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A 

محمف، احلحملحجس  املمجعجخمد إلحمجممسف، املحمقيجشجخمد ججلحمقججل كالى 
يمطحجسجحمف، كا ى آهل   كممسججلمخل كررؾ ا ى املحمجحملجخمد مخلحمل  كمحشًل ا

 كأمحشحمجيحم مخلمجعدف اتلحمقجخمل كاإليحملف. 
 أيا ةعس/
اإلممسالـ حجمجخم ديحمل ا احلمخف، كإف رشيمجعمجتيحم  يه الرشيمجع  يمغف

جمتجخمق، اإلنممسف ا ى أكحملىحل الجخم حبجمت   مخفمخلاخلحمل، كاججليت 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴿اخلججلمخف ألمخفجخمـ ممسبيىحل ، مخفؿ مجعىل/ كحجمحجست 

احلية مجتمجعحجسد ، كاإلنممسف يف حجمىجسق [9]اإلرساء :  ﴾ٿ  ٿ  ٿ 
محلحمل -يمطالمخفيحم، كتمحمجخمع مخلمجعماليحم، كهلىجسا يمطمحمي الممسمحم املمخضمجمحمسة 

مجتجخمجمتييحم اإلنممسف لججليت يه أمخفجخمـ يف مخلمجعمججلمجتيحم لحمسريحم  -يمط  اججلحمقحمسآف
 أدممجعني. مجعىل، كجلىمغممسيحم، كمخلمجعمججلمجتيحم لججلجحسججلمخف كاجلس 

اذلم جمتمجعىحل اتلحمقجخمل كرني أيحجسيمحم حجمىجسا احلحجسيجحت المخلممط املممط 
كحمجممسحمل اخلججلمخف يمطمحمجخماف مجعمىحل اججلمجعػحجس  ،يمطمحمجخماف يمطالمخف اججلمجعحجس حمسريحم
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 دار الّضز للهشز َالتُسِع غري مضئُلة عو آراء املؤلف َأفكارٍ َإمنا ِعّبز الكتاب عو آراء مؤلفٌ. 

أَ إلّكرتَنّاة أَ   ميهع نضخ أَ اصتعنال أٓ جشء مو يذا الكتااب أيِاة َصاّلة يراُِزِة    

َِشاانذ كلاات الترااُر الفُيااُغزاي َالتضاارّذ علااق أصااز ة أَ أ اازا        مّكانّكّااة 

فا  املعلُمااو َاصارتجاعًا     حمبا ي كلات   اصتخدم أِة َصّلة نشز أخزى  مضغُ ة أَ

 دَى إكى خطْ مو الهاصز.
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يػ، كاخليجشػؿ  حمجمخلممط ممعريق، كماكجحتحمسة الممسحت حلممسمحمت  امل
 لزلجحمجخمب يمطمحمجخماف مجعمىحل اججلمجعحجس مخلممط جحمىمغممسيحم. املسىمغحمسة 

المخلممط يف )مممسمجتىحل مخلحمل محلمجتيب كحجمىجسا اليحلمجتي يف أمحشججليحم 
دار أحمجمحم يف  لرأ مجتيحم، كألحجمحملي(رشح األررمجعني اجلجخمكي

تلحجساكهل، كسمحتريا لججلجحسري يف اججلحرس إيمغحمسادق ججلجرش تممسمجميال 
 مخلمخضججلمجعمجتيحم كاالجحممجتىمغع يحم، كيمغمخف ا الحمليممط مل حي كيحمسىض.

 كآهل كمحشحمجيحم أدممجعني، ،محشًل ا كممسججلمخل كررؾ ا ى جحمبيمحم حمحملحجسو ك
 .كاحلحملحجس  رب اججلمجعملني

 

 وكتبه

 
 هـ5411-2-51: الؼاهرة يف

 م9-5-2152
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محمىدىةى   ًب ًٍحمل جمتي محمٍحجسى يًب ذىرٍّ جمتي
ى
ٍحمل أ يب خى

ى
ٍحجسً  كأ الحمسٍَّْحىًحمل  خى

ىىحلو  جخمًؿ ا  ÷ مخليمجعىًذ ًٍحمل جمتى ٍحمل رىممسي / ^خى  مخفىؿى

 اتَّقِ اهللَ حَيْثُمَب كُنْتَ، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ  »

 .« ب، وَخَبلِقِ النَّبسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍتَمْحُهَ

 «َحِديٌث َحَسن ٌ »رواه الرتمذيُّ، وقال: 

 .«َحَسننٌ  َحننِ  ٌ »ويف بعنن ا السَُّسنن ا: 
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 طزق احلديث وألفاظه

حمجي يمطحمل ركاق ككيممط حمل الحمساح، يمطحمل ممسىمغيف، حجمىجسا احلحجسيجحت 
 بي، يمطحمل مخلمجعذ، أفَّ رممسجخمؿ احمل أيب جحت، يمطحمل مخليحملجخمف حمل أيب ححصى ا

، كحجمجخم (1)أْححجس/ جحتمحم ككيممط ممسمحمدقأىمححمسجمتيحم مخفؿ هل، يمغىجسمحلحمسق. كحجميحلىجسا  
كجحمحمقىحل اججلرتمخلىجسم  ،(3)كاججلرتمخلىجسم يمطحمل ككيممط يحم (2)يمطمحمحجس احمل أيب ححصح

 .(4)«كاليجشحمجيخمت حمجحجسيجحتي أيب ذىرٍّ »يمطحمل ححصيجحسيحم حمحملجخمد حمل ممعيالف مخفؿ/ 
أْححجس/ جحتمحم ككيممط ممسمحمدق  أىمححمسجمتيحمكحمجحجسيجحتي أيب ذىرٍّ املممصر إحليحم 

 يمجع / حجسالن  «مخفؿ هل  يمطحمل أيب ذىرٍّ أف اجليب»يمغحمقؿ يمغييحم/  ،املىجسمحلجخمر
 .(5)«مخلمجعذ»مخلحمل 

ةن/ يمطحمل حمسَّ مخفؿ ككيممط/ كمخفؿ ممسىمغيف مى ك»كمخفؿ اإلمخلـ أْححجس يمطحمقيحم/ 
، كحجمجخم الممسحملع األكؿ ، (6)«مخلمجعذ، يمغجخمجمتحجستي يف محلمجتيب/ يمطحمل أيب ذىرٍّ

كاكف جحتمحم يحم ككيممط يمطحمل »/ «املممسمحمحجس»أْححجس يف املجخمخمشممط اثلين مخلحمل  كمخفؿ
                                                           

 .(21988)أىمححمسجمتيحم أْححجس ( 1)
 . (25833)أىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح يف امليجشمحمممغ ( 2)
 حمطيحم، كمخفؿ/ حجمىجسا حمجحجسيجحت حمجممسحمل محشحمجيخمت.، كلمخل يممسمخف ججلىمغ(1987)أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم ( 3)
 .(3/424)اججلرتمخلىجسم ( 4)
 .(21413، 21354)أىمححمسجمتيحم أْححجس ( 5)
 .(35/284)مممسمحمحجس أْححجس ( 6)



 
 
 01 

 .(1)«جحتمخل رجمتممط ،حمل أيب ححصبي يمطحمل مخلمجعذامخليحملجخمف 
كحيىي  (3)كمخفييجش كحمحملحجس حمل محلمحتري (2)احمل مخلمجمحجسم أىمححمسجمتيحمكمخفحجس 

 كممعريحجممخل يمطحمل ممسىمغيف ممسمحمدق، يمطحمل أيب ذىرٍّ يحم. (4)حمل ممسمجعيحجسا
يمغخمشممغ  كإذا يمطحملججل ممسحن »/ «الممصمجع»كيف ركاي لججليمجمٌف يف 

جحتمخل ذمحلحمس  ،مخلمجعذ ، كمخفحجس ذمحلحمس ابليمجمٌف ركايى (5)«إحلمجم حمجممسمحم حملحمجمجم
، كالكحجمحمل »كمخفؿ يمطحمقيحم/  ،ركاي أيب ذىرٍّ حجمىجسق محلىجسا مخفلجخما/ يمطحمل أيب ذىرٍّ

 (6).حجما«ذ ححصجخماحجمحجسممعري أفَّ هل يمطحمل مخلمجع ،محمسممسىحل، كممسىمغيف أحمجىمغمخض
 ،مخلحمل ىحضحمسيمخف أيب جحممجعيمخل يمطحمل ممسىمغيف يحم «احلججلي»كذمحلحمسق أجخم جحممجعيمخل يف 

 .(7)«ممعحمسي مخلحمل حمجحجسيجحت مخليحملجخمف يمطحمل أيب ذىرٍّ »جحتمخل مخفؿ/ 
كمخفحجس كرد احلحجسيجحت مخلحمل ممعري كجمتيحمو ا ى اىمحمجتالؼ يمغييحم، يمغحمسكاق 

                                                           
 .(35/319)مممسمحمحجس أْححجس ( 1)
، كاججلزبار يف مممسمحمحجسق (1987)ركاي احمل مخلمجمحجسم يمطحمل ممسىمغيف يمطمحمحجس اججلرتمخلىجسم  (2)

 .(611)، كاججلحمقممشيع يف مممسمحمحجس الممصمجمب (4122)
كيمطمحمحجس  (1/121)حمل محلمحتري يمطحمل ممسىمغيف يمطمحمحجس احلزمخل يف املممسمجتحجسرؾ ركاي مخفييجش كحمحملحجس ( 3)

 ، كمحشيجشحمجيحم ا ى رشط الممصيجحسني، ككايمغحمقيحم اذلحجميب.(7663)ابليمجمٌف يف الممصمجع 
 . (21536)ركاي حيىي حمل ممسمجعيحجس يمطمحمحجس أْححجس  (4)
 .(7663)ركاي ابليمجمٌف يف الممصمجع ( 5)
 .(11/381)ححصمجع اإليحملف، لججليمجمٌف ( 6)
 .(4/378)كحل  ركاي أيب جحممجعيمخل يف حمجججلي األ( 7)
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، كيف (1)الججليجحت حمل أيب ممسججليمخل، يمطحمل حمجي، يمطحمل مخليحملجخمف، يمطحمل مخلمجعذ
مخليحملجخمف أفَّ مخلمجعذ حمل جمتىحل يمطحمل حلجحت يمطحمل حمجي يمطحمل  (2)ركاي لحمسيحمس
حمجي يمطحمل  (3)، كركاق األيمطحملححصا / أكمحش  ي رممسجخمؿ مخفؿ لججلمحميب

يمطحجس اججلىمعىمغر حمل  (4)حمجي يمطحمل مخليحملجخمف يمطحمل مخلمجعذ، كركاق أجخم محمسيمخل
  اججلحمقممسمخل يمطحمل حمجي، يمطحمل مخليحملجخمف، يمطحمل مخلمجعذ مخفؿ/ مجعمحت  رممسجخمؿ ا

حبعٌ عويك »ي رممسجخمؿ ا أكمحش ، يمغحمقؿ/  /يمغحمقججل ،إىل احلحملحمل
ًَا انلاس روًقا اخلوـ، ؾإن أخعٌ  .«أخعَّى دي

  أجخم ممسمحمف يمطحمل حمجي يمطحمل مخليحملجخمف مخفؿ/ مخفؿ مخلمجعذ لججلمحميب أىمححمسجمتيحمك
 .(5)حجميحلىجسا محمسممسالن 

ٌّ  َٔ ٚجٛٙ; َٓٗا:  ٚاحلدٜح َع

،  ،أف مخليحملجخمف حمل أيب ححصبي لمخل يحجسرؾ مخلمجعذنا األول/ كال أ ذىرٍّ
                                                           

 «اليحلري»كاججلمخضرباين يف  ،(1355) «مممسمحمحجسق»كالممصيش يف  (،22159( أىمححمسجمتيحم أْححجس )1)
 ، كلمخل يممسمخف ججلىمغحمطيحم.(4/376) «حمجججلي األكحل »كأجخم جحممجعيمخل يف ، 298، 297رمخفمخل( 21/145)
 «ححصمجع اإليحملف»، كابليمجمٌف يف 297( رمخفمخل 21/145) «اليحلري»أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف ( 2)

(7661). 
( كاحمل يمطحجس اججلرب يف 3779) «األكممسممش»ك  (،531) «اليجشىمعري»اججلمخضرباين يف ( أىمححمسجمتيحم 3)

 (.15/8) «اتلحملمجميحجس»
حمجججلي »، كأجخم جحممجعيمخل يف 296ك295رمخفمخل  (21/144) «اليحلري»( أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف 4)

 ، كالججلىمغمخض لججلمخضرباين.(4/376) «األكحل 
 (.7662) «الممصمجع»( أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف 5)
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 يمغمجمجخم محمسممسىحله مخلمحمحمقمخضممطه مخلحمل حجمىجسق المجم.
مخلممط  كىكٍق حجميحلىجسا مجخممحشجخمالن يمغىحمسى  ،أف الحمسكاة مخفحجس اىمحمجتججلىمغجخما يمغييحم اثلاين/

  االىمحمجتالؼ يف أيب ذىرٍّ أك مخلمجعذ، كرىكىكٍق يمطحمل مخليحملجخمف يمطحمل اجليب
ا (1) محمسممسالن  أا ى مخلمحميحم، كمخفيىحل/ يمطحمل احلسمخل  لمخل يىجسمحلحمسكا يمغييحم أحمجحجسن
خمت ادلارمخفمخض  املحمسممسىحل ا ى املجخممحشجخمؿ(2) أيممشن  محمسممسالن  . كريكًم (3)، كرجمتَّ

، يمغحمسكاق مخل لممق/ احلحجسيجحت مخلحمل ممعري حجمىجسا الجخمجمتيحم يمطحمل مخلمجعذ كأيب ذىرٍّ
حمجحجسجحت  حيىي حمل ممسمجعيحجس أف مخلمجعذ حمل جمتىحل مخفؿ، يمغىجسمحلحمسق ججلىمغمخض/ 

« 
َ
 ، كيمغييحم اجحمحمقمخضع ني حيىي كمخلمجعذ.(4)«لوَاِس  َك قَ وُ رُ  ٌ  عِ خ  أ

مخفؿ/ أكمحشيممق حمل أكىص  يمطحمل احلسمخل محمسممسالن  (5)ححصمجع أىمححمسجمتيحمك
 مخلمجعذنا.  يحم اجليب

كمخفؿ ككيممط محمسة/ يمطحمل إممسحمليمطيىحل يمطحمل حمجيحليمخل حمل جمتحمس، مخفؿ/ مخفؿ 
/ أكمحش ، يمغ  لحمسجمتىحلو

ًٍممط.»حمقؿ/ رجمتىحله
ى
 .(6)يمغىجسمحلحمس احلحجسيجحت «..أ

                                                           
 .(7662) «الممصمجع»ي يمطمحمحجس ابليمجمٌف يف ركاي مخليحملجخمف كحجمجخم احمل أيب ححصب( 1)
 .(312) «مممسمحمحجسق»ركاي احلسمخل كحجمجخم احمل يمطمجتح يمطمحمحجس يلع حمل المجعحجس يف ( 2)
 (.987رمخفمخل  6/72لرلارمخفمخض  ) ،«اججلمجعججلىحل»( 3)
، (7666) «الممصمجع»ابليمجمٌف يف ك( 3/585« )اججلمخضحمقت»احمل ممسمجعحجس يف  ( أىمححمسجمتيحم4)

 .، أف مخلمجعذ حمل جمتىحل يمغىجسمحلحمسق(1612) «املجخمىحض»كذمحلحمسق مخللممق يف 
 (.312رمخفمخل/ ، 1/61) احمل المجعحجس «مممسمحمحجس»( 5)
 .(36412( أىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح )6)
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حمس حمل يمطمخضي، يمطحمل أححصيىمحيحم، يمطحمل أيب ذىرٍّ حملٍ ، يمطحمل ححصً (1)األيمطحملححص أىمححمسجمتيحمك
ح تِع ّا »مخفؿ/ مخفججل/ ي رممسجخمؿ ا أكمحش ، مخفؿ/ 

َ
إذا عًوج ظيئث ؾأ

َّا خعَثً  ُد  ً ًمخلحملى احلممسمحمت ال هلإ إال ا؟  «َت
ى
مخفؿ/ مخفججل ي رممسجخمؿ ا/ أ

 كيمغييحم مخلمجممخله ال حيٍمجعحمسىؼ. ،ممسمحمدق خمشمجعيممغ. كإ«احلعَاِت  يه أؾضُن »مخفؿ/ 
يٍممش ممسمجعيحجس حمل أيب ممسمجعيحجس يمطحمل أييحم يمطحمل يمطحجس ا  أىمححمسجمتيحمك حملى أجخم الممسُّ

يمغحمقؿ/ ي رممسجخمؿ ا  ا،حمل يمطحملحمسك، أف مخلمجعذ حمل جمتىحل أراد ممسىمغحمسن ا
ٌ   إذا أظأَت »أكمحش ، يمغىجسمحلحمسق حمسيدات يمغييحم، كمخفؿ يمغييحم/  ِع خ 

َ
 «ؾأ

ُ  اظخقى  »كمخفؿ/   . (2)«َك قَ وُ رُ  ٌ  عِ د  ول 
                                                           

، كاحلحجسيجحت حمجممسحمل ججلىمعريق، يمغلممصمخضحمس األكؿ ممسججلممغ (21487( أىمححمسجمتيحم أْححجس )1)
، مخلحمل ىحضحمسيمخف مخليحملجخمف حمل أيب ححصبي يمطحمل أيب ذر، كأمخل الممصمخضحمس (21354)أْححجس  يمطمحمحجس

كاحمل  (3383)اثلين يمغحممصمجمحجس هل حمجحجسيجحت جمتحمس حمل يمطحجس ا يمطمحمحجس اججلرتمخلىجسم، 
أيمغممشىحل اذلمحلحمس/ ال هلإ إال ا، »ججلىمغمخض/  (846)كاحمل حمجف،  (3811)مخلجمتيحم، 

 كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجحجسيجحت حمجممسحمل ممعحمسي. «كأيمغممشىحل ادلاع / احلحملحجس 
كمخفؿ/ حجمىجسا حمجحجسيجحت حمجممسحمل محشحمجيخمت اإلممسمحمد  (،4/244)ك (1/121( أىمححمسجمتيحم احلزمخل )2)

 «مجعالممص»( كابليمجمٌف يف 524)مخلحمل ركاي ابلرصيني، كلمخل خيحمسجمتق، كاحمل حمجف 
 ،«األكممسممش»، ك(58، رمخفمخل 21/39) «اليحلري»، كاججلمخضرباين يف 7664رمخفمخل  (11/382)
/ ركاق اججلمخضرباين (8/52) «دلحملممط الحمسكاحجس»، كمخفؿ اهليمحتِل يف (8747، رمخفمخل 8/318)
كيمغييحم يمطحجس ا حمل محشججلخمت كمخفحجس كجحتمخف، كخمشمجعىمغيحم دميمط كأجخم الممسحمليممش  «األكممسممش»يف 

 «األمخليل املمخضججلحمق»احليمغمخض يف  ممسمجعيحجس حمل أيب ممسجخميحجس، مجخمىل املمجمحمسم لمخل أيمطحمسيمغيحم. كمخفؿ
 ، حجمىجسا حمجحجسيجحت حمجممسحمل.(1/132)
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حلزمخل كيمغييحم جحمحمطحمس؛ كأجخم الممسحمليممش لمخل يحمسك يمطمحميحم محلري كمحشحمجحمجيحم ا
 أحمجحجس، كيمغييحم جمتمجمججل. 

، كال  ، كسججلَّمخلى يمطججليمجم دميمجعن كذمحلحمسق احمل رجمت مخلحمل ممعري كجمتيحمو
ييجشخمت مخلحمل كجمتيحمو مخلحمل الجخمجمتجخمق، كأمخفجخمل مخل يمغييحم اإلممسمحمد األكؿ ا ى 

 االىمحمجتالؼ كاإلرممسؿ الجخمامخفممط يمغييحم.
ًكيىٍ كمحشي اجليب»كمخفؿ احمل رجمت/  ملمجعذو مخلحمل   مخفحجس ري

ؿو مخلحمل كجمتجخمقو يمغيمجم خمشمجعممغحمجحجسيجحت ا  . ـها(1)«حمل يمطحملحمس كممعريق بممسيؽو مخلمخضجخمَّ
. 

بىيٍحجسى أفَّ مخلمجعىن احلحجسيجحت مممصمجمجخمر يف اليحلمجتب كالممسمحم، محلحمل 
ممسييت، يمغمجمجخم محشحمجيخمت املمجعىن، خمشمجعيممغ املىن كاإلممسمحمد، كمخفحجس ذمحلحمس هل 

 أجحتمحم  الرشح. يف احمل رجمت يمطحجسةى ححصجخماحجمحجس، كممسمجتيت مخلمجعمحم
 
 

 

                                                           
 (.1/411) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل»( 1)
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 رواة احلديث

 ايساٟٚ األٍٚ: أبٛ ذز : 

 امس٘:

محمدة ا ى املممصمجمجخمر، ممشمخل اليمخل يمغيمجمحمل محمٍحجسب حمل جمتي كمحتججليجحت  ،جمتي
 داؿ جمتمحمحجسب.

كاممسحمليحم لاكمىحل جمتمحمحجسب حمل جمتمحمدة حمل ممسىمغيف حمل يمطيحجس حمل الجخممخفيمجع 
 حمل حمجحمساـ حمل ممعىمغر.ا

 نٓٝت٘ ٚضبب تهٓٝت٘ بٗا:

، ذلاؿ املمجعحمتحمل املىمغمجتجخمحمج كتممصحجسيحجس الحمسا ،  ،محلمحمحمجتيحم/ أجخم ذىرٍّ
 كاححصمجتمجمحمس يب ذىرٍّ اججلىمعىمغرم.

يحم، كمل مخلت كدلق محمسَّ ا ى  ِ ى يحلي اكف هل كدل اممسحمليحم ذىرٌّ يمغى  كمخفيىحل/
كمخفؿ/ ي ذىرُّ مخفحجس ححصىمعججلمحم احلحمسف لممق يمطحمل احلحمسف يمطججليممق، حل  ،مخفربق

 ححصمجعحمسم مخل مخفججلى كمخل مخفيىحلى لممق!
 خمجخمزنا ككخمشمجعيحم، يمغمجعالق  كمخفيىحل يف ممس سمحمحمجتيحم أجحميحم كزف رممعيىمغن

رُّ كممسرتق  يمغحمقؿ/  جحتمخل كزجحميحم يمغججلمخل يحمسد ححصحن، -محشىمعر اجلحملىحل /كاذلر-اذلَّ
كإف مخلزياف اآلىمححمسة  ،اجحمحمطحمسكا إىل حجمىجسا لمخل يحمطمجمحمس يف مخلزياف ادلجحمي
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 .(1)حلمخضحححص جخماحمجحجسة مخلمحممجم، يمغحمقيىحل هل/ أجخم ذىرٍّ 
أجخم ذىرٍّ اججلىمعىمغرم، كيحمقؿ/ أجخم اذلر، كاألكؿ »مخفؿ احمل يمطحجس اججلرب/ 

 حجما(2)«أكرث كأححصمجمحمس
إضالَ٘

(3)
: 

، كأممسججلمخل حمليحل  اكف أجخم ذىرٍّ يمجتمجعحجس ا مخفىحل مخلمجعجحت اجليب
، يمطحمل يمطحجس ا / ، كمخفؿمخفحجسيحملن  حمل محشمخل امحلمحم يف اإلممسالـ رامجعن

/ ججلحمقحجس محشججلي ي احمل أيخ مخفىحل أف أججلًف رممسجخمؿ ا  مخفؿ/ مخفؿ أجخم ذىرٍّ
محتالث ممسجني، مخفؿ/ يمغحمقججل/ ملحمل؟ مخفؿ/ ، مخفججل/ يمغيحمل مجتجخمجمتيحم؟ مخفؿ/ 

 .حمجيجحت كجمتمجم  ا 
/ اجحممخضججلحمق أجحم كأيخ حمجىت جحمحمسجل  - كيمطحمل مخفيجش إممسالمخليحم مخفؿ أجخم ذىرٍّ
، يمغحمقججل/ مخل حمجبممسممق؟ مخفؿ/  حبرضة ميحل، كاجحممخضججلمخف أيخ أجحمحجمس يمغمخض يلعَّ

أرممسججليحم ا ى ديمحمممق، مخفؿ/ يمغحمقججل/ مخل يحمقجخمؿ  يحمسيمطمخل أف ا  ججلحمقي رجمتالن 
 كاكحجمحمل. ،كممسحمجحمس ،اجلس يمغييحم؟ مخفؿ/ يحمقجخملجخمف/ إجحميحم ححصيمطحمس

يمغحمل يحمقجخمؿ حمقجخمهلمخل، كمخفحجس  ،مخفؿ أجحمحجمس/ مخفحجس ممسحملمجع مخفجخمؿ اليحلمجمف
مخل، ككا إجحميحم كخمشمجع مخفجخمهل ا ى أمخفحمسا  الممصمجعحمسا  يمغجخماهلل مخل يججلمجت

                                                           
 (.125)ص «رشح الحمسداين» (1)

 (.2944رمخفمخل 4/1652الحمل يمطحجس اججلرب ) ،«االممستيمجعب»( 2)
 (.591-1/584) ، الحمل الجخمزم«محشىمغ اليجشىمغجخمة» /اجحمحمطحمس( 3)
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 كإجحممجممخل لاكذجخمف. ،ليجشدؽ
مخفؿ/ يمغحمقججل هل/ حجمىحل أجحم اكيفَّ حمجىت أجحممخضججلمخف يمغجحمحمطحمس؟ مخفؿ/ جحممجعمخل؛ 

 -أم/ أىمعممشجخمق-؛ يمغجحممجممخل مخفحجس ححصمحمىمغجخما هل يمغسحمل مخلحمل أحجمىحل ميحل ا ى حمجىجسر
 يمغممسمجتممشمجعىمغ رجمتالن  ،كجتمجمحملجخما هل، مخفؿ/ يمغجحممخضججلحمق حمجىت مخفحجسمخل ميحل

ححصر يمغحمقججل هل/ أيحمل حجمىجسا الحمسجمتىحل اذلم يحجسيمطجخمجحميحم اليجش؟ مخفؿ/ يمغ ،مخلمحممجممخل
ةو  أحجمىحلي  مخفؿ/ اليجشيب ! مخفؿ/ يمغحملؿى  إيلَّ  رى )اججلحمقمخضمجع  الجخمادم يلعَّ سىحل مخلحجسى

، يمغرىمغمجعي  مخلحمل اججلمخضني احلبجمس( كيمطحمطمخلو  حمجني  حمجىت ىمححمسرتي مخلىمعممصين يلعَّ
 ،زمحمسـ يمغرشر مخلحمل مخلمجم ، يمغيي أْححمسي  ه محلين جحمييجشي  ارىمغمجعي 

ي -يحم  ، يمغحجسىمحججل ني اليحلمجع كأممسمجترحجم، يمغججلمحتي ـى كممعممسججل يمط  ادلَّ 
جحتالجحتني، مخلحمل ني يجخمـ كحلججل، مخل يل ىحضمجعـ إال مخل  زمحمسـ،  -حمل أيخا

ٍت يمطيسحمل مخض  ًحملمحمٍي حمجىت سرسَّ يف محلحجسم  كمخل كجمتحجستي  ،يمغىممسى
ى  ٍجحسىمغى  رمخفمجتيحم كحجمحمساهل(. /)أم جمتجخمعو  ممسى

مخفؿ/ يمغحمحمحمل أحجمىحل ميحل يف حلججل مخفحملحمسا ، كمخل يمخضجخمؼ بلي ممعري 
جحمٍسً  (1)كحجمحمل يحجسيمطجخماف إممسيمغن كجحمججل امحمسأني، يمغمجت يلعَّ 

ى
حمججخما يمغحمقججل/ أ

، يمغجحممخضججلحمقمجت جخملٍجخمالف كحمقجخمالف/ لجخم اكف حجم حجممحم أحمجحجس مخلحمل حجمحمل اآلىمححمسى أحمجحجسى 
كأجخم سحمس كحجمحمل حجممخضف   مخفؿ/ يمغممسمجتحمقججلمجمحمل رممسجخمؿ ا ،أجحمىمغرجحم

 مخلحمل الىحل يمغحمقال/ مخل ليحلحمل؟ مخفتل/ اليجش ني اليحلمجع كأممسمجترحجم.
                                                           

 محمسأة زجحمي يف اليحلمجع يمغحمليممسجحس.كحجمحمل محشمحمحملف حمسيمطمخل اججلمجعحمسب أجحممجمحمل اكجحم رجمتالن كا (1)
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 مخفال/ يمغحمل مخفؿ ليحلحمل؟ مخفتل/ مخفؿ جل لكحمل حملأل اججلىمغمخل.
حجمجخم كمحشحمجيحم يمغممسمجتججلمخل احلحمتحمس كىحضؼ   مخفؿ/ يمغحمت  رممسجخمؿ ا

 جحتمخل محشًل ركمجعمجتني. ،بلي
مخلحمل حمجيَّق مجتحمجي اإلممسالـ، يمغحمقؿ/  ؿى أكَّ  ، يمغيحلمحمي يحمي مخفؿ/ يمغحمجتي 

كيمطججليممق الممسالـ كرْح ا، ممحمل أجحم؟ مخفؿ/ مخفججل/ مخلحمل ممعىمغر، مخفؿ/ 
مخلىت محلمحمى حجم حجممحم؟ مخفؿ/ مخفججل/ محلمحم حجم حجممحم مخلمحمىجس جحتالجحتني مخلحمل ني 

ٍحمل اكف يي  / مخل اكف يل ىحضمجعـ إال مجعحملممق؟ يمغحمقججلمخضيجخمـ كحلججل، مخفؿ/ يمغحملى
مخل  زمحمسـ، يمغحمقؿ أجخم سحمس/ اىجسف جل ي رممسجخمؿ ا يف ىحضمجعمخليحم 

كأجخم سحمس كحجمجخم مخلمجعمجمحمل حمجىت   الججليججل، يمغذف هل، كاجحممخضججلمخف اجليب
يمغمجتخمت أجخم سحمس ن، يمغحمتمجعىحل يحمقخمش هلحمل مخلحمل زري اججلمخضممغ، يمغاكف 

 ذلممق أكؿ ىحضمجعـ أكججليحم حمليحل.
ّ ُج »مخفؿ هل/   جحتمخل إف اجليب إىل أرض ذات خنن، ؾال إين وُجِّ

يَؿعّى  غ عين فْمك هعن اهلل أخعتّا إال يرثب، ؾّن أٍج يتوِّ 
، يمغجحممخضججلمخف أجخم ذىرٍّ إىل أىمحييحم أجحمحجمس يمغممسججلمخل، جحتمخل ذحجم «ةك ويأجصك ؾيّى

، جحتمخل اجحممخضججلمخف إىل مخفجخممخليحم يحجسيمطجخمحجممخل يمغممسججلمخل مجعممشمجممخل إىل أمخليحم يمغلكحملحجم يمغممسججلحملٍ 
ر.إىل املحجسيمحم يمغممسججلمخل أ  مجعممشمجممخل، حمجىت حجمجمتحمس اجليب جحتى كحمسيَّ   حجمىحل ًممعىمغى

 .(1)«ظاملّا اهلل وأظوىُ  ،ػؿص اهلل هلا ِػَؿارٌ »/  يمغحمقؿ
                                                           

 مخلحمل حجمىجسا. ( بممسيؽو أمخلَّ 2473أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
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مخلحمل حمجحجسيجحت احمل يمطس أف أ ذىرٍّ مل دىمحىحل ا ى  «اليجشحمجيحمجني»كيف 
ارجع إىل فْمك خىت يأحيك »/  كأممسججلمخل مخفؿ هل اجليب  رممسجخمؿ ا

، يمغحمقؿ/ كاذلم جحمىمغيس يحجسق ألرصىمححملَّ مجم ني حمطمجمحمساجحميمجممخل، يمغجحسحمسج «أمصي
ا أحجس يمغمحمدل ا ى محشجخميحم/ أححصمجمحجس حمجىت أىت املممسحمت ال هلإ إال ا، كأف حمحملحجسن

رممسجخمؿ ا، كجحتر اججلحمقجخمـ يمغرضرجخمق حمجىت أخمشحمتمجعجخمق، كأىت اججلمجعس يمغكٌ 
ر كأف ىحضحمسيمخف  يمطججلييحم يمغحمقؿ/ كيججلسمخل ألممسمجتمخل مجعججلحملجخمف أجحميحم مخلحمل ًممعىمغى
جترسمخل إىل الممصـ؟ يمجع  حملٌحمس يمطججليمجممخل، يمغجحمحمقىجسق مخلمحممجممخل، جحتمخل اعد مخلحمل اججلىمعحجس 

 .(1)يمغك يمطججلييحم اججلمجعس يمغجحمحمقىجسقملمحتججلمجم كجحتركا يمطججلييحم كرضرجخمق 
حجس  ،جحتمخل رجمتممط إىل الد مخفجخممخليحم حمجي

ي
يمغمخفـ مجم حمجىت مممش حجسر كأ

 جحتمخل مخفحجسـ املحجسيمحم. ،كاخلمحمحجسؽ
مخفؿ ىمحىمغؼ حمل إيحمل / اكف أجخم ذر ححصحمتاعن يمحمىمغحمسد كحمجحجسق يمغيحمقمخضممط 

محلجحميحم الممسممط، جحتمخل إف ا مجعىل مخفىجسؼ يف  (2)اججلمخضحمسيمخف كيىمعري ا ى الرِصـ
 ق.حمليحل يمغ  مخفججليحم اإلممسالـ كممسحملممط جليب

 : َٓاقب٘ 

   :ِ٘صِدق 

َفوَِّج » / مخفؿ
َ
َظوَِّج  ،اهؼرباء يا أ

َ
اخلرضاء يٌ رجٍن  وال أ

                                                           
.2474(، كمممسججلمخل )3861أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1) ؿو  ( بممسيؽو مخلمخضجخمَّ
 الرِصـ/ الحمليمط يمحمػحمسلجخمف ججلمجممخل جحمحمجي ا ى مخل .( 2)
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 .(1)«يٌ أيب َذر   أصسَق 
  :ُّّ٘  ِع

»/ يلع حمل أيب ىحضججل يمطمحميحم مخفؿ  ًججلى يمطججلحملن   ،كاع  مي
ي
 ى ككً جحتمخل أ

 .«خمشيمطججلييحم، يمغججلمخل خيحمسج مخلمحميحم يش  حمجىت مخفي 
  :ِ٘عبادت 

رصة رك إىل أـ مخلحمل أحجمىحل ابل يمطحمل حمحملحجس حمل كاممسممط أف رجمتالن 
، مخفججل/ اكف  ،ذىرٍّ مجعحجس مجخمت أيب ذىرٍّ  رٍّ يمغممسهل يمطحمل يمطدة أيب ذى

 يمجتىمغيحلحمس يمغيحمل حجمجخم محشحمس إحليحم(. /جحممجمرق أدمممط يف جحمحمجي يمجتىمغيحلحمس )أم
  /ُزُِسه 

يمغحمتمجعىحل  ،يمطحمل جمتمجعىمغحمس حمل ممسججليحملف مخفؿ/ دىمحىحل رجمتىحله ا ى أيب ذىرٍّ 
يمغحمقؿ/ ي أ ذر أيحمل مخلمجتيمطسمخل؟ مخفؿ/ جل ي  ،يحمقججل رصق يف حمجتيحم

 حجس لممق مخلحمل مخلمجتع مخل دمخلى  جخمجمتيحم إحليحم محشججلخمت مخلمجتيمطمحم، مخفؿ/ إجحميحم الجحم
 حمسؿ ال يحجسيمطمحم يمغييحم.ػحجممحم، مخفؿ/ إف محشحمج املمحم حجم

، مخفؿ/ كا لجخم  كيمطحمل يمطحجس الحمسْححمل حمل أيب حلًل يمطحمل أيب ذىرٍّ
مجعججلحملجخمف مخل أيمطججلمخل مخل اجحمبممسمخضمجتمخل إىل نممسسمخل، كال حمقررمخل ا ى 

                                                           
، كاحلزمخل (156(، كاحمل مخلجمتيحم )3811، كاججلرتمخلىجسم )(6519أىمححمسجمتيحم أْححجس ) (1)
محشحمجيخمت »كمحشحمجحمجيحم األبلين يف  يمطمحميحم احلزمخل كاذلحجميب،، كممسيحل (3/342)

 (.5537) «المخلممط
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  ححصحمتحمسة ىمحججلحمق  يجخمـ ىمحججلحمق أف ا  ، كا لجخمددتي مخلٍ سي ححصً حمسي يمغي 
 كيلك جحتحملحمسحجم. ،مجعممشحجس

يمغحمقؿ/ ي أيمجم اجلس أجحم  ،يمطمحمحجس اليحلمجع كمخفـ أجخم ذىرٍّ 
جمتمحمحجسب اججلىمعىمغرم حجمججلحملجخما إىل األخ اجلمحشخمت الممصىمغيمخف، يمغمحلمجتمحمىمغيحم 

ا أججلحجمس يمجتجحسىجس مخلحمل  ،اجلس يمغحمقؿ/ أرأيمجتمخل لجخم أف أحمجحجسزمخل أراد ممسىمغحمسن
يحم؟ مخفلجخما/ ًل، مخفؿ/ يمغف ممسىمغحمس ىحضحمسيمخف اججلحمقيمخل ىمعي الحمساد مخل ييجشججلحمجيحم كيججلِ 

مخفلجخما/ كمخل ييجشججلحمجمحم؟ مخفؿ/  ،مخل حمسيحجسكف، يمغجحسىجسكا مخل ييجشججلحمجسمخل أمجعحجسي 
قي  حمسُّ ا حمجى  ححصحجسيحجسن ججلمخضجخمؿ  حمجحمتجخما حمجحمت ججلمجعحمطمخل األمجخمر، كمحشجخممجخما يجخممخلن

 اججلجممصجخمر، كمحشججلجخما ركمجعمجتني يف ممسجخماد الججليىحل لجخمحمجممص اججلحمقجخمر.
 /ُمصوياح 

الممصيجحسف ريكم هل مخلمجت حمجحجسيجحت ككاحمجحجس كجحتحملجحمجخمف حمجحجسيمحتن، اىمغمخف 
كمممسججلمخل  ،بلجحسرم حبحجسيثنيكاجحمىمغحمسد امخلمحممجم، حمجحجسيمحتن  اجحت  يمطرشا ى 
 حمجحجسيمحتن. ممسمجع يمطرشب

 ٚفات٘: 

رىىجسة»جحمحمسؿ أجخم ذىرٍّ  مجعحجسحجم    ،)حمسا  مممصحجسدة مخلىمغمجتجخمحمج «الحمسَّ
 يحجسة محشىمعرية مخفحمسب املحجسيمحم.ججلى مخلىمغمجتجخمحمج( كيه ي 

؟ يمغحمقؿ/ كمخل ييحليًممق  ،حمجرضيحم الجخميمغة س زكجمتمجتيحمكمل 
كال  ،كأجحم حملجخمت ىمغالة مخلحمل األرض ،مخفججل/ كمخل يل ال أس
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اًف يل محممجع كال لممق!  ،كججلحجمس مخلمجعمحم جحتجخمب يممسمجعممق محلىمغمحمن ،ممصممقيىحجسى
ال »يحمقجخمؿ/   يمغحمقؿ/ ال يك كأبرشم. يمغين ممسحملمجع رممسجخمؿ ا

ؾيصربان  ،يًْت ةني امصأي ٌ معوًني  ودلان أو ذالذث
يحمقجخمؿ   كإين ممسحملمجع رممسجخمؿ ا «أةًسا وحيتعتان ؾرييان انلارَ 

يٌ األرض يشّسه  يلًْحٌ رجن يَسى ةؿالةٍ »جلىمغحمس أجحم يمغيمجممخل/ 
، كججلحجمس مخلحمل أكخلممق اجلىمغحمس أحمجحجس إال كمخفحجس «ث يٌ املؤيَنيعصاة

رض، مخلت يف مخفحمسي كدميمط، كإين أجحم اذلم أمجخمت ىمغالة مخلحمل األ
ًىجس ٍي كال محلي ىجسى ، يمغرًصً كا مخل محلى  .م اججلمخضحمسيمخفى ي

اججلمخضحمسيمخف؟!  كاجحمحمقمخضمجعً  ،مخفججل/ يمغحمقججل/ أَّنَّ كمخفحجس ذحجم احلجُّ  
مخل أرجمتممط جحت ،يمغمخفجخمـ يمطججلييحم ،أممسمحمحجسق إىل اليحلمحتي يمغحمقؿ/ اجحمحمطحمسم، يمغيحلمحمي 

 إحليحم يمغى 
ي
يحم، مخفججل/ يمغحمحمحمل أجحم محلىجسلممق إذا حمسجمتؿ ا ى ركاحمجججلمجممخل خمشي حمسِ مى 

 هلمخل( يمغرسيمطجخما إيلَّ  أرشتي  /يمغحلي هلمخل )أم (1)محلجحممجممخل الحمسىمحمخل
ى   ي أمخلى  ، يمغحمقلجخما/ مخل لًممق إيلَّ  جخمفى حمقي ً تى ممسٍ ككخمشمجعجخما الممسيط يف حنجخمرحجم ي

سىمغمحمجخمجحميحم، يحملجخمت، مخفلجخما/ كمخلحمل مخلحمل املممسججلحملني ي  ؤه / امحمسي ، يمغحمقججلي اً 
 . رممسجخمؿ ا ؟ مخفججل/ أجخم ذىرٍّ محشحمجي حجمجخم

مخفججل/ يمغىمغحجسكق مجممخل كأمخلمجممجممخل، كأرسيمطجخما إحليحم حمجىت دىمحججلجخما يمطججلييحم، 
 الممسمخف. احلحجسيجحتى  كممسؽى  ،يمغحمسحمج مجممخل، كمخفؿ/ أبرشكا ،يمغممسججلحملجخما يمطججلييحم

                                                           
. /( ىحضحمس مخلحمل الجخمارح اليحلرية الجخمحمجممصي مخلىمغحمسدحجم1) ىه  رىَخى



  
12 

أك المحمسأيت جحتجخمب  ،جحتمخل مخفؿ/ كإجحميحم لجخم اكف يمطمحمحجسم جحتجخمب يممسمجع  محلىمغمحمن
كإين أنممصحجسزمخل ا ال يممسمجع  محلىمغمحمن لمخل أكىمغحمل إال يف جحتجخمب حجمجخم يل أك هل، 
 ا (1)يسىمغمحم  رجمتىحل مخلمحمسمخل اكف أمخلرينا أك يمطحمسيىمغن ، (3)أك جحمحمقين (2)أك حمسيحجسن

 مخلحمل مخفؿ/ يمغججلحجمس يف اججلحمقجخمـ أحمجحجس إال كمخفحجس مخفرؼ مخلحمل ذلممق ححصحن إال يمغىتن 
مخلحمل ممعحمسؿ  (4)كيف جحتجخمرني يف يمطيبيت ،أكىمغمحمممق يف ردايئ حجمىجسا يمغحمقؿ/ أجحم ،األجحميجشر

ِىمغِ ، يمغيحلىمغَّ   .(5)كديمغمحميحم يف اجلىمغحمس اذليحمل مخلمجعيحم ،رممحميحم األجحميجشأَل، مخفؿ/ أجحم يمغيحلى
 ـه32 أجحميحم مخلت ممسمحم «املىمعزم كالممسري»كمخفحجس ذمحلحمس احمل إممسحمجؽ يف 

 .  يمطججلييحم احمل مممسمجعجخمدكمحشًلَّ 
                                                           

يمطحمسيممغ اججلحمقجخمـ ممسيحجسحجممخل، كاججلمجعحمسيممغ/ اججلحمقيمخل كالممسيحجس ملمجعحمسيمغمجتيحم بممسيممس اججلحمقجخمـ، ( 1)
كحجمجخم دكف الحمسحجمس، مخفؿ احمل األجحتري/ كحجمجخم اججلحمقيمخل مجخمر  ،كاججلمجعحمسيممغ/ اجلحمقي

الحمليمط مخلحمل اجلس، يٌل أمجخمرحجممخل، كيمجتمجعحمسؼ األمخلري مخلمحميحم أحمججخماهلمخل. اججلحمقيججل أك 
 (.2899ص)لممسف اججلمجعحمسب 

الحمسممسجخمؿ املمجعجخمث مخلحمل مخفىحل احلزمخل أك األمخلري تلججليممع  /كاملحمساد حجممحم ،رممسجخمالن  /أم( 2)
 دار املمجعرؼ. /ط (251ص) «لممسف اججلمجعحمسب» /مخل. كاجحمحمطحمس أمحمسو 

يمطحمل  ي ىمحرحجممخل كييمحمحمقِ اذلم يمجتمجعحمسؼ أ ،كحجمجخم اكججلمجعحمسيممغ ا ى اججلحمقجخمـ املحمقحجسـ يمطججليمجممخل( 3)
 (.4515ص) «لممسف اججلمجعحمسب»، يىمغتححص /أم ،أحمججخماهلمخل

 اججلمجعي/ مخل جتمجعىحل يمغييحم اثليب. (4)
(، كاحمل حمجف 233ػ  4/232(، كاحمل ممسمجعحجس )21467، 21373( أىمححمسجمتيحم أْححجس )5)

 (3/345)كاحلزمخل  (،171ػ  1/169) «احلججلي»(، كأجخم جحممجعيمخل يف 6671، 6671)
 «االممستيمجعب»( كاحمل يمطحجس اججلرب يف 412، 6/411) «دالىحل اجلجخمة»كابلمجمٌف يف 

ا. مخفؿ 1/358) «أممسحجس اججلىمع»(، كاحمل األجحتري يف 1/215) الن كخممجترصن ( مخلمخضجخمَّ
 . «رجمتهل رجمتؿ اليجشحمجيخمت» /(9/332) «املحمتحملممط»اهليمحتِل يف 
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ِممسالق  /كيف ركاي أىمححمسل ىمعى أجحميحم أكىص لحمسكجمتمجتيحم كممعالمخليحم أف حي
كيسىمغمحمق كجيمجعالق ا ى مخفريمط اججلمخضحمسيمخف، يمغكؿ رك يحملحمس سحمل 

يمغيمطيمحمجخمجحم ا ى ديمغمحميحم،   رممسجخمؿ ا يمغحمقجخمال هل/ حجمىجسا أجخم ذىرٍّ محشحمجي 
 ذلممق، كأمخفىحل يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمد يف رحجمممشو مخلحمل أحجمىحل الى مجعى يمغججلحمل مخلت ذى 

حجم، اليحلجخميمغ، يمغجخمجمتحجسكا المحمزة ا ى حمطمجمحمس اججلمخضحمسيمخف مخفحجس اكدت اإلىحل أف مخض
  كمخفؿ/ حجمىجسا أجخم ذىرٍّ محشحمج رممسجخمؿ ا ،يمغحمقـ إحلمجممخل اججلىمعالـ

رممسجخمؿ  كيحمقجخمؿ/ محشحجسؽ ،يمغيمطيمحمجخمجحم ا ى ديمغمحميحم، يمغممسمجتمجمىحلَّ احمل مممسمجعجخمد ييك
جحتمخل جحمحمسؿ  ،(1)«وحُتعد وخسك ،وحًْت وخسك ،حًيش وخسك»/  ا

ارىكٍق.جحمحمسؿ حجمجخم كأمحشحمجيحم يمغيجشججلَّ  كى  جخما يمطججلييحم كى

  ٌايساٟٚ ايجاْٞ: َعاذ بٔ جب: 

 امس٘:

 مخلمجعذ حمل جمتىحل حمل يمطحملحمسك حمل أكس حمل اعمحمس حمل اعىجس حمل يمطحجسِم 
 حمل محلمجع حمل يمطحملحمسك األجحميجشرم.ا

 أجخم يمطحجس الحمسْححمل. لَيخُ/
 .جحتحملين يمطرشة ممسمحمأممسججلمخل كيمطحملحمسق  إظاليُ/

                                                           
 .(235-4/234)، «اججلمخضحمقت اليحلربل»أىمححمسجمتيحم احمل ممسمجعحجس يف ( 1)
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  :٘أعُاي٘ َٚٓاقب 

 كاملممصحجمحجس لكمجم. ،ححصمجمحجس اججلمجعحمق اثلجحمي مخلممط الممسمجعني، كححصمجمحجس حجسرنا -

ا إىل احلحملحمل مجعحجس ممعحمسكة جخمؾ.  كرمجعمحتيحم اجليب -  ممسىمغرين

 . يف حمجية اجليب حمجىمغمخض اججلحمقحمسآف اكمالن  -
  عًٝ٘:   ثٓا٤ زضٍٛ اهلل 

وَُى أييت ةاحلالل »/  يمطحمل أنجمس مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا ع 
َ
أ

 .(1)«احلصام/ يعاذ ةٌ جتنو
إىل احلحملحمل ىمححمسج مخلمجعيحم يجخممحشييحم كمخلمجعذ   كمل مجعمحتيحم اجليب 

مخلحمل  /يحمليش حت راحمجججلمجتيحم، يمغججلحمل يمغحمسغ )أم  رامحل كرممسجخمؿ ا
 حوقاين ةعس ما ي ِشا، يا يعاذ إٍك عىس أالَّ »الجخممحشي( مخفؿ/ 

يمغىك مخلمجعذ  «وهعوك حًص ةًعجسي ِشا وفربي مجعن ممصى ججلىمغحمساؽ  جمتى
إن »يمغحمقؿ/  ،يمغمخفىحل جخمجمتمجميحم حنجخم املحجسيمحم ،، جحتمخل اتلىمغ رممسجخمؿ ا

ْايَ  ،أوىل انلاس يب املخقْن ْا ،ٌ اكٍ  .(2)«وخيد اكٍ
                                                           

(. 155كاحمل مخلجمتيحم )(، 3791( )3791(، كاججلرتمخلىجسم )12914أىمححمسجمتيحم أْححجس ) (1)
 «حمجججلي األكحل »، كأجخم جحممجعيمخل يف (7/388)ك (3/586) «اججلمخضحمقت»ممسمجعحجس يف  كاحمل
 ، كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجحجسيجحت حمجممسحمل محشحمجيخمت، كممسييت آىمححمس الحمسممسججل.(1/228)

 «مخلمجعحمسيمغ اليجشحمج»كأجخم جحممجعيمخل يف  (647)كاحمل حمجف  (،22152) «املممسمحمحجس»أىمححمسجمتيحم أْححجس يف  (2)
(5375.)  
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  :ً٘ٝثٓا٤ ايضخاب١ ع 

 ، مخفؿ احمل مممسمجعجخمد/ إف مخلمجعذ حمل جمتىحل اكف أمخل مخفجحممجتن  حمجمحميىمغن
كِ ﴿يمغحمقيىحل/ ًة َقانًِتا ّلِلَِِّ َحـِيًػا َوََلْ َيُك ِمَن اْدُْْشِ  ﴾ يَ إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ
 كمخل اججلحمقجحم؟  [121]اجلحمجىحل/ مخلَّ

ي
، حجمىحل حجسرم مخل األ يمغحمقؿ/ مخل نممسيي

مخل اخلري، كاججلحمقجحم/ املمخضيممط يمغحمقججل/ ا أيمطججلمخل، يمغحمقؿ/ األمخل اذلم يمجعججلِ 
   ِمخلي كلججلحمسممسجخمؿ، كاكف مخلمجعذ يمجعججل     ،اجلس اخلري، كمخلمخضيمجعن

 .(1) كرممسجخمهل
إذا   كيمطحمل ححصمجمحمس حمل حمججخمححص مخفؿ/ اكف أمحشحمجب حمحملحجس

 .(2)جحمحمطحمسكا إحليحم حجمين هل ،يمجممخل مخلمجعذ حمل جمتىحلحتحجسجحتجخما كيمغ
 :٘صفت٘ ٦ٖٝٚت 

جخماالن  مخفؿ الجخمامخفحجسم يمطحمل أححصيخو هل/ اكف مخلمجعذ حمل جمتىحل رجمتالن  ، أيخمش، ىحضي
احمجممسحمل الممصمجعحمس، يمطحمطيمخل اججلمجعيجني، دلحملجخمع احلجمتني   جمتمجعحجسن  .(3)مخفمخضمخضن

كيمطحمل أيب مممسججلمخل اخلجخمالين مخفؿ/ أي مممسحمتحجس دمممصمخف يمغذا 
ا ححصب يمغيمجممخل أكحمجىحل ، كإذ حمجججلحمقه يمغيمجم محلمجمجخمؿ مخلحمل أمحشحمجب حمحملحجس

                                                           
كمخفؿ/ حمجحجسيجحت  (2/358)، كاحلزمخل (1/231) «احلججلي»أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف ( 1)

 محشحمجيخمت ا ى رشط الممصيجحسني كلمخل خيحمسجمتق. ككايمغحمقيحم اذلحجميب.
 .(1/231) «احلججلي»أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف  (2)
، حملمجعىن اجمتمجتحملع الممصمجعحمس مجعممشيحم المجعجخمدة حمجممسحملاججلحمقمخضممش/ ححصحجسيحجس المجعجخمدة، كمخفيىحل/  (3)

ٍممش. كاجحمحمطحمس  .(631ص) «لممسف اججلمجعحمسب» /إىل مجعخمش خبالؼ الممسَّ
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اججلمجعيجني حمساؽ اثلمحمي، لكحمل اىمحمجتججلىمغجخما يف يش  ردكق إىل اججلىمغىت، مخفؿ/ 
يمغجخممخفمجع  حمل جمتىحلامخفججل لججلحجمس يل/ مخلحمل حجمىجسا؟! مخفؿ/ حجمىجسا مخلمجعذ 

 .(1)حممجتيحم يف مخفججليب
 :ًٌٝأحٛاي٘ باي َٔ 

حجس مخلحمل الججليىحل  يمطحمل جحتجخمر حمل يحمسيحجس مخفؿ/ اكف مخلمجعذ حمل جمتىحل إذا مجمحمتَّ
جلحمتجخمـ، كأجحم يحٌّ مخفيجخمـ، امهلل مخفحجس جحممخل اججلمجعيجخمف، كاغرت ا مخفؿ/ امهلل

ىحضججليب لججلحمتمحم مخض ، كحجمحمسيب مخلحمل اجلر خمشمجعيممغ، امهلل اجمتمجعىحل يل يمطمحمحجسؾ 
 .(2)إجحمممق ال ختججلممغ امليمجعد ،يجخمـ اججلحمقيمخل ق إيلَّ حجمحجسل حمسدُّ 
 :ٙجٛدٙ ٚنسَ٘ ٚشٖد 

َّ ً  أرممسىحل يمطحملحمس ممعالمخليحم إىل أيب يمطيحجسة   ،مخلحمل مخلؿ ةو رصي
َّ ً  يمغحمقممسحملمجم يف احلؿ، جحتمخل أرممسىحل يمطحملحمس ممعالمخليحم إىل مخلمجعذ  يمغيمجم  ةو رصي

 أررمجعحمل ديمحمر، كمخفؿ هل/ اذحجم مجم إىل مخلمجعذ كىججلىيحمَّ يف ابلي ممسيمطن 
يمغحمقؿ/ يحمقجخمؿ لممق أمخلري  ،حمجىت محمحمطحمس مخل ييجشمحمممط، يمغىجسحجم مجم إحليحم

ككمحشججليحم،  Pيمغحمقؿ/  ،اجمتمجعىحل حجمىجسق يف مجعخمش حمججمتمجتممق /املمخلمحمني
                                                           

 . (1/411)ممسري أيمطالـ اجلال ،  (1)
حمجججلي »كأجخم جحممجعيمخل يف  48رمخفمخل  (21/34)، «املمجعحمتمخل اليحلري»أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف  (2)

/ ركاق اججلمخضرباين (11/296)كمخفؿ اهليمحتِل يف دلحملممط الحمسكاحجس  (1/233)، «األكحل 
 كإممسمحمدق مخلمحمحمقمخضممط.
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مجعيل ي جمتري، اذحجميب إىل ي يمغالف سىجسا، كاذحجميب إىل ي 
 ٍ ججلىمجعى امحمسأيحم، يمغحمقججل/ كحنحمل كا مممسمحلني  يمغالف سىجسا، يمغىحضَّ

يف اخلحمسمخف إال ديمحمراف يمغحمسٍل مجمحمل إحلمجم، يمغحمسجمتممط  مخفى ٍ يمغيمطمخضمحم، كلمخل حى 
َّ اججلىمعالـ إىل يمطحملحمس يمغىمحربق إجحممجممخل إىمحجخمة »يمغحمقؿ يمطحملحمس/  ،ىجسلممق، يمغىرسي

 .(1) «مجعخمش مجعممشمجممخل مخلحمل
كيمطحمل يمطحجس ا حمل ممسججلحمل مخفؿ/ مخفؿ رجمتىحل ملمجعذ/ يمطججلحمل ، مخفؿ/ 

ا ى ىحضيمطمجتممق حلحمسيمحش، مخفؿ/ محشمخل  إين ،كحجمىحل أجحم مخلمخضييع؟ مخفؿ/ جحممجعمخل
إال كأجحم  حملَّ ، كامحلتممس كال جحتمخل، كال حملجخمتى مخلٍ كجى  ِىحل كأيمغمخضحمس، كمحشى 

 .(2) املحمطججلجخمـ مممسججلمخل، كإيؾ كديمطجخمةى 
 .(3)كاكف يحمليش مخلممط أمحشحمجيحم يمغيحمقجخمؿ/ اجمتججلممسجخما محم جحممخلحمل ممسيمط

 :َ٘سض٘ ٚٚفات 

كمخفممط اججلمخضيمطجخمف رض الممصـ، يمغججلحمل اححصمجتحجس مخفـ يمغيمجممخل أجخم يمطيحجسة 
                                                           

رمخفمخل  (21/33) «املمجعحمتمخل اليحلري»كاججلمخضرباين يف (274ص) «الحمسحجمحجس»أىمححمسجمتيحم أْححجس يف ( 1)
، كمخفؿ اهليمحتِل يف دلحملممط الحمسكاحجس، (1/237) «احلججلي»، كأجخم جحممجعيمخل يف (46)
. كمخللممق ادلار لمخل أيمطحمسيمغيحم، كرحمقي رجمتهل «اليحلري»/ ركاق اججلمخضرباين يف (3/319)

 جحتحمقت.
 .(1/233) «حمجججلي األكحل »، كأجخم جحممجعيمخل يف (181ص) «الحمسحجمحجس»أىمححمسجمتيحم أْححجس يف ( 2)

كاحمل أيب ححصح يف  (21) «إليحملفا»يف  أىمححمسجمتيحم أجخم يمطيحجس اججلحمقممسمخل احمل ممسالـ (3)
، كذمحلحمسق 796رمخفمخل  (1/268) «الممسمحم»كيمطحجس ا حمل أْححجس يف  (113) «اإليحملف»

   .(1/93)ابلجحسرم مجعججليحمقن
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كديمطجخمة  ،جلس إف حجمىجسا الجخمجمتممط رْح ررسمخليمغحمقؿ/ أيمجم ا ،ىمحمخضين
كمجخمت اليجشحلني مخفججلسمخل، كإف أ يمطيحجسة يممسؿ ا أف  ،جحمبيسمخل

 يحمقممسمخل هل مخلمحميحم حمجحمطيحم.
، جحتمخل جخمىل إمخلرة اجلس  يمغحملت  ،كأمحشيحم مجعحجس ذلممق اججلمخضيمطجخمف

يمغحمقؿ/ أيمجم اجلس إف حجمىجسا  ،مجعحجسق مخلمجعذ حمل جمتىحل، يمغحمقـ ىمحمخضين مجعحجس ذلممق
ت اليجشحلني مخفججلسمخل، كإف كمجخم ،كديمطجخمة جحمبيسمخل ،الجخمجمتممط رْح ررسمخل

 مخلمجعذنا يممسؿ ا أف يحمقممسمخل آلؿ مخلمجعذ مخلمحميحم حمجحمطيحم.
محشي امحميحم يمطحجس الحمسْححمل يحم

ي
يمغحملت،  ،يمغحملت، ككىجسا امحميحم اآلىمححمس ،يمغ
ًمجعحملى يف راحمجمجتيحم. ،جحتمخل مخفـ  يمغحجساع رريحم جلىمغممسيحم يمغمخضي

جحتمخل  ،مخفؿ ححصمجمحمس حمل حمججخمححص )الحمساكم(/ يمغججلحمقحجس رأيمجتيحم يمحمحمطحمس إحلمجم
 
ي
 ،ححصحن مخلحمل ادلجحمي  يمغيًممق أف يل حمل ُّ حمجً يحمقىحل حمطمجمحمس محلىمغيحم، جحتمخل يحمقجخمؿ/ مخل أ

 .كاممسمجتجحسججلممغ ا ى اجلس يمطحملحمسك حمل اججلمجعص  ،يمغحملت
ًمجعحملى امحمق مخفؿ هلحمل/ محليممغ جتحجساجحمً  سحمل؟ مخفال/ كمخفيىحل/ إجحميحم مل ىحضي

ينَ ﴿أجحم  ي قُّ ِمْن َربَِّك َفََل َتُؽوَننَّ ِمَن ادُْْؿََتِ  .[147]ابلحمقحمسة/  ﴾اْْلَ
 يمغحمقؿ/ كىأجحمى ممسمجتحمتحجساجحم  إف ححص  ا مخلحمل اليجشحمسيحمل.

 مجعحمل حجمجخم مجعحجس ذلممق.امحمسأق يمغمجمججليحلمجت، جحتمخل ىحضي  ً محمى مجعً مخل ىحضي جحت
/ مل حمجرضق املجخمت مخفؿ/ مخفؿ مجعخمش مخلحمل حمجرض كيمغيحم 

يًتى 
ي
يتى يمغحمقيىحل/ لمخل جحميجشخمت، حمجىت أ

ي
 يف مجعخمش اجحمحمطحمسكا، أمحشحمجمحم؟ مخفؿ/ يمغ
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، يمغحمقؿ/ أيمطجخمذ  مخلحمل حلججلو محشحمجمجم  ،ذلممق يمغحمقيىحل هل/ مخفحجس أمحشحمجى
ًىمعٌّ  )أم/ مجعيحجس الحمسيرة(،  إىل اجلر، محمسحمجن ملجخمت محمسحمجن، زاحمسه مخلي

حمجيه جمت  ا ى يمغمخف، امهلل إين محلمحم أىمحيمغممق، كأجحم احلجخمـ أرجمتجخمؾ، 
 
ي
ٍحمسًم إجحمممق تلمجعججلمخل أين لمخل أكحمل أ حمج ادلجحمي كىحضجخمؿ ابلحمق  يمغيمجم ًججليحلى

كماكحجسة  ،كال ججلىمعحمسس األححصحمتر، كججلسحمل ججلحمطحمل اهلجخماجمتحمس ،األجحممجمر
ً  ،الممساعت محلى  .(1)يمطمحمحجس ًحمجججلىًمخف اذِلٍمحلحمسً  كمحمساْح اججلمجعججلحمل  لحمسُّ
محمحمجي األردف  ،ىمغحمقجخما ا ى أف مخلمجعذنا مخلت مخضيمطجخمف يمطحملجخماسكا

 جحتالجحتن كجحتالجحتنيحجمحمتحمسي، كاكف يمطحملحمسق جحتحملين يمطرشة مخلحمل الممصـ ممسمحم 
 ممسمحم. جحتحملجحمين كجحتالجحتنيأك  ،ممسمحم

يمغًممطى يمطحىس  حمل محمسيمخل كحجمجخم اكيمطحمل ممسمجعيحجس حمل املممسي مخفؿ/ ري
 .كمخلت مخلمجعذ كحجمجخم احمل جحتالث كجحتالجحتني ممسمحمن  ،جحتالث كجحتالجحتني احمل

 َسٜٚات٘:

 .حمجحجسيجحتو  ممسمجع كَخممسجخمف كمخلهل  ريكًمى  
 

 

                                                           
 .(1/239)، «حمجججلي األكحل »، كأجخم جحممجعيمخل يف (181ص) «الحمسحجمحجس»أىمححمسجمتيحم أْححجس يف  (1)
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 أهمًة احلديث ومنزلته

حجمىجسق الجخممحشي كمحشي يمطحمطيحمل جمتمخلمجع »/ Pمخفؿ احمل رجمت 
 .(1)«كحمجحمقجخمؽ يمطدق ،حلحمقجخمؽ ا

حجمىجسا احلحجسيجحت مخلحمل اججلحمقجخمايمطحجس املمجمحمل؛ إلجحممجتيحم ىمحري »مخفؿ املمحمكم/ 
ادلاريحمل، كممشحملمحميحم مل يججلحمسـ امللكممغ مخلحمل راعي حمجمخف احلمخف كاخلججلمخف، 

ألحمجاكـ الرشيمجع لكمجم، كمخفحجس اححصمجتحملىحل ا ى جحتالجحت كمخفيىحل/ حجمجخم جمتمخلممط 
 .(2)«كمخلرت ا ى مخل مخفججليحم ،لك مخلمحممجم جمتمخلممط يف يحم ؛أحمجاكـ

حجمىجسا احلحجسيجحت حمجحجسيجحت يمطحمطيمخل كمخفيمطحجسة »مخفؿ الحمسداين ادلمخلييط/ 
كحمجمخف  ،مخلحمل مخفجخمايمطحجس ادليحمل، كمخفحجس اححصمجتحملىحل ا ى جحتالجحت أححصي / حمجمخف ا

 كحمجمخف اججلمجعد.  ،امللكممغ
ًيحم، كأمخل حمجمخف امللكممغ يمغمجمجخم يمغَّحمقً   حمجمخف ا يمغحمجيمحتحمل محلمحمى يمغمخلَّ 

الممسح حلممسمحم، كأمخل حمجمخف اججلمجعد يمغمجمجخم مخلمجعرشمجممخل ألىمحالؽ  ٍتىعي إ
 .(3)«احلممسمحم

                                                           
 (.1/411) «كاحلسمخل جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ» (1)
 (.1/157) «يمغيخمش اججلحمقحجسيحمس» (2)
 (.135)ص «رشح الحمسداين ا ى األررمجعني»( 3)
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 شزح املفزدات 

ـ اهلل»  كأممسب ممسجحسمخضيحم كمخفي. ،اجمتمجعىحل حمحمممق كرني يمطىجساب ا /«اح
ىحل، كاملحمساد مجم حجممحم حمجيجحت/  /«خيرًا» حملى حمطحمسؼ ماكف يممشؼ لججلحمتي

 .حمجؿ محلمحمى يمغيمجم كا ى أم ،يف أم ماكف /اتلمجعحمليمخل، أم
  زاحجسة. و)يا(/

 كيٍىجسًحجممجم. ،حمسيججلمجم /أم /«حًدّا»

ممشمخل اخل  كالالـ، حجمجخم اججلمخضممط كالممسحمتي كاججلمجعدة  /«وُـاخلُ »و
يمغيحم اججلىمعحمسايل حمقجخمهل/  حجمي لججلمحمىمغجمس يجشحجسر يمطمحممجم »كالممسججلجخمؾ، كيمطحمسَّ
، يمغف اكجحم األيمغمجعؿ اليجشدرة يَّ كً األيمغمجعؿ بممسمجمجخمججل مخلحمل ممعري يمغيحلحمس كرى 

 حمجممسمحمن ٍ يى حملِ ممسي كرشاعن  يمطحمقالن  حمحملجخمدةن  ججليحمقن حِن ،ىمحي  .«كإال يمغىممسى
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 الشـــزح اإلجـمـــــالٌ 

كمخلمجعمججلمجتيحم  ،دمممط حجمىجسا احلحجسيجحت ني محليىمغي مخلمجعمججل اججلمجعحجس لحمسريحم
 .كمخلمجعمججلمجتيحم لججلمحمس ،جلىمغممسيحم

 حجمجخم يمطججلمخل مخلمجعمججل اججلمجعحجس لحمسريحم، /«احـ اهلل خيرًا لَج»/  يمغحمقجخمهل
ا»/  كمخفجخمهل َّ ُد  ً ح تِِع العيئَث احلعََث َت

َ
مجتمجعججلمخف حملمجعمججل اججلمجعحجس / ي«وأ

ـِ انلاَس خبوـ خعٌ»/  كمخفجخمهل جلىمغممسيحم، ِ / يمجتمجعججلمخف حملمجعمججلمجتيحم «وَراه
ًريحجسى يحم اخلص؛ حلجحسحمسج مخلمحميحم املمجتحجسع  «اجلس»لججلمحمس اكيمغ، كججلىمغمخض 

ي
ٌـّ أ اع

 كاججلىمغجمتحمس كاججلىمغممسمخف كالاكيمغحمس، يمغمجمال  هلمخل مخلمجعمججل أىمححمسل ممسييت يجحممجم.
مجممخل؛ ألجحميحم ررحمل كمخفحجس يحمقؿ/ إًفَّ زجمتحمس حجمال  كايمطزتاهلمخل مخلحمل اإلحمجممسف إحل

 ديمغمجعمجممخل إىل اليجشالح.
ا ى حمقجخمل ا مجعىل يف يمطالمخف اإلنممسف  كيف احلحجسيجحت احلجحتُّ 

 حمسِريحم، كيمطالمخفمجتيحم محمىمغممسيحم، كيمطالمخفمجتيحم آلىمححمسيحمل.
ـي  املمحممجميت يف حجمىجسق  كاجمتمجتمحمبي  ،املمجخمرات كخمشممشي ذلممق/ اججلزتا

 األجخماب دميمجعمجم، كحجمىجسا حجمجخم مخلحجسار اتلحمقجخمل كريٍمخض رحمجحجم كمخلمجعمحمحجم.
 مخلحمل ىمحمخض لإلنممسف املممسججلمخل جخمِمحش كاحلحجسيجحت يحمسممسمخل  ججليحم إىل ررِيحم ممسلحملن

نٍي ججلمجعججلمجم/ الججلُّـ أدراف االحنحمساؼ يمطحمل الدَّة، جحمحمقيًّ مخلحمل أممسب الججلَّجخمـ،  كححصى
 املمجعيجشي، كجحمر اججلمجعر ني اخلىججلٍمخف بممسجخم  اخليججليمخف مخلممط اخلججلمخف أك املجحسججلجخمؽ.



 
 
 23 

 الشزح التفصًلٌ 

 احـ اهلل خيرًا لَج»/  فْهل»/ 
  املَداطُُّب بريو:

، كأحمجحجسحجمحمل يممسحملممط، إمخل أف يسجخمف اخلمخضب ملمجعذ  أك، أك أليب ذىرٍّ
 ىمعريحجمحمل، كحجمحمل يممسحملمجعف.ججل

 ججلحمقؿ/ نًي مجعى مخفؿ للك مخلمحممجمحمل ذلممق، يمغججلجخم مخفؿ هلحمل دلمجتحملً  /أم ،أك هلحمل
 .(1)احمقي ا حمجيمحتحمل محلمحممجتحمل

يًّ مخل اكف األمحمس يمغلججلىمغمخض ححصمىحله لحمليممط األمخل املممسججلحمل
ى
محلحمل  ،كأ

 ملمحميه الرشيمطي.حجمجخم احلؿ يف دميممط األكامحمس كا
َّا خاصًّا;ٚيعظِٝ شإٔ ايتك٣ٛ ٚ  خَّٛز٠ أَسٖا ْٛيٝٗا اٖتُا

يتٛضٝح نٌ َا ٜتعًل بٗا، ٚذيو يف فٛا٥د ضت

(2)/ 
 / يف مخلمجعىن اتلحمقجخمل.اهؿائسة األوىل -
 يف أمخفممسـ اتلحمقجخمل.اهؿائسة اثلاٍيث/  -
 يف رشؼ اتلحمقجخمل كأحجمحمليمجتمجم. اهؿائسة اثلاثلث/ -
 أحجمججلمجم.يف محشىمغت  اهؿائسة الصاةعث/ -

                                                           
 .(61ص)خممجترص اجلرباكم ( 1)
 لججلممصييمح أْححجس يمغحمسيحجس. «اتلحمقجخمل»اممسمجتىمغحجست مخلحمل محلمجتب ( 2)
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 يف جحتحملحمسامجم اججلمجعجمتججل كاآلجمتججل. اهؿائسة اخلامعث/ -
 يف ىحضحمسيمخف حتيجشيىحل اتلحمقجخمل. اهؿائسة العادظث/ -

 ايفا٥د٠ األٚىل: يف َعـ٢ٓ ايتكـ٣ٛ:

ؼ مخلمحميحم.القْى   يف الججلىمع/ اختذ الجخممخفي مخلحمل لك مخل خيي
، كالًجخممخفى ي ي يحمي ًىمغحمطى / حمجى مخفىقي اي الممسجخم ى ًكمخفىيىن / -ًمحلمجتىبو  /مخلمحتىحل-حمقؿ/ كى
يٍى  لكُّ  ًريى يحم ححصحن، كاتَّحمقى ، كاتلٍَّحمقجخمىل اممسمخله مخلمحميحم مخل كى  .(1)اى اِحمق ن

كحمسؾ املمحممجميت،  ،يه لكحمل جمتمخلمجع ججلىمغمجعىحل املمجخمرات ورشمًا/
 يمغيه ححصمججل ألمحشجخمؿ ادليحمل كيمغحمسكيمطيحم.

أم يش  ، مخلمجتجخممخفىمغه ا ى اججلمجعججلمخل؛ ألف الحجمىحل ال يحجسرموخقيقخّا 
مجعججلمخل، يمغيف ، كرىجسلممق حمطمجمحمس يمغممشيججل اججلكال محليممغ يمجتحمقييحم ،يمجتٌف
يٌ يُصِِد اهلل »مخفؿ/   يمطحمل اجليب  يمطحمل مخلمجعكي «اليجشحمجيحمجني»

  ّ يٌ ُُ ةُ رريًا ُحَؿقِّ  .(2)«يف ادلِّ
 .مجتًفيي  ككيممغ ،مجتًفكا ى حجمىجسا يمغف أمحشىحل اتلحمقجخمل أف يمجعججلمخل اججلمجعحجس مخل يي 

كأمحشىحل اتلحمقجخمل أف جيمجعىحل اججلمجعحجس حمحميحم كرني مخل »مخفؿ احمل رجمت/ 
حمسريحم أف جيمجعىحل حمحميحم خييمغيحم كحيىجسرق كمخفي حمقييحم مخلمحميحم، يمغمجتحمقجخمل اججلمجعحجس ل

حمقييحم  كمخفين  -مخلحمل ممعممشيحم كممسجحسمخضيحم كيمطحمقيحم-كرني مخل خيممصق مخلحمل رريحم 
                                                           

 (.741ص) «خممجتر اليجشحمجح»(، ك15/411) «لممسف اججلمجعحمسب» (1)
 (.1137(، كمممسججلمخل )7312، 3116، 71( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )2)
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 .(1)«كاجمتمجتمحمب مخلمجعمحشييحم ،مخلحمل ذلممق، كيه يمغمجعىحل ىحضيمطمجتيحم
يف اججلحمقحمسآف كالممسمحم إخمشيمغ اتلحمقجخمل إىل اممسمخل ا  دى رى كمخفحجس كى 
 ككىجسلممق إىل يمطحمقب ا، كريف ذلممق اكتليل/ ،ممسحمججحميحم
 جخمهل مجعىل/محلحمق ،ممشؼ اتلحمقجخمل رةن إىل اممسمخل ا  -

ا الَِّذيَن ﴿ ككحمقجخمهل/، [96]املحجسة/  [131]آؿ يمطحملحمساف/  ﴾ۇئ ۆئ﴿ َ َيا َأُّيُّ

ُؼوا اّلِلََّ   .[278]ابلحمقحمسة/  ﴾آَمـُوا اتَّ
يمغذا أخمشيىمغ إحليحم اتلحمقجخمل اكف املمجعىن/ احمقجخما ممسجحسمخضيحم كممعممشيحم، 
مجتًَّف، كيمطحمل ذلممق يجممص يمطحمقيحم ادلجحميجخمم كاألىمححمسكم.  كحجمجخم أيمطحمطمخل مخل حي

رُ ﴿ مجعىل/ مخفؿ  .[31]آؿ يمطحملحمساف/ ﴾ ُكُم اّلِلَُّ َنْػَسهُ َوُُيَذِّ
يمغمجمجخم  [56]املحجسجحتحمس/ ﴾ ُهَو َأْهُل التَّْؼَوى َوَأْهُل ادَْْغِػَرةِ  ﴿ كمخفؿ مجعىل/

ىٍش كييمجمبى  ىىحلَّ كيي  ممسحمججحميحم أحجمىحل ألف خيي  يف اليجشحجسكر. مخلى حمطَّ مجعى كجيي
كرةن ممشؼ اتلحمقجخمل إىل يمطحمقب ا، كإىل ماكف اججلمجعحمقب  -

ېئ ېئ ېئ ﴿ ججلحمقيمخل، مخفؿ مجعىل/اكجلر، كإىل زمخلجحميحم محليجخمـ ا

ېئ ىئ ﴿ كمخفؿ مجعىل/ [131]آؿ يمطحملحمساف/ ﴾ىئىئ

 .[281]ابلحمقحمسة/ ﴾ىئ ىئ ی ی
احمق  ك ،كحمسؾ املحمجحمسمخلت ،يمغمجعىحل الجخماجمتتويسرن يف القْى الاكموث/ 

 كحمسؾ امليحلحمسكحجمت. ،يمغمجعىحل املمحمحجسكرت /حجسىمحىحل يمغيمجم مجعحجس ذلممقيالممصمجمت؛ ك
                                                           

 .(1/411) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل» (1)
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ـ يمطججليمجممخل ِحمس ًضى يمطججليمجممخل.كا كأدَّ  ،مخفؿ احلممسحمل/ املمجتحمقجخمف احمقجخما مخل حمجي  مخل اذرٍتي
ا  كأمخل اتلحمقجخمل يمغحمجحمقيحمقمجتمجم اججلمجعحملىحل مخضيمط ا إيحملجحمن كاحمجتممسن، أمحمسن

 جخميمطحجسق ،كجحممجمين، يمغيىمغمجعىحل مخل أمحمس ا يحم إيحملجحمن آلمحمس كيرتؾ مخل  ،كيجشحجسيحمقن
 كىمحجخميمغن مخلحمل كيمطيحجسق. ،جليهجحمىه ا يمطمحميحم إيحملجحمن 

محلحمل مخفؿ ىحضججلمخف حمل حمجي/ إذا كمخفمجع اججلىمغمجتمحم يمغىحضىمغجخمحجم 
لجخما/ كمخل اتلحمقجخمل؟ مخفؿ/ أف مجعحملىحل مخضيمط ا ا ى جحمجخمرو مخلحمل تلحمقجخمل، مخف

 ،حمسجمتجخم جحتجخماب ا، كأف رتؾ مخلمجعيجشي ا ا ى جحمجخمر مخلحمل ا ،ا
 ختؼ يمطحمقب ا.

 يمطحملىحلو ال حجس هل مخلحمل 
كحجمىجسا مخلحمل أحمجممسحمل مخل مخفيىحل يف حمجحجس اتلحمقجخمل، يمغفَّ لكَّ

مخلحجسأ كاغي، يمغال يسجخمف اججلمجعحملىحل ىحضيمط كمخفحمسر حمجىت يسجخمف ميجشحجسرق 
كال  ،جخمف ابليمطجحت يمطججلييحم حجمجخم اإليحملف املحمجخمش، ال اججلمجعدةاإليحملف، يمغييحل

حجس أف يسجخمف مخلحجسؤق  كال ىحضججل املحمجحملحجسة كالق كممعريحجم، ىحل ال ،اهلجخمل
 .(1)محمسخمشيحم، كحجمجخم االحمجتممسب كامجتىمع ى  اً  جحتجخمابى  يحمي حمخمشى اإليحملف، كاغيمجتي 

 

                                                           
 .(11ص) «يجخمكالحمسممسججل اتل» (1)
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 ومما قًل يف معنى التقىى 

 اجمتمجتمحمب يمغممشجخمؿ /كأجحم كجمتحجست اتلحمقجخمل حملمجعىن»مخفؿ اججلىمعحمسايل/ 
إًٍا »أجحميحم مخفؿ/   يف اخلرب املممصمجمجخمر يمطحمل اجليب ماحلالؿ، كحجمجخم مخل رك

 .(1)«هرتكّى يا ال ةأس ةُ خشرًا مما ةُ ةأس ؛ُظيم املخقْن يخقني
كمخفؿ احلممسحمل/ مخل زاججل اتلحمقجخمل ملمجتحمقني حمجىت حمسكجخما محلمحترينا مخلحمل 

 احلالؿ خميمغ احلحمساـ.
 كمخفؿ أْححجس حمل حمجمحمىحل/ اتلحمقجخمل يه حمسؾ مخل مجمجخمل مل ختىش.

 ألجحممجممخل احمقجخما مخل ال ييمجتًف. ؛ؿ اثلجخمرم/ إجحمحمل ممسحملجخما مخلمجتحمقنيكمخف
كمخفؿ احمل رجمت/ كمخفحجس يىمعججل اممسمجتمجعحملؿ اتلحمقجخمل ا ى اجمتمجتمحمب 

ممسىحل يمطحمل اتلحمقجخمل/ حجمىحل أىمحىجستى حمجيمحمحمل املحمجحمسمخلت، محلحمل مخفؿ أجخم حجمحمسيحمسة، 
؟ مخفؿ/ إذا رأيي   ذا ححصجخمؾ؟ مخفؿ/ جحممجعمخل، مخفؿ/ يمغيحليممغ محشمحممجعى الممصجخمؾ  ىحضحمسيحمقن

 محميحم، مخفؿ/ ذاؾ اتلحمقجخمل.يمطمحميحم أك جمتكزيحم، أك مخفرصت يمط ي ججلٍ حجسى يمطى 
 يمغحمقؿ/ ،كأىمحىجس حجمىجسا املمجعىن احمل املمجعزت

ػػِىحل اذلُّ  ػػ جخمبى ػػػػجحمي ىمحى  حجمى رٍيى ىمعً محشى
 

 ًفى اتلُّػػػ اؾى ػ ذى ػػػػػحجمى رٍيى ً كى كى  
 

                                                           
( 17/169) «اليحلري»كاججلمخضرباين يف  (،4215(، كاحمل مخلجمتيحم )2451أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم ) (1)

كيف ممسمحمحجسق يمطحجس ا حمل يحمسيحجس ادلمممصٌف  محمحمججخمق، (،4/319كاحلزمخل )، 446رمخفمخل 
 خمشمجعيممغ.
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ػػمحلى  ممطٍ محمى اٍمحشػػكى    ؽى جخمٍ شو يمغىػػحملى
ى
 رٍ أ

 

ٍ  ؾً جخمٍ الممصَّ  ًض   ػ ري ىجسى حيى  لحمسى  يىػمخلى
 

ٍ الى   ةن ػػػػػػرٍيى ىمعً محشى  فَّ ػحمسى ًحمقػػػ حتى
 

 ى الً  فَّ إً  
ػاحلى  حملى ًمخلػ ؿى  (1)ػمخميجشى

 

 ايفا٥د٠ ايجا١ْٝ: أقطـاّ ايتكـ٣ٛ:

 / (2)«مخلمحممجمج اججلمجعحجسيحمل»مخفؿ اججلىمعحمسايل يف 
 ايتك٣ٛ يف ايكسإٓ تًَّل ع٢ً ثالث١ أشٝا٤:

 ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿ حملمجعىن اخلممصي كاهليػ/ -1
 .[281]ابلحمقحمسة/

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ حملمجعىن اججلمخضيمط كاججلمجعدة/ -2
 . [112]آؿ يمطحملحمساف/

 يمطمجتيحم.ىحض مخفؿ احمل يمطس/ أىحضيمجعجخما ا حمجمخفَّ 
كمخفؿ دلحجمحجس/ حجمجخم أف ييمخضع يمغال ييمجعىص، كأف ييىجسمحلحمس يمغال ييجىٍس، كأف 

يممصيحلحمس يمغال ييسىمغحمس.  ي
محمػحمسييحم اججلحمقججل يمطحمل اذلجحمجخمب، كيه حمجحمقيحمق اتلحمقجخمل دكف املمجعمحمحني  -3

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴿ األكججلني؛ ألف ا مجعىل مخفؿ/

جحتمخل  ،يمغىجسمحلحمس اججلمخضيمط، [52]اجلجخمر/ ﴾ی جئ حئ مئ
أف اتلحمقجخمل مخلمجعىن جحتمخل ذمحلحمس اتلحمقجخمل، يمغحجسؿَّ حجمىجسا ا ى  ،اخلممصي

                                                           
 .(1/415) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل» (1)
 ىمحمجتيجشر. (73 -72ص) «مخلمحممجمج اججلمجعحجسيحمل» (2)



 
 
 31 

حمسييحم اججلحمقججل يمطحمل املمجعيص ػممسجخمل اججلمخضيمط كاخلممصي، كحجمجخم محم
 احجم. كذلممق ا ى مخلمحمزؿ جحتالجحت/ .كاذلجحمجخمب

 حمقجخمل يمطحمل الرشؾ. -
 حمقجخمل يمطحمل ابلحجسيمط. -

 حمقجخمل يمطحمل املمجعيجشي. -

َلْيَس َعَذ الَِّذيَن ﴿ يمغحمقؿ/ ،كججلحمقحجس ذمحلحمسحجم ا مجعىل يف آي كاحمجحجسة

اِت ُجـَاٌح فِ  اِْلَ َؼْوا َوآَمـُوا آَمـُوا َوَعِؿُؾوا الصَّ يََم َطِعُؿوا إَِذا َما اتَّ

َؼْوا َوَأْحَسـُوا َواّلِلَُّ ُُيِبُّ  َؼْوا َوآَمـُوا ُثمَّ اتَّ اِت ُثمَّ اتَّ اِْلَ َوَعِؿُؾوا الصَّ

 .[93]املحجسة/ ﴾اْدُْحِسـِيَ 
املحمساد تلحمقجخمل يف املجخمخمشممط األكؿ/ يمغيف حجمىجسق اآلي جنحجس أف 

 يف مخلحمقججلمجتمجم حجمجخم اتلجخمحمجيحجس.كاإليحملف اذلم ، اتلحمقجخمل يمطحمل الرشؾ
كاإليحملف اذلم ذمحلحمس  ،يمطحمل ابلحجسيمط كيف املجخمخمشممط اثلين/ اتلحمقجخمل

 أحجمىحل الممسمحم كالحمليمط. اإلمخفحمسار مجعحمقيحجسةمخلمجعمجم/ 
يمطحمل املمجعيص، كال إمخفحمسار يف حجمىجسق  اتلحمقجخمل /كيف املجخمخمشممط اثلججلجحت

كحجمجخم اججلمخضيمط كاالممسمجتحمقمخل يمطججليمجم،  ،املزنججل، يمغحمقججلمجم إلحمجممسف
 .يمغمجتيحلجخمف مخلزنججل مممسمجتحمقيِل اججلمخضيمط

املمحمزؿ اثلالجحت/ مخلمحمػحمسججل اإليحملف، كمخلمحمػحمسججل  حمسى محلٍ ذً  يمغآلي دممجعٍ 
 الممسمحم، كمخلزنججل اممسمجتحمقمخل اججلمخضيمط.
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 ايفا٥د٠ ايجايج١: شـسف ايتكـ٣ٛ ٚأُٖٝتٗـا:

 ايتك٣ٛ ٖٞ ٚص١ٝ اهلل يألٚيني ٚاآلخسٜٔ: -1

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[131]اججلجممس / ﴾ہ ہ ہ ھ
يجشالح اججلمجعحجس مخلحمل لِك  أيمطججلمخلى مجعىل  أججلحجمس اي »مخفؿ اججلىمعحمسايل/ 

أحمجحجس! أكججلحجمس حجمجخم أجحميجشخمت هل كأرحمجمخل كأرأؼ مخلحمل لك أحمجحجس! كلجخم اكجحم يف 
لألجمتحمس، كأجمتىحلُّ  اججلمجعلمخل ىمحيجشججله يه أمحشججلخمتي لججلمجعحجس، كأدمممطي لججلجحسري، كأيمطحمطمخلي 

يف اججلمجعجخمدي، كأيمطحمطمخلي يف اججلحمقحجسر، كأكىل حلؿ، كأجنخمتي يف املؿ مخلحمل حجمىجسق 
 
ى
مجم يمطدق كأكىص  حمسى مى اخليجشججل اججليت يه اتلحمقجخمل لاكف ا مجعىل أ

يحم ىجسلممق ليحلحملؿ حمجيحلحملمجتيحم، كممسمجع رْحمجتيحم، يمغججلحمل أكىص مجمىجسق  ؛ىمحجخمامحشَّ
اخليجشججل الجخماحمجحجسة، كدمممط األكججلني كاآلىمححمسيحمل مخلحمل يمطدق يف ذلممق 
كامخفمجترص يمطججليمجم، يمطججلحملى أجحممجم اججلىمعي اججليت ال حيمجتىحمتكز يمطمحممجم، كال مخلحمقيجشجخمد 

الاكيمغي  ،أجحممجم يه المخلمجع خلريم ادلجحمي كاآلىمححمسة كيمطججلحملى  ...دكجحممجم
حمليممط املمجمحملت املججلِىمع ألا ى ادلرجمتت، كحجمىجسا أمحشىحله ال محمسيحجس يمطججلييحم، ل

 .(1)«كيمطحملىحل ىجسلممق كاممسمجتىمعىن ،كيمغييحم محلىمغي ملحمل أرص اجلجخمر كاحجممجتحجسل
 يأل١َ: ايتك٣ٛ ٚص١ٝ ايٓيب  -2

يف حمجحمت الجخمداع يجخمـ اجلحمجحمس كىصَّ  ^ مل ىمحمخض رممسجخمؿ ا
                                                           

 ( ىمحمجتيجشر.73 – 72) «ج اججلمجعحجسيحملمخلمحممجم» (1)
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 »يمغحمقؿ/  ،اجلس مجتحمقجخمل ا
ُ
ْا اهلل وإِن  أ َص يا أيّا انلاس احق يِّ

ْا يا أفام  ْا هل وأظيع ع، ؾاظًع  ؾيسىعويسى عتٌس خبيش دُلَسَّ
 . (1)«لخاب اهلل

كٍمحشمحم؛   كمل كيمطمخض
ى
اجلس مخفلجخما هل/ محلجحممجم مجخميمطحمط مجخمِدعو يمغ

 »مخفؿ/ 
ُ
 .(2)«والعًع واهعاعث وصيسى ةخقْى اهلل أ

يمغمجمف اللكحملمجتف »مخفؿ احمل رجمت يف رشح حجمىجسا احلحجسيجحت/ 
ىمححمسة، أمخل اتلحمقجخمل يمغيه اكيمغججل ممسمجعدة ادلجحمي جتحملمجعف ممسمجعدة ادلجحمي كاآل

كاآلىمححمسة ملحمل حملممسممق مجم، كيه كمحشي ا لألكججلني كاآلىمححمسيحمل، كأمخل 
الممسحملممط كاججلمخضيمط لجخمالة األمجخمر يمغىمغيمجم ممسمجعدة ادلجحمي، كرمجم جمجتحمطمخل 

ممصمجممخل، كرمجم يممسمجتمجعيمحمجخمف ا ى إحمطمجمر ديمحممجممخل يميجشججلخمت اججلمجعد يف مخلمجع
 .(3)«كىحضيمط ررمجممخل

حجس اخلحجسرم حمجني ىحضججل أ ممسمجعي  كرتلحمقجخمل أكىص اجليب
 »/  يمغحمقؿ ،الجخممحشي

ُ
وصيك ةخقْى اهلل ؾإٍُ رأس لك يشء، أ

                                                           
، كأمحشججليحم يمطمحمحجس مممسججلمخل (27268، 27266، 27261، 16649، 16646أىمححمسجمتيحم أْححجس ) (1)
(1298 ،1838). 

، كأجخم داكد 96رمخفمخل  (1/229ادلارَل )ك( 17145، 17144، 17142)أْححجس  أىمححمسجمتيحم (2)
 كاحمل أيب اعمحشمخل يف (44( )43( كاحمل مخلجمتيحم )2676) (، كاججلرتمخلىجسم4617)
، كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجحجسيجحت حمجممسحمل محشحمجيخمت، كاحمل 1137رمخفمخل  (2/496) «الممسمحم»

 . «األررمجعني»مخلحمل  «احلحجسيجحت اثلمخلحمل كاججلمجعرشكف»كحجمجخم ،5رمخفمخل  (1/178)حمجف 
 .(2/116) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل» (3)
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تاٍيث اإلظالم  .(1)«وعويك ةاجلّاد ؾإٍُ ِر
ّا أٍج » / كاكف مخلحمل داعيحم ْاِا، وَزكِّ امهلل آِت ٍؿيس حق

 .(2)«رري يٌ زاكِا
ٝا٤ 3 ص١ٝ األْب ٚاألَسا٤ ألـ ايتك٣ٛٚ   ،ِٗ َٛا  ِتباعِٗ:ٚايضاحلني ألق

 .[116]الممصمجعحمسا / ﴾ىئ ىئ ﴿ ججلحمقجخممخليحم/ يمغحمقحجس مخفؿ جحمجخمح
 .[124]الممصمجعحمسا / ﴾ىئ ىئ ﴿ كمخفؿ حجمجخمد ججلحمقجخممخليحم/
 [142]الممصمجعحمسا / ﴾ىئ ىئ ﴿ كمخفؿ محشججلخمت ججلحمقجخممخليحم/
 [161]الممصمجعحمسا / ﴾ ىئ ىئ ﴿ كمخفؿ لجخمط ججلحمقجخممخليحم/

 [177]الممصمجعحمسا / ﴾ىئ ىئ ﴿ كمخفؿ ححصمجعي ججلحمقجخممخليحم/
كحجميحلىجسا اكف دأب دميممط رممسىحل ا مخلممط أمخفجخمامخلمجممخل، كا ى حجمىجسا ممسر 

 اليجشحلجخمف يف لك زمخلف.
يمغين  ،أمخل مجعحجس»يمغمجمىجسا الِيجشِحجسيمخف يحمقجخمؿ حمجني خيمخض اجلس/ 

 
ي
 .«ثمحمجخما يمطججلييحم حمل حجمجخم أحجمججليحمكمحشيسمخل مجتحمقجخمل ا، كأف ي أ

 .«امخف ا ي يمطحملحمس»حمجني مجخميحم؛ يمغحمقؿ/  كىكىىصَّ الِيجشِحجسيمخفي يمطحملحمسى 
يمغين  أمخل مجعحجس،»ككمجت يمطحملحمسي المحميحم يمطحجس ا يجخممحشييحم؛ يمغحمقؿ/ 

                                                           
 (،949) «اليجشػػىمعري»(، كاججلمخضػػرباين يف 1111(، كأػػجخم يمجعػػًل )11774أىمححمسجمتػػيحم أْحػػحجس ) (1)

 .(34) «المجمد»كاحمل أيب اعمحشمخل يف 
 (.2721ق مممسججلمخل )ا( رك2)



 
 
 33 

 
ي
كمخفق، كمخلحمل أمخفحمسخمشيحم جمتحمساق،  ، يمغجحميحم مخلحمل احمققمجعىلكمحشيممق مجتحمقجخمل ا أ

 .(1)«يمطيجيممق كجمتال  مخفججلممق ى ٍيجش كمخلحمل ححصيحلحمسق زادق، يمغجمتمجعىحل اتلحمقجخمل جحمي 
 حمل أيب ىحضججل، كممسحمس الممسججلممغ املرؾ. يلعُّ  ىحلى حملً ككىجسا يمطى 

 
ي
كمحشيممق ككمجت رجمتىحله مخلحمل الممسججلممغ إىل أحمجحجس إىمحجخماجحميحم؛ يمغحمقؿ/ أ

  مجتحمقجخمل ا؛
ى
ـي مخل أ  يمغجحممجم أكحمس

ى
، كأزيحملي مخل أ ، كأيمغممشىحلي مخل حمطمجمحمستى رسرتى

 اعجحممحم ا كإيؾ يمطججليمجم، كأكجمت جل كلممق جحتجخمامجم.، أىمححمستى ادَّ 
ٌُ يباٍس:4  ـ ايتك٣ٛ أفض

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿ كمخفحجس مخفؿ مجعىل/

 .[26]األيمطحمساؼ/ ﴾ چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ
، كيمطمحميحم/ «اججلمجعحملىحل اليجشججلخمت»/ ﴾ڇ ڇ﴿مخفؿ احمل يمطس 

 .(2)«الممسحمل احلممسحمل يف الجخمجمتيحم»
 كمخفؿ أجخم اججلمجعمجتحجمي/ 

 ذى إً 
ى   ي حمسٍ حملى ػا اججلٍ  اتلُّػًفى  حملى  مخلً ن يى ثً  ٍجمس بى ججلٍ يى  مخلٍ ل

 

  فٍ إً جحمنػػ كى يى حمسٍ تىحمقىججلَّػى يمطي  
 يى ًممسػػاكى  فى اكى

 

   كمخفؿ آىمححمس /
 

ػىحضى   ً حمسٍ حملى ػاججلٍػ ًس بًلى  رٍيي ىمحى كى   ػيحمً ِرػي رى يمطى
 

 يى ًمحشػاعى  ً  فى اكى  حملٍ حملى يٍ ذً  رٍيى  ىمحى الى كى  
 

                                                           
 (.1/418)«جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل»( 1)

 (.3/411) «ىمغممسري احمل محلمحتري» (2)
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 ايتك٣ٛ أفضٌ ايصاد: -5

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[197 ]ابلحمقحمسة/ ﴾ڦ
 أمحمسحجممخل لحمساد لججلممسىمغحمس يمطحمل ادلجحمي، أرححصحجسحجممخل حملَّ ػججلى »مخفؿ احمل محلمحتري/ 

 إىل زاد اآلىمححمسة، كحجمجخم اممسمجتيجشحمجب اتلحمقجخمل إحلمجم، محلحمل مخفؿ مجعىل/
مل ذمحلحمس الججلس  [26]األيمطحمساؼ/ ﴾ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

ا إىل الججلس املمجعمحمجخمم، كحجمجخم اخلممصجخمع كاججلمخضيمط  احليس جحميحم محمسححصحجسن
 أجحميحم ىمحري مخلحمل حجمىجسا كأجحمىمغممط، مخفؿ يمطمخض  اخلحمساممسين يف حمسى محلى كاتلحمقجخمل، كذى 

اِد التَّْؼَوى ﴿/ يحمػػمخفجخمججل  .(1)«يمجع / زاد اآلىمححمسة ﴾ َفإِنَّ َخْرَ الزَّ
 ايفا٥د٠ ايسابع١: صفات أٌٖ ايتك٣ٛ:

كأمخل الممسحمقجخمف املحمقحمسرجخمف يمغجممسمجتىمعىمغحمس ا »/ Pمخفؿ احمل اججلحمقيمخل 
كيمطحجسـ االيجشؼ يحم، ىحل  ،مخلحمل كمحشممغ حمجهلمخل اذلم ال هلإ إال حجمجخم أكالن 

 ،حمستلمجممخلػمخلمحم ًؼ حمسُّ مجعى ا ى تى  مخل ححصحملحملمحم هل راحئ، كججلسحمل حم اججلحمقجخمـ حتحملىحل
مجتجحسججلىمغن مخلمحمحمقمخضمجع يمطحمل الججلحمجؽ  كاججلمجعججلمخل مجم، كإف اكجحم اجلىمغجخمس مخلي

 .(2)«مجممخل
 محشىمغت املمجتحمقني كالالكـ ا ى اتلحمقجخمل؟  حمسً محلٍ ذً  حملٍ إذنا يمغحمل اججلىمغحجسة مخلً 

                                                           
 (.1/548) «ىمغممسري احمل محلمحتري» (1)
 ( ىمحمجتيجشر.319) «ىحضحمسيمخف اهلحمتحمسني» (2)
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 احمل اججلحمقيمخل دلين/ يحمقجخمؿ
 َٓٗا: ،يف َعسف١ حاهلِ فٛا٥د عدٜد٠

ٍحمسًرين ا ى جحمىمغممسيحمأالَّ  -1  هل.  يحمساؿ املمجتجحسججلممغ املممسيحلني مي  ذامخلًّ
هل،  اججلحمقججل ني يحجسم رريحم مجعىل ذحلالن   يحمساؿ مخلمحميحلرسى أالَّ  /كمخلمحممجم -2

يممصمجمحجس مخلمحمزؿ الممسحمقني كحجمجخم يف زمحمسة املمحمحمقمخضمجعني، كيممصمجمحجس 
 ممشممط اتلحمتر كحجمجخم يف ريمغحمق املحمجحمسكمخلني.

 إىل اججلتممصجحت كاتلمجعججلمخف  /كمخلمحممجم -3 أجحميحم يمطممسق أف محممجمخمش حجمحملمجتييحم يجخممخلن
 كلجخم مخلحمل مجعيحجس. ،بممسمخف اججلحمقجخمـ

إىل مخلحمل يحجسق اخلري  حمتجحميحم ججلمجعججليحم أف ييجشحجسؽ يف الحمسممع كالججلَّ أ /كمخلمحممجم -4
 كيمجمييحم أليمطحملهلمخل، يمغييجشدؼ ممسيمطى  ،لكيحم أف ييججلٍحمجحمقيحم ججلحمقجخمـ

ى  إجمتو   يمغيمجم ححصحن إال أيمطمخضق. اى  ممسؿي ال ي
أف حجمىجسا اججلمجعججلمخل حجمجخم مخلحمل أرشؼ يمطججلجخمـ اججلمجعد، كججلحجمس مجعحجس  /كمخلمحممجم – 5

، اتلجخمحمجيحجس أرشؼ مخلمحميحم، كحجمجخم ال يمحمممس إال اجلىمغجخمس الرشيىمغ
كال يمحمممس اجلىمغجخمس ادلجحمح املمجميمحم، يمغذا رأل جحمىمغممسيحم محمممس 

كنجمسي مخفججليحم يمغججليبرٍش خلري،  ،كتممصمجتؽ إحليحم كحتيحم ،حجمىجسا اججلمجعججلمخل
ِحجمىحل هل، يمغججليحمقىحل جلىمغممسيحم/ ي جحمىمغجمس مخفحجس حمجيجشىحل لممق ححصمخضحمسه 

ي
يمغحمقحجس أ

 يمغحمجحمسيص ا ى الممصمخضحمس اآلىمححمس.
 أف اججلمجعججلمخل سىحل حمجؿ ىمحري مخلحمل المجمىحل. /كمخلمحممجم – 6
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 ىجسا اججلمجعججلمخل مجمىجسا الممصف حجمحمليحم كمخلمخضججلجخمريحم يمغالأجحميحم إذا اكف حجم /كمخلمحممجم – 7
كلجخم رمخف، كلجخم  ،كلجخم حلحمط ،حجس أف يمحمؿ مخلمحميحم حبممس اممسمجتمجعحجسادق
 أجحميحم حيِحجسث جحمىمغممسيحم جلمجمممش إحليحم.

أجحميحم ججلمجعججليحم جيحمسم مخلمحميحم ا ى لممسجحميحم مخل يجمجتىمغممط يحم ممعرييق  /كمخلمحممجم – 8
أك ىمعري مخفيجشحجسق، كا ال يممشيممط مخلمحتحمقؿ ذرة، يمغمجعىس أف  ،حمقيجشحجسق

 يحمسحمجمخل اججلمجعلمخل ىجسلممق.
كإيؾ أف حمطحمل أجحمممق حملحمتحمسد يمطججلمخل حجمىجسا الممصف »/ P مخفؿجحتمخل 

مخفحجس رصت مخلحمل أحجمججليحم، حجميمجمت، مخل أحمطمجمحمس اججلىمغحمسؽ ني اججلمجعلمخل جخمجمتجخمق 
اججلىمعىن كحجمجخم يمغحمقري كرني اججلىمع  ججلىمغمجعىحل، كرني اججلمجعلمخل ممسب اليجشحمج 

 .حجما(1).«كحمجحجسكدحجم كحجمجخم ممسحمقيمخل كرني اليجشحمجيخمت ججلىمغمجعىحل
 ألجن يا حقسم نرشع يف ذلص أوصاف املخقني/ 

 بايػٝب: أِْٗ ٜؤَٕٓٛ – 1

ىمحيجشيجشمجممخل،  كاججلىمعي مخل اغب يمطحمل احلجخماس، كحجمىجسق اليجشىمغ أىمحمحش
كيه اججليت حجسيمطجخمحجممخل إىل االمخلمجتمحتؿ ىمغمجعىحل الجخماجمت كحمسؾ املحمجحمسـ 

 ىمحممصي مخل آمخلمحمجخما يحم ججلىمعي.
ڀ ٺ  ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[3،2]ابلحمقحمسة/ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
                                                           

 ( ىمحمجتيجشر.1/321) «ىحضحمسيمخف اهلحمتحمسني» (1)
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ّْا ٚتضدٜكّْا يًُسضًني: اٚعُّْ اِٖ أصدم ايٓاس قٛيّْ – 2  ٚإميا

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[119]اتلجخمر/ ﴾ ڃ
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[33]الحمسمحمس/ ﴾ ڤ
 ﴾ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ كمخفؿ مجعىل/

 .[177]ابلحمقحمسة/ 
أكخلممق اذليحمل محشحجسمخفجخما يف إيحملجحممجممخل؛ ألجحممجممخل حمجحمقحمقجخما »مخفؿ اججلحمقممسِل/ 

كلمخل  ،اإليحملف اججلحمقججليب ألمخفجخماؿ كاأليمغمجعؿ، يمغججلمخل ىمعريحجممخل األحمججخماؿ
حجمجخماؿ، كيمغييحم إححصمجعر ف مخلحمل لمخل يىمغمجعىحل أيمغمجعهلمخل لمخل ييجشحجسؽ حمسلحمسهلمخل األ

يمطحمل اججلسىمغحمس كممسحمس  ﴾ڌ ڎ ڎ ﴿ يف ديمطجخماق اإليحملف
بممصجحممجممخل، كجخمممسيممش الممشحملري  محمجخمييحمو  الحمسذاىحل، كسحمسيحمس اإلححصرة لحمسيدةً 
 .(1)«لإلححصرة إىل احنيجشر اتلحمقجخمل يمغيمجممخل

ُّا يصعا٥س اهلل – 3 ّٝا حلسَات٘: ،ِٖ أنجس ايٓاس تعظٝ  ٚتٛق

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[32]احلمخت/ ﴾ ڦ
 
ى
  حمسه مٍ كالممصمجعحمس/ دمممط ححصمجعرية، كيه لك يش   مجعىل يمغييحم أ

ى
 يمطججلمخلى أ

                                                           
 (.1/485) لججلحمقممسِل «حمممسحمل اتلكيىحل» (1)
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  اجلسى 
ى
 .حجممخلحمسى ححصمجعى يحم كأ
 يمطالمخلمجتمجممخل. /ححصمجعر اججلحمقجخمـ يف احلحمسب، أم /كمخلمحميحم

 كححصمجعحمس اإلممسالـ يه أيمطالـ ادليحمل، كال ممسيحمل مخلمحمممسممق احلمخت.
 ألجحميحم حمججلمجم، كىف حمجحجسيجحت اجليب ؛كأخمشؼ اتلحمقجخمل إىل اججلحمقججل

يمغملمجتحمقجخمف  (1)«محمساتو  كيممصري إىل محشحجسرق جحتالثى القْى ِاَِا، »/ 
 .يحمي كمخلمحمحجميى  اً  يمجعحمطحملجخمف أكامحمسى 

يه أدؽ يف  إجحمسمخل تلمجعحملججلجخمف أيمطحملالن »/ مخفؿ أنجمس  -
مخلحمل   حجم ا ى يمطمجمحجس رممسجخمؿ احجسُّ مجعي محلمحم جى  ،أيمطيمحمسمخل مخلحمل الممصمجعحمس

ٍمجمججلاكت». مخفؿ ابلجحسرم/ «املجخمرحمقت  .(2)«يمجع  ىجسلممق/ الحملي
إف املمخلحمل يحمسل ذجحمجخمريحم محلجحميحم مخفيمطحجس »/ كيمطحمل احمل مممسمجعجخمد  -

حت جمتىحل خيؼ أف يحمقممط يمطججلييحم، كإف اججلىمغجمتحمس يحمسل ذجحمجخمريحم محلىجسب 
 .(3)«يمغحمقؿ يحم حجميحلىجسا ،محمسَّ ا ى أجحمىمغيحم

 ّٜا يًعدٍ ٚاإلْضاف َع املٛافل ٚاملدايف:ِٖ أنجس ايٓاس حتسٍّ -4

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ﴿ مخفؿ مجعىل/

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

                                                           
 (.2564( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )1)

 (.6492رم )أىمححمسجمتيحم ابلجحس (2)
 (.6318أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (3)
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 .[8]املحجسة/ ﴾ې
 ا ى أف رتكجخما اججلمجعحجسؿ يمغمجتمجعمجتحجسكا يمطججلييحم. ألحمجحجسسمخل حملججلمحمسمخل ىمعممشي ال حيأم/ 

ْا » /-يف اججلمجعحجسؿ كريف مالزمخل اتلحمقجخمل هل-  كمخفحجس مخفؿ احق
ْا ةني أوالدزى ،اهلل  .(1)«واعسل

 :ايػِٝظ َِظّّحيبٕٛ ايعفٛ ٚايضفح ٚنُّ – 5

 .[237]ابلحمقحمسة/ ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿ مخفؿ مجعىل/
ٿ ٿ ﴿ /-يف كمحشممغ املمجتحمقني-كمخفؿ ممسحمججحميحم 

 .[134يمطحملحمساف/]آؿ  ﴾ٿ ٹ ٹ
 در اتلحمقجخمل مخل »يمغحمقججل/  ،ييٍحمسكىل أف اعئممص أاغحمطمجم ىمحدـ هل

ٍ ذلم ممعيمخض ححصىمغ ن  كى  .«ىحمسى
 ََٜدُعٕٛ َا ال بأس ب٘ حرّزا مما ب٘ بأس: -6

ال يججلممع اججلمجعحجس حمجحمقيحمق اتلحمقجخمل حمجىت يحجسع مخل »يمطحمل احمل يمطحملحمس مخفؿ/ 
 .(2)«حمجؾ يف اليجشحجسر

ف يسجخمف مخلحمل ال يججلممع اججلمجعحجس أ» مخفؿ/  رممسجخمؿ اأف  مى كً كري 
. كحجمجخم حمجحجسيجحته (3)«املمجتحمقني حمجىت يحجسع مخل ال س يحم حمجىجسرنا مم يحم س

                                                           
 (.1623( كمممسججلمخل )2587أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
 يحم.1/9) «اإليحملف»أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم أكؿ محلمجتب  (2)  دلحمسكمخلن  ( مجعججليحمقن
( 17/169) «اليحلري»كاججلمخضرباين يف  (،4215(، كاحمل مخلجمتيحم )2451أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم ) (3)

يمطحجس ا حمل يحمسيحجس ادلمممصٌف كيف ممسمحمحجسق  محمحمججخمق، (،4/319كاحلزمخل )، 446رمخفمخل 
= 
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كا ى أي حمجؿ يمغحملمجعىن احلحجسيجحت  ،خمشمجعيممغه مخلحمل مخفًىًىحل إممسمحمدق كركايمجتيحم
محشحمجيخمت، كيمطججلييحم يمطحملىحل الممسججلممغ يف حمسؾ الحمسي كمخل حمجؾ يف اليجشحجسر، 

حملٍ   .(1)الممصمجمت مخلً سٍ حمجي  حملٍ مخلً  كمخل لمخل يتيحمقَّ
 َطأي١ ١َُٗ:

يف اتلجخممخفممغ يمطحمل الممصمجمت إجحمحمل ييجشججليخمت مخفؿ احمل رجمت/ كاتلحجسمخفيمخف 
 كتممصمجم أيمطحملهل يف اتلحمقجخمل كالجخمرع، يمغمخلَّ  ،ملحمل اممسمجتحمقمخل أحمججخماهل لكمجم

جحتمخل يحمسيحجس أف يمجتجخمرع يمطحمل يش   ،مخلحمل يحمقممط يف اجحممجتمجمؾ املحمجحمسمخلت اججلحمطحجمحمسة
 ٍ محمٍ  ،هل ذلممق ىحلي حملى مجتى مخلحمل دمخفمخف الممصمجم يمغجحميحم ال حيي يمطججلييحم، محلحمل مخفؿ  حمسي يحلى ىحل حي

/ يممسلجخمجحم  يمطحمل -مخلحمل أحجمىحل اججلمجعحمساؽملحمل ممسهل يمطحمل دـ ابلمجعجخمض -يمطحملحمس  احمل
ًِا »يحمقجخمؿ/   دـ ابلمجعجخمض كمخفحجس مخفمجتججلجخما احلممسني! كممسحملمجع رممسجخمؿ ا

 .حجما(2).«رحياٍخاي يٌ ادلٍيا
/ -ا مخليحمحمسًّ يمغيحملحمل أراد أف يمخضججلمخف زكجمتمجتيحم ً -كمخفؿ برش حمل احلرث 

  حمسَّ اكف مخفحجس ى إًٍف »
ي
يف لك يش  كلمخل يمخف مخلحمل حمسحجم إال ىحضالؽ زكجمتمجتيحم  يحمي مخلَّ أ

جحتمخل يحمقجخمـ مجعحجس ذلممق إىل أمخليحم  ،ربحجم مخضالمخفمجميمغججليىمغمجعىحل، كإف اكف ي

                                                           
= 

 خمشمجعيممغ.
 .«األررمجعني»مخلحمل  «احلحجسيجحت احلدم يمطرش»رشح  /( راجمتممط مخل ممسمخف يف1)
 ( مخلحمل حمجحجسيجحت احمل يمطحملحمس.3753أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )( 2)
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 .(1)«يمغيرضرمجم يمغال يىمغمجعىحل
كحجممخل مخلممط ذلممق الجخمرع ججلحممسجخما حملمجعيجشجخممخلني مخلحمل اذلجحمجخمب، كليحلمحممجممخل ال 

 مخلمحممجممخل ىحل يدركف إىل  ،يحمقريمغجخمف كال يرصكف ا ى اليجشىمعحمس إذا يمغىحمسىىحضى
 تلحملحمجمجم. احلممسمحمى  كييتًٍمجعجخمف الممسحى  ،اتلجخمر
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ /مخفؿ مجعىل 

 يمغججلمخضممغي  ،[211]األيمطحمساؼ/ ﴾ک ک گ گ گ
حمسكا  ﴾ک  ﴿ /يحمػكمخفجخمججل ،ذلجحمً  أك اهلمخلُّ  ،حجممحم اذلجحمي  محلَّ أم/ ىىجسى

يمغمجتجخما كأجحمجخما كرجمتمجعجخما مخلحمل  ،يمطحمقب ا كجحتجخمايحم ككيمطحجسق ككيمطيحجسق
 مخفحمسي.

 ايفا٥د٠ اخلاَط١: مثسات ايتك٣ٛ ايعاج١ً ٚاآلج١ً:

 : مثساتٗا ايعاج١ً:اأٚيّْ

ڱ ں ں ڱ ڱ ڱ  ﴿ / مخفؿ مجعىل/ىمغحمسيمخت اليحلحمسرت – 1

 .[3،2]اججلمخضالؽ/ ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڻ
 يمحمحمتييحم مخلحمل لك محلحمسب يف ادلجحمي كاآلىمححمسة  .(2)كمخفؿ احمل يمطس/ خمحمسجمتن

 كمخفيىحل/ املجحسحمسج مخلحمل لك يش  خمشؽ ا ى اجلس.
 ليحلىمغي. يف الحمسزؽ حمقمخضممط اججلمجعالمخف جيمجعٍىحل  اى  ًمخف مجتَّ كمخفيىحل/ مخلحمل حى   هل خمحمسجمتن

                                                           
 .(1/282) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل»( 1)
 .(23/43)ىمغممسري احمل جمتحمسيحمس ( 2)
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كيمجتحمتمحم مخلمجعمحشييحم  ،يمغيحمقممغ يمطمحمحجس حمجحجسكدق اى  ًمخف مجتَّ كمخفيىحل/ مخلحمل حى 
مخلحمل احلحمساـ إىل احلالؿ، كمخلحمل الممشيمخف إىل الممسمجع، كمخلحمل اجلر  يحمي حمسجمتٍ خي

 مخلحمل حمجيجحت ال حيتممس؛ أم/ مخلحمل حمجيجحت ال يحمسجمتجخم. يحمي إىل المحم، كيحمسزمخفٍ 
مخلحمل  يمطالمخل اتلحمجحمقمخف تلحمقجخمل أف ييت املمجتٌفى رزمخفييحمي  حملٍ كمخفيىحل/ مخلً 

 حمجيجحت ال حيتممس، يمغف أق مخلحمل حمجيجحت حيتممس يمغحمل حتحمقمخف تلحمقجخمل.
 مخلحمل ممسجخمرة اججلمخضالؽ أفَّ رجمتالن  كمخفيىحل يف ممس جحمحمسكؿ حجمىجسا املحمقمخضممط

يمطجخمؼ حمل مخللممقو األححصحمتيع اكف هل  يحمقؿ هل  مخلحمل أمحشحمجب اجليب
كق، يمغاكف أجخمق ييت اجليبَّ  رسى

ى
يمغحممصيحلجخم إحليحم   احمله كأفَّ املرشكني أ

يمحمسق   ماكفى اًٍمحمًيحم كحمجهل اججليت حجمجخم مجم كحمججمتمجتيحم، يمغاكف رممسجخمؿ ا
ججلمخل يججلجحت مجعحجس ذلممق يمغ «إنَّ اهلل ظيجعن لَك َؾصًَجا»ليجشرب كيحمقجخمؿ هل/ 

ججلىى امحمييحم مخلحمل أيحجسم اججلمجعحجسك، يمغحملحمسَّ ىمعمحممخلو مخلحمل أممعمحمـ  إالَّ  ًف اٍجىمغى
ى
ا أ يممسرين

اججلمجعحجسك يمغممسمجتمخفمجم يمغحمت  مجم إىل أييحم، كجمت  مخلمجعيحم ىمعمحممخلو مخفحجس أمحشيحم مخلحمل 
 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ املىمعمحممخل، يمغزنججل يمغييحم حجمىجسق اآلي/

 .(1) [3،2]اججلمخضالؽ/ ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
 ايطٗٛي١ ٚايٝطس يف نٌ أَس: -2

 .[4]اججلمخضالؽ/ ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ﴿ مجعىل/مخفؿ  
                                                           

حجسِ 23/44( أىمححمسجمتيحم احمل جمتحمسيحمس )1) يممسمجتنجمس ليحلمحميحم  م، يحم.( ممسمحمدو محمسممسىحلو مخلحمل مخفجخمؿ الممسُّ
 يف كيحجس املمجعىن املحمساد حجممحم؛ كا أيمطججلمخل. يحم
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هل مخلحمل  يف اجمتمجتمحمب مخلمجعمحشييحم جيمجعٍىحل  اى  ًمخف مجتَّ مخفؿ مخلحمقىحل/ كمخلحمل حى 
ا يف جخميمغيحمقيحم لججلمخضيمط.  أمحمسق يرسن

كاججلحرس يف األمحمس اغي مخل يحمسجمتجخمق اإلنممسف، كإجحممجم جلمجعحمل محلربل أف 
جيمجعىحل ا األمجخمر مخلحرسة ججلمجعحجس مخلحمل يمطدق، يمغال يمطمحم كال مممصحمق، كال 

يىمحىجس األمجخمر يف ححصمجعجخمرق كحمقحجسيحمسق كيمحمهل حرس يف  يمطرس كال خمشيمخف،
ححص مخلحمل حمجحمسكمجتيحم كيمطحملججليحم، كيحمسخمشحجم حرس يف حمجيجشيججلمجتمجم كجحمتيحمتمجتمجم، كيمجعح

حمجىت يججلًف ا  جحمحجسمٍّ  حجمىجسا يف يرس رىيًخٍّ 
 (1). 

 تٝطري تعًِ ايعًِ ايٓافع: -3

ېئ ىئىئ ىئ یی ی ی جئ  ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[282]ابلحمقحمسة/ ﴾ حئ
 الحملىحل اثلالثمخفؿ ابليممشكم/ محلحمسر ججلىمغمخض الالججل يف 

الممسمجتحمقالهل، يمغألكىل حمججحتٌّ ا ى اتلحمقجخمل، كاثلجحمي كيمطحجسه جحممجعمخليحم، 
 كاثلثل مجعحمطيمخله بممصجحميحم.
أف اججلمجعججلمخل حييجشىحل ىمعري اتلمجعججلمخل، كإجحمحمل اججلمجعججلمخل  /كججلحجمس مخلمجعىن اآلي

 تلمجعججلمخل؛ ألف اججلمجعمخضممغ يحمقمجتيض املىمعيحمسة حجممحم كاالممسمجتحمقالؿ.
 حضٍٛ ايبضري٠: – 4

                                                           
  (.6/3612) «يف حمطالؿ اججلحمقحمسآف»( 1)
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 .[29]األجحمىمغؿ/ ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ مخفؿ مجعىل/
يمغججلىمغحمسمخفف حجمجخم اججلىمغرؽ ني احلمخف كابلىحضىحل، كحجمجخم اجلجخمر اذلم 
ييحمقىجسىؼ يف مخفججل املمجتٌف يمغيىمغحمسؽ ني دمخفمخف الممصمجمت اججليت ججلمجتبجمس 

 ا ى محلمحتري مخلحمل اجلس.
ِل اججلحمقحمسآف يمغحمسمخفجحمن؛ ألجحميحم يىمغحمسؽ ني احلمخف كابلىحضىحل محلحمل  ،كممسي

 يىمغحمسؽ جحمجخمر اججلىمغحمتحمس ني الججليىحل كاجلمجمر.
 اهلل ايضاحلني يًُتكني:ٚذلب١ َال٥هت٘ ٚأٚيٝا٤  ذلب١ اهلل  -5

]آؿ  ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿مخفؿ مجعىل/
 .[76يمطحملحمساف/
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ مخفؿ مجعىل/ك

 .[96]محمسيمخل/ ﴾پ پ پ پ
إذا أخب اهلل اهعتس فال جلربين/ إين »/ «اليجشحمجيحمجني»كيف 

 
َ
 ؾالًٍا ؾَ  ختتُج أ

َ
، ذى يَادي يف أِن ، ؾيدتُ جربين ُُ تَّ خِ أ

ْه، ؾيدتُ أِن العًاء، ذى العًاء/ إن اهلل فس أخب ؾالًٍا ؾأخ ت
 .(1)«يْضع هل اهقتْل يف األرض

/ كحجمجخم أمخلري ا ى مرص ككمجت أجخم ادلردا  إىل مممسججلحمل حمل خمرل
ممسالـ يمطججليممق، أمخل مجعحجس، يمغف اججلمجعحجس إذا يمطحملىحل مخضيمط ا أحمجيحم ا، 

                                                           
 (.2637(، كمممسججلمخل )7485، 6141، 3219( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)



 
 
 45 

، كإذا يمطحملىحل حملمجعيجشي ا أىمعممشيحم ىمحججلحمقيحميمغذا أحمجيحم ا حمجيحم إىل 
 .(1)ىل ىمحججلحمقيحمممشيحم إىمعَّ ا، كإذا أىمعممشيحم ا بى 

ا   أمخفىحلى كيمطحمل حجمحمسـ حمل حمجيف/ مخل أمخفىحل يمطحجس حمقججليحم إىل ا إالَّ 
 .(2) حمقججلجخمب املمخلمحمني يمطججلييحم حمجىت يحمسزمخفمجممخل مجخمديحم

 َع١ٝ اهلل ْٚضست٘ ٚتأٜٝدٙ: -6

، [194]ابلحمقحمسة/ ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ مخفؿ مجعىل/
 كيه مخلمجعيمجتيحم تلييحجس كاجلرص كاججلتممسحجسيحجس.

ا مخلمجعيحم يمغحملمجعيحم  ًحمل سي مخلمجعيحم، كمخلحمل يى  حملٍ سي ا يى  ًمخف مجتَّ مخفؿ مخفمجتدة/ كمخلحمل حى 
 اججلىمغ اججليت ال ىمعججل، كاحلرس اذلم ال يمحمـ، كاهلدم اذلم ال يممشىحل.
ككمجت مجعخمش الممسججلممغ إىل أىمحييحم/ أمخل مجعحجس، إف اكف ا مخلمجعممق 

 (3) يمغحملحمل ختؼ! كإف اكف يمطججليممق يمغحملحمل حمسجمتجخم!
 ٚخسٚج اخلريات َٔ األزض: ،ْصٍٚ ايربنات َٔ ايطُا٤ -7

پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[96]األيمطحمساؼ/ ﴾ پ ڀ ڀ ڀ
 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ كمخفؿ مجعىل/

                                                           
 (.21/241) «اتلحملمجميحجس»( 1)
 .(21/241) «اتلحملمجميحجس( »2)
 .(1/494) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل( »3)
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 .[16]الحمل/
ًٍحمسجي األرضي ..»/ -ييجشممغ زمخلف اججلمجعحجسؿ كاتلحمقجخمل-مخفؿ احمل اججلحمقيمخل  . كختي

كمجعجخمد محلحمل اكجحم، حمجىت إف اججلمجعيجش مخلحمل اجلس حلكججلجخمف  ،حمسكمجتمجم
، مجعريو  حمسى مخفٍ ، كيممسمجتحمطججلجخمف حمقحمجىمغمجتمجم، كيسجخمف اججلمجعمحمحمقجخمد مخلحمل اججلمجعمحم كى جحمى مخلَّ الحمسُّ 

كحجمىجسا ألف األرض مل  حمج الجخماحمجحجسة يسيف اججلىمغـ مخلحمل اجلس؛كججلنب الججلحمق
 .(1)«ىحضمجمحمست مخلحمل املمجعيص حمطمجمحمست يمغيمجم آجحتر اججلربك مخلحمل ا مجعىل

 ٚعٓد املُات: ،ايبصس٣ ايضاحل١ يف احلٝا٠ -8

ٺ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ مخفؿ مجعىل/

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ 

 .[64،63]يجخمنجمس/ ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ
أو  ،الصؤيا الصاحلث يصاِا املعوى»ؿ/ يمغحمق ،يمطحمل ذلممق  كممسىحل اجليب

 .(2)«حُصى هل
يمجممخل املالس  ،هلمخل اججلبرشل يمطمحمحجس املجخمت /كيمطحمل يمطمخض  مخفؿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿/ مخفؿ مجعىل ،لحمسْح

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 .[31]يمغيجشججل/ ﴾ٺ ٿ ٿ
                                                           

 .(66)ص «الجخماب الاكيف»( 1)
 (.479جمتيحم مممسججلمخل )أىمححمس (2)
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حجممخل املالس مخلبرشيحمل ججلىمغجخمز  كأمخل اججلبرشل يف اآلىمححمسة يمغمجتمجتججلحمقَّ
ٍكفى مخلحمل  كإيمطمخض  اليجشحمجممغ  ،يض كجمتجخمحجممجممخلكاليحلحمسامخل، كمخل يىحمسى

 كمخل يحمقحمسأكف مخلمحممجم، كممعري ذلممق مخلحمل اججلبممصرات. ،يحملجحممجممخل
 .(1)احلممسحمل كمخفيىحل/ اججلبرشل/ حم اجلس هل كاذِلٍمحلحمسي 

 احلفظ َٔ نٝد األعدا٤ َٚهسِٖ: -9

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ  ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[121]آؿ يمطحملحمساف/ ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
مخلحمل رش  يحمسححصحجسحجممخل ا مجعىل إىل الممسالمخل»مخفؿ احمل محلمحتري/ 

كاتلجخملك ا ى  ،ككيحجس اججلىمغحمتر ممسمجتمجعحملؿ اليجشرب كاتلحمقجخمل ،األرشار
ا اذلم حجمجخم حميممش يمطحجسامجممخل، يمغال حمججخمؿ كال مخفجخمة هلمخل إال يحم، كحجمجخم 

 .(2)«كمخل لمخل يممص لمخل يسحمل ،اذلم مخل ححص  اكف
 حفظ ايرز١ٜ ايضعاف بعد َٛت عا٥ًِٗ: -11

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[9]اججلجممس / ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
حمجىت حيىمغحمطمجممخل ا  اى  ًمخف يمطيهل مخلحمل مجعحجسق يمغججليمجتَّ  مخضى ىمغٍ يمغحملحمل أراد حمجً 

 كيىمعممصحجممخل مجعمحميمجتيحم كرْحمجتيحم. ،مخلحمل مجعحجسق
                                                           

 . (21/421) «احمل جمتحمسيحمسىمغممسري »اجحمحمطحمس/  (1)
 (.2/119) «ىمغممسري احمل محلمحتري» (2)
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ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ محلحمل يف مخفجخمهل مجعىل/

ې ې ې ى ى ائ ائ  ۅ ۉ ۉ ې

 .[82]اليحلمجمممغ/ ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ى  ، قي لحمسجمتىحل اليجشججلخمت كدلى  مخضي ىمغى حمجٍ مخفؿ حمحملحجس حمل املمحميحلحجسر/ إف ا حلى

كيٍحمسات اججليت حمججخمهل، يمغحمل ، كمخفحمسيقً كدلً  ككدلى  مجتيحم اججليت حجمجخم يمغيمجم، كادلُّ
 يحمسالجخمف يف حمجىمغمخض ا كممسرتق.

كمخفؿ ممسمجعيحجس حمل املممسي المحميحم/ ي   إين ألزيحجس يف محشاليت مخلحمل 
حمجىمغمخضى  أجمتججلممق رجمت ى 

ي
﴾ې ې ى ﴿ يمغيممق، كال اآلي/ أف أ

(1).  
 ايتك٣ٛ ضبب َٚفتاح ايكبٍٛ: -11

 .[27]املحجسة/ ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿مخفؿ مجعىل/
لججليىحل  أف ا يمجتحمقىحل مخل  ممسحمتحجسةن  لممسججلممغ/ لجخم أيمطججلمخلي مخفؿ مجعخمش ا

ڳ  ﴿ يحمقجخمؿ/ جلمجمر ججلًمخضحمستي ححصجخممخفن إىل املجخمت، إف ا  كممسحمتحجسةن 

 .﴾ڱ ڱ ڱ ڱ
 ايتك٣ٛ ضبب ايٓجا٠ َٔ عراب ايدْٝا: -12

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿ مخفؿ مجعىل/

ەئ ەئ  ې ې ې ې ى ى ائ ائ

                                                           
 .(19احلحجسيجحت -1/489« )جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل» (1)
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 .[18،17]يمغيجشججل/ ﴾وئ وئ ۇئ
 ا يف ايباطٔ:اهلٝب١ يف ايظاٖس ٚاحلال٠ٚ ٚايسض -13

يف  «يا ذئتان جائعان» /يف رشح حمجحجسيجحت-مخفؿ احمل رجمت 
مخفؿ/ كمم جيمجعججليحم ا هلمخل  -يحم ا ى املمجتحمقني اي  مخلي ممسيؽ ًذٍمحلحمسق مخل ييمحممجعً 

رشؼ اتلحمقجخمل كحجمي اخلججلمخف هلمخل يف اججلحمطحجمحمس، كمخلحمل  حملٍ يف ادلجحمي/ مخلً 
حمجالكة املمجعحمسيمغ كاإليحملف كاججلمخضيمط يف ابلىحضحمل، كيه احلية اججلمخضي 

حجم ا هلمخل يف ادلجحمي، كحجمىجسق احلية لمخل يىجسمخفمجم املججلجخمؾ يف اججليت كيمطحجس
 كال أحجمىحل الحمسيممست كاحلحمسص ا ى الرشؼ. ،ادلجحمي

كأمحم  املججلجخمؾ مخل حنحمل يمغييحم كذلا مخفؿ احمل املرؾ/ لجخم يمجعججلمخل املججلجخمؾ 
 .(1)لدلكجحم يمطججلييحم لممسيجخمؼ -مخلحمل الممسمجعدة-

محمَّ، مخلحمل لمخل يحجسىمحججلمجم لمخل يحجسىمحىحل جمتمحم اآلىمححمسة.  إف ادلجحمي جمتى
 
ى
 ـٍ حمسى يحلى اججلٍ كى  حمسُّ مجعً اججلٍ  ل يًهى جخمى حمقٍ  اتلَّ حملى جَّ  إً الى أ

 

ػيىػجٍ ادلُّ  ممقى ُّ حمجي كى   ػكى  ؿُّ اذلُّ  جخمى  حجمي  مخلٍ حمقى الممسَّ
 

ي  كاكف اإلمخلـ مخللممق حمل أنجمس ييمجمبي   ممسٍ أف ي
ى
 ، حمجىت مخفؿ يمغييحم اججلحمقىحل/ؿى 

ػالى كى  ابى جخمى حمتى ػعي اججلٍ حجسى يى   ن ىػيٍ حجمى  ممطي  ييحمسىاجمتى
 

ػػكى     جمسي امحلً جخمى جحمىػػ جخمفى ججلي ً الممسَّ
ى
 ػفً مخفىػػذٍ اأٍل

 

ٍ ا ري جخمٍ جحمي  ػًيمطػكى  رً مخفىػجخمى ل  ًفى اتلُّػ فً مخضى ججلٍ حمسُّ ممسي
 

ػذى  جمسى حٍ ججلى ي كى يٍ مجمً حملى ػاججلٍ  جخمى مجمٍ ذى    فً مخضى ججلٍ ا ممسي
 

 َضاعف١ احلطٓات: -14

                                                           
 (.121ص) «الجخماب الاكيف» (1)
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، محليممغ كإيمغمخضرحجممخلمخفؿ أجخم ادلردا / ي حمجىجسا جحمجخمـ األكيس 
يىمعمحمجخمف يحم مخفيـ احلحملًف كمحشجخممخلمجممخل، كاذلرة مخلحمل محشحمج حمقجخمل أيمغممشىحل 

 .(1) مخلحمل املىمعرتيحمل مخلحمل أمخلمحتؿ الؿ يمطدةن 
ادلالىحل ا ى يمطحمطيمخل يمغحمقيحم اليجشحمج كحمقحجسمخلمجممخل ا ى  حمل أدِؿ كحجمىجسا مخل

 مجعحجسحجممخل. حملٍ مخلى 
 ،يمغيمطججلمخل أف اججلمجعحجس إجحمحمل يحمقمخضممط مخلمحمزؿ الممسري إىل ا حمقججليحم»مخفؿ احمل اججلحمقيمخل/ 

 .(2)«ال حمقجخمل الجخمارح ،كاتلحمقجخمل يف احلحمقيحمق حمقجخمل اججلحمقججلجخمب ،ال حجسجحميحم
 حمجممسمحممجم حبممس مخل يف اججلحمقججلجخمب مخلحمل أحمججخماؿ. ممغي خى ممشى كاأليمطحملؿ ي 
ال يسمجت هل مخلحمل  ىحلٍّ يجشى ىحلٍّ ال محشالة هل، ككمخل مخلحمل مي يجشى ككمخل مخلحمل مي 

 جحتججلمحتمجم. كأررمجعمجم  كأمحشاليحم إال يمطرشحجم 
ككمخل مخلحمل مخلمجتيجشحجسؽ ال ممشيمطممغ حمجممسمحميحم، كمخلمحممجممخل مخلحمل يممشيمطممغ 
ا هل إىل أخمشمجعؼ محلمحترية، ككحمل مخفيىحل/ زمخل مخلحمل مخفمخل حمحمسكـ، ككمخل 

 مخلحمل جحممخل محمسحمججخمـ، حجمىجسا مخفـ كمخفججليحم يمغجمتحمس، كحجمىجسا جحمـ كمخفججليحم اعمحمس.
  ؾى رٍيً ممسى  ًىحل محتٍ حملً  ً يًل  حملٍ مخلى 

 ججلَّػًىحل حجسى حملي ػاججلٍ
 

  يًف ًج ى  كى ىنى يٍ جخمى مجمي ػ اججلٍ يًش حملٍ تى  
ى
 ؿً كَّ  اأٍل

 

  ؾًَّاوأيا اثلًصات اآلجوث لوخقْى ،/ 
ُِ ،تهفري ايط٦ٝات -1  األجس يف اجلٓات ٚايٓجا٠ َٔ ايٓاز: ِٚعظُّ

                                                           
 .(1/211) «احلججلي»أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف  (1)

 (.141ص) «اججلىمغجخماحجس» (2)
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 ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ﴿ مخفؿ مجعىل/
 .[5]اججلمخضالؽ/
ٍ ، كيمطمحممجممخل املحمجىجسكرى  ي حجمً ىجسٍ مخفؿ احمل محلمحتري/ يي   ا ى  هلمخل اثلجخمابى  ؿي حمسً جيي

 .(1) اججلمجعحملىحل اججلحممسري
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿ كمخفؿ مجعىل/

 .[65]املحجسة/ ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ 
ک  ﴿ /-يف يف مخلحمل ييجشحجسري يمطحمل اجلر مجعحجس الجخمركد-كمخفؿ مجعىل 

ڱ ڱ ڱ ں  ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 .[71 ،72]محمسيمخل/ ﴾ں ڻ ڻ ڻ 
ُِ املستب١ ايعًٝا فٛم اخلًل ّٜٛ ايكٝا١َ: -2 ُّٓ  َتَط

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ ؿ مجعىل/مخف

 .[212]ابلحمقحمسة/ ﴾ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
 كاليحلىمغر يف أممسىمغىحل ممسيمغججلني. ،يمغمجممخل يف يمطججليني

ڄ ڄ ﴿/ مخفؿ الحمساممع األمحشىمغمجمين/ حيمجتحملىحل مخفجخمهل مجعىل

 كجمتمجمني/ ﴾ڄ
 أحمجحجسحجمحمل/ أف حمجؿ املمخلمحمني يف اآلىمححمسة أا ى مخلحمل حمجؿ اليحلىمغر يف ادلجحمي.

                                                           
 .(8/152) «ىمغممسري احمل محلمحتري» (1)
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اليحلىمغر يف ادلرؾ كاثلين/ أف املمخلمحمني يف اآلىمححمسة يف اججلىمعحمسيمغت، ك
 األممسىمغىحل مخلحمل اجلر.

 ٌْٝ ايدزج١ ايعًٝا َٔ اجل١ٓ: -3

 .[31]اجل/ ﴾ ٱ ٻ ٻ ﴿ مخفؿ مجعىل/
 ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿ كمخفؿ مجعىل/

 .[63]محمسيمخل/
پ ڀ ڀ  پ پ﴿ كمخفؿ مجعىل/

 .[133]آؿ يمطحملحمساف/ ﴾ڀ
ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ كمخفؿ مجعىل/

 .[34]اججلحمقججلمخل/ ﴾ڄ ڄ
 يمطحمسخمشمجم الممسحملجخمات كاألرض. و محمَّ يمغمجممخل الجخمرجحت الرشيمطيجخمف ل

ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ كمخفؿ مجعىل/

أم/ مخلحمقحمسرني يمطمحمحجس مججليممقو لكُّ يش  حت  [55،54]اججلحمقحملحمس/ ﴾ ڄ ڄ
 مججليحليحم كمخفحجسريحم كمخفمجمحمسق.

ّْا ٚشَّسا: – 4  أٌٖ ايتك٣ٛ حيصسٕٚ إىل اجل١ٓ زنبا

 .[31]ؽ/ ﴾ڃ ڃ چ  ﴿ مخفؿ مجعىل/
 .[85]محمسيمخل/ ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ كمخفؿ مجعىل/
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خيرب مجعىل يمطحمل أكحليحم املمجتحمقني اذليحمل ىمحيمغجخمق يف دار »محلمحتري/  مخفؿ احمل
يمغيحمل أمحمسكحجممخل، كمحشحجسمخفجخمحجممخل يمغيحمل أىمحربكحجممخل، كأىحضيمطجخمحجممخل  ،كامجعجخما رممسججليحم ،ادلجحمي

ا إحليحم، كالجخميمغحجس حجممخل  -كاجحممجتمجمجخما يمطحمل زجمتحمسكحجممخل أجحميحم حيرشحجممخل يجخمـ اججلحمقيمخل كيمغحجسن
اججلحمقدمجخمف ركجحمن، كركجخمرمجممخل ا ى جن مخلحمل جحمجخمر مخلحمل محمسامحل ادلار اآلىمححمسة، 

 .(1)«مخل مخفدمجخمف ا ى ىمحري مجخميمغجخمد إحليحم إىل دار محلحمسامخلمجتيحم كرخمشجخماجحميحمكحجم
مخل حيرشكف كا ا ى أرجمتججلمجممخل، كليحلمحممجممخل »كمخفؿ الحمسخمرشم/ 

 .(2)«ا ى جحمجخمؽ رحمجهل ذحجم، كا ى جن رسكجمتمجم يمخفجخمت
أم/  [73]الحمسمحمس/ ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿/ مخفؿ مجعىل

؛  جحتمخل لك ىحضىمغ مخلممط مخل يمحمممسمجم. ،جحتمخل األحمسار ،املحمقحمسرجخمف دميمطن
ٚتٓـصع َٔ ايضدٚز َا نإ َٔ  ،ايتك٣ٛ جتُع بني األحباب -5

 غٌ ايدْٝا:

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[67]الحمسىمححمسؼ/ ﴾ڻ 
ججلَّ ني املمجتجحسلججلني »مخفؿ الحمسخمرشم/  محمحمقمخضممط يف ذلممق احلجخمـ لك ىمحي
ججلَّ  ،يف ممعري ذات ا  املمجتيجشدمخفني يف كمحمحمقججل يمطحجساكة كمخلحمقمجتن، إال ىمحي

                                                           
 (.5/263) « احمل محلمحتريىمغممسري» (1)
 (.3/42) «اليحلممصؼ» (2)



  
54 

 .(1)«املحمسدادة مخفجخمة ابلمخفي يمغجحممجم اخلججلَّ  ؛ا
ـ كايجشىحل، كمخل اكف ججلىمعري ا اجحمحمقمخضممط كاجحمىمغيجشىحل  .كمخفحجس مخفيىحل/ مخل اكف  دا

مجم مخلحمل  مخفي ججلى مجعٍ أف ا يزنع مخلحمل اججلحمقججلجخمب مخل مخفحجس حى  /كمخلحمل حمسك اتلحمقجخمل
ڭ  ﴿ كمجتمخل اليجشحمج، مخفؿ مجعىل/ ،يمغمجتيحلحملىحل املجخمدة ،الممشىمعحمل كاججلىمعىحل

ۋ ۅ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 .[47-45]احلحمتحمس/ ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 يفا٥د٠ ايطادض١: طسٜل حتضٌٝ ايتك٣ٛ:ا

كاملحجساكمخل ا ى  ،كاجمتمجتمحمب املمحممجميت ،اتلحمقجخمل/ يمغمجعىحل املمجخمرات
 ذلممق إىل املحملت.

ِٕ قٌٝ: نٝف ٜتخكل ذيو؟  فِإ

 فاجلٛاب: ٜتخكَّل ذيو خبُط١ أَٛز، ٖٞ:

 .حم ا  -1
 .محمسامخف ا  -2
 املمجعيص كاآلجحتـ مخلحمل رشكربممس مخلمجعحمسيمغ مخل يججلًف اإلنممسف  -3

 كآالـ.
                                                           

 (.3/263) «اليحلممصؼ» (1)
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 كىحضيمط املجخمىل. ،كاجمتمجتمحمب الحمسدل ،مخلمجعحمسيمغ ممسبيىحل مخلىمعبل اهلجخمل -4
ًحمسيحجس يف إخمشالؿ اججلمجعيحجس -5 كًمخلٍحمل ثىمخلَّ  ،مخلمجعحمسيمغ ىحضحمسؽ الممصيمخضف الحملى

 .مخلمحممجماحلىجسر 
 ٚتفضٌٝ ذيو نايتايٞ:

 ّْذلب١ اهلل تعاىل:أٚال : 

املحمجػ ممعججليػف اججلحمقججلػ يمطمحمػحجس االحجممجتيػج إىل ججلحمقػ  / حعصيؿّا
ملحمج ححصحمتحمسة يف اججلحمقججل، يمطحمسكمخفمجمػ اذلؿ ا»مخفؿ احمل اججلحمقيمخل/ املحمججخمب. 

حجم ىمحممصػحمجتيحم، ككرمخفمجمػ احليػ  ؤلججلحملحمججخمب، كممسمخفمجم مخلمجعحمسيمغمجتيحم، كأيمطممش
، يمغحملىت ىمحال احل قي مخلمحميحم، كجحتحملحمسمجم ىحضيمطمجتيحم، كمخلديحم اججليت تممسحمقيمجم ًذٍمحلحمسي 

  .(1)«يمطحمل يش  مخلحمل ذلممق اكف جحممخفيجشن
 ن/اوحمتث اهلل درجخ»/ درجاحّا

جخمجمت  يمغحمسضه الزـ، كيه أف حي ا ممسحمججحميحم حم إخساًِا/
هل حم مخل يمغحمسخمشيحم ا يمطججلييحم، كرىمعخمش مخل حمجحمسمخليحم يمطججلييحم، كحم لحمسممسجخمهل 

يمطمحميحم أمحمسق كجحممجمييحم، كحمقحجسيمخل حممجتيحم ا ى اجلىمغجخمس كاألحجمججلني،  املججلِممعً 
كالحمسخمش حمل ججلَّىمعيحم يمطحمل ا مخلحمل ادليحمل، كججلٌف ذلممق لحمسخمش كاججلتممسججليمخل، 

  كحم األجحمبي  كالحمسممسىحل كاملمجتَّ  ًمجعني هلمخل حمجممسف دمججل كيمطحملجخممخلن
كر ،    ، كحجمىجسا اججلحمقحجسر الىمعخمش اليحلىمغر كاججلىمغحمتر دمججل كيمطحملجخممخلن

                                                           
 (.419ص) «ركخمش املحمجني» (1)
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 حجس مخلمحميحم يف حملـ اإليحملف الجخماجمت.
درجمت الممسحمقني املحمقحمسرني، كيه أف حمسٌف  ادلرجث اثلاٍيث/

ككحمساحجم مخل  ،املحمج إىل حم مخل حييحم ا مخلحمل جحمجخمايمغىحل اججلمخضاعت
يسحمسحجميحم مخلحمل امليحلحمسكحجمت، كإىل الحمسخمش حمل يحمقحجسرق كيحمقممشييحم مم يلمخل 

  .(1) «مخلحمل امليجش كاآليمغت اجلىمغجخمس
مخفؿ احمل اججلحمقيمخل/ كلجخم لمخل يسحمل يف املحمج إال أجحممجم محمج ؾضوّا/ 

ًَّيحمي مخلحمل يمطىجسايحم لاكف يجيغ لججلمجعحجس أال يمجتمجع ا نض يمطمحممجم ححصحجخمحمي  .(2)أحجسن
كممسىحل مجعخمش اججلمجعججلحمل / أيحمل جتحجس يف اججلحمقحمسآف أف احلي ال 

 يمجعىجسب حمجحيحم؟.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ يمغحمقؿ/ يف مخفجخمهل مجعىل/

 .(3)«[18]املحجسة/ ﴾ڀڀ پ پپ پ ڀ ڀ
 األضباب اجلايب١ يًُخب١: 

يمغجحميحم جمتمخلممط ملمحمزؿ الممسحمسيحمل كأحمججخماؿ  ؛مخفحمسا ة اججلحمقحمسآف تلحجسحمس - 1
 .اججلمجعمججلني

 ، كيف احلحجسيجحت اججلحمقحجسيس/اججلىمغحمساخمش مجعحجساإلمحلمحتر مخلحمل اجلجخمايمغىحل  – 2

                                                           
 .(162ص) لججلحملمحمكم «االحتيمغت الممسجي»اجحمحمطحمس ( 1)

 (.475ص) «ىحضحمسيمخف اهلحمتحمسني» (2)
 (.416ص) «ركخمش املحمجني» (3)
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ْاؾن خىت أختُ وال يضال عتسي يخقصب إلَّ »  .(1)«ةانل
، ىمغمجعىحل مخل حييحم، كحمسؾ جلىمغجمسا ى حمجخمرت ا إيمحتر حمجخمريحم  – 3

 .مخل يسحمسحجميحم
كاتلحمقججل يف ججلحمقججل، مخلمخضججلمجع أممسحمليحم كمحشىمغيحم كمممصحجمحجسمجم  – 4

 ريض مخلمجعجحميمجم.
 .، كا ى لك حمجؿدكاـ ذمحلحمسق ممسحمججحميحم ججلحمقججل كالججلممسف –5
جحممجعحمليحم كإحمجممسجحميحم كرحمسق كججلمخضىمغيحم مجعحجسق، يمغججلحمقججلجخمب مخلىمغمخضجخمرة  حمسي محلُّ ىجسى ى  –6

 ا ى حم مخلحمل أحمجممسحمل إحلمجم.
 .اإلججليه حمسكؿػاألىمحري مخلحمل الججليىحل، كمخف اجلاملمحمجمتة يف اثلججلجحت  –7
 .، كاتلدب دامجممخلكامحلتممسب ىحضحمسيحمقمجتمجممخل ،دللممس املحمجني اليجشدمخفني –8
 .رخمش الحمسبمخليمطحجسة لك ممس حيجخمؿ ني اججلحمقججل كرني  –9
حمس يف ميجشمحمجخماعيحم ادلاججل ا ى محلحملؿ محشجحممجعمجم، يمغججلحمقججلجخمب  –11 اتلىمغيحلُّ

 حت اليحلحملؿ.
 .كاإلجحممجعـت مخلحمل اإلمحلحمساـ اتلمخضججلممط إىل مخل أيمطحجسق ألحجمىحل حممجتيحم يف المحم –11
 /االجمتمجتمجمد يف اججلمخضاعت كسحمليججلمجم كحتممسحمحممجم –12
ً كى  ػذى  رِممقى حمسى كيٍحمل ل ػيحمي ٍّ تًلى ا حمجي مخلى  ٍجحسحجسي

 

 إً  
ً  نيى ِ حمجً حملي ػفَّ اججلٍ  ل

ى
ـي ى حمجى أٍل ا ػػحجسَّ  ًب ىمحي

 

                                                           
 (.6512( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
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   ّٝا: َساقب١ اهلل  :ثاْ

حمل يف مخفجخمهل  .«خيرًا لَج»/  كحجمىجسا املمجعىن مخلمجتممشحملَّ
ا كإيمطالجحمن  /أم ، ممعين كححصمجمدةن، يمغحملحمل اممستممصمجعحمس زمخلجحمن كماكجحمن، رسًّ

ككيممغ  ،يحميكيف لك حمجؿ، يمغيحليممغ يمجعيجش ،لك حلحمطيف رمخف ا يمطججلييحم 
 .[16]ؽ/ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ كا مجعىل يحمقجخمؿ/ ،يجممسق

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿ كيحمقجخمؿ مجعىل/

 .[1]اججلجممس /  ﴾ ڤ ڦ
جحمى كاكف مجعخمش الممسججلممغ يحمقجخمؿ ألمحشحمجيحم/ زى  حجسى زمخل يف احلحمساـ كإيَّ   اي حجمَّ

 مخفحجسر يمطججلييحم يف اخلىججلٍجخمة، يمغمجعججلمخل أف ا يحمساق، يمغرتكيحم مخلحمل ىمحممصحمجتيحم. حملٍ مخلى  حجسى زيحجمٍ 
، كالجخمرع يف و ججلَّ األححصي  جحتالجحت/ الجخمد مخلحمل مخفً  كمخفؿ الممصيمغيع/ أيمطحمسُّ 

ؼ  .(1)اخلىججلٍجخمة، كلكحمل احلمخف يمطمحمحجس مخلحمل ييحمسَجى كخيي
 تعسٜف املساقب١:

 املحمسامخف يمطججلمخل اججلحمقججل حمقحمسب الحمسب.
 كأنممصحجس اإلمخلـ أْححجس؛ يمغحمقؿ/ 

 ىمحى  ا مخلى ذى إً 
 ٍىحل حمقي  تى الى مخلن يمغى جخمٍ يى  حمسى حجمٍ جخمتى ادلَّ ججلٍ

 

َّ  ٍىحل مخفي  حملٍ سً ججلى تي كى جخمٍ ججلى ىمحى   ى  ي يٍػرً  رى يلعى
 

ٍ الى كى  َّ ممسى  حتى ػىمعٍ حى  اى  نبى ػممسى  ػىحلي ىمغي  ػن يمطى
 

فَّ مخلى الى كى  
ى
ٍػيًف  أ  ي يٍػىمعً يى  يحمً يٍػججلى  يمطى  ختي

 

                                                           
 .(1/421) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل»( 1)
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   يمغف اجليب ىجسق املحمسامخف محتحملحمس احلي  مخلحمل ا؛كحجم
ى
 حمسى مى مل أ

كحتيجشيىحل  ،ىل مخل يمجعيمحميحم ا ى حمجيجشجخمهلأرححصحجسق إ (1)مخلمجعذنا تلحمقجخمل
محلحمل يممسمجتيح مخلحمل رجمتىحلو ذم  ،ىحضحمسيحمقمجم، كحجمجخم أف يحمسامخفيحم يمغحممسمجتيح مخلمحميحم

 حجمي مخلحمل مخفجخممخليحم.
ًممغ اى »كاكف كحجمي حمل الجخمرد يحمقجخمؿ/  ا ى مخفحجسر مخفحجسريحم  ىمحى

 .(2)«يمطججليممق، كاممسمجتيح مخلمحميحم ا ى مخفحجسر مخفحمسريحم مخلمحمممق
كمخفؿ ممسىمغيف حمل يمطيحمحم/ احلي  أىمحممغُّ اتلحمقجخمل، كال خيؼ اججلمجعحجس 

 .(3)، كحجمىحل دىمحىحل أحجمىحل اتلحمقجخمل يف اتلحمقجخمل إال مخلحمل احلي حمجىت يممسمجتيح
يا لصه اهلل يَك »كأمخل حمجحجس املحمسامخف اذلم مجتحمجحمقمخف يحم يمغمجمجخم/ 

 .(4)«َت شيًئا ، ؾال حؿعوُ إذا روْ
 .(5)«ؾإن لى حسٌ حصاه ؾإٍُ يصاك ،أن حعتس اهلل لأٍك حصاه»كمخلمحتججليحم/ 

ا مخفـ يف يمطدة ا، كحجمجخم يحجسَّ لجخم مخفى »مخفؿ اجلجخمكم/  مجعيحمل رجحم أف أحمجحجسن

                                                           
 .«األررمجعني»حمجحجسيجحت ابلب يف  ( يف1)
 .(1/422) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل»( 2)

 (.1/623) «يمغيخمش اججلحمقحجسيحمس» (3)
(، كالممشي  26)ص «ركخمش اججلمجعحمقال »( ك413) «اليجشحمجيخمت»أىمححمسجمتيحم احمل حمجف يف  (4)

 لممشمجعممغ «المخلممط اليحلري»كرمحمس هل الممسيجخميط يف  (،4/179) «املجحسمجترة»يف 
 .(1155) «حمجيحمجالممسججلممسججل اليجش»كحمجممسحمل األبلين إممسمحمدق يف 

 .«األررمجعني»مخلحمل  «احلحجسيجحت اثلين»( جمتحمس  مخلحمل حمجحجسيجحت جمتربيىحل اججلمخضجخميىحل، كمخفحجس ممسمخف يف 5)
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 ،مخلحمل اخلممشجخمع كاخلممصجخمع جحميحم، لمخل يرتؾ ححصحن مم يحمقحجسر يمطججلييحم؛رريحم ممسحمج
تمجتحمليحملمجم كاجمتمجتحمليمطيحم حمطحجمحمسق كرىحضمحميحم ا ى االيمطمجتمحم   ،كحمجممسحمل الممسحمل

 .(1)«ا ى أحمجممسحمل كجمتجخمحجممجم، إال أىت يحم
يمغججليمجعحجس  ،يمغحملحمل ححصمخف يمطججلييحم أف يمجعحجس ا محلجحميحم يحمساق»كمخفؿ احمل رجمت/ 
جحمحمطحمسق إحليحم، محلحمل مخفؿ  كيمخضججلممط يمطججلييحم يمغحممسمجتيح مخلحمل ،ا ا ى أف ا يحمساق
 .(2)«ا أف يسجخمف أحجمجخمف اجلحمطحمسيحمل إحلممق ًمخف مجعخمش اججلمجعريمغني/ اَّ 

يمغال ححصممق أف مخلحمل أيمطحمطمخل مخل يمجعني ا ى اتلحمقجخمل ححصمجعجخمر اججلمجعحجس 
 كمممصحجمحجسيحم هل ا ى لك حمجؿ. ،كاِىحضاليمطيحم حمقحمسب الحمسب

يممسمجتمجعف ا ى ممعخمش ابلرص؟ مخفؿ/ مجعججلحملممق أف  ىحل المحميحجس/ ًمخلى ي ممسي
 .(3)جحمحمطحمس ا إحلممق أممسمخف إىل مخل محمحمطحمسق

  :ّثايّجا: َعسف١ َا ًٜكاٙ اإلْطإ بطبب احلساّ َٔ شسٚز ٚآال 

يمغججلجخم مججل مخل اذلم أىمححمسج آدـ كزكجمتيحم مخلحمل المحم كجحممجعيحملمجم إىل 
األرض كرشكرحجم كميجشمجم، كمخل اذلم أىمححمسج إججلحجمس مخلحمل رْح ا إىل 

فً  ججلمجعمحممجتيحم كممعممشيحم، كمخل اذلم أحجمججلممق األممخل الممسحمق مخلحمل ي إىل آىمححمس أمخل  جحمجخمحو  دلى
يمغحمسيمطجخمف( لجخم مججلى ججلمجعججلًٍحملى أف ممس كحجممخل مخفجخمـ  مجعىجسابو اعـ )أحجمججليحلمجم ا

                                                           
 (.1/157لججلمحمجخمكم ) «رشح مممسججلمخل» (1)
 (.1/118) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل» (2)
 (.423-1/422) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل» (3)



 
 
 71 

 ذلممق حجمجخم 
ى
ـ.ك ،ا كرممسججليحم حمسً مٍ خمججلىمغ أ ـ مخلحمل مخلمجعصو كآجحت  ارسب احلحمسا

كلجخم مججل يمغممسد الحمسأم، كحمطججلحمل اججلحمقججل، كمجعممسري األمجخمر 
كاألحمججخماؿ، كذحجمب اججلربك، كاجحممخضحملس جحمجخمر ابليجشرية، كحنجخم ذلممق؛ 

 .(1)يصججلمجعًججلٍحملى أجحميحم مخلحمل ممس اذلجحمجخمب كاملمجع
، كرىمعري يمغيحليممغ يحمسىض اججلمجعمخفىحل لمحم حجسالن  ، كرججلمخضيمط يمطجخمخمشن

؟! ا، كرىمعري اجليب مخلمجتجخماعن  ا مخلمجعجخمدن
يمغف الزلة حمسكؿ كاإلجحتمخل  ،كايمطججلمخل أجحمممق إف محلمحم جتحجس يف املمجعيجشي ذلة

 يمغف املممصحمق حمسكؿ كاألجمتحمس يًف. ،إف محلمحم جتحجس يف اججلمخضيمط مممصحمقك ،يًف
ى ىنى ىمغٍ تى  ػمً  ةي اذى  الزلَّ َّ  ؿى جحمىػ حملٍ حملَّ  ػمجمى ىػذلى

 

ـً حمسى احلى  حملى مخلً   ٍ ًفى ٍ يى كى  ا ػاججلٍ كى  ري زٍ جخمً  ال  ري مجعى
 

ػمجتً َّ ىمعى مخلى  حملٍ جخم و ًمخلػممسي  ي امخفً جخمى  يمطى ًفى ٍ تى   مجمى
 

َّ يًف  رٍيى  ىمحى الى    ري  اجلَّ حجمى حجسً مجعٍ بى  حملٍ ةو مخلً  ذلى
 

ممق ملمجعيجشي يمغىجسِمحلحمسحجم ، يمغذا لمخل حمسجمتممط يمغىجسِمحلحمسحجم يمغذا حجمحملَّ جحمىمغممسي 
ججلىمغممشيحمج إذا يمطججلمخل مجم ىمحالؽ الحمسجمتؿ، يمغذا لمخل حمسجمتممط يمغىجسِمحلحمسحجم 

 اجلس، يمغذا لمخل حمسجمتممط يمغيمطججلمخل أجحمممق ججلممق الممسيمط اجحمحمقججل إىل حمجيجخماف.
 ػايب١ اهل٣ٛ  ٌَ عسف١ ضبٝ ب١ ايسد٣ ،زابعّا:َ   ٚطاع١ املٛىل: ،ٚدلْا

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ مخفؿ مجعىل/

                                                           
الجخماب »يف محلمجتيحم/  «يمطحمقجخمرت املمجعيص»يمطحمل  P( اجحممخضحمس/ الكـ احمل اججلحمقيمخل 1)

 (.91-62ص) «اكيفال
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 ﴾ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
 .[41-37]اجلزاعت/

/ شحٌّ يعاع، ذالٌث ُيّواكت»/ كيمطحمل أنجمس حمل مخللممق محمسيمغجخماعن 
ًْى ُيخََّتعٌ   .(1)«املصء ةَؿعُ ، وإعجاُب ِو
ِِلى   اهلجخمل ىجسلممق إال ألجحميحم يمجمجخمم يجشحمجيحم إىل دراكتو  كمخل ممسي

ِِلى اهلجخمل؛ ألجحميحم يمجمجخمم يجشحمجيحم»ممسحمجيحمق؛ محلحمل مخفؿ الممصمجعيب/   .(2)«إجحمحمل ممسي

 /-يف يمغممشيججل مخلحمل ىمحججلممغ حجمجخماق كىمحؼ مجخمالق-مخفؿ مجعىل 
مخفيىحل/ حجمجخم اججلمجعحجس يمجمجخمل  [46]الحمسْححمل/  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

ـى  ،املمجعيجشي كمخلحمقمخليحم ني يحجسييحم يف  ،يمطججلييحم يف ادلجحمي يحمً رِ رى  يمغيىجسمحلحمس مخلحمق
 يمغيرتكمجم . ،اآلىمححمسة

                                                           
( كاججلمجعحمقيٌل 7293) «مممسمحمحجسق»كاججلزبار يف  (،5452) «األكممسممش»أىمححمسجمتيحم اججلمخضرباين يف  (1)
(، 731) «الممصمجع»(، كابليمجمٌف يف 343، 2/161) «احلججلي»(، كأجخم جحممجعيمخل يف 3/447)

 (1/263)، «املحمتحمسكحمجني»كاحمل حمجف يف  (327ػ  325) «الممصمجمب»كاججلحمقممشيع يف 
ىمغيحم ، (6865« )الممصمجع»يحم ابليمجمٌف يف كيف ابلب يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة أىمححمسجمت كخمشمجعَّ

ليحلمحميحم ييجشججليخمت لاليمطمجتر حملمجعمحمق يف مخلمحتىحل  ،(2344) «خمشمجعيممغ المخلممط»األبلين يف 
ر يف الرشيمجع مخلحمل ممعري كجمتيحمو   ،حجمىجسا؛ ىمحمحش أف مخلمجعمحمق ال خيحمسج يمطحمل املمجعىن املحمقحمسَّ

.  محلحمل حجمجخم حمطحجمحمسه
، «رشح أمحشجخمؿ االيمطمجتحمقد»كالاللاكيئ يف  (419) «ممسجمحميحم»أىمححمسجمتيحم ادلارَل يف ( 2)

 .(4/321)، «احلججلي»، كأجخم جحممجعيمخل يف (229)

ٍ جحميجخمٍ  ٍ  حملى مخلً  افً جخمى مجمى في ال  ه مخفى كٍ مىرٍسي ل جخمى مجمى ال
 

 ً يمغى  
 اجحمنػجخمى ى حجمى يٍ حمقً ججلى  حجسٍ حمقى ى ذى جخميٍ ا حجمى ذى

 



 
 
 73 

 مخل جمت   ال ذاهد هلًا/ ،فعًني وفس جعن اهلل حعاىل املخََّتعَ  إًمخلَّ
 .اآلىمححمسى  حجمحمل لمخل يتممطً  اهلجخمل، يمغحملحمل اممط أحمجحجسى ، كإمخلَّ  ممسجخمؿيحم الحمس

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ  ﴿ مخفؿ مجعىل/

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی 

 .[51]اججلحمقيجشمحش/ ﴾ی ی
ىمحىمغي يف اجلىمغجمس، يمغمجعًل اإلنممسف أف يمجتىمغمخضحمل  كدركبه  كاهلجخمل مممسلممقي 

 هل، كأف يحملمحمممط اجلىمغجمس مخلحمل حجمجخماحجم.

 ، َٓٗا:ٚباجل١ًُ فًًعبد يف تسى املعض١ٝ دٚاٍع عد٠ّٓ

 أف حيٍمجعىصى  كإجمتالالن  ،دايع املحمج يحجسيمطجخمق ججلرتؾ املمجعيص حمن  ػ 1
 كيف أرخمشيحم كحت ممسحمليحم. ،يف مججليحليحم كممسججلمخضجحميحم

دايع الحمسممع يف دار اججلحمقحمسار كجمتمحم اخلرل؛ ألف مخلحمل حملمجتممط ملمجعيجشي يف  ػ 2
اًت  ـى حمسً ادلجحمي حمجي  َّ يٌ رشب اخلًص يف »كيف احلحجسيجحت/  ،األىمححمسل ذلى

 .(1)« أن يخْبادلٍيا لى يرشبّا يف اآلرصة إالَّ 
 كاحمق  ممعممش الر/ ،دايع اخلجخمؼ مخلحمل اجلر ػ 3

                                                           
 .(2113(، كمممسججلمخل )5575أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)

ػػالى   ػيحمي رَّػػرى  ي امخفًػػحمسى  يي الى  حملٍ حملى يٍ ًذػػ رٍيى  ىمحى
 

ػ  ى ل كى جخمى مجمى ػاججلٍػػ ًحمل يمطى  جحمىػػحملى حٍ إً  يحمي يمغيػخيى
 

 ل يمغى جخمى مجمى ػيىحلى اججلٍ  ممسي ًفى حمجىحمتىى اتلُّ 
ى
 تلًُّفى جخم اىمحي 

 

  ٍ  اجحمىػجخمى حجمى  دى مجعى حملى ػ اججلٍ افى ا كى ذى  إً ىشى خيى
 



  
74 

 كاممستحمق  احلي  كالجخممخفر/ ،دايع اخلجخمؼ مخلحمل اججلمجعر ػ 4

 كر كميجش/دايع اخلجخمؼ مم يمجعحمق املمجعيجشي مخلحمل رش ػ 5

 محلحمل مخفؿ الممصيمطحمس الحجمٌل يمطمحمرتة/ ،املحمسك ة كالممصمجممخلاججلمجعىمغ كدايع  ػ 6

 اجلس، كحجمجخم أدَّن املحمسا، محلحمل مخفؿ مجعممشمجممخل/ مخلحملدايع احلي   ػ 7

  ،خاَّطا: َعسف١ طسم ايصَّٝإ املُِّسٜد يف إضالٍ ايعبٝد

 ٚاحلرز َٓٗا:

 /يمغحملحمل ذلممق ،ةو حجسَّ مخلحمل كجمتجخمقو يمطً كيمطحجساكة الممصيمخضف بل  اإلنممسف 

جحمى محمى حملٍ حملى  حجمى ا مخلى ذى إً  حجسَّ  ًفى اتلُّػ عي ازً  كى  محشى
 

ى جخمى يمغى    ىلَّ ا ىى
ى
  يحمً ً حمقى خٍ  أ

 ى ممسً مخلُّ ىمحى مجمى ػاججلٍ
 

ػػ  يًن اعى دى  فٍ  إً مخلى
ٍ ػػ ال ػػحمجً ىمغى ل ججلً جخمى مجمى  و ممصى

 

 إً  
ػاججلٍ كى  ػ ي يىػحمجى ػ اججلٍ يًن مجمى  جى إلَّ  ـي ػحمسى يحلى

 

  إً الى يمغى 
دٍ حمجً  يمغى ىلى ػحجسى  محجسً تي يىػححصو مخلى

 

ٍ يًب الى كى     إً  مىممصى
 ـي حجسى و مخفىػىػيٍ  رً ىلى

 

 ةن ػىجسَّ ججلىػ حملَّ مجمي محمٍ ًمخلػ ؿى صو جحمى مجعى مخلى  حملٍ مخلً  مخلٍ كى كى 
 

َََالَّ زَ ؾَ  اَت َيَََوَ   ِِ وَ ادلَّ  اَق ذَ ا وَ َِ  َاَيَََا
 

 َّ ـي ذلى َّ  ػًممش حمقى محمٍ تى  كى يًص مجعى حملى ػاتي اججلٍ ىرصى
 

 يى  حجمً حملى  محلى يًص مجعى حملى ػتي اججلٍ اعى ى  تى ًفى ٍ تى كى  
 

 جخمٍ  ممسى يىػػذى 
ى
 ػممطه ًمخلػػممسى ا و كى اي رى ػ كى ىػػأ

 

 ىشى ىمعٍ حى  اً  نٍيً مجعى حجسو ً ٍ ججلًمجعى  
 ػيى ًمحش مجعى حملى ػ اججلٍ

 

 كى 
ى
 ًت رى  جمتى يًل  ٍت حجسى ى  فٍ  إً يًف حمسٍ ىحضى  خمشُّ ممعي أ

 

ػارً جخمى  ييػىتَّ حمجى    مخلى  ًتى رى م جمتى
ٍ
ػكى   ػاحجمى

 

ى   ححصى  حملٍ سي يى  مخلٍ ل
ٍ
 ػحملٍ يحلً ججلى كى  ؼي ىمغى مجعى  اججلٍ يًن 

 

ً  ي ًىمحالًّ محمٍ محلي   !حمجيٍ مجتى ممسٍ  يمغى مجمى جمتً كٍ حمسى ل  ي
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، كإذا اعدل األمحشىحل يمغجحميحم  آدـ ؿى اعدل أجحم األكَّ أجحميحم  -1
 .ؾى دُّ جخمى  يى الى  ؾى حجسِ جمتى  / يمطحجسكُّ مخفيىحلممسيمجعدم اججلىمغحمسع، ككحمل 

يمغمجمجخم ال بممس ادلجحمي،  ،يمطحجساكيحم بل  اإلنممسف بممس ادليحملأف  -2
ا مجممخل خمشالالن ججلَّ ًممش يحمسيحجس أف يي   .كيمحمسحجممخل ججلىمغحمجممص  كاملمحميحلحمس ،مجعيحجسن

، ـً يمطحجساكيحم ححصحجسيحجسة ليجشيحمق؛ ألجحميحم جيحمسم مخلحمل احمل آدـ دلحمسل ادلَّ ف أ -3
ٌِ  ٌِ جيصي يِ  الشيعانَ  إنَّ »  .(1)«مِ دلصى ادلَّ  آدمَ  اة
، كال جحمحمساق -حجمجخم كمخفيججلييحمي -؛ ألجحميحم يحمساجحم مخلمحم حملي سِ حملى تي  يمطحجساكيحم مخفجخميأف  -4

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿مخفؿ مجعىل/ 
 .[27]األيمطحمساؼ/

 .[6]يمغىحضحمس/  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ مخفؿ مجعىل/ك
ْ يعصض الةٌ آدم يف عقتات لررية اججلسىمغحمس،  يه/ ،ِو

كابلحجسيمط، كاليحلحمس، كاليجشىمعحمس، كاملحمجت الححصمجتىمعؿ مجم يمطحمل 
اججلمخضاعت، كاالححصمجتىمعؿ ملىمغممشجخمؿ يمطحمل اججلىمغخمشىحل، كتممسججليممش اجلس 

 أحمجحجس. كال يممسججلمخل مخلمحممجم ،يمطججلييحم جحمجخماع األذل
كمخلمجعحمسيمغ حجمىجسق اججلمجعحمقت مخلحمل أحجممخل مخل يجيغ ا ى اإلنممسف مخلمجعحمسيمغمجتيحم 

قي  محليحمل يمجتٌف  .كيممسمجتحجسيمغممط رضرق ،رشَّ
  يمخف جحمىمغذق إىل اإلنممسف حجمجخم الجخمممسجخمممس؛كىحضحمس

ى
ا  حمسى مى كذلا أ

                                                           
 .(2175، 2174)، كمممسججلمخل (7171، 6219، 2139)أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ( 1)
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ک  ژ ڑ ڑ ک ک﴿ الممسمجتمجعذة مخلمحميحم/

 .[5،4]اجلس/  ﴾ک گ گ گ
 
ى
 ؛ ألجحميحم مخلمخضحمسدة لججلممصيمخضف.ا مجعىل ذِلٍمحلحمسً  حمسى مى كمخفحجس أ

كا ى اإلنممسف اججلمجعمخفىحل أف يمجعججلمخل دمججل مخل يممسمجتمجعف يحم ا ى رش 
 ذلممق مخل يٌل/ إججلحجمس كجمتمحمحجسق، كجحمىجسمحلحمس مخلحمل

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

﮲   ﴿ مخفؿ مجعىل/ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ

 .[36]يمغيجشججل/  ﴾﮳﮴  
 انلاُس  ذِ َّْ عَ خَ لى حَ » /يمغجحميحم محلحمل مخفؿ  /اًت ذى مخفحمسا ة املمجعجخمِ  -2

 ِ  .(1)«ٌَّ ِّ وِ ر  ًِ ة
 .(2)ىجسلممق األمحمسي  دى رى / حمجيجحت كى مخفحمسا ة آي اليحلحمسيس يمطمحمحجس اجلجخمـ -3
 صَ ق  اذلي تُ  يٌ ابليِج  صُ َؿِ يَ  الشيعانَ  إنَّ » ؛جخمرة ابلحمقحمسةمخفحمسا ة ممس -4

ُ
 أ

 .(3)«ابلقصةِ  ؾيُ ظْرةُ 
يٌ فصأ اآليتني يٌ آرص ظْرة ابلقصة »ألف  ؛ىمححمل ممسجخمرة ابلحمقحمسةمخفحمسا ة  -5

 .(4)«يف يلوث لؿخاه
                                                           

 .(5431)، كالججلىمغمخض لججلجممسيئ (814أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
 .(3275ابلجحسرم )أىمححمسجمتيحم ( 2)
 (.781( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )3)
 (.817(، كمممسججلمخل )5151، 5141 ،5119( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )4)
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 ،وهل احلًس ،هل املوك ،يٌ فال/ ال هلإ إال اهلل وخسه ال رشيك هل» -6
ْ ىلع لك يشء فسيص، يائث مص  اكٍج هل خصزًا يٌ الشيعانِ  ...ةِو

 .(1)«ًيسخىت يُ  ذلك ُُ يَ ْ  يَ 
يحمي حملمحتىحل محلرثة اذِلٍمحلحمسً كيججلحمجمخف ىجسلممق/   زى اججلمجعحجسي جحمىمغممسى ٍحمجحمسى

ى
، يمغحمل أ

 ا. ًذٍمحلحمسً 

 .يف الحمليمط كاليجشالةكاألذاف الجخمخمشجخم   -7
ًمجتيحم كالكمخليحم. إمممسؾ املحمس ً  -8 ججلٍمخضى  يمطحمل اججلىمغممشجخمؿ يف ىحضمجعمخليحم كرشايحم كىمحي

 :«…اتل اهلل»: ٚقٛي٘ 

، مجخمرنا محلمحترية/ اكججلمجعدة اخلليجش، كاججلمخضيمط، كاذِلٍمحلحمسً يممسمجتججلحمسـ أ
 .، كاالممسمجتحمجي ً ، كاملحمسامخفً كالممصيحلحمسً 
ييمحمدىل  /ىجسلممق ججلحمقجخمؿ مخلمجعذ حمل جمتىحل يمغ ؛اججلمجعدة اخلليجشأمخل 

يجخمـ اججلحمقيمخل/ أيحمل املمجتحمقجخمف؟ يمغيحمقجخممجخمف يف محلمحمممغ الحمسْححمل، ال حيمجتحمت 
 ؾى الرِشٍ  اجخمي حمقى املمجتحمقجخمف؟ مخفؿ/ مخفجخمـ اتَّ  ًحمل مخلمحممجممخل كال يممسترت، مخفلجخما هل/ مخلى 

 .(2) األكجحتف، كأىمحججليجشجخما اججلمجعدة  كيمطدةى 
  مممسمجعجخمدو  ىجسلممق ججلحمقجخمؿ اًحمل يمغاججلمخضيمط كاذلمحلحمس كالممصيحلحمس؛ كأمخل 

                                                           
 (.2691(، كمممسججلمخل )6413( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
 1/217)، «مجخمجمتت المحم»أىمححمسجمتيحم مخلمجعحملحمس حمل يمطحجس الجخماحمجحجس حمل اججلىمغىمححمس يف محلمجتيحم ( 2)

.(318رمخفمخل   ، مخلمخضجخمالن
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 ، مخفؿ/ أف ييمخضعى [112]آؿ يمطحملحمساف/ ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ يف مخفجخمهل مجعىل/
مجعٍ الى يمغى  يممصيحلى  حمسى محلى ، كييىجسٍ ىصى  حي  .(1)حمسى يمغال ييسىمغى  حمسى يمغال ييجىس، كأف ي

حلمجتمخف / ممق ججلحمقجخمؿ أيب ادلردا  يمغىجسل الممسمجتحمجي ؛املحمسامخف كا كأمخلَّ 
املمخلمحمني كحجمجخم ال يممصمجعحمس، خيججلجخم حملمجعيص  مخفججلجخمبي  يحمي محمى أف ججلمجعى  مخلٍ زي أحمجحجسي 

 ا يمغييججلًٌٍف ا هل ابلىمعخمش يف مخفججلجخمب املمخلمحمني.

 كمخفؿ أجخم ممسججليحملف ادلاراين/ اخلرس مخلحمل أحجسل لججلمحمس محشججلخمتى 
 ججلحمقيخمت مخلحمل حجمجخم أمخفحمسب إحليحم مخلحمل حمجىحل الجخمريحجس. ، كررزى يحمً يمطحملججلً 

، مخفججل/ أيحمل ن يمغحمقؿ/ مخل يحمساجحم إال اليحلجخمامحلي يمطحمسايَّ كرىاكىدى رجمتىحله أ
 ؟!مجمى ي محلً جخمٍ يحلى مخلي 

كمخفؿ ممسججليحملف اتليِل/ إف الحمسجمتىحل حليجشي اذلجحم يف الرس، يمغييجشخمت 
 .(2)كيمطججلييحم مخلىجستليحم
 ا»/  فْهل َّ ُد  ً ح تِِع العيئَث احلعََث َت

َ
 /«وأ

ججلٍ  /«وأحتع  »
ى
 ًحمجٍمخف.ػأم/ أ

حمسى اكجحم أك محشىمع-مخل يممسجخمؤؾ يف آىمححمسممق مخلحمل املمجعيص  /«العيئث»و
دٍممعحمل يف احل  األىمححمسل. ،( يمغحمقججل الجخماك ي ن ه ى جخمً يٍ كأمحشججلمجم )ممسى  -محلحمس

ي
 كأ

، كاججلمجعحمت كمخفيىحل لججلمجعجخمرة/ ممسجخم ة؛ ألف اإلنممسف يممسمجت  إذا حجست
                                                           

 .(236) «اججلحمقممش  كاججلحمقحجسر»، مجخممخفجخميمغن، كابليمجمٌف يف (2/294)أىمححمسجمتيحم احلزمخل ( 1)
 .(188) «تلجخمرا»أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف ( 2)
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 .كال يممسجخمؤحجم ذلممق ،ال يمحمحمقيض ممحمل مجتمجعحمسل احلجخمـ اىمحمجتيرنا
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[22]األيمطحمساؼ/  ﴾حئ مئ ىئ يئجب
 كيمغيحمل يٌل يف لِك الممسح يمطحجسة مخلمجعفو كللك مخلحمل احلممسمحم ك / 
 /كمخل يممشدق مخلحمل مخلمجعين الممسح ، مخلحمل مخلمجعين احلممسمحممخلمجعىنن 

 .كمخفجخمؿ/ )ال هلإ إال ا( ،اتلجخمحمجيحجس احلعَث/ – 1
 الرشؾ. والعيئث/
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿ /مخفؿ مجعىل

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ

كمخلمحتىحل ذلممق يف ممسجخمرىتى اججلحمقيجشمحش  [91،89]اجلحملىحل/ ﴾ٹ ٹ
 ألجحممجعـ.كا
 محلرثة املمخضحمس كاخليجش كاخلري. احلعَث/ –2

 .كاججلحمقحمجممش كالحجسباملمخضحمس  مخفججل والعيئث/
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[131]األيمطحمساؼ/  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
 .[95]األيمطحمساؼ/  ﴾ىئ ی ی ی ی﴿ كمخفؿ مجعىل/

 .اججلمجعيمغي احلعَث/ –3
 اججلمجعىجساب يف ادلجحمي. والعيئث/ 

 .[6]الحمسيمطحجس/ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ مخفؿ مجعىل/
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يمغممسهل  ،دىمحىحل ا ى رجمتىحل مخفحجس محشر اكججلىمغحمسخ  أف اجليب /مخلحمل ذلممقك
 ،يمغحمقؿ/ ججلحمقحجس ديمطجخمت ا مخل اكف مخلمجعىجسيب يحم يف اآلىمححمسة ،يمطحمل ذلممق
ظتدان اهلل ال حعيقُ »/ ^رممسجخمؿ ا ، يمغحمقؿ جحمييل يف ادل يحمي ججلٍ حمتِ يمغججليمجعى 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿/أؾال فوج -ال تعخعيعُ  أو-

 .(1)«[211]ابلحمقحمسة/  ﴾ۉ ۉ ې ې ې
 .ججلمجعىمغجخم كمخفجخمؿ املمجعحمسكؼا احلعَث/ – 4

 اججلحمقجخمؿ اججلحمقيخمت كاألذل. والعيئث/
 .[54]اججلحمقيجشمحش/  ﴾ڃ ڃ چ ﴿ مخفؿ مجعىل/

 أم/ يحجسيمغمجعجخمف ججلحمقجخمًؿ املمجعحمسكًؼ كاججلمجعىمغًجخم اججلحمقجخمؿى الممسيى كاألذل.
 .اجلرص كاججلىمعمحميحمل احلعَث/ – 5

 اججلحمقمجتىحل كاهلحمسيحمل. والعيئث/
 /يمجع  [121]آؿ يمطحملحمساف/  ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ مخفؿ مجعىل/

 يجخمـ حجسر.
 يجخمـ أحمجحجس. [121ؿ يمطحملحمساف/ ]آ ﴾ۉ ې ې ﴿

اليجشحلت كاججلمخضاعت، أك أجحتحمسحجم كجحتجخمامجم، امليحلمجتجخمر يف  احلعَث/ – 6
 .محشحمجممغ الاكبني

املمجعيص كاملجخمرحمقت، أك أجحتحمسحجم كيمطحمقجخمرمجتمجم، امليحلمجتجخمر يف  والعيئث/ 
                                                           

 (. 2688مممسججلمخل ) ( أىمححمسجمتيحم1)
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 محشحمجممغ الاكبني.
 ا»/  مخفجخمهل َّ ُد  ً ح تِِع العيئَث احلعََث َت

َ
 /«وأ

كرنيَّ يمطالمخف اججلمجعحجس  ،حمسريحميمطالمخف اججلمجعحجس   مجعحجس أف نيَّ رممسجخمؿ ا
ٍحملحمججخم ا يحم اخلمخضي  أرححصحجسق، جحتمخل يمطالمخفمجتيحم ىمعريق ،محمىمغممسيحم  ،إىل مخل حى

يمغحمقؿ/  ،كجيرب يحم جحمحمقمحش اتلحمقجخمل، كمخل يمغييحم ممسالمخلمجتيحم يف اآلىمححمسة كاألكىل
ُدّا»  ً ح تِع العيئَث احلعََث َت

َ
 .«وأ

كمخفحجس جمت  األمحمس حمممس اججلمجعحجس جلىمغممسيحم،  مخلمجعىنيف احلحجسيجحت يمغ
ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ /يف مخفجخمهل مجعىل يحمي جحمىمغممسى  اججلمجعحجسً  حملحمجممسً 

 .[18]احلرش/  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
ْا أٍؿعسى فتن » أجحميحم مخفؿ/ كيمطحمل يمطحملحمس حمل اخلمخضب  خاظت

ْا  .(1)«أن حتاظت
ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ  ﴿ مخفؿ مجعىل/

﮸   ﮷  ﮵﮶  ﮴   . [114]حجمجخمد/  ﴾﮲﮳ 
يمطػػحمل  «اليجشػػحمجيحمجني»محلحملػػ يف -كممسػػ جحمػػحمسكؿ حجمػػىجسق اآليػػ 

، جحتػمخل أىت أمحشب مخلػحمل امػحمسأةو مخفي  أف رجمتالن  - مممسمجعجخمد  احمل ججلػن
                                                           

 اججلرتمخلىجسم يمطحمق حمجحجسيجحت ( 1)  ممحمسَّخمشن كأىمححمسجمتيحم احمل أيب ححصح يف  (2459)ذمحلحمسق مخلمجعججلَّحمقن
، كأجخم (316) «الحمسحجمحجس»، كاحمل املرؾ يف (627) «الحمسحجمحجس»، كأْححجس يف (35611) «امليجشمحمممغ»

ححصح  احلممسحمل مخلحمل مخفجخمهل/ أىمححمسجمتيحم احمل أيب كهل ححصحجمحجس ا ى ،(1/52) «احلججلي»جحممجعيمخل يف 
 «احلججلي»(، كأجخم جحممجعيمخل يف 13)ص «الجخمرع»(، كأْححجس يف 317املرؾ ) (، كاحمل36357)
(2/157). 
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حمجػىت جحمحمسججلػ حجمػىجسق   يمغممسيحل اجليب ،، يمغىجسمحلحمس ذلممق هل اجليبَّ 
ةن » اآلي، يمغحجساعق يمغحمقحمسأحجم يمطججلييحم، يمغحمقؿ رجمتىحل/ حجمىجسا هل ىمحمحش؟ مخفؿ/

 .(1)«لوَاس اكؾث
   /ا»/  مخلمجعىن مخفجخمهل يف الالكـ يمطحملؾصٌع َّ ُد  ً كحجمىحل املحمساد  ،«َت

 يمطحجسـ املاىمحىجسة يمطججليمجم/ /أك املمجعىن ،حملحمجمجم مخلحمل محشحمجممغ املالس
 /يمطحمل مخلمجعىن احلممسمحم كالممسح يف احلحجسيجحت اكتليل الالكـك
  حمسي ىمغى ىمعٍ اججليت حي  حيخًن احلسيد أن املصاد ةاحلعَث الْبث 

ـى بممسبمجم لججلمجعحجس مخل مخفى  يف أكرث -؛ ألف ا مجعىل أىمحرب يف محلمجتيحم حجسَّ
 أف مخلحمل ب مخلحمل ذجحميحم ممعىمغحمس هل أك يمجتجخمب ا يمطججلييحم. -مخلحمل مجخمخمشممط

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿ مخفؿ مجعىل/ – 1

]آؿ  ﴾چ چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 .[135يمطحملحمساف/ 
 ،حجمىجسق اآلي ىمحري ألحجمىحل اذلجحمجخمب مخلحمل ادلجحمي»مخفؿ احمل مممسمجعجخمد/  

 .(2)«كمخل يمغيمجم
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿ كمخفؿ مجعىل/ – 2

 ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
                                                           

 (.2763(، كمممسججلمخل )526أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
 .219رمخفمخل  (1/171) «اججلرتممعي كاججلرتحجمي»أىمححمسجمتيحم أجخم اججلحمقممسمخل األمحشمجمين يف ( 2)
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 . [119]اجلحمجىحل/ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿ كمخفؿ مجعىل/ – 3

 .[82]ىحضيحم/  ﴾ڱ
 يف جمت  ك – 4  «اليجشحمجيحمجني»يف  محلحمل ،حمجحجسيجحت مخفحجسيسحجمىجسا املمجعىن أيممشن

ذ َجت ُج » مخفؿ/  يمطحمل اجليب
َ
ذ ٍََب َذج تًا َذَقاَل/ َربِّ أ

َ
إِنَّ َخت ًسا أ

ٍ َب  ِؿُص اذلَّ نَّ هَلُ َربًّا َحؼ 
َ
َعوَِى َخت ِسي أ

َ
/ أ ُُ ِؿص  ِل، َذَقاَل َربُّ ُرُش  ،ؾَاػ 

 
َويَأ

ذ ٍََب َذج  
َ
ُِ! َدَؿص ُت هَِعت ِسي، ُثىَّ َيَمَد َيا َشاَء اهلل، ُثىَّ أ ِ تًا، َذَقاَل/ ة

ِؿُص  نَّ هَلُ َربًّا َحؼ 
َ
َعوَِى َخت ِسي أ

َ
ِؿص هُ، َذَقاَل/ أ ذ َجت ُج آَرَص ؾَاػ 

َ
َربِّ أ
ٍ َب  ُِ! َدَؿص ُت هَِعت ِسي، ُثىَّ َيَمَد َيا َشاَء اهلل، ثُىَّ  ،اذلَّ ِ ُرُش ة

 
َويَأ

ِؿص هُ ِل، َذقَ  ذ َجت ُج آَرَص ؾَاػ 
َ
ذ ٍََب َذج تًا، ؾَقاَل/ َربِّ أ

َ
َعوَِى أ

َ
اَل/ أ

ٍ َب  ِؿُص اذلَّ نَّ هَلُ َربًّا َحؼ 
َ
ُِ  ،َخت ِسي أ ِ ُرُش ة

 
 ،ذاََلذًا هَِعت ِسيَدَؿص ُت  !َويَأ

ًَن  َيا َشاءَ   .(1)«ؾَو َيع 
 يف حمجحجسيجحت اجليب – 5  ؛ كمخلحمل ذلممق/ محلحمل كرد حجمىجسا املمجعىن أيممشن

واذلي »/  ، مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا  مخل ركاق أجخم حجمحمسيحمسة
ِ ٍؿيس ةيسه لْ لى  ٍ ٍتْنتُ حُش  ٍْم يُش  ََِب اهلل ةسى وجَلَاَء ةق  ،ْا ذَلَ

                                                           
 (.2758(، كمممسججلمخل )7517( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
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 .(1)«ؾيؼؿُص هلى ،ؾيعخؼؿصون اهللَ 
 محلحمل كرد حجمىجسا املمجعىن يف الكـ اتلمجعني مخلحمل أحمل ادليحمل؛ كمخلحمل ذلممق/ – 6

ىمخلَّ ىجسجحم  حملٍ مخفجخمؿ يمطحملحمس حمل يمطحجس اججلمجعحمسيحمس/ أيمجم اجلس مخلى أ َ  ل
ى
أ
، يمغف اعد يمغججلحممسمجتىمعىمغحمس ا كحلمجتيٍ، يمغف اعد يمغججلحممسمجتىمعىمغحمس ا كحلمجت

مخف يف أيمطمحمؽ الحمسجمتؿ،  يمغججلحممسمجتىمعىمغحمس ا كحلمجت، يمغجحمحمل يه ىمحمخضي مخلمخضجخمَّ
 .(2) اهلالؾ يف اإلرصار يمطججليمجم لكَّ  كإف اهلالؾى 

مخفيىحل لججلحمجممسحمل/ أال يممسمجتيح أحمجحجسجحم مخلحمل رريحم، يممسمجتىمعىمغحمسي مخلحمل و -ب
الممصيمخضف لجخم حمطىمغحمس  جحتمخل يمجعجخمد؟ يمغحمقؿ/ كدَّ  ،جحتمخل يمجعجخمد، جحتمخل يممسمجتىمعىمغحمس ،ذجحمجخمريحم

ججلُّجخما مخلحمل ،مخلمحمسمخل مجمىجسق  .(3)االممسمجتىمعىمغر يمغال حملى
 كالحملمجمجخمر ا ى اججلحمقمخضممط حمقجخمؿ اتلجخمر ملحمل ب إىل ا جخمرن -7

؛  ، مخلحمل حمجحجسيجحت اعئممص  «اليجشحمجيحمجني»يف   ججلحمقجخمهلجحميجشجخمحمجن
ذى حاب حاب  ،إن اهعتس إذا اعرتف ةشٍتُ»مخفؿ/   يمطحمل اجليب
 .(4)«اهلل عويُ

 ؛ (5)وحيخًن أن يسْن املصاد ةاحلعَث أعى يٌ الْبث
                                                           

 (.2749( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )1)
 .(5/296) «حمجججلي األكحل »أىمححمسجمتيحم أجخم جحممجعيمخل يف ( 2)
 .(141) «اتلجخمر»أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي يف ( 3)

 (.2771(، كمممسججلمخل )4751، 2661أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (4)
 (. 196كذمحلحمس احمل يمطمحتيحملني أجحميحم اليجشجخماب )رشح األررمجعني ص( 5)
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 ث؛ وذلك ملا ييل/ ؾيشًن احلعَات املاخي
يا يٌ رجن » مخفؿ/  يمطحمل اجليب مخل ركاق أجخم سحمس  –1

ْم ؾيخعّص ،يشٍب ذًٍتا  إالَّ  ذى يصيل، ذى يعخؼؿص اهللَ  ،ذى يق
 .(1)«ػؿص اهلل هل
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿ جحتمخل مخفحمسأ اآلي/

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 .[134]آؿ يمطحملحمساف/  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
يمجتجخمخمش حنجخم كخمشجخميئ   حمجحجسيجحت يمطمحتحملف مخفؿ/ رأي رممسجخمؿ ا – 2

 ركعخني ّلَّ ذى َص  ،يٌ حْضأ حنْ وضْيئ ِشا» جحتمخل مخفؿ/ ،حجمىجسا
ُث ال حُيَ   .(2)«، ػؿص هل يا حقسم يٌ ذٍتُُُ ؾيًّا ٍؿَع  سِّ

يٌ حْضأ »يحمقجخمؿ/   كيمطحمل أيب ادلردا  مخفؿ/ ممسحملمجع رممسجخمؿ ا – 3
ْء ؾيًّا  ٌُ عِ أو أربًعا حُي   ،ذى فام وصّل ركعخني ،ؾأخعٌ الْض

 .(3)«ظخؼؿص اهلل ػؿص هلاخلشْع، ذى ا
                                                           

رمخفمخل  11/51) «اليحلربل»كاججلجممسيئ يف  (،416اججلرتمخلىجسم )ك( 2)أْححجس  ( أىمححمسجمتيحم1)
-4)كاحلحمليحجسم  (،1395كاحمل مخلجمتيحم ) ،(415) «يمطحملىحل احلجخمـ كالججليججل» ، كيف(11112
 ، كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجحجسيجحت حمجممسحمل.(5

 (.226(، كمممسججلمخل )6433، 1934، 164، 159ابلجحسرم ) (2)
 (5126)رمخفمخل  (5/186) «األكممسممش» (، كاججلمخضرباين يف27546أىمححمسجمتيحم أْححجس ) (3)

 .كحجمجخم حمجحجسيجحت حمجممسحمل ،(1848) «ادلاع » كيف
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كمخلمحتىحل ذلممق األحمجديجحت اججليت كردت يف اخليجشؿ املسىمغػحمسة اكلجخمخمشػجخم  
ـً إىل املممسجمتحجسً  ، كامليًش يحمً كإممسممعً  ، كاعححصػجخمرا ، كيمطحمسيمغػ، رمممشػفى  ، كمحشػي
 ا مجعحجس اليجشالة، كحنجخم ذلممق. ني احلمخت كاججلمجعحملحمسة، كًذٍمحلحمسً  كاملمجتمجعً 

اتلجخمر؛  كحجمجخم أف احلممسمحم املحمقيجشجخمدة/ يه ،ؾإذا فوَا ةاهقْل األول
 اكجحم الممسح املحمقيجشجخمدة ححصمججل لججليجشىمعحمس كاليحلحمس.
يمغتممصحملىحل محشججلخمت  ،وإذا فوَا ةأن احلعَث يه أعى يٌ الْبث

اكجحم الممسح املحمقيجشجخمدة يه  ، محلىمغمجعىحل اججلىمغحمساخمش كاجلجخمايمغىحلاأليمطحملؿ
 اليجشىمعحمس دكف اليحلحمس.

كذلممق ألف اليحلحمس ال  حلممسمحم ججلجممس لججليحلحمس يه اتلجخمر؛ا أو يقال/
حمسي يسى  كدحلىحل ذلممق/ أف اليحلحمس  أك اآلىمححمسة؛ ،أك يمطحمقجخمر يف ادلجحمي ،مجتجخمر إال ىمغَّ
ىمغمجعىحل اججلىمغحمساخمش محليجشجخمـ رمممشف كاليجشالة كاحلمخت كحنجخمحجم لمخل  ٍت ِىمغحمسى لجخم زي 
كحجمجخم  ،يحم اجلر إذا أىت ججلىمغحمساخمش، كحجمجخم مخفجخمؿ املحمسجمت حجسىمحىحلي يى  ألحمجحجسو ذجحمه  مخفى ٍ حى 

 ىحضىحل، كحمجىك احمل يمطحجس اججلرب اإلدمع ا ى مخضالف حجمىجسا اججلحمقجخمؿ.
ْات اخلًط»/  مخفجخمهلهث ىلع ذلك/ ويٌ األد واجلًعث إىل  ،الصو

صَاٌت  ،اجلًعث ٌ  يا ورمضان إىل رمضان ُيَسؿِّ خََََب  إذاةيَّ  .(1)«المتائصَ  اج 

 مجم؛  يمطججليمجم محشحمجي رًصَّ مخل لمخل يي  ،يمغمجمىجسا يحجسؿ ا ى سىمغري اليجشىمعحمس مخلمخضججلحمقن
                                                           

 .(233أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ) (1)
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 ألجحممجم مجتحمججخمَّؿ إىل محلريةو إلرصار كحنجخمق )اكاليمغمجتجحسر كاملحمتحجمحمسة(.
مخفؿ/ محلمحم يمطمحمحجس  يمطحمل أنجمس «اليجشحمجيحمجني» جحت يف كأمخل مخل

ا يمغىمخفًٍحمليحمي  ،يمغحمت ق رجمتىحل، يمغحمقؿ/ ي رممسجخمؿ ا  اجليب إين أمحشي حمجحجسًّ
! مخفؿ/ كلمخل يممسهل يمطمحميحم، يمغحمجرضت اليجشالة ،  يمغيجشًل مخلممط اجليب ،يلعَّ

 ،يمغحمقؿ/ ي رممسجخمؿ ا ،اليجشالة مخفـ إحليحم الحمسجمتىحل  يمغججلحمل مخفىض اجليبُّ 
ا يمغمخفمخل يفَّ محلمجتبى  أهيط فس صويج » ا، مخفؿ/ إين أمحش حمجحجسًّ

 أك مخفؿ/ «ؾإن اهلل فس ػؿص ذٍتك» مخفؿ/ جحممجعمخل مخفؿ/ «يعَا؟
ك»  .(1)«خسَّ

ا»كمخفجخمهل/ »/ -يف رشح مممسججلمخل- مخفؿ اجلجخمكم حجمىجسا « أمحشي حمجحجسًّ
احلحجس مخلمجعمحمق مخلمجعيجشي مخلحمل املمجعيص املجخمجمت لججلمجتمجعحمسيحمس، كيه حجممحم مخلحمل 

ٍمجم اليجشالةي، كلجخم اكجحم محلريةن  حمسى ىمغَّ أك  ،حلحجسٍّ  مجخمجمتن  اليجشىمعحمس؛ ألجحممجم زى
 .حجما(2) .«ممعري مجخمجمت هل لمخل تممسحمقممش ليجشالة

 يمغحلحجس حجممحم حجمجخم مخلحمل مخلمجعيص ا؛ ألف حمجحجسكد ا يه حمرمخليحم
 .[229]ابلحمقحمسة/  ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿

؛ مخلحمل ذلممق/  يمغحلىحجسُّ مممصرتؾه ججلىمغحمطٌّ يحجسؿُّ ا ى أكرث مخلحمل مخلمجعىنن
 ، محلحمل يف اآلي املىجسمحلجخمرة.مخلمجعيص ا كحمرمخليحم

                                                           
 (.2764(، كمممسججلمخل )6823أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
 (.7/81) «رشح اجلجخمكم ا ى مممسججلمخل» (2)
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املممسمجتججلحمسمخل لججلمجعحمقجخمر محلحمل يحجسؿُّ ا ى احلحجسكد الرشيمطي 
 كاججلحمقيجشص.
ي  أك  ،ممسمجتجحسحجسـ يف مخلمجعىن الممشممش، ييحمقؿ/ حمجحجسُّ املممسججل محلىجسامحلحمل ي

 خمشممشي املممسججل محلىجسا.
يممسمجتجحسحجسـ يف مخلمجعىن اججلىمغمحشىحل ني أمحمسيحمل أك ححصحني  /كمخلمحميحم ،محلحمل ي

ٍىمغمجع مجعحجس حمقممسيمخل األرايض كادلكر كرمحم  احلحجسكد؛ يمجع /  إحجمحجسار الممصُّ
 الممسجخمر اججلىمغمحشججل.

 ا ى ذلممق. حجمجخم الممسيؽ ادلاؿُّ  كاذلم يحمسجمتخمت مخلمجعىن دكف ممعريق
كمخفحجس دؿَّ ممسيؽ حمجحجسيجحت أنجمسو املىجسمحلجخمر ا ى أفَّ املحمساد حلِحجس حجممحم/ 
ا؛ إٍذ ال تممسحمقممش احلحجسكد  مخلمجعيجشي مخلحمل املمجعيص اججليت ال تممسمجتججلحمسـ حمجحجسًّ

 إىل الممسججلمخضف. ٍ مجعى يمغً ري إذا  كال ممسيحملالرشيمطي دا  اججلىمغحمساخمش كاجلجخمايمغىحل، 
ٌ »كمخفؿ احمل مممسمجعجخمد/  ْات لؿارات ملا ةيَّ  .(1)«المتائص يا اجخنتجالصو

حمسي سى يمغليجشحمجيخمت أف اليحلحمس ال ي  حجسكف اتلجخمر؛ ألف اتلجخمر  ىمغَّ
 ﴾حت خت مت ىت يت جث  ﴿ /يمغحمسض ا ى اججلمجعد، كمخفحجس مخفؿ 

 .[11]احلحمتحمسات/ 
ى كمخفحجس يمغى  حملحمسى مممسمجعجخمدو  مخلحمل/ اًحمل  حجممحم جحممجم اجلحجسـ لكٌّ  اتلجخمرى  رسَّ ، ، كيمطي

ى ، كيمغى مخلحمل اليجشحمج  مخلٍ حجمً ، كممعريً كيلعٍّ  ججلمجعحمسـ ا ى حجممخل  ممعريي حجمى رسَّ
                                                           

 .(147)رمخفمخل  «امليجشمحمممغ»أىمححمسجمتيحم يمطحجس الحمسزاؽ يف  (1)
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 يمطحجسـ اججلمجعجخمدة.
  احلممسمحمت املحمجيت/حجمى حمسي ىمغِ سى كمخلحمل األدججل ا ى أف اليحلحمس ال ي 

  حمجحجسيجحت يمطدة حمل اليجشمخل مخفؿ/ محلمحم يمطمحمحجس رممسجخمؿ ا 
ْا ةاهلل شيًئا»يمغحمقؿ/  ْا ،ةايعْين ىلع أال ترشك ْا وال حضٍ  «وال ترسف

 يَسى ؾأجصه ىلع اهلل، ويٌ ؾًٌ وَف »)كمخفحمسأ يمطججليمجممخل اآلي( 
لك شيًئا، ؾعرته اهلل عويُ، ؾّْ إىل اهلل، إن شاء أصاب يٌ ذ

 .(1)«عشةُ، وإن شاء ػؿص هل
ؾّْ إىل اهلل إن » /ككجمتيحم ادلالججل مخلحمل حجمىجسا احلحجسيجحت أف مخفجخمهل

رصيخمت يف أف مخلحمل ججلٌف ا مجم ممعري  «وإن شاء ػؿص هل ،شاء عشةُ
يف ادلجحمي اكف حت مممصح ا مجعىل،  يمطججلييحم احلحجسُّ  مخلٍ حمقى لمخل حي ك ،

ا ى أف إمخفمخل  كإف ححص  ممعىمغحمس هل، كحجمجخم يحجسؿُّ  ،ا يمطىجسيحمإف ححص  
يمغفَّ اعمخل املممسججلحملني  حجم كال حملحمججخمحجم؛حمسي اججلىمغحمساخمش ال سىمغِ 

 . حييمغحمطجخمف ا ى اججلىمغحمساخمش، ال ممسيحمل مخلحمل يمجعمجممخل اجليب
 ،الجخماجمتتي  يمغمجتسىمغحمسحجم األيمطحملؿي  مخلي كالججلَّحملى  كأمخل اليجشىمعحمسي 

املجخمرحمقت،  اليحلحمس ، كاجمتمجتمحمبي تي حملَّ كاملججل ،كامليجشي  ،كاملممسمجتحمجت
 األرض كالممسحملجخمات، كإف لمخل حتيجشىحل خبيجشجخممحشمجم جخمر. ِب رى  يمطىمغجخمِ  كحمخمشي 

كمخلحمل اججلمجعججلحمل  مخلحمل أكجمت اتلجخمر مخلحمل اليجشىمعحمس، كمخلمحممجممخل مخلحمل لمخل 
                                                           

 (. 1719كمممسججلمخل ) كيف مجخماخمشممط يمطحجسيحجسة، (،18أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (1)
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أك اإليف  ،يجخمجمتمجم، كمخلمحممجممخل مخلحمل مخفؿ/ جي أحمجحجس األمحمسيحمل/ اتلجخمر
 .ةً املسِىمغحمسى  مجعخمش األيمطحملؿً 

 فسْع: يف ايفسم بني تهفري ايط٦ٝات َٚػفستٗا: 

ْال/ويف ذ  لك أف
 أجحممجمحمل مخلمجتحمقررف. – 1
مخفيىحل/ املىمعىمغحمسة ممسرت اذلجحمجخمب، كمخفيىحل/ ممسرتحجم مخلممط الجخممخفي مخلحمل  – 2

رشحجم، كرمجمىجسا يممسُل مخل يممسرت الحمسأس كيحمقييحم يف احلحمسب 
ا، كججلحجمس لك مخل يممسرت الحمسأس يحمقؿ هل/ مخلىمعىمغحمس. حمسن  ًمخلٍىمعىمغى

كمخفيىحل/ اتليحلىمغري حمجخم أجحتحمس اذلجحم حمجىت محلجحميحم لمخل يسحمل، كاملىمعىمغحمسة  – 3
 ا ا ى اججلمجعحجس كإمحلحمسامخليحم. مخلممط إيمغممشؿ ،مجتممشحملحمل ذلممق

كمخفيىحل/ املىمعىمغحمسة حلممسمحمت؛ يمغمجتحمقججل الممسحت إىل حمجممسمحمت،  – 4
 كاتليحلىمغري يسجخمف ملسىمغحمسات اججليت حملحمججخم يمغحمقممش، كذلممق حمىحل جحمحمطحمس.

كمخفيىحل/ املىمعىمغحمسة ال حتيجشىحل إال مخلممط يمطحجسـ اججلمجعحمقجخمر كاملاىمحىجسة؛ ألجحممجم  –5
يمغف  ، كاتليحلىمغري مخفحجس يحمقممط مجعحجس اججلمجعحمقجخمر؛كمخفي رش اذلجحم حملمخلن 

 كيه يمطحمقجخمر. ،جحمي لكمجم مخلسىمغحمسات لججلجحسمخضيميجش ادل

كمخفيىحل/ األيمطحملؿ اججليت يحمقممط مجم اتليحلىمغري يسجخمف جحتجخمامجم يف اججلىمعججل  -6
كاجمتمجتمحمب  ،اتليحلىمغري يمغحمقممش، يمغيه مخلحمل جمتججمس خمججلىمغ اهلجخمل

يف حمجني أف األيمطحملؿ اججليت تيٍىمعىمغحمس مجم اذلجحمجخمب مخل يمطحجسا  اليحلحمس،
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 .ذلممق مخلحمل كجمتجخمق اججلمخضاعت اججلمجعحملججلي اكذِلٍمحلحمسً 
كزيدة ادلرجمتت؛  ،الممسحت األيمطحملؿ سىمغريي  كمخفحجس جيمجتحملممط يف ججلممق

الممسحت،  كسىمغريي  ،ادلرجمتت ألف اججلمجعحملىحل مخفحجس جيمجتحملممط يمغييحم أمحمساف/ ريمغمجعي 
 إىل املممسجمتحجس  كالممصمجمدة. ،محلحمل يف حمجحجسيجحت/ جحمحمقىحل اخليمخضى

 َع٢ٓ ذلٛ ايط٦ٝات:

 كمخفججل يحم ىحضىمغ. ،حلممسمحمت حمجحمقيحمقن  / أف الممسحت تيحملٍحى مخلمجعمحمق حمطحجمحمس
كذلممق ألجحممحم لجخم رجمتمجعمحم إىل  ؛اججلمجعدا ى  كحجمىجسا مخلحمل يمغممشىحل ا 

اججلمجعحجسؿ لاكجحم احلممسمحم ال حملحمججخم الممسح إال ملجخمازجحم، كحمطحجمحمس 
 احلحجسيجحت اججلمجعحملجخمـ.

 كحجمىحل يممصرتط أف يمحمجخمم مجمىجسق احلممسمحم أجحميحم يحملحمججخم الممسح اججليت يمغمجعىحل؟ 
 ي حجمً ىجسٍ يمغلجخماب/ حمطحجمحمس احلحجسيجحت أف دلحمسد يمغمجعىحل احلممسمحمت يي 

مجتىض محلجخمف كمخلحمل مخلحمق ،ا ى اججلمجعد الممسحت، كحجمىجسا مخلحمل جحممجعحمل ا 
 . (1)رْحمجتيحم ممسحمق ممعممشيحم
 » أجحميحم مخفؿ/  كمخفحجس جحت يمطمحميحم

َ
 اَل أ

َ
سى ىلع يا يًدْ اهلل ةُ هُّ دُ  أ

 .(2)«اخلعايا
اتلمجعني/ إف محشحمج احلحملني أمخلري )أك مخفؿ/ أمخلني( مجعخمش كمخفؿ 

                                                           
 . (19ص)الحمل يمطمحتيحملني  «رشح األررمجعني» /اجحمحمطحمس (1)
 (.251( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )2)
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ا ى محشحمج الممصحملؿ، يمغذا يمطحملىحل احمل آدـ ممسح، يمغراد محشحمجي الممصحملؿ 
يمجعحملىحل حمجممسمحم، يمغف  يحمي ججلَّ أف يسمجتمجم، مخفؿ هل محشحمج احلحملني/ ال مجعحمتىحل ججلمجع

 . (1)يمطحملىحل حمجممسمحم، أججلًف كاحمجحجسة جخماحمجحجسة، ككمجت هل تممسممط حمجممسمحمت
أيمطحملىحل لك  ا ى أين ي حمجٍ ػججلً جخمٍ مخفؿ احمل مممسمجعجخمد/ كددت أف محشي 

 .(2)يجخمـ تممسممط ىمحمخضيت كحمجممسمحم
حملٍ  قكحجمىجس كيىمغممشىحل  ىمحمخضيتو   مجم تممسممطي حى إححصرة إىل أف احلممسمحم حي

 .(3) هل خمشمجعممغ كاحمجحجس مخلحمل جحتجخماب احلممسمحم
 يحمي مخفججلي  ىحلى جمتً جخمى ك مخفؿ/ مخلحمل ذمحلحمس ىمحمخضي يمطحملججلمجم، يمغى كيمطحمل يمطحجس ا حمل يمطحملحمس

 لمخل حيبممسمجم يش  حمجىت يحملحمججخمىحجم يمطمحميحم الحمسْححمل. مخلمحممجم، يمغممسمجتىمعىمغحمس ا 

كيمطحمل يمطمخضي اججلمجعجخميف/ ججلىمع  أجحميحم مخلحمل سمخم ا ى ىمحمخضيئمجتيحم 
 ً  .(4)هل حمجممسمحمه  ٍ ى مجتً ككي  ،يمطمحميحم ٍ يى حمي

/ احلممسحمل ابلرصم كرالؿ حمل ممسمجعحجس ادلمممصٌف كممعريحجمحملكمخفؿ 
حجس أف يحمقممغ  مجتجخمر كال ممعريحجم؛ ىحل ال يحملح اذلجحمجخمب مخلحمل اليجشحمجممغ ال

ٍ يحجساق مخلى  .جتكز ا يمطمحميحم ، كإفٍ كيحمساق يجخمـ اججلحمقيمخل ،اججلمجعحجس ا ى مخل مخفىحجسَّ
ڎ ڈ ڈ  ﴿ كاممسمجتحجسلجخما ا ى ذلممق حمقجخمهل مجعىل/

                                                           
  (.2/255ذمحلحمسق أجخم جحممجعيمخل يف احلججلي ) (1)
 .(35548)، كاحمل أيب ححصح يف امليجشمحمممغ رمخفمخل (277)أىمححمسجمتيحم ككيممط يف الحمسحجمحجس رمخفمخل  (2)
 .(1/441) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل» (3)
  .(51)صالحمل أيب ادلجحمي،  «الحمسمخف كابلاك » (4)
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 ﴾ ک ک ک ک گ گ گ ژ ژ ڑ ڑ
 .[8،7]الحمسلحمسججل/ 

كيمطحمل محشىمغجخماف حمل حمحمسز مخفؿ/ مخفؿ رجمتىحل الحمل يمطحملحمس/ محليممغ 
يحمقجخمؿ/  يحمي جخمل؟ مخفؿ/ ممسحملمجعمجتي يحمقجخمؿ يف اجلحمت  رممسجخمؿ ا ممسحملمجعى 

« ٌُ ََن املؤي ْم اهقيايث يٌ ربُ  يُس  ، ُُ ؿَ لََ  ُ، خىت يضع عويي
أعصف، فال/  بِّ ؾيقصره ةشٍْبُ، ؾيقْل/ ِن حعصف؟ ؾيقْل/ أي رَ 

َعٓ  ،ا عويك يف ادلٍياَّ ؾإين فس ظرتتُ  ْم، ؾُيع  ا لك ايل وإين أػؿِص
ِ  صديؿثَ  ّى ىلع رؤوس ى ة، وأيا المؿار واملَاؾقْن ؾُيَادَ ُِ خعَاح
ْا ىلع اهلل /اخلالئـ  .(1)«ِؤالء اذليٌ لشة

جحتمخل يمجتجخمبي كيممسمجتىمعىمغحمس/ يىمعىمغحمس هل،  ،ي مخفؿ احلممسحمل يف اججلمجعحجس ييٍىجسجحمً 
دكف أف يجخممخفىمغيحم يمطججلييحم، جحتمخل يممسهل يمطمحميحم،  ،كججلسحمل ال يحملحمججخمق مخلحمل محلمجتيحم

ا، كمخفؿ/ لجخم لمخل جى  مخلحمل  ًممق إال لججلحمجي ً ٍ جحتمخل سمخم احلممسحمل س ن ححصحجسيحجسن
 .(2) جحميكذلممق املحمقـ لاكف يجيغ جل أف 

كججلسحمل ال يحملحمججخمحجم  ،كمخفؿ الؿ حمل ممسمجعحجس/ إف ا يىمعىمغحمس اذلجحمجخمب
 .(3)كإف ب ،حمجىت يجخممخفىمغيحم يمطججليمجم يجخمـ اججلحمقيمخل ،مخلحمل اليجشحمجيىمغ

                                                           
 مخض هل.، كالججلىمغ(2768، كمممسججلمخل )(7514، 6171، 4685، 2441( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
 .(1/471) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل» (2)
 .(1/471) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل» (3)
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يمطحمل  (1)-كحجمجخم مخلحمل املجحسرضمخلني-كيمطحمل أيب يمطمحتحملف اجلمجمحجسم 
مخم الحمسجمتىحل محشحمجيىمغمجتيحم يجخمـ اججلحمقيمخل»مخفؿ/  ممسججلحملف ٍمجعمخضى يمغيحمقحمسأ أيمطالحجم  ،حي

يمغذا حمجممسمحميحم، جحتمخل  ،يف أممسىمغججلمجم يمغذا ممسحيحم، يمغذا اكد يممسجخم  حمطمحميحم جحمحمطحمس
 .(2)«يمغذا يه مخفحجس يِحجسججلىٍ حمجممسمحمت ،جحمحمطحمس يف أيمطالحجم

ا»/  كحجمىجسق اججلمخضىمغ مخفحجس حتحملىحل مخفجخمهل َّ ُد  ً ح تِِع العيئَث احلعََث َت
َ
 «أ

ُدّا» / دكف حمجخم اليحلمجت، يمغحمقجخمهل ،ا ى مخلمجعىن حمجخم اججلمجعحمقجخمر  ً محلمحمي  «َت
 كإف اكجحم مخلمحتبمجت يف اليجشحمجممغ. ،ا ى يمطحجسـ املاىمحىجسة مجم

اججلمخضىمغمجتني مخفحجس اىمغحمقمجت ا ى حمجخم اججلمجعحمقجخمر،  مجتحمجمخض أف لككيال
 كاىمحمجتججلىمغمجت يف حمجخم اليحلمجت.

 ٌٖٚ احلط١ٓ متخٛ عصس ض٦ٝات؟

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

يا يٌ معوٍى يُصيتُ »/  جليبا كيممصمجمحجس لججلمجتممشمجعيممغ حمجحجسيجحت
ْاهُ  ى مصٌض أذً  لًا حتطُّ الشجصةُ  ،هل ظيِّئاحُ الَّ خطَّ اهللُ إ ،ؾًا ظ

 ، كيمغييحم دمممط الممسحت.(3)«ورَفّا
يف جحتجخماب إيف   كيممصمجمحجس ججلمجعحجسـ اتلممشمجعيممغ/ مخفجخمؿ اجليب

                                                           
 كلمخل يججلحمقيحم. ^أممسججلمخل زمخلحمل اجليب  /أم( 1)
 .(1/472) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل» (2)
 (.2571(، كمممسججلمخل )5661( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )3)



 
 
 95 

ُُ اهلل ةّا درجثً  عْةً لى ََي ُط رُ »املممسحمتحجس لججليجشالة/  وخطَّ  ،إالَّ َرَذَع
 ، أم/ كاحمجحجسة.(1)«عَُ رعيئث

عُجُس هلل ظجسةً إال ؾإٍََّك ال ت»/  يمطحمل اجليب كحمجحجسيجحت جحتجخمرف
 .(2)«وخطَّ عَك ةّا رعيئث ،رؾعك اهلل ةّا درجثً 
املؤيٌ يٌ شْكٍث  يا يصيب»/  يمطحمل اجليب كيف حمجحجسيجحت اعئممص

ْفّا إالَّ   .(3)«أو خطَّ عَُ ةّا رعيئثً  ،رؾعُ اهلل ةّا درجثً  ؾًا ؾ
  /كحجمىجسق الممسحت حمحملجخمججل ا ى مخل اكف يف حمجمخف ا، أمخل ؾصع

 ال يحملحمججخمق إال االممسمجتحمجالؿ مخلحمل اججلمجعد.مخل اكف يف حمجمخف اججلمجعد يمغ

 ٚملاذا ناْت احلط١ٓ متخٛ ايط١٦ٝ؟

ألف اليش  يحمسكؿ ممشحجسق، محلحمل جحمحمسل ذلممق يف املحمجممسجخمممست، 
 يمغجلمجمر يحمسكؿ الججليىحل.

  /مخلحمقمجتىض حجمىجسا الالكـ أف الممسحت حملحمججخم احلممسمحمت؟ؾإن  فين 

ْاب/  يمغف مخفيىحل/ يمغمجمىجسا يججلحمسـ »، مخفؿ/  Pمخل ذمحلحمسق احمل اججلحمقيمخل ؾاجل
، كاججلحمقحمسآف (4)محمت لممسحت، كحجمىجسا مخفجخمؿ املمجعزتججلمخلمحميحم إحمجط احلممس

                                                           
 (.649(، كمممسججلمخل )477( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
 (.488( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )2)
 (.2572(، كمممسججلمخل )5641) جحسرم( أىمححمسجمتيحم ابل3)
/ ، يمغحمقؿ(473)ص «مخلحمقالت اإلممسالمخليني»/ يف احلممسحمل األححصمجعحمسم ككىجسا ذمحلحمسق أجخم( 4)

كحمجحمقيحمق مخفجخمؿ املمجعزتججل يف املجخمازجحم أفَّ احلممسمحمت سجخمف حممخض لججلممسحت »
كسجخمف أيمطحمطمخل مخلمحممجم، كأف الممسحت سجخمف حممخض لججلحمجممسمحمت كسجخمف أيمطحمطمخل 
= 
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ا ى أف احلممسمحمت يه اججليت حتممش الممسحت ال  كالممسمحم مخفحجس دالَّ 
﮴ ﴿ اججلمجعيحلجمس؛ محلحمل مخفؿ مجعىل/ ﮳  ﮲  ، [114]حجمجخمد/ ﴾ۓ

ـِ اهلَل خيرًُا لََج »ملمجعذو/   كمخفؿ اجليب
ح تِِع العيئَث احلعََث  ،احَّ

َ
وأ

 ٌٍ ـٍ َخَع
ـِ انلاَس خبُوُ ِ ا، وَراه َّ ُد  ً  ، مخفيىحل/ كاججلحمقحمسآف كالممسمحم مخفحجس دالَّ «َت

ا  محلمجتبي  كإحمجط احلممسمحمت لممسحت، يمغال ييرٍضىبي  ،ا ى املجخمازجحم
، كال ييحمسىدُّ  يمغًٍمجعىحلى أحجمًىحل -حملحمتحمسَّد محلجخمف املمجعزتججل مخفلجخمق  اججلحمقحمسآفي  مجعممشيحم مجعخمشو

 ا ى مخلحمل مخفهل. ابلىحضىحلي  دُّ حمسى ىحل احلمخف ممحمل مخفهل، كيي ىحل جحمحمق -اهلجخمل كاتلمجعيجش
 (2)،كاألجحمبي  (1)،يمغمخل املجخمازجحم/ يمغحملىجسمحلجخمرة يف ممسجخمرة األيمطحمساؼ

 . (5)كاحلمخف (4)،كاججلحمقريمط (3)،كاملمخلمحمجخمف
                                                           

= 
، كحجمىجسا مخفجخمؿ بلمجعخمش املمجعزتججل ال ↓يمخل . محلىجسا ذىمحلحمسى أجخم احلممسحمل كاحمل اججلحمق«مخلمحممجم

دميمجعمجممخل؛ ألفَّ دممجمجخمر املمجعزتججل ا ى إمخضؿ دميممط اججلمخضاعت لممسح الجخماحمجحجسة، محلحمل 
 (.115صممسييت )

ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿/ مجعىلمخفجخمهل  (1)
 [.9-8اآليت ]األيمطحمساؼ/ ﴾ڻ ڻ 

اآلي  ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿/ مجعىل( إححصرة إىل مخفجخمهل 2)
 .[47]األجحمبي /

 ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿/ مجعىلمخفجخمهل  /( يمجع 3)
 .[113-112]املمخلمحمجخمف/اآليت 

ڃ ڃ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿/ مجعىل( إححصرة إىل مخفجخمهل 4)
 .[9-6]اججلحمقريمط/اآليت  ﴾ ڃ ڃ

 ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿/ مجعىلمخفجخمهل  /( أم5)
= 
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ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿ يمغحمقحجس مخفؿ ا مجعىل/ ،كأمخل اإلحمجط

، كىمغممسري [33]ممسجخمرة حمحملحجس/ ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
مخل املمخضالت، ال ألف املمخضىحل اإلمخضؿ حجم حجممحم لحمسدة؛ ألجحممجم أيمطحمط

ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ﴿ يمحمحمجرص يمغيمجم، كمخفؿ مجعىل/

 بىٍمجعحجسي لججليجشحجسمخف [264]ابلحمقحمسة/ ﴾ې ى حمسىخمشى ، يمغمجمىجساف ممسبف يمطى
َّيحمى  ِحمل كاألذل حبؿ املمجتيجشحجسؽ  يمغمخضالحجم، ححصى ممسحمججحميحم مخضالجحممجم لحملى

ڻ ڻ  ﴿ ري ن ف مخضالف محشحجسمخف لِك كاحمجحجسو مخلمحممجمحمل، كمخفؿ مجعىل/

ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

﮵   ﮴  ﮳   .[2]احلحمتحمسات/ ﴾ے ے ۓ ۓ﮲ 
 . (1)«يٌ حصك صالةَ اهعرص ؾقس ختَط عًوُُ»مخفؿ/   يمطحمل اجليبك

/ -كمخفحجس ع يممط اججلمجعيمحم-ألـ كدل زيحجس حمل أرمخفمخل  كمخفججل اعئممص 
ا أجحميحم مخفحجس أمخضىحل جمتمجمدى »  .(2)«إال أف يمجتجخمب ،ا مخلممط رممسجخمؿ قي أىمحربم زيحجسن

؛ يمغحمقؿ/ يجيغ ل ججلمجعحجس أف كمخفحجس جحممحش أْححجس ا ى حجمىجسا يف ركايو
 ،يمغحممسمجتحجسيحمل كيزتكج، ال يحمقممط يف حمحمطجخمر ،يزتكج إذا ىمحؼ ا ى جحمىمغممسيحم

                                                           
= 

 .[37-19]احلمخف/اآليت 
 (.594، 553يف محشحمجيخمت ابلجحسرم )( 1)
، كيمطحجس الحمسزاؽ يف (3112)كادلارمخفمخض  ، (5/331) «اليحلربل»أىمححمسجمتيحم ابليمجمٌف يف ( 2)

 .(14812)، رمخفمخل (185 -8/184)امليجشمحمممغ 
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 يمغيحمجممش يمطحملججليحم. 
يمغذا اممسمجتحمقحمسٍَّت مخفيمطحجسة الرشيمجع أف مخلحمل الممسحت مخل حيممش 

ًٍ  /احلممسمحمت إلدمع، كمخلمحممجم  ممشى مخل حيمخضمجم جلِمحش؛ جمتز أف حتي
 .حمجممسمحمى اتلجخمرً  (1)ةً دى ممسحي املمجعكى 

ع الممسػػججلممغ ا ى املجخمازجحمػػ، كإدمػػ ،كالممسػػمحم ،كمخفػػحجس دىؿَّ اججلحمقػػحمسآف
كيمغحجسمجم/ ايمطمجتر الحمساجمتخمت، يمغييحلجخمف اتلجحتري كاججلمجعحملىحل هل دكف املحمسجمتجخمح، 

ي اجلسي يجخمـ اججلحمقيمخل، يمغحملػحمل اكجحمػ »/  مخفؿ احمل مممسمجعجخمد ىممسى حيي
ممسحيحم أكرث مخلحمل حمجممسمحميحم جخماحمجحجسة دىمحىحل اجلر، كمخلحمل اكجحم حمجممسمحميحم 

/«أكرث مخلػحمل ممسػحيحم جخماحمجػحجسة دىمحػىحل المحمػ
ى
أ ڱ ڱ  ﴿ ، جحتػمخل مخفىػحمسى

ڻ ۀ ۀ ہ  ڻں ں ڻ ڻ 

إفَّ املػػزياف خيػػممغ »جحتػػمخل مخفػػؿ/  [9-8]األيمطػػحمساؼ/ ﴾ہ ہ ہ 
كمخلحمل اممسمجتجخمت حمجممسػمحمييحم كممسػحييحم اكف »مخفؿ/  «حملمحتحمقؿ حمجو أك يحمسجمتخمتي 
  . (3)، (2)«مخلحمل أمحشحمجب األيمطحمساؼ

كا ى حجمىجسا يمغمجمىحل حيممش الحمساجمتخمت املحمسجمتجخمح حمجىت جيمجعججليحم محلف لمخل 
                                                           

 ( يمجع / املمجعكدة إىل اذلجحم مجعحجس اتلجخمر مخلمحميحم.1)
ـه اممسمجتجخمٍت حمجممسمحممجممخل مخلممط ممسحمجممخل. راجمتممط/ 2) ىمغممسري »( أمحشحمجب األيمطحمساؼ/ مخفجخم

 (.2/216) «محلمحتري احمل
 .(زكاحجس جحممجعيمخل -411رمخفمخل ) «الحمسحجمحجس»أىمححمسجمتيحم احمل املرؾ يف ( 3)
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يمغييحم  يسحمل؟ أك حيممش مخل مخفججليحم ملجخمازجحم، كيًف اتلجحتري لججلحمقحجسر الحمساحجس؟
مخفجخمالف لججلحمقججلني ملجخمازجحم، يج  يمطججليمجمحمل أجحميحم إذا اكجحم احلممسمحمت 

 ،يمغمجمىحل يحجسيمغممط الحمساجمتخمت املحمسجمتجخمح دمججلن  ،أرجمتخمت مخلحمل الممسحت جخماحمجحجسة مخلمحتالن 
يمغيمحتب ا ى احلممسمحمت لكمجم، أك يممسحمقممش مخلحمل احلممسمحمت مخل مخفىحل 

كال يمجعمخف ا ى ججلممق الممسحت، يمغيًف  ،يمغال يمحتب يمطججلييحم ،الممسحت
 يمغيمحتب يمطججلييحم كحمجحجسق؟ ،هلاججلحمقحجسر الحمساحجس ال مخلحمقىحل 

 كحجمىجسا األمحشىحل يمغييحم مخفجخمالف ألمحشحمجب املجخمازجحم. 
حجمىحل يحجسىمحىحل اجلر مجتججلممق  ،ككىجسلممق إذا رجمتحمج الممسحت جخماحمجحجسة

الجخماحمجحجسة اججليت ممسججلحمل يمطحمل مخلحمقىحل، أك سىحل الممسحت اججليت رجمتحمج؟ 
 .(1)«مخلسى ا ى اججلحمقجخمججلني. حجمىجسا لكيحم ا ى أمحشىحل أمحشحمجب اتلمجعججليىحل كاحلً 

 ذلممق/ أف أحجمىحل ني أحجمىحل الممسمحم كممعريحجممخل يف مخلحجسار اخلالؼك
كف مجتحجسايمغممط احلممسمحمت كالممسحت، كحجمجخم مخلىن املجخمازجحم ني  الممسمحم ييحمقحمسُّ

كمخفحجس ، كىجسحجم احلممسمحمي يمطمحمحجسحجممخل لممسحً، احلممسمحمت كالممسحت
، ليحلمحممجم ال يمخضىحل أمحشىحل يمطمحمحجسحجممخل جحتجخمابى مجعخمش األيمطحملؿتيًٍمخضىحلي الممسحي 

ىحل دميممط األيمطحملؿ يمطمحمحجسحجممخل ،اإليحملف إال  كدميممط األيمطحملؿ، كال تىٍمخضي
كممعريحجممخل إىل إمخضؿ  ، كاخلجخمارجاملمجعزتججل دممجمجخمر كذحجمججلسىمغحمس، 
، األيمطحملؿ لممسح الجخماحمجحجسة حمقممط مخلحمل املحمس كاحلممسمحمت دميممط 

                                                           
 (.225ػ  3/223) «زاد املمجعد»(، كاجحمحمطحمس/ 279ػ  1/277) «مخلحجسارج الممسليحلني»( 1)
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 كاىمحمجتججلىمغجخما يمغيحمل حمحممجممخل/
جحممجم حتممش مم حمقحجسمخلمجم يمغإذا ارس مخلمجعيجشين »/ ؾقال ةعضّى -

رحجم، كارًف مجعممشمجممخل إىل أمحشىحل اإليحملف ممعري أجحميحم مخلحمل اججلمخضاعت حمقحجسٍ 
إف ححص  يمطىمغ يمطمحميحم  ،جخمكجخمؿ إىل ا مجعىلكأمحمسق م ،ال يحمقجخمؿ تلجحسججليحجس

جحتمخل أدىمحججليحم  ،ىجسجحمجخمريحم يحمكإف ححص  اعمخف ،أك بممصىمغيمط الممصيمغمجعني ،حمسْحمجتيحم
 .(1)«المحم حمسْحمجتيحم

ْارج/ ؾأيا - يمغىجسحجم دممجمجخمر املمجعزتججل، كدميممط  املعزتهث واخل
اخلجخمارج إىل إحمجط دميممط اججلمخضاعت ملمجعيجشي الجخماحمجحجسة، يمغىمغمخف 

يحمل يف اجلر مجعزتججل املجحسرِلً كامل ،مخلىجسحجم اخلجخمارج املسىمغحمسيحمل ذلجحم»
ليحلرية اججليت حمقحجسمخلمجم األلجخمؼ مخلحمل احلممسمحمت، يمغف اججلىمغحمسيحمقني 
مخلمجتىمغحمقف ا ى ىمحججلجخمد أررب اليحلحمس يف اجلر، كججلسحمل اخلجخمارج 
زىمغحمسكحجممخل، كاملمجعزتججل يمغممسحمقجخمحجممخل، كالك املىجسحجمني ىحضىحله يف ديحمل 

 .(2)«اإلممسالـ، خمججلممغ لججلحملمحمحمقجخمؿ كاملمجعحمقجخمؿ
مجعزتججل ا ى اممسمجتحمجحمقؽ ىن امل»/ «املجخمامخفممغ»مخفؿ اإليج يف 

اججلمجعحمقب كمخلمحميمغيحم لججلمحتجخماب كاممسمجتحمجحمقمخفيحم/ إحمجط اججلمخضاعت ملمجعيص، 
/ حملمجعيجشي؛ أم/  ،جحتمخل اىمحمجتججلىمغجخما يمغحمقؿ دممجمجخمر املمجعزتججل كاخلجخمارج أيممشن

                                                           
يحم.( كردَّ 1/135) «ححصمجع اإليحملف»( حمجىك ذلممق لكيحم ابليمجمٌف يف 1)  ق، كأجمتب يمطحمل أدتلَّ
 (.1/281) «مخلحجسارج الممسليحلني»( 2)
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يمطحجس ا ىحضجخمؿ  حملٍ سرية كاحمجحجسة حتممش دميممط اججلمخضاعت، حمجىت أف مخلى 
ا، كال خيىف  ،جحتمخل رشب جمتحمسيمط َخحمس ،يمطحملحمسق يمغمجمجخم محلحملحمل لمخل يمجعحجسق أحجسن
ألجحميحم إججلىمع  لججلمخضاعت للكي، كمخلمحمؼو لججلمجعحملجخممخلت ادلاججل ا ى يمغممسدق؛ 

جحتجخماب اإليحملف كاججلمجعحملىحل اليجشججلخمت، مخفؿ اآلمخلحجسم/ إذا اجمتمجتحملممط يف املمخلحمل 
كممعريحجممخل أجحميحم ال  (1)ت يمغدمع أحجمىحل احلمخف مخلحمل األححصيمطحمسةالَّ ىحضاعت كزى 

كال يمطحمقيحم، يمغف أجحتيحم يمغىمغممشججليحم، كإف اعمخفيحم  ،جي ا ى ا جحتجخمايحم
 ،مجعيصيمغمجعحجسهل، ىحل هل إجحت اججل ، كذحجم (2)كيمطحمقب املمخضيممط أيممشن

ٍممش الحمسَّ  يمغال يمطحمقب ا ى زججلو مخلممط  ،تالَّ املحمسجمت إىل أف اإليحملف حيي
اإليحملف، محلحمل ال جحتجخماب ججلمخضيمط مخلممط اججلسىمغحمس، كمخفججل املمجعزتججل/ إف 

كإف زادت ا ى زاليحم،  ،محلرية كاحمجحجسة حتممش جحتجخماب دميممط اججلمخضاعت
 أفَّ مخلحمل كذحجم اليَّيئ كامحميحم إىل راعي اليحلرثة يف املحمج حملى ممش، كزىخى

مجم، كمخلحمل ً الَّ زى  أحمجمخض يمطحمقبى  يحمً ً الَّ زادت ىحضاعيحم ا ى زى  حمسى يحم ككىمغَّ
يمغحمقؿ  ،ىحضاعيحم، جحتمخل اىمحمجتججلىمغ يحم ا ى ىحضاعيحم أحمجمخض جحتجخمابى ي الَّ زادت زى 

ت رسحجم مخلحمل ممعري أف الَّ أحمجمخض الحمسَّ  اليَّيئ/ إذا زادت اججلمخضاعتي 
                                                           

 .يف امليجشحجسر ( محلىجسا1)
، كحجمىجسا خم2) ججلممغ ( كممسمجتيت حمجاكي حجمىجسا املىجسحجم يمطحمل الربي جحمىمغة اتلمجعججليىحل أيممشن

مخفحجس كيمطحجس جحت اججلمخضمجعني، كيمطحمقب  لججلمحميجشجخمص اججلحمقحمسآجحمي كاجلجخمي؛ ألف ا 
. ٍكىفى مخلمحميحم يف كىٍيمطحجسو

ى
، أك أ  اججلمجعمحشني، كال أحمجحجس أمحشحجسؽ مخلحمل ا يف مخفجخمؿو
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ت أحمجمخض الَّ يمحمحمقمحش مخلحمل جحتجخماب اججلمخضاعت يش ، كإذا زادت الحمسَّ 
ت يش ، الَّ اججلمخضاعت حمسمخلمجتمجم مخلحمل ممعري أف يمحمحمقمحش مخلحمل يمطحمقب الحمسَّ 

أك  ،كمخفؿ اإلمخلـ الحمسازم/ مخلىجسحجم اليئ أف اججلمخضرئ مخلحمل اججلمخضاعت
املمجعيجشي يًف حبهل كيممسحمقممش مخلحمل الممسمخف حمقحجسرق، كمخلىجسحجم امحميحم أجحميحم 

كيًف  ،يمغحممسحمقممش املتممسكيف ،يحمقىحل أجمتحمسا  اثلجخماب جمتحمسا  اججلمجعحمقب
-ىحل مخفجخمهل، كمخفؿ اليئ/ حيممش مخلحمل اججلمخضاعت الحمساحجس، كا ى حجمىجسا حيحمل

حمقحجسر املمجعيص اججلمخضر مخلحمل ممعري أف يمحمحمقمحش مخلحمل  -أم/ الممسحمق
، يمغف ٌف هل مخلحمل ججلممق اججلمخضاعت زاحجس ا ى مخفحجسر املمجعيص يش  أمحشالن 

 
ي
يحم كإال يمغال، كال خيىف أجحميحم حتسمخل، كججلحجمس إمخضؿ  يى ثً املمجعيص أ

حمق أم/ إمخضؿ مخفحجسر مخلحمل اججلمخضاعت الممس-اججلمخضاعت ملمجعيص 
أكىل مخلحمل اججلمجعيحلجمس؛ ألجحميحم إمخضؿ  -حملممسكييحم مخلحمل املمجعيص اججلمخضر

حمسَّ ًمخلحمل أف  أحمجحجس املتممسكيني آلىمححمس، ىحل اججلمجعيحلجمس حجممجممحم أكىل؛ مل مى
 .(1)«احلممسمحم جتحمسل مجعرش أمخلمحتهل كالممسح ال جتحمسل إال حملمحتججلمجم

كاىمحمجتججلىمغ »/ Pيمغحمقؿ أجخم احلممسحمل األححصمجعحمسم وأيا املصجئث/  -
/ يمغحمقؿ مخفججلجخمف مخلمحممجممخل/ اإليحملف حيممش املحمسجمت يف املجخمازجحم ا ى مخلحمقتلني
في  ٍكزى
ى
مجعى  يمطحمقب اججلىمغممسمخف؛ ألجحميحم أ ا، كحجمىجسا  ِىجسبي مخلمحميحم، كأف ا ال حي مجخمحمجحجسن

                                                           
 (.513ػ  3/512لإليج ) «املجخمامخفممغ»( محلمجتب 1)
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مخفجخمؿ مخلحمقىحل حمل ممسججليحملف. كمخفؿ مخفججلجخمف مخلمحممجممخل مجتحمتجخميحمس يمطىجساب 
املجخمحمجحجسيحمل، كأف ا يجخمازف حمجممسمحممجممخل بممسحمجممخل، يمغف رجمتحمج حمجممسمحممجممخل 

كهل أف يمجتىمغممشىحل  ،أدىمحججلمجممخل المحم، كإف رجمتحمج ممسحمجممخل اكف هل أف يمجعىجسمجممخل
كال رجمتحمج ممسحمجممخل ا ى  ،يمطججليمجممخل، كإف لمخل حمسجمتخمت حمجممسمحممجممخل ا ى ممسحمجممخل

 .(1)«، كحجمىجسا مخفجخمؿ أيب مخلمجعذيمطججليمجممخل لمحمً  ىحلى ممشَّ ىمغى حمجممسمحممجممخل تى 
إذا اجمتمجتحملممط يف املمخلحمل »يمغحمقؿ اآلمخلحجسم/ وأيا األشاعصة/  -

كممعريحجممخل/ أجحميحم ال  ىحضاعت كزالت يمغدمع أحجمىحل احلمخف مخلحمل األححصيمطحمسة
كال يمطحمقيحم، يمغف أجحتيحم يمغىمغممشججليحم، كإف اعمخفيحم  جي ا ى ا جحتجخمايحم

 ،يمغمجعحجسهل، ىحل هل إجحت اججلمجعيص  .(2)«كيمطحمقب املمخضيممط أيممشن
؛ ألجحميحم ممسحمججحميحم مخفحجس كيمطحجس اججلمخضمجعني ىحل حجمىجسا حمؿه يف حمجِمخف ا 

حجس اججلمجعيجشة مجعحمقيحم، كى  ال يمجتجحسججلَّممغ كال  اً  حجسي يمطٍ كى ثلجخماب، محلحمل جخميمطَّ
ا؛ يمغحملحمل حمطحملَّ أف ا  ؿ أحجسن ججلممغ كى  يتحجسَّ يمغحمقحجس أيمطحمطمخل ا ى ا  قي حجسى يمطٍ خيي

اججلىمغحمسي، كجحمدل ا ى جحمىمغممسيحم خلىجسالف كالممصحمق ؛ يمطيذنا  مخلحمل 
 كاججلمجعُل. ؿالممشال

مخل كاألممسب سى كإجحمحمل يحمقجخمؿ مجمىجسا الربي جحمىمغة اتلمجعججليىحل كاحلً 

                                                           
 (.151)ص «مخلحمقالت اإلممسالمخليني»( 1)
 .(3/513)لإليج  «املجخمامخفممغ» (2)
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كامخفمجتممشمجم لججلمحتجخماب كاججلمجعحمقب، كحجمىجسا خمججلممغه لججلحملمحمحمقجخمؿ كاملمجعحمقجخمؿ؛ يمغمخل 
ني، كيمطحمقب املمحمحمقجخمؿ/ يمغحمقحجس جحممخضمخف اججلحمقحمسآف كالممسمحم محتجخماب اججلمخضمجع

اججلمجعمحشني، ككردت اجليجشجخمص اججلحمقحمسآجحمي كاجلجخمي محتجخماب األيمطحملؿ؛ كذلا 
كمخلسىمغحمسات  ،جخمارد أحجمىحل اججلمجعججلمخل ا ى اتليجشمحميممغ يف جحتجخماب األيمطحملؿ

اذلجحمجخمب اججليت سىمغحمسحجم اليجشالة كاليجشيـ  /، كمخلحمل ذلممق(1)اذلجحمجخمب
ًججلمخلى مخلحمل ديحمل  كاليجشحجسمخف، أك اذلجحمجخمب اججليت يسىمغحمسحجم اججلمجعيحملحمسة كاحلمخت، كيمطي

يُّ   مخل مخفججليحم، محلحمل ىمجمحجسـ اتلجخمر مخل مخفججلمجم كحملحمججخمق. اإلممسالـ أجحميحم جيى
مخلً  كأمخل ا ى أمحشجخمؿ الربي جحمىمغة اتلمجعججليًىحل » - ، كاألممسًب  كاحًلسى

 كامخفمجتممشمجم لججلمحتجخماب كاججلمجعحمقب/
يمغألمحمس محمسدكده يمطمحمحجسحجممخل إىل حمخمش املممصح مخلحمل ممعري ايمطمجتر يش  
مخلحمل ذلممق، كال ييٍحجسرىل يمطمحمحجسحجممخل مخل يىمغمجعىحل ا، ىحل جيجخمز يمطمحمحجسحجممخل أف 

الممسحت  احلممسمحمت الحمساجمتحمج، كييثي محشحمجى  محشحمجى  ييمجعمخفًى 
مخلممط اممسمجتجخمامجمحمل يف اججلمجعحملىحل،  الحمساجمتحمج، كأف ييٍحجسًىمحىحل الحمسجمتججلني اجلرى 

ا مخلممط  ٍحملحمسن مخفً خى كأحمجحجسحجمحمل يف ادلرؾ حت اآلىمححمس، كيىمعىمغحمس لحمسيحجس كييمجعى
ٍحمل لمخل ييمخضٍمجعيحم رى  اممسمجتجخمامجمحمل مخلحمل دميممط الجخمجمتجخمق، كييمحمىِمجعمخلي  ِىجسبي ممشُّ مخلى حملٍ  ، كييمجعى  مخلى

ٍمجعًيجش  ، كال ًحمجٍيحلحملى ، يمغججلحممشُّ رى  يحمً لمخل حى ، كال ، كال يمطججله ه جمس يمطمحمحجسحجممخل ممسه
                                                           

، محلحمل أججلَّممغ «جحتجخماب األيمطحملؿ»محلمجتن يف  Pيمغمخض ادلمخلييط احل محشمحمممغ( كمخفحجس 1)
 .«أممسب املىمعىمغحمسة»أك  «مخلسىمغحمسات اذلجحمجخمب»حمجحمتحمس كممعريق يف  احمل
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مجخمازجحم، كال إحمجط، كال حجسايمغممط ني احلممسمحمت كالممسحت، كاخلجخمؼ 
 مخلحمقحجسكرو 

؛ إًٍذ ًمخلحمل الحمس مجعىجسيمجمحمل، كلكُّ ا ى املحمجممسحمل كامليس  كاحمجحجسه
ٍمجعججلىمخلي  يحم إال ىمحر الحمسممسجخمؿ أجحميحم ال  هل يمغحمتحمسه يمطججلييحم، ال حي امخلمجتمحميمطي

 .(1)«مجعحجس كمخفجخميمطيحم ربق ججلمجعججلمخل ا يسجخمف، يمغيحملمجتمحمممط كمخفجخميمطيحم ملمخضحمقً ىمح
كحجمىجسا لكيحم مخلمحممخفخمشه دليحمل اإلممسالـ، كخمججلممغه لججليحلمجتب كالممسمحم،  -

كإدمع أحجمىحل الممسمحم كالحمليمط يف املجخمازجحم ني احلممسمحمت 
، كإمخفمخل املزياف يف اآلىمححمسة، كجحتجخماب املمخضيممط ا ى ىحضيمطمجتيحم، (2)كالممسحت

كيمطحمقب اججلمجعيص ا ى مخلمجعيجشيمجتيحم، كجمتمجعىحل اججلمخضيمط ممسبن يف اثلجخماب، 
أف املمجعيجشي ممسه يف اججلمجعحمقب، كحمسي املممسبت ا ى  محلحمل

 يحم اججلحمقحمسآف، كجحممخضحمق يحم الممسمحم. دى رى أممسمجم، ا ى مخل كى 
أف  (3)كيمغيمجم»ممعحمسكة حجسر/  حمليف الكمخليحم يمط Pمخفؿ احمل اججلحمقيمخل 

اليحلرية اججلمجعحمطيحمل مم دكف الرشؾ مخفحجس سىمغحمس حلممسمحم اليحلرية 
ا بممصمجمجخمدً مخلسىمغَّ  (4)مخلحمل حمجىحضو  املحمجي؛ محلحمل كمخفممط الجمسُّ  حجسرنا، يمغفَّ  قً حمسن

مخل اححصمجتحملججل يمطججلييحم حجمىجسق احلممسمحم اججلمجعحمطيحمل مخلحمل امليجشججلحمج، كممشحملمحممجتيحم 
                                                           

 (.1/281) «مخلحجسارج الممسليحلني»( 1)
 .( كمخفحجس ممسحمق أدججل ذلممق يف محشحجسر حجمىجسق املممسججل يمطحمل احمل اججلحمقيمخل 2)
 ( يمجع / ممعحمسكة حجسر.3)
إحليحم/ أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم كاحلحجسيجحت املممصر  ،( يمجع / حمجىحض حمل أيب ججلمجتمجع 4)

 (.2494(، كمممسججلمخل )3117)
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مخلحمل حم ا هل، كرخمشق مجم، كيمغحمسحمجيحم مجم، كمخلحجميحم لججلحملالس 
مخلحمل املىمغممسحجسة،  ىمغيمطججلمجم؛ أيمطحمطمخل مم اححصمجتحملججل يمطججلييحم ممسح الِجمس 

 ،يمغزاهل ،كممشحملمحممجتيحم مخلحمل ىمعخمش ا هل، يمغىمعججل األمخفجخمل ا ى األخمشمجعممغ
حمجيحلحمل ا يف اليجشحمج كاملحمسض اجلححصئني كأمخضىحل مخلحمقمجتممشق، كحجمىجسق 

مخلحمل احلممسمحمت كالممسحت، املجخمجمتني ليجشحمج اججلحمقججل كمحمسخمشيحم، كيه 
يمغف  يف اليجشحمج كاملحمسض الالحمجحمقني لججلحجسف؛ جحمحمطري حمجيحلحملمجتيحم مجعىل

األمخفجخمل مخلمحممجمحمل يحمقمجمحمس املىمعججلجخمب، كييجشري احلسمخل هل، حمجىت يىجسحجم أجحتحمس 
األخمشمجعممغ، يمغمجمىجسق حمجيحلحملمجتيحم يف ىمحججلحمقيحم كمخفممشيحم، كججلممق حمجيحلحملمجتيحم يف 

كحجمىجسا محلحمل أجحميحم جحت يف حمجخم الممسحت حلممسمحمت؛  رشيمطيحم كأمحمسق،
﮴  ﴿ ججلحمقجخمهل مجعىل/ ﮳  ، كمخفجخمهل [114]حجمجخمد/ ﴾ۓ﮲ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ مجعىل/

ُدّا»/ ، كمخفجخمهل [31]اججلجممس / ﴾ڱ  ً ح تِِع العيئَث احلعََث َت
َ
؛ «وأ
ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿ يمغمجمجخم جحته يف يمطيحلممسيحم؛ ججلحمقجخمهل مجعىل/

 ڻ ڻ ڻ ﴿ ، كمخفجخمهل/[264]ابلحمقحمسة/ ﴾ې ې ى

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

، [2]احلحمتحمسات/ ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے
إجحميحم مخفحجس أمخضىحل »يمحم/ كمخفجخمؿ اعئممص يمطحمل زيحجس حمل أرمخفمخل أجحميحم مل ع ججلمجعً 

يف احلحجسيجحت اذلم   ، ككحمقجخمهل«جمتمجمدق مخلممط رممسجخمؿ ا؛ إال أف يمجتجخمب
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يٌ حصك صالة اهعرص ختط »/ «محشحمجيحمجيحم»أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم يف 
كاآلجحتر ادلاججل ا ى حجسايمغممط  ،، إىل ممعري ذلممق مخلحمل اجليجشجخمص(1)«عًوُ

، كذحجمب أجحتحمس اججلحمقجخمم  احلممسمحمت كالممسحت، كإمخضؿ مجعممشمجم مجعممشن
 .(2)«حجمىجسا مخلىن املجخمازجحم كاإلحمجط مخلمحممجم حمل دكجحميحم، كا ى

 لججلحمجممسمحمت  ن مخضى كلجخم اكجحم الممسحت حمً  - حجم محلحمل ذ-مخلمخضججلحمقن
المحم، ىحل كمخل ٌف  مخل دىمحىحل أحمجحجسه  -إحليحم دممجمجخمر املمجعزتججل كاخلجخمارج

ـه  ٍ أمحشالن  إممسال ة كاأليمطحملؿ احلممسمحمت ممشي ى ، كإجحمحمل حتى يمغذا  ،ججلسىمغحمس كالِحمسدَّ
 حمجممسمحميحم، كيحجسؿُّ  يمطحمل اإلممسالـ يمغحمقحجس حمجممش يمطحملججليحم كذحجم أحمجحجسه  ارحجسَّ 

كاحلممسمحمت كالممسحت يف الممصجحسمحش  ،ا ى ذلممق اجمتمجتحملع اخلري كالرش
 حلممسمحمت املممسججلمخل  ن مخضى الجخماحمجحجس، كلجخم اكجحم الممسحت حمً  مل مخلمخضججلحمقن

 مخلحمل يمطيجشحملمجممخل ا  أف يًف حجسكف ذجحمو إالَّ  اجمتمجتحملمجع يمغييحم، كحمؿه 
َب »/ أجحميحم مخفؿ  يجحت يمطحمل اجليبمخلحمل يمطدق، كيف احلحجس َِ ْا ذَلَ لْ لى حُشٍت

ٍْم يُشٍتْناهللُ  ، (3) «ؾيؼؿص هلى ،ذى يعخؼؿصون اهلل ، ةسى وجَلَاَء ةق
كمخل يف مخلمجعمحمق ا ى اجمتمجتحملع احلممسمحمت كالممسحت يف  ،يمغحجسؿ حجمىجسا

مخلمجتىمغحمقجخمف ا ى أف الممصجحسمحش الجخماحمجحجس »، كأحجمىحل الممسمحم الممصجحسمحش الجخماحمجحجس
                                                           

 حمقحجسـ ختحمسجييحم.( 1)
 (.85)ص «اليجشالة كحمجسمخل ركمجم»(، كاجحمحمطحمس/ 425 - 3/423) «زاد املمجعد»( 2)
 .(2749)أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل ( 3)
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يسجخمف يمغييحم كالي  كيمطحجساكة مخلحمل كجمتمجمني خممجتججلىمغني، كيسجخمف 
 هل مخلحمل كجمتمجمني أيحمجخمرن  ،  مخلىمعجخمخمشن ىحل يسجخمف يمغييحم إيحملف  ممشن

كجحمىمغؽ، كإيحملف ككىمغحمس، كيسجخمف إىل أحمجحجسحجمحمل أمخفحمسب مخلمحميحم إىل اآلىمححمس، 
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ يمغييحلجخمف مخلحمل أحجمججليحم؛ محلحمل مخفؿ مجعىل/

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ ، كمخفؿ/[167]آؿ يمطحملحمساف/ ﴾ڄ

ثىىى هلمخل اإليحملف يحم مخلممط مخلحمقرجحم الرشؾ، يمغف  [116]يجخمممسممغ/ ﴾ڦ
ى
أ

اكف مخلممط حجمىجسا الرشؾ سىجسيه لحمسممسججليحم لمخل يمحمىمغمجعمجممخل مخل مخلمجعمجممخل مخلحمل 
كحجممخل محمسسجخمف  ،اإليحملف ، كإف اكف مخلمجعيحم يجشحجسيمخف لحمسممسججليحم

ألجحمجخماع مخلحمل الرشؾ؛ ال ختحمسجمتمجممخل يمطحمل اإليحملف لحمسممسىحل كرحلجخمـ اآلىمححمس، 
ب اليحلحمس، جخمف لججلجخميمطيحجس أيمطحمطمخل مخلحمل اممسمجتحمجحمقؽ أررحمقُّ يمغمجمال  مممسمجتحمجً 

حمس، كأمخل  ٍىمعىمغى كرشكمجممخل مخفممسحملف/ رشؾ ىمحيف، كرشؾ جمتٌل، يمغخليف مخفحجس حي
الٌل يمغال يىمعىمغحمسق ا مجعىل إال تلجخمر مخلمحميحم؛ يمغف ا ال يىمعىمغحمس أف 
يرٍشىؾ يحم، كرمجمىجسا األمحشىحل أجحتى أحجمىحلي الممسمحم دىمحجخمؿى أحجمىحل اليحلحمس اجلر،  ي

 .(1)«جحتمخل ىمححمسكجمتمجممخل مخلمحممجم كدىمحجخمهلمخل المحم؛ مل مخفـ مجممخل مخلحمل الممسبني
حجمىجسا لكيحم ا ى املجخمازجحم، كحجسايمغممط احلممسمحمت كالممسحت يف  يمغحجسؿَّ 

 الممصجحسمحش الجخماحمجحجس، كإحمجط احلممسمحمت لججلممسحت، كيمطيحلممسيحم.
                                                           

 (.282ػ  1/281) «مخلحجسارج الممسليحلني»( 1)
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 مجعخمشى  املمخلحملى  مجعىل كلممسمحم جحممحميحلحمس أف حيحمسـ اي »/ ججليِلُّ مخفؿ احلى 
كيحمقججلىحل جحتجخمايحم ألجمتىحل ممسحو أك ممسحت سجخمف مخلمحميحم،  ،جمتحمسا  حمجممسمحميحم

ٍحمل يحمقجخمؿ/ إف الممسحى  أك  ،مخفحجس حتممش اججلمخضيمطإجحمحمل أجحمسحمسجحم مخفجخمؿى مخلى
ًت يحم محلمجتبه جخمجمت إمخضؿ جحتجخمامجم أمحشالن 

ٍ
 ،كال ىمحربه  ، كذلممق أجحميحم لمخل يى

 .(1)«كال يحملسحمل أف يسجخمف مخلممط جحتجخمت اخلججلجخمد لججلحملمخلمحمني يف المحم
حمسى احلى  كحمجممسمحميحم  ،أف ممسحت املمخلحمل مخلمجتمحمحجمي الحمسا »/ ججليِلُّ كذىمحلى

أف  مخلي حجمَّ جخمى مجتى يمغال حي  ،ججلحممس حملمجتمحمحجمي؛ ألفَّ مخلممط جحتجخمامجم اخلججلجخمد يف المحم
يت ا ى  ،يسجخمف اتلًَّمجع املمجتمحمحجمي اججليت يممسمجتحمجحمقمجم املمخلحمل بممسحو 

 .(2)«جحتجخماب حمجممسمحمو ال جحممجمي هل
ـه  مخل الممسحت يف محلمجتيحم، كا ى لممسف جحمبييحم أفَّ ا  كمخلمجعججلجخم  مخفحجس مخفممسَّ

مخل يسجخمف  /مخل حملحمججخمق اليجشالة كاليجشيـ، كمخلمحممجم /يمغحملمحممجم ؛إىل أمخفممسـ 
ةو  مخلمحتحمقؿى   كحجمجخم اججلسىمغحمس كالرشؾ. ،جخمد يف اجلرمخل ييجخمجمت اخلججل /، كمخلمحممجمذرَّ

يف  ممسحو أك محلرية جخمجمت اخلججلجخمدى  يمغججلجخم اكجحم لكُّ »مخفؿ احملي حمجحمسـ/ 
 ،اممسح أك محلرية زىمغحمسن  كحتممش األيمطحملؿ احلممسمحم لاكجحم لكُّ  ،جمتمجممحممخل

كمخفحجس جحممحشَّ مجعىل ، ...كججلتممسكت الممسحت لكمجم، كحجمىجسا ىمحالؼ اجليجشجخمص

                                                           
 .(1/136) «ححصمجع اإليحملف» (1)
 .(1/136) «ححصمجع اإليحملف» (2)
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يمغيجشخمت أفَّ الممسح  ..،أفَّ األيمطحملؿ ال حيمخضمجم إال الرشؾ كاملجخمت يمطججلييحم.
 أجحممجممخل ىمحججلىمغجخما مخفجخمهل مجعىل/ ، كحمجىك يمطحمل املمجعزتججل(1)«ال حتممش احلممسمحم

يمغحمقلجخما حجممخل/ إف الممسحت  [114]حجمجخمد/ ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ﴿
كحجمىجسا ىمحالؼ  ،يىجسحجمنب احلممسمحمت، كمخفلجخما/ إف اإليحملف يممشيممط كحيممش

 ﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ مخفجخمهل مجعىل/
 بممسحو كاحمجحجسة.  ممسمخفممشه ريكمخفلجخما حجممخل/ إف اخل، [195]اؿ يمطحملحمساف/ 

مخلحمل  ىحلي ى حمقٍ يمغججلجخم اكجحم احلممسمحم ال تي »مخفؿ ححصييمح اإلممسالـ احمل يحملي/ 
 املمجتجخماحمسةً  كالممسمحمً  مخفحجس جحت ليحلمجتًب ، كمجمى حمجي حملٍ لمخل تى (2)محشحمج الممسح

اكجحم اليحلرية حتممش  ني احلممسمحمت كالممسحت، يمغججلجخم املجخمازجحمي 
 .(3)«حمجممسمحم يجخمزف مخلمجعمجم مخفى ٍ لمخل تى  احلممسمحمًت 

يمغال يحمسكؿ اإليحملف لكيحم، كال حيممش إال ججلسىمغحمس، كحجمىجسا حجمجخم اذلم 
 ،حيممش مجعخمش اججلمجعحملىحليمغحمقحجس حيممش دميممط األيمطحملؿ، كأمخل مخل دكف ذلممق 

 ،اليجشحجسمخفيمغفَّ ذلممق ييمخضىحل ججلممق  ؛[264/ابلحمقحمسة] كاألذل محلحمل يف آي املحملِ 
                                                           

(، كاملحمساد/ أف الممسح ال 4/41الحمل حمجحمسـ ) «كاألحجمجخما  كاجلحمجىحل ججلىحلاججلىمغيجشىحل يف امل»( 1)
ممش احلممسمحمًت  ؛ يمغحمقحجس محشخمت أف حتي ٍممش مجعخمش  مخلمخضججلحمقن مجعخمش الممسحت مخفحجس حيي

 احلممسمحمت ا ى مخل مىض كمخل ييت.
، كحجمجخم مخفجخمؿ دممجمجخمر املمجعزتججل 2) ( كحجمىجسا مخلحمل الزـ إحمجط الممسح لججلحمجممسمحم مخلمخضججلحمقن

 محلحمل ممسمخف. ،كممعريحجممخل
 (.5/218) «اجلجخمي مخلمحممجمج الممسمحم»( 3)
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ىَّ »ؿ ممعريحجم، يمغمجعد األمحمس إىل حمجحجسيجحت/ كال يمخضىحل ممسحمس األيمطحمل َِ وَيٌ 
؛ يمجع / أف الممسح ال مجتحمتكز (1)«بعيئٍث وعًوّا ُلخَِتج  هل ظيئث

ٍمخضيحم محلجخمجحممجم ممسحن  ؛ ممسجخما ه يف محلمجتمجتمجم، أك اججلمجعحمقب يمطججليمجم، أك مخل مخفحجس حتي
مخلحمل احلممسمحمت، يمغمجتيٍيحلمجت كاحمجحجسة، كييمجعمخفى محشحمجمجم يمطججليمجم مجعحمقب 

ٍممش مخل ييحمقىحل محلحمل حجمجخم  ،ال مجتممشيمطممغ ،ممسحو كاحمجحجسة ححصف احلممسمحم، كحتي
محلحمل  ،ممسح كاحمجحجسة، ال مجتحمتكز ذلممق إىل دميممط احلممسمحمت كاأليمطحملؿ

ممسحمق حمجاكيمجتيحم يمطحمل دممجمجخمر املمجعزتججل كاخلجخمارج كممعريحجممخل، محلحمل حجسؿ 
محلمجت الممسح كاججلمجعحمقب يمطججليمجم ا ى يمغممسد مخل ممسحمق حمجاكيمجتيحم يمطحمل 

مخلحمل جمتجخماز يمطحمقب املمخضيممط كإجحت  -جحمىمغة اتلمجعججليىحل-األححصيمطحمسة كالربي 
كالجخميمطحجس اإلججليه ثلجخماب  ،اججلمجعيص؛ يمغمجمىجسا ىمحالؼ اجليجشجخمص الجخماردة

ا.  لججلمخضممط، كاججلمجعحمقب لججلمجعيص، كمخل كيمطحجس ا يحم ال يمجتجحسججلممغ أحجسن

                                                           
( مخلحمل حمجحجسيجحت احمل يمطس، ججلىمغمخضو مخلمخضجخمَّؿ؛ 128(، كمممسججلمخل )6491( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)

/ حملمجعمحمق  «يمغيخمش اججلحمقحجسيحمس»(، ك11/36) «حتىمغ األحمججخمذم». كاجحمحمطحمس هلىجسا املحمججحت أيممشن
مخلحجسارج »(، ك22)ص «الجخماىحل اليجشي»(، ك425-3/424) «زاد املمجعد»(، ك4/85)

 (.1/278) «الممسليحلني
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 فائدة متعلِّقة بهذه املسألة

ـو هل/  Pمخفؿ ححصييمح اإلممسالـ احمل يحملي  املحمقيجشجخمد حجممحم »يف الك
أف ا ممسحمججحميحم مم يحملحمججخم يحم الممسحت/ احلممسمحمت، كأف احلممسمحمت 

. (1)«خمشىحل حبممس مخل يف مخفججل محشحمجمجم مخلحمل اإليحملف كاتلحمقجخملمجتىمغ
يمغملحمججخم كاتليحلىمغري يحمقممط حمل يمجتحمقىحل مخلحمل األيمطحملؿ، كأكرث اجلس »مخفؿ/ 

يحمقرصكف يف احلممسمحمت حمجىت يف جحمىمغجمس محشالمجممخل، يمغلممسمجعيحجس مخلمحممجممخل مخلحمل 
ا؛ ، كحجممخل يىمغمجعججلجخمف الممسحًت مجمى هل جحميجشىمغي  ي ييٍسمجتى  حمسي  محلمحترين ىمغَّ  يمغججلمجمىجسا ييسى
حمقٍ  ، كرحمل ييحمقىحل مخلحمل الحملمجع مخلحمل اليجشججلجخمات اخلحمل ىحلي ى حمل حي جمس يش ه

، كرحمل ييحمقىحل مخلحمل محشيـ رمممشف يش ه آىمححمس، ككىجسلممق ممسحمس  يش ه
األيمطحملؿ، كججلحجمس لكُّ حمجممسمحمو حملحمججخم لكَّ ممسح، ىحل املحمججخم يسجخمف 
لججليجشىمعحمس رة، كيسجخمف لججليحلحمس رة، يمطمجتر املجخمازجحم، كاجلجخمع 
الجخماحمجحجس مخلحمل اججلمجعحملىحل مخفحجس يىمغمجعججليحم اإلنممسف ا ى كجمتيحم يسحملىحل يمغييحم 

 Pحمسى محلى . جحتمخل ذى (2)«يمغيىمعىمغحمس ا هل يحم محلحمس ،ديمجتيحم إىمحالمحشيحم كيمطجخم
ًىمغحمسى هل بممس ذلممق،  اججلمجعمخضممصفى  اللكى  ً حمقى اججليت ممسى  يًغِ حمجحجسيجحت ابلى  يمغىمعي

يحملفو ىمحلمحشو اكف  اللكى  ً حمقى يمغمجمىجسق ممسى »جحتمخل مخفؿ/  ،كأحمجديجحت أىمححمسل
ًىمغحمسى هل، كإال يمغججلحجمس لك مخل ى  حمسي هل،  ٍ حمقى  ممسى يًغ يف مخفججلمجم يمغىمعي ٍىمعىمغى لكن حي

                                                           
 (.6/141جخمي )مخلمحممجمج الممسمحم اجل (1)
 (.6/135مخلمحممجمج الممسمحم اجلجخمي ) (2)
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ججلىيحمي إًٍذ ذاؾى ككىجسلممق حجمىجسا  مجعى اذلم جحمىحَّ ممعيجشحملى الممصجخمؾ يمطحمل اججلمخضحمسيمخف؛ ذى
، كإىمح ًىمغحمسى هل ىجسلممق؛يحملفو ىمحلمحشو يمغف  الص مخفمخل حمقججليحم، يمغىمعي

األيمطحملؿ مجتىمغخمشىحل مجتىمغخمشىحل مخل يف اججلحمقججلجخمب مخلحمل اإليحملف كاإلىمحالص، 
ا كرني محشاليمجمحمل  ،كإف الحمسجمتججلني حليحلجخمف مخلحمقمخلمجمحمل يف اليجشممغ كاحمجحجسن
حمل جحمى  حَّ ممعيجشحملى ححصجخمؾو يمطحمل محلحمل ني الممسحمل  كاألرض، كججلحجمس لك مخلى

حمس هل، مخفؿ ا مجعىل/ ٍىمعىمغى  ائ ى ى ې ې ې ﴿ اججلمخضحمسيمخف حي

يمغجلس يممصرتكجخمف يف اهلحجساي  [37]احلمخت/ ﴾ وئوئ ەئ ەئ ائ
 كاتليجشحجسؽي  املكجخمؿي  كال الججلحمجمخلي  املمجمحمساؽي  ـي كالممشحمجي، كا ال يمحمهل ادلَّ 

 .(1)«...محمهل حمقجخمل اججلحمقججلجخمبيحم، ججلسحمل ي
 فْهل  /« ٌٍ ـٍ َخَع

ـِ انلَّاَس خبُوُ ِ  /«وَراه
حجمىجسق الحملججل مخلمجعمخضجخميمغ ا ى مخل ممسحمقمجم، كحجمىجسا مخلحمل ب ذمحلحمس 
 بممصجحميحم؛ ألجحميحم مخلحمل أحجممخل ىمحيجشؿ اتلحمقجخمل.  اخلص مجعحجس اججلمجعـ، احجممجتحملمخلن

  ـ  »/  وفْهل ِ  .ٍىحل مً أم/ اعى  /«َراه
ـِ »ويف    يَّا/ ،يتاخُد  «اخلُوُ

 تعسٜف٘: – 1 

ه ا  ججلىيحلى لججلمحمىمغجمس يجشحجسر يمطمحممجم األيمغمجعؿ  خليججليمخف/ ممشحملمجتني حجمجخم مى
ركي. أك حجمجخم حجمي راممسجحس يف اجلىمغجمس  كأبممسمجمجخمججل مخلحمل ممعري يمغًٍيحلحمس 

                                                           
 (.137-6/136) «مخلمحممجمج الممسمحم اجلجخمي» (1)
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 يجشحجسر يمطمحممجم األيمغمجعؿ بممسمجمجخمججل.
 لججلمحمىمغجمس» /كىمححمسج حمقجخمجل ججلىيحلى / «أك حجمي راممسجحس يف اجلىمغجمس ،مى

 لكُّ اعرض ممعري مممسمجتحمقحمس مخلحمل األحمججخماؿ اججليت جممص يمطمحممجم أيمغمجعؿ.
/ مخل ييجشحجسر يمطحمل الجخمارح «ر يمطحمل اجلىمغجمسيجشحجس» /كىمححمسج حمقجخمجل

 مخلحمل األيمغمجعؿ ا ى مجعخمش اجلجخما كامليجش.
/ مخل حجمجخم ىمغيحلحمس أك ركي «مخلحمل ممعري يمغيحلحمسو أك ركي» /كىمححمسج حمقجخمجل

ي حمسو كحجسُّ  ىحلو كمخلُّ  ، كاخلي ُلَّ ممسى ، يمغمجمىجسا لكيحم ال ي اججليت  حجمجخم األكمحشؼي  مخفي ججلي  ىمحججلحمقن
 كيه حمحملجخمدة كمخلىجسمجخممخل. ،قي ممعريى  مجم اإلنممسفي  ىحلي يمجعمً 
-  

ي
 اكف املحمقيجشجخمد حجمجخم/ ًمخف ججلي لججلجحسي  ٍممسحملي خمشيممغ احلي يمغذا أ

 ججلممق املججليحل اجلىمغممسي اججليت حتحملىحل محشحمجمجم ا ى يمغمجعىحل لك دميىحل.
/ حجمجخم مججليحليحم جحمىمغممسجحمي يجممص «رشح الممصحملىحل»كمخفؿ اهليمجتِل يف  -

 ككحملؿ األحمججخماؿ. ،يمطمحممجم دميىحل األيمغمجعؿ

كمخفؿ الممصييمح حمحملحجس رححصيحجس رخمش/ اخلججلمخف احلممسحمل لكحمل جمتمخلمجع  -
 .حجما (1).األذل يمطمحممجممخل كإىل محلممغ ،لإلحمجممسف إىل اجلس

 ،كرشاعن  يمطحمقالن  املحمجحملجخمدةي  يمطمحميحم يجشحجسر األيمغمجعؿي  حملي ممسى احلى  مخفي ججلي كاخلي  -
. كاخلججلمخف الممسي يمطمحميحم يجشحجسر األيمغمجعؿ املىجسمجخممخل يمطحمقالن   كرشاعن

ٍممسحمل اخلي  -  ججلمخف.كمخفحجس محمجخميمط يمطرات الممسججلممغ يف مجعحمسيممغ حمجي
                                                           

 (.46)ص «رشح األررمجعني»( 1)
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 يمغحمقؿ احلممسحمل/ حمجممسحمل اخلججلمخف اليحلحمسـ كابلىجسججل كاالحمجمجتحملؿ.
  احلممسحمل.رٍش ججل كاججلمجعمخضي كاججلبً ىجسٍ بلً كمخفؿ الممصمجعيب/ حمجممسحمل اخلججلمخف ا

/ كاكف الممصمجعيب «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل»مخفؿ احمل رجمت يف 
 .(1)محلىجسلممق

 .(2)األذل ، ككممغُّ املمجعحمسكًؼ  ؿي ىجسٍ الجخمجمتيحم، كرى  كمخفؿ احمل املرؾ/ حجمجخم بممسممشي 
 .(2)األذل

.  ىمعممشى كمخفؿ أْححجس حمل حمجمحمىحل/ حمجممسحمل اخلججلمخف أالَّ   كال حتمجتحجسَّ
/ حمجممسحمل اخلججلمخف أف حتمجتحملىحل مخل يسجخمف مخلحمل اجل  .(3)سكمخفؿ أيممشن

 فضً٘ َٚٓـصيت٘: – 2

مخلمحم أف حجمىجسق الحملججل مخلحمل مخفيىحل يمطمخضممغ اخلص ا ى اججلمجعـ مخفحجسَّ 
 بممصجحميحم.  محمجخميمجمن

كألف محلمحترينا مخلحمل اجلس مخلحمل يحمطحمل أف اتلحمقجخمل يه اججلحمقيـ حبمخف 
مخلمجعذنا ف حمجممسحمل   ا مجعىل دكف حمجحمقجخمؽ يمطدق، يمغىمحرب اجليب

اخلججلمخف مخلحمل أحجممخل مخل يمجعمجت  يحم اإلممسالـ، ال ممسيحمل ملحمل اكف مخلمجتيجشحجسين 
 كدين كمخفممش ن  كححصف لك اعلمخل  ،محلممصف مخلمجعذو  ،لججلمحمس مجعججليحملن

                                                           
 (.1/477) «كاحلسمخل جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ» (1)
جمتمخلممط »، كذمحلحمسق احمل رجمت يف (875) «مجعحمطيمخل مخفحجسر اليجشالة»أىمححمسجمتيحم املحمسكزم يف  (2)

 .(1/478) «اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل
 (.1/478) «كاحلسمخل جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ» (3)
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ممسبيىحلي  ججلًمخف اخلي  حملي ممسٍ كحمجي  ،كدايمطي، كحمقجخمل ا ممسبيىحلي حم ا لججلمجعحجس
 حم اخلججلمخف لججلمجعحجس.

ا مخل يىمعججل ا ى مخلحمل يحمقجخمـ حبمخف ا كيمجعمجت  يحم أف يمجمحملىحل  ككمحترين
أك يحمقرص يف حمجحمقجخممخفمجممخل، كالحملممط ني ذلممق يمطحمسيحمس  ،حمجمخف اجلس للكي

ا، ىحلي  جمتحجسَّ حملَّ  مخلحمل األجحمبي  كاليجشحجسيحمقني. ال يحمقجخمل يمطججلييحم إال اليحلي
أك مخلمجعحجسكمخل/  ،جحتالجحت أححصي  يمطحمسيحمسة»مخفؿ احلرث املحمجممسيب/ 

 حملي ممسٍ مخلممط ادليجحم، كحمجي  ًمخف ججلي اخلي  حملي ممسٍ حملي الجخمجمتيحم مخلممط الِيجشيجحم، كحمجي ممسٍ حمجي 
 .(1)«اإلىمح  مخلممط األمخلجحم

ججلمخف مخلحمل اتلحمقجخمل املمجخمر مجم/ مخفجخمهل اخلي  حملى ممسٍ كمم يحجسؿُّ ا ى أف حمجي 
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ مجعىل/

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[134،133]آؿ يمطحملحمساف/ ﴾ ڤ
 مخلمحممجم/ يف يمغممشىحل حمجممسحمل اخلججلمخف أحمجديجحت، ٍت دى رى كمخفحجس كى 

املؤيَني  أكًُن »أجحميحم مخفؿ/   حمجحجسيجحت أيب حجمحمسيحمسة يمطحمل اجليب – 1
 .(2)«ًقاوُ ّى رُ إيًاًٍا أخعَُ 

                                                           
 .(1/474) «جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ كاحلسمخل» (1)
(، 1162(، كاججلرتمخلىجسم )4682(، كأجخم داكد )11817، 11116، 7412أىمححمسجمتيحم أْححجس ) (2)

= 
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ا/ ي رممسجخمؿ ا! مخل كيف حمجحجسيجحت أممسمخل حمل رشيممق مخفؿ/ مخفلجخم – 2
ٍيمطًمخضى 

ي
 .(1)«ٌُ َع احلَ  ـُ وُ اخلُ »؟ مخفؿ/ املممسججلمخلي  املحمس ي  أيمغممشىحل مخل أ

ف اإلنممسف إذا مخفـ حبمخف يمطد ا   كمخفحجس أىمحرب اجليب – 3
حملى  يمغحمجممسحملى  ممسَّ مخلمجعمجممخل كمحشرب ا ى األذل يف ممسبيىحل  يحمي حمقى ججلي ىمحي  إحلمجممخل كحمجى
يمغجحميحم يمحمؿ محمس اليجشمخل اججلحمقمخل املمجعمجت  حبمخف ا  ؛ديمطجخممجممخل
 اججلمجعمحمي. أيمطحمطمخلى 

أجحميحم   أىمححمسج اإلمخلـ أْححجس كأجخم داكد يمطحمل اعئممص زكج اجليب
 .(2)«اهقائىِ  الصائىِ  إن املؤيٌ يلسرك حبعٌ روقُ درجاِت »/ مخفؿ
كأىمححمسج احمل حمجف بممسمحمحجس محشحمجيخمت مخلحمل حمجحجسيجحت يمطحجس ا حمل يمطحملحمسك  –4

ِ أال أرربكى ةأختِّ »مخفؿ/   يمطحمل اجليب سى يين سى إىل اهلل وأفصب
ْم اهقيايث  .(3)«ًقاوُ ى رُ سُ َُ أخَع ؟ مخفلجخما/ ًل. مخفؿ/ دلوًعا ي

                                                           
= 

كمحشحمجحمجيحم األبلين كمخفؿ اججلرتمخلىجسم/ حمجممسحمل محشحمجيخمت،  (،4176، 479كاحمل حمجف )
 (.1231) «محشحمجيخمت المخلممط»يف 

 «اليحلربل»، كاججلجممسيئ يف (3855، 2115)كأجخم داكد ( 18454أىمححمسجمتيحم أْححجس ) (1)
 .(291) «األدب املىمغحمسد»، كابلجحسرم يف (7557، 5881، 5875)

(، كمحشحمجحمجيحم 4798(، كأجخم داكد )25537، 25113، 24595، 24355أْححجس ) (2)
 .(1/61)، كاحلزمخل (481حمجف ) احمل

كاحمل حمجف  ،(272) «األدب املىمغحمسد»كابلجحسرم يف  (،7135، 6735( أىمححمسجمتيحم أْححجس )3)
(، 5688كحجمجخم يمطمحمحجس ابلجحسرم ) ،يجحت يمطحجس ا حمل يمطحملحمسك حمل اججلمجعص( مخلحمل حمجحجس485)

، «إن رياركى أخاظَسى أرالفًا»( ججلىمغمخض/ 5556(، كاحمل حمجف )2321كمممسججلمخل )
= 
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أٍا زعيى »مخفؿ/   مخل، يمطحمل اجليبكيمطمحمحجس أيب داكد يمطحمل أيب أمخل –5
 .(1)«ُُ ُروُقُ  ٌَ عُ ةبيج يف أىلع اجلَث ملٌ خَ 

حجمىجسا يمطحمل يمغممشججليحم يف اآلىمححمسة، كأمخل يمطحمل يمغحجسيحم كجحتحملحمسيحم يف ادلجحمي 
يمغحملمجعججلجخممخل مممصمجمجخمدة، يمغيحم حجسكـ املحمج، كسحملىحل املجخمدة، كمجتمخل األججلىمغ 
ني األحجمىحل كاإلىمحجخماف كاألحمج كالرياف، ىحل األمحمس أكرث مخلحمل ذلممق؛ 

 ىمعحمسس أححصحمتر املجخمدة ني األيمطحجسا .حمجيجحت إجحميحم ي
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ﴿ مخفؿ مجعىل/

 .[34]يمغيجشججل/ ﴾ ڱ ڱ ڳ
 ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿ أجحميحم يمطمحمحجسمخل جحمحمسؿ مخفجخمهل مجعىل/ دى رى كمخفحجس كى 

يف   يىحل لججلمحميبمخفؿ جمترب [199]األيمطحمساؼ/ ﴾چ چ ڃ
 ٌ  ٔ يَ عِ ع  ، وتُ َك عَ َع رَ  ٌ  يَ  ُن ِص ، وحَ َك ًَ وَ َظ  ٌ  ًَّ حعؿْ خَ »ىمغممسري ذلممق/ 

                                                           
= 

(، كاحمل 17289( )17278كأىمححمسجمتيحم أْححجس ) ،لمخل يىجسمحلحمس يمغييحم املحمتججلجمس يجخمـ اججلحمقيمخل
، كمحشحمجحمجيحم األبلين يف ( مخلحمل حمجحجسيجحت أيب جحتمجعججل اخلممص  5557)حمجف 

( مخلحمل حمجحجسيجحت جمتحمس حمل يمطحجس 2118(. كأىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم )1535) «محشحمجيخمت المخلممط»
/ أىمححمسجمتيحم كهل ححصحجمحجس مخلحمل حمجحجسيجحت أيب حجمحمسيحمسة  ،ا  ، (1611)مممسججلمخل  أيممشن

( ججلىمغمخض/ 1316(، كحجمجخم يمطمحمحجس اججلرتمخلىجسم )91احمل حمجف ) ،(11171)كأْححجس 
 ، كمخفؿ/ حمجممسحمل محشحمجيخمت.«أخاظَسى فضاءً »
( كحمجممسمحميحم 7653) «فححصمجع اإليحمل»كابليمجمٌف يف  (،4811( أىمححمسجمتيحم أجخم داكد )1)

 (.1464) «محشحمجيخمت المخلممط»األبلين يف 
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 .(1)«َك مَ صَ خَ 
 كريكًمى حجمىجسا مخضحمسؽو ال ختججلجخم مخلحمل مخلحمقؿ يمطحمل يمطحمق حمل اعمحمس، كيلعِ 

 .(2)أيب ىحضججل ًحمل ا
 .[4]اججلحمقججلمخل/ ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿ مخفؿ/  كمل مخلحجسح ا جحمبييحم

لمخل يزنع يحجسق مخلحمل يحجسق حمجىت يسجخمف  ا محشيمغخمت رجمتالن يمغاكف إذ
حجمجخم اذلم يزنع، كال يرصؼ كجمتمجميحم يمطحمل كجمتمجميحم حمجىت يسجخمف  ىحلي جمتي الحمسَّ 

                                                           
ماكرـ »احمل أيب ادلجحمي يف ك ،(8682) «ىمغممسريق»احمل أيب حمجمخل يف  ( أىمححمسجمتيحم1)

 ( ممسمحمدو محمسممسىحل.21) «األىمحالؽ
-19) «املاكرـ»(، كاحمل أيب ادلجحمي يف 17452حمجحجسيجحت يمطحمق حمل اعمحمس يمطمحمحجس أْححجس ) (2)

 «الممصمجع»(، كابليمجمٌف يف 162-4/161(، كاحلزمخل )157(، كالحمسكيين )21
حمل أيب  حمجحجسيجحت يلعِ ك 741رمخفمخل  (271-17/269) «اليحلري»(، كاججلمخضرباين يف 7723)

( 11/235) «اليحلربل»(، كابليمجمٌف يف 5567) «األكممسممش»ىحضججل يمطمحمحجس اججلمخضرباين يف 
 «املاكرـ»كهل ححصحجمحجس يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة يمطمحمحجس احمل أيب ادلجحمي يف  ،(8177) «الممصمجع»ك
(، 2/563(، كاحلزمخل )5164) ،(919) «األكممسممش»يف (، كاججلمخضرباين 21-23)

كححصحجمحجس جحتفو يمطحمل يمطدة  ،(7725) «الممصمجع»( ك11/235) «اليحلربل»كابليمجمٌف يف 
كححصحجمحجس جحتججلجحت يمطحمل أنجمس يمطمحمحجس ابليمجمٌف يف  ،(2727اججلزبار ) حجسحمل اليجشمخل يمطمحما
 ) «الممصمجع»كححصحجمحجس راممط يمطحمل اعئممص يف  ،(7585) «الممصمجع» (. 8181أيممشن

، كاججلمخضرباين يف اليحلري (15618)أْححجس  أنجمس يمطمحمحجس كححصحجمحجس ىمحمجمس يمطحمل مخلمجعذ حمل
كححصحجمحجس ممسدس يمطحمل يمطحجس ا حمل أيب حمجممسني يمطمحمحجس  ،(1289اججلحمقممشيع ) ،(2/413)

(، كابليمجمٌف يف 26) «املاكرـ»(، كاحمل أيب ادلجحمي يف 11/172) «المخلممط»مخلمجعحملحمس يف 
، ججلسحمل ال مخلجحمممط مخلحمل االيمطمجتر مجم يف مخلمحتىحل ، (8311) «الممصمجع» كيف دميمجعمجم مخلحمقؿه

 محشن أف املمجعىن جحته يف الرشيمجع.حجمىجسا، ىمح
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ا حمل يسحمسق، كاكف  ىحلي جمتي الحمسَّ  حجمجخم اذلم يرصؼ، كلمخل يسحمل يجخماجمتيحم أحمجحجسن
مجعىِحمسض ألمجخمر مخلحمل اججلمجعحمقب كحنجخمق ا مخل حي  .(1)محلمحترين

كيزنجمتحمس  ،كرلحملججل يمغججلحمقحجس اكف ىمحججلحمقيحم اججلحمقحمسآف يحملحمس كامحمسق
 . كيممسجحسممش لممسجحسمخضيحم ،كيحمسىض لحمسخمشق ،كاجمتحمسقحمس

ٌِّبٌّٞ ِجِبَِٖٚ َُٔطاحلُّ ُلٌِّٖٚ اخلِّ -3 ٌُ ِّأُّ ،ِّ  بايهطب؟  حيض

  كرمجعممشيحم حييجشىحل ليحلممس، مخفؿ اجليب ،ٌِلٌّ ً الجخماب/ مجعممشيحم جمتً 
، مخفؿ/ «واألٍاة وىُ ًّا اهلل/ احلِ حيتُّ  نيِ قَ وُ إن ؾيك خلُ »ألححصمخت يمطحجس مخفحجمس/ 

ةن » ا يمطججليمجمحمل؟ مخفؿ/ ً  ججلى ى أـ جمتى  ،مجمحمل ي حمقٍ أىمحججلحمقني ختججلَّ  ،ي رممسجخمؿ ا
 . (2)، مخفؿ/ احلحملحجس  اذلم جمتججل  ا ى مخل حي«اهلل عويًّا َك وَ تَ جَ 

أف اإلنممسف  /حملمجعىن ؛كيسجخمف ليحلممس ،يًّ ً حجمٍ يمغخلججلمخف يسجخمف كى 
، كلجخم (3)حملو ممسى حمجى  مخفو ججلي حمجىت يسجخمف ذا ىمحي  ججلمخف احلممسًحمل جحمىمغممسيحم ا ى اخلي  في حمسِ حملى حيٌ 

 لمخل يسحمل ذلممق مميحلمحمن لمخل ي
ى
 يحم مخلمجعىن.  قً حمسً مٍ سحمل أل

  ـِ »/  وفْهل ِ ٌٍ  وَراه ـٍ َخَع
 /«انلَّاَس خبُوُ

                                                           
 أليب الممصييمح األمحشمجمين. « ^أىمحالؽ اجليب »/ محلمجتب ( راجمتممط1)
، كججلىمغمخض اججلمخضرباين يف (584) «األدب املىمغحمسد»، كابلجحسرم يف (17أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )( 2)

 .(7/112) «اليحلربل»، أمخفحمسب مل يف املنت، كابليمجمٌف يف (1/36) «ماكرـ األىمحالؽ»
 .(197ص)يمطمحتيحملني الحمل  «رشح األررمجعني» (3)
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ى
ٌـّ  حمسه مٍ حجمىجسا أ  .اجلًس  يممصحملىحل دميممطى  اع

ىحل  ،مجتحمجممسني ىمحججلحمقيحم مخلممط اججلىمغممسؽ كاملمجتحجسيمط ىمغن ملكَّ  يمغحمتمجعىحل املممسججلمخلى 
 كمخلممط اليحلىمغر كاججلحمطججلحمل.

بىيٍحجسى أف حجمىجسا األمحمس اججلمجعـ خميجشجخمصه حملحمل يممسمجتحمجحمقيحم، كرمجمىجسا خيحمسج 
 كاججلىمغممسمخف كالاكيمغحمس.املمجتحجسع كاججلىمغجمتحمس 
 كريف ذلممق/

ؽ يف األحمجاكـ كاألكامحمس املمجتمجعججلِحمق لاكيمغحمس  أفَّ ا ممسحمججحميحم مخفحجس يمغحمسَّ
 يف حمجؿ احلحمسب  كاملمحميمغمخف مخلحمل حمجؿو إىل حمجؿ، يمغحمتمجعىحل هلمخل أحمجاكمخلن

 ممعري اججليت هلمخل يف حمجؿ الِممسججلمخل كديمطجخممجممخل إىل اإلممسالـ. ،كالمجمد

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ يمغحمقؿ مجعىل/

 ﴿ يمغحمقؿ/ ،، ككمحشممغ ا املمخلمحمني[9]اتلحمجحمسيمخل/ك [73]اتلجخمر/ ﴾ڎ

 .[29]اججلىمغمجتخمت/ ﴾ڀ ڀ پ پ پ
 
ى
ممسحمججحميحم ججلىمعججلحمط حمجؿ إمخفمخل احلحجسكد، كإجحمسر املمحميحلحمس؛  حمسى مى كأ

.، كرداعن لججلحمطلاذلَلدين لججلحملممسججلمخل ك  مخل، كذلممق مخلحمل ممعري مجعحجسٍّ
 ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ /-يف إمخفمخل احلحجسكد-مخفؿ مجعىل 

 .[2]اجلجخمر/
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 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ كمخلممط حجمىجسا يمغحمقحجس مخفؿ ممسحمججحميحم/

اإلممسالـ  ًض حمسٍ كذلممق حمجؿ يمطى  ،[46]اججلمجعمحميحلجخمت/ ﴾پ پ پ
ويا اكن الصؾـ »الممصمجمت، كىحضججلن تلحلممغ اججلحمقججلجخمب،  كمخلمحممخفممص أحجمىحل

 .(1)«ويا اكن اهعَؽ يف يشء إال شاٍُ ،يف يشء إال زاٍُ
 مخلي حمطٍ محلى  ججلًمخف اخلي  حملي ممسٍ مخفؿ مجعخمش أحجمىحل اججلمجعججلمخل/ حمجي »مخفؿ احمل رجمت/ 
 لججلحملمجتحجسع كاججلىمغجمتحمس، كاججلمجعىمغجخم  إالَّ ححصاججلمخضالمخف كاججلبممص اججلىمعيمخض ، كإحمطمجمري 

أك  ،األذل يمطحمل لك مممسججلمخل ، ككممغُّ حمجحجسٍّ  مخلى ك إمخفأ ، دينإالَّ  نيى اججلِ يمطحمل الحمسَّ 
ا حملحمطججلحملو ملحمطججلجخمـ مخلحمل ممعري مجعحجسٍّ  ،مخلمحميحلحمسو   ىمعيريى إالَّ  حجسو حجمى مجعى مخلي   .(2)«أك أىمحىجسن

 
 
 

 

                                                           
، كالججلىمغمخض لججلجممسيئ يف (2592(، كمممسججلمخل )6927، 6411، 6395( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)

 .(1/147« )يمطرشة اججلجممس »
 (.1/478) «كاحلسمخل جمتمخلممط اججلمجعججلجخمـ» (2)
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 لطائف وملح وآداب 

 وفىائد تزبىية ودعىية

 /آؿ  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ يف فْهل حعاىل[
 .[112يمطحملحمساف/
 /«ا لََج ًَ خيرُ  اهللَ  ِـ احَّ »/  مخفجخمهلك

ىمحمحش أف يمجتحمتمحمجخما أممسب  كلرلاعة ،ديمطجخمة ألحجمىحل اإلممسالـ اعمخل
 كمخلحمل ذلممق مخل يٌل/ ،ممسجحسممش ا مجعىل

دكف أحجمىحل مخلحمل أك ىحضىمغ  ،أف يمجتحمقجخما اتلمجعيجش املىجسمجخمـ ججلىمغحمسمخف – 1
مجعحمسيمغجخما املمجتمجعني لممسججلممغ األمخل اليحلحمساـ، كحٍل  ،اإلممسالـ كاإليحملف

 .حمجىت يمجعحمسيمغجخما رجمتهل احلمخفَّ 
كابلىمعخمش  الجخمال  كاججلربا  كاحلِ  أف يمجتحمقجخما أف يسجخمف مخلمجعحمقحجسي  – 2

ا لمخل يرشيمطيحم ا ا ى لممسف رممسجخمهل، مخلحمل اجحممجتحمل و لحمسايو  أك  ،أمحمسن
 أك حنجخم ذلممق. ،ححصييمحو 

 يتممعممشجخما كيمجتحجساحمسكا بممسيمغال  ،حجمىجسا ادليحملجحمرصة أف يمجتحمقجخما ا يف  – 3
اججلحمقممشي اججلىمغحمسكيمطي اججليت لمخل حتممسمخل ا ى مخلحجسار اججلحمقحمسكف الممسجخماججلممغ، 

 حممصمجتىمعججلجخما ججلك، يمغججليمجتحمقجخما ا كحليجشججلحمججخما ذات حمحممجممخل لجخممخفجخمؼ محشىمغًّ
ا خمشحجس اججلسىمغحمس كأحجمججليحم حجسن  كاججلمجعججلحملجحمي كأذجحممجم. ،مممصرتاكن مجخمحمجَّ
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يمحمسكف، كأف  أف يمجتحمقجخما أف يحمقجخملجخما مخل ال يىمغمجعججلجخمف، كيىمغمجعججلجخما مخل ال – 4
 جيمجتججخما خمججلىمغ اججلحمطحجمحمس لججلىحضحمل.

ؽ  – 5 حمقأف يمجتحمقجخما اججلتممصحجسُّ ججليحمل، كاججلحمقججلجخمب ممعري ممس ،مجعرات مخلمحمحملَّ
كاليجشحجسكر ممعري حمجججليحمل، كاأللممسمحم مخلمجتجحسجخمخمش يف ابلىحضىحل، 

 اخلججلمخفمجعجحت مجم األحجمجخما ، كاألحمجاكـ مخضججلمخف ا ى  اجلىمغجخمسك
 جمتحمسايمغن مخلحمل ممعري ث.

مجممخل كىمحمخضحجممخل، كا ىمحججلججلى حجسُّ ممسي حى ججلٍ أف يمجتحمقجخما ا يف إىمحجخماجحممجممخل ادلاعة، يمغى  – 6
 مجممخل، كال يممشجحسحملجخما ممسججليمجممخل،حجممخل، كال يىمغحمسحمججخما حمسالَّ رٍسى كجيربكا محلى 
ٍّ بلحجسيمطو  ،مخل اكف مخلجممصق الممشمجعممغ اججلبرشم ال ممسيحمل أك  ،دكف تىنبى

 أمحشىحل خيججلممغ أمحشجخمؿ أحجمىحل الممسمحم.
أف يمجتحمقجخما ا أف يسجخمف ابلحجسيىحل يمطحمل اجليه يمطحمل اتلمجعيجش املىجسمجخمـ حجمجخم  –7

يمغيحمل يحمقجخممجخمف يحم مخلحمل أيمطحملؿ، كحلسحمل ابلحجسيىحل  كاججلتممسيُّاججلىمغجخمخمشجخمي 
حجمجخم االجمتمجتحملع ا ى أمحشجخمؿ أحجمىحل الممسمحم كالحمليمط أمحشجخمؿ الممسججلممغ 

 . اتلمجعكف يف إمخفمخل أيمطحملؿ مممصرتك بممصلك دميعكاليجشججلخمت، 

ال خيججلمخضجخما ني اججلحمقجخمة كاججلمجعمحمممغ، ادليمطجخمة إىل ا، يمغ جخما ا يفأف يمجتحمق -8
املحمجرـ  كالحمسيمغمخف كالممشمجعممغ، كاجليجشيحمج كاججلتممصمجمري، كاججلىمعرية ا ى

كاتلمجمجخمر ممعري املمحمممشممش، كمخفحملممط اججلىمغمجتمحم كالنب كاخلجخمؼ، كاملحجساراة 

ُي اه  
 
اَعِث اَل ََرأ ًَ ِ َج

ََ ابل   ُِ ُد ةَِاَل  تَش 
 

 ََ َََى اه  َّاِزاَل َرُد  ََِقي ََص دِ يُش  ُي اه َؿ
 
 ِف َورَأ
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 كاملحجساحجممحم، كججلحممسحملجخما األححصي  ممسحملمجم؛ يمغف اللكحمل أمخلجحم.

 ا»/  وفْهل َّ ُد  ً ح تِِع العيئَث احلعََث َت
َ
 /«وأ

إىل أحمجحجس إىمحجخماجحمممق يمغدر  -أيمجم األخ اليحلحمسيمخل-يمغف أممستى  – 1
 إلجحتمخل. اججلمجعحمسةي  ؾى ىجسٍ كيه ايمطمجتىجسارؾ، كال ىمحي  ،حلممسمحم

، ف أدىمحججلى جحمىمغممسممق يمغيحمل ال يمجعمحميممق مخلحمل الممصجخمف  – 2 إذا أممستى
أك حمقحمسيحمس  ،املمجتمجعججلحمق دليمطجخمة أك اججلمجعججلمخل، أك أممستى يف جحمحمقىحل يمغمجتجخمل

كيه يجشحمجيخمت  ،حلممسمحم رٍ حمجسمخل ىفى لممق ىمحمخضق، يمغججلمجتدً 
 مخلحمل ذلممق. ًخمت أك يجشحمجيخمت اججلىمغمجتجخمل، كال تممسمجتى  ،اجلحمقىحل

َّ يمطحمل احلمخف – 3 يحلى  ،يف مجخمخمشممط حيمجتجمتممق يمغييحم إذا أممست ف ممسى
يمغف  يمطحمل احلمخف؛ الممسيحلجخمتى  ئً حمسً يمغجحمرصق يف مجخمخمشممط آىمححمس، كال تممسمجتحملٍ 
 الممسمحل يمطحمل احلمخف ححصيمخضف أىمححمسس.

يمغججلمجتدر حلممسمحم،  ،إذا أممست يف ديمطجخمة مجعخمش األيمغحمساد إىل ا – 4
كال  ،كيه اممسمجتىمغدممق مخلحمل أىمحمخضممق كاجمتمجتمحممجم يف املممسمجتحمقىحل

 أك ربرق.  ،يمطحمل ذلممق مجتىمعضى 

 فْهل  /« ِ ٌٍ وَراه ـٍ َخَع
 /«ـِ انلاَس خبُوُ

  ُج ر  عِ إًٍا ةُ »/  كمخفجخمهل
ُ
 /(1)«األرالقِ  ماكرمَ  ىَ ًِّ تَ أِل

                                                           
 «اليحلربل»كابليمجمٌف يف  (273) «األدب املىمغحمسد»، كابلجحسرم يف (8952)ركاق أْححجس ( 1)

رمخفمخل  15/364) «مممسمحمحجسق»، كاججلزبار يف (7978، 7977« )الممصمجع»، كيف (11/191-192)
= 
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 لألىمحالؽ يف حمجِجمس ادلايمطي املممسججلمخل، حجمىجسا املمحممجممخت  ييحمقيمخل مخلمحممجمحمتن
فه   حمجممسحمل األىمحالؽ، مخلحمل أمجخمرو جي أف يرتكمجم ادلايمطي ختججلُّ  ميحلجخمَّ حمقن
. ختججلُّ مجمى يى جي أف يتً  كأمجخمرو   حمجممسحمل األىمحالؽ أيممشن  حمقن
 كحجمىجسا ىمغيجشيججلمجم/ 

الّْ ٓاس عا١َٚأ ع اي ٖا يف ايتعاٌََ  ٛز جيب اتٍّكاؤ  ٚاملدعٜٛٔ خاص١: ،: َأ

ٍَ احله١ُِبًِّٞ خـ ايت1  :ايٓضِح حا

الـ، حملى ػمخلحمل احليحلحمل أف مجعججلمخل أف اجلس يمغيًمخضحمسكا ا ى محلحمساحجم اججل –أ 
ـى ججلي أك أف يى  ،ـالى ككىجسا مخلحمل حجسيمطجخمق إىل ا يسحمسق أف يي  ، كيسحمسق يحمي حجمجخم جحمىمغممسى  جخم

ـى  ـى  أف يحمقجخم أك يحمقممغ مجخممخفممغ املحجسايمغممط يمطحمل جحمىمغممسيحم، ال ممسيحمل إذا  ،املجحسمخض مخلحمق
يحم يمغيىب الحمسجمتجخمعى   إىل احلمخف. حمجيجشىحل حجمىجسا الججلجخمـ أمخلـ ممعريق، كمخفحجس ىمعججليحم جحمىمغممسي

 قاٍ ايصافعٞ:

                                                           
= 

 «اتلحملمجميحجس»، كمخفؿ احمل يمطحجس اججلرب يف (276رمخفمخل  1/122) «يمغجخماحجسق»، كحملـ يف (8949
حجمجخم حمجحجسيجحت محشحمجيخمت مخلمجتيجشىحل مخلحمل كجمتجخمق محشحمجح يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة »/ (24/333-334)

 .«كممعريق

 ِ يِن ة َََس  ًَّ ََََُ َتَع َََصَادِييِف  َك دِ ص    اٍ ِؿ
 

َََيِن انلَّ   َِّب  ََََث يِف دَ ي  ِصَََوََج  ُ  اعَ ًَ جَ َ اه 
 

ََ ََإِنَّ انلُّ َؾ ََص  َ َح َب ََ ني  ََاِس انلَّ ٍَ  ْ  عٌ َ
 

  ِ ب  ْ َََ ٌَ الَّ َََ ََ ِذ اَل ي  ِي ر 
َ
ُ   أ اَع ًَ َََخِ   اظ 

 

َخيِن وَ إِن  َرَََاهَ َؾَََ َََصِيي  َصَََعَ ؿ  م 
َ
 َج أ

 

ََضع  اَل َؾََ   َ ََ    ِ ُ   ى  ا لَََذَ إ َََط َظاَعََ  ُتع 
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  –ب  كيمطججليممق أيمجم ادلايمطي أف مجعججلمخل أف مخلحمل حجسيمطجخمق ججلحجمس داحملن
يحم مممجتججل حجمجخمنل  محشحمج مخلمحممخضمخف كاع لججلحمجمخف، ىحل مخفحجس سجخمف جحمىمغممسي

ٍحمطًمجمحمسى امخلمجتمحتهل أحمجيجحمن كك ربي  أحمجيجحمن أىمححمسل، كمخفحجس يحملمحممجعيحم محلربيؤق أف حي
 ا ى محلربييحم، يمغمجعججليممقى إذا جحميجشحمجى أف  لألمحمس يمغجخمرنا كحمجالن  حمجىمغحمطن

مجتىمعيمغىحل ححصحن مخل تلرتؾ هل يمغحمسمحشن لالنممسحمجًب مخلحمل مجخممخفىمغيحم أك يمطحملججليحم 
 اججلحمقحجسيمخل يمغفَّ ذلممق ممسييحلجخمف يمطجخمجحمن هل ا ى اخلري.

جمتخمت يمغمجعججليممق أف كإذا محلمحم حمطحمل أجحميحم ججلحجمس محشحمج مخلمحممخضمخف كيمطحمقىحل را
ا مخلحمل أجحميحم محشحمج أحمجممسحجمس كمممصيمطحمس، كأجحميحم مخفحجس يمجتجحتحمس  سجخمف مخلمجتكحجسن

يمطحمل اللكحمل، يمغجلحمقحجس املرش كجخمجمتييحم األكامحمس مخفحجس يممس  جلحمطحمسة يمغممشالن 
آجحترنا ممسججلي كجحممجتمخت ممعري مخلمجخمجحم، يمغال ججلحمت إىل حجمىجسا حمجىت مجتكحجس مخلحمل 
مخفجخمؿ محشحمجممق هلىجسا األممسججلجخمب مخلمحمممق، كأممسججلجخمب احلخمش كاحلجحت ا ى اخلريو 

يجحتحمس مخلحمل أممسججلجخمب األمحمس املرش، كأممسججلجخمب اتلمجعحمسيخمش أكرث بلن اغيجحتحمس 
 مخلحمل أممسججلجخمب املجخماجمتمجم.أكرث اغبلن 

إذا ججلىمعيحم يمطحمل رجمتىحل مجعيمحميحم يش  يمغاكف يحمقجخمؿ/   كمىحل مخفجخمهل
، يمغسحمل ذمحلين كاجحمحمقحجس (1)«مخل ؿ أمخفجخماـ يحمقجخملجخمف أك يىمغمجعججلجخمف محلىجسا ككىجسا»

                                                           
(، 7311، 6111، 2735، 751، 456) «محشحمجيخمت ابلجحسرم»( اجحمحمطحمس ا ى ممسبيىحل املمحتؿ/ 1)

 (.2356، 1694، 1514 ،1411كمممسججلمخل )
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 األيمغمجعؿ دكف الحمسجمتؿ.
ع جمتمجعىحل لممق أف مجعججلمخل أف الرش /كمخلحمل احليحلحمل يف اجليجشخمت - ـج

ٍدَعى 
ى
حمقجخمؿ ججلممسمجعن يف اىمحمجتير األممسججلجخمب اذلم جيمجعىحل اخلمخضب أ

جخمجمتيحم ىمحمخضن إىل ممعريؾ حيحملججليحم ا ى حمسؾ اججلحمقيخمت كيمغمجعىحل  حمجىت، كاملحجسيمطجخمِ 
يمغف يمطججليممق أف مجعحمسؼ أحمججخماهل كمحشىمغيحم، حمجىت جخماجمتيحم لك  ،الحمليىحل

 إنممسفو مخل يمحمىمغمجعيحم. كمجعمخض لكَّ  ،حمجججلو حمل ييجشججلحمجمجم
ألجمتىحل  قي جخمى  حجسيمطي أالَّ  /ممقكمخلحمل احليحلحمل يف اجليجشيحمج ليجشحمج -د 

، كججلحجمس لممق مخلحمل  ،أك حمجحمسيب ،جحمىمغممط ححصجحسيص ـو كإجحمحمل حجسيمطجخمق ملحجسأ ممس
كججلحجمس ذللممق مخلحمل ممس ممسجخمل حممجتممق  ،ممسجخمل إييجشؿ اخلري إحليحم احجمىجس
مخفىحل أمحمسق - ملمجعذ   مخفجخمؿ اجليب كححصىمغحمقمجتممق يمطججلييحم، كتلمجتحملمحتٍَّىحل  ،هل
ؾال حسعٌ يف دةص لك صالة أن  ،إين ألختك يا يعاذ واهللِ »/ -هل

ٌِ  كَ وشمصِ  كَ صِ ل   ىلع ذِ  أعينِّ حقْل/ امهلل  .(1)«عتادحك وخع
املحملحمسكج خلجخمؼ حجمجخم مخل يحجسيمغمجعممق إىل جحميجشيحمج  احلِ  يمغحجسايمغممطي 

 ڄ ﴿ /-كرممسججليحم اكيمغ مخفجخمهلمخلا ى لممسف أجحمبييحم -محشحمجممق، مخفؿ مجعىل 

                                                           
يمطحملىحل احلجخمـ »كيف  (1313(، كاججلجممسيئ )1522أجخم داكد )ك( 22119)أْححجس  ( أىمححمسجمتيحم1)

كاحلزمخل  ،(2121، 2121)، كاحمل حمجف (751)، كاحمل ىمححمسيحمل (119) «كالججليججل
، كمحشحمجحمجيحم (5/131)، (1/241) «احلججلي»، كأجخم جحممجعيمخل يف (3/273-274)، (1/273)

 اذلحجميب. احلزمخل ا ى رشط الممصيجحسني، ككايمغحمقيحم
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  .[59]األيمطحمساؼ/ ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
 ،جليجشيحمج ججلحمقجخممخليحميجمس يحمقجخمؿ مخل يحمقجخمؿ مخلحمل ا آؿً  كحجمىجسا ممخلحملي 
 ىئ ىئ ﴿ يمغيحمقجخمؿ مجعحجس مجخميحم/ ،ا ى جحميجشحمجيحم يمغيحمقمجتججلجخمجحميحم جمتحمسا ن 

 مخلمحميحم يمطججليمجممخل مجعحجس مجخميحم. ححصىمغحمقن  [26]يجمس/ ﴾ی
، كأجحم أيمجم ادلايمطي اجلريحمقمجتحمجمخل يف مخلمحتىحل اججلىمغحمساش  اجلًس  ىحلي محتى حملى يمغ
 .حمجىت ال يحمقمجعجخما يف اجلر ؛حبحمتحمسحجممخل حجسيمغمجعمجممخل لحمساح مخلمحمممق كاليجشحجسر آىمحىجسه 
مخفىحل أف محمس يحم،  أف محمسى محمسو يمغذمحلحمس يمغممشججلىيحمي  كإذا أردتى  - ـه

حمجني مخفؿ   يمغف اجلىمغجمس تممصجخمؽ لججلحملحمججخمب، كاٍرمجتىًحجس حمسممسجخمؿ ا
 لججلحمتمجمدً    ^، يمغمجعحمل أنجمس أف رممسجخمؿ ا كاججلحمقمجتؿً  تممصجخميحمقن أىمحىجس ممسيىمغن
 ألععني الصايثَ »، كمخفؿ/ (1)«يٌ يأرش يين ِشا؟»/ يجخمـ أحمجحجس يمغحمقؿ

 .(2)«حيتُ اهلل ورظْهل ػًسا رجاًل 
 إُٖاٍ اإلْضاف: – 2

 أيمجم ادلايمطي املحمسيِب إلجحميجشؼ، كأف مجعحمسؼ  يمغمجعججليممق داحملن
ٍىحل  األجحميجشر يف  مجخممخفممغى   محليممغ اعججلمخت اجليب اججلىمغممشىحل ألحجمججليحم، كمخلَّ

 أيمطحمقب حمجمحمني/
جخمًؿ ا يجخما لًحمسىممسي ًر مخفىل جحمٍيجشى

ى
 ًمخلٍحمل اأٍل فَّ جحمىممسن

ى
لًممقو أ ىًجمس ًٍحمل مخلى ن

ى
ٍحمل أ مجعى   ذى

                                                           
 (.2471( أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )1)
 (.2417(، كمممسججلمخل )3712، 2975( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )2)
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جخمهًلً - ى رىممسي يمغى ى ا ا ىى
ى
ًىمغمخفى   ًحمجنيى أ مخضى يمغى ى ذى

ى
 أ اًزفى مخلى جخمى اًؿ حجمى ٍمجخمى

ى
ًمخلٍحمل أ

يجخما ل حمقى ًًىحل، ذى  ًمخلٍحمل اإٍلً
يٍححصو الًٍحملىى  ًمخلٍحمل مخفيحمسى

الن ٍمجعًمخض رًجمتى ٍىمعًىمغحمسي اي -حي  / حى
جخمًؿ ا محمى  لًحمسىممسي خي يىحجسى  كى يٍممصن ٍمجعًمخض مخفيحمسى ًًمجمٍمخل،  ،حي حمسي ًمخلٍحمل ًدمخلى محمى تىٍحمقمخضي ييجخمذي كىممسي

جخمؿي ا ِحجسثى رىممسي / يمغىحمجي ىجمسه ن
ى
ًًمجممخلٍ   مخفىؿى أ تلى حمقى ًر  ،ًحملى جحمٍيجشى

ى
ىحلى إىًلى اأٍل رٍممسى

ى
يمغى

  ٍمخل، يمغىججلىحملَّ رٍيىحجمي ا دى حجسن حمجى
ى
ٍمخل أ مجمي مجعى ىٍمخل يىٍحجسعي مخلى ل ، كى ـو دى

ى
َّو ًمخلٍحمل أ ٍمخل يًف ري مجمي مجعى حملى يمغىحمتى

جخمؿي ا ٍمخل رىممسي حجمي  ى جخما جمتى مجعي /  ، اٍجمتمجتىحملى ؿى حمقى َيا اَكَن َخِسيٌد ةَوََؼيِن »ذى
؟ َ ُسى    «َخ

ى
ٍمخل/ أ ؤيحجمي مجمى حمقى ي ذي جخمؿى اً مخفىؿى هلى ك آرىاًمحمى يى رىممسي  ذىكي يجخما  مخلَّ جخمل حمقي يمغىججلىٍمخل حى

حٍن مخلٍ  ،ححصى ٍممسمحمىجيمجمي
ى
ًحجسيمحتىه أ جحمىسه ًمخلمحمَّ حمجى

ي
 أ مخلَّ
ى
ٍىمعًىمغحمسي اي  ،كىأ يجخما/ حى ل حمقى جخمًؿ  ذى لًحمسىممسي
رى   ا جحمٍيجشى

ى
يىرٍتيؾي اأٍل  كى يٍممصن ٍمجعًمخض مخفيحمسى ًًمجمٍمخل،  ،حي حمسي ًمخلٍحمل ًدمخلى محمى تىٍحمقمخضي ييجخمذي كىممسي

جخمؿي  ؿى رىممسي حمقى ٍص، »/  اذى ى  ةُِسؿ  ُِ ُس  ّ ِعٔ رَِجااًل َخِسيٌد َخ ع 
ُ
إيِنِّ أ

َْالِ  م 
َ َب انلَّاُس ةِاأل  َِ ن  يَش 

َ
َن أ  ْ َض َيا حَص 

َ
ْا إىَِل رَِخاهُِسى   ،أ َوحَص ِجُع

ُِ  ةَِصُظِْل اهلل ِ َ َقوُِتَْن ة ا َح ًَّ ٌ ِم ُِ َرري  ِ َ َقوُِتَْن ة َْاهلل َيا َت  «؟ َؾ
يجخما/ ىًلى يى رىممسي  ٍمخل/  جخمؿى اً مخفىل ىمجمي ؿى ل حمقى َن »مخفىٍحجس رىًخمشيمحمى، ذى و  إٍَُِّسى  َظرَتَ

ْ ا اهللَ  وا َخىتَّ حَو َق رِبُ ذََصةً َشِسيَسةً َؾاص 
َ
ِسي أ ىلَعَ   َوَرُظْهَلُ  َبع 

ْ ِض َاه   / يمغىججلىٍمخل جحمىٍيجشرًبٍ  .«َد ىجمسه ن
ى
 .(1)مخفىؿى أ

مخلحمل حمجحجسيجحت أنجمس حمل مخللممق  «محشحمجيحمجيحم»كأىمححمسج ابلجحسرم يف 
                                                           

 (.1159(، كمممسججلمخل )3147( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
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 »/  مخفجخمهل
ُ
ؾقس  (1)ؾإٍّى َلصيِِش وعيبيت ؛ألٍصاروصيسى ةاأ

ْا اذلي عويّى ْا يٌ حمعِ  (2)فض َتوُ ّى َِ وبيق اذلي هلى، ؾار 
 .(3)«ىِّ وَاوزوا عٌ معيئِ 

 ٚقد قٌٝ:

 ٚقٌٝ:

رًلى يف اخلحملحمس محمسارنا يمغحمقؿ  ،يمغج  يحم ذات يجخمـ ،كاكف رجمتىحل جمتي
، مخل أكرث مخل ييٍَتى  محمٍيحمي  اَل »/  يحم؟ يمغحمقػؿرجمتىحله مخلحمل اججلحمقجخمـ/ امهلل اججلٍمجعى

ْاهللِ ْهُ َُ وعَ حَ   .(4)«ا عوًُج إٍَُّ حيبُّ اهلَل ورظْهَلُ يَ  ، ؾ
ٍىمعىخمشي للكي،  ىُّ هل، كال حي يمغال يحمساؿ يمغييحم مخلحمل اليجشىمغت اججليت حيي

كأمحشحمجب حجمىجسا يف حمجمخف اعمخل املممسججلحملني، كحجمجخم يف حمجمخف يمطججلحملمجممخل 
 أكىل.ك اججلىمغممشىحل أجمتحجسري 

                                                           
يت.1)  ( يمجع / مخضجحميت كىمحمحشَّ
 أجحممجممخل كيمغجخما حمل مجعمجمحجسكا يحم يف يمجع اججلمجعحمق. /^( يحمقيجشحجس 2)
 (.2511(، كمممسججلمخل )3799( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )3)
 (.6781( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )4)

ى كى   ٍ تى ٍممسػحملي ً  ى ممسٍ ل
ى
ػ الى مخفو أ  ػػػيحمي  ىججليحملٍ ىمحن

 

ى    مجعى  ححصى ا ىى
ى
ػالحمسِ  مُّ جحتو أ  بي ىجسَّ مجمى حملي ػاججلٍػ ؿً جمتى

 

ػ حملٍ ي مخلً حمتى مجعٍ  ي حى حمسٍ حملى ػاججلٍ كى  ػ ةً رٍيى ىمعً محشى  قً رٍيً دى
 

  
ى
 إً  ئو حمسً اٍمػػػ مُّ أ

ػػػمخلى  ػيحمً يٍػػػذً  كى الَّ  ػؿي حمقى
 

ى  ػدي  يحمً يٍػذً  جمسى حٍ ٍحمل ججلى ل مخلى حمسى  جحمى محمى ممسٍ ل  ةه زٍيى حملى
 

  
ى
ػػػالحمسِ  مُّ أ  ػػػػػؿي مجعَّ ىمغى اججلٍ  ىحلي ًػػػحمقى اججلٍ  ؿً جمتى
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ال ذم / ججلحجمس مخلحمل رشيممغ كال اعلمخل كPمخفؿ ممسمجعيحجس حمل املممسي 
حمسى  حملٍ ، كججلسحمل مخلحمل اجلس مخلى  يمغييحم يمطيه يمغممشىحل إالَّ   .يحمي يمطيجخمري  ال يجيغ أف يٍىجسمحلى
ى محشجخماي   رثي ًججلمخلى  ،يحمي كمخفؿ اذلحجميب/ جحتمخل إف اليحلري مخلحمل أحمل اججلمجعججلمخل إذا محلى  كيمطي

 َّ  يحمي ككريمطي  يحمي محشالحمجي  ؼى ، كحمطمجمحمس ذاكؤق كيمطيحمسً يحمي يمطججلحملي  ممطى ممسى حتِحمسييحم لججلحمجمخف، كات
حمسي يحمي كايمطي  ٍىمعىمغى ىججلي  ، حي  ،مخضحمسحمجيحم، كجحمجىس حمممسمحميحم، جحممجعمخليحم كجحمججل، كال جحمممشججلػيحمي هل زل

 .(1)كجحمحمسجمتجخم هل اتلجخمر مخلحمل ذلممق ،كال جحمحمقمجتحجسم يحم يف حجسيمطمجتيحم كىمحمخضيحم
ػ ى دىمحمحمػيحمكيجيغ أف يمجعججلمخل ادلايمطي أجحممحم يف زمخلػحملو محلى كمخفػىحل محشػىمغؤق،  ،رثي

ججلُّي   ،احلممسػمحمت أك يسد، كاملمخضججلػجخمب سمحتػريي  ،اليحلحملؿ مممسمجتحمجيىحله  كتىمخضى
 .اإلماكفً  رى حجسٍ الممسحت مخفى  كحمقججليىحلي 

يمغمخفحمسَّ ىجسلممق اخلمخض، ممسجخما  اكف حجمىجسا جحتمخل إذا أىمحمخض مخلحمل حجسيمطجخمق 
ا مجعىل، يمغال دلؿ مجعحجس  أك حمجِمخف  ،ممعريؾ أك حمجِمخف  ،ممقى اخلمخض يف حمجحمقِ 

ـي  ،مجمنممسيجحمي  كاأليمغممشىحلي  ،ذلممق ذًلٍمحلًحمس األىمحمخض ً   ىجسمحلريق مجم. كيمطحجس
ي  حمسٍ يمغججلمحممجتىجسمحلى  ٍيا واآلرصة»/  مخفجخمهلى ًًا ظرته اهلل يف ادل ٌ ظرت معو  .(2)«وي

ٍىحل مخفجخمؿى أيب ادلردا   ججلِىمغجخما اجلسى مخل لمخل سى ي  ال»/ كمخلَّ
ىممسجخما اجلس دكفى رِرمجممخل، احملى  ججلَّىمغجخما، كال حتي ـى  ييسى  ؛ممقى ممسى ىمغٍ ، يمطججليممق جى آد

ٍىحل  مخضي حمل تَّممط مخل يحمسل يف اجلس حى ي حمجحمسجحمييحمي  يمغجحمَّيحم مخلى  .(3)«يحمي ممعيحمطي  ممغي ممصٍ ، كال ي
                                                           

 (.5/271) «ممسري أيمطالـ اجلال » (1)
 (.2699، 2581(، كمممسججلمخل )2442( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )2)
 (.1/211أليب جحممجعيمخل ) «حمجججلي األكحل »( 3)



 
 
 023 

ر كأرصَّ ا ى اخلمخض  ،كال رتؾ الممسرت يمطججلييحم إال إذا مجعحجسل الرضَّ
 رممعمخل الممسرت كاجليجشخمت.

 انلاس ةاظخعالء/يعاموث  – 3
ممقى محلجخماحمجحجسو مخلحمل  -أيمجم ادلايمطي املحمسيب-يمطججليممق  حجسَّ جحمىمغممسى أف تىمجعي

، مخلمجمحمل اجلس، يمغال حمسل جلىمغممسممق يمغممشالن  ، كال حمسل لممق يمطججليمجممخل حمجحمقًّ
ججلممع ححصجحمممق يف حجمىجسق احلية، كاعًمًىحل اجلسى حمل حت أف يمجعمججلجخمؾ يحم، 

يمغف حجمىجسا  أف يحملزيكؾ حجممخل بيش ؛ يمطمحممجممخل بيش ، كال حمقٍىحل  يمغال مجتحملزيٍ 
 .ًحمل ممسى احلى  ًمخف اخليججلي  مخلحمل محلحملؿ

ككمحتريه مخلحمل ادلاعة كاملمجتلكحملني كاملمجتيجشِحجسريحمل إذا أدمخلمحمجخما 
 ،ككامحشججلجخما الحمسيق يف درج املمحمحمس ،الججلجخمس يف مخلحمقيمطحجس اتلمجعججليمخل

ٍكفى ألجحمىمغممسمجممخل مخل لمخل أدامجخما ك الجخممخفجخمؼ ىمحججلممغ ميحلربات اليجشجخمت يىحمسى
يسحمل يحمساق أجخم سحمس كيمطحملحمس جلىمغممسيحم، ىحل مخل لمخل يسحمل يحمساق اذلم 

َصِت ال ُتع  »/  مخفؿ يمطحمل جحمىمغممسيحم ظ 
َ
ٌَ  ُصوين لًا أ  انلصارى اة

ْا عتُس اهللِ مصيىَ   .(1)«ورظْهُلُ  ، ؾإًٍا أٍا عتس، ؾقْل
 ججلحجمس لممق، كال  اكال حجسيمطجخمممق أمحمسن  ،يمغال ىمحىجس مجعججلحملممق جمتحجمن

 ً  مخلحمل يمطى مخلحمل اهلحجسل  حمل آؾ اي  تممصرتى حمسىخمشن  .ادلجحمي الحمساًىحل  ًض حمسى يمطى
                                                           

 .(3445( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)
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محمىحل جمت ين أْححجس حمل حمج»/ ؿي احلحملَّ  اً  يمطحجسً  حملي  مخفؿ حجمركفي 
ٍحمل حجمىجسا؟ يمغحمقؿ/ أجحم أْححجس، يمغدرتي  ،لججليىحل يمغحجسؽَّ يلعَّ ابلبى  / مخلى  يمغحمقججلي

حٍمجتييحمي حملى إحليحم ذى  ين كمممسَّ  .ممسَّ
 يمغحمقججل/ حمججمتي أيب يمطحجس ا )أم/ مخل حمججمتمجتممق(؟

 مخفؿ/ ححصىمعججلى احلجخمـ مخفججليب.
 (1)يمطججليممق احلجخمـ كأجحم مخفيمطحجس حتِحجسث اجلس يف اججليف  تي حمسٍ يمغحمقؿ/ جمتي 

أىمححمسل،  محمسةن  كادليمغحمس، ال ىمغمجعٍىحل  كاجلسي يف الممصحملجمس يحجسيمجممخل األمخفالـ
 .«مخلممط اجلس إذا مخفمجعحجستى يمغمخفمجعحجسٍ 

ٍىحل   محليممغ اعكجحميحم أْححجس حمل حمجمحمىحل ا ى ذلممق حمقجخمهل/ ححصىمعججلى  يمغمجتمخلَّ
يحمي أالَّ  هل/ أممستى  ٍىحل حمقي احلجخمـ مخفججليب، كلمخل حى  ججلَّحملى   يمجتحملزيى إىل اجلس، ككيممغ يمطى
 مخل.حجمً كأف يسجخمف محلحمجحجسً  ،يمطججليمجممخل يف املحمتججلجمس

ِِلى كألجمت ـي  ىحل حجمىجسا اخلججلمخف اليحلحمسيمخل كممعريق ممسي   أْححجسي  اإلمخل إمخلمخلن
 لججلجحسريلججلمجعمخل  .، كمخلمجعججلحملن

ٍىحل مخل جمتحمسل مخلحمل حمجىحض حمل أيب ججلمجتمجع حمجني أرممسىحل ىمحمخضن إىل  كمخلَّ
ديمط  ي رممسجخمؿ ا  /مخفؿ يمطحملحمس  أحجمىحل ميحل يمغججلحمل يج  يحم إىل اجليب

كحجمىجسا  ،يمطحمل حجمىجسا الالكـ  اجليبُّ  حجمىجسا املمحميمغمخف، يمغيمطحمسضى  يمطمحممخفى  يمغألرضٍب 

                                                           
 ( يمجع / اججلحمطىحل.1)
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 .(1)«؟ يا صَعَج يا محوك ىلع»كمخفؿ حلىحض/  ،األممسججلجخمب
، جحتمخل حبجحت يمطحمل ادلكايمغممط جحتجحمين، جحتمخل جحمحمطحمس يف يمغمجتث مخلحمل اججلمجعحملىحل أكالن 

ا  اإلجييت اججليت حمقىحل حجمىجسق الممسججليت جحتثلن، جحتمخل اكف احلسمخل أىمحرين
إىل أِن  عَ وَ فس اظَّ  اهللَ  ويا يسريك يا عًص! هعنَّ »حمقجخمهل/   مخلمحميحم
ْا يا شئخى ؾقس ػؿصُت هسى ،ةسرٍ   .«ؾقال/ اعًو

يف الججلجخمـ ا ى اخلمخض، ال ممسيحمل إذا اكف ليجشحمجيحم  يمغال ترسعٍ 
يف الججلجخمـ، ال ممسيحمل إذا اكف اخلمخض  كال يٍسرًثٍ  ٍىحل حمتى مجعٍ كجمتمجم جحمحمطحمس، كال تى 

 هل/ ملذا ال حمحم  مممصرتاكن حمحمممق كرني محشحمجممق، محلحملحمل يججلجخمـ أىمحن
 لمخل يىمغمجعٍىحل  كحمسكرجحم؟ كحنجخم ذلممق، كيجىس ، ككحمل أف هل أجحميحم حجمجخم أيممشن

 جخم إىمحجخماجحميحم. حنمجمى يمغف يمطججلييحم مخلمحتججلى  ،حمجحمقجخممخفن
 ال حيمجممخل حمل جمتلجمس ادلايمطيي كررَّ  إحلمجممخل  كال يحمسحي  ،أجحمممسن
إىل مخلحمل  يحمي مخفججلي  حمل اححصمجتؽى ، كررَّ مخلىمغممسحجسةو  أك ديمغممطً  ،ميجشججلحمجو  تلحمجحمقيًمخف 
  لك ممسمحمو محمسة.يمغال جيمجتحملممط مجممخل إالَّ  ،حي

 مخفؿ اججلحمقىحل/

 ايتُادٟ يف اخلَّأ َع ٚضٛح٘: – 4

 أيمجم ادلايع احلي/
                                                           

 (.2494(، كمممسججلمخل )6939، 6259، 3983( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم )1)

ى يى جٍ كىًمخلٍحمل جحمىسىًحجس ادلُّ  ٍف يىحمسىلػ اججلٍ  ا ىى
ى
ِحمس أ  حمجي

 

ي حجسي يمطى   ػ  ًمخلػحملٍ مخلى  كًّا هلى  حجسُّ يػ يحمً مجتً امخفى حجسى محشى
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، كحجمىجسا حيمجتج خبمخضممق كال مجتمجعيجشٍ  مخلٍ إذا محلمحم خممخضن يمغممسججلِ 
 ممقى يمطججلييحم، كلكحمل زاد يمطججلحملي  اجلىمغجمسى  يمغمجعجخمِدً  ،مخلمحمممق إىل ححصحمتيمط كدلًحجمحجسة

يمطحمل  ممقى كرجمتجخميمطي  ،لججليجشجخماب زاد حتحمسِيممقى  ممقى ىمحججلحمقي  حملى ممسي كحمجى  ممقى كيمغممشججلي 
، يمغ  ىمعيى  يف احلحجسيًجحت  اذليىحلى  ًىحل مخضً يمغال ي  ذا أىمحمخضتى اخلمخض رسيمجعن

 يمغيممق. اثلحمقى  اجلسى  حجسي حمقً ىمغٍ كيي  ،مخلحمل مخفحجسرؾ ، يمغمجمىجسا مم حيممشُّ اتلربيحمسً 
يمغيحلمحتري مخلحمل اججلمجعججلحمل  مخلحمل إذا اممستف هل ىمحمخضق رجمتممط يف احلؿ 

ـي  ،يمطمحميحم  يمغيحمقجخمؿ/ لك مخفجخمؿ مخفججلمجتييحم ىمحالؼ مخل محشخمت يمطحمل رممسجخمؿ ا كيحمقِحجس
 يمغجحم راجمتممط يمطمحميحم يف حمجييت كرمجعحجس مميت. 
جحمىمغممسممق ا ى جحمىمغجمس  يمطججليممق أف جخمِىحضحملى  -أيمجم ادلايمطي املجخميمغمخف-أجحم ك

أك محممخفممصيحم حمقجخملممق/ مخفحجس  ،إىل مخلحمل حجسيمطجخمق ممقى حمجحجسيمحتى  رى حجسِ يجشى املحجسأ، كأف ي 
 يمغرجمتجخم أف يجشِحمجخمتى يل، كحنجخم ذلممق. ،خممخضن؛ يمغف محلمحمي خممخضن أكجخمفي 

/  ،كاتلحمجِحجسم دً محمى يف حمجحجسيمحتممق يمطحمل يمطرات اججلمجعً  حجسٍ كامجتمجعً  محلحمقجخملممقى
  ممقى الكمى  فَّ ممسجحتي لممق، أك/ إً 

ه
مخلحمل أممسممسيحم، كحنجخم ذلممق مم يثري  ىمحمخض

 .ممقى مجعً مممسمجتحملً  حمجىمغيحمطى 
 ْطب١ ايفضٌ إىل ْفطو أٚ تٛجُّٗو، ْٚطب١ ايفصٌ يػريى: – 5

ثى  حجسى  مخلحمل يجممس اججلىمغممشىحل جلىمغممسيحم، كإذا حمجى اجلس يسحمسحجمجخمف داحملن
ىيحمي إىل  ىممسى يمغممصىحله أك ىمحمخض أججلًف تلًَّمجعىً ا ى اآلىمححمسيحمل، كإذا حمجحجسث جنحه ن
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 .(1)كيسجخمف مخلمحمجخمذنا ،س يىمعممشجخمف ذلممق اإلنممسفجحمىمغًممسيحم، يمغلك اجل
الص يىمعممشجخمف إذا ْحىحل ىمحكرمجعخمش اذليحمل لمخل يمجتحمجحمقحمقجخما إل

اجلس أيمغاكرحجممخل كنممسجخمحجم ألجحمىمغممسمجممخل دكف أكخلممق؛ ألجحممجممخل يحمسيحجسكف أف 
ايمطي اذل ي املجحسججلمحش يمغججليحم ححصفه يحمقجخملجخما لججلمحمس/ إف اججلىمغممشىحل يل، أمخل ادل

أف يمجتحمقممسمخل املجحسججليجشني مخلحمل ادلاعة كاملىمغيحلحمسيحمل  ممسمجعدةي يمغ آىمححمس؛
كيمخلمحمجخما مجم  مخلٍ مجمي كأف حيحملججلجخما ديمطجخمتى  ،حجممخلحجسى كيمطحمقً  مخلٍ حجمي أيمغاكرى  اجلسي 

 ال إىل أمحشحمجمجم األكججلني. ،إىل حمجِحجس أف يجممسجخمحجم إىل أجحمىمغممسمجممخل
 كحجممحم يجيغ لرلايمطي اذل ي أف يمجتحمتمحمَّى يف حمجحجسيمحتيحم اممسمجتمجعحملؿى 

اجحممخضاعن  كحجمجخم يمجعمخض الممسمخلممطى  ،؛ ألجحميحم أكؿ يمغممسد اجلياملمجتلكمخلً  خمشحملريً 
ا مخلحمل حجمىجسا اذلم   أيمغممشججلي يمطججلييحم. حمسي كييٍحمطمجمً  ،يمجتمجعلمخل يمطججلييحممخلمحمىمغحمسن
أف املممصكرات ذات مخفيحمل يمطحمطيحمل يف بِ   كيجيغ أف مجعججلمخلى 

ٍىحل   مممصكرةى  الحمسجمتؿ لججلحمقممشي، ممسجخما  أكجحم يمطججلحملي أك يمطحملججلي، كمخلَّ
ممسرل حجسر، كيف اخلحمسكج لججلحملرشكني يف   اجليب

ي
أمحشحمجيحم يف أ

ىحلى   أحمجحجس، كيف ماكف اججلزنكؿ يف حجسر، كحنجخم ذلممق، ككيممغ حتحملَّ
 كحجممخل اذليحمل مخفمخضمجعجخما يمغيمجم. ،ملممسججلحملجخمف اججلحمقممشي؛ ألجحممجم محشرت مخفممشيمجتمجممخلا
ٍ ايٓكاش: –6 ٚايػضب خال زفع ايضٛت،  ٗا،ٚ  صاحب  اخلًط بني ايفهس٠ٚ 

مخفحجس تممسمجتحمجمخف اججلىمغيحلحمسة املمحممخفممص كاجلحمقحجس، كال يممسمجتحمجمخف محشحمجمجم 
                                                           

 (.36اخلىحضحمس )ص د. يمطحجس ا «يمغحمل اتلمجعمىحل مخلممط اجلس» (1)
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 ىجسين، يمغمجمىجسا لمخل يسحمل مخلحمل  جحمن كال يمغحمجممصن ذلممق، يمغال سحمل ىحضمجعَّ
 كمحشممغ املمخلحمل.
 كلجخم أىمحمخضٍت  ،يحمي كألىمحيممق حمجحمقَّ  يحمي يمغممشججلى  اججلىمغممشًىحل ذلم  ٍؼ حمسً يمغيمطٍ  ،كيمطججلييحم

 أك جحميًحمقىحلى لممق يمطمحميحم. ،يمغيحمل ممسحملمجعى مخلمحميحم اليجشجخماًب  محلحجسى  يحمي ممسمجممخلي 

ريمطجخمجحم، كاغبلن مخل يسجخمف يمغجحميحم كأمخل ريمغممط اليجشجخمت يمغجخمؽ احلجمت 
ا ججلمجعحمتحمس  اليجشجخمت يف جحمحمقشو حمكججلن  ريمغممطي  تلحمقجخمي حمجحمت خمشمجعيىمغ ممسرتن

ٍت أمخلرايحم.  حجسى
رى  ٍحمل اكبلحمجحمس يف أيمطحملمخفيحم دي كال سحمل اكبلحمجحمس ا ى ححصىحضيحم ، ره ككي
 خمشحمتيمخت املجخمج كخمشحمجججل امل .

 ؽ كحيىمغمخض الجخممخفر كاهلي.كاليجشجخمت املمجعمجتحجسؿ يمحمىمغىجس إىل األيمطحمل
ألف املمحممخفححص لمخل يحمقمجتمحمممط حمسأيممق يمغمجمجخم  ؛كأمخل اججلىمعممش حمجؿ اجلحمقش

مخلحمل مخفيىحل الحمسأم  املمحممخفممصً  حمىحلُّ  ريمطجخمجحم أىمححمسل، مخل دامخل اججلحمقممشيي 
 االجمتمجتمجمدم املحمجمجتحملىحل لججلجحسمخض.

يمغحمل  ،يمغحمقحجس اىمحمجتججلىمغ كجمتمجمت جحمحمطحمس اليجشحمج يف أمجخمرو يمطحجسيحجسة
 .كمخل ممعممش لك مخلمحممجممخل مخلحمل اآلىمححمس ،ا ى مجعخمش مجعممشمجممخل أجحمسحمس

اىمحمجتججلىمغ كجمتمجمت جحمحمطحمس اججلىمغركؽ يمطحملحمس كاحمل مممسمجعجخمد يف  يمغحملمحتالن 

 ذى إً 
ى
ٍ  فٍ ا ريمخلٍى أ  يٍ ججلً  ممسى يى حتى

ى
 لذى حملن ًمخلحملى اأٍل

 

ػنِيي  ممقى خمشي حمسٍ يمطً كى  جخمره يمغي جخمٍ ممقى مى حمطُّ حمجى كى    محشى
 

 ً ػ يحمً ً  محليحمسٍ ىجسٍ  ى ممقى الى جحمى ممسى ل  ئو حمسً ةى اٍمػرى جخمٍ يمطى
 

ُّ يمغى   ػحملي اته كى رى جخمٍ يمطى ممقى لكي  لججلمحمَّػًس ألٍممسي
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ا ى  حملحمسي اججلحمقيمخل، يمغحمل ْحىحل يمط محلحمل ذمحلحمس ذلممق احملي  ،حنجخم مخل مممسججل
. احمل احًلىيحمي  مممسمجعجخمد، ىحل اكف كى

لمخل جتمجتحملممط، كججلحمل جتمجتحملممط ا ى املممسىحل  كاجلسي  يمغججلحملذا اججلىمعممشي 
 !االجمتمجتمجمدي، كلمخل حيحجسث يمطرب اتلرييمح ذلممق اإلدمع إال مخفججليالن 

ا ى  اجلسى  أف حيحملىحل املمحميجشجخمري  Pمخللممق كججلحمقحجس ريمغخمش 
 .كابلالدي  مجخمىحضيحم؛ ألف اجلس مخفحجس اىمحمجتججلىمغجخما كتممصمجع مجممخل اآلرا ي 

ي  أف جتيى  احليحلحملكايمطججلمخل أجحميحم ججلحجمس مخلحمل  ، أك ممقى مخلحمل ال يممسل
 لممق. مخلحمل ال ييمحميجشي  مخلحمل ال جييممق، أك حتِحجسثى  تممسؿى 

ّٝا: أَٛز ٜٓبػٞ األخر بٗا   َٚساعاتٗا يف ايتعاٌَ َع ايٓاس: ،ثاْ

عٓد  ُسِصٚايِب ،ٚحطٔ االضتُاع حلدٜجِٗ ،ظٗاز االٖتُاّ بِٗإ –1

 يكا٥ِٗ:

يممصٍ  أك مخلحمل  ،حمججخملممق مخلحمل اجلس حملٍ مخلى  حمسى مجعً يمطججليممق أيمجم ادلايمطي أف ت
، يف أيمغاكرق ممقى احجممجتحملمً  حمقجخمـ حجسيمطجخميحم إىل ا مجعىل جحميحم مجخمخمشممطي 

يمطحمل ذلممق أجحميجشَّ إىل حمجحجسيمحتيحم  ثى كمممصممعججليحم كمممصلكيحم، يمغذا حتحجسَّ 
ا اججلًبرٍشى كالرسكرى سالمخليحم، كيمطججليممق مخلحمطمجم ،كأمخفججلى جخمجمتمجمممق يمطججلييحم حمسن
ًٍممسحملى اإلجحميجشتى    هل، يمغيحلحمل أجحمممق مخلمجتحمجِحجسثه رعه  أف حتي يمغسحمل أيممشن

.  راعن  مممسمجتحملمجعن
ككمحتريه مخلحمل ادلاعة خيىمغحمقجخمف يف ديمطجخممجممخل؛ ألجحممجممخل ال يمجتحمليحلمحمجخمف مخلحمل 
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إحمجحجساث أجحتحمسو ىحضي يف جحمىمغجخمس مخلحمل يحجسيمطجخمجحممجممخل ألكؿ محمسة؛ كذلممق ألجحممجممخل ال 
 ـ.حيممسمحمجخمف االممسمجتحملع كال ييجشىمعجخمف حجممجتحمل

محمى اجليبُّ  ججلَّحملى  مخلحمل مجخمامخفممغ ادليمطجخمة اججلىمغحمسدي مخلممط   كججلحمقحجس يمطى مجخممخفىمغن
كر  أحمجحجس املرشكني املمجعجحمحجسيحمل كحجمجخم يمطمجت حمل رريمجع، حمجني جمت  حيي

أجحميجشى   أفٍ إالَّ   ، يمغحمل اكف مخلمحميحمكيمجعحمسض يمطججلييحم اججلمجعحمسكضى   اجليبَّ 
 »يمغحمقؿ/  ،هل حمجىت يمغحمسغ مخلحمل الكمخليحم

َ
 ٍىحل ، )مخلَّ (1)«؟يا أةا الْيلسِ  َج ػ  صَ ؾَ أ

هل( مخفؿ/ جحممجعمخل، يمغحمقحمسأ يمطججلييحم محشحجسر ممسجخمرة يمغيِيجشججلىٍ إىل أف ججلممع  يحمي مجتى سمحمحى 
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿ مخفجخمؿ ا مجعىل/

 ممقى يمغحمقؿ يمطمجت/ حمجممسممق، كيف ركاي مخفؿ/ جحمححصحجسي  [13]يمغيجشججل/ ﴾ڦ
حمقججل إىل مخفجخممخليحم جخمجمتيحمو ، كاجحم ، ككخمشممط يحجسق ا ى يمغمخل اجليبمخلى حمجً كالحمسَّ  اى 

 حمجىت إجحميحم لاكد أف  ممعري الجخمجمتيحم اذلم ذحجم يحم، كمخفؿ هلمخل مخفجخمالن  يمطحمطيحملن
يممسججلمخل، املمجممخل ججلحمقحجس ىمعري مجخممخفىمغيحم مم ممسحملممط كرأل مخلحمل اجليب حمجىت   ي

ججلُّجخما ني اكف مخلحمل الكمخليحم/ ي مخلمجعرش مخفحمسيححص أىحضيمجعجخمين كاجمتمجعججلجخمحجم يب كىمحى 
حجمىجسا الحمسجمتىحل كرني مخل يحمقجخمؿ يمغيمطزتلجخمق، يمغجخماهلل حليحلجخمف ججلحمقجخمهل اذلم 

ىمغيمجتحملجخمق ىمعريكمخل، كإف يحمطمجمحمس ممسحملمجع  جحم يمطحمطيمخل، يمغف جحميجشيحم اججلمجعحمسب محلي
اجلس  ، ككمحممجتمخل أممسمجعحجسى مخلٍ زي حمسُّ يمطً  قي ، كيمطحمسُّ مخلٍ سي يحلي ججلٍ مي  يحمي يحلي ججلٍ حملي ا ى اججلمجعحمسب ذى 
يمغمحشمحممجعجخما مخل حجسا  ،ييي أ الجخمحلحجس، مخفؿ/ حجمىجسا رأ ؾى حمسى حمجى يحم، مخفلجخما/ ممسى 

                                                           
 (.163-7/162) «ىمغممسري احمل محلمحتري»(، ك267لججليمجمٌف )ص «االيمطمجتحمقد»( اجحمحمطحمس/ 1)
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 .(1) ججلسمخل
ججلَّمخلٍ  ٍممسحملى االممسمجتحملًع  كمخفؿ احمل املحمقىمغممط/ تىمجعى  حمجممسحمل محلحمل مجتمجعججلمخلي  ،حمجي
ممسحمل االممسمجتحملع ، يحمي حمجحجسيمحتي  املمجتلكمخل حمجىت يمحمحمقيًضى  إمخلمجمؿي  /الالكـ، كمخلحمل حمجي

لجخمجمتيحم كاجلحمطحمسات إىل املمجتلكِمخل،  اتلججلىمغ إىل الجخماب، كاإلمخفؿي  كمخفججلي 
 كالجخميع مل يحمقجخمؿ.

 ،يف مخفممش  حمججمتمجتمجممخل كمخلحمل محشجخمر االحجممجتحملـ جلس كاإلىمحجخماف/ الممسيعي 
 .(2)«ْااةُ وا حَتَ ادُ َّ تَ »/  محلحمل مخفؿ ،كحنجخمحجم ،إحلمجممخل هلحجسي كاتلجخمدُّدي 

. ٍممسحمل إحلمجممخل دكمخلن  كاجلس يحمسمخضجخمف حملحمل حيي

 ،كيمجعحححص مممصلكمجممخل ،كاجلس يحمسمخضجخمف حملحمل يمجعحمسؼ احجممجتحملمخلمجممخل
األكامحمس حمجيمحمن ك ،ال حملحمل يسمجتيف مخلمجعمجممخل حملحمتحمسد الججلحمق  لجخميمطمخض حمجيمحمن

 . كاجحممجتمجمجخما يمطحمل محلىجسا(..)ايمغمجعججلجخما محلىجسا. /يمطججليمجممخل مخلحمل مخفجخمهل آىمححمس، كييٍسرًثي 
 ،مخلمحميحم يمطمحمحجس الججلحمق  كاجلس يحمسمخضجخمف حملحمل يمجعحمسيمغجخمف اججلًبرٍشى 

                                                           
. (268رمخفمخل  4/187) «الممسرية»ركاق احمل إممسحمجؽ يف  (1) الن  مخلمخضجخمَّ
( كابليمجمٌف 11/9) «املممسمحمحجس»كأجخم يمجعًل يف  (،594) «األدب املىمغحمسد»( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم يف 2)

 «اتلججلجحسيمحش»، كمخفؿ احليمغمخض يف مخلحمل حمجحجسيجحت أيب حجمحمسيحمسة (8568) «الممصمجع»يف 
 (.3114) «محشحمجيخمت المخلممط»كحمجممسمحميحم األبلين يف  / كإممسمحمدق حمجممسحمل،(3/163)

ٍحمجًممسػػٍحمل إً 
ى
ىٍممسػػمجتىمجعًٍحجسٍ  اجلَّػػىلى أ  ًس ت
 مخلي مجمي رى جخمٍ ججليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمخفي 

 

ٍ حجسى اإٍلً ى مجعٍ مجتى  اممسٍ حملى ػججلى مخضى ذى    في ممسى حمجٍ فى إً ممسى ن
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. ،كاالتمحمس يمطمحمحجس الحمسيرة  كاالتممسمخل ا ى لِك حمجؿو

يمغف االتممسمخل مجعحملىحل يمطحملىحل الممسحمجحمس يف اجلىمغجخمس، كىحضالمخف الجخمجمتيحم 
 ىل األيمطحملؽ.كمحمىمغىجس إ ،ىمغمجتخمت مخلىمعحلمخف اججلحمقججلجخمب

ِ ك مخلٍ يمغججلمجتتممسً  ممقى ٍممغ لكى حملممق يف كجمتيحم  ؛مخلى أف تممسً جحمىمغممسى يمغف بممسُّ
 .أىمحيممق محشحجسمخفه 

ٍممسحمل األدب أف تممصحمتممط جمتججلحممسى  ا ى أف  كأىمحؾى  ممقى كمخلحمل حمجي
يمغف اجلس حيجخمف مخلحمل يممسمجتحملممط إىل حمجحجسيمحتمجممخل  ؛يمطحمل جحمىمغممسيحم ثى يمجتحمجحجسَّ 

 أكرث ممحمل حيحجسجحتمجممخل حجمجخم يمطحمل جحمىمغممسيحم.

جحتىيحمي  اججلحمقحجسكةي   كاجليبُّ   أحمجحجسه اتلىمغى  يف ذلممق، يمغحمقحجس اكف إذا حمجحجسَّ
ـى كحمجِممسيحمً  يحمً إحليحم جخمجمتمجمً   ، كال يحمقمخضممطي اإلمحشىمع ً  ، كأمحشىغ إحليحم حمل
 .(1)املمجتلكمخل حجمجخم اذلم يحمقمخضممط الكمخليحم حمجىت يسجخمفى  احلحجسيجحتى 

ٍىحل مخفجخمؿى يمطمخض ً  جمتىحل إجحميحم حلحمجحجسجحت  الحمس»أيب ررح/  ًحمل  كمخلَّ
ا ى  األدًب  يمغيحمجحملججل  حمجممسحملي  يحمي أمخلُّ  قي حلحجسيجحت ممسحملمجعمجتيحم مخفىحل أف رلى 

 .(2)«إحليحم كاإلجحميجشًت  يحمً اممسمجتحمليمطً 
                                                           

 .(4/71) «ىمغممسري احمل محلمحتري» (1)
لججلحملحمسم  «مجمىجسي اليحلحملؿ»(، ك41/411الحمل يمطممسمحلحمس ) «رييمح دمممصمخف»( اجحمحمطحمس/ 2)

 . ( لزلحجميب5/91) «املزياف»( ك5/86) «الممسري»(، ك21/83)

ً يًغ ىحمسىاقي ييٍيجش كى  ً  ًجحت يٍ حجسً حمجى ججلٍ  ل  يحمً ػمجعً ٍحملػممسى ب
 

 رً كى  
دٍرىل ًػػػ ججلَّػػػيحمي مجعى ججلى ًيحم كى ًػػػججلٍ حمقى

ى
 يحمً أ
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  .(1)كمخفحجس كرد حنجخم حجمىجسا اججلحمقجخمؿ يمطحمل اإلمخلـ ممسىمغيف اثلجخمرم أيممشن
ججلحجمس دلحمسد حمجممسحمل االممسمجتحملع إىل حمجحجسيجحت   كحنحمل جحممجتمجعججلمخل مخلمحميحم

 إجحترة املمجتحمجِحجسث ليك يبممسممش احلحجسيجحت ،اآلىمححمسيحمل محلحمل اكف  ،ىحل أيممشن
 مخلممط أمحشحمجيحم.  محمممط اجليبييجش

يمغيجحسربق جحميحم حمسكج  ،يمغمجمىجسا جمتحمس حمل يمطحجس ا يممسهل يمطحمل أحمججخماهل
 الَّ َِ »يمغيحمقجخمؿ هل/  ،يمغيحمقجخمؿ جمتحمس/ ىحل جحتحن ،«أم ذيًتا؟ ،ةسًصا»يمغيحمقجخمؿ هل/ 

يمغيحمتي جمتحمس يمطحمل ممس زكاجمتيحم مخلحمل  (2)«ةسًصا حالعتّا وحالعتك
ثلي يحمسيحجس أف حمقجخمـ زكجمتمجتيحم ا ،محشىمعرنا مخلحمل أييحم اثلي ف هل إىمحجخمةن 

 كا ى راعيمجتمجممخل. ،يمطججليمجممخل
كحجميحلىجسا جي أف يسجخمف ادلايمطي يمغمخضمحمن كراعين ملممصيمطحمس اآلىمححمسيحمل، 

أك كيمغة  ،أك كالدة ،أك ىحضالؽ ،إلنممسف مخلحمل زكاج يمغألحمجحجساث اججليت حملحمسُّ 
حملي ممق  ا دلييحم، كحيممسي أف يحجسم  -أيمجم ادلايمطي-يه أحمجحجساث مخلمجمحمل جمتحجسًّ

 مجم مجتمجممحمو  ذلممق، مم ييحمقجخمِم  أك حنجخم ،أك يمطحمسا  ،أك محميجشيحمج ،احجممجتحملمخلن
يممصمجعحمس تلمجعىحضممغ كاججلحمقحمسب. ،كركاممش األججلىمغ ،أكارص املحمج  كي

 ايبعد عٔ اجلدٍ: – 2

ـ »/ مخفؿ يمطمحميحم يمطحملحمس حمل اخلمخضب  ،الحجساؿ مخلمحميحم مخل حجمجخم مخلىجسمجخمـ يمجمحجس
                                                           

 (.5/66) «رييمح دمممصمخف» يف( أىمححمسجمتيحم احمل يمطممسمحلحمس 1)
 (.715(، كمممسججلمخل )5247أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
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 .(1)«/ زىججلَّي اججلمجعلمخل، كجمتحجساؿ املمحميمغمخف ليحلمجتب، كحمجيٍسمخل األحمل الحمليممشججلنِيادليحملى 
مخل كالحجساؿ يف ادليحمل، إيؾ كاخليجشجخم»كمخفؿ مخليحملجخمف حمل مخلمجمحمساف/ 

 ىدججلحملَّ اعلحملن ٍحمسفي يمطمحمممقى ًيمطججلٍحملى كال جمتحجمالن  ،ال جتي  اججلمجعلمخل خيى كال  ،يحمي ، أمخلَّ
ىِممصحملي   الحجمىحلي يمغجحمَّيحم خيي ، كأمخلَّ ؾى كال يجشٍحجسرً  يييل مخل محشمحممجعى

 .(2)«ييمخضيمجعممق
 ۓ ے ے ﴿ مخفؿ ا يمطمحميحم/ ،كمخلحمل الحجساؿ مخل حجمجخم حمحملجخمد

 .[125]اجلحمجىحل/ ﴾ ۓ﮲
 ﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ كمخفؿ مجعىل/

 .[46]اججلمجعمحميحلجخمت/
ًريحجسى لحجساؿ الجخممحشجخمؿ إىل احلمخف دكف مخلىمعججلمخض

ي
أك اع  ،يمغذا أ

و يمغمجمجخم جمتحجساؿه حمحملجخمد. ،حجمجخمل  أك مجعيجشُّ
ٍممسحمل املحمجرضة، كمخفجخمة  كإذا اكف املحمساد مخلحمل الحجساؿ إحمطمجمر اتلىمغجخمُّؽ كحمجي

ـ. ،حمت كحنجخمحجماحل  أك اكف ا ى ممسبيىحل املىمعججلمخض أك املاكحمسة كاججلمجعمحمد يمغمجمجخم حمحمس

كالحجساؿ املحمجحملجخمد يجيغ أف يسجخمف ججليت يه أحمجممسحمل مخلحمل األممسحل 
 كالجخمممسىحل كاألحمججخماؿ كاللكحملت كاججلرباحجمني كاألدججل املجخممحشججليحم إىل املمخضججلجخمب.

                                                           
 (643، 641) «اإلجحم»، كاحمل مخض يف (221) «ممسجمحميحم»يف  ( أىمححمسجمتيحم ادلارَل1)

 (.617) «اججلىمغحمقييحم كاملمجتىمغحمقيحم»كاخلمخضي يف 
 (.4/82) «حمجججلي األكحل »كأجخم جحممجعيمخل يف  (311) «ممسجمحميحم»يف  ( أىمححمسجمتيحم ادلارَل2)
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يمغذا الحمجحمطى أف احلحجسيجحت اجتيحم لججلحمتحجساؿ يمغججلمجتجممسحمج مخلمحميحم ججلمخضممغ، 
ىحل ليحلممس اجلحمقش أف مجتحمتمحمَّ الحجساؿ.أف ىمحري ا كتلمجعججلمخلٍ   لممسُّ

ممسيحمتمحمخمت إىل الحجساؿ يمغمجعكجحميحم ا ى أف  ؾى رى كإذا الحمجحمط أف حمكً 
هل  يمغال حتحمسجمتيحم أمخلـ اآلىمححمسيحمل، كال مجمحجسدق جحمممقى ممستنِيي  ،يبمجتمجعحجس يمطمحميحم

 هل أجحمممق أيمطججلمخل مخلمحميحم. ىمحمخضق، أك جخمخمشخمتي 

مخلمجتىجسراعن يف  ؛كيمطججليممق أف تممسمجتجحسحمسج مخلحمل جحمىمغممسيحم احلمخف بممسمجمجخمججل
يتىن اججلىمغيحلحمسة كيحجسيحمس  يحمي الالكـ، كديمطٍ  ذلممق لحمسيمغمخف كالججلني يف

ممقى مخضججل اجليجشيحمج مخلمحميحم يف حجمىجسق اججلحمقممشي إذا  ِحجسٍر الكمى احلحجسيجحت، كمحشى
 محلمحم خممخضن، كاجحتًٍحمل ا ى مخل يف الكمخليحم مخلحمل اليجشجخماب كاحلمخف.

 إظٗاز تكدٜسِٖ ٚاحرتاَِٗ: – 3 

اإلنممسف مخضمجعيحم حي مخلحمل حيرتمخليحم كيحمقحجسرق، كادلايمطي املجخميمغمخف 
 . ججلحمقجخمهل كيمغمجعججليحم امخلمجتمحتالن  ؛ييزنؿ اجلس مخلمحمزهلمخل
لألجحميجشر حمجني دجحم ممسمجعحجس حمل مخلمجعذ مخلحمل   يمغحملحمل مخفجخمهل/ مخل مخفهل

ْا إىل ظيسزى أو رريكى»املممسحمتحجس/   .(1)«فْم
ـى األجحميجشر حمجني كجمتحجسكا يمطججلييحم يف  كمخلمحتىحل ذلممق جحتمحمؤق ا ى مخل مخفحجسَّ

                                                           
 (.1768(، كمممسججلمخل )4121، 3143)( أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم 1)
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 .(1)أجحمىمغممسمجممخل حمجني أيمطمخضمخم ممعريحجممخل كحمسكمجممخل
كإيمطمخضؤق  ،/ حمقحجسيحمسق ليحلر اججلحمقجخمـ مخلحمل املججلىمغ مخفججلجخمرمجممخل كمخلحمل يمغمجعججليحم

 .مخل يمطمخضي يمطحمطيحمل محلحمل يمغمجعىحل ألمخفحمسع حمل حمجبجمس اتلحمليِل هل
 حيجخمف أف يممصمجعحمسكا حمجرتاـ اآلىمححمسيحمل هلمخل، كحمجني  كاجلس دميمجعن
يمجتحمجحمقمخف حجمىجسا الممصمجعجخمر يسجخمف حملمحت ادلايمغممط كاملحمجحمسؾ لججلمجعحملىحل 
كاججلمجعمخض  ال حمجحجسكد؛ كذلممق لجخمجمتجخمد اججلمخضحملجحمحمحم جحميحم ال إحجمحملؿ كال 

 احمجمجتحمقر كال ىمعيمغىحل يمطحمل األمخفحجسار كاألدكار.
مجتحمجحمقمخف دليممق اججلحمقحجسر املمخضججلجخمب مخلحمل احمجرتاـ اآلىمححمسيحمل ا ى كليك ي

 ،اىمحمجتالؼ أيمطحملرحجممخل كمممسمجتجخميمجممخل االجمتمجتحمليمطي كاثلحمقيمغي كاججلمجعججلحملي
يمطججليممق أف مجتمىحل جمتجخماجحم اإلحمجممسف كاإلجيي يف اآلىمححمسيحمل يمغلكحمل 

 أدرك اليجشىمغت احلممسمحم يف اجلس زاد احمجرتامممق هلمخل.

 مخلحمل مخلمجعحمسيمغمجتممق ف األيمغاكر تيحمل ك الحمسممعت كاالحمجرتاـ يجممص أيممشن
 تمحمجخمَّع تمحمجخمُّع ابلحت كاثلحمقيمغت كاخلربات.

إىل األمجخمر مخلحمل  اآلىمححمسيحمل كجحمحمطحمستى  ماكفى  ممقى جحمىمغممسى  كإذا كخمشمجعى 
 زاكيمجتمجممخل اكف ذلممق أدَع تلحمقحجسيحمس آرامجممخل.

يف  أك املججلىمعى  ،أك اتلحملججلُّمخفى  ،كاملحمقيجشجخمد الحمجرتاـ ججلحجمس اإلىحضحمسا ى 
جحتمخل مخل  ،الن املحجسح، كإجحمحمل املحمقيجشجخمد حجمجخم اتلحمقحجسيحمس اذلم جيمجعججلممق مخلمجمىجسن أك

                                                           
محمىنٍي. ( كمخفحجس مىض احلحجسيجحت مخفحمسين يف ًذٍمحلحمسً 1)  مجخممخفممغ األجحميجشر يمطحمق كمخفمجع حمجي
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 أك ىمغحمسيممش. ،يسجخمف يف حمججلِيحم مخلحمل ممعري إيمغحمساطو 

 وماليح ذلك يا ييل/

 ،أك أممسحل ،إحجسا  اججلحمقجخمؿ كاثلمحم  ا ى مخل يمطمحمحجس اآلىمححمسيحمل مخلحمل أيمغاكر – 1
 كاالمخفمجتس مخلحمل ذلممق اليحجس. ،أك ممرممست جمتيحجسة

إحمطمجمر اتلمجعىحضممغ مخلممط الحمسممعت كاتلمخضججلمجعت يمطمحمحجس اآلىمححمسيحمل مخل  – 2
 .مرشكيمطن  دامخل رممعتو 

 ،األممسحمل  إحلمجممخل أك محلرنا( حمجِ  ،داة اآلىمححمسيحمل )محشىمعرنامخلمحم – 3
ىنَّ رممسجخمؿي  ا مخلحمل اليحلر كاليجشىمعر. كمخفحجس محلى  ا محلمحترين

)ي أخ يمغالف( ىمحري مخلحمل أف محمدييحم  /كدلحمسد مخلمحمداة اإلىمحجخماف مجعرة
ممسحمليحم، كأف محمدييحم سمحمحمجتيحم اججليت حيمجم ىمحري مخلحمل ذلممق لكيحم، 

 كحجميحلىجسا األججلحمقب املمجتمجعرؼ يمطججليمجم.
الحمجرتاـ/ أف حتىمغمخض أممسحمل حجممخل كال جممسحجم، كإف كمخلحمل ذلممق ا –4

 يمغال مجتحمجحمسج أف تممسؿ يمطمحممجم ممسججلجخمب اتلمجعرؼ املمجمىجسب، مجمى نممسحمجتى 
 ذايحم يحجسؿ ا ى االحجممجتحملـ. يمغف الممساؿ حبحجسِ 

ِىمغيحمى لخآىمححمسيحمل رأينكمخلحمل اتلحمقحجسيحمس املمخضججلجخمب/ أالَّ  –5 يممسى  كال حمقمخضممط هلمخل حمجحجسيمحتن. ، ت
كاثلمحم   ،مخفتكىمغحمتري اججلمخض ،اججلتممصحمتيممط ا ى اممسمجتىمعالؿ اإلماكجحمت –6

 ا ى املحمجممسحمل.
كيحمسرع ججلتممصحمتيممط اجليمغممط،  عى ذً اجلحمقحجس الالَّ كادلايمطي اذل ي يممستحجسؿ 

ججلممق رممع حملمجتكي ،مخلحمل أخمشحجسادحجم حجسالن  ،ركح اتلىمغؤؿ كاتلحممسري كاتلبممصري



  
039 

 كاملمجعكجحم يف إجنح األيمطحملؿ. ،يف ريمغممط الحمسكح املمجعمحمجخمي يمطمحمحجس اآلىمححمسيحمل

 
ى
كاججلحمقحجسرة ا ى  ،حمسه مخلمخضججلجخمبمٍ يمغمجتمحمحملي اإلجيي يمطمحمحجس املحجسيمطجخميحمل أ

ة الممسججليت يف األيمطحملؿ ًمخل ادلايمطي. ،ختىمغيممغ ًحمجحجسَّ  كمخلمجعل ذلممق مخلحمل ًحمجسى

حبحمت أجحممجممخل  ،كال جيجخمز أف يحملمحمممط ادلايمطي إىمحجخماجحميحم مخلحمل املحملرممس
 .أك ال ييجشججلجخمف إىل اليحلحملؿ! ،خيمخضجخمف
أيجشجخمر أجحمممق ممسمجتحمجممسحمل »مخلمحتىحل/  ،حجس مخلحمل اممسمجتمجعحملؿ يمطرات يمغال

، يمغىجسا «ىجسا األمحمسكأيمطمجتحمقحجس أجحمممق مخلحمل األكىمغ  هل ،ِحمسٍب حجمىجسا اججلمجعحملىحل، جمتى 
 اجلىمغجخمس لججلمحمحمتح. حمسي كمجتحمجىمغَّ  ،ىمغحمتحمس اججلمخضمخفتمجت

مخف املحمقيجشجخمد ،كإذا حمجيجشىحل املمجخمؿ  يمغمجممحم دكر الممصيحلحمس كاثلمحم . ،كحتحمقَّ
كال جيجخمز أف ييرتؾ اثلمحم  كالممصيحلحمس لججلحملحمجممسحمل حبحمت اخلجخمؼ مخلحمل 

/   يمغمجعحمل أيب حجمحمسيحمسةممعحمسكر مخفحجس يمجعرتييحم   يٌ لى يشمصِ »محمسيمغجخماعن
 .(1)«اهللَ  لى يشمصِ  انلاَس 

/  مخل حمل زيحجس كيمطحمل أممس يٌ ُصََِع إيلُ يعصوٌف »محمسيمغجخماعن
ة وََغ يف اثلَاء / جضاك اهللُ هؿاعوُؾقال 

َ
 .(2)«رريًا؛ ؾقس أ

                                                           
أجخم داكد ك ،(218) «األدب املىمغحمسد»، كابلجحسرم يف (7514)أْححجس  ( أىمححمسجمتيحم1)

كمخفؿ اججلرتمخلىجسم يف املجخمخمشممط اثلين/  (،1955، 1954(، كاججلرتمخلىجسم )4811)
كاحمل حمجف  حمجحجسيجحت محشحمجيخمت،حمجحجسيجحت حمجممسحمل، كمخفؿ يف املجخمخمشممط األكؿ/ 

، كيف ابلب يمطحمل أيب (6541) «محشحمجيخمت المخلممط»، كمحشحمجحمجيحم األبلين يف (3417)
 كاججلرتمخلىجسم كمخفؿ/ حمجممسحمل محشحمجيخمت. (11281)ممسمجعيحجس محمسيمغجخماعن أىمححمسجمتيحم أْححجس 

، كمخفؿ (3413)، كاحمل حمجف (11118)كاججلجممسيئ يف اليحلربل  (،2135أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم ) (2)
= 
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، كإجحمحمل اذلم ال جيجخمز يمغىمغيمطىحلي اخلري ال حمسى يٍممصيحلى أف ييثىٍنى ا ى  /حجس أف ي
 لججلىمعحمسكر. اإلنممسف حمل ججلحجمس يمغييحم، كاملحجسح اذلم يىمعججل ا ى اججلحمطحمل أجحميحم مخلحجساعةه 

ٍىمعججلىمخفي  محم  كادلاع  ملحمتحمسد االحمجمجتحملؿ، ا ى أف الممصيحلحمس بي اثل يمغال حي
كحنجخم ذلممق يف  ،ججلحجمس يمغحمقممش لججلممسف، ىحل يسجخمف تلحمقحجسيحمس كاججلمجعحمسيمغف

 املجخمامخفممغ املمجتمجعحجسدة.
 يحجسيمطجخم لججلحملحمس ِي حمجني يحجسيمغممط زاكيحم.  كمخفحجس اكف اجليب

محلحمل يف حمجحجسيجحت أنجمس حمل  كمخفحجس اكف يحمقجخمؿ يف اثلمحم  ا ى أمحشحمجيحم
يف أمص اهلل أرخى أييت ةأييت أةْ ةسص، وأشسِى »/ مخللممق 

وأعوًّى ةاحلالل ، ةٌ عؿان عًص، وأصسفّى خياًء عرًان
ى أيب ةٌ ، وأؾصضّى زيس ةٌ ذاةج، واحلصام يعاذ ةٌ جتن وأفصِؤ

ِشه األيث أةْ عتيسة ةٌ  وأينيُ  ،وللك أيث أينيٌ  لعب،
 .(1)«اجلصاح
 األجحميجشر/  ^ كمخفؿ ال اهلجصة لمَُج »مخلدحمجن ٌ  ْل امصءًا ي

 .(3)«األٍصارَ  خىِ راامهلل »، (2)«األٍصار
                                                           

= 
 (.6368) «محشحمجيخمت المخلممط»بلين يف كمحشحمجحمجيحم األ اججلرتمخلىجسم/ حمجحجسيجحت حمجممسحمل جمتيحجس ممعحمسي،

، (3791)كمخفؿ/ حمجحجسيجحت ممعحمسي ( مخضجخمهل، 3791اججلرتمخلىجسم )، ك(12914)أْححجس  أىمححمسجمتيحم (1)
 .(7131)كاحمل حمجف ( 155، 154)كمخفؿ/ حمجحجسيجحت حمجممسحمل محشحمجيخمت، كاحمل مخلجمتيحم 

 .(1161(، كمممسججلمخل )4331، 3779أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم ) (2)
 (.5/178) «جخمةدالىحل اجل»، كابليمجمٌف يف (11731)أىمححمسجمتيحم أْححجس ( 3)
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 إن ؾيك رصوخني حيتًّا اهلل»كمخفؿ ألححصحمتممط يمطحجس اججلحمقحجمس/ 
 .(1)«/ احلوى واألٍاةورظْهل

 ٚايتػُّب ع٢ً ايطًبٝات بأضًٛب زقٝل: ،تضخٝح األخَّا٤ – 5

 ،اتلجخمجمتييحم يف داىمحججليحم ادلايمطي املجخميمغمخف حجمجخم مخلحمل ترسم دمخل ي 
، كيحملمجتججلممق مخفحجسرةن ا ى ختىمغيًممغ  ممغو كججلسحمل مخلحمل ممعري سججلُّممغو كال مجعممسُّ

ال  ،كحمقجخميمخل اججلمجعيجخمب يجشجخمرة ىحضيمجعي ،كيجشحمجيخمت األىمحمخض  ،اتلَّجخمُّحمس
 ألحمجحجس  لججلحملممصيمطحمس؛ ألف حجمىجسق املمجعل مجتمخل يف  ،تممس حمجحمسجمتن أك جمتحمسحمجن

كاججلتممصحمتيممط ا ى ختمخض اججلمجعحمقت، يمغرتاق  ،جمتجخمٍّ مخلحمل اتلىمغؤؿ كاألمىحل
، كيمجعليحم مخلحمل ىحضى  مجعىِحمسض خلمخض مجعحمسيممشن حمجيمحمن،  ىمحيفٍّ  ؼو حمسٍ حمجيمحمن حي

 الحمسمخفيحمقى  يجشخمت حمجيمحمن، كيسمجت اللكحملًت كيمخضججل اخلججلجخمات يف اجل
، كالرشيممش اهلدؼ، كيجخماجمتيحم اجليمغممطى  أحمجيجحمن، كيمجمحجسم اليحلمجتيى  املمجعربةى 

، كلك ذلممق يمحمحمطحمس يمغييحم إىل امليجشججلحمج، ميجشججلحمج ادليمطجخمة  اخلمخض ججلحمليحمجن
 ٍ  .الجخمجمتيحمً  مخل ي  مخضي ىمغى كاملحجسيمطجخم، كيمجتمىحل يف أيمغممشىحل اججلمخضحمسؽ اججليت مجم حيي

 ال ويٌ األيروث يف ِشا/ ًٍممسحملي يمطحملالن إذا كجمتحجست ححصجحسيجشن مخلحمل   حيي
أك أجحمممق  ،، ال حمقىحل هل/ ال يجشججلخمت هلىجسا اججلمجعحملىحلأمجخمر ادليمطجخمة مخلمحتالن 

يممصمجعحمسق ججلمجعحمتحمس يمطحمل اججلحمقيـ يحم، كإجحمحمل حمججحت يمطحمل  ممسمجتىمغممصىحل يمغييحم، كت
ٍممسمحميحم حمقجخملممق/  ،كمخضججل مخلمحميحم أف يحملرممسيحم ،اججلمجعحملىحل اذلم يمحمممسيحم كحيي

                                                           
 حمقحجسـ ختحمسجييحم.( 1)
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 ماكجحمممق. كال يجخمجمتحجس مخلحمل يممسحجسُّ  ،حنحمل حنمجتجمتممق حجممحم أكرث
يمغججلمجتحجسأ ىجسمحلحمس إجييت  ،ا ى ىمحمخض يف حمجحجسيجحتو مخل كإذا أردتى أف يجىِيحمى 

مجعحجس ذلممق حمل  يثىِ  جحتمخل  ،كمجخماخمشممط اججلىمغحجسة يمغييحم، كمجخماخمشممط االىمغؽ ،احلحجسيجحت
ٍدَعى تلحمقريًب اججلحمقججلجخمبحمسل أف يمغييحم ىمحججلالن 

ى
كإمجعد ححصمجم  ،، يمغىجسلممق أ

 كحجميحلىجسا. م...كتممسمجميىحل االمخفمجتمحمع حمل حمسل مخلحمل رأ ،اتلحمجمىحل
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