ى
ى
ًؿ اجلَّػاسى أ

ى
ىٍفػ  كىاتٍلى٥ًػٍؿ  الى ت

 

ّي   ػػ ـى ٍك
ى
ٝى ٘ىٍيػػ٠ى ا كىاي أ يٍػػ َّٙ  ةًسى

 

٬ ٟي ػ كٍكى
ى ىابى ألى ػئ٠ًى اجلَّػاسي ا١ػرتر ـي ى٬ٍ  ل  اكى

 

ػػ٬ا  ٓي يى٨٥ٍى ٢رػػ٬ا كى ٥ى ٍف حى
ى
ػػاحي٬ا أ  إًذىا ًريٍػػ٠ى ٪ى

 

  واغيً أن األٌث لٔ اجخٍػْج ىلع أن يِفػٔك شءيء لً يِفػٔك إَل شءيٍء »/ ملسو هيلع هللا ىلصكٔهل
ٔا ىلع أن يرضوك شءيٍء لً يرضوك إَل شءيٍء كد نختّ اهلُل ك د نختّ اهلُل لم، وإن اجخٍػ

ُدُف  ِج الػُّ  /«غييم ُافَِػِج األكالُم، وَجفَّ
ًٞؽى ٛت٩٢ » /♫ ٛاؿ اة٦ رسب كا٣٢ْ أف ٤ػار دميّ ٪ؼق ال٬نيث ِلع ٪ؼا األن٠، ك٤ا ذي

٣٢ًى  ْى أ٩٧ ٦١ يهيت٩ إال ٤ا ٞخب ا ٦٤ عري  كبٓػق ٤خٙؽِّعه ٢ْي٩، كراسّ إحل٩، ٘ف ا١ٓتػ إذا 
ّو كرٌض، كأف اسخ٫اد اخل٢ٚ لك٣٫ ِلع عالؼ املٜػكر ٕري ٤ٙيػو ابلخث؛ ٣٢ْ ضيجئؼو أف  ، ك٧ٙ كرشٍّ

كإ٘ؽادق ، ا كضػق ٪٬ اليار اجلاّ٘، املٍٓٮ املا٧ّ، ٘كسبى ذلٝ ل٢ٓتػ ح٬ضيػ رب٩ 
هػ ةٓتادح ّي امليار كهلؼا ةا١ٍاْث، كضَٙ ضػكدق، ٘ف املٓت٬د إ٥٧ا يٜي ٩ س٢بي امل٨اّ٘ كد٘

                                      
 .(33)صرشح األربٓني اجل٬كيث ، ل٬٨٢كم  (1)
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٣٢ًى أ٩٧ ال ي٨ّٙ كال  ْى ذـ ا ٦٤ يٓتػ ٦٤ ال ي٨ّٙ كال يرض كال يٖين ٦ْ اعةػق كحئنا، ٦٥٘ 
يرض كال يٍٓٮ كال ي٨٥ّ ٕري ا؛ أكسب هل ذلٝ إ٘ؽادق ةاخل٬ؼ كالؽساء كاملطتث كالفاؿ 

ا، ٓن ع كادلاعء كحٜػي٣ ٌاْخ٩ ِلع ٌاْث اخل٢ٚ دمي كأف يخيق ـغ٩ٍ كل٬ اكف ٘ي٩  كاتلرضر
خٓا٧ث ة٩ كالفاؿ هل، كإعالص ادلاعء هل يف ضاؿ اللػة  ا، كإ٘ؽادق ةااـل ٓن ـغً اخل٢ٚ دمي

 .(1)«كضاؿ الؽعاء
   واغيً أن األٌث»/ ملسو هيلع هللا ىلصكٔهل»/ 
ح ةؼلٝ يف ركايث أمحػ.«األ٤ث»  / دميّ اخل٢ٚ، ٥ٞا رصَّ

٢ٚ ِلع اجل٥اْث؛ ٬ٜٞهل حٓاىل/    .[70 /ػعاىل] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ﴿كٛػ حٍي
 .[073 /اجلدو] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿كٛػ ح٢ٍٚ ِلع الؽس٠ اجلا٤ّ خلهاؿ اخلري/ 

٬ٜهل/  ٚ ِلع ادلي٦ كاملؼ٪ب كا١ٍؽيٜث؛ٞ    .[70، 77 /الزخرف] ﴾ی ی ی ی جئ﴿كٛػ ح٢ٍ
٬ٜهل/  ٚ ِلع الؾ٤اف؛ٞ  ٔشف] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿كٛػ ح٢ٍ ٔو] ﴾ڈ ژ ژ﴿ك٬ٛهل/  .[03 /ي ْ/ 2].  

  لٔ اجخٍػج»/ ملسو هيلع هللا ىلصكٔهل»/ 
 يف الرض؟ «إف»يف اجلّٙ، كٛاؿ/  «ل٬» كملاذا ٛاؿ/

 / ضؽؼ ا٤خ٨اع ال٤خ٨اع، ٘ٙي٩ إكارة إىل أف اسخ٥ا٣٫ْ ِلع اجلّٙ مفخطي٠.«ل٬»
يف اإلرضار ٘يه حٙيػ ا١تلٟيٝ ٘اسخ٥ا٣٫ْ ممس٦؛ ألف ا٣٢ِ١ ٦٤  «إف»خبالؼ 

 كي٣ اجل٬ٙس ك٪٬ ممس٦ ٦٤ ٕري املٓه٤٬ني.
ػػ٬ًٍس ٘ىػػًفٍ  ٙي ٢ٍػػ٣ي ٤ًػػ٦ٍ ًكػػيى٣ً اجلر ِر  كىا١

 

٢ًػػػػػ٣ي   ٍِ ٢َّػػػػػثو الى حى ًٓ ػػػػػثو ٘ى٢ً َّٙ ًْ ا   ذى
 

 نختّ اهللُ »/ ملسو هيلع هللا ىلص كٔهل»/ 
. رق أزالن ذٍبىخى٩ي يف ال٬٢ح املط٬ٙظ، أك أرادق كٛػَّ

ى
 أم/ أ

                                      
 . (2/577)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ ك احلس٣  1))
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 ،[00 /الظػراء] ﴾ۋ ۅ ۅ﴿/ ♠ضاكيث ٦ْ م٬ىس - كال ي٨ايف ٪ؼا لك٩ ٬ٛهل حٓاىل
ڳ ﴿ككؼا ٬ٛهل/  .[03 /طّ] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ك٬ٛهل حٓاىل/ 

، إىل ٕري ذلٝ، ة٠ الفال٤ث ةٜػر ا كا١ٍٓب ةٜػر ا، كاإلنفاف [20 /ىنصاءا] ﴾ڱ
 ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴿يٙؽ ٦٤ أـتاب ا١ٍٓب إىل أـتاب الفال٤ث، ٛاؿ ا حٓاىل/ 

 . (1)[093 /ابللرة]
 ُافَػِج األكالمُ »/  كٔهل» / 

ـ ًج الٟخاةثي ة٫ا ١ٙؽاغ األمؽ كإةؽا٩٤، كيه ٨ٞايث ٦ْ حٜػر ٞخاةث املٜاديؽ لك٫ا،  أم/ حيًؽكى
ّى ل٢خِٓي٣ كإال ٬٫٘ كاضػ؛ ٘يف ضػيد  ً ػو ةٓيػ، كيه ٨ٞايث ١ٍيٙث، كدمي ٤ى

ى
كا١ٙؽاغ ٫٨٤ا ٦٤ أ

، ثً كال/ انخْب، فجَرى » ٛاؿ/ ْتادة ة٦ الها٤ج ٦ْ اجليب  ًَ إنَّ أوَل ٌا َخيََق اهلُل اىلي
ٔم اىلياٌث ٌَ إىل ي  .(2)«يف حيم الصاغث ةٍا ْٔ اكئ

  ِج الػدُف و»/ ملسو هيلع هللا ىلصكٔهل  /«جفَّ
ا، كيه ٦٤   َّٗ املػاد ٢ْي٫ا حلػؿَّ ِلع أف األمؽ ٛػ ٘يًؽغى ٩٨٤ ح٥ا٤ن أم/ يبفج كس

 أضف٦ ال٨ٟايات.
ّى ل٢خِٓي٣، كاملٜه٬د ال٬٢ح املط٬ٙظ.«الهطٗ»ك ً  / دمّ نطيٙث، كدمي

 ؟[09 /الرغد] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ٞيٗ اجل٥ّ ةني ٪ؼا، كبني ٬ٛهل حٓاىل/  فإن كيو/
/إف ا١ٜيافيلال/   ء ٛف٥اف/ ٤ربـ ك٢ٓ٤َّٚ

 ٘امل٢َّٓٚ ييجء ٩٨٤ ٤ا يلاء ا، كيثتج ا٣٢ٜ١ ٤ا ذتج يف ٣٢ْ ا ا١ٜػي٣ ا م ال يخٖري.
إف ٤ا يف ال٬٢ح املط٬ٙظ ال يخٖري، كإ٥٧ا ا م يي٥ىح ٤ا يف نطٗ املالئسث  وكيو/

 ٦٤ زيادة ا٥ٓ١ؽ ك٧ٜها٩٧ كالؽزؽ كبف٩ٍ كا٥ٓ١ؽ ك٤ػق.
                                      

 . (55 -54)صل٬٨٢كم ، األربٓني اجل٬كيثرشح  (1)
 كٛاؿ/ ضف٦ نطيص ٕؽيب. ،(3319، 2155)، كا١رت٤ؼم (4700)، كأة٬ داكد (22705)أعؽس٩ أمحػ  (2)
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٘نا  ٦٤ ا١ٜياء ٤ا يس٬ف وكيو/ ا ك٪٬ اثلاةج، ك٩٨٤ ٤ا يس٬ف مرصك ا حمخ٤٬ن ٓن كاٛ
 ةـتابو ك٪٬ امل٥ط٬.

 ي٥ط٬ ـحئات اتلائب كييثتج احلف٨ات ماك٫٧ا.وكيو/ 
 .(1)ي٥ط٬ ٤ا يلاء كيثتج إال احلياة كامل٬ت كاللٜاء كالفٓادة وكيو/

 كاملط٬ ٘ي٥ا يخ٢ٓٚ ة٣٢ٓ املغ٬٢ٛني، كأ٤ا ٤ا يف ٣٢ْ ا ٘ال حم٬ ٘ي٩ كال إذتات.
 /ويف اوايث غري اىرتٌذي» كٔل اجلٔوي»/ 

ري٪٥ا، ٥ٞا ـتٚ يف ٌؽؽ احلػيد.  كيه ركايث ْتػ ة٦ محيػ كاإل٤اـ أمحػ ٕك
  اخفظ اهلل جتده أٌامم»: كٔهل» / 

ـي ٢ْي٩ ٛؽيتنا. ـى الالك  حٜػَّ
 حػرَّْف إىل اهلل يف الرخاء يػرِْفَم يف الظدة»:  كٔهل»: 
 ؼ إىل اآلعؽ يس٬ف ة٠ٓٙ ٤ا يس٬ف ـبتنا يف ٤ٓؽ٘خ٩ إياؾ.ةا١تلػيػ، كاتلٓؽر  /«حٌٓؽؼ»

ِّٚ ا حٓاىل.  ك٪ؼا املٓىن مفخطي٠ه يف ض
﮵﮶ ﴿ٛاؿ حٓاىل/  ﮴  ﮳  ﮲    .[07 /اجلجً] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

٘املٜه٬د ٦٤ ا١ٓتارة الز٫٤ا، ك٪٬ اتلٜؽرب إىل ا حٓاىل ة٠٥ٓ ا١ٍااعت، كحؽًؾ 
ز٦٤ ـٓث الؽزؽ كنطث ابلػف، كع٬٢ ا١ٟٙؽ ٦٤ املطؽ٤ات ضىت ُيتٝ ا حٓاىل، كذلٝ 

اهل٣، ٦٥٘ ٠٥ْ ةؼلٝ نار ةح٩٨ كبني رب٩ ٤ٓؽ٘ث عانث، ٘ٓؽ٩٘ رب٩ يف اللػة. كرىع هل 
اقي ٦٤ الٟؽكب كاأل٪٬اؿ. بى٩ي إحل٩ يف الؽعاء؛ ٨٘ىشَّ  حٜؽر

 . (2)«الرخاء ٌََ رَسَّهُ أن يصخجيب اهلل هل غِد الظدائِد والُهَرِب فَيْيُهِِثِ ادلاعَء يف»/ ٛاؿ 
 ٤ٓؽ٘ث ا١ٓتػ لؽب٩ ٬٧اعف/» ٛاؿ اة٦ رسب/

                                      
 . (4/469)، كاة٦ ٞرري (9/331)حٙفري ا١ٜؽٌيب  (1)
  .ا ضػيد ٕؽيب٪ؼ، كٛاؿ ا١رت٤ؼم/ كنطط٩ ككا٩ٜ٘ ا ٪يب (1997)احلاز٣ ، ك(3382)ا١رت٤ؼم  أعؽس٩ (2)
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 / كيه ٤ٓؽ٘ث اإلٛؽار ة٩ كاتلهػٚي كاإلي٥اف، ك٪ؼق اع٤ث ل٥٢٨٤ني.أخدٍْا/ املػرفث اىػاٌث
نٍؿ  واثلاُيث/ ٌػرفٌث خاغث/

ي
ي٠ٍى ا٢ٜ١ب إىل ا ةاللكيث، كاال٧ٍٜاع إحل٩ كاأل حٜخيض ٤ى

ؽق كاحلياء ٩٨٤،  ٍٞ كاهليتث هل، ك٪ؼق املٓؽ٘ث اخلانث يه ا١يت يػكر ض٬هلا ة٩، كا٥ٍ١٧ح٨ث ةًؼ
)مفاٞني أ٪٠ ادل٧يا، عؽس٬ا ٫٨٤ا ك٤ا ذا٬ٛا أٌيب ٤ا ٘ي٫ا،  ٥ٞا ٛاؿ ةٓي٣٫/ا١ٓار٬٘ف، 

 .)(1)ٛي٠ هل/ ك٤ا ٪٬؟ ٛاؿ/ ٤ٓؽ٘ث ا 
 وٌػرفث اهلل ةػتده ُٔاعن/

ر  ٌػرفٌث اعٌث/ رسى
ى
٩٥ٍ٢ ـتطا٩٧ ةٓتادق، كاٌال٩ْ ِلع ٤ا أ ًْ كق ك٤ا أ٬٨٢ْق، ٥ٞا ٛاؿ/ كيه 

ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿، كٛاؿ/ [03 /ق] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴿

﮵ ﮶﮷   .[07 /اجلجً] ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 
كيه حٜخيض حمتخ٩ ١ٓتػق، كحٜؽيت٩ إحل٩، كإساةث داعئ٩، كإجناءق ٦٤  ٌػرفث خاغث/

)وَل يزال غتدي يخلرب إيلَّ / -٘ي٥ا ُييك ٦ْ رب٩- اللػائػ، كيه امللار إحل٫ا ة٬ٜهل 
ُّ نُِج شٍػّ اذلي يصٍع ةّ، وبرصه اذلي يُترص ةّ، ويده  ، فإذا أختبُخ ُّ ختَّ

ُ
ٔافو خىت أ ةاجل

غيذَُّّ
ُ
َِّّ، وىنئ اشخػاذين أل - اىيت يتطض ةٓا، واجيّ اىيت يٍءي ةٓا، وىنئ شأىين ألغطي

(/ -كيف ركايث ُّ َِّ جيب
ُ
 .(2)«وىنئ واعين أَل

ّي ِلع ٤ٓىن ٪ؼق  ا١ٓتارة، ٥ٞا يف ٛهث اثلالذث ا ي٦ أككا إىل كٛػ د١ًَّج احل٬ادثي كال٬ٛائ
ج ا ٣٫٨ْ ت ذى٣ى ا١ٖار ٘ػ٬ْا اى ةها١ص أ٥ْاهل٣ ٘ٙؽَّ  .(3)ا١ٖار، ٘زن١ج ٢ْي٣٫ نغؽة ـػَّ

ؽ ا يف الؽعاء ٥٢٘ا ٧ؾ١ج ة٩  ♠كيف ٛهث م٬ىس  ٬ف ٩٨ٓ١ ا آيث، ٘األكؿ ٞذ كْ٘ؽ
ؽ ا يف الؽعاء ٢٘ ٔنس] ﴾ڄ﴿٥ا ٧ؾ١ج ة٩ اللػة ٛاؿ/ اللػة ْؽ٩٘ ا، كاآلعؽ ل٣ يٞؼ  ،[93 /ي

                                      
 ٦ْ اة٦ املتارؾ.  (8/167)أعؽس٩ أة٬ ٧ٓي٣ يف احل٢يث  (1)

٬ر ـييت يف احلػيد اثلا٦٤ كاثلالذني ٦٤ األربٓني.(563 -2/562) سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلس٣ 2))  ، كاحلػيد املٞؼ
 .(2743)، كمف٣٢ (2272)أعؽس٩ ابلغارم  (3)
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  .[90 /ئنس] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ٜ٘اؿ هل ا/ 

كأ٣ِْ اللػائػ ا١يت حزنؿ ةا١ٓتػ يف ادل٧يا/ امل٬ت، ك٤ا ةٓػق أكػ ٩٨٤ إف ل٣ يس٦ 
مهري ا١ٓتػ إىل عري؛ كهلؼا ي٨ًٜ املٙؽ٬ٌف ٨ْػ امل٬ت، كيؽس٬ ا١ٍائ٬ٓف ٨ْػق ملا يؽكف 

 تادئ ا٬ٙ١ز.٦٤ بلائؽ الٟؽا٤ث ك٤
 .(1)«ٞيٗ ال أرس٬ ريب كٛػ ن٥ج هل ذ٥ا٧نيى رميافى » ٛاؿ ةٓي٣٫/

أحؽل ا يييّ ألةيٝ أربٓني ـ٨ث »/ -الة٩٨ ٨ْػ م٬ح٩- كٛاؿ أة٬ ةسؽ ة٦ ْياش
 .(2)«خيخ٣ ا١ٜؽآف لك حل٢ث؟

ة٠ ٛػ يس٬ف ا١ٓتػ يف ـياؽ امل٬ت ٘حل٩٢ٖ اتلٓؽؼ إىل ا يف ٪ؼا امل٬ٛٗ ٦ْ ٪ؼا 
 ؾؿ ة٩.الٟؽب ا م ٧

٦ أيب ٜ٘اؿ/ يا ةين دْين، ٘ين يف ًكرًٍدم الفادس» /ٛاؿ ذاةج ابل٨اين ِّٜ ١ى
ي
 .(3) «ذ٪تجي أ

٬ىل » ٍٍ كدع٬٢ا ِلع ةٓو الف٢ٗ ٨ْػ م٬ح٩، ك٪٬ يهٌل، ٜ٘ي٠ هل، ٜ٘اؿ/ اآلف تي
 .(4) «نطيٙيت
  واغيً أن ٌا أغاةم لً يتَ حلخطئم وٌا أخطأك لً يتَ حلػيتم»/ كٔهل»/ 
.، أم«واغيً» ٍٚ َّٜ ٦ٍ كحت َّٜ  / حي
 ، أم/ ساكزؾى ٦٤ ٥ٓ٧ثو ٣٢٘ حه٠ إحلٝ.«أن ٌا أخطأك»
الالـ الـ اجلط٬د ي٨هب ةٓػ٪ا امليارع ةف مي٥ؽة كس٬بنا  /«لً يتَ حلػيتم»

كحٙيػ حكيػ اجليف، كاتلٜػيؽ ل٣ يس٦ ٤ٜػرنا ٢ْيٝ حلهيتٝ، أم/ ٦١ يه٠ إحلٝ؛ أل٩٧ 

                                      
 . (4/192) يف احل٢ي٢ث ، كأة٬ ٧ٓي٣(135ؾ٪ػ )ص٪٬ أة٬ ْتػ الؽمح٦ الف٢ِم، أعؽس٩ أمحػ يف ال 1))
 . (2/301)أعؽس٩ اخلٍيب يف حارخي٩  (2)
 . (2/322)أعؽس٩ أة٬ ٧ٓي٣ يف احل٢يث  (3)

 . (490)أعؽس٩ ابلي٫يق يف الؾ٪ػ الٟتري (4)
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خ٥ٓاؿ اخلٍ ٪٨ا ٘ي٩ دلاز؛ ألف ضٜيٜخ٩ ةىافى ةس٩٧٬ أعٍؾى أ٩٧ ٕري ٤ٜػكر لٝ، كاـ
 ا١ٓػكؿ ٦ْ اجل٫ث، أك ال٬ٛ٬ع ِلع عالؼ املؽاد.

.«وٌا أغاةم» ، أك رشٍّ  ككن٠ إحلٝ ٦٤ً عريو
ٝى ٜى  ، أم/ ١ىػًط

ر ٢ْيٝ؛ «لً يتَ حلخطئم» ، أم/ جياكزؾ كي٬ٙحٝ؛ أل٩٧ ة٬ن٬هل إحلٝ ةاف أ٩٧ ٤ٜػَّ
رى ٢ْي٩.  إذ ال يهيب اإلنفافى إال ٤ا ٛيػِّ

  .[30 /اتلٔبث] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿حٓاىل/ ٛاؿ 
 كذ٥ؽةي ٪ؼا ا٣٢ٓ١/ ضه٬ؿ الؽىا ةا١ٜياء.

٩ ةٓػ  ٍَّٛج ٧ٙفي ى ِلع املٟؽكق كحىؽى ربى ٦٥٘ حي٦ٜ ٦٤ ٛياء ا الفاةٚ كحٜػيؽق املايض نى
. ٢ًيَّثه ْى  ذلٝ إىل الؽىا ةاملٜػكر كيه رحتثه 

ا- ك٪ؼا ير٥ؽ  ت٠، كٛي٠ يف ٪ؼا/حىٍؽؾى اهل٣ِّ ملا ييت يف املفخٜ -أيين
ػػػػػػػيى ػـى  م ٛي ػٟي ً  ٮػً يػػػػػػػ٬ٍفي ا َّ

 

ٍك رىيًض  
ى
تٍػػػػػػػػي أ ٓى ًى ا١ٍ ػػػػػػػًغ  ـى

 

٣َّ يىػػػػػا ٘ىػػػػػػىتى  ًع ا١ٍػػػػػػ٫ى  ٘ىػػػػػػى
 

ـى ػػػػػ٠ر ٪ى ػػػٞي    يًض ػػٜى ػػ٨ٍ ػػيى ػػ٣ٍّ 
 

كٛػ ة٢ٔ ٦٤ رىا الف٢ٗ/ أ٣٫٧ اك٬٧ا يٙؽض٬ف ٨ْػ ٧ؾكؿ ابلالء ضني يالض٬ِف 
 ض٥ٟث ا يف ابلالء كرمحخ٩.

 ً /ـئ٠ الرسَّ  .(1) «٪٠ جيػ املطبر أل٣ ابلالء؟ ٜ٘اؿ/ ال» مر الفٍٜٮر
 ٛاؿ ةٓي٣٫/

ػػػػػػػػٍؼبي  ْى ٝى  اةيػػػػػػ٩ي ًذيٍػػػػػػ ؼى  ْى
 

ٝى ٛيػػػػػػػػٍؽبي   قي ًذيٍػػػػػػ ٍٓػػػػػػػي بي  كى
 

ٍكً   ػػػػػػؽي ٞى ٨ٍػػػػػػًػم  ًْ ٧ٍػػػػػػجى 
ى
أ  كى

 

ػػػػػبر   ضى
ى
ػػػػا أ ٧ٍػػػػجى ٫ٍ٨٤ًى

ى
 ةىػػػػ٠ٍ أ

 

                                      
 . (355)صخمخرص ٫٨٤اج ا١ٜانػي٦  (1)
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ينِّ 
ى
بِّ أ ٍفػػػػػيًب ٤ًػػػػػ٦ى ا١ٍػػػػػػطي  ضى

 

ًضػػػػػػػبر  
ي
ػػػػػػػبر أ ً ا حتي  ١ًػػػػػػػػ٥ى

 

  اغيً أن اجلرص ٌع الػربو»/ ملسو هيلع هللا ىلصكٔهل»/ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ك٪ؼا ٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/ 

  .[709 /ابللرة] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک
 .(1)/ ا٬ٓ١ف، كاجلَّهري/ املٓني-١ٖثن - كاجلرص

ًً كاجلؾع ٨ْػ ٧ؾكؿ ابلالء  كالهرب/ احلبؿ كامل٨ّ، ك٪٬ ضبؿ اجلٙؿ ٦ْ ا١تفغر
ٗر اجل٬ارح ٦ْ ا٠٥ٓ١ ة٥ٜخىض ٪ؼ  ا اجلؾع.املل٣، كك

ِلع امل٦٤، ك٪شؽاف اخل٢ٚ يف  ٪نيه  املفريي ٦٤ ادل٧يا إىل اآلعؽة ـ٠٫ه » ٛاؿ اجل٨يػ/
ٍٙؿ إىل ا نٓبه  س٨ب ا كػيػ، كاملفريي   .(2) «كػيػ، كالهربي ٤ّ ا أكػر  ٦٤ اجلَّ
ئ٠ ٦ْ الهرب ٜ٘اؿ ـي   .(3)«ع املؽارًة ٦٤ ٕري حٓبرؿو ؽر جت» /ك
 أ٬٧اع الهرب كأنٓت٫ا. ك٪٬ أكػر  ،٩ٗ اجلٙؿ ِلع أكامؽق كحماةِّ ٍٛ كالهرب ٤ّ ا، أم/ كى 
الهرب اتلتاْػ ٦٤ املغا١ٙات، كالف٬ٟف ٨ْػ جتؽرع ٕهم  كٛاؿ ذك اجل٬ف املرصم/

 ابل٢يث، كإ٫ُار ا١ٖىن ٤ّ ض٬٢ؿ ا١ٜٙؽ بفاضات املٓحلث. 
 كٛي٠/ الهرب ال٬ٛ٬ؼ ٤ّ ابلالء حبف٦ األدب.

  ٤ّ ا، كح٢يقِّ ةالئ٩ ةالؽضب كادٌلْث.٪٬ اثلتات  كٛاؿ ٥ْؽك ة٦ ْر٥اف/

  ٪٬ اثلتات ِلع أضاكـ الٟخاب كالف٨ث. كٛاؿ اخل٬اص/
خٓا٧ث ةا. كٛي٠/ ٪٬ حؽؾ الل٬ٟل.  كٛي٠/ الهرب ٪٬ ااـل

                                      
 . (5/210)لفاف ا١ٓؽب  (1)
ا١ث ا١ٜلرييث  (2)  . (1/322)الـؽ

 . (2/157)٤ػارج الفالٟني  (3)
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 كٛي٠/ 
ػػال ػػؽع هَّ ػػ٩ً٥ً مي ـٍ اٛخيػػ٩ي  رٍبي ٤ًرٍػػ٠ي ا ؼى  ٤ى

 

٬ىاًٛتيػ ًس٦ٍ ١ى   ٍضػًلى ٤ًػ ٩ي ْى
ى
ػٓى ا١ٍ  ٦ى أ  ٠ً فى

 

 .(1)«٬ال حست الهرب ٤ٍيثه  ب/كٛاؿ ٌْل ة٦ أيب ٌا١
 / يف الرِّىض
ٍس٣و اكف. الؽىض»ٛي٠/   ارحٙاع اجلؾع يف أمِّ ضي

ّي   االعخيار. كٛي٠/ ر٘
 كٛي٠/ اـخٜتاؿي األضاكـ ةا١ٙؽح.

  ا٢ٜ١ب حتج دلارم األضاكـ. كٛي٠/ ـ٬ٟفي 
 .(2) «ًكٛي٠/ ٧ِؽي ا٢ٜ١ب إىل ٛػي٣ اعخيار ا ل٢ٓتػ، ك٪٬ حؽؾ الفغ

ـ الهرب إال الؽىا، ٤ا أضتتجي أف كحئن » /داة٦ زي كٛاؿ ْتػ ال٬اضػ ٥اؿ يخٜػَّ ا ٦٤ اأْل
 .(3) «كال أ٣٢ْ درسث أرشؼ كال أرّ٘ ٦٤ الؽىا، ك٪٬ رأس املطتث

  وأن اىفرج ٌع الهرب» /ملسو هيلع هللا ىلصكٔهل»/  
. كهل ك٬ا٪ػ (4)أم/ اللػة، ك٘ي٩ تف٢يث كح٧حؿ ةف الٟؽب ٬٧ع ٦٤ اجل٥ٓث؛ ملا يرتحب ٢ْي٩ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿هل حٓاىل/ ك٬ا٪ػ يف ا١ٜؽآف؛ ٬ٜٞ

ٔشف] ﴾ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى   .[003 /ي
 ك٤ر٩٢ ٬ٛؿ ةٓي٣٫/ 

ػيٍجى ًذيػ٩ػى ْىف ٍمفى
ى
م أ ً ػٍؽبي ا َّ ٟى  ٭ ا١ٍ

 

جه ٛىًؽيػػػػبي   قي ٘ىػػػػؽى رىاءى ػػػػ٬في كى  يىسي
 

                                      
 . (158 -2/157) املهػر الفاةٚ (1)
 . (2/175) لفاف ا١ٓؽب (2)
 . (161)صركىث ا١ٜٓالء  (3)
 . (123)ص يف رشح األربٓني اجل٬كيث ٪ؽ ابل٫يثااجل٬ (4)
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 ك٬ٛؿ اآلعؽ/ 
٢يػػ٬ٍبي  ٜي ًس ا١ٍ

ٍ
ى احٍلىػػ ٢ىٍج ِلعى  إًذىا اٍكػػخى٥ى

 

ػػٍػري الؽَّ   ا ةًػػ٩ً الهَّ ػػاؽى ١ًػػػ٥ى  ًضيٍػػبي كىىى
 

٧َّػػػٍج 
ى
ه ٥ى ٌٍ ا رًقي كى اكى ٨ىػػػًج ا١ٍػػػػ٥ى ٌى ٍك

ى
أ  كى

 

٬ٍبي   ٍي ػػػا ا١ٍػػػػغي ٫٨ًًٞى ا ٤ى
ى
ػػػٍج يًف أ ـى ٍر

ى
أ  كى

 

١ى  اًؼ ا١ػ٣ٍ يي ػكى  ٩ه ػؽِّ كىسٍ ػير ػؽى اًل٧ًٍسلى
 

ًريٍػػػػبي  
ى
ي٢ٍىًخػػػػ٩ً اأٍل ٍدػػػػىنى حًبً

ى
الى أ  كى

 

ػػػ٬ٍثه  ٕى ٝى  ٨يػػػ٬ٍطو ٨٤ًٍػػػ ى ري حىػػػاؾى ِلعى
ى
 أ

 

ٗي ا١ٍػػػ٥ي   يٍػػ ًٍ ػػ٦ر ةًػػ٩ً ال٢َّ ٥ي  ٍفخىًشيٍبي حى
 

ػػػػػٍج  اًدذىاًت إًذىا تى٨ىا٪ى  ا١ٍػػػػػػطى
ر  كىلكي

 

ًؽيٍػػبي   ٜى جي ا١ٍ ػػؽى ٙى ػػا ا١ٍ ػػ٬ٍؿه ة٫ًى ٬ٍني ٥ى  ذى
 

 ك٬ٛؿ اآلعؽ/ 
ػػىتى  ٙى ػػا ا١ٍ ٚي ة٫ًى ىػػؽيبَّ ٧ىاًز١ىػػثو يىًيػػيٍ ل  كى

 

جي   ٍغؽى ػػا ا١ٍػػػ٥ى ٨ٍػػػى ا ٫ٍ٨٤ًى ًْ  ذىراٍعن كى
 

ػا اتي٫ى ٜى ٢ى ٍج ضى ٥ى ٟى ػخىٍط ـٍ ػا ا اٛىٍج ٘ى٢ى٥َّ  ىى
 

ػػٍج   جي ٘يؽًسى ػػؽى ٍٙ ػػا الى تي ٨ر٫ى ُي
ى
٨ٍػػجي أ كي  كى

 

  ىطائُف وُميٌَح وآواٌب/ 
 يف الهرب/

ػػ٬ٍريؾى  مي
ي
ػػاٛىٍج أ ٝى إًذىا ىى يٍػػ

٢ى  كىاتٍلىػػ٬ىٍت  ْى
 

ػرٍبي   ػ٩ي الهَّ خىاضي ٍٙ ٚى ٤ً ػيٍ رٍبو ٘ىًفَّ اليِّ  ةًهى
 

ػػ جه يىػػػَسى ٘ىػػػْى يًت ةًػػػؽى
ٍ
 ٩ي ػ٩ً اي إ٧ًَّػػػ

 

ِّ يىػػػ  ي يًف لكي  هلى
ى
ًخػػػ٩ً أ ٜى ٢ًيٍ ـو يًف عى  ٍمػػػؽي ٬ٍ

 

ػى ْتػ ا ة٦ األض٬ص ة٦ ٥ْار ا١ٜايض/  نٍلى
ى
 كأ

ا ٧ىابى ٤ًػ٦ٍ  ى ٤ى ياٍلن ِلعى ً رٍبنا دمى ثو  نى ػػى  ضى
 

كا  ي ػػربى ٍضيىا٧نػػا إًذىا نى
ى
ّي أ ػػ ٙى ٍ٨ ػػرٍبي حى  كىالهَّ

 

نٍيي ةًػػ٩ً  ًٓ ىٍفػػخى ءو ت ٍ ػػ٠ي يشى ٍ٘يى
ى
ػػرٍبي أ  الهَّ

 

ٝى الٌيػ  ػ فَّ ػا مى اًف إًذىا ٤ى ٤ى  الؾَّ
ى ري ػى ِلعى  ؽى
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 يًٓل امل٬نٌل/ كأنلػ أة٬

 ينِّ رى إً 
ى
 يًف كى - جي يٍػػػأ

ى
ـً يَّػػػ اأٍل ٍ  ا  -ثه بىػػػؽً جتى

 

  ً ػػػل ٍ تىػػػًٛ  اعى رٍبً ٢هَّ ػػػثن حمى  دى ٬ٍ ٥ي
ى
 ذىػػػؽً ةى اأٍل

 

ػػػػَّ يًف ٛىػػػكى  ػػػ٦ٍ سى ٍ ٠َّ ٤ى ىػػػ يشى ي اكً ءو ُيي  هلي
 

بى الهَّ ٘ى   خىٍهطى ـٍ   إً رٍبى ا
ؽً ةً   ٘ىازى الَّ ٙى َِّ (1)ا١

 
 

 ٔائد وغٔيث وحربٔيث  /ف

الط ةاملػ٬ْي٦، كملاركخ٣٫ أم٬ر٪٣ احلياحيث، ك٨٤اـتاح٣٫ االعخُيؽص ادلاْيث ِلع  -1
٤ّ  امل٥٫ث، كاحلؽص ِلع ح٢ٓي٣٫٥ كإركاد٪٣، ٞتري٪٣ كنٖري٪٣، ٥ٞا ٠ٓ٘ اجليب 

 اة٦ ْتاس.
كاتل٢ٓي٣ ةا٠ٓٙ١ كا٠٥ٓ١ أ٬ٛل كأذتج ٦٤ اتل٢ٓي٣ ةا٬ٜ١ؿ كال٢فاف، ك ا ساء ضؽص 

رى٠ األِلع يَّػ ا٥٢ٓ١اء يف ذلٝ  الرشيٓث ِلع ة٨اء ا١ٜػكة الهاحلث كال٥ى يف ٬ٙ٧س املف٥٢ني، كرى
كحئنا حؽاق يف ٞخب اآلداب ١ٍا١ب ا٣٢ٓ١، أك األحباث اخلانث ةادل٬ْة كاملػ٬ْي٦. ك٤ىت 

 يرتَّبَّ ا١ٍا١ب إذا ل٣ خيخ٢ً ةالليظ كيعؼ ٩٨ْ األدب؟
ا ألنطاة٩، يىت الؽس٠ ٘حفؿ ٨ْ حؽؾ اتل٥زير ِلع املػ٬ْي٦، كٛػ اكف اجليب  -2 ٍن ٩ خما١

ءو ي٥زيق، كٛػ اكف يشك٪٬ أ٤ا٩٤ ٘ال يٓؽ٩٘ ٦٤ ةني أنطاة٩؛ أل٩٧ ال يخ٥زٌي ٣٫٨ْ ب
ؿَّ ٢ْي٩.  ييؽٍدؼ أنطاة٩ ع٩ٙ٢ ِلع ٧اٛخ٩ ٥٘ا يٓؽ٩٘ ا١ٖؽيب ضىت ييػى

إركاد لدلاْيث أف ُيؽص ِلع ضَٙ ا  /ضَٙ ا إىلالة٦ ْتاس  يف ح٬سي٩ اجليب  -3
٬ْح٩، كأ٪٥يث ضؽص ادلاْيث ِلع حؾكيث اجلٙؿ ٕريق، كأ٪٥يث ذلٝ يف د، كيف يف ٧ًٙف٩

ب إىل ا حٓاىل ةها١ص ا٠٥ٓ١، كرضكرة ا٨ٓ١ايث ةزتكيث ٬ٙ٧س ةا١ٍااعت، كاتلٜؽر 
ٍٙؿ ٤ّ ااملػ٬ْي٦، ع نثن أفَّ ا٠٥ٓ١ يف دلاؿ ا٬٢ٓ١ـ اجلا٤ػة رب٥ا أذ٥ؽ ٛف٬ةن يف اجلَّ

                                      
 . (161)ص ركىث ا١ٜٓالء (1)



 

134 

 الؾ٤اف ا٬ٍ١ي٠ كإ٪٥اؿ ا١زتكيث.
ٍ٘ٚ مؽاد الرشع، كال ٕىن لدلاْيث ٦ْ ًكرٍدو ذاة جو ٦٤ ا١ٜؽآف كاألذاكر كاله٬٢ات ِلع كى

ٍفب ٧ه٬ص الرشيٓث.  كضى
َ، أك ٛؽاءة ةٓو  كي٥س٦ أف يفخٓني ادلاْيث ِلع ذلٝ بف٥اع ةٓو دركس ال٬ْ

ِيث كحن٬ ذلٝ.  الٟخب ال٬ْ
/ ك٪٬ ٤ػار ٪ؼق ال٬نيث ا١ِٓي٥ث. -4  اتل٬ضيػ أكالن

 ،[09 /حمٍد] ﴾يب جت حت خت مت ىت﴿حٓاىل/ ٘ف أ٣ِْ ٤ا أمؽ ا ة٩ ٪٬ اتل٬ضيػ، ٥ٞا ٛاؿ 
ٛاؿ  ◙، كيف ضػيد ٤ٓاذ [70 /اإلرساء] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿كٛاؿ ـتطا٩٧/ 

٬ؿ ا  ٢ٛج/  ،يا ٌػاذ، أحداي ٌا خقُّ اهلل ىلع اىػتاو، وٌا خقُّ اىػتاو ىلع اهلل؟»/ ـر
٬هل أ٣٢ْ، ٛاؿ/  ٔا ةّ طيًئاا كـر ، كيف ضػيد (1)«خقُّ اهلل ىلع اىػتاو أن يػتدوه وَل يرشك

ًْٔ إحلّ/ طٓاوة أن َل هلإ إَل اهلل وأن حمًٍدا » /٤ٓاذ اآلعؽ ٛاؿ  فييتَ أول ٌا حدغ
 .(2)«اشٔل اهلل

٘اكف أكؿ ال٬استات كأكسب اتللكيٙات، ٪٬ إ٘ؽاد ا حٓاىل ةاتل٬ضيػ كا١رباءة ٦٤ 
 الرشؾ ةاحٙاؽ أ٪٠ الف٨ث.
كال ضاؿ ٦٤ األض٬اؿ؛ إال ة٩،  ال يهص ٤ٜاـ ٦٤ املٜا٤ات،»/ ♫ ك ا ٛاؿ اة٦ ا١ٜي٣

٠، كأكؿ ٘ؽض ٘ؽى٩ ا ِلع ا١ٓتاد،  ٘ال كس٩ جل٩٢ٓ آعؽ املٜا٤ات، ك٪٬ ٤ٙخاح د٬ْة الـؽ
؛ ٬ٜٞؿ ٦٤ ي٬ٜؿ/ أكؿ ا١ٙؽكض اجلِؽ، أك ا١ٜهػ إىل اجلِؽ، 

ه
ك٤ا ْػا ٪ؼا ٦٤ األ٬ٛاؿ ٘غٍ

ال٬استات/ ٤ٙخاح  أك املٓؽ٘ث، أك اللٝ ا م ي٬سب اجلِؽ، كلك ٪ؼق األ٬ٛاؿ عٍ؛ ة٠ أكؿ

                                      
 . (30)، كمف٣٢ (2856)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
 . (19)ف٣٢ ، كم(1458)أعؽس٩ ابلغارم  (2)
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٢ني لك٣٫، ك٪٬ أكؿ ٤ا داع إحل٩ ٘احت٣٫ ٬٧ح ٜ٘اؿ/  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿د٬ْة املـؽ

 .(1)«، ك٪٬ أكؿ ٤ا داع إحل٩ عاح٣٫٥ حم٥ػ[39 /األغراف] ﴾ڄ
٠ كأكؿ ٨٤ازؿ »/ ♫ كٛاؿ اإل٤اـ اة٦ أيب ا١ٓؾ ا٣٢ْ أف اتل٬ضيػ ٪٬ أكؿ د٬ْة الـؽ

... كهلؼا اكف الهطيص أف أكؿ كاسب جيب ِلع ا ا١ٍؽيٚ، كأكؿ ٤ٜاـ ي٬ٜـ ٘ي٩ الفالٝ إىل 
.. ٘اتل٬ضيػ أكؿ (4)، كال اللٝ(3)، كال ا١ٜهػ إىل اجلِؽ(2)امللكٗ ك٫ادة أف ال هلإ إال ا ال اجلِؽ

الـ، كآعؽ ٤ا خيؽج ة٩ ٦٤ ادل٧يا، ٬٫٘ أكؿ كاسب كآعؽ كاسب  .(5)«٤ا يػع٠ ة٩ يف اإـل
 /-يف ٤٬ِ٨٤خ٩- ♫ كٛاؿ الليظ ضاَ٘ ضِٟم

ًتيٍػػػػػػػػػً  ٓى ى ا١ٍ  كىاًسػػػػػػػبو ِلعى
ؿي كَّ
ى
 أ

 

ًؽ٘ىػػػػثي الػػػػؽَّمٍحى٦ً ةًاتل٬ًٍَّضيٍػػػػػً   ٍٓ  ٤ى
 

ػػػ٣ي  ِى ٍخ
ى
كىاًمػػػًؽ أ

ى
ِّ اأٍل ػػػ٬ى ٤ًػػػ٦ٍ لكي  إًٍذ ٪ي

 

ػػػ٣ي   ٫ى ٍٙ ػػػ٦ٍ حى يىػػػا ٤ى
ى
ًف أ ػػػ٬ى ٧ىػػػ٬اٍعى  كى٪ي

 

ٔا »ٛاؿ/  أف اجليب  ◙كمما يػؿ ِلع أ٩٧ آعؽ كاسب، ضػيد أيب ٪ؽيؽة  ىلِ
ٔ يػيً »/ ◙، كيف الهطيص ٦٤ ضػيد ْر٥اف (6)«مٔحاكً َل هلإ إَل اهلل ٌَ ٌات ْو

 .(7)«أُّ َل هلإ إَل اهلل، وخو اجلِث
ك٦٤ ٪٨ا لؾ٤ج ا٨ٓ١ايث ةال٬اسب األكؿ كاألعري ِلع ا١ٓتاد، كي٢ؾـ أف حس٬ف ا٨ٓ١ايث 

الـ.  ة٩ ِلع مفخ٬ل عٍؽ ٪ؼا الؽك٦ ك٤زنتل٩ يف اإـل

                                      
 . (1/154)٤ػارج الفالٟني  (1)
 . (22ص)ك٪ؼا ٤ؼ٪ب األكاْؽة. اإل٧هاؼ، ل٢تاٛالين  (2)
 . (3ص)ك٪ؼا ٤ؼ٪ب اجل٬يين. اإلركاد  (3)
ك٪ؼا ٤ؼ٪ب املٓزت١ث. األن٬ؿ اخل٥فث، ل٢ٜايض ْتػ اجلتار، ك٪ؼا لك٩ ٤تين ِلع أف اإلي٥اف ةاخلا١ٚ ٞفيب ٧ِؽم يف أن٩٢،  (4)

  أف اإلي٥اف ةاخلا١ٚ يف أن٩٢ ٍ٘ؽم ك٪يب.كأ٪٠ الف٨ث ِلع
ؽ املغا١ٙث يف ٛييث اجلِؽ.(23 -1/21) ، الة٦ أيب ا١ٓؾرشح ا١ٜٓيػة ا١ٍطاكيث (5) ؽى ًٙ  ، كٛػ مىض ٛؽيتنا ةياف أ٬ٛاؿ ا١
 . (917)أعؽس٩ مف٣٢  (6)
 . (26)أعؽس٩ مف٣٢  (7)
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ا- ٥ٞا أف ٪ؼا احلػيد أن٠ ِْي٣ تلهطيص ا١ٜٓيػة، ٬٫٘ -5 دكاءه كاؼو ٦٤ داء احلس،  -أيين
 .(1)ك٦٤ ذ١ث اخلي٬ع ل٨٢اس، ذ٣ ٪٬ ْالج ٧اسّ حلَّم اال٧خطار ال٬ا٘ػة ٦٤ ا١ٖؽب 

احلؽص ِلع ح٢ٓي٣ األة٨اء كحرٜي٣٫ٙ ٤ّ مؽااعة لك مؽض٢ث ٦٤ مؽاض٠ ضياح٣٫ ا١يت  -6
ث ي٥ؽكف ة٫ا كٛػرة اـتيٓاة٣٫ ٘ي٫ا، كرضكرة ح٬ٓيػ٪٣ ِلع ركح املؽاٛتث ٨٤ؼ ٤٬ٓ٧
أُٙار٪٣ كح٢ٓي٣٫٥ أف ا١ٜادر كا١ٖين ٪٬ ا كضػق كبيػق اخلري لك٩، كح٬ٓيػ٪٣ ِلع 

 . (2)ْػـ اخل٬ؼ إال ٦٤ ا 
 
 
 
 

 

                                      
  .، ةخرصؼ يفري(67)ص ِلع األربٓني اجل٬كيث خمخرص اجلرباكم (1)
  .، ةخرصؼ يفري(124)ص يف رشح األربٓني اجل٬كيث اجل٬ا٪ؽ ابل٫يث (2)
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 الحديث العشرون

 
 

 :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: قاَل النَِّبي   ◙ َعْن أَِبي َمْسُعوٍد ُعْقبََة بِْن َعْمرو األَنَْصاري  

ِة األُْوََل: إِذَا َلْم تَْستَْحي » ا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن َكََلِم النُّبُوَّ إِنَّ ِممَّ

 رواه البخاري. «.َفاْصنَْع َما ِشئْتَ 
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 رق احلديث وألفاظهط
 

 
ْؾا احلؽير أػؿصّ ابلؼةري يف الىعيط ٌَ َؿيق مٕجح َٔ ٌِىٔر َٔ ِربيْع َٔ أيب 

ٔدٍ  ، (6)، وٌلمو أثٔ اىٕالء(5)، وفٌيو ثَ ٔيةض(4)، وصؿيؿ(3)، وزُْري(2)، ودةثّٕ اثلٔري  (1)مكٕ
، ورشيم، (10)ليف، وإثؿاْيً ثَ ُٔيح اثل(9)، ومحةد ثَ مٕيت(8)، وأثٔ محجح(7)وكحف ثَ الؿبيٓ

ة-، ورواه ٌٍٕؿ، واْػذُِيَف ٔييّ (11)واػذُِيَف ٔييّ فيّ ًٌ ٓيٓو، (12)-أي ٌُ و ثَ  ٌَّ َف ٌُ ، وًلؾا 
ة- واػذُِيَف ٔييّ ًٌ ٍٔد ثّ.(13)أي  ، دميًٕٓ َٔ ٌِىٔر َٔ ربيع َٔ أيب مكٕ

 ،(14)«ظؾيفح»ورواه أثٔ ٌةلٍم األمضيع قٕؽ ثَ َةرق ثَ أميً فلةل فيّ/ َٔ ربيع َٔ 
ٔد» ثؽًًل ٌَ  .«أيب مكٕ

                                      
  .(3484أػؿصّ ابلؼةري ) 1))
  .(4/370)، وأثٔ ُٕيً يف احلييح (17/236)، واىُرباين يف الهجري (17098)أػؿصّ أمحؽ  (2)
  .(3483)أػؿصّ ابلؼةري  (3)
  .(17/238) يف الهجري ، واىُرباين(4183)ّ اثَ ٌةصّ أػؿص (4)
 . (8/124)، وأثٔ ُٕيً يف احلييح (17/236)يف الهجري  أػؿصّ اىُرباين (5)
  .(17/236)يف الهجري ، واىُرباين (7/227) يف الاكمو أػؿصّ اثَ ٔؽي (6)
 . (17/237)يف الهجري  أػؿصّ اىُرباين (7)
 .(17/237)يف الهجري  أػؿصّ اىُرباين (8)
 .(17/237)يف الهجري  أػؿصّ اىُرباين  (9)
 . (7/26)أػؿصّ اخلُيت يف اتلةريغ  (10)
  .(70 -20/68)، واثَ ٔجؽ اىرب يف اتلٍٓيؽ (17/237)يف الهجري  ، واىُرباين(25348)أػؿصّ اثَ أيب محجح  (11)
، وأػؿصّ ٔجؽ الؿزاق َٔ ٌٍٕؿ َٔ ٌِىٔر إًل ربةحٌ َٔ  ْؾا احلؽيَر  وِ ؿْ ، وكةل/ لً يَ (2311)أػؿصّ اىُرباين يف األوقٍ  (12)

ٔد َٔ اجليب  ٍل َٔ أيب الٌىح َٔ مرسوق َٔ أيب مكٕ وروايح ٔجؽ الؿزاق املنةر إحلٓة/ ذنؿْة ٔجؽ  .ملسو هيلع هللا ىلصٌٍٕؿ َٔ اأٔل
  .(20149)الؿزاق يف املىِف 

 . (7341)، وابليٌٓف يف النٕت (17/237)يف الهجري  أػؿصّ اىُرباين (13)
  .(8/237)، واثَ ظجةن يف اثللةت (2835)، واىزبار (23254)ؽ أػؿصّ أمح (14)
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ؾا احلؽير كؽ اػذيفٔا فيّ َٔ ربيع، فلةل ٌِىٔر/ َٔ ربيع َٔ أيب » كةل اىزبار/ ْو
ٔد، وكةل أثٔ ٌةلٍم/ َٔ ربيع َٔ ظؾيفح  .(1) «مكٕ

ْؾا احلؽير ػُأ، ويلٔلٔن/ إن »/ -ٔلت روايح ظؾيفح ْؾه- وكةل اثَ ٔجؽ اىرب
ؤاب، رواْة مٕجح واثلٔري  اخلُأ فيّ ٌَ أيب ٌةلٍم األمضيع، وروايح ٌِىٔر ِٔؽًْ

ٍٔد األُىةري، وًل يىط يف ْؾا  ورشيم وغريًْ َٔ ٌِىٔر َٔ ربيع َٔ أيب مكٕ
ٔد األُىةري ٔلجح ثَ ٍٔؿو  احلؽير ْؾا اإلقِةد، وإٍُة ْٔ لؿبيع ثَ ظؿاش َٔ أيب مكٕ

 .(2) «وىحف لؿبيع َٔ ظؾيفح َٔ اجليب 
ح الؿازي/  ٔدالىعيط َٔ ربيع َٔ أيب م»وكةل أثٔ زٔر  .(3)«كٕ

ٍٔد ْٔ الىٔاب»وكةل ادلاركُين/   .(4)«وظؽير أيب مكٕ
 .«فةٍٔو»ويف زةثلٍح/  «فةفٕو»ويف روايح/  «فةوِٓ ٌة مبخ» وكؽ ورد احلؽير ثيفِ/

ُِ أيب ٌةلٍم يف روايذّ الكةثلح املنةر إحلٓة ِٔؽ أمحؽ وغريه/  إنَّ آخر ٌا حػيَّق ةّ »وىف
 .«ً تسخيح فافػو ٌا شئجأُْو اجلاْييث ٌَ الكم اجلتٔة: إذا ل

ٔه َٔ أيب اىُفيو َٔ اجليب  اكن يلال: إن مما أدرك اجلاس ٌَ الكم »كةل/  وُرِوَي حن
 .(5)«اجلتٔة: إذا لً تسخيح فاضِع ٌا شئج

ٔد َٔ اجليب   ورواه حلر ثَ أيب قييً َٔ واوٍو األظؽب َٔ أيب وااو َٔ اثَ مكٕ
 .(6)«إذا لً تسخيح فاضِع ٌا شئج إنَّ آخر ٌا ُخِفَظ ٌَ الكم اجلتٔة:»كةل/ 

 
 

                                      
 .(7/256)مكِؽ اىزبار  (1)
 .(20/68) اتلٍٓيؽ (2)
 . (6/296)اىٕيو، ًلثَ أيب ظةدً  (3)
 . (1052)ركً  ،(6/179)، (358)ركً  ،(3/197)اىٕيو، لرلاركُين  (4)
 . (9400)أػؿصّ اىُرباين يف األوقٍ  (5)
 . (346)ص، واثَ كذحجح يف دأويو خمذيف احلؽير (4802) يف األوقٍ أػؿصّ اىُرباين (6)
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 ثـديـحـراوي ال
 
 
  :ونستّ اسٍّأوًًل ◙ : 

لجح اثَ ٍٔؿو األُىةري/ نكجح إىل األُىةر، وًْ  -ثًٌ اىٕني وقهٔن اىلةف- ُٔ
ٔا ثةألُىةر؛ ألًُٓ ُرصوا رقٔل ا   ٍ لجح ٌَ اخلـرج.األوس واخلـرج، ُق  ، ٔو

 ـهلة وقهِٓة.ابلؽري/ نكجح إىل ثؽر؛ ألُّ ُ
 واػذيف اىٕيٍةء يف ظٌٔره ثؽًرا.

ٍةء كٔل اجلٍٓٔر. َط اىٕي  فلةل ابلؼةري ومكيً/ مٓؽْة، وكةل اجلٍٓٔر/ ًل ينٓؽْة، ووعَّ
 فجكبذّ إىل ثؽر؛ ألُّ ُـهلة وقلَ فيٓة، ًل حلٌٔره اىغـوة.

  :ٔد.◙ نِيخّذاًُيا  : أةٔ مسػ

  :أغٍاهل وٌِاكتّ ومروياحّذاثلًا ◙:  
ظُ 
ُ
ًؽا وٌة ثٕؽْة ثةدفةق، نٍة مٓؽ ثيٕح اىٕلجح اثلةُيح ٌٓ الكجٕني، ُـل الهٔفح مٓؽ أ

 واثتىن ثٓة داًرا.

وروي هل ازِةن وٌةاح ظؽيٍر، ادفق ابلؼةري ومكيً ىلع تكٕح أظةدير، واُفؿد 
 ابلؼةري ثٔاظؽ، ومكيً بكجٕح.

  :وفاحّراةًػا ◙:  
َ ثةملؽيِح، وكيو/ ثةلهٔفح قِح إظؽى  .(1)وأربٕني، أو زجذني وأربٕني، ىلع الؿاصط  كيو/ دُٔيفي

 
                                      

 . (20/215)، ودٓؾيت الهٍةل (3/554)أقؽ اىغةثح  (1)
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 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

ه الهذةين احلياء ٌَ » يف ٍُّْ املذِةزؿ ٌَ املذٔادؿ وذلم يف ظؽير اجليب  ٔؽَّ
 .(1) «اإليٍان

ٔ احلؿام » وكةل املِةوي/ ٔييّ ٌؽار اإلقالم ٌَ ظير إن اىفٕو إٌة أن يكذعية ٌِّ ْو
ٔاصت واملِؽوب واملهؿوه، وػال ٔ ال ف األوىل، واصذِةثٓة مرشوع، أو ًل يكذعية ٌِّ، ْو

 .(2)«واملجةح، وفٕيٓة مرشوع، فٓٔ يذٌٍَ األظاكم اخلٍكح
 
 
 

 
 
 

  

                                      
 .(12)ًُْ املذِةزؿ، ليهذةين، ركً  (1)
 . (1/43)فيي اىلؽيؿ  (2)
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 شـرح املفـردات

 
 
 ، أي/ ممة وويًٓ، أو ثيغًٓ.«إن مما أدرك»
 يأيت ثٍٕىن اإلظةَح الاكميح ثةليشء.: «اإلدراك»و

ٔه وّفؿوا ثّ وبٌف ٌأزًٔرا دليًٓ.واملٕىن/ ممة أدرًلّ   اجلةس، أي/ دٔارز
جُخ ثةىفذط واىٕةاؽ ًٍري  :«اجلاس» ًُ ٔ األمٓؿ، و ْخ ثةلؿفٓ واىٕةاؽ حمؾوف ْو َُ ِج ًُ

نف؛ ألن ثًٌٕٓ يأنف ثجٕي، أو  :«اجلاس»واىفةٔو، 
ُ
ٔ اتلعؿك، أو ٌَ األ ٌَ اجلٔس ْو

 ٌَ اىجكيةن.
 اجلجٔة. واملٕىن/ ٌَ الكم أوعةب: «ٌَ الكم اجلتٔة»
 وًْ األُبيةء الكةثلٔن. ٌة كجو اجليب  ، أي/«األوىل»
 مٌةرع اقذعية، وُظِؾفَخ احلةء اثلةُيح ليضـم ثةجلةزم. :«تسخيح»

مٌةرع اقذىح. يلةل/ اقذعََي واقذىَح، والؿوايح األوىل : «إذا لً تسخحِ » ويف روايح/
  .[62 :ابللرة] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ أوط وأفىط، كةل ا دٕةىل/
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 الشرح اإلمجالي

 
 

اْػذُِيَف يف املؿاد ٌَ ْؾا احلؽير، وأيًّة ٌة اكن فٓٔ أوٌو يف كةٔؽة احليةء واحلر 
َـّْصؿ ِٔٓة، ويفيؽ احلؽير اىٍٕو ثٍة ئافق رشِٔة ٌَ الكم اجلجٔة  ٔييّ، ودَْؿك املِٓيةت وال

وفيّ أذجةر احليةء ٌَ مٔآُ األوىل، وفيّ ثيةن فٌييح احليةء وٌزنتلّ ٌَ اإلقالم، 
 املؼةىفح والٔكٔع يف املٕةيص.
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 الشرح التفصيلي

 
 
  إن مما أدرك اجلاس»: كٔهل» : 

إذا »واقٍٓة/ كٔهل اآليت/  ،«إنَّ »ظؿف صؿ، واجلةر واملضؿور ػرب :«ٌَ» :«ٌَ ٌا» كٔهل/
ً. «لً تسخِح... ُٓ  إىغ، ىلع دلؽيؿ اىلٔل، أي/ كٔىُـ

 يه اًلقً ىلع إرادة اليفِ، أي/ ْؾا اليفِ. «إذا لً تسخِح فاضِع»أن دلٔن/ ويىط 
ْدرَِك دميح/ 

ُ
 .«إذا لً تكذيح»أي/ إن ثٕي ٌة أ

 يه اخلرب. :«فاضِع»
ؾا  :«ٌا» واىٕةاؽ ىلع حمؾوف دلؽيؿه/ إِنَّ ممة أدرًلّ اجلةس، أي/ ثيغًٓ وأظةَٔا ثّ، ْو

 ىلع أًُٓ فةٔو. «اجلاُس »ِٔؽ رفٓ
 فةىفةُٔو ًٍري. «اجلاَس »اجلىت  وأٌة ىلع

 أي/ ٌَ الكم أوعةثٓة. ،«ٌَ الكم اجلتٔة األوىل»
 وٌػىن ذلم: 

ممة ادفق ٔييّ األُبيةء؛ ألُّ صةء يف زٌَ اجلجٔة األوىل، أي/ كؽ صةء ٌِؾ ُجٔة آدم  -1
 .إىل ُبيِة  ♠

ولً يُجَْكْغ يف ميٍَّح ٌَ آػؿ ٌة وُِصَؽ ٌأمًٔرا ثّ يف زٌَ اجلجٔة األوىل ظىت إدرانّ رشِٔة،  -2
 ٌَ امليو، ثو لك ُيبٍّ ُؽب إحلّ.

ٔه ٌَ الكم األُبيةء الكةثلني، ويُكذفةد ٌِّ/ اىٍٕو ثٍة وافق رشِٔة ٌَ  -3 ممة ثٌف فأدرًل
ًٌ ملة ورد يف احلؽير؛ حيير ادفلْخ  ؾا حمو  إدمةع، وفيّ/ دْٕي الرشاآ الكةثلح، ْو
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َْٕخ ىلع اتلٔايص ث ّ اجلجٔات، فٓٔ ٌَ ُذةاش الٔيح، زً دُةثلخ ٔييّ الرشاآ، ودذةَب
 ٔييّ اىٕلٔل، وديلذّ دميٓ األمً ثةىلجٔل.

  إذا لً تَْسَخيِح »: كٔهل»: 
 :فيّ مسائُو 

 األوىل: يف ٌػىن احلياء:

ٔ ٌَ احليةة، وٌِّ كيو ليٍُؿ/ ظَ  رض، نٍة كةل لهُّٔ ثّ ظيةة األ -ثةىلرص- ةيَ ْو
  .[421 :ابللرة] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ دٕةىل/

فّ اىلةىض ٔيةض ثلٔهل/ ؿَّ ُٓ نؿاْيذُّ،  حٌ كَّ رِ » ٔو دٕرتي وصّ اإلنكةن ِٔؽ فٕو ٌة ُيذَٔقَّ
 .(1) «ٌَ فٕيّػرًيا أو ٌة يلٔن دؿًُلّ 
ِّ »غةء كٔهل/ ئَ ثٕي ابل وُلو املةوردي   ِّ حبيةا ٔص   .(2)«ؿِْس ثٍةاّغَ نٍة أنَّ ظيةة اى ،ظيةةُ ال

 بلغؽادي/ حمٍؽ ثَ ٔجؽ ا ا كةلو
ــا كَــإِذَ  ٌَ ْ وَّ   ةُؤهُ يَـــوَّ ظَ ِّ كَــْصــَٔ ةُء ال

 

ــا كَــذَ ٍّ إِ ْصــ وَ  يِف رْيَ  َػــاَل فَــ  ٌَ (3)ةُؤهُ وَّ 
 

 

 : (4)اثلاُيث: ٌػين احلياء يف لسان الساةلني
ٔد اهليجح يف اىليت ٌٓ وظنِح ٌة قجق ٌِم إىل ربم» كةل ذو اجلٔن/ واحلت  ، احليةُء وص

 ُِ  .(5)«ِيُق لْ اخلٔف يُ ُخ وُق واحليةء يُْكهِ ُيِْ
ِي نف يُؿكةن اىليَت » /الكلُي وكةل الرسَّ

ُ
ؽ والٔرع احليةء واأل ْْ ـ  ، فإن وصؽا فيّ ال

 .(6)«وإًل رََظال
                                      

 . (1/118)النفة  (1)

 . (247)صأدب ادلُية وادليَ  (2)

 . (247) يَ، وأدب ادلُية وادل(1/68) النفة (3)
  .(2/248)ٌؽارج الكةلهني  (4)
 .(2/248)املىؽر الكةثق    (5)
 .(2/248)ٌؽارج الكةلهني   (6)
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ٔد  مخٌف » وكةل اىفٌيو ثَ ٔيةض/ ةِ/ اىلكٔة يف اىليت، ودم َٔ ْل ٌَ ٔالٌةت الني
 .(1)«وكيَّح احليةء، والؿغجح يف ادلُية، ؤَل األمو ،اىٕني

ْظئا احليةء ثٍضةلكح ٌَ يُْكذَىْحَ  ي احلهٍةء/وكةل ثٕ
َ
ٍةرة اىليت ثةهليجح  أ ٌِّ، ٔو

 .واحليةء، فإذا ذْجة ٌَ اىليت لً َيجْق فيّ ػريٌ 
ق احليةء، وكيَّح احليةء وىلع َظْكت ظيةة اىليت يلُٔن فيّ كُٔة ُػيُ » وكةل اثَ اىليً/

 كَّ ٌَ مٔت اىليت والؿوح، ف
َ
ًَّ اكن احل ةيَ ظْ ٍة اكن اىليت أ  .(2)«يةء أد

وكيو/ احليةء/ ُػيٌُق يجٕر ىلع دؿك اىلجيط، ويٍِٓ ٌَ اتللىري يف ظقي ذي احلق قٔاء 
 أكةن ليؼةىق، أو املؼئق.

 ُيف شتٓث غَ ٌػىن احلياء: 
ً ثًٌٕٓ فٍح، وذللم ًل يلٔن املكذعيي فةقًلة، »أن/  (3)ٔز ت ٌَ ُصنٍب ٔو احليةء ُمَؿًلَّ

اصذٍةع اىٕفح واىفكق، وكوَّ ٌة يلٔن النضةع مكذعييًة، وًل اىفةقق مكذعييًة، تلِةيف 
 .«واملكذيح مضةًًع، تلِةيف اصذٍةع اجلنب والنضةٔح

حليةء ًل يِةيف النضةٔح أواًل، وًل ٌةُٓ ٌَ اصذٍةع احليةء والنضةٔح اوفيّ ُْؿ؛ إذ 
ٍ يف ، وإٍُة صةء اخلييف حموٍّ واظٍؽ نٍة اصذٍٕة يف أمضٓ اخليق وأمؽًْ ظيةًء/ اجليب 

َّٔى ثني احليةء واىٕضـ والٌٕف، واحليةء ثََؿاءٌ  ٌَ ذلم لكّ؛ ألُّ  ٌفٓٔم احليةء ِٔؽ ٌَ ق
ذلم اخلُيُق الؿفيٓ اذلي يكٍٔ ثىةظجّ َٔ درصح ابلٓةاً ويؿدفٓ ثّ َٔ مٔاََ الئم 

جًَح ٌَ  واىٕيت، ويؿىق ْٕ ، زً اكن ُم َْ ٌِ ثّ ٌَ وفةت اجلله إىل اتلعِّلي ثىفةت الهٍةل، و
 ؟!اإليٍةن، فهيف جيذٍٓ ٌٓ اجلنب اذلي اقذٕةذ ٌِّ اجليب ُمٕت 

احليةء املٍؽوح ْٔ اخليق اذلي يجٕر ىلع فٕو لك دميو ودؿك لك » كةل اثَ رصت/
                                      

 .(2/249) املىؽر الكةثق  (1)
 .(2/248) املىؽر الكةثق  (2)
ٔ الؿاغت األوجٓةين يف نذةثّ/ اذلريٕح إىل ماكرم الرشيٕح (3)  . (207)ص ْو
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ٔصت اتللىري يف يشء ٌَ ظلٔق ا دٕةىل، أو ظلٔق  كجيط، فأٌة الٌٕف واىٕضـ اذلي ي
ضـ وٌٓةُح  .(1) «ٔجةده فيحف ٌِّ احليةء وإٍُة ْٔ ًٕف وػٔر، ٔو

ًٍ ٌُئب، نٍة كةىخ ًعئنح  ي ِٔ ة إذا ٌِٓ ٌَ حتىيو  ًٌ وهلؾا يلٔن احليةء ٌؾمٔ
رظً ا نكةء األُىةر، لً يٍَِٕٓ احليةُء أن » /-يف اثلِةء ىلع نكةء األُىةر- ▲

 .(2)«يكأىَ َٔ أمؿ ديَِٓ، وأن يذفلَٓ يف ادليَ
فلةىخ/  ٔل ا صةءت أم قييً إىل رق»وأػؿج ابلؼةري َٔ أم قيٍح أُٓة كةىخ/ 

ْخ؟ فلةل/  ٍَ ُػً ية رقٔل ا، إن ا ًل يكذعيي ٌَ احلق، فٓو ىلع املؿأة غكو إذا اظذي
 .(3)«إذا رأِت املاءَ 

ََّ َٔ نيفيح اتلُٓري ٌَ دم احليي  ، وغري ذلم.(4)وٌَ ذلم/ ٌة ُرِوَي ٌَ قؤاهل
 : (5)ماثلاثلث: ٌزنىث احلياء يف اإلسال

ُّ اجليب   يَ َٕ َِٕت فلةل/ مٕج َص ُّ ثةتلْٕيً ثني الن  َٕت اإليٍةن، ثو وػىَّ ًح ٌَ ُم
 . (6)«اإليٍان ةضع وسخٔن شػتث، واحلياء شػتث ٌَ اإليٍان»

ر أنَّ ِذْنؿ اخلةص ثٕؽ اىٕةم يؽل  ىلع اتلْٕيً، وقيأيت أُّ ًل يأيت إًل خبري، وأن  وكؽ دلؿَّ
ةْة ثةلـوااحليةء ٌَ ابلِْهِؿ ٔو عثو صٕو الرش ؛احليةء ػري لكّ ِلٓة دًلىًح ىلع ًر ُْ  (7)جؽم ُن

ًرا يف اإلقالم، فٓؾه إًةفح أػؿ ًٍة رشٔيًّة ٌلؿَّ  ملزنىح احليةء يف اإلقالم. ىوأوجط ذلم ظه
إن فيم »/ وػؿج اإلٌةم أمحؽ واىجكةيئ ٌَ ظؽير األمشي كةل/ كةل يل رقٔل ا 

                                      
 . (599 -2/598)صةٌٓ اىٕئم واحللً  (1)

  .(332)وأػؿصّ مكيً  ،(1/38)ابلؼةري  ٔيَّلّ (2)
 . (313)، ومكيً (6121)أػؿصّ ابلؼةري  (3)
 . (332)وعيط مكيً   (4)
 لكييً اهلاليل. ،ملعٍؽ إقٍةٔيو، واحليةء ٌَ الهذةب والكِح ،احليةء ُػيُق اإلقالم  (5)
 . (35)، ومكيً (9)أػؿصّ ابلؼةري  (6)
 . (1420)ومكيً  ،(5137)ابلؼةري   (7)
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ة اكن، أو ظؽيسًة؟ كةل/ ، احليً واحلياء، كيُخ/ ٌة ٍْة؟ كةل/ خليلني حيتٍٓا اهلل ًٍ كيُخ/ أكؽي
ا ًٍ  . (1) «، كيُخ/ احلٍُؽ  اذلي صٕيين ىلع ُػيُلني حيجٍٓة اةو كدي

ٔاع احلياء:   الراةػث: يف أُ

 فطري غريزي:  -1

ٔ يلف  َٔ اىلجةاط والنِةآ وحير ىلع  فٓٔ ُػيٌُق وصجيٌَّح ػيق ا ٔييٓة ٔجؽه، ْو
ذجةر.ماكرم األػالق. فٓٔ ٌَ ػىةل ا  إليٍةن ثٓؾا أًل

 . (2)«دؿًلُخ اذلَُٔب ظيةًء أربٕني قًِح، زً أدرًلين الٔرعُ » كةل اجلؿَّاح ثَ ٔجؽ ا احلهيم/
 . (3)«رأيخ املٕةيص ُؾاىًح، فرتًلذٓة مؿوءًة، فةقذعةىخ ديةُحً » وكةل غريه/

 مهتسب ٌَ ٌػرفث اهلل وٌػرفث كَْدره اىػظيً: -2
ٔصت أىلع مؿادت فٓؾا ٌَ أىلع ِػالل اإليٍةن؛  ألُّ ُيَلؿيب اىٕجَؽ ٌَ الؿب ويُ

ًَٕ ا اىْٕىم، ورؤيح دلىري اىٕجؽ يف أداء مهؿْة  اإلظكةن. فٓؾا اجلٔع يجنأ ٌَ رؤيح ُِ
 واىليةم حبلٓة.
نيف يُٕذرب احليةء اىغؿيـي ٌَ اإليٍةن؟ ٌٓ أُّ ًل دػو ليٕجؽ يف انتكةثّ؟ فإْن كيو: 

 ؟[99 :اجلجً] ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب﴿يلٔل/  وا دٕةىل

ٔاب:  وإٍُة ُصٕو ٌَ اإليٍةن؛ ألَُّّ كؽ »/ (4)ٌة ُليّ اجلٔوي َٔ اىلةيض ٔيةضفاجل
 يلٔن ختي ًلة وانتكةثًة نكةاؿ أٍٔةل اىرب.

وكؽ يلٔن غؿيـة، وىلَ اقذٍٕةهل ىلع كةُٔن الرشع حيذةج إىل انتكةب وُيح  
يً، فٓٔ ثؾلم يلٔن ٌَ اإليٍةن. ولهُّٔ ة- ٔو ًٌ ة ٌَ  ثةٔسًة -أي ًٕ ىلع أفٕةل اىرب وٌةُ

                                      
إن فيم » /يف ػرب ٌُٔل ٌَ ظؽير أيب قٕيؽ اخلؽري ثيفِ (11)، وأػؿصّ مكيً (210)، واىجكةيئ (17828)أػؿصّ أمحؽ  (1)

 .«خلطيخني حيتٍٓا اهلل: احليً واألُاة
 .«ظيةء» /ثؽل «ػنيحَ » /ثيفِ (135)، وأػؿصّ اثَ أيب ادلُية يف نذةب اتلٔبح (5/497)ذنؿه اذلْيب يف الكري  (2)
 .(1/549)ذنؿه اثَ اجلٔزي يف وفح الىفٔة  (3)
 . (2/5)رشح مكيً، لئِوي  (4)
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ٔقةاو هلة ظلً امللةوؽ.(1) «املٕةيص  . وال
 فٓٔ ٌَ اإليٍةن ٌَ ظير نُّٔ ثةٔسًة ىلع اٌذسةل املأمٔر، واصذِةب املِيه.

 واحلديد شامٌو لالك اجلٔغني اىِفْطري اىغريزي واملْهتََسب.

 :(2)حلسيً آخر ليدياء ةاغختار ٌَ يُْسَخْدَيا ٌِّ
 . ظيةء ٌَ ا -1
 ظيةء ٌَ اجلةس. -2
 ظيةء ٌَ اجلفف. -3

ٔ فاألول:  ٔ يجنأ ٌَ وعح ادليَ وكٔة احللني ْو يلٔن ثةٌذسةل األوامؿ اإلهليح، ْو
 .(3)«احلياء شػتث ٌَ اإليٍان»/ املؿاد ثلٔهل 

 يلٔن ثلف األذى وبؾل اجلؽى ٌزنىح املضةْؿة ثةىلجيط.واثلاين: 

َت اىُؿيق َٔ روي أن ظؾيفح ثَ احلٍةن أىت اجلٍٕح فٔ صؽ اجلةس كؽ اُرصفٔا فذََِهَّ
 . (4)اجلةس وكةل/ ًل ػري فيٍَ ًل يكذعيي ٌَ اجلةس

ْنؿ اجلٍيو.  ويجنأ ٌَ نٍةل املؿوءة وظت اثلِةء واذلي
ح وويةُح اخلئات وظفِ اىلئب واجلٔارح ٌَ اتلرص ف يف الرسي ثٍة  واثلاىد: فَّ ِٕ اى

ال  ُحذّ.ينني يف اىٕالُيح، ثو يتنةثّ رّسه ٔو
ٌَ ٍٔو يف الرس ٍٔاًل يكذعيي ٌِّ يف اىٕالُيح، فيحف جلفكّ  كةل ثٕي األدثةء/

 ِٔؽه كؽر.
 اخلامسث: يف فضائو احلياء: 

                                      
 . (2/5)املىؽر الكةثق  (1)
 . (248)صأدب ادلُية وادليَ  (2)
 أػؿصّ ابلؼةري ومكيً، وكؽ قجق كؿيجًة. (3)
 . «ظؾيفح» ثؽل/ «زيؽ ثَ زةثخ»َٔ  (2/439)، وقري أٔالم اجلجالء (249)صأدب ادلُية وادليَ  (4)
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 : ثٌَ ضفات املالئكْٔ  -4

 .(1)«أًل أسخيح ٌَ رجٍو تَْسَخيح ٌِّ املالئكث»/◙يف ظقي ٔسٍةن  ىلٔل اجليب 
 ٌَ ضفات األُبياء: ْٔ  -6

 «.إن مما أدرك اجلاس ٌَ الكم اجلتٔة األوىل» ِة وفيّ/ليعؽير اذلي ٌٕ
َ جدله يشءٌ  ىا، ًل يُرَ ْيً تِ ا سَ إن مٔىس اكن رجاًل خيي  » /وىلٔل اجليب  ٌ ِّ  .(2)«اسخدياًءٌ 
ُّ  أمؽَّ  وٌلن اجليب   ة، نٍة وََوف  .(3) ◙أثٔ قٕيٍؽ اخلؽري  ظيةًء ٌَ اىٕؾراء يف ِػْؽْر

 .(4)«دييُج خسأىُج ريب خىت اس» ٕؿاج/يف ظؽير اإلرساء وامل وكةل 
 ٌَ ضفات الطاحلني: ْٔ  -9

دْ » كةل إثؿاْيً اجلؼيع/
ُ
أن  يُْخ اجلِح ًلقذعييُخ ػِ لٔ نُِخ فيٍَ كةدََو احلكني، زً أ

 .(5)«وصّ رقٔل ا  أُْؿ إىل

 رصاًل يلٔل/ ♫وقٍٓ اإلٌةم أمحؽ 
ــــــــــذَ إِ » ٌَ ــــــــــا   ّبي رَ  يِل  ةَل ة كَ

 

  
َ
ـــــأ  ييِن ِىـــــْٕ ة اْقـــــذَْعيَيَْخ  َ ٌَ

 

ــــوَ  ــــ اذلَّ يِف خُتْ ــــُْ ٌِ ــــػَ  َْ َت   ٌِف يْ
 

ـــــــــِٕ ةىْ بِ وَ   ـــــــــ ةنِ يَ ْى  دَ
ْ
 يِن حْ دِ أ

 

 .(6) «وأػؾ يَُؿديد ْؾا اىلٔل ويجيك ،فؽػو اإلٌةم أمحؽ إىل ادلار 
ٔ ضفث ٌَ ضفات اىػرب:  -1  ْو

 / »-ٌِّ يف املٕؿًلح لؿصٍو اكفؿ فؿَّ - نٍة كةل أثٔ قٕيؽٍ 
َ
 ! ؟ ألكَخ ٔؿبيًّة؟يي تَْكذَعًَل أ

َ
 ًَل أ

                                      
 . (674)أػؿصّ مكيً  (1)
 . (339)، ومكيً (3404)أػؿصّ ابلؼةري  (2)
 . (3220)، ومكيً (6119)أػؿصّ ابلؼةري  (3)
 . (162)، ومكيً (3877)أػؿصّ ابلؼةري  (4)
 .(2/71)اإلوةثح  (5)
  .(1/299) يف ذيو َجلةت احلِةثيحذنؿه اثَ رصت  (6)
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ُّ أثٔ قٕيٍؽ  فسجَخ الؿصُو  !؟دثجُخ   .(1)«◙فلذيَ
فٔا لًٔل احليةء ٌَ أن يأزؿوا ِّٔلَّ / »-كجو إقالٌّ هلؿكو- وكةل أثٔ قفيةن ثَ ظؿب

 .(2)«نؾثًة لهؾثُخ ِّٔ
 ِٔرتة/ كٔل  /وٌَ ذلم

ــوَ  ُغ
َ
ــ ي  أ ــَؽْت يِل يِف ؿْ ََ ــ إِْن ثَ  ِت ةرَ  َص

 

ـــ  ـــىتَّ َظ ـــ َي َٔارِ  يُ ٌَ ِت ةرَ َص   
ْ
ـــوَ أ َْ  ةا

 

ًُ اىُةيئ/   وكةل ظةد
ــذَ إِ  ٌَ ــخ  ا   ة ثِ

َ
ــػْ أ ــؿْ  ُو ذَ ــٔ  يةرِ َس َص

 

ــُخ   ــاَل َػِفيْ ــاَلُم فَ َّْ ــيِن اى  حِلُْؼِفيَ
 

ُن َصـــةِري ْٔ ُػـــ
َ
ـــُط َصـــةَرِت َوأ ٌَ فْ

َ
أ
َ
 أ

 

  -اوَ - اَل فَــ 
َ
ــفْ أ ــ ُو َٕ  ُخ يْــيِ ة ظَ ٌَ

 

 يلٔل مكهني ادلاريم/ و
 ةٌ ؽَ اِظـــوَ  ةرِ ضَ ـةُر اىْـــَُـــي وَ ةرِ َُـــ

 

ـــإِ وَ   ـــجْ قَ  ِّ حَلْ ــــِي ـــْؽرُ اىْ  ُل زْنِ ي َ   ِل
 

ـــــ ـــــة َضَّ ٌَ ـــــةوِ  ي إِذْ ةرِ  َص َص
ُ
 هُ رُ أ

 

ْن ًَل  
َ
 ِقــــرْت  ِّ ِذــــحْ بِلَ  نَ ْٔ ُلــــ يَ أ

 

ـــىَم إِذَ  ْع
َ
ـــأ ٌَ ـــا  ـــْخ ِت ةرَ ة َص   َػؿََص

 

 ِؼْؽرـ اىْـــِت ةرَ َصـــ َي ارِ َٔ  يُـــىتَّ َظـــ 
 

ة- يف صةردّ ؿُ ويلُٔل آػَ  ًٌ  / -أي
ــوَ  َ   ًْ ل

َ
ــأ اَل  َْ ُك ــََ  ثً

َ
ــةدِ ظَ ة أ ــرِسي  َر يْ  ةَْ

 

ٌَ ذَ ًٍة إِ ـىِ  ًَع ًَل وَ    ة مَ ا 
َ
 (3)ةَٓ ةبَ يَ ٍف ثِ جْ صِ  يَّ ؿَّْت أ

 

5-  ٔ   شػتث ٌَ ُشَػِب اإليٍان:ْو
 .(4)«واحلياء شػتث ٌَ شػب اإليٍان/ » ىلٔهل

                                      
 . (2498)، ومكيً (4323)أػؿصّ ابلؼةري  (1)
 . (1773)، ومكيً (7)أػؿصّ ابلؼةري  (2)
ٔدة (3)  . (3/124)احلضةب، لينيغ حمٍؽ إقٍةٔيو  ٔ
 .، وكؽ قجق كؿيجًةأػؿصّ ابلؼةري ومكيً (4)
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   يخي:ًل يأيت إًلَّ و -2
 . (1)«احلياء ًل يأيت إًل يخي/ »ىلٔهل 

ُّ / » فلةل هل اجليب ،أػةُه يف احليةءرصو وًعدََت   .(2)«ٌَ اإليٍانِ  احلياءَ  فإنَّ  ؛َدْغ
 / ب املػايصايٍِع ٌَ ارحكو -7

 وابلؾاء (3) ثةحليةء ػرًيا أن يلٔن ىلع اخلري دحلاًل، وًلىف ثةىلعح كةل املةوردي/ وًلىف»
 .(4)«أن يلُٔة إىل الرشي قبياًل  ارشًّ 

ُّ لً يََؿ اجلةُس  َ نكةه احليةُء زَٔب ٌَ . وكةل ثٕي احلهٍةء/  ُّ  َعيْجَ
ٌة ينةء،  م ىلعؽِ َٔ حمٍْٔر، فٓٔ ُيلْ  َٔ كجيٍط، وًل زاصؿٌ  َ ُقِيَت احليةء وةدوىحف مل

ىحف ْؾا اىلٔل إغؿاًء و (،خيح فاضِع ٌا شئَج سإذا لً ت)ٌة يٓٔى، وبٓؾا صةء اخلرب/  ويأيت
َْ صٓو ٌٕةين الالكم ومٔإًةت  ،ثفٕو املٕةيص ِٔؽ كيَّح احليةء ٌَ ُّ ثُٕي  ٍَ َّْ نٍة دٔ

 كٔل النةٔؿ/ و ْؾا اخلربويف ٌس ،اخلُةب
ًْ خَتْـــَل ًَعكِجَـــَح اليَّيَـــةيِل   إَِذا لَـــ

 

ــةءُ   ــة تََن ٌَ  ْٓ ــَِ يِحِ فَةْو
ــذَ ًْ تَْك ــ َ  َول

 

ـــرْيٌ  ـــحِْل َػ َٕ ـــة يِف اىْ ٌَ ـــاَل َوا   فَ
 

ــــَعيَةءُ   ـــَت اىْ َْ ـــة إَِذا َذ ْنيَ  َوًَل ادل 
 

ــرْيٍ  ــذَْعيَة خِبَ ــة اْق ٌَ ؿُْء  ٍَ ـــ ــحُْل اىْ ِٕ  يَ
 

ْٔدُ   ــ ُٕ ــجًَْف اىْ ــة ثَــٌِفَ الييَعــةءُ  َوَي ٌَ 
 

 وكةل آَػُؿ/ 

ًْ خَتْـَل َػةِىًلـة َ ة َول ًً ْؿ ِٔ  َْ ًْ دَُى َ  إَِذا ل
 

  ِٓ ـة ِمـبَْخ فَةْوـَِ ٍَ كًـة َف ْٔ  َوتَْكذَِط خَمْيُ
 

                                      
 . (37)، ومكيً (6117) أػؿصّ ابلؼةري (1)
 . (36)، ومكيً (6118) أػؿصّ ابلؼةري (2)
َٔ  ، وَوُكطَ وكةظح مىؽر، ليفٕو/ و كَِعحٌ  (3) يتال ٔصّ ُويْجُّ/ كييُو احليةء، يلةل/ كةُح/ احلةفؿ الى   .(3/256)اىٕني  .رصو َوكةح ال
 . ْةٌة ثٕؽو ،(247)صأدب ادلُية وادليَ (4)
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ٕؿاء/   وكةل ثٕي الن 
ـــيْ جِ رُبَّ كَ وَ  ـــَع ٌَ  يِن حْـــثَ  ةَل ة َظـــٍح 

 

ــــوَ   ــــبِ ْٔ نُ رُ  نْيَ َب ــــًلَّ ة إِ َٓ  ةءُ يَ عَ ـ اىْ
 

ــــا ُرِزَق اىْ إِذَ  ــــة َوكَ صْ  وَ ىَت َف ــــةًٓ  ةًظ
 

ـــَت يِف لَ  َ    يَّ
ُ
ـــ اأْل ـــنَ  رِ ْٔ ُم ٍَ َ ـــة ي  ةءُ َن

 

 السادسث: فيٍا ًل يتِاىف ٌع احلياء: 
 طيب اىػيً:  -1

يً اىفؿاا ِٔ يف - كٔل ًعئنح والٔاصجةت اىٕيجيح اىيت ًل ثؽَّ ٌِٓة، وكؽ مىض يػةوح 
ََ يف ادليَ ةءُ احلي َلً يٍِٕٓ ،األُىةرِ  نكةءُ  اىجكةءُ  ًَ ْٕ ُِ / »-نكةء األُىةر ْٓ  .(1) «أن يذفلَّ

 ،ا َِٔٓ َٔ أمٔر احليي واىُٓةرة قؤال دمةٔح ٌَ الىعةثيةت ريض /وٌَ ذلم
 .ذلم كؿيجًة وكؽ مىض ،وحنٔ ذلم

ٔاةٓا:  شتٓث وج

 َٔ املؾي، فكََّف امللؽاَد ثةلكؤال؟ فلؽ اقذعية ِّٔلٌّ ٌَ قؤال اجليب فإن كيو: 
ٔاب:   ، نٍة ورد يف أنَّ ٔييًّة اقذعية ٌَ ذلم؛ لهُّٔ زوَج فةٍََح ثِِخ اجليب فاجل

 .(2)ثٕي روايةت احلؽير
وفيّ اقذٍٕةل األدب يف » /-يف فذط ابلةري، أزِةء رشح ْؾا احلؽير- كةل اثَ ظضؿ

ْؿفًة، وُظْكَ املٕةرشة ٌٓ األوٓةر، ودؿك ِذْنؿ ٌة يذٕيق  ُٔ دؿك املٔاصٓح ثٍة يُْكذَْعََي ٌِّ 
ٔه حبرضة أكةربٓة، وكؽ دلؽم اقذؽًلل املىِف ثّ يف اىٕيً ملَ اقذعية  (3)جبٍةع املؿأة وحن

ؽم اتلفؿيٍ يف  ة ثني املىيعذني/ اقذٍٕةل احليةء، ٔو ًٕ فأمؿ غريه ثةلكؤال؛ ألن فيّ دم
 .(4)«ٌٕؿفح احلُلً

                                      
 .(332)أػؿصّ مكيً  (1)
 . (303)، ومكيً (269)أػؿصّ ابلؼةري  (2)
 .♫يٕين/ ابلؼةري  (3)
 . (1/381) فذط ابلةري (4)
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ريه وهلؾا يىط ويكذعت يف الكؤال يف ٌسو ْؾه األمٔر أن يَُليني الكةاو َٔ ُفكّ ثغ
 فيلٔل/ ٌةذا يلٔل النيغ يف رصٍو ثّ نؾا وًلؾا؟، أو ٌة ظلً ٌَ أويت ثلؾا؟ وحنٔ ذلم.

َِ ٍَٔؿ اقذعية ٌَ إصةثح اجليب فإن كيو:   ؟(1) فٍة ثةُل اث
ٔاب: ًَ أن اجليب  فاجل ِي َٔ ًِّة، وكؽ   أُّ اقذعية أن جييت ويف اىلٔم ٌَ ًْ أكرب ٌِّ ق

ٔه ًْ أم أصةب ْٔ لً يلَ حلرتًلًٓ ثؽون اجلٔاب َٔ الكؤ ؛ ال املُؿوح، قٔاٌء أصةث
ٔاع احليةء. ُؽ يف أُ ٍَ  وذلا لً َ ُفِخ اىفةاؽة حبيةء اثَ ٍٔؿ، فٓؾا ممة حُيْ

وفيّ اقذعجةب احليةء ٌة لً يؤدي إىل دفٔيخ مىيعح؛ » /-يف رشظّ- كةل اثَ ظضؿ
 .(2)«وهلؾا دٍىنَّ ٍٔؿ أن يلٔن اثِّ لً يكهخ

ًِّة وكؽرً  ٍؿودٔكري األكرب ق َ مٕةاؿ اإلقالم، وُقََن املكيٍني، فأدَّى اثَٔ  ٌة ٔييّ ٌَ  اٌ 
ٔاب ٌَ اجليب  ًَ املكئٍن اجل ِي َٔ  .اًلظرتام واتلٔكري، و

 َغْرُض املرأة ُفسٓا ىلع الرجو الطاىح:  -2
الرشٔيح يف دؿك اخلٌٔع ثةىلٔل، واجليه َٔ اخلئة،  ثةآلدابٌٓ اًلىزتام يف ذلم 

 وحنٔ ذلم.
خ ام  ٌة أكوَّ /»◙، فلةىخ ثُِخ أنف ثَ ٌةلم  يبُفكٓة ىلع اجل ؿأةٌ وكؽ ًٔؿ

ٔأدةه !ةَْ ظيةءَ  ٔأدةه، واق ْخ  / يه ػري ٌِم، رَِغجَْخ يف اجليب -ًلثجذّ- فلةل أنٌف  !واق ًَ َؿ َٕ  ف
ّ يف ادليَ. (3)«ٔييّ ُفكٓة  . ذنؿه ابلؼةري يف ثةب/ ٌة ًليُْكذَْعية ٌَ احلق ليذفل 

 ياء: الساةػث: فيٍا يُِايف احل
 اىػٔرة:  نشُف  -1

ٌَ اجلةس قرُت اىٕٔرة؛ ، زً ويؽػو يف دميح احليةء ٌَ ا / »♫ كةل ابليٌٓف
                                      

 . (2811)، ومكيً (72)َٔ اجلؼيح/ أػؿصّ ابلؼةري  ملسو هيلع هللا ىلص يٕين/ ظني قأهلً اجليب (1)
 . (1/146)فذط ابلةري  (2)
 . (6123)أػؿصّ ابلؼةري  (3)
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ألنَّ الرشيٕح نٍة صةءت ثةألمؿ بكرت اىٕٔرة فهؾلم اجلةس حبلً َجةًٔٓ يٕؽون 
 .(1)«ننفٓة قلةَح وقفةْح وػالٔح

ة، وٌٓ ذلم فإذا وُِصَؽْت  َّ ٔرة الؿصو ٌَ الؿًلجح إىل الرس  اىفذُِح ٌَ ننف ٌة ىحف  ٔو
ٔه/ لً جيـ؛ ثِةًء ىلع كةٔؽة قؽي اذلراآ وكُٓ داثؿ اىفذِح، وأٌة املؿأة  ثٕٔرٍة ٌِّ اكلىؽر وحن

ٔال اىفلٓةء.  فضٍيٕٓة ٔٔرة ىلع الؿاصط واملنٓٔر ٌَ أك
فُكعًلة وبًُٕؽا ملَ ًل مؿوءة هل وًل خنٔة ِٔؽه، نيف يُْكيً ٔٔردّ ٌَ فَِؼؾ »كةل احلٍٔي/ 

َفيََح ىلع وصّٓ  -رصاًل اكن، أو امؿأةً -ٔهوحن ٍح حلؽلهٓة هل، وربٍة يججُط ثُٕي الكَّ ، أو كيٍي ًٍ إىل كيي
ًلك واىليًي إحْلَيّْ وفؼؾيّ ثيؽيّ نكأل ا اىٕفٔ واىٕةفيح ٌَ ابلؾاء  يف احلٍةم ويغٍـ ادلَّ

ؾا ممة ًلممَّ وًل ريت أُّ ػيٓ ربلح احليةء اذلي ْٔ مٕجح   .(2)«ٌَ اإليٍةنوالٔكةظح، ْو
ٔد يف األٌةكَ اىيت يذؼؾْة  ٔص سْو ذلم يف ػيٓ ربلح احليةء، واحلؿٌح/ اتلٕؿيي امل ٌِ و

ٔديو)ةٌةت الكجةظح، وٌسيّ/ اجلةس ىلع مٔاَئ ابلعةر واألُٓةر لالقذعٍةم، وًلؾا محَّ   (امل
ٔد يف لكيةت اىفِٔن ٔص يَجَُح الُك ذَ  َ ظير  ؛امل ََ ؿَّى املؿأة ىريقٍٓة  مكةثلةت  /ذلم يح، وٌسوَٕ
 .ٔييٓةذيف ٌَ املِهؿات ابلؾيبح، واملعؿٌةت اىلُٕيح اىيت ًل ُي  مياكت اجلٍةل، وغريْة

ْيِ  ، أو اإلمساكُ الرجو ليٍرأة غالُيثً  حلتيُو  -2  ىغي خاجث، وإكاٌث خفالت ةيدْا أذِاء السَّ
 األغراس يف األُديث والطاًلت: 

ٌةٌت  ٌُ جت ويه حمؿَّ ةؿ  ثٕ ًٌ ؽر اىفٌييم ؿختو ،ٓة ثٕ ْٓ ٔصّ، وُ   .(3)حظيةء ال
 الشداذة:  -3

َٔ ْؾه احلؿفح ًل يٌةْيٓة يف ادلُةءة ظؿفح أثًؽا، ويه ثؾل ٌة ىحف هل »كةل اىلةقيم/   ،ضِٔ
ٔ ٔصّ- احليةء /ْو َٔض  ٌة جَليِْو  -ٌةء ال ِٔ ٔ ،هل  الؿزق املٌٍٔن ٌَ الؿزَّاق قجعةُّ  /ْو

                                      
 . (10/186)مٕت اإليٍةن، ليجيٌٓف  (1)
 . (152 -149)صملنٓٔر ظكَ  ،املؿوءة وػٔارٌٓة (2)
 . (108 -107)صالكةثق املىؽر  (3)
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 .(1)«املذنيِ  اىلٔيي 
 دارم: مطافدث اىنساء غي امل -4

 ،(2)«كٍ ثيٕح يف امؿأة يؽ  ا رقٔل يؽ مكخ ٌة»وكؽ وردت اجلىٔص حبؿٌح ذلم، 
ة وظؽيسًة اىٕيٍةء أفىتكؽ و ًٍ  حبؿٌح ذلم. كؽي

م حيذش ثأمؿيَ وأكرث ٌَ يذٕةىط ْٕيح اىلجيعح، ويلٓ يف ْؾا املعؿَّ  /أوهلٍة /ْؾه اىِف
 ٌٓ يةء ٌَ ٔؽم مىةفعذٓة، وٍْة ٌَ احل /واثلةين ،ػنيح اىتكجت يف إظؿاج املؿأة إىل راص
ِخ  إثيحف اليٕني؛ إِْذ ًل رأَي  اتٌربر ، وكؽ مؿ، أو اجليهاجلىٔص ثةأل ألظٍؽ إذا وعَّ

ْخ ثةتلعؿيً ِْة، وًلٍة ك  «.إذا صةء ُٓؿ ا ثُو ُٓؿ ٌٕلو» /يووعَّ
 .(3) «آزِؿوا احليةَء ٌَ ا ىلع احليةء ٌَ اجلةس» /♫ وكةل ٔجيؽ ثَ ٍٔري

 / (4)رواجليه غَ املِه ،ر ةاملػروفحرك األم -5
ٍة ٌَ فؿااي ادليةُح، ومٕةاؿ املكيٍني، وكؽ اكن اجليب   أمؽَّ  ╚وأوعةثّ  ْو

ؾه مُ اجلةس ظيةًء وأمؽَّ  َٕ  ٌَٕت ًْ أمًؿا وُٓيًة، ْو واظؽة ٌِٓة حبضح  رتكُ اإليٍةن ًل دُ  ِت ٌَ ُم
 ًٕ   َق ة وفْ األػؿى، ثو يٍُٕو ثٓة دمي

َ
 ْخ ثّ اجلىٔص.دَ ٌة أ

 ٔفاضِع ٌا شئج»: هل ك»:  
 «. فاغٍو»ويف زةثلٍح/  «فافػو» ويف روايح زةُيح/

 وكؽ اػذُِيَف يف املؿاد ثةألمؿ ِْة ىلع كٔىني/ 
واملٕىن أُّ أمؿ ىلع ظليلذّ ٌَ َيت اىفٕو، وكيو/ األمر ِْا يفيد اىطيب: األول: 

ًِة ٌَ احليةء يف  فٕيٓة، لهُٔٓة ىلع ليضٔاز يف اإلثةظح، وٌٕىن ذلم/ إذا نِخ يف أمٔرك ٌآ

                                      
 . (252 -246ص) ،(141 -134)ص ،(249)صالكةثق املىؽر  (1)
 .(25204)أػؿصّ أمحؽ   (2)
 . (2224)أػؿصّ اإلٌةم أمحؽ يف الـْؽ  (3)

 .(59 -58)ص ادلويللىةىط ثَ ٔجؽ ا  ،األمؿ ثةملٕؿوف واجليه َٔ املِهؿ (4)
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اىلةُٔن الرشيع، أي/ ممة ًل يُْكذَْعية ٌِّ رشًًع، فةوِٓ ٌة مبخ وًل ٔييم ىـٔم يف ذلم، 
 وًل دِْؿ إىل لٔم اىغري، فإنَّ ٌة أثةظّ الرشع ًل ظيةء يف فٕيّ.

ؾا املٕىن ٌةل إحلّ اجلٔوي  ، وظاكه يةكٔت احلٍٔي يف )ٌٕضً األدثةء( َٔ ثٕي (1)ْو
ا» اىٕيٍةء وكةل/ ٌَ صؽًّ ؾا دأويٌو َظَك  ، وُليّ اثَ رصت َٔ إقعةق املؿوزي والنةفيع.(2) «ْو

َُ ٔجؽ اىرب فلةل/  ؾا دأويٌو ًٕيف»وأرتًّ اث  .(3)«ْو
 وأوعةب ْؾا اىلٔل هلً َؿيلذةن/  :األمر ًل يفيد اىطيَب اثلاين: 

وىل: أُّ أمٌر ةٍػىن: اتلٓديد،
ُ
ا لً يلَ لم وُيؿاد ثّ اتلٔبيغ واذلم، واملٕىن/ إذ األ

ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ﴿ظيةء فةٍٔو ٌة مبخ، فإن ا جيةزيم ٔييّ، وذلم نلٔهل دٕةىل/ 

 .[14 :فطيج] ﴾ڌ ڎ
ؾا اػذةره دمةٌٔح، ًٌِٓ/ أثٔ اىٕجةس ثَ زٕيجح» كةل اثَ رصٍت/  .(4)«ْو

َ لً يكذيح وِٓ ٌة مةء فإن املةُٓ ٌَ  اثلاُيث: أُّ أمٌر ةٍػىن: اخلرب، ٌَ واملٕىن/ أنَّ 
 لجيط ْٔ احليةء، فٍَ لً يلَ هل ظيةء يؿدّٔ آٍُم يف اىفٔاظل واملِهؿات.فٕو اى

ٔأ ٌلػده ٌَ اجلار»وٌسةهل/  ُِ األمِؿ (5)«ٌََ نذب يلعَّ ٌخػًٍدا فييتت ّ ىف َْ ؛ فإنَّ ىَْف
 وٌِٕةُه/ اخلرب. 

ٔ اػذيةر أيب ٔجيؽ اىلةقً اثَ قالم، واثَ كذحجح، وحمٍؽ ثَ ُرص املؿوزي، ورواه  ْو
َُ ٔجؽ اىرب واملةوردي وغريٍْة أثٔ داود عّ اث  .(6)َٔ أمحؽ، ورصَّ

                                      
 . (10/523)، وظاكه ِّٔ اثَ ظضؿ يف اىفذط (110)صاجلٔويح، لئِوي رشح األربٕني  (1)
 . (2/764)ٌٕضً األدثةء  (2)
 . (2/290)اًلقذؾاكر  (3)
ٔ املؼذةر يف ٔؽد ٌَ رشوح األربٕني (4)  .ٌسو/ خمذرص اجلرباوي، واجلٔاْؿ ابلٓيح، وغريٍْة ،ْو
ـٌء يف َؿكّ وروايةدّ. ،(3)، ومكيً (108)أػؿصّ ابلؼةري  (5) ٔ ظؽير ٌذٔادؿ، وليُرباين ص  ْو
 ،(20/70)، واتلٍٓيؽ (3/32)، واىغؿيت، ًلثَ قالم (346)صوغؿيت احلؽير، ًلثَ كذحجح ، (2/560)كؽر الىالة دْٕيً  (6)

 . (248 -247)ص، وأدب ادلُية وادليَ (2/594) وصةٌٓ اىٕئم واحللً، (2/289) واًلقذؾاكر
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  ٔائد  :غلديثف
 ٔليؽة املكيٍني يف املؿقيني/ -1

/ فيّ إمةرة إىل ٔليؽة املكيٍني «إن مما أدرك اجلاس ٌَ الكم اجلتٔة األوىل»: كٔهل 
 يف اجلجٔات.

ٌََ كهَّ ا ٔييِة ػربه دفىياًل ٌَ امل َ لً حنَ املكيٍني ُٕذلؽ ُجَٔة  ٌَ ؿقيني، و
 يَلىه ٔييِة ػربًْ إدمةًًل.

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿كةل دٕةىل/ 

  .[685 :ابللرة] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ
ة واصٌت واىلفؿ  ًٕ ٔ ا، فةإليٍةن ثًٓ دمي ؿِْقيًٓ واظؽ ْو ٍُ وًل غؿاثح يف ذلم ف

ٔ كفؿ ثة دٕةىل. ة، ْو ًٕ  ثٔاظٍؽ ًٌِٓ اكىلفؿ ثًٓ دمي
ٔد و ٱ ﴿/ -نٍة ظىك ا ًِٔٓ- اجلىةرى لكٌّ برشيٕح اآلػؿ، فلةلٔاكؽ كفؿ احلٓ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ 

 .[449:ابللرة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
ٔد املؽيِح أٌةم اجليب   وًَلَفَؿ لكٌّ ًٌِٓ ثجيب اآلػؿ  ودِةَزَع وفُؽ ُىةرى جنؿان ويٓ

 وًلذةثّ، فزنىخ اآليح الكةثلح.
، وىحف ثِْؽًًع ٌَ الرشاآ.«اجلتٔة األوىل»ٔجةرة  -2 ِٓ  / دفيؽ أن رشِٔة ىحف أوَل الرشاا
 . (1)فيّ الؿد ىلع اجلربيح إلزجةت املنحبح ليٕجؽ -3

 ٔائد أضٔحلث  :ف
 رشع ٌَ كجيِة رشع جلة برشوط، ٌِٓة/

أن يلٔن اجللو َٔ رشع ٌَ كجيِة ٌَ مىةدرُة اإلقالٌيح/ نذةب ا وقِح رقٔهل،  -1

                                      
 . (211ص)، ًلثَ ٔسيٍني اجلٔويح رشح األربٕني (1)
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 ٔربة ثةجللو َٔ مىةدر غري املكيٍني، وذلم ثةًلدفةق.فال 
 ٌة زجخ دحلُو نكؼّ برشِٔة فال ظضح فيّ. -2
ٌة كةم ادلحلو ىلع أُّ ػةصٌّ ثٍَ اكن كجيِة ًل يرسي ٔييِة؛ نذعؿيً ثٕي أصـاء  -3

 اليعٔم ىلع ثين إرساايو.
ٌر يف اإلقالم، نٍة اكن ٌلؿًرا يف األد -4 يةن الكٍةويح الكةثلح ٌة زجخ ثةجلهي أُّ ٌلؿَّ

 فٍكتِؽ زجٔدّ ْٔ اجله اإلقاليم، ًل ثةحلاكيح ٍَٔ قجلِة.
 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿كةل دٕةىل/ 

  .[489 :ابللرة]
ٔصؽ ٌة يؽل ىلع  ييّ؛ فٍة وُِصَؽ ٌَ رشٍع قةثق صةءت ثّ املىةدر اإلقالٌيح وًل ي ٔو

 ثلةاّ وًل إىغةاّ ٌَ قيةق اجله ُفكّ فيهٔن رشًًع جلة.
ؾا ٌؾْت املةلهيح وبٕي النةفٕيح واحلِةثيح واحلِفيح.  ْو

ڌ ﴿ [،94 :األُػام] ﴾ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ﴿ومما يؤيده: قوله تعاىل: 

  [.469 :اجلدو] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ
 ٔائد اجخٍاغيث  :ف

ِة يأيت  -1 ؿ ثةىفكق، ْو َْ ؿاض، وجُية َُ ىلع األمٔال واأٔل ظني يُفَلُؽ احليةُء يُفَلُؽ األٌ
 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿ادلٌةر، 

  .[42 :اإلرساء]
ؿاض، وكذئا النئخ  -2 ذهٔا اأٔل ًل ظيةء ِٔؽ ٌَ دنكٔا املكضؽ األكىص األقري، ْو

ً يكٕٔن تلعؿيف دةريغ اىلؽس،  فٔا اتلٔراة. وًل ظيةء ِٔؽًْ ْو والىجيةن، وظؿَّ
ٔيدون ٌٕةملٓة.  ويٓ

ٔا َؿيق اىٕـة وًل ظيةء ِٔؽ ٌَ حُبَّْخ أؤادًُٓ ٌَ اجلؽاءا ت واًلقتِاكرات، ودؿًل
 والهؿاٌح يف اىلؿآن والكِح.
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ليٍؿأة ٌٓ احليةء مأن ػةص، كةل ا دٕةىل/  -3

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

  .[69 :اىلطص] ﴾ڃڃ ڃ ڃ چ

ٍة ىلع مكذٔى قةٍم ٌَ اخليق اىلٔيً، فَٓ  ♠وكؽ رأى مٔىس  ْةدني ابلجذني ْو
 َ الؿصةل، ويلفهفَ غٍٍِٓة أن دؿد ٌٓ غًِ الؿًعء؛ خلالَّ يُؤَْذيَة. ًل يـامح

نٍة فيّ دًلىح ىلع أن ْةدني اىفذةدني ػؿصذة ٌَ ثيٍخ ربَّةٍْة فأظكَ دؿبحذٍٓة، ثيخ 
 يًْٕ اىٕفح واحليةء. 

ٔ نرب قَ وادلٍْة،  ٍٕٓة ثحِذة هل قجت ػؿوصٍٓة، ْو ِؽٌة اقذفرس مٔىس َٔ ًو ٔو
ؾا ْٔ قجت اخلؿوج  ٌَ اخلؽر، فلةم مٔىس ثةلٔاصت وقًف هلٍة.  ْو

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿زً دةثٓ اىلؿآن اىلىح/ 

، ثنيَّ جلة اىلؿآن ٌة يججيغ أن دلٔن ٔييّ املؿأة ٌَ [65 :اىلطص] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ
ٔآُة/ احليةء واجللةء واىُٓؿ،  ػيق وظيةء، فٔوف جلة منيح ْؾه احلؿة الرشيفح، منيح ِٔ

ٓة» ٍؿ/كةل أٌري املؤٌِني ٔ  . (1)«اكُخ ٌتكرتة ثلً دٔر
نٍة ثنَيّ جلة نيف ختةَت املؿأُة الؿصةَل األصةُت، فال ػٌٔع ثةىلٔل وًل ركح وًل 

ۅ ۅ ﴿وكةظح؛ ذللم اػذةر ا جلبيّ مٔىس إظؽاٍْة زوصًح هل، كةل دٕةىل/ 

َ ثِةدّ ىلع احليةء؛ أل[62 :اجلٔر] ﴾ۉ ۉې هؾا جيت ىلع ويلي األمؿ أن يَُؿّبي ن ، ْو
 احليةء ظِّل املؿأة، فإذا ػيٕذّ ػيٕخ ٌّٕ لك فٌييح. 

 ٔائد دغٔيث  :ف
ْؿِف َٔ املٕةيص واملٔبلةت، ودؿُك األمؿ ثةملٕؿوف واجليه  -1 َُّ ىحف ٌَ احليةء/ غي  اى

 َٔ املِهؿ.

                                      
  .(6/228)دفكري اثَ نسري  (1)
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 ًل ظيةَء ِٔؽ ثٕي ادلًعة والًٔعظ ظني يِىط غريه، وًل يِىط ُفكّ. -3
ُِ ثّ أػةك، وإًل إذا صيف الؿصو حلِٕ اخلي»كيو/   ِٕ ِْ ُفَكَم ثٍة دَ ِٔ ق ُةداه مياكن/ 

 .«فةقذيح ٌَ قيؽك؛ فإُّ يؿاك

ي ق  -4 ٍَ مٔن احلالل لنٓٔة، أو تلَ ن احلؿام وحُيؿي ٔء ظني حُيئ  ًل ظيةَء ِٔؽ ثٕي ٔيٍةء الك
َ اخليةُح/ أٌةُح،  َ الـُة/ ٌذٕح، أو ظت، ٔو ذي قيُةن، فيلٔلٔن َٔ الؿبة/ فةاؽة، ٔو

َ اإل َ اجلنب واخلِٔع واخليةُح/ ويًعة!!.ٔو َ اإليٍةن/ دـٌذًة، ٔو  قالم/ دُؿفًة، ٔو
ٌََ نذت َٔ امرتانيح اإلقالم ظني اكُخ الؿيط رشكيًح، فيٍة أوجعخ  -5 ًل ظيةَء ِٔؽ 

 الؿيط غؿبيح نذت َٔ رأقٍةحلح اإلقالم!!.
َ يِةُدون حبؿيح اىلفؿ، ثؽٔٔى/ ظؿيح اىفهؿ واإلثؽاع -6 ٌَ ، أو يِةُدون حبؿيح ًل ظيةَء ِٔؽ 

 الؿيدَّة، ثؽٔٔى/ ًل إنؿاه يف ادليَ، أو يِةُدون حبؿيح اىفضٔر، ثؽٔٔى/ ظؿيح املؿأة.
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 الحديث الحادي والعشرون

 
 

 ُسْفيَاَن بِْن َعبِْد هللا الثََّقِفيِّ َقاَل: -وقيل: أبي َعْمَرةَ - َعْن أبي َعْمرو

ا َغْْيََك, » ْسََلِم َقْىًلا ًَل أَْسأَُل َعنُْه أََحدا ُقْلُت: يَا َرُسىَل هللا, ُقْل ِِل ِِف اْْلِ

 رواه مسلٌم. .«ُقْل آَمنُْت ِباهلل، ثُمَّ اْستَِقمْ َقاَل: 
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
 احلػيد أعؽسّ مفيً ٌَ ؼؽيق ْشاـ ةَ قؽكة قَ أةيّ قَ ـفياف ةَ قتػ اْؼا 

ا ةكػؾ»اثلَّليف، كاؿ/  ـً كًٔلن ًل أـأؿي قِّ أضػن ال ٔؿ ا، كيْو يل يف اإـل كيف - كيج/ يا ـر
 .(1)«قُْل/ آنيُج ةاهلل، فاْشَخِقمْ / غريؾ، كاؿ/ -ركايثو هل

ؽم قَ قتػ الؽمحَ ةَ ٌاقؾو قَ ـفياف  كأعؽسّ اىرتٌؼم كغريق ٌَ ؼؽؽو قَ الْؾ
ًي ةّ، كاؿ/ »ةَ قتػ ا اثلليف، كاؿ/ ا ذيْن ةأمؽو أقخط ػِّ ٔؿ ا ضى َ اهلُل، ثم كيج/ يا ـر قُْل/ رِّبي

؟ فأعؼ ةيفاف ُفًفّ، ذً كاؿ/  اشخقم، ٔؿ ا، ٌا أعٔؼي ٌا ختاؼي قيلَّ  .(2)«ٌذاكيج/ يا ـر
ِاد، فلاؿ ةكغًٓ/  ككػ اعخيف الؽكاة يف عتًػ اـً الؽاكم قَ ـفياف يف ْؼا اإـل

ؽم (3)قتػ الؽمحَ ةَ ٌاقؾ، ككاؿ ةكغًٓ/ حمٍػ ةَ قتػ الؽمحَ ةَ ٌاقؾ ًكمى قَ الْؾ ، كري
ؽىق نى ق ـفياف ةَ قتػ ا اثلليف كاؿ/... فؼى  .(4)قَ حمٍػ ةَ أيب ـٔيػ؛ أفَّ سػَّ

ّو قَ ـفياف اةَ ضػيده ضف»ككاؿ اىرتٌؼم/  ًكمى ٌَ غري كس َ ضطيص، ككػ ري
 .(5) «ا اثلليف قتػ

ا- ٌَ ذلم/ ٌا مىض ٌَ ركايث قؽكة قِّ   ككؼا ركايث اةَ ٌاقؾ قِّ. -أيغن

                                      
 . (38)مفيً  أعؽسّ (1)

 . (2412)، كاىرتٌؼم (15418)أعؽسّ أمحػ  ((2
ص ابليٓيق األكؿ (3)  ؽاسكّ.ف؛ (4572)نٍا يف شكب اإليٍاف  ،كرسَّ
 . (4576)، كابليٓيق يف الشكب (5698)أعؽسّ اةَ ضتاف  (4)
 .(4/185)ـنن اىرتٌؼم  (5)
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ا- كٌَ ذلم / ٌا أعؽسّ أمحػ كاىنفايئ ٌَ ؼؽيق قتػ ا ةَ ـفياف اثلليف -أيغن
ا ةكػؾ، كاؿ/ »قَ أةيّ، كاؿ/  الـ ًل أـأؿ قِّ أضػن ٔؿ ا، أْعًِبْين ةأمؽو يف اإـل قُْل/ يا ـر

حَّيًق؟ كاؿ/ فأشار ةيػق إىل لفاُّ آنيُج ةاهلل، ثم اشخقم،
ى
ٔؿ ا، فأمَّ يشءو أ  .(1)«كاؿ/ يا ـر

رىدى ذلم رصحينا يف ْؼا  «قَ ـفياف أفَّ رسالن »نؼا كاؿ فيّ/  نَّنَّ قَ ُفًفّ، ككػ كى
ِاد قِػ ادلاريم كغريق، نٍا كرد رصحينا يف الؽكايات الفاةلث قَ ـفياف اثلليف ةّ.  اإـل

 
 
 
 

 
 
 

  

                                      
 . (2752)، كادلاريم (7/69)كاىؽِباين يف الهتري  ،(11425) الهِبل، يف، كاىنفايئ (15417)أعؽسّ أمحػ  (1)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 
  /اشهً ونََصُتًأوًًل ◙ / 

 ـفياف ةَ قتػ ا اثلليف. 
 كاىفخص، كالهرس، كالغً أشٓؽ. كالفني يف ـفياف ٌريرث؛ أم/ يطص فيٓا الغً،

ٔ ٌنفٔبه ثلليف، كيه كتييث مشٓٔرة، كيلاؿ هل/ اىؽائيف؛ ألُّ ٌكػكد ٌَ أْو  ْك
 اىؽائف، كاكف كايل قٍؽ قييٓا.

  /لييخًثاىًيا ◙ / 

 أةٔ قٍؽك ةالٔاك، ككيو/ أيب قٍؽة ةاهلاء.
  /مروياحًثاثلًا ◙ / 

ًكمى هل مخفث أضاديد، أعؽج مفيً ٌِٓا ْؼا ا  حلػيد. ري
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 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

 .(1)«ْؼا ٌَ سٔاٌف لكٍّ » كاؿ اىلايض قياض/
ٔ ادليَ اىليًِّ ٌَ غري » ككاؿ اةَ رسب/ / يه ـئؾ الرصاط املفخليً، ْك خلاٌثي اًـل

ىرسةن، كيشٍو ذلم فكوى اىؽااعت لكٓا، اىـاْؽة كابلاؼِث، كحؽؾى  ِثن كًل ي حكؽيز قِّ يٍى
ااملِٓيات   .(2)«لكٓا نؼلم، فطارت ْؼق الٔضيثي ساٌكثن خلطاؿ ادليَ لكِّٓ

؛ ألف  ا ككًٔلن كقٍالن الـ اقخلادن كبياف ذلم/ أفَّ ْؼا احلػيد دمف ٌكاين اإليٍاف كاإـل
ٔاقٓا  ٔضيػ أفادحّ اجلٍيث األكىل، كاىؽاقث جبٍيف أُ ٔضيػ كؼاقث، فاتل الـ ح اإليٍاف كاإـل

خلاٌث/  فكو لك ٌأمٔرو ةّ، كاسخِاب لك ٌِيهٍّ قِّ. حغٍِخٓا اثلاُيث؛ ألف اًـل
 
 
 

 
 
 

  

                                      
 .(2/9)لئِكم  رشح مفيً  (1)
 . (2/627) كاحللً ساٌف اىكئـ (2)
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 الشرح اإلمجالي

 
 

 ّ ًٍ ً ّ ا ْؼا احلػيد ٌَ سٔاٌف لكى ةٓا؛ ضيد دمف  ، كٌكشؾاحّ اىيت عطَّ
حتليق  «قل/ آنيج ةاهلل»ادليَ لكَّّ يف ْؼق اللكٍات اىيفرية، فشٍف يف قتارحّ األكىل/ 

ٔضيػ ةلافث ضٔرق كأشاكهل، كدمف يف قتارحّ اثلاُيث/ ، كلكَّ  «ثم اشخقم» اتل لكَّ أمؽو كُيهو
خلاٌث يه فكوي اىؽااعت، كحؽؾي املؾسٔرات. ككيو/ احتاع احلق،  ؛ ألفَّ اًـل ضدٍّ كزسؽو

 كاىلياـ ةاىكػؿ، كلؾكـ املِٓز املفخليً.
و إًل كذلا كاؿ ةكغًٓ/ ًل يؽيلٓا إًل األكاةؽ. ككاؿ  آعؽ/ كذلم عؽبه سفيً ًل حيطي

 ملَ أرشؽ كيتّ، كأيَّػق ا ٌَ قِػق.
ا، نٍا كاؿ حكاىل/  ٍن ا، كذٔاب ا هلً قـي ٱ ٻ ﴿كذللم اكف ضؾُّ املفخليٍني كافؽن

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 .[03]فطلج/ ﴾ٺ ٿ ٿ
 .[30]األحقاف/ ﴾يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت﴿ككاؿ/ 
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 الشرح التفصيلي

 
 
 قل يل يف اإلشالم» /◙ قَهل»/ 

الـ  / اخلغٔع كاًلُلياد، كاىتفييً كاإلذاعف.-ىغث- اإـل
ا يؽيق ىلع أمؽيَ/   كاضؽالضن

ٔضيػ كاًلُلياد هل ةاىؽاقث كاخلئص ٌَ الرشؾ. - تفالـ  ةاتل  اًـل
 .(1)األقٍاؿ اىـاْؽة/ نٍا يف ضػيد سِبيو -

ٔ اٌخراؿ األكامؽ كاسخِاب   اجلٔايه... إىظ.ْك
ْنؽ، فإذا ساء ٌفؽدنا دؿَّ ىلع  فى ةاإليٍاًف يف اذلِّ ى الـ ةٓؼا املكَّن إذا اْقرتى كيأيت اإـل

ا كباؼِنا. وى ادليَ لكّ ؿاْؽن ًٍ  املكِيني، كشى
 . (2)فٍٓا نٍا كيو/ إذا اسخٍكا افرتكا، كإذا افرتكا اسخٍكا

كاألفكاؿ  َ اًلقخلادات اىليتيث،كٌكِاق يف ضػيد ابلاب/ ادليَ ةكٌٍّٔ كشٍٔهل فٓٔ أقً ٌ
ڦ ڦ ڦ ﴿، ككاؿ/ [31 /آل عهران] ﴾ڃ ڃ چ چ چچ﴿اىكٍييث، كاؿ حكاىل/ 

  .[58 /آل عهران] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
ٔد ةلٔهل/ الـ» فامللط  ، أم/ يف ديَ ا كرشيكخّ.«كو يل يف اإـل

                                      
 .(8)أعؽسّ مفيً  (1)
 ككػ مىض الالكـ قَ ذلم يف احلػيد اثلاين؛ فؽاسكّ. (2)
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ٍيو كيخً ةّ اخلري إذا اـخٍفم  كاملؽاد/ يف شأف ديَ ا حكاىل كرشقّ، كفيٍا يل
 اىكتػ ةّ.
 « قًًَل» / 

. ا كقٍالن ٍن ْكخىيًف ةّ قي
ى
ا أ ا ٌاُكن  أم/ كًٔلن ساٌكن

ا ألضٔؿ  ا يف ُففّ، ساٌكن كًل ةػَّ ضىت حتطو الهفايث أف يلٔف ْؼا اىلٔؿ كاعطن
 ادليَ كفؽكقّ.
 ليخفغيً كاتلكـيً. «قًًَل » يف كاتلِٔيَ
 /ًل أشأل عيً أحًدا غريك» قَهل» /  

ا غريؾ.  أم/ ًل اضخاج إىل أف أـأؿ قَ ْؼا اىلٔؿ أضػن
نا ىغريق.«ةكػؾ» كيف ركايث/  ، أم/ ةكػ ـؤالم؛ لهٔف ْؼا اىلٔؿ ٌتنيه يف ُففّ ٌتيِِّ

ٔ كٔهل/ ، فٓو يٍلَ أف يفأؿ الططاةث «ًل أشأل عيً أحًدا غريك» كيف ْؼا إشاكؿ ْك
ٔؿ ا  ╚ ا غري ـر  يف أمٔر ادليَ؟  أضػن

ؼا كارد، ذً ْؼق  كاجلٔاب/ ُكً، يٍلَ أف يفأؿ أضػًْ ٌَ يفٔكّ يف اىكيً، ْك
ؿ ةاجلٔاب  . (1)اللكٍث حلاؿ ضىت كإف لً يلَ يفأؿ، ىلَ حلاؿ ٌَ أسو أف يٓخً املفئٔي

  قل آنيج ةاهلل»/ قَهل» / 
 اجلِاف، كُؽقي اليفاف، كقٍوي األراكف. اقخلاد ْٔ/ -رشاعن - كاإليٍاف

ًل يكين/ كىرْص اإليٍاف ىلع اىلٔؿ ةاليفاف دكف اإلحياف ةاقخلاد  «قل»كٔهل/ حنتيً/ 
خلاٌث شاميثه  خلاٌث إىل اىلٔؿ ةاليفاف، كاًـل اىليب كقٍو اجلٔارح، ةػحلو إعافث اًـل

 ألقٍاؿ اىـاْؽ كابلاؼَ.

                                      
 . (213)صرشح األربكني اجلٔكيث، ًلةَ قريٍني  (1)
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 الشخص خيخلف ةاخخالف حاهل، اكتلايل/وطلب اإليهان نو 

الـ. -3 ْؽيب ٌِّ اإليٍاف ةٍكَّن/ ادلعٔؿ يف اإـل  الاكفؽ/ يي
الـ، كاؿ  -2 قى اإـل املفيً/ ييؽيب ٌِّ اإليٍاف ةٍكَّن/ حتليلّ، كالؾيادة فيّ ةكػ أف ضلَّ

  .[301 /النصاء] ﴾چ چ چ ڇ﴿حكاىل/ 
ٔا ىلع ٌا قِػكً املؤٌَ/ ييؽيب ٌِّ ذلم ةٍكَّن/ الؾيادة  -0 خهٍاؿ لإليٍاف، أم/ دكم كاًـل

ٔا قييّ، فاملؽاد ا قييّ.-إذنا- ٌَ اإليٍاف، كضافًـ ٌن ا لإليٍاف، كدكا  / كيْو ذلم جتػيػن

  ثم اشخقم»/قَهل» / 

ٔافاة كاملؽاكقث، نٍا يلاؿ/ أرعيخّ فاـرتىض.  الفني ليٍ
ادليَ، فأكآًٌ قييّ ٌَ كليؽيب، كاملكَّن/ أًُٓ ؼيتٔا ٌَ ا أف يليًٍٓ ىلع ٌادة 

ٔضيػ كاىؽااعت.  اتل
خٔاء يف سٓث اًلُخطاب. /-يف اللغث- واًلشخقانث ٔساج، أم/ اًـل  عػ اًلق

/ يه/ املطافـث ىلع فكو اىؽااعت اىـاْؽات كابلاؼِات، يف دميف ويف اًلضطالح
األٌاكَ كاألككات، كحؽؾي املغاىفات، أك يه/ املخاةكث ليفِث املطٍػيث ٌف اتلغيق 

 ةاألعالؽ املؽْعيث.
ٔدات، كٌفاركث اىكادات، كاىلياـ ةني يػم ا ىلع ضليلث الطػؽ. َ املكٓ  ككيو/ اخلؽكج ق

ُـّ ، كحؽؾي اتللػيً ةني يػيّ. ـي اتلا تفال  ككيو/ ًل خيخار اىكتػ ىلع ا شيئنا، كاملؽاد/ اًـل
اتلفات، كيلني ةال ككاؿ ةكغًٓ/ يه حٔبث ةال إرصار، كقٍو ةال فخٔر، كإعالص ةال 

 .(1)ًو ٔيظ ةال حػةري، كحٔلكُّ ةال ْكفحؽدُّد، كح

                                      
ٔضات  (1) تيث برشحاىفخ  . (196)ص األربكني اجلٔكيث الْٔ
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ٔاؿ كاألقٍاؿ  عػ الغالؿ/ -ىلع ْؼا- ؛ فيهككيو/ يه الفػاد كاإلضاةث يف اجليات كاألك
المو غريى املِٓز اىلٔيً فغاؿٌّ قِػ » كاؿ اىؽِبم/ كلكُّ ضائػو قَ كطػ الفبيو ـك

ًلن خلؽئًٓ يف اىكؽب؛ إلعالهل كسّ اىؽؽيق؛ فذللم  الَّ َّمَّ ا سوَّ ًذْنؽق اجلطارل عي ـى

 . (1)«احلق ٌِٓز الفبيو، كأعؼًْ ٌَ ادليَ يف غري اىؽؽيق املفخليً
 أك يه عػ اىؽغياف/

/ عػ اىؽغياف، كيه دلاكزة احلػكد يف لك يشءو »/ ♫ كاؿ اةَ اىليً خلاٌثي  .(2)«اًـل
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ ﴿/ -جلبيّ - نٍا كاؿ حكاىل

َد/  ﴾گ گ ٌ[332]. 
خلاٌث يه إحياف املأمٔرات ىلع الطػؽ كاإلعالص،  كٌػار ْؼق اتلكؽيفات لكٓا ىلع أفَّ اًـل

تفالـ.  كاسخِاب املِٓيات ىلع اإلذاعف كاًـل
خلاٌث/ أف تفخليً ىلع األمؽ كاجليه»/◙ كاؿ قٍؽ ةَ اخلؽابذلا ك ، كًل اًـل

 . (3) «حؽكغ ركاغف اثلكاىب
 .(4) «اـخلامٔا/ أعيىطٔا اىكٍو »/◙ ككاؿ قرٍاف ةَ قفاف

ٔا/ »ؼاىب كاةَ قتاس/ أيبةَ  كقَ قيل  .(5) «اىفؽائظى  كياأدَّ اـخلام
ٔا ىلع أمؽ ا، فكٍئا ةؽاقخّ، كاسخنتٔا ٌكطيخّ» ككاؿ احلفَ/  .(6) «اـخلام

                                      
 يف الالكـ ىلع الغاىني ٌَ فاحتث الهخاب. (1/197)حففري اىؽِبم  (1)
 . (2/124)ٌػارج الفالهني  (2)
 .(2/124)املطػر الفاةق   (3)
 .(2/124)املطػر الفاةق   (4)
 .(2/124)املطػر الفاةق   (5)
 .(2/124)املطػر الفاةق   (6)
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ٔا ىلع شٓادة أف ًل هلإ إًل ا» ككاؿ دلاْػ/  .(1) «اـخلام
ةن »ككاؿ اةَ حيٍيث/ ىرْسى ِىثن كًل ي ٍْ ٔديخّ، فيً ييخفخٔا قِّ يى  .(2)«اـخلامٔا ىلع حمتخّ كقت

ّفَّ »ككاؿ ةكغًٓ/  ْهٍّ إًل ٌَ حىطى ؼا ٌلاـ قؾيؾ ًل حيي  «.إلةؽيؾاك ْك

َد] ﴾ڈ ژ ژ﴿يف حففري كٔهل حكاىل/ - ¶كاؿ اةَ قتاس »ك / ٌا - .[332 /ٌ
ٔؿ ا   يف دميف اىلؽآف آيث اكُج أشػَّ كًل أشقَّ قييّ ٌَ ْؼق اآليث. ُؾؿ ىلع ـر

ٔؿ ا  ؽى ـر ٍَّ . كذلا كاؿ احلفَ/ ملا ُؾىج ْؼق اآليث شى  فٍا ريًؤمى عاضاكن
 .(3)«كألسو ْؼا كاؿ ةكغًٓ/ ًل يؽيلٓا إًل األكاةؽ

ا، كيه نٍلاـ الشهؽ؛ إذ ْٔ رصؼي »ك خلاٌث أضكب امللاٌات ٌؽيلن كاؿ غريق/ اًـل
ةو كنىفىؿو - كتػاى ًيقى ألسيّ ٌَ قتادة ربّ،  -يف لكِّ ذىرَّ ًى ا ةّ قييّ إىل ٌا عي دميفى ٌا أُك

ٔسّ األكٔـ ٔارضّ ىلع ال  .(4)«ةٍا يؽيق ٌَ س
ـ. تفال َ ٌاْيث اًـل  فيه ىلع احلليلث/ املراةؽة، كاملطافـث ىلع اتللٔل، فاتللٔل سؾءه ٌ

خلاٌث عريه ٌَ أىف نؽاٌث، وذللك قيل/  ا ةلؽاٌث عري اًـل كٌا أكؽـ ا حكاىل قتػن
خلاٌث.  ٌَ اًـل

الـ اةَ حيٍيث/  خلاٌثً »كاؿ شيظ اإـل ـي اًـل ًي الهؽاًٌث/ لؾك  .(5) «أقـ
خلاٌث، كلً حيْؽكى قًِٓ ٌَ الهؽاٌات إًل  كىلػ اكف أضطاب اجليب  ٌَ أْو اًـل

يف جمالس لَ حدومَن ىلع نا حكَىَن عليً عيدي »/ اىيفري، ضىت كاؿ هلً اجليب 

                                      
 .(2/124)املطػر الفاةق  (1)
 .(2/124)املطػر الفاةق  (2)
ٔضات  (3) تيث برشحاىفخ  .دكيق اىكيػُلالن قَ اةَ  (197)ص األربكني اجلٔكيث الْٔ
 . (196)صالفاةق املطػر  (4)
 . (2/126)ٌػارج الفالهني  (5)
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 .(1)«اذللر لطافحخكم املالئكث...
خلاٌث/ إداٌث الهؽاٌث؛ ىلٔهل حكاىل/  ككاؿ ةكغًٓ/ ٿ ٿ ٿ ﴿ٌَ ذٍؽات اًـل

 ، أم/ عرينا نررينا.[31 /اجلو] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ
 حقيقث اًلشخقانث/

خلاٌث لكٍث ساٌكث، آعؼةه » كاؿ اةَ اىليً/ ةٍشاٌف ادليَ، كيه/ اىلياـ ةني يػم  اًـل
ٔاؿ كاألفكاؿ كاألضٔاؿ  خلاٌث حخكيق ةاألك ا ىلع ضليلث الطػؽ، كالٔفاء ةاىكٓػ. كاًـل

ٔقٓا ، كبا، كىلع أمؽ ا  .(2)«كاجليات، فاًلـخلاٌث فيٓا/ كك
ٔاؿ كاألفكاؿ كاألضٔاؿ  حكاىل حكين/ إضاةث مؽاد ا كرشقّ -ْؼا ىلع- فيه يف األك
 كاؿ/ قَ اجليب  ◙كاإلضاةث يه الفػاد املؼنٔر يف ضػيد أيب ْؽيؽة  كاجليات.

َا» دوا وقارب  .(3)«َشدي
خلاٌث، ادليَ لكَّ  فشٍف يف ْؼا احلػيد ٌلاٌاًت  كيه الفػاد كاإلضاةث ٓا، فأمؽ ةاًـل

ِىات كامللاضػ، فالفػاد/ ْٔ ضليلث  هى ائؽ احلؽاكت كالفَّ يف اجليات كاألكٔاؿ كاألقٍاؿ ـك
خلاٌث،  ٔ مٔافلث مؽاد ا اًـل ٔؿ ا يف  ْك لك ٌا  يف لك ٌا رشقّ كأُؾهل، كمؽاد ـر

ّي ألٌخّ كأمؽًْ ةّ، أك ُٓ َِّ ألضٔاؿ، نٍا كاؿ ًْ قِّ، فٓٔ اإلضاةث يف دميف امللاٌات كااـى
دْ يناٌد امهلل /لِ قُ » /-◙ ىكيلٍّ - اجليب  ٍُ ، واذُلْر ةالين وَشدي يخَك الطريَق، اى/ ٌددَ ـ

، كأمؽ أف يشفف ْؼا اىؽيب فأمؽق ةؽيب الفػاد ٌَ ا  ؛(4)«ٍمصوالصداِد/ َشداَد ال
دق كجيكيّ يف ضِّيِّ اىلتٔؿ ضىت ييطيب ْػفّ نٍا  يفػِّ ٌّ كي ِّٔ حيؽص ضاضب كحييؽّ ةٍا ييل

                                      
 .(2752)أعؽسّ مفيً  (1)
 . (2/126)ٌػارج الفالهني  (2)
 . (2816)، كمفيً (5673)أعؽسّ ابلغارم  (3)
 . (2725)أعؽسّ مفيً  (4)
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ٍا أفَّ هفهأُّ كاؿ هل/ ف ؛الفًٓ ىلع حلٔيٍّ كإقػادق قِػ الؽيم كاىتفػيػ حلطيب غؽعّ
ٔسيّٓ كدكث تفػيػق ييطيب ؼيتم ًل فهؼلم  ،الفًٓ ًل يطيب إًل ٌف حلٔيٍّ كإقػادق كح

ػاد اذلم ْٔ ضليلث  اط ؼيتم ةٍشاْػة ُففم يف الفَّ يشفف كحيي ليتفػيػ غؽعّ ٌا لً ي
خلاٌث، فٍ اد كاـ ةأقتائّاًـل ػى  .الفًٓ ةأقتاء الؽيم نٍا يلٔـ رايم ،َ ؼيب الفَّ

ُ »/ مؽفٔاعن  ◙كيف ضػيد أيب ْؽيؽة  ُ  ،سٌ إن ادليو ي إًل  ادليو أحدٌ  شاد  ولو ي
َادوا وق  فصدي  ،غلتً  .(1)«ارب

ـ اإلنفاف أف  ْؽى ّي لً حيي ِْ فاألضو ْٔ احلؽص ىلع الفػاد كاىكٍو جلىيْيّ، فإف لً يىلي
ارب؛ يكين/ ييطيب  لى شيئنا كؽيتنا ٌَ غؽعّ، إذا لً ييًطب اىغؽضى ُففّ، كىلَ برشط أف يي

ا ىلع كطػ الفػاد، كإضاةث  ٍن ٍِّ .يلٔف مط ٍْػو  اىغؽض، فخهٔف ٌلاربخّ قَ غرًي عى
خلاٌث، كيه/ الفػاد، فإًْف لً يلػر قييٓا فامللاربث، فإف ُؾؿ فاملطلَب نو العتد/  اًـل

 قِٓا/ فاتلفؽيػ كاإلعاقث.
ٔضيػ كأضٔؿ اإليٍاف؛  حنتيً/ ا، كًل حلٔف يف اتل حلٔف امللاربث يف اىؽااعت كحنْٔ

خلاٌث؛ حلطصَّ  ٔضيػ كأضٔؿ ادليَ ـٔل الفػاد اذلم ْٔ ضليلث اًـل ْلتو يف اتل إذ ًل يي
 .ييصى هل إـالٌّليٍؽء ديِّ كخي

هؼا. ٔضيػ أضتجى ٌا يلاربّ، ْك ٔضيػ/ إذا لً حيًطب أـاس اتل   فال ييلاؿ يف اتل
 كإٍُا حلٔف امللاربث يف اًلسخٓاد يف الؾيادة ىلع األضٔؿ.

 التصاب اًلشخقانث/ 
خلاٌث ٌَ الطفات املهتفتث ةاًلسخٓاد /ا ـتق يـٓؽمم كاحلؽص ىلع الفػاد  ،أف اًـل

                                      
 . (2816)، كمفيً (39)أعؽسّ ابلغارم  (1)
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ٔهل ؽاد ا كالطٔاب، كمٔافلث م  .، كمؽاد ـر
خلاٌث، نٍا مىض ا  داعءي  /ذلم كيكني ىلع ىكيلِّ  يف كٔؿ اجليب  أف يؽزكم اًـل

دْ  امهللقل / »◙ةَ أيب ؼاىب  خلاٌث.«يناٌدين وشدي ػاد/ ْٔ ضليلث اًـل  ، كالفَّ
، 03 /فطلج] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ اكف احلفَ إذا كؽأ كٔهل حكاىل/«كذلا

خلاٌث ؛أُجى ربِا امهللكاؿ/  .[30األحقاف/   .(1)«فارزكِا اًـل
 مراحب اًلشخقانث/

خلاٌث. أكهلا/  اتللٔيً، كذاُيٓا/ اإلكاٌث، كذاثلٓا/ اًـل
ٔارح.فاتلقَيم/   حأديب اجلفٔس ةإضالح اجل
 حٓؼيب اىلئب كحؽٓريْا ٌَ اآلفات.واإلقانث/ 

ٔارح مٔزكُث ةٍِّياف واًلشخقانث/  الرشع ٌَ غري أف حلٔف أفكاؿ اىلئب كاجل
ًو كًل إكاٌث.  حليُّف حلٔي

خلاٌث؟كمصألث/   ْو املؽئب حتليق نٍاؿ اًـل
َاب/ ، كإٍُا ييؽيب حتليلّ يف  فاجل أف ذلم يطكب؛ ةو يفخطيو حتليلّ يف لك يشءو

ٔضيػ كأضٔؿ ادليَ، أٌا فؽكع ادليَ كؼااعحّ ك ٔافيّ فيشخٓػ فيٓا اإلنفاف ىلع ُحنٔ اتل
ٌَ فال ةػَّ  ـخلاٌث يف األضٔؿ، كًل أضػ ٌكطٔـ ةكػ اجليب اًل قى كػر ؼاكخّ إذا ضلَّ 

 ري، كيشٓػ هلؼا املكَّن/ لطاتل
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿كٔؿ ا حكاىل/  -1

  .[1 /فطلج] ﴾ڎڈ

                                      
 . (22/425)حففري اىؽِبل  (1)
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بُّ  ييشى خلاٌث املأمٔر ةٓا، فى ذلم  (1)فيف اآليث إشارة إىل أُّ ًل ةػَّ ٌَ حلطريو يف اًـل
خلاٌث، كْؼا نلٔهل  خغفار امللخيض ليخٔبث كالؽسٔع إىل اًـل حْتِـع »/ -ملكاذ- ةاًـل

َ
وأ

ا ٍَ  .(2)«الصيئَث احلصيَث َتْهُح
الـ اةَ حيٍيث ذيًْنى قييّ يف كسّٓ يلٔؿ/ ♫ كاكف شيظ اإـل

ي
كا إين إىل اآلف » إذا أ

ا ا سيِّػن ٌن ، كٌا أـيٍجي بىْكػي إـال د إـاليم لكَّ ككجو ػِّ سى
ي
 .(3)«أ
َا»/ كٔؿ اجليب  -2 دوا وقارِب  .(4)«شدي

ٔاؿ كاألقٍاؿ كاجليات. ٔ اإلضاةث يف دميف األك خلاٌث، ْك  كالفػاد/ ضليلخّ اًـل
، كىلَ برشط  ّي كامللاربث/ أف يطيب ٌا كىؽيبى ٌَ اىغؽًض، إذا لً ييًطًب اىغؽضى ُففى

ا ىلع كطػ الفػاد، كإضاةث اهلػؼ. ٍن  أف يلٔف مطٍ
  َائــد   /عقديـثف

1- . ا، ككتًٔلن ، كرشؼن اس ليكٍو ضطثن  اإليٍاف ْٔ اأـل
الـ حخطو ةاىكليػة احطاؿ اىفؽع ةاألضو. -2  األعالؽ يف اإـل

 يف ُٓز اىِبدة/- يلٔؿ شٔيق
ّي  ػػ ؽًْسكي ًؽ مى ْعػػالى

ى ْْ ً ْمػػًؽؾى ل
ى
حي أ ػػالى  ضى

 

  ًً ىْفػػخىًل ًؽ ت ْعالى
ى
ـً اجلَّْفػػؿى ةًػػاأْل ِّٔ ػػ لى  فى

 

ني اجلـؽيث،  -3 ٍيو كًل يخططو قييّ اىكتػ ةٍشؽد ادلًلىث اىفكييث كاىِبْا ٍاف ًل يل اإلي
.ّ ٔاُك و إًل ةخكايط أـتاةّ، كإزاىث م ٍاف الاكمو ًل حيطي ُاكص، كاإلي َ ذلم  ي ق  فاإليٍافي املخٔدلِّ

 كأـتاةّ/ األقٍاؿ الطاحلث؛ ألُّ ُتيشخٓا.

                                      
ٔسٔب/ الفلٔط، يلاؿ/ كستًج  (1) ، كأضو ال يْفلىػي ٍَْحى ذلم كي لؽْج  الشٍؿي  يكين/ يي  . (1/567)خيف احلػيد خم. ؛ يكين/ غؽبْج إذاـ 
ٔ احلػيد اثلاٌَ قرش ٌَ األربكني. (2)  ْك
 . (1/522)ٌػارج الفالهني  (3)
 .(2816)، كمفيً (39)أعؽسّ ابلغارم  (4)
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ٔاُكّ/ األعالؽ الؽديئث؛ اكىكشب كالهِب  ا.كم  كالؽياء كحنْٔ
َّتَّ اـخلاٌث يف  -4

ى
ٔساج فهؽم، كًل يٍلَ أف تىخىأ ٔساج ـئيكٍّ ينشأ قَ اق لك اق

 الفئؾ ٌَ غري فهؽو مفخليً.
ًٔساج اىًفْهؽ فيٓا  م؛ إًلَّ كًًلْق ٔاؿو تيِْٓب، كًل أقؽاضو حينْخٓى ق، كًل أم ْى فٍا ٌَ ركحو حيْؾ

الٌث اتلفهري حلٍَ يف احتاع اجليب ، ـك ۉ ې ې ﴿كاملِٓز اىلؽآين/   ـتبه كاعصه

خلاٌث الفئكيث كاألعالكيث.[25 /الزمر] ﴾ې ې  ، كقٍِٓا حنشأ اًـل
 َائد أضَحلث  /ف

َبى إًل أف يأعؼ اىفًٓ قَ -1
ى
لً يلخًف الططايب ةٍشؽَّد اتلػةُّؽ لهخاب ا حكاىل كىلَ أ

ٔؿ ا  دْمًو يف الهخاب. كاؿ حكاىل/ ـر
ي
تىنيِّ ةالفًِث ٌا أ ٍي ٿ ٹ ﴿؛ ألُّ ال

  .[44 /اجلحل] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
سٔاز اىفخٔل إدماًلن إذا اكف اإلنفاف يفٍٓٓا ةػكف حفطيو، كييؤعؼ ذلم ٌَ إدماؿ  -2 

 اجلٔاب ليططايب يف ْؼا احلػيد. اجليب 
 َائــد دعَيــث  /ف

مشالكت ادلقٔة كادلاقيث كقٔامو جناح  (1)ضني حبد اىكيٍاء كرساًلت اإلضالح -1
 .«اـخلاٌث ادلقٔة» ادلقٔات، ذنؽكا يف ؼييكخٓا

؛ كذلا اعخرص اجليب  -2 ٍيًغوِّ كٔهل يف دميخني، كذلا  ٌَ فلّ ادلقٔة/ اسخِاب اإلؼِاب اىػ
ٔد يكؾ لكَّ مخيؿو  الالكـ كاحلػيد كذـ ، نٍا كرد اجليه قَ نرثة (2)اكف اةَ مفك

 .(3)املخفيٓلني

                                      
ؽ، ككؼلم الشيظ قيل حمفٔظ، كغريًْ /أكخلمكٌَ  (1)  .الشيظ حمٍػ اخلرض ضفني شيظ اجلاٌف األْز
  .(2821)، ك مفيً (72)أعؽسّ ابلغارم  (2)
 ككػ ـتق الالكـ ىلع عؽٔرة اللكٍث يف احلػيد اخلامؿ قرش كغريق ٌَ األربكني. (3)
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 ٌَ فلّ ادلقٔة/ مؽااعة ؼتيكث املخكيً كاـخكػادق قِػ حكييٍّ. -3
 ٌَ فلّ ادلقٔة/ قؽض كغاياْا ةبفاؼث ككعٔح شػيػ. -4
ٔنل، كإٍُا يه  -5 خلاٌث ككيفيخٓا ىيفج ٌرتككث ًلسخٓادو دلخٓػ، أك ْٔل ضاضب ْ اًـل

َد] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿نٍا كاؿ حكاىل/  ٌ/ 332].  
قيٓا، كالشٓٔاين كػ  ٓا/ اًلحتاعي لْمؽ الرشيع، كإًل فاملتخػع كػ يػَّ خلاٌث حمهُّ فاًـل

قيٓا ا- يػَّ ی ی ﴿/ -قَ املرشكني- ، ةو كاملرشؾ كػ يػقيٓا! نٍا كاؿ حكاىل-أيغن

  .[22 /الزخرف] ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ
كِّم/  چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿كُػاء ا ييػى

  .[380 /األىعام] ﴾ڎڎ
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 الحديث الثاني والعشرون
 
 

فقاَل: أََرأَيَْت  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ َرُجًلا َسأََل رُسىَل هللا »/ ¶ عن جابِر بِن عبِد هللا

ْمُت  إِذَا َصنَّيُْت امـَمْكتُىبَاِت، وُصْمُت َرَمَضاَن، وأَْحَنْنُت اْمَحًلَل، َوَحرَّ

 رواه مسنم.ْ.«نََعمْ اْمَحَراَو، َوَمْم أَِزْد َعََل ذَمَك َشيْئاا؛ أَأَْدُخُه اْمَجنََّة؟ َقاَل: 

مُت امحراوَ »: ومعنى  اْجتَنَبْتُُه.«: َحرَّ

ا ِحنَُّه.«: أَْحَنْنُت امحًللَ » ومعنى:  َفَعْنتُُه ُمْعتَِقدا
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
ْؾا احلؽير أػؿصّ مكيً ٌَ َؿيق ٌٕلو ثَ ٔجيؽ ا َٔ أيب الـبري َٔ صةثؿو 

 .(1)«واهلل ال أزيُد ىلع ذلم شيًئا»ثةليفِ املؾنٔر، كيف آػؿق/ كةؿ الكةاو/ 
، كةؿ/  ٍل َٔ أيب وةىط، كأيب قفيةف َٔ صةثؿو ًه ٌَ َؿيق اأٔل َتى »كأػؿصّ مكي

ى
أ

ٌخي  اجليبَّ  ، كظؿَّ وو فلةؿ/ ية رقٔؿ ا، أرأيخى إذا وييخي املهذٔبحى
كى ٍٔ اجلٍٕةفي ثَ كى

؟ فلةؿ اجليب  وي اجلِحى ٍدػي
ى
أ
ى
؛ أ ـى، كأٍظيىيٍخي احلالؿى  .(2)«ُػً/ احلؿا

 
 
 

 
 
 

  

                                      
  .(15)أػؿصّ مكيً  (1)
  .(15)أػؿصّ مكيً  (2)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 
  /اشٍّ ونََصُتّأواًل ◙ / 

 صةثؿ ثَ ٔجؽ ا األُىةرم.
ٔق كأٌّ  - ٔ كأث  وعةثح.ْك
ٔه/ - ٔجؽ ا ثَ ٍٔؿك ثَ ظؿاـ ثَ زٕيجح، ػـريج أُىةرم، أظؽ اجللجةء االزين  أة

ا  ا، ككيذو فيٓة مٓيؽن  .◙ٔرش، مٓؽ اىٕلجح اثلةُيح ٌٓ الكجٕني، كمٓؽ ثؽرنا كأظؽن
 .◙أُيكح ثِخ ٔلجح ثِخ ٔؽم ثَ قِةف، أقيٍخ كبةيٕخ وأٌّ/  -

ملة كيذو أيب ئـ أظؽ صٕيخي أكنف اثلٔب َٔ كصّٓ » َٔ صةثؿ ثَ ٔجؽ ا كةؿ/
ٍَّيت  يِٓٔين، كاجليب  كأثلي، كصٕو أوعةب رقٔؿ ا  يىٍخ ٔ ٕى ال يِٓةين، كةؿ/ كصى

، أو/ فةٍَح ثِخ ٍٔؿك دجيك ٔييّ، فلةؿ اجليب  ِّ ! ٌا زاىج املالئكُث  ال َتْتِهي ِّ ٌا حتهي
ا ذىت ُرفِعَ  َٓ ْحَِِرخِ

َ
ُّ ةأ  .(1)«حُِظيُّ

ا ثٕؽ أيةـ، فلةؿ هل/  أف اجليب » كيف ركايح/ برشك؟ إن اهلل ىىًِقى صةثؿن
ُ
اَل أ

َ
أي ُبََنَّ أ

ْقَخَو 
ُ
، فلال/ يا ربِّ أن حػيد رويح وحردَّين إىل ادلُيا ذىت أ ّْ َِّ ٍَ مرةً حػاىل أذيا أةاك، فلال/ َت

 .(2)«أسرى، كال/ إين كضيُج أًُٓ إحلٓا ال يرحػٔن
ِةق ظؽير اجليب  ٌا أذد يدسو اجلِث حيب أن يرحع إىل ادلُيا وهل ٌا ىلع »/ كينٓؽ ملٕ

ث َ الهرٌا ىن أن يرحع إىل ادلُيا فَيُلخو غرش مرات؛ ملا يرىٌ  َ يشء؛ إال الشٓيُد، يٍخ  .(3)«األرضٌ 
                                      

 . (2471)، كمكيً (4484)أػؿصّ ابلؼةرم  (1)
ٔصّ كةؿ اىرتٌؾم/ ،(2844)، كاثَ ٌةصّ (3414)، كاىرتٌؾم (14881)أػؿصّ أمحؽ  (2)  .ْؾا ظؽير ظكَ غؿيت ٌَ ْؾا ال
 .(1877)، كمكيً (2817)أػؿصّ ابلؼةرم  (3)
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جؽ ا ثَ ٍٔؿك األُىةريني، زً  أف ٍٔؿك»كيف املَٔأ بكِؽ وعيط/  ثَ اجلٍٔح ٔك
الكيٍيني اكُة كؽ ظفؿ الكيو كربٍْة، كٌلف كربٍْة ممة ييػي الكيو، كٌلُة يف كرب كاظؽ، 
ٔصؽا لً يذغريا نأٍُٓة ٌةدة  كٍْة ممَ اقتنٓؽ ئـ أظؽ، فعفؿ ٍِٔٓة حلغريا ٌَ ماكٍُٓة، ف

ٓ يؽق ىلع صؿظّ فؽ ٔ نؾلم، فأٌيُخ يؽق ثةألمف، كٌلف أظؽٍْة كؽ صؿح فًٔ فَ ْك
َٔ صؿظّ، زً أرقيخ فؿصٕخ نٍة اكُخ، كٌلف ثني أظؽ كبني ئـ ظفؿ ٍِٔٓة قخ 

 .(1)«كأربٕٔف قِح
  /نِيخّثاًُيا ◙/ 

 يلىن صةثؿ ثأيب ٔجؽ ا، ككيو/ يلىن ثأيب ٔجؽ الؿمحَ، ككيو/ يلىن ثأيب حمٍؽ.
  /ٌِاكتّثاثلًا ◙/ 

ّي  - يَّفى ٔد ثؽر فىؼى ، كأراد مٓ مٓؽ ثيٕح اىٕلجح اثلةُيح ٌٓ الكجٕني، كٌلف أوغؿىًْ ئٌبؾو
ّ يَّفى ة، كػى ٕن ََّ تك ٔق ىلع أػٔادّ، كًلي ة- أث ٌن ؽى ثٕؽ ذلم املنةْؽ. -أي ًٓ ، زً مى ؽو ظي

ي
 ئـ أ

ٍقجىيىٍخ ًعريه ئـ اجلٍٕح، كحنَ ٌٓ رقٔؿ ا » ركل صةثؿ فلةؿ/ -
ى
فةُفذوى اجلةسي  ،أ

جٍقى ٌٓ اجليبِّ  ، أُة فيًٓ، فأُـؿ  فيً يى ڃ ڃ چ چ چ ﴿/ ا إال ازِة ٔرش رصالن

 .(2)«[11 /اجلٍػث] ﴾چ ڇ ڇ ڇڇ
  /رواياحّراةًػا ◙ / 

اكف صةثؿ ٌَ املهرثيَ ٌَ الؿكايح كَةؿ ٍٔؿق فهرث األػؾ ِّٔ، فلؽ ريكم هل أىف  -
كمخكٍةاح ظؽير كأربٕٔف ظؽيسنة، ادفق النيؼةف ٌِٓة ىلع زٍةُيح كمخكني، كاُفؿد 

رشيَ. رشيَ، كمكيً ثٍةاح كقذح ٔك  ابلؼةرم بكذحو ٔك
 /وفاحّ سامًصا ◙ / 

ة كتكٕني قِح ثةملؽيِح، ككيو/ إُّ آػؿ ٌَ ٌةت ٌَ  - ٕن ى صةثؿ ثٕؽ أف اعش أرب يفِّ دٔي
ٔ ئٌبؾ أٌري املؽيِح  .الىعةثح ثةملؽيِح، قِح زٍةف كقجٕني، كوًل ٔييّ أثةف ثَ ٔسٍةف، ْك

                                      
 . (1744)املَٔأ  (1)
 . (863)، كمكيً (936)أػؿصّ ابلؼةرم  (2)



 

186 

 
 

 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

ُج اىـَرَرامَ »كٔهل/  ٌْ ْذيَيُْج احلالَل وََذرَّ
َ
مةموه لألظاكـ الرشٔيح، ٌَ ظير أذجةر  «أ

احلالؿ ٔهف احلؿاـ، أك مةمو ألًْ األظاكـ الرشٔيح، كيه اىيت يرتدت ٔييٓة املؤاػؾة 
ٍة الٔاصت كاملعؿـ.  كاجلـاء يف اىرتؾ كاىفٕو، ْك

ييّ ٌؽار اإلقالـ؛ جلٍّٕ هل، كذلم ألف األفٕةؿ إٌة كيجيح كإٌة ثؽُيح، » كةؿ اجلٔكم/ ٔك
ٔ احلؿاـ، فإذا أظوَّ اىٕجؽي احلالؿ  كلكٌّ ٌٍِٓة ٔ احلالؿ، أك ممِٔاعن ٌِّ ْك إٌة ٌأذكُنة فيّ ْك

ِنة ـى؛ فلؽ أَت جبٍيٓ كّةاف ادليَ كدػو اجلِح ٌآ ـى احلؿا ذجةر- ؛ فٓٔ(1)«كظؿَّ ٌَ  -ثٓؾا األ
 . صٔآٌ لكً املىُىف 

، فٓؾا احلؽيري يؽؿُّ ىلع أفَّ ٌَ كةـ »ككةؿ اثَ رصت/  ٔاصجةت ... كبلو ظةؿو ثةل
ٌةت دػو اجلِح  .(2)«كاُذىه َٔ املعؿَّ

 
 

 
 

  

                                      
 . (116)ص، لئِكم اجلٔكيح رشح األربٕني (1)
 . (2/613)كاحللً صةٌٓ اىٕئـ  (2)
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 الشرح اإلمجالي

 
 

ْؾا احلؽير ْٔيً اىلؽر؛ المذٍةهل ىلع احلالؿ كاحلؿاـ، أك األمؿ كاجليه، ككؽ دؿَّ 
ـصٔراًت كاملِٓيةت، ٌٓ اإلديةف ثأؤؿ  ٌُِٔكّ ىلع أفَّ ٌَ كةـ ثةلٔاصجةت، كدىؿىؾى امل

 اقذعقَّ اجلِح.اإلقالـ ككٔأؽق؛ فلؽ 
ّه ىلع اىٍٕو ثةألكامؿ الرشٔيح، كدؿًؾ املِةيه الرشٔيح ىلع قبيو االقتكالـ  كفيّ دنجي

  ،ٍنؿ يف ْؾا احلؽير ٍٓة ثةذلِّ ، كفيّ اتلنجيّ ىلع ْٔيً كؽر الىالة كالىيةـ ظىت ػىَّ
 كفيّ أف دػٔؿ اجلِح ٌٕيَّق ىلع اىُةٔح، كاألػؾ ثأقجةثٓة.

يٓة، كٌٓ كفيّ أذجةر األقجةب  َُّ كاألػؾ ثٓة، كالؿد ىلع ٌَ أُلؿ اىٍٕو ثٓة، أك ٔ
، كرمحذّ؛ إًٍذ ال يؽػو اإلنكةف اجلِح ثٍٕيّ ذلم فٓؾا مرشكطه ثٍٔافلح ْؾا ملؿاد ا 

ًي ا أصوُّ  ٕى ًِ ىٍص، كٌٍٓة اكف ٌَ اىٍٕو ف ٕىؽُّ كال ُتي ٕىً ا ىلع اىٕجؽ ال تي ؛ ألف ًُ ى رثي كلٔ نى
، أك  ًي دػٔؿ اجلِح ثٍعي فٌو ا دٕةىل ىيف إال، كأٌة اػذالؼ مؿادجٓة أف »كأْٔ

 .(1)«فجعكت اىٍٕو، ىلَ ال ثؽَّ ليٕجؽ أف يكتِؽ ىفٌيّ
ٔاز دؿؾ اتلُٔاعت يف اجلٍيح؛ ىلَ ٌَ دؿًلٓة كلً يٍٕو ميبنة ٌِٓة  كّةْؿ احلؽير/ ص

ة، كٌَ داكـ ىلع دؿؾ يش ٍن ٔاثنة صكي ة كز ٍن َّٔتى ىلع ُفكّ رحبنة ْٔي ء ٌَ الكنن اكف ذلم فلؽ فى
ة يف ديِّ، ال قيٍة إف كىؽ ثرتًلٓة االقذؼفةؼ ثٓة، كإٍُة دؿؾ اجليب  دنجيّ الكةاو  ُلىن

                                      
ٔظةت  (1) جيح برشحاىفذ  . (244)ص األربٕني اجلٔكيح الْٔ
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كرثى 
ى
ة هل؛ ىليؿٍب ٔٓؽق ثةإلقالـ، كػنيحن ٌَ ُفؿدّ لٔ أ ٔييٓة ديكرينا كتكٓيالن ٔييّ كدأحلفن

َى اإلقالـ ٌَ كيجّ رشح ا وؽرق، ك لَّ رغت فيٍة رغجخ فيّ ٔييّ، ٌٓ اىٕيً ثأُّ إذا دٍى
ة لألصؿ. ٌن  ثليح الىعةثح ٌَ حمةفْذًٓ ىلع اتلُٔاعت، نٍعةفْذًٓ ىلع اىفؿااي اغذِة
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 الشرح التفصيلي

 
 
  /أنَّ رحاًل »كٔهل»/ 

كىو اخلـايع، قجلخ تكٍيذّ يف )َؿؽ احلؽير(، ككؽ مٓؽ ثؽرنا  ٍٔ ٔ اجلٍٕةف ثَ كى ْك
ا ئـ أظؽ ٌٓ كادل صةثؿ   .◙ككيًذوى مٓيؽن

َِٓر غِّ وال يطدُّ  /ومما اشُخ ؽو ظي
ي
أككٍخ ٔييم ية ربَّ اىٕـة أالَّ دغيتى » / كٔهل ئـ أ

 ثٕؿصيت ْؾق ػرضاءى اجلِح، فلةؿ 
ى
أكصً ىلع اهلل فأةره،  / رقٔؿ االنٍفي ظىت أَأ

 يف  ىلد
ُ
ُّ يعأ  .(1)«غرجٌ  ٌَ ٌا ةّ سرضاء اجلِثرأيُخ

 « ثٍٕىن أػربين، كاهلٍـة لالقذفٓةـ، كاالقذفٓةـ ِْة ثٍٕىن اىُيت. /«أرأيَج 
ٍدًػيىٍخ ىلع 

ي
كيه ثٍٕىن/ دؿل، أم/ ديفيت، ٌَ الؿأم كاىٕيً،  «رأيخ»فٍٓـة االقذفٓةـ أ

يًى كدفيت ٌَ أمؿم، ال ثٍٕىن/ دؿل، أم/ دِْؿ ثةبلرص. ٍٕ يًن ثٍة تى ٍػرًبٍ
ى
ٔد/ أ  كامللى
 « أدسُو اجلِث» دميح رشَيح صٔاثٓة ٌلؽر دؿ ٔييّ كٔهل/ /«إذا ضييُج املهخٔباِت» 

 كاملٕىن/ إف فٕيخي ذلم أدػٍو اجلِح.
  /ْهؾا ككٓ يف وعيط مكيً كأكرث الؿكايةت، كككٓ يف ثٕي  /«اجلِثأأدسو »كٔهل

ْدُسُو »الؿكايةت/ 
َ
إف فٕيخ ذلم دكف زيةدة  «أأدسو اجلِث» ىلع دلؽيؿ االقذفٓةـ، أم/ «أ

ٔد/ دػٔهلة ٌَ غري قةثلح ٔلةب؛ ألُّ ّةْؿ الكيةؽ؛ ظير إف ٌُيق  ُٔافو؟ كامللى
ٓى هل ثؽػٔهلة.دػٔهلة يذٔكف ىلع اإليٍةف، فٍَ ٌةت مؤٌِنة كي  ًُ 

                                      
 .(22)كاثَ أيب ادلُية يف دلةثٔ ادلٔٔة   (3/146) الىعةثح اثَ كةُٓ يف ٌٕضً أػؿصّ (1)
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  /ٌُج احلرامَ »كٔهل  /«أذييُج احلالَل، وذرَّ
دكف قٔاق، كٌَ  اتلعييو كاتلعؿيً ىيف ألظؽ ٌَ ػيق ا دٕةىل؛ ثو ْٔ هل 

 ادىع ْؾا احلق كفؿ.
﮷ ﴿كةؿ دٕةىل/  ﮵  ﮶  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

  .[116 /اجلرو] ﴾﮸
ًى أفَّ ّةْؿ كٔهل/  ًي ٔي ٌُج احلرامَ أذييُج احلالَل، »كألصو ْؾا  غري مؿاد؛ إًٍذ ىيف  «وذرَّ

ـى. ؿِّ ، أك ُيي يِّوى  ألظؽ غري ا أف ُيي
  .[157 /األغراف] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿كىلع ْؾا ُيٍو كٔهل دٕةىل/ 

ّي »كةؿ اجلٔكم/  ا ًظيَّ ٕذلؽن  ٌّ ّ، كٌٕىن أظييخي احلالؿ/ فٕيذي  .(1)«كٌٕىن ظؿٌخي احلؿاـ/ اصذنجذي
ة، كأف جيذنجّ، خبالؼ اىْةْؿ أُّ »كةؿ اثَ الىالح/  ٌن أراد ثّ أمؿيَ/ أف يٕذلؽق ظؿا

 .(2)«ُتييو احلالؿ؛ فإُّ يليف فيّ دلؿد أذلةدق ظالالن 
ا ُتؿيٍّ؛ »/♫ككةؿ اثَ ٔسيٍني  كىلَ اجلٔكم لً يليؽ احلؿاـ ثلُّٔ ٌٕذلؽن

ألف اصذِةب احلؿاـ ػري، كإف لً يٕذلؽ أُّ ظؿاـ، ىلَ إذا أذلؽ أُّ ظؿاـ وةر دؿًلّ 
ذلةدق أُّ ظؿاـ. ليعؿاـ  ٔجةدة؛ ألُّ دؿًلّ أل

ِةؾ ٌٕىن آػؿ غري اذلم ذنؿق اجلٔكم  ٔ أف دٕذلؽ أف احلؿاـ ظؿاـ كال ثؽَّ  ♫ْك ْك
ألُم إذا لً دٕذلؽ أف احلؿاـ ظؿاـ فإُم لً دؤٌَ ثةحللً الرشيع، كإذا لً دٕذلؽ أف 

، احلالؿ ظالؿ فإُم لً دؤٌَ ثةحللً الرشيع، فال ثؽَّ ٌَ أف دٕذلؽ احلال ؿ ظالالن
ة ٌن  . (3)«كاحلؿاـ ظؿا

اكف األكىل أف يلٔؿ كٌٕىن أظييخ احلالؿ/ أٔذلؽت ظيّ، كفٕيخ »كةؿ الرشُٔيب/ 
                                      

 ككؽ مىض الكـ اجلٔكم ْؾا ٔلت ظؽير ابلةب. (1)
ٔظةت  ،(1/175) ، لئِكمرشح مكيً (2) جيح برشحاىفذ  . (199)ص األربٕني اجلٔكيح الْٔ
 . (219 -216ص)رشح األربٕني اجلٔكيح، الثَ ٔسيٍني  (3)
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ٔاصت ٌِّ، ألُّ ال ييـٌّ فٕو لك ظالؿ  . (1) «ال
ـً ثةٔذلةد »كةؿ اثَ رصت/  ًى احلؿا ، كُتؿي ًٓ ُتييوى احلالؿ ثةٔذلةد ًظيِّّ ٌي ى ثٕ ككؽ فىَّسَّ

، كيلٔف احلالؿي ِْٓة ٔجةرةن  ذٍو أف ييؿاد ثذعييو احلالؿ/ إديةُّي ؿٌذّ ٌٓ اصذِةثّ، كُيى ظي
، كيلٔف املٕىن/ أُّ يفٕو ٌة  ، فيؽػو فيّ الٔاصتي كاملكذعتُّ كاملجةحي ـو ة ىيف حبؿا ٍَّ ٔ

 ، كال يذٕؽل ٌة أثيط هل إىل غريق، كجيذِت املعؿٌةت. ىيف ثٍعؿـ ٔييّ
ٔد كاثَ ٔجةس يف كٔهل  َي مكٕ ًكمى َٔ َةافح ٌَ الكيف، ًٌِٓ/ اث ڄ ﴿/ ككؽ ري

مٔف [121 /ابللرة] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ف ظالهل كُيؿِّ ئُّ ، كةلٔا/ )ُيي
ٔإًّ( فُّٔ َٔ م ؿِّ ٍٕو احلالؿ كاصذِةب ، كاملؿاد ثةتلعييو كاتلعؿيً/ (2)ظؿاٌّ، كال ُيي فً

 احلؿاـ، نٍة ذنؿ يف ْؾا احلؽير.
ـ- ككؽ كةؿ ا ًى النٓٔر احليؿي كفى ُتؿي غىريِّ ٱ ٻ ﴿/ -يف ظق الهفةر اذليَ اكُٔا يي

ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .[37 /اتلٔبث] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹٹ
ة فيعئُّ ثؾلم،  ٌن كيٍذِٕٔف ٌَ اىلذةؿ كاملؿاد/ أًُٓ اكُٔا يلةدئف يف النٓؿ احلؿاـ اع

ة فيعؿمُّٔ ثؾلم. ٌن  فيّ اع
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ﴿/ ككةؿ 

 .[88 -87 /املائدة] ﴾ڻ
ا يف ادلُية  ؽن ـو اٌذِٕٔا َٔ دِةكؿ ثٕي اىُيجةت ْز ؾق اآليح ُـىخ بكجت كٔ ْك
يىفى ثٓة، أك ثذعؿيٍّ ىلع ُفكّ، كذلم  ـى ذلم ىلع ُفكّ، إٌة ثيٍنيو ظى ة، كبًٌٕٓ ظؿَّ كدلنفن
ًٓ اٌذِٓ ٌِّ ٌَ غري يٍني كال ُتؿيً، فكىم  ٌي ٔصتي ُتؿيٍّ يف ُفف األمؿ، كبٕ لكّ ال ي

                                      
 (.29)ص ، لعبد املجيد الرشنويبألربعني النوويةارشح  (1)

 . (1/218)أػؿصّ اثَ أيب ظةدً يف اتلفكري  (2)
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ة، ظير ٍن ة هلة َٔ مٓٔادٓة اجلٍيٓ ُتؿي  .(1)«كىؽ االٌذِةعى ٌِّ إرضارنا ثةجلفف كًلفًّ
ٔاحتات وحرك املِٓيات واملررٌات فاز ةاجلِث/  فرع/ ٌَ كام ةال

َ اجليب »كةؿ اثَ رصت/  ٔادؿت األظةدير ٔ ٔ كؿيت ٌِّ ككؽ د ؾا املٕىن، أك ٌة ْ  .(2)«ٓث
َْ »كةؿ/  أف اجليب  ◙كيف احلؽير َٔ أيب أئب األُىةرم  َعَتَد اهلل ال يرُشك ٌَ

 .(3)«دسو اجلِثأك/ - ةّ، وأكام الطالة، وآََت الزاكةَ، وضام رمضاَن، واحخَِب الهتائر؛ فيّ اجلِث
أف أٔؿاثيًّة كةؿ/ ية رقٔؿ ا، ديىَّين ىلع ٍٔو إذا »/ ◙كيف الىعيعني َٔ أيب ْؿيؿة 

؟ كةؿ/  ّي دػيخي اجلِحى ًُ الطالَة املهخٔبث، وحُْؤِِت الزاكَة حػتُد اهلَل ال ترُشُك ةّ شيًئا، ٍٔيذي وحلي
ُٔم رمضانَ  ا، كال أُله املفروضَث، وحط ، ال أزيؽ ىلع ْؾا ميبنة أثؽن . كةؿ/ كاذلم ثٕسم ثةحلقِّ

ة كىىلَّ كةؿ اجليبُّ  ٍَّ ُِْظْر إىل ْذا/ ٌِّ، في َْ ََسَّه أن يِظَر إىل رحٍو ٌَ أْو اجلِث فَيَْي ٌَ»(4). 
ٔق يف الىعيعني ٌَ ظؽير َيعح ثَ ٔجيؽ ا  / ، كيف آػؿق كٔهل ◙كحن

ـد (5)«أفيد إْن ضدق، أو دسو اجلَِث إْن ضدق» َفىٌ ثٍة كةؿ، كىيف املؿاد/ إذا لً ي ، أم/ إذا كى
ىلع ديم اىفؿااي ميبنة؛ ألف ٌَ أَت ثةىفؿااي اىيت اىزتـ ثٓة، كزاد ٔييٓة ٌَ اجلٔافو 

 فؾلم ال خيؽش الٔفةء ثٍة اىزتٌّ، ثو مـيؽ دأكيؽ لٔفةاّ كمـيؽ فٌو. 
ٍةؿ اىيت اصذِةب املعؿٌةت؛ ألف الكةاو إٍُة قأهل ٔ كلً يؾنؿ هل الؿقٔؿ  َ اأٔل

ة اجلِحى   . (6)يؽػو ثٓة اعًميٓي
ٔء -فيٍَ دؿؾ الٔدؿ- ♫كةؿ اإلٌةـ أمحؽ ثَ ظِجو فإن كال كائو/ » / )ْٔ رصو ق

 .ال ينجيغ أف دلجو هل مٓةدة!(

                                      
 . (613 -2/611) كاحللً صةٌٓ اىٕئـ (1)
 . (2/613)الكةثق املىؽر  (2)
 .(4449)، كاىنكةيئ (22995)أػؿصّ أمحؽ  (3)
 . (14)، كمكيً (1397)أػؿصّ ابلؼةرم  (4)
 . (11)، كمكيً (46)أػؿصّ ابلؼةرم  (5)
 . (2/617)صةٌٓ اىٕئـ كاحللً  (6)
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ٔاب/ ٔء دؿؾ الٔدؿ فاجل ٔء ال يٍِّٕ ٌَ دػٔؿ اجلِح، فٓٔ رصو ق - أف نُّٔ رصو ق
ممة يؽؿ ىلع أُّ ٌٍٓو، كال يجةيل؛ إذ لً يُيت ٌِّ رًلٕةت نسرية، ثو رًلٕح  -كأكيّ رًلٕح

 . (1)«كاظؽة كٌٓ ذلم يرتًلٓة

 مصأىث/ ةيان أن األغٍال شتب يف دسٔل اجلِث/
ؾا ّةْؿه ٌَ األظةدير الكةثلح، كيؤيؽ ذلم ة- ْك ٌن ٴۇ ۋ  ﴿/ كٔهل دٕةىل/ -أي

  .[32 /اجلرو] ﴾ ۋ ۅ ۅ
 ٌة ْٔ كصّ ادلالىح ٌَ األظةدير كاآليح الكةثلح؟ فإن كيو/

ٔاب/  ٍةؿ الىةحلح أقجةب دلػٔؿ اجلِح؛ ألف فاجل أفَّ ّةْؿ األظةدير يلذيض أف اأٔل
يِّيَّح نٍة لٔ كيو/ أكؿـ الؿصةؿ اىٕيٍةء، فٕيَّح إنؿآًٌ  ًٕ ؿ ثةى ًٕ يٍن دٕييق احللً ىلع الٔوف ي

يَّحى دػٔهلة ْٔ اىٍٕو،  اىٕيً؛ فذٕييق دػٔؿ اجلِح ىلع االدىةؼ ثىةىط ًٔ يٍنٕؿ ثأفَّ  اىٍٕو ي
ىيَّفى ادلػٔؿ. ىيَّفى اىٍٕو امللجٔؿ َتى  فٍىت كيًصؽى اىٍٕو الىةىط كيًصؽى ادلػٔؿ، كٌىت َتى

ُّ ىَ »/ فٍة كصّ اجلٍٓ ثني ْؾا كبني كٔهل فإن كيو/  يُ ٍَ َذًدا َع
َ
ٔا/  اىـخِث يُْدِسَو أ كةل

َديِن ال وال أُا؛ إال أن كال أُخ ية رقٔؿ ا؟ كةؿ/  ٍَّ ٔاوا دُ ، فصدِّ ورمحثٍ  اهلل ةفضٍو  َيَخَغ  ؟(2)«َوكَارُِب
ٔاب/  أفَّ اىٍٕو يف ظؽِّ ذادّ ال يؽػو اىٕجؽ اجلِح إال ثلجٔهل، ككجٔهل حمي فٌو فاجل

 .(3) ا كرمحذّ، فىط ثؾلم أف ادلػٔؿ ثٍعي اىفٌو
ٔصت دػٔؿ اجلِح، كال أف دلٔف اىٍٕو ثٍضؿدق كلٔ دِةَهى ال » /كُيلو َٔ اثَ اىليً ي

ٔصّ اذلم ُيجّ ا دٕةىل ال يلةكـ ة هل؛ ألُّ لٔ ككٓ ىلع ال ًن ٔى ةدؿ- ًٔ ّ؛ ثو  -أم/ ال يٕي ٍى ٕى ًُ
ٔازم ٍةؿ ال ي ٕىً ا دٕةىل -أم/ ال يلةثو- دميٓ اأٔل ح كاظؽة ٌَ ًُ ٍى ٍٕ ًُ» (4). 

                                      
 . (218 -217ص)رشح األربٕني اجلٔكيح، الثَ ٔسيٍني  (1)
 .(2816)، كمكيً (5673)أػؿصّ ابلؼةرم  (2)
 . (161)ص اجلٔاْؿ اليؤلؤيح ىلع األربٕني اجلٔكيح (3)
 . (1/9)ٌفذةح دار الكٕةدة  (4)
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ٔد يف درج وكيو/  اجلِح فجعكت إف أوو دػٔؿ اجلِح ثٍعي اىفٌو، كأٌة الىٕ
 .(1) اىٍٕو، فال ثؽَّ أف يكتِؽ ىفٌيّ دٕةىل

 وَِسُّ اكخطاره ىلع الطالة والطيام دون احلج والزاكة؟
1- . ٓو  كيو/ ىٕيَّّ لً يؾنؿ الـٌلة؛ لهُّٔ ال يٍيم ُىةثنة، كلً يؾنؿ احلش لهُّٔ غريى مكذُي
ٔ/ إظالؿ احلالؿ كُتؿيً احلؿاـ. -2  أك دلػٔهلٍة فيٍة ثٕؽٍْة، ْك
يذٍٓة يف ذلم الٔكخ. -3  كإٌة ىٕؽـ فًؿ

 وأٌا املداوٌث ىلع حرك الصنن/
ّ صٔاز اتلؼيُّف َٔ الكنن، كدؿؾ اتلُٔاعت يف اجلٍيح، كأف ٌَ  فةحلؽير يفيؽ ثِىِّ

ة. ٍن  فٕو ذلم ال يلٔف آز
ة، كاملؽاكٌح ىلع  ٍن ًى أف يف دؿًلٓة ًيةع ربط ْٔيً، كظؿٌةُنة صكي يى ٍٕ كىلَ ينجيغ أف يي

 جتؿئ ىلع الٔكٔع يف دؿؾ الٔاصجةت.دؿؾ الكنن 
ا ىلع دؿؾ قِح ىلٔدئا ٔييٓة ظىت يؿصٕٔا» /ككةؿ اىٕيٍةء بٔي َى  . (2)«لٔ أف أْو ثرلة دٔا

كٌَ ثٕؽًْ يسةثؿكف ىلع فٕو الكنن كاىفٌةاو  ╚كىلؽ اكف وؽر الىعةثح 
كٔف ثيٍِٓة يف اغذِةـ زٔاثٍٓة.  ً ىلع اىفؿااي، كلً يلُٔٔا ييفؿِّ  ٌسةثؿدٓى

كإٍُة اظذةج أاٍح اىفلٓةء إىل ذنؿ اىفؿؽ؛ ملة يرتدت ٔييّ ٌَ كصٔب اإلاعدة كدؿًلٓة، 
ٔصّ ٌة   . (3)كػٔؼ اىٕلةب ىلع اىرتؾ كُفيّ إف ظىو دؿؾ ث

َّ الرحِو ىلع أٍْيث الصِث/ وحََرَك اجليبُّ   حنتي
ة ىليجّ؛ كذلم ىلؿب ٔٓؽق ثةإلقالـ خلالَّ يلٔف اإلنسةر  -1 ، كدأحلفن ة ديكرينا ٔييّ كتكٓيالن ٌَّ إ

أُّ إذا دٍلَ اإلقالـ ٌَ كيجّ رشح ا وؽرق،  ٌَ ذلم دِفرينا هل، ٌٓ ٔيٍّ 
                                      

ٔظةت  (1) جيح برشحاىفذ  . (244)ص األربٕني اجلٔكيح الْٔ
 . (83 -82ص)رشح األربٕني اجلٔكيح، الثَ دكيق اىٕيؽ  (2)
 . (83ص)رشح األربٕني اجلٔكيح، الثَ دكيق اىٕيؽ  (3)
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، ╚كرغت يف املعةفْح ىلع اتلُٔاعت اكملعةفْح ىلع اىفؿااي؛ نجةيق الىعةثح 
ة ىْٕيً األصؿ  ٌن  .كاكذؽاءن ثةجليب اغذِة

، كىلَ  -2 ٍةؿ ظليلحن و ثةىلؽر اذلم ذيًنؿى يف احلؽير ٌَ اأٔل أك ألفَّ دػٔؿ اجلِح ُيىي
ٔ االقذهسةر ٌَ اجلٔافو كاملكذعجةت. ، ْك و بيشءو آػؿى  اتلفةكت يف درصةدٓة ُيىي

كٌَ قٍةظح اإلقالـ/ أُّ ربٍ دػٔؿ اجلِح ثةحلؽِّ األدىن ٌَ اىٍٕو دكف احلؽِّ األىلع، 
ٍةؿ.  كصٕو اىرتِّقِّ يف درصةدٓة حبكت اأٔل

ٔظيؽ، كٌة جيت ٌَ اىفؿااي ٌٓ دلىريو فيٓة ال دلٔف نؽرصح  فؽرصح ٌَ أَت ثةتل
ٔظيؽ كٌة جيت ٌَ اىفؿااي ٌَ غري دلىري فيٓة، كدرصح ْؾا ال دلٔف  ٌَ أَت ثةتل

هؾ ٔايه ٌذلينة لينجٓةت... ْك ٔظيؽ كاىفؿااي دلذنجنة دميٓ اجل  ا.نؽرصح ٌَ أَت ثةتل
و يفًٓ ٌَ كٔهل   ٔاحتاِت وَفَػَو املِٓياِت ال يدسو اجلِث؟  «ُػً»/ ْو ٌََ حََرَك ال  أن 

ٔاب/  ا بيشء فاجل ا إذا اكف صةظؽن ٌَ دؿؾ الٔاصجةت كفٕو املِٓيةت ال يؽػو اجلِح أثؽن
ٕىوى املِٓيةت فال يؽػو اجلِح  ا ليشءو ٌَ الٔاصجةت كف ٌَ الٔاصجةت، فإف لً يلَ صةظؽن

 ٔؾاب. دكف قةثلح
 ٌِاكشث كضيث ٌٍٓث/

ٍةؿ فيّ دػٔالن ٔؿفيًّة؛ فٍة ْٔ احلؽ اىفةوو جلٔع  -1 دلؽـ يف دٕؿيف اإليٍةف دػٔؿ اأٔل
 اىٍٕو كظضٍّ اذلم ثّ يكذعق اىٕجؽ دػٔؿ اجلِح؟ 

ة كرد  -2 ٍَّ ٔظيؽ كدؿؾ الرشؾ؛ كم ٔ اتل يِّق دػٔؿ اجلِح ىلع ٍٔو كاظؽ ْك ٕى كردت ُىٔص تي
 يف ذلم/

َْ َعْتٍد كال/ ال هلإ إال اهلل، ثً ٌات ىلع »كةؿ/  / أُّ ◙ ظؽير أيب ذىر   -أ ٌِ ٌا 
 .(1)«ذلم إال دسو اجلِث

                                      
 . (94)، كمكيً (5827)أػؿصّ ابلؼةرم  (1)
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أشٓد أن ال  أُّ كةؿ/  َٔ اجليب  -ثةلنم- كظؽير أيب ْؿيؿة، أك أيب قٕيؽ -ب
، فيرخب غَ اجلِث  .(1)«هلإ إال اهلل وأين رشٔل اهلل ال ييىق اهلَل ةٍٓا غتٌد غرَي شاكٍّ

ة- كةؿ هل أفَّ اجليب  ◙كظؽير أيب ْؿيؿة  -ص ٌن ٌََ ىليَج يشٓد أن ال »/ -ئ

ًِا ةٓا كيتّ فبرشه ةاجلِث  .(2)«هلإ إال اهلل مصتيل
ٔظيؽ كدؿؾ الرشؾ، كممة كرد يف ذلم/ -3 ٕىيِّق ذلم ىلع ٍٔو كاظؽ ػالؼ اتل  كردت ُىٔص تي

أحاين حربيو ٌَ غِد اهلل »كةؿ/  َٔ اجليب  ◙ظؽير ٔجةدة ثَ الىةٌخ  -أ
يلٔل/ إين كد فرضُج ىلع أٌخم مخَس  حتارك وحػاىل، فلال/ يا حمٍد! إن اهلل 

ٔدَْ؛ اكن هل  ٔغَٓ وشخ ٔاكيخَٓ ورك ٔات، فٍَ واىف ةَٓ ىلع وضٔئَٓ وم ضي
ُّ ةَٓ اجلَِث، وٌَ ىليَن كد اُخلص ٌَ ذلم شيًئا  دِسيَ

ُ
غِدي ةَٓ غًٓدا أن أ

ُّ فييس هل غِدي غٓد، إن شئ ُخ ٍْ ُّ وإن شئُج رَِذـ ْبُخ  كيف احلؽير اآلػؿ/  ،(3)«ُج َغذَّ
َِ دسو اجلِث»  .(4)«ٌََ ضًل اىرَبَْدي
 .(5)«واحلج املربور ىيس هل حزاء إال اجلِث» -ب
َٔاَق َُاكَث» -ص  .(7)«فلد وحتج هل اجلِث (6)ٌَ كاحو يف شبيو اهلل فَ

ٔظيؽ كدؿؾ الرشؾ،  -4 يِّق ذلم ىلع ٍٔيني كزالزح كأكرث ػالؼ اتل ٕى كردت ُىٔص تي
ة دلؽـ. ٍَّ  كٌسةؿ ذلم/ ظؽير ابلةب كغريق م

ال يدسو »/ كزجخى أفَّ اردلةب ثٕي الهجةاؿ يٍِٓ دػٔؿ اجلِح، كٌسةؿ ذلم/ كٔهل  -5

                                      
 . (27)أػؿصّ مكيً  (1)
 . (31)أػؿصّ مكيً  (2)
  .(429)، كٌَ ظؽير أيب ادلرداء ِٔؽ أيب داكد (18345)ظؽير ظِْيح الاكدت ِٔؽ أمحؽ يف ابلةب ، ك(574)أػؿصّ اىُيةليس  (3)
 .(635)، كمكيً (574)أػؿصّ ابلؼةرم  (4)
 .(1349)، كمكيً (1773)أػؿصّ ابلؼةرم  (5)
يٍجىتىنٍيً ليِةكحػيٕين/ كؽر ٌة ثني اىٍ  (6)   الٔكخ.ٌَ  عى
 .(2792) ، كاثَ ٌةصّ(3141)، كاىنكةيئ (2541)، كأثٔ داكد (1657)، (1654)أػؿصّ اىرتٌؾم  (7)
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 ًٍ  .(2)«ة ٌَ نربال يدسو اجلِث ٌَ يف كيتّ ٌثلال ذر»/ ، ككٔهل (1)«اجلَِث كاظُع رذ
ٔظيؽ ييٍؽًػوي اجلِحى ٌٓ ككٔع الهجةاؿ، كٌسةؿ ذلم/ ظؽير أيب ذىر  املذلؽـ،  -6 كزجخ أف اتل

/ أف اجليب  ٌا ٌَ غتد كال ال هلإ إال اهلل، ثً ٌات ىلع ذلم إال »كةؿ/  كىفّْ اكمالن
، كيخ/ كإف زىن كإف وإن زىن وإن َسق، كيخ/ كإف زىن كإف رسؽ؟ كةؿ/ دسو اجلِث
وإن زىن وإن َسق ىلع ، كيخ/ كإف زىن كإف رسؽ؟ كةؿ/ وإن زىن وإن َسقرسؽ؟ كةؿ/ 

، كٌلف أثٔ ذر إذا ظؽث ثٓؾا كةؿ/ كإف رغً أُف أيب ذر، كةؿ أثٔ رغً أُف أيب ذر
 .(3) «ا/ ْؾا ِٔؽ املٔت، أك كجيّ إذا دةب كُؽـ ككةؿ/ ال هلإ إال ا غفؿ هل ٔجؽ

 ذاْب اىػيٍاء يف ذلم وكيف جيٍع ةني ُطٔص الٔغد والٔغيد؟فٍا يه ٌ
ٔاب ىلع ذلم اكتلايل/  واجل

ٔذيد وٌا ورد فيٓا/ أواًل/  فيٍا يخػيق ةكيٍث اتل
ال خيىف أف دلؿد اجلُق ثٓة ال يكذيــ دػٔؿ اجلِح ظىت يلرتف ثةجلُق أذلةد وعيط  -1

 .[145 /اىنصاء] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿/ صةزـ، كيؽؿ ىلع ذلم كٔهل 
ٔا ثٓة.  ٌٓ أًُٓ ُُل

ة.  فةجلُق ٌَ غري دىؽيق اىليت ال يفيؽ ٌُيلن
ٔد يف اجلةر، كزجٔت  -2 اجلُق ٌٓ اتلىؽيق يفيؽ يف زجٔت أوو اإليٍةف، كزجٔت ٔؽـ اخلي

 دػٔؿ اجلِح كلٔ ثٕؽ ظني.
ة كأذلةدنا يف أكؿ األمؿ ككجو  ككةؿ ثٕي اىٕيٍةء/ ٔظيؽ اكف ييٍلذىف ثٓة ُُلن لكٍح اتل

ؿم، زً اُلكٍٔا فؿيلني/ ُـكؿ ٔ كٔؿ الٌعةؾ كالْـ  اىفؿااي كاحلؽكد، ْك
يًكغى االنذفةء ثٓة يف أكؿ األمؿ ثزنكؿ اىفؿااي كاحلؽكد.فلاىج ظائفث/   كؽ ن

ٍت ٔييٓة رشكط. ككةىخ األػؿل/  ثو ًزيؽى
                                      

 .(2556)، كمكيً (5984)أػؿصّ ابلؼةرم  (1)
 .(54)أػؿصّ مكيً  (2)
 . (94)، كمكيً (5827)أػؿصّ ابلؼةرم  (3)
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 ككةؿ قفيةف/ نكؼذٓة اىفؿااي كاحلؽكد.
 ابليان.واىنصز غِد الصيف يأيت ملػىن إزاىث اإلةٓام وذطٔل 

ى ثٓة أف ٔلٔبةت ادلُية ال تكلٍ  فلؽ يلٔف املٕىن/ أف كصٔب اىفؿااي كاحلؽكد دىبىنيَّ
 ثٍضؿد النٓةددني، فهؾلم ٔلٔبةت اآلػؿة.

؛ ألف ثٕي ْؾق األظةدير اكف ثةملؽيِح كالرشاآ واىلٔل ةاىنصز االضعاليح ةػيد
 كؽ ُـؿ أكرثْة.

؛ ألف اجلُق ثةلنٓةددني ىلٔل ةاىنصزوكاىج ظائفث أسرى ٌَ اىػيٍاء/ ال ذاحث إىل ا
قجت ٌلذي دلػٔؿ اجلِح كليِضةة ٌَ اجلةر؛ ىلَ ْؾا ٌذٔقِّفه ىلع رشكط جيت 

 ظىٔهلة كىلع مٔآُ جيت اُذفةؤْة، فرشكَّ/ إديةف اىفؿااي، كمٔإُّ/ إديةف الهجةاؿ.
ة يلٔلٔف/ ٌَ كةؿ/ ال هلإ إال ا دػو اجلِح؟ فلةؿ/ ٌَ ك» كيو ليعكَ/ ةؿ ال إف ُةقن

ٓة دػو اجلِح  .(1) «هلإ إال ا فأدَّل ظلٓة كفًؿ
ت ثَ ٌِجّ/   أىيف ال هلإ إال ا ٌفذةح اجلِح؟! كةؿ/ ثًل، كىلَ ٌة ٌَ»ككيو لْٔ

 .(2)«ٌفذةح إال كهل أقِةف، فإف صبخ ثٍفذةح هل أقِةف؛ فيًذطى لم، كإال لً ييفذىٍط لم
ٔٔؽ ثةجلِح ىلع وكاىج ظائفث ثاثلث/  اجلُق ثةلنٓةددني صةءٍت ٌُيلح، ُىٔص ال

ٍت ثأف يُِلٓة ثىؽؽ كإػالص. يِّؽى  كقي
كالىؽؽ كاإلػالص يٍِٓ ظىٔؿ املٕةيص يف اىغةىت، كلٔ ظىيخ فإف ْؾا الىؽؽ 

ؿة، -وغريةن اكُخ، أك نجرية- كاإلػالص يٍِٓ اإلرصار ىلع املٕىيح ، فذٕلجٓة دٔبح ٌلفِّ
 اجلِح.كظكِةت كاصجح، فذهٔف قبجنة ظليليًّة دلػٔؿ 

ِي يف األظةدير دلييؽ ذلم ثلٔهل/  ضدكًا ٌَ »، ككٔهل/ (3) «خميًطا ٌَ كيتّ»كذلا ييالظى
 كحنٔ ذلم. ،(4) «كيتّ، غرَي شاكٍّ 

                                      
ـاق، ليُربم.  (1/248)رشح ابلؼةرم، الثَ ثُةؿ  (1)  ٔك

 . (4/66)، كأثٔ ُٕيً يف احلييح (1/95)أػؿصّ ابلؼةرم يف اتلةريغ الهجري  (2)

 . (24/41)، كاىُرباين يف الهجري (22464)أػؿصّ أمحؽ  (3)

 . (128)أػؿصّ ابلؼةرم  (4)
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 ، ة فاكُخ قبجنة دلػٔهل اجلِح ظليلحن كهلؾا اكف كةايٓة ِٔؽ مٔدّ يلٔهلة وةدكنة خميىن
ط ْؾا اخلُةيب.  كرصَّ
إىل ْؾا؛ فإفَّ  -اذلم ظهيِةق ِّٔ ٌَ كجوي - كىٕوَّ احلكَ أمةر ثلالٌّ»كةؿ اثَ رصت/ 

ّي ثٓة ّي فيٓة، كإػالوى قى اىليًت ثٍٕىن ال هلإ إال ا، كوؽكى ي ا - ُتلُّ يلذيض أٍف يؿقغى فيّ دأهلُّ
ٔاق ٌَ  ي ٌة ق ة، كيينذىىفى ِّٔ دأهلُّ ٍن ، كدْٕي ، كرصةءن ، كحمجحن ، كخمةفحن يجحن كظؽق؛ إصالالن ْك

/ إفَّ ٌَ دػو اجلةر ٌَ أْو ْؾق اللكٍح، فيليًَّح وؽكّ يف كٔهلة، ♫املؼئكني... إىل أف كةؿ 
ًٌَ لك ٌة قٔل ا، فٍَ وؽؽ يف كٔهل/ ال هلإ إال  ؿىًت اىليتى  َّٓ فإف ْؾق اللكٍح إذا وؽكخ َ

، كلً يذ ا إال اى ٍلى أظؽن ٔاق، كلً يىٍؿجي إال إيَّةق، كلً خيى ًتَّ ق ٔلك إال ىلع ا، كلً تىجٍقى هل ا؛ لً ُيي
ٍَ كيًَّح الىؽًؽ يف كٔهلة ًٍ ٔاق، كٌىت ثِق يف اىليت أزؿه لكٔل ا؛ ف  .(1)«ثليحه ٌَ آزةر ُفكّ ْك

ٔٔؽ ثةجلِح ىلع النٓةددني إٌة املؿاد دػٔهلة يف آػؿ األمؿ  فاخلالضث/ أف أظةدير ال
. ثٕؽ ٌٕةكجذّ ىلع اتللىري إف كصؽ، أك دػٔهلة اثذؽاء ثةٔ ٓى ، كاُذفةًء مٔاُ ًق رشكطو  ذجةًر ُتلُّ

 /وأٌا ٌا ورد يف دسٔل اجلِث ةػٍو واذد، واثنني، وأكرث ثاًُيا/
ٔصت  فٓٔ حمٍٔؿه ىلع أُّ كؽ أَت ثةألرٌلف كاىفؿااي، كىيف ذلم اىٍٕو ثٍفؿدق ْٔ امل

اىٍٕو دلػٔؿ اجلِح كإًٍف ككٓ ٌَ ٌِةفق، أك اكفؿ، أك مؿدلت ليهجةاؿ، ثو املؿاد/ أف ذلم 
. ٓى ، كاُذفةًء مٔاُ ًق رشكطو  قجته ٌلذيو دلػٔؿ اجلِح ٌٓ ُتلُّ

كاملؿاد ٌَ اتلِىيه ىلع ْؾا األمؿ/ ثيةف فٌو ذلم اىٍٕو كاملجةىغح يف أٍْيذّ 
ٔصيّ اىِٕةيح إحلّ.  كد

ككؽ يلٔف قجت ذلم مؿااعة اىفٔارؽ كاالقذٕؽادات يف ُفف الكةاو نٍة مؿَّ ذلم 
 .(2)«ال حغضبأكوين، كةؿ/ »ِيب/ يف ظؽير/ الؿصو اذلم كةؿ لي

                                      
 . (626 -2/625)كاحللً  صةٌٓ اىٕئـ (1)
ٔ احلؽير الكةدس ٔرش ٌَ األربٕني. (2)  ْك
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 ثاثلًا/ وأٌا الهتائر فخٍِع دسَٔل اجلِث اةخداًء/
ٌة لً دلَ ِْةؾ ظكِةت ٌةظيح، أك مىةات ٌلفؿة، أك دٔبح ُىٔح، أك مفةٔح 

 مةفٓ، أك حمي ٔفٔ ا دٕةىل كاعفيذّ، أك إكةٌح احلؽ ٔييٓة يف ادلُية.
ٍو ظؽير/  ٔق. (1) «ال يدسو اجلِث كاظع»كىلع ْؾا ُيي  كحن

ة، كىلع  وٌذْب أْو الصِث واجلٍاغث/ ا؛ ٌة لً يكذًعيَّٓ أُٓة ال دٍِٓ دػٔؿ اجلِح أثؽن
ٍىو كٔهل/  ٍ ٔق. «وإن زىن وإن َسق»ْؾا ُيي  كحن

اد  ثً يلال/ ؿىٍت أُٔااعن ٌَ الهجةاؿ كأُٓة دٍِٓ دػٔؿ اجلِح ييؿى إف ْؾق األظةدير اىيت ذىنى
ـصؿ ِٔٓة كاتلعؾيؿ ٌِٓة.ٌِٓة املجةىغح يف اىتننيٓ ىلع ْؾق األ  فٕةؿ كال

 ٔائد أضٔحلث  /ف
يٕين/ دؽػو  «ُػً أأدػو اجلِح؟ كةؿ/»إف اجلٔاب ثػ)ًُٕ( إاعدة ليكؤاؿ؛ ألف كٔهل/  -1

؛ ألف كٔهل/  يَّقي ُى ؟ كةؿ/ ًُٕ، فإُٓة تي اجلِح، كهلؾا لٔ قبو الؿصو فليو هل/ َيلخى امؿأدىمى
ة.   ًُٕ، أم/ َيلذٓي

؟ كةؿ/ ًُٕ، كلٔ أكصت الٔيل  -2 كىًجيٍخى
ى
ٔلؽ اجلاكح، ككةؿ ليؿصو/ زكَّصذيمى اثنيت، فليِة هل/ أ

ً أذربْة  ٕى هؾا يف لك مٔارد نى فإُّ يليف يف اىلجٔؿ؛ ألف ًُٕ نإاعدة الكؤاؿ؛ ْك
ة؛ أثٕخى  ؟ فلةؿ/ ًُٕ، فيهٔف ابليخي ككفن ٍفخى ثيذىمى قى كى

ى
إاعدة ليكؤاؿ، كلٔ قبو/ أ

 .(2)، فيهٔف كؽ أكؿَّ ثةبليٓقيةردىمى ىلع فالف؟ فلةؿ/ ًُٕ
 ٔائد حربٔيث  /ف

ٍف يلٔف 
ى
ٍةؿ الىةحلح، كأف يكىع أل ًً اأٔل يَّ جيت أف ُيؿص املكيً ىلع اىرتِّقِّ يف قي

ِىةدىل ٔييّ يف اآلػؿة/  كذلم  [24 /احلاكث] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ممَ يي
ٍةؿ.  ٌَ وةىط اأٔل

                                      
 . (2556)أػؿصّ مكيً  (1)
 . (219ص)رشح األربٕني اجلٔكيح، الثَ ٔسيٍني  (2)
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ييّ أف يلٔف اعيل اهلٍح يف َيجّ اجلِح، كإىل ذلم كردٍت اإلمةرة يف أظةدير،  ٔك
ٔكّ غرش »ٌِٓة/  ٔه اىفردوس فإُّ أوشط اىـخِث، وأىلع اىـخِث، وف فإذا شأتلً اهلل فصي

 . (1)«أُٓار اىـخِث رُ خَّ فَ الرمحَ، وٌِّ تَ 
ًٕؽَّ ٌَ اىٍٕو ٌة يلةفئ ْؾق املُةىت اىٕةحلح، ككؽ أمةر اجليب  إىل ْؾا  كجيت أف يي

/ ي رصوه َٔ الكةًٔح، فلةؿ الؿصوي هلى
ى
؟ كةؿ » املٕىن ظني قأ َٓا/ ٌىت الكةٔحي َ ْغَدْدَت ل

َ
اَذا أ ٌَ  .(2)«َو

كيف احلؽير/ زصؿه َٔ اردلةب املٕةيص كاآلزةـ، ػةوحن الهجةاؿ كاملٔبلةت؛ ألُٓة 
 ٔيةذنا ثة ٌَ ذلم.- دٍِٓ ٌَ دػٔؿ اجلِح، كدلٔف قبجنة يف دػٔؿ اجلةر

 ٔائد دغٔيث  /ف
ؾا ٌة صٕو اجليبَّ  ٌَ فلّ ادلغٔة إىل اهلل/ -1 ، ْك ِّٔ يرتؾ  مؿااعةي ظةًؿ الكةاًو كاملؽٔ

؛ كذلم لهُّٔ يف أكؿ اىٕٓؽ ثةإلقالـ  ننى دنجيّ اجلٍٕةف ثَ كٔكو ألٍْيح اجلٔافو كالكُّ
كإذا اقذٍلَ اإليٍةف ٌَ كيجّ يف مؿظيحو آديح فإُّ قيجؾؿ لك ٌة يٍيم ٌَ ُفف 

 كٌةؿ يف قبيو ا دٕةىل، غريى ٌلذرًصو ىلع ٌة اكذرص ٔييّ يف احلؽير.
ؽو فأكؿٌّ كؽ قأ ◙يؽؿ ىلع ذلم أف اجلٍٕةف  ظي

ي
ؿ ا دٕةىل النٓةدة ثىؽؽ يف أ

ا  ا قٕيؽن ا محيؽن  .◙ا ثٓة، ككيًذوى فيٓة مٓيؽن
ف كاىلٔأؽ كاألؤؿ املٍٓح، فةجليب  ٌَ فلّ ادلغٔة إىل اهلل/ -2 قي

ي
ق  أف دجؽأ ثةأل أكؿَّ

ٔايه  .ىلع إكةٌح الىالة، كالىيةـ، كإظالؿ احلالؿ، كُتؿيً احلؿاـ؛ ممة جيٍٓ اىفؿااي كاجل
ّي ىلع دلؿد اىِٕةيح  ٌَ ُذْصَ اتلدةُّر يف أشئب ادلغٔة/ -3 أالَّ يبينى ادلايع إىل ا دٔٔدى

ثةجلٔافو كاىفٌةاو دةرٌلن الٔاصجةت كاىفؿااي! كيٍٕو ىلع إمغةؿ اجلةس ثةملكذعجةت، 
ٔاصت أكٍو كأفٌو.  ٌٓ أف االمذغةؿ ثةل

                                      
 .(7423)أػؿصّ ابلؼةرم  (1)
 .(2639)، كمكيً (3688)أػؿصّ ابلؼةرم  (2)
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كالىيةـ أكىل ٌِّ ٌٕؿفحي أظاكٌٓة فةالمذغةؿ ثةلالكـ َٔ فٌةاو كمكذعجةت الىالة 
ٔصّ اجلفف ليِٕةيح ثٓة.  كًليفيذٓة كٌجُالدٓة، كذلم ثٕؽ د

كاالمذغةؿ ثةلالكـ َٔ فٌةاو اىلؿآف أكىل ٌِّ االمذغةؿي ثليفيًح دُجيلّ يف اجلةس، 
 كالكيًع تلعهيٍّ يف الٔاكٓ، كبؾًؿ اجلٓؽ تلعليق ذلم.

ىكٔغ دؿؾي ثًٕي اجلٔافو يف ظقِّ ادلأي ح إذا اكف منذغالن ثٍة ْٔ فؿض، فال ككؽ ي
ى يف ًكرٍدو أذةد املؽاكٌحى ٔييّ؛ إذا اكف  ، أك كىرصَّ ّي يبذئف إًٍف ْٔ دؿؾ مكذعجًّة دـًلٔ ثّ ُفكي

  ْؾا يف قبيو مىيعحو اعٌح، كفةاؽة نجرية لإلقالـ كأْيّ.
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 الحديث الثالث والعشرون
 
 

الطُُّهىُر َشْطُر »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللا ◙ َعْن أَِبي َماِمٍك اْْلَْشَعِري  

يَماِن، َوالْـَحْمُد هلل تَْمََلُ الْـِميَزاَن، َوُشبَْحاَن هللا َوالْـَحْمُد هلل تَْمآلنِ  -اْْلِ
َماءِ  -أَْو: تَْمَلُ  ََلُة نُى  َما بَْْيَ الصَّ َدَقُة بُْرَهاٌن، َواْْلَْرِض، َوالصَّ ٌر، َوالصَّ

ٌة َلكَ  ْْبُ ِضيَاٌء، َواْلُقْرآُن ُحجَّ ، أو َعَليَْك، ُكلُّ النَّاِس يَْغُدو َفبَاِئٌع َوالصَّ

 رواه مسنم. .«نَْفَصُه َفُمْعِتُقَها، أَْو ُمىِبُقَها
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
حجمىجسا احلحجسيجحت أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل/ حمجحجسجحتمحم إممسحمجمخف حمل مخلمحميجشجخمر حمجحجسجحتمحم حمجف حمل حجمبلؿ/ حمجحجسجحتمحم 

جحتيحم/ أف أ  ا حمجحجسَّ  .(1)ممسبلـ حمجحجسجحتيحم/ يمطحمل أيب مخللممق األححصمجعحمسمأف/ حمجحجسجحتمحم حيىي/ أف زيحجسن
 .(2)كمجعيحم حيىي حمل مخليحملجخمف اججلمجعمخضر يمطحمل حيىي حمل أيب محلمحتري ممسمحمدق

كركاق مخلمجعكي حمل ممسبلـ يمطحمل أىمحييحم زيحجس حمل ممسبلـ/ أجحميحم أىمحربق يمطحمل جمتحجسق أيب ممسبلـ يمطحمل 
 . (3)يمطحجس الحمسمححمل حمل ممعمحممخل/ أف أ مخللممقو األححصمجعحمسم حمجحجسجحتيحم... يمغىجسمحلحمسق

كبني أيب مخللممق يف إممسمحمد حجمىجسا احلحجسيجحت يمطحجس الحمسمححمل ني أيب ممسبلـ » مخفؿ احمل يمطحملر/
محمٍمخل األححصمجعحمسم، ركاق مخلمجعكي يمطحمل أىمحييحم زيحجس، كمخلمجعكي اكف أيمطججلمخل يمطمحمحجسجحم حبحجسيجحت أىمحييحم  احمل غى

 .(4)«زيحجس حمل ممسبلـ مخلحمل حيىي حمل أيب محلمحتري
كمخفحجس اىمحمجتيًججلممغى يف ممسحملع حيىي حمل أيب محلمحتري مخلحمل زيحجس حمل ممسبلـ، يمغجحملحمسق » كمخفؿ احمل رجمت/
 اإلمخلـ أمححجس، كيف حجمىجسق الحمسكاي اتلرصيخمت بممسحمليمطيحم مخلمحميحم. حيىي حمل مخلمجعني، كأجحتبمجتيحم

جى حجمىجسا احلحجسيجحت اججلجممسيئ، كاحمل مخلجمتيحم مخلحمل ركاي مخلمجعكي حمل ممسبلـ يمطحمل أىمحييحم زيحجس  كىمححمسَّ
محمٍمخل يمطحمل أيب مخللممق، يمغحمساد يف إممسمحمدق/  احمل ممسبلـ يمطحمل جمتحجسق أيب ممسبلـ يمطحمل يمطحجس الحمسمححمل حمل غى

خمتى حجمىجسق الحمسكاي مجعخمشي احلىمغظ، كمخفؿ/ مخلمجعكي حمل ممسبلـ أيمطججلمخل  يمطحجس محمٍمخل، كرجمتَّ الحمسمححمل حمل غى

                                      
  .(223)مممسججلمخل أىمححمسجمتيحم  (1)
 . (22929)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (2)
  .(844)، كاحمل حمجف (282)، كاحمل مخلجمتيحم (2437)أىمححمسجمتيحم اججلجممسيئ  (3)
 . (48 -45)صأليب اججلىمغممشىحل احمل يمطحملر  ،ججلىحل األحمجديجحت الجخمامخفمجع يف محشحمجيخمت مممسججلمخليمطً  (4)
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حبحجسيجحت أىمحييحم زيحجس مخلحمل حيىي حمل أيب محلمحتري. كيحمقجخمِّم ذلممق/ أجحميحم مخفحجس ركل يمطحمل يمطحجس الحمسمححمل حمل 
محمٍمخل يمطحمل أيب مخللممقو مخلحمل كجمتيحمو آىمححمس، كحمجيجىجسو يمغمجتيحلجخمف ركاي مممسججلمخل مخلمحمحمقمخضمجع  .(1)«غى

ا أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل أكؿ محلمجتب» كمخفؿ اججلمجعبليئ/  اججلمخضمجمرة مخلحمل ىحضحمسيمخف حيىي حمل أيب محلمحتري أف زيحجسن
جحتيحم يمطحمل أيب مخللممق األححصمجعحمسم  -يمجعين/ احلبيش- حمجحجسجحتيحم أف أ ممسبلـ -يمجعين/ احمل ممسبلـ- حمجحجسَّ
، كاممسمجتحجسرؾ ادلارمخفمخضينُّ ىلع مممسججلمخلو يمغييحم/ أف مخلمجعكي حمل ممسبلـ ركاق يمطحمل أىمحييحم زيحجس يمطحمل ◙

لممق يمطمحمحجس اججلجممسيئ، جمتحجسق أيب ممسبلـ يمطحمل يمطحجس الحمسمححمل حمل ممعمحممخل يمطحمل أيب مخللممق األححصمجعحمسم، كحجمجخم محلىجس
محمٍمخلو مخلمحممجم.  كاحمل مخلجمتيحم، يمغمجتيحلجخمف ركاي مممسججلمخل مخلمحمحمقمخضمجع؛ لممسحمقجخمط احمل غى

 اىحضججلممط ىلع ممسحملع أيب  ♫كأجمتب الممصييمح أجخم زكحمسي اجلجخمكم  ف اججلحمطحجمحمس أف مممسججلحملن
ممسبلـ هل مخلحمل أيب مخللممق؛ يمغججلمجعججلَّيحم يمطمحمحجسق ىلع الجخمجمتمجمني، كرجمتخمت مجعممشمجممخل مخفجخمؿى ادلارمخفمخضين فَّ أ 
ى يف ىحضيمطجخمف يمطحملجخماس ممسمحم جحتحملين يمطرشة، كمخفحجس مخفلجخما يف ركاي أيب ممسبلـ يمطحمل  مخللممقو األححصمجعحمسم يجخميفِّ

ً  يمطٌلٍّ كحمجىجسيىمغ كأيب ذر/ إجحممجم محمسممسججل، يمغحمسكايمجتيحم يمطحمل أيب
كىل إلرممسؿ، كمخفحجس كمخفممط يف محلمجتيبى

ى
مخللممق أ

اججلرتمخلىجسم كاججلجممسيئ مخلحمل ىحضحمسيمخف أيب ممسبلـ حجمىجسا مخفؿ/ حمجحجسجحتين احلرث األححصمجعحمسم... يمغىجسمحلحمس حمجحجسيجحت/ 
...( احلحجسيجحت، كأىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف محشحمجيحمجيحم إف اهلل أمر حيىي ةَ زكريا خبٍس لكٍات)

جحتمحم(، جحتمخل مخفؿ يمطحمقيحم/ احلرث األححصمجعحمسم حجمىجسا حجمجخم أجخم مخل لممق احلرث حمل مخللممق حجميحلىجسا ججلىمغمخض/ )حمجحجسَّ
ججل، كججللحمل يف حجمىجسا جحمحمطحمس،  األححصمجعحمسم، يمغمجعًل حجمىجسا ال لجخمف ركاي أيب ممسبلـ يمطحمل أيب مخللممق محمسممسى
، مخلمحممجممخل/ احمل يمطحجس اججلرب كممعريق، يمغحمقلجخما/ احلرث حجمىجسا يف حمجحجسيجحت  يمغحمقحجس ىمحججلممغ احملى حمجف دميمطه
حمس حيىي حمل زكحمسي يمطججليمجمحمل الممسبلـ حجمجخم احلرث حمل احلرث األححصمجعحمسم، كحجمجخم ممعري أيب مخللممق، مخلمجتىمح
يمطمحميحم، كمخفحجس اىمحمجتيًججلممغى يف اممسمخل أيب مخللممقو حجمىجسا، يمغحمقيىحل/ محلمجع، كمخفيىحل/ يمطيحجس، كمخفيىحل/ يمطحملحمسك، كمخفيىحل/ 

 .(2)«احلرث، كاىمحمجتيججلممغ يف اممسمخل أييحم، يمغحمقيىحل/ مخللممق، كمخفيىحل/ اعمحشمخل

                                      
 . (632 -2/629) كاحللمخل جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ (1)
 . (138 -137)صجمتمخلممط اتلحمجيجشيىحل، لججلمجعبليئ  (2)
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حجس  محمٍمخلو يمطحمل أيب مخللممقو األححصمجعحمسم يحم، كحجمىجسا ييكِّ كمخفحجس كرد احلحجسيجحت مخلحمل كجمتيحمو آىمححمس يمطحمل احمل غى
إلححصرة ذللممق يف الكـ احمل رجمت، أىمححمسجمتيحم كجمتجخمدق يف إممسمحمد حجمىجسا احلحجسيجحت، محلحمل ممسحمق ا

محمٍمخل يمطحمل  ابلجحسرم يف اتلرييمح اليحلري مخلحمل ركاي حجمرية حمل يمطحجس الحمسمححمل يمطحمل يمطحجس الحمسمححمل حمل غى
ٔء شعر اإليٍاف»مخفؿ/  أيب مخللممق األححصمجعحمسم يمطحمل اجليب   .(1)«الٔض

ٔء»كالججلىمغمخض اذلم حجممحم ملممسججلمخل، كيمطمحمحجس اججلرتمخلىجسم/  ، كيمطمحمحجس احمل «اىعٓٔر»حجسالن مخلحمل/  «الٔض
ٔء»حمجف/  اف، كالطرب ضياء»، كيمطمحمحجس احمل مخلجمتيحم/ «إشتاغ الٔض ، كيمطمحمحجس احمل حمجف/ «كالزاكة ةْر

 .«كالطدكث ضياء»
(، كيف كالطرب ضياءيف أكرث نممسيمح مممسججلمخل/ )»/ -يف جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ- كمخفؿ احمل رجمت

 .(2)«(كالطياـ ضياءمجعممشمجم/ )
يمطحمل ركاة احلحجسيجحت، ال ركاة نممسجحس  -يف املممسمجتجحسحمسج- كحجمىجسا االىمحمجتبلؼ حمجاكق أجخم جحممجعيمخل

 .(3)محلمجتب مممسججلمخلو 
ٔء شَ  إشتاغُ »كججلىمغحمطيحم يمطمحمحجس اججلجممسيئ كاحمل مخلجمتيحم/   ءُ اإليٍاف، كاىػطٍد هلل مو   رُ ع  الٔض

افٌ الصٍاكات كاألرض، كالطالة ُٔرٌ  اىػٍزياف، كاىتصبيص كاتلهتري موءُ  ، كالطرب ، كالزاكة ةْر
ِ تَ لم، أك ؾييم، لك اجلاس يغدك فَ  ثٌ ، كاىلرآف ضش  ضياءٌ  ِ ُفصّ فٍؿخلٓا، أك مُ  ؽٌ ائ   .(4)«آَ لُ ٔب

اىعٓٔر شعر اإليٍاف، كاحلٍد هلل حٍؤل املزياف، كشتطاف »كججلىمغمخض أيب يمطجخماجحم يف ركاي حيىي/ 
افٌ اهلل كاحلٍد هلل يٍآلف ٌا ةني الصٍاء كاألرض، كالطالة ُٔرٌ  ٔـ ةْر ، ، كالطرب ضياءٌ ، كالط

 . (5)«ُفصّ فٍٔبلٓا، أك ٌؿخلٓا لم، أك ؾييم، لك اجلاس يغدك فتائؽٌ  كاىلرآف ضشثٌ 
ٔء شعر اإليٍاف، كاحلٍد هلل حٍؤل املزياف، »كججلىمغحمطيحم يف ركاي مخلمجعكي/  إشتاغ الٔض

                                      
 . (241 -8/242)اتلرييمح اليحلري  (1)
  .(2/629)ك احللمخل جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ  (2)
 . (1/289)املممسمجتجحسحمسج ىلع محشحمجيخمت مممسججلمخل، أليب جحممجعيمخل  (3)
 . (282)، كاحمل مخلجمتيحم (2437)أىمححمسجمتيحم اججلجممسيئ  (4)
 . (622)أىمححمسجمتيحم أجخم يمطجخماجحم يف املممسمجتجحسحمسج  (5)
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ٔات كاألرض، كالطالة ُٔرٌ  افٌ كاىتصبيص كاتلهتري يٍآلف الصٍ ٔـ ةْر ، ، كالطرب ضياءٌ ، كالط
 . (1)«ُفصّ فٍٔبلٓا، أك ٌؿخلٓا ةائؽٌ  لم، أك ؾييم، لك إنصافٍ  ، ضشثٌ كاىلرآف شفاءٌ 

 .(2) «اىعٓٔر ُطف اإليٍاف» /-يف اليحلري- كيف ركاي اججلمخضرباين
ٔاْد، اكتلايل/  كهل ش

حمسىمٍّ يٍ ججلى مخلحمل حمجحجسيجحت رجمتىحل مخلحمل ين ممسي  -1 مخل، أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم مخلحمل ركاي أيب إممسحمجمخف يمطحمل جمتي
حملَّ رممسجخمؿ ا  حجمي حجسَّ ، مخفؿ/ يمطى ججلىيٍمخلو  يف يحجسم، أك يف يحجسق/ اجلٍَّمجمًحجسمِّ يمطحمل رجمتىحل مخلحمل ين ممسي

، كاتلهتري يٍؤل ٌا ةني الصٍاء كاألرض، قُ اىتصبيص ُطف اىػٍزياف، كاىػطٍد هلل يٍيؤُ »
ٔـ ُطف الطرب، كاىعٓٔر ُطف اإليٍاف  .(3)«كالط

 .«حجمىجسا حمجحجسيجحت حمجممسحمل، كمخفحجس ركاق ححصمجع كممسىمغيف اثلجخمرم يمطحمل أيب إممسحمجمخف» كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/
اىتصبيص ُطف »/ كهل ححصحجمحجس آىمححمس مخلحمل ركاي يمطحجس ا حمل يمطحملحمسك مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا 

 «إحلّ َص يُ اىػٍزياف، كاىػطٍد هلل يٍيؤق، كال هلإ إال اهلل ىيس ىػٓا دكف اهلل ضشاب ضىت َت  
 .(4) «حجمىجسا حمجحجسيجحت ممعحمسي مخلحمل حجمىجسا الجخمجمتيحم كججلحجمس إممسمحمدق ججلحمقجخمم»أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم كخمشمجعىمغيحم حمقجخمهل/ 

 .(5)«اججلمخضمجمجخمر ححصمخضحمس اإليحملف»مخلحمل الكـ يمطٌلِّ حمل أيب ىحضججل مجخممخفجخميمغن يمطججلييحم، مخفؿ/  -2
 .(6)«اججلمخضمجمجخمر جحميجشممغ اإليحملف»كيف ركاي/ 

 .(7)«الجخمخمشجخمء ححصمخضحمس اإليحملف»كيمطحمل حمجممسف حمل يمطمخضي مخفؿ/  -3

  

                                      
 . (621)أىمححمسجمتيحم أجخم يمطجخماجحم يف املممسمجتجحسحمسج  (1)
 . (3/284)أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف اليحلري  (2)
  .(654)ادلاريم ك ،(3519)، كاججلرتمخلىجسم (22649) (22564)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (3)
 . (3518)ججلرتمخلىجسم أىمححمسجمتيحم ا (4)
 . (32431، 38)أىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح  (5)
 . (6/222)، كاحمل ممسمجعحجس يف اججلمخضحمقت (32433)أىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح  (6)
 . (32432، 1823)، كاحمل أيب ححصح (125ص)أىمححمسجمتيحم احمل أيب يمطحملحمس اججلمجعحجسين يف اإليحملف  (7)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 

احلرث حمل اعمحشمخل األححصمجعحمسم، نممس إىل مخفيججل حلحملحمل يحمقؿ هلمخل )األححصمجعحمسيجخمف( كاليجشحمجيخمت أجحميحم 
 ممعري أيب مجخمىس األححصمجعحمسم يمطحجس ا حمل مخفحجمس؛ ألف األكؿ مممصمجمجخمر ممسحمليحم كاثلين مممصمجمجخمر لمحمحمجتيحم.

يف ىحضيمطجخمف يمطحملجخماس يف ىمحبليمغ يمطحملحمس حمل اخلمخضب، كىحضمجعحمل حجمجخم كمخلمجعذ كأجخم  ◙مخلت 
 حجم.18يمطيحجسة كرشحمجيىحل حمل يمطمجت يف يجخمـ كاحمجحجس، كذلممق ممسمحم 
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 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

حجمىجسا حمجحجسيجحت يمطحمطيمخل، كحجمجخم أمحشىحل مخلحمل أمحشجخمؿ اإلممسبلـ، كمخفحجس اححصمجتحملىحل ىلع » مخفؿ اجلجخمكم/
 .(1)«مخلمجمحملت مخلحمل مخفجخمايمطحجس اإلممسبلـ

أحجمحملي احلحجسيجحت يف جيمجميحم ىلع أحجمحملي ىحضىمغ مخلحمل مخفجخمايمطحجس اإلممسبلـ، اكليجشبلة، كىٍلحمليحمل 
 كاليجشحجسمخف، كاليجشرب، كاججلمجعحملىحل ججلحمقحمسآف.

كيف حمقحمسيحمسق يمطحمقيحجسةى أحجمًىحل الممسمحم كاجلحمليمط يف إجحتت الجخمزف كاملزياف يجخمـ اججلحمقيمخل، كمخفحجس جحممحشَّ 
 ىلع ذلممق أحجمىحل الممسمحم يف يمطحمقحجسحجممخل؛ كمخلحمل ذلممق/

ٔـ اف يجخمـ اججلحمقيمخل، محلحمل جمتء/ )كاإليحملف ملزي»/ ♫ مخفجخمؿ اإلمخلـ أمححجس ئَُزُف اىؿتد ي
، كيجخمزىفى أيمطحملؿي اججلمجعد، محلحمل جمتء يف األجحتحمس، كاإليحملف يحم، (2)(اىلياٌث فال يزف سِاح ةؿٔضث

ٍحمل ردَّ ذلممق، كىٍحمسؾ دلدتليحم  .(3)«كاتليجشحجسيمخف يحم، كاإليمطحمساض يمطحملَّ
 
  

 
 

  

                                      
 . (3/122) ، لججلمحمجخمكمرشح مممسججلمخل (1)
 .(2785)، كمممسججلمخل (4729)إححصرة إىل مخل أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (2)
 . (28 -25)صأمحشجخمؿ الممسمحم، لئلمخلـ أمححجس  (3)
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 شـرح املفـردات

 
 
ٓٔر» حمسي يحم، كبلممشمخل يمغًٍمجعىحلي اججلمخضمجمرة، كحجمجخم املحمساد حجممحم./ اممسمخله مل -ججلىمغمجتخمت- «اىع  مجمَّ مجتىمخضى  حي
 اتلزنُّق يمطحمل ادلنجمس احليس كاملمجعمحمجخمم. /«-ىغث- كاىعٓارة»

 جحميجشممغ. /«شعر»
 ، أم/ خمشجخمء ال حمجحمسارة يمغييحم، مجعيحلجمس الممشيء يمغف يمغييحم جحمجخمع حمجحمسارة كإحمجحمساؽ.«ُٔر»
 الممصمجعع اذلم يٌل كجمتيحم الممصحملجمس. /«اىربْاف»
 احلبجمس كاملمحمممط./ «الطرب»
، كحجمجخم مخل ني / «يغدك» كِّ حجسي يممسىع، كحجمجخم الممسري أكؿ اجلمجمر، كيمطيحلممسيحم/ الحمسكاح، مخلىمحجخمذه مخلحمل اججلىمعي

 اججلىمغحمتحمس كىحضججلجخمع الممصحملجمس.
 مخلمحمحمتيمجم اججلمجعىجساب. /«ٌؿخلٓا»
ٍمجمججليحلمجم. /«مٔبلٓا»  مي
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 الشرح اإلمجالي

 
 

حجمىجسا حمجحجسيجحت يمطحمطيمخل، كحجمجخم أمحشىحل مخلحمل أمحشجخمؿ اإلممسبلـ، مخفحجس اححصمجتحملىحل ىلع مخلمجمحملت مخلحمل مخفجخمايمطحجس 
جخمر كاججلمخضمجمرة، كمخفحجس اىمحمجتيًججلممغى يف مخلمجعىن مخفجخمهل  مجمي اىعٓٔر شعر »/ اإلممسبلـ؛ مخلمحممجم يمغممشىحل اججلمخضُّ

؛ يمغحمقيىحل/ مخلمجعمحمق/ أف األجمتحمس يمغييحم يجمجتيه ممشمجعيىمغيحم إىل جحميجشممغ أجمتحمس اإليحملف، كمخفيىحل/ مخلمجعمحمق/ «اإليٍاف
يُّ مخل مخفججليحم مخلحمل اخلمخضي، ككىجسلممق الجخمخمشجخمء، كمخفيىحل/ املحمساد إليحملف حجممحم/ اليجشبلة،  أف اإليحملف َيى
كمخفيىحل/ اإليحملف اجحمحمقيده يف ابلىحضحمل كاججلمخضمجمجخمر دالججل ىلع االجحمحمقيد يف اججلحمطحجمحمس، يمغاكف يف مخلمجعىن 

كشتطاف اهلل كاحلٍد اهلل »/ يحم يف ججلىمغممشىحل اججلتممسبيخمت كاتلحمجحمليحجس، محلحمل يف مخفجخمهل الممصمخضحمس. كيمغي
ٔات كاألرض ججلىمجتى يمطججلييحم مخلحمل اتلزنييحم «حٍآلف، أك حٍؤل ٌا ةني الصٍ مخل يمغممشججلمجمحمل مخل اٍححصمجتىحملى ، كممس ًيمطحمطى

  /احلٍد هلل» كاججلتممسججليمخل كااليمغمجتحمقر كالممصيحلحمس  مجعىل حمقجخمهل/، «شتطاف اهلل» حمقجخمهل». 
يمغحملمجعمحمق/ لك إنممسف ، «لك اجلاس يغدك فتائؽ ُفصّ فٍؿخلٓا، أك مٔبلٓا» /كأمخل مخفجخمهل 

مخضيمطمجتيحم يمغيمجعمجتحمقمجم مخلحمل اججلمجعىجساب، كمخلمحممجممخل مخلحمل يبيمجعمجم  يممسىع محمىمغممسيحم يمغحملمحممجممخل مخلحمل يبيمجعمجم  
لججلممصيمخضف كاهلجخمل يمطمجمحمل يمغيمجمججليحلمجم، كحجمىجسا اكتلجييحم ىلع جمتحمساء مخلحمل اممسمجتحمتب لججلمجعحملىحل حمل 

.مىض يف احلحجسيجحت، كاتلحمجىجسيحمس كالجخميمطيحجس ملحمل أيمطحمسض   كلمخل يحمسيمغممط ذللممق رأممسن
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 الشرح التفصيلي

 
 
  ُٓٔر شعُر اإليٍاف»/ كٔهل    /«اىعُّ

مجمجخمر ـ أف اججلمخضَّ حمججخمر -ججلىمغمجتخمت- حمقحجسَّ جخمر، اممسمخله ججلمخضمجعـ الممسُّ مخضي حمججخمر كاججلىمغى / اممسمخله مل يمجتمخضمجمحمس يحم اكلممسَّ
جخمر. مخضي  كاججلىمغي

مجمجخمر ،/ حجمجخم اججلىمغمجعىحل كحجمجخم حملمجعىن/ اججلمخضمجمرة، كحمقحجسـ مجعحمسيىمغمجم ججلىمعن -لممشمخل- كاججلمخضُّ  /يمغحملمجعمحمحجم كامحشمخضبلحمجن
يمغمجعىحله يرت يمطججلييحم ريمغممط حمجحجسث، اكلجخمخمشجخمء كاججلىمعممسىحل، أك زكاؿ ىمحجحت، محلىمعممسىحل اجلحمتممست، أك 
اممستحمج، اكتليحملمخل كىحضمجمرة محشحمج الرضكرة، أك جحتجخماب دلحمسد، محلىمعممسىحل اجلحملمجع كاججلىمعممسججل اثلجحمي 

 كاثلثل يف الجخمخمشجخمء.
 /(1)فٍخؿددة، ٌِٓا/ ٌا يٌل -رشًع - كأٌا إظالكات اىعٓٔر

، أم/ مخلحمل األكجحتف اججليت [62]احلز/ ﴾ڇ ڇ ڍ﴿اججلمخضمجمجخمر مخلحمل الرشؾ، مخفؿ مجعىل/  -1
 تيٍمجعىحجس ًمخلٍحمل حمججخمهل.

 مخلحمل الرشؾ كاججللىمغحمس. [31 -31]ؾبس/ ﴾ڎ ڈ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿/ كمخفؿ 
ي، محلحمل مخفؿ مجعىل/  -2 ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ىحضمجمجخمري اججلحمقججل مخلحمل الحمسِّ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ﴿ ، كمخفؿ/[616]ابللرة/ ﴾ہ

ي.[31]األضزاب/ ﴾ى ائائ  ، أم/ ًمخلحمل الحمسِّ
، محلحمقجخمهل مجعىل/  -3 ٔد/ ﴾ھ ے ے ۓ ۓ﮲﴿حملمجعىن/ اججلٍػًحمجىحلِّ ْ[87]. 

                                      
 . (221)ص األربمجعني اجلجخمكي برشح الجخمحجمياججلىمغمجتجخمحمجت  (1)
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 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿حملمجعىن/ اججلمخضمجمجخمر مخلحمل اذلجحم، محلحمقجخمهل مجعىل/  -4
 مخلحمل اذلجحمجخمب. ﴾ں﴿، أم/ [301]اتلٔبث/

 ، أم/ مخلحمل احليخمش.[38]اىنصاء/ ﴾ے ے ۓ ۓ﮲﴿/اججلمخضمجمجخمر مخلحمل احليخمش، محلحمقجخمهل  -5
6-  /  پ پ ڀ﴿اججلمخضمجمجخمر حملمجعىن/ اتلزنُّق يمطحمل إيف الحمسجمتؿ، محلحمل مخفؿ مخفجخمـ لجخمطو

حمسكفى مخلحمل حجمىجسق اججلىمغحمجممص.[32]اجلٍو/ ﴾ڀ ڀ ٺ  ، أم/ يمجتمخضمجمَّ
يمجعين/ ، [307]اتلٔبث/ ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿حملمجعىن/ االممستمحمحمتء، محلحمقجخمهل مجعىل/  -7

 ممعممسىحل أجحتحمس ابلجخمؿ كاججلىمعممش ملء.
 يف احلديد/ «اىعٓٔر»كأٌا ٌؿىن 

ق  ، يمغمحميجشىمغيحم/ يمغمجعىحل يمغحمقحجس يمغىَّسَّ مجعممشمجممخل رتؾ اذلجحمجخمب، كمخفؿ/ اإليحملف جحمجخماعف/ يمغمجعىحله كحمسؾه
يحم/ حمسؾي املحمجحمطجخمرات، كحجمجخم مخضمجمري اجلىمغجمس رتؾ املمجعيص.  املمجخمرات، كجحميجشىمغي

ٿ ﴿كمخفيىحل/ اتلجحسٌل يمطحمل اإلرشاؾ؛ ألف الرشؾ  جنممس محلحمل مخفؿ ا مجعىل/ 

 .(1)؛ يمغججلمجمىجسا اكف اججلمخضمجمجخمر ححصمخضحمس اإليحملف[67]اتلٔبث/  ﴾ٿ ٿ
اججلمجعججلحملء يف مخلمجعىن كمحشممغ املرشؾ جلحمتجمس، يمغحمقيىحل/ ألجحميحم جمتمحم، كمخفؿ احمل  كاىمحمجتججلممغ

 . (2)يمطس كممعريق/ ىحل مخلمجعىن الرشؾ حجمجخم اذلم جنممسيحم

/ ٔء شعُر اإليٍافكحجمىجسا اججلحمقجخمؿي حممجتىحملىحله لجخمال أف ركاي/ )» مخفؿ احمل رجمتو ق، الٔض ( حمسدُّ
ٔء( ككىجسلممق ركاي/  يمغىمغييحم جحمحمطحمسه مخلحمل جمتمجم املمجعىن؛ يمغفَّ )إشتاغ الٔض محلمحترينا مخلحمل األيمطحملؿ ، كأيممشن

حمسي اجلىمغجمس مخلحمل اذلجحمجخمب الممسحمق، اكليجشبلة، يمغيحليممغ ال حجسىمحىحل يف اممسمخل اججلمخضمجمجخمر، كمخلىت  مجمِّ تيمخضى
ٍمخف محلجخمفي حمسًؾ اذلجحمجخمب ححصمخضحمس اإليحملف. -أك مجعممشمجم- دىمحججل األيمطحملؿي  حمقَّ  يف اممسمخل اججلمخضمجمجخمر لمخل يمجتحمجى

حمس ملء مخلحمل األحمجحجساث،  مجمُّ مجمجخمر حجممجممحم/ اتلَّمخضى كاليجشحمجيخمت اذلم يمطججلييحم األكرثكف/ أفَّ املحمساد ججلمخضُّ

                                      
 . (222ص) «جحميحم أحمجممسحمل كأيمطمخلإ»رشح األربمجعني اجلجخمكي، الحمل يمطمحتيحملني، كمخفؿ/  (1)
 . (174ص) يف األربمجعني اجلجخمكي إيممشح املمجعين اخلىمغي (2)
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 .(1)«ككىجسلممق حجسأ مممسججلمخله مجتجحسحمسَييحم يف أجخماب الجخمخمشجخمء، ككىجسلممق ىمححمسَّجمتيحم اججلجممسيئ كاحمل مخلجمتيحم كممعريحجمحمل
 كٌؿىن الشعر/ اجلطف، أك اجلزء.

 / اؾخلاد كُعق كؾٍو.-اضعالًضا- كٌؿىن اإليٍاف
ک ک گ گ ﴿إليحملف ىلع اليجشبلة كأيمطحملؿ اجلجخمارح، محلحمل مخفؿ مجعىل/ كمخفحجس يمخضججلمخف ا

 ، أم/ محشبللمخل إىل ي املحمقحجسس.[311]ابللرة/ ﴾گگ
ب/   /«اىعٓٔر شعر اإليٍاف»كأٌا ٌؿىن مرك 

 / (2)يمغحمقحجس اىمحمجتججلممغ يمغييحم، اكتلىل
 مخفيىحل/ مخلمجعمحمق/ أف األجمتحمس يمغييحم يجمجتيه ممشمجعيىمغيحم إىل جحميجشممغ أجمتحمس اإليحملف. -1

/  .(3) «جحمحمطحمسه كبيٍمجعحجسه كيف حجمىجسا » مخفؿ احمل رجمتو
يُّ مخل مخفججليحم مخلحمل اخلمخضي، ككىجسلممق الجخمخمشجخمء؛ ألف الجخمخمشجخمء ال  -2 كمخفيىحل/ مخلمجعمحمق/ أف اإليحملف َيى

 ييجشخمت إال مخلممط اإليحملف؛ يمغيجشر تلجخممخفًُّىمغًيحم ىلع اإليحملف يف مخلمجعىن الممصمخضحمس. 
 ﴾ک ک گ گ گ﴿كمخفيىحل/ املحمساد إليحملف حجممحم/ اليجشبلة، محلحمل مخفؿ ا مجعىل/  -3

حمسى مخفججلىيحم كجخمخمش كاممعتممسىحل كمحشًلَّ يمغحمقحجس دىمحىحل اليجشبلة [311]ابللرة/ مجمَّ ، مخفؿ مجعممشمجممخل/ كمخلحمل ىحضى
، كاججلمخضمجمرة رشطه يف محشحمج اليجشبلة يمغيجشرت اكلممصمخضحمس، كججلحجمس يججلحمسـ يف  ججلمخضمجمرني دميمجعن
 حمجحمقيحمقيًّ، ىحل يف حمجحجسيجحت اإلرساء مخل يحجسؿ ىلع أف الممصمخضحمس اجلحمسء؛  الممصمخضحمس أف يلجخمف جحميجشىمغن

، مخفؿ ذلممق جحتبلجحتن، يمغججلجخم اكف الممصمخضحمس (4)«ْافراسؿُج ريب فٔضؽ شعر»يف اليجشبلة/  ججلحمقجخمهل 
 . (5)الممصمخضحمس حملمجعىن اجليجشممغ اكف مخفحجس ممسحمقممش اللك يف اثلين

                                      
 . (2/631)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحللمخل  (1)
، كاججلىمغمجتجخمحمجت (2/632)كجمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحللمخل ، (119)ص اجلجخمكي، لججلمحمجخمكم كرشح األربمجعني (3/122)رشح مممسججلمخل، لججلمحمجخمكم  (2)

 . (164)ص اجلجخماحجمحمس الججللي ىلع األربمجعني اجلجخمكي، (221 -222)ص األربمجعني اجلجخمكي الجخمحجمي برشح
 .(2/632)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحللمخل  (3)
 . (163)، كمممسججلمخل (349)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (4)
 . (134 -133ص)يف رش ح األربمجعني اجلجخمكي اجلجخماحجمحمس ابلمجمي  (5)
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 . (1)كمخفحجس ذمحلحمس حمحملحجس حمل جحمرص املحمسكزم حجمىجسا املمجعىن يمطحمل حيىي حمل آدـ
 .(2) «كحجمىجسا اججلحمقجخمؿ أمخفحمسب األمخفجخماؿ» كمخفؿ اجلجخمكم/

 كأىحضؿ احملي رجمتو يف االممسمجتحجسالؿ هل.
ُج الطالةَ ةيين كبني ؾتدي » املمجعحمسكؼ/كيحجسؿُّ ىلع حجمىجسا اججلحمقجخمؿ احلحجسيجحت اججلحمقحجسيس   ٍ كََص

حجم ججلىمغحت، كاملحمساد/ أجحممجم مخلحمقممسجخممخل لججلمجعدة (3)«ُطفني ، كاملحمساد/ مخفحمساءة اليجشبلة؛ كهلىجسا يمغَّسَّ
كاملممسججل، يمغججلمجعدة حمجمخف الحمسب كاملممسججل حمجمخفُّ اججلمجعحجس، كججلحجمس املحمساد مخفممسحمل لكحملمجم ىلع الممسجخماء، كمخفحجس 

، مخفؿ/ كججلحجمس ذمحلحمس حجمىجسا اخلمخضيب، كاممستممصمجمحجس حمقجخمؿ اججلمجعحمسب/  حمس كجحميجشىمغمجم حمجىرضى ىمغى جحميجشممغ الممسمحم ممسى
حجمحمل، كبحمقجخمؿ  ىلع تممسكم الحمسمخلجحمني يمغيمجمحمل، ججللحمل ىلع اجحمحمقممسـ الحمسمخلجحمني هلحمل، كإًٍف ىمغكٍ مخلحجسَّ

؟ مخفؿ/ يخمت اججلحمقيض/ كمخفيىحل هل/ محليممغ أمحشحمجى ، (4) «أمحشحمجي كجحميجشممغي اجلس يمطٌلَّ ممعممشف» رشي
ـو هل كحميحلجخمـ يمطججلييحم، يمغملحمجيحلجخمـ يمطججلييحم ممعممشف، كاملحمجيحلجخمـ هل راضو  يحمسيحجس/ أف اجلسى ني حميحلجخم

يمطمحميحم، يمغبل يججلحمسـ يف ذلممق لكيحم تممسكم الممصمخضحمسيحمل، كلكُّ يشءو اكف حتمجتيحم جحمجخماعف/ يمغحمجحجسحجمحمل جحميجشممغه هل، 
ٍزيحجس مخلحمل اآلىمححمس.

ى
 كممسجخماءه اكف يمطحجسدي اجلجخميمطني ىلع الممسجخماء، أك أحمجحجسحجمحمل أ

 يمغليجشبلةي مخلىمغمجتحي اجلمحم، كالجخمخمشجخمء مخلىمغمجتحي اليجشبلة، كلكٌّ مخلحمل اليجشبلة كالجخمخمشجخمء  كأيممشن
جخمجمته ججلىمغمجتًخمت أجخماب اجلمحم، يمغذا اكف الجخمخمشجخمء مخلممط الممصمجمدني مجخمجمتن ججلىمغمجتخمت أجخماب اجلمحم، محشر  مي

 مجمىجسا االيمطمجتر. الجخمخمشجخمءي جحميجشممغى اإليحملف  كرممسجخمهل 
كحيمجتحملىحل أف يلجخمف مخلمجعمحمق/ أف اإليحملف يجشحجسيمخف ججلحمقججل، كاجحمحمقيد ججلحمطحجمحمس، كحجمحمل ححصمخضحمساف  -4

محم اليجشبلة، يمغيه اجحمحمقيد يف اججلحمطحجمحمس، يمغيجشر اججلمخضمجمجخمر ححصمخضحمس اإليحملف  لئليحملف، كاججلمخضمجمرة مخلمجتممشحملِّ
 مجمىجسا االيمطمجتر.

                                      
 . (1/435) مجعحمطيمخل مخفحجسر اليجشبلة (1)
 .(3/122)رشح مممسججلمخل، لججلمحمجخمكم  (2)
 .(395)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (3)
 . (4/125)ممسري أيمطبلـ اجلبلء  (4)
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ييحم، كأمخل اججلمخضمجمرة مل -5 كِّ حمس اججلحمقججل كيحمسى مجمِّ ٍمجتىحملىحل أف ييحمقؿ/ إفَّ ىمحيجشؿ اإليحملف تيمخضى ء يمغيه تخمجتمحشُّ كحيي
حمس ابلىحضحمل، مجمِّ حجمحمل حيمخضى كاآلىمححمس  مجتمخضمجمري اجلممسحجس كمحمحمطيىمغيحم، يمغيجشرت ىمحيجشؿ اإليحملف مخفممسحملني/ أحمجحجسي

 يمخضمجمحمس اججلحمطحجمحمس، يمغيجشر اججلمخضمجمجخمر اكلممصمخضحمس لئليحملف مجمىجسا االيمطمجتر.
  كاحلٍد هلل حٍؤل املزياف»/كٔهل»/  

 كيف حجمىجسا دحلىحل ىلع إجحتت املزياف ككزف األيمطحملؿ.
 كمخفيىحل يف مخلمجعىن ذلممق/ 

 ملؤل املزياف. -1  لجخم اكف احلحملحجس جمتممسحملن
مخلى جحتجخماب اتلججلىمغمخض مجم مخلممط اممسمجتحمجممشر مخلمجعمحمحجم ملؤل املزياف. -2 ممسِّ  لجخم جمتي
يحملمحتىحل أيمطحملؿ ين آدـ كأمخفجخماهلمخل محشجخمرنا حمسل يجخمـ اججلحمقيمخل كجخمزف، محلحمل  كمخفيىحل/ ىحل ا  -3

ُّ ابللرة كآؿ ؾٍراف نأٍُٓا غٍاٌخاف، »/ مخفؿ اجليب  ٌُ ٔـ اىلياٌث حلد يأيت اىلرآف ي
ٔاؼأ  يمجعين/ جحتجخماب مخفحمساءة اججلحمقحمسآف.، (1)«ك غيايخاف، أك فِر كَاف ٌَ ظري َض

 .(2)«ٌا ٌَ يشء أذلو يف املزياف ٌَ ُخيُق ضصَ»ككىجسا يف احلحجسيجحت/ 
  كاحلٍد هلل»/ كٔهل»/ 
مجتىحملىحل أٍف لجخمف لججلحمتججمس يمغمجتىمغيحجس أف حجمىجسا الججلىمغمخض كمخل اححصمجتيمخفَّ مخلمحميحم هل «احلحملحجس»يف  «اؿ» / حيى

 حجمىجسا اثلجخماب.
كحيمجتحملىحل أف يلجخمف حجمىجسا الججلىمغمخض كحمجحجسق هل حجمىجسا اثلجخماب؛ ألجحميحم أيمغممشىحل محشيممع احلحملحجس، محلحمل دؿ 

، ككحمل دججل يمطججلييحم [6]اىفاحتث/ ﴾پ پ پ پ﴿يمطججلييحم اليحلمجتب يف مخفجخمهل مجعىل/ 
 الممسمحم، محلحمل يف حجمىجسا احلحجسيجحت.

                                      
 .(824)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (1)
 كمخفؿ/ حمجممسحمل محشحمجيخمت. ،(2222)، كاججلرتمخلىجسم (4799)أجخم داكد ك، (27517)أمححجس  أىمححمسجمتيحم (2)
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/ اثلمحمء ىلع ا مجعىل جبحمليىحل محشىمغيحم ىلع مخفيجشحجس اتلمجعحمطيمخل، -ججلىمع- «احلحملحجس » كمخلمجعىن
 كأراكجحميحم مخممس/

 حمحملجخمد يحم. -3  حمحملجخمد. -2  حمجمخلحجس. -1
 محشيىمع. -5 حمحملجخمد يمطججلييحم. -4

- «احلحملحجس» كمخلمجعىن محمًٍمجعمخل بممس إجحممجعمخليحم، كيمجتمجعججلَّمخف ججلحمقججل -امحشمخضبلحمجن / يمغمجعىحله يج يمطحمل مجعحمطيمخل اججلٍػحملي
، كبلججلممسف جحتمحمءن كايمطرتايمغن، كبجلجخمارح اممسمجتمجعحملالن يف اججلمخضيمط كاجحممجتمجمءن يمطحمل املمجعيجشي.  مخلمجعحمسيمغن كحمن

 ٌا ةني الصٍاء كاألرض -حٍؤل أك/- كاحلٍد هلل حٍآلف كشتطاف اهلل»/  كٔهل» ،
 /(1)«ٌا ةني الصٍاكات كاألرض»كججلىمغحمطيحم يف محشحمجيخمت مممسججلمخل/ 

 ححصممقٌّ مخلحمل الحمساكم.  «حٍؤل أك»/ كٔهل
 ، أم/ اللكحملمجتف.«حٍآلف»/ ككٔهل

 يحملآلف الممسحملء كاألرض، كحيمجتحملىحل أفَّ الكن مخلمحممجمحمل ىلع حمجحجسةو حملؤل  كحيمجتحملىحل أجحممجمحمل مخلمجعن
كاىتصبيص »الممسحملء كاألرض، كمخفحجس ممسمخف يف ركاي اججلجممسيئ كاحمل مخلجمتيحم يف حجمىجسا احلحجسيجحت/ 

 .«كاتلهتري موُء الصٍاء كاألرض
  «شتطاف اهلل»ك َّقي اي مجعىل يمطمحميحم  ، أم/ محمػحمسيمجمن زنى يمطحمل لك مخل ال يججليمخف يحم، كاذلم حي

 جحتبلجحت أححصيء/ 
 محشىمغت اجلحمقمحش، يمغبل يحمللحمل أف يمجتيجشممغ يجشىمغ جحمحمقمحش.  األكؿ/
 اجلحمقمحش يف محلحملهل، يمغيحلحملهل ال يحمللحمل أف يلجخمف يمغييحم جحمحمقمحش.  اثلاين/

 .(2)مممصمجم املجحسججلجخممخفني  اثلاىد/

                                      
  .(223)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (1)
 . (221ص)رشح األربمجعني اجلجخمكي، الحمل يمطمحتيحملني  (2)
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 /فائدة/ اىتصبيص دكف احلٍد 

ألف اججلتممسبيخمت يمجعين/ زنييحم ا مجعىل يمطحمل اجلحمقمحش كاججلمجعيجخمب كاآليمغت، »/ مخفؿ احمل رجمت
، كاثلين كأمخل احلحملحجس يمغمجمجخم إجحتت لكِّ محشىمغت اليحلحملؿ كجحممجعجخمت اجلبلؿ   ، يمغألكؿ جحميفه

ك)اؿ( يف )احلحملحجس( ىمغيحجس االممسمجتىمعحمساؽ كجحتجخمت املحمجمخلحجس لكمجم  مجعىل، كاإلجحتت أكحملىحل  إجحتت،
ف حلحملحجس مخلحمل اجليف؛ كهلىجسا يلرث كركد اججلتممسب يخمت مخلحمقرتجحمن حمل يحجسؿ ىلع إجحتت اليحلحملؿ يمغييٍحمقحمسى

رة، حنجخم/ )ممسحمجف ا، كحبحملحجسق(، ك)ممسحمجف ا، كاحلحملحجس (، كبممسمخلو مخلحمل أممسحمليحم مجعىل 
 ادلاججل ىلع اججلمجعحمطحمل كاجلبلؿ رة، حنجخم/ )ممسحمجف ا اججلمجعحمطيمخل(.

ض حجمجخم دلحملجخمع يمغف اكف حمجحجسيجحت أيب مخللممق يحجسؿ ىلع أف اذلم يحملؤل مخل ني الممسحملجخمات كاألر
اججلتممسبيخمت كاتلحمجحمليحجس يمغألمحمس حمطحجمحمس، كإف اكف املحمساد أف الكن مخلمحممجمحمل يحملؤل ذلممق، يمغف املزياف أكممسممط 
مم ني الممسحملء كاألرض يمغحمل يحملؤل املزياف حجمجخم أكرب مم يحملؤل ني الممسحملء كاألرض، كيحجسؿ يمطججلييحم 

 أجحميحم مخفؿ/ )يجخمخمشممط املزياف يجخمـ اججلحمقيمخل، يمغججلجخم كزف يمغييحم الممسحملكات ◙أجحميحم محشخمت يمطحمل ممسججلحملف 
كاألرض لجخم ممسمجع، يمغمجتحمقجخمؿ املبلل/ ي رب ملحمل حمسف حجمىجسا؟ يمغيحمقجخمؿ ا مجعىل/ ملحمل ححصي مخلحمل 
ىمحججليق، يمغمجتحمقجخمؿ املبلل/ ممسحمججحمممق مخل يمطحجسجحمؾ حمجمخف يمطدممق(، أىمححمسجمتيحم احلكمخل محمسيمغجخماعن 

 ، كججللحمل املجخممخفجخمؼ حجمجخم املممصمجمجخمر. (1)كمحشحمجحمجيحم
ججليمخل/ أجحميحم كحمجحجسق يحملؤل مخل ني الممسحملجخمات  كأمخل اتليحلري، يمغيف حمجحجسيجحت أيب حجمحمسيحمسة كالحمسجمتىحل مخلحمل ين ممسي

 . (2)«كاألرض، كيف حمجحجسيجحت يمطٌل/ أف اتليحلري مخلممط اتلمجمججليىحل يحملؤل الممسحملكات كاألرض كمخل حمحممجمحمل
 ؟فائدة/ أيٍٓا أفضو اتلطٍيد، أـ اتلٓييو 

كمخفحجس اىمحمجتججلممغ يف أم اللكحملمجتني أيمغممشىحل؟ أكججلحمل احلحملحجس ، أـ لكحمل »/ ♫ مخفؿ احمل رجمت
اتلمجمججليىحل، كمخفحجس حمجىك حجمىجسا االىمحمجتبلؼى احملي يمطحجس اججلرب كممعريق. كمخفؿ اجلجحسيع/ )اكجحمجخما يحمسكف أف 

                                      
 .(8739)أىمححمسجمتيحم احلكمخل  (1)
 . (642 -2/641)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحللمخل  (2)
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( كمخفؿ اثلجخمرم/ )ججلحجمس يممشيمطممغ مخلحمل الالكـ مخلمحتىحل احلحملحجس (   .(1) «احلحملحجس أكرث الالكـ ممشمجعيىمغن
/  يشء، يمغحملحمل ذلممق/ مخل محشخمت يمطحمل اجليب كمخفحجس كرد مخل يحجسؿ ىلع أف اتلمجمججليىحل ال يمجعحجسهل

، ككىجسلممق دؿ حمجحجسيجحت ابلمخضمخف (2)«أفضو ٌا كيُج أُا كاجلبئف ٌَ كتٌل/ ال هلإ إال اهلل»
 ال يمجعحجسهل يشء يف املزياف.  «ال هلإ إال ا» ىلع أف (3)املممصمجمجخمر

ًٔضا »، أجحميحم مخفؿ/ يمطحمل اجليب  ¶كيف املممسمحمحجس يمطحمل يمطحجس ا حمل يمطحملحمسك   ♠إف ُ
ٔات الصتؽ كاألرضني الصتؽ لٔ  ٔفاة كاؿ الةِّ/ آمرؾ ةال هلإ إال اهلل، فإف الصٍ ملا ضرضحّ ال

 . (4)«كضؿج يف نفث، ككضؿج ال هلإ إال اهلل يف نفث رسطج ةَٓ ال هلإ إال اهلل
، يمغحمقحجس (5)محلحمل كرد مخل يحجسؿ ىلع أف اتلمجمججليىحل ييجشىحل اىل ا مخلحمل ممعري حمجحمتب حمحميحم كبحمحميحم

ٌا كاؿ ؾتد ال هلإ إال اهلل كط »مخفؿ/  أىمححمسج اججلرتمخلىجسم مخلحمل حمجحجسيجحت أيب حجمحمسيحمسة يمطحمل اجليب 
ٔاب الصٍاء ضىت حفيض إىل اىؿرش ٌا اسخِب الهتائر  .(6)«خميًطا إال فخطج هل أة

  كالطالة ُٔر»/ كٔهل»/ 
ججلى،  أم/ اليجشبلة املممسمجتحمتحملمجع لؤلراكف كالرشكط كالجخماجمتت كاملمحمحجسكبت كاآلداب امليحلحملِّ

                                      
 . (2/644) جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحللمخل  (1)
 . (233)أىمححمسجمتيحم مخللممق يف املجخمىحض  (2)
مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل يمطحملحمسك حمل اججلمجعص، مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ  (4322)، كاحمل مخلجمتيحم (2639)، كاججلرتمخلىجسم (6994)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (3)

ٔـ اىلياٌث، فينرش ؾييّ تصؿث كتصؿني ششاًل، لك ششو ٌد ءُ إف اهلل يصخخيص رساًل ٌَ أٌيت ىلع ر»/ ^ كس اخلالئق ي
ِث؟ فيتٓج ابلرص، ذً يلٔؿ هل/ أحِهر ٌَ ْذا شيًئا؟ أػيٍم نخبيت احلافؼٔف؟ كاؿ/ ال يا رب، فيلٔؿ/ ألم ؾذر، أك ضص

ٔـ ؾييم، فخخرج هل ةعاكث فيٓا/ أشٓد أف ال  ال ،كاضدة الرسو، فيلٔؿ/ ال يا رب، فيلٔؿ/ ةًل إف لم ؾِدُا ضصِثً  ػيً احل
هلإ إال اهلل كأف حمًٍدا ؾتدق كرشٔهل، فيلٔؿ/ أضرضكق، فيلٔؿ/ يا رب ٌا ْذق ابلعاكث ٌؽ ْذق الصشالت؟!، فيلاؿ/ إُم ال 

كمخفؿ  «، كاؿ/ فعاشج الصشالت كذليج ابلعاكث، كال يرلو ٌؽ اشً اهلل يشءثٍ ف  شالت يف نِ ، كاؿ/ فخٔضؽ الصًُ ؼيَ حُ 
 .اججلرتمخلىجسم/ حمجممسحمل ممعحمسي

 . (548)كابلجحسرم يف األدب كاملىمغحمسد  ،(7121، 6583)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (4)
 . (2/642)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحللمخل  (5)
 حمجممسحمل ممعحمسي.اججلرتمخلىجسم/ كمخفؿ ، (12621) اليحلربل، كاججلجممسيئ يف (3592)أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم  (6)
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ا كبىحضبلؽ. ، يمغيه جحمجخمره أحجسن ، أك يمغحمسخمشن  ممسجخماءه اكجحم اليجشبلة جحمىمغبلن
 ىلع مخلمجعىن حمجىجسؼ املممشؼ. «اليجشبلة ذات جحمجخمر» ، أم/«اليجشبلة جحمجخمر» كمخفيىحل/ مخلمجعىن

، كاملمجعىن/  جحمىرى
ى
رة لجخمجمتيحم محشحمجمجم، محلحمل كمخفيىحل/ يه حملمجعىن اممسمخل اججلىمغيمطىحل مخلمحمري مخلحمل أ محمجخمِّ أجحممجم مخلي

 / حملى كجمتمجميحم جلمجمر»مخفؿ رشيممقه ممسي ًلَّ لججليىحل حمجى ٍحمل محشى  .(1) «مخلى
 كأٌا كسّ نٔف الطالة ًُٔرا؛ فٍؿِاق/ 

أجحممجم حملمحمممط مخلحمل املمجعيص، كمحمىه يمطحمل اججلىمغحمجممصء كاملمحميحلحمس، كمجمحجسم إىل اليجشجخماب، محلحمل أف 
 اجلجخمر يممسمجتممشء يحم.

يجخمـ اججلحمقيمخل، كىلع الرصاط، كيف  كمخفيىحل/ مخلمجعمحمق/ أجحميحم يلجخمف أجمتحمسحجم جحمجخمرنا لججلحملمخلمحمني
ٔـ اىلياٌث، كٌَ لً حُيافِغ ؾييٓا » احلحجسيجحت/ اًُا كجناةً ي ٌَ ضاَفَغ ؾييٓا اكُج هل ًُٔرا كبْر

افٌ   .(2)«لً يكَ هل ٌُٔر كال جناٌة كال ةْر
كمخفيىحل/ ألجحممجم ممس إلرشاؽ أجحمجخمار املمجعرؼ، كانرشاح اججلحمقججل، كماكححصىمغت احلحمقمخف ججلىمغحمساغ 

ۆئ ۈئ ﴿إىل ا مجعىل حمطحجمحمسق كبىحضمحميحم، كمخفحجس مخفؿ ا مجعىل/  اججلحمقججل يمغيمجم، كإمخفهل

 ، يمغليجشبلة جحمجخمره ييحمسيىحل حمطبلـ الحمسيممع كابلىحضىحل. [331]ابللرة/ ﴾ۈئېئ
ا ىلع كجمتمجميحم يجخمـ اججلحمقيمخل، محلحمل يف احلحجسيجحت يمطحمل أيب  كمخفيىحل/ مخلمجعمحمق/ أجحممجم لجخمف جحمجخمرنا حمطحجمحمسن

ٔـ اىلياٌث إف أٌيت يد  »يحمقجخمؿ/  ممسحملمجع اجليب مخفؿ/  ◙حجمحمسيحمسة  ينِيَ ؾٔف ي ٌَ  ُغرًّا حُمَش 
ٔء، فٍَ اشخعاع ٌِكً أف يعيو  ُّ آذار الٔض حَ ة جحمجخمره خيججلحمقيحم ا يف (3)«فييفؿو ُغر  حمسَّ . كاججلىمعُّ

ًجمتق ككجمتجخمق امليجشججلني يجخمـ اججلحمقيمخل، كاتلحمجحمتيىحل محلىجسلممق إال أجحميحم يف األيحجسم كاألرجمتىحل، كأمحشىحل 

                                      
 -احمل يمطحجسم كادلارمخفمخضين كاججلمجعحمقيٌل كاحمل حمجف كاحلكمخل -كاىمغمخف أحمل احلحجسيجحت/ (66)صمخفؿ الممسجحسكم يف املحمقمحشحجس احلممسمحم  (1)

 . دىمحىحل يمطججلييحمحملَّ ػمخفهل ثل ججل ،ىلع أجحميحم مخلحمل مخفجخمؿ رشيممق
 . (2851)خمشمجعىمغيحم األبلين يف خمشمجعيممغ اجلمخلممط ك، (1467) ف، كاحمل حمج(2763)، كادلاريم (6576)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (2)
 .(246)، كمممسججلمخل (136)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (3)
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يف الججلىمع يض يف اججلىمعحمسة »اججلىمعحمسة يض يف جمتني اججلىمغحمسس، كاتلحمجحمتيىحل يض يف مخفجخماحمليحم، كمخفيىحل/ 
ىحل/ كحجمجخم اذلم ايممش مخفجخماحمليحم كجمتكز ابليضي األرممسغى  ىحمتَّ  .(1) «اجلمجم يمغجخمؽ ادلرحجممخل؛ كيمغحمسس حمي
نٍجمسه هل يف حمطججلحملمجتيحم ككحمجممصمجتيحم، محلحمل مخفؿ أجخم ذىرٍّ 

ي
/ ◙كيه جحمجخمره ليجشحمجمجم يف اججلحمقرب، كأ

ً اججلحمقرب» ججلٍحملى ججلىًمخل الججليىحل ججلحمطي ججلُّجخما ركمجعمجتني يف حمطي  .(2) «محشى
حجسه حمممسجخمس، كيه جحمجخمره ىلع كجمتيحم محشحمجمجم  حجمى ممصى يف ادلجحمي، كلممسجخمق دمالن كبمجمءن محلحمل حجمجخم مي

ٹ ٹ ﴿/ -ىمحمحشن كاملمخلمحمني اعمخلن  يف أمحشحمجب اجليب - كحجمىجسا ميجشحجساؽ مخفجخمهل مجعىل

 .(3) «الممسحمل احلممسحمل»مخفؿ احمل يمطس/  [62]اىفخص/ ﴾ٹ ٹ ڤ ڤڤ
 يمغمجمىجسق الممسيحمل حمطًمجمحمس ىلع كجمتيحم امليجشججلني مخلحمل الجخمخمشءة كاإلرشاؽ كاليجشىمغء كالممصىمغيمغي، كمخلحمل»

ذجخمؿ اججلمجعدة اججليح الجخميضء الججلمخضيممغ، كمخل يه إال أجحتحمس ىمحممصجخمع اججلحمقججل كممسيحليمحم اجلىمغجمس، 
يىمغيخمش ىلع مبلمخلخمت الجخمجمتيحم، حمجيجحت يمجتجخمارل اخليبلء كاليحلربيء كاججلىمغحمساحجم، كحيىحل حمججلمجم اتلجخماخمشممط 
اجلبيىحل، كالممصىمغيمغي اليجشيمغي، كالجخمخمشءة اهلد، كاذلجخمؿ اخلىمغيممغ اذلم يحمسيحجس كجمتيحم املمخلحمل 

ن كجي  ىحمجى ، يمغيحجسك امليجشٌلكخمشءةن كمحشى جحمتيحمت اخلممصجخمع كاخلجخمؼ كالحمسجمتء كاحلحملحجس - بٍلن
حجسى حجممحملممق، أك محلنممسفو  -كاججلتممسبيخمت ث اجلسى حمل ححصحجمى حجسِّ محلجحميحم إنممسفه جمتء مخلحمل اآلىمححمسة حًليحمجى

.(4)«اجحمىمغججلى مخلحمل جمتيىحل األكاىحل كمخفىمغحمسى حلمجعحححص حمحممحم يف يمطرصجحم ىحلِّ  ، خببلؼ مخلحمل لمخل يييجشى
  اف»/ كٔهل  /«كالطدكث ةْر

ٍحمسًجمتيحم اإلنممسف مخلحمل مخلهل ىلع اليجشحجسمخف/ يه  الحمساكة، كمخفيىحل/ املحمساد حجمجخم املمجعىن األيمطمخل، كحجمجخم مخل خيي
 كجمتيحم اججلحمقحمسب كاجمتن اكف، أك مخلمحمحجسكبن.

                                      
 . (444، 122ص)امليجشح املمحمري  (1)
 . (43)صذمحلحمسق احمل رجمت يف ججلمخضممغ املمجعرؼ  (2)
 . (21/323)أىمححمسجمتيحم اججلمخضربم يف اتلىمغممسري  (3)
 . (43)صاملحمقحجسـ حمجحملحجس إممسحمليمطيىحل ملاليجشبلة ملذا؟  (4)
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حمسحجمف/ حجمجخم الممصمجعع اذلم يٌل كجمتيحم الممصحملجمس، كمخلمحميحم ممسحملي احلحمت اججلحمقىحضمجع حمسحجمجحمن 
 لجخمخمشجخمح دالتلمجم.

 كاججلربحجمف يف االمحشمخضبلح/ ادلحلىحل كاملحمسححصحجس.

 كٌؿىن ذلم/
اججلمجعحجس يجخمـ اججلحمقيمخل يمطحمل مرصؼ مخلهل يمغىحمسع إحلمجم محلحمل يىمغحمسع إىل اججلربحجمف اذلم أجحميحم إذا ممسىحل 
 يث محشحجسؽ جمتجخمايحم.

ؿي يمطحمل مرصؼ مخلهل.
ى
يٍممس  أفَّ املمجتيجشحجسؽ ييجخمممسمخل بممسيحمل حيٍمجعحمسىؼ مجم يمغمجتيحلجخمف حمسحجمجحمن ىلع حمجهل كال ي

أفَّ اليجشحجسمخف حمجحمت كدحلىحل ىلع إيحملف املمجتيجشحجسؽ، كيجشحجسيحمقيحم يجخمـ احلممسب، حمجيجحت إجحميحم 
اثلجخماب، كحجمجخم ال يلجخمف إال يجخمـ املب، يمغججلجخمال محشحمج اإليحملف مل ىجسؿ اعجمتبلن أىمححمسجمتمجم رجمتء 
 تلحمجيجشيىحل آجمتىحل.

گ گ گ ﴿/ -يمطيذنا - كذلا اكف مخلمحممجعمجم دحلبلن ىلع يمطيحلجمس اإليحملف مخلحمل اجلىمغؽ

 .[83]اتلٔبث/اآليت  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
  كالطرب ضياء»/ كٔهل»/ 

 / حجمجخم احلبجمس كاملمحمممط.-ججلىمع- اليجشرب
ٍبىجمسي يمغييحم اجلىمغجمس يمطحمل ححصمجمجخمامجم مخلحمل املمخضمجعمخل كهلىجسا ممسيم  رمممشف ححصمجمحمس اليجشرب؛ ألجحميحم ححصمجمحمسه حتي
 كاملرشب كاملمحميحلخمت.

/ حمجبجمس اجلىمغجمس ىلع ىحضيمط ا، كيمطحمل مخلمجعيجشيمجتيحم، كىلع األمخفحجسار -رشاعن - كاملحمقيجشجخمد ليجشرب
 اململ مخلحمل اجلحمسع كاججلتممصيك.

مجميت أك حجمجخم حمجبجمس اجلىمغجمس ىلع اججلمجعدات كمممصمخفِّمجم، كىلع امليجش كمحمسارمجم، كيمطحمل املمحم
 كالممصمجمجخمات كذلامجم.
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 أك حمجبجمس اجلجخمارح كاججلحمقججل كالججلممسف يمطحمل يىمعممش ا.
ًر اليجشرب يف اججلىمغمخل. ر يحم محلمجتحملحمسُّ ى محشربنا؛ ألف اججلحمقججل يمجتحملحمسَّ يمِّ  كإجحمحمل ممسي

ٔاع/  كالطرب أُ
 ،، كمخلمحميحم محشرب ىلع أمخفحجسار ا ، كمخلمحميحم محشرب يمطحمل مخلمجعيص ا مخلمحميحم محشرب ىلع ىحضيمط ا 

ح ىجسلممق  كاليجشرب ىلع اججلمخضاعت كيمطحمل املحمجحمسمخلت أيمغممشىحل مخلحمل اليجشرب ىلع األمخفحجسار اململ، رصَّ
 . (1)الممسججلممغ، مخلمحممجممخل/ ممسمجعيحجس حمل جمتري، كمخليحملجخمف حمل مخلمجمحمساف، كممعريحجمحمل

 اليجشرب ىلع اججلمخضيمط، أـ اليجشرب يمطحمل املمجعيجشي؟ أٌا أيٍٓا أفضو/ 
ٔاب/ يمغيمجم حمجبجمس أمخل مخلحمل حمجيجحت حجمجخم محشرب يمغأليمغممشىحل اليجشرب ىلع اججلمخضيمط؛ ألف اججلمخضيمط  فاجل

 اجلىمغجمس كإمجعب ابلحجسف، جحتمخل اليجشرب يمطحمل املمجعيجشي؛ ألف يمغييحم محلممغَّ اجلىمغًجمس يمطحمل املمجعيجشي يمغحمجممس. 
أمخل مخلحمل حمجيجحت اليجشحمس/ يمغحمجيجحمن لجخمف مخلمجعجحمة اليجشرب يمطحمل املمجعيجشي أححصحجسَّ مخلحمل مخلمجعجحمة 

 اليجشرب ىلع اججلمخضيمط. 
، ىحل كديع إىل ذلممق كحجمجخم يممصمجتمجمييحم، كَيحجس مخل يِّى هل رشبي اخلحملحمس مخلمحتبلن مجعجحمة يمغججلجخم أف رجمتبلن حجمي

مخلحمل يمطحجسـ الرشب، يمغمجمجخم أححصحجسُّ يمطججلييحم مخلحمل أف ييجشٌل ركمجعمجتني كال ححصممق، محلىجسلممق لجخم اكف ححصنٌ كديمطمجتيحم 
، كالرشكط مخلمجتجخميمغحمسة يمغىب، يمغمجمىجسا يمغييحم محشمجعجخمب أمحشمجع مم لجخم  امحمسأة إىل جحمىمغممسمجم كيه دميججل، كاملاكف ىمحؿو

اليجشرب ىلع  محشًل يمطرشيحمل ركمجع، يمغمجممحم مخفحجس جحمحمقجخمؿ/ جحتجخماب اليجشرب يمطحمل املمجعيجشي حجممحم أيمطحمطمخل مخلحمل جحتجخماب
 . (2)مخضيمط؛ مل َيحجسق حجمىجسا اإلنممسف مخلحمل املمجعجحمة، يمغيجمتحمس حبممس مخل حمجيجشىحل هل مخلحمل املممصحمقاججل

يق أف نممصري إىل أجحميحم يمغيحمل يمجتمجعججلمخف ليجشرب ىلع أمخفحجسار ا اململ، يمغمجممحمؾ محمس يمغجخمؽ اليجشرب، 
كيه الحمسخمش مخفحجسار ا؛ كاججلىمغحمسؽ أف اليجشحمس مخفحجس لمخل مخفججليحم كحمجحمسف كاجحملَّس، ججللحمل مخلمحمممط جحمىمغممسيحم 

                                      
 . (2/249)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحللمخل  (1)
 . (225ص)، الحمل يمطمحتيحملني اجلجخمكي رشح األربمجعني (2)
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يض/ مخفججليحم ممط ججلحمقممشء ا كمخفحجسرق، يمغريىض مخل اىمحمجترق ا هل كال يمجمحمليحم، يمغمجمجخم مخلحمل احلحمساـ، كالحمسا
 مخلمجتحملححصو مخلممط اججلحمقممشء كاججلحمقحجسر إَين كجحمىمغين. 

إف الحمسخمش أىلع حمجالن مخلحمل اليجشرب، كمخفلجخما/ إف اليجشرب كاجمت كالحمسخمش » /كهلىجسا مخفؿ أحجمىحل اججلمجعججلمخل
 . (1) «مممسمجتحمج

اججلتممسٌلِّ حمل كمخفممط ججلىمعريق، كىجسمحلحمس األجمتحمس اذلم أيمطحجسق ا  كيصاؾد ىلع الطرب أمٔر، أٍْٓا/
 . (2)لججليجشحمسيحمل، كيمطججلحمليحم أف اجلحمسع ال يىمغيحجس إال ححصحمل األيمطحجساء، كحمجيجشجخمؿ األمحمساض كاألدكاء

 إذا اكف ىلع ممسبيىحل اتلَّحمترلُّ كإحمطمجمر اججلحمقحجسرة ىلع اتلحمجحملىحل  حخٍث/ يلجخمف اليجشرب مخلىجسمجخممخلن
 ماكف اليجشرب إيحملجحمن كاحمجتممسن. 

 املخطربر كالطاةر كالطت ار؛ فٓٔ/كأٌا اىفرؽ ةني 
ىحل املممصؽ كحمطمجمحمس يمطججلييحم، كإجحمحمل يحملمحممجعيحم مخلحمل الممسجحسممش ىمحجخمؼ  أف املخطرب/ حجمجخم اذلم يمجتحمجحملَّ
ق اهلل» ا، كيف احلحجسيجحت/  .(3)«كٌَ َيَخَطرب  يَُطربر

حمل مجعجخمَّد حتحملىحل املممصؽ يمغججلمخل حمطمجمحمس يمطججلييحم.حجمجخم كالطاةر/   مخلى
ت ار/  يحم اهلحمتجخمـ ىلع كالط  جخمَّدى جحمىمغممسى  املاكرق بل لكىمغ يف ذلممق كال محمسارة.حجمجخم مخلحمل يمطى

/ يمغمجمجخم اجلجخمر اذلم حييجشىحل يمغييحم جحمجخمع حمجحمسارة كإحمجحمساؽ، محلممشيء الممصحملجمس، محلحمل «الممشيء» كأمخل
 ، خببلؼ اججلحمقحملحمس؛ يمغجحميحم جحمجخمره حمخمش بل إحمجحمساؽ. [3]ئنس/  ﴾ۆ ۆ ۈ﴿/ مخفؿ ا 

 كالرس يف تشبيّ الطرب ةالضياء/ 
مجم يمطحمل مجمجخماقليحلجخمف اليجشرب ححصمخفًّ ىلع اجلىمغجخمس، حيمجتج إىل   .(4)دلحجمحجسةً اجلىمغًجمس، كحمجبًممسمجم ككىمغِّ

                                      
 . (224ص)الممسمخف امليجشحجسر  (1)
 . (76ص) ىلع األربمجعني اجلجخمكياجلرباكم خممجترص  (2)
 .(1253)، كمممسججلمخل (1469)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (3)
 . (2/648)كاحللمخل جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ  (4)
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 /اءكٌؿىن نٔف الطرب ضي
يىحل الحمسدل. -1  أف محشحمجيحم ال يحمساؿ مممسمجتممشين محمجخمر احلمخف ىلع ممسججلجخمؾ ممسبيىحل اهلحجسل، كجتمحمُّ ممسي
 اثلجخماب ىلع اليجشرب يلجخمف خمشيءن لججلحمقججل كجحمجخمرنا لججلجخمجمتيحم يف ادلجحمي كاآلىمححمسة. -2
اليجشرب ىلع اججلمخضيمط حمجىت يدِّيمجم، كيمطحمل املمجعيجشي يمغبل يمجعحملججلمجم، كىلع األمخفحجسار يمغبل َيحمسع، لك  -3

جحتِّحمس حمطججلحملن يف اججلحمقججل. جحتِّحمس يف اججلحمقججل جحمجخمرنا، محلحمل أف املمجعيجشي يى  ذلممق ييى
 /فائدة 

ً اتلجخمراةي لممشيء يف مخفجخمهل مجعىل/  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿كيًمحشىمغى

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿كذيًمحلحمسى أفَّ يمغيمجم جحمجخمرنا، محلحمل مخفؿ مجعىل/  [17]األُبياء/ ﴾ڈ

چ ڇ ڇ ڇ ﴿. ككيًمحشممغى اججلحمقحمسآف جلجخمر يمغحمقممش يف مخفجخمهل مجعىل/ [11]املائدة/ ﴾ڎڎ

؛ ألفَّ اججلىمعججل ىلع رشيمجع مجخمىس الممشيء؛ مل يمغيمجم مخلحمل [33]املائدة/ ﴾ڇ ڍ ڍ
اتلجحسىمغيممغ كاتلحممسري كيه  اآلمحشر كاألممعبلؿ كاألجحتحمقؿ، كاججلىمعججل ىلع رشيمجع جحمبيمحم 

حملحمج، محلحمل مخفؿ مجعىل/  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿احلمحميىمغي الممسَّ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ 

 .[338]األؾراؼ/ ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ
 جلجخمر، كيمطجخمدمجمحمل إحليحم، كيحمطمجمحمس ىعيفث/  اححصرتك اليجشبلة مخلممط اليجشرب يف مجعججلُّحمقمجمحمل دميمجعن

 لجخماردة يف احلحجسيجحت/ )جحمجخمر، خمشيء(.ذلممق مخلحمل األججلىمغظ ا
كحجمىجسا يىمغيحجس/ أف اتلاكحلممغ املىجسمحلجخمرة أجحمجخماره حمممش، مخلممط اىمحمجتيجشص لك مخلمحممجم حجسرجمت مخلحمل 

جخمر كالجخمخمشجخمح. ىمغي  درجمتت الممسُّ
  كاىلرآف ضشث لم، أك ؾييم»/ كٔهل»/ 

ؿي يمغيمجم اكججلحمقرب 
ى
يٍممس يمغمجمجخم حيجمتمخت يمطمحمممق يجخمـ اججلحمقيمخل كيممصمجمحجس لممق خلري يف املجخماخمشممط اججليت ت

 كيممصىمغممط لممق يمطمحمحجس ا مجعىل يف إمحلحمسامممق.كاملجخممخفًممغ 
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ف امخلمجتمحتججلى أمحمسق كاجمتمجتجى جحممجمييحم، كاتَّمجعىٍحمطى حملجخمايمطحمطيحم كحيُطو ْذا/ 
ى
إًٍف يمطحملججلى يحم 

 كاحجممجتحجسيى جحمجخمارق.
ؽ»/ مخفؿ احمل مممسمجعجخمد حجسَّ ، يمغحملحمل جمتمجعججليحم أمخلمخليحم مخفدق إىل (1)اججلحمقحمسآف ححصيمغممط مممصىمغممط كمخلًحمجىحله مييجشى

 .(2) «اجلمحم، كمخلحمل جمتمجعججليحم ىمحججلممغ حمطمجمحمسق مخفدق إىل اجلر
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ﴿كميجشحجساؽ حجمىجسا يف مخفجخمهل مجعىل/ 

 .[76]اإلرساء/ ﴾ے ۓ ۓ
، ىحل إمخل أف يحمسبخمت، كإمخل أف »/ مخفؿ مجعخمش الممسججلممغ مخل جمتلجمس أحمجحجسه اججلحمقحمسآف يمغحمقـ يمطمحميحم ممسلحملن

  .(3)«﴾ھ ے ے ۓ ۓ﴿خيَّس، جحتمخل بل/ 
ا، كاكحمل يمطججليلمخل كزرنا، »/ كمخفؿ أجخم مجخمىس األححصمجعحمسم إف حجمىجسا اججلحمقحمسآف اكحمله ججللمخل أجمتحمسن

، يمغجحمَّيحم مخلحمل اَّممط اججلحمقحمسآفى حجمممش يحم ىلع ريض اجلمحم، كمخلحمل  ، كال يتمجعلمخل اججلحمقحمسآفي جخما اججلحمقحمسآفى يمغًَّمجعي
يحمي اججلحمقحمسآفي زخَّ يف مخفىمغق، يمغحمقىجسيمغيحم يف اجلر ىمجعى  .(4)«اتَّ

كمخلحمل حمسؾ اججلمجعحملىحل يحم كلمخل يحملحمس حمل يمغييحم، كإجحمحمل يحمقحمسؤق لججلربك، كىلع األمجخمات، كيممسمجتىمغمجتخمت يحم 
يًَّف ممسحمججحميحم املحمجيمغىحل، اكف اججلحمقحمسآف حمجحمتن يمطججلييحم  . (5)يججلحمتحمليحم يجخمـ اججلحمقيمخل أمخلـ ادلَّ

  لك اجلاس يغدك فتائؽ ُفصّ فٍؿخلٓا، أك مٔبلٓا»/ كٔهل»/ 
حمس، كاملمجعىن/ أف لك إنممسف ييجشخمت يف أكؿ اجلمجمر ممسيمطين يف  /«يغدك» ممعحجسا يىمعحجسك إذا لَّ

 حتيجشيىحل أممعحمساخمشيحم.
                                      

يحلً  (1) ، أم/ مخلي ًىحلى ىمغبلفو ممغ احليججل املحمتمجتمجمحجس يمغيمجم، كحمي
ؽ، كاملحملحمجججل يه املاكحمسة كاملاكيحجسة، كاملًحمجىحل حجمجخم املمجتلكِّ حجسَّ يجشى ىًدؿ مي حمسى يحم، يمجعين/ دلي

قي كراءق ًحمطٍمجمًحمسيًّ يمغيحمقجخمدق إىل اجلر ىىجسى  يمطيذنا . -كاججلحمقحمسآف يليحجس مخلحمل اتخَّ
 . (843)الحمسحجمحجس ، كأمححجس يف (9/132)أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف اليحلري  (2)
 . (3387)أىمححمسجمتيحم ادلاريم  (3)
 . (1/257) ، كأجخم جحممجعيمخل يف احلججلي(3371)أىمححمسجمتيحم ادلاريم  (4)
 . (227ص) رشح األربمجعني اجلجخمكي مخفجخمايمطحجس كيمغجخماحجس (5)
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 / .كاىُغُدكُّ كاحي ق الحمسَّ  ممسريي أكًؿ اجلمجمًر، كخمشحجسُّ
حجسك مخلىمحجخمذه مخلحمل  مخل ني اججلىمغحمتحمس كىحضججلجخمع الممصحملجمس.  -لممشمخل- اججلىمعي

« ُّ  اججلىمغء لججلحمتحمساء، كبممطه ىمحرب، كاملمجتحجسأ حمىجسكؼ حمقحجسيحمسق/ يمغمجمجخم ممط جحمىمغممسيحم./ «فتائٌؽ ُفَص
 كاملحمساد بليممط/ املدججل.

ٍمجعًمجتمخف حجمجخم املممصرتم، «فٍؿخلٓا» أك يلجخمف املحمساد مخلحمل ابليممط/ الرشاء حمقحمسيمحم مخفجخمهل/ ؛ ألف اججلػحملي
 املممصرتم.كاإليمطمجتؽ إجحمحمل ييجشخمت مخلحمل 

كاملمجعىن/ يمغحملحمل حمسؾ ادلجحمي، كآجحتحمس اآلىمححمسة اححصرتل جحمىمغممسيحم مخلحمل ربيحم دلجحمي، يمغييحلجخمف مخلمجعمجتحمقمجم، 
 كمخلحمل حمسؾ اآلىمححمسة كآجحتحمس ادلجحمي اححصرتل جحمىمغممسيحم آلىمححمسة، يمغييحلجخمف مخلمجمججليحلمجم.

يمغحمتمجعىحل محمسكر األزمخلف كاجحمحمقممشء األجحمىمغس حملزنججل ىجسؿ اثلحملحمل مخلحمقىحل مخل اىمحمجترق مخلحمل اثلحملحمل 
.  مخلحمل ىمحري، أك رشٍّ

ڦ  ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿مجعىن يف مخفجخمهل مجعىل/ كمخفحجس كرد حجمىجسا امل

 .[30 -8]الشٍس/  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ
حجم »/ مخفؿ احمل رجمت يحم مخضيمط ا، كىمحب مخلحمل دممسَّ كاملمجعىن/ مخفحجس أيمغججلخمت مخلحمل زًقَّ جحمىمغممسى

ملمجعيص، يمغججلمخضيمط يحمسٌق اجلىمغجمس كمخضمجمحمسحجم يمغرتىمغممط، كاملمجعيص يحجسيسِّ اجلىمغجمس كحمقحملمجعمجم 
 .(1)«اججلرتابيمغمجتمحمجحسىمغخمش، كيجشريي اكذلم ييحجسسُّ يف 

ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿/ -يف اليجشمحمممغ األكؿ اذليحمل يمطجخما أجحمىمغممسمجممخل  - كمخفؿ مجعىل

 . [333]اتلٔبث/  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ
ىمححمساق، يمغحمقؿ يمغييحم ا 

ي
كأمخل اليجشمحمممغ اثلين اذلم ع جحمىمغممسػػيحم ججلىمعري ا، كآجحتحمس دجحميػق ىلع أ

 .[32]ابللرة/  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿مجعىل/ 
                                      

 . (2/652) كاحللمخل جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ (1)
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املمخلحمل يف ادلجحمي اكألممسري يممسىع يف يمغاكؾ رمخفمجتيحم ال يمخلحمل ححصحن حمجىت »/ مخفؿ احلممسحمل ابلرصم
 .» (1)يججلىق ا 

  .(2) «جمتمجعىحل اجلمحمى جحتحملمحمن ألجحمىمغممسلمخل؛ يمغبل بيمجعجخمحجم ىمعريحجم إف ا »كمخفؿ حمحملحجس حمل احلمحمىمغي/ 
 /(3)كمخفؿ مجعممشمجممخل
جحتىػػًمخلحملي ًػػ

ي
ػػحٍ ىمغً ًجمس اجلَّ ىمغٍ جلَّ أ ػػبَّ ػً رى ممسى  ػمجمى

 

ِّ ججلٍ جحسى ػ اججلٍ  يًف مجمى ػجمسى ججلى حٍ ججلى كى   ػثى  مخلٍ مجمً ػًمخف لكي  حملي حملى
 

 مجمى ً 
ي
جحمىػل يمغىػحمسى ٍىمحػ تيٍحملججلىػممقي اأٍل

ى
ػ ًٍف أ  ًٍمجعمجتيمجمى

 

  ً ٍ ب ػىجسى  يمغىػيىػجٍ ادلُّ  ءو ًمخلحملى يشى ػٍ ي اججلٍ  جخمى اؾى حجمي  ىمعى
 

ًمحش يى جٍ حجسي  ً يًس ىمغٍ ٍ جى ػى ػحجمى ٍحمل ذى ػً ػججلى كى 
ي
 مجمى ي يٍ  أ

 

 حملي حملى ى اثلَّ حجمى ذى  كى يًس ىمغٍ ٍ جى ػى ػحجمى ذى  حجسٍ ػحمقى ػججلى  
 

 ٔائػد ؾلديث  /فػ
، كا  مخفدر ىلع أف َيمجعىحل األيمطحملؿ  احلحجسيجحت دحلىحل ىلع إجحتت املزياف، كأجحميحم حمجيسٌّ

 جخمخمشممط يف املزياف؛ أمخل املمجعزتججل يمغحمتمجعججلجخما املزياف مخلمجعمحمجخمينٌ محلمحمين يمطحمل إمخفمخل اججلمجعحجسؿ، حجمىجسا  أجمتممسمخلن
زيقي  جخمِّ  . (4)يمطمحمحجس دممجمجخمرحجممخل، كبمجعممشمجممخل َيي

 ٔائػد حربٔيػث  /فػ
  /اىعٓٔر شعر اإليٍاف»كٔهل»/ 
اد تلحمجحمقيمخف اغي،  يجيغ / أف اججلمخضمجمجخمر كممعريق مخلحمل اججلمجعدات ال يحمساد ذلامجم، كإجحمحمل يحمسى ٍمجعججلىمخلى أف حي

يف اليجشحجسمخف - كيه حمسكي اجلىمغجمس تلحمقجخمل، كحمسبحمجتمجم كحمقجخميحملمجم كالممسحملجخم مجم، محلحمل مخفؿ مجعىل
 .[301]اتلٔبث/ ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ﴿/ -مخلمحتبلن 

كحمجمىحل اججلحمقحمسآف إمخل اغجحممخل كإمخل اغرـ، كججلحجمس حجممحمؾ محمس ال هل كال يمطججلييحم، إمخل لئلنممسف 

                                      
 . (2/157)، كأجخم جحممجعيمخل يف احلججلي (35229)أىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح يف امليجشمحمممغ  (1)
 . (3/176)أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي  (2)
 . (2/654)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحللمخل  (3)
 . (135 -134ص) يف رشح األربمجعني اجلجخمكي كاجلجخماحجمحمس ابلمجمي ،(232 -231ص)، الحمل يمطمحتيحملني اجلجخمكي رشح األربمجعني (4)
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كإمخل ىلع اإلنممسف، كيمجتىمغحمسَّع ىلع حجمىجسق اججلىمغحجسة/ أف حيممس اإلنممسف جحمىمغممسيحم حجمىحل يمطحملىحل ججلحمقحمسآف 
 .(1)يمغييحلجخمف حمجحمت هل، أك ال يمغييحلجخمف حمجحمتن يمطججلييحم يمغججلحممسمجتمجعمجت 

مجخماهلمخل، يمغحملمحممجممخل  كمخفحجس اححصرتل دميمطه مخلحمل الممسججلممغ أجحمىمغممسمجممخل مخلحمل ا » /مخفؿ احمل رجمت
ؽ حملهل، محلحمجي حمل أيب حمحملحجس  ٍحمل يجشحجسَّ ، أك (2)مخلى ، كمخلمحممجممخل مخلحمل يجشحجسؽ جخمزجحميحم يمغممشن جحتبلث محمساتو

 محلجحسدل اججلمخضحمجف ، كمخلمحممجممخل مخلحمل اكف َيمجتمجمحجس يف األيمطحملؿ اليجشحل كيحمقجخمؿ/ إجحمحمل أجحم أممسريه (3)أربمجعن
ًؾ رمخفيت؛ مخلمحممجممخل/ يمطحمل ـو اجحتين يمطرش أججلممغ أممسىع يف يمغاًكى ِّخمت لك يجخم يممسى حمسك حمل يمطمجت، كاكف مجعممشمجممخل ي

مجم حجسيىمجتًمجم. مخفؿ احلممسحمل/ )احمل آدـ إجحمَّممق  ٍىمغمجتىيحلُّ يحم يمغمجمجخم حى مجتىىحلى جحمىمغممسى جحمَّيحم مخفحجس قى
ى
تممسبيحمج حمقحجسر ديىًمجتيحم، محلأ

ا(  .(4) «ىمعحجسك كحمسكح يف ىحضججل األربح يمغججليلحمل حجمحملُّممق جحمىمغممسممق؛ يمغجحمممق ججلحمل حمسبخمت مخلمحتججلمجم أحجسن
ججلٍِّمحش رمخفمجتممقى مخل اممسمجتمخضمجعى -كأجحم ححصبٌّ - رجمتىحله محمسةن مخفؿ يل » /مخفؿ أجخم لحمس حمل يمطيش / ىمحى

ا. مخفؿ/ يمغجخما مخل نممسحمجتيمجم بىٍمجعحجسي   .(5) «يف ادلجحمي ًمخلٍحمل ًرؽِّ اآلىمححمسة، يمغًفَّ أممسريى اآلىمححمسة ممعريي مخلىمغيحلجخمؾو أحجسن
كاكف مجعخمش الممسججلممغ ييك كييك كيحمقجخمؿ/ ججلحجمس يل جحمىمغممسف، إجحمحمل يل جحمىمغجمس كاحمجحجسة، إذا 

 ذحجمٍ لمخل أجمتحجس أىمححمسل. 
 .(6) «مخلحمل محلحمسمخل جحمىمغممسيحم يمطججلييحم لمخل يلحمل لرلجحمي يمطمحمحجسق مخفىٍحجسره »احلمحمىمغي/  كمخفؿ حمحملحجس حمل

ا»/ كمخفيىحل هل ٍحمل لمخل يىحمسى ادلجحمي لكَّمجم جلىمغممسيحم ىمحمخضحمسن ٍحمل أيمطحمطمخل اجلس مخفحجسرنا؟ مخفؿ/ مخلى  .(7)«مخلى
، كججلحجمس إىحضبلؽ اإلنممسف جلىمغممسيحم اججلمجعمحمف كاحلحمسي احلحمقيحمقي يه اججلحمقيـ مخضيمط ا 

 حلمجعحملىحل لك يشء أرادق.

                                      
 . (233ص)، الحمل يمطمحتيحملني اجلجخمكي رشح األربمجعني (1)
 . (6/149)حمجججلي األكحلء  (2)
 . (8/122)مجمىجسي اليحلحملؿ  (3)
 .(2/653)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحللمخل  (4)
 . (8/324)أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي  (5)
 . (3/176)أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي  (6)
 . (324)أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف الحمسحجمحجس  (7)
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 / -يف اجلجخمجحمي- ♫مخفؿ احمل اججلحمقيمخل 
ي  ػػجخما هلى ًججلحمقي ًم ىمحي ؽِّ اذلَّ بيػػجخما ًمخلػػحملى الػػحمسِّ حمسى  حجمى

 

فً   ػػيٍمخضى بيججليػػجخما ًػػًحمسؽِّ اجلٍَّىمغػػًجمس كىالممصَّ  كى
 

شٓد محيث ؾرشم،  امهللٌَ كاؿ ضني يطتص أك يٍيس/ »/ مخفؿ 
ُ
شٓدؾ كأ

ُ
إين أضتطُج أ

كمالئكخم، كدميؽ خيلم أُم أُج اهلل ال هلإَ إال أُج، كضدؾ ال رشيَم لم، كأف حمًٍدا 
ُّ ٌَ اجلار، فإف كاهلا مرحني أؾخق اهلل ُطفّ ٌَ اجلار، فإف - ؾتدؾ كُبيم أؾخق اهلل ربَؿ

 .(1) «أربًؿا أؾخق اهلُل لكّ  ٌَ اجلار كاهلا ذالذًا أؾخق اهلل ذالذث أرباؾّ ٌَ اجلار، فإف كاهلا
امللممق إذا أيمطمجتمخف مجعخمش يمطحجسق رسل اججلمجعمجتمخف إىل مخفييحم، كا مجعىل أيمطمجتمخف الحمسبممط فإف كيو/ 

ىٍَّسً يمطججلييحم ككىجسلممق ابليق؟  ٍمخل ي
ى  األكؿ يمغًججلمخلى ل

ٔاب/  إف الَّساي مخفمجمحمسي، كا مجعىل ال حمقممط يمطججلييحم األححصيء اججلحمقمجمحمسي خببلؼ ممعريق، فاجل
 . (2)ممسحمججحميحم مخل ال يحمسيحجس كال يحمقممط يف حمجيحلحمليحم

 ٔائػد دؾػٔيػث  /فػ
يف احلحجسيجحت حمججحتٌّ جلحمليممط املممسججلحملني اعمخل، كادلاعة إىل ا ىمحمحش حلحمسص ىلع حمسكي 
 اجلىمغجخمس ججلمخضاعت كاملممسمجتحمجت، كيمغاكؾ اجلىمغجمس كيمطمجتحمقمجم بيمجعمجم بلرمجم كىمحججلحمقمجم، يمغمجمجخم األكىل مجم.

يحم خلججلحمقمجم لمخل حيحمسف ىلع مخل يمغيحم  ؛ يمغذا ع ادلايمطي جحمىمغممسى حمسىضو زاىحلو ، كيمطى  دجحميجخممٍّ
مخلحمل حمجمخضٍّ

ٍ جلحجسـ ىلع مخل يمغت، ككىجسا لمخل يىمغحمسح دلجحمي إذا أتىمجتٍيحم، كلمخل  جحمتيحمتى انممصىمعهل دليمطجخمة، كلمخل يييجشى
يىحل اججلمخضيمط، كميجشججلحمج املممسججلحملني. مجممجم يف أجخماب اخلري، كممسي  يىمعرتَّ مجم، ككجمتَّ

ا ، كحمقجخمي هلحملمجتًيحم كيمطحمسمخلكيمغييحم ثيه لرلايمطي اذلم ع جحمىمغممسيحم إىل ا  يحم يف ادليمطجخمة، مجعيحجسن
ر ىلع ألممسمحم أيمطحجساء الممسمحم  يمطحمل اإلرجمتؼ كاتلمجمجخميىحل، أك اخلجخمؼ مخلحمل اتلمجمحجسيحجس كالجخميمطيحجس املمجتيحلحمسِّ

                                      
 . (412)ص، كابلجحسرم يف األدب املىمغحمسد (5269)أىمححمسجمتيحم أجخم داكد  (1)
 . (62ص)، لججلمحمجخمكم اجلجخمكي رشح األربمجعني (2)
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كادليمطجخمة؛ ججلمجعججلحمليحم أفَّ املممصرتم حجمجخم الجخمحمجيحجس محشحمج احلمخفِّ يف اتلرصؼ يف جحمىمغممسيحم، كمخفحجس يمطمجم  يمغمجمجخم 
ملممصرتم، كأرادق امللممق الجخمحمجيحجس هل، يمغحملمجمحمل جمتحمسل كاكف مخلحمل مجمحجسيحجسات ججلحمل يلجخمف إال مخل ممسحملخمت يحم ا

 امللممق الجخمحمجيحجس لججلمحمىمغجمس، يمغحمقممش يمطججليمحم ابليممط كاليجشحجسؽ يمغييحم، كا يمجتجخمىل اليجشحلني مجعحجس ذلممق.
ٍمحلحمس كاججلتممسبيخمت كاالممسمجتىمعىمغر كاحلحملحجسججل، كبيف يمغممشىحل ذلممق لكيحم؛  كيمغييحم حمججحتٌّ ىلع لحمسكـ اذلِّ
ًجمس الرشيمجع، مم يحجسؿُّ  ممسي

ي
ىلع  ألجحمَّيحم كردى مخلحمقحمسكجحمن إليحملف كاليجشبلة كممعريحجمحمل مخلحمل مخفجخمايمطحجس ادليحمل، كأ

محلحمس يف حمجية املممسججلمخل  ♫كاكف لممصييمح اإلممسبلـ احمل يحملي  -كىمحمحشن ادلايمطي- أحجمحملي اذلِّ
 كممعريق مخلحمل أحملً أحجمىحل الممسمحم كاجلحمليمط اجمتمجتمجمده محلري يف حجمىجسا ابلب.

مخلٍ  جخمجحميػػجخما ًمخلػػمحتٍججلىمجمي ىػػٍمخل ىلي جخما إًٍف ل ػػَّمجمي  يمغىتىممصى
 

حي   ػػػػًؿ يمغىػػػػبلى ػػػػُّيحمى ًلحمسِّجمتى  إًفَّ اججلتَّممصى
 

 
 
 
 

 



 

 

 

233  

 

 الحديث الرابع والعشرون
 

َُّه َقاَل:   ِفيَما يَْرِوي َعْن َرب هِ   َعْن النَِّبي   ◙ َعْن أَِبي ذَر   ًَا »أَن

ًما َفََل  ْمُت امظُّْنَم َعََل نَْفِِس َوَجَعْنتُُه ةٌَْنَُكْم ُمَحسَّ ِعتَاِدي إِنٍِّ َحسَّ

َمْن َهَدًْتُُه َفاْستَْهُدونٍِ أَْهِدُكْم، تََظاَمـُمىا، ًَا ِعتَاِدي ُكنُُّكْم َضالٌّ إَِّلَّ 

ًَا ِعتَاِدي كُنُُّكْم َجاِئٌع إَِّلَّ َمْن أَْطَعْمتُُه َفاْستَْطِعُمىنٍِ أُْطِعْمُكْم، ًَا 

ِعتَاِدي ُكنُّكُْم َعاٍز إَِّلَّ َمْن َكَسْىتُُه َفاْستَْكُسىنٍِ أَْكُسُكْم، ًَا ِعتَاِدي إِنَُّكْم 

 ْ  ِه َوامنََّهاِز، َوأَنَا أَْغِفُس امرُّنُىَب َجِمًٌعا؛ َفاْستَْغِفُسونٍِتُْخِطئُىَن ِةامنٌَّ

ونٍِ، َوَمْن تَتْنُُغىا  ي َفتَُُضُّ أَْغِفْس مَُكْم، ًَا ِعتَاِدي إِنَُّكْم َمْن تَتْنُُغىا ُُضِّ

مَُكْم َوآِخَسُكْم، َوإِنَْسُكْم وَ  ِجنَُّكْم نَْفِعٍ َفتَنَْفُعىنٍِ، ًَا ِعتَاِدي مَْى أَنَّ أَوَّ

َكانُىا َعََل أَتَْقى َقْنِث َزُجٍه َواِحٍد ِمنُْكْم َما َشاَد ذَِمَك ِِف ُمْنِكٍ َشٌْئًا، ًَا 

مَُكْم َوآِخَسُكْم، َوإِنَْسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُىا َعََل أَْفَجِس َقْنِث  ِعتَاِدي مَْى أَنَّ أَوَّ

مَُكْم َزُجٍه َواِحٍد َما نََقَص ذَِمَك ِمْن ُمْنِكٍ َشٌْ  ئًا، ًَا ِعتَاِدي مَْى أَنَّ أَوَّ

َوآِخَسُكْم، َوإِنَْسُكْم َوِجنَُّكْم َقاُمىا ِِف َصِعٌٍد َواِحٍد َفَسأَمُىنٍِ َفأَْعَطٌُْت 

ا ِعنِْدي إَِّلَّ َكَما ًَ  ُكهَّ إِنَْساٍن َمْسأََمتَُه َما نََقَص ذَِمكَ  نُْقُص ِممَّ

ٍَ أَْعَمامُُكْم أُْحِصٌَها مَُكْم، اْمـِمْخٌَُط إِذَا أُْدِخَه اْمتَْحَس،  ًَا ِعتَاِدي إِنََّما ِه

ٌُكْم إًَِّاَها َفَمْن َوَجَد َخْْيًا َفْنٌَْحَمْد هللاَ، َوَمْن َوَجَد َغْْيَ ذَِمَك َفََل  ثم أَُوفِّ

 رواه مسلم. .«ًَنُىَمنَّ إَِّلَّ نَْفَسهُ 
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
ْٓ، كابلجحسرم يف األدب املىحمسد ٖٔ ركاي ربيك ٖ يحمسيحجس قٖ ٚىجسا احلحجسيجحت أىمححمسجمتٙ مممس

ٙ ، ٍٜالين قٖ أيب ذىرٍّ  .(1)أيب إدريجمس اخلى
- كأىمححمسجمتٙ مممسْٓ ٖٔ ركاي ٕٚـ قٖ ًمجتدة قٖ أيب ًال قٖ أيب أممسٕء الحمسحمجيب  -أيغن

 .(2)قٖ أيب ذىرٍّ 
حمس أ أممسٕء (3)كأىمححمسجمتٙ ٔكٕحمس ، لٓ يَىجس يف إممس٘دق،  قٖ أيٜب قٖ أيب ًال قٖ أيب ذرٍّ

، كأيٜب رصم.  كركاي ٔكٕحمس قٖ ابلرصيني ويٛ يشءه
ٓو  ٍ٘ ٜش قٖ قحجس الحمسمحٖ ٖ غى كأىمححمسجمتٙ اّرتٔىجسم، كاٖ ٔجمتٙ ٖٔ ركاي شٛحمس ٖ حمج

ٙ ، ٜ مغؽحمسب احلحجسيجحت، (4)قٖ أيب ذىرٍّ ٘ٙ اّرتٔىجسم، كاخلالؼ يف شٛحمس مشٜٛر، ٚك ممسَّ . كحمجى
ًْه قْيٙ يف ٚىجسا احلحجسيجحت - ّحجمس حبحمت، كًحجس اىمحمجتي  كأشر اّرتٔىجسم إىل ذلٍ ٌٜهل/ -أيغن

ٜش قٖ ٔكحجسم َحمسب » ٚىجسا حمجحجسيجحت حمجممسٖ، كركل كغٛٓ ٚىجسا احلحجسيجحت قٖ شٛحمس ٖ حمج
ٜق قٖ أيب ذر قٖ اجليب   .«حن

ٖ اجليب  ال/ قٖ أيب ذر ق مجتدة قٖ أيبً  ٖ ركايً  ٙ - كّىؾ أمححجسٔ  ٖ رب ٕ يحمسكم ق -وي
ٔا، لك ثين آدم خيؽئ ثةلييو أال فال دظةىـٍ ،إين خصٌخ ىلع ُفيس اىظيً وىلع غجةدي»/ 

                                      
  .(2577)أىمححمسجمتٙ مممسْٓ  (1)
  .(2577)أىمححمسجمتٙ مممسْٓ  (2)
 .(27272)قحجس الحمسزاؽ يف املط٘ه  أىمححمسجمتٙ (3)
 ًؿ اّرتٔىجسم/ ٚىجسا حمجحجسيجحت حمجممسٖ.  ،(4257)، كاٖ ٔجمتٙ (2495)أىمححمسجمتٙ اّرتٔىجسم  (4)
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 إال ٌَ ْسيخ، وانلٓةر، زً يعذغفصين فأغفص هل وال أثةيل، وكةل/ ية ثين آدم لككً اكن عةاًل 
ة إال ة إال ٌَ أؼػٍخ، ولككً اكن ظٍآًُ ة إال ٌَ نعٔت، ولككً اكن جةاػً ولككً اكن اعريً 

 ٌَ ظليخ، فةظذٓسوين أْسكً، واظذهعٔين أكعكً، واظذؽػٍٔين أؼػٍكً،
واظتعلٔين أظلكً، ية غجةدي لٔ أن أوىكً وآرصكً، وجِكً وإنعكً، وضغريكً 

ة، ولٔ أن ا لً دضيسوا يف مييك شيبً  واخسً وكجريكً، وذنصكً وأُسةكً ىلع كيت أدلةكً رجاًل 
أوىكً وآرصكً، وجِكً وإنعكً، وضغريكً وكجريكً، وذنصكً وأُسةكً ىلع كيت أكفصكً 

ٔا ٌَ مييك شيبً رجاًل   .«ة، إال نٍة يِلص رأس اىـٍزيػ ٌَ ابلدص لً دِلط
ية »يٌٜؿ ا كىل/  كّىؾ اّرتٔىجسم ٖٔ ركاي شٛحمس/ قٖ أيب ذر ًؿ/ ًؿ رممسٜؿ ا 

إال ٌَ أغِيخ  إال ٌَ ْسيذّ فعئين اىـٓسى أْسكً، ولككً فلريٌ  غجةدي لككً عةٌل 
ىلع اىـٍغفصة  رةٍ إال ٌَ اعفيخ، فٍَ غيً ٌِكً أين ذو كس فعئين أرزككً، ولككً ٌشٌُت 

فةظذغفصين غفصت هل وال أثةيل، ولٔ أن أوىكً وآرصكً، وخيكً وٌيذكً، ورؼجكً 
ٔا ىلع أدىق كيت غجسٍ  ٌَ غجةدي ٌة زاد ذلم يف مييك جِةح ثػٔعح، ولٔ أن  ويةبعكً اجذٍػ

ٔا ىلع أشىق كيت غجس ٌَ  أوىكً وآرصكً، وخيكً وٌيذكً، ورؼجكً ويةبعكً، اجذٍػ
م ٌَ مييك جِةح ثػٔعح، ولٔ أن أوىكً وآرصكً، وخيكً وٌيذكً، غجةدي ٌة ُلص ذل

ٔا يف ضػيسٍ  كً ٌة ثيغخ أٌِيذّ ٌِ فعأل لك إنعةنٍ  واخسٍ  ورؼجكً ويةبعكً اجذٍػ
ٌِكً ٌة ظأل ٌة ُلص ذلم ٌَ مييك إال نٍة لٔ أن أخسكً مص ثةبلدص  فأغؽيخ لك ظةاٍو 

ٔادٌ فغٍط فيّ إثصةً  ، أفػو ٌة أريس، غؽةيئ الكم، وغشايب سٌ ٌةج ، زً رفػٓة إيلّ؛ ذلم ثأين ج
 .«الكم، إٍُة أمصي ليشء إذا أرددّ أن أكٔل هل/ كَ، فيهٔن

حمس مممسْٓ كمريق قٌ ٚىجسا احلحجسيجحت ًؿ/  اكف أٜ إدريجمس اخلٜالين إذا حمجحجسث ٛىجسا »كَذ
 .«احلحجسيجحت جمتمحت ىلع ركتيٙ
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 )األربكني(.ٌحجسـ اتلكحمسيه ٙ يف احلحجسيجحت اثلٖٔ قرش ٖٔ 
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 أهمية احلديث ومنزلته

 
 
ٌَّى ىلع ذلٍ ٌٜهل/ ركل اجلٜكم -1  ٚىجسا احلحجسيجحت ممس٘دق يف آىمححمس َمجتٙ )األذاكر(، جحتٓ عى

ٚىجسا حمجحجسيجحت ضحمجيخمت ركي٘ق يف ضحمجيخمت مممسْٓ كمريق، كرجمتؿ إممس٘دق ٔين إىل أيب ذىرٍّ »
ٓ دمشٌيٜف، كدىمحِ أٜ ذىرٍّ دمشي، وجمتمجتٕف يف ٚىجس ◙ ِه ٖٔ لكُّٛ ى ا احلحجسيجحت دمي

 اّىٜاحجس، ٔ٘ٛ/
 ضحمج إممس٘دق كٔمجت٘ٙ. -
ُّٜقي. - ْي  قي
ٙي دلمشٌيني. - ْي ٍْممسي ىممسى  ت
كٔ٘ٛ/ ٔ اشمجتِٕ قْيٙ ٖٔ ابليف ٌّٜاقحجس قـيٕ يف أضٜؿ ادليٖ كوحمسكقٙ كاآلداب  -

 كّؽه اٌّْٜب كمريٚ ك احلٕحجس.
/ ّحجمس ألِٚ الشـ أٗٙ ًؿ ♫كركي٘ قٖ اإلٔـ أيب قحجس ا أمححجس ٖ حمجِ٘  -

 .(1) «حمجحجسيجحت أرشؼ ٖٔ ٚىجسا احلحجسيجحت
محتى ىلع ركتيٙ. (2)كاكف أٜ إدريجمس اخلٜالين ثى ٛىجسا احلحجسيجحت جمتى حجسَّ  إذا حمجى

ٜ حمجحجسيجحت قـيٓ قْيٙ ٔحجسار اإلممسالـ» كًؿ اجلحمسداين/ -2  .(3)«ٚك

 

                                      
  (314)ص األذاكر (1)
 لْحمجحجسيجحت◙راكم احلحجسيجحت قٖ أيب ذىرٍّ  (2) ٕن  كإجمتالالن هل. ،، كاكف يىكِ ذلٍ كـي
 . (183)ص اجلٜاٚحمس الْلي ىلع األربكني اجلٜكي (3)
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 الشرح اإلمجالي

 
 

ٔااس، اشذٍو ىلع ُُجٍَو ٌَ اىلٔ ٔااس، ٌِٓة/ْشا خسير جييو اىلسر، غظيً اىف  اغس واىف
 حتحمسيٓ اّـْٓ لْ٘ىجمس كلْنري. -1
 ىٜيظ األمٜر لكٛ ، كاتلُّٜكُّ قْيٙ يف ؼْ أمٜر اهلحجساي كاملكش. -2
ٜق كرمحمجتٙ. -3 كى قى  ؼْ املنىحمسة ٖٔ ا كىل، كممسى
إجحتت إرادة اّكحجس كاىمحمجتيرق، وال ٜٚ دلٜر َٕ ٌٜؿ اجلربي، كال ٜٚ ىمحّيه ألوكهل َٕ  -4

 ٌٜؿ اٌّحجسري.
ٔ ٌَ األخةدير اىلسظيح.  ْو

كتممسىم األحمجديجحت اإلهلي، كيه  قٖ ربٙ  ٜٚ ٔ يحمسكيٙ اجليب واحلسير اىلسيس/ 
أكرث ٖٔ ٔ حمجحجسيجحت، كًحجس دمكٛ كظ األٕ ٔ٘ٛٓ/ قٌل ٖ ْف يف َمجتٙ املممسىم/ 

 . (1))املٌضحجس الممسجي يف األحمجديجحت اإلهلي( دمف ويٙ ٔ حمجحجسيجحت
 سيس ثشلم/وظيم اىل

نممسن إىل اذلات اإلهلي املٌحجسممس؛ كًيِ/ ألٗٙ يت٘كؿ ٔ يمجتكَّْي مجتٌحجسيجمس ا كزنيٛٙ، 
 كبيف ًحجسرٙ كاٗىحمسادق بشٜف اخلْي كاألمحمس كاتلحجسري كاحليٍؾٓ.

ٜقٛ/ الُشه قٖ قـٕ ا كىل كٔ يمجتكَّْي ىجسلٍ ٖٔ ضىٙ جمتِ كقال.  وٕٜع
حمسيحجس قْيٙ يف اّترشيكت كاألمٜر االجمتمجتٕقي كأٔ األحمجديجحت اجلٜي وتشِٕ ذلٍ ك

 .، وجًٍممسبىمجتٛ إىل اجليب كمري ذلٍ، كتممسمجتٌٕحجس نممسبمجتٛ ٖٔ ًْٛ 
                                      

  .(175ص)اجلٜكي  يف رشح األربكني ايفلٜا (1)
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ٜد األحمجديجحت اٌّحجسممسي/فةاسة/  ٓ يف كجمت  كٖٔ احٍلًؾى
 ٖ ًٔ ٍٖ ممسٌٛ  ٔى ختطيص األٔ اإلممسالٔي كىغيْٛ؛ ألفَّ ا كىل أقؽٚ ٔ أقؽٝ 

ًٖٔ الكٔٙ، دلحمسَّدنا قٖ  لْىغِ. األمٓ  ٔن ٍكًحمتحمس إٕ ٕي  ىمحضي اإلقحمتز، كزادٚ ٗحمساؿ الُمجتب ال
 فةاسة/

/ قمجتر كممسمٍ نًٍممس احلحجسيجحت اٌّحجسيس إىل ا كىل، رمٓ أفَّ ّىـٙ ٖٔ الحمسممسٜؿ 
 ٔ٘محتٜرنا، أك حتيك ٌّٔ  ٔن مغٕٜٗٙ ال قمجتر أّىؿٙ، َٕ ٌٜؿ/ ًؿ الشقحمس كٌٜؿ الك

حمس اّ ٌحمسآف مغٕٜف الكـ مٜىس كوحمسقٜف كمريٕٚ ّىظ مري أّىؿٛٓ والف ٗرثنا، أك َٕ َذ
ى ذلٍ إحلٛٓ. ىممسى  كأممسْٜب مري أممسْٜبٛٓ كن

ىمَّ احلحجسيجحت اجلٜم ًحجسممسيًّ، كإف اكف ٔك٘ق وبِةًء ىلع ذلم/ يممسى - ال ي ٖٔ ق٘حجس ا،  -أيغن
كال ختحمسج األحمجديجحت اجلٜي جبْٕمجتٛ قٖ الٜيح ّؾٖ ّحجمس ٔكىن ٚىجسا أف لك حمجحجسيجحت 

ا ويٌحمسق الٜيح  مٜىح إحلٙ َٕ ٜٚ احلؿ يف احلحجسيجحت اٌّحجسيس؛ ِ ًحجس ي٘ؽي كي٘ٙ  دلمجتٛحجسن
 . (1)ىلع الطٜاب، كئٌٜٙ إذا لٓ يٜوي يف احلؿ 

ٖ احلحجسيجحت اجلٜم إال يف إممس٘د الحمسممسٜؿ  /كًؿ ابلكظ هل  إف احلحجسيجحت اٌّحجسيس ال خيمجتْه ق
 . (2)قٖ ربٙ 

 فصع/ يف اىفصق ثني احلسير اىلسيس واىلصآن/

 اٌّحمسآف ٗحمسؿ لْمجتحمجحجسم كاإلقحمتز، خبالؼ احلحجسيجحت اٌّحجسيس. -1
، كأٔ احلحجسيجحت اٌّحجسيس وكٖ ا ٔكىنن دكف الْىؾ، كًيِ/  -2  كٔكىنن ـن اٌّحمسآف قٖ ا ّى

.- الْىؾ ٖٔ ا  أيغن
ا ٖٔ اٌّحمسآف يف كظ األحمجيف،  كّؾٖ يىحمسًدي قْيٙ/ أٗٙ لٜ اكف َىجسلٍ لاكف أىلع ممس٘حجسن

ربٙ حجسكف كاممسؽ، ككىجسلٍ لٜ اكف الْىؾ كاملكىن ٖٔ ق٘حجس ا قٖ  كذلٍ إذا ركاق اجليب 

                                      
 . (212 -211ص)رشح األربكني اجلٜكي ٖٔ ًٜاقحجس كوٜاحجس  -ٕك٘ق- مممسمجتىد (1)
 . (174)صاجلٜكي الٜايف يف رشح األربكني  (2)
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لاكٗ احلُٕ ٌمجتيض تممسكيٙ ٔف اٌّحمسآف يف احلؾٓ، حمجيجحت اىٌ يف األضِ كٔكْٜـ ٔ 
 حٕ٘ٛ ٖٔ وىحمسؽ. 

جحتٓ لٜ ًيِ/ إف األكىل حمسؾ اخلٜض يف ٚىجسا ىمحٜون ٖٔ أف يؾٜف ٖٔ اتل٘ؽف اهللٍ 
قٖ ربٙ ككىف، لاكف  اٌّحجسيس ٔ ركاق اجليب  وقْٙ، كاالًمجتطر ىلع اٌّٜؿ ف احلحجسيجحت

ذلٍ اكوين كّكْٙ أممسْٓ؛ ِ ذلٍ أحمجممسٖ ٔ يٌؿ يف احلحجسيجحت اٌّحجسيس، كال ٗحمججحت ِٚ ٜٚ 
 كٔكىن، أك ٖٔ ًٜؿ ا ٔكىن كٖٔ ّىؾ اجليب  ـن ؛ ألف ٚىجسا ويٙ ٜٗع ٖٔ ٖٔ ًٜؿ ا ّى

 . (1)اتللكه، كًحجس ٗٛي٘ قٖ اتللكه، كٗٛي٘ قٖ اتل٘ؽف 
 حمسـ محِ اٌّحمسآف كًحمساءٙ ىلع اجل٘، كال حيحمسـ ذلٍ يف احلحجسيجحت اٌّحجسيس.حي -3
يشرتط أف  -4 اٌّحمسآف لكٙ ًؽيع اثلٜت تلٜاحمس كٌِٗ الاكو هل، كاحلحجسيجحت اٌّحجسيس ال ي

 يؾٜف ًؽكينٌ.
 اٌّحمسآف ٔمجتكَّحجس ٙ، خبالؼ احلحجسيجحت اٌّحجسيس. -5
ٍْى كحمجين، خبالؼ احلحجسيجحت اٌّحجسيس و -6 ٕى ٍْى اٌّحمسآف ي٘ػحمسؿ ٙ اّػ ٕى ٗٙ ًحجس ي٘ػحمسؿ ٙ اّػ

، كمري ذلٍ. ٔن ، كٔ٘ ٔن  كًحجس يؾٜف إهل
 فصع/ وأٌة اىفصق ثني احلسير اىلسيس واحلسير انلجٔي/

، كاثلين ٖٔ اجليب  -1 ـن . احلحجسيجحت اٌّحجسيس ٖٔ ا ٔكىنن ال ّى  كٔكىنن ـن  ّى
احلحجسيجحت  احلحجسيجحت اٌّحجسيس يطحجسر لحمسكاي قٖ ا خبالؼ اجلٜم؛ كذلا ًيِ يف كحمسيه -2

، كرة ♠قٖ ا رؾ ككىل ٜاممسؽ جمتربيِ  اٌّحجسيس/ ٜٚ ٔ يحمسكيٙ اجليب 
 إحلٙ اتلكري ي قرة شء ٖٔ أٜٗاع الالكـ. ِّٜعن  لٜيح كاإلهلـ كامل٘ـ ٔى

 
 

 

                                      
 مجترصؼ.  (243 -236)ص، الٖ قمحتيٕني اجلٜكي رشح األربكني (1)
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 الشرح التفصيلي

 
 
  /ية غجةدي إين خصٌَّخ اىظيً ىلع ُفيس»كٔهل»/ 

 بلكيحجس./ حمجحمسؼ ٗحجساء كعف جلحجساء ا«ية»
 كًحجس ي٘دل ٙ اٌّحمسي زنيالن هل ٔ٘ػحمسّ ابلكيحجس ألمٜر ٔ٘ٛ/

 ، كٜٚ ممسحمجٗٙ أًحمسب إحلٙ ٖٔ حمجِ الٜريحجس.«ي ا» ، ك«يرب» ّكـٕمجتٙ، ٌَٜهل/ -1
 ّنىْمجتٙ، َٕ ٚ٘ وٛٓ اغوْٜف قٖ ٍْ األمٜر اّكـيٕ )أك لُرثة اّنوْني ٔ٘ٛٓ قٖ ذلٍ(. -2
 .[12]ابللصة/ ﴾ڱ ڱ ں ں﴿ يف ًٜهل كىل/ لالقمجت٘ء ملحجسقٜ كامل٘دل، َٕ -3

ٜ /«غجةدي» حمس كاألٗىث، كاحلحمس كاّكحجس، ّؾٖ  -ّن- دمف قحجس ٚك اإلنممسف حلت٘كؿ اذَل
ٜد اتلٌٜل كاّىحمتٜر يف  املحمساد ٚ٘ دميف اثلٌْني اإلنجمس كاجلٖ؛ ّتممسكيٛٓ يف اتلاكحله ككجمت

 .«لٔ أن إنعكً وجِكً...» ًْٜبٛٓ؛ ٌحمسي٘ ًٜهل اآليت/
 /«ٌخ اىظيً ىلع ُفيسإين خصَّ »

/ امل٘ف، أم/ ٔ٘كمجتٙ ٔف ًحجسريت قْيٙ، كإٕٗ ًْ٘/ ٔف ًحجسريت قْيٙ؛ ألٗٙ لٜ -ّن- اتلدصيً
 كال جحت٘ء؛ إذ ال يثىن ىلع اّىقِ إال إذا اكف  اكف مممجت٘كن ىلع ا لٓ يؾٖ يف ذلٍ ٔحجسحمجن

ذلٍ مممسمجتحمجيِ  يُٕ٘ٙ أف يىكِ، أك ال يىكِ و ًدر ىلع أف يـْٓ اخلْي، ّؾٖ ٗكْٓ أف
 ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿، كًؿ كىل/ [94]الهٓف/ ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ خبربق حمجيػجحت ًؿ/

ڈ ڈ ژ ﴿، كًؿ كىل/ [12]اغفص/ ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿كًؿ كىل/  ،(1)[14]ق/

                                      
 مجترصؼ يممسري.  (238)صاملطحجسر الممسي  (1)
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 .[07]اتلٔبح/ ﴾ژ ڑ ڑ ک ک
نَلة ظةاو/

َ
ِ جي ىلع ا يشء؟  وذللم لٔ َظأ ـي ىلع ا يشء، ٚك حمسي  ِٚ حيى

ٔاب/  ـ و٘كٓ؛ ألف هل أف حيؾٓ ٕ  أٔ إذا اكف ٜٚفةجل اذلم أكجمت ىلع ٗىممسٙ، أك حمجحمسَّ
ٜجمت كٌٜجل ىلع ا َىجسا ككىجسا وال،  ـى كٌٜجل ىلع ا َىجسا ككىجسا، أك أف ٗ حمسِّ شء، كأٔ أف حني

ـ، كإٕٗ اتلحمجحمسيٓ كاإلجيب إىل ا  ٜجمت كال حيحمسِّ  . وّكٌِ ال ي
 / (1) -يف اجلٜٗي- ♫ًؿ اٖ اٌّيٓ 

ػػ لًًٍْكىػػػ ػػػيج كىاًجمتػػػه ٔى ًٙ حمجى ْىيػػ  ًد قى
 

ػفً   ٓى الشَّ ػي ـً ٍجمتػحمسى اٍّكى
ى
ػى اأٍل كٍجمتى

ى
ٜى أ  ٚي

 

ػػػػػًفه  ًٙ عى يػػػػػ ى ِه دلى ػػػػػ ٕى الى عى َّ كى  الكى
 

ػػػفً   ًص كىاإٍلًٍحمجممسى فى ًػػػإٍلًٍىمحالى  إًٍف اكى
 

ىلع ًٜؿ اجلٜكم/ )كاّـْٓ مممسمجتحمجيِ يف حمجي ا؛ وف -  ♫كًؿ حمٕحجس رشيحجس رع 
 حمؿ يف حمجي ا كىل(اّـْٓ دلكزة احلحجس كاتلرصؼ يف مْ ّحجمس »/-ٍ اّنري، كيه دميكن

ٚىجسا حبحجس لْـْٓ كًحجس ف الشرح ويٙ كظ املمجتلكٕني يف وْممسىمجتٛٓ اجلحجسحل، كاحلي أف اّـْٓ 
إيىجساء ٛغٓ حمجي ذم احلي، أك اجلٌص ٔ٘ٙ، أك خلحمسكج قٖ احلي يف املكمْ اكلرضب 

ىجسق أوكؿ ممُ٘ يف أٗ ؽ كمري ذلٍ، ٚك ىممسٛ جيٜز قٌالن أف مجتكْي ٛ ًحجسرة كاإلراغـ كاإلٚر
اخلّي، كّؾٖ ٚىجسا اجلحمس ال يٌف؛ ألٗٙ ٌٗص حمجحمسٔٙ ا كىل ىلع ٗىممسٙ يف ٚىجسا احلحجسيجحت 

 . (2)«كٗىق يف آيت ٖٔ َمجتٙ، كٖٔ شف امل٘يف يف األوكؿ أف يؾٜف ويٕ ٜٚ ٔـ٘ الًٜٜع
ٔاع، ٌِٓة/  واىظيً أُ

 حمسؾ املحمجممسٖ ال جمتحمساء. -1
ٜء.ٔكً اّرب -2  مء ىلع ٔ لٓ يىكِ لممس
 أف يكً إنممسٗن ىجسٗ مريق. -3

                                      
  .(278)صاٌّيٓ   اٖٜٗٗي (1)
 . (62ص)حمٕحجس رشيحجس رع  /كْيي، لْٜ٘كم، ألربكنيارشح  (2)
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 أف حيؾٓ ني اجلس نري اٌّممسػ. -4
 / كعفي األشيء يف مري مٜعكٛ.«اىظيً» فـ

 أك ٜٚ/ اتلرصُّؼي يف مٍٍْ اّنري نري إذٗٙ.
 كىلع الك املك٘حني وّـْٓ مممجت٘فه يف حمجي ا كىل.

 ردُّ شجٍٓح/
؟ أّحجمس اي ىمح فإن كيو/ ٓي  ّيى أوكًؿ اّكد كويٛ اّـْ
ٔاب/ ٜ ال يٜضه بيشء ٔ٘ٛ، إٕٗ يٜضه فةجل  أفَّ أوكؿ قدق خمًْٜٙ كٔىكٜالٙ، ٚك

ٕ ًـ ٙ ٖٔ ضىٙ كأوكهل؛ كال يٜضه وكؿ اّكد؛ ألٗٛ ىمحٌْٙ كٌحجسيحمسق كّحممسٍ 
 ضىت كال أوكالن ًٕن ٙ.

 واىظيً ظيٍةن/
 .[21]ىلٍةن/ ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ؾ/ ؿْٓ اجلىجمس/ كٔ٘ٙ الرش -1
ٜداع/ ؿْٓ اّنري/ كٔ٘ٙ ًٜؿ اجليب  -2 ٔاىَكً وأغصاَعكً » يف ىمحؽ ال إن دٌةَءكً وأم

 .(1)«غييكً خصام ندصٌح ئٌِكً ْشا يف ثرِلكً ْشا
؛ ٌّٜهل/ ٔا» ّؾٖ ٜٚ يف املكىن اثلين أؿٛحمسي  . (2)«فال دظةمل

 غلٔبةت اىظيً واىظةملني/
 .(3)«ٔم اىليةٌحاىظيً ظيٍةت ي»/ ًؿ  -1
/ ، زً «إن ا يَلٍُيل ليظةلً خىت إذا أرشه لً ُيْفيِذّ»/ كًؿ  -2

ى
ڑ ک ک ﴿ًحمسأ

ٔد] ﴾ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ْ/ 271]»(4). 

                                      
 .(1679)، كمممسْٓ (67)أىمححمسجمتٙ ابلجحسرم  (1)
 . (245)ص، الٖ قمحتيٕني اجلٜكي رشح األربكني (2)
 .(2579)، كمممسْٓ (2447)أىمححمسجمتٙ ابلجحسرم  (3)
 .(2583)، كمممسْٓ (4686)أىمححمسجمتٙ ابلجحسرم  (4)
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ًَّ ديِةٌر، وال »/ كًؿ  -3 ُّ ٌِٓة، فإَُّّ ىيَط َث ٌَ اكُخ غِسه ٌظيٍح ألريّ، فيَْيَذَديَّيْ
َْ كجِو أن يُْؤَرش ألريّ ٌَ  ٌ ًٌ ِرَش ٌَ دْر

ُ
خعِةدّ، فإْن لً يكَ هل خعِةٌت أ

 .(1)«ظيبةِت أريّ َفُؽصَِخْخ غييّ
 / َٔم، كجَو »كيف ركايو ُّ ٌِّ ايل ، أو يشٍء فَيَْيَذَديَّيْ ِّ َْ ِغْصِع ٌِ ِّ َْ اكُخ هل ٌظيٌٍح ألري ٌَ

 ِ ِرَش ٌِّ ثَلْسرِ ٌظيٍذّ، وإ
ُ
، إِْن اكَن هل غٌٍو ضةىح أ ًٌ ْن ال يكَٔن ديِةٌر، وال دْر

َ
ْن لً أ

َو غييّ ٍِ ِّ فُد َْ ظيبةِت ضةخج ٌِ ِرَش 
ُ
 .(2) «دكَ هل خعِةٌت أ

ىجسى ٔف اّـملني، َٕ  -4 ٍف ييٍىمحى
ى
ٙ يف اّكٌٜب، كأ ًركى يشى ٍف ي

ى
يًشى قْيٙ أ  ىمحي ٕن ى ؿّػ حمجى ٍٖ ضى ٔى ك

ٔد] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ًؿ كىل/  ْ/ 221].  
، وغالن  ِو ، أك وك قٖ املطحمج كاالىمحمجتالط، كحنٜ  كالحمسكٜف يشِٕ/ امليِ كاملشٛ يف ضىو

ري يف اجليه قٖ اّـْٓ، كاتلٛحجسيحجس قْيٙ، كىمحؽب الحمسممسٜؿ » ذلٍ، َّٜ مجتىطى َِّ اآلي أْل ٔ يي  كّك
كٖٔ ٔكٙ ٖٔ املٔ٘ني ٛ لْمجتثي ىلع االممسمجتٌٔ اّيت يه اّكحجسؿ؛ وف الحمسكاؿ ق٘ٛ مليِ إىل 

ٓه ىلع ٗىممسٙ، أك مريق، ٓه يف ٗىممسٙ أحمجحجس ؼحمسيف إوحمساط كىحمسيػ، وٗٙ ؿْ  .(3)«ِ ؿْ
حمسًؼى ٙ. حمس ٖٔ قي ُـّ االىمحمجتالط لممسالؼني، كٛحمتي  كذلا اكٗ دمق ٖٔ الممسْه ىجس

كأمٜر اجلس تممسمجتٌيٓ يف ادلٗي ٔف اّكحجسؿ اذلم ويٙ االشرتاؾ يف أٜٗاع اإلجحتٓ أكرث مم » -5
؛ كهلىجسا ًيِ/ إف ا يٌيٓ ادل ٓو كّ تممسمجتٌيٓ ٔف اّـْٓ يف احلٌٜؽ، كإًٍف لٓ تشرتؾ يف إجحت

اّكدّ كإف اكٗ اكوحمسة، كال يٌيٓ اّـمل كإف اكٗ مممسْٕ، كيٌؿ/ إف ادلٗي حجسكـ 
 ، ـي لكِّ يشءو ٔف اّكحجسؿ كاّؾىحمس كال حجسكـ ٔف اّـْٓ كاإلممسالـ... كذلٍ أفَّ اّكحجسؿى ٗـ
الؽ، كٔىت  ٍٖ ىمحى ًٔ ٓى أمحمس ادلٗي كحجسؿو ًٔ، كإًٍف لٓ يؾٖ لطحمجٛ ىف اآلىمححمسة  ًؼي

ي
وذا أ

 ٍٓ ٌي ٍحمسىلى ٙ يف اآلىمححمسة لٓ تى ٖ اإليٕف ٔ جيي ًٔ  .(4)«كحجسؿو لٓ ٌٓ كإًٍف اكف لطحمجٛ 

                                      
 .(6534)رم أىمححمسجمتٙ ابلجحس (1)
  .(2449)أىمححمسجمتٙ ابلجحسرم  (2)
 . (3/151)ىممسري ابليغكم  (3)
 . (28/146)دلٕٜع اّىمجتكل  (4)
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كذلا مل ٜىلَّ قٕحمس ٖ قحجس اّكحمسيحمس ًؿ راعء الشء/ ٚىجسا اّكحجس الطّخمت اذلم ًـ ىلع 
ىَّ اذلب  َى اجلس، ًيِ هلٓ/ كٔ قْٕؾٓ ىجسلٍ؟ ًلٜا/ إذا ًـ ىلع اجلس ىمحْيى قحجسؿ 

 .(1)قٖ شيٚ٘
 /ٔا»كٔهل ة فال دظةمل ًٌ  /«وجػيُْذّ ثيِكً حمصَّ

ٗحمسّي ٔ يحجسؿ ىلع 
ى
، كأ أم/ حمجُٕي كًغيي مجتحمجحمسيٕٙ قْيؾٓ، كٔ٘كمجتؾٓ ٔ٘ٙ أزالن

 ذلٍ، كأكحمجي إىل رممسٌل حلْنٜكٓ إيق، َٕ أين أٗمجترص لْٕـْٜـ ٖٔ اّـلٓ.
ٔا» ، كجيٜز تشحجسيحجس اّـ «مجتـملٜا»/ أضْٙ/ «فال دظةمل ىجسو إحمجحجسل اتلءيٖ ختىيىن ء وحمجي

ىجسا يىيحجس ٔكىن اتلٜكيحجس.  داغـ اتلء ويٛ. ٚك
ٙي ٖٔ اّـْٓ ىلع ٗىممسٙ » /ًؿ اٖ حمجحمتحمس اهليمجتيم ٔى حمسَّ حمس ٔ أكجمتٙ ٖٔ اّكحجسؿ كحمجى كمل َذ

حمس اإلحمجممسف إحلٛٓ، كم٘ق ق٘ٛٓ، كوٌحمسٚٓ إحلٙ، كإٗٛٓ ال يٌحجسركف ىلع  ٙي َىجس ٍتىكى
ى
كىلع قدق؛ أ

يؾٜف ٜٚ املحٌّس ذللٍ، مشرينا إىل أف جمتْ ٔ٘ىك ألٗىممسٛٓ، كال دوف مرضة ق٘ٛ؛ إال أف 
ذلٍ اجلْ كادلوف إٔ يف ادليٖ، أك ادلٗي، وطرت أربك أًممسـ/ كيه اهلحجساي كاملنىحمسة 
كٕٚ جمتْ ٔ٘ىك، كدوف مرضة يف ادليٖ، كاإلؼكـ كالُممسٜة كٕٚ جمتْ ٔ٘ىك كدوف 

 .(2) «مرضة يف ادلٗي ، كأٚٓ ٚىجسق األًممسـ/ اهلحجساي؛ كذلا اومجتمجتخمت ٛ
  /ية غجةدي»كٔهل» / 

ر اجلحجساءى زيدةن يف ترشيىٛٓ كنممسبمجتٛٓ إحلٙ ىلع ممسبيِ اتلُحمسيٓ.  َحمسَّ
  /لككً عةلٌّ إال ٌَ ْسيذّ»كٔهل»/ 

 وأضو الغالل/ 
َِّ املءي يف الْنب إذا اغب ويٙ. -1  يف الْن اّنيٜب/ يٌؿ/ ع

 رصٗ حمسان.، أم/ ًمٍ٘ى ويٛ ملٜت ك[27 /العجسة] ﴾ەئ ەئ وئ وئ﴿كٔ٘ٙ ًٜهلٓ/ 

                                      
ٜحمجت  (1) ي برشحاّىمجت  . (211)ص األربكني اجلٜكي الٜٚ
 . (418)صاّىمجتخمت املني برشح األربكني  (2)
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، أم/ [49 /األُػةم] ﴾مب ىب يب جت حت خت مت ىت﴿كيف ممسٜرة األٗكـ/ 
 اغب ق٘ؾٓ ًذَحمسي ٔ َ٘مجتٓ حمسقٕٜف.

- كيف ممسٜرة األٗكـ ٓ.[19 /األُػةم] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿/ -أيغن ٓ ًذَحمسي آهلٛمجت  ، أم/ اغبى ق٘ٛ
ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿كييٍؽْي الغالؿ ٕكىن اّجممسيف، كٔ٘ٙ/ ًٜهل كىل/  -2

  .[121 /ابللصة] ﴾ڱ ڱ
َِّ الحمسجمتِ اّؽحمسيي  -3 ٍؽْىي ىلع ممسْٜؾ ممسبيِ الرشِّ كحجس بني احلي، يٌؿ/ ع كالغالؿ يي

. َِّْ غى ِه مي  كرجمت
 ،[0 /الغىح] ﴾ک ک ک﴿كًحجس ييؽْي ىلع قحجسـ اّكْٓ مجتىطيِ األمٜر، ًؿ كىل/  -4

 أم/ مري اعلٓ مجتىطيِ رشيكمجتٍ.
 ي مريٚ ٖٔ الغالّ.، أم/ وًحجسه ّؽحمسيي اهلحجساي، أك ممسلٍ ؼحمسي«لككً عةل» وكٔهل/

ٓه ىلع املحمتٕٜع، ال ىلع اجلٕيف؛ ألف األٗبيء خيحمسجمتٜف قٖ ٚىجسا، أك يؾٜف/ ٍؾ ىجسا حمجي  ٚك
 ٕكىن/ اغوِ، ويُٜف احلؾٓ ّنىْ ىلع اجلٕيف؛ ألف اّنىْ كٓ اجلٕيف. «لككً عةل»

ٙي كرشحمجي ضحجسرق لإلممسالـ.«إال ٌَ ْسيذّ» مجتي ٌٍ  ، أم/ كػَّ
 ْؽه. / يه ادلالّ-ّن- «اهلسايح»و

، َٕ يف ًٜهل  ٕن ُُّ ٛى ْىٍ يف مريق اكف ٚىجسا تى ًٕ كذلا ال تممسمجتكِٕ إال يف اخلري، كإذا اممسمجتيٍك
  .[11 /الطةفةت] ﴾حئ مئ ىئ يئ﴿ كىل/

 واهلسايح ُٔاعن/
ىجسق ٚحجساي اعٔ، يشرتؾ ويٛ ٔف ا مريق اكجليب  -1 ، َٕ ًؿ ٚحجساي يف كإرشد/ ٚك

  .[21/الشٔرى] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿كىل/ 
ىجسق  كىل، خيمجتصُّ ٛ دكف ممسٜاق/  -2 حجساي ٜويي كإهلـ/ ٚك ک ک ک گ گ ﴿ٚك

  .[25 /اىلطص] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳڳ
ٍْي اهلحجساي يف اٌّْ، كال يٌحجسر ىلع ذلٍ إال ا، ًؿ كىل/  ڇ ڇ ﴿وٛىجسق ٕكىن ىمحى

  .[20 /الهٓف] ﴾ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
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 ىؽيفح/
حمس اخلزف  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿/ يف ىممسريق ق٘حجس ًٜهل كىل- َذ

ٜقـ؛ وًفَّ اّكؽه يٌمجتيض املنيحمسة، »/ - [212 /آل غٍصان] كًيِ ّىحمسؽ ني ابليف كاهلحجسل كامل
وبليف/ ٜٚ ادلالّ اّيت ىيحجس إزاّ الشٛ كحجس أف اكٗ حمجضْ، كاهلحجسل/ ٜٚ عحجس ؼحمسيي 

ٜقـ/ يه الالكـ اذلم يىيحجس الحمسجمتحمس قٕ ال يجيغ يف ؼحمسيي ادليٖ  . (1)«اّيغ، كامل
 /(2)دفع شجٓح

َّٖ كغٛٓ أفَّ ٚىجسا احلحجسيجحت ٔكرًضه ٌّٜهل  حمس/ ؿ َريَْلُخ » يف احلحجسيجحت اٌّحجسيس اآلىمحى
ََِفةءَ  / «غجةدي ُخ ٓى ٖٔ ذلٍ أفَّ ا ىمحْي  (3)«معيٍني فةْجَذةتَلًْٓ الشيةؼني» كيف ركايو وىٛ

ٜؿ اإلممسالـ، قدق لكٛٓ ىلع اإليٕف، كويٙ ٗـحمس؛ وٗٙ كىل إٕٗ ىمحٌْٛٓ كوؽحمسٚٓ ىلع ً
ي ٔىؽٜرنا ىلع ًٜؿ احلي،  دلى كامليِ إحلٙ دكف مريق، كاتلٛي ذللٍ، كاالممسمجتكحجساد هل، وإلنممسف يٜي
يَّظ  ٙ اهلحجسل وطر ىجسلٍ ٔٛمجتحجسين، كإف ىمحىجسهل ا ؼى ِّْٕ كى وف أراد ا ٚحجسايمجتٙ ممسَّى هل ٖٔ يي

ٍٔد ئدل ىلع»/ هل ٖٔ ييكْٕٙ ٔ يينريِّ وؽحمسٙ، َٕ ًؿ  ِّٔداُّ، أو  لكُّ مٔل ٔاه يٓ اىفؽصة، فأث
جِّ  ٍَ اُّ، أو ُي  .(4)«عةُّيُِِّصِّ

ٔد ئدل ىلع اىفؽصة»ًؿ/  أك يٌؿ/ إف اجليبَّ  ٘ خيؼ ا  ،«لك مٔل امللكىني  ٚك
ٓ، وٛٓ يف عالؿ حمجىت يٛحجسيٛٓ ا  اذليٖ ًحجس ؾٜف نريت وؽحمسٛٓ إىل ٔ اكف قْيٙ آٚؤ

(5) . 
حمساد ٕ يف احلحجسيجحت/ كضىٛٓ ٕ اكٜٗا قْيٙ ًِ ابلكمحت، ًحجس يؾٜف امل»/ كًؿ املزرم

ٜا، كّحجمس املحمساد أٗٛٓ  كأٗٛٓ لٜ حمسكٜا كٔ يف ؼقٛٓ ٖٔ إيمحتر الشٜٛات كإٕٚؿ اجلـحمس لغْ
ٜا ىلع الغالؿ  . (6)«ىمحٌْ

                                      
 . (1/424)ىممسري اخلزف  (1)

 . (263 -2/262) كاحلؾٓ جمتٔف اّكْٜـ (2)
 .(2865)أىمححمسجمتٙ مممسْٓ  (3)
 .(2658)، كمممسْٓ (1358)أىمححمسجمتٙ ابلجحسرم  (4)
 . (246ص)، الٖ قمحتيٕني اجلٜكي رشح األربكني (5)
 . (3/291)املكْٓ ىٜاحجس مممسْٓ  (6)
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/ -خمؼن ٗبيٙ- َٕ أف اّكحجس ًِ كْٓ اإلممسالـ جمتِٚ ال يكْٓ، َٕ ًؿ ا 
ٜد آلي/ كجمتحجسؾ مري اعلٓ ٕ أقؽؾ ٖٔ ، كامل[0 /الغىح] ﴾ک ک ک﴿ ٌط

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿الُمجتب كاحلُٕ، َٕ ًؿ كىل/ 

 . (1)[21 /الشٔرى] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ
 /فةظذٓسوين»كٔهل»/ 

األّه كالممسني كاتلء لْؽْ، كاملكىن/ اؼْٜا ٔين اهلحجساي، كذلٍ شمِ لْٛحجسايتني 
حجسا ٜممسِ اّيت جمتكْٛ ا اتلٜويي كادلالّ، ٚك  ممسبن لْكْٓ.  ي ادلالّ ؾٜف ع ال

 /أْسكً»وكٔهل» / 
 يكين/ أكضْؾٓ كأدّؾٓ ىلع ؼحمسيي اّىالح.

كاهلحجساي اّيت يؽْٛ املممسْٓ ٖٔ ربٙ ٚحجساي ىطيْي كحجس اهلحجساي املحمتْٕ، وفَّ 
ىضيِ أجمتحمساء املحمتْٕ حمجضْ لْٕممسْٓ كاملٖٔ، كاتلىطيْي/ يه ٚحجسايمجتٙ إىل ٔكحمسو 

ىجسا حيمجتجمتٙ املممسْٓ يف لك حلـ ٖٔ حلـت حلْٙ، أك  اإليٕف كاإلممسالـ، كإاعٗمجتٙ ىلع ذلٍ، ٚك
 يف لك ركك/ 

ى
ًمٍحمسٗى أف ٌٗحمسأ

ي
 .[5 /اىفةحتح] ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ٗٛرق؛ كهلىجسا أ

ٌََ تشةء »/ كاكف ٖٔ داعء اجليب  اْسين ملة ارُذيَِف فيّ ٌَ احلق ثإذُم، إَُّم دٓسي 
 .(2)«يًإىل رصاط معذل

 ٖٔ ؼْ اهلحجساي ٕى يه/  -ٔف أف ا كىل ًحجس يٛحجسم ٖٔ يشء حجسكف ؼْ- كاحًلُ
ٜدي.إؿٛر االومجتٌر كاالٗؾممسر ني يحجسيٙ  ىجسا ٌٔطحجس قـيٓ تلحمجٌيي اّك  ، ٚك

ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿َٕ ًؿ ًركف/ - َٕ أٗٙ لٜ ٚحجساق ًِ أف يممسهل لٓ يكحجس أف يٌٜؿ

  [02 /اىلطص] ﴾پپ

                                      
 . (217ص)رشح األربكني اجلٜكي ًٜاقحجس كوٜاحجس  (1)
 .(777)أىمححمسجمتٙ مممسْٓ  (2)



 

250 

  /كً جةاع إال ٌَ أؼػٍذّية غجةدي لك»كٔهل»/ 
ذلٍ أف اخلْي قيحجسق، كاّكحجس ال مٍْ هل ىلع احلٌيٌ، كا ٜٚ الحمسزاؽ، كىمححمساٖ الحمسزؽ 
 كحجسهل؛ إذ ّحجمس قْيٙ إؼكـ أحمجحجس ىلع  ٍؽكٕٙ ىغْٙ ٌف جمتكن ٜاق، وٕٖ لٓ يي يحجسق دكف ممس

ٜجمتٜب، كأٔ االّزتاـ يف ًٜهل كىل/  ٔد] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ممسبيِ ال ْ/ 5] 
 ألضّ. ًٌّ  ىلع ممسبيِ اتلىغِ ٔ٘ٙ، ال أفَّ قْيٙ لرلا حمج

ٙه ٌٜهل كىل/  ىجسا شبي چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ٚك

 . [20 /اىنعةء] ﴾ڌ
كال يٕ٘ف حمسُّ األرزاؽ ىلع أممسٛ اّـٚحمسة ٖٔ نًٍممس اإلؼكـ إحلٙ؛ إًٍذ ٜٚ ىمحّي 

.  األممسب كاملممسبت دميكن
ٜق.كيف اجلْٕ ويف احلحجسيجحت حمججحتج  ٜجمت  لْىٌحمساء ىلع االممسمجتن٘ء  كىل، كحمجىًؾ ٔء ال

  /فةظذؽػٍٔين أؼػٍكً»كٔهل»/ 
ىّسِّ ّؾٓ أممسب حتطيِ اّؽكـ؛ ذلٍ ألف الُٜف يحجسق ، «أؼػٍكً» ي

ي
أم/ أ

ًٜج ▐
، كحيي حمسِّؾ ًْ والف إىل والفو يممسجحسحمس الممسحمجب ملؽحمس، كاألرض جلت، كحيي ، ي

 غٛٓ كظ.والٗن إىل والف حلجمجتىف اخلْي ك
اآليت إىل  ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ًؿ كىل/ 

  .[11 -19 /غبط] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ﴿ًٜهل/ 
 ككىجسا يف الُممسٜة.

 / يٜـ كدلؾٓ أٔٛؾٓ.«اعرٍ »
ي ّؾٓ أممسب حتطيِ الُممسٜة، َٕ  -لُّس كالغٓ لْممسني- «أكعكً» ىّسِّ ي

ي
ٕكىن/ أ

 . [22 /انلدو] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ﴿/ ًؿ 
يس هل ٜٚ ا كحمجحجسق، وال كاحلحجسي ٍؽًكٓ كالاكى ٕي جحت داعو إىل طحمجيخمت اّكٌيحجسة؛ حلًٜٖ اّكحجس أفَّ اٍّػ

  .[02 /اىلطص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿يحمسكٖ إىل ٔ ق٘حجسق ٖٔ األممسب وحشٙ ٖٔ ًؿ/ 
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ىجسا ىلع ممسبيِ  حمس؛ ألٕٗٛ ٖٔ أٚٓ ٔ حيمجتج إحلٙ اّكحجس، ٚك ٍَ كىمحصَّ اّؽكـ كالُممسٜة ذلِّ
ٜد/ يف ٜدٚٓ كدكأٛٓ كًحجسرٛٓ  املمحتؿ، كاملٌط ٜجمت اومجتٌر اّكد إىل ربٛٓ يف لك يشء، و

ۀ ہ ﴿لك ذلٍ خمْٜؽ  كىل، َٕ ًؿ كىل/ - كقٌْٛٓ كقْٕٛٓ كأممسب رزًٛٓ

ٜحمجيحجس. [22 /فةؼص] ﴾ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ىجسا ٜٚ اتل  ٚك
  /ية غجةدي إُكً ختؽبٔن ثةلييو وانلٓةر وأُة أغفص اذلُٔب ُجيًػة، فةظذغفصوين»كٔهل 

 /«أغفص ىكً
ٓ اتلء ككّس اّؽء ىلع األشٛحمس، كريكًمى «خُتِْؽبٔن» حمسءكف. «خَتَْؽبٔن»/ غ  ىمجتحمجٕٛ ىلع كزف ٌى

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿يٌؿ/ ىمحؽٞء خيؽ وٜٛ ىمحؼ إذا وكِ ٔ يجحتٓ ٙ، كٔ٘ٙ/ 

  .[40 /ئظف] ﴾ڦ
 َٕ يٌؿ يف اإلجحتٓ/ أىمحؽ وٜٛ خمؽ.

؛  ؛ ألفَّ كزقٓ كغٛٓ أف أىمحؽ يف اّىكِ قٖ مري قٕحجسو ييت يف اًّىٍكِ  «أىمحؽ» كويٙ ٗـحمسه
، أك حجسكف ًطحجس.   ٌطحجسو

 كاذلم يف حمجحجسيث٘ ٜٚ اخلؽ قٖ ًطحجسو اىًن. 
ـى الْيِ/«ثةلييو وانلٓةر»  ، أم/ يف ممساعت الْيِ كاجلٛر، كًيحجسِّ

 ألٗٙ األضِ كاجلٜر ؼرئ ىلع اّـْٕ. -
 الْييل. - رٚي حمسى  كألف الشٜٛر مي

  اّكدة كاخلْٜة.كألف الْيِ أرشؼ؛ لُٜٗٙ كً -

 كألف أكرث كًٜع املكيص يؾٜف لْيِ حمجيجحت يممسترت ٙ اّكطة. -

كاملكىن/ أفَّ اخلؽ يٌف ٖٔ كغؾٓ يف ممساعت الْيِ، كٖٔ كغؾٓ يف ممساعت 
 .(1)اجلٛر؛ إذ اّنّ أفَّ اّكحجس ال يممسمجتنحمسؽ دٚحمسق يف املكيص

                                      
ٜحمجت  (1) ي برشحاّىمجت  . (215)ص األربكني اجلٜكي الٜٚ
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 /«وأُة أغفص اذلُٔب ُجيًػة»
ىجسا ملٖ ، [21 /الضمص] ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿كىل/ دمْ اقرتاعي، كذلٍ ٌَٜهل  ٚك

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿اممسمجتنىحمس؛ ألف ا ال ينىحمس الرشؾ حجسكف ٜب؛ ٌّٜهل كىل/ 

 . [225 /اىنعةء] ﴾ڑ ڑ ک ک کک
 كلٜ اكٗ رشاكن إذا ب ٔ٘ٛ اّكحجس ومجتُٜف آي الحمسمحمس  أك أٗٙ كىل ينىحمس اذلٜٗب دميكن

ٔف  ﴾ہ ہ ہ﴿ٗ إىل ا حجسالّ ًٜهل/ يف ٔكحمسض دقٜة اّكد إىل اتلٜب كاإل
 اآليت اّيت كحجسٚ. 

ـ )أٗ( لالىمحمجتطص، أم/ ال مريم  . (1)كًحجسَّ
د. / إلودة االممسمجتٕحمسار كاتلحمتحجسُّ  كجمتءت ٚىجسق اجلْٕ اقرتاعي، كجمتء اّىكِ مغراعن

 حلىيحجس اّكٕٜـ، كومجتخمت ب الحمسجمتء ؛«ُجيًػة» يف اذلٜٗب ككىجسا كيحجسٚ ٌٜهل/ «أل»كأىت ػ 
 لْٕىجسٗبني؛ خلالَّ يٌ٘ؽٜا.

ٜا ٔين ٔنىحمسة ذٜٗبؾٓ تلٜب ٔ٘ٛ؛ أمىحمس ّؾٓ.، «فةظذغفصوين أغفص ىكً»  أم/ اؼْ
حمس/ كًي تممسرت الحمسأس يف  ٍنىى ًٕ كأضِ اّنىحمس/ الممسرت. كمىحمستي املمجتع، أم/ ممسرتٙ. كاّػ

 احلحمسب. كمىحمساف اذلٗ/ ممسرتق.
 ّؾٓ وال«أغفص ىكً» حمجممسؾٓ قْيٛ، / يكين/ أممسرت قْيؾٓ ذٜٗبؾٓ كأحمٜٚ

ي
 أ

ء ّحجمس ٕكطٜـ، كًحجس ومجتخمت  ا؛ ألَّٗٙ ىمحؽَّ ىجسكف ٛ، كاّكحجس حممجتج إىل االممسمجتنىر أحجسن كال يىاىمحى
حمسمحمجتٙ ٚىجسا ابلب ّكدق؛ خلال يٌ٘ػ ضحمج اذلٗ، كًحجس كرد يف احلحجسيجحت اجلٜم  ا 

ٔا ذلْت ا ثكً وجل»ًؿ/  الرشيه أفَّ اجليب  ٔم واذلي ُفيس ثيسه لٔ لً دشُج ةء ثل
 .(2)«يشُجٔن فيعذغفصون ا فيغفص ىـًٓ

                                      
 . (143)صيف رشح األربكني اجلٜكي اجلٜاٚحمس ابلٛي  (1)
 .(2749)أىمححمسجمتٙ مممسْٓ  (2)
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، كال يىرت ق٘ٙ، َٕ  كذلا اكف االممسمجتنىر ٜٚ دىأب اجليب  ىلع ادلكاـ، يْٛمخت ٙ لممسٗٙي
ألظذغفص ا  وا إين»يٌٜؿ/  ًؿ/ ممسٕكي رممسٜؿى ا  ◙يف حمجحجسيجحت أيب ٚحمسيحمسة 

ٔم أكرث  .(1)«ٌَ ظجػني مصةً  وأدٔب إيلّ يف ايل
بؿ ممسرتٚ إال »/ ِ ٖ قيضكًؿ اّىغي ِي ًِسٍ ٛ، كأرىخ الْي ٔي ٔ ٖٔ حلْ اىمحمجتْػ ؿال

 ، ا، كاخلالي يل اعضٜف، كأٗ هلٓ محمساًه ٜدن ٍٖ أقـٓ ٔين جمت ٔى ٗدل اجلْيِ جمتِ جمتالهل، 
ٛٓ َٗٛٓ لٓ ييٍىجسٜٗا ويٕ حين كبح٘ٛٓ،  ـى ٓ يف مغجمتكٛٓ َٗٛٓ لٓ يكطٜين، كأٜىل ًحمجٍى أكْٚ

ٜد ّىغِ ىلع اّكيص ٍٖ ذا أجمت ٔى ؟ أـ  ًٙ ِّ بلى
ي
ٍٖ ذا اذلم داعين وْٓ أ ٔى ِي ىلع املءيء،  غَّ تىىى

ى
 كأ

، أٗ  ِي ِي كٔين اّىغ ؟ أٗ اّىغ يٍمجتٙي ٘ىحمجَّ ٍٖ ذا اذلم أٗخ يب ػى ٔى ٍقًؽٙ؟ أـ 
ي
اذلم ممسّين وْٓ أ

ٍف أمىحمسى لْكضني كحجسى املكيص، 
ى
ٍٖ َحمسيم/ أ ًٔ ٜد، أٗ الُحمسيٓ كٔين الُحمسـ، ك اجلٜادي كٔين اجل

ٍقًؽٞ اتلى  كٖٔ
ي
ٍف أ

ى
ٍٖ َحمسيم/ أ ًٔ ٍقًؽيٙ ٔ لٓ يممسّين، ك

ي
ٍقًؽٞ اّكحجسى ٔ ممسّين، كأ

ي
ٍف أ

ى
َحمسيم/ أ

ىَّحَّ اّكضٜف؟  .(2)«َٗٙ لٓ يكًطين، ويٖ قينِّ يٛحمسبي اخلالي؟ كأيٖ قٖ يب يىت٘ى
 فةاسة/

ٜدق ككحمسٔٙ.   وحمسح ا مجتٜب قحجسق ّحجمس حلجمتمجتٙ، كإٕٗ لُٕؿ جمت

 ىؽيفح/
ٜرة يف ٚىجسق  ♠اممسمجتحجسؿ ٗيب ا إحمساٚيٓ  ىلع كحمجحجساٗي ا كىل ٗىحمسادق ألمٜر املَىجس

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ اآليت/

 ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ائ ەئ ەئ وئ وئ ې ې ې ې ى ى ائ

 .[59 ]األُفةل/ ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

يف ادلٗي، كبٕنىحمسة ذٜٗبٙ وفَّ ٖٔ ىحمسَّدى خبْي اّكحجس كبٛحجسايمجتٙ كبحمسزًٙ كإحمجيٙ كإٔمجتٙ 

                                      
 . (6377)أىمححمسجمتٙ ابلجحسرم  (1)
  .(93 -8/92) أىمححمسجمتٙ أٜ ٗكيٓ يف احلْي (2)
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ع إحلٙ كاالممسمجتاكٗ هل. ًؿ  ٍىحمسىدى إلهلي كاّكدة كالممساؿ كاتلرضُّ يف اآلىمححمسة؛ مممسمجتحمجيج أٍف يي
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿/ا 

 .(1)«[59 /الصوم] ﴾ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی
   /ٔا ُفيع ف»وكٔهل ٔا رضِّي فذرضوين، وىَ دجيغ  /«ذِفػٔينية غجةدي إُكً ىَ دجيغ

ِّم/ األكؿ مطحجسر، كاثلين اممسٓ، ك ِّم، َضي عٕر ٔ٘طٜب  /«فذِفػٔين» ك «فذرضوين» َضى
ٍف كحجس وء الممسبي يف جمتٜاب اجليف، كاجلٜف لًْٜي.

ى
 أ

كّكِ االمجتحجساء ٚ٘ لرض ًِ اجلىف يشري إىل أف اإلنممسف حمجيٕ٘ يمجتٌٜل كيممسمجتنين 
ٜازع اّـْٓ كاالق ٜازع اخلري، مجتحمجحمسؾ ويٙ أكؿ ٔ مجتحمجحمسؾ ٗ مجتحجساء ًِ أف حمسشحجسٚ ككٌْٛ ٗ

 چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿/ -يف بيٗٙ لْ٘ىجمس اّبرشي- كًحجس ًؿ كىل
 . [0 -5 /اىػيق] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ ،[12 - 24 /املػةرج] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ

  /ٔا ىلع أدىق كيت »كٔهل َِّكً، اكُ نَّ أوىكً وآرصكً، وإنعكً وج
َ
ية غجةدي لٔ أ

زاد ذلم يف مييك شيًبة، ية غجةدي لٔ أنَّ أوىكً وآرصكً، وإنعكً  رجٍو واخٍس، ٌة
ٔا ىلع أفجص كيت رجو واخٍس، ٌة ُلص ذلم ٌَ مييك شيًبة َِّكً، اكُ  /«وج

ٜديٖ ويؾٓ  /«أوىكً وآرصكً» ٜجمت يكين/ لٜ أفَّ األمٜات اذليٖ ممسٌٜكٓ، كاألحمجيء امل
ىجسا َ٘ي قٖ دميف اخلْي. ٜجمتحجس كحجسؽٓ، ٚك  كٖٔ ي

ٚىجسا قؽه ىممسري، أك ىطيِ كحجس إدمؿ كوحجسٙ زيدة  /«ِكًوإنعكً وج»
. ٍّٖ ٜد/ دميكؾٓ ٖٔ إنجمسو كجمت  اإليغح، كاملٌط

ٔا» . /«اكُ  اٌيءى حمسرةن دميكن
ّحجمس املحمساد اجمتمجتٕقٛٓ ىلع األًف، كإٕٗ املحمساد / «ىلع أدىق كيت رجو واخٍس ٌِكً»

 االجمتمجتٕع ىلع ٔمحتِ ٌٜاق.

                                      
 . (262 -2/261) جمتٔف اّكْٜـ كاحلؾٓ (1)
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 ، كيؾٜف الالكـ ىلع حمجىجسؼ مغوني.إّيمح …أم/ ىلع ٔمحتِ ٌٜل أًف ًْ
ٕكين/ الاكؼ، أم/ ٔمجتٌني ٔمحتْٙ، أم/ َمجتٌٜل أًف ًْ رجمتِ،  «ىلع»أك ؾٜف 

 كيؾٜف الالكـ ىلع حمجىجسؼ مغؼ كاحمجحجس.
ِه لْٕحمسأة. ٜ شم حمس؛ لرشوٙ، كألف اتلٌٜل ويٙ أٓ اغبلن، ٚك ٍَ صَّ الحمسجمتِ ذلِّ  كىمحي

يك جمت٘ح كٜع، َٕ يف ركاي ، أم/ ٔ زاد ذلٍ يف مْ«ٌة زاد ذلم يف مييك شيًبة»
؛ ألف اجلُحمسة يف ممسيؽ اجليف حجسؿ ىلع اّكٕٜـ،  ِه للكِّ يشءو اّرتٔىجسم هلىجسا احلحجسيجحت، لُ٘ٙ شم

. «شيًبة» كًحجس كردت/ ُّٓ مجتىكي ةن ػى حمسى َُّ ٘ى ٔي  ُٚىجسا 
 كيف ٚىجسا إشرة إىل أف مُْٙ كىل ال يحمسيحجس ؽق اخلْي كال يٌ٘ص ٕكضيٛٓ.

قمجتٍ كال رضق ٔكطيمجتٍ، كإٕٗ أمحمسؾ ٛىجسق كٗٛؾ قٖ كذلا ًؿ كغٛٓ/ ال ٘ىكٙ ؼ
ٜد قْيٍ.  ٚىجسق مل يك

ٔا ىلع أفجص كيت »كٔهل/  ية غجةدي لٔ أن أوىكً وآرصكً، وإنعكً وجِكً، اكُ
أم/ لٜ أٗؾٓ قطيمجتٕٜين ٔمحتِ ٔكطي أوحمتحمس ، «رجٍو واخٍس ٌة ُلص ذلم ٌَ مييك شيًبة

ذلٍ ٖٔ مْيك شحن؛ كذلٍ ألف  ٔ ٌٗص- ًْ رجمتِ، كاجمتمجتٕكمجتٓ ىلع ٚىجسا اّىحمتٜر الشجيف
ۀ ﴿ا كىل ٜٚ اّنين قٕ ممسٜاق، كممسٜاق ٔىمجتٌحمس إحلٙ كىل، َٕ ممسي يف ًٜهل كىل/ 

  .[22 /فةؼص] ﴾ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے
ِه ال ٌٗصى ويٙ  ٙ اكم ُي ٍْ ٕي وٜٛ مينج ىجساٙ، هل الُٕؿ املؽْي يف ذاٙ كضىٙ كأوكهل، و

ٜق، كال يمجتأجحتَّحمس  ٜجمت ٙو ٖٔ ال ٜجمت ىتى حبحمسًؼ 
ى
أ ، كى الرشؼي ادلاّ ىلع أمجت٘ع االٔمجت٘ع؛  «لٔ»بيشءو

 ألف االجمتمجتٕع يف األمحمسيٖ مممسمجتحمجيِ اعدة.
ٜ ٖٔ اجلٖ. /«أفجص رجو»و  ٜٚ إْحجمس ّك٘ٙ ا، ٚك

إنعكً » يشْٕٙ، ككىجسا يحجسىمحِ يف ًٜهل/ «ية غجةدي»كدىمحِ يف ٚىجسا الممسيؽ؛ ألفَّ ًٜهل/ 
 .«وجِكً

أًف ًْ رجمتِ »َٕ ًهل يف  «أوحمتحمس ًْ رجمتِ»/ كحجس ًٜهل «ٔ٘ؾٓ»كإٕٗ لٓ يٌِ 
الن ٔ٘ٙ كإحمجممسٗن؛ كذلا كًف يف ركاي اّرتٔىجسم هلىجسا «ٔ٘ؾٓ / خلالَّ خيؼؾٓ ألوحمتحمسي ىغُّ
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 .(1) «أشىق كيت غجٍس ٌَ غجةدي»احلحجسيجحت/ 
 ىؽيفح/
/ يٛحجسؼ إىل يف أٗٙ ال يٕؾٖ أف يحمسيحجس، أك يٌ٘ص يف «ٌة ُلص»، و«ٌة زاد»كٔهل/ 
كيًتى ٖٔ اٌّٜة كاّكْٓ، ممسٜاءن يف ذلٍ اّـٜاٚحمس الُٜٗي يف مُْٙ أحمج

ي
حجسه ٖٔ اّبرش ٕٔٛ أ

الممسٕكات كاألرض، أك الممسنن املدي اّيت أكدقٛ ا الُٜف، وال يٍْٕ أحمجحجسه أف يحمسيحجس ٖٔ 
ًٌص ٖٔ ىمحٌْٙ شحن ويكيحجسق إىل اّكحجسـ. ٍ٘  اّكحجسـ شحن خبٌْٖٛ، كال يي

ٖى خلّي الُٜف كحمجوـٙ كآٌّ محمسق، َٕ كبتليل وال يٍْٕ اإلنممسف إال أف يي  ٍىجسًق
ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ﴿ًؿ كىل/ 

و [92 /فةؼص] ﴾ۀ ۀ ننى ٍحمسجه كحمسكيه كاَتشؼه كٍػيى ممسي ، وٕ يكْٕٙ اإلنممسف إٕٗ ٜٚ مى
ًذفى هل ىٕٛٛ، كأٍؼْىكىٙ ىلع مُٜ٘ٗٛ، كذل

ى
حجسَّ ا اإلنممسف ٕكحمسومجتٛ، كأ ٔى ا ٔكي٘و أ

حمج، اّيت ّحجمس  ؛ إٕٗ يه ٕمحت املحمسآة اّكَممس، أك اّكحجسممس املٜعِّ ٌن والَتشوت ّحممس ىمحْ
خمت كؾشه.  هل دكر يف إجيد ٔ كُجمس، أك ٜعِّ

 / فةاسة
كيف احلحجسيجحت إشرة إىل أفَّ اٌّْ ٜٚ حمِ اتلٌٜل كاّىحمتٜر، كأف املحجسار يف إضالح 

 اجلٜارح ىلع إضالح اٌّْ.
  /ٔا يف ضػيٍس واخٍس  ية غجةدي»كٔهل نَّ أوىكً وآرصكً، وإنعكً وجِكً، كةم

َ
لٔ أ

فأغؽيخ لك إنعةن معأتلّ، ٌة ُلص ذلم ممة غِسي إال نٍة يِلص املزيػ إذا 
ْدِرَو ابلدص

ُ
 /«أ

ٔا يف ضػيس» ، كالطكيحجس يؽْي ىلع اّرتاب، أك «كةم ، أم/ اجمتمجتٕكٜا يف ماكفو كاحمجحجسو
ٜد كجمتٙ األرض.  اّؽحمسيي، كاملٌط

حمسق ٚ٘؛  -  ألٗٙ اذلم يٕؾٖ االجمتمجتٕع ويٙ اعدة.كَذ

                                      
 . (2495)أىمححمسجمتٙ اّرتٔىجسم  (1)
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ٓ الممسْني مم يىجسِٚ املممسٜؿ،  - كًيَّحجسى الممساؿ ٌئٛٓ يف ماكفو كاحمجحجس؛ ألفَّ حمساحمجي
ويكّس قْيٙ إجنح ٔؽبلٛٓ، كلُ٘ٙ كىل ال يشنْٙ شف قٖ شف، ولُمحتري كاٌّْيِ 

، [12 /ىلٍةن] ﴾يب جت حت خت مت ىت يتجث﴿ّجممس إحلٙ ممسٜاء، َٕ ًؿ كىل/ 
 ىجسا ّٔن يف َحمسٔٙ كم٘ق كًٜٙ.ويف ٚ
لرلالّ ىلع اّكٕٜـ، أم/ لٜ َ٘مجتٓ دلمجتٕكني  «ظألٔين»كحمجىجسؼ املىكٜؿ اثلين ٖٔ  -

، كممسؿ لك كاحمجحجسو ٔ٘ؾٓ ٔ خيؽحمس هل، وقؽيي لكَّ كاحمجحجسو ممساهل  ٌة ُلص ذلم ممة »دميكن
هلي، أك اجلكٓ كاملحمساد ٕ ق٘حجسق/ إٔ اخلحمساٖ اإل ،«ٌَ مييك»، كيف ركاي اّرتٔىجسم/ «غِسي

 املجحسًْٜ.
 /«إال نٍة يِلص املزيػ إذا أدرو ابلدص»
 كٔمجتكحجسين /«ُلص» ٔن ، كٔ يف احلحجسيجحت ٖٔ املمجتكحجسم، كاملحمساد/ يٌ٘طٙ يف (1)يممسمجتكِٕ الز

ا.   محمسأل اّكني، كإال وٜٛ ال يٌ٘ص أحجسن
 .(2) / آّ اخليؼ، كيه اإلحمسة-ؾّس امليٓ كإممساكف اخلء املكحمتٕ كومجتخمت احلء- «املزيػ»

ِى يف ابلحمجحمس، جحتٓ ٗيًحمسعى ٔ٘ٙ،  ٍدًىمح
ي
ًٍحجسجحتٙ املجحسيػ إذا أ  ٔمحتِ اجلٌص اذلم حيي كاملكىن/ إال ٌٗطن

ـه أفَّ اإلحمسة ضٌيْ  ٍ ٔ٘ٙ ال (3)كٔكْٜ ٍ يف ابلحمجحمس، جحتٓ ٗيحمسًقى ممسى ًٕ ، ال يكْي ٛ ٔء، وذا مي
ًجمسُّ الحمسايئ ٌ٘ص ٔ ويٙ  .(4)يؾد حيي

/ وذا اكف ٔ ق٘حجسق ٜٚ اخلحمساٖ اإلهلي ڃ ڃ ﴿؛ وٗٛ ال ٘ىىجس كال ٌ٘ص حمجٌيٌن

 وال ٌٗص ويٛ أبلمجت.  [45 /انلدو] ﴾ڃچ چ چ چ ڇڇ
ًريحجسى ٕ ق٘حجس ا/ اجلكٓ املجحسًْٜ

ي
اكف اتلٕمحتيِ حمجٌيٌينٌ؛ ألٗٛ  -كيه ٔمجت٘ٚي- كإف أ

 . (5)يمجتطٜر ويٛ اجلٌص اذلم يٕمحتِ ٌ٘ص ابلحمجحمس ق٘حجس إدىمحؿ املجحسيػ ويٙ 

                                      
ٌيص، كاملمجتكحجسم مغرقٙ الالزـ مغرق يى  (1) ًٌص. ٘  ي٘ي
  .(97ص)اجلٜكي، الٖ دًيي اّكيحجس ألربكني ارشح  (2)
 َٕ ٜٚ مشٚحجس.  ،مطٌّٜ ٗقٕ /أم (3)
 . (82)صىلع األربكني اجلٜكي خممجترص اجلرباكم  (4)
 . (82)صاملطحجسر الممسي  (5)
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ٜدات، كذلٍ اتلٕمحتيِ إٕٗ ٜٚ لإل ٜجمت وٛـ كاتلٌحمسي لألذٚف، كابلحمجحمس ٖٔ أقـٓ امل
ًبى ٔ٘ٙ قطىٜره  ٙي رشى َّٗ

ى
ٜدات، ككىجسا لٜ ويحمسًضى أ ٜجمت ًٌص  -ٔمحتالن - كاإلحمسة ٖٔ أضنحمس امل ٍ٘ وَّٗٙ ال يي

ىبى اخلىرضي  محتِى يف نًٍممسى قْٕٕٛ إىل  ♠ملٜىس  ♠ابلحمجحمس أبلمجت؛ كهلىجسا َضى ٕى ٚىجسا ال
ًٓ ا  إال نٍة يِلص  ة ُلص غييم وغيٍم ٌَ غيً ا ٌ»، وٌؿ اخلرض ملٜىس/ ًقٍْ

 .(1)«ْشا اىػطفٔر ٌَ ابلدص
ًٌطٙ شحن؛  ىمحىجس ٔ٘ٙ لٓ ي٘ي

ي
 اجلري، وٕٕٛ أ ق ٔيق ادلٗي كأٗٛٚر ذلٍ ألفَّ ابلحمجحمس ٕحجسُّ

. ْٙى اجلٌصي ُىجسا لك ٔ ال ٗٛي هل وٕحمجؿه أف يىٍحجسىمحي ق ٔ ٜٚ أزيحجس مم أىمحىجس ٔ٘ٙ، ٚك  ألٗٙ يٕحجسُّ
َكى أف ر ِٚ يٌ٘ص رشب اّكطىٜر ٖٔ ابلحمجحمس؟ وٌؿ/ »/ جمتالن ممسؿ اٖ اجلٜزمكحيي

ىجسا جمتٜاب ىلع جمتٛ اتلحمجٌيي، كًٜؿ اخلرض ملٜىس قْيٕٛ الطالة  أوٕكٙ يشء يغكٙ ويٙ، ٚك
ا حمجنٌ كأىمحىجس اّكطىٜر ٔ٘ٙ كاحمجحجسة  ٜءن ٜد ممْ ٜجمت كالممسالـ ىلع جمتٛ اتلٌحمسي، كإال لٜ وحمسع٘ ال

 حممجتىالن   . (2)«جلٌص لرضكرة، ّؾٖ ّحجمس ٌٗطن
ڳ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ﴿كٔمحتِ ٚىجسا ؼكـ اجل٘، وَّٗٙ ال ي٘ىحجس، َٕ ًؿ كىل/ 

ٔاكػح] ﴾ڱ ًٔدا، ولٔ أرشدُّ »/ ، كًؿ اجليبُّ [11 - 11 /ال رِيُخ اجلَِح، فذِةوىُخ ٌِٓة غِل
ُ
وأ

ُية  .(3)«ألكيُذً ٌِّ ٌة ثَِلَيِخ ادلُّ
ٔد ٌَ ْشا املسةل/  وامللط

حمسي َٕؿ ًحجسرٙ  -1 ٍَ  /دق ككحمسٔٙ كإٗىًٙ، كقـٕ ٔ ق٘حجسق، َٕ ًؿ اجليب ، ككٕؿ جمتًٜذ
 (5)ُفلح، ظدةء (4)/ أُفق أُفق غييم، وكةل/ يس ا مألى ال دغيغٓةكةل ا »

 .(6) «الييو وانلٓةر، أرأيذً ٌة أُفق ٌِش ريق العٍةء واألرض؟ فإُّ لً يغظ ٌة يف يسه
                                      

 .(2387)، كمممسْٓ (122)أىمححمسجمتٙ ابلجحسرم  (1)
 . (145ص) اجلٜاٚحمس ابلٛي يف رشح األربكني اجلٜكي (2)
 .(977)، كمممسْٓ (1752)أىمححمسجمتٙ ابلجحسرم  (3)
 يكين/ يٌ٘ص ٔ يف يحجسق، يٌؿ/ اغضى املء ينيظ إذا ٌٗص. (4)
ء (5) حمجَّ ِ ممحجسكد -ممسى ٌَّ محتى ٔي ِ يًممسخمتُّ  -ىمجتخمت املْٕٛمجتني  ٌَّ خمتَّ ىمجتخمت أكهل ٔمحت كجيٜز  ،ؾّس الممسني يف املغرع أم/ دإ الط، يٌؿ/ ممسى

 طحجسر.عٕٛ، كعػ يف مممسْٓ ممسحمج ْىؾ امل
 .(993)، كمممسْٓ (4684)أىمححمسجمتٙ ابلجحسرم  (6)
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كـيٓ، وحممسلٜا ا ٖٔ ٚىجسق املممسِ يرت ىلع ذلٍ/ أف يت٘ٙ اّكد إىل ٚىجسا اّىغِ اّ -2
إذا داع أخسكً فال »/ اّكـيٕ، كٚٓ رامٜف مًٜٜ٘ف إلجمت، َٕ ًؿ اجليب 

اغفص يل إن شبخ، وىكَ يلػضم املعأىح، ويلػظً الصغجح؛ فإن ا ال  امهلليلو/ 
 .(1) «يذػةظٍّ يشء أغؽةه

َّٖ اإلنممسف إال ذٗ -3 ىػى  ٙ، كال يحمسجمتٜفَّ إال ربٙ.كيرت ىلع ٔ ممسي/ أال خيى
 ًؿ كغٛٓ/

ػػػفو  ٕى ى ؼى ؽو ىلعى
ٍجحسْٜي ٕى ًّػػػػ  َّٖ ػػػكى ٍغى  الى ختى

 

  ًٖ يٍ ٍى ًػػدلِّ ٍ٘ػػ ًٔ ػػصه  ٌٍ ٍى صى  وىػػًفَّ ذىلًػػ
 

 ًٙ ً٘ػػػ اً حمسى  يًف ىمحى َّٕ ػػػػ ًٔ ًزًؽ اى  ٍ  كىاٍممسػػػرتى
 

ًؼ كىاجلُّػػٜفً   َىػػنٍيى الػػاكى ٍى   وىػػًفَّ ًرٍزًىػػ
 

 /(2)ىؽيفح
ىمحً 

ي
؛ إال اًّكْٓ كاجلر؛ ِ ًحجس يحمسيحجس اّكْٓ إلٗىؽ لكُّ يشءو مم يف ادلٗي إذا أ ٌيصى ىجسى ٔ٘ٙ صى

اّكْٓ ىمحريه ٖٔ املؿ، اّكْٓ حيحمسممسٍ، كأٗ حتحمسس املؿ، »ٔ٘ٙ، َٕ ًؿ قٌلُّ ٖ أيب ؼّ/ 
 ، أم/ يحمسيحجس تلكْيٓ.«املؿ تيٌٍ٘طٙ اجلىٌ، كاّكْٓ يحمسكٜ إلٗىؽ

 أوفيكً إيةْة، فٍَ وجس  ية غجةدي إٍُة يه أغٍةىكً أخطيٓة ىكً، زً» /كٔهل
ََّ إال ُفعّ ِس اَ، وٌَ وجس غري ذلم فال يئٌ ٍَ  /«رريًا فييد

 .«أدىق وأفجص»، أم/ األقٕؿ الطحل كاٌّيحمج املممسمجتىدة ٖٔ ًٜهل/ «ية غجةدي إٍُة يه»
  /«أغٍةىكً أخطيٓة ىكً» ـى ٛ ّؾٓ ًًكْيًٍم كبملالؾ احٍلىىى ـي ٛ كأحمجى أعؽي

اـ الاكب حمسى ًُ ني، ال الحمجمجتيج إحلٛٓ؛ ِ حلُٜٜٗا شٛحجساء ني اخلّي كىمحٌْٙ؛ كهلىجسا يٌؿ يٜـ ال
، كبلُحمساـ الاكبني قْيٍ [29 /اإلرساء] ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿/ -بلكظ اجلس- اٌّئ

، كًحجس ٘غٓ اجلٜارح ّتشٛحجس ىلع ضحمجٛ، زيدةن إىل  ٓى ا، مألت َمجتب الاكبني ٔجحتً ٜدن شٛ
  .[12 /ق] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿كْٓ/ اّكحجسؿ، وف َ٘ى جممسٚ وحمسبٍُّ ي

                                      
 .(2679)، كمممسْٓ (6339)أىمححمسجمتٙ ابلجحسرم  (1)
 . (182)ص اجلٜاٚحمس الْلي ىلع األربكني اجلٜكي (2)
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ا!. ٜدنا!، ككىف حمسب اّكملني شٛيحجسن  وُىف لُحمساـ الاكبني شٛ
، َٕ ًؿ كىل/ َٕ أف إحمجطء قِٕ اّكحجس يف َمجتب ويٙ إؿٛر كبيف ّكحجسؿ ا 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿، [94 /الهٓف] ﴾گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿

ک  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿، [5 /املجةدىح] ﴾ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئېئ

  .[2 - 0 /الضلضىح] ﴾گ گک ک ک 
 ك در ضحمج ٗـٓ حمسمي املحمسيحجس الممسلٍ، حمجيجحت ًؿ/

ػػػػًؿ اًٍّكىػػػػًد يٍؾمجتىػػػػي  ٍػكى
ى
ُّ أ ُّكي  كى

 

ِّْ تىٍكػػحمسيبي   ًٓ رى ٍٖ ًقٍْػػ ػػ ػػٍحجسًؿ الى عى  لًٍْكى
 

َٕ أف اّكًِ حمجيٕ٘ يحجسرؾ أٗٙ محمساًى، كأقٕهل حتىص قْيٙ كيؾمجت ي٘ػحمسجمتحمس قٖ 
 . (1)وكِ املكيص 

ٖٔ اتلٜوي، كيه إقؽء احلي ىلع اتلٕـ كالُٕؿ، كجمتحمساء اخلري  /«إيةْة زً أوفيكً»
 . (2)مٜىف ال ي٘ويٙ اتلغكيه؛ ألٗٙ ٖٔ وغِ ا كىل 

ا. ، ىمحرينا اكف، أك رشن ًّٔ  كاملكىن/ أقؽيؾٓ جمتحمساءٚ كاوين 
ىجسا ٌَٜهل كىل/  ک ک ک  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ٚك

، [94 /الهٓف] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱگ گ گ گ﴿، كًٜهل/ [2-0 /الضلضىح] ﴾ک گ گ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿كًٜهل/ 

 . [17 /آل غٍصان] ﴾ٿٿ
ٔفيح؟  وٌىت دكٔن اتل

اّـٚحمس أف املحمساد/ ٜويمجتٛ يٜـ اٌّئ، َٕ ًؿ كىل/ »كىل/  ♫ ًؿ اٖ رجمت -1
 .(3)«[222 /آل غٍصان] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴿

                                      
 . (188 -187)صإيغح املكين اخلىي يف األربكني اجلٜكي  (1)
 . (82)ص خممجترص اجلرباكم ىلع األربكني اجلٜكي (2)
 . (2/678)ٜـ كاحلؾٓ جمتٔف اّكْ (3)
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 ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿يف ادلٗي كاآلىمححمسة؛ ّكٕٜـ ًٜهل/ كحيمجتِٕ أف يؾٜف املحمساد ٜويمجتٛ  -2
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿، كٌّٜهل كىل/ [211 /اىنعةء]

ٙى ملكحش الغٍ٘ يف ادلٗي، كبحلرش أقىم يف اآلىمححمسة.[219 /ؼّ] ﴾ی ی  ، وكؼى
زل ٙ ٔمحتْٙى ٖٔ مري  ، ولرشُّ جيي ، أك رشٍّ كٜوي األقٕؿ/ يه ٜوي جمتحمساٛ ٖٔ ىمحريو

 إال ا، َٕ  زيدةو؛ ٜى ا ق٘ٙ، كاخلري ييغقىه إىل أعكؼو َمحتريةو ال يكْٓ ًحجسٚر إال أف يكى
ڈ ژ ژ ﴿/ ▐، كًؿ [27 /الضمص] ﴾ىث يث حج مج جح مح﴿/ ًؿ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

كٔكْٜـ أف الاكوحمس جيزل ىلع قْٕٙ احلممسٖ يف ادلٗي ال يف اآلىمححمسة... أٔ ، [40 /انلدو] ﴾ڱ
، أك يف اآلىمححمسة وٌػاملٖٔ ومجت  .(1)ُٜف يف ادلٗي كاآلىمححمسة دميكن
  /إال ُفعّ»كٔهل ََّ ٌَ  /«فٍَ وجس رريًا فييدٍس ا، وٌَ وََجَس غري ذلم فال يئ

 / «فٍَ وجس رريًا»
إف اكف املحمساد ىجسلٍ/ يف ادلٗي؛ وٗٙ ٔمٜر حلٕحجس  ىلع ٔ كجمتحجسق ٖٔ جمتحمساء األقٕؿ  -1

ِ هل يف ا  دلٗي، َٕ يف اآلي الممسٌ.الطحل املكحمتَّ
  /فييدٍس ا»وكٔهل» / 

ويٙ اتلىت، أك اٗمجتٌؿ ٖٔ اتللكُّٓ إىل اّني، كوحجسٙ/ اتلكـيٓ كاتلزلذ كاتلربؾ ممسٓ 
 ا كىل، كجتحجسيحجس نشط الممسٔف.

 / ٖٔ اّكٌٜب ىلع الممسح يف ادلٗي.«وٌَ وجس غري ذلم»
ٍ ٖٔ اذلٜٗب اّيت كجمتحجس اعًمجتٛ يف ادلٗي، َٕ ًؿ ويُٜف ٔمٜرنا ْٜـ ٗىممسٙ ىلع ٔ وكْ

  .[12 /العجسة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿كىل/ 

                                      
 . (242)ص، الٖ قمحتيٕني اجلٜكي رشح األربكني (1)
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كإف اكف املحمساد/ ٖٔ كجمتحجس ىمحرينا، أك مريق يف اآلىمححمسة؛ ويُٜف ٚىجسا ىمحربنا ٔ٘ٙ ق٘ٛٓ، َٗٙ  -2
 ًؿ/ إفَّ ٖٔ كجمتحجس ىمحرينا مححجس ا، كٖٔ كجمتحجس مري ذلٍ الـ ٗىممسٙ كً ال ي٘ىكٙ لٜـ.

رب ا كىل قٖ أِٚ اجل٘ أٗٛٓ حيٕحجسكف ربٛٓ يف اآلىمححمسة ىلع ٔ رزًٛٓ ٖٔ كًحجس أىمح
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿وغْٙ، وٌؿ/ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ ﴿/ ▐، كًؿ [91 /األغصاف] ﴾مب ىب

 .[19 /فةؼص] ﴾گ گ
ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿ٛٓ؛ وٌؿ/ كأٔ أِٚ اجلر وىمحرب أٗٛٓ يْٜمٜف أٗىممس

گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 . [11 /إثصاْيً] ﴾ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ
؟  فإن كةل كةاو/  َيه يؾٜف الْٜـ ىلع ٗىءي، كُّك ذلٍ ٌٔحجسر قٌلَّ

ٔاب/ أٍٗ حمجني وكْى املكطي، أك حمسكى الٜاجمت لٓ ؾٖ كْٓ أٗٙ ًحجسر لٍ  فةجل
ٜ ال يك مجتٍ قْيٙ إال إذا قْٕٛ، ككىجسلٍ ٚىجسا، وّكيص يٌحجسـ ىلع املكطي، ٚك َي ْٓ أٗٛ 

، كإال وال يكْٓ، ولْٜـ  ٙي كى ًمجتى قْيٙ حمسؾي الٜاجمت إال إذا ىحمسى َي رؾ الٜاجمت ال يكْٓ أٗٙ 
ً، كاٌّحمسآف حمجحمت، كٔف ذلٍ حمسكى ٚىجسا لكٙ، ولْٜـ قْيٍ أٗ  . (1)قْيٍ؛ ولحمسممسِ َّْنى

حت خت ﴿، كًٜهل/ [02 /اىنعةء] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئی﴿كٖٔ ٚ٘ ييكْٓ اتلٜويي ني ًٜهل كىل/ 

، وجلـحمس إىل اإلجيد كاخلْي ولك ٖٔ ق٘حجس ا؛ ألٗٙ يف [04 /اىنعةء] ﴾مت ىت يت جثمث
احلٌيٌ ال يؾٜف إال ٔ أراد، كبجلـحمس لُْممس كاالىمحمجتير اذلم لإلنممسف رادة ا ككٜف 

يممس لْ٘ىجمس  . (2)الممسحت راجمتكن إىل أٜٚاء اجلىجمس كشٜٛاٛ، ن

                                      
 . (257)ص ، الٖ قمحتيٕنياجلٜكي رشح األربكني  (1)
 . (284ص)ضىي  ، ّكحجس الٜٚب أيباجلٜكي رشح األربكني (2)
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ٜجمت الشُحمس قْيٛ،كاحلٕحجس    ٜٚ اثل٘ء قْيٙ خبري تلٜويٌٙ اّكحجس ذللٍ، كيه ٗكٕ تممسمجت
ڦ ڦ ﴿: كًيِ/ إًفَّ الشُحمس ىلع اجلكٓ حيىـٛ ٖٔ الحمسكاؿ. ِ ٜٚ يٕ٘يٛ، ًؿ كىل

  .[0 /إثصاْيً] ﴾ڄڄ

هًل ٌى ٚ ًك  وٌحجس ؼىيَّحجسى ٍٖ شُٚحمس ٔى ٍٖ لٓ يشُحمس اجلكٓ وٌحجس تىكىحمسَّضى لحمسكاهل، ك ٔى  .(1)كًؿ كغٛٓ/ 
 .«إىذ …فٍَ وجس رريًا» /وكٔهل

إشرة إىل أف اخلري لكٙ ٖٔ ا، وغِ ٖٔ ا كىل ىلع قحجسق ٖٔ مري اممسمجتحمجٌؽو »ويٙ 
جب حب خب مب ىب يبجت ﴿/ هل، كالرشُّ لكٙ ٖٔ ق٘حجس اٖ آدـ ٖٔ اع ٜٚل ٗىممسٙ، َٕ ًؿ 

حجسايمجتٙ،  ؛[04 /اىنعةء] ﴾حت خت مت ىت يت جثمث ٗٙى و كىل إذا أراد ٜويي قحجسو ٚك اعى
ى
أ

ٙي إىل ٗىممسٙ كىمحًلَّ ح٘ٙ  لكى ٍو، كى ، واكف ذلٍ وغالن ٔ٘ٙ، كإذا أرادى ىمحىجسالف قحجسو ًٙ ٙ ّؽقمجت ٌى ػَّ ككى
، كاكف ذلٍ قحجسالن  حمس ا، كاف ٜٚاق كاكف أمحمسق ويحمسيؼن كبح٘ٛ، ومٜاق الشيؽف ّنىْمجتٙ قٖ َذ

ٌف ألحمجحجس ٖٔ اجلس ٔ٘ٙ، وف احلحمت ًٕه ىلع اّكحجس ٗحمساؿ الُمجتب، كإرممسؿ الحمسممسٜؿ، وٕ 
 .(2)«ىلع ا حمجحمت كحجس الحمسممسِ

 جل َيىي األدب يف »، «وٌَ وجس غري ذلم»وكٔهل/  ٕن حمسق ْىـٙ كْي ا، كلٓ يَىجس أم/ رشًّ
يٍممسمجتىٍحمجيى ٔ٘ٙ، ، أك ي ٖي حمتى ٍٛ يٍممسمجتى أك إشرة إىل أٗٙ إذا اجمتمجت٘ ّىـٙ  اجلؽي لُ٘ي قٕ ييًٍذم، أك ي

 .(3)«وُيه وكْٙ؟
ٜد  كويٙ/ أف ا حمجيج   الممسرت ىلع قدق كينىحمس اذلٗ كال يكجمتِ ّكٌٜب، كاملٌط حيي

ٜا قْيٛ أقٕهل يف  ٜا، وييٍحمجطي ىممسى ٖٔ ٚىجسا/ حمججحتُّ اّكد ىلع حمممس أٗىممسٛٓ ًِ أف حيي
ا كحمتْٜا اتلٜب ًِ وٜات كًمجتٛ،  ادلٗي، وف اكٗ ىمحرينا ازدادكا ٔ٘ٛ، كإف اكٗ رشًّ

                                      
حمسق اثلكّيب يف اتلىممسري (64)صرشح احلؾٓ اّكؽي، لْرشْٜٗ  (1)  قؽء ا الممسُ٘حجسرم.  ٖٔ الكـ اٖ (4/367)، كَذ

 . (2/279)كاحلؾٓ جمتٔف اّكْٜـ  (2)
ٜحمجت  (3) ي برشحاّىمجت  . (21)ص األربكني اجلٜكي الٜٚ
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ـو   . وي٘حجسمٜا كالتى ممسقى ٔ٘حجس
، وًٍف جنٜتي وربمح »/ كاكف اعمحمس ٖ قحجس ًحجمس يٌٜؿ ، جحتٓ كا ألجمتمجتٛحجسفَّ كا ألجمتمجتٛحجسفَّ

ٍٓ ٗىءي ي ل
ى
 .(1)«ا، كإال لٓ أ

اجمتمجتٛحجسكا يف اّكِٕ وًٍف يؾٖ األمحمس َٕ ٗحمسجمتٜ ٖٔ رمح » /كاكف ٔؽحمسؼ ٖ قحجس ا يٌٜؿ
ٜق اكٍٗ جل درجمتته يف اجل٘، كإًٍف يؾٖ األمحمس شحجسيحجسن  / ا كقى ٍِ ٌي ىًذري لٓ صى ا َٕ خنؼ كحني

ٍْ٘ وْٓ ي٘ىك٘[10 /فةؼص] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿ ًٕ  .(2)«، ٌٜٗؿ/ ًحجس قى
 /فةاسة 

ر كأدبو  حجسى ٌى ٓو ٌّغي اّ ٍٛ ٖي و ٍممس يف مححجس املٔ٘ني ربَّٛٓ يف اآلىمححمسة ىلع اثلٜاب كاجلكيٓ حمجي
ٓ ٌّغي ا ٍٛ ٜء و ر كًٌْ أدبو ٔف ٔف ا كىل، َٕ أف االحمجمجتحمتج ىلع اذلٜٗب ٌّحجسر ممس حجسى ٌى ّ

 ا كىل.
 ٔااس غلسيح  /ف

ٜ دحلِ ىلع ٔ ذٚ إحلٙ أِٚ إجحتت اٌّٜؿ   -1 ىجسا َمحتري يف اٌّحمسآف الُحمسيٓ، ٚك ، ٚك
 الممس٘ ٖٔ أف الكـ ا يؾٜف طٜت؛ إذ ال يؽْي اٌّٜؿ إال ىلع املممسٕٜع.

 ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ﴿أّحجمس ا كىل يٌٜؿ/  فإن كةل كةاو/
ىجسا ًٜؿ يٌٜلٜٗٙ ٌْٜبٛٓ؟[2 /ىحاملجةد]  ، ٚك

ٔاب/  كأٔ إذا أؼْي اٌّٜؿ  ﴾ڱ ں ں﴿ًل، ّؾٖ ٚىجسا اٌّٜؿ ٌٔيحجس/ فةجل
في  ٕى يممس  . (3)وملحمساد ٙ ٔ ي

، َٕ ًؿ كىل/ كاملحمساد ٘ىممسٙ/ ذاٙ  «ىلع ُفيس» إؼالؽ اجلىجمس ىلع اذلات؛ ٌّٜهل/ -2
                                      

 . (2/88)أليب ٗكيٓ  ،حمجْي األكحلء (1)
 . (2/682)كاحلؾٓ ، كجمتٔف اّكْٜـ (2/131) ضى الطىٜة (2)
 . (243ص)، الٖ قمحتيٕني اجلٜكي رشح األربكني (3)
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ت، اكلممسٕف ، كّحجمس اجلىجمس ضى َممسحمس الطى[12 /آل غٍصان] ﴾ۆئ ۈئ ۈئېئ﴿
يكين/ ذاٙ،  ﴾ۆئ ۈئ ۈئېئ﴿كاّكْٓ كاٌّحجسرة، وجلىجمس كين/ اذلات، وٌٜهل/ 

، يكين/ ىلع ذايت، كلكٕ اجلىجمس أضٜب ٖٔ لكٕ ذات، ّؾٖ «ىلع ُفيس»كًٜهل ٚ٘/ 
 . (1)شع ني اجلس إؼالؽ اذلات دكف إؼالؽ اجلىجمس، كّؾٖ األضِ اّكحمسْ/ اجلىجمس

يممسٜغ ويٙ ذلٍ، كاتلجحسْي ٕ ي٘ممس اّكحجس ٔ٘ٛ؛ مرشكقي االًمجتحجساء طىت ا ويٕ  -3
ٔا»كذلٍ ٌّٜهل/  ة فال دظةمل ًٌ ٌخ اىظيً ىلع ُفيس وجػيذّ ثيِكً حمصَّ  . «إين خصَّ

- َٕ أف ويٙ  قْيٛ كىلع الرشيك، -أيغن / حمسي األىمحالؽ ىلع اّكٌيحجسة كارؾٚز
رشيك ح٘ٛٓ، جحتٓ ًؿ/  وٜٛ ممسحمجٗٙ أىمحرب أكالن ٗٙ حمجحمسـ اّـْٓ ىلع ٗىممسٙ، جحتٓ جمتكِ حتحمسيٕٙ

ٔا» ، جحتٓ ىلع الرشيك«فال دظةمل  . (2)، وحمس األىمحالؽ ىلع اّكٌيحجسة أكالن
مرشكقي ممساؿ ا كىل لك ٔ حيمجتج إحلٙ اّكحجس ٖٔ َممسٜة كؼكـ، كمري ذلٍ، كًحجس  -4

اكف كظ الممسْه يممسمجتحمجي ٖٔ ا أف يممسهل شحن ٖٔ مطّخمت ادلٗي، كّؾٖ االًمجتحجساء 
ٜ دالّ ؿٚحمس احلحجسيجحت. كإٕٗ يجيغ لْكحجس أف لممس٘ يف ممسا ؿ لك يشء أكىل، ٚك

يممسمجتحمجي أف يؾٜف لك ممساهل لرلٗي ٔف إٕٚؿ ؼْ اهلحجساي كاجلحمتة ٖٔ اجلر كاّىٜز 
ہ ھ ھ ﴿جل٘، أك أف يممسؿ ا ادلٗي، جحتٓ يرزق ملكيص، ًؿ كىل/ 

 . [177 /ابللصة] ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ 
 ا كوي ٔ املمجتُّٜك ا -5 حلٌيٌف ٖٔ جيٕف ني األممسب كاالؼٕ٘ف إىل أف اجلتيحمت يٌحمسٚر

يشء، كاحنحمسو قٖ ذلٍ ؼىمجتف، ؼى ؿ٘ أف وكِ األممسب ي٘يف اتلُّٜك، كؼى 
٘ ملزياف اتلحمترم  أىمححمسل نممسيٍ أف ا ٜٚ الاكيس املؽكٓ اذلم يحمسزؽ اّكد كٔآ

                                      
 . (244ص)الممسي املطحجسر  (1)
 . (279ص)الممسي املطحجسر  (2)
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مشلكٛ االًمجتطدي ٜأًد األجمتً٘ يف ؽٜف  أكرث ٖٔ إيٕٗٛ ، وىجسٚ حتِ
َِّ مشلكمجتٛٓ ىجسلٍ احلٕي؛ ِ ذلٍ ٜٗع ٖٔ اتلربؤ ٖٔ االومجتٌر إىل  ى أٔٛٛٓ، كلٓ كّٖ حتي
ا كإقالف ّىٌحجساف اثلٌ خلّي كاٛٔٙ ّكشٜاي كُّك ذلٍ ؽىحمس... كىل ا 

ٜنٌا َرينا   . (1)قٕ يٌٜلٜف قْ
 ٔااس دصبٔيح ودغٔيح  /ف

ِّْ اّىعِ حلحجسىمحِ ٔ٘ٙ إىل ًْ املحجسقٜيٖ،  -1 حمسى ٕي احلحجسيجحت يىمجتخمت ن لرلاقي الطدؽ، كاّػ
، كادلاقي كممسيْ كممسبيِ تلحمجٌيي كاتلكني هل؛ حمجيجحت إف اهلحجساي كاتلٜويي يحجس ا 

يٓ ا ٙ  ٜاٗٙ كأراد ا ٚحجسايمجتٙ، كيٌي محمساد ا كىل يف اجلس، ويٛحجسم ٙ ا ٖٔ اَّف رع
 مجتٙى ىلع ٖٔ لٓ يؾمجت ا هلٓ إال دلحمسَّد اًّكٍْٓ كاملكحمسو دكف اهلحجساي كاتلٜويي.حمجحمتَّ 

َِّ ٖٔ ؼٜؿ الحمسٖٔ ال  ٍممسٖ وٛٓ ٚىجسق اٌّغي، حمجىت ال يٕ كادلاقي اجلجمتخمت ٜٚ اذلم حيي
، أك ينرتَّ ؾرثة اتلكني؛ ألف اٌّْٜب يحجس ا  وٛ َيىٕ شء  فو ، ▐ييرصِّ

حجسَّ املحجسقٜيٖ، كإٕٗ قْيٙ ابلالغ، كٖٔ ا اهلحجساي كاتلٜويي.كّحممس كؿيىي ادلاقي   قى
كؾ إال بيشءو ًحجس  -2 إذا ٗلٍ يشءه ٖٔ ؿْٓ أِٚ ادلٗي، كؼنة األرض وقْٓ أٗٛٓ ّٖ يرضُّ

، وضرب. ٍى  َمجتٙى ا قْيٍ، كّكِ ا ًحجس امجتالؾ ٛٓ ّريوف درجمتمجت
د احلحجسيجحت كؿيى املممسْٓ، كقِٕ املٖٔ يف ٚىجسق -3 حجسَّ ادلٗي يف احلحمسص ىلع حمسكي اجلىجمس  حمجى

 ييغٌد ذلٍ ٖٔ  َّٕ إليٕف كاّؽق، كاّكِٕ ىلع جنٛ هلحجسل كاالتِّىع، كاحلىجسر م
 ألٜاف اتلٕحمسُّد كاّكطيف.

ـى احلحجسيجحت أٍمحمسى الحمسزؽ كاهلحجساي ىلع ذلٍ ّتممسمجتٌحمسَّ ٚىجسق احلٌيٌ يف ًْٜب املٔ٘ني،  كًىحجسَّ
حمس اّؽكـ كا َى ِ الحمسزؽ وىجس  لُممسٜة.ِ وىطَّ

                                      
 . (195 -194ص) إيغح املكين اخلىي يف األربكني اجلٜكي (1)
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ٍى كال مريؾ ِّع   ذلٍ لكٙ جليه قٖ اّـْٓ؛ وُأَّٗٙ يٌٜؿ لٍ/ ال ـْٓ ٗىممس
ى
كبحجسأ

ٌٍى - مري ممسبيِ املٔ٘ني، كحمسًؾ اإليٕف كاّؽق كادلالّ قْيٕٛ ًْ كال ٌْي  -كهلىجسا ىمحي
ِ ٙ ا  ؛ وفَّ ا يمجتٜىل خبطٜص الحمسزؽ وٌحجس ؾىَّ ٍى ا يف ؼحمسيٌ ، كال ختىش أحمجحجسن

ٙ إال ٔ أرادق كىل.املٔ٘ني  ًُ ٍْ  كيحجساوف قٖ قدق الطحلني، كال يؾٜف يف مي
ًؿ الحمسمح ىلع اجلس، َٕ أود احلحجسيجحت أف اجمتمجتٕع  -4 إٔٚي االجمتمجتٕع كأٗٙ ٖٔ دكايع تى٘ىػحمسُّ

محمسكا أف جيمجتٕكٜا يف 
ي
ًٛٓ، كهلىجسا أ ٖ ىحمسُّ ًٔ اجلس يف ماكف كاحمجحجس أًحمسبي إىل اإلجمت 

ٜا يف مطًل اّكيحجس، كيف االممستممسٌء، كأف جيمجتٕكٜا يف مممسحمتحجس كاحمجحجس يف اجلٕك، كأف  جيمجتٕك
 .(1)قحمسوت يف ماكف كاحمجحجس؛ ألف ذلٍ أًحمسبي لإلجمت

ٔذ ثم أن  امهللبعً ا، دٔلكُخ ىلع ا، » إذا ىمححمسج ٖٔ حمجتٙ يٌٜؿ/ اكف  -5 إين أغ
جَٓو، أ

َ
، أو أ ًَ ظيَ

ُ
، أو أ ًَ ظيِ

َ
، أو أ ذلَّ

ُ
، أو أ ذلَّ

َ
، أو أ عوَّ

ُ
، أو أ عوَّ

َ
 . (2)«و ُُيَٓو لعَّ أ

اّزتاـ احلؽٓ اآلمحمس كادلايع ٔحجساعة الّزتاـ الحمسقي كاملحجسقٜيٖ، يشري إحلٙ أٗٙ كىل  -6
، جحتٓ ٗىه قدق ق٘ٙ.   أىمحرب قٖ أمجت٘قٙ قٖ اّـْٓ أكالن

َّٖ ىلع ٔٛمجتحجسو ٗٙ اكف  -7 ، حمجىت ال يٕ ىلع ادلايع اممسمجتحمجغر أف ا ٜٚ اهلدم للك ٔٛمجتحجسو
 ك يكريق ٕعيٙ اٌّحجسيٓ. الممس يف ٚحجسايمجتٙ، أ

ًؿ كغٛٓ يف ٚىجسا احلحجسيجحت/ ال يممسٜغ ألحمجحجس أف يممسؿ ا كىل أف حيؾٓ هل ىلع  -8
ٌخ اىظيً ىلع ُفيس»ىمحطٕٙ إال حلي؛ ٌّٜهل ممسحمجٗٙ/  ، وٜٛ ممسحمجٗٙ ال يـْٓ «إين خصَّ

 . (3)قدق، وُيه يـٖ ؿفج أٗٙ يـْٓ قدق ّنريق

                                      
 . (249ص)، الٖ قمحتيٕني اجلٜكي رشح األربكني (1)
 ٚىجسا حمجحجسيجحت حمجممسٖ ضحمجيخمت. ، كًؿ/ (3427)ك اّرتٔىجسم  (26616)أىمححمسجمتٙ أمححجس  (2)
 . (88ص)حجس اجلٜكي، الٖ دًيي اّكيألربكني ارشح  (3)
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 ٔااس ىغٔيح وبالغيح  /ف
ٜاز  -1 درو ابلدص» املّن ٌّٜؿ؛ ٌّٜهل/جمت

ُ
ىجسا هل ٗـري، «إال نٍة يِلص املزيػ إذا أ ، ٚك

 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿َٕ يف ًٜهل كىل/ 
 .(1)[177 /ابللصة]

ٜاز حتحجسث اإلنممسف قٖ ٗىممسٙ طين اّن؛ ٌّٜهل/ -2 ، «فٍَ وجس رريًا فييدٍس ا» جمت
ين، كاّكحجسكؿ قٖ عٕري املمجتلكٓ إىل أف ؾٜف دكف أف يٌؿ/ وٕٖ كجمتحجس ىمحرينا وْيحمجٕحجس

ٜ يمحمس- الطين لْن ٖٔ ب اتلكـيٓ، َٕ يٌٜؿ املٍْ ، ٚك / يٌٜؿ ّؾٓ -ٔمحتالن
 . (2)املٍْ/ اوكْٜا َىجسا ككىجسا، وٜٛ أْل مم لٜ ًؿ/ أًٜؿ ّؾٓ اوكْٜا َىجسا ككىجسا

 
 
 
 
 

 
 

 

                                      
 . (257 -249ص)، الٖ قمحتيٕني اجلٜكي رشح األربكني (1)
 . (257 -249ص)املطحجسر الممسي  (2)
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 الحديث الخامس والعشرون
 
 

 : َقالُىا ِللنَِّتيِّ   أَنَّ نَاًسا ِمْن أَْصَحاِب َرُسىِل هللا: »◙ َعْن أَِةي ذَر  
 ، ثُىِر ِةاألُْجىِر، يَُصلُّىَن َكَما نَُصِّلِّ يَا َرُسىَل هللا، ذََهَث أَْهُل الدُّ

ُقىَن ِةُفُضىِل أَْمَىاِلـِهمْ  أََو َميَْس  ؟ َقاَل:َويَُصىُمىَن َكَما نَُصىُم، َويَتََصدَّ

ُقىَن؛ إِنَّ ِبُكهِّ تَ  دَّ ْسِبيَحٍة َصَدَقًة، َوُكهِّ َقْد َجَعَه هللاُ مَُكْم َما تَصَّ

تَْكِبريٍَة َصَدَقًة، َوُكهِّ تَْحِميَدٍة َصَدَقًة، َوكُهِّ تَْهِنينٍَة َصَدَقًة، َوأَْمٌس 

ِبامْـَمْعُسوِف َصَدَقٌة، َونَْهٌي َعْن ُمنَْكٍس َصَدَقٌة، َوِِف بُْضِع أََحِدُكْم 

ا َشْهَىتَُه، َويَُكىُن لَُه ِفيَها ؟! َقالُىا: يَا َرُسىَل هللا، أَيَأِتي أََحُدنَ َصَدَقةٌ 

أََزأَيْتُْم مَْى َوَضَعَها ِِف َحَساٍو أََكاَن َعَنيِْه ِفيَها ِوْشٌز؟ أَْجٌر؟! َقال: 

 رواه مسلم. «.َفَكرَِمَك إِذَا َوَضَعَها ِِف اْمـَحََلِل َكاَن مَُه أَْجسٌ 
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
معَُ ِْ روايح واصٌ م٘ىل أيب ُؾيحٔح ؾْ حيىي ثْ ؾويٌ ؾْ  ٖشا احلسير أرصجٕ

، ثٕ ٘د ادلؤيل ؾْ أيب َذرٍّ ص ؾْ أيب األظ ُّ  .(1)حيىي ثْ َيْؿ
شا احلسير؟ لوةل/  ٕ، لصواه »وظبٌ ادلارهعين ؾْٖ  ح وارذَك ؾٔ يصويٕ واصٌ م٘ىل أيب ؾئح

ِيّ٘ن ؾْ واصٌ ؾْ حيىي ثْ ؾويٌ ؾْ حيىي ْث يؿّص ؾْ أيب  ٘د ؾْ أيب ذرٍّ، ِٗسي ثْ  األظ
 ْ شةم ثْ خعةن ومحةد ثْ زيس وؾجةد ثْ ؾجةد املَٗيب ؾْ واصٌ ؾْ حيىي ثْ ؾويٌ ؾ ورواهٖ 

ْ أيب ذرٍّ  ْ يؿّص ؾ ْ ؾّصو(2)حيىي ث ُ ث ٕ ػةل ٘د ادلؤيل اظّ ٘ األظ ٘ الصديح، وأث ٗسيٖ   .(3) «، وه٘لِ 
٘ه ثقري ٖشا الَمغ، وليٕ زيةدة، أرصجٕ اثْ ِةجٕ ِْ روايح برش  وورد ؾْ أيب ذر حن

وربّة هةل ظميةن/ هَخ/ ية - هيٌ لَٔيب » ثْ اعصُ ؾْ أثيٕ ؾْ أيب ذر، هةل/
ز٘ر ثةألجص، يو٘ل٘ن يّة ٓو٘ل، وئمو٘ن وال ٓٔمن، / ذٖت أٌٖ األم٘ال وادلد -ا رظ٘ل

ٔه أدركخً ٌَ كتيلً، وف   أال أدربكً ةأمر  هةل يل/  ً ٌَ ةعدكً؟ حتٍدون اهلل خ  إذا فعيخٍ
 -ا وثالثنيا وثالثني، وأربع  ا وثالثني، وثالث  وتصتحٔن وحلربون ثالث   لك صالة   يف دةر

 .(4)«هةل ظميةن/ ال أدري أيذْٗ أربؽ
ادلاريم وأمحس ِْ روايح خعةن ثْ ؾعيح هةل خسزين حمّس ثْ أيب اعئشح  أرصجٕو

يصَ٘ن يّة  ؛ز٘ر ثةألج٘رذٖت أصدةب ادلد  ،هةل أث٘ ذر/ ية رظ٘ل ا»ؾْ أيب ٖصيصة هةل/ 

                                      
  .(1776) ،(727)معَُ  أرصجٕ (1)
 يؿين ثإظوةط ادلؤيل ِْ إظٔةده. (2)
 . (6/282)ؾٌَ ادلارهعين  (3)
 . (748)، واثْ رضيّح (927)أرصجٕ اثْ ِةجٕ  (4)
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٘ال يذصسه٘ن ثٗةُض ُٗ لُ ـوٍ ،ويص٘م٘ن يّة ٓص٘م ،ٓصٌل وٍحط جلة ِة ٓذصسق؟  ،٘ل أم
ولً ييحلم  ،إذا أُج كيخَٓ أدركج ٌَ شتلم أفال أعيٍم لكٍات  / هةل رظ٘ل ا 

تصتح دةر لك ثًل ية رظ٘ل ا، هةل/  /. هةل/ هَخٌَ ديفم إال ٌَ عٍو ةٍثو عٍيم
ا وثالثني، وختخٍٓا ةال هلإ إال اهلل ا وثالثني، وحلربه ثالث  وحتٍده ثالث  ا وثالثني، صالة ثالث  

ٔ ىلع لك يشء كدير ،حٍدـٍيم وهل اىـوحده ال رشيم هل هل اى  .(1)«ْو
الشيزةن ؾْ أيب صةٍح ؾْ أيب ٖصيصة  أرصجٕوروي احلسير ِْ معٔس أيب ٖصيصة، 

٘ا/ ذٖت أٌٖ ادلد  ،جةء اٍموصاء إىل اجليب » هةل/ ◙ ٘ال ثةدلرجةت لوةل اٍؿال ز٘ر ِْ األم
٘اـوٍ ،ويص٘م٘ن يّة ٓص٘م ،يصَ٘ن يّة ٓصٌل ؛ّويُـواجلؿيُ اٍ  ،حيج٘ن ثٗة لٍ ُٗ لضٌ ِْ أم

أال أحدثلً ةأمر إن أدذحً ةّ أدركخً ٌَ ويذصسه٘ن؟ هةل/  ،وجيةٖسون ،ويؿذّصون
وكِخً دري ٌَ أُخً ةني ظٓراُيّ إال ٌَ عٍو ٌثيّ/  ،ةعدكً ولً يدركلً أحد   ،شتللً

 /لوةل ثؿضٔة ،لةرذَمٔة ثحٔٔةا وثالثني، تصتحٔن وحتٍدون وحلربون ديف لك صالة ثالث  
حلٔل لوةل/  ،لصجؿخ إحلٕ ،ة وزالزنيوٓلرب أربؿً  ،ة وزالزنيوحنّس زالزً  ،ة وزالزنينعجح زالزً 

 .(2)«ا وثالثنييلٔن ٌَِٓ لكَٓ ثالث  حٍد هلل واهلل أكرب حىت ـشتحان اهلل واى
وهيٌ يف ٖشا احلسير/ ؾْ أيب صةٍح ؾْ أيب ادلرداء، وهس خىك ابلزةري ؾوت 

٘ه االرذالف ليٕ. (4)، واثْ خجصٍ (3)الصوايح وادلارهعين  وج
يح اثْ ِةجٕ واثْ خجةن العةثوح ِْ ظصين أيب ٖصيصة ؾْ أيب ذرٍّ دبني أنَّ أثة اورو

.ٖصيصة هس أرش ٖشا  ِٕ َِ . وليٕ روايح صدةيبٍّ ؾْ ِس  احلسير ؾْ أيب ذرٍّ
 .(األربؿني)وهل شةٖس يف احلسير اذلي ثؿسه ِْ 

  

                                      
 . (2715)، واثْ خجةن (1393)ادلاريم و ،(7272)أمحس أرصجٕ  (1)
 . (595)، ومعَُ (6329) (843)أرصجٕ ابلزةري  (2)
 . (1781) رهُ ،(6/213)اٍؿٌَ  (3)
 . ٖةِة ثؿسو (5/141)اتلقَين  (4)
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 ثـديـحـراوي ال
 
 

 .(األربؿني)دوسم اتلؿصيك ثٕ يف احلسير اثلةِْ ؾرش ِْ 
 

 
 

 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

ٌٌ لَموصاء يف َنيٌْ ادلرجةت اٍُؿًَل، واملزنٍح العةِيح، يف اٍعةؾح واإليّةن، -  احلسير أص
ُِ اٍعةاعت.  وليٕ أنَّ َفْوَس املةل ٍحط خةااًل يوك ثني اٍموري وبني اٍرتِّقي يف ُظََّ

ْيص اعًِح، وؾوت الصالة رةصًح. -  وليٕ ثيةٌن ملزنٍح اذلي
 األذاكر املرشوؾح. وليٕ خرٌّ ىلع دضًليح اجلمط ثَضوم -
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 شـرح املفـردات

 
 
٘ َْ يمَ٘س مجؽ لَ  -ثمذٍح لعً٘ن- مجؽ َدزْصٍ  /-ثضُ ادلال واثلةء- «ادلثٔر» ط، ٖو

 املةل الًسري.
 .«ظجدةن ا»ه٘ل/  ، أي/«تصبيحث»
 خعٔح. ، أي/«صدكث»
 .«ا أكرب»ه٘ل/  ، أي/«حلترية»
، «أمحس ا»، و«احلّس »ه٘ل لك ِة اْشذُنَّ ِْ ِةدة احلّس، حن٘/  ، أي/«حتٍيدة»

 وحن٘ ذلى. «محسُت ا»و
 .«ال هلإ إال ا»ه٘ل/  ، أي/«حٓيييث»
ٍُ لعً٘ن- «ة ْظع» يُعَن وُيصاد ثٕ اٍَمْصج، وُيعَن ويُصاد ثٕ اجلّةع، وإرادة لكٍّ  /-ثض

 دوسيصه/ ويف وطء ثُْضؽ. ،ِّٔٗة ٖٔة صديدح، وىلع األول يل٘ن ىلع خشف مضةف
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 الشرح اإلمجالي

 
 

صام  ِة اكن ؾَٕي الصدةثح اًل  ِْ احلصص ىلع اٍعةاعت وادلرجةت ╚احلسير يسل ىلع 
يف اخلريات، خىت دألُ اٍموصاء ُِٔٗ أال جيسوا ِة ئمو٘ن لحعجوُٗ اٍُؿًل، وتعةثوُٗ 

٘ال اٍيت يذصسه٘ن ثٗة.  األفٔيةء ثمض٘ل األم
ر ؾَيُٗ لؿٌ اليشء ِْ اخلري، وٓؼريه  /╚وٌلن ِْ شأُٓٗ  اتلأٍُد وابلاكء إذا دؿشَّ

﮸ ﴿/  ِْ اٍوصآن/ ه٘هل ﮷   ﮲  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ھ ے ے ۓ ۓ

﮿ ﯀ ﯁    . [29 /اتلٔبث] ﴾﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽ ﮾ 
٘ء إىل أٌٖ اٍِؿَُ ل٘صك ادلواء ملة يوؽ يف اجلم٘س ِْ أدواء  وليٕ خرٌّ ىلع الَج

ُ ىلع العبيٌ.وأظبَح، يّة ذٖت اجلةس إىل رظ٘ل ا   ، يشً٘ن إحلٕ خةهلُ، لسهلَّ
ْيص  ٗة ثةذلي ٘ه خير رصَّ ٘ج ٘ه اخلري، وِزنٍح ٖشه ال ويف احلسير ثيةٌن ٍعةامٍح ِْ وج

 دوَن فريٖة.
ة.وأن اإل ًّ  نعةن يججص ىلع ثؿ  املجةح؛ رةصًح إذا اكن يف دصًلٕ، أو اٍؿسول ؾٕٔ إىل احلصام إز
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 الشرح التفصيلي

 
 
  /ا ٌَ أصحاب رشٔل اهلل»كٔهل  /«…إن ُاش 

 يّة ظجن يف خسير أيب ٖصيصة. ،ُٖ/ لوصاء املٗةجصيْ
َ ُِٔٗ يف روايح أيب داود/   .«أث٘ ثلص»وُظِّمي

 .«أث٘ ادلرداء»ويف روايح اٍجعةيئ/ 
واٍؼةٖص أن أثة ٖصيصة ُِٔٗ، وًلشا زيس ثْ زةثخ، وال دٔةىف » /«اٍمذح»هةل اثْ خجص يف 

 .(1) «زيس ثْ زةثخ ِؽ إٔٓ أٓصةري؛ الخذّةل اتلقَيت ثني روايح لوصاء املٗةجصيْ وَؾسي 
ْْ ثحٔى  -ٍقحً - األصدةب /«ٌَ أصحاب رشٔل اهلل » َِ ٘ يف الَقح  مجؽ صةخت/ ٖو

 وبحٕٔ م٘اصَح وإِْن هَََّْخ.
 وِةت ىلع ذلى. ،مجًِٔة ثٕاجليب  واصعالًخة/ ِْ ٍيق

ٕ،  ،واملصاد ثةلَوةء ِة ٖ٘ أؾُ ِْ املجةلعح ووص٘ل أخسّٖة إىل اآلرص وإن لُ يَُلَّي
ليزصج ِْ ٍويٕ اكلًصا، زُ أظَُ ثؿس م٘دٕ، يّة خيصج  ،ويشرتط أن يل٘ن/ مجًِٔة ثٕ 

ه اثْ ِٔسه يف الصدةثح، وال ثسَّ أْن  ،ِْ ٍويٕ هجٌ اجلج٘ة يضيس ثْ ؾّصو ثْ ٓميٌ، وإِْن ؾسَّ
 َِ ْ اْردَسَّ ثؿس إظالم وِةت مصدًسا، يّة خيصج  َِ  ْ رَ يَّ٘ت ىلع ذلى، ليزصج 

َ
 ى اجليب أ

ََِك يف الصايئ/ ٌٖ يُْشرتط ليٕ  يّة وهؽ أليب ذؤيت ر٘يرْل ثْ رةدل اهلشيل. ،ثؿس م٘دٕ وارذُ
َقةر/ هلُ رؤيح ؽ والصي  .حوٍحعخ هلُ صدج ،اتلّيزي أم ال؟ وِْ اشرتظٕ هةل يف الصدضَّ

                                      
 . (2/327)لذح ابلةري  (1)
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ٔا ليِيب »   /«كال
َٔجَّأ ثةٍقيت، -1 ُِ ٘ اخلرب، لإِة أن يل٘ن ثّؿىن ِمؿ٘ل؛ إْذ ٖ٘  أو ثّؿىن  ثةهلّض ِْ اجلجأ ٖو

 لةؾٌ، أو ِمؿٌ/ ِٔجئ ثّة أظَؿٕ ا ؾَيٕ ِْ اٍقيت، ويصح دصك اهلّضة تعٗياًل.
٘ ِة اردمؽ ِْ األرض، يوةل/ ٓجة اليشء  -ثمذح اجل٘ن- ويصح أن يل٘ن ِْ اجلَجْ٘ة -2 ٖو

 إذا اردمؽ ؾْ األرض، لةملؿىن أن اجليب مصل٘ع الصدجح.
  /ًذْب أْو ادلثٔر»كٔهل»/ 

ويعذؿٌّ يف املؿةين واألؾيةن، يوةل/ ذٖت يف األرض ذٖةثًة، وذٖت  اذلٖةب/ امليض
٘ه. /أي ،يف ادليْ ِشٖجًة، رأى ليٕ رأيًة وأخسث ليٕ ثساًع، وذٖت ِشٖت لالن  حنة حن

٘ املةل الًسري. -ثضُ ادلال واثلةء- «أْو ادلثٔر»و  مجؽ َدزْص، ٖو
٘د ىلع اإلنعةن ِْ ز٘اب ؾَّٕ ادلٓي٘ي، أو األرصوي،  ،مجؽ أجص /«ةاألجٔر» ٘ ِة يؿ ٖو

وذلى ٍو٘هلُ يف ؛ واملصاد ٖٔة اثلةين، وال يوةل األجص إال يف اجلمؽ دون الرض خبالف اجلضاء
، زُ ثحٔ٘ا ظجت ٖشا اذلٖةب «ةادلرجات اىعىل واجلعيً املليً»خسير أيب ٖصيصة العةثن/ 

 ض٘ل أم٘اهلُ وُٖ ال يًَّ٘ن ِة يذصسه٘ن ثٕ.ثةألجص أنَّ األفٔيةء يذصسه٘ن ثم
ٔاهلً» /وه٘هلُ  / ِْ إضةلح الصمح إىل امل٘ص٘ف.«ةفظٔل أم

إذا اكٓخ لةضَح ؾْ خةجح املذصسق؛ حلسير  -رشاًع - والصسهح ثةملةل دُعَت فرع/ -
، ودري الصدكث ٔل  ع  واةدأ ةٍَ ت   ،ٌَ احلد الصفىل احلد اىعييا دري  »خًيُ ثْ خضام مصل٘اًع/ 

 .(1)«ن  عَ ظٓر غ  
 ثٌ هس ذٖت ثؿضُٗ إىل يصاٖح الصسهح إال إذا اكٓخ لةضَح ؾْ خةجح اإلنعةن.

 «ثةب ال صسهح إال ؾْ ػٗص ِفىًن »/ (2) -يف يذةب الضٌلة ِْ صديدٕ- وهةل ابلزةري
ِِْ الصسهِح واٍؿذِن  ْن ُيْوََض 

َ
ُْ أخند أ ْي ٌْ لةدلَّ ٘ حُمذةٌج، أو أَُٖٕ، أو ؾَيٕ َدْي َق ٖو وِْ دََصسَّ

٘ال اجلةس، وهةل اجليب  ََِك أم ْن ُيذْ
َ
٘ رَدٌّ ؾَيٕ ٍحط هل أ ٔال اجلاس»/ واهلجِح ٖو يريد  ٌَ أدذ أم

                                      
 . (1734)، ومعَُ (1428)أرصجٕ ابلزةري  (1)
  .(2/212)صديح ابلزةري  (2)
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، حٌ ةَص َص رَ ىلع ٓمعٕ ول٘ اكن ثٕ  صَ زِ جْ يُ إال أن يل٘ن ِؿصولة ثةلصرب فَ  (1) «إحالفٓا أحيفّ اهلل
ؾْ  اجليب  خني دصسق ثّةهل، وًلشلى آزص األٓصةر املٗةجصيْ، وٓىه ◙يمؿٌ أيب ثلص 

٘ال اجلةس ثؿَح الصسهح، وهةل يؿت ثْ ِةلى  / ◙إضةؾح املةل، لَحط هل أن يضيؽ أم
« 

َ
أمصم هةل/   رظ٘هل إىل ا وإىل حً ِْ ِةيل صسهَ  ؽَ َِ ْنَ هَخ ية رظ٘ل ا، إن ِْ د٘بيت أن أ

 .(2) «هَخ/ لإين أمعى ظِّٗم اذلي خبيرب ،لم عييم ةعض ٌالم فٓٔ دري  
  /ٔمٔويصٔم ،يصئن نٍا ُصيل»كٔهل ٔاهلً ،ن نٍا ُص  /«ويخصدكٔن ةفظٔل أم

 أي/ ثأم٘اهلُ اٍمةضَح ؾْ خةجذُٗ. 
ٔالوأُف  »ويف روايح لَجزةري/  ٔاهلً وىيس جلا أم ٔا ٌَ فظٔل أم  .(3) «ل

  .(4)«ويخصدكٔن وال ُخصدق ويعخلٔن وال ُعخق»ويف روايح ملعَُ/ 
ُ اعجضون ؾْ ذلى، لشنَّ ٖشا  /واملؿىن أن اٍموصاء ػٔ٘ا إٔٓ ال صسهح إال ثةملةل ٖو

، وذلى لشسة خصصُٗ ىلع الصةحلةت، وه٘ة األمص ؾَيُٗ، لشً٘ا خةهلُ إىل اجليب 
ْْ ذلى ؾسم الضٖس  ِِ يف يشء ِْ الصةحلةت ِّٗة اكن يعرًيا ِؽ رفجذُٗ يف اخلري، وُيجَْرُش 

٘دة.  دّين خص٘هل ال ىلع ظبيٌ احلعس ملْ دحَّسَّ هل ذلى، وإّٓة ىلع ظبيٌ اٍِْقجَْعح املدّ
وممة يجًلس أٓٗة ٍحعخ ٓؼصة خوس وخعس، ثٌ يه ٓؼصة افذجةط لدعت/ أن ِة يُثرِْي 

ْ احلعس اؾزتاز األفٔيةء ثّة آدةُٖ ا ِْ لضَٕ وََترَبد  ِِ شا اكن ِٔذميًة؛ ي٘ا ُٖ ثٕ، ٖو
ألُٓٗ اكٓ٘ا ُمَعََِّعني ىلع ًَٖح أم٘اهلُ يف ظبيٌ ا، ويف صٔ٘ف اٍعةاعت ِؽ اتل٘اضؽ 

  .[92 /املػففني] ﴾ۉ ۉ ې ې﴿ هةل دؿةىل/ ، واتلٔةلط يف ظَت رضةه
ٌٌ ىلع ألضَيح اٍقين الشةيص اذلي يجشل ِةهل وٓمعٕ يف ظبيٌ ا. شا دحل  ٖو

َت األفٔيةءُ ة َّّ ـوٍ ًَّ ٌَ ربيُٗ، وجدسوا خنَّ اٍموصاء يف أم٘اهلُ، واظذأزصوا  َتَٔ ُظجُ

                                      
 . (2387)أرصجٕ ابلزةري  (1)

 . (2757)أرصجٕ ابلزةري  (2)

 . (6329)أرصجٕ ابلزةري  (3)

  .(595)أرصجٕ معَُ  (4)
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َْٔخ  ًَّ َّ ُ دةرًة وآذوّ٘ا ُِٔٗ وِْ أم٘اهلُ دةرًة، وَت ثلزنٖة/ خوس ؾَيُٗ اٍموصاء، وخعسٖو
َسُر، أو الا ِْ أٓمعُٗ فصيضةُ  ْٗ ٌّ واحلوس، ويف اٍقصب رةصًح ٓصى أم٘ااًل يجرية ُت ٓذوةم واٍق

 َصُق وُتذََُْك ال ليشٍء إال ذلاك.ُتْ 
  كٔهل /« 

 
كٔن؟ و  أ دَّ  /«!ىيس كد جعو اهلل ىلً ٌا ح صَّ

« 
 
، اهلّضة لالظذمٗةم اتلوصيصي ملة ثؿس اجليف، أو لالظذمٗةم اإلٓلةري لَٔيف /«ىيس و  أ
٘او ثّٗضة اإلٓلةر دوسيصه/ أأَّٖلُ ا؟ أيل٘ن ذلى،  اعظمح ىلع حمشوف ِٔيفٍّ  وال

 إٍذ. …وٍحط هس جؿٌ ٍلُ
ٌط ىلع مجَيت اٍؿعك، ورالصذٕ/ هس ٍعك ا ثلُ واجليف ثّٗضة اإلٓلةر معََّ 

ه٘ن ثٕ، وإذا اكٓخ )اهلّضة( لَٔيف، و)ٍحط( لَٔيف، لٔيف اجليف إزجةت، سَّ وجؿٌ ٍلُ ِة دصَّ 
 ا ٍلُ ِة دصسه٘ن/ أي/ ال دو٘ل٘ا ذلى؛ لإٕٓ هس جؿٌ

كٔن»كٔهل/  دَّ َّخ إخسى  ،دذصسه٘ن ثٕ /وأصَٕ /«كد جعو اهلل ىلً ٌا حصَّ ْدِف
ُ
لأ

َمخ الصةد، وُخِشَف  ه٘ن(، أو ُخِشلَخ اتلةء، وُرمي سَّ اتلةءيْ يف الصةد ثؿس هَجٗة صةًدا، )دَصَّ
ه٘ن(اجلةُر واملجصور لَِؿَُْ ثٕ )دََص   .(1)سَّ
َ ٍلُ ِة واملؿىن/ ال دؿذوسوا أن  الصسهح رةصح ثةألم٘ال؛ لإن ا دؿةىل هس َصريَّ

 دمؿَٕ٘ٓ وحيُصٌ ٍلُ ؾَيٕ ز٘اب يس٘اب الصسهح.
  حٓيييث   ، وك  صدكث   حتٍيدة   وك   حلترية  صدكث   ، وك  صدكث   تصبيحث   إن ةلو  »/ كٔهل

ِهر  صدكث   ، وُه  ةاملعروف صدكث   ، وأمر  صدكث    ٌَ ً ع  /«صدكث  ، ويف ةظع أحدك
٘اع لؿٌ املؿصوف واإلخعةن صسهح.  يميس ٖشا/ أن مجيؽ أٓ

ك ث  » هةل/ ويشٗس هلشا/ خسير اجلَّيِبي  د  وف  ص  ٌ ْعر  ، لةلصسهح ُتْعَن ىلع مجيؽ (2)«لك   
٘اصٌ ِٕٔ إىل ؾجةده صسهح ِٕٔ ؾَيُٗ،  ٘اع لؿٌ املؿصوف واإلخعةن، خىت إِنَّ لضٌ ا ال أٓ

                                      
 . «أن الصوايح ثتشسيس الصةد وادلال مجيًؿة، وجي٘ز يف الَقح ختميك الصةد»وليٕ/  ،(91ص) اجل٘ويح، الثْ دهين اٍؿيس ألربؿنيرشح ا (1)
 .(1775)، وأرصجٕ معَُ (6721)أرصجٕ ابلزةري  (2)
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ّ  » /-يف هرص الصالة يف العمص- يّة هةل  خ  ق  د  ٔا ص  ًْ ف اْقت ي  ي ْيل  ٓ ا ع  ق  اهلل ة  دَّ ك ث  ح ص  د   .(1)«ص 
 /(2)والصسهح ثقري املةل ٓ٘اعن

ليً٘ن صسهح ؾَيُٗ، وربّة اكن ألضٌ ِْ الصسهح ، ِة ليٕ إيصةل اإلخعةن إىل اخلَن -1
٘اع ادلؾ٘ة واألمص واجليه، واتلؿَيُ،   وادلاعء لَّعَّني، واالظذقمةر هلُ.ثةملةل، يعةاص أٓ
أذاه ؾْ اجلةس لٗشا ِْ الصسهح  وِْ لُ يعذعؽ شحبًة ِْ ذلى ليًميٕ أْن يلكَّ 

ؾْ ثؿ  اٍؿٌّ؟ هةل/  ُخ مْ ؿُ إن َض  هَخ/ ية رظ٘ل ا أرأيَخ » أيًضة؛ حلسير أيب َذرٍّ هةل/
اجلاس ٌَ حدع » ، ويف روايح/(3)«ٌِم ىلع ُفصم فإُٓا صدكث   ؛حلف رشك عَ اجلاس

 .(4) «حصدق ةٓا ىلع ُفصم فإُٓا صدكث   ؛الرش
ْيص واالظذقمةر واٍتعبيح وامليش إىل املعةجس، ؛ ِة ٓمؿٕ هةرص ىلع لةؾَٕ -2 يأٓ٘اع اذلي

ْيص ألضٌ ِْ اتلع٘ع املةيل.  واذلي
نَّ رظَ٘ل ا  ◙ويف احلسير ؾْ أيب ٖصيصة 

َ
َْ كال» هةل/ أ ه   /ٌ  ال هلإ إال اهلل وْحد 

ْدل  ـال رشيم هل، هل اى ٔم  ٌائث  مرة ، اكُْج هل ع  ، يف ي ٔ ىلع لك  يشء  كدير  ، ْو ، وهل احلٍد  ٍ يْم 

ْرز ا ٌَ الشيػان  ، واكُْج هل ح  ُم  ي ْج عِّ ٌائث  شيئث  ، و  ِ ث  ص  خ ت ْج هل ٌائث  ح  ك  ، و  رْش  ر ك اب 
ع 

ٍْيس، ولً ي   ّ  ذلم حىت ي   ٌ َْ ذلم  ئ  ٌ ْكَث   
 
ٍ و  أ د  ع  ح 

 
د  ةأفظو  مما جاء ةّ إال أ ح 

 
ت  أ

ْ
 .(5)«أ

ْيص يُؿةدل ِؾذْن ؾرشة ِْ اٍؿجيس، وتصيصُٖ  ٌَ ِْ هةل شحبًة ِْ اذلي لسلَّ ىلع أنَّ لض
٘جٕ ا  ْيص ل ، ِؽ ثويح اثل٘اب املشي٘ر يف احلسير، لاكن ٖشا اجل٘ع املشي٘ر ِْ اذلي

 الًجري الالزم ٍؿذن ٖشه الصهةب اٍؿرشة. معةوًية هلشا املجَـ
ۉ ې ې ې ې ىى ﴿ ويف ثؿ  أوجٕ اتلمعري ٍو٘هل دؿةىل/

                                      
 .(686)أرصجٕ معَُ  (1)
 . (2/686)واحللُ جةِؽ اٍؿَ٘م  (2)
 .  (84)، ومعَُ (2518)أرصجٕ ابلزةري  (3)
 . (84)، ومعَُ (2518)أرصجٕ ابلزةري  (4)

 . (2691)، ومعَُ (3293)أرصجٕ ابلزةري  (5)
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ِْ الصالة يف  ا ِؽ املساوِح أكربُ  ْيصُ أنَّ املصاد ثٕ/ وذَلِ ، [54 /اىعِهتٔت] ﴾ائ ائ ەئەئ
 اجليه ؾْ اٍمدشةء.

 .(1)«ِْ أْن أدَصسق ثّةاح دئةرٍ  ألْن أهَ٘ل/ ا أكرُب ِةاح مصة أختد إيلَّ »وؾْ أيب ادلرداء هةل/ 
 .(1)«دئةرٍ 
إن اذليص ألضٌ ِْ »وًلشلى هةل ظَّةن اٍمةريس وفريه ِْ الصدةثح واتلةثؿني/  

 .(2)«الصسهح ثؿسِده ِْ املةل
  إىخ/«...وبلو حتٍيدة صدكث   إن ىلً ةلو تصبيحث صدكث  »كٔهل/ 

٘او يف اجلّيؽ ، واٍتعبيح واتلدّيس واتلَٗيٌ ٖ٘ ه٘ل ذلى ثةلَعةن  لَؿعك.وال
٘ؾح يف مجيؽ اجلٌّ ثؿسٖة ىلع اخلربِٔص٘بح ىلع أٓٗة اظُ إنَّ  /« صدكث  »  .(3)، ومصل

٘ دلةز لَّشةثٗح، أو ألٓٗة ِْ  ،يس٘اب الصسهح ثةملةل ،أي/ خعٔح وأجص وز٘اب ٖو
 ولك ِؿصوف صسهح. ،املؿصوف

 /«عَ ٌِهر صدكث   وُه   ،ةاملعروف صدكث   وأمر  »كٔهل/ 
 ./ اظُ إن«صدكث  »ثةجلص ىلع اٍؿعك، و «ُه  »و «أمر  »و

  ./ رربٌ ويف ثؿ  اٍجعذ ثةلصلؽ ىلع االثذساء، وصسهحٌ 
 ٓلصة؛ لإلشؿةر ثأنَّ لك لصٍد ِْ ألصادّٖة صسهح. «ٓيه»و «أمص»وجةء ثلَّح  -
َص  «املؿصوف»وَؾصََّف  - ألن ؛ ؛ لَّشةلكح واملٔةظجح ثني الَمغ واملؿىن«املًٔص»وَٓلَّ

 دؿصيمٕ يف الَقح. َت الرشع واٍُؿْصف، لٔةظَ  املؿصوف ِؿصوف يف
واملًٔص ًٌِٔص يف الرشع واٍؿصف؛ ألٕٓ يف خزي املجٗ٘ل املؿسوم اذلي ال دأٍمٕ اجلمط 

                                      
 . (6/187)خَيح األوحلةء  (1)
 . (2/69)واحللُ جةِؽ اٍؿَ٘م  (2)
ولك دلجرية صسهح، واالزجذةن ثؿسٖة رويخ ثصلؽ »، وًلشا هةل اجل٘وي/ (149ص) اجل٘اٖص ابلٗيح يف رشح األربؿني اجل٘ويح (3)

 . «وصسهح ىلع االثذساء واخلرب، وجبص لك وٓصت صسهح ثةٍؿعك ىلع ِة هجَٗةلك، 
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 وال دؿصلٕ، لٔةظت دًٔريه يف الَقح.
 ويف دؿصيك املؿصوف إشةرة تلؿؼيّٕ، ويف دًٔري املًٔص إشةرة تلدوريه.

٘خيس  -  واإليّةن.وِْ املؿصوف/ ال٘اججةت واتل
 وِْ املًٔص/ الرشك واٍلمص وابلسع واملؿةيص. -

ّٗة اتلوسيُ ألّٖيذّٗة، أو راعيًح فائدة/  ٘داعت، ِؽ أن خوَّ ص األمص واجليه ؾْ اتلع وأرَّ
ِِْ األدىن لألىلع؛ ألّٓٗة واججةن، خبالف ِة هجَّٗة لٔةلَح، وال٘اجت  لَذسردج يف اٍرتِّقي 

 ألضٌ ِْ اجلةلَح.
مص واألمص واجليه وادلؾ٘ة ألضٌ ِْ اٍتعبيح وِة ؾعك ؾَيٕ؛ ألنَّ ادلؾ٘ة واأل -

، ثحّٔة اٍتعبيح وفريه ِْ اجل٘الٌ.  واجليه لصض يمةيح وهس َيذََؿنيَّ
 .(1)«عتدي بيشء أحب إلَّ مما افرتطخّ عييّ وٌا حلرب إلَّ »ويف احلسير اٍوسيس/ 

ُيْعََن ىلع اٍَمْصج،  -ثةلضّح، زُ العً٘ن- «ابل ْظع» /«ويف ةظع أحدكً صدكث» /كٔهل
ةع، ويصح دوسيص االزجني ٖٔة. َّ  وىلع اجِل

وىلع اتلوسيص األول يل٘ن ىلع خشف مضةف/ ويف وطء ثُضؽ خَيَح أخسكُ 
 زوجح، أو ممًَ٘لح.

 «ٔا/ يا رشٔل اهلل أيايت أحدُا شٓٔحّ ويلٔن هل فيٓا أجر؟ كال/ أرأيخً لٔ  !كال
 /«فهذلم إذا وطعٓا يف احلالل اكن هل أجر  عييّ وزر؟ وطعٓا يف احلرام أكان

٘اب يف ال٘طء واجلّةع، ِؽ أن  ظجال الصدةثح/ ظجال اظذقصاب ودؿجت حلص٘ل اثل
٘ا أن حيصٌ األجص ثوضةء شٗ٘ة  ج ابلةؾر ؾَيٕ هضةء الشٗ٘ة وتصيٌ الزلة، لًأُٓٗ دؿجَّ

٘ا ال حيصٌ إال ثّة ليٕ إجٗةد لَٔمط وإثؿةد هلة ؾّة تشذٗيٕ. ؛اجلمط  خير إن األجص يّة لّٗ
٘از ظجال املميت ؾْ ثؿ  ِة خييف ِْ ادلحلٌ إذا لُ يلْ ليٕ إزوةل ؾَيٕ،  ويف ٖشا ج

                                      
 وظيأيت يف احلسير اثلةِْ واثلالزني ِْ األربؿني. (1)
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أو أظةءة أدب ِؿٕ، ويججيغ لَّميت أن يصرب ىلع ٖشه األظبَح وال يذدصج ِٔٗة، وال يذمَخ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ صمحح واإلخعةن، هةل دؿةىل/ِْ ثؿضٗة ِؽ ثشل ال

 .[942 /آل عٍران] ﴾ٹ
 مصأىث/

ْن هََصَس إؾمةف ٓمعٕ، أو زوجذٕ ؾْ الضٓة، 
َ
ال شى أن اجلّةع إذا هةرٓذٕ ٓيح صةحلح يأ

س ا دؿةىل، أو يُ  ٘خي ، أو يل٘ن هل ني ثٕ املعَّّثي لَ أو ِوسِةدٕ، أو هََصَس خص٘ل ودٍل يُ
َقص وصرب ىلع َفْوِسه، أو حلَدوٕ أجصه إذا ِةت وٌلن ودله صةحلًة ظةثًوة ولصًظة إذا  ِةت يف الصي

 ِ٘ سٌْ ٖشا اجلّةع يُجْجص ؾَيٕ اإلنعةن، وإذا لُ ئ ِِ شحبًة ثوضةء  وحن٘ ذلى، ال شى أن 
لٌٗ يُجَْجص ىلع ذلى أم  -وِسٌ اجلّةع فريه ِْ أٓ٘اع األؾّةل إذا ؾَّٗة ثال ٓيحٍ - شٗ٘دٕ

 ال؟ ليٕ ه٘الن/
ُ  ىلٔل األول/ا وذلى ٍؼةٖص احلسير، وألن لضَٕ  ؛شرتط ٓيح أرصى يف ٖشا اٍؿٌّال ت

شا ه٘ل احلعْ ابلرصي واثْ ظرييْ واثْ ُقذَحْجَح، واظذسل٘ا ثةحلسير،  دؿةىل واظؽ، ٖو
ا، أو يزرع زرًع  فيأكو»/ وبو٘هل  ْرش  ً  يغرس غ  ْصي ،  ٌا ٌ َ م  ، أو داةَّث  ، أو غري  ٌِّ إنصان 

 .(1)« صدكث  إال اكن  هل
ً  يغرس» /وؾٔس معَُ ق  ٌِّ  ٌا ٌَ مصي ، وٌا ُس  ك و  ٌِّ هل صدكث 

 
ا إال اكن  ٌا أ غرش 

ت ع   و  الصَّ ، وٌا أك  ، وٌا أكيج   هل صدكث  ، وال يرزؤ ه  ٌِّ فٓٔ هل صدكث  اىػري  فٓٔ هل صدكث 
 .(2)«أحد  إال اكن هل صدكث  

شا ػةٌٖص يف إزةثح اٍ ِِ ُّ ـٖو اكلضارع يف األرض اذلي حيصث األرض ؽ ألَٖٕ؛ لإٕٓ جة
لمؿَٕ ٖشا صسهح، وإن اكن ىلع ظبيٌ الشٗ٘ة ال ىلع ظبيٌ االٓلمةف ؾْ ، ويجشر ليٗة

 احلصام، ويشٗس ذللى/ 
                                      

 .(1553)، ومعَُ (2327)أرصجٕ ابلزةري  (1)
 .(1552)أرصجٕ معَُ  (2)
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ة ِة تشذيه إذا اكن ذلى يف فري ِؿصيح ا؛  -1 ًّ أن اإلنعةن ِأم٘ر أن ال ئّؽ ٓمعٕ داا
  .(1)«اإن جلفصم عييم حل   »/ ٍو٘ل اجليب 

إٔٓ إذا أىت أَٖٕ لوس أخعْ إىل أَٖٕ؛ ألن املصأة ؾٔسٖة ِْ الشٗ٘ة ِة ؾٔس الصجٌ، ليه  -2
 . (2)وصةر ذلى صسهح  ،تشذيه الصجٌ يّة يشذٗيٗة، لإذا أدةٖة صةر حمعًٔة إحلٗة

ِْ أَٖٗة، أهل أجص؟ لوةل/ هل أجصان/  ؾْ رجٌ شيؽ جٔةزة خيةءً  بٌ اثْ ظرييْظُ »و
  .(3)«ٕ()أََٖ  أجص الصالة ىلع أريٕ، وأجص صَذٕ اٍحَّ 

٘اٖص ابلٗيح/ وهلشا  ؛أن ال٘طء ٓمعٕ صسهح ِْ فري ٓيح /وػةٖص احلسير يوذيض» ويف اجل
إىل آرص ِة ذيص، وإذا زجخ ذلى لٗ٘  «أرأيخً لٔ وطعٓا يف حرام؟» أشةر ثويةس اٍؿًط ثو٘هل/

ن إٖ٘ هيةظٕ ىلع اٍؿًط ِْ خير  /.. ٍلْ هةل ثؿضُٗ/ يّلْ أن يوةل.يشري إىل ظبجٕ
 ِّٔٗة يرتدت ؾَيٕ ِوذضةه ِْ األجص وال٘زر، ال ِْ خير ؾسم اجليح، لةلضٓة لًٕ٘ٓ لًكّ 

ح لًٕ٘ٓ ٍحط ِأمً٘را ثٕ ة ؾٕٔ ذلادٕ ال يمذوص إحلٗة، ثٌ ثّجصد لؿَٕ يأزُ، ومجةع احلَئَِٗيًّ 
  .(4)«ذلادٕ ثٌ لَجعٌ وفريه ممة دوسم يمذوص إحلٗة، لجّجصد لؿَٕ ال يججص ؾيٕ لال ثسَّ هل ِٔٗة

 »/ حلسير اجليب  ؛دوييس األجص حبص٘ل اجليح الصةحلح اىلٔل اثلاين/
 
ُفق  الرجو  إ ذا أ

ٔ حيتصت ٓا- ىلع أْيّ   .(5)«فه هل صدكث   -ْو
ْرت  عييٓا، حىت اليلٍث  إَُّم ىَ »وحلسير/  ج 

 
ّ  اهلل إال أ حِفق  ُفلث  حبخيغ ةٓا وج

ٻ ٻ ٻ ﴿ ويسل ؾَيٕ ه٘هل دؿةىل/ ،لٗ٘ ِويٌَّس ثإرالص اجليح ،(6)«اْمر أح م ٓا إىل يف   حرفع  

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 

                                      
 . (1968)أرصجٕ ابلزةري  (1)
 . (257)ص، الثْ ؾسيّني اجل٘ويح رشح األربؿني (2)
 . (2/264)أرصجٕ أث٘ ٓؿيُ يف احلَيح  (3)
 . (151 -157ص) اجل٘اٖص ابلٗيح يف رشح األربؿني اجل٘ويح (4)
 .(1772)، ومعَُ (55)أرصجٕ ابلزةري  (5)
 .(1628)، ومعَُ (5354)أرصجٕ ابلزةري  (6)
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ولُ يصديت ؾَيٕ  ،لجؿٌ ذلى ررًيا. [995 /اىنصاء] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
 أجًصا إال ِؽ ٓيح اإلرالص.

ٌَ اآلزةر املعَوح ىلع املوييَسِة هلة ثةثذقةء األجص واجليح الصةحلح، وإىل ٖشا  َّ ويججيغ أن ُتْ
 ِةل اثْ رجت.

أرأيخً لٔ وطعٓا يف احلرام أكان عييّ وزر فهذلم إذا وطعٓا يف احلالل اكن »كٔهل/ 
ؾّة ل٘ وضؽ شٗ٘دٕ يف لَْصٍج حمصم ؾَيٕ ٌٖ يل٘ن ؾَيٕ  ، أي/ أرربوين«أرأيخً» /«هل أجر

  وزٌر يف ذلى؟
شا اظذمٗةم دوصيصي ج٘اثٕ/ ٓؿُ يل٘ن ؾَيٕ وزر إذا وضؿٗة يف احلصام، لوةل/  ٖو

 .«نذلم إذا وطعٓا يف احلالل يلٔن هل أجر»
ٗة األٓبيةء والصةحل٘ن، هةل٘ا/ ملة ؾَُ أن شٗ٘ة اجلّةع شٗ٘ة أخجَّ ا» /♫ هةل اجل٘وي

وًلَّس الشٗ٘ة ؾْ الضٓة، وخص٘ل  ،ليٗة ِْ املصةٍح ادليجيح وادلٓي٘يح ِْ ف ي ابلرص
ٌ اذلي دذُ ثٕ ؾّةرة ادلٓية، ودلّث األِح إىل ي٘م اٍويةِح. هةل٘ا/ وظةاص الشٗ٘ات  اٍجعَّ

 . (1)«ن اٍوَتصهي يويس دؿةظيٗة اٍوَت إال ٖشه لإٓٗة دُ 
٘ااس/ ة يف ٖشه اٍؿجةرة ِْ اٍم َّّ  وم

شا يُعذسل ثٕ ىلع مرشوؾيح اٍويةس ،جل٘ع ِْ اٍويةس إرشةد اجليب  -1 شا ، ٖو ٖو
٘ؾني ٖ٘ إحلةق  /لويةس اٍعصد وهيةس ؾًط. ،هيةس ظصد /اٍويةس هس ئوعُ إىل ٓ

إزجةت ضس احللُ يف ضس  /وهيةس اٍؿًط. التةدّٖة يف ؾَح احللُ ؛لصع ثأصٌ
  .(3)إذا زجخ ٖشا زجخ ضسه يف ضسه  /، أي(2)األصٌ

٘د  / وهَخ أرصى، هةل اجليب  لكّحً  هةل اجليب » /◙يّة يف خسير اثْ معؿ
                                      

 . (65ص) اجل٘ويح، لَٔ٘وي ألربؿنيارشح  (1)
 . (157ص) اجل٘ويحاجل٘اٖص ابلٗيح يف رشح األربؿني  (2)
 . (253ص)اجل٘ويح، الثْ ؾسيّني ألربؿني ارشح  (3)
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ٔ يدعٔ ٌَ دون اهلل ُ   ٘ ال يسؾ٘  ،ا ددو اجلارد  ٌَ ٌات ْو ا س  ِٓ  وهَخ أٓة/ ِْ ِةت ٖو
 .(1)«درٌ اجلٔح

ٌ واجلؼص واالجذٗةد يف لوٕ األخاكم الصدةثحَ  وإرشةده  -2 ِد لةٍؿسول ؾْ احلصام إىل ؛ لَذأ
ٌ األجص ِ٘جُت ال٘زر. ،احلالل حُيَصي  يّة أن ال٘ه٘ع يف احلصام يُ

واٍرتٖيت ِْ لك ص٘ر اٍؿالهةت  ،ويف احلسير إشةرة إىل اٍرتفيت يف الضواج احلالل -3
 اجلجعيح فري املرشوؾح.

ٔة يؼٗص اردجةط اجل٘آت االجذّةؾيح ثةتلؿجدسيح يف اإلظالم، وِسى اردجةط اٍمعصة  ٖو
ة ًّ  وأجًصا وِس٘بح يف اآلرصة. ،هلة ودٗشيجًة يف ادلٓية خبةٍوٗة دٔؼي

ص، واٍؿمح ال اٍؿم٘يح، واألجص  ْٗ لةٍؿالهةت اجلجعيح يف اإلظالم ظصين اٍعٗص ال اٍُؿ
 ال اإلزُ وال٘زر.  ،واٍرب

 ٔائد أصٔحلث  /ف
٘ ِشٖت اٍؿَّةء اكلح، ولُ خيةٍك ليٕ إال أٌٖ » /هةل اجل٘وي ٘از اٍويةس ٖو ليٕ ج

٘ ٓ٘ع ِْ اٍويةس دل ؾَيٕ احلسير /يف هيةس اٍؿًط- وهةل، (2)«اٍؼةٖص وارذَك »/ -ٖو
شا احلسير دحلٌ ملْ ؾٌّ ثٕ ٘ األصح ،األص٘حل٘ن يف اٍؿٌّ ثٕ ٖو  . (3)«وا أؾَُ ،ٖو

 ٔائد حربٔيث ودعٔيث  /ف
يف احلسير هعٌؽ لَُؿشر ؾْ اٍموري يف اتلَّزَدك ؾْ ادلرجةت اٍُؿًل واملزنٍح العةِيح،  -1

ة لةدٕ ِْ خغي املةل ثّة ٖ٘ أخعْ  َّّ واملعةرؾح إىل اٍعةاعت، وليٕ دؿ٘يٌ  هل ؾ
٘ خغد  ْيص ل٘ خةَفَغ ؾَيٕ، ولُ يَُّٕٗ. وألضٌ ِْ املةل، ٖو  اذلي

اكلح أل٘ان اٍمج٘ر، وإرشةٌد لَّعَُ إىل أّٖيح وليٕ ثيةن لضٌ احلالل واتلدشيص ِْ  -2
                                      

 . (92)، ومعَُ (4497)أرصجٕ ابلزةري  (1)
 . (7/92)رشح معَُ، لَٔ٘وي  (2)
 . (93 -7/92) العةثناملصسر  (3)



 

 

 

287  

الضواج يف احليةة اإلظالِيح، وضجط اٍؿالهةت ثني الصجٌ واملصأة اٍيت ال تٌ هل إال 
ويف ٖشا إرشةٌد إىل رضورة املدةلؼح ىلع ظٗةرة ديةر املعَّني ِْ اٍمج٘ر،  ثةلضواج.

 وخرٌّ رشيعٌّ ىلع اٍؿٔةيح ثٗشا األصٌ.
ْيص واملدةلؼح  -وادلاؾيح رةصح ،لَّعَُ اعِح- دٌ ويف احلسير إرشة -3 إىل أّٖيح اذلي

ْ يؿٌّ يف األؾّةل اجلةِسة اٍيت هس  َّّ ؾَيٕ، ولضٌ ذلى، رةصًح إذا اكن املعَُ م
 اجلمط ِْ األذاكر. دُصيت اٍوَت ثةٍوع٘ة، لؿَيٕ اٍؿٔةيح ثأرش خغي 

ويف احلسير ثيةٌن ٍمضٌ األمص ثةملؿصوف واجليه ؾْ املًٔص؛ ألَّٕٓ الضةثط حليةة  -4
َُ ِْ ٓص٘ص الرشيؿح، وَتةرب  َِ املعَّني، وبٕ دجذؼُ خيةدُٗ وحُيَْمغ ييةُٓٗ، وهس ُؾ
٘آٗة يف ضيةع لصيضح األمص ثةملؿصوف واجليه ؾْ املًٔص،  األيةم/ أن ضيةع األِح ٖو

 ودٗةوٓٗة يف شأٓٗة.
٘د، أِة اتلٔةلط يف أم٘ر ادلٓية لٗ٘ ِشم٘م، وإذا َتةوز اتل -5 ٔةلط يف أم٘ر ادليْ واآلرصة حمّ

 »/ يل٘ن ظبجًة يف ٖاليٕ وضؿمٕ، هةل  احلسودَ  ثٕ اٍؿجسُ 
 
كً، س   ٔا ٌا ي  ي  ٌ  فأبرشوا وأ

ٔاهلل ٌا اىفلر أدىش عييلً ادلُيا نٍا  عييلً بصعأن ح   /ًيلولهين أدىش عي ،ف
ْٔا ب   ْٔا نٍا حِافص   .(1)«نٍا أْيهخًٓ حٓيهلًوصػج ىلع ٌَ اكن كتيلً فخِافص

٘اهك، وإدرةل اٍبرشى ىلع اجلم٘س ودعييت -6  . (2)اخل٘اظص اظذؿّةل احلًّح يف ِؿةجلح امل
 
 

 

  

                                      
 . (4715) أرصجٕ ابلزةري (1)
 . (182)اجل٘ويح  يف رشح األربؿنيال٘ايف  (2)
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 الحديث السادس والعشرون
 
 

ى ِمْن النَّاِس » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل هللا  ◙َعْن أَِبي ُهَريَْرَة  ما ُكلُّ ُسَلا

ٌة،  قا دا ْمُس تاْعِدُل باْْيا االثْنْي صا ٌة، ُكلَّ ياْىٍم تاْطلُُع ِفيِه الشَّ قا دا لايِْه صا عا

ُه  تااعا ا ما لايْها ُع لاُه عا ا، أو تاْرفا لايْها تاْحِملُُه عا ابَِّتِه فا َلا دا ُجلا عا تُِعُْي الرَّ وا

ُة الطَّيِّباةُ  اْلكاِلما ٌة، وا قا دا دا  صا ٍة تاْمِشيصا ُكلُّ ُخْطىا ٌة، وا َلِة قا ا إَِلا الصَّ ها

ةٌ  قا دا ْن الطَِّريِق صا تُِميُط اْْلاذاي عا ٌة، وا قا دا  رواه البخاري ومسلم. .«صا
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
ٚؼا احلػيد أعؽسٙ ابلغاري ومفْٓ ٖٔ ؼؽيي قتػ الؽزاق قٖ ٔكٕؽ قٖ ٕٚام ةٖ 

َ٘تِّٙ قٖ  .(1)أيب ٚؽيؽة ُٔ
ث قٖ احلفٖ قٖ أيب ٚؽيؽة ًال/ ال أقْٕٙ اَّ وأعؽسٙ أمحػ ٖٔ روايث اّـٕتارك ةٖ وَغ 

ل »ًال/  إال قٖ اجليب  وشي ذلٍ ىلع  خني يصتح، ثه  ٌَ اةَ دمـ غيهّ دقكى مى لى شي  كي
ٜل ا  ً ، كى ثه ىلع غتام ا دقكى  مى مى لى إف شى / اّـٕفْٕني، وٌال ـر األذل غَ  مى خى اظى ٌى إ

وضػث أشياء  -ثه ، كُٓهم غَ اىػٍِهر دقكى ثه ، كإف أمرؾ ةاىػٍػركؼ دقكى ثه اىعريق دقكى 
 .(2)«ٖٔ حنٜ ٚؼا لٓ أضىـٛا
 وهل شٜاٚػ، ٔ٘ٛا/

ٜل ا  -1 ٌَ ةين دمـ ىلع شتني كذلث  ك إنصافو  قى يً إُّ خي » ًال/ قٖ اعئشث أن ـر
يو ٌائث ٌفصوو  ا، كشتح ا، كاشخغفر ا، كغزؿ ، فٍَ نرب ا، كمحق ا، ْك

، أك ُىه ا غَ ظريق اجلاس، كأمر ةٍػركؼو ٍن ، أك غظ  ثن ا غَ ظريق اجلاس، أك شٔكى خجرن 
ٌى مى لى غقم حيم الصتني كاثللذٍائث الصل  رو غَ ٌِهى   حى زى خ  ككق زى  ذو ئً  ؛ فنُّ يٍ ي ئ

 .«ُفصّ غَ اجلار
ؼا الْىؾ ملفْٓ، ويف روايثٍ   .(3)«ذو ٍيس ئٌئً فنُّ يي »وًال/  «أك أمر ةٍػركؼو »هل/  ٚو

                                      
  .(1779)، ومفْٓ (2989، 2891، 2777)ابلغاري  أعؽسٙ (1)
 . (8354)أعؽسٙ أمحػ  (2)
  .(1777)أعؽسٙ مفْٓ  (3)
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 ثو ، فلك تصبهدى ثه  ٌَ أخقمً دقكى مى لى يصتح ىلع ك شي »أٗٙ ًال/  قٖ اجليب  ر  وقٖ أيب ذَ  -2
ةاىػٍػركؼ  ، كأمره دقكثه  ، كلك حكتريةو ثه دقكى  ، كلك حٓيهيثو ثه دقكى  ةو ، كلك حتٍهقى ثه دقكى 
 .(1)«ركػخاف يركػٍٓا ٌَ الضىح، كجيزئ ٌَ ذلم ثه غَ اىػٍِهر دقكى  ، كُهه ثه دقكى 

٘اد الفاةي يف اذلي ًتْٙ ٖٔ األربكني اجلٜويث، وهل ّىؾ آعؽ ـتي  أعؽسٙ مفْٓ ةاإـل
 يف احلػيد اخلامؿ واّكرشيٖ ٖٔ )األربكني(.

ٔ  »/ قٖ اجليب  أؼٜل/ قٖ أيب ذر   وأعؽسٙ أمحػ بفياقٍ   مى لى ىلع ك شي  ـو يصتح ك ي
، كتصيهٍم ىلع اجلاس ثه إٌاظخم األذل غَ اىعريق دقكى ذٓ ًال/  ...ثه ٌَ اةَ دمـ دقكى 

 ،ثه دقكى كٌتاضػخم أْيم  ،ثه دقكى كُٓهم غَ اىػٍِهر  ،ثه دقكى ، كأمرؾ ةاىػٍػركؼ ثه دقكى 
ٜل ا، أيٌيض الؽسِ شٜٛحٙ وحؾٜن هل  ُػً، أرأيج لٔ ؟! ًال/ ضػًَثٌ ًال/ ًْ٘ا/ يا ـر

فنُّ إذا ًْ٘ا/ ةًل، ًال/  ؟!ره كز  جػو حيم الشٓٔة فهٍا خـر ا غيهّ ألً يكَ غيهّ 
ؽ أشياء ضػًَ  .ثه دقكى فه  جػيٓا فهٍا أخو ا  كجيزئ ، ًال/ ذٓ ًال/ ثً ضػًَ  ثً ًال/ وَذ

 .(2) «ٌَ ْذا لكّ/ ركػخا الضىح
ٜل ا وروي قٖ أيب ـكيػ اّـٕٛؽي قٖ أيب ذر بفياق آعؽ ىيس » ًال/ / أن ـر

ـو ظيػج فهّ الشٍس،ٌَ ُفس اةَ دمـ إال غيهٓا دقكثه يف ك  ٖ  ئ ِٔ ٜل ا، و ًيِ/ يا ـر
ٔابى اخلريً لهرريةه/ اىتصبهح، كاتلدٍهق، كاتلهتري، أيٖ جلا ضػًث ٗخطػق ةٛا؟ وٌال/  إفَّ أة

 ، ًَّ عي األد ًٍ يص كاتلٓيهو، كاألمر ةاملػركؼ، كاجله غَ املِهر، كحٍهط األذل غَ اىعريق، كت
قم األغىم، كحقؿ املصخقؿ ىلع خاجخّ، كتصىع بشقة شاكهم ٌع اليٓفاف املصخغهد،  كحٓى

 .(3)«كحتٍو بشقة ذراغهم ٌع الضػهف، فٓذا لكّ دقكث ٌِم ىلع ُفصم
ٜل ا  -3 ،»/ وقٖ اةٖ قتاس ًال/ ًال ـر ـو ٌىن ًصً ٌَ ةين دمـ دقكثه ك ئ وٌال  ىلع ك 

                                      
 . (727)مفْٓ  أعؽسٙ (1)
 . (21548)أعؽسٙ أمحػ  (2)
  .(3377)أعؽسٙ اةٖ ضتان  (3)
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َٖٔ يؽيي ٚؼا؟ ًال/  ، كُهه غَ املِهر رسِ ٖٔ اٌّٜم/ و ، أمره ةاملػركؼ دقكثه دقكثه
مً إىل الصلة دقكثه  ْٔا أخقي ، كلك خعٔةو خيع  .(1)«كاحلٍو ىلع الضػهف دقكثه

ؽه اّؽرباين ٖٔ روايث ـالٓ ةٖ ٜٗح قٖ ٚشام ةٖ  وُرِوَي قٖ اةٖ قتاس ةْىٍؾ آَعَؽ، َذ
ىلع »ًال/  ضفان قٖ ًيؿ ةٖ ـكػ قٖ ؼاوس قٖ اةٖ قتاس َرَػَف احلػيَد إىل اجليب 

مى ٌَ ةين  لى ، كجيزلء ٌَ ذلم لكّ/ ركػخا الضىحكِّ شي ـو دقكثه ـى يف كِّ ئ  .(2)«دم
 .«لٓ يؽوه قٖ ٚشام ةٖ ضفان إال ـالٓ حىؽد ةٙ قٌل ةٖ حمٕػ» وًال اّؽرباين/

4-  
َ
وٌالٜا/ يا ٗيب ا  ،ثه دقكى  ًو ىلع ك مصيً »ًال/  قٖ اجليب  يِّ ؽِ كَ شْ وقٖ أيب مٜىس األ
يػني ذا ًالٜا/ ون لٓ جيػ؟ ًال/  ُفصّ، كيخصقؽ،يػٍو ةهقق فهِفع وٕٖ لٓ جيػ؟ ًال/ 

فيهػٍو ةاىػٍػركؼ، كحلٍصم غَ ًالٜا/ ون لٓ جيػ؟ ًال/  ،اىػداجث اىػٍيٓٔؼى 
 .(3)«ثه الرش ؛ فنُٓا هل دقكى 

ٜل ا  ةَ ػَ يْ ؽَ وقٖ ةُ  -5 فػيهّ   ؛كشخٔف ٌفصلن  ثو يف اإلنصاف ذلذٍائى » يٌٜل/ ًال/ ـٕكج ـر
ٜا/ ؤٖ يؽيي ذلٍ يا ٗيب ا؟ ًال/ ، ثو ٌِّ ةصقكى  أف يخصقؽ غَ ك ٌفصوو   ثي اغى خى اجلل ًال

ًّ دِّ ِى يف اىػٍصجق حقفِٓا، كال يء تي   .(4)«جتزئم غَ اىعريق، فنف لً جتق فركػخا الضىح ه
 .(5)«ثه دقكى  ك ٌػركؼو » ًال/ قٖ اجليب  ¶وقٖ ساةؽ ةٖ قتػ ا  -6
 .(6)وهل شاٌٚػ آَعُؽ قٖ ضؼيىَث ةْىؾ ضػيد ساةٍؽ الفاةي ًتْٙ ٚ٘ا -7

 
 

                                      
 . (11/296)، واّؽرباين يف الُتري (926)، واّزبار (299)أعؽسٙ اةٖ ضتان  (1)
 .(639)املكشٓ الطنري، لْؽرباين  (2)
 . (1778)، ومفْٓ (6722) (1445)أعؽسٙ ابلغاري  (3)
  .(2547، 1642)، واةٖ ضتان (5242)، وأةٜ داود (22998)أعؽسٙ أمحػ  (4)
  .(6721)أعؽسٙ ابلغاري  (5)
 . (1775)مفْٓ  أعؽسٙ (6)
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 ثـديـحـراوي ال
 
 

 حٌػٔج حؽدمخٙ يف احلػيد اتلاـف ٖٔ )األربكني(.
 
 

 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

 .(1)«ٚؼا ضػيد قـيٓ، وًاقػة ٖٔ ًٜاقػ ادليٖ»ًال اجلؽداين/ 
 
 
 

 
 

 

  

                                      
 . (193)ص اجلٜاٚؽ الْليث ىلع األربكني اجلٜويث (1)
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 شـرح املفـردات

 
 
مى » لى ْىطِ، ؤرْٙ/ /«الصل ِٕ ن ًصً» اّـ ٍى  َٕا يف ضػيد اةٖ قتاس الفاةي. «اىػ

ٜ اّكالٔث، َٜـٓ/ ٚو ٍٜ ىلع ضػة ٖٔ ال  قغ
/ لكُّ ُٓ نِْف َٕ ٔا ٖٔ قـٓ وال قؽق وال قطب » واّـ

ِٓ »، واألضِ ويٙ ٖٔ (1)«إال وقْيٙ أذُؽ ض٘ف ا حكاىل نِْف َٕ ٜ ُعهُّ ابلكري. «اّـ  ٚو
 يكين َضَفَ٘ث. /«دقكث»
ُٙ ىلع داةخٙ، وحُكي٘ٙ ىلع ذلٍ ولٜ حبْٕٙ إْن لٓ يؾٖ ًادًرا  /«حتيٍّ غيهٓا» َِتُ يكين/ حُْؽ

 ىلع الؽًلٜب ة٘ىِفٙ، ويف ٔكىن ادلاةث/ الفيارة، والفىي٘ث، وحنٜ ذلٍ.
، أي/ ُتَِّ٘حِّ وحُؾيِ، يٌال/ ٔاط اليشء وأٔاَؼٙ، ةٕكىن/ -ةغٓ أوهل ووخطٙ -/«حٍهط»
َزاهل 
َ
ا.أ ًٕ ُْ  ضٌيًٌث، أو ُض

ٜان خمٜف، وسػار ٔائِ، وحنٜ ذلٍ./ «كاألذل»  ٔا يذي املارة ٌَؼر، وشٜك، وضشؽ، وضي
 
 

 
 

  

                                      
 . (5/186) يف مؽيب احلػيد اجلٛايث (1)
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 الشرح اإلمجالي

 
 

احلػيد يىخص ةاةًا ّكِٕ اجلٜارح واألقغاء؛ ّيفزتيػ املفْٓ ٖٔ احلف٘ات، وويٙ 
زتادة ٖٔ الطػًات واحلف٘ات لك يٜم حؽْف ويٙ  الشٕؿ. ضدٌّ ىلع ااـل

 وويٙ وغِ اإلضالح ةني اجلاس، ومريه ٖٔ اآلداب واخلطال.
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 الشرح التفصيلي

 
 
  مى »/ كٔهل لى   /«ك شي
لم» الٍل اـٓ «الصل / ةغٓ الفني وختىيه الالم ووخطٛا ٔف ًرص األّه، وًيِ/ الفُّ

ٜاضػ واجلٕف وٜٛ مما اـخٜى واضػه ودمكٙ، وًيِ/ دمكٙ  يَاتْل َٔ ال  ةىخص امليٓ وختىيه احلاء. -ـُ
ٖ ابلكري»ًال أةٜ قتيػ/   .(1) «الفالٍل يف األضِ قـٓ يؾٜن يف وِـؽ
ؽي/  ٖ ٖٔ ابلكري ةٕزنّث احلاوؽ ٖٔ ادلاةث»وًال اجلٜٚ  .(2) «اِّىـؽ

َ ةٛا قٖ ٔؽْي اّكـٓ يف اآلدَل ومريه.  واملكىن أٗٛا اـٓ ألضنؽ اّكـام يف ابلكري، ذٓ ُعربِّ
 الفالٍل قـام احلػ والؽسِ، وًلىن ةؼلٍ قٖ دميف قـام اإلنفان.وًيِ/ 

يد/ ـام األضاةف واألشاسف واألًارع. واألشاسف/ ًيِ/ األقطاب اّيت » ًال اْل الفالٍل/ ق
ِ الفاق ى ٜ ـأ ِ األضاةف، واألكارع/ دمف َؽاع، ٚو ىاض ٗامِ، أؤ   .(3) «يف أىلع الُه، وًيِ/ األ

  اجلاس غيهّ دقكث»/ كٔهل ٌَ»/ 
الٍل يف اجلاس قْيٛٓ ويٙ ضػًث. ـُ  أي/ أنَّ لكَّ 

ؽ عٕريٚا ةاقختار أٗٛا قغٜ. ََّ  والفالٍل/ مٗرث، وذ
  غيهّ دقكث»/ كٔهل»/ 

.«ىلع»وؿاٚؽ ّىؾ  َ وأن حتزَّ ٜسٜب واإللؾام، حنٜ/ قْيٍ أن حؾِّكِّ  / يىيػ ال
 ػب.ّؾٖ اـخٌؽاء الُخاب والف٘ث يػل ىلع أنَّ املؽاد يف ٚؼا احلػيد/ اجل

                                      
 . (3/17)مؽيب احلػيد، لٌْاـٓ اةٖ ـالم  (1)
 . (6/2177)الططاح  (2)
 . (12/298)لفان اّكؽب  (3)
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َ  »ًال/  ويشٛػ ذللٍ/ ٔا ـتي يف ضػيد أيب ذر  قٖ اجليب  ًٌ مى  لى ِّ شي ى كي تًحي ىلعى ييص 
...  ً ًقمي خى

ى
ىحى احلػيد، ويف آعؽه/  أ َ  الضل ًٌ ا  ٍى ٓي ػي نى خىاًف يىر  ػى ك  / رى َ  ذىلًمى جيي زًئي ًٌ  .«كى

َٓ أنَّ املؽاد ٚ٘ا  ِْ اجلػب؛ ألن ضالة وْٕا اكٗج رًلكخا الغىح ةػاًل قٖ ٚؼه الطػًث؛ ُق
الغىح ـ٘ث ٔ٘ػوبث وّيفج واستث، وابلػل هل ضؾٓ املتػل ٔ٘ٙ، واكٗج الطػًث ىلع 

 املىاضِ َؼلٍ ـ٘ث ٔ٘ػوبث.
أكداين خيهيل ةرلث/ ةصهاـ ذلذث أياـ ٌَ »ًال/  ◙ويف احلػيد قٖ أيب ٚؽيؽة 

كحر كتو أف أُاـ
ي
 .(1)«ك شٓر، كركػيت الضىح، كأف أ
ٜسٙ ىلع َِ حلخطؽَّك واملكىن/ أٗٙ يخ َ ٚؼه املىاض  اّكتػ أن يشُؽ ا حكاىل ىلع أْن ّنيَّ

ٛا هل ٔف ضفٖ حؽًليب ويٛا وإةػاع، َٕا ًال حكاىل/  َٕ َّْ ـَ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ةٛا، و

  .[8 - 6 /االُفعار] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ
ْٕٛا ىلع َرثحٛا ) َِ قْيٍ ةٛؼه املىاضِ ـو ؽُه ٔىطاًل( ينتيغ  367واذلي حىغَّ ُْ ُش

ِىطِ ـالٓ ةطػًث ختطٙ ةٙ، وذلٍ لك يٜم حؽْف ويٙ الشٕؿ. َٔ  قٖ لك 
َ واضًػا ٖٔ حٍْ املىاضِ واألقغاء قٕا ٜٚ قْيٙ العخِ  ِ لٜ أن ا حكاىل َغريَّ َّٔ وح
َر قيشٙ، وعاق َذرُْقٙ، َٕا لٜ ًرص اّؽٜيِ، أو ؼال  َْْج أضٜاهل، وحََؾػَّ ٗـٓ اآلدَل، وَتَكؽَّ

 اّنْيؾ، أو مّْؾ الؽًيي، أو يبَّؿ الْني، أو الن احلابؿ. اٌّطري، أو رقَّ 
َْؽ ويه ادلًيي ٖٔ اّكـام؛ ملا يف اتلرصُّف ةٛا ٖٔ دًائي  الٍل ةاذلِّ ج الفُّ وُعطَّ

َْت ويٛا األوٛام.  الط٘ائف اّيت اعخص ةٛا اإلنفان، وحَترَيَّ
أضاةف  / جنكِ-، أي[4 /اىلهاٌث] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿يف ًٜهل حكاىل/  -وهلؼا ًيِ

يػيٙ ورسْيٙ شيئًا واضًػا، َُغهِّ ابلكري، وضاوؽ احلٕار، وِٛ يفخؽيف ضينئٍؼ الُخاةث، أو 
 الط٘اقث، أو ٔا يىخٌؽ إىل ـتاةث وإةٛام؟! وفتطان ا اّكـيٓ!.

                                      
 . (721)، ومفْٓ (1178)أعؽسٙ ابلغاري  (1)
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أن رساًل شاك إحلٙ عيي احلال، وٌال هل يٜنؿ/ أيُُسُّك أن » /ُروَي قٖ يٜنؿ ةٖ قتيػ
ٓ؟ لٍ ةترصك ٚؼا اذلي حترص  ٓ؟ ًال/ ال، ًال/ وتيػك، ٔائث أّه دٚر ةٙ ٔائَث أّه دٚر

َٓ ا قْيٙ، وٌال يٜنؿ/ أرى ق٘ػك ٔائني  َؽُه َِٗك ََّ ًال/ ال، ًال/ وربسْيٍ؟ ًال/ ال، وَؼ
 .(1)«ألٍٜف وأَٗج تشُٜ احلاسث
ب ةٖ ٔ٘تٙ/ ٍُ اخلفُّ » ًال ٚو ْْ ُٕ  .(2)«مُخٌٜب يف ضُٕث آل داود/ اّكاويث اّْـ

ا، ووىح اُ » وق٘ٙ ًال/ ًٔ إحلٙ/ إين ًػ مىؽُت لٍ، ًال/  قتََػ اَ اعةٌػ مخفني اع
ِِّكْؽٍق يف قٌ٘ٙ، ورضب قْيٙ، وْٓ ي٘ٓ، ولٓ  يا رب ؤا حنىؽ يل ولٓ أذٗب؟ وذن ا 

/ إن  ٍُ َْ َٕ ، وشاك إحلٙ ٔا ّيق ٖٔ رضبان اِّكْؽِق، وٌال اّـ ٌٍ ، ذٓ ـؾٖ وًام، وحاه َمَْ ِِّ يَُط
 . (3)«/ قتادحٍ مخفني ـ٘ث حكػل ـُٜن ذلٍ اِّكْؽقِ يٌٜل ربٍ 

أي/ ضطث األةػان  .،[8 /اتلاكذر] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿ ويف ًٜهل حكاىل/
ا!. ٕاع واألةطار ويٓ اـخكْٕٜٚ  واأـل

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴿/ يف ًٜهل حكاىل/ -أيًغا -وحطػيي ذلٍ

 . [66 /اإلرساء] ﴾ی
ٜد  .(4) «األٖٔ والططث /[8 /اتلاكذر] ﴾ھ﴿»/ وًال اةٖ مفك
 .(5)«ُػٍخاف ٌغتٔف فهٍٓا نرري ٌَ اجلاس/ الصدث كاىفراغ»ويف احلػيد/ 

 ، ْن حُتََْص، وأكرث ٖٔ أن ُتَكػَّ
َ
ُِّ ٖٔ أ َس

َ
پ پ پ ڀ ڀ ﴿و٘كٓ ا حكاىل أ

 . [64 /إةراًْ] ﴾ڀڀ
ٜقث، ٔ٘ٛا/ ٚؼه األوكال اّيت  ؽوه قْيٛا ةٜٗاع ٔخ٘ ُُ وا حكاىل ريض ٖٔ اّكتاد أن يش

                                      
  .(3/22) أعؽسٙ أةٜ ٗكيٓ يف احلْيث (1)
  .(122)أعؽسٙ اةٖ أيب ادلٗيا يف َخاب الشُؽ  (2)
 . (4/68)، ؤٖ ؼؽيٌٙ أةٜ ٗكيٓ يف احلْيث (148)أعؽسٙ اةٖ أيب ادلٗيا يف الشُؽ  (3)
 . (24/376)أعؽسٙ اّؽربي يف اتلىفري  (4)
 .(6412)أعؽسٙ ابلغاري  (5)
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ٜد اعئػحٛا ىلع اإلنفان ذاحٙ مؽة  ـخيت يف احلػيد، وٍلٛا ٖٔ أوكال اخلري واّرب اّيت حك
 أعؽى، ىلع أن حٜويي اّكتػ إىل شُؽ ةكظ ٚؼه اجلكٓ ٜٚ ٗكٕث حتخاج إىل شُؽ.

 /فائقة 
 ذلٍ/ أن أضًػا ال يػعِ اجل٘ث ةكْٕٙ ٕٔٛا ةْل قْٕٙ.ويفخىاد ٖٔ 

ّي اجلِثى »/ / ًٜل اجليب «كمصقاكث» ّي غٍيي ، وٌيِ/ وال أٗج يا ٌا ٌَ أخق ييقًخيي
ٜل ا؟ ًال/ يًن رِّبِّ ةرمحثو  ـر قى ٍَّ  .(1)«كال أُا إال أف يخغ

فلاؿ/ ٌا أُػً ا ىلع غتق ُػٍث »وًػ روى اةٖ ٔاسٙ ٖٔ ضػيد أنؿ مؽوٜاًع/ 
ذى  خى

ى
ٕ أفضوي مما أ عى ع 

ى
 . (2)«احلٍق ، إال اكف اذلم أ

ٖ -يٜم اّؽٜر -♠ًال مٜىس »ًال أةٜ قٕؽو الشيتاين/  ِٕ / يا رب، إْن أٗا ضْيُج و
ٖ ًتٍْ، وُيه أشُؽك؟  ِٕ اتلٍ و ، وإْن أٗا حطػًُج وٕٖ ًتٍْ، وإْن أٗا ةَّْنُج ـر ٍَ ِْ ًِتَ

 . (3) «ًال/ اآلن شُؽحين
ٖ شُِؽ  ِٔ اجلكٕث/ أن ال يخٌٜى ةٛا ىلع املكطيث، وًػ رأى احلفٖ ابلرصي رساًل و

ال جتكْ٘ا ممٖ يخٌٜى ة٘كٕخٍ ىلع  امهلل يف لك قغٜ ٗكٕث، » يتتغرت يف مشيخٙ، وٌال/
 . (4) «ٔكطيخٍ

 والطػًات احلفيث واملكٜ٘يث ضٜرة ٖٔ ضٜر شُؽ ا حكاىل. 
  ـو حعييع فهّ الشٍسي »/ كٔهل َّ ئ  /«كي

َُه قٖ مريه ٖٔ ٔكاين احلٜم.«حعيعي فهّ الشٍس»َؼيََّػ احلٜم ةٌٜهل/   ؛ حلُِّٕيِّ
 ويؽاد ةٙ أكرث ٖٔ ٔكىن، اكآليت/ «احلٜم»وُيْؽَْي 

ُ ةٙ قٖ املػة اّؽٜيْث املشخْٕث ىلع أيام َررية، حنٜ/ -1 ، «يٜم األضؾاب»و «يٜم ةػر» ُيَكربَّ

                                      
 . (2816)فْٓ و م (5673)ابلغاري  أعؽسٙ (1)
 .(1)الشُؽ  وغيْث اخلؽائؽي يفو، (3875)اةٖ ٔاسٙ  أعؽسٙ (2)
 . (39)أعؽسٙ اخلؽائؽي يف وغيْث الشُؽ  (3)
ٜه. (237)أعؽسٙ اةٖ أيب ادلٗيا يف َخاب اتلٜاعف واخلٕٜل  (4)  ة٘ط
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ا َررية. ًٔ  وٌلٗج ٚؼه الًٜائف أيا
/ ويُؽْي احلٜم ويُؽاد ةٙ ٔؽْي الؾٔان، ًْياًل اكن، أو َررًيا، حلاًل اكن، أو ٗٛاًرا، حنٜ/ ًٜهل  -2

وًٜهل  ،[141 /األُػاـ] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇۆ﴿/ ، وًٜهل [99 /الرمحَ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿
 /﴿ٔم] ﴾ک ک گ گ گ گ ْ/ 8] . 

ٜهل  -3 ٙ ادلوّث؛ ؤ٘ٙ/ً   . [141 /غٍرافدؿ ] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿/ ويُؽْي احلٜم ويُؽاد ة
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿/ وُيؽْي ويؽاد ةٙ ٌٔاةِ الْيِ، حنٜ ًٜهل  -4

 . [7 /احلاكث] ﴾ۇئ
ؼا املكىن األعري ٜٚ املؽاد ٚ٘ا؛ وذلا َؼيََّػه   .«حعيع فهّ الشٍس»ةٌٜهل/  ٚو
د األيام. ٜد أن الشُؽ يخشػد ةخشػُّ  واملٌط

 وأن الطػًث تُْفخََطّي ةخٜايل األيام.
ؤٖ الشُؽ ىلع ٚؼه اجلكٓ/ ٔا يؾٜن واستًا؛ وذلٍ ةرتك اـخكٕال ٚؼه اجلٜارح يف 

ٜاستات؛ وهلؼا ًال ةكغٛٓ/   .(1) «الشُؽ حؽك املكايص»املطؽم، وإحيان ال
 .(2) «الشُؽ أال يفخكان بيشء ٖٔ اجلكٓ ىلع ٔكطيث»وًال ةكغٛٓ/ 

ٜ اّكِٕ ةٜ٘اوِ اّؽااعت، ةكػ أداء الٜاستات،  ؤٖ الشُؽ/ ٔا يؾٜن مفخطتًّا، ٚو
ِْيَّث، ًال  ؼه درسث َق ا شهٔرنا»ويٛا/  ٚو  .(3)«أفل أكٔف غتقن
لٓ يِت » /[16 /شتأ] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئۆئ﴿ق٘ػ ًٜهل حكاىل/  -وًال ةكظ الفْه

ِ  يُطٌل ، أو ٗٛاٍر إال وويٛٓ مط ٍِ  .(4) «قْيٛٓ ـاقث ٖٔ حل
 /فائقة 

 ىلع اّكتػ يف لك قغٜ ٖٔ أقغائٙ أمٌؽ، وهل ويٙ ٗيٌه، وهل ويٙ » /ًال اةٖ اٌّيٓ

                                      
 . (4227)، وابليٛيق يف شكب اإليٕان (19)الشُؽأعؽسٙ اةٖ أيب ادلٗيا يف  (1)
 . «ويٕا أٗكٓ ةٙ  اُ كََص أن ال يُ  /ضي الشُؽ»ٖٔ ًٜل اجل٘يػ ةْىؾ/  (5645)أعؽسٙ ابليٛيق يف شكب اإليٕان  (2)
 .(2819)، ومفْٓ (1137)أعؽسٙ ابلغاري  (3)
 .(4524) اإليٕان شكب يف وابليٛيق، (74) ؽالشُ يف ادلٗيا أيب اةٖ أعؽسٙ (4)
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ٗكٕث، وهل ةٙ ٔ٘ىكث وذلة، ون ًام  يف ذلٍ اّكغٜ ةمؽه، واسخ٘ب ويٙ ٗٛيٙ، وٌػ أدَّى 
َِ أمؽ ا وٗٛيٙ ويٙ  ىع يف حؾٕيِ اٗخىاقٙ وذلحٙ ةٙ، وإِْن َعؽَّ شُؽ ٗكٕخٙ قْيٙ ويٙ، ـو

ُٙ ا ٖٔ اٗخىاقٙ ةؼلٍ اّكغٜ، وسكْٙ ٖٔ أكرب أـتاب أملٙ ومرضحٙ َْ  .(1)«َعؽَّ
 /فائقة 

إذا ًام اإلنفان بشُؽ ٚؼه اجلكٕث لك يٜم وٗٙ ـيكخاد اجلٜاوِ ئٜيًّا وزتًلٜ ٗىفٙ يف 
 ادلٗيا، وحؽحىف يف اآلعؽة ٔزنتلٙ.

  /حػقؿي ةني االذننًي دقكثه »كٔهل»/ 
ا اكن املختادر  َّٕ َ أٗٛا ال ح٘طرص ويٙ ةٌٜهل/ّـ  إىل األذٚان ٖٔ الطػًث/ ضػًث املال َبنيَّ

«...  إّظ.«حػقؿي
أال يٌ٘فٓ اجلاس وؽيٌني/ أضػٚٓ يشكؽ ةالغّث، واآلعؽ يشكؽ  كٌَ فائقة ْذا/

ٍِْ أن يخطػق وُُيِْفٖ وُيراب ةكػ ذلٍ. ْٕ  ةاّنؽور وامل٘ث؛ ةِ اجلٕيف ُيْكِؽي ويعؼ، وَي
ٌٙ إىل أنَّ اٌّيٓ حكُّْٓ  كٌَ فائقحّ/ اإلجياةيث ال الفْتيث، واّكِٕ ال الُفِ، وويٙ حنتي

َٓ املكخربة يف ٚؼه احلياة.  املاديث ّيفج يه وضػٚا اٌّي
ٌل ةٕطػٍر، وملا ُضِؼوَْج  «حػقؿي »وًال/  نْ »واتلٌػيؽ/ أن حكػَل، وٜٛ وكِ موَّ

َ
ارحىف  «أ

، وعربه ضػًٌث.
ٌ
ُل ٔتخػأ ؼا املطػر املوَّ  اّىكِ، ٚو

ٜد ٖٔ اّكػل ٚ٘ا/ أي / َقْػلٍُ ةني االذنني املخ٘ازقني لٍ ةٙ ذٜاب ضػًث، واملٌط
 الطْص، أو احلؾٓ.

 ومما يػعِ يف اّكػل/ اّكػل ةني الؾوسات، واّكػل ةني األة٘اء. 
وًػ يؾٜن الطْص واّكػل ةن حكِٕ ٔا ُيتب إحلٕٛا الطْص وحؽك اّزناع، ولٜ ةاـرتعاء 

ٙ، ولٜ ةن حخطِٕ أٗج شيئًا ٖٔ احلي ّريََض اّؽؽوان، واحلػيد أضػٕٚا أن يرتك شيئًا ٖٔ  ٌِّ ض
 ويٙ ةيان وغيْث الطْص ةني اجلاس إةٌاًء لْٕطتث، ؤً٘كا ٖٔ االعخالف واُّىؽًث.

                                      
 . (193)صاّىٜائػ  (1)
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وىل اّكػل ةالطْص إذا أٔؾٖ ٔا لٓ يتتني لْؽسِ أن احلؾٓ ألضػٕٚا، ون حبني 
َ
واأل

ؼا ًػ يىكْٙ  ةكظ اٌّغاة، ُياول أن يطْص ٔف أن احلؾٓ ألضػٕٚا ضؽم الطْص، ٚو
ؼا ُيؽم؛ ألٗٙ ةاإلضالح ال ةػَّ أن يت٘ازل لك  ََع قْيٙ، ٚو ِِع، أو املػَّ قْٕٙ أن احلي ٔف املػَّ
ٙ؛ إًذا اّكػل ةني االذنني ةالطْص، أو ةاحلؾٓ  ٌِّ واضػ قٕا ادَّاعه َػيُطال ةي٘ٙ وبني ض

 .(1)ؾٓ ةاحليِّ يؾٜن ضػًث، ّؾٖ إن قْٓ أن احلي ألضػٕٚا وال يطْص، ةِ ُي
َٖ ًَٜل اٌّائِ/  ؤا أضف

ـــىَ إِنَّ اّْ  ـــَِ ُكَّ ائِ َغ ـــَٛ َ ـــْج دُمِّ  ْٜ ا ل  َك
 

 ْج ةِ َكــــسَ رَ  
َ
ــــدْمَ  َٛ  نْيِ ئَ يْ  َشــــىَل ا إِ ِك

 

ـــكْ تَ   يْ ـِ
َ
ـــِٓ أ ـــْم ـــِؽ ا َس  هُلُ اَل َِّ َس

 

ــْ ِ وَ  
 نْيِ اِت ابْلَـــِح ذَ اَل ْضـــ إِ يِف  الفَّ

 

ألن يف ذلٍ ٍٔ٘ وًايث هلٕا مما وٌلن اإلضالح ةني االذنني املخغاضٕني ضػًث؛ 
ٜال.  يرتحب ىلع اخلطام ٖٔ ًتيص األوكال واألً

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ًال حكاىل/ 

  .[114 /اىنصاء] ﴾ٺ
ىلع أن االذنني املخغاضٕني ًػ يؾٜٗا رسْني، أو اةنني ٖٔ األة٘اء، أو ؼائىخني ٖٔ 

 أِٚ احلي إذا ختاضٕٜا. األٔث، ؤ٘ٙ يفخىيػ ادلاقيث/ اإلضالح ةني ؼٜائه
  كحػني الرجو يف ماةخّ، فخدٍيّ غيهٓا، أك حرفع هل غيهٓا ٌخاغّ دقكث»/ كٔهل»/ 

َِ يف شن داةخٙ. ٍَ الؽَُّس  أي/ وإاعَنخُ
 ، أي/ حؽوف هل قْيٛا ٔخاقٙ. «فخدٍيّ غيهٓا»
ؼا حىطيِ قٌب إدمال. /«دقكث»  يكين/ َضَفَ٘ث، ٚو

ًٍوي غيهٓا» ووًف يف ةكظ الؽوايات/ هىد   .(2)«فى

                                      
 . (267ص)ةٖ قريٕني األربكني اجلٜويث، الرشح  (1)
 . (2989)ابلغاري  أعؽسٙ (2)
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ًٍوي غيهٓا(ًٜهل/ » /ًال اةٖ ضشؽ ُّٓ ٖٔ أن يؽيػ ُيِٕ قْيٛا املخاع، أو  )فهىد  أق
ٌٍّ ٖٔ الؽاوي، أو حٜ٘يف، ومحِ الؽاَب أقٓ يرفع غيهٓا ٌخاغّ( الؽاَب. وًٜهل/ )أو/  إٔا ش

 .(1)«ٖٔ أن ُيْٕٙ َٕا ٜٚ، أو يكي٘ٙ يف الؽًلٜب
ؽ الؽسِ وادلاةث ؤا يتتك َْ ٘اك أٔرْث َررية، وٕٖ ذلٍ، لٜ وِذ ٛا ٖٔ ًتيِ املرال، ٚو

وسػت إنفاًٗا ىلع اّؽؽيي وؼْب ٍٔ٘ أن حتْٕٙ إىل ابلرل ومحْخٙ، وٗٙ يػعِ يف ٚؼا ٖٔ 
 كىكَ ْو جيب غيهم أف حتٍيّ؟ ةاب أوىل، 

ٔاب/  إن اكن يف ُْٔٛث وأٔ٘ج ٔ٘ٙ وسب قْيٍ أن حتْٕٙ وسٜبًا إلٌٗاذه ٖٔ كاجل
اَع ؼؽيٍي ربٕا يٌغٜن ىلع ٚؼا الؽسِ،  اهلُْث، واملُْٛث إٔا ٌّْث املايش ويٛا، أو ألن ُؼؽَّ
ون لٓ حٖٔ ٖٔ ٚؼا الؽسِ وال يْؾمٍ أن حتْٕٙ، ٔرِ/ أن ختاف ٖٔ أن ينخالٍ، أو ُيٜل 

 .(3()2)«ال رضر كال رضار»/ ٜة وال يْؾمٍ؛ ٌّٜل اجليب مفريك إىل اجتاهٍ آَعَؽ ةاٌّ
ٜد/ احلدُّ ىلع اتلكاون ومفاقػة اّكتاد يف ًغاء مطاحلٛٓ ضيد أٔؾٖ،  واملٌط
وحكـيٓ شن اّؽااعت اّيت يخكػى ٗىكٛا لآلعؽيٖ وؼلٍ مما يَُدَّى ةٙ شُُؽ ا حكاىل ىلع 

 ـالٔث أقغائٙ ئٜٙ ذلٍ.
ٜاب الططيص، وّيؿ ٖٔ ٚؼا اجلٜع/ أن حكني  زٔيٍْ يف وًج االعختار ىلع ٔكؽوث اجل

 .(4)ويٌال/ ٚؼا ُٔ٘ؽ وعياٗث لؤلٔاٗث، وأٗج لٜ وكَْج وٌػ أق٘خٙ ىلع ُٔ٘ؽه وال جيٜز
  كاللكٍث اىعهتث دقكث»/ كٔهل»/ 

 لك كٕث حراب قْيٛا ةنيخٍ الطاحلث ـٜاء ح٘ىكٍ، أو ح٘ىف مريك، وعػٚا اخلتيرث.

ؽ الْفاين جبٕيف ضينٙ وأّىاؿٙ، وادلاعء لْ٘ىؿ، أو لْنري ةاخلري،  ؼا يشِٕ اذَل ٚو
 ..[66 /فصيج] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿وادلقٜة واإلرشاد/ 

                                      
 . (133 -6/132)وخص ابلاري  (1)
  .(2347)ٔاسٙ  واةٖ ،(2867)أعؽسٙ أمحػ  (2)
 . (265ص)، الةٖ قريٕني اجلٜويث رشح األربكني (3)
 . (266ص)ةٖ قريٕني األربكني اجلٜويث، الرشح  (4)
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وَل ٔا يَُِّّه اٌّْٜب ويُْػِعِ الُسور ىلع املفْٓ، ٔرِ/ الفالم قْيؾٓ، ضياؽٓ ا، 
ٜن ذلٍ مماًل ةٕكىن أن حتىق ٔكٙ ضتطؾٓ ا ةاخلري، وٛؼه كٕث ؼيتث ّؾٖ برشط أن ال يؾ

 .(1)ٔػة وأٗج حٌٜل ٔرِ ٚؼا الالكم؛ ألٗٙ إذا اكن مماًلّ اٌْٗب إىل مري ؼيب، وللكِّ ٌٔاٍم ٌٔاٌل 
 ، أي/ ضػًٙ الْفان ٍٔ٘ ىلع ٗىفٍ، أو مريك.«دقكث»

  كلكل خعٔةو حٍشهٓا إىل الصلة دقكث»/ كٔهل»/  
املؽة الٜاضػة ٖٔ امليش، ويه ٌِٗ الؽِّْسِ. وبالغٓ/ املاكن ةني  -ةىخص اخلاء -«خعٔة»

 اٌّػٔني ق٘ػ امليش.
ٜد/ أن لٍ ذٜاب ضػًث  واملؽاد األول؛ ألٗٙ وكِ امللكه اذلي يُراب قْيٙ، واملٌط

 ةؾِ عؽٜة حٕشيٛا إىل الطالة ة٘ىفٍ، أو ةػاةخٍ.
ٖ اجلَّيِبِّ  ًي اجلَّاًس » ًال/ ويف احلػيد ق ظى ع 

ى
ٍ شن أ ٌىػ   ً ْي ب ػىقي

ى
ً  فىأ ْي ب ػىقي

ى
لةً أ رنا يًف الصَّ ج 

ى
 .(2)«أ

ٜاحٙ إذا ذٚب إىل املفشػ،  ôوًػ اـخطب ةكظ اّكْٕاء  أن يٌارب اإلنفان عؽ
ملا أعرب أن ةؾِ عؽٜة  وّؾٖ ٚؼا اـخطتاب يف مري مٜعكٙ، وال دحلِ قْيٙ؛ ألن اجليب 

ٜٚا إىل الطالة ضػًث لٓ يٌِ/ وَْْيُْػِن أضػُ  ًٜدا مرشواًع خيؽ ، ولٜ اكن ٚؼا أمًؽا ٌٔط ِٙ ٜاحِ ؽٓ عؽ
ٙ اجليبُّ   . (3)، وّؾٖ ال يتاقػ اخلؽا ًطًػا، وال يػٗيٛا ًطًػا، ةِ يٕيش ىلع اعدحٙبليَّ٘

ٜد/ أن لك ؼاقث حٕيش إحلٛا حُراب يف عؽٜاحٍ إحلٛا، اكّؽٜاف، واالقخاكف،  واملٌط
ٜه، والف  إىل اّؽااعت يُراب  اإلنفان قْيٙ ذٚاةًا وإياةًا، والف  إىل وزيارة املؽيظ وحن

ؼا ٖٔ وغِ ا ىلع قتاده.  املكايص ال يُراب قْيٙ؛ ةِ يكاًب قْيٙ ذٚاةًا ال إياةًا ٚو
  هط األذل غَ اىعريق دقكث»/ كٔهل  /«كحٍي
ًٍهط» َزاهَل -ةغٓ أوهل ووخطٙ -«حي

َ
اَؼٙ، أي/ أ َٔ

َ
، أي/ ُتَِّ٘حِّ وحُؾيِ، يٌال/ ٔاَط اليشء وأ

ْت إٔاؼُث  ُٙ يف اّؽؽيي، وًػ ُقػَّ يَ ٌِ ا/ ةالَّ يُْ ًٕ ضٌيًٌث/ ةؽوِْكٙ قٖ اّؽؽيي إِْن وُِسَػ، أو ضُ
                                      

 . (266ص)املطػر الفاةي  (1)
 .(662)، ومفْٓ (651)أعؽسٙ ابلغاري  (2)
 . (261ص)، الةٖ قريٕني اجلٜويث رشح األربكني (3)
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ًال/  األذى قٖ اّؽؽيي ٖٔ ُشَكِب اإليٕان، َٕا يف احلػيد املشٜٛر قٖ اجليب 
عه كىشى » افي ةًض  ٍى ي ً

عه كىًشخلٔفى أو -ت ػئفى اإل  ا/  -/ ةًض  ْى ُىا م 
ى
ى إاًلَّ ا، كىأ ؿي الى إهًلى  ٔ ا/ كى ٓى يي ف ضى

ى
، فىأ تىثن ػ  شي

ًريقً  َ  اىعَّ ذىل عى
ى ثي األ  اظى ٌى ً  .(1)«إ
ة، َشٜك وضشؽ وًؼر وسػار ٔائِ. /«األذل»  لك ٔا يذي املارَّ
 اعمٌّ.، أي/ ضػًث ٍٔ٘ ىلع اجلاس واحليٜان؛ ألن ْٗىَف ذلٍ «دقكث»

وإذا اكن إٔاؼث األذى قٖ اّؽؽيي احليس ضػًث، ؤاؼث األذى قٖ اّؽؽيي املكٜ٘ي 
ٛا اجلاس، ؤٖ إٔاؼث األذى قٖ  أةُْل؛ وذلٍ ةبيان ابلػع واملُ٘ؽات ومريٚا؛ خلالَّ يٕاـر

 . (2)اّؽؽيي املكٜ٘ي/ ًخِ داقيث اّىفاد، لُ٘ٙ ّيؿ إحل٘ا، ةِ إىل ويلِّ األمؽ
 /فائقة 

، ـٕكُج قتَػ ا  ُْٜيِلِّ بَْشَث الفَّ ََ ان ةٖ قؽيَث قٖ أيب  رَوى ابلغاري ٖٔ روايث َضفَّ
ُٜل ا  ¶اةٖ َقٕؽو  ا »/ يٌٜل/ ًال ـر ٌى ثي اى ػىْن  ً؛  ًِهدى ٌى  / ََّ ْي ل غ 

ى
يىثن أ ص  ٔفى خى بىػي ر 

ى
أ

ًقيقى مى  حىص  ا كى ٓى ً ٔىاة
اءى ذى ا رىجى ٓى  ِ يىثو ًٌ وي ًِبىص  ٍى ًموو يىػ  َ  َعى َِّثى ًٌ ا اجلى ٓى ً ّي ا ة يى خى م 

ى
ا إاًلَّ أ ْى ًٔم . ًال ٔ غي

َذى 
َ
اَؼِث اأْل َٔ يِج اَّْكاِؼِؿ، َوإِ ِٕ الِم، َوتَْش ْٖ رَدِّ الفَّ ِٔ ِ٘يَطِث اَّْكزْنِ  َٔ ا ُدوَن  َٔ اُن/ َػَكَػْدَٗا  َضفَّ

َة َعْط  ْن َنتَُْْل مَخَْؿ َقرْشَ
َ
خََؽْكَ٘ا أ ـْ ا ا َٕ ِٜهِ، َػ ِؽيِي، َوحَنْ ْٖ اّؽَّ  . (3)«َْثً َع

 /فرع
 الطػًات اّيت وردت يف ٚؼا احلػيد واذلي ًتْٙ يف )األربكني( ىلع أٜٗاع، اكتلايل/ 
 ضػًات ٔاحلث، حنٜ/ اجلىٌث ٖٔ وغِ املال. -1
ؽ، وامليش إىل الطالة. -2 َْ  ضػًات ةػٗيث ٗىُكٛا ًارٌص، حنٜ/ اذلِّ
، حنٜ/ اإليٕان ةا، واألمؽ ةاملكؽوف، واجليه قٖ املُ٘ؽ،  -3 ضػًات ةػٗيث ٗىُكٛا ٔخكػ 

 واإلضالح ةني اجلاس، وادلقٜة، واإلرشاد، واتلكْيٓ.
                                      

 .(35)، ومفْٓ (9)أعؽسٙ ابلغاري  (1)
 . (266ص)، الةٖ قريٕني اجلٜويث رشح األربكني (2)
 . (2631)أعؽسٙ ابلغاري  (3)
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 ضػًات ًْتيث، حنٜ/ االقرتاف ة٘كٕث ا حكاىل. -4
 ؤا ـتي يف حٍْ األضاديد ةؽواياحٛا ٖٔ الطػًات ّيؿ لْطرص، وإٕٗا أٔرْث ودماقٛا/
ِٙ وؽدَّه إحلٙ، وُمِٜمَفًث رأت كتًا يْٛد  ٔا ويٙ قتادة  ضىت أن رساًل رأى وؽًعا وًف ٖٔ قشِّ

ا وعؽسج هل ٔاًء ونىؽ هلا َٛ ، وقُؿ ذلٍ املؽأة اّيت دعْج اجلاَر (1)قؽشاَن وعؽسْج مَٜؼ
ْخٛا حكِ ٖٔ عشاش األرض  . (3)،(2)يف ٚؽة، ال يه أؼكٕخٛا، وال يه أـر

 /فائقة 
ًيِ/ ورشُط ضطِٜل اثلٜاب يف دميف ذلٍ/ ًطُػ اٌّؽبث ةٙ إىل ا؛ ٌّٜهل حكاىل/ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  پ﴿

ا، وْكِ [114 /اىنصاء] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ًٌ ، واحلػيد يىيػ ضطٜل ذٜاب الطػًث ٔؽْ
 . (4)اتلٌييػ يف اآليث حلطٜل األسؽ اّكـيٓ

 ٔائقي حربٔيث كمغٔيث  /ف
ٍَ أدوات ٚؼه  -1 ْٖ َمَْ َٔ يف احلػيد ضدٌّ ىلع األمؽ ةاملكؽوف واجليه قٖ املُ٘ؽ؛ عاضًث 

اّىؽيغث اهلأث، ٖٔ املفْٕني اعٔث، وادلاعة إىل ا عاضًث؛ ألٗٛٓ ٚٓ املٜ٘ط ةٛٓ 
 اٌّيام ةٛؼه املٕٛث، وادلقٜة إحلٛا.

ث املػقٜيٖ ومشارًلخٛٓ؛ وإذا اكن األمؽ َؼلٍ؛ وىيٙ ضدٌّ ألِٚ اّكْٓ وادلقٜة ىلع خماّؽ -2
ٜاًف املطيػ ةٛٓ،  ْٕخٛٓ وأدةٛٓ، ويفتترصوا ةٛٓ يف ؿْٕات اجلِٛ وال ـَ حلعؼوا ق٘ٛٓ 
وحلطخيم ةٛٓ اجلاس ٖٔ داعة اّكْٕاٗيث، أو املؼاٚب اّؾىؽيث، أو ابلػقيث، وّيؿ يْيي 
ىٛٓ املؼاٚب الغاّث،  ٍٓ أن يٌه مُخَٜف األيػي واجلاس ٖٔ ضٜهل حخََغؽَّ ةطاضب ِقْْ

                                      
 . (3467) ابلغاريأعؽسٙ  (1)
 . (2619)، ومفْٓ (3482، 3318) ابلغاريأعؽسٙ  (2)
 . (154ص) اجلٜاٚؽ ابلٛيث يف رشح األربكني اجلٜويث (3)
 . (97ص) خمخرص اجلرباوي ىلع األربكني اجلٜويث (4)
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 ويؾخف ةتدِّ ضؾٗٙ وإؿٛار اهلْف وادلاعء ةالٜيِ واثلتٜر ىلع ٚالء، أو أوخلٍ!.
 ويٖ األمؽ ةاملكؽوف واجليه قٖ املُ٘ؽ إذا لٓ حٌَٓ ةٙ؟!

ِعَؼ ىلع أِٚ اّكْٓ ٖٔ واسب ابليان إذا ٗؾطَج ىلع قٌتيٍ، واَخىيج 
ُ
وأيٖ ٔا أ

 اّرتدِّي؟! ةبيخٍ، ولٓ حَُػُع أضًػا ٖٔ اجلاس، وال أٌٗؼَت شغًطا ٖٔ
ويف احلػيد ضدٌّ ىلع اٌّيام ةاملطاّص اخلاضث واّكأث، وحؽِك اتلٛاون واتلاكـِ؛ وغاًل  -3

ٖ يَكٜل، أو ٖٔ يٌخرص ىلع  َٔ ٖ يَُغيِّف  َٔ قٖ اتلىؽيػ يف إضػى املطْطخني، ىلع وحرية 
 ضػود ٔزنهل، دون املشارًلث يف ضياة املفْٕني اّكأث.

ٓ وٌؽاء؛ وم٘اٚٓ ا  ِ/ َيه ٗؾل الططاةث املػي٘ث ٚو َّٔ َٓ ٔ٘ٛٓ وح ِْ ، ضني َق
 ضػق االٗخٕاء هلؼا ادليٖ.

ًة وقخاًدا؛ إال ٖٔ اإليٕان  ٓ األًِ ُقػَّ ِ/ َيه داْٗج هلٓ ادلٗيا يف زٖٔ ًطرٍي، ٚو َّٔ وح
َِ هلٓ الطكاب. َّٛ ـَ  ةا اذلي 

ٜب، ويط٘كٛا ا ىلع قي٘ٙ، ويطؽىيٛا جلىفٙ، إَّٗٙ اإليٕان ضني خُتاُّػ بشاشخُٙ اٌّْ
ٍِ ةكػ ذلٍ.  وال جيػ الشيؽاُن، وال جتػ ادلٗيا قْيٛا ٖٔ ـبي

 ويٖ أَٗج ٖٔ ذلٍ كٙ؟!
ٗيا  ْٓ وُعْؼ ةيػي، ٗكخٕػ ًٔكا ىلع ا حكاىل، ونفٍْ ؼؽيٌٙ مري ٗاؿؽيٖ دِلُ ٚيا/ ُؼ

ٍ ٖٔ دٗيئث، واروْف قٍ٘ الُفِ، وامفص قنَي إعٜاٍٗ ةيِػَك تلُ  ترْص اّؽؽيي ٔكٍ، وحتـؽ
 أقػائٍ، وا ُيىـٍ ويؽاعك.
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 الحديث السابع والعشرون
 
 

اْلِِبِّ َعْن  ملسو هيلع هللا ىلص َسأَْلُت َرُسوَل هللا»َقاَل:  ◙ انمعس َعْن النواِس بن

ثِْم؟ َفَقاَل: ثُْم َما َحاَك ِِف َصْدِرَك َوَلِرْهَت  َواْْلِ اْمِِبُّ ُحْسُن اْمـُخنُِق، َواْْلِ

 رواه مسلم. .«أَْن يَطَِّنَع َعَنيِْه امنَّاُس 

: جئَت تسأُل َعن فقال ملسو هيلع هللا ىلص أتيُت رسوَل هللا»وعن َواِبَصَة بن َمْعبٍد قال: 

اْستَْفِت قنبََك؛ امِبُّ ما اْطَمأَنْت إميه  ، قال:قلُت: نعمامِبِّ واْلثم؟ 

َد ِف  امنفُس، واْطَمأَنَّ إميه امقنُب، واْلثُم ما حاَك ِف امنفِس، وتردَّ

 .«امصدِر، وإِْن أَْفتَاَك امناُس وأَْفتَْىكَ 

 والدارمي رويناه يف مسندي اْلمامني: أحمد ،حديث حسن» :قال النووي

 «.بإسناد حسن
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
ٔىارىدا ىلع ٌمجعىنن كاحمجحجسو اكُ » /كؿ اهليمجتيم ٍَِّٓ مل ى ٔ يف احلليل حمجحجسيمحتف، له ْك

 .(1) «اكحلحجسيجحت الٔاحمجحجس، فحمتمجعوى اثلين اكلممصْحجس لألكؿ
ًه كاىرتٌىجسم ٌَ ركاي ٌمجعكي َ محشىخمت أٌ حمجحجسيجحت اجلٔاس َ ممسً  ٍٍمجعف/ فىمححمسجمتّ مممسي

ري َ ُيفري ري َ ُفري يمطَ اجلٔاس، ّ يمطَ يمطحجس الحمسمحَ َ جمتي  .(2)يمطَ جمتي
كركاق ادلاريم كأمححجس ٌَ ركاي يمطحجس اىلحجسكس اخلٔالين يمطَ محشفٔاف َ يمطٍحمسك يمطَ حيىي 

 .(3)َ جمتحمس اىليض يمطَ اجلٔاس، ّا
كأٌ حمجحجسيجحت كايجش َ ٌمجعحجس/ فىمححمسجمتّ أمححجس ٌَ ركاي ٌمجعكي َ محشىخمت يمطَ أيب 

ٌى  ى يجشى اً ، كؿ/ ممسٍمجع كى يًمي يى الحمسمحَ الممس   يمطحجس جمت إىل » كؿ/ محشحمج اجليب  حجسو ى مجعٍ َ 
فلي/ كاذلم  سئج تصأل عَ اىرب واإلذً؟أممسهل يمطَ اىرب كاإلجحتً؟ فلؿ/  رممسٔؿ ا 

اىرب ٌا انرشح هل ضدرك، واإلذً ٌا حاك يف مجعمحتم حلق ٌ جمتمجتم أممسلم يمطَ غريق؟ فلؿ/ 
 .(4)«ضدرك، وإن أفخاك عِّ اجلاس

 .(5)«كؿ يمطٌل َ املحجسيين/ ْٔ دلٓٔؿكالممسييم ْىجسا » /كؿ اَ رجمتو  
 َّ أيب يمطحجس الممسالـ يمطَ أئب َ  رٍيً بى يمطَ الحمس   ى ٍى يى د َ ممسى كأىمححمسجمتّ أمححجس ٌَ ركاي محى

                                      
 .(457)ص، ليٓيمجتيم األربمجعني برشح املني اىفمجتخمت (1)
 . (2553)أىمححمسجمتّ مممسيً  (2)
  .(2831)ادلاريم  ك، (17632)أىمححمسجمتّ أمححجس  (3)
 .(22/147)، كاىمخضرباين يف الهري (17583)أىمححمسجمتّ أمححجس  (4)
 . (2/731)كاحلكً جمتٌممط اىمجعئـ  (5)
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ًٌ  يمطحجس ٌى  ى يجشى اً يمطَ كى  حمسزو هٍ ا َ  كأُ أريحجس أف ال أدع  أي رممسٔؿ ا »كؿ/  حجسو ى مجعٍ َ 
 ٍ   ،ممطه ححصح ٌَ اىرب كاإلجحتً إال ممستلّ يمطِّ، كإذا يمطِحجسق دمى

ى
ى فىجسْ أ ٕ اجلس، فللٔا/ إحلم ي مخضَّ تى

، فلي/ أُ كايجش ديمطٔين أدُٔ ٌِّ؛ فُّ ٌَ ي ، إحلم ي كايجشى كايجش يمطَ رممسٔؿ ا 
فحجسُٔت ٌِّ حمجىت  ،ثُ يا واةَط  نُ ، اد  ثُ يا واةَط  نُ اد  أحمج اجلس إيل أف أدُٔ ٌِّ، فلؿ يل/ 

فلي/  -تصأىين أك/ -سئج تصأىين عِّ يا واةطث، أخربك ٌا، فلؿ/ ّي مجتى ى نٍ  ري ًت ى نٍ مممس ري 
كي/ ُمجعً، فحمتٍممط أمحشمجعّ  سئج تصأىين عَ اىرب واإلذً،ي رممسٔؿ ا، فىمحربين، كؿ/ 

يا واةطث، اشخفج ُفصم، اىرب ٌا اطٍأن إحلّ ٓ يف محشحجسرم كيلٔؿ/  ي هي ٍِ اثلالث فحمتمجعو هى 
در، وإن أفخاك اىليب، واطٍأُج إحلّ اجلفس، واإلذً ٌا حاك يف اىليب، وحردد يف الط

 .(1)«وأفخٔك كؿ ممسفيف/ اجلاس.
ىكَ فيّ اُلمخضع، نٍ يف الحمسكاي األىمححمسل يمطِحجس أمححجس يمطَ يمطفف، حمجحجسجحتِ محد َ 
ممسيٍ، أىمحربُ الحمسبري أٔ يمطحجس الممسالـ يمطَ أئب َ يمطحجس ا َ مهحمسز، كلً يممسٍمجعّ ٌِّ 

غري محمسة كلً كؿ/ حمجحجسجحتين جمتيممسؤق، ككحجس رأيمجتّ يمطَ كايجش األممسحجسم، كؿ يمطفف/ حمجحجسجحتين 
 .(2)«يلو/ حمجحجسجحتين جمتيممسؤق

ٔجمت لك ٌٍِٓ خمشمجعفّ/ »/ كؿ اَ رجمت  فيف إممسِد ْىجسا احلحجسيجحت أمحمساف ي
ـو لً يممسٍمجعًٓ.   أحمجحجسٍْ/ االُلمخضع ني أئب كالحمسبري؛ فُّ ركاق يمطَ كٔ

كاثلين/ خمشمجعف الحمسبري ْىجسا، كؿ ادلاركمخضين/ ركم أحمجديجحت ٌِنري، كخمشمجعفّ اَ حمجف 
ق أ ٍَّ ؛ لهِّ ممس  ، كأىمحمخض يف اممسٍّ.(3)ئب َ يمطحجسالممسالـأيممشن

 -كهل ىحضحمسيق آىمححمس يمطَ كايجش ىمححمسَّجمتّ اإلٌـ أمححجس  ٌَ ركاي ٌمجعكي َ محشىخمت  -أيممشن
ا.  يمطَ أيب يمطحجس ا الممسييم كؿ/ ممسٍمجع كايجش، كذنحمس احلحجسيجحت خممجترصن

                                      
  .(1587، 1586)، كأٔ يمجعًل (17541)أىمححمسجمتّ أمححجس  (1)
 . (17545)أمححجس أىمححمسجمتّ  (2)
 . (481 -3/479) ٓىجسي الهٍؿ (3)
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اىرب ٌا انرشح هل الطدر، واإلذً ٌا حاك يف ضدرك وإن أفخاك عِّ كىفحمطّ/ كؿ/ )
 .(1) اجلاس(

، كيمطِحجسٍْ أٔ (3)كاىمخضرباين (2)كالممسييم ْىجسا كؿ ىلع َ املحجسيين/ ْٔ دلٓٔؿ، كىمححمسجمتّ اىزبار
ق  ٍَّ ا ممس  نىجسا كؿ. (4)يمطحجسا األممسحجسم، ككؿ اىزبار/ ال ُمجعيً أحمجحجسن

ا، كؿ يمطحجساىغين َ ممسمجعيحجس احلفمخض/ لٔ كؿ كو/ إُّ حمٍحجس  ككحجس ممسيم يف مجعخمش الحمسكايت حمٍحجسن
ٔ مممصٓٔر  (5)َ ممسمجعيحجس امليجشئب مل رىفمجعي  ذلم، كامليجشئب ْىجسا محشيّ املِيجشٔري يف الحمسُحجسك، ْك

 .(7)«(6)لهىجسب كالٔخمشممط، كلهِّ لً يحجسرؾ كايجش 
كامليجشئب يكىن يب يمطحجس ا كأيب يمطحجس الحمسمحَ، نٍ يف حمسدممجتّ ٌَ اتلٓىجسي كغريق، 
ا،  ى يف مجعخمش الحمسكايت حمٍحجسن يمي يًممسى محمسةن/ الممسييم، كمحمسة/ األممسحجسم، كممسي ككحجس كرد يف اإلممسِد، كن

هىجسا األمحشٓين يف  ، ْك ،  (8)«ادلالو»نٍ أححصر اَ رجمت ممسلن ٌَ ركاي حمجحمسمي، أُ اَ ْك
حمجحجسجحتين ٌمجعكي يمطَ أيب يمطحجس ا حمٍحجس األممسحجسم، أُّ ممسٍممط كايجش األممسحجسم، فىجسنحمس احلحجسيجحت 

ٔق، ككؿ األمحشٓين يمطلّ/ ٔممس فيّ» ِحمج ٔممس  .«كٔهل/ حمجؾ؛ مجتجحسفيف الاكؼ أم/ أجحتحمس ال
، كلً يمجتمجعحمسَّض ليٍيجشئب، كذنحمسق ابلجحسرم فيٍَ (9)«الهري»كٌمحتيّ يمطِحجس ابلجحسرم يف 

ي  ًو ي ، كٌمحتيّ يف نمجتب اَ أيب حمج ق/ (11)ممسَّمَّ ٍحمجٍحجسو ٍَّ َى يمطحجس ا» لهِّ ممس فحمتمجعو  «حمٍحجسى 

                                      
 . (17999)أىمححمسجمتّ أمححجس  (1)

 .نممصف األممسمجتر( -183)أىمححمسجمتّ اىزبار  (2)
  .(22/147)أىمححمسجمتّ اىمخضرباين يف الهري  (3)
 .نممصف األممسمجتر(1/113)مممسِحجس اىزبار  (4)
، نىجسا يف جمتٌممط اىمجعئـ (5)  . كاحلكً يه دىفمجعي

 . (25/276)ٓىجسي الهٍؿ  (6)

 . (731 -2/731)كاىمجعيً جمتٌممط اىمجعئـ  (7)
 . (115ص) ىلٔاـ الممسِ إممسٍيمطيو األمحشٓين ،دالو اجلٔة (8)
 . (145 -1/144)اتلرييمح الهري  (9)
 . (7/319)اجلحمسح كاتلمجعحجسيو  (11)
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نٍ ذنحمسق  «حمٍحجس أٔ يمطحجس ا» فلؿ/ (1)يمطحجسى ا أق، جحتً ذنحمسق يف مٔخمشممطو آىمححمس ٌَ نمجتّ
 ابلجحسرم كغريق، فيمجعيّ اححصتّ ىلع مجعخمش الحمسكاة، نٍ ككممط الَ أيب حمجً يف املٔخمشممط األكؿ.

ًه يف كذنحمسق أٔ يمطحجس ا حمٍحجس األممسحجسم ممسٍممط كايجش األممسحجسم ركل » فلؿ/ «الهىن» مممسي
. (2)«يمطِّ ٌمجعكي َ محشىخمت ّى  لً يحمسد ىلع ذلم، كلٔ اكف املحمساد امليجشئب بلىحَِّ

 .(3)«حمٍحجس أٔ يمطحجس ا األممسحجسم، ال أدرم ٌَ ْٔ!» كذنحمسق اَ حمجف فلؿ/
حمسى  (4)كاحلحجسيجحت ركاق اىمخضرباين يَ يمطَ كايجش، ٌَ ركاي يمطحجس ا َ ممسِدو كىفمخضو آىمحى

يمطمحتٍف َ يمطمخضء اخلحمساممسين، جحتِ ىحضيحمج َ زيحجس يمطَ راححصحجس َ أيب راححصحجس، كؿ/ ممسٍمجع كايجش 
ٔممسيمح اذلم يكٔف يف  ممسى رممسٔؿ ا »َ ٌمجعحجس يلٔؿ/ يمطَ لك يشءو حمجىت ممستلّ يمطَ ال
 .«دع ٌا يَِريُتَم إىل ٌا ال يَِريُتَم األحمطفر؟ فلؿ/ 

 كهل ححصٔاْحجس، ٌِٓ/
ً »كؿ/  يًني ممصى حمجحجسيجحت أيب جحتمجعي اخٍلي  ى يل كى  و  كي ي رممسٔؿ ا، أىمحربين ٍ حيى يمطٌل؟ كؿ/  ـي حمسَّ حيي

اىرب ٌا شهِج إحلّ اجلفس، واطٍأن إحلّ / يف اجلحمطحمس، فلؿ اجليب  بى َّٔ محشى كى  اجليب  حجسى مجعَّ يجشى فى 
 .(5)«اىـٍفخٔناىليب، واإلذً ٌا لً تصكَ إحلّ اجلفس، ولً يطٍنئ إحلّ اىليب، وإن أفخاك 

ككحجس كرد ْىجسا املمجعىن يمطَ دميمطو ٌَ اليجشحمج، ذنحمس اَ رجمت مجعممشًٓ يف )اجلٌممط( يمطِحجس 
ْىجسا احلحجسيجحت، كممسق ىحضحمسؼ ٌَ احلحجسيجحت يمطَ ْىجسا املمجعىن يف احلحجسيجحت اثلين يمطرش ٌَ 

ٔ حمجحجسيجحت/ ُّ ٌا ال يَعِيّ» )األربمجعني( ْك ُن  .«ٌَ ُحصَ إشالم املرءِ حَر 

 

                                      
 . (8/132)اجلحمسح كاتلمجعحجسيو  (1)
 . (1912)الهىن كاألممسٍء  (2)
 . (5/371)اثللت  (3)
 . (22/147)املمجعحمتً الهري  (4)
 .(2/31)، كأٔ ُمجعيً يف احليي (22/219)، كاىمخضرباين يف الهري (17742)أىمححمسجمتّ أمححجس  (5)
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 راويا الحديثيـن

 
 
 /َّٔاس ةَ َشٍعان ةَ خادل اللكيب  األول/ اجلَّ

َّٔاس/ تممصحجسيحجس اجلٔف كالٔاك كفمجتحمجٍٓ، كممسٍمجعف لهرس كاىفمجتخمت.   كاجلَّ
 ؛ ألف أليّ محشحمجّ ككفدة، مل كحجسـ ىلع اجليب ¶كٌلف يجيغ ليٍيجشِف أف يلٔؿ 

ٔاس ٌَ أمحشحمجب اليجشف، كككممط يمطِحجس مممسيً أُّ  ٌَ داع هل ىربًل، كمممسخمت ُمحشيمجتّ، كٌلف اجل
ملحجسيِ ممسِ  أكٍي ٌممط رممسٔؿ ا »/ ◙األُيجشر، كحيٍو ىلع أُّ حمجييف هلً، كؿ 

يمطَ يشء،  ٌ يٍِمجعين ٌَ اهلحمتحمسة إال املممسى، اكف أحمجحجسُ إذا ْجمتحمس لً يممسؿ رممسٔؿ ا 
 .(1)«فممستلّ يمطَ اىرب كاإلجحتً

ٔدة إىل الٔىحضَ، إال األممسي  ًٓ الكٌّ، فلؿ/ ٌ يٍِمجعين ٌَ اهلحمتحمسة، أم/ اىمجع ككجمتّ مجعممشي
 ىلع ٌمجعحمسف  اىت اكُ حمسد ىلع امليجشمخضىف  ٌَ مجعخمش أمحشحمجّ، يمجعين/ أُّ اكف حمجحمسييجشن

 يف خممجتيف اىلممشي. فمجتكل الحمسممسٔؿ 
ممساؿ  ككؿ مجعممشًٓ/ ٌ ٌِمجعين ٌَ االُمجتلؿ ٌَ كىحضين كأممسمجتٔىحضَ املحجسيِ إال رغت يف

 يمطَ أمٔر ادليَ؛ فُّ ممسٍخمت ىجسلم ليمخضرني دكف املٓجمتحمسيَ. اجليب 
ًكمى هل ممسمجع يمطرش حمجحجسيمحتن، يمطِحجس مممسيً ٌِٓ جحتالجحت.  ري

ٔذٍت ٌَ اجليب  حمسكَّجى اجليب   أىمحمجتّ ٌَ أٌّ، كيه أممسٍء ِ اجلمجعٍف، كيه اىت مجع

                                      
 . (2553)محشحمجيخمت مممسيً  (1)
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ٔذ  ٌِم، فلؿ » فلى/ ِت ةٍعاذٍ / أيمط  إحلّ، جحتً «ُعذ 
ي
 يممسمجتمجعذ ّ كيييٍمجتىحمتى ، أم/ ذلم ي

 .(1)ىمححمسج فرممسيٓ إىل أْيٓ
 كممسكَ اجلٔاس الممصـ.

  َتد األشدي ع  ٌَ  /◙واثلاين/ واةطث ةَ 
ٔممسمجعيحجس، كيلؿ/ أٔ الممصمجعمحتء، كحجسـ ىلع رممسٔؿ ا  ٌممط  يكىن يب ممسلً، كيلؿ/ أ

ٔا، كرجمتممط  إىل الدق، جحتً ُحمسؿ يمطرشة ٌَ كٌّٔ ٌَ ين أممسحجس َ ىمححمسيٍ ممسِ تممسممط، فممسيٍ
ٌ كّ، كديفَ  -ىفمجتخمت -اجلحمسيحمسة، كممسكَ الحمسَّ حمسى إىل اىتممسمجعني، كٌت لحمسَّ ٍي ٌَ أرض الممصـ، كوي

 .◙ٓ يمطِحجس ٌِرة جمتٌمجعٓ، كٌلف نمحتريى ابلاكء كاىمجعمخضء 
 
 
 
 

 
 
 

  

                                      
 .(5254)ابلجحسرم  أىمححمسجمتّ (1)
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 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

 ًّ ًٍ يف اخليييق  ، كيمطييّ ٌحجسار اإلممسالـ؛ ألُّ يحمججحتْىجسا احلحجسيجحت ٌَ جمتٔاٌممط َكى
 احلممسَ، كخمشٌحجسق/ اخليق الممسي.

 نٍ يممصمجتٍو ىلع حمجؿ اإلنممسف يمطِحجس اإلكحجساـ ىلع يشء ٌ، أك اىرتد د يف مجعخمش األيمطٍؿ.
 فٓٔ ححصموه بليف أيمطٍؿ اىلئب كاجلٔارح.
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 شـرح املفـردات

 
 
ٔحمجحجسة -«اىرِبر » ٔ -كرس امل ، ْك ٍحمسضو ًه جمتٌممط ليجحسري، كلك فمجعو مي ٔ اممس يف حمسًلي / ْك

ي   يف غىجسي ابلحجسف. -ممشً ابلء -اجلفجمس اكىربي
كحمجممسَ اخليق/ اتلجحسيق  -ممشً اخلء، كخمشً الالـ كممسهُٔٓ -اخلييق /«حصَ اخليق»

 . (1)ألىمحالؽ الرشيف كاتلدب داب ا اىت رشيمطٓ ىمجعدق ٌَ اٌمجتمحتؿ أمحمسق كجتِ ُٓيّ
ٔ اذلُ بممسحمس أُٔايمطّ. ،«اإلذً»  أم/ املجحتً، ْك
ٔ اتلجحتري، كٌِّ/ ٌ حييم الكمم يف فالف، أم/ ٌ يجحتيحمس فيّ. /«حاكٌا »  ٌَ حمجؾ حييم، ْك

 .(2) «حمجؾ/ حمسدَّدى كلً يجرشح هل اليجشحجسر كحمجيجشو ٌِّ الممصم ىمحٔؼى نُّٔ ذُن»/ كؿ اجلٔكم
 .(3) «حاك» ماكف «حزَّ »كيف مجعخمش اآلجحتر/ 

،يلرب  واحلزر  ٔد؛ أُّ كؿ/ احلمَّ َّٔاز اىلئب» نٍ محشخمتَّ يمطَ اَ مممسمجع  .(4)«اإلجحتً حمج
ت فَُٓ اإلجحتً»ككٔهل/  اكى ىاكَّ  .(5)«إيكً كاحلى

 كُفٔرنا»/ كؿ اَ رجمت  كحمجحمسجمتن جحتَّحمسى يف اىلي خمشيلن
ى
 .(6) «كاملحمساد ٌ أ

 .(7)ككرد حمجٔاٌز، ٍمجعىن/ حئز اىلي، أم/ يغي يمطييّ 

                                      
 . (193ص) اجلٔكيالٔايف يف رشح األربمجعني  (1)
 . (16/111) رشح مممسيً، لئِكم (2)

َّٔ »يفمخض/  (9/149)أىمححمسجمتّ اىمخضرباين يف الهري  (3)  . «فييحجسيمطّ از اىلئب، فٍ حمجحمس يف كي أحمجحجسكً يشءإف اإلجحتً حمج

أىمححمسجمتّ ابليٌٓف يف  (اإلجحتً حمجحمساز اىلئب) /حمجحجسيجحت»كؿ/  (1/18)ذنحمسق اىمجعحمسايق يف ٌغين األممسفر ٓمححص إحمجيء يمطئـ ادليَ  (4)
 . « يمطييّكركاق اىمجعحجسين يف مممسِحجسق مٔكٔفن  ،ححصمجع اإليٍف

  .(34537)يف امليجشِف أىمححمسجمتّ اَ ايب ححصح  (5)
 . (2/733)جمتٌممط اىمجعئـ كاحلكً  (6)

 .(9/149)، كاىمخضرباين يف الهري (57، 54، 52)صذنحمسق اإلٌـ أمححجس يف الٔرع  (7)
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 الشرح اإلمجالي

 
 

َي اخليييق،  ٍممس ى احلحجسيجحتي اىربَّ ُّ حمجي محشف فرسَّ َ ححصُّ أف ئي ًٌ ٔ ححصمو ىفمجعو دميممط ٌ  ْك
حليٍممسَ ٌَ األىمحالؽ، ممسٔاء فيٍ ني اىمجعحجس كربيّ، أك ٌ ني اىمجعحجس كأىمحيّ املممسيً، أك ٌ حِّ 

 كبني يمطٍٔـ اجلس مممسيًٍٓ كٌلفحمسًْ.
 ٌَ َ ٍَُّ إحلّ اجلفجمس، نٍ يف احلحجسيجحت اثلين، كاجلفجمس مخضٍنئ  إىل احلىممسى

ى
أك ْٔ ٌ اىحضٍأ

ٔاؿ، ممسٔاء يف األىمحالؽ، أك يف غريْ.األيمطٍؿ   كاألك
ٓ، كاالمجتمجعد  دي يف اجلفجمس؛ فٍَ الٔرع حمسًلي ٓ ىحمسىدَّ كاإلجحتً ٌ حمسدَّد يف اجلفجمس، فٓٔ اكلممص 

 يمطِٓ، محين ليِفجمس ٌَ الٔكٔع يف احلحمساـ.
 فلٔرع حمسؾي ذلم َكّ، كااليكء ىلع ٌ اىحضٍفَّ إحلّ اىلي.
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 التفصيليالشرح 

 
 
  اخلُيُق»/ كٔهل َُ  .«اىرِبر ُحص 

 .«ٌا اطٍأَُّج  إحلّ اجلفس، واطٍأنَّ إحلّ اىليب»/ كيف حمجحجسيجحت كايجش
ين/ ٔق يف حمجحجسيجحت أيب جحتمجعي اخليممصى  كحن

ٍممسَ اخليييق املىجسنٔر يف حمجحجسيجحت  كىحجمس ْىجسا اىمحمجتالفن يف فممسري اىربي ىلع احلليل؛ ألفَّ حمجي
 كيممسكَ إحلّ اىلي نٍ يف األحمجديجحت األىمححمسل.اجلٔاس؛ مخضٍنئ  إحلّ اجلفجمس، 

 كاىرب  يمخضيق ىلع ٌمجعِحني يمطمجتريَ/ 
ىجسا يمجتممشٍَ حمس الٔادليَ فٍَ دكٍُٓ. األول/  يمطمجتر ٌمجعمي اخليق إلحمجممسف إحلًٓ، ْك

ىجسق   /كؿ اجلٔكم ٍممسَ اليجشحمج كاىمخضيمط ْك اىرب  يكٔف ٍمجعىن اليجشي كاليمخضف كحمجي
 .(1)«األمٔر يه دلٌممط حمجممسَ اخليق

قي/  ٍَّ  ك «محشحمجيخمت ابلجحسرم»كًلىجسلم يف  «نمجتب اىربي كاليجشي»كمحشِف اَ املرؾ نمجتن ممسى
 .«جمتٌممط اىرتٌىجسم»

ه »/ -يف مجعحمسيف اىربي  -يلٔؿ ◙كٌلف اَ يمطٍحمس  ـه ىنيي ، كالك ّه ىحضييقه / كجمت ه  .(2)«اىرب  يشءه ْنيي
ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿فمجعو دميممط اىمخضاعت اىحمطْحمسة كابلىحضِ؛ نلٔهل مجعػىل/  اثلاين/

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

                                      
 . (16/118) رشح مممسيً، لئِكم (1)
 . (148) أىمححمسجمتّ اخلحمسامخضٖ يف ماكرـ األىمحالؽ (2)
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ 

 . [711 /ابللرة] ﴾ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ
يف حمجحجسيجحت اجلٔاس ححصمالن هلىجسق اخليجشؿ  كحجس يكٔف جمتٔاب اجليب » /ككؿ اَ رجمت

ٍممسَ اخليييق كحجس ييحمساد ّ اتلجحسيق ىمحالؽ الرشيمجع، كاتلدب داب ا اىت أدب  َكٓ؛ ألف حمجي
يلّ اىلحمسآف(ٓ يمطدق يف نمجتّ، نٍ كى اعئممص يف رممسٔجل  ، فيجشر اىمجعٍو (1)/ )اكف ىمحي

ىجسا  اكجليَّ كاىمخضيمجع ال ييفركّ، ْك  كأدميٓ ىلحمسآف هل ىمحيلن  .(2)«أحمجممسَ األىمحالؽ كأرشفٓي
، كيف «اىربر ٌا اطٍأن إحلّ اىليب، واطٍأُج إحلّ اجلفس»كأٌ يف حمجحجسيجحت كايجش، فلؿ/ 

ىجسا يحجسؿ  «ٌا انرشح إحلّ الطدر»ركاي/  ، كفرس احلالؿ ِحمجٔ ذلم يف حمجحجسيجحت أيب جحتمجعي، ْك
ىلع أف ا فمخضحمس يمطدق ىلع ٌمجعحمسف احلق كالممسهٔف إحلّ ككٔهل، كرًلحمس يف اىمخضع حم ذلم 
كاجلفٔر يمطَ خمشحجسق، كأىمحرب أف اىلئب مخضٍنئ ىجسنحمسق، فىلي اذلم دىمحيّ ُٔر اإليٍف 

ّ كال كانرشح ّ كاُفممسخمت، يممسكَ ليحمجق، كيمخضٍنئ ّ كيليّ،  كيِفحمس يمطَ ابلىحضو كيكْحمس
 . [03 /الروم] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿يليّ، 

 حلييق أم دلازي؟ «اىربر حصَ اخليق»ْو احلرص يف كٔهل/ 

ٔاب   ىلع ذلم يمطمجتريَ/واجل
 إذا اكف اىرب  َكٍ جمتٌمجع ألفمجعؿ اخلري/ -أ

ألف اىرب يممصٍو  فحلرص دلزم، كحمجممسَ اخليق/ اتلجحسي ق ىلع اجلس ألىمحالؽ احلممسِ؛
 يمطلحجس اإليٍف كأيمطٍؿ اإلممسالـ كاألىمحالؽ احلٍيحجسة.

، ٌممط أف احلمخت (4)«ادليَ اجلطيحث»، ك(3)«احلز عرفث»/ كيكٔف ْىجسا ٌَ كيو كٔهل 
 كادليَ يممصٍالف أيمطٍالن أىمححمسل.

                                      
 . (746)أىمححمسجمتّ مممسيً  (1)
 . (2/736)كاحلكً جمتٌممط اىمجعئـ  (2)
 .(3115) ّ، كاَ ٌجمت(3116)، كاىجممسيئ (889)، كاىرتٌىجسم (1949)أٔ داكد ، ك(18774)أمححجس  أىمححمسجمتّ (3)
ٔ احلحجسيجحت الممسممط ٌَ  (4)  .(األربمجعني)ْك
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ٔ املحمساد ِْ. ٔ/ ٌمجعحمطً اىرب حمجممسَ اخليق، ْك  كيكٔف الالكـ ِْ ىلع لحجسيحمس مممشؼ ْك
كإذا اكف املحمساد حبممسَ اخليق/ اتلجحسي ق ألىمحالؽ الرشيف كاتلدب داب ا  -ب

 اىت رشيمطٓ ىمجعحجسق ٌَ اٌمجتمحتؿ أمحمسق كاجمتمجتِب ُٓيّ اكف احلرص حمجليلينٌ.
/  فرع/ يف إطالكات اىربِّ

، كييحمساد ّ اإلحمجممسف يف ٌلي اىمجعلٔؽ كاإلممسءة، نٍ جمتء يف اخلرب/  -1 ؟ »ييمخضيق اىرب  َ أحمس  ٌى

ٌَّمكؿ/  ٌَّم،، كي/ جحتً ٌَ؟ كؿ/ أ ٌَّم كؿ/ كي/ ي رممسٔؿ ا، جحتً ٌَ؟ كؿ/ ذً أ ، أ
 .(1)«األكرَب فاألكرَب  ذً أةاك، ذً كؿ/ كي، جحتً ٌَ؟ كؿ/

َ فيحمججمس، كأحمس  ٌَ اىمجعٍيجمس ًٌ محتىو/ أحمس   ٍى  .(2)كيف اىػ
، كييحمساد ّ اجلِ. -2  كييمخضيق اىرب 

 كهل الممسحجسم.. [29 /آل عٍران] ﴾پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿كؿ مجعىل/ 
، كييحمساد ّ اليجشحجسؽ، كٌِّ ىحمسَّ يف يٍيِّ. -3  كييمخضيق اىرب 
4- . ّي ؛ ٍمجعىن/ كىًيى مى ىحمسَّ ا حمجحمتَّ

ى
، ٍمجعىن/ اىلٔؿ، كٌِّ/ كٔهلً/ حمجمختٌّ ٌربكر، كأ  كييمخضيق اىرب 

، ٍمجعىن/ حمجممسَ اىمجعرشة كاليجشحمج، كىنًًي اجلُ، كٌِّ/ كٔؿ اَ يمطٍحمس  -5 كييمخضيق اىرب 
ـه ىنيه » الممسق كحمسين/ ، كالك ّه ىحضييقه / كجمت  .«اىرب  يشءه ْنيه

، ٍمجعىن/ اىمخضيمط بممسحمس أُٔايمطٓ. -6  كييمخضيق اىرب 
، فٓٔ يمطرة [711 /ابللرة] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿كؿ مجعىل/ 

 كجمتٔبن، أك ُحجسن، كييحمجق ٍٓ املح.يمطٍ ىحضيّ الممصرع 
 فرع/ يف إطالكات اإلذً/

ٔ املحمساد ِْ يف ٌلي اىرب،  -1 ٔ اذلُ بممسحمس أُٔايمطّ، ْك ييمخضيق اإلجحتً، كييحمساد ّ/ املجحتً، ْك
 فٓٔ يمطرة يمطٍ ُىه الممصرع يمطِّ.

                                      
 .ْىجسا حمجحجسيجحت حمجممسَ ككؿ/ (1897)، كاىرتٌىجسم (5139)، كأٔ داكد (3)، كابلجحسرم يف األدب املفحمسد (21128)أىمححمسجمتّ أمححجس  (1)
ّ، كٌلف حيٍيٓ ىلع كفيحمججمس كاىمجعٍيجمس (2) ٌي / رجمتالف، اكف األكؿ رًّا يّ كمحيّ ىلع اعلّ حمجىت حمجمختَّ ّ، كاثلين اكف رًّا 

. دلٍممط األٌمحتؿ، ليٍيحجساين  -اعلّ  . (1/242)، كدمٓحمسة األٌمحتؿ، ليمجعممسهحمسم (1/114)أيممشن
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 كيمخضيق كيحمساد ّ/ ىمحيجشٔص اخلٍحمس. -2
 / (1)كٌِّ كٔؿ مجعممشًٓ

ػػىتَّ  ػػحمسى حمجى ٍٍ بٍػػي اخلى ً ٍلػػًٌل رشى ػػوَّ وى  خمشى
 

ٔؿً   لي ْىي ًػػىٍمجعي ًي ىػػٍىجس ٍمػػ اؾى اإٍلً ػػىجسى  نى
 

  /اجلَّاُس »كٔهل ِّ يَِع َعيَي  ن  َيطَّ
َ
ْ َج أ رَِك َوَكِر ا َحاَك يِف َضد  ٌَ  ًُ ث  ِ

  /«وَاإل 
 كاخمشمخضحمسان، فيً يجرشح هل  ، ككيلن  كخمشيلن ةن كمحمسارةن، كأكرثى اليجشحجسر حمجحمسجمتن جحتَّحمس فيٓ نىٍفحمسى

ى
أم/ أ

ٔ ٌممط  ىجسا أىلع اليجشحجسر، ْك حمسه يمطِحجس اجلس، حبيجحت يِهحمسكُّ يمطِحجس االىحضالع يمطييّ، ْك ٍهى ٍممستِى ْىجسا مي
حمسىقي اجلسي ىلع فيمطيّ كغري فيمطيّ ٍهى ٔ ٌ اٍممستِى ، (2)املحمسا يف ٌمجعحمسف اإلجحتً يمطِحجس االححصتق، ْك

حمسىقي كيي فيمطيّ. ٍهى  كاٍممستِى
ٔد رآق ٌ رآق املٌِٔف حمجممسِن فٓٔ يمطِحجس ا حمجممسَ، كٌ »/ كييحجس ْىجسا كٔؿ اَ مممسمجع
 فٓٔ يمطِحجس ا كيخمت  .(3)«املٌِٔف كيحمجن

 /«اجلاس»يف كٔهل/  «ال»و
ٔق اجلس، كأٌجحتو اخليق، كيمطحمطٍء اىلٔـ، كٌَ  ٔد ٓ/ أْو ادليَ كاليجشالح، ككجمت املليجش

 داًُْ ٌَ أْو اىفممشو، ال الحمساعع كالممسٔك كممسفي اىلٔـ كاىفممسؽ.
ٔدة يف احلديد/  فرع/ يف الهراْث امللط

كيه الهحمساْ الرشيمطي ادليجي، ال الهحمساْ اىمجعدي، أك نحمساْ اجلفجمس ِءن ىلع اجليَّ 
ًحمسقى اجليب  ّي مجعخمش اليجشحمج فيً  كاىمخضممط، نٍ نى يى كى

ى
ًكوى ىلع ٌحجسّ، أ

ي
الممشَّ فيً يكيّ كأ

ٍِهحمس ذلم اجليب  ، فٓىجسق نحمساْ ُححص يمطَ اىمخضممط كاىمجعدة، كٌمحتو ذلم/ نحمساْ ابلجحسيو (4)هي
ٔاخمشممط أف يحمسًل ني ٌححصني.أف  ، أك نحمساْ املمجت ، أك نحمساْ احلييي أف ييحمسىل آالكن  ييحمسىل آالكن

فٓىجسق الهحمساْ اجلححص يمطَ اىمجعدة ال رضر ٌِٓ، كإٍُ املحمساد الهحمساْ ادليجي اجلححص 
 يمطَ نحمساْ الرشيمجع لييشء.

                                      
 . (7/391)، كححصمجع اإليٍف، لييٌٓف (7/211) ،(3/61)فممسري اىلحمسىحضيب  (1)
ن مجعحجس فممسد األذكاؽ (2)  فمجتجَّّ! ؛كال يمجعين رىض مجعخمش اجلس يمطَ مجعخمش اىلخمت أف تحمسج ْىجسق اىلخمت ٌَ داحمسة اإلجحتً؛ ىمحمحشَّ
 .(131)، كاىزبار (115) يف رشح الممسِ ، كابلغٔم(3611)أمححجس  أىمححمسجمتّ (3)
 .(1947)، كمممسيً (2575)أىمححمسجمتّ ابلجحسرم  (4)
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 ملذا اكُ نحمساْ اىحضالع اجلس ىلع اليشء حجسؿ ىلع أُّ إجحتً؟كمصأىث/ 
، ككحمسق خمشحجس ٔاب/ واجل ألف اجلفجمس مخضمجعٓ حت اىحضالع اجلس ىلع ىمحريْ كبْحمس

ٍحجس، أك يىجسـ اعكمجتّ، كىكَ غي يمطييٓ الممصٓٔة  ذلم؛ إًٍذ هل ححصمجعٔر ٌَ أمحشو اىفمخضحمسة ٍ حتي
 حمجىت أكجمت يمطييٓ اإلكحجساـ ىلع ٌ يرضْ؛ كألجمتو ْىجسا املمجعىن ٍيو اجلفجمس إىل الحمسيء.

ٔاء رآؾ اجلس كأ ىجسق الهحمساْي ممس ٔق مجعحجس اىفمجعو.ْك  ُ مجعٍو اىمجعٍو، أـ نحمسْى أف يمجعيٍ
 وعييّ يلال/ إن لإلذً عالٌخني/ خارسيث وداخييث/

 حمسجمتممط إىل ايمطمجترو دميعٍّ كمحمسااعة ذلكؽ أْو اليجشالح. خارسيث/ -1
 حمسجمتممط إىل الممشٍري اىمجعمحمس إليٍف كالحمسك اإلهلي.داخييث/  -2

 مصأىث/ وال ةدَّ يف اإلذً ٌَ اسخٍاع أمريَ/
 أف حييم يف اليجشحجسر. -1
 أف يكحمسق اىحضالع اجلس يمطييّ. -2

 فمجعالٌ اإلجحتً محمسًل ٌَ دلٍٔع أمحمسيَ/
، األول/  الممشٍري اىمجعمحمس إليٍف اذلم يٍِّيي ني احلق كابلىحضو، فيمخضٍنئَّ كيممسكَ ليربي

كىٍيمطيّ.  كيِفحمس ٌَ اإلجحتً كيرتىدَّد فيّ، كحييم يف محشحجسرق كى
الع اجلواألمر اثلاين/   س ىلع اىًفٍمجعو، محمسااعةن هلً.ْٔ نحمساْ اىحضي

الع اجلس يمطييّ، كاىمجعهجمس محشحمجيخمت.  كًلحمساْ اجلفجمس ليفمجعو تممسمجتيحمسـ نحمساْ اىحضي
ىجسا ٌلمجتىض اىمجعمخضف الٔارد يف حمجحجسيجحت اجلٔاس، كيمطييّ؛ ففَّ  كاألمحمساف ٌمجتالزٌف، ْك
 اكلحمسُ كالحمسب، كإًف اُمجتفي يمطِّ اكف ًحمسًّ   كمخضمجعن ٍن ا اىفمجعو إذا اجمتمجتٍمجع فيّ الهحمساْمجتف فيّ اكف إجحت

.  اكىمجعدة كحنْٔ  كمخضمجعن
ٍْ كتيَّفى اآلىمححمس يكٔف ٌَ املممصتّ.  كإف كيًجمتحجسى أحمجحجسي

 أٍُٓ ٌمجتالزٌف. واذلي يرتسح/
الع اجلس كيمطهممسّ محشحمجيخمت.  كًلحمساْ اجلفجمس تممسمجتيحمسـ نحمساْ اىحضي
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 دفع شتٓث/

ً  ملمجعيجشي كفمجعيٓ؟ فإن كيو/   فٓو ٌمجعىن نٔف اإلجحتً ٌ حمجؾ يف اليجشحجسر/ أف يممسمجتٔم اهل
؟كأف ييىا  ىمحىجس اإلنممسف كوٍّ

ٔاب    ىلع ذلم ٌَ كجمتٓني/فاجل
ًَّ كلً يفمجعو  -1 ًَّ كلً يفمجعو فال يشء يمطييّ، و ٌَ ْ ، فٍَ ْ ًي أفَّ احلممسب ىلع اىفمجعًو ال اهل

ًمجتىٍ هل حمجممسِ  .(1)ني
حجسر، كىحجمس  -2 حمسؽ ٌمجعحمسف اإلجحتً/ أٍف حييم يف اليجشَّ ٍَ ىحضي ًٌ أفَّ املحمساد حلحجسيجحت اذلم ٌمجعِ/ أفَّ 

 املحمساد/ املمجعك ىلع ٌ حييم يف اليجشحجسر.
  ٔاةطث/  وكٔهل   /«سئَج تصأل عَ اىرب؟»ل

. ًىجسفىٍ ٍْحمسّ تفيفن  اممسمجتفٓـ لحمسيحمسم حمجي
؟ ًجمتٍى تممسؿ يمطَ اىرًبي

ى
 كاملمجعىن/ أ

ىجسا ٌَ أيمطالـ ُّٔ  ، حمجيجحت أىمحربق ٍ يف ُفممسّ كو أف يمجتلكً ّ، كأحمسزق يف حمجِّيي ْك
االممسمجتفٓـ اتللحمسيحمسم ٌىغن يف إيممشح اىحضاليمطّ يمطييّ كإحمجىحضمجتّ ّ؛ ألف اتللحمسيحمس إٍُ يكٔف 

قى ككيًمخضممطى ّ. لي  مل حتي
، كؿ/جحتً إف الممساؿ يمطَ اىربي كاإلجحتً، كاثلين ٌٍِٓ حمىجسكؼ دىٍَّ يمطييّ ركاي أمح  حجسى

/ ُمجعً سئج تصأل عَ اىرب واإلذً؟»  .(2) «فليي
  اشخفج كيتم»/ وكٔهل»/ 

ٔيؿ ىلع ٌ فيّ؛ ألف ليِفجمس ححصمجعٔرنا ٍ يِفمجعٓ كييجشيحمجٓ  أم/ اىحضي ٌِّ اىفمجتٔل، كيمط
 محشو اىفمخضحمسة، كىكَ ىغي الممصٓٔة لممط يف اذلُٔب.

                                      
 .(األربمجعني)كممسييت ذلم يف احلحجسيجحت الممسممط كاثلالجحتني ٌَ (1)
 .(17999)أىمححمسجمتّ أمححجس  (2)
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  اىرب ٌا اطٍأُج إحلّ اجلفس، واطٍأن إحلّ اىليب»/ كٔهل»/ 
ٔء. رة لممس ٌَّ

ى
 دمممط حٍِٓ ليمجتكيحجس، كاجلفجمس ِْ يه املمخضٍِ، ال األ

   وإن أفخاك اجلاس وأفخٔك»/ كٔهل»/ 
 .«وإن أفخاك املفخٔن» كاملحمساد ٌَ اجلس يمطيٍؤًْ. كيف ركاي/ 

 كيحجسه مل ممسق. «وأفخٔك»ككٔهل/ 
 كيه فمجتي خبالؼ ٌ جتحجس يف ُفممسم ككيم.

يممسمجتفد ٌَ ْىجسا احلحجسيجحت أف اإلنممسف يىمحىجس لٔؿ ُفممسّ يف دميممط فٓو مصأىث/ فإن كيو/  ي
 أمحمسق، كال حيمجتج إىل ممساؿ ٌفو كحنٔ ذلم، كال ييحمسٌّ اىمجعيً كابلحمججحت يمطَ األدى كحنٔ ذلم؟

ٔاب/   إف حمو مخضيق ْىجسا احلحجسيجحت ٌليحجسه آليت/فاجل
ٍََّ ييلمجتحجسل ّ -1 ٌَ اليجشحمج  إذا اكُ املممسى مم ال ُمحش فيّ ٌَ نمجتبو كال ممسِ كال يمط

ٱ ٻ ٻ  ﴿كممسيف األٌ؛ إًٍذ ٌىت ٌ كرد اجلمحش فيحجمس ليٌٍَ ىمحير، نٍ كؿ مجعىل/ 

 .[03]األحزاب/  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
ِٔا كاىحضٍُ كئبًٓ ىجسنحمس ا، كانرشح محشحجسرق ِٔر  -2 إذا اكف اإلنممسف ٌَ اذليَ ٌآ

. ٍ هل مممسىه حمسىخمشى  املمجعحمسف، كيمطى
مىقي مجعيٍّ كديِّ، أك اىمحمجتيف املفمجتٔف  -3 ٍَ ئي ٌى إذا لً جيحجس اإلنممسف ٌَ يفت يمطَ دحلو، أك 

/  .«اشخفِج كيتم» كتممسكت أدتلًٓ، فيلؿ هل حمجيجىجسو
 وحيخيص ذلم/

ٍيممصتًٓت ال يف ابلحِت ٌَ احلالؿ كاحلحمساـ. -1  أفَّ ْىجسا يف اىػ
ًر اىلي، ركيًق اىمخضممط، كال ييجشييخمت ليحمتْو، غييمخض  -2 َّٔ ٔ ييجشيخمت ليجشحمجً اىمجعيً، ٌِ ْك

 اىمخضممط، كييو اىمجعيً كاىفًٓ.
ٔد ادلحلو اذلم  -3 جحتق مجعيٍّ كديِّ، كيمطِحجس يمطحجسـ كجمت ٔد اىمجعلً اذلم ئي كييجشيخمت يمطِحجس يمطحجسـ كجمت

 يفيجشو يف املممسى.
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مجتجّ إذا دؿَّ يمطييّ ٌ ادلحلوي ىلع أف اإلنممسف يفمجعو األمحمس، أك جيمصأىث/ فإن  كيو/ 
 ادلحلو، كلً يجرشح محشحجسرق ذللم؟

ٔه/  ٔاب ٌَ وس  فاجل
الرشع إٍُ كخمشممط إلىمححمساج امللكف ٌَ دايمطي ْٔاق إىل ىحضيمط ربّ كمٔالق، كإٍُ يكٔف  -1

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ﴿اىفالح يف خمىف اإلنممسف هلٔاق، كؿ مجعىل/ 

 . [973 /ابللرة] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ
ؽ ني  -2 ٍَ فحمسَّ ٍى ىحضيمط ا كاع الحمسممسٔؿ/ ٍْ ٌمجعلحجس اىفالح كاجلحمتح، كال فحمسؽ ني االجحتجني، ف

، يلٔؿ مجعىل/  ّي يىمى ُفممسى ٍْ ى
ٱ ٻ ٻ ﴿ىحضيمط ا كاع الحمسممسٔؿ فلحجس خمشوَّ الممسبيو، كأ

كيلٔؿ مجعىل/ . [03 /األحزاب] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ
 .[07 /آل عٍران] ﴾ڄ ڄ ڄ﴿، ككؿ مجعىل/ [45 /اجلٔر] ﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿

ٔا، فغممش كألحمسًٌٓ ّ؛ نٍ  أمحمس اجليب  -3  اليجشحمج ٍ ال جرشح هل محشحجسكرًْ فٌمجتِمجع
ًٍحمس اهلحجسم، كاتلحمجي و ٌَ يمطٍحمسة احلحجسيبي، كرشكط ذلم  يف فممسيمح احلمختي إىل اىمجعٍحمسة، كحنى

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿اليجشيخمت، كؿ مجعىل/ 

 . [34 /اىنصاء] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ
 دفع شتٓث/

يممسمجتحجسؿ مجعخمش اليجشٔفي حلحجسيجحت يف إجحتت اىمجعيً الرلين كالهممصف كاإلهلـ، كأُّ ٌَ 
 ميجشدر يٌفي األحمجاكـ، ممسٔاء ٍفحمسدق، أك ٌممط الٔيح.

ٔه، ٌِٓا/ ٔاةّ ٌَ وس ذا ةاطٌو، وس  ْو
 جيب ٍ ممسق ٌَ األدى يف املممسى كو الممسل، كرشح ذلم/ -1

ٌت، ٌِٓ/ إيٍف كايجش راكم احلحجسيجحت كغريق  ه ىلع دميو ٌَ امللحجسي أفَّ احلحجسيجحت محمسًلَّ
؛ إًذ اىمجعربة مجعٍٔـ اليفمخض ال خبيجشٔص الممس، فمللحجسٌ األكىل يه  ٌَ املممسيٍني مجعن
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ق  اإليٍف، جحتً اىمجعيً ىفحمساخمش، كاىمجعٍو ٓ، كإيف اىمخضاعت كاحلحمسص يمطييٓ، كاتلحمجل 
ا كب ىحضِن، فذا حمجيجشو ذلم ليٍحمسء، جحتً لً جيحجس ٌَ يفمجتيّ يف مممسىو ٌ، كلً إلممسالـ حمطْحمسن

ٔق  -يمجتممشخمت هل ادلحلو فيٓ حبوٍّ أك حمجحمسٌ اممسمجتفىت كيّ فيٓ، يمجعين/ أجمتؿ ُحمطحمسق فيٓ، ككيَّى كجمت
ّى حِٓ كبني غريْ مم ْٔ راممسيمح دليّ ٌَ األحمجاكـ، فيلحجمس اليشء ىلع ُحمطريق،  ابلحمججحت كالممصَّ

ىيك اليشءى ليش ٍَ يفمجتيّ لٔؿو فيجشوو يف ْىجسا.كحيي ٌى  ًء، حمجىت يحمطٓحمسى هل ادلحلو، أك جيحجسى 
ىجسا ٌ ييمجعربَّ يمطِّ يف األمحشٔؿ ػ اىت لً يحمسد فيٓ ُمحشٌّ كىحضممط، أك ٌ  «حمؿي االجمتمجتٓد» ْك

، وبيٍِٓا أمٌٔر »ممسق اتلمجعري يمطِّ يف حمجحجسيجحت املممصتٓت/  احلالل َبنيِّ واحلرام َبنيِّ
املىجسنٔرة يف احلحجسيجحت )ٌِمخضل املممصتٓت( يه ليحمتْو كغري اىمجعلً ، فملِمخضل (1) «مشتتٓاٌت 

، كيه لألمحشٔيل كاىفليّ كاعلً الرشيمجع.  كيمطييّ اخلحمسكج ٌِٓ إىل املِمخضل ابلحِي
ٍف يكٔف كاردق ْىجسا ٌَ كيح الممصيمخضف كٌَ  -2

ى
َي ْىجسا اليجشٔيف اىلو ىجسلم اىمجعيً أ ٌي كٌ ييى

 ىمحجحت اجلفجمس.
ٔ/ أفَّ ْىجسق كاكمجع يمطني ال يمطٍٔـ هل كيه تمحش  -3 ، ْك حمسى كذْ مجعخمش اليجشٔفي إىل جمتٔابو آىمحى

ٔ ٌَ اليجشٔفي -كؿ أٔ حمجٌحجس اىغحمسايل ◙كايجش  أف  لً ييحمسًًد امليجشمخضىف » /-ْك
 هل ُٔرنا  لك أحمجحجس يممسمجتفت ُفممسّ، كإٍُ ذلم لٔايجش يف كاكمجع تيجشّ؛ ألف ا مجعىل ْك

ؽي ّ ني احلق كابل حمسي فى ىجسا ٌَ دميو  ىحضو، فٔجحتق هي ىجسلم اجلٔر كىمحىحضّ ىجسلم، ْك
يمطٔاحجسق ٌممط محشحمجّ؛ فُّ اكف خيىحض الكنٌ ًٌِٓ ىلع حمجممس حمجهل، كييحمجق ّ لك ٌَ 
رشح ا محشحجسرق ِٔر احللني، حبيجحت جمتمجعو هل مهِ اإلدراؾ اىلييب، ككٔم ىلع اتلفحمسك 

ٔممسٔاس الممصيمخضين ٔارد الحمسمحين، كال  .(2) «ني ال
اإلهلـ/ إيلع يشء يف اىلي يمحتيمخت هل اليجشحجسر، خيمحش ا ّ » كيف مجعخمش نمجت األمحشٔؿ/ -4

                                      
  .(1599)، كمممسيً (52)أىمححمسجمتّ ابلجحسرم  (1)
 . (2/117)إحمجيء يمطئـ ادليَ  (2)
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 َ ًٌ  خبٔاىحضحمسق؛ ألُّ ال يٌَ  ٌن ٍَ ىحجمس ٌمجعيجشٔ ٌى مجعخمش أمحشفيّ، كىحجمس حبحمت؛ ىمجعحجسـ جحتل 
 .(1) «دممسحممس الممصيمخضف فيٓ

 ككحجس كؿ مجعخمش اليجشٔفي/ لك  ىمحىحضحمسو ال يممصٓحجسي هل حمطْحمسه فٓٔ ىحضو.
يممسمجتحجسؿ حلحجسيجحت مصأىث/ و يٍكَ أف ي ؟  -كٌ يف ٌمجعِق -ْك ىلع اممسمجتحمجممسف الحمسأم ٌمخضيلن

كبتليل يف لييحجس األحمجديجحت اجلْي يمطَ ابلحجسع، كمحشيو جحتٔت األحمجاكـ الرشيمطي مخضٍُحِ 
 يمطييٓ؟ كييمجعىحجس  ْىجسا ٌَ ميجشدر األدى مجعحجس الهمجتب كالممسِ؟  اجلفجمس إحلٓ، كلٔ لً يكَ ٌِيجشٔمحشن

ٔاب/   الممصىحضيب ْىجسا خممجترصْ/ال جئز ذفاجل  لم؛ ألمٔر ذنْحمس
، لً  -1 ، فئ اكف فمجتٔل اىلي دحلالن ٍهٍّ دالىه ٍ ىلع حمجي لك ٌ ال ُمحش فيّ مجعيِّ، كحجس ُيجشَّ

ٔ ىحضو. ، فيهٔف يمطمحتن، ْك  يكَ جليجش ادلالى الرشيمطي يمطييّ ٌمجعىنن
كلً ىجسنحمس اآلي غري ا . [42 /اىنصاء] ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿ككؿ مجعىل/  -2

 كرممسٔهل، كلً ىجسنحمس حمجحجسيجحت اجلفٔس كفمجتي اىلئب.
ً أف يممسمجتفمجتٔا يف . [50 /اجلحو] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿كؿ مجعىل/  -3 كلً يمْحمس

 ذلم أُفممسًٓ.
ى الممصىحضيب  أف ماكف اىمجعٍو ٓىجسا احلحجسيجحت فيٍ ْٔ مممصتّ دالىن ني احلالؿ  جحتً بىنيَّ

ٔاجمت أف يحجسع ٌ يحمسيّ إىل ٌ ال يحمسيّ نٍ يف  احلحجسيجحت اآلىمححمس، كىحجمس ٌ يحمطِّ كاحلحمساـ، فل
ًٓ، كيرتًلٔا ٌ اممسمجتلحمجٔا دكف ممساؿ  ّي أُفممسي ٍ

ى
أ أكخلم ٌِّ أُّ أمحمسه ليحمتٓؿ ف يمجعٍئا ٍ رى

 يمطيًٍٓ.
 جحتً ُحمطحمس ُحمطحمسة أىمححمسل، فلؿ/ جحتً يجيغ اجلحمطحمس إىل املممسى ِحمطحمسيَ/

ة فيّ مخضٍُحِ ُحمطحمسه يف ادلحلو، فٓىجسا ىحجمس إال الهمجتب كالممسِ، كٌ يحمسجمتممط إحلٍٓ، كال يمطرب -1
.  اجلفجمس، إال ٌَ جمتٓ ايمطمجتلد نُّٔ دحلالن

                                      
 .(655)صاىغيجحت اهلٌممط رشح دمممط اجلٔاٌممط، أليب زريمط  (1)
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يممصرتط  -2 ، كال ي ُحمطحمسه يف ٌِط احلكً، فملِط ال ييحمسـ فيّ أف يكٔف جحتمجتن حجسحلوو رشيعٍّ
 فيّ اىمجعيً كاالجمتمجتٓد.

ٍلى ٌِىحضّ يف احًليييًَّ، أك احلحمسٌ،  ىلَّ فَّ احلحجسيجحت يلٔؿ/ إذا ايمطمجتربُ محشمخضالحمجِ ٌ حتى
ى
كًل
ٔ ٌمجعىن/ اممسمجتفً كيم؛ فُّ  فحلكً ٍححصًِكى يمطييمى حتليلّ فحمسًلّ، ْك

ي
، كٌ أ ه فيّ بىنيي

 حتليلم ملِط مممستلم أىمحمحش م ٌَ حتليق غريؾ هل إذا اكف ٌمحتيم.
 .(1)كيمطييّ فألحمجديجحت لً مجتمجعحمسض ألىمحىجس األحمجاكـ الرشيمطي ٌَ ىحضٍُحِ اجلفجمس

 حعرفّ كئبكً، إذا شٍعخً احلديد عين» فف كيو/ فٍ كٔىكً يف حمجحجسيجحت/مصأىث/ 
وحيني هل أشعاركً وأبشاركً، وحرون أُّ ٌِكً كريب، فأُا أوالكً ةّ، وإذا شٍعخً 
احلديد عين حِهره كئبكً، وحِفر ٌِّ أشعاركً وأبشاركً، وحرون أُّ ٌِكً ةعيد، 

 ؟(2)«فأُا أةعدكً ٌِّ
ٔاب/  فاجل

 احلحجسيجحتأُّ حمجحجسيجحته ٌمجعئؿه ال ييجشخمت يمطَ اجليب  -1 ٍَّ يَّّ أ يمطى
ى
فحمطّ الهر، ًٌِٓ/  ، أ كحمجي

ا ٌَ » اَ ٌمجعني، كابلجحسرم، كأٔ حمجً الحمسازم، كاَ ىمححمسيٍ، ككؿ/ ٌ رأيي أحمجحجسن
 .(3)«يمطيٍء احلحجسيجحت ييث كمحشيّ

ٍ ْىجسق الحمسكاي -2 ٍى ًي يىٍ املمجعحمسف ىلع ٌمجعحمسف أٍ احلحجسيجحت،  -ىلع فحمسض ذلم -فًٍف ممسى ً محي
ىٍت ممرممسمجتًٓ لالكٌّ  ُثي كالكـ غريق، كحلؿ ركاة احلحجسيجحت  كجمتٓىجسة الممسِ اذليَ نى

 يف احلحجسيجحت خيمجتيجشٔف ٍمجعحمسفمجتّ، نٍ خيمجتمحش  ا ىمحمحشنٌ يىً األىمحر؛ فًفَّ هلالًء ُلحجسن كنىلى
ٔد، جمتييًحجسْ كرديٓ، كىمحليجشٓ كمممصٓٓ.  اليجشرييف احلذؽ ٍمجعحمسف اجلل

ًكمى ْىجسا املمجعىن يمطَ أٍ احلحجسيجحت؛ نمجعحجس الحمسمحَ َ ٌٓحجسم، كأمححجس َ حمجِو،  ككحجس ري
                                      

. (163 -1/153)االيمطمجتيجشـ، ليممصىحضيب  (1)  مجترص ؼو
 . (63)، كاَ حمجف (187)، كاىزبار (23616، 16158)أىمححمسجمتّ أمححجس  (2)
 . (2/744)كاحلكً  جمتٌممط اىمجعئـ (3)
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  حمجً الحمسازم، كغريًْ.كأيب
ي أ يمطحجس ا! لٔؿ/ ْىجسا احلحجسيجحت ٌِهحمس، فهيف يمطيٍ كلً كمجت » كيو ألمححجس/

، لً لممط يحجسق اىمجعني َكٓ، كإذا ككممط يحجسق ادليِر يمجعيً (1)احلحجسيجحت َكّ؟ كؿ/ ٌمحتيِ نِكحجس اىمجعني
 .(2) «أُّ جمتيحجس كأُّ ردمء

ىجسق يه اىفحمساممس.  ْك
 اىفحمساممس؟فف كؿ مجعممشًٓ/ فٍ يه مصأىث/ 

ٔاب/ / مخضيق ىلع اخلىحضحمس اذلم يٓحمتً ىلع اىلي فيِيف ٌ -ىفمجتخمت كالهرس -يه فاجل
 يممشدق، أك يه ممسٔاىحضممط أُٔار ملمجع يف اىلئب يٍحجسرىؾي ٓ املمجعين.

ٓ ٌ كهل ححصق الهحمسٌين/ ٍَ غخمشَّ رصق يمطَ املحمجرـ، كأمممسم ُفممسّ يمطَ » كرشىحضي ٌى

ٍحمسى ىحضِّ حجسكاـ املحمساك،  َّٔد أكو احلالؿ، لً تمخض الممصٓٔات، كيمطى قي ع الممسِ، كمجع كحمطْحمسى
 . (3)«فحمساممسمجتّ

 فراشث الشافيع/  يف كطث
يك/   يف املممسحمتحجس فحجسىمحو رجمتو يحجسكر ىلع اجلٍني، فلؿ الممصفيع »حمجي أُّ اكف جمتلممسن

ٔد ميجشب حمجحجسل يمطيجيّ؟ كؿ/ فلٍي فىمحربّ،  ليحمسبيممط/ كًي فلو هلىجسا/ ذْى لم يمطحجسه أممس
/ اممسؿ الممصفيع يمطِّ، فىجسْ إحلّ، فلؿ هل/ ي ممسيحجسم أيَ يمطحجسم؟ فلؿ/ أيَ ْٔ؟ فليي 

ُى يمطَ ْىجسا األمحمس  ٍىمحرًبٍ
ى
ٔجمتحجسق، فلي ليممصفيع/ أ فلؿ هل/ جتحجسق يف احلبجمس، فىجسْ الحمسجمتو ف

تىِى، فلؿ/ رأيي رجمتالن داىمحالن ٌَ ب املممسحمتحجس يحجسكر ني اجلٍني، فلي/ إُّ  ٍ ريَّ فلحجس حمجى
ٔد، كرأيمجتّ يمخضي ْربن، كرأيمجتّي ييجء إىل  / ْحمسب هل يمطحجسه أممس ٔداف دكف ابليخمش، فليي الممس

ييجء إىل ٌ يٌل اىمجعني اىحرسل، فلي/ إُّ ميجشب حمجحجسل يمطيجيّ، كيِ/ فٍ يحجسلم أُّ يف 

                                      
 املحمساد ىمجعني/ ادليِر كاذلْ. (1)
 .(2/745)جمتٌممط اىمجعئـ كاحلكً  (2)
 . (11/237)أىمححمسجمتّ أٔ ُمجعيً يف احليي  (3)
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ٍحمستي أفَّ اىمجعيحجسى إذا جمتيمطٔا رسكٔا، كإذا ححصمجعٔا فممسلٔا  .(1)«احلبجمس؟ كؿ/ ذنى
 ٔائد علديث  /ف

كايجش ٍ أراد الممساؿ يمطِّ كو ممساهل،  ٌَ أيمطالـ اجلٔة حمجيجحتي أىمحرب اجليب  احلحجسيجحت -1
حجسَّ ٓ ُبيّ  ٌى ىجسا ٌَ آيت ا اىت  ا كيمطُٔن ىلع ديمطّٔ، كبيُن  ْك ثحمجتن هل، كييحجسن

رب ّ يمطَ ربيّ. ليجشحجسكّ   فيٍ خيي
ٔا الطفٔف؛ فإينِّ أراكً خيَف ظٓري»كٔهل ألمحشحمجّ/  وٌَ ذلم/ يٍممصّ (2)«أكيٍ ، كي

ٍَ أيب؟ كؿ/ »/ ذلم/ حمجحجسيجحت الحمسجمتو اذلم ممسؿ اجليب   احلحجسيجحت.  (3)«أةٔك ُحذافث...ٌى
إًٍىحضالع ا هل ىلع حمساءة اعئممص يف حمجحجسيجحت اإلفم، كغري ذلم ٌَ الٔكممط  وٌَ ذلم/

ا هل  ق ٍمجعحمسفمجتٓ، كفمحشيو حمجحجسكجحتٓ؛ ييحجسن ق ا مجعىل كأٌحجسَّ يف اىغيبي اىت أيَّحجسى  ىلع ٌ َكي
رِبِيين، أو »/ -يف مجعخمش األحمجديجحت -ىمجعئممص ّ ٌَ أيمطء نرش الحمسممسى؛ كذللم كؿ  تلُخ 

رِبَِّنِّ اليطيُف اخلتيُ   .(4)«حلُخ 
 ٔائد فلٓيث وأضٔحلث  /ف

، أك ٌممط يمطحجسـ حتليق ليٍِط يف  -1 ٍَّ يمطحجسـ جمتٔاز اىمجعٍو ىفمجتٔل إذا اكُ يمطَ ْٔلن كحمط
 الٔاكممط املممسٔؿ يمطِّ.

رًلً » كؿ ٌمجعذ/ زيغى احلهيً، فف الممصيمخضف كحجس يلٔؿ َكٍ الممشالى ىلع لممسف أحمجىجسي
احلهيً، ككحجس يلٔؿ املِفق احلق، فليو ملمجعذ/ ٌ يحجسريين أف احلهيً كحجس يلٔؿ َكٍى الممشالى، 
كأف املِفق يلٔؿ َكٍى احلق؟ كؿ/ اجمتمجتِ ٌَ الكـ احلهيً املممصمجتٓحمسات اىت يلؿ/ ٌ ْىجسق؟ 

؛ فًفَّ ىلع احلقي ُٔرناكال يثِيم ذلم يمطِّ؛ فُّ ىمجعيّ أ ّي كيف  -ف ييحمساجمتممط، كىيىقَّ احلقَّ إذا ممسٍمجعمجتى

                                      
 . (199)ص اجلٔاْحمس اليلي ىلع األربمجعني اجلٔكي (1)
 .(425)، كمممسيً (718)أىمححمسجمتّ ابلجحسرم  (2)
 .(2361)، كمممسيً (92)أىمححمسجمتّ ابلجحسرم  (3)
 يف حمجحجسيجحت ىحضٔيو. (974)أىمححمسجمتّ مممسيً  (4)
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  .(1)«/ و ٌ تممصّ يمطييم ٌَ كٔؿ احلهيً حمجىت لٔؿ/ ٌ أراد ٓىجسق اللكٍ؟-ركاي هل كؿ
اىفمجتٔل تمجتيف يمطَ اتللٔل؛ فىفمجتٔل حجسكر ىلع األحمجاكـ الرشيمطي كجمتٔبن كُحجسن كًلحمساْن  -2

، كأٌ ع كاممسمجتحمجن كإحمجن  اتللٔل فيحجسىمحو فيٓ/ الٔرع كاالحمجمجتيط كحنٔ ذلم، ككحجس يىحجسى
، ككحجس محمسَّ ذلم يف الالكـ يمطَ اتللٔل ـو  .(2)املحمسء أٔان ٌَ احلالؿ خمفى أف يلممط يف حمجحمسا

فمجعًل  (3)«إٍُا أكيض ىلع حنٔ ٌا أشٍع» كاىفمجتٔل حبممس الممساؿ كاجلمحش، كيف احلحجسيجحت/ -3
 الممسو أف ييحمساًجمتممط ُفممسّ، كيمجتٌف ا يف الممساؿ، فٍُ املفت أممسري املممسمجتفت.

و ىلع فمجتٔل حمسيحجسْ، ٌَ  ممسّ كال يحجسؿ يمطييّ؛ تلحمجيجشي ٍف تممسؿ يمطَ يشءو يفمخضو ال يِي
ى
كاحمجىجسر أ

ٍؿ يمطِّ أمحشالن 
ى
يٍممس ّي، كلً ي يٍ ، كىجٍممس بلمجعخمش اىمجعيٍء ٌ لً هىلي مى ًٍٓيمى ُفممسى  .ىفمخضو ال يحجسؿ يمطييٓ فمجتي

 ليحمجحجسيجحت أف يممسمجتفت املممسمجتفت فيهٔف دلل املفت يف املممسى كٔالف كحجس  -4 مم ييجشيخمت مخضيلن
ى املممسمجتفت ني اىلٔىني؛ ألُّ إٍُ يفمجتيّ  ىريي اممسمجتٔي يمطِحجسق فيّ أف ييفت ٍ ححصء، كهل أف خيي

 ٍ يحمساق، كاذلم يحمساق ْٔ اتلجحسيري.
َ ذلم ًٌ ٌ مخضٍنئ إحلّ ُفممسّ املٌِ،  كيمطييّ؛ فف مخضيق احلحجسيجحت يممسمجتيحمسـ أف خيمجترى 

ٔافق ْٔاق.  كىحجمس ٌ ي
كيجيغ ليٍممسمجتفت أف يىمحىجس فمجتٔل اىمجعيٍء حمجيجحت افل فمجتكاًْ، فف اىمحمجتيفٔا كجمتى  -5

يمطييّ االجمتمجتٓد يف أيمطيًٍٓ كأديًِٓ، كىحجمس هل أف خيمجتر حِٓ ىتممصيه كاهلٔل، و 
 .(4)يمطييّ أف يىمحىجس لٔؿ األيمطيً؛ ألف اجلفجمس إحلّ أممسكَ

جي ىلع املفت أف يمجتحمجحمسل احلكً ٍ يحمسيض ربَّّ، كأف جيمجعو ُيجش » ؿ اَ اىليً/ك -6
فال ييجشخمت أف يمجعمجتٍحجس يف فمجتٔاق . [52 /املائدة] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿يمطيجيّ كٔهل مجعىل/ 

                                      
 . (233 -1/232)، كأٔ ُمجعيً يف احليي (4611)أىمححمسجمتّ أٔ داكد  (1)
 .(األربمجعني)احلحجسيجحت اثلٌَ يمطرش ٌَ  (2)
 .(1713)، كمممسيً (6967)أىمححمسجمتّ ابلجحسرم  (3)
 . (4/213)يمطالـ املٔكمجعني أ (4)
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ٔاؿ اىفلٓء، و جي يمطييّ أف يمجتحمجحمسل ٌ ْٔ أرجمتخمت  ٔد احلكً ني أك ىلع دلحمسد كجمت
 ىلٔة ادلحلو، كإال اكف   ْٔاقٌِٓ؛ مجعن  . (1) «ٌمجتمجعن

فَّ اىفمجتٔل ىتممصيه كاملحمجة حمجحمساـ إلدمع، 
ى
 /نٍ يلٔؿ اَ اىليًكٌَ املمجعئـ/ أ

ىجسا ٌمحتو ٌ حمجىك اىليض أٔ الٔحلحجس ابليج يمطَ مجعخمش أْو زٌُّ ممَ » حمجحمساـ فؽ األٌ، ْك
فمجتٔل ُيجش ُفممسّ ليفمجتٔل أُّ اكف يلٔؿ/ إف اذلم ليجشحجسيٌف يمطٌلَّ إذا ككمجعٍ هل ىمحيجشٌٔ، أك 

ٍمجعمجتىحجس  ًٓ يف اإلدمع أُّ ال  ىجسا مم ال ىمحالؼ ني ٌَ هي افلّ، ْك فمجتيّ لحمسكاي اىت ٔي
ي
أف أ

ىجسا ٌَ أفممسق اىفممسٔؽ، كأكرب الهحمس  .(2)«جئز... ْك
، أك ىحضى يمطيً فيفمجتيّ، جحتً يرتدد كيممصم، -7 ٍن فٓو هلذا اذلي  نمحتري ٌَ اجلس يممسمجتفت اعىػ

ا آَخَر؟  ًٍ  حردد وشم أن يصأل اعىـ
ٔاب/ حمسى إذا حمسدد يف جمتٔاب األكؿ؛ لممس كٔم، كيف  اجل  آىمحى ٍن ُمجعً، و يمطييّ أف يممسؿ اعىػ

ٔاز اىمجعٍو ىفمجتٔل إذا اكف املٌَ ال يمخضٍنئ إحلٓ، كٌلُ يف الٔك ُفممسّ  احلحجسيجحت يمطحجسـ جمت
 .  ال تممستِحجس إىل دحلو نًيٌ

 ٔائد حربٔيث ودعٔيث  /ف
ًْٔ، كأف يمجتمجعحمسَّؼى ىلع ٌ يممصغو هلً، كأف يممسيمطحجسًْ ىلع حمجوي  -1 يجيغ لرلايمطي أف يٓمجتً ٍَ يحجسيمط

ىجسي ْىجسا ٌَ يمطِي اجليب  . مممصالكًٓ، كإجمت أممسيمجتًٓ، ييٍىمحى ؿ يمطِّ بىٍمجعحجسي
ى
يٍممس ٔابو لً ي  جب

ً اىت ييًٍفى إىل املمجتمجعيًي حجسكو، كال ييكمجتىفى يف ذلم ملمجعحمسف اتللييحجسي. -2 دى املفْي ىحجسَّ ٍ يجيغ أف حتي  ن
نٍ أُّ ال حجسَّ ٌَ مممصرًل املمجتمجعيًي يف اتلمجعي ً، كبىجسؿ نممصط ذايت يف الٔمحشٔؿ إىل املمجعئٌ،  -3

 كيمطحجسـ االنمجتفء تليلني   الممسييب.كإيمطٍؿ اىمجعلٔؿ يف املمجعئٌ كاىمحمجتْر
كحجس يرتاجمتممط مجعخمش اىمجعميني يف حمجلو ادليمطٔة يمطَ اىمجعٍو لحمسىمحمحش اىت ٌِحمجِ ا إيْ  -4

                                      
 .(4/199) يمطالـ املٔكمجعنيأ  (1)
 . (4/162)امليجشحجسر الممسق  (2)



 

 

 

335  

ؿ هل، كلحمسبٍ حمجحجسث حمسدد يف ُفممسّ جتق يم  َّٓ بممس خمشيق اىمجعٌ ٓ، كرفخمش اجل
الحمسىمحمحش، كىكَ جي ىلع ادلايمطي أف ال ييمجتف إىل يشء ٌَ ذلم ٌ داـ ني يحجسيّ 
ادلحلو الرشيع، كال يتىحض يف اىمجعٍو كاىفمجتي ّ؛ نلرص اليجشالة يف الممسفحمس، كاىفمخضحمس يف 

ٍ، كال يمجتجحتحمس جب حجسؿ اىمجعٌ اذليَ يمجعحجسلٔف يمطَ يم الحمسىمحمحش حبحمت الممسفحمس كاملحمسض كحنْٔ
ٔممسو الممصك اىلحجسيٍ، فًٓ ال يفٍٓٔف أف يمطي  أف كممسو الممسفحمس احلٔـ غري يم ال

ٔد ادلحلو ال ايمطمجتر هل.  ً ٌممط كجمت  اىلرص الممسفحمس كىحجمس اتلمجع، كيمطحجسـ انرشاح محشحجسكْر
يمطيً أُّ يحجسرؾ ذلم كايجش ىلع إدرانّ اىلييب، ك إُحمساؿ اجلس ٌِزهلً؛ فلحجس أحمجؿ اجليب  -5

ى اىلي، أٌ غييمخض اىمخضممط  ٌَ ُفممسّ؛ إذ ال يحجسرؾ إال ٌَ اكف ٌمجتنيى اىفًٓ، كٔمَّ اذلاكء، ُريي
خمشمجعيف اإلدراؾ فال جيب ىجسلم؛ ألُّ ال يمجتحمجيجشو ٌِّ ىلع يشء، كإٍُ جيب تلفيجشيو 

ىجسا ٌَ دميو حمسبحمجتّ  ٔايه الرشيمطي، ْك حجس ألمحشحمجّ، فل يمطٍ حيمجتج إحلّ ٌَ األكامحمس كاجل
 . (1)اكف خيىحضًٓ ىلع كحجسر يمطلٔهلً، كيمحمس ف يِػحمسؿ اجلس ٌِزهلً 

 ٔائد يف مططيح احلديد  /ف
يٍٍ » /كؿ الحمسبيممط َ ىمحمحتيً إف ليحمجحجسيجحت ُٔرنا نِٔر اجلٓر فييٍمجعحمسىؼي ّ، كليهىجسب حمطي

 .(2) «نحمطيٍ الييو ِهحمسق
ٔيمطي اىت يمجعمجتربْ  ِؾ إلخمشف إىل ُلحجس الممسِحجس/ ُلحجس املنت، كهل ٌمجعيريق املٔخمش ْك

ٔادح يف املنت/   املحمجحجسجحتٔف؛ فٍَ اىل
 جلمحش اىلحمسآف، أك الممسِ، أك اإلدمع. -1  أف يكٔف ٌِكممشن
 لرصيخمت اىمجعلو، أك ِهحمسق احلليل كاملممصْحجسة، ٌمحتو/ حمجحجسيجحت/ ممسفيِ  -2 أف يكٔف خمىفن

يٍَّ يمطِحجس امللـ اىمجعمجتيق. ، كمحشى  ُٔح اىت ىحضف بلي ممسمجعن
 لألممسئب اجلٔم الحمسمحشني. -3  أف يكٔف خمىفن

                                      
  .(196ص) اجلٔكيالٔايف يف رشح األربمجعني  (1)
حجس  (2)  . (316)ص، كالحمسآٌحمسمحمسم يف املحمجحجسث اىفمحشو (528)أىمححمسجمتّ كًليممط يف الْحمس
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 أف يمجتمخضحمسؽ لألحمجحجساث الممسيممسي كاالجمتمجتٍيمطي املممسمجتحمجحجسجحت. -4
ًٓ يف ا -5  حلممشي ٌَ األٍ، أك مجعيجشن بلمجعممشًٓ.كٌَ ذلم/ ٌ كخمشمجعّ مجعممشي

/ كيو ملمٔف َ أمححجس اهلحمسكم/ أال حمسل إىل الممصفيع كٌَ يتمجعّ خبحمساممسف؟ فلؿ/ ٌراهل
/ يكٔف » حمجحجسجحتِ أمححجس َ يمطحجس ا، حمجحجسجحتِ يمطيحجس ا َ ٌمجعحجساف األزدم يمطَ أنجمس محمسفٔاعن

، كيكٔف يف يف أٌت رجمتو يلؿ هل حمٍحجس َ إدريجمس، كيكٔف أرضَّ ىلع أٌت ٌَ إيحجمس
 .«أٌت رجمتو يلؿ هل أٔ حمجِيف ْٔ رساج أٌت ْٔ رساج أٌت

 أٌريٌث أخرى/
 . «إف ابلمخضييمح ٌءيكق رمح، كحمجالكّ ٌمحتو حمجالكة اجلِ»حمجحجسيجحت/ 

 .«يمطييكً ىمجعحجسس فُّ ٌرؾ، فُّ يحمسؽ هل اىلي كيكُث ادلٌمجع»كحمجحجسيجحت/ 
 .«يمطييكً ىلحمسع، فُّ يحمسيحجس يف اىمجعلو، كيكرب ادلٌغ»كحمجحجسيجحت/ 

 ٓ كال نىجسٓي  .(1)كحنٔ ْىجسا ٌَ املٔخمشٔاعت كاألكذي اىت ال خيىفى كخمشمجعي
 
 
 
 
 
 

 

                                      
اجمتممط يف ْىجسا ابلب/ املِر املِيف، الَ اىليً  (1)  .♫كييحمسى
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 الحديث الثامن والعشرون
 
 

:  ◙ يح العسةاض ةن سازيةج  عن أةي ن   ال  ظ ن ا ز سوُل هللا  »ق  ع   ملسو هيلع هللا ىلصو 

ُسول  هللا  ُقْلن ا: ي ا ز  ا اْلُعيُوُن، ف  نْه  ْت م  ف  ذ ز  ا اْلُقلُوُب، و  نْه  ل ْت م  ج  ظ ًة و  ْوع  م 

 : ال  ن ا، ق  أ ْوص  ٍع ف  دِّ ظ ُة ُمو  ْوع  ا م  أ نَّه  ِعْْأُوِصيُكمْ ك  م  َْوالسَّ ْهللا َىي ِبجَق 

ِديْ ْبَع  ِْمن ُكم  ْيَِعش  َْمن  َْفِإنَُّه َْعب ٌد، َْعَلي ُكم  َز ْثَأَمَّ َْوإِن  َوالطَّاَعِة

اِشِديَنْ ْالزَّ ْال ـُخَلَفاِء ِْبُسنَِّجيَْوُسنَِّة َْفَعَلي ُكم  َْكِثَيًا، ِجالًَفا ْاخ  َفَسََيَي

ِْبالنَّىَْ َْعَلي َها ىا َْعضُّ ِديِّنَي، ْال ـَمه  َْفِإنَّ ُُمىِر؛ َدثَاِتْاْل  َْوُمح  َْوإِيَّاُكم  اِجِذ،

َعٍةَْضالََلةٌْ ِْبد   «.ُكلَّ

ٌن صحيٌح. (1)زواه أةو داود والرتمري س   وقال: حديٌث ح 

 
 

 
 

                                      
ىمحالمخف  أىمحىجس يمطحمل ،ممسججليحملف حمل األححصمجعجحت حمل ححصحجساد حمل اعمحمس الممسحمتممسمجتين /ممسحمق حمسدم اججلرتمخلىجسم، أمخل أجخم داكد يمغمجمجخم (1)

كأىمحىجس يمطمحميحم ىمحالمخف محلمحترية، كمخفؿ احلؽمخل/ اكف إمخلـ أحجمىحل احلحجسيجحت يف يمطرصق ال  ،اإلمخلـ أمححجس حمل حمجمحمىحل /مخلمحممجممخل ،محلمحترية
مخلحجسايمغمجع، كمخلمحممخفيحم محلمحترية، كدل ممسمحم اجحتجمجتني كمخلتني لججلمجمحمتحمسة، كجخميف بلرصة ألربممط يمطرشة حمقي مخلحمل ححصجخماؿ ممسمحم مخجمس 

  .♫كممسمجعني كمخلتني لججلمجمحمتحمسة، 
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
حجمىجسا احلحجسيجحت أىمححمسجمتيحم أمححجس، كأجخم داكد كاحمل حمجف مخلحمل ىحضحمسيمخف الجخمحلحجس حمل مممسججلمخل، حمجحجسجحتمحم 

ٍحمتحمس حمل جحتجخمر حمل يحمس يحجس، حمجحجسجحتين ىمحدل حمل مخلمجعحجساف، حمجحجسجحتين يمطحجس الحمسمححمل حمل يمطحملحمسك الممسججليم كحمجي
ٍحمتحمس الالكًِع، مخفال/ أحمحم اججلمجعحمسبض حمل ممسري، احلحجسيجحت  .(1)حمجي

كأىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم مخلحمل ركاي حمقي يمطحمل حبري حمل ممسمجعحجس يمطحمل ىمحدل حمل مخلمجعحجساف يمطحمل يمطحجس 
 .(2)الحمسمححمل حمل يمطحملحمسك يمطحمل اججلمجعحمسبض

دل حمل مخلمجعحجساف يمطحمل يمطحجس الحمسمححمل حمل أيب الؿ كمخفيىحل/ يمطحمل حمقي يمطحمل حبري حمل ممسمجعحجس يمطحمل ىمح
 .(3)اخلحمساِع يمطحمل اججلمجعحمسبض، يحم

كأىمححمسجمتيحم احمل مخلجمتيحم مخلحمل ركاي مخلمجعكي حمل محشججلخمت يمطحمل خمشحملحمسة حمل حمجي يمطحمل يمطحجس الحمسمححمل 
 .(4)حمل يمطحملحمسك الممسججليم يمطحمل اججلمجعحمسبض، يحم

ًكمى يمطحمل حيىي حمل جمتحمس يمطحمل يمطحجس الحمسمححمل حمل يمطحملحمسك الممسججليم يمطحمل اججلمجعحمسبض، يحم  .(5)كري
 . (6)مخلحمل ركاي حيىي حمل أيب املمخضع، ممسحملمجع اججلمجعحمسبض حنجخمق كأىمححمسجمتيحم احمل مخلجمتيحم

كحجمىجسا يف اججلحمطحجمحمس إممسمحمد جمتيحجس مخلمجتيجشىحل، كركايحم جحتحمقت مممصمجمجخمركف، كمخفحجس » مخفؿ احمل رجمت/

                                      
 .(5)، كاحمل حمجف (4667)، كأجخم داكد (17145)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (1)
  كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجممسحمل محشحمجيخمت.، (51)يف املحجسىمحىحل ، كابليمجمٌف (2676)أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم  (2)
 . (18/249)أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف اليحلري  (3)
 .(43)أىمححمسجمتيحم احمل مخلجمتيحم  (4)
 . (1379)أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف مممسمحمحجس الممصمخليني  (5)
 .(42) يحمأىمححمسجمتيحم احمل مخلجمت (6)
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حى يمغييحم لممسحملع، كمخفحجس ذمحلحمس ابلجحسرم يف رخييحم أف حيىي حمل أيب املمخضع ممسحملممط ِّ مخلحمل اججلمجعحمسبض  ُصي
جحمؾحمسكا ذلممق كمخفلجخما/ حيىي احمل أيب ايمطمجتحملدنا ىلع حجمىجسق الحمسكاي، إال أف حمجىمغظ أحجمىحل الممصـ أ

حمل ذمحلحمس ذلممق/ أجخم زريمط  املمخضع لمخل يممسحملممط مخلحمل اججلمجعحمسبض كلمخل يججلحمقيحم، كحجمىجسق الحمسكاي ممعججلممش، كمحملَّ
ًكمى يمطحمل اججلمجعحمسبض (1)ادلمممصٌف كحمجاكق يمطحمل دحمجيمخل ، كحجمالء أيمطحمسؼ بممصيجخمىمحمجممخل مخلحمل ممعريحجممخل، كمخفحجس ري

ة يمطحمل اجليب  يٍحجسى ، كريًكمى مخلحمل حمجحجسيجحت يحمسى حمسى ىمحى
ي
د حمسيحجسة ال إالَّ أفَّ إممسمحم اججلمجعحمسبض مخلحمل كجمتجخمقو أ

 . (2) «يث
كججلىمغمخض أيب داكد/ يمطحمل ىمحدل حمل مخلمجعحجساف مخفؿ/ حمجحجسجحتين يمطحجس الحمسمححمل حمل يمطحملحمسك الممسججليم، 

ھ ے ے ۓ ۓ ﴿أحمحم اججلمجعحمسبض حمل ممسري كحجمجخم ممحمل جحمحمسؿ يمغييحم/ » كحمجحمتحمس حمل حمجحمتحمس، مخفال/

يمغممسججلحملمحم كمخفججلمحم/ أحمحمؾ زاحمسيحمل . [29 /اتلٖبح] ﴾﮲﮳  ﮴ ﮵﮶  ﮷﮸  ﮹
ذات يجخمـ، جحتمخل أمخفىحل يمطججليمحم،  محشًل محم رممسجخمؿ ا كاعحجسيحمل كمخلحمقمجتبممسني، يمغحمقؿ اججلمجعحمسبض/ 

يمغجخميمطحمطمحم مجخميمطحمط ججليىمع، ذريمغ مخلمحممجم اججلمجعيجخمف، ككجمتججل مخلمحممجم اججلحمقججلجخمب، يمغحمقؿ مخفىحل/ ي رممسجخمؿ 
أوويلٍ ثذنٖى اهلل، والكُػ ا، محلف حجمىجسق مجخميمطحمط مجخمدع، يمغحملذا مجعمجمحجس إحلمحم؟ يمغحمقؿ/ 

ا، ة وسريً القً ؛ قإّٓ َِ يؽل َْلٍ ثؽؽي قكريى اػذ(3)ةا ظبنيً واًطةؼح وإن ؼجؽً 
ٖا ثٕة، وؼَ  ٖا ؼٌيٕة ض  قؽٌيلٍ بكنيت وقْح اًـؼٌكةء اًـُٕؽيني الؿامؽيِ، دُكى

ٖاصؾ، وإيةكٍ وحمؽزةت األمٖر؛ قإن لك حمؽزحٍ   .«ضالًح ثؽؼح، ولك ثؽؼحٍ  ثةجل
كيف ركاي الحمل مخلجمتيحم/ يمطحمل مخلمجعكي حمل محشججلخمت يمطحمل خمشحملحمسة حمل حمجي يمطحمل يمطحجس الحمسمححمل 

مجخميمطحمط  كيمطحمطمحم رممسجخمؿ ا » بض حمل ممسري يحمقجخمؿ/حمل يمطحملحمسك الممسججليم/ أجحميحم ممسحملممط اججلمجعحمس
ذريمغ مخلمحممجم اججلمجعيجخمف، ككجمتججل مخلمحممجم اججلحمقججلجخمب، يمغحمقججلمحم/ ي رممسجخمؿ ا، إف حجمىجسق ججلػحملجخميمطحمط مجخمدع، 

ة، ال يـيؾ ؼْٕة ثؽؽي إال يمغحملذا مجعمجمحجس إحلمحم؟ مخفؿ/  مؽ دؿكذلٍ ىلع ابليضةء حلٌٕة وْٕةٔر
                                      

 حيىي حمل أيب املمخضع مخلحمل اتلمجمىجسي، لججلحملحمسم. حمسدم (1)
 .(2/759)جامع العلوم واحلكم  (2)

ًع »كيف ركاي احمل حمجف/  (3)  .«ظبنيًّة دلؽَّ
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ؼؿقذٍ َِ قنيت وقْح  ا، قؽٌيلٍ ثُةة وسريً ٔةله، َِ يؽل َْلٍ قكريى اػذالقً 
ٖاصؾ، وؼٌيلٍ ثةًطةؼح وإن ؼجؽً  ٖا ؼٌيٕة ثةجل ا اًـؼٌكةء الؿامؽيِ اًـُٕؽيني، ؼض

 ظبنيً 
َ
ِ ة؛ قإُّة اًـُؤَِ اكًـضُي األ  .«اّنةد يؽَ ، ظيسُة قِ ِف ّ

 .(1) كأىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف )املممسمجتجحسحمسج( محمحمججخم حجمىجسا الججلىمغمخض
ِِّف، ظيسُة قِ »كمخفجخمهل/ 

َ
 /«اّنةد يؽَ قإُّة اًـُؤَِ اكًـضُي اأْل

كمخفحجس أجحمؾحمس ىحضىمغ مخلحمل احلىمغظ حجمىجسق الحمسيدة يف آىمححمس احلحجسيجحت، كمخفلجخما/ »/ مخفؿ احمل رجمت
يه مخلحجسرجمته يمغييحم، كججلحممس مخلمحميحم، مخفهل أمححجس حمل محشججلخمت املرصم كممعريق، كمخفحجس ىمححمسَّجمتيحم احلؽمخل، 

/ كٌلف أممسحجس حمل كدايمط يحمسيحجس يف حجمىجسا احلحجسيجحت/ يمغف املمخلحمل اكجلحملىحل األجحمممغ، (2)كمخفؿ يف حمجحجسيمحتيحم
 .(3)«دحمجيمحتحمل مخفيحجس اجحمحمق

كزاد احمل مخلجمتيحم يف ركاي/ يمطحمل ىمحدل حمل مخلمجعحجساف يمطحمل يمطحجس الحمسمححمل حمل يمطحملحمسك يمطحمل 
محشالة اليجشخمت، جحتمخل أمخفىحل يمطججليمحم جخمجمتمجميحم  محشًل محم رممسجخمؿ ا »اججلمجعحمسبض حمل ممسري مخفؿ/ 

 .يمغىجسمحلحمس حنجخمق «يمغجخميمطحمطمحم مجخميمطحمط ججليىمع...
- كحجمىجسق الحمسكاي يمجعنيِّ كمخف املجخميمطحمط، كمخفحجس كرد ذلممق ممسحمق يف ركاي اججلمخضرباين ال -أيممشن

 مخلحمل ىحضحمسيمخف حيىي حمل جمتحمس يمطحمل يمطحجس الحمسمححمل حمل يمطحملحمسك الممسججليم يمطحمل اججلمجعحمسبض، يحم.
 ييجشججليخمت أف يؾجخمف ممسبن لججلحمجحجسيجحت، كحجمجخم حمجحمسص اجليب  «محلفَّ حجمىجسق مجخميمطحمط مجخمدِّع»كمخفجخمهل/ 

رى هل.  ىلع جحميجشيحمج األمخل يمطمحمحجس امخفرتاب أجمتججليحم اذلم مخفيحجسِّ
ممصمخليني، كحجمجخم كحجمىجسا حمجحجسيجحت جمتيحجس مخلحمل محشحمجيخمت حمجحجسيجحت ال»يف )املممسمجتجحسحمسج(/  كمخفؿ أجخم جحممجعيمخل

كإف حمسًليحم اإلمخلمخلف حمحملحجس حمل إممسحمليمطيىحل ابلجحسرم كمممسججلمخل حمل احلحمتج؛ يمغججلحجمس ذلممق مخلحمل جمتمجم 
مخفحجس حمسٌل محلمحترينا مم حجمجخم برشىحضمجمحمل أكىل، كإىل ىحضحمسيحمقمجتمجمحمل  ↓اجحمؾممسرو مخلمحممجمحمل هل، يمغجحممجمحمل 

                                      
 .(1)أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف املممسمجتجحسحمسج  (1)
 . (51)كًلىجسا يف ركاي ابليمجمٌف يف املحجسىمحىحل  (2)
 . (2/758)كاحلؾمخل  جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ (3)
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أمخفحمسب، كمخفحجس ركل حجمىجسا احلحجسيجحت يمطحمل اججلمجعحمسبض حمل ممسري جحتالجحت مخلحمل يع الممصـ مخلمجعحمسكيمغجخمف 
ٍحمتحمس، كحيىي حمل أيب املمخضع، مممصمجمجخمركف/ يمطحجس الحمسمح ٍحمتحمس حمل حمجي حمل حمل يمطحملحمسك الممسججليم، كحمجي

 . (1) «كجحتالجحتمجتمجممخل مخلحمل مخلمجعحمسكيف يع الممصـ
حمل أجحميحم ججلحجمس هل راكو يمطحمل ىمحدل حمل مخلمجعحجساف  كزىيمطمخلى احلؽمخلي أفَّ ممسى حمسًلمجمحمل هل أجحممجمحمل جخمحجمَّ

- ممعري جحتجخمر حمل يحمسيحجس، كمخفحجس ركاق يمطمحميحم  حجمحمل.حبري حمل ممسمجعحجس، كحمحملحجس حمل إحمساحجميمخل اتلييم، كممعري -أيممشن
يحم احمل رجمتو حمقجخمهل/ ججلحجمس األمحمس محلحمل حمطمحمَّيحم، كججلحجمس احلحجسيجحت ىلع رشىحضمجمحمل، يمغجحممجمحمل » كمجعحمقَّ

لمخل خيحمسجمت ججلمجعحجس الحمسمححمل حمل يمطحملحمسك الممسججليم، كال حليٍحمتحمسو الالكِع ححصحن، كججلحممس ممحمل اححصمجتمجمحمس ججلمجعججلمخل 
 . (2) «كالحمسكاي

ولك » كبلمجعممشيحم ححصحجمحجس مخلحمل حمجحجسيجحت جمتحمس حمل يمطحجس ا، كاحمل مممسمجعجخمد، كيمغيمجمحمل زيدة/
، كممسييت ختحمسيمخت حجمىجسق الحمسيدة يف الالكـ ىلع اعمخف االمجتحجساع، آىمححمس الرشح «يف اجلةر الًحٍ ض

 اتلىمغيجشيٌل لججلحمجحجسيجحت.
 
 
 

 
 
 

  

                                      
 .(1/36)مستخرج أيب ىعوم  (1)

 .(2/758)جامع العلوم واحلكم  (2)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 
  /قُٓاأوال ◙/ 

ججلىيمخل حمل مخلمحميجشجخمر. كاججلًمجعحمسبض ججليم/ مخلحمل ين ممسي ؾرس اججلمجعني - اججلًمجعٍحمسبض حمل ممسرييحم الممسُّ
، كمخفيىحل/ مخلمجعمحمق/ الممصحجسيحجس، كمخفيىحل/ مخلمجعمحمق/ اججلمخضجخميىحل مخلحمل اجل -كممسيحلجخمف الحمساء ًمجعىحلى يمطججلحملن س، جحتمخل جمتي

 اجلرٍل املجحسمحشمخل.
ككفى إىل مممسحمتًحجس 

ٍ
، كحجممخل دميمط مخلحمل اليجشحمج يمغحمقحمساء ممعحمسبء، اكجحمجخما يى ىمغَّ كٌلف مخلحمل أحجمىحل اليجشُّ

ججلَّالن يمطججلييحم يبيمجتجخمف يمغييحم.رممسجخمؿ ا  حمطى  مخلي ، يمجعين/ مجخمخمشمجعن ىمغَّ  ، كٌلجحم هلمخل يف آىمححمسق محشي
  /وْيذٓزةّية ◙/  

يخمت  ً
 ىمغمجتخمت اجلجخمف كًلرس اجليمخل كبحلء املمجمحملججل.أجخم َنى
  /إقالَٓزةثلة ◙/ 

، كٌلف يحمقجخمؿ/ أجحم راممط اإلممسالـ، أم/ أجحم راممط مخلحمل أممسججلمخل.   أممسججلمخل مخفحجسيحملن
  /أؼُةهل وَْةمجٓراثؽة ◙/ 

جحمحمسؿ لممصـ، كممسؾحمل محمحش، كٌلف مخلحمل اججلمجعحجسيحمل، كٌلف مخلحمل ابلاكني، اذليحمل ذمحلحمسحجممخل ا  
﮳  ﮴﴿يف مخفجخمهل مجعىل/  ﮲  ﮸  ﮹ ھ ے ے ۓ ۓ ﮷   ﴾﮵ ﮶

 اآلي.. [29 /اتلٖبح]
  /وقةدٓػةمكة ◙/ 

مخلت يف الممصـ ممسمحم مخجمس كممسمجعني يف ىمحاليمغ يمطحجس املججلممق حمل محمسكاف، كمحمسكييحم كاحمجحجس 
 كجحتالجحتجخمف حمجحجسيمحتن.
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 أهمية احلديث ومنزلته

 
 
مخلحمل جمتجخمامخلممط اللكمخل ال خيحمسج يمطمحميحم يشء، كحجمجخم  )لك ثؽؼح ضالًح(/ مخفجخمهل »مخفؿ احمل رجمت/  -1

أمحشجخمؿ ادليحمل، يمغلك مخلحمل أحمجحجسث ححصحن كنممسيحم إىل ادليحمل، كلمخل يؾحمل هل أمحشىحل يمطحمطيمخل مخلحمل 
أمحشىحل مخلحمل ادليحمل يحمسجمتممط إحليحم يمغمجمجخم خمشالججل، كممسجخماء يف ذلممق مممسىحل االيمطمجتحمقدات، أك 

 .(1) «األيمطحملؿ، أك األمخفجخماؿ اججلحمطحجمحمسة كابلىحضمحم
 كاحلحجسيجحت يحمقحمسر أمحشجخمالن يمطحجسيحجسة، مخلمحممجم أجحميحم/ -2

 أمحشىحل يف الجخممحشي. -   أمحشىحله يف الجخميمطمخض. -
 أمحشىحل يف ذـ االىمحمجتالؼ. -  يمط أكيل األمحمس.أمحشىحل يف ىحض -
ِـّ االمجتحجساع. -   أمحشىحل يف اتلحملممسممق لممسمحم. -  أمحشىحل يف ذ

 
 

 
 

  

                                      
 .(2/783) جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل (1)
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 شـرح املفـردات

 
 
 ، أم/ خمشمخف مخلحمل الجخمجمتىحل، كحجمجخم اخلجخمؼ.-ؾرس اجليمخل- «وِصٌخ»
 أم/ ممسججل.، «ذرقَخ»
ؿَ » ََّ َ

 / مخلحمل اتلمخلري، كحجمجخم/ جخمحل اإلمخلرة.«دَأ
كحجمجخم مخلحمل يمطحمسؼ احلمخف كامجعيحم، كخمشحجسق/ اججلىمعكم، كحجمجخم/ مخلحمل يمطحمسؼ دمممط راححصحجس،  /«الؿامؽيِ»

 احلمخف كاحنحمسؼ يمطمحميحم، كالممشؿ/ مخلحمل لمخل يمجعحمسؼ احلمخف كلمخل يمجعحملىحل يحم.
ٖا» ؛ كذللممق حمقجخمؿ/ ىحمسَّ  /«َؼض  مجم حلحمله ، كحجمجخم ىمغمجتخمت اججلمجعني، كخمشحملُّ يمغمجعىحلي أمحمسو مخلحمل يمطىخمشَّ يىمجعىخمشُّ

، كال حمقجخمؿ/ يحمسَّ أمخلَّممق ممشمخل  ُّ ؛ ألجحميحم ًمخلحمل ىحمسَّ يىربى ممق ي زيحجسي ابلء، يمغلك مخلحمل يمطىخمشَّ كبىحمسَّ ىمغمجتخمت يمغؤحجمحمل أمخلَّ
ٍ يمغؤحجمحمل يف  حملَّ ىممشي  ججلىمغمجتخمت يمطني املممشرع، كلجخم اكجحم يمطني مممشريمطمجمحمل مممشحملجخممخل ل يف األمحمس؛ مجعن

 . كا احلىحلى حجسُّ / مخلي حجسُّ حملي حجسَّ يى كا ادلراحجممخل، كمخلى حجسُّ / يمطي حجسُّ مجعي حجسَّ يى  األمحمس، محلحمل حمقجخمؿ يف يمطى
ٖاصؾ»  دمممط جحمجمتىجس، مخفيىحل/ األرضاس، كمخفيىحل/ األجحميب. /«اجل
، حملمجعىن/ الحمسمجخما كاممسمجتحملممسيحلجخما. /«ؼٌيلٍ»  اممسمخلي يمغمجعًىحل أمحمسو
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 الشرح اإلمجالي

 
 

ًًحمليحم  ، كٌلف احلحجسيجحت أمحشىحله يمطحمطيمخل يف الجخميمطمخض، كاإلرححصد، كاتلجخمجمتييحم، كحجمجخم مخلحمل جمتجخمامخلممط َكى
ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ أف يمجتجحسجخمَّؿ أمحشحمجيحم ملجخميمطحمط؛ اممسمجتحمتن ججلحمقجخمهل مجعىل/ مخلحمل اعديحم 

 . [36 /اًنكةء] ﴾ں ں ڻ
الجخميمطمخض/ حجمجخم األمحمس جبججل امليجشججلخمت اخلليجش، أك الحمساجمتحمج، أك » /مخفجخمايمطحجس األحمجاكـ كمخفؿ يف

 . (1) «اجلٌه يمطحمل ارؾب املىمغممسحجس اخلليجش، أك الحمساجمتحمج
كحجمجخم أمحشىحله يف حمليزي ابلحجسيمط مخلحمل الممسمحم، كاهلحجسل مخلحمل الحمسححصد، يمغحمل كايمغمخف الرشع كالممسمحم 

يرش  ع يمغمجمجخم مخلحمل ابلحجسع.يمغمجمجخم الممسمحم، كمخل ىمحججلممغ الرشع يمغمجمجخم ابلحجسيمط احلدجحت، كلك مخل لمخل ي
ٍحمسمخف كاالىمحمجتالؼ، كيمغييحم يفه مل يجيغ  كاحلحجسيجحت أمحشىحله يف احلحمسص ىلع اجلحمليمط كجحمًىجس اججلىمغي

 يمغًٍمجعججليحم يمطمحمحجس االىمحمجتالؼ، كمخل يججلحمسـ ممسججلجخمًليحم لججلمحمحمتة كاهلحجساي مخلحمل كيالت اخلاليمغت كاملحمجحجسجحتت.
 
 
 

 
 

  

                                      
 .(1/5) قواعد األحكام (1)
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 الشرح التفصيلي

 
 

  /وؼغْة»مٖهل»/  
 امخف، كيه ميجشحجسر مخلييم.املجخميمطحمط/ اجليجشخمت كاتلىجسمحلري ججلمجعجخم

ي مخفججليحم مخلحمل جحتجخماب  الجخميمطمخض كاججلمجعحمط كاملجخميمطحمط/»/ مخفؿ احمل ممسيحجسق حجمجخم ىجسمحلريؾ اإلنممسفى حمل ييججلنًيٌ
، أم/ مخفىًىحلى املجخميمطحمطى   .(1) «كيمطحمقب. يحمقؿ/ كيمطحمطمجتيحم يمغتَّمجعىمخضى

جحمَّجحت لججلمجتمجعحمطيمخل، يمغٌه مجخميمطحمطه يمطحمطيحملي اجلىمغممط كاألجحتحمس؛ حجسحلىحل حمجيجشجخمؿ الجخمجمتىحل كابلاكء مجعحجسحجم.  كيى
أكؿ اجلمجمر مخلممط محشىمغء اجلىمغجمس، كممسيحلجخمجحممجم كىمحممصجخميمطمجم مجعحجس محشالة اليجشخمت، محلحمل كمخفممط كٌلف كمخفمجتمجم يف 

 مجعحجس محشالة اججلىمعحجساة مجخميمطحمط ججليىمع  كيمطحمطمحم رممسجخمؿ ا»ذلممق يف ركاي اججلرتمخلىجسم/   .«يجخممخلن
  /أي/«ثٌيـح»مٖهل ، 

ججلممع يمغيمجم إلجحمىجسار كاتلجحسجخميممغ، ألجمتىحل حمسمخفيمخف اججلحمقججلجخمب؛ كذلممق امخلمجتمحتالن ججلحمقجخمهل مجعىل/  -1
 . [36 /اًنكةء] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿

 كيف اآلي كاحلحجسيجحت جحمحجسب املججلىمع يف املجخميمطحمط.
 أم/ مجخممحشجخميمغ بلالممع/ -2

ىحل إىل إيمغمجمـ املمجعين املحمقيجشجخمدة، كإييجشهل إىل مخفججلجخمب الممسمخلمجعني،  كابلالممع/ يه اتلجخممحشُّ
 حمجممسحمل محشجخمرة مخلحمل األججلىمغظ ادلاججل يمطججليمجم، كأيمغيجشحمجمجم كأحمجالحجم لألممسحملع، كأكمخفمجعمجم يف اججلحمقججلجخمب.

ى إيمطحمتزيقي، كمحمممس »/مخفؿ احمل املمجعزت ُثي حملى إجيزيقي، كمخفىحلَّ دلزيقي، كًلى ممسي أججلممع الالكـ مخل حمجى
 .(2)«محشحجسكريقي كأيمطحمتزيقي 

                                      
 .(7/466)لسان العرب  (1)

 . (7/11) جحممجمي األدب (2)
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  /وصٌخ َْٕة اًنٌٖب، وذرقخ َْٕة اًؽيٖن»مٖهل»/ 
ا كبىحضمحمن، كحجمىجسا دحلىحل ىلع محلحملؿ مخلمجعحمسيمغمجتمجممخل كمحمسااعمجممخل لحمسبمجممخل.  أىمحىجست حملحمتمخلممط اليجشحمج حمطحجمحمسن

؛  ألف مخفججلجخمبمجممخل رمخفيحمق، كلجخم اكجحم مخفممسي مل جحتحمست/  يمغاكف جحتري املجخميمطحمط يمغيمجممخل ججليىمعن
ػػه  جخمًٍيمطحمطى ٍمجعػػيحمي مى ىػػٍمخل تىمحمٍىمغى ججلٍػػي ل ػػ اججلٍحمقى  إًذىا مخفىممسى

 

ممطي   محمٍىمغى ٍ الى يى ًجحسى رًٍض إًٍف ممسى
ى
أٍل حمسي  اكى مخضى  اججلٍػحملى

 

حمس ذريمغ يمطحمل كىًجمتججلىٍ؛ ألف ابلاكء يجممص يمطحمل اخلجخمؼ، كيف احلحجسيجحت دحلىحل ىلع أف  كأىمحَّ
ايحم حمحملجخمده، كأجحتحمس حجمىجسا اخلجخمؼ مخلحمل ابلاكء ممعري املمجتلكَّممغ اخلجخمؼ مخلحمل ا كممسمخضجخميحم كاجحممجتحمقمخليحم كيمطىجس

- حمحملجخمد  كحجمىجسا اججلمجعمخضممغ هلىجسيحمل الجخمحمطيىمغمجتني مخلحمل يمطمخضممغ املممسَّ ىلع الممس. -أيممشن
ُة اجلةر/ ؼنٌي ثََلْخ َِ ػنيح اهلل، وؼني ثةدَْخ » كيف احلحجسيجحت/ ُٕ ؼيْةن ال دُك 

 .(1)«حتؿُس يف قبيي اهلل
َٖد الٌنُب يف الرضعال يٌَُِش اجلةَر » كيف احلحجسيجحت اآلىمححمس/ ِ ػنيح اهلل ظىت يؽ  َٗ  .(2)«ََِ ثََل

حى ا مجمحمل املمخلمحمني، يمغحمقؿ/  حجسى ، مخلى  كحجمىجسا الجخممحشىمغف الجخمجمتىحل كابلاكء مخلحجسحه
 . [9 /األّكةل] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿

 .[63 -63 /احلش] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿كمخفؿ/ 
 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ﴿ كمخفؿ/

 .[36 /املةاؽة]
ىمححمسج حمجني زاممعً الممصحملجمس، يمغيجشًل اججلحمطمجمحمس،  أف اجليب »يجشحمجيحمجني يمطحمل أنجمس/ كيف ال

، جحتمخل مخفؿ/   ممسججلَّمخل مخفـ ىلع املمحمرب، يمغىجسمحلحمس الممسيمط، كذمحلحمس أف ني يحجسيمجم أمجخمرنا يمطحمطمخلن َِ أظتَّ يمغججلحملَّ
ٖاهلل ال تكألٖين ؼِ يشء إال أػربدلٍ ثٓ يف َنةيم  أن يكأل ؼِ يشء قٌيكأل ؼْٓ، ق

 .(3)«اكء. مخفؿ أنجمس/ يمغكُث اجلس ابلٔؾا
                                      

 كمخفؿ/ حمجممسحمل ممعحمسي. (1639)أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم  (1)
 .(2774) يحم، كاحمل مخلجمت(3115 -3168)، كاججلجممسيئ (1633)، كاججلرتمخلىجسم (16182)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (2)
 . (2359)، كمممسججلمخل (546)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (3)
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  /ٖدع قأووْة»ومٖهل  /«ية رقٖل اهلل وإّٔة مٖؼغح م
جخما أجحممجم مجخميمطحمط مجخمدع مخلحمل أمحمسيحمل/    كمخفحجس اممستممصىمغُّ

ى امليجشٌل  املجخمدِّع يممسمجتحمقيص مخل ال يممسمجتحمقيص ممعريق يف اججلحمقجخمؿ كاججلىمغمجعىحل؛ كهلىجسا أمحمس -1 أف يييجشٌلِّ
؛ ألجحممجم ؾجخمف مخلمجتحمقمحم، يمغملجخميمطحمط اكجحم محلىجسلممق.  محشالةى مجخمدِّعو

ًؽِّلي ال أًنةكٍ » لممق يف أجحتمحمء الالكـ، كذلممق جحمحمطري مخفجخمهل يف ىمحمخض الجخمداع/ألجحميحم أملخمت إىل ذ -2
يى احلحمت/ (1)«ثؽؽ عيم ٔؾا حملِّ  .«حمجحمت الجخمداع»، يمغممسي

 ىمحمخضن أىمححمسل يمغيمجم إححصمجعر حجسجحمجخمِّ أجمتججليحم. كمخفحجس ىمحمخض اجليب 
ىلع مخفمجتًل  محشًل رممسجخمؿ ا » محلحمل جحت يف اليجشحمجيحمجني مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحمق حمل اعمحمس مخفؿ/

وإين قََؿُطلٍ ىلع احلٖض، وإِنَّ محمرب اكملجخمدِّع لألحمجيء كاألمجخمات، يمغحمقؿ/ أحمجحجس، جحتمخل محشمجعحجس امل
ٖا ثؽؽي، وًلِ  يٌََْح إىل اًـُضْعَكح، وإين لكُخ أػىش ؼٌيلٍ أن ترشك

َ
ُٓ وُة ثني أ َؼْؿَض

ٖا وُة ٌٔه َِ اكن مجٌلٍ ٖا، قذٌٕى ٖا قيٕة ودنذذٌ َْةقك . مخفؿ أػىش ؼٌيلٍ ادلّية أن َت
 . (2)«ىلع املمحمرب ي رممسجخمؿ ا يمطحمق/ يمغاكجحم آىمححمس مخل رأي

  /ٍَْة»مٖهل ْوِو
َ
 /«قَأ

ىمغمجتخمت اهلحملحمسة، أم/ كمحشين جمتمخلمجع اكيمغي ملمجمحملت ادليحمل كادلجحمي، كاججلحمطحجمحمس أف اججلحمقىحل 
ر، أم/ يمغًٍف  مجعممشمجممخل ال َكمجممخل. كاججلىمغء/ لججلمجتىمغحمسيممط ىلع مخل مخفججليحم، أك كامخفمجع يف جمتجخماب رشط مخلحمقحجسَّ

كًٍمحشمحم.
ى
 محلمحمى مجخمدِّاعن يمغ

جخمب لجخممحشي حجمجخم الجخميمطمخض؛ يمغحمقحجس حمجيجشىحل أمحشججليحم، كاملمجعىن/ زدجحم، كإف اكف جحتمخل إًٍف اكف املمخضججل
ا حجمجخم أحجممخل.  املحمقيجشجخمد جحمجخماعن آىمححمس مم ال ختجخميممغ يمغييحم كال كيمطيحجس يمغحمقحجس ىحضججلجخما أمحمسن

                                      
 .(1216)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (1)
 . (2296)، كمممسججلمخل (1344)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (2)
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  أوويلٍ ثذنٖى اهلل والكُػ واًطةؼح»/ ومٖهل»/ 
يمغمجمف اللكحملمجتف جتحملمجعف ممسمجعدة اآلىمححمسة ملحمل حملممسممق مجمحمل، كاتلحمقجخمل كمحشي ا لألكججلني 

 . [161 /اًنكةء] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿يحمل/ كاآلىمححمس
كأمخل ىحضيمط أكحلء األمجخمر يمغىمغيمجم ممسمجعدة ادلجحمي، كبمجم جمجتحمطمخل ميجشججلخمت اججلمجعد كمخلمجعيممصمجممخل، 

 كبمجم يممسمجتمجعيمحمجخمف ىلع إحمطمجمر ديمحممجممخل كىحضيمط ربمجممخل.
 .(1)كبحجسأ تلحمقجخمل؛ ألجحممجم أدمممط إذ يه امخلمجتمحتؿ األكامحمس كاجمتمجتمحمب اجلجخمايه

  اتلحمقجخمل مخلحمل يمطمخضممغ اخلص ىلع اججلمجعـ؛ ملحمسيحجس اججلمجعمحميكيؾجخمف يمطمخضممغ الممسحملممط كاججلمخضيمط ىلع
؛ كذلممق الححصمجتحملؿ اتلحمقجخمل ىلع [33 /الؿمحِ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿كاتلكيحجس، حنجخم/ مخفجخمهل مجعىل/ 

 الممسحملممط كاججلمخضيمط.
محلحمل يف ركاي أـ احليجشني  «حمجحمت الجخمداع»يف ىمحمخض  كبمجمىجسيحمل األمحشججلني كىَّصَّ اجليبُّ 

مٍحىًممسيًَّ مخفججل/
ى
ية أيٕة  يف حمجحمت الجخمداع، يمغممسحملمجعمجتيحم يحمقجخمؿ/ خيمخض ممسحملمجع رممسجخمؿ ا » األ

ٖا َة أمةم قيلٍ  ٖا هل وأطيؽ ع، قةقُؽ َؿ ؼٌيلٍ ؼجٌؽ ظبيشٌّ دلؽَّ َي ُ
ٖا اهلل، وإِْن أ اجلةس ادن

 .(2)«وذةَب اهلل
  والكُػ»/ مٖهل»/ 

حمل يمغمجمحمليحم كمخلمجعحمسيمغمجتيحم. -1  أم/ اإلمحشىمعء إىل الكـ كيلِّ األمحمس حلمجتحملؾَّ
 ، كيمطرب يمطمحميحم لممسحملممط؛ ألف يمغحجسة الممسحملممط مخفجخمؿ املممسحملجخمع.حملمجعىن/ مخفجخمؿ املممسحملجخمع «الممسحملممط»أك  -2

كيمطججلييحم؛ يمغججلمخضيمط ىلع املمجعىن األكؿ ممسحجمس؛ ملىمعيحمسمجم هل، كىلع املمجعىن اثلين كيحجس؛ 
. ٍكىلى

ى
ؿ أ كَّ

ى
 ليحلجخمجحميحم مخلحمل مخفيىحل اإلاعدة. كاأل

                                      
 .(األربمجعني)احلحجسيجحت اثلمخلحمل يمطرش مخلحمل  /كراجمتممط الالكـ ىلع اتلحمقجخمل يف (1)
 .(1838، 1298)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (2)
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 / «واًطةؼح»
 محميحم يف ممعري إجحتمخل.ججلىمغمجعىحل كااليمطمجتحمقد كيه املجخمايمغحمق يف اججلحمطحجمحمس كابلىحضحمل يمغيحمل ييٍمىحمس يحم كييمحمًٍهى يمط

  َؿ ؼٌيلٍ ؼجؽٌ »/ مٖهل ََّ َ
 /«وإن دَأ

ًع »كيمطمحمحجس احمل حمجف/   ، كحنجخمق يف حمجحجسيجحت أـ احليجشني.«... ظبنيًّة دلؽَّ
ُٓ َزبِيجحٌ »كلججلجحسرم مخلحمل حمجحجسيجحت أنجمس/  نَّ رأَق

َ
 .(1)«ظبيشٌّ َوأ

َع األطؿاِف » كملممسججلمخل/  .(2)«ولٖ اكن ؼجًؽا ظبنيًّة دُلَؽَّ
حمس/ محشر أمخلرينا، كالججل ىمغمخض يممصري إىل اممسمجتحمقالهل يف ذلممق، أم/ مخلحمل ممعري مخلري مخلحمل ىمحججليىمغ، كمخلَّ

 . (3)كيه ججلىمغمجت دمخفيحمق 
، كًلىجسا (4)«األاُح َِ مؿيل»/ محليممغ اجلحملممط ني حجمىجسا احلحجسيجحت، كبني مخفجخمهل قإن ميي/ 

 ؟(5)«اجلةس دجػ ًنؿيل»/ مخفجخمهل 

ٖه ٖاب ىلع ذله َِ وص  /قةجل
ـو مخفحمسيشٍّ بممص -1 األاُح َِ » مجمدة حمجحجسيجحت احلؽمخل/كالي اججلمجعحجس إجحمحمل ؾجخمف جحمححصن يمطحمل إمخل

ٖا لكَّ ذي ظلٍّ  ، قآد ة، وللكٍّ ظلٌّ ة أمؿاء قضةٔر ة، وقضةٔر ة أمؿاء أثؿأر مؿيل، أثؿأر
ٖا ٖا هل وأطيؽ َؿْت ؼٌيلٍ مؿيٌل ؼجًؽا ظبنًيّة قةقُؽ ََّ َ

ٓ، وإِْن أ  كإممسمحمدق جمتيحجس. (6)«ظنَّ
محتىًىحل ججلىمعري الجخمامخفممط ىلع ىحضحمسيمخف اتلحمقحجسيحمس كا -2 ججلىمغحمسض، كإال يمغججلمجعحجس احلبيش حجمىجسا مخلحمل ب رضًب الحملى

َِ ثىن هلل مكضًؽا ولٖ وُكعه َقَطةٍة ثىن »/ ال يجشخمت كاليمجتيحم، كذلممق جحمحمطري مخفجخمهل 

                                      
 . (693)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (1)
 .(1837)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (2)
 . (323ص)محشىمغي  ججلمجعحجس الجخمحجمب أيب اجلجخمكي، ح األربمجعنيرش (3)
 .(12367)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (4)
 .(1818)، كمممسججلمخل (3496)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (5)
 .(7/242)كأجخم جحممجعيمخل يف احلججلي  ،(759)يف ابلحمجحمس الحمسىمحر ، كاججلزبار (425)، كاججلمخضرباين يف اليجشىمعري (6962)أىمححمسجمتيحم احلؽمخل  (6)
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 .(1)«اهلل هل ثيًذة يف اجلْح
حجمجخم مخلحمل ب اإلىمحر ججلىمعي، كأف جحمحمطـ الرشيمجع خيمجتىحل حمجني جخمخمشممط الجخماليت يف ممعري  -3

ججلمخضيمط حجممحم إيمحتر ألحجمجخمف  أحجمججلمجم، كمخفحجس كحل امحمسأة ىلع مرص، كًلىجسلممق جخمىل يمطحجس، كاألمحمس
ٍحمل ال جتجخمز كاليمجتيحم أحجمجخمف مخلحمل إيمحتر اججلىمغمجتمحم اججليت ال دكاء  الرضريحمل؛ إذ اليجشرب ىلع كالي مخلى

 هل كال ىمحالص مخلمحممجم.
كمخفحجس حمجيجشىحل ذلممق يف أكاىمححمس اججلمجعرص اججلمجعيس، كمجتممط إىل يمطرص املحملحلممق، حمجيجحت محشركا 

 ىمحججلىمغء ال أمحمساء يمغحمجممس.
حجم اكيمغجخمر اإلىمحممصيحجسم، كٌلف كحجمىجسا مخلحمل اخلججلىحل اججلمجعحمطيمخل، كمخفحجس حمجيجشىحل حجمىجسا يف م رص حمجني جخمالَّ

ا حمجبممصينٌ ىمحيجشينٌ اححصرتاق ممسيحجسق محتحملجحمي يمطرش ديمحمرنا.  يمطحجسن
، كلمخل يىًىحل مرص يف اإلممسالـ امحمسأةه مخفججلمجم،  رِّ حمسي ادلُّ حمتى كجخمججلَّ ميججلممق مرص جمتريه يحمقؿ هل/ ححصى
، كأرممسىحل اخلججليىمغ املمجعمجتيجشمخل  كأمخفمخل يف املحملججليحل جحتالجحت أححصمجمحمس، يمغجخممخفممط يف ممسججلمخضمحممجتمجم اخمشمخضحمسابه

ييمجع أحجمىحل مرص يف جخمحلمجتمجم يمغزتكجمتمجم األمخلري يمطحمس ادليحمل أيممق اججلرتًلحملين، كجحمحمسججل هل يمطحمل 
 الممسججلمخضمحم.
  قإّٓ َِ يؽل َْلٍ قكريى اػذالقًة وسريًا»/ مٖهل»/ 

يمغممسريل اىمحمجتاليمغن محلمحترينا ني  أم/ احلؿ كالممصف/ أف مخلحمل يمجعحححص مخلحمل اليجشحمج مجعحجسق  
لجخمالي كاخلاليمغ، بممس ىحضججل املؿ كاجلق، اجلس يف حمطمجمجخمر اججلىمغنت كابلحجسع، كاالىمحمجتالؼ يف ا

 يمغيمجتجخمالحجم مخلحمل ال يممسمجتحمجحمقمجم تلىمعججلُّ.
 كمخفحجس حمجيجشىحل حجمىجسا ككمخفممط يمغمجمجخم مخلحمل اإلىمحر ملىمعيت.

ًججلمخلى ذلممق محمحمطحمسو كاممسمجتحجسالؿ كمخفيس ألمخلمجتيحم ىلع األممخل الممسحمق، كحجمىجسا مجخمايمغمخف مل  أك أجحميحم يمطى
ًكمى يمطمحميحم مخلحمل ايمغرتاؽ األمخل إىل جحتالث كممسمجعني يمغحمسمخف.  ري

                                      
 .(738)أىمححمسجمتيحم احمل مخلجمتيحم  (1)
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يحجسؿ ىلع مخفحمسب ججلممق الحمسؤي، كيه حملمجعىن/  «قكريى» ممسني حجسؿ ممسجخمؼ يف مخفجخمهل/كإيجحميحم ل
اججلمجعججلمخل، كٌلف محلىجسلممق، يمغجخممخفمجع يمغمجتمحم مخلحمقمجتىحل يمطمحتحملف، ككمخفمجع اجلحملىحل، كحمرب مخلمجعكي ججلمجعٌلٍّ ىلع 
حمل يمطججليمجم يمغممسججلمخل األمحمس إحليحم إلىحضىمغء اججلىمغمجتمحم، ككمخفمجع الاكرجحت اججلمجعحمطيحمل  ممسى اخلاليمغ، كحمربمجتيحم لججلحمجى

 .¶حملحمقمجتىحل احلممسني حمل يمطٌل 
 ٖقؽٌيلٍ بكنيت»/ هل م»/ 

ر، أم/ يمغذا رأيمجتمخل حجمىجسا االىمحمجتالؼ يمغججلزتمجخما اتلحملممسممق  اججلىمغء كامخفمجع يف جمتجخماب رشط مخلحمقحجسَّ
مخضحمسيحمقيت كممسجيت كممسرييت، كالممسمحم حجممحم حملمجعىن ادليحمل َكيحم مخلحمل األحمجاكـ االيمطمجتحمقدي كاججلمجعحملججلي 
، يمغلممسمحم يمطمحمحجس  الجخماجمت، أك املمحمحجسكب كاملحمج، كلججلممسمحم امحشمخضالحمجت محلمحترية حبممس لك يمغحملٍّ

 اججلىمغحمقمجمء ختمجتججلممغ يمطمحممجم يمطمحمحجس األمحشجخمحلني، ختمجتججلممغ يمطمحممجم دلل يمطججلحملء احلحجسيجحت كحجميحلىجسا.
، جحتمخل ًذٍمحلحمسق االىمحمجتالؼ اذلم يؾجخمف يف )قؽٌيلٍ بكنيت(/ يف مخفجخمهل » /مخفؿ احمل حمجف

ج ىلع ممعريحجم مخلحمل اآلراء/ مخلحمل  حمسِّ ٍحمل كاحمطى ىلع الممسنن، كمخفؿ مجم كلمخل ييمجعى ًمجتيحم/ يفه كاخمشخمته أفَّ مخلى مخلَّ
ي
أ

محمِّيحماججلىمغحمسؽ اجلجمتي يف ا  .(1)«ججلحمقيمخل، جمتمجعججلمحم ا مخلمحممجممخل حملى
 قؿع/ يف إطالمةت الكْح/ 

ة...  يف اًكنٓ/ -1 حجسى ًلَّ ً املى ننى  كمخضججلمخف ىلع اجلجخمايمغىحل، كالممسُّ
كمخضججلمخف ىلع املممسمجتحمجت، كممعري الجخماجمتت، كًلمحترينا مخل يممسمجتمجعحملججلمجم اججلحمقحجسمخلء  يف أوٖل اًكنٓ/ -2

 مخلحمل األحمل ىلع مخلمجعىن الجخماجمت.
ملمحمحجسكب، حجسحلىحل أجحميحم يحمقؿ/ حجمىجسا اججلىمغمجعىحل  (2)محشٌّ يف اججلمجعيحمسٍؼكججلىمغمخض الممسمحم خممجت» /مخفؿ الحمسازم

ًججلمخلى  ٍحمل مخفؿ/ ججلىمغمخض الممسمحم ال خيمجتمحش ملمحمحجسكب؛ ىحل يتمحمكؿ لك مخل يمطي كاجمت، أك ممسمحم، كمخلمحممجممخل مخلى
 .(3)«، أك دامخلمجتيحم يمغًٍمجعججليحم؛ ألفَّ الممسمحم مخلىمحجخمذة مخلحمل اإلدامخلكجمتجخمبيحم، أك جحمحجسحمجتيحم محمس اجليب 

                                      
 . (1/186)محشحمجيخمت احمل حمجف  (1)
حمسٍؼى األمحشجخمحلني (2) ٍحمسؼ. ،يمجعين/ يمطي  ال مخلمخضججلمخف اججلمجعي
 . (1/136)املحمجيجشجخمؿ، لججلحمسازم  (3)
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 اكيمغ/ اججلحمقجخمحل كاججلىمغمجعججلي كاتلحمقحمسيحمسي، اردة يمطحمل اجليب كمخضججلمخف ىلع األحمجديجحت الجخميف احلؽير/  -3
 كيمطججلحملء احلحجسيجحت/ حجممخل أحجمىحل االىمحمجتيجشص حجسراممس األممسجحميحجس كاملحمسكيت.

كمخفحجس ىمحمحشَّ محلمحتريه مخلحمل اججلمجعججلحملء اممسمخل الممسمحم حمل يمجتمجعججلمخف اليمطمجتحمقدات؛ ألجحممجم  يف االؼذنةد/ -4
 أمحشىحل ادليحمل.

كيممصمجمحجس ذللممق املمجعىن كيه ىلع حجمىجسا املمجعىن محمساديمغ ألمحشجخمؿ ادليحمل، أك حملمجعىن ادليحمل، 
 الججلىمعجخمم لججلممسمحم؛ كحجمجخم اججلمخضحمسيحمق املممسججلجخمًل.

 «الممسمحم»كمخلحمل حجمىجسا ابلب/ تممسحملي ميجشمحمىمغت االيمطمجتحمقد ممسمخل الممسمحم، كمخلحمل ذلممق محلمجت/ 
 .(1)لإلمخلـ أمححجس كممعريق

 مخلحمل اججلمجعججلمخل، أك اججلمجعحملىحل، أك الجخمامخفممط اججلمجعحملٌل يمغحمجممس. كمخفيىحل/ الممسمحم مخل اكف يمطججلييحم اجليب  -5
، كالممسمحم يىجسمحلحمس يف األمحشجخمؿ ممسجخمؿ ا يه ممسمحم ر والكْح اًيت جيت ادجةؼٕة

كااليمطمجتحمقدات، كيىجسمحلحمس يف األيمطحملؿ كاججلمجعدات، كالكحجمحمل يحجسىمحىحل يمغيحمل أىمحرب يحم كأمحمس يحم، يمغحمل 
 أىمحرب يحم كجمت يجشحجسيحمقيحم، كمخل أكجمتيحم كأمحمس يحم كجمت ىحضيمطمجتيحم يمغييحم.

 وظنينح املذةثؽح لٌكْح/
 يمغمجعىحل. ىلع الجخمجمتيحم اذلم يمغمجعىحل، ألجمتىحل أجحميحم أف يىمغمجعىحل اججلمجعحجس مخلمحتىحل مخل يمغمجعىحلى الحمسممسجخمؿ 

ًع جل أف جحمىمغمجعججليحم ىلع كجمتيحم اججلمجعدة.  يمغذا يمغمجعىحل ىلع كجمتيحم اججلمجعدة رشي
ٍيجشمحمق ىجسلممق، مخلمحتىحل/ اججلمخضجخماؼ، كاممسمجتالـ  ، أك زمخلف ججلمجعدة ىمحيجشَّ كإذا مخفيجشحجس ختيجشيمحش ماكفو

 احلحمتحمس، كمحشالة رًلمجعمجتني ىمحججلممغ املحمقـ.
كمخل يمغمجعججليحم اىمغمخفن كلمخل يحمقيجشحجسق/ ال ؾجخمف مممصرًلمجتيحم يف محشجخمرة اججلىمغمجعىحل مخلحمل ممعرًي مجخمايمغحمقو هل 

، محليجشاليحم يف مجخمخمشممط يف ىحضحمسيمخف ممسىمغحمسق، أك حنجخم ذلممق يمغمجتجحسيجشيمحش ذلممق املاكف يف مخف يجشحجسق مخلمجتمجعن
حمقيجشحجس اليجشالة مخلحمل ابلحجسع، ىحل ختيجشييجشيحم ليجشالة مخلحمل حجسع أحجمىحل اليحلمجتب اذليحمل حجمججليحلجخما مجم، 

                                      
 .(135ص ) )مخلدئ كمخلحمقحجسمخلت يمطججلمخل اتلجخمحمجيحجس يمطمحمحجس أحجمىحل الممسمحم كاجلحمليمط(، ملحمجحملحجس يرسمىحضحمسيمخف اهلحجساي  (1)
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يف اليجشجخمرة،  كجحميًٌهى املممسججلحملجخمف يمطحمل اججلتممصيحم مجممخل يف ذلممق، يمغىمغيمطىحل ذلممق مخلتممصيحمه جليب 
 ذلم حجمجخم يمطحملىحل اججلحمقججل.كمخلتممصيحم حلمجمجخمد كاجليجشرل يف اججلحمقيجشحجس ا

اكف يمطحملحمس حمل اخلمخضب يف ممسىمغحمس يمغيجشًل اججلىمعحجساة، جحتمخل أىت ىلع ماكف يمغحمتمجعىحل اجلس يجخمجحميحم 
إجحمحمل أحجمججلىممقى أحجمىحل اليحلمجتب أجحممجممخل امجعجخما آجحتر » /يمغحمقؿ يمطحملحمس ،«محشًل يمغييحم اجليب »يمغيحمقجخملجخمف/ 

، كإال يمغججليىٍحملًخمش  ىحلِّ  يمغحملحمل يمطحمسخمش هل اليجشالة يمغججليييجشى  .(1) «أجحمبيمجممخل يمغختىجسكحجم محلمحمئجمس كبيمجعن
جخم األمحشىحل؛ يمغف املمجتمجع يف الممسمحم أججلممع مخلحمل املمجتمجع يف محشجخمرة اججلمجعحملىحل؛ كهلىجسا مل كحجمىجسا حجم

 اححصتيحم ىلع اججلمجعججلحملء جمتججلممس االممسرتاحمج حجمىحل يمغمجعججلمجم اممسمجتحمجن، أك حلجمت؟ محمزيمطجخما يمغيمجم.
 كًلىجسا حجمىحل اتلحمجيجشي ممسمحم حجمجخم مخفيجشحجس اججلزنكؿ يحم، أك جحمحمسؿ يحم، ألجحميحم أممسحملخمت خلحمسكجمتيحم؟

 يمجممخل يف املمجتمجع.كحجمىجسا مخل يبني أف املحمقمحشحجس اكجحم مخلمجعمجتربةن دل
، يمغىجسلممق حجمجخم الممسمحم مجخمايمغحمق هل وَِ دمةال ٔؾه اًنةؼؽة/   يف اججلحمقيجشحجس.  أكىحلي مخل حرسَّ

ٖاَػ اللكٍ يف ٔؾا ابلةب/  َِ ص
 . (2) «مخلحمل يمغرؽ ادلحلىحل خمشىحل الممسبيىحل، كال دحلىحل إال حمل جمتء يحم الحمسممسجخمؿ»
/ كاججلمجعججلمخل مخل مخفـ يمطججلييحم ادلحلىحل، كاجليمغممط مخلمحميحم مخل جمتء يحم الحمسممسجخمؿ، يمغلممصف يف أ» ف جحمحمقجخمؿ يمطججلحملن

مخف؛ يمغف مخل ممسجخمل ذلممق ؽ كابلحمججحت املحمجحمقَّ  -كإف زىمححمسؼ مخلمحتججليحم مجعخمشي اجلس- كحجمجخم اجلحمقىحل امليجشحجسَّ
ؽ، كإال يمغىحضىحله مخلمخضججلمخف  . (3) «ىمححمسؼه محمسكَّ

 االحمجمجتيط حمجممسحمل مخل لمخل ييٍىمغًخمش يجشحمجيحم إىل خمججلىمغ الممسمحم، يمغذا أيمغىض إىل ذلممق يمغالحمجمجتيط»
 .(4) «حمسؾ حجمىجسا االحمجمجتيط

  الؿامؽيِ املٕؽيني َِ ثؽؽيوقْح اخلٌكةء »/ مٖهل»/ 
 ألجحممجممخل يججلحمسمجخمف ممسجمجتيحم كيتمجعجخمف حجمحجسييحم. 

                                      
 .(7556)أىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح يف امليجشمحمممغ  (1)
  .(2/439)مدارج السالكني  (2)

 .(13/136)جمموع الػتاوي  (3)

 (164 -1/162) إغاثة اللهػان من مصايد الشوطان (4)
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حمسى ممسجمجتمجممخل يف مخلحمقججل ممسجمجتيحم؟  كملذا ذىمحلى
ألجحميحم يمطججلمخل أجحممجممخل ال خيمخضجخمف يمغيحمل يممستمحممخضجخمجحميحم مخلحمل ممسجمجتيحم الجمتمجتمجمد، كمخل يمطحمسؼ يمطمحممجممخل، أك 

حمسًؼى يمطحمل ممعريحجممخل مخلحمل اليجشحمج إذا كمخفممط اخلالؼ.  يمطحمل مجعممشمجممخل أكىل الع مم يمطي
 إحلمجممخل؟كملذا أخمشيمغمجم 

ججلمخلى أفَّ مجعخمش ممسجمجتيحم ال يممصمجتمجمحمس إال يف زمخلجحممجممخل، يمغخمشيمغمجم إحلمجممخل بليف أف مخلحمل ذحجم  ألجحميحم يمطى
ا لججلب.  إىل ردِّحجم يمغمجمجخم خممخض، يمغىحضججلمخف اججلحمقجخمؿ ع ممسجمجتمجممخل ممسحجسن

ٍحمل مخفـ مخلحمقـ ممعريق. /«اخلٌكةء»و  دمممط ىمحججليىمغ كحجمجخم لكُّ مخلى
لججلحمساححصحجسيحمل، كجحممحش  كاألججلممغ كالالـ لججلمجعمجمحجس، كاملمجعمجمجخمد أربمجع، كمخفيىحل/ مخممس، خمشيمغ احلممسحمل

  . (1)محلمحتري مخلحمل األحمل ىلع أف يمطحملحمس حمل يمطحجس اججلمجعحمسيحمس ىمحججليىمغ راححصحجس أيممشن
أم/ اذليحمل حجمحجساحجممخل ا إىل اليجشجخماب؛ كذلا مخفحمسف ممسجمجتمجممخل بممسجمجتيحم ججلمجعججلحمليحم أفَّ  ،«املٕؽيني»

 مخلمجخمجحم اخلمخض. -أم/ ىحضحمسيحمقمجتمجممخل اججليت يممسمجتجحسحمسجمتجخمجحممجم مخلحمل اليحلمجتب كالممسمحم- ممسجمجتمجممخل
.  كالحمساححصحجسكف املمجمحجسيجخمف حملمجعىن كاحمجحجسو

حملَّ رممسجخمؿ ا ككالة األمحمس مخلحمل مجعحجسق ممسجمحمن، » /مخللممق مخفؿ مخفؿ يمطحملحمس حمل يمطحجس اججلمجعحمسيحمس/ ممسى
األىمحىجس مجم ايمطمجتيجشـ ؾمجتب ا، كمخفجخمةه ىلع ديحمل ا، ججلحجمس ألحمجحجس حجسيججلمجم، كال ىمعيريحجم، كال 
، كمخلحمل اممستمحمرص مجم يمغمجمجخم مخلمحميجشجخمر، كمخلحمل حمسًلمجم  مجم، مخلحمل احجممجتحجسل مجم يمغمجمجخم مخلمجممجتحجسو ججلىىمغى اجلحمطحمس يف أمحمسو ىمحى

ٍمحشالىقي جمتمجممحممخل كممسءت ميجشرينا. مخفؿ مخللممق/ كاممط ممعري ممسبي
ى
ق ا مخل جخمىل، كأ ىحل املمخلمحمني كالَّ

ـي يمطحملحمسى ىلع ذلممق، يمجعين/ حجمىجسا الالكـ  .(2) «أيمطحمتين يمطحمس
 كلمخل يىجسمحلحمس اليحلمجتب؟ «ؼٌيلٍ بكنيت وقْح اخلٌكةء» وملةذا مةل/
ٖاب/  َّؿي أكجمتيحم، كيف زمخلحمل االىمحمجتالؼ كجمتحمسيف األحجمجخماء يحمقجخملجخمف يمغييحم مخل القةجل  اليحلمجتبي محى

                                      
 . (2/755)جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلؾمخل  (1)
 .و إسناده صحوح (1348)يف السنة عبد اهلل بن أمحد أخرجه  (2)
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 حيمجتحملىحل، كيحجسيمطجخمف يمغييحم مخل ال ييجشخمت، يمغاكجحم الممسمحم كيمطحملىحل اليجشحمج يمغيمجمحمل ابليف اججلمجعججليم الممصرح،
 كاتلمخضيمخف اججلمجعحملٌل الجخماخمشخمت.

، كىلع حجمىجسا يمغحمل ممسمحمَّيحم اخلججلىمغء الحمساححصحجسكف كيمغييحم أف لججلجحسججلىمغء ممسمحمن مخلمجتمجع حمقجخمؿ اجليب 
مجترب ممسمحم لججلحمسممسجخمؿ  خلججلىمغء مخفحمسارق إيحجممخل، ككجمتيحم محلجخمجحميحم أمخفحمسق أجحميحم أكَّص ع ممسمحم ا ايمطي

 اتممسمجعً املحجسيمحمي كًلُث  ◙الحمساححصحجسيحمل، كمخلحمل ذلممق/ األذاف األكؿ لججلحمتحملمجع زادق يمطمحتحملف  ججلػحملَّ
اجلس كمحشر مخلمحممجممخل يشء مخلحمل اتلمجمكف يمغحمجمجتيمخت إىل أذاف آىمححمس مخفىحل األذاف اذلم يمطمحمحجس مخليجء 

أف أذاجحميحم ججلحجمس  اإلمخلـ، كحجمىجسا يممصيحم أذاف الؿ مخفىحل أذاف احمل أـ ميحلمجتجخمـ لججلىمغحمتحمس كمخفحجس بىنيَّ 
 . (1)، كججلؾحمل حلجخممخفمخض اجلمخل، كيحمسجمتممط اججلحمقمخل لججلممسحمججخمر ليجشالة اججلىمغحمتحمس

 قؿع/ يف ظضيح إمجةع اخلٌكةء األربؽح/ 
 كحجمىحل حجمجخم حمجحمت مخلممط خمججلىمغ ممعريحجممخل؟ يف ذلممق ركايمجتف يمطحمل أمححجس.

مخلى ىجسلممق يف زمخلحمل املمجعمجتممشحجس مجتجخمريجحت ذكم  ؾى كمخفؿ أجخم ىمحزـ احلمحميف/ حجمجخم حمجحمت، كحمجى
 دحجم إحلمجممخل كًلمجت يحم إىل اآليمغؽ.األرحمجـ كلمخل يمجعمجتحجس خبالؼ زيحجس كمخفىحل مخلمحميحم املمجعمجتممشحجس ذلممق، كر

أف ذلممق ججلحجمس دمع، كالكـ أمححجس يف إحمجحجسل الحمسكايتني يحجسؿ ىلع أف مخفجخمهلمخل  والىعيط/
، كحيحملىحل يمطججلييحم الكـ اججلحمقيض أيب ىمحزـ مخلحمل احلمحمىمغي.  حمجحمت، كال يججلحمسـ مخلحمل ذلممق محلجخمجحميحم إدماعن

كٌلجحم كمخفؿ الممصيمغيع/ يييجشر إىل مخفجخمؿ اخلججلىمغء األربمجع إذا اىمحمجتججلىمغ اليجشحمج ىلع مخفجخمججلني 
 اخلججلىمغء األربمجع مخلممط أحمجحجس اججلىمغحمسيحمقني.

كيرتجمتخمت أف إدميمطمجممخل ججلحجمس حبحمت حملجحسججلىمغ احمل يمطس اجلحمليممط يف مخجمس مممسىحل مخلحمل 
 اججلىمغحمساخمش اجحمىمغحمسد مجم كاحمل مممسمجعجخمد ربممط مممسىحل كلمخل حيمجتمخت يمطججليمجممخل دمع األربمجع.

أوعةيب »كاحمجمجتمخت ممعريق حبحجسيجحت/  «ؼٌيلٍ بكنيت» كاحمجمجتمخت أجخم ىمحزـ حبحجسيجحت
ٖم...  .(2)«اكجلض

                                      
  .(1692)، كمممسججلمخل (22)ابلجحسرم  أىمححمسجمتيحمذاف األكحمجحجسيجحت  مجترصؼ، (282 -281ص) ، الحمل يمطمحتيحملنياجلجخمكي رشح األربمجعني (1)
 ، كمخفؿ/ حجمىجسا إممسمحمد ال حمقجخمـ يحم حمجحمت.(2/925)أىمححمسجمتيحم احمل يمطحجس اججلرب يف جمتمخلممط يف اججلمجعججلمخل كيمغممشججليحم  (2)
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ال مجعريضى حمحممجمحمل؛ يمغألكؿ/ يحمقمجتيض االمخفمجتحجساءى خلججلىمغء يمغيحمل اىمغحمقجخما يمطججلييحم، كاثلين/ أمحمس ك
 لججلحملحمقرل تلجحسيري، كاحلحجسيجحت األكؿ محشحمجيخمت، كاثلين خمشمجعيممغ.

 مكأًح/
، كلمخل خيججلىمغيحم أحمجحجس »/ مخفؿ احمل رجمت كاىمحمجتججلىمغجخما يمغيحمل لجخم مخفؿ مجعخمش اخلججلىمغء األربمجع مخفجخمالن

ـ مخفجخمهل ىلع مخفجخمؿ ممعريق؟ يمغييحم مخفجخمالف لججلمجعججلحملء؛ مخلمحممجممخل، ىحل ىمحججلىمغيحم ممعريق مخلحمل اليجشحمج، يمغمجمىحل يي  حمقحجسَّ
ـي أكُث الممسججلممغ يحجسؿ ىلع  ـ مخفجخمهل كًلىجسا ذمحلحمسق اخلمخضيب كممعريق، كالك كاملمحميجشجخمص يمطحمل أمححجس/ أجحميحم ييحمقحجسَّ

 يمطحملحمس حمل اخلمخضب   .(1)«◙ذلممق ىمحيجشجخممحشن
 وينٕؽ ذلله/

أىمحىجس يمطحملحمس حمل يمطحجس اججلمجعحمسيحمس حمسأم أيب ؾحمس كيمطحملحمس، ككرد يمطمحميحم ذلممق يف حمجمخفِّ يمطحملحمس حمل  -1
 .(2)قاخلمخضب كحمجحجس

إف يمطحملحمس اكف رححصيحجس » /كيحمقجخمؿيتمجتَّممط أحمجاكـ يمطحملحمس حمل اخلمخضب كمخفممشيق  كًلىجسا اكف يمطٌلٌّ  -2
 .(3)«األمحمس

حملحمس، يمغجحميحم لمخل يؾحمل » /كمخفؿ الممصمجعيب -3 إذا اىمحمجتىججلىممغى اجلسي يف ححص؛ يمغجحمحمطحمس محليممغ مخفىض يمغييحم يمطي
ًكرى  يممصى ٍحمقخمشى يمغييحم مخفججليحم حمجىت ي  .(4)«يحمقيض يف أمحمسو لمخل يي

ًكمى يف حجمىجسا ابلب يمطحمل احمل -4 مممسمجعجخمد كدلحجمحجس كيمطيحلحمسمخل يف ححصف يمطحملحمس حمل اخلمخضب  كري
◙

(5). 
  وإيةكٍ وحمؽزةت األمٖر»/ مٖهل» / 

ٖاو»  .«قؽٌيلٍ بكنيت» اعىحضىمغ لججلحمتحملججل ىلع دمججل /«ال
                                      

 . (2/776)كاحلؾمخل  جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ (1)
 .(5/298)حمجججلي األكحلء  (2)
 . (32664)امليجشمحمممغ أىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح يف  (3)
 . (4/326)حمجججلي األكحلء  أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف (4)
 . (2/124)كاحلؾمخل  جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ (5)
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 كيمغحجسة ذلممق اججلمجعمخضممغ/ محمسيحجسه مخلحمل اتلحمقحمسيحمس كاتلكيحجس ملمجعىن االع لججليحلمجتب كالممسمحم.
حمس/ يمطحجسكا أجحمىمغممسؾمخل، مخلمحميجشجخمب ىمغمجعىحل مممشحملحمس، كحجمىجسا أممسججلجخمب حتىجسيحمسم، كاتلحمقحجسي /«إيةكٍ»

 كمل حمجىجسؼ اججلىمغمجعىحل كاملممشؼ )أجحمىمغجمس( اجحمىمغيجشىحل الممشحملري.
 الجخماك اعىحضىمغ. /«وحمؽزةِت األمٖر»
 مخلمحميجشجخمب يحم ىمغمجعىحلو مممشحملحمس، حمقحجسيحمسق/ احمجىجسركا، يمجعين/ كاحمجىجسركا حمحجسجحتًت األمجخمر. /«حمؽزةِت »

ًٍحجسثو هل.  احمجىجسركحجم أف مجعحملججلجخما مجم، كلجخم مخلحمل ممعري أف ؾجخمجحمجخما أكؿى حمي
حمحجسجحت، كيه لك جمتحجسيحجسو خمرتع يف ادليحمل خمججلممغو لججلرشيمجع.  دمممط /«وحمؽزةت األمٖر»

 كإخمشيمغ حمحجسجحتت لألمجخمر مخلحمل ب إخمشيمغ اليجشىمغ لججلحملجخممحشجخمؼ.
كاخلججلىمغء الحمساححصحجسيحمل،  كاملمجعىن/ احمقجخما األمجخمر املجحسرتيمط يف ادليحمل، املجحسججلىمغ لممسمحم اجليب 

كاحمجىجسركا مخل ججلحجمس هل أمحشىحل مخلحمل محلمجتب، أك ممسمحم، أك إدمع، أك مخفيس محشحمجيخمت، كٌلف مخللممق 
 يمجتحملمحتىحل بلي اججلحمقىحل/

ػػكى   رٍيي ىمحى
ي
ػػ أ يٍػػجخمٍ مي ػػًر ادلِّ ػػ اكى ًحمل مخلى  ن محمَّ فى ممسي

 

 كى  
ي
ُّ اأٍل ػػرشى جحتىتي ابٍلىػػػًر اججلٍػػجخمٍ مي ٍحمجحجسى اًممطي حملي  حجسى

 

  /وإيةكٍ وحمؽزةت األمٖر»ومٖهل»/ 
ًريحجسى 

ي
ًريحجسى يحم ىمحص؟ أم/ حمحجسجحتت خميجشجخممحش يف أمحمسو خميجشجخمص؟ أـ حجمجخم اعـ أ

ي
حجمىحل حجمجخم اعـ أ

ٍحجسى  ؟يحم اعـ؟ أم/ لك أمحمسو حمي  ثو
؛  محمٍيحم يمطحمل لكِّ حمحجسجحتو ًججلمخلى الخمشمخضحمسار مخلحمل ديحمل اإلممسالـ أجحميحم لمخل يى اليجشحمجيخمت األكؿ؛ ألجحميحم مخفحجس يمطي
كإجحمحمل جحمًه يمطحمل املحمجحجسجحتت يف ادليحمل كالرشيمجع، خبالؼ املحمجحجسجحتت ادلجحميجخمي اكآلالت 

 املممسمجتجحسحجسمخل يف جحمىمغممط اججلبرش، كالممسيرات كحنجخم ذلممق، يمغال يممصحملججلمجم اجلٌه، كال يججلحمجحمقمجم اذلـ.
  لك ثؽؼح ضالًح قإنَّ »/ مٖهل»/  

لججلرتي كاتلمجعججليىحل، كحجمىجسا اججلرتي ىلع حمىجسكؼ، حمقحجسيحمسق/ يمغف ذلممق حجسيمط، كإفَّ لكَّ  اًكةء/
حجسيمطو خمشالججل، )يمطججلَّ ملحمجىجسكؼ(، أك )يمطججلَّ مل دؿَّ يمطججلييحم أممسججلجخمب اتلحمجىجسيحمس(، أم/ احمجىجسركحجم؛ 

 يمغجحممجم خمشالججل.
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حجمس مجعحجس احلمخف إال ألف احلمخف يمغيحمل جمتء يحم الرشع يمغحمل ال يحمسجمتممط إحليحم يؾجخمف خمشالججل؛ إًذ ججل
 . [69 /يٖنف] ﴾ی ی ی جئ حئمئ﴿الممشالؿ، محلحمل مخفؿ مجعىل/ 

ح مجم يف مجعخمش الحمسكايت كيه/  ولك ضالًح يف »كيرت ىلع حجمىجسا املحمجىجسكؼ مخلحمقحجسمخله ُصَّ
 ، أم/ محشحمجمجم.«اجلةر

، أك املمجتممط هل كهل جحتجحمين.  ممسجخماء اكف يمغيمطججلمجم أكالن
 ري مخلمحتؿ ممسمخف.أمحشىحل مخلدة حجسع لالىمحرتاع ىلع ممع /-ًـحً - َؽىن ابلؽؼح

 . [111 /ابلنؿة] ﴾ڭ ۇ ۇۆ﴿كمخلمحميحم/ مخفجخمهل مجعىل/ 
يممسمخف إحلمجم، كيحمقؿ/ أمحمس حجسيممط لججلحملممسمجتحمجممسحمل  لمخل ي  يحمقؿ/ امجتحجسع يمغالفه حجسيمطن إذا امجتحجسع ىحضحمسيحمقن

يى ابلحجسيمطي حجسيمطن  حملِّ  .(1)اذلم ال مخلمحتؿ هل يف احلممسحمل، كًمخلٍحمل حجمىجسا املمجعىن ممسي
 كاممسمجتجحسحمساجمتمجم لججلممسججلجخمؾ يمطججليمجم حجمجخم االمجتحجساع.

يممسَّمَّ اججلمجعحملىحل املمجعحملجخمؿ ىلع ججلممق اهلي كالجخمجمتيحم حجسيمط؛ كهلىجسا  كحجميئمجتمجم يه ابلحجسيمط، كمخفحجس ي
محشُّ ًمخلٍحمل إىحضالؽ الججلىمع. ىمحى

ى
ى اججلمجعحملىحل اذلم ال دحلىحل يمطججلييحم مخلحمل الرشع حجسيمط، كحجمىجسا إىحضالؽه أ يمِّ  ممسي

- كابلحجسيمط» مخفؿ يف الممصىحضيب/ / ىحضحمسيحمق يف ادليحمل خمرتيمط، ممشيه يه -امحشمخضالحمجن
 .(2)«يجشحجس ججلمخضحمسيحمق الرشيمطيالرشيمطي، يحمقيجشحجس لممسججلجخمؾ يمطججليمجم مخل يحمق

ابلحجسيمط مخل ىمحججلىمغ اليحلمجتب كالممسمحم كإدمع ممسججلممغ األمخل، مخلحمل » كمخفؿ ححصييمح اإلممسالـ/
االيمطمجتحمقدات كاججلمجعدات محلمخفجخماؿ اخلجخمارج، كالحمسكايمغخمش كاججلحمقحجسري كاجلمجمحملي، كٌلذليحمل يمجتمجعحجسكف 

، كأكىحل احلممصحممص، كأجحمجخماع  ذلممق لحمسمخفمحش كاججلىمعمحمء يف املممسجمتحجس، كاذليحمل يمجتمجعحجسكف حبىججلٍمخف الججلَِّحى
 .(3)«مخلحمل ابلحجسع اججليت يمجتمجعحجس مجم ىحضجخماممغ مخلحمل املجحسججلىمغني لججليحلمجتب كالممسمحم

                                      
 . (1/342)لممسف اججلمجعحمسب  (1)
 كمخل مجعحجسحجم.  ،(1/37)االيمطمجتيجشـ  (2)
 . (18/346) دلحملجخمع اججلىمغمجتكل (3)
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 وأيِ دلُِ ػطٖرة االثذؽاع؟
ع، كال مرشع إال ا، محلحمل مخفؿ مجعىل/  -1 ھ ے ﴿إف املمجتحجسع يمحميجش جحمىمغممسيحم يف مخلزنججل املرشِّ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹  . [91 /النٖرى] ﴾ے ۓ ۓ 
لممق مخلحمل ادليحمل اججلحمقحجسيمخل، ىحل يتمجعجخمف مخل  أم/ حجممخل ال يتمجعجخمف مخل رشع ا»/ ♫مخفؿ احمل محلمحتري 

 .(1)«رشع هلمخل ححصيىحضيمحممجممخل مخلحمل اجلحمل كاإلنجمس... مخلحمل الممشالالت كاجلمجمالت ابلىحضججل...
 .(2)«كاملمجعىن/ أهلمخل آهل )رشيمطجخما(، أم/ امجتحجسيمطجخما هلمخل ديمحمن لمخل يذف يحم ا» /كمخفؿ احمل اجلجخمزم

مخلى ا مجعىل ىلع اذليحمل رشيمطجخما هلمخل ؾى جحممجممخل اختىجسكحجممخل رشٌلءى مخلحمل  -أم/ امجتحجسيمطجخما هلمخل- يمغىحمجى
 دكجحميحم، كاججلمجعيذ .

، كمخلحمل اكف  -2  اكف مخلمجتحجساعن االمجتحجساع مخلمجعجحمحجسة لججلممصرع احليحليمخل كرشيمطيحم، يمغحملحمل لمخل يؾحمل مخلمجتمجعن
؛ يمغإلنممسف ال يممسري ىلع ىحضحمسيحمقني.  مخلمجتحجساعن لمخل يؾحمل مخلمجتمجعن

 .(3)«املمجتحجسع مخلمجعجحمحجس لججلممصرع كمممصمخفمخف هل»مخفؿ الممصىحضيب/ 
 . (4)«ع حجمجخم حمسؾ اجحممجتحمجؿ اع الممسججلممغححصمجعر أحجمىحل ابلحجس»كمخفؿ ححصييمح اإلممسالـ/ 

. [35 /اًنىه] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿مخفؿ مجعىل/ » /مخفؿ احمل اججلحمقيمخل
يمغحمقممسمخل األمحمس إىل أمحمسيحمل ال جحتججلجحت هلحمل، إمخل االممسمجتحمت  كالحمسممسجخمؿ، كمخل جمتء يحم، كإمخل امجتحجساع 

 .(5)«اهلجخمل، يمغلك مخل لمخل يًت يحم الحمسممسجخمؿ يمغمجمجخم مخلحمل اهلجخمل
 مخلىمغممسحجسات ادليحمل.كىلع حجمىجسا؛ يمغالمجتحجساع مخلحمل أيمطحمطمخل 

إف يمغممسد ادليحمل إمخل أف يحمقممط اليمطمجتحمقد ابلىحضىحل كاتللكمخل يحم كحجمىجسا حجمجخم » /مخفؿ احمل اججلحمقيمخل
ابلحجسع، أك يحمقممط يف اججلمجعحملىحل خبالؼ احلمخف كحجمىجسا حجمجخم اع اهلجخمل، يمغألكؿ مخلحمل جمتمجم الممصمجمت 

                                      
 . (7/198)ىمغممسري احمل محلمحتري  (1)
 . (7/282)زاد املممسري  (2)
  .(1/49) االعتصام (3)

 . (9/16)دلحملجخمع اججلىمغمجتكل  (4)
 . (38 -1/37)يمطالـ املجخممخفمجعني أ (5)
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 .(1)«كاثلين مخلحمل جمتمجم الممصمجمجخمات
 ادليحمل، كأف اجليب  إف لممسف حمجؿ املمجتحجسع/ أف ديحمل ا جحممخفمحش، كأجحميحم مجعىل لمخل يؾحملىحل -3

 لمخل يمجعحجس ربيحم اججلمجعدة الاكمججل!.
ا » مخفؿ مخللممق/ ىمحف  مخلحمل امجتحجسع يف اإلممسالـ حجسيمط يحمساحجم حمجممسمحم؛ يمغحمقحجس زيمطمخل أف حمحملحجسن

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿الحمسممسججل؛ ألف ا يحمقجخمؿ/ 

 . (2) «؛ يمغحمل لمخل يؾحمل يجخممخلىجس ديمحمن، يمغال يؾجخمف احلجخمـ ديمحمن[6 /املةاؽة] ﴾ڌ
ملمجتحجسع إجحمحمل حميجشجخمؿ مخفجخمهل ججلممسف حمجهل، أك مخلحمقهل/ إف الرشيمجع لمخل مجتمخل ... يمغ»/ مخفؿ الممصىحضيب

ا ليحلحملهل كحملمخلمجم مخلحمل  كإجحميحم ٌف مخلمحممجم أححصيء جي، أك يممسمجتحمج اممسمجتحجسرامحلمجم؛ ألجحميحم لجخم اكف مخلمجعمجتحمقحجسن
 . (3) «لك كجمتيحم لمخل يبمجتحجسع

 مخل.االمجتحجساع يىمغمجتخمت ب اتلىمعيري كاججلىمغجخمىض كاتلحجسيىحل يف ديحمل ا، كاججلحمقجخمؿ يمغييحم ىلع ا ىمعري يمطججل -4
ا يمطحمل الرشع.  ألف ميجشحجسر االمجتحجساع الحمسأم كاججلحمطحمل كاهلجخمل كاتلحمجممسني كاتلحمقيخمت اججلمجعحمقججليني مجعيحجسن

اإلحمجحجساث يف الرشيمجع إجحمحمل يحمقممط/ إمخل مخلحمل جمتمجم اجلمجمىحل، أك مخلحمل جمتمجم حتممسني » /مخفؿ الممصىحضيب
 . (4) «اججلحمطحمل ججلمجعحمقىحل، أك اع اهلجخمل

مجم يمطحملججليحم  كيمجعحملىحل، كاتلحجسيىحل إجحمحمل يجممص حمجني يمجعمجتحمقحجس اإلنممسف مخل ججلحجمس مخلحمل ممسجمجتيحم 
 لممسمحم، كحجمىجسا حنجخم مخلحمل حجسيىحل الرشيمجع.

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿االمجتحجساع ايمغرتاءه ىلع ا، مخفؿ مجعىل/  -5

 . [32 /يٖنف] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ
حمسـ حجسكف رجمتجخمع إىل ا مجعىل كإىل رممسجخمهل  ىحل، أك حيي  .حمجيجحت إف املمجتحجسع حيي

                                      
 . (1/166) يمطالـ املجخممخفمجعنيأ  (1)
 .(6/791)اإلحكام يف أصول األحكام  (2)

 .(1/49) االعتصام (3)

 .(2/493)ادصدر السابق (4)
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 . (1)« اججلترشيممط؛ إًٍذ حمجحمقيحمقمجتيحم ايمغرتاءه ىلع ااالمجتحجساع لحمسأم/ اعي اهلجخمل يف»/ مخفؿ الممصىحضيب
 . [33 /اجلعي] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿يمغججليحمجىجسر املممسججلمخل مخفجخمهل مجعىل/ 

يرشع يمغيممشيه  -6 االمجتحجساع أىمحمخضحمس مخلحمل ارؾب اذلجحمجخمب كاملمجعيص؛ ألف محشحمج ابلحجسع ي
 مجتحجسايمطيحم رشع ا كأحمجاكمخليحم، كذاؾ يمجعيص كخيمخض مخلممط يمطججلحمليحم حمقيجشجخمرق كحمقيجشريق.

 . (2) «هلىجسا اىمغمخف أحمل اإلممسالـ ىلع أف حجمىجسق ابلحجسع املىمعججلحمط رشٌّ مخلحمل اذلجحمجخمبك» /مخفؿ ححصييمح اإلممسالـ
مجتىبي  املمجعيجشيىي ابلحجسيمط أحمج إىل إججلحجمس مخلحمل املمجعيجشي؛ » /مخفؿ ممسىمغيف اثلجخمرم  مخلمحممجم، يي

ي   .(3) «مخلمحممجم يمجتيبي  ال كابلًٍحجسيمطى
حمقمجتؿ اخلجخمارج املمجتحجسيمطني، مخلممط محلُثة محشالمجممخل كمحشيمخلمجممخل كمخفحمساءمجممخل،  كهلىجسا أمحمس اجليب 

 جحمًه يمطحمل اخلحمسكج ىلع أحمل اجلجخمر كاججلحمطججلمخل، كأمحمس ليجشرب يمطججليمجممخل.ك
، يمغحمقؿ ال دٌؽْٓ؛ قإّٓ حيت اهلل »/ كٌلف جيرل رجمتالن يرشب اخلحملحمس يمغججلمجعمحمىيحمي رجمتىحله

ي حمحملحجس، ايمطحجسؿ؛ » . كجمتءق ذك اخلجخميرصة اتلحملييم كبني يمطيجييحم أجحتحمس الممسحمتجخمد، يمغحمقؿ/(4)«ورقٖهل
أؼؽل؟ ًنؽ ػجخ وػرست إن لٍ وحيه! وَِ يؽؽل إذا لٍ / يمغجحمممق لمخل مجعحجسؿ، يمغحمقؿ 

ٖام حيِنؿ أظُؽكٍ والدٓ َػ والدٍٕ، وويةَٓ ، جحتمخل مخفؿ/ أؼؽل خيؿج َِ ضبضئ ٔؾا أم
ٍ، يُؿمٖن َِ  َػ ويةٍَٕ، ومؿاءدٓ َػ مؿاءدٍٕ، ينؿؤون اًنؿآن ال جيةوز ظْةصٔؿ

ٍٖٔ، قإنَّ يف مذٌٍٕ أصًؿا ؼْ ٍٖٔ قةمذٌ ؽ اإلقالم، وُة يُؿق الكٍٕ َِ الؿَيح، أيُْة ًنيذُ
ٖم اًنيةَح  .(5)«اهلل ملِ مذٌٍٕ ي

ىحلُّ لججلمحمس، كأدىع ججلحمقجخمهل يمطمحمحجسحجممخل مخلحمل املمجعيص؛ ألف مخلمجعحمطمخل اججلمجعيجشة يمجعحمسيمغجخمف  -7 خمشى
ى
ابلحجسع أ

أجحممجممخل يمطيجشة، كًلمحتري مخلمحممجممخل يممسمجتيح مخلحمل إحمطمجمر مخلمجعيجشيمجتيحم أمخلـ اخلججلمخف، كمخلمجعحمطمخل اخلججلمخف 
                                      

 .(1/78)ادصدر السابق  (1)

 .(28/476) جمموع الػتاوي (2)

 .(1/216) الممسمحم رشح يف ابلىمعجخمم أىمححمسجمتيحم (3)
 .(6786)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (4)
 .(1664)، كمممسججلمخل (6163)رم أىمححمسجمتيحم ابلجحس (5)



 

364 

يحجسرًلجخمف ذلممق، كأمخل املمجتحجسع يمغمجمجخم يحمسيمطمخل أجحميحم حجسيمطمجتيحم يمجعحجس ربيحم؛ كذللممق يتمجعيحم اجلس 
 ممشججلجخمف ممشالهل.يمغي

ة، ووزر َِ ؼُي ثٕة »/ كيف حجمىجسا مخفؿ  َِّ يف اإلقالم قْح قيبح قؽٌيٓ وزٔر َِ ق
ٍ يشء ؛ كهلىجسا مخفؿ الممسججلممغ/ إف ابلحجسيمط رش مخلحمل (1)«َِ ثؽؽه، َِ ؿري أن يْنه َِ أوزأر

 اذلجحمجخمب. كمخفحجس مىض ذلممق حجممحم.
ؽ كاالىمحمجتالؼ املىجسمجخمـ يف حجمىجسق األمخل، محلحمل  -8 كرد يف أحمجديجحت ابلحجسيمط مخلحمل أحجممخل أممسب اتلىمغحمسُّ

 ايمغرتاؽ األمخل.
حمسىٍت جخممحشممغ » مخفؿ الممصىحضيب/ ٍححصمجعى

ى
إف اآليت ادلاججل ىلع ذـ ابلحجسيمط، كًلمحترينا مخلحمل األحمجديجحت أ

 مخلممط محلجخمجحممجممخل مممسججلحملني ٍحمسمخفى احلمحشججل، حمجىت يؾجخمجحمجخما بممسبمجم ححصيمجعن  .(2)«ألحجمىحل ابلحجسع كحجمجخم اججلىمغي
 عمجح االثذؽاع/

كحجمىجسا يف حمجمخف مخلحمل آكل  (3)«ةًؽِ اهلل َِ آوى حمِؽزً »/ مخفؿ ، ♫الٌؽِ واًطؿد َِ  -1
 يمغيحليممغ ملمجتحجسع جحمىمغممسيحم؟! …املمجتحجسع كجحمرصق

ِْ ؼُي »مخفؿ/  / أفَّ رممسجخمؿ ا ▲كيف حمجحجسيجحت اعئممص رد ؼٌُٓ واثطةل أصؿه،  -2 ََ

، كيمغييحم ردٌّ جلحمليممط املحمجحجسجحتت كإمخضهل؛ ألجحممجم ججلحممس (4)«ؼُاًل ًيف ؼٌيٓ أمؿّة قٕٖ ردٌّ 
 مخلحمل أمحمس ادليحمل يمغيحمت ردُّحجم.

كذلممق ألجحميحم ال ييىمغيحلحمس مجم؛ ألجحميحم يحمطحمل أجحميحم يف حجسيمطمجتيحم مخلمجتممط يمغحممسمجتحملحمس يمطججليمجم؛ ظؿَةن اتلٖبح؛  -3
 .«مخل اجحممجتحمقىحلى محشحمجي حجسيمطو إاًلى إىل رشٍّ مخلمحممجم»كذللممق مخفؿ مجعخمش الممسججلممغ/ 

                                      
 .(1617)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (1)
 . (2/164)االيمطمجتيجشـ  (2)
 .(1376)، كمممسججلمخل (1876)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (3)
 . (1718)، كمممسججلمخل (2697)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (4)
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 ححصحن جمتء يحم [6 /الىٖزؿ] ﴾ک ک ک ک﴿مخفؿ مجعىل/  اّنطةع اذليوؿ، -4
ى
محمى ، يمغحملحمل ححصى

 الحمسممسجخمؿ يمغججليحم جحميجشي مخلحمل ذلممق.
ڳ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿مخفؿ مجعىل/ يف ادلّية واًؽؾاب يف اآلػؿة، الضالل  -5

 . [153 - 156 /الىٕف] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
 .(1) «حجممخل احلمجمجخمد كاجليجشرل»مخفؿ ممسمجعحجس حمل أيب كمخفص/ 

 .(2) «حجممخل احلحمسكري، أم/ اخلجخمارج»كمخفؿ يمطٌلٌّ كالممشحمجؾ كممعري كاحمجحجس/ 
محلحمل تممصحملىحل احلمجمجخمد كاجليجشرل... كحجمىجسا يمجعين/ أف اآلي تممصحملىحل احلحمسكري، » /مخفؿ احمل محلمحتري

حمسًٍخمشي،  ىحجسى اى ىلع ممعري ىحضحمسيمخفو مي جحتمخل مخفؿ/ كيه أيمطمخل مخلحمل حجمىجسا، كإجحمحمل يه اعمخل يف لك مخلىحمل عى
 .(3)«حيممس أجحميحم ميجشي يمغيمجم، كأف يمطحملججليحم مخلحمقجخمؿ، كحجمجخم خممخض كيمطحملججليحم محمسدكد

ىحل هلمخل مخل امجتحجسيمطجخما ألجمتججليحم يف ادلجحمي، يمغحمل اكف مخلحمل حجسيمط  يمغمجمىجسا الممشالؿ يف ادلجحمي/ كال حييجشي
ًريٍحجسى مجم مجمىجسيي اخليججليمخف كحمسًلي اجلىمغجمس كإمحشالح ابلىحضحمل يمغجحممجم ال محتحملحمس ححصحن مخلحمل ذلممق، 

ي
ديجي أ

ا يف أىمحالمخفمجممخل.  ىحل ال تيمحتًٍحملحمس إال ىمحمحتن يف أجحمىمغممسمجممخل، كممسجخمءن
﮵ ﴿كأمخل يمطىجساب اآلىمححمسة/ يمغحمقحجس مخفؿ مجعىل/  ﮴   ﮳  ﮲  ھ ے ے ۓ ۓ

    ﯀  ﯁ ﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﮷  ﮸﮹ ، [91 /النٖرى] ﴾﮶
 ، أم/ محشحمجمجم.(4)«لك ضالًح يف اجلةر»يف احلحجسيجحت/  كمخفؿ 

يف اججلمجعحمقت اججليت يحمطىمغحمس يمغيمجم الممصيمخضف - ♫كجيحملممط مخل ممسمخف َكيحم مخفجخمؿ احمل اججلحمقيمخل 
اججلحمطىمغحمس يف يمطحمق ابلحجسيمط أحمج إحليحم مخلحمل املمجعيجشي ملمحممخفممشمجتمجم لرليحمل، كديمغمجعمجم مل مجعجحت »/ -ججلمجعحجس

، كتلممشحملمحممجم ا يحم رممسجخمهل، كمحشحمجمجم ال يمجتجخمب مخلمحممجم كال يحمسجمتممط يمطمحممجم؛ ىحل يحجسيمطجخم اخلججلمخف إحلمجم
                                      

 .(5/261)ىمغممسري احمل محلمحتري  (1)
 .(5/262) امليجشحجسر الممسمخف (2)
 .(5/262) امليجشحجسر الممسمخف (3)
، (9/97)، كاججلمخضرباين يف اليحلري (1953)أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف املممسمجتجحسحمسج ك ،(1799)ليحلربل كيف ا (1578)أىمححمسجمتيحم اججلجممسيئ  (4)

 .(262)ٌف يف املحجسىمحىحل مجمكابلي
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اججلحمقجخمؿ ىلع ا ال يمطججلمخل، كمخلمجعداة ُصيخمت الممسمحم، كمخلمجعداة أحجمججلمجم، كاالجمتمجتمجمد ىلع إىحضىمغء جحمجخمر 
الممسمحم، كجخمحل مخلحمل يمطحمسهل ا كرممسجخمهل، كردِّ مخل ايمطمجتربق ا كرممسجخمهل، كمجخماالة مخلحمل اعداق، كمخلمجعداة 

مخلمجعرخمش مخلحمل كاالق، كإجحتت مخل جحمىمغق، كجحميف مخل أجحتبمجتيحم، كؾىجسي اليجشدؽ كيجشحجسيمخف الاكذب، ك
، كاإلحلد يف ديحمل ا،  ، كابلىحضىحل حمجحمقنٌ احلمخف بلىحضىحل، كمخفججل احلحمقمخف جبمجعىحل احلمخف ىحضالن
كمجعحملي احلمخف ىلع اججلحمقججلجخمب، كىحضججل اججلمجعجخمج لرصاط ا املممسمجتحمقيمخل، كيمغمجتخمت ب حجسيىحل ديحمل ا 
دمججل؛ يمغف ابلحجسع تممسمجتحجسرج يجشىمعريحجم إىل محلريحجم، حمجىت يجممسججليمح محشحمجمجم مخلحمل ادليحمل محلحمل جممسىحل 

اججلمجعحمتني، يمغحملىمغممسحجس ابلحجسع ال يحمقممغ يمطججليمجم إال أربب ابليجشحمس، كاججلمجعحمليف خمشلجخمف  الممصمجعحمسة مخلحمل
 .(1)«يف حمطججلحمل اججلمجعَّم كمخلحمل لمخل جيمجعىحل ا هل جحمجخمرنا يمغحمل هل مخلحمل جحمجخمر

، كبني مخفجخمهل «لك حمؽزح ثؽؼح» محليممغ َنحملممط ني حجمىجسق اللكي الجخماخمشحمج ابلحمحم/قإن مةل مةاي/ 
ة وأصؿ َِ»/  ٖم اًنيةَح َِ قِ يف اإلقالم قْح ظكْح قٌٓ أصٔؿ  . (2)؟«ؼُي ثٕة إىل ي

ٖاب َِ وصٕني/   قةجل
ٖصٓ األول/ أم/ مخلحمل امجتحجسأ  ،«َِ قِ يف اإلقالم قْح ظكْح»/ أف مخلمجعىن مخفجخمهل  ال

ذمحلحمسق مجعحجس أف حمججحت ىلع اليجشحجسمخف لججلحمقجخمـ اذليحمل كيمغحجسكا  اججلمجعحملىحل لممسمحم، كيحجسؿ هلىجسا أف اجليب 
جمتء رجمتىحل مخلحمل األجحميجشر رصة مخفحجس إىل املحجسيمحم كرممع يمغيمجم، يمغحمتء اليجشحمج لكٌّ حمل حرس هل، ك

َِ قِ يف اإلقالم » يمغحمقؿ يمطججلييحم اليجشالة كالممسالـ/ أجحتحمقججل يحجسق يمغجخمخمشمجعمجم يف حمجحمتحمس اجليب 
ٖم اًنيةَح ة وأصؿ َِ ؼُي ثٕة إىل ي ، أم/ امجتحجسأ اججلمجعحملىحل بممسمحم جحتمجت، «قْح ظكْح قٌٓ أصٔؿ

لججلمحمس كججلحجمس أجحميحم ييت بممسمحم جمتحجسيحجسة؛ ىحل يبمجتحجسئ اججلمجعحملىحل ألجحميحم إذا امجتحجسأ اججلمجعحملىحل ممسحمل اججلمخضحمسيمخف 
 كممسجخما يحم كأىمحىجسكا حمل يمغمجعىحل. 

ٖصٓ اثلةين/ ، أم/ ممسحمل الجخممحشجخمؿ إىل يشء «َِ قِ يف اإلقالم قْح ظكْح»أف يحمقؿ/  ال
مرشكع مخلحمل مخفىحل محلحمتحملممط اليجشحمج امليجشحمجممغ ىلع ميجشحمجممغ كاحمجحجس، يمغمجمىجسا ممسمحم حمجممسمحم ال 

                                      
 . (1/239)مخلحجسارج الممسليحلني  (1)
 . (1617)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (2)
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، محلىجسلممق - ححصممق؛ ألف املحمقيجشجخمد مخلحمل ذلممق مخلمحمممطي اتلىمغحمسؽ ني املممسججلحملني كممشججليىحل مجعممشمجممخل مجعممشن
 ممطي الممسمحم كجخميمجم كحمسحمجم يمغمجمىجسق ممسمحم حمجممسمحم يمجتجخممحشىحل مجم إىل حمجىمغمخض الممسمحم؛ إذنا حيحملىحل دم -أيممشن
، كلجخم يمغيمجتخمت  «َِ قِ يف اإلقالم قْح ظكْح» /مخفجخمهل  ىلع الجخمممسىحل إىل أمجخمر جحتمجت رشاعن

مخف، كمخفحجس  ابلب للك ححصجحسمحش، أك ىحضىمغ أف بمجتحجسع يف ادليحمل مخل ججلحجمس مخلمحميحم تلحملحمسمخف األمخل كىمغحمسَّ
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڃ چ چ چ ﴿/ مخفؿ ا 

 . [132 /األّؽةم] ﴾ژ ژ ڑ
 كلججلحمجحجسيجحت يمطحمل ابلحجسيمط يمطجخمدة كىمغيجشيىحل.

  ٖااـؽ  /ؼنؽيحق
، إال مخل  -1 ججلىممقه مخلحمقحمسَّبه كال جحميبٌّ محمسممسىحله اججلمجعججلمخل ملىمعيت  مجعىل دكف ممسجخماق، ال يمخضججلممط يمطججلييحم مى

يمطحجس مخلممط لمخل يؾحمل يمجعججلمخل ىلع كجمتيحم اتلحمجحجسيحجس مخلىت الججلحمقء كاملجخم ححصء ا مجعىل، يمغجليب 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ا، ذلممق ف ا مجعىل مخفؿ/ 

ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب 

 . [63 /ًنُةن] ﴾مب
كالممصييمحي اليحلري اهلحمسـ كاملحمسيخمش اذلم مخفحجس أخمشمحمق املحمسض يممستممصمجعحمس مخفحمسب الججلحمقء كال يحجسرييحم 

 ىلع كجمتيحم اتلحمجحجسيحجس.
 ا؛ يمغال جيجخمز اججلىمعججلجخم يف مخفىٍحجسرًق الرشيممغ.جمتءيحم يمطالمخلته ذللممق ليحلمحميحم مخل يمطىججلًحملىيحمي حتحجسيحجسن  كاجليبُّ 

يمغيحمل حمقحجسـ يف األحمجديجحت يف جحمحمسكؿ ممسجخمرة  كمخفحجس حمطمجمحمست اججلمجعالمخلت املممصمجعحمسة حجسجحمجخمِّ أجمتججليحم 
اجلرص، كمخلحمل حجمىجسق املجخميمطحمط اجلججليججل، كمخلحمل ىمحمخض حمجحمت الجخمداع، كيف رجمتمجعمجتيحم إىل املحجسيمحم حمجيجحت 

ديين رقٖل ريب ية أيٕة اجلةس إُّة أّة برش َسٌلٍ يٖمه أن يأ»ىمحمخض يف اججلمخضحمسيمخف، يمغحمقؿ/ 
ممق ؾمجتب ا ككَّصَّ حجمىحل حمجتيحم ىمحرينا«قأصيجٓ  .(1)«، جحتمخل حمجخمشَّ ىلع اتلحملممسُّ

                                      
 .(2468)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (1)
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أيٕة اجلةس إين قؿطلٍ وأّة مٕيؽ »كيف حمجحجسيجحت يمطحمق حمل اعمحمس املمجتحمقحجسـ ًذٍمحلحمسق، كيمغييحم/ 
 مخفؿ يمطحمق/ يمغاكف آىمححمس مخل رأي اجليب  ؼٌيلٍ، وإن مٖؼؽكٍ احلٖض، وإين ألّغؿ إحلٓ.

 .(1)«ىلع املمحمرب
تني مخلحمل احلحجسيجحت خمشالؿ الممصيمجع اإلمخلمخلي اذليحمل أكُثكا مخلحمل ججلمجعحمل أيب ؾحمس كيمطحملحمس، كحجمحمل ي -2

محممحش احلحجسيجحت، كاختىجسكا خمشالهلمخل حجمىجسا  مخلحمل اخلججلىمغء الحمساححصحجسيحمل املمجمحجسيني مخلحمل مجعحجسق 
 مخفحمسبن إىل ا، مجعىل ا يمطحمل ىحضججلمجممخل، كريض ا يمطحمل الممصيجحسني. 

 ٖااؽ دؿبٖيح ودؼٖيح  /ق
مخفؿ مجعىل/ دحلٌي ىلع وعح اإليُةن ووؽمٓ وإػالوٓ،  ًنُي اًنٌت وػنيذٓ وػنٖؼٓ -1

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿

 .[96 /الـمؿ] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چچ
 .«ذرقخ َْٕة اًؽيٖن، ووِصٌَْخ َْٕة اًنٌٖب» كيف حجمىجسا احلحجسيجحت اذلم مخلمجعمحم/

ججلمجم  كيف املحمقىحل اكف كمحشممغ اليحلىمغر ًممعججلىمخض اججلحمقججلجخمب، كًلمحتيمغ حمجحمتمجم يمطحمل اجلجخمر كاهلحجساي كمجعمخضُّ
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿يمطحمل اججلمجعحملىحل اجليمغممط، مخفؿ مجعىل/ 

- كمخفؿ ،[13 /املطككني] ﴾ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿، كمخفؿ مجعىل/ [3 /قىٌخ] ﴾ڄ ڄ
ججلجخما مخفججلجخمبمجممخل يمطحمل يمطحملججلمجم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ﴿/ -يمطمحممجممخل حمجني يمطمخضَّ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 

 . [112 /األؼؿاف] ﴾ڦ ڦ ڦ
ججل حجسمخلممط اججلمجعني، يمغٌه حمسدمجحميحم يف اججلىمعججل؛ ذلا جمتء ًذٍمحلحمس يمطحملججلمجم مجعحجس كارممشى ىمحممشجخمع اججلحمق

 ذمحلحمس ممسبمجم كحجمجخم يمطحملىحل اججلحمقججل مخلحمل اخلجخمؼ كالجخمجمتىحل.
، كججلؾحمل يمطني ممعري  ، أك ُصاىمحن  يجخمرجحتيحم محشيحمجن ِع ىمحجخميمغن كمحشمجعحمقن كمخلحمل اجلس مخلحمل يحجسَّ

                                      
 .(2296)كمممسججلمخل  ،(1344)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (1)
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 دامخلمجع، كجمتجخمارح ممعري مخلمجتجخمرِّيمط، كحجمىجسا دحلىحله ىلع ىمحججلىحلو إيحملين يف اججلحمقججل كيمطحملججليحم كإراديحم.
 مخفججل ىمحممصممط لجخم»/ يمغحمقؿ اليجشالة، يف ججلحمجيمجتيحم يمجعجحت كحجمجخم رجمتال حملممسيػاججل حمل ممسمجعيحجس رألك

 .(1) «جمتجخمارحمجيحم خلممصمجع حجمىجسا
 آداب املٖؼغح يف ظلي مكذُؽٕة/ -2

إذا اكف مخلحمل آدامجم يف حمجمخف املممسمجتحملممط/ إحمجممشر مخفججليحم، كىمحممصجخمع جمتجخمارحمجيحم محلحمل دؿَّ يمطججلييحم مخفجخمهل/ 
 إججليمح. «...وصٌخ َْٕة اًنٌٖب»

يحم أ- يمغف مخلحمل آدامجم يف حمجحمقِّ / االممسزتادة مخلمحممجم، كاإلمخفؿ يمطججليمجم، كيمطحجسـ اإلدر يمطمحممجم، -يممشن
، أم/ زدجحم «محلجحممجم مجخميمطحمط مجخمدع يمغكمحشمحم...»كىحضججلمجم مخلحمل أحجمججلمجم، كيممصمجمحجس هلىجسا مخفجخمؿ اليجشحمج/ 

 ، محلحمل ممسمخف.«أكمحشمحم» مخلمحممجم، ىلع اججلحمقجخمؿ األكؿ يف مخلمجعىن
يحم كيجيغ لإلنممسف أال يؾجخمف حجمحمليحم ممسحملع املجخمايمطمخض ابلججليىمع اججليت حمسمخفمخف اججلحمقججل كختجخميمغ

يمغحمجممس، ىحل يمطججلييحم أف يىمحىجس مخلحمل حجمىجسا ابلب، كأف يىمحىجس مخلحمل ممعريق مخلحمل أجخماب اججلىمغالح، محلمخضججل 
اججلمجعججلمخل كمجعججلمخل أممسب اجلحمتة اججلمجعججلحملي كاججلمجعحملججلي، يمغيمجممجتمخل املممسججلمخل مجتمجعججلُّمخل مخل يجشخمت يحم يمطحمقيحجسيحم 

 كيمطديحم كمخلمجعماليحم، كمخل يمحمحمتييحم يف اججلىمغنت كحنجخم ذلممق.
 ىلع املمجعىن اثلين. «يمغكمحشمحم»كيممصمجمحجس هلىجسا مخفجخمهلمخل/ 

ٍحمل حجمجخم أحجمىحله  ىلع اقذعجةب اقذؽعء الٖويح دحلٌي  «قأووْة»يف مٖهلٍ/ و -3 ذللممق،  كالجخميمطمخض محملَّ
، أك اجحمحمقممشء أجمتىحل، كييمجعججلمخل امخفرتاب  ىمحمحشن إذا دججلَّ اججلحمقحمساحمل ىلع مخفحمسب رحمجيججليحم، ممسجخماء لممسىمغحمسو

حملِّ اليحلرية، ك  ، كحنجخم ذلممق.املحمسض املجحسجخمؼاألجمتىحل لممسِّ
 ، أك إذا كجمتحجس ممس ذللممق؟كحجمىحل ىحضججل اإلنممسف مخلحمل اججلمجعلمخل أف يجخممحشييحم يؾجخمف حجسكف ممس

ا حمقجخمؿ/ أكمحشين؛ يمغف حجمىجسا خمججلممغ  اججلحمطحجمحمس اثلين، حملمجعىن/ أجحميحم ججلحجمس َكحمل مخفججل أحمجحجسن
هلحجسم اليجشحمج يمغيحمل يحمطمجمحمس، ججلؾحمل إذا كجمتحجس ممس محلنممسف مخفـ يمغجخميمطمخض كبنيىٌ يمغججلممق أف حمقجخمؿ/ 

                                      
 .(6787)أىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح يف امليجشمحمممغ  (1)
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- أكمحشمحم، كأمخل حجسكف ممس يمغال، كمخلحمل ذلممق/ الممسىمغحمس، أم/ إذا أراد اإلنممسف أف يممسيمغحمس كمخفؿ
 . (1)لججلمجعلمخل/ أكمحشين، يمغمجمىجسا مرشكع  -مخلمحتالن 

 آداب املٖؼغح يف ظل مٌنيٕة/  -4
؛ يمغال يحجسيمطجخمحجممخل لالمخفمجتيجشد يف أن خيذةر املٖضٖع املْةقت اذلي حيذةج إحلٓ اجلةس -أ

 . (2)اججلمخضيمط كحجممخل لمخل يحمقجخممجخما ججلىمغحمساخمش 
كيف مجعخمش أججلىمغظ احلحجسيجحت/ أجحممجم اكجحم يمطحمق محشالة اليجشخمت،  اػذيةر ومذٕة املْةقت/ -ب

دىع ججلحمقجخمؿ اججلحمقججلجخمب كاجحممجتىمغيمطمجم ذلمحلحمسل؛ حمجيجحت اكجحم املجخميمطحمط يمطحمق محشالة كحجمىجسا أ
كمحشججل ، كاججلحمقججلجخمب هل ميجشىمعي، كٌلجحم يمطحمق حجمحمتمجع ىحضجخميججل، اممسرتاح يمغيمجم ابلحجسف 
مخلحمل اتلمجع كاجليجش، كاججلحمقججل مخلحمل محلمحتريو مخلحمل الممصجخماممعىحل كاليجشجخمارؼ، يمغاكف حجمىجسا أدىع 

 لججلحمقجخمؿ يمغأليمغحجسة هل مخلىمغممشي.
 .«مجخميمطحمط ججليىمع» كيممصمجمحجس هلىجسا مخفجخمهل/َػ ابلالؿح، اػذيةر أًكةعٕة املْةقجح  -ص

/ اتلجخممحشىحل إىل إييجشؿ املمجعين املحمقيجشجخمدة، كإيمغمجممخلمجم لججلممسمخلممط -محلحمل مخفحجسمخلمحم يف مجعحمسيىمغمجم- كابلالممع
 حمجممسحمل محشجخمرة مخلحمل األججلىمغظ ادلاججل يمطججليمجم، كأيمغيجشحمجمجم كأحمجالحجم لألممسحملع، كأكمخفمجعمجم يف اججلحمقججلجخمب.

إّه ًِ حتؽث »حمل يف احلحجسيجحت/ االمجتمجعد يمطحمل اججلىمعحمسا كاتلمجعحمقيحجسات، محل وَِ ٔؾا ابلةب/
حمجحجسجحتجخما اجلس » /◙. كمخفؿ يمطٌل (3)«مَٖة ظؽيسة ال دجٌـٓ ؼنٖهلٍ إال اكن بلؽضٍٕ قذْح

 .(4)«حمل يمجعحمسيمغجخمف، أحتجخمف أف يؾىجسب ا كرممسجخمهل
ُِيَّ الكةَؽني لٌُٖؼغح ثةملجةًـح قيٕة، أو ثةالقذىسةر َْٕة -د ، كيف حمجحجسيجحت أالَّ يُ

ن ىلع  رممسجخمؿ ا  ححصمجمحجست مخلممط»مخفؿ/  ◙احلؽمخل حمل حمجحمسف  اجلحملمجع يمغحمقـ مخلمجتجخمًلِّ

                                      
 . (278ص)، الحمل يمطمحتيحملني اجلجخمكي رشح األربمجعني (1)
 . (244ص) رشح األربمجعني مخفجخمايمطحجس كيمغجخماحجس (2)
 . (11)صأىمححمسجمتيحم مممسججلمخل يف مخلحمقحجسمخل اليجشحمجيخمت  (3)
 . (127)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (4)
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، أك مخفجخمسو يمغحمجحملحجس ا كأجحتىن يمطججلييحم َكحملت ىمحىمغيىمغت، ىحضيت مخلرٌلت ، كٌلف (1)«يمطيجشن
ق ألحمجيجشق حجسَّ  لجخم ححصء اججلمجعدُّ أف يىمجعي  .(2)يمجتلكمخل الكمخلن

حمسجحم لك مخحجمس  ◙اكف احمل مممسمجعجخمد »محلحمل جمتء يف اليجشحمجيحمجني يمطحمل أيب كاىحل مخفؿ/  يىجسمحلِّ
لحمسمححمل، إجحم حن حمجحجسيمحتممق كنممصمجتمجمييحم كلجخمددجحم أجحمممق حتحجسجحتمحم لك يجخمـ، يمغحمقؿ/ يمغحمقؿ رجمتىحل/ ي أ يمطحجس ا

ٍمخل، إف رممسجخمؿ ا  ًمججلَّؾي
ي
جل مجم  مخل يحملمحممجعين أف أحمجحجسجحتؾمخل لك يجخمـ إال محلحمساحجم أف أ جخمَّ مجتىجحسى اكف يى

ً يمطججليمحم مخلى  .(3)«خميمغى الممسَّ
يممغ يمغيمجم، ، أم/ مخلججلممع يف اإلجحمىجسار كاتلجحسجخم«ججليىمع»كأمخل املججلىمع يمغمجعًل املمجعىن اثلين ججلحمقجخمهل/ 

إذا ىمحمخض يمطال محشجخميحم كاححصمجتحجسَّ ممعممشيحم كامححمسٍَّت يمطيمحمق محلجحميحم مخلمحمىجسر  أف اجليب »كيف احلحجسيجحت/ 
مخلٍ  ؽي مىممسَّ ٍمخل كى ؾي َّحمجى  .(4)«جمتحححص يحمقجخمؿ/ محشى

ْن ختُؿَج َِ مٌٍت واؼظ ّةوط منكل عمي ثؽٌُٓ -4
َ
ًججلمخل كلمخل خيججلممغ وَِ آداثٕة/ أ ، كممسى

ممطي جخميمطحمطيحم.مخفجخمهل يمطحملججليحم؛ ألف الجخمايمطمخض مخل لمخل يؾحمل مخلحمقهل محلًىمغمجعىهل ال   ييجٍمجتىىمغى
ىحل يف جحمىمغجمس املجخميمطجخمظ مخل  كًلحمل أجحميحم يممسمجتحمجيىحل اججلمخضممط حمل ججلحجمس يف اججلمخضممط، يمجعحجس أف حييجشي
ججلحجمس يف الجخمايمطمخض، كالجخمايمطمخض حملزنججل اججلمخضي مخلحمل املجخميمطجخمظ، يمغحملىت اكف اججلمخضي خيججلممغ إىل مخل 

 يمحمًه يمطمحميحم لمخل يممسمجتحملممط هل املحمسيخمش.
ػػىحلي اججلٍػػ يىػػ ػػ الحمسَّجمتي مجمى يُّ

ى
ػػرٍيىقي ػأ ججلِّمخلي غى مجعى  حملي

 

ػػػالَّ    فى ذىا اتلٍَّمجعًججلػػػيمخلي ٍىمغًممسػػػممقى اكى  جًلى حجمى
 

 ً 
ٍ
أ ػػىمغٍ محمى اٍػػحجسى يِّمجمى ػػٍحمل غى مجمػػ عى  ًممسػػممقى يمغىٍهمجمى

 

ًيحلػػيٍمخلي   جحمٍػػى حمجى
ى
محمٍػػيحمي يمغى ػػٍ عى  يمغىػػًذىا اٍهمجتىمجمى

 

يًت ًمخلمحتٍججلىػػيحمي الى 
ٍ
ىػػ ججليػػمخفو كى ػػٍحمل ىمحي   تىمحمٍػػيحمى عى

 

ره يمطى   ًحمطػػيمخلي ججلٍػػمجعى ممقى إًذىا ػى يٍػػججلى اعى (5)ى يمطى
 

 

                                      
 ممسمحمد حمجممسحمل. (1452)كاحمل ىمححمسيحمل  ،(6826)كأجخم يمجعًل  ،(17856)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (1)
 . (2493)ممسججلمخل ، كم(3568)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (2)
 . (2821)، كمممسججلمخل (76)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم  (3)
 . (867)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (4)
  .(1/27) ، لألححصبيٌه، كاملممسمجتمخضحمسؼ يف لكِّ يمغحملٍّ مممسمجتحمطحمسؼ(2/266) ، لججلحمسخمرشماملممسمجتحمقىص يف أمخلمحتؿ اججلمجعحمسب (5)
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ظ كيمطحجسـ اجحممجتىمغيمطمجممخل ملجخمايمطمخض محلمحترينا؛ كججلمجعىحلَّ حجمىجسا يىمغرسِّ اجحمىمغممشض اجلس يمطحمل مجعخمش الجخماعَّ 
يحم. ٍت ممسمجممخلي مخضى ىمغمجعًججليحم جحمىمغىجسى عى ٍحمل كى يحم، كمخلى مخضى حمقجخمهًل خمشعى الكمخلي عى ٍحمل كى  كهلىجسا مخفيىحل/ مخلى

، كاحلحمسص ىلع االٔذُةم ثةلٖؼظ واتلؾوري ة لرلاؼيح يؽػي َْٓ إىلواحلؽير يكذط ثةثً  -5
يمطحمل ذلممق، كحمسؾ االححصمجتىمعؿ ججلمجعججلمخل اجلحمطحمسم يمطحمل الجخميمطمخض كاتلىجسمحلري، يمغلجخميمطمخض يؾممصممغ 

ىٍممسمجتىٍجحسًحمسج ميحلمحمجخمجحممجممخل، كييججلٌٍف كممسىمحمجممخل كأدراجحممجممخل، كيمخضمجمِّ  حمسحجممخل مخلحمل راف جمتجخمحجمحمس اجلس، كي
حمجحمطرية اإليحملف، كممسحمج اخلممصي،  اجلحملجخمد، كىحضىمعيف اججلجممسيف كابلالدة، كيمجعجخمد مجممخل إىل

 كاهلحجساي، يمغحممسمجمىحل مجعحجس ذلممق مجعججليحملمجممخل، كتممسمجمىحل اممسمجتحمتمجتمجممخل. لكمخليحجساف اتلحمقجخم
ملجخمايمطمخض ني احلني كاآلىمححمس، كًلىجسا اكف دأب يمجتجحسجخمَّؿ أمحشحمجيحم  كمخفحجس اكف اجليب 

/ حجمي محم جحممخلحمل ممسيمط، يمغحمتججلممس╚اليجشججلخمت  الممسججلممغ يىجسمحلحمسكف  جخما، كربحمل مخفؿ مجعممشمجممخل بلمجعخمشو
 ا كيمجعمخض مجعممشمجممخل أمحشحمجيحم. 

، «أوويلٍ ثذنٖى اهلل» يف احلحجسيجحت/  كيممصمجمحجس ذللممق مخفجخمهلالٖويح ثذنٖى اهلل دؽةىل/  -6
ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ مخفؿ مجعىل/ محلحمل ،حمسيحملكاتلحمقجخمل ىه كمحشي ا لألكججلني كاآلىمحً 

 . [161 /اًنكةء] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ
ىحجم يمطٌلُّ  اخلجخمؼ مخلحمل اجلججليىحل، كاججلمجعحملىحل  يه/ »حمقجخمهل ◙حمل أيب ىحضججل  كمخفحجس يمغرسَّ

  .(1) «ججلحمقججليىحل، كاالممسمجتمجعحجساد حلجخمـ الحمسحمجيىحل كالحمسخمشتلزنيىحل، 
الن ، يمغٌه َكحمل جمتمخلمجع ججلىمغمجعىحل املمجخمرات كحمسؾ املمحممجميت  .(2)كمخفحجس ممسمخف احلحجسيجحت يمطمحممجم مخلمخضجخمَّ

ادو ًمخلػحملى إً  ػٍىحل ًػحمسى ىػٍمخل ىحمسٍحمجى جحمٍى ل
ى
ا أ  اتلُّػًفى  ذى

 

ا  كَّدى ٍحمل مخفىٍحجس ىػحمسى جخمًٍت مخلى يٍى بىٍمجعحجسى اججلٍػحملى ؼى الى  كى
 

ًحملمحتًٍججلػػػيحمً  ػػػٍجخمفى محلى الَّ ىؾي
ى
ى أ  جحمىػػػًحجسٍمخلى ىلعى

 

ا  ػحجسى رٍمحشى
ى
فى أ ػ اكى حملى ٍحجس محلى ىٍمخل ىحمسٍمحشي جحمَّممقى ل

ى
(3)كىأ

 
 

                                      
 .(1/421) للصاحلي ،سبل اهلدى والرشاد (1)

 .(األربمجعني)أجحتمحمء احلحجسيجحت اثلمخلحمل يمطرش مخلحمل  (2)
 . (6/333)، كجحمىمغخمت اججلمخضي مخلحمل ممعيجشحمل األجحمحجسلجمس الحمسىحضي (49)صاججلىمغجخماحجس  (3)
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7-  َّٖ   ويف اقتنؽةر الىعةثح دّ
َ
، كًلىجسا َْٓالٖويَح ذٓ وطٌجٍٕ يف أزْةء ػطج  اجلبي  يِ صَ أ

/  مخفجخمؿ يمطحمق حمل اعمحمس يف حمجحجسيمحتيحم الممسمخف يف محشالة اجليب  حجسو حمجي
ي
-جحتمخل محشمجعحجس»ىلع مخفمجتًل أ

ٖاز احللٍ  -«ع لألحمجيء كاألمجخماتدِّ املمحمرب اكملجخم- اجليب  /يمجعين  ؛ةًنؿااِثيف ٔؾا لكٓ ص
حمسَّحجممخل اجليبُّ مخفحمل يمغمجمحملجخمق مخلحمل مخفحمسيمحم مخفجخمهل ًكيمغًٍمجعججلًيحم، كأ ألجحممجممخل حمجيحلحملجخما يحمقٍحمسب رحمجيىحل اجليب 

 ىلع حمجيحلحملمجممخل حجمىجسا حمل رأكق مخلحمل مخفحمسيمحمً احلؾمخل. 
ِِ مىٍؽ قٕي ينةل/  -8 مؽ دىؽر َِ اًؽةلٍ وَِ الؿصي اًكةضي ثؽؼح َة ؼِ دأويٍي وظك

، أو مٖهُلُ ٔؾا  ُٓ ؿه ثجؽؼذٓ؟ أم ّلذيف ثأن ّنٖل/ قِْؽٌُ ُٓ وُّلكي ُن ي ُنَككي إّٓ َجذؽع؟! ٔو
 ثؽؼح، وحنكظ هل مؽره ثؽؽ ذله؟ 

ري اإلنممسف إذا محشحجسرت مخلمحميحم ابلحجسيمط يمطحمل كيىحل كحمجممسحمل »/ ♫ احمل يمطمحتيحملنيمخفؿ  ييمجعىجسى
مخفيجشحجس، كأرضب مخلمحتالن حبيمغحمطني مخلمجعمجتحملحجسيحمل مجخمجحتجخممخفني ني املممسججلحملني، كحجمحمل/ اجلجخمكم كاحمل حمجحمتحمس 

مجعىل؛ يمغجلجخمكم ال نممصممق أف الحمسجمتىحل جحممحشخمت، كأف هل مخفحجسـ محشحجسؽ يف اإلممسالـ، كيحجسؿ  ↓
ا مخلحمل  مممسجمتحجس املممسججلحملني، إال كيحمقحمسأ يمغييحم محلمجتب ذللممق مخفجخمؿ مججلىمغيحم حمجىت إجحمممق ال جتحجس مممسحمتحجسن

أىمحمخض يف كيىحل آيت اليجشىمغت حمجيجحت ممسججلممق يمغيمجم مممسججلممق  ♫ريض اليجشحلني، كليحلمحميحم 
 املكججل، يمغمجمىحل جحمحمقجخمؿ/ إف الحمسجمتىحل مخلمجتحجسع؟!! 

جحمحمقجخمؿ/ مخفجخمهل حجسيمط ججلؾحمل حجمجخم ممعري مخلمجتحجسع؛ ألجحميحم يف احلحمقيحمق مخلمجتكؿ، كاملمجتكؿ إذا أىمحمخض مخلممط 
يحمي جحميحم مخل حمسي اجلس مخلمحميحم، كاججلحمقجخمؿ ممعري اججلحمقىحل، يمغحمقحجس اجمتمجتمجمدق يمغججليحم أجمتحمس، يمغيحليممغ جحمىًيجشىمغي مجتحجسع كهيمحمىىمغِّ

يحمقجخمؿ اإلنممسف َكحمل اججلؾىمغحمس كال يؾىمغحمس! أرأيمجتمخل الحمسجمتىحل اذلم خمشججل يمطمحميحم راحمجججلمجتيحم حمجىت أيجمس 
مخلمحممجم، كاخمشمخضحمتممط حت ححصحمتحمسة يجمجتحمطحمس املجخمت يمغذا جلمخف ىلع رأممسيحم، يمغىمحىجس مجم كمخفؿ مخلحمل ححصحجسة 

ؾحمل حجمجخم لمخل يؾىمغحمس، مخفؿ أجحم يمطحجسم كأجحم ربممق، كحجمىجسق اللكحمل َكحمل ؽىمغحمس ججل امهللاججلىمغحمسح/ 
 . (1) «أػطأ َِ مؽة اًكؿح»/ اجليب 

                                      
  .(2747)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (1)
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، كاحمل حمجحمتحمس حمجممس مخل ججلممع يمطججليم مخلمجتىجسىجسب، ♫أمخل احليمغمخض اثلين/ يمغمجمجخم احمل حمجحمتحمس 
 أحمجيجحمن يممسججلممق مممسججلممق الممسججلممغ، كأحمجيجحمن يحمليش ىلع ىحضحمسيحمق اتلكيىحل اججليت يه يف جحمحمطحمسجحم حتحمسيممغ. 

ا، ليحلمحممحم  ال جحمحمقىحل ىمحمخضحجمحمل، مخلمحتىحل حجمىجسيحمل الحمسجمتججلني حجمىحل يحملؾحمل أف جحمحمقحجسح يمغيمجمحمل؟ أحجسن
ىمحمخضحجمحمل يشء كاجمتمجتمجمدحجمحمل يشء آىمححمس. أمخفجخمؿ حجمىجسا؛ ألجحميحم جحمبمجت جحممجت مخفىحل ممسجمجتني، أك جحتالث 
، كحمقجخمؿ/ جي إحمجحمساؽ يمغمجتخمت ابلرم، كإحمجحمساؽ رشح   يمطمحميىمغن مجمجمتمخل حجمىجسيحمل الحمسجمتججلني حجمحمتجخممخلن

محليممغ جيحمسؤ إنممسف ىلع حجمىجسا الالكـ، ليحلمحميحم اججلىمعحمسكر كاإليمطحمتب  -أيمطجخمذ - محشحمجيخمت مممسججلمخل
 اآلىمححمسيحمل. جلىمغجمس كاحمجمجتحمقر 

كابلحجسيمط املؾىمغحمسة، أك املىمغممسحمق ال حنؾمخل ىلع محشحمجمجم أجحميحم اكيمغحمس، أك يمغممسمخف حمجىت حمقجخمـ 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿يمطججلييحم احلحمت؛ ججلحمقجخمؿ ا مجعىل/ 

ى ى ﴿/ . كمخفؿ [32 /اًنىه] ﴾ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

، كلجخم اكف اإلنممسف يؾىمغحمس لجخم لمخل حمقمخل يمطججلييحم احلحمت لاكف [13 /اإلرساء] ﴾ائ ائ ەئ ەئ
 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴿/ ب، كمخفؿ يمجعىجس

، كأف ال جحمحمقجخمؿى لممصجحسمحش أىت [133 /اًنكةء] عى ، كاآليت يف حجمىجسا محلمحترية؛ يمغمجعججليمحم أف جحمىتًَّحجسى كال جحمترسَّ
حجسيمط كاحمجحجسة مخلحمل آالؼ الممسجني/ إجحميحم رجمتىحل مخلمجتحجسع. لجخم أححصري يف اهلمححص إىل أف اليجشجخماب/ مخلحمل 

 مخلت الممسجني
حمل إىل األححصيمطحمسة، كجحمحمقجخمؿ/ حجمحمل مخلحمل كحجمىحل ييجشخمت أف جحمجممس حجمىجسيحمل الحمسجمتججلني كأمخلمحتهل

األححصيمطحمسة؟ اجلجخماب/ ال؛ ألف األححصيمطحمسة هلمخل مخلىجسحجم مممسمجتحمقىحل هل محليف يف األممسحملء كاليجشىمغت 
 كاإليحملف كأحمججخماؿ اآلىمححمسة. 

كمخل أحمجممسحملى مخل محلمجتيحم أىمحجخمجحم ممسىمغحمس احلجخمايل يمطحمل يمطججلمخل مخلحمل مخلىجسحجممجممخل؛ ألف أكُث اجلس ال يىمغمجممخل 
 ليجشىمغت، كججلؾحمل هلمخل ىمحاليمغت محلمحترية. يمطمحممجممخل إال أجحممجممخل خمججلىمغجخمف لججلممسججلممغ يف ب األممسحملء كا

يمغذا مخفؿ مخفىحل حملممسججل مخلحمل مممسىحل اليجشىمغت حمل يجخمايمغمخف مخلىجسحجممجممخل يمغال جحمحمقجخمؿ/ إجحميحم أححصمجعحمسم، 
 أرأيمجتمخل لجخم أف إنممسجحمن مخلحمل احلمحمججل اىمحمجتر مخفجخمالن لججلممصيمغمجعي، يمغمجمىحل جحمحمقجخمؿ/ إجحميحم ححصيمغيع؟ 
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 اجلجخماب/ ال جحمحمقجخمؿ إجحميحم ححصيمغيع. 
 مجتمجمكجحمجخما ممعمجتيب اججلمجعججلحملء الممسحمقني اجحمتمجمجخما هلىجسق املممسىحل ادلمخفيحمق، كال ترسيمطجخما، كال

 يف ححصجحسيجشيحم يمغحمقممش، ىحل يف ححصجحسيجشيحم كمخل حيحملججليحم مخلحمل  حمجحمقني!!!؛ ألف ممعي اججلمجعلمخل ججلحممس مخفحجسحمجن كالالَّ
الرشيمجع؛ ألجحميحم إذا ممسء حمطحمل اجلس يمغييحم يمغجحممجممخل ججلحمل يحمقججلجخما مخل يحمقجخمؿ مخلحمل رشيمجع ا، كؾجخمف 

 امليجشي ىلع الرشيمجع أكُث. 
 يممسججليحلجخمف حجمىجسا ا ملممسججلممق املممصني يمغمجعججليؾمخل محميجشحمجمجممخل، كإذا كجمتحجس جحتمخل إجحمؾمخل ممسمجتحمتحجسكف مخفجخممخلن

يمغيؾمخل مخلحمل لممسجحميحم مخلمحممخضججلمخف يف اججلمجعججلحملء يمغجحميجشحمججخمق كحمجىجسركق كمخفجخملجخما هل/ امخف ا، أجحم لمخل مجتمجعحجس 
مجمىجسا، كمخل اججلىمغحجسة مخلحمل أف حمقجخمؿ/ يمغالف يمغييحم، كيمغالف يمغييحم، ىحل مخفىحل/ حجمىجسا اججلحمقجخمؿ يمغييحم محلىجسا كًلىجسا 

حمل يمغييحم؛ خلالَّ  حمقمخضممط اجلحمطحمس يمطحمل األححصجحسص، ججلؾحمل مخفحجس يؾجخمف مخلحمل األيمغممشىحل أف جحمىجسمحلحمس الممصجحسمحش
يىمعرت اجلس يحم، ججلؾحمل ال ىلع ممسبيىحل اججلمجعحملجخمـ حجميحلىجسا يف املحمتلجمس؛ ألجحميحم ججلحجمس لك إنممسف إذا 
ذمحلحمست اججلحمقجخمؿ يىمغمجممخل اججلحمقىحل، يمغىجسمحلحمس اججلحمقىحل جمتحمس يمطمحمحجس الرضكرة، كإال يمغملمجممخل إمخضؿ اججلحمقجخمؿ 

 . (1)احجم«ابلىحضىحل، كا املجخميمغمخف
 ٖااؽ قنٕيح  /ق

َؿ ؼٌيلٍ» مؽ يكذكةد َِ مٖهل/ -1 ََّ ٖاز اردلةب أػف الرضريِ،«ؼجؽ إن دأ يمغحملممط أجحميحم  / ص
أمحمس مخضيمطمجتيحم؛ ألف اججلىمغممسد املرت ىلع مخلحمقججلمجتيحم  ال جتجخمز إمخلرة اججلمجعحجس يمغف اجليب 

 .(2)كاخلحمسكج يمطججلييحم يف أزمخلف الممشمجعممغ كاالىمحمجتالؼ أكرب مخلحمل الرضر املرت ىلع كاليمجتيحم
 ىلع أف اججلمخضيمط املمخضججلجخمب يف احلحجسيجحت مخلحمقيحجسة مجخمر، مخلمحممجم/

 مخلري مخلحمل دمججل املممسججلحملني، ال مخلحمل ممعريحجممخل؛ ججلحمقجخمهل مجعىل/ أف يؾجخمف حجمىجسا األ
ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿أم/ مخلحمل املممسججلحملني، كججلحمقجخمهل مجعىل/  .[32 /اًنكةء] ﴾ی ی یی﴿

                                      
 . (296 -287ص)، الحمل يمطمحتيحملني اجلجخمكي رشح األربمجعني (1)
 . (97ص)الحمل دمخفيمخف اججلمجعيحجس ، األربمجعني اجلجخمكيرشح  (2)
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. يمغًٍف يمغيًحمقحجسى كجمتجخمد اإلمخلـ رشاعن يمغًفَّ اججلمخضيمطى جمجتيف إال يف مجخماىحضحمل [131 /اًنكةء] ﴾ڄ ڄ ڃ
ممط، الرضكرة، كمخل يمحمػحمسؿ مخلمحمػحمستلمجم، كجت اججلمخضيمط مخل لمخل يمحمس مل مخضى حمسى مجم لمخل يي مى

ى
مجعيجشي، يمغًٍف أ

ممط. كيف املممسمحمحجس/ أف مخلمجعذنا مخفؿ/  ي رممسجخمؿ ا، أرأيى إًٍف اكف »كإف جحمىَحَّ اججلحمقحمسآف كالممسمحم لمخل ييمخضى
ال / يمطججليمحم أمحمساء ال يممستمحمجخمف بممسجمجتممق، كال يىمحىجسكف محمسؾ، يمغحمل محمس يف أمحمسحجممخل؟ يمغحمقؿ 

 اخلججلمخف. ؛ يمغال ىحضيمط ملجحسججلجخمؽو يف مخلمجعيجشي»(1)طةؼح ملِ لٍ يطػ اهلل 
مخل اليحلمجتب كالممسمحم؛ ألجحممجمحمل املحمقيجشجخمد األكؿ مخلحمل اممسمجتجحساليمغيحم يف  ؾَّ كجت اججلمخضيمط مخل حمجى

 . [32 /املةاؽة] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿اإلممسالـ، محلحمل مخفؿ مجعىل/ 
. ، برشكطو  كاإلمخلمخل يمطحمقحجس ىلع حمجحمساممس ادليحمل، كممسيممس ادلجحمي يحم، مخلحمل مممسججلمخلو

 يمجم آجحترحجم.يمغذا لمخل يؾحمل مخلحمقيجشجخمدحجم محلىجسلممق، يمغجحممجم ال محممجعحمقحجس، كال يرت يمطججل
مخلى احلؽمخلي محلمجتبى ا كممسمحم جحمبييحم  ؾَّ ، جحتمخل حمطججلمخل، أك يمغممسمخف، أك امجتحجسع يمغف كأمخل إذا حمجى

ججلٍممطى يمجعمجتيحم، كال جحمٍؾجحتى محشىمغحمقمجتيحم، كال اخلحمسكجى يمطججلييحم، ىحل يجخمجمت أف يدِّمى  ذلممق ال ييجخمجمت ىمحى
 اإلنممسفي احلمخفَّ اذلم يمطججلييحم كيممسؿ ا اذلم هل.

 .«رضريحملارؾب أىمحممغِّ ال»كمم يممصمجمحجس هلىجسا/ مخفيمطحجسة/ 
 .(2) «ممعممصجخمـ ىمحري مخلحمل يمغمجتمحم حجسكـ إمخلـ» /◙كيممصمجمحجس ذللممق/ مخفجخمؿ يمطحملحمسك حمل اججلمجعص 

 ػيةر أاُذلٍ اذليِ حتجٍّٖٕ وحيجّٖلٍ،»/ مخفؿ/ مخفؿ  ◙كيمطحمل يمطجخمؼ حمل مخللممق 
ويىٌٖن ؼٌيلٍ ودىٌٖن ؼٌيٍٕ، ورشار أاُذلٍ اذليِ دجـضٍّٖٕ ويجـضّٖلٍ، 

ٖا ىجسحجممخل لممسيممغ؟ يمغحمقؿ/ مخفيىحل/ ي رممسجخمؿ ا، أيمغال جحميمحم ودٌؽٍّْٖٕ ويٌؽّْٖلٍ، ال َة أمةم
ٖا يًؽا َِ  ٖا ؼٌُٓ، وال دزنؼ ّٖٓ قةؤؿ قيلٍ الىالة، وإذا رأيذٍ َِ والدلٍ ميًبة دلٔؿ

 .(3)«طةؼح
                                      

 .(12813)أىمححمسجمتيحم أمححجس  (1)
 .(46/184) ابن عساكر يف تاريخ دمشقأخرجه  (2)

 . (1855)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل  (3)
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واقذكةد ثؽضٍٕ َِ احلؽير/ زجٖت إمؿة اًؽجؽ ووصٖب طةؼح األَري وإن لٍ يلِ  -2
ممسالمخلي مخلحمل مخفحجسيمخل ، كمخلمجعججلجخمـ أف األمخل اإل«وإن دأمؿ ؼٌيلٍ ؼجؽ»/ ججلحمقجخمهل  الكٌطةن؛

الحمسمخلف يمغيمجم ىمحججليىمغ كحجمجخم الممسججلمخضف، كحجممحمؾ أمحمساء لججلرلاف، كإذا كجمت ىحضيمط األمخلري 
 . (1)يمغمخضيمط الممسججلمخضف مخلحمل ب أكىل

ـم طةؼح األَري يف لك يشء، أو قيُة يذؽٌل ثةحللٍ؟ -3  وًلِ ٔي يٌ
ٖاب/ اثلةين / ال يمغججلجخم مخفؿ لممق األمخلري مخلمحتالن  أي/ قيُة يذؽٌل ثةحللٍ ورعيح اجلةس،، واجل

كىحل احلجخمـ إال كجمتتني، أك مخل أححصيحم ذلممق لمخل جي يمطججليممق أف جخمايمغمخف إال أجحميحم حيحمسـ يمطججليممق أف 
 . (2)محمىجس حملمجعىن أف مجعيجشييحم جمتمجمرنا؛ ألف حجمىجسا يىمغممسحجس اجلس يمطججلييحم

ْة قؤال يلرث/   إذا أمحمس اجلس يمطججليمجممخل أمخلرينا يف الممسىمغحمس؟ يمغمجمىحل ججلحمسمخلمجممخل ىحضيمطمجتيحم؟ ٔو
ٖاب/  ىجسلممق لمخل يؾحمل حجممحمؾ يمغحجسة مخلحمل مخلريق، جحممجعمخل ججلحمسمخلمجممخل ىحضيمطمجتيحم، كإذا لمخل جحمحمقىحل قةجل

ججلؾحمل ىحضيمطمجتيحم يمغيحمل يمجتمجعججلمخف مجخمر الممسىمغحمس ال يف لك يشء، إال أف اليشء اذلم ال يمجتمجعججلمخف مجخمر 
الممسىمغحمس ال جتجخمز مخلمحمىجسيحم يمغييحم، مخلمحتؿ ذلممق/ لجخم مخفؿ أمخلري الممسىمغحمس/ احلجخمـ لك كاحمجحجس مخلمحمؾمخل يججلبجمس 

محمىجسيحم حملمجعىن/ ال جيجخمز جحتجخمبني ألجحميحم ممسييحلجخمف اجلجخم ردنا، يمغمجممحم ال ججلحمسـ ىحضيمطمجتيحم، ججلؾحمل ال جتجخمز مخل
 . (3)ألحمجحجس أف يحمقجخمؿ/ ججلحمل أججلبجمس جحتجخمبني؛ ألف دلحمسد مخلمحمىجسة كالة األمجخمر مجعمجترب مخلمجعيجشي

 ٖااؽ َذْٖؼح  /ق
ٖد ثٕة ْٔة/ ادليِ لكٓ، واًطؿينح لكٕة يف ، «قؽٌيلٍ بكنيت»مٖهل/  -1 ٖٔة، واملنى أي/ الـم

 ﴾پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿كحجمجخم يحجسؿ ىلع حمجحمتي الممسمحم، مخفؿ مجعىل/  مجيػ األمٖر،
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿كمخفؿ مجعىل/ ، [35 /اًنكةء]

 . [133 /األؼؿاف] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ
                                      

 . (279ص)اجلجخمكي، الحمل يمطمحتيحملني رشح األربمجعني  (1)
  (.279) الممسمخفامليجشحجسر  (2)
  .(286 -279ص)الممسمخف امليجشحجسر  (3)
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 مل » /مخفؿ ححصييمح اإلممسالـ احمل يحملي يمغمجعًل لك ممخلحمل أف ال يمجتلكمخل يف يشء مخلحمل ادليحمل إال مجعن
   ججلحمقجخمهل، كيمطججلحمليحم مجعن جمتء يحم الحمسممسجخمؿ، كال يمجتحمقحجسـ ني يحجسييحم، ىحل يمحمحمطحمس مخل مخفؿ، يمغييحلجخمف مخفجخمهل مجعن

ف اليجشحمج، كمخلحمل ممسججلممق ممسبيججلمجممخل مخلحمل اتلمجعني هلمخل حمجممسف كأحمل املممسججلحملني، ألمحمسق، يمغمجميحلىجسا اك
جمس ديمحمن ممعري مخل جمتء يحم  يمغججلمجمىجسا لمخل يؾحمل أحمجحجس مخلمحممجممخل يمجعرض اجليجشجخمص حملمجعحمقجخمهل، كال يممسِّ

، كإذا أراد مخلمجعحمسيمغ يشء مخلحمل ادليحمل كالالكـ يمغييحم؛ جحمحمطحمس يمغيحمل مخفهل ا كالحمسممسجخمؿ، يمغحملمحميحم الحمسممسجخمؿ 
 .(1)«كيمجتىمغيحلحمس، كبيحم يممسمجتحجسؿ يمغمجمىجسا أمحشىحل أحجمىحل الممسمحميمجتمجعججلَّمخل، كبيحم يمجتلكمخل، كيمغييحم يمحمحمطحمس 

/ حمسى ، مخلحمل ىحضحمسيحمق أحجمىحل الممسمحم كاجلحمليمط/ اع آجحتر رممسجخمؿ ا » كمخفؿ يف مجخمخمشممطو آىمحى
ا، كاع ممسبيىحل الممسحمقني األكججلني مخلحمل املمجمجمتحمسيحمل كاألجحميجشر، كاع كمحشي  ىحضمحمن كحمطحجمحمسن

ٕؽيني َِ ثؽؽي، ؼٌيلٍ بكنيت، وقْح اخلٌكةء الؿامؽيِ امل»حمجيجحت مخفؿ/  رممسجخمؿ ا 
ٖاصؾ، وإيةكٍ وحمؽزةِت األمٖر؛ قإن لك حمؽزح ثؽؼح، ولك ثؽؼح  ٖا ؼٌيٕة ثةجل َؼض 

، كيجحتحمسكف الكـ ، كيمجعججلحملجخمف أف أمحشحجسؽ الالكـ الكـ ا، كىمحري اهلحجسم حجمحجسم حمحملحجس «ضالًح
ىلع حجمحجسم لك أحمجحجس؛  ا ىلع الكـ ممعريق مخلحمل الكـ أمحشمحمؼ اجلس، كيحمقحجسمجخمف حجمحجسم حمحملحجس 

حملُّ  جخما/ أحجمىحل اجلحمليمط؛ ألف اجلحمليمط يه االجمتمجتحملع، كهلىجسا ممسي حملُّ جخما/ أحجمىحل اليحلمجتب كالممسمحم، كممسي
 جلىمغجمس اججلحمقجخمـ املحمتمجتحملمجعني، كاإلدمع  كخمشحجسحجم اججلىمغحمسمخف، كإف اكف ججلىمغمخض اجلحمليمط مخفحجس محشر اممسحملن
حجمجخم األمحشىحل اثلججلجحت اذلم يمجعمجتحملحجس يمطججلييحم يف اججلمجعججلمخل كادليحمل، كحجممخل يىًحمسجحمجخمف مجمىجسق األمحشجخمؿ اثلالجحت دميممط 

ججلُّمخفه دليحمل، كاإلدمع اذلم يمحمممشممش مخل يمطججلييحم اجلس مخلحمل أمخفجخما  هل تىمجعى ، أك حمطحجمحمسة محملَّ ؿو كأيمطحملؿ ىحضمحمو
ى االىمحمجتالؼ، كاجحمترشت  .(2)«األمخل حجمجخم/ مخل اكف يمطججلييحم الممسججلممغ اليجشججلخمت؛ إًٍذ مجعحجسحجممخل محلىُثي

ىحضيمط ا كرممسجخمهل مخفمخضي الممسمجعدة اذلم يمطججلييحم حجسكر، كمممسمجتحمقحمس اجلحمتة  يف ثؿاكت املذةثؽح/ -9
 اذلم يمطمحميحم ال حتجخمر.

                                      
 . (13/63)دلحملجخمع اججلىمغمجتكل  (1)
 . (256)صاججلمجعحمقيحجسة الجخماممسمخضي  (2)
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 ؿاكت اًطةؼح واملذةثؽح/وَِ ث
.االؿذْةء ثةلرشع ؼُة ؼؽاه -1 مخفَّيحمي َّ ييجخمى ؽَّ الرشَّ مجتىجخمى ٍحمل يى يحمي كمخلى ٍمجعمخضى ٍحمل يمجتحمجحمسَّ اخلريى يي  . كمخلى
ْوِؿ،  -2  . [3 /الرشح] ﴾ڭ ڭ ڭ﴿محلحمل مخفؿ مجعىل/ رقُػ اذلي

يمغف مخل أكحمسـ ا يحم جحمبييحم مخلحمل ممسمجعدة ادلجحمي كاآلىمححمسة يمغججلججلحملمخلمحمني اتلمجعني » /مخفؿ احمل يحملي
جحميجشي حمقحجسر إيحملجحممجممخل، يمغحمل اكف مخلحمل ىمحيجشمحش اجلجخمة كالحمسممسججل يمغججلمخل يممصرؾ يمغييحم أحمجحجس مخلحمل أمخلمجتيحم، 

 .(1)«كمخل اكف مخلحمل جحتجخماب اإليحملف كاأليمطحملؿ اليجشحل يمغججللك ممخلحمل جحميجشي حمقحجسر ذلممق
 الىكةيح واحلكظ/ -3

اليحلىمغي املمخضججلحمق مخلممط االع املمخضججلمخف، كاجلمخفيجش مخلممط اجلمخفمحش؛ كهلىجسا »/ مخفؿ ححصييمح اإلممسالـ
 لججلحمسممسجخمؿ اكف ا مخلمجعيحم حبممس حجمىجسا االع  لك مخلحمل اكف ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿مخلمجتمجعن

، أم/ حمجممسممق ا كحمجممس مخلحمل امجعممق، يمغلك مخلحمل اممط [33 /األّكةل] ﴾چ چ چ
ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿الحمسممسجخمؿ مخلحمل دميممط املمخلمحمني يمغ حمجممسيحم، كحجمىجسا مخلمجعىن محلجخمف ا مخلمجعيحم 

 .(2)«[35 /اتلٖبح] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ
ٍ  األمؿاَء، واًؽٌُةءَ  -4  ، واًُؽجَّةَد/وبؿكح االدجةع دؽ

يمغججلجخم مخفممشجخما مخل يممسجخمغ مخفممشيحم، ككخمشمجعجخمق حمجيجحت يممسجخمغ كخمشمجعيحم، ىحضبلني ىجسلممق إمخفمخل  قأَة األمؿاء/ -أ
ديحمل ا، كأمخفمجخما حمجحجسكد مخل أجحمحمسؿ ا ىلع رممسجخمهل، مل احمجمجتجمتجخما إىل الممسيممست اجلحمسة 
اكلرضا كامليحلجخمس، كال إىل اججلمجعحمقجخمبت اجلحمسة، كال إىل مخلحمل حيىمغحمطمجممخل مخلحمل اججلمجعيحجس 

 حجسيحمل، محلحمل اكف اخلججلىمغء الحمساححصحجسكف كممعريحجممخل مخلحمل أحمل اججلمجعحجسؿ.كاملممسمجتمجع
لجخمجمتحجسكا يمغييحم كيف - يمغججلجخم أمخفمجخما محلمجتب ا، كيمغحمقمجمجخما مخل يمغييحم مخلحمل ابلحمحمت كاهلحجسل وأَة اًؽٌُةء/ -ب

ممسمحم جحمبييحم أجحمجخماع اججلمجعججلجخمـ اجليمغمجع، كاججلرباحجمني اليجشدمخف، كحليجشىحل هلمخل اججلىمغحمسمخفف ني احلمخف 

                                      
 . (28/38)دلحملجخمع اججلىمغمجتكل  (1)
 . (848 -8/847)مخلمحممجمج الممسمحم اجلجخمي  (2)
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يمجعين/ ىمحيرنا . [36 /ابلنؿة] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿كابلمخضالف، كلاكجحمجخما محلحمل مخفؿ مجعىل/ 
. كالممسمجتىمعمحمجخما ىجسلممق يمطحمل امجتحجسيمطيحم املمجتحجسيمطجخمف/ مخلحمل حمجحمتمخت الالكـ اججلىمغممسحجسة، كمخلحمل حمسحجمت  يمطحجسكالن
ا يمغىجسلممق هل أمحشىحله مخلحمل   كمخلحمل الحمسأم ممسحجسيحجسن اججلحمقيس ابلىحضىحل. كمخل اكف مخلحمل حمجحمتحمتمجممخل محشحمجيحمجن

ًحمسمخليحم. ًحمسمخلىيحمي مخلحمل حمجي  محلمجتب ا كممسمحم رممسجخمهل، يمغىًمجمحملىيحمي مخلىٍحمل يمغىًمجمحملىيحمي كحمجي
إذا مجعحجسكا ملرشكع يف األمخفجخماؿ » /اججلمجعد/ يمغحمقؿ ححصييمح اإلممسالـ احمل يحمليكأمخل  -جمت

ا كبىحضمحمن، كذامخفجخما ىحضمجعمخل اللكمخل اججلمخضي، كاججلمجعحملىحل اليجشججلخمت اذلم مجعجحت ا  كاأليمغمجعؿ حمطحجمحمسن
لجخمجمتحجسكا يف ذلممق مخلحمل األحمججخماؿ الحمسًلي، كاملحمقمخلت اججلمجعججلي، كاجلمجتمخت - يحم رممسجخمهل 

؛ اكتلىمعري كحنجخمق مخلحمل الممسحملاعت اججلمجعحمطيحمل، مخل يىمعمحميمجممخل يمطحمل مخفحجس حمجحجسث مخلحمل أجحمجخمايمطيحم
 مجعخمشي  مجمى حمقى املمجتحجسيمط، اليجشريمغ يمطحمل ممسحملع اججلحمقحمسآف، كأجحمجخماع مخلحمل األذاكر كاألكراد ججلىمغَّ
ًيحلًيحم  ٍحمل أحمجحجسجحتمجم جلحمقًمحش حملممسُّ اًت أحمجحجسجحتمجم مخلى رًقً محلحمسيداتو مخلحمل اتلمجعُّحجسى اجلس، أك يف مخفىحجسى

 .(1)«ملرشكع مخلمحممجم
ٖاع؟«قإن لك ثؽؼح ضالًح»مٖهل/   ، قٕي لٌجؽع أّ
ٖا ابلحجسع جحمجخماعف/ جحمجخمع يف األمخفجخماؿ كااليمطمجتحمقدات، كجحمجخمع يف »/ مخفؿ احمل يحمليب/ واجل

 األيمغمجعؿ كاججلمجعدات، كحجمىجسا اثلين يمجتممشحملحمل األكؿ، محلحمل أف األكؿ يحجسيمطجخم إىل اثلين.
ؼ يمطججليمجممخل إذا لمخل يمجعمجتيجشحملجخما ليحلمجتب  يمغملمحمتممسجخمف إىل اججلمجعججلمخل كاجلحمطحمس كمخل يتممط ذلممق خيي

 كالممسمحم مخلحمل اججلحمقممسمخل األكؿ.
ؼ يمطججليمجممخل إذا لمخل يمجعمجتيجشحملجخما كاملمحمتممسجخمف إىل  اججلمجعدة كاجلحمطحمس كاإلرادة كمخل يتممط ذلممق خيي

 ليحلمجتب كالممسمحم مخلحمل اججلحمقممسمخل اثلين.
جحم ا مجعىل أف جحمحمقجخمؿ يف لك محشالة/  حمسى ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿كمخفحجس أمى

أجحميحم مخفؿ/  كمحشخمتَّ يمطحمل اجليب  ،[1 - 3 /اًكةحتح] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

                                      
 . (2/266) امخفمجتممشء الرصاط املممسمجتحمقيمخل (1)
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ٖد َـضٖب ؼٌيٍٕ، واجلىةرى ضةلٖن» ٍحمل ، مخفؿ (1)«احلٕ ممسىمغيف حمل يمطيحمحم/ )اكجحمجخما يحمقجخملجخمف/ مخلى
َّد يمغىمغييحم ححصيحم مخلحمل اجليجشرل( حجسى ًمخلحمل اججلمجعججلحملء يمغىمغييحم ححصيحم مخلحمل احلمجمجخمد، كمخلحمل يمغممسحجس مخلحمل اججلمجعي  .(2) «يمغىممسى

احمجىجسركا يمغمجتمحم اججلمجعلمخل املىمغمجتجخمف، كاججلمجعحجس اجلحجمىحل يمغف يمغمجتجمجتمجمحمل يمغمجتمحمن »كٌلف الممسججلممغ يحمقجخملجخمف/ 
 .(3) «للك مخلىمغمجتجخمف

ٖاع ثؽع االؼذنةد/ مخف/مخلحمل حجسع االيمطمجتحمقد  أّ حمس، كمخلمحممجم مخل حجمجخم مخلىمغممسِّ  مخل حجمجخم مخلؾىمغِّ
ؿة/ جحميفي اججلحمقحجسر، كإجحمؾر اليجشىمغت، كؾىمغري مجعخمش اليجشحمج، أك  قُِ ابلؽع امللكي

، أك ايمطمجتحمقد حتحمسيممغ -¶ىمحمحش الممصيجحسني/ أ ؾحمس كيمطحملحمس - اججلمخضمجعحمل يف يمطحجساتلمجممخل
ـً اججلمجعلمخل، كحنجخم ذلممق.  اججلحمقحمسآف، أك محممخفممشيحم، أك اججلحمقجخمؿ ًًحمقحجسى

نح/  آيت اججلحمقحمسآف يمطٌل ممعري كجمتمجممجم، أك ردُّ األحمجديجحت  كيىحلي مجعخمشوَِ ابلؽع املككي
 اجلجخمي اليجشحمجيحمج ملمجعرخمشمجتمجم اهلجخمل.

 ؟مخل حجمجخم الممس يف محلجخمف حجسع اججلمجعدة أكُثى مخلحمل حجسع االيمطمجتحمقدمكأًح/ 
ٖاب/  أف اإلرادة يممصرتؾ يمغيمجم اجلس أكُث مم يممصرتًلجخمف يف اججلحمقجخمؿ؛ يمغف اججلحمقجخمؿ ال يؾجخمف واجل

كأمخل جمتججمس اإلرادة يمغمجمجخم مم يمجتيجشممغ يحم لك احليجخماف، يمغحمل إال مجعحمقىحل، كاجلمخضمخف مخلحمل ىمحيجشمحش اإلنممسف، 
 مخلحمل حمجيجخماف إال كهل إرادة، كبحجسع اججلمجعدة راجمتمجع لإلرادة، كبحجسع االيمطمجتحمقد راجمتمجع إىل اججلحمقجخمؿ. 

، كبحجسيمط اججلحمقجخمؿ (4)حجسيمط اججلحمقجخمؿ ححصرتامحلي اإلممسالـ  وَِ ابلؽع اخلطرية يف ؼرصّة/ -
اث، كجتحجسيحجس اخلمخضب ادليين كيمغمخف ، كبحجسيمط حتحجسيجحت اججلرت(5)مجعججلحملجحمي احلؾمخل يف اإلممسالـ 

                                      
 ، كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجممسحمل ممعحمسي.(17/98)، كاججلمخضرباين يف اليحلري (2954 -2953)أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم  (1)
 .(1/79)امخفمجتممشء الرصاط املممسمجتحمقيمخل  (2)
 .(2/176)إغاثة اللهػان من مصايد الشوطان  (3)

حجس احلمخلحجس، كحمحملحجس ركاس مخفججلمجعمجميج، حمججخمؿ اليحلمجتب اذلم ، كبني الممصييمح حمحمل♫امخفحمسأ احلجخمار ني ادلمحلمجتجخمر ميجشمخضىف الممسِع  (4)
، اثلثل يمطمحمجخمف هل الممسِع ححصرتامحلي اإلممسالـ، كرد ذلممق الممصييمح احلمخلحجس يف دلججل حمجممشرة اإلممسالـ، اججلمجعحجسد اججلمجعرش، الممسمحم

 ـ. 1963 -حجم1382
 محلحمل يف محلمجتب اإلممسالـ كأمحشجخمؿ احلؾمخل، ججلمجعٌل يمطحجس الحمسازؽ.  (5)
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 األيمغاكر املمحمحمجحمسيمغ كاملمحمحجممخت اججلىمعحمسبي... إججليمح. 
إال إذا امخفرتف  امهللالالمخلىجسحجمي يف اججلىمغحمقيحم، كججلحجمس محلىجسلممق، واؼذرب ثؽضٍٕ أن َِ ابلؽع/  -

ذلممق تحجسيممط املىجساحجم كايمطمجم، أك إذا محشرت الالمخلىجسحجمي يمغجخمىض يمطججلحملي، أك آججل إىل مخلىجساحجم 
 يمح، كحمجيجشىحل مخلمجعمجم مخلحمل اتلمجعيجش مخل حيحجسث مخلحمل اتلمجعيجش لججلحملىجساحجم. مجعحجسد ىحضالب اججلمجعججلمخل كاملممصي

َِ اًؽٌُةء الىةحلني اذليِ ثؿَّأوا أّككٍٕ َِ أضةحلي أربةب اًطؿق وؿرئٍ َِ  -
ٖمف َِ أٔي ابلؽع يف وذةثٓ  (1)أٔي ابلؽع/ النيغ ؼجؽ اًنةدر اجليالين ظير ثني امل

، محم مخل ممسمحميحم رممسجخمؿ ا ىلع املمخلحمل اع الممسمحم كاجلحمليمط، يمغلممس» )اًـْيح( قنةل/
أدممجعني، كأف ال يؾجحتحمس أحجمىحل ابلحجسع، كال يحجساجحميمجممخل،  ╚كاجلحمليمط مخل اىمغمخف يمطججلييحم أمحشحمجيحم 

كال يممسججلمخل يمطججليمجممخل؛ ألف اإلمخلـ أمححجس مخفؿ/ )مخلحمل ممسججلَّمخل ىلع محشحمج حجسيمط يمغحمقحجس أحمجيحم(؛ ججلحمقجخمهل 
ٖا»/  ٖا الكالم ثيْلٍ حتةث ، كال جيلممسمجممخل، كال يمجعحمسيمجممخل كال يمجممحممجممخل يف األيمطيد «أقن

أكمخفت الرسكر، كال ييجشٌل يمطججليمجممخل إذا مخلجخما، كال يرتحمجمخل يمطججليمجممخل إذا ذيمحلحمسكا، ىحل ييمحممجممخل ك
ا حمتممسن ىجسلممق اثلجخمابى اجلحمسيىحلى كاألجمتحمس اليحلمحتري كيمجعديمجممخل يف ا   . (2) «مخلمجعمجتحمقحجسن

 
 
 
 

 

                                      
(1)     .ـ1166 -حجم561ىمعحجساد، هل اججلىمغمجتخمت الحمسبين كاججلىمغيخمش الحمسمحين، كاججلىمعمحمي ججلمخضججليب ىحضحمسيمخف احلمخف، جخميف ممسمحم كدل يف جمتيالف، كٌلف مخلحجسرممسن
 .(1/371)الغنوة لطالبي صريق احلق، للجويل  (2)
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 الحديث التاسع والعشرون
 

ُقْلُت: ًَا َزُسىَل هللا، أَْخِِبِْنٍ ِبَعَمٍل ًُْدِخلُِنٍ »َعْن ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل َقاَل: 

َلَقْد َشأَْلتَِني َعْن َعِظيٍم، َوإِنَُّه  اْلَجنََّة َوًُبَاِعُدِنٍ َعْن النَّاِز، َقاَل:

ُه هللا َعَليِْه:  َ ْك ِتِه َشيْئًب،  (1)تَْعثُُد هللا َل َليَِصريٌ َعََل َمْن يََّسَّ تُْْشِ

َكبَح، َوتَُصىُم َزَمَضبَن، َوتَُحجُّ اْلثَيَْت، ََلَح، َوتُْؤِتي الزَّ  َوتُِقيُم الصَّ

َدَقُخ  ثم َقاَل: ْىُم ُجنٌَّخ، َوالصَّ أََل أَُدلَُّك َعََل أَتَْىاِة اْلـَخرْيِ؟ الصَّ

ُجِل ِمْن تُْطِفئُ اْلـَخِطيئََخ َكَمب يُْطِفئُ ا لـَمبُء النَّبَز، َوَصََلُح السَّ

گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :َقاَل: ثم تََل  َجْىِف اللَّيِْل.

 ﴾ھ﴿ َحتَّى َبَلَغ: ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
أََل أُْخِِبَُك ِتَسأِْس اْْلَْمِس ُكلِِّه َوَعُمىِدِه  ، ثم َقاَل:[11 -11]السجدة: 

ْشََلُم، ، َقاَل: ُقْلُت: بَََل ًَا َزُسىَل هللاَوِذْزَوِح َشنَبِمِه؟  َزأُْس اْْلَْمِس اْْلِ

ََلُح، َوِذْزَوُح َشنَبِمِه اْلِجَهبدُ  أََل أُْخِِبَُك ، ثم َقاَل: َوَعُمىُدُه الصَّ

ٍَّ هللا، ََلِك ذَِلَك ُكلِِّه؟ِتِم  ُكفَّ  َفأََخرَ ِبِلَساِنِه، َقاَل: ُقْلُت: بَََل ًَا نَِب

ٍَّ  َعَليَْك َهَرا، هللا، َوإِنَّا َلـُمَؤاَخرُوَن ِبَما نَتََكلَُّم ِبه؟! َفُقْلُت: ًَا نَِب

َك يَب ُمَعبذُ! َوَهْل يَُكجُّ النَّبَس ِِف النَّبِز َعََل َفَقاَل:  ثَِكَلتَْك أُمُّ

 . «إِلَّ َحَصبِئُد أَْلِصنَِتِهْم؟! -َعََل َمنَبِخِسِهمْ أو  -ُوُجىِهِهمْ 

 .زواه الرتمري، وقال: حدًث حسن صحٌح

 

                                      
 ضيدة ال٤اك. «وال»ي٠س اٙرتٜشم/  (1)
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385  

 
 

 طرق احلديث وألفاظه
 

 
٢شا احلسيجحت أرصج١ اٙرتٜشم ٜٞ ركاي ًٜٝص يٞ اعؾٛ ٞ أيب اجلج٤د يٞ أيب كا٘ 

 .(1)يٞ ًٜذ، ١
 كأرصج١ يٞ ًٜذ دمي، اكتليل/

 .(2)ٜي٤ٝف ٞ أيب ػبي/ أرصج١ أمحس كاحلؽٛ -1
كيه  ،(3)«يف ٍضكة ٤ؾ رصج ٜى اجليب »كيف ًـ الصكايت ي١٠ ي٠س اٙمرباين/ 

ني م٤فى ٢شا احلسيجحت كز١٠ٜ.  ًي
زاؿ/ أرصج١ أمحس -2  .(4)يصكة ٞ اَّٙنز
ا -3 ًلن كخممجترصن ريق ٜم٤ز / أرصج١ أمحس ٍك ٛو  .(5)يس الصمحٞ ٞ ٠ٍٍ

، ِٔي٘/ ي١٠  ُى ِي١ ىلع ػ٣صو ًٚ ، كارمجتي ٛو ٍ٠ ركاق ػ٣ص ٞ خ٤ػ يٞ يس الصمحٞ ٞ غى
 .(6)ص يس الصمحٞيٞ يس الصمحٞ، كٓي٘/ ي١٠ يٞ ًٜذ، كلٛ يٖش

ًكمى يٞ يس الصمحٞ ٜٞ ٍري ركاي ػ٣صو ي١٠  .(7)كري
 .(8)أ٤ يٝصك الؼحين/ أرصج١ اٙزبار -4

                                      
 ح.كٓؿ اٙرتٜشم/ خعٞ ؾدي ،(3973)، كاٞ ٜج١ (11330)، كاٙجعيئ يف الٗربل (2616)، كاٙرتٜشم (22016)أرصج١ أمحس  (1)
د١ (3548)، كاحلؽٛ (22068)أرصج١ أمحس  (2)  .كؾدز
 .(20/142)أرصج١ اٙمرباين  (3)
 . (22068)أرصج١ أمحس  (4)
 . (20/142)، كاٙمرباين يف الٗري (22073)أرصج١ أمحس  (5)
 . (20/103)أرصج١ اٙمرباين يف الٗري  (6)
 . (20/73)أرصج١ اٙمرباين يف الٗري  (7)
 . (2643) أرصج١ اٙزبار (8)
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، ٟ حمٝس ٞ راػس -ك٤٢ اٙميليس -مٗد٤ؿ/ كركايمجت١ ي٠س ابلي٣ٌف ٜٞ لصيْ أيب داكد -5
إُم ٌة نَِخ شةنًذة »/ -ملًذو  -ٓؿ يف ٢شا احلسيجحت يٞ مٗد٤ؿ/ أف رظ٤ؿ ا 

 .(1)«فأُخ شةلً، فإذا دكيٍَخ فيَم، أو ؼييَم 
ٕو يٞ ًٜذ/ أرصج١ اًٙٔيٌل يف إخسل صاجٛ ٖمجت١، ٓؿ/  -6 اٙٔظٛ اٞ »أنط ٞ ٜل

يمحتٝف يٞ أنط ًل ييمجتىى ىلع خسيمحت١، خسث ي١٠ إظدؽ األزرؽ أخديجحت، ًل ييمجتىى 
ىس اًٙمر ٣٠ٜ ىلع يشء، خسجحت٠ق حمٝس ٞ يحىس ال٤اظمي خسجحت٠ إظٝيي٘ ٞ يح

خسجحت٠ إظدؽ ٞ ي٤ظُ األزرؽ خسجحت٠ اٙٔظٛ يٞ أنط ٞ ٜلٕ، ٓؿ/ ٓؿ ًٜذ/ ي 
زكيذم  ٓؿ/ ي رظ٤ؿ ا، أكؾين، ٓؿ/أوضيم ثيصةُم، رظ٤ؿ ا، أكؾين، ٓؿ/ 

ًَ إال ظطةاُد ألصنذًٓ؟! و يَُكتُّ انلةَس ىلع صِٓ  .(2)«أمم ية ٌؽةذ! ْو
ريق أخديجحت جحتمجت ٜٞ ٍري ٢شا ال٤ج١ كيف ٢شا ابلب يٞ»/ ٓؿ اًٙٔيٌل  . (3) «ًٜذ ٍك

ى ذلٕ ادلارٓمين ُى يف ركايت ٢شا احلسيجحت ارمجتالِن ٖمحترينا، بىنيز ًٚ ريق،  (4)كٓس ارمجتي ٍك
ىٍعٚٛ كج١ ٣٠ٜ ٜٞ  ٣ّ لك٣، كًل ي ًز كٓس ؾٚٛ اٞ رج ىلع لصؽ ٢شا احلسيجحت، كف

ص اٞ خف ح احلؽٛ ًـ كج١٢٤، كٖذ ٞو ِي١، كؾدز  ٣٠ٜ يف ؾديد١،  ٜمً كج٣ن
 . (5)كؾدد١ األبلين
أف رجالن ٓؿ/ ي رظ٤ؿ ا، ديٙزين ىلع يٝ٘ »/ ◙يٞ أيب اٙحرس وهل شةْد/ 

ْمِصْم ْذايسرٚين اجل٠، ٓؿ/ 
َ
زكيذَم أمم، ِاعدى٢ يٚي١، ِٔؿ/  -كأػر إىل لع١ًًٟ  -أ

ًِٓ؟!ْو يَُكتُّ انلةَس ىلع ٌِةِخرًِِْ يف انلةرِ إال ظطةاُد ألصنَ   .«ذِ

                                      
 .(4608)أرصج١ ابلي٣ٌف يف الؼً  (1)
 . (1537) (3/480)القًّء الٗري، لًٚٔيٌل  (2)
 .(3/480القًّء الٗري، لًٚٔيٌل )  (3)
 . (6/77)اًٙٚ٘  (4)
 . (5136)ؾديح اجلٜى  (5)
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ك٢شا احلسيجحت ًل ١ًٟٝٚ يصكل يٞ أيب اٙحرس إًل ٜٞ ٢شا »، كٓؿ/ (1)أرصج١ اٙزبار
ا ١ً ىلع  ال٤ج١، كًل ًٟٚٛ ركاق إًل يٝصك ٞ ٜلٕ يٞ ِقي٘ ٞ ظٚيٝف، كلٛ نعٝى أخسن
٢شا احلسيجحت، كًل رأي٠ق ي٠س ٍريق ظ٠دو رالؼ ٢شا اإلظ٠د، ٠ًِٚٛ أ١ٟ ٓس أك٢ٛ ِي١، أك 

صٟق؛ إًٍذ اكف إظ٠دق خع٠ن كٜمجت٠ي١ ٍصينيؾ٤ف   .«املؿي، ِٚٝ لٛ ًٟٚٛ هل يٚ ٖذ
 كٓس ؾدح األبلين احلسيجحت يف ؾديح اجلٜى، كٓؿ يف ٖمجتب اإليٝف، ًلٞ أيب ػح/

 . (2) «إظ٠دق خعٞ» /، كٓؿ يف اإلركاء«ؾديح ٙمصؽ اٙيت ًسق»
 
 
 
 

 
 
 

  

                                      
 . (7503)اٙمرباين يف األكظك ك ،(2302)أرصج١ اٙزبار  (1)
 .(139-2/138)اء الغؾول إرو، و(33-5/99)صحوح اجلامع  (2)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 

 ١ يف )احلسيجحت اثلٜٞ يرش(.ٔسٜ صدممجت
 

 
 أهمية احلديث ومنزلته

 
 
 اػمجتٝ٘ ٢شا احلسيجحت ىلع ٤ٓايس اإلظالـ كِصكف١ اٙيت ًل ٍىن ي٣٠. -1
٘ه جل٣د الّٗر لعيُ، كج٣د٢ٛ لٚعف كادلي٤ة إىل  -2 اػمجتٝ٘ ىلع اجل٣د، ك٤٢ ػم

ص اجل٣د ٙجرش  ٖى صى أم٤رى اإلظالـ، جحتٛ ذى ٖى ٟز١ ذى
ى
 ٢شق ا٤ٔٙايس كاألؾ٤ؿ.اإلظالـ، ِٗأ

 اػمجتٝ٘ ىلع األمص حبّن الٚعف، كبيف رم٤رة اللكٝ ىلع ؾخ٣. -3
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 شـرح املفـردات

 
 
ٔم صِح»  أم/ كٓي.، «الط
 ، أم/ ٝد٤ أجحتص٢.«والطدكح دطفئ اخلطيبح»
 أم/ يف أجحت٠١.، «ٌَ صٔف الييو»
 ت٠ىح. /«دذضةىف»
 ٤٠ـ.م٤افى اًلفمجع لٚ /«املغةصػ»
 اذلركة اٙمصؼ األىلع ٜٞ لك يشء. /«ذروة»
 مالؾ اليشء ٜ ١ ٤ٓا١ٜ كإخاك١ٜ. /«ِمالك»
ُز ي٠ٕ رش ٢شا.، «ُنفَّ ؼييَم ْذا»  أم/ ٖ
 ِٔسٕ. /«زكيذم»
ع. /«يكت»  يىرصى
 دمى خؿيسة، ًٝىن/ حمؿ٤دة. /«ظطةاد»
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 الشرح اإلمجالي

 
 

ًلػمجتٝهل ىلع أؾ٤ؿ اإلظالـ ك٤ٓايسق، ظ٤اء  احلسيجحت ٓيسة يويٝ ٜٞ ٤ٓايس ادليٞ؛
ٜٞ ٟخي يالٓ املعٚٛ صب١ِّ يف ػ٣دة اإلظالـ كالؿالة كالؿيـ كحن٤ ذلٕ، أك يالٓمجت١ 

 آلرصيٞ، ظ٤اء يف ٜيساف اجل٣د لعيُ، أك ٜيساف اللكٝ كالٚعف.
ى احلسيجحت رم٤رة اللكٝ ىلع ؾخ٣، كٓس مىض يف ذلٕ  -كبىنيز )احلسيجحت يف  -أيقن

 اخلمط يرش( ٜٞ أخديجحت )األربًني(.
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 الشرح التفصيلي

 
 
  /يف غزوة دجٔك، وكد أضةثِة احلر  ثيٍِة حنَ خنرج ٌػ رشٔل ا »كٔل ٌؽةذ

ٔم، فإذا رشٔل ا أكرُبًٓ ٌين، فدُُٔت ٌِّ وكيخ هل/ ية رشٔل ا،  ق اىل ودفرَّ
 /(1)«أخربين ثؽٍو...

، خيجحت دٙزٍ ٢شق ال٤آً ىلع ػسة خصؾ١ ىلع در٤ؿ اجل٠، ◙ٔ ملًذ ٢شق ٠ٜ -1
كاجلجة ٜٞ اجلر، كذلٕ إٟٝ يؾ٤ف ًٝصِ أؾ٤ؿ ادليٞ، اٙيت ٣ يؾ٤ف ٜٞ املٔصبني 

 كاّٙضيٞ، كذلٕ يٞ لصيْ ًُّٚٛ اًٙٚٛ، كهلشا اكف أيٚٛ الؿد حلالؿ كاحلصاـ. 
ا ا؛ خيجحت يرب يٞ ذلٕ يف ركاي اإلٜـ  ٙحط ٢شا ِٔك، كإٟٝ اكف خصؾ١ ػسيسن جسًّ

/ إين أريس أف أظلٕ يٞ لكٝو ٓس أمصفمجتين، كأظٔٝمجتين، كأخصٓمجتين، ِٔؿ »أمحس ٤ٔهل/ 
ة شبَخ، ٍَّ ٘و يسرٚين اجل٠، ًل أظلٕ ٍريق َشْو ؼ  .(2) «ٓؿ/ أرربين ًٝ

، كي٠ًٝين ي١٠ ماكفي ٢شق اآل»كيف ركاي أرصل/  أم/  -يإين أريس أف أظلٕ يٞ أمصو
/ ، ِٔؿ [101 /املةادة] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﴿ -ماكٟمجت٣

 .(3) «ٓٚ/ ٜ اًٙٝ٘ اذلم يسرٚين اجل٠، كي٠جيين ٜٞ اجلر؟ ٌة ْٔ ية ٌؽةذ؟
 ًٝصِ اًٙٝ٘ الؿٙح اذلم يي٠جي١. ◙٣ِشا يسؿ ىلع ػسة ي٠يمجت١ 

 كيف ذلٕ دحل٘ ىلع لٚ اإلجيز كخؿ٤ؿ اّٙسة. -2

                                      
 .(685)أرصج١ ال٤اخسم يف أظب اَّٙنكؿ  (1)
 . (22122)أخرجه أمحد  (2)

 .(20/73)أخرجه الطرباين يف الؽبري  (3)
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ٓز ًريق، كبصاي إجيزق؛ ِ١ٟ أكجض يف املٔٙ، كاٙٔؿ س -3 ؿ ىلع يويٛ ِؿخمجت١، كد
سى اجليبُّ  ً  معتل١. كأٌٚ يف املعٙ، كهلشا محى

، ٠ِمجتٝمحت٣ٚ يف خي٠ لٚن ل٠ٚجة، ٓرص لصيْ،  كيٚي٠ أف نعمجتّيس ٜٞ خٙ ًٜذو
 كأررص يرة، كأيوٛ يٝ٘.

  /ثؽٍٍو يدخيين اجلِح ويجةؼدين ٌَ انلةركيُخ/ ية رشٔل ا، أخربين »كةل»/ 
 ِي١ دحل٘ ىلع أف األيٝؿ ظ دلر٤ؿ اجل٠./ «أخربين ثؽٍٍو يدخيين اجلِح»كٔهل/ 

٘و يويٛ، أك ًٜمجترب يف «ثؽٍٍو » / اتل٤٠يٞ ٠٢ لٚمجتًويٛ، أك لٚمجت٤٠يى، أم/ أرربين ًٝ
 .«ٙٔس ظٙ يٞ يويٛ» ملًذ/ الرشع، كذلٕ ٔصي٠ ٤ٓهل 

 /«ِحيدخيين اجل»
، كاجلٝٚ يف حم٘ جص ؾّ ٤ٔٙهل  «ييسرٚيين»إٜ أف يؾ٤ف  -1 ١ي ٘و »مص٤ِاعن ك٤٢ أكجى ًٝ» ،

. ٘و ٍسًر ٜي ٘و   كاتلٔسيص/ ًٝ
2- / ؛ كِي١ ؾُُّٚ ٜن  كإٜ أف يؾ٤ف دلضك

ٍٚمجتي١ يسرٚيٍن اجل٠، ك٢شا  -أ ًٝ ٘و إف ي ىلع أ١ٟ ج٤اب لرشط حمشكؼ ٔسيصق/ أرربين ًٝ
.ٜش٢ ظح٤ي١، كاجلٝٚ الرش ٘و  لي ؾّ ًٙٝ

٘و  -ب ً٘ األمص ًٝىن الرشط، كج٤اب األمص جضاء، كاتلٔسيص/ أف ختربين ًٝ أك أف جيي
 يسرٚين اجل٠، ك٢شا ٜش٢ اخلٚي٘، ٤٣ِ ج٤اب ألرربين.

كىلع ٢شا ِملًىن ِي١ إٜٓ الع اذلم ٤٢ اإلرر ٜٔـ املعز اذلم ٤٢ اًٙٝ٘؛ 
ا ًل اإلر  ر.ألف اًٙٝ٘ ٤٢ الع ه٢صن

أف إرر الصظ٤ؿ مل اكف كظيٚ إىل ي١ٚٝ، كيٝٚي١ ذريً إىل در٤ؿ  كٔصيص ذلٕ/
اذلم ٤٢  -اجل٠، كابلًس يٞ اجلر؛ اكف اإلرر ظبن ٤ج١و ٜ، ٤٣ِ ٜٞ إٜٓ الع

 ك٢شا دلز مصظ٘. -اذلم ٤٢ اًٙٝ٘ -ٜٔـ املعز ي١٠ -اإلرر
.أك ٙحط ٝجزو ىلع أفز ظى العً ظه  ١ي  ، ك٢شا أكجى
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 مصأىح/
، ك٤ٓهل «أرربين ًٝ٘ يسرٚين اجل٠» ٖيُ يٝؾٞ اجلٝى ني ٤ٓؿ ًٜذ/فإْن كيو/ 

ٴۇ ۋ ﴿ك٤ٓهل/ . [72 /الزخرف] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ًىل/ 

؟ . [32 /انلعو] ﴾ۋ ۅ ۅ  ٜٞ ج٣و
، ٓل٤ا/ كًل أٟ ي رظ٤ؿ ا؟ ىَ يدخو أظدكً اجلِح ثؽٍيّ»/ ك٤ٓؿ املؿمىف 

 ٜٞ ج٣و أرصل؟ (1)«أُة؛ إال أن يذغٍدين ا ثرمحذّوال ٓؿ/ 
ٔه/ ٔاب ىلع ذلم ٌَ وص   فةجل

ا، ٤ِٝرد احلسيجحت يف أؾ٘ ادلر٤ؿ، كم٤رد  -1 أف ئؿ/ اآلي كاحلسيجحت ٙحط م٤رد٢ٝ كاخسن
اآلي يف ٟي٘ ادلرجت كالصيق يف ٠ٜزؿ اجل٠؛ ِدلر٤ؿ صمح ا كالصيق يف درج 

 اجل٠ف مجتّف٘ األيٝؿ.
أف ئؿ ٢ٝ ٜمجت٤ارداف ىلع يشء كاخس؛ إًل أف املصاد ًٙٝ٘ خممجتُٚ، ًِٙٝ٘ املٔؿ٤د  -2

يف اآلي ٤٢ اإلظالـ دكف ٍريق، كيف احلسيجحت ٜ يساق ٜٞ اًٙٝ٘. كأؾ٘ ادلر٤ؿ 
إُّ ىَ يَدخو »إلظالـ، ًل أليٝؿ األرصل؛ ِ٣ٟ جلي٘ ادلرجت، كيف احلسيجحت/ 

 .(2)«اجلَِح إال ُفٌس مصيٍح
أف ئؿ/ إف امل٠يف يف احلسيجحت أف ؾ٤ف األيٝؿ ظبن يف ذا٣، كاملمحت يف اآلي  -3

٘ كاًلٜمجت٠ف ٜٞ ا ىلع يدق، أك  امل٠يف ٤٢ ء ا٤ًٙض، أك »٣ٟ٤ٖ ظبن مصيْ اتلّقُّ
 . (3) اثل٠ٝي كاملمحت ء العبي

٤ا هل؛ كاحلْ/ أ١ٟ ل٤ًل ِق٘ ا ك٠ٜمجت١ مل ا٢مجتسل الؿحل٤ف إىل اًٙٝ ِِّٔ ٘ الؿٙح، كمل كي
 . [43 /األؼراف] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿كهلشا اكف ٤ٓهلٛ/ 

َهُ ا دؽةىل ؼييّ»/ -ملًذ -كيسؿ ىلع ذلٕ/ ٤ٓهل   .«وإُّ ىيصرٌي ىلع ٌَ يَّسَّ
                                      

 .(2816)، كمعٚٛ (5673)أرصج١ ابلزرم  (1)
 .(111)، كمعٚٛ (3062)أرصج١ ابلزرم  (2)
 . (297)ص، ًلٞ يمحتيٝني اجل٤كي رشح األربًني (3)
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كٓس ئؿ/ اًٙٝ٘ ًل ييٍسًر٘ اًٙسى اجل٠ى إًل ٙٔ٤هل، كٓ٤ؿ اًٙٝ٘ حمـ ِق٘ ا ًىل  -4
 يٞ الضل٘ يف اًٙٝ٘. كي٤ّق

 ٢شا لك١ ىلع ايمجتر ابلء يف اآليت ظبي.
 كٓس ئؿ/ إف ابلء ٠٢ لٚٝالبع، ِملًىن/ أكرجحتمجت٢٤ٝ مالبع أليٝٙؾٛ، أم/ ثل٤ا٣.

٤ىض كاملٔٚ، كاملًمي ل٤ًٚض ٓس يًمي دلٟن، ًل لعب١؛ ألف املعز  ًً أك ؾ٤ف لٚ
 سيجحت ظبي ال رالؼ.ًل ي٤جس سكف الع، كابلء يف احل

 يؼٝ٘ يٝ٘ اٙٔٚ كالٚعف كاجل٤ارح؛ سحل٘ ػ٤ٝؿ ج٤اب اجليب / «ثؽٍو»كٔهل/ 
 جلٝيى ذلٕ.
ًس، كاملصاد/ أؾ٘ اًّٙ٘، ًل / «ويجةؼدين ؼَ انلةر»كٔهل/  ًٍ امليسة/ ّٜيٚ ٜٞ ابلي

ًًسين يٞ يشا٣ ٍ ا، ِملٔؿ٤د/ يٝ٘ يي  .خٔئمجت٣؛ أل٣ٟ ؾ٤ف ني اجحتجني ِؿيسن
ًس. ًٍ  كؾيَي املّيٚ ٠٢ ّيس املَٙ يف ابلي

 ًس أف لٚ در٤ؿ اجل٠؟ «كييسين يٞ اجلر»ِٝ ِسة ٤ٓهل/  فإن كيو/
ٔاب/ أفز در٤ؿ اجل٠ ٓس يؾ٤ف ًس كل٤ج اجلر كاخلصكج ٣٠ٜ، ِراد يٝالن  فةجل

.  يسر١ٚ اجل٠ دكف ظًٔ يشابو
ٜٞ ب  «كييسين»، جحتٛ ٤ٓهل/ «يسرٚين»كىلع ٢شا يؾ٤ف اًٙمُ ل٤اك يف ٤ٓهل/ 

 يمُ أخس املمجتالزٜني ىلع اآلرص.
٘و  «ييسين يٞ اجلر» كدمٚ . -ؾّ ًٙٝ  أيقن
  ىلد شأىخ ؼَ ؼغيً»/ كٔهل»/  

 / الالـ كآً يف ج٤اب اٙٔعٛ املٔسر.«ىلد»
٘و يويٛ.«ؼَ ؼغيً»  ، أم/ يٞ يٝ

 ي١٠؛ ِيه/ كأٜ خيثيت ككج٤ق اًٙوٝ يف ٢شا اًٙٝ٘ املع٤ؿ
٤٢ يٝ٘ يويٛ ٜٞ خيجحت ؾ٤ًبمجت١ ىلع اجل٤ّس، كيسـ كِ٣ اغبلن ٝ ييمٚىي هل، كِي١  -1
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ُّ٘ ذلٕ اًلرالص؛ إذ ٤٢ ركح اًٙٝ٘  جى
ى
ٜٞ ال٤ظ٘ كاملٔؾس ال٤اج كامل٠سكب، كأ

 كرأظ١، ك٤٢ اذلم ًل يؾد يؾمجتٝ٘ إًل يف اجلدر ٜٞ اًٙمٚني.
١ كجضاؤق؛ ِجلجة ٜٞ اجلر يشء يويٛ، ِٗيُ جحتٛ ٤٢ يٝ٘ يويٛ ٜٞ خيجحت ٟتيجمجت -2

ًٍٟضٙى الٗمجت.
ي
رظٚ الصظ٘ كأ

ي
 دلر٤ؿ يف ج٠ ا كرف٤ا١ٟ؟ كألج٘ ذلٕ أ

 -جحتٛ ٤٢ يويٛ -3 جلوص إىل ذا١؛ إذ ٤٢ ٜمجتًْٚ تل٤خيس اذلم ٤٢ خْ ا ىلع  -أيقن
 الٗمجتب.  اًٙيس، كبرالص اًٙ٤دي  كخسق ك٤٢ ٜ ًجحت ا ١ الصظ٘ كأٟضؿ

 ٢٘ يؿح ٓرص اًٙوٝ ىلع اجلتيج كاجلضاء؟شؤال/ 
ٔاب/  ًل يؿح ٓرص اًٙوٝ ىلع اجلتيج كاجلضاء، سحل٘/ واجل

َهُ ا دؽةىل ؼييّ»/ ٤ٓهل  -1  ؛ ِملٔؿ٤د ذات اًٙٝ٘.«وإُّ ىيصري ىلع ٌَ يََّسَّ
 . [45 /ابللرة] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿/ -يف الؿالة -كٓس ٓؿ ًىل -2

  وإُّ ىيصري ىلع ٌَ يَّسه ا دؽةىل ؼييّ»/ كٔهل»/ 
١ٚ ا يٚي١ -أم/ اًٙٝ٘ -كإ١ٟ ٞ ظ٣ز ٜى  -مجت٤ِي١ٔ ك٣ي أظ١ هل -٢نيِّ ظ٣٘ ىلع 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴿كرشح ؾسرق إحل١، كأاع١ٟ يٚي١، ٓؿ ًىل/ 
 . [26 -25 /طّ] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿، كٓؿ م٤ىس/ [125 /األُؽةم]

ٔا فلك ٌيَّس ملة خيق هلاؼ»كيف احلسيجحت/   امهلل»/ -يف داع١ -ي٤ٔؿ ، كاكف (1)«ٍي
 .(2)«اْدين ويَّسر اهلدى إيل

 كٓس أخعٞ ٜٞ ٓؿ/
ػػػػ ى  ّى ٞى ا لًٍٚ ػػػػ ًٜ ػػػػ٤ٍفه  فى يى  إًذىا اكى

 

قي   ادي ػػصى ػػٍاو مي ػػرٍيً ظى ٍٞ غى ػػ ًٜ ي  ْى هلى ػػ ٔز ى  َتى
 

                                      
 .(4949)أرصج١ ابلزرم  (1)
 ، كٓؿ/ اٙرتٜشم/ خعٞ ؾديح.(3830) ١، كاٞ ٜج(3551)، كاٙرتٜشم (1511)، كأ٤ داكد (1997)أرصج١ أمحس  (2)
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ػ ى  ّى ٞى ا لًٍٚ ػ ًٜ ػ٤ٍفه  ٍٞ يى ٍٛ يىؾي ى إًٍف ل  كى
 

ٍػػ  ػػ جيى ٜى ؿي  كز
ى
قي ِىػػ ػػدي ٚىيػػ١ً اٍجًمجت٣ى  يًن يى

 

  دؽجُد ا وال ترُشُك ثّ شيًبة»/ كٔهل»/ 
 ٢ف اجلٝٚمجتف كٜ يمُ يٚي٣ٝ يف لًٚٝ٘ املع٤ؿ ي١٠.

شِ «دؽجدُ »٤ٓهل  سى ا، ِدي  ِرّى اًّٙ٘. «أف»/ كاتلٔسيص ٤٢ أف ًى
 وملةذا ؼربَّ ثةملغةرع ثداًل ؼَ األمر؟

ٔاب/ ى شلٕ  واجل ربز  ىلع أف املم٤ر ٖ١ٟ معرع إىل اًلٜمجتمحتؿ ك٤٢ خيرب ي١٠، عى جي٣ن
مجت١ يف ك٤ٓي١.  إه٣رنا لٍص

ڄ ﴿/ إٜ أف يؾ٤ف املٔؿ٤د ًٙدة/ اتل٤خيس رؾ؛ ٤ٔٙهل ًىل/ «دؽجد ا»

سكف، ك٢شا أمصه ٓٚيبٌّ لين، ك٤٢ . [56 /اذلاريةت] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ أم/ حل٤خِّ
ي ي١٠ لٚعف.ايمجتٔد كخساٟي ا ًىل يف ربز   ذا١ كأظٝ١ كؾّ١ كأًِهل، يًي

أك يؾ٤ف املٔؿ٤د ًٙدة ٠٢ ٜ ٤٢ أيٛ ٜٞ ذلٕ، ِتؼٝ٘ اإليٝف ابللٞ، ك٤٢ 
اًليمجتٔد اجلوصم اخلربم، كاإلظالـ اٙو٢ص، ك٤٢ اٙمٚيب اًٌٙٝل اإلرادم، ٓؿ ًىل/ 

 ألكؿ.كاألٓصب ا. [110 /الهٓف] ﴾جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس يت﴿
.  /-ىغحً  -واىؽجةدة ٞ اذلٙ، ئؿ لصيْ ًٜزس، أم/ ٜشٙ٘ز ًٜ 

ٜ جيٝى ٖٝؿ املد كاخلق٤ع كاخل٤ؼ كاتلشل٘، ِيه لي كرق٤ع ويف الرشع/ 
 كخ كًويٛ  ًىل.

ًريسى ًٙدة، كصؾ الرشؾ/ ايمجتٔد ال٤خساٟي كاجلمْ شلٕ
ي
اكف ٔي  -جحتٛ إف أ

 ظالـ، كؾ٤ف ٜٞ ب يمُ املَيص.املًم٤ؼ ٜٞ ٝـ أراكف اإل
ًريسى ًدة ا/ اإليف جبٝيى أ٤ٟاع اًٙدات املم٤ٚب هل ًىل، كبًسـ اإلرشاؾ 

ي
كإف أ

اكف اًٙمُ ٜٞ ب يمُ اخلص ىلع اًٙـ، كِس١/  -١/ اإلرالص هل يف ٢شق اًٙدة
 زيدة اًل٢مجتٝـ ٣.
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 ال ترشُك ثّ شيًبة»/ كٔهل»/  
 ِي، كاًّٙ٘ ًس٢ مص٤ِع./ ٟ«ال»

ريق ٜٞ اجل٤آـ امل٠ِي لٚمجت٤خيس. «ال ترشك ثّ شيًبة»كًٜىن   يًٛ الرشؾ ٍك
ِجليه يٞ الرشؾ ٠٢ ٓس يؼٝ٘ اجليه يٞ اتلٗشي لصظ٘، كبٝ جءكا ١ ٜٞ 

 الٗمجت كحن٤ ذلٕ.
ا ٤ٔٙهل  .«دؽجد ا»/ كيؾ٤ف ٢شا كيسن

 ٜ بح١ ا كيصفق، ِملصاد جليه يٞ كإذا اكٟ اًٙدة يه اًلظٛ اجلٜى للك
 الرشؾ إخقر اإلرالص يف ٢شق األ٤ٓاؿ كاأليٝؿ.

ىلع املًىن اثلين، أم/ يت ًٙدة  «دؽجد» ، خؿ ٜٞ ِي٘«ال ترشك ثّ شيًبة»كدمٚ 
.  خؿ ٤ٖٟٕ خمٚؿن

 / ٠ٜؿ٤ب ىلع املؿسري، أم/ ػحن ٜٞ اإلرشاؾ جٚينٌ، أك رّينٌ.«ػحن»ك
 يؿح أف ؾ٤ف ٤ًًّٜلن ١، أم/ ًل ترشؾ ١ ػحن ٜٞ ر١ٔٚ.ك
  ٔم رمغةن، وحتش ابليخ»/ كٔهل  /«ودليً الطالة، ودؤيت الزاكة، ودط

كا ًل أزيس ىلع ٢شا كًل أٟٔؽ، ِٔؿ »٢شق ٔي األراكف اٙيت ٓؿ ي٣٠ األيصايب/ 
. كاكٟ ظبن دلر٤ؿ اجل٠  «أفيط إن ضدقيٚي١ الؿالة كالعالـ/  كابلًس يٞ اجلر امجتساءن

 -ٖٝ ٔسـ -ك٢شا مرشكط ٔن  .(1)جمجت٠ب الٗص، ٖٝ مصز ظ
٘ى اّٙصاـ كاجمجت٠ب اجل٤ايه ظ  قي خسيجحت ًٜذ، ك٤٢ أفز ًًِ سى كز

ى
ك٢شا املًىن اذلم أ

در٤ؿ اجل٠، كاجلجة ٜٞ اجلر، ًًِل لكِّ مصيسو ل٠ٚجة أف يعمجتٝعٕ ٜٓ اّٙصاـ ىلع 
مجتٗٝٚ آدا٣ كرشكل٣، حممجتّين ٣، حممجتّالن بؼ٣ٟ، جحتٛ حللكُ ًس ذلٕ ٜٞ كج٣٣، مع

                                      
 .(11)كمعٚٛ  (46)أرصج١ ابلزرم  (1)
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ؽز املٗصك٢ت ٔسر ٜ  ، جحتٛ حلمجت٤ى ٜن حٍلىجٍمجتى١ً يٞ املدرـ اٟمجت٣ءن جز العنن ٜ يميْ كئسر، كى
 يعمجتميى؛ ِف اجلجة يف ذلٕ.

ٞ ي٣ٚٝ ًل يسر٘ اجلر، كل٤ ٜى ًِ٘ املًيص ٜى  .كه٢ص احلسيجحت يّيس/ أفز 
ا؛ كذلٕ ل٠ٚؿ٤ص األرصل اٙيت ر در٤ؿ اجلر ىلع  كٙؾٞ ٢شا اٙو٢ص ٙحط مصادن

 ًِ٘ ًـ اذل٤ٟب.
  ٔاب اخلري»/ كٔهل  /«أال أدىُّم ىلع أث

  أداة يصض، ك٤٢ اٙمٚ ٚنيو كرِْ./ «أال»
 أرػسؾ. /أم، «أدلم»

 . [10 /الطف] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿كٟوري ٢شا/ ٓػ٤ؿ ا ًػىل/ 
فز 
ى
 .◙اظمجتمصد ًس اإلج ىلع ظاهل مل رأل ٜٞ خصص ًٜذ  اجليب  ِٗ

وا إين » ملًذ، كٓس أٓعٛ اجليب ىلع ذلٕ خيجحت ٓؿ هل/ كِي١ دحل٘ ىلع حم اجليب 
 .(1)«أؼين ىلع ذنرك وشهرك وُظْصَ ؼجةددم امهللألظجم، فال ددع أن دلَٔل ُدثَُر لك ضالة/ 

ٕى ٢شا األمص ٣ِ٘ َت١ ك٢٘ تؼمجتؽ ملًصِمجت١؟أم/ يصفي يٚ ،«أال أدلم»كًٜىن   ي
صق ال٤اين كادلايع؛ حل٤ٗف أكٓى يف ّٟط  يعمجتّد ٜٞ ذلٕ/ اٙتؼ٤يْ إىل ٜ يٖش كي

ٌٍٚى يف مالزٜمجت١ هل.
ى
 املسي٤ إىل ا، كأ

  ٔاب اخلري»/ كٔهل   /«أث
ٔاب اخلري»٢شق اإلفِ يف ٤ٓهل/   /«أث

األيٝؿ الؿحل ّٟع٣؛ ِملٔؿ٤د/ أ٤اب يه إٜ أف ؾ٤ف يٟي، كيٚي١ ِخلري ٤٢  -1
٘ إىل رريو أيوٛ ٣٠ٜ، كيسؿ ىلع ذلٕ/ ختؿيؿ١ ًـ األيٝؿ  اخلري؛ أل٣ٟ ٤ؾِّ

                                      
 .(1303)، كاٙجعيئ (1522)أرصج١ أ٤ داكد  (1)
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ص؛ ٤ٖٔهل/  ٍٖ َِّح»ذلِّ ٔم ُص  .«الط
أك ؾ٤ف اإلفِ ٠٢ ىلع ًٜىن الالـ، كاتلٔسيص/ أ٤ابه لٚزري، كاخلري ي٤ـ اجلضاء  -2

ٔاب اجلِح؟ » شا خسيجحت/اًٙويٛ ك٤٢ اجل٠، كيؼ٣س هل ٓٚ/ أال أدلم ىلع ثةب ٌَ أث
 .(1)«ال ظٔل وال كٔة إال ثة ًل، ٓؿ/

 ٣ِشق األيٝؿ الؿحل ٤ؾ٘ إىل اجل٠، ٖٝ أف األ٤اب ٤ؾ٘ إىل دار٘ ابلي.
 ِإلفِ ٠٢ ىلع ًٜىن الالـ.

ن حلؿ٤ؿ اخلري كػز١ اخلري ٜمجتًو يف ماكفو هل أ٤اب، كيه اًٙٝ٘ الؿٙح؛ ل١ٟ٤ٗ ظب
 مدين إحل١. ٔن  كلصي

ٞ ج٣ الٗيُ؛ أل٤اب  ٜ ٤٢ رري ٣٠ٜٜ  ىةي يف ذا٣، امل٤ؾٚ إىل  ٣ِّى األيٝؿي اخلىريِّ كٙٔس ػي
ٞ تؼبي١ امل٤ًٔؿ ملدع٤س. ي١ ٜ ٍّ٘ إىل املٔؿ٤د، ك٤٢ تؼبي١ه ٚيٌ؛ ملِ  ٘ ؾ  جبٜى اتل٤ؾُّ

 /فةادة  
ٛ يًت جب ٘ األمص ىلع العٜى ٙزييس نؼل١ كإٓهل.أ٤اب دمى ٓٚز، كل رثة إػرة إىل تع٣ي  ٝىٖ 

  َِّح»/ كٔهل ٔم ُص  /«الط
 ك٢٘ املٔؿ٤د لؿ٤ـ اّٙصض أـ اجلّ٘ أـ الك٢ٝ؟

ص اّٙصض، كٓي٘/ ٘ الك٢ٝ، كٓي٘ ٜمحت٘ ذلٕ يف الؿسٓ.  ٓي٘/ اجلّ٘؛ تلٔسـ ٖذ
ل٤ف ٙٔيـ لٚي٘، كأ١ٟ رص جلّ٘.  كاظمجتسؿز األكز

َِّح» أم/ أ١ٟ كٓي ٜٞ اظتيالء الؼ٤٣ات كاَّٙالت كالؼيمف ىلع اًٙس يف  ،«ُص
 اًٙج٘، كظرت ككٓي ٜٞ اجلر يف اآلج٘.

كًل ػٕ أف الؿ٤ـ ب ٜٞ أ٤اب اخلري يؿيفِّ ا٤ٚٔٙب كاألخ٤اؿ، كبحـ ىلع إئع 

                                      
 / خعٞ ؾديح ٍصي.كٓؿ اٙرتٜشم ،(3581)، كاٙرتٜشم (22099)أرصج١ أمحس  (1)
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 أِق٘ األيٝؿ ىلع لصيْ اإلرالص، ٜى ٤ٚغ ٣ٟي الٗٝؿ.
.٤٣ِ ب ٜٞ أ٤اب   اخلري ك٤٢ ظرت ككٓي ٜٞ لك رشٍّ

٠ز ٜٞ اجلر؛ ألف يف اجل٤ع ظسز دلرم الؼيمف، ٖٝ »/ ٓؿ اٙمييب ـي جي ٘ى الؿ٤ ًً إٟٝ جي
وا دلةريّ ثةجلٔع (1))إن الشيطةن جيري ٌَ اثَ آدم دلرى ادلميف احلسيجحت/  (، ِذا فصدُّ

 .(2) «در٤ؿ اجلر ظسز دلري١ لٛ يسر٘ ِي١، ِٚٛ يؾٞ ظ لًٚؿيف اذلم ٤٢ ظ
 ك٢شق اجلي٠ز ٓي لًٚس ٜ لٛ خيص٣ٓ. 

ٔم أظِدكً فال يَْرفُر، »كهلشا ٓؿ يف احلسيجحت اآلرص/  ٔم ض َِّح، فإذا اكن ي الطيةم ُص
 ًٌ ؛ فييلو/ إيِنر امرٌؤ ضةا  .(3)«وال جيٓو، فإِْن امرٌؤ شةثَّّ

 ًّ٘ ٜ ًل بح٘؛ اكَٙي كاجلٝيٝ، كحن٤ ذلٕ. ٣ى ٍصؼي  كرى
؛ ِٝٞ اظمجتمع ٠ٜؾٛ أف » /ؿ ًـ العُٚٓ ١ي ًي ؼِّ اَٙي ختصؽ الؿيـ، كاًلظمجتَّر ييصى

ؽو ِٚيًّ٘  .(4) «ًل ييت ؿ٤ـ خمصز
 .(5) «الؿٛ إذا اٍمجتب رصؽ، كإذا اظمجتَّص رٓى»/ كٓؿ اٞ امل٠ٗسر

  والطدكح دطفئ اخلطيبح، نٍة يطفئ املةء انلةر»/ كٔهل»/ 
 كش٢ برش٢ِّ، ك٢شا خمؿ٤ص مصيٞ/  كالؿسٓ ٝد٤ أجحتص املًؿي،

 ؾ٣ٟ٤ ٜٞ الؿَص، ًل ٜٞ الٗص؛ ِال يؿٚيح ِي٣ إًل اتل٤ب. -1
كخمؿ٤ص ؾ٣ٟ٤ يف خْ ا ًىل، ًل يف خْ اًٙد؛ ِفز خْ اًٙد ًل يٝد٤ق إًل  -2

 الصف؛ أل١ٟ ٜينٌّ ىلع املؼخ.

                                      
 . (2175)، كمعٚٛ (2038)أرصج١ ابلزرم  (1)
 .(2/485) ، لٚمييبالعنن خْٔ يٞ الاكػُ (2)
 .(1151)، كمعٚٛ (1894)أرصج١ ابلزرم  (3)
 .(3644) اإليٝف ػً يف ابلي٣ٌف أرصج١ (4)
 .(2/803)جٜى ا٤ًٚٙـ كاحلؾٛ  (5)
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 ا ًىل.ِملصاد خلمي ٠٢/ الؿَرية املمجتًٚٔ حبْ 
 /«نٍة يطفئ املةء انلةر»

ألف اخلمي يرت يٚي٣ اًٙٔب اذلم ٤٢ أجحتص اَٙق، كاَٙق يعمجتًٝ٘ ِي١ 
اف، ٖٝ أف املء كاجلر فساف، ِلؿسٓي تؼ١ املء،  اإللّء؛ ِلؿسٓ كاخلمي ًفسز

٢ إف كاخلمي تؼ١ اجلر، كإذ٢ب الؿسٓ لٚزمي ٜٞ ٖمجتب ؾخ٣، أك زكاؿ رشز 
يؼ١ إلّء املء ل٠ٚر مجت ي ٖي  .(1)اكٟ 

لك امرئ يف عو »ي٤ٔؿ/  ٓؿ/ ظًٝ رظ٤ؿ ا  ◙كيٞ ئ ٞ اعمص 
، ٓؿ يضيس/ ِاكف أ٤ مصجحتس ًل خيم١ ي٤ـ إًل ؿسؽ ِي١ ضدكذّ ظىت يلىض ثني انلةس

 . (2) «بيشء كل٤ ًٖٗ، أك ؿٚ
ً الؿسٓي شلٕ اخلري فإِْن كيو/ ؿز ٤رة يف احلسيجحت؟ملذا ري   دكف ٔي اخلؿؿ املٖش

ٔاب/  ، كألف اخلْٚ ييؿي ا ًىل، كيه إخعف إحل٣ٛ، كاًٙدة فةجل ألف ٣ًّٟ ٜمجتًسٍّ
 أف اإلخعف إىل اًٙيؿ يمّ ٍق ؾخ٣ٛ.

٘ اٞ يس فةادة/ املء؛ ألٛ ىصى إىل أ٢٘ اجلر خني »يٞ أِق٘ الؿسٓ؟ ِٔؿ/  ظي
 . (3) «أف أِيق٤ا يٚي٠ ٜٞ املء، أك مم رزٓؾٛ ااظمجتَجحت٤ا ٢٘ اجل٠ 

كيف الؿديدني/ ٓؿ الصج٘ اذلم ظٔ اللك ًسٜ اػمجتسز ١ اًٙمغ، ِؼٗص ا هل، 
ٍ لكن(4)َِّص هل ٔى ّص ا بليغٍّ ظى  .(5)، ٍك

ت الؿسٓي يف ًـ األخديجحت ؾ٣ٟ٤ ؾسٓ الرس. يِّسى  كٓس ؼي

                                      
 . «ألف الٗرية ًل يمّ٣ إًل اتل٤ب ؛كاملصاد خلمي الؿَرية» /(101)ص كيف خممجترص اجلرباكم ىلع األربًني اجل٤كي (1)
 .(3310) خف كاٞ، (2431) رضيٝ كاٞ، (17333) أرصج١ أمحس (2)
 .(7/215)تػسري الؼرصبي (3)

 .(2244)، كمعٚٛ (174)أرصج١ ابلزرم  (4)
 .(2245)، كمعٚٛ (3321)أرصج١ ابلزرم  (5)
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ًكمى يٞ يٌلِّ ٞ احلع أ١ٟ اكف بحٝ٘ اخلزب ىلع ه٣صق لٚي٘ يتى ١ » /ني ٞ يٌلككشا ري
ٍٚٝ الٚي٘ كي٤ٔؿ/ إف الؿسٓ يف ظ٤اد الٚي٘ يمّ ٍق الصب  .» (1) املعٖني يف هي

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ٓؿ ًىل/ 

ص ٣ . [271 /ابللرة] ﴾ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ّز ِسؿز ٢شا ىلع أف الؿسٓ ييؾى
 ٔن ٞ العحت إٜ ٜمٚ  ، أك ؾسٓ الرس.ًٜ

ؾسٓ الرسِّ أِق٘ ي٠س أ٢٘ اًٙٚٛ ٜٞ ؾسٓ اًٙالٟي، كإٟٝ ًٜىن » /ٓؿ اٙرتٜشم
ىؼ يٚي١  يرًسُّ اًٙٝ٘ ًل خيي فز اذلم ي

ى
ًيٍج؛ أل ٞ الصج٘ ٜٞ اٙ ٜى ٢شا ي٠س أ٢٘ اًٙٚٛ ليك يىٍ

ؼ يٚي١ ٜٞ يالٟحمجت١ ًيٍجي ٜ خيي  . (2) «اٙ

  وضالة الرصو يف صٔف الييو»/ كٔهل»/ 
 كؾالة الصج٘/ ٜمجتسأ رربق حمشكؼ، ٔسيصق/ كٜٞ أ٤اب اخلري، أك ٣٠ٜ، أك مّ اخلمي. 
؛ ألف ِي١ ٜ يف األكؿ كزيدة، كيه ايمجتر٢ مّ اخلمي، كيؼ٣س ذللٕ  ٍكَلى

ى
ك٢شا أ

صي اخلمي»ّٙن أمحس يٞ ًٜذ/  ِّّ  .(3)«كالؿسٓ كٓيـ اًٙس يف ج٤ؼ الٚي٘ ييؾى
ص الصج٘ ٝمحت ثةذلنر ِْة؟ وملةذا خص الرصو  ٍٖ ك٢٘ ٤٢ اخرتاز يٞ املصأة، ِي٤ٗف ًذ

يٍس ٠٢؟ ٔى  اٙ
ٔاب/  واجل

 ألف الع٘ رج٘. -1
رِْيُخ انلةر فإذا »ألف اخلري اغٙ يف الصجؿ، كإًل ِملصأة ٜمحت١ٚ يف األجص، كيف احلسيجحت/  -2

ُ
وأ

َو ٌَ الرصةل نسري»، كيف احلسيجحت اآلرص/ (4)«أكرث أْيٓة اىنصةء ٍُ ، ولً يكٍو ٌَ َن

                                      
 .(2/140)احلؾٛ جٜى ا٤ًٚٙـ ك (1)
 .(3/115)سنن الرتمذي  (2)

 .(21563)أرصج١ أمحس  (3)
 .(907)، كمعٚٛ (29)أرصج١ ابلزرم  (4)
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 .(1)«اىنصةء إال آشيُح امرأةُ فرؼٔن، ومريً ثُِخ ؼٍران
ص الصج٘ ٙحط  -3 ص اخلص كإرادة اًٙـ، أم/ أفز ٖذ ٍٖ ص الصج٘ ٜٞ ب ًذ ٍٖ أك يؾ٤ف ًذ

ا، ِٙجعء ٜمحت٘ الصجؿ يف األخاكـ إًل ِيٝ خيؿ٣ٛ.  ٓيسن
ٍشؼي اخلرب ٠٢ يّيس ًويٛ األجص يف ٢شا اًٙٝ٘؛ كذلا اظ تؼ٣س اجليب آليتني ٜٞ كخى

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ظ٤رة العجسة/ 

 . [17 - 16 /الصضدة] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ں ں
٘ اجليب  ٓؿ/ »/ كظ ٍج٤ىبي دي٤ةن؟ 

ى
٘ أ ي  .(2)«صٔف الييو اآلِخركيف ركاي/  -صٔف الييوأم اٚل

 هل.ك٤٢ كٓ ٢سكء األؾ٤ات، أم/ يف أجحت٠١، كيف رال /«يف صٔف الييو»
 / ٟؿُ ككظك اجلؿُ اثلين.«ج٤ؼ الٚي٘ اآلًرص»/ أكظم١، ك«ج٤ؼ الٚي٘»

، ِحؼٝ٘ لك ٜٞ صؾ (3)«أفغو الطالة ثؽد املهذٔبح/ كيةم الييو»كيف ؾديح معٚٛ/ 
ص ا كداع١؛ حلسيجحت/   .(4)«إُكً يف ضالة ٌة اُذغردً الطالة»اجل٤ـ لٚي٘ ذٖل

كيسر٘ يف اٙٔيـ/ اٟمجتور اًٙؼء، كيسر٘ كيسر٘ يف اٙٔيـ/ الؿالة ني اًٙؼءيٞ، 
 يف اٙٔيـ/ خق٤ر الؿح يف دمي.

٘ اٙٔيـ كل٤ صكًمجتني، ٓؿ  ٍٞ ٟـ، جحتٛ ٓـ لٚمجت٣جس ٓ٘ اّٙجص، كبحؿي ٜى كيسر٘ ِي١/ 
 . [17 /اذلاريةت] ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک﴿ًىل/ 

، »/ كٓؿ  ُّ ُٔم زيَس ويِةُم أفغو الطالة ضالة أيخ داود/ اكن يِةم ُطف الييو، ويل
 .(5)«شدشّ

                                      
 .(2431)، كمعٚٛ (3411)أرصج١ ابلزرم  (1)
 .(3151)، كاٙزبار (3428)كاألكظك  ،(355)أرصج١ اٙمرباين يف الؿَري  (2)
 .(1163)أرصج١ معٚٛ  (3)
 .(640)كمعٚٛ  ،(600)أرصج١ ابلزرم  (4)
 .(1159)، كمعٚٛ (1131)أرصج١ ابلزرم  (5)
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ٜ ًِ٘ ا ٕ؟ ِٔؿ/ لخ ٕٚ اإلػرات، »ًس م٤١، ِٔي٘ هل/  وُرؤَِي اجلِيد
كاغ ٕٚ اًٙرات، كِى٠ًيى ا٤ًٚٙـ، كّٟست الصظ٤ـ، كٜ ٠ًّٟ إًل ركًمجتف ٠ٖ ٟصك٣ًٝ 

 .(1) «ي٠س العدص
 .(2)كلٚعُٚ الؿٙح أخ٤اؿ يجي يف ٓيـ الٚي٘

 ىلع ِقيٚ ٓيـ الٚي٘ كم١ًٓ٤/ اآلي كٓصأ اجليبُّ  گ ﴿تني ؾم٣ٚٝ اخمجتججن

ڻ ڻ ڻ ڻ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 . [17 - 16 /الصضدة] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
 كيربز يٞ الؿالة دلاعء؛ ًلػمجتٝهل يٚي١.

 /ٔااد يف فغو اىليةم  ف
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿/ -جلبي١  -ٓؿ ًىل -

 . [79 /اإلرساء] ﴾ڈ
صى رجالق، ٓٙ  اكف رظ٤ؿ ا »/ ▲ ٓٙ اعئؼك - إذا ؾًلز ٓـ خ  ّمز

؟ ِٔؿ/  صى صى لٕ ٜ ٔسـ ٜٞ ذٟٕ كٜ رز ًّ ٍي ية اعئؼ/ ي رظ٤ؿ ا، أؿ٠ىي ٢شا كٓس 
 .(3)«اعئشُح أفال أكٔن ؼجًدا شهًٔرا

ٔم ٌَ الييو»/ كٓؿ  - ًَ الرصو ؼجد ا؛ لٔ اكن يل  .(4)«ُِْؽ
ٔا ثةلييو وانلةس ُيةم؛ »/ كٓؿ  - ٔا اىطؽةم، وضيُّ ٔا الصالم، وأطؽٍ ْفش

َ
أيٓة انلةس أ

ٔا اجلِح بصالم  .(5)«ددخي

                                      
 .(10/257) أخرجه أبو ىعوم يف احلؾوة (1)

 لعيس خعني اًّٙين. ،/ ٖمجتب ري٢ٍف الٚيٜ٘محتالن  يي٠وص ذللٕ (2)
 . (2820)، كمعٚٛ (4837)أرصج١ ابلزرم  (3)
 .(2478)، كمعٚٛ (1122)أرصج١ ابلزرم  (4)
 كٓؿ اٙرتٜشم/ خعٞ ؾديح. ،(3251) (1334) ١، كاٞ ٜج(1855)أرصج١ اٙرتٜشم  (5)
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 إيلةظ األْو/
ركؽذني مجيًؽة، ُنذَِت يف  -/ ضًلَّ أك -إذا أيلظ الرصو أْيّ ٌَ الييو فطيَّية»/ ٓؿ 

 .(1)«اذلانريَ واذلانرات
 اىرتْيت ٌَ درك اىليةم/

ًٖصى ي٠س اجليب ٘ه ٟـ حلٚن خ  أؾح، ٓؿ/   ذي  .(2)«ذاك رصو ثةل الشيطةن يف أذُيّ»رج
ٔال الطعةثح/  أظ

 .(3) ي٠ـ ٤ٟٜن أكؿ الٚي٘، جحتٛ ي١ٜ٤ٔ لك١ اكف يمحتٝف ٞ يّف -
ٞ الضبري - ٛ يرتؾ يصكة  يٚ املٔٚ كل ٞ اٚل ٛ اعكدٜ  ًىٍ رًجٚي١ي، جحت يًم  ٓ ك إًل حلٚى  ٓ٘ ي ـ اٚل  .(4) ٓي
٠ـ ٢شق حلٚيت اٙيت أم٤ت ِي٣ ِٝ » /-إذا در٘ الٚي٘ -٤ٔؿاىؽدويح واكُخ ٌؽةذة  -

 . (5) «خ  ؿح
ـى خصُّ اجلر، ِٝ ي٠ـ »إذا جء الٚي٘ ٓؿ/  كاكف اعمص ٞ يس ٓحط - أذ٢ يين اجل٤

 . (6) «خ  يؿحى 
صُّ يسق يٚي١ كي٤ٔؿ/  كاكف يس اًٙضيض ٞ أيب ركزاد - ًٝ ، كا إ»إذا أىت ِصاػ١ يي ه ٟٕ ٙىنيِّ

 . (7) «كًِصاش اجل٠ أٙنيي ٠ٜٕ، ِيسرج١ كيؿٌل الٚي٘ لك١
ْو خني ظٝى آين ٜٞ اٙٔصآف؟ - ٍ٘ ٖيُ ب ٓلىي لصي ٜز  !ك

                                      
 .(1335) ١، كاٞ ٜج(1309)أرصج١ أ٤ داكد  (1)
 .(774)، كمعٚٛ (1144)أرصج١ ابلزرم  (2)
 ٠ًٝق. (4782)أرصج١ ابلي٣ٌف يف الٗربل  (3)
 .(40/259) دمؼْ ريذ يف يعٖص اٞ أرصج١ (4)
 .(511)الزهد أخرجه هنّاد يف  (5)

 .(54)أخرجه ابن أيب الدىوا يف التهجد وقوام الؾول  (6)

 (2/198)عؾوم الدين إحواء  (7)
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يٍ٘ ٞ ييض »ٓي٘/  قى ّي ٍر (1)اػلصن اكف اٙ رٍد كَسى بًي٤ى
ى
، كاكف (2)طئمى اٙمصيْ ني أ

، ِح٠ ٤٢ يىصٌف ْى جرين ًؼ ىى حلن يمجت٤ٚ/اجلسر ظي ٤بمجت١/ أ١ٟ يى ًٝ ے ۓ ﴿اف إحل٣ إًٍذ ظى

﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ٝز  ،[16/احلديد] ﴾ۓ ﮲ ﮳  ظ٣ًٝ ٓؿ/ ًل يرب، ٓس آف، ِصجى ِٚ
صب، ِذا ٣ ظٚ ٘ي إىل رى ، كٓؿ ًقي  ،ٟىٍصَت٘/ ِٔؿ ًق٣ٛ (3)ِكاقي الٚي ٣ٛ/ خ  ٟؿحى

ٍصتي كٓٚ/ أٟ ٗز  ،أظىع لٚي٘ يف املًيص ِفز ِيقيالن ىلع اٙمصيْ ئمىي يٚي٠، ٓؿ/ ِّ
ـه  ،  لٜٞ املعٚٝني ٠٣٢ خي٤ِٟين، كٜ أر ك٤ٓ ينِّ ٓس ي إ امهللا ظٓين إحل٣ٛ إًل ألرسعى

، كجًٚي ٤بين دلكرةى ابلي احلصا ٕى  .(4)«ـإحل
يٍ٘  ّيقى ، خ   ♫كٙٔس ؾسؽ اٙ يٍ٘ ٞ» /ٓؿ اٞ املرؾ٤بمجتى١ي قى ّي  ييض إف اٙ

ؽى اى  سى ١ي احل لِجص ؾى ٝي ١ي ًيٍٚ ًى   .(5) «ٗٝ ىلع لع١ٟ، ِّٙقي٘ ممٞ ّٟ
ًٌٍف خؿرين » ♫ كاكف اّٙقي٘ ٚىى١ي اجلًس ٟـ يٚي ٍى ا يف معجًسق ِييؿٌل لٚي٘، ِذا 

، ِذا ٍٚى١ي اجل٤ـ ٟـ، جحتٛ ي٤ٔـ ٢ٗشا خ  الؿح ، جحتٛ ي٤ٔـ، ِييؿٌلِّ   .(6) «ٓٚيالن
ًٞ ادزَعى حم» /كٓؿ اّٙقي٘ ٜى ٘ي ٟـ ييني٤ٔؿ الصب/ ٖشب  ٠ز١ي الٚي  . (7) «يت ِذا جى

 يف الؿالة، ٣٠ٜٛ/ يمحتٝف  ٜن كاكف دمٚ ٖرية ٜٞ العُٚ خيمجت٤ٝف اٙٔصآف لك حلٚ ٓي
. ًن  ٞ يّف، كبحىي ٞ ظًيس اٙٔمف، كأ٤ خ٠يّ، كالؼِا، يٚي٣ٛ رمح ا دمي

أكؿ الٚي٘، جحتٛ  خيمجتٛ لك ظى حلؿ يف الؿالة، ي٠ـ ٤ٟٜ رّيّ» كاكف أمحس ٞ خ٠٘ -
  .(8) «يؿٌل إىل الؿح

                                      
(1) .  يًين/ لؿًّ
 .ني٤فًمل فظٝا (2)
 ِٓٚ ٜٞ أ٠ء العبي٘. /املصاد (3)
 .(38/383)ريذ دمؼْ  (4)
 .(15/442)سري أعالم النبالء  (5)

 .(2/238)صػة الصػوة  (6)

 .(1047)و  (1046) التهجد ، وعبد احلق األشبويل يف(132) ادجالسة أخرجه: الدينوري يف (7)

 (1/484)صػة الصػوة  (8)
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ا لكز جحتالًث حلؿو » كاكف ابلزرم -   (1) «خيمجتٛ ظدصن
 . [17 /الصضدة] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿يف ٤ٓهل/ ىطيفح/ 

اجلضاء ٜٞ ججط اًٙٝ٘، خيجحت أر٤ّا ؾال٣ٛ لٚي٘ يٞ أيني اجلس ِاكِ٢ٛ ا 
ٜي  -ًىل ف أرىف هلٛ ٜ ًل ًٚٛ ّٟطه  ٕه  ٚى ٘ه مى صٍظى صزبه كًل ٟيبٌّ مي و هلٛ،  -ٔى ٍعنيي

ى
ةً أ ٍٞ ٓيصز ًٜ

 ك٢شا يصجح ؾالة املصء يف ج٤ؼ الٚي٘ ىلع ٍري٢.
  ٔده وذروة شِةٌّ»/ كٔهل ال أخربك ثرأس األمر وؼٍ

ُ
 /«أ

 ك٢شا ّننُّ يف إيصاد املصادِت، «أدلٕ»، كٓ٘ ذلٕ/ ػ«أرربؾ»يربز ػ/ «أال أخربك»كٔهل/ 
ٔن   .صكبحن كتؼ٤ي

 أم/ رأس األمص اذلم ظٙى ي١٠، أك رأس أمص اًٙدة، أك رأس أمص ادليٞ.، «رأس األمر»
ٔده»  ٜ يًمجتٝس يٚي١، كيصّى ١، ٤ًٖٝد اخليٝ. /«ؼٍ
اذلاؿ ٜمحتٚمحت، كٓي٘/ مق٤ٜٝ، كٓي٘/ مٗع٤رة، كاٙٔيس ئمجتيض ج٤از  /«ذروة»
 ، كذركة اليشء أيالق.(2)اّٙمجتح
ِةم»و ٜ ار /«الص َٝٙ.يف األؾ٘/  ٝ ٚل ٞ ه٣ص ابلًري، كاملٔؿ٤د/ رير ريرق، كاجلٝى ح٣٠  ٜ  ّىى
  /كيُخ/ ثًل ية رشٔل ا»كٔهل» / 

 كاتلربؾ ١، كإًل ٤٣ِ ٍري ه٢ص. كاجلساء ٠٢ لالتلشاذ ظٛ اجليب 
ػز١ أمص ادليٞ كاًٙٝ٘ املع٤ؿ ي١٠ ّد٘ اإل٘ كابلي، كأفٝص ٢شا  كاجليب  -

 ط، كجء ٝ يالٛ ذلٕ املؼ١ ١، ك٤٢ الصأس كالع٠ـ كا٤ًٝٙد.اٙتؼبي١ يف اجلّ
ٓي٘/ ألف اٙٔ٤ؿ كاثل٤اب إٟٝ يمجتًْٚ دلر٤ؿ يف اإلظالـ؛ ألف اجلجة كاّٙالح يف 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ادلٟي كاآلرصة إٟٝ يمجتًْٚ إلظالـ، ٖٝ ٓؿ ًىل/ 

                                      
 .(12/439)سري أعالم النبالء  (1)

 . (171)ص اجل٤ا٢ص ابل٣ي يف رشح األربًني اجل٤كي (2)
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿، كٓؿ ًىل/ [23 /اىفركةن] ﴾ڃ چ

 . [85 /آل ؼٍران] ﴾ڃ چ چ
 كاملٔؿ٤د إلظالـ/

رأس األمر/ أن تشٓد أال هلإ »اجلمْ لؼ٣دني ٜى ايمجتٔد٢ٝ، ٖٝ كرد يف ركاي أمحس/  -1
 .«إال ا وظده ال رشيم هل، وأن حمًٍدا ؼجده ورشٔهل

 ذل يٞ اٙمصيْ.اإليٝف، أك ػً اإليٝف، كأيال٢/ ٤ٓؿ/ ًل هلإ إًل ا، كأدٟ٢/ إٜل األ -2
ككف ذلٕ ٤٢ الصأس؛ أل١ٟ ًل أجحتص لرليٞ سك١ٟ، ٖٝ أ١ٟ ًل أجحتص حلية اإلنعف سكف 
ٓىصز 

ى
، كإذا أ صز لؼ٣دني لٛ يؾٞ هل ٜٞ ادليٞ يشء أؾالن ًٔ رأظ١، يًين/ أف الؼزؽ إذا لٛ يي

 ٣ٝ خؿ٘ هل أؾ٘ ادليٞ.
ٔده الطالة»  ِريِى ٠ءق كي٣ي١ / كيه ا٤ًٝٙد؛ أل١ٟ ٤٢ اذلم ئيٛ ابلي«وؼٍ

لالٟمجتّع ١، كالؿالة يه اٙيت ٔيٛ ادليٞ كص١ًِ ك٠ىه ِي٣ٚ يٞ لك ٜ ًل يٚيْ كَتِّٚي١ 
صب، كاملٔؿ٤د لؿالة ٠٢/ الؿالة املّصكف؛ إًٍذ يه اٙيت ٔيٛ ٠ٜر ادليٞ. ٔي  ًٝين اٙ

  وذورة شِةٌّ اجلٓةد»/ كٔهل» / 
 ِٓة/ويف اجلٓةد وفغيّ آيةت وأظةدير، ٌ

ًىل/  - ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ﴿ٓؿ 

ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ 

ٔبح] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ  . [111 /اتل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿كٓؿ ًىل/  -

ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ 

 . [95 /اىنصةء] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ



 

 

 

439  

ضةْديَ يف شبيو ا ٌة ثني إن يف اجلِح ٌةاح درصح أؼدْة ا ليٍ»/ كٓؿ  -
 .(1)«ادلرصذني نٍة ثني الصٍةء واألرض

 -كٓؿ -  .(2)«غرَبَّت كدٌة ؼجد يف شبيو ا فذٍصّ انلةراوٌة »/ -أيقن

 -كٓؿ - ٔم يف شبيو ا خري ٌَ ادلُية وٌة ؼييٓة، ومٔعػ شٔط »/ -أيقن ربةط ي
اىؽجد يف شبيو ا دؽةىل،  أظدكً ٌَ اجلِح خري ٌَ ادلُية وٌة ؼييٓة، وادلرصح يروظٓة

 .(3)«أو اىغدوة خري ٌَ ادلُية وٌة ؼييٓة

/ ي رظ٤ؿ ا، أم اًٙٝ٘ أِق٘؟ ٓؿ/ »كيٞ أيب ذر ٓؿ/  - إيٍةن ثة وصٓةد ٓٚي
 .(4)«يف شبييّ

 .(5)«أفغو األؼٍةل/ إيٍةن ثة، زً صٓةد يف شبيو ا»/ كٓؿ اجليب  -

ؿ ا، ٜ يًسؿ اجل٣د يف ظبي٘ ا؟ ٓي٘/ ي رظ٤»ٓؿ/  ◙كيٞ أيب ٢صيصة  -
، جحتٛ ٓؿ/ ال تصذطيؽُّٔ، ِاعدكا يٚي١ مصني، أك جحتالجحتن، لك ذلٕ ي٤ٔؿ/ ال تصذطيؽُّٔٓؿ/ 

ٌسو املضةْد يف شبيو ا نٍسو الطةاً اىلةاً اىلةُخ ثآيةت ا؛ ال يفرت ٌَ ضيةم، وال 
 .(6)«ضالة، ظىت يرصػ املضةْد يف شبيو ا دؽةىل

ِٔؿ/ دٙزين  ،جء رج٘ إىل رظ٤ؿ ا »ٓؿ/  ركاي لٚزرم يٞ أيب ٢صيصة  كيف -
ْو تصذطيػ إذا خرج املضةْد أن ددخو مصضدك ، ٓؿ/ ال أصدهىلع يٝ٘ يًسؿ اجل٣د، ٓؿ/ 

ٔم وال دفطر ٔم وال دفرت، ودط  .(7)«، ٓؿ/ كٜٞ يعمجتميى ذلٕ؟!فذل
                                      

 .(2790)أرصج١ ابلزرم  (1)
 .(2811)أرصج١ ابلزرم  (2)
 .(1881)، كمعٚٛ (2892)أرصج١ ابلزرم  (3)
 . (84)، كمعٚٛ (2518)أرصج١ ابلزرم  (4)
 . (83)، كمعٚٛ (26)أرصج١ ابلزرم  (5)
 . (1878) أرصج١ معٚٛ (6)
 .(2785)أرصج١ ابلزرم    (7)
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اعت؛ ٜٞ خيجحت إف ١ ه٤٣رى اإلظالـ، كإٟٝ اكف اجل٣د ٖشلٕ؛ أل١ٟ أىلع أ٤ٟاع اٙم
كي٤ٚزق ىلع ظص األديف، كٙحط ذلٕ َٙريق ٜٞ ظص اًٙدات؛ ٤٣ِ أيال٢ ٣شا اًليمجتر؛ 
ٍعٕ أف مٙى صاجٛ ًق٣ٛ؛ ٖنط  ٞ أخصص اجلس يٚي١، كخى ًٜ كذللٕ اكف الؿد 

ري٢ٛ.  ٞ اجلرض، كاحلب ٞ امل٠شر، ٍك
ةو كاكف خصؾ٣ٛ ىلع اجل٣د، كّ رى يضٍّ لإلظالـ، كي٤٠افى ٤ٓز ٍؿسى ةً ادليٞ مى ٟي٣ٛ يف ٟيرٍصى

ىٚىمجت١ًً!! ًُ محى ٞ فً ًٜ ُي ادليٞ إًلز  ًٍ  لٚرشيً اإلظالٜي، كٜ فى
 ِيٝ ٤٢ أِق٘ اٙٔصبت ًس اّٙصاـ/مصأىح/ 

، كٓؿ أمحس/ اجل٣د.  كّٟالن  ٓؿ الؼِا/ الؿالة ِصفن
 د، كاجل٣د أِق٘ ٜٞ الؿسٓ.كٓؿ ٜلٕ كأ٤ خ٠يّ/ اًٙٚٛ، جحتٛ اجل٣

ػٝى ػٍٙػدي ً ٤ٍ جي ػاٍٙ  ػه  يػ١ً ده ػً ٤ٍ ًؿ جي ٜى صي ٍٗ  ٜى
 

ٍَٓصى اغى ٤دي ً جي ػاٍٙ كى  
ى
ًط أ ٍّ  دً ٤ٍ جي ػاٍٙ  ً يى جلز

 

الطالة ألول »يٞ أم األيٝؿ أِق٘؟ ِٔؿ رةن/  كالع يف ذلٕ أ١ٟ ظ٘ 
ٔادليَ»، كرة/ «اجلٓةد»كرة/  «وكذٓة  .«ثِرُّ ال

ٝى٘ ٢شا اًلرمجتالؼ ىلع ارمجتالؼ أخ٤اؿ العٚني، ِاكف يصػس الكنٌ إىل ٜ اكف ِٔي٘/ بحي 

ٞو  ٝى٘ اًلرمجتالؼ ىلع ارمجتالؼ األزٜف، ِصبز يدةو يف زٜ ، كٓي٘/ بحي ١ي ٖي اَٙٙ يٚي١ ىٍص
ٍٞ »أِق٘ ٜٞ ٍري٢، أك أف اإلج ىلع ٔسيص  ٍٞ أِق٘ األيٝؿ.«ًٜ ًٜ  ، أم/ 

ٛى ىلع ٍٚ ًً ٣ٛ اٙ حى ًقي اجل٣د؛ خلربو ِي١/ أ١ٟ يي٤زف ٜساد اًٙٚٝء كدـ الؼ٣ساء ي٤ـ  كٓس رجز
ـه أف أىلع ٜ لٚؼ٣يس د١ٜ، كأدىن ٜ لًٚلٛ  اٙٔيٜ ِريجح ٜساد اًٙٚٝء ىلع دـ الؼ٣ساء، ك٤ًٜٚ
ـي الؼ٣يس ٝساد اًٙلٛ اكف ٍري ادلـ ٜٞ ظص ٤٠ِف اجل٣د ًل يشء  ًُ د ٜسادق، ِذا لٛ ي

، ٘ ٤٢ م٤ف٤عٙجع إىل ٜ ٤ِؽ املسا  .(1)د ٜٞ ٤٠ِف اًٙٚٛ، كٙؾٞ ٢شا اخلرب لٛ يؿحز
                                      

 . (6447)فًيُ اجلٜى الؿَري  (1)
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 كِق٘ اًٙٚٛ خمؿ٤ص ًٙٚٝء اًٙمٚني ٣ًٝٚٛ.
 ٓؿ الؼِا/

لن  ػسى ٍىػ١ي ٢ي ػ ى ٓٚى ّى ٛي اٍٙ ٍٛ يىػضًٍد ًيٍٚػ ى ا ل  إًذى
 

ٍعػػ٠ى  ٓىػػ١ي خي ٍرالى
ى
أ ػػٍسًلن كى ى١ي يى  كىًظػػرٍيى

 

قي ًٟ ػؼِّ ػى ػِى  ٍكًلى
ى
فز اى أ

ى
 ن ٝى ػًٍ ػٍصقي أ

 

ٍضٟىػػ  ي٤ًٍرجحتيػػ١ي خي ٟنػػ كى ٜى ػػي١ًٍ ًخٍص ؼِّ َى  تي
 

حى الؼًِيي الؿالةى؛ حلسيجحت/ ، أم/ رري يشء كف١ً (1)«الطالة خري مٔعٔع» كرجز
ٔا أن خري أؼٍةىكً الطالة» الؼرع لًٚد، كيف ركاي ؾديد/  .(2)«واؼيٍ

 كيه ٠ىه يٞ اّٙدؼء كامل٠ٗص.
 اؼرتاض/ 
ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ  ﴿ٓؿ ا ًىل/  فإن كيو/

صى ا أِق٘ ٜٞ الؿالة يف ٣ٟي١ يٞ  .[45]اىؽِهجٔت/  ﴾ەئ ٍٖ ِيف ٢شق اآلي دًلٙ ىلع أف ًذ
 اّٙدؼء كامل٠ٗص.

 فز املضي ًل ٔمجتيض األِقٚي. ؼَ ذلم/ فيضةب
أك ّٟٚني، ًل ني  -ينيو ككّيو  -كاخلالؼ ني اًٙٚٝء يف املّفٚ ني ِصفنيدنجيّ/ 
.ِصضو كّٟ٘ ٔن ٞ ّٟ٘ اّٙف٘، ًل ٜٞ اجلّ٘ ٜمٚ ًٜ ٘ي   ؛ ألف ِصضى املّق٤ًؿ أِق

 ٢٘ ٜٞ اجلّ٘ ٜ ٓس يّق٘ اّٙصض؟مصأىح/ و
 ًٟٛ، كٜٞ ذلٕ/

 . [86 /اىنصةء] ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب﴿سءي العالـ كردُّق، ٖٝ ٓؿ ًىل/  -1
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ﴿املًرس كإٟورق، ٖٝ ٓؿ ًىل/  إصاء -2

                                      
 .(243) األكظك يف، كاٙمرباين (22288)أرصج١ أمحس  (1)
 .(277)ج١ كاٞ ٜ ،(21927) (21873)أرصج١ أمحس  (2)
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 . [280 /لرةابل] ﴾ۇئ ۆئۆئ
 ِألكؿ يف لكو ذلٕ ّٟ٘ كاثلين ِصض. 

 ٢٘ األِق٘ ؾالة ركًمجتني، أك ؾ٤ـ ي٤ـ؟ مصأىح/ و

 األِق٘ الؿ٤ـ؛ تلّكت املؼٔ كإًل ِججط الؿالة أِق٘ ٜٞ ججط الؿيـ.
  /ِّ؟ كيُخ/ ثًل ية رشٔل ا»زً كةل ٍِالك ذلم لكر  /«أال أخربك ث

 ذ ٝز ٖصج٣د الّٗر أرش يمجتلكٛ ىلع ج٣د اجلّط، ك٣ً٠ٜ ك٠ٜظ ٢شا مل ٓ١ٚ/ أ١ٟ ٙػ
 مم يذي٣ ٜٞ الالكـ.
 ٜ ١ إخاك١ٜ ك٤ٓا١ٜ، ك٤٢ لٗرس كاّٙمجتح، كالصكاي لٗرس ِٔك. ومالك اليشء/

سى ٢شا ؾٚٝ «ذلم» ري٢، كأكز ٞ األيٝؿ ال٤اج ٍك ًٜ ًٖصى  / اظٛ اإلػرة اعسه إىل ٜ ذي
ـً الؼ «لك» ًٛ يس  ٤ًٝؿ.دلًٍِى ٢٤ُّ

كاملًىن/ أ١ٟ إذا كيًجسى ٢شا املالؾ اكٟ ٕٚ األيٝؿ لك٣ ىلع اغي ٜٞ الٗٝؿ، ك٣ٟي 
ُّْ يٚي٣ ٜٞ ج٣د الّٗر؛ أل١ٟ  ٜٞ ؾّء األخ٤اؿ، كِي١ إػرة إىل أف ج٣د اجلّط أػ

ٌَ »ج١ًٚ مالاكن هل، كٜٞ أيوٛ آدا٣/ الؿٝ، كيسـ الالكـ ِيٝ ًل يًين، كيف احلسيجحت/ 
 .(1)«ةضٍخ جن

ُز  ووصّ نُّٔ ِمالاًك ليضٓةد وغريه/ ، كك ريق ٜٞ أيٝؿ اٙماعت ٠ٍيٝه أف اجل٣دى ٍك
؛ كهلشا ٓؿ  ، كالعالٜ يف ٟوص اًٙٔالء «ٌَ ضٍخ جنة»/ الٚعًف يٞ املدرـ ظالٜه

ٜ ىلع ا٠َٙيٝ.  ٜٔسز
ٍررًبٍين. ،ك٤ٓهل/ ِٔٚ/ ًل ي رظ٤ؿ ا

ى
 أم/ أ

                                      
 كٓؿ/ خسيجحت ٍصي.، (2501)، كاٙرتٜشم (6481)أمحس أرصج١  (1)
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  /كةل/ ُنفَّ ؼييم ْذا فأخذ ثيصةُّ،»وكٔهل»/ 
ٕى لعٟى١ي ♥أم/ لعف ّٟع١   ٍمعى

ى
 يسق. ، أم/ أ

ْمِصْم » كيف ركاي/، «ُنفَّ »/ ٓؿ
َ
، أم/ ي٠ٕ، ِملًىن/ «انفف ؼييم»كيف أرصل/ ، «أ

ٕى رشز ٢شا الٚعف. ُز ي٠  ٖي
ُز كاإلػرة إىل ججط الٚعف، ًل إىل لعف اجليب  ، ِملٔؿ٤د/ أمصي ًٜذو أف يؾي

ُز ي٠ٕ لعٟٕ؛ ألف  ١ٟ، كإٟٝ أػر اجليب لع ٖي إىل لع١ٟ، كاكف يؾّي١ أف ي٤ٔؿ هل/ 
 املدع٤س ١ّٙ اجلّط، كمٝنئ لصؤيمجت١ ا٤ٚٔٙب.

عف، كإخاكـ خصاك١ كظ٠ٗ١ حلْ كاخلري. ٘ى اخلري/ فكي أمًص اٚل  ك٢شا دحل٘ ىلع أف أؾ
ٔم اآلخر فييلو خريً »كيف احلسيجحت/   .(1)«ا، أو يلطٍخٌَ اكن يؤٌَ ثة وايل
 . (2)«لعٟٕ أظسؾ، إف ألٚٔمجت١ اِرتظٕ، كإف أمعٗمجت١ خصظٕ»كيف احلٗٝ/ 
الٚعف ٜٞ ًٟٛ ا اًٙويٝ، »/ -يف يف رمص الٚعف كيجي ؾ٠ًمجت١ -ٓؿ اَٙضايل

ٍص١ٜ؛ إذ ًل يتني اٙؾّص  ١، كيويٛ ليمجت١ كجي ٜي كٙمُ ؾ١ً٠ ا٤ٔٙيٝ، ِ١ٟ ؾَري ًجٍص
، أك ل٘، ك٢شق رؾي كاإليٝف إًل ١، ك ٍّْ ًٍصًبي ي١٠ الٚعف، إٜ حب لك ٜ يت٠كهل اٙٔٚٛ يي

ًل ٤جس يف ظص األيقء، ِف لك يق٤و ئمجترص ىلع ٠ًّٜمجت١، ِٝٞ ألْٚ يش الٚعف 
١ي ٚجـ الرشع، ِال يم١ٔٚ إًل ِيٝ ي٠ّى  ٝى م١ٗٚ الؼيمف، كًل ي٠ج٤ ٜٞ رشق إًل أف يًٚج

ّز  ٍَشى اغٚمجت١، كأيَص األيقء ٜٞ اإلنعف يف ادلٟي كاآلرصة، كيؾ ١ يٞ لك يشء ختي
ْي يف اًلخرتاز يٞ  ٍ ٘ى اخلٚى الٚعف؛ ِ١ٟ ًل ً يف َتصيؾ١، كًل مٟ يف إلال١ٓ، كٓس تع٢

٤ا١ٚ، كاحلشر ٜٞ مؿسق كخ١ٚ  .(3) «إٜٓمجت١، ٍك
 .(4) «ٔ٘ اًٙٝ٘املٜٞ ئ٘ الالكـ كيؾرث اًٙٝ٘، كامل٠ِْ يؾرث الالكـ كي»/ ٓؿ األكزايع

                                      
 .(47)كمعٚٛ  (6018)أرصج١ ابلزرم  (1)
 . (172ص)اجل٤ا٢ص ابل٣ي يف رشح األربًني اجل٤كي  (2)
 .(4/174)عؾوم الدين  إحواء  (3)

 .(22/115)أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  (4)
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  /؟كيُخ/ ية رشٔل ا، وإُة ملؤاخذون ثٍة ُذلكً ثّ»كٔهل!»/  
ه   أم/ إ٠ٟ حمظ٤ف ٝ ٟمجتلكٛ ١، كإٟ ًٜٓ٤ف ١ ك٢شا اًلظمجت٣ّـ لٚمجتثُّ، كِي١ ًجُّ

كاظمجتَصاب، ك٢شا يسؿ ىلع أف ًٜذنا ٓ٘ ٢شق ال٤آً لٛ يؾٞ يًٚٛ مجتدْٔ املارشة 
 ب كاَٙي كاجلٝيٝ.كا٤ًٔٙب ٠د٤ الٗش

ٛى األٜ حلالؿ كاحلصاـ؟ فإن كيو/ ١ شلٕ ٜى ١ٟ٤ٖ أيٚ ًٝ ـي ًيٍٚ  ٖيُ جيمجتٝى يس
ٔاب/ ٛى األٜ حلالؿ كاحلصاـ، أم/ خؿٚ هل  فةجل أ١ٟ ٣شا العاؿ كبٜمحتهل ؾر أيٚ

 ٢شق الص ًسق.
يف ًٜمٚ اًٙس املصاد حلالؿ كاحلصاـ املًمالت اٙو٢صة ني اجلس، ك٢شا / أك ئؿ

 .(1)ٜى رب١
  /زكيذم أمم»كٔهل»/  

٢، أم/ ِٔسٕ؛ ل٤ٟٕٗ ِٔستى إدراؾى املارشًة ٝ ٠مْ ١  اثللك/ ِٔس املصأًة كدلى
 األلعٞ ٜى ه٤٣ر٢.

كٙحط املصاد خٔئ ادلاعء ىلع ًٜذ مل٤ت؛ إًٍذ ٤٢ ٜٞ األّٙظ اٙيت جتصم ىلع 
صاء كاتلدصيـ ىلع األلعٞ يف املدكرات؛ لٚمجتدي كاتلج ي١ ٜٞ اَّٙٚ، أك لٚدجحت كاإٍل

ُز ٢شا اكف امل٤تي ررينا لٕ ٜٞ احلية،  بىٍ يساؾ، كحن٢٤، أك ئؿ/ إف لٛ ؾ ً
رتى ٖى اليشء؛ 

 .(2)أك لٚمجتًج كًويٛ األمص، ك٤٢ أه٣ص
  /كٔهل« ،ًْٓٔ و يكت انلةس يف انلةر ىلع وص ً إال ظطةاد  أك ٓؿْو ىلع ٌِةخْر
 /«ألصنذًٓ

ص  /«وْ» - ٍٖ ۋ ﴿ًسق، ك١٠ٜ/  «إًلز »خصؼ اظمجت٣ّـ إٟؾرم، ًٝىن اجليف، سحل٘ ًذ

                                      
 . (172ص) ح األربًني اجل٤كياجل٤ا٢ص ابل٣ي يف رش (1)
 . (172ص) اجل٤ا٢ص ابل٣ي يف رشح األربًني اجل٤كي، ك(295ص) اجل٤كي، ًلٞ يمحتيٝنيرشح األربًني  (2)
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 . [60 /الرمحَ] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ
 يٌٚف، أك يرصع ىلع كج١٣. /«يكت» -
 ، أم/ أكرث٢ٛ.«انلةس» -
- «ًْٓٔ  ملضيس اإليقح كارمجتر ال٤ج١؛ أل١ٟ أٌٚ يف الضجص كالصدع./ «ىلع وص
- «ً ٌّٕ ٜٞ  /«أو كةل/ ىلع ٌِةخْر  الصاكم.ػ
 دمى ٠ٜزص ّمجتح امليٛ ككرس اخلء كِمجتد٣، ك٤٢ جحتٔ األُٟ. /«واملِةخر» -
كاملًىن كًل يؾ اجلس يف ٟر ج٠٣ٛ يشء ٜٞ األػيء إًل  /«إال ظطةاد ألصنذًٓ» -

خؿس ألعجمجت٣ٛ، أم/ ٜ يمجتلكٛ ١ اإلنعف ٜٞ اإلجحتٛ؛ اكٙؾّص كاٙٔشؼ كالع كاَٙي 
 ري يٚٛ.كاجلٝيٝ كا٤ٔٙؿ ىلع ا َ

ٍٞ حمؿ٤دات األلع٠،  ًٜ ك٢شق اإلفِ ٜٞ ب إفِ اظٛ امل٤ًّؿ إىل ِي١ٚ، أم/ 
ز١ى ٜ ؾتع١ األلعٞ ٜٞ الالكـ احلصاـ حبؿس الضرع جبٜى الٗع كاجلٝى،  خيجحت ػى
١ً شلٕ حبسِّ امل٠ج٘ اذلم بحؿس ١ اجلس الضرع، ِٗفز الٚعف  ًٝ ُّٚ كػ١ الٚعف يف ىؾى

س القر ٜى اجلِى، كؾخ الٚعف إف لٛ يىًضٍف آٙ احلؿ صز بحؿي مجتىدى د، كاملٝعٕ ٣ إف لٛ يى
. ٘و

ُّٔ ًٌٍف الالكـ دكف ً ًٍفى ١ يف اجلر، ٖٝ اكف يٚي ا ٖمحترينا، ِيٚي  ٜ يصيس أف ي٤ٔهل خؿس رشنٌ
و و يكت انلةس...» :يف ٤ٓهلْذا احلرص  ْو  إٙذ خٔيٌف، أـ إفيف؟  «ْو

ٔاب/ ألف ٜٞ اجلس ٜٞ يؾ١ يف اجلر ي١ٚٝ ًل الك١ٜ، ٙؾٞ ذلٕ  أ١ٟ إفيف؛ واجل
، (1)«احلش ؼرفح»رصج خمصج املَٙ يف ًويٛ جصاٛ الٚعف، ٤ٖٔهل يف احلسيجحت اآلرص/ 

أم/ ًٜو١ٝ، كاملصاد/ ًٜوٛ أظب در٤ؿ اجلس اجلر ٤٢ الالكـ، كألف األيٝؿ ئر٣ٟ 
 الكـ يف اَٙٙ.

                                      
 .(3015) ١، كاٞ ٜج(3016)، كاٙجعيئ (889)، كاٙرتٜشم (1949)أ٤ داكد ، ك(18774)أمحس  أرصج١ (1)
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ذلكً ثةللكٍح ٌة يتجني ٌة فيٓة، يزل ثٓة يف انلةر أثؽَد ٌة إن الرصو يل»كيف الؿديدني/ 
 .(1)«ثني املرشق واملغرب
، أك » /ٓؿ اٞ صيسة ٍٛ ٍ٘ ررينا ٠َى ا ٚع١ٟ، ك٤٢ ي٤ٔؿ/ كبحٕ ٓى رأي اٞ يس آرشن

ٛى ٤ٔؿ ٢شا؟ ً ، كإًل ِيٚٛ أٟٕ ظت٠سـ، ِٔي٘ هل/ ي اٞ يس، ل ٍٛ ٓؿ/   اظٗ يٞ رشٍّ تعٚى
 -أراق ٓؿ - أف اإلنعفإ١ٟ َٚين ٔن  -ٙحط ىلع يشء ٜٞ جعسق أػسُّ خ٠ ي٤ـ  -أك ٍيون

 . (2) «اٙٔيٜ ١٠ٜ ىلع لع١ٟ؛ إًل ٜ ٓؿ ١ ررينا، أك أمًل ١ ررينا
 كٓؿ الؼِا/

 ً ػػػٍن ل ّى ػػػاٍخ  عى
ى
ٕى أ ػػػٟى ٣ى ٍ  اإٍلً يُّ ػػػن  ػفي عى

 

ىػػػػػفي ًلى   ًٍ ٕى إًٟزػػػػػػ١ي  ي ٠زػػػػػ غى   يىرٍلى
 

ٍٛ يًف  ػ١ًًٟ  صً ً ٔى ٝى ػ اٍٙػؽى ً٘ لًعى ًمجتيػ
ٍٞ ٓى ػ ًٜ 

 

ًٙ اكى   ػػبي  ػػٟىػػٍ تى٣ى ػػٔى قي الؼُّ  في ًى جٍ ءى
 

 كٓؿ أ٤ ؾص الٚزيم/ 
ػػ١ًًٟ  ًٚعى ةو ً ػػرٍثى ٍٞ عى ػػ ًٜ ػػ ى  ّى ػػ٤ٍتي اٍٙ ٝي  يى

 

  ً٘ ًة الصٍِّج رٍثى ٍٞ عى ًٜ صٍءي  ٝى ٝي٤ٍتي اٍٙػ ٙىحٍطى يى  كى
 

ًظػػ١ً 
ٍ
أ ًْ ًصى ٍٞ ًػيٍػػ١ً ىػػٍص ػػ ًٜ يػػ١ي  رٍثى ًى  ػى

 

يػػ١ي ًلصِّ   رٍثى عى ً٘ كى ٣ٍػػ  مى
ى ً٘ تىػػرٍبىا ىلعى  ٍجػػ

 

 ٠ًّٜ حمق، أك رضر حمـ، أك رضر ك٠ًّٜ، أك ًل رضر كًل ٠ًّٜ ٜز  .(3)ِلالكـ إً
ي ًلٞ املرؾ ييجٍعى  /(4)كى

كٍ  ٍٛ رى ٍٙػػػىفى إً  نيً مجتىػػػًى اٍغمجتىػػػ٠ً  ٚزػػػػ الىلى زي
 

ٖي إًذى ػػػ١ً   ً حًلنػػى رى ٠ٍػػا  ٍعرتى  دى ػيٍػػ مي
 

 إً كى 
ػػػذى ٜى ػػػى ًػػػا  ٍٝ ٝى كٍ  ٢ى  ابٍلىػػػكى ًر لضُّ

 

ً٘ ِى   ٜى ًلػػػ  ٍ٘ ػػػ ًى ىٍعػػػًبيٍ اكى ٍج  دى ٟىػػػ١ي ت
 

٤ٍ ِى  ٗي ػػ ـي العُّ ًمجت٠ىػػ ٍٍ  
ى
ػػٍِ ًت أ ً قى ػػٍٚ ٘ي ل  صٍ ٝى

 

ى  اٍٙػػػػفى يًف إًٍف اكى كى ًء    ـً ِىًؿػػػػيٍدى الكى
 

                                      
 .(2988)كمعٚٛ  (6477)أرصج١ ابلزرم  (1)
 .(328-1/327)، وأبو ىعوم يف حؾوة األولواء (1047)أخرجه أمحد يف الزهد  (2)

 .(األربًني)ٜ ظْ يٞ رم٤رة الالكـ يف احلسيجحت اخلمط يرش ٜٞ  راجى (3)
 . (16/23)٣شي الٗٝؿ  (4)
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 ٔااـد دؼٔيح ودربٔيح  /ف
ٔافو، -1 ًىل/  اىؽِةيح ثةىفرااظ كجو انل وٌة تََلرَّب إيلَّ ؼجدي »كيف احلسيجحت اٙٔسيس ي٤ٔؿ ا 

ُّ ب ِظجَّ
ُ
ٔافو ظىت أ  .(1)«يشٍء أظتَّ إيلَّ ممة افرتْعُخ ؼييّ، وٌة يزال ؼجدي يذلرَّب إيلَّ ثةنل

 .[16 /الصضدة] ﴾گ گ ڳ ڳ﴿ يف ظديسّ ثةىلرآن  ظصَ اشذدالل انليب -2
، جحتٛ الع٠ جحتٟين.  مم ي٤ج ىلع ادلايي أف ي٠مْٚ ٜٞ اٙٔصآف أكًلن

ٔا ا -3 ٔا ثألصنذًٓ إال خريًا ىلع ادلاعة واخلطجةء أن يذل ، كأف بحّو٤ا ألعجمجت٣ٛ فال يلٔل
صكا/  و يكت انلةس...»يٞ يي إر٤ا٣ٟٛ ٜٞ ادلاعة، أك اًٙٚٝء، كحلمجتٖش  إٙذ. «ْو

كًل يمجتٝؾٞ املّيت كًل احلؽٛ ٜٞ اّٙمجت٤ل كاحلؾٛ حلْ إًل ٤٠يني » /ٓؿ اٞ اٙٔيٛ
خٔئ ٜ كٓى ٙٔصاٞ كاألٜرات ٜٞ ا٣ّٙٛ/ أخس٢ٝ/ ٣ِٛ ال٤آى كا١ّٔٙ ِي١، كاظت٠ط يٚٛ 

، كاجل٤ع اثلين/ ٣ِٛ ال٤اج يف ال٤آى ك٤٢ ٣ِٛ خؾٛ ا  ٝن كاًٙالٜت خ  بحيك ٣ يٚ
 .(2)«اذلم خؾٛ ١ يف ٖمجت١، أك ىلع لعف رظ٤هل يف ٢شا ال٤آى، جحتٛ يمْ أخس٢ٝ ىلع اآلرص

ُّٔ اهلٍح يف احلرص ىلع اخلري -4 ًٙٚٝء كالؿحلني لالظمجتّدة ، كاٍمجت٠ـ ِصؾ مؿخ اؼي
يعؿ يٝ يسر١ٚ اجل٠، كٓس ظؿ ٢شا العاؿ خني كامجت١  ◙٣٠ٜٛ، ًِٝذ 

 أؾ٣ٛ احلصُّ يف لصي٣ٔٛ إىل ٍضكة ٤ؾ ككجس ًٜذ أف  ٝز ؽ اجلس ٙػ اّٙصؾ خني ّصز
 ٓس ؾر أٓصبى اجلس ١٠ٜ ِسٟ إحل١ كظهل ٢شا العاؿ.  رظ٤ؿ ا 

ٔاثّ ىلع الصةاو شيًبة ُةفًؽة،ٌَ نرم املؽيً و -5 كإف لٛ يعؿ ي١٠  فطِذّ/ أن يغيف يف ص
ٔاب »ِٔس ٓؿ ملًذ/  ،إذا رأل خج ذللٕ، ٖٝ اكٟ اعد١  أال أدلم ىلع أث

٘ يٞ ال٤ف٤ء ٝء ابلدص، ٓؿ/ (3)«اخلري؟ ، (4)«ْٔ اىطٓٔر ٌةؤه، احلوُّ ٌيتذّ»، كمل ظي
                                      

 .(6502)أرصج١ ابلزرم  (1)
 . (1/87)أيالـ امل٤ًٓني  (2)
 كٓؿ/خعٞ ؾديح. ،(2616)كاٙرتٜشم  ،(22016)أرصج١ أمحس  (3)
 .(387) ، كاٞ ٜج١(59)اٙجعيئ ك ،(7233)أمحس  أرصج١ (4)
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 كلٛ يعل٤ق يٞ ٜيمجت ابلدص. 
ٖٝ اكف يًّ٘ الؿد كٜٞ   حتري ىفظ احلدير املِلٔل ؼَ رشٔل ا ينجيغ -6

ًْٔٓ»ًس٢ٛ ٜٞ الصكاة؛ ذللٕ جتس يف امل٤ٔ٠ؿ ٠٢/  ً»، أك «ىلع وص ، ك٢شا يسؿ «ٌِةخْر
 . (1)ىلع األٜٟ اتلٜ يف ٟٔ٘ األخديجحت

  /ٔم اىلرآن  فةادة يف ؼي
 ًىل ، ٜى أف ا﴾گ گ ڳ ڳ﴿خني ٓصأ/  لٛ يعمجتًش الصظ٤ؿ  -
؛ ألف املصاد ٠٢ ٙحط [98 /انلعو] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ٓؿ/ 

يًين/ لٚمجتالكة، كأخديجحت  ﴾ڱ ں ں﴿اتلالكة، كإٟٝ اًلظمجتسًلؿ، كاآلي الٗصيٝ/ 
ص ِي٣ اًلظمجتًذة  ٜٞ  ص ِي٣ اًلظتؼ٣د آليت، كًل يٖش ٖمحترية ٜٞ ٢شا اجل٤ع يٖش

/ محترينا ٜٞ اإلر٤ة إذا أراد أف ئصأ ٓؿ/ ٓؿ ا الؼيمف الصجيٛ، ك٠٢ معٙ، كيه/ أف ٖ
، ك٢شا ختٚيك؛ أل١ٟ إذا [1 /اىلدر] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿أي٤ذ  ٜٞ الؼيمف الصجيٛ 

ٓؿ/ ٓؿ ا ًىل/ أي٤ذ  ٜٞ الؼيمف الصجيٛ، أدر٘ أي٤ذ  ٜٞ الؼيمف الصجيٛ 
٤ٔؿ/ أي٤ذ  ٜٞ الؼيمف الصجيٛ، يف ٤ٜٔؿ ا٤ٔٙؿ، ك٢شا ٍٚك، كإذا اكف كًل سز أف 

، أم/ ٓ٘/ أي٤ذ  ٜٞ الؼيمف الصجيٛ، ٓؿ ا ًىل ٘ي ٓ ٣ِٚٔ(2) . 
 

 
 

                                      
 .(308ص)رشح األربًني اجل٤كي، ًلٞ يمحتيٝني  (1)
 . (301ص) املؿسر العْ (2)
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 الحديث الثالثون
 

 

إنَّ هللاَ َفَرَض »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبَّيِّ  ◙ عن أبي ثعلبة الخشني

َم  أَْشيَاَء َفَراِئَض َفََل تَُضيُِّعوَها، َوَحدَّ ُحدوًدا َفََل تَْعتَُدوَها، َوَحرَّ

َفََل تَنْتَِهُكوَها، َوَسَكَت َعْن أَْشياَء؛ َرْحَمًة لُكْم َغْْيَ ِنْسيَاٍن، َفَل 

 .«تَبَْحثُوا َعنَْها

 وغريه. (1) حديث حسن رواه الدارقطني

 

 

 

 
 

  

                                      
ٍؽين (1)  قي ٌنفٔب إىل دار اىلؽَ، حميث قـيٍث  -ةفخص الؽاء -اإلٌاـ احلافؾ أةٔ احلفَ قٌل ةَ قٍؽ ابلغػادم ادلارى

قَ ٓشؽة يف ذم اىلكػة ـِث مخؿ كذٍاُني كذالذٍائث لي ♫ةتغػاد، ضاضب الفنن كاىكيو كغريٍْا، حٔيف 
 ذٍاُني ـِث. 
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421  

 
 

 طرق احلديث وألفاظه
 

 
، ككػ اعخيًيفى يف رفف (1)ْؼا احلػيد ىلع مهطٔؿ قَ أيب ذكيتث اخليشين ٌػار

ى ذلم ادلاركؽين ةلٔهلاحلػيد كككفّ،  يؽكيّ مهطٔؿ، كاعخييف قِّ، فؽكاق داكد ةَ » /بىنين
قَ  أيب ِْػ قَ مهطٔؿ، كاعخييف قِّ، فؽكاق إـطاؽ األزرؽ قَ داكد اةَ أيب ِْػ

، كحاةكّ حمٍػ ةَ فغيو قَ داكد، كركاق ضفص ةَ غياث  مهطٔؿ قَ أيب ذكيتث مؽفًٔعن
كيؾيػ ةَ ْاركف قَ داكد فٔكفاق، ككاؿ كطؼـ/ ـٍكج مهطًٔلن يلٔؿ، لً يخشاكز ةّ، 

ٔ أشٓؽ ، ْك  .(2)«كاألشتّ ةالطٔاب/ مؽفًٔعن
 كأقيّ اةَ رسبو ةكيخني/

ذكيتث، نؼلم كاؿ أةٔ مفٓؽو ادلمشيق كأةٔ أ ػ أف مهطًٔلن لً يطص هل الفٍاع ٌَ أيب 
ًو احلافؾ كغريٍْا.  ُيكي

 ب ػ أُّ اعخيًيفى يف رفكّ كككفّ ىلع أيب ذكيتث، كركاق ةكغًٓ قَ مهطٔؿو ٌَ كٔهل.
ككؼلم » ذً ضىك حؽسيص ادلاركؽين ليٍؽفٔع، كحتفني اجلٔكم ليطػيد، ككاؿ/

ِّ كتيّ احلافؾي أةٔ ةلؽ ةَ الفٍكاين يف أٌاحلّ  . (3) «ضفن

                                      
، كأةٔ ُكيً يف (22/221)، كاىؽرباين يف الهتري (19726)، كابليٓيق يف الهربل (1174)، كاحلاكً (4393)أعؽسّ ادلاركؽين  (1)

ٌَ ركايث مهطٔؿ قَ أيب ذكيتث ٌَ  (19725)ؼؽؽ قَ مهطٔؿ قَ أيب ذكيتث، ةّ. كأعؽسّ ابليٓيق ٌَ ، (9/17)احلييث 
 كٔهل، مٔكٔفنا قييّ.

 . (1171)، ركً (6/324)اىكيو  (2)
 .(2/819)جامع العلوم واحلكم  (3)
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 . (1)«مهطٔؿ ـٍف ٌَ أيب ذكيتث، كاحلػيد ضططّ اةَ الطالح» ككاؿ اةَ ٌكني/
. ِاد؛ ملا اقرتاق ٌَ عكفو كإقالؿو ًَ املكىن ًل اإـل ٍف  كًل شمن يف ضي

 كليطػيد شٔاْػ، ٌِٓا/
 قَ أيب ادلرداء، ككػ كرد قِّ ٌَ كسٓني/ -1

ا -ككػ ـٍكّ مهطٔؿ -أ َ ؼاكس قَ أيب ادلرداء، نٍا قِػ ادلاركؽين -أيغن ًٌ(2)  ٌَ
ركايث إـطاؽ األزرؽ قَ أيب قٍؽك ابلرصم قَ ُٓشو اخلؽاـاين قَ الغطاؾ ةَ 

أُّ اسخٍف ْٔ كاحلفَ ةَ أيب احلفَ كمهطٔؿ الشايم كقٍؽك ةَ ديِار امليك » مؾاضً/
ىغؽًٓ يف اىلػر، كؼاكس احلٍاين، فاسخٍكٔا يف مفشػ اخليف، فارحفكج أضٔاحًٓ، ككرث 

ؽًٍعيًّا -فلاؿ ؼاكس ًٍُطخٔا ضىت أعربكً ٌا ـٍكج ٌَ أيب ادلرداء -كاكف فيًٓ مى
ى
 ◙/ أ

ٔؿ ا  ِْا، وحدَّ هكى حدوًدا / كاؿ/ كاؿ ـر إن اهلل افرتض غويكى فرائض فال حضيػ
ِْا، وسمج غٌ أشياء يٌ غري نسياٍن فال  ا، وٍّاكى غٌ أشياء فال حنخّم فال حػخدِو

ِْا.حََكوَّ  ِْا؛ رمحًث يٌ ربكى فاقتو ، األمٔر ةيػ ا، ٌَ ُلٔؿ ٌا كاؿ ربِا كُبيِا  ف
 ً ا، كإحلّ مؽسكٓا، ىيؿ إىل اىكتاد فيٓا حفٔيظه كًل مشيئث. فلامٔا ْك قِػ ا مطػْر

 .«راعٔف ةلٔؿ ؼاكس
ٔشب قَ كؽة ةَ عادل قَ  كأعؽسّ اةَ قػم كاىؽرباين ٌَ ركايث أرصـ ةَ ض

 .(3)ةّ الغطاؾ ةَ مؾاضً،
ٔشب.  كذنؽ اىؽرباين أُّ لً يؽكق قَ كؽة إًل أرصـ ةَ ض

                                      
 . (116)صىلع األربكني اجلٔكيث ، كخمخرص اجلربكام (211)ص اجلٔكيثلٔايف يف رشح األربكني ا (1)
ػ  ،(4814)أعؽسّ ادلاركؽين  (2) ػ (7461)كاىؽرباين يف األـك ّو آعؽ قَ ُٓشو  (8938)، كأعؽسّ اىؽرباين يف األـك ٌَ كس

 ـكيػ، ةّ. ةَا
 . (1111)، كاىؽرباين يف الطغري (2/96)أعؽسّ اةَ قػم يف الاكمو  (3)
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ٔسّ -كاؿ اةَ قػم ؼق األضاديد » /-قلب ًذٍنؽق هلؼا احلػيد كغريق ٌَ ْؼا ال ْك
 . (1) «ةٔاؼيو قَ كؽة ةَ عادل لكٓا، ًل حيػث ةٓا قِّ غري أرصـ ْؼا

. ّو ـو ْؼا ٌَ غري كس اؽ اةَ قػم حغكيف أرص  ـك
ٔسّ (2)كعكنفى اةَ رسبو  ا.  -ْؼا ال  أيغن

ب ػ كأعؽسّ احلاكً ٌَ ركايث ًعضً ةَ رساء ةَ ضئة قَ أةيّ قَ أيب ادلرداء 
يُ فّْ حراٌم، ويا سمَج »ةيفؾ/  قَ اجليب  يا أحنَّ اهلل يف لخاةُ فّْ حالٌل، ويا حرَّ

ْا يٌ اهلل اعفيخُ، فإنَّ اهلل لى يكٌ حلنىس شيًئا ؛ فاقتو ٌْ يث/ ، ذً حال ْؼق اآلغَُ فّْ غف
 .«[46/مريى] ﴾مج جح مح جخ﴿

طّ احلاكً  ٔسّ ضطن ؼا ال  .(4)«إـِاق ضاىص»، ككاؿ اىزبار/ (3)ْك
يٍٍاف، كاؿ/  -2 ـى ٔؿ ا »كقَ أيب قرٍاف قَ  ئو ـر قَ الفٍَ كاجلنب كاىفؽاء؟  ـي

احلالل يا أحنَّ اهلل يف لخاةُ، واحلرام يا حرَّم اهلل يف لخاةُ، ويا سمَج غَُ فلاؿ/ 
 .«غفا غَُفّْ مما 

ؼا ضػيد » /ككاؿ اىرتٌؼم، (5)أعؽسّ اىرتٌؼم، كاةَ ٌاسّ كيف ابلاب قَ املغرية، ْك
ٔسّ، كركل ـفياف كغريق قَ ـييٍاف اتلييم قَ  غؽيب ًل ُكؽفّ مؽفًٔعن إًل ٌَ ْؼا ال
أىج ابلغارم قَ ْؼا  أيب قرٍاف قَ ـيٍاف كٔهل، ككأفن ْؼا احلػيد املٔكٔؼ أضص. ـك

ا، ركل ـفياف قَ ـييٍاف اتلييم قَ أيب قرٍاف قَ  احلػيد؟ فلاؿ/ ٌا أراق حمفٔؿن
                                      

 .(1/414)أخرجه ابن عدي يف الكامل  (1)

 . (2/818)ساٌف اىكئـ كاحللً  (2)
 .(3419)املفخػرؾ  (3)
 .(11/12)، كابليٓيق يف الهربل (2855، 2231، 123)، كاىزبار (3419)أعؽسّ احلاكً  (4)
، كاىؽرباين يف الهتري (19723)، كابليٓيق يف الهربل (7115)، كاحلاكً (3367)، كاةَ ٌاسّ (1726)أعؽسّ اىرتٌؼم  (5)

ٔسّ... ككأف (2/174)، كاىكليٌل يف الغكفاء (6159) (6124) ، ككاؿ اىرتٌؼم/ ضػيد غؽيب ًل ُكؽفّ مؽفًٔعن إًل ٌَ ْؼا ال
 احلػيد املٔكٔؼ أضص.
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يف ةَ حمٍػ قَ  يف ةَ ْاركف ٌلارب احلػيد، ـك ـيٍاف مٔكٔفنا، كاؿ ابلغارم/ ـك
 .«ًعضً ذاْب احلػيد

، ْٔ عؽأ، ركاق اثللات » /ككاؿ أةٔ ضاحً الؽازم ككؼا أُلؽق أمحػ كاةَ ٌكني مؽفًٔعن
الن ىيؿ فيّ ـيٍاف قَ اتلييم قَ أيب قرٍاف قَ اجليب   . (1)«مـؽ

، كعؽنسّ اةَ قػمككػ »/ كاؿ اةَ رسبو  ؽى عى
ي
ٔقو أ ًكمى قَ ـيٍاف ٌَ كٔهل ٌَ كس  (2)ري

كنفى إـِادق. كركاق ضاىص املؽم قَ اجليؽيؽم قَ أيب  ٌَ ضػيد اةَ قٍؽ مؽفًٔعن كعى
ًكمى قَ احلفَ ، كأعؽأ يف إـِادق. كري الن  (3)قرٍاف اجلٓػم قَ ًعئشث مؽفًٔعن  . (4) «مـؽ

♫كعكفّ األبلاين 
(5) . 

اكف أْو اجلاْييث يأكئف » كاملشٓٔر الططيص يف ْؼا ابلاب قَ اةَ قتاس ٌَ كٔهل/ -3
رنا، فتكد ا حكاىل ُبينّ  ؼُّ ، كأُؾؿى نخاةّى كأضون ضالهلى أشياء كيرتكٔف أشياء تىلى

 ، ٔه ـه، كٌا ـهجى قِّ فٓٔ قف ـ فٓٔ ضؽا ، كٌا ضؽن ـ ضؽاٌّ، فٍا أضون فٓٔ ضالؿه كضؽن
، ككػ ضصن ذلم «إىل آعؽ اآليث [561]األٍػام/  ﴾ ں ڻڱ ں  ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿كحال/ 

ّو   .(6)قَ اةَ قتاس ٌَ غري كس
ٔ ٌَ اتلاةكني، ككػ كرد قِّ ٌَ ؼؽيلني/ -4 ، ْك ٔق قَ قتيػ ةَ قٍريو  ككرد حن

قَ اةَ قييِث قَ قٍؽك ةَ ديِار/ أُّ ـٍف قتيػ ةَ  (7)أعؽسّ قتػ الؽزاؽ األول/

                                      
 .(1513) البن أيب حاتم ،العلل (1)

 .(7/2481)الاكمو  (2)
 . (2/174)أعؽسّ اىكليٌل يف الغكفاء  (3)
 .(2/181)جامع العلوم واحلكم  (4)

 . (4) ، لألبلايناغيث املؽاـ (5)
، كاةَ ضؾـ (514)، كالغياء يف املغخارة (19417)كضططّ، كابليٓيق يف الهربل  (7113)، كاحلاكً (3811)أعؽسّ أةٔ داكد  (6)

 . (8/28)كاإلضاكـ  ،(6/119)يف املطًل 
 .(8767)أعؽسّ قتػ الؽزاؽ يف املطِف  (7)
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ـه، كٌا  أضون ا ضالهل» قٍري يلٔؿ/ ـ فٓٔ ضؽا ، كٌا ضؽن ّ، فٍا أضون فٓٔ ضالؿه ٌى ـ ضؽا كضؽن
ٔه   .«ـهجى قِّ فٓٔ قف

ا -ركاق قتػ الؽزاؽ اثلاين/ قلب ركايخّ الفاةلث، كاؿ/ أعربُا اةَ سؽيز، كاؿ/  -أيغن
ٔق، » أعربين قؽاء قَ قتيػ ةَ قٍري/ أُّ اكف يلٔؿ/ ـ، فٍا أضون فأًضيُّ إفن ا أضون كضؽن

ًٌَ ا، ذً كٌا ضؽن  ٔه  ا، فؼلم قف يٓن ً ٌٓا كلً حيي ًٌَ ذلم أشياء لً حيؽِّ ٔق، كحؽؾ  ـ فاسخنت
 .«اآليث [505 /املائدة] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷  ﮸﴿يلٔؿ/ 
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 ثـديـحـراوي ال

 
 
  /َْيخُأوًًل ُ ونََستُ، وُك ًُ  /◙ اس

شيِث، ةؽَ ٌَ كغاقث ةَ ٌالم ةَ محري.  ين نفتثن إىل عي  أةٔ ذكيتث، اخليشى
ٔاؿ  . (1)كيف اـً أيب ذكيتث، كاـً أةيّ أك

.ً ْي ٍؽ ّ سي ٍ الف/ كاألكرث ىلع أف ـا َ ـر ً، ككاؿ اة ؽٍْ ّ سي ٍ ُارش، ككيو/ ـا  َ ـ ة ٍؽٔذ ّ سي ٍ  كـا
ككيو/ اـً أةيّ ُاشب، ككيو/ ُاشز، ككيو/ ُارش، ككيو/ قتػ الهؽيً، ككيو/ ًلس، 

 كاألكرث ىلع أُّ/ ُاشً ةامليً. 
 .◙كْٔ مشٓٔر ةلِيخّ دكف اـٍّ 

  /يَاقتُ/ذاًٍيا 
ٔاف حتج الششؽة ـِث ـجٍّ ٌَ اهلشؽة. -  ٌَ مشاْري الططاةث كممَ ضرض ةيكث الؽع
 بفٍّٓ ئـ عيرب. رضب هل اجليب  -
يّ إىل كٌّٔ فأـئٍا. -  كأـر

  /وفاحُذاثلًا ◙/ 
 ُؾؿ الشاـ، كٌات ةٓا. -

يًكى قِّ أُّ كاؿ/  - ٔفى قِػ املٔت، »ضي ٍِىلي إين أرسٔ أًلن خيِلين ا نٍا أراكً ُتي
ًت اةنخّي كيه يف اجلٔـ أفن أةاْا كػ ٌات 

ى
أ ٔ ـاسػ، فؽى فتيٍِا ْٔ يطٌل إًٍذ كيًتظى ْك

                                      
 . (174 -33/167)حٓؼيب الهٍاؿ  (1)
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ٍج فؾقثن فِادت أيَ  ـى ّي فاـتيل حٍ ػى ٔسى ّي ف تىخٍ
ى
، فيً جيتٓا، فأ ّي حٍ أيب؟ فليو هلا/ يف مطالق، فِادى

ّي ففلػى ٌيخنا خٍ نى ؽن ا فطى  . (1) «ـاسػن

تكني ليٓشؽة. ◙كاكُج كفاحّ   ةالشاـ ـِث مخؿ ـك
  /مروياحُراةًػا ◙ / 

 .أربكٔف ضػيرنا ريكم قِّ
 

 

 

 
 

 
 
 

  

                                      
 .(2/31) حلية األولياءأخرجه أبو نعيم يف  (1)
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 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

. «ْؼا احلػيد أضو نتري ٌَ أضٔؿ ادليَ» قَ اةَ الفٍكاين كٔهل/ (1)ُلو اةَ رسب
ى قَ غريق/  ىكى ٔؿ ا »كضى ضػيد كاضػ أدمف ةاُفؽادق ألضٔؿ  ىيؿ يف أضاديد ـر

ٔؿ » . كاؿ/«اىكيً كفؽكقّ ٌَ ضػيد أيب ذكيتث يًكى قَ أيب كاذيث املؾين أُّ كاؿ/ دمف ـر كضي
...، ذً ذنؽ ضػيد أيب ذكيتث ا  فٍَ قٍو ». كاؿ اةَ الفٍكاين/ «ادليَ يف أربف لكٍاتو

دنل اىفؽائظ كاسخِب املطارـ، 
ى
َى اىكلاب؛ ألف ٌَ أ ًٌ

ى
ٔاب كأ ةٓؼا احلػيد، فلػ ضاز اثل

كككف قِػ احلػكد، كحؽؾ ابلطد قٍا اغب قِّ، فلػ اـخٔىف أكفاـ اىفغو، كأكىف ضلٔؽ 
 .«ُتؽج قَ ْؼق األُٔاع املؼنٔرة ادليَ؛ ألف الرشائف ًل

 
 
 
 

 
 
 

  

                                      
 قَ اةَ الفٍكاين، ةّ. (191 -2/189)ُليّ اةَ رسب يف ساٌف اىكئـ كاحللً  (1)
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 شـرح املفـردات

 
 
 / اىلؽف كاتللػيؽ.-ىغثن  -«اهفرض»

ا/ ٌا ييراب ىلع فكيّ كييكاكب ىلع حؽكّ.  كاضؽالضن
رة حمػكدة ةأككاتو ٌكيِث. /«فرائض»و  أمٔر ٌلػن
ٔ /«احلدود» ، ْك  / احلاسؾي ةني الشيئني.-ىغث -دمف ضػٍّ

 ْٔ / ّي ا كرشًعن ى امللػار اذلم سكيّ ا ٌتيِنا ملا رشع ٌَ األضاكـ، فال ُخكػل ٌا ةىيِن
قي يف اىؽالؽ كاىكػة كاملرياث كالطٔـ كاًلقخاكؼ، كغريْا ٌَ األضاكـ، كيػعو يف  جلا كضػن

 قٍٔـ احلػكد ٌا رشقّ ا حكاىل ىلع ـبيو اىكلٔبث كالؾسؽ.
ا» ا، كاًلُخٓ ، أم/«فال حنخّمِْ ٍؽؽ حمارـ الرشع.حتِاكلْٔ  اؾ املتاىغث يف ؼى
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 الشرح اإلمجالي

 
 

 ًّ ًٍ ً ًى األضاكـ إىل فؽائظ كضػكد كحمؽٌات ْؼا احلػيد ٌَ سٔاٌف لكى ، ككػ كىفن
ٔ كضٌؼر ٌَ إحياف املطؽٌات ا أعرينا ْك ٍن ؽى كف ، كاُخٓاؾ احلػكد، كإعاقث اىفؽائظ، كذىنى
  لفهٔت املٔىتِّتىاًعن ا، كأمؽ ةالفهٔت قِٓا كقػـ ابلطد فيٓا املفهٔت قِّ ٌَ األشياء

 اخلتري قَ ْؼق األشياء.  ▐
ىلع اًلىزتاـ ةاىفؽائظ كاألضاكـ نٍا يه، ككعف األمٔر يف  احلدُّ  /كيف احلػيد

 مٔاعكٓا، كاًلحتاع يف اىكتادات، كالٔكٔؼ فيٓا قِػ أضاكـ الرشع ةال زيادة، أك ُلطاف.
يٓا، كاحلػكد ىفؾه شاموه كيف احلػيد/ األم ؽ حبفؾ احلػكد، كاجليه قَ حغييكٓا، كحكػِّ

جلٍيف ضػكد الرشع كأكامؽق، كىيؿ املؽاد كرصق ىلع احلػكد الرشقيث ليكطاة كمؽحليب 
ٔاْيّ، ةأراكُّ كفؽكقّ. ا، كإٍُا املؽاد/ دميف ضػكد ادليَ كأكامؽق كُ  الهتائؽ اكلرسكث كحنْٔ
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 التفصيليالشرح 

 
 
  ا»/ قْهل   /«إن اهلل فرض فرائض فال حضيػِْ

ـى قتادق اىكٍو ةٓا، كاىلياـ ةٓا. كيه شاميث ىفؽائظ األقياف  لٍؾى
ى
أم/ أكستٓا كأ

كالهفايات؛ اكلطالة، كالطياـ، كالؾاكة، كاحلز، كاألمؽ ةاملكؽكؼ، كاجليه قَ املِهؽ، 
ينِىٍج قييّ.  كاجلٓاد، كادلقٔة إذا تىكى

اْا.  رى ا هلا أككاحنا كأزٌاُنا، ًل حخكػن ؼق اىفؽائظ كىػن  ْك
 «ا ، أم/ ةاىرتؾ هلا، أك اتلٓاكف فيٓا ضىت خيؽج ككخٓا، ةو كٔمٔا ةٓا «فال حضيػِْ

ٍج قييلً.  نٍا فيؽًعى
ٍج »/ ♥ككػ ضصن أُّ  ًٓ، لكٍا ريًعغى ـك ظي رءي ا حيؽٍعى ٌن رأل حليثى اإلرساء كٔ

. (1)«ِؤًلء اذليٌ حتراقن رُءوسّى غٌ الصالة قًِٓ ذلم، فلاؿ/ ًعدت نٍا اكُج، كًل يفرت
ا   .(2)يف ٌِاٌّ ♠ككؼا يف رؤياق اىيت رْآ

ْاجب واهفرض/  مسأهث/ يف اهفرق ةني ال

ؼا ْٔ املشٓٔر قِػ  كاجلٍٓٔر ىلع اىتفٔيث ةيٍِٓا، فلكُّ كاسبو قِػًْ فٓٔ فؽض، ْك
 الشافيع كأضطاةّ.

، كالٔاسب ةٍا ذتجى ةػحلوو ؿينٍّ نغرب  ضكعصن األضِاؼ اىفؽ ةٍا ذتجى ةػحلوو كؽيعٍّ
 .األضِاؼإذ ًل يؽًف قِػًْ ليلؽف، ةو ْٔ ٌَ األدىث ؿِيث اثلتٔت قِػ  الٔاضػ؛

                                      
، كيشٓػ هل ٌا ةكػق ِْا. (24/424)أعؽسّ اىؽربم يف حففريق  (1) ًلن ٔن  ٌؽ
 .(2275)، كمفيً (1143)أعؽسّ ابلغارم  (2)
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كاعخيف اجللو قَ أمحػ يف ذلم، كٌَ ذً اعخىيىفى أضطاةّ يف حففري مؽادق، فليو/ 
ٔاء،  ضاىفؽ ٔاسب قِػق ـ ٔاسب ٌا ذتج  ػققِ ضكيو/ ةو اىفؽككال ٌا ذتج ةالهخاب، كال

خ ضةالفِث، ككيو/ ةو اىفؽ اغ اخلالؼ يف فٌا ذتج ةاًـل ٔاسب ٌا ذتج ةاًلسخٓاد، ـك اعث، كال
ٔاسب ٌا ذتج  ض،ٌا ذتج فيّ ىفؾ اىفؽ ضكسٔبّ، ككيو/ ةو اىفؽ ٔاسبةكال  .(1)يفؾ ال

فلػ كرد  ْؼا كلً يىؽًٍد إؼالؽي ىفؾ اىفؽض ىلع ٌا ًل يأذً حاركّ خبالؼ الٔاسب،
إؼالكّ يف الكـ الشارع ىلع ٌا ًل يأذً ةرتكّ كًل يكاكب قييّ قِػ األكرثيَ نغفو 
اجلٍكث، ككؼلم حليث اجلطف قِػ نرري ٌَ اىكيٍاء، أك أكرثًْ، كإٍُا املؽاد ةّ املتاىغث يف 

 . (2)احلد ىلع فكيّ كحأكيػق
ٔاسب ةٍكىن »/ ♫ كذللم كاؿ اةَ قريٍني كاضػ، كالطٔاب/ أف اىفؽض كال

كىلَ إذا حأكػ ضار فؽيغث، كإذا اكف دكف ذلم فٓٔ كاسب، ْؼا ْٔ اىلٔؿ الؽاسص يف 
 . (3)«ْؼق املفأىث
  ا»/ قْهل  / «وحدَّ حدوًدا فال حػخدِو

ٔسٔب، أك اجلػب، أك  -دميثن  -ضػكد ا ًذفى يف فًٍكًيّ، ـٔاء اكف ذلم ىلع ؼؽيق ال
ى
ٌا أ

ڤ ﴿اإلةاضث، كاقخػاؤْا/ ْٔ جتاكز ذلم إىل ارحلاب ٌا ُىه قِّ؛ نٍا كاؿ حكاىل/ 

 . [5 /اهطالق] ﴾ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ
ذفى هل فيّ

ي
ًذفى فيّ، فٍَ لً جياكز ٌا أ

ى
ينقى ىلع غري ٌا أمؽ ا كأ إىل ٌا ُييه  كاملؽاد/ ٌَ ؼى

ل ضػكد ا. ل ذلم، فلػ حكػن  قِّ، فلػ ضفؾ ضػكد ا، كٌَ حكػن
ٓا، كضينئؼو يلاؿ/  ـي ُففي ڑ ک ک ک ﴿ككػ حيؽيىق احلػكدي كييؽاد ةٓا املطار

                                      
يف أضٔؿ ، كاإلضاكـ (2/153) كاحللً ، كساٌف اىكئـ(53)صىف ، كاملفخط(1/119) ، كاملططٔؿ(286)ص ٓاجةاإل (1)

 . (1/141)األضاكـ 
 . (2/824)ساٌف اىكئـ كاحللً  (2)
 . (311)ص اجلٔكيث، ًلةَ قريٍنيرشح األربكني  (3)
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كاملؽاد/ اجليه قَ ارحلاب ٌا ُييًهى قِّ يف اآليث ٌَ حمـٔرات  ،[581 /ابلقرة] ﴾ک
 الطياـ كاًلقخاكؼ يف املفاسػ. 

ا، نٍا يف ضػيد/  يفىم املطارـ ضػكدن ْاقع »ككػ ت َيَرُن اهقائِى ىلع حدود اهلل وال
 ، فاىلائً قييٓا/ املِهؽ ليٍطؽٌات، اجلايه قِٓا.(1)«فيّا

ث.-يف اضؽالح اىفلٓاء -كاحلػكد رة الؽادقث قَ املطارـ املغيـن  / يه اىكلٔبات امللػن
 الطٔاب/ أف املؽاد ةاحلػكد يف احلػيد حمارـ ا »/ ♫ كاؿ اةَ قريٍني
 . (2) «الٔاستات كاملطؽٌات

ـاٌث/  نٍا كاؿ اجليب 
ي
 ، يكين/ ضػن الرسكث.(3)«أتشفع يف حدٍّ يٌ حدود اهلل»أل

ًٓ كٔؿى اجليب  ا»/ ككػ محو ةكغي ىلع ْؼق اىكلٔبات  «وحدَّ حدوًدا فال حػخدِو
 الؾاسؽة قَ املطؽٌات.

يٓا قِػ إكاٌخٓا ىلع أْو اجلؽائً.ككاؿ/   املؽاد اجليهي قَ جتاكز ْؼق احلػكد كحكػِّ
ا ٌا  ا؛ ألُٓا لٔ اكُج ضػنٌ كاـخػؿ ةكغًٓ ةٓؼا ىلع أف قلٔبث شارب اخلٍؽ ىيفج ضػنٌ

ا قٍؽ كالططاةث   . (4) ╚جتاكْز
  ِْا»/ قْهل  /«وحرَّم أشياء فال حنخّم

الؾكر، كأكًو ٌاؿ احلتيً، كالؽبا، كقلٔؽ أم/ ٌِف ٌَ كؽبآُا كارحلاةٓا؛ نشٓادًة 
ا. ا كًل حلؽبْٔ  الٔادليَ، فال حؽحلتْٔ

ٔقيػ الشػيػ، كأٌا اجليه املشؽد فلػ اعخيف  ككػ يفخفاد اتلطؽيً ٌَ اجليه ٌف ال
 .(5)اجلاس/ ْو يفخفاد ٌِّ اتلطؽيً، أـ ًل؟ 

                                      
 .(2686) ،(2493)أعؽسّ ابلغارم  (1)
 . (311)ص اجلٔكيث، ًلةَ قريٍنيرشح األربكني  (2)
 .(1688)، كمفيً (3475)أعؽسّ ابلغارم  (3)
 . (312)ص اجلٔكيث، ًلةَ قريٍنيرشح األربكني  (4)
 . (2/826)ساٌف اىكئـ كاحللً  (5)
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فٍِٓا أشياء ضؽاـ،  ـٍكج أيب يلٔؿ/ أٌا ٌِايه اجليب » /كاؿ قتػ ا اةَ اإلٌاـ أمحػ
ٔد  (1)ٌرو كٔهل/ )ُىه أف حِهص املؽاة ىلع قٍخٓا، أك ىلع عاتلٓا(  فٓؼا ضؽاـ، ك)ُىه قَ سي

 . (3)«فٓؼا ضؽاـ، كذنؽ أشياء ٌَ حنٔ ْؼا، كٌِٓا أشياء ُىه قِٓا فيه أدب (2)الفتاع(
ا  -أم/ حكيب -رأيج املكايص حيٍؾرم»/ كاؿ ةكظ الفيف ؽق فرتكخٓي ضاضتٓا كحتلِّ

 . (4) «مؽكءةن، فطارت دياُثن 
اىكشب ممَ حيخيم ٌَ احلالؿ خمافث ادلاء، كًل حيخيم ٌَ » /♫ ككاؿ اةَ شربٌث

 . (5) «احلؽاـ خمافث اجلار
  وسمَج غٌ أشياء»/ قْهل»/ 

ّو ٌا. ٔس ٍؿ ضهٍٓا قالُيث، كًل أٌلَ ردُّْا إىل ٌا أُؾؿ ا ة ٍْنً
 أم/ لً يي
  رمحًث هكى»/قْهل» / 

ـٍ فِكاكب ىلع » ىؽن أم/ ألسو الؽمحث ةِا، كٌكىن نٔف الفهٔت رمحث جلا/ أُٓا لً حتي
جى يف فكيٓا كًل يف حؽكٓا، كؿاْؽة  ؽى ٔه ًل ضى فكيٓا، كلً جتب فِكاكب ىلع حؽكٓا، ةو يه قف

ا، ىلَ ْؼا يف غري اىكتادات، فاىكتادات كػ ضؽـ ا  أضػ أف يرشع  اإلةاضث ٌؽيلن
ِْا»/ ، فخػعو يف كٔهل اجلاس قتادة لً يأذف ةٓا ا   . (6) «حرَّم أشياَء فال حنخّم

  غري نسيان»/قْهل» / 
  .[15 /طُ] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ﴿أم/ ألضاكٌٓا، نٍا كاؿ حكاىل/  

كاىنفياف/ ذْاب اليشء ةكػ ـتق اىكيً ةّ، حبيد حيخاج يف ردِّق إىل قٍوو سػيػ، 
 كاملؽاد ٌا يشٍو األمؽيَ.خبالؼ الفٓٔ، 

                                      
 .(1418)، كمفيً (1111، 1119)أعؽسّ ابلغارم  (1)
ؼا أضص. (4253)، كاىنفايئ (1771، 1771)، كاىرتٌؼم (4132)أعؽسّ أةٔ داكد  (2) ، ككاؿ/ ْك الن  ، كأعؽسّ اىرتٌؼم مـؽ
 . (2/824)ساٌف اىكئـ كاحللً  (3)
 .(1/75)فتح الباري  (4)

 .(457 )ص تنبيه الغافلني (5)

 .(313)صاجلٔكيث، ًلةَ قريٍني رشح األربكني  (6)
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 فالفهٔت قِٓا إةلاءه هلا ىلع اإلةاضث اىيت يه األضو يف األشياء.
  ْا غَّا»/ وقْهل  / «فال حتحر

 / اىتشليق، أم/ ًل تفخهشفٔا قَ أضٔاهلا ةالفؤاؿ قِٓا، كاؿ حكاىل/-ىغثن  -ابلطد
 .[505]املائدة/  ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﴿

ؼا اجليه كػ حيٍو ىلع زٌَ اىترشيف؛ ألف نرثة ابلطد كالفؤاؿ ضينئؼو قٍا لً  ْك
، أك حتؽيً؛ حلػيد/  ٍؽ كػ يلٔف ـبتنا ىْنكؿ اىتشػيػ فيّ ةإجيابو إن أغظى املسوًني »ييٍؼنى

ٌْ يشٍء لى ُُيَرَّْم فَُحرَِّم ألجِن مسأتلُِ َل َع
َ
ٌْ سأ ، كالطٔاب/ أف اجليه ضىت ةكػ (1)«ُجْرًيا َي
اىث   . (2)قٓػ الـؽ

، ككػ كاؿ اجليب  فه ٍَ ضيد إُّ حِؽُّ ًٌ ُـّ ابلطدي   .(3)«ِوك املخَطػْن»/ ككػ ييؼى
ًى تفأؿ » ً ئو اإلٌاـ أمحػ قَ ىبؿ ٌا يطتغّ أْو الهخاب ٌَ غري غفو، فلاؿ/ ل ـي

 .(4)«قٍا لً حكيً؟ لً يؾؿ اجلاس ٌِؼ أدركِاًْ ًل يِهؽكف ذلم
ٔد  ملَ ُؾؿ ٌَ املفيٍني  -أُّ كاؿ ◙أٌا ٌا ركاق قتػ الؽزاؽ ةإـِادق قَ اةَ مفك

ٔا»/ -ةفارس ٔدم، أك ُرصاين فلك ٔا، فإف اكف ذةيطث يٓ ا فاـأل ٍن  . (5) «إذا اشرتيخً حل
ُـّ ألسو أُّ مما ًل  فٓؼا ألف اىغاىب ىلع أْو فارس املشٔس كذةاحئًٓ حمؽٌث، ككػ ييؼى

ُُ يا ًل يَػَيُيِ »يكين، كيف احلػيد/  ٌِ إسالِم املرءِ/ حَْرُل  .(6)«ٌ ُحس
ْا غَّا»وقْهل/   / «فال حتحر

ي فًٍكيّي ىلع  -1 ا يخكنين ٍن ، ةو ْٔ م ُـّ ؼا ـػيػ ًل ييؼى حيخٍو ابلطد يف دًلًلت اجلطٔص، ْك
 املشخٓػيَ يف ٌكؽفث األضاكـ الرشقيث.

                                      
 .(2358)، كمفيً (7289)أعؽسّ ابلغارم  (1)
 . (316 -315)ص اجلٔكيث، ًلةَ قريٍنيكني رشح األرب (2)
 .(2671)أعؽسّ مفيً  (3)
 . (2/838)ساٌف اىكئـ كاحللً  (4)
 .(8578)ادصنف أخرجه عبد الرزاق يف  (5)

 .(2671)أعؽسّ مفيً  (6)



 

436 

ٔق اىفؽكؽ املفتتكػة، اىيت حؤدم إىل حفؽيق ةني ٌخٍاذيني، ةٍشؽند  -2 كحيخٍو ابلطد يف كس
ٔد. ٍؽضو كًل حمٍ  فؽؽو ًل يـٓؽ هل أذؽ يف الرشع؛ فٓؼا حبد غري مي

 فرع/ يف ةيان دًلًلت اجلصْص ىلع اهـِحنِّ واحلريث/
 فلػ يػؿ الهخاب كالفِث ىلع احللً ةؽؽيلث اجلص.

.أك ةؽؽيق املفٓٔـ امل ٍكىى
ى
 ٔافق، أك املغاىف، أك األ

 ككػ حلٔف ادلًلىث ةؽؽيق اىكٍٔـ، كاىـاْؽ، كحنٔ ذلم.
 ككػ حلٔف ادلًلىث ٌَ ةاب اىلياس.

ٍكؽىؼ ةّ دًلىث اجلص ىلع اتلطؽيً كاتلطييو، فإذا اُخىف ذلم لكّ فِٓا  فٓؼا لكّ مما يي
ٌّٔ قِّ. ـ ًذٍنؽق ىلع أُّ ٌكف ؿُّ ةكػى يٍفخىػى  ي

ٌا يخكيق ةاىغيبيات اىيت ًل حيٍػرىؾي ةاىكلو؛  ال غَُ وابلحد فيُ/ومما يًَُع السؤ
ؽ يف ذاحّ، أك اىيت حخكيق ةاملالئلث، كحنٔ ذلم،  اكألمٔر اىيت حخكيق ةا حكاىل، كاتلفهُّ

. ًذفى ةّ ا؛ اكبلطد يف تفبيص اجلٍادات ٌرالن
ى
ؽ يف املغئؽ ةغري ٌا أ  كًلجئز اتلفهُّ

كتو كركد الرشع/ أُّ ًل ضلً هلا، كبكػ كركدق/ ْٔ  األضو يف األشياءفائدة/ 
. ارِّ ٍىغى  اإلةاضث، أك احلو يف املِافف، كاحلؽٌث يف اىػ

  ْائد  /غقديثف
، ككػ ساء ذلم يف اىلؽآف/ «غرَي نسيانٍ »/ ؛ ىلٔهل  اٍخفاء اهنسيان غٌ اهلل

، فاملؽاد/ [41 /اتلْبث] ﴾ڭ ڭ ڭڭ﴿، أٌا كٔهل حكاىل/ [15 /طُ] ﴾پ ڀ ڀ ڀ پ﴿
ٔاسب كلً يفكئا  نفياف اىرتؾ، يكين/ حؽكٔا ا فرتكًٓ، فٓؤًلء حكٍػكا الرشؾ كحؽؾ ال
ذلم نفياُنا، ةو حؽكٔا ديَ ا فرتكًٓ ا؛ أٌا اىنفياف اذلم ْٔ اذلْٔؿ قَ يشء ٌكئـ 

ةّ، ةو ئضف ةّ اإلنفاف كٌف ذلم ًل يؤاعؼ ةّ؛ ألُّ  فٓؼا ًل يٍلَ أف ئضف ا 
 . (1)ةغري اعخيارق ككف

                                      
 . (317)ص ًلةَ قريٍني اجلٔكيث،رشح األربكني  (1)
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 ْائد حربْيث ودغْيث  /ف
ككؼا ٌا يِاـتٓا ٌَ  يُكخىف يف ةيان األحاكم ةًا يؤدِّي اهغَرَض يٌ اجلصْص واألدهث، -1

ٔاؿ، كٌا ييؾٌٓا ٌَ اىفؽكع كاملفائو.  الرشكح كاألك
ٍن  فائو املؤدِّيث ليغؽض، كاجلافكث ليبرش؛ إذ ات اىفؽكع كاملكيلخرص يف ذلم ىلع ٌٓ

 قَ اجلاس. املغارِّ  املطاىص كدففً  الرشيكث ىلع سيًب ٌػار 
ؼا يتِاىف ٌف إنرار الالكـ، كاإلؼاىث يف تشليق اىفؽكع كاملفائو  اىيت ًل  ثًلفرتاعياْك

ٍػم؛ اكبلطد يف  ، ةو حتفتنب يف عياع األككات فيٍا ًل يِفف كًل جيي ٔد ةِففو ىلع أضػو حك
فغالن قَ  ،اـً لكب أضطاب الهٓف، كُٔع الششؽة اىيت أكو ٌِٓا آدـ، كحنٔ ذلم

 .ييثتابلطد يف املغيتات، أك األمٔر املفخل
ِّٔ قِّ رشًعن كال اتليسري ىلع غتاد اهلل حػاىل يف اهفخْى واهػًن، -2 ، كحؽؾ فهٔت قَ املكف

د يف املتاضات، كاملفهٔت قِّ ٌَ األشياء ٌف اىتشػد يف أمؽ احلػكد ، اىتشػُّ
 قييٓا. ٔاحلطفـٓا اجلاس، كحيافـ ؛كاملطؽٌات

ْقْف غَد دًلًلت اجلصْص، -3 كقػـ املشازفث يف إؼالؽ  يٌ شيى اهػوًاء الصاحلني/ ال
يٍخِف قَ إؼالؽ ىفؾ اتلطؽيً يف أشياء كإف ىفؾ ضؽاـ كضالؿ، كاكف اإلٌاـ أمحػ 

ًل أكٔؿ ْٔ » /-يف اجلٍف ةني األعخني ةٍيم احلٍني -اكف ًل يخٔكف يف ٌكِاق، نٍا كاؿ
 . (1) «ضؽاـ، كىلَ ُِىه قِّ

ٔد  ـ نؼا، » /◙كاؿ قتػ ا ةَ مفك ؽن ون نؼا كضى ضى
ى
حلخق أضػكً أف يلٔؿ أ

ـٍ نؼا ؽِّ ضى
ي
ًضون نؼا، كلً أ

ي
ھ ھ ھ ے ﴿يكين/ كٔهل حكاىل/  -فيلٔؿ ا/ نؼةجى لً أ

﮲ ﮳ ﮴  . (2) «[554 /اجلحن] ﴾ے ۓ ۓ 

                                      
 بنحوه. (2/182)مسائل اإلمام أمحد، رواية الكوسج  (1)

 .بنحوه (9/214)الطرباين يف الكبري  أخرجه (2)
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ب إذا  -ـٍكج ٌالم ةَ أنؿ يلٔؿ/ أدركج قيٍاءُا يلٔؿ أضػًْ»/ ككاؿ اةَ ْك
 . (1) «يلٔؿ/ ضالؿ كًل ضؽاـ/ أكؽق ْؼا كًل أضتّ، كًل -ـئو

أعربُا ـالـ ةَ أيب ٌؽيف قَ أيب دعييث قَ أةيّ، كاؿ/ نِج قِػ » /كاؿ اةَ املتارؾ
ٔؿ ا  قَ الؾبيب كاتلٍؽ، يكين/ أف خييؽا، فلاؿ يل رسو ٌَ  اةَ قٍؽ فلاؿ/ ُىه ـر

ٔؿ ا  ،  عييف/ ٌا كاؿ؟ فليج ضؽـ ـر اتلٍؽ كالؾبيب، فلاؿ قتػ ا ةَ قٍؽ/ نؼةجى
ٔؿ ا  / ألً حلو ُىه ـر ؟ فٓٔ ضؽاـ. فلاؿ/ أُج تشٓػ ةؼلم؟ كاؿ ـالـ/ نأُّ فليجي

 .(2)«فٓٔ أدب يلٔؿ/ ُىه اجليب 
 
 
 
 

 

                                      
 .(2/823)جامع العلوم واحلكم  (1)

 . (827 -2/826) املطػر الفاةق (2)
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 الحديث الحادي والثالثون
 

 

 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َرُجٌل إََِل النَِّبي  »َقاَل:  ◙ عن سهل بن سعد الساعدي 

َفَقاَل: يَا َرُسىَل هللا، ُدلَِّني َعََل َعَمٍل إِذَا َعِمْلتُُه أََحبَِّني هللا، َوأََحبَِّني 

نْيَا يُِحبَّكَ : ملسو هيلع هللا ىلص النَّاُس، َفَقاَل َرُسىُل هللا هللاُ، َواْزَهْد  اْزَهْد ِِف الدُّ

 «.َك النَّاُس َما ِِف أَيِْدي النَّاِس يُِحبَّ ِفي

 وغريُه بأسانيَد حسنٍة. (1)حديث َحَسٌن، رواه ابن ماجه
 
 
 

 
  

                                      
اإل٤اـ احلاَ٘ أة٬ ْتػ ا حم٥ػ ة٦ يؾيػ ة٦ ٤اس٩ ا١ٜؾكيين، أضػ أئ٥ث املف٥٢ني، كدل ـ٨ث تفّ ك٤ائتني، ن٨ٗ  (1)

ؽف ـج٩٨ بفنن أيب داكد كا١جفايئ كسا٤ّ ا١رت٤ؼم، ـ٥ّ ةا١ٓؽاؽ كمرص كاللاـ  يف اتلٙفري، كاتلاريظ، كالفنن، كحٜي
تٓني ك٤ائتني.كٛؾكي٦ كالؽِّم ك٧حفاة٬ر، كركل ٩٨ْ دماْث ٦٤ املطػ  ذني، ح٬يف ـ٨ث ذالث ـك
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
ريق ٦٤ ٌؽؽو ٦ْ عادل ة٦ ٥ْؽك ا١ٜؽيش ٦ْ  ٪ؼا احلػيد أعؽس٩ اة٦ ٤اس٩ ٕك

 .(1)ـٙياف اثل٬رم ٦ْ أيب ضازـ ٦ْ ـ٠٫ ة٦ ـٓػو 
١حؿ هل أن٠ه ٦٤ ضػيد ـٙياف اثل٬رم، كٛػ حاة٩ٓ ٢ْي٩ حم٥ػ اة٦ » :ٛاؿ ا١ٜٓييل

٩؛ ألفَّ املل٬٫ر ة٩ عادل ٞرريو   . (2) «اله٨ٓاين، ك٩٢ٓ١ أعؼق ٩٨ْ كد١َّفى
٩ٙ ابلي٫يق يف )اللٓب( ة٬ٜهل/  َّٓ  . «عادل ة٦ ٥ْؽك ٪ؼا ىٓيٗ»كى

٩ٙ اذل٪يب يف )خمخرص املفخػرؾ( ة٬ٜهل/  َّٓ  .«عادل كىاع»ككؼا ى
 .«إـ٨اد ىٓيٗ»كٛاؿ ابل٬نريم يف )زكائػ اة٦ ٤اسث(/ 

 ، ٩٨ اجل٬كمُّ تى٩ اة٦ي رسبو كضفَّ َّٜ ريق  (3)كحٓ حباؿ عادل ة٦ ٥ْؽك، ك٠ٜ٧ ٦ْ أمحػ ٕك
تى٩ نا١ص ة٦  ىفى تى٩ اة٦ ٤ٓني إىل الٟؼب، كن ىفى ٬ٛهل٣/ ٨٤ٟؽ احلػيد، كحؽك٩ أة٬ ضاح٣، كن
حم٥ػ كاة٦ ْػم إىل كىّ احلػيد. ك٠ٜ٧ اة٦ رسب اـت٨اكر احلػيد كحيٓي٩ٙ ٦ْ 

ريق ٦٤ األئ٥ث.  ا١ٜٓييل ٕك
اؽ (4)ٞرري ٦ْ ـٙياف اثل٬رم، ةـ٨ادقكريًكمى ٦ْ حم٥ػ ة٦  ؽق ابلي٫يق يف )اللٓب( ـك . ٞذ
ال أدرم ٤ا أ٬ٛؿ يف ركايث اة٦ ٞرريو ٦ْ اثل٬رم ٪ؼا احلػيد، ٘ف »ةـ٨ادق ٦ْ اة٦ ْػمٍّ ٬ٛهل/ 

، كٛػ ركم ٦ْ زا٘ؽ ٦ْ حم٥ػ ة٦ ْيح٨ث أيخ  اة٦ ٞرري ذٜث، ك٪ؼا احلػيد ٦ْ اثل٬رم ٨٤ٟؽه

                                      
 .(11522)، كابلي٫يق يف اللٓب (6/193)، كا١ٍرباين يف الٟتري (7873)، كاحلاك٣ (4112)أعؽس٩ اة٦ ٤اس٩  (1)
 .(2/11)الضعفاء الكبري  (2)
 . (2/851)ـ كاحلل٣ سا٤ّ ا٬٢ٓ١ (3)
 . (11523)أعؽس٩ ابلي٫يق يف اللٓب  (4)
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ـو ٦ْ ـ٫ ، كريًكمى ٦٤ً ضػيد زا٘ؽ ٦ْ حم٥ػ ة٦ ْيح٨ث ٦ْ اة٦ ٥ْؽ.ـٙياف ٦ْ أيب ضاز  ٠و
 ٩٨ْ. (2)/ ضػيد اة٦ ٞرري حٙؽد ة٩ حم٥ػ ة٦ أمحػ ة٦ ال٬حلػ ة٦ ةؽد األ٧ٍايك(1)٢ٛجي 
ؽقي اة٦ي ْػمٍّ يف )الاكم٠( ْٜب احلػيد.  ٞى ؽق ابلي٫يق؛ ذى  كالكـ اة٦ ْػمٍّ اذلم ٞذ

، كال يهص احلػيد ٦٤ ٌؽيٚ حم٥ػ ة٦ ٞرري، ك٪٬ ٨٤ٟ ، ٥ٞا ـتٚ ٦ْ اة٦ ْػمٍّ ؽه
٨اد» كٛاؿ أة٬ ضاح٣ الؽازم/ ، يٓين/ ة٫ؼا اإـل  . «ةا٠ٌه
 /  .«يلري إىل أ٩٧ ال أن٠ هل ٦ْ حم٥ػ ة٦ ٞرري ٦ْ ـٙياف»ٛاؿ اة٦ رسبو

.  ك٠ٜ٧ اة٦ رسبو يف )سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ( حيٓيٗ احلػيد كإ٧لارق ٦٤ ٕري كس٩و
حن٬ ٪ؼا احلػيد ٦٤ ركايث ْيل ة٦ ةلار ٦ْ إةؽا٪ي٣ ة٦  (3)كٛػ ركل اة٦ي أيب ادل٧يا

ين ىلع ٠٥ْو حيتين ا ٢ْي٩،  ساء رس٠ه إىل اجليب »أد٪٣، ٛاؿ/ 
٬ؿ ا، د١َّ ٜ٘اؿ/ يا ـر

د يف ادلُيا، وأٌا اىػٍو كحيتين اجلاس ٢ْي٩؟ ٛاؿ/  أٌا اىػٍو اذلي حيتم اهلل غييّ: ـاْز
 .«يف يديم ٌَ احلطام اذلي حيتم اجلاس غييّ: ـاُتذ إحلًٓ ٌا

٦ْ إةؽا٪ي٣ ة٦ أد٪٣ ٦ْ ٨٤ه٬ر ة٦ املٓخ٥ؽ ٦ْ دلا٪ػ/  (4)كركاق املٙي٠ ة٦ ي٬نؿ
«... ٠ أنص ٤ا يف ـ٨ػق، كٛػ نطط٩ األبلاين  «أفَّ رسالن ، ك٪ؼا املـؽ الن ٥ٞا مؽَّ ؽق مـؽ ٞى ٘ؼى

٦ أنؿ  يف الف٢ف٢ث الهطيطث، كنطيص اجلا٤ّ الهٖري،، ♫ ٦ْ ـ٠٫ ة٦ ـٓػ، ْك
٠ كا١ٍؽؽ امل٬ن١٬ث » ، كٛاؿ/¶ كدم٢ث ا٬ٜ١ؿ أف احلػيد نطيص ة٫ؼا اللا٪ػ املـؽ

 .(5)«امللار إحل٫ا، كا أ٣٢ْ
 كىلع لك ضاؿ ٘احلػيد ٨ٓ٤اق نطيص ذاةج.

 

                                      
 الالكـ ل٢تي٫يق.ك (1)
 . (2/479)ك٦٤ ٌؽي٩ٜ أعؽس٩ اخل٢ييل يف اإلركاد  (2)
 .(33)يف ٤ػاراة اجلاس  أعؽس٩ اة٦ أيب ادل٧يا (3)
 . (17)مف٨ػ إةؽا٪ي٣ ة٦ أد٪٣  (4)
 . (922)، كنطيص اجلا٤ّ (994)ـ٢ف٢ث األضاديد الهطيطث  (5)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 
  :   :◙ اشٍّأوًلا

 ة٦ ـٓػ الفاْػم. شٓو
٧نا ٘ف٥اق اجليب  ؾى . اكف اـ٩٥ ضى  ـ٫الن

   :نِيخّذاُياا ◙:  
 ا١ٓتاس، كيٜاؿ/ أة٬ حيىي. أة٬

   :نََصتّذاثلاا ◙:  
. ؾي بلىٍػرو ى أة٬ق، ك٪٬ يخش٫َّ

 ٦٤ األ٧هار، هل كألةي٩ نطتث. حي٬يفِّ

ًًْػمِّ  ا ، كنفبخ٩ الفَّ ني- ك٪٬ عؾريجٌّ ٓب ة٦ اخلؾرج. -ةلرس ا١ٓ ػة ة٦ٞ  ـْا  نفتثن إىل سػق 
   :ا   :◙ وـاحّراةػا

ى ـ٨ث  اكف ـ٠٫ه ي٬ـ ٤ات اجليب   ٪.91٪، كٛي٠/ 88اة٦ى مخؿ ْرشة ـ٨ث، كحي٬يفِّ
٪٬  ◙كٛي٠/ ة٠ ساةؽ  -ىلع املل٬٫ر- ك٪٬ آعؽ ٦٤ ٤ات ةاملػي٨ث ٦٤ الهطاةث

 آعؽ ٦٤ ٤ات ةاملػي٨ث، كاألكؿ أك٫ؽ.
   :ا   :◙ مروياحّخامصا

رشي٦ ُروَِي  هل ٤ائث كذ٥ا٧يث كذ٥ا٬٧ف ضػيرنا، احٙٚ ابلغارم كمف٣٢ ىلع ذ٥ا٧يث ْك
 ضػيرنا ٫٨٤ا، كا٧ٙؽد ابلغارم ةضػ ْرش ضػيرنا.
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 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

ػَّ ٫٨٤ا ٪ؼا احلػيد  «أن٬ؿ الفنن يف لكِّ ٦ٍّ٘ أربٓث أضاديد...» ٛاؿ أة٬ داكد/ ْى  . (1)كى
 كيف ٤ٓىن ذلٝ ي٬ٜؿ اللاْؽ/ 

ػػػاته  ٥ًى ٧ىا  ى ٨ٍػػػػى ًْ يػػػ٦ً  ةي ادلِّ ٥ٍػػػػى  عي
 

ـً   ى ّه ٤ًػػػ٦ٍ  ى ٍربىػػػ
ى
يَّػػػ٩ٍ أ ً ػػػرٍيً ا١رٍبى  عى

 

ػػػا ػػػٍػ كىدىٍع ٤ى اًت كىازٍ٪ى ػػػتي٫ى ًٚ اللُّ  احَّػػػ
 

٢ىػػػ٦ٍ ةًجًيَّػػػ٩ٍ   ٝى كىاٍع٥ى ٨ًيػػػ ٍٓ ْى  ١ىػػػحٍؿى 
 

الـ» ٛاؿ اجلىؽداين/  .(2)«٪ؼا احلػيد أضػ األضاديد ا١يت ٢ْي٫ا ٤ػار اإـل
 ٥ٞا ـتٚ. ،اقت٨ال ٤ ،ىلع ٨ٓ٤اق /يٓين

 :ٌِاشتث احلديد ليدديد الصاةق
احلػكد، كا٧خ٫اؾ احلؽ٤ات ٪٬ احلؽص ْيل ادل٧يا، كا٥ٍ١ّ يف  مىلع حٓػِّ ملا اكف ادلاّ٘ 

بى أف ييت ة٫ؼا احلػيد احلاثِّ ىلع الؾ٪ػ يف ادل٧يا،  ـى وزعؽ٫٘ا؛ ٧ا ا١ٍؽؼ ٦ْ  ٕك
 زعار٫٘ا، ةٓػ احلػيد الفاةٚ اآلمؽ حبَٙ احلػكد كاملطؽ٤ات.

لفٓادة الهٖؽل كيه ذ٣ إف احلػيد دمّ الفٓادة ا١ِٓىم كيه حمتث ا كٌؽي٫ٜا، كا
ٍٞؽ ٨ْػ٪٣. ٍف٦ اذلِّ  حمتث اجلاس كضي

  

                                      
 .(1/31) رسالة أيب داود إىل أهل مكة (1)
 . (226)صاجل٬ا٪ؽ ال٢ليث ىلع األربٓني اجل٬كيث  (2)
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 شـرح املفـردات

 
 
د»  ٦٤ الؾ٪ػ، ةي٣ الؾام كٛػ حٙخص.  :«اْز

د ؽاض ٦ْ اليشء اضخٜارنا كاـخهٖارنا، كارحٙاع اهل٥ث ٩٨ْ الضخٜارق. :-ىؾث- والْز  اإْل
 . [02 :ئشؿ] ﴾ھ ھ ے ے﴿كيف ا١ٜؽآف/  ٦٤ ٬ٛهل٣/ يشء ز٪يػ؛ يٓين/ ٢ٛي٠،

د ـيٍا غِد اجلاس» ّى ٘ي٥ا ٨ْػ اجلاس ٦٤ ضٍاـ ادل٧يا. :«واْز  يٓين/ احؽًؾ ا٥ٍ١
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 الشرح اإلمجالي

 
 
يف ٨٤ازؿ اآلعؽة، كبٓتارة  ـريقىلع ـٙؽ ا٢ٜ١ب ٦٤ ك٦ٌ ادل٧يا، كاحلػيد ر اػ٤
 ىلع ادل٧يا كمزلاح٫ا. ا/ ٪٬ إيرار اآلعؽة ك٤ٍابل٫لأعؽ

ؽِّب ا١ٓتػ ٦٤ رب٩ِّ؛  ب٩ ٦٤ اخلى٢ٍٚ ةٓػـ ا٥ٍ١ّ ةك٪٬ مما يٜي ٥ا ٘يٓػـ انلٖاهل ةٖريق، كيٜؽِّ
خ٣٫ ٢ْي٩.يف أيػي٣٫  ، أك ٨٤اْز

٠ لإلنفاف ـٓادة أكالق كأعؽاق،  ك١ٜػ دمّ ٪ؼا احلػيد عريم ادل٧يا كاآلعؽة، كضهَّ
كا٧خِار اثل٬اب ٦٤ ا، كذلٝ  ٩ جيخ٥ّ يف يشء يفري، أال ك٪٬ حؽؾ ا٥ٍ١ّ، كٛرص األم٠، 

 كاإلٛتاؿ ىلع اآلعؽة كحؽؾ ادل٧يا، ك٪ؼق ضٜيٜث الؾ٪ػ.
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 الشرح التفصيلي

 
 
 :جاء رجو» كٔهل»: 
٦٤ ةاب اتلطَٙ يف اجل٠ٜ، كاتلثتج  «ٛاؿ رس٠ ل٨٢يب »كل٣ ي٠ٜ/  «ساء رس٠» ٛاؿ/

٣َّ الؽس٠. يفى  يف ٠ٜ٧ ـتب احلػيد، كل٣ ي
أف الهطاةث اكف ك٣٫٧ الفاؿ ٥ْا يٜؽب٣٫ ٦٤ ا كحيف٦ كيف ٪ؼا دحل٠ ىلع 

 .(1)ْرشح٣٫ ٤ّ اخل٢ٚ؛ حل٬٧٬ٟا ٦٤ املطفجني يف لك يشء
  :ُدىَّين ىلع غٍو»كٔهل» : 

 كاملٜه٬د/ ٢ٌب ادلال١ث كاإلعتار كابلياف ٦ْ ا٠٥ٓ١ الها١ص كاإلركاد إحل٩.
 كا٠٥ٓ١ ٪٬ ٠ٓ٘ ٦٤ اإلنفاف ٤ّ ٛهػو كاعخيار.

يِّػى ا٠٥ٓ١ يف ٪ؼا احلػيد ةا٠٥ٓ١ الها١ص؛ ألف ا٠٥ٓ١ املغرب ة٩ ةٓػ ذلٝ/ ٪٬ ٦٤  كقي
 ك٩٧ أال يفؿ ٦ْ ٕري ذلٝ. الهاحلات، كألف اجليب 

  :أختين اهلل وأختين اجلاس»كٔهل»: 
٦٤ ةاب ٍْٗ املفتَّب ىلع الفتب؛ ألف ا حٓاىل إذا  «كأضتين»ا١ٍٓٗ يف ٬ٛهل/ 
ا أ١ىق يف ٛ  ٬٢ب ْتادق حمتخ٩.أضب ْتػن
. [69 :مريً] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ٛاؿ حٓاىل/ 
ِختَّّ، ـُيدتّ »كيف احلػيد/ 

َ
ِخبُّ ـالُاا ـأ

ُ
ا داع جربيو، ـلال: أين أ َخبَّ غتدا

َ
إن اهلل إذا أ

                                      
 ٦٤ ٪ؼق األربٓني اجل٬كيث. (29، 22، 21، 16)األضاديد  (1)
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ٔه، ـُيدتّ أُْو الصٍاء، ذً  ِختُّ
َ
جربيو، ذً يُِاِدي يف الصٍاء، ـيلٔل: إن اهلل حيب ـالُاا ـأ

 .(1)«اىلتٔل يف األرضئُضع هل 
ت٠ اخلري، كك٩ٜ٘ ل٠٥ٓ٢ الها١ص املربكر،  ـي ٠ى هل  ا ـ٫َّ ذ٣ إف ا حٓاىل إذا أضبَّ ْتػن

 كاإلضفاف إىل اخل٢ٚ ٦٤ دم٢ث ذلٝ.
ال، كال يهص حكي٫٢ا  كاملطتث/ نٙثه ٦٤ نٙات ا حٓاىل، ىلع ٤ا ي٢يٚ ة٩ س٠ ْك

ةالز٫٤ا، أك اغيخ٫ا، ٤ّ أ٥٫٧ا ٨ٓ٤ياف ةرادًة اإلضفاف كالؽىض كحن٬ ذلٝ، أك حٙفري٪ا 
 نطيطاف، ك١ل٦ ال يهص حكي٠ الهٙث ة٥٫ا.

  :د يف ادلُيا»كٔهل  :«اْز
د»  حٜػـ ٨ٓ٤اق ١ٖث. :«الْز

ا/ ٜ٘ػ كّٛ يف لفاف أ٪٠ ا٣٢ٓ١ ىلع/  كأ٤ا ٨ٓ٤اق رشًعن كانٍالضن
٦ ض٩ُّ٢. -1 َّٜ  حؽؾي ٤ا زاد ٦ْ احلاسث ٦٤ احلالؿ املخي
 حؽؾي ٤ا زاد ٦ْ الرضكرة ٦٤ احلالؿ املخي٦ٜ ض٩ُّ٢. -2
 حؽؾي ٤ا ال ي٨ّٙ يف اآلعؽة، ك٪٬ ٬ٛؿ اة٦ حي٥يث. -3
 أف يل٬ف ا١ٓتػ ة٥ا يف يػ ا أكذٚ ٩٨٤ ة٥ا يف يػ ٧ٙف٩. -4
ب يف ذ٬اب  -5 أف ال يٙؽحى ة٥ا أحاق ٦٤ ادل٧يا، كال يىس ىلع ٤ا ٘اح٩ ٫٨٤ا، كيل٬ف إٔر

 املهيتث ٦٤ أف يتىق هل ٤ا ذ٪ب ٦٤ د٧ياق.
٩ي يف احلٚ. -6 قي كذا٤ُّ  أف يفخ٬م ضا٤ًػي
ا ٛاؿ/ ٪ؼا أ٘ي٠ ٤ين. -7 ، كإذا رأل أضػن  أف ال يؽل جلٙف٩ ٘يالن
ي األم٠، ك٪ؼا ٬ٛؿ اثل٬رم -8  .(2)ٛرًصى

                                      
 .(2637)، كمف٣٢ (3219)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
 . (2/9)٤ػارج الفالٟني  (2)
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د والٔرع:ـ   رع يف اىػالكث ةني الْز
 ال٬رع/ حؽؾ ٤ا اكتت٩؛ كهلؼا ٛي٠/ ال٬رع حؽؾ ٤ا ختاؼ رضرق يف اآلعؽة.

الـ اة٦ حي٥يث، ٛػس ا ركض٩ ي٬ٜؿ/ )الؾ٪ػ حؽؾ » :كٛاؿ اة٦ ا١ٜي٣ ـ٥ٓجي كيظ اإـل
 ٤ا ال ي٨ّٙ يف اآلعؽة، كال٬رع حؽؾ ٤ا ختاؼ رضرق يف اآلعؽة(، ك٪ؼق ا١ٓتارة ٦٤ أضف٦ ٤ا

 .(1)«ٛي٠ يف الؾ٪ػ كال٬رع كأدم٫ٓا
 ك٪ؼا ٨ٓ٤اق/ أفَّ ال٬رع كالؾ٪ػ ةح٥٫٨ا ْالٛث ٬٥ْـ كعه٬ص.

 ٘الؾ٪ػ أعم ٦٤ ال٬رع، كأىلع ٩٨٤ كأرّ٘.
؛ خلالَّ يٍّٜ ٦ْ اجل٨ث، كالؾ٪ػ حؽؾي احلالؿ املطو؛ خلالَّ  ألف ال٬رع حؽؾي ملتت٩ احًل٠ِّ

 يٍّٜ ٦ْ احلٚ حٓاىل.
 الرضر، كالؾ٪ػ/ حؽؾي ٤ا يل٠ٖ ٦ْ ا حٓاىل. ٘ال٬رع/ حؽؾي ٤ا خياؼ ٩٨٤

كال٬رع/ ـتبه يف ضه٬ؿ أن٠ حمتث ا كدع٬ؿ س٨ًَّخ٩، كالؾ٪ػ/ ـتبه جلي٠ً ِْي٣ 
نٍؿ ةا.

ي
 املطتث كاأل

. ا ضىت يل٬ف ٤خ٬رًِّعن  ٘ال٬رعي داع٠ه يف الؾ٪ػ، ٘ال يل٬ف الؾا٪ػ زا٪ػن
؛ أل٩٧ ال جيػ كحئنا يؾ٪ػ (2)«ساقكال يخه٬ر الؾ٪ػ مم٦ ١حؿ هل ٤اؿ كال » :ٛاؿ ا١ٍييب
ا.  ٘ي٩ ٘ي٬ٟف زا٪ػن

؛ إًٍذ ساءح٩ ادل٧يا (3)يا زا٪ػ؛ ٜ٘اؿ/ الؾا٪ػ ٥ْؽ ة٦ ْتػ ا١ٓؾيؾ»ٛي٠ ملالٝ ة٦ دي٨ار/ 
 . (4) «را٥ٕثن ٘رتك٫ا
٣٪ ػُّ الؾ٪ػ ٨ْػك٣؟ ٜ٘اؿ/ إذا كسػ٧ا أك٨٢ا، كإذا »/ -بلٓو اله٬٘يث- ٛاؿ أضػي ٤ا ضى

( ٨ْػ٧ا، ٜ٘اؿ هل اله٬يفُّ/ ك٤ا ضػ الؾ٪ػ ٨ْػك٣؟  ٜ٘ػ٧ا نرب٧ا، ٜ٘اؿ/ ٪ٟؼا  ب )ة٢ظو

                                      
 . (2/12) ٤ػارج الفالٟني (1)
 .(11/3291)الٟلٗ ٦ْ ضٜائٚ الفنن  (2)
 املهػر الفاةٚ. (3)
 .(5/257)أخرجه أبو نعيم يف احللية  (4)
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 .(1) «ٜ٘اؿ/ إذا ٜ٘ػ٧ا كٟؽ٧ا، كإذا كسػ٧ا آذؽ٧ا
  :د يف ادلُيا»كٔهل  :«اْز

ا حٓاىل هلا، كحتٜريق إيا٪ا، أم/ ةاـخهٖار دم٢خ٫ا، كاالضخٜار جل٥يّ ك٫٧ا، تلهٖري 
 كحتؼيؽق ٦٤ ٕؽكر٪ا يف آيات ٞررية.

د يف ادلُيا:   خديد اىلرآن غَ الْز
ا٤َّث ل٢خ٨ا٘ؿ يف ضٍا٫٤ا، ك٦٤ ذلٝ/ ىٍت إكارات ا١ٜؽآف املطؽِّىث ىلع الؾ٪ػ يف ادل٧يا، اذلَّ  ٞىُثي

 . [61 - 69 :األىلع] ﴾پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿٬ٛهل حٓاىل/ 
 . [09 :الرغد] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ى﴿اؿ حٓػاىل/ كٛػ

﮸ ﮹﴿ كٛاؿ حٓاىل/ ﮷   . [11 :اىنصاء] ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 
 . [96 :اغـر] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿كٛاؿ حٓاىل/ 
ٓاىل/  ٛاؿ ح  : ك٦٤ ضػيد اجليب. [5 :ـاطر] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ك

،  أف اجليب »/ ◙٦ْ ساةؽ  -1 يِّجو َّٝ ٤ى ـى
ى
ي٩ٍ، ٥٘ؽَّ جبػمو أ

ٙى ٨ى ٞى مؽَّ ةالف٬ؽ كاجلاس 
ً؟٘خ٨اكهل، ٘عؼ ةذ٩٧، ٜ٘اؿ/  ٜ٘ال٬ا/ ٤ا حنب أ٩٧ جلا بيشء،  أيكً حيب أن ْذا هل ةدْر

،  أحتتٔن أُّ ىكً؟ك٤ا ٧ه٨ّ ة٩؟ ٛاؿ/  ُّٝ ـى
ى
ٛال٬ا/ كا ل٬ اكف ضينٌا اكف ْيتنا ٘ي٩؛ أل٩٧ أ

ُيا أُْٔن ىلع اهلل ٌَ ْذا غييكًواهلل/ ٟ٘يٗ ك٪٬ ٤يج؟ ٜ٘اؿ   .(2)« لرلُّ
٫ٍؽم  -2 ًٙ ٦ املفخ٬رد ا١ ٌا ادلُيا يف اآلخرة إًل نٍا جيػو »ٛاؿ/  ٦ْ اجليب  ◙ْك

، ـييِظر ةٍاذا يرجع ًِّ ُّ يف احل  .(3)«أخدكً أصتَػ
٦ ـ٠٫ ة٦ ـٓػ  -3 لٔ اكُج ادلُيا َتْػِدُل غِد اهلل جِاح »ٛاؿ/  ٦ْ اجليب  ◙ْك

 .(4)«شىق اكـراا ٌِٓا رشبث ٌاءٍ ةػٔضٍث، ٌا 

                                      
 .(9/287) تفسري القرطبي (1)
 . (2957)أعؽس٩ مف٣٢  (2)
 . (2858)أعؽس٩ مف٣٢  (3)
 ، كٛاؿ ا١رت٤ؼم/ نطيص ٕؽيب.(4111)، كاة٦ ٤اس٩ (2321)أعؽس٩ ا١رت٤ؼم  (4)
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َرِو رانٍب كَاَل يف ِظوِّ شجرٍة يف »كيف احلػيد/  -4 ٍَ َرُو ادلُيا ن ٌَ َرِِل و ٌَ ٌايل ولرلُيا، إٍُا 
ٔم صائٍؿ، ذً راَح وحركٓا  .(1)«ي

 دماْث ٦٤ أنطاة٩ أف يل٬ف ةالغ أضػ٪٣ ٦٤ ادل٧يا ٞؾاد الؽاٞب. كأكىص  -5
، كأف يٓػَّ (2)أف يل٬ف يف ادل٧يا ٞ٩٧ ٕؽيب، أك ًعةؽ ـبي٠ ◙ككىص اة٦ ٥ْؽ  -6

٩ ٦٤ أ٪٠ ا١ٜت٬ر.  ٧ٙفى
و يرجع ذمُّ ادلُيا إىل زٌآُا وأوكاحٓا، أم اىل أٌانِٓا وبالدْا؟  ْو

ٔاب: ، أك أرادى ك٬ٟرنا، ٥ٞا ٛاؿ  اجل ؽى َّٞ ثن مل٦ أراد أف يىؼَّ ٙى ال؛ ألفَّ ا س٠ٓى ال٢ي٠ كاجل٫ار ًع٢ٍ
 . [90 :اىفركان] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےڻ ۀ ﴿ حٓاىل/

؛ يٓين/ خي٢ٗ أضػ٪٥ا اآلعؽ كييت ةٓػق، أك خيا١ٗ أضػ٪٥ا اآلعؽ ﴾ہ﴿ك٬ٛهل/ 
 كالكن كل٧٬نا.

ؽى كجيخ٫ػ يف ْتادح٩، أك أراد ك٬ٟرنا. ٨٘هبى ا  َّٞ  ال٢ي٠ى كاجل٫ارى مل٦ أراد أف يىؼَّ
ةٓو األكٛات برشؼ اتلٙيي٠ ىلع ـائؽ األكٛات، ٥ٞا عمَّ ةٓي٫ا  كعمَّ ا 

 ةاـخشاةث ادلًعء، كٛت٬ؿ الهاحلات، ك٪ٟؼا.
 .(3) «إف ٪ؼا ال٢ي٠ كاجل٫ار عؾا٧خاف، ٘ا٧ِؽكا ٤ا حه٬ٓ٨ف ٘ي٥٫ا»/ ♠ٛاؿ ْحىس  

ٚى هل، كاجل٫ار ملا ع٢ٚ هل»كاكف ي٬ٜؿ/  ٢ً  . (4) «ا٬٢٥ْا ال٢ي٠ ملا عي
  ٛاؿ ةٓي٣٫/

ٍنيىػػػػػػػا إًىلى ا١ٍػػػػػػػػ ػػػػػػػا ادلُّ  إًن٥َّى
 

  ٍٚ ًؽيٍػػػػػػ ٌى ٨ًَّث كىاجلَّػػػػػػاًر   ػػػػػػػشى
 

ػػػػػػػؽي ا١ٍػػػػػػػػ خٍشى  كىال٢َّيىػػػػػػػاًج ٤ى
 

ػػػػػػ٬ٍٍؽ   ـي ـي  يَّػػػػػػا
ى
ػػػػػػاًف كىاأٍل  إًنٍفى

 

                                      
 ، كٛاؿ ا١رت٤ؼم/ ضف٦ نطيص.(4119)، كاة٦ ٤اس٩ (2377)أعؽس٩ ا١رت٤ؼم  (1)
ييت (2)  ذلٝ يف احلػيد األربٓني ٦٤ ٪ؼا الٟخاب. ـك
 .(47/435)أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  (3)
 .(427)أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب الزهد (4)
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 ٘ال٬ٛج كادل٪ؽ كالؾ٦٤ ٪٬ ٤ادة ْحق اإلنفاف يف اجلٓي٣ األةػم، أك ا١ٓؼاب األةػم.
ل٬ؿ ا١يت س٫٢ٓا ا ككؼا ال يؽسّ اذلـ إىل ماكف ادل٧يا اذلم ٪٬ األرض  ؽة اذلَّ املفغَّ

ٍسؽىل ا ٘ي٫ا ٦٤ األ٫٧ار، كأٛاـ ٘ي٫ا ٦٤ 
ى
، كال إىل ٤ا أ ٢ٝ ٘ي٫ا ـتالن ٨ٟنا، ـك ا ـك ٫٤ػن

اجلتاؿ، كأ٧ؾؿ ٢ْي٫ا ٦٤ األ٤ٍار، كأ٧تج ٘ي٫ا ٦٤ األكشار كاثل٥ار؛ ٘فَّ ذلٝ ٤ٓػكده ٦٤ 
٩٥ً اجل٢ي٢ث، كلكُّ ٤ا أنتجى ٘ي٫ا حؽيػ ة٩ اآل ٓى  عؽة ٢٘حؿ ٫٨٤ا.دم٢ث ٧ً

درؾ ة٫ا » ٛاؿ حيىي ة٦ ٤ٓاذ/
ي
ر ج ٘ي٫ا ٬ٛته أكتفب ة٩ ضياةن أ ككيٗ ال أضب د٧يا ٛيػِّ

 .(1) «ٌاْثن أ٧اؿ ة٫ا اآلعؽةى 
مُّ إذن؟  إًَِلَم يرجُع اذلَّ

إ٥٧ا يؽسّ اذلـ إىل أ٘ٓاؿ امللكٙني املغاٌتني ةالؾ٪ػ ٘ي٫ا، ذ٣ ال ي٥خر٬٢ف، كاملم٬ري٦ 
ختار ٘ي٫ا، كال يخ٬ِٓف.ةا١رتؾ هلا   كااْل

٤ا يه ادل٧يا ا١يت ذ٫٤ا ا يف ا١ٜؽآف ا١يت يجتيغ ل٢ٓا٠ٛ أف جيخجت٫ا؟  ٛي٠ بلٓي٣٫/
 ٜ٘اؿ/ لك ٤ا أضتتج يف ادل٧يا حؽيػ ة٩ ادل٧يا ٬٫٘ ٤ؼم٬ـ.

 ، ، كال يى٨ّٙ ٤الن ٥ػ ًعٛتثن ٘٘ٓاؿ اجلاس يف ادل٧يا ألس٠ ادل٧يا حؽسّ ْٜتا٪ا إىل ٤ا ال حيي
ي  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿/ لٟؽ ـٓينا، ٛاؿ كال ي

 . [06- 02 :اىلياٌث] ﴾پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿، كٛاؿ/ [02 :احلديد] ﴾ڄ ڄڄ
د يف ادلُيا؟  ويف أي يشء يكٔن الْز

أيف درا٪٫٥ا كد٧ا٧ري٪ا كأم٬اهلا؟، أـ يف امل٢بؿ؟ كالؾي٨ث كحن٬٪ا؟، أـ يف اجلاق كامل٨هب 
 كالفيادة كالؽياـث؟
ٔاب ذلم: أفَّ لك كغم خيخ٢ٗ يف ٪ؼا ٦ْ اآلعؽ، ٘اله٬اب/ أف يؾ٪ػ لك إنفاف  وج

                                      
 .(2/878)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣  (1)
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يف د٧ياق، كيف مؽادق كحمت٬ب٩، كد٧يا لك إنفاف حبفت٩، ٘ػ٧يا ا١ٜٙي٩ خبالؼ د٧يا اتلاسؽ، 
خبالؼ د٧يا األ٤ري كال٬اج؛ ٘ؼلٝ  ٩ د٧يا؛ إال أف يؽاد ةؼلٝ كس٩ ا حٓاىل كادلار اآلعؽة، 

 ك يهص إال مم٦ ك٩ٜ٘ ا.ك٪ؼا ال يلاد يفخٜي٣، أ
 واُلصً ةِٔ آدم يف ادلُيا إىل كصٍني:

ف يل٬ف ل٢ٓتاد ةٓػ ادل٧يا دار ل٢ر٬اب كا١ٜٓاب، ٛاؿ حٓاىل/ ٦٤ أ٧لؽ أ أخدٍْا:
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

ٺ ٺ ٺ ﴿: ، كٛاؿ حٓاىل[8- 1 :ئنس] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

يمؽ ةالؾ٪ػ يف ادل٧يا؛  ، ك٦٤ ٪الء ٦٤ اكف[60 :حمٍد] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
خٟرار ٫٨٤ا ي٬سب اهل٣ كا٣ٖ١، كي٬ٜؿ/  ٥ا ُٞث اتل٢ٓٚ ة٫ا حملج اجلٙؿ  أل٩٧ يؽل أف ااـل

 ة٥ٙارٛخ٫ا ٨ْػ امل٬ت.
ً ذالذث أكصام:٦٤ يٜؽ ةٓػ امل٬ت ةػار ل٢ر٬اب كا١ٜٓاب،  واثلاين:  ْو

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ٛاؿ حٓاىل/ 

 . [90 :ـاطر] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ
أعؼ٪ا ٦٤ ٕري كس٫٫ا، كاـخ٫٢٥ٓا يف ٕري كس٫٫ا، ٘هارت أكرب ٪٩٥ٌ،  ـاىظالً ـيٓا:
 ك٤ت٢ٔ ٩٥٢ْ.

 ٦٤ أعؼ٪ا ٦٤ كس٬٪٫ا املتاضث، كأدل كاستاح٫ا، كاـخ٥خّ ةا١ٙي٢ث ٫٨٤ا.وامللخصد ـيٓا: 
 كأ٪٠ ٪ؼق ادلرسث ىلع ٌتٜخني/ والصاةق ةاخلريات:

 ضاؿ ٞرري ٦٤ الؾ٪اد.٦٤ اٛخرص ىلع ٤ا يفػ الؽ٤ٚ، ٥ٞا ٪٬ األوىل: 
٬َّل كيجلً، ك٪ؼا ٩ٜ٘ يف الؾ٪ػ سيػ. اثلاُيث: ٜى  ٦٤ ح٨اكؿ ةٓو ك٬٫اح٫ا املتاضث؛ حلىخى
 كيػؿ هل/ 
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ً ذالث: اىنصاء، واىطيب، وُجػِيْج كرة غيين يف الصالة»/ ٬ٛهل  َ دُياك  ٌ  .(1)«ُختِّب إيلَّ
د ـيٓا؟ و يخػارض اىؾىن يف ادلُيا ٌع الْز  ْو

ال يٓارض الؾ٪ػ يف ادل٧يا أف يل٬ف اإلنفاف ٨ٕينٌا، أك ي٢ٍب املاؿ ألمؽ ٧اّ٘ يف 
 .(2)«ُػً املال الصاىح ليرجو الصاىح»/ اآلعؽة، ٛاؿ 

ئ٠ ةٓي٣٫»: ٛاؿ اة٦ رسب ٦٥ْ ٩ٓ٤ ٤اؿ، ٪٠ يل٬ف  -أ٩٨ُ اإل٤اـ أمحػ- ـك
ا؟ ٛاؿ/ إف اكف ال يٙؽح ةؾيادح٩ كال حيؾف ة٨ٜه٩، أك ٥ٞا ٛاؿ  .(3) «زا٪ػن

أ٤ا حؽؾي اتلٟفب كا١ٓحق ىلع الهػٛات كاال٤خ٨اع ٦ْ ا١ٍيتات ٬٫٘ حه٬ؼ 
ع، ٢٘حفج الؾ٪ادة يف ادل٧يا ةخطؽي٣ احلالؿ، كال إىاْث املاؿ، إ٥٧ا الؾ٪ادة  أْشيم ٤تخػى
نتجى ة٥هيتث ٨ٞجى أكػَّ رساءن 

ي
ٚى مما يف يػيٝ، كإذا أ يف ادل٧يا أف حل٬ف ة٥ا يف يػ ا أكذ

 ٦ إيا٪ا ل٬ ةٜيٍج لٝ. ألسؽ٪ا كذعؽ٪ا ٤
 .(4) «١حؿ ٦٤ً ضتٝ لرل٧يا ٢ٌتيٝ ٤ا يه٢طٝ ٘ي٫ا»ٛاؿ احلف٦/ 

ٝى »كٛاؿ ـٓيػ ة٦ ستري/   ٤خاع ا١ٖؽكر/ ٤ا يي٫ًٍ٢يٝ ٦ْ ٢ٌب اآلعؽة، ك٤ا ل٣ يي٫ًٍ٢
 . (5) «٢٘حؿ ة٥خاع ا١ٖؽكر، كل٩٨ٟ ٤خاع ةالغو إىل ٤ا ٪٬ عري ٩٨٤

٣٫٥ٍٓ٤/ املتفطؽ، كالهائ٣ ضني يٍٙؽ، ذالذث ال ضفاب ٢ْي٣٫ يف »كٛاؿ األكزايع/ 
 .(6) «كٌٓاـ الييٗ

إ٫٧ا دلاري نػؽو مل٦ نػ٫ٛا، كدار ًع٘يث مل٦ ٣٫٘ ٫٨ْا، كدار ٕىنن مل٦ »كٛي٠ ٦ْ ادل٧يا/ 
                                      

 ٘ف ؛٥ٓىنل٢ خم٢ث كزيادح٫ا ذالذث، ١َٙ ٘ي٩ يؽد ل٣/ الؾركيش كٛاؿ، (3939)، كا١جفايئ (14137، 12294، 12293)أعؽس٩ أمحػ  (1)
  .ٌؽ٩ٛ ٦٤ يشء يف يّٜ ٣ل/ الٟلاؼ ختؽيز يف ضشؽ اة٦ كٛاؿ .ادل٧يا ٦٤ ١حفج الهالة

 . (17763)أمحػ أعؽس٩  (2)
 .(2/862)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣  (3)
 .(226)أخرجه ابن أيب الدنيا يف الزهد  (4)
 .(389)أخرجه ابن أيب الدنيا يف الزهد  (5)
 .(6/72) احل٢يث يف ٧ٓي٣ أة٬ أعؽس٩ (6)
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حؾكَّد ٫٨٤ا، مفشػ أضتاء ا، ك٫٤تً كضي٩، كمهَّلَّ مالئلخ٩، ك٤خشؽ أكحلائ٩، اٞتفت٬ا 
يؼـ ادل٧يا كٛػ آذ٧ج ةٙؽا٫ٛا، ك٧ادت ةٓيت٫ا، ك٧ٓج  ٘ي٫ا الؽمحث، كرحب٬ا ٘ي٫ا اجل٨ث، ٦٥٘ ذا

ـه ٨ْػ  ٫ا ٬ٛ ٛىٍج برسكر٪ا إىل الرسكر، ٘ؼ٤َّ ا، ٥٘ر٢ٍَّج ةتالئ٫ا ابلالء، كك٬َّ ا، كأ٪٢ى٫ى ٫ى ٧ٙفى
ؽكا؟ ٘يا أي٫ا املٖرتُّ ةادل٧يا، املٖرتُّ  ؽح٣٫ ٘ٞؼ َّٞ ٪ا آعؽكف، ضػذخ٣٫ ٘هػ٬ٛا، كذ ػى ً اجلػا٤ث، كمحى

حٝ؟ةٖؽكر٪ا ٤ىت اـخال٤ج إ  حلٝ ادل٧يا؟ ة٠ ٤ىت ٕؽَّ
أة٥ياسّ آةائٝ ٦٤ ا١ُثل؟ أـ ة٥هارع أ٫٤احٝ ٦٤ ابلَّل؟ ك٣ ٛػ ٢َّٛتجى ةلٙيٝ، 
٢ٍتخٝ،  ًٍ  ةً

ٍٗ ٓى يف كمؽَّىجى ةيػيٝ، ح٢ٍب هل اللٙاء، كتفؿ هل األٌتاء، ٣٢٘ حِٙؽ حباسخٝ، كل٣ ت
ا، كال يٖين ٨ْٝ ةلاؤؾ، كال  ْىٝ ٕػن  .(1) «ي٨ٙٓٝ أضتاؤؾٛػ ٤ر٢ٍَّج لٝ ادل٧يا ة٥رص٩ْ مرصى

، كأعؼ زادق»كٛاؿ احلف٦/  ٥ٍٓىج ادلار اك٧ج ادل٧يا ل٥٢٦٤، كذلٝ أ٩٧ ٠٥ْ ٢ٛيالن ً٧ 
٫٨٤ا إىل اجل٨ث، كبئفج ادلار اك٧ج ادل٧يا ل٢اك٘ؽ كامل٨ا٘ٚ، كذلٝ أ٩٧ ىيّ حلاحل٩، كاكف زادق 

 .(2)«٫٨٤ا إىل اجلار
 .(3)«ادلُيا شجَ املؤٌَ، وجِث الاكـر»كيف احلػيد/ 

ا؛ ة٠ كحت٥ػ ةا١جفتث مل٦ حؾكَّد ٫٨٤ا دلار ا١ٜؽار. ٜن ُـّ ٢ٍ٤  ٘ادل٧يا إذف ال حيؼى
د:  خليلث الْز

١حؿ الؾ٪ادة يف ادل٧يا ةخطؽي٣ احلالؿ كال ةىاْث املاؿ، » :٦ْ ي٬نؿ ة٦ ٤حرسة ٛاؿ
ك١ل٦ الؾ٪ادة يف ادل٧يا أف حل٬ف ة٥ا يف يػ ا أكذٚ ٨٤ٝ ة٥ا يف يػؾ، كأف يل٬ف ضالٝ يف 

 .(4)«املهيتث كضالٝ إذا ل٣ حهب ة٫ا ـ٬اء، كأف يل٬ف ٤ادضٝ كذامٝ يف احلٚ ـ٬اء

                                      
 .(226) أخرجه ابن أيب الدنيا يف الزهد (1)
  .(1637) الؾ٪ػ يف أمحػ أعؽس٩ (2)
 .(2956)أعؽس٩ مف٣٢  (3)
 . (96)أعؽس٩ أمحػ يف الؾ٪ػ  (4)
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د يف ادلُيا ةرالذِث أمٔر:  ـفَّسَّ الْز
ٚى ٩٨٤ ة٥ا يف يػ ٧ٙف٩،  ٔد اهلل حػاىل:جباحللني  -1 ك٪٬ أف يل٬ف ا١ٓتػ ة٥ا يف يػ ا أكذ

ٓاىل/  ٔد] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ٛاؿ ح ھ  ہ ہ ھ﴿، كٛاؿ حٓاىل/ [9 :ْ

ٓاىل/ [00 :اذلاريات] ﴾ھ ت] ﴾چ چ چ چ ڇ﴿، كٛاؿ ح  . [61 :اىػِهٔت
ٚى ٨٤ٝ ة٥ا يف يػ ا »ٛاؿ احلف٦/  ٝ أف حل٬ف ة٥ا يف يػؾ أكذ ٗ يٜي٨  .»(1)إفَّ ٦٤ً ىٓ

٦ اة٦ مف٬ٓد    .(2)«إف أرىج ٤ا أك٬ف ل٢ؽزؽ إذا ٛال٬ا/ ١حؿ يف ابليج دٛيٚ»: ٛاؿ ◙ْك
٨ُنٌا )ةا( ضني ي٬ٜؿ اخلادـ/ ١حؿ يف ابليج ٛٙزيه إف أضف٦ ٤ا أك٬ف »: ٛاؿ مرسكؽ
 .(3)«٦٤ ٥ٛصو كال در٪٣
نًتصي ك١حؿ ٨ْػم يشء»: ٛاؿ أمحػ

ي
ُّ أيايم إجَّ ي٬ـ أ َسى

ى
 .(4)«أ

؟ ٛاؿ/ ج ٤االف ال أعىش ٥٫ٓ٤ا ا١ٜٙؽ/ اثلٜث ةا، »: كٛي٠ أليب ضازـ ٝي ٤ا ٤ال
 .(5)«كاحلس مما يف أيػم اجلاس

كى ٤ا» وكيو هل:
ى
ختاؼ ا١ٜٙؽ؟ ٜ٘اؿ/ أ٧ا أعاؼ ا١ٜٙؽ كم٬الم هل ٤ا يف الف٥اكات ك٤ا  أ

  (6) «يف األرض ك٤ا ةح٥٫٨ا ك٤ا حتج ا١ُثل؟!
ٚى ةا يف أمؽق  ٩، كريض ةخػةريق، كا٧ٍّٜ ح٩ُّٜ٢ٓ خب٩ٜ٢، رساءن  ذً ٚ احلٜني كى َّٜ ٦٥٘ ض

تاب املٟؽك٪ث.  كع٬٘نا، ك٩ٓ٨٤ ذلٝ ٦٤ ٢ٌب ادل٧يا ةاأـل
٪ب جلا يٜي٨نا ٨٤ٝ ضىت ح٬٫ِّف ٢ْي٨ا  امهلل» :اخلؽاـاين ي٬ٜؿ يف دل٢ف٩اكف ٍْاء 

                                      
 .(2/858)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣  (1)
 .(2/858) املهػر الفاةٚ (2)
 .(2/97) احل٢يث يف ٧ٓي٣ أة٬أعؽس٩  (3)
 .(2/858)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣  (4)
 .(232 -3/231) احل٢يث يف ٧ٓي٣ أة٬أعؽس٩  (5)
 .(2/895)جامع العلوم واحلكم  (6)
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مهائبى ادل٧يا، كضىت ٣٢ٓ٧ أ٩٧ ال يهيب٨ا إال ٤ا ٞختجى ٢ْي٨ا، كال يهيب٨ا ٦٤ ٪ؼا الؽزؽ 
 .(1)«إال ٤ا ٛف٥جى جلا

ٔاب ذلم  -2 َْ َفْلِد ودٍل، أو ٌال اكن أرؽَب يف ذ ٌِ ِصيَب اىػتد ةٍصيتث يف دُياه 
ُ
مما إذا أ

 ك٪ؼا يجل ٦٤ ٥ٞاؿ احلٜني. ذْب ٌِّ ٌَ ادلُيا أن يتىق هل:
٦ٍ ز٪ػ يف ادل٧يا ٪ا٧ىٍج ٢ْي٩ املهيتاتي »/ ◙ ٥ٞا ٛاؿ ْيلٌّ   .(2)«٤ى

ُّ يف احلق؛  -3 ٌُّ ٌُِدهُ وذا بَّ أن يصخٔي غِد اىػتد خا ضى
ى
ٍج يف ٧ٙف٩ ادل٧يا أ ٥ى ِي ألف ٦٤ عى

ًؽقى اذلـ، ٘ؽب٥ا مح٩٢ ذلٝ ىلع ٠ٍٓ  املػح ٘ي٫ا، ككى حؽؾ ٞرري ٦٤ احلٚ عليث اذلـ، كىلع ً٘
٩ يف احلٚ دؿَّ ىلع ـ٬ٜط  ق كذا٤ُّ ٞرري ٦٤ ابلا٠ٌ رساء املػح، ٦٥٘ اـخ٬ل ٨ْػق ضا٤ػي
 ٚ َّٜ ٤زن١ث املغ٬٢ٛني ٦٤ ٢ٛت٩، كا٤خالئ٩ ٦٤ حمتَّث احلٚ، ك٤ا ٘ي٩ رىا م٬الق، ٦٥٘ حت

 ة٫ؼق األكناؼ ٬٫٘ الؾا٪ػ كل٬ اكف ٨ٕينٌا.
د:  طتلات الْز

 ك٪٬ ز٪ػ ا٬ٓ١اـ، ك٪٬ ٘ؽض ىلع دميّ األ٧اـ.رُك احلرام: ح -1
 ك٪٬ ٘ي٠، ك٪٬ ز٪ػ اخل٬اص.حرُك اىفضٔل ٌَ احلالل:  -2
 ك٪٬ ز٪ػ ا١ٓار٘ني الفاةٜني.حرُك ٌا يشؾو غَ اهلل:  -3

ا إال ةرتؾ ا١ٙي٬ؿ ٦٤ احلالؿ.وكد كيو:   ال يفىم اإلنفاف زا٪ػن
د يف اىفضٔل أكصام:   ـرع: وأْو الْز
 .اكن حيصو هل ـيٍصهّ ويخلرب ةّ إىل اهللٌَ  -1

ر٥اف ة٦ ْٙاف  تػ الؽمح٦ ة٦ ٬ْؼ، كالؾبري، ْك  ╚كاكف ْيل ة٦ أيب ٌا١ب، ْك
 ٦٤ الؾ٪اد، ٤ّ ٤ا اكف هل٣ ٦٤ األم٬اؿ، ٫٘الء ٦٤ عؾ٧ث ا يف األرض.

                                      
 .(118)أخرجه ابن أيب الدنيا يف اليقني  (1)
 . (2/861)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣  (2)
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اف ا يف » ٛاؿ أة٬ ـ٢ي٥اف/ ؾَّ تػ الؽمح٦ ة٦ ٬ْؼ عاز٧ني ٦٤ عي اكف ْر٥اف، ْك
 .(1)«ٜٙاف يف ٌاْخ٩، كاك٧ج ٤ٓام٢خي٥٫ا  ة٬٢ٜب٥٫اأرى٩، يي٨

ؤًلء ُٔاعن: -2 ا، ْو  ٌَ اكن خيرج ٌِّ وًل يٍصهّ ٌطيلا
 ٦٤ خيؽس٩ ٬ًٌعن كاعخيارنا. األول:
 ٦٤ جيا٪ػ ٧ٙف٩ يف ذلٝ. اثلاين:

ٔ زاْد يف حتصييّ، إٌا ٌع كدرحّ، أو ةدوُٓا؛  -3 ٌَ لً حيُصو هل يشء ٌَ اىفضٔل، ْو
 ٞطاؿ ٥ْؽ ة٦ ْتػ ا١ٓؾيؾ.٘األكؿ أ٘ي٠ 
 .(2) «إف ٥ْؽ اكف أز٪ػ ٦٤ أكيؿ» :٥ٞا ٛاؿ ةٓي٣٫

 .(3)«اجلاس ي٬ٜل٬ف/ ٤الٝ زا٪ػ، إ٥٧ا الؾا٪ػ ٥ْؽ ة٦ ْتػ ا١ٓؾيؾ»كٛاؿ ٤الٝ ة٦ دي٨ار/ 
د:  ادلاـع إىل الْز

٩٢٥ٍ كييٓي٩٨ ٢ْي٩/  كيػّ٘ اإلنفافى إىل الؾ٪ػ يف ادل٧يا، كحيى
ّ:مشُٓد اتلػب ابلاىؼ يف  -1 دْا طيتاا لراخث ُفص  حتصييٓا، ومزامحث األراذل يف مجػٓا، ـٓٔ يْز

 . (4) «الؾ٪ػ يف ادل٧يا يؽيص ا٢ٜ١ب كابلػف»ٛاؿ احلف٦/ 
٦ٍ »كٛاؿ أة٬ ـ٢ي٥اف/  ١حؿ الؾا٪ػ ٦٤ أ١ىق ٪٬٥ـ ادل٧يا كاـرتاح ٫٨٤ا، إ٥٧ا الؾا٪ػ/ ٤ى

ًٓبى ٘ي٫ا لآلعؽة  .(5)«ز٪ػى يف ادل٧يا كحى
٫ا م٬سبه لؾيادة ادلرسات كالؽ٘ٓث يف مشُٓد اخلٔف ٌَ ُلصان أجر اآلخرة:  -2 ٞي ٍ ٘رتى

 األس٬ر كالٟؽا٤ات. 

                                      
 . (9/262)ض٢يث األكحلاء  (1)
 . (9/272)كحلاء ض٢يث األ (2)
 .(5/257) احل٢يث يف ٧ٓي٣ أة٬ أعؽس٩ (3)
 (2/882)جامع العلوم واحلكم  (4)
 .(9/273) احل٢يث يف ٧ٓي٣ أة٬ أعؽس٩ (5)
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ل٬ال أف ح٨ٜم ضف٨ايت خلا١ٍخل٣ يف ١ني ْحلل٣، كلٟين » ٦ْ ٥ْؽ أ٩٧ ٛاؿ/
ا، ٜ٘اؿ/  ى ٤٬ٛن  .(1) «[02 :األخلاف] ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی﴿ـ٥ٓج اى ْريَّ

ٟ٘فاق، ٘غؽج ٥٘ؽَّ ىلع أيب مف٬ٓد األ٧هارم كرس٠ آعؽ ركم أف رسالن دع٠ ىلع ٤ٓاكيث »
 . (2) «٦٤ الهطاةث، ٜ٘اؿ أضػ٪٥ا هل/ عؼ٪ا ٦٤ ضف٨احٝ، كٛاؿ اآلعؽ/ ٦٤ ٌيتاحٝ

ًُثٍ ٫٨٤ا؛ ٘٥٧ا حعؼ ٦٤ » ٛاؿ ا١ٙيي٠/ ٍٟ خى ـٍ ٠ٍ ٦٤ ادل٧يا، كإف كئجى ا ًٜ إف كئجى اـترٍ
 .(3)«ٞحفٝ
٨ياء خب٥ف٥ائث ذلٝ أف مشُٓد طٔل احلصاب غييٓا؛  -3 ا١ٜٙؽاء يػع٬٢ف اجل٨ث ٛت٠ اإٔل

بؿ يف الفاؿ ٦ْ املاؿ/ ٦ٍ٤ً أي٦ اٞتفت٩ ك٘ي٣ أ٩ٜٙ٧؟ يًنَّ حيي ٖى  ًعـ؛ كذلٝ ألفَّ ا١
ا غِد اهلل،  -4 ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ﴿٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/ مشٓد اخخلاْر

 . [65 :آل غٍران] ﴾ې ې
ْيؽىٍج ْيلَّ » ٛاؿ ا١ٙيي٠/ ضالالن ال أضاـب ة٫ا يف اآلعؽة ل٬ أف ادل٧يا حبؼا٘ري٪ا 

ري٪ا ٥ٞا يخٜؼر الؽس٠ اجليٙثى إذا مؽَّ ة٫ا أف حهيب ذ٬ب٩  .(4)«ل٨ٟج أحٜؼَّ
 مشٓد اخلٔف أن حصد غَ اآلخرة وغَ اىزتود هلا: -5

ًٓدى إىل ٥ْؽ ة٦ امل٨ٟػر ة٥اؿو ٘تىك كاكخػ ةلاؤق كٛاؿ عليجي أف ح٢ٖب ادل٧يا » :ةي
ؽى ة٩ ىلع ىلع ٢ٛيب ٘ال يل٬ف لآلعؽة ٘ي٩  ػِّ ٧هيب، ٘ؼلٝ اذلم أةلاين، ذ٣ أمؽ ة٩ ٘خيهي

 . (5) «ٜ٘ؽاء املػي٨ث
ادلُيا ميػُٔث، ميػٔن ٌا ـيٓا، إًلَّ ذنُر اهلل »٥ٞا يف احلػيد/ مشٓد خصٔل اليػَ هلا،  -6

                                      
 .(1/316)، وأبو نعيم يف احللية (557)أخرجه هناد يف الزهد  (1)
 .(216)أخرجه املعاىف بن عمران املوصيل يف الزهد  (2)
 . (2/868)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣  (3)
 . (8/89)حلاء كض٢يث األ (4)
 .(62)أخرجه ابن أيب الدنيا يف الرقة والبكاء  (5)
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ا ٍا ا، أو ٌخػي ٍا  .(1)«وٌا واًله، أواعىـ
  :د يف ادلُيا حيتَّم اهلل»كٔهل  :«اْز

 الؾا٪ػي٦ يف ادل٧يا، كأف ذ٥ؽة الؾ٪ػ ك٧تيشخ٩/ ضبُّ ا ل٢ٓتػ.٘ي٩/ أف ا حيب 
د يف ادلُيا حمتث اهلل؟  وملاذا اكُج ُتيجث الْز

ٔاب:  واجل
 ألن خب ادلُيا واحلرص غييٓا يِايف حمتث اهلل حػاىل: -1

تاب امل٬ٜيث حلب ا ؽ اة٦ ٛػا٤ث ٦٤ اأـل ٍّٛ ْالئٚ ادل٧يا، كإعؽاج ضب ٕري » :ٞذ
ا٢ٜ١ب، ٘ضػ أـتاب ىٓٗ ضت٩/ ٬ٛة ضب ادل٧يا، كبٜػر ٤ا ينؿ ا٢ٜ١ب ةادل٧يا ا ٦٤ 

 . (2)«ي٨ٜم أنف٩ ةا، كادل٧يا كاآلعؽة رضحاف
ٍٓا واشخػٍَو ُفَصّ يف خدٌخٓا، -2 ك٪ؼا يت٨اىف ٤ّ ٬ٛهل حٓاىل/  وألن ٌَ أخب ادلُيا غظَّ

ا إذا أخبَّ اهلل »كيف احلػيد/ . [59 :اذلاريات] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ غتدا
 .(3)«محاه ادلُيا، نٍا يظو أخدكً حييم شليٍّ املاء

 . (4) «ضب ادل٧يا رأس لك عٍيئث» ♫ك٦٤  ـ احلف٦ ابلرصم 
ح٩؛ عؽج ضب اآلعؽة ٦٤ ٢ٛت٩»كٛاؿ احلف٦/   . «٦٤ أضب ادل٧يا كَسَّ

ٓىػ ٪ػيل٣ ٦٤ ٪ػم ٧بيل٣ »/ ◙كٛاؿ ٥ْؽك ة٦ ا١ٓاص  إ٩٧ اكف  ٤ا أة
ب اجلاس ٘ي٫ا  . (5) «أز٪ػ اجلاس يف ادل٧يا، كأ٧خ٣ إٔر

ا كنالة كس٫ادنا ٦٤ أنطاب »ألنطاة٩/  ◙كٛاؿ اة٦ مف٬ٓد  أ٧خ٣ أكُث ن٤٬ن

                                      
 كٛاؿ/ ضف٦ ٕؽيب. ،(4112)، كاة٦ ٤اس٩ (2322) أعؽس٩ ا١رت٤ؼم (1)
 . (369)صخمخرص ٫٨٤اج ا١ٜانػي٦  (2)
 ، كٛاؿ/ ضف٦ ٕؽيب. (2136)أعؽس٩ ا١رت٤ؼم  (3)
ال. (11119)أعؽس٩ ابلي٫يق يف اللٓب  (4)  مـؽ
 .(11699) ،(11519) اللٓب، كابلي٫يق يف (7881)أعؽس٩ احلاك٣  (5)



 

 

 

461  

ك٪٣ اك٬٧ا عرينا ٨٤ل٣، ٛال٬ا/ ٞيٗ ذلٝ؟ٛاؿ/ اك٬٧ا أز٪ػ ٨٤ل٣ يف ادل٧يا،  حم٥ػ 
ب ٨٤ل٣ يف اآلعؽة  .(1)«كإٔر

3-  ، ُّ َطاَغ
َ
َْ أ ٌَ ٚ ا١ٍاْث اتلا٤ث ٤ّ الؾ٪ػ يف ادل٧يا، ألن اهلل حػاىل حيب  ُّٜ كال ريب يف حت

 كحمتث ادل٧يا ـتب بلٖي٩ حٓاىل ل٢ٓتػ.
 . (2) «ة٣ًى ٛػركا ىلع ا١ٍاْث؟ ٜ٘اؿ/ ةعؽاج ادل٧يا ٦٤ ٬٢ٛب٣٫»: ـئ٠ ٤ٓؽكؼ الٟؽيخ
ا، ك٨٤ػؾتل٩ ٨ْػ رب٩ ٞترية؛ ٜ٘ػ اكف  كهلؼا اكف ز٪ػ اجليب  أز٪ػ  ٘ي٫ا ِْي٥ن

ا  ث، ل٩٨ٟ ْؾؼ ٫٨ْا، مٍذًؽن اجلاس يف ادل٧يا، كل٬ كاء جل٥ّ ٫٨٤ا ٤ا كاء دم٩ٓ ةال ٨٤اْز
ي٩ِّٙ ٣٢٘ جيػ يف ةحخ٩  إال املاء، ٘عؼق ةٓو  اآلعؽة ٢ْي٫ا، ة٠ ساء إحل٩ رس٠ه حلييى

 .(3)األ٧هار إىل ةحخ٩
٩ مؽ٪٧٬ ك٤ات   .(4)ث ٨ْػ ي٬٫دم ةرالذني ناًعن ٦٤ كٓري أعؼق ٬ٛحنا أل٪٩٢كدْر
  د ـيٍا غِد اجلاس حيتم اجلاس»: كٔهل  :«واْز

ؽ، ٤ّ أف ٤ا يف أيػم اجلاس ٦٤ ادل٧يا؛  ٍٞ ٩ ةاذلِّ ٗى ٤ا ٨ْػ اجلاس ىلع ادل٧يا، كعهَّ ٍى عى
ا لإليياح، كبيا٧نا خل٬ٍرة ٪ؼا األمؽ.  ك٘اءن ةاإلساةث، كمؾيػن

 ة٨ٓ٥اق ال٬ٖ٢م، ال الرشيع.كالؾ٪ػ ٪٨ا 
 اكن ْذا شبتاا ملدتخًٓ؟ وملاذا

ٔاب:  ث ىلع ضب ادل٧يا، ك٦٤ ٧ازع إنفا٧نا يف حمت٬ب٩ ـاجل ألف ٬٢ٛب٣٫ دلت١٬ث ٤ٍت٬ْ
 ٞؽ٪٩، كال٩٤، كٛالق.

                                      
 .(1/136) احل٢يث يف ٧ٓي٣ أة٬أعؽس٩  (1)
 .(1/85) طبقات الصوفية، أليب عبد الرمحن السلمي (2)
 .(2154)كمف٣٢  ،(3798)أعؽس٩ ابلغارم  (3)
 .(1613)، كمف٣٢ (2916)أعؽس٩ ابلغارم  (4)
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 ٛاؿ اللا٘يع/
ػػا ٥ٍخي٫ى ًٓ ٌى ٍنيىػػا ٘ىػػًينِّ  ًؽ ادلُّ ػػ٦ٍ يىػػؼي ٤ى  كى

 

ا  َي٫ى ا ػػػؼى ْى ا كى َي٫ى ػػػٍؼ ْى ٨ٍىػػػا  ٚى إحًلى ػػػيٍ ـً  كى
 

ٍفػػػخىًطي٢ٍىثن  ػػػثن مي ٙى ػػػا إاًلَّ ًسيٍ رى٪ى
ى
 ٘ى٢ىػػػ٣ٍ أ

 

ا  َي٫ى ا ػػػ٦َّ اٍسًخػػػؼى ٫ي ُّ٥ به ٪ى ػػػا ً ى ٢ىي٫ٍى  ْى
 

ػػا ٍ٪٫٢ًى
ى
ا أًل ػػ٥ٍ٢ن ـً ٨ٍػػجى  ٞي ػػا  ٍخىجًت٫ٍى ْى  ٘ىػػًٍف 

 

ػػا  َي٫ى ٝى ً ى خٍػػ عى ا ٧ىازى ٫ٍَى ٍخىػػًؼ ْى إًٍف  (1)كى
 

 

 كٛاؿ آعؽ/ 
ي  ػػػىاهلى ـي ٍكػػػجى  ػػػبي إًٍف حىؽى ٍٖيى ْى  اي 

 

  ُّ ػػبي كبيػػينى ٍٖيى ْى ؿي 
ى
يٍفػػ ـى ًضػػنٍيى ي  آدى

 

٦ي ٛاؿ/ ة٥ا ـاد٪٣؟ »ٛاؿ أْؽايبٌّ أل٪٠ ابلرصة/  ٦ ـيػي أ٪٠ً ٪ؼق ا١ٜؽيث؟ ٛال٬ا/ احلىفى ٤ى
 . (2) «ٛال٬ا/ اضخاجى اجلاسي إىل ٩٥٢ْ، كاـخٖىن ٪٬ ٦ْ د٧يا٪٣

ٓىاطى »كٛاؿ احلف٦/  ا ىلع اجلاس، أك ال يؾاؿ اجلاس ييٍلؽم٧٬ٝ ٤ا ل٣ تى ٤ا  ال حؾاؿ ٞؽي٥ن
 . (3) «يف أيػي٣٫، ٘ذا ٢ٓ٘جى ذلٝ اـخغ٬ٙا ةٝ، ككؽ٪٬ا ضػيرٝ، كأةٖي٬ؾ

  ٔائد  :غلديثـ
ٔاب، -1 كاذلي٦ ي٨ٟؽكف  ـيّ إذتات صفث املدتث هلل حػاىل ويه ؽري اإلُػام وؽري إرادحّ اثل

املطتث إف ٛال٬ا/ إف ا ال حيب ٜ٘ػ ٞؼة٬ا ا١ٜؽآف، كسطػكا ٤ا ٘ي٩، كذلٝ كٙؽ، 
؛ ٫٘ؼا ٘ي٩ حٙهي٠/ إف اكف ل٢خكي٠ مفاغ ل٣ يلٙؽ  كإف اكف إ٧لاري٪٣ إ٧لارى حكي٠و
، كإف اكف اتلكي٠ ال مفاغ هل ل٣  ؽ، ل٩٨ٟ عا١ٗ ٌؽيٚ الف٢ٗ ٘ي٬ٟف ٤تخػًعن ًٟ امل٨

ا؛ كهلؼا ٛاؿ ا٥٢ٓ١اء يف األي٥اف/ ل٬ ٛاؿ كغم/ كا ال أكرتم اخلزب،  يٜت٠ ٩٨٤ أةػن
ت٠  ، ٘ال يٜي كذ٪ب كاكرتل عزبنا ٨٢ٜ٘ا هل/ ٢ْيٝ ٞٙارة، ٜ٘اؿ/ أردتي ةاخلزًب اثل٬بى

                                      
 . (22)صدي٬اف اإل٤اـ اللا٘يع  (1)
  .(148 - 2/147) ٧ٓي٣ يف احل٢يثأعؽس٩/ أة٬  (2)
 .(3/21)أعؽس٩ أة٬ ٧ٓي٣ يف احل٢يث  (3)
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٩٨٤؛ أل٩٧ ال مفاغ هل يف ال٢ٖث، كل٬ ٛاؿ/ كا ال أ٧اـ إال ىلع ٘ؽاش، ذ٣ عؽج ك٧اـ يف 
، ٜ٘اؿ ، ٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/ الهطؽاء، ك٨٢ٛا هل/ ض٨رجى ہ ﴿/ أردتي ةا١ٙؽاًش األرضى

 .(1). ٛت٠ ذلٝ ٩٨٤؛ ألف ٪ؼا ـائٔ[00 :ابللرة] ﴾ہ ھ ھ ھ
ا- ًل خرج أن يطيب اإلنصان أن حيتّ الاكـر -2 ڃ چ چ چ چ ﴿؛ ٬ٜ١هل حٓاىل/ -أيضا

، ك٬٢ٓ٤ـ أ٩٧ إذا [8 :املٍخدِث] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ
أك ْػؿ ٘ي٣٫ أضت٬ق، كاملطؼكر أف حتت٣٫ أ٧ج؛ كهلؼا ساء ةؽَّ٪٣ ةاهلػايا، أك الهػٛات، 

ا- يف احلػيد ٙن ختِّبِا  امهللاكف إذا أٛت٠ ىلع ةرل ٛاؿ/  أف اجليب »/ -كإف اكف ىٓي
صاىيح » ، ٥٢٘ا أراد املطتث الهادرة ٩٨٤ ٛاؿ/(2)«إىل أْيٓا، وَختِّْب صاىيح أْيٓا إحلِا

ا «َختِّبِا إىل أْيٓا» اجلاس ٛاؿ/، كملا أراد املطتث الهادرة ٦٤ «أْيٓا ٜن ٢ٍ٤(3) . 
 ٔائد حربٔيث ودغٔيث  :ـ

خ٣٫ ٘ي٫ا، ك٘ي٩ درسه  -1 ػـ ٨٤اْز يف احلػيد احلد ىلع الؾ٪ػ يف ادل٧يا، كحؽك٫ا أل٪٫٢ا، ْك
ث اجلاس يف  لرلاْيث اجلاسص احلؽيم ىلع جناح د٬ْح٩، يف الؾ٪ػ يف ادل٧يا، كحؽؾ ٨٤اْز
بَّ اجلاس، كيفخ٥ي٣٫٢  ٩، كيلفب ضي ؽٍىي ًْ ماكـت٣٫ كأم٬ر٪٣ ادل٧ي٬يث، ١حف٣٢ هل 

٢ٍٞب ٤ا ةيػي٣٫ ٦٤  -كل٬ ىلع ـبي٠ اهلػيث- ؾى ـاؿ اجلاسدل٬ْح٩، ك٪ؼا يل٠٥ حىؽٍ 
ا، ٘ؼلٝ ٦٤ أـتاب إزا١ث املطتث كامل٬دة، كاجلاس يفتر٬٢ٜف ٪ؼا  ٣٢ٛ كحن٬ق، كل٬ حٓؽيين

إال ل٬ ٥٢ْجى أف ناضتٝ يرسق أف تفهل كحئنا ٤ا، ٥ٞا ضه٠ ٦٤  امهللكيفخ٫ش٩٧٬٨، 
ا رأل ال٢ط٣ ىلع اجلار ٛاؿ/  اجليب   »١ػ٥َّ

َ
ّي ٦٤ احلشارة(َر اىربٌث ألً أ  )٪٬ ًٍٛػره ييه٨ى

ؽى ة٩ ىلع ةؽيؽة، ٜ٘اؿ/  ىلع اجلار؟ ػِّ ٬ؿ ا، ٪ؼا حل٣ حيهي ْٔ هلا صدكث، وجلا ٛال٬ا/ يا ـر

                                      
 . (322 -321)ص اجل٬كيث، الة٦ ْري٥نيرشح األربٓني  (1)
(2)  ً  .(4755)أعؽس٩ ا١ٍرباين يف األـك
 .(322)ص اجل٬كيث، الة٦ ْري٥نيرشح األربٓني  (3)
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ُّ  ▲؛ أل٩٧ ي٣٢ٓ ٣٢ْ احلٜني أف ةؽيؽة (1)«ْديث يرسى  .(2)ـ٬ؼ ت
كيف احلػيد ةيافه ملا يجتيغ ىلع اجلاس اك٘ث، كادلاْيث عانث ٦٤ احلؽص ىلع حؾكيث  -2

، كحؽؾ اتل٨ا٘ؿ ىلع ادل٧يا، اجلٙؿ ةالؾ٪ػ يف ادل٧يا، كاحلؽص ىلع رىض ا 
ىٍت هل. ث إذا حىحىرسَّ  كإ٧ٙا٫ٛا يف كس٬٪٫ا املرشْك

ب٩ ٦٤ رب٩، ك٤ا ي٨اؿ ة٩ حمتث ا  -3 ؽِّ ٣ُّ٢ ٤ا يٜي ك٘ي٩ ةياف ٤ا ي٢ؾـ املف٣٢ ٦٤ احلؽص ىلع حٓى
ا- كرىاق، ككؼا ٤ا ي٨اؿ ة٩ حمتث اجلاس  ك٪ؼا ُا٪ؽه يف ـاؿ الهطايب راكم احلػيد. -أيين

 
 
 
 

 

                                      
 . (1514)، كمف٣٢ (2578)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
 . (324 -323)ص اجل٬كيث، الة٦ ْري٥نيرشح األربٓني  (2)
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 الحديث الثاني والثالثون
 
 

 

رر » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسىَل هللا  ◙ عن أبٍ سعٌد امخدري ر ال َضر

ال  ارر ور ر  .«َضر

ورواه  ،حدًث حسن رواه ابن ماجه، وامدارقطنٍ وغريهما مسندا

ٍِّ  (1)مامك    ملسو هيلع هللا ىلصيف امـُمىطَّأ عن َعْمرو بن ًحٌى عن أبٌه عن امنب

، َفأَْسَقَط أبا سعٌٍد، ومه ُطُرق  ًَْقَىي َبْعُضَها ِببَْعٍض.  ُمْرَسًلا

 
 

 
 

                                      
 -اإلٌام أةٔ ْتػ ا ٌالم ةَ أنؿ ةَ ٌالم ةَ أيب اعمؽ ةَ ٍْؽو ةَ احلارث اةَ ُغيٍْان األنتيح نفتث إىل أنتص (1)

ٔ ٌَ حاةيع اتلاةٓني،  -كتييث ٌَ كتائو يٓؽب ةَ كطٍان ْٔث، ْو املػين، إٌام دار اهلشؽة، وأضػ أئٍث املؼاْب املخت
ب ةَ  ٔل ا وأدمّ اىٓيٍاء ىلع أٌاُخّ وسالتلّ، كال ْو َ ىلع ضػيد ـر  ^عادل/ ٌا ةني املرشق واملغؽب رسو ٌآ

ٔل ا  يَشم أن يرضب اجلاس آةاط املعي يف »/ ^ٌَ ٌالم، وروى اىرتٌؼي وغريه َْ أيب ْؽيؽة كال/ كال ـر
، ودل ـِث ذالث (0/099)، وأعؽسّ أمحػ (0682)ضػيد ضفَ  «املدييثظلب الػلم فال جيدون اعلـًها أغلم نو اعلم 

تٓني وٌائث.و  تفٓني، وكيو/ ـِث أربّ، وكيو/ ـِث ـتّ، وحٔيف ةاملػيِث يف نفؽ ـِث تفّ ـو
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
أنَّ اةَ ٌاسّ وادلاركٍين روياه ٌَ ضػيد أيب ـٓيٍػ؛ وفيّ ُِؽ، فلػ َذَنَؽ اجلٔويُّ 

رواه اةَ ٌاسّ ٌَ روايث فييو ةَ ـييٍان، ضػذِا مٔىس ةَ ْلتث، ضػذين إـطاق ةَ 
ٔل ا » حيىي ةَ الٔحلػ َْ ْتادة ةَ الهاٌج/ َر وال َِضَارَ  /أن ـر ْن ال ََضَ

َ
 .(1)«كىض أ

 .(3)وادلاركٍين (0)ٌَ ْتادة، نٍا كال ابلغاريوإـِاده ىٓيف، وإـطاق لً يفٍّ 
وأٌا ضػيد أيب ـٓيٍػ املؼنٔر فؽواه ادلاركٍين واحلاكً وابليٌٓف ٌَ روايث ْرٍان 
 ةَ حمٍػ َْ ادلراوردي َْ ٍْؽو ةَ حيىي املازين َْ أةيّ َْ أيب ـٓيٍػ، ةّ. وفيّ زيادة/

 .(4)«ًوَنْو َضارَّ َضَّه اُ، وَنْو شاقَّ شقَّ اُ غلي»
تّ اةَ  ونططّ احلاكً، وكال ابليٌٓف/ حفؽََّد ةّ ْرٍان َْ ادلراوردي، وحٓلَّ

، فؽواه نؼلم َْ (5)اىرتكٍاين ةلٔهل/ لً يِفؽد ةّ، ةو حاةّٓ ْتػ امليم ةَ ٌٓاذ اجلهييب
خؼاكر(.  ادلراوردي، نؼا أعؽسّ أةٔ ٍْؽ يف نخاةيّ/ )اتلٍٓيػ، وااـل

 ْؼا احلػيد، فؽواه األول مفًِػا مٔنٔاًل، ورواه وكػ اعخَيََف ادلراوردي وٌالٌم يف
اًل، لً يؼنؽ أةا ـٓيٍػ يف إـِاده. (6)ٌالٌم   َْ ٍْؽو ةَ حيىي َْ أةيّ مـؽ

ْتػ اىرب/  َ ٍّ نطيص» وكال اة َ وس ؼا احلػيد، وال يُفِػٌ  ـالْ  ٌالٍم يف إر ً خيخيف ىلع   .(7) «ل

                                      
 .(0342)، واةَ ٌاسّ (00778)أعؽسّ ْتػ ا ةَ أمحػ يف زوائػ املفِػ  (1)
 ُليّ ِّْ اةَ ضشؽ يف حؽدمث إـطاق ٌَ اتلٓؼيب. (0)
 . (069)لرلاركٍين  ،الفنن (3)
 .(11384)، وابليٌٓف(0345)، واحلاكً (4541)أعؽسّ ادلاركٍين  (4)
خػال وال يُٓؽف ضاهل (5)  . (4/410). ٌزيان ااْل
 . (11385)، وابليٌٓف (8/639)واألم  ،(1493)، وٌَ ٌؽيلّ اللافيع يف املفِػ (0/745)أعؽسّ ٌالم يف املٌٔأ  (6)
 . (02/158)اتلٍٓيػ  (7)
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 )ال َضر وال َضار(لً يهص ضػيد »/ (1)وكال عادل ةَ ـٓيٍػ األُػليس احلافَ
 ةاهلامق عادل ةَ ـٍٓػ!! .(0) «مفًِػا

وكػ ورد احلػيد ٌَ ٌؽٍق ال يهص ٌِٓا يشٌء، وهل كٔاْػ َْ دماْث ٌَ الهطاةث، 
 لً خَيُْو يشء ٌِٓا ٌَ ىٍٓف، أو ُلارة.

ِّ اجلٔوي  . (3) «ى ةُٓيٓا ةتٍٓو وهل ٌؽٌق يلٔ» نٍا ـتق، وكال/ ىلَ ضفَّ
ٍا كال» رسٍب/كال اةَ  ٔ ن ؼا احلػيد.(4) «ْو خػلَّ ٓة ّ ـا ٌام أمحػ أُ َ اإل  . وُلو اةَ رسب ْ

ْٔٓا »/ وكال أةٔ ٍْؽو ةَ الهالح ٔهٍ، ودلٍ ْؼا احلػيد أـِػه ادلاركٍين ٌَ وس
ِّٔي احلػيد وحُيفِّ، وكػ َتَلتَّيّ دماْرُي أُْو اىٓيً، واضخشٔا ةّ  . (5) «يُل

إُّ ٌَ األضاديد اىيت يػور اىفلّ ْييٓا يُلٓؽ  وكُٔل أيب داود/» /كال اةَ رسٍب 
 . (6) «ةلُّٔ غرَي ىٓيٍف 

 واحلػيد كاْػة ٌَ كٔاْػ الرشيٓث، وٌِٓاه نطيص يف اجلهٔص.
ري »وهلؼا كال اةَ ضؾم/  اًل، أو ٌَ ٌؽيق فيٓا ْز فٓؼا عرب ال يهص؛ ألُّ إٍُا ساء مـؽ

ٔ ىٓيف، إال أن ٌِٓاه نطيص  .(7)«ةَ ذاةج، ْو
ٍّ آَعَؽ ٌَ نخاةّ- وكال اًل، أو ٌَ »/ -يف مٔى ؼا عرب لً يهص كً، إٍُا ساء مـؽ ْو

ٔ دلٓٔل  .(8)«ٌؽيٍق فيٓا إـطاق ةَ حيىي ْو
َُ ضؾٍم ةٓؼا املٓىن يف نخاةّ   .(9)واضخزَّ اة

                                      
ا هل،  (1) ًِ ا يف احلػيد ضاف ًٌ ا ةٍؽكّعادل ةَ ـٓػ ٌَ أْو كؽٌتث، يلىن/ أةا اىلاـً، اكن إٌا ًٍ ا ىلع  ،ةهرًيا ةٓييّ، اعل ًٌ ٌلػَّ

 .(1/154)حاريظ ْيٍاء األُػلؿ  .350ْ، حٔيف ـِث أْو وكخّ يف ذلم
 . (0/028)ساٌّ اىٓئم واحللً  (0)
 .(0/029)املهػر الفاةق  (3)
  .(3/929) املهػر الفاةق (4)
 .(3/912) املهػر الفاةق (5)
 .(3/911) املهػر الفاةق (6)
 . (0/194)املطىل  (7)
 . (3/929)الفاةق  املهػر (8)
 .(12/127)املهػر الفاةق  (9)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 
  /اشهً وُكييخً ونََصتًأواًل ◙/ 

 ـٓػ ةَ ٌالم ةَ ـِان اخلؾريج األُهاري. أةَ شػيد/
نفتث إىل سػه عػرة ةَ ْٔف ةَ احلارث ةَ اخلؾرج. واخلُْػَرة كتييث ٌَ  اخلدري/

ٔل (1)األُهار ُضٍػ، وعؽج أةٔ ـٓيػ َيخَيًَفَّ ـر
ُ
َػ ئم أ ِٓ ٔه ٌالم ةَ ـِان نطايب اـتُْل . أة

ُضػ، فلال هل
ُ
َ أ ٌِ ٔدحّ  فلال/ ًُٓ، ةأيب أُج وأيم  ـٓػ ةَ ٌالم؟»/ -ضني رآه- ا ةٓػ ْ

ٔل ا؟ فػُا ٌِّ، وَقتََّو ركتخّ، فلال/   .(0)«آجرك ا يف أةيميا ـر

  /غزواحًذاىًيا ◙ / 
، ذً كٓػ ةٓػ ذلم اذنيت ْرشة غؾوة، أوهلا اخلِػق،  ِِّّ ـِ ُضػ لهغؽ 

ُ
ُٔل ا يف أ ُه ـر ردَّ

ٔ ٌَ أْو  ث.واكن ٌَ الؽٌاة امللٓٔريَ املٓػوديَ، ْو فَّ  الهُّ
 صربه ىلع اجلَع والفلر/

أنتطُج وىيؿ ِْػُا ٌٓام وكػ ربٍج ضشًؽا ٌَ اجلٔع فلاىج »كال أةٔ ـٓيػ/  
فاـأهل، فلػ أحاه فالن فأٍْاه، وفالن فأٍْاه، فليُج/ ال، ضىت ال  امؽأيت/ ائِْج اجليبَّ 

ٔ خيٍب فأدركُج ٌَ كٔهل/  أسػ كيئًا، فأحيُج اجليبَّ  ًِ اُ، وَنو  َنو يَصَخْغوِ ْو ُيْغيِ
ًُ اُ.  كال/ فٍا ـأىُج أضًػا ةٓػه، وٌا زال ا يؽزكِا ضىت ٌا أْيً أْو يَصخػِفْف يُِػفَّ

                                      
 . (166)صاتلاريظ الهغري  (1)
 . (1/714)نفث الهفٔة  (0)
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 .(1)«ةيج ٌَ األُهار أكرث أمٔااًل ٌِا
   /غلهً، ومروياحًذاثلًا◙/ 

اكن ٌَ ْيٍاء وجنتاء األُهار، وٌَ ضفاظ الهطاةث الهؽام، وٌَ املهرثيَ ٌَ 
تٓني ضػيرًا.روايث   احلػيد، ضيد ةيغج مؽوياحّ أىًفا وٌائث ـو

احفق الليغان ىلع ـخث وأربٓني ٌِٓا، واُفؽد ابلغاري بفخث ْرش، ومفيً ةاذنني 
 ومخفني.
  /وفاحًراةًػا ◙/ 

تني ليٓشؽة َْ أربّ وتفٓني  -أو أربّ أومخؿ- ةاملػيِث ـِث ذالث  ◙حٔيف  ـو
 ـِث، وُدفَ ةابلليّ. 

 
 
 
 

 
 
 

  

                                      
 . (1644)، وأةٔ داود (11435)أعؽسّ أمحػ  (1)
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 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

 .(1)«إُّ ٌَ األضاديد اىيت يػور اىفلّ ْييٓا»كال أةٔ داود/ 
 . (0) «وْؼا يُْلٓؽ ةلُّٔ غرَي ىٓيف»/ -ٌٓيًلا- كال اةَ رسب

 ُّ ىم، واىيت يه دف يلؽر أضػ كٌف احلػيد كاْػة اىفلّ اىِٓىم وٌلهػ اىترشيّ اأـل
ٓا.امليارِّ وسيُب املهاىِص، فاحلػيد يِم  ِٓ ِّ املفاـػ ورف  ىلع دف

 
 
 
 

 
 

 

  

                                      
 . (1887، 1886)، ركً (092 -0/089)ألعالق الؽاوي وآداب الفاٌّ  اجلاٌّ (1)
 .(3/912)ساٌّ اىٓئم واحللً  (0)
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 شـرح املفـردات

 
 

َْ لك يشٍء ٌاديًّا، أو ًٌِٓٔيّا، أو لك ٌا ييطق ٌففػة ةاىغري. /-لغث- الرضر ٌِ  األذى 
 ىػ اجلفّ. /«الرُض »و
ار»و  / (1)ىلع ٌِٓيني «الرضر

 اكلرضر، فٍٓا ٌرتادفان، ويلٔن اجلٍّ ةيٍِٓا ليخأكيػ. األول/
 ٌلاةيث الرضر ةالرضر. اثلاين/

ْؽِفيَّان ىُغٔيَّان. ُْ  وىيفا ٌَ اللكٍات االنٍالضيث الرشْيث، وإٍُا ٍْا 
 
 
 

 
 

 

  

                                      
 . (4/480)، ولفان اىٓؽب (80 -3/81)يف غؽيب احلػيد  اجلٓايث (1)
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 الشرح اإلمجالي

 
 

الم يف الرشائّ وكٔاْػ األعالق واتلٓامو ةني اخليق، ويه  احلػيد يٍرو كاْػة اإـل
ُّ الرضر ًِْٓ ةٍغخيف أُٔاّْ وٌِاْؽه، فالرضر حمؽم  وإزاىث الرضر واسب، والرضر دف

 ال يَُؾال ةالرضر، وامليار حمؽٌث.
 واحلػيد يلخيض راعيث املهاىص إذتاحًا واملفاـػ ُفيًا.

الرضر ال يَُؾال »وكؼا/  «الرضر يَُؾال»نٍا أُّ أنٌو يف اىلاْػة اىفلٓيث امللٓٔرة/ 
 .(1)«ةالرضر

داعٌو حتج أنٍو كٍيعٍّ يف ْؼا  «ال َضر وال َضار»/ ♥كٔهل » /كال اللاٌيب
ٔاْػ لُكِّيات؛  ا يف وكائّ سؾئيات، وك املٓىن؛ فإنَّ الرضر والرضار ٌترٌٔث ٌِّٓ يف الرشيٓث لكِّٓ

 .(0) «[6 /العالق] ﴾پ پ﴿ و. [132 /ابللرة] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺٺ﴿نلٔهل حٓاىل/ 
ي ىلع اجلفٔس، واألمٔال،»وذنؽ اللاٌيبُّ يف ْؼا املٓىن اجليه َْ  ؽاض،  اتلٓػِّ واأْل

َ اىغهب، واىِيً، ولك ٌا ْٔ يف املٓىن إرضار وأرضار  .(3)«ْو
 

 
  

                                      
 . (312)ص، وروىث اجلاُؽ (0/352)، املٔافلات (86، 83، 7)صاألكتاه واجلِائؽ، ليفئيط  (1)
 .(3/185)املٔافلات  (0)
 . (17 -3/16) املهػر الفاةق (3)
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 الشرح التفصيلي

 
 
  /ال َضر»كَهل»/  

 ُافيث ليشنؿ. /«ال»
 اـٍٓا؛ ألُٓا حٍٓو ٍْو )إن( واخلرب حمؼوف. /«َضر»

 .«وال َضار»وكؼلم 
 وحلػيؽ اخلرب ىلع وسٓني/ 

 ال رضر سائؾ، ىلع ـبيو اخلرب. -1
 فال رضر سائؾ إيلاّْ رشاًع.

ٔاز الرضر. نؼلم، فٓٔ عرٌب ٌِّ  «وال َضار»  ةٓػم س
ٔد رضر ال -0 ٔس  .م

ِٔسِػ الرضَر.  واملٓىن/ أن ْؼا عرب يُؽاد ٌِّ اجليه، أي/ ال حُ
 وىلع لكٍّ فٍٓىن احلػيد يػل ىلع اتلطؽيً.

ُه.وَضر/  ُه يرضُّ  مهػر رضَّ
 مهػر ىارَُّه يَُيارُُّه. وَضار/
ً، فالرضر ٌِخٍف رشاًع،  الرضروكيو/  َال/ااـل  ويف نػياه أك

 أن يُْػِعو ىلع غريه أًذى اةخػاًء. -1
 أن يُْػِعو ىلع غريه أًذى، أو ٌففػًة ينخفّ ْٔ ةٓا. -0
ه. -3  أن يرضَّ ٌَ ال يرضُّ
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ُو الٔاضِػ. -4 ْٓ ر فِ  والرضَّ
َال  / -أيًضا- وأنا الرضار؛ فٍَ ىلع أك

ار ىلع اجلفؿ،  -1 ر وال الرضِّ ٔ ٌِخٍف رشاًع اكلرضر، فال جئز إدعال الرضَّ ُْٓو االذنني، ْو فِ
 أو اىغري.

ْٓو. -0 ْٓو الرضر، خبالف الرضر؛ فإَُّّ اةخػاء اىِف  اجلؾاء ىلع فِ
 وكيو/ ْٔ مؽادف ليرضر. -3
ر ةّ وكيو/ أن يُْػِعَو ىلع غريه رضًرا ةال ٌِفٓث هل ةّ؛ نٍَ ٌِّ ٌا ال يرضُّ  -4 ه ويخرضَّ

 املٍِٔع.
َُ ْتػ اىرب، واةَ الهالح. ص ذلم ٌائفث، ًٌِٓ/ اة  ورسَّ

ٍّ غري سائؾ. -5 َْ كَْػ أرضَّ ةّ ىلع وس ٍَ  وكيو/ الرضار/ أن يرضَّ ة
وكيو/ اىفؽق ةني الرضر والرضار/ أن الرضر حيهو ةػون كهػ، وامليارة ةلهػ؛ 

يؽفّ رضره إذا حبني هل، ةو ْٔ كانػه، وأٌا ، وامليار ال (1)وهلؼا ساءت ةهيغث املفاْيث
 . (0)الرضر فإُّ إذا حبني ملَ وكّ ٌِّ الرضر رفّٓ

َد نو ذلم لكً/ ، وأٌا الرضر حبقٍّ فال يػعو يف  وامللص ِر ةغري ضقٍّ َ اجليه َْ الرضَّ
ا. ًٓ  ذلم كٍ

ل إدعال الرضر ُٔاعن/ ِّٔ  واحلق اذلي خُيَ
ٔاستات حؽُك واسٍب/ اكلهالة، والهيام، أو ا -1 ٔ أًِْ ال الم وحؽكّ ْو الرحػاد َْ اإـل

 ٌٍيًلا.
ا. -0 ؽ يف رميان، واإلعالل ةاآلداب وحنْٔ ٍْ  فُٓو حمٍِٔر/ اكلؾُا، والرسكث، واىلخو، واىِف

                                      
 ، ولً يؼنؽ غريه.(305)ص اجلٔويث، الةَ ْريٍنيرشح األربٓني  (1)
 . (306 -305)ص املهػر الفاةق (0)
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 واحلق الٔاسب واملفخطق ُٔاعن/ ضػوٌد وحٓازيؽ.
 وإحلاق الرضر ةاآلعؽيَ ُٔاعن/

 أن ال يلٔن يف ذلم غؽض ـٔى الرضر واإلرضار ةاىغري. -1
 أن يلٔن هل غؽٌض آَعُؽ نطيص، فينلأ ٌَ فٓيّ ْؼا رضر ةغريه. -0

 أنرلث األول/
ة يف الَصيث،  -1 ، [21 /النصاء] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ﴿كال حٓاىل/ الـُهَضارَّ

 .(1)«اإلرضار يف الٔنيث ٌَ الهتائؽ»كال اةَ ْتاس/ 
ا/   ونو صٌَر

 ختهيم ةٓو الٔرذث ةؾيادٍة ىلع فؽىّ. -أ
 الٔنيث ألسِيبٍّ ةٍا زاد َْ اثليد. -ب

پ پ پ پ ﴿نٍا كال حٓاىل/ الرجػث يف اجلاكح ةلصد الرضر،  -0

، وكال/ [132 /ابللرة] ﴾ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
َْ اكن كهُػه . [112 /ابللرة] ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ﴿ ٌَ فػلَّ ذلم ىلع أنَّ 

ًٌ ةؼلم.ةالؽسٓث  ة؛ فإَُّّ آذِ  امليارَّ
حُٓا ىلع االُلياء راسٓٓا، وصَرة ذلم/ فَْج ْػَّ ذً  أن يٍُيق املؽأة، ذً يرتكٓا ضىت إذا أرْشَ
 ٌيلٓا إرضاًرا ةٓا.

ٔ كٔهل حٓاىل/ يف الرضاع/  -3 ٌٔد هل ةٔدِله، ْو ې ې ې ﴿ال حَُيارَّ األمُّ ةٔدِلْا وال مٔل

 . [133 /ابللرة] ﴾ې ى ى ائ ائەئ
 أنرلث اثلاين/ 

َؽِض، ال  َٓ ٔ أن يلٔن هل َغَؽٌض آَعُؽ نطيٌص، فينلأ ٌِّ رضر ةاىغري، ىلع ـبيو اى ْو

                                      
 . (32933)، واةَ أيب كيتث يف املهِف (16456)أعؽسّ ْتػ الؽزاق يف املهِف  (1)
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ٔ كفٍان/  كهًػا ٌِّ، ْو
ى ذلم إىل رضر غريه، وٌَ أٌريخّ/ -1  أن يخرصف يف ميهّ ةٍا فيّ مهيطث هل، فيخٓػَّ

ٔسّ املٓخاد يف احلٔم اىٓانف فيطرتق ٌا ي -  ييّ ٌَ ميم غريه.إيلاد اجلار ىلع غري ال
ٍا. - ، أو دقٍّ وحنْٔ ؾٍّ َْ  أن حُيِْػَث يف ميهّ ٌا يرض غريه ٌَ 
 أن يؽفّ نٔت املؼياع ةٍا يؤذؽ ىلع اىغري. -
 أن ييٌف كٍاٌخّ يف عؽبخّ املٍيث ىلع ساره. -
أن يلٔن هل ميم يف أرض غريه، فيؤذيّ ةلرثة اىرتدد وادلعٔل إىل أرىّ وربٍا االٌالع  -

ّ، أ ّ ذلم(.ىلع ضؽيٍ َ إيؼائّ أن يبيٓ  و ٌا ال حيب االٌالع ْييّ )والفبيو ليغؽوجٌ 
ال يهيػو »ٌِّ اجلار ٌَ االُخفاع ةٍيهّ واالرحفاق ةّ ةٍا ال يرضه، ويف الهطيطني/  -0

ًُ يف جداره  .(1)«أحُدكم جارَهُ أن يغرَز َخَشَت
، ويف احلػيد/ 

َ
َّ ةّ اللَكَأ َِ ٍْ ُّ فيِو املاِء؛ حِلَ ال ُيْهَيُع فضُل املاء حلُْهَيَع ةً »وال حيو ٌِ

 
ُ ٌِٓاه/ أن حلٔن إلنفاٍن ةرئ ممئكث هل ةاىفالة، وفيٓا ٌاٌء فاىو » /كال اجلٔوي، (0)«الََكَ

ٔايش  َْ ضاسخّ، ويلٔن ِْاك لكأ ىيؿ ِْػه ٌاء إال ْؼه، فال يٍلَ أنطاب امل
يّ إال إذا ضهو هلً الفٌف ٌَ ْؼا ابلرئ، فيطؽم ْييّ ٌِّ فيو ْ ؼا املاء ليٍاكيث، ْر

ٍَٔض؛ ألُّ إذا ٌِّ ةؼهل اٌخِّ اجلاس ٌَ ريع ذلم اللكأ عٔفًا ىلع  ِْ وجيب ةؼهل هلً ةال 
ا ٌَ ريع اللكأ ًٓ  .(3)«مٔاكيًٓ ٌَ اىٍٓق، ويلٔن ةٍِّٓ املاء ٌاُ

( يف اللرآن/  نو نػاين لكهث )الرضر
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ ،[12 /يَنس] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿كيث املٍؽ/  -1

 . [33 /الروم] ﴾پ
                                      

 .(1623)، ومفيً (0463)أعؽسّ ابلغاري  (1)
 .(1566)، ومفيً (0353)أعؽسّ ابلغاري  (0)
 . (009 -12/008) رشح مفيً، لئِوي (3)
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 ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿، [23 /األىبياء] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿املؽض/  -0
 .[94 /الزمر]

ٔال ابلطؽ/  -3  . [66 /اإلرساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ﴿أْ
 . [33 /اجلحل] ﴾مئ ىئ يئ جب حب﴿احلاسث/  -4
 . [22 /يَشف] ﴾ڤ ڦ ڦ﴿اجلٔع/  -5
 . [299 /آل غهران] ﴾ڈ ژ ژ ڑڑ﴿اجللهان/  -6

  َائد فلٍيث  /وأصَحلثف
َاع الرضر نا كلَّ نيً ونا نرث إال دلحلل -1 ؛ ألن اجلهؽة يف ظاٌر احلديد حتريم مجيع أى

ٔسب هل رشاًع، أٌا الٔاسب اكحلػِّ  ؼا اىٍٓٔم خمهٔص ةٍا ال م ، ْو ًُّ ـياق اجليف حٓ
ٔه فغارج َْ ْؼا اىٍٓٔم، وٌا اكن ىلع وسّ االُخهار ملَ  ِّ الهائو وحن واىٓلٔبِث ودف

 ةٍرو ٌا اْخُِػَي ةّ ْييّ.اْخػى 
َازه يف حال املهاذلث؟  وملاذا ىىه غو الرضر نعلًلا نع ج

َاب/ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ليرتغيب يف اىٓفٔ؛ نلٔهل حٓاىل/  واجل

 . [216 /اجلحل] ﴾ېى
َم كَهل/  -0  /«ال َضر»ومما يدخل يف غه

أن الرشيٓث ىيؿ فيٓا ٌا فيّ مرضة ليٓتاد؛ فإن اتلاكحلف الرشْيث مهاىُص  -
ُّ أةًػا.  وٌِاف

 ويه ْني نالح ادليَ وادلُيا، نٍا أن خماىفخٓا يه ْني ففاد ادليَ وادلُيا. -

 والرشع لً يأمؽ ةٍا فيّ مرضة يف ادليَ، أو ادلُيا. -

َّ ا احلؽج َْ ْتاده، وُىف الييق ًِْٓ يف اتلاكحلف، كال حٓاىل/  - ةو كػ رف
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿وكال/ ، [6 /املائدة] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڍ﴿

 . [223 /ابللرة] ﴾ٴۇ ۋۈ 
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 ونو صَر اتليصري ورفع احلرج/
ً ِْػ اىٓشؾ َْ املاء. - ٍُّ  اتلي

ؽ يف رميان لهاضب اىٓؼر.  - ٍْ  اىِف

 كرص الهالة ليٍفافؽ.  -

 اجلئس يف الهالة ِْػ اىٓشؾ َْ اىليام. -

رأى رساًل يٍيش،  أن اجليب »وٌَ ْؼا املٓىن/ ٌا يف الهطيطني َْ أنؿ/  -
إن ا ، ويف روايث/ إن ا لغين غو مشيً، فلريكبكيو/ إُّ ُؼر أن حيز ٌاكيًا، فلال/ 

 .(1)«لغين غو حػذيب ٌذا ىفصً

اىَب ةّ ٌّ إْفاره؛ ةو يُِِؽ إىل  - ٍَ ومما يػعو يف ٍْٔم ذلم/ أن ٌَ ْييّ ديَ ال ُي
، وىلع ْؼا كٔل [122 /ابللرة] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ﴿ضال إيفاره، كال حٓاىل/ 

ِػيَ أن يليض مما ْييّ يف ةيّٓ رضٌر، نرياةّ  ٍَ اجلٍٓٔر. ويف ٌؼْب أمحػ/ ال يَُليَُّف اىـ
ومفهِّ املطخاج إحلّ، وعادٌّ نؼلم، وال ٌا حيخاج إىل اتلشارة ةّ جلفلخّ، وُفلث ْياهل. 

ّ ةخٓب وٌَ املفيػ ِْا/ أن ُؼنؽ اىفؽق ةني الرضر واحلؽج، فاحلؽج/ ٌا يٍلَ حتٍي
ومللث ىلع اجلفً، دون أن يهو إىل ضػ الرضر ةالهطث واملال، وكػ ُىف اللارع احلؽج 
ييّ فٍَ حتٍو املللث  َْ ْتاده ٌَ ةاب الؽعم، ولهِّ ُىف الرضر ٌَ ةاب اىٓؾيٍث، ْو
ْج، ولً يلَ اعنيًا، نهيام الليظ والليغث الهترييَ، وىلَ ٌَ  وأىت ةاىٓتادة نطَّ

اكن اعنيًا  حٓاىل، وكػ كال ةٓيًٓ ةتٍالن نٌّٔ؛ ألن ا ال  نام ٌّ اىٓيً ةالرضر
 . (0)يٍاع ٌَ ضيد يٓىص 

إستار الرشيم ىلع املٓاوىث ضيد اكن ىلع نو اتلعتيلات الفلٍيث هلذا احلديد/  -3
رشيلّ، أو ساره رضٌر يف حؽكّ، وإجياب اللفٓث دلفّ رضر الرشيم اىٍارئ، وإجياب 

                                      
 . (1640)، ومفيً (6721، 1865)أعؽسّ ابلغاري  (1)
 .(346)صْيً أنٔل اىفلّ يف ذٔبّ اجلػيػ، ملطٍػ سٔاد ٌغِيث  (0)
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 اىلفٍث.ابليّ إذا حٓؼرت 
َم جلفصً واغخداؤه ىلع املػخدي ةهرل نا اغخدى ةً غليً ليس داخاًل يف  -4 اىخصار املظل

، ةو هل أن ينخرص ويٓاكب إن كػر ةٍا أةيص هل ةاحلق، وىيؿ ذلم الرضر املييه غيً
ٔسّ اذلي أةاضخّ الفِث، وكػ كال ةٓو اىفلٓاء ا وال رضاًرا، إذا اكن ىلع ال ًٍ يف - ُي

ٔد ةٍال ليشاضػ كػ ائخٍِخّ ْييّ، أو حنٔ اذلي جيطػ ضلًّ  ا ْييّ، ذً يِفؽ املشط
أدر األناىث إىل نو ائخهيم وال ختو نو »/ فيّ أن يأعؼ ضلّ ٌَ ذلم، وضػيد/ -ذلم

ٌِٓاه ِْػ - رواه أةٔ داود واىرتٌؼي وأعؽسّ احلاكً ىلع رشط مفيً -«خاىم
ياُخّ لم، نأن اجليه إٍُا ةٓو اىٓيٍاء/ ال ختَ ٌَ عاُم ةٓػ أن اُخرصَت ٌِّ يف ع

وكّ ىلع االةخػاء، وأٌا ٌَ اعكب ةٍرو ٌا ْٔكب ةّ وأعؼ ضلّ فييؿ خبائَ، وإٍُا 
 . (1)اخلائَ ٌَ أعؼ ٌا ىيؿ هل، أو أكرث مما هل

َاغد اآلحيث/ -5   وكد اشتيتط الفلٍاء واألصَحلَن نو ٌذا احلديد ونا يف نػياه الل
أةٔاب اىفلّ، اكلؽد ةاىٓيب، ودميّ أُٔاع اخليار ، وينتين ْييٓا نرري ٌَ الرضر يَُزال

ٌَ اعخالف الٔنف املرشوط واتلٓؾيؽ، وإفالس امللرتى وغري ذلم، واحلشؽ ةأُٔاّْ، 
 واللفٓث، ودفّ الهائو، وكخال ابلغاة، وففظ اجلاكح ةاىٓئب، وغري ذلم.

َاغد اآلحيث/  وحخػلَّق ةٍذه اللاغدة الل
 الرضورات حبيح املحظَرات/ -1

َُ برش َْ ذً ساَز أكُو امليخث ليٍيٍؽ، واتليف ٌِ ط ُلم املطِٔرات يف الرضر ِْٓا، و
ُّ الهائو وإن أدَّى إىل كخيّ. ْهَؽه، ودف ٍُ  ةليٍث اىلفؽ لي

ا/ -0  نا أةيح للرضورة يلدر ةلدٌر

ُّ ويُتٌِْف ضياحّ، ال يؾيػ ىلع ذلم، وكلف اىٓٔرات  فامليٍؽ يأكو ٌَ امليخث ٌا يَُفػُّ رٌَل
هؼا. ليخٍتب  ةلػر احلاسث، ْو

                                      
 . (024 -023)صالةَ دكيق اىٓيػ رشح األربٓني اجلٔويث،  (1)
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 «نا جاَز لػذٍر ةعل ةزواهل» وكؽيب ٌَ ْؼه اىلاْػة/ اىلاْػة األعؽى/فائدة/ 
ٔد املاء، كتو ادلعٔل يف الهالة. ٔس ً يتٍو ة ٍُّ  اكتلي

 الرضر ال يَُزال ةالرضر/ -3
َليِّػة ىلاْػة الرضر يُؾال، أي/ يُؾال وىلَ ال ةرضر. ٌُ ؼه اىلاْػة   ْو

ٔاز أن يأكو ميٍؽ ٌٓام ميٍؽ ٌريّ، وجئز أعؼ امليٍؽ ْػم ونو فروغٍا/  س
 ٌٓام غري امليٍؽ وكخاهل ْييّ.

ٍها -4 ٍُها َضًرا ةارحكاِب أخفر  /إذا حػارضج نفصدحان رويع أغظُه
ؼا ٌا يفىم ةخطٍو الرضر اخلاص  ترِاء ٌَ اثلاثلث، ْو ؼه اىلاْػة يف ٌٓىن ااـل ْو

ؼا إذا لً يلَ ةُػٌّ   ٌَ ارحلاب أضػٍْا.دلفّ الرضر اىٓام، ْو
 ً رضَّْت ةتٓو اجلاس؛ حلأٌَ ٌَ ـائْؽ

َ
وهلؼا رشع ا حٓاىل احلػود واتلٓازيؽ، وإن أ

ؽىّ.  ىلع ُففّ وٌاهل ْو
ٍا.  وساز ألسو ْؼا احلشؽ ىلع اىٍتيب اجلاْو، واملفىت املاسَ؛ ىٍٓٔم رضْر

 وساز ةيّ ٌٓام املطخهؽ سرًبا ِّْ.
/ وهلؼا ُيه َْ الهالة يف مفشػ الرضار، (1)فعدرء املفاشد نلدم ىلع جلب امليا -5 

ٔد ٌِافّ.  وضؽٌج اخلٍؽ ٌّ وس
 /إىـزال احلاجث الػانث واخلاصث نيـزلث الرضورة فخبيح املحظَر -6

 فٍرال احلاسث اىٓاٌث/ سٔاز اإلسارة ٌّ ْػم املِافّ وكج اىٓلػ.
َ اجلٓاىث. (0)وٌرال اخلانث/ اجلٓاىثُ  ٌِ  ٌّ ٌا فيٓا 

                                      
، واملػعو، الةَ ةػران (0/65)، واإلةٓاج، (070، 4/027)، (361، 3/192)، (151 -0/152)، (043، 1/195)املٔافلات  (1)

 . (0/99)، وكلاف اىلِاع (87)ص، واألكتاه واجلِائؽ، ليفئيط (098)ص
ْٓو (0) ا، أو دلٓٔاًل ، واجلٓاىث/ -ةيً اجليً -واالـً/ اجلُ ًٌ ، الةَ كخيتث احلػيد . غؽيبدفّ يشء ملَ يٍٓو هل ٍْاًل ٌٓئ

 . (11/111)، ولفان اىٓؽب (0/504)
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 املشلث جتلب اتليصري/  -7
ا/  ًٓ ؛ ٌرو/ كييو اجلشاـث اىيت ال «إذا ىاق األمؽ اتفّ»نٍا ورد يف الؽعم دمي

َ أذؽْا.  يٍلَ االضرتاز ِْٓا فيُٓىف ِْٓا ْو
 ؛ ٌرو/ نرثة احلؽكث يف الهالة فإُٓا حتٍيٓا.«إذا اتفّ األمؽ ىاق» ويف امللاةو/

 / «َضر وال َضار ال»/ ؛ ىلٔهل األصل يف املضارر اتلحريم -8
 . (1)وٌَ اـخلؽأ الرشع جيػ أن الرشيٓث ال حأيت ةإةاضث ٌا فيّ رضر راسص، أو مفاوٍ 

  الرضر ال يكَن كديًها/ -9
ا، ٌرو/ أن يلٔن ليٍلكَّف  ًٍ ةٍٓىن/ لك ٌا فيّ رضر يؾال ـٔاء اكن ضػيرًا، أو كػي

اجلافؼة حٍو ىلع نفائّ ةِاء حٍو ٌِّ ُافؼة ىلع أرض ساره، فئ ةىن ساره واكُج ْؼه 
ٔراحّ فيشب إزاتلٓا، وال ْربة ةلػٌٓا ِْا.  ْو

ا يف أيػي امللكفني، وفيّ ُفّ هلً، وال مرضة فيّ لآلعؽيَ؛ فِٓا ليِلَػِم  ًٍ أٌا ٌا اكن كػي
ِا حمو اىلاْػة  ِّ »اْختاٌر، ويلٔن اُخفآًْ مرشواًع، ْو ٌِ ، فاىلاْػة «اىلػيً يرُتَُك ىلع كَِػ

االرضر »األوىل  ًٍ ِّ »، اكىليػ ىلاْػة «ال يلٔن كػي ٌِ  . (0)«اىلػيً يرُتَُك ىلع كَِػ
 
 

 
 

                                      
تيك (1)  ، واتلترصة(473)صركاد إل، وا(01/452) اىفخاوىدلٍٔع ، و(135)ص تريط، واتللؽيؽ واتل(166 -0/165) اإلةٓاج، ليفُّ

 . (487)ص ئ، واتلٍٓيػ، لإلـِ(0/015) ، واملٓخٍػ(020)ص
 . (041)ص اجلٔويثالٔايف يف رشح األربٓني ، (077)ص  رشح األربٓني اجلٔويث كٔاْػ وفٔائػ (0)
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 الحديث الثالث والثالثون
 

 

َلْو يُْعَطى النَّاُس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  أنَّ رسىل ¶ عن ابن عباس

ِبَدْعَواُهْم ََلدََّعى رَجاٌل أمواَل َقْوٍم وِدَماَءُهْم، ولِكنَّ البَيِّنََة عىل 

ِعي، واليمنَي عىل َمْن أَنَْكرَ   .«املُدَّ

 وغريه، وبعُضه يف الصحيحني. (1)، رواه البيهقيحديث حسن

 
 
 
 

 

  

                                      
اإلٔام احلاوؾ أةٜ ةلؽ أمحػ ةٖ احلفني ةٖ قٌل الشاويع، اّىٌيٙ ضاضب الفنن الُربى اّيت ةٛا ٗرص ٔؼٚب اإلٔام  (1)

ًغا  -ةىخص ابلاء -الشاويع، واتلطاٗيه احلف٘ث اجلاوكث، وابليٛيق ٜايح ٗحفاةٜر ىلع قرشيٖ وـؽ نفتث بليٛي، ويه ًؽيث ة٘
تني وأربكٕائث. ٔ٘ٛا، ودل ـ٘ث أربف وذٕاٗني وذالذٕائث، وحٜيف  ـ٘ث ذٕان ومخفني وأربكٕائث وًيِ/ ذالث ـو
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
ٖٔ روايث احلفٖ ةٖ ـِٛ قٖ اةٖ أيب مْيُث، ًال/  (1)ٚؼا احلػيد أعؽسٙ ابليٛيق

َث املؽأحني َؽ ًطَّ ََ ، ًال/ وُختُج إىل اةٖ قتاس (2)َ٘ج ًاعيًا الةٖ الؾبري ىلع اّؽائه، وََؼ
ٜل ا ¶وُخَب اةٖ قتاس  ٘ٙ اةٖ الطالح  / إنَّ ـر َؽ احلػيد. وضفَّ ََ ًال...، وَؼ

 .(3)واجلٜوي واةٖ ضشؽٍ 
أن امؽأحني اكٗخا »واحلػيد يف الططيطني ٖٔ روايث اةٖ سؽيز قٖ اةٖ أيب مْيُث/ 

ختؽزان يف ةيج، أو يف احلشؽة، وغؽسج إضػإٚا وًػ أٗىؼ ةإشىف يف َىٛا، وادقج ىلع 
ٜل ا  لَ يعطُ انلاس / األعؽى، وؽوف إىل اةٖ قتاس، وٌال اةٖ قتاس/ ًال ـر

َاٌم لذ  َم   دناء   بذ ٌذ ةدع َال   ك ٍ  وأم ا ةا واًؽءوا قْيٛا/ مـ ؽٚو ەئ وئ وئ ۇئ ﴿، َذ

ا واقرتوج، وٌال اةٖ قتاس/ ًال اجليب . [77 /آل عهران] ﴾ۇئ ؽٚو ايلهني ىلع / وَؼ
 .(4)«الـهدىع عليً

ٜ الططيص يف ضػيد اةٖ سؽيز، ورواحٙ  ؽه ابلغاري ومريه ةٛؼا الْىؾ، ٚو ََ ُٚؼا َذ
ؽه ةْىؾ ابليٛيق،  ََ ٖ َذ َّٕ ٍٙ آَعَؽ أكرث وأوذي م ّلٖ ورد ّىؾ ابليٛيق قٖ اةٖ قتاس ٖٔ وس

ٜل ا  (5)رواه الؽبيف ةٖ ضتيب  /ٖٔ روايث ساةؽ ةٖ زيػ قٖ اةٖ قتاس، ًال/ ًال ـر
                                      

 . (21211)يف الُربى  أعؽسٙ ابليٛيق (1)
ا (2) ٚؽ  .ـيأيت َذ
 . (283 -5/282)يف وخص ابلاري  (3)
 . (1711)، ومفْٓ (4552، 3668، 2514)أعؽسٙ ابلغاري  (4)
 . (592)يف مف٘ػه  (5)
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 .«ابلييث ىلع نو ادَّىع، وايلهني ىلع نو أىكر»
َاٌد، نيٍا/   وهل ش

وٌال/  اكن ةحين وبني رسِ أرض ةاحلٕٖ، وغاضٕخٙ إىل اجليب » قٖ األشكد ةٖ ًحؿ/ -1
ٜل ا فيهييًوٌْج/ ال، ًال/  ٌل لم ةييث؟ ق٘ػ - ، ًْج/ إذن حيْه، وٌال ـر

َ  ٌَ فيٍا فاجر   مسلم   نو حلف ىلع يهني صرب يلخطع ةٍا نال امرئ  / -ذلٍ ليق اهلل ٌو
إىل  [77 /آل عهران] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿وزنّج/  عليً غضتان،

 .«آعؽ اآليث
 .(1)«شاٌداك، أو يهييً»ويف روايث ملفْٓ يف ٚؼا احلػيد/ 

وٌال  ،ساء رسِ ٖٔ ضرضمٜت ورسِ ٖٔ َ٘ػة إىل اجليب »وقٖ وائِ ةٖ ضشؽ ًال/  -2
ٜل ا، إن ٚؼا ًػ مْتين ىلع أرض يل اكٗج أليب، وٌال الُ٘ػي/ يه  احلرضيم/ يا ـر

ٜل ا   ألم ةييث؟/ -لْطرضيم- أريض يف يػي أزرقٛا ّحؿ هل ويٛا ضي، وٌال ـر
ٜل ا، إن الؽسِ واسؽٌ  فلم يهييً،ًال/ ال، ًال/  ، ال يتايل ىلع ٔا ضْه ًال/ يا ـر

واٗؽْي حلطْه، وٌال  ليس لم نيً إال ذلم،يشء، وٌال/ قْيٙ، وّحؿ يخٜرع ٖٔ 
ٜل ا  َ عيً أنا لنئ حلف ىلع ناهل يلأكلً ظله  ّـٕا أدةؽ/  ـر ا يلللني اهلل ٌو

 .(2)«ض  نعر
ا اةٖ  ٚؽ وهل شٜاٚػ أعؽى ٖٔ ضػيد قتػ ا ةٖ قٕؽو ةٖ اّكاص ومريه، َذ

ؼا ٔكًًن دلٌٕف قْيٙ.(3)رسب  ، ٚو
)ابلييث ىلع ًال/  وًػ اـخػل اإلٔام أمحػ وأةٜ قتيػ أن اجليب » /ًال اةٖ رسب

ؼا يػل ىلع أن ٚؼا الْىؾ ق٘ػٕٚا ضطيص حمخزٌّ ةٙ، ويف  املديع وايلهني ىلع نو أىكر( ٚو
                                      

 .(138)، ومفْٓ (2357)أعؽسٙ ابلغاري  (1)
 . (139)أعؽسٙ مفْٓ  (2)
 . (229 -2/228)سأف اّكْٜم واحللٓ  (3)
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 .(1) «املكًن أضاديد َررية
َؽ هل ةكظ الشٜاٚػ، ذٓ ًال/  ََ وًػ ُرِوَي قٖ قٕؽ أٗٙ َخب إىل أيب مٜىس/ )أن »وَذ

 .(2)«املػيع واحلٕني ىلع ٖٔ أٗلؽ(ابلح٘ث ىلع 
 .(3)وًىض ةؼلٍ زيػ ةٖ ذاةج ىلع قٕؽ أليب ةٖ َكب، ولٓ يُُ٘ؽاه

وِتيٙ داود قْيٙ وىلع ٗبي٘ا الطالة والفالم ٜٚ أنَّ » وًال ًخادة/
ُ
وطِ اخلؽاب اذلي أ
 . (4)«ابلح٘ث ىلع املػيع واحلٕني ىلع ٖٔ أٗلؽ

ََع قْيٙ وأدمكٜا» /ًال اةٖ امل٘ؼر  .(5)«ىلع أن ابلح٘ث ىلع املػيع، واحلٕني ىلع املػَّ
 
 
 
 

 
 
 

  

                                      
 .(3/932)سأف اّكْٜم واحللٓ  (1)
 . (11/253)، وابليٛيق (217 -4/216)، وادلارًؽين (6/217)املط٘ه، الةٖ أيب شحتث  (2)
 . (11/136)، والفنن الُربى، لْتيٛيق (756 -2/755)، وحاريظ املػي٘ث، الةٖ شتَّٙ (1/118)أعتار اٌّغاة، لٜكيف  (3)
 أيًغا. -، وًػ روى ذلٍ قٖ رشيٍص (23/141)اتلىفري، لْؽربي  (4)
 . (65)صاإلدماع، الةٖ امل٘ؼر  (5)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 
 حٌػٔج حؽدمخٙ يف احلػيد اتلاـف قرش ٖٔ )األربكني(. 

 
 

 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

ََع قْيٙ وأدمكٜا»ًال اةٖ امل٘ؼر/  يِع، واحلٕني املػَّ  .(1) «ىلع أن ابلح٘ث ىلع املػَّ
 .(2) «احلػيد ًاقػة َترية ٖٔ ًٜاقػ أضاكم الرشع»ًال اجلٜوي/ 

ٌِ ٖٔ أضٜل األضاكم، » /األربكني رشح يف اّكيػ دًيي اةٖ ًال ؼا احلػيد أض ٚو
 .(3) «وأقـٓ مؽسف ق٘ػ اتل٘ازع واخلطام

 
 

 
  

                                      
 .(65ص) اإلدماع، الةٖ امل٘ؼر  (1)
 .(12/3) رشح مفْٓ، لْٜ٘وي(2)
 .(219)صرشح األربكني اجلٜويث، الةٖ دًيي اّكيػ  (3)
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 شـرح املفـردات

 
 
 ضؽف أخ٘اع الٔخ٘اع، أي/ حٌخيض أخ٘اع اجلٜاب؛ الٔخ٘اع الرشط. /«لَ»
 ألعؼ، وقربَّ ةادلقٜى؛ ألٗٛا الفتب يف األعؼ. /«الدَّىعذ »

ٜاَل مرِيٚٓ؛ الٔخ٘اع اإلقؽاء ةٕشؽد ادلقٜى.  واملكًن/ أخ٘ف أعُؼ رساٍل أم
ٜذة ٖٔ ابليان؛ إلوادحٛا هل. /«ابليِّيث»  ٔأع

ٜهل »ًال اةٖ اٌّيٓ/  والططاةث اـٓ للك ٔا يبني احلي، ويه  ابلح٘ث يف الكم ا وـر
ا ةالشاٚػيٖ، أو الشاٚػ واحلٕني ٜٚ ث يف اضؽالح اّىٌٛاء، ضيد عطُّ ُّٓ ٖٔ ابلحِّ٘  .(1) «أق

ؽ اةٖ اٌّيٓ  ٍٜد، أو »/ -يف احلػيد- أنَّ املؽاد ٖٔ ابلح٘ثِ  ♫وَذ ٔا يُبنيِّ احليَّ ٖٔ شٛ
 .(2)«ٜٛر احلي ىلع أمٍؽ ٔكنيدالّث... ًال/ وال يٌه ؿ

 
 
 

 
 
 

  

                                      
 .(1/71) املًٜكنيأقالم  (1)
 . (1/91)املطػر الفاةي  (2)
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 الشرح اإلمجالي

 
 

ِؽ؛  ُِ ْ٘ ُٕ ٌِ يف قػم ًتٜل ادلقٜى املشؽدة قٖ األدّث واٌّؽائٖ، وحتْيه اّـ احلػيد أض
ا لْكػل، وإًأًث لْطي، وضًٜٗا لْ٘ىؿ واملال. ًٌ  حتٌي

ؼه ادلقٜى اخلاحلث قٖ ادلحلِ واّربٚان مؽدودٌة أيًّا اكن دلاهلا  ، ٚو ُّ ، أو احلِّسِّ املكٜ٘يُّ
ٜاٌء اكٗج يف احلٌٜق واملكامالت، أو يف مفائِ اإليٕان واّكْٓ.  ـو
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 الشرح التفصيلي

 
 
 «َضؽف يىيػ أخ٘اع اليشء؛ الٔخ٘اع مريه )أخ٘اع اجلٜاب؛ الٔخ٘اع الرشط(. /«ل 

 ويف ٌذا إشاكل/
ٜ دقٜى ةكظ اجلاس ُي َررًيا، ٚو ٌَّ ٔال ةكظ، ؤ٘ٛٓ ٖٔ ُيْكَؽٝ  ألن الرشط يخط

 ةػقٜاه ؤ٘ٛٓ ٖٔ ال ُيْكَؽٝ ةػقٜاه؟
ي َررًيا دون اثلاين. ٌِّ  والرشط ٔخط

َاب/  واجل
َم ودناءٌم»أن املؽاد ةٌٜهل/  -1 َال ك ، أي/ ألعؼوٕٚا، وٜعف ادلقٜى «الدىع رجال أم

 مٜعف األعؼ؛ ألٗٛا ـبتٙ.
ََع قْيٙ، أو دٔٙ  قيٙ وال شٍ أنَّ أْعَؼ ٔال املػَّ يِع ٔا يػَّ ممخٌ٘ف؛ الٔخ٘اع إقؽاء املػَّ

 ةٕشؽد دقٜاه.
َٚا ـحتٜيٙ / «لَ»و -2 ضؽف رشط ويٕا مىض، وذلٍ حنٜ/ ًٜلٍ/ لٜ ًام زيػ ٌُّٕج، ووَّسَّ

َٚا مريه ةأٗٛا ضؽف أخ٘اٍع؛ الٔخ٘اٍع،  ةأٗٛا ضؽف ملا اكن ـيٌف لًٜٜع مريه، ووَّسَّ
ؼه اّكتارة األعرية يه املشٜٛرة.   ٚو

ٜه ق٘ػ اةٖ ٚشام ومريه ٖٔ أئٕث الْنث«واألوىل األضص»قٌيِ/  ًال اةٖ ، وبٙ (1). وحن
 يؾول اإلشاكل.

ٍِ -ضيجئؼٍ - واملكًن قيٙ ملشؽَّد دقٜاه دون ةحٍ٘ث، أو دحل / لٜ اكن الشغص يُكَؽٝ ٔا يػَّ
                                      

، واإلٗطاف يف مفائِ اخلالف، (188)ص، وأرسار اّكؽبيث (346 -342)ص، ؤنين الْتيب (4/47)رشح اةٖ قٌيِ  (1)
 . (76)صلألٗتاري 
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 لًٜف ادِّاعء اجلاس ٔا ّحؿ هلٓ ٖٔ أمٜاِل ودٔاِء اآلَعؽيٖ.
  /انلاس   لَ»كَهل ُ  /«ي عطذ

/ ٗائب واقِ ـػَّ مفػَّ املىكٜل ةٙ األول، واملىكٜل اثلاين حمؼوف حٌػيؽه/ ٔا انلاس
قٜٗٙ، أي/ األمٜاَل وادلٔاَء.  يػَّ

ُ»ؤكًن   ُُياب يف دقٜاه. /«ي عطذ
  /َاٌم»كَهل  اّؽْب. /-لغث- ادلعَى /«ةدع

/ ٍٍٍٍ. ورشًع  ٍٓ ٍٍٍٍٍٍٍٍ، أو حملِّ ٍٓ  إعتارك حبيٍّ لٍ ىلع مريك ق٘ػ ضاك
ُٖ قؽوث/  ا»ًال اة ًٌّ ّٓ أوسَب ٌّائْٙ ض ِْ ـُ  .(1) «ادلقٜى/ ًٌٜل ٜٚ حبيُد لٜ 

 وأٔا الشٛادة/ ويه ادلقٜى لْنري ىلع اّنري.
 واإلًؽار/ ادلقٜى لْنري ىلع اجلىؿ.

 /الدىع»كَهل»/  
 .«لَ»سٜاب 
  /رجال»كَهل»/  

َٕؽيٖ   َؽ الؽساَل حنْيتًا، حنٜ/ اُّك ََ ؽ ابلاّل ٖٔ ةين آدم، وَذ ٜ اذَل دمف رسِ/ ٚو
وإٌّؽيٖ، أو ألن ادلقٜى حطػر اغبًلا ٔ٘ٛٓ، أو ٖٔ ةاب االَخىاء ةأضػ األمؽيٖ، ٌَٜهل 

 ، أي/ واّربد.[18 /انلحل] ﴾ڃ چ چ﴿حكاىل/ 
ٜد ةالؽسال/ اجلاس، َٕا يف الؽوايث «الدَع رسال ونفاء»واملؽاد/  ، أو يلٜن املٌط

ؽ اخلاص وإرادة اّكام، أو اجلؾء وإرادة اللك، «الدَع ٗاٌس »األعؽى/  َْ ؛ ويُٜن ٖٔ ًتيِ ِذ
ِػُم ىلع ذلٍ. ٌْ  وساء ةطينث اجلٕف )رسال(؛ لإلشارة إىل أنَّ مري واضػ ُي

  /َم»كَهل َال ك  /«أم
َع قْيٛٓ ودٔاءٚ ُٕػَّ ، أو ةكًغا.أي/ أمٜال اّـ  ٓ الُكًّ

                                      
 .(468) لْؽضاع قؽوث اةٖ ضػود رشح (1)
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َم» ٌِ لْؽسال واّجفاء يف احللٓ «أًٜام»ىلع  / اـٓ دمف، ودمكٙ اجليب «ك ٜ شام ، ٚو
ٜارد يف احلػيد.  ال

َ أواًل ةالؽسال، ذٓ ةاٌّٜم ذاٗيًا؟  وملاذا َعربَّ
 لْخىنن، ودوًكا لُؽاٚث اتلُؽار. -1
يِع أن يلٜن رساًل؛ إذ املؽأة ال يْيي ةٛا ضغٜر دلالؿ احلاكم  -2 وألن اّناّب يف املػَّ

 وامل٘ازاعت.
ََع قْيٙ ًػ يلٜن رساًل، أو امؽأًة، وذلٍ ةاداعء اجل٘ايث ىلع اجلىؿ وٕا دوٗٛا،  واملػَّ

 َأن يٌال/ ًخِ والًٗا، أو سؽضٙ.
  /ودناءٌم»كَهل»/ 

َال  ىلع  نذج األم ُٓ عؽًؽا، وًػ ورد أٗٛا أول ٔا  ادلناء  وملاذا ك دِّ ُّٓ وأقـ ٔف أن ادلٔاء أٚ
 يٌُىض ويٙ ةني اجلاس؟

َاب/ ا أيَُّس، وأخػاد األيػي إحلٛا أـِٛ؛  واجل َٚ ٜال أكرث؛ إذ أعُؼ ألن اخلطٜٔات يف األم
َّٓ حََؽى اّكطاة ةاتلكػي قْيٛا أعكاف اّكطاة ةاٌّخِ، ويٕلٖ أن يٌال/ إن اّكؽه  ِٖٔ َث و

ٜاو ال يٌخيض حؽححتًا، َٕا يف ةكظ روايات احلػيد/  ٍ م»ةال َالـذ  .«الدىع ىاس  دناءذ رجال وأم
  /لكو»كَهل»/  

خػراك، وحٌف ةني ٗيف وإذتات، حنٜ/ ٔا ًام زيػ ّلٖ قٕؽو، ويه ٚ٘ا ةكػ  حىيػ ااـل
خػراك اذلي ٜٚ مؤداٚا، لُ٘ٛا ساريث قْيٙ حٌػيًؽا؛  إذتات وال ٗيف ًتْٛا ضىت يطص ٔكًن ااـل

يِع. ٜاٚٓ؛ ّلٖ ةابلح٘ث، ويه ىلع املػَّ  ألن )لٜ( حىيػ اجليف؛ واملكًن ال ُيْكَؽٝ اجلاُس ةػق
  /يع  »كَهل  /«لكو ابلييث ىلع املدَّ

يِع » َؽ )ٔرال اّـاٚؽ/ ةؽاءة اذلٔث(«املػَّ ِٚ ُٜحٙ(، أو / ٖٔ خياّه ًٜهُل اّـا ، أو )ٖٔ خُيًَلَّ ـو
 .(1)ٖٔ خياّه ًٜهل األضِ )ةؽاءة اذلٔث(

                                      
يع ٖٔ اكن ًٜهل أعكه؛ خلؽوسٙ قٖ  (1) ٜد، أو خماّىخٙ ألضِ.املطٌٌٜن ىلع أن املػَّ  ٔكٛ
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َع قْيٙ» ُٕػَّ ُٜحٙ(«ال ٖ ال خيًلَّ ـو َٔ  .(1)/ قُفٙ )
ِؽ؟ فإْن كيل/ ُِ ْ٘ ُٕ يِع، واحلٕني ىلع اّـ  ٔا ضُٕث َٜن ابلح٘ث ىلع املػَّ
َاب/ ؽ  فاجل ُِ ْ٘ ُٕ يِع؛ دلقٜاه عالف اّـاٚؽ، وًٜة ساٗب اّـ لغكه ساٗب املػَّ

َِ ةؽاءة اذلٔث، وابلحُ٘ث/ ضشٌث ًٜيث؛ بلُْكِػٚا قٖ اتلٕٛث، واحلٕني/ ضشٌث عكيىث؛  ملٜاوٌخٙ أض
اٌّٜيث يف اجلاٗب الغكيه، واحلشُث الغكيىث يف ٌّؽبٛا ٖٔ اتلٕٛث، وُشِكَِْج احلشُث 

 اجلاٗب اٌّٜي؛ حلخكادال.
قيٙ. يع/ أٗٙ يفخطي ةٛا ٔا يػَّ  ؤكًن َٜن ابلح٘ث ىلع املػَّ

يِع. اَعُه قْيٙ املػَّ ؽ/ أٗٙ يجخيف ق٘ٙ ةٛا ٔا ادَّ ُِ ْ٘ ُٕ  َٕا أن ٔكًن احلٕني ىلع اّـ
يِع، َٕا أن احل ََع قْيٙ.وإال وْحفج ابلح٘ث واستث ىلع املػَّ  ٕني ّحفج واستث ىلع املػَّ

ََع قْيٙ، وْٜ أًام  وابلحُ٘ث ٔخكيٌ٘ث يف ضيِّ املػيع، واحلٕني مري ٔخكني يف ساٗب املػَّ
 ابلح٘ث ىلع إٗلاره ًُِتَْْج؛ ألٗٙ ساء ةاألًٜى ةػاًل قٖ األعكه.

  /ر»كَهل ىْكذ
ذ
 /«وايلهني ىلع نذو أ

َِّب ةٙ، واكٗج دلوف سكِ احلٕني قْيٙ؛ ملا ًام ٖٔ اضخٕال  انشنال ذٔخٙ ةٕا ُؼٜ
 االضخٕال، وتفٌُػ احلٕني ةإةؽاء اخلطٓ ٔ٘ٛا، وال حيْىٙ ةكػ ادلقٜى إال ةاـتئ٘اوٛا.

؟«ٖٔ أٗلؽ»وملاذا ًال ٚ٘ا/  ْٖ َٕ  ؟ ولٓ يُكرب ةاـٓ اّىاقِ؟، أو ملاذا لٓ يُكرب يف احلاّني ة
ػَّ  ُٕ َؽ، وال ِٚ يِع خياّه ًٜهُلُ اّـا ػَّ ُٕ  ََع قْيٙ يٜاوٌٙ.ذلٍ ألن ال

ؽ أمًؽا ؿاًٚؽا؛  ََع قْيٙ يَؼ ُٕػَّ ص، وال ؽ أمًؽا عىيًّا؛ ّكؽوِّ دقٜاه قٖ املؽسِّ يِع يَؼ ػَّ ُٕ وال
قؽٞ اخليفُّ 

ُ
ٜدة، وَأ الًرتان دقٜاه ةٙ، واملٜضٜل أؿٛؽ ٖٔ املكؽَّف؛ الشرتاط َٜن ضْخٙ ٔكٛ

ِؽ. ِٚ ُؽ لْـا ِٚ  لْغيفِّ واّـا
يِع ويٙ رضٌب ٖٔ  اتلكؽيه املكٜ٘ي؛ إلًػأٙ ىلع ادلقٜى؛ و٘اـب وًػ يٌال/ املػَّ

ؽه ةالم اتلكؽيه.  َذ

                                      
ََع قْيٙ/ ٜٚ ٖٔ حؽسص ًٜهل ةكادة، أو مٜاوٌث أضِ، أو ًؽي٘ث. (1)  واملػَّ
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خغىائٙ ةخأعريه، وكٜٗٙ إذا ـَُج ال  ؽ ويٙ رضب ٖٔ اإلةٛام واتلُ٘ري؛ اـل ُِ ْ٘ ُٕ واّـ
ا حباهل. ًٛ ا شبي ًٔ  ُيرْتَُك )ق٘ػ ةكظ اّىٌٛاء( وأىت ويٙ ةٕٖ؛ ألن ويٛا إةٛا

ر حتْيىٙ، َٕا لٜ اكن ٔيخًا، أو ةٛيٕث.؛ «نذو ادَّىع عليً» وًػ يٌال/ لٓ يُكربِّ ةـ  ألٗٙ ًػ يخكؼَّ
ل ٌذا احلديد نو كتيل العام املخصَص؟  ٜسػ ضاالت ال حيْه ٌو ةٕكًن/ ِٚ ح

يِع؟ ََع قْيٙ، وإٕٗا حيْه املػَّ  ويٛا املػَّ
َاب/  ٗكٓ. وأٔرُْث ذلٍ/ واجل

 ًخِ ضاضتٛٓ.ويه ةأن يٌفٓ اٌّٜم أيٕاًٗا مُؽرة يف دقٜاٚٓ ىلع رسِ أٗٙ اللسانث/  -8
 َيه حيْه أوحلاء املٌخٜل ىلع شغص ٔكني وٚٓ ال يػرون ق٘ٙ؟  فإن كال كائل/

َاب/ ٜ يٌخِ  فاجل أٗ٘ا ال نفْٓ أٗٛٓ ال يػرون ق٘ٙ، وؽبٕا يلٜٜٗن شاٚػوه ٚو
ٜا قْيٙ ة٘اء ىلع  ضاضتٛٓ، وإذا ـْٕ٘ا سػاًل، أو ضٌيٌث أٗٛٓ لٓ يشاٚػوه وْٛٓ أن حيْى

 . (1)احلْه ة٘اء ىلع مْتث اّـٖ سائؾمْتث اّـٖ وحخٓ ادلقٜى، و
 ايلهني نع الشاٌد/ -2

ََّّه اخلؽيُب ابلنػادي 
َ
 .«ادلالئِ والشٜاٚػ ىلع ضطث اّكِٕ ةاحلٕني والشاٚػ»وًػ أ

ع  ةخلف األناىث اليت ةيده. -3  يهني  أنني  ندَّ
ٜ حؽسيُص ساِٗب أًٜى املخػاقيني، وُُتكِ / (2)ويف ٌذه املسألث نذٌب  آخر  احلٕني ٚو

 ُِ ُٙ املفائ ٜسَّ ، وضاكه اٌّايض أةٜ يكًل قٖ أمحػ، وىلع ٚؼا حخ ٍٍ ؼا ٔؼٚب ٔال يف ساٗتٙ، ٚو
َفأث  ٌَ يِع يف اّ ػَّ ُٕ َْؽٚا ٖٔ احللٓ ةاٌّفأث والشاٚػ واحلٕني، وإِنَّ ساَٗب اّـ م ِذ اّيت حٌػَّ

َٓ هل ةٛا، وكؼ ِْث ُسِكَْج احلٕنُي يف ساٗتٙ، وُضِل َِٜي ةالَّْٜ
ا ًَ َّٕ ََع قْيٙ إذا أًام َّـ لٍ املػَّ

َّٜى ساٗتٙ، وطْه ٔكٙ، وًُيِضَ هل. وُضيَك ذلٍ قٖ اجلٕٜٛر، وأٔا أِٚ اّكؽاق  شاًٚػا؛ وإِٗٙ ً
َع قْيٙ  . (3))احل٘ىيث( وال حُيَُِّْىٜن إالَّ املػَّ

                                      
 . (332)ص اجلٜويث، الةٖ قريٕنيرشح األربكني (1)
 . (235 -2/234)سأف اّكْٜم واحللٓ  (2)
 . (383)ص، ّكتػ الٜٚاب أيب ضىيث اجلٜويث رشح األربكني (3)
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َاب عو حديد/  ؤالء يلَلَن يف اجل يع  »ٌو  .«ابلييث ىلع الـه دَّ
 األضاديد األعؽى.ٚؼا اّكٕٜم خمطٜص ةادلحلِ يف  -1
يع»أنَّ ًٜهل/  -2 ْٖ ال ضشَث  «ابلييث ىلع املدَّ َٔ  ٜ ٜد، ٚو يِع املكٛ ّحؿ ةكام؛ ألن املؽاد ىلع املػَّ

ْقٜى، َٕا يف ًٜهل/  ...»هل ـٜى ادلَّ دَّىعذ رجال  َاٌم الذ  .«لَ ي ْعطُ انلاس  ةدع
ِّٜي دقٜاه وْحؿ داعاًل يف ٚؼا احل ٌَ يِع اذلي ٔكٙ ضشث ُت  ػيد.وأٔا املػَّ

ٜ أن ابلح٘ث لك ٔا ةنيَّ ضطث ادلقٜى، وشٛػ ةطػق وللفلٍاء نذٌب  ذالد/  ٚو
يع؛ والْٜث ٔف اٌّفأث ةح٘ث، والشاٚػ ٔف احلٕني ةح٘ث.  املػَّ

 مسألث/

ٜل  َيىيث اتلطْيه؛ مفتً٘ػا إىل ضػيد  أورد أةٜ قتػ ا اٌّؽؼيب يف أًغيث الـؽ
/ اضْه ةا اذلي ال هلإ إال ٜٚ ٔاهل  ةكرين اجليب »ًال/  ◙اةٖ قتاس  ُٙ َضُِّْى

ُ
لؽسِ أ

يع، وًيِ/ ُيٜز اتلنْيؾ ةأكرث ٖٔ ٚؼه الطينث، وًيِ/ ةا «ق٘ػك يشء ، يكين/ لْٕػَّ
وٌػ، وإن اكن مري مفْٓ حيْه ةا اذلي ال هلإ إال ٜٚ َؼلٍ. وق٘ػ ٔالٍ والشاويع 

ٜدي حيْه ةا اذلي أٗؾل اتلٜر اة ىلع مٜىس، واجلرصاين ةا اذلي أٗؾل وأيب ض٘يىث/ احلٛ
 . (1)اإلجنيِ ىلع قحىس، واملشٜيس ةا اذلي عْي اجلار

َم  وأمَهلم»وكَهل/  َم  دناءذ ك َاٌم الدَّىعذ ك ُ انلاس ةدع  /«لَ ي ْعطذ
يع ادلم واملال ال ةػَّ هل ٖٔ ةحٍ٘ث حػلُّ ىلع ٔا ادَّاعه، ويػعِ يف ٚؼا  يػلُّ ىلع أنَّ ٔػَّ

ٜاٚا  اّكٕٜم/ ٍِ أٗٙ اـخُؽٚٛا ىلع الؾىن؛ واجلٕٜٛر أَّٗٙ ال يثتج ةػق إذا ادَّقج امؽأٌة ىلع رس
اعَوى اخلاحلث قٖ ةؽاٚني. ؼا لكٙ يف ادلَّ  قْيٙ يشء، ٚو

وًػ اكن رشيص وإياس ةٖ ٔكاويث حيُٕان يف األمٜال املخ٘اَزع ويٛا ةٕشؽَّد اٌّؽائٖ 
ؼا مؽويٌّ  قٖ الشاويع وأمحػ يف ًٜل اٌّاوث يف رسًث ادلاّث ىلع ضػق أضػ املخػاقيني. ٚو

ٌِ أنَّ  األمٜال، واألعؼ ةؼلٍ، وأعؼ أمحػ واةٖ راٜٚيٙ ةؽؤيث أذؽ اّن٘ٓ ويٕا إذا ادََّع رس

                                      
ٜل  (1)  .(117 -116)ص، أليب قتػ ا اٌّؽؼيب ^أًغيث الـؽ
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َٓ آَعَؽ ًػ أوفػت زرقٙ ةالْيِ.  م٘
ؼا يػلُّ ىلع احىإًٛا»/ ًال اةٖ رسب ىلع االَخىاء ةؽؤيث  -أي/ أمحػ واةٖ راٜٚيٙ- ٚو

 .(1) «بلح٘ث إٕٗا ُتْؽْب ق٘ػ قػم األذؽأذؽ اّن٘ٓ، وأنَّ ا
َدة يف احلديد/  فرع/ يف ابلييث امللص

ٛا» /ًال اةٖ اٌّيٓ َٖٔ عطَّ ُ احليَّ ويُـٛؽه، و ةالشاٚػيٖ،  وباجلْٕث وابلح٘ث اـٓ للك ٔا يُبنَيِّ
ٙ، ولٓ حأِت ابلح٘ث ًػ يف اٌّؽآن مؽاًدا ةٛا  ٌَّ اٚا ض َّٕ أو األربكث، أو الشاٚػ، لٓ يٜفِّ مف

ابلييث ىلع » /الشاٚػان، وإٕٗا مؽاًدا ةٛا/ احلشث وادلحلِ واّربٚان. وكؼلٍ ًٜل اجليب 
ص دقٜاه حلطلٓ هل، والشاٚػان ٖٔ ابلح٘ث،  «املديع املؽاد ةٙ/ أن قْيٙ ةياَن ٔا يُططِّ

 .(2) «وّلٖ مريٚا ًػ يلٜن أًٜى ٔ٘ٛا؛ دلالّث احلال ىلع ضػق املػيع
ٍٜد، َٕا يف ًغيث الؾٗا، وحارةً حلٜن ذالذًث، وحارًة اذجني، وحارًة  وابلح٘ث حارًة حلٜن أربكَث شٛ

األقؽاب ىلع اهلالل، وحنٜ شٛادة املؽأة يف الؽَّعاع، وحارًة حلٜن واضًػا، َٕا يف شٛادة ةكظ 
 .(3)ٗلٜاًل قٖ احلٕني، وحارةً مخفني يٕيً٘ا، َٕا يف اٌّفأث، وحارةً أربكَث أيٕاٍن، َٕا يف الْكان

  /يع  »كَهل  /«ابلييث ىلع املدَّ
ػ دقٜاه، وُتْن٘يٙ  ُٖ حؤكِّ ْٓ ىلع دقٜاه ًؽائ ٌُ ْٖ لٓ َت َٔ قٖ إًأث ابلح٘ث، وخُٜن املؽاد ةٙ/ 

ٚؼه اٌّؽائٖ يه ابلح٘ث، وحٌٜم ٌٔأٛا، ويْؾٔٙ ابلح٘ث إذا ادََّع شحئًا عىيًّا، أو عالف 
يِع/  األضِ، ؤٖ األٔرْث اّيت ال ُتْؽْب ويٛا ابلح٘ث ٖٔ املػَّ

 إذا ادَّاَعٚا ضاضتٛا ووضىٛا.الللطث  -1
 إذا ُقْٓ ؿْٓ الٜالة. املغصَب -2

ؽ الطىث، َٕا يف الٌْؽث.وكؼا ردُّ ٔا وُِسَػ ٔف قُ  َْ ِعيٛا ةِؼ ػَّ ُٔ  ِٖٔ اع اّؽؽق، وُيلخىَف   ؽَّ

                                      
 .(3/943)سأف اّكْٜم واحللٓ  (1)
 .(11)صاّؽؽق احلُٕيث  (2)
ؤٖ املىيػ ٚ٘ا/ اتلٜ٘يٙ ةالُخاب اٌّيٓ اذلي أّىٙ اةٖ اٌّيٓ وح٘اول ويٙ ًغيث ابلح٘ث يف األضاكم، وكيه يتتكٛا اٌّايض  (3)

ٜ يت٘اول خمخْه ابلح٘ات وؼؽق ضىت يطِ إىل اّكػل يف ضُٕٙ، والُخاب ٜٚ/ اّؽؽق  احلُُٕيث يف الفياـث الرشقيث، ٚو
 اإلذتات؛ وذلا ـيم ةاّؽؽق احلُُٕيث.
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 إذا ادَّاَعٚا أضٌػ ٖٔ املفْٕني أٗٛا اكٗج هل واـخٜىل قْيٛا الُىار. الغييهث -3

ِقٛا أضػ، أو لٓ حلٖ ةيػ مريه ٔػقيًا هلا. ؼا لكٙ ُيٕكٙ ٔا إذا لٓ يَػَّ  ٚو
َائد احلكم ةايلهني/  فرع/ يف ف

َٜء اعًتث احلْه الاكذب ويطْٕٙ ذلٍ ىلع اإلًؽار ةاحلي، ويف  -1 ََع قْيٙ ـ ختٜيه املػَّ
نو اكخطع حقَّ امرئ  مسلم ةيهييً؛ فلد أوجب اهلل هل انلار، وحرَّم عليً »احلػيد/ 

ٜل ا، وإِْن اكن شحئًا يفرًيا؟ ًال/ اجليث  .(1)«وإ ْن اكن كضيت ا نو أراك، ًيِ/ يا ـر
 ٙ ةُٜ٘هل ق٘ٛا.اٌّغاء قْي -2
اٌٗؽاع اخلطٜٔث واملؽابلث يف احلال، ولُ٘ٛا ال تُفٌػ احليَّ وال حرُبئُ اذلٔث، حبيد لٜ  -3

َٓ ةٛا. َكْج، وُضِل ِٕ ـُ يِع ةكػ ذلٍ ةح٘ث   أًام املػَّ
يِع، أو أًام شاًٚػا واضًػا. -4  إذتات احلي ةٛا إذا رُدَّْت ىلع املػَّ
ؽ ملا قْيٙ ٖٔ احلي؛ وإن احلٕني اّنٕٜس حػع ادلياَر ةاََلًِفَ  -5 ُِ  .(2)حكشيِ قٌٜبث الاكذب امل٘

 فرع/ يف احلاالت اليت ت ْطلذب  فيٍا ايلهني/
يِع ةح٘ث. -1 ػَّ ُٕ ََع قْيٙ، وّحؿ لْ  إٗلار املػَّ
ؽ. -2 ُِ ْ٘ ُٕ  يٕني اّـ
يِع إذا رُدَّْت إحلٙ؛ حلثتج ةٛا ضطث دقٜاه. -3  يٕني املػَّ
يِع وشاٚػ واضػ ويطْه أٗٙ شٛػ ةاحلي. -4  يٕني املػَّ
 يٕني اٌّغاء ةكػ ذتٜت احلي ىلع اّنائب. -5

 فرع/ يف مراحب ادلعَى/ 

ُٖ سؾي  ويه أربكث/» /ًال اة
ؽ هلا األوىل  ُِ ْ٘ ُٕ ٖ إذتاحٛا، وال ُيب ىلع اّـ ِٔ يِع  / دقٜى ال تُفٕف، وال يٕلٖ املػَّ

 )أؿٖ أن يل قْيٍ َؼا وكؼا(.يٕني، ٌَٜهل/ )يل قْيٍ يشء(، أو 
                                      

 .(137)أعؽسٙ مفْٓ  (1)
ُف وابلٌْكث/ األرض اٌّىؽ اّيت ال يشء ةٛا. (2) ٌَ  ابَلْْ
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ويه ٔا يٌيض اّكؽف ةلؼةٛا؛ َٕٖ ادََّع ىلع ضاّص أٗٙ  -أيًغا- ال تُفٕف اثلاىيث/ 
مطتٙ، واكمؽأة ادَّقج ىلع ضاّص أٗٙ زىن ةٛا، ؤرِ/ أن يلٜن ضائًؾا دلار ـجنَي ؼٜيًْث 

وكاهل ؼٜل يخرصف ويٛا ةأٜٗاع اتلرصُّف، ويغيىٛا إىل مُْٙ، واكن إنفان ضارًضا يشٛػ أ
ا، وال ٔاٗف يٕ٘كٙ ٖٔ اّؽْب، وال ًؽاةث  ًٌّ ؽ أن هل ويٛا ض املػة، وال يكارعٙ ويٛا، وال يَؼ
ٜاه  ةحٕ٘ٛا، وال رشكث، ذٓ ساء ةكػ ؼٜل املػة يػقيٛا، وٛؼا ال يُْخىج إحلٙ، وال تُفٕف دق

 .(1)وال ةح٘خٙ، وال يٕنَي ىلع اآلَعؽ
ؽ ةكػ  / دقٜى ال تُفٕف وُيؽاَّب ةابلح٘ث،اثلاثلث ُِ ْ٘ ُٕ وإن أذبخٙ وإال وسب احلٕني ىلع اّـ

يِع أن ةح٘ٙ وبح٘ٙ عْؽًث ٖٔ ةيف، أو رشاء، أو شتٙ ذلٍ، وذلٍ يف ادلقٜى اّيت  أن يثتج املػَّ
ٌَْظ ةلؼةٛا، َٕٖ ادََّع أنَّ هل ٔااًل ق٘ػ آَعَؽ، وؿاٚؽ احلػيد/ أٗٙ ال  حلٜن مشتتٛث ولٓ ُي

ًَع قْيٙ وآَعَؽ، ػَّ ُٔ ُق ةني  ََع قْيٙ، وقػم  ُيَىؽِّ يِع واملػَّ أي/ ال يُشرتط ذتُٜت عْؽث ةني املػَّ
ٜ ًٜل األئٕث اثلالذث/ أيب ض٘يىث والشاويع وأمحػ،  اتلىؽيي ٜٚ ٔؼٚب أكرث اّىٌٛاء، ٚو
ََع قْيٙ، وعطٙ اإلٔام ٔالٍ ودماقث ةأن  ٜاردة يف حتْيه املػَّ وضشخٛٓ/ قٕٜم األضاديد ال

ََع ق يِع واملػَّ ْيٙ خماّؽث ةٕكامْث ؤػاي٘ث وحنٜ ذلٍ؛ خلالَّ يتتؼَل الفىٛاء يلٜن ةني املػَّ
ٜاضػ، واعخْه يف حىفري اخلْؽث/ وٌيِ/ يه ٔكؽوث  َِ اّىغِ ةخطْيىٛٓ مؽاًرا يف احلٜم ال أٚ
لك ٕٔ٘ٛا ةٕكامْث اآلعؽ ؤػايجخٙ بشاٚػيٖ، أو شاٚػ، وًيِ/ حليف الشٛؽة، وًيِ/ يه أن 

 .(2)ًيِ/ يه أن يْيي ةٙ أن يكامْٙ ةٕرْٛايْيي ةٙ ادلقٜى ةٕرْٛا ىلع ٔرْٙ. و
ذٓ إن إذتاحٛا يلٜن ةاقرتاف اخلطٓ ةٛا، وبشاٚػيٖ يشٛػان ةٛا، وبشاٚػ ويٕني، 

ؽ. ُِ ْ٘ ُٕ  وبكػ ذتٜحٛا ُتب احلٕني ىلع اّـ
ََع قْيٙ احلٕني ة٘ىؿ ادلقٜى دون عْؽث، الراةعث/  دقٜى تُفٕف وُيب ىلع املػَّ

 وذلٍ يف مخفث مٜاعف/
 ٖٔ ادَع ىلع ضاٍٗف ٔ٘خطب لْكِٕ أٗٙ دوف هل شحئًا يط٘كٙ هل. -1

                                      
 . (353 -3/351)قالم املًٜكني أ، و(723)ص ، الةٖ الطالحأدب املىيت واملفخىيت (1)
 . (247)ص اجلٜويثالٜايف يف رشح األربكني ، و(188)ص اجلٜاٚؽ ابلٛيث يف رشح األربكني اجلٜويث(2)
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 ؤٖ ادَع الَّسًث ىلع ٔخٛٓ ةٛا. -2
 ؤٖ ًال ق٘ػ مٜحٙ/ يل ديٖ ق٘ػ والن. -3
 واملؽيظ يف الفىؽ يػيع أٗٙ دوف ٔاهل ّىالن. -4
 . (1) واّنؽيب إذا ادَع أٗٙ أودع وديكث ق٘ػ أضػ -5

 َائد دعَيث  /ف
أنَّ ادلاقيث ال يفٕف اّؽكٖ يف إعٜاٗٙ ةال دحلِ، وال يَْخىج إىل اٌّػح يف ٚؼا احلػيد  -8

، أو الؽيتث، ةِ يبين ىلع قػاّث املفْٕني  ٍَّ يف اجلاس ةال ةحٍ٘ث ٗاضكث ال حٌتِ الش
ْػ  ٍِ لٓ ُيَكغَّ ل ق٘ٙ ةلالٍم مـؽ َّٜ ، وال يخط ٍٍّ رة يف الرشيكث، وال يرتك احلٌني لش املٌؽَّ

 ةُكِٕػ األدّث.
ث احلاّه -أيًغا- احلػيدويف  -2 َّٔ ْٖ حيْه هل ةا حكاىل، وإةؽاء ذ َٕ / حطػيي ادلاقيث ِّـ

ةؼلٍ مما نُِفَب إحلٙ؛ إال أن حػل ادلالئِ ىلع َؼب احلاّه واورتائٙ، ويُكاَمِ ة٘اًء ىلع 
ُٙ ا حكاىل لْخٕيزي ةني احليِّ وابلاؼِ. ٌَ  ذلٍ، والفكيػ ٖٔ وفَّ

ٌِ يف رضورة إًا -3 ٔث ابلح٘ث ىلع ضػق اإليٕان، واالٗخٕاء هلؼا ادليٖ، واحلػيد أض
َِْث، املٌ٘ؽكث قٖ ادلحلِ، وإعالص ادلقٜة   ـَ ْؽ ُٕ ، وأَّٗٙ ال قربة ةاألًٜال اّـ

ػات ادلاّث ىلع ضػًٛا.  اخلاحلث ٖٔ املَؤكِّ
ْٖ حيِٕ الؽايث  َٔ ٌِ ٖٔ ٚؤالء  َرريون ٚٓ ادلاعة اذليٖ يخلكٕٜن قٖ ادلقٜة وًغاياٚا، وًْي

ٜاسٙ ادلقٜة ةني احلني واآلعؽ.ةط  ػٍق وقؾيٍٕث، ويثتج يف وسٙ اتلطػيات املخالضٌث اّيت ح
واحلػيد يٌؽف اّكؼر، ويٜعص الفبيِ اٌّٜيٓ يف االٗخٕاء اٌّائٓ ىلع ًٜة احلشث، 

 وٗطاقث اّربٚان.
 

 

                                      
 ، ؤا ةكػٚا. (198)صاٌّٜاٗني اّىٌٛيث، الةٖ سؾي  (1)
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 الحديث الرابع والثالثون
 

 

 

يَُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  قاَل: سمعت ◙ عن أبي سعيد الخدري

ُْه ِبيَِدِه، َفِإْن َلْم يَْستَِطْع » َمْن َرأَى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا َفْليَُغِّير

يَمان  .«َفِبِلَساِنِه، َفِإْن َلْم يَْستَِطْع َفِبَقْلِبِه َوذَِلَك أَْضَعُف اْْلِ

 مسلم.رواه 
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
أكؿ ٦٤ ةػأ ةاخلٍتث ي٬ـ »٪ؼا احلػيد أعؽس٩ مف٣٢ ٦٤ ركايث ٌارؽ ة٦ ك٫اب ٛاؿ/ 

ا١ٓيػ ٛت٠ الهالة مؽكاف، ٜ٘اـ إحل٩ رس٠، ٜ٘اؿ/ الهالة ٛت٠ اخلٍتث، ٜ٘اؿ/ ٛػ حؽؾ ٤ا 
ٌَ رأى ي٬ٜؿ/  ٬ؿ ا ٪٨الٝ، ٜ٘اؿ أة٬ ـٓيػ/ أ٤ا ٪ؼا ٜ٘ػ ٛىض ٤ا ٢ْي٩، ـ٥ٓج ـر

ا فييغريه ةيده، فإن لً يصخطػ فتيصاُّ، فإن لً يصخطػ فتليتّ، وذلم ٌِكً ٌِهرً 
 .(1)«أعؽف اإليٍان

 .(2) ٦٤ ركايث إـ٥اْي٠ ة٦ رساء ٦ْ أةي٩ ٦ْ أيب ـٓيػ، ة٩ -أييا- كأعؽس٩
أكؿ ٦٤ ٛػـ اخلٍتث ٛت٠ الهالة مؽكاف، »ك١َٙ ا١رت٤ؼم ٦ْ ٌارؽ ة٦ ك٫اب ٛاؿ/ 

اـ رس٠، ٜ٘اؿ ١ػ٥ؽكاف/ عا١ٙج الف٨ث، ٜ٘اؿ/ يا ٘الف حؽؾ ٤ا ٪٨الٝ، ٜ٘اؿ أة٬ ـٓيػ/ ٜ٘
٬ؿ ا  ا فييِهره ةيده، ٌَ رأى ٌِهرً ي٬ٜؿ/  أ٤ا ٪ؼا ٜ٘ػ ٛىض ٤ا ٢ْي٩، ـ٥ٓج ـر

. كٛاؿ ا١رت٤ؼم/ «وٌَ لً يصخطػ فتيصاُّ، وٌَ لً يصخطػ فتليتّ، وذلم أعؽف اإليٍان
 .(3) ٪ؼا ضػيد ضف٦ نطيص

أعؽج مؽكاف » ركايث بأيب ااكا ٦ْ ٌارؽ ة٦ ك٫اب ٦ْ أيب ـٓيػ اخلػرم ٛاؿ/ كيف
ا١ػ٨٥رب يف ي٬ـ ْيػ، ٘تػأ ةاخلٍتث ٛت٠ الهالة، ٜ٘اـ رس٠، ٜ٘اؿ/ يا مؽكاف عا١ٙج الف٨ث، 
أعؽسج ا١ػ٨٥رب يف ي٬ـ ْيػ، كل٣ يس٦ خيؽج ٘ي٩، كبػأت ةاخلٍتث ٛت٠ الهالة، ٜ٘اؿ أة٬ 

٬ا/ ٘الف ة٦ ٘الف، ٜ٘اؿ/ أ٤ا ٪ؼا ٜ٘ػ ٛىض ٤ا ٢ْي٩، ـ٥ٓج ـٓيػ اخلػرم/ ٦٤ ٪ؼا؟ ٛال
                                      

 .(49)أعؽس٩ مف٣٢  (1)
 .(49)أعؽس٩ مف٣٢  (2)
 ، كضف٩٨.(2171)أعؽس٩ ا١رت٤ؼم  (3)
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٬ؿ ا  ؽ «...ـر  .(1) احلػيد ٘ٞؼ
كأعؽس٩ أمحػ يف ركايث، كاة٦ ٤اس٩ ة٨ط٬ ١َٙ أيب ااكا؛ إال أ٥٫٧ا ٛاال/ ٜ٘اؿ رس٠/ يا 
مؽكاف عا١ٙج الف٨ث، أعؽسج ا١ػ٨٥رب يف ٪ؼا احل٬ـ، كل٣ يس٦ خيؽج، كبػأت ةاخلٍتث 

ريق (2)«٣ يس٦ يتػأ ة٫اٛت٠ الهالة، كل  .(3) ك٪ٟؼا كّٛ يف ركايث الة٦ ضتاف ٕك
ٔاْد، ٌِٓا/   وهل ش

 ٦ْ اة٦ مف٬ٓا، كٛػ كرا ذلٝ ٩٨ْ ٦٤ ٕري كس٩، اكتلايل/  -1
٬ؿ ا  -أ كتيل  ةؽرّ ا يف أٌثٍ  ٌا ٌَ ٍُب »ٛاؿ/  ٦ْ ْتػ ا ة٦ مف٬ٓا أف ـر

ٔارئن وأضداب يأخذون بصنخ ّ، ويلخدون ةأمره، ذً إُٓا إال اكن هل ٌَ أٌخّ خ
ٔف، يلٔلٔن ٌا ال يفؽئن، ويفؽئن ٌا ال يؤمرون، فٍَ يُ ف ٌَ ةؽدًْ خُ يُ َتخ 

 ٌَ ٌَ جاْدًْ ةيده فٓٔ مؤٌ ، وٌَ جاْدًْ ةليتّ ، وٌَ جاْدًْ ةيصاُّ فٓٔ مؤٌ
 ٌَ  .(4)«، وىيس وراء ذلم ٌَ اإليٍان ختث خردلٍ فٓٔ مؤٌ

ي٦ً، أعؽس٩ ابلي٫ٌفكريًكمى ٦ْ ْتػ ا ة٦ مف٬ٓاو ةـ٨ا -ب ؽى َو آعى ٦٤ ركايث  (5)او ك١ٙ
ا »ٛاؿ/  احلف٦ ة٦ نا١ص ٦ْ ٌْل ة٦ ابأ٥ٛؽ ٦ْ ٥ْؽك ة٦ أيب س٨ػب ٦ْ ْتػ ا ١ػ٥َّ

أمر رشُٔل . [73 /اتلٔبث] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿٧ؾ١ج/ 
ِٓر   ا  َف

ٌُهخ  ٍّ ٔج  .«أن جياْد ةيده، فإن لً يصخطػ فتيصاُّ، فإن لً يصخطػ فؽييّ ة
٥ق ٦ْ ٌْل ة٦ ابأ٥ٛؽ ٦ْ أيب ٍْيث ٛاؿ/ ٛاؿ ْتػ١س٦ ر ا/  كاق أة٬ ٤ٓاكيث ٦ْ ابْأ

٫ًؽ  » ٙى ٩ي ة٬س٩و مٟ ٜى  . (6)«إذا ١ٜيج ا١ٙاسؽ ٘ىا١ٍ
٥ق ٦ْ ٌْل ة٦ ابأ٥ٛؽ ٦ْ أيب ٍْيث ال٬اايع ٛاؿ/ ٛاؿ  كيف ركايث كًليّ ٦ْ ابْأ

                                      
 .(1141)أعؽس٩ أة٬ ااكا  (1)
 .(4113)، كاة٦ ٤اس٩ (11173)أعؽس٩ أمحػ  (2)
 .(317)أعؽس٩ اة٦ ضتاف  (3)
 . (51)أعؽس٩ مف٣٢  (4)
 . (8925)يف اللٓب  أعؽس٩ ابلي٫ٌف (5)
 . (9/112)أعؽس٩ ا١ٍرباين يف الٟتري  (6)
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٩ي ة٬س»/ ا ْتػ ٜى ٫ًؽوٌ إذا اكف لٝ سار ٘اسؽ ال تفخٍيّ هل ٕرينا ٘ىا١ٍ ٙى  .(1)«٩و مٟ
كأعؽس٩ رشيٝ ٦ْ إةؽا٪ي٣ ة٦ حم٥ػ ة٦ امل٨ترش ٦ْ أةي٩، كمرسكؽ ٦ْ ْتػ ا 

٫ًؽَّ يف كس٩٫ًً »ٛاؿ/  ٙى ٍٞ ى ٢ْي٩ ٘ا  .(2)«إذا رأيجى ا١ٙاسؽى ٣٢٘ تفخٍّ أف حٖرير
٨اا كال٢َٙ.  ك٪ؼا امل٬ٛ٬ؼ ىلع اة٦ مف٬ٓاو أنص ٦٤ املؽ٬٘ع ٩٨ْ يف ٪ؼا اإـل

يب كأعؽس٩ اة٦ كا٪ني -س  ، ة٩، ك٩ِٙ١/ (3)يف ا١رٕت ب٬ا إىل ا » ٦ْ اة٦ مف٬ٓاو حٜؽَّ
ب٬ا  ٣٫ً، كحٜؽَّ ًٍ ةو، كاتل٥ف٬ا رىا ا بفغ ٫ًؽَّ ٙى ٍٟ ٣ٍ ة٬س٬قو ٤ي ٬ٍ٪ي ٜى ا١ٍ ةتٖو أ٪٠ املٓايص كى

ًػ ٣٫٨٤ ْي    .«إىل ا ةاتلتا
٬ؿ ا » ٦٤ ركايث أيب راّ٘ ٛاؿ/ (4)كأعؽج ا١ٍرباين -2 ، اع٢ج ىلع ـر أك  ك٪٬ ٧ائ٣ه

، ٘اىٍشٓجي ةي٨ى٩  ٩ي ِى كٛ
ي
ا ٘ يَّثه يف سا٧ب ابليج، ٟ٘ؽ٪جي أف أٛخ٢ى٫ى يي٬َحى إحل٩، كإذا ضى

، ٘اـتيَٜ ك٪٬ يخ٬٢ ٪ؼق اآليث/  ې ې ﴿كبنيى احلىيًَّث، ًٍ٘ف اكف يشءه اكف يب اك٧ى٩ي

ٌا ٘ؽآين إىل سا٧ت٩، ٜ٘اؿ/  احلٍد ،اآليث، ٛاؿ/ . [55 /املائدة] ﴾ې ى ى ائ
/ ملاكف ٪ؼق احليَّث، ٛاؿ/ ٛ أعجؽم ِْٓا؟ ٘ط٥ػ ا، ذ٣  كً إحلٓا فاكخيٓا فلخيُخٓا،٢جي

ا ىلع ا أعؼ ةيػم، ٜ٘اؿ/  ٌٔم يُلاحئن ؼييًّا، خلًّ يا أةا رافػ شيهٔن ةؽدي ك
 ، ِّ ِّ فتليتِ ِ ، فٍَ لً يصخطػ ةيصاُ ِّ ِ ً ةيِدهِ فتيصاُ ُْ ً، فٍَ لً يصخطػ جٓاَد ُْ جٓاُد

 .«ىيس وراَء ذلم يشء
، ٫٢ٜ٧ا اة٦ رسبو كل٢ -4ك3 ٌل  ٥اْيٌل،  (5)طػيد ك٬ا٪ػ أعؽل ٦ْ ٥ْؽ ْك ٦ْ اإـل

٫ٙا َّٓ ا.- كى  أيين
  

                                      
 . (1251)، ك٪٨اا يف الؾ٪ػ (532)أعؽس٩ كًليّ يف الؾ٪ػ  (1)
 . (9/112)أعؽس٩ ا١ٍرباين يف الٟتري  (2)
٥اؿ  أعؽس٩ اة٦ (3) يب يف ٘يائ٠ ابْأ  . (2473)، كى٩ٙٓ ابأبلاين يف ىٓيٗ اجلا٤ّ (482)كا٪ني يف ا١رٕت
 .م٬ى٬ع/ (4911) اليٓيٙث يف ابأبلاين كٛاؿ ،(1/321)يف الٟتري  أعؽس٩ ا١ٍرباين (4)
 . (3/951)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلس٣  (5)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 حٜػ٤ج حؽدمخ٩ يف احلػيد اثلاين كاثلالذني.

 
 أهمية احلديث ومنزلته

 
٣٢ه  امل٨ٟؽ، حٖيري نٙث ىف أن٠/ احلػيد»ٛاؿ ا١ٜايض ْياض/   ٩٢٥ْ، ىف ا٣٢ٓ١ ىلع ْك

اػاع١ يس٬ف أف أكالن  ملٖرير ا ضٚ ٦٥٘ رير  ة٥ا ٥ن ا ٕريق، ٦٤ ةامل٨ٟؽ اعر٘نا ق،يٖي  ةهٙث ٜ٘ي٫ن
٢تج ة٩، زكاهل أم٩٨ٟ كس٩ ةس٠ ٘يٖريق كارساح٩، اتلٖيري ٩ حٖيريق ٨٤ٙٓث ٩٨ُ ىلع ٕك  ة٥زْن

ا إٕال٩ُ يذؽ أف أ٦٤ ٬ٛؿ، إذا، أك ٠ٓ٘ ٦٤ ذلٝ  احم٥ينٌ  سا٧ت٩ اكفأك  ٕريق، مما أكػَّ  ٨٤ٟؽن
ا يفتب ةيػق حٖيريق أف ٩٨ُ ىلع ٢ٕب ٘ف ا١ِال٣، ـ٬ٍة ٦ْ ، أك ٛخ٩٢ ٦٤ ٩٨٤ أكػَّ  ٨٤ٟؽن
َّٗ  بفبت٩، ٕريق ٛخ٠ َ ةال٢فاف، ا٬ٜ١ؿ ىلع كاٛخرص يػق، ٞ  .(1) «كاتلغ٬يٗ كال٬ْ

ك٪ؼا ةاب ِْي٣ ة٩ ٬ٛاـ ابأمؽ ك٪ال٩ٞ، كإذا » /-٦ْ م٬ى٬ع احلػيد- كٛاؿ اجل٬كم
٣َّ ا١ٜٓابي الها١صى كا١  .(2) «ٍا١صى ٞرث اخلتد خى

 
 

  

                                      
 .(1/291)إ٥ٞاؿ امل٣٢ٓ ة٬ٙائػ مف٣٢  (1)
 .(2/42) رشح مف٣٢، ل٬٨٢كم(2)
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 شـرح املفـردات

 
 
ٚو يٓخ٥ػ ٢ْي٩. ، أم/«ٌَ رأى» ٩٥٢ً ةٍؽي ْى ، ـ٬اءه أةرصى ذلٝ ة٨ٙف٩، أك  ٣٢ًى  ْى
 ٤ٓرش امللكٙني ا١ٜااري٦، ٘غؽج حن٬ نيب  كدل٬٨ف كاعسؾ. أم/، «ٌِكً»

 َّٞ ؽ كاخلٍاب كام٠ه جل٥يّ ابأ٤ث ضارض٪٣ كاغئت٣٫، كاملؽأة كالؽس٠ ٘ي٩ ـ٬اء، كإ٥٧ا ذى
٬رة ىلع ابأ٬٧ذث، ك١يؿ املؽاا  ري الي٥ائؽ ح٢ٖيتنا لزٞل الي٥ري ىلع اعاة اجله٬ص يف حٞؼ

 اعخهاص الؽساؿ ةؼلٝ.
 كيئنا يي٨ٟؽق الرشع كييٜترط٩. أم/ ،«ٌِهًرا»
يٓين/ ييؾي٩٢، كس٬بنا ْينيًّا إف ا٧ٙؽا ة٩٥٢ٓ ٤ّ ا١ٜػرة ٢ْي٩، كًلٙائينٌا إف  /«فيُيغريه»

 كارًل٩ ٕريق.
 ّ امل٨ٟؽ كإزاتل٩ ةاحلػ.ةؽ٘/ «ةيده»
 كيل٠٥ ذلٝ اجلهيطث كاخلٍاةث، كحن٬٪٥ا. /«فتيصاُّ»
 ٘يتٖي٩، كيخ٥ىن زكاهل، كي٢ؾـ ٦٤ ذلٝ/ ٤ٙارٛث ماكف امل٨ٟؽ، ك٪شؽاف أ٪٩٢. /«فتليتّ»
ٓب،/ «أعؽف اإليٍان» أْال٪ا/ ٬ٛؿ/ ال هلإ إال ا، » يٓين/ أا٧اق، كاإلي٥اف مؽاحب ككي

 .«ا١ٍؽيٚ كأا٧ا٪ا/ إ٤اٌث ابأذل ٦ْ
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 الشرح اإلمجالي

 
 

يلخ٠٥ احلػيد ىلع ٛاْػةو ِْي٥ث ٦٤ ٬ٛاْػ ادلي٦، كيه ابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ 
َي احلؽ٤ات كابأرٌلف، كبػكف ابأمؽ ةاملٓؽكؼ  ٙ امل٨ٟؽ، كا١يت ة٫ا تفخٜي٣ ابأم٬ر، كُتي

ٗو ٛاار ضفب كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ حيٍؽب ابلالا كا١ٓتاا، ك٪٬ كاسبه ىلع لكر ملكَّ 
اـخٍاْخ٩، ةاحلػ، أك ال٢فاف، أك ا٢ٜ١ب، كٛػ يس٬ف لك ٦٤ ابأمؽ كاجليه كاستنا ىلع 
٩٥٢ً دماْثه ٦٤ اجلاس كسب ٢ْي٣٫ إ٧سارق  ْى ياف إذا ل٣ ي٣٢ٓ ةامل٨ٟؽ أضػه ـ٬اق، ٘ذا  ابْأ
ىلع الٟٙايث ٘طيد ٛاـ ة٩ ابلٓو ـًٜ كس٬ب٩ ٦ْ ابلاٛني، كيذ٣ اجل٥يّ إذا ل٣ ي٣ٜ ة٩ 

، كذللٝ ال ينتيغ ل٢لغم أف يرتؾ ابأمؽ كاجليه ال٬اسب ىلع الٟٙايث إال إذا ٢ٕب أضػه 
 ىلع ٨ُر٩ ٛياـ ٕريق ة٩ كًلٙايخ٩ هل.
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 الشرح التفصيلي

 
 
  رأى»/ كٔهل ٌَ»/ 

أم/ ٣٢ْ ـ٬اء أةرص أـ ال، ٘الؽؤيث ٪٨ا ٥٢ْيث، ك١يؿ املؽاا ة٫ا الؽؤيث ابلرصيث، 
(. كال تلرتط كي٢ؾـ ىلع ذلٝ أف  ا ٦٤ أضػو ٓن يس٬ف ١ػ)رأل( ٬ٓٙ٤الن ذا٧ينا كحٜػيؽق/ )كاٛ

 ٚ َّٜ ا ل٢خشفؿ(، ٘ف ل٣ يىؽى ك١س٦ ٣٢ْ كُت ٓن الؽؤيث ابلرصيث يف كس٬ب حٖيري امل٨ٟؽ )٨٤
/ الؽؤيث ا٢ٜ١تيث ا٥٢ٓ١يث، كٛي٠/ تلرتط -إذف- ٬٫٘ ٦٥ٞ رآق، ٧مَّ ٢ْي٩ أمحػ، كاملٜه٬ا

 اسص كامل٬٥ٓؿ ة٩.الؽؤيث ابلرصيث، كابأكؿ ٪٬ الؽ
  ٌِكً»/ كٔهل» / 

ني ا١ٜااري٦، ٘غؽج ٦٤ ذلٝ/ الهيب كاملش٬٨ف كا١ٓاسؾ.  أم/ ٤ٓرش امللكَّٙ
٬ر٪٣ كإ٧اذ٣٫، ضارض٪٣ كاغئت٣٫.  ك٪٬ كام٠ه جل٥يّ ابأ٤ث، ٞذ

ٍاب امللا٫٘ث.  ٙار ةا١ٙؽكع، كاخلالؼ يف ع ٗ اٟل ٬ؿ ةخلكي ي٩ أ٤ث ادل٬ْة ة٨اءن ىلع ا١ٜ  كيػع٠٘ 
ري ا١ٜااري٦ ىلع اتلٖيري ٦٤ ٕري كس٬ب.كيراب ٕري ا  بلا١ٖني ٕك

٬رة اك١ٓااة ىلع ـبي٠ اتل٢ٖيب.  كال ٘ؽؽ ٘ي٩ ةني الؽس٠ كاملؽأة، كإ٥٧ا أىت ةي٥ري اذٞل
، أك ٘ٓالن كل٬ نٖرية.«ٌِهًرا» ا ٛتَّطث الرشع ٬ٛالن  ، أم/ كيئنا ٛتيطن

 كرشكط امل٨ٟؽ ال٬اسب حٖيريق كإ٧سارق/ رشٌاف/
 .(1)دلًٍؽا ىلع حتريٍّ أن يكٔن املَِهرُ  -1

                                      
 . (175)ص٦٤ الٟخاب اثلاين  (35)ابأكتاق كاجلِائؽ/ ا١ٜاْػة  (1)
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٘ال ي٨ٟؽ املغخى٢ٗى ٘ي٩ ةاحلػ، كإ٥٧ا جي٬ز اإل٧سار ةال٢فاف ٦٤ ٕري ٦ٌٓو يف اي٦ً، أك 
. ًٗ  ْػا١ًث املغا١

كابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ يف ابأم٬ر ا١ِا٪ؽة، ٤ر٠/ الهالة كاله٬ـ كالؾ٧ا 
اٛائٚ ابأ٘ٓاؿ كابأ٬ٛاؿ، كرشب اخل٥ؽ كحن٬ ذلٝ، ٘لك املف٥٢ني ٥٢ْاء ة٫ا، كإف اكف يف 

ك٤ا يخ٢ٓٚ ةاالسخ٫اا، كل٣ يس٦ ل٬ٓ٢اـ ٘ي٩ ٤ػع٠ ٢٘يؿ هل٣ إ٧سارق؛ ة٠ ذلٝ ل٥٢ٓ٢اء. 
ٗي ٘ي٩ ٘ال إ٧سار ٘ي٩؛ بأف ىلع أضػ  ّى ٢ْي٩، أ٤ا املغخ٢ى دًم

ي
كا٥٢ٓ١اء إ٥٧ا ي٨ٟؽكف ٤ا أ

ري املؼ٪تني أف لك دلخ٫ػ مهيب، كىلع املؼ٪ب اآلعؽ أف املهيب كاضػ، كاملغٍٮء ٕ
٤خٓني جلا، كاإلذ٣ م٬ى٬ع ٩٨ْ، ١س٦ ىلع س٫ث اجلهيطث إىل اخلؽكج ٦٤ اخلالؼ ٬٫٘ 

 . (1)ضف٦ ٨٤ػكب إىل ٩٢ٓ٘ ةؽ٘ٚ 
، اكلؾكج ي٨٥ّ زكسخ٩ ٦٤ رشب اجلبيؼ ويصترىن ٌَ ذلم/  ٌّٚ ؽ ٘ي٩ ض ًٟ ٍ٨ ٤ا إذا اكف ل٥٢ي

 رشب اخل٥ؽ. إذا اك٧ج حٓخٜػ إةاضخ٩ ىلع ٬ٛؿ احل٨ٙيث، أك اك٧ج زكسخ٩ ذ٤يث ٩٢٘ ٫ٓ٨٤ا ٦٤
إذا اكف ابأمؽ عال٘ينٌا كيٓخٜػ ٘ا٩٢ْ احلؽ٤ث ٘يشب  /-أيًغا- ويُصترىن ٌَ ذلم

.  اإل٧سار ضينئؼو
ٗى ٘ي٩ اخلالؼ كٌلف  ٓي ا، كًلؼا ٤ا ىى ك٤ر٩٢/ إذا اكف يٓخٜػ احًل٠ًَّ ككت٫خ٩ ىٓيٙث سػًّ

ٚو ٢ْي٩؛ ٨ٞاكح املخٓث ٘٩٧ ذىريٓثه إىل الؾ٧ا، كربا اجل ٜػ ٘٩٧ ذريٓث إىل ذريٓثن إىل حم٬ِرو ٤خٙ
اء املخٙٚ ىلع ُتؽي٩٥.  ربا ا١نَّفى

ا، أك  كٛاؿ ةٓو احل٨اة٢ث/ ال جيب اإل٧سار يف املغخى٢ٗى ٘ي٩، إذا اكف ٘ا٩٢ْ دلخ٫ػن
ا. ٖن ا ـائ ا ملشخ٫ػو ح٢ٜيػن ن  ٤ٜرلر

ٗى ٤عؼق، ككؼَّ اخلالؼ ٘ي٩، كبني  ٓي كاذلم حػؿ ٢ْي٩ اجله٬ص/ اتلٙؽيٚ ةني ٤ا ىى
اغ ٘ي٩ االسخ٫اا.٤ا اضخ٠٥ ٘ي٩ اخلال  ؼ، ـك

                                      
 . (215)صة٦ اٛيٚ ا١ٓيػ ابأربٓني اجل٬كيث، الرشح  (1)
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كيػؿ ىلع ذلٝ أفَّ الهطاةث كاتلاةٓني اعخ٬ٙ٢ا يف أكياء، كل٣ حي٨ٍٟؽ ةٓي٣٫ ىلع ةٓوو 
يف أم٬ر االسخ٫اا الفائٔ، ةي٥٨ا أ٧سؽكا ىلع املغا١ٗ يف املخٓث كاجلبيؼ كحن٬٪٥ا، ٘ػؿَّ ذلٝ 

ريق ٦٤ اخلال٘ات اليٓيٙث كاللاذَّة.  ىلع حٙؽي٣٫ٜ ةني اخلالؼ املٓخرب ٕك
ىلع ضػر كارب اجلبيؼ املغخ٢ٗ ٘ي٩، كإٛا٤ث احلٌػ يه أة٢ٔ  ♫كٛػ ٧مَّ أمحػ 

ٗى  ٓي ٗو ٘ي٩ ىى مؽاحبي اإل٧سار، ٤ّ أ٩٧ ال يٙفٚ ةؼلٝ ٨ْػق، ٘ػؿَّ ىلع أ٩٧ ي٨ٟؽ لك خمخ٢
 اخلالؼي ٘ي٩، دلال١ث الرشع ىلع ُتؽي٩٥، كال خيؽج ٘ا٩٢ْ املخكرؿ ٦ْ ا١ٓػا١ث ةؼلٝ.

ي٣ ن٢ت٩ ٦٤  ىلع ♫كًلؼلٝ ٧مَّ أمحػي  اإل٧سار ىلع ٦٤ ال ييخ٣ نالحى٩ كال يٜي
 الؽًل٬ع كالفش٬ا، ٤ّ كس٬ا االعخالؼ يف كس٬ب ذلٝ.

 ، َّْػ٪٣ ٌْلٌّ أف ي٨اهل٣ ةيػق ةاحلػر كٛػ أ٧سؽ الهطاةث ةال٢فاف ىلع ا١ٜائ٢ني ةاملخٓث، كح٬
 كأحتا٣٫ْ يف ٥ٞا أ٧سؽ اتلاة٬ٓف ة٢فا٣٫٧ ىلع اة٦ سؽيز كأ٤راهل مم٦ رأكا املخٓث، أك ال٬ٟ٘يني

 إةاضث اجلبيؼ، كاْخربكا اخلالؼ ٘ي٩ ٤ا ااـ ٧اكئنا ٦ْ اسخ٫ااو ال ٪٬ل ٘ي٩ كال ْهتيث.
ـه » /كٛاؿ حيىي ة٦ ٤ٓني ُتؽي٣ اجلبيؼ نطيص، ك١س٦ أٛٗ كال أضؽ٩٤، ٛػ رشب٩ ٬ٛ

ـه ناحل٬ف ةضاايد نطاح ٩٤ ٬ٛ  .(1)«ناحل٬ف ةضاايد نطاح، كضؽَّ
/ حؽؾي اإل٧سار ىلع ٦٤ اسخ٫ػ ٘ي٩ ةػحل٠ «ضؽ٩٤ك١س٦ أٛٗ كال أ»كمؽاايق ة٬ٜهل/ 

، ٘يالن ىلع أف حيىي ة٦ ٤ٓني اكف ض٨يف املؼ٪ب، «ُتؽي٣ اجلبيؼ نطيص»٬ٛهل الفاةٚ/ 
 كٛػاكف ٥ْؽ أةاح ٦٤ الرشاب ةٓػ ٌتغ٩ ٤ا ذ٪ب ذ٢راق كبٌف ذ٢ر٩.

اجلبيؼ اذلم ٪٬ ٧ٜيّ اتل٥ؽ ك٧ٜيّ الؾبيب كحن٬ ذلٝ كا١ٜٙاع »/ ٛاؿ اذل٪يبفائدة/  
ائؽ  ضالؿ رشب٩، كأ٤ا ٧بيؼ ال٬ٟ٘يني اذلم يفٟؽ ٞرريق ٘طؽاـ اإلٞرار ٩٨٤ ٨ْػ احل٨ٙيث ـك

م ٘ي٩ ال٬ٟ٘ي٬ف  . (2)«ا٥٢ٓ١اء، كًلؼلٝ حيؽـ يفريق ٨ْػ اجل٬٫٥ر كيرتعَّ

                                      
 . (11/88)ـري أْالـ اجلتالء  (1)
 . (515 -8/514)الفاةٚ املهػر  (2)
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٢ي٩، ال ي٨ٟؽ ىلع املخكرؿ يف اجلبيؼ؛ جل٬از أف يس٬ف ٛرلَّ أةا ض٨يٙث.  ْك
ػُّ كارب٩ إف اْخٜػ ُتؽي٩٥ ىلع ٤ؼ٪  .(1)ت٩كحيي

٣٢ ٤ؼ٪ب اللغم يف اْخٜاا اتلطؽي٣ ةخرصحي٩ ةؼلٝ، أك ٩٢٥ْ ة٩ يف ـريح٩ كأ٬ٛاهل.  كيٓي
ا يخٙٚ ٢ْي٩ ٌِهًرا)»ك٬ٛهل/ / كٛاؿ اة٦ ْري٥ني ا كاىطن ( ال ةػَّ أف يس٬ف ٨٤ٟؽن

ؽ ٢ْي٩ ٤تنيث ىلع ٬ٛؿ ىٓيٗ،  ٟى ؽ ٢ْي٩، أك يس٬ف خما١ٙث امل٨ ٟى ؽ كامل٨ ًٟ اجل٥يّ، أم/ امل٨
ا إذا اكف ٦٤ مفائ٠ االسخ٫اا ٘٩٧ ال ي٨ٟؽق، ٬٢٘ رأيجى رسالن أك٠ حل٣ إة٠ ال كس٩ هل، أ٤

كٛاـ يهٌل، ٘ال ح٨ٟؽ ٢ْي٩؛ بأف املف١ث عال٘يث، ٘تٓو ا٥٢ٓ١اء يؽل أ٩٧ جيب ال٬ى٬ء ٦٤ 
 .(2) «أك٠ حل٣ اإلة٠، كبٓي٣٫ ال يؽل ٪ؼا، ١س٦ ال ةس أف حتطد ٩ٓ٤ كحبني هل احلٚ

ا؛ جل٬از ارحساة٩ هل كال ي٢ؾـ ٦٤ ٬ٞف ا١ٙٓفائدة/  ا أف يس٬ف ٘ا٩٢ْ آذ٥ن ؽن ٟى ٠ ٨٤
ق كضشخ٩ ٨ْػ ٕريق. ؼي عى

ٍ
ٗى ٤ ٓي ، أك حكي٠و ٤ٓخربو ٨ْػق، كإًٍف ىى ٔو  ةاسخ٫ااو ـائ

 ابلايغ املخكرؿ، كالهيب يؾين ةهتيث، كاملش٬٨ف ٤ّ املش٧٬٨ث.وٌَ ضٔر ذلم/ 
 ٘يشب اإل٧سار، كل٬ ل٣ يذ٣ ا١ٙا٠ْ يف اآلعؽة.

/ ح ؽى ٟى ، نٖرية اك٧ج، أك ٞترية، كإف ل٣ يذ٣ ٘ا٩٢ْ.بأف امل٨ ـو ، أك ٠ٓ٘ي ضؽا  ؽؾي كاسبو
االةخػاع كحٖيري كٓائؽ ادلي٦؛ ٞخٜػي٣ اخلٍتث ىلع نالة ا١ٓيػ، ٥ٞا  وٌَ املِهرات/

 ـتٚ يف احلػيد.
الرشؾ ةا، كا١سٙؽ ة٩ ةمر ل٬فو ٦٤ أل٬اف الرشؾ كا١سٙؽ، ك٦٤ وأؼغً املِهرات/ 
ّي ا١ٜ  ٬ا٧ني ال٬ىٓيث كراُّ ابأضاكـ الرشْيث.أ٣ِْ ذلٝ/ ترشي

اي يف اجليه ٦ْ املٟؽكق، ٥ٞا  يلػَّ كي٨ػب ابأمؽ ةامل٨ػكب، كاجليه ٦ْ املٟؽكق، ٘ال ي
 يلػا يف اجليه ٦ْ حؽؾ ال٬اسب، أك ٠ٓ٘ املطؽـ. 

                                      
 . (1/414)اإل٧هاؼ، ل٥٢ؽااكم  (1)
 . (335 -334)ص، الة٦ ْري٥ني اجل٬كيث رشح ابأربٓني (2)
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س؛  -2  .[12 /احلجرات] ﴾ڀ ٺ﴿٬ٜ١هل حٓاىل/ أن يكٔن املَِهُر عاًْرا ٌَِ غري جتصُّ
ا ال ي٥س٦ اـخػرا٩ٞ، ٥ٞا ل٬ أعرب اثلٜثي أف رسالن عال ةؽس٠ ٤ ويُصترىن ٌَ ذلم/

ػـ ىلع  حلٜخ٩٢، أك ةامؽأة ١زيين ة٫ا، ٘٩٧ جي٬ز هل يف ٤ر٠ ٪ؼق احلا١ث أف يخشفؿ كيٜي
 الٟلٗ كابلطد ضؼرنا ٦٤ ٬٘ات ٤ا ال يفخػرًل٩، كإف ل٣ يس٦ ٞؼلٝ ل٣ يخشفؿ.

ا ال ْي٬ب هل٣ إياز٣ كاتلشفؿ ٬٘ا ١ٜػ أارًل٨ا ٧ا» اكن احلصَ يلٔل/ ـن

 .(1) «٘خشفف٬ا ىلع ْي٬ب اجلاس ٘ضػث ا هل٣ ْي٬بنا
 ٢ْي٩ ادلع٬ؿ جي٬ز ٘ال حبيٍا٩٧ كتفرت ،اارق ةاب أ٢ٕٚ ٦٤ أف ٘ا٣٢ْ» ٛاؿ ا١ٖؾايل/

 ادلار عارج ٪٬ ٦٤ يٓؽ٩٘ ٬٫ُرنا ادلار يف ي٫ِؽ أف إال ،املٓهيث جلٓؽؼ ؛إذ٩٧ ةٖري
 ٩٢٘ ذلٝ ـ٥ّ ٦٥٘، ادلار ضيٍاف ذلٝ ساكز حبيد ارحٙٓج إذا كابأكحار املؾا٤ري ٞن٬ات

 ةي٣٫٨ املل٬٘ث ةاللك٥ات الفاكرل أن٬ات ارحٙٓج إذا كًلؼا ،املاليه كًلرسي  ،ادلار اع٬ؿي 
 .(2) «ل٢طفتث به م٬سً  إ٫ُاره  ٫٘ؼا الل٬ارع أ٪٠ يف٫ٓ٥ا حبيد
  خهُ » /كٔهل  /«فييغرير

 ب ْيين إذا/أم/ يؾي٩٢، كالالـ لألمؽ ةاتلٖيري، ك٪ؼا اتلٖيري كاس
 ا٧ٙؽا ة٩٥٢ٓ. -1
 إذا ٧هت٩ اإل٤اـ حمتفتنا. -2
 إذا اكف اتلٖيري ةا٢ٜ١ب. -3

ذ٣ إ٩٧ ٛػ يخٓني، ٥ٞا إذا اكف يف م٬ىّ ال ي٣٢ٓ ة٩ إال ٪٬، أك ال يخ٥س٦ » /ٛاؿ اجل٬كم
٦٤ إزاتل٩ إال ٪٬، كًل٦٥ يؽل زكسخ٩، أك كدلق، أك ٕال٩٤ ىلع ٨٤ٟؽ، أك حٜهري يف 

 ب ٞٙايئ ٘ي٥ا اكف ذلٝ.، ك٪٬ كاس(3)«٤ٓؽكؼ
                                      

 .(1/251) ريظ سؽسافاأعؽس٩ اجلؽساين يف ح(1)
 .(2/325)إضياء ٬٢ْـ ادلي٦  (2)
 . (1/225) رشح مف٣٢، ل٬٨٢كم(3)
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كحم٠ كس٬ب اجليه ٦ْ امل٨ٟؽ كابأمؽ ةاملٓؽكؼ/ أف ال خياؼ »/ ٛاؿ اللبلريم
٤خٓاٌي٥٫ا ىلع ٧ٙف٩، أك ٤اهل، أك ْي٬ق، أك ةٓي٩، أك ٤ٙفػة أكرث ٦٤ ٤ٙفػة امل٨ٟؽ 
ا، ٘ف ٜ٘ػ رشط ٦٤ ذلٝ  ال٬اّٛ، أك ي٢ٖب ىلع ٩٨ُ أف املؽحسب يؾيػ ٘ي٥ا ٪٬ ٘ي٩ ٨ْاان

 . (1) «بـًٜ ال٬س٬
  ةيده»/ كٔهل» / 

َّٗٛ اتلٖيري ٢ْي٫ا؛ ٟٞرس أكاين اخل٥ؽ، كآالت ال٬٫٢، ك٧ؾع احلؽيؽ ٦ْ  كذلٝ إف ح٬
 البف٩ كحن٬ق. 

ياء،  ؽ احلػ ىلع ـبي٠ ا١ٖا١ب، ك١يؿ املؽاا عه٬ص احلػ ةؼلٝ اكف ةايق ابْأ ٍٞ كًذ
ا ٦٤  ياء أعؼن ، كاملٜه٬ا ة٫ا اإلكارة إىل دميّ ابْأ ٤ٜاة٢خ٫ا ةال٢فاف، اكلؽرٍس٠ ٤رالن

، كأة٢ٔ يف اتلٖيري. ، كأكرث ٥ْالن ؽ؛ بأ٫٧ا أيرس ٥ْالن ج احلػ ةاذٞل هَّ  كعي
خييف ٌَ ةؽدًْ »كٛػ كرا ٤ا يٙيػ س٫اا ابأمؽاء ةاحلػ، ٥ٞا يف ضػيد اة٦ مف٬ٓا/ 

، ك٪ؼا يػؿ ىلع س٫اا ابأمؽاء ةاحلػ، كٛػ اـت٨ٟؽ «خئف، فٍَ جاْدًْ ةيده فٓٔ مؤٌَ
٬ؿ اإل٤اـ أمحػ ٪ؼا ا حلػيد يف ركايث أيب ااكا، كٛاؿ/ ٪٬ عالؼ ابأضاايد ا١يت أمؽ ـر

٘ي٫ا ةالهرب ىلع س٬ر ابأئ٥ث. كٛػ جياب ٦ْ ذلٝ ةف اتلٖيري ةاحلػ ال يفخ٢ؾـ  ا 
ا- ا١ٜخاؿ، كٛػ ٧م ىلع ذلٝ أمحػ اتلٖيري ةاحلػ ١يؿ »يف ركايث نا١ص، ٜ٘اؿ/  -أيين

احلػ أف يؾي٠ ةيػق ٤ا ٬٢ٓ٘ق ٦٤ امل٨ٟؽات، ةالفيٗ كالفالح، كضينئؼو ٘ش٫اا ابأمؽاء ة
ٚى مخ٬ر٪٣، أك يىسرًسى آالت املاليه ا١يت هل٣، كحن٬ ذلٝ، أك ييت٠ٍى ةيػق ٤ا  ٤ر٠/ أف ييؽي
أمؽكا ة٩ ٦٤ ا٣٢ِ١، إف اكف هل ٛػرة ىلع ذلٝ، كَل ٪ؼا سائؾ، ك١يؿ ٪٬ ٦٤ ةاب ٛخاهل٣، 

خى٠ى اآلًمؽي كال ٦٤ اخلؽكج ٢ْي٣٫ اذلم كرا اجليه ٩٨ْ، ٘ف ٪ؼا أكرث  ٤ا خي ى ٩٨٤ أف يٜي
ييغ ى ٩٨٤ ا١ٙنتي ا١يت حارم إىل ـٙٝ ا٤اء  كضػق، كأ٤ا اخلؽكج ٢ْي٣٫ ةالفيٗ ذى

                                      
 . (191)ص اجل٬ا٪ؽ ابل٫يث يف رشح ابأربٓني اجل٬كيث (1)
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املف٥٢ني، ٣ٓ٧ إف عيش يف اإلٛػاـ ىلع اإل٧سار ىلع امل٬٢ؾ أف يذم أ٪٩٢، أك سريا٩٧ ل٣ 
؛ ملا ٘ي٩ ٦٤ حٓػم ابأذل إىل ٕريق ًٔ هل اتلٓؽضي هل٣ ضيئ٨ؼو  .(1)«يىنتى

ا ٦٤ اإل٧سار،  ٓن ٜ٘ػ ٛاؿ اة٦ كٛػ ْػَّ ةٓي٣٫ ضه٬ؿ ا١ٙخ٨ث ىلع اآلمؽ ٧ٙف٩ ٤ا٧
( ىلع إٌال٩ٛ، ة٥ٓىن/ أ٩٧ ٤ّ ا١ٜػرة يٖري ىلع لك فييغريه ةيده/ )ك٪٠ ٬ٛهل » /ْري٥ني

 أْال٪ا ةا٧ا٪ا، ٥ٞا 
ي
أ ضاؿ؟ اجل٬اب/ ال، إذا عاؼ يف ذلٝ ٘خ٨ث ٘ال يٖري؛ بأف املٙاـػ ييٍػرى

خٍاع، ل٩٨ٟ حيه٠ ل٬ اكف يؽل ٨٤ ا حيه٠ ٦٤ ةٓو ابأمؽاء، كي٣٢ٓ أ٩٧ ل٬ ٕري ةيػق اـل ٟؽن
ةؼلٝ ٘خ٨ث/ إ٤ا ٢ْي٩ ٪٬، كإ٤ا ىلع أ٪٩٢، كإ٤ا ىلع ٛؽ٧ائ٩ مم٦ يلارًل٩٧٬ يف ادل٬ْة كابأمؽ 

ٍٙجى ٘خ٨ثن ٘ال حٖري؛ ٬ٜ١هل حٓاىل/  ھ ھ ﴿ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ، ٨٫٘ا ٬ٜ٧ؿ/ إذا ًع

﮷﮸ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶   . (2)«[108 /األُؽام] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ 
٣٢ ٦٤ ٧ٙف٩ الهرب ىلع ٤ا يهيت٩  ييت الكـ ابأئ٥ث أف ٦٤ ٬ٛم ىلع ُت٠٥ ابأذل، ْك ـك

 ♫٦٤ أذا٪٣ ٘مؽ٪٣ ك٫٧ا٪٣ ٬٫٘ أ٘ي٠ ٤ا ل٣ يخٓػَّ ابأذل إىل ٕريق، ٘يٜيػ الكـ الليظ 
 ة٦٥ ٣٢ْ ٦٤ ٧ٙف٩ أ٩٧ ال يٍيٚ ٤ا حيه٠ هل ٦٤ أذا٪٣، أك ٘خنخ٣٫. كا أ٣٢ْ. 

 ٔفإن لً يصخطػ»/ هل ك»/ 

  يٓين/ ٘ف ل٣ يٜػر ىلع اتلٖيري ةاحلػ.
ا١ٜػرة ىلع اتلٖيري كٍ٘ٚ الي٬اةً الرشْيث، حبيد ال يارم  وخدود االشخطاؼث/

إ٧سارق إىل ٨٤ٟؽو أكرب مما يي٨ٟؽق، أك خياؼ ىلع ٧ٙف٩ اهلالؾ، أك ي٢ط٩ٜ ابأذل يف اي٩٨ 
 َّٜ ؽى٩ ك٤اهل، كحن٬ ذلٝ ٦٤ ابأرضار املخي ؽىق كى٬اةً اإلٞؽاق، ْك ٍٟ ٬رة يف أة٬اب ال٥ي ٨ث املٞؼ

كجي٬ز يف اإلٞؽاق ٤ا ال جي٬ز يف ٕريق؛ اكتللك٣ُّ ةس٥٢ث ا١سٙؽ، كأك٠ امليخث، كحن٬ ذلٝ، 
٘يش٬ز هل ضينئؼو حؽؾي ابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ، كٛػ جيب ىلع اللغم حؽؾي ٪ؼا 

                                      
 . (3/955)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلس٣  (1)
 . (336 -335)ص، الة٦ ْري٥ني اجل٬كيث رشح ابأربٓني (2)



 

516 

 طث املرتحتث ىلع ابأمؽ كاجليه.إذا حؽحَّب ىلع ذلٝ ح٬ٙيجي مه٢طث أكرب ٦٤ امله٢
/ ال ةا٠ٓٙ١  ٗه ٍف ال يتًف ل٢لغم ٛػرة كال اعخيار؛ ٘ال يهص حس٢ي

ى
كىاةً ذلٝ/ أ

٩ كامل٥خ٨ّ  ٩، كال ةيػق ال٤خ٨ا٩ْ، كاتللكيٗ ةال٬اسب ك٬ْٛ املٟؽق ٢ْي٩ لرضكرة ك٬ْٛ
؛ بأف اتللكيٗ رش٩ٌ ا١ٜػرة، كا١ٜاار ٪٬ اذلم إف كاء ٠ٓ٘ كإف كاء حؽؾ ٩ حماؿه  .(1)ك٬ْٛ

حماؿُّ االىٍؽار ٤ٖخٙؽة يف الرشع، أْين/ أف إٛا٤ث الرضكرة ٤ٓخربة، » /ٛاؿ اللاٌيب
ؽت ٤ٙاـػ  ك٤ا يٍؽأ ٢ْي٩ ٦٤ اعرىات املٙاـػ ٤ٖخٙؽ يف س٨ب امله٢طث املشخ٢ىتث، ٥ٞا إخٙي

امليٍؽة،  أك٠ امليخث كادلـ كحل٣ اخلزنيؽ، كأكتاق ذلٝ يف س٨ب الرضكرة؛ إلضياء اجلٙؿ
ا ل٨٢ٙؿ، أك املاؿ ضا١ث اإلٞؽاق كًلؼلٝ اجلٍٚ ِن  .(2)«ةس٥٢ث ا١سٙؽ، أك الٟؼب؛ ضٙ

٬اٛت٫ا، مصأىث/  كال ةػَّ يف ابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ ٦٤ اجلِؽ يف ٤الت ابأم٬ر ْك
، كح٠َّ٤ ٬ٛؿ اجليب  لٔال كُٔمم خديٌد »١ٓائلث/  ٢٘يؿ لك ٨٤ٟؽو يهص إ٧سارق يف لكر كٛجو

ًُْ ةكفٍر جللغُج   .(3)«الهؽتَث فجؽيُج هلا ةاةني ةاٌب يدخُو اجلاُس، وباٌب خيرُجٔنؼُٓد
َو ملف٣٢/  ُج لٔال خداذث ؼٓد كٔمم ةاىكفر »كيف ١ٙ الهؽتث، وىـجؽيخٓا ىلع  جَلََلغخ

ََصَتخ ابليج  ِج َِ ا خني بَ أشاس إةراْيً؛ فإن كريًش  َخلخ  .(4) «افً يخ ، وىـجؽيج ىـٓا خَ اشخ
٢ٍ »كاخلى٢ٍٗ/ ابلاب، كيف ركايث/  يٓين/ ةاةني، ك٤ٓىن اـخٜرصت/ ٛرصت ٦ْ  «ٙىنيعى

ح٥اـ ة٨ائ٫ا، كاٛخرصت ىلع ٪ؼا ا١ٜػر ١ٜه٬ر اجلٜٙث ة٣٫ ٦ْ ح٥ا٫٤ا، كٛػ كرا ذلٝ رصحينا 
 يف ةٓو ركايات احلػيد. 

، أك حٓارىج مه٢طث ك٤ٙفػة  كيف ٪ؼا احلػيد احل٠ ىلع أ٩٧ إذا حٓارىًج املها١صي
ر اجل٥ّ ةني ٠ًٓ٘ امله٢طث كحؽؾً  ٍٜوى  املٙفػة ةيًػئ ةابأ٪٣؛ بأف اجليب  كحٓؼَّ أعرب أف ٧

                                      
 . (121)ص، كاتل٫٥يػ، لإلـ٬٨م (2/261) ا١ٙؽكؽ (1)
 . (1/182)امل٬اٜ٘ات  (2)
 . (1333)، كمف٣٢ (126)أعؽس٩ ابلغارم  (3)
 .(1333)أعؽس٩ مف٣٢  (4)
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ا إىل ٤ا اك٧ج ٢ْي٩ ٦٤ ٬ٛاْػ إةؽا٪ي٣  ٪ى ٩ي ٤ٙفػةه  الٟٓتث كراَّ ارًىي مه٢طث، ك١س٦ٍ حٓي
٦ أـ٣٢ ٛؽيتنا؛ كذلٝ ملا اك٬٧ا يٓخٜػك٩٧ ٦٤ ٘ي٠  أ٣ِْي ٩٨٤، كيه ع٬ؼي ٘خ٨ًث ةًٓو ٤ى

ا، ٘رتًل٫ا   .الٟٓتث، ٘ريكف حٖيري٪ا ِْي٥ن
يف خٙاا ٩٨٤/ حؽؾي امله٢طث بأ٦٤ ال٬ٛ٬ع يف املٙفػة، ك٘ي٩/ حؽؾي إ٧سار امل٨ٟؽ عليثى كي

يخ٩، كاسخ٨اة٩ ٤ا خياؼ ٩٨٤ ح٬دلُّ  ؽ كيل ابأمؽ يف مها١ص ْر ٍٟ ال٬ٛ٬ع يف أ٧سؽى ٩٨٤، ك٘ي٩/ ً٘
، أك ا٧يا إال ابأم٬ر الرشْيث ٞعؼ الؾٌلة كإٛا٤ث احلػكا كحن٬ ذلٝ،  رضر ٢ْي٣٫ يف اي٦و

كا، كال يخٓؽض ملا خياؼ ح٨ٙري٪٣ ك٘ي٩/ ح١ُّ  ؽي ٙىٌ ٨ى يًث، كضف٦ي ضياٌخ٣٫، كأال حي ٗي ٬٢ًٛب الْؽ

يخ٩ ة٥ا ٘ي٩ إنالض٣٫، كل٬  ، كأف اإل٤اـ يف٬س ْر بفبت٩، ٤ا ل٣ يس٦ ٘ي٩ حؽؾي أمؽو رشيع 
ا ٤ن ؛ ٤ا ل٣ يس٦ حمؽَّ  .(1)اكف ٤ٙي٬الن

 /فائدة  

ريَّ ٦ْ ٪ؼا ابل» /ٛاؿ اجل٬كم ٖى ؽكا أف ٪اركف الؽكيػ ـؿ ٛاؿ ا٥٢ٓ١اء/ كال حي ٨اء، كٛػ ٞذ
٬رة يف ابلاب، ٜ٘اؿ  ٤الٝ ة٦ أنؿ ٦ْ ٪ػ٫٤ا كرار٪ا إىل ة٨اء اة٦ الؾبري؛ لألضاايد املٞؼ

أال جت٠ٓ ٪ؼا ابليج ١ٓتثن ل٬٢٥٢ؾ ال يلاء أضػ إال  -يا أ٤ري امل٨٤ني- ٤الٝ/ ٧اكػحٝ ا
 .(2) «٧ٜي٩ كب٨اق ٘خؼ٪ب ٪يبخ٩ ٦٤ نػكر اجلاس

ىلع اْختار  حٍا١ّ ةٓو ٞخب الفرية اجلت٬يث ١رتل ٞيٗ ضؽص اجليب كضٍفتٝ أف 
املالت، كاجلِؽ يف ٬ْاٛب ابأم٬ر، كحػرَّج يف إ٧سار امل٨ٟؽ ضٍفب ا١ٜػرة كاإلماك٧ات 

ال٤يث ابأكىل.  املخ٬٘رؽة املخاضث هل يف كىت مؽاض٠ احلياة اإـل
ال كٌلف  ة٬ف يف ةػء اإـل ؼَّ ـ كىٓٗ املف٥٢ني ٘ال ي٥ؽُّ ىلع ةٓو أنطاة٩ ك٪٣ يٓي

ضربًا آَل يارس؛ فإن مٔؼدكً » /-آلؿ يارس- يؾيػ ىلع أمؽ٪٣ ةالهرب كاثلتات، ٥ٞا ٛاؿ
 .(3)«اجلِث

                                      
 رشح مف٣٢، ل٬٨٢كم، ك٘خص ابلارم. (1)
 .(9/89) رشح مف٣٢، ل٬٨٢كم(2)
الن، كهل ك٬ا٪ػ ح (1631)، كابلي٫ٌف يف اللٓب (5646)أعؽس٩ احلاز٣  (3)  ٬ٜي٩. مـؽ
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 حلرتؾ ٧بي٩  أف يمؽ٪٣ خبالؼ ذلٝ ل٬ أراا، كل٣ يس٦ ا  كٌلف ةماك٩٧ 
ػائ٩، ك١س٦ أراا اجليب  ٢ر٣ى أ٤خ٩ الهرب كاتلػرج يف أم٬ر ادل٬ْة؛  بْأ ٦ٍ أف يٓي إًٍذ ٤ى

٬ًٛبى حبؽ٤ا٩٧، كًل٣ ٦ٍ٤ً ا٬ْةو زاؿ أذؽي٪ا يف اجلاس كحالكج  ْي اـخٓش٠ كيئنا ٛت٠ آكا٩٧ 
 ٤ٓامل٫ا ٦٤ احلياة ةٓش٢ث أنطاة٫ا ١ٍٜٗ ذ٥ار٪ا ٛت٠ اجلي٬ج.

 حنتيّ/
كاجلِؽ يف املالت يشءه كاجلنب كاتلغاذؿ يشءه آعؽ، ٘ال يٓين اجلِؽي يف ٬ْاٛب 

٦ْ كاسب ابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ، كإ٥٧ا املؽاا/  ابأم٬ر ك٤ا حهري إحل٩ ا٬ٜٓ١اى 
ال٤يث الهطيطث،  ًي اتلرص٘ات كابأض٬اؿ ةالي٬اةً الرشْيث، كنتٖخ٫ا ةالهتٖث اإـل ىت

ا ٦ْ اجلنب كاتلغاذؿ، ك٤ربأة ٦٤ اتل٬٫ر كاال٧ػ٘اع.  ةٓيػن
  فتيصاُّ»/ كٔهل»/ 

ري، كح٬بيظ، كاـخٖاذث،   كنياح، كإٕالظ يف ا٬ٜ١ؿ.يٓين/ ةالالكـ، ٦٤ حن٬/ حٞؼ
و ُليس الهخاةث ىلع اىلٔل؟  ْو

ٔاب/ ي ةالٟخاةث ةف يىسخيبى يف الهطٗ، أك  واجل ي امل٨ٟؽى ةال٢فاًف، كييٖرير رير ٖى يي ٣ٓ٧، ذى
ا١ثن إىل املغا١ٗ.  ، أك يىسخيبى ـر ي ٘ي٫ا امل٨ٟؽى ٗى ٞختنا ييبنير  ي١ر

ٗر  ، كابلػءي ةابأع ٚي يف ا٬ٜ١ؿ اةخػاءن ، كاملتاارةي كاإلجياةيث،  كينتيغ الؽ٘ كاال٧خ٫اءي ةابأكػر
  كحؽؾي ا١تفا٪٠.

 اإنفا٧ن  رأل إذا ٤ا /ابلاب ٪ؼا ٦٤ ٘ي٩ اجلاس أكرث يتفا٪٠ ٥اػك٤» /♫ ٛاؿ اجل٬كم
خىااعن  يبيّ يتنا ٤ى ًٓ ٘ي٬فى  كال ،ذلٝ ي٨ٟؽكف ال ٘٣٫٧ حن٬ق، أك ٤ى ؽر ٓى   ك٪ؼا ،ةٓيت٩ ٥لرتمػا١ حي

ه
 عٍ

٣٢ًى  كأف ،ابلائّ ىلع ي٨ٟؽ أف ذلٝ ٣٢ْ ٦٤ ىلع جيب أ٩٧ ىلع ا٥٢ٓ١اء كٛػ ٧م ،ُا٪ؽه  ٍٓ  حي
 .(1)«أ٣٢ْ كا .ة٩ ٥لرتمػا١

، أك ضي٬ا٧نا ٘ي٩ ْيب كال  كمما يتفا٪٠ اجلاس ٘ي٩ ٞؼلٝ/ ٤ا إذا رأكا إنفا٧نا يبيّ ٤خااعن
                                      

 .(25 -2/24) رشح مف٣٢، ل٬٨٢كم(1)
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٬٘ف امللرتم ةٓيت٩، ك٪٣ مفل٬ف ٦ْ ذلٝ؛ ٘ف ادلي٦  ؽر ٓى يبي٩٨، ٘ال ي٨ٟؽكف ذلٝ، كال حي
. ا ٕىقَّ  جلهيطث، ك٦٤ ل٣ ي٨هص ٜ٘ػ 

٦ْ حٖيري ٪ؼا امل٨ٟؽ اذلم أضػذ٩  ◙٘ف ٛي٠/ ٞيٗ حعؽ أة٬ ـٓيػ اخلػرم 
مؽكاف، كاذلم ٪٬ ـتب ـياؽ أيب ـٓيػ ل٢طػيد، ٟ٘يٗ حعؽ أة٬ ـٓيػ ضىت أ٧سؽق 
ا أكؿ ٤ا رشع مؽكاف يف حٜػي٣  ٪ؼا الؽس٠؛ ٛي٠/ حيخ٠٥ أف أةا ـٓيػ ل٣ يس٦ ضارضن

ا، اخلٍتث، كأف  الؽس٠ أ٧سؽق ٢ْي٩، ذ٣ اع٠ أة٬ ـٓيػ ك٪٥ا يف الالكـ، كحيخ٠٥ أ٩٧ اكف ضارضن
ى ضه٬ؿى ٘خ٨ثو بفتب إ٧سارق، ٘فًٜ ٩٨ْ اإل٧سار، كحيخ٠٥  ريَّ كل٩٨ٟ عاؼ ىلع ٧ٙف٩ إٍف دى

قي أة٬ ـٓيػ. كا ػى ٓىيَّ ٣َّ ةاإل٧سار ٘تػرق الؽس٠ي ذى  . (1)أ٣٢ْ أف أةا ـٓيػ ٪ى
  فإن لً يصخطػ» /كٔهل»/ 

 أم/ اإل٧سار ةاحلػ، أك ال٢فاف.
٘ػؿ احلػيد ىلع أف ٦٤ عاؼ ا١ٜخ٠، أك الرضب ـًٜ ٩٨ْ اتلٖيري، ك٪٬ ٤ؼ٪ب 

ا، كذ٪تج ٌائٙث ٦٤ ا١ٖالة إىل أ٩٧ ال يفًٜ، كإف عاؼ ذلٝ  ٙن ا كع٢ ٙن ٜرٜني ـ٢  . (2)املط
  فتليتّ»/ كٔهل»/ 

ا ةاتل  ٖيري.كاعخمَّ ا٢ٜ١ب ةاإل٧سار، كأ٤ا احلػ كال٢فاف ٘اعخهَّ
ٞؽا٪خ٩، كا١ٓؾـ إف ٛػر ىلع اتلٖيري ةيػق، أك ة٢فا٩٧ أف ي٠ٓٙ،  وٌؽىن إُكار اىليب/

ال٤خ٩ ىلع س٬ارض٩.  ك٬٫ُر اإل٧سار ْك
ك٪٬ ٘ؽضي ْنيو ىلع لكر مف٣٢، ال يفًٜ حباؿو ٦٤ ابأض٬اؿ؛ ١ٜػرة لك أضػ ٢ْي٩، 

خٍاْث.  خبالؼ اإل٧سار ةاحلػ، أك ال٢فاف ٘تطٍفب ااـل
ا ال يفخٍيّ هل ٕريى أف ي٣٢ٓى اي » /ٛاؿ اة٦ مف٬ٓا  ي٬كٝ ٦٤ اعش ٨٤س٣ أف يؽل ٨٤ٟؽن

                                      
 . (213)صة٦ اٛيٚ ا١ٓيػ ال اجل٬كيث، رشح ابأربٓني (1)
 . (344)ص، الة٦ ْري٥ني اجل٬كيث رشح ابأربٓني (2)
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 .(1) «٦٤ ٢ٛت٩ أ٩٧ هل اكرقه 
٥ّ اة٦ي مف٬ٓاو رسالن ي٬ٜؿ ٩ٍ٨ى ٦ْ امل٨ٟؽ، ٜ٘اؿ » /ـك ٦ٍ ل٣ يمؽ ةاملٓؽكؼ، كل٣ حى ٝى ٤ى ٢ى ٪ى

 .«اة٦ مف٬ٓا/ ٪٢ٝ ٦٤ ل٣ يٓؽؼ ة٢ٜت٩ املٓؽكؼى كامل٨ٟؽى 
.إكارة إىل ٘ؽىيث اإل٧سار ة ٝى ٢ى ػـ ـ٩ٌ٬ٜ حباؿ، ٥٘ى٦ ل٣ يٓؽ٩٘ ٪ى  ا٢ٜ١ب ْك

٦ ٌْل ٛاؿ ٢ت٬فى ٢ْي٩ ٦٤ اجل٫اًا/ اجل٫ااي ةيػيس٣، ذ٣ اجل٫ااي »/ ْك ؿ ٤ا حٖي إفَّ أكَّ
، ٧يًسؿى  ةلفنخس٣، ذ٣ اجل٫اا ة٬٢ٜبس٣، ٦٥٘ ل٣ يٓؽؼ ٢ٛتي٩ املٓؽكؼ كي٨ٟؽ ٢ٛتي٩ امل٨ٟؽى

٠ى أْالق أـ٢ٙى٩ ًٓ  .(2) «٘شي
اإل٧سار ةا٢ٜ١ب ٦ْ مؽحتث اإل٧سار ةاحلػ، أك ال٢فاف، ٬٫٘ كال يخغ٢َّٗ مصأىث/ 

ا- مالزـ ل٥٢ؽحبخني ؛ إًٍذ ٪٬ ابلاْد ىلع ُتؽيٝ احلػ، أك ال٢فاف حن٬ اإل٧سار، كإ٥٧ا -أيين
٠ ابأذؽ ا١ِا٪ؽ ىلع  ٍَّ مَّ ة٥ؽحتث مفخ٢َّٜث ٨ْػ ا١ٓشؾ ٦ْ ٬٫ُر أذؽق ىلع اجل٬ارح، ٘يخٓ عي

 ٢ٜ١ب.اجل٬ارح، كيتًف ابأن٠ املط٬ٙظ يف ا
كيفخ٢ؾـ اإل٧سار ةا٢ٜ١ب ٪شؽاف أ٤از٦ امل٨ٟؽ، كحؽؾ اخل٬ض ٤ّ  مصأىث/

اخلائيني؛ ٘ال يسيف يف إ٧سار ا٢ٜ١ب أف جي٢ؿ اإلنفاف إىل أ٪٠ امل٨ٟؽ، كي٬ٜؿ/ أ٧ا اكرق 
ارى٣٫ٛ إال إذا أكؽ٪٬ق ٘طيئ٨ؼو يس٬ف ٙى ١ى  .(3)٤ٓؼكرنا ة٢ٜيب؛ بأ٩٧ ل٬ نػؽ ٤ا ةٌف ٣٫ٓ٤ كى

يَِج اخلطيئُث يف األرض اكن ٌَ شٓدْا »أ٩٧ ٛاؿ/  كيف احلػيد ٦ْ اجليب  ٍِ إذا ُؼ
ٓا نٍَ اغب ؼِٓا، وٌَ اغب ؼِٓا فرعيٓا اكن نٍَ شٓدْا  .(4)«فهْر

كال جي٬ز » /كٛاؿ أة٬ ا١ٜاـ٣ ٪تث ا ة٦ احلف٦ ة٦ ٨٤ه٬ر ا١ٍربم ا١ٜٙي٩ اللا٘يع
ًى (5)ل٥٢ف٥٢ني أف حيرضكا أْياا٪٣ ، كإذا عا١ى أ٪٠ي املٓؽكؼ أ٪٠ى  ؛ بأ٣٫٧ ىلع ٨٤ٟؽو كزكرو

                                      
 .(13/676) ، الة٦ ضشؽاملٍا١ب ا١ٓاحلث (1)
 .(2/245)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلس٣  (2)
 . (336)ص، الة٦ ْري٥ني اجل٬كيث رشح ابأربٓني (3)
 .(4345)أعؽس٩ أة٬ ااكا  (4)
 يٓين/ أْياا أ٪٠ الٟخاب. (5)
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اىني ة٩ املذؽي٦ هل، ٨٘غ ى ٦٤ ٧ؾكؿ ـغً ا  امل٨ٟؽ ةٖري اإل٧سار ٢ْي٣٫ اك٬٧ا اكلؽَّ
ذ٣ ـاؽ ٦٤ ٌؽيٚ اة٦ أيب ضاح٣ ٦ْ  -٬ٓ٧ذ ةا ٦٤ ـغ٩ٍ- ىلع دماْخ٣٫ ٘ي٣ٓ اجل٥يّ

ٛاؿ/ )ال ي٥اخًل٬ف أ٪٠ى الرشؾ ىلع . [72 /اىفركان] ﴾ک ک ک ک﴿٥ْؽك ة٦ مؽة/ 
 .(1)«ال خيا٣٫٧٬ٍ١(، كحن٬ق ٦ْ اليطاؾ ا٧خىهرشًل٣٫ ك

يٜخيض/ أف ٕري املفخٍيّ ال جي٬ز  «فإن لً يصخطػ فتليتّ»/ ٘ف ٛي٠ ٬ٛهل مصأىث/ 
 هل اتلٖيري ةٖري ا٢ٜ١ب، كابأمؽ ل٬٢س٬ب!

ٔاةّ ٌَ وجٓني/   فج
 . [18/ىلٍان] ﴾ەئ ەئ وئ وئۇئ﴿أف امل٬٫ٙـ خمهم ة٬ٜهل حٓاىل/ أخدٍْا/ 

ّى املفخطب. أف ابأمؽ ٘ي٩ واثلاين/ ّى احلؽًج ال رٍذ  يٓين/ رٍذ
 ؟«فتليتّ»/ اإل٧سار ةا٢ٜ١ب ١يؿ ٘ي٩ حٖيري امل٨ٟؽ، ٥٘ا ٤ٓىن ٬ٛهل  فإن كيو/
ٔاةّ/  ؽ ا.فج  أف املؽاا أف ي٨ٟؽ ذلٝ، كال يؽىاق، كيلخ٠ٖ ةٞؼ

ا- وكد يلال  / إف اجليه ةال٢فاف ١يؿ حٖيرينا.-أيين
ٔاب ا. / أف الالكـ ٦٤ ةاب/ ٢ْٙخ٫ا حب٨ن واجل  ا ك٤اءن ةاران

٢٘يٖريق ةيػق ةف يؾي٩٢، ٘ف ل٣ يفخٍّ ٘ى٢ٍيى٩ٍ٨ى ٩٨ْ ة٢فا٩٧؛ ٘ف ل٣ فيهٔن املؽىن/ 
َ  ٦٤ إٛؽارق.   يفخٍّ ٢٘ي٨ٟؽق، أك يسؽ٪٩ ة٢ٜت٩ ضىت ال يس٬ف هل أاىن ض

ّ يف اتلٖيري، ٘٩ٜ٢ٌ ىلع أ٬٧اع اإل٧سار اثلالذث/ ا٢ٓٙ١يث، كا٬ٜ١حلث،  أك يٜاؿ/ إ٩٧ حـ٬
ػـ اتلهػم ل٢خٖيري ٪٬ كا٢ٜ١تي ث، كاالٞخٙاء ةسؽا٪ث ا٢ٜ١ب ل٨٥٢ٟؽ ٤ّ الف٬ٟت ٢ْي٩ ْك

نًؿى ة٩
ى
ٗى امل٨ٟؽ كأ ١ً

ى
ا كبا٨ٌنا- كف أىٓٗ اجلاس إي٥ا٧نا، ضىت إذا زاؿ ٪ؼا كأ ٘٩٧ ال  -ُا٪ؽن

ٚى هل ٦٤ اإلي٥اف تٍ  . (2)يشء  ي٢تد أف يلارؾ ٘ا٩٢ْ ٘ي٥ا هل ضَ ٘ي٩، ك٪ؼا احل٠ ىلع أ٩٧ ل٣ حى

                                      
 .(3/1245)أضاكـ أ٪٠ اذل٤ث، الة٦ ا١ٜي٣  (1)
 . (77 -76)صحم٥ػ ركيػ رىا ل٬٨٢كم، ح٢ٓيٚ/  ابأربٓني،رشح  (2)
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 مراحب اإلُكار مخس مراحب/فرع/ و
 اتلٓؽيٗ. -1
َ ةالالكـ ال٢ٍيٗ. -2  ال٬ْ
 اتل٨ٓيٗ. -3
 امل٨ّ ةا٬ٜ١ة، أم/ إزا١ث امل٨ٟؽ احلااث ةاحلػ؛ ٞراٛث اخل٬٥ر، كًلرس آالت ال٬٫٢. -4
 اتلغ٬يٗ كاتل٫ػيػ ةالرضب، أك ة٥تارشة الرضب ضىت ي٥خ٨ّ. -5

ٗى يف ٪ؼق الؽحتث ٪٠ يه ل٢ف٢ٍاف، أـ ال  ؟كٛػ اعخي٢ً
/ ا٘خٜاري٪ا إىل الف٢ٍاف خما٘ثى ا١ٙخ٨ًث.  كالؽاسصي

٘ال جي٬ز اإلعالؿ ة٫ؼا ا١رتحيب، كال يٜخرص ىلع رحتث كاضػة ًٜ٘، كال ينخ٠ٜ إىل 
. ٚى املؽااي الرشيعُّ َّٜ حب ضىت يخط ا، كإ٥٧ا يخػرج يف ٪ؼق الؽُّ  ٕري٪ا ضىت يفخ٬ًذيى٫ى

  وذلم أعؽف اإليٍان»/ كٔهل»/ 
 رة ي٬ٓا إىل اإل٧سار ةا٢ٜ١ب ٨ْػ ا١ٓشؾ.اـ٣ اإلكا /«وذلم» 

؟ ٣ٓ٧ «كذ١س٣» ضيد ل٣ ي٠ٜ/ «كذلٝ» ك٪٠ جي٬ز عٍاب اجل٥ّ خبٍاب املٙؽا يف ٬ٛهل/
 جي٬ز ٪ؼا يف ال٢ٖث، ٥ٞا جي٬ز ْٟف٩.

 /«أعؽف اإليٍان» 
، كا١ٟٓؿ، كيف اآليث/  -1 يفَّمَّ ٥ْالن ٥اؿ؛ بأف اإلي٥اف ٛػ ي ک ک گ ﴿أم/ أىٓٗ ابْأ

، أم/ نالحس٣، ك١يؿ املؽاا/ أف ا١ٓاسؾ إذا أ٧سؽ ة٢ٜت٩ [143 /ابللرة] ﴾گ گگ
ٗى ٦٤ إي٥اف ٕريق  . (1)يس٬ف إي٥ا٩٧ أىٓ

الـ،  -2 الـ، ىلع حٜػيؽ ضؼؼ مياؼ، كاملٜه٬ا/ أىٓٗ آذار اإـل أك املؽاا/ أىٓٗ اإـل
الـ.  أك أىٓٗ عهاؿ اإـل

                                      
 . (76)ص ، ل٬٨٢كمبأربٓنيارشح  (1)
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 .أك يس٬ف املؽاا/ ُا٪ؽق، يٓين/ أ٠ٛ آذار اإلي٥اف كذ٥ؽاح٩ يف اجلّٙ -3
، أم/ «وىيس وراء ذلم ٌَ اإليٍان ختث خردل»كٛػ ساء يف الؽكايث ابأعؽل ملف٣٢/ 

ٚى كراء ذلٝ مؽحتث أعؽل تٍ  . (1)ل٣ حى
  /فائدة 

٠ ة٩ زكاؿ ٤ٙفػة امل٨ٟؽ  ٗى اإلي٥اف؛ بأ٩٧ ال حيهي كإ٥٧ا اكف اإل٧سار ةا٢ٜ١ب أىٓ
؛ بأ ، خبالؼ احلػ كال٢فاف ٘٩َّ٧ ٤خٓػ   ٩٧ ٞؽا٪ث كإزا١ث يف ٧ٙؿ ال٬ٛج.امل٬٢ٍب زكاهل ٬٫٘ ٛارصه

الـ اة٦ حي٥يث ٫٘ؼا ييبنير أفَّ ا٢ٜ١ب إذا ل٣ يس٦ ٘ي٩ ةٖو ٤ا » /كٛاؿ كيظ اإـل
ا لإلي٥اف  .(2)«يسؽ٪٩ ا ٦٤ًى امل٨ٟؽات اكف اعا٤ن

ٓى٠ى ٤ا  ٗى اإلي٥اف؛ بأ٩٧ ذى ؽى ة٢ٜت٩ ٨ْػ ا١ٓشؾ ال يس٬ف ىٓي ًٟ / أف امل٨ ٢ى٣ي ك٦٤ ذلٝ يٓي
٫ٓا.ي٩٨ٟ٥، كال يس٢ٗ ا ا إال ـك   ٧ٙفن

ٗى اإلي٥اف إذا ٛػر ىلع حٖيريق ةيػق، أك ة٢فا٩٧ كاٛخرص ىلع  ؽي ىٓي ًٟ كإ٥٧ا يس٬ف امل٨
 . (3)اإل٧سار ة٢ٜت٩؛ ٘ؼلٝ ٤ؼم٬ـ رشاعن 

 /فائدة 
اؿَّ احلػيد ىلع أف اإلي٥اف ٠٥ْ ك٧يث، كال ضاسث أف ٬ٜ٧ؿ/ ٤ا يػكر اآلف ةني »

٥اؿ ٦٤ ٥ٞ اؿ اإلي٥اف، أك ٦٤ نطث اإلي٥اف؟ ٫٘ؼا الفاؿ اللتاب ك٢ٌتث ا٣٢ٓ١/ ٪٠ ابْأ
٥اؿ رشط ل٥ٟاؿ اإلي٥اف، أك رشط لهطث  ال اايع هل، أم إنفاف يفلٝ كي٬ٜؿ/ ٪٠ ابْأ

أرشؼ ٨٤ٝ كأ٣٢ْ ٨٤ٝ كأضؽص ٨٤ٝ ىلع اخلري،  ╚اإلي٥اف؟ ٬ٜ٧ؿ هل/ الهطاةث 
٬ؿ  ٓى٣٫. كل٣ يفل٬ا الـؽ ـً  ٪ؼا الفاؿ، إذنا يفٓٝ ٤ا كى

ا لهطث إذا اؿَّ ادلحل ٌن الـ نار رش ٠ ىلع أف ٪ؼا ا٠٥ٓ١ خيؽج ة٩ اإلنفاف ٦٤ اإـل
                                      

 . (217)صة٦ اٛيٚ ا١ٓيػ ابأربٓني اجل٬كيث، الرشح  (1)
 . (7/557)ل دل٬٥ع ا١ٙخاك (2)
 . (115)ص خمخرص اجلرباكم ىلع ابأربٓني اجل٬كيث(3)
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ا ل٥ٟاؿ اإلي٥اف، كا٧خىه امل٬ى٬ع، أ٤ا  ٌن اإلي٥اف، كإذا اؿَّ احل٠ ىلع أ٩٧ ال خيؽج نار رش
/ ٪ؼا مؽسًله، ك٦٤ كاٜ٘ٝ رىيجى  ٦ عا١ٙٝ ٢ٛجى أف ُتاكؿ ابأعؼ كالؽا كاجلػؾاع، ذ٣ ٤ى

/ ٪ؼا ٦٤ اخل٬ار ج، ك٪ؼا ٕري نطيص؛ ٘زللٝ مل٬ريت ل٢لتاب ك١ٍالب ٩٨ْ، كإف زاا ٢ٛجى
٬هل ا   ا٣٢ٓ١/ أف يػ٬ْا ابلطد يف ٪ؼا امل٬ى٬ع، كأف ٬ٜ٧ؿ/ ٤ا س٩٢ٓ ا حٓاىل كـر ٌن رش

 . (1)«لهطث اإلي٥اف كبٜائ٩ ٬٫٘ رشط، ك٤ا ال ٘ال، كحنف٣ امل٬ى٬ع
 مصائو فلٓيث/ 

يلرتط ا١ٓػا١ث يف اآلمؽ ةاملٓؽكؼ كاجلايه ٦ْ امل٨   ٟؽ ىلع الؽاسص.كال ي

ك١يؿ ٦٤ رشط اجلايه أف يس٬ف ْػالن ٨ْػ أ٪٠ الف٨ث، عال٘نا » /ٛاؿ ا١ٜؽٌيب
، ك٪ؼا ـاًٛ؛ ٘ف ا١ٓػا١ث حمه٬رة يف ا٢ٜ١ي٠ ٦٤  يقي إال ْػؿه رير ل٥٢تخػْث؛ ضيد ح٬ٜؿ/ ال يٖي

ٌـّ يف محيّ اجلاس  .(2)«اخل٢ٚ، كابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ اع
يلرتط إذفي   ىلع الؽاسص.- اإل٤اـكًلؼا ال ي

 ك٪٠ جي٬ز مل٦ ييت امل٨ٟؽ أف ي٨ىه ٕريق ٩٨ْ؟
ٔاب/  ٬ر يف ابلاب، ٘٩َّ٧ ل٣ خيمَّ اجليه واجل ٣ٓ٧ جي٬ز هل ذلٝ؛ حلػيد أيب ـٓيػو املٞؼ

٦ْ امل٨ٟؽ ة٦٥ ال ييالبؿ امل٨ٟؽ، كا١ٓه٥ث ٦٤ اذل٬٧ب حما١ثه إال مل٦ ْه٣٫٥ ا؛ بأ٩٧ 
ًؽ.جيب ىلع اللغم حؽؾي امل٨ًٟؽ كإ  ٧ساريقي، ٘ال يفًٜ ةرتًؾ أضًػ٪٥ا كس٬بي اآلعى

 دفػ شتٓث/  
 ٥٘ا ةاؿ ضػيد اذلم يػكر يف اجلار، ٥ٞا يػكر احل٥ار ةالؽَح؟ فإن كيو/
ٔاب/ ة٬ا ىلع ٠ٓ٘ امل٨ٟؽ، ال ىلع إ٧سارق، ك٪ؼا كاىص يف ـياؽ احلػيد. فاجل ؼر ْي  أ٣٫٧ 

ٔم اى»ٛاؿ/  ك٪٬ يف الهطيطني ٦ْ اجليب  لياٌث، فييىق يف اجلار، جياء ةالرجو ي

                                      
 . ♫ة٦ ْري٥ني ال، الك٪٥ا، (573)ص، كرشح ال٬اـٍيث (337)صرشح ابأربٓني اجل٬كيث  (1)
 . (4/47)حٙفري ا١ٜؽٌيب  (2)
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فخِدىق أكخاةّ يف اجلار، فيدور نٍا يدور اىـدٍار ةرخاه، فيجخٍػ أْو اجلار ؼييّ، 
فيلٔلٔن/ أي فالن، ٌا شأُم؟! أىيس نِج حأمرُا ةاىـٍؽروف وحِٓاُا ؼَ اىـٍِهر؟! كال/ 

 .(1) «نِج آمركً ةاىـٍؽروف وال آحيّ، وأُٓاكً ؼَ اىـٍِهر وآحيّ
 دفػ شتٓث أخرى/ 

و جئز حرك اإلُكار ؼِد االْخداء؟  ْو
ٔاب/  عى ابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ، ل٬س٬ب ذلٝ ىلع واجل ال جي٬ز بأضػو أف يىػى

خٍاْث، ىلع اتلٙهي٠ الفاةٚ ٛت٠ ٢ٛي٠. ياف ضفب ااـل  ابْأ
 ﴾ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿٥٘ا ١٬ٛس٣ يف ٬ٛهل حٓاىل/ فإن كيو/ 

 ؟[105 /املائدة]
ٔهٍ، ٌِٓا/ ٔاب ىلع ذلم ٌَ وج  فاجل

٠َّ إال ةابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه  -1 ٦ٍ ىى هلا؛ إًٍذ ال ـبي٠ إىل ٤ٓؽ٘ث ٤ى رسر أكَّ أفَّ آعؽ اآليث يٙي
 ٦ْ امل٨ٟؽ، ك٪ؼا ُا٪ؽ.

خ٣ ة٩ ٦٤ ابأمؽ كاجليه ٘ال يرضًل٣ حٜهري -ضينئؼو - ك٤ٓىن اآليث ٙر / إذا ٢ٓ٘خ٣ ٤ا ُكي
؛ بأف ال٬اسب ٢ْيس٣ ٪٬ ابأمؽ -ضينئؼو - ٘ال ْخب ٢ْيس٣ٕريًل٣ ةٓػـ ٛت٬هل كا٤خراهل، 

ب ملا حمؽك٩٧ ة٩، أك ح٩٧٬٫٨ ٩٨ْ. ٌى  كاجليه، كل٣ ي٬سب ا ٢ْيس٣ ٛت٬ؿ املغا
٬رة، ريق إىل ٪ؼا املٓىن يف حٙفري اآليث املٞؼ ٥ٞا  (2)كٛػ أكار اة٦ سؽيؽ ا١ٍربم ٕك

اح حلػيد ابلاب املٞؼ (3)أكار إحل٩ اجل٬كم  ريق ٦٤ الرشي  ٬ر يف )ابأربٓني( ٪٨ا.ٕك
/ ٪٬ ابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه  -2 أف ٤ػار ذلٝ ىلع ا٧ٙاكؾ اجل٫خني، ٘ال٬اسب ىلع امللكَّٗ

خشاةث لألمؽ كاجليه، ٫٘احاف مفتلاف/  ٦ْ امل٨ٟؽ، كال٬اسب ىلع املم٬ر/ ٪٬ ااـل
                                      

 .(2989)، كمف٣٢ (3267)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
 .(9/54)حٙفري ا١ٍربم  (2)
 .(2/22) رشح مف٣٢، ل٬٨٢كم(3)
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 ابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ، ك٪ؼق عانث ةاآلمؽ كاجلايه. -أ
خشاةث كا -ب  إلذاعف لألمؽ كاجليه، ك٪ؼق عانث ةاملم٬ر كامل٨يه.ااـل

ث، ٘ال حت٠ٍ إضػا٪٥ا ةخغ٢ُّٗ اثلا٧يث ٫٨ْا. َّٟ  كال حالزـ ةني املفتلني، كاجل٫ث ةي٥٫٨ا ٨٤ٙ
٬ر/ ٤ا كرا ٦ْ  يٍو ة٦ إـطاؽ الؽيقكيل٫ػ هلؼا املٓىن املٞؼ ٙى ي٠ٍى ة٦ى »/ ا١ ٙييى ـ٥ٓجي ا١

هل ْتػ ا ة٦ ٤الٝ- ًخياض يا أةا ٌْل  ٤ا اخلالص مما حن٦ ٘ي٩؟ ٜ٘اؿ ٜ٘اؿ/  -ـك
؟ ٛاؿ/ ال، ٛاؿ/ ٦٥٘ يٓيص ا ٪٠  قي ٤ٓهيثي أضػو ُّ ٦ٍ أٌاعى ا ٪٠ حىرضي ٍعرًبٍين ٤ى

ى
ا١ٙيي٠/ أ

رىاتى اخلالص
ى
؟ ٛاؿ/ ال. ٛاؿ/ ٪٬ اخلالص إٍف أ  .(1)«ح٩ٓٙ٨ ٌاْثي أضػو

يٚ أ٩َّ٧ ٛ -3 ػر يب ةىٍسؽو الهر
ى
ريق ٦ْ أ ٢ىي٩ًٍ - اؿكأعؽج أة٬ ااكا ٕك ْى ٍثىنى 

ى
أ ػى ا كى ً ٍف محى

ى
ػى أ ٍٓ / -بى

ا/ ٫ى ًٓ ٬ىاًى رٍيً مى
ى دى ا ىلعى ٬جى٫ى ٓي حىيى ، كى ًؼقً اآٍليىثى ؽىءيكفى ٪ى ٍٜ ٣ٍ تى ا اجلَّاسي إ٧ًَّسي ٫ى حُّ

ى
ڦ ﴿ يىا أ

٨ىا اجلَّيًبَّ . [105 /املائدة] ﴾ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ٍٓ ٥ً ـى إ٧ًَّا  إن ي٬ٜؿ/  كى
 . (2) «أخذوا ىلع يديّ أوشم أن يؽًٍٓ ا ةؽلاباجلاس إذا رأوا اىغالً فيً ي

ٔم يؽٍو فيًٓ ةاىـٍؽايص، ذً يلدرون ىلع أن »كيف ركايث ذا٧يث بأيب ااكا/  ٌا ٌَ ك
 .(3) «يغريوا، ذً ال يغريوا إال ئشم أن يؽًٍٓ ا ٌِّ ةؽلاب

َ يؽٍ»كيف ركايث ذاثلث بأيب ااكا/  ً أكرث مم ؽايصْ  ً ةاىٍـ ٔم يؽٍو فٓي َ ك ّ...ٌاٌ   .(4)احلػيد «ي
كيف ركايث أيب ااكا ابأعرية ٪ؼق/ أفَّ اآليث ٘ي٥ا إذا اكف أ٪٠ امل٨ٟؽ أكرث ْػانا ك٬ٛةن كل٣ 
ا  يفخٍّ اللغم اإل٧سار ٢ْي٣٫، ٘ال ل٬ـ ٢ْي٩ كال ماعؼة ة٫ؼا امل٨ٟؽ إذا ل٣ يس٦ مالبفن

٨ْػ ْػـ  ك٪٬ رشط يف ْػـ املاعؼة ﴾ڃڃ﴿هل٣، ٘احٜٙج اآليث كاحلػيد، كزاات اآليث/ 
ّى احلؽًج ٦ْ اللغم ا١ٓال٣ حبس٣  ٍذ خٍاْث ال يٓين/ رى خٍاْث لإل٧سار؛ إًٍذ دلؽَّا ْػـ ااـل ااـل

                                      
 . (23/291)ح٫ؼيب ال٥ٟاؿ  (1)
 كٛاؿ/ ضف٦ نطيص. ،(2168ك3157)كا١رت٤ؼم  ،(4338)كأة٬ااكا ، (53ك31ك1)أعؽس٩ أمحػ  (2)
 .(7144)كابلي٫ٌف يف اللٓب  ،(4338)أعؽس٩ أة٬ ااكا  (3)
  .(4338)أعؽس٩ أة٬ ااكا  (4)
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ا  امل٨ٟؽ؛ جل٬از مالبفخ٩ بأنطاب امل٨ٟؽ، كاعخال٩ٌ ة٣٫، ٘ياعؼ ةؼلٝ، إال أف يس٬ف مٟؽى٪ن
 .(1)ىلع املغا١ٍث ةي٬اةً اإلٞؽاق الرشْيث، ٘ال ل٬ـ ٤ّ اإلٞؽاق

عانث ة٥ا يس٬ف يف آعؽ الؾ٤اف ٦٤ ا١ٙنت، ضيد ال يفخٍيّ اللغم  كٛي٠/ اآليث -4
ا١ٜياـ ةابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ؛ ٢ٖ١تث ا١ٙنت، كا٧تلار ا١ٙفاا، كعليث 
ًكمى ٤ٓىن ذلٝ ٦ْ دماْثو ٦٤  اجلاس ىلع أ٧ٙف٣٫ ٦٤ ةٍق ا١ِاملني كا١ٍٖاة، كٛػ ري

 . (2)ؿ كاحلف٦ الهطاةث كاتلاةٓني، اكة٦ مف٬ٓا، كاة٦ ٥ْؽ، كمٟط٬
٦ ْشؾ ٦ْ ابأمؽ ةاملٓؽكؼ، أك عاؼ  (3)ك٪ؼا ُك٩» /ٛاؿ اة٦ي رسبو  ٠٥ ىلع أفَّ ٤ى ٛػ حيي

ت٠ ٩٨٤ ل٣ جيب ٢ْي٩، ٥ٞا  ٣٢ًى أ٩٧ ال يٜي ْى  ٦ ـي اة٦ ٥ْؽ يػؿُّ ىلع أفَّ ٤ى الرضر ـًٜ ٩٨ْ، كُل
يك ركايثن ٦ْ أمحػ  . (4)ضي

٦ حؽل أف يٜت٠ى ٨٤» /كًلؼا ٛاؿ ابأكزايعُّ  ٍؽ ٤ى  .(5) «ٝمي
ّ يف ذلٝ؛ خلال  كهلؼا املٓىن ك٬ا٪ػي كأن٬ؿه ٦٤ الكـ الف٢ٗ، ١س٦ ال ينتيغ اتلـ٬
٩َّٜ٘ ا حٓاىل ل٢خ٬٘يٚ ةني  ٬ـ، كالفٓيػ ٦٤ ك يام إىل حؽؾ ابأمؽ كاجليه خل٬ؼ الرضر املْؾ

                                      
 . (6/345)حٙفري ا١ٜؽٌيب  (1)
 .(12861، 12859، 12858، 12851)حٙفري ا١ٍربم  (2)
ا يفخػؿُّ ة٫ا ىلع ـ٬ٜط ابأمؽ كاجليه ٨ْػ ْػـ ا١ٜت٬ؿ كاال٧خٙاع؛ ٞطػيد ْتػ ا اة٦  (3) ؽى٪ى ٞى يٓين/ أضاايد ـاةٜث ذى

 / ج أ٤ا٧اح٣٫»٥ْؽك يف ـنن أيب ااكا مؽ٬٘اعن َّٙ ٝى أناة٩ٓ -إذا رأيخ٣ اجلاس مؽسج ٬٫ْا٪٣، كع الؾـ  -كٌل٬٧ا ٪ٟؼا، ككتَّ
ٍٝ ٢ْيٝ لف ٢يٝ ةمؽ عانث ٧ٙفٝ، كاع ٨ْٝ أٍمؽى ا١ٓا٤ثةيخٝ، كأم٢ً . كًلؼلٝ «ا٧ٝ، كعؼ ة٥ا حٓؽؼ كاٍع ٤ا ح٨ٟؽ، ْك

٪ؼق اآليث بأ٬ٛاـ » ٬ٜٞؿ اة٦ ٥ْؽ/ ﴾ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ﴿ةٓو اآلذار ٦ْ الف٢ٗ يف ٬ٛهل حٓاىل/ 
٦ دماْث ٦٤ الهطاةث/ «جييئ٬ف ٦٤ ةٓػ٧ا إف ٛال٬ا ل٣ يٜت٠ ٣٫٨٤ ا ٤ٍااعن »، ْك ا، كإْشابى لكر ذم إذا رأيجى كطنٌ ٓن ، ك٪٬نل ٤خَّت

، ال يرضؾ ٦٤ ى٠َّ إذا ا٪خػيجى  ٝى . كٌلف احلف٦ إذا حال ٪ؼق اآليث ٛاؿ/«رأم ةؽأي٩؛ ٢ٓ٘يٝ ٧ٙفى يا هلا ٦٤ » ، ككرا حن٬ق مؽ٬٘اعن
٫ا ٓى ـى ا، ك٦٤ ـٓث ٤ا أك ٫ى ٜى تى٠ٍ ٩٨٤، مح٠ ٤ا ـتٚ كأ٤«ذٜث ٤ا أكذ ٦ ْشؾ . ك٦٤ ٛاؿ ة٬س٬ب ابأمؽ ةاملٓؽكؼ، كل٬ ل٣ يٜي راهل ىلع ٤ى

 ٦ْ ابأمؽ ةاملٓؽكؼ، أك عاؼ الرضر.
تى٠ي ٩٨٤، كنطص  ضىك»ٛاؿ اة٦ رسب/  (4) ا١ٜايض أة٬ يًٓل ركايتني ٦ْ أمحػ يف كس٬ب إ٧سار امل٨ٟؽ ىلع ٦٤ ي٣٢ٓ أ٩٧ ال يٜي

٬٢ٓـ كاحلس٣ . سا٤ّ ا١«)يس٬ف لٝ ٤ٓؼرة(ا٬ٜ١ؿ ة٬س٬ب٩، ك٪٬ ٬ٛؿ أكرث ا٥٢ٓ١اء، كٛػ ٛي٠ بلٓو الف٢ٗ يف ٪ؼا، ٜ٘اؿ/ 
(2/51) . 

 .(3/959)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلس٣  (5)
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 اجله٬ص، كامل٬از٧ث ةني املها١ص كاملٙاـػ.
ا- ٘٤ا ٤ا كرا ٦٤ ضػيد أيب ـٓيػ اَل اَل » أ٩٧ ٛاؿ يف عٍتخ٩/ ٦ْ اجليب  -أيين

َ
أ

ََّ رجاًل ْيتُث اجلاس أن يلٔل حبق إذا ؼيٍّ . كبس٭ أة٬ ـٓيػ، كٛاؿ/ ٛػ كا رأي٨ا يٍَِؽ
فإُّ ال ُيَلررُب ٌَ أجو، وال يُتاؼد ٌَ رزق أن يلال حبق، »، كزاا يف ركايث/ (1) «أكياء ٫٘ت٨ا

٩ ٦٤ ضػيد أيب ـٓيػ ٦ْ اجليب ، كًلؼلٝ عؽج اإل٤اـ أمحػ كاة٦ ٤اس(2)«أو يذنر ةؽغيً
ُّ »ٛاؿ/   ٬ؿ ا، ٞيٗ حيٜؽ أضػ٧ا ٧ٙف٩؟ ٛاؿ/ ال حيلر أخُدكً ُفَص يرى ، ٛال٬ا/ يا ـر

ٔم اىلياٌث/ ٌا ٌِؽم أن حلٔل يفَّ نذا  أمرًا  ؼييّ فيّ ٌلال، ذً ال يلٔل فيّ، فيلٔل ا هل ي
، ٫٘ؼاف احلػيراف (3)«أن تىش وكذا؟ فيلٔل/ خشيث اجلاس، فيلٔل ا/ فإياي نَِج أخقَّ 

ّي هل ٦٤ اإل٧سار دلؽَّاى اهليتث، اكف اخل٬ؼ املفًٜ لإل٧سار.  حم٬٥الف ىلع أف يس٬ف املا٧
٢ٛج الة٦ ْتاس/ آمؽ الف٢ٍاف ةاملٓؽكؼ كأ٫٧اق ٦ْ امل٨ٟؽ؟ » /ٛاؿ ـٓيػ ة٦ ستري

٠ ذلٝ، ٛاؿ/ إف عٙجى أف يٜخ٢ٝ ٘ال، ذ٣ ْػتي ٜ٘اؿ يل ٤ر٠ ذلٝ، ذ٣ ْػتي ٜ٘اؿ يل ٤ر
 .(4) «كٛاؿ/ إف ٨ٞجى ال ةػَّ ٘اْالن ٘ٙي٥ا ةي٨ٝ كبي٩٨

أىت رس٠ه اة٦ى ْتاس، ٜ٘اؿ/ أال أ٬ٛـ إىل ٪ؼا الف٢ٍاف ٘مؽق كأ٫٧اق؟ » /كٛاؿ ٌاككس
ٛاؿ/ ال حس٦ هل ٘خ٨ث، ٛاؿ/ أ٘ؽأيجى إف أمؽين ة٥ٓهيث ا؟ ٛاؿ/ ذلٝ اذلم حؽيػ، ٘س٦ 

 .(5) «ضينئؼو رسالن 
ري٪٣ أ٩٧ ٤ىت عاؼ ٣٫٨٤ ىلع ٧ٙف٩  كٛػ ٧م ابأئ٥ث، ٣٫٨٤/ ٤الٝ كأمحػ كإـطاؽ ٕك

الفيٗ، أك الف٬ط، أك احلبؿ، أك ا١ٜيػ، أك اجليف، أك أٍعؼى املاؿ، أك حن٬ ذلٝ ٦٤ ابأذل 
 ـًٜ أمؽ٪٣ ك٫٧ي٣٫. 

                                      
 ، كضف٩٨ ا١رت٤ؼم.(4117)، كاة٦ ٤اس٩ (2191)، كا١رت٤ؼم (11413، 11117)أعؽس٩ أمحػ  (1)
ً،  ،(1411)كأة٬ يًٓل  ،(11474)أعؽس٩ أمحػ،  (2) ٫َّٙٓا كٓيب ابأر٧اءيكط. ،(2825)كا١ٍرباين يف ابأـك  ك٪ؼق الؾيااة ى
 . (6332)، كى٩ٙٓ ابأبلاين يف ىٓيٗ اجلا٤ّ الهٖري (4/384)، كأة٬ ٧ٓي٣ يف احل٢يث (4118)، كاة٦ ٤اس٩ (11867)ػ أعؽس٩ أمح (3)
 .(2/248)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلس٣  (4)
 . (7593) اللٓب يف ابلي٫ٌف أعؽس٩ (5)
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، ٛال٬ا/ كًليٗ يؼؿ ال ينتيغ ليٍؤٌَ أن يُِذلَّ ُفصّ»أ٩٧ ٛاؿ/  كٛػ ساء ٦ْ اجليب 
 .(1)«ء ملا ال يطيقيخؽرض ٌَ ابلال٧ٙف٩؟ ٛاؿ/ 

ا أ٧سؽح٩، »كيف ركايث ا١زبار ٦ْ اة٦ ٥ْؽ ٛاؿ/  ؽ الك٤ن ـ٥ٓج احلشاج خيٍب، ٘ٞؼ
٬ؿ ا  ؽتي ٬ٛؿ ـر ، ٘ٞؼ ى رير دى

ي
كحم٠ُّ  (2) «ال ينتيغ ليٍؤٌَ أن يُِذلَّ ُفصّ/ ٘راتي أف أ

 -ضينئؼو - ٪ؼا احلػيد إذا ٣٢ْ أ٩٧ ال يٍيٚ ابأذل، كال يهرب ٢ْي٩؛ ٘٩٧ ال يخٓؽض
أفغو اجلٓاد لكٍث خق ؼِد شيطان »/ لآلمؽ؛ كذللٝ ٬٫٘ ال يٓارض ضػيد اجليب 

، ٘ابأعري ٘ي٦٥ ٣٢ْ ٦٤ ٧ٙف٩ الهرب، ١س٦ إف عيش يف اإلٛػاـ ىلع اإل٧سار (3)«جائر
ًٔ هل اتلٓؽض هل٣(4)ىلع امل٬٢ؾ أف يذم أ٪٩٢، أك سريا٩٧ ؛ ملا ٘ي٩ ٦٤ حٓػم -ضينئؼو - ، ل٣ يىنت

 ابأذل إىل ٕريق. 
ري٪٣.ك٪  ؼا ٤ا ٛاهل ابأئ٥ث؛ ٞفٙياف كأمحػ كا١ٙيي٠ ة٦ ْياض ٕك

٣٢ ٦٤ ٧ٙف٩ الهرب ٬٫٘ أ٘ي٠،  ٢ي٩؛ ٦٥٘ اضخ٠٥ ابأذل ك٬ٛم ٢ْي٩ ْك نٍا ُص ْك
)ىيس ليٍؤٌَ أن يُِذلَّ أ٩٧ ٛاؿ/  أ١يؿ ٛػ ساء ٦ْ اجليب »، كٛي٠ هل/ ؼييّ اإلٌام أمحد

، أم/ أ٩٧ إذ (5)«، ٛاؿ/ ١يؿ ٪ؼا ٦٤ ذلٝث هل ةّ()وأالَّ ُيَؽررَعٓا ٌَ ابلالء ملا ال طاك، ُفَصّ(
٣٢ْ أ٩٧ ال يٍيٚ ابأذل كال يهرب ٢ْي٩، كالالكـ ٘ي٦٥ ٣٢ْ ٦٤ ٧ٙف٩ الهرب ىلع ذلٝ، 

 . (6)٘ابأكؿ ي٨ٟؽ ة٢ٜت٩ كيف٣٢، كإف أ٧سؽ ةيػق اكف أ٘ي٠
يف ركايث أيب - كٛػ ركم ٦ْ اإل٤اـ أمحػ ٤ا يػؿ ىلع االٞخٙاء ةاإل٧سار ةا٢ٜ١ب، ٛاؿ

                                      
 كٛاؿ ا١رت٤ؼم/ ضف٦ ٕؽيب. ،(4116)كاة٦ ٤اس٩  ،(2254)كا١رت٤ؼم  ،(23444)أعؽس٩ أمحػ،  (1)
 كٛاؿ ا١رت٤ؼم/ ضف٦ ٕؽيب. (4116)كاة٦ ٤اس٩  (2254)كا١رت٤ؼم  (23444)أعؽس٩ أمحػ  (2)
 كٛاؿ ا١رت٤ؼم/ ضف٦ ٕؽيب. ،(4111)كاة٦ ٤اس٩  ،(2174)أعؽس٩ ا١رت٤ؼم  (3)
، (336)صرشح ابأربٓني اجل٬كيث، الة٦ ْري٥ني ٛؽ٧اءق مم٦ يلارًل٩٧٬ يف ادل٬ْة كابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ، أك  (4)

 كاملؽاا/ حٓػم ابأذل لآلعؽي٦. 
 . (3/955)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلس٣  (5)
 . (262)ص اجل٬كيثال٬ايف يف رشح ابأربٓني (6)
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ك٪ؼا حم٬٥ؿ »، (1)«حن٦ ٧ؽس٬ إف أ٧سؽ ة٢ٜت٩ ٜ٘ػ ـ٣٢، كإف أ٧سؽ ةيػق ٬٫٘ أ٘ي٠»/ -كااا
، أك ـ٥اعى »، (2)«ىلع أ٩٧ خياؼ، ٥ٞا رصح ةؼلٝ يف ركايث ٕري كاضػ بَّ ٘ف عاؼ الفَّ

 . (3)«الالكـ اليسء ل٣ يفًٜ ٩٨ْ اإل٧سار ةؼلٝ، ٧م ٢ْي٩ اإل٤اـ أمحػ
ًٌّ يف اتلدذير ٌَ اتلٓاون يف كٛػ ـتٚ ةياف كس٬ب ابأمؽ كاجليه،  ْذا ابلاب/ حنتيّ ٌٓ

، كي٫ِؽ ذلٝ ٦٤ ٤ٍا١ٓث ٤ا ـتٚ   ٝ ٦ بل َّٜ ، كال يؾكؿ ال٬س٬ب املخي ٘ال يرتؾ ال٬اسب ٦ِ١ 
ؽق ا٥٢ٓ١اء يف ضس٣ ابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ  كييت يف رشح ٪ؼا احلػيد، ك٤ا ٞذ

 امل٨ٟؽ، ك٘ي٠ ذلٝ، ك٘ائػح٩.
ـ ة٬اسب ابأمؽ ةاملٓؽكؼ، كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ، كابلاْد هل يف ٧يث املف٣٢ يف ا١ٜيافرع/ 
 ىلع ذلٝ/

ٔاب ؼييّ، واخلروج ٌَ ؼٓدة اتللكيف. -1  رجاء اثل
 خٔف اىؽلاب يف حركّ، وإكاٌث خجث ا ىلع خيلّ. -2
 اىغغب  الُخٓاك حمارٌّ. -3
 اجلطيدث ليٍؤٌِني والرمحث ةًٓ. -4
 /٥ٞا ٛاؿ ز٪ري ة٦ ْتػ الؽمح٦ ابلايب،و يُنَس إجالل ا وإؼغاٌّ ٌَ أن يُؽََص، أ -5

 .(4)«كااتي ل٬ أف اخل٢ٚ أٌا٬ْا ا، كأف حليم ٛيؽًضى ةاملٜاريو»
يُطتح ىلع لك شالىم ٌَ أخدكً ضدكث، فلك »، كيف احلػيد/ أداء شهر اجلؽً -6

تصبيدث ضدكث، ولك حتٍيدة ضدكث، ولك حٓيييث ضدكث، ولك حكترية ضدكث، وأمر 
 .(5)«دكث وُيه ؼَ املِهر ضدكثةاملؽروف ض

                                      
 . (1799)مفائ٠ اإل٤اـ أمحػ  (1)
 . (3/957)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلس٣  (2)
 . (3/955املهػر الفاةٚ ) (3)
 . (11/151)ض٢يث ابأكحلاء  (4)
 .(1117)أعؽس٩ مف٣٢  (5)
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ۉ ې ې ې ې ى ﴿٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/  اجلجاة ٌَ اىؽذاب ادلُئي واألخروي، -7

ٔد] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ْ/ 116] . 
ڈ ڈ ژ ﴿ك٪ؼا ُا٪ؽه يف ضاؿ ابأ٧بياء كامله٢طني ٤ّ أ٬ٛا٣٫٤، ٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/ 

ٔد] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿، كٛاؿ/ [66 /ْ

 . [165 /األؼراف] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڤ ڦ ڦ 
 /ٔائد فلٓيث ودؼٔيث  يف األمر ةاملؽروف واجليه ؼَ املِهر ف

 ٌؽىن املؽروف واملِهر/

. ٜالن ٍف٨ي٩ رشاعن ْك ؽًؼى ضي ْي  املٓؽكؼ/ ٤ا 
. ٜالن ٩ رشاعن ْك تٍطي ؽًؼى ري ْي  كامل٨ٟؽ/ ٤ا 

َتث/  ٌؽىن اىـِدصخ

 بأسؽ./ مهػر ٦٤ االضتفاب، ك٪٬ ٢ٌب ا-١ٖثن  -احلفتث
ا/ أمؽه ةاملٓؽكؼ إذا ٫ُؽ حؽًل٩، ك٧يهه ٦ْ امل٨ٟؽ إذا ٫ُؽ ٩٢ٓ٘.  كانٍالضن

 أٍْيث األمر ةاملؽروف واجليه ؼَ املِهر/
٣ِ يف ادلي٦، ك٪٬ امل٣٫ اذلم ةٓد ا هل اجلبيني » /ٛاؿ ا١ٜؽٌيب ٪٬ ا١ٍٜب ابْأ

 .(1)«أدمٓني
٢ي٩»/ كٛاؿ ا١ٖؾايل ٥ى ٩٥ٍ٢ كخى ًْ ٍ٪٠٥ًى 

ي
٬م بفا٩ٌ كأ ٌي ٢ج اجلت٬ة كاى٥ط٢َّج كل٬  ٍَّ ، تلٓ

٥َّج ا١ٙرتة، ك٘لج اليال١ث، ككاْج اجل٫ا١ث، كاـترشل ا١ٙفاا، كاتفّ  يا٧ث، ْك ادلر
 .(2)«اخلؽؽ، كعؽبج ابلالا، ك٪٢ٝ ا١ٓتاا، كل٣ يلٓؽكا ةاهلالؾ إال ي٬ـ اتل٨اا

 ك٪ؼا الؽًل٦ ا١ِٓي٣ ي٬ٜـ ىلع ضَٙ الرضكرات كي٨٥ّ ٫٨ْا اخل٠٢ كا١ٙفاا.

                                      
 .(4/74)حٙفري ا١ٜؽٌيب  (1)
 . (2/316)إضياء ٬٢ْـ ادلي٦  (2)
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٤ٜه٬ا الرشع ٦٤ اخل٢ٚ مخفث، ك٪٬ أف حيَٙ ٢ْي٣٫ اي٣٫٨، ك٧ٙف٣٫، » /ٛاؿ ا١ٖؾايل
٦ ضَٙ ٪ؼق ابأن٬ؿ اخل٥فث ٬٫٘ مه٢طث، كَل  ٣٫٢ٜ، كنف٣٫٢، ك٤اهل٣، ٘لك ٤ا يخي٥َّ ْك

ٓي٫ا مه٢طث  .(1)«٤ا ي٬ٙت ٪ؼق ابأن٬ؿ ٬٫٘ ٤ٙفػة كاٍذ
لرشؾ، ادل٬ْة، كاجل٫اا، كابأمؽ، كاجليه، كيل٠٥ ذلٝ/ اجليه ٦ْ ا فيف خفظ ادليَ/

 كابلػع، كا١ٙفاا، كاالرحػاا.
ُتؽي٣ ا١ٜخ٠، كاخل٬ض يف ادل٤اء، كُتؽي٣ إحال٫٘ا، كابأمؽ ةابأك٠  ويف خفظ اجلفٔس/

 ٦٤ ا١ٍيتات.
 ُتؽي٣ اخل٥ؽ، كَل ٤ا ٦٤ً ك٩٧ اإلرضار ةا٠ٜٓ١ كإذ٪اة٩. ويف خفظ اىؽلو/
يب يف الؾكاج، كُتؽي٣ الؾ٧ا. ويف خفظ اىنصو/  ا١رٕت
، ك٩ٓ٨٤ ٦٤ ابأ ويف خفظ املال/  ٚ مؽ ةاملطاِ٘ث ٢ْي٩، كُتؽي٣ ٤اؿ املف٣٢ ةٖري ض

٦ يس٬ف ـبتنا يف ىيا٩ْ.  الف٫ٙاء ك٤ى
 /فائدةُ األمِر واجليِه ليٍلكَِّف 

ٔاجب ؼييّ -1 ، كا٤خراؿ أمؽ ا حٓاىل يف خروجّ ٌَ ؼٓدة اتللكيف، ةأداء احلق ال
 .آلمؽة ة٩ةا٠٥ٓ١ ةابأضاايد ا ا١ٜؽءاف الٟؽي٣، كاحتاع ـ٨ث اجليب 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿/ ، ٥ٞا ٛاؿ حٓاىلإكاٌث خجث ا ىلع خيلّ -2

  .[165 /اىنصاء] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ
ينتيغ ل٨٢اس أف يمؽكا ةٍاْث ا، ٘ف ْه٬ا اك٬٧ا »/ ٛاؿ ٤الٝ، الشٓادة ىلع اخليق - 3

  (2) «ك٬٫انا ىلع ٦٤ ْهاق
ىلع لك شاليم ٌَ أخدكً  يُطتح»؛ ملا ـتٚ يف احلػيد/ أداء ةؽظ احلق وشهر اجلؽً -4

                                      
 . (417)املفخهىف  (1)
 .(13/314)اذلعرية، ل٢ٜؽايف  (2)
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ضدكث، فلك تصبيدث ضدكث، ولك حتٍيدة ضدكث، ولك حٓيييث ضدكث، ولك حكترية 
 .(1)«ضدكث، وأمر ةاملؽروف ضدكث وُىه ؼَ املِهر ضدكث

ٔاب، -5  . [7 /الزلزىث] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿: حٓاىل ٥ٞا ٛاؿ حتطيو اثل
ٔد] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴿: ، ٥ٞا ٛاؿ حكفري الصيئات -6  احلػيد/ ، كيف[114 /ْ

ُدٓا» ٍخ حختِـِػ الصيئَث احلصَِث َت
َ
ا- ك٘ي٩، (2)«وأ فخِث الرجو يف أْيّ وودله وجاره »/ -أيين

ا الطالة، والطدكث، واملؽروف ْر  .(3)«حَُكفر
ۉ ې ې ې ې ى ﴿ ، ٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/اجلجاة ٌَ اىؽذاب ادلُئي واألخروي -7

ٔد] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ، ك٪ؼا ُا٪ؽه [116 /ْ
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿  ضاؿ ابأ٧بياء كامله٢طني ٤ّ أ٬ٛا٣٫٤، ٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/يف

ٔد] ﴾ڑ ک ک ک ک ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ ، كٛاؿ/[66 /ْ

 . [165 /األؼراف] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
ٔد ؼييّ/ ٔائد اىيت جيِيٓا املأمٔر وحؽ  اىف

ٓاىل/رجاء االُخفاع واالشخلاٌث -1 ٛاؿ ح ٥ا  ٛاؿ/، [164 /األؼراف] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ،ٞ   ك
ٛاؿ/[9 /األىلع] ﴾ې ى ى ائ﴿  . [55 /اذلاريات] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ ، ك

 ، كٛػ ٛي٠/حٓيئث األشتاب تلدليق اجلجاة يف ادلُيا واآلخرة -2
ػػػ٦ٍ ٛىػػػا ػػػرٍيي اجلَّػػػاًس ل٨٢ًَّػػػاًس ٤ى  كىعى

 

ػػػػػ٠ٍ   ـً الى ٨َّػػػػػًث ةًالفَّ ػػػػػ٣ٍ ل٢ًٍشى  اى٪ي
 

 فائدةُ األمِر ةاملؽروف واجليه ؼَ املِهر ليٍجخٍػ وامليث/ 
﮴ ﴿، ٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/ إكاٌث امليث وخفظ الرشيؽث واىؽليدة -1 ﮳   ۓ ۓ ﮲

                                      
 .(1117)أعؽس٩ مف٣٢  (1)
 .(1987)كا١رت٤ؼم  ،(21988)أعؽس٩ أمحػ  (2)
 .(144)، كمف٣٢ (525) أعؽس٩ ابلغارم (3)
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ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿كٛاؿ حٓاىل/  .[251 /ابللرة] ﴾﮵ ﮶ ﮷

 . [39 /األُفال] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ
ی ی ی جئ حئ مئ ﴿٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/  رفػ اىؽلٔبات اىؽاٌث، -2

ی ﴿، كٛاؿ/ [165 /آل ؼٍران] ﴾خب مب ىب يب جتحت﴿كٛاؿ حٓاىل/  .،[30 /الشٔرى] ﴾ىئ

ٔد/] ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ْ117] . 
 كنػؽ اللاْؽ يف ٬ٛهل/ 

٣ي  ي٫ٍىسي ًٙ ػػ ـى ٬ا  الى ٘ىػػاٍج٫ى
ى
ٗو أ يٍػػ ًٜ  بى٨يػػ٬ ذى

 

٬ٍري   مي
ٍ
ػػػ ٨ٍػػػ٩ى ٤ى ىػػػ٣ٍ حي ي٩ٍى إًذىا ل ًٙ ػػػ  إًفَّ الفَّ

 

ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿، ٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/ اشتزنال الرمحث؛ ألن اىطاؼث شتب اجلؽٍث -3

﮵ ﴿، كٛاؿ/ [7 /إةراْيً] ﴾ڦ ڄڄ ﮴  ﮳   ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

  ﯁  ﮾﮿﯀  ﮽   ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ٱ ﴿، كٛاؿ/ [146 /آل ؼٍران] ﴾﮶﮷ 

 . [96 /األؼراف] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
إذا أمؽتى ةاملٓؽكؼ » /ٛاؿ ـٙياف اثل٬رم، حلٔيث املؤٌِني وإراغم أُف املِافلني -4

٥جى أ٧ٗ امل٨ا٘ٚ كػاتى ٫ُؽ  .(1) «امل٦٤، كإذا ٫٧يجى ٦ْ امل٨ٟؽ إٔر
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ ٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/، حتليق خرييث األٌث -5

 . [110 /آل ؼٍران] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿، ٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/ شتب ليَِص ىلع األؼداء -6

ۀ ﴿كٛاؿ/ ، [165 /آل ؼٍران] ﴾يئ جبحب خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت جث مث

ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 . [25 /اتلٔبث] ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

                                      
 . (46) ؿغالَّ ، ل٢امل٨ٟؽ ٦ْ كاجليه ةاملٓؽكؼ ابأمؽ (1)
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ک گ ﴿/ ، ٥ٞا ٛاؿ حٓاىلةاملؤٌِنياجلجاة ٌَ ضفات املِافلني واالتلداق -7

گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 ، كٛاؿ[71 /اتلٔبث] ﴾ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ
ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ﴿ /-يف امل٨اٜ٘ني-

﮸  ﮷   ﮶  ﮴﮵ ﮳   ﮲  ھ ھ ے ے ۓۓ

  .[67 /اتلٔبث] ﴾﮹
 اآلذار املرتحتث ىلع حرك األمر ةاملؽروف واجليه ؼَ املِهر/

 ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ﴿اؿ حٓاىل/ ، ٥ٞا ٛوكٔع اهلالك اىؽام -1
تٚ يف احلػيد/ [25 /األُفال] إن اجلاس إذا رأوا اىغالً فيً يأخذوا ىلع يديّ أوشم »، ـك

ئ٠ اجليب (1)«ا أن يؽًٍٓ ةؽلاب ـي ُؽً، إذا أ٢٫٧ٝ ك٘ي٨ا الهاحل٬ف؟ ٛاؿ/ »/ ، كملا 
 .(2)«َنرُثَ اىـَخَتد

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿، ٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/ اُخفاء وضف اخلرييث -2

ٚ ٘ي٩ نٙث ابأمؽ ةاملٓؽكؼ [110 /آل ؼٍران] ﴾ٿ ٹ ٹ َّٜ ، ٦٥٘ ل٣ حخط
كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ عؽج ٦٤ ال٬نٗ ةاخلرييث، كا٧خٙج ٩٨ْ ٪ؼق الهٙث ا١ِٓي٥ث؛ بأف 

ا. ػ٤ن ا ْك  احلس٣ يػكر ٤ّ ال٬نٗ امل٠َّ٢ٓ ة٩ كس٬ان
ٔا ؼَ مروا ةاملؽروف »/ ، كيف ضػيد اعئلث ٦ْ اجليب ؼدم إجاةث ادلاعء -3 وآُ

ٔا فال يُصخجاب ىكً  .(3)«املِهر، كتو أن حدؼ
 »، ٥ٞا يف احلػيد املل٬٫ر/شتب غربث ادليَ، واخخفاء ٌؽاملّ واُدراس آذاره -4

َ
ةََدأ

 َغِريًتا َفُطََٔب لِيخُغَرَباءِ 
َ
ا ةََدأ ٍَ ُٔد َن اَلُم َغِريًتا وََشَيُؽ ِشخ

 .(4)«اإلخ

                                      
 .(4115)كاة٦ ٤اس٩  ،(29)أعؽس٩ أمحػ  (1)
 .(2881)، كمف٣٢ (3346)ابلغارم  أعؽس٩ (2)
 .)ابأربٓني(احلػيد ا١ٓارش ٦٤  ،(4114)كاة٦ ٤اس٩  ،(25255)أعؽس٩ أمحػ  (3)
 .(145)أعؽس٩ مف٣٢  (4)
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ٔاجتث يف األمر ةاملؽروف واجليه ؼ  َ املِهر/اآلداب ال
﮴ ﴿ٛاؿ حٓاىل/ الرفق،  -1 ﮳   ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ

إن ا » ، كيف احلػيد/[128 /اتلٔبث] ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
ا- ، ك٘ي٩(1)«رفيق حيبُّ الررفق يف األمر لكّ إن ا رفيق حيب الرفق، ويؽطي »/ -أيين

ٔاه /(2)«ىلع الرفق ٌا ال يؽطي ىلع اىؽِف، وٌا ال يؽطي ىلع ٌا ش ؽى  ، كيف ضػيدو آعى
/ (3)«ٌََ حُيَرِم الررفَق حُيخَرِم اخلريَ » ُّ »، كيف ركايثو  .(4)«حُيَرِم اخلرَي لكَّ
ـو يؽكف ٣٫٨٤ ٤ا يسؽ٪٬ف ي٬ٜل٬ف/ ٫٤الن »ك كا ة٬ٜ ؽُّ اكف أنطاب اة٦ مف٬ٓا إذا مى

 .(5)«يؽمحس٣ ا
ا ٘ي٥ا ي٨ىه» كٛاؿ ـٙياف اثل٬رم/ ٜن ا ٘ي٥ا يمؽ ر٘ي ٜن  .(6)«ال يمؽ كي٨ىه إال ٦٤ اكف ر٘ي

 .(7) «الؽ٘ٚ ـبي٠ ابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ»/ كٛاؿ اة٦ حي٥يث
ًت٠ى ٨٤ٝ» وكد كيو/ ٜى  .(8) «٤ا إٔيتجى رسالن ذى

٬ف، ٜ٘اؿ  ٩٢ إىل ٌإيثو زْٙؽ ؽق امل٬ىل ـتطا٩٧ يف ٛهث م٬ىس ضني أـر ٠ ٤ا ٞذ كح٤َّ
 . [44-43 /طّ] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿حٓاىل/ 

٠ ابأمؽ ة ، يف ٬ٛؿ م٦٤ كح٤َّ املٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ ةبفً ْتارة كأ١ني ح٬سي٩و
٬ف/   . [28 /اغفر] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿آؿ ْ٘ؽ

ؽايب اذلم ااع جلٙف٩ كل٨٢يب  ك٪٠ أحاؾ ٧ت اجليب  ًٜ٘؟ كل٣ ي٢تد أف ةاؿ  ٤ّ ابْأ
                                      

 .(2165)، كمف٣٢ (6927)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
 .(2593)أعؽس٩ مف٣٢  (2)
 .(2592)٣ أعؽس٩ مف٢ (3)
٬ر. (4819)أعؽس٩ أة٬ ااكا  (4)  يف ركايخ٩ حلػيد سؽيؽ املٞؼ
 .(126)صابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ، لف٢ي٥اف احلٜي٠  (5)
 .(21)ص، الة٦ حي٥يث امل٨ٟؽ ٦ْ كاجليه ةاملٓؽكؼ ابأمؽ (6)
خٜا٤ث، الة٦ حي٥يث  (7)  .(2/211)ااـل
ؿ ابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ، ل٢غ (8)  .(39)صالَّ
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غ سالؿ ٘هًل، ٥٢٘ا ٘ؽ اع٠ أْؽايب ا١ػ٥فشػ كاجليب »يف املفشػ؟! ٦ٓ٘ أيب ٪ؽيؽة ٛاؿ/ 
ىلد حتجرت ، ٜ٘اؿ/ ٛاؿ/ امهلل ارمحين كحم٥ػا كال حؽض٣ ٨ٓ٤ا أضػا، ٘اتلٙج إحل٩ اجليب 

ٔا ؼييّ / ٣٢٘ ي٢تد أف ةاؿ يف ا١ػ٥فشػ، ٘رسع إحل٩ اجلاس، ٜ٘اؿ اجليب  واشؽا، أْريل
ٔا ٌَ ٌاء ٔا ٌؽرسيَ، ذ٣ ٛاؿ/ شجال ٌَ ٌاء، أو دل  .(1)«إٍُا ةؽرخً ٌيرسيَ ولً حتؽر

٬ؿ ا »كيث ة٦ احلس٣ الف٢يم ٛاؿ/ كحم٠ ضػيد ٤ٓا إذ  ةي٨ا أ٧ا أنٌل ٤ّ ـر
/ يؽمحٝ ا، ٘ؽ٤اين ا٬ٜ١ـ ةةهار٪٣، ٢ٜ٘ج/ كا ذس٠ (2)ٍْؿ رس٠ ٦٤ ا٬ٜ١ـ، ٢ٜ٘ج

أ٤ياق! ٤ا ك٧س٣ ح٨ِؽكف إيل؟ ٘ش٬٢ٓا يرضب٬ف ةيػي٣٫ ىلع أ٘غاذ٪٣، ٥٢٘ا رأيخ٣٫ 
٬ؿ ا  كأيم ٤ا رأيج ٥٢ٓ٤ا ٛت٩٢ كال  ٘تيب ٪٬ يه٥خ٧٬ين لٟين ـٟج، ٥٢٘ا نًل ـر

إن ْذه الطالة ال ةٓػق أضف٦ ح٢ٓي٥ا ٩٨٤، ٬٘ا ٤ا ٫ٞؽين، كال رضبين، كال كخ٥ين، ٛاؿ/ 
 .(3)«يطيح فيٓا يشء ٌَ الكم اجلاس، إٍُا ْٔ اىتصبيح واتلهتري وكراءة اىلرآن

كركم أف رسالن ٦٤ الهطاةث أكرث رشب اخل٥ؽ ةاللاـ ٘ت٢ٔ ذلٝ ٥ْؽ ة٦ اخلٍاب »
ڤ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ﴿ٟ٘خب هل/  ◙

 . (4) «، ٘رتؾ الؽس٠ اخل٥ؽ كحاب[3-1 /اغفر] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ
أ٩٧ اكف جيخ٥ّ ةتٓو ابأمؽاء، كٌلف ابأ٤ري يالزـ » كضىك اتلاج الفتيك ٦ْ أةي٩/

 احلؽيؽ ٜ٘اؿ/ يا أ٤ري ةس٣ اذلراع ٦٤ ٪ؼا؟ ٜ٘اؿ/ ةػي٨ار، ٜ٘اؿ/ يف اله٬ؼ ٤ا يفاكم لك
ذراع ٩٨٤ ا٧ا٧ري، كمماحلٟٝ كعػمٝ يلارًل٧٬ٝ يف ١بؿ احلؽيؽ، كال ي٢يٚ بل٫ا٤خٝ أف 
يفاككؾ، ٘اْػؿ إىل اله٬ؼ؛ ٘٩٧ أىلع كأىلغ، ٤ّ ٤ا ٘ي٩ ٦٤ الفال٤ث ٦٤ ا١ٜٓاب 

 . (5) «ابأعؽكم. ٘اـخطف٦ الك٩٤، كل٬ ٛاؿ هل اةخػاء ٪ؼا ضؽاـ ل٣ يٙػ
                                      

 . (284)، كمف٣٢ (221)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
 يٓين/ ك٪٬ يف الهالة. (2)
 . (537)أعؽس٩ مف٣٢  (3)
 .(2/184)إحياء علوم الدين  (4)

 .(2/322) ، للصفديأعيان العرص وأعوان النرص (5)
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  /فائدة 
ضؽاـ حمؼكر، ٥ٞا أف حٜؽيؽق ىلع امل٨ٟؽ حمؼكر، ك١يؿ إف إيؼاء املف٣٢ »ٛاؿ ا١ٖؾايل/ 

٦٤ ا١ٜٓالء ٦٤ يٖف٠ ادلـ ةادلـ، أك ةابل٬ؿ. ك٦٤ اسخ٨ب حمؼكر الف٬ٟت ىلع امل٨ٟؽ، 
خ٨ٖاء ٩٨ْ ٜ٘ػ ٕف٠ ادلـ ةابل٬ؿ ىلع  كاـتتػؿ ٩٨ْ حمؼكر اإليؼاء ل٥٢ف٣٢ ٤ّ ااـل

 .(1) «اتلطٜيٚ
ابأمؽ ةاملٓؽكؼ ةال ٢ِٕث إال رس٠ اجلاس حمخاس٬ف إىل ٤ػاراة كر٘ٚ » كٛاؿ أمحػ/

 . (2) «٦٢ٓ٤ ةا١ٙفٚ ٘ال ضؽ٤ث هل
ك٪ؼا الؽ٘ٚ يف ابأمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ ال يٓين/ الف٬ٟت ىلع حنتيّ/ 

 امل٨ٟؽات، كال يخٓارض ٤ّ ا١ٖرية ىلع املطارـ كا١ٖيب إذا ا٧خي٫ٟج، كٛػ اكف اجليب 
ّى اجلاس، كإٔريى اجلاس ىلع ٚى اجلاس، كأكش .أر٘   حمارـ ا يف آفو كاضػو

إٛؽارق بلٓو نطاةخ٩ ىلع ا١ٖرية ىلع املطارـ، ٥ٞا يف ضػيد ا١ػ٥ٖرية، وٌَ ذلم/ 
، ٘ت٢ٔ صو ٙى ٍه  ٤ّ امؽأيت لرضبخ٩ ةالفيٗ ٕري مي ٛاؿ ـٓػ ة٦ ْتااة/ ل٬ رأيج رسالن » ٛاؿ/

َ أحؽجتٔن ٌَ غَ ٜ٘اؿ/  ذلٝ اجليب   . (3) «؟! ألُا أغري ٌِّ، وا أغري ٌينشؽدٍ  ةِ ريخ
 ابلدء ةاجلفس/ -2

ػػٍب  ي ٛىػػًػ اٍرحىسى ػػا هلى َّ٥ ػػ٦ٍ جىػػىهى خى ٤ى  كى
 

ٍٜيػ  ػا ةًػ٩ً حي ىتى ة٥ًى
ى
ٍػ أ ٜى ػٍب ػى ذى ٓىشى  ٭ ا١ٍ

 

ا ااى٪ى ًفػػػػ٩ً ٘ىػػػػؼى ٍٙ ا ة٨ًى  ٘ى٢ىػػػػ٬ٍ ةىػػػػػى
 

ػػػا  ٘ىااى٪ى
ى
فى ٛىػػٍػ أ ػػا ١ىػػاكى ير٫ى ػػ٦ٍ دى  خى

 

إ٥٧ا يه٢ص اتلايب ةالف٬ط ٦٤ نطيص ابلػف، ذاةج ا٢ٜ١ب، ٬ٛم وكد كيو/ 
اذلراْني، ٘يل٣ رضب٩ ٘رياع، ٘٤ا ٦٤ ٪٬ ـٜي٣ ابلػف ال ٬ٛة هل، ٥٘اذا ي٨ّٙ حايت٩ 

                                      
 .(2/321)إضياء ٬٢ْـ ادلي٦  (1)
 . (3/963)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلس٣  (2)
 . (1499)، كمف٣٢ (6846) أعؽس٩ ابلغارم (3)
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 ةالرضب؟! كاجل٬ٙس دلت١٬ث ىلع ْػـ اال٧خٙاع ةسالـ ٤ى٦ ال ي٠٥ٓ ة٩٥٢ٓ كال ينخّٙ ة٩. 
ـى ٦٤ ٘ؽَّط يف ا٤خراؿ ال٬اسب، أك يخٜاْؿى املؼ٧ب ٦ْ ابأمؽ  ك١يؿ ٨ٓ٤اق/ أف ييال

 .(1)٨ٟؽةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل
ٍؼ٧ًبه  ٬ى ٤ي ٦ٍ ٪ي َي اجلَّاسى ٤ى ًٓ فى الى يى  إًذىا اكى

 

؟  ػػو ى٥َّ ٍٓػػى حمي اًنػنٍيى بى ٓى َي ا١ٍ ًٓ ٦ٍ يى ٥ى  !ذى
 

ج ٌػ مرااعة املطيدث -3 ٦ ٛاؿ/ابلدء ةاألًْ وحلديٍّ ىلع غريه، وأٍْيث اتلدرُّ  ، ك ارُّ ٤ى
ا ٤ًػػ٦ٍ ًسٍفػػ٩٥ًً   إًفَّ ال٢ًَّتيٍػػبى إًذىا ةىػػػى

 

  ٍ ػػاًف خمي ؽىىى امى ػػؽى ٍى ٍع
ى
ػػاًف اىاكىل ابٍأ ٙى  خى٢ً

 

، (2)ضني ةٓر٩ إىل احل٦٥ ◙يف كنيخ٩ ملٓاذ ة٦ ست٠  ك٪ؼا ُا٪ؽ يف حػرج اجليب 
ٔا ذللم فأؼيًٍٓ »ٜ٘اؿ هل/  ادؼًٓ إىل شٓادة أن ال هلإ إال ا، وأين رشٔل ا، فإن ًْ أطاؼ

ٔاٍت  ٔمٍ  أن ا كد افرتض ؼييًٓ مخس ضي ٔا ذللم فأؼيِ ، فإن ًْ وحليثٍ  يف لك ي ًٍٓ أن أطاؼ
ٔاىـًٓ حؤخذ ٌَ أغِيائًٓ وحرد ىلع فلرائًٓ ا افرتض ؼييًٓ ضدكثً   .(3) «يف أم

ـ اجليب  الـ، ذ٣ ذىنَّ ةالهالة، ٥٘ا  ٜ٘ػَّ أ٪٣َّ امل٥٫ات، ك٪٬ اتل٬ضيػ كك٫ااة اإـل
الـ.  ةٓػ٪ا ٦٤ رشائّ اإـل

 .الطرب واخخٍال األذى -4
 .احليً -5
ـ٬ر ٦٤  -أم/ ا١ٜؽءاف- إ٥٧ا ٧ؾؿ أكؿ ٤ا ٧ؾؿ ٩٨٤» /ا١ج اعئلثٛ، ابلدء ةاألرفق -6

الـ ٧ؾؿ احلالؿ كاحلؽاـ،  ؽ اجل٨ث كاجلار، ضىت إذا حاب اجلاس إىل اإـل املٙه٠؛ ٘ي٫ا ٞذ
ا، كل٬ ٧ؾؿ كال حؾ٬٧ا ١ٜال٬ا  عي اخل٥ؽ أةػن كل٬ ٧ؾؿ أكؿ يشء/ ال ترشب٬ا اخل٥ؽ ١ٜال٬ا ال ٧ىػى

ا عي الؾ٧ا أةػن  .(4)«ال ٧ىػى
                                      

 كٛػ ـتٜج اإلكارة هلؼق ا١ٜييث ٛت٠ ذلٝ أذ٨اء رشح ٪ؼا احلػيد. (1)
 .(19)كمف٣٢  ،(1935)أعؽس٩ ابلغارم  (2)
 .(19)، كمف٣٢ (1395) أعؽس٩ ابلغارم (3)
 .(4993)أعؽس٩ ابلغارم  (4)
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بأف الرشيٓث ٛػ ساءت جل٢ب املها١ص كاّ٘ امليارر ٦ْ مرااعة املطاىح وحتليلٓا؛  -7
 اجلاس.

 اآلداب املصخدتث يف األمر ةاملؽروف واجليه ؼَ املِهر/
ًت٢ج اجل٬ٙس ىلع ضب ٌؽح اجلؾاء ٨ْػ ابأمؽ كاجليه، ةيان اجلزاء، أو اىِؽٔض،  -1 كٛػ سي

ابأضاايد الؽبً ةني ابأمؽ ةا٠ٓٙ١، أك كٛػ راْج الرشيٓث ٪ؼا ابأمؽ، كجنػ يف أكرث 
ٔ » اجليه ٩٨ْ كبني اجلؾاء ىلع ذلٝ، ىلع كحرية/ ٌََ رشب اخلٍر يف ادلُيا، فٍات ْو

ٌِٓا، لً َيُخبخ   . (1)«لً يرشبٓا يف اآلخرة- يُدخ
كٛػ أ١َّٗ ا٥٢ٓ١اء يف ذلٝ ٞختنا يف حلييو اىؽالئق ٌػ اجلاس إذا اكُج املطيدث يف ذلم،  -2

٢ٍتنا كإجياةنا، ٘ا١ٓؾ١ث ٤خٓي٨ثن (2)٢ٍثا١ٓؾ١ث كاخل ـى ، كابأمؽ يػكر ٤ّ امله٢طث الرشْيث 
ث، كامله٢طث ٘ي٫ا راسطث، كاخل٢ٍث ٤خٓي٨ث إذا رسطج  َـّ إذا اك٧ج احلاسث إحل٫ا ٤ا
ث امله٢طث ٘ي٫ا، كٌل٧ج ٨٤ٙٓث ادل٬ْة يف املغا١ٍث، كريبَّ خما١ٍث أحىٍج ىلع ناضت٫ا  َّٙ ٞ

٥ا سؽل يف حؽاس٣ دماْث مم٦ عا٬ٍ١ا الليٓث ٘تلي٬َّٓا، ٘عؽسخ٩ ٦٤ اائؽة الف٨ث، ٞ
كا ؽٍَّت ىلع ناضت٫ا اهلالؾ،  -كا١ٓياذ ةا- أك عا٬ٍ١ا اجلهارل ٘خ٨رصَّ كريبَّ ْؾ١ثو سى

ر ةٜػر٪ا. ػَّ ٜى ًج اجلاسى ٦٤ اال٧خٙاع ة٩. كابأم٬ر تي ٤ى ؽى  أك ضى
ا، كا١ٙييطث ٤ا كاجلهيطث ىػ ا١ٙييطث، ٘اجلهيطث ٤ا اك٧ج رسًّ اإلرسار ةاجلطح،  -3

اك٧ج ٨٢ْنا، كال حس٬ف ا١ٙييطث لؽس٠و إال إذا ر٘و اجلهيطث الرسيث، كٌلف رشق 
ٍٟلٗ أمؽق ل٨٢اس ضىت حيؼركق.  مفخٍرينا، ٘يي

خشاةث، كاغبلنا ٤ا حارم إىل املٓا٧ػة  تٍػأ ةا١ٙييطث؛ بأ٫٧ا حٍّٜ ضتاؿ اجلُّهص كااـل كال حي
خٟتار، كر٘و احلٚ.  كااـل

                                      
 .(2113)، كمف٣٢ (5575)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
 ، كا١ٓؾ١ث كاخل٢ٍث، ل٬ٓ٢اة.٦٤ ذلٝ/ ا١ٓؾ١ث، ل٢غٍايب (2)
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ٔكج و -4 ٔشائو املِاشتث، اخخيار ال ٠ ٞيٗ حؽؾ اجليب اىغروف وال ٪ػـ الٟٓتث  كح٤َّ
ؽَّ٪٣ ٪ؼا اله٨يّ إىل  كا٬ٓ١اة ة٫ا إىل ٬ٛاْػ إةؽا٪ي٣؛ حلػاذث اجلاس ةا١سٙؽ، ٘ؽب٥َّا سى

 ا٬ٓ١اة إىل ا١سٙؽ ةٓػ أف عؽس٬ا ٩٨٤.
ك٬٨ٛات االحهاؿ ةاجلاس، كاعخيار ال٬ٛج يف االحهاؿ كاال٧ٙهاؿ، كابأمؽ كاجليه، 

 لكُّ ذلٝ مما ال ينتيغ إٕٙاهل. -٠ًٓٙ كا١رتؾكا١
ا ةي٩٨ كبني ةٓو الٟٙار، ك٦٤ ذلٝ كح٠َّ٤ ٞيٗ حؽؾ اجليب   /-٤رالن - ابلاب ٤ٙخ٬ضن

٩ مؽ٪٧٬ث ٨ْػ ةٓو احل٬٫ا، ك٦٤  حٓام٩٢ ٤ّ ةٓي٣٫ يف ابليّ كالرشاء، ضىت ٤ات كاْر
ا- ذلٝ ائ٠ كالٟخب إىل م٬٢ؾ ا١سٙؽ كأمؽاء ا١ٜت-أيين اهل الـؽ ائ٠ كا١ٓلائؽ يػ٬ْ٪٣ / إـر

ٚي لك امل٨ا٘ؼ ةي٩٨ كبني دميّ  يب يف ذلٝ بلىتَّ ا١ٍؽؽ، كٌلف ةماك٩٧ ٢ٕ الـ، كا١رٕت إىل اإـل
ا.- ٘ال ح٠ٓٙ أ٧جى  اجلاس ل٬ أراا، ل٩٨ٟ ل٣ ي٠ٓٙ   أيين

كمما يه٢يص يف ٪ؼا املشاؿ/ احهاؿ ةٓو ادلاعة ةتٓو أكيل ابأمؽ كاجليه يف اجلاس، 
٩ُّ٢.كبٓو أنطاب ال٬اليات ك ٩ُّ، ال يرتؾ سي  امل٨انب، ك٤ا ال ييػرؾ ُكي

ّي  كٛػ ك٫ػ ال٬اّٛ أف ٤ر٠ ٪الء رب٥ا أسؽل ا اخلري ىلع أيػي٣٫، كرب٥ا ساء ٧ٙ
ادل٬ْة ٦ٍ٤ً ًٛتى٣٫٢ً، ٢٘يؿ ٦٤ احل٥ٟث اتلٖايض ٦ْ ٤ر٠ ٪ؼق اله٢ث إذا الضج لرلاعة ةػكف 

، أك حٜػي٣ً ح٨ازالتو ح٬ٓاي ةالرضر ىلع   ـري ادل٬ْة.اـترشاًؼ ٧ٙؿو
كال اايع ل٢يس ٦٤ اـخشاةث اجلاس ل٢غري، ٜ٘ػ اعىن ؼدم احلأس وحغخيً األخطاء،  -5

٦٤ اجلاس أكػَّ ا٨ٓ١اء ٘هرب، كًلؼلٝ اعىن أ٧بياء ا الفاة٬ٜف ٦٤ أ٬ٛا٣٫٤،  اجليب 
٥٘ا زاا٪٣ ذلٝ إال إرصارنا ىلع ٤ا ٪٣ ٢ْي٩ ٦٤ احلٚ، كإرصارنا ىلع ا٬ْة أ٬ٛا٣٫٤ ٥٫٤ا 

٫  ٣ ذلٝ.ُكَّٙ
٠ ٞيٗ ٠ُ ٬٧حه  ا، ٥٘ا آ٦٤ ٩ٓ٤  ♠كح٤َّ يػ٬ْ ٩٤٬ٛ أ١ٗ ـ٨ث إال مخفني اع٤ن

، أك اع٤ني ٦٤ ادل٬ْة؟! ـو ، كأ٧جى حيس ٦٤ نالض٣٫ ةٓػ اع  إال ٢ٛي٠ه
رًل ٦٤ ٪٬ أ٘ي٠ ٦٤ ٪الء يف  ٞؼا ال اايع تليغي٣ أعٍاء اجلاس ك٤ٓاني٣٫، ٜ٘ػ سي
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رل يف ا ٦ سي رل آعؽ يف الؾىن، ٤ٓاصو ٞتار، كال خيىف ٢ْيٝ ٛهث ٤ى خل٥ؽ ٦٤ً الهطاةث، ٥ٞا سي
ٓج يػ ا١ٖا٤ػيث يف الرسٛث، ك٤ا رضَّ٪٣ ذلٝ؛ إذ اخلٍ ٦٤ ٌتائّ ا١برش، كاإلنفاف ٕري  ًٍ كٛي
ا، كاضؼر رؤيث ذ٬٧ب  ٦ٍ رضي٥ن ٤ٓه٬ـ، كٍل٨ُّا أنطاب ذ٬٧ب؛ إال ٦٤ رض٣ ا؛ ٘سي

ارة ةالف٬ء.  اآلعؽي٦ كاتلٖا٠٘ ٦ْ ٞتائؽ اجلٙؿ ابأ٤َّ
ين ذلٝ/ اتلٖايض ٦ْ املٓايص، أك حربيؽ٪ا، كإ٥٧ا املؽاا/ اجليه ٦ْ حيغي٣ كال يٓ

ّي ٘ؽايثه ٤ٓػكاة، ٨َّ٢ٓ١ا ل٣ نف٥ّ ٦ْ ٕري٪ا،  يًك ٦ْ ةٓو الهطاةث كٛائ ابأعٍاء، ك٤ا ضي
ا محاق ا  ٓى٩ ىلع ْي٩٨، كإ٥٧ا كّٛ ةٓو ذلٝ ٦٤ً ةٓو ٜ٘ػ اكف سيالن ٘ؽيػن ٨ى ، كنى

ٛػ ٧هب ٪ؼق احل٬ااث  ـالـ، كحن٬ ذلٝ، ك٠ٓ١َّ ا أْؽاب الهطاةث، أكضػييث اإل
ْربةن ل٨٢اس كاةخالءن هل٣؛ حل٥زي اخلتيد ٦٤ ا١ٍيب، كي٫ِؽ املخَّتّ هل٣ ىلع رصاطو مفخٜي٣، 
٬ار٪٣ امل٨يٓث،  ًؽ اليالؿ، كاكف جتاكزو بـأ حل٩ بأضػو ٣٫٨٤، ٥ٞا ح٠ٓٙ ةٓوي ً٘ؽى

ٍ
اكف حى

ؽ املتخػْثك٤زنتل٣٫ الؽ٘يٓث، كا٧خ٫اؾ ضؽ٤خ٣٫، ٘يالن  -  ٦ْ ال٬ٛ٬ع ٘ي٣٫ ٥ٞا كّٛ ٦٤ ً٘ؽى
. -ْياذنا ةا  ٪ؼا... ك٤ٖٙؽة ابأعٍاء، كاتلٖايض ٦ْ ا١ٓي٬ب ٦٤ ًكيى٣ً الٟؽاـ ىلع لكر ضاؿو
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 الحديث الخامس والثالثون
 

 

 

َلا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل هللا  ◙ عن أبي ىريرة ٌا ٌا،  ُد اسا َلا تاحا

َلا  َلا ياِبـْع باْعُضُكْم عا ٌا ٌا،  اباُر َلا تادا ٌا ٍا،  ُض َلا تابااغا ٌا ٍا،  ُش تانااجا

اُخٍ اْلـمُ  انًا؛ اْلـُمْسِلُم أ ٍا ٍا ِعباادا هللا إِْخ ُ ٍن ُك ٌا ْسِلِم، َلا بايِْع باْعٍض، 

َل ياكِذبً( ( ، ًُ َلا ياْخذُلُ ٌا  ، ًُ َ ىينا(1)ياْظِلُم ٍا َلا ياْحِقُرُه، التَّْق ٌا  ،- 

ات   اْن ياْحِقرا  -َويُِشريُ إََِل َصْدِرِه ثَََلَث َمرَّ ِّ أ ْسِب اْمِرٍئ ِمْن الَّشَّ ِبحا

اٌم: دامُ  را َلا اْلـُمْسِلِم حا ، ُكلُّ اْلـُمْسِلِم عا اُو اْلـُمْسِلما اخا ، أ ًُ الُ ما ٌا  ، ًُ

 ًُ ِعْرُض  .رواو مسلم .«ٌا

 
 

 
  

                                      
 أيب ٢صيصة. ، وظمجتيت لٚرتٜشي ٜٞ لصيْ أيب ؾٍٙح يٞلٛ صد ٢شه الّٚو يف رواي معٚٛ (1)
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
ٌٛ ٣شا العيق ٜٞ رواي أيب ظًيٍس م٤ىل يس ا ٞ اعمص  ٢شا احلسيجحت أرصج١ معٚ

َصيٍْض يٞ أيب ٢صيصة، ١ ُٖ  ٞ(1). 
، وىلَ إن اهلل ال يِظر إىل أسصادكً وال إىل ضٔركً» ويف رواي ملعٚٛ زاد ِي١/

 .«وأػر ؾ١ً إىل ؾسره- يِظر إىل كئبلً
 .(2)وأرصج١ ابلزري ومعٚٛ ٜٞ رواي األيصج يٞ أيب ٢صيصة، ١

إياكً واىظَ، » /ٓل أن رظ٤ل ا  ◙ويف رواي لٚزري يٞ أيب ٢صيصة 
 
َ
تاشدوا، وال ٔا، وال ُش اسَ َِ ٔا، وال تَ ُص ص  ٔا، وال َتَ ُص ص  اىـطديد، وال َتَ  ُب ذَ ك  فإن اىظَ أ

ٔاًُ  ٔا غتاد اهلل إخ ٔا، وال حداةروا، وكُٔ  .«احتاغغ
َ ّق  يَ خَ ال يُ » يٞ أيب ٢صيصة مص٤ِاع/ (3)ويف ّٙن لٚزري ومعٚٛ ِِ ، وال يتع ٍع ي   ارركتان 

ٔا، وال يتع ضاضٌ ةػغلً ىلع ةيع ةػٍظ  َ  ، وال حِاسش وا اإلةو واىغًِ، فٍَ َصر ، وال حُ ادٍ ِِ
ا، فإن رعيٓا أمصهٓا، وإن شخطٓا َٓ تَ ةػد أن حييُ  َِ ي  رَ َظ خبري اجل   اةخاغٓا ةػد ذرم فٓٔ

 .«رٍ  ٌَ حٍردْا وضاًع 
ٌٛ يف روايٍ  َصُه معٚ َٖ ٜٞ رواي اًٙالء ٞ يس الصمحٞ يٞ أي١ يٞ أيب ٢صيصة خممجترًصا،  (4)وَذ

                                      
 .(2564)أرصج١ معٚٛ  (1)
 .(2563)، ومعٚٛ (6666، 5143)أرصج١ ابلزري  (2)
 . (1515)، ومعٚٛ (2156)أرصج١ ابلزري  (3)
 . (1515)ؾديح معٚٛ  (4)
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َ » وّٙو١/ أن رظ٤ل » ويف ّٙن هل ٜٞ وج١ آرص يٞ أيب ٢صيصة/ .«أخيّ مِ ٔ  اىـٍصيً ىلع شَ  ً  ُص ال ي
َ  ا  َٝ ىلع ظِ »ويف رواي/  ،«أري١ مِ ٤ْ الصج٘ ىلع ظَ  مَ مجتَ عْ ًٟه أن ي  .«أري١ ِ ي

صيً املصيً أخٔ امل»ٜٞ لصيْ أيب ؾٙح يٞ أيب ٢صيصة مص٤ِاع/  (1)ويف رواي اٙرتٜشي
 وابليق حن٤ه. .«وال خيذهل ُّ ةُ ذِ ل  ال خئُّ وال يَ 

ٌٞ »وٓل اٙرتٜشي/   .«وأيب أي٤ب لي ٍصي ويف ابلب يٞ ي خع
 ٌَ وضصب امرئٍ  هُ رُ لِ صيً ال يظيٍّ وال خيذهل وال حَي  املصيً أخٔ امل» /ويف رواي ألمحس

 .«أخاه اىـٍصيً رَ لِ اررش أن حَي  
 يٞ أيب ٢صيصة، ١. واحلسيجحت أرصج١ ابلزري ومعٚٛ ٜٞ ٍري وج١ٍ 

ٔاْد، ٌِٓا/  وهل ش
، ال يظيٍّ، صيً أخٔ املصيًامل»ٓل/  أن رظ٤ل ا  ¶يٞ يس ا ٞ يٝص  -1

 ًٍ  ثً نربَ  وال يصيٍّ، وٌَ اكن يف ضاسث أخيّ اكن اهلل يف ضاسخّ، وٌَ فرج غَ مصي
ًٍ  ثً فرج اهلل غِّ نربَ  ٔم اىلياٌث، وٌَ شرت مصي ٔم ٌَ نربات ي ا شرته اهلل ي

 .(2)«اىلياٌث
ال ، وال يتـع ةػغلً ىلع ةيع ةػٍظ »ٜٞ خسيجحت اٞ يٝص خممجترصا/  (3)ويف ّٙن ملعٚٛ

ال يتـع اررسو ىلع ةيع أخيّ، وال خيطب » ويف رواي هل/ .«خيطب ةػغلً ىلع خطتث ةػٍظ 
 .«ىلع خطتث أخيّ؛ إال أن يأذن هل

، خممجترصا ىلع انلٌه يٞ ابليى ىلع يى األخ وورد حن٤ه يٞ ئ ٞ اعمص يٞ انليب  -2
أن يبخاع ىلع  اىـٍؤٌَ أخٔ اىـٍؤٌَ، فال حيو ريٍؤٌَ» واخلم ىلع رممجت١، وّٙو١/

 .«رَ ذَ ىلع خطتث أخيّ، ضىت يَ  َب ُط ةيع أخيّ، وال خَي  
                                      

 . (1927)اٙرتٜشي ظنن  (1)
 .(2586)، ومعٚٛ (6951، 2442)أرصج١ ابلزري  (2)
 . (1412)أرصج١ معٚٛ  (3)
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ٔا، وال تاشدوا، وال »ٓل/  أن رظ٤ل ا  ◙ويٞ أنط ٞ ٜلٕ  -3 ال حتاغغ
ٔاًُ  ٔا غتاد اهلل إخ  .(1)«أن يٓشر أخاه فٔق ذالذث أيامٍ  ًٍ ا، وال حيو ملصيِ حداةروا، وكُٔ

 أخٔ املصيً، ال خئُّ، وال خيذهل، املصئٍن يدٌ  املصيً»ٓل/  ويٞ جص أن انليب  -4
ً، ويصىع ةذٌخًٓ أدُاًْ ٔاًْ، حخاكفأ دٌاْؤ لٛ يَصِو »، وٓل/ (2)أرصج١ اٙمرباين .«ىلع ٌَ ش

 .«٢شا احلسيَجحت يٞ إصا٢يٛ ٞ ِٟى إال أ٤ اٙٔظٛ اٞ أيب الضٟد، ّصد ١ ظًيس ٞ حيىي
 رشيح انلٝريي أ١ٟ اٟمْٚ ٜى رظ٤ل ا وُرِوَي ٜٞ وج١ٍ ٍصيٍ يٞ احلرث ٞ  -5

إن املصيً أخٔ »/ خىت ؾىل ١ًٜ يف املعجس ني مٗ واملسي٠ ِٔل رظ٤ل ا 
، وغييّ ٌَ ارصالم ٌرو ٌا ضي اه ةّ وأضصَ، وإذا شاوره ُطص  املصيً، إذا ىليّ شيً 

ا، ٜ ٓل٤ا/ ي رظ٤ل  هل، وإذا اشتِصه ٌَ أغدائّ ُصه، وال يٍِػّ املاغٔن،
َُ يف إظ٠ده(3)أرصج١ اٞ ٟٓى «احلشر، واملاء، واحلديد املي٤ن؟ ٓل/ ِٚ  .(4)، وٓس ارمجتُ

 
 
 

 
 
 

  

                                      
 .(2559)، ومعٚٛ (6676، 6665)أرصج١ ابلزري  (1)
 . (6478)يف األوظك أرصج١ اٙمرباين  (2)
 .(2/261)، (1/183)  ًٜجٛ الؿدأرصج١ اٞ ٟٓى يف  (3)
  .(1/672) اإلؾ (4)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 

 ٔسٜ صدممجت١ يف احلسيجحت اتلظى.
 
 

 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

ٌ٘ يف ين احل٤ٔق ال٤اج لٚٝعٚٝني. -  ٢شا احلسيجحت أؾ
ٌ٘ يف ٠ويٛ اًٙالٓ -  ت ني املعٚٝني يف ابليى والرشاء، وظص أم٤ر احلية.و٤٢ أؾ

صٓ ني املعٚٝني. - ُّ ّٙ، وٟش أظب اٙ
ُ
ٌ٘ يف احلجحتِّ ىلع ًيط األ  و٤٢ أؾ

ٌ٘ يف دِى املقّر يٞ املعٚٝني، وجٚ املؿٙح هلٛ. -  و٤٢ أؾ

- . ْي ٌ٘ يف خصٜ ٜل املعٚٛ ود١ٜ وِيصْف١ إال حب  و٤٢ أؾ
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 داتشـرح املفـر

 
 
 ال حيعس ًقكٛ ًًق. /«ال تاشدوا»
 يًين ٝين زوال ًٟٝ اَٙري. /«واحلصد»
ٔا»  / ال يضد يف جحتٝٞ العًٚ ٜٞ ال يصيس رشاء٢ يلزسع ٍريه.«ال حِاسش
ٔا»  ال يَـ ًقكٛ ًًق، واملٔؿ٤د ال مجتًل٤ا أظب ابلَقء. /«ال حتاغغ
، وامل /«ال حداةروا» ـٍ ٔؿ٤د اإليصاض ِال ي٤ِِّّ أخسمٛ ال يُْسِص ًقكٛ يٞ ً

 ه٣صه ألري١.
رص ج٣ًسا يف ٟرص١ وردِّ اٙوٚٛ ي١٠./ «ال خيذهل»  ال يسَّ
 ال يعمجتؿَصه. /«ال حيلره»
 / يكّي١ ٜٞ الرش يف أرال١ٓ.«حبصب امرٍئ ٌَ اررشر »
 م٤فى املسح واذلم ٜٞ اإلنعن. /«اىػرض»
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 الشرح اإلمجالي

 
 

  دمٚ ٜٞ ا٤ّٙاس.يؼمجتٝ٘ ٢شا احلسيجحت ىلع
 انلٌه يٞ لك ٜ ٜٞ ػ١ٟ أن جيٚ ِعد ذات ابلني ني املعٚٝني. -1
 ال٤ؾي ٝدظٞ األرالق واكم٘ اآلداب. -2
3- . ْي  حتصيٛ دم املعٚٛ وِيصْف١ وٜهل إال حب
 اٙٔٚ ٤٢ األظس يف ٠ء اتل٤ٔى. -4

  وٓس ؾسق ٜٞ ٓل/
 َّ ــــَؿ٠َّ ُٜ ْـــ٤َاٌب 

َ
ِرَم أ َِ َٝ  ٌ إِنَّ اْٙــــ

 

ــ  ُ جحتَِاي٣َْ ْٝ ــ ـــ٣َ َوالؿَّ ُٙ وَّ
َ
ُ٘ أ ــ ْٔ ًَ َِْٙ 

 

٣َ ًُ ـــ ُٛ َراِ
ـــِدْٚ ــ َواْٙ ٣ُُ ُِ ُٛ جحتَ ــ ْٚ ًِ  َواْٙ

 

 ٣َ ْْ ْسُق َظـِد  َواْٙـُج٤ُْد َرِمُع٣َ َوالؿِّ
 

ــ ٣َُ٠ ِٜ ُص جحتَ ْٗ ــ ٣َ َوالُؼ ًُ ــِ ــرْبُ َظ  َوالؿَّ
 

٣َ َواٙـْــرِبُ اَعِػـــي٣َْ  ًُ  َوالِّٚـــنْيُ َِظـــ
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 الشرح التفصيلي

 
 
  /ال تاشدوا»كٔهل»/ 

٤ر٢ٛ وإٟجحت٣ٛ. َّتَّ ٤ج٣ي١ إيل١ ٜٞ األٜ، ػ٢س٢ٛ واغ٣ٛ، ٖذ
َ
مجتَأ َْ  رمب للك ٜٞ 

٤ر لرش٣ِٛ.  ويف ًريه ٤او اجلٝي َٚي لزٖل
 أؾ٣ٚ/ ال مجتدظسوا )مجتَءيْٞ( ُخِشَِْ إخسا٢ٝ لًٚ لٚمجتزّيُ. /«ال تاشدوا»
َي٤ُٚا. /«مجتدظسوا»و َّ  َتمجتَ

 و٢شا أيٛ ٜٞ أؾ٘ اًّٙ٘؛ ألن ِي١ املٔٚ وأؾ٘ اًّٙ٘.
ملذا يرب ١ دون ٜ يّيس أؾ٘ اًّٙ٘، حن٤/ ال حيعس ًقكٛ ًًق، فإن كيو/ 

ً ٜى ؾدمجت١؟  رؾَّ
ٔاب/  فاجل

 ٢شا أ٤ٓى يف انلٌه؛ ألن انل٤ّس دل٤ٙ ىلع خ االٟمجتٔم ممٞ أظء إيل٣. -1

2- ٜٞ ًَْٛٚ ُْ ْوىَل. وأل١ٟ 
َ
 انلٌه يٞ املٔٚ واملِِة يف احلعس انلٌه يٞ أؾ١ٚ أل

ْوىَل.
َ
ِْ األ ِ اليشء ليشء، وبني ادلالٙ يٚي١ مصي َٜ  وِصٌق ني ادلالٙ ىلع ُخْص

 حػريف احلصد/
 احلعس/ ٝين زوال ًٟٝ اَٙري.

َّٞ الضوال.  أو ٖصا٢ ٜ أًٟٛ ا ١ ىلع اَٙري وإن لٛ يمجتٝ
ِٜٞ الزم الٗصا٢ أن يمجتٝىن الضوال، ٙكٞ الكم » ٝني/وٓل اٞ يمحتي وٜٞ امل٤ًٚم/ أن 
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 .(1)«أدق، ِٝجصد ٜ كصه أن ا أًٟٛ ىلع ٢شا الصج٘ ٠ًٝ ِٟ خظس ♫الؼيذ 
 /(2)واجلاس يف احلصد أكصام

 ٣٠ِٝٛ/ ٜٞ يعىع يف زوال ًٟٝ املدع٤د بليغ يٚي١ ٤ٔٙل واًّٙ٘، و٢ٝ ؾ٠ّن/ -1
 ً٘ ذلٕ ويضيس ٠ٔ٘ ٢شه انلًٝ إىل ّٟع١.األول/ ٜٞ يّ

 واُين/ ٜٞ يًّ٘ ذلٕ ٜٞ ٍري أن يعىع يف ٣ٟٚٔ إىل ّٟع١، و٢شا أرجحت األؾ٠ف.
ٌِ ىلع املدع٤د ٤ٍٔل، أو  -2 ْ َْ ْٞ إذا خعس ٍريه لٛ يًٝ٘ ٝٔمجتىض خعسه، ولٛ  َٜ و٣٠ٜٛ/ 

، و٢ٝ ؾ٠ّن ٍ٘  أيًق/- ًِ
عس ٜٞ ّٟع١ ِي٤ٗن ٤ًَٜٚب ىلع ذلٕ، ِال األول/ ٜٞ ال يٕٝٚ وال يٝكٞ إزاٙ احل

يجحتٛ؛ ألن احلعس مصك٤ٌز يف لع اٙبرش، و٤٢ أن اإلنعن يكصه أن ي١ٓ٤ّ أخٌس ٜٞ ين 
 ججع١ يف يشٍء ٜٞ اّٙق٘.

ث ّٟع١ شلٕ ارمجتيًرا، وُيًيسه ويُسي١ يف ّٟع١ معرتوًخ إىل ٝينِّ  ْٞ حُيسِّ َٜ واُين/ 
ّٝٛ ىلع املًؿي، ويف اًٙٔب ىلع ٢شا رالٌف، وال زوال ًٟٝ أري١، ٣ِشا ػبي١ٌ  جلضم املؿ

ْٞ ٢شا خهل أن ييغ ىلع املدع٤د ول٤ ٤ٔٙل، ِيجحتٛ شلٕ. َٜ س  ًُ ْ َْ 
َّٞ زوال ًٟٝ اَٙري ي١٠، ٘ يعىع يف اٖتعب ٜمحت٘ ِق١ٚ  -3 َٝ مجتَ َْ و٣٠ٜٛ/ ٜٞ إذا خعس لٛ 

 ويمجتٝىنَّ أن يك٤ن ٜمحت١ٚ.
ِال رري يف ذلٕ وإن اكٟ ٜخ ٖٝ ٓل اذليٞ يُصيسون ِذا اكٟ اّٙق٘ دٟي٤ي/ 

 .ِال س. [68 /اىلطص] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿احلية ادلٟي/ 
، و٤٢ ٜٞ احلعس املرشوع، ٖٝ يف ٤ٓهل ًىل/  ٌٞ ۉ ﴿وإن اكٟ اّٙق٘ ديجيً ٣ِشا َخَع

يصة الؼ٣دةَ، ٖٝ يف خسيجحت أيب ٢ص . وٓس ٝىنَّ انليُب [65 /املطففني] ﴾ۉ ې ې

                                      
 . (339ص)انل٤وي، الٞ يمحتيٝني  رشح األربًني (1)
 . (3/968) واحلكٛ جٜى ا٤ًٚٙم (2)
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ورٔال أن أشق  ىلع أٌيت ٌا كػدُت »، وِي١/ يف ِق٘ الؼ٣دة يف ظبي٘ ا  يٞ انليب 
َخُو  ق 

ُ
َيا، ذً أ ض 

َ
َخُو، ذً أ ق 

ُ
َيا، ذً أ ض 

َ
َخُو يف شبيو اهلل، ذً أ ق 

ُ
ٔددُت أين أ  .(1)«خيف رسي ٍث، ور
ٔ يِفلّ آُاَء ال ضصد إال يف اذنخني/ رسٌو آحاهُ اهلل ٌااًل، فٓ»/ ويف الؿديدني ي١٠ 

ٔم ةّ آُاء ارييو وآُاء اجلٓار  .(2)«ارييو وآُاَء اجلٓار، ورسٌو آحاه اهلل اىلرآن، فٓٔ يل
يَْ خعًسا ىلع ظبي٘ االظمجتًرة، ويه حمؿ٤رة يف اًٙٚٛ واملل. ِّٝ  و٢شه يه اَٙم، وإٟٝ ُظ

؛ أل١ٟ [26 /اىنصاء] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿وال يَصِد ٠٢ ٤ٓهل ًىل/ 
 عس.يف احل

و٣٠ٜٛ/ ٜٞ إذا وجس احلعس ٜٞ ّٟع١ ظىع يف إزاتل١، ويف اإلخعن إىل املدع٤د ظساء  -4
اإلخعن إيل١ وادلاعء هل، ونرش ِق١ٚ ويف إزاٙ ٜ وجس يف ّٟع١ حن٤ه خىت يسهَل 

 ٝد أن يك٤ن أر٤ه املعٚٛ ررًيا ١٠ٜ وأِق٘.

م ٝن، وؾخ١ ٤٢ املٜٞ اِل ٞ أىلع درجت اإلي  ٘ اذلي حي ألري١ ٜ حي نلّع١.و٤٢ٜ 
ٜ يَصُِد ىلع اٙٔٚ أخيًٟ ٜٞ حم ٤ٖن اإلنعن أىلع ٜٞ أري١، ٣ِ٘  فإن كال كائو/
 يسر٘ يف احلعس؟ 

ٔاب/ ىلع ٢شا اًٙس، ٙكٞ أخ أن  ال؛ ألن الصج٘ لٛ يكصه ًٟٝ ا  فاجل
ال/ أن ٜٞ الؼجص ىلع أؾد١ الع ي١ٓ٤ّ، و٢شا يشء لييع؛ وذللٕ مل أًٙف انليب 

صوه أػيء ٜٞ الؼجص ل٣٠ٗ لٛ كٞ إي٢،  ػجصة ٜمحتهل ٜمحت٘ املٜٞ، لك٣ٛ لٛ يًص٢٤ِ، ٖذ
ي٤ٔل/ وٓى يف ٓٚيب أ٣ٟ انلزٚ، ولٗين أؾَص ا٤ٔٙم ِٚٛ أكٚٛ، ٓل  ¶واٞ يٝص 

 .(4)؛ أل١ٟ إذا ٓهل ٤ّق ىلع احلرضيٞ(3)أ٤ه/ وددت أٟٕ ٓٚ ٢شا

                                      
 . (1876)، ومعٚٛ (36)أرصج١ ابلزري  (1)
 .(815)، ومعٚٛ (5625)أرصج١ ابلزري  (2)
 . (2811)، ومعٚٛ (62)أرصج١ ابلزري  (3)
 . (342ص)، الٞ يمحتيٝني انل٤وي رشح األربًني (4)
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 واحلصد ىلع مراحب/
 أن يمجتٝىن أن ي٤ّق ٍريه، ٣ِشا جض، ٘ وٙحط حبعس. ألوىل/ا

ىلع ٍريه، وٙكٞ ال يعىع يف ٠ـضي٘ مص اذلي أًٟٛ  أن يكصه ًٟٝ ا  اثلاُيث/
 يٚي١، ويساِى احلعس، ٣ِشا ال يرضه، وٙكٞ ٍريه أكٝ٘ ١٠ٜ. ا 

٣ِشا ٤٢ احلعس  أن ئى يف ٓٚ١ احلعس ويعىع يف ٠ـضي٘ مص اذلي خعسه، اثلاثلث/
 .(1)املدصم اذلي يارش يٚي١ اإلنعن 

 آفات احلصد وٌفاشده/
 ٜٞ ّٜظس احلعس/ أن احلظس ييسء األدب ٜى ا، وال يصىض ٔق١. -1

 َّ٘ ْٞ َهــ َٝ ِٙـــ  ْ٘ اَل ُٓــ
َ
 ِِل َخِظــًسا (2)أ

 

َدْب  
َ
َت اأْل

ْ
ـــ َظ

َ
ْٞ أ ـــ َٜ ـــْسِري ىلَعَ  َ

َ
 أ

 

ـــــ١ِ  ِٝ ْٗ  ا يِف ُخ
َت ىلَعَ

ْ
َظـــــ

َ
 (3)أ

 

ــ َو٢َــْ   َٜ ْٛ ـَـْصَض ِِل  ٟـْـَ لـَـ
َ
(4)إَِذا أ

 
 

واحلعُس ٜشم٤ٌم، وؾخ١ ٤َٜٝم، ويًجحت يٚي١ األٟٟي والؼ٤ًر نلٔؽ واًٙجض 
 يٞ اإلساع والِّٚدق آلرصيٞ.

ِعَس اٙماعت، ويًجحت ىلع اخلميت. -2 ّْ ُْ هِلِ أن  َٜ  وكىف يف 
 احلظس، ٖٝ أمص ٣ ٜٞ رش الؼيمن. وخعٕ أن ا ًىل أمص الظمجتًذة ٜٞ رشِّ  -3
 ويكيف يف ُقِْد١ِ/ أ١ٟ أول ذٟ ُيِِصَ ا ًىل ١ خني صك إٚحط العج٤د آلدم خعًسا. -4
ٖٝ أن أول جصيٝ ٓمجت٘ وًٓ يف اٙبرش اكٟ بع احلعس، ٤٣ِ ئيض ىلع أ٤ٓى  -5

 الصواك، ٖٝ خسث ني اين آدم، وكٝ خسث ني ي٤ظُ وإر٤١.
ْٞ اكن خظًسا ملٞ َت يف ًٟٝ١. -6 َٜ ِ٘ األرض  ُٛ أ٢

ْهَٚ
َ
 وأ

                                      
 . (343ص)، الٞ يمحتيٝني انل٤وي ألربًنيرشح ا  (1)
 ، والؼمص األول يف املعمجتمصف/ أي خظًسا ِل ىلع ًٟٝيت والؼمص اُين ٜمحت١ٚ.«ه٘» /مِن «ت»ي٠س اجلصداين/  (2)
 ي٠س اجلصداين/ ١ًِٚ مِن/ خ١ٝٗ. (3)
ٞي معمجت (239)ص اجل٤ا٢ص الٚلي ىلع األربًني انل٤وي (4) ونُِعَْ  ،ٍري ٜجع٤بٍ ألخسٍ  (1/222)وصف وكشا املعمجتمصف يف لك ِ

 مل٠ؿ٤ر اّٙٔي١. (261)صونُِعَْ ٢شه األيت يف اّٙمجت٤خت ال٢٤ي برشح األربًني انل٤وي 
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 /(1)وأليب اىطيب
ْٞ اَكنَ  ـ َٜ رِْض 

َ
ِ٘ اأْل ٢ْ

َ
ُٛ أ ْهَٚ

َ
 َخِظـًسا َوأ

 

ـُ   َٚـّ َٔ مجتَ َْ ِــ١ِ  َٝ ًْ ْٞ َــَت يِف َا َٝ  ِٙـــ
 

وٜٞ احلٗٝ ٤ٓهلٛ/ احلع٤د ال يع٤د أًسا، وابلزي٘ ك٘ أم٤اهل اًٙسا، والٗصيٛ ال  -7
 . [47 /األغراف] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ﴿ًسا، ٖٝ ٓل ًىل/ يقم أ
َٞ األدىن لألىلع يف ؾّ، أو ًٟٝ ٜٞ انلًٛ/فرٌع/  ِٜ  ويك٤ن احلعُس 

 .واغبًل املدع٤د ٜٞ أ٢٘ اّٙق٘ ورير اخلْٚ
 ٓل الؼيص/

ــــسٍ  ْٞ َخِظ ــــ ِٜ َك اُ  ــــالَّ  َواَل َر
 

ْٞ حُيَْعــسُ   ــ َٜ  َِــِنَّ َرــرْيَ انلَّــِس 
 

 /(2)وٓل آرص
 ْٛ ٣ِــ ِٝ ــرُي اَلِ ٍَ ــِينِّ  ــُسوِ  َِ  إِْن حَيُْع

 

َْس ُخِعُسوا   ٓ ِ٘ ْق
َّ ُ٘ اْٙ ٢ْ

َ
َٞ انلَِّس أ ِٜ  َقِْل 

 

 /(3)وٓل آرص

ـــل٤ُا َ٠ َْ  ْٛ ـــ َ ـــىَت إِْذ ل َّ
ـــُسوا اْٙ  َخَع

 

ــــَساٌء هَلُ   ْيـ
َ
ــــ٤ُْم أ َٔ ـــ٤مُ  َِْٙ  وَُرُؿ

 

َٞ ل٤َِْج٣َ٣ِـ اِِص احْلَْع٠َِء ُْٓٚـ رَضَ َٖ ي١َُ  ًْ  َظ
 

ُٛ خَ   ــي ِٜ ــ١ُ دَلَ ـــ إَِّٟ ـــًسا َوُبًَق (4)َع
 

 

ٔد/  ٌػاميث احلص
ا، ورفه يضيض  جحتٛ إن العالٜ ٜٞ احلع٤د يف ٜسارا١ والؿرب يٚي١، و٢شا ؾً جسًّ

 امل٠ل، وٓس ال ئى أًسا.

                                      
 . (261)ص األربًني انل٤وي ال٢٤ي برشحاّٙمجت٤خت  (1)
 . (133)صروف اًٙٔالء ، و(1/153)دي٤ان احلٝظ  (2)
، و٢شا ٜٞ ٓؿيسة (1/221)، ودم٣صة األٜمحتل (3/286) ألخٍس يف ابلين واتلبيني ، ولٛ يُجَْعَ (134)صروف اًٙٔالء  (3)

 . (211)صادلؤِّ، ٖٝ ي٠س اًٙاليئ يف اّٙؿ٤ل املّيسة يف ال٤او املضيسة  أليب األظ٤د ،مؼ٤٣رة
 . (8/567)رضاٟ األدب  .دلال امل٣ٝٚ (4)
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 ْٞ  َخِظـِسي وََداَريُْ لُكَّ انلَِّس َِٙكـ
 

٠َُٙــــ٣َ  َٜ ْ وََيـــضَّ  َّٔ َساَراُـــ١ُ َػـــ ُٜ 
 

 إذا أيع ٜٞ ٜسارا١ ِصك١ وال ك١ٝٚ.وهلشا ٓي٘/ 
ــِسهْ  َٝ َٖ  ْٞ ــ ِٜ ــُه  َٔ ــ يَْٚ َٜ  َدِع احلَُعــ٤َد َو

 

ِـِسهْ   َٖ ١ُْ٠ َٙـ٣ِيُ انلَِّر يِف  ِٜ  َٕ ي ِّ  يَْك
 

َ ذاَ َخَعــٍس َِصَّْجــَ  ْٝ ــ١ُ  إِْن ُٙـــ ْصَبمجتَ ُٖ 
 

ــِسهْ   ــ١ُ هِيَ ْهمجتَ ــْس َيشَّ َٔ َّ َق َٗ ــ  (1)َوإِْن َظ
 

 وٓل آرص/ 
 َٖ  يْـــــــِس احلَُعـــــ٤دِ اْؾـــــرِبْ ىلَعَ 

 

ـــــ١ْ   ــــــرْبََك َُِٓٚ ـــــِنَّ َؾـــ َِ 
 

ـــــ٣َ َق ًْ ُ٘ َه ُك
ْ
ــــــ ـــــِر َـــ  اَكنلَّ

 

ُكُٚــــ١ْ  
ْ
ــــ َ َٜ ــــْس  ِ

َْ  ْٛ  إِْن لَــــ
 

 غالج احلصد/
 ويالج١ يف ّٟع١/

ْن يًٚٛ أن لك ًٟٝ مجتٔسيص ا خؾٚ، وأ١ٟ ًىل ال يُع٘ يٝ يًّ٘، وأنَّ هل يف ذلٕ  -1
َ
أ

 ي٣ًٝٚ ظ ًٝ َٗ  د١ٟ.ِخ
١ َوَٓسرِه. -2 ِٝ ْٗ ص ًٜىن االيرتاض ىلع ا يف ُخ َّٖ ْن يمجتش

َ
 وأ
ْن يًَٚٛ أن احلعَس مم جيٚ ظزك ا ًىل وانلس. -3

َ
 وأ

 وأ١ٟ ال يرض إال ّٟع١ سوام اهلٛ واظمجتٝصار اَٙٛ. -4
َُ ٓمَى أظب اًٙساوة مل٤اؾٚ واتل٤ُدد واهلساي وحن٢٤. -5  ويٚي١ أن يمجتلكَّ

 . [23 /فطيج] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ک ک﴿
اُظروا إىل ٌَ ْٔ أشفو ٌِلً وال حِظروا »/ جحتٛ ىلع اإلنعن أن يٝمجتمحت٘ ٤ٓل انليب  -6

ٔكلً فٓٔ أسدر إال حزدروا ُػٍث اهلل غييلً  .(2)«إىل ٌَ ْٔ ف

                                      
 ٛل يُجَْعَ ألخٍس.  (241)صاجل٤ا٢ص الٚلي ىلع األربًني انل٤وي  ،(261)ص األربًني انل٤وي ابلحمجتن يف اّٙمجت٤خت ال٢٤ي برشح (1)
 ، وٓل اٙرتٜشي/ خسيجحت ؾديح.(4142)، واٞ ٜج١ (2513)، واٙرتٜشي (16246)أرصج١ أمحس  (2)
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يُْس ِــ١ِ  ِّ ْٞ َراَم َيحًْؼــ َرِديـْـًسا يَْعــمجتَ ــ َٜ 
 

َّٛ يِف ُدْايَـــُه إِ    ْٓــــَاَل يِف ِدي٠ِْــــ١ِ َُّـــ
 

َدًــ
َ
ْٞ َِـــ١َُٓ٤ْ أ ـــ َٜ  َِْٚي٠َُْوـــَصنَّ إِىَل 

 

ـــاَل   َٜ  ١ُ ـَ ْٞ حَتْمجتــ ـــ َٜ  َويْل٠َُْوــَصنَّ إِىَل 
 

  ٔا»/ كٔهل  /«وال حِاسش
 .«الحتظسوا»ِي٣ ٜمحت٘ ٜ يف 

 /(1)ىلع ٤ٟيني/ االؾماليح وال٤َٚي «َخَعسوا اّٙىت»والالكم يف 
 املًىن االؾماليح/ -أ

ْٞ ال يصيس رشاء٢، إٜ نلّى ابلى ضيدة اُٝٞ  انلجغ يف ابليى/ َٜ أن يضيس يف العًٚ 
 هل، أو رضاِر املؼرتي مجتٗمحتري اُٝٞ يٚي١.

 أدم٤ًا أن ِي١ٚ اعٍص  » ٓل اٞ يس اٙرب/ ًٝ  .(2)«إذا اكن نلٌه اعل
 وأكرث اًٙٚٝء ىلع ؾد ابليى املمجتقٝٞ ل٠ٚجغ.

 ِيع وأمحس؛ ألن انلٌه ألمٍص ررج يٞ ابليى.و٢شا ٤ٓل أيب خ٠يّ وٜلٕ والؼ
ِِبَ ٍ٠ً ِخًؼ خيصج يٞ  ٍُ ٌٕ اخلير لٚٝؼرتي إذا لٛ يًٚٛ حلل و وأجحتَ أمحس وٜل

 اًٙدة، ١ِٚ اّٙعذ، أو أن يقى ٜ ٍِب ١ ٜٞ اُٝٞ.
 ٢شا ٤٢ اتلّعري األول لٚمجت٠جغ/ يمجتر املًىن االؾماليح.

د املًىن ال٤َٚي ل٠ٚجغ، ِنلٌه ٜمجتج١ إىل ي٤ٝم واُين/ أن يك٤ن املٔؿ٤ -ب
ۉ ې ې ې ﴿اظمجتًٝل اخلساع واملٗص واحليٚ، و٢شا حمصٌم ني املعٚٝني/ 

 . [32 /فاطر] ﴾ې ىى
صاء واإلجحترة ملٗص واحليٚ.  وانلجغ يف الَٚ/ اإٍل

 وهلشا يعىم الؿس ٟجًؼ؛ أل١ٟ يثري الؿيس حبيٚمجت١ وخيسي١ يلٝعٕ ١.
غ امليى اجليس لصديء. ِيسر٘ يف ٢شا  اتلٔصيص سٙحط اًٙي٤ب، أو ٖمجتٝ٣ٟ ٍو

                                      
 . (3/972)واحلكٛ  جٜى ا٤ًٚٙم (1)
 . (349 -13/348)اتل٣ٝيس  (2)
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ِ ا»ٓل/  ويف خسيجحت أيب ٢صيصة يٞ انليب  ٌِ َِا فيي َس  َ  َغش  ٌَ»(1). 
 وٓل أ٤ اًٙمجت٢ي/

ـــحط ٍٞ وٙ ـــِسي ـــ إاِل ِ ـــحَط ُدْايَ ٙ 
 

ــــالقِ   ــــِرَم األر ُٞ إال م ــــ  ادلي
 

ــ املٗــُص واخلسيًــُ يف انلــس  إَِّٟٝ
 

ــ  ــٞ رؿ ــ ٜ ــقِ ٢ٝ َّ ِ٘ انلِّ ــ  ـِل أ٢
 

ْٞ جي٤ز إدرل األذى يٚي١، و٢ٛ الّٗر املدرب٤ن. َٝ  وإٟٝ جي٤ز املُٗص 
وخنٚؽ إىل ركزيٍة ٢ٜ ٜٞ راكض االٓمجتؿد اإلظاليم خيجحت ٤ٔم املًمالت املدي ٜٞ 

ري٢ ىلع الؿسق وال٤ِء والؿّء ال ىلع اَٙغ واملٗص وادل٢ء.  يى ورشاء وكصاء ٍو
رضً اهلل غتًدا شًٍطا إذا ةاع، »ٓل/  أن رظ٤ل ا  ¶ٞ يس ا يٞ جص 

َخَض   .(2)«شًٍطا إذا اشرتى، شًٍطا إذا اق 
ا، »/ ويف خسيجحت خٗيٛ ٞ خضام يٞ انليب  ٍَ ِٓ ِػ َِا ةُٔرَِك يف َبي  فإِن  ضدَق اِيرَػان َوَبي 

 .(3)«وإِن  نخٍا وكذةا ُُمَِلج  ةركُث ةيػٍٓا
  ٔا وال»/ كٔهل  /«حتاغغ

٠ًَْه ي٣٠ٝ  ُْ أي/ ال يَـ ًقكٛ ًًق، وإذا اكن ابلَـ واحل أمصيٞ ٣ٓصيني ال 
 ٖٝ ال يَُْمُص ٣ٝ، ِملًىن ىلع ذلٕ/

 ال مجتًل٤ا أظب اَٙق اكلؼمجتٛ والرضب و٠ٜى انلّى وحن٤ ذلٕ. -1
 وٓي٘/ ال ٤ًِٓ٤ُا اًٙساوَة وابلَقَء نلٝيٝ وحن٢٤. -2

 صة ٜٞ اليشء ملًىًن ِي١ معمجتٔح، ويصاد١ِ الٗصا٢.وابلَـ/ انلّ
وابلَـ َٙري ا ٜشم٤ٌم حمصم؛ ألن ا ًىل جً٘ املعٚٝني وامل٠ٜني ًق٣ٛ 

 أويلء ًـ وال٤الء يك٤ن ملد وانلرصة.
                                      

 . (161)أرصج١ معٚٛ  (1)
 . (2676)زري أرصج١ ابل (2)
 . (1532)، ومعٚٛ (2679)أرصج١ ابلزري  (3)
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ڃ ﴿ٖٝ ج٣ًٚٛ إر٤اًٟ واٜنتَّ يٚي٣ٛ تليلُ ني ٤ٚٓب٣ٛ، ٖٝ ٓل ًىل/ 

وٓل/ . [302 /آل غٍران] ﴾ڌڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

 . [52 -52 /األُفال] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ
ٔا» وانلٌه يٞ اتلٍـ يف ٤ٓهل/ ٔيٌَّس تلٍـ ٜٞ أج٘ ادلٟي،  «وال حتاغغ ُٜ

ِيزصج شلٕ ابلَـ يف ا، ِٚحط ٣٠ٜيًّ ي١٠، ٘ ٤٢ مرشوٌع معمجتدٌّ يف أخيٍن، 
 خيني أرصى.وواج يف أ

ُق١ يٚي١ واج، وٜٞ صك ٠ٜسوًب ِبلَـ يٚي١  َْ ِ  ًٜ ِٝٞ صك واجً، أو ًِ٘ حمص
 معمجتد، و٤٢ ٜمجتّوٌت حبع املرتوك، أو املدو٤ر.

ٱ ٻ ﴿وأيوٛ ابلَـ لّٚٗر، وأيوٛ انلٌه/ انلٌُه يٞ م٤د٣ٛ وم٤اال٣ٛ/ 

 . [3 /املٍخطِث] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ
ا أخبمجت١ يٚي١؛ آَجصََك ا ىلع ل٤ »ٓل الصبيى ٞ ُرمحتَيْٛ/  رأيَ رجاًل يُو٣ص ررًيا ويرُُس رشًّ

ٕ الرش ق ا ويرُس ررًيا أَقمجت١ يٚي١؛ آَجصََك ا ىلع َ ٕ اخلري، ول٤ رأيَ رجاًل يو٣ص رشًّ  .(1)«خ
 و٤ٓع االرمجتالف ني انلس يف أم٤ر ادليٞ وٜ أدى إيل١ ٜٞ اتلٍـ واتلساص. يفمصأىث/ 

ُٞ ر رُثَ بعِ » /جٍ ٓل ا َٖ رُثَ ارمجتالُف انلس يف مع٘ ادليٞ، وَكرُثَ ُّص٣ُٓٛ  َٖ   َّٝ ول
ٍُُق٣ٛ والُي٣٠ٛ، ولكٌّ ٣٠ٜٛ يُو٣ص أ١َّٟ يَُـ ، وٓس يك٤ن يف ّٟط األمص  ذلٕ 
ا يف ابلدجحت يٞ ًٜصِ ٜ  ً  هل٤اه، ٜٔرصِّ ًً ًٜشوًرا، وٓس ال يك٤ن ًٜشوًرا، ٘ يك٤ن ٜمجت

ـُ يٚي١، ُٞ أ١َّٟ ال ي٤ُٔل إال  يَُ ٞ ابُلَـ ٖشلٕ إٟٝ ئُى ملزِّٙ ٜمجت٤ٍع يو ِٜ ِِنَّ ٖمحترًيا 
 ُٞ َُ ِي١، ٣ِشا اٙو ِٙ ِريَس أ١َّٟ ال ي٤ٔل إال احلْ ِيٝ ُر٤

ُ
، وإِْن أ ًً  ٓم

ٌ
ُٞ رم احلْ، و٢شا اٙو

ِ٘ إيل١ دلصَُّد اهل٤ى، أو اإِلُْٙ،  َ٘ ىلع املي أو اًٙدة، ٓس خُيم ويؿيُ، وٓس يك٤ن احلم

                                      
 . (3/979) واحلكٛ جٜى ا٤ًٚٙم (1)
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ْن يك٤ن ٢شا ابلَـ ، ِل٤اج ىلع املٜٞ أن ي٠ؿح َّٟع١، 
َ
ولُك ٢شا ئسح يف أ

ُ٘ َّٟع١ ِي١ رؼيَ أن ئى ِيٝ ٌُِٟهَ  َز يف ٢شا اغي اتلدُصز، وٜ أػلك ١٠ٜ، ِال يُْسِر ويمجتدصَّ
ِم.  ي١٠ ٜٞ ابلَـ املدصَّ

ُمٞ هل، و٤٢ أنَّ ٖ  َّ ِ ادليٞ ٓس ي٤ُٔل ٤ٓاًل مصج٤ًخ، و٠٣٢ أمٌص ريفٌّ يجيغ اتلَّ َّٝ محترًيا ٜٞ أ
ويك٤ن دلمجت٣ًسا ِي١، ٜج٤ًرا ىلع اجمجت٣ده ِي١، م٤ف٤اًع ي١٠ رمه ِي١، وال يك٤ن 
امل٠مجترِصُ ملٔتل١ ٕٚ ٝزنتل١ يف ٢شه ادلرج؛ أل١ٟ ٓس ال يجمجترُص هلشا ا٤ٔٙل إال ل٤ٗن ٜمجت٤ي١ 

مل َِٓ١َُٚ، وال اٟمجترص هل، وال َواىَل ٜٞ وا١ِٔ،  ٓس ٓهل، حبيجحت إ١ٟ ل٤ ٓهل ٍريه ٜٞ أٝ ادليٞ
وال اعدى ٜٞ ر١ّٙ، و٤٢ ٜى ٢شا يوٞ أ١ٟ إٟٝ اٟمجترص لٚدْ ٝزنٙ ٜمجت٤ي١، وٙحط 
، وإن أرم يف اجمجت٣ده، وأٜ ٢شا اتلى  ِّْ ٖشلٕ، ِن ٜمجت٤ي١ إٟٝ اكن ٓؿَسه االٟمجتؿُر لٚد

َّْ إرادة ي٤ِّٚ  ٜمجت٤ي١، وه٤٣ر لكٝمجت١، وأ١ٟ ال يُجَْع إىل ِٔس ػَب اٟمجتؿره مل يو١٠ احل
، وا  ٌٛ ٌّٛ يوي اخلم، و٢شه دظحعٌ ٔسُح يف ٓؿس االٟمجتؿر لٚدْ، ِ٣ِٛ ٢شا، ِ١ٟ ٣ٜ

ْٞ يؼء إىل رصاٍط معمجتٔيٛ َٜ  .(1)«ي٣سي 
  وال حداةروا»/ كٔهل»/ 

 ًْ صِض ي١٠ اتلساص/ املزؾٝ واهلجصان، ٜر٤ذ ٜٞ أن ي٤ُِِّّ الصج٘ ؾخ١ ُدصه وُي
 ٤ج١٣، و٤٢ اتلٔلى.

واملًىن املصاد ٜٞ انلساء ٤٢ الز١ٜ ٜٞ اإليصاض يٝ جي ٜٞ خ٤ٔق اإلظالم 
.  اكإلاعٟ وانلرصة ويسم اهلجص يف الالكم أكرث ٜٞ جحتالجحت أيم إال ًٙشر رشيعي

 .(2)وٓي٘/ إن املًىن ال مجتلك٤ٝا يف إدر إر٤اٟكٛ َٙي وابل٣مجتن
ٞ ٌف ًَسهُ.وٓي٘/ ال ٔل١ً األ َٜ  س، ٜٞ ٤ٓهل/ ٓمى ا داصه، أي/ 

                                      
 . (986 -3/979) واحلكٛ جٜى ا٤ًٚٙم  (1)
 . (243)ص اجل٤ا٢ص الٚلي ىلع األربًني انل٤وي (2)
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ال حيو ملصيً أن يٓشر أخاه فٔق ذالث، ييخليان، فَيُطدر ْذا، ويَُطدر » ويف احلسيجحت/
 .(1)«ْذا، وخريٍُْا اذلي يتدأ ةارصالم

وجي٤ز اهلجصان ألج٘ ادليٞ ٤ِق جحتالث، ٖٝ يف ٢جص أ٢٘ املًيص وابلسع، وٜٞ 
 ذليٞ خت٤َّّٚا، و٢جص الصج٘ امصأ١ ىلع ظبي٘ اتلدي وحن٤ه.ذلٕ/ ٢جصان اُالجحت ا

و حِلطع اهلشرة ةارصالم؟  مصأىث/ ْو
الصاجح أن اهلجصة ٠ٔمى ٤ًدِة ٜ اكن ٓ٣ٚ، ِن اكن ٜ ٓ٣ٚ العالم ِٔك/ أٟمً 

٤ِْد إىل ًَ  امل٤دَّة. ٝجصَّد العالم، وإن اكٟ امل٤دة ظٔ لٛ ٠ٔمى اهلجصة ٝجصَّد العالم سون اٙ
ق ًق٣ٛ ني األٓرب واألجٟ، ِٔل يف األجٟ/ ضول اهلجصة ح٣٠ٛ ٝجصد  وِصَّ

 .(2)العالم، خبالف األٓرب، وإٟٝ ٓل ٢شا ل٤ج٤ب ؾٚ الصخٛ
يٞ مِمل املزّٚني يٞ ٍضوة  ًًٜٔ ىلع ٌٟه انليب -  ♫وٓل اٞ اٙٔيٛ 

 .(3)«ىلع ٜٞ يعمجتدْ اهلجص ٙحط ٤اجىلع أن رد العالم  -أيًق- وِي١ ديل٘» /-٤ك
و ِْاك حالزم ةني  ٍا واضد؟ ْو وملاذا غطف اتلداةر ىلع اتلتاغظ ٌع أن ظاْْر

 اتلداةر واتلتاغظ؟
ٔاب/ ال الزم، ٘ ح٣٠ٝ ي٤ٝم ورؿ٤ص وجٌه؛ ألن الؼزؽ ٓس يَـ  واجل

 ؾخ١ اعدة وُي٤ِِّي١ خ١ٓ٤ٔ.
 ١.وٓس يُْسص ي١٠ نلد٤ ٣ٍٝ، أو ديٍ و٤٢ حي

واجمجتٝع اإليصاض واتلٍـ ٤٢ اَٙٙ؛ إذ اَٙٙ ىلع ٜٞ أيصض أ١ٟ ال ي٤َُيفِّ 
 ؾخ١ خ١ٓ٤ٔ.

٠ْـــَ َِل٠َــ١ُ  َٗ ْظ
َ
نَنَّ َقــىًت أ َٜ

ْ
 اَل َــ

 

ــْس َزااَل   ــيَن َٓ ََ نَّ اٙ
َ
ُٛ أ  َديًْوــ َوَــْضُ 

 

                                      
 .(2566)، ومعٚٛ (6237)أرصج١ ابلزري  (1)
 . (3/982)جٜى ا٤ًٚٙم واحلكٛ  (2)
 . (3/568)زاد املًد يف ٢سي رري اًٙد  (3)
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٣َـــ َّ ُل ًَ َٜ َِـــيِع َوإِْن اَلَٟـــْ 
َ
 إِنَّ األ

 

 َوقِ   ًٜ ُٛ َقمجتَّـاَل ُتِْسي اْتَِعـ  ي٣َـ الُعـ
 

  ال يتع ةػغلً ىلع ةيع ةػظ»/ كٔهل»/ 
 جلضم ىلع انلٌه، و٤٢ لٚمجتدصيٛ ىلع الصاجح. «ال يتع» و

وٓس ورَد انلٌُه يٞ ذلٕ ٜٞ ٍري وج١ٍ يٞ أيب ٢صيصة، واٞ يٝص، وئ اٞ اعمص، 
 (1)«خطتث أخيّال يتع اررسو ىلع ةيع أخيّ، وال خيطب ىلع » ٖٝ ظْ يف لصق احلسيجحت/

، وال خيطب ىلع خطتخّ» ويف رواي ملعٚٛ/ ًِ ٔ ِم املصي ًُ ىلع َش ًِ املصي  .(2) «ال يَُص
املؤٌَ أخٔ املؤٌَ، فال حيو ملؤٌَ » ٜٞ خسيجحت ئ ٞ اعمٍص/ -أيًق- وي٠س معٚٛ

 .«أن يبخاع ىلع ةيع أخيّ، وال خيطب ىلع خطتث أخيّ، ضىت يََذر
 ٌّْ لٚٝعٚٛ ىلع املعٚٛ ِال يُعوي١ الِِص يف ذلٕ، ٖٝ ال  و٢شا ي٠س أمحس واألوزايع خ
 يث خْ الُؼًّ لِِٚص ىلع املعٚٛ.

وكمحتري ٜٞ ا٣ّٔٙء ذ٢٤ا إىل أن انلٌه اعم يف خْ املعٚٛ والِِص، وارمجت٤ّٚا ٢٘ انلٌه 
 لٚمجت٠ـضي١، أو اتلدصيٛ والؿديح اذلي يٚي١ اجل٤٣ٝر أ١ٟ لٚمجتدصيٛ.

 .(3)يى أري١ وانلِح ىلع رممجت١ وارمجت٤ّٚا ٢٘ يؿح ابليى ىلع 
ٓل أ٤ خ٠يّ والؼِيع وأكرث احل٠ٚ/ يؿح ابليى، أو انلِح ىلع رممجت١؛ ألن انلٌه 

 .(4)يٞ أمٍص ررج يٞ اذلات والز٣ٜ
ق ح٣٠ٝ.  وٓل ٜلٕ/ إن لٛ يكٞ ٓس در٘ ٣ ُِصِّ

 وي٠س ٜلٕ روايمجتن يف ابليى، وٓل داود اٙو٢صي/ ال ي٠ًٔس.
 ْٖ ًم.وِذ ٞ ذٕل اٙ ٝصادٜ  ًم يًٟ ٚل س اٙ ِْٖص اخلص ً ٘ ِذ ٞ ٓي ٞ ابليى ىلع ابليى ٜ  ُص انلٌه ي

                                      
 .(1412)أرصج١ معٚٛ  (1)
 .(1413)أرصج١ معٚٛ  (2)
 . (3/983)جٜى ا٤ًٚٙم واحلكٛ  (3)
 .(17/316)اتل٣ٝيس  (4)
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 /(1)ٌػىن اِيع ىلع اِيع
أن ي٤ٔل لٚٝؼرتي يف زٜٞ اخلير/ اِعذ ٢شا ابليى وأٟ أيًٕ ٜمحت١ٚ ٓ٘ ٜٞ جحت١٠ٝ، أو  -1

 أج٤د ١٠ٜ محت١٠ٝ، أو أٓ٘. وذلٕ لك١ َري إذن ابلى األول.
أو يك٤ن املمجتيًن ٓس ٔصر اُٝٞ ح٣٠ٝ وصافي ١ ولٛ يْ » /ٞ دٓيْ اًٙيسٓل ا

إال اًٙٔس ِزييس يٚي١، أو يًمي١ ٟٔؽ و٢شا خصام، وبًس اظمجتٔصار اُٝٞ وٓ٘ الصىض 
 .(2)«ِٚحط حبصام

واحلصٜ إٟٝ ك٤ن ًس ٝم اًٙٔس يف زٜٞ اخلير، وأٜ » وكٝ يف خممجترص انلرباوي/
ًً ىلع يى أخسٓ٘ ٝم ا  .(3) «ًٙٔس اكبليى ملضاد ِال حيصم أل١ٟ ٙحط ي

ويف ًٜىن ابليى ىلع يى أري١/ أن يبيى أخس انلس ظًٚ ٜٞ العٚى برشط اخلير 
لٚٝؼرتي، ِييجء آرص ويًصض ىلع ٢شا أن يّعذ اًٙٔس يلبي١ً ٜمحت٘ ٜ اػرتاه محتٝٞ أٓ٘. 

لٚى، ِيًصض يٚي١ ًـ انلس ِعذ وؾ٤رة الرشاء ىلع رشاء اآلرص أن يك٤ن اخلير 
 اًٙٔس ىلع أن يؼرتي ١٠ٜ ٜ ي١ محتٝٞ أىلع.

وٜمحت١ٚ الرشاء ىلع الرشاء َري إذن املؼرتي، ن ي٤ٔل آرص لٚى يف زٜٞ اخلير/  -2
ْػرَتي١ ٠ٜٕ ىلغ. و٢٘ حيصم ذلٕ ًس أٟقء زٜٞ اخلير أم ال؟

َ
 اِعز١ وأٟ أ

 ر.ال حيصم ًس أٟقء زٜٞ اخلي
 و٢شا ٠ٜؿ٤ص الؼِيع ورواي ألمحس يف ه٢ص املش٢.

وذ٢ أمحس يف رواي جحتٟي ولّ ٜٞ احل٠ٚ إىل ايمجتره يف احلٙني، و٤٢ األه٣ص يف 
 .(4) ♫املش٢، ورجد١ اٞ يمحتيٝني 

                                      
 . (3/983) واحلكٛ جٜى ا٤ًٚٙم (1)
 . (117ص) ٞ دٓيْ اًٙيساألربًني انل٤وي، الرشح  (2)
 . (117ص)انل٤وي خممجترص انلرباوي ىلع األربًني  (3)
أل١ٟ إذا اكن ٓ٘ زٜٞ اخلير ِألمص وافح ن يّعذ ابليى  ؛ٓل/ والؿديح أ١ٟ اعم مل اكن ًس زٜٞ اخلير، أو ٓ١ٚ (4)

انل٤وي، الٞ رشح األربًني  ،أل١ٟ يرت يٚي١ ّٜظس. ا٢ ؛ال جي٤ز -أيًق -ويؼرتي ٜٞ اُين، ٙكٞ ًس زٜٞ اخلير
 . (347ص)يمحتيٝني 

= 
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ٞ ٜٞ اّٙعذ ًس أٟقء اخلير، ِ١ٟ ٓس يَتَعَّ  وذلٕ ألن املؼرتي وإن لٛ يمجتٝكَّ
 ابلى ٤ٟاٍع ٜٞ اٙمصق املّقي إىل األذى والرضر، ول٤ إلحلح يٚي١ يف إىل رد٢ِّ ىلع

املعٙ، وٜ أدى إىل رضر املعٚٛ ٤٣ِ حمصم، ٖٝ أن ِي١ إدرل انلسم ىلع املؼرتي، 
وإدرل انلسم ىلع املعٚٛ خصام، وربٝ ظىع املؼرتي إىل إخساث يي يف العًٚ، أو إىل 

 .(1)ط ٜٞ أج٘ أن يّعذ ابليى دي٤ى ارمجتالل رشط ٜٞ الرشو
نتان» وكٔهل يف ةػظ ارروايات/  ٔا اررر  /«ال حيل 

٠ٜى اتلٌٚفِّ  /ه٢صه ًٔ اكن ألج٘ الرشاء ٣٠ٜٛ أم  ظ٤اء اكن ٓصيً، أو ًيًسا، ظ٤اءٌ  ، ٜمٚ
حؼرتي  ٞ ابلدي واألؾٔعِ  ِٝرْص تلٌٚف الصكن اٙٔدٜٜ  ٞ ال ال، وؾ٤ر١ أن خيصج الصجٜ٘ 

ِٝرْص، أو ابلرلة وًٜصِمجت٣ٛ ظًر٢ احلٔئي٣٠ٜٛ العٚ ِيدصم؛ أل١ٟ خيسي٣ٛ  ى ٓ٘ در٤هل إىل ال
 ٤ا.٠ويَ٣٠ٛ، وهلٛ اخلير يف الصج٤ع إذا در٤ٚا الع٤ق ورأوا أ٣ٟٛ ٓس ٍ

 /«َِادٍ  وال يتع ضاضٌ »وكٔهل يف ارروايث املشار إحلٓا/ 
َع» /ُظ٘ اٞ يس يٞ ّعريه؟ ِٔل ْٝ  .(2)«ًراال يك٤ُن هل ِظ

 ٍٕ  .(3)«بلٍد وإِْن اكن أره، أو أه ٣ُٟي٠ أن يبيى خرضٌ » /وٓل أنط ٞ ٜل
ًٓ ٌَ ةػغَ  يرزُق اهللُ  وذروا اجلاَس  ،ِادٍ  ال يتع ضاضٌ » /◙ويف خسيجحت جص 

 .(4)«ةػظ

                                      = 
ن اكن  ؛ًس زٜٞ اخلير ال يتؼسد يف انلٌه ٖٝ ل٤ أٜٞ ظيع املؼرتي لّٚعذ املّعسةٚ/ ويمجتج١ ا٤ٔٙل ١ٟ إذا أ٠ٜ ٓ

، أو جًرا هل يبي٣ً ،ًٜمجتًدا لرشاء ٢شه العًٚ ًٔ وظي٤ٗن أرِْ ١ ٜٞ ٍريه، ِي١ًٝٚ ذلٕ الؿسيْ  ،وال يًٚٛ أن ؾسي
ٜٞ ٠ٜسويب اتل٤زيى اذليٞ صظ٣ٚٛ الرشاكت ًي٠ت ًٙصف٣ ىلع اتلجر، وكٝ يف يصض العٚى  ،ٙحؼرتي ١٠ٜ ِيٝ ًس

واٙيت أرش٢ ٜٞ ٍري٢ٛ، أو يرش ٣٠ٜٛ وٜٞ ٍري٢ٛ، وأخ٤ال  ،ِصبٝ أرش اتلجر ٜٞ ًق٣ٛ ًس ّٟذ العٚى اٙيت ي٠سه
ٍُ ٤ِٓ الع٤ق جري ىلع ٢شا دون أن يك٤ن مُ   ًٙساوة، أو  ملدرب ٍريه تؼ٤ي١  العًٚ ال يعىع ـ ٜ دام اعرُض ًً

 ظًٝمجت١، أو اٟمجتٔص ظًٚمجت١ دلاعوى الِذ. 
 . (347ص)رشح األربًني انل٤وي، الٞ يمحتيٝني  (1)
 . (1521)، ومعٚٛ (2163، 2158)أرصج١ ابلزري  (2)
 . (1523)، ومعٚٛ (2161)أرصج١ ابلزري  (3)
 . (1522)أرصج١ معٚٛ  (4)
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 ٍٕ  .(1)«ويه لكٝ جًٜ ال يبيُى هل ػحً وال يبمجتع هل ػحً» /ٓل أنط ٞ ٜل
مٞ احلرض إىل ابلدي جالب العٚى ِي٤ٔل هل/ أٟ أيى لٕ ٢شا و٤٢ أن خيصج ظ

 ىلع املعٚٝني؛ إِْذ ل٤ صك اجلٙ يبيى ظًٚمجت١ ي٣  ًٔ ٜٔ٘ أجص، ٤٣ِ خصام؛ ألنَّ ِي١ قيي
 صرؽ، ِذا ٤ال٢ احلرض لٛ ي٣ً صرؽ.

ِ  ؛ومح٘ اإلٜم أمحس اخلرب ىلع أ١ٟ ارمجتؽ ول اإلظالم ٜٞ القيْ،   اكن يٚي١ أ١ٚ٢َٝ ل
 يًين ي٤ٝم اخلرب ويسم ارمجتؿؾ١ ول اإلظالم. ،األول /واملش٢

ؾحَّ ابليى ٜى اتلدصيٛ ي٠س الؼًِي ودمي ٜٞ  ،ول٤ رُٙ وبع احلرض لٚدي
ري٢ٛ.  امللٗي ٍو

.ْ ُّ َْ َعُذ ابليى ٜ لٛ  ّْ ُْ  وٓل ًـ امللٗي/ 
وٓل يمء ودل٢س وأ٤ خ٠يّ/ جي٤ز يى احلرض لٚ ًٔ ادليَ »حلسيجحت/  ؛دي ٜمٚ

 .ٓل٤ا/ وخسيجحت انلٌه يٞ يى احلرض لٚدي ٜجع٤خ ،«اجلطيطث
 ومح١ٚ ًق٣ٛ ىلع ٖصا٢ اتلزني١ دون اتلدصيٛ ٝجصَّد ادلي٤ى.

ريه دي٤ى اٙجعذ، وأج٤ا يٞ خسيجحت انلؿيد لرشط ال٤ارد يف  وردَّ الؿ٠ًين ٍو
، ِذا اظت٠ؿد١ ََٟؿَد١ُ ٤ٔٙل (2)«شتِطص أضدكً أخاه فييِطص هلا اإذ»أ١ٟ  ١لصٓ

 هل ابليى. واملؼ٤رة ال أن يمجت٤ىلَّ 
نَّ ابليى يف  واخمجتج٤اوارمجت٤ّٚا يف رشاء احلرض لٚدي ِج١ًٚ لّ اكبليى ي١٠، 

يٞ أنط  ىلع ابليى، و٤٢ ٜٞ األفساد. و٢شا مصويٌّ ٖٝ ئى الرشاء الَٚ ئى ىلع الرشاء 
، وب٣شا ٓل الٚيجحت والؼِيع واٞ ظرييٞ وا واحلعٞ ابلرصي ٍٕ نلزيع ورواي يٞ ٜل

 يب.ييس واخلم وأ٤
ح اٞ و ، ورجَّ ٍٛ اه ٤ًٝم خسيجحت انلؿح للكِّ معٚ ١ُ ابلزري ٝ اكن جٍص، و٤َّٓ رؿَّ

                                      
 . (3446)أرصج١ أ٤ داود  (1)
 . (15455)ووؾ١ٚ أمحس  ،(3/72)١ٔ ابلزري يف ؾديد١ ؿيَ اجلضم يٚ (2)
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ريه اًٙٝ٘ ٤ًٝم انلٌه ظ٤اء اكن جٍص أم ال  .(1)دٓيْ اًٙيس ٍو
 «/واىغًِ وال حصوا اإلةو»وكٔهل يف ارروايث املشار إحلٓا/ 

ّٞ املؼرتي  ٠ًٜه/ ال ٤ًْٝا الَِّٚب يف رضي٣ ي٠س إرادة ي٣ً خىت يًوٛ رضي٣ ِيو
أنَّ ٖرثة بل٣٠ اعدة معمجتٝصة هل، و١٠ٜ ٤ٓل اًٙصب/ رصيُ املء يف احل٤ض، أي/ دمًمجت١، 
وٓل الؼِيع/ اتلرصي أن يصبك أرالف الؼة ويرتك خٚ٣ ايل٤ٜني واُالجحت خىت جيٝى 

 ىرصِزييس مؼرتي٣ يف جحت٣٠ٝ بع ذلٕ ّٙو١٠ أ١ٟ اعدة هل. وٓل أ٤ ييس/ ٤٢ ٜٞ  بل٣٠،
الِٚب يف رضي٣، أي/ خ١٠ٔ ِي١، وأؾ٘ اتلرصي خبط املء، ٓل أ٤ ييس/ ول٤ اكٟ ٜٞ 

 ٌٞ ، و٤ُٓل الؼِيع الصبك لِٟ مرصورة، أو مرصرة. ٓل اخلميب/ و٤ٓل أيب ييس َخَع
لؿد ٤ٓل الؼِيع ٤ٔل اًٙصب/ ال  وع املد٤ٚبت. واظمجتسلَّ ؾديح، واًٙصب رص رض

 ٜلٕ ٞ ٤َُٟيْصة/  حُيعٞ الّٗص إٟٝ حيعٞ احلٚ والرّص، وب٤ٔل
ــُٔ قَ  ْٚ ِٙ ــُ  ــ٤يِم َٔ ــ هِ شِ / ٢َ  ْٛ كُ ُ َٓ سَ َؾ

 

 صرَ ـَ ؿـــمُ  
َ
ـــقُ اَل رْ ًة أ ـــ٣َ َ ـــ ْٛ  ل َ  دِ صَّ ُْ

 

َ٘ املرصاة مرصورة»ٓل اخلميب/    ،وحيمجتٝ٘ أنَّ أؾ
ُ
ًىل ْ َٙ سِ ْ وأ ٤ٔهل  ًّ؛ٖ   /إخسي الصاءيٞ ٙأ

ٞ ججٍط  ،دظع٣ ، أي/[30 /ارشٍس] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿  .(2)«ٖص٤٢ا اجمجتٝع جحتالجحت أخصٍفٜ 
واجلري  ةظ٤اء رصي انلٓ وابلٔصة والؼ ،وايٚٛ أنَّ اتلرصي خصامٌ » ٓل انل٤وي/

غٌّ  ٍِ ري٢؛ أل١ٟ  ٚٝؼرتي ورساع، وبي٣ً ؾديح ٜى أ١ٟ خصام، ول واّٙصس واألن ٍو
  (3) «٢اخلير يف إمع٣ٖ وردِّ 

 يٚي١ الصواي/  َِ ةػد أن حييتٓا، خفٍَ اة»ٖٝ ٟؿَّ
اغٓا ةػد ذرم فٓٔ خبري اجل ظَري 

َ  حٍرٍ  ٌِ  «.فإِن  رعيٓا أمصهٓا، وإن  شخطٓا رد ْا وضاًع 
                                      

والِيف،  (4/148)واملَين  رشح معٚٛ، ل٤٠ٚوي، وِمجتح ابلرى، وي٤ن املً٤د برشح ظنن أيب داود، وامل٠مجتًف رشح م٤ل ٜلٕ، (1)
حلسيجحت، لٚؼِيع ، وارمجتالف ا(162، 28/75) اّٙمجتوىدل٤ٝع ، و(4/334)، واإلٟؿف (23 -2/22)والِيف، الٞ ٓساٜ 

 . (23 -3/21)، وظ٘ العالم (67 -3/66)، وال٤ظيك (158 -157)ص
 .(162 -16/161) رشح معٚٛ، ل٤٠ٚوي (2)
 .(16/162) رشح معٚٛ، ل٤٠ٚوي  (3)
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  ٔاًُا»/ كٔهل ٔا غتاد اهلل إخ  /«وكُٔ
إين اتلدُظس وٜ ًسه تل٤ٟ٤ٗا إر٤اًٟ، وِي١ ٢شا اكتلًٚي٘ مل ٓ١ٚ وك١ٟ ٓل/ اصك٤ا 

 األمص ٖتعب ٜ يؿري ١ املع٤ٝٚن إر٤اًٟ ويسر٘ يف ذلٕ أداء احل٤ٔق.
٤ٟ٤ٖا ٖر٤ان اٙجع يف الؼّٔ واملصامح واملد وامل٤اظة واملًوٟ » ٓل اٙٔصليب/

 .(1) «وانلؿيد
 ٠ٜدى خشف ١٠ٜ خصف انلساء. /«غتاد اهلل»و
ٔاًُ »  / ررب اكن.«اإخ

 و٢شه اإلفِ ٙترشيُ املقف، واّٙسة ٣٠ٜ اظمجتًم٣ِٛ؛ خمحتًّ هلٛ ىلع االٜمجتمحتل واٙٔ٤ل.
 واألم٤ر اٙيت ُْكتََعُ ٣ امل٤دة وحيؿ٘ ٣ اتليخ ٖمحترية ٣٠ٜ/

 تؼٝي اًٙلط. -2  امجتساء العالم ورّده. -1
 تؼحيى اجل٠ض. -4   ييدة املصيـ. -3
 املًوٟ ىلع اٙربِّ واتل٤ٔى. -6   ى.إج ادلي٤ -5
 املؿِد. -8    لالٓ ال٤ج١. -7

 دل اهلساي. -16   انلؿح َٙي. -9

 ٓل ًق٣ٛ/
َقـــْمجت١ُ ٍْ

َ
ـــٍن إَِذا أ ــــ٦ ِِنَْع ِٙ  ْٞ ـــ َٜ 

 

ُٛ رَدَّ َج٤َاِـ١ِ   ـَن اْٙـِدْٚــ َٖ  وََج٣ُِْٚ 
 

بْـُ  َساِم رَشِ ُٝ ـٞ َوإَِذا َؾ٤َُْت إِىَل اْٙـ ِٜ 
 

ـــ١ِ   ْٞ آَداِـ ــ ِٜ ـــْصُت  ِٗ ــ١ِ وََظ ْراَلِٓ
َ
 أ

 

ـــ١ِ   َوَـــَصاُه يُْؿـــيِغ لَِْٚدـــِسيِْجحت َِمْصِِ
 

ــــ١ِ   ْدَرى ِ
َ
ــــ١ُ أ َّٚ ًَ ــــِ١ِ َوَٙ ـْٚ َٔ َوبِ

(2)
 

 

                                      
 . (79)صامل٣ّٛ، لٚٔصليب  (1)
 ٜجع٤بً أليب ٝم. (131ص)األيت يف املعمجتمصف  (2)
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 وٓل الؼِيع/

ه َّ ََ ْمــــُص 
َ
َك اأْل َّ ََ ي إِْن  ِ َرــــَك اذلَّ

َ
 أ

 

  ُٞ ــِضيْ ــ٤َ َخ َّ٘ َو٢ْ ــ ــ َه ًٜ ــَء ي٤َْ  َوإِْن َظ
 

 ْٞ ــ َٜ ــصُِّب  َٔ ةٍ  ُْ ــ٤َدَّ ْٞ ِذْي َم ــ ِٜ ــَ  بْ  َٓصَّ
 

ْ ـ٦ اَّٙ ـِؿ ـْٔ ـَويُ  
َ
 ١ُ َوُي٣ِنْيُ ـْسَ ـًَ ـِشي أ

 

  املصيً أخٔ املصيً»/ كٔهل»/ 

ٌٞ واخس/  واألر٤ة األرصوي أيوٛ . [30 /احلشرات] ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿أل١ٟ جي٣ًٝٝ دي
 ٜٞ أر٤ة اٙجع؛ ألن جحتٝصة األرصوي أرصوي، وجحتٝصة ادلٟي٤ي دٟي٤ي.

َُّ ي١٠ الرضر، ِال يمجتؿ٤ر خؿ٤ل  واألخ ٜٞ ػ١ٟ أن ي٤ُؾ٘ انلّى ألري١، ويك
 الرضر ١٠ٜ.
  ال يظيٍّ»/ كٔهل»/ 

ْش٢ٌِ لٚربك. ُٜ  ال ي٠ٔؿ١ خ١ٔ وي١ً٠ٝ إيه؛ ألن اٙوٚٛ خصام 
ٌُج اىظيً ىلع ُفيس وسػيُخّ ةيِلً »وٓس مىض احلسيجحت اٙٔسيس/  يا غتادي إين ضر 

ٔا ا فال حظامل ًٌ  .(1)«ُمر
ا،»ؿديح/ ويف ال ًٌ ا، أو ٌظئ ًٍ   اُص أخاك ظار ًٜ ٓي٘/ ي رظ٤ل ا، أٟرصه ٜو٤ٚ

؟ ٓل/  ًٝ  .(2)«حٍِػّ غَ اىظيً، فذرم ُصك إياهِٗيُ أٟرصه هل
َ  » ويف األجحتص م٤ٓ٤ًِ يٞ يٝصان ٞ خؿني ٤ٓهل/ ٔ ةاىغيب أخاه َُصَ  ٌَ  يصخطيعُ  ْو

ُيا يف اهلل ََُصَهُ  َُصه،  .(3) «واآلخرة ادلر
 ررب ًٝىن انلٌه.وٌا ةػدْا/  «ال يظيٍّ»ٔهل/ وك
  وال خيُذهل»/ وكٔهل»/ 

 اخلشالن/ صك انلرصة ٜى االخمجتيج إيل٣؛ ألن ٜٞ احل٤ٔق اتل٠رص.
                                      

 .(2577)أرصج١ معٚٛ  (1)
 . (2584)ومعٚٛ  ،(3518)ري أرصج١ ابلز (2)
 .(3543)، واٙزبار يف مع٠سه (7232)أرصج١ ابلي٣ٌف يف الؼً  (3)
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ا يف مٔعع »/ وأرصج أمحس وأ٤ داود ٤ٓهل  ًٍ ٌا ٌَ امرئ مصيً خيذُل أمًرا مصي
ُّ حُنخُٓم فيّ ضرٌُخّ ويُنخلص فيّ ٌَ ِغر عّ إال خذهَلُ   .(1)«اهلل يف مٔعٍع حُيبر فيّ َُصحَ

  ِذةّ»/ كٔهل  /«وال يُل 
 ٍُ لقٛ واّٙمجتح يف أوهل وظ٤ٗن اُين/ ال خيربه خبالف ال٤آى َٙري مؿٚد ٙ

 وإؾالٍح؛ أل١ٟ َٙري ذلٕ ٍغٌّ وريٟ.
 وارهذب مخصث أكصام/

 صب.واج/ إلٟٔذ خية معٚٛ، أو ٜهل، وذلٕ ٜى الّٗر ويف خل احل -1
 خصام/ َٙري ٠ًّٜ رشيي ًٜمجتربة. -2
 ٠ٜسوب/ إلر٢ب الّٗر، أو قٚي٣ٚٛ ألرش املعٚٝني اًٙسة. -3
 مٗصوه/ ٖن يكشب ىلع الضوج ميحً هل. -4
 ٜح/ إلؾالح ذات ابلني. -5

زَت الع٠ الٗشب ِي١. َ اٙٔعٛ الصاى ١ٟ ٜح وٓس َج٤َّ ِّٔ ًُ  وُت
 اتل٤ري؟ ِٝ ٤ٔل٤ن يففإن كال كائو/ 

ٔاب/  اتل٤ري ِي٣ ّؿي٘/ فاجل
 إن أدت إىل ل٘ ٌِه خصام. -1
 إن أدت إىل واج ٌِه واج. -2
 إن أدت إىل مؿٚد، أو خج ِجضة. -3
 أن ال يك٤ن ِي٣ ػ مم مص، ِرمجتُٚ اًٙٚٝء ِي٣/ ٢٘ ٤ْز، أو ال ٤ْز؟ -4

ًٟ ِال س ال ظيٝ إذا أررب واألٓصب أ١ٟ ال جي٤ز اإلٖمحتر ٣٠ٜ، وأٜ ٣ًِٚ أخي
 ؾخ١ ١ٟ ورَّى يٚي١، ونلرضب هل أٜمحتاًل مخع/

اٙيت دي إىل ابلل٘/ ٖن يمجتزؾٛ ػزؿن ي٠س  املرال األول/ يف اتلٔريث املطرٌث
                                      

 .(4884)، وأ٤ داود (15933)أرصج١ أمحس  (1)
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اٙٔيض ِي٤ٔل أخس٢ٝ/ ِل يف ذٜ ِالن أُٙ ٜٞ انل٤ٔد، ٣ِشه دي٤ى، ِٟكص املسىع 
٠، ِٔل/ ٙحط ي٠سي ح٠، ِذا ٓل ٢شا ٤ج٣ ايلٝني يٚي١، ٤ٔ٠ِل لٚٝسيع/ ٢ت ابلح

 ىلع املسىع يٚي١، ِٓعٛ املسىع يٚي١ ٓل/ وا ٜ هل ي٠سي يشء.
وأراد ـ )ٜ( اظٛ امل٤ؾ٤ل، يًين/ اذلي، أي/ اذلي هل ي٠سي يشء، و٤٢ ؾديح، أن 

م، أي/ أك٘   ٜٞ انل٤ٔد يشء، ٣ِشه ٤ري خصام؛ أل٣ٟ دي إىل حمصَّ ًّ املل بلل٘، جحتٛ إن أٙ
 .(1)«يٍيِم ىلع ٌا يطدكم ةّ ضاضتم»/ ٢شا الصج٘ ال ي٠ج٤ يف اآلرصة؛ ٤ٔٙل 

ٔاستث/ ٜمحت٘ أن يعل هلٛ يٞ مِن ػزؽ يصيس أن ئمجت١ٚ،  املرال اثلاين/ اتلٔريث ار
ِعل رجاًل، وٓل/ أسري أيٞ ِالن؟ و٤٢ يسري أ١ٟ يف املِن اّٙالين، ِٔل/ ال أدري، 

 أدري يٞ لك أخ٤اهل، ِٔل هل/ ٢٘ ٤٢ يف ابلي؟ و٤٢ يسري أ١ٟ يف ابلي، ِٔل/ وي٤٠ي ال
ٙحط يف ابلي، وي٤٠ي ٙحط يف العمح ٜمحتاًل، أو ٙحط يف ادلور األظّ٘، أو ٙحط يف 

 احلجصة اّٙالٟي، ٣ِشه اتل٤ري خ٣ٝٗ ال٤ج٤ب؛ ألن ِي٣ إخيَء ّٟط.
ي٤ٔل  ٖن املرال اثلاىد/ أن حلٔن اتلٔريث ملطيطث/ يعل رج٘ يٞ ػزؽ يف خٚٔ يِٚٛ 

٣شه مؿٚد. ٘ ٤٢ يف مِن آرص،ِ  ي١،  حط ٤٢ِ  حط ٠٣٢، ويؼريون إىل يشءٙ   احلرضون/ٙ 
ص اإلٜم أمحس  أ١ٟ اكن يف جٚع ِجء رج٘ يعل يٞ املصوزي، ِٔل  ♫ويٖش

١ٟ ٙحط اإلٜم أمحس/ ٙحط املصوزي ٠٣٢، وٜ يؿ٠ى املصوزي ٠٣٢، وأػر إىل يسه، يًين أ
 يف يسه، و٤٢ ٙحط يف يسه ل١٠ٗ خرض.

ٖن يٚجٕ رج٘ يف ظال يٞ أم٤ر حمجتٕ، املرال ارراةع/ أن حلٔن اتلٔريث حلاسث/ 
وأٟ ال صيس أن ختربه يٞ أم٤ر حمجتٕ، ٠٣ِ حتمجتج إىل اتل٤ري، ِذا ٓل ٜمحتاًل/ أٟ ًّ٘ 

 ال أًِ٘، و٤٠ي أٟٕ ال يف حمجتٕ ٖشا وكشا، وأٟ ال حت أن يمٚى ىلع ٢شا، ِمجت٤ٔل/ أٟ
ًّ٘ يف زٜٞ لع ًّ٘ ِي١ ٢شا اذلي ظل ي١٠، ِلضٜٞ ٜتعى، ِٝمحتاًل أٟ ١ًّٚ يف 

 القىح، ِمجت٤ٔل/ أٟ ال أًِ٘ ٢شا يًين يف الؿح واملعء، ٣ِشه خج.
                                      

 . (1653)أرصج١ معٚٛ  (1)
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٣ِشه املرال اخلامس/ أن ال حلٔن اتلٔريث حلاسث وال ملطيطث وال واسب وال ضرام، 
/ ال حت٘ اتل٤ري، وٓل/ إ٣ٟ خصام؛ ألن ♫ػيذ اإلظالم اٞ يٝي  خممجتُٚ ِي٣؛ ِٔل

اتل٤ري ه٢ص٢ خيُٙ ل٣٠؛ إذ إن ًٜىن اتل٤ري أن ي٤٠ي ّٚو١ ٜ خيُٙ ه٢صه، 
 ٣ِّي ٤ٟع ٜٞ الٗشب، ِي٤ٔل/ إ٣ٟ ال ٤ْز.

ّٜعسة ويه أ١ٟ إذ ألٚى األمص رالف ٜ ١ٝ٣ِ املزل وؾُ ٢شا  -أيًق- وِي٣
٤ري لٗشب وظء ه١٠ ِي١ وؾر ال يؿس١ٓ، وؾر ٢شا الصج٘ يًٚ ىلع انلس، وٜ امل

 ٤ٓي ال ػٕ. ♫ٓهل الؼيذ 
ٙكٞ ل٤ أن اإلنعن ًِ٘ ذلٕ أخيًٟ ِرج٤ أن ال يك٤ن ِي١ خصج، الظيٝ إن أررب 
ؾخ١ ِيٝ ًس، وٓل/ إين ٓٚ ٖشا وكشا، وأريس ٖشا وكشا، رالف ه٢ص الالكم، 

س ي٤ًّٚن ذلٕ ىلع ظبي٘ املضاح، ٜمحت٘ أن ي٤ٔل لٕ ؾخٕ/ ٜىت ضور ؟ أٟ وانلس ٓ
أخ أن ضور ، ِٔٚ هل/ ًس ٍس، ٤٢ ظي٣ّٛ ًس ٍس اٙٔصي، وأٟ صيس ًس ٍس ٜ 

يف ؾٚح احلسيبي  ◙ًٙٝص - ال ٣ٟي هل إىل ي٤م اٙٔيٜ، و٢شا يرش ٜٞ ٤ٓل انليب 
 ٓل لٚصظ٤ل  َّٝ ُػً، رهين رً أكو »/ -٠ٟ ظ٠يت ابلي وٟم٤ف ١؟ ٓل/ ألع حتسجحت٠ أٙـ

 .(1)«ْذا اىػام، وإُم آحيث وٌطٔف ةّ
ٓؿ خ٤ل ٢شا امل٤ف٤ع، جءه رج٘ يف  ♫وجصت لؼيز٠ يس الصمحٞ العًسي 

آرص ػ٣ص ذي احلج، أي/ ٓس ٌف أيم ىلع أٟقء الع٠، وٓل هل/ ي ػيذ ٟصيس ويًسا، 
أوايسك ِي٣، ِوٞ املمجتلكٛ أ٣ٟ اجحت٠ يرش ػ٣ًصا، َِق،  ِٔل/ ٢شه الع٠ ال يٝكٞ أن

ومل رآه الؼيذ ٍق، ِٔل هل/ لٛ يْ يف الع٠ إال يرشة أيم، أو حن٢٤، ِٓمجت٠ى الصج٘، 
 .(2)ِٝمحت٘ ٢شا ال س ١ أخيًٟ ال ظيٝ إذا أررب ١ ؾخ١ 

                                      
 . (2732، 2731)أرصج١ ابلزري  (1)
 . (353 -356ص)رشح األربًني انل٤وي، الٞ يمحتيٝني  (2)
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  وال حَي لره»/ كٔهل»/ 
ٙرتِى وانلوص إيل١ ًني اّٙٔٚ، ذلٕ أن ا أي/ ال يعمجتؿَص ػ١ٟ، ويقى ٜٞ ٓسره، 

رب و٤٢ ٜٞ  ِٗ ًىل رِى ٜٞ ٓسره وكص١ٜ، واذلي حيمجتٔص املعٚٛ إٟٝ حي١ٚٝ ىلع ذلٕ ال
ال »، ويف احلسيجحت/ [50 /ارزمر] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿الٗص، ٖٝ ٓل ًىل/ 

 .(1)«يدخو اجلِث ٌَ اكن يف كيتّ ٌرلال ذرة ٌَ نرب
َص ٓٚ١ وج٤ارخ١ ١٠ٜ، ِيمجتّٗص يف أؾ٘ رٚٔمجت١ وٜ وىلع ٜٞ امجتل ٣شا ادلا َم٣ِّ ُْ ء أن 

 يول إيل١ ٜهل.
ٍٛ ٜوٚٝ وظك ٓذورات دم احليـ  ٤٣ِ ٟمّ ٜشرة أؾ٣ٚ ٜٞ دم، وأٜٓ يف رخ
ريه، جحتٛ رصج إىل ادلٟي ي٤ل ويمجت٤َط ىلع ّٟع١، و٤٢ اآلن حيٝ٘ يف م١٠ اًٙشرة  ٍو

يؿري إىل أن يك٤ن جيّ ٠ٜت٠، ًِىل أي  ويرش٢ لك ي٤م ٙزيي٣ٚ يٞ ّٟع١، جحتٛ ٤٢
رب م٤جٌ ًٙشاب انلر. ِٗ ِٖربه، جحتٛ إن ٢شا ال  يشء يك٤ن 

 ٓل الؼِيع/
ــــ٤هُ  ُٝ ــــَس َ وَّ َٛ انلَّ ــــ ْٞ َ وَّ ــــ َٜ 

 

ـ١ْ  ََظـــــ ْزِص َوالصِّ َّ  َوَِـــــَز ِـــــْٙ
 

 ًِ ـــــ ـــــ٤ْ اَكَن ِمْع َ ْٛ ل ـــــضَْدِري٣ِ  َوُم
 

ــــــ١ْ   ــــــ١ِ َ ََظ ِّٔ َ٘ يِف َخ ـــــ ي ِٔ َٙ 
 

ص.اٙ فائدة/ ْٗ  ًشرة كرساذلال/ اَٙك، وبإلظِن/ ابلِ
و٤٣ّٜم اخلرب أن الِِص جي٤ز اخمجتٔره؛ إذ ال خصٜ هل ٙكّصه »/ ٓل يف اجل٤ا٢ص ابل٣ي

، وأٜ ٜ ي٠ٔٛ ىلع اجلص واّٙظْ [37 /احلز] ﴾ک ک ک ک گ گ گگ﴿وإ٢ٟمجت١ ىلع ا، 
 .(2) «اعد االخرتامِٚحط اخمجتٔر ذلا١، ٘ ل٤ٚؾُ اٙٔٛ ١ وهلشا إذا زال 

ًٟه الؼرع أن خيم الصج٘ ىلع رم أري١، أو يعمجتم ىلع ظ٤م »/ ٓل اٞ اٙٔيٛ
أري١، أويبيى ىلع يى أري١، وٜ ذاك إال أل١ٟ ذريً إىل اتلٍـ واتلًدي، ِٔيس ٢شا 

                                      
 .(91)أرصج١ معٚٛ  (1)
 . (197ص) اجل٤ا٢ص ابل٣ي يف رشح األربًني انل٤وي (2)
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أن ال يعمجتجص ىلع إجر١، وال خيم واليً وال ٠ٜؿً ىلع رممجت١، وٜ ذاك إال أل١ٟ 
 .(1)«يً إىل و٤ٓع اًٙسواة وابلَقء ح١٠ وبني أري١ذر

  اتللٔى ِْٓا»/ كٔهل»/ 
املًىن ىلع ٔسيص مقِني، أي/ حم٘ ظب٣ اذلي ٤٢ اخل٤ف احلم٘ يٚي٣ اٙٔٚ اذلي 
يف الؿسر، ال خٔئمجت٣ اذلي ٤٢ أء اًٙشاب ًّ٘ املم٤ر واجمجت٠ب املدو٤ر؛ أل٣ٟ 

ٍٛ يف ٢شا احلسيجحت/ ٙحع يف الؿسر، ويف الصواي إن اهلل ال يِظر إىل ضٔركً » العٔ ملعٚ
ٔاكً وىلَ يِظر إىل كئبلً وأغٍاىلً  .(2) «وأم

 يف اآلرصة والقًيُ يف ادلٟي ٙٔٚ ٜهل،  ًٝ ويٚي١؛ ِٔس يك٤ن احلٔري يف ادلٟي يوي
 أو ييهل، أو ج١٢ ٜٞ أ٢٘ اٙٔ٤ل يف اآلرصة.

ًَ ىلع اهلل أال أخربكً ةأْو ا» ويف الؿديدني/ َخَغػ ف، رٔ أكص ٌُ جلِث؟ لك عػيٍف 
ٔ اٍظ ُمصخهرب  .(3)«ألةر ه، أال أخربكً ةأْو اجلار؟ لك ُعُخوٍّ س

وذِر ُت ةاملخهربيَ » /-أيًق- ويف الؿديدني
ُ
ج اجلُِث واجلار فلاىج اجلار/ أ تاس 

 ريشِث/ أُِج فلال اهلل. واملخشربيَ، وكاىج اجلِث/ ال يدخيين إال عػفاُء اجلاس وشلطًٓ
ٌََ أشاء ٌَ  ُب ةِم  َ  أشاء ٌَ غتادي. وكال ريِار/ أُج غذايب أغذر ٌَ ًُ ةِم  رمحيت أرض

 .(4)«غتادي
ٔاكػث] ﴾گ ڳ﴿يف ٤ٓهل ًىل/ - وٓل حمٝس ٞ ًٖ اٙٔصيظ ـُ »/ - .[2 /ار ختّ

حن٤ه يٞ اٞ رجاًل اك٤ٟا يف ادلٟي مصًّني، وصُِى رجاًل اك٤ٟا يف ادلٟي خم٤ّفني. وُرِوَي 
 .(5)«يف ّعري ٢شه اآلي ¶يس 

                                      
 . (3/117)يالم امل٤ًٓني أ (1)
 .(2564)أخرجه مسلم  (2)
 .(2853)، ومعٚٛ (4918)أرصج١ ابلزري  (3)
 .(2846)، ومعٚٛ (4856) أرصج١ ابلزري (4)
 . (41، 8/4)، وادلر امل٠محت٤ر (4/283)اٞ ٖمحتري ّعري ، و(19/279)اٙٔصليب ّعري ، و(4/279)ّعري ابل٤َي  (5)
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أٜ الصد ىلع أوئلٕ املجدٙني بلل٘ اذليٞ إذا ٤ًِٚا ًٜؿي جل٤ارح و٤٣ٟا ي٣٠ 
ٓل/  ٓل٤ا/ اتل٤ٔى ٠٣٢، ِج٤ا٠ أن ٤ٟٔل/ ل٤ اًف ٜ ٠٣٢ الٔ اجل٤ارح؛ ألن انليب 

ذا فصدت فصد اجلصد لكّ أال أال وإن يف اجلصد مغغث إذا ضيطج ضيص اجلصد لكّ، وإ»
 .(1)«ويه اىليب
  /ويشري إىل ضدره»كٔهل»/ 
ملقرع؛ إلخقر ؾ٤ر١ وإػر١ يف ذ٢ٞ العٜى، و٢شا ٜٞ الكم أيب  «ويشري»

ِٛ املؼر إيل١ يف احلٔئ و٤٢ اٙٔٚ.  ٢صيصة. وكصرت اإلػرة جحتالجحتً/ لرلالٙ ىلع ِيَو
  ر أخاه املصيًحبصب امرئ ٌَ اررش أن حيل»/ كٔهل»/ 

ِ املعٚٛ؛ يل٤ٗن آرص يشٍء يًف يف انلّط. َٜ ٝ سأه ١، و٤٢ اتلكيس ىلع ُخْص ٛ احلسيجحت   رمجت
ِٜٞ رؿل الرشِّ يف أرال١ٓ وًٜػ١ وًٜده ضصب/ابلء زاسة،  /«حبصب»  يكيف املصء 

 اخمجتٔر املعٚٛ.
  لك املصيً ىلع املصيً ضرام/ دٌّ، وٌاهل، وغرعّ»/ كٔهل»/ 
 َم إرآ د١ٜ، وأْرش ٜهل، و٢مجتْٕ يصف١.َخصَّ 

خيم ١ يف املجٜى اًٙويٝ؛ ِ١ٟ رم ١ يف خج ال٤داع  و٢شا مم اكن انليب 
، وِي١ ُخْصٜ دم املعٚٛ وٜهل (2)ي٤م انلدص، وي٤م يصِ، وايل٤م اُين ٜٞ أيم اٙترشيْ

ِّْ اإلظالم  .(3)وِيصْف١ َري خ
صه ٝ يكصه، ويك٤ن اًٙسوان أػس ومم يسر٘ يف اٟمجت٣ك يصض امل عٚٛ/ ٍيبمجت١ وٖذ

/ ٍي اًٙٚٝء أػس ٜٞ ٍري٢ٛ؛ ♫ػ٠ي إذا اكن ىلع اعلٛ، أو دايي، ٓل اٞ يمحتيٝني 
ألن ٍي اًٙٚٝء مجتقٝٞ االيمجتساء ىلع أػزؾ٣ٛ، ومجتقٝٞ االيمجتساء ىلع ٜ حي١ٟ٤ٚٝ ٜٞ 

                                      
 .(354ص)، الٞ يمحتيٝني انل٤وي رشح األربًني،  (1599)ومعٚٛ  ،(52)أرصج١ ابلزري  (1)
 . (66) ،(1679)ومعٚٛ  ،(1741)، (1739)ابلزري أرصج١  (2)
 .(األربًني)واٟوص ٜ مىض ٣شا الؼن يف احلسيثني/ اُٜٞ والصاى يرش ٜٞ  (3)
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 . (1)ا ١٠ٜالرشيً؛ ألن انلس إذا رُ ٜزيان اًٙلٛ ي٠س٢ٛ لٛ ئ٤ٚ
  ىطائُف وُميٌَص وآداٌب/ 

 يف احلصد/
اكن ٓحط ٞ ز٢ري دا٢يً ؿرًيا ألم٤ر، واكن مرضب األٜمحتل، ئل/ )أدىه ٜٞ ٓحط » -1

ٞ ز٢ري(، وٜٞ د٢١/ أ١ٟ مص الد ٍمّن، و١ًٜ الصبيى ٞ زيد، ِٗصه جحتصو٣ 
وٙكٞ ٜى اٙرثوة اتلدظس / أيع٤ؤك ٜ يرَُسُ انلس؟ ِٔل/ ال؛ (2)ويسد٢، ِٔل هل

 .(3)«واتلٍـ وٜى اٙٔٚ اتلًفس واتلزر
سا، والٗصيٛ ال يُقم أًسا،  -2 ًِ ٞ احلٗٝ/ احلع٤د ال يع٤د أًسا، وابلزي٘ ك٘ أم٤اهل اٙ ِٜ و

، أي/ رضر ومؼٔ ٌٛ  .(4)أي/ ال حيؿ٘ هل في
٣، ِن أ٤٢ن ال٤اج ىلع اًٙٓ٘ دلٟ احلعس ىلع األخ٤ال لك» وٓل اٞ خن/ -3

رؿل احلعس/ ٤٢ صك الصف ٙٔقء، وإرادة فس ٜ خكٛ ا ج٘ ويال ًٙده، 
جحتٛ اٟم٤اء القٝري ىلع إرادة زوال انلًٛ يٞ املعٚٛ، واحلظس ال ٣سأ روخ١ وال 
يعرتيح س١ٟ إال ي٠س رؤي زوال انلًٝ يٞ أري١، و٢ي٣ت أن يعيس اٙٔقء ٜ 

  حمٝس ٞ إظدق ٞ خي ال٤اظم٦/لٚدعد يف األخؼء. وأنؼسين
 َٓسْ  َٝ ْيِشْر َخُع٤َدَك ِقي

َ
 ُرِؿْؿَ ِـ١ِ  أ

 

ِٚــ١ِ   محتْ ِٜ ٌٞ يِف  ِلَّ حلََعــ ًَ  احلعـس إِنَّ اٙ
 

ـــِينِّ اَل حيْ إِْن  ُٛ  ُعـــــُسوِ  َِ ــــ٣ُ ُٜ ل٤ُ
َ
 أ

 

َْس ُخِعُسوا   ٓ ِ٘ ْق
َّ ُ٘ اْٙ ٢ْ

َ
َٞ انلَِّس أ ِٜ  َقِْل 

 

ــ  َٜ  ْٛ ــَِــَساَم ِِل َوَٙـ٣ُـــ َٜ ُٛ  يِب َو  ٣ِِــــ
 

ــسُ   ــ جَيِ َٝ ــيًْو ِ
ٍَ  َٟ ْكــرَثُ

َ
َت أ َٜ  َو

 

                                      
 . (349ص)بًني انل٤وي، الٞ يمحتيٝني رشح األر (1)
 اٙٔ٘ ٤٢ الصبيى، ي٤ٔل ٙٔحط. (2)
 .(121ص)املعمجتٔىص يف أٜمحتل اًٙصب  (3)
 . (246)صاجل٤ا٢ص الٚلي  (4)
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ِي وََجـــُسوِ  يِف  َٟــ اذلَّ
َ
ُٛ  أ  ُؾــُسور٢ِِ

 

ْٛ َواَل   ــ ــ ٠ِْٜـ٣ُ ــْسرًا  ــ ـــٌِف َؾ رَْ
َ
 أرد اَل أ

 

ٜ ٜٞ أخٍس ي٠سه ًٟٝ إال وجسَت هل خظًسا، ول٤ اكن »/ ◙ وٓل يٝص ٞ اخلمب
 .(1) «هل اغمًضا، وٜ رضت لكٝ لٛ يكٞ هل ر٤ال املصء أ٤ٓم ٜٞ اٙٔسح ل٤جست

ٜ خعسُت أخًسا ىلع يشٍء ٜٞ ادلٟي؛ أل١ٟ إِْن اكن ٜٞ أ٢٘ اجل٠ » وٓل اٞ ظرييٞ/
ِٗيُ أخعسه ىلع يشٍء ٜٞ ادلٟي و٤٢ يؿري إىل اجل٠؟ وإن اكن ٜٞ أ٢٘ انلر ِٗيُ 

 .(2) «أخعسه ىلع يشٍء ٜٞ ادلٟي و٤٢ يؿري إىل انلر؟

احلعس ٜٞ أرالق الٚم، وصك١ ٜٞ أًِل الٗصام، وللك خصيْ » ل اٞ خن/ٓ
ٜميفء، وٟر احلعس ال مّ، وٜٞ احلعس يمجت٤دل احلٔس، واحلٔس أؾ٘ الرش، وٜٞ أفٝص 

ا ٜشا١ٓ، ٟٝؤه اَٙين، وجحتٝص١ انلسم.   الرش يف ٓٚ١ أَٟ هل ًٟ مصًّ
ٍريه وخ٤ٚهل ِي١، ِٜ ٜٞ رأى اخلري  واحلعس ٤٢ اظٛ ئى ىلع إرادة زوال انلًٛ يٞ

يف أري١ وٝىنَّ اتل٤ِيْ ملمحت١ٚ، أو اٙوّص حبهل و٤٢ ٍري مصيس لضوال ٜ ِي١ أر٤ه ِٚحط ٢شا 
 حلعس اذلي ُذمَّ وٌُٟه ي١٠.

ْ ًٟٝ ا يٚي١، ِلكٝ أحت١ّ ا رتداد انلًٛ  َٝ وال يكد ي٤جس احلعس إال ملٞ َ ُو
 يٚي١ يجؼس ٖمحترًيا/ ♫ٗصوه وانلٔٛ. وٓس اكن داود ٞ يل ازداد احلظسون هل مل

ـــَسدٍ  ــِدي َذُوو َيـ ُت وَُخعَّ
ْ
ــ  إِينِّ نََؼ

 

  ْٛ ْؽ َٙـ٣ُ ِٔ ِرِج اَل ُت٠ْ ًَ َٝ  َيَسَدا يََذا اْٙـ
 

 ْٞ ـــ ِٜ ـــ اَكَن  َٜ  إِْن حَيُْعـــُسوِ  ىلَعَ 
 

ْٛ َجـصَّ ِِل   ُ٘ ُرُٚـٌِف ِقـي٣ِْ محتْ ِٝ  خعـًسا َِ
 

ْخَصز ٜٞ ابلًس ١٠ٜ؛ أل١ٟ ٜ دام مرشًِ ىلع ال ي٤» /ٓل اٞ خن
َ
جس ٜٞ احلع٤د أٜن أ

ٞي  وًٟٝء لٚدعس ِي١. ًِٙٓ٘  ٜ ُرؿؿَ ١ دو١ٟ لٛ يضده ذلٕ إال وخؼً وظ٤َء ه

                                      
 .(134)ص روف اًٙٔالء، الٞ خن  (1)
 .(134)صالعْ املؿسر  (2)
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يك٤ن ىلع إٜ احلعس ٝ ٓسر يٚي١ أخصص ١٠ٜ ىلع صبحمجت١، وال جيس إلٜمجت١ دواء أّٟى 
سك ىلع ييٍ ِيٕ وال ىلع ريٍٟ ه٣صت ٠ٜٕ، وٙكٞ ٜٞ ابلًد، ِن احلظس ٙحط حيع

َ ِي١ ٜٞ فس الصف ٙٔقء، ٖٝ ٓل اًٙمجتيب/ ِّٖ  حيعسك ٝ ُر

َرى
َ
ــاَل أ َِ َٕ ــ ــيِب إيَِلْ ــ َذْٟ َٜ ــُص  ِّٗ َِ

ُ
 أ

 

ًٜ ـيِسَ جُ ـّْ ـ٠َ ـِٙ   َٕ َخِظسُ ـْص َّٟ
َ
  َدرْيَ أ

 

 وأنؼسين يس اًٙضيض ٞ ظٚيٝن األصش/

ـــِس إِ  ـــحَْط لَِْٚدِظ ـــسْ َٙ ـــ َخَع َٜ  الَّ 
 

َخــــسْ  
َ
ْٞ لُكِّ أ ــــ ِٜ َقـــُء  َْ  َوهَلُ ابْلَ

 

ــــىَت  َّ ا لِْٚ َرى ال٤ِْْخــــَسَة َرــــرْيً
َ
 َوأ

 

ـسْ   ًَ ـْ إِْن َق ِٚحِْط الُع٤ِْء َِـْا٣َ ْٞ َج ِٜ 
 

 وأنؼسين حمٝس ٞ ٟرص املسيين حلي ٞ أوس/

ــــــصَ  َراَد اُ نَْؼـ
َ
ــــــٍَٚ  َوإَِذا أ  َِِقيْ

 

ََح َٙــ 
َ
 ٣َ لَِعـَن َخُعـــ٤دِ ُل٤َِيْ أ

 

ــَورَْت  ــ َج َٝ ــِر ِقيْ ُل انلَّ ًَ ــِمجت َــ٤ْاَل اْػ  ل
 

ـ٤ْدِ   ًُ َصُف ِليْـُ َيـْصِف اْٙ ًْ ُْ  اَكَن  َٜ 
 

ــَضْل  َ ْٛ ــ َ ــِ ل ٤َآِ ًَ ــ٤ُُف لِْٚ ــ٤ْاَل اتلََّز َ  ل
 

ْدُعـــ٤ْدِ   َٝ ًْـىَم ىلَعَ اْٙـ  لَِْٚدِظِس انُل
 

/ ي أ ظًيس ٢٘ حيعس -بلرصييًين/ ا- ُٓٚ لٚدعٞ» ويٞ محيٍس اٙم٤ي٘ ٓل/
َّٛ احلعَس يف  َٕ خيُجحت خعسوا ي٤ظُ، وٙكٞ ُد املٜٞ؟ ٓل/ ٜ أنعك ين ي٤ًٔب ال أ ل

 . «ؾسرك؛ ِ١ٟ ال يرضك ٜ لٛ يًس لعٟٕ وًٝ٘ ١ يسك
ُٞ خن/ اًٙٓ٘ إذا رمص هل رضب ٜٞ احلعس ألري١ أٌٚ املج٤٣د يف ٖمجتٝ١ٟ، » ٓل ا
 ص هل.وصك إساء ٜ رم

وأكرث ٜ ي٤جس احلعس ني األٓصان، أو ٜٞ ٔرب الؼلك؛ ألن الٗمجت ال حيعس٢ إال 
الٗمجت، ٖٝ أن احلج ال حيعس٢ إال احلج، وٙٞ يٌٚ املصء مصً ٜٞ مصا ٢شه ادلٟي 

 إال وجس ِي٣ ٜٞ يَق١ يٚي٣، أو حيعسه ِي٣.
ٌٛ ًٜٟس ال جي لًٚٓ٘ أن جيًٚ  ي٠س ٍٟ حتسث، ِ١ٟ إِْن واحلظس رؿ ًٝ ١ خٗ
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خكٛ لٛ حيكٛ إال يٚي١، وإن ٓؿس لٛ ئؿس إال هل، وإن خصم لٛ حيصم إال خو١، وإن 
أيم٥ أيم٥ ٍريه، وإن ًٓس لٛ ئًس إال ي١٠، وإن ٣ٟـ لٛ ي٣٠ـ إال إيل١، وٙحط 

 لٚٝدع٤د ي٠سه ذٟ إال انلًٛ اٙيت ي٠سه.
ٌ٘ لؼبيِٚيدَشِر املصُء ٜ وؾُّ ٜٞ أػِهل و ٞ  أٓصا١ٟ وجريا١ٟ وبين أيٝ١ٜ. ٓل رج

َٕ لع جبٍر وال اٞ يٛ.  َػَّ/ إين ألخٕ، ٓل/ ؾسٓ، ٓل/ وٜ يٕٚٝ؟ ٓل/ ألٟ
ُٞ خن/ ئط الؼًر لٚٝصء احلعس  .أل١ٟ ي٤رث الٗدس وي٤رث و٤٢ داء ال ػّء هل ٓل ا

ٝ، وديل٘ ٜ يف ٓٚ١ ٖٝني واحلظس إذا رأى ري١ ًٟٝ ٣ُِ، وإن رأى ١ يرثةً ػ
َٛ أخًسا. َ  ىلع وج١٣ ٜني، وٜ رأي خظًسا َظل

واحلعس دايي إىل انلٗس. يجحت إىل العزك والٗٝس، ِحع٣٘ ىلع املصء صىضِّ لكِّ ظرٍك 
 يف ادلٟي خىت يصىض؛ إال احلع٤د ِ١ٟ ال يصفي١ إال زوال انلًٝ اٙيت خعس ٜٞ أج٣ٚ.

ٌ٘ خسيس، ورج٘ خع٤د، ورٚيك ٓل ًـ احلٗٝء/ ألضُم  انلس لٚٗ أربً/ رج
لألدء و٤٢ ٍري أدي، وخٗيٛ حممجتٔص لأل٤ٓام، وأًس انلس ٜٞ ادلر٤ل يف ديٞ احلْ 
وانلؿيد أل١ٚ٢/ ج٢٘ ورث القالٙ يٞ أ١ٚ٢، ورأس أ٢٘ مٚ خو٦ ِي٣ٛ ّق٘ 

ٛ لرلٟي يصى ٣جمجت٣ داٝ حم٤ب، ويصى ٜ رىج ٜ ٞ رري٢ ٓصيً، وٜ القالٙ، وًٜوِّ
رصف ٜٞ رش٢ ًيًسا، ٙحط ئًس ٓٚ١ ىلع اإليٝن، ورج٘ رٙك اٙجُعك ِٟرصف ي٣٠ٛ 

 . (1)«حلصؾ١ ورَش١٢َ، ودادل٣ٛ ىلع مٍٗص ورسيًٍ 
ٔاضو/  يف اتلآيخ واتل

ا ِمجتح يٚي٣ٛ اجلسل و٣ً٠ٜٛ »/ ♫ ٓل اإلٜم األوزايع إذا أراد ا ٤ٔم رشًّ
َْٓ ح٠٠ وبح٠ٕ » /-أيًق - وٓل. (2)«اًٙٝ٘ ٖمجتَ إِِلَّ ٓمجتدة ٜٞ ابلرصة/ إِْن اكٟ ادلاُر ِصَّ

٣ِٚ جًٜ َ اإلظالِم ني أ٢ َّ ْٙ
ُ
 .(3)«ِِنَّ أ

                                      
 . (138 -133)ص روف اًٙٔالء (1)
 . (7/121)ظري أيالم انلالء  (2)
 .(7/121)املؿسر العْ  (3)
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َسيف  يف معٍٙ، جحتٛ » /♫ وٓل ي٤نط الؿَّ ًٜ ٜ رأيُ أئ٘ ٜٞ الؼِيعِّ ٟهص١ُ ي٤
أن ٟك٤ن إر٤اًٟ وإِْن لٛ  اِرت٠ٓ، وٙٔيين ِرش يسي، جحتٛ ٓل/ ي أ م٤ىس أال يعمجتٔيٛ

ِّْ يف معٍٙ   .(1)«ٟمجتَّ
ُٞ خن ال حي٘ اتلٍـ وال اتل٠ِط وال اتلدظس وال اتلساص ني »/ ♫ وٓل ا

املعٚٝني، وال٤اج يٚي٣ٛ أن يك٤ٟ٤ا إر٤اًٟ ٖٝ أمص٢ٛ ا ورظ٤هل، ِذا َّٙٛ واخس 
 .(2)«٣٠ٜٛ لٛ اآلرص مل١، وإذا ِصح ِصح اآلرص ّٙصخ١

وأٜ االرمجتالف يف األخِم ِكرث ٜٞ أن ي٠قك، »/ ♫وٓل ػيذ اإلظالم اٞ يٝي  
 .(3)«ول٤ اكن لك ٜ ارمجتُٚ معٚٝن يف يشء ٣جصا لٛ يْ ني املعٚٝني يؿٝ وال أر٤ة

/ أنَّ ٜٞ ٖرُثَْت خع٠١ -أيًق- واحلٗٝ عٜٞ ٤ٓايس الرش»/ ♫ وٓل اٞ اٙٔيٛ
جحتري ه٢ص ِ١ٟ حُيمجتٝ٘ هل ٜ ال حُيمجتٝ٘ َٙريه، وُيًىف ي١٠ ٜال  ويوٝ واكن هل يف اإلظالم

يًُىف يٞ ٍريه، ِنَّ املًؿي رجحت، واملء إذا ٌٚ ٓٚمجتني لٛ حيٝ٘ اخلجحت، خبالف املء 
 .(4)«اٙٔٚي٘ ِ١ٟ ال حيمجتٝ٘ أدىن رجحت

َّٟ لكٝ أرم إٌٜم يف اجمجت٣ده يف آخد ا»ًىل/  ♫ وٓل اإلٜم اذل٢يب
َ
ملع٘ ول٤ أ

َٛ ٠ًٜ ال اٞ ٟرص وال اٞ ٠ٜسة، وال  ِٚ ي٠ه و٢جصٟه؛ مل َظ ٠َ يٚي١ وبسَّ ْٝ رم ٤ًَّٜرا هل ُق
ٜٞ ٤٢ أكرب ٣٠ٜٝ وا ٤٢ ٢دي اخلْٚ إىل احلْ، و٤٢ أرخٛ الصامحني، ٤ً٠ِذ  ٜٞ 

 .(5)«اهل٤ى واّٙوه
 وٓل ػيُص انلي٘ خِن إصا٢يٛ/

َيِ اَل  َٝ ُي اْٙــَج
ْ
 ابْلِــاَلُد ـِـ١ِ  تَْؼــًَف َرأ

 

صْدِ   َّ ُي اْٙ
ْ
َٛ اْٙـِزاَلِف َوَرأ ي٣َْ ُرْد ِٔ  يُْؼ

 

                                      
 . (16/16)العْ املؿسر  (1)
 .(264)صروف اًٙٔالء  (2)
 . (24/173)دل٤ٝع اّٙمجتوى  (3)
 . (1/176)ّٜمجتح دار العًدة  (4)
 . (14/46)ظري أيالم انلالء  (5)
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 ٔائد دغٔيث  /ف
 فائدة يف فلّ ادلغٔة/ -1

وٜٞ األظب اٙيت دي إىل الع٤ٔط ىلع لصيْ ادلي٤ة/ اَٙرية اٙٔٚ » ٓل أخس٢ٛ/
٤ا ٟؿيً ٜٞ األ٢ٚي ٜٞ اآلرصيٞ وخبؾ ٜٞ املمجتٔسٜني واملصم٤ٓني وامل٤ِٔني واذليٞ أو

اٙيت يّمجتٔس٢ أوئلٕ، وٙكٞ بع اَٙرية الؼسيسة اٙٔٚ أخيًٟ يصِـ املدسودون أن 
يٚزتم٤ا خسود٢ٛ ِيًٝسوا إىل اٙتعْٚ بؼلك، أو رص ِيج٣سون، وٓس يؿب ًق٣ٛ 
ؿسٜت ّٟعي ًٚف ٣ٛ ررج الؿُ، أو س٣ًِٛ لالٟمجتٔم ألّٟع٣ٛ ممٞ يًمجتربو٣ٟٛ 

 ؼ٣ٚٛ.ظبً يف ِ
 ًـ؛ يف ًق٣ٛ ا٣ّٔٙء ٤ٓل ٔ٤ٚا وال وجسٛ خيجحت اًٙٚٛ رشوا» ٓل اٞ يس/

 .(1)«يمجتَيصون ِ٣ٟٛ
 واَٙرية ِصٌع ٜٞ احلعس إن لٛ َُك١ُْ٠.
ُٞ ٢ؼٍم األٟؿري َصُه ا َٖ ْ٘ ٜ َذ َّٜ ِيٝ اكن ني ظح٤ي١ والٗعيئ، وٜ جصى - و

ُٞ ٢ؼٍم، ٓللعح٤ي١ بع ذلٕ ٜى أ١ٟ املدْ يف ٤ٓهل،  ١ُ ا َٔ َّٔ معٙ ٓٙ » /-ٖٝ خ
/ ِذا -أيًق- اًٙصب/ ٓس ٠ٖ أهٞ أنَّ اًٙٔصب أػُس لعًً ٜٞ الضٟ٤ر ِذا ٤٢ يه، وٓل٤ا

 ٤٢ إي٢، و٢شا ٤٢ ال٤ج١ اذلي أٟكصه ظح٤ي١ مل ظهل الٗعيئ.
ٝى ح٣٠ٝ، واكن ٜٞ ررب٢ٝ أن ظح٤ي١ ٓسم ىلع اٙربامٗ، ًِضم حيىي ٞ ردل ىلع اجل

م إيل١ اّٙصاء ورُٚ، ِعهل رُٚ يٞ معٍٙ   ِٚٝ خرض ظح٤ي١ ٔسَّ ًٜ ِجً٘ ذللٕ ي٤
ِجب ِي٣، ِٔل هل/ أرمَت، جحتٛ ظهل جحتٟي وجحتُ و٤٢ جيي١، وي٤ٔل هل/ أرمَت، ِٔل هل 

                                      
 .(2125)أرصج١ اٞ يس اٙرب يف جٜى ين اًٙٚٛ  (1)
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اء، ِٔل هل/ إن يف ٢شا الصج٘ خسة ويجٚ َ٘ يٚي١ اّٙصَّ ْقَ
َ
، ظح٤ي١/ ٢شا ظ٤ء أدٍب، ِ

وٙكٞ ٜ ٤ٔل ِيٝٞ ٓل/ ٢الء أ٤ن، ومصرَت ني، ٖيُ ٤ٔل ىلع ٜمحتل ذلٕ ٜٞ 
ِيِس انلوَص، ِٔل/ لعُ أكٚٝٗٝ خىت حيرض ؾخٗٝ، 

َ
وأي، أو أوي؟ ِج١، ِٔل/ أ

ْ٘ أَٟ، ِعهل  ِدرض الٗعيئ، ِٔل هل الٗعيئ/ تعٙين، أو أظلٕ؟ ِٔل هل ظح٤ي١/ َظ
ٔل ظح٤ي١/ ِذا ٤٢ يه، وال جي٤ز انلؿ، وظهل يٞ أٜمحتل ذلٕ؛ حن٤/ يٞ ٢شا املمحتل، ِ

، ِٔل هل/ لك ذلٕ لصِى، ِٔل الٗعيئ/ اًٙصب  َٛ ، أو اٙٔ ُٛ رصجُ ِذا يس ا اٙٔ
صِى لك ذلٕ و٠ؿ، ِٔل حيىي/ ٓس ارمجتّٚمجتٝ وأٟمجتٝ رحع رليكٝ ِٝٞ حيكٛ 

ٕ ٓس ظٝى ٣٠ٜٛ أ٢٘ ابلرليٞ ِيُدرضون  ح٠ٗٝ؟ ِٔل هل الٗعيئ/ ٢شه اًٙصب
ْخرِضوا ٤ِا٤ِٔا الٗعيئ، ِظمجتَِن ظح٤ي١، ِمص 

ُ
ويُعل٤ن، ِٔل حيىي وجًّص/ أٟؿَّ ِ

هل حيىي ًرشة آالف در٢ٛ ِزصج إىل ِرس ِٓم ٣ خىت ٜت، ولٛ يًس إىل ابلرصة، 
الٗعيئ ي٠س الصػيس، وئل/  ِئل/ إن اًٙصب ٓس رُػ٤ا ىلع ذلٕ، أو إ٣ٟٛ ي٤ٝٚا ٠ٜـضَٙ 

إ٣ٟٛ إٟٝ ٓل٤ا/ ا٤ٔٙل ٤ٓل الٗعيئ ولٛ ي٠م٤ٔا نلؿ، وإن ظح٤ي١ ٓل يلدىي/ ُمْص٢ٛ أن 
 .(1)«ي٠م٤ٔا شلٕ ِن ألعجمجت٣ٛ ال م٤ع ١

ُيٌه  -ارصاةق اجليه غِٓا- غَ اتلداةر وغريه ٌَ ارطفات اذلٌيٍث ويف ُيه اجليب  -2
ٔستات ذرم وأشتاةّ،  ٘ ٖيُ خصص وُيٌه غَ ُخائز ْذه اىِػيَو وٌرآِاغَ م َّٜ

َ
، و

ىلع ال٤خسة واالمجتالف، و٢َْجِص لك أظب االرمجتالف ٜ  ╚العُٚ الؿٙح 
 أم٣٠ٗٛ ذلٕ، خىت ول٤ اكن ارمجتالًِ يف رأٍي ال ساَُص ِي١ وال ٢جصاَن.

ْٚٝينُ  ٓل َيِيَْسةُ  يْح ِٔل/ إين يلٌّ  ًجحت» /العَّ ٖٝ  ِٓق٤ا أكصه االرمجتالف إِلَّ وإىل رُشَ

                                      
 . (125 -121)صي األاعر َٜين الٚي يٞ ٖمجت (1)
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 يٚي٠ٖ١مجتٛ ٔق٤ن خىت يك٤ن ل٠ٚس دمي، أو أم٤ت ٖٝ ٜت أؾديب ِٚٛ جُيمجتٝى 
 .(1)«مجت٘خىت ُٓ 

  ًٜ ًْرَش وٜٞ جحتٛ ٓل اٞ ظرييٞ ي٤ َٜ أٟ أٟكص خسيمحتكٛ ٢شا الٗمحتري اذلي »/ أليب 
١ ٜٞ ٖصا٢ يلي (2)«يلي حتسجحت٤ن يٞ  َٝ ِٚ  لالرمجتالف. ◙؛ مل َي

يِنُ  يَْسةُ ٓل َيِ و َٝ ْٚ / ػور  يٝص يف أ٣ٜت األوالد ِجمجتٝى » /-أيًق- العَّ ٓل يلٌّ
ْٔٞ،رأي٠ ىلع أن  مجتَ ًْ ن ِٔىض ١ خي١، جحتٛ ويل أٟ  ُْ َٝ ِٔىض ١ يٝص خي١َ، جحتٛ وِّ ُ محتْ

. أن ِصأيُ  َّٞ   يفَيِيَْسة/ رأُي يسٙني  ٓل أر٣ٓ
َ
  .(3)«ٍ َٓ صْ إِلَّ ٜٞ رأي يسٍل يف ُِ  ُ خَ دميٍ أ

  إن» /ويف ٍّٙن يٞ َيِيَْسة ٓل
َ
 كَ رأيٕ وخسَ  ٜٞإِلَّ  ُ خَ رأيٕ ورأي يٝص يف اجلٝي أ

 .(4)«يف اّٙصٓ
م١ِٟ أن ي٤ٔل/  ألن انليب  أن اىفػو كد يؤذر أكرث ٌَ اىلٔل يف املخاطتات؛ -3

مجتؿ٤ر وأػر إىل ؾسره؛ ألن املزل ي «اتللٔى ِْٓا»اتل٤ٔى يف اٙٔٚ، ل١٠ٗ ٓل/ 
 .(5)٢شه الؿ٤رة ويمجتزي٣ٚ يف ذ١٠٢

 
 

                                      
 .(3/137)اتلريذ الٗري، الٞ أيب ريمحتٝ  (1)
 . (3/141)اتلريذ الٗري، الٞ أيب ريمحتٝ   (2)
 . (3/142)العْ املؿسر  (3)
  .(21767)ي٣ٌف العنن الٗربى، لٚ، واٙٔؿ مؼ٤٣رة ٜٞ ٍري وج١ٍ. (3/142)العْ املؿسر  (4)
 . (353ص)ني انل٤وي، الٞ يمحتيٝ رشح األربًني (5)
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 الحديث السادس والثالثون
 
 

َس َعْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل هللا  ◙ عن أبي هزيزة َمْن نَفَّ

َس هللا َعنْـُه ُكْرةًَة ِمْن ُكَرِب  نْيَا نَفَّ ُمْؤِمٍن ُكْرةًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ

نْيَا  َ هللا َعَليِْه ِِف الدُّ َ َعََل ُمْعَِّسٍ يََّسَّ يَْىِم اْلِقيَاَمِة، َوَمْن يََّسَّ

نْيَا َواْْلِخَرِة، َوهللاُ   َواْْلِخَرِة، َوَمْن َسََتَ ُمْسِلًما َسََتَُه هللا ِِف الدُّ

ِِف َعْىِن اْلَعتِْد َما َكاَن اْلَعتُْد ِِف َعْىِن أَِخيِه، َوَمْن َسَلَك َطِريًقا 

َل هللا َلُه ِةِه َطِريًقا إََِل اْلـَجنَِّة، َوَما  يَْلتَِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهَّ

 اْجتََمَع َقْىٌم ِِف ةَيٍْت ِمْن ةُيُىِت هللا يَتْلُىَن ِكتَاَب هللا َويَتََداَرُسىنَهُ 

تُْهْم  ْحَمُة، َوَحفَّ ِكينَُة، َوَغِشيَتُْهْم الرَّ ةَيْنَُهْم إَِّلَّ نََزَلْت َعَليِْهْم السَّ

َ ِةِه َعَملُُه َلْم  أ اْلـَمََلِئَكُة، َوذََكَرُهْم هللا ِفيَمْن ِعنَْدُه، َوَمْن ةَطَّ

ْع ِةِه نََستُهُ   رواه مسلم بهذا اللفظ.  .«يَُّْسِ
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 احلديث وألفاظهطرق 
 

 
٨ أيب ٬ؿيؿة، ث٭ؾا ا٣ُٮل ٨ أيب وة٣طٔ  ٧لٔ   .(1)٬ؾا احلؽير أػؿص٫ مك٥٤ ٨٦ روايح اأٔل

٧ةر ٫َّ٤ اث٨ُٔ  ؾ٠ؿه (2)ؤأ ٨ أيب وة٣ٍط،ٚ  زُخٔ  ٝةل/ ُظؽِّ ٧ل،  ٨ اأٔل . (3)ثؿاويح أقجةط ث٨ حم٧ؽٔ 
ِٝج٢َِ دؽ٣حك٫، ٧٠ة أمةر   ٨ْ٦ِ ٟ ؿب٧ة صةء ذل ٧ل اكن وةظت دؽ٣حف،ٚ  ٧ةر.واأٔل  إحل٫ اث٨ُٔ 

٧ل  ري٧٬ة الؿوايح اثلة٩يح ثإزجةت الٮاقُح ثني اأٔل ط ادلارُٝين وا٣رت٦ؾي ٗو ورصَّ
 وأيب وة٣ط يف ٬ؾا احلؽير.

٧ل ل٤عؽير ٨٦  وال ا٩ذٞةد ىلع مك٥ٍ٤ يف ٬ؾا احلؽير؛ إذ أمةر مك٥ٌ٤ إىل ق٧ةع اأٔل
٧ل وٚي٭ة اتلرصيط ثةلك٧ة ع واتلعؽير ٨ٔ أيب وة٣ط ثإيؿاده روايح أيب أقة٦ح ٨ٔ اأٔل

٧ل ٝةل/ ٧ل ق٫ٕ٧ أواًل ثٮاقٍُح، ز٥ ق٫ٕ٧ ثٕؽ ذلٟ «ظؽزين أثٮ وة٣ط» اأٔل . ٢ٕ٤ٚ اأٔل
 ٦جةرشة ثؽون واقُح.

َٚؾ٠ََؿ ٚي٫ الٮاقُح، رواه ٨٦ َؿيٜ احلل٥ ث٨ ٩ٛي٢ ٨ٔ  (4)وٝؽ أػؿص٫ ا٣ُرباين
٧ل ٨ٔ احلل٥ ٨ٔ أيب وة٣ط ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة. وٝةل ا٣ُرباين/ احلؽير ل٥ يَْؿِو ٬ؾا » اأٔل

٧ل ٨ٔ احلل٥؛ إالَّ احلل٥ُ   .«٨ٔ اأٔل
ة -(5)وأػؿص٫ ا٣ُرباين ًٌ ٧ل ٨ٔ احلل٥  -أي ٨٦ َؿيٜ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٔس٧ةن ٨ٔ اأٔل
 ٨ٔ أيب وة٣ط، ث٫.

                                      
 .(2699)أػؿص٫ مك٥٤  (1)
 .(138 -136)ص٢٤ٔ األظةدير الٮإٝح يف وعيط مك٥٤  (2)
 . (7297)وظك٪٫، وا٣جكةيئ يف ال١ربى  (1935، 1425)، وا٣رت٦ؾي (4946)أػؿص٫ أثٮ داود  (3)
 . (1332)أػؿص٫ ا٣ُرباين يف األوقٍ  (4)
 . (9241)أػؿص٫ ا٣ُرباين يف األوقٍ  (5)
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ريه يف ٬ؾا احلؽير ٨٦ َؿيٜ حيىي ث٨ ٦ٕني ٨ٔ ظٛه ث٨ ٗيةث ٨ٔ   وزاد أمحؽ ٗو
٧ل ٨ٔ أيب وة٣ط ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة، ث٫/ كَاَل » اأٔل

َ
َْ أ ٔم ٌَ حَّ ي حَّ؛ أكَاََل اهلل غْْثَ ا َعْْثَ ًٍ مصي

٧ل، ث٫(1)«اىلياٌث . وورد ذلٟ يف ظؽير أيب (2). و١٬ؾا رواه ٦ةلٟ ث٨ قٕري ٨ٔ اأٔل
ٍٟ ٨ٔ ُقََمِّ ٨ٔ أيب وة٣ط ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة، ث٫ ْؿوي ٨ٔ ٦ةل َٛ . (3)٬ؿيؿة ٨٦ َؿيٜ إقعةق ا٣

ٍٟ إال إقعةق ا٣ٛؿوي» وٝةل اث٨ُ ظجةن/ وٝؽ ورد ٨ٔ ا٣ٛؿوي ىلع  .(4) «٦ة روى ٨ٔ ٦ةل
ٍٟ ٨ٔ ق٭ي٢ ث٨ أيب وة٣ط ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة. ٠ؾا ٝةل ٔجؽ  وص٫ٍ آػؿ؛ رواه ٨ٔ ٦ةل

دٛؿد ث٫ ٔجؽ ا ٨ٔ » . وٝةل أثٮ ٩ٕي٥/(5)ا ث٨ أمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ادلوريق ٨ٔ ا٣ٛؿوي، ث٫
ة -إقعةق، ٨٦ ظؽير ُق٭ي٢، ودٛؿد ًٌ ٍٟ ٨ٔ قَم ٨ٔ أيب وة٣ -أي  .(6) «طإقعةق ٨ٔ ٦ةل

ٝةل  ؛وأػؿص٫ ٔجؽ الؿزاق ٨ٔ ٧ٕ٦ؿ ٨ٔ حم٧ؽ ث٨ واقٓ ٨ٔ أيب وة٣ط ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة
٬ؾا إق٪ةٌد ٨٦َ ٩ْؿ ٚي٫ ٨٦ ٗري أ٢٬ الى٪ٕح ل٥ ينٟ يف وعذ٫ وق٪ؽه، و٣حف » احلةك٥/

٠ؾلٟ، ٚإن ٧ٕ٦ؿ ث٨ رامؽ الى٪ٕةين زٞح ٦أمٮن، ول٥ يك٧ٓ ٨٦ حم٧ؽ ث٨ واقٓ، وحم٧ؽ ث٨ 
وٝؽ ورد ذلٟ ٨ٔ اث٨ واقٓ ٨٦ ٗري وص٫ٍ،  .(7) «يك٧ٓ ٨٦ أيب وة٣طواقٓ/ زٞح ٦أمٮن، ول٥ 

َ ذلٟ ا٣جكةيئ ٧ل ٨ٔ أيب وة٣ط، وٝؽ َبنيَّ  .(8)وص٫ٍ، والىٮاب يف روايذ٫/ ٔ٪٫ ٨ٔ اأٔل
٨٦ َؿيٜ ا٣ٕالء ث٨ مك٧٤ح ث٨ ٔس٧ةن، ٝةل/ ٩ة  (9)وورد ٨٦ وص٫ٍ آػؿ/ ٚأػؿص٫ ا٣ُرباين

حم٧ؽ ث٨ مىٕت ا٣ٞؿٝكةين، ٝةل/ ٩ة األوزايع ٨ٔ حيىي ث٨ أيب ٠سري ٨ٔ أيب ق٧٤ح ٨ٔ 

                                      
ووعع٫،  (2291)، واحلةك٥ (5737)، واث٨ ظجةن (3467)، وأثٮ داود (7431)أػؿص٫ ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ، يف زوااؽ املك٪ؽ  (1)

 . (11128)وابلي٭يق 
 . (2199)أػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫  (2)
 . (11137)، وابلي٭يق (453)وا٣ٌٞةيع يف مك٪ؽ الن٭ةب ، (5729)أػؿص٫ اث٨ ظجةن  (3)
 .(11/474)وعيط اث٨ ظجةن  (4)
 . (6/345)أػؿص٫ أثٮ ٩ٕي٥ يف احل٤يح  (5)
 .(6/345)ظ٤يح األوحلةء  (6)
 .(58)ص٦ٕؿٚح ٤ٔٮم احلؽير  (7)
  .(7247)ى أػؿص٫ ا٣جكةيئ يف ال١رب (8)
 . (4574)أػؿص٫ ا٣ُرباين يف األوقٍ  (9)
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ٍَ ٌَ ـ  »/ ٬ؿيؿة، ٝةل/ ٝةل اجليب  أيب ٔم اىلياٌث حػو اهلل حػ نربثً  رج غَ مؤٌ اىل َل ي
ًٌ  طػتتني ٌَ ُٔرٍ  . وٝةل ا٣ُرباين/ «اىػزة ً إال رب  ال حيصيٓ ىلع الرصاط يصخيضء ةضٔئٍٓا اعل

 .«ل٥ يَْؿِو ٬ؾا احلؽيَر ٨ٔ األوزايع إال حم٧ُؽ ث٨ُ مىٕت، دٛؿد ث٫/ ا٣ٕالء ث٨ مك٧٤ح»
ٔاْد، ٌِٓا/  وَل غدة ط

اىـٍصيً أخٔ اىـٍصيً ال يظيٍّ، وال يصيٍّ، وٌَ »ٝةل/  ظؽير اث٨ ٧ٔؿ ٨ٔ اجليب  -1
ًٍ اكن يف حاحث أخيّ اكن اهلل يف حاحخّ، وٌَ ـرج غَ  ـرج اهلل غِّ  نربثً  مصي

ًٍ  نربثً  ٔم اىلياٌث، وٌَ شرت مصي ٔم اىلياٌثٌَ نربات ي  .(1)«ا شرته اهلل ي
٨ مك٧٤ح ث٨ خمرل أن اجليب  -2 ًٍ »ٝةل/  ٔو يف ادلُيا  ا يف ادلُيا شرته اهلل ٌَ شرت مصي

ٔم اىلياٌث، وٌَ اكن يف  ا ـم اهلل غِّ نربثً واآلخرة، وٌَ ُىج مهروبً  ٌَ نرب ي
 .(2)« يف حاحخّ حاحث أخيّ اكن اهلل 
 .«ظؽير مٌُؿب اإلق٪ةد» /(3)ٝةل أثٮ ظةد٥ الؿازي

٨ ٠ٕت ث٨ ٔضؿة، ٝةل/ ٝةل رقٮل ا  -3 ٍَ »/ ٔو َس غَ مؤٌ ِّ ٌَ َنف  ِ نربًث ٌَِ ُنَرب
ٔم اىلياٌث، وٌَ شرت ىلع مؤٌَ غٔرة شرت اهلل  َس اهلل غِّ ُنْرَبًث ٌَ ُنَرِب ي َنف 

 ٍَ ج غَ مؤٌ ج اهلل غِّ نربخّ نربثً  غٔرحّ، وٌَ ـر   .(4)«ـر 
٨ ا٣رباء ث٨ اعزب ٨ٔ رقٮل ا  -4 يف غٔن اىػتد ٌا اكن اىػتد  إن اهلل »ٝةل/  ٔو

 ٍَ ج غَ مؤٌ ج اهلل غِّ نربثً  ، أو مؤٌِثٍ يف غٔن أخيّ، وٌَ ـر  ٌَ نرب  يف اهلل ـر 
 ٍَ ٔم اىلياٌث، وٌَ شرت غٔرة مؤٌ ٔم اىلياٌث ، أو مؤٌِثٍ ي  .(5)«شرت اهلل غٔرحّ ي

 
  

                                      
 . (2587)، ومك٥٤ (6951، 2442)أػؿص٫ ابلؼةري  (1)
 .(16959)أػؿص٫ أمحؽ  (2)
 . (1984)ا٢٤ٕ٣، الث٨ أيب ظةد٥  (3)
 .(5649)أػؿص٫ ا٣ُرباين يف األوقٍ  (4)
 .(1118)أػؿص٫ ا٣ُرباين يف مك٪ؽ النة٦يني  (5)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 
 دٞؽ٦خ دؿدمذ٫ يف احلؽير اتلةقٓ ٨٦ )األربٕني(. 
 

 
 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

 .(1)«و٬ٮ ظؽير ْٔي٥ صة٦ٓ أل٩ٮاع ٨٦ ا٤ٕ٣ٮم وا٣ٞٮأؽ واآلداب»ٝةل اجلٮوي/ 
 .(2)«و٬ٮ ظؽيٌر ص٤ي٢ صة٦ٓ ل١سرٍي ٨٦ ا٣ٛٮااؽ»وٝةل اث٨ مؿيع/ 

 
 

 
 

 

  

                                      
 .(17/21) رشح مك٥٤، ل٤٪ٮوي (1)
 . (273)ص األربٕني اجلٮويح الٮ٬جيح برشحا٣ٛذٮظةت  (2)
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 شـرح املفـردات

 
 
 أزال وػٛٙ. /«ـر ج»
 مؽة ْٔي٧ح. /«ُنربث»
 ا٧ُ٣أ٩ح٪ح. /«الصهيِث»
ذ٭٥. /«ؽظحخًٓ» َُّ ٗ 
 أظةَخ ث٭٥. /«حفخًٓ»
أ ةّ غٍيّ»  ٝرصَّ ث٫ ٫٤٧ٔ ٨ٔ ردجح الىةحلني. أي/، «ٌَ ةع 
 ل٥ جيرب هل رشف ا٣جََّكت ٬ؾا اتلٞىري وا٣ٞىٮر. أي/ ،«لً يرسع ةّ نصتّ»
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 الشرح اإلمجالي

 
 

و٬ٮ ظؽير ْٔي٥ صة٦ٓ أل٩ٮاع ٨٦ ا٤ٕ٣ٮم وا٣ٞٮأؽ واآلداب، وٚي٫/ »ٝةل اجلٮوي/ 
٥ٍْ٤، أو ٦ةل، أو ٦ٕةو٩ح، أو إمةرة  ِٔ  ٨ْ٦ َ ٢ٌٚ ٌٝةء ظٮااش املك٧٤ني، و٩ٕٛ٭٥ ث٧ة دَحََّسَّ
رت ىلع املك٧٤ني، و٢ٌٚ إ٩ْةر املَّٕس، و٢ٌٚ  ري ذلٟ، و٢ٌٚ الكَّ ث٧ى٤عح، أو ٩ىيعح ٗو

ع ىلع دالوة ا٣ٞؿآن يف املكضؽ، وي٤عٜ ثةملكضؽ يف امليش يف ٤َت ا٥٤ٕ٣، و٢ٌٚ االصذ٧ة
/ حتىي٢ ٬ؾه ا٣ٌٛي٤ح االصذ٧ةع يف ٦ؽرقح وربةط وحنٮ٧٬ة إن مةء ا دٕةىل، وٝٮهل 

أ ةّ غٍيّ لً يرسع ةّ نصتّ( ٦ٕ٪ةه/ ٨٦ اكن ٫٤٧ٔ ٩ةًٝىة، ل٥ ي٤ع٫ٞ ث٧ؿدجح أوعةب  )وٌَ ةع 
٧ةل، ٚيججيغ أال يذلك ىلع رشف ا٣جكت، وٌٚي٤ح  .(1)«اآلثةء، ويٞرص يف ا٢٧ٕ٣ اأٔل

 
 
 
 

 

 
 

  

                                      
 .(17/22) رشح مك٥٤، ل٤٪ٮوي (1)
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 الشرح التفصيلي

 
 
  ُف س غَ مؤٌَ نربًث ٌَ نرب ادلُيا ُف س اهلل غِّ نربث ٌَ »/ كَٔل ٌَ

ٔم اىلياٌث  /«نرب ي
َك٫ُ ثٕؽ أن أرشف ىلع اهلالك.  اتلِفحس/ َٛ ُّٟ ػ٪ةق املؼ٪ٮق وإرػةؤه ظىت يأػؾ َن ٚ

 واخل٪ةق/ احلج٢ اذلي خي٪ٜ ث٫.
َس » و٦ٕىن ٝٮهل/ َج.«َنف   ، أي/ أزال وَٚؿَّ

و٬ؾا اقذ٧ٕةٌل دلةزي ٨٦ ِذ٠ْؿ امل٤ـوم وإرادة الالزم؛ أل٫٩ ي٤ـم ٨٦ إرػةء اخل٪ةق إزا٣ح 
 النؽة ودٛؿجي٭ة.

وال يُْنرَتَط يف اتل٪ٛحف أن يلٮن ثيؽه، ث٢ ثل٢ ٦ة حيى٢ ث٫ اتل٪ٛحف، ٚحن٢٧ 
 ٦ةهل ويؽه وصة٫٬، ث٢ وداعءه هل ثْ٭ؿ ا٣٘يت.
َلٌَلَّ َزَاُة ٦ََلة َم١ََ٤َلْخ يََلِؽي َٔ ْخ  ًَ  ُِٚؿ

 

َلَلَلة  َٕ َٛ ْم
َ
ِْيَلَلنْيَ َوأ

ُ
ْن أ
َ
 َوَزَاُة َصَلَلةِ  أ

 

َف »يف ا٣ٛؿق ثني ـائدة/  َّٛ ج»و «َن  /«َٚؿَّ
ًكة. َٛ  اتل٪ٛحف/ اتلؼٛيٙ ٨٦ إرػةء اخل٪ةق حلأػؾ َن

 واتلٛؿيش/ إزا٣ح ال١ؿبح ثةللكيح.
ضؿة، ٝةل/ ٝةل رقٮل ا  ٨ ٠ٕت ث٨ٔ  ؿيجًةٔ   ٝ / وٝؽ ورد اجل٧ٓ ثح٪٭٧ة يف احلؽير الكةٜث

ٔم اىلياٌث، وٌَ شرت ىلع مؤٌَ » ِّ ُفس اهلل غِّ ُنَرَبّ ي ِ ٌَِ ُنَرب ٌَ ُفس غَ مؤٌَ نربًث 
 .(1)«غٔرة شرت اهلل غٔرحّ، وٌَ ـر ج غَ مؤٌَ نربث ـرج اهلل غِّ نربخّ

                                      
 . (5649)أػؿص٫ ا٣ُرباين يف األوقٍ  (1)
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/َس » وكَٔل َس اهلل غِّ،ٌَ ُف  ج اهلل غِّ ُف  ج. ـر  نَّ اجلـاء  /«وٌَ ـر 
َ
يؽل ىلع أ

 ٨ْ٦ِ صجف ا٢٧ٕ٣ ٚةتل٪ٛحف صـاؤه ٦س٫٤، واتلٛؿيش صـاؤه ٦س٫٤.
  غَ مؤٌَ»/ كَٔل»/ 

٠ْؿ لرش٫ٚ ومـيؽ ُظْؿ٦َذ٫ ومـيؽ زٮاث٫، وإال ٚةذليم ٠ؾلٟ يف صٮاز  آزََؿ املؤ٨٦ ثةذلِّ
ػؿج خمؿج ا٣٘ة٣ت؛ أل٫٩  «مؤٌَ» وجيٮز أن يلٮن ٝٮهل/اإلظكةن إحل٫ ود٪ٛحف ٠ؿبذ٫، 

٤ي٫ دٞٮم األظاكم يف األو٢.  املٞىٮد ثةإلظكةن أوة٣ًح، ٔو
 .(1)«إن اهلل نخب اإلحصان ىلع لك يشء»يف احلؽير/  ويؤيؽ ذلٟ/ ٝٮل اجليب 

َ ٬٪ة ثٞٮهل/  ربَّ ا» ويف ا٣ٕجةرات اتلةحلح/ «مؤٌَ»ٔو ًٍ  و٬ؾا حيذ٢٧ وصٮ٬ًة/؛ «مصي
 إ٦ة ل٤ذُّٛنُّ يف ا٣ٕجةرة. -1
 أو بليةن أنَّ اإلقالم واإلي٧ةن ث٧ٕىن واظؽ. -2
ة. -أو ألن ال١ؿبح دذ٤َّٕٜ ثةبلة٨َ، ٚ٪ةقت ذلٟ اإلي٧ةن املذ٤ٕٜ ثةبلة٨َ -3 ًٌ  أي

ة. -٧٠ة أن الكرت يذ٤ٕٜ ثة٣ْة٬ؿ اغبًلة ٚ٪ةقج٫ اإلقالم املذ٤ٕٜ ثة٣ْة٬ؿ ًٌ  أي
  ٥ّ٬َ اجلٛف وَغ٥َّ ا٤ٞ٣ت. ، أي/«نربثً »/ كَٔل

َ
 مؽة ْٔي٧ح؛ أل٩٭ة ٦ة أ

ُّٛف ث٫. ٤َْخ دلةري اتل٪ َُّ  ألن ال١ؿبح دُٞةرب أن دـ٬ٜ الؿوح ١ٚأ٩٭ة لنؽة ٧ّ٬َ٭ة َْي
َّٛف»وهلؾا ٩ةقت ذ٠ؿ  َٙ » ، أو«أزال» ثؽاًل ٨٦/ «٩ َّٛ  .«ػ

  نرب ادلُيا»/ كَٔل ٌَ»/ 
« َْ  دجٕيٌيح، أو اثذؽاايح. /«ٌِ
ُٕؿي واجلٮع وا٣ُٕل؛ ٧٠ة روى اث٨ أيب ادل٩ية ٨ٔ  /«نرب ادلُيا» و  ٠سرية، ٦٪٭ة/ ا٣

 ٦ة اك٩ٮا ٍٝ، »ٝةل/  ◙اث٨ مكٕٮد 
َ
حيرش اجلةس يٮم ا٣ٞيةم أَٔؿى ٦ة اك٩ٮا ٍٝ، وأ٧ّأ

٩َْىَت ٦ة اك٩ٮا ٍٝ، ٨٧ٚ ٠كة  
َ
أ٫٧َٕ ا، و٨٦ قََق  ٠كةه ا، و٨٦ أ٥َٕ   وأ

                                      
 .(1955)أػؿص٫ مك٥٤  (1)
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   ة َٛ  .(1)«أٔٛةه ا  قٞةه ا، و٨٦ ٔ
  ِٔم اىلياٌثِ »/ كَٔل َْ ُنَرِب ي ٌِ َس اهلل غِّ نربث   /«َنف 

ِْٛف صجك٫.  أي/ ٦٪ٕ٭ة ٔ٪٫ وظ٫ْٛ ٦٪٭ة اثذؽاًء، صـاًء هل ىلع ٫٤ٕٚ ٨٦ َن
 ـائدة/
ٔم اىلياٌث» ٝةل ٬٪ة/ شرته اهلل »، وٝةل ٚي٧ة ثٕؽه/ «ادلُيا»ل٥ يؾ٠ؿ  «نربث ٌَ نرب ي

 .«يرس اهلل غييّ يف ادلُيا واآلخرة»و «يف ادلُيا واآلخرة
 وٝي٢ يف ِِسِّ ذلٟ/

إن ال١َُؿَب   النؽااؽ ا٣ْٕي٧ح، و٣حف ثةلرضورة أن حتُى٢ ٬ؾه النؽااؽ ا٣ْٕي٧ح  -1
كةر وا٣ٕٮرات ٨٦ املٕةيص وحنٮ٬ة ا٣يت د٪١نٙ؛  للك أظؽ يف ادل٩ية، خبالف اإٔل

ٔ٪٭ة يف ادل٩ية، ولٮ ثذَّٕسُّ ثٕي ٚإ٩٭ة حتذةج إىل اتلحكري والكرت، وال يلةد أظؽ خي٤ٮ 
 ظةصةد٫ امل٭٧ح.

 وٝي٢/ ألنَّ ادل٩ية ال نكجح ل١ؿب٭ة إىل ٠ؿب اآلػؿة ظىت دُْؾ٠ََؿ ٦ٕ٭ة. -2
 وال ٦٪ةٚةة يف ظىٮل اتل٪ٛحف يف ٠ؿب ادل٩ية، ٧٠ة حيى٢ يف ٠ؿب اآلػؿة.

 .«واهلل يف غٔن اىػتد ٌا اكن اىػتد يف غٔن أخيّ»/ ٧٠ة يٛيؽه ٧ٔٮم ٝٮهل 
 أىث/مص

اتل٪ٛحف يلٮن ثٕؽ ظىٮل ال١ؿبح و٩ـوهلة ثةإلنكةن، ١ٚيٙ يذعٜٞ  ـإن كيو/
 اتل٪ٛحف يٮم ا٣ٞية٦ح و  ل٥ دزنل ث٫ أواًل؟

ٔاب/ ، وإال «ٌَ َنف س»أنَّ ِذ٠ْؿ اتل٪ٛحف ٬٪ة ىلع قبي٢ املنةلكح ٦ٓ ٝٮهل الكةثٜ/  ـاجل
ُؽ.ٚذ٪ٛحف ال١ؿبح إ٧٩ة يلٮن ثٕؽ ظُىٮهلة، ول٥ حتُى٢ ا٣ٞية٦ح  ْٕ  َب

ٍَو/ ٨ ٨٦ ذلٟ ىلع  وحُيَْخ ُّٞ ٜ حبىٮل ا٣ٞية٦ح واتلي ُّٞ أْن يلٮن ذلٟ ٨٦ ٝجي٢ اتلع

                                      
 .(37)أػؿص٫ اث٨ أيب ادل٩ية يف ٌٝةء احلٮااش  (1)
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ُؽ؛ [0 /اجلحو] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ﴿ودرية ٝٮهل دٕةىل/  ْٕ ِت ث
ْ
ة ل٥ْ يأ َٕربَّ ثىي٘ح املةيض ٧َّٔ ٚ ،

٨ ظؽوز٫. ُّٞ ٫ ودي ٜ وٝٔٮ ُّٞ  تلع
رتاض يف ٝٮهل/ ألن ظُىٮل ا٣حَّس ؛ «ادلُيا واآلخرةيرس اهلل غييّ يف » وال يَؿِد ٬ؾا األ

 ال يكذؽيع قجٜ ا٣َّٕس.
ٔم اىلياٌث أاعذُا اهلل ٌِٓا/  ِذْنُر أٌثيٍث ٌَ ُنَرِب ي

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿/ ٨٦ ذلٟ/ ٝٮهل 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 . [2-1 /احلج] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
ٕح ٨ٔ ودل٬ة ث٘ري ُٚةم،» /ٝةل احلك٨ ابلرصي ودٌٓ احلةم٢ ٦ة يف ثُ٪٭ة  دؾ٢٬ املًؿ

 .(1) «ث٘ري د٧ةم
ڳ ڳ  ڳ گ ڳ گ ک گ گ ک ک ک ڑ﴿/ ▐وٝةل 

 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

﮸  ﮵﮶  ﮷ ﮳﮴  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

ٔاكػث] ﴾﮹  . [11-1 /ال
پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿/ ▐وٝةل 

 . [5-1 /االُفعار] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
ري٧٬ة ٨٦ قٮر ا٣ٞؿآن ٔ٪ؽ احلؽير وحنٮ ذلٟ/ ٦ة ورد يف قٮرة  ح ٗو الـلـ٣ح وا٣ٞةٔر

 ٨ٔ ا٣ٞية٦ح وأ٬ٮاهلة.
 واحدٍ  جيٍع اهلل اجلاس األوىني واآلخريَ يف صػيدٍ »ٝةل/  ويف احلؽير ٨ٔ اجليب 

 ًْ ُٓ ُػ ٍِ ًْ ادلايع  يُْص ُْ ُِْفُذ ابلرص وحدُٔ الظٍس ـيتيؼ اجلاس ٌَ اىؾً والهرب ٌا ال  ويَ

                                      
 .(8/3518)رشح مؿٝةة املٛةديط  (1)
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ـء ٨٦ احلؽير ا٣ُٮي٢ يف النٛةٔح.، (1)«يعيلٔن وال حيخٍئن  و٬ٮ ص
. [6 /املعففني] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿يف دٛكري ٝٮهل دٕةىل/  -أيٌة -ويف الىعيعني

 .(2)«إىل أُصاف أذُيّ ِّ حِ طْ حىت يؾيب أحدًْ يف رَ  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿»/ ٝةل 
وأػؿج مك٥٤ يف وعيع٫ ٨٦ ظؽير ق٤ي٥ ث٨ اعمؿ ظؽزين ا٣َل٧ٞؽاد ث٨ األقٮد 

ٔم اىلياٌث ٌَ اىـليق حىت حؤن َن دْ حُ »يٞٮل/  ٝةل/ ق٧ٕخ رقٮل ا   الظٍس ي
ث٨ اعمؿ/ ٚٮا ٦ة أدري ٦ة يٕين ثة٣َل٧ي٢ أمكةٚح األرض،  ٥ُ يْ ٤َ ٝةل قُ  -ًٌِٓ نٍلدار ٌيو

، قِ رَ ػَ ـيهٔن اجلاس ىلع كدر أغٍاىـًٓ يف اىْ  -ةل/أم ا٣َل٧ي٢ اذلي دلذع٢ ث٫ ا٣ٕني؟ ٝ
ـًٍِٓ/ ٌَ يؤن إىل نػتيّ، وًٌِٓ/ ٌَ يؤن إىل ركتتيّ، وًٌِٓ/ ٌَ يؤن إىل 

 ِّ ْي َٔ ُّ ، وًٌِٓ/ ٌَ حْل ٍُ ااىػرق  يُيِْخ ًٌ  .(3)«ثيؽه إىل ٚي٫ ٝةل/ وأمةر رقٮل ا  - إِىْـَخا
ًْ » ويف روايح/ ُْ ُر َٓ  .(4)«الظٍس ـَخْص

 مصأىث/
ٝؽ أػرب ا دٕةىل أن احلك٪ح ثٕرش أ٦سةهلة ٧ٚة ثةهلة يف ٬ؾا احلؽير ٝٮب٤خ  ـإن كيو/

 ثت٪ٛحف ٠ؿبح واظؽة ٨٦ ٠ؿب اآلػؿة؟ ول٥ دٞةث٢ ثٕرٍش؟
ٔاب ٔه ـاجل  /ٌَ وح

٬ؾا ٦ٛ٭ٮم ٔؽد ال يٛيؽ ظرًصا؛ ث٧ٕىن أ٫٩ ي٧٪ٓ اجلٞه وال ي٧٪ٓ الـيةدة، وين٭ؽ ذللٟ  -1
 .(5)«أو وضع غِّ أظيّ اهلل يف ظيّا، ٌَ أُظر ٌػرسً »/ ٝٮهل 

ْمَ٭٫َُ٤ حلني يَُّْسه و٦ٞؽرد٫ ىلع الكؽاد.
َ
َِّْٕس؛ يٕين/ أ َؿ ا٣َل٧ُ َْ ْن

َ
 وٚي٫ زيةدة ا٢ْ٣ِّ مل٨ أ

أنَّ لك ٠ؿبح ٨٦ ٠ؿب يٮم ا٣ٞية٦ح تنذ٢٧ ىلع أ٬ٮال ٠سرية وأظٮال وٕجح وخمةوف  -2
                                      

 .(194)، ومك٥٤ (4712)أػؿص٫ ابلؼةري  (1)
 .(2862)، ومك٥٤ (4938)أػؿص٫ ابلؼةري  (2)
 . (2864)أػؿص٫ مك٥٤  (3)
 ، وٝةل/ ظك٨ وعيط.(2421)، وا٣رت٦ؾي (23371)أػؿص٫ أمحؽ  (4)
 .(3714)أػؿص٫ مك٥٤  (5)
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 دمح، ود٤ٟ األظٮال إ٦ة ٔرشة، أو دـيؽ ٤ٔي٭ة.
 وٝي٢/ ألن ٠ؿبح ادل٩ية ٠أ٩٭ة ال يشء ثة٣جكجح ل١ؿبح اآلػؿة. -3

َف ٠ؿبًح ٨ٔ مؤ٨ٍ٦  َّٛ و٬٪ة ِسٌّ آَػُؿ ْٔي٥ٌ يْ٭ؿ ثُؿيٜ ا٣ٛ٭٥ واتلؽثؿ؛ وذلٟ أنَّ ٨ْ٦َ ٩
يف ادل٩ية خُيْذ٥َُ هل ثةخلري، ٚي٧ٮت ىلع اإلقالم؛ ألن الاكٚؿ ال يُؿَْظ٥ُ يف ادلار اآلػؿة وال 

ُف ٔ٪٫ ٨٦ِ ٠ؿب َّٛ  ٭ة.ُي٪َ
 حجتيّ/ 

وال يٞذرص اتل٪ٛحف ٬٪ة ىلع املةل، أو األميةء املةديح ا٣ْة٬ؿة، ث٢ رب٧ة اكن اتل٪ٛحف 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿٨ٔ َؿيٜ ادلاعء؛ ألن املذٞني جيؽون يف ادلاعء ٚؿًصة ود٪ٛحًكة/ 

 . [3-2 /اىعالق] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڻ
/  وممة يُجَْكُت ل٤نةٚيعِّ
َلَلَلَلَلَلةِء  َٔ  ثِةدلُّ

ُ
أ ـَ َتْ٭َلَلَل

َ
َـْدِريَْلَلَلَلَلَلَل٫ِ أ  َودََل

 

اَعءُ   َٓ ادلُّ  َو٦ََلَلة دََلَلَلْؽِري ث٧ََِلَلَلة َوَلَلَلَل٪َ
 

 ِقَلَلَلَلَ٭ةُم ال٤َّيَلَلَل٢ِ ٩ََلةَِٚلَلَلَلَؾٌة َو٣َِلَلَلَل٨ْ 
 

َلَلَلةءُ   ٌَ ِٞ ٦ََلَلَلِؽ ا٩ْ
َ ِْ ِ ٦ََلَلَلٌؽ َول

َ
(1)٣ََلَلَلَلَ٭ة أ

 
 

  وٌَ يرَّس ىلع ٌػرس يرس  اهلل غييّ يف ادلُيا واآلخرة»/ كَٔل»/ 
 لن٧ٮل د٪ٛحف ال١ؿبح هل٧ة.٬ؾا و٦ة ثٕؽه ٨٦ ِذ٠ْؿ اخلةص ثٕؽ ا٣ٕةم؛ 

ي٨ْ ٍٚٞ، ث٢ املٞىٮد ٦ة ٬ٮ أ٥ٔ  و٣حف املٞىٮد ثةملَّٕس ٬٪ة/ ٨٦ ٔضـ ٨ٔ قؽاِد ادلَّ
َ ٤ٔي٫ أمؿه؛ اكن يف اتلحكري ٤ٔي٫ أصؿ. ََّٕسَّ  ٨٦ ذلٟ، ٚلك ٨ْ٦َ َت

 ٚيؽػ٢ يف ذلٟ اإلٚذةء ث٧ة ٚي٫ يَُّْس ورػىح ٨٦ ٗري خمة٣ٛح ل٤رشع.
 ٧٠ة يؽػ٢ املؽي٨ ٨٦ ص٭ح ا٢٧ٕ٣.

َِّْٕس يف املةل يلٮن دةرًة ثإ٩ْةره إىل املحَّسة، و٬ٮ واصت؛ ٣ٞٮهل  واتلحكري ىلع ا٣َْل٧ُ

                                      
 .(3)صديٮان اإل٦ةم النةٚيع  (1)
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. وال جيٮز أن د٤ُج٫ ٦٪٫ وال أن [280 /ابللرة] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ﴿دٕةىل/ 
 .(1)دٕؿض ثؾلٟ وال أن دُةبل٫ ٔ٪ؽ ا٣ٞةيض

كةر ٨٦ ٓ ٔ٪٫، أو ثإُٔةا٫ ٦ة يـول ث٫ اإٔل حنٮ وؽٝح  ودةرة يلٮن ثإثؿاا٫، أو الًٮ
 و٬جح، وحنٮ ذلٟ، ولك ٬ؾا هل زٮاب ٠جري و٢ٌٚ ْٔي٥.

و٨٦ ٬٪ة ٥٤ٕ٩ ػُأ أوخلٟ ا٣ٞٮم اذلي٨ ي٤ُجٮن املَّٕسي٨، ويؿٕٚٮ٩٭٥ ل٤ٌٞةء 
 .[280 /ابللرة] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ﴿ويُةبلٮن حببك٭٥، وا دٕةىل يٞٮل/ 

كةر و٣حكٮا ٚإن ٝةل ٝةا٢/ ٦ة أكرث أ٢٬ ابلة٢َ يف الٮٝخ احلةرض اذلي٨  ٔٮن اإٔل يَؽَّ
كةر؟  ث٧َّٕسي٨، ٚىةظت احلٜ ال يسٜ ثةداعا٭٥ اإٔل

كةر ٨٦ ٣حف ث٧َّٕس،  ٚ٪ٞٮل/ ٥ٕ٩، األ٦ة٩ةت احلٮم اػذ٤ٛخ وال مٟ، وٝؽ يؽيع اإٔل
وٝؽ يأيت ثةلن٭ٮد ىلع أ٫٩ ٦َّٕس، ٣ل٨ أ٩خ إذا حتٞٞخ، أو ٤ٗت ىلع ّ٪ٟ أ٫٩ ٦َّٕس 

ُّٙ ٨ٔ ٤َج٫ و٦ُةبلذ٫.  وصت ٤ٔيٟ ال١
كةر ٨٦ أص٢ أن أ٦ة  إذا ٧٤َٔخ أن الؿص٢ وةظت ظي٤ح، وأ٫٩ مٮِس ٣ل٨ ادَََّع اإٔل

 ي٧ة٢َ حبٟٞ ٚ٭٪ة لٟ احلٜ أن د٤ُت ودُة٣ت، ٬ؾا ثة٣جكجح ل٧٤َّٕس حبٜ لٟ.
إال أن  امهللأ٦ة إذا اكن ٦ًَّٕسا حبٜ ٣٘ريك ٚإن اتلحكري ٤ٔي٫ ق٪ح و٣حف ثٮاصت 

ظٜ و٦ة أمج٫ ذلٟ، ٚ٭٪ة ٝؽ ٩ٞٮل ختىش أن يكةء إىل ٬ؾا الؿص٢ املَّٕس وحيبف ث٘ري 
 .(2)ثٮصٮب إ٩ٞةذه ٨٦ ذلٟ، ويلٮن ٬ؾا واصجًة ٤ٔيٟ ٦ة د٦َخ ٝةدًرا

٪ؽ مك٥٤/  ، أو »ٔو ْػرِسٍ ٌُ ْس َغَ  َِفِّ ٔم اىلياٌث؛ ـيُي َْ رس ه أن يُِخيّ اهلل ٌَ ُنرب ي ٌَ

 .(3)«يضْع غِّ
ْػرًسا، كال لصتياُّ/ جتاوزوا »ويف الىعيعني/  ٌُ ى 

َ
َُ اجلاَس، ـإَِذا رَأ اكن حاحٌر يَُداي

                                      
 . (359)ص، الث٨ ٔسي٧ني اجلٮويح رشح األربٕني (1)
 . (367 -359)صاملىؽر الكةثٜ  (2)
 .(1563)أػؿص٫ مك٥٤  (3)
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ْن يخخاوَز غِا؛ ـخخاوَز اهلُل غِّ
َ
  .(1)«غِّ ىػو  اهلَل أ

، ـلال َل/ ٌاذا ٌَ غتاده آحاه اهلل ٌااًل  أيت اهلل ةػتدٍ »ٝةل/  ويف احلؽير ٨ٔ اجليب 
ٌَ  -وال يوخٍٔن اهلل حديثاٝةل/  -غٍيج يف ادلُيا؟ َ اَ كال/ يا رب آححخين  ، ـهِج أةايع َم ل

 ، ـهِج أححرس ىلع اىـٍٔرس، وَ ازُ َٔ  اىـخَ ِق اجلاس، واكن ٌَ خيُ 
ُ
اىـٍػرس، ـلال اهلل/ أُا  رُ ظِ ُْ أ

 .(2)«أحق ةذا ٌِم؛ جتاوزوا غَ غتدي
 .[3 -2اىعالق/] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ ٝةل دٕةىل/

أال »/ ◙صةء ٔجٌؽ ماكدت يؿيؽ اإلاع٩ح ىلع ٔذ٫ٞ، ٚٞةل هل ٌٔلُّ ث٨ُ أيب َة٣ت 
اهُ ا ٔ٪ٟ؟  أ٧٤ٟٔ لك٧ةت ٧٤ٔ٪ي٭٨ رقٮُل ا  دَّ

َ
ولٮ اكن ٤ٔيٟ ٦س٢ صج٢ درٍب دي٪ًة أ

ٔاك امهلل٢ٝ/   .(3)«انفين حباللم غَ حرامم، واؽِين ةفضيم غٍَ ش
َ »ٝٮهل/  َْ يرَس  ر، ودٞؽيؿه/ ٦ة دَّٕسَّ ٤ٔي٫. /«ٌَ  املٕٛٮل ٦ٞؽَّ
َ اهلل»وٝٮهل/   ٦ٕٛٮهل أمؿه، أي/ دميٓ أمؿه. /«يرَس 

ة -ٚال ٚؿق ٚي٧ة دَّٕسَّ ثني ادلٝيٜ واجل٤ي٢، وال ٚؿق ًٌ ٚي٧ة دحَّس ثني ادلٝيٜ  -أي
 واجل٤ي٢.
  /ا شرته اهلل يف ادلُيا واآلخرة»كَٔل ًٍ  /«وٌَ شرت مصي
ا» ًٍ ٚي٫ ظؾف مٌةف، دٞؽيؿه/ ٨٦ قرت ز٣ح مك٥٤، والـ٣ح/ املٕىيح  /«وٌَ شرت مصي

 واهلٛٮة وحنٮ٬ة، أو دٞؽيؿه/ ٨٦ قرت ٔٮرة مك٥٤.
٭ة ٚي٧ة مىض ٚال خُيرِْب ثؾلٟ ظة٧ً٠ة، ٚإن ٢ٕٚ وان  وقرت الـ٣ح يذعٜٞ ثأن ي٥٤ٕ ثٮٝٔٮ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿وةظج٭ة مكذٮًرا ٗري دلة٬ؿ ثةملٕةيص؛ اكن ذلٟ م١ؿو٬ًة؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ 

 . [11 /اجلٔر] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب
                                      

 .(1562)، ومك٥٤ (2778)أػؿص٫ ابلؼةري  (1)
 .(1567)، ومك٥٤ (2777)أػؿص٫ ابلؼةري  (2)
 ، وٝةل/ ظك٨ ٗؿيت.(3563)أػؿص٫ ا٣رت٦ؾي  (3)
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 ٝي٢/ واملؿاد املك٥٤ املكترت ٚي٧ة وٝٓ ٦٪٫، أو ٦ة ادُِّ٭٥َ ث٫ و٬ٮ ثؿيء.
ََّسُ ٦٪٫ ٔ٪٫؛ ٧٠ة ٢ٕٚ  ْٛ ؛ يُْؤَمُؿ ثةتلٮبح، وال يُْكذَ و٦س٢ ٬ؾا/ إن صةء ٩ةد٦ًة دةاجًة وأٝؿَّ حبؽٍّ

 .(1)٦ٓ ٦ةٔـ وا٣٘ة٦ؽيح اجليب 
ِػَؾ جبؿي٧ذ٫ وذ٩ج٫، ول٥ يج٤ٖ اإل٦ةم ػربه؛ ٚيضٮز النٛةٔح يف أمؿه 

ُ
و٦س٢ ٬ؾا/ إن أ
ٔا ذوي اهليئات غْثاحًٓ»ظىت ال يج٤ٖ؛ حلؽير/  ري٧٬ة.(2)«أكيي  ، و٬ٮ ٝٮل ٦ةلٟ وأمحؽ ٗو

٭ة، وال  ُٛ ٚإن اكن وةظت الـ٣ح مكذٮًرا، ووْٕٝخ ٦٪٫ ٬ٛٮٌة، أو ز٣ٌح؛ ٚإ٫٩ ال جيٮز ٠ن
ْث ث٭ة؛ ألنَّ ٬ؾه ٗيجح حمؿ٦ح؛ ٦ة ل٥ يَْؽُع داٍع إىل ذلٟ.٬ذ١ُ٭ة، وال اتلع  ؽُّ

 ورشوط شرت الزىث/
ة ل٤ٕجةد. -1 ًّٞ ة  و٣حكخ ظ ًّٞ  أن دلٮن ظ
 أن دلٮن ٝؽ ا٩ذ٭خ ومٌخ. -2

 وخيؿج ٨٦ ٬ؾا/ ٦ة لٮ رآه ىلع املٕىيح ٚيضت ٤ٔي٫ ٦٪ٕ٭ة إن ٝؽر، أو ٤َت ٨٦ يٕي٪٫.
أن دلٮن ٨٦ ذوي اهليبةت ومم٨ ل٥ يٕؿف ثةملضة٬ؿة ثةإلٚكةد واألذى، أ٦ة ٗري٥٬  -3

ُٕ٭٥ يف مـيؽ األذى  -أو ي٪ؽب -ٚيضت أال يُْكرَتَ ٤ٔي٭٥؛ ألن الكرت ٤ٔي٭٥ ي٧ُُِ
 وا٣ٛكةد.

٤ي٫ أن يؿٚٓ أمؿ٥٬ ل٤ٮايل وحنٮه؛ ٦ة ل٥ يرتدت ىلع ذلٟ ٦ٛكؽة أكرب.  ٔو
اوًية، أو أ٦ي٪ًة ىلع يتي٥، أو وٝٙ، أو وؽٝح؛ ٚيضت أال يلٮن املكذٮر مة٬ًؽا، أو ر -4

ةدًظة ٚي٭٥، و٣حف ٬ؾا ٨٦ ا٣٘يجح، ث٢ ٨٦ اجلىيعح الٮاصجح.  ٝ٥َِ٤َٔ  ثةإلدمةع صؿظ٭٥ ىلع ٨٦ 
وإذن ٚةلكرت ٝؽ يلٮن ٚي٫ ػري، ٚي١ٮن حم٧ٮًدا، ٧٠ة يف قرت وةظت املؿوءة اجلةدم 

ا ٚي١ٮن ٦ؾمٮ٦ًة، و ٬ؾا اكلكرت ىلع املٞي٥ ىلع املٕىيح، ىلع زتل٫، وٝؽ يلٮن الكرت رشًّ

                                      
 .(1694)، (1693)، ومك٥٤ (6824)أػؿص٫ ابلؼةري  (1)
 .(7253)، وا٣جكةيئ يف ال١ربى (4375)، وأثٮ داود (24946)أػؿص٫ أمحؽ  (2)
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ا وَ٘ية٩ًة، وٝؽ ال د٥٤ٕ يف ثٕي اجلةس  ـداد ثةلكرت إال رشًّ واملٕذؽي ىلع اجلةس اذلي ال ي
٢٬ قرته ػري، أم ٠ن٫ٛ، ٚةألو٢/ أن الكرت ػري، واخلُأ يف ا٣ٕٛٮ ػري ٨٦ اخلُأ يف 

تجني ثٕؽ ذلٟ أن ٬ؾا ا٣ٕٞٮبح، و٣ل٨ يف ٬ؾه احلةل دتجٓ أمؿه، وال د٭٫٤٧؛ أل٫٩ رب٧ة ي
، و٨٦ ذلٟ/ لٮ رأى مؼًىة ٦ذ٤بًكة ثةلـ٩ة، ٚةػذيةر الكرت، أو (1)الؿص٢ ٣حف أ٬اًل ل٤كرت

 .(2)ال١نٙ دااؿ ىلع احلةالت الكةثٞح ظكت ٦ة دٞذٌي٫ املى٤عح
 ـرع/
ة/   ًٞ ٚة٣ٕٮرة ٬٪ة ظكيح، أو ٦ٕ٪ٮيح،  «ٌَ شرت غٔرة مصيً»وىلع اتلٞؽيؿ املؾ٠ٮر قةث

وذلٟ ثإاع٩ذ٫ ىلع قرت دي٪٫؛ ٠أن يلٮن حمذةًصة جلاكح ٚيتكجت هل، أو يذٮق٢ هل يف ثٌةٔح 
 يذضؿ ٚي٭ة.

.٫ ًِ ْؿ ِٔ ٍ ثٕؽم ا٣٘يجح واذلِّب ٨ٔ   ويؽػ٢ يف ذلٟ/ قرت ٦ٕنيِّ
ٍّٜ ٌٚع٫ ا  وُيؤَْػُؾ ٨٦ احلؽير أن ٨ْ٦َ ٌٚط مك٧ً٤ة، أو ٠نٙ ٔٮرد٫ ث٘ري ظ

َٙ ٔٮرد٫ ظىت يف ثحذ٫، و٬ؾا ٩ه يف احلؽير/وك ٌَ شرت غٔرة أخيّ املصيً، شرت اهلل » ن
ٔم اىلياٌث، وٌَ نظؿ غٔرة أخيّ املصيً، نظؿ اهلل غٔرحّ حىت يفضحّ ةٓا  غٔرحّ ي

 .(3)«يف ةحخّ
ٝةل ثٕي الٮزراء الىةحلني بلٕي ٨٦ يأمؿ ثةملٕؿوف/ اصذ٭ؽ » /وممة ذ٠ؿه اث٨ رصت
 .(4) «ّ٭ٮر ٦ٕةوي٭٥ ٔيت يف أ٢٬ اإلقالم أن تكرت ا٣ٕىةة ٚإن

 /«شرته اهلل يف ادلُيا واآلخرة»وٌػىن 
 أي/ ال يٌٛع٫ يف ادل٩ية وال يٕةٝج٫ ىلع ٦ة ٚؿط ٦٪٫ يف اآلػؿة.

                                      
 . (361)ص، الث٨ ٔسي٧ني اجلٮويح رشح األربٕني (1)
 . (436)ص، ٣ٕجؽ الٮ٬ةب أيب وٛيح اجلٮويح ، رشح األربٕني(81)صل٤٪ٮوي ، األربٕني اجلٮويحرشح  (2)
 .(2546)أػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫  (3)
 .(3/1712)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلل٥  (4)
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أدركخ ٝٮ٦ًة ل٥ يل٨ هل٥ ٔيٮب، ٚؾ٠ؿوا ٔيٮب اجلةس ٚؾ٠ؿ اجلةس » /ٝةل ثٕي الك٤ٙ
ٮا ٨ٔ ٔيٮب اجلةس ٚجُِكيَْخ ٔيٮب٭٥هل٥ ٔيٮبًة، وأدركخ ٝٮ٦ًة اك٩خ هل٥ ٔيٮب،  ُّٛ ١ٚ» (1). 

  /واهلل يف غٔن اىػتد ٌا اكن اىػتد يف غٔن أخيّ»كَٔل»/ 
 .«ٌَ اكن يف حاحث أخيّ اكن اهلل يف حاحخّ»ويف احلؽير اآلَػِؿ/ 

 . الٮاو/ اقتب٪ةٚيح و٣حكخ اعَٛح.
ؽل ٨ٔ اجل٤٧ح الرشَيح إىل اجل٤٧ح االق٧يح ٥٤ٚ يأت ٚي٭ة ثىٮرة  اتلعٞيٜ؛ إمةرة ٔو
. ٌٜ ال مٟ ٚي٫، زةثٌخ داا٥ مكذٞؿٌّ َّٞ  إىل أن ٠ٮن ا ٦ٕي٪ًة مل٨ أاعن أػةه أمٌؿ حم

 وإن اكن ٦ة ٝج٫٤ ٠ؾلٟ ل١٪٫ ٬٪ة أمؽُّ وآ٠َُؽ.
و٬ؾا دؾيي٢ ملة ٝج٫٤؛ لن٧ٮهل دلٚٓ املرضة، و٬ٮ ٦ة يف اجل٤٧ذني األوحلني، وص٤ت امل٪ٕٛح 

 و٬ٮ يف اثلةثلح.
اثلالث يف دٚٓ املرضة، و٬ؾه اع٦ح يف ادلٚٓ واجل٤ت؛ ٤ٚ٭ؾا ٔؽل ٨ٔ وٝي٢/ ث٢ اجل٢٧ 

 قيةق الرشط إىل قيةق اجل٤٧ح االق٧يح؛ حلذٞٮى ظ٧١٭ة ثب٪ةء اخلرب ٚي٭ة ىلع املجذؽأ.
 زااؽة يف اخلرب./ «يف» لك٧ح
 ث٧ٕىن ٦ٕني واإلًةٚح )ٔٮن ا٣ٕجؽ( ث٧ٕىن الالم. /«غٔن»

 اكم٤ح، وذلٟ ثأن يؤيؽه ويحَّس هل ٌٝةء ظٮاجئ٫. واملٕىن/ وا ٦ٕني ل٤ٕجؽ، أي/ إاع٩ح
٤ي٫ ٚذٞييؽ ذلٟ ثٞٮهل/  ٌا اكن اىػتد يف غٔن »وإال ٚة يف ٔٮن ا٣ٕجؽ داا٧ًة، ٔو

يت يف االقذ٧ؿار ىلع ٦ٕةو٩ح األخ يف ادلي٨. «أخيّ  ٗري مؿاد، وكأن املٞىٮد ٦٪٫ ا٣رٗت
 ٟ ا٣ٕجؽ ٨٦ اثلٮاب اجلـي٢.ز٥ ال ػٛةء يف أن اإلاع٩ح زااؽة ىلع ٦ة ادََّػؿ ا ذلل

 واملؿاد ثة٣ٕجؽ ٬٪ة/ ٦ة ين٢٧ اذل٠ؿ واأل٩ىث واحلؿ والؿٝيٜ.
 ٦ة مىؽريح ّؿٚيح، أي/ ٦ؽة ٠ٮ٫٩ يف ٔٮن أػي٫. /«ٌا اكن اىػتد»

                                      
 .(3/1711) صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلل٥ (1)
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 واإلاع٩ح ثة٤ٞ٣ت واحلؽ وال٤كةن واملةل واجلةه وحنٮه.
 وٝؽ أظك٨ ا٣ٞةا٢/

َلٌَلَّ َزَاُة ٦ََلة َم١ََ٤َلْخ يََلِؽي َٔ ْخ  ًَ  ُِٚؿ
 

َلَلَلة  َٕ َٛ ْم
َ
ِْيَلَلنَي َوأ

ُ
ْن أ
َ
 َوَزَاُة َصَلَلةِ  أ

 

واإلاع٩ح ٬٪ة ٦ٞيؽة ثلٮ٩٭ة ٤ُ٦ٮبح رشاًع، وإال ٚال ػٛةء أن ا ال يٕني ٨٦ أاعن 
 ّة٣َل٧ًة ىلع ٫٧٤ّ.

 وإيسةر األخ ثةذل٠ؿ دون األػخ؛ لرش٫ٚ وإال ٚةأل٩ىث ٦س٫٤ يف ذلٟ.
 إ٧٩ة ثةإلًةٚح إىل اثلٮاب.ال يٕين املكةواة و /«ٌا اكن اىػتد يف غٔن أخيّ»وكَٔل/ 

 وال يٞةل احلك٪ح ثٕرش أ٦سةهلة و٬٪ة ثٮاظؽة، وٝؽ قجٜ اجلٮاب ٨ٔ ذلٟ ٝؿيجًة.
 ز٥ إن الكيع يف ٌٝةء ظٮااش املك٧٤ني ٨٦ أ٥ْٔ ا٣ٞؿبةت.

 .(1)«خري اجلاس أُفػًٓ ليِاس»ٝةل/  أن رقٮل ا  ◙٨ٕٚ صةثؿ 
٨ اث٨ ٧ٔؿ   أحب  اجلاس إىل اهلل أُفػًٓ، وأحب »ٝةل/  أن رقٮل ا  ¶ٔو

ًِا،  األغٍال إىل اهلل  رسور حُدخيّ ىلع مصيً، أو حوظؿ غِّ نربث، أو حليض غِّ دي
ٌَِ أن أغخهؿ يف  َحب  إيل  

َ
أو حعرد غِّ حٔاًع، وألن أميش ٌع أيخ املصيً يف حاحث أ

ّ، وٌَ نظً ؽيًظا ٌََ نؿ  ؽضتّ شرت اهلل غٔرح  -طاء أن يٍضيّ أمضاه ؤل -املصخد طٓرًا، و
ع أخيّ املصيً يف حاحث حىت يثتخٓا َل أثتج اهلل  ٔم اىلياٌث، وٌَ مىشٌ  مأل اهلل كيتّ رىًض ي

ٔء اخليق حلفصد اىػٍو نٍا يفصد اىـَلو   ٔم حزل األكدام، وإن ش  .(2)«اىػصَو  حػاىل كدٌّ ي
٨ أيب ٝالثح/  ٝؽمٮا يث٪ٮن ىلع وةظت هل٥  أن ٩ةًقة ٨٦ أوعةب رقٮل ا »ٔو

ػرًيا، ٝةلٮا/ ٦ة رأي٪ة ٦س٢ ٚالن ٍٝ، ٦ة اكن يف مكري إال اكن يف ٝؿاءة، وال ٩ـجلة ٦٪َلـاًل إال 
ٌَ اكن يػيؿ مجيّ، أو داةخّ؟ ، ظىت ذ٠ؿ/ ـٍَ اكن يوفيّ ضيػخّ؟اكن يف والة، ٝةل/ 

                                      
 .(7658)وابلي٭يق يف النٕت  ،(5787)أػؿص٫ ا٣ُرباين يف األوقٍ  (1)
 .(92)أػؿص٫ اث٨ أيب ادل٩ية يف اوُ٪ةع املٕؿوف  (2)



 

 

 

603  

 .(1)«ـلكوً خري ٌِّٝةلٮ/ حن٨، ٝةل/ 
٢ ٢ٕٚ اجليب   ي٫ يف ٬ؾا النأن.ووةظج وتلذأ٦َّ

٢ْ ٬ؾا احلؽير ا٣ْٕي٥ اذلي رواه أنف ث٨ ٦ةلٟ  َّ٦
َ
اكن يف ٤ٞٔ٭ة  أن امؿأةً »/ ◙ودأ
 ِم هَ يا أم ـالن، اُظري أي الصِّ ، ٚٞةل/ ، ٚٞة٣خ/ ية رقٮل ا، إن يل إحلٟ ظةصحً يشءٌ 
خ ٨٦ ظةصذ٭ة حىت أكيض لم حاحخم، طئِج   .(2)«ٚؼال ٦ٕ٭ة يف ثٕي ا٣ُؿق ظىت ٚٗؿ

ق اجليب  ٚ٭ؾا و٪ي٫ٕ  ري٬ة ٨٦ اجلةس  ٦ٓ ٨ْ٦َ ث٤ٕٞ٭ة يشٌء، ول٥ يُٛؿِّ ثني ٬ؾه ٗو
 يف ٌٝةء ظٮاجئ٭٥، وراعيذ٭٥.

٥ ٦ة ٬ٮ ٚي٫ ٨٦ أمؿ اجلجٮة وادلٔٮة وا٣ٞيةدة أل٦ٍح  ل٥ يرتِك اجليبُّ  ٬ؾه وظةصذ٭ة، ٗر
الن، وٝؽ  ثأك٤٧٭ة، و٬ؾا درٌس لزلي٨ يٕزتلٮن اجلةس، وي٧زيون يف دلةلك٭٥ ثني ٚالن ٔو

وصؽُت ادل٩ية »/ ♫امذىك الك٤ٙ ٨٦ ٦س٢ ٬ؾا الك٤ٮك، ٝةل أثٮ ظةزم ق٧٤ُح ث٨ دي٪ةر 
نَّ ٬ؾا ٔ٪ؽه، ٝةل ٚذلك٥َّ ثلالٍم َٮي٢ٍ؛ ٝةل الـ ،محبني

َ
/ إ٫َّ٩ِ صةري ٦ة ٠٪ُخ أرى أ ٬ؿيُّ

 .(3)«ظةزم/ لٮ ٠٪ُخ ٗ٪يًّة ٣ٕؿْٚذين أثٮ
َٟ ماكيح أيب ظةزٍم   .♫ٚةظؾر أن تن٤٧َ

٢ ٠يٙ حي٤ت ل٤يحِّ أٗ٪ة٦٭٥ ٧٤ٚة اقذؼ٤ٙ ٝة٣خ صةريح  ◙اكن الىؽيٜ » ودأ٦َّ
ريين ٦ة دػ٤ُخ ٚي٫ ٨ٔ يشء ٦٪٭٥/ اآلن ال حي٤ُجُ٭ة، ٚٞةل أثٮ ثلؿ/ ثًل وإين ألرصٮ أن ال ي٘

 .(4)«٠٪خ أ٫٤ٕٚ
 وا٩خ ا٣ٕؿب تكذٞجط أن حت٤ت ا٣جكةء، ٚاكن الؿصةل يٞٮمٮن ثةحلالب.

و٬ؾا ا٣ٛةروق رآه ٤َعح ثةل٤ي٢ يؽػ٢ ثيخ امؿأٍة، ٚؽػ٢ إحل٭ة ٤َعح ٩٭ةًرا، ٚإذا   
                                      

 .صيؽ مؿَق٢ ٬ؾا/ (9/324)، وٝةل احلةِٚ يف املُة٣ت ا٣ٕةحلح (376)أػؿص٫ أثٮ داود يف املؿاقي٢  (1)
 . (2326)أػؿص٫ مك٥٤  (2)
 . (2/248)اتلةريغ ال١جري، الث٨ أيب ػيس٧ح  (3)
، (2/487)، د٭ؾيت األق٧ةء (1/258)، وٛح الىٛٮة (3/186)ا٣ُجٞةت، الث٨ قٕؽ ، (2/354)ذ٠ؿه ا٣ُربي يف اتلةريغ  (4)

 . (1715 -3/1714)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلل٥ 
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ٔضٮز ٧ٔيةء ٦ٕٞؽة، ٚكأهلة ٦ة يى٪ٓ ٬ؾا الؿص٢ ٔ٪ؽك؟ ٝة٣خ/ ٬ؾا هل ٦٪ؾ ٠ؾا وكؾا 
يذٕة٬ؽين يأدحين ث٧ة يى٤عين، وخيؿج ٔين األذى، ٚٞةل ٤َعح/ زل٤ذٟ أمٟ ية ٤َعح، 

؟! ُٓ  .(1)أٔرثاِت ٧َٔؿ دَتَِّجَل
وان ٠سري ٨٦ الىعةثح والىةحلني ينرتط يف قٛؿه أن خيؽم أوعةث٫، ٧٠ة ٝةل 

 دلة٬ؽ/ وعجخ اث٨ ٧ٔؿ يف قٍٛؿ ألػؽ٫٦ ٚاكن خيؽ٦ين.
٤ي٭٥ أن خيؽ٦٭٥، ٚاكن إذا أراد أظٌؽ ٦٪٭٥ أن ووعت رص٢ ٝٮ٦ًة يف اجل٭ةد، ٚةمرتط ٔ

ي٘ك٢ رأق٫، أو زٮب٫؛ ٝةل/ ٬ؾا رشيط ٚي٫٤ٕٛ، ٧ٚةت ٚضؿَّدوه ل٤٘ك٢، ٚؿأوا ىلع يؽه 
 م١ذٮًبة/ ٨٦ أ٢٬ اجل٪ح، ٚ٪ْؿوا؛ ٚإذا   ٠ذةثح ثني اجلرل وال٤ع٥.

 ٍٟ ٨ أنف ث٨ ٦ةل يف الكٛؿ ٧ٚ٪ة الىةا٥، و٦٪ة  ٠٪ة ٦ٓ اجليب »، ٝةل/ ◙ٔو
ُؿ، ٝةل/ ٚزنجلة ٦زنال يف يٮم ظةر أكرث٩ة ّال وةظت ال١كةء، و٦٪ة ٨٦ يذيق ا٣َل٧ٛ

الن٧ف ثيؽه، ٝةل/ ٚكٍٞ الىٮام، وٝةم ا٣َل٧ُٛؿون ٚرضبٮا األثجيح، وقٞٮا الؿاب، ٚٞةل 
ٔم ةاألحر/ رقٮل ا   .(2)« ذْب اىـٍفعرون احل

ْن » ٝةل/ ويف ظؽير أيب ٬ؿيؿة ٨ٔ اجليب 
َ
حُْدِخَو ىلع أخيم أـضُو األغٍال أ

ّ خزبًا ٍَ ًِا، أو ُتْعِػ  .(3)«املؤٌَ رسوًرا، أو حليِضَ َل دي
٥ِ ا٢ٌٛ٣ يف ٬ؾه األثٮاب الكة٣ٛح دميٕ٭ة/ أن اخل٤ٜ ٔيةل ا،  َْ ِٕ وممة ي٧٤ٕٟ ثِ
ود٪ٛحف ٠ؿب٭٥ وٌٝةء ظٮاجئ٭٥ إظكةن إحل٭٥، وا٣ٕةدة أن الكيؽ واملةلٟ حيت اإلظكةن 

 ٣ٕيةهل وػؽ٫٦.
  ا»/ كَٔل ًٍ  /«وٌَ شيم ظريًلا ييخٍس ـيّ غي

 أي/ قىع ٚي٫ ودػ٫٤.، «شيم»

                                      
 . (1/48)أػؿص٫ أثٮ ٩ٕي٥ يف احل٤يح  (1)
 . (1119)، ومك٥٤ (2897)أػؿص٫ ابلؼةري  (2)
 .(112)أػؿص٫ اث٨ أيب ادل٩ية يف ٌٝةء احلٮااش  (3)
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ؿ ويؤ٩َّر،  ا٣ُؿيٜ/ ٕٚي٢ ٨٦ ا٣ُؿق؛ ألن األرص٢ دُؿ٫ٝ بكٕي٭ة ٚي٫، وا٣ُؿيٜ/ يَُؾ٠َّ
ُؿق. َُ ُؿق و َْ

َ
 واجل٧ٓ أ

 واملٞىٮد ثُؿيٜ ٬٪ة/
ِريَؽ ث٫ ا٣ُؿيٜ املعكٮقح/ -1

ُ
 إِْن أ

 ا٣رَبِّ وابلعؿ واجلٮ.٤ُ٦ٜ ٦ة يٮو٢ إىل ا٥٤ٕ٣ ٚحن٢٧ َؿق 
ِريَْؽ ث٫ َؿ٫ٝ املٕ٪ٮيح/ ٚحن٢٧ ظ٫ْٛ و٦ؾا٠ؿد٫ و٦ُة٣ٕذ٫. -2

ُ
 وإِْن أ

 وٚي٫ اقذٕةرة درصحييح، ظير اقذٕةر اق٥ ا٣ُؿيٜ ملة ُذ٠َِؿ جبة٦ٓ أّن ًلًك مٮو٢.
 أي/ ي٤ُت. ،«ييخٍس»
 يف اغيذ٫، أو بكبج٫، أو ٚي٫ ظٞيًٞح و٬ؾا ٩ةدٌر ٚال حُي٢ُ٧َْ ٤ٔي٫. ، أي/«ـيّ»
ِريَؽ ثة٣ُؿيٜ ٦ة ٬ٮ أ٥ٔ ٨٦ ا٣ُؿيٜ احليس ٚيه ل٤كبجيح وا٣ْؿٚيح. /«يف»

ُ
 ل٤ْؿٚيح، ٚإِْن أ

ا» ًٍ  ٧ً٤ٔة رشٔيًّة ٨٦ ٤ٔٮم ا٣٘ةيةت، أو الٮقةا٢. ، أي/«غي
٥٤ٔ صةاـ لٮروده ٩لؿة يف  و٬ٮ ٦ة ٝةهل احل٤يَم ودمةٔح، وٝةل ٗري٥٬/ ٬ٮ اعم للك

ة إىل اجل٪ح ًٞ  .(1)قيةق الرشط واألول أوص٫؛ أل٫٩ اذلي يك٭٢ ا ث٫ َؿي
٢ ا٥٤ٕ٣، أو ل٥  وال ٚؿق ثني االتل٧ةس ثةتل٥ُّ٤ٕ، أو ثةتل٤ٕي٥، أو اتلى٪يٙ قٮاء ظىَّ

٧ةل ثةجليةت. ٢؛ ألن اأٔل  حيىِّ
َؿ ٣ِٛ  وي٪ؽرج ٚي٫ ا٤ٞ٣ي٢ وال١سري.؛ ٣حن٢٧ أ٩ٮاع ا٤ٕ٣ٮم ادليجيح «ا٥٤ٕ٣» و٩َلَّ

َِّسَ الك٤ٮك، أو َقْ٭٫َُ٤. َٔ  ٧٠ة ال ٚؿق يف ا٣ُؿيٜ ثني ٠ٮ٫٩ َٮياًل، أو ٝىرًيا 
  و اهلل ةّ»/ كَٔل ٓ  /«ش

 أي/ ثؾلٟ الك٤ٮك، إذا ٝىؽ ث٤ُج٫ وص٫ ا دٕةىل، واال٩ذٛةع ث٫ وا٢٧ٕ٣ ث٧ٞذٌةه.
رشااٍ هلؾا ا٥٤ٕ٣ و  ا٢٧ٕ٣ ث٫ ونرشه، ودؿك املجة٬ةة وامل٧ةراة،  وذ٠ؿ اجلٮوي

                                      
 . (277)ص اجلٮا٬ؿ ابل٭يح يف رشح األربٕني اجلٮويح (1)
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واالظتكةب يف نرشه، ودؿك ابلؼ٢ ث٫، واتلٮآً، واظذ٧ةل األذى يف ثؾل اجلىيعح 
واالٝذؽاء ثةلك٤ٙ، وأن يٞىؽ ث٫٧٤ٕ ٨٦ اكن أظٮج إىل اتل٥٤ٕ، وأن يْ٭ؿ أزؿ ا٥٤ٕ٣ ىلع 

 ق٤ٮك٫ وظةهل.
ِِ ٣ََلَلَلَل٨ْ  َلَلَلَل ِٔ ُِ الَْٮا ِٔ َلَلَلجاََل  َمَلَلَلَٮا ْٞ  ُت

 

اَل   وَّ
َ
َلَلَلَلَليََ٭ة ََٝل٤ْجَُلَلَلَلَل٫ُ أ ِٕ  َظَلَلَلَلَلىتَّ يَ

 

 ٍِ َلَل ِٔ ٤ََلَل٥ُ ٦َِلَلَل٨ْ َوا ّْ
َ
 يََلَلة ََٝلَلْٮِم ٦ََلَل٨ْ أ

 

َٙ ٦ََلَلة ََٝلَلْؽ ََٝلَلةهَلُ يِف ا٣َْلَلَل٧َاَل    َػَلَلة٣َ
 

ِٜ إِْظَكَلَلَلَلة٫َ٩ُ 
َ٭َلَلَلَؿ َبَلَلَلنْيَ ا٣َْلَلَلَلَؼ٤ْ ّْ

َ
 أ

 

ة َػَلَلَلَلاَل   َٙ الَلَلؿَّمْح٨ََ ٣ََلَلَل٧َّ (1)وََػَلَلَلة٣َ
 

 

.و٬ؾا ا٣تك٭ي٢ ٗري اثلٮاب ٩ْري ٦ة   مؿَّ
ذا اىتصٓيو يف ادلُيا واآلخرة/  ْو

٢َ ا هل ٬ؽايح أٌا يف ادلُيا -1 / ٚجذٮٚي٫ٞ ل٤ىةحلةت، وحب٫ْٛ ٨٦ الكحبةت، ٚةملٕىن/ َق٭َّ
مٮو٤ح إىل اجل٪ح، ٚي١ٮن ٨٦ ثةب االقذٕةرة اتلرصحييح ظير اقذٕةر اق٥ ا٣ُؿيٜ 

٤َج٫ و٬ٮ يؤدي إىل ل٤٭ؽايح جبة٦ٓ اإليىةل يف لك. وٝي٢ ا٣تك٭ي٢ ٬٪ة ل٥٤ٕ٤ اذلي 
 اخلنيح، ز٥ اجل٪ح.

ثأن جيةزى ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣ ثتك٭ي٢ دػٮل اجل٪ح، حبير ال يؿى مؽة  ويف اآلخرة/ -2
 املٮٝٙ واملؿور ىلع الرصاط، وا٣ُؿيٜ احليّسّ ل٤ض٪ح ٬ٮ الرصاط.

 ٚال ٦ة٩ٓ إًذا ٨٦ أن يلٮن ا٣تك٭ي٢ يف ادل٩ية واآلػؿة.
ـاء ٨٦ صجف ا٢٧ٕ٣ وّ٭ؿ ٨٦ ٬ؾه ا٣ٕجةرة و٦ة قجٞ٭ة أن ا ، [26 /اجلتأ] ﴾ۅ ۉ﴿جل

 و٬ؾه ا٣ٕجةرة ذات دال٣ح ْٔي٧ح ىلع ٢ٌٚ ا٥٤ٕ٣ وا٧٤ٕ٣ةء.
 ز٥ إن ا٥٤ٕ٣ الرشيع اجلةٚٓ ٬ٮ اذلي يذ٤ٕٜ ث٫ ْٔي٥ األصؿ؛ ألن ا٥٤ٕ٣ ٧٤ٔةن/

 ٦ة اكن يف اجلَ٪َةن. -1

                                      
 . (83 -82)ص، ل٤٪ٮوي اجلٮويح رشح األربٕني (1)
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 ٦ة اكن ىلع ال٤كةن. -2
ا٥٤ٕ٣ ثة وأق٧ةا٫ ووٛةد٫ وإٔٚةهل املٞذٌيح خلنحذ٫ وحمجذ٫ وػٮ٫ٚ  ـاألول/

 ودْٕي٫٧، ٚ٭ؾا ٬ٮ ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ.
إن أٝٮا٦ًة يٞؿؤون ا٣ٞؿآن ال جيةوز دؿاٝي٭٥، و٣ل٨ إذا وٝٓ يف » /ٝةل اث٨ مكٕٮد
 .(1) «ا٤ٞ٣ت، ٚؿقغ ٚي٫ ٩ٛٓ
٥٤ يف ا٥٤ٕ٣ ٧٤ٔةن/ ٥٤ٔ ىلع ال٤كةن، ٚؾاك ظضح ا ىلع » /ٝةل احلك٨ اث٨ آدم، ٔو

 .(2) «ا٤ٞ٣ت، ٚؾاك ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ
 ا٥٤ٕ٣ اذلي ىلع ال٤كةن؛ ٚ٭ٮ ظضح ا ىلع ػ٫ٞ٤. واثلاين/

ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ، و٬ٮ ا٥٤ٕ٣ ابلة٨َ اذلي خية٣ٍ ا٤ٞ٣ٮب  ـأول ٌا يُْرَفُع ٌَِ اىػيً/
ذ٫ ويى٤ع٭ة، ويجَق ٥٤ٔ ال٤كةن ظضًح، ٚيذ٭ةون اجلةس ث٫، وال ي٤٧ٕٮن ث٧ٞذٌةه، ال مح٤
وال ٗري٥٬، ز٥ يؾ٬ت ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ثؾ٬ةب مح٤ذ٫، ٚال يجَق إال ا٣ٞؿآن يف املىةظٙ، 
و٣حف، ز٥ ٨٦ ي٥٤ٕ ٦ٕة٩ي٫ وال ظؽوده وال أظاك٫٦، ز٥ يَُّسى ٤ٔي٫ يف آػؿ الـ٦ةن، ٚال 
 /يجَق يف املىةظٙ وال يف ا٤ٞ٣ٮب ٦٪٫ يشٌء ثةللكيح، وبٕؽ ذلٟ دٞٮم الكةٔح، ٧٠ة ٝةل 

ٔم الصاغث إال»  .(3)«ىلع رشار اخليق ال حل
ٔم الصاغث ويف األرض أحد يلٔل اهلل اهلل» /-يف احلؽير اآلَػؿِ  -وٝةل  .(4)«ال حل
  /ٔم يف ةيج ٌَ ةئت اهلل يخئن نخاب اهلل ويخدارشُّٔ ةحًِٓ؛ إال »كَٔل وٌا حيس ك

ً اهلل ـيٍَ غِده ْخًٓ املالئوث، وذنْر  /«ُزىج غييًٓ الصهيِث، وؽظحخًٓ الرمحث، وحف 
، خبالف  ؽٍّ َٕ الٮاو/ لالقتب٪ةف؛ ألنَّ ٦ة ٝج٤٭ة وبٕؽ٬ة ٦ذجةي٪ةن، ظير األول ٫ٕٛ٩ ٦ُذَ

                                      
 .(822)أػؿص٫ مك٥٤  (1)
 .(3/1719)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلل٥  (2)
 .(1924)أػؿص٫ مك٥٤  (3)
 .(148)أػؿص٫ مك٥٤  (4)
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 اثلةين ٚ٪٫ٕٛ ٝةرص.
ٔم»  ٝي٢/ خيه الؿصةل، وٝي٢/ ي٥ٕ الؿصةل وا٣جكةء، واألوط األول. /«ك

، [11 /احلخرات] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿٣ٞٮهل دٕةىل/ 
ٔم» ٚؾ٠ؿ٨٬ دحل٢ٌ ّة٬ؿ ىلع أن ٣ْٛح  ل٥ تن٤٧٭٨. «ك

 /(1)ٝةل ز٬ري
ْدِري
َ
ْدِري َولَْكَلَلَلُخ إَِػَلَلَلةُل أ

َ
 َو٦ََلَلَلة أ

 

ْم نَِكَلَلَلَلَلةءُ  
َ
ََٝلَلَلَلَلْٮٌم آُل ِظْىَلَلَلَلَل٨ٍ أ

َ
 أ

 

ْةا٥ األمٮر.  وَقَّمَّ الؿصةل ٝٮ٦ًة؛ ٣ٞية٦٭٥ ثةمل٭٧ةت ٔو
 ، ٚإنَّ ذلٟ ين٢٧ الؿصةل وا٣جكةء.[105 /الظػراء] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ﴿وأرُتَِض ثٞٮهل دٕةىل/ 
 يف اآليح ٣حف ٣ً٘ح وإ٧٩ة ٣ٞؿي٪ح اتلاكحلٙ.ورُدَّ ثأن دػٮهل٥ 

وحُيْذ٢٧ََ أْن يلٮن ػؿج خمؿج ا٣٘ة٣ت؛ ألن الؿصةل ٥٬ اذلي٨ ي٤ٕٛٮن ذلٟ اعدةً، 
خبالف ا٣جكةء املأمٮرات ثةلىية٩ح واحلضةب، ظىت اك٩خ والد٭٨ يف ثيٮد٭٨ أ٢ٌٚ ٨٦ 

 والد٭٨ يف املكةصؽ، وا أ٥٤ٔ.
ؿ ودَُؤ٩َّر.  و٣ُْٛح ٝٮٍم دَُؾ٠َّ

 . [66 /األُػام] ﴾ې ې ې﴿و٦سةل املؾ٠ؿ/ 
 [105 /الظػراء] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ﴿و٦سةل املؤ٩ر/ 

ٔم»وأٚةد د٪١ري ٣ْٛح   /«ك
ؽ للك ٝٮٍم اصذ٧ٕٮا وص٤كٮا ٨٦ ٗري امرتاط ووٙ ٚي٭٥ ٥٤ٕ٠، أو ز٬ؽ،  -1 ظىٮل الٔٮ

 أو والح.
ٔم» وىلع ا٣ٞٮل ثأنَّ ا٣جكةء يؽػ٨َ٤ يف ٦ٕىن ٣ْٛح/ -2 ة. -ا٣جكةء٣ً٘ح؛ ٚيه ٬٪ة د٥ٕ  «ك ًٌ  أي

ٔم» ودلٮن  دلةًزا مؿقاًل ٨ْ٦ِ ِذ٠ْؿ اخلةص وإرادة ا٣ٕةم. «ك
                                      

 . (1/278)ػـا٩ح األدب  (1)
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 ُقيَِّؽ ث٫ االصذ٧ةع ٩ًْؿا ل٤٘ة٣ت. /«يف ةيج»
 .(1)وإال ٚة٣ْة٬ؿ أن ٬ؾا ا٢ٌٛ٣ ين٢٧ االصذ٧ةع وإِْن اكن يف وعؿاء

 دجٕيٌيح. /«ٌَ»
ري٬ة ٦س٤٭ة؛ ألن  ، أي/«ةئت اهلل» ةه ٨٦ مكضؽ و٦ؽرقح، ٗو ممة ثيُِنَ جلي٢ زٮاث٫ وًر

 ٬ؾا ا٣ٞيؽ ال ٦ٛ٭ٮم هل؛ أل٫٩ ػؿج خمؿج ا٣٘ة٣ت.
 ويف ٬ؾا إّ٭ةر لرشف املكةصؽ؛ إذ ا٣ٕجةدة ٚي٭ة أ٢ٌٚ ٨٦ ٗري٬ة.

ةد٫.  وإًةٚذ٭ة إىل ا دٕةىل؛ أل٩٭ة ثُجِيَْخ جلي٢ زٮاث٫ ومًؿ
 /ويخدارشُّٔ ةحًِٓيخئن نخاب اهلل » كَٔل»/ 

ة اآليح ا٣يت  ًٕ أي/ دلذ٧ٕني ل٤ٞؿاءة لكٌّ يٞؿأ ىلع ا٩ٛؿاد، أو يٞؿأ أظؽ٥٬ ٚيٞؿُءون ثٕؽه ٦
، أو يٞؿأ أظؽ٥٬ ٔٞت اآلػؿ يى٢ ٝؿاءد٫ ثٞؿاءد٫، أو (2)ٝؿأ٬ة يٞذؽون ث٫ ىلع قبي٢ اتل٥٤ٕ

٨ اث٨ مكٕٮد ٦ ، أو يٞؽمٮن أظؽ٥٬ يٞؿأ ويكذ٧ٕٮن هل، ٧٠ة يف اقذ٧ة٫ٔ (3)يٕيؽ ٦ة ٝؿأ
ِٜ (4)، وان ٧ٔؿ يٞؽم النةب احلك٨ الىٮت ثني يؽي ا٣ٞٮم◙

ُّٞ ، ٚلك ٬ؾا قٮاٌء يف حت
ؽ اآليت.  الٔٮ

                                      
و٬ؾا اثلٮاب ال يلٮن إال إذا اصذ٧ٕٮا يف ثيخ ٨٦ ثيٮت ا؛ حل٪ةلٮا ثؾلٟ رشف املاكن؛ ألن »/♫وٝةل اث٨ ٔسي٧ني  (1)

 .(365)صا٬، رشح األربٕني اجلٮويح، الث٨ ٔسي٧ني «.أ٢ٌٚ ابلٞةع املكةصؽ
، ػؿج خمؿج ا٣٘ة٣ت أن ثٕي الؿوايةت أدخ ٤ُ٦ٞح «اهلليف ةيج ٌَ ةئت » وجيةب ٨ٔ ذلٟ ثأن ممة يؽل ىلع أن ٝٮهل/

 . (272)ص اجلٮا٬ؿ ابل٭يح يف رشح األربٕني اجلٮويحدون ٝيؽ املكضؽ، وا أ٥٤ٔ. 
وٝؽ ٦٪ٓ النةَيب االصذ٧ةع ىلع ا٣ٞؿاءة  (364)صرشح األربٕني اجلٮويح، الث٨ ٔسي٧ني وإن اكن ىلع قبي٢ اتلٕجؽ ٚجؽٔح،  (2)

٤ي٫ حي٢٧ إ٩لةر ٦ةلٟ االصذ٧ةع ىلع ٝؿاءة ا٣ٞؿآن؛ ٚإن اجلٮوي  ٢ٞ٩ ٔ٪٫ صٮاز اصذ٧ةع دمةٔح يٞؿأ  ♫ثىٮت واظؽ، ٔو
، (1/378). ظةميح ادلقٮيق «و٬ٮ الىٮاب؛ إذ ال وص٫ ل١٤ؿا٬ح» وآػؿ ٦ة ي٤ي٫ و١٬ؾا، ٝةل الـرٝةين/ -٦ساًل  -واظؽ ربٓ ظـب

 . (433)ص، رشح األربٕني، ٣ٕجؽ الٮ٬ةب أيب وٛيح (373 -2/372)ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلل٥ صة٦
وٚي٫ دال٣ح ىلع ٌٚي٤ح االصذ٧ةع ىلع دالوة ا٣ٞؿآن يف املكضؽ، » /اجلٮا٬ؿ ابل٭يح يف رشح األربٕني اجلٮويحيٞٮل وةظت 

أوعةث٫ ث٧ة إذا اك٩ٮا يٞؿؤون دمةٔح  وإحل٫ ذ٬ت اإل٦ةم النةٚيع ودم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء، وٝةل اإل٦ةم ٦ةلٟ يلؿه ودأوهل ثٕي
 . (272 -271)ص اجلٮا٬ؿ ابل٭يح يف رشح األربٕني اجلٮويح «دون ٦ة إذا اكن لك واظؽ ٦٪٭٥ يٞؿأ محًبة ٦٪٫ ىلع ا٩ٛؿاده

 . (3/172)٦ٓ صربي٢، دحل٢ ا٣ٛةحلني  ^ٝي٢/ ١٬ؾا اك٩خ ٦ؽارقح اجليب  (3)
 . (9/74)ٚذط ابلةري  (4)
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ريه ٨٦ األظةدير ادلا٣ح ىلع اقذعجةب  واقذؽل األكرثون ىلع ذلٟ ث٭ؾا احلؽير ٗو
 االصذ٧ةع لزل٠ؿ، وا٣ٞؿآن أ٢ٌٚ أ٩ٮاع اذل٠ؿ ػالًٚة لإل٦ةم ٦ةلٟ ظير ٠ؿه االصذ٧ةع ىلع

 ا٣ٞؿاءة يف املكضؽ.
ُٙ  / ُٔٙ مؿادف.«يخدارشُّٔ» ٔو

و٬ؾا يٛيؽ اقذعجةب اجل٤ٮس يف املكةصؽ ٣ٞؿاءة ا٣ٞؿآن و٦ؽارقذ٫ د٧ًُّ٤ٕة ود٤ٕي٧ًة، 
 .(1)«خريكً ٌَ حػيً اىلرآن وغيٍّ» /٣ٞٮهل 

 /«إال ُزىج غييًٓ الصهيِث» /كَٔل 
ٕٚي٤ح ٨٦ الك١ٮن، واتلةء ل٧٤جة٣٘ح، واملٞىٮد ٬٪ة/ الٮٝةر وا٧ُ٣أ٩ح٪ح،  /«الصهيِث»

 ولك ٦ة ي٧ُنئ ا٤ٞ٣ت ث٫ ويكل٨، إِْذ ثِؾ٠ْؿه دٕةىل د٧ُنئ ا٤ٞ٣ٮب.
 .(2) «  يشء ٨٦ ػ٤ٜ ا ٚي٫ ٧َأ٩ح٪ح ورمحح» /ٝةل اجلٮوي

٪ؽُه ٚؿٌس، »ويف الىعيعني ٨ٔ ا٣رباء ث٨ اعزب ٝةل/  ِٙ ٔو  قٮرةَ ال١٭
ُ
اكن رص٢ٌ يٞؿأ

ََت اجليبَّ 
َ
ة أوجَط أ ؿ ٦٪٭ة، ٧٤َّٚ ُٛ ٢َ ٚؿُق٫ ي٪ َٕ ذ٫ُْ قعةثٌح ٚض٤ْٕخ دَؽور ودَْؽ٩ٮ، وَص نَّ َ٘ ، ٚذَ

ىَْج ليلرآنِ / ٚؾ٠ؿ ذلٟ هل، ٚٞةل  ِهيُِث َتََن   .(3)«حِيَْم الص 
 /«وؽظحخًٓ الرمحث»/ كَٔل 

٤َذُْ٭٥ وقرتد٭٥  َٔ ذ٭٥ ٨٦ِ لك ص٭ح.أي/  َُّ  وم٤٧ذ٭٥ وَغ
 . [56ألغراف/] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿ٝةل دٕةىل/ 

 /«وحفخًٓ املالئوث»/ كَٔل 
 أي/ أظةَخ ث٭٥ املالالح إىل ق٧ةء ادل٩ية.

                                      
 .(5727)أػؿص٫ ابلؼةري  (1)
 .(1/133)ٚذط ابلةري  (2)
 . (795)، ومك٥٤ (3614)أػؿص٫ ابلؼةري  (3)



 

 

 

611  

ًُٔٓ ةأحِحخًٓ إىل الصٍاء ادلُيا»٧٠ة يف ظؽير أيب ٬ؿيؿة يف الىعيعني/   .(1)«ـيحف 
٠ؿ دْٕي٧ًة هل وإ٠ؿا٦ًة  و٬ؾه املالالح   املزن٣ح ثةلؿمحح واملزن٣ح القذ٧ةع اذلِّ

٢ ٦٪٭ة هل٥. ٮا ل٤نيُةن ُٚؿَْصًح يذٮوَّ ُٔ ْؿب واملالوٞح حبير ل٥ يََؽ ُٞ  لزلا٠ؿي٨ ىلع اغيح ٨٦ ا٣
أ٫٩ رأى »ويف ظؽير أقيؽ ث٨ ظٌري ظني اكن يٞؿأ يف ِمْؿبَِؽه َٚضة٣َْخ ٚؿُق٫، وٚي٫/ 

ج ٔؿصخ  ُ ٤َّح ٚٮق رأق٫، ٚي٭ة أ٦سةل الَّسُّ ُّْ  ٨٦ اجلٮ ظىت ٦ة يؿا٬ة، ٚ٘ؽا إىل اجليب ٦س٢ ا٣
حيَم املالئوُث اكُْج تصٍُع لَم، ولٔ كرأَت ألصتَحْج حََراْا اجلاُس / ٚؾ٠ؿ ذلٟ هل، ٚٞةل 

 .(2)«ٌا تَْصترَِتْ ًٌِٓ
ً اهلل ـيٍَ غِده»/ كَٔل   /«وذنْر

 أي/ أزىن ا ٤ٔي٭٥؛ ٧٠ة يف ظؽير أيب ٬ؿيؿة املنةر إحل٫ ٝج٢ ٤ٝي٢.
ٍَّ غتدي يب، وأُا ٌػّ حني »/ -يف احلؽير ا٣ٞؽيس -ويٞٮل ا  أُا غَِد ظ

ٍ خرٍي  يذُنرين، ـإِْن ذَنَرين يف ُفِصّ ذنرحُّ يف ُفِِس، وإِْن َذَنَرين يف َمأل ذنرحُّ يف مأل
 . [152 /ابللرة] ﴾ى ائ﴿ٝةل دٕةىل/  ،(3)«ًٌِٓ

 ث٫، ود٪ٮي٭٫ ثؾ٠ؿه.يف املِ األىلع ثني مالالذ٫ و٦جة٬ةد٭٥  ، أي/«غِده»و
 ٧٠ة أنَّ والَة ا ىلع ٔجؽه/ ز٪ةؤه ٤ٔي٫ ثني مالالذ٫ ود٪ٮي٭٫ ثِؾ٠ِْؿه.

 و٬ؾه اخلىةل األربٕح ظةو٤ح للك املضذ٧ٕني ىلع ذ٠ؿه دٕةىل.
  أ ةّ غٍيّ لً يرسع ةّ نصتّ»/ كَٔل  /«ٌَ ةع 

 ٩ٞيي اإلِساع. ابلطء/
َ ث٫ ٧ٔة جيت ٚاكن ٝ ٤ياًل، أو ٩ةًٝىة ٨ٔ الىعح، أو ال٧١ةل، ل٥ واملٞىٮد ث٫/ ٨ْ٦َ ٝرَصَّ

.٫ِِٚ ٧ةل ا٣ْٕي٧ح اجل٤ي٤ح لرَشَ  جيرب ٬ؾا اجلَٞه نََكج٫ُُ، ول٥ ي٤ذعٜ ثأوعةب اأٔل
                                      

 . (2689)، ومك٥٤ (6478)أػؿص٫ ابلؼةري  (1)
 . (796)، ومك٥٤ (5718)أػؿص٫ ابلؼةري  (2)
 .(2675)، ومك٥٤ (7475)أػؿص٫ ابلؼةري  (3)
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ح إىل اجل٪ةت ثةأل٧ٔةل و٣حكخ ثةألنكةب واألظكةب؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/  ڇ ﴿ٚةملكةٔر

 .[13 /احلخرات] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌڎ
 /(1)وأنَْظَد احلريري
ْؼَلَلُؿ  َٛ ٦ِي٥ِْ َوإِن٧َََّلَلةَو٦ََلَلة ا٣ْ ٥ِ الَلَلؿَّ

ْْ َٕ  ثَِلَلة٣ْ
 

ِكَلَل٫ِ   ْٛ َؼَلَلةَر ثِ٪َ َٛ ي َيَلَلجيِْغ ا٣ْ ِ  ََٚؼَلَلةُر اذلَّ
 

 /(2)ويف ْذا املػىن يلٔل ةػضًٓ

نَْكَلَلَلةُن إاِلَّ ثِِؽيِْ٪َلَلَل٫ِ  ٧َْلَلَلُؿَك ٦ََلَلَلة اإْلِ َٕ
َ٣ 

 

َْٞٮى ادَِّلةاًل ىلَعَ ا٣جََّكْت    ٚاََل َترْتُِك اتلَّ
 

َٓ اإْلِْقَلَلاَلُم َقَلَل٧َْ٤ةَن  َلَلْؽ َرَعَلَل َٞ  ََٚلَلةرٍِس ٣َ
 

ثََلة ٣ََلَلَ٭ْت  
َ
يِقَّ أ ُْك النَّ َٓ الرشِّ ًَ  َوَْٝؽ َو

 

ٝةل  .[214 /الظػراء] ﴾ڇ ڇ ڇ﴿أ٫٩ ملة ٩ـل » /ويف احلؽير ٨ٔ اجليب 
اطرتوا أُفصوً ال أؽين غِوً ٌَ اهلل طحئا، يا  -أو لك٧ح حنٮ٬ة -يا ٌػرش كريض،/ 

ةين غتد ٌِاف، ال أؽين غِوً ٌَ اهلل طحئا، يا غتاس ةَ غتد اىـٍعيب، ال أؽين غِم 
ٌَ اهلل طحئا، ويا صفيث غٍث رشٔل اهلل، ال أؽين غِم ٌَ اهلل طحئا، ويا ـاظٍث ةِج 

 .(3)«حمٍد، شييين ٌا طئج ٌَ ٌايل، ال أؽين غِم ٌَ اهلل طحئا
ې ې ى ﴿، وٝةل دٕةىل/ [132 /األُػام] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ﴿ٝةل دٕةىل/ 

 . [101 /املؤٌِٔن] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ
 اغرتاض ودـػّ/

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿يف دٛكري ٝٮهل دٕةىل/  -إنَّ اث٨ ٔجةس ٝةل ـإن كيو/

إن ا يؿٚٓ ذريح املؤ٨٦ ٫ٕ٦ يف »/ - .[21 /اىعٔر] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

                                      
 . (273)ص األربٕني اجلٮويح الٮ٬جيح برشحا٣ٛذٮظةت  (1)
 . (3/1731)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلل٥  (2)
 .(274)، ومك٥٤ (2753)أػؿص٫ ابلؼةري  (3)
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ؿَّ ث٭٥ ٔي٪٫-وإن اك٩ٮا دو٫٩ يف ا٢٧ٕ٣ -اجل٪ح يف درصذ٫ َٞ ؛ ٚ٭ؾا يؽلُّ ىلع إحلةق ذريَّح (1)«؛ تَل
 املؤ٨٦ ث٫.

ٔاب/   أن اإلحلةق املؾ٠ٮر يف درصةت اجل٪ح.واجل
 وأ٦ة احلؽير ٧ٚع٧ٮل ىلع اجلٮاز ىلع الرصاط، ٧٠ة ينري إحل٫ ٣ِٛ اإلثُةء واإلِساع.

يرضب ىلع ص٭٪٥، ٚي٧ؿُّ اجلةس يأمؿ ا ثةلرصاط ٚ»/ ◙ويؤيؽه ٝٮل اث٨ مكٕٮٍد 
ىلع ٝؽر أ٧ٔةهل٥ زمًؿا، أواا٤٭٥ لك٧ط ا٣ربق، ز٥ ٧٠ؿِّ الؿيط، ز٥ ٧٠ؿِّ ا٣ُري، ز٥ ٧٠ؿِّ ابل٭ةا٥، 
ظىت ي٧ؿ الؿص٢ قٕيًة، وظىت ي٧ؿَّ الؿص٢ منيًة، ظىت ي٧ؿَّ آػؿ٥٬ يذ٤جٍ ىلع ثُ٪٫، ٚيٞٮل/ ية 

َٟ ٤٧ٟٔربِّ ل٥ ثُأَت يب؟ ٚيٞٮل/ إين ل٥ أثُئ ثٟ إ٧٩ة أثُ  .(2)«أ ث
 ٔائد ٌخِٔغث  /ـ

٦ؽار احلؽير ىلع أ٧٬يح اتلاك٢ٚ االصذ٧ةيع ٦ةديًّة و٦ٕ٪ٮًيّة، ظير ظرَّ ىلع ٌٝةء  -1
َِّْٕس، وا٣تك٭ي٢ ٤ٔي٫، والكرت ىلع وةظت الـ٣َّح، واتل٪ٛحف ٨ٔ  احلٮااش، وإ٩ْةر ا٣َل٧ُ
ج ا ٔ٪٫ ٠ُْؿبذ٫َ، وإاع٩ح ا٣ُة٣ت  ؿِّ َٛ وةظت ال١ؿبح، ومكةٔؽة امل١ؿوب ظىت ُي

 .واملعذةج ظىت يٞيض ظةصذ٫
ويف ٬ؾا درٌس ْٔي٥ يف احلؿص ىلع دٮظيؽ الىٛٮف ثني ادلاعة، واحلؿص ىلع اتلٕةون 

ؿٝح. ُٛ  واتلاكم٢ ٚي٧ة ثح٪٭٥، ودؿك النٞةق، وا٢٧ٕ٣ ىلع دأحلٙ ا٤ٞ٣ٮب، و٩جؾ أقجةب ا٣
د٪ة٢ُٝ ا٥٤ٕ٣ واملنٮرة ٚي٧ة ثح٪٭٥، و٣حف ي٤يٜ ث٨٧ ي٢٧ٕ يف ظ٢ٞ ادلٔٮة  وٌَ ذلم/

ة ي٪ٛٓ املك٧٤ني دون إػٮا٫٩، قٮاء أكةن ١ٚؿًة، أو ٩ىيعًح، أو وادلي٨ أن حيذِٛ بيشٍء مم
 ٠ذةثًة، أو حنٮ ذلٟ.

ٚإنَّ ظيةة  -2 ٥ْ٤ِٕ و٦ؽارقذ٫؛  ويف احلؽير ثيةٌن ٢ٌٛ٣ ا٥٤ٕ٣، وٌٚي٤ح اتل٥ُّ٤ٕ، وظرٌّ ىلع ٦ؾا٠ؿة ا٣

                                      
 مٮٝٮًٚة. (21291)، وابلي٭يق (3744)، واحلةك٥(25 -27/24)أػؿص٫ ا٣ُربي يف اتلٛكري  (1)
 . (8519)، واحلةك٥ (37637) يف املى٪ٙ، واث٨ أيب محجح (15/144)أػؿص٫ ا٣ُربي يف اتلٛكري  (2)
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 ا٥٤ٕ٣ ٦ؽارقذ٫، وا٥٤ٕ٣ اك٣ٕىٛٮر إذا ُظبَِف ٦ةت، وٚي٫ ثيةن ٢ٌٛ٣ ا٣ٞؿآن ود٫٧ُّ٤ٕ.
ويف احلؽير ظرٌّ ىلع ا٢٧ٕ٣، وبيةن ٝي٧ذ٫ ا٣ْٕي٧ح يف اإلقالم، ػةوًح ا٢٧ٕ٣ ٦ذٕؽي  -3

اجلٛٓ لٟ ول٧٤ك٧٤ني؛ ٠ٌٞةء احلٮااش، وأمٮر ادلٔٮة واإلرمةد، وحنٮ ذلٟ. واحلؽير 
ـاَء ٨٦ِ صجف ا٢٧ٕ٣، وك٧ة دؽي٨ دُؽان، وبةل١ي٢ اذلي دلي٢ يُلةل لٟ.  أو٢ٌ يف أنَّ اجل

ٝذىةدي اإلقاليم خمة٣ٙ جل٧يٓ أ٩ٮاع ا٣ٞؿوض يف دميٓ اجل٥ْ ا٣ٞؿض يف اجلْةم اال -4
م اإلقالم أن جي٤ت الك٤ٙ أدىن ٦٪ٕٛح يف  األػؿى؛ أل٫٩ ثال ٦ٞةث٢ ٦ةدي، ث٢ ظؿَّ
ظني أن ا٣ٞؿض يف االٝذىةد ا٣ٕة٣َم احلٮم يٞٮم أقةًقة ىلع ا٣ٛٮااؽ الؿبٮيح، و٬ؾه 

يح، أو الؿأق٧ةحلح مح بًة، ث٢   ا٦ذؽاد ل٤٪ْةم الؿبٮي ا٤٧ٕ٣يح ل٥ تكذضؽَّ ٚي٭ة النئٮ
 .(1)اجلة٬ٌل اذلي اكن قةاًؽا ٝج٢ اإلقالم يف املضذ٧ٕةت اجلة٤٬يح 

٨٦ أ٥ْٔ ٦ة جيت ٨٦ اتل٪ٛحف ل١ؿب املك٧٤ني احلٮم/ اتل٪ٛحف ٨ٔ املك٧٤ني  -5
املٌُ٭ؽي٨ يف أُٝةر ٔؽيؽة ٨٦ األرض، ثىؽ ٔؽوان املٕذؽي٨ ٔ٪٭٥، ود٧ٔ٭٥ ثةملةل 

 .(2)بةلكيع يف ٟٚ أِسا٥٬ وا٣ُٕةم وال٤جةس و
ويف احلؽير احلي ىلع اخلري ثة٢ٕٛ٣ وبة٣تكجت إحل٫ ثل٢ »/ ٝةل اث٨ ظضؿ يف ا٣ٛذط -6

وص٫، والنٛةٔح إىل ال١جري يف ٠نٙ ٠ؿبح و٦ٕٮ٩ح ًٕيٙ؛ إذ ٣حف لك أظؽ يٞؽر 
ط هل مؿاده حلٕؿف ظةهل  ىلع الٮوٮل إىل الؿاحف، وال اتل٧ل٨ ٦٪٫ حل٤َش ٤ٔي٫، أو يًٮ

 .(3)«ال حيذضت ىلع وص٭٫؛ وهلؾا ٚٞؽ اكن رقٮل ا 
 

 

                                      
 . (353)ص اخلٛيح يف األربٕني اجلٮويح إيٌةح املٕةين (1)
 . (285)ص اجلٮويحالٮايف يف رشح األربٕني ، و(87)صاجلٮويح، ل٤٪ٮوي رشح األربٕني  (2)
 . (17/451)ٚذط ابلةري  (3)
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 الحديث السابع والثالثون
 
 

ِفيَما يَْرِوي َعْن َربِِّه تَبَاَرَك - ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ¶عن ابن عباس 

َ ذَِلَك، »: -وتََعاََلَ َقالَ  يِّئَاِث، ثُمَّ بََّيَّ إِنَّ هللاَ َكتََب الـَحَسنَاِث َوالسَّ

َفَمْن َهمَّ ِبَحَسنٍَت َفَلْم يَْعَمْلَها َكتَبََها هللاُ َلُه ِعنَْدُه َحَسنًَت 

تَبََها هللاُ ِعنَْدُه َعْْشَ َحَسنَاٍث إََِل َكاِمَلًت، َوإِْن َهمَّ ِبَها َفَعِمَلَها كَ 

َسبِْعِمائَِت ِضْعٍف إََِل أَْضَعاٍف َكِثريٍَة، َوإِْن َهمَّ ِبَسيِّئٍَت َفَلْم 

يَْعَمْلَها َكتَبََها هللاُ ِعنَْدُه َحَسنًَت َكاِمَلًت، َوإِْن َهمَّ ِبَها َفَعِمَلَها 

 .البخاري ومسلم يف صحيحيهما رواه .«َكتَبََها هللاُ َسيِّئًَت َواِحَدةً 
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
ٍُٓاردي َْ اةَ ْتاس  .(1)ْؼا احلػيد أعؽسّ ابلغاري ومفيً ٌَ روايث أيب رساء اى

ًٌ يف روايث/   يُم ىلع اهلل إال ْال»وزاد مفي ْٓ ، ووكٓج ْؼه الؾيادة «م  وحماْا اهلل وال َي
ًٍ ةيفَ/  (2)ِْػ اةَ رسب هؼا وكّ يف روايث ادلاريم واىجفايئ  «أو حماْا»ُلبًل َْ مفي ْو

 .«أو»واةَ ٌِػة واخلٍيب ةيفَ/ 
ٔاْد غديدة ٌِٓا/  وهل ش

ٔل ا  -1 ـال  يلٔل اهلل/ إذا أراد غتدي أن يػٍو شيئث  »كال/  َْ أيب ْؽيؽة أن ـر
ا ةٍريٓا، وإن حركٓا ٌَ أسيل  ا غييّ ضىت يػٍيٓا، ـإن غٍيٓا ـانختْٔ حلختْٔ

ْٔا هل ضصِث   ْٔا هل ضصِث   ، وإذا أراد أن يػٍو ضصِث  ـانخت ، ـإن ـيً يػٍيٓا ـانخت
ْٔا هل ةػرش أٌراىـٓا إىل شتػٍائث ضػؿ    .(3)«غٍيٓا ـانخت

ٔل وىفَ مفيً يف روايث ٍْام ةَ ٌِتّ كال/ ْؼا ٌا ضػذِا  أةٔ ْؽيؽة َْ حمٍػ ـر
ٔل ا  ا  / إذا حتدث غتدي ةأن كال اهلل »/ فؼنؽ أضاديد ٌِٓا/ كال/ كال ـر

ٌا لً يػٍو، ـإذا غٍيٓا ـأُا أكختٓا ةػرش أٌراىـٓا، وإذا  ـأُا أكختٓا هل ضصِث   يػٍو ضصِث  
ا هل ٌا لً يػٍيٓا، ـإذا غٍيٓا ـأُا أكختٓا هل ةٍريٓا حتدث ةأن يػٍو شيئث    ،«ـأُا أؽفْر

ٔل ا  ٔ أةرص - كاىج اىـٍالئلث/ رب، ذاك غتدك يريد أن يػٍو شيئث  »/ وكال ـر ْو

                                      
 .(131)، ومفيً (6491)أعؽسّ ابلغاري  (1)
 . (2/1333)واحللً  ساٌّ اىٓئم (2)
 .(129)، ومفيً (7531)أعؽسّ ابلغاري  (3)
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ْٔا هل ضصِث   -ةّ ْٔا هل ةٍريٓا، وإن حركٓا ـانخت ٔه ـإن غٍيٓا ـانخت ؛ إٍُا حركٓا ـلال/ اركت
ٔل ا  ،«ٌَ سراي يػٍيٓا حلخب  إذا أضصَ أضدكً إشالٌّ ـلك ضصِث  » /وكال ـر

 .«يػٍيٓا حلخب ةٍريٓا ضىت ييىق اهلل ، ولك شيئث  ةػرش أٌراىـٓا إىل شتػٍائث ضػؿ  
ٔل ا  -2 ـيً يػٍيٓا نختج هل  وٌَ ًْ حبصِث  » كال/ َْ أنؿ ةَ ٌالم أن ـر

ا، ـإن ـيً يػٍيٓا لً حلخب شيئ   ا، وٌَ ًْ بصيئث  ، ـإن غٍيٓا نختج هل غرش  ضصِث  
 .(1)«واضدة   غٍيٓا نختج شيئث  

ٔل ا  -3 َ أيب ذر كال/ كال ـر / ٌَ ساء ةاىـطصِث ـيّ غرش يلٔل اهلل » /ْو
ا ٌريٓا، أو أؽفر، وٌَ حلرب ٌين شب   أٌراىـٓا وأزيد، وٌَ ساء ةالصيئث ـشزاؤه شيئث  

، وٌَ أحا ي يٍ ي أحيخّ حلربج ٌِّ ةاع   ، وٌَ حلرب ٌين ذراع  حلربج ٌِّ ذراع  
 .(2)«ا ىليخّ ةٍريٓا ٌؾفرةال يرشك يب شيئ   ، وٌَ ىليين ةلراب األرض خطيئث  ْروىث  

 .«ـيّ غرش أٌراىـٓا، أو أزيد» ويف روايث ملفيً/
 األرَض َخَطايَا، ذً لً يرُْشِْك يب » وىفَ اىزبار/

َ
ا َمََل كال اهلل حتارك وحػاىل/ لٔ أنَّ غتد 

يْٓا ُنخَِتْج هل  ٍَ ًَّ حبصِث  ـيً َيْػ َْ شيئ ا ؽفرُت هل موَء األرِض خطايا، أو كَُراب األرض، وإن 
ًَّ بصيئث  ـيً يػٍيٓا لً حُْلَخب شيئ ا،  َْ ، وإِْن  ، وإِْن غٍيٓا ُنخَِتْج هل غرُش ضصِات  ضصِث 

ْبُج ٌِّ ذرا ، وإِْن َتَلرََّب ٌين ذِراع  ـإِْن غٍيٓا ُنخَِتْج شيئث، وإِْن حلرَّب ٌين شب ا َتَلرَّ ع 
ْرَوىَث َْ حَيُْخّ 

َ
ٍْ ِي أ حَا ِي َي

َ
، وإِْن أ ْبُج ٌِّ ةاع   .«َتَلرَّ

ػي أن اجليب  -4 َ عؽيً ةَ فاحم اأـل اجلاس أربػث، واألغٍال شخث، ـاجلاس » كال/ ْو
 غييّ يف اآلخرة، وٌلخٔر   هل يف ادلُيا ٌلخٔر   غييّ يف ادلُيا واآلخرة، ومٔشع   مٔشع  

ٔشع   ٔستخان،  غييّ يف اآلخرة، وشق   غييّ يف ادلُيا م يف ادلُيا واآلخرة، واألغٍال م

                                      
 يف آعؽ ضػيد اإلرساء اىٍٔيو. (162)أعؽسّ مفيً  (1)
 .(2687)أعؽسّ مفيً  (2)
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ٍ  ، وشتػٍائث ضػؿ  وٌرو ةٍرو، وغرشة أضػاف   ٔستخان/ ٌَ ٌات مصي ا ، ـاىـٍ
  ِ ٔستج هل اىـشِث، وٌَ ٌات اكـر  ا ال يرشك ةاهلل شيئ  مؤٌ ا وستج هل اجلار، وٌَ ا ـ

ا كيتّ وضرص غييٓا نختج هل ضصِث  ًْ حبص ، ِث ـيً يػٍيٓا ـػيً اهلل أُّ كد أشػْر
، ولً حضاغؿ غييّ، لً حلخب غييّ، وٌَ غٍيٓا نختج واضدة   وٌَ ًْ بصيئث  

يف شبيو اهلل اكُج هل  اكُج هل ةػرش أٌراىـٓا، وٌَ أُفق ُفلث   وٌَ غٍو ضصِث  
 .(1)«بصتػٍائث ضػؿ  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

                                      
وكال اىرتٌؼي/  ،(2442)، واحلاكً (1671) ،(4647)، واةَ ضتان (1625)، واىرتٌؼي (19339، 19335، 18933)أعؽسّ أمحػ  (1)

 ضػيد ضفَ.
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 ثـديـحـراوي ال

 
 حلػٌج حؽدمخّ يف احلػيد اتلاـّ ْرش ٌَ )األربٓني(. 

 
 أهمية احلديث ومنزلته

 
و ْؼه األىفاظ وكٔهل/  -يا أيخ- اُِؽ -1 ٌَّ ًِ ىٍِف ا حٓاىل، وحأَ َِ ِْ إكارةٌ إىل )غِده(، إىل 

خِاء ةٓا، وكٔهل/  ًَّ ةٓا،  )اكميث(ااْل َْ خِاء ةٓا، وكال يف الفحئث اىيت  ليخأكيػ وكػة ااْل
َػْا ةـ )نختٓا اهلل غِده ضصِث  اكميث(ذً حََؽًَلٓا/  كَّ

َ
نختٓا  )إن غٍيٓا(و )اكميث(،فأ

َػ حليييٓا ةـ )شيئث واضدة(، كَّ
َ
ػْا ةـ )واضدة(،فأ فييّ احلٍػ واملِث،  )اكميث(،ولً يَُؤًلِّ

 ـتطاُّ ال حنيص ذِاًء ْييّ.
اَبَق ٌِٓاه يف إفادة فيو ا ىلع ْتاده، »كال الرشُٔيب/  -2 ٌَ واحلانو/ أن ىفَ ْؼا احلػيد 

َفٓا يَٓا، وََتَاَوَز َْ الفحئات فَغفَّ ٍَّ  .(1)«ضيُد ىاَعَف األسؽ، واْخىن حبفِات ْتػه فه
ْؼا احلػيد/ ضػيٌد ِْيً يػل ىلع إفيال ا حٓاىل ىلع عيلّ » /وكال اىفلين -3

 .(2)«ةًٓ، فٓٔ ربٌّ نؽيً يُياْف احلفِات دون الفحئاتورأفخّ 
ًِّ ةٓا. -4 َٓ  واحلػيد أنٌو يف نخاةث احلفِات والفحئات وال

 
  
                                      

 .(49)ص رشح الرشُٔيب ىلع األربٓني (1)
تيث برشح (238)صألمحػ ةَ ضشازي اىفلين  ،املشالؿ الفجيث يف الالكم ىلع األربٓني اجلٔويث (2) ٔضات الْٔ  ةٓامق اىفخ

 . األربٓني اجلٔويث 
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 الشرح اإلمجالي

 
 

ًُّ ةاحلفِث ٌّ احلؽص ىلع  َٓ ْؼا ضػيٌد ِْيً فيّ دميٌث ٌَ اىفٔائػ، ٌِٓا/ أن ال
يَج احلفُِث فإُٓا حَُياَعُف ةٓرش أٌراهلا إىل  ٍِ ُْ ْو، وإذا  ٍَ ْٓ ٍْيٓا يلخب ضفِث وإِْن لً ُت

ًَّ ةالفحئِث، ذً حََؽًلٓا  ُنِختَْج هل ضفِث، وٌَ ٍَْو ـحئًث ُنِختَْج  َْ  َْ ٌَ هل  أىٓاٍف نررية، و
َٓث رمحث  ـَ ًَّ ةالفحئِث، ذً حؽًلٓا لً حُْلخَْب كحئًا، ولك ذلم يػل ىلع  َْ  َْ ٌَ ـحئًث واضػة، و

َو ْييًٓ ةٓؼا اىفْيو اىِٓيً، واخلري اجلؾيو.▐ا   ، ضيد َتَفيَّ
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  



 

622 

 
 

 الشرح التفصيلي

 
 
  /ـيٍا يرويّ غَ ربّ»كٔهل»/ 

، وكػ ـتق يف ْؼا َْ ا  يٓين/ أَُّّ ٌَ األضاديد اىلػـيث اىيت رواْا اجليب 
الهخاب ةيان ٌٓىن احلػيد اىلػيس، واىفؽق ةحِّ وبني اىلؽآن، وًلؼا اىفؽق ةحِّ وبني 

 احلػيد اجلتٔي.
 َْ ا  وحيخٍو أن يلٔن احلػيد ضػيرًا ُتًٔيّا، وىحؿ كػـيًّا، حيهيّ اجليب 

ي ِْ  .(1)ٍّ ورمحخّ ىلع حلػيؽ مياف، أي/ حيهيّ َْ فيو ربّوفييّ و
  /حتارك وحػاىل»كٔهل»/ 

ٔ فٌٓو ٌاٍض غرُي ٌخرصٍِّف، ال ييجء ٌِّ ميارع وال «حتارك» س، ْو ، أي/ حٓاًُ وحلػَّ
ٔ ساٌّ ألُٔاع اخلري خمهٔص ةابلاري   .▐اـً فاْو وال مهػر، ْو

 ةلٍاهل األكػس.، أي/ َتََنَّه َْ لكِّ ٌا ال يييق «وحػاىل»
  /إن اهلل نخب»كٔهل»/ 

 إذا كيِا ةأُّ ضػيد كػيس/ فيف ْؼا/ اىٓػول َْ اتللكًُّ إىل اىغيتث.
 إىظ. «...إين نختج احلفِات»واألنو/ 

 فاحلػيد ُتٔي وال ْػول. وإذا اكن الالكم ٌَ اجليب 

                                      
 . (234ص)اجلٔاْؽ ابلٓيث يف رشح األربٓني اجلٔويث  (1)
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  إن اهلل نخب احلصِات والصيئات»/ كٔهل»/ 
 وٌٓىن ذلم/

َمَؽ احلفَِث ةلخاةخٓا يف الئح املطفٔظ. -1
َ
 أُّ أ

ًَّ ةأٌارة، أو إهلام، أو نلف َْ اىليب.ـائدة/  َٓ ُث ال َِ  ويٓيً احلََف
 ويلٔن ْؼا ٌَ ةاب املشاز اىٓليل، ىلع ضػِّ كٔهلً/ ةىن األٌري املػيِث.

ِاْا/  ٔاـٍث »ْؼا إذا اكُج الهخاةث ٌٓ َ املٓئم ةاخلً ة ٌا يف اذلٌَْ  لحق   .«احلؽوفِح
 أو حلٔن الهخاةث ةٍٓىن/ اتللػيؽ يف ـاةق ْيٍّ. - 2

ّ وحلػيؽه. َ نخاةث اليشء إذتاح َ إٌبلق امليؾوم، وإرادة البلزم؛ إذ ييؾم ٌ وٌ  ؼا دلاز مـؽ  ْو
ا تفخٓار ليخلػيؽ، وتفخٓار لئلجياب  وىحؿ املؽاد ةالهخاةث ِْا/ اإلجياب واىلياء؛ فإَُّٓ

، يٓين/ أوسب، وٌريّ كٔهل [383 /ابللرة] ﴾ٹ ٹ ٹ﴿واىلياء، نٍا يف كٔهل حٓاىل/ 
 /﴿ڇ ڇ ڍ ﴿، يٓين/ فؽييخّ، أو ُضْهٍّ، وكٔهل حٓاىل/ [24 /اىنصاء] ﴾ڀ ڀ ڀڀ

 ، يٓين/ كياَءه.[4 /احلز] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ
ِث أرسُص؛ ألن الؽوايات تلٓػ هل. َِ  والهخاةث ةٍٓىن/ أمؽ احلََف

 /«احلصِات، والصيئات»
 فاْيٓا رشًًع، ويخٓيق ةٓا اثلٔاب./ ٌا حيٍػ «احلصِات»
يُٓا رشًًع، ويخٓيق ةٓا اىٓلاب.«الصيئات» ِْ  / ٌا يَُؼمُّ فا
  /ذً ةََيّ ذلم»كٔهل»/ 

ا. /«ذً» ًٓ  حفيػ اىرتحيب واىرتايخ ٌ
 فيِػرج يف األضاديد اىلػـيث. وإٌا أن يلٔن اىفاْو ليفٓو ْٔ ا 

 يف األضاديد اجلتٔيث.فيِػرج  وإٌا أن يلٔن اىفاْو ليفٓو ْٔ اجليب 
ْدََع ليلتٔل.

َ
ٔ أوكّ يف اجلفؿ، وأ  فٓؼا إدماٌل يٓلتّ حفهيو، ْو

، أي/ املؼنٔر ٌَ احلفِات والفحئات؛ وهلؼا ساء اـً اإلكارة ٌفؽًدا ٌؼنًؽا «ذلم»
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ٔ ىلع ضؼف  ػل َْ اليٍري حَنيبًل ليٍٓلٔل ٌَنىث املطفٔس، ْو ختار، ْو هلؼا ااْل
َ مياف، أي/ ضال ذلم، ٌَ  َ ضاهلٍا وَعنيَّ ٌلػار وغريه، ةػحلو ٌا يأيت، واملٓىن/، ذً َبنيَّ
 ٌلػارٍْا ىلع اتلفهيو اآليت.
ٍَو أًُٓ/ ُ هلً ُُيَْخ َتَيَّ ٍُ  واىـ

 الهؽام الاكحبني؛ ىحفخغِٔا ةؼلم َْ اـخففاره. -1
 أو ليرليني. -2

ُ ةّ ْٔ/ َتَيَّ ٍُ  واىـ
ًَّ حبصِث...»/ كٔهل  إىظ. «ـٍَ ْ
  /حبصِث ـيً يػٍيٓا ـٍَ ًْ»كٔهل»/ 

اىفاء/ حفهيييث؛ ألن ٌا ُذِنَؽ كتيٓا دلٍو ال يفًٓ ٌِّ نيفيث الهخاةث، فيه واكٓث يف 
ر، واملٓىن/ إذا أردَت ةيان نيفيث نخاةث احلفِات والفحئات فأكٔل لم/  سٔاب رشط ٌلػَّ

 ٌَ ًْ حبفِث... إىظ.
« ًَّ ص ِْػه فٓيٓا /«ْ  .(1)أي أرادْا وحؽسَّ

اجلؾم ةاىفٓو واتلهٍيً ْييّ، وخيؽج ٌَ ْؼا اخلٍؽة اىيت ختٍؽ، ذً واىٓؾم/ ْٔ 
حؼْب، وحِففظ ٌَ غري ْؾم وال حهٍيً، فبل يخٓيق ةٓا ذٔاب وال ْلاب ولٔ اكُج 

 كفًؽا؛ ألن اخلٍؽات ىحفج ٌَ ٌلػور اىٓتػ.
َث غتدي ةأن يػٍو ضصِث، ـأُا أكختٓا هل ضصِث»ويف احلػيد اآلَعِؽ/  ، (2)«إذا حَتَدَّ

ٔ/ اهلً.وا  ملؽاد ةخطػث ْٔ/ ضػيد اجلفؿ، ْو
ا كيتّ، وضرص »ويلٓػ ذللم/  ًَّ حبصِث ـيً يػٍيٓا، ـػيً اهلل أُّ كد أشػْر ْ ٌَ

                                      
 . (374 -369ص)رشح األربٓني اجلٔويث، الةَ ْريٍني وفرسه اةَ ْريٍني ةاىٓؾم،  (1)
 .(129)أعؽسّ مفيً  (2)
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 .(1)«غييٓا ُنختج هل ضصِث
َ أيب ادلرداء كال/ ٔ ئِي أن يهيل ٌَ الييو فغيتخّ ْيِاه ضىت » ْو ٌَ أىت فؽاكّ، ْو

 .(2)«يهتص نخب هل ٌا ُٔى
َ ـٓيػ ةَ  ًَّ ةهبلة، أو نيام، أو ضز، أو ٍْؽة، أو غؾو، » املفيب كال/ْو َْ  َ ٌَ

ُّ ا حٓاىل ةٍا ُٔى  .(3) «فطيو ةحِّ وبني ذلم ةَيََّغ
َػ اجلؾاء، واتلطق ناضتّ ةاىٓامو، نٍا روى أةٔ  كَّ

َ
وٌىت اكرتن ةاجليث كٔل، أو ـيع، حأ

/ غتد  رَ »كال/  نبلث َْ اجليب  ا ـٓٔ يخَّق ـيّ إٍُا ادلُيا ألربػِث َنَفر   ٍ ُّ اهلل ٌاال  وغي َزكَ
ا ولً   ٍ ا، ـٓذا ةأـضو املِازل، وغتد  َرَزكَّ اهلل غي ربَّّ ويِصُو ـيّ رَِِحَّ، ويػيً هلل ـيّ ضلًّ
ْسُرٍْا 

َ
ِّ ـأ يُْج ةػٍِو ـالن ـٓٔ ةنيخ ٍِ يرزكّ ٌاال  ـٓٔ صادق اجليث يلٔل/ لٔ أنَّ يل ٌاال  ىَػ

، وغتِد رزكّ اهلل ٌاال   ٔاء  ُُ يف ٌاهلِ ةؾ ر ِغيًْ، ال يخَّق ـيّ رّبّ، ش ْتِ ََ ا ـٓٔ   ٍ  ولً يرزكّ غي
ا، ـٓذا ةأختِد املِازل، وغتد لً يرزكّ اهلل ٌاال   وال يصو ـيّ رَِِحَّ، وال يػيً هلل ـيّ ضلًّ

ٔاء   ٍا ش ُْ ، ـٔزُر ِّ يُْج ـيّ ةػٍِو ـالن  ـٓٔ ةنيخِ ٍِ ا ـٓٔ يلٔل/ لٔ أنَّ يل ٌاال  ىَػ  ٍ  .(4)«وال غي
َو كٔهل/  ٔاء  »ومُحِ ىلع اـخٔائٍٓا يف أنو األسؽ ىلع اىٍٓو، ال يف ذتٔت  «ـأسُرٍْا ش

 اتليٓيف ملَ لً يٍٓو.
َو اىٍٓو  ٍِ َْ  َْ ٌَ وذتٔت اتليٓيف عبلف املِهٔص ْييّ، فاملياْفث خيخمُّ ةٓا 

َْ ُٔاه. ٌَ  دون 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ﴿كال حٓاىل/ 

 . [96 -95 /اىنصاء] ﴾ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
                                      

 .(18933)أعؽسّ أمحػ   (1)
يٓين/ أُّ ٌَ  ،/ املطفٔظ مٔكٔفهلٔمؽفًًٔع، وُلو اةَ رسب َْ ادلاركٍين ك (1344)ّ واةَ ٌاس ،(1787) أعؽسّ اىجفايئ (2)

  .(2/319)واحللً ال ٌَ روايخّ، ساٌّ اىٓئم  ،الكم أيب ادلرداء
 .(3/1343)ساٌّ اىٓئم واحللً  (3)
 وكال اىرتٌؼي/ ضفَ نطيص. ،(4228) ّ، واةَ ٌاس(2325)، واىرتٌؼي (18331)أعؽسّ أمحػ  (4)
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و ْييًٓ املشاْػون درسث ًْ اىلاْػون »وغريه/ كال اةَ ْتاس  اىلاْػون املفيَّ
و ْييًٓ املشاْػون درسات ًْ اىلاْػون ٌَ غري  ؼار، واىلاْػون املفيَّ ٌَ أْو اأْل

ؼار  .(1) «أْو اأْل
  /ـيً يػٍيٓا»كٔهل»/ 

اىٍٓف، وىحفج ليخفؽيّ لفتٍب ٌؽأ، أو لهفو، أو حنٔ ذلم، واىفاء ِْا ملشؽد 
واتلفهيو؛ ألن ْػم اىٍٓو ىحؿ ـبتًا مهللّ ةّ خببلفٓا يف املٔىٓني اآلححني لهطث تفتُّب 

ٔد اىٍٓو.  اهلً يف وس
  /نختٓا اهلل غِده ضصِث اكميث»كٔهل»/ 

ٔ اهلً ةٓا.«نختٓا»  ، أي/ نخب ـبتٓا ْو
ا ْر  .(2)ويِٓؽ أن نختٓا ةٍٓىن/ أمؽ ةلخاةخٓا، ال ةٍٓىن كػَّ

 ِْػيث رشف وماكُث؛ وهلؼا حؽًلٓا يف ساُب الفحئث. /«غِده»
 ـٍيج نؼلم؛ إلجياةٓا احلُْفَ وابلٓاء لهاضتٓا. /«ضصِث»

تب اخلري عري. ًُّ ضفًِث؛ ألُّ ـتب ىٍٓيٓا ـو َٓ  وًُلِخَب ال
ًّ يِلم ذٔاةٓا. /«اكميث» ً أنَّ نُٔٓا دلؽد ْ َّْ  وُِنَفْج ةالهٍال؛ خلبلَّ يخٔ

ٔ حيػث ُففّ ةٍٓيٓا نخب ا هل ضفِات ةٓػد ولٔ مؽت ْييّ أزٌِث  ٌخٓػدة ْو
 حيم األزٌِث.

واـخفيػ ٌَ ِذْنؽ احلفِث ِْا واتليٓيف فيٍا ةٓػ/ اعخهاص املياْفث َْ ٍٍْو 
َْ غري ٍٍْو، وإِْن اكُا يف األنِو ـٔاٌء، وإِن اعخمَّ اىٓامُو ةاتليٓيف. ٌِ َٔى  َُ َ ٌَ  دون 

 مصأىث/
ًَ أذتَج ىلع اجلـإْن كيو/  ِ ٔاب ضفِث واضػة، وإن احهو ةٓا اىفٓو ل يث واىٓؾم واهلً ذ

 أذيب ةٓرش ٌّ نٔن اجليث ٌخهيث إىل ا ةِففٓا؟

                                      
 .(3/1344)ساٌّ اىٓئم واحللً  (1)
ًٔدا، وًلؼا يلال يف ُِائؽه. (2) ا، أو وس ًٌ  ألن اتللػيؽ أزيل ال يهص حٓييلّ ىلع اىٍٓو ْػ
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ٔاب/ أنَّ اثلٔاب يف األول ىلع دلؽد اجليث، أو اىٓؾم، أو اهلً، وأٌا ٌّ اىفٓو فيهٔن  ـاجل
 اثلٔاب أًِْ؛ الكخٍاهل ىلع فٍٓو ٌّ ُيٍث مفتلث.

 مصأىث/
فِث ضفِث ألن إرادة اخلري ْٔ فٓو اىليب ىٓلػ اىليب ىلع وإٍُا سٓو اهلً ةاحل

ًَّ ةالفحئث ولً يٍٓيٓا ـحئث ألن  ذلم، فإن كيو/ فاكن ييؾم ىلع ْؼا اىلٔل أن يلخب ملَ ْ
ٍج فإن ٌَ نف َْ  -أيًيا- اهلً ةاليشء ٍْو ٌَ أٍْال اىليب كيو/ ىحؿ نٍا حْٔ

ري ْو ى ْٔاه املؽيػ ليرش الرش فلػ ففظ اْخلاده ليفحئث ةاْخلاد آعؽ ُٔى ةّ اخل
 .(1)فشٔزي ىلع ذلم حبفِث

 مصأىث/
، أو ال، ويخشّ أن يخفاوت ًِْ احلفِث  ٍّ ُاْؽ اخلرب/ ضهٔل احلفِث ةٍشؽد اىرتك ملاُ
 َ ًَّ مفخٍؽ فيه ِْيٍث اىلػر، وإن اكن اىرتكٌ  َْ ّ، فإن اكن عارسيًّا وكهػ اذلي  ٔاك حبفب ال
ِاْؽ أن ال حثتج هل ضفِث أنبًل  ٓا دميث، فاى ؽاض ِْ ًَّ فيه دون ذلم، فإن كهػ اإْل َْ كِتَو اذلي 

ًال َق ةػْر ًَّ أن يخهػَّ َْ ٍو خببلفٓا نأْن   .(2)فرصفّ ةٓيِّ يف ٌٓهيث  -ٌربًل - ـيٍا إنْ 
 مصأىث/

ًِّ إذا اُففظ ىحفج ُفؿ احلفِث ىلع اىفٓو، وإٍُا احلفِث ىلع اىفٓو  واحلفِث ىلع اهل
ًِّ ٌاُّ كٓؽي، فٓؼا هل ضفِث اىفٓو، وىلَ ٌَ غري مياْفث عانث  ملَ ٌِّٓ ةٓػ اهل

ً » /فٓو، كال ةٍَ يتارش اى ا ةاملديِث خيفِا ٌا شيهِا شػت ا وال وادي ا إال ْو  ٌ ٔا إن أك
ٔن ٌَ األسؽ، وىلَ ٌَ غري حيٓيف، فيفييّ (3)«ٌػِا، ضبصًٓ اىػذر ٍَ ، فٓؤالء يُٓ

 .(4)اىغازي ةاتليٓيف ملتارشة اجلٓاد 

                                      
 . (123ص)ةَ دكيق اىٓيػ األربٓني اجلٔويث، الرشح  (1)
 . (235ص) اجلٔاْؽ ابلٓيث يف رشح األربٓني اجلٔويث (2)
 . (2839)أعؽسّ ابلغاري  (3)
 . (327ص) رشح األربٓني اجلٔويث كٔاْػ وفٔائػ (4)
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 مصأىث/
ٔه/» /كال اةَ ْريٍني ًَّ ةاحلفِث فيً يٍٓيٓا ىلع وس َْ  َ ٌَ  واْيً أن 

ٔسّ األول / أن يفىع ةأـتاةٓا، وىلَ لً يػرًلٓا فٓؼا يلخب هل األسؽ اكمبًل؛ ىلٔهل ال
، [311 /اىنصاء] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿حٓاىل/ 

ا، ذً يٓشؾ أن  ًٍ وًلؼلم اإلنفان يفىع إىل املفشػ ذاْتًا يؽيػ أن يهيل نبلة اىفؽييث كائ
ا فٓؼا يلخب هل أسؽ الهبلة  ًٍ ا؛ ألُّ ـىع ةاىٍٓو ولهِّ لً يػرًلّ.يهيل كائ ًٍ  كائ

ٔسّ اثلا ي ًَّ ةاحلفِث ويٓؾَم ْييٓا وىلَ يرتًلٓا حلفِث أفيو ٌِٓا، فٓؼا ال / أن يَٓ
ّ األول ليطفِث ادلُيا، ودلحلو  ٍِّ يراب ذٔاب احلفِث اىٓييا اىيت يه أكٍو، ويراب ىلع ْ

ٔل ا إين ُؼرت إن فخص ا ضني فخص مهث، وكال/ يا ـر ذلم/ )أن رسبًل أىت إىل اجليب 
شأُم ، فهؽر ْييّ، فلال هل/ صوِّ ِْٓا/ ْييم مهث أن أنيل يف ةيج امللػس؟ فلال 

 ، فٓؼا اُخلو ٌَ أدىن إىل أىلع.(1)إذ ا(
ٔسّ اثلاىد/ أن يرتًلٓا حلاـبًل، ٌرو/ أن ئِي أن يهيل رًلٓيت اليىح، فلؽع  ال

ا ُخٍىش، فرتك الهبلة وذْب ٌّٓ يخٍىش، فٓؼا ْييّ ابلاَب أضُػ أنطاةّ، وكال هل/ ْيا ةِ
ًِّ األول واىٓؾم األول، وىلَ ال يراب ىلع اىفٓو؛ ألُّ لً يفٓيّ ةػون ْؼر،  يراب ىلع اهل

 .(2) «وبػون اُخلال إىل ٌا ْٔ أفيو
 ومراحب ٌا يلع يف اجلفس مخصث/

 اهلاسؿ/ ٌا ييىق يف اجلفؿ أواًل وال مؤاعؼه ةّ. -1
 اخلاٌؽ/ إذا سؽى يف اجلفؿ وال مؤاعؼة ةّ. -2

                                      
 .(335)أعؽسّ أةٔ داود  (1)
 . (373 -369ص) رشح األربٓني اجلٔويث، الةَ ْريٍني (2)
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 ضػيد اجلفؿ/ إذا حؽدَّد ةفٓيّ، أو ال. -3
ٔ ٌا يف احلػيد. -4  اهلً/ كهػ اىفٓو كهًػا راسًطا ْو
 اىٓؾم/ ٌا يُلارن اىفٓو. -5

ؼا يلخب؛ ألُّ يف كٔة اىفٓو.  ْو
 /ةٓا ـػٍيٓا نختٓا اهلل غِده غرش ضصِات» كٔهل ًَّ  /«وإن ْ

ًِّ إىل دئان اىٍٓو، ضيد نختج هل ضفِث اهلً،  وذلم ألن اىٓتػ أعؽسٓا ٌَ دئان اهل
ؼا اتليٓيف مبلزٌم للك ضفِث نٍا دل ْييّ كٔهل حٓاىل/  َفْج فهارْت ْرًشا، ْو ِْ ذً ُىٔ

ؼا أكو ٌا وُْػ ةّ ٌَ اتليٓيف، وكػ [361 /األُػام] ﴾ک ک ک ک گ گگ﴿ ، ْو
إىل شتػٍائث ضػؿ إىل » حٓاىل، نٍا كال اجليب يف احلػيد/حلّ املياْفث إىل ٌا كاء ا 

 .«أضػاف نر رة
 واتللػيؽ/ أو ىاْفٓا إىل ـتٍٓائث ىٓف.

َو يف املرو وٌا زاد ْييّ، وذلم حبفب  ٍِ ْٓ رْو، واـخُ ٍِ ُْٓف/ ةلرس الياد اىـ واليِّ
 إعبلص اجليث ونػكٓا.

ٍٔد كال/ ٔل ا، ْؼه يف ساء رسٌو ةِاكٍث خمٌٍٍٔث، فلا» ويف ضػيد أيب مفٓ ل/ يا ـر
ٔم اىلياٌث شتػٍائث ُاكثـبيو ا، فلال/   .(1)«لم ةٓا ي

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿/ وكال 

فػىْج ْؼه اآليُث ىلع أنَّ . [263 /ابللرة] ﴾ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ
 اجلفلث يف ـبيو ا حُياَعُف بفتٍٓائث ىٍٓف.

ؼا اثلٔاب ًعم يف دميّ اىٍاًعت   الٔاستث، أو املِػوبث.ْو
حبفب الؾيادة يف اإلعبلص والهػق فيّ، وحبفب فيو اىٍٓو، / «إىل أضػاف نر رة»

                                      
 . (1892)أعؽسّ مفيً  (1)
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 وكٔة اىٓؾيٍث، وضئر اىليب، وحٓػي اجلفّ؛ اكلهػكث واىٓيً والفِث احلفِث وحنٔ ذلم.
وإٍُا أةًٓ اتليٓيف؛ ألنَّ ذنؽ املتًٓ يف ٌلام اىرتغيب واىرتْيب أكٔى ٌَ احلد، ويف 

لك غٍِو اةَ آدم يُضاغؿ/ احلصُِث غرش »كال/  َْ اجليب  ◙احلػيد َْ أيب ْؽيؽة 
 .(1)«/ إالَّ الصيام ـإَُِّّ يل وأُا أسزي ةّأٌراهلا إىل شتػٍائث ضػؿ، كال اهلل 

 والهٔم أفيو الهرب.. [31 /الزمر] ﴾محىث يث حج مج جح ﴿كال حٓاىل/ 
َِّخّ  ٌِ  ًِ َِ ِْ َْ هل ضفِات ٌخفاوحث امللاديؽ سازاه بفٓؽ وٌَ  ٌَ / أُّ إذا ضاـب 

 . [97 /اجلطو] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ أرفٓٓا، يػل ذللم كٔهل حٓاىل/
ؼا لكّ يػل ىلع أنَّ اىٓػد املؼنٔر )اىٓرشة والفتٍٓائث( ىحؿ ليخطػيػ؛ لٔرود  ْو

 ْٔ أكرث ٌَ ذلم.اتليٓيف ةٍا 
ٔاب احلصِات حلٔن ةأمٔر، ٌِٓا/  ومضاغفث ذ

ٌا » /-يف اىٓرش األول ٌَ ذي احلشث- ٌراهل/ كٔل اجليب  ةاغختار الزٌان،/ األول
، كالٔا/ وال اجلٓاد يف ٌَ أيام اىػٍو الصاىص ـيَٓ أضب إىل اهلل ٌَ ْذه األيام اىػرش

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿، وٌَ ذلم/ كٔهل حٓاىل/ (2)«وال اجلٓاد يف شبيو اهللـبيو ا، كال/ 

 . [3 /اىلدر] ﴾ٿ
صالة يف مصشدي ْذا أـضو ٌَ »أُّ كال/  ذتج َْ اجليب  ةاغختار املاكن،/ اثلا ي

ٔاه إال مصشد الهػتث  .(3)«أىؿ ـيٍا ش
ٌا حلرب إيلَّ »/ -يف احلػيد اىلػيس- ؛ فلػ كال ا حٓاىلةاغختار اىػٍو /اثلاىد

ٔاسب أفيُو ٌَ اتلٍٔع، نؼلم (4)«مما اـرتضج غييّ غتدي ب يء إضب إيلَّ  ، فاىٍٓو ال

                                      
 . (1151)، ومفيً (1934)أعؽسّ ابلغاري  (1)
 . (969)ابلغاري ةٍِٓاه أعؽسّ و ،(1727)واةَ ٌاسّ  ،(2438)، وأةٔ داود (1968)أعؽسّ أمحػ  (2)
 . (1394، 535)، ومفيً (1193)ابلغاري أعؽسّ  (3)
 . (6532)ابلغاري أعؽسّ  (4)
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لكٍا اكن - لكٍا اكُج احلاسث إىل اىٍٓو أكرب وٌلن ُفّٓ وحٓػي ذلم اجلفّ لآلعؽيَ أكرب
ٔاةّ أًِْ، وٌَ ِْا اكن للك وكج فؽىّ وُفيّ املٍئب فيّ؛ فيؾم مؽاًعة ذلم.  ذ

خلادل ةَ الٔحلػ وكػ وكّ ةحِّ وبني ْتػ الؽمحَ - كال اجليب  ةاغختار اىػامو،/ الراةع
ٔا أصطايب، ـٔ اذلي ُفيس ةيده لٔ أُفق أضدكً ٌرو »/ -ٌا وكّ ¶ةَ ْٔف ا ال تصت

ٌُدَّ أضدًْ وال ُصيفّ  .(1)«أضد ذْت ا ٌا ةيؼ 
 .(2)أيًيا يخفاىو اىٍٓو ةاإلعبلص، ويخفاىو حبفَ إـبلم اىٓتػ... إىظ

 دـع اغرتاض/ 
مئ ىئ ﴿فهيف اتلٔفيق ةني ٌا ُذِنَؽ ٌَ اتليٓيف، وبني كٔهل حٓاىل/ ـإْن كيو/ 

 . [39 /اجلشً] ﴾يئ جب حب خب
ٔاب/  ـاجل

ْػاًل، وهل  -1 َْ ٔاضػة أىًفا فيبًل. ▐أنَّ ٌٓىن اآليث/ ىحؿ هل إال ذلم   أْن جيازيّ ىلع ال
ٍا -2 ؼا عاصٌّ ةلٔم مٔىس وإةؽاْيً؛ ألُّ وكّ ضاكيًث ملا يف نطفٍٓا ْييٓ  ْ  الفبلم، وكيو/

 . [37 - 36 /اجلشً] ﴾ېئ ىئ ىئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ةلٔهل/ 
  /بصيئث  ـيً يػٍيٓا نختٓا اهلل غِده ضصِث  اكميث»كٔهل ًَّ  /«وإْن ْ

ًَّ بصيئث» ٔء ناضتٓا يف ادلُيا «وإن ْ ٍيج ـحئث؛ ألُٓا تف ، أي/ أراد فٓو ذُب، ـو
 ىلع ـبيو اخلٍأ.واآلعؽة، وتفىم عٍيئث؛ ألن كأُٓا أن ال حلّ ٌَ ًعكو إال 

 حٓاىل، ال جلطٔ ْشؾ  -كٔاًل اكُج، أو فٓبًل، أو اْخلاًدا- ، أي/ حؽًلٓا«ـيً يػٍيٓا»
 ِْٓا، أو ضياء، أو عٔف، أو رياء.

 يٓين/ ٌَ أسيل.، «إٍُا حركٓا ٌَ سرَّايَ »ويف روايات احلػيد/ 
                                      

 . (2541، 222)، ومفيً (3673)ابلغاري أعؽسّ  (1)
األربٓني رشح  ،(328)ص رشح األربٓني اجلٔويث كٔاْػ وفٔائػ ،(375 -374ص) رشح األربٓني اجلٔويث، الةَ ْريٍني (2)

 . (448)صنفيث  ٓتػ الْٔاب أيباجلٔويث، ى
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ةٓا اكن ْؼا  فٍَ حؽًلٓا ألسو ا واخلٔف ٌِّ، وحََؽك اإلكػام ْييٓا، ورسّ َْ اهلً
 الؽسٔع واىرتك ٍْبًل ناحلًا جياَزى ْييّ اىٓتػ ةاحلفِث.

فإذا حؽًلٓا ٌَ أسو اخليق، أو حنٔ ذلم؛ نأْن يرتًلٓا عٔفًا ٌَ املغئكني، أو مؽاءاة 
اكَُب ىلع حؽًلٓا ةٓؼه اجليث؛ ألن حلػيً عٔف املغئكني ىلع عٔف ا  َٓ هلً؛ فلػ كيو/ إُّ ُي

 .(1)ئكني ضؽامحمؽٌم، وكهػ الؽياء ليٍغ
ُْٔكَِب ىلع ذلم؛  تاب فيً يخٍلَ ٌَ ٍْيٓا؛  ىع هلا وبؼل اأـل فإِْن أراد الفحئَث ـو

ذَْج ةّ أُفصٓا؛ ٌا لً حََليًَّ ةّ، أو حػٍو»حلػيد/   .(2)«إن اهلل جتاوز ألٌيت غٍا ضدَّ
 ًِّ ًَّ ةّ ةيفاُّ أُّ يٓاكب ىلع اهل ًَ ةٍا ْ ؼا يػل ىلع أنَّ اهلامَّ ةاملٓهيث إذا حََليَّ ْو

يٓين/ - ػٍو ـالنةلٔ أن يل ٌاال  ىػٍيُج ـيّ ٌا »ضيجئٍؼ، ويلٓػ هل احلػيد اذلي كال/ 
ٔاء  / -اذلي يٓيص ا يف ٌاهل؛ كال ٍا ش  .(3)«ـٔزْر

واملؽاد ةؼلم ْلُػ » /-«إياكً واىظَ...»/ -ةٓػ أن أورد احلػيد- وكال اجلٔوي
ٔء، فأٌا اخلٔاٌؽ وضػيد اجلفؿ إذا لً يفخلؽ ويفخٍؽ  اىليب وضهٍّ ىلع غريك ةالف
ؼا ْٔ املؽاد ةٍا  ّْٔ، ْو ْييّ ناضتّ فٍٓفٔ ِّْ ةاحفاق اىٓيٍاء؛ ألُّ ال اعخيار هل يف وك

ذج ةّ أُفصٓا...»/ ذتج ِّْ  ٔاء اكن ذلم ، كال «إن اهلل جتاوز ألٌيت ٌا ضدَّ اىٓيٍاء/ ـو
اخلاٌؽ غيتث، أو كفًؽا، أو غريه، فٍَ عٍؽ هل اىلفؽ دلؽد عٍؽان ٌَ غري حٍٓػ 

 .(4)«تلطهييّ، ذً رصفّ يف احلال فبل يشء ْييّ
إذا اتلىق املصيٍان »/ وٌَ ـىع يف املٓهيث سٓػه، ذً ْشؾ ِْٓا فلػ ٍْو؛ ىلٔهل 

ٔل ا، ْؼا اىلاحو، فٍا ةال امللخٔل؟ كال/ بصيفيٍٓا ـاىلاحو وامللخٔل يف اجلار،  كالٔا/ يا ـر

                                      
 . (3/146)ساٌّ اىٓئم واحللً  (1)
 .(127)، ومفيً (2528)أعؽسّ ابلغاري  (2)
 ، وكال/ ضفَ نطيص.(2325)، واىرتٌؼي (18331)أعؽسّ أمحػ   (3)
 . (535ص)األذاكر  (4)
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ا ىلع كخو صاضتّ  .(1)«إُّ اكن ضريص 
َ غرِي ـتٍب ٌِّ؛ فٓؼا ىلع كفٍني/ ٌِ  ُّ ٌُ ، وَفرَتَ ْؾ ُّ  فإذا اُففغج ُحخُ

ٌّٔ ِّْ، ال ـيٍا ٌّ  -1 ٔاٌؽ اىيت ال تفخلؽ وال تفخٍؽ، فٓؼا ٌٓف ًُّ ٌَ سجؿ اخل أن يلٔن اهل
َؽيَْؽةَ، كال/املػافٓث  ُْ يِب 

َ
ٔل ا » واإلُلار، ويػلُّ ىلع ذلم/ ضػيد أ ا ُؾىْج ىلع ـر ٍَّ ىَـ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ﴿/ 

كال/ فَاْكخَػَّ ذلم . [284 /ابللرة] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ
ٔل ا  َٔل ا  ىلع أنطاب ـر ْٔا ـر حَ

َ
َٔل فَأ ـُ ْي َر

َ
ٔا/ أ َنِب، فلال ٔا ىلع الؽُّ ، ذً ةََؽًُل

ٍال ٌا ٍُيق/ الهبلة والهيام واىـشٓاد والهػكث، وكػ أُؾىج ْييم ا، لُكِّْفَِا  ٌَ اأْل
ُٔل ا ْؼه اآليث وال ٍُيلٓا َْ / ، كال ـر ٌِ ُو اىِْهَخاَبَْيِ  ْْ َ

ا كَاَل أ ٍَ ٔا َن ُ ْن َتُلٔل
َ
حُِريُدوَن أ

َ
أ

/ ًْ ٔا/، [46، و اىنصاء/ 93 /ابللرة] ﴾ې ې﴿ َقْتيُِل ُ ﮲ ﴿ ةَْو كُٔل ے ےۓ ۓ 

﮴  ٔا/ [285 /ابللرة] ﴾﮳ ﮴ ﴿، كال ﮳  ﮲  ا ﴾ے ےۓ ۓ ٍَّ ، فَيَ
ا/  َْ َُْؾَل ا يِف إِذِْؽ

َ
، فَأ ًْ ُٓ لِْفجَخُ

َ
ا أ َٓ ْج ةِ

ُم َذىَّ ْٔ ا اىَْل َْ
َ
أ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿اْقرَتَ

ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے 

﮴  ﮳  َُْؾَل ا . ﴾ےۓ ۓ﮲ 
َ
اىَل، فَأ َٓ ا ا َت َٓ ٔا َذلَِم نََفَغ يُ َٓ ا َف ٍَّ / فَيَ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ﴿

،  .﴾ائ ائەئ ًْ َٓ . ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ﴿كَاَل/ َن
 ، ًْ َٓ ، . ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ﴿كَال/ َن ًْ َٓ مئ ىئ يئ جب حبخب ﴿كَاَل/ َن

ًْ . [286 /ابللرة] ﴾مب ىب يب جت حت خت َٓ  .(2)«كَاَل/ َن
ًُ ْييٓا، وأنَّ ٌا ال ٌاكث  ٍَّ َه ٍُ ًُ اىـ َِج اآليث اثلاُيث أنَّ املؽاد ةاآليث األوىل/ اىٓؾائ فتحَِّ

 هلً ةّ فٓٔ غري مؤاَعٍؼ ةّ، وال ملَكٍَّف ةّ.

                                      
 .(2888)، ومفيً (31)أعؽسّ ابلغاري  (1)
 . (125)أعؽسّ مفيً  (2)
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ؼا ًُٔعن/ -2 ًُّ املهًٍ اذلي يػوم ويفخلؽ يف اجلفؿ، ْو  اىٓؾائً املفخلؽة واهل
ٔه، أو أغٍال اىلئبٌا اكن غٍال  مصخلال ّ ةِفصّ ٌَ  -أ ٔضػاُيث وحن ؛ اكللم يف ال

ٔد، فٓؼا لكّ يٓاكب ْييّ اىٓتػ ويهري ةّ اكفًؽا ٌِافًلا،  اجلفاق واىلفؽ واتلهؼيب واجلط
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿وكػ ُرِوَي َْ اةَ ْتاس أُّ محَو كٔهل حٓاىل/ 

رِْو ْؼا، نٍا ُروَي ِّْ محيٓا ىلع نخٍان اللٓادة؛ ىلٔهل . [284 /ابللرة] ﴾ڎ ڎ ڈڈ ٌِ ىلع 
، وييخطق ةّ ـائؽ املٓايص املخٓيِّلث [283 /ابللرة] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ﴿حٓاىل/ 

هؿ ذلم.  ةاىلئب؛ حنٔ/ حمتث ٌا أةغيّ ا ْو
ٔارح -ب ٔه ٌا لً يلَ ٌَ أغٍال اىلئب، ةو اكن ٌَ أغٍال اجل ؛ اكلرسكث والؾىن وحن

ٔال/إذا  لػ ْؾٌّ ْييّ، ولً يِٓؽ أذٌؽ يف اخلارج فيف املؤاعؼة ةّ أك  أرصَّ اىٓتػ ْييّ، ْو
 يؤاَخُذ ةّ/ -3

ا » /كال اةَ املتارك ًٌ ث؟ كال/ إذا اكُج ْؾ ٍَّ ـأىُج ـفيان اثلٔري/ أيؤاعؼ اىٓتػ ةاهل
وِعؼَ 

ُ
ذني، وغريًْ واـخػلٔا ةِطٔ/ كٔهل (1)«أ َطػِّ ٍُ ، ورسص ْؼا اىلَٔل نررٌي ٌَ اىفلٓاء واىْـ

پ ﴿، وكٔهل حٓاىل/ [235 /ابللرة] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ﴿حٓاىل/ 

ْن يطيَع »/ ، وكٔهل [225/ابللرة] ﴾پ پ ڀ ڀڀ
َ
َج أ اإلذً ٌا ضاك يف صدرك وكْر

ذج ةّ أُفَصٓا؛ ٌا لً إن اهلل جتاوز »/ ومحئا كٔهل ، (2)«غييّ اجلاُس  غَ أٌيت ٌا ضدَّ
، أو حػٍو ىلع اخلٍؽات، وكيو/ إِنَّ ا ئُكِفّ ْييّ ئم اىلياٌث، ذً يٓفٔ ِّْ  (3)«حََليًَّ

 ٔ ؼا مؽويٌّ َْ اةَ ْتاس، والؽبيّ ةَ أنؿ، ْو يٓاكتّ ةّ، فخهٔن ْلٔبخّ املطاـتث، ْو
اوس الهػور.اعخيار اةَ سؽيؽ، وكػ يَؽُِد ْييّ/ أن ْؼا يف اذل  ُٔب املفخٔرة، ال يف ـو

ا -2  /ال يؤاخذ ةّ ةٍشرد اجليث ٌطيل 
ٔ كٔل اةَ ضاٌػ ٌَ احلِاةيث، وُرِوَي ٌا يؤيػه َْ  ونُِفَب ذلم إىل ُمِّ اللافيع، ْو

 ةَ ْتاس.ا
                                      

 .(11/398) ابلاري فخص (1)
 .(2553)أعؽسّ مفيً  (2)
 .(127)ومفيً  ،(5269)أعؽسّ ابلغاري  (3)
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ًَّ ةارحلاةٓا يف اىـَطَرم -3 ًِّ ةاملػصيث؛ إال ةأن يٓ  /أُّ ال يؤاَخُذ ةاهل
ٔد ًَّ ةلخو ٌا ٌَ » /كال اةَ مفٓ َْ ًُّ خبٍيئث، فيً يٍٓيٓا، فخهخب ْييّ، ولٔ  ْتٍػ يٓ

ةنَيَ 
َ
ٔ ةَٓػِن أ ٔد/ (1)إنفان ِْػ ابليج ْو ڤڤ ﴿، أذاكّ ا ٌَ ْؼاٍب أحلً، وكؽأ اةَ مفٓ

 .(2)«[25 /احلز] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
ٔ ةأرٍض أعؽى، فخهخب ْييّ، » /وكال اليطاك ًُّ ةاخلٍيئث ةٍهث، ْو ِٓ إن الؽسو حل

 ، وُضِِكَ ْؼا َْ أمحػ وإـطق.(3)«يٍٓيٓاولً 
خغفاف  وكػ ردَّ ةٓيًٓ ْؼا اىلٔل إىل املٓايص اىيت ٌخٓيَُّلٓا اىليب؛ ألن كهػ ااـل

 ةاجلُؽم ٌٓهيث، حياف إىل املٓهيث األعؽى واىيت يًٓ ةٓا اىٓتػ.
وإذا اكن الؽاسَص ضهُٔل اإلذً ىلع اىٓؾم ىلع املٓهيث؛ فإن اإلذً دون إذً فٓيٓا، 

َ كهِػ املٓهيث ىلع مخؿ مؽاحب/ ٌِ  واحلانو/ أن ٌا يلّ يف اجلفؿ 
ٔ ٌا ييىق فيٓا، ذً اهلاسس/  ٔ ٌا جيؽي فيٓا ويؽًلَ كييبًل، ذً اخلاطر/ ْو  ضديد اجلفس/ْو

ٔ ٌا يلّ فيٓا ٌَ اىرتدد يف اىفٓو، ذً  ٔ حؽسص كهػ اىفٓو، ذً اىـًٓ/ ْو ٔ كٔة ذلم  اىػزم/ْو ْو
؛ ألُّ ىحؿ ٌَ فٓيّ، إٍُا ْٔ -ولٔ كفًؽا- ال يَُؤاَعُؼ ةّ إدماًًع ـاهلاسس  اىلهػ واجلؾم ةّ،

، وإن كػر ىلع دفٍٓٓا إال أٍُٓا اخلاطر وضديد اجلفسيشء ٌؽكّ كًٓؽا ِّْ، وٌا ةٓػه ٌَ 
ٔ كٔهل  ًعن ةاحلػيد الهطيص، ْو ذج »/ مؽف إن اهلل شتطاُّ وحػاىل جتاوز غَ أٌيت ٌا ضدَّ

ُّ أوىل. ؛(4)«أو حػٍوةّ أُفَصٓا ٌا لً حخلكًَّ ةّ،   ألن ضػيد اجلفؿ إذا ارحفّ فٍا َقتْيَ
ذه املراحب اثلالث/  ًُّ -أيًيا- ال أسؽ فيٓا يف احلفِاتْو ؛ ىٓػم اىلهػ اىلٔي، أٌا اهل

َ احلػيُد أُّ ةاحلفِث يُلخب ضفِث، وبالفحئث ال يُلخب ـحئث، ذً يِِؽ يف  فلػ َبنيَّ

                                      
(1)  

َ
 تلٍيزيْا َْ غريْا. ؛/ مٔىّ حُجَْفب إحلّ ْػن، فيلال/ ْػن أةنينَيُ ةأ

 . (12/213)، ونططّ اةَ ضشؽ يف اىفخص (141 -17/143) يف حففريه أعؽسّ اىٍربي (2)
 . (17/141) يف حففريه أعؽسّ اىٍربي (3)
 .(127)ومفيً  (،5269)أعؽسّ ابلغاري  (4)
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ث، وإن فٓيٓا ُنختج ـحئث واضػة ٌَ غري مياْفث، الفحئث إن حؽًلٓا  حٓاىل ُنِختَْج ضفِ
ًَّ ةٓا؛ خلبل يٓاكب ْلٔبتني ىلع ٌٓهيث واضػة.  وال يِيً إىل ْلٔبث الفحئث ْلٔبث اهل

 وأٌا اىٓؾم ىلع الفحئث فلػ حلػم اتلفهيو فيّ.
 مصأىث/

ٔال/  واْيً أن اهلً ةالفحئث هل أض
أن يًٓ ةالفحئث أي/ يٓؾم ْييٓا ةليتّ، وىحؿ دلؽد ضػيد اجلفؿ، ذً  احلال األوىل/

، فٓؼا اذلي يؤسؽ، فخهخب هل ضفِث اكميث؛ ألُّ حؽًلٓا  ولً يؽاسّ ُففّ فيرتًلٓا  
 يٍٓو ضىت حلخب ْييّ ـحئث.

ًَّ ةالفحئث ويٓؾم ْييٓا ىلَ يٓشؾ ِْٓا ةػون أن يفىع  احلال اثلاُيث/ أن يٓ
حلج يل ٌرو ٌال ـالن ـأغٍو ـيّ »أُّ كال/  و اذلي أعرب ِّْ اجليب ةأـتاةٓا؛ اكلؽس

، وٌلن فبلن يرسف ىلع ُففّ يف حرصيف ٌاهل، فٓؼا يُلخب ْييّ ـحئٌث، «ٌرو غٍيّ
ـٓٔ ةنيخّ، »ىلَ ىحؿ نٓامو الفحئث، ةو يُلخب وزُر ُحخّ، نٍا ساء يف احلػيد ةيفِّ/ 

ٔاء  .(1)«ـٍٓا يف الٔزر ش
ًَّ ةالفحئث، ويفىع يف احلهٔل ْييٓا، وىلَ يٓشؾ، فٓؼا يُلخب احلال اثلاثلث / أن يٓ

إذا اتلىق املصيٍان بصيفيٍٓا ـاىلاحو »/ ْييّ وزُر الفحئث اكمبًل، دحلو ذلم/ كٔل اجليب 
ٔل ا ْؼا اىلاحو، فٍا ةال امللخٔل؟وامللخٔل يف اجلار أي/ ملاذا يلٔن يف - ، كالٔا/ يا ـر

ا ىلع كخو صاضتّألُّ اككال/  -اجلار لٔ  وٌراهل/، فهخب ْييّ ْلٔبث اىلاحو. (2)«ن ضريص 
ًِ حلتفيق، وىلَ ْشؾ فٓؼا يُلخُب ْييّ وزُر الفارق؛  يَّ أن إنفاًُا حٓيأ ىحرسق وأىت ةالفُّ

ىع ةأـتاةٓا وىلَ ْشؾ. ًَّ ةالفحئث ـو  ألُّ ْ
ًَّ اإلنفان ةالفحئث، ذً يٓؾف ِْٓا، ال ، وال احلال الراةػث/  ليٓشؾ، فٓؼا ال هل، أن يٓ

                                      
 .(4228)ٌاسّ  واةَ ،(18187)أمحػ  أعؽسّ (1)
 . (2888)، ومفيً (31)أعؽسّ ابلغاري  (2)
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ؼا يلّ نررًيا، يًٓ اإلنفان ةالفحئث، ذً حٍيب ُففّ ويٓؾف ِْٓا، فٓؼا ال  وال ْييّ، ْو
ٔسب اىٓلٔبث.  يراب؛ ألُّ لً يرتًلٓا ، وال يٓاكب؛ ألُّ لً يفٓو ٌا ي

ؼا فيهٔن كٔهل  ، أي/ إذا حؽًلٓا  «نختٓا غِده ضصِث اكميث»يف احلػيد/  وىلعْ 
(1). 

  /ةٓا ـػٍيٓا نختٓا اهلل شيئث واضدة»كٔهل ًّ  /«وإن ْ
ٍو  ٔاسب ْو املؽاد ةاىٍٓو ِْا/ ٌا يلٍو اىٍٓو والهف ِّْ؛ حلػعو يف ذلم حؽك ال

ٔه اكحلفػ واىفٓو املطؽم َ املِهؽ وحن ٔه. اىليب املطؽم؛ نرتك األمؽ ةاملٓؽوف واجليه ْ  وحن
 أي/ ةبل مياْفث. ،«شيئث واضدة»كٔهل/ 

 . [361 /األُػام] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿كال حٓاىل/ 
 مصأىث/ وحػظً الصيئات ةأمٔر/

 /برشف الزٌان اذلي وكػج ـيّ؛ اكألشِٓر اىـُطُرمِ  -1
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿كال حٓاىل/ 

﮾﮿ ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮸﮹  ﮷  ﮶  ﮴﮵  ﮳   . [36 /اتلٔبث] ﴾﮲ 
َ، ذً اعخمَّ ٌَ ذلم أربٓث أكٓؽ » /كال اةَ ْتاس ً أي/ يف لكِّٓ َِّ ا، ْو ًٌ فشٓيَٓ ُضُؽ

 .(2)«ُضُؽٌاحَٓ، وسٓو اذلُب فيَٓ أًِْ، واىٍٓو الهاىص يف األسؽ أًِْ
ٔا أن اىِيً يف األكٓؽ احلؽم أًِْ عٍيئث ووزًرا فيٍا ـٔى ذلم، وإن » /وكال كخادة اْيٍ

 .(3)«اكن اىِيً يف لك ضال غري ٌائو، وىلَ ا حٓاىل يًِٓ ٌَ أمؽه ٌا يلاء حٓاىل ربُِّا
 برشف املاكن؛ اكىْـَطَرِم/ -2

، وٌلن دماْث [25 /احلز] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿كال حٓاىل/ 
ٌَ الهطاةث يخلٔن ـهىن احلؽم؛ عليَث ارحلاب اذلُٔب فيّ، ًٌِٓ/ اةَ ٍْؽ، واةَ 

                                      
 . (371 -373ص)، الةَ ْريٍني اجلٔويث رشح األربٓني (1)
 .(11/444)أعؽسّ اىٍربي يف اتلففري  (2)
 .(11/444)أعؽسّ اىٍربي يف اتلففري  (3)
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تػ ا ةَ ٍْؽو؛ وٌلن يلٔل/   .(1) «اخلٍيئث فيّ أًِْ»ْتاس، ْو
حياْف احلفِات، كال إـطق ةَ حياْف الفحئات ةٍهث، نٍا » /كال دلاْػ

/ إن الفحئث حلخب ةأكرث ٌَ واضػة؟ كال/ -يف يشء ٌَ احلػيد- ٌِهٔر/ كيج ألمحػ
ًَّ »ال، ٌا ـٍِٓا إال ةٍهث؛ تلِٓيً ابلرل/  َْ ْبنَيَ 

َ
 .(2) «ولٔ أن رسبًل ةٓػِن أ

أٌا الفحئات فاذلي ْييّ املطللٔن ٌَ أْو اىٓيً/ أُٓا ال »/ ♫ كال اةَ ةاز
حياْف ٌَ سٓث اىٓػد، وىلَ حياْف ٌَ سٓث الهيفيث أٌا اىٓػد فبل؛ ألن ا 

ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ـتطاُّ وحٓاىل يلٔل/ 

، فالفحئات ال حياْف ٌَ سٓث اىٓػد ال يف رميان وال يف [361 /األُػام] ﴾ڱ ڱ ں
ؼا ٌَ فييّ ـتطاُّ وحٓاىل وإضفاُّ احلؽ وال يف ا ْو ًٍ  .(3)«غريه ةو الفحئث ةٔاضػة دائ

 برشف ـاغيٓا وكٔة ٌػرـخّ ةاهلل حػاىل/ -3
ْٓػ، وناضب املٓؽفث  ا ممَ ْهاه ىلع ُب ًٌ ًُ سؽ فإنَّ ٌَ ْ ى الفيٍان ىلع بِفاٌّ أِْ

ٔازع ادليين ٌا يؽدّْ خببلف غريه ممَ ال ٌٓؽفث هلً ةا  ، فلػ يػفًٓٓ ةا دليّ ٌَ ال
ٔازع إىل الؾلو.  ىٓف ال

 وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ويلٓػ هلؼا املٓىن/ كٔهل حٓاىل/ 
ائ ەئ ﴿/ ▐، وكٔهل [75 - 74 /اإلرساء] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ٻ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 .(4)[33 - 31 /األضزاب] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
 مصأىث/

، [361 /األُػام] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿كال حٓاىل/ ـإْن كيو/ 

                                      
 .(8873)يف املهِف  الؽزاق ْتػ أعؽسّ (1)
ٍٔد الفاةق كؽيتًا يف اهلً ةاملٓهيث يف احلؽم. (2)  يلري اإلٌام أمحػ إىل أذؽ اةَ مفٓ
ٔديث. (3)  فخاوى حخٓيق ةأضاكم اىٍٓؽة والؾيارة، إنػار وزارة ادلاعييث الفٓ
 . (3/1342)ساٌّ اىٓئم واحللً  (4)
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 ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿وكال حٓاىل/ 
 . [69 - 68 /اىفركان]

لاب الاكفؽ ىلع  اىلفؽ ال ُٓايث هل؛ فإنَّ ٌػحّ حؾيػ ىلع ٍْؽ الاكفؽ، فيف ذلم ْو
 مياْفث أي مياْفث؟

ٔاب/  ـاجل
 أنَّ الاكفؽ اكُج ُحخّ اىلفؽ ٌا ًعش، ولٔ إىل ٌا ال ُٓايث. -1
2- . ًِّ نٍا مؽَّ  اتليٓيف املؼنٔر يف الهيف، ال يف اىل
ٔ/ اإلرشاك ةا، واىل -3 خو، والؾُا، فيحؿ اىٓؼاب ىلع اتليٓيف ةاجلِؽ إىل حٓػد ـبتٓا، ْو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿اثلبلذث واضًػا، ةو للكٍّ ْؼاب، نٍا كال حٓاىل/ 

 . [68 /اىفركان] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 فٓؼا فيو ِْيً ٌَ امليم الؽضيً.

ٔد ِّ » /كال اةَ مفٓ ُّ ْرشاحِ  .(2)، (1)«ويٌو ملَ غيتْج واضػاحُ
 ٔائد غلديث  /ـ

اـخُِػلَّ ةّ ىلع أن احلفِث ال حلخب املتاح ليخليػ ةاحلفِات » /اةَ ضشؽ كال احلافَ -1
 .(3)«والفحئات

يف احلػيد دحلو ىلع أن امليم يٍيّ ىلع كيب اإلنفان ةاىٍؽيلث اىيت مهِّ ا  -2
 .(4)ـتطاُّ ةٓا

 ٔائد حربٔيث ودغٔيث  /ـ
، ضيد يُياْف احلفِات ىٓتاده، وال يُياْف هلً احلػيد أنٌو يف ـٓث رمحث ا  -1

                                      
 إىل الفحئث واحلفِث.  ◙إكارة ٌِّ  (1)
 .(11399) حففريه يف اىٍربي أعؽسّ (2)
 . (14/112) فخص ابلاري (3)
 . (332ص) رشح األربٓني اجلٔويث كٔاْػ وفٔائػ (4)
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ؼا درٌس ليٍفيٍني ًعٌث،  ٔ املالم، واخلاىق والؽزاق، ْو ـحئاحًٓ، ويٓفٔ َْ نرري، ْو
ٌََ ال يَؽَْضً ال يُؽَْضً.  وادلًعة إىل ا عانث يف اتلطيلِّ ةالؽمحث، فالؽامحٔن يؽمحًٓ الؽمحَ، و

و نيف يؽزق ا اجلاس ويٓهُّٔ،  ٌَّ ٔ اىلادر ىلع أن يَنل ةًٓ ْؼاةّ األحلً، وحأ ْو
 لهِّ حٓاىل يغفؽ ويؽضً، ويخشاوز.

ُِّج ٌّ اجلاس، ـٔاٌء يف اتللكيفات احلياحيث وادلْٔيث، أو  ويُصخفاد ٌَ ذلم/ ْػم اتلٓ
 يف اىفخاوى واآلراء اىفلٓيث.

ًِّ ٌا جييب اجلهػ،  -2 َٓ ويف احلػيد ضدٌّ ىلع ىتً اجلفؿ، ودوام املؽاكتث هلا؛ ألن ٌَ ال
ٔسب مؽاكتث اهلً واخلٍؽة واىٓؾم واهلاسؿ،  وٌِّ ٌا يلٔن ـبتًا يف ـٓادحٓا، ف

ْج يف آعؽ، ضىت حٓخاَد ىتفخليً اجلفؿ ىلع ٌؽيق ا  ٍَ ِقيْ
ُ
ٍّ أ ، فإذا ـلٍْج يف مٔى

خلاٌث، وحيؾم الهبل  ح.ااـل
ويف احلػيد تلشيّ ىلع ٍْو الهاحلات، ومياْفث األسؽ ليٍطفَ، وًلؼا يجتيغ أن  -3

ا إلعٔاُّ، ٌرجيًا ْييًٓ وىلع أٍْاهلً، وانًفا هلا  ًٓ ا ملش ًٌ يلٔن ادلاْيث اجلاسص دو
ةتٓو الهفات احلفِث، آعًؼا ةأيػيًٓ إىل األٌام، ٌَ ةاب/ إةػال اتلبلري واتلحفري 

 . حموَّ اتلِفري واتلٓفري
وىلع ادلاْيث اجلاسص أْن يِِؽ إىل أنلٍث املػْٔيَ، ويياْف اجلؾاء ليٍطفَ ٌا 
َلّ ا  أٌلَ، يخشاوز َْ األعٍاء، وحيؼر ٌَ حيغيٍٓا ٌٍٓا اكُج، والفٓيػ ٌَ َوفَّ

َه ا ْييّ.  ليٓػل يف املٔازُث الهٓتث، وإُّ ىحفري ىلع ٌَ يرسَّ
 /ـائدة ـلٓيث 

ٌالم أن اىٓؾم ىلع اليشء ةٍِـؾىث املتارشة هل، عبلفًا  األنو ِْػ» /كال ادلةٔيس
ِػه يلّ ةِفؿ اىٓؾم ّ/ أن الؽسو إذا ْؾم أن يٍيق امؽأحّ اليلّ، ْو  .(1)«لؤلضِاف، وٌَ فؽْو

 

                                      
 . (67ص)حأـحؿ اجلِؽ  (1)
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 الحديث الثامن والثالثون
 

 

إِنَّ هللا تََعاََل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقال: َقاَل َرُسوُل هللا  ◙ عن أبي هريرة

َب إَِِلَّ  َقاَل: َمْن َعاَدي ِِل َوِلًٌّا َفَقْد آذَنْتُُه ِةالـَحْسِب، َوَما تََقسَّ

ا اْفََتَْضتُ  َّ ِممَّ ٍء أََحثَّ إَِِل َزاُل َعتِْدي ًَ  (2)َعَلٌِْه، َوال (1)َعتِْدي ِةََشْ

َّ ِةالنََّىاِفِل َحتَّى أُِحتَُّه، َفِإذَا أَْحتَتْتُُه ُكنُْت َسْمَعُه الَِّري  ُب إَِِل ًَتََقسَّ

ُه الَِّري ًُتَِْصُ ِةِه، َوًََدُه الَِّتٍ ًَتِْطُش ِةَها،  ًَْسَمُع ِةِه، َوةَََصَ

نَُّه، َوَلِِئْ اْستََعاذَِنٍ َوِزْجَلُه الَِّتٍ ًَْمَِش ِةَها، َوإِْن َسأََلِنٍ ََلُْعِطٌَ 

 رواه البخاري.  «.ََلُِعٌرَنَّهُ 
 
 

 
  

                                      
وٜس١ٚ  ،وكشا اجلصداين يف رشخ١ ،واحلكٛ ٢ٗشا ٤٢ يف نعزح األربًني اٙيت رشخ٣ة اثٞ رجت يف جةٜى ا٤ًٚٙم (1)

وٜس١ٚ يف اّٙذ٤خةت  -ثةهلةء يف آرصه -«افرتطُخّ»يف روايح ابلزةري، ووٓى يف ثًـ نعذ األربًني ٜى رشح اجل٤وي/ 
 .ألربًني اجل٤ويحا ال٢٤جيح برشح

 .«وٌا» اذلي ي٠س ابلزةري/ (2)
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
ريه ٜٞ أؾدةب الٗذت العذح،  ٢شا احلسير دّصد ابلزةري ثصوايذ١ دون معٚٛ ٍو
َصاٜح يٞ رةدل ثٞ ََمرَْلٍ يٞ ظٚيٝةن ثٞ ثالل يٞ رشيٕ  َٖ ِصواه يٞ حمٝس ثٞ يسٝةن ثٞ 

ٍص يٞ يمةء يٞ أيب ٢صيصة. وزاد يف آرصه/ ثٞ يج ِٝ ٍء أُا »س ا ثٞ أيب َٟ وٌا حرددت عَ ََشْ
 ُّ ُّ حََردُّدِي عَ ُفس املؤٌَ يكره املٔت وأُا أكره َمَصاَءحَ  .(1) «فَاِعيُ

٣ِشا خسير ٍصيت » وٓس دك٤ٝٚا يف إظ٠ةد ٢شا احلسير وٜذ١٠، خىت ٓةل اذل٢يب/
ا ل٤ال ٢يجح اجلةٜى الؿديح  وه يف ٠ٜٗصات رةدل ثٞ َمرل، وذلٕ َٙصاثح ّٙو١، وأل١ٟ جسًّ ًٙسُّ

ممة ي٠ّصد ث١ رشيٕ وٙحط ثةحلةِن، ولٛ يصو ٢شا املنت إال ث٣شا اإلظ٠ةد، وال رصَّج١ ٜٞ يسا 
ابلزةري، وال أه١٠ يف مع٠س أمحس، وٓس ارذُٚ يف يمةء ِٔي٘/ ٤٢ اثٞ أيب ربةح، 

 .(2)«والؿديح/ أ١ٟ يمةء ثٞ يعةر
ري٢ة، ويف مجيى لص١ٓ ٜٔةٌل، وأزجُخ  ٙكٞ ُرِوَي  ٢شا املنت ٜٞ وج١ٍ آرص يٞ اعئؼح ٍو

 أظةٟيسه/ اإلظ٠ةد العةثْ، ىلع ٜة ِي١.
ُٞ رجٍت  ص اث ُٞ خجصٍ  (3)وٓس ٖذ ػ٤ا٢س احلسير وأظةٟيسه، ودأيت إِْن ػةء ا  (4)واث

ـٍ ٣٠ٜة.  يف الرشح اتلّؿيٌل اإلػةرة بلً

 
                                      

 .(6552)أرصج١ ابلزةري  (1)
 . (1/641) ٜزيان االيذسال (2)
 . (2/1567) واحلكٛ جةٜى ا٤ًٚٙم (3)
 . (11/342)ِذح ابلةري  (4)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 

 خ دصمجذ١ يف احلسير اتلةظى ٜٞ )األربًني(.دٔسٜ
 
 

 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

، ُرِوَي يف ؾّح األوحلةء»/ ♫ٓةل ػيذ اإلظالم اثٞ ديٝيح  ٌُ  .(1)«٢شا خسيٌر رشي
ٌ٘ يف الع٤ٚك إىل ا دًةىل وال٤ؾ٤ل إىل ًٜصِذ١ »وٓةل إثصا٢يٛ ثٞ مصيع/  و٤٢ أؾ

 .(2)«وحمجَِّذ١ ولصئذ١
 
 

 
 

 

  

                                      
 . (18/129)دل٤ٝع اّٙذةوى  (1)
 . (281)ص األربًني اجل٤ويح ال٢٤جيح برشحاّٙذ٤خةت  (2)
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 الشرح اإلمجالي

 
 

 يذقٝٞ ٢شا احلسير املًةين اآلديح/
 خّن ا ألوحلةا١ الؿةحلني. -1
َصب وأ٣ًّٟة لًٚجس. -2 ُٔ  أداء ال٤اججةت أِق٘ اٙ
 االظذٗسةر ٜٞ اجل٤اِ٘ ثًس اّٙصااـ ٜٞ وظةا٘ ٟي٘ حمجح ا. -3
ة يف لةيذ١ ورص٣ِة يٞ ًٜؿيذ١، وأكص١ٜ ثذ -4 ًً حعري ٜٞ أخج١ ا جً٘ ج٤ارخ١ مجي

 أم٤ره، وٓقةء خةجةد١، وإجةثح داعا١، وٟرصد١ وإاعٟذ١.
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 الشرح التفصيلي

 
 
  إن اهلل حعاىل كال»/ كٔهل»/ 

.  يّيس أن ٢شا احلسير ٓسيسٌّ
 ، دون اجلج٤ي.ويذٝزي اٙٔسيس يٞ اجلج٤ي ثجعبذ١ إىل ا 

٤٣ِ ٜزنل   ويذٝزي اٙٔصآن يٞ احلسير اٙٔسيس ثأن ّٙو١ و٠ًٜةه ٜٞ ي٠س ا
 لإليجةز، خبالف احلسير اٙٔسيس ِإ١َّٟ ٜٞ ا ًٜىًن دون الّٚن.

وال يؼرتط يف احلسير اٙٔسيس أن يك٤ن اإلحيةء ث١ ٠ٜدرًصا يف لصئح ويح 
ة ًٜ ة ٖٝة جي٤ز أن يك٤ن إهلة ًٜ  .(1)اٙٔصآن، ث٘ جي٤ز أن يك٤ن ٠ٜة

  /اعَدى يل وحلًّا فلد آذُخّ ةاحلرب»كٔهل ٌََ»/ 
 داة/ يه فس امل٤االة واملؿةدٓح.املًة

 واًٙسو فس ال٤يل.
 .(2)«ٌَ أْان يل وحلًّا فلد ةارزين ةاملداربث»ويف روايح أرصى/ 
 .(3)«ٌَ آذى يل وحلًا فلد اشخدوَّ حماربيت»ويف روايح زةثلح/ 
 .(4) «ٌَ أذل يل وحلًّا»ويف روايح راثًح/ 

                                      
 .(األربًني)جْ يف ٢شا الؼأن يف احلسير الصاثى واًٙرشيٞ ٜٞ وراجى ٜة ظ (1)
 .(27)، واثٞ اجل٤زي يف اًٙٚ٘ املذ٠ة٢يح (1456)الؼ٣ةب مع٠س ، واٙٔقةيع يف (659)أرصج١ اٙمرباين يف األوظك  (2)
 .(699) ٢س الٗجري، وابلي٣يق يف الض(9352)، واٙمرباين يف األوظك (1/5)، وأث٤ ًٟيٛ يف احلٚيح (26193)أرصج١ أمحس  (3)
 .(99)أرصج١ اٙزبار  (4)
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 ٘، واعداه اختشه يسوًّا.واعداه، أي/ آذاه وأٍقج١ وأ٢ة١ٟ ثة٤ٔٙل، أو ثةًّٙ
 /«يل وحلًّا»وكٔهل/ 
 ٜأر٤ذ ٜٞ ال٤يْل بع٤ٗن الالم. الٔيل/

ْصب وادل٤ّٟ، و١٠ٜ/  ُٔ َٕ »و٤٢ اٙ ِٚي  .(1)«ُُكْ ممة يَ
َس َويْل. ًْ  وئةل/ دجةَيَس َب

ُّ٘ٚ يؿيةٍن.  وال٤يل/ ًِي٘ إٜة ثًٝىن ِةي٘؛ أل١ٟ واىل ا دًةىل ثةٙمةيح واتل٤ٔى ٜٞ ٍري خت
  ٤ًّٜل/ ألن ا وااله ثةحلّن ومضيس اإلٜساد، ولٛ يَِك١ْٚ إىل ّٟع١ حلوح.وإٜة ثًٝىن

 ملًةٍن، ٣٠ٜة/ الٔيل يف اىلرآنوٓس وردت لكٝح 
 . [5 /مريً] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ال٤دل/  -1
﮵﮶﴿الؿةخت ٜٞ ٍري ٓصاثح/  -2  . [111 /اإلرساء] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  
 أي/ ال ي٠ّى الاكَِص ٓصيٞ.. [41 /ادلخان] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿اٙٔصيت/  -3
 . [5 /مريً] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿اًٙؿجح/  -4
ٻ پ ﴿. [71اتلٔبث/ ] ﴾ک گ گ گ گڳ﴿ويف ال٤اليح يف ادليٞ/  -5

 . [51 /املائدة] ﴾پ پ پڀ
 ثًٝىن أؾدةب م٤دة وؾسق وٟرصة.

 هل ٠ًٜيةن اعمٌّ ورةص. والٔيل يف االصطالح/
 . [757 /ابللرة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿٤٢ املؤٜٞ، ٓةل دًةىل/  فاىعام/

ْيَصَض  وباملعىن اخلاص/
َ
٤٢ املؤٜٞ امل٤اهت ىلع ًِ٘ اٙمةاعت واجذ٠ةب امل٣٠يةت، وأ

٤ر يف ٤ٓهل دًةىل/  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿يٞ اإل٣ٟٝةك يف الزلات، و٤٢ ال٤يل الاكم٘ املٖش

 . [67 /ئنس] ﴾پ پ پ پ ڀ

                                      
 .(2522)، ومعٚٛ (5376)أرصج١ ابلزةري  (1)
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ٞ ث١ وبٝة جةء ث١ و»/ ٓةل اثٞ ديٝيح  .(1)«ادج١ً ثةل٠ًة وهة٢ًصاِال يك٤ن وحلًّة  إال ٜٞ ٜآ
املصاد ث٤يل ا/ اًٙةلِٛ ثة دًةىل، امل٤اِهت ىلع لةيذ١ املزٚؽ يف » /وٓةل اثٞ خجص

 .(2)«يجةدد١
١ُ وال يك٤ُن إال اعماًل ث١ًٝٚ. َٝ ، ول٤ اختشه ًَّٙٚ ٍ٘  وٓي٘/ ٜة اختش ا ٜٞ ويلٍّ جة٢

 املعىن املراد يف احلديد/

٤ اخلةص، يًين/ حتصم أذيح املؤٜٞ امل٤اهت ىلع ًِ٘ واملًىن املصاد يف احلسير/ ٢
 اٙمةاعت واجذ٠ةب امل٣٠يةت.

ٍٞ حتصم أذيذ١  وٓي٘/ املصاد ٜٞ ذلٕ ٤٢املًىن اًٙةم، يًين/ ي٤ٝم املؤٜٞ، ِلك مؤٜ
 ثة٤ٔٙل، أو اًّٙ٘.

 وال ٜةٟى ٜٞ ايذجةر امل٠ًحني، ىلع َخْعت درجةت اإليشاء وأػاكهل، وأخ٤ال األػزةص،
، ٖٝة ال يٝذ٠ى إيشاء ر٤اص املؤ٠ٜني ِيسر٘ ِي١  ٍّْ ج٤از إيشاء ي٤ٝم املؤٜٞ يف حن٤ خ

امل٤اهجني ىلع اٙمةاعت واجذ٠ةب امل٣٠يةت يف حن٤ ذلٕ، رةؾًح وأ١ٟ ال يؿٝح ألخٍس يٞ 
 آرتاف ثًـ املضج٤رات وإن اكن ٜٞ أؾٚح اخلْٚ.

 ٤٢ يف األؾ٘ ؾّح ل٤ٚيل ثأ١ٟ ويل . /«يل»كٔهل/ 
رذؿةص ؾةر خةاًل، ويف ٢شا إػةرة إىل أن املدشور ١٠ٜ يف احلسير ٙكٞ ملة دٔسم لال

ة ِإ١ٟ ال ٜةٟى ٜٞ  ًٔ ًٜةداة ال٤يل ٜٞ خير واليذ١، أي/ ٜٞ أج٘ ١ٟ٤ٖ وحلًّة ، ال ٜمٚ
. ٍّْ  اخلؿ٤ٜح ١ًٜ يف حن٤ خ

، وبني ٖسرٍي ٜٞ  يْ واّٙةروق رؿ٤ٜح، وبني اًٙجةس ويٌلٍّ سِّ وإال ِٔس جصى ثني الؿِّ
 ىلع حن٤ خ٤ٍٔق. أوحلةء ا

                                      
 . (11/163)دل٤ٝع اّٙذةوى  (1)
 . (11/342)ِذح ابلةري  (2)
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 اشتظاكل/
إذا اكٟخ املًةداة ّٜةيٚح دٔى ٜٞ جةٟبني! ِٗيُ دٔى ٜٞ ال٤يل وػأ١ٟ فإن كيو/ 

 الؿّح وا٤ًّٙ واحلٚٛ يٞ اجلة٢٘؟
ٔاب/  فاجل

 .«اعِةه ا»و «ظةِص»ثأن املّةيٚح ٓس دأيت ل٤ٚاخس حن٤/  -1
 وبأن املًةداة ال د٠درص يف ادلٟي٤يح ث٘ ٓس دك٤ن ىلع ادليٞ. -2

 ِةلصاِيض املذًؿت املجَـ أليب ثكص ويٝص دٔى ثح١٠ وبني ويل ا املًةداة.
. ِّ وابلِْسيِعِّ ينِّ  وحن٤ه/ املًةداة ثني العُّ

ْوََل األوحلةء، وبني أيساا١ ٜٞ الّٗةر. / ٜة جصى ثني اجليب -أيًقة-وحن٤ ذلٕ 
َ
 و٤٢ أ

اآلرص إلٟكةره يٚي١ وكشا/ اّٙةظْ املجة٢ص ثةذل٤ٟب يجَق١ ال٤يل يف ا، ويجَق١ 
 ومالزٜذ١ جل٣ي١ يٞ ػ٤٣اد١.

ودك٤ن املًةداة ٜٞ جةٟت ال٤يل  ويف ا، وأٜة ٜٞ جةٟت اآلرص ِٚذًؿج١ 
 وبسيذ١ وادجةي١ ٤٢اه.

ص؟ فإن كيو/ ْٖ وزَِصْت ثةذلِّ
ُ
َِٖصْت ٠٢ة وأ  إذا اكٟخ دأيت ل٤ٚاخس ِٚٝةذا ُذ

ٔاب/ ىت إ١ٟ يججيغ ٍّصان أذاه ثرتك ألن ِي٣ة دججي٣ًة ود٤٠ي٣ًة برشف ال٤يل، خ فاجل
 االٟذؿةر ١٠ٜ.

  /فلد آذُخّ ةاحلرب»كٔهل»/ 
 .«فلد اْشَخَدوَّ حماربيت» ، ويف أرصى/«فلد ةارزين ةاملداربث»ويف روايح/ 

ذ١، واإليشان/ اإليالم، وٟوريه/  /«آذُخّ» ْٝ ْيَٚ
َ
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ثةملس، أي/ أ

٠َةَك، وكشا/ [47 /فصيج] ﴾ڦ ْٝ ْيَٚ
َ
ْيَٚٛ.. [167 /األعراف] ﴾ڈ ڎ ڎ﴿، أي/ أ

َ
 أي/ أ

 واألذان/ اإليالم ثسر٤ل وٓخ الؿالة.
ْٞ خةرب١ ا دًةٙـ٥ ال يّٚح أثًسا، و٢شا اغيح  َٜ ذ١ُ أين حمةرٌب هل. و ْٝ ْيَٚ

َ
واملًىن/ ِٔس أ

 ال٤ييس واتل٣سيس؛ ألن ِي١ أيوٛ اهلالك.
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 اشتظاكل/
َّْٔ واملز٤ٚق يف  أرس رة١ٔٙ دًةىل ويف ٓجقذ١؟ املدةربح ّٜةيٚح ثني جةٟبني، وكيُ دذد

ٔاب/  واجل
٣ّْٛ؛ إذ املٔؿ٤د ٜٞ املدةربح هل الز٣ٜة و٤٢  -1 إٜة أن يك٤ن ذلٕ ٜٞ اخلمةب ثٝة ُي

اإل٢الك؛ ِإن احلصب دجؼأ يٞ اًٙساوة، واًٙساوة دجؼأ يٞ املزةّٙح، واغيح احلصب 
احلصب وأراد  اهلالك، وا دًةىل ال يَٚج١ اغٙت، ٣ِشا ٜٞ املجةز املصظ٘/ خير ألْٚ

 الز٣ٜة، ِٗأنَّ املًىن/ ِٔس دًصَّض إل٢اليك.
وإٜة أن يك٤ن املصاد/ اَعَم١َُٚ ًٜةمٚح املدةرب ٜٞ اتلدٌل ثٝوة٢ص ا٣ٔٙص وؾّةت  -2

 اًٙسل واالٟذٔةم.
وظجت ذلٕ/ ًٜةٟسة ٢شا املًةدي ل٤يلٍّ حيج١ ا ٤٣ِ يًةٟس ا دًةىل ثكصا٢يح 

إثٚحط وأىب أن يعجس آلدم اخذٔةًرا هل واظذٗجةًرا وخعًسا حمج٤بح؛ وٜٞ زٛ ملة وٓى ذلٕ ٜٞ 
 أ١ٗٚ٢ ا ٢الاًك ال جنةة ١ًٜ أثًسا.

ًَْٚٛ أ١ٟ يف م٤االد١  وإذا اكن يف ًٜةداة ال٤يل يويٛ ال٤ييس واتل٣سيس واإل٢الك؛ ِٚيُ
يويٛ اثل٤اب وبة٢ص اتل٤ِيْ واتلأييس؛ ِأوحلةء ا دًةىل جتت م٤االد٣ٛ وحتصم ًٜةداد٣ٛ، 

 ٖٝة أنَّ أيساءه جتت ًٜةداد٣ٛ وحتصم م٤االد٣ٛ.
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ٓةل دًةىل/ 

 . [56 - 55 /املائدة] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ۆئ
ڱ ڱ ں ں ﴿ِةملؤ٤٠ٜن/ أذٌٙح ىلع ثًِق٣ٛ وأيضٌة ىلع الاكِصيٞ، ٖٝة ٓةل دًةىل/ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

﮺﮻  ﮹  ﮸  ﮶﮷  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ﯁  ۓ ۓ  ﯀  ﮿  ﮽﮾   . [54 /املائدة] ﴾﮼ 
زٛ إن املدةربح  دجةرك ودًةىل دك٤ن ثًٝةداة أوحلةا١ ودك٤ن ثٝزةّٙح أوامصه 
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يف - ألك٘ الصبة، وٓةل .[779 /ابللرة] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ وآرتاف ٣٠ٜيةد١، ٓةل دًةىل/
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿/ -ٓةلى اٙمصيْ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ 

 . ِجٝيى املًةيص خصٌب  ؛ [33 /املائدة] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںڳ ڳڳ 
  (1)«اثٞ آدم ٢٘ لٕ ثٝدةربح ا ٜٞ لةٓح؟!» /ٓةل احلعٞ

وٓس ٟؽ ا دًةىل ىلع األمصيٞ العةثٔني رةؾح وايذرب آُك الصبة وٓةلى اٙمصيْ 
 حمةربني  دًةىل، ًٙويٛ ه٣ٝٚٛ ًٙجةده وظًي٣ٛ ثةّٙعةد يف ثالده.

/ إَٙةء رشيًذ١، وإٓؿةء أخاك١ٜ اٙيت أٟضهلة ًٙجةده ٜٞ ٜيةديٞ بح  وأيوٛ املدةر
احليةة مجي٣ًة، وأيوٛ ٜٞ ذلٕ/ أن تُْعتجسَل رشيًذ١ برشيًِح برٍش، ِقاًل يٞ دّقي٣ٚة 

وكٌّص ث١، وٙٞ جتس ملٞ خةرب ا ٜٞ ٟةرٍص وال ًٜني،  يٚي٣ة، ٣ِشا لك١ حمةربح  
ٌٕ   ِةألرض والع٤ٝات وٜٞ ِي٣ٝة وٜة ، و٢ٝة ٜٞ ر١ٔٚ وؾ٠ًذ١، ِال ّٜصَّ ثح٣٠ٝة ِمْٚ

 ١٠ٜ إال إحل١، وال جنةة إال ث١.
ُ٘ أوحلةء ا ٜٞ ػي٤خ املعٚٝني وػجةث٣ٛ، -أيًقة- ٢شا، وٜٞ املدةربح  دًةىل / ٓذ

اآلمصيٞ ثةملًصوف، واجلة٢ني يٞ امل٠ٗص، أو خبع٣ٛ، أواملٗص ث٣ٛ ثأيِّ ٤ٍٟع ٜٞ أ٤ٟاع 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿يْ، ٓةل دًةىل/ ابلمغ واتلقي

ى  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 .[77 - 71 /آل عٍران] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
   /َخبَّ إيلَّ مما افرتطُج عييّ»كٔهل

َ
 /«وٌا حلرب إيلَّ عتدي بيشٍء أ

 ويف ٠ٜةظجح ٢شه اًٙجةرة ملة ٓج٣ٚة/
ص» /ٓةل اثٞ رجت ص أن ًٜةداة أوحلةا١ حمةربٌح هل؛ ٖذ ثًس ذلٕ وؾُ أوحلةا١  ملة ٖذ

                                      
 .(3/1575)جةٜى ا٤ًٚٙم واحلكٛ  (1)
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ص ٜة يُذٔصب ث١ إحل١ دًةىل  .(1)«اذليٞ حتصم ًٜةداد٣ٛ، وجتت م٤االد٣ٛ ِٖش
 ، أي/ لٚت اٙٔصب ٜٞ رمحيت وز٤ايب ورفةي اجلضي٘.«وٌا حلرَّب»كٔهل/ 

 ثتؼسيس احلةء ثًٝىن ٜين ِإىل ثًٝىن ٜٞ./ «إيلَّ »
 لٚترشيُ، ولالظذًمةف. «عتدي» ويف «إيلَّ » واإلفةِح يف

 ؛ ألنَّ زيةدة املجىن دّيس زيةدة يف املًىن.«ٓصَّب»، أو «ُٓصب»ىلع حن٤  «حلرَّب»ص وآز
ِٚٛ، ِذدَّٚٝخ، أي/ دكّٚخ احلٚٛ؛ ويف  واملًىن الضااس ٠٢ة/ ٤٢ املًىن الضااس يف ٜس٘/ َخ

 ٢شا إيشان ثٝؼٔح اًٙجةدة ىلع اجلّط ملي٣ٚة ثمج٣ًة إىل الصاخح وابلمةٙح ودصِك اًٙٝ٘.
، أي/ ٜة ٟةل يجسي ز٤ايب وٜة خُؿ٘ هل رفةي وٜة «ٌا حلرب إيلَّ »م ٤ٔٙهل/ واملًىن اًٙة

 لٚت رمحيت ثٝس٘ أداء اّٙصااـ.
صُُّب اًٙجس ٜٞ رب١ ئى ثسر٤هل يف اإلظالم، زٛ ثذدٔي١ٔ لإليٝةن، ويكذٝ٘  َٔ وَت

 ثةدؿة١ِ ثةإلخعةن، و٢شه يسة مصادت ادليٞ اثلالزح.
ية ِٝة خيؿ١ ث١ ٜٞ ًٜصِذ١ وٙم١ّ واٜذ٠ة١ٟ، ورسيح وأٜة ُْٓصُب الصَّبِّ ٜٞ يجسه يف ادلٟ

إجةثح داعا١، ودحعري أمصه، وٓقةء خةجةد١، ودأٜي١٠ ٜٞ املزةوف، وٟرصه ىلع أيساا١، 
صه و٠ٜةجةد١ يف ادلٟية.  ود٠ًي١ٝ ًٙجسه ثٖش

ويف اآلرصة/ حبُؿ٤ل رف٤ا١ٟ وج٠ة١ٟ ويويٛ ز٤اث١، زٛ احلعىن والضيةدة/ اتل٠ًٛ ثصؤيح 
 نعأل ا دًةىل ٜٞ ِق١ٚ اًٙويٛ.ا دًةىل، 

ٔاع اىُلْرِب/  أُ
/  و٤٢ ٓصب الٚمُ واجلرص واتلأييس، و٢شا ٓصب خلةؾح يجةده وؾ٤ّة أوحلةا١. كرٌب خاصٌّ

/  و٤٢ ٓصب لعةاص يجةده ثةًٙٚٛ واٙٔسرة. كرٌب اعمٌّ
َخبَّ إيلَّ مما افرتطُج عييّ»كٔهل/ 

َ
 /«بيشٍء أ

 ، واملٔؿ٤د بيشء/ يٝ٘.ابلةء لٚعبجي١، أي/ بعجت يشء /«بيشء»
                                      

 . (3/1571) جةٜى ا٤ًٚٙم واحلكٛ  (1)
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 َ ًَربِّ ثّٚن «بيشء»وَعربَّ ؛ ألن اليشَء يؼٝ٘ ا٤ٔٙل واًّٙ٘ ٜٞ ٍري خةجح «يٝ٘» ولٛ ُي
إىل دأوي٘ يف يٝ٘ الٚعةن و٤٢ ا٤ٔٙل، خبالف اًٙٝ٘ ِيدذةج إىل دأوي٘، ٜى ١ٟ٤ٖ أرؽ يف 

 املًىن.
 /«أخبَّ »وكٔهل/ 

١ ال ي٠رصف ل٤ٚؾّيح ووزن دلصور ثةّٙذدح ٟيةثح يٞ الٗرسة؛ ألٟ «يشءٍ »ؾّح ٙـ 
.  اًّٙ٘، وجي٤ز ر١ًِ ىلع أ١ٟ ررٌب ملجذسأ حمشوف، أي/ ٤٢ أختُّ

 /«إيلَّ »
لٚيشء يسلُّ ىلع رش١ِ ويوٝذ١، ويّيس  اإلفةِح دسل ىلع اٙترشيُ، وختُّ ا 

، ٟؤٜٞ ث٣ة وٟثجذ٣ة ثال اثل٤اب يٚي١، وأٜة ؾّح املدجح وكيّيذ٣ة ِيه ٖعةاص ؾّةت ا 
، أ ٍ٘ ٍُ ىلع ٜة يٚيْ جبالل وج١٣ ويويٛ ظٚمة١ٟ، جصًية ىلع ٤ٓايس أ٢٘ الع٠ح دأوي و دكيي

ري٢ٛ.  واجلٝةيح ٜٞ الؿدةثح وٜٞ ثًس٢ٛ ٜٞ األاٝح/ ٜةلٕ والؼةِيع وأمحس ٍو
ً/ «أخبَّ »وًٜىن  أيوٛ ز٤اثًة، ِةملدجح ي٠س٢ٛ/ إرادة اثل٤اب،  عِد األطاعرة وحنْٔ

 ز٣ٜة.وابلَـ ثقسه. و٢شا دأوي٘ هلشه الؿّح ثال
ِيثجذ٤ن املدجح ؾّح  دًةىل وال يؤل٣ٟ٤ة، وال يؼج١ٟ٤٣ خب١ٔٚ، وأٌا عِد أْو الصِث/ 

 أيًقة.- ويثجذ٤ن الز٣ٜة
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿، وٓةل/ [54 /املائدة] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ٓةل دًةىل/ 

 . [31 /آل عٍران] ﴾ڄ ڄ ڄ
 .(1)احلسير «ب فالًُا...إن اهلل حعاىل إذا أخب عتًدا داع جربيَو، فلال/ إين أخ»ويف احلسير/ 

و٤٢ - م٤ؾ٤ٙح، أو م٤ؾ٤ِح، واًٙةاس حمشوف، أي/ ٜٞ أداءِ / «مما افرتطُج عييّ» كٔهل/ 
 ٜة اِرتفُخ يٚي١.- مقةف حمشوف

                                      
 .(2637)، ومعٚٛ (3259)أرصج١ ابلزةري  (1)
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تؼٝ٘ ًِ٘ ال٤اججةت ودصك املدصٜةت؛ ألن ذلٕ لك١ ٜٞ ِصااـ ا اٙيت  واىفرائض/
 ١ ا دًةىل/اِرتف٣ة ىلع يجةده، و٢شه اّٙصااـ يسر٘ ِي٣ة ٜة اِرتف

 اكلؿالة والضاكة والؿيةم وأداء احل٤ٔق وبص ال٤ادليٞ وحن٤ ذلٕ. ىلع األعيان دميًعا/
 اكجل٣ةد واألمص ثةملًصوف وإٓةٜح احِلَصف والؿ٠ةاعت.أو نفائًيّا/ 

 مصأىث/
ُُ ىلع ّٟع١ ٜٞ اٙزتام ٓصبح لٛ جتت ثأؾ٘  و٢٘ يسر٘ يف اّٙصااـ ٜة أوجج١ امللكَّ

 الرشع؟
ٔاب/ ُُ ىلع ّٟع١ ال يسر٘ اثذساًء وال ا واجل ٙوة٢ص/ أن اجلشر وحن٤ه ممة ي٤جج١ امللَكَّ

 .«افرتطُج » يت٠ةوهل الّٚن واإلفةِح يف ٤ٓهل/
 مصأىث/

 و٢٘ اّٙصض أِق٘ أم اجلّ٘؟
ٔاب/  اّٙصض أِق٘ ٜٞ اجلّ٘؛ وذلٕ ملة زجخ ٜٞ دًْٚ اجلجةة ثًّ٘ اّٙصااـ؛ واجل

املٗذ٤بةت وؾٝخ رمقةن، وأخٚٚخ احلالل  أرأيَخ إذا ؾٚيُخ » ٖٝة ورَد يف احلسير/
، وألن اّٙصااـ يه (1)«ُعًوخصٜخ احلصام، ولٛ أزد ىلع ذلٕ ػحبًة أأدر٘ اجل٠ح؟ ٓةل/ 

أراكن اإلظالم، واألمص ث٣ة جةزم، ِةثل٤اب ىلع ٣ًِٚة واًٙٔةب ىلع دصك٣ة، خبالف اجل٤اِ٘ 
؛ ِةّٙصض اكألؾ٘ ِةثل٤اب ىلع ٣ًِٚة ِٔك، واّٙصض أِق٘ ٜٞ اجلّ٘ ٜٞ خير اثل٤اب

 واألظةس، واجلّ٘ اكّٙصع.
أِق٘ األيٝةل أداء ٜة اِرتض ا، وال٤رع يٝة خصم ا، وؾسق »/ ◙ ٓةل يٝص

 . »(2)اجليح ِيٝة ي٠س ا 
 .(3)«أِق٘ اًٙجةدة أداء اّٙصااـ، واجذ٠ةب املدةرم»/ وٓةل يٝص ثٞ يجس اًٙضيض

                                      
 .(األربًني)و٤٢ احلسير اثلةين واًٙرشون ٜٞ  ،(15)ٛ أرصج١ معٚ (1)
 .(3/1572)جةٜى ا٤ًٚٙم واحلكٛ  (2)
 . (1711) الض٢س ىلع زوااسه يف ا يجس أرصج١ (3)
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 َم اّٙصض ِي١ ىلع اجلّ٘.وٜٞ أيوٛ األدٙح ىلع ذلٕ/ ٢شا احلسير؛ خير َٓسَّ 
 /فائدة 

ٜٞ ِصض  إػةرة إىل أنَّ ٜٞ اغيةت امل٤َل  «أخبَّ إيلَّ »ويف ٤ٓهل يف اّٙصااـ/ 
ِْ أٜةم اجلةس لٚذٔصُّب إحل١ ثٝدج٤بةد١؛ ِة  ٜة اِرتض اّٙصااـ  اّٙصااـ/ َفذَْح اٙمصي

 إال حلٔصب يجةده ١٠ٜ، وي٤جت ل٠ٚةس رف٤ا١ٟ ورمحذ١.
 مصأىث/
ًبة إىل ا؟ وٜة يه أيوٛ ِصااـ ابلسن؟ وٜة يه  أيوٛ اّٙصااـ دٔصُّ

ٔاب/  بًة إىل ا واجل ، وٟيف / حتٔيْ اتل٤خيس وإرالؾ١  أيوٛ اّٙصااـ دٔصُّ
 الرشك، زٛ دأيت ِصااـ اإلظالم وأراك١ٟ، و٢ٗشا ىلع َخْعت دّةوت مصادت اّٙصااـ ٜٞ ادليٞ.

/ وٓةل . [19 /اىعيق] ﴾ۈئ ۈئ﴿ وأيوٛ ِصااـ ابلسن/ الؿالة، ٓةل دًةىل/
ٔ شاجد»  .(1)«أكرُب ٌا يكٔن اىعتد ٌَ ربّ ْو

 اخلالصث/
يو٣ص ٜٞ ذلٕ لك١/ أنَّ اّٙصض أِق٘ ٜٞ اجلّ٘، وأن اّٙصااـ دذّةوت ِيٝة ثح٣٠ة يف 

 املزنٙح واثل٤اب.
و اىفرض أفظو ٌَ اجلفو ٌطيًلا؟  مصأىث/ ْو

ْٞ ذلٕ ِي١ دّؿي٘، واألؾ٘ ِي١/ أنَّ مجٚح اّٙصوض أِق٘  ِٜ ٜٞ مجٚح اجل٤اِ٘، وػشَّ 
َْٚخ ِي٣ة ثًـ اجل٤اِ٘ ىلع ثًـ اّٙصوض. ُّقِّ  ثًـ اّٙصوع ِ

ٔاذ اىلاعدة/  ط
 يك٤ن اجلّ٘ أِق٘ ٜٞ اّٙصض يف خةالت، ٣٠ٜة/

 العالم اثذساؤه ظ٠ح ورده ِصض. -1

                                      
 .(482)أرصج١ معٚٛ  (1)
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 .(1)«وخريٍْا اذلي يتدأ صاختّ ةالصالم»واالثذساء أِق٘، ويف احلسير/ 
ِٞ ظ٠ح، وإٟوةره وإ٣ٜةهل واجت.إثصاء املًرس  -2 يْ  ٜٞ ادلَّ

 واإلثصاء أِق٘ ٜٞ اإلٟوةر.
 واألذان ظ٠ح، واإلٓةٜح ِصض ّٖةيح واألذان أِق٘ ٜٞ اإلٓةٜح. -3
 وال٤ف٤ء ٓج٘ ال٤ٓخ ظ٠ح، وبًس در٤ل ال٤ٓخ ِصض. -4

 ومجى ذلٕ ػًًصا ِٔي٘/
ــسٍ  ِع اَعثِ ــ٤ُّ ْٞ َتَم ــ ِٜ  

ُ٘ ــ َِْق
َ
ــْصُض أ َّ  اْٙ

 

ــسْ   ــ٤ْ َٓ َ ــىتَّ َول ْكَ ِ  َخ
َ
ــأ ــ١ُ ث ْ٠ ِٜ ــةَء   َج

 

َ٘ َوْٓـــٍخ َواثِْذــــَسا جْـــ َْ ـــص   إاِلَّ اتلََّم٣ُّ
 

َٖ ـعَّ ـء لِٚ  ُٜ ـَشاَك إِثْ ـاَلِم   صِ ـعِ ـًْ ـَصا 
 

ِّٔٔني ٜٞ الؼةًِيح وبًـ األخ٠ةف، ٣٠ٜٛ/ اثٞ العجيك وودله ٜٞ  ـُ املد َورَدَّ ذلٕ ثً
ريه ٜٞ احل٠ّيح، ِٔةل٤ا/ اّٙصض أ ٌ٘ الؼةًِيح، واثٞ اعثسيٞ ٍو ِق٘ ٜٞ اجلّ٘، ٢شا أؾ

صد ال ظبي٘ إىل ٟٔق١ بيشٍء ٜٞ الؿ٤ر.  ٜمَّ
َ٘ اجلّ٘ ىلع اّٙصض ال ٜٞ ج٣ح  ري٢ة ِٔةل٤ا/ إٟٝة ُِقِّ ٤رة ٍو وأجةث٤ا ىلع الؿ٤ر املٖش

 .(2)اّٙصفيح، ث٘ ٜٞ ج٣ٍح أرصى، ِال د٠زصم خيجبٍش اٙٔةيسة
  /كٔهل« ُّ ِختَّ

ُ
ٔافو خىت أ  /«وال يزال عتدي يخلرب إيلَّ ةاجل

 .«وٜة زال» ويف روايح ثّٚن املةيض/
 / مجى ٟةِٚح ويه الضيةدة.-َٙحً - واجل٤اِ٘

َز دصك١. َح الرشع ١ًِٚ وَج٤َّ  واؾمالًخة/ ٜة رجَّ
ص، وابلةل٠ح/ اكلض٢س وال٤رع. ْٖ  وال ِصق ثني اجل٤اِ٘ اٙوة٢صة/ ٖذالوة اٙٔصآن واذلِّ

، والؿسٓةت، واإلؾالح واجل٤اِ٘ أث٤اب ٖسرية ٜٞ ظةاص اًٙجةدات/ اكلؿالة ثةلٚي٘
                                      

 .(2565)، ومعٚٛ (6577)أرصج١ ابلزةري  (1)
 . (1/26)، و٤ٓايس األخاكم (1/275)، وإاعٟح اٙمةبلني (1/125)، وخةػيح اثٞ اعثسيٞ (145)صاألػجةه واجلوةاص، لٚعي٤يط  (2)
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 ثني اجلةس، وإاعٟح املعٚٝني، واتلحعري ىلع ًٜرس٢ٛ، و٢ٗشا.
 درجاُت الٔاليث/

ُّ عييّ»و٤ٓهل/  ال يزال »و٤ٓهل/  «وٌا حلرب إيل عتدي بيشٍء أخبَّ إيلَّ مما افرتطُخ
ٔافو خىت أختّ  /«عتدي يخلرب إيلَّ ةاجل
 دًةىل ثأداء اّٙصااـ. اتلٔصب إىل ا أفاد ْذا أن أول درجات الٔاليث/

يث/ ٞ املٗصو٢ةت. واثلُا ّةف ي مةاعت، واالٟك ٘ ٙا ٤ِا ـ ثةالجذ٣ةد يفٟ  صاا س اّٙ  اتلٔصب إحل١ ًث
ّصااـ. «ٌَ اعدى يل وحلًّا»وىلع املًىن األول/ يك٤ن ٤ٓهل/  ؤَدِّي ٚل ُٝ  ئؿس ث١ املؤٜٞ اٙـ

 حنتيّ/
زٛ َيرَتََّقَّ ثأداء اجل٤اِ٘ زةٟيًة،  وٜٞ ٠٢ة يًُٚٛ/ أن لصيْ ال٤اليح يٝص ثأداء اّٙصااـ أواًل،

ْ ثةإلخعةن يف ذلٕ لك١. ُّٔ  زٛ يؿ٘ إىل اتلٝةم ثةتلد
٤ن هل ىلع ثؿرية وا٢ذساء. ٛ اٙمةًا  ودي٤ى ال٤اليح ثَري ٢شيٞ دي٤ى اكذثح، ِأوحلةء ا ٢

واٙمةيح يؼرتط ِي٣ة رشلةن/ املذةثًح واإلرالص، واملذةثًح ّٜذٔصة إىل اًٙٚٛ، ِٝٞ لٛ 
، ول٤ يًٚٛ ٖي ٍ٘ ُ يُذةثى لٛ يكٞ وحلًّة، وٓس مصَّ ٠ًٜة ٤ٓل ثًق٣ٛ/ ٜة اختش ا ٜٞ ويلٍّ جة٢

.١ِ ِٝ ْٚ ًِ َ٘ ث ِٝ ًَ ٙ ١ َٝ ١، ول٤ َيَّٚ َٝ  اختشه ًَّٙٚ
 حنتيّ آخر/

ى إرالل ٍ ث٣ة. ـ، الٜ  صاا ى أداء اّٙ ىٜ  ٘/ أن ٔد ٞ اتلٔصب ثةجل٤ِا َر أن املصادٜ  َٔصَّ َٛ ممة َت ِٚ  ُي
 َّ٘  ثةّٙصض، أو ٜٞ ػ١َٚ اجلّ٘ يٞ اّٙصض ٤٣ِ َٜصور. ِٝٞ أٓةم اجلّ٘ وأر

 َّ٘ وٜٞ أٓةم اّٙصض ىلع ٓسم املذةثًح واإلخعةن وخْٔ اإلرالص واإليٝةن، زٛ أر
 ثةجلّ٘ ٤٣ِ ًٜشور.
ج٘ هل ٟةِٚح خىت يؤدِّي اّٙصيقح»/ ♫ ٓةل اَٙضايل ْٔ  .(1)«املؿٌل ال ُت

                                      
 . (1/147)إخيةء ي٤ٚم ادليٞ  (1)
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ٖٝس٘ دةجٍص ررس اذلي يك  اّٙقةا٘، وال يُكٝ٘ اّٙصااـ »/ ◙ ٓةل َظْٚٝةن
 . (1) «رأس ٜةهل، و٤٢ يمٚت الصبح

ِةّٙصض ٤٢ األظةس واألؾ٘، واجلّ٘ ٤٢ اّٙصع وبةيق ابل٠ةء، وهلشا دٔسم األؾ٘ يف 
ص ىلع اّٙصِع. ْٖ  اذلِّ

  /نُِج شٍعّ...»كٔهل ُّ ، فإذا أختبُخ ُّ ِختَّ
ُ
 /«خىت أ

.  ٙحط الؼأن يف أن حُتِت، وإٟٝة الؼأن يف أن حُتَتَّ
، وإٜة أن دك٤ن لٚذًٚي٘ ِيه ثًٝىن/ «إىل»أن دك٤ن لَٚةيح ِيه ثًٝىن/  / إٜة«خىت»

٣ة ال أؾ٣ٚة/«يك» ًُ  ، واملصاد أىلع درجةت املدجح وأرِ
 ألن خؿ٤ل أؾ٣ٚة ال يذ٤ُٓ ىلع االظذٗسةر ٜٞ اجل٤اِ٘، ث٘ ثًّ٘ اّٙصااـ. -1
٤ر ٜٞ اثل٤اب والٗصاٜح. -2  وألن ٟتيجح ًِ٘ اّٙصااـ دون ٜة ٤٢ ٜٖش

ُّ نُِج شٍعّ...»كٔهل/   /«فإذا أختبُخ
 أخجبذ١ ألج٘ ٜة اكن ١٠ٜ ٜٞ اإلديةن ثةّٙصااـ ٜى اجل٤اِ٘.

ُ٘ ٍريه ٖٝس٘ رج٘ هل يجسان  سَ َٜ ُ٘ اذلي يأيت ثةّٙصااـ ٜى اجل٤اِ٘ و سَ َٜ ٓةل اًٙٚٝةء/ 
ة ٙحؼرتي هل ِة٣ٖح ِش٢ت أخس٢ٝة ِةػرتى ِة٣ٖح يف  ًٝ )رةدٜةن( ِأيم٥ ًلًكّ ٣٠ٜٝة در٢

ي٣ة رحيةًٟة، زٛ جةء ث٣ة ٤ِف٣ًة ثني يسي ظيسه، وذ٢ت اآلرص ِةػرتى واعٍء ولصح يٚ
ِة٣ٖح ٤ِف٣ًة يف خجِصه، زٛ جةء ٤ِف٣ًة ىلع األرض ثني يسي ظيسه، ِلكُّ واخٍس ٜٞ 
َ٘ أمَص ظيِِّسه، وٙكٞ أخس٢ٝة زاد ال٤اعء والصحيةن ِيؿري أختَّ إىل العيس.  اًٙجسيٞ ٓس اٜذَسَ

ةر أختَّ إىل ا دًةىل، وردََّت ا هل ٜٞ اثل٤اب ِٝٞ ًِ٘ اجل٤اِ٘ ٜى اّٙصااـ ؾ
٤ر يف احلسير.  واّٙق٘ والٗصاٜح اليشء املٖش

صه ورسٜذ١، »/ ٓةل اثٞ رجت ْٖ ِٝٞ أخج١ ا رز١ٓ حمجذ١ ولةيذ١ واالػذَةَل ثِش

                                      
 .(159)ص، للشعراين تنبيه املغرتين (1)
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ََْٙف دلي١، واحلو٤ة ي٠سه، ٓةل دًةىل/  ْصب ١٠ٜ، والضُّ ُٔ ں ڻ ڻ ڻ ﴿ِأوجَت هل ذلٕ اٙ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁  ، ِيف ٢شه اآليح [54 /املائدة] ﴾﮴ ﮵ ﮶ 
إػةرٌة إىل أنَّ ٜٞ أيصض يٞ خج٠ة ود٤َلَّ يٞ ٓصب٠ة، لٛ ٟجةهل، واظتجسجلة ث١ ٜٞ ٤٢ أوَل ث٣شه 
، ِٝٞ أيصض يٞ ا ِٝةهل ٜٞ ا ثََسٌل، و ١٠ٜ أثسال، وٜٞ ِةد١ ا ُّْ ، امل٠دح ١٠ٜ وأخ
٤ِٚ خُؿَْٚخ هل اجل٠ح حبشاِري٢ة، لاكن َٜج٤ًٟة، ِٗيُ إذا لٛ حيؿ٘ هل إال ٟضٌر يعري خٔري 

ِسُل َج٠َةَح ث٤ًفٍح/  ًْ  ٜٞ داٍر لك٣ة ال َت
ــــة ًٜ ـــــَصاَك ي٤َْ ْن يَ

َ
ــــ١ُ أ ْٞ َِةدَ ــــ َٜ 

 

ـــــ٤َاُت   ـــــ١ِ َِـ ْوَٓةدِــ
َ
ُّ٘ أ ـــــ ُٗ َِ 

 

ْٞ ثِــــــاَلدٍ  ـــ ِٜ ٠ْـــُخ  ُٖ ـــة  َٝ  وََخيْسُ
 

ـــــ  ـــــٌِل إِىَل وَْج٣ِ ـــــةُت َِ َّ  َٕ اتْلِ
 

ٔةل/  ص أوؾةف اذليٞ حيج٣ٛ وحيج١ٟ٤ِ  ، [54 /املائدة] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے﴿زٛ ٖذ
ِٚٝة أخج٤ا ا أخج٤ا أوحلةءه اذليٞ حيج١ٟ٤، ًِةم٢٤ٚٛ ثةملدجح والصأِح والصمحح، وأثَق٤ا 

پ پ پ ڀ ﴿أيساءه اذليٞ يًةدو١ٟ ًِةم٢٤ٚٛ ثةلؼسة واَٙٚوح، ٖٝة ٓةل دًةىل/ 

 .[79 /اىفخح] ﴾ڀڀ
ِإنَّ ٜٞ دٝةم املدجح/ دلة٢سة أيساء املدج٤ب، وأيًقة ِةجل٣ةد يف ظبي٘ ا داعٌء 
 لًٚٝصفني يٞ ا إىل الصج٤ع إحل١ ثةلعيُ والع٠ةن ثًس داعا٣ٛ إحل١ ثةحلجح واٙرب٢ةن.

ِةملدتُّ  حيت اجذالَب اخلْٚ لك٣ِّٛ إىل ثةث١؛ ِٝٞ لٛ جُيِت ادلي٤ة ثةلٚني والصِْ؛ 
ة وا٠ًُٙ/ اخذةج إىل ادل ٔم يلادون إىل اجلِث ةالصالشو(ي٤ة ثةلؼسِّ ، (1))عجب ربم ٌَ ك

َّٛ لٚٝدت ٍري ٜة يصيض خجحج١، ريض ٜٞ ريض، [54 /املائدة] ﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸﴿ / ال ٢َ
 وظزك ٜٞ ظزك، ٜٞ رةف املالٜح يف ٤٢ى ٜٞ حيج١ ِٚحط ثؿةدق يف املدجح.

                                      
 .(3515)أرصج١ ابلزةري  (1)
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َْٟخ 
َ
َُ اْٙـ٤َ٣َى يِب َخيُْر أ َْ  ََِٚـحَْط يِل  َو

 

مُ   ــــسَّ َٔ ذَ ُٜ ـــــٌص َع٠ْـــ١ُ َواَل  رَّ
َ
ذَأ ُٜ 

 

ــَح يِف ٢َــ٤َاكَ  َٜ اَل َٝ ِجُس اْٙـ
َ
يْـــَشةً  أ  ذَلِ

 

ــيِن   ْٝ ــِصَك َِْٚيَُٚ ْٖ مُ  ُخجًّة ذِلِ ــــ٤َّ  الُٚـّ
 

، يًين/ درجح اذليٞ حيج٣ٛ وحيج١ٟ٤ ثأوؾة٣ِٛ [54 /املائدة] ﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿﴿ 
٤رة،  ُّْ اّٙق٘، ِي٠ٝد١،  [54 /املائدة] ﴾﯀ ﯁ ﴿املٖش ٌٛ ثٝٞ يعذد واظُى اًٙمةء، يٚي

 ٞ َّٝ ٌّٛ إال ِيٝة ئُصب٣ٛ م وٜٞ ال يعذد١ٔ ِي١ً٠ٝ؛ ِأ٢٘ ٢شه ادلرجح ٜٞ املٔصبني ٙحط هلٛ ٢
 حيج٣ٛ وحيج١ٟ٤.

ص ا لصِح.  ٓةل ثًق٣ٛ/ املدت ال جيس ٜى خت ا  ْٖ لرلٟية ذلًة، وال يَّ٘ يٞ ِذ
صه وحيجج١ٟ٤ إىل ر١ٔٚ. ٣ةدد٣ٛ  ِٚٞ يعأم املدج٤ن ٜٞ ل٤ل اجذ ْٖ  حيج١ٟ٤ُّ وحيج٤ن ِذ

ـــ١ُ  َٜ ـــتٍّ تِلَْزُس َٕ َذا ُخ ـــ ْٞ لَِصبِّ ـــ  َوُك
 

امُ   ـــسَّ ــةِب ُر ْخجَ
َ َْ ِ ِدجِّنْيَ ل ُٝ ـــ  إِنَّ اْٙ

 

 .(1)«وأ٤ٟاع اجل٤اِ٘ اٙيت ث٣ة يصىض ا ٖسرية ويويٝح، وٜٞ أيو٣ٝة/ ٖذةب ا دًةىل
ىل ا ٜة اظذمًَخ، وايٚٛ أٟٕ ٙٞ دذٔصب إحل١ دٔصَّب إ»/ ◙ ٓةل رجةب ثٞ األرت

 .(2)«بيشء ٤٢ أختُّ إحل١ ٜٞ ًلك١ٜ
ص اذلي يذ٤الأ ِي١ اُٙٔٚت ٜى الٚعةن. ْٖ  وٜٞ ذلٕ/ ٖ ة اذلِّ

أُا عِد ظَ عتدي يب، وأُا ٌعّ خني يذنرين، فإِْن ذنرين يف ُفصّ »ويف احلسير/ 
 .(3)«خري ًٌِٓ ذنرحُّ يف ُفيس، وإن ذنرين يف مإٍل ذنرحُّ يف مإلٍ 

  /فإذا أختبخّ؛ نُِج شٍعّ اذلي يصٍع ةّ، وبرصه اذلي يترص ةّ، ويده اىيت »كٔهل
 .«يتطض ةٓا، ورجيّ اىيت يٍيش ةٓا

 /«وكيتّ اذلي يعلو ةّ، ولصاُّ اذلي يِطق ةّ»/ ويف ثًـ الصوايةت

                                      
 . ٢ةٜة ثًسو (3/1575)جةٜى ا٤ًٚٙم واحلكٛ  (1)
 .وؾدد١ ،(3652)أرصج١ احلةكٛ  (2)
 .(2675)، ومعٚٛ (7555)أرصج١ ابلزةري  (3)
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 واملًىن يك٤ن ثأم٤ر/
 امل٤ًّل.ًٜىن ظ١ًٝ، أي/ مع٤ٝي١؛ ألن املؿسر يأيت ثًٝىن اظٛ  -1

 ٜس٘/ أٟخ أمٌل ثًٝىن ٜأم٤يل.
ْٖصي، وال يأنط إال ث٠ٝةجةيت، وال ي٠وص إال يف يجةات  واملًىن/ أ١ٟ ال يعٝى إال ِذ

 م٤ٗٚيت، و٢ٗشا.
ثذٔسيص مقةف حمشوف، أي/ ٠ُٖخ خةِن ظ١ًٝ اذلي يعٝى ث١، ِال يعٝى إال ٜة حي٘  -2

 شا.ظٝةي١، وخةِن ثرصه ِال ي٠وص إال إىل ٜة حي٘ ٟوصه، و٢ٗ
َِٖص ودأييسه وإاعٟذ١ ود٤حل١ يف مجيى أم٤ره. -3  أنَّ ٢شا دلةز يٞ ٟرصة ا ًٙجسه املذٔصِّب إحل١ ثٝة ُذ

ص املٚضوم وإرادة الالزم. ْٖ  واملجةز ٠٢ة ٜٞ ٓجي٘ ِذ
ب١  وخةؾ٘ الالكم/ أنَّ ٜٞ اجذ٣س ثةتلٔصب إىل ا دًةىل ثةّٙصااـ، زٛ ثةجل٤اِ٘ ٓصَّ

َّٓةُه ٜٞ درجح اإليٝةن إىل درجح اإلخعةن، ِيؿري يًجس ا دًةىل ىلع احلق٤ر  إحل١، وَر
واملصآجح ٖأ١ٟ يصاه، ِيٝذٚئ ٓٚج١ ثًٝصِح ا دًةىل، وحمجذ١، ويوٝذ١، ور١ِ٤، و٣ٜةثذ١، 
نْط ث١، والؼ٤ق إحل١، خىت يؿري ٢شا اذلي يف ٓٚج١ ٜٞ املًصِح مؼة٢ًسا هل 

ُ
وإجالهل، واأل

 ثًني ابلؿرية ٖٝة ٓي٘/
 ٌٞ ــــةِك ـــــُصهُ  َظ ُٝ ًْ ـــــِت َي ْٚ َٔ  يِف اْٙ

 

ــــــُصهُ   ُٖ ْذ
َ
ــــــةُه َِأ نَْع

َ
ــــــُخ أ  لَْع

 

ـــِصي ْٞ ثََؿ ــ يِع َوَع ْٝ ــ ْٞ َظ ــ  اَغَب َع
 

ـــــُصهُ   ـــــِت ُتجِْؿ ْٚ َٔ ـــــَسا اْٙ  َُِع٤َيْ
 

 ٠ُٖخ هل يف اجلرصة ٖع١ًٝ وبرصه ورج١ٚ ويسه يف املًةوٟح. -4 
ْٞ ظ١ًٝ يف االظذٝةع، وٜٞ ثرصه يف اجلوص، ويسه يف  -5 ِٜ ٠ُٖخ أرسع إىل ٓقةء خ٤اجئ١ 

 الٚٝط، ورج١ٚ يف امليش.
 ٠ُٖخ ٖع١ًٝ وبرصه يف إيسةره أمصي ٤٣ِ حيت لةييت ويُْؤزص رسٜيت ٖٝة حيت ٢شه اجل٤ارح. -6

شا واملًىن/ أن ا يعسده يف ظ١ًٝ وبرصه ويسه ورج١ٚ، ويك٤ن املًىن/ أن ي٤ِْ ٢
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اإلنعةن ِيٝة يعٝى ويجرص ويٝيش ويجمغ. و٢شا أٓصب، ِي٤ٗن املصاد/ تعسيس ا دًةىل 
 .(1)اًٙجس يف ٢شه اجل٤ارح

وًٜىن ذلٕ/ أ١ٟ ال يعٝى ٜة لٛ يأذن الرشع هل بعٝةي١، وال يجرص ٜة لٛ يأذن الرشع 
يعىع ثصج٘ إال هل يف إثؿةره، وال يٝس يسه إىل يشء ٜة لٛ يأذن الرشع هل يف ٜس٢ة إحل١، وال 

 .(2)ِيٝة أذن الرشع يف العيع إحل١
وال يضال ٢شا احلت يضيس وي٤َٔى خىت دٝذٚئ ٤ٚٓب٣ٛ ث١، ِال يجىق يف ٤ٚٓب٣ٛ ٍريه، 

 ِال تعذميى ج٤ارخ٣ٛ أن دججًر إال ث٤ٝأِح ٜة يف ٤ٚٓب٣ٛ.
ـ العُٚ ِإن ثً ًة -ٖعٚيٝةن اتلييم- وٜٞ ٠٢ة  يص ا د ١ ال حُيِْعٞ أن ًي  ىل.اكن يُصى ٟأ
٤ل يٌل/  رنى أنَّ ػيمةن يٝص حل٣ةث١ُ أن يأمصه»وٜٞ ٢شا املًىن/ٓ   .(3)«ثةخلميبح إِْن ٠ٖةٙ 

َْ يف ٓٚج١ ظ٤ى ا دًةىل دأحل٣ًة وخجًّة ورجةًء ور٤ِة  وٜٞ حتْٔ ثةتل٤خيس اخلةلؽ لٛ َيجْ
َْ ِي١ حمجح َٙري ٜة حيج١ ا، وال ٖصا٢ح َٙري ٜة يكص٢ ١ ا، ولةيح، ِإذا اكن ذلٕ/ لٛ يَج

 وٜٞ اكن ٖشلٕ، لٛ دججًر ج٤ارخ١ إال ثمةيح ا.
وإٟٝة دجؼأ اذل٤ٟب ٜٞ حمجح ٜة يكص١٢ ا، أو ٖصا٢ح ٜة حيج١ ا، وذلٕ يجؼأ ٜٞ 
دٔسيٛ ٤٢ى اجلّط ىلع حمجح ا ورؼحذ١، وذلٕ ئسح يف ٖٝةل اتل٤خيس ال٤اجت، ِئى 

 دكةب ثًـ املدو٤رات.اًٙجس بعجت ذلٕ يف اتلّصيك يف ثًـ ال٤اججةت، أو ار
ص األذن واًٙني ٟوري احلس والصج٘؟مصأىث/   وملةذا لٛ يٖش

ٔاب/  ألن امليش وابلمغ ثةلصج٘ واحلس خٔئح خبالف العٝةع واإلثؿةر ِإ١ٟ واجل
 ٙحط ثةألذن واًٙني ث٘ ثٝة أوٓص ِي٣ٝة ٜٞ العٝى وابلرص.

َذن وابلرص لًٚني يف اآليح فإن كيو/  ؟(4)ِٝة نعجح العٝى ل

                                      
 . (377ص)رشح األربًني اجل٤ويح، الثٞ يسيٝني  (1)
 . (245ص)ثٞ دٓيْ اًٙيس األربًني اجل٤ويح، الرشح  (2)
صه (3)  .ٜم٤اًل  (225) يٝص ٠ٜةٓت يف اجل٤زي اثٞ ٖذ
  .[195 /األيصاف] ﴾ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿ (4)
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ٔاب/فا  ٢شه نعجح دلةزيح، دلةز مصظ٘ يالٓذ١ احلةحلح واملدٚيح. جل
 / حنتيّ

ُ٘ احلسير ىلع هة٢صه، ودي٤ى أن ا دًةىل حي٘ يف يشء ٜٞ ر١ٔٚ كّص  يُٝذ٠َُى مح
ب ٢شا/   .«وىنئ شأىين ألعطيِّ»ثةإلمجةع، وبٔيح احلسير يُكشِّ

ة املذؿ٤ِح اٙٔةاٚني و٢ؤالء اذليٞ مح٤ٚه ىلع هة٢صه/ ٢ٛ أ٢٘ ابلسع والقالل ٜٞ ٍال
 ث٤خسة ال٤ج٤د واالحتةد ثني اخلةْٙ واملز٤ٚق.

٤ٖٔل احلالج/ أٟة احلْ، و٤ٓل اٙبعمةيم/ ظجدةين، وٜة يف اجلجح إال ا، و٤ٓل اآلرص/ 
 أٟة ٜٞ أ٤٢ى وٜٞ أ٤٢ى أٟة.

وخٔئح أمص٢ٛ/ جدس اخلةْٙ ِإ٣ٟٛ ج٤ًٚا »/ ♫ٓةل ِي٣ٛ ػيذ اإلظالم اثٞ ديٝيح 
 .(1)«٤٢ وج٤د اخلةْٙ وٓةل٤ا/ ال٤ج٤د واخسوج٤د املز٤ٚق 

  /إن » ويف الصوايح األرصى/. «وىنئ شأىين ألعطيِّ، وىنئ اشخعاذين ألعيذُّ»كٔهل
 /«داعين أجتخّ، وإن شأىين أعطيخّ

  /وىنئ شأىين»كٔهل»/ 
ة، وادلحل٘ ىلع ٢شا املًىن خشف   ًً أي/ ػحبًة ٜٞ أم٤ر ادلٟية واآلرصة جٚجًة، أو دِ

 ِأِةد ا٤ًٝٙم واإللالق. «ظأٙين»٤ًٜٝل 
ٔؿ٤رًا ىلع اجلٚت.  واتلًجري ثةإليمةء ثًٝىن/ اتلدٔيْ، ال اإليؿةل خىت ال يك٤ن العؤالٜ 

 /الالم يه الم اٙٔعٛ. «وىنئ» كٔهل 
 ، أي/ ٜة ظأل.«ألعطيِّ»/ كٔهل
 /«وىنئ اشخعاذين ألعيذُّ» ٤ٓهل/

ص اخلةص  ٜى أنَّ العؤال يؼٝ٘ «وىنئ شأىين»أاعده ثًس ٤ٓهل/  ْٖ االظذًةذة/ ٜٞ ثةب ِذ
يت واٜذ٠ةن و٤٢  ، وألن اًٙةم ٜٔةم دٍص ة ث١؛ ألنَّ االظذًةذة دلِى املقةرِّ ًٜ ثًس اًٙةم؛ ا٢ذٝة

                                      
 . (82)ص اّٙصٓةن ثني أوحلةء الصمحٞ وأوحلةء الؼيمةن (1)
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 ي٠ةظج١ اإلل٠ةب. وِي١ إيشان ثأن ّٟصة اجلّط ٜٞ القيٛ والرض أدٛ ٜٞ خج٣ة لٚزري.
 .«اشخعاَذ يب» ثةجل٤ن، و٤٢ األػ٣ص. وُرِوَي  «اشخعاذين»وٓس ُرِوَي 

أي/ لٚت اإلاعذة ٜين، واحلّن ممة يرضه يف دٟيةه، أو آرصد١، أو يرض ٍريه، وُخِشف 
 املعذًةذ ١٠ٜ حلًٛ.

ممة خيةف، و٢شا خةل املدت ٜى حمج٤ب١ يًمي١ ٜة ظأل، وال يصد  /«ألعيذُّ»و٤ٓهل/ 
 لٚذأكيس. «ألعيذُّ»/ داعءه، ويًيشه ممة اظذًةذ ١٠ٜ، والالم يف ٤ٓهل

ةا١/ أن يًيش٢ٛ، وأن حيّو٣ٛ ٜٞ ُك مٗصوه، وأن جييت داعء٢ٛ، وظ٠ح ا ٜى أوحل
وحئْ ظؤاهلٛ، و٢شا وآٌى ثك ة يف العُٚ واخلُٚ ٜٞ أوحلةء ا دًةىل، خىت اكن 

ة٣ٟٛ. َٝ ْي
َ
 يالٜح أوحلةء ا دًةىل إجةثح ادلاعء، وإثصار٢ٛ يف أ

بيَِّى ث٠خ اجلرض ٖرسْت زجيح جةريح، ِ»ويف الؿديدني/  ًصف٤ا يٚي٣ٛ أن الصُّ
رْش
َ
ث٤َْا، ِمٚج٤ا ٣٠ٜٛ ا٤ًّٙ ِأث٤ا، ِٔىض ثح٣٠ٛ رظ٤ل ا (1)األ

َ
ثةٙٔؿةص، ِٔةل  ، ِأ

بيى؟ واذلي ثًسٕ ثةحلْ ال دُْكرس زجيَّذ٣ة، ِصيض ا٤ٔٙم  أنط ثٞ اجلرض/ أدكرس زجيح الصُّ
 .(2)«إن ٌَ عتاد اهلل ٌَ لٔ أكصً ىلع اهلل ألةرَّه/ وأرشوا األرش، ِٔةل 

خربكً ةأْو »ي٤ٔل/  ير خةرزح ثٞ و٢ٍت اخلَُضايع ٓةل/ ظًُٝخ اجليب ويف خس
ُ
أال أ

ٍف، لٔ أكصً ىلع اهلل ألةَرَّه َخَظعِّ ٌُ  .(3)«اجلِث؟ لكُّ طعيف 
ٓةل اجليب  ََٔصين- و ٞ اعمٍص ٙا َويْط ث

ُ
ةَرَّه» /-يف ؾّح أ

َ
ً ىلع اهلل أل كص

َ
ٔ أ ، ل ٓا ةَرٌّ ٔ ة  .(4)«هل وادلةٌْ 

ٔاِب، » ٓةل/ أنَّ رظ٤ل ا  ◙ ويف خسير أيب ٢صيصة ُربَّ أطعَد ٌدفٍٔع ةاألة
ةَرَّه

َ
ًَ ىلع اهلل أل  .(5)«لٔ أكص

                                      
(1)  

َ
ًَْصش/ دِ األ  اجلصاخةت. حُ يَ رْش ث٤زن اٙ

 .(1635)، ومعٚٛ (2753)أرصج١ ابلزةري  (2)
 .(2853)، ومعٚٛ (4918)أرصج١ ابلزةري  (3)
 .(2542)أرصج١ معٚٛ  (4)
 . (2622)أرصج١ معٚٛ  (5)
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ٍٕ يف زخُ أٜةم املرشكني، ِٔي٘ هل/ أٓعٛ ىلع ربٕ، ِٔةل/ »و اكن اٙرباء ثٞ ٜةل
أٓعٝخ يٚيٕ رب ملة ٠ٜدذ٠ة أكذة٣ِٛ، ٠ِٝد٣ٛ أكذة٣ِٛ، زٛ اتل٤ٔا مصة أرصى ِٔةل٤ا/ 

 ل/ أٓعٝخ يٚيٕ ية ربِّ ملة ٠ٜدذ٠ة أكذة٣ِٛ، وأحلٔذين ثججيٕ أٓعٛ ىلع ربٕ، ِٔة
َ٘ اٙرباء  .(1)«٠ِٝد٤ا أكذة٣ِٛ، وُِٓذ

ُخٍس/ 
ُ
ية رب إذا »وأرصج أث٤ ًٟيٛ ثةظ٠ةده يٞ ظًس أن يجس ا ثٞ جدغ ٓةل ي٤م أ

ِّٔين رجاًل ػسيًسا ثأُظ١، ػسيًسا َخَصُده، أٓةد١ٚ ِيٕ وئةدٚين، زٛ  ٙٔيُخ اًٙسو ًٍسا، ِٚ
َٕ وأذٟٕ؟  يأرشين ِيجسع أٟيف، وأذين، ِإذا ٙٔيذٕ ًٍسا، َٓٚخ/ ية يجس ا ٜٞ َجَسَع أّٟ
ِأ٤ٓل/ ِيٕ ويف رظ٤لٕ، ِذ٤ٔل/ ؾسَٓخ. ٓةل ظًٌس/ ِٚٔس رأيذ١ُ آرص اجل٣ةر، وإنَّ أ١ّٟ 

ذَةِن يف ريٍك  َٔ  .(2)«وأذ١ٟ ملًَّٚ
 ًَ َٞ ِي١ ثةبلةل٘، ِٔةل/ واكن ظًس ثٞ أيب وٓةص دلةَب ادلي٤ة، داع ىلع رج٘ اكن ٓس َل

ّنت. واكن  امهلل» إن اكن يجسك ٢شا اكذثًة ٓةَم ريةًء وظًًٝح ِأل٘ يٝصه، وأل٘ ِٔصه، وَيصِّْف١ُ ٚل
ثًس ذلٕ إذا ظب٘ ي٤ٔل/ ػيذ ٖجري ّٜذ٤ن أؾةثتين دي٤ة ظًس. ٓةل يجس املٕٚ ثٞ يٝري/ ِأٟة 

ج٤ار  .(3)«ي يف اٙمصق ِيَٝض٢ٞرأيذ١ ٓس ظٔك خةججةه ىلع ييجي١ ٜٞ الٗرب وإ١ٟ حلذًصض ٚل
اكن ظًيس ثٞ زيس دلةَب ادلي٤ة، ِٔس داع ىلع امصأة اديخ يٚي١ أ١ٟ أرش ػحبًة ٜٞ » و

إن اكٟخ اكذثح ِةيٛ ثرص٢ة وآذ٣ٚة يف أرف٣ة، ِٝة ٜةدخ خىت ذ٢ت ثرص٢ة  امهللأرف٣ة، ِٔةل/ 
ملعٚٛ يٞ . ٜذّْ يٚي١، ويف روايح «وبح٠ٝة يه دٝيش يف أرف٣ة إذ وًٓخ يف خّصة ِٝةدخ

أؾةثتين دي٤ة »ثٞ زيس ثٞ يجس ا ثٞ يٝص ث٠ًٝةه، وأ١ٟ رآ٢ة يٝيةء دٚذٝط اجلسر د٤ٔل/  حمٝس
 .(4)«ظًيس، وأ٣ٟة مصت ىلع ثرئ يف ادلار اٙيت رةؾٝذ١ ِي٣ة ٤ًِٓخ ِي٣ة، واكٟخ ٓرب٢ة

 واكن اًٙالء ثٞ احلرضيم دلةَب ادلي٤ة.
 ةيب ادلي٤ة.واكن أث٤ معٚٛ اخل٤الين وٜمص ثٞ يجس ا ٜٞ دل

                                      
 .ٍصيت خعٞ/ وٓةل ،(3854) اٙرتٜشي أرصج١ (1)
 . (1/112)اجلجالء أيالم ظري  (2)
 . (755)أرصج١ ابلزةري  (3)
 . (1615)أرصج١ معٚٛ  (4)
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ٌ٘ ٜٞ اخل٤ارج ِيؤذي٣ٛ ِٚٝة زاد أذاه ٓةل  ِٞ ابلرصيِّ رج َََْش دلَٚط احلع واكن َي
ٞ ٓةٜذ١، ِٝة مُحِ٘ إىل  امهلل»احلعٞ/  ِٜ  ُ٘ ٠ةه ثٝة ػبَخ، ِزصَّ الصج ِّ ْٖ ٓس يَٚٝخ أذاه جلة ِة

 .(1)«أ١ٚ٢ إال ٜيذًة ىلع رسيصه
 فائدة/ يف خال دلايب ادلعٔة/

  ادلٟية، واك٤ٟا ٖسرًيا ٜة يؿربون ىلع ابلالء.اك٤ٟا ال يعأل٤ن ا
َضَّ 
َ
َختُّ إيلَّ  (2)أ

َ
ظًس ثٞ أيب وٓةص ِٔي٘ هل/ ل٤ دي٤َت ا بِلَرَصَِك؟ ِٔةل/ ٓقةُء ا أ

 ٜٞ ثرصي.
َ٘ الؿرب واألجص يف ظجٞ احلجةج ىلع اخلصوج وٓةل/ أكصه أن  وكشا إثصا٢يٛ اتلييم ِقَّ

 وكشا ًِ٘ ظًيس ثٞ ججري. أدي٤ه أن يّصج ٜة يل ِي١ أجص.
/ ِإن ٓي٘/ إن ٖسرًيا ٜٞ اًٙجةد والؿٚدةء ظأل٤ا ولٛ يًَم٤ا؟ واظذًةذوا ولٛ مصأىث

 إٙذ؟ «وىنئ شأىين...» يًُةذوا؟ ِٗيُ ث٤ٔهل/
ٔه/ ٔاب عَ ذلم ٌَ وج  فاجل

َة هل يف ٍريه ِال جييج١ إىل ظؤاهل، -1 ُٞ دلةُب ادلي٤ة ثٝة يًٚٛ ا اخِلرَيَ  ربٝة داع املؤٜ
 وُي٤ًِّف١ ي١٠ ٜة ٤٢ ررٌي هل، إٜة يف ادلٟية، وإٜة يف اآلرصة.

 ررٌب ٖجٔيح األرجةر ٜٔيس يف ال٤ٓ٤ع ثٝؼحبح ا دًةىل. «...وىنئ شأىين ألعطيِّ» أنَّ ٤ٓهل/ -2
 . [41 /األُعام] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ٓةل ج٘ ويال/ 

 ،(3)«ض فٍِعِيٓاشأىج ريب أن ال يُذيق أٌيت ةعظًٓ ةأس ةع»/ وٜس٘ ٢شا ٤ٓل اجليب 
 أي/ دٕٚ اخلؿٚح.

وٓس يك٤ن العجت يف يسم إجةثح ادلاعء/ وج٤د م٤اٟى، أو ِٔس رشوط ٜٞ رشوط  -3
 إجةثح ادلاعء.

                                      
 .(93) ادلي٤ة دلةث٤ يف ادلٟية أيب اثٞ أرصج١ (1)
(2) .  يًين/ أؾةث١ الرضر يف يي١٠، واملصاد/ َييِمَ
 .(2895)أرصج١ معٚٛ  (3)
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واإلجةثح دت٤٠ع، ِذةرًة دٔى ثًني املم٤ٚب ىلع ا٤ّٙر، ودةرًة ثًي١٠ ىلع اٙرتايخ؛ حلٍٗٝح  -4
ةجضة، ويف ال٤آى مؿٚدح ِي١، ودةرًة دٔى ثَريه خير ال يك٤ن يف املم٤ٚب مؿٚدح ٟ

 ٟةجضة، أو أؾٚح ٣٠ٜة.
  /وٌا حرددت عَ َشء أُا فاعيّ حردُّدي عَ كتض ُفس عتدي املؤٌَ »كٔهل

 /«يكره املٔت وأكره مصاءحّ
ِّْ ٓجـ يجسه املؤٜٞ، وال يٚضم  ًدا يف خ يَْخ ٖصا٢ذ١ دًةىل أذى املؤٜٞ ومعةءد١ دصدُّ ِّٝ ُظ

األم٤ر ٖٝة ٤٢ ظجت دصددٟة يف ٖسري ٜٞ األخيةن ٜٞ ذلٕ أن يك٤ن ا جة٢اًل ث٤ًآت 
دًةىل ا يٞ ذلٕ، وٜة وؾُ ا ث١ ّٟع١ خْ ٙكٞ ال يك٤ن ٜة وؾُ ا ث١ ّٟع١ 
ث٠ٝـضٙح ٜة ي٤ؾُ ث١ ال٤اخس ٠ٜة. وملة اكن م٤ت املؤٜٞ مصاًدا  دًةىل ٜٞ وج١ ومٗصو٢ًة 

ء ال٤اخس مصاًدا ٜٞ وج١ هل ٜٞ وج١ اكن ذلٕ دصدًدا ِإن خٔئح اٙرتدد أن يك٤ن اليش
مٗصو٢ًة ٜٞ وج١ وإن اكن ال ثسَّ ٜٞ دصجح أخس اجلةٟبني، ٖٝة دصجح إرادة امل٤ت ٙكٞ ٜى 
وج٤د ٖصا٢ح معةءة يجسه، وٙحط إرادد١ مل٤ت املؤٜٞ اذلي حيج١ ويكصه معةءد١ ٖإرادد١ 

 .(1)مل٤ت الاكِص اذلي يجَق١ ويصيس معةءد١ 
 مصائو/

أعين ىلع شهرات  امهلل»يف مصض م٤د١ ي٤ٔل/   ػسة امل٤ت/ واكن رظ٤ل ا -1
 .(3)«ال هلإ إال اهلل إن لئٍت لصهرات»، (2)«املٔت

ٜة أخت أن » /ٓةل يٝص ثٞ يجس اًٙضيضاظذدجةب العُٚ ًٜةجلح ػسة العٗصات/  -2
ُص ث١ يٞ املؤٜٞ َّّ َن يٌلَّ ظٗصات امل٤ت؛ إ١ٟ آلرص ٜة يَُك  . (4)«ُت٤٣ََّ

٤ٝت -3 ٔاِن »ٓةل/  / يف الؿديح أن اجليب حمجح املؤٜٞ ٚل َ ةرط إن املؤٌَ إذا خرضه املٔت؛ بُِّشِّ

                                      
 .(131 -18/135)ّذةوى اٙدل٤ٝع  (1)
ريه يف خسير اعئؼح اذلي ثًسه. (978)ّٙن اٙرتٜشي  (2)  ٍو
 .(2193)، ومعٚٛ (4449)أرصج١ ابلزةري  (3)
 .(5/317) احلٚيح يف ًٟيٛ وأث٤، (1718) الض٢س يف أمحس أرصج١ (4)
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ّ مما أٌاٌّ، فأخبَّ ىلاء اهلل وأخب اهلل ىلاءه خّ، فييس َشء أخب إحل  .(1)«اهلل وكرٌا
. إذا جةء مٕٚ امل٤ت ئجـ روح املؤٜٞ ٓةل هل/ إن ربٕ ئصإ العالم» /ٓةل اثٞ مع٤ًد

مٕٚ امل٤ت/ العـالم يٚيـٕ ية ويلَّ ا، ا ئصأ يٚيٕ العالم، ٓةل حمٝس ثٞ ًٖت/ ي٤ٔل هل 
 . [37 /اجلدو] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ﴿زٛ دال ٤ٓهل دًةىل/ 

، ود٤ٔل هل/ ال ختُ ممة أَٟخ ٓةدٌم  /ٓةل زيس ثٞ أظٚٛ دأيت املالاكح املؤٜٞ إذا ُخرِضَ
ْ  -ِيُْش٢ُِت ا ر١َِ٤- يٚي١ ب

َ
رِش ثةجل٠ح، ِي٤ٝت وٓس جةءد١ وال حتضن ىلع ادلٟية وأ٣ٚ٢ة، وأ

 .(2)«اٙبرشى
، ٤ِفى اٙٔٚٛ ٜٞ يسه، وٓةل/ إن اكن  ٍُ واكن ثًـ العُٚ جةلًعة يكذت يف مؿد

 م٤دكٛ ٢ٗشا، ٤ِا إ١ٟ مل٤ت ليت، زٛ ظٔك ٜيذًة.
 واكن آرص جةلًعة يكذت احلسير ٤ِفى اٙٔٚٛ ٜٞ يسه، ورِى يسي١ يسي٤ ا ِٝةت.

ـَ مجةيٌح ٜٞ العُٚ   و٢ٛ ظج٤ٌد ثني يسي ا دًةىل.وٓس ُِٓج
إين ألرج٤ أن ال خي٠ٔين ا ٖٝة أراكٛ »يلٔل/  ◙ اكن أةٔ ذعيتث اخلظين

خُت٤ٔ٠ن ي٠س امل٤ت، واكن حلًٚح يف داره ِع٤ًٝه ي٠ةدي/ ية يجس الصمحٞ، واكن يجس الصمحٞ ٓس 
َ٘ ٜى رظ٤ل ا  ـَ و٤٢ ظةجسُِٓذ ِج ُٔ  .(3)«، زٛ أىت معجَس ثحذ١، ِؿًل ِ

 علديثٔائد ف/ 
٤٣ِ ٜذًصٌِّض ملٔخ ا  -ال ظيٝة الؼيزني- ٜٞ حيةرب ويجَـ ويًةدي الؿدةثح -1

قج١ وي٤ٔبذ١، وٜٞ يذزش ذلٕ دي٠ًة أوَل اجلةس ثأن  -اكلصاِقح وٜٞ ػةي٣ًٛ- ٍو
 يتربأ ٣٠ٜٛ املؤ٤٠ٜن ويًةدو٢ٛ، ٖٝة ٓةل اٙٔةا٘/ يسوُّ ؾسئٕ يسوُّك.

ٔا أصدايب، »/  ٓةل/ ٓةل رظ٤ل ا ◙يٞ أيب ٢صيصة  ٔا أصدايب، ال تصت ال تصت

                                      
 .(2683)، ومعٚٛ (6557)أرصج١ ابلزةري  (1)
 .(3/1152)جةٜى ا٤ًٚٙم واحلكٛ  (2)
 .(2/31) احلٚيح يف ًٟيٛ أث٤ أرصج١ (3)
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رو أخدٍ  ٔاذلي ُفيس ةيده ٔل أن أخدكً أُفقٌ  دَّ ذْتً  ف ا أدركٌ  ً وال اٌ  ُّ  أخدْ  .(1)«َُِصيَف
إن ٜٞ ي٤ايل أيساء ا وأيساء أوحلةا١ ٤٢ يسو  وألوحلةا١؛ ِإن ٜٞ واىل يسوًّا   -2

اال٢ٛ يف احلكٛ، ٓةل ا دًةىل/ وؾةر ٜٞ اذليٞ و -أيًقة- ِٔس آذ١ٟ ا ثةحلصب
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿

ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گڳ 

 .[54 /املائدة] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ
ة أن يذزشوا احل٤٣د و» /ٓةل اثٞ جصيص ًً اجلؿةرى أٟؿةًرا، إن ا دًةىل ٟىه املؤ٠ٜني مجي

ة ووحلًّة ٜٞ  ًّ أو خّٚةء ىلع أ٢٘ اإليٝةن ثة ورظ٤هل، وأررب أن ٜٞ اختش٢ٛ ٟؿرًيا وخٚي
دون ا ورظ٤هل ٤٣ِ ٣٠ٜٛ يف اتلدضُّب ىلع ا ورظ٤هل واملؤ٠ٜني، وأن ا ورظ٤هل ١٠ٜ 

٤ًدا، أو ٟؿةرى ثصيبةن... إىل أن ٓةل/ ٍري أ١ٟ ال ػٕ أن اآليح ٟضٙخ يف ٠ٜةِْ اكن ي٤ايل ي٣
 .(2)«ر٤ًِة ىلع ّٟع١ ٜٞ دوااص ادل٢ص؛ ألن اآليح اٙيت ثًس ٢شه دسل ىلع ذلٕ

ثين ٓي٠ٔةع خىت ٟضل٤ا ىلع خ١ٝٗ، ِٔةم اثٞ ظ٤ٚل  واكن ذلٕ خي٠ٝة خةرص اجليب 
، ِٚٛ يٚذّخ إحل١ رظ٤ل ا »ِٔةل/  ْٞ يف م٤ايلَّ ْخِع

َ
ْيَصَض ي١٠ ية حمٝس! أ

َ
، وكصر زةٟيًح ِأ

قت   رظ٤ل ا رِْظٚيْن، ٓةل/ ال وا  ٍو
َ
خىت رأوا ل٤ج١٣ هٚاًل، زٛ ٓةل هل/ وحيٕ أ

/ أربًٝةاح خةرس، وزالزٝةاح دارع ٓس ٤٠ً٠ٜين ٜٞ األمحص  َٞ يف م٤ايلَّ ال أرظٕٚ خىت حُتِْع
/ واألظ٤د حتؿس٢ٛ يف ٍساة واخسة؟ إين وا امُصٌؤ أرَش ادلوااص، ِٔةل هل رظ٤ل ا 

ٛ أن خيصج٤ا ٜٞ املسي٠ح وال جيةوروه ث٣ة، ِزصج٤ا إىل أذراعت ثةلؼةم و٢ٕٚ . وأمص٢ًْ لم
 .(3)«أك ٢ٛ ِي٣ة

                                      
 . (2545)أرصج١ معٚٛ  (1)
 . (6/276)دّعري اٙمربي  (2)
 ٟٔاًل يٞ اثٞ إظدةق. (2/75)ثٞ ٖسري يف دّعريه اٙٔؿح ي٠س ا (3)
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يَبٍّ 
ُ
واكن ًٙجةدة ثٞ الؿةٜخ ٜٞ املدةّٙح ٜى ٢ؤالء احل٤٣د ٜس٘ اذلي ًٙجس ا ثٞ أ

ٓةااًل/ إين أد٤َل ا ورظ٤هل ٜٞ املؤ٠ٜني وأثصأ ٜٞ ِخُْٚ ٢ؤالء  َِٝش إىل رظ٤ل ا 
 ر وواليذ٣ٛ.الّٗة

ٙكٞ ٙحط ٜٞ ال٤الء لّٚٗةر/ أن يسر٘ املعٚٛ يف محةيح ٍري املعٚٝني إذا ديخ 
الرضورة األ٠ٜيح إىل ذلٕ ٖسر٤ل امل٣ةجصيٞ األوٙني إىل احلبؼح حتخ خكٛ اجلجةيش 

 يف محةيح املمًٛ ثٞ يسي خني ي٤دد١ ٜٞ اٙمةاُ اعم احلضن. ومحةيذ١، وكسر٤هل 
يف ذلٕ معةس ثةًٙٔيسة، وال ىلع خعةب ادلي٤ة إىل ٢شا وٙكٞ ذٕل برشط أن ال يك٤ن 

ُ اجليب  خ دصى م٤ٓ ٞ، وٟأ صيغ ادلي ٞ ي١ٝ خي٠ٝة يصض يٚي١ ٜة يصفخٓ   .(1)اجلٌلٜ 
اتلربؤ ٜٞ الّٗةر واملرشكني ٜٞ أ٢٘ الٗذةب ال ي٠ٝى اًٙسل ِي٣ٛ واإلخعةن إحل٣ٛ، ٓةل  -3

  .[8 /املائدة] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴿دًةىل/ 
ٓؿح زيةرة أم أظٝةء ث٠خ أيب ثكص هلة، ورِق٣ة در٤هلة إىل ثحذ٣ة، أو ٓج٤ل ٌَ ذلم/ و

 .٢سيذ٣ة خىت تعذأذن رظ٤ل ا 
ْخ يٌلَّ أيم ويه مرشكٌح يف ي٣س رظ٤ل ا »ٓةْٙخ أظٝةٌء/  َٜ ، ِةظذّذيُخ رظ٤َل َِٓس

ُ٘ أيم؟ ٓةل/  ا  ِؾ
َ
َِأ
َ
ْخ ويه راٍجٌح أ َٜ ِم  ُعً؛ُٓٚخ/ إنَّ أيم َِٓس ٌَّ  .(2)«ِصِِل أ

م٤االُة األوحلةء ظجُت الصمحةت، وٟؿُت اًٙساء ألوحلةء ا ويٚٝةء دي١٠ وادلاعة إىل املٚح  -4
 املعذٔيٝح ظجُت اجلٔٝةت وابلالية والصزيةت.

ُٞ ٖسريٍ  ِٚج٤ا م٣ٗٚٛ وُذ٤ُّٙا ثًس يض٢ِّٛ، وكشا وٓى » /ٓةل اث ِٞ إال ُظ ٜة دًصَّفْخ ادلول لرلي
ٍّٕ وريٍت وَمةٍّٙح وًٜةٟسة ملة جةء٢ٛ ث١ م٤ىس آلل ِصي٤ن، ٜة ز ، خىت ♠ال٤ا يف ػ

ور واٙٔؿ٤ر، واجلًٝح واحلج٤ر، زٛ  ْٕٚ واألمالك، وادلُّ ُٝ أرصج٣ٛ ا ممة اك٤ٟا ِي١ ٜٞ اٙـ
ًِح إىل أظّ٘ العةِٚني ٤ُِّٚ والصِّ ًُ َْٚخ أرواُخ٣ٛ ثًس اٙ ِٔ ل٤ا إىل ابلدص ٣ٜةٟني، وُٟ  .(3)«ُخ٤ِّ

                                      
 . (387 -386ص)إيقةح املًةين اخلّيح يف األربًني اجل٤ويح  (1)
 . (1553)، ومعٚٛ (2625)أرصج١ ابلزةري  (2)
 .(2/57)ابلسايح واجل٣ةيح  (3)
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ْ٘ ثٝؿيجح يف ّٟع١، أو ٜةهل، أو ودله ثأ١ٟ يعٚٛ وال حيكٛ إلنعةن  ةَج ًَ آذى وحًلّة، زٛ لٛ ُي
 .(1)ٜٞ اٟذٔةم ا دًةىل هل، ِٔس دك٤ن مؿيبذ١ يف ٍري ذلٕ يٚي١ اكملؿيجح يف ادليٞ ٜساًل 

ٔاًُا خمخيفث/  وحأخذ املدافعث ةني اىفريلني أل
 ِذةرًة خصب آذؿةديح ث٣الك الضرع وجّةف الرضع. -
 ك ا بلًـ ج٠سه املؤ٠ٜني ىلع ٢ؤالء املًةٟسيٞ.ودةرًة تعٚي -

ُٕ ثًُق٣ٛ ثًًقة. - ِٚ ـٍ ِي٣ُْ  ودةرًة تعٚيك ا بلًـ الاكِصيٞ ىلع ثً

 ودةرًة يعٚك ا أل٤اًٟة ٜٞ املؿةات وال٤ٗارث واآلِةت واجلصااٛ. -

ة ألوحلةا١، ويف ثًـ اإلرساايٚيةت/  ًٜ خني - أنَّ ا دًةىل ٓةل مل٤ىس»ُك ذلٕ اٟذٔة
١ُ لَكَّ  / ايٚٛ أن ٜٞ أ٢ةن يل وحلًّة، أو أرة١ِ ِٔس ثةرزين ثةملدةربح، واعداين وَيصََّض ّٟع١ -َٝ

وداعين إحل٣ة، وأٟة أرسع يشء إىل ٟرصة أوحلةيئ، أِيوٞ اذلي حيةربين أن ي٤َٔم يل، أو يوٞ 
َٔين، أو ي٤ّديَن، وكيُ وأ ٟة اثلةاص اذلي يًُةزُّين أن يًُِجَضين، أم يوٞ اذلي يجةرزين أن يعج

ُ٘ ٟرَصَت٣ُٛ إىل ٍريي؟ ِك
َ
 .(2)«هلٛ يف ادلٟية واآلرصة، ِال أ

 ٓس دو٣ص ثًـ اخل٤ارق ىلع ٜسيع ال٤اليح ٜٞ املؼ٤ًذيٞ واخلصاِيني، ول٣٠ٗة يف احلٔئح -5
 أًِةل ػيمةٟيح وٙحعخ ثكصاٜةت!

ةِى، ِإين أيصف ٜٞ ختةلج١ اجلجةدةت ثٝة ِي٣ة ٜٞ امل٠»/ ♫ٓةل ػيذ اإلظالم اثٞ ديٝيح 
وإٟٝة خيةلج١ الؼيمةن اذلي در٘ ِي٣ة، و٣٠ٜٛ ٜٞ يك٤ن يف ابليخ و٤٢ َْٜٚ، ِريى ّٟع١ 
ُّٞ ٓس أرصجذ١ برسيح، أو دُِصي١ِ أ٤ٟاًرا وحترض ي٠س ٜٞ يمٚج١،  رةرج١، و٤٢ لٛ يُّذح، ودك٤ن اجل
ويك٤ن ذلٕ ٜٞ الؼيةلني يذؿ٤رون ثؿ٤رة ؾةخج١، ِإذا ٓصأ آيح الٗصيس مصة ثًس مصة 

/ إن اجلٞ ٜى اإلنط ىلع أخ٤ال، ِٝٞ اكن ٜٞ اإلنط ♫لك١... إىل أن ي٤ٔل  ذ٢ت ذلٕ
يأمص اجلٞ ثٝة أمص ا ث١ ورظ٤هل ٜٞ يجةدة ا ولةيح ٟبي١ ويأمص اإلنط ثشلٕ ٤٣ِ ٜٞ أِق٘ 

                                      
 . (327ص) اجل٤ويحال٤ايف يف رشح األربًني  (1)
 .(342)أرصج١ اإلٜةم أمحس يف الض٢س  (2)
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أوحلةء ا، وٜٞ اكن يعذًٝ٘ اجلٞ يف أم٤ر ٜجةخح، ٤٣ِ ٖٝٞ اظذًٝ٘ اإلنط يف أم٤ر ٜجةخح، 
ٞ ِيٝة ي٠ىه ا ي١٠ ورظ٤هل؛ ِإن اظذًةن ث٣ٛ ىلع اٙكّص ٤٣ِ اكِص، وٜٞ اكن يعذًٝ٘ اجل

وىلع اّٙعْ ٤٣ِ اعٍص، وإن لٛ يكٞ دةمَّ اًٙٚٛ ثةلرشيًح ِةظذًةن ث٣ٛ ِيٝة يوٞ أ١ٟ ٜٞ 
الٗصاٜةت ٖأن يمريوا ث١ ي٠س العٝةع ابلسيع، أو أن حي٤ٚٝه إىل يصِةت، ٣ِشا َٜصور ٓس 

 .(1)«يًصف أن ذلٕ ٜٞ اجلٞ مٗصوا ث١، وكسري ٜٞ ٢ؤالء ٓس ال
 ٔائد حربٔيث ودعٔيث  /ف

أوحلةء ا ال ر٤ف يٚي٣ٛ وال ٢ٛ حيض٤ٟن، يُساِى ا ي٣٠ٛ، وي٠رص٢ٛ ىلع يسو٢ِّٛ،  -1
ٞ اكن  َٜ يَِّذ١، و ًِ َٜ ة يف  ًٝ وَيْسِى ي٣٠ٛ الٗيس والرضر، وي٠ٝد٣ٛ اٙربكح والصاعيح، و٢ٛ داا

َٚت أثًسا، وٜٞ اكن ٜى  َْ  ا لٛ حُي٤ِْْج١ ا َٙريه.ا ١ًٜ لٛ ُي
و٢شا درٌس يويٛ يًمي١ جلة ٢شا احلسير املجةرك، دمٝنئُّ ث١ ٤ٚٓب ادلاعة، واألوحلةء 
ًًة  الؿةدٓني  دًةىل، ثأنَّ ا ٣ًٜٛ، و٤٢ أكرب وأيوٛ ٜٞ ُك ججةثصة األرض، ث٘ األرض مجي

حلًٚٛ الؿةدق ٜٞ الاكذب، ويٝزي  يف ٓجقذ١، وٙٞ يرتك ا أوحلةءه أليساا١، وإٟٝة يبذٚي٣ٛ ا
 اخلجير ٜٞ اٙميت، زٛ جيً٘ ا ادلااصة ىلع اذليٞ ه٤ٝٚا، وجيً٘ اًٙةٓجح لٚٝذٔني.

ٞ ادلاعة ٜٞ ٢شا ادلرس اًٙويٛ ٢ةن يٚي٣ٛ ُك ثالء يف ظبي٘ ا دًةىل،  َّٔ ِإذا دي
٣ٛ د٣س َٜ ص يف أيي٣٠ٛ ُك رمٍت، ولٛ دُصيج٣ٛ جي٤ش، ولٛ دَُضلِْضْل أٓسا َُ  يساٌت ودص٢يجةت.وؾ

د احلسير ؾّةت أوحلةء ا دًةىل يف/ اًٙٝ٘ ثةّٙصااـ، واتلٔصُّب إحل١ ظجدة١ٟ  -2 وٓس خسَّ
ثةجل٤اِ٘، و٢شا ٓيٌس ٢ةمٌّ يف أوحلةء ا، وِصٓةن ثني أوحلةء ا اًٙةمٚني برشي١، وبني 

بًة ٜٞ أوحلةء الؼيمةن اًٙةمٚني ث٤ظةوظ١، ِٚحط وحلًّة  ٜٞ دصك الؿالة، أو ػح
اّٙصااـ ال٤اججح، وٙحط وحلًّة  ٜٞ لةف خ٤ل ٓرٍب مليٍخ، أو ركت خؿةًٟة وليُ 

 ث١ يف الؼ٤ارع و٤٢ يرتآؽ ٖٝة حيسث يف م٤ادل ابلسوي وادلظ٤يق وأٜسةهلٝة.
إٟٝة ال٤يل ٜٞ َعجََس ا َوِْْ ٜة رشع ا ًٙجةده، وٙحط وحلًّة ٜٞ اثذسع يف ادليٞ، أو 

                                      
 . (197ص)اّٙصٓةن ثني أوحلةء الصمحٞ وأوحلةء الؼيمةن  (1)
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 ١، أو زاد ِي١، أو ٟٔؽ ٓؿًسا ١٠ٜ، أو ج٣اًل.أخسث ِي١ ٜة ٙحط ٠ٜ
، وظةاُص الؿدةثح  / أث٤ ثكٍص ويُٝص ويسٝةُن ويٌلٌّ واتلةثًني هلٛ  ╚إٟٝة ال٤يلُّ

 ثةًٙساء. ثإخعةٍن إىل ي٤م ادليٞ، وٙحط وحلًّة ٜٞ خةَد يٞ ظبي٘ أ٢٘ الع٠ح واجلٝةيح، وٟةثش٢ٛ
ٌٕ والؼةِيعُّ وأمحسُ  / أث٤ خ٠يَّح وٜةل ، وظةاُص أاٝح ادليٞ والع٠ح واجلٝةيح إٟٝة ال٤يلُّ

ْٞ ٟةوأ٢ٛ ثةًٙساء، أو ٟةل ٣٠ٜٛ؛ وذلا ٓةل أ٢٘ اًٙٚٛ وادلرايح/  ╚ َٜ أمجًني، وٙحط وحلًّة 
ٌَ ِي٣ة إال ٢ذٕ ا ظرته ِٙ ْٞ َو َٜ  َّ٘  ييةًذا ثة ٜٞ اهل٤ى والقالل.- حل٤م اًٙٚٝةء مع٤ٌٜٝح، ٓ

ةا١، ودأييسه هلٛ، ويف ٢شا درٌس يويٛ ألوحل واحلسير يًم٦ ادلرس يف ٟرصة ا  -3
ىلع إثمةل اتلٔصُّب إىل ا ثةبلسع واخلصاِةت، أو املًةيص واملدصٜةت، ولٚت اجلرص 
س الٚيةيل واحلّالت ا٠َٙةايح؛ لٚجًة ل٠ٚرص  ْٔ ١٠ٜ ث٣شه األػيةء اٙٔجيدح، ىلع ودرية َع

 واٙتؼجيى يف حمةربح األيساء.
ةس مجي٣ًٛ يف ظةخةت ا٠َٙةء!! ل١٠ٗ يجٌر ول٤ اكن اجلرص ثٝس٘ ٢شا ل٤ُٓ اجل

ُّ٘ ث١ أوحلةءه، وأٜة أ٢٘ الع٠ح واجلٝةيح، وأوحلةء ا دًةىل ِٔس ٢سا٢ٛ ا  ػيمةينٌّ ًٙنٌي يُِق
ٙمصي١ٔ احلْ، وأرػس٢ٛ لٚؿ٤اب يف ٢شه املعأٙح ٤ًِٚٝا ثٝة رشي١ ا هلٛ ٜٞ اّٙصااـ 

ص خيةد٣ٛ ِدّو٣ٛ ا دًةىل، وٟرص٢ٛ واجل٤اِ٘، وخّو٤ا ا يف أّٟع٣ٛ وأيٝةهلٛ وظةا
َ هلٛ لصيْ اًٙضة واتلٝٗني يف األرض، ِ ورف٤ا ي١٠،  صيض ا ي٣٠ٛىلع يسو٢ِّٛ، وَبنيَّ

ٍ٘ يويٛ.  ِقاًل ٜٞ ا وًٟٝح، وا ذو ِق
ويف احلسير أنَّ أِق٘ ٜة دٔصَّب ث١ اًٙجس إىل ا/ ِصااق١، زٛ اجل٤اِ٘ املرشويح، وِي١  -4

ُم ال٤اجُت ىلع درس يف دصدي ، وئُسَّ ِّٛ ُّٛ ىلع امل٣ ُم األ٢ ت امل٣ٝةت واألول٤يةت، ِئُسَّ
، ِٚحط ٜٞ احلٗٝح االظذَصاُق يف ابلدر وامل٠ةهصة يف  ِ٘

ّْ ، واّٙصُض ىلع اجلَّ املعذدتِّ
اتلدشيص ٜٞ ثًـ ابلسع اٙٔسيٝح امل٠سزصة، ودصُك اتلدشيص ٜٞ أل٤ان الرشك املًةرص، 

 واًٙٚٝةٟيح املٔيذح.
ل٤اجت وفُى األم٤ر يف م٤اف٣ًة الالأح ث٣ة، وب٠ةء اخلم٤ات ىلع امل٤ازٟح ثني ِة

 املؿةٙح واملّةظس، واأل٢ٛ وامل٣ٛ، ودٔسيٛ األول٤يةت.
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ْوََل األول٤يةت ثةتلٔسيٛ/ ٤٢ اتل٤خيُس اخلةلؽ  دًةىل، زٛ رشُح ِصااق١ وأخاك١ٜ 
َ
وأ

لٕ لك١ ثني امل٣ٝةت ٜٞ املعةا٘، لٚزْٚ، زٛ رشح اجل٤اِ٘ واملعذدجةت، ٜى امل٤ازٟح يف ذ
 وٜة يُمَصُح ويرُتُك ٜٞ األم٤ر يف ثًـ األوٓةت.

 فائدة ىغٔيث/ 
ة جةء اجل٤اب لٚعةثْ ٣٠ٜٝة، ٖٝة يف ٤ٓهل دًةىل يف  ًٝ إذا دق٠ٝخ اجلٝٚح رشًلة وٓع

ة، العةثْ ِي٣ٝة «وىنئ شأىين ألعطيِّ» ٢شا احلسير/ ًٝ ٠خ رشًلة وٓع َّٝ / ٢شه اجلٝٚح دق
 .«ألعطيِّ» هلشا جةء اجل٤اب لٚٔعٛ دون الرشط، ِٔةل/اٙٔعٛ، و

 /♫ وٓس ٓةل اثٞ ٜةلٕ
ـةِع رَشٍْط  َٝ ى اْجِذ ْٛ  َواْخِشْف دَلَ  َوََٓعـ

 

مْ   ــزَتَ ــ٤َ ُمْٚ ــْصَت َف٣ْ رَّ
َ
ــة أ َٜ ــ٤َاَب   َج

 

يًين/ إذا اجذٝى رشط وٓعٛ ِةخشف ج٤اب املذأرص، ويك٤ن اجل٤اب لٚٝذٔسم، ٠٣ِة 
 .(1)ٛ؛ أل١ٟ أىت ٜٔصوًٟة ثةلالم اجل٤اب لٚٝذٔسم اذلي ٤٢ اٙٔع

 
 

 

                                      
 . (377ص)، الثٞ يسيٝني اجل٤ويح رشح األربًني (1)
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 الحديث التاسع والثالثون
  
 

إِنَّ هللا تََجاَوَز َعْن : »قال ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسىَل هللا  ◙ عن ابن عباس

ِتي الـَخَطأَ َوالنِّْسيَاَن وما اْستُْكِرُهىا عليه  «.أُمَّ

 .(1)هماحديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغي  

 
 
 
 

 
 

  

                                      
ري٧٬ة صني اذلي٨ دكف درصح الىعيعني٨٦ اعدد٭٥ إذا ذ٠ؿكا املؼؿ   (1) ٨٦ ٬ٮ دك٩٭٧ة، أك  /ٚةملؿاد ،ٝةلٮا/ ٗك

 ٦س٤٭٧ة، ال ٨٦ ٬ٮ أىلع ٦٪٭٧ة.
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
٬ؾا احلؽير أػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫ ٨٦ َؿيٜ الٮحلؽ ث٨ مك٥٤، ظؽز٪ة األكزايع ٨ٔ 

 .(1)ث٫ ،¶ُٔةء ٨ٔ اث٨ ٔجةس 
قأ٣خ أيب ٨ٔ ظؽير الث٨ مىىف ٨ٔ الٮحلؽ ٨ٔ األكزايع »كٝةؿ ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ/ 

 / ٔا غييّ»٨ٔ ُٔةء ٨ٔ اث٨ ٔجةس مؿٚٮاعن ؛ ٚأ٩لؿق «إن اهلل جتاوز ألٌيت غٍا اسخهْر
ا، كٝةؿ/ ك٣حف ٬ؾا إال ٨ٔ احلك٨  .(2)«أيب صؽًّ

ٚؿكاق ٬٪ة ٨ٔ األكزايع ٠ؾا ٝةؿ الٮحلؽ يف ٬ؾق الؿكايح هل، كٝؽ ركاق الٮحلؽ ىلع كصٮقو، 
 ٨ٔ ُٔةء ٨ٔ اث٨ ٔجةس.

إن اهلل »ٝةؿ/  كأػؿص٫ مؿةن، ٚٞةؿ/ ز٪ة ٦ةلٟ ٨ٔ ٩ةٚٓ ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ أف رقٮؿ ا 
ٔا غييّ  .(3)«وضع غَ أٌيت اخلعأ واىنسيان وٌا اسخهْر

 .«ٗؿيت ٨٦ ظؽير ٦ةلٟ، دٛؿد ث٫ اث٨ مىىف ٨ٔ الٮحلؽ»أػؿص٫ أثٮ ٩ٕي٥ كٝةؿ/ 
 الٮص٭ني ٨ٔ الٮحلؽ، ٚةلنأف يف الٮحلؽ.كٝؽ ركل اث٨ مىىف 

اؽ احلٛةظ ثة٢َ ىلع ٦ةلٟ، »كٝةؿ اث٨ رصت/  ؾَّ ب٫، ك٬ٮ ٔ٪ؽ ظي ؿَّ ٗى كوعع٫ احلةك٥ ك
٧٠ة أ٩لؿق اإل٦ة٦ةف أمحؽ كأثٮ ظةد٥، كٌل٩ة يٞٮالف ٨ٔ الٮحلؽ/ إ٫٩ ٠سريي اخلُأ. ك٢ٞ٩ 

ؿ م أثٮ ٟو ٔرشة أظةدير ٣حف  ٔجيؽ اآلصي ٨ٔ أيب داكد، ٝةؿ/ ركل الٮحلؽي ث٨ مك٥٤ ٨ٔ ٦ةل
                                      

 . (2445)أػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫  (1)
 .(1344)ث٨ ظ٪ج٢ ا٢٤ٕ٣ ك٦ٕؿٚح الؿصةؿ، ألمحؽ  (2)
 . (4/145)، كا٣ٕٞيٌل يف الٌٕٛةء (6/352)أػؿص٫ أثٮ ٩ٕي٥ يف احل٤يح  (3)
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/ كا٣ْة٬ؿ/ أفَّ ٦٪٭ة ٬ؾا احلؽير ، ٦٪٭ة ٨ٔ ٩ةٚٓ أربٕح. ٤ٝخي  .(1)«هلة أو٢ه
ة -كأػؿص٫ الٮحلؽ ٌن ٞجح ث٨ اعمؿ ٨ٔ  -أي ٔي ٨ٔ اث٨ هليٕح ٨ٔ مٮىس ث٨ كرداف ٨ٔ 

 .(2)، ٦س٫٤اجليب 
٬ؾق أظةدير ٦٪١ؿة؛ »ق دميٕ٭ة ٨ٔ الٮحلؽ، كٝةؿ/ كأ٩لؿ أثٮ ظةد٥ الؿازم ٬ؾق الٮصٮ

، كإ٧٩ة ق٫ٕ٧ ٨٦ رص٢و ل٥  ح، كل٥ يك٧ٓ األكزايع ٬ؾا احلؽير ٨٦ ُٔةءو ٔٮ ٠أ٩٭ة مًٮ
٥ي أ٫٩ ٔجؽي ا ث٨ اعمؿ، أك إق٧ةٔي٢ ث٨ مك٥٤، كال يىط ٬ؾا احلؽير ٫، أدٮى٬َّ يك٧   .(3)«ي

ُٔةء ٨ٔ اث٨ ٔجةس  كركايح ُٔةء الكةثٞح ٨ٔ اث٨ ٔجةس ال دىط، كإ٧٩ة ركاق
 ثٮاقُح ٔجيؽ ث٨ ٧ٔري.

٧٠ة يف ركايح اث٨ ظجةف كا٣ُعةكم كادلارُٝين ٨٦ َؿيٜ الؿبيٓ ث٨ ق٤ي٧ةف املؿادم، ظؽز٪ة 
٨ اث٨ ٔجةس ٔي٧رئ  ٔيجيؽ ث٨  ُةء ث٨ أيب ربةح ٨ٔ  ٨ األكزايع ٨ٔٔ   .(4)برًٍش ث٨ ثىٍلؿٔ 

 إال برًٍش، دٛؿد ث٫ الؿبيٓ ل٥ يؿكق ٨ٔ األكزايع»كركاق ا٣ُرباين ٨٦ ٬ؾا الٮص٫، كٝةؿ/ 
 .«ث٨ ق٤ي٧ةف

كل٥ يذٛؿَّد ث٫، ث٢ دةث٫ٕ ابلٮيُي كاحلكني ث٨ أيب ٦ٕةكيح، ٧٠ة ذ٠ؿ اث٨ ٔؽمٍّ يف دؿدمح/ 
، أثٮ ٌٔلٍّ اجلؼيع» ى اث٨ ٔؽمٍّ َؿؽ ٬ؾا احلؽير  (5)«احلك٨ ث٨ ٌٔلٍّ يف )الاكم٢(، كٝؽ ثنيَّ

 كركايةد٫ ٨ٔ األكزايع.
، امل٤ٞت ثةألم٪ةف/ ٨ٔ ٔجؽ ا ث٨ يـيؽ ادلمنٌف ٨ٔ األكزايع  كٝةؿ احلك٨ ث٨ ٌٔلٍّ
٨ٔ ُٔةء ٨ٔ ٔجيؽ ٨ٔ اث٨ ٔجةس. كال يىط، كأ٩لؿق اث٨ ٔؽمٍّ ىلع احلكني ث٨ ٌٔلٍّ 

                                      
 .(2/361)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلل٥  (1)
 . (8276)كا٣ُرباين يف األكقٍ ، (11454) يف ال١ربل أػؿص٫ ابلي٭ٌف (2)
 .(117 -4/116)ا٢٤ٕ٣، الث٨ أيب ظةد٥  (3)
 .(4351)، كادلارُٝين (4649)، كا٣ُعةكم يف رشح املٕةين (7219)أػؿص٫ اث٨ ظجةف  (4)
 .(3/249)الاكم٢  (5)
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ة»امل٤ٞت ثةألم٪ةف، كٝةؿ/   .(1)ٔيةذنا ثة ٨٦ ذلٟ -«اكف يلؾب ٠ؾثنة ٚةظنن
يٍش، ٝةؿ/ كٝةؿ ُٔ ؿى ؿ احلؽير ث٤٘ين أفَّ اجليب »ةء/ كركاق اث٨ صي ٠ى  .(2)«ٝةؿ، ٚؾى

 / ٍمج٫»ٝةؿ اث٨ رصتو
ى
 .(3)«ك٬ؾا املؿق٢ أ

ًكمى ٨ٔ اث٨ ٔجةس ٨٦ ٗري ٬ؾا الٮص٫ ثأقة٩يؽ ال دىط ة/ -كري ٌن  أي
ٕىِل  ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ قٕيؽ  ٚؿكاق اث٨ ٔؽم كا٣ُرباين ٨٦ ركايح ٔجؽ الؿظي٥ ث٨ زيؽ ا٣

جري ٨ٔ اث٨ ٔجةس، ث٫  .(4)ث٨ صي
جؽ  .«ٗري حمٛٮظ»الؿظي٥ ًٕيٙ، كٝةؿ اث٨ ٔؽم/  ٔك

كركاق اجلٮزصةين كا٣ُرباين ٨٦ َؿيٜ مك٥٤ ث٨ ػةدل الـ٩يج ٨ٔ قٕيؽ ا٣ٕبلؼ ٨ٔ اث٨ 
 / ٔا غييّ»ٔجةس مؿٚٮاعن َز ألٌيت غَ ثالث/ غَ اخلعأ، واىنسيان، وٌا اْسخُْهرِْ ِّٔ  .(5)«جُتُ

، إ٧٩ة ٬ٮ ٨ٔ ك٣حف »كالـ٩يج ًٕيٙ، كا٣ٕبلؼ ٚي٫ ص٭ة٣ح، كٝةؿ أمحؽ/  ٬ؾا مؿٚٮاعن
 .«اث٨ ٔجةس ٝٮهل

كركاق ظؿب ٨٦ َؿيٜ ثٞيح ث٨ الٮحلؽ ٨ٔ ٌٔلٍّ اهل٧ؽاين ٨ٔ أيب دمؿة ٨ٔ اث٨ ٔجةس، 
. ذ٠ؿق اث٨ رصت كٝةؿ/  يكةكم محبنة»مؿٚٮاعن  .«كركايح ثٞيح ٨ٔ منةخي٫ املضة٬ي٢ ال ت

ٮاف ا ٔ٪٭٥، كال يى ًكمى احلؽير ٨ٔ ٗري كاظؽو ٨٦ الىعةثح ًر ط ٨٦ كص٫و كري
ة. «صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ»وعيط، كٝؽ دمٕ٭ة اث٨ رصتو يف  ٕن يَّٛ٭ة دمي  كزى

ذشُّ ث٫»كٝةؿ حم٧ؽي ث٨ ٩رصو املؿكزم/   .«٣حف هلؾا احلؽير إق٪ةده ُيي
 ال٤ِٛ املٕؿكؼ يف ٬ؾا احلؽير ٬ٮ ٦ة ذ٠ؿق اجلٮكم يف )األربٕني(.حنتيّ/ 

                                      
 . (7/377)كدةريغ ث٘ؽاد  ،(2/346)الاكم٢  (1)
 . (19451) يف املى٪ٙ أػؿص٫ اث٨ أيب محجح (2)
 . (3/1146)كاحلل٥  صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ (3)
 . (2137)، كا٣ُرباين يف األكقٍ (8/296)أػؿص٫ اث٨ ٔؽم يف الاكم٢  (4)
ـاق اث٨ رصت(11/342)أػؿص٫ ا٣ُرباين يف ال١جري  (5)  ضٮزصةين، كالكيةؽ هل.ل٤ (3/1146) ، ٔك
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 /-أيًضا -وٌَ أىفاظّ
ٔا غييّوضع اهلل غَ أٌيت اخلعأ، »  .«واىنسيان، وٌا اسُخهْر

ٔا »كامذ٭ؿ يف ٠ذت ا٫ٞٛ٣ كأوٮهل ث٤ِٛ/  رفع غَ أٌيت اخلعأ، واىنسيان، وٌا اسُخْهْر
ؿؼ ث٭ؾا ال٤ِٛ.«غييّ  ، كال يٕي

ٝةؿ يف الآل٣ئ/ ال يٮصؽ ث٭ؾا ال٤ِٛ، كأٝؿب ٦ة كيصؽ ٦ة ركاق اث٨ » /ٝةؿ ا٣ٕض٤ٮين
غَ ْذه األٌث ثالثًا/ اخلعأ، واىنسيان، رفع اهلل ٔؽم يف الاكم٢ ٨ٔ أيب ثلؿة ث٤ِٛ/ )

ق اث٨ي ٔؽم ٨٦ ٦٪١ؿات صٕٛؿ ث٨ صرس، كٝةؿواألمر يُكَرْٔن غييّ ؽَّ يف  -(، ٝةؿ/ ٔك
/ كٝٓ ث٭ؾا ال٤ِٛ يف ٠ذت ٠سري ٨٦ ا٣ٛٞ٭ةء كاألوٮحلني ظىت إ٫٩ كٝٓ ٠ؾلٟ يف -املٞةوؽ

 .(1)«أّٛؿ ث٫زبلزح أ٦ةك٨ يف الرشح ال١جري املكُل ثة٣ٕـيـ لئل٦ةـ الؿاٚيع كل٥ 
احلؽير وعيط املٕىن، كإف ل٥ يىط إق٪ةدق، ٣ل٨َّ ٦ٕ٪ةق زةثخه يف الرشيٕح ٨٦  فاادة/

، ٧٠ة قيأيت يف الرشح.  ٗري كص٫و
ًذ٫»كهلؾا ٝةؿ النةَيب/  ٜه ىلع وعَّ ا؛ ٧ٕٚ٪ةق ٦ذٛ  .(2)«ظؽير وعيط، كإٍف ل٥ يىط ق٪ؽن

ًذ٫  .(2)«وعَّ
كمؿة  «...أٌيتإن اهلل جتاوز يل غَ »/ ٚٞؽ وعع٫ مؿة ث٤ِٛ ♫أ٦ة األبلةين 

 .(3)«...إن اهلل حػاىل وضع غَ أٌيت»/ ث٤ِٛ
 .[286 /ابللرة] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائەئ﴿كين٭ؽ ملٕ٪ةق/ ٝٮهل دٕةىل/ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿٣ػ٧ة ٩ـ٣خ ٬ؾق اآليح/ »ٝةؿ/  كيف احلؽير/ ٨ٔ اث٨ ٔجةسو 

ل٥ يؽػ٢ ٤ٝٮب٭٥ ٨٦  ٝةؿ/ دػ٢ ٤ٝٮب٭٥ ٦٪٭ة يشءه  [284 /ابللرة] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ

                                      
 . (1/495)٠نٙ اخلٛةء  (1)
 . (154 -1/149)املٮاٚٞةت  (2)
 . (1/123)، اإلركاء (1836، 1731)وعيط اجلة٦ٓ الى٘ري  (3)
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ٔا سٍػِا وأظػِا وسيٍِا،/ ، ٚٞةؿ اجليب يشءو  ٝةؿ/ ٚأ٣ًف ا اإلي٧ةف يف ٤ٝٮب٭٥،  كٔل
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ﴿ٚأ٩ـؿ ا دٕةىل/ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿، كد فػيج، ٝةؿ/ [286 /ابللرة] ﴾ې ى ى ائ ائەئ

 ﴾يئ جب حبخب مب ىب﴿ كد فػيج،ٝةؿ/  [286 /ابللرة] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ
 .(1)«فػيجكد ٝةؿ/  [286 /ابللرة]

ح ا٣ٞؿآف ة -كأ٦ة اإل٠ؿاق؛ ٚٞؽ رصَّ ٌن ڍ ڌ ڌ ﴿ثةتلضةكز ٔ٪٫، ٝةؿ دٕةىل/  -أي

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿، كٝةؿ دٕةىل/ [106 /انلرو] ﴾ڎ ڎ ڈ

 .[28 /آل غٍران] ﴾ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ
 
 
 
 

 
 
 

  

                                      
 . (126)أػؿص٫ مك٥٤  (1)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 

 )األربٕني(.دٞؽ٦خ دؿدمذ٫ يف احلؽير اتلةقٓ ٔرش ٨٦ 
 
 

 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

٬ؾا احلؽير كإف ل٥ ييذلك٥ ٨ٔ أ٧٬يذ٫ ٚإف ٦ٕ٪ةق ْٔي٥ اجلٛٓ؛ لٮٝٮع األو٪ةؼ 
املؾ٠ٮرة يف دميٓ أثٮاب ا٫ٞٛ٣، كهل املٮٝٓ ا٧ٕ٣ي٥ ممة  -اخلُأ، كا٣جكيةف، كاإل٠ؿاق -اثلبلزح

يكُل ٩ىٙ الرشيٕح؛ ألفَّ ٢ٕٚ اإلنكةف كٝٮهل إ٦ة أف يىؽر ٨ٔ ٝىؽو  ٍف ي
ى
جي٫٤ٕ وةحلنة أل

٠ٍؿ اػذيةرنا، أك ال يىؽر ٨ٔ ٝىؽ كاػذيةر ك٬ٮ اخلُأ، أك  كاػذيةر، ك٬ٮ ا٧ٕ٣ؽ ٦ٓ اذل 
 ا٣جكيةف، أك اإل٠ؿاق.

٥٤ًى ٨٦ً ٦٪ُٮ ٔي ٥٤ًى ٨٦ ٦ٛ٭ٮـ كٝؽ  ٔي ؽ احلؽير/ أفَّ ٬ؾا ا٣ٞك٥ اثلةين ٦ٕٛٮٌّ ٔ٪٫، كٝؽ 
ؾه ث٫.  احلؽير أف ا٣ٞك٥ األكؿ مؤاػى

 ٚ٭ؾا احلؽير ٩ىٙ الرشيٕح ثةٔذجةر ٦٪ُٮٝح، كٍل٭ة ثةٔذجةرق ٦ٓ ٦ٛ٭ٮ٫٦.
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 الشرح اإلمجالي

 
 

٨٦ رمحح ا دٕةىل ث٭ؾق األ٦ح أف ٔٛة ٨ٔ إز٥ اخلُأ، كا٣جكيةف، ك٦ة اقذ١ؿ٬ٮا ٤ٔي٫، 
 .[78 /احلج] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ﴿ٚٞةؿ دٕةىل/ 

٢ه هلؾق األ٦ح ىلع  ٌٍ كاملؤاػؾة ىلع األٕٚةؿ مرشكَحه ثٞىؽ٬ة، كيف ٬ؾا احلؽير ٚى
 ىلع ٗريق ٨٦ اجلبيني. قٮا٬ة ٨٦ األم٥، ك٢ٌٚه جلبي٪ة 

يت يف ادلػٮؿ يف اإلقبلـ، كاال٩تكةب إىل أ٦ح اإلصةثح.كٚي٫/   احلر كا٣رٗت
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 الشرح التفصيلي

 
 
  /إن اهلل جتاوز»كٔهل»/ 

ٓ»كيف ثٕي الؿكايةت/  زى أل٦يت»، كيف ثٌٕ٭ة/ «ًك ٮ  ٢ى «ُتي ً ، كاملٕىن/ ٔٛة، أك رٚٓ، كمحي
 ىلع ٬ؾا املٕىن ثٞؿي٪ح دٕؽيذ٫ ث٪ٛك٫، كإال ٚ٭ٮ الزـ. «ُتةكز»ا٢ٕٛ٣ 

 كدٛة٢ٔ ٬٪ة ث٧ٕىن/ ٢ٕٚ، ٦س٢/ قةٚؿ، كاعٚةق ا.
  /يل غَ أٌيت»كٔهل»/ 

ا يف أذ٪ةا٫ يب.«يل»  ، أم/ ألص٢ ٠ؿا٦يت ٤ٔي٫، كمـيؽن
ؾكف ثةخلُأ كا٣جكيةف كاإل٠ؿاق.«غَ أٌيت»  ، أم/ دكف األم٥ الكةثٞح، ٚاك٩ٮا ييؤىاػى

 ك٢٬ املؿاد ثةأل٦ح ٬٪ة/ أ٦ح اإلصةثح، أك أ٦ح ادلٔٮة؟ مسأىث/
ٔاب/  أفَّ االدٛةؽ ظةو٢ ثُجيٕح احلةؿ ىلع دػٮؿ أ٦ح اإلصةثح، كاخلبلؼ صةرو يف واجل

 أ٦ح ادلٔٮة.
ٚة٣ٞةا٤ٮف ثأ٩٭ة أ٦ح اإلصةثح ُيذضٮف ثأفَّ اإلًةٚح يف أ٦يت يه ل٤ترشيٙ ٚبل دت٪ةكؿ 

ةٚح ل٤ترشيٙ ال ي٧٪ٓ دػٮؿ ال١ٛةر ال١ٛةر، كا٣ٞةا٤ٮف ثأ٩٭ة دت٪ةكهل٥ يٞ ٮلٮف/ إفَّ ٠ٮف اإًل
٨٦ ٬ؾق األ٦ح، ٚإف ٠ٛةر ٬ؾق األ٦ح رشٚٮا ىلع ثةيق ال١ٛةر ث٧٪ٓ حنٮ اإل٬بلؾ ا٣ٕةـ ٔ٪٭٥، 

 كإذا اك٩ٮا خمةَجني ثٛؿكع الرشيٕح كيٕةٝجٮف ٤ٔي٭ة ٤ٚ٭٥ أف يجذٕٛٮا ث٭ؾا اتلؼٛيٙ.
  /ٔا غييّ»كٔهل  /«اخلعأ واىنسيان وٌا اسخهْر

كاملٞىٮد/ أف ا ُتةكز يل ٨ٔ أ٦يت إز٥، أك ٔٞةب، أك ظل٥ اخلُأ، أك ا٣جكيةف، أك 
 ٦ة اقذ١ؿ٬ٮا ٤ٔي٫.
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ٓى احلل٥ يف ادل٩ية ٧ٌ٠ةف املذ٤ٛةت ٧٠ة ال ي٧٪ٓ  ٓي اإلز٥ يف اآلػؿة ال يٕين/ رٍف كرٍف
 .(1)ثٞةء ذات اخلُأ، كا٣جكيةف، كاالقذ١ؿاق

رب  ٔ٪٫ أ٢٬ي األوٮؿ ثػ  .«دال٣ح االٝذٌةء» ك٬ٮ ٦ة يٕي
كيه دال٣ح ال٤ِٛ ىلع مك١ٮتو ٔ٪٫ م٧ٌؿ يذٮٝٙ ىلع دٞؽيؿق وؽؽ املذلك٥، أك 

. ، أك رشاعن  وعح الالكـ ٔٞبلن
ٚةملٞذىض/ ال٤ِٛ، ك٬ٮ ٦ة كصت لرضكرة وؽؽ املذلك٥، ك٬ؾا ال٤ِٛ ٬ٮ إز٥ اخلُأ؛ 

يةف كاإل٠ؿاق كذلٟ ظىت يكذٞي٥ الالكـ كيٕذرب املذلك٥ وةدٝنة؛ ألف رٚٓ ذات اخلُأ كا٣جك
، ك٦ة كٝٓ ال يؿدٛٓ. ٫ ٕٚبلن  خمة٣ٙ تلعٜٞ كٝٔٮ

 كىلع ٬ؾا؛ ٚبل ثؽَّ ٨٦ رٚٓ ظل٥و يي٧ل٨ ر٫ٕٚ حلثجخ وؽؽ املذلك٥.
٢ي ذلٟ ىلع أف ٦ة ييؿٚٓ إ٧٩ة ٬ٮ املؤاػؾة، أك ا٣ٕٞةب يف ٬ؾق األمٮر املؾ٠ٮرة.  ٚييٍع٧ى

؛ دٕأفَّ الالكـ إذا اكف ّة٬ؿق ال١ؾب اذلم ال جيٮز ىلعورشُح ذلم/  ى  الرشيٕح ٔٞبلن  نيَّ
ؽؽ ِّي  الى  ٍٕؿىؼ ٔ٪ؽ٥٬ ثةالٝذٌةء؛  ؛٤َت ٦ة خيؿص٫ إىل ظى حلْ٭ؿ وؽؽ املذلك ٥. ك٬ؾا ٦ة يي

 ٧٠ة يف اجل٥ْ/
ٍف يى 

ى
ػػػأ ػػػًٞ ٔى ؽٍ ٙى الى  ػػػعى  يػػػ٫ً ٤ى ؽي   بلى ٍٞ

 

  
ى
ػػػذً ٍٝ ةاًل حن ٚى عَّ ًوػػػ كٍ أ  ٌى

ى
ػػػنى  كٍ ة، أ  بلى ٍٞ

 

ٓ اخلُأ ٨ٔ ٬ؾق األ٦ح كر٫ٕٚ، ك٦ٕىن ذلٟ /ْة٬ؿ احلؽير اذلم ٦ٕ٪ة يٞذيضٚ  /ًك
؛ لٮصٮد ٬ؾق اثلبلزح يف األ٦ح ك٬ؾا حمةؿه  ،قاكاالقذ١ؿ ،ٔؽـ كصٮدق يف األ٦ح، كًلؾا ا٣جكيةف

ى ٕى ٚذى  ٍ   ٤َتي نيَّ ٓي حلْ٭ؿ وؽؽ املذلك   ؛ج ٬ؾا ا٣ْة٬ؿ إىل ظِّي  الىؽؽ كا٣ٞجٮؿؿً ٦ة خيي  ٥، ك٬ٮ رٚ
 بلزح.اإلز٥، أك ا٣ٕٞٮبح اجلةُتح ٨ٔ ٬ؾق اثل

ٍٮف الالكـ ٨ٔ ا٣ٛكةد  فاادة/ يىٍخ دال٣ح االٝذٌةء ثؾلٟ؛ ألفَّ احلةصح ٨ٔ وى  ٧ كقي
كق ٨٦  ة؛ا٣ٌٕٞل كالرشيع اٝذٌٍخ ذلٟ، ٚيه يف ظل٥ امل٪ُٮؽ كإف اكف حمؾكٚن  ٚزلا ٔؽُّ

                                      
 . (1/251)، كأوٮؿ الرسػيس (89)صأوٮؿ ا٣زبدكم  (1)
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أٝكةـ امل٪ُٮؽ، ك٦ٓ ذلٟ ٚبل يٞةؿ ليشءو ٨٦ ذلٟ ٦٪ُٮؽ ال٤ِٛ؛ ألفَّ امل٪ُٮؽ ٬ٮ ٦ة ٚيً٭٥ى 
ٕن ٨٦ دال٣ح  ة يف حم٢  اجلُٜ، كأ٦ة األظاكـ امل٧ٌؿة يف دال٣ح االٝذٌةء ٚيه ال٤ِٛ ُٝ

 .(1)٦ٛ٭ٮ٦ح ٨٦ ال٤ِٛ يف حم٢ اجلُٜ
كىلع ٬ؾا ا٦ذ٪ٓ مح٢ي ٬ؾا الكيةؽ ىلع احلٞيٞح، ك٬ٮ اردٛةع ٩ٛف اخلُأ، كا٣جكيةف، 

ى مح٢ الالكـ ىلع املضةز  ٕىنيَّ حلىط اخلرب، كاإل٠ؿاق؛ القذعة٣ح اردٛةع اليشء ثٕؽ ظؽكز٫، ٚذى
 كيىؽؽ املذلك ٥ ث٫.

 اغرتاض/ 
 إف ل٤الكـ ٦ٕ٪حني دلةزيني؛ ك٧٬ة// ٚإف ٝي٢

ٓي ظل٥ اخلُأ كا٣جكيةف يف ادل٩ية، ٦س٢/ رٚٓ ٧ًةف املذ٤ٛةت. -1  رٚ
ٓي املؤاػؾة كا٣ٕٞةب يف اآلػؿة. -2 ٓي اإلز٥ كاحلؿج، أم/ رٚ  رٚ

ٍعذ٥ املٕىن اثلةين دكف األكؿ؟  ٧٤ٚةذا رصَّ
ٔاب/  ؿٚنة، كاتلجةدر ا٣ٕؿيف ممة يرتصط ث٫ املضةزواجل طى اثلةين؛ ألف ٬ؾا ٬ٮ املذجةدرٔ   .(2)إ٧٩ة دىؿىصَّ

٤ٚٮ ٝةؿ الكيؽ ٣ٕجؽق/ رٕٚخي ٔ٪ٟ اخلُأ؛ ٚةملٕىن/ أ٫٩ يؿيؽ دؿؾ ٔٞةث٫ كمؤاػؾد٫، 
ٓي احلل٥ ٔ٪٫ ٚإ٧٩ة يثجخ  ، ٤ٚٮ زجخ رٚ ًٓ احلل٥ ٤ٚحف ٦ذجةدرنا إىل اذل٨٬ أكالن خببلؼ رٚ

.ثؽحل٢و آ ؿى  ػى
ى٤ى٫ي النةٚيعُّ ىلع احلل٥ يف ادل٩ية كاآلػؿة؛ ٝٮالن ثة٧ٕ٣ٮـ يف املٞذىض ذلٟ  ، كص٢ٕى كمحى

ة« ٨ٔ أ٦يت ظل٥ اخلُأ ٓى ًٚ ري »٪ىٮص ٤ٔي٫، كلٮ ٝةؿ/ اكمل كهلؾا األو٢ ٝةؿ/  ؛اكف ذلٟ اع٦ًّ
 .(3)ة، كال يٛكؽ الىٮـ ثةألك٢ م١ؿ٬ن قال يٞٓ َبلؽ اخلةَئ كامل١ؿ
 .(4)ال ٧ٔٮـ هل، ث٢ يٌٞؽر ٦٪٭ة ٦ة دؿَّ ادلحل٢ ىلع إرادد٫ كذ٬ت اجل٧٭ٮر إىل أ٫٩

                                      
 . (1/319)، كاملعىٮؿ (3/72) يف أوٮؿ األظاكـ ، كاإلظاكـ(366)ص، ل٤كجيك ج، كاإلث٭ة(1/342) ا٣ٛعٮؿ إرمةد (1)
 . (1/359)إصةثح الكةا٢ رشح ث٘يح اآلم٢  (2)
 . (1/251)أوٮؿ الرسػيس  (3)
 . (1/226)إرمةد ا٣ٛعٮؿ  (4)
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 اغرتاٌض آخر/
ًدق ثني ٩يف  ذ٬ت ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء إىل أف ٬ؾا احلؽير دل٢٧ ل٥ دذٌط دالتل٫؛ بكجت دؿدُّ

 الىٮرًة ك٩يف احلل٥.
، ٚإف ٩يف الىٮرة ال ي٧ل٨ أف يلٮف مؿادنا؛ ألف ذلٟ » /ٝةؿ الـجنةين ك٬ؾا ٚةقؽه

 .(1)«، ٚاكف املؿاد رٚٓ احلل٥ ادليين كادل٩يٮمقيؤدم إىل نكجح اخل٤ٙ إىل الك٫٦ 
كإذا اكف املؿٚٮع ٬ٮ إز٥ اخلُأ كظ٫٧١ ٚإف ٬ؾا يت٪ةىف ٦ٓ املذٞؿر يف أف الكًّ ٨٦ 

 ؿ كاأل٩ٛف.املؼُئ كاجلةيس كامل١ؿق ي٨٧ٌ يف إدبلؼ األمٮا
 -كُتت اإلاعدة ىلع ٨٦ وًل حمؽزنة، أك ث٪ضف ٩ةقينة، كإز٥ امل١ؿق ىلع ا٣ٞذ٢ كالـ٩ة

ىلع  «إن اهلل جتاوز»؛ ألف ذلٟ ػؿج ٨ٔ ظل٥ احلؽير دلحل٢ آػؿ، ٚجٌف ظؽير/ -٦سبلن 
ؿؽ ٚي٫  ٓ اذلم ال يٛي ، ك٬ٮ ػُةب الًٮ ة، ٚي٧ة ٔؽا ٦ة ػؿج دلحل٢و ٕن د٪ةكهل لئلز٥ كاحلل٥ ٦

ري٥٬.ثني املؼ  ُئ كاجلةيس كامل١ؿق ٗك
 اغرتاض آخر/

زنا ٨ٔ ٬ؾق األ٦ح ٧ٚة كص٫ ادلاعء ثٕؽـ املؤاػؾة  إذا اكف لك ٨٦ اخلُأ كا٣جكيةف ٦ذضةكى
 .[286 /ابللرة] ﴾ې ې ى ى ائ ائ﴿ث٭٧ة يف ٝٮهل/ 

ٔهٍ، ٌِٓا/ ٔاب ٌَ وح  فاجل
 أف ذلٟ ٤َت القذؽا٦ح ٬ؾا ا٢ٌٛ٣. -1
أك أف ادلاعء ثٕؽـ املؤاػؾة ث٧ة أدل إىل اخلُأ كا٣جكيةف ٨٦ دٛؿيٍ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣، أك  -2

 ٤ٌٝح املجةالة كدؿؾ اتلعِٛ كاتليِٞ.
ؾر كٝؽ ال يٕؾر إذا دؿؾ اتلعِٛ كأٔؿض ٨ٔ أقجةب  -3 أك أفَّ املؼُئ ٨٦ اجلةس ٝؽ يٕي

ؿ، كاملؾ٠ٮر يف اآليح اثلةين  .(2)اتلؾ٠ُّ

                                      
ح اجلةّؿ (285)صل٤ـجنةين ختؿيش ا٣ٛؿكع ىلع األوٮؿ،  (1)  . (183)ص، كرًك
 . (1/347)، كٚذط ا٣ٞؽيؿ (1/277)، كدٛكري أيب الكٕٮد (1/587)دٛكري ابليٌةكم  (2)
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ُّٛ كال ٦ة٩ٓ ٨٦ ادلاعء ث -4 ٨َّٞ ظىٮهل ل٧٤ؿء؛ اكدلاعء ثةلؿزؽ كزيةدد٫ ٦ٓ دل ٢ ٧ة ٬ٮ ٦ذي
٫، ك٦س٫٤ قجعة٫٩ املٮىل ٧ة٩٭ة لئلنكةف ك٬ٮ يف ث٨ُ أ٦  ادلاعء ثُٮؿ  /ثةألرزاؽ ًك

ٛن  ٍك٨ ا٢٧ٕ٣ ٦ٓ ٠ذةثح األص٢ لئلنكةف ق٤ ةثح ٫٤٧ٔ ٨٦ ظيري ذ، كًلؾا ٠ةا٧ٕ٣ؿ كظي
ري ذلٟ، كال ي٧٪ٓ ذل ٍك٨الكٕةدة كالنٞةكة، كػةد٧ذ٫ ٗك  ٟ لك٫ ادلاعء ث٤ُت الؿزؽ، أك ظي

ٍك٨ ا٢٧ٕ٣، ٚ٭ؾق ٝةٔؽة الرشع يف ٬ؾا الكبي٢، كاحلؽير  اخلةد٧ح، أك َٮؿ ا٧ٕ٣ؿ كظي
٨ه  جيؿم ىلع ا٣ٞةٔؽة املؾ٠ٮرة، ك٬ؾا كص٫ه  كى  اآليح كاحلؽير. ثني يف اتلٮٚيٜ ظى

 فرع يف اخلعأ واىنسيان/
/ -يف اليغث -اخلعأ ٤ٜ ىلع ٦ٕةفو  يُي

 ًؽ الىٮاب، ك٣حف مؿادنا ٬٪ة. -1
، [92 /اىنساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿ًؽ ا٧ٕ٣ؽ، ك٦٪٫ ٝٮهل دٕةىل/  -2

 ك٬ؾا ٬ٮ املٕىن املٞىٮد يف احلؽير.
ة -٧٠ة ي٤ُٜ اخلُأ ىلع اذل٩ت -3 ٌن َِ اْذَخَهَر فٓٔ خاظئ» ك٦٪٫/ ظؽير/ -أي ٌَ»(1). 

ھ ھ ﴿، كٝٮهل٥/ [97 /ئسف] ﴾ڤ ڤ ڦ﴿ك٨٦ الكـ إػٮة يٮقٙ/ 

 .[91 /ئسف] ﴾ھ
٨ٍ ٢ٕٚى ٦ة ال يججيغ. ئي ٦ى ًَ  كٝي٢/ اخلىة

٨ٍ أرادى الىٮابى ٚىةرى إىل ٗريق. ئي/ ٦ى ًُ ٍؼ  كا٣ػ٧ي
.  ث٧ٕىنن كاظؽو

ى
أ ُى ٍػ

ى
ئى كأ ًُ  ٝةؿ أثٮ ٔجيؽة/ ػى

ٓي  كي٧ذ٪ٓ أف يلٮف املؿاد ٨٦ احلؽير املٕىن اثلة٣ر؛ ألف ٦ٕ٪ةق إقٞةطي الرشيٕح، كرٚ
 اجلىٮص ٚيؤد م إىل االقذ٭ذةر ثةلرشع ك٩ىٮو٫.اتللكيٙ، ك٬ٮ خمة٣ٙ ل١سري ٨٦ 

 .(2)الـل٢ ٨ٔ احلٜ ٨ٔ ٗري د٧ٕؽ /-اصعالًذا -وٌػىن اخلعأ

                                      
 .(1645)أػؿص٫ مك٥٤  (1)
 . (156ص)اتلٮٝيٙ ىلع ٦٭٧ةت اتلٕةريٙ  (2)
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 .(1)«٬ٮ ٦ة ٣حف لئلنكةف ٚي٫ ٝىؽ»ثٞٮهل/ وغرَّفّ اجلرحاين 
قف األ٤٬يح كٝٮأؽ٬ة، كيه/ 

ي
٢ًُّ ثأ  ٨٦ ٔٮارض األ٤٬يح امل١تكجح؛ أل٫٩ ال خيي

ي
كاخلُأ

 كاتل٧يِّي.احليةة، كا٢ٕٞ٣، 
 أكسام اخلعأ/

، ك٨٦ أ٦س٤ذ٫/  خعأ يف اىفػو/ -1 ا إحل٫ أوبلن ك٬ٮ أف يٞٓ ٨٦ امللكٙ ٢ٕٚ ل٥ يل٨ ٝةوؽن
٦ة لٮ رٍل محبنة ٚأوةب إنكة٩نة، أك ظيٮا٩نة؛ ٧٠ة لٮ رٍل اعم٢ محبنة ٨٦ أىلع ا٧ٕ٣ةرة، 

.  كًل٧ة لٮ ظٛؿ ظٛؿةن ثإذف كيل األمؿ ٣٘ؿض مرشكع ٚكٍٞ ٚي٭ة إنكةفه
ك٬ٮ أف يٞىؽ إىل ا٢ٕٛ٣ ٚيؼُئ يف حم٤ ٫؛ ٨٧٠ رٍل إنكة٩نة يْ٪٫ َرينا، اىلصد/  خعأ يف -2

أك يٞىؽ إىل ٬ؽؼو ُيكج٫ مؿٍل ْٚ٭ؿ إنكة٩نة؛ ٚةخلُأ يف ذات ا٣ٞىؽ؛ ألف ا٢ٕٛ٣ اُت٫ 
ة يْ٪٫ ظؿبينٌة.  إىل ٦ٞىؽق، ك٣ل٨ اخلُأ اكف يف أو٢ ا٣ٞىؽ، ٨٧٠ رٍل مك٧٤ن

األَجةء ظني يجؾلٮف أٝىص اجل٭ؽ يف اتلٕؿؼ ىلع ادلاء ٧٠ة يف ظة٣ح خعأ يف اتللدير/  -3
ؿىؼو ال  َى بلص٫، ٚيٞٓ اخلُأ اذلم يجنأ ٔ٪٫ الرضر،أك يؤدم ذلٟ إىل ُٝٓ ٌٔٮ، أك  ٔك

 ظةصح إىل ٫ُٕٝ، كاخلُأ ا٣ٛةظل يف اتلٞؽيؿ يلٮف ٫ٕ٦ إ٧٬ةؿ.
 أثر اخلعأ ىلع ذلٔق اهلل واىػتاد/

 فيٍا يخػيق حبلٔق اهلل/ -
ة؛ لآليح كاحلؽير. كًلؾا ٝٮهل دٕةىل/ ٚةألو٢ أ٫٩ ال مي  ؾى ہ ہ ہ ھ ﴿ؤىاػى

 .[5 /األذزاب] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓۓ
ٔال/ -  أٌا يف ذق اىػتاد فػًل أذ

ٍَّٚخ إحل٫ ٗري امؿأد٫ ٚٮَب٭ة، كي٤ـ٫٦ ٌا يػخرب فيّ اخلعأ شتٓث داراث ليػلٔبث/  -1 ٨٧٠ زي
 ا٣ٕجؽ.٦٭ؿ املس٢، ٕٚيف ٨ٔ ظٜ ا؛ ٣ٕؽـ كصٮد ٝىؽ اجلؿي٧ح، ككصت ظٜ 

                                      
 . (99ص)اتلٕؿيٛةت  (1)
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، ٚذضت ادليح ىلع اع٤ٝذ٫ ٌا يػخرب فيّ اخلعأ سبًتا يف اتلخفيف/  -2
ن
٧٠ة لٮ ٝذ٢ ٗريق ػُأ

يف زبلث قجني، ٚةٔذيرب اخلُأ قبجنة يف اتلؼٛيٙ ٨٦ ا٣ٞىةص إىل ادليح، ك٨٦ اجلٛف 
 إىل ا٣ٕة٤ٝح، ك٨٦ االقتيٛةء ىلع ا٣ٛٮر إىل اإل٦٭ةؿ ىلع زبلث ق٪ٮات.

 ٧٠ة لٮ أػؾى ٦ةؿ ٗريق يْ٪٫ ٦ةهل.ٌا ال يػخرب فيّ اخلعأ غذًرا/  -3
 فرع/ يف اىنسيان/

٠ٍؿ كاحلِٛ.-ثلرس اجلٮف -ىغث -اىنسيان  / ًؽ اذل 
ٍى ٦ة اقذيٮًدعى  -1  .(1)ٚ٭ٮ دؿؾي اإلنكةًف ًج
 أك ٔؽـ اقذعٌةر اليشء كٝخ احلةصح إحل٫. -2
 .[237 /ابللرة] ﴾ىئ ىئ ی ی﴿كٝؽ ي٤ُٜ ىلع ا٣رتؾ، ك٦٪٫/  -3
 أم/ ٩ؤػؿ٬ة.، [106 /ابللرة] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿كٝؽ ي٤ُٜ ىلع اتلأػري، ك٦٪٫/  -4

٤ي٫/ يلٮف ا٣جكيةف يف ٝٮهل دٕةىل/  ، [286 /ابللرة] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائەئ﴿ٔك
 أم/ دؿًل٪ة محبنة ٨٦ َةٔذٟ ٨ٔ ٤ٛٗح ٦٪ة.

 نكيخي اليشءى أنكةقي نكية٩نة منرتؾه ٨٦ ٦ٕ٪حني/»ٝةؿ يف )املىجةح(/ 
٠ٍؿ. -1 ٤ٛح، كذلٟ ػبلؼ اذل   أظؽ٧٬ة دؿؾ اليشء ٨ٔ ذ٬ٮؿو ٗك
، ك٦٪٫/  -2 ؽو  .(2) «[237 /ابللرة] ﴾ىئ ىئ ی ی﴿ا٣رتؾ ىلع د٧ُّٕ

 وٌا اىفرق ةني اىنسيان والسٓٔ؟

 ٝي٢/ ال ٚؿؽ ثح٪٭٧ة.
ؿ؛ ذلٟ ألف ا٣جكيةف ٗيةب اليشء ٨ٔ احلةْٚح  َّ٠ ؿى ل٥ يذؾى كٝي٢/ اجلةيس إذا ذي٠ 

؛ ألف الك٭ٮ ٗيةب كزكاؿ احلةْٚح ٍٚٞ.كاملؽرًلح، كالكةيه  ؿى َّ٠ ؿى دىؾى  إذا ذي٠ 

                                      
 . (324ص) ىلع ٦٭٧ةت اتلٕةريٙ اتلٮٝيٙ (1)
 . (644ص)املىجةح امل٪ري  (2)
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 وٌا اىفرق ةني السٓٔ واخلعأ/
 الك٭ٮ يت٪ج٫ وةظج٫ ثأ٢ٝ دججي٫، كاخلُأ ٦ة ال يت٪ج٫ ث٫.

 وٌا اىفرق ةني اهلزل واخلعأ؟
.  املؼُئ ًؽق املىيت. كاهلةزؿ ًؽق اجلةدُّ

ؾه ىلع ػُب٫، كاملؼُئ  ؤىاػى خببل٫ٚ، كاملؼُئ صةدٌّ يف ٫٤ٕٚ ٚةهلةزؿ اعثر مكذ٭رت مي
 ٗري مىيت ٚي٫.

 وٌا اىفرق ةني اجلٓو واىنسيان؟
 اجل٭٢/ اعرض م١تكت، كا٣جكيةف/ اعرض ق٧ةكم. -1
ا٣جكيةف ٨٦ األمٮر االًُؿاريح ا٣ٞ٭ؿيح حبير ال يذ٧ٌل٨ اإلنكةف ٨٦ د٫ٕٚ ٨ٔ  -2

 ٩ٛك٫، أ٦ة اجل٭٢ ٚي٧ل٨ لئلنكةف أف يؽ٫ٕٚ ثة٥٤ٕ٣.
ٍٕىفى ٔ٪٫، ك٦٪٫ ٦ة  ا٣جكيةف ال إز٥ -3 ٍٕىفى ٨ٔ ٫٤ٕٚ، أ٦ة اجل٭٢ ٧ٚ٪٫ ٦ة يي ٚي٫ ثةإلدمةع كيي

ـى ىلع ٢ٕٚو ظىت ي٥٤ٕ ظل٥  ًؽ ٍٞ ٣حف ٠ؾلٟ؛ ألف امللكٙ ثةلرشٔيةت ال جيٮز هل أف يي
؛ ٚة دٕةىل ٩ىه [36 /اإلرساء] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ﴿ا دٕةىل ٚي٫؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ 

ٚؽؿَّ ذلٟ ىلع أفَّ النؼه ال جيٮز هل الرشكع يف أمؿو أف يتجٓ ٗري امل٤ٕٮـ،  ٩بي٫ 
 ظىت ي٥٤ٕ ظٞيٞذ٫.

 .(1)«ظيب اىػيً فريضث ىلع لك مسيً» كيف احلؽير/
ٚيضت ىلع امللكٙ ٝج٢ ادلػٮؿ يف ا٢٧ٕ٣ أف ي٥٤ٕ ٦ة جيت ٤ٔي٫ يف ٬ؾا ا٢٧ٕ٣؛ كهلؾا 

ؽ، ال  اكجلةيس؛ كهلؾا جنؽ يف ٝةؿ ٦ةلٟ/ إف اجلة٢٬ يف الىبلة كقةاؿ ا٣ٕجةدات اكملذ٧ٕ 
ة كزبلزني مكأ٣ح يف ا٣ٕجةدات كاملٕةمبلت ال يٕؾر امللكٙ ٚي٭ة جب٭٫٤. ٕن  ٦ؾ٬ت ٦ةلٟ ثٌ

 وٌا اىفرق ةني اىغفيث والسٓٔ؟
ا٤ٛ٘٣ح/ دؿؾي االتلٛةت بكجت أمؿو اعرض، كدلٮف ٧ٔة ال يلٮف، كالك٭ٮ/ يلٮف ٧ٔة  -1

                                      
 .(224)أػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫  (1)
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 / ق٭ٮت ٔ٪٫ ظىت اكف.يلٮف. دٞٮؿ/ ٤ٛٗخي ٨ٔ ٬ؾا اليشء ظىت اكف، كال دٞٮؿ
ا٤ٛ٘٣ح/ دلٮف ٨ٔ ٢ٕٚ ا٣٘ري، دٞٮؿ/ ٠٪خي اغٚبلن ٧ٔة اكف ٨٦ ٚبلف، كالك٭ٮ/ ال جيٮز  -2

 أف يلٮف ٨ٔ ٢ٕٚ ا٣٘ري، ث٢ ٨ٔ ٢ٕٚ اجلٛف.
 فرع/ يف أثر اىنسيان ىلع األذاكم املخػيلث حبق اهلل حػاىل/

 دٕةىل لآليح كاحلؽير؛ األو٢/ أف ا٣جكيةف ٔؾره يؿٚٓ اإلز٥ كاملؤاػؾة ثة٣جكجح حلٜ ا
كذلٟ ألف ٦٪ةط ا٣ٕٞٮبح ٬ٮ ا٣ٞىؽ، ك٬ٮ ٗري ٦ذعٜٞ يف اجلةيس دحكرينا ٨٦ ا دٕةىل ىلع 

٧ةؿ اآلػؿة، ٝةؿ دٕةىل/  ٕنة ل٤عؿج كاملنٞح ٔ٪٭٥ ثة٣جكجح أٔل ۇ ۇ ۆ ﴿ٔجةدق كرٚ

 .[28 /اىنساء] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴿، كٝةؿ/ [185 /ابللرة] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
 ىلع األذاكم املخػيِّلث حبلٔق اىػتاد/ فرع/ يف أثر اىنسيان

ذرب ٔؾرنا رشٔينٌة ٚي٧ة يذ٤ٕٜ حبٞٮؽ ا٣ٕجةد.  األو٢/ أف ا٣جكيةف ال يٕي
ة» /ٝةؿ الكيٮيط ٞن  .(1)«ا٥٤ٔ أفَّ ٝةٔؽة ا٫ٞٛ٣ أف اجل٭٢ كا٣جكيةف مكٍٞ لئلز٥ ٤ُ٦

ـى ٤ٔي٫ إىل أربٕح أٝكةـ حبكت ٦ذ٫َّٞ٤ٕ/ ٥ى الالك  كأ٦ة احلل٥ ٚٞؽ ٝىكَّ
ة -1 ٕى قى  يف دؿؾ ٦أمٮر؛ ل٥ يكٍٞ احلل٥. (2)إف كى

ة، أك ٠ٛةرة، أك ٩ؾرنا، أك كٝٙ ث٘ري ٔؿٚح نكية٩نة، أك  ٦سةهل/ ٨٦ نيس وبلةن، أك وية٦ن
؛ ٚإف ا٣ٕٞؽ يج٢ُ. ؛ جيت دؽارًل٫ ثة٣ٌٞةء، كلٮ ٚة٢ً يف األو٪ةؼ الؿبٮيح صة٬بلن  ص٭بلن

 ء ي٤ـ٫٦.إف كٕٝة يف ٢ًٕٚ ٦٪يهٍّ ٣حف ٨٦ ثةب اإلدبلؼ؛ ٚبل يش -2
، ك٨٦ أك٢ يف الىيةـ ٩ةقينة كلٮ ٠سرينا،  ىؽَّ ، أك ٩ةقينة؛ ل٥ ُيي ا صة٬بلن ٦سةهل/ ٨٦ رشب مخؿن
أك دل٥٤ يف الىبلة ٤ٝيبلن كدكف ال١سري، أك اردلت حمْٮرنا ٨٦ حمْٮرات اإلظؿاـ ٩ةقينة 

 ٚبل يشء ٤ٔي٫.
                                      

 . (188)صاألمجةق كاجلْةاؿ  (1)
 يٕين/ اجل٭٢ كا٣جكيةف. (2)
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 ووحّ اتلفريق ةني نثري األكو يف الصيام وكثري الالكم يف الصالة/
جلؽكرق، خببلؼ الىٮـ؛ أل٫٩  -يف األوط -أفَّ ا٢ٕٛ٣ ال١سري يف الىبلة اكألك٢ ييج٤ُ٭ة

ؿة كيه ٬يبةت الؿًلٮع كالكضٮد كحنٮ٧٬ة، خببلؼ   ٠ ؾى ال ي٪ؽر ٚي٫، كألف يف الىبلة ٬يبح ٦ي
ؿة.  الىٮـ ٚبل دٮصؽ ٚي٫ ٬يبح ٦ؾ٠ 

ة يف ٢ٕٚ ٦٪يهٍّ ٚي٫ إدبلؼ ل٥ يكٍٞ احلل٥ ل٧ٌ٤ةف. -3 ٕى قى  إف كى
 ٦سةهل/ إدبلؼ ٦ةؿ ا٣٘ري نكية٩نة أ٫٩ ل٤٘ري.

 إف كٕٝة يف ٢ٕٚ ٦٪يهٍّ ٔ٪٫ ييٮصت ا٣ٕٞٮبح اكف ا٣جكيةف كاجل٭٢ مج٭ح يف إقٞةَ٭ة. -4
 ٦سةهل/ ٨٦ زىن صة٬بلن ثذعؿي٥ الـىن ل٥ ُيؽ.

 مستثنياٌت ٌَ اىلاغدة الساةلث/
ً٭٢ى ٦ة يرتدت ٤ٔي٫ ل٥ ي٪٫ٕٛ ذلٟ»ٝةٔؽة/   .«٨٦ ٥٤ٔ حتؿي٥ يشء، كصى

ةـ ٤ٔي٫ احلؽ ثةالدٛةؽ. ً٭٢ى احلؽ؛ ٚإ٫٩ يٞي  ٨٧٠ ٥٤ٔ ظؿ٦ح الـ٩ة كاخل٧ؿ كصى
  /ٔا غييّ»كٔهل  /«وٌا اسخهْر

رىاَعى يف ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٦ٕىن األ٦ح ٚأىت ثىي٘ح اجل٧ٓ؛ كإال ٣ٞةؿ/ ك٦ة اٍقذي١ٍؿ٬ًٍخى ٤ٔي٫، 
 ثىي٘ح املٛؿد.

٬٪ة د٥ٕ ا٣ٞٮؿ كا٢ٕٛ٣، إال أ٫٩ يجةح ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮر )٦ةلٟ كالنةٚيع كأمحؽ( مل٨  «٦ة»ك
أكؿق ىلع أم ٝٮؿ أف يٞٮهل؛ أل٫٩ إذا رػه يف لك٧ح ا٣لٛؿ، ٧ٚة دك٫٩ ٨٦ ثةب أكىل، ػبلٚنة 
أليب ظ٪يٛح ظير أذرب اإل٠ؿاق ٚي٧ة يٞج٢ ا٣ٛكغ كيؽػ٫٤ اخليةر اكبليٓ، كل٥ يٕذربق ٚي٧ة 

ة، كأ٦ة يف  ٣حف ٠ؾلٟ اكجلاكح كا٣ُبلؽ كاألي٧ةف؛ ظير د٤ــ ٝةا٤٭ة كلٮ اكف م١ؿ٬ن
٪ؽ اجل٧٭ٮر أ٫٩ ٚي٧ة دكف ا٣ٞذ٢ كالـ٩ة جيٮز ل١٧٤ؿىق  األٕٚةؿ ٚٛي٭ة ػبلؼ كدٛىي٢، ٔك
ا٢ٕٛ٣، كأ٦ة ا٣ٞذ٢ ٚبل جيٮز ثأم ظةؿ ٨٦ األظٮاؿ، كًلؾلٟ ال جيٮز ٔ٪ؽ احل٪ةث٤ح أف يـين 

 ظٮاؿ.الؿص٢ لٮ أكؿق ىلع ذلٟ ثأم ظةؿ ٨٦ األ
 ظؽ كال ٤ٔي٫، اإلٝؽاـ هل جيٮز أ٫٩ كالىعيط الـ٩ة، يف كاػذ٤ٙ» /ٝةؿ اث٨ ا٣ٕؿيب
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 ٤ٔي٭ة يذىٮر ال ػ٤ٞيح م٭ٮة أ٩٭ة رأل أل٫٩ احلؽ؛ ألـ٫٦ ٚإ٫٩ املةصنٮف، الث٨ ةػبلٚن  ٤ٔي٫،
 م٭ٮة ىلع احلؽ كصت كإ٧٩ة. ثة٢َ كأ٫٩ الن٭ٮة، ثةٔر يف الكجت ٨ٔ ٢ٛٗ كل١٪٫ إ٠ؿاق،
 .(1) «ٔ٪ؽق ٨٦ ثىٮاب ُي٢ ٥٤ٚ ًؽق، ىلع اليشء ٚٞةس اػذيةرم، قجت ٤ٔي٭ة ثٕر

٩ْري اخلُأ كا٣جكيةف؛ أل٩٭٧ة يتجةدراف يف ػُأ اجلٛف كنكية٩٭ة،  «كاإل٠ؿاق»كل٥ ي٢ٞ/ 
 أ٦ة يف اإل٠ؿاق ٚٞؽ يتجةدر إ٠ؿاقي اجلٛف ٗريى٬ة.

 أك ُيذ٢٧ ٬ؾا كذاؾ، كاألكؿ ٗري ٦ٕٛٮٍّ ٔ٪٫، كالكني كاتلةء/ زااؽدةف.
ٔا»ك٦ٕىن  ُْ ا ثإ٠ؿاق، أك إجلةء.«اْسُخْهِر ٤يٮا ٤ٔي٫ ٝ٭ؿن ً  ، أم/ محي

١ٍؿىق/ ٦ة يلؿ٫٬ اإلنكةف كينٜ -٣٘حن  -كاإل٠ؿاق ةق. كا٣ػ٧ى / مح٢ي ا٣٘ري ىلع ٦ة ال يًؿ
. ة كًلؿا٬حن كًلؿا٬يحن / ٠ؿ٬ن ًؿقى اليشءى ؿق ًؽ احلت. كًلى ٓي ىلع ماكرق. كال١ي ٧ٍى  ٤ٔي٫ كجيي

ٍؿق ثة٣ٛذط/ املنٞح، كبة . (2)ل٥ٌ/ ا٣ٞ٭ؿ، كٝي٢/ ثة٣ٛذط/ اإل٠ؿاق، كبةل٥ٌ/ املنٞحكال١ى
ة.[11 /فصيج] ﴾ائ ەئ ەئ﴿كيف اآليح/   . كأكؿ٫٬ ىلع ٠ؾا، أم/ مح٫٤ ٤ٔي٫ ٠ؿ٬ن

ٔيؽ النؽيؽ/ -اصعالًذا -واإلنراه ري ىلع أمؿو يلؿ٫٬ كال يؿيؽ ٦جةرشد٫ ثةلٮ ، أم/ (3)مح٢ي ا٣٘
ٕنة، أك  ج ًةقَ  ٕةؿ.مح٢ ا٣٘ري ىلع أمؿ يلؿ٫٬ كال يؿ ، ك٬ؾا ين٢٧/ اإل٠ؿاق ىلع األٝٮؿ كاألٚ  رشاعن

 رشوط اإلنراه وأراكُّ/
َّٜٞ رشاعن ث٭ة، كيه/  ٨٦ اتلٕؿيٙ ي٧ل٨ اقذٛةدة رشكط اإل٠ؿاق املٕذرب كأرٌل٫٩ ا٣يت يذع

، أك ٚؿًط ٬ضٮـ،  -1 تو
، أك د٤ُّ٘ د ث٫، إ٦ة لٮاليحو ١ًٍؿق ٝةدرنا ىلع حتٞيٜ ٦ة ٬ؽَّ أف يلٮف ا٣ػ٧ي

ٜ إ٠ًؿاق.ٚإف ل٥ يل٨ ٝةد َّٞ  رنا ل٥ يذع
، أك ٦ٞةك٦ح. -2 ، أك اقذ٘ةزحو ا ٨ٔ أف يؽٚٓ ٨ٔ ٩ٛك٫ ث٭ؿبو ـن  أف يلٮف ا٣ػ٧ي١ؿىق اعص
 أف يلٮف اتل٭ؽيؽ ثأمؿ يذ٨٧ٌ إدبلؼ ٩ٛف، أك ٌٔٮ، أك ث٧ة دكف ذلٟ اكحلبًف، أك ا٣ٞيؽ. -3

                                      
 . (3/164)أظاكـ ا٣ٞؿآف، الث٨ ا٣ٕؿيب  (1)
 . (532ص)املىجةح امل٪ري  (2)
 . (19)ص ىلع ٦٭٧ةت اتلٕةريٙ اتلٮٝيٙ (3)
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١ٍؿىق، أك ممة ُيؿـ ىلع ا٣ػ١٧ًؿق ٫٤ٕٚ، ٤ٚٮ  -4 ٍّٜ ىلع ا٣ػ٧ي ؽ ث٫ ٗري مكذع َّٔ أف يلٮف ٦ة دٮ
ة؛ ألف  ًٜ امؿأدٟ كإالَّ اٝذىىخي ٦٪ٟ ل٥ يل٨ إ٠ؿا٬ن

ٝةؿ كيل ا٣ٞىةص ل٤ضةين/ ٤َ 
ًل٫. ق، كإف مةء دىؿى ؾى ٌّٜ هل ىلع اجلةين، إف مةء أػى  ا٣ٞىةص ٨٦ ا٣ٛة٢ٔ ظ

دق ث٫ قح٪ -5 ، ٤ٚٮ ٝةؿ هل/ قأٝذ٤ٟ ثٕؽ ق٪ح ل٥ أف يلٮف ٦ة ٬ؽَّ ؾق اعصبلن ك٣حف آصبلن  ٛ

 يل٨ إ٠ؿا٬ة.
١ٍؿىق ٤ٔي٫. -6 د ث٫ ث٢ًٕٛ ا٣ػ٧ي ؽَّ ٭ى ؽ، أك ا٣ػ٧ي َّٔ  أف ُيى٢ اخلبلص ٨٦ املذٮ

ٟى ٤ٚحف ثإ٠ؿاق؛ أل٫٩ لٮ ٝذ٢ ٩ٛك٫ ١ٚيٙ  ٟى كإال ٝذ٤ذي ١ًٍؿقي/ اٝذي٢ٍ ٩ٛك ٤ٚٮ ٝةؿ ا٣ػ٧ي
ؽ ث٫ ثٕؽ أف  ٫.دذعٜٞ جنةد٫ ٨٦ املذٔٮ  ذ٬جخ ٩ٛكي

ة ٟى كإال ٝذ٤خي ٩ٛيس، أك كٛؿتي ل٥ يل٨ إ٠ؿا٬ن ة. -ٚإف ٝةؿ/ اٝذي٢ٍ ٩ٛك ٌن  أي
ري اإل٠ؿاق ىلع يشء ٨٦ إٔٚةؿ ا٤ٞ٣ٮب ٮَّ  .(1)ز٥ ا٥٤ٔ أ٫٩ ال ييذىى

ة -كا٥٤ٔ  ٌن كيصؽت  -أي ةق ث٧ة يلؿق ٤ٔي٫، كى أ٫٩ إذا ّ٭ؿ ٨٦ امل١ؿق ٦ة يؽؿ ىلع ًر
ري٬ة، كال يٕذؽ ثةإل٠ؿاق، كلٮ اكف  جح دلي٫ ٚي٫، ٚإ٫٩ يىط ٦٪٫ ٦ة يٮ٫ٕٝ ٨٦ ا٣ٕٞٮد ٗك ٗر

ة، لىعح ٝىؽق ملة يىؽر ٔ٪٫ ٨٦ درصؼ.  ٝةا٧ن

 أكسام اإلنراه/
٠إ٣ٞةء مؼه ٨٦ مة٬ٜ ك٬ٮ اذلم ال يجًف ل٤نؼه ٫ٕ٦ ٝؽرة كال اػذيةر؛  ُميِْخٌئ/ -1

ة ا٣ٛة٢ٔ كاػذيةرق ل٢ٕٛ٤، ك٬ؾا اجلٮع  ؿى ٚٞذ٫٤، ك٬ؾا اجلٮع ي٪ٕؽـ ٚي٫ ًر ٚٮٝٓ ىلع آػى
 ي٧٪ٓ ٨٦ اتللكيٙ ثة٢ٕٛ٣ امل٤ضأ إحل٫.

ك٬ٮ اذلم يجًف ٫ٕ٦ ل٤نؼه ٝؽرة ث٧ة دكف ٝذ٢ اإلنكةف، أك إ٬بلؾ غري مييجء/  -2
ٌةء كإدبلٚ٭ة؛ اكلرضب اذلم ال خيةؼ ٦٪٫ اتل٤ٙ  ؛ اكل٧ُ٤ح، أك احلبف كاتلٞييؽ.اأٔل

٨ ٨٦ الىرب ىلع  ة ا٣ٛة٢ٔ، كال ي٪ٕؽـ اػذيةرق؛ إًٍذ إ٫٩ يذ٧لَّ ك٬ؾا اجلٮع ي٪ٕؽـ ٚي٫ ًر
د ث٫. ؽ   ٦ة ٬ي

                                      
 . (228ص)األمجةق كاجلْةاؿ  (1)
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ةق، ك٣ل٨ د٤َّٕٞخ ث٫ ٝؽردي٫ كاػذيةرق. ٢ى ىلع أمؿ ال يًؿ ً ٨ٍ محي ١ٍؿىق ٬٪ة/ ٦ى  ٚة٣ػ٧ي
 واإلنراه غري امليخئ/ كسٍان/

/  -أ ك٥ ييلؿق ا٣٘ةوت ىلع رد  ٦ة اٗذىج٫، أك ييٍلؿق املؽي٨ املٮرس اكحلةإنراٌه حبقٍّ
ىلع قؽاد دي٪٫، ٚ٭ؾا اإل٠ؿاق ال يؿٚٓ احلل٥ ٨ٔ امللكٙ، ث٢ يلٮف ا٢ٕٛ٣ ٨٦ 

.  امللكٙ ٦ٕذربنا رشاعن
 ك٬ؾا حم٢ ػبلؼ ثني ا٧٤ٕ٣ةء، كهل٥ يف ذ٣ل٥ دٛةوي٢/ إنراه ةغري ذق/ -ب

د ث٫ ٨٦ ٝذأواًل/  ، أك دكف ذلٟ.ثةٔذجةر ا٢ٕٛ٣ امل٭ؽَّ ، أك إدبلؼ ٌٔٮو  ٢و
، أك ز٩نة، أك دكف ذلٟ.ثاًُيا/  ١ٍؿىق ٤ٔي٫ ٨٦ ٝذ٢و  ثةٔذجةر ال٧ي

 كذ٬جٮا إىل أفَّ اإل٠ؿاق ىلع ا٣ٞذ٢ ال ُيى٢ إال ثةتل٭ؽيؽ ث٫.
، أك إدبلؼ ٦ةؿ مك٥٤، أك دؿؾ  كأ٦ة إذا اكف اإل٠ؿاق ىلع ٦ة دكف ا٣ٞذ٢ ٠رشب مخؿو

 ٮا ٚي٧ة ُيى٢ ث٫ اإل٠ؿاق يف ٬ؾق احلة٣ح.كاصت اكلىبلة كحنٮ٬ة؛ ٚٞؽ اػذ٤ٛ
 اىفرق ةني اإلنراه امليخئ وغريه/

١ٍؿىق ال ي٧ذ٪ٓ دل٤ي٫ٛ؛ إلماكف ا٣ٛ٭٥  -1 اإل٠ؿاق ٗري امل٤ضئ ال ي٪ةيف ػُةب اتللكيٙ، ٚة٣ػ٧ي
 ٚةلىٮاب أ٫٩ ي٧ذ٪ٓ دل٤ي٫ٛ؛ أل٫٩ آ٣ح حمٌح.

ٍ
أ ٤ٍضى ٍؿقو. أ٦ة ا٣ػ٧ي  كاال٦ذسةؿ كإف اكف ىلع ٠ي

ي٢ االػذيةر كا٣ٞؽرة خببلؼ اإلجلةء. -2  اإل٠ؿاق ال يـي
 اإل٠ؿاق يذعٜٞ ثة٣ٞٮؿ كا٢ٕٛ٣، كاإلجلةء ثة٢ٕٛ٣ ٍٚٞ. -3

 وسااو اإلنراه/
 كاػذ٤ٛٮا يف ٬ؾق الٮقةا٢ اكآليت/

ذؽ ث٫. -1  اإل٠ؿاق ال ُيى٢ إال ثة٣ٞذ٢ ٍٚٞ ٚإف اكف ث٧ة دك٫٩ ٚبل يٕي
ة -2 ٌةء، أك رضب خيي  ؼ ٫ٕ٦ اهلبلؾ.ُيى٢ ثة٣ٞذ٢ كبُٞٓ اأٔل
ث٧ة يك٤يت االػذيةر كجي٢ٕ ال٧ي١ؿىق اكهلةرب ٨٦ األقؽ يؽػ٢ يف اجلةر كال يجةيل كي٧يش  -3

 ىلع النٮؾ كال يؽرم.
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، أك صؿح. -4 ٓو ٮىد ٠ُٞ ٞى  ُيى٢ ثٕٞٮبحو ثؽ٩يح يذ٤َّٕٜ ث٭ة ا٣
 ُيى٢ ثٕٞٮبح ثؽ٩يح مؽيؽة اكحلبف ا٣ُٮي٢ ال دلؿد احلبف، أك ٤ُ٦ٜ احلبف. -5
ة، أك ثأػؾ ٦ةؿ امل١ؿق، أك إدبل٫ٚ.ث٧ة ذي٠ً  -6 ٕن  ؿى دمي
ُيى٢ اإل٠ؿاق ثل٢ يشءو ي٢ٌٛ ا٣ٕة٢ٝ كييٍؤزًؿ اإلٝؽاـ ٤ٔي٫ ػٮٚنة ٨٦ أف يٞٓ ٤ٔي٫  -7

د ث٫. كذلٟ خيذ٤ٙ ثةػذبلؼ األمؼةص كاألٕٚةؿ امل١ؿق ٤ٔي٭ة، كاليشء ؽ  املؼٮَّؼ  ٦ة ٬ي
ٜ  مؼًه ٝؽ ال يٕذرب يف  ذرب إ٠ؿا٬ة يف ظ  ظٜ ٗريق.ث٫؛ ألف ٦ة يٕي

ُيى٢ ثةتلؼٮيٙ ثة٣ٞذ٢، كُٝٓ ا٣ٌٕٮ، كاحلبف  -٦سبلن  -ٚةإل٠ؿاق ىلع ا٣ُبلؽ
ٮَّد ذلٟ. ٍ مل٨ ال ُيذ٫٤٧، كل٥ يٕي  ا٣ُٮي٢، كالرضب ال١سري، كاملذٮق 

كًلؾلٟ ُيى٢ ثةتلؼٮيٙ ثةلىٛٓ كاإل٬ة٩ح ذلكم املؿكءات يف املؤل كتنٮي٫ الٮص٫ 
ٛي٢ ىلع الىعيط.كحنٮ ذلٟ، كًلؾا ثٞذ٢ الٮادل كإف ٔبل،   كالٮدل كإف قى

ة ثة٣جكجح لئل٠ؿاق ىلع ا٣ٞذ٢. ذرب إ٠ؿا٬ن  يف ظني أف اتلؼٮيٙ ثةحلبف، كٝذ٢ً الٮدل ال يٕي
ة ثة٣جكجح لئل٠ؿاق ىلع إدبلؼ املةؿ، ك٬ؾا اػذيةر اإل٦ةـ  كيٕذرب دميٓ ٦ة ذي٠ًؿى إ٠ؿا٬ن

 .♫اجلٮكم 
١ٍؿىق ٤ٔي٫،  ٚةإل٠ؿاق ٠٘ريق ٨٦ األمٮر ا٣يت ختذ٤ٙ ثة٣جكجح لؤلمؼةص، كبة٣جكجح ل٧٤ي

 كاألمٮر املؼٮَّؼ ث٭ة، كاجلةس يف ٬ؾا ٣حكٮا قٮاء.
٘ىؿو. ، أك ًو ً ًق٨ٍّ ٙ دأزُّؿق ثةػذبلؼ أظٮاهل ٨٦ وعحو، أك مؿض، أك ٠رًبى  ث٢ النؼه الٮاظؽ خيذ٤

 وىلع ْذا فاإلنراه يخرلق ةأمريَ/
١ٍؿىق. -1  ٩ٛيس ك٦ٕ٪ٮم/ إظؽاث اخلٮؼ يف ٩ٛف ا٣ػ٧ي
2- .  ٦ةدم/ اتل٭ؽيؽ ثإظؽاث رضرو

 وٌا ْٔ أثر اإلنراه يف املررٌات؟
 يت٪ٮع ظل٥ اإلٝؽاـ ىلع املعؿ٦ةت بكجت اإل٠ؿاق حبكت اتلٞكي٥ اآليت ل٧٤عؿ٦ةت/

 /-ٚةحلؽير اعـ خمىٮص ث٭ؾق األ٩ٮاع -ذرٌٌث ال تسلط ةاإلنراه وال حدخيٓا الرخصث؛ -1
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اتل٤ٙ، ك٬ٮ ظةو٢ه إ٦ة ث٢ٕٛ ٠ٞذ٢ املك٥٤ كالـ٩ة؛ ألف دحل٢ الؿػىح ٬٪ة ػٮؼ 
 امل١ؿىق، أك ث٢ٕٛ امل١ًؿق، كامل١ؿًق كامل١ؿىق ٤ٔي٫ يف ذلٟ قٮاء.

 كُيى٢ اتلٕةرض ثني ٩ٛف امل١ؿق كامل١ؿق ٤ٔي٫ ٚحكٍٞ اإل٠ؿاق ل٤ذٕةرض.
١ٚأ٫٩ إذا ٝذ٫٤ يلٮف ٝؽ ٝذ٫٤ ثبل إ٠ؿاق ٚيعؿـ )كا٣ٞذ٢ ثةإلجلةء خيذ٤ٙ ٔ٪٫ يف 

 ا٣ٞذ٢ ثةإل٠ؿاق(.
ال يثجخ احلؽ ل٤نج٭ح يف ظة٣ح  -أل٫٩ ٝذ٢ يف املٕىن ل٤ٮدل ٦ٓ زجٮت اإلز٥ -كيف الـ٩ة

 اإلجلةء دكف اإل٠ؿاق،كًلؾلٟ اإلجلةء يف املؿأة ىلع الـ٩ة ال إز٥ ٚي٫ كال ظٌؽ.
كأ٦ة د١٧ني الؿص٢ ٨٦ ٩ٛك٫ حتخ اتل٭ؽيؽ ثة٣ٞذ٢، أك ٦٪ٓ ا٣ُٕةـ كالرشاب ظىت 

ٝي٢/ ال جيٮز كيىرب ل٧٤ٮت، ػبلٚنة » /كٝةؿ ♫ ٚٞؽ ذ٠ؿ ٬ؾق املكأ٣ح اث٨ ا٣ٞي٥ ي٧ٮت،
ل٧٤ؿأة، ٚإ٫٩ جيٮز كإف اكف الىرب أ٢ٌٚ، ز٥ قةؽ ركايح ٨ٔ أيب ٔجؽ الؿمح٨ الك٤ِل، ٝةؿ/ 
، ٚةقتكٞخ ٚأىب إال أف د١٧٪٫ ٨٦ ٩ٛك٭ة،  يًتى ٧ٔؿ ثةمؿأة ص٭ؽ٬ة ا٣ُٕل، ٧ٚؿت ىلع راعو

ي
أ

بي٤٭ة، كأمةرت ثٕي / ٬ؾق مٌُؿة، ٚؼًلَّ ق◙ٚنةكر اجلةسى يف ردم٭ة، ٚٞةؿ ٌٔلٌّ 
الؿكايةت أ٩٭ة ػةٚخ ىلع ٩ٛك٭ة اهلبلؾ، كأ٩٭ة ا٦ذ٪ٕخ ٔؽة مؿات ٝج٢ أف د١٧٪٫، كأ٦ة 
ا٣ٛؿؽ ثني الؿص٢ كاملؿأة، ٚإف ا٣ٕةر اذلم ي٤عٜ املٕٛٮؿ ث٫، ال ي٧ل٨ دبلٚي٫، ك٬ٮ رشٌّ ٨٦ 

٫، ك٩ُٛح ال٤ٮيط مك٧ٮ ًؿ ٦ح ا٣ٞذ٢ كاهلبلؾ؛ أل٫٩ ٚكةد يف ٫٤ٞٔ ك٩ٛك٫ ك٤ٝج٫ كدي٪٫ ٔك
ة، ٝى٢َّ أف يؿىج ٫ٕ٦ وبلح  .(1) «ترسم يف الؿكح كا٤ٞ٣ت ٚذٛكؽ٧٬ة ٚكةدنا ْٔي٧ن

كذلٟ اكإل٠ؿاق ىلع رشب اخل٧ؿ كأك٢ اخلزنيؿ، ٝةؿ ذرٌث تسلط غِد االضعرار/  -2
 .[119 /األُػام] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿دٕةىل/ 

 ظةؿى اإلًُؿاًر.كا دٕةىل اقتسىن ظةؿ الرضكرة، كاالقتس٪ةء ٨٦ اتلعؿي٥ إثةظحه 
، أك حنٮ٬ة،  ة ملضةٔحو ة ٣ٕؽـ اقتيٛةء رش٫َ، ٚإذا اكف م١ؿ٬ن إال أف يلٮف اإل٠ؿاق ٩ةٝىن

                                      
 . (81 -79ص) حيَّ ٧ً ١ٍ ا٣ُؿؽ احلي  (1)
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ة. ة بكٞٮط اتلعؿي٥ ٚإ٫٩ يلٮف آز٧ن  ز٥ دؿؾ األك٢ اعل٧ن
ة؛ أل٫٩ ٝىؽ ثة٦ذ٪ة٫ٔ مؿااعة الرشع يف اتلعؿز ٨ٔ  أ٦ة إذا ل٥ ي٥٤ٕ ال يلٮف آز٧ن

ة.  اردلةب ٦ة يٕذٞؽق حمؿ٦ن
ٍّٜ ٨٦ ظٞٮؽ ا دٕةىل،٠إصؿاء ال تسلط ةاإلنراه ىكَ حتخٍو الرخصث؛ ذرٌث  -3 ٠ع

ة ىلع ال٤كةف، ٧٠ة ٝةؿ دٕةىل/  ىن ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿لك٧ح ا٣لٛؿ دؿػُّ

 كٝؽ ٝي٢/ إ٫٩ د٤ـ٫٦ املٕةريي ٝج٢ أف ي٪ُٜ ثل٧٤ح ا٣لٛؿ. ،[106 /انلرو] ﴾ڈ
كيه يف ظٞٮؽ ا٣ٕجةد؛ ٠إدبلؼ املةؿ، ٚتكٍٞ  ذرٌث ال تسلط ىكَ حتخٍو الرخصث/ -4

 ثةإل٠ؿاق اتلةـ، كي٤ــ ال٧ٌةف.
ٚيذ٤ٙ امل١ؿىقي املةؿى وية٩حن جلٛك٫؛ ألف ظؿ٦ح اجلٛف ٚٮؽ ظؿ٦ح املةؿ، كي٤ــ 

ـه. ل ىلع ٦ةؿ ٗريق ك٬ٮ حمؿَّ  ال٧ٌةف؛ أل٫٩ دٕؽَّ
 .[188 /ابللرة] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿كجيت ال٧ٌةف ىلع امل١ؿق، ٝةؿ دٕةىل/ 

ِد؟وٌا  َٓ  اىفرق ةني املهرَهِ واملضع
ٍكًؿقى ٤ٔي٫، ثح٪٧ة املٌُ٭ؽ ٝةوؽه ل٤ٮوٮؿ إىل 

ي
امل١ؿق ٝةوؽه دلٚٓ الرضر ثةظذ٧ةؿ ٦ة أ

ؿه ٚي٫. َى ٍؤزؿو ملة ا٣زت٫٦، ك٣حف هل كى ، كال مي ٤ًتى ٦٪٫، كالك٧٬ة ٗري راضو َي ٫ ثة٣زتاـ ٦ة   ٞ  ظ
 ٔااد فلٓيث  /ف

ٔديف  -1 ْهرَه وـاى غل ٔخٍُّ  أيٍاُّ/و فس
ر ٚي٭ة اإل٠ؿاقاا٣ُبلؽ كاخلي٤ٍٓ كابلىيٍٓ كاحل٤ٙ كقةاؿ  ٮَّ ذىىى يف ذلٟ  كقٮاءه  ،ألٝٮاؿ يي

كر، ك٬ؾا لك٫ ؾا٣ٕٞٮد اكبليٓ كاجلاكح، أك ا٣ٛكٮخ اكخل٤ٓ كا٣ُبلؽ، كًلؾلٟ األي٧ةف كاجل
لٍ  ىتيؽػ٢ ٚي٫ اإل٠ؿاق، ٧ٚ ٍٞخ مٮا٫ٕ٩/ ل٥ يرتدٍَّت ٤ٔي٫ ظي ٜ اإل٠ؿاق برشك٫َ، كا٩ذى َّٞ  ٥ه حت

ر ٦٪٫ ٨ٔ ٗرًي رضن  ؛ا٨٦ األظاكـ يف ٬ؾا لك٫، كٌلف ٣٘ٮن  ؽى ٍؾ ثؾلٟ يف ا ث٫، ٚبل ييؤٚإ٫٩ وى ػى
 يف ادل٩ية. اآلػؿة، كال يرتدت ٤ٔي٫ ظيل٥ه 
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ٔ كُٔل  ذا كُٔل مجٓٔر اىػيٍاء، ْو  والشافيع وأمحد. ٌالٍم  ْو
ٚي٨٧ ييلؿ٫٬  ٝٮؿ اث٨ ٔجةس٨ٔ دمةٔحو ٨٦ الىعةثح، ك٨٦ ذلٟ/  ك٬ٮ مؿكمٌّ 

، كال٤ى / ٣حف بيشءو ًكمى ٮص ٚي٤ُٜ  ريق ٨٦ الىعةثحاث٨ ٧ٔؿ حنٮق ٨ٔ ري ، كب٫ ٝةؿ ، ٗك
 النٕيب كاحلك٨.

ثني إ٠ؿاق ال٤ىٮص كالك٤ُةف، ٚٞةؿ/ إف أكؿ٫٬ ال٤ىٮص ٤ٚحف  النٕيب ؽكٚؿَّ 
قي اث٨ ٔيح٪ح ،ثُبلؽ ى ًؽـ ىلع  ٚٞةؿ/ إفَّ ال٤هَّ  ،كإف أكؿ٫٬ الك٤ُةف ٚ٭ٮ َبلؽ. كٚرسَّ ٍٞ يي

 كالك٤ُةف ال يٞذ٫٤. ،ٝذ٫٤
ة ك٣حف كصٮدق ؛ي٤ــ قً ٧ي١ؿى ػَبلؽ ا٣/ كٝةؿ أثٮ ظ٪يٛح  أل٫٩ ل٥ يٕؽـ ٚي٫ أكرث ٨٦ الًؿ

 برشطو يف ا٣ُبلؽ اكهلةزؿ.
إىل إيٞةع ا٣ُبلؽ راضو ث٫ خببلؼ  ؽه ٚإف اهلةزؿ ٝةو ،ثة٢َ ك٬ؾا ٝيةسه / ٞؿَيب٣ٝةؿ ا

 .ض ث٫ كال ٩يح هل يف َبل٫ٝامل١ؿق ٥٤ٚ يىٍؿٍو
ـ٬ؿم كاجلؼيع، ك٬ٮ ٝٮؿ ال١ٮٚيني. ؛ح َبلؽ امل١ؿقكأصةزت َةاٛ  ريكًمى ذلٟ ٨ٔ ٝذةدة كال

 ه يف ابليع ذاتلان/يٍهرَ ول
ٖه  -1 ٍّٜ كصت ٤ٔي٫/ ٚؾلٟ ٦ةضو قةا ٚي٫ ٔ٪ؽ ا٣ٛٞ٭ةء؛ أل٫٩  ال رصٮعى  أف يبيٓ ٦ةهل يف ظ

 ي٤ـ٫٦ أداء احلٜ، ٧٠ة لٮ ألـ٫٦ الك٤ُةف ثؾلٟ يف دي٨و ٤ٔي٫ ك٬ٮ مٮرس.
ٓه  -2 ٍٞ٭ؿ ىلع ابليٓ، كييلؿق ىلع ذلٟ/ ٚؾلٟ ثي ال جيٮز ٤ٔي٫، ك٬ٮ أكىل ث٧ذة٫ٔ، يأػؾق  أف يي

، كيتجٓ املنرتم ثةثل٨٧، ٚإف  ٞي٧ذ٫ ثةألكرث ٨٦ ثاملذةع رصٓ ثس٧٪٫، أك ٚةت ثبل ز٨٧و
ة ث٫٧٤ْ.  ذلٟ ىلع ا٣ْةل٥ إذا اكف اعل٧ن

مل٨ اثذةع ٨٦ رٝي٫ٞ  ٚإ٫٩ ًة٨٦ه  قً امل١ؿى  ك٨٦ اكف ٨٦ املنرتي٨ ي٥٤ٕ ظةؿى / ٝةؿ ٦ُؿ ؼ
، أك دؽثري، أك حتجحف  ٜو ٫ اك٣٘ةوت، كٍل٧ة أظؽث املجذةع )املنرتم( يف ذلٟ ٨٦ ٔذ ؿًك ٔك

 .ق؛ كهل أػؾ ٦ذة٫ٔٚبل ي٤ــ امل١ؿى 
ق ىلع ا٥٤ْ٣ كاجلٮر ال أفَّ ثيٓ امل١ؿى  ىلع إدمةع املةل١يح كأ٢٬ ا٣ٕؿاؽ كظىك قع٪ٮف

ة -جيٮز، كظىك ذلٟ ٌن  يف ٩لةظ٫. -أي
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٦ىٍخ ىلع اجلاكح ٗري م١ؿى  ٍٝؽى
ى
ىؽُّ املؿأة إف أ ٤ٔي٫، كال يشءى ٤ٔي٭ة  قه ٬حو اعملحن ثأ٫َّ٩ي م١ؿى كحتي

.إف اك٩خ م١ؿى   ٬حن
٬ح، كال جيٮز املٞةـ ٤ٔي٫؛ أل٫٩ ل٥ ي٪ٕٞؽ ٝةهل قع٪ٮف، ق كامل١ؿى كيج٢ُ ٩لةح امل١ؿى 

 .(1)٫كظىك ٚي٫ اإلدمةع ٨ٔ أوعةث
 يف أفػال اجلاْو وانلايس/ -2

ري ا٣ٕجةدات إذا اقذؽؿ  ث٭ؾا احلؽير ٨٦ يؿل أف دميٓ املعؿ٦ةت يف ا٣ٕجةدات ٗك
ة ٚبل يشء ٤ٔي٫، ٚي٧ة يذ٤ٕٜ حبٜ ا، أ٦ة ظٜ  ، أك ٩ةقينة، أك م١ؿ٬ن ٤ٕٚ٭ة اإلنكةف صة٬بلن
ىفى ٔ٪٫ ٨٦ ظير ال٧ٌةف، كإف اكف يٕىف ٔ٪٫ ٨٦ ظير اإلز٥؛ ٚض٧يٓ  اآلدَل ٚبل يٕي

٭ة ث٭ؾق األ ٓي ظ٧١ي  ٔؾار، كًلأ٫٩ ل٥ ي٤ٕٛ٭ة، كال يكتسىن ٨٦ ٬ؾا يشء.املعؿ٦ةت ييؿفى
٨٦ املعْٮرات، أ٦ة املأمٮرات ٚإ٩٭ة ال يكٍٞ  ٚ٭ؾا احلؽير اعـ يف لك ظٜ  

٢ٕ، ك٣ل٨ يكٍٞ اإلز٥ يف دأػري٬ة ثٕؾر؛ كذلٟ ألف  أداؤ٬ة كٌٝةؤ٬ة ٚبل ثؽَّ أف دٛي
٫ ٫٤ٕٚ كا٩ذىه ٦٪٫، الٮاصت ي٧ل٨ دؽارًل٫ ٦ٓ اجل٭٢، كأ٦ة املعؿـ ال ي٧ل٨ دؽارًل٫؛ أل٩

 كجلرضب أ٦س٤ح/
رص٢ دل٥٤ يف الىبلة ي٨ْ أف ٬ؾا الالكـ صةاـ، ٚبل دج٢ُ وبلد٫؛ أل٫٩ صة٢٬ خمُيء  -أ

دػ٢ ٦ٓ اجليب  ◙أف ٦ٕةكيح ث٨ احلل٥ »اردلت اإلز٥ ٨٦ ٗري ٝىؽ، كٝؽ زجخ/ 
ة ُٔف ٚع٧ؽ ا، ٚٞةؿ هل ٦ٕةكيح   / يؿمحٟ ا، ◙يف وبلة، ٚك٧ٓ اعَكن

ي ةقٚؿ٦ةق   ٦
ي
، اجلةس ثأثىةر٥٬، أم/ ص٤ٕٮا ي٪ْؿكف إحل٫ ٩ْؿ إ٩لةر، ٚٞةؿ/ كىا زيٍل٢ أ

يك١ذٮ٫٩ ٚك١خ، ٧٤ٚة ا٩ذ٭ًخ الىبلةي داعق ٨٦ اكف  ٚض٤ٕٮا يرضبٮف ىلع أٚؼةذ٥٬ ي
ٚنة رظي٧نة حم٧ؽ  ، ٝةؿ ٦ٕةكيح/ ٚجأيب ٬ٮ كأَل ٦ة رأيخي ٧٤ٕ٦نة أظك٨ى ثةملؤ٦٪ني رءك

                                      
ريق ٨٦ اتلٛةقري ٔ٪ؽ آيح اإل٠ؿاق الكةثٞح، أظاكـ (191-14/185)دٛكري ا٣ٞؿَىب  (1) ، (16 -5/13)ا٣ٞؿآف، ل٤ضىةص  ٗك

، (2/78)، كامل٭ؾب (7/291)كامل٘ىن  ،(375 -2/374)كاحلل٥ صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ ك ٬ة،٦ة ثٕؽك (8/442)كاإل٩ىةؼ، ل٧٤ؿادم 
 . (3/235)، كظةميح اث٨ اعثؽي٨ (7/173) كاألـ
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ة ٦٪٫، ٦ة ٠٭ؿين، كال إٍُا ْذه الصالة ال يصد فيٓا مذ٧ين، كال رضبين، كإ٧٩ة ٝةؿ/  د٤ٕي٧ن
 .(1)«يشء ٌَ الكم انلاس، إٍُا يه اتلهتري واىتسبيد وكراءة اىلرآن

 / أ٫٩ ل٥ يأمؿق ثةإلاعدة، ٧٠ة أمؿ اذلم ال ي٧ُنئ يف وبلد٫.ووحّ ادلالىث
 / د٢ٌٛ.-مل٨ ٝؿع ابلةب -٩ةقينة -ك٦س٢ ذلٟ/ لٮ ٝةؿ املىٌل -ب
 (2)ك٦س٫٤/ لٮ أك٢ الىةا٥ ي٨ْ الن٧ف ٝؽ ٗؿبخ، ز٥ دبني أ٩٭ة ل٥ د٘ؿب، كٝؽ زجخ -ص

، ز٥ أ٩٭٥ أُٚؿكا يف يٮـ ٗي٥ ىلع ٔ٭ؽ اجليب  ◙٨ٔ أق٧ةء ث٪خ أيب ثلؿ 
 ك٬ؾا ىلع ػبلؼ ٝٮؿ ثٕي ا٣ٛٞ٭ةء. -ثٌٞةء أم/ ل٥ يأمؿ٥٬  -٤َٕخ الن٧ف

كؿق ىلع األك٢، أك الرشب يف ٩٭ةر 
ي
 رمٌةف ل٥ يج٢ُ وٮ٫٦.ك٦س٢ ذلٟ/ لٮ أ

ك٦س٫٤/ لٮ زىن رص٢ اعش يف ٗري ثبلد املك٧٤ني ي٨ْ أف الـ٩ة ظبلؿ ك٬ٮ ظؽير  -د
ٔ٭ؽ ثإقبلـ ٚبل ظؽَّ ٤ٔي٫، كييٞجى٢ ٝٮهلي خببلؼ ٦ة لٮ ٝةؿ ٨٦ اعش ثني املك٧٤ني/ 

ي، كيٞةـ ٤ٔي٫ احلؽ. جى٢ي ٝٮهلي  إ٫٩ ال يؽرم أف الـ٩ة ظؿاـ؛ ٚإ٫٩ ال يٞي
٪ٮي٫ ثأف/ اجل٭٢ ث٧ة يرتدت ىلع ا٢ٕٛ٣ ٣حف ثٕؾر، إ٧٩ة ا٣ٕؾر إذا ك٬٪ة ال ثؽَّ ٨٦ اتل

ؿايبَّ اذلم صة٦ٓ يف ٩٭ةر رمٌةف ثةل١ٛةرة ٦ٓ أ٫٩  ص٭٢ احلل٥؛ كهلؾا ألــ اجليبُّ  اأٔل
 .(3)اكف ال يؽرم أف يف ذلٟ ٠ٛةرة 

ٌََ نيَس صالةً »ٝةؿ/  كلٮ دؿؾ رص٢ كاصجنة ٚبل ثؽَّ ٨٦ ٫٤ٕٚ؛ ألف اجليب  -٬

ا ال نفارةَ هلا إال ذلم ا إذا ذنْر رىقي ٨ٔ اتلأػري، كل٥ يٕؾرق ٨ٔ (4)«فييصيِّٓ ، ٕٚؾى
 فٓذا يف اىنسيان.ا٣ٌٞةء، 

/ ٚةلؿص٢ اذلم صةء كوًل كل٥ ي٧ُنئ يف وبلد٫، ٝةؿ هل اجليب  أٌا ةاىنستث ليخٓو/
؛ فإُم لً حَُصوِّ »  ، ىلع اجليبٚؿصٓ كوًل وبلة ال ي٧ُنئ ٚي٭ة، ز٥ صةء ٚك٥٤ ، ارحع فَصوِّ

                                      
 . (537)مك٥٤  أػؿص٫ (1)
 . (1959)ابلؼةرم  أػؿص٫ (2)
 . (1111)كمك٥٤  ،(1936)أػؿص٫ ابلؼةرم  (3)
 . (684)كمك٥٤  ،(597)أػؿص٫ ابلؼةرم  (4)
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؛ فإُم لً حَُصوِّ ٚٞةؿ/  ظىت ٝةؿ املىٌل/ كاذلم ثٕسٟ ثةحلٜ ال  -زبلث مؿات -ارحع فصوِّ
ٍظًك٨ي ٗري ٬ؾا ٤ٕٚ ٧ٍين، ٫٧َّ٤ٕٚ

ي
 .(1)«أ

 ٚ٭٪ة ل٥ يٕؾرق ثةجل٭٢؛ ألف ٬ؾا كاصت، كالٮاصت ي٧ل٨ دؽارًل٫ ٦ٓ اجل٭٢ ٚي٢ٕٛ.
ثإاعدة ٦ة مىض ٨٦ الى٤ٮات ٦ٓ أ٫٩  ٬ؾا الؿص٢ ل٥ يأمؿق اجليب  /ٚإف ٝةؿ ٝةا٢

ري  ؾى ح ثأ٫٩ ال ُيك٨ ٗري ٬ؾا، ٧ٚة اجلٮاب كأ٩ذ٥ دٞٮلٮف/ إف الٮاصجةت إذا اكف صة٬بلن يٕي رصَّ
 ٣ل٨ ال ثؽَّ ٨٦ً ٤ٕٚ٭ة؟  -أم/ يكٍٞ ٔ٪٫ -ٚي٭ة ثةإلز٥

ة، أك كيِا/ ْذه املسأىث فيٓا خالف ةني اىػيٍاء/  ٞن ٢٬ الٮاصجةت تكٍٞ ثةجل٭٢ ٤ُ٦
ؾر.يٞةؿ/  ا ل٥ يٕي ن ، ٚإف اكف ٦ٞرص  و  تكٍٞ ثةجل٭٢ إف اكف ٗريى ٦ٞرص 

  ٦ة ل٥ ي٧ل٨ دؽارًل٭ة يف الٮٝخ؛ ذلا أمؿق اجليبأف الٮاصجةت تكٍٞ ثةجل٭٢ واىظاْر/ 
ثٌٞةء الىبلة احلةرضة ٍٚٞ، ك٦س٢ ذلٟ/ إذا ث٤ً٘خ املؿأة دكف مخفى ٔرشةى ق٪حن كّ٪خ 

ـً مخفى ٔرش ةى ق٪حن ٧٠ة يف أ٦ةك٨ ٠سرية ٨٦ ابلةديح ٚرتًلًخ أ٫٩ ال ي٤ـ٦٭ة الىٮـ إال ثذ٧ة
ـً دٞىرًي٬ة؛ ألف أ٤٬٭ة ك٨٦ ٔ٪ؽ٬ة  ؽ ـى قجني؛ ٚإ٩٪ة ال ٩ي٤ـ٦٭ة ثة٣ٌٞةء جل٭٤ً٭ة، ٔك الىية

ة ال د٤ــ إال ثة٥٤ٕ٣.  يٞٮلٮف هلة ذلٟ، ٤ٚحف ٔ٪ؽ٬ة ٨٦ تكأهل؛ ٚةلٮاصجةت ٧ٔٮ٦ن
ُّٜ ا٣٘ ؛ ٚإ٩٪ة -٦سبلن  -ري اكلـٌلة٣ل٨ إذا اكف الٮاصت اذلم دؿًل٫ صة٬بلن يذ٤ٕٜ ث٫ ظ

ا إىل  ؿ٬ة ٧ٔؽن ٤٩ـ٫٦ ثأداء ٦ة مىض؛ ألف الـٌلة ٣حف هلة كٝخ حمؽد دٛٮت ثٛٮاد٫، ٤ٚٮ أػَّ
ى. ِّك  ـى  مخف ق٪ٮات لـ٫٦ أف يي

/ إذا اكف -يف املكةا٢ اخلبلٚيح -يٞٮؿ ♫كٌلف ميؼ٪ة ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ الكٕؽم 
، ث٢ ا٩ ٙ  كاعًم٫ٍ٤ي ث٫؛ أل٫٩ ا٩ذىه، اإلنكةف ٝؽ ٢ٕٚ كا٩ذىه ٚبل دٕةم٫٤ ثةألمؽ  ْؿ لؤلػ

٫ي أف ي٢ٕٛ ذلٟ مؿةن أػؿل إذا ٠٪خ دؿل أ٫٩ ال ي٢ٕٛ. كا املٮٜٚ   .(2)ك٣ل٨ ا٩ٍػ٭ى

                                      
 . (397)، كمك٥٤ (757)أػؿص٫ ابلؼةرم  (1)
 . (389 -384)صثذرصؼ يكري كاػذىةر  ،، الث٨ ٔسي٧نياجلٮكيح رشح األربٕني  (2)
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 ٔااد دغٔيث وحربٔيث  /ف
ي٨احلؽير يٛذط ثةثن  -1  املكةحمحي  ك٬ٮ/ ،ة لرلأيح يؽػ٢ ٦٪٫ يف ٦ٕةم٤ذ٫ إلػٮا٫٩، كل٧٤ؽٔٮ 

ٛؿافي  الت، كدؿؾي  ىلع األػُةء، ٗك َـّ ٛ ال ٫ٕ ا ٨ٔ اك٤٬٭٥، ٔك  ةظكةث٭٥ ىلع يشءو ًك
 .ٔ٪٫، كر٫ٕٚ ٔ٪٭٥

ؿ كيجىس، كإ٧٩ة اعٝج٫ ا  كاإلنكةف برشه  ث٧ة ٫٤٧ٔ  قي ؾى كآػى  خيُئ كييىيت، كيىٍؾ٠ي
 املؾ٠ٮري يف احلؽير ًػؾق ىلع ػُاكل٥ ييؤى  ،كيْٞذ٫ قيف ظةؿ ظٌٮر

ي
، كاخلُأ أ، أك نكيةفو

ج٤ٍح، أك ػُأ االصذ٭ةد يف مكةا٢ ا٫ٞٛ٣يف دٕيني ا٣ اكخلُأ اخلُأ  /كحنٮ ذلٟ، ك٣حف املؿاد ،ًٞ
 اغو اذلم ٬ٮ اذل٩ت، ٚ٭ؾا ػُيبح، كاذلم ي٭٧٪ة ٬ٮ اخلُأ اجلةمئ ٨ٔ إػبلصو كاقذٛؿ

  ٜ  ٧٠ة قجٜ ثية٫٩. -ا يف احلؽير، أ٦ة اذل٩ت ٤ٚحف مؿادن ل٤ٮقٓ يف ٤َت احل
كا٣ٞؽرة ىلع اال٦ذسةؿ، كذلٟ  ،األمؿ كاجليه ًذ٠ٍؿي  /املؤاػؾة ٨ رشًط ٧ًٚ » /ٝةؿ النةَيبُّ 

ى  يف املؼُئ كاجلةيس  .(1)«ةؿه كا٣٘ة٢ٚ حمي
يكٮغ  اصذ٭ةديحو  ٢ى ٚبل دايع ثٕؽ ذلٟ ل٤رتامٜ بك٭ةـ اتلُّ٭٥، كإزةرة ا٣ٛنت ظٮؿ مكةاً 

 ةر يف اقذؼؿاج ظ٧١٭ة.َّْ اػذبلؼ اجلُّ  كٝٮعاخلُأ ٚي٭ة، ٌٚبلن ٨ٔ 
ؽـ امل -2 ، كادلأيح املٮَّٜٚ ػؾة ىلع األٕٚةؿ الىةدرة ٨ٔ إ٠ؿاقاؤكيف احلؽير ثيةف ا٣ٕٛٮ ٔك

ري مٮا٨َى اإل٠ؿاقً، ٚيؼؿج  ة٭ٓ ٚيكيٌجُ٭ة يف ٩ٛك٫ كإػٮا٫٩، ٚبل يذٮقَّ  ٬ٮ اذلم ُيؿ 
٨ كىازىفى ثني ، كالكٕيؽ ٦ى ٚيٞٓ يف ا٣تنؽيؽ كال يٌيٜ اخل٪ةؽ ىلع ٩ٛك٫ إىل اتل٭ةكف،

جٍ املٮازي٨.األمٮر  ، ًك
 

 

                                      
 . (1/165)املٮاٚٞةت  (1)
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 الحديث األربعون
 

 

 ِبَمنِْكِبي، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص أََخَر َزُسوُل هللا»: َقالَ  ¶ عن عبد هللا بن عمس 

َوَكاَن ابُْن ُعَمَس يَُقوُل: إِذَا كُْن ِِف الدُّنْيَا َكأَنََّك َغِريٌب، أو َعاِبُر َسِبيٍل. 

بَاَح، َوإِذَا أَْصبَْحَت َفََل تَنْتَِظْس امْـمَ  َساَء، َوُخرْ ِمْن أَْمَسيَْت َفََل تَنْتَِظْس امصَّ

ِتَك مِ   مبخازي.زواه ا «.َمَسِضَك، َوِمْن َحيَاِتَك ِمـَمْوِتكَ ِصحَّ
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
ريق ة٫ؼا الفياؽ امل٬ٍَّؿ ٦٤ ٌؽيٚ دلا٪ػ ٦ْ اة٦  ٪ؼا احلػيد أعؽس٩ ابلغارم ٕك

، ة٩ ؽى ٥ى  .(1)عي
ْي٥ؽ، ة٩ ىاةىث ٦ْ ْتػ ا ة٦  ةى ة٦ أيب بلي تٍػى  .(2)كأعؽس٩ ا١جفايئ ٦٤ كس٩و آعؽ/ ٦٤ ٌؽيٚ عى

٬ؿ ا »ك١َٙ ا١رت٤ؼم كاة٦ ٤اس٩/ ٦ْ اة٦ ٥ْؽ ٛاؿ/  ةتٓو سفػم؛  أعؼ ـر
 .(3) «ٍفسك يف أِن اهقتْر د  غ  ، و  ، أو اعةر سبين  كٌ يف ادلٍيا لأٍك غريب  ٜ٘اؿ/ 

ى »زاد ا١رت٤ؼم/ ٜ٘اؿ يل اة٦ ٥ْؽ/  ٧ٙفٝ ةا١ػ٥فاء، كإذا  ٍث ػ  إذا أنتطج ٘ال تي
ـى  ، ك٦٤ ضياحٝ ٛت٠ ٝى ٥ً ٜى أمفيج ٘ال تػث ٧ٙفٝ ةالهتاح، كعؼ ٦٤ نطخٝ ٛت٠ 

ـٍ   .(4) «ٕػا ٝى ٥ي م٬حٝ؛ ٘إ٧ٝ ال حػرم يا ْتػ ا ٤ا ا
دٍ »كيف ركايث ألمحػ، كا١ٍرباين يف )الهٖري( كابلي٫ٌف يف )الؾ٪ػ الٟتري(/  ػي ٍْ /  «كا ؿى ةىػى

ػَّ » ْي ٨ػ أمحػ يف الؽكايث امللار إحل٫ا/ «ك /  «امل٬ىت»، ْك كيف ركايث ابلي٫ٌف  «ا١ٜت٬ر»ماكفى
٬رة/   .(5) «٦٤ امل٬ىت كأ٪٠ً ا١ٜت٬ر»املٞؼ

 

  

                                      
 .(6416)ابلغارم  أعؽس٩ (1)
 .(6/115)، كأة٬ ٧ٓي٣ يف احل٢يث (6156)أعؽس٩ أمحػ  (2)
 .(4114)، وابن ماجه (2333)أخرجه الرتمذي  (3)
 .(2333)أخرجه الرتمذي  (4)
 .(14543)والبيهقي يف الشعب  (،63)والطرباين يف الصغري (،4764)أخرجه أمحد  (5)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 

 حٜػ٤ج حؽمجخ٩ يف احلػيد اثلا١د ٦٤ )األربٓني(.
 
 

 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

ً األم٠ يف ادل٧يا، كأفَّ املؤ٦٤ ال يجتيغ أف ٪ؼا احلػيد أن٠ه يف »/ ٛاؿ اة٦ رسب ًَٛصى
يخغؼ ادل٧يا ك٨ٌنا كال مف٨ٟنا، ٘ي٥ٍنئَّ ٘ي٫ا، ك١ل٦ يجتيغ أف يل٬ف ٘ي٫ا ٞأ٩٧ ىلع س٨اح 

 .(1)«ـٙؽ ي٫ييء س٫ازق ل٢ؽضي٠
د يف ادلٍيا»ك٪ؼا احلػيد يٙرس ضػيد/   .(2)«اِز

 
 

 
 

  

                                      
 .(3/1124)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣  (1)
 .(14522)، كابلي٫ٌف يف اللٓب (6/193)، كا١ٍرباين يف الٟتري (7873)، كاحلاك٣ (4142)أعؽس٩ اة٦ ٤اس٩  (2)
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 شـرح املفـردات

 
 
ح٨اكهل ةيػق كٛتو ٢ْي٩، كامل٨ٟب/ الٟخٗ، كإ٥٧ا  ، أم/«ةًَميب أخذ رسْل اهلل »

٦ ملا ي٢ًف إحل٩. ٍَّ  ٠ٓ٘ ذلٝ حلخٙ
ٌ يف ادلٍيا»  ٤ػة إٛا٤خٝ ٘ي٫ا. ، أم/«ك 
ا ةا١ٖؽيب، يٓين/ ال حؽك٦ٍ إىل ادل٧يا، كال ح٥ٍنئَّ ٘ي٫ا، كال  ، أم/«لأٍك غريب» ٤تلت٫ن

إٛا٤خٝ، ك٪٬ اآلعؽة، اك١ٖؽيب اذلم ال  حخ٢ٓٚ ة٫ا؛ أل٧ٝ ىلع س٨اح الفٙؽ ٫٨٤ا إىل ك٦ًٌ 
 يفخٜؽ يف دار ا١ٖؽبث، كال يفل٦ إحل٫ا، كي٠ِ ملخاٛنا إىل ك٩٨ٌ.

 دع٢ج يف املفاء/ ٦٤ الؾكاؿ إىل ٧هٗ ال٢ي٠. /«أمسيج  »
، أك ٦٤ ٧هٗ ال٢ي٠ إىل (1)دع٢ج يف الهتاح/ ٦٤ ا١ٙشؽ إىل الؾكاؿ/ «أصتدج  »
 .(2)الؾكاؿ

 
 

 
 

 

  

                                      
 . (484ص)نٙيث  ١ٓتػ ال٬٪اب أيب ،اجل٬كيث رشح األربٓني (1)
 . (343ص) اجل٬كيثال٬ايف يف رشح األربٓني  (2)
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 اإلمجاليالشرح 

 
 

احلػيد يػكر ىلع اتلغٙٗ ٦٤ ادل٧يا، كحؽؾ االنلٖاؿ ة٫ا ٦ْ اآلعؽة، كحٜهري األم٠ 
مما ٘ي٫ا، كاحلد ىلع ٢ٌب الهاحلات، كاتلطؼيؽ ٦٤ تف٬يٗ اتل٬بث، كإخ٨اـ كٛج الهطث 

 ٛت٠ ٧ؾكؿ املؽض، ككٛج ا١ٙؽاغ ٛت٠ ضػكث املل٠ٖ.
 /ْائده  ويٌ ف

ۈ ۈ ٴۇ ﴿اآلعؽة يه دار ا١ٜؽار؛ ٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/ ادل٧يا دار ٠٥ْ ال دار سؾاء، ك -1

 .[93 /اغفر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
ث إىل اتل٬بث كَٛص األم٠ يف احلياة ادل٧يا. -2  املفاْر
 احلؽص ىلع إخ٨اـ األكٛات كاحلؼر ٦٤ اتلٙؽيً ٘ي٫ا. -3
يَّث يف ا١ٍااعت كإخ٨اـ أكٛات الهطث كا١ٙؽاغ. -4  اجلػ 
اد حل٬ـ املٓاد كإخ٨اـ اخلريات. -5  إْػاد الؾَّ
ال/  -6 پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ﴿احلياة احلٜيٜيث يه احلياة اآلعؽة، كٛػ ٛاؿ س٠ ْك

، أم/ ١يه دار احلياة احلٜيٜيث ال٤خ٨اع ٌؽياف [46 /اهػَمتْت] ﴾ٺ ٺ ٺ
 .(1)امل٬ت ٢ْي٫ا

٢٥ْج يا حلتين »/ - [46 /اهفجر] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿يف حٙفري ٬ٛهل حٓاىل/  -كٛي٠ 
  ، أم/ اآلعؽة، كيه حأكيػ آليث ا٨ٓ١ٟت٬ت ةأف احلياة احلٜيٜيث يه اآلعؽة.(2) «ألس٠ ضيايت ٪ؼق

                                      
 . (7/147)حٙفري أيب الف٬ٓد  (1)
  .(9/158) املهػر الفاةٚ (2)
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 الشرح التفصيلي

 
 

 /ةًَِميب    أخذ رسْل اهلل » قْهل»/ 
بي  ًٟ ٍ٨  / دل٥ّ ا١ٓي٬ كالٟخٗ.-ةٙخص املي٣ ككرس الاكؼ -ا١ػ٥ى

ًب  ًٟ ٣٢ٍٓ ٪٠ األعؼ اكف ةامل٨ٟب األيرس،  -ةاإل٘ؽاد دكف اتلث٨يث -كٛػ ركل ة٨٥ كل٣ يي
 أـ األي٦٥.

 ً٘ٓل األكؿ يل٬ف األعؼ ٛػ ضه٠ ةيػي٩، كىلع اثلاين يل٬ف ٛػ ضه٠ ةيػ كاضػة.
ل ة٨ٙف٩. اق ةابلاء، كإالَّ ٬٫٘ يخٓػَّ ؛ ٘ٓػَّ ٦ )أعؼ( ٤ٓىن/ ح٢َّٓٚ  كٛػ ى٥َّ

ًَ ةتٓو املخ٢ٓ ٣ أك إمفاًؾ امل٢ٓ ٣ً، أك ال٬ا -ة٠ً اـخطتابي  -كيفخٙاد ٦٤ ٪ؼا س٬ازي  ْ
٬ظ، ة٨٥ٟت٩ أك يػق، أك حن٬ ذلٝ ٩٨٤؛ ألم٬ر، ٫٨٤ا/  امل٬ْ

ريق، كحل٬ٟف أةٓػ ٦٤ ا١جفياف، إذ ا١ٓادة اغبلنا أال يجىس ٦٤  -1 إضيار ٢ٛت٩ كحجتي٩٫ كحٞؼ
٠ًٓ ذلٝ ٩ٓ٤.  ٘ي

٬ظ، كإكٓارنا ةاملي٠ حن٬ق ةاملطتث كاللٜٙث. -2 ا ٢ٜ١ب امل٬ْ  أف ٘ي٩ حأ٧حفن
 ي٠ ا١ٖا١ب، ل٩٨ٟ ال ي٢ؾـ.كذلٝ ىلع ـب 

 كهلؼا أ٤ر٢خ٩ يف األضاديد كاآلذار، ك٦٤ ذلٝ/
ضني أـ٨ػ ركتتي٩ إىل ركتتي٩، ككىّ ٞٙي٩ ىلع ٘غؼي٩؛  ضػيد سربي٠ ٤ّ اجلب  -1

 .(1)ألف سربي٠ ساء ٥٢ٓ٤نا
                                      

 .(8)أعؽس٩ مف٣٢  (1)
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٨ػ ٧ؾكؿ ال٬يح ىلع اجلب  -2 / ٜ٘اؿ اجلب  اقرأ»/ ♠أكؿ مؽة ٛاؿ هل سربي٠  ْك
٩٢... ،يا أٍا ةقارئ  .(1). احلػيد«٩ٍٖ٘ ضىت ة٢ٔ ٩٨٤ اجل٫ػ، ذ٣ أـر

يف ح٢ٓي٣ اتلطيات، ضيد ٛاؿ اة٦ مف٬ٓد/  ◙٤ّ اة٦ مف٬ٓد  ٠ٓ٘ اجلب  -3
٬ؿ ا »  .(2)«ا١تل٫ػ ٞيف ةني ٞٙي٩ ٥٢ْين ـر

 الة٦ مف٬ٓد. كيف ٪ؼا دحل٠ ىلع حمتخ٩ 
ؽ  كيف ضػيد ابلاب دحل٠ ىلع حمتخ٩  ٥ى ا. -¶الة٦ عي  أيين

ا ٩ٓ٤. كاملٓىن/ أفَّ اجلب  ٍن ا هل، كحبفُّ ـن ا هل ىلع ٤ا ـي٬ٜؿ هل كإًٍي٨ىا  ٛتو ىلع ٞخٙي٩ حجتي٫ن
  /كٌ يف ادلٍيا لأٍك غريب، أو اعةر سبين»قْهل»/ 
٠َّ ةػار ٕؽبث.، «كٌ يف ادلٍيا» ا ةا١ٖؽيب إذا ضى  أم/ يف ٤ػة إٛا٤خٝ ٘ي٫ا ٤تلت ٫ن

 ووجُ الضتُ ةيَُ وبني اهغريب/
أف ا١ٖؽيب مفخ٬ضق يف دار ا١ٖؽبث ال جيػ ٦٤ يأنؿ ة٩، كال ٤ٜهػ هل إال اخلؽكج  

ا ٦٤ أ٪٠ ٕؽبخ٩؛ أل٩٧ ذحل٠ يٜايس اهل٬اف  ٦٤ ٕؽبخ٩ إىل ك٩٨ٌ ٦٤ ٕري أف ي٨ا٘ؿ أضػن
 ككؼلٝ املؤ٦٤ يف ادل٧يا.

ٍؽبىًخػػػ٩ً  ٕي ػػػاؿى  ًؽيٍتنػػػا ضى ٕى فَّ  ػػػؽى  الى تى٫ٍ٨ى
 

ؿ  كىا١ٍػػ  قي ةًػػاذلُّ ػػؽي ٫ٍ٨ى ٍ٪ػػؽي يى ٦ً ادلَّ  ػ٥ًطى
 

ُِ َِا/ ُِ الضت  وح ر ك  ِذْلر  وج
ألف ٪ؼا ٪٬ كأف ا١ٖؽيب كا١ٖا١ب ىلع ضاهل، كإال ٜ٘ػ يل٬ف ٪٨اؾ ٕؽيب حيب 

 ٕؽبخ٩ ٘ال يػع٠ ٘ي٥ا حن٦ ٘ي٩.
ال حؽك٦ إىل ادل٧يا، كال حخغؼ٪ا ك٨ٌنا، كال حخ٢َّٓٚ ة٫ا إال ة٥ا يخ٢ٓٚ ة٩ ا١ٖؽيب واملػىن/ 
 يف ٕري ك٩٨ٌ.

                                      
 .(164)، كمف٣٢ (4)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
 . (442)، كمف٣٢ (6265)أعؽس٩ ابلغارم  (2)
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ٛاؿ أة٬ الؾ٧اد/ )٤ٓىن »/ -يف رشح ابلغارم -(1)احلف٦ ٌْل ة٦ ع٢ٗكٛاؿ اإل٤اـ أة٬ 
٪ؼا احلػيد/ احلو ىلع ٢ٛث املغا١ٍث ك٢ٛث االٛخ٨اء كالؾ٪ػ يف ادل٧يا(، ٛاؿ أة٬ احلف٦/ 
)ةياف ذلٝ/ أف ا١ٖؽيب ٢ٛي٠ اال٧بفاط إىل اجلاس مفخ٬ضق ٣٫٨٤؛ إذ ال يلاد ي٥ؽُّ ة٦٥ 

 .(2)«٬ ذحل٠ عائٗ، ككؼلٝ اعةؽ الفبي٠... إ١ظيٓؽ٩٘ كيأنؿ ة٩، كيفخٟرث خب٢ٍخ٩، ٫٘
  /«أو اعةر سبين»قْهل/ 

ٚو   ١حفج ل٢لٝ، ة٠ حٙيػ/ -٪٨ا -«أو»ك،  أم/ سائؾي ٌؽي
 ا١ٍٓٗ/ ة٥ٓىن ة٠، ك٪ؼا أضف٦ ال٬س٬ق ٘ي٫ا. -1
 كٛي٠/ حٙيػ اتلغيري، ك٪ؼا حمخ٠٥، كاألنص األكؿ. -2

ؽق اجل٬٪ؽم، ك٘ي٫ا  «ةن»٘يه ٪٨ا ٦٤ ةاب ٍْٗ اخلاص ىلع ا١ٓاـ، ة٥ٓىن/  ٥ٞا ٞذ
٤ٓىن ا١رتيق، كاملٓىن/ ك٦ يف ادل٧يا ٖٞؽيب، ة٠ اعةؽ ـبي٠؛ ألف ا١ٖؽيب ٛػ يفل٦ يف 
ةرل ا١ٖؽبث، خبالؼ اعةؽ الفبي٠؛ ٘إفَّ ٦ٍ٤ً كأ٩٧ أال يٜي٣ حلِث، كال يفل٦ ملطث، ككؼلٝ 

 املؤ٦٤ يف ادل٧يا.
٬ؿ ا » /كٛاؿ ا١ٓؾ ْالء ادلي٦ اة٦ حيىي ة٦ ٪ترية يف ٪ؼا احلػيد ٤ا يػؿ ىلع أف ـر

ضو ىلع ا١تلت٩ ةا١ٖؽيب؛ ألف ا١ٖؽيب إذا دع٠ ةرلة ل٣ ي٨ا٘ؿ أ٪٫٢ا يف دلالف٣٫ كال  
ا ٣٫ٓ٤، ككؼلٝ اعةؽ  جيؾع أف ييؽل ىلع عالؼ اعدح٩ يف امل٢ت٬س كال يل٬ف ٤خػاةؽن

 .(3)«الفبي٠ ال يخغؼ دارنا كال ي٢ز يف اخله٤٬ات ٤ّ اجلاس...

                                      
ٌْل ة٦ ع٢ٗ ة٦ ْتػ امل٢ٝ اة٦ ةٍاؿ ابلٟؽم ا١ٜؽٌب املاليك، حمػث ٜ٘ي٩، ٦٤ آذارق/ رشح اجلا٤ّ ٪٬ اة٦ ةٍاؿ/  (1)

خهاـ يف احلػيد، ح٬يف ـ٨ث   ٪. 449الهطيص، ل٢تغارم يف ْػة أـٙار، كااْل
 . (247ص)ة٦ دٛيٚ ا١ٓيػ األربٓني اجل٬كيث، الرشح  (2)
 . (247ص)لفاةٚ ملهػر اا (3)
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 صتُ املؤيٌ يف ادلٍيا ةاهغريب، أو املسافر؟وملاذا 
ْاب/  واجل

ث ن رالب  ق ال  يف ظنِّ »ٛاؿ/  ألف املهٍىف  -1  ً ث ن ادلٍيا ل ث ِِل وي  يايل ولدلٍيا، إًٍا ي 
٠ُّ كاملفا٘ؽ.(1)«صجرة ، ثى راح وحركّا ًِ ًؿ املفخ  ؛ ٘ا١يفء كا٠ِ١ يؾكؿ، كإف ل٣ يىؾي

ًؽقً ضىت يجخيه ةامل٬ت، ٨ٓ٘ػ  -2 ٥ي ئىٍج ٛػ٤اق ادل٧يا ك٪٬ يىتى٨ىاٛىم يف عي ًٌ كألف املؤ٦٤ ٛػ كى
 ذلٝ يه٠ إىل ك٩٨ٌ.

، ٜ٘اؿ/ »دع٬٢ا ىلع ةٓو الهاحلني يف ةحخ٩ ٜ٘ي٠ هل/   ةيجى رس٠و مؽت٠و
ٝى إ٧ًَّا ٧ؽل ةحخ

ا ؽىدي ٌؽدن ٌٍ
ي
؟! ال، ك١ل٦ أ ٠ًه  .(2) «أمؽتى

٢ ب ةَصق يف ةحخ٩، ٜ٘اؿ/  ، ٘ش٠ٓ يٜي يا أةا ذر أي٦ ٤خاْل٣؟ »كدع٠ى رس٠ه ىلع أيب ذرٍّ
٩ إحل٩ ٤خا٨ْا، ٛاؿ/ إ٩َّ٧ ال ةػَّ لٝ ٦٤ ٤خاعو ٤ا د٤جى ٪٨٫ا، ٛاؿ/ إفَّ  ٜ٘اؿ/ إفَّ جلا ةحخنا ٬٧س 

٨ا ٘ي٩ ْي  .(3) «ناضبى امل٨ػؾؿ ال يػ
يا ١حفج ةػار ٛؽارك٣، ٞخب ا ٢ْي٫ا إفَّ ادل٧»/ -يف عٍتخ٩- كٛاؿ ٥ْؽ ة٦ ْتػ ا١ٓؾيؾ

، كك٣ ٦٤ ٤ٜي٣  ٍؽىبي ٓى٦، ٘ل٣ ٦٤ اعمؽ م٬ذٚ ٦ْ ٢ٛي٠و َيى َِّ ا٨ٙ١اء، ككخب ىلع أ٪٫٢ا ٫٨٤ا ا١
ٍضًف٬٨ا رمحل٣ ا ٫٨٤ا الؽ ض٢ث ةأضف٦ ٤ا حبرضحل٣ ٦٤  ٤ٖختً

ى
، ٘أ ٦ي ٓى ٍِ ٥ْا ٢ٛي٠و يى

 .(4)«اجل٢ٜث، كحؾكَّدكا ٘إفَّ عري الؾاد اتل٬ٜل
 ٘احلياة يف احلٜيٜث ٞؾيارة ىيٗ، أك ـطاةث نيٗ.

 كاملؤ٦٤ ٘ي٫ا ٕؽيب؛ ألف ذلاح٫ا ٘ا٧يث ك٪٬ ييٍؤذًؽ ابلايق الرشيٗ ا١ٜػر ىلع ٕريق.

                                      
 ، كٛاؿ ا١رت٤ؼم/ ضف٦ نطيص.(4149) ٩، كاة٦ ٤اس(2377)، كا١رت٤ؼم (3741)أعؽس٩ أمحػ  (1)
 .(3/1152)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣  (2)
 .(14651) اإلي٥اف كٓب يف ابلي٫ٌف عؽس٩ أ (3)
 .(5/292)ض٢يث األكحلاء  (4)
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٠ اجًل٥اع كسػق ٤تاالن يف ٤تاؿ ٦ حأ٤َّ ػى (1)ىلع أفَّ أ٣ِْ ك٬٫ات ادل٧يا/ ا١جفاء، ك٤ى ، ككىسى
 نفاءى٪ا ٤خ٢ٍغاتو ةٜاذكرات احليو كاجلٙاس.

 ٍ٦ ٠ أمج٠ بلاـ٫ا كسػق احلؽيؽ، ك٪٬ عارج ٦٤ دكيتث ٫٤ي٨ث حٓا٫٘ا اجلٙؿ. ك٤ى  حأ٤َّ
٠ أضًل رشاة٫ا كسػق ا١ٓف٠، ك٪٬ عارج ٦٤ ذةاةث كال ـي٥ا أ٩٧ ٛي٠/ إ٩٧  ٦ حأ٤َّ ك٤ى

 ٛيؤ٪ا، أك ٘يالت ة٫٨ٍا.
 ك٦٤ حأم٠ أٌيب ٌيت٫ا كسػق املفٝ، كأن٩٢ دـ ٨٤نت ٛؼر.

ٍكَفى حجتي٩و ىلع عفاـخ٫ا
ى
ؽى  ٘يف ذلٝ أ َّ٥ ٓى كد٧اءح٫ا، ك٤ّ ذلٝ لك٩ ٘ال َي٬٢ املؽء ٦ْ أف يي

ؽى ريدَّ إىل ةػايخ٩، ذ٣ ال ةػَّ هل ٦٤ امل٬ت، كإف ٤ات ٛت٠ اتل٥ٓري ٜ٘ػ ٛىض   ٥ ٘ي٫ا، أك ال؟ ٘إًٍف عي
٥ا ٢ٛي٠ يهري نفينا ٤جفينٌا.  حنت٩، ْك

ًطتى٩ي ٦٤ د٧ياق ك٤اهل/ ٩٢٥ْ، ٘أ٤ا املاؿ ٘ت٥شؽد م٬ح٩  يهري م٢اكن ١ٖريق، كاملؽء إذا ٤ات نى
٩٤ آلعؽح٩. ، ٘ياحلخ٩ ٤ا حؽؾ كحئنا ع٩ٙ٢ كٛػَّ ا، كال يجخّٙ ٩٨٤ بيشءو ٓن اـب ٢ْي٩ مجي  حيي

كأ٤ا أ٪٩٢ ٘إًٍف ن٬ٓ٨ا ٤ٓؽك٘نا ة٩ أكن٬٢ق إىل ا١ٜرب، ذ٣ رس٬ٓا إىل ٤خ٣٫ٓ كذلاح٣٫، ة٠ 
٬ح٩ ٤ا إٔىن ل٬ أذاة٬ا أكتاد٪٣ ضؾ٧نا ىلع م -ة٠ كمجيّ اخل٢ٚ- رب٥ا ٘ؽض٬ا ة٬٥ح٩، ىلع أ٣٫٧

 ٩٨ْ ذلٝ ٦٤ يشء، ٘ياحلخ٩ اكخ٠ٖ ة٬٥الق ٦٥ْ ـ٬اق.
ٍو ٬٫٘ اذلم يخٓنيَّ  ار٩ٛ حلِث، كال يٖيب ٩٨ْ ملطث، كضيجئؼو ـه هل ال يٙي كأ٤ا ٩٢٥ْ ٥٘الز

 ىلع ا١ٓا٠ٛ دكاـ مؽااعح٩، كمالز٤ث ِْي٣ الفيع يف مؽىاح٩.
؛ ألفَّ هل ك٨ٌنا آعؽ يؽسّ إحل٩، ك٪٬  آعؽح٩. كاملؤ٦٤ي يف ادل٧يا ٕؽيبه

ػا »/ ٛاؿ اة٦ رسب ًْ ا ٫٨٤ا، ككي ٍى ٍ٪ًت
ي
ـل٦ ٪٬ كزكسخي٩ اجل٨ث، ذ٣ أ

ي
ـي أ ٚى آد ٢ً ملا عي

                                      
 ؿ.إكارة إىل م٬ىّ ابل٬ (1)
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٦ُّ إىل ك٩٨ٌ األكَّؿ ً ا حيى يًخ٥٫ًا، ٘املؤ٦٤ أةػن  .(1)« ةالؽس٬ع إحل٫ا كنا١ص ذير 
 كك٥ا ٛي٠/

ػػىتى  ٙى ػػ٩ي ا١ٍ ٙي ١ى
ٍ
ػػؽًٍء يىأ ؿو ل٥ٍ٢ًى ً

ٍٍ ػػ ػػ٣ٍ ٤ى  كى
 

ًؿ   كَّ
ى
ا أًل ةىػػػػػن

ى
٨ًح٨ٍيػػػػ٩ي أ ؿً كىضى ً

ٍٍ ػػػػ  (2)«٤ى
 

 كالة٦ ا١ٜي٣/ 
ا ػػػٍػفو ٘ىإ٧ًَّػػػػ٫ى ْى ٨َّػػػاًت   سى

ى َّ ىلعى  ٘ىػػػ ى
 

ي٣َّي   غى ػػا ا١ٍػػػ٥ي ًيي٫ٍى ٍك ى كى
ي
ٝى اأٍل يػػ ٨ىاًزل  ٤ى

 

ػػ٠ٍ حيػػؽىل ٫ى ك  يى ػػػػي ٓى ػػػٍبي ا١ٍ ـى ٨َّ٨ىػػا  ًٟ ١ى  كى
 

٢َّػػػػػ٣ي   يفى ن ا٨ً٧ىػػػػػا كى ٌى ٍك
ى
ػػػػ٬ٍدي إًىلى أ ٓي  نى

 

ػػػًؽيٍبى إًذىا ٧ىػػ ٖى
فَّ ا١ٍ
ى
ػػ٬ا أ ٥ي عى ٛىػػٍػ زى لكى

ى
 أ

 

ـي   ػػؽى ٍٖ ٫ٍػػ٬ى ٤ي ا٧يػػ٩ي يى ٌى ٍك
ى
ٍج ةًػػ٩ً أ ٍى ػػ  كىكى

 

ٍؽبىًخػػػ٨ىا ا١َّػػً   ٕي ػػرًتىابو ٘ىػػ٬ٍؽى 
ٍٕ مُّ ا

ى
أ  كى

 

٣ي   ىلَّ اءي ًيي٨ٍىا تى ٍْػى
ى
ًج اأٍل ٍىطى

ى
ا أ  (3)«١ىػ٫ى

 

مجاْثن ٦٤ أنطاةث ٣٫٨٤/ ـ٥٢اف ا١ٙاريس أف يل٬ف ةال٣٫ٕ  كهلؼا أكىص اجلب 
 .(4)٦٤ ادل٧يا ٞؾاد الؽاٞب

ػػاً٘ؽو  فى  مي
ػػًبي٠ٍي ـى ٍنيىػػا  ٝى يًف ادلُّ ػػًبي٢ٍي  ـى

 

ػػػاً٘ؽً   فى ػػػ٠  مي ٟي الى ةيػػػَّ ٤ًػػ٦ٍ زىادو ١ً  كى
 

ةو  ػػػَّ ْي ٍػػ٠ً  ػػاًف ٤ًػػ٦ٍ محى نٍفى ً
ٍِ ً الى ةيػػػَّ ل  كى

 

ػػ١٬ٍىثى ٛىػػاً٪ؽً   ػػاؼى نى ا إًٍف عى ػػي٥َّى ـً الى   كى
 

إ٥٧ا ال٢ي٠ كاجل٫ار مؽاض٠ ي٨ػؾهلا اجلاس مؽض٢ث مؽض٢ث، ضىت يجخيه » /ٛاؿ داكد ا١ٍايئ
ا ملا ةني يػي٫ا ٘ا٠ٓ٘،  ذلٝ ة٣٫ إىل آعؽ ـٙؽ٪٣، ٘إف اـخٍٓجى أف حٜػـ يف لك مؽض٢ث زادن
٘إف ا٧ٍٜاع الفٙؽ ٦ْ ٛؽيبو ٤ا ٪٬، كاألمؽي أْش٠ ٦٤ ذلٝ، ٘زتكد لفٙؽؾ، كأٛو ٤ا أ٧ج 

                                      
 .(3/1127)سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ كاحلل٣  (1)
 . (4/253)دي٬اف أيب ح٥اـ  (2)
 .(241 -3/244)ك٤ػارج الفالٟني ، (55 -54ص)كٌؽيٚ اهلشؽحني ، (23ص)ضادم األركاح  (3)
 .(23199)أعؽس٩ أمحػ  (4)
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ٝى ٛاضو ٦٤ أمؽؾ، ٟ٘أ٧َّٝ ةاألمؽ ٛػ بى  خى  .(1)«ٖى
 /كٛاؿ ةٓي٣٫

اًضػػػ٠ي  ؽى ـي إاًلَّ مى يَّػػػا
ى
ػػػًؼقً اأٍل ػػا ٪ى ٤ى  كى

 

ػػاً٘ػؽي   فى ػػ٬ىل كىا١ٍػ٥ي ٍٍ تي ؽُّ كى  رىاًض٠ي  حىػ٥ي
 

ثو  ِى ػػػاًؿ يًف لكي  ١ىػػػٍط ىًفػػرٍيي إ١ًىػػػ٭ اآٍلسى  ن
 

اًضػػػ٠ي   ؽى ػػػ٦َّ مى ػػ٬ىل كى٪ي ٍٍ ٨ىػػا تي يَّا٤ي
ى
 كىأ

 

ػػا  ٜنٌ ػػػ٬ًٍت ضى رى ٤ًػػػر٠ٍى ا١ٍػ٥ى
ى
ىػػ٣ٍ أ ل ٧َّػػ٩ي كى

ى
أ  ٞى

 

ػػػ٠ي   ًٌ ػػاينُّ ةىا ٤ى
ى
خٍػػػػػ٩ي اأٍل ٍَّ ى َى ػػا   إًذىا ٤ى

 

ػتىا ػ٦ً اله  ٤ى ًى يًف زى ػًؽيٍ ٍٙ ٍقػتىصى اتلَّ
ى
ا أ ٤ى  كى

 

ًس  
ٍ
أ ػػػيٍبي ل٢ًػػػؽَّ ٗى ةًػػػ٩ً كىاللَّ يٍػػػ ٟى  ٘ى

 

ادو ٤ًػ٦ى اتلُّػًفى   ٍنيىػا ةًػؾى ٠ٍ ٤ًػػ٦ى ادلُّ  حىؽىضَّ
 

ئًػػػػػ٠ي   ػػػػػ٦َّ ٛىالى ـه كى٪ي يَّػػػا
ى
٥ٍػػؽيؾى أ ٓي  يى

 

ٝى »ككخب األكزايعُّ إىل أخو هل/  اري ة يفى ٢ى٣ٍ أ٩َّ٧ ي ٍْ ، كا  سا٧بو
ٝى ٦٤ً لك  ًى ة ًضي

ي
أ٤ا ةٓػ! ٜ٘ػ أ

ـى ةني يػي٩، كأف يل٬فى آعؽ ٫ًْػؾى ة٩، كالفالـ ، ٘اضؼًر ا، كاملٜا ـو كحل٢ثو  .(2)«يف لك  ي٬
يف ادل٧يا ٘ي٠ الؾ٪ػ » يف )رياض الهاحلني( ةاةنا ٬ٍ٤الن ةاـ٣/ ♫ كٛػ أ٘ؽد اجل٬كم
 .(3) «كاحلد ىلع اتل٠ُّ٢ٜ ٫٨٤ا

ٍج يف آياتو ةالؾرع يف  ت ٫ى كأكردى آيات ٞررية حبني  ضٜارة ادل٧يا كرسْث زكاهلا، ٜ٘ػ كي
 أ٬ٌارق ٦٤ احلتَّث إىل احلهيػ، أك اهللي٣.

ؽه كحلاذؽه يف األم٬اؿ كاألكالد. اعي ٙى  كأعرب ٦ْ ضٜيٜخ٫ا ةأ٫٧ا ١ٓبه كهل٬ه كزي٨ث كتى
ؽ ٌؽ٘نا  ٦٤ األضاديد، ٫٨٤ا/ كٞذ

ْا اهنساء»/ ◙ضػيد أيب ـٓيػ اخلػرم  -1 ْا ادلٍيا واحق  .(4)«فاحق

                                      
 . (346 -7/345)ض٢يث األكحلاء  (1)
 . (6/144)املهػر الفاةٚ  (2)
 .(161)صرياض الصاحلني  (3)
 . (2742)أعؽس٩ مف٣٢  (4)
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 .(1)«ال غيش إال غيش اآلخرة امهلل»/ كضػيد أنؿ ة٦ ٤الٝ  -2
3- / ا ٤رالن يا ادلٍيا يف اآلخرة إال يثن يا جيػن أخدكى إصتػُ يف ايلىِّ » كرضبى ٢ٜ١ًَّخ٫ى

 .(2)«فويَظر ةِى  يرجع
٦ أيب ٪ؽيؽة/ -4 ًث، ٤ا ٣٫٨٤ رس٠ه ٢ْي٩ رداء، إ٤ا إزار، » ْك َّٙ ١ٜػ رأيجي ـتٓني ٦٤ أ٪٠ الهُّ

كإ٤ا ٞفاء، ٛػ رب٬ٍا يف أ٨ْا٣٫ٛ، ٫٨٥٘ا/ ٤ا يت٢ٔ ٧هٗ الفاٛني، ك٫٨٤ا/ ٤ا يت٢ٔ 
 .(3)«الٟٓتني، ٘يش٩ٓ٥ ةيػق ٞؽا٪يثى أف حيؽىل ٬ْرح٩

٦ أيب ٪ؽيؽة -5 ا- ◙ ْك  .(4)«وجَث الاكفر ادلٍيا سجٌ املؤيٌ» /-أيين
٦ اة٦ ٥ْؽ  -6 ٛى٠» /¶ْك خى٢ى٬َّل ٤ا جيػ ٦٤ ادلَّ ٬ؿ ا ي٠ِ احل٬ـ يى ٤ا  (5)١ٜػ رأيج ـر

 .(6)«ي٥أل ة٩٨ٍ
ٜىبى اجل٬كمُّ  ٍع

ى
ؽ ٪ؼا ابلاب ةتابو ٨٤اـبو هل، ك٪٬ ةاب/ ٘ي٠ اجل٬ع  ♫ذ٣ أ

ٍٞ ًذ
ري٪ا ٦٤  كعل٧٬ث ا١ٓحق، كاالٛخهار ىلع ا٢ٜ١ي٠ ٦٤ املأك٬ؿ كاملرشكب كامل٢ت٬س ٕك

 ض٬ِظ اجلٙؿ كحؽؾ الل٬٫ات.
ٍكرىدى ٘ي٩ ةٓو األضاديد، ٫٨٤ا/

ى
 كأ

، يػاىًف يف جسده، غَده قْت يْيُ؛ فمأ» -1 ُِ ِ ب ًَا يف ِِسْ ًٍا خزيْت هل يٌ أصتح يَكى آي
 .(7)«ادلٍيا حبذافريِا

                                      
 . (1845)، كمف٣٢ (3795)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
 .(2858)أعؽس٩ مف٣٢  (2)
 . (442)أعؽس٩ ابلغارم  (3)
 . (2956)أعؽس٩ مف٣٢  (4)
 ح٥ؽه ردمء. (5)
 . (2977)أعؽس٩ مف٣٢  (6)
 .(4141) ٩، كاة٦ ٤اس(2346)أعؽس٩ ا١رت٤ؼم  (7)
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، كٛاؿ/ عؽجى  ◙مؽَّ أة٬ ٪ؽيؽة » -2 ٍف يأك٠ى
ى
َبى أ
ى
٬قي ٘ىأ ْى ٍه٢ًيَّثه ٘ػ ـو ةني أيػي٣٫ كاةه مى ة٬ٜ

٬ؿ ا   .(1)«٦٤ ادل٧يا كل٣ يلتّ ٦٤ عزب اللٓري ـر
٬ؿ ا » ، ٛاؿ/◙كيف ركايث ٦ْ أيب ٪ؽيؽة  ّى ـر ًتػ  كاذلم ٧ٙيس ةيػق ٤ا كى

 .(2)«ذالذثى أياـ حتااعن ٦٤ عزب ض٨ٍث ضىت ٘ارؽ ادل٧يا
٦ ْؽكة ٦ْ اعئلث  -3 كا يا اة٦ أع  إًٍف ٨ٞا جل٨ِؽ إىل »أ٫٧ا اك٧ج ح٬ٜؿ/  ▲ْك

٬ؿ ا  كًٛػى يف أةيات ـر
ي
ً٪٢َّث يف ك٫ؽي٦، ك٤ا أ

ى
 اهلالؿ، ذ٣ اهلالؿ، ذ٣ اهلالؿ، ذالذث أ

٬داف/ اتل٥ؽ، كاملاء، إال أ٩٧ ٛػ  ٣؟ ٛا١ج/ اأـل لي ح لي ٓى ، ٢ٜ٘ج/ يا عا١ث! ٥٘ا اكف يي ٧اره
٬ؿ ا  ٬ؿ  اكف لـؽ ٬٢ف إىل ـر سرياف ٦٤ األ٧هار، كاك٧ج هل٣ ٨٤ائص، ٘اك٬٧ا يـؽ

 .(3)«٦٤ أبلا٫٧ا ٘حفٜي٨ا ا 
٦ ٥ْؽك ة٦ احلارث  -4 ٬ؿ ا »ٛاؿ/  ◙ْك ٨ْػ م٬ح٩ در٪٥نا كال دي٨ارنا كال  ٤ا حؽؾ ـر

ا س٫٢ٓا الة٦ الفبي٠ نػٛثن  ٩، كأرىن الضى ث، كال كحئنا؛ إال ة٢ٖخى٩ ابليياءى، ـك ٤ى
ى
ا كال أ  .(4)«ْتػن

/ كأعرينا ١ٜػ كت٩ اجلب  -5 زي اجل٬ٙسى ؾ   ادل٧يا لهطاةخ٩ ة٥ا يٜي
خىي٩ٍ أف اجلب »/ ◙٦ٓ٘ ساةؽ ة٦ ْتػ ا   ٙى ٨ى ٞى ٥٘ؽَّ  (5)مؽَّ ةالف٬ؽ، كاجلاس يف 

 ٍّٝ ى؟٤يج، ٘خ٨اكهل، ٘أعؼ ةأذ٩٧، ذ٣ ٛاؿ/  (6)جبػم أـ ٜ٘ال٬ا/ ٤ا  أيكى حيب أن ِذا هل ةدِر
ٛال٬ا/ كا ل٬ اكف ضينٌا لاكف ْيتنا  أحتتْن أٍُ هكى؟حنب أ٩٧ جلا بيشء، ك٤ا ٧ه٨ّ ة٩؟ ٛاؿ/ 
، ٟ٘يٗ ك٪٬ ٤يج؟ ٜ٘اؿ/  ُّٝ  .(7)«واهلل لدلٍيا أِْن  ىلع اهلل يٌ ِذا غويكى٘ي٩؛ أل٩٧ أـ

                                      
 . (5414)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
 . (2976)، كمف٣٢ (5374)أعؽس٩ ابلغارم  (2)
 . (2972)، كمف٣٢ (2567)أعؽس٩ ابلغارم  (3)
 . (2739)أعؽس٩ ابلغارم  (4)
خ٩»يٓين/ سا٧بي٩، كيف ركايث/  (5) ٙى ٨ى  يٓين/ سا٧ت٩. «ٞى
 نٖري األذف. /أم (6)
 . (2957)أعؽس٩ مف٣٢  (7)



 

720 

  /وإذا أصتدج   ¶واكن اةٌ غًر »قْهل ، يقْل/ إذا أمسيج  فال حنخظِر الصتاح 
 .«فال حنخظِر املساء  

بى ة٩ ٤ا ٛت٩٢؛ ل٢طو  ىلع حؽؾ ادل٧يا، كالؾ٪ػ ٘ي٫ا، ك٪ؼا ل٢طو  ىلع حٜهري  َّٜ عى
ٗه ىلع ٪ؼا؛ أل٩٧  ات ا١رتايخ كالٟف٠؛ ٘إًفَّ األم٠، كذاؾ ٤خ٬ق  امله٢ص ل٠٥ٓ٢ كامل٨يج ٦٤ ٘آ

ى األم٠ ـتبه ل٢ؾ٪ػ يف ادل٧يا. ٓي٣٢ ٦ٍ٤ً ٪ؼا أف ًَٛصى ٦ٍ ٌاؿ أم٢ي٩ ـاءى ٢٥ْي٩، ٘  ٤ى
ةنا ٤ّ الكـ اجلب  ٣ أ٩٧ أك  ٩٨٤ رحتث؛ حأدُّ  .كل٣ يخٜػـ الفتب ىلع املفتَّب ٕر

٦ه ل٢طو ىلع حٜهري األم٠  ٥ا مؽَّ ٨ٓ٤ا.ٞ- ىلع أف احلػيد ٤خي٥ 
 كساء ةلالـ اة٦ ٥ْؽ ْٜب احلػيد/

 ألف ٬ٛؿ اة٦ ٥ْؽ أرصح يف ةياف املٓىن املؽاد ٦٤ ـياؽ احلػيد. -1
كألف ٬ٛؿ اة٦ ٥ْؽ رصيص يف احلد ىلع ٢ٌب االسخ٫اد خبالؼ احلػيد؛ ٬٫٘ اكتلٙفري  -2

٬ر يف احلػيد، ك٤ر٠ ٪ؼا املٜاـ يي٨اـتي٩ اإل٨ٌاب.  كاتلخ٥ي٣ ل٥٢ٓىن املٞؼ
 إىل آعؽق/ «واكن اةٌ غًر يقْل...»وقْهل/ 

يػؿ ىلع أف اة٦ ٥ْؽ اكف ييٍلرث ٦٤ ٬ٛهل اآليت، ملؾيػ احلد ىلع َٛص األم٠ 
 كاالسخ٫اد يف ا٠٥ٓ١.
٘ػالتل٩ ُا٪ؽةه ىلع أ٩٧ رب٥ا ٛاؿ ذلٝ مؽةن، أك مؽحني،  «كٛاؿ اة٦ ٥ْؽ»خبالؼ ل٬ ٛاؿ/ 

٫ٍؽة ٩٨ْ.  كل٣ يه٠ ذلٝ ٩٨٤ إىل ضػ  املٓؽ٘ث ة٩، كاللُّ
، وإذا أصتدج  فال حنخظِر املساء  »قْهل/  /«إذا أمسيج  فال حنخظِر الصتاح 

 حيخًن يػَيني/
ث ٧ٙفٝ ةابلٜاء  -أي٫ا اإلنفاف- أم/ إذا دع٢جى  -1 إىل الهتاح، ككؼا يف املفاء ٘ال تػ 

، كاس٩٢ٓ ٧هب   ضاؿو
إذا دع٢ج يف الهتاح ٘ال حجخِؽ املفاء، ة٠ ا٧خِؽ امل٬ت ىلع لك 

ب، كحؽؾ ا١ٍاْث  ٦ ٌاؿ أم٢ي٩ ٥ٌّ كٕر ، ك٤ى ى أم٢ي٩ ز٪ػى ٦ٍ ٛىَصي ْيجيٝ، ٘إًفَّ ٤ى
 كحلاـ٠ ٦ْ اتل٬بث كٛفا ٢ٛت٩ ١جفيا٩٧ اآلعؽة.
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٤ا ي٢يٚ ة٫ؼا ال٬ٛج ٦٤ كُائٗ كحيخ٠٥ أف يل٬ف املؽاد/ إذا أنتطجى ٘ا٠٥ْ  -2
٥اؿ، كال حجخِؽ ة٫ا املفاء، ٬٫٘ ضدٌّ ىلع املتادرة إىل ا٠٥ٓ١ يف ضي٩٨،  األكٛات كاأْل

 كحؽؾ ا١تف٬يٗ؛ أل٩٧ ال يػرم أيتًف إىل املفاء؟ أـ ال؟
 ك١َٙ احلػيد يٙخص ةاةنا ل٨ٓ٥٢حني، كال ٤ا٧ّ ٦٤ إرادة امل٨ٓحني ٘ي٩.

ٌْ الكم السوف يف ذم طْل األ  من/وِي
إ٥٧ا أعاؼ ٢ْيل٣ اذجخني/ ٬ٌؿ األم٠، كاحتاع اهل٬ل؛ »/ ◙ٛاؿ ٌْلُّ ة٦ أيب ٌا١ب 

ة،  ٍػةًؽى ٢ىٍج ٤ي ، كإًفَّ ادل٧يا ٛػ حىؽىضَّ  ٚ ٘إًفَّ ٬ٌؿ األم٠ ييجيٍس اآلعؽة، كإًفَّ احتاع اهل٬ل يهٌػ ٦ْ احل
، ٬٧٬ٟ٘ا ٦٤ ٜت٢ث، كللك  كاضػةو ٥٫٨٤ا بى٨ي٬فه فَّ اآلعؽةى ٛػ حؽض٢ج ٤ي

ى
أة٨اًء اآلعؽة كال حل٬٧٬ا  كأ

ا ضفاب كال ٠٥ْ ػن  .(1)«٦٤ أة٨اء ادل٧يا، ٘إًفَّ احل٬ـ ٠٥ْه كال ضفاب ٕك
ٞيٗ أ٠ٕٙ ٦ْ ٧ٙيس كم٢ٝ امل٬ت ١حؿ ي٠ٖٙ » /كٛاؿ ٬ْف ة٦ ْتػا ة٦ ْختث

حًَّل٠ ىلع ٬ٌؿ األم٠ كاألس٠ ي٢ٍتين؟
ى
 .(2)«ْين؟ كٛاؿ/ ٞيٗ أ

اللٜاء/ ٬ٌؿ األم٠، كٛف٬ة ا٢ٜ١ب، كمج٬د أربّ ٦٤ ٣٢ْ » /كٛاؿ حم٥ػ ة٦ كاـّ
 .(3)«ا١ٓني، كابلغ٠

 .(4)«إف اللٜاء ٬ٌؿ األم٠، كإًفَّ الفٓادة َٛص األم٠»كٛاؿ ا١ٙيي٠ ة٦ ْياض/ 
ا- ٤ا أٌاؿ ْتػه األم٠ى إال أـاء ا٠٥ٓ١. كٛاؿ»كٛاؿ احلف٦/  / إذا رسَّؾى أف ح٨ِؽ -أيين

 .(5)«إىل ادل٧يا ةٓػؾ ٘ا٧ِؽ إحل٫ا ةٓػ ٕريؾ
ا- كٛاؿ احلف٦ ِث هل -أيين املتادرةى؛ ٘إ٥٧ا يه األ٧ٙاس - ْتاد ا- املتادرةى »/ -يف م٬ْ
ًج  ًبفى ب٬ف ة٫ا إىل ا  ل٬ ٛػ ضي ؽَّ ٜى  ٧ِؽ ا٧ٍٜٓج ٨ْل٣ أ٥ْا١يل٣ ا١  تى

ن
أ ، رض٣ ا امؽى

                                      
، (14134)، كابلي٫ٌف يف اللٓب (514)، ك٪٨اد يف الؾ٪ػ (255)، كاة٦ املتارؾ يف الؾ٪ػ (34495) يف امله٨ٗ أعؽس٩ اة٦ أيب كحتث (1)

 . (1/86)كأة٬ ٧ٓي٣ يف احل٢يث 
 . (14296)أعؽس٩ ابلي٫ٌف يف اللٓب  (2)
 . (14297)أعؽس٩ ابلي٫ٌف يف اللٓب  (3)
 . (14298)أعؽس٩ ابلي٫ٌف يف اللٓب  (4)
 . (14299)أعؽس٩ ابلي٫ٌف يف اللٓب  (5)
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، ذ٣ يتيك [46 /مريى] ﴾گ گ گ گ﴿جلٙف٩ كبل٭ ىلع ذ٬٧ب٩، ذ٣ يٜؽأ ٪ؼق اآليث/ 
 .(1)«ا١ٓػد عؽكج ٧ٙفٝ، آعؽ ا١ٓػد ٘ؽاؽ أ٪٢ٝ، آعؽ ا١ٓػد دع٬لٝ يف ٛربؾكي٬ٜؿ/ آعؽ 

ـ، ٢ٜ٘ج/ إًٍف »كٛاؿ حم٥ػ ة٦ أيب ح٬بث/  ٍؽيخ الهالةى، ذ٣ ٛاؿ يل/ حٜػَّ ٟى أٛاـ ٤ٓؽكؼه ال
ٍف 
ى
ٝى أ ث ٧ٙف ىػ  ٠  ةل٣ ٕري٪ا! ٜ٘اؿ ٤ٓؽكؼ/ كأ٧جى تي نى

ي
ن٢يجي ةل٣ ٪ؼق الهالة ل٣ أ
، كيف احلػيد/ (2)«ةا ٦٤ ٬ٌؿ األم٠ ٘إ٩٧ ي٨٥ّ عري ا٠٥ٓ١حهٌل نالةن أعؽل؟! ٬ٓ٧ذ 

ْدع»  .(3)«صنِّ صالة م
تث ٬ٌؿ األم٠»كٛاؿ أة٬ ا١ٓتاس ة٦ ٍْاء/  تث، كأن٠ لك ٕر  حػةريو الٕؽ

 .(4)«أن٠ي لك 
خىح ٬ٌؿ أمٌل ٦٤ »كٛاؿ ا١ٓتاس ة٦ محؾة/  ل٬ اتلٙجى ٬ٌؿي أمٌل ٘ٓاي٦ى ٛؽبى أسٌل اـل

 .(5)«ٛؽب أسٌل
ػ األ٤اين»كٛاؿ حيىي ة٦ ٤ٓاذ/  ا ىلع ْك  .(6)«ال يؾاؿ ا١ٓتػ ٤ٜؽك٧نا ةاتل٬اين ٤ا داـ ٤ٜي٥ن
 / (7)كٛاؿ أة٬ ا١ٓخا٪يث

ٍْ ػيًَّ  كىعى ػ٨ػجي ٤ى ػيٍ ػفً ػ٧ى  يًس ػػى ٍٙ  جي نى
 

ػػػؽيًٍس   ٕى ٥ًػػػرٍيًم كى ٍٓ َّ تى
ػػػٌلى ْى ػػػاؿى  ٌى  كى

 

ا ٥ٍػػػػؽن ٢ٍػػػػجي عي َّ٤
ى
إًٍف أ ٍدًرم كى

ى
ػػػػا أ ٤ى  كى

 

ٍن  ٦ى ػيٍ ػٌل  ضً ػٓى ػ١ى  
ي
ٍميًس ػتً ػأ

ي
ىٍفجي أ  صي ل

 

ـو  ػػػػتىاًح يىػػػ٬ٍ َّ نى فَّ لكي
ى
ىػػػ٣ٍ حىػػػؽى أ ل

ى
 أ

 

ْي   ٍٛ ػيٍ ػؽيؾى ً٘ ػ٥ٍ ػكى
ى
ٍمًؿ ػؽي ٤ً ػهى ػ٩ً أ

ى
 ٩ٍ٨ي أ

 

  وخذ يٌ صدخك ملرضك، ويٌ خياحك ملْحك»/ ◙قْهل»/ 
 / ة٥ٓىن/ يف.«يٌ»

                                      
  .(14344)أعؽس٩ ابلي٫ٌف يف اللٓب  (1)
 . (364 -8/361)، كأة٬ ٧ٓي٣ يف احل٢يث (526)أعؽس٩ ابلي٫ٌف يف الؾ٪ػ الٟتري  (2)
 . (4171)، كاة٦ ٤اس٩ (23498)أعؽس٩ أمحػ  (3)
 . (646)أعؽس٩ ابلي٫ٌف يف الؾ٪ػ الٟتري  (4)
 . (647)أعؽس٩ ابلي٫ٌف يف الؾ٪ػ الٟتري  (5)
 . (649)أعؽس٩ ابلي٫ٌف يف الؾ٪ػ الٟتري  (6)
 . (111)صدي٬اف أيب ا١ٓخا٪يث  (7)
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ره حمؼكؼ، كاملٓىن/ إخ٣٨ ا٠٥ٓ١ يف ضاؿ نطخٝ؛ ٘إ٩٧ رب٥ا  كيف الالكـ ٤ٓىنن ٤ٜػَّ
. ـ املٓاد ةٖري زادو ٍٜػي ّه ٩٨٤ ٘خ  ْؽض ٤ا٧

 /فائدة 
ا ىلع ٠ٓ٘و ٦٤  ٥اؿ الهاحلات، أك اكف مفخ٥ؽًّ ا ىلع كردو ةٓي٩٨ ٦٤ اأْل ِن ٦٤ اكف حما٘
ًخبى هل أسؽق، ٥ٞا ل٬ اكف  ٞي نالة، أك نػٛث، أك نياـ، ذ٣ ْؽض هل ٤ا ي٩ٓ٨٥ ٦ْ ٩٢٥ْ ٪ؼا/ 

، كاكف ضاهل يف ٪ؼا ا١ٓارض نػٛثن ٤  ٦ ا ـتطا٩٧ كحٓاىل حهػؽ ة٫ا ىلع ْتػق.اعمالن
ٓىؽم   ٍك

ى
يبى مي٬َسى األ

ى
٬ؿي ا ◙كٛػ كرد ٪ؼا املٓىن يف ضػيد أ ـي / ، ٛاؿ/ ٛىاؿى رى

ِديًدا» ا ص  ًً ِقي ن  ي   ً ْػ ن  ي  ا َك  خِب  هل   يِْثن  ي  / ل  اف ر  ، أو س  ْتد  رِض  اهْػ   .(1)«إِذ ا م 
ا ىلع  ، أك عه٢ث ةٓي٫٨ا ٦٤ عهاؿ ا١ٍاْث ك٪ؼا ٤ٜيَّػه ة٥ى٦ اكف مفخ٥ؽًّ ٠٥ْو ٤ٓنيو

٥اؿ ل٣ يلخب  ؽىضى هل ٤ا ي٩ٓ٨٥ ٦ْ ةٓو اأْل ْى كاخلري، ٦٥٘ ل٣ يل٦ ذلٝ ٦٤ اعدح٩، ذ٣ 
 هل أسؽي يشءو ل٣ يل٦ هل ةٓادة، كال اكف يف ٛهػق ك٧حخ٩ ل٬ال ٪ؼا ا١ٓارض.

ٍؼ ٦٤ نطخٝ ملؽىٝ...»/ ◙كذلا ٛاؿ اة٦ي ٥ْؽ  ٪ؼق  إىل آعؽق؛ ضىت إذا ساءت «عي
الن كنػٛث ٢ْيٝ ٦٤  ـً األسؽى بفبت٫ا، حٙيُّ ٍؽى ٝى ىلع عريو ٣٢٘ تي ٬رة كسػح ا٬ٓ١ارض املٞؼ

٨ٝ كرعائٝ. ُّٟ  ا ـتطا٩٧ كحٓاىل، سؾاءن ىلع ٢٥ْٝ كٌاْخٝ كاسخ٫ادؾ ضاؿ ح٥
 /فائدة أخرى 

ؽق اة٦ ٥ْؽ مفخ٬ىح ٦٤ ٤ٓىن احلػيد؛ ألف ا١ٖؽيب إذا أمىس ال يجخِؽ  ٤ا ٞذ
 أنتص ال يجخِؽ املفاء، ٟ٘ؼلٝ اإلنفاف يف ادل٧يا.الهتاح كإذا 

/ لؽس٠و ك٪٬ ي٩ِٓ، ٜ٘اؿ هل  كٛػ كرد ٤ٓىن ٬ٛؿ اة٦ ٥ْؽ ٪ؼا يف كنيث اجلب 
اغخَى مخًسا قتن مخس/ صتاةك قتن ِرمك، وصدخك قتن سقًك، وغَاك قتن فقرك، »

 .(2)«وفراغك قتن صغوك، وخياحك قتن مْحك

                                      
 . (2996)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
 .(4/148)كأة٬ ٧ٓي٣ يف احل٢يث ، (9768)، كابلي٫ٌف يف اللٓب (11832)ا١جفايئ يف الٟربل  أعؽس٩ (2)
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 /«ويٌ خياحك ملْحك»وقْهل/ 
إخ٣٨ ٤ا حؽس٬ ٩ٓٙ٧ ةٓػ م٬حٝ ٤ا د٤ج ضينٌا، ٘إًفَّ ٦٤ ٤ات ا٧ٍّٜ ٩٢٥ْ، ك٘ات  أم/

. ٝى ٝى ل ٨٤ ٍٗ خى٢ً ـٍ َّٚ ٧ػ٩٤، كح٬اىل ضؾ٩٧ ك٪٩٥، ٘ا  أس٩٢، كض
٢ى٣ أ٩٧ ـيأيت ٢ْيٝ ز٤افه ٬ٌي٠، كأ٧ج تج األرض، ال ي٨ٟ٥ٝ أف حخٜؽَّب ٘ي٩  ٍْ كا

 بيشءو إىل م٬الؾ.
٥ٍؽيؾ ٥٫٤ا ٌاؿ ٘في٥يض ٞأرسع ٦٤ ك٪ؼا الؾ٤اف ضارضه ةني يػيٝ، كل٬ ٌ اؿ عي

ا ٢ْيٝ  ريق، ٞأ٩٧ أىٖاث أضالـ، ذ٣ يأيت ةٓػ ذلٝ كا٪ػن ، جب٥يّ ٤اىي٩ ٦٤ ٧ٓي٩٥ ٕك حلِثو
، أك أ٧َّٝ أضف٨جى ٘ي٩، ٘اضؽص ٢ْي٩، كإخ٣٨ ا١ٙؽنث.  أ٧َّٝ ىيٓخ٩ ٪تاءن

تّث/  دفع  ص 
ارض احلؽص ىلع ا٠٥ٓ١ كاحلد ىلع ٥ْارة األرض؟ فإْن قين/  إفَّ ذـ ٬ٌؿ األم٠ يٓي

ْاب ىلع ذلك/  فاجل
؛ إذ احلد ىلع ٥ْارة األرض، كضَٙ ا١جف٠ ك٤ا كاة٩  أ٩٧ ال حٓاريض ةني األمؽي٦ أنالن
ٗه أف ي٠٥ٓ يف ادل٧يا ةٍاْث ا  ارض اجليه ٦ْ ٬ٌؿ األم٠، ألفَّ اللغم ملكَّ ذلٝ؛ ال يٓي

ؽق ة٩، كاالسخ٫اد يف ذلٝ؛ أل٩٧ ال يػرم أمَّ كٛجو يػرك٩ امل٬ت، ل٩٨ٟ ي٠٥ٓ ال ٦٤ً حٓاىل ك٤ا أم
٢ًبى ٩٨٤. ٌي  أس٠ سين اثل٥ار، كضهػ اجلخائز، كإ٥٧ا ي٠٥ٓ اـخشاةث ملا أمؽ ة٩ ك

إن قايج الساغث وبيد أخدكى فسيوث فإن اسخطاع أن  »/ كيؤيػ ٪ؼا املٓىن ٬ٛهل 
ْم خىت يغرسّا فويفػن  .(1)« ال يق

٘ال كٛج دلل اإلنفاف يف ٤ر٠ ٪ؼق احلا١ث جلين اثل٥ار كضهاد اجلخائز؛ كإ٥٧ا ي٠ٓٙ 
ًمؽى ة٩.

ي
٢ًب ٩٨٤، كإذاع٧نا ملا أ ٌي  ذلٝ اـخشاةثن ملا 

 ٥٫٘ا ٛييخاف/
 ا٠٥ٓ١ ةامل٬٢ٍب ٦٤ اإلنفاف يف ٥ْارة األرض، كاالسخ٫اد، كحن٬ ذلٝ. -أ

                                      
 .(12569)أعؽس٩ أمحػ  (1)
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ٍاـ ادل٧ي -ب  ا كر٤ا٫٤ا.َٛصي األم٠، كحؽؾي ح٥ين اتلٟرثُّ ٦٤ ضي
َـّ ٬ٌؿ األم٠؛ ملا ٘ي٩ ٦٤ ٤ٓىن إيرار ادل٧يا ا١ٙا٧يث ىلع اآلعؽة ابلاٛيث،  حنتيُ/ كإ٥٧ا ذي

 كالؽىض ةادل٧يا األدىن ىلع اآلعؽة األىلع.
ْد/ ٩٢ٜ كحٟٙريق، ٘حفخ٬يل ٢ْي٩  واملقص أف حل٬ف ادل٧يا يف يػ اإلنفاف ال يف ٢ٛت٩ ْك
ٍدي٩.  ضت٫ُّا، ٘ريي

ىلع الؾ٪ػ يف ادل٧يا جبا٧ب احلد  ىلع إنالح املاؿ، كاَاذ أـتاب ك٪ؼا كبي٩ه ةاحلد  
٦ٍ ح٬ٓؿ.  الٟفب كاإل٧ٙاؽ ىلع اجلٙؿ ك٤ى

٘املؽاد ٦٤ ذلٝ لك ٩/ ٍّٛ ا١ٓالئٚ ا١  ت٬ؿ ةني املؽء كبني إعالص ا١ٓتادة  كضػق 
٠و ةٖري ا ـتطا٩٧ كحٓاىل، ك١حؿ

ٍٖ املٜه٬د  ال رشيٝ هل، كحٙؽئ ا٢ٜ١ب ٦٤ً لك كائتث كي
 اتلٙؽيً يف سا٧ب ىلع ضفاب سا٧ب آعؽ ٦٤ األكامؽ كاجل٬ايه.

 /فائدة 
٥ؽ ة٦ اخلٍاب  ْي ًكمى ٦ْ  ا، كا٠٥ْ »، أ٩٧ ٛاؿ/ ◙ري ا٠٥ْ دل٧ياؾ ٞأ٧َّٝ حٓحق أةػن

ا  .(1) «آلعؽحٝ ٞأ٧ٝ ح٬٥ت ٕػن
 كٛي٠/

ػػػػا ٝى ٘ىاٍهخى٫٥ٍ٨ًى ػػػػ تَّػػػػٍج ًريىاضي  إًذىا ٪ى
 

ػػػثو   ٜى اً٘ ٬ٍفي ٘ىػػػإًفَّ ١ًػػػلكي  عى ٟي ػػػ  ـي
 

ػػػا ػػػاًف ًيي٫ٍى ػػػ٦ً اإٍلًٍضفى ْى ػػػ٠ٍ  ٙى ٍٖ الى تى  كى
 

ػ٬ٍفي   ػىتى يىلي ٬ٍفي ٤ى ٟي ػ ا حىٍػًرم الفُّ ٥ى  يى
 

 ْائد حربْيث ودغْيث  /ف
احلػيد يؽيب اجلٙؿ ىلع كىّ لك ٦٤ ادل٧يا كاآلعؽة يف م٬ى٫ٓا، ك٧يف اخل٠٢ ال٬اّٛ يف  -1

ضفاةات ٞرريو ٦٤ اجل٬ٙس، ضيد ح٥ي٠ ةٓي٫ا إىل ادل٧يا حبؼا٘ري٪ا، كأل٬ا٫٧ا ك٘خ٫٨ا، 
 كحٓزتؿ أعؽل امليػاف.

                                      
 ة٨ط٬ق ىلع اة٦ ٥ْؽ م٬ٛ٬٘ان. (49)أعؽس٩ اة٦ أيب ادل٧يا يف إنالح املاؿ  (1)
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ٜاب،   ٦ْ آعؽح٫ا، ك٤ا ٘ي٫ا ٦٤ ضفابو ْك
٘خ٫٢د األك  يف مجّ احلٍاـ، اغ٢٘ثن

 األعؽل اع١ثن ىلع ٕري٪ا!!.كحٓحق 
ريق، كىتً املٓاد١ث  ٩٥ ٪ؼا احلػيد ٕك ّي األم٬ر يف ٧هاة٫ا، ضٍفت٥ا ـر كا١ٓػؿ يف ذلٝ/ كى

 ةني ادل٧يا كاآلعؽة، كا٠٥ٓ١ يف ادل٧يا، كالفيع ىلع املٓاش، ٤ّ احلؽص ىلع ٤ا ي٨ّٙ يف اآلعؽة.
 ىلع اإلنفاف يف د٧ياق كأعؽاق. ٬٫٘ ٠٥ْه د٧ي٬مٌّ ٤ٜيػه ة٥ا ي٨ّٙ يف اآلعؽة، ٘ي٬ٓد ذلٝ ةاجلّٙ

ػـ حيييّ ال٬ٛج يف ٕري ٘ائػة رشْيث ح٬ٓد  -2 إخ٨اـ ا٥ٓ١ؽ، كاحلؽص ىلع الفااعت، ْك
. يؽيػ/  ًٝ الل٥ؿى ىلع املؽء، كاكف ةٓو الف٢ٗ إذا ٛي٠ هل/ ا٧خِؽ أك٥٢ٝ؛ ٛاؿ/ أمف

 أف ا٥ٓ١ؽ ي٥يض كال يخ٬ٛٗ، ٟ٘يٗ ييي٩ٓ ٘ي٥ا ال ٘ائػة ٘ي٩؟!
ِْي٣، ً٘ٓل ادلاْيث أف حيؽص ىلع رأس ٤اهل، ك٪٬ كٛخ٩ كحلِاح٩،  ك٪ؼا درسه لرلاعة

ا ٦ْ اجلػؿ يف أم٬رو حمف٤٬ث، أك اجلٜاش  كأف حيؽص ىلع إ٧ٙا٫ٛا يف كس٬٪٫ا الرشْيث، ةٓيػن
.٫ايف أم٬رو ل٣ ٧يخٓتَّػ ة ٍؽ ة٫ا أنالن  ، أك ل٣ ٧ٍؤمى

كيف احلػيد درسه لرلاعة ا١ٓام٢ني يف ض٠ٜ ادل٬ْة؛ إًٍذ رب٣َّ أدل اعخال٣٫ٌ ةاجلاس  -3
ككرثة ا١ٜي٠ كا١ٜاؿ إىل ٛف٬ة يف ا٢ٜ١ب، كدكاء ذلٝ يف ٍّٛ األم٠ يف ادل٧يا، كالؾ٪ػ 

ؽ اآلعؽة. ٍٞ  ٘ي٫ا، كاإلٞرار ٦٤ ًذ
جلخائز؛ أل٩٧ إذا كيف احلػيد إكارة إىل حل٢يٗ ادلاْيث ةابلالغ كابلياف دكف ا٧خِار ا -4

٦ ٦٤ س٬از رضي٩٢ ٦ْ ادل٧يا يف أم كٛجو ل٣ يجخِؽ دل٬ْح٩ ذ٥ؽةن، كل٣ يتطد ٦ْ  َّٜ حي
ضهادو ٛؽيب دلرسو أ١ٜاق كال عٍتث عٍت٫ا، كإ٥٧ا ٢ْي٩ ابلالغ كاتلبيني املأم٬ر ة٥٫ا، 

 أ٤ا اجلخائز ٘أمؽ٪ا إىل ا.
٠ ٞيٗ نرب ٧ب ا ٬٧ح  َّ٤

ى
ا، ك٤ا ىلع ٩٤٬ٛ أ١ٗ ـ٨ث إال  ♠كحأ مخفني اع٤ن

٠ ٧تيشثن كال ضهادنا.  حٓشَّ
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 الحديث الحادي واألربعون

 
 

: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول هللا ¶عن عتد هللا ةن عمرو ةن العاص 

  «.ال يُْؤِمُن أَحُدُكْم َحتَّى يكوَن هواُه تبًعا ِلـَما ِجئُْت به»

 رويناه يف كتاب )الحجة( : حديث حسن صحيح،♫قال النووي 

 ةإسناد صحيح.
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
ْشااحلسيد أرصجّ الؼيذ أةٔ اىفخح ُرص ةَ إةصاْيً امللسيس الؼافيع اىفليّ ُضيو 

 .♫، نٍا ذنص اجلٔوي (2)يف نخاةّ )احلجث ىلع حارك املدجث( (1)دمؼق
وكٔل اجلٔوي/ رويِاه يف نخاب احلجث... إىذ، أي/ ُليِاه، وىلع ْشا اتلفعري حكٔن 

ىلع خليلخٓا، ٌخًيلث  «يف»ةًٍىن/ ىلع، وإن اكن رويِاه ةًٍِاه احللييق حكٔن «يف»
ًٔدا يف ن ٔج  .(3)خاب احلجث ةٍدشوف خال، أي/ رويِاه حنَ خال نُّٔ م

َُ رجب هلا أْن حكَٔن ٌَ  (4)ويضاه اة وَّ
َ
إىل أيب ًُيً يف نخاب )األربًني(، ورشط يف أ

ؾداح األرتار، وجياد اآلذار، مما أدمى اجلاكئن ىلع يساىث ُاكييّ، ورصَّجخّ األئٍث يف 
 معاُيسًْ.

اةَ أيب اعؾً وابلغٔي وابليٓيق، وغريًْ، وٌساره ىلع ًُيً اةَ  -أيًقا- وأرصجّ
اب اثلليف يَ ْؼام ةَ خعان يَ حمٍس ةَ ظرييَ يَ ُيلتث ةَ  محاد، خسذِا يتس الْٔ

 .(5)أوس يَ يتس ا ةَ يٍصو، ةّ
 وكال ابليٓيق/ حفصد ةّ ًُيً ةَ محاد.

                                      
 . (19/136)اجلتالء أيالم ظري  (1)
ٔ نخاب يف يليسة أْو العِث واجلٍايث يخقٍَ (2)  ذنص أؾٔل ادليَ ىلع كٔايس أْو احلسيد.  /ْو
 . (13ص) اجلٔويثخمخرص اجلرباوي ىلع األربًني  (3)
 . (3/1145) واحلكً جاٌى اىًئم (4)
، واحلعَ ةَ ظفيان يف (209)، وابليٓيق يف املسرو (1/213)، وابلغٔي يف رشح العِث (15)أرصجّ اةَ أيب اعؾً يف العِث  (5)

 . (1/59)ملؼاكة ا يف األبلاين فًفّ ،(9)األربًني 
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 وكال اةَ يعانص/ خسيد غصيب، كال األبلاين/ يًين/ فًيف.
ا، ذً اظخمصد يف ةيان فًفّ وييو  وكال اةَ رجٍب/ حؿديح ْشا احلسيد ةًيٌس جسًّ

ٔهٍ ػىت.  إظِاده ٌَ وج
 واحلسيد ٌِهُص اإلظِاد؛ ألمٔر/

 حفصُّد ًُيً ةَ محاد ةّ. -1
، فخفصُّده ةاحلسيد يأيت (1)وًُيً فًيف، ةو نعتّ ةًقًٓ إىل أُّ اكن يقى احلسيد

 .ىلع رظً املدسذني ليدسيد املِهص
اب اثلليف، وأؾداب ْؼام ةَ  ذً إُّ حفصَّد ةاحلسيد دون ظائص أؾداب يتس الْٔ
ً ٌَ املؼاْري املهرثيَ ٌَ الصوايث واألؾداب، فأيَ  خعان، وأؾداب حمٍس ةَ ظرييَ، ْو

ًٌ القًيف، ويأيت ةٍا لً يأِت ةّ اثللات؟!.  اكن أؾداةًٓ يَ ْشا احلسيد خىت يخفصد ةّ ًُي
ٔ ةٓشا الصظً األرري  وغريه ليدسيد اىفصد املِهص. (2) يخٔافق ٌى رظً اإلٌام معيًْو

شا ْٔ احلسيد اذلي ٌِى اةَ الؿالح ٌَ حؿديدّ؛ لٔروده ةاإلظِاد الؿديح  ْو
 .(3)رارج ادلواويَ املًخٍسة املؼٓٔرة، ٌى احلاجث إحلّ فيٓا

اب اثلليف يَ ْؼام ةَ  -2 وكس ارخُِيَف ىلع ًُيً يف إظِاده، فليو يِّ/ يَ يتس الْٔ
 خعان يَ حمٍس ةَ ظرييَ يَ ُيلتث ةَ أوس يَ يتس ا ةَ يٍصو، ةّ.

 وُرِوَي يِّ/ يَ اثلليف خسذِا ةًـ مؼيزخِا ْؼاٌم أو غريه.
ليف غرَي ًٌصوٍف ييِّ. فًًل ْشه الصوايث فيهٔن ػيذ اثل» ْشه الصوايث وكال/ ذنص اةَ رجب

وُرِوَي يِّ/ يَ اثلليف، خسذِا ةًـ مؼيزخِا، خسذِا ْؼام، أو غريه، فًًل ْشه الصوايث؛ 
، فزتداُد اجلٓاىُث يف إظِاده ٍ ًَنيَّ ٌُ  .(4) «فاثلليف رواه يَ ػيٍذ دلٓٔل، وػيزّ رواه يَ غري 

                                      
 . (10/458)اتلٓشيب حٓشيب  (1)
 يف ٌلسٌث ؾديدّ. (2)
 .(28 -13)ص ؾالح ْيو، اتلدسيد ةاألرماء الؼائًث يف مؿميح احلسيد (3)
 .(3/1147)جاٌى اىًئم واحلكً  (4)
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 واىًيث اثلاثلث/ االُلماع يف إظِاده/ -3
، كال اىغاليب يف )حارخيّ(/ يلٔلٔن/ لً (1)فيّ/ يًلٔب ةَ أوسُيلتث ةَ أوس، ويلال 

 يعٍى ٌَ يتس ا ةَ يٍصو، وإٍُا يلٔل/ كال يتس ا ةَ يٍصو.
 .(2)فًًل ْشا حكٔن روايخّ يَ يتس ا ةَ يٍصو ٌِلمًث 

وهل ييَّث راةًث/ ويه االفمصاب يف روايث يلتث/ ْو يه يَ يتس ا ةَ يٍصو ةَ  -4
 اىًاص، أو يتس ا ةَ يٍص ةَ اخلماب؟

 وكس افمصب يييّ يف ذلم، وهل خسيد يِس أؾداب العنن األربًث يسا اىرتٌشي.
ٔارد يف احلسيد ال ػم يف ؾدخّ يف الرشيًث.حنتيٍ  / واملًىن ال

ا، وإن لً يؿح إظِاده، وأؾيّ » :يٍان آل الؼيذوذلا كال الؼيذ ظي ًً وًٌِاه ؾديٌح كم
 ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿يف اىلصآن نرري؛ نلٔهل حًاىل/ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿، وكٔهل/ [9: :امنصاء]

، [95 :املصص] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ﴿، وكٔهل/ [:7 :األخزاب] ﴾ٺٺ
 .(3)«إظِادهوغري ذلم ٌَ اآليات، فال يرض يسم ؾدث 

 
 

 
 

  

                                      
 . (15/360)حٓشيب الهٍال  (1)
 .(3/1148)جامع العلوم واحلكم  (2)

ٔخيس (3)  . (492)ص ، لعييٍان ةَ يتسالْٔابحيعري اىًضيض احلٍيس يف رشح نخاب اتل
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 ثـديـحـراوي ال

 
 
  :اشىٍأوًًل ◙: 

ينخيه  …يتس ا ةَ يٍصو ةَ اىًاص )أو اىًايص( ةَ وائو ةَ ْاػً ةَ ظًس 
 نعتّ إىل لَُؤْي ةَ اغىب اىلصيش.

  :اشه أوٍذاًًيا ◙: 
 ريمث ةِج ٌِتِّّ ةَ احلجاج ةَ اعمص ةَ ظًس ةَ ظٓو اىلصيش.

  :إشالوٍذاثلًا ◙: 
أظيً كتو أةيّ؛ ألن أةاه لً يُعيً إال ةًس احلسيبيث، واكن ةيِّ وبني أةيّ يف اىًٍص  

 إخسى يرشة، أو اذنيت يرشة، أو ذالث يرشة ظِث.
 يُفقيّ ىلع أةيّ. واكن اجليب  

َجوِّ اىًتادىث.
َ
ٔ ٌَ أ  ْو

  :عنىٍراةًعا ◙: 
 اكن غضيص اىًيً، واظى الصوايث.

ٌين إال يتس ا ةَ يٍصو اةَ  ٌا أخس أكرث خسيرًا يَ رظٔل ا »: كال أةٔ ْصيصة
 .(1) «اىًاص؛ فإَُّّ اكن يكخب وال أكخب

ُرِوَي هل ظتًٍئث خسيد، احفق الؼيزان ىلع ظتًث يرش خسيرًا ٌِٓا، واُفصد ابلزاري  

                                      
 .(113)أرصجّ ابلزاري  (1)



 

 

 

733  

 ةرٍاُيث أخاديد، ومعيً ةًرشيَ خسيرًا.
 ورواياحّ أكرث ٌَ ذلم. 

َصت  ٔيَّ .وإٍُا ح  اىمصق يف الصوايث يِّ، فاكن ذلم ظبتًا يف كيث ٌا ُُلو يِّ وؾحَّ
يف الهخاةث يِّ يف خاىث الصفا واىغقب، فأذن هل  كس اظخأذن اجليب  ◙واكن 

 نررًيا ٌَ األٌرال. فاكن يُعيم ؾديفخّ الؿادكث، كصأ الهخب، وخفن يَ اجليب 
  :دهخامًصا  :◙ عتادحٍ وَز

ا ىلع ؾيام  ًٌ  اجلٓار، وكيام الييو، راغتًا يَ ادلُيا ويَ اىنعاء.اكن ٌساو
ٔه امصأًة ٌَ كصيغ، ذً درو يييٓا، فلال هلا/ نيف وجسِت زوجم؟ فلاىج/ » زوََّجّ أة

رري الصجال ٌَ رجو لً َيْفتِْغ جلا نًِفا، ولً يًصف جلا فصاًػا، فأكتو يييّ يًوّ، وكال هل/ 
 فؼاكه هل، فأرظو إحلّ اجليب  إىل اجليب زوَّجخم امصأة ٌَ كصيغ فًقيخَٓا، ذً اُميق 

ِم اجلُار؟ فلال هل/  ِم النيل؟كال/ ًًُ، كال/ أحص ِم /  كال/ ًًُ، فلال اجليب وحل لكين أص
 . (1)«وأفطر، وأصيل وأًام، وأمسُّ امنصاء، فىي رغب عي شنيت فنيس وين

  .(2)أخبُّ إيلَّ ٌَ أن أحؿسق ةأىف ديِار  واكن يلٔل/ ألن حسٌى ييين ٌَ رؼيث ا 
ٔه ةٍرص، ذً اُخلو إىل   ػٓس اىريمٔك ٌى أةيّ ةالؼام، واكن ٌى أةيّ إىل أن حُِّٔفِّ أة

الؼام، إىل أن حِّٔف يضيس، ذً اُخلو إىل مهث وٌات ةٓا، وكيو/ ٌات ةالؼام، وكيو/ ةاىمائف، 
وكيو/ ةٍرص، ظِث مخط، أو ظتى، أو تعى وظتني يَ اذنخني وظتًني، أو اذنخني وتعًني 

 ذْب ةرصه يف آرص يٍصه.ظِث. واكن كس 

 
 

                                      
 .(1159)ومعيً  ،(5052)أرصجّ ابلزاري  (1)
 .(1/658)صفة الصفوة  (2)
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 شـرح املفـردات

 
 
 يًين/ اإليٍان الاكمو. /«ًل يؤوي» 
ا ملا جاء «إىل»ةًٍىن : «خىت» ًً ، أي/ يعخٍص يسم اإليٍان الاكمو إىل ؾريورة ْٔاه حاة

 .ةّ اجليب 
نص واألُىث : «أخدكه» ً أْو اإليٍان، واخلماب ػامٌو لذلَّ اخلماب ألٌث اإلجاةث، ْو
ٔاء.ىلع   الع

ا.«حتًعا» ًً  ، أي/ حاة
 ٌَ الرشيًث.: «جئُج ةٍ»
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 الشرح اإلمجالي

 
 

ق ةؿفث اإليٍان الاكمو ْٔ/ اخلقٔع ألخاكم الرشع، واىتعييً إلرادة  رشط اتلدلُّ
 ا دون أدىن حصدٍُّد.

وأنَّ ٌَ اظخدعَ ػيئًا ةصأيّ املجصَّد، وٌاىج إحلّ ُفُعّ، ولٔ اكن خماىًفا ليرشع؛ فٓشا 
ا ملا جاء ةّ الصظٔل  ًً ٔاه ال يكٔن حت  يكٔن ُاكؽ اإليٍان، وكس ينخيف ةاللكيث إن اكن ْ

 .(1)يف لك ادليَ، فإُّ خينئٍش يكٔن مصحًسا
 
 
 

 
 

 

  

                                      
 . (395ص)، الةَ يريٍني اجلٔويث رشح األربًني (1)
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 الشرح التفصيلي

 
 
  احلديد احلادي واألربعِن»: ♫كال اجلِوي»: 
ْنصي؛ ألُّ واذلي ةًسه لً «احلسيد»يف  «أل» / ليًٓس اىًييم، أو اذلْين، أي/ غري اذلِّ

شا واذلي «وكس رأيُج دَمَْى أربًني خسيرًا» يخلسم هلٍا ِذْنص يف امللسٌث خني كال اجلٔوي/ ، ْو
 ةًسه زائسان ىلع )األربًني(.

  :ِاه حتًعا ملا جئج ةٍ ًل يؤوي أخدكه خىت يكِن»كِهل َ»: 
ٔد/ ال يؤٌَ اإليٍان الاكمو، أي/ ال يكٔن مؤًٌِا اكمَو اإليٍان الٔاجب خىت  امللؿ

ٌَ األوامص واجلٔايه وغريْا، فيدب ٌا أمص ةّ  حكٔن حمتخّ حاةًث ملا جاء ةّ الصظٔل 
شا يسل ملشْب أْو العِث ٌَ زيادة اإليٍان وُلؿاُّ.  ويكصه ٌا ُىه يِّ، ْو

واذلي ًفيس ةيده ًل يؤوي أخدكه خىت أكِن أخب » كال/ لؿديدني أُّ وِّف ا
 .(1)«إحلٍ وي وادله وودله واجلاس أمجعني

م  فال يلٔل خىت يلٔل ا ورظٔهل، وال يشْب ٌشْتًا لً يسل يييّ الٔيح، وال يُلسِّ
ق ةلٔهل  َ ةني يسي ؾديح اجللو كياًظا، أو اظخدعاًُا، فإذا كال الؼارع احلهيً ؾسَّ وٌآ

ةّ، واظتعيً ألخاكٌّ، ظٔاٌء وافلج ْٔى ُفعّ، أو لً حٔافلّ، وظٔاء هٓص هل فيٓا 
 املؿيدث، أو رفيج يييّ املؿيدث يف ترشيًٓا.

َ االظتعالم ٌَ كيتّ  يفًو ذلم لكّ ةاظتعالم حامٍّ، ورىًض وكِايٍث، وىلع كَْسر حٍكُّ
 يكٔن إيٍاُّ.

                                      
 . (44)، ومعيً (15)أرصجّ ابلزاري  (1)
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ئم ةسر  ◙، وحًصض أةٔ ةكص  وكس كخو أةٔ يتيسة أةاه؛ إليشائّ رظٔل ا
لٔدله يتس الصمحَ ىًيّ يخٍكَ ٌِّ فيلخيّ، فٍَ وُِجس ْشا ٌِّ فلس ؾحَّ أن ْٔاه حتٌى ملا 

 .(1) جاء ةّ اجليب 
ًُ اجليَف ىلع ُيف الهٍال؟ فإن كال كائل:   ملاذا محيخُ

ِاب:  محيِاه ىلع ذلم؛ ألُّ ال يؿسق يف لك معأىث؛ ألن اإلنعان كس يكٔن ْٔاه فاجل
ا ملا جاء ةّ الصظٔل  ًً ا،  حت ًً يف أكرث معائو ادليَ، وِّف ةًـ املعائو ال يكٔن ْٔاه حت

ا ملا جاء ةّ الصظٔل  ًً يف لك  فيدٍو ىلع ُيف الهٍال، ويلال/ إن اكن ْٔاه ال يكٔن حت
 .(2) ادليَ فدينئٍش يكٔن مصحًسا

 / ةاىلرص مؿسر ْٔاه، أي/ أختَّّ. وجيٍى ىلع أْٔاء.-مغث- واهلِى
 يميق ىلع/ورشًًع: 

ٔافق الرشع ةسافى املؿيدث اىًائسة يييٓا، ال ةسافى االظتعالم  -1 ٌيو اجلفط إىل ٌا ي
 واإليٍان.

ٔات. وٌِّ/ كٔهل  -2  ْٔا إحلّ الؼٓ أو ٌيو اجلفط إىل رالف ٌا يلخقيّ الرشع وإىل ٌا حسي
حئ مئ ﴿/ -♠خمالتًا داود - ، وكٔهل حًاىل[85 :اجلازًعت] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿حًاىل/ 

ٔاملًصوف يف اظخًٍال اهلٔى اغبلًا.[:6 :ص] ﴾ىئ يئ جب حب خبمب شا ْ  ، ْو
 .(3)وكس يًصف ةأُّ/ ٌيو اجلفط إىل مؼخٓيات اىمتى دون ٌلخقيات الرشع 

شا املًىن  -3 ا، أو ةالاًل. ْو وكس يميق ىلع امليو دلصًدا، أي/ ٌَ غري ُوٍص إىل ٌخًيَّلّ إن خًلّ
 ْٔ املصاد يف احلسيد.

ٌا أرى »/ ▲وكس يميق اهلٔى ويصاد ةّ/ امليو إىل احلق راؾث، وٌِّ/ كٔل اعئؼث 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿كٔهل حًاىل/  إال يعارع يف ْٔاك، وذلم ملا ُـضل يييّ ربم 

                                      
 . (254ص)ةَ دكيق اىًيس األربًني اجلٔويث، الرشح  (1)
 . (395ص)، الةَ يريٍني اجلٔويث رشح األربًني (2)
 . (56ص)اإلحتافات  (3)
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فٓٔي »/ -يف كؿث املؼاورة يف أظارى ةسر-  ◙، وكٔل يٍص [95 :األخزاب] ﴾پ پ پڀ
 .(1) «ٌا كال أةٔ ةكص ولً يٓٔ ٌا كيُج  رظٔل ا 

ا، كال «حتًعا» ًً ا ملا جاءت ةّ الرشيًث، ةأن يٍيو ةليتّ إىل ٌا حتتّ الرشيًث لت ًً ، أي/ حاة
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿حًاىل/ 

 .[9: :امنصاء] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ
أكعً ظتداُّ ةِفعّ ىلع ُيف اإليٍان يَ اىًتاد خىت حيهٍٔا رظٔهل » :كال اةَ اىليً

واجلييو، ولً يكخف يف إيٍآًُ ةٓشا اتلدهيً ةٍجصِّده؛ يف لكِّ ٌا ػجص ةيًِٓ، ٌَ ادلكيق 
ً احلصج والقيق يَ كقائّ وُخْهٍّ، ولً يكخف ًٌِٓ  -أيًقا- خىت ينخيف يَ ؾسوْر

ٍَ أن خيخار ةًس  ا ويِلادوا اُلياًدا، فأررب ظتداُّ أُّ ىيط ملؤٌ ًٍ ةشلم خىت يعئٍا تعيي
َ ةًس ذلم فلس فوَّ   فالاًل ٌتيًِا. كقائّ وكقاء رظٔهل، وٌَ ختريَّ

أُّ كال/ اهلٔى هلإ يًتس يف األرض، ذً حال كٔهل حًاىل/  ¶وروي يَ اةَ يتاس 
ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿، وكال حًاىل/ [87 :امفركان] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿

، أي/ ال حلٔلٔا خىت يلٔل، وال حأمصوا خىت يأمص، [5 :احلجرات] ﴾ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں
وال حفخٔا خىت يفيت، وال حلمًٔا أمًصا خىت يكٔن ْٔ اذلي حيكً فيّ ويٍُقيّ، روى 

/ ال حلٔلٔا رالف الهخاب والعِث، وروى ¶يٌل ةَ أيب ليدث يَ اةَ يتاس 
ٔا ةني يسي الكٌّ.  اىًِّٔف يِّ كال/ ُُٓٔا أن يخلكٍَّ

ٔا ةلٔل وال فًو كتو أن يلٔل رظٔل اواىلٔل اجلاٌى يف  جي  أو يفًو.  ًٌىن اآليث/ ال ًح
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿وكال حًاىل/ 

 .[6 :احلجرات] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ 
ً فإذا اكن رفُى أؾٔاحًٓ فٔق ؾٔحّ ظبتًا حلتٔط أيٍاهلً؛ فهيف حلسيً آرائًٓ  ويلٔهل

ٌا جاء  ً ىلع  ًارفٓ شا أوىل أن يكٔن حمتًماوأذواكًٓ وظياظخًٓ وٌ  أليٍاهلً؟! ةّ؟! أىيطْ 
                                      

 . (348ص) الٔايف يف رشح األربًني اجلٔويث (1)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿وكال حًاىل/ 

 .[6: :اجلِر] ﴾ٺ ٺٺ
ْوىَل 

َ
ٔا ًٌّ إال ةاظتئشاُّ؛ فأ فإذا جًو ٌَ لٔازم اإليٍان أًُٓ ال يشْتٔن ٌشْتًا إذا اكُ

ْن ال يشْتٔا إىل كٍٔل وال ٌشٍْب يييمٍّ إال 
َ
َ لٔازٌّ/ أ ٌِ ةًس اظتئشاُّ، وإذُُّ أن يكٔن 

ِذَن فيّ
َ
َصُف ةسالىِث ٌا جاء ةّ ىلع أُّ أ ًْ  .(1)«ُي

 :كال الؼايص دريس
ــاَل  َْ َي ــ ٍَ َٔى َ  َٓ ـــ ــِو اىْ ْل ًَ ــُث اىْ  َوآفَ

 

اُه َ َلـــْس َ َـــا  َٔ ـــ َْ ُّ ىلَعَ   َعْليُـــ
 

 :وكال اجلِيس
ــــا َْ ا َٔ َْ ــــُط  ــــِج اجلَّْف  إَِذا َراىَْف

 

ــــــا  َْ ــــــا َدَوا َْ  َؾــــــاَر َداُؤ
 

 وكال آرص/ 
 َ َُْج ل

َ
َٔى كَاَدَك اهلٔى إىَِل إَِذا أ َٓ ًَْؽ اىْـ  ًْ َت

 

َلــاُل   ٌَ ِّ َييَيْــَم  ــا َ يْــ ٌَ ـِ  ــ ًْ  َب
 

 ووي عالوات احتاع اهلِى:

 ، واتلزيُّؽ ٌَ األمص واجليه الرشييني بؼىت احليو.نصاْث ٌا جاء ةّ اجليب  -
املعاريث إىل اجلٔافو، حفقيو األدىن ىلع األىلع ٌَ األيٍال املرشويث، وٌَ ذلم/  -

 واتلاكُظو يَ الٔاجتات.
 نصاْث اتلداكً إىل ا ورظٔهل. -
ـ ىغري ا، ووزن اجلاس ةٍزيان ادلُيا، واالرحتاط ةًٓ ىلع أظاس املؿيدث. -  احلب وابلغ
ٔافلث الرشيًث وادلئة إحلٓا ةسافى املؿيدث اىًائسة ىلع اجلفط، ال ةسافى االظتعالم  - م

ٔاْا.واإلذاعن   لألخاكم الرشييث. وخماىفث الرشيًث فيٍا يقاد مؿيدث اجلفط، وخياىف ْ

                                      
 . (1/41)يالم املٔكًني أ (1)
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 أرضار اهلِى:

ألن الاكفص ال يًصف كأًُُا أصل امكفر وابلدع واملعايص وي احتاع َِى اجلفس؛  -
ٔد يييٓا ٌَ مؿاىح ٌاديث هاْصة هل، فريفـ االُلياد  ليدياة ظٔى ْٔى ُفعّ، وٌا يً

اإلذاعن لألخاكم واألوامص واجلٔايه اىيت حليسه ةضيٍّ، وحتسُّ ٌَ ليخًاحلً الرشييث، أو 
فعاده يف األرض، وحتٔل ةيِّ وبني اُخٓاك احلصٌات، وإػتاع رغتات اجلفط األٌارة 

ٔء، وأكو أمٔال اجلاس وحصفيخًٓ ةابلالو.  ةالع
 ،نٍا أن ٌنؼأ املًايص إٍُا يكٔن ٌَ حلسيً ْٔى اجلفط ىلع حمتث ا وحمتث رظٔهل 

 وكشا حمتث ٌَ أمص ا حبتًٓ ٌَ أُبيائّ ورظيّ ويتاده الؿاحلني.
ْتتََى ُفَعّ ْٔاْا، وبارز ا وعاداة أَل احلق، ةل وعاداة اخلنق مجيًعا؛  -

َ
ألن ٌَ أ

؛ فإنَّ املختى هلٔاه ال يكّف خىت يُؼتى ُفعّ -أيًقا- ةاىًساء؛ فعيتارز أوحلاء ا ةاىًساء
فختِافط ًٌٓا يف احلؿٔل ىلع  -أيًقا- ن ْٔاْا ًْٔى جلفٍط أرصىةٍا اظخٓٔحّ، فصبٍا اك

يياًذا ةا ٌَ - املمئب فينؼأ ابلغـ، وحؿري املًاداة ةني اكفث اجلفٔس املختًث ليٓٔى
؛ وذلا جتس أْو اىمايث واإليٍان ؾافيث كئبًٓ، ٌخٍاظهث ؾفٔفًٓ، خبالف أْو -ذلم

صكني، وال حترصًْ إال يف ُضاٍع ورشٍّ معخمري، األْٔاء، وأحتاع اهلٔى فال جتسًْ إال ٌخف
س. َْ شا واكى ُمَؼا  ْو

 وأكرب اىماٌات/ أن جييب اهلٔى لؿاختّ ظزك ا وغقتّ؛ يياًذا ةا ٌَ ذلم.
 ِائد ِعنْىيَّث وحربِيث  :ف

ِاةط الرشعيث، -5 ٔظى فيٍا جيصُّه إىل ظبيو اهلٔى،  جيب ضتط شنِك املصنه ةالض ويسم اتل
ٔال واألفًال. ٔاء يف اتلرصفات، أو األك  ظ

 ووي ذلم:
فاملتاىغث يف ذلم كس خيصج ةاإلنعان إىل حرُك اتلِشع يف اشخعىال املصامح املرشنث؛  -أ

 احتاع اهلٔى، فال ةسَّ ٌَ فتك ْشه املؿيدث ةقٔاةَك، ٌِٓا/
ٌٔث، أو ٌؤُِث.أن حكٔن املؿيدث خليليث، وىيع -  ج ةٍْٔ
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 اُسراجٓا يف ٌلاؾس الرشيًث. -
/ ٌَ نخاب، أو ظِث، أو إدماع، أو كياس. -  يسم ًٌارفخٓا دلحلٍو رشيعٍّ
 يسم حفٔيخٓا ملؿيدٍث أًْ ٌِٓا، أو معاويث هلا. -

ِكف الصديح وي اتلدصني واتللتيح امعلنيني، وكذلم اًلشخدصان،  -ب اختاذ امل
َِىا وي مصائل األصِل؛  ى يف ْشه املعائو كس خيصج ةؿاختّ إىل احتاع وحن ٔظُّ ألن اتل

 اهلٔى، وكس جيصُّه إىل خيد ال رجًث هل.
ٌى مالخوث/ ارخؿاص أْو اىًيً واخلربة ةاجلؿٔص واىلٔايس واألؾٔل الرشييث 

 د حيم املعائو دون غريًْ.ةتد
ا جلٍيى ٌا جاء ةّ يييّ الؿالة ويؤخذ وي وٌطِق احلديد:  -2 ًً أنَّ ٌَ اكن ْٔاه حاة

 والعالم اكن مؤًٌِا اكماًل.
اكن - وٌِّ/ اإليٍان أنَّ ٌَ أيصض يَ دميى ٌا جاء ةّ اجليب  ويؤخذ وي وفُِوٍ: -3

 اكفًصا.
 / ـٍ َْ احتى ابلًـ، وأيصض يَ ةً ٌَ ٔ - فإْن اكن ٌا احتًّ أؾو ادليَوأٌا  ْو

 فٓٔ اىفاظق، ويهعّ ْٔ املِافق. -اإليٍان

ىلع أفًاهلا وأكٔاهلا وظائص ٌا يؿسر يِٓا، وٌسى  واحلديد يفخح ةاةًا ملداشتث اجلفس -4
 مٔافلث ذلم ليرشيًث، أوخماىفخّ هلا؟

َ ٌَ الضلو  ٌَ َْ ريش اهلٔى، وراكب ُفعّ ىلع ادلوام، ولً يأْ ٌَ فدصص ىلع واىًاكو 
 احللوث ادلائٍث، واملداظتث املعخٍصة جلفعّ.

، وكشا احلشر ٌَ خماىمث أْو اهلٔى، أو وًل ةدَّ لنىرء وي احلذر وي اهلِى، وأشتاةٍ -5
 ٌماىًث نختًٓ، أو االظخٍاع لُؼتًَٓٓ.

ٔء، ووظائو اإليالم املغصض، وأديياء  وىلع رأس ْؤالء/ اىًيٍاُئن، وييٍاء الع
ً.اتلؿٔف، وأْو  ن، ٌَ امليدسيَ والضُادكث، وحنْٔ  ابلسع والقالل، ٌَ أديياء اتلٍسُّ
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، ال أن حيكً، ذً يعخسل، ةًٍىن أًٍ جيب ىلع اإلنصان أن يصخدل أوًًل، ذه حيكه ذاًًيا -6
أُم إذا أردت إذتات خكً يف اىًلائس، أو يف اجلٔارح فاظخسل أواًل، ذً اخكً، أٌا 

ا وجًيج األؾو يليم  أن حتكً، ذً تعخسل فٓشا يًين أُم ًً جًيج املختٔع حاة
 واىفصع الهخاب والعِث.

اذليَ ينخدئن ملشاْتًٓ جيًئن  -ويفا يًِٓ ô- وهلشا جتس ةًـ اىًيٍاء
ا ملشاْتًٓ، ذً حياولٔن أن يئوا أيِاق اجلؿٔص إىل ٌا يلخقيّ ٌشْتًٓ ىلع  ًً األدىث حت

شا ٌَ املؿائب اىيت اةخٌل ةٓا ة  .(1)ًـ اىًيٍاءوجّ معخهصه ةًيس، ْو
 
 
 
 

 
 

                                      
 . (395ص)، الةَ يريٍني اجلٔويث رشح األربًني (1)
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 الحديث الثاني واألربعون
 

 

َقاَل » يَُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول هللا ◙ عن أنس بن مامك 

ََّك َما َدَعْوتَِني َوَرَجْوتَِني َغَفْرُت َمَك َعََل  هللا تََعاََل: يَا اةَْن آَدَم، إِن

َما َكاَن ِمنَك، َوََل أُةَاِِل، يَا اةَْن آَدَم، َمْو ةََنَغْت ذُنُوةَُك َعنَاَن 

َماِء، ثم اْستَْغَفْرتَِني َغَفْرُت َمَك، َوََل أُةَاِِل، يَا اةَْن آدَ  َم، إِنََّك امسَّ

ُك ِةي َشيْئًا  َمْو أَتَيْتَِني ِةُقَراِب اْْلَْرِض َخَطايَا، ثم َمِقيتَِني ََل تُْْشِ

 .(1) رواه امرتمذي، وقال: حديث حسن «.َْلَتَيْتَُك ِةُقَراِةَها َمْغِفَرةً 

 

 

 

 
 

  

                                      
ٞذا خديد خصٚ ىريب ال ٛهرٌٝ إال ٘ٚ ٞذا ال٠جٝ، وبني واذلي نٜد إرت٘ذي/  ،(األربهني)ٞٓذا يف  (1)

 .ْٙا ال خيَف إهتارحني ة٠ن يف املهىن، 
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 طرق احلديث وألفاظه
 

 
ٌائد، خدذٜا شهيد ةٚ نتيد، ٞذا احلديد أخرجٝ إرت٘ذي، ٘ٚ ـريَ ْرري ةٚ 

 .(1)شٙهُج ةكر ةٚ نتد ا املزين، ي٠ِل/ خدذٜا أنٌس، ةٝ
 .(3)«خصٚ ىريب ال ٛهرٌٝ إال ٘ٚ ٞذا ال٠جٝ» . وُال إرت٘ذي/(2)وإشٜاده ال ةأس ةٝ

ُال/  ٝ، و ذا ال٠ج  ٞٚ  ٘ٗ هي ٝ أة٠ٛ  رد ىريب خديد ٞذا»وأخرج  .(4)«نتيد ٚة شهيد نٜٝ ةٝ ٍح
ًِٖ يف وٍُٝ   .(5)ورٌهٝ ىلع أنس ٘ٚ ٞذا ال٠جٝواخخُ

ٍٝ آخر نٚ أنس، ٘ٚ ـريَ ذاةج نٚ أنٍس مر٠ًًٌع، ٕكٚ ُال أة٠ خاحٗ  وُروَي ٘ٚ وج
 .(6)«ٞذا خديد ٜ٘ٓر» الرازي/

 
َ
ي٠ِل/  ُال/ دخٖج ىلع أنس ةٚ ٘اّل ُال/ شٙهج رش٠ل ا  وِسي دُ الص   ُٚ ظَ خْ ورواه أ

فيس ةيده» فس حمٍد  أو ُال- واذليُ  ٔل أخطأحً حىت حٍأل خطاياكً ٌا ةني  -ةيده / واذليُ 
واذلي ُفيس أو/ - ةيده ىغفر ىكً، واذلي ُفس حمٍد   الصٍاء واألرض، ذً اشخغفرحً اهلل 

ٔا ىـشاء اهلل  -ةيده ٔم   لٔ لً ختطئ ً يصخغفرون اهلل فيغفر ىـًٓ ةل  .(7)«خيطئٔن، ذ
ويف ٞذا اإلشٜاد جٟإث، وأخظٚ لٗ ي٠ذِٝ ٘هخرٌب، وآخر ٞذا املنت أخرجٝ مصٖٗ ٘ٚ 

                                      
 . (2/231)، وأة٠ ٛهيٗ يف احلٖيث (4335)، وإفرباين يف األوشؿ (1571) والؾياء يف املخخارة ،(3543)أخرجٝ إرت٘ذي  (1)
 . (4338)وخصٜٝ األبلاين يف غديح اجلا٘م  (2)
 .(4/443)سنن الرتمذي  (3)

 .(2/231)حلية األولياء  (4)

 . (3/1155) واحلكٗ جا٘م إه٠ٖم (5)
 . (151 -5/153)إهٖٔ، الةٚ أيب خاحٗ  (6)
 . (4226)، وأة٠ يهًل (13493)أخرجٝ أمحد  (7)
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ٔا ت  ُ  ذ  واذلي ُفيس ةيده لٔ لً ح  »/ وجٝ آخر ٘ٚ خديد أيب ٞريرة ُال/ ُال رش٠ل ا 
  ٔ  .(1)«يذُتٔن فيصخغفرون اهلل فيغفر ىـًٓ م  ذلْب اهلل ةكً وىـشاء ةل

ٔاْد؛ اكتلايل/  وهل ش
ٌٗ (2)خديد أيب ذر، واخخًٖ ٌيٝروي ٘ٚ  -1  ، والػ٠اب نٚ أيب ذر يف ٞذا ابلاب ٘ا رواه مصٖ

/ ٌَ ساء ةاىـحصِث فيّ غرش يلٔل اهلل »/ ُال/ ُال رش٠ل ا  ر  وىريه/ نٚ أيب ذَ 
ر  ب  ر  ل  ٌريٓا، أو أغفر، وٌَ ت   ث  أٌراىـٓا وأزيد، وٌَ ساء ةالصيئث فشزاؤه شيئ   ا ٌين شب 

، ثر ، وٌَ أحا ي يٍ ي أحيخّ ْروى   حلربج ٌِّ ةاعر ، وٌَ حلرب ٌين ذراعر حلربج ٌِّ ذراعر 
 .(3)«ةر ر  ا ىليخّ ةٍريٓا ٌغف  ئر ال يرشك يب شي   ثر األرض خطيئ   اب  ر  ل  وٌَ ىليين ة  

 .«فيّ غرش أٌراىـٓا، أو أزيد»ويف روايث ملصٖٗ/ 
ا مأل األرض »وٍٕق إزبار/  خطايا، ذً لً يرشك يب كال اهلل حتارك وحػاىل/ لٔ أن غتدر

ختج هل  ً  حبصِث فيً يػٍيٓا ن   ْ ء  األرض خطايا، أو كراب األرض، وإن  شيئرا غفرت  هل م و 
فيً يػٍيٓا لً حكخب شيئرا،  ، وإن ًْ بصيئث  ، وإن غٍيٓا نختج هل غرش حصِات  حصِثر 

، وإن حلر بفإن غٍيٓا نختج شيئثر  ٌين ذراعر  ، وإن حلر ب ٌين شبرا حلربج  ٌِّ ذراعر
ّ  ْروىثر  ، وإن أحا ي يٍ ي أحيخ   .«حلربج  ٌِّ ةاعر

/ اةَ آدم، إُم ٌا كال اهلل »/ وهل طاٞد آخر ٘ٚ خديد اةٚ نتاس ُال/ ُال رش٠ل ا  -2
دغٔحين ورسٔحين غفرت  لم ىلع ٌا اكن ٌِم، ولٔ أحيخين ةلراب األرض خطايا ىليخم 

ء  األرض ٌغفرةر  ٍ و   .(4)«ٌا لً ترشك يب، ولٔ ةيغج  خطاياك غِان الصٍاء غفرت  لم ة 

 
  

                                      
 . (2749)أخرجٝ مصٖٗ  (1)
 . (1122) رُٗ ،(6/265)إهٖٔ، لرلارُفين  (2)
 .(2687)مصٖٗ  أخرجٝ (3)
 .(12/19)أخرجٝ إفرباين يف الٓتري  (4)
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 ثـديـحـراوي ال

 
 

 حِد٘ج حردمخٝ يف احلديد اثلإد نرش ٘ٚ )األربهني(.
 

 
 أهمية احلديث ومنزلته

 
 

انٖٗ أن ٞذا ابلاب ٘ٚ » ُال اجل٠وي وُد أٛىه ْخاةث )األذاكر( ةكخاب االشخيٍار/
يُهخىن ةٟا، وُُياٌَق ىلع إهٙٔ ةٝ، وُػدُت ةخأخريه اتلٍاؤل ةأن خيخٗ ا أٞٗ األة٠اب إيت 

 .(1)«الٓريٗ جلا ةٝ
وٌيٝ إطارة إىل حيٖيب ُخْصٚ إلٚ ةا حهاىل يف آخر إهٟد ةادلٛيا وأول إهٟد 

 ةاآلخرة.
 
 

 

  

                                      
 .(618)صاألذاكر  (1)
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 شـرح املفـردات

 
 
ٚ  لّ ٜٟ٘ا، ٠ٞ ةٍخح إهني املٟٖٙث، ُئ/ ٠ٞ  /«غِان الصٍاء» الصداب، وُئ/ ٘ا َع

َر إذا رٌهَج رأشّ. َٟ  أي/ َك
ر اب األرض» ْرب مٖئٟا، أو ةٖٙئٟا،  /«ةل  ُِ ويه ةؾٗ إِاف أطٟر ٘ٚ ْرسٞا، أي/ ة

٠ أةٖو يف َشَهِث إه٠ٍ.  ٞو
راةٓا ٌغفرة» راةٟا لٖٙظاََكَث وإال ٌٙيٍرة ا شتداٛٝ  ، أي/«ةل  ُِ َ ة ٕيٍرحُٟا لّ، وَعرب 

شم ٘ٚ ذلّ، وكاٞر احلديد خػ٠ل امليٍرة لٖخفايا وإن لٗ يػدتٟا اشخيٍاٌر، أنلٗ وأو
ْٚ طاء ا  َٙ ا للكِّ أخٍد، ةٔ ل ًّ٘  هل ذلّ ْٙا ال خيف. وال ٘اٛم ٜ٘ٝ؛ إال أٛٝ ٕحس ًع
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 الشرح اإلمجالي

 
 

َ ٌيٝ األشتاب إيت  شتداٛٝ ♫ٞذا احلديد يدّل ىلع َشَهث  وكر٘ٝ وج٠ده، وُد َبني 
ٟا امليٍرة لٖٙرء، ويه ادلًعء واالشخيٍار، ونَٖ  ٞذيٚ الصبتني ىلع اتل٠خيد، ٌٙٚ ةٔ ُػ حت

دً  ٕيق ا  ال دًعء وال ىريه.  وال يٍٜم ٘م الرشك يشءٌ  ،ٍٛهٝ ادلًعء واالشخيٍار ؛ام٠خِّ
ٔ  يف حهٖيِٝ ذلّ ىلع اتل٠خيد وٛيف الرش ٌٝ وٕه ٕهدم االىرتار ةرمحث ا ال٠اشهث  ك حجتي

 وحرك إهٙٔ واالجخٟاد يف ذلّ.
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 الشرح التفصيلي

 
 

ٞذا احلديد ٘ٚ األخاديد إِدشي ث، وُد مىض ةيان ٘هىن احلديد إِدس وإٍرق 
 خٝشتُب تصٙي ةحٜٝ وبني إِرآن، وكذا إٍرق ةحٜٝ وبني احلديد اجلت٠ي، ْٙا مىض

 .(1)ةاحلديد إِدس
  /يا اةَ آدم»كٔهل»/ 

 ٞذا ٛداء لٗ يَُرْد ةٝ واخد ةهيٜٝ ٠ٌٟ ًعم، ووجٝ ن٠ٙ٘ٝ أٛٝ ٍ٘رٌد مؾاٌف ٌيهٗ ةين آدم.
ٔ يدخٔ األٛبياء يف ٞذا اجلداء؟  ٞو

يدخ٠ٖن، وُئ/ ال يدخ٠ٖن ةانختار اجلداء األول يف احلديد؛ ل٠ٟٓٛٗ ٘هػ٠٘ني، 
 الرشـيث ال حِخيض ال٠ُ٠ع.ويف اجلداءيٚ اآلخريٚ؛ ألن 

ڇ ڇ ڇ ڍڍ ﴿/ والراجح/ دخ٠هلٗ، ويظٟد ذللّ ٠ُهل حهاىل جلبيِّٝ 

 .[3 /انلرص] ﴾ڌ ڌ ڎ
َٗ ٘ٚ األول،  ِٟ َدان ملا ٌُ ر ذالث مرات يف احلديد، واألخريان مؤكِّ ذا اجلداء ُد حكر  ٞو

ذا اجلداء مظِهٌر ةرٌهث املٜادى؛ ألٛٝ ـٖب اإلُتال، وال يفٖب اإلُتال ذا  ٞو إال إهليٗ. ٞو
َرار. ْٓ  ٠ٞ رسي اتل 

 اغرتاض/
 يك٠ن لٖتهيد، وابلهيد وابُلْهد مظِهٌر ةاحلِارة؟ «يا» اجلداء ةـفإن كيو/ 

                                      
 .(233/ 2)احلديد الراةم وإهرشيٚ اجلا٘م رشح األربهني   (1)
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ٔاب/  حٜـزياًل هل ٜ٘ـزٕث ابلهيد، إ٘ا ٕهلٙخٝ  -أيًؾا- إٛٝ ُد يُٜاَدى ةٟا إِريبفاجل
 إحلٝ، والك األمريٚ غإٌح ٜٞا.، أو ٕيٍٖخٝ نٙا شيََُْٖق «يا ا» ْٜداء إهتد ربٝ ةـ

ر اخلاص وإرادة إهام.«االةٚ»و ْْ ٚ ِذ ِ٘  / ةٙهىن ال٠دل الظامٔ لؤلٛىث دلاًزا مرشاًل 
ر ؟

ن  وذ ر  ةاذلِّ
 
 وملاذا أ

ِر؛ ملزيد رشٌٝ، وإال ٌاألٛىث ٘رٖٝ ٌيٙا يأيت. ْْ ُٚ ةاذلِّ وذَِر االة
ُ
 أ

  اتليليً؟خاغًث وأن  اجلٚ يدخ٠ٖن يف «يا نتادي»وملاذا لً يلو/ 
ٔاب ىلع وسٓني/  واجل

 إلكٟار مزيد رشٌٝ. -1
٠ ىري غديح. -2  وملا يف اتلهٙيٗ ٘ٚ إيٟام دخ٠ل املالئكث ٌيٙا يأيت، ٞو

ذٗ إن َكٙث )اةٚ(، أو )ةين(، أو ٘ا أطتٝ ذلّ إذا أؽيٍج إىل إِتيٖث، أو إىل األ٘ث 
٠ر  ٠ر واإلٛاث، وإذا أؽيٍج إىل يشء حمػ٠ر ٌيه لزْل ٌِؿ، ويه ٜٞا يف تظٙٔ اذْل

٠ر واإلٛاث. «يا اةٚ آدم» احلديد مؾاٌث إىل األ٘ث َكٟا، خيد ُال/  ٌحظٙٔ اذْل
٠ واخد ٌحظٙٔ  ويخفرع ىلع ْذه املصأىث/ ل٠ ُال ُائٔ/ ٞذا ابليج وًُ ىلع ةين غإح ٞو

٠ر واإلٛاث ٠ر ٌِؿ؛ ألٟٛٗ حمػ٠رون، أ٘ا ل٠ ُال/ ٞذا وًُ ىلع ةين حٙيٗ طٙٔ اذْل  .(1)اذْل
 ٠ٞ أة٠ إبرش نٖيٝ الػالة والصالم./ «آدم»

 ىري ٜ٘رصف لٖهٖٙيث، ووزن إٍهٔ أأدم ةٟٙزحني، األوىل ٘خدركث، واثلاٛيث «آدم»وٍٕق 
ةِْدَٕج اثلاٛيث

ُ
ا لٖخخٍيً. -ويه ٌاؤه- شاْٜث، ٌأ ًٍ  إٔ

٠ كاٞر وجٟٟا؛ ألٛٝ  /«آدم»و ٕحس ةأنجيم، وإٛٙا ٠ٞ ٘أخ٠ٌذ ٘ٚ أديٗ األرض، ٞو
 .(2)ٞذا نٚ اةٚ نتاس واةٚ مصه٠د خم٠ٖق ٜ٘ٝ. ويروى

                                      
 . (433ص)، الةٚ نريٙني اجل٠ويث رشح األربهني (1)
 . (1/279)ِٕرـيب حٍصري ا، و(18/7)ٕفربي ا حٍصري (2)
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- خيق اهلل آدم ٌَ أديً األرض لكٓا، فخرسج ذريخّ ىلع حنٔ ذلم» ويُْروى يف احلديد/
ٔد واألمحر واألصفر، والصٓو واحلزن، واىطيب واخلتيد -أي/ ٘رٖٝ  .(1)«ًٌِٓ األةيض واألش

 ، أي/ أ٠ٛاع أديٟٙا.«٘ٚ أديٗ األرض»و٠ُهل/ 
ِ٘ٚ ؽريه.واحلْزن، أي/ ىٖيق   ُٚ َ٘  إِٖب ُاِشيْٝ، حبيد ال يُْرىج خريه، وال يُْؤ

ِث، ويه محرة حٙئ إىل الص٠اد، وال يِخيض ٞذا أن آدم اكن  َ٘ ْد
ُ
وُئ/ ٘أخ٠ٌذ ٘ٚ األ

ْذلّ، وال يٜايف ٘ا ورد ٘ٚ أن ل٠ٛٝ اكن ةني ابلياض واحلٙرة، وُد اكن ةديم اجلٙال؛ ٌإن 
٘ٚ أول خِٖٝ، ْٙا  (2)اكن ىلع اثلٖد ٘ٚ دماهل، واكن ـ٠هل شتني ذراًًع  ♠ي٠شً 

َْ غيرًيا، ذٗ ْرب ْيريه ٘ٚ ةجيٝ.(3)«خيق اهلل آدم ىلع صٔرحّ»يٍيده خديد/   ، ٌٖٗ خُيَْٖ
ََ آدم ٘ٚ شتني ٠ًًٛع ٘ٚ أ٠ٛاع األرض وـتائهٟا، ٌجاء أوالده خمخٖيف  ِٖ وُئ/ ُخ

املهىن أوجب ا يف الٍٓارة إـهام شتني مصٓيًٜا ةهدد األل٠ان وإفتائم، وُئ/ هلذا 
 أ٠ٛاع ةين آدم حلهٗ اجلٙيم ةالػدُث. وا أنٖٗ ةٟذا.

٠ نٜد أٞٔ الٓخاب آدام ةإطتاع ٌخدث ادلال ة٠زن خاحام  وُئ/ آدم اشٗ رسياين ٞو
 ووزٛٝ ٌاًعل، ا٘خٜم رصٌٝ لٖهجٙث وإهٖٙيث.

 .(4)«آدام، ٌصيم آدم ةٝ، وخذٌج األًٕ اثلاٛيث/ -ةإهرباٛيث- إرتاب» /وُال اثلهٖيب
  /إُم ٌا دغٔحين ورسٔحين»كٔهل»/ 

، أو نالٛيث  أي/ إّٛ ٘ا دن٠حين يف أي وُج ٘ٚ حلٔ، أو ٟٛار، أو ىلع أي خال ٘ٚ رِس 
 ىٍرُت لّ.

ْخِصََن  إحلّ ٘ا  /«ٌا»و
ُ
مػدريث كرٌيث، واملهىن، أي/ ٘دة دًعئّ إياي، ْٙا ح٠ِل/ أل

                                      
 ، وُال إرت٘ذي/ خصٚ غديح.(2955)، وإرت٘ذي (4693)، وأة٠ داود (19582)أخرجٝ أمحد  (1)
 احلديد.  «...خيق اهلل آدم  وطٔهل  شخٔن  ذراعر »ُال/  ^نٚ اجليب  ◙ويف خديد أيب ٞريرة  (2)

 . (2841)، ومصٖٗ (3326)أخرجٝ ابلخاري 
 .(2841 ،2612)، ومصٖٗ (6227)أخرجٝ ابلخاري  (3)
 . (7/171)ٌخح ابلاري  (4)
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 أي/ ٘دة خد٘خّ يل.خد٘خين، 
 وٕحس املِػ٠د/ أن امليٍرة حتُػٔ يف وُج ادلًعء و٘دحٝ.
 ٌاملراد أي وُج دن٠حين، ال حِييد امليٍرة ةز٘ٚ ادلًعء.

 رٌم احلاجات إىل رٌيم ادلرجات، وإكٟار إهجز واملصٜٓث ةٖصان اتلرضع. /«ادلعء»و
٠ ةال واشفث ٘ٚ خػ٠غيات ٞذه األ٘ث، ٌاألمٗ الصاةِث اكٛج  حٍر إىل األٛبياء يف رٌم ٞو

 احلاجات إىل ا حهاىل.
/ »/ روى ٘هٙر نٚ ُخادة ُال ، اكن يِال لٖٜيبِّ ا إال ٛيبٌّ َٟ ْنِفيَْج ٞذه األ٘ث ذالذًا لٗ ُيْهَف

ُ
أ

، واكن [78 /احلز] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ﴿اذٞب ٌٖحس نٖيّ خرٌج، وُال هلذه األ٘ث/ 
، [343 /ابللرة] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ﴿يِال لٖٜيب/ أٛج طٟيد ىلع ٠ُمّ، وُال هلذه األ٘ث/ 

ْٔ ُتْهَؿ، وُال هلذه األ٘ث/    .(1)«[66 /اغفر] ﴾ٺ ٺ ٺٿ﴿واكن يِال لٖٜيب/ َش

احّ/  فرع/ يف حكً ادلعء، وآداةّ، ومهرْو
ڀ ٺ ٺ ﴿/ نٖيٝ ةاإلجاةث، ْٙا ُال حهاىل ةٝ، وم٠ن٠دٌ  وادلًعء ٘أم٠رٌ 

 ﴾ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿ ، وُال/[66 /اغفر] ﴾ٺ ٺٿ
وُد يصخٍاد وج٠ب ادلًعء ٘ٚ ةهؼ  ،[63 /األُػام] ﴾ک گ گ﴿ ، وُال/[56 /األغراف]

٠رة ةٍٖق األمر، ٕكٚ األخاديد ال٠اردة يف ٌؾٔ ادل / وبهؾٟا ةٍٖق ًعءٞذه الػيو املْذ
 حدلي ىلع اشخدتاب ادلًعء، وحأكيد اشخدتاةٝ. ؛ةػييث اتلخيري (2)« إذا دع أحدكً»

 ًِ د ا ويصخجاب ادلًعء إذا اكن م٠اٌ  ٟ  ▐ا لرشوـٝ وآداةٝ، وُد حه
ذا ِ٘ي دٌ  ٠رة ٜٞا، ٞو  ؛ةادلًعء اجلائز لٖظخع ةاالشخجاةث هل ْٙا مىض يف اآليث األوىل املْذ

ٍٗ إِ  ٍٚ آخر ىري رج ىلع ، أو دًع(3)ٗ، أو ُفهيث رخْذ ال يُصخجاب ملٚ دىع ةإذ ٍٔ ةدخ٠هل يف دي
                                      

 .(16/648)أخرجٝ إفربي يف حٍصريه  (1)
 .(2678)ومسلم (، 6338)أخرجه البخاري (2)

ر ٞذا إِيد يف خديد أيب ٞريرة  (3) ْْ ، ليػتد» مر٠ًًٌع/ (2735)نٜد مصٖٗ  ◙ورَد ِذ ، أو د  ٌا لً ي   ال يزال ي صخشاب   ً ع  ةإذ
  ً  .«كطيػث  رح
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 ديٚ اإلشالم وحن٠ ذلّ.
 وٌَ آداب ادلعء/

٠رة. اثلاٛيث مػاختخٝ لٖخ٠ف وإفٙم ْٙا يف اآليث -1  املْذ
ع واخلٍيث ْٙا يف اآليث اثلاثلث. -2  ومػاختخٝ لٖخرضي
٠ر -3 ٔا اهلل وأُخً »/ ، وُال ومػاختخٝ لٖرجاء ْٙا يف خديد )األربهني( املْذ ادغ

ٔكِٔن  ٔا أن اهلل ال يصخشيب دعءر ٌَ كيب اغفو الهم  .(1)«ةاإلساةث، واغيٍ
 يف احلديد إهارش ٘ٚ ٞذا املهىن وُد مىض واجخٜاب احلرام؛ اكلربا والزٛا وىريٞٙا. -4

ٌيٙا ُروي يفٖب ٘ٚ الػتيان االشخيٍار، وي٠ِل/  ؛ وهلذا اكن نٙر )األربهني(
خ اب- إٛكٗ لٗ حذٛت٠ا، واكن أة٠ ٞريرة ي٠ِل» ُٓ اىٍر أليب  امهلل/ ٠ُل٠ا/ -ٕيٖٙان ال

 .(2)«ٞريرة، ٌيؤ٘ٚ ىلع دًعئٟٗ
وهلذا ٛيه إهتد أن ي٠ِل يف دًعئٝ/ ا اىٍر يل إن طئج، وٕكٚ وإهزم يف ادلًعء/  -5

 .(3)حلهزم املصإث، ٌإن ا ال مٓره هل
/ حتري األوُات إٍاؽٖث، وحِديٗ ال٠ؽ٠ء والػالة واتل٠بث -أيًؾا- و٘ٚ آداب ادلًعء -6

وإذا  واشخِتال إِتٖث ورٌم األيدي واٌخخاخث ةاحلٙد واثلٜاء والػالة ىلع اجليب 
ا يهٗ ةادلًعء وال خيع ٍٛصٝ. ً٘  اكن إ٘ا

ات ادلعء/  وٌَ مهرْو
ٔا ىلع ال / »▲ادلًعء ىلع اجل ٍس ةامل٠ت، أو ىريه/ ْٙا يف خديد أم شٖٙث  -1 حدغ

 .(4)«ىلع ٌا حلٔلٔن ِٔن  ٌِّ ؤ  أُفصكً إال خبري؛ فإن املالئكث ي  

                                      
 وُال/ خديد ىريب. ،(3479)وإرت٘ذي  ،(6655) أخرجٝ أمحد (1)
 . (3/1173)جا٘م إه٠ٖم واحلكٗ  (2)
 . (2679)، ومصٖٗ (6339)أخرجٝ ابلخاري  (3)
 . (923)أخرجٝ مصٖٗ  (4)
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ِ  / »-مر٠ًًٌع - ويف خديد أيب ٞريرة  أحدكً املٔت، وال يدع ةّ كتو أن ني   ال يخٍ
ر ه  إال خرير ٍيّ إُّ إذا ٌات أحدكً اُلطع غ ،يأحيّ  ٍ َ  ع   .(1)«ا، وإُّ ال يزيد  املؤٌ

ز ُزل  ةّني   ِ  ال يخٍ/ »-مر٠ًًٌع - ◙ويف خديد أنٍس  فإن اكن ال  ، أحدكً املٔت  ل ٍّ 
 ِِّ ٔفاة خرير أحيين ٌا اكُج احلياة خرير  امهللا فييلو/ ير ةد  ٌخٍ ٔف ين إذا اكُج ال  .(2)«ا يلا يل، وح

، ُال/ ُال ¶ْٙا يف خديد جاةر ةٚ نتد ا  واألم٠ال/ والد،وكذا ادلًعء ىلع األ -2
ٔا ىلع ال » /رش٠ل ا  ٔا ىلع أوالدكً وال حدغ ٔا ىلع أُفصكً وال حدغ حدغ

ل  فيٓا غطاءر 
 
أ ٔا ٌَ اهلل شاغثر ي ص  ٔ اف ل ٔاىكً؛ ال ح   .(3)«ب  ىكًيفيصخش أم

ٔاطع ادلعء/  م
ر  وجي٠ز ادلًعء يف دميم األ٘اكٚ واألزٜ٘ث، ندا أ٘اكٚ اخلالء واجلجاشات ٌال يُْذ

  ذللّ.ٌيٟا اشٗ ا، وٕحصج حماًلّ 
ٔد ةاالشخشاةث فيٓا، وٌِٓا/  ويصخحبُّ ادلعء يف األوكات اىفاطيث، والصاعت املٔغ

 ذُُٖد الٖئ األخري. -1
 الصج٠د يف الػالة. -2
 الصانث إيت يف ي٠م اجلٙهث. وىري ذلّ. -3

 ث/تٓدفع  ش
 ٌٙا ٌائدة ادلًعء ٘م أن  إِؾاء ال َمَرد  هل؟ /فإن كيو
ٔاب ٌانٖٗ أن  ٘ٚ دمٖث إِؾاء رد  ابلالء ةادلًعء، ٌإِن  ادلًعء » /٘ا ُاهل إيزايل /فاجل

شتب رّد ابلالء ووج٠د الرمحث، ْٙا أن  ابلذر شتب خلروج اجلتات ٘ٚ األرض، و ْٙا أن  
 .(4) «إرتس يدٌم الصٟٗ؛ ْذلّ ادلًعء يرد ابلالء

                                      
 . (2682)، ومصٖٗ (5673)أخرجٝ ابلخاري  (1)
 . (2683)، ومصٖٗ (5671)أخرجٝ ابلخاري  (2)
 . (3339)أخرجٝ مصٖٗ  (3)
 .(329-1/328)إخياء ن٠ٖم ادليٚ  (4)
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ِمَر ةٝ إهتد، ٠ٌٓن  /يكيف يف ٌائدة ادلًعء» /يوُال الصٜد
ُ
أٛٝ نتادة وـانث، وُد أ

ُ ً ىلع ٘ا ُذْر  .(1)«ادلًعء ذا ٌائدة ال يخ٠
ال يردُّ اىلظاء  إال / »ُال/ ُال رش٠ل ا  ◙ويظٟد ذللّ/ خديد شْٖٙان 

 ُّ ر إال اىب   ٍ ، وال يزيد  يف اىػ   .(2)«ادلعء 
، ويٖز٘ٝ ٘ٚ زنٗ أٛٝ ال ُيخاج إىل ادلًعء ٌِد ْذب ونىص» /ةٚ نتد الصالماوُال إهز 

٘ٚ اثل٠اب وإهِاب ال ةد   ألن ٘ا ُؾاه ا حهاىل ؛إفانث واإليٙان أن ي٠ِل/ ال خاجث جلا إىل
 َ٘ ٚ ٜ٘ٝ، و٘ا يدري ٞذا األمحَ أن  ا حهاىل ُد رح ب مػإح ادلٛيا واآلخرة ىلع األشتاب، و

ٜ٘ٝ لز٘ٝ أن ال يأكٔ إذا جاع وال يرشب  -إِؾاء ال ةد  ةٝ أن  ٘ا شتَ  ةٜاًء ىلع- حرك األشتاب
وي٠ِل يف  حإذا مرض، وأن يَٖق الٍٓار ةال شال ىواإذا نفض، وال يٖبس إذا ةرد، وال يخد

ذا ال ي٠ِهل مصٖٗ وال ًعُٔ  .(3)«ذلّ َكٝ/ ٘ا ُؾاه ا حهاىل ال يُرَدي، ٞو
  /ٌا دغٔحين»وكٔهل»/ 

 حدن٠ين وتصإٔين، وُئ/ ةٔ ٘ا دَ٘ج حهتدين.أي/ ٘ا د٘ج 
َ ادلًعء يف إِرآن ةإهتادة، ْٙا ُال حهاىل/  ٠ إهتادة، وُد ٌرُسِّ ڀ ٺ ﴿ألن ادلًعءٞ 

 .[66 /اغفر] ﴾ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
  /ورسٔحين»كٔهل»/ 

ال٠او/ لٖدال، ال لٖهفً املٍيد ٘فَٖ اجلٙم؛ ألن إهفً يِخيض أن امليٍرة حرتح ُب 
 ىلع ادلًعء وحارًة ىلع الرجاء، وٕحس ْذلّ.

 ةٔ حرتحب ىلع ادلًعء ةِيِد الرجاء؛ ألن احلال ُيٌد يف ًعمٖٟا )امليٍرة(.
ٜٝ ُخْصٚ إلٚ ةا حهاىل، وحٙام االنخٙاد  ٙي وإٛٙا اكن الرجاء ُيًدا يف إيٍران؛ تلؾ

                                      
 . (93)، لؤلخري ٝالكم إيزايل والصٜدي ٘ٚ رشح شَن اةٚ ٘اج (1)
 وُال/ خصٚ ىريب. ،(2139)أخرجٝ إرت٘ذي  (2)
 . (279)صاجل٠اٞر الٖؤلؤيث ىلع األربهني اجل٠ويث  (3)
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 .(1)«أُا غِد ظَ غتدي يب»نٖيٝ، وُد ُال حهاىل يف احلديد إِدس/ 
ٟا يشٌء؛ ألٟٛا وَِشَهْج لك  يشء. ٗ يخهاكٙ َْٟج ل هتد، وإذا ح٠ج  ٝ رمحث ا حهاىل ٖل ٞا حخ٠ج   ٌهٜد

رْص  -يف اليغث- والرسا َِ  / األمٔ.-ةاملد- / اجلاخيث. والرجاء-ةإ
ا/ ٔ ٘م األخذ يف أشتاب احلػ٠ل. واصطالحر  حهَٖي إِٖب ةٙرى٠ٍب يف خػ٠هل يف املصخِت

 وبني اىطٍع؟وٌا اىفرق ةيِّ 
ٔ  أن يلٍرغاختٝ ةِٙػ٠ده. ٠ ٘ذم٠م، وُ  إفٙم ٕحس ٌيٝ أخٌذ ةاألشتاب، ٞو

ْٚ رََجا خػاًدا، أو »/ ُال اةٚ اجل٠زي َ٘  ِٔ
رَ َٙ اِِج ٘م اإلرصار ىلع املهػيِث ْ ُٔ الر  رَ َ٘

 .(2) «ودًلا و٘ا َزَرَع و٘ا ٛكحَ 
ا َٟ َٓ ِٕ ّْ َمَصـا ْٗ تَْصـُٖ  حَرُْج٠ اجل َجاَة َولَـ

 

ــبَِس إِن    ــِري ىلَعَ احْلَ ْ َْ يََْٜث اَل  ٍِ ــ  الص 
 

 ،[36 /اىػِهتٔت] ﴾ھ ھ ھ﴿وُد ُيْفََٖ الرجاء ىلع اخل٠ف، وٜ٘ٝ/ ٠ُهل حهاىل/ 
 ، أي/ ال ختا٠ٌن نلٙث ا.[33 /ُٔح] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 ، أي/ ال خيا٠ٌٛٝ، وحػح إرادحٝ ٜٞا.[77 /انلتأ] ﴾ې ې ې ې ى﴿وُال حهاىل/ 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿وُد يُصخهٙٔ إفٙم ةٙهىن/ الرجاء، ْٙا يف ٠ُهل/ 

 .[87 /الشػراء] ﴾حئ
 مصأىث/

ٔ األٌؾٔ لٖظخع حيٖيب الرجاء ، أو  ييٖب نٖيٝ داء احلأس ٘ٚ رمحث ا؟خلال   ؛ٞو
 مٓر ا؟٘ٚ  ييٖب نٖيٝ داء األ٘ٚ خلال   ؛حيٖيب اخل٠ف

ا ٌالرجاء وخ٠ٌٝ مصخ٠يني، وإن اكن مريًؾ  ؤهأن يك٠ن رجا /ٌالراجح نٜد الظاٌهيث
َ  ةاهلل / »أٌؾٔ ٠ِٕهل  َ اىظ ٔ ُي  ص  َ  أحدكً إال ْو  .»(3)ال ئٍح

                                      
 . (2675)، ومصٖٗ (7435)أخرجٝ ابلخاري  (1)
 (.1/891)الةٚ اجل٠زي  ،ْظً املظلك ٘ٚ خديد الػديدني (2)
 .(2877)أخرجٝ مصٖٗ  (3)
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فيهً إن اكن ًعغيً  ونٜد احلٍٜيث/ ٌاخل٠ف أٌؾٔ، وإن اكن٘  ٔ ا  ٔ، أو إن اكن ُت ؾ ٌالرجاء ٌأ ا 
ٔ، أو إن اكن غديًدا  ؾ ٔ، وإن اكن ةهده ٌالرجاء ٌأ ؾ  .(1ٔ)ٌاخل٠ف أٌؾاذلٛب ٌاخل٠ف ٌأ

 كصث/
َٔ ىلع الظاٌيع » يف مرؽٝ اذلي ٘ات ٌيٝ، ٌِئ هل/ ْيً أغتدَج يا أةا  ♫ُدِخ

نتد ا؟ ُال/ أغتدُج ٘ٚ ادلٛيا راخاًل، وإلخ٠اين ٍ٘ارًُا، ولٓأس املٜيث طارًبا، وال 
يٟا. نزِّ

ُ
 أدري إىل اجلٜث حػري رويح ٌأٜٞيٟا، أم إىل اجلار ٌأ

 ذٗ ُال/
ا   ٙ يِب َوَٕـ ِٞ ـَذا َ٘  ََُصـا َُْٖـيِب وََؽـاَُْج 

 

ا  َٙ ــ٠َِك ُشــٖ  ٍْ َِٕه ــينِّ  ِ٘  َجَهٖـْـُج الر َجــا 
 

 ُٝ ـــ ـــا ََُرْ خُ  ٙ ـــيِب ٌََٖ يِن َذْٛ َٙ ـــاَك  َتَه
 

ــ٠ُكَ   ٍْ ــ٠َِك َر ِّ اَكَن َع ٍْ ــا ةَِه َٙ ْعَل
َ
 «أ

 

  /غفرت لم»كٔهل»/ 
 أي/ شرتُت نٖيّ ذ٠ٛبّ ةهدم إهِاب.

 وإه٠ٍ؟و٘ا إهالُث ةني إيٍران 
 ُئ/ ٘رتادٌان. وُئ/ إيٍران/ ملا لٗ يفٖم نٖيٝ أخد، وإه٠ٍ/ ملا اـٖم نٖيٝ.

 ؛ ٌإٛٝ يِخيض امليايرة ةحٜٟٙا.[786 /ابللرة] ﴾مئ ىئ يئ جب﴿ويظٟد ذللّ شياق اآليث/ 
٠ الصرت، وإه٠ٍ  وُئ/ ةحٜٟٙا ن٠ٙم وخػ٠ص ٘ٚ وجٝ؛ ٌإن امليٍرة ٘ٚ إيٍر ٞو

 الصرت املد٠، وال نٓصٝ، ٕكٚ ا حهاىل إذا شرت نٍا.ةٙهىن/ املد٠، وال يٖزم ٘ٚ 
  /ىلع ٌا اكن ٌِم»كٔهل»/ 

 أي/ ٘ٚ املهايص ىري الرشك، خيد شيأيت يف اجلداء اثلإد حِييد امليٍرة ةهدم الرشك.
 ةٙهىن وُِجَد. /«ىلع»

                                      
تيث برشحإٍخ٠خات  (1)  . (293)ص األربهني اجل٠ويث ال٠ٞ
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 ٍ٘ه٠ل ىٍرُت. /«ٌا اكن ٌِم»
 .«أةايل» أو ةٙهىن/ ابلاء ٘خهِٖث ةـ

 ٘خهِٖث ةٙدذوف حِديره/ ىٍراًٛا مظخٙاًل مصخهٖيًا؛ لصهخٝ ىلع ٘ا اكن ّٜ٘.أو ىلع ةاةٟا 
، أي/ ال اشخٓرثٞا وال اْرتث ةٟا وإن حٜا٘ج ْرثحٟا؛ ألن ا حهاىل ال «وال أةايل»

ٝ  -يخهاكٙٝ يشء، ٌالٓرري وإِٖئ، ةٔ إلاٞر واخليف، وبدء اخلَٖ وإًعدحٝ ِِّ مصخ٠ٍ يف خ
 .[78 /ىلٍان] ﴾حت خت مت ىت يتجث يب جت﴿حهاىل، ُال جٔ ونال/ 

 /فائدة 
ْٛب ٘م أٛٝ جييب يف ىريه ْج ْرثحٝ؛  -أيًؾا- وخع  ا دًعء امليٍرة ةاذل  َٞ وإن َتَٜا

ْٚ أٞٗ ٘ا يُصأل/ ٘يٍرة اذل٠ٛب و٘ا يصخٖزٟ٘ا؛ اكجلجاة ٘ٚ اجلار، ودخ٠ل ِ٘ ا ىلع أن   ًٟ  اجلٜث. حجتي
 فرع/ يف أشتاب املغفرة/

٘ات شتداٛٝ وُد رح ب  ىٍران اذل٠ٛب واخلفايا، ول٠ ةٖيج نٜان الصٙاء ىلع ِ٘دِّ
 ذالث يف ٞذا احلديد/

 الرجاء.٘م ادلًعء  -1
 االشخيٍار. -2
 اتل٠خيد وٛيف الرشك. -3

٘ث األوىل.وُد ميض الالكم نٚ امل  ِدِّ
 وأٌا االشخغفار/

  ٟ گ ﴿ /أن ييٍر ملٚ اشخيٍره ْٙا يف ٞذا احلديد، وكٙا ُال حهاىل شتداٛٝد ٌِد حه

 .[336 /اىنصاء] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
 .[399 /ابللرة] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ /شتدا٠ِْٝٛهل  م٠اؽَم،وأمر ةٝ يف 

 ،[37 /آل غٍران] ﴾ٺ ٿ﴿ /شتداٛٝ ٌِال ر،ادو٘دح املصخيٍريٚ ةاألش
 .[38 /اذلاريات] ﴾گ گ گ﴿ وُال/
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ /ٌِال  ،نٖيٝ املذٛبوخد 

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
 .[335 /غٍران آل]

ھ ھ ھ ے ے ﴿ /شتداٛٝ ا ٘ا يِرن االشخيٍار ةاتل٠بث، ْٙا يف ٠ُهلوكرريً 

ٔد] ﴾ۓ نتارًة نٚ ـٖب امليٍرة ةالٖصان، واتل٠بث نتارة  -خيجئذٍ - ٌي٠ٓن االشخيٍارُ  ،[3 /ْ
 .نٚ اإلُالع نٚ اذل٠ٛب ةا٠ِٖٕب واجل٠ارح

٠ /وأٌؾٔ االشخيٍار  .ٛػ٠ح ح٠بثٌ  -خيجئذٍ - ٘ا اُرتن ةٝ حرُك اإلرصار، ٞو
/ نٚ اجليب  ◙ْٙا ورد يف خديد أيب ٞريرة  ؛ويصخدب االشخيٍار ىلع ادلوام

ً  أن  يل ذُيب، فلال حتارك وحػاىل/ أذُب غتدي ذُتر  اغفر امهللفلال/  ،اذُتر  أذُب غتد  » ي ا ف ػ 
ا، فلال/ ربِّ هل ربًّا يغفر  اذلُب  ويأخذ ةّ غفرت  ىػتدي، ذً مهد ٌا شاء اهلل، ذً أصاب ذُتر 

ر  فاغفره يل، فلال حتارك وحػاىل/ غيً غتدي أن  هل ربًّا يغفر اذلُب ويأخذ ةّ غفرت  آخ   أذُتج  
فاغفره يل، فلال حتارك  ر  ا آخ  ذُتر  ا، كال/ ربِّ أذُتج  شاء اهلل، ذً أصاب ذُتر  ىػتدي، ذً مهد ٌا

ً  غتدي أن  هل رب ا يغفر  اذلُب   ي   .(1)«فييػٍو ٌا شاء ىػتدي ويأخذ ةّ غفرت   وحػاىل/ غ 
٠ر يف احلديد ٠ٞ  و٘هٜاه/ ٘ادَ٘ج  ذا االشخيٍار املْذ حذٛب، ذٗ حخ٠ب ىٍرُت لّ، ٞو
ٔ  ةال روًٛاإِٖب ِ٘ اذلي ذتج ٘هٜاه يف اإلرصار، وُيػٔ ٘هٝ اجلدم،  ةٝ نِدُ  ٖصان حلٜد

 ٠ٌٟ حردمث لٖخ٠بث.
ٙان ِْ اىٍر يل؛ ٌإن   شاًعٍت  امهللَن٠ِّْد لصاّٛ/  ،يا ُبيَن  »/ -الةٜٝ-  ♠ وذلا ُال ُٕ

 .(2) «ال يَرُدي ٌيٟا شائاًل 
 » /وُال احلصٚ

َ
وا ٘ٚ االشخيٍار يف ةي٠حكٗ، وىلع م٠ائدكٗ، ويف ـرُكٗ، ويف رِثُ كْ أ

                                      
 . (4953)أخرجٝ مصٖٗ  (1)
ره (2)  . (2/294) األغ٠ل ٠ٛادر يف إرت٘ذي خٓيٗ ْذ
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 .(1)«ةحزنل امليٍر كٗ، ويف دلالصكٗ أيٜٙا ْٜخٗ، ٌإٛكٗ ٘ا حدرون ٘ىتاُأش٠
٠ اشخيٍار املذٛبني وُد »/ ♫ ُال اجل٠وي وانٖٗ أن االشخيٍار ٘هٜاه/ ـٖب امليٍرة، ٞو

٠ اشخيٍار األوحلاء الػاحلني، وُد يك٠ن ال نٚ واخد  يك٠ن نٚ حِػري يف أداء الظٓر، ٞو
٠ اشخيٍاره   .(2)«♥واشخيٍار األٛبياء  ٜٟ٘ٙا، ةٔ يك٠ن طًٓرا ٞو

ُارن ندمَ  ٘ا   ٠ ٙيٍرة/ٞ  ٍار اتلام امل٠جُب ٖل ٗ امليٍرةواالشخي ٝ، ووندٞ ٖ دح ٞأ ٙا٘   .اإلرصار،ْ 
ٚ لٗ يكٚ ذٙرة اشخيٍاره حػديح ح٠بخٝ؛ ٠ٌٟ اكذٌب »/ ُال ةهؼ إهارٌني يف  َ٘

 .(3)«اشخيٍاره، وُال ةهؾٟٗ/ اشخيٍارٛا ٞذا ُيخاج إىل اشخيٍاٍر ْرريٍ 
ذا ٠ٞ اشخيٍار ٘ٚ اشخيٍر ةٖصاٛٝ وُٖتٝ ُمرِصٌّ   ىلع املهػيث. ٞو

ذا ٘هين ٘ا ِٖٛٝ اجل٠وي يف  ال حِٔ/ أشخيٍر » /نٚ الربيم ةٚ خريٗ أٛٝ ُال (األذاكر)ٞو
. (4)«اىٍر يل وحُْب نٌل   امهللا إن لٗ حٍهٔ، ةٔ ُٔ/ ا وكذةً ا وأح٠ب احلٝ ٌي٠ٓن ذٛتً 

 واشخدصٜٝ اجل٠وي.
إذا ُال أخدكٗ أشخيٍر ا وأح٠ب » /نٚ حمٙد ةٚ احلٍٜيث ُال -أيًؾا- وورد ذلّ

 .(5)«اىٍر يل وحُْب نٌل   امهللإحلٝ؛ ٌإٛٝ إن لٗ يٍهٔ اكن ذٛتًا واكن ْذةًث، ٕكٚ حلِٔ/ 
اشخيٍر ا وأح٠ب إحلٝ، ٌِال نٙر/ وُيّ »وشٙم نٙر ةٚ اخلفاب رجاًل ي٠ِل/ 

حْتِ 
َ
 .(6)«ٟا أخخٟا/ ٌاىٍر يل وحُْب نٌل  هْ أ

ِديّ ملراطد أمري، وأح٠ب إحلّ أ امهلل»واكن نٙر يدن٠ ٌي٠ِل/  ْٟ شخيٍرك ذلٛيب وأْشخَ
 .(7)«إّٛ أَٛج ر ِّ  ؛ٌخُْب نٌل  

                                      
 . (158)أخرجٝ اةٚ أيب ادلٛيا يف اتل٠بث  (1)
 . (94ص)اجل٠ويث، ل٠ٜٖوي ربهني ألرشح ا (2)
 .(3/1167)جا٘م إه٠ٖم واحلكٗ  (3)
 .(622)صاألذاكر  (4)
 . (655) أخرجٝ ابليٟيق يف طهب اإليٙان (5)
د (642)أخرجٝ أمحد يف الزٞد  (6) ٜاد يف الٞز  .(2/464)، ٞو
 . (29513) يف املػًٜ أخرجٝ اةٚ أيب طحتث (7)
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إٛٝ ال ييٍر  ؛ين ُد كُٖٙج ٍٛيس ٌاىٍر يل ذ٠ٛ إ امهلل»ي٠ِل يف دًعئٝ/  واكن نٌلٌّ 
 .(1)«اذل٠ٛب إال أٛج

 .(2)«وحب نٖيٜا إّٛ أَٛج اتل٠اب الرخيٗ» /٠د ي٠ِل يف دًعئٝهواكن اةٚ مص
 .(3)«ال حدع يل ذٛتًا إال ىٍرحٝ امهلل/ »-أيًؾا- وي٠ِل

ةػييث « وأح٠ب إحلٝ»٘ٚ الصًٖ أن ي٠ِل اإلنصان يف دًعئٝ/  وهلذا ْره ـائٍثٌ 
 اذلٛب. ِوْزرِ  ٘مالٓذب  ا ىلع ا، وأخذ ِوْزرَ املؾارع؛ ألٛٝ إن لٗ يٍهٔ ذلّ اكن اكذةً 

نٚ أيب جهٍر ةٚ أيب نٙران أٛٝ  وىريه، وخاكه إفداوي احلٍٜيثشتَ ذلّ نٚ حمٙد ةٚ 
وُال/  ،أشخيٍر ا وأح٠ب إحلٝ، ولٜٓٝ ي٠ِل/ أشخيٍر ا وأشأهل اتل٠بث»ْره أن ي٠ِل الرجٔ/ 

٠ن ذلّ وي٠ِل٠ن/ اتل٠بث ٘ٚ اذلٛب يه حركٝ، ٌإذا ُال/ أح٠ب إحلٝ؛ ٌِد  ،رأيُج أغداةٜا يكٞر
ٛب، ٌإذا ًعد إحلٝ ةهد ذلّ اكن ْٙٚ وند ا، ذٗ أخٍٖٝ، اذلال يه٠د إىل ذلّ وند ا أن 

وال  ،وٕكٚ أخصٚ ذلّ أن ي٠ِل/ أشأل ا اتل٠بث، أي/ أشال ا أن يزننين نٚ ٞذا اذلٛب
 .(4)«نٚ الربيم ةٚ خريٗ -أيًؾا- ا، وُد ُرِوَى ذلّأةدً إحلٝ يهيدين 

ر خجخٟٗ يف غٍث اتل٠بث، وكذا يف ْرثة  ذٗ أورد إفداوي ٠ُل الربيم الصاةَ، وْذ
ً٘ « وأح٠ب إحلٝ» يف ةهؼ األختار/  ، وج٠اةٟٗ نٚ ٠ُهلاشخيٍار اجليب  ا ةك٠ٛٝ ٘هػ٠

 ً٘ ا ٘ٚ أي  ٘ٚ ٘ٚ اذلٛب وإه٠د، ٌال يٖدَ ةٝ ىريه يف ٞذا احلكٗ؛ ألن  ىريه ٕحس ٘هػ٠
 اذلٛب، أو إَه٠ْد.

ا أن ي٠ِل الرجٔ/ أح٠ب إىل ٌٖٗ يروا ةأشً  (5)وخإٍٟٗ يف ذلّ آخرون» /إفداوي ُال
٘ا ورد نٚ يهين/ -  ا رش٠ل نٚ روي ُد ٘ا /ذلّ يف ٟٗـٕ دجثـإ ٘ٚ واكن، ا 

                                      
 . (29522) يف املػًٜ أخرجٝ اةٚ أيب طحتث (1)
 . (29527) يف املػًٜ أخرجٝ اةٚ أيب طحتث (2)
 . (29532) يف املػًٜ أخرجٝ اةٚ أيب طحتث (3)
 .(4/288)رشح ٘هاين اآلذار  (4)
 . (3/1169)واحلكٗ  ْٙا خاكه اةٚ رجب يف جا٘م إه٠ٖم ،وٞٗ دم٠ٟر إهٖٙاء (5)
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 .(1) «(أشخغفرك وأحٔب إيلم)٠ُهل/ ٘ٚ يف ٍْارة املجٖس  اجليب 
ْوىَل ا٠ِٕٕني  -أيًؾا- ُد ُرِوَي نٜٝ ٌٟذا رش٠ل ا » /إفداوي ُال

َ
٠ أ رٛا، ٞو ٘ا ْذ

/ وُال ،[54 /ابللرة] ﴾ڳ ڳ ڱ﴿ ٌِال/ ،ُد أمر ةذلّ يف ْخاةٝ نٜدٛا؛ ألن  ا 
رٛا وأمر رش٠ل ا ، [8 /اتلحريً] ﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿ ٌٖٟذا  ؛ةذلّ يف اآلذار إيت ْذ

 .(3)«ٌيٙا ذٞب إحلٝ (2)وخإٍٜا أةا جهٍر ،أحبٜا ذلّ
و  اىطحاوي  ذلم يف ذالث حاالت/ وفص 

وال يريدون إه٠دة يف يشٍء  ،اذلٛب٘ٚ ٘ا وُه٠ا ٌيٝ  كَ رْ اجل٠از ىلع أٟٛٗ يريدون ةٝ حَ  -1
ٜ٘ٝ، ٌإذا ُال٠ا ذلّ وانخِدوا ٞذا ة٠ِٖبٟٗ اك٠ٛا ٘أج٠ريٚ ٘راةني، ٌٙٚ ًعد ةهد ذلّ 

ْجَرُه الصاةَ املٓخ٠ب هل ة٠ِهل وانخاكن ذلّ ذٛتً 
َ
 ِاده الصاةِني.ا أغاةٝ لٗ ُُيِْتؿ ذلّ أ

٘ٚ ُال ذلّ ةٖصاٛٝ ٘م انخِاده إَه٠ْد إىل ٘ا حاب ٜ٘ٝ ٠ٌٟ ةذلّ ا٠ِٕل ٘هاُب نٖيٝ؛  -2
 ألٛٝ ْذب ىلع ا ٌيٙا ُال.

٠ ٘هخِد ٕرتك اذلٛب اذلي اكن وُم ٌيٝ -3 ا وًعزم أن ال يه٠د إحلٝ أةدً  ،و٘ٚ ُال ذلّ ٞو
 إن طاء ا حهاىل.- ىلع غدُٝ ٠ٌٟ غادق يف ٠ُهل، ٘راٌب 

 أم ال؟ ،و اتلٔبث واالشخغفار ةٍػىنر واحد  ْمصأىث/ و
ٔد] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿ اآليث الصاةِث/ و٘ا يف ٘هٜاٞا يِخيض امليايرة  [3 /ْ

تيك ةحٜٟٙا، ٕكٚ  /أشخيٍر ا ٘هٜاه /ىٖب نٜد ْرري ٘ٚ اجلاس أن ٍٕق» /ُال الصي
 .(4)«اتل٠بث، ٌٙٚ اكن ٞذا ٘هخِده ٠ٌٟ يريد اتل٠بث ال حمإث

أن اتل٠بث واالشخيٍار يٍرتُان يف املهىن نٜد  /واذلي يلٟر ٘ٚ اجلػ٠ص ال٠اردة يف ابلاب

                                      
 .(6956)أخرجٝ إفداوي يف رشح ٘هاين اآلذار  (1)
 يهين/ أةا جهٍر ةٚ أيب نٙران. (2)
 .(4/293)رشح ٘هاين اآلذار  (3)
 . (13/472) ٌخح ابلاري (4)
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، ٌإذا ُال الظخع/ أشخيٍر ا ٌٟذه االٍٛرادنٚ اآلخر نٜد  ااجخٙانٟٙا، وييين أخدٞٙ
ٌٔ  بِّ ح٠بث، وإذا ُال/ أح٠ب إىل ا، أو رَ   لالشخيٍار وـٖب إه٠ٍ وامليٍرة. حُْب نٌل  ٌٟذا طام

٠رة. ؛ وُئ/ اتل٠بث ال حخٗ إال ةاالشخيٍار ُتٖٟا  لآليث املْذ
تيك  .(1)«واملظ٠ٟر أٛٝ ال يُْظرَتَط» /ُال الصي

اإلخالص، واجلدم ىلع ٘ا خػٔ، واإلُالع نٚ املهػيث إيت حاب  /ورشوط اتل٠بث
 ٜٟ٘ا، وإهزم ىلع أن ال يه٠د، وأن حك٠ن اتل٠بث وُج ُت٠ل اتل٠بث.

 و٘ٚ اإلُالع نٚ املهػيث/ حدارك ال٠اجتات، وإرجاع احل٠ِق ألغداةٟا.
ي ٞذا رجٔ رسق ٘ااًل ٘ٚ طخع وحاب إىل ا، ٕكٚ املظلك ْيً يؤد فإن كال كائو/

ٞذا املال إىل غاختٝ؟ خيىش إذا أدى املال إىل غاختٝ أن يِم يف مظالك ٌيديع ٘راًل غاخب 
 املال أن املال أكرث، أو يخٟٗ ٞذا الرجٔ ويظيم أمره، أو ٘ا أطتٝ ذلّ، ٌٙاذا يػٜم؟

ٔاب/ ال ةد  أن ي٠غٔ املال إىل غاختٝ ةأي ـريَ، وبإماكٛٝ أن يرشٔ املال ٘م  واجل
طخع ال يخٟٗ ةالرسُث ويهفيٝ غاختٝ، وي٠ِل يا ٌالن ٞذا ٘ٚ طخع أخذه ّٜ٘ أواًل 
ا أ٘يًٜا ةٙهىن أٛٝ ال يٙكٚ لػاخب املال  ً٘ واآلن أوغٖٝ إحلّ، ويك٠ن ٞذا الظخع حمرت

 مظلك. ياه وإال ٌأٛج الصارق، أ٘ا إذا اكن يٙكٚ ٌإٛٝأن ي٠ِل/ إ٘ا أن حهني يل ٘ٚ أنفاك إ
أن يهفيٝ إِايض، أو يهفيٝ األ٘ري، ي٠ِل/ ٞذا ٘ال ٍٕالن أخذحٝ ٜ٘ٝ، ٌرال ذلم/ 

وأٛا اآلن حائب، ٌأّده إحلٝ، ويف ٞذه احلال جيب ىلع ٘ٚ أنفاه إياه أن يؤديٝ إِٛاًذا لآلخذ 
 ورًدا لػاخب املال.
 ذت ٜ٘ٝ املال ُد ٘ات، ٌٙاذا أغٜم؟إن اذلي أخ فإذا كال كائو/

ٔاب/   يهفيٝ ال٠رذث، ٌإن لٗ يكٚ هل ورذث أنفاه ةيَج املال.فاجل
 أٛا ال أنرف ال٠رذث، وال أنرف ن٠ٜاٟٛٗ؟ فإذا كال كائو/

                                      
 . (13/472) ٌخح ابلاري (1)
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ٔاب/  يهٖٗ ٞذا وي٠غٖٝ إىل غاختٝ. يخػدق ةٝ نٙٚ ٠ٞ هل، وا  فاجل
 م.ٌٟذه مراحب اتل٠بث ةإجصتث ملٚ أخذ ٘ال طخع ٘هػ٠

 ٌإييتث يخخٖع ٜٟ٘ا إذا حاب. حأيت مصأىث اىغيتث/
ال ةد  أن يذٞب إىل الظخع وي٠ِل/ إين اىخبخّ ٌدٖٖين، ويف / ٘ٚ إهٖٙاء ٘ٚ ُال

ٔ، وُال/ إن نٖٗ ةإييتث ذٞب إحلٝ واشخدٖٝ، وإن لٗ يهٖٗ ٌال  ٞذا مظيلث، وٜٟ٘ٗ ٘ٚ ٌػ 
 خاجث أن ي٠ِل هل طحئًا؛ ألن ٞذا يٍخح ةاب رش.

ا، ْٙا جاء يف احلديد/ / ٘ٚ ُال وٜٟ٘ٗ ًِ نفارة ٌَ اغخبخّ أن تصخغفر »ال يُهٖٙٝ ٘فٖ
 ٌحصخيٍر هل ويكيف.، (1)«هل

٠ أن ٠ِٛل/ إن اكن غاختٝ ُد نٖٗ ةأٛٝ اىخاةٝ  وٕكٚ ا٠ِٕل ال٠شؿ ٠ٞ ال٠شؿ، ٞو
ٌال ةد  أن يخدٖٔ ٜ٘ٝ؛ ألٛٝ خىت ل٠ حاب شحتَق يف ُٖب غاختٝ يشء، وإن لٗ يهٖٗ ٍْاه 

 .(2)يصخيٍر هلأن 

 مصأىث/ يف صيغث االشخغفار/
ٔ يِال  آخر؟ ، أم يُؾاف إحلٟا يشءٌ وكف ،أشخيٍر ا/ ٞو

، وُد (وأح٠ب إحل٠ُٝهل/ ) (/أشخيٍر ا)اشخدب  دمانث ٘ٚ الصًٖ الزيادة ىلع ٠ُهل/ 
وأح٠ب إحلٝ ٌِال هل/ وُيّ!  ،أشخيٍر ا»شتَ نٚ نٙر أٛٝ شٙم رجاًل اُخرص ىلع ٠ُهل/ 

حِْتْهٟا أخخَ 
َ
 .(3)«ٟا/ ٌاىٍر يل وحُْب نٌل  أ

نٚ االشخيٍار أي٠ِل/ أشخيٍر ا اذلي ال هلإ إال ٠ٞ إيح إِي٠م  وُشئٔ األوزايع»

                                      
 /▐ةٍٖق/ نٚ أنس ُال/ ُال رش٠ل ا ، (575)وابليٟيق يف ادلن٠ات الٓتري ، (138) يف مصٜدهاحلارث أخرجٝ  (1)

 ، وُال ابليٟيق/ ويف ٞذا اإلشٜاد ؽهيً.«نفارة االغخياب أن تصخغفر ملَ اغخبخّ»
 . (434 -431ص)، الةٚ نريٙني اجل٠ويث رشح األربهني (2)
 . (642)أخرجٝ أمحد يف الزٞد  (3)
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 ٌٚ ٗ  االشخيٍاروأح٠ب إحلٝ؟ ٌِال/ إن  ٞذا حلََص  .(1)«، وٕكٚ ي٠ِل/ ربِّ اىٍر يل خىت يخ
ذا يظٟد لٖٙهىن الص وـٖب  ،اةَ نٚ ةهؼ الصًٖ ٘ٚ اجلٙم ةني االشخيٍارٞو

 ةػييث إفٖب، وُد شتَ ٞذا. (وحُْب نٌل   ،رب اىٍر يل)اتل٠بث/ 
 يف ةهؼ األختار. وُد وردت ٞذه الػييث نٚ اجليب 

وأٌؾٔ أ٠ٛاع االشخيٍار/ أن يتدأ إهتد ةاثلٜاء ىلع ربٝ، ذٗ يثين ةاالنرتاف ةذٛتٝ، ذٗ 
شيد االشخغفار أن »ُال/  يصأل ا امليٍرة، ْٙا يف خديد طداد ةٚ أوس نٚ اجليب 

أُج ريب ال هلإ إال أُج، خيلخين وأُا غتدك، وأُا ىلع غٓدك ووغدك ٌا  امهلليلٔل اىػتد/ 
ٔذ ة ٔء ةذُيب، فاغفر يل، فإُّ اشخطػج، أغ ، وأة ٔء لم ةِػٍخم يلع  م ٌَ رش ٌا صِػج، أة

 .(2) «ال يغفر اذلُٔب إال أُج
يا رش٠ل »ُال/  ◙ويف الػديدني نٚ نتد ا ةٚ نٙرو أن أةا ةكر الػديَ 

يِن دًعًء أدن٠ ةٝ يف غاليت، ُال/  ْٙ ا نرريرا، وال  امهللكو ا، نِّٖ ٍر إ ي ظيٍج ُفيس ظي
 .(3)«يغفر اذلُٔب إال أُج، فاغفر يل ٌغفرة ٌَ غِدك، وارمحين إُم أُج اىغفٔر الرحيً

ٔحيد/  وأٌا اتل
ََت ةأنلٗ أشتاب 

َ
َد امليٍرة، و٘ٚ جاء ةٝ ٌِد أ َِ َده َف َِ ْٚ َف َٙ ٠ٌٟ الصتب األنلٗ، ٌ

 .(4)ابامليٍرة، وُد شتَ احلديد نٜٝ يف م٠اؽم ٘ٚ ٞذا الٓخ
 ٔائد حربٔيث ودغٔيث  /ف

ٝ ا، والصهيد  -1 َٙ دميم اجلاس ُنرَْؽًث ل٠ُ٠ٖع يف اذل٠ٛب واملهايص، واملهػ٠م ٘ٚ نػ
ْٚ ةادر ةاتل٠بث واإلٛاةث إىل ا حهاىل، وـٖب إه٠ٍ وامليٍرة ٜ٘ٝ شتداٛٝ، والظيق  َ٘

                                      
 . (3/1173) واحلكٗ جا٘م إه٠ٖم (1)
 . (6323 ،6336)أخرجٝ ابلخاري  (2)
 . (2735)، ومصٖٗ (834)أخرجٝ ابلخاري  (3)
 وىريٞا.  (22، 21، 19، 18، 16)ْٙا يف رشح األخاديد/  (4)
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ا ىلع  ً٘ لك ًعٍص و٘ذٍٛب أن ٘ٚ ختًٖ نٚ اتل٠بث خىت واَفخْٝ ٜ٘حخُٝ، و٘ٚ ٜٞا اكن لزا
 يتادر ةالرج٠ع إىل م٠اله، واتلرضع إحلٝ، واتلذلٔ دليٝ؛ حليٍر هل ذٛتٝ، ويه٠ٍ نٜٝ.

َّ ؽهً اإلنصان، وج٠از و٠ُنٝ يف اخلفإ واذلٛب، ٌيجتيغ نٖيّ ٘هامٖخٝ  -2 إذا ةاَن ل
ةٜاًء ىلع ٞذا الؾهً، واجللر إحلٝ ةٜٙلار الظٍِث، ومصاندحٝ لٖخروج ٘ٚ ْت٠حٝ، 

٘ٚ نرثحٝ، ٌإذا نَٖٙج ذلّ ٌال يٖيَ ةّ إتظٟري ةهاٍص، أو ٘ذٍٛب، خاغًث  واجلجاة
، اذليٚ يُْصٙم هلٗ وُيدان ة٠ِهلٗ، ٌٟؤالء إذا اكن ٘ٚ ـٖتث إهٖٗ، وادلًعة إىل ا 

ٌٚ و٠ُنٟٗ يف املهايص واذل٠ٛب، ٌيجتيغ نٖيّ شرُت ذلّ،  ْيريٞٗ جائٌز ممك
ة، وإًعٛخٟٗ ىلع إغالح أٍٛصٟٗ، ةداًل ٘ٚ ومصاندة إخ٠اّٛ يف إِيام ٘ٚ ٞذه الٓت٠

 إًعٛث الظيفان ىلع إخ٠اّٛ.
 
 

 وهذا آِخُر املقصود من شرح األربعني
 والحمد هلل َربِّ العاملني
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ة/ وٛذ٫ و٬يئذ٫ ًٕ   14 ........................................... قةث
٫ ووٚةد٫  15 ............................................ زة٦٪ًة/ مًؿ

ة/ مؿويةد٫ ًٕ  02 ................................................... دةق
 01 ....................................... تلهأومية احلديث ومزن

 00 ...................................................  رشح املفردات
 02 .................................................  الرشح اإلمجايل
 01 ................................................  الرشح اتلفصييل

 01 ........................... «ادٜ ا ظيس٧ة ٠٪خ/ »^ٝٮهل 
 01 .......................................... ٨ املؼةَت ثؾلٟ؟ ٦َ 

 01 ..................................... ٚٮااؽ قخ ظٮل اتلٞٮى 
 01 ........................... ا٣ٛةاؽة األوىل/ يف ٦ٕىن اتلٞٮى 

 01 ...................................................  ظٞيٞح اتلٞٮى
 02 ................................ ٦ة يؽػ٢ يف اتلٞٮى الاكم٤ح 

 03 ......................... ا٣ٛةاؽة اثلة٩يح/ يف أٝكةم اتلٞٮى 
الٝةت اتلٞٮى يف ا٣ٞؿآن ال١ؿي٥  04  ... ىلع زالزح أميةء َإ

  04 ............... ا٣ٛةاؽة اثلةثلح/ رشف اتلٞٮى وأ٧٬يذ٭ة 
 04 ........ اتلٞٮى يه وويح ا لألو٣ني واآلػؿي٨  -1

 05 ......................... لأل٦ح  ^اتلٞٮى وويح اجليب  -0
 22 ..... اتلٞٮى وويح األ٩بيةء والىةحلني ألٝٮا٦٭٥ -2
 21 ...................................... اتلٞٮى أ٢ٌٚ بلةس  -1
 21 ....................................... ٢ٌٚ الـاد اتلٞٮى أ -1

 21 .................... ا٣ٛةاؽة الؿاثٕح/ وٛةت أ٢٬ اتلٞٮى 
 22  ... والالكم ىلع اتلٞٮى، ا٣ٛةاؽة ٨٦ ذ٠ؿ وٛةت املذٞني

 22 ................................................... أووةف املذٞني
 22 ...................................... أ٩٭٥ يؤ٦٪ٮن ثة٣٘يت  -1
٧اًل  ،أوؽق اجلةس ٝٮًًل  -0  22 .................. ةوإي٧ة٩ً  ،ٔو
 22 ...................... ة لنٕةاؿ اأكرث اجلةس دْٕي٧ً  -2
 21 ................٩ىةفة ل٤ٕؽل واإليً أكرث اجلةس حتؿ   -1
 21 ................ وًل٥ْ ا٣٘يِ  ،حيجٮن ا٣ٕٛٮ والىٛط -1
ٮن ٦ة ًل ثأس ث٫ -2 ُٔ   21 ......... ا ممة ث٫ ثأس ظؾرً  ؛يََؽ

 21 ...................................................... /مسألة مىمة
 22 ...... اآلص٤حوا٣ٛةاؽة اخلةمكح/ ز٧ؿات اتلٞٮى ا٣ٕةص٤ح 

 22 .......................................... أوًًل/ ز٧ؿاد٭ة ا٣ٕةص٤ح
 22 ............................................. دٛؿيش ال١ؿبةت  -1
 23 ............................. الك٭ٮ٣ح وا٣حرس يف لك أمؿ  -0
 23 ................................ ٥ اجلةٚٓ دحكري د٥٤ٕ ا٤ٕ٣ -2
 23 ............................................ ظىٮل ابلىرية  -1
 24 .......... ا٫وأوحلة ،وحمجح مالاكذ٫ ،حمجح ا  -1
 24 .............................. ٦ٕيح ا و٩رصد٫ ودأييؽه  -2
 25 ................... األرض وء ا٣ربٌلت ٨٦ الك٧ة ٚذط -3
٪ؽ امل٧ةت ،ا٣برشى الىةحلح يف احليةة -4  25 ......... ٔو
ؽاء وم١ؿ٥٬  -5  12 .................. احلِٛ ٨٦ ٠يؽ اأٔل
ؽ مٮت اعا -12 ٕةف ٕث ِ اذلريح اٌل  12 ................. ٤٭٥ظٛ
 12  ....................... اتلٞٮى قجت و٦ٛذةح ا٣ٞجٮل  -11
 11 ........... اتلٞٮى قجت اجلضةة ٨٦ ٔؾاب ادل٩ية  -10
ة يف ابلة٨َ ،اهليجح يف ا٣ْة٬ؿ-12  11  ........ واحلالوة والًؿ
 11 ...................................... مٌةٔٛح احلك٪ةت  -11

 10 ............................. زة٩يًة/ اثل٧ؿات اآلص٤ح ل٤ذٞٮى 
 10 ................ واجلضةة ٨٦ اجلةر  ،دكٛري الكحبةت -1
 12 ...... ٮق اخل٤ٜ يٮم ا٣ٞية٦ح ٥ املؿدجح ا٤ٕ٣ية ٚتَك٪   -0
 12 ........................... ٩ي٢ ادلرصح ا٤ٕ٣ية ٨٦ اجل٪ح  -2
 12 .... اؿً مَ ة وزُ رشون إ ى اجل٪ح رًلجة٩ً أ٢٬ اتلٞٮى حُي  -1
 11 ....... ودزنع ٢ٗ ادل٩ية  ،اتلٞٮى جت٧ٓ ثني األظجةب -1
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 11  .............. ا٣ٛةاؽة الكةدقح/ َؿيٜ حتىي٢ اتلٞٮى 
 11 ............................................ أوًًل/ حمجح ا دٕة ى

 12 ..................................... األقجةب اجلةبلح ل٧٤عجح 
   ........................................... 13ة/ مؿاٝجح ا زة٩يً 

ٞةه اإلنكةن بكجت  ٕةيص واآلزةمزةثلًة/ ٦ٕؿٚح ٦ة ي٤  امل
 15 .......................................... ٨٦ رشور وآًلم 

ة/ ٦ٕؿٚح قبي٢ ٦٘ةبلح اهلٮى ًٕ  15 ......................... راث
 12 ........................  ةٌ ؽ  ِٔ  ل٤ٕجؽ يف دؿك املٕىيح دواٍع 
ؿق النيُةن  11 ........ يف إًالل ا٣ٕجيؽ ػةمًكة/ ٦ٕؿٚحَ 

 10 ................... ٦ة يكذٕةن ث٫ ىلع رش إث٤حف وص٪ؽه 
 12 ......................................... «ادٌف ا.../ »^ٝٮهل 
 11 ................. « أدجٓ الكحبح احلك٪ح د٧ع٭ة/ »^ٝٮهل 

 11 ..................................................... ٦ٕةين احلك٪ح 
 12 ........... «د٧ع٭ة/ »^ٚؿع يف الالكم ٨ٔ ٦ٕىن ٝٮهل 

  12 ............ اتلٮبح  /اظذ٧ةل أن يكٮن املؿاد ثةحلك٪ح
٨٦  اظذ٧ةل أن يكٮن املؿاد ثةحلك٪ح أ٥ٔ  

 14 .................. اتلٮبح، ٚحن٢٧ احلك٪ةت املةظيح 
ؿق ثني دكٛري ال /ٚؿع ٘ٛؿد٭ة يف ا٣ٛ  21 ............ كحبةت و٦

 20 ............................................. ٦ٕىن حمٮ الكحبةت 
 21 ......................... ٢٬ احلك٪ح د٧عٮ ٔرش قحبةت؟ 
 21 ........................ ملةذا اك٩خ احلك٪ح د٧عٮ الكحبح؟ 

ٞذىض الالكم رتاض/ ٦  21... أن الكحبةت د٧عٮ احلك٪ةت  /ٔا
ٮل يف املٮاز٩ح  22 ............. وإظجةط احلك٪ةت والكحبةت  ،ا٣ٞ

ٓ احلك٪ةت والكحبةت ؿ  ِٞ أ٢٬ الك٪ح يُ   23 .............. ون ثذؽٚا
 23 ....................................... ٕلز٣ح واخلٮار  رأي امل

 24 ....................................................... رأي املؿصبح 
 25 .................................................... رأي األمةٔؿة 

ٛةة اتل٤ٕي٢ واحلك٥ واألقجةب   32 .............. رأي اجلربيح ٩
 31 ..................................  ٦ذ٤ٕٞح ث٭ؾه املكأ٣ح ٚةاؽة
 31 ................. « وػة٣ٜ اجلةس خب٤ٜ ظك٨/ »^ٝٮهل 
 32 ................................................ٜ ٤ُ اخلُ  يف ر٦جةظ

 32 ....................................................... أوًًل/ دٕؿي٫ٛ
 33 ........................................... زة٩يًة/ ٫٤ٌٚ و٦زنتل٫ 

 35 ...........  كيب؟، أم ٠قؤال/ ٢٬ اخل٤ٜ احلك٨ و٬يب
 41 .........................................  فيائد تربيية ودعيية

 40 ............... « دجٓ الكحبح احلك٪ح د٧ع٭ةأو/ »^ٝٮهل 
ٞةؤ٬ة ٦ٓ اجلةس اع٦ح واملؽٔٮي٨  أوًل/ أمٮر جيت اد

 42 ......................................................... ػةوح
 42 ...................... اتلؼيل ٨ٔ احل٧١ح ظةل اجلىط -1

 41 .............................................إ٧٬ةل اإل٩ىةف -0
 43 ................................. ٦ٕةم٤ح اجلةس ثةقذٕالء -2
ٮظ٫ -1  45 .......................... اتل٧ةدي يف اخلُأ ٦ٓ ًو
 ٩ٛكٟ أو دٮص٭ٟ ونكجح نكجح ا٢ٌٛ٣ إ ى-1

 45 ............................................... ا٣ٛن٢ ٣٘ريك
اخل٤ٍ ثني ا١ٛ٣ؿة ووةظج٭ة ورٚٓ الىٮت -2

 52 ............................... وا٣ٌ٘ت ػالل اجلٞةش
 زة٩ية/ أمٮر يججيغ األػؾ ث٭ة ومؿأذ٭ة يف اتلٕةم٢

 51 ..................................................... ٦ٓ اجلةس
حلؽيس٭٥  إّ٭ةر اًل٬ذ٧ةم ث٭٥ وظك٨ اًلقذ٧ةع-1

 51 ....................................... وا٣برش ٔ٪ؽ ٣ٞةا٭٥
 51 ........................................... ابلٕؽ ٨ٔ اجلؽل  -0
 51 ..................... ظرتا٦٭٥ اؿ اجلةس وإّ٭ةر دٞؽي -2
 يةت٤٘ت ىلع الك٤جـُةء واتلـيط األػـعـىـد-1

 54 .............................................. ثأق٤ٮب رٝيٜ 
 احلديح التاسع عشر

 «احفظ هللا ًحفظن...»

 121 ........................................  طرق احلديث وألفاظه
  122 ..........   ¶: عبد اهلل بن عباس راوي احلديث

 122 ......................................................... أوًًل/ اق٫٧ 
 122 ........................................................ زة٩يًة/ ٠٪حذ٫ 

 122 ............................................. زةثلًة/ مٮدله ووٚةد٫ 
ة/ أوًلده  ًٕ  122 ....................................................... راث

 122 ..................................................... ػةمًكة/ ٫٧٤ٔ
 123 ................................................... قةدًقة/ ٔجةدد٫ 

ة/ أٝٮاهل  ًٕ   123 ....................................................... قةث
 124 ........................................................ زة٦٪ًة/ وٚةد٫ 

 125 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 112 ...................................................  رشح املفردات
 110 ..................................................  الرشح اإلمجايل
 112 ................................................. الرشح اتلفصييل

 112 ......................... « ٠٪خ ػ٤ٙ اجليب» :◙ٝٮهل 
 112 ............................................. « يٮ٦ًة» :◙ٝٮهل 
 112 ................ « ية ٗالم إين أ٧٤ٟٔ لك٧ةت/ »^ٝٮهل 
 111 ............................  «اظِٛ ا حيْٟٛ/ »^ ٝٮهل

 111 ....................................................... ٦ٕىن احلِٛ 
 111 ......................................... احلِٛ دلي٨ اأ٩ٮاع 

 111 ........................  ٫ي٨ ا دٕة ى يف ٩ٛكدلظِٛ  -1
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 112 ................................. ي٨ ا يف ٗريه دلظِٛ  -0
 112 ................... ؟ «حيْٟٛ»ثٞٮهل/  ^ملةذا ٔرب  اجليب 

 112 ............................... ٩ٮاعنٕجؽه ٣ظِٛ ا دٕة ى 
 112 ............... اجلٮع األول/ ظِٛ ا ٣ٕجؽه يف ٩ٛك٫ 

 113 ............................ ؽن والىعح وا٣ٕةٚيح ظِٛ ابل
 113 ............................................ ظِٛ الٮدل واذلريح 

 114 ......................................................... ظِٛ املةل 
   114 .......... ظِٛ ا دٕة ى ل٤ٕجؽ يف دي٪٫ /اجلٮع اثلةين

 115 ..................... « اظِٛ ا جتؽه جتة٬ٟ/ »^ٝٮهل 
جتؽه » /^وص٫ ختىيه األ٦ةم ثةذل٠ؿ يف ٝٮهل 

 115 ......................................................  «جتة٬ٟ
 115 ......................... « قأل اةإذا قأ٣خ ٚ/ »^ٝٮهل 

 115 ............................... خل٤ٜ ٚةاؽة اجليه ٨ٔ قؤال ا
ظك٥ الكؤال ٚي٧ة ل٥ جَتِْؿ ا٣ٕةدة جبؿية٫٩ ىلع 

 100 ................................................ أيؽي اخل٤ٜ 
ظك٥ الكؤال ٚي٧ة صؿت اعدة ا جبؿية٫٩ ىلع 

 100 ................................................. أيؽي ػ٫ٞ٤ 
 100 .................................. حت٢ املكأ٣ح ل٤ٛٞري برشوط

 102 ...............  «وا٥٤ٔ أن األ٦ح لٮ اصذ٧ٕخ/ »^ٝٮهل 
 102 .................. يف اجلٛٓ والرض  ♫ٝٮل اث٨ رصت 

 101 ........................................... « ٠ذج٫ ا/ »^ٝٮهل 
 101 ...................................  «رٕٚخ األٝالم/ »^ٝٮهل 
 101 ............................... « وصٛخ الىعٙ/ »^ٝٮهل 

ٮهل   ُرٕٚخ األٝالم» /^ا٣ٞٮل يف ٠يٛيح اجل٧ٓ ثنيٝ 
ڭ  ڭ﴿، وٝٮهل دٕة ى/ «وصٛخ الىعٙ

 101 ...........................................  ﴾ۇ ۇ ۆ
 102 ................... ويف روايح ٗري ا٣رت٦ؾي /ٝٮل اجلٮوي

 102 ..................... « دٕؿف إ ى ا يف الؿػةء/ »^ٝٮهل 
 102 ....................  ٝٮل اث٨ رصت يف ٦ٕؿٚح ا٣ٕجؽ ثؿب٫

 103 ................ ٦ٕؿٚح ا ثٕجؽه دكٮن اع٦ح وػةوح 
 104 .......................... « ٦ة أوةثٟ أن وا٥٤ٔ/ »^ٝٮهل 

ة ثة٣ٌٞةء   105 ........................... أٝٮال ص٤ي٤ح يف الًؿ
 122 ................. « وا٥٤ٔ أن اجلرص ٦ٓ الىرب/ »^ٝٮهل 

 122 ........................................................... اجلرص ٣٘ح
 122 ......................... أٝٮال ا٧٤ٕ٣ةء واحل٧١ةء يف الىرب
ة  121 ......................... أٝٮال ا٧٤ٕ٣ةء واحل٧١ةء يف الًؿ

 121 ........................ «ل١َؿبوأن ا٣ٛؿ  ٦ٓ ا/ »^ٝٮهل 
 120 ........................................... لطائف وملح وآداب
 122 .......................................... فيائد دعيية وتربيية

 احلديح العشرون

 «إن مما أدرك اوناس...»

 125 ........................................  طرق احلديث وألفاظه
 111 .................. ◙: عقبة بن عمرو راوي احلديث

 111 ............................................... أوًًل/ اق٫٧ ونكج٫ 
 111 ........................................................ زة٩يًة/ ٠٪حذ٫ 

 111 ........................................ زةثلًة/ ٦٪ةٝج٫ ومؿويةد٫ 
ة/ وٚةد٫  ًٕ  111 ........................................................ راث

 110 ......................................  تلهأومية احلديث ومزن
 112 ...................................................  رشح املفردات
 111 ..................................................  الرشح اإلمجايل
 111 ................................................. الرشح اتلفصييل

 111 ............................. « إن ممة أدرك اجلةس/ »^ٝٮهل 
 112 .................................... «إذا ل٥ تكذيح/ »^وٝٮهل 

 112 .......................................................... ٚي٫ مكةا٢
 112 ........................................ األوىل/ يف ٦ٕىن احليةء 

 112 ................ اثلة٩يح/ ٦ٕىن احليةء يف لكةن الكةثٞني 
ٛ ٥ أن احليةء مؿًل ت ٨٦ صنب ٔو  113 .....ح٩يف مج٭ح ٨٦ ٔز

 114 .......................... اثلةثلح/ ٦زن٣ح احليةء يف اإلقالم 
 115 ............................................ الؿاثٕح/ أ٩ٮاع احليةء

ي ٨٦ اإلي٧ةن؟  ؿـي ٕذرب احليةء ا٣٘ ٙ ي  115 ............ قؤال/ ٠ي
 112 .................... أٝكةم احليةء ثةٔذجةر ٦ة يُكذعية ٦٪٫ 

 111 ...................................... اخلةمكح/ ٌٚةا٢ احليةء 
 111 ..................................... ٨٦ وٛةت املالاكح -1
 111 ........................................ ٨٦ وٛةت األ٩بيةء -0
 111 ..................................... ٨٦ وٛةت الىةحلني -2
 111 ............................... وٛح ٨٦ وٛةت ا٣ٕؿب   -1
 110 ............................... مٕجح ٨٦ مٕت اإلي٧ةن   -1
 112 ..................................... احليةء ًليأيت إًل خبري  -2
 112 ................. احليةء ي٧٪ٓ ٨٦ اردكةب املٕةيص  -3

 111 ........................ الكةدقح/ ٚي٧ة ًل يت٪ةىف ٦ٓ احليةء
 111 ................................................... ٤َت ا٥٤ٕ٣  -1

٨٦ قؤال  ◙ٮاث٭ة/ اقذعيةء ٔيل ـ٭ح وصجـم
 111 ..................................... ٨ٔ املؾي  ^اجليب 

٨ ـعية ٦ـةل اث٨ ٧ٔؿ اقذـث صٮاب ٨٦ قأل/ ٦ة
 111 .............................................̂ إصةثح اجليب 

 111 ............ ٔؿض املؿأة ٩ٛك٭ة ىلع الؿص٢ الىة٣ط  -0
 111 ................................... الكةثٕح/ ٚي٧ة ي٪ةيف احليةء 

 111 ................................................ ٠نٙ ا٣ٕٮرة  -1
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 112 ......................... اًل٩ٛذةح اًلصذ٧ةيع امل٪٤ٛخ  -0
 112 ...................................................... النعةذة  -2
 113 ........................ مىةٚعح ا٣جكةء ٗري املعةرم  -1
 113 .......... ؿ دؿك األمؿ ثةملٕؿوف واجليه ٨ٔ امل٪١ -1

 /^ٮهل ـةألمؿ يف ٝـ٧ؿاد ثـةء يف ا٣ـ٧٤ٕـآراء ا٣
 113 ......................................... «ٚةو٪ٓ ٦ة مبخ»

 115 .......................................................فيائد عقدية
 115 ...................................................... فيائد أصيحلة

 115 ................ رشوط ٝٮهل٥/ رشع ٨٦ ٝج٤٪ة رشع جلة 
 122 .................................................. فيائد اجتماعية

 121 ....................................................... فيائد دعيية
 احلديح احلادي والعشرون

 «... قي آمنخ باهلل ثم اسحقم»

 121 .......................................  طرق احلديث وألفاظه
 123 ......  ◙: سفيان بن عبد اهلل اثلقيف ديثراوي احل

 123 .............................................. أوًًل/ اق٫٧ ونكج٫ 
 123 ........................................................زة٩يًة/ ٠٪حذ٫ 

 123 .................................................... زةثلًة/ مؿويةد٫ 
 124 ......................................  أومية احلديث ومزنتله

 125 .................................................  الرشح اإلمجايل
 132 ................................................. الرشح اتلفصييل

 132 .................................... « ٢ٝ يل يف اإلقالم»ٝٮهل/ 
ح   132 ......................................................... اإلقالم ٣٘

 132 ................................................. اإلقالم اوُالظة
 131 ......................... « ا ٗريكًل أقأل ٔ٪٫ أظؽً »ٝٮهل/ 
 131 ................................... « ٢ٝ آ٦٪خ ثة/ »^ٝٮهل 

 131 ........................................................ اإلي٧ةن رشاًع 
 130 ... ٤َت اإلي٧ةن ٨٦ النؼه خيذ٤ٙ ثةػذالف ظةهل

 130 .......................................... « ز٥ اقذ٥ٞ/ »^ٝٮهل 
ح، ويف اًلوُالح  ٞة٦ح يف ال٤٘ ٙ اًلقذ ؿي  132 ................ ٕد

 131 ............................................... ظٞيٞح اًلقذٞة٦ح 
 132 ............................................ ا٠تكةب اًلقذٞة٦ح 

 133 ............................................... مؿادت اًلقذٞة٦ح 
 133 .................. ل اًلقذٞة٦ح؟ ٢٬ امل٤ُٮب حتٞيٜ ٧٠ة

 134 ..................................................... فيائد عقدية 
 135 .....................................................  فيائد أصيحلة
 135 ......................................................  فيائد دعيية

 

 احلديح الجاني والعشرون

 «أرأًَخ إذا صىٌُخ املمحىباث...»

 142 ........................................  طرق احلديث وألفاظه
 141 .............  ¶اهلل  عبد: جابر بن راوي احلديث

 141 ................................................ أوًًل/ اق٫٧ ونكج٫
 141 ......................................................... زة٩يًة/ ٠٪حذ٫
 141 ........................................................ زةثلًة/ ٦٪ةٝج٫

ة/ م ًٕ  141 ..................................................... ؿويةد٫راث
 141 .................................................... ػةمًكة/ وٚةد٫ 

 142 ....................................... أومية احلديث ومزنتله
 143 ..................................................  الرشح اإلمجايل
 145 ................................................. الرشح اتلفصييل

 145 ................................................. « أن رصال»ٝٮهل/ 
 145 ..................................................... « أرأيخ»ٝٮهل/ 
 145 .............................. « إذا و٤يخ امل١ذٮبةت»ٝٮهل/ 
 145 ............................................ « أأدػ٢ اجل٪ح»ٝٮهل/ 
 152 ............... « أظ٤٤خ احلالل، وظؿ٦خ احلؿام»ٝٮهل/ 
ةم ثةلٮاصجةت ودؿٚؿع ةز ثةجل٪ح/ ٨٦ٝ   150 .......ك امل٪٭يةتٚ 

٧ةل قجت يف دػٮل اجل٪ح    152 ............. مكأ٣ح/ ثيةن أن اأٔل
٨٣ » /^وص٫ اجل٧ٓ ثني احلؽير، وبني ٝٮهل 

 152 .............................  «٫ اجل٪حػ٢ أظًؽا ٤٧ُٔ ؽِ يُ 
رس اًلٝذىةر ىلع الىالة والىيةم، دون احلش 

 151 ......................................................... والـٌلة 
 151 ................الؿص٢ ىلع أ٧٬يح الك٪ح ̂ ملةذا ل٥ يجج٫ اجليب 

 151 ............................................ح ٦٭٧ح ٦٪ةٝنح ٌٝي
يؽ؟ و٦ؾا٬ت  ؽ والٔٮ ٠يٙ جُي٧ٓ ثني ٩ىٮص الٔٮ

 153 .............................................  ا٧٤ٕ٣ةء يف ذٟل
 022 .....................................................  فيائد أصيحلة
 022 ......................................................  فيائد تربيية
 021 ......................................................  فيائد دعيية

 احلديح الجالح والعشرون

مان...»  «اوطهىر شطر اإًل

 021 ........................................  طرق احلديث وألفاظه
 025 ............  ◙ : أبي مالك األشعريراوي احلديث

 012 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 011 ...................................................  رشح املفردات
 010 ..................................................  الرشح اإلمجايل
 012 ................................................. الرشح اتلفصييل
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 012 ......................... «ا٣ُ٭ٮر مُؿ اإلي٧ةن» /^ٝٮهل 
 012 ......................... دم٤ح ٨٦ إَالٝةت ا٣ُ٭ٮر رشاًع 
 011 ........................... ٦ٕىن ا٣ُ٭ٮر الٮارد يف احلؽير 

ٙ املرشك ثةجلضف  ٧٤ةء يف ٦ٕىن وو  011 .......اػذالف ا٣ٕ
ا٣ُ٭ٮر مُؿ » /^ىن ٝٮهل ـٕـ ٦آراء ا٧٤ٕ٣ةء يف

 011 .....................................................  «ناإلي٧ة
 013 ......................  «واحل٧ؽ  د٧أل املزيان» /^ٝٮهل 

 014 ....................................................... أرٌلن احل٧ؽ 
 014 .....................................  «وقجعةن ا» /^ٝٮهل 

 014 ....................... ٦ة ُيزَن ه ا دٕة ى ٔ٪٫ زالزح أميةء 
 015 ..................... ٚةاؽة/ يف ٠ٮن ا٣تكبيط دون احل٧ؽ 

 015 ............. ٚةاؽة/ أي٭٧ة أ٢ٌٚ اتلع٧يؽ، أم اتل٭٤ي٢؟ 
 002 .......................................  «الىالة ٩ٮر» /^ٝٮهل 

 001 ........................................ ٩ٮًرا  وص٫ ٠ٮن الىالة
 000 ..................................  «الىؽٝح ثؿ٬ةن» /^ٝٮهل 
 002 ....................................  «والىرب ًيةء» /^ٝٮهل 

 002 ............................................... الىرب ٣٘ح ورشاًع 
 001 ....................................................... الىرب أ٩ٮاع 

 001 ..................................... ويكةٔؽ ىلع الىرب أمٮر 
 001 ................................... دذ٧ح/ ظٮل الىرب املؾمٮم 

ج ةر   001 ................. ا٣ٛؿق ثني املذىرب، والىةثؿ، والى 
 001 ............................... الرس يف تنبي٫ الىرب ثةلٌيةء

 002 ......................... ٮراة ثةلٌيةء ٚةاؽة/ يف ووٙ اتل
 002 ... ٣ُيٛح/ يف امرتاك الىالة والىرب يف د٤ٕٞ٭٧ة ثةجلٮر 

 002 .............  «وا٣ٞؿآن ظضح لٟ، أو ٤ٔيٟ» /^ ٝٮهل
 003 .................. ث٥ حتى٢ حمةصح ا٣ٞؿآن يٮم ا٣ٞية٦ح؟ 

ي٘ؽو ٚجةآ ٩ٛك٫ ٧ٕٚذٞ٭ة، أو لك اجلةس »ٝٮهل/ 
 003 ....................................................... «ٞ٭ةمٮب

 005 ...................................................... فيائد عقدية
 005 ......................................................  فيائد تربيية
 021 ......................................................  فيائد دعيية

 احلديح الرابع والعشرون
 قاه هللا جعاىل: ًا عبادي»

 «إنٍ حرمخ اوظىم عىل نفيس... 

 021 .......................................  طرق احلديث وألفاظه
 023 ............................... ◙ : أبي ذراحلديثراوي 

 024 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 025 .................................................  الرشح اإلمجايل

 025 .....................................دٕؿيٙ احلؽير ا٣ٞؽيس

ؽقيح  فائدة:  012 .............. يف احلَِك٥ يف وصٮد األظةدير ا٣ٞ
ٕة ى ظ فائدة: ؽيس إ ى ا د  012 ........... ٮل نكجح احلؽير ا٣ٞ

ؿآن  ؽيس، وا٣ٞ ؿق ثني احلؽير ا٣ٞ  012 ............. ٚؿع/ يف ا٣ٛ
ٚؿع/ يف ا٣ٛؿق ثني احلؽير ا٣ٞؽيس، واحلؽير 

 011 ........................................................ اجلجٮي 
 010 ................................................. الرشح اتلفصييل

يس»/  ٝٮهل ٥٤ْ ىلع ٩ٛ ٔجةدي، إين ظؿ٦خ ا٣  010 .......  «ية 
 010 .... مٮر ي٪ةَدى ا٣ٞؿيُت ث٪ؽاء ابلٕيؽ دزنياًل هل ٦زنتل٫ أل

 012 ............................ قؤال/ ٢٬ حيؿم ىلع ا يشء؟ 
 012 ....................................................... ا٥٤ْ٣ أ٩ٮاع 

َٜ أٚـحف اُ ػة/ أ٣ـح ورد ٬ـمج٭ ٕجةد، ٕةل ا٣ـة٣
 011 .............................................. وٚي٭ة/ ا٥٤ْ٣؟ 

 011 .................................... ٔٞٮبةت ا٥٤ْ٣ وا٣ْةملني 
 012 .......  «ة ٚال دْةملٮاوص٤ٕذ٫ ثح٪ك٥ حمؿ٦ً » / هلٮٝ
 012 .................  «لكك٥ ًةلٌّ إًل  ٨٦ ٬ؽيذ٫» / هلٮٝ

 013 ...................................................... أ٩ٮاع اهلؽايح 
ْح  ؿق ثني ابليةن، واهلؽى، واملٔٮ ح/ يف ا٣ٛ ُٛي ٣ ............. 014 

دٚٓ مج٭ح أن احلؽير ٦ٕةرَض ثةحلؽير ا٣ٞؽيس 
جةدي ظ٪ٛةء»اآلَػؿ/   014 ........................  «ػ٤ٞخٔ 

 015 ........................................  «ٚةقذ٭ؽوين» / هلٮٝ
 015 ...........................................  «أ٬ؽك٥» / هلٮٝ

 015 .................... اهلؽايح اتلٛىي٤يح، واهلؽايح املض٤٧ح 
٧ٕذ٫» / هلٮٝ جةدي لكك٥ صةٓا إًل ٨٦ َأ  012 ......  «يةٔ 
 012 ....................... «ٚةقذ٧ُٕٮين أ٧َٕك٥» / هلٮٝ

 011 ....................... ملةذا ػه ا٣ُٕةم وال١كٮة ثةذل٠ؿ 
جةدي أ٩ك٥ ختُبٮن ثةل٤ي٢ واجل٭ةر» / هلٮٝ  011 ..... «يةٔ 

م ال٤ي٢ ىلع اجل٭ةر   011 .................................... ملةذا ٝؽ 
 010 ............................................... ٌٚي٤ح اًلقذ٘ٛةر 

 012 ........................ ٚةاؽة/ ظٮل ٚؿح ا ثذٮبح ٔجؽه 
ىلع وظؽا٩يح  ♠٣ُيٛح/ يف اقذؽًلل إثؿا٬ي٥ 

 012 ................  ثة٩ٛؿاده ثأمٮر يف ٬ؾا احلؽيرا
 011 ..  «ية ٔجةدي إ٩ك٥ ٨٣ دج٤٘ٮا رضي...» / هلٮٝو

 011 ................... إًلم ينري اًلثذؽاء ثةلرض ٝج٢ اجلٛٓ؟ 
 011 .........  «ية ٔجةدي لٮ أن أو٣ك٥ وأػؿًل٥»/  ٝٮهل

 / هلٮٝثٕؽ  «٦٪ك٥»الرس يف أ٫٩ ل٥ ي٢ٞ/ 
أدًف ٤ٝت »٧٠ة ٝةهلة يف/  «أٚضؿ ٤ٝت رص٢»

 011 ..............................................  «رص٢ ٦٪ك٥
 012 .......................... ٣ُيٛح/ يف زيةدة امل٤ٟ و٩ٞىة٫٩ 

 012 .................. ٚةاؽة/أن ا٤ٞ٣ت حم٢ اتلٞٮى وا٣ٛضٮر
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 012 ........  «ية ٔجةدي لٮ أن أو٣ك٥ وآػؿًل٥»/  ٝٮهل
 013 .............. ملةذا ٝيؽ الكؤال ثة٣ٞيةم يف ماكن واظؽ؟ 

 013 .............. ؟ «قألٮين»ملةذا ظؾف املٕٛٮل اثلةين ٨٦ 
 013 «إًل ٧٠ة ي٪ٞه املؼيٍ إذا أدػ٢ ابلعؿ»/  ٝٮهل

ىٛٮر ٨٦ ابلعؿ  ه رشب ا٣ٕ ح/ ٢٬ يٞ٪ ُٛي ٣ .............. 014  
ػؾ ٦٪٫ 

ُ
٣ُيٛح/ يف أن لك يشء ممة يف ادل٩ية إذا أ

 015 .................................. ٩ٞه إًل ا٥٤ٕ٣ واجلةر 
ية ٔجةدي إ٧٩ة يه أ٧ٔةلٟ أظىي٭ة » / هلٮٝ

 015 ..............................  «٣ك٥ ز٥ أوٚيك٥ إية٬ة
 022 .......................................... ٦ىت دكٮن اتلٮٚيح؟ 

٧ةل؟   021 .................................. ث٥ دكٮن دٮٚيح اأٔل
  021 ..............  «٤يع٧ؽ ا٨٧ٚ وصؽ ػرًيا ٚ» / ٝٮهل

قؤال/ ٠يٙ ي٤ٮم اإلنكةن ٩ٛك٫، ولك ذلٟ 
 020 ................................................ ٦ٞؽر ٤ٔي٫؟ 

، وٝٮهل/ ﴾ېئ ىئ ىئ ىئی ﴿اتلٮٚيٜ ثني ٝٮهل دٕة ى/ 
 022 ...................... ﴾ حت خت مت ىت يت جثمث ﴿

 022 ........................  «٨٧ٚ وصؽ ٗري ذلٟ...» / هلٮٝ
٫ْ؟  022 ............ ملةذا ل٥ يؾ٠ؿ الرش ث٫ْٛ٤، ٧٠ة ذ٠ؿ اخلري ث٤ٛ

 021 .................... ٚةاؽة/ يف ظك٨ ٚ٭٥ املؤ٦٪ني ل٤ٞؽر 
 021 ...................................................... فيائد عقدية

 022 .........................................  فيائد تربيية ودعيية
 024 ..........................................  فيائد لغيية وبالغية

 احلديح اخلامس والعشرون
 «إن بمي جسبٌحت صدقت ولي جمبرية صدقت...»

 031 .......................................  طرق احلديث وألفاظه
 030 ..............................  ◙/ أثٮ ذر راوي احلديث

 030 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 032 ...................................................  رشح املفردات
 031 .................................................  الرشح اإلمجايل

 031 ................................................  تلفصييلالرشح ا
 031 ............ « إن ٩ةًقة ٨٦ أوعةب رقٮل ا...»ٝٮهل/ 

 031 ........................ واوُالًظة  دٕؿيٙ الىعةيب ٣٘حً 
 033 ................................... «ذ٬ت أ٢٬ ادلزٮر»ٝٮهل٥/ 

ة٤ًح  ٚؿع/ الىؽٝح ثةملةل د٤ُت رشاًع إذا اك٩خٚ 
 033 .................................... ٨ٔ ظةصح املذىؽق 

 034 ............ «يى٤ٮن ٧٠ة ٩ىيل ويىٮمٮن ٧٠ة ٩ىٮم»ٝٮهل/ 
ؽ ص٢ٕ ا »/ ^ٝٮهل   035 .... «٣ك٥ ٦ة دىؽٝٮن؟!أو٣حفٝ 
 035 ................. «إن ثك٢ تكبيعح وؽٝح...»/ ^ٝٮهل 

 042 ........................ ثيةن أن الىؽٝح ث٘ري املةل ٩ٮاعن 

 041 .................................  «أمؿ ثةملٕؿوف...» /^ٝٮهل 
٨ اتلُٮاعت   040 ............... ٚةاؽة/ يف دأػريه األمَؿ واجليَهٔ 

ؽٔٮة أ٢ٌٚ ٨٦ ـؿ واجليه وا٣ــٕذرب األ٦ـ٢ يـ٬
 040 ........................... ا٣تكبيط و٦ة ُٔٙ ٤ٔي٫؟ 

 040 ............................. «٩ة م٭ٮد٫...؟أيأيت أظؽ»ٝٮهل٥/ 
٨ ادلحل٢، ٦صٮاز قؤال املٛىت ٨ٔ ثٕي ٦ةخيىف 

 040 ................................... إذا ل٥ يك٨ ٚي٫ إزٞةل
٢٬ يؤصؿ اإلنكةن ىلع ٗري اجل٧ةع ٨٦ / مكأ٣ح

٧ةل إذا ٫٤٧ٔ ثال ٩يح؟   042 ............................اأٔل
ٕ٭ة يف احلؿام؟» /^ٝٮهل   041 ................. «أرأيذ٥ إن ًو

 041 .................... دم٤ح ٚٮااؽ مكذٛةدة ٨٦ ٬ؾه ا٣ٕجةرة
 042 ...................................................... فائدة أصيحلة

 042 ........................................... ئد تربيية ودعييةفيا
 احلديح السادس والعشرون

 «لي سالَمى من اوناس عىٌه صدقت...»

 051 ........................................  طرق احلديث وألفاظه
 051 ..........................  ◙: أبي وريرة راوي احلديث

 051 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 051 ...................................................  رشح املفردات
 052 ..................................................  الرشح اإلمجايل
 053 ................................................. الرشح اتلفصييل

 053 .........................................  «لك ُقاَلًَل » /^ٝٮهل 
 053 ......................  «ةس ٤ٔي٫ وؽٝح٨٦ اجل» /^ٝٮهل 

اَلًَل ثةذل٠ؿ؟   054 .............................. ملةذا ُػىخ الك 
 222 ................ ث٫٤٧ٕ ٚةاؽة/ يف أ٫٩ ًل يؽػ٢ أظؽ اجل٪ح

 222 ................... «لك يٮم د٤ُٓ ٚي٫ الن٧ف» /^ٝٮهل 
 221 ............................ ملةذا ٝيؽ احلٮم ث٤ُٮع الن٧ف؟

 221 ........................ إَالٝةت لك٧ح احلٮم، واملؿاد ٦٪٭ة 
 221 ..... يكٮن مكذعجًّة٨٦ الن١ؿ/ ٦ة يكٮن واصجًة، و٦ة 

اؽة/ يف أن  دٕة ى ىلع ا٣ٕجؽ يف لك ٌٔٮ ٨٦ ٚة
 221 ................................................ أٌٔةا٫ أمًؿا 

 220 ...................................... ٚةاؽة/ يف أذيةد اجلٮا٢ٚ 
 220 ....................  «دٕؽل ثني اًلزجني وؽٝح» /^ٝٮهل 

ؽم ظرص الىؽٝح يف املةل  220 ................. ٚةاؽة ص٤ي٤ح/ يفٔ 
 222 ..................................  «ودٕني الؿص٢...» /^ٝٮهل 

ٟ مح٫٤ إ ى ابلرل؟  ٤َت ٦٪  221 ................ ظك٥ مح٢ ٨٦ 
 221 ........................... «٧ح ا٣ُيجح وؽٝحاللك»/ ^ٝٮهل 
 221 ............ «لك ػُٮة د٧ني٭ة إ ى الىالة وؽٝح»/ ^ٝٮهل 
 221 ........ «ود٧يٍ األذى ٨ٔ ا٣ُؿيٜ وؽٝح» /^ٝٮهل 
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 222 ............................... ٚةاؽة/ يف أ٧ٔةل دُؽِػ٢ اجل٪ح
ٝةت ا٣يت وردت يف ٬ؾا احلؽير ىلع أ٩ٮاع  222 ... ٚؿع/ الىؽ

ٝةت ٓ الىؽ  223 ............ ٚةاؽة/ رشط ظىٮل اثلٮاب يف دمي
 223 .......................................... فيائد تربيية ودعيية

 احلديح السابع والعشرون

 «اورب حسن اوخىق...»

 211 ........................................ طرق احلديث وألفاظه
 211 ................................................... راويا احلديثني
 011 ............... ◙: اجلياس بن سمعان الراوي األول
 012 ................... ◙: وابصة بن معبد الراوي اثلاين

 213 ....................................... أومية احلديث ومزنتله
 014 .................................................... رشح املفردات
 215 .................................................. الرشح اإلمجايل
 202 ................................................. الرشح اتلفصييل

 202 ................................ «خل٤ٜا٣رب ظك٨ ا» /^ٝٮهل 
 201 ......................... ا٣رب ي٤ُٜ ىلع ٦ٕ٪حني ثةٔذجةري٨

 «ا٣رب ظك٨ اخل٤ٜ» /^ هلٮ٢٬ٝ احلرص يف 
 201 ........................................ ظٞيٌف، أم دلةزي؟
 200 ......................................... ٚؿع/ يف إَالٝةت ا٣رب

 200 ....................................... ٚؿع/ يف إَالٝةت اإلز٥
 202 .... «واإلز٥ ٦ة ظةك يف وؽرك وًلؿ٬خ...»/ ^ٝٮهل 

 202 ................ ٚؿع/ يف ال١ؿا٬ح املٞىٮدة يف احلؽير 
٠ؿا٬ح اَالع اجلةس ىلع  مكأ٣ح/ ملةذا اك٩خ

 201 ................................. اليشء دؽل ىلع أ٫٩ إز٥ 
 201 ........................ لإلز٥ ٔال٦ةت ػةرصيح وداػ٤يح 

 201 ............ مكأ٣ح/ ًل ثؽ يف اإلز٥ ٨٦ اصذ٧ةع أمؿي٨ 
مج٭ح/ ٦ٕىن ٠ٮن اإلز٥ ٦ة ظةك يف الىؽر/ أن 

٤ُْٕ٭ة؟  201 ....................... يكذٮي اهل٥  ثةملٕىيِح وِٚ
 201 ........................... «صبخ تكأل ٨ٔ ا٣رب» /^ٝٮهل 
 201 .................................... «اقذٛخ ٤ٝجٟ» /^ٝٮهل 
 202 ................ «ا٣رب ٦ة ا٧َأ٩خ إحل٫ اجلٛف» /^ٝٮهل 
 202 ..................... «وإن أٚذةك اجلةس وأٚذٮك» /^ٝٮهل 

مكأ٣ح/ ٢٬ يكذٛةد ٨٦ احلؽير أن يأػؾ اإلنكةن 
 202 ............. ثٞٮل ٩ٛك٫، وًل حيذة  إ ى قؤال ٦ٍٛخ؟

مكأ٣ح/ ٦ة ادلحل٢ ىلع أن اإلنكةن ي٢ٕٛ األمؿ، 
أو جيذجج٫ إذا دل ٤ٔي٫ ادلحل٢، ول٥ يجرشح 

 203 ............................................... لٟ؟ وؽره ذل

دٚٓ مج٭ح/ يكذؽل ثٕي الىٮٚيح ثةحلؽير يف 
 203 ........... إزجةت ا٥٤ٕ٣ الرلين، وال١نٙ واإلهلةم

مكأ٣ح/ ٢٬ ي٧ك٨ أن يُكذََؽل  ثةحلؽير و٦ة يف 
ة ث٧ة يٞيؽ  ًٞ ٦ٕ٪ةه ىلع اقذعكةن الؿأي ٤ُ٦

 205 ........................ األظةدير اجلة٬يح ٨ٔ ابلؽع 
إذا ق٧ٕذ٥ احلؽير ٔين »مكأ٣ح/ ظٮل ظؽير/ 
 222 ........................................ «.دٕؿ٫ٚ ٤ٝٮبك٥..

 221 ................................ مكأ٣ح/ ظٮل ٦ٕىن ا٣ٛؿاقح 
 221 ....................................... ٝىح يف ٚؿاقح النةٚيع 

 220 ......................................................  فيائد عقدية
 220 .......................................... فيائد فقىية وأصيحلة
 221 ..........................................  فيائد تربيية ودعيية

 221 ..................................  فيائد يف مصطلح احلديث
 احلديح الجامن والعشرون

 «أوصٌمم بحقىي هللا...»

 225 ........................................  طرق احلديث وألفاظه
 212 ...........  ◙العرباض بن سارية : راوي احلديث

 212 ......................................................... أوًًل/ اق٫٧ 
 212 ........................................................ زة٩يًة/ ٠٪حذ٫ 

 212 ......................................................زةثلًة/ إقال٫٦ 
ة/ أ٧ٔةهل و٦٪ةٝج٫  ًٕ  212 .......................................... راث

 212 .................................................... ػةمًكة/ وٚةد٫ 
 211 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 211 ........................................ أوٮل يٞؿر٬ة احلؽير 

 211 ...................................................  رشح املفردات
 212 ................................................... الرشح اإلمجايل

 ِ  212 .......... اإلرمةد واتلٮصي٫ واحلؽير أو٢ يف الٔٮ
 212 ............. يزي ابلؽٔح ٨٦ الك٪ح احلؽير أو٢ يف د٧

احلؽير أو٢ يف احلؿص ىلع اجل٧ةٔح، و٩جِؾ 
ؿٝح واًلػذالف  ُٛ  212 ...................................... ا٣

 213 ................................................  الرشح اتلفصييل
ْ٪ة» /◙ٝٮهل   213 ..........................................  «ٔو

ْح اك٩خ ٩٭ةريح   213 .............................. ثيةن أن املٔٮ
 213 ...........................................  «ث٤ي٘ح» /◙ٝٮهل 
وص٤خ ٦٪٭ة ا٤ٞ٣ٮب، وذرٚخ ٦٪٭ة » /◙ٝٮهل 

 214 .......................................................  «ا٣ٕيٮن
 214 ............................. ؟ ملةذا أػؿ/ ذرٚخ ٨ٔ وص٤خ

ْح مٮد ع» /◙ هلٮٝ  215 .... «ية رقٮل ا ٠أ٩٭ة مٔٮ
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ْح مٮد ع؟   215 ......................... ٠يٙ ٔؿٚٮا أ٩٭ة مٔٮ
ؿ ٤ٔيك٥ ٔجؽ...» /^ٝٮهل   211 ..................  «وإن دأ٦ 

ٓ ثني ٬ؾا احلؽير وظؽير/  ؿيل»اجل٧   211......  «األا٧ح ٨٦ٝ 
 210 .............................................  «ٚكريى» /^ٝٮهل 

 212 .................. احل٧١ح يف اإلديةن ثةلكني ثؽل قٮف 
 212 ..................................... ٪ح ٚؿع/ يف إَالٝةت الك
 211 .......................................... ظٞيٞح املذةثٕح ل٤ك٪ح

 211 .......................... ٨٦ صٮا٦ٓ الالكم يف ٬ؾا ابلةب 
 211 ...................... «وق٪ح اخل٤ٛةء الؿامؽي٨» /^ٝٮهل 
 212 ......  ول٥ يؾ٠ؿ ال١ذةب؟ «٤ٕٚيك٥ بكجيت...» /^ٝٮهل 

 213 ................ ٚؿع/ يف ظضيح إدمةع اخل٤ٛةء األربٕح 
مكأ٣ح/ يف األمؿ املذٜٛ ٤ٔي٫ ثني اخل٤ٛةء إذا 

 214 .............................. ػة٣ٛ٭٥ ٚي٫ وعةيب آػؿ 
 214 ................... «وإيةك٥ وحمؽزةت األمٮر» /^ٝٮهل 
 215 .......................... «ًال٣حٌ  ٚإن لك ثؽٔحٍ » /^ٝٮهل 

 222 .............................. واوُالًظة  ٦ٕىن ابلؽٔح ٣٘حً 
 221 ..................................... م٨٧١ ػُٮرة اًلثذؽاع 

 221 .................................................. اعٝجح اًلثذؽاع 
لك حمؽزح » /^مكأ٣ح/ ٠يٙ اجل٧ٓ ثني ٝٮهل 

٨٦َ َق٨  يف اإلقالم » /^وبني ٝٮهل  «ثؽٔح
 222 ............................................... ؟ «ق٪ح ظك٪ح

 223 .......................................................ديةفيائد عق
 224 .........................................  فيائد تربيية ودعيية

 231 ........................................................ فيائد فقىية
 231 ........................... صٮاز اردكةب أػٙ الرضري٨

 233 ...................................................... فيائد متنيعة
ذٞةد  241 ............................................ أ٩ٮاع ثؽع أًل

قؤال/ ٦ة الكجت يف ٠ٮن ثؽع ا٣ٕجةدة أكرث ٨٦ 
ذٞةد؟  241 ............................................. ثؽع أًل

 احلديح التاسع والعشرون
 «وقد سأوحنٍ عن عظٌم...»

 241 .......................................  طرق احلديث وألفاظه
 244 ....................... ◙: معاذ بن جبل ديثراوي احل

 244 ................................................  أومية احلديث ومزنتله
 245 ...................................................  رشح املفردات
 252 .................................................  الرشح اإلمجايل
 251 ................................................. الرشح اتلفصييل

ٚي٫ دًل٣ح ىلع ٦٪ٞجح  «ثح٪٧ة حن٨...»ٝٮل ٦ٕةذ/ 
 251 .................................................  ◙ملٕةذ 

 250 ................ «٤ٝخ/ ية رقٮل ا أػربين ث٢٧ٕ» /ٝةل
ٮ ل ىلع  َٕ مكأ٣ح/ اتلٮٚيٜ ثني اجلىٮص ا٣يت ُت

 دػٮل اجل٪ح، واجلىٮص ا٣يت ًل ا٢٧ٕ٣ يف
 252 .................................................. دٕٮل ٤ٔي٫ 

 251 ........................ «ويجةٔؽين ٨ٔ اجلةر» /◙ٝٮهل 
 «ويجةٔؽين ٨ٔ اجلةر» /◙ هلٮ٦ٝة ا٣ٛةاؽة ٨٦ 

 251 ........................... ثٕؽ أن ٤َت دػٮل اجل٪ح؟ 
 251 ........................  «٣ٞؽ قأ٣َخ ٨ٔ ْٔي٥» /^ٝٮهل 

ٔ٪٫؟  ٢٧ املكبٮل  ٧ْح يف ا٣ٕ  251 ...... ٦ة يه ظيثيةت وصٮد ا٣ٕ
٤ي٫ ٨٦ يرسهوإ٫٩ ٣حكري ىلع » ̂/ٝٮهل  ٕة ىٔ   251 ....... «ا د
 252 ................  «دٕجؽ ا وًل ترشك ث٫ محبًة» /^ٝٮهل 

 252 ......................ملةذا ٔرب  ثةملٌةرع ثؽًًل ٨٦ األمؿ؟ 
 252 ..............  «دٕجؽ ا» /^ا٣ٕجةدة املٞىٮدة يف ٝٮهل 

 252 .............................................. ورشاًع  ا٣ٕجةدة ٣٘حً 
 253 ............................... «ًل ترشًلٮا ث٫ محبة» /^ٝٮهل 
 253 .................. «ودٞي٥ الىالة، ودؤيت الـٌلة» /^ٝٮهل 
 254 ...................  «أثٮاب اخلري ىلع أًل أدلٟ» /^ٝٮهل 

٭ة   254 ......................................... ٦ٕىن اإلًةٚح و٩ٔٮ
 255 ......................................  «أثٮاب»ٚةاؽة/ يف لك٧ح/ 

 255 .. وأٝٮال ا٧٤ٕ٣ةء ٚي٫  «الىٮم ُص٪ح» /^٦ٕىن ٝٮهل 
 122 ......................  «الىؽٝح دُٛئ اخلُيبح» /^ٝٮهل 

ٟ خمىٮص ثأمؿي٨   122 .......... الىؽٝح د٧عٮ أزؿ املٕىيح وذل
اخلري دون قؤال/ ملةذا ُػىخ الىؽٝح ثؾلٟ 

 121 ................................. ثٞيح اخلىةل املؾ٠ٮرة؟ 
 121 ............ ٚةاؽة/ قب٢ اث٨ ٔجةس ٨ٔ أ٢ٌٚ الىؽٝح

 120 .............  «ووالة الؿص٢ يف صٮف ال٤ي٢» /^ٝٮهل 
 120 .............................. ملةذا ػه الؿص٢ ثةذل٠ؿ ٬٪ة؟ 

 122 ..................................... وب٧ةذا حيى٢ ٝيةم ال٤ي٢ 
 121 ........................................... ٚٮااؽ يف ٢ٌٚ ا٣ٞيةم

 121 .............................. أظٮال الىعةثح يف ٝيةم ال٤ي٢ 
ٮهل دٕة ى/ ٣ُيٛح  123 ......... ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿/ يفٝ 

ػربًل٥ ثؿأس األمؿ» /^ ٝٮهل
ُ
 123 ......................  «أًل أ

 123 ............ املؿاد ثؿأس األمؿ، وا٧ٕ٣ٮد، واذلروة، والك٪ةم 
 123 .............................. «٤ٝخ/ ثىل ية رقٮل ا» /ٝٮهل

ؿ اجليب  ا٣تنبي٫، وصةء ث٧ة يالا٥  ^ملةذا أػ 
 123 ...... املنج٫ ث٫، و٬ٮ الؿأس، والك٪ةم، وا٧ٕ٣ٮد؟ 

ٮهل   124 ..... «رأس األمؿ/ اإلقالم/ »^املؿاد ثةإلقالم، يفٝ 
 124 ...........................  «ذروة ق٪ة٫٦/ اجل٭ةد» /^ٝٮهل 

 124 ........................... آيةت وأظةدير يف ٢ٌٚ اجل٭ةد 
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 112 ............. مكأ٣ح/ يف أ٢ٌٚ ا٣ٞؿبةت ثٕؽ ا٣ٛؿااي 
 111 ................ أرتاض/ ظٮل أ٤ٌٚيح الىالة واذل٠ؿ 

 111 ....................٢٬ ٨٦ اجلٮا٢ٚ ٦ة ي٢ٌٛ ا٣ٛؿااي؟ 
 110 ...............رًلٕذني، أم وٮم يٮم أي٭٧ة أ٢ٌٚ والة 

 110 .......................... «أًل أػربك ث٧الك ذلٟ»ز٥ ٝةل/ 
 112 ....... «ٚأػؾ ث٤كة٫٩، وٝةل ٠ٙ ٤ٔيٟ ٬ؾا» /^ٝٮهل 

 112 .................................... ٦ٞةًلت يف ػُؿ ال٤كةن 
 111 ............ «٤ٝخ/ ية رقٮل ا، وإ٩ة ملؤاػؾون»ٝٮهل/ 
 111 .................................... «زك٤ذٟ أمٟ» /^ٝٮهل 
٢٬ ٬ؾا احلرص  «و٢٬ يكت اجلةس...» /^ٝٮهل 

 111 ....................................... ظٞيٌف، أم إًةيف؟ 
 112 ................. كةن ٨٦ أصٮد ٦ة ٝي٢ ٨٦ النٕؿ يف ال٤

 113 .........................................  فيائد دعيية وتربيية
 114 ................ ٚةاؽة يف ٤ٔٮم ا٣ٞؿآن ظٮل/ اًلقذٕةذة 

 احلديح الجالثون
 «إن هللا فرض فرائض فال جضٌعىها...»

 101 .......................................  طرق احلديث وألفاظه
 102 ..............  ◙أبي جعلبة اخلشين  :راوي احلديث

 102 .....................................أوًًل/ اق٫٧، نكج٫، ٠٪حذ٫ 
 102 ....................................................... زة٩يًة/ ٦٪ةٝج٫ 
  102 ........................................................ زةثلًة/ وٚةد٫ 

ة/ مؿويةد٫  ًٕ  103 ................................................... راث
 104 ......................................  أومية احلديث ومزنتله

 105 ...................................................  رشح املفردات
 122 .................................................  الرشح اإلمجايل
 121 ................................................. الرشح اتلفصييل

 121 ............................... ا٣ٛؿق ثني الٮاصت وا٣ٛؿض 
 120 ...................  «وظؽ  ظؽوًدا ٚال دٕذؽو٬ة» /^ٝٮهل 

 120 ........................................ املؿاد حبؽود ا دٕة ى 
 122 .................. «وظؿم أميةء ٚال دجذ٭١ٮ٬ة» /^ٝٮهل 

 122 ................ د يف اوُالح ا٣ٛٞ٭ةءثيةن ٦ٕىن احلؽو
 122 . مكأ٣ح/ اجليه املضؿد ٢٬ يكذٛةد ٦٪٫ اتلعؿي٥، أم ًل؟ 

 121 .............................. «وق١خ ٨ٔ أميةء» /^ٝٮهل 
 121 ........................................ «رمحح ٣ك٥» /^ٝٮهل 
 121 ......................................... «ٗري نكيةن» /^ٝٮهل 
 121 ................................  «ٚال دجعسٮا ٔ٪٭ة» /^ٝٮهل 

 121 ......................................................... ابلعر ٣٘حً 
اه إ ى  ٢٬ حي٢٧ اجليه ىلع ز٨٦ ا٣ترشيٓ، أم يذٕؽ 

 121 ........................................ ألز٦٪ح؟ ٗريه ٨٦ ا

 121 .......................................... حبر/ اتل٪ُٓ ٦ؾمٮم 
٪٭ة» /^ هلٮ٦ٝة ٬ٮ حم٢ اجليه يف   121 ...... ؟ «ٚال دجعسٮأ 

 122  .......... ٚؿع/ ثيةن دًلًلت اجلىٮص ىلع احل٢ واحلؿ٦ح
ج٢ ورود الرشع ث٭ة   122 ............. ٚةاؽة/ األو٢ يف األميةءٝ 

 122 ....................................................... فيائد عقدية
 123 ..........................................  فيائد تربيية ودعيية

 احلديح احلادي والجالثون
 «ودنٌا ًحبن هللا...ازهد يف ا»

 111 ........................................  طرق احلديث وألفاظه
 112 ...................  ◙بن سعد : سىل راوي احلديث

 112 ......................................................... أوًًل/ اق٫٧ 
 112 ........................................................ زة٩يًة/ ٠٪حذ٫ 
 112 ......................................................... زةثلًة/ نكج٫ 

ة/ وٚةد٫  ًٕ  112 ........................................................ راث
 112 ................................................. ػةمًكة/ مؿويةد٫ 

 111 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 111 ........................ ٦٪ةقجح احلؽير ل٤عؽير الكةثٜ 

 111 ...................................................  رشح املفردات
 112 ..................................................  ايلالرشح اإلمج

 113 ................................................  الرشح اتلفصييل
 113 ................................................  «صةء رص٢» /هلٮٝ

الىعةثح اكن مأ٩٭٥ الكؤال ٧ٔة يٞؿب٭٥ ٨٦ 
 113 ...................... ا وحيك٨ ٔرشد٭٥ ٦ٓ اخل٤ٜ

 113 ........................................  «د٣ين ىلع ٢٧ٔ» /ٝٮهل
 113 ...................... قجت دٞييؽ ا٢٧ٕ٣ ثة٢٧ٕ٣ الىة٣ط 

 113 ......................... «أظجين ا وأظجين اجلةس» /ٝٮهل
 114 ....................................  «از٬َْْؽ يف ادل٩ية» /^ هلٮٝ

 114 ................................ واوُالًظة  الـ٬ؽ ٣٘حً ٦ٕىن 
 115 .......................... ٚؿع/ ا٣ٕالٝح ثني الـ٬ؽ والٮرع 

ـ٬ؽ والٮرع  والك٪ح ظؽير ا٣ٞؿآن  112 ............ ٨ٔ ال
قؤال/ ٢٬ يؿصٓ ذم ادل٩ية إ ى ز٦ة٩٭ة وأوٝةد٭ة، أم 

 111 ...................................... إ ى ماك٩٭ة وبالد٬ة؟ 
 110 ...................... اذلم لرل٩ية يؿصٓ إ ى إٔٚةل امللكٛني 

 110 ................. يف أي األميةء يكٮن الـ٬ؽ يف ادل٩ية؟ 
 112 ........................................ أٝكةم ث٪ٮ آدم يف ادل٩ية 

أن يكٮن ثٕؽ املٮت دار ل٤سٮاب  ؿ٨٦ أ٩ك -1
 112 ...................................................... وا٣ٕٞةب

 112 .......... ٝؿ ثٕؽ املٮت ثؽار ل٤سٮاب وا٣ٕٞةبأ٨٦  -0
ـ٬ؽ ٚي٭ة   111 ........... ٢٬ يذٕةرض ا٣٘ىن يف ادل٩ية ٦ٓ ال
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 111 ....................................... أٝٮال ٦أزٮرة ٨ٔ ادل٩ية 
ـ٬ؽ يف ادل٩ية ودٛكريه ثسالزح أمٮر ح ال  111 ................ ظٞٞي

 112 .................................... ٮد ا دٕة ى احلٞني جب -1
 113 ................................................٬ٮان املىيجح  -0
 113 .......................... اقذٮاء احل٧ؽ واذلم يف احلٜ  -2

 113 .................................................... َجٞةت الـ٬ؽ 
ـ٬ؽ يف ا٣ٌٛٮل أٝكةم  113 ............. ٚؿع/ يف أن أ٢٬ ال

٨٦ اكن حيى٢ هل ٚي٧ك٫١، ويذٞؿب ث٫ إ ى  -1
 113 ............................................................. ا 

ة -0 ًٞ  114 ............ ٨٦ اكن خيؿ  ٦٪٫، وًل ي٧ك٫١ ٤ُ٦
و٬ٮ ٨٦ ل٥ حيى٢ هل يشء ٨٦ ا٣ٌٛٮل،  -2

 114 ..........................................زا٬ؽ يف حتىي٫٤ 
 114 .................................................. ادلاٚٓ إ ى الـ٬ؽ

 114 .................... من٭ؽ اتلٕت ابلة٣ٖ يف حتىي٤٭ة  -1
 114 ............ من٭ؽ اخلٮف ٨٦ ٩ٞىةن أصؿ اآلػؿة  -0
 115 .......................... من٭ؽ َٮل احلكةب ٤ٔي٭ة  -2
 115 ..............................من٭ؽ اظذٞةر٬ة ٔ٪ؽ ا  -1
 115 ............ من٭ؽ اخلٮف ٨٦ أن دىؽ ٨ٔ اآلػؿة -1
 115 ................................ من٭ؽ ظىٮل ال٨ٕ٤ هلة  -2

 122 ....................  «از٬َْْؽ يف ادل٩ية حيجٟ ا» /^ٝٮهل 
ـ٬ؽ يف ادل٩ية حمجح ا؟   122 ............ ملةذا اكن ٩تيضح ال

ٟ اجلةس» /^ٝٮهل  ٪ؽ اجلةس حيج ٚي٧ةٔ   121 ........... «از٬َْْؽ 
 121 ............................... ملةذا اكن ٬ؾا قبجًة ملعجذ٭٥؟ 

 120 .......................................................فيائد عقدية
 122 .........................................  فيائد تربيية ودعيية

 احلديح الجاني والجالثون
 «ال رضر و ال رضار...»

 123 .......................................  احلديث وألفاظهطرق 
 125 ............. ◙: أبي سعيد اخلدري راوي احلديث

 125 .................................. أوًًل/ اق٫٧، وًل٪حذ٫، ونكج٫
 125 ............... زة٩يًة/ ٗـواد٫، ووربه ىلع اجلٮع وا٣ٛٞؿ 

 ٫٧٤  132 .........................................زةثلًة/ مؿويةد٫، ٔو
ة/ وٚةد٫  ًٕ  132 ....................................................... راث

 131 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 130 ...................................................  رشح املفردات
 132 .................................................. الرشح اإلمجايل
 131 ................................................. الرشح اتلفصييل

 131 ..................................................  «ًل رضر» /ٝٮهل
 131 ........... ىلع وص٭ني  «ًل رضر» /^ هلٮٝدٞؽيؿ اخلرب يف 

 131 .................................................. أٝٮال يف الرضار 
 131 ............................. احلٜ اذلي خيٮل إدػةل الرضر
 132 .............................. إحلةق الرضر ثةآلػؿي٨ ٩ٮاعن 

ؿض قٮى اإلرضأن ًل يكٮن يف ذل -1 ري ٟٗ   132 ...ار ثة٣٘
 132 .................... وعيط أن يكٮن هل ٗؿض آػؿ  -0

ٕةين لك٧ح الرض يف  133  ..........................  ا٣ٞؿآن ال١ؿي٥ ٨٦ ٦
 134 ...........................................فيائد فقىية وأصيحلة

خمىٮص ث٧ة ًل ٧ٔٮم حتؿي٥ دميٓ أ٩ٮاع الرضر 
 134 ............................................ مٮصت هل رشاًع 

ة ٦ٓ صٮازه يف  ًٞ قؤال/ ملةذا ٩ىه ٨ٔ الرضر ٤ُ٦
 134 .............................................. ظة٣ح امل٧ةز٤ح؟ 

ممة يؽػ٢ يف ٧ٔٮم اجليه ٨ٔ الرضر/ أ٫٩ ًل 
 134 .......................... رضر ٚي٧ة رش٫ٔ ا ل٤ٕجةد 

 135 ........................... ورٚٓ احلؿ   ٨٦ وٮر اتلحكري،
احلؽير/ إصجةر الرشيٟ ىلع  ٬ؾا ٨٦ دُجيٞةت
ح   135 ..................................................... املٕةًو

ا٩ذىةر امل٤ْٮم جلٛك٫ ٣حف داػاًل يف الرضر 
 142 ................................................... امل٪يه ٔ٪٫ 

 142 ...................  احلديث وذا سننبطة مناملقياعد ال
 142 ........................................................ الرضر يـال 

 142 ............................... الرضورات دبيط املعْٮرات 
ر ثٞؽر٬ة  ؽ  َٞ ثيط ل٤رضورة ُي

ُ
 142 ............................ ٦ة أ

 141 ........................... ة صةز ٣ٕؾر ث٢ُ ثـواهل ٚةاؽة/ ٦
 141 ........................................ الرضر ًل يـال ثةلرضر 

خ ٦ٛكؽدةن رويع أ٧ْٔ٭٧ة رضًرا  إذا دٕةًر
٭٧ة   ٛ  141 ....................................... ثةردكةب أػ

 141 .................. درء املٛةقؽ ٦ٞؽم ىلع ص٤ت املىة٣ط 
 141 ............................... إ٩ـال احلةصح ٦زن٣ح الرضورة 

 140 ......................................... املنٞح جت٤ت اتلحكري 
 140 ................................... األو٢ يف املٌةر اتلعؿي٥ 

 140 ........................................الرضر ًل يكٮن ٝؽي٧ة
 احلديح الجالح والجالثون

 «وى ًُْعَطى اوناُس بدعىاهم...»

 141 ......................................... طرق احلديث وألفاظه
 144 ...........  ¶: عبد اهلل بن عباس راوي احلديث

 144 ....................................... أومية احلديث ومزنتله
 145 ...................................................  رشح املفردات
 152 ..................................................  الرشح اإلمجايل
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 151 ................................................. الرشح اتلفصييل
 151 ............................... إماكل ظٮل الرشط واجلٮاب

ٯ اجلةُس » /^ٝٮهل  َُ ْٕ  150 ................... «ثؽٔٮا٥٬ لٮ ُي
 150 .................................... ورشاًع  ٦ٕىن ادلٔٮى ٣٘حً 

ٮٍم ود٦ةَء٥٬» ̂/ٝٮهل   150 ................«ًلد ىع رصةٌل أمٮاَلٝ 
 152 ....................... ملةذا ٔرب  ثةلؿصةل، ز٥ ثة٣ٞٮم زة٩يًة؟ 

٦خ األمٮال ىلع ادل٦ةء ٦ٓ أن ادل٦ةء  ملةذا ُٝؽ 
 152 ...................................... أ٥٬ وأ٥ْٔ ػًُؿا؟ 

 152 ....................  «٣ك٨ ابلح٪ح ىلع املؽيع» /^ٝٮهل 
ابلح٪ح ىلع املؽيع، واحل٧ني  ٦ة احل٧١ح يف ٠ٮن

 151 ................................................... ىلع امل٪١ؿ 
 151 ............................. «واحل٧ني ىلع ٨٦ أ٩كؿ» /ٝٮهل

، ول٥ يُٕرب  ثةق٥ «٨٦ أ٩كؿ»ملةذا ٝةل ٬٪ة/ 
 151 ............................ ا٣ٛة٢ٔ، ٧٠ة ٝةل يف ابلح٪ح 

 151 .................. ٢٬ ٬٪ةك ٦ة خيىه ٧ٔٮم احلؽير؟ 
 152 ................................ مكأ٣ح/ يف ٠يٛيح اتلع٤يٙ 

 153 .................... ٚؿع/ يف ابلح٪ح املٞىٮدة يف احلؽير 
 153 ................. ح ًل د٤ُُت ٚي٭ة ابلح٪ح ٨٦ املؽيع أ٦س٤

 154 ................................ ٚؿع/ ٚٮااؽ احلك٥ ثةحل٧ني 
 154 ................ ٚؿع/ احلةًلت ا٣يت د٤ُُت ٚي٭ة احل٧ني 

 154 ....................... ٚؿع/ مؿادت ادلٔٮى، ويه أربٕح 
 122 ......................................................  فيائد دعيية

 احلديح الرابع والجالثون

 «من رأي منمم منمًرا فىٌغريه...»

 122 ........................................ طرق احلديث وألفاظه
 122 ............. ◙ سعيد اخلدريأبي : راوي احلديث

 122 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 123 ...................................................  رشح املفردات
 124 .................................................  الرشح اإلمجايل
 125 ................................................. الرشح اتلفصييل

 125 ............................................ « ٨ رأى٦َ / »^ٝٮهل 
 ُ  125 .  د٘يري امل٪١ؿ نرتط الؿؤيح ابلرصيح يف وصٮبًل ت

 125 .............................. رشوط امل٪١ؿ الٮاصت د٘يريه 
 111 ................ ٚةاؽة/ ظٮل اجلبيؾ اذلي ٬ٮ ٩ٞيٓ اتل٧ؿ

 أن يكٮن /ا ي٤ـم ٨٦ ٠ٮن ا٢ٕٛ٣ ٦٪١ؿً ٚةاؽة/ ًل
 110 .................................................. ة ٚة٫٤ٔ آز٧ً 

 112 .............................................. «٤ٚي٘ريه» /^ هلٮٝ
 112 .............. ؟ةأو ٠ٛةايًّ ة، ٔيجيًّ  ةرشوط ٠ٮن اتل٘يري واصجً 

 111 .................................................. « ثيؽه» /^ هلٮٝ
 111 ...................................... ىخ احلؽ ثةذل٠ؿ ملةذا ػُ 
ال٫ٝ« ٤ٚي٘ريه ثيؽه»٢ ٧َ ٢٬ حُي   111 ............... أم ًل؟ ،ىلع َإ

 111 ....................................« ٚإن ل٥ يكذُٓ» /^ هلٮٝ
ةثُ٭ة ظؽود اًل  111 ................................. قذُةٔح ًو
يف األمؿ  ظٮل ظذ٧يح اجلْؿ يف املآًلتمكأ٣ح/ 

 112  ......................... واجليه ٨ٔ امل٪١ؿ ،ثةملٕؿوف
 113 .................... ظٮل د٘يري ث٪ةء ابليخ احلؿام  /ٚةاؽة
واجلنب ، يف ا٣ٛؿق ثني اجلْؿ يف املآًلت /دججي٫

 114 .................................................... واتلؼةذل 
 114 ............................................  «ٚج٤كة٫٩»/ ^ٝٮهل 
 115 .................................... «ٚإن ل٥ يكذُٓ»/ ^ٝٮهل 
 115 .............................................. « ج٤ٞج٫ٚ/ »^ٝٮهل 

٨ٔ مؿدجح  مكأ٣ح/ ًل يذؼ٤ٙ اإل٩كةر ثة٤ٞ٣ت
 102 ............................................. اإل٩كةر ثةحلؽ 

 أ٦ةك٨ مكأ٣ح/ يكذ٤ـم اإل٩كةر ثة٤ٞ٣ت ٬ضؿان
 102 ......................................................... امل٪١ؿ 

 100 ....................................ٚؿع/ يف مؿادت اإل٩كةر 
 100 ......................... «وذلٟ إًٔٙ اإلي٧ةن» /^ٝٮهل 

٤ٞت َٙ  ٚةاؽة/ ظٮل ٠ٮن اإل٩كةر ثة٣ ٕ  102 ..... اإلي٧ةن  ًأ
٢٧ و٩يح  ىلع أنٚةاؽة/ ظٮل دًل٣ح احلؽير   102 ... اإلي٧ةنٔ 

 101 ...................................................... مسائل فقىية
 ، واجلةيهمؿ ثةملٕؿوفًل ينرتط ا٣ٕؽا٣ح يف اآل

 101 ................................. ٨ٔ امل٪١ؿ ىلع الؿاصط 
 101 ............. ٗريه ٔ٪٫؟  أيت امل٪١ؿ أن ي٪ىهي٢٬ جيٮز مل٨ 

 ،يف اجلةر دٚٓ مج٭ح/ ظٮل ظؽير اذلي يؽور
 101 ...............................  ٧٠ة يؽور احل٧ةر ثةلؿىح

اإل٩كةر  دٚٓ مج٭ح أػؿى/ ظٮل صٮاز دؿك
 101 .............................................. ٔ٪ؽ اًل٬ذؽاء 

 122 .......... / يف اتلعؾيؿ ٨٦ اتل٭ةون يف ٬ؾا ابلةب دججي٫ ٦٭٥
األمؿ  ٚؿع/ يف ٩يح املك٥٤ يف ا٣ٞيةم ثٮاصت

هل وابلةٔر  ،واجليه ٨ٔ امل٪١ؿ ،ثةملٕؿوف
 122 ...................................................... ىلع ذلٟ 

 121 ...........................................  فيائد فقىية ودعيية
 121 ......................................... ٦ٕىن املٕؿوف وامل٪١ؿ

 121 ............................... واوُالًظة ٦ٕىن احلكجح ٣٘حً 
 121 .............. األمؿ ثةملٕؿوف واجليه ٨ٔ امل٪١ؿ أ٧٬يح

 120 ........................... ٦ٞىٮد الرشع ٨٦ اخل٤ٜ مخكح
 120 ................................. ٚةاؽة األمؿ واجليه ل٧٤لكٙ
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٨ امل٪١ؿ ل٧٤ضذ٧ٓ ٚةاؽة  122 ....... األمؿ ثةملٕؿوف واجليهٔ 
 121 ................ اآلزةر املرتدجح ىلع دؿك األمؿ ثةملٕؿوف 

 122 ....................... اآلداب الٮاصجح يف األمؿ ثةملٕؿوف
 وف ًل يٕين الك١ٮتدججي٫/ الؿٜٚ يف األمؿ ثةملٕؿ

 124 ............................................... ٨ٔ امل٪١ؿات
 112 .................... اآلداب املكذعجح يف األمؿ ثةملٕؿوف

 احلديح اخلامس والجالثون
 «...ال جحاسدوا وال جناجشىا»

 111 .......................................  طرق احلديث وألفاظه
 114 .......................... ◙: أبي وريرة راوي احلديث

 114 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 115 ...................................................  رشح املفردات
 112 .................................................  الرشح اإلمجايل
 111 ................................................. الرشح اتلفصييل

 111 ....................................... « ًل حتةقؽوا/ »^ٝٮهل 
 ث٭ؾا ال٤ِٛ دون ٦ة يٛيؽ أو٢ قؤال/ ملةذا ٔرب  

 111 ......................................................... ا٢ٕٛ٣ 
 111 ...................................................  دٕؿيٙ احلكؽ

 110 ........................................ احلكؽاجلةس يف أٝكةم 
٧ٕ٩ح املعكٮد  ٨٦ اجلةس ٨٦ يكىع يف زوال -1

 110 .......................... وا٢ٕٛ٣ ،ثةبليغ ٤ٔي٫ ثة٣ٞٮل
0-  ِٖ ٢ٕ  ىلع املعكٮد ٨٦ اجلةس ٨٦ ل٥ يج ٮل، أوٚ   110......... ٞث
زوال ٧ٕ٩ح ا٣٘ري ٔ٪٫، ث٢  ل٥ يذ٨٧  ٨٦  -2

ويذ٧ىن  ،يكىع يف ا٠تكةب ٦س٢ ٌٚةا٫٤
  110 .....................................  أن يكٮن ٦س٫٤

 112 ....... إذا وصؽ احلكؽ ٨٦ ٩ٛك٫ قىع يف إزاتل٫ و٨٦  -1
٨٦ حمجح  -ةأظية٩ً  -ىلع ا٤ٞ٣ت دُ ؿِ قؤال/ ٦ة يَ 

٠ٮن اإلنكةن أىلع ٨٦ أػي٫، ٚ٭٢ يؽػ٢ 
 112 ...................................................  يف احلكؽ؟
 111 .................................................... مؿادت احلكؽ 

 111 ........................................  كؽ و٦ٛةقؽهآٚةت احل
 111 .....  األدىن إ ى األىلع يف ٠ٮن احلكؽ يكٮن ٨٦ /ٚؿعٌ 

 111 .............. ٦ؽاراد٫ ٦ٕةم٤ح احلكٮد/ الكال٦ح ٦٪٫ يف
 112 .................................  ٔال  احلكؽ يف قذح أمٮر

 113 .....................................  «وًل د٪ةصنٮا/ »^ٝٮهل 
 113 ....................................................  ٦ٕىن اجلضل

 113 ............................................ ظك٥ ثيٓ اجلضل 
 114 ..................................... « وًل دجةٌٗٮا/ »^ٝٮهل 

٨ اتلجةٗي ٦ٞيؽ ثةتلجةٗي  115 .. ٨٦ أص٢ ادل٩ية  اجليهٔ 

مكأ٣ح/ يف وٝٮع اًلػذالف ثني اجلةس يف أمٮر 
 115 .... واتلؽاثؿ و٦ة أدى إحل٫ ٨٦ اتلجةٗي ،ادلي٨

 122 .......................................  «وًل دؽاثؿوا»/ ^ٝٮهل 
 121 ..................  مكأ٣ح/ ٢٬ ي٪ُٞٓ اهلضؿان ثةلكالم؟

 121 ......................... ملةذا ُٔٙ اتلؽاثؿ ىلع اتلجةٗي
ِٓ وًل / »^ٝٮهل   120 .............. «ثٌٕك٥ ىلع ثيٓ ثٕييج
 120 .................... ظٜ املك٥٤ والاكٚؿ  م يفاجليه اع ٢٬

 122 ........................................... ٦ٕىن ابليٓ ىلع ابليٓ 
 121 .......................................... ةن جَ ٠ْ ظك٥ د٤ٌف الؿ  

 121 .................................. ظك٥ ثيٓ احلةرض ل٤جةدي 
اة يف اإلث٢ وا٣٘٪٥   122 ............................ ظك٥ املرص 

 123 ......................  «ةوًلٮ٩ٮا ٔجةد ا إػٮا٩ً / »^ ٝٮهل
 123 ........................... األمٮر ا٣يت دُْكتََكُت ث٭ة املٮدة

 124 .............................. «املك٥٤ أػٮ املك٥٤» /^ٝٮهل 
 124 ............................................ «ًل ي٫٧٤ْ» /^ ٝٮهل
 124 ........................................... «وًل خيؾهل» /^ٝٮهل 
 125 .......................................« ث٫ؾِ وًل يُكْ / »^ٝٮهل 

 125 ........................................... ال١ؾب مخكح أٝكةم
 125 ............................................. قؤال ظٮل اتلٮريح 

 130 ........................................... «وًل حيٞؿه» /^ٝٮهل 
 132 ....................................... «اتلٞٮى ٬٭٪ة» /^ٝٮهل 
 131 ....................................... «وينري إ ى وؽره» ٝٮهل/
 131 ........................ «حبكت امؿئ ٨٦ الرش» /^ٝٮهل 
 131 ................. «املك املك٥٤ ىلع املك٥٤ ظؿ» /^ٝٮهل 

 131 ........................................... ح وآدابل  لطائف وم  
 131 ........................................................... يف احلكؽ 

 134 ........................................... يف اتلآيخ واتلٮاو٢ 
 142 ......................................................  فيائد دعيية

 احلديح السادس والجالثون
 «...س عن مؤمن لربتمن نف  »

 141 ......................................... طرق احلديث وألفاظه
 144 ..........................  ◙: أبي وريرة راوي احلديث

 144 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 145 ...................................................  رشح املفردات
 152 ..................................................  الرشح اإلمجايل

 151 ................................................. رشح اتلفصييلال
ٛ  » /^ٝٮهل   151 ...............  ...«٠ؿبحً  ؤ٨ٍ٦ مف ٨ٔ ٨٦ ٩

 151 ................................................... ٦ٕىن اتل٪ٛحف 
  ٛ  151 .........................   ف وٚؿ  ٚةاؽة/ يف ا٣ٛؿق ثني ٩
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ويف  «ؤ٨٦ـ٦»ثـ /٪ةؿه ٬ـوصٮه حمذ٤٧ح يف دٕجي
 150 ........................... « ةمك٧٤ً »ا٣ٕجةرات اتلةحلح/ 

ؽم ذ٠ؿه لك٧ح ٮهل ٠ؿبح  ٚةاؽة/ الرس يفٔ   150 ........ ادل٩ية يفٝ 
يكٮن ثٕؽ ظىٮل ال١ؿبح، مكأ٣ح/ اتل٪ٛحف 

١ٚيٙ يذعٜٞ اتل٪ٛحف يٮم ا٣ٞية٦ح ويه 
 152 ........................................ ؟ ل٥ دزنل ث٫ أواًل 

 151 ...... أاعذ٩ة ا ٦٪٭ة  -يٮم ا٣ٞية٦ح ِب ؿَ ذ٠ؿ أ٦س٤ح ٨٦ ٠ُ 
مكأ٣ح/ أػرب قجعة٫٩ أن احلك٪ح ثٕرش أ٦سةهلة، 
٧ٚة ثةهلة يف ٬ؾا احلؽير ٝٮب٤خ ثت٪ٛحف 

 151 ...................... ٢ ثٕرش؟ٞةثَ ٠ؿبح واظؽة، ول٥ دُ 
 152 ................ ًل يٞذرص اتل٪ٛحف ٬٪ة ىلع املةلدججي٫/ 

 152 ............................ «و٨٦ يرس ىلع ٦ٕرس/»^ٝٮهل 
 154 ...................  «ة قرته...و٨٦ قرت مك٧٤ً / »^ٝٮهل/ 

 154 ............................................ املؿاد ٨٦ قرت الـ٣ح 
 155 ................................................. رشوط قرت الـ٣ح

 222 .......................... ٚؿع/ يف ٦ٕىن قرت ٔٮرة املك٥٤ 
 222 .................. ة ث٘ري ظٜ ٌٚع٫ ا٨٦ ٌٚط مك٧٤ً 

 221 ............................ «وا يف ٔٮن ا٣ٕجؽ» /^ ٝٮهل
 220 ................. «٦ة اكن ا٣ٕجؽ يف ٔٮن أػي٫» /^ ٝٮهل

 222 .....  وٮر و٧٩ةذ  ٨٦ ٦ٕةو٩ح الك٤ٙ ل٧٤عذةصني
ًٞ » /^ ٝٮهل  221 .... «ةة ي٤ذ٧ف ٚي٫ ٧٤ًٔ و٨٦ ق٤ٟ َؿي
 221 ....................................... «ق٭٢ ا ث٫» /^ ٝٮهل

 222 ...........................و٬ؾا ا٣تك٭ي٢ يف ادل٩ية واآلػؿة
 222 ...................................................... ا٥٤ٕ٣ ٧٤ٔةن

 223 ........................................ ؿٚٓ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ أول ٦ة يُ 
 223 ....  ...«ثيٮت ا٨٦  يف ثيٍخ  و٦ة ص٤ف ٝٮمٌ »ٝٮهل/ 

 224 ......................  ؟«ٝٮم» /٢٬ دؽػ٢ ا٣جكةء يف لك٧ح
 224 ........................... « ٝٮم» /ا٣ٛةاؽة ٨٦ د٪١ري ٣ْٛح

 225 .......................  ا٣ٞٮل يف اًلصذ٧ةع ٣ٞؿاءة ا٣ٞؿآن
 212 ................... «إًل ٩ـ٣خ ٤ٔي٭٥ الك١ي٪ح» /^ٝٮهل 
نحذ٭٥ الؿمحح» /^ٝٮهل   212 .................................«ٗو
 212 .............................. «وظٛذ٭٥ املالاكح» /^ٝٮهل 
 211 ...................... «وذ٠ؿ٥٬ ا ٚي٨٧ ٔ٪ؽه» /^ٝٮهل 
 211 ................................. «٨٦ ثُأ ث٫ ٫٤٧ٔ» /^ٝٮهل 

أرتاض ود٫ٕٚ ظٮل إحلةق ذراري املؤ٦٪ني ث٭٥ 
 210 ......................................................  يف اجل٪ح
 212 ...................................................... فيائد متنيعة

 212 .... ةة و٦ٕ٪ٮيًّ ٦ةديًّ  ٦ؽار احلؽير ىلع أ٧٬يح اتلاك٢ٚ
 212 ...  اتل٤ٕي٥ وٌٚي٤ح، يف احلؽير ثيةن ٢ٌٛ٣ ا٥٤ٕ٣

 211 ...........................  احلر ىلع ا٢٧ٕ٣ املذٕؽي اجلٛٓ
 ٙ جل٧يٓ ا٣ٞؿوضقالٌل خمة٣ِ ا٣ٞؿض يف اجلْةم اإل

 211 ......................................... يف اجل٥ْ األػؿى 
ٛحف ال١ؿب ٥ْ وٮر د٪ ٛحف /٨٦ ٔأ ٨ٔ املك٧٤ني  اتل٪

ؽيؽة ُةرٔ  ُ٭ؽي٨ يف ٝأ  211 ...............  ٨٦ األرض امٌل
وبة٣تكجت ، يف احلؽير احلي ىلع اخلري ثة٢ٕٛ٣

 211 ............................................ إحل٫ ثك٢ وص٫ 
 احلديح السابع والجالثون

 «إن هللا  لحب اوحسناث واوسٌئاث...»

 213 ......................................... ديث وألفاظهطرق احل
 202 ...........  ¶: عبد اهلل بن عباس راوي احلديث

 202 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 201 ..................................................  الرشح اإلمجايل
 200 ................................................. الرشح اتلفصييل

ؽقيًّ ٩جٮيًّ  ة٨٦ املعذ٢٧ أن يكٮن احلؽير ظؽيسً   200 .... ة ةٝ 
 202 ....... « والكحبةت إن ا ٠ذت احلك٪ةت/ »^ٝٮهل 

 202 .......................... ٦ٕىن ٠ذةثح احلك٪ةت والكحبةت 
 202 .....................  اهل٥   يف َؿيٜ ٦ٕؿٚح احلْٛحِ  ٚةاؽة/

 202 ...............  وا٣ٌٞةء اإلجيةَب  /٣حف املؿاد ثةل١ذةثح
 201 .................... «حبك٪ح ٥٤ٚ ي٤٧ٕ٭ة... ٥  ٨٧ٚ ٬َ »/ هلٮٝ

 201 ...........................................................  ٦ٕىن اهل٥  
 مكأ٣ح/ 

َ
ظك٪ح  ىلع اجليح وا٣ٕـم واهل٥ زٮاَب  زجَخ ل٥َِ أ

 
ُ
 202 .........  ؟ازيت ٔرشً واظؽة، وإن ادى٢ ث٭ة ا٢ٕٛ٣ أ

إرادة  ألن ؛ك٪ح ظك٪حً ثةحل اهل٥   مكأ٣ح/ ص٢ِٕ 
 203 .................................... ا٤ٞ٣ت  اخلري ٬ٮ ٢ُٕٚ 

مكأ٣ح/ ٢٬ ّة٬ؿ اخلرب ظىٮل احلك٪ح ث٧ضؿد 
 203 ........................................  ؟أو ًل ،ا٣رتك ملة٩ٓ

 203 .................... مكأ٣ح/ واحلك٪ح ىلع اهل٥  إذا ا٩ٛكغ 
 204 ................... ثةحلك٪ح ول٥ ي٤٧ٕ٭ة ٥  مكأ٣ح/ ٚي٨٧ ٬َ 

 204 ...................................... مؿادت ٦ة يٞٓ يف اجلٛف
 205 ............................ «وإن ٥٬ ث٭ة ٤٧ٕٚ٭ة..» /^ٝٮهل 
 222 ...............  ٔٛح زٮاب احلك٪ةت دكٮن ثأمٮرمٌة

/ ٠يٙ اتلٮٚيٜ ثني ٦ة ُذ٠ؿ ٨٦ ود٫ٕٚ أرتاض
مئ ىئ يئ جب  ﴿دٕة ى/ ، وٝٮهل اتلٌٕيٙ

 221 .......................................................﴾ حب خب
بكحبح ٥٤ٚ ي٤٧ٕ٭ة ٠ذج٭ة ا  وإن ٥٬  / »^ٝٮهل 

 221 .....................................  «ٔ٪ؽه ظك٪ح اكم٤ح
 220 ........................... ثةملٕىيح أظٮال امللكٙ ٦ٓ اهل٥  
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ث٫ ث٤كة٫٩  ٥  ثةملٕىيح إذا دك٥٤ ث٧ة ٬َ  اهلةم  
 220 .................................  ظيجبؾٍ  يُٕةٝت ىلع اهل٥  

ز٥ ٔضـ ٔ٪٭ة ٚٞؽ  ،٨٦ قىع يف املٕىيح ص٭ؽه
 ٢٧ٔ ........................................................... 220 

إذا ا٩ٛكؼخ ٩حذ٫، وٚرت ٔـ٫٦ ٨٦ ٗري قجت 
 222 .................................  ٦٪٫، ٚ٭ؾا ىلع ٝك٧ني/

٨٦ صجف اخلٮاَؿ  ا٣ٞك٥ األول/ أن يكٮن اهل٥  
 222 .......... ٔ٪٫ ا٣يت ًل تكذٞؿ وًل تكذ٧ؿ، ٚ٭ؾا ٦ٕٛٮٌّ 

ـاا٥ املكذٞؿة واهل٥  ا٣ٞك٥ اثلةين/ ا اذلي  ٥ُ املى٧   ٣ٕ
 221 ................. و٬ؾا ٩ٮاعن/  يؽوم ويكذٞؿ يف اجلٛف،

 ث٪ٛك٫ ٨٦ أ٧ٔةل  مكذٞالًّ ٦ة اكن ٧ٔاًل  -أ
ويىري ث٫  ،ت ٤ٔي٫ ا٣ٕجؽُ ٚيٕةَٝ  ،ا٤ٞ٣ٮب

ًٞ اكٚؿً   221 .................................................ة ا ٦٪ةٚ
ث٢ اكن ٨٦  ٦ة ل٥ يك٨ ٨٦ أ٧ٔةل ا٤ٞ٣ٮب -ب

 221 ........ أ٧ٔةل اجلٮارح، ٚيف املؤاػؾة ٚي٫ أٝٮال 
 222 ............................ مكأ٣ح/ يف أظٮال اهل٥ ثةلكحبح 

٤٧٭ة ٠ذج٭ة ا قحبح »وٝٮهل/  وإن ٥٬ ث٭ة ٔو
 223 ........................................................ «واظؽة

 223 .............................مكأ٣ح/ ود٥ْٕ الكحبةت ثأمٮر
 225 ................ مكأ٣ح/ ظٮل مٌةٔٛح ا٣ٕؾاب ل٤اكٚؿ 

 225 ...................................................... فيائد عقدية
 225 .........................................  فيائد تربيية ودعيية

 212 ....................................................... ٚةاؽة ٚٞ٭يح 
 احلديح الجامن والجالثون

 «ا...يل ووٌ   ين عادَ اه: مَ إن هللا جعاىل ق»

 212 .......................................  طرق احلديث وألفاظه
 211 .........................  ◙: أبي وريرة راوي احلديث

 211 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 211 .................................................  الرشح اإلمجايل

 212 ................................................. لرشح اتلفصييلا
 212 ...............................  «إن ا دٕة ى ٝةل/ »^ٝٮهل 
 212 .....«ة ٚٞؽ آذ٩ذ٫ ثةحلؿبيل وحلًّ  ى٨ اعدَ ٦َ / » ٝٮهل

 213 ....................  ن ال١ؿي٥يف ا٣ٞؿآ« ويل»٦ٕةين لك٧ح 
 213 ............  و٦ٕىن ػةص ،٦ٕىن اعم /ل٤ٮًليح ٦ٕ٪يةن

 214 .......................  ٦ٕىن الٮًليح يف ظؽير أيب ٬ؿيؿة
٢٬ ٬٪ةك ٦ة ي٧٪ٓ ٨٦ أذجةر املٕ٪حني ا٣ٕةم 

 214 ...................................... واخلةص يف احلؽير
إذا اك٩خ املٕةداة ٦ٛة٤ٔح  اقتناكل والؿد ٤ٔي٫/

 ،الٮيل٨٦ صة٩بني ١ٚيٙ دٞٓ  دٞٓ ٨٦
 215 ...............  ة٢٬؟الىٛط وا٣ٕٛٮ ٨ٔ اجل /ومأ٫٩

 215 .............................. .«ٚٞؽ آذ٩ذ٫ ثةحلؿب»/  ٝٮهل
ويه ٦ٛة٤ٔح  ،٠يٙ دذعٜٞ املعةربحاقتناكل/ 

 212 ............. ٨٦ صة٩بني، واملؼ٤ٮق يف أرس ػة٫ٞ٣
 212 .............................  ث٥ دكٮن املعةربح  دٕة ى؟

  ٔجؽي بيشءٍ  و٦ة دٞؿب إ ىّ / » ٝٮهل
َ
 إيل   ت  ظَ أ

 211 ......................................... «ممة اٚرتًذ٫ ٤ٔي٫
 211 .......................................  ٦٪ةقجح ا٣ٕجةرة ملة ٝج٤٭ة

 210 ...............................  يٞٓ دٞؿب ا٣ٕجؽ ٨٦ رب٫؟ث٥ 
 212 ................ ٢٧ٔ / ث٤ِٕٛرب   بيشء، ول٥ يُ وملةذا ٔرب  

 212 ................................  إزجةت وٛح املعجح  دٕة ى
٦ة أوصج٫  /مكأ٣ح/ ٢٬ يؽػ٢ يف ا٣ٛؿااي

ت جتل٥  حامللكٙ ىلع ٩ٛك٫ ٨٦ ا٣لزام ٝؿب
 211 .............................................  ثأو٢ الرشع؟

 211 ............... ؟ اجل٢ٛ أم ،مكأ٣ح/ أي٭٧ة أ٢ٌٚ/ ا٣ٛؿض
 211 .... ل٤ذٞؿب إحل٫ ٕة ى ٚذط ا٣ُؿيٜ داٚةاؽة/ يف أن 

ا،  ة إ ىبً مكأ٣ح/ ٦ة يه أ٥ْٔ ا٣ٛؿااي دٞؿ  
 211 .......................  و٦ة يه أ٥ْٔ ٚؿااي ابلؽن؟

ًٞ  /مكأ٣ح  211 .......  ة؟٢٬ ا٣ٛؿض أ٢ٌٚ ٨٦ اجل٢ٛ ٤ُ٦
 211 .....................................................  مٮاذ ا٣ٞةٔؽة

وًل يـال ٔجؽي يذٞؿب إيل ثةجلٮا٢ٚ / »ٝٮهل 
 212 ..................................................  «ظىت أظج٫

 212 ...........................  ةواوُالظً  ٣٘حً  دٕؿيٙ اجلٮا٢ٚ
 213 ..................... ٛؿااي درصةت الٮًليح واتلٞؿب ثة٣

 213 .......................... َؿيٜ الٮًليح واتلٞؿب ثةجلٮا٢ٚ 
أوًًل،  َؿيٜ الٮًليح ي٧ؿ ثأداء ا٣ٛؿاايدججي٫/ 

 213 .... أىلع درصةد٭ة وملةذا اكن املٞىٮد ٨٦ املعجح
 214 ...............................  «ٚإذا أظجبذ٫»/  ٦ٕىن ٝٮهل

 215 ........................ أووةف اذلي٨ حيج٭٥ ا وحيجٮ٫٩ 
ٛىي٢ يف ٦ٕ٪ة٬ة واتل« ٠٪خ ق٫ٕ٧» / هلٮٝ

 221 ..............................................  ىلع قذح أٝٮال
 ل٥ ملةذا  مكأ٣ح/

ُ
٩ْري احلؽ  وا٣ٕني نَ ذُ يؾ٠ؿ األ

 220 ...................................................... والؿص٢؟ 
ل٤ٕني يف  وابلرص ،مكأ٣ح/ ٦ة نكجح الك٧ٓ لألذن

ؿاف؟   220 ..................................... آيح قٮرة اأٔل
 222 ........ دججي٫/ ظٮل ا٦ذ٪ةع مح٢ احلؽير ىلع ّة٬ؿه 

 222 ..................................... «أ٣ين...قو٣نئ » / هلٮٝ
 221 ...................................... ٧٩ةذ  ٨٦ دلةيب ادلٔٮة 
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 222 ................................ ل دلةيب ادلٔٮة ةٚةاؽة/ يف ظ
ٍَ مكأ٣ح/ ٠سري ٨٦ ا٣ٕجةد يؽٔٮ ويكأل ول٥ يُ  ٕ ،

 222 ......... ؟ إ٣غ «أ٣ين...قو٣نئ » / هلٮثٞ ١ٚيٙ
 223 .................................... ...« و٦ة دؿددُت » / هلٮٝ

يكٮن  ٦ة ووٙ ا ث٫ ٩ٛك٫ ظٜ، ٣ك٨ ًل
 223 .................... ث٧زن٣ح ٦ة يٮوٙ ث٫ الٮاظؽ ٦٪ة

 223 ............. وظةل الىةحلني ٫ٕ٦  ،مكةا٢ ظٮل املٮت
 224 ...................................................... عقديةفيائد 

  230 .........................................  فيائد تربيية ودعيية
 231 ........................................................ فيائد لغيية

 احلديح التاسع والجالثون

 «إن هللا ججاوز يل عن أمحٍ...»

 233 .......................................  طرق احلديث وألفاظه
 240 ..........  ¶: عبد اهلل بن عباس راوي احلديث

 240 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 242 .................................................  الرشح اإلمجايل
 241 ................................................. الرشح اتلفصييل

 241 ..................................... «  جتةوزإن ا/ »^ ٝٮهل
مكأ٣ح/ ٢٬ املؿاد ثةأل٦ح ٬٪ة/ أ٦ح اإلصةثح، أم 

 241 ................................................. أ٦ح ادلٔٮة؟ 
 241 ..  «اخلُأ وا٣جكيةن و٦ة اقذ١ؿ٬ٮا ٤ٔي٫» /^ ٝٮهل

َٓ احلك٥ يف ادل٩ية  ين/ َرْف ُٓ اإلز٥ يف اآلػؿة ًل ٕي  241 ...... َرْف
أرتاض/ ٦ة وص٫ ادلاعء ثٕؽم املؤاػؾة ثةخلُأ 

ې ې ې ى  ﴿وا٣جكيةن يف ٝٮهل/ 

وٝؽ جتةوز ٔ٪٭٧ة هلؾه  ﴾ائ ائەئ ى
 243 .......................................................... األ٦ح 

 244 ..................................... / يف اخلُأ وا٣جكيةن ٚؿعٌ 
 244 ................................ واوُالًظة ٦ٕىن اخلُأ/ ٣٘حً 

 245 ....................................................... أٝكةم اخلُأ 
 245 ........................... أزؿ اخلُأ يف ظٞٮق ا وا٣ٕجةد 

 252 ................................................ٚؿع/ يف ا٣جكيةن 
 252 .................................................... ٦ٕىن ا٣جكيةن 

 252 .................................ا٣ٛؿق ثني ا٣جكيةن والك٭ٮ 
 251 ...................................... ا٣ٛؿق ثني الك٭ٮ واخلُأ

 251 ...................................... اهلـل واخلُأ ا٣ٛؿق ثني
 251 .................................ا٣ٛؿق ثني اجل٭٢ وا٣جكيةن 

 251 ................................... ا٣ٛؿق ثني ا٤ٛ٘٣ح والك٭ٮ 
ٚؿع/ يف أزؿ ا٣جكيةن ىلع األظاكم املذ٤ٕٞح حبٜ 

 250 ..................................................... ا دٕة ى 
ٚؿع/ يف أزؿ ا٣جكيةن ىلع األظاكم املذ٤ٕٞح 

 250 ............................................... حبٞٮق ا٣ٕجةد 
وص٫ اتلٛؿيٜ ثني ٠سري األك٢ يف الىيةم، وًلسري 

 252 .......................................... الة الالكم يف الى
 252 ........................... مكتسجيةت ٨٦ ا٣ٞةٔؽة الكةثٞح

 252 ...........................  «و٦ة اقذ١ُؿ٬ٮا ٤ٔي٫» /^ هلٮٝ
 251 ......... ملةذا ل٥ ي٢ٞ/ واإل٠ؿاه ٩ْري اخلُأ وا٣جكيةن؟

 251 ....................................... واوُالًظة  اإل٠ؿاه ٣٘حً 
 251 ...... ًل يُذىٮر اإل٠ؿاه ىلع يشء ٨٦ إٔٚةل ا٤ٞ٣ٮب 

 251 ......................................... رشوط اإل٠ؿاه وأرٌل٫٩
 251 ..................................................... أٝكةم اإل٠ؿاه 
 252 ............................................. ٤ضئاإل٠ؿاه ٗري امل

ريه   252 ......................... ا٣ٛؿق ثني اإل٠ؿاه امل٤ضئ ٗو
 252 .................................................... وقةا٢ اإل٠ؿاه 

 253 ..................................... أزؿ اإل٠ؿاه يف املعؿ٦ةت 
 255 ................................ ا٣ٛؿق ثني امل١َؿه واملٌَُ٭ؽ 

 255 ........................................................ فيائد فقىية
 255 ....................... يف ٔٞٮد امل١ؿه، وٚكٮػ٫، وأي٧ة٫٩ 

 321 ................................... يف إٔٚةل اجلة٢٬، واجلةيس 
 321 .........................................  فيائد دعيية وتربيية

 األربعوناحلديح 

 ...«اودنٌا لأنن غرًب لن يف»

 323 ........................................  طرق احلديث وألفاظه
 324 ..............  ¶: عبد اهلل بن عمر راوي احلديث

 324 ....................................... مزنلةو احلديث أوميته
 325 ...................................................  رشح املفردات
 312 ..................................................  الرشح اإلمجايل
 311 ................................................. الرشح اتلفصييل

 311 ...................  «ث٧٪١يب... ^أػؾ رقٮل ا » /ٝٮهل
 310 ...............  «ك٨ يف ادل٩ية ٠أ٩ٟ ٗؿيت» /^ ٝٮهل

 312 ..................................... «ؿ قبي٢أو اعث» /^ هلٮٝ
 311 ...... ملةذا مج٫ املؤ٨٦ يف ادل٩ية ثة٣٘ؿيت، أو املكةٚؿ 

 313 .......................... َؿف ٨٦ األظةدير يف ذم ادل٩ية
 302 .........................................  «وٌلن اث٨ ٧ٔؿ» /هلٮٝ

 302 .......ٚةاؽة املضئ ثكالم اث٨ ٧ٔؿ ٔٞت احلؽير 
 302 .... حَيذ٢٧ِ ٦ٕ٪حني  «إذا أمكيخ ٚال دجذْؿ...»ٝٮهل/ 

 301 ...................... ٨٦ الكم الك٤ٙ يف ذم َٮل األم٢ 
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ٟ» /◙ ٝٮهل  300 ..............  «وػؾ ٨٦ وعذٟ ملًؿ
 301 .................................. «و٨٦ ظيةدٟ ملٮدٟ»ٝٮهل/ 

ذم َٮل األم٢ يٕةرض احلؿص ىلع  /دٚٓ مج٭ح
 301 ............................................. ٧ٔةرة األرض 

 301 .........................................  فيائد تربيية ودعيية
 احلادي واألربعوناحلديح 

 «ال ًؤمن أحدلم ححى ًمىن هىاه...»

 303 .......................................  طرق احلديث وألفاظه
 320 ...........  ¶: عبد اهلل بن عمرو راوي احلديث

 320 ......................................................... أوًًل/ اق٫٧ 
 320 ..................................................... زة٩يًة/ إقال٫٦ 

 320 ......................................................... زةثلًة/ ٫٧٤ٔ
ة/ ٔجةدد٫، وز٬ؽه  ًٕ  320 ......................................... راث
 322 ........................................ ػةمًكة/ ٔجةدد٫ وز٬ؽه

 321 ...................................................  رشح املفردات
 321 .................................................  الرشح اإلمجايل
 322 ................................................  الرشح اتلفصييل

 322 ........... ٩يف اإلي٧ةن يف احلؽير يٕين/ ٩يف ال٧١ةل 
 323 .......................................... د٤ٕي٢ اجليف ثةل٧١ةل 

 323 ...................................  ورشاًع  دٕؿيٙ اهلٮى ٣٘حً 
 325 ................................... ٨٦ ٔال٦ةت ادجةع اهلٮى 

 312 ....................................................... أرضار اهلٮى
أو٢ ا٣كٛؿ وابلؽع واملٕةيص ٨٦ ادجةع  -1

 312 .......................................................... ٮىاهل
ة  -0 ًٕ  312 ........ ٦ٕةداة أ٢٬ احلٜ، ث٢ ٦ٕةداة اخل٤ٜ دمي

 312 .........................................  فيائد علمية وتربيية
 الجاني واألربعوناحلديح 

قاه هللا جعاىل: ًا ابن آدً، إنن ما دعىجنٍ ورجىجنٍ »

 «...غفرُث ون

 311 .......................................  طرق احلديث وألفاظه
 313 ..................  ¶: أنس بن مالك راوي احلديث

 313 ......................................  أومية احلديث ومزنتله
 314 .................................................... رشح املفردات
 315 .................................................  الرشح اإلمجايل
 312 ................................................. الرشح اتلفصييل

 312 ..........................................  «ية اث٨ آدم»/  ٝٮهل
 312 ................................ ؽاءاجل٢٬ يؽػ٢ األ٩بيةء يف 

 312 .................................... ٦ة ٬ٮ رس دكؿار اجلؽاء 
 «ية»آدم ثـأرتاض ود٫ٕٚ/ ٠يٙ ي٪ةدي ىلع اث٨ 

 312 ................... ويه ل٤جٕيؽ، ث٧ة ينٕؿ ثةًلظذٞةر
ملةذا ل٥ ي٢ٞ/ ية ٔجةدي ػةوح وأن اجل٨ 

 311 .................................. يؽػ٤ٮن يف اتللكيٙ؟ 
 311 .................................................  ♠ظٮل آدم 

 310 .................... «٩ٟ ٦ة دٔٮدين ورصٮدينإ»/  ٝٮهل
 312 ......... ٚؿع/ يف ظك٥ ادلاعء، وآداث٫، وم١ؿو٬ةد٫ 

 311 ........................................................ آداب ادلاعء
 311 ............................................... م١ؿو٬ةت ادلاعء 

 311 .................................................... مٮآً ادلاعء 
 311 ..................................... ألوٝةت ا٣ٛة٤ًح لرلاعء ا

 311 ... مج٭ح/ ٦ة ٚةاؽة ادلاعء ٦ٓ أن ا٣ٌٞةء ًل مؿد  هل؟ 
 312 ............................................... «٦ة دٔٮدين»ٝٮهل/ 
 312 ..................................................«ورصٮدين»ٝٮهل/ 

 312 .................. درتدت امل٘ٛؿة ىلع ادلاعء ثٞيؽ الؿصةء 
 313 ........... ٦ة ٬ٮ الؿصةء، و٦ة ا٣ٛؿق ثح٪٫ وبني ا٧ُ٣ٓ؟

 313 .................... مكأ٣ح/ يف د٤٘يت اخلٮف، أم الؿصةء 
ربة  314 ......................................................... ٝىح ٔو

 314 ..........................................«ٗٛؿت لٟ»/  ٝٮهل
 314 ................................. «ىلع ٦ة اكن ٦٪ٟ»/  ٝٮهل

ٚةاؽة/ يف ختىيه ا داعَء امل٘ٛؿة ثةذل٩ت، ٦ٓ 
ة -أ٫٩ جييت يف ٗريه ًٌ  315 ............................... أي

 315 ........................................ يف أقجةب امل٘ٛؿة /ٚؿع
 315 ............................. اًلقذ٘ٛةر وأٝٮال الك٤ٙ ٚي٫ 

 322 ....................... أظٮال املكذ٘ٛؿي٨ ٔ٪ؽ ا٣ُعةوي
 322 ..... اظؽ، أم ًل؟ مكأ٣ح/ ٢٬ اتلٮبح واًلقذ٘ٛةر ث٧ٕىن و

 321 ..................................................... رشوط اتلٮبح 
 321 .................................................. مكأ٣ح يف ا٣٘يجح

 321 ................................ مكأ٣ح/ يف وي٘ح اًلقذ٘ٛةر 
 322 ..........................................  فيائد تربيية ودعيية

 325 .................................. فىرس امليضياعت والفيائد
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