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 ممسحت كمخلحمل أجحمىمغممسمحم رشكر مخلحمل  كجحممجعجخمذ, كنممسمجتىمعىمغحمسق كنممسمجتمجعيمحميحم حنحملحجسق,  احلحملحجس
 ا إال هلإ ال أف كأححصمجمحجس, هل حجمدم يمغبل يممشججلىحل كمخلحمل, هل مممشىحل يمغبل ا يمجمحجسق مخلحمل, أيمطحملجل
ا أف كأححصمجمحجس, هل رشيممق ال كحمجحجسق  .كممسججلمخل يمطججلييحم كىلع آهل كمحشحمجيحم ا محشًل كرممسجخمهل يمطحجسق حمحملحجسن
 /مجعحجس أمخل

ا إىل ىحضىمعيف الممصمجمجخمات يف حجمىجسا اججلمجعرص احلرض, كىمغممصيمجم, كاجحمتممصر كممسىحل اججلىمغمجتمحم ,  يمغمحمحمطحمسن
, ججلمخل يف لك ماكف, ممسجخماء اكف يف حمجتيحمكاإلممعحمساء , ككرثة ادلكايع كاألممسب اججليت مجمجمتمخل املحمسء املممس
أك ممعريحجم مخلحمل األميحلمحم, كاتممسمجع  أك يف الممصرع , أك يف الممسجخمؽ , أك يف مخفيمخليحم , أك يف جمتججلجخمممسيحم

ٌحملمجم املمجمججلممق محلمحترينا مخلحمل األىمحبلؽ كاألديف,  رمخفمجعمجتمجم حمجىت يمطحمل األرجمتء كاألمخفمخضر, كأيمغممسحجست بممسي
الممصمجمجخمات املحمجحمسمخل اليحلمحتري مخلحمل  ججلممق مخحمسة كتممسججلججل إىل محلمحتري مخلحمل األيمغاكر كاآلراء يمغممسيحلحمست

أكرث  مجم, يمغحملمجتمجتف اجلحمطحمس إىل كامخفمجعمحم يحمسل أجحمجخماًعن مخلحمل اتلمجعججلمخف لممصمجمجخمات كااليمغاجلس, كأمحشخمت 
 .كممعريحجم  املممسججلحملني اذليحمل أرشبجخما حمج الممصمجمجخمات مخلحمل اججلجممسء

ممسجخماء اكف ذلممق يمطحمل ىحضحمسيمخف اججلحمقمحمجخمات اججلىمغممشي املمحمحمجحمسيمغ أك األزيء اإليمغحمسجني اججلىمغمحم, أك 
أدكات اتلجخمامحشىحل االجمتمجتحمليمطي احلحجسيمحت أك ممعريحجم مخلحمل الممسىحل املممشججلججل كاججلمخضحمسؽ املمجمججليحل اليجشدة 

 يمطحمل ممسجخماء الممسبيىحل .
 كجحمىمغممسيحم بممصمجمجخمايحم مخلىمغمجتجخمف ادلار حجمىجسق يف يمغججلمجعحجس /مخفؿ حمجني احمل اججلحمقيمخل كمحشحجسؽ  $
 مخلممط كيمجتىمغمخف يمطمحميحم, محشربق يمجعحمتحمس مم كيممصحجمحجس يحمساق كمخل كمخفحمسجحميحم, املحمسيحمل املىمعجخمم كححصيمخضجحميحم األمخلرة
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 كمخليىحل اججلمجعجمتىحل, حمجبلكة كذكؽ اليجشرب كمحمسارة اججلحمقججل كخمشمجعممغ كاحلحمقني اإليحملف خمشمجعممغ ذلممق
 ىمحججلمخف اججليت ادلار حجمىجسق ممعري أىمححمسل دار يف مجمتبل اججلمجعجخمض ككجخمف ادلجحمي, احلية زحجمحمسة إىل اجلىمغجمس
 اإليحملف مخلمحميحم ىحضججل ججلىمعي املممصحجمحجسة احلرضة ححصمجمجخميحم يرتؾ ف ملكممغ يمغمجمجخم نممص كيمغيمجم يمغيمجم,
 احجم(1)يحم.

اع الممصمجمجخمات كاالجحمسب يمطججليمجم يكؿ إىل اممستيبلمجم ىلع اججلحمقججل, ال ححصممق أف ك
ا كأممسرينا تلججلممق الممصمجمجخمات, محلحمل مخفؿ ححصييمح اإلممس يمغييجشري  فّ إ/  بلـ احمل يحملياججلحمقججل يمطحجسن
ّمجتًًمجعنيى  جخمىاًًمجممخلٍ  الٍحملي مجمى ـً  الُيجشجخمىرً  ًمخلحملٍ  لًممصى  اًب ػكىاججل كىاججلّمخضمجعى ىٍممسمجتىٍجخمًل  كىالججلِىًس  َّّشى ى  ي ًحجسًحجممخلٍ  مخفىججلًٍ  ىلعى حمجى

ى
 أ  مخلى

ىٍممصمجتىًمجمييحمً  ىّت  ي حمسىقي  حمجى ٍحمقمجمى يحمي  حى يىٍحملًججليحلى يىٍقى  كى ًممسرينا, كى
ى
 أ اقي  مخلى ٍمجمجخمى يمغييحمي  حى يٍممغى  يىرٍصً ّؼى  محلى ٍمخضججليجخمبي  لًممقى ذى  ىرصى  الٍحملى

ا ىجسى لًمجمى / الّممسججلىًممغ  بىٍمجعخمشي  مخفىؿى  كى جحمى مخلى
ى
ى  أ ٍىمحجخمىؼى  اجّلًممسًممق  الّممصِب  ىلعى

ى
ججلىيٍيحمً  ًمخلِّن  ً يممطو  ًمخلحملٍ  يمطى رو  ممسى  يىًمحتي  خمشى

ججلىيٍيحمً  ًِبّ  ًمخلحملٍ  يمطى ثو  محشى حجسى ًٍججلجمسي  حمجى ٍيحمً  َيى  .إحلى
فّ  كىذىلًممقى 
ى
 اججلّيًت  الّيجشًذيىى  اجّلٍىمغجمسى  أ ً الحمسِ "  ًرّمخفي  ًذيمجمى ىمخلٍ "  يىخمشى ل ًىجسٍب  كى ىًّ  إىلى  تىمحمٍحمتى ًيحمً  اّلّلً  حمى  كىًيمطىدى
ان ىجسى الى  ىًمخل اجٍنً ـى  كى  مخفى ٍممصيىً  ًمخلحملٍ  ًمجمى  اتّلّمخلً  اّلّلً  ىمحى  مخلى مجمى ذي حملٍ  يىرٍصً  خى جخمىاحجمى ىتى  حجمى رىٍت  مخلى ٍى  محشى  َتى
ةو  جخمرى ةي  ًججلٍممقى  اٍممسمجتىٍجخمججلىٍ  الُيجشجخمىرً  ًمخلحملٍ  محشي  الُيجشجخمرى ججلىيٍمجمى  يمطى حملى ىٍممسمجتىٍجخمًل  محلى ى  الّممسيممطي  ي  ىلعى ؛ مخلى يحمي ًممسي ٍىمغرتى  يمغىلُممسيممطي  حى
ىجسي  ىمحي
ٍ
مجتىيحمي  يى ٍمجمحمسً  يمغىًحمسيممسى الى  ًججلٍحمقى ي  تىٍحمقًحجسري  كى ًحمسيممسى ى  اججلٍىمغى لًممقى  ًمخلمحمٍيحمي  ااًلٍمخلًمجتمحمىًع  ىلعى ىجسى  محلى محتِججلييحمي  مخلى حملى في  حي نٍممسى  مخفىججلًٍيحمً  يًف  اإٍلً
ٍحمجيجخمبىً  الُيجشجخمىرً  ًمخلحملٍ  تىٍحمقمجمى  مخفىججلٍىيحمي  ىبٍمجتىًججلممطي  الٍحملى ٍحمقًحجسري  يمغىبلى  حمسىقي كى ى  مخفىججلٍييحمي  حى يىٍقى  ًمخلمحمٍيحمي  ااًلٍمخلًمجتمحمىًع  ىلعى  مخفىججلٍييحمي  ذى

ٍممسمجتىٍىمعًحمسمخفن ةً  ًججلٍممقى  يًف  مي مخلى  الُيجشجخمرى ٍخحمطى
ى
اؽً  ًمخلحملٍ  أ ً  اٍممسًمجتٍىمعحمسى ًحمسيممسى جخمًٍؼ  يًف  اججلٍىمغى ًحجس؛ جمتى ممسى

ى
فّ  اأٍل

ى
ٍحمجيجخمبى  أًل  الٍحملى

ادى  حمسى جخمى  الٍحملي يىي  حجمي ي  اجّلٍىمغًجمس  َغى  هلى ججلىيٍمجمى فه  يمطى ججلٍمخضى ججلٍي "  كى . ًحجمحمسه مخفى ممسي ؽي "  اججلٍحمقى ٍىمعحمسى  حى ىٍممسمجتىٍجخمًل  ًذيحملى ججلىيٍيحمً  ي  ًمخلحملٍ  إّمخل/ يمطى
ٍيجخمبو  إًّمخل حمى يجخمؼو  ًمخلحملٍ  كى  َمى حملى حجسي  محلى ىًّ  ًمخلحملٍ  ييجخمجمتى ؿً  حمى ًر, كىاٍْلىقً  الٍحملى رٍيًقً  ًمخلحملٍ  كىاٍْلىًممغي  كىالُيجشجخمى

ٍقى  دى  حى
ٍحمقججلييحمي  مخفىججلٍييحمي  خى ٍممسمجتىٍىمعًحمسمخفن كى  ًذييحمً  مي حملى ؽي  محلى ٍىمعحمسى ًحمسيمخفي  حى ءً  يًف  اججلٍىمعى  (2) .الٍحملى

                                                                        

(.443)َممجترص إَغجحت الججلمجمىمغف (9)
 ( .313, 91/313)جمحملجخمع اججلىمغمجتكل (2)
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 (1).ادلجحمي / مخلحمل لحمسـ الممصمجمجخمات لحمسمخلمجتيحم يمطجخمدي أمحمء كمخفحجس مخفؿ اإلمخلـ الممصيمغيع  $
 رشيمط ججلىممغى }:كجمتىحل يمطحمس , محلحمل مخفؿػن كإذا اكف اإليمغحمساط كاالجحممجمحملؾ يف الممصمجمجخمات مخلىجسمجخممخلن يمغىجحسى
جخمٍ  جخمىاًت يمغىممسى جخما الّممصمجمى اّتىمجعي جخما الّيجشبلةى كى يمطي خمشى

ى
ججلٍممغه أ ين ًمخلٍحمل بىٍمجعًحجسًحجمٍمخل ىمحى ٍجخمفى ممعى  ,[31محمسيمخل/ { ]ؼى يىججلٍحمقى

يمطجخمامخف األمجخمر, يمغبل  يمغيحلىجسلممق اع الممصمجمجخمات مخلىجسمجخمـ يمطحمقبلن؛ يمغف اججلمجعمخفىحل ابليجشري يمحمحمطحمس يف
 .ييٍجحتًحمسي اججلمجعجمتججل اججلىمغجحمي ىلع اآلىمححمسة ابلمخفي

ممعري  احلرضة مخلحمل/ ايمطججلمخل أف مخلمخضججلمخف اهلجخمل يحجسيمطجخم إىل الزلة  يحمقجخمؿ احمل اْلجخمزم  $
كاألذل يف اججلمجعجمتىحل,  ممصمجمجخمات ًعجمتبلن, كإف اكجحم ممسبن لؤللمخليمغيحلحمس يف ًعمخف, كحيجحت ىلع جحميىحل ال

 .كمخلمحمممط ذٌلات يف اآلجمتىحل
اججلحمقحجسر  اججلمجعمخفىحل يمغجحميحم يمحمٍم جحمىمغممسيحم يمطحمل ذلةو يمجعحمقمجم ألمخل, كححصمجمجخمة يجخمرث جحمحجسمخلن, ككىف مجمىجسا يمغمخل

 لججلمجمجخمل  لججلمجعحمقىحل كذمخلن  .مخلحجسحمجن
حمجزمخل  كإذا يمطحمسؼ اججلمجعمخفىحل أف اهلجخمل ييجشري َغبلن, كجمت يمطججلييحم أف يحمسيمغممط لك حمجدجحت إىل

الممصمجم ممسمجتمجعحملؿ  مجعحمقىحل؛ يمغجحميحم ممسحممصري يمطججلييحم جلحمطحمس يف امليجشججلخمت اآلجمتججل, كيمحمسق يمطمحمحجس كمخفجخمعاججل
 (2).اججلمجعمخف األحمججخمط يف محلممغ اهلجخمل, إىل أف يتيحمقحمل الممسبلمخل مخلحمل الَّش يف

كاالجحممجمحملؾ يف مممستمحمحمقمجعت الممصمجمجخمة كريمطجخمجحمت دكايع الممصمجمجخمات  اجحمتممصركججلسحمل مخلممط 
رشيمطي رشيىمغ يممسمجتمخضيممط املحمسء أف  كممسىحل -ك احلحملحجس-يمغف حجممحمؾ  اجلىمغجمس, ىمحمحش الممصب,

يمجعمجتيجشمخل مجم كيممصحجس يحجسق يمطججليمجم حمجىت ال يىمعحمسؽ يف حبر الممصمجمجخمات املمجتبلىحضحمل, كحمجىت ال يمحمحمتحمسؼ يف 
 يف جحت الممصمجمجخمات , كمخفحجس أمخلـ اجلىمغجمس مخلمجمكم الحمسيممع كالممشبلؿ املمجمججليحل, كيمجتحملسحمل مخلحمل خمشممش

 اهلل أُشؿ ٌا» مخفؿ/ أجحميحماجلِب  يمطحمل حجمحمسيحمسة  أيب حمجحجسيجحت مخلحمل (3)ابلجحسرم محشحمجيخمت
 . «عفاء هل أُشؿ إال داء

                                                                        

( .91/19)ممسري أيمطبلـ اجلبلء (9)
 ., ىمحمجتيجشر(46ص)الحمل اْلجخمزم, ذـ اهلجخمل(2)

(.3433حمسمخفمخل ) (4)
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ا  رممسجخمؿ مخفؿ مخفؿ/ ا  يمطحجس حمل جمتحمس حمجحجسيجحت مخلحمل (1)مممسججلمخل محشحمجيخمت كيف
 . «اهلل ةإذف ةسأ ادلاء دكاء أصيب فإذا دكاء داء للك» /
  اجلِب يمطحملرشيممق  حمل أممسمخل حمجحجسيجحت مخلحمل (2)أمححجس اإلمخلـ مممسمحمحجس كيف
/ (3)ججلىمغمخض كيف «جٓيّ ٌَ كجٓيّ غيٍّ ٌَ غيٍّ عفاء هل أُشؿ إال داء يزنؿ لً اهلل إف»مخفؿ/ 
 حجمجخم؟ مخل ا رممسجخمؿ ي مخفلجخما/ ,«كاحرا داء إال دكاء أك عفاء هل كضع إال داء يضع لً اهلل إف»

 كابلحجسف كالحمسكح اججلحمقججل أدكاء يمجعمخل كحجمىجسا (4)محشحمجيخمت حمجحجسيجحت حجمىجسا اججلرتمخلىجسم مخفؿ «اهلـس» مخفؿ/
 (5)كأدكيمجتمجم. احجم

إف ححصء ا ججلتممسججليممش األخمشجخماء ىلع مجعخمش إذا بني حجمىجسا يمغمجمىجسق مجعخمش املحمجكالت اهلديمغ 
مخلحمل اجلس  اججليت اممسمجتحمجيحلحمل يمغحجسة محلمحترياألدكاء احلرضة  أدكاء احلحمقرات كالممسحملجخمـ اججلحمقججل 

ممسحمججحميحم كاججليت يممصيمجعمجم مخلحمل يحمسيحجسكف نَّش الحمسذيججل ني املمخلمحمني كاملمخلمحمت مخفؿ ا  كيمطحمقجخمهلمخل
ڀ    ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ       پ   ڀ   ڀ  ژ / مجعىلك

 .[:05اننضاء] ژڀ 
 / الممصمجمت كالممصمجمجخمات أمحشىحل يمغممسد اججلمجعحجس كححصحمقيحم يف مخلمجعححصيحم احمل اججلحمقيمخل  مخفؿ $
 (6) .كمخلمجعدق
مجعرنا جتق حجمىجسق احلجخمـ , أحمججخماؿ املممسججلحملني  إف املمجتمىحل يفك يمغممشبلن يمطحملحمل دكجحممجممخل يحمسل ممسي

                                                                        

(.2993حمسمخفمخل) (9)
 (.943/  9 )اليجشحمجيحمج الممسججلممسججل / يف  األبلين ( كاحلحجسيجحت محشحمجيخمت بممصجخماحجمحجسق مخفهل اججلمجعبلمخل3/292) (2)
(. 2142لججلرتمخلىجسم ) (4)
( 21)حجساليجشحمجيخمت املممسمحم( كمخفؿ ححصيجحسمحم مخلحمقىحل الجخماديع يف 2142)اججلرتمخلىجسم محشحمجيخمتكمحشحمجحمجيحم أيممش اججلمجعبلمخل األبلين / يف  (3)

 حمجحجسيجحت محشحمجيخمت ىلع رشط الممصيجحسني .
( ط / اليجشىمغ .96)ادلاء كادلكاءمخلحمل  (3)

 (9/31) مخلىمغمجتح دار الممسمجعدة (6)
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ىحضؽ مممستمحمحمقمجعمجم اآلممسمحم, يمغحمل أكرث املممسججلحملني اججلمجعمحلىمغني ىلع مخلمجتمجع األ الممصمجمجخمات, ككلجخمَغن يف
ححصاكت )اإلجحمرتجحم( , كمخفحجس ممسٌحملحمسكا أيمطيمحممجممخل يف ممسبيىحل مبلحمجحمق حمسامخلمخت اججلىمغحمجححص, كمخل ك اججلىمغممشي
املحمجحمسمخل, ححصمجمجخمامجممخل  يممصٌحجسكف رحمجهلمخل إىل بلد اججلسىمغحمس كاججلىمغحمتجخمر يف ممسبيىحل ججلي أكرث اذليحمل

  .املممسمجتمجعفكا 
 ججلحمقحجس سججل ححصيىحضني اإلنجمس كاْلحمل مخلممط اجلىمغجخمس األٌمخلرة لممسجخمء ىلع إيمغممسد يمطىمغؼ

ىمغمجعبلف يف َتمخضيمخل  كَغجحمي محلس"/ حملني كأىمحبلمخفمجممخل, كحجمىجسا أحمجحجس أمخفمخضب املممسمجتمجعحملحمسيحمل يحمقجخمؿاملممسججل
 .األمخل املحمجحملحجسي أكرث مم يىمغمجعججليحم أججلممغ مخلحجسيمغممط, يمغممعًحمسمخفجخمحجم يف حمج املدة كالممصمجمجخمات

َي يمطججليمحم أف جحمسممس املحمسأة, يمغم يجخمـ مخلحجست ًإحلمحم "كمخفؿ أحمجحجس محلرباء املممسجخمجحمي/  $
 ".ملمحممجترصيحمل لرليحملٍحمسجحم حلحمساـ, كىّحجسد جمتحححص ايحجسحجم يمغي 

/َي أف جحممجعحملىحل تلمحممجمر األىمحبلؽ يف لك حمسكجخمكجخمالت حمجيحلحملء ًمحشٍمجمييجخمفكجمتء يف  $
ماكف, يمغتممسمجمىحل ممسيمخضحمسمحم, إف "يمغحمسكيحجس" مخلمحم, كممسيحمطىحل يمجعحمسض اججلمجعبلمخفت اْلجممسي يف خمشجخمء 
الممصحملجمس ليك ال يق يف جحمحمطحمس الممصب يشء مخلحمقحجسس, كييجشخمت حجمحمليحم األكرب حجمجخم إركاء ممعحمسيحمسيحم 

 احجم. أىمحبلمخفيحم اْلجممسي, كيمطمحمحجسىجس محممجمر
ذللممق اكف ال حجس لججلحملممسججلمخل مخلحمل االجحمتق كاحلىجسر اتلـ كأف يمحم محمىمغممسيحم يمطحمل اججلىمغنت كيمجتمجعحمسؼ  

 ىلع األممسب املمحمحمتي مخلمحممجم كٌم محلمحترية كيمغرية حبحملحجس ا . 
كمخفحجس اححصمجتحملججل حجمىجسق الحمسممسججل ىلع مجعخمش األدكي اجلجمتمجع كاججلمخضحمسؽ اجليمغمجع ألدججل اثلمجت 

إف -مجعمجتربيحمل, اججلحمقخمشي بيف ذلممق حلحمتحجس املممسججلحملجخمف يمغيمجم مخلحمل اليحلمجتب كالممسمحم كالكـ اججلمجعججلحملء امل
مخل يمغييحم إمخلمجتًع ججلمجعحمقجخمهلمخل, كمحشحمقبل ألذحجمجحممجممخل , كحمجىت مخضحملنئ إحلمجم اججلحمقججلجخمب املمخلمحم اججليت  -ححصء ا

اممسمجتحمت دلايع احلمخف كاهلحجسل , كجتحجس يمغيمجم زادا إليحملجحممجم , كجحمجخمرا بليجشحمسحجم , ككىمغ يمطحمل 
 ىحضحمسيمخف الممسبلمخل كاألمخلف, ]نَّشا لججلممشحملجحمت اججليت مممسكمجم , كمخفحملمجع لممصمجمجخمامجم , كحمجدي هل إىل
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[ الممسري إىل ا مخلحمل اتلحملجخمجمتت الممصمجمجخماجحمي , (1)سممغ يمطمحممجم اججلمجعمحتر كاتلمجعرث يف مخلمحتين
,  اججليت يممسىع يف ىجسحلىحل ممسججلمجم زيمطحملء ابلىحضىحل  اجلىمغممسجحمي كالممصمجمجخمات ابلمجميحملي كالحمسيمطجخمجحمت

ممسبلـ , كىحضحملجمس مخلمجعلمخل كرمجخمز الَّش كاججلىمغممسد , تلىجسكي حمممسحمل األىمحبلؽ اججليت جمتء مجم اإل
احلمخف كاحليء , يف أجحمسمخم ميحليحجسة كأىمحجحت ىحضحمسيحمقيحم حملامحمسات يمطحجسيحجسة كختمخضيمخضت مخلحجسركممس 
محلرية كمخلمجعكؿ لججلمجمحجسـ ىمحمخضرية يممسمجعجخمف يمغيمجم كيممسريمطجخمف إحلمجم ممسحمجء الججليىحل كاجلمجمر ال ججلىمعمجممخل 

 ا مخل يحمسيحجسكف كال أكمحشججلمجممخل إىل مخل يىمغيحلحمسكف. 
إمجالن مخفىحل  ليجشحمجيخمت جتق الممصمجمجخماتكججلمجعىحل مخلحمل املمحمممس أف جحممجتحمجحجسث امجتحجساءن يمطحمل املجخممخفممغ ا

 .مجعخمش أيمغحمسادحجم ىمغيجشيبلن يمطبلج احلحجسيجحت يمطحمل 
 كاججلىمغجخماحمجححص كمممسججلممقإف املممسججلممق اججلمجعحجسؿ إزاء الممصمجمجخمات كممسممش ني مممسججلممق أحجمىحل اججلىمغحمتجخمر 

أمحشحمجب الحمسحجمجحمي كاججلتممصحجسد؛ يمغحجمىحل اججلىمغحمتجخمر أخمشيمطجخما اليجشبلة كامجعجخما الممصمجمجخمات؛ كأحجمىحل 
 الحمسحجمجحمي حمجٌحمسمجخما مخل أحمجىحل ا مخلحمل اججلمخضيت.

أحمججخماؿ اجلس, كيحجسرؾ مخل حجممخل يمطججلييحم مخلحمل اججلىمعحمساحمس كالممصمجمجخمات؛   يمطحمس كجمتىحل يحمسايعكديحمل ا 
 .كيمجمىجسمجم مجم, ليحلمحميحم يممشمخضمجم ذلا يمغمجمجخم يبيحمجمجم كيمجعرتؼ

مخلحمقحمسرنا حجمىجسق الجخمممسمخضي/ كمل اكف اججلمجعحجس ال يمحمىمغممق يمطحمل اهلجخمل مخل   يحمقجخمؿ احمل اججلحمقيمخل $
ملحملمجتمحمممط كججلسحمل املحمقحجسكر يمغف حجمجخماق الزـ هل اكف هل األمحمس خبحمسكجمتيحم يمطحمل اهلجخمل للكي اك؛  داـ حمجين 

مخلمحتهل أف ا , هل كاملمجخمر يحم أف يرصؼ حجمجخماق يمطحمل محمساممط اهلججليحل إىل مجخماىحضحمل األمخلحمل كالممسبلمخل 
ممسحمججحميحم كمجعىل لمخل يمحمسق رصؼ مخفججليحم يمطحمل حجمجخمل اججلجممسء مجججل ىحل أمحمسق رصؼ ذلممق اهلجخمل إىل 

هلجخمل يمغجحمرصؼ جمحمسل ا؛ جحمسح مخل ىحضب هل مخلمحممجمحمل مخلحمل كاحمجحجسة إىل أربممط كمخلحمل اإلمخلء مخل ححصء 
 (2) .مخلحمل حمىحل إىل حمىحل كاكجحم الحمسيخمت دجخمرا يمغممسمجتحمجججل محشن 

                                                                        

(.4)صحمجججلي ىحضججل اججلمجعججلمخل (9)
 (.43ص )الحمل اْلجخمزم, ذـ اهلجخملكاجحمحمطحمس/  (99ص)ركخمش املحمجني (2)
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كممسمخض ال َغي يف اججلبممسممش  -إف ححصء ا-حجمىجسا كمخفحجس رأي أف سجخمف حجمىجسق الحمسممسججل املرك 
 (1) .كال جحممجمي يف اإلَيز  ألف يمطحمسامخل اليحلمحترييحمل مخفحجس يمغرتت يمطحمل مخفحمساءة املمخضجخمالت

 أجحم بممسبيججليحم مخلحمل ذلممق , كأف أممسؿ أف يسجخمف يل جحممجعمخل اججلمجعجخمف ىلع مخل -جمتججل مخفحجسريحم-كا 
يَّشح يل محشحجسرم كيحرس يل أمحمسم إجحميحم كاحجم اجلمجعمخل كمجخمحلمجم كحجمجخم جحممجعمخل املجخمىل كجحممجعمخل اجليجشري كال 

 . حمججخمؿ كال مخفجخمة إال  اججلمجعٌل اججلمجعحمطيمخل

ڱ     ڱ    ڱ  ژ حمقجخمل ا يمطحمس كجمتىحل ٌم جمحملممط أممسب اجلحمتة كاججلىمغبلح, مخفؿ ا مجعىل / 

, أم َيمجعىحل هل َمحمسجمت مخلحمل لك يمغمجتمحم كبججلي كرش كححصحمقء يف ادلجحمي  [6-05  ]انطالق ژڱ   ں     ں 
 كاآلىمححمسة.

 ىمحججلػممغ محلمحمػ/  مخفػؿ   يمطػس اػحمل يمطحمل (3)كاججلرتمخلىجسم (2)أمححجس كركل اإلمخلـ 
 احفػ  حيفظػم اهلل احفػ  لكٍات/ أغيٍم إين!  غالـ يا» /  يمغحمقؿ يجخممخل    ا رممسجخمؿ
 جمتججليججل اججلحمقحجسر. كمحشي يمطحمطيحمل اجلىمغممط , كحجمىجسق(4)«اْمجت جترق اهلل

                                                                        

كاجلحمقط مخلحمل مجعخمش اآلالت احلحجسيمحت اكليحلحمليجخمحمس كإجحمحمل جحممجم كمخلحمل ب رد املمجعحمسكؼ إىل أحجمججليحم يمغججلحمقحجس اممسمجتىمغحجست مجعخمش اْلحملىحل   (9)
حمقمجتممشييحم كلمخل أجمتمجعىحل هلىجسق الحمسممسججل محمساجمتممط ليحلمحتري  مم اممسمجتىمغحجسيحم مخلحمل ججلممق املجخماخمشممط ليجشمجعجخمب ذلممق  اججلمجعججلحملي األمخلجحم ؛ ألف ذلممق ىلع

 ىلع اججلحمقرئ كتممسمجميبل هل جحتجحمي حليحلجخمف يمغيحلحمسق مخلمجتيجشبلن ججلحمقحمساءة حجسكف محلرثة مممصجخمححصت كاججلىمعحمس ض حجمجخم اججلىمغحجسة كا أكالن , كختىمغيىمغن
مخلحمل كراء اججلحمقيجشحجس , كحجمجخم حمجممسبمحم كجحممجعمخل الجخمكيىحل , كال حمججخمؿ كال مخفجخمة إال  .

(2) (9/214)
(.2396حمسمخفمخل) (4)
اْلمخلممط يف  ( , كمخفؿ ححصيجحسمحم مخلحمقىحل الجخماديع 3412)املممصاكةيف  احلحجسيجحت محشحمجحمجيحم اججلمجعبلمخل املحمجحجسث األبلين  (3)

 (/ حمجحجسيجحت محشحمجيخمت ججلىمعريق.26)اليجشحمجيخمت
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 ججلي ال ك مخضحمسمخفيحم آيمغ يمغبل اتلحمقجخمل ججلمخضحمسيمخف املبلزـ يمغمخل / مخفؿ احمل اْلجخمزم  $
 (1)األممعججل . احجم حجمجخم حجمىجسا يحم زنؿ

 ا مجتحمقجخمل كجحمىمغيس / يمغكمحشيسمخل كمخفؿ الممصييمح سحمس حمل يمطحجس ا أجخم زيحجس  $
 مخلمجعجحت كًم املحمجمخلحجس, كمخلمجتزنؿ اججلىمغممشىحل, مخلمجمممش كًم اججلمجعحجسة, يمغَم كاججلمجعبلجحمي, الرس يف مجعىل
 (2)ىمغحمسىحضجخما.احجم يمغبل اججلىمغنت, يمطحمل اججلحمقججلجخمب ىلع الجخمجحتيمخف كالحمساممش الممسحملجخم, كمخلمجعحمساج اججلحمقجخمة,

 (3)كاججلىمعىن. كاججلمجعىمغؼ كاتلق اهلحجسل يمغمهلل إجحم نممسلممق

ۆ    ژ /  مجعىلممسحمججحميحم ك كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل دكاـ محمسامخف ا مجعىل يف الرس كاججلمجعججلحمل , مخفؿ ا

ڳ    ڳ    ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ژ /  مجعىل مخفؿ , ك[047 انعهك] ژۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ 

 .[>54 - :54 0انشعزاء]  ژڻ   ڻ    ڻ        ڻ   
 احلمخف ىحضبلع كيحمقمحميحم اججلمجعحجس يمطججلمخل دكاـ ٌم/ / ك املحمسامخف مخفؿ احمل اججلحمقيمخل  $
 كٌم ٌم املحمسامخف ىجسلممق كاحلحمقني اججلمجعججلمخل هلىجسا يمغممسمجتحجسامخلمجتيحم كبىحضمحميحم, حمطحجمحمسق ىلع كمجعىل ممسحمججحميحم
 لك يمطحملججليحم ىلع مخلمخضججلممط كحجمجخم ججلحمقجخمهل ممسمخلممط إحليحم جحمحمطحمس يمطججلييحم رمخفي ممسحمججحميحم ا ف يمطججلحمليحم جحتحملحمسة
 يف ا يمطيجشحمليحم ىمحجخماىحضحمسق يف ا رامخف كمخلحمل يمطني ىحضحمسيمغ كلك جحمىمغجمس كلك حلحمط كلك كمخف
 (4)مجترصؼا ـهجمتجخمارحمجيحم.   حمجحمساكت
امحمسأة يف يمغبلة حلبل يمغ, يمغحمقؿ هل/ مخل يحمساجحم إال / راكد رجمتىحل  كمخفؿ احمل رجمت  $

                                                                        

اججلحمقحجمحمسة . –( ط دار احلحجسيجحت 942)صاْلىحضحمسمحشيحجس  (9)

( .2)صحمجججلي ىحضججل اججلمجعججلمخل (2)
جييحم / ربحمل بلحمجمخض أيمجم اججلحمقرئ اليحلحمسيمخل مخلحمل ىمحبلؿ مخل ممسيحملحمس ممق يف حجمىجسق الحمسممسججل  سحمسار مجعخمش املمجعين كاجلحمقط يف  $ (4)

 جخميمغمخفمخفجخماججل ححصىت  كأممسحل مخلمجتمحمجخميمط كحجمىجسا مخلمجتمجعحملحجس مخلحمقيجشجخمد تلث املمجعججلجخممخل كرث مخلحمل ىحضحمسح كا امل

( مممسممس املجحسمجتر.322|9)مخلحجسارج الممسليحلني (3)
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. (1)احجم اليحلجخمامحل! مخفججل/ يمغيحمل ميحلجخمكمجم؟!. ا كرادًعن  أم أال يحمساجحم , ككىف مجمىجسا زاجمتحمسن
/ أمجممط اججلمجعججلحملء ىلع أجحميحم ]يمجعّن/ رمخف  مخفؿ الممصييمح حمحملحجس األمخلني الممصمحمحمقيمخض  $

ك املمحتىحل  -ذللممق مخلمحتبلا[ أكرب كايمطمخض كأيمطحمطمخل زاجمتحمس جحمحمسؿ مخلحمل الممسحملء إىل األرض كرضبجخما 
مخفلجخما لجخم يمغحمسض أف حجمىجسا اججلرباح مخلحمل األرض يمغييحم مججلممق مخفمجتؿ لججلحمسجمتؿ إف اجحممجتمجميحل  -األىلع

حمجحمسمخليحم ذك مخفجخمة كيمطحمسة كمخلمحممجع كحمججخمهل جمتيجخمححصيحم كحمججخمؿ حجمىجسا املججلممق محميحم كنممسؤق كجمتجخمارييحم أخيمخضحمس 
ؿ أحمجحجس مخلحمل احلرضيحمل جمججلجمس حجمىجسا املججلممق أف يحمقجخمـ حمسي؟ كلجخم مخفيىحل ألحجمىحل رل/ إف أمخلري ذلممق 

 ابلرل يبي ًعمل سىحل مخل يىمغمجعججلجخمجحميحم يف الججليىحل مخلحمل اْلممسئجمس بلجخما مخلمجتدني .

كحجمىجسا ىمحججلمخف الممسحملجخمات كاألرض املججلممق اْلر خيربحجممخل يف آيت محلمجتيحم ال سد حمقججل 
كرمخف كاحمجحجسة مخلحمل أكراؽ امليجشحمجممغ اليحلحمسيمخل إال كجمتحجست يمغيمجم حجمىجسا الجخمايمطمخض األكرب كالحمساجمتحمس 

ڃ   ڃ   چ   ژ 567انبمزة0  ژٹ   ٹ    ڤ   ڤ ژ  >5انبمزة0  ژی   ی   ی         ژاأليمطحمطمخل , 

 >8األَعاو0  ژىئ   ىئ   ی   ی   ی   ی      ژ >4اننحم0  ژچ   چ   چ      

گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ    ژ  49ق0  ژٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پپ     ژ

ۇئ   ۆئ   ۆئ      ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ     وئ   ۇئ ژ 568انبمزة0  ژڳ   ڳڱ   

 94يىَش0  ژۈئ   ۈئ     ېئ   ېئ    ېئ   ىئ   ىئ    ىئی   

 أف جحممجعمجترب مجمىجسا الحمساجمتحمس األكرب كالجخمايمطمخض األيمطحمطمخل كأف ال جحمتمحمممسق خلبل  يمغيجيغ يمطججليمحم مجيمجعن
 (2)احجم جحممجمججلممق أجحمىمغممسمحم.

 األجخماب, ىمعججلمخف كأمحمسحجم جحمىمغممسمجم ىلع امحمسأة رجمتىحل / أكحمسق احمل رجمت احليمغمخض مخفؿ  $
 يمجتمجعحمسض , يمغججلمخل مجعىل ا كبني حمحممحم اذلم ابلب مخفججل/ جحممجعمخل يىمعججلمخف؟! لمخل ب يق حجمىحل هل/ يمغحمقؿ
 . هل

                                                                        

(.31)صرشح لكحمل اإلىمحبلص (9)
 ( مجترصؼ443-9/444)اججلمجعىجسب اجلحملري (2)
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 ا ممسرتجحم يحمسامحلحمل ا إف يمغحمقؿ/ امحمسأة يسججلمخل رجمتبل اججلمجعريمغني مجعخمش كرأل 
 (1)احجمكإيمحلحمل. 

ا مخفجخمؿ ا مجعىل/  . [>04غافز] ژڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ژ  كالحمجمخض جمتيحجسن
 املحمجيممش اتلـ يمطججلحمليحم يمطحمل مجعىل مجعىن اآلي/ خيربيف مخل مخفؿ احليمغمخض احمل محلمحتري  $
 يمطججلحمليحم اجلس حلحمجىجسر كججلمخضيىمغمجم؛ دمخفيحمقمجم ككريحجم, محشىمعريحجم كحمجحمقريحجم, جمتججليججلمجم األححصيء, جبحمليممط
ٌمخف  ا مخلحمل يمغحممسمجتحمجيجخما يمغيمجممخل, جخمقي  احليء, حمجى  يحمساق, أجحميحم يمجعججلمخل مخلحمل محمسامخف كيحمسامخفجخمق حمقجخماق, حمجمخف كيىّمجتحمقي
 مخلحمل اليجشحجسكر ىمحي يمطججلييحم محممخضجخمم مخل كيمجعججلمخل جحم,أمخل أحجست كإف اْلمحم اججلمجعني يمجعججلمخل مجعىل يمغجحميحم

  (2). احجمكالرساحمس الممشحملحمس
 كحجممحم أممسجخمؽ لممق جحتحملحمسة جحتحمليمحم جمتحجسا مخلمجعحمتججل مخلحمل جحتحملر املحمسامخف/ 

  ممخلحمل مخلحمل زمخل اْلججلجخمة, يف بني جحتريات لججلجحسججلجخمة / إف مخفؿ احمل اْلجخمزم  $
 أك ثلجخمايحم, رجمتء أك يمطحمقيحم, حمجىجسرنا مخلحمل يممصمجتَم مخل يمغيرتؾ اْلججلجخمات يمطمحمحجس حيرتمخليحم كجمتىحل يمطحمس

 يمغحممسمجتجممصحمقيحم ىحضييحم يمغيىمغجخمح جمحملحمس يمطجخمدنا حجممحمحجسين ىلع ىحضحمسح محلجحميحم اججلىمغمجعىحل ىجسلممق يمغييحلجخمف إجمتبلالن هل,
 .حجمجخم أيحمل يحجسركف كال اْلبلمخف
 ذلممق ديمغممط زيدة مخلحمقحجسار ىلع أك حممجتيحم, حمقجخمل يمجمجخمل مخل حمسؾ يف املحمتحجمحجسة مخفحجسر كىلع
 حجمىجسا مجعحمطمخل اْلججلمخف يمطيجخمف يمغرتل .اججلمجعجخمد ىمغكت كيمجتىمغكت اججلمخضي, يحمسيحجس املرتكؾ املحمججخمب
 حمجحمقيحمق يمطحمل بلمجعحجسحجممخل كمحشىمغيحم ىلع يحمقحجسركف كال .لمخل يمجعحمسيمغجخمف كال حملحجسحمجيحم كألممسجمجتمجممخل الممصجحسمحش
 .مخلمجعحمسيمغمجتيحم
 جحتمخل مخلحجسيحجسة مخلحجسة ْلري يىجسمحلحمس مخلحمل يمغحملمحممجممخل مخفحجسرحجم, ىلع املجخمت مجعحجس األرايخمت حجمىجسق حملمجتحجس كمخفحجس

 أحجسان. ذمحلحمسحجممخل يق أيمطبلـ , كمخلمحممجممخل ذمحلحمسق خيىف جحتمخل ممسمحم مخل يىجسمحلحمس مخلحمل يجىس, كمخلمحممجممخل

                                                                        

( .31)ص رشح لكحمل اإلىمحبلص (9)
(.963)صيمغحمقيحم األممسحملء احلممسىن( , كاجحمحمطحمس 9/929)ىمغممسري احمل محلمحتري (2)
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 مخلرزيحم مخفحجسر ىلع حلمخف؛ يمغجحميحم ىمحججلجخميحم حيرتـ كلمخل اْلججلمخف, بحجم مخلحمل حجمىجسا يمطيحلجمس كىلع
 مخلحمقحجسار مخفىحل اججلحمقججلجخمب, يمغف يمغمجتحملحمقمجتيحم اليحلحمساحجم ريخمت مخلمحميحم يىمغجخمح اذلجحمجخمب, ججلممق مخلحمقديحمس كىلع ذلجحمجخمب

 .مجعحمطيحمليحم جمحمسد كبيق ْلري, هل األلممسحمل ذمحلحمس مخفىحل جمتىن مخل
 ىمحؿ يىجسمجخمجحميحم,  كرب كال يحملحجسحمججخمجحميحم ال يمطمحميحم اجلس ممسيحلجخمت األمحمس مخفيجشرل اكف محلرث كإف
 آجحتحمست حمل امخف/ هل مخفيىحل ككجحميحم كاآلىمححمسة ادلجحمي يمطحححص يف ححصحمقجخمة حجمجخمة يف كمخفجخميمطيحم ممس اكف ىجسجحم
ا يف يمغيق  .اتلجحسيممش أحجسن

 .كيمطرثت أجحتحمست املمجعيص إىل إىمحجخماين يمغجحمحمطحمسكا
 يف ىمعممشيحم ا يمغيججليق مجعىل ا حملمجعيجشي حلجحسججلجخم اججلمجعحجس إف»/ ادلرداء  أجخم مخفؿ $
 (1)«. يممصمجعحمس ال حمجيجحت مخلحمل املمخلمحمني مخفججلجخمب
 يمغف رساحمسكمخل, كال ىمحججلجخماسمخل مجمحملججلجخما كال. ذمحلحمسيحم مخل كايمطحمسيمغجخما ممسمخضحمسيحم, مخل حملحمججخمايمغمجتججل
 (2)ا ـه.  اإلىمحبلص مخلحمقحجسار ىلع كاْلحمساء جلي, األيمطحملؿ

 . يمغمهلل إجحم نممسلممق ىمحممصحمجتممق يف اججلىمعي كالممصمجمدة

كمم يمجعيجشحملممق أيممش مخلحمل الجخممخفجخمع يف الممصمجمجخمات املحمجحمسمخل اْلجخمؼ مخلحمل ا , كمخلحمل يمطحمقيحم 
 ممصحجسيحجس .ال اججلمجعحمطيمخل املمجمني ألحلمخلا

ىحلى /  مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ احمل يحملي  $ كىمحشى يحمي كى ىًرمخلى حمى كدى اّلّلً كى حجسي ٍ حمجي ًىمغحمطى  حمجى حملى ذى
 حجسى يمغىممسى ًث يمغىممسى ًىجسقً اثلبّلى ججلٍي ًمخلٍحمل حجمى بلى اججلٍحمقى حملىىتى ىمحى ىًّمجتًيحم ذى حمى ًًيحم كى ٍجخميمغًًيحم كىرىجمتى ًٍيحم ًًحملمحتًٍىحل ىمحى ا الٍجخمىاًمحشججليجخمفى إحلى دن

ًيحمً الى ييٍحمسَجى  جحمييحمي حًبىممسى مجعيممغى إيحملى ًىجسقً خمشى ءه ًمخلٍحمل حجمى ٍ مجعيممغى ًذيًيحم يشى ىتى خمشى مخلى ا كى ىحجسن
ى
يحمي أ حمجي بلى ألف اْلجخمؼ  (3)محشى

                                                                        

( .9/293)حمجججلي األكحلء (9)
( .923)صاْلىحضحمسمحشيحجس  (2)
(.93/29)جمحملجخمع اججلىمغمجتكل( 4)
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ممسجخمط ا يممسجخمؽ يحم يمطدق إىل املجخماحمط ىلع يمغمجعىحل الجخماجمتت كحمسؾ املحمجحمسمخلت حلمحملجخما ىجسلممق  
محمممط يحمل أف األيمطحملؿ, يف أجحتحمسق يحمطمجمحمس مم اْلجخمؼ درجمتت ر اججلحمقحمسب مخلحمل ا مجعىل... كأمخفىحل

 (1)املحمجحمطجخمرات.
 احملي  مخفؿ $  اْلىجخمًؼ  ًمخلحمل الجخماجمتي  كاججلحمقحجسري /   رىجمتى ىىحلى  مخلى ى  محى حمساًخمش  أداءً  ىلعى اججلىمغى
ـً  كىاجمتمجتمحمًب  ر حمجى ى  زىادى  يمغىفٍ  ؛ الحملى رى  حبيجحت ذىلممقى  ىلعى ى  ىًيمطمحتن لججلٌمحمىمغجخمًس  محشى  يف جحمجخمايمغىحل اججلتممصحملريً  ىلعى
حملٍ  كىاالجحمسىمغًؼ  اججلمخضًعًت  ىحمجًت  ممشجخمؿً يمغي  يف كىاتلبممسًممش  امليحلحمسكحجمًت  دمخفمخف خى فى ذىلممقى  الحملي  اكى

ٍحملجخمدنا , ى  ىحمسايحجسى  يمغىفٍ  يمغىٍممشبلن حمى  أكٍ  أكرثى  فٍ  ذىلممقى  ىلعى حمسىخمشن جخمن أكٍ  مى ًحمل الزمخل حبيجحت مى ٍحمقمخضممطي  حجمى حملٍ  حى  خى
ٍحملجخمدنا  لمخل كجمتىحل يمطحمس  املحمججخمبً  املمخضججلجخمبً  اججلىمغممشىحلً  امحلتممسًب  يف الٌممسيع  كاملحمقيجشجخمدي  ,... يسٍحمل حمى
جخمى  األمحشٌل يمغمجعىحل كجمتىحل يمطحمس ا ىحضيمطي  حجمي ال , كميحلحمسكحجميحم مخلمحمحجمييحم ,كحمسؾ كحمجخمبيحم محمساخمشييحم كى  كى
 , مخلحمقيجشجخمده  اليجشحجسكر كإجمتبلهل يف كيمطحمطحملمجتيحم كىحجميبمجتيحم اً  ىمحممصيى  أفّ  جحميمحميحلحمس  اججلحمقحجسر كججلسحمل أيممشن
 ذلممقى  مخلحمل اجليمغممط فى  مخلى ىت , مخل يسحمسحجميحمي  كحمسؾ , حييحم مخل ا ىمغمجعىحل إىل اتلحمقحمسب يمطجخمجحمن ىلعى  اكى مخلى  كى
رى   ًمخلحملٍ  اْلجخمؼي  محشى  يمطمحميحم ذلممقى  مخلجحممجعن ىحلى  إذىا كىججلسحملٍ  , مخلمحميحم املحمقيجشجخمد يمغىحمقحجس اجحممجعيحلجمس كمخفىحضمجعن يجشى  ذىلممقى  حمجى
حملٍ  ججلى خى فى  ممعى ٍمجعىجسكرنا . احجم محشحمجيحم اكى  (2)مخلى

ابلحجسيمجع / لك ًعص  يمغمجمجخم  كمخفممغ كمىحل يف يمطرة ححصييمح اإلممسبلـ احمل يحملي 
 (3)جمتحجمىحل, كلك ىمحممغ مخلمحميحم يمغمجمجخم ًعلمخل مخلمخضيممط.

اآليتني الججلمجتني يمغيمجمحمل يف مخل أيمطحجس ا ملحمل  كأىمحرينا مىحل مججلين كمخفممغ ىحضجخميبلن يمطمحمحجس حجمني
 79انزمح0ٍ  ژڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ      ژ /  مخلمحميحم , مخفؿ مجعىل اْلجخمؼ مخلحمقـ حمجحمقمخف

/  مجعىل جحتمخل يمغيجشىحل ججلممق اْلمحمتني كمخل يمغيمجمحمل مخلحمل أمحشجخمؿ اجلمجعمخل محلحمل يف ممسجخمرة الحمسمححمل, كمخفؿ 

                                                                        

الحمل مخفحجسامخليحم مجترصؼ . 229ص َممجترص مخلمحممجمج اججلحمقمحشحجسيحمل (9)

 . (21 ص)اجلر مخلحمل اتلجحسجخميممغ(2)
 (.9/22)جمحملجخمع اججلىمغمجتكل(4)
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  ٠٤ - ٠٤نازعات: ال ژائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ     ۇئ   ۆئ    ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ  ژ 
 يمغكحمسـ يحم مخلحمل جحتجخماب كأجحممجعمخل يحم مخلحمل يمطمخضء نممسؿ ا مخلحمل يمغممشججليحم .

كامخفممسمخل جل مخلحمل  ىلع ديمحمممق جخمبمحمي مخلحمقججل اججلحمقججلجخمب! جحت مخفججليمغمهلل ي رب اججلمجعملني ك
 ىمحممصحمجتممق مخل َتجخمؿ يحم حمحممحم كبني مخلمجعيجشيمجتممق .

ربق ىلع حمسؾ املحمجرـ ىلع محش جمتجخم جحتجخمابى اكمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل رجمتء جحتجخماب ا مجعىل يمغري
كحمسيمغمجعيحم يمطحمل املجحتمخل كىلع املحمتحجمحجسة جلىمغممسيحم كححصيمخضجحميحم كحجمجخماق كإف جحتحمقىحل ذلممق ىلع اجلىمغجمس  

ڦ   ڦ   ڄ    ڄ   ڄڄ   ژ  مخفؿ مجعىل يف مخفيجش مخفركف/ يمغممسمجتحمجممشر اثلجخماب يحجسيمغممط إىل اججلرتؾ 

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ    چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ     ڍ          ڍ   ڌ   ڌ   

ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ    ک   ک    ک   ک   گ   گ     گ    ڎ    ڎ  

ې   ى       ى    ائ    ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ژ  إىل مخفجخمهل مجعىل/ ژگ  

ڱ    ڱ   ں   ں      ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ژ كمخفؿ مجعىل/  [6;->:انمصص ] ژۆئۆئ   ۈئ   ۈئ  

 . [464طه] ژۀ   ۀ   ہ    ہ       ہ    ہھ   ھ   ھ   ھ   ے   

ممسريل آجحترىق احلممسمحم يف دجحميق, يمغ لججليحلممغ يمطحمل مخل حمجحمسـ ا إيحملجحم كاحمجتممس ا يمغحملحمل كيمغحمقيحم
ل اجلمجتمختى اججلمخضٌي ك ـى ججلحمقء ا, يحمسل ججلممق كمخفحجس محشرت ممسبن ْلبلًمحشيحم  ركامل كاآلجحترممسريى يجخم

يف ذحجممحمممق كحلسحمل حمجرضا ,مجتىمغمخضحمل هلىجسا األمحمس املمجممخل يمغ مخلحمل يمطىجساًب ا كيمغجخمزق جبٌمحم ا ككحمسامخلمجتيحم.
ججلُمجم احلحجسيحجس يف حمسؾ الممصمجمجخمات املحمجحمسمخل كاحمجحمسص ىمغي , يمغججلحمل يممشيممطى أف سجخمف ذا يمطحمسيحمل مخفجخمي ال حى

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ    ڀ   ژ محلحمل مخفؿ مجعىل / يمطمحمحجس ا يمطحملىحل, 

ٱ   ٻ   ژ سجخمف إحلمجم, جمجتىمغممط مجم أحمججخمجى مخل يمغمجت , [8>4عًزا0ٌ ]آل ژڀ   ڀٺ   ٺ   ٺ   ٺٿ   

ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ    ژ , [63آل عًزا0ٌ] ژٻ   پ   پ   پ   پ     ٻ   ٻ 

 .[;، :]انزنزنت0 ژڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ    
حجسى املمخضيمجعني مخلحمل اثلجخماًب كاججلمجعمخضء  يمغممسمجتحمجممشر  اْلحمسيىحل يممسمجمىحل يمطججليممق جحتجخماب ا كمخل كيمطى
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   63انكهف0  ژڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں     ژ جمتحجسا حمسؾ الممصمجمجخمة املحمجحمسمخل مخفؿ مجعىل /
 نممسؿ ا اججلمجعجخمف كاتلجخميمغيمخف.

 -جمتججل يمطحمطحملمجتيحم-كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل اججليت يق اججلمجعحجس مخلحمل الممصمجمجخمات املحمجحمسمخل/ احليء مخلحمل ا 
/ رممسجخمؿ ا  / مخفؿمخفؿ  يمطحمل احمل مممسمجعجخمد أف يحمساؾ ىلع مخلمجعيجشي كمخفحجس جمتء 

ٔا» َى  اْضخىْحيي َق  اّلَلً  ًٌ ىيىاءً  حى
ْ
ًَ , اْل َى  ْحيىااْضخى  ٌى َق  اّلَلً  ًٌ ىيىاءً  حى

ْ
ً   اْل سى  فىيْيىْحفى

ْ
ا السَأ ٌى ٔىل كى ,  حى

  ً ْْلىْحفى َى  كى ا اْْلىْط ٌى عى  كى سً ,  كى ْْلىْزني ْٔتى  كى ٍى ْ َْ ,  كىاْْلًلى  ال ٌى رىادى  كى
ى
ةى  أ ِىثى  حىسىؾ اْْلًدسى َْ ,  ادُلْجيىا زًي ٍى  ذى

وى  رً  ذىلًمى  ذىػى َى  اْضخىْحيىا ذىلى َق  اّلَلً  ًٌ ىيىاءً  حى
ْ
 .(1)كاججلرتمخلىجسم, أىمححمسجمتيحم أمححجس  .«اْل

اممسمجتحمجيجخما مخلحمل ا حمجمخف / / يف مخفجخمهل يمغيخمش اججلحمقحجسيحمسيف  مخفؿ املمحمكم  $
 .رتؾ الممصمجمجخمات كاجلمجمحملت كَتحملىحل املاكرق ىلع اجلىمغجمس /احليء

أم كمخل مجمجعيحم يجشهل مخلحمل اججلحمقججل كاججلىمغحمسج  / كحلحمجىمغمخض ابلمخضحمل كمخل حمججخمل  / كمخفجخمهل $
األيمطممشء مخلمجتيجشججل ْلجخمؼ يمغبل يممسمجتمجعحملىحل مخلمحممجم ححصح يف مخلمجعيجشي ا  كاحلحجسيحمل كالحمسجمتججلني يمغف حجمىجسق

  كجمتء رجمتىحل إىل اجلِب (2). احجميمغف ا جحمحمطحمس يف األحمججخماؿ لكمجم إىل اججلمجعحجس ال يجخمازييحم يشء
كًٍمحشًّن 

ى
جخمؿى اّلّلً أ / يى رىممسي ؿى /  !يمغحمقى ىْطخىْْح رى »مخفىؿى ا ت ٍى َو نى َش كىجى َى اّلَلً غى ًٌ ْف تْطخىْْحى 

ى
كًصيمى أ

ي
الن أ جي

ًممى  ْٔ اىًًْح كى َْ صى ًٌ» .
(3)  

مخفؿ مجعخمش الممسججلممغ/ ىمحممغ ا ىلع مخفحجسر مخفحجسريحم يمطججليممق, كاممسمجتخمت مخلمحميحم ىلع مخفحجسر مخفحمسبيحم  $
 (4) . مخلمحمممق

                                                                        

(143 )حمسمخفمخل /محشحمجيخمت اْلمخلممطكحمجممسمحميحم الممصييمح األبلين يف  (9)
 (9/329)يمغيخمش اججلحمقحجسيحمس(2)

 .(147) اليجشحمجيحمجيف  ججلمجعبلمخل االبلين احلحجسيجحت جمتجخمدق ا( 4)

 (.2/931 )احلججليأىمححمسجمتيحم/ أجخم جحممجعيمخل يف (3)
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جحتىيحمي   مخفؿ حمحملحجس حمل جحمرص املحمسكزمك $ ٍكرى
ى
ًٍحجس أ / إًذىا ثىىى تىٍمجعًحمطيمخلي اّلّلً يًف مخفىججلًٍ اججلٍمجعى

ي  يٍىً هلى الٍمجمى ىمعى  احٍلىيىءى ًمخلحملى اّلّلً كى هًلً ذى بلى ًمجتًيحم كىجمتى حملى حمطى ًحمسًق ًمجعى جىحمطى ًحمطيًمخل كى ًع اّلّلً اججلٍمجعى ى مخفىججلًًٍيحم ًذٍمحلحمسي اِىحضبلى ججلىى ىلعى
ًؿ مخفى  ٍخحملى

ى
يًممط أ ً ٍحمل مجى اهًلً إًيّقي خى ى يًٍيحم كىممسي ا بىنٍيى يىحجسى حجسن ـً ممعى  حمقى جخمىارًًحمجًيحم, كىًذٍمحلحمسي الٍحملى  يًف مخفىججلًًٍيحم كىجمتى  مخلى

ججلًًٍيحم إًىلى
ـً  ا جخمىارًًحمجًيحم, كىًذٍمحلحمسي دىكى ى  كىجمتى جخمًر ىلعى مي

ي
ًىجسًق اأٍل ججلىى ًذٍمحلحمسي حجمى ًذىا ممعى

ِبًيحم يمغى مخفًججلًّ الُممصٍيحلًحمس ًمخلمحمٍيحمي لًحمسى ًٍيحم, كى جحمًًيحم إًحلى إًٍحمجممسى
جى ًمخلمحمٍيحمي احٍلىيىءي ًمخلحملى اّلّلً يمغىٍممسمجتىحمج ءو ًمّحمل  مخلحمل يى مخفىججلًًٍيحم حجمى ٍ ٍمجعمجتىًحمقحجسه لًَشى جخمى مخلي ى مخفىججلًًٍيحم كىحجمي ّمخضًججلممطى ىلعى ٍف حى

ى
اّلّلى أ

ى  ٍك ىلعى
ى
محمىممطى يىٍسحمسىقي, أ مخلى , كى ٍمجعًيجشيىو ِ مخلى ّمجمحمسى مخفىججلٍىيحمي ًمخلٍحمل لكي  يىٍسحمسىقي ذىمخضى ّحمسؾي ًحملى مجتىحمجى جخمىارًًحمجًيحم, حى و ًمخلٍحمل جمتى رًحمجى  جمتى

ًمحشييحمً  مجعى يًممط مخلى ً يحمي ًمخلٍحمل مجى جخمىارًحمجى    (1)احجم .جمتى
ّف الّحمسّب  مخلحجسارج الممسليحلنييف   يحمقجخمؿ احمل اججلحمقيمخل ك $

ى
ًججلمخلى أ ىتى يمطى ٍحجسى مخلى / إًّف اججلٍمجعى

ىلى جحمىحمطً  ًٍحجس إًذى تىمجعى ً, ًمخلمحتٍىحلى اججلٍمجعى ٍخىًء اججلّمخضيمطى
ى
ًؿ أ ًٍىجسييحمي إًىلى اٍحمجًمجتحملى . َيى يىءن ًمخلمحمٍيحمي ا اججلًٍمجعججلٍمخلي حمجى ىجسى جحتىيحمي حجمى ٍكرى

ى
ًٍيحم أ ا حمسه إحًلى

ممطى   مخلى الى ًممسّيحملى ٍخىًًيحم. كى
ى
ٍمجتىًحملبلن أًل  ًذيًيحم, حمي ىًممصيمخضن جخمفي ن ًجحمّيحمي يىسي

ِيًحجسقً, يمغى ٍم ممسى ًحملىحلى الُممصٍىمعىحلى بىنٍيى يىحجسى يمطى
يًِحجسقً. كىالّحمسُب تىمجعى اإٍلً  ٍحمل ممسى ًن خى فى َغى  إًذىا اكى ًؼ مخلى

يًِحجسًق. خًبًبلى ىًّمجتًيحم لًممسى حمى ًٍيحم, كى يًِحجسقً إًحلى ًف ًمخلٍحمل ممسى ىلى الى ٍحمجممسى
 ً جحمىيحمي ًإىلى اججلٍمجعى ٍحمجى ًحمسًق ممسي ييحمي إًىلى جىحمطى اتٍلًىمغى ججلًٍ كى حمسي اججلٍحمقى ًسٍحمل يىًىمعيي جىحمطى

ججلى ًٍحجسقً. كى ٍحمل خى قي خى حمسي يًحجس. يىًىمعيي جىحمطى
دّلى مخلً  ًٍيحم/ ىجخمى ىلى إحًلى تىمجعى ًحمس اّلّلً تىىرىؾى كى  جىحمطى

ييحمي إًىلى مخفىّىحل اتٍلًىمغى حمسيقي, كى بى جىحمطى ججلٍى إًذىا َغى ًّف اججلٍحمقى
ٍحمل ذىلًممقى مخفًججلّي يمغى

ي   (2)ػاحجم. احٍلىيىًء كىاججلًٍحمقحمجى
ٍممصمجتىٌمخف ًمخلحملى / (3)اْلجخماب الاكيفيف محلمجتيحم   مخفؿ احمل اججلحمقيمخل ك $ احٍلىيىًة, احٍلىيىءي مي

بىنٍيى مخفًججلًّ احٍلىيىءً  بىنٍيى اذُلجحميجخمًب كى ًة, كى يًقٌ يًف اآٍلًىمححمسى يِه يًف ادُلٍجيى ححصى جخمى مخلى مجمي يىءى ًذيًيحم ذى ٍحمل الى حمجى حملى ـً ذى حجسى  كىيمطى
مخلى  ًمحتحمحتن, كى يىٍمخضججليييحمي حمجى حمسى كى ىٍممسمجتىٍحجسيًع اآٍلىمحى  ي حملى ٌ ًمخلمحمٍمجمي , كىلكي نٍيً ذى ـه ًمخلحملى اججلّمخضحمسى زي

ًة ىبلى رٍيى ًمخلحملى اّلّلً  يًحمل اٍممسمجتىحمجٍ اججلٍىمعى
ٍمجعًيجشيىًمجتًيحم, اٍممسمجتىحمجٍ  ىٍممسمجتىًخمت اّلّلي  يًيمطمحمٍحجسى مخلى ىٍمخل ي ٍمجعًيجشيىًمجتًيحم ل ىٍممسمجتىًخمت ًمخلٍحمل مخلى ىٍمخل ي ٍحمل ل مخلى قي, كى ـى يىججلٍحمقى جخمبىًمجتًيحم يىٍجخم حمقي اّلّلي ًمخلٍحمل خي

جخمبىًمجتيحمً  حمقي  .ا ـه ًمخلٍحمل خي
                                                                        

 ب احليء مخلحمل اإليحملف .مجعحمطيمخل مخفحجسر اليجشبلةيمحمحمطحمس /  (9)

(2) (9/234.)
( .13)ص  (4)
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 كرحمجمخل ا  اججلحمقًىحل/
 حجمػػً ابلمجعػػجحتى لػػمخل ًمحمػػ ريٍممسػػججلييحم

 
مًحىػػػػػي   ـً  لػػػػػمخل اجلػػػػػرً  كجمتى  يٍممشػػػػػػحمس
ٍممسػػمجتىًحمجِمخف    أججلػػحجمسى مخلػػحملى الجخماًجمتػػً الحملي

 
   
    

ػػػػمحمًٍمجعمخلً  مخلػػػػحمل اججلمجعػػػػدً  حمجيػػػػءي    (9)الحملي
  كاججلحمقىحل/ 

ػػػو  ججلٍحملى  كإذا ىمحججلػػػجخمتى ًحمسيػػػو يف حمطي
 

ٍىمعيػػػػػفً  إىل دايمطيػػػػػه  كاجّلٍىمغػػػػػجمسي    اججلمخضي
 كمخفيػػٍىحل هلػػ يمغممسػػمجتم مخلػػحمل جحمحمطػػًحمس اإلهلً  

 
ـى   اين إّف اذلم ىمحججلػػػػػمخفى اججلحمطػػػػػبل  يىػػػػػحمسى
ى   األممسجخمد حمل يحمسيحجس ك    ي/ مخل حجمىجسا اْلحمسع؟ يمغحمقؿل مخم يمغىًحمقيٍىحلى هلى ّحمل اٍحمجمجتيًِضى ىسى  الى  يًل  / مخلى

, عي ٍجمتحمسى
ى
ىجخمٍ  كىاً  أ تييٍي  ل

ي
ةً  أ ٍىمعًىمغحمسى ٍجخمفي  ًلحملى ىيحلي ىحلى حلى محمىٍمجعي إًّف الحمسّجمتي ّحملًّن احلىيىءي ًمخلمحمٍيحمي ًمّحمل مخفىٍحجس محشى حجمى

ى
ًمخلحملى اً أل

يىٍمجعىمغي  حمسى اذّلجحمٍي الّيجشًىمعرٍيي ذى بىنٍيى آىمحى ٍممسمجتىًحمجين ًمخلمحمٍيحمي ىحٍمحمىيحمي كى اؿي مي محمٍيحمي يمغىبلى يىحمسى  (2).جخم خى
مخلحمل احليء مخلحمل ذلممق املحمقـ؛ لاكف يجيغ جل أف  إال جحمممق لمخل لجخم/    كمخفؿ احلممسحمل $

 (3).جحميك يمغمحممخضيىحل ابلاكء
 يمغحمقؿ/   كأنممصحجس أحمجحجسحجممخل يمطمحمحجس اإلمخلـ أمححجس

 ِّ ػػػػػػػػػ مخفىػػػػػػػػػؿى يل رى  إًذىا مخلى
 

ػػػػػػػ اٍممسػػػػػػػمجتىٍحمجيىيٍى   مخلى
ى
 ٍمجعًيجشػػػػػػػيّن أ
 

 
 

ٍػػػً   ختي ججلٍػػػيًق  ًمخلػػػحمل جحمػػػى اذلّ  كى  ىمحى
 

ًحّن 
ٍ
بججلًمجعٍيجشػػػػػػػػػػػػيًف ىػػػػػػػػػػػػ  كى

  
 

 

 (4) ًعدمجمحمل, جحتمخل دىمحىحل دارق كجمتمجعىحل يحمسددحجم كحجمجخم ييك.  يمغمحمس اإلمخلـ أمححجس 
يًٍىحل ًٍحمل ًخيىضو كجمتء   ممشى ًحمل اججلٍىمغي جخمفى   يمطى يمغىى كىاجّلسي يىٍحجسيمطي حمسى رىممغى ًمجعى جحمّيحمي كى

ى
أ

جخمى  ٍيًك  كىحجمي ءى  حى مخفىً, يمغىججلى  اثلٍّْكى  يسى ً ٍحمجرتى ممطى الٍحملي ذى ى حًلٍيىًمجتًيحم ثيّمخل رى ىخمشى ىلعى ممشى رى ىٍممسحمقي ٍف ت
ى
دىًت الّممصٍحملجمسي أ ّحمل اكى

                                                                        

 ( .2/21)مخلىمغمجتح دار الممسمجعدة(9)

 ( .2/93)محشىمغجخمة اليجشىمغجخمة (2)

 (.4/493)جمحملجخمع رممسىحل احمل رجمت (4)

 (.9/211)ذيىحل ىحضحمقت احلمحمججل(3)
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جخمٍتى  ىمغى إًٍف خى ىقٍ ًمخلمحمٍممقى كى
ى
ٍجخمأ / كىاممسى مخفىؿى ًء كى يحمي إًىلى الّممسحملى ممسى

ٍ
 (1) !  رىأ

احليء اكف مخللممق حمل ديمحمر يحمقجخمؿ / مخل ًعمخف ا مجعىل مخفججلن ححصحجس مخلحمل أف يممسججل مخلمحميحم ك $
 يمغ املممسمجتمجعف.

كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل اججليت مجعيجشحملممق مخلحمل يمغمجتمحم الممصمجمجخمات/ اججلمجعججلمخل حمل مجعحمقيحم الزلة املحمجحمسمخل مخلحمل 
 املممشر كاملىمغممسحجس يف ادلجحمي كاآلىمححمسة.

كيمغممسدي الحمسأم, كىمحىمغءي , اتلجخميمغيمخف مخفججلي أمخل يف ادلجحمي يمغحملحمل ححصمخلمجم كجحممجتجئمجم املحمسة ىلع اججلىمغحمسد/ 
جخمؿي اذِلٍمحلحمس,  كإخمشيمطي الجخممخف, كجحمىمغحمسةي اْلججلمخف, كالجخمحمجممصي ني اججلمجعحجس احلِمخف, كيمغممسدي اججلحمقججلً, كمخي

كبني رِبيحم, كمخلمحمممط إجمت ادلًعء, كمخفممسجخمة اججلحمقججل, كحممخفي اججلربك يف الحمسزؽ كاججلمجعحملحمس, كحمجحمسمخلف 
جحمًء الممسجخمء اذليحمل يىمغممسحجسكف  حمسى اججلمجعججلمخل, كبلس اذُلِؿ, كإحجمجحمي اججلمجعحجسِك, كخمشيمخفي اليجشحجسر, كاالمجتبلءي حمقي

 (2).اججلىمعِمخل , كخمشمحمٍممقي املمجعحممص, ككممسممغي ابلؿ...اججلحمقججل كيممشيمجعجخمف الجخممخف, كىحضجخمؿ اهلِمخل ك
يمجعججلمخل اججلمجعحجس أف اليجشرب يمطػحمل الممصػمجمجخمات كمخلػ يمغيمجمػ مخلػحمل اإلممعػحمساء كاججلربيػمخف حجممحم ال حجس أف ك

اججلمجعبلمخلػ اػحمل  أيرس مخلحمل اليجشرب ىلع يمطجخمامخف الممصمجمجخمات كآالمخلمجم كحمجرسامجم, محلحمل حمحميحم كااليمغمجتمجتف
 /يمغجحممجم الممصمجمجخمة؛ يحمجخمجمت مخل ىلع اليجشرب ًمخلحمل أممسمجمىحلي  الممصمجمجخمة يمطحمل حمقجخمهل/ اليجشرب اججلحمقيمخل 
  فٍ  إًٌمخل

ى
 كيمطحمقجخمبن  جخمجمت أ ىحملن ل

ى
 .أ

 فٍ  كإًٌمخل
ى
 .مخلمحممجم أكحملىحلى  ذلةن  حمقمخضممط أ

 فٍ  كإًٌمخل
ى
 .كجحمحجسامخلن  حمجرسةن  كمخفمجتن إخمشيمطمجتيحم يممشيممط أ

 فٍ  كإًٌمخل
ى
 جخميمغريق تىمحتٍججلمخلى  أ  .جحتىججلٍحمليحم ًمخلحمل لججلمجعحجسً  أجحمىمغممط ًيمطحمسخمشن

                                                                        

 (.46الحمل أيب ادلجحمي )ص األكحلءمحلمجتب (9)

 941)صاججلىمغجخماحجسيف  مخلحمل الكـ الحمل اججلحمقيمخل (2)
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 فٍ  كإًٌمخل
ى
 .ذحجميحم مخلحمل هل ىمحريه  مخلالن حمقؤق يىجسًحجم أ

 فٍ  كإًٌمخل
ى
ممطى  أ  مخفيمخليحم ىممشى  .كٍخمشمجعيحم ًمخلحمل ىمحريه  مخفىٍحجسرنا كجمتحجمن

 ٍف تٍممسججل كإًٌمخل
ى
 .الممصمجمجخمة مخفممشء ًمخلحمل كأىحضيي  أذلٌ  حمقؤحجم جحممجعحملن  أ

 فٍ  كإًٌمخل
ى
ِحمسؽى  أ  لمخل إحلممق لًجخمىخمشيممطو  تيمخضى حمل ىحضحمسيحمقن حجسحجم يىسي ً

 .ذلممق مخفىحلى  َيى
 فٍ  كإًٌمخل

ى
ًٍججلى  أ ٍحمسجحمن كىمحجخميمغن ال جتى ًحمل كحمجي  .ممصمجمجخمةال ذٌلة ييحمقرًبي  حجمًحمل كدى

 فٍ  كإًٌمخل
ى
 ًذٍمحلحمسيقي  يجيٍسى  أ ٌ  ًيمطججلٍحملن ذلى

ى
 .الممصمجمجخمة جحمىيىحلً  ًمخلحمل أ

 فٍ  كإًٌمخل
ى
يٍممصًحملى  أ ًحمسفى  ت  .كحًلٌن  يمطحجسًكا كَتي

 فٍ  كإًٌمخل
ى
ممطى  أ ٍحمقججلو  جحمًٍمجعحملو  ىلع اججلمخضحمسيمخف ىحمقمخضى  .مخلي

 فٍ  كإًٌمخل
ى
ًٍحجسثى  أ ين يىق َتي  اليجشىمغت جخمرث األيمطحملؿ يمغفٌ  ىحمسكؿ؛ ال محشىمغن  يمطى
 (1)ػحجما. ( .."كاألىمحبلؽ

كمخلحمل ححصمخلمجم أف ا يممسحمقممش اججلمجعيص مخلحمل مخفججلجخمب يمطدق, يمغيمجعحححص حمحممجممخل أممسجخمأ يمطحححص ممسمخفممش 
اججلحمقحجسر زرم احلؿ ال حمجحمسمخل هل كال مخفيحمل هل ال يمطمحمحجس ا كال يمطمحمحجس ىمحججلحمقيحم ألجحميحم مخفحجس ممسحمقممش مخلحمل 
يمطني ا كمخلحمل جحممجتجئمجم مجعممسري أمجخمرق يمطججلييحم كحمطججلحمل َيحجسحجم يف مخفججليحم كيمغممسد يف يمطحمقججليحم مخلممط مخل 

ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ  اججلمجعحمقجخمب يف اآلىمححمسة حبممس مخل جمتمحممجتيحم يحجساق /يحجسىمححمس ا هل مخلحمل 

حت   خت   مت   ىت    يتجث   مث   ژ   [:045 طه] ژٺ   ٿٿ   ٿ   ٿ       ٹ     ٹ 

ۆ   ۈۈ   ٴۇ    ۋ   ۋۅ   ۅ     ۉ        ژ  ,[067 انزعد] ژىث   يثحج   مج   جح   مح   جخ   حخ   مخ   

ہ   ھ   ھ    ھ   ھ       ے   ے   ۓ     ہ   ہ   ہ ژ  [066 انمهى] ژۉ  

﮲﮳   ﮴   ﮵      ﮶﮷   ﮸     ﮹   ﮺  يمغجحم حمسل أجحميحم ال داء أىمحجحت  [049 فصهج] ژۓ   
 مخلحمل اذلجحمجخمب.
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 مخلىمعى  حيىجسرى  أف اججلمجعمخفىحل ىلع الجخماجمتي / (1)محشيحجس اْلىحضحمسيف  مخفؿ احمل اْلجخمزم  $
, ىمححمست كربحمل الحمسمخلد, َت جحمرحجم يمغف املمجعيص؛  .مممسمجتمجعحمتججل جمتءت كربحمل اججلمجعحمقجخمبي
 حمجخمحجم إىل ابلحجسار كابلحجسار اْلمخضي, يمطجخمامخف مخلحمل احلىجسر يمغحلىجسر/   (2)كمخفؿ $
 .احجم كجمتءت اجمتمجتحملمجع كإال أرسيمط, إف مخفيحمج, جحتريات يمغججلمجم إلجحم,
لجخم مخلزي اججلمجعمخفىحل ني مخفممشء كىحضحمسق حلحمط, كاجحمحمقممشء يق اججلمجعحملحمس حلرسة ىلع / (3)كمخفؿ  $

لجخم أيمطمخض ادلجحمي, ممعري أف ممسيحلحمسة اهلجخمل َتجخمؿ ني اججلىمغيحلحمس مخفممشء ذلممق الجخمىحضحمس/ مل مخفحمسب مخلمحميحم, ك
, زمخل مخلمجعيجشي مممش يف ممسيمطمجتمجم محلجحممجم لمخل سحمل, جحتمخل حمقي آجحترحجم, كأمخفججلمجم مخل ال  آقو ,  كذلممق

 . ا ـه  !اجلحجسـ يف املحمسارة يربح مخلحمل
! اججلمجعجخمامخف يف كاجحمحمطحمسكا! محمسامخف ىلع محلجخمجحمجخما! جمتحمسب مخفحجس ممحمل اممسحملمجعجخما! اى  / يمغىى (4)كمخفؿ $
ا أحمجحمسمخف يمغحمسبحمل تممسمجتيجشىمعحمس, كرشرة َتمجتحمقحمس, جحمىمغجحس مخلحمل كاحمجىجسركا! اجلٌم يمطحمطحمل كايمطحمسيمغجخما ! رلن
 .اذلجحمجخمب مخلحمل املحمجحمقحمسات يق يمجعحمسؼ كأجحمحملجخمذج محلمحتري, ىلع يحجسؿ يممسري إحليحم, أرشت اذلم كحجمىجسا

 أجحتحمس ابليجشرية مجعني ججلحملحمج إف كيمجعججلحملجحمممق ىجسمحلحمسق, أىمحججلججل مخل يمجعحمسيمغجحمممق كاملحمسامخف كاججلمجعججلمخل
 اججلمجعحمطيمخل. اججلمجعٌل  إال مخفجخمة كال حمججخمؿ كال يمغمجعججليحم, ححصـ

يىجٍىيًغ (5)اآلداب الَّشيمطييف  كمخفؿ احمل مخلىمغججلخمت  $ فً  /ذى نٍممسى فٍ  لئًٍلً
ى
ّمخفى  أ ى اءى  حىرتى حمسى  جمتى

ّىحل  اذّلجحمًٍ  حمقى فٍ  ذى
ى
ىٍممسججلىمخلى  أ حٍلىٍحمتمجتىًمجمحجسٍ  , ًمخلمحمٍيحمي  ي  .ا ـهالكمخليحم .  اتّلٍجخمبىً  يًف  كى

حمقٍ / (6)اْلػجخماب الػاكيفيف  كمخفؿ اإلمخلػـ اػحمل مخفػيمخل اْلجخمزيػ   $ الٍحملى ّف كى
ى
ػجخمدي أ يجشي

                                                                        

( .441)ص (9)
 ( .312)ص (2)

 429)ص (4)

( .939)ص (3)
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( .939)ص (6)
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إً  ججلًٍ, كى
ًٌمى إًّمخل يًف اججلٍحمقى , كى ًرّيو جخمبىتو مخفىحجسى حمقي خي , كى ًخّيو ٍ جخمبىتو رشى حمقي  خي

جخمبىًت الّممسحِىًت ىتىمحمىّجخمعي إًىلى حمقي ّمخلػ خي
ػجخمٍدً  ـى يمطى جخمبىتو يىٍجخم حمقي خي جخمًٍت, كى ًخ بىٍمجعحجسى الٍحملى ٍزى جخمبىتو يًف دىاًر اججلرٍبى حمقي خي , كى إًّمخل ًذيًمجمحملى ًف, كى ػًد,  يًف ابٍلىحجسى ٍجمتممسى

ى
اأٍل

 
ى
جخمبىػً, أًل حمقي  ًذيًيحم ًمخلػحملى اججلٍمجعي حمسي ًحملى ىٍممصمجعي ًٍحجس الى ي ججلىًسٍحمل ًْلىٍمجمًىحل اججلٍمجعى , كى بٍلىّمجتى

ى
جخمبىو أ حمقي ٍججليجخم ًمخلٍحمل خي جحمّػيحمي يمغىذّلجحمٍي الى خيى

حمقي  ُػي اججلٍمجعي ى ىًمخل, ذىرتى ل
ى
حمسي ًػأٍل ىٍممصػمجعي م الى ي ّحجسًر كىاجّلًًمخل اذّلً جحسى الٍحملي اًف كى ججلىً الّممسٍيحلحمسى زٍنً ى اذُلجحميػجخمًب ًحملى جخمبىػًت ىلعى

ى  ًف ىلعى ػًد ابٍلىػحجسى يمغىممسى ًء, كى ى الٍحملى ًؽ ىلعى حمسى ًر, كىاججلٍىمعى ى ااًلجحمًٍسممسى رٍسً ىلعى
ى اجّلًر, كىاججلٍيحلى اًؽ ىلعى ًُ اإٍلًٍحمجحمسى ى رتى  محلى

ةي اذّلجحمٍ  ّ ًرفي الٍحملىِضى مخفىٍحجس تيحمقى , كى ىمجمى ٍممسىًب اٍْلىبًلىً ل
ى
ى اأٍل اًض ىلعى ٍمحمسى

ى
, كىاأٍل ـً جخم , الُممسحملي محمٍػيحمي ّىمححمسي خى

ى
مخفىػٍحجس تىمجتىػ ى كى
ججلىممشي  ممطي اججلٍىمعى حمقى  حى ًمحترينا مخلى كى , كى ًرجحمىيحمي حمقى ٍف حي

ى
بىًًيحم أ ٍحمل ممسى حمسىضي خى ّىمححمسي الٍحملى

ى
مجتى  حى حملى ّحجسةن, محلى إًّمخل مخلي ىًممسرينا كى ٍػًحجس يًف  إًّمخل ي لًججلٍمجعى

 
ى
الى يىٍحجسرًم أ , كى ًحمقىيحمي جحتىحمسىقي يمطى

ى
ييٍىجسجحمًي اذّلجحمٍى يمغىبلى يىحمسىل أ ـً كى  حمقى ا الٍحملى ىجسى حٍن حجمى ى اتّلٍحجسًريًمخت ححصى ججلىيحمي ىلعى حملى ىحلي خى ٍمجعحملى جحمّيحمي حى
ٍححصيىءي 
ى
ـي كىاأٍل جخم ىحلي الُممسحملي  تىٍمجعحملى حملى حٍن, محلى ػيحمي  يمغىممصى ٍػحجسي جىٍىمغممسى ارىؾى اججلٍمجعى ػّىجسًة, يمغىػًٍف ىػحجسى ّىجسًة ًججلٍحمقى ٍىجسكى اججلٍحمقى الّممشّرةي حمجى

ػًحمسه  جخمى محشى مجمي إاًّل ذى اًغ كىاحٍلًٍحمليىً, كى ٍدًكيىً كىااًلٍممسًمجتٍىمغحمسى
ى
ىػٍمخل ًأٍل ا ل فى ذىٍجنػ كىاًحمجػحجسن ا إًذىا اكى ػىجسى ًؾ, حجمى

ػبلى إًىلى الٍمجمى
ٍممسمجتىمجعى  ؟ كىاّلّلي الٍحملي و يمطى ّ ممسى ـو كىلكي ّ يىٍجخم ى اذّلجحمًٍ لكي يٍممغى ًذّلجحمًٍ ىلعى جحتىحمسىقي, يمغىيحلى

ى
 ييًحمسيىحلي أ ٍكيحمي ًحملى ارى مجتىحجسى  . ا ـهفي حى

ادلاراين مخفػؿ / يف حمسمج حجمممصـ ػحمل ممسػججليحملف رمحيحم ا مجعىل كركل احليمغمخض احمل يمطممسمحلحمس 
 ژحجمػػػػػػىحل أن ىلع اإلنممسػػػػػػف  ژمخفػػػػػػحمسئ ىلع أيب ممسػػػػػػججليحملف ادلاراين ممسػػػػػػجخمرة / 

ػػػًرئي  ىججلىػػػممعى  يمغىججلىّحملػػػ   [045 اإلَضااااٌ] ژڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ ژ  :مجعػػػىل مخفىػػػٍجخمهًلً  إًىلى  اججلٍحمقى
 :مخفىؿى  يكا ًحملى ربى ى  محشى جخمىاًت  ىٍحمسؾً  ىلعى  :يحمقجخمؿ أنممصحجس ثيمخلّ  ادُلٍجيى يًف  الّممصمجمى

ةو ػػبًممصى  يىحلػً ػػػمخفىمجت مخلٍ ػػػػػػمحلى  ًممسري  ٍمجمجخمى
ى
ّؼ            كىأ

ي
ممصٍ  ًمخلحملٍ  أ ؼى ػػػػىمحً  مجتىًَم ػػػمي  ًحمليىحلً ػػػاٍْلى  بلى

جخمىاتي  مجمى نٍممسى  ححصى يججلٍ            اذُلّؿ  ٍجخمًرجحتييحمي ػػػي  فً ػػػػاإٍلً  (9مخضجخميىحل)ػػػػػػػػاججل بلءػػػابل يف ًحمقييحمً ػػػكى
يًب كيمطحمل  $

ى
 /  ادّلرٍدىاءً  أ

ـو  ريّب  يى):مخفىؿى  ٍيحلًحمس جخمى  ًممسيحمً جًلىىمغٍ  مخلي  كىحجمي ىمجمى , ل ًمجمنيه يى مي ةً  ريّب  كى ٍمجمجخمى و  ححصى يمطى جحتىٍ  ممسى ٍكرى
ى
ح مخفىًحجسأ  محشى

 ٍحمسجحمن ًِبىمجمى ًجخميبلن  حمجي  (1).ىحضى
                                                                        

 يمطمحمحجس ىمغممسري اآليأكردق احمل محلمحتري (9)
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 يمغحملزية اججلمجعمخفىحل حجمجخم اجلحمطحمس يف اججلمجعجخمامخف كيمطحجسـ االممعرتار لزلاىجس احلرضة   أحمجممسحمل مخلى مخلى كى
ًجحمّيحمي مخفىؿى 

حمل احٍلىًيحليمخل أيمغبلىحضجخمف يمغى قي مجعخمش أحجمىحل اججلٍمجعججلمخل يمطى اكى ًىحل :حمجى ممشى كىاًىحل مٌحمسة اججلٍىمغى
ى
حمجججلجخمة اججلمجعجخمامخف  اأٍل

كىاًىحل مٌحمسة اججلمجعجخمامخف
ى
 (2).كالحمسذاىحل حمجججلجخمة اأٍل

يمغنت اإلنممسف مخلمحتبل يمغججلجخم اإلنممسف مخفحجس يسجخمف كال ححصممق ححصمخف ىلع  املمجعيجشي  حملليجشرب يمطيمغ
ييحم إال ا كحجمجخم رجمتىحل ححصب ذك محمسأة مجيججل حجسيمطجخمق إىل جحمىمغممسمجم يف ماكف ىمحؿ ال يمخضججلممط يمطججل

ججلسحمل حجمىجسا اليجشرب أممسمجمىحل سمحتري مخلحمل  ىلع اجلىمغجخمس ,ححصؽ , يمغليجشرب يمطحمل حجمىجسق املمجعيجشي ححصمجمجخمة
حجسق مخلحمل ذلة أجحتمحمء َيني مخل  داحمل حمقرفاليجشرب ىلع ألمخل امخفرتاؼ املمجعيص حملت املحمسات يمغملجخميمغمخف ي

, جحتمخل مخل يجمجتحمطحمس يمغيمطىحل  اججلىمغحمجممص , كمخل يمجعحمق ذلممق مخلحمل جحمحجسـ كمخفججلمخف كحمجرية حجسكـ مخلمجعممق ىحضجخميبلن
محمحمقيض مجعحجس ممسيمط يحمقحجسمخلمجم اججلىمغحمجممص مخلحمل يمطىجساب يف اآلىمححمسة , يمغمجمىحل حمسل أف حجمىجسق الزلة اججليت 

يحم  ًعمخفىحل ىلع مخل يمجعحمقمجم مخلحمل جحمحجسـ كيمطىجساب , كيحمليحلمحمممق تلحمقجخمي اججلحمقمحميمط مجمىجسا األمحمس كالحمسخمش
يمغحمقحجس ؛  اْلجخماب الاكيف ملحمل ممسؿ يمطحمل ادلكاء الممصيف    اججلحمقحمساءة يف محلمجتب احمل اججلحمقيمخل

 مجعخمش الممصمجمجخمات املحمجحمسمخل نممسؿ ا اججلمجعيمغي. ملحمل حجممخل يف  أججلىمغيحم 

ٻ   ژ/ مخفؿ مجعىل كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل املممسريمط إىل اْلريات كاججلزتاـ اججلمخضيمط كاليجشبلح 

/ مجعىل ا كمخفؿ  [0466 عًزاٌ آل] ژٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ    پ   ڀ  
ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ  / مجعىلا كمخفؿ     ;47انبمزة0  ژڦ   ڦڦ   ژ 

لًممقو  يف حمجحجسيجحتك [094 املؤينىٌ] ژٿ  ىًجمس ًٍحمل مخلى ن
ى
ًحمل اجّلًِبِ    أ /   يمطى ٌىًج »مخفىؿى إًْف كىا

ا ٓى ا فىيْيىْغسًْض ٓى ََّت حىْغسًضى ـى حى ٔ ْف الى تىلي
ى
اعى أ , فىإًًف اْضخىطى ًْ فىًطييىثه ًرزي حى

ى
ًِف يىًر أ ثي كى ركاق « الَطاغى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ( مممسمحمحجسا .39/994)رييمح دمممصمخفأكردق احمل يمطممسمحلحمس يف  (9)

 أدب اججلمخض(2)
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 (1) .أمححجس
ةى ك يٍحمسى حمسى يًب حجمي

ى
ٍحمل أ جخمؿى اً  خى ّف رىممسي

ى
/  أ ًممط الججلّيًٍىحل »مخفىؿى ًحمقمخضى ًؿ ًيمغمجتىمحمن محلى ٍخحملى

ى
ىًدريكا ًأٍل

ا, يىًبيممطي ًديمحمىيحمي ًمجعى  يمغًحمسن ييٍيجشًخمتي اكى ًٍمخلمحمن كى ٍحمليًس مي ٍك حي
ى
ا, أ يمغًحمسن ييٍحمليًس اكى ًٍمخلمحمن كى ىحلي مي ٍحمطًججلًمخل, ييٍيجشًخمتي الحمسّجمتي حمسىضو الٍحملي

 . ركاق مممسججلمخل . «ًمخلحملى ادُلٍجيى
املمجعىن محلمحترية جمتحجسا ادلايمطي إىل املممسريمط يف  كاآليت اججلحمقحمسآجحمي كاألحمجديجحت اجلجخمي يف حجمىجسا

مممشحملر اججلمجعحملىحل اليجشججلخمت كمخلحمل مجججل يمغجخماحجس ذلممق أف اججلمجعحجس إذا ممسرع إىل اْلريات ىلع الجخمجمتيحم 
ححصمجمجخمايحم كىجسحجم دكايع جحمىمغممسيحم , يمغبل محمسق بممسجخمء , كال مخضبليحم ممشمجعممغ مجعمحمحجس ذلممق املمخضججلجخمب يمغ

ملدرة الممعمجتمحمـ رسب مخلمحمَم , كال سجخمف هل حجمحمل إال املممسريمط إىل اْلريات , كا
 .الممسًعت كاألكمخفت , كذلممق الممستممصمجعرق حمجججلجخمؿ األجمتىحل , كيمغجخمات محشججلخمت اججلمجعحملىحل 

جحمىمغممسممق إف لمخل تممصىمعججلمجم حلمخف ححصىمعججلمجتممق بلىحضىحل. /   مخفؿ اإلمخلـ الممصيمغيع   $
 حمل يمحمىمغمجعممق يف ديمحمممق أك دجحميؾ يمغ  اْحسًْص »  محلحمل مخفؿ لممق رممسجخمؿ ا ححصىمعىحل جحمىمغممسممق داحملن
ى  ا َعى ػيمى  ٌى ِْفى الى  ةًاّلَلً  َْ كىاْضخىػً  حى  فَرَْغَت  فَإِذَاا مجعىل / , كمخفىحل ذلممق يحمقجخمؿ (2) تىْػًجشْ  كى

يمطحملىحل مخلحمل يمطحملىحل اآلىمححمسة محلىجسمحلحمس  يمغجمتمجتمجمحجس يفيمغذا يمغحمسممع مخلحمل يمطحملىحل يف ادلجحمي  [:0 انشزح]  فَاىَْصْب 
 ا كبلكة اججلحمقحمسآف كىحضججل اججلمجعججلمخل كممسحملع األرشىحض اجليمغمجع ...

إذا يمغحمسممع مخلحمل يمطحملىحل مخلحمل أيمطحملؿ ادلجحمي ىجسا حجميحلكإذا يمغحمسممع مخلحمل ىحضيمط يمغحجسأ ىمححمسل , ك
ححصىمعججلمجتممق بلىحضىحل , يمغبل حجسع  يمغحجسأ يف آىمححمس ... كحجميحلىجسا , ألف اجلىمغجمس أف لمخل تممصىمعججلمجم حلمخف

, نممسؿ  مخلحمل اججلىمغجخماحمجححص أك مخلمجعيجشي مخلحمل املمجعيص جلىمغممسممق يمغحمسمحش أك كمخف يمغحمساغ ىمغيحلحمس يف يمغحمجممص
 ا اججلمجعجخمف كالممسحجساد.

                                                                        

 ( حمجحجسيجحت محشحمجيخمت رجمتهل رجمتؿ اليجشحمجيخمت42)اليجشحمجيخمت املممسمحمحجس/ يف  كمخفؿ ححصيجحسمحم مخلحمقىحل   مخلحمل حمجحجسيجحت أنجمس  (9)

 .  ( يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة 6133أىمححمسجمتيحم مممسججلمخل )(2)
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ا كحمجحجسق ال رشيممق هل يمغجحممجم محميف يمطدة الممصمجمجخمات كإيمطمجم  كمم يمجعيجشحملممق مخلمحممجم يمطدة
ححصمجمدة أف ال هلإ إال حمقمجتىض يمغف اتلمجعججلمخف  يمطحمس كجمتىحل كمخفيجشحجسق كإراديحم حجمجخم أممسس اتلجخمحمجيحجس كمخل

 .كاملحجسيمطجخم كاملمخضججلجخمب املممسمجتحمجمخف كحمجحجسق أف يسجخمف املحمقيجشجخمد  ا, كا ممسحمججحميحم كمجعىل حجمجخم
يمطججلييحم,  هل حجمجخم املحمقيجشجخمد كاملمجعمجتحملحجس/ إف اإل  يحمقجخمؿ الممصييمح حمحملحجس حمل يمطحجس الجخمحجمب $

 (1).كحجمىجسا أمحمس حجمنٌي يمطمحمحجس مخلحمل ال يمجعحمسيمغيحم, محلري يمطحمطيمخل يمطمحمحجس مخلحمل يمجعحمسيمغيحم
آىمححمس  كمخلحمل لمخل يسحمل مخلحمقيجشجخمدق كَغيمجتيحم ا يمطحمس كجمتىحل؛ يمغبل حجس أف يسجخمف هل مخلحمقيجشجخمد كمحمساد

فى ال يممسمجتمجعحجسق, محلحمل كٌخمشخمت ذلممق احمل يحملي   اكى ّحملى جحمّيحمي لكي
ى
ى أ ُؿ ىلعى اءي يىحجسي ىحلي حمقجخمهل/ ااًلٍممسًمجتٍحمقحمسى حمسّجمتي

ٍحمل ًيمطىدى  ى خى  اٍممسمجتىٍيحلربى ّحملى جحمّيحمي لكي
ى
؛ أًل ااكن ًىّلّلً مخلى إرٍشى ٍخحمطى

ى
فى أ ًة اّلّلً اكى ٍحمل ًيمطىدى مخلى اٍممسًمجتٍيحلىرنا خى ٍخحمطى

ى
ًة اّلّلً أ

جخمدي  ٍحمقيجشي جخمى الٍحملى م حجمي ٍحمجيجخمًب اذّلً اًد الٍحملى حمسى مجتييحمي إىلى الٍحملي جمتى ٍحمقحمسيقي كىحمجى ٍحجسو  .ازٍدىادى ذى ِ خى ادو  يمغىبلى يّحجس ًججللُكي حمسى ًمخلٍحمل مي
ًًيحم. إًرىادى ًِيحم كى محمٍمجتىٍمى حمجي جخمى مخلي ٍيجخمبو حجمي  حمى

ٍف 
ى
, يمغىبلى يّحجس أ ٍحمل ذىلًممقى ى خى ًًيحم ىٍىحل اٍممسمجتىٍيحلربى إًرىادى ًِيحم كى محمٍمجتىٍمى حمجي مخلي قي كى ٍمجعيجخمدى ٍحمل اّلّلي مخلى ىٍمخل يىسي ٍحمل ل حملى ذى

جخمفي خى  يىيحلي , ذى رٍيي اّلّلً قي دى ىٍممسمجتىٍمجعًحجسي ٍيجخمبه ي اده حمى حمسى ي مي
جخمفى هلى , يىسي ؿي ٍحمجيجخمًب/ إّمخل الٍحملى اًد الٍحملى حمسى لًممقى الٍحملي ا ذًلى ٍحجسن

 ًمخلٍحمل ديكًف اّلّلً  ىمجمن قي إل ّمجتًجحسىجسي  حى إًّمخل مخلى , كى ري إًّمخل الُيجشجخمى إًّمخل اٍْلىقي, كى  (2) .كى
كاججلىمغمجتمحم مجعممصمخف اليجشجخمر محمىف أف يسجخمف ديحمل اججلمجعحجس لكيحم /  كمخفؿ احمل اججلحمقيمخل  $

 حمجيجشىحل هل مخلحمل يمغمجتمحم اججلمجعممصمخف. كربحمل أىمححمسجمت ا, ىحل يمحمحمقمحش مخلحمل محلجخمف ديمحميحم  حبممس مخل
ڭ   ڭ    ۇ   ۇ   ۆ       ژ  محشحمجيحم مخلحمل أف يق مخلمجعيحم ححص مخلحمل ادليحمل . مخفؿ مجعىل/

 [ .41]األجحمىمغؿ/  ژۆ   ۈ   ۈ   ٴۇۋ   

                                                                        

(9)9/43 )جمحملجخمع يمغمجتكل احمل يحمليكاجحمحمطحمس/ (212, 2/32)رييمح احمل ممعمحمـحمس/ كاجحمحمط (2/29)ادلرر الممسجي 

 926ص )الحمل اججلحمقيمخل اججلىمغجخماحجس, ك(929-923/ 91)جمحملجخمع اججلىمغمجتكل, مجترصؼ, كاجحمحمطحمس/ (993-992ص)اججلمجعجخمدي(2)
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 (9)..(.يمغلُك مخلمحممجمحمل يمحممخفخمش اآلىمححمس. يمغمحممخفخمش ني محلجخمف اججلىمغمجتمحم كبني محلجخمف ادليحمل لكيحم 
كيىمغحمسدكق ىجسلممق يف مجيممط األكمخفت كىلع مجيممط كا مجعىل إجحمحمل ىمحججلمخف اْلججلمخف حلمجعحجسكق 

ىحجسى  كايمغذا لمخل يمجعحجساحلالت  الممصيمخضف, اجلىمغجمس ك كاا يمطٌحمس كجمتٌىحل . اذلم حجمجخم مممسمجتحمجمخف لججلمجعدة خى
 يف اجلجخمجحمي/  محلحمل مخفؿ احمل اججلحمقيمخل . 

 كبججلػػػجخما ػػػحمسؽ اجلىمغػػػجمس كالممصػػػيمخضف           هل ىمحججلحمقػػػجخما حجمحمسبػػػجخما مخلػػػحمل الػػػحمسؽ اذلم
ڄ    ژ  يمطحمس كجمتىحل . يمغمحمحمجحمل يمطيحجس ا محلحمل مخفػؿ ممسػحمججحميحم/ك" الحمسؽ اذلم ىمحججلحمقجخما هل " / يمطدة ا

 .[089 انذارياث] ژڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ 
 حمسكجخما اهلحجسل, كبججلجخما حمسؽ اجلىمغجمس كالممصيمخضف " اممسمجتمجعحجسمجممخل جحمىمغجخمممسمجممخل كححصيىحضيمحممجممخل, حمجىت

حمجيجحت محشركا أرمخفء جلىمغجخمممسمجممخل, كأرمخفء لججلممصيمخضف, يمغحمل مخلحمل إنممسف يىمغحمس مخلحمل  ,كامجعجخما الممصيمخضف
ٱ   ٻ   ٻ    ژ , مخفؿ ا مجعيل/ كححصمجمجخمايحمممط يف يمطجخمدي حجمجخماق كححصيمخضجحميحم يمطجخمدي ا, إال كمخف

ٻ       ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹٹ   

كحجمىجسا مممسمجتحمقخمت رشًع كيمطحمقبل يمغيؾ جحتمخل إيؾ أف حمسىض مجعدة ا  [056 اجلاثيت] ژٹ    ٹ 
 كحمجحجسق حجسيبل. 

أم -يمغذا اكف الممصجحسمحش مخلىمغمجتجخمجحم حب يشء مخلحمل ذلممق /  ممصجخماكين مخفؿ اججلمجعبلمخل ال $
يمطججلييحم يف ححصمجعب األمخلين  يمغمجمجخم اذلم أرىخ يمطمحمف جحمىمغممسيحم حمجىت ىمغججلمجت -مخلحمل أمجخمر ادلجحمي كححصمجمجخمامجم

كحجمممشب اججلتممسجخميممغ؛ يمغيجشر مخلحمقمجمجخمرنا مجتىمغحمسيمخضيحم, مممسمجتمجعحجسا رتىمحييجشيحم, كلجخم زجمتحمسحجم حمسكاجمتحمس 
مخفحجمحمسا هل ال مخلحمقمجمجخمرا مجم, كحمجمحلحمل اتلحمقجخمل, كربمخضمجم حمسبط اججلحمقمحمجخمع, كرضبمجم مجعيجش الحمسحجمحجس, لاكف 

 يمطججليمجم ال حميحلجخممخل يمطججلييحم مخلمحممجم.
كيف حجمىجسا اججلمجعلمخل اإلنممسين مخلحمل محشججلحمجء اججلمجعد مخلحمل حجمجخم مل ذمحلحمسجحمق ححصحجمحجس محشحجسؽ, كحجمىجسا َيحجسق 
لك ًعمخفىحل مخلحمل جحمىمغممسيحم, يمغجحميحم إذا اممسرتممسىحل يف ححصمجمجخمة مخلحمل الممصمجمجخمات, أك ىمحًل ني جحمىمغممسيحم كبني ذلة مخلحمل 

                                                                        

 ( .944)َممجترص إَغجحت الججلمجمىمغف (9)



 

 

29 

 يمجم لمخل يسحمل مخفحجس كجمتحجسق مخفىحل ذلممق.الزلات, كجمتحجس مخلحمل جحمىمغممسيحم مخليبل إحلمجم كرممعجخمب يمغ
كا  (1)

 املممسمجتمجعف.

كمم يمجعيجشحملممق مخلحمل يمغمجتمحم الممصمجمجخمات الحمسكاج ملحمل اممسمجتمخضع ابلءة, كحجمجخم يمطبلج يمغمجعؿ يف محلرس 
ملدرة حمجحجس الممصمجمجخمة , كحجمىجسا ًعـ لججلمجعحمساب كاملزتكجمتني اذليحمل ال يممصمجعحمسكف ليحلىمغي حمل يمطمحمحجسحجممخل يمغ

ألجحميحم يسرس الممصمجمجخمة كيممشمجعىمغمجم إىل حمجحجس  يمطحمل احلحمساـ, ججلىمغحمسكجمخض احلىمغيمطحمطىم إىل الحمسكاج كممسيججل 
محلحمل يف حمسممسجخمؿ ال إىل ذلممق رححصحجسكمخفحجس أ,  مجعيحجس كيسجخمف مخفحجس مخفىض كىحضحمسق يمغيحمل أحمجججليحم ا

يمغحمقؿ جل  ححصح ححص ال جنحجس  محلمحم مخلممط اجلِب مخفؿ/   حمل مممسمجعجخمد يمطحجس ا حمجحجسيجحت 
ًٌ »/ رممسجخمؿ ا  اعى  ًَ اْضخىطى ٌى اًب, 

ى الَغتى ْػَشى ٌى ُّض يىا  غى
ى
ّي أ َكْج, فىإًَُ ى ةى فىيْيىَتى ًي اْْلىاءى ِْسي

اءه  ي كًجى ّي هلى , فىإًَُ ـً ْٔ ًّ ةًالَص يىْي ػى ىْطخىًطْع ذى ًْ ي ى َْ ل ٌى ْسًج, كى َي لًيْفى ْحصى
ى
, كىأ ً تىَصى

مخلمجتىمغمخف  «لًيْ
ابلمجعحجس يمطحمل ججلممصب يمطحمل اجلحمطحمس إىل احلحمساـ كل حمجىمغحمطن يمغمجتممشحملحمل حجمىجسا احلحجسيجحت أف يف الحمسكاج (2)يمطججلييحم

ب مجميمخت ممعحمسيحمسيحم مخلممط الممص محلمحتريا مخلحمل ىمغجخماحمجححص اججليت حمجحمسمخلمجم ا يمطحمس كجمتىحل , يمغفالجخممخفجخمع يف اججل
يمغجخمراف ححصيحم كىحضحممصيحم يمغييحلجخمف يمطمحمحجسحجم ىلع ىمحمخضحمس مخلحمقحمجمخل ىحل ىلع اممسمجتمجعحجسادو أف يحمقممط يف ححصؾ 

كمحشجحممجم.  يمغذا حمسكج أمخلحمل ذف ا مخلحمل ذلممق كجن محمىمغممسيحم -إال مخلحمل رحمجمخل ا-الحمسذيججل كادلًعرة 
ىل ذلممق إف اممسمجتمجعمخض تلمجعيجشمخل جحمىمغممسممق كاحمجحمسص أيمجم الجخمل يمغحمجحمسص أيمجم الممصب ىلع املدرة إ

 ىلع ذلممق تلمجعيجشمخل أكالدؾ نممسؿ ا أف يمجعني اْلحمليممط .

                                                                        

( .3/9293اججلىمغمجتخمت الحمسبين)  (9)
 . ( 9311)  كمممسججلمخل (3992ابلجحسرم ) (2)
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يمغمجتمحم اججلجممسء ال ر الممصحجسيحجس كاحلحمقحمط كاالجحمتق اججلمجعحمطيمخل مخلحمل يمغمجتمحم اججلجممسء إذ أف ىجسكمخلمحممجم احل
 أحمجحجس, يمغسمخل أزحجمحمق مخلحمل جحمىمغجخمس, ككمخل أججلىمغ مخلحمل أىمحبلؽ, ككمخل ختىف حمجحمقيحمقمجتمجم كآجحترحجم ىلع

ّن إرسايىحل, كٌم أرض يمغمجتمحم ىلع اكجحم يف أكؿ يمغمجتمحم  ٌميمغمجتمحم اججلجممسء ك أيمغممسحجست مخلحمل أديف,
 [047 عًزاٌ آل] ژڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀژ مجعىل/ مخفؿ ا الحمسجمتىحل املممسججلمخل, 

 أجحممجمحمل األمحشىحل يف ذلممق  يمغحمتمجعججلمجمحمل مخلحمل حمج الممصمجمجخمات, كبحجسأ مجمحمل مخفىحل حمقي األجحمجخماع إححصرة إىل
ْيفى » / محلحمل مخفؿ الحمسممسجخمؿ  سي نى ِْظي يى ا ذى ٓى ًْ ذًي ْطخىْذيًفيسي إًَف اّلَلى مي ةه كى ًِضى ةه دى ٔى يْ إًَف ادُلْجيىا حي

ُىْج ًف  ائًيوى َكى ِىًث ةىًِن إًْْسى َكؿى فًْخ
ى
, فىإًَف أ اءى ٔا اىّنِطى ٔا ادُلْجيىا, كىاَتلي , فىاَتلي فى ئي ٍى ْػ   .(1)«اءً اىّنِطى  تى

اءً » /  ؿ اجلِب كمخف َْ اىّنِطى ًٌ اًؿ  ى السِجى َ َعى رَضى
ى
ِىثن أ ْكجي بىْػًرم فًْخ ا حىسى حمتمجعىحل يمغ .(2)« ٌى

 . يمغمجتجمجتمجمحمل أححصحجس اججلىمغنت كأححصحجس املِضات
كىحضججل اججلمجعججلمخل أف يمجتمجعمىحل حبىجسر مخلممط األممسججل كااليجشالت  امليجشججلخمت كيجيغ لرلايمطي

ف يسجخمف مخلمجتيحمقمخض اججلحمقججل مل مخفحجس تممصمجتحملىحل يمطججلييحم , كأمخلحمل جمتمجم اججلجممسء كاملممصراكت اججليت حمسد إحليحم
مخلحمل اإلممعحمساء أك اإليمطحمتب, كأف يحجس اججلىمغمجتمحم يف مخلمجمحجسحجم, كأف يسجخمف مخفحجسكة لججلحمسجمتؿ كاججلجممسء, 
يمغذا مخل رأل َمججلىمغ أجحمسحمسحجم, كجحميجشخمت كبىنّي, كإذا مخل ححصمجعحمس تممسحجمىحل املحمسأة أكمخفىمغمجم يمطمحمحجس حمجحجسحجم, 

ا محمسامخف  ا مجعىل هل, كاىحضبليمطيحم ىلع كمخفمخضممط حمجحجسيمحتمجم, كجتحجمىحل ايجشهل أك مممصركمجتمجم, مممستممصمجعحمسن
ىحضحمل أمحمسق, حمجمخلحجسا ربيحم ىلع جحممجعحمل اججلمجعججلمخل كاججلىمغمجممخل, مخلحجسراك أف ا مخفحجس يبمجتٌل أمخلمحتهل بممسججل اججلمجعججلمخل, 

ڱ   ڱ   ڱ    ژ  مجعىل/ا كىحضحملجمس ابليجشرية, محلحمل جمتحمسل بلمجعخمش يمطججلحملء ّن إرسايىحل, مخفؿ 

ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ    

                                                                        

 . (2932ركاق مممسججلمخل ) (9)
 . (2931( كمممسججلمخل )3116ركاق ابلجحسرم ) (2)
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ے   ے      ۓ   ۓ   ﮲﮳   ﮴    ﮵   ﮶   ﮷   ﮸   ﮹   ھ   ھ   ھ   

﮺   ﮻     ﮼    ﮽﮾   ﮿   ﯀   ﯁                            

 .[4:9، 4:8األعزاف/] ژ 
كالجخمامخفممط يممصمجمحجس أف مجعخمش اليجشحلني أك مخلحمل ييحمسل محلىجسلممق, إجحمحمل جمتء احنحمسايمغمجممخل مخلحمل مخفىحل 

 مخلحمل آالت اتلجخمامحشىحل ممعريحجم كأجحم اإلجحمرت اْلجخماؿ أك اججلتممسحجمىحل يف احلحجسيجحت مخلممط اججلجممسء, يمطرب
يمغيحمت ىلع اإلنممسف أف  , كإذا ىمحرس اإلنممسف ديمحميحم يمغحمل يمطممسق أف يحمسبخمت كيسممس!احلحجسيمحت

ق اججلىمغمجتمحم اججلمجعحمطيحمل اججليت حجسىمحىحل ىلع اإلنممسف اتليق كاججلمجعلمخل ىجسحيحمسص لك احلحمسص يف درء حجم
 كاْلحجمىحل كاججلىمغممسمخف كيممشمجعممغ أمخلمخلمجم .

 [;5ننضاء0]ا ژٿ   ٹ   ٹ ژ  مخفجخمهل/ مخفؿ اإلمخلـ ىحضككس يمطمحمحجس $

حمسى  إًذىا ءً  إًىلى  جىحمطى ىمخلٍ  اججلجِممسى   (1). ٍيجشرًبٍ يى  ل
 /كمخفؿ احمل يمطس $
ىػػمخلٍ  ػػحملٍ  ل ٍىمغػػحمسي  يىسي ػػحملٍ  زي ػػ مخلى ػػءً  مخفًىػػىحلً  ًمخلػػحملٍ  إاًّل  ىضى ػمخلى ػػجخمى  اججلجِممسى , كىحجمي ًػػحمله ٍىمغػػحمسي  اكى ػػحملٍ  زي  ىػػيًقى  مخلى
ءً  مخفًىىحلً  ًمخلحملٍ   (2).اججلجِممسى

 ىمغحمس ػ/ يمطممصػمخفكحجمؾ أيخ اججلحمقرئ حمجاكيتني كامخفمجعيتني سممصىمغف أف مخلحمل أممسب اججلس

 .  اججلجممسء
 / فأٌا اْلاكيث األكىل $

يمغحمقحجس ممسمخفمجم أجخم اججلىمغحمسج احمل اْلجخمزم حمقجخمهل/ )ججلىمعّن يمطحمل رجمتىحل اكف ىمعحجساد ييحمقؿ هل/ محشػججلخمت  
 إىل محمػ  يمغحمسأل حلذف, املمحمرة املذف, أٌذف أربمجعني ممسمحم, كاكف ييمجعحمسؼ ليجشبلح, أجحميحم محشمجعحجس يجخممخلن

يمغحمتء يمغمخضػحمسؽ ابلػب, يمغحمقججلػ/ مخلػحمل؟   مجم,رجمتىحل جحمرصاين اكف حمجتيحم إىل جمتجحم املممسحمتحجس, يمغيمغمجتنت

                                                                        

( .214ص ), ركخمش املحمجنيك (991ص), الحمل اْلجخمزم ذـ اهلجخملاجحمحمطحمس/  (9)
 (.919ص )ركخمش املحمجني, ك(992), الحمل اْلجخمزم, ذـ اهلجخملاجحمحمطحمس/  (2)
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خمشحملمجم إحليحم, يمغحمقججل/ أجحممجتمخل أمحشػحمجب األمخلجحمػت  يمغحمقؿ/ أجحم محشججلخمت املذف, يمغىمغمجتحمج هل, يمغججلحمل دىمحىحل
يمغحمقججل/ ال؛ إال أف رتؾ ديمحمممق,  , ىلع مخل أريحجس كإال مخفمجتججلمجتممق يمغحمل حجمىجسق اْليجحم؟ يمغحمقؿ/ إف كايمغحمقمجتّن

مجم, يمغحمقججل/ إجحمحمل مخفججل حجمػىجسا تلحمقيضػ اإلممسبلـ كمم جمتء يحم حمحملحجس, جحتمخل دجحم إحل يمغحمقؿ/ أجحم حمسمء مخلحمل
ٍ مخلحمل حلمخل اْلزنيحمس, يمغكىحل, مخفججل/ يمغرشب اْلحملحمس, يمغَّشب, ممعحمسخمشممق جحتمخل يمغججلحملػ  مجعجخمد إىل ديمحمممق, يمغلُكي

الممسمخضخمت حمجىت إذا  دٌب الَّشاب يمغييحم دجحم إحلمجم, يمغحجسىمحججل حمجتن كأممعججلحمق ابلب, كمخفججل/ امحشمجعحجس إىل
أجخمحجمػ, يمغحمقٌيجشػ جحتجخمب, يمغحمتء  جمتء أيب زكٌجمتّن مخلمحمممق, يمغيجشمجعحجس يمغممسحمقممش يمغحملت, يمغجحسحمسجمت يمغججلٌىمغمجتيحم يف

يم يف محمسبججل يمطججلييحم اججلحمقيجش, يمغىمححمسجمتيحم يف الججليىحل يمغحمسمخلق يف الممسيحل,   (1).يمغحمطمجمحمس حمجحجسيمحتيحم, يمغحمسي
  / أٌا اْلاكيث اثلاُيثك $

 :يف حمجػجخمادث ممسػمحم جحتحملػف كممسػمجعني كمخلػتني مخلػ يػٌل  ذمحلحمس احليمغمخض اػحمل محلمحتػري 

اكف مخلػحمل  مخفحمجػيحم ا ذمحلػحمس اػحمل اْلػجخمزم أف حجمػىجسا الممصػيق (2)حمسىمحيمخلػحمل الػ ةكيمغيمجم جخميف يمطػحجس
حيرصكف رلة مخلػحمل  حمتحجمحجسيحمل محلمحترينا يف بلد الحمسكـ, يمغججلحمل اكف يف مجعخمش اججلىمعحمسكات كاملممسججلحملجخمفامل

                                                                        

( .311), ذـ اهلجخمل (9)
 يف جحمحمقججليحم يمطحمل احمل اْلجخمزم , كراجمتمجعمجم يف املمحممجتحمطمخل الحمل حمجاكي يمطحجس (2)  ككحجممخل أيممشن ة حمل الحمسىمحيمخل اججليت نممسمجم إحليحم احمل محلمحتري كحجمحملن

 .الحمسحمجيمخل يمطحجس حمل يمطحجسة( يمغحمقحجس حمسجمتمخل ججلمجعحجسة حمل يمطحجسالحمسحمجيمخل حمقجخمهل / 92/419اْلجخمزم )
 .كاْلمجمد ادليحمل أحجمىحل مخلحمل اكف
جحمى
ى
ٍجى
ى
ًحجمحمسو  ٍحمل زىاًحجمحمسي  أ جحمى/ مخفىؿى  ىحضى

ى
ٍجى
ى
يجخم أ

ى
يٌق, سحمس أ جحمى ابلىيٍمجمى ى ٍىمحربى

ى
ٍحجس أجخم احلزمخل أ ىّحملحجس اّلّلً  خى  احلممسني أ ممسحملمجع/ مخفىؿى  ا يمطحجس ٍحمل حمي

مٍحىحجس حمل يمطحملحمس ممسحملمجع/ يحمقجخمؿ املىجسمحلحمس اججلحمقممسمخل أيب حمل
ى
مٍحىحجس اججلمجعس أجخم أىمحربين/ يحمقجخمؿ اْلجخمحجمحمسم[ يلع حمل] أ

ى
 يمطحجسة مخفىؿى  /مخفىؿى  يلع حمل أ

 محشمخل أيمغحمسض, كال أيمغحمقيحم كال مخلمحميحم, لججلحمقحمسآف أمخفحمسأ يمغيمحم يسحمل لمخل ححصب يمغيجشحمجمحم الحمسكـ, ضأر إىل رسي يف ىمححمسجمتمحم/ الحمسحمجيمخل يمطحجس حمل
 محمحمطحمس اجليجشرل مخلحمل امحمسأة إىل يمغمحمحمطحمس يجخمؿ, أجحميحم يمغحمطمحممحم احليجشحمل, حمقحمسب كجحمحمسؿ اججلمجعممسيحلحمس, يمطمحميحم يمغحملؿ حبيجشحمل يمغحملحمسرجحم الججليىحل, مخفمخل اجلمجمر,
 يمغىمغمجعىحل/ مخفىؿى . لممق كأجحم ابلب لممق كيىمغمجتخمت رصمحم حمجني/ مخفججل إحلممق؟ الممسبيىحل محليممغ/ لحمسكمخلي هل يمغحمقؿ يمغمجعممصحمقمجم احليجشحمل, كراء مخلحمل

 يف يمطحجسجحم جحتمخل , محشججليحم مخلحمل جخمدلق ذلممق يحمسل مخلمحم رجمتىحل لك محلف اججلىمعمخل, مخلحمل يسجخمف مخل أححصحجس يف ممعحمسامحم يمغحمقممشيمحم/ مخفىؿى  احليجشحمل, يمغدىمحىحل
 يمغمجعججل مخل يمطججلحملممق؟ يمغمجعىحل مخل مخفحمساءممق؟ يمغمجعججل مخل يمغبلف, ي/ يمغحمقججلمحم اجليجشرل, مخلممط احليجشحمل يمغجخمؽ مخلحمل يمحمحمطحمس يحم يمغحملحمسرجحم أىمححمسل, رسي
بىحمل/ اآلي حجمىجسق إال مخلمحميحم اذمحلحمس مخل لكيحم اججلحمقحمسآف نممسي أين ايمطججلحملجخما مخفىؿى  كمحشيمممق ممقمحشججلجخما يحملى  يىجخمىدُ  ري كا اذّلً حمسي ىمغى ىجخمٍ  زى ٍممسًججلًحملنيى  اكجحميجخما ل  مي
مخلٍ  ججليجخما ذىرٍحجمي كي
ٍ
جخما يى ّمجتمجعي يىمجتىحملى ييججلًٍمجمًمجممخلي  كى ىحلي  كى مى

ى
جخمٍؼى  اأٍل جخمفى  يمغىممسى ٍمجعججلىحملي  . حى
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يمغمجمجخميمجم, يمغحمساممسججلمجم/ مخل الممسبيىحل إىل  بلد الحمسكـ, إذ جحمحمطحمس إىل امحمسأة مخلحمل نممسء الحمسكـ يف ذلممق احليجشحمل,
يمغجمتمجم إىل ذلممق, يمغحمل راع املممسججلحملني إال كحجمػجخم  الجخممحشجخمؿ إحلممق؟ يمغحمقججل/ أف تمحمرص كيجشمجعحجس إيٌل,

 ححصحجسيحجسان, كححصمخف يمطججلػيمجممخل مممصػحمق يمطحمطيحملػ, يمغججلحملػ اكف  يمغممعمجتمخل املممسججلحملجخمف بممس ذلممق يمطمحمحجسحجم, ممعحملن
املحمسأة يف ذلممق احليجشحمل, يمغحمقلجخما/ ي يمغبلف مخل يمغمجعىحل مخفحمسآجحمػممق؟ مخلػ  مجعحجس مخلحجسة محمسكا يمطججلييحم كحجمجخم مخلممط ججلممق

محشيمممق؟ مخل يمغمجعىحل جمتمجمػدؾ؟ مخلػ يمغمجعججلػ محشػبلممق؟ يمغحمقػؿ/ ايمطججلحملػجخما أين  يمغمجعىحل يمطججلحملممق؟ مخل يمغمجعىحل
نممسػػي اججلحمقػػحمسآفى لكػػيحم

ي
ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    پ  ژ إال مخفػػجخمهل/  أ

 كمخفػػحجس محشػػر يل يمغػػيمجممخل مخلػػؿ [6، 5]احلجااز0  ژٿ    ٿ   ٿ   ٿٹ ٹ   ٹ 

 , يمغمهلل ججلمخضىمغممق.(1)ككدل

كمخلػ يثػري الممصػمجمجخمات مخفػؿ ا كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل املمجمحمل ممعخمش ابلرص يمطحمل رؤي املحمجحمسمخلػت 
ڍ   ڌڌ    ڎ   ڎ   ڈڈ   ژ    ژ   ڑ   ڑ     ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ڍ ژ   /مجعػػػؿ

 لكرك [64 ،063 انناااااااااىر] ژک   ک   ک   ک     گ   گ   گ   گ   ڳ   
جخمؿي اّلّلً  كأجخم داكد مخلحمل حمجحجسيجحت حمسيحجسة  ,اججلرتمخلىجسم / مخفىؿى رىممسي /  مخفىؿى ػًٌلّ ُ الى »ًججلمجعى ً ػا يى

يى
كىلى كى 

ي
ةى, فىإًَف لىمى اأْل ةى اّنلَْظسى ةي حيتْتًًع اّنلَْظسى ْج لىمى اْْلًدسى «ىىيْطى

(2) . 
لججلحمسجمتػؿ ججلجممسػ لججلحملػحمسأة كلججلجممسػء  املػرش اجلحمطػحمس /محلمحترية مخلمحممجم احلحمساـ اجلحمطحمس كميجشدر

كاأليمغػبلـ  املحمتبلت يف اليجشجخمر ىمحبلؿ مخلحمل اجلحمطحمس كمخلمحممجم املحمجممسحمل, يف كاتلمىحل ججلجممس  لججلحمسجمتؿ
ححصػ أك جمججلػ الممسجخمؽ أك يف ححص يمغسمخل مخلحمل جحمحمطحمسة إىل محشجخمرة مجيججل يف كأدكات اتلجخمامحشىحل اْلحجسيحجسة

 كحمجرسات.  أيمطحمق يمغجخماحمجححص كآالمخلن

                                                                        

 ( .99/63), ابلحجساي (9)

 (حمجممسحمل ججلىمعريق .9114)محشحمجيخمت اججلرتممعييف  بلين مخفؿ اججلمجعبلمخل األ (2)
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ؼى  / إًذىا  مخفؿ اإلمخلـ أمححجس $ حمسي  الى  اججلًٍىمغمجتٍمحمىى  ىمحى محمٍحمطي ػٍ يًف مخفىججلٍػً  حى ججلٍحمقى
ى
ةو مخفىػٍحجس أ ٍمخل جىٍحمطحمسى زى

)  ابٍلىبلًىحلى ًحمجًمجمى (1). محشى
  

 رص/ػحمػػػػىجسرنا مخلػػػػحمل إىحضػػػػبلؽ ابلػػػػ /  يحمقػػػػجخمؿ اػػػػحمل اْلػػػػجخمزم $
ػػػممقى  )اٍيمطججلىػػػمخلٍ  ّذحمقى فّ  اّلّلي  كى

ى
ى ػابٍلىػػػ أ ػػػًحمجي  رصى ً  محشى ػػػربى ججلٍػػػً  ىمحى ػػػىحلي  اججلٍحمقى محمٍحمقي ٍػػػيحمً  حى ٍىمحىػػػر إحًلى

ى
 أ

ٍػػ اًت ػالٍحملي ى يىػػػمحمٍحمقيححصي  رصى  ًذيػػػيحمً  كى ػػػجخمىرىحجمى ػػػجخمؿي  محشي يىحمتي ػػ ذى ججلييحمي  اججلًٍىمغٍيحلػػػحمسي  ًذيمجمى ػػػًحمل  ذىلًػػػممقى  يمغىحىٍممصػػػىمعى  يمطى
 اججلًٍىمغٍيحلحمسً  يحمي  ًذيحملى مجعي محمٍىمغى ٍمحمسً  ًمخلحملٍ  حى

ى
ةً  أ   .اآلًىمححمسى

ىّحمل ل فى  كى ً  إًٍىحضبلؽي  اكى بىن ابٍلىرصى مخفيجخمًع  ممسى ٍ  لًجخمي جخمىلال ججلًٍ  يًف  مجمى حمسىؾى  اججلٍحمقى مى
ى
عي  أ ِخمش  الَّّشٍ ً  ًىمعى   ابٍلىرصى

ٌحمل ىؼي  خى جخمىامخفًىيحمي  خيي حمسّ  اّلّلي  مخفىؿى ,  يمطى ػّىحل/  يمطى ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ژ كىجمتى

ڌڌ    ڎ   ڎ   ڈڈ   ژ    ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک     گ   گ   گ   

. [12-13]الـوووووووور    64 - 63انناااااااىر0  ژگ   ڳ   

رى  مخلّ ثي  ححصى
ى
ًِ  إًىلى  أ ممسى ا مي ىجسى جحميحمى  الّممسى حجمى ػ ىلع كى يػجخمؿ مخلى ٍػيحمً  حى ا إحًلى ػىجسى ػٍجخمهًلً  َّّشُ ػاججلػ حجمى َا  / ًحمقى َوَيْحَفُظو

مْ  ٍُ وّ  [63]اننىر0  فُُروَج ٍُ  (2) . [64]اننىر0  َوَيْحَفْظَو فُُروَج
حمل مخل يمطحمل اجلحمطحمس املحمجحمسـ كمخل يكؿ إحليحم  كمخفحجس َتحجسث ححصييمح اإلممسبلـ احمل يحملي  $

/   مخفهل الجخممخفجخمع يف اججلىمغجخماحمجححص.. ىحل كمخفحجس يجمجتَم يجشحمجيحم إىل الَّشؾ  مجعىل يمغاكف مم
ىًحمسً  جخمره ًٍجمتًمجتمحمىًب اججلٍيحلى ٍىمعىمغي  مخلى مخلي ًمخلمحمٍمجمى ةي يمغىلججلّحملى ى ىرشى الٍحملي حمسي كى ّمخل اجّلحمطى

ى
ى  ,كىأ ٍك ىلعى

ى
ًحمس أ ى اجّلحمطى ّ ىلعى رصى

ى
ًٍف أ
يمغى

ةن  ًريى رى محلى ًة محشى ى ىرشى مخفىٍحجس  ,الٍحملي جخمىاًحمجًححص كى مخلى ًمخلٍحمل مخفىًججليًىحل اججلٍىمغى ٍخحمطى
ى
ى ذىلًممقى أ اري ىلعى رٍصى جخمفي اإٍلً ـى  ,يىسي ا ًّف دىكى

يمغى
ًمحتريً  مخلى ًسى ٍخحمطى

ى
جخمفي أ ًة مخفىٍحجس يىسي ى ىرشى الٍحملي ًة كى ى مجعىرشى الٍحملي ّمجتًيجشىحلي ًًيحم ًمخلٍحمل اججلًٍمجعٍممصًمخف كى  حى مخلى ًة كى ًحمس ًلّممصٍمجمجخمى ًمخلٍحمل  اجّلحمطى

ججلىيًٍيحم؛ كى  ارى يمطى ًد ًزجحمى الى إرٍصى الى ييرًصّ يمغىممسى ةن كى ًريى ًِتى محلى
ٍ
ٍف الى يى

ى
ٍحجسًؿ/ أ ءي يًف الّممصًحجمًحجس اججلٍمجعى مجمى حمقى ا مخفىؿى اججلٍىمغي ىجسى لًمجمى

/ ىلى  مخفىؿى تىمجعى حملى ًىحل إىلى الَِّشًٍؾ محلى ةي ًلحمسّجمتي ى ىرشى الٍحملي حمسي كى ةو . ىٍىحل مخفىٍحجس يىجٍمجتىًَم اجّلحمطى ًىمعريى ى محشى چ    ژ  ىلعى

                                                                        

 ( .996ص), الحمل اْلجخمزم, ذـ اهلجخملاجحمحمطحمس/  (9)

 (.916ص),اهلجخمل ذـ (2)
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جخمفي ًيمطٍممصمخفي [498]انبمزة0 ژڎڈ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ        ا الى يىسي ىجسى لًمجمى . كى
ٍحمل ا ٍحمسآًف خى حمسىقي يًف اججلٍحمقي  ذىمحلى ىلى إّجحملى اىّلّلي تىمجعى ًف كى يحملى ٍمجعًممغ اإٍلً ًّ اّلّلً كىخمشى ً ٍمجعًممغ حمي ًر إاّل ًمخلٍحمل خمشى ًة الُيجشجخمى

ى
أ ٍمحمسى

ًكنيى  ٍَّشً جخمطو الٍحملي
ي ـً ل ٍحمل مخفىٍجخم خى ً كى كى ٍَّشً ًحمسيًحمس الٍحملي  (1) .اججلٍمجعى

قي  ؿ احمل اججلحمقيمخل كمخف $ ى ٍحجسي ىرصى ّخمش اججلٍمجعى ًذىا ممعى
ججلًٍ, يمغى نٍيى ًمٍحمسآةى اججلٍحمقى ىحلى اّلّلي اججلٍمجعى مجعى مخفىٍحجس جمتى / كى

, ىيحمي إًرىادى ىيحمي كى ٍمجمجخمى ججلٍي ححصى إًذىا ممعىّخمش اججلٍحمقى ٍىحضججلىمخفى  كى
ى
قي  أ ى ٍىحضججلىمخفى  ىرصى

ى
ججلٍي  أ ىيحم اججلٍحمقى ٍمجمجخمى كاجلحمطحمسة إذا  /إىل أف مخفؿ(. ححصى

أكهل ممسمجميىحل يمطبلجمتيحم, كإف محلحمسر اجلحمطحمس  ممسمخل املدة مخلحملأجحتٌحمست يف اججلحمقججل, يمغف يمطحمتىحل احلزـ كحمج
يمغرغ يمغمحمحمقممصمجم يمغييحم حمليحلمحم املحمج, كلكحمل  كجحمٌحمق يمطحمل حمممسحمل اليجشجخمرة كجحمحمقججلمجم إىل مخفججل

الممصحمتحمسة, يمغبل حمساؿ ححصحمتحمسة احل محمحملجخم حمجىت يىمغممسحجس  جخمامحشججل اجلحمطحمسات اكجحم اكملء يممسيق
سب يحم, يمغيجحسحمسج يجشحمجيحم إىل املحمجحمل كيجخمجمت ار اججلحمقججل كيمجعحمسض يمطحمل اججلىمغيحلحمس يمغيحمل أمحمس

 (2) املحمجحمطجخمرات كاججلىمغنت .
 جخمدل اجلحمطحمسة يمغف ؛ اإلنممسف يجشي اججليت احلجخمادث ًعمخل أمحشىحل كمخفؿ أيممش/ كاجلحمطحمس $
 حمقجخمل جحتمخل , إرادة الممصمجمجخمة جخمدل جحتمخل , ححصمجمجخمة اججلىمغيحلحمسة جخمدل جحتمخل , يمغيحلحمسة اْلمخضحمسة جخمدل جحتمخل , ىمحمخضحمسة
 ىلع اليجشرب/ ىحلمخفي حجمىجسا مخلجحمممط, كىف مخلمحميحم يحملمحمممط لمخل مخل , حجس كال , اججلىمغمجعىحل يمغيحمقممط , جمتزمخل يمطحمسيحمل يمغمجتيجشري
 / الممصيمطحمس مجعحجسق, مخفؿ مخل ألمخل ىلع اليجشرب مخلحمل أيرسي  ابلرص ممعٌخمش 
 اجلحمطػػػحمسً  مخلػػػحمل مخلػػػحجسأحجم احلػػػجخمادًث  لُك 

 
مخلي   مجعحمطى حمس ًمخلحملٍ  اجلرً  كمخلي ممسمجتيجشىمعى  الَّّشرً  مي
  محشحمجًمجم   مخفججلًٍ  مخلحملٍ  ججلىىمعى جحمحمطحمسةو  زمخلٍ  

 
 كالػػجخمحمس اججلحمقػػجخمًس  ػػنيى  الممسػػٍمجممخل محلحملججلػػممعً  
ػػػحمسٍؼو  ذا داـ مخلػػػ كاججلمجعػػػحجسي   ججلِيػػػيحم ىحضى حمقى  حي

 
ػػني يف  جخممخفػػجخمؼه  اججلىمعيٍػػحجسً  أيمطي حمسً  ىلع مى  اْلىػػػمخضى
ػػػػحمسُ   ىممسي ٍحمقججلىمجتىػػػيحمي  ي ّ  مخلػػػ مخلي مجتػػػيحم رضى ٍمجمحمتى  مي

 
حمسٍحمجنػػػ بًممسػػػػحمسكرو  ال   لّممشػػػػحمسرً  ًعدى  مى
 ججلحجمس مخل اججلمجعحجس يمغريل , كاحلحمسمخفت كالحمسيمغحمسات احلرسات يجخمرث أجحميحم/  اجلحمطحمس آيمغت كمخلحمل 

                                                                        

 (.214, 93/212),جمحملجخمع اججلىمغمجتكل (9)

., ىمحمجتيجشر يممسري( 13, 13, 12)ركخمش املحمجني (2)
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 يمطحمل كال يمطمحميحم لممق محشرب ال مخل حمسل أف/  اججلمجعىجساب أيمطحمطمخل مخلحمل كحجمىجسا , يمطمحميحم محشحمسا كال مخفدرنا يمطججلييحم
 / الممصيمطحمس مجعممشيحم, مخفؿ يمطحمل كال يمطججلييحم لممق مخفحجسرة كال مجعممشيحم

محمٍى  ٍحمسيمغىممقى راًػحجسان  أرممسججلٍى  مخلىت ككي  ىحضى
 

ػػػ أمجعمجتٍػػػممقى  ججلحمقججلٍػػػممقى    املمحمػػػًحمطحمسي  يجخممخلن
ُػػيحمي  ال اذلم رأيػػى    مخفػػدره  أجحمػػى  لكي

 
 محشػػحمسي  أجحمػػى  مجعممشػػيحمً  يمطػػحملٍ  كال يمطججليػػيحمً  

 . احلرسات دكاـ مخلحمل أيرسي  الججلحمجحمطت حمجبجمس إف/  مخفيىحل كمخفحجس 
 / مخلمحميمغممط يمطحجسة ابلرص ممعخمش يفك

 كججلحجمس ؛ كمخلمجعدق مخلمجعححصيحم يف اججلمجعحجس ممسمجعدة َغي حجمجخم اذلم , ا ألمحمس امخلمجتمحتؿ أجحميحم/  أحمجحجسحجم
 ادلجحمي يف ممسمجعحجس مخلحمل ممسمجعحجس , كمخل كمجعىل رؾ ربيحم أكامحمس امخلمجتمحتؿ مخلحمل أجحمىمغممط كآىمححمسيحم دجحميق يف لججلمجعحجس
 . أكامحمسق مجتممشييممط إال كاآلىمححمسة ادلجحمي يف ححصيق مخلحمل ححصيق كمخل , أكامحمسق مخلمجتمحتؿ إال اآلىمححمسة ك

 . مخفججليحم إىل حجمبلمحليحم يمغييحم ججلمجعىحل اذلم املممسحملجخمـ الممسمجممخل أجحتحمس كمحشجخمؿ مخلحمل يحملمحمممط أجحميحم/  اثلجحمي
 اججلحمقججل يجخمرث أجحميحم/  اثلثل  اججلحمقججل يىمغحمسؽ ؛ ابلرص إىحضبلؽ يمغف ؛ ا ىلع كمجمجعّي  أنممسن
 يجخممخفممط يمغجحميحم ؛ ابلرص إىحضبلؽ مخلحمل أرض يشء اججلحمقججل ىلع كججلحجمس , ا يمطحمل كيمجعحجسق كيممصتمجتيحم
  . ربيحم كبني اججلمجعحجس ني ممصالجخمحمج

 / حمطججلحمل يسممسيحم إىحضبلمخفيحم أف جحمجخمرنا محلحمل اججلحمقججل يسممس أجحميحم/  اْلمممس
 ؛ أحمطججلمخل إذا أجحميحم محلحمل ؛ جحمحمجي لك مخلحمل إحليحم اْلريات كيمغجخمد أمخفججل ؛ اججلحمقججل اممستمحمر كإذا
 كاع , كخمشبلججل , حجسع مخلحمل ححص يمغحمل ؛ ماكف لك مخلحمل يمطججلييحم كالَّش ابلبلء ممسحمج أمخفججل
 يمغف ؛ الممصحمقكة ممسب كاححصمجتىمعؿ , الممسمجعدة أممسب يمطحمل إيمطحمساضك حجمحجسل, كاجمتمجتمحمب , حجمجخمل
 اكأليمطىم محشحمجيحم ق ؛ اجلجخمر ذلممق يمغيًحمقحجس يمغذا ؛ اججلحمقججل يف اذلم اجلجخمر هل يسممصىمغيحم إجحمحمل ذلممق
 (2) .اججلحمطججلحملت حمجمحمدس يف(1)َيجخمس اذلم

                                                                        

 . اججلىمعرة يف كادلكر يجخمتابل ىمحبلؿ كاججلمخضجخماؼ كاججلرتدد , ممسمجتحمقيجشء الَشء ىحضججل/  اْلىجخمٍس (9)
 . املحمطججلمخل كالججليىحل , اججلحمطججلحمل/  احًلمحمٍحجسس (2)
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 .كالاكذب كاليجشدؽ كابلمخضىحل احلمخف ني مجم يحملزي محشدمخف يمغحمساممس يجخمرث أجحميحم/  الممسدممس
 حجسكاـ كبىحضمحميحم , الممسمحم ع حمطحجمحمسق يمطحملحمس مخلحمل/ )  يحمقجخمؿ اليحلحمسمخلين عححصحمت حمل ححصق كاكف
 هل ختممش لمخل حلبلؿ كاممعمجتىجسل , الممصمجمجخمات يمطحمل جحمىمغممسيحم ككممغ املحمجرـ, يمطحمل رصق ,كممعخمش املحمسامخف
  (1) . ( يمغحمساممس

 حمل يمطحملججليحم ىلع اججلمجعحجس َيحمسم ممسحمججحميحم كا . يمغحمساممس هل ختمخضء ال ؛ حجمىجسا ححصحمتع[  احمل] كاكف
 . مخلمحميحم ىمحريا ا يمطجخمخمشيحم ؛ ححصح  حمسؾ ,كمخلحمل يمطحملججليحم جمتججمس مخلحمل حجمجخم

 حمجبممسيحم يمطحمل يمطجخمخمشيحم يجشرييحم جحمجخمر يمخضججلمخف ف ا يمطجخمخمشيحم ؛ ا حمرـ يمطحمل رصق ممعخمش يمغذا
 محمؿ إجحمحمل اججليت امليجشي اليجشدمخف كاججلىمغحمساممس كاملمجعحمسيمغ كاإليحملف اججلمجعججلمخل ب هل كيىمغمجتخمت ,  رصق
 . اججلحمقججل يجشرية
 /مجعىلا  يمغحمقؿ , ابليجشرية خمشحجس حجمجخم اذلم اججلمجعحمليحم مخلحمل الججلجخمىحضي يحم ا كمحشممغ مخل حجمىجسا كخمشحجسُ 

 كاججلمجعحمليحم اججلمجعحمقىحل يمغممسد ٌم اججليت لممسيحلحمسة يمغجخممحشىمغمجممخل [0:5 احلجز] ژپ   پ   ڀ   ڀ    ڀ ژ 
 كممسيحلحمس ابليجشرية كيمطحمليحم اججلمجعحمقىحل يمغممسد يجخمجمت ليجشجخمر يمغتلمجعججلمخف. ابليجشرية يمغممسد حجمجخم اذلم

  اججلحمقىحل مخفؿ اججلحمقججل؛محلحمل
ػػٍيحلحمسافي  ػػٍيحلحمسى  ممسى ػػٍيحلحمسى  حجمػػجخملن  ممسي ػػو  كممسي حجسامخلى ػػحملٍ  إيمغػػػػػػمخفي  كمخلػػػػػىت         مخلي ػػٍيحلحمساف ػػيحمً  مخلى  ممسي

 / اآلىمححمس كمخفؿ
محممحمٍػػ مخفػػلجخما ػػحملٍ  جمتي ػػٍمخل           اججلمجعممصػػمخفي  يمغحمقججلػػي  مجمػػجخمل ًحملى ىمجمي ػػػػحمتجحمني ًمّحملػػ أيمطحمطػػمخلي  ل  لحملى

 احلػػػني يف الحملىحمتمحمػػػجخمفي  ييػػػػرٍصعي  كإجحمّحملػػػ         محشحمجػػػًػييحمي  ادّلٍحجمػػػحمسي  يممسػػػمجتىمغيمخفي  ال اججلمجعممصػػػمخفي 
 . كمخفجخمة جحتن كححصحمتيمط اججلحمقججل يجخمرث إجحميحم/  الممسمجع
اقي كىًخمش  جخمى ّمجتًًممط لًمجمى حجسي يًف الٍحملي ً

ا جتى ىجسى جحمىمجتً  -ُحجس حجمى مجمى مى  كى ًمجتمجمى يمطى  ًمخلٍحمل ذيِؿ اجّلٍىمغًجمس كىكىخمشى  كىًىمحّممسًمجتمجمى مجمى
 ًمجمى رى حمقى قي. -كىحمجى يجشى ٍحمل حمجى جحمىيحمي ًذيحملى ٍحمجى ججلىيحمي اّلّلي ممسي مجعى  جمتى  مخلى

                                                                        

 ( .91/249) األكحلء حمجججلي/  اجحمحمطحمس (9)
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ٍحملججلى  , كىحجمى ؿي ٍ ًًمجممخلي ابٍلًىمعى حمقى ٍحمقمخضى إًٍف ىحضى ٍمخل كى / " إًّجمجمي حملي  احٍلىممسى
 مخفىؿى حملى , ًإّف ذيّؿ محلى ىاًذيحملي ٍ ًًمجممخلي اججلرٍبى حمتى

قي ". ٍحمل يمطىيجشى ٍف ييًىجسّؿ مخلى
ى
َبى اّلّلي إاًّل أ

ى
ٍمجعًيجشيىً يًف ًرمخفىًًمجمٍمخل, أ  (1)الٍحملى

 / ىلى ؿى تىمجعى حمقى ٍمجعًيجشيىًمجتًيحم, ذى ًمجتًيحم, كىاذُلّؿ مخفىًحمسيحملى مخلى يمطى جحمىيحمي اججلًٍمجعّحمس مخفىًحمسيحملى ىحضى ٍحمجى ىحلى اّلّلي ممسي مجعى مخفىٍحجس جمتى گ   ژكى

ھ    ژ  مجعىل / كمخفؿ [;0 املنافمىٌ] ژڳ     ڱ     ڱ      گ     ڳ   ڳ   ڳ

 , كيمطحملىحل مخفجخمؿ ؛ كاإليحملف.[>046 عًزاٌ آل] ژھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ﮲ ﮳  
ۋ   ۋ              ۅ   ۅ     ۉ   ۉ           ېې    ې   ې   ى   ى   ژ  مجعىل / كمخفؿ.  كبىحضحمل حمطحجمحمس

 كذمحلحمسق ا مخضيمط يمغججليمخضججلمجم ؛ اججلمجعحمسة يحمسيحجس فاك مخلحمل/  أم [043 فاطز] ژائ   ائ   ەئەئ   
 . اليجشججلخمت كاججلمجعحملىحل اججلمخضي اللكمخل مخلحمل

ّي / "  اججلحمقمحمجخمت دًعء كيف َْ  يىًزُؿ  الى  إًَُ , ٌى ْجى الى  كىاْلى َْ  يىًػشُ  كى يْجى  ٌى دى (2)" َعى

 ؛ يمطيجشق كمخلحمل , ىحضيمطمجتيحم حبممس اججلمجعحمس مخلحمل كهل , يمغييحم أىحضيمطيحم يمغيحمل كاالق يمغحمقحجس ؛ ا أىحضع كمخلحمل
 . مخلمجعيجشيمجتيحم حبممس اذلؿ مخلحمل كهل , يمغييحم يمطيجشق حمليمغي ًعداق يمغحمقحجس

 مخلمجعمجم كيمحمىمغىجس , اجلحمطحمسة مخلممط يحجسىمحىحل ؛يمغجحميحم اججلحمقججل إىل مخلحجسىمحججليحم الممصيمخضف ىلع يممسحجس أجحميحم/  اثلمخلمحم
 , كيحمسيمحممجم , إحليحم املمحمحمطجخمر محشجخمرة هل يمغيحملمحتىحل ؛ اْليل املاكف يف اهلجخمل جحمىمغجخمذ مخلحمل أرسع اججلحمقججل إىل

 , الممصمجمجخمة جحمر اججلحمقججل ىلع كيجخممخفحجس , كيحملمحمييحم , يمجعحجسق ,جحتمخل اججلحمقججل يمطججلييحم يمجعيحلممغ محشمحمحمل كَيمجعججلمجم
 اججلحمقججل يمغييجشري اليجشجخمرة, ججلممق حجسكف إحلمجم يمجتجخممحشىحل يسحمل لمخل اججليت املمجعيص حمجمخض يمطججلييحم كيججلق
 الحمسيمغحمسات كججلممق , اجلر كحجممخت يمغيمجم َيحجس اججليت األجحمىمغس ججلممق الججلمجمي ذلممق يمغحملحمل ؛ الججلمجمي يف

 يف اكلممصة كممسمخضمجم يف يمغمجمجخم جمتجحم؛ لك مخلحمل اجلرياف يحم أحمجىحض مخفحجس اججلحمقججل يمغف ؛ كاحلحمسمخفت
 .اتلمحمجخمر كممسممش

                                                                        

.ادلكاب/  كاججلرباذيحمل.  كاذلؿ االجحمحمقيد/  كاهلحملججلحمت.  ابلىمعؿ حمججخمايمغحمس محشجخمت/  كاججلمخضحمقمخضحمق( . 2/931)احلججلي/  اجحمحمطحمس (9)
 مخفؿ.   يلع حمل احلممسحمل حمجحجسيجحت مخلحمل( 9992) مخلجمتيحم كاحمل( 9933) ججلجممسيئكا( 363) كاججلرتمخلىجسم( 9323) داكد أجخم/  أىمححمسجمتيحم(2)

 .كالجخماديع كاألبلين ححصمحلحمس أمححجس كمحشحمجحمجيحم.  حمجممسحمل حمجحجسيجحت حجمىجسا/  اججلرتمخلىجسم
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ًمجعىحل أف/  املحمجحمسمخل لججليجشجخمر الممصمجمجخمات أمحشحمجب يمطحمقجخمب اكجحم كهلىجسا  محمجخمر اججلربزخ يف هلمخل جمتي
 يف  جلبييحم مجعىل ا أراحجم محلحمل ؛ أجمتممسدحجممخل حمجَّش يجخمـ إىل يمغييحم أركاحمجمجممخل كأكديمط , جحمر مخلحمل
 محشحمجمجتيحم . ىلع املمجتىمغمخف احلحجسيجحت يف املمحمـ

 يجممسييحم ابلرص كإىحضبلؽ , مجم ؿكاالححصمجتىمع ميجشحليحم يف لججلىمغيحلحمسة اججلحمقججل يىمغحمسغ أجحميحم /اتلممسمجع 
.  ربيحم ذمحلحمس يمطحمل اججلىمعىمغججل كيف حجمجخماق اع يف كيحمقممط , أمحمسق يمطججلييحم يمغيمحمىمغحمسط ؛ كبحمحميحم حمحميحم كحيجخمؿ ذلممق
 [;05 انكهف] ژٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ    ڦ   ڦ ژ /  مجعىل مخفؿ

 . حبممسيحم األمجخمر اثلبلجحت حجمىجسق يجخمجمت اجلحمطحمس كإىحضبلؽ
ا ك ججلحمقججلكا اججلمجعني ني أف /اججلمجعرشة  , اآلىمححمس يمطحمل أحمجحجسحجمحمل اححصمجتىمعؿ يجخمجمت ىحضحمسيحمق مخلمحمىمغىجسن

 اجلحمطحمس؛ يمغممسحجس ,كإذا اجلحمطحمس ؛يمغممسحجس اججلحمقججل يمغممسحجس يمغذا ؛ ىمغممسدق ,كيىمغممسحجس يجشبلحمجيحم ييجشججلخمت كأف
 . اليجشبلح جمتجحم يف ككىجسلممق , اججلحمقججل يمغممسحجس

 حمىحل ٌم اججليت اكملحمسبججل كمحشر كيمغممسحجس اججلحمقججل ىمححمسب ؛ كيمغممسحجست اججلمجعني ىمححمسب يمغذا
  كحممجتيحم ا مخلمجعحمسيمغ لممسيحلىن ييجشججلخمت بل؛يمغ كاألكممسخ كاججلحمقذكرات اجلحمتممست
 . ذلممق أخمشحجساد يمغييحم يممسسحمل ,كإجحمحمل يمغييحم حمقحمسبيحم كالرسكر يحم كاألنجمس إحليحم اإلجحم ك

يمغمهلل إجحم جحممجعجخمذ ممق  (9.)كرامجم مخل ىلع مخضججلمجعممق ابلرص ممعخمش يمغجخماحجس مجعخمش إىل إححصرة يمغمجمىجسق
 مخلحمل رشكر أيجشرجحم.

أمخلزحمل اججلىمغنت اكبلمجعحجس يمطحمل أمخلزحمل اليجشجخمر  كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل املمجمحمل لججلىمعي اججلىمغحمسار مخلحمل 
اْلججليمجع كاأليمغبلـ الممسمخفمخض كاججلجممسء املمجتربجمتت كاألَغين اهلمخض كأمخلزحمل االجحمرتجحم 

                                                                        

 ( .6)صمجمىجسي ادلاء كادلكاء (9)
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مخلحمل حمجحجسيجحت اجلمجعحملف (1)كهلىجسا جمتء يف اليجشحمجيحمجني أمخلزحمل االىمحمجتبلط ججلجممسء,اججلىمغخمشحمج ك
  »مخفؿ /  ا أف رممسجخمؿ حمل بممصري 

ى
اًت اْضتىْْبىأ ٓى ًَ اَتَقى الُغتي ٍى

,  ذى ًّ , كىًغْسًض ًّ دًلًيًِ
الى 
ى
, أ ًّ ْف يىْستىعى ذًي

ى
ًعمي أ , ئي ًَمى

ْ
ؿى اْل ْٔ لسَاًِع يىْسعى حى , َكى ـً ىسىا

ْ
عى ًف اْل اًت كىرى ٓى عى ًف الُغتي َْ كىرى ٌى  كى

ّي  ٌي ارً
ى إًَف ًحَمى اهللً َمى الى كى

ى
, أ يًمو ًحَمن  مى

ِ إًَف ىلًكي  .  كى
ىلع اجلىمغجمس كمجعجخميحجسحجم  حمسبي يمغ ا يف مخلمحميحم.كمخلحمل حمسؾ ححصحن  يمطجخمخمشيحم ا ىمحرينا 

يمطحجسـ اثلحمق جلىمغجمس كإجحمحمل كاالمجتمجعد يمطحمل لك مخل يثري اججلىمعحمساحمس كاالمجتمجعد يمطحمل أمخلزحمل اججلىمغنت 
اثلحمق  ال حمقجخمؿ إرادِت مخفجخمي كيمطحمسيحمليت ححصحجسيحجسة كأجحم ال أجنحمس كأجحم ال أجحتحمس كأجحم ال يحملسحمل أف 

مخلحجسأ يمطحمطيحمل ييحم اليجشبلة كالممسبلـ يمطججلحملمحم ف اجلِب يمطججليمغأمخفممط كمخلمجمحمل حمجيجشىحل يمغجحمّن ممسمخفكـ الك 
جحتمخل ممسؽ  يمغحمقؿ ب مخلحمل ادليحمل اججلىمغحمسار مخلحمل اججلىمغنت   ابلجحسرم اإلمخلـ  هل حمسجمتمخل جمتحجسا 

يًب 
ى
ًمجعيحجسو  بممسمحمحجسق إىل أ جحمّيحمي    اٍْليٍحجسرًمِ  ممسى

ى
جخمؿي  / مخفىؿى  مخفىؿى  أ ًعمي   اّلّلً  رىممسي فْ  ئي

ى
ٔفى  أ  يىسي

ْيى  اؿً  دى ًً  ٌى ْطيً ٍي ْ ًه  ال ِى ٓى  يىْتتىعي  دى ً ػىفى  اة تىاؿً  عى ً
ْ
ٔىاكًعى  اْل مى ْطًس يىًفسُ  كى ًّ  اْىلى َْ  ةًًريًِ ًٌ  ً  .  اىًْفتى
 األممسجخمد  حمل املحمقحجساد داكد يمطحمل أجخم مخل أىمححمسجمتيحم كمخلحمل مجججل األدججل ىلع حجمىجسا املحجسأ

ِِبى /» يحمقجخمؿ  ا رممسجخمؿ ممسحملمجع/  مخفؿ َْ جي ٍى ى , إًَف الَطًػيرى ل ى ِِبى اىًْفتى َْ جي ٍى ى  إًَف الَطًػيرى ل
ا ْن ٔىا ى فى ْبى َْ اْبخيًِلى فىصى ٍى ى ل , كى ي ِِبى اىًْفتى َْ جي ٍى ى , إًَف الَطًػيرى ل ً  (3)(2).«اىًْفتى

نٍيو داكد يمطحمل  أجخم كمخل أىمححمسجمتيحم يجشى افى ٍبحملى حمجي جخمؿي اّلّلً    ًيمطٍحملحمسى / مخفىؿى رىممسي َْ / » مخفىؿى ٌى

ٔى  , فى ّي ِْ  خى
ى
ِْأ عى ةًادَلَجاًؿ فىيْيى ًٍ وى  ضى ا  اّلَلً إًَف السَجي ٍَ , ًم ّي يىتَتًػي َه ذى ًٌ ْؤ ّي مي َُ

ى
ًْطبي أ ٔى حيى ْي ًّ كى تًي

ْ
ىأ ْلى

اًت  ٓى َى الُغتي ًٌ  ًّ ً جحمّن ججلحمل أجنحمس كججلحمل إأجحم أجحتمخف محمىمغيس  مجعممشمجممخلكحجميحلىجسا احلجخمـ يحمقجخمؿ , (4)« حىْتػىدي ة
                                                                        

 ( .3992( كمممسججلمخل)32ابلجحسرم) (9)

 . لَشء اإليمطحمتب مجخمخمشممط جخمخمشممط كمخفحجس كحمسحمجمخل ججلمجمممغ لكحمل  يمغجخماحجم (2)
, كحجمجخم َمحمسج أيممش يف  مممسججلمخل رشط ىلع محشحمجيخمت إممسمحمد (كمخفؿ حجمىجسا193)اليجشحمجيحمجبلمخل األبلين رمحيحم ا يف أكردق اججلمجع (4)

 ( لممصيجحسمحم مخلحمقىحل 9931)اليجشحمجيخمت املممسمحمحجس

اليجشحمجيخمت يف   ( حمجحجسيجحت محشحمجيخمت. كمخفؿ ححصيجحسمحم مخلحمقىحل 3322/ )املممصاكةيف مجعججليحمقيحم ىلع   مخفؿ اججلمجعبلمخل األبلين (3)
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 .يمغحلىجسر حجمجخم ىحضحمسيمخف الممسبلمخل أممسحمج كليحلمحميحم يف اجلمجمي يحمقممط
الَّش حملمحتىحل ابلمجعحجس يمطحمل يمغحمل اممسمجتمجعني ىلع اتلجحسججلمحش مخلحمل /  مخفؿ احمل اججلحمقيمخل   $

  (1). أممسيحم كمخلحمطجحميحم
 يمطمحميحم مجعحجست اججلىمغمجتمحم مخفرب / مخلحمل (2)محشيحجس اْلىحضحمس يف كيحمقجخمؿ احمل اْلجخمزم  $
 لممشممش األححصيء أحمجمخف ك(3)! محمحمطحمس لمخل جحمحمطحمسة رب ك جحمىمغممسيحم إىل اليجشرب ك لك ادىع مخلحمل ك الممسبلمخل

 يمغف اججلىمغمجتمحم ربمخلحمق مخلممط اهلجخمل حمسؾ ىلع مجعحمسمممق ىمعرت أف إيؾ يمغيؾ اججلمجعني ك الججلممسف/  اججلحمقمجمحمس ك
 ماكيحجس. اهلجخمل

 يمغيمجم يحمقممط مخلحمل إال يحمقربمجم أف مخفىحل ك اججلىمغمجتمحم مخلحمقرب مخلحمل يمغمجتمحم أيمطحمطمخل رأي / مخل (4)كمخفؿ $
 يمغييحم . يحمقممط أف يجخمححصممق احلىم حمججخمؿ حمجـ مخلحمل ك

 يمطمحمحجس يممسججلمخل مخلحمل مخفىحل ك اججلىمغمجتمحم مخلحمقرب يف حجمىجسا يحمقممط مخل أكرث كمخفؿ احمل اْلجخمزم أيممش / ك $
 يق إجحمحمقممشء ك حلحمط كىحضحمسق مخفممشء ني اججلمجعمخفىحل مخلزي لجخم جحتمخل(5)حمجججلىمغء إىل جحمر محلمجتحمقحجسيمخل ألجحميحم املحمقرب
 اهلجخمل ممسيحلحمسة أف ممعري ادلجحمي أيمطمخضمخم لجخم ك مخلمحميحم مخفحمسب مل الجخمىحضحمس ذلممق مخفممشء ىلع حلرسة اججلمجعحملحمس
 أمخفججلمجم ك آجحترحجم حمقي جحتمخل سحمل لمخل محلجحممجم ممسيمطمجتمجم يف مخلمجعيجشي زمخل آق ذلممق ك اججلىمغيحلحمس ني َتجخمؿ
 ال ك يمغمجتمحم لممس يمجتمجعحمسض أال احلىجسر يف حمطمخلاأليمط اججلمخضحمسيمخف ك اجلحجسـ يف املحمسارة مخلحمل يربح ال مخل

 (6)أمخفحمسب.  الممسبلمخل إىل اكف االحمجرتاز يف ججلممع ك حجمىجسا يمغمجممخل يمغحملحمل يحمقربيحم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 يخمت(حمجحجسيجحت محشحمج9191)املممسمحمحجس

(.26)صيمطحجسة اليجشحمسيحمل( 9)
 ( .39)ص(2)

 1أم لمخل حملمجمىحل يمغمحشمجتيحم بممسمخل أك أكمخفمجعمجتيحم يف يمغمجتمحم  (4)
 431)ص(3)

احلججلىمغء/ جحمت يمطممصِب مخلمجعحملحمس مخلحمل اججلىمغيجشيججل اجلحمتيججلي, أكرامخفيحم مممسمجتمخضيججل ىمحيمخضي أك أممسججلي اجليجشىحل, يججلمجتممغ مجعممشمجم ىلع مجعخمش,  (3)
. يجشمحمممط مخلمحممجم احلرص كاججلحمقىمغممغ كاحلؿ

 (299)صمحشيحجس اْلىحضحمس(6)
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يمغحمل يمطججليممق أيمجم املممسججلمخل املرؾ إال أف ىمحىجس حمجىجسرؾ كتممسحجس ىلع جحمىمغممسممق مجيممط مخلمحميمغىجس الَّش 
يحمسحمجمخل ا لجخمىحض ججلحمقحجس اكف  إىل رصاط مممسمجتحمقيمخل حجمحجسم كمخلحمل يمجعمجتيجشمخل  يمغحمقحجسكمجعمجتيجشمخل  

 كا املممسمجتمجعف. م إىل ركحمل ححصحجسيحجس إجحميحم الحمسكحمل إذا ىمحجحممجتممق أراكفيك

كالحمسممسىحل اججلمجعىحضىمغي كدؿ األرمخفـ ني احلىجسر مخلحمل الجخممخفجخمع يف يمغيمح املمجعمحلممست اهلىمغي 
ٌم ك مجمأكؿ ىمحمخضجخماكحجساي اْلحمسيحمل الممصب كالممصت يمغمجمىجسق الجخمممسىحل ٌم   األكالد كابلمحمت
جحمن رزاجحمن  مخلمحتبل يمغحمقحجس سجخمف اججلىمغمجتة يف حمجمخف الحمسجمتؿ كاججلجممسء  َيحمس إىل اججلمجعممصمخف؛مخلحمل أيمطحمطمخل مخل يجشى حمجى

ال يٍحمسُف حمسي, كال َتجخمـ حمججخمهل ححصمجم, كٌم مخلحمل ي ىحضمجمحمس كيمغممشيججل, مخفحجس جمتججلججليحم اججلمجعىمغؼ, 
ٍممسحجسؿ يمطججلييحم الممسرت

ي
يمغحمل ٌم إال أف تممسحجمىحل يف ححصف اهلممغ, كتممسرتممسىحل يف حمدجحت اججلمجعثني  كأ

يحم, كحمقممط يف ىمححمحتن يمطحمقق؛ يمغحمسبحمل كايمغحمق حمجىت حمقممط يمغيحمل ال َتحملحجس  مجتىٍمجعججلىحمقي ُحجم حملمجعممسجخمؿ الالكـ, ذى  يٍىمعرتى
كربحمل زاد األمحمس يمطحمل ذلممق, يمغممسمجتحمتحمس  أرشامحليحم؛ كال خيىف أف األذف مجعممصمخف مخفىحل اججلمجعني أحمجيجحمن.

كربحمل اكجحم املدرة مخلحمل  اججلىمغمجتة حمجىت إذا كايمغمخف ممعحمسمجم ميحلحمس مجم, كحمسكمجم مجعحجس أف يججلبممسمجم ًعرحجم
حملممسممق بممسحمليمط اهلممغ كمجتيجشىحل حمجحجس مخلحمل اجلس إمخل أف يسجخمف مجعخمش اججلىمغمجتيت؛ حمجيجحت 

مخلحمقيجشجخمدنا مجعيمحميحم, كإمخل أف يسجخمف االيجشؿ ىمحممش يمطممصجخماء؛ يمغمجتحجسأ ْلممشجخمع هل ججلحمقجخمؿ, كإيحمقيمطيحم 
كاحلمىحل ىلع املمجعمحلممست يف اججلىمعججل تممسحجمىحل محلمحتري مخلحمل اجلس يف ححصف اهلممغ, أك  يف حمجججلمجم.

أليمطىم, أك حمج االممسمجتمخضبلع, أك ممعري ذلممق اْلمجمىحل مجعجخمامخف املمجعمحلممست, أك مخلحمل ب اتلحمقججليحجس ا
يمغحلمحشىحل  -مجعىل -مخلحمل األمجخمر اججليت َيحملمجعمجم اْلمجمىحل, كيمطحجسـ اجلحمطحمس يف اججلمجعجخمامخف, كمخفججل املحمسامخف 

 املمجعمحلممست اهلىمغي كممعري اهلىمغي مخلحمل أيمطحمطمخل األممسب اججليت حمقجخمد إىل اججلمجعممصمخف كاتلمجعججلمخف؛أف 
ُحجس حجمىجسا ابلب كاجمت مخلمجتمجعنيلممسججلمخل  كأكرب إىل  إذ مخفحجس ىمغيض حجمىجسق اججلمخضحمسيحمق .ججلحمجرسة كاجلحجسامخل. يمغىممسى
أممسب املمجعمحلممس لجخمجمتحجسجحم إىل لجخم جحمحمطحمسجحم كحمسؾ االججلزتاـ كاجحممجتمجمؾ األيمطحمساض كالَّشؼ ك يحمليمغحمقحجس ادل

 .أجحممجم محلمحترية مخلمحممجم
كاألكىل  يمغممشىحلاججلتممسحجمىحل يف رد اججلىمغمجتة ىلع اهلممغ كحجمىجسا مم يحمقممط يف مجعخمش ابليجخمت, يمغأل (9
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يمغمجمىجسا أممسججلمخل لججلمخضحمسيمغني, كيحمقمخضممط األمحمس  -إف اكف مخلمجتجخماجمتحجسا يف ابلي -أف يحمسد الحمسجمتىحل ىلع اهلممغ
 مخلحمل أكهل إال يف حمجججل مجعىجسر مخلحمل يحمقجخمـ لحمسد يمطمحممجم, يمغرتد املحمسأة اليحلرية اججلمجعمخفججل أك اليجشِب املحجسرؾ.

يمغحمجيمحمحمل يممسحملممط الممصب  ب كالممصتاتلحمقججليحجس األيمطىم مل يممسحملممط كيممصحجمحجس مخلحمل الممص (2
 كاججلىمعحمساـ يمغمجتتممصممط كالممص مخلحمل اللكحملت املجمتمحم الممسمخفمخض كاللكحملت اججليت مجتحمجحجسث يمطحمل احل

جحمىمغممسيحم مجم كحيكؿ حماكة مخل يممسحملمجعيحم كيممصحجمحجسق يمغملحمسة األكىل يمجتمجعججلمخل كاملحمسة اثلجحمي يمخضمخف يمغيمجتىمغنن 
 يف أممسججلجخمبيحم كاحمجمجتيهل مجعحجس مخل اكف ال يمجعحمسؼ ححصح يف حجمىجسا.

ڤ   ڤ   ژ  مخفؿ مجعىل/كهلىجسا اْلممشجخمع يف اججلحمقجخمؿ أك زيدة الالكـ مخلحمل ممعري حمججمت  (4

يمغمجعخمش اججلجممسء مجتحجسلىحل يف  [065 األحزاب] ژڄ   ڄ   ڤ    ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ 
الكمخلمجم كمجتىمعمحممخت يف محشجخممجم كحجمىجسا ال َيجخمز رشًع, يمغحمجيجحم يسجخمف حجمىجسا مخلحمل ممعري مخفيجشحجس, أك أجحممجم 
 حمسيحجس يف الالكـ مخلحمل ممعري حمججمت كحجمىجسا يجخممخفممط يف املحمجىجسكر يمغلالكـ مخل ديمط هل احلجمت يمغبل زيدة.

كحجمجخم ريم رمخفمخل حجمىمغيحم  اججلرتمخفيمخل مخلحمل الممصب كحجمىجسا كلؤلممسممغ يىمغمجعججليحم مجعخمش الممصب( 3
 .لججلىمغمجتيت كحجمىجسا مخلحمل كمخفحمج املحمسء كمخفججل حمجييحم إذ محليممغ يحمسيم حمسمخفحمليحم مخلحمل ممعري يمغيحلحمس كال ركي

اججلزنكؿ لؤلممسجخماؽ مخلحمل ممعري حمحمسـ أك اججلزنكؿ مخلممط ىحضىمغىحل محشىمعري ال يحجسرؾ يمغمجمىجسا مم َيحمسئ  (3
اججلىمغممسحمق ىلع اججلجممسء ىمحمحش إذا اكجحم حملىمغحمسدحجم خببلؼ مخل لجخم اكجحم مخلممط كحلمجم يمغَم يمطحمسيحمسة كال 

مجتحمتحمسأ يمطججليمجم, كَغبل مخل يحمججحت حجمالء اذلب يمطحمل مخلحمقيجشجخمدحجممخل يف األممسجخماؽ يمطمحمحجس املحمسأة أحمجحجس ي
 اججليت سجخمف حملىمغحمسدحجم.

محلحمل مخضحمسيمغني ني اججل كاهلجخماممغ كاجل املحمساممسججل, كٌم اججليت سجخمف يف مجعخمش املحمتبلت (6
يممسىم تلمجعرؼ كحجمىجسا َيمجعىحل مجعخمش الحمسجمتؿ يحمساممسججلجخمف اججلجممسء ممسمخل اليجشحجسامخف كالحمسمخلججل محشحجسامخف 

  . ححصىمغ جمتحمسؼ حجمرمحمسيمطجخممخل جي ىلع
يمطحجسـ كجمتجخمد الحمسمخفي أجحتمحمء ىمححمسكج اججلمخضبلت كدىمحجخمهلحمل, كيمجتيجشجخمر حجمىجسا الَشء دلكراف  (9

املممسمجتحملحمس يمطمحمحجس مخلحجسارس ابلمحمت, كحمساحجممخل ني َغد كراخمت, كحمججخمؿ جمحملمجعت اججلجممسء كيمجتحمجيمحمجخمف أم 
, كمخفحجس اتلىمغيحم أك جحمحمطحمسة مخلمحممجم, يمغمجمجخم يتممسمحمخمت أم يمغحمسمحش مجتح هل يمغرتل مجعخمش الممصب يحملَش اهلجخميمحم

املممسحمتىحل كأىحضؿ اليجشجخمت ىلع أممعمحمي ملمخضحمسبيحم املىمغممشىحل, كربحمل امحلمجتىف حجمىجسا املممسيحلني جلحمطحمس  أححصىمعىحل
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 جحتمخل رجمتممط.
الحمسيمغحمق الممسح يمطحمل ىحضحمسيمخف الحمسمبلء أك الحمسمخليبلت, كحجمىجسا مخلمجعججلجخمـ لِضكرة أف اْلججلحجمس  (2

ةى يف حمجحجسيجحت أيب يجحتحمس ىلع جمتججلحممسيحم محلحمل  يٍحمسى حمسى جخمؿي اّلّلً مخفؿ  حجمي ى : » / مخفىؿى رىممسي ْسءي َعى ٍى ْ ال
 ًَ ىالًوي  ًدي َْ ُيي ٌى  ًْ زي ري حى

ى
ْس أ ِْظي ًّ فىيْيى يًييً  (1)اججلرتمخلىجسم ركاق «دى

يمغيمجعحمسؼ  كيف املمحتىحل مخفىحل يل مخلحمل جتلجمس أمخفجخمؿ لممق مخلحمل أجحم نجمس.جمتكمخفحجسيحمل مخفيىحل/ مخلحمل جمتلجمس 
الممصب املمجعمحلممس يمطحمل ىحضحمسيمخف زمخليىحل ادلراممس أك أمحشحجسمخفء الممسجخمء يف اججلم, أك اججلحمقحمسي اذلم 

حجمىجسا اججلمخضحمسيمخف املممصني يمطحمل ىحضحمسيمخف زمخليبلت يممسججلممق حجمىجسا املممسججلممق, ككىجسلممق سجخمف اججلىمغمجتة مجعحمسؼ 
الممسجخمء يمغججليحمجىجسر الممصب كالممص مخلحمل حجمالء, يمغمجممخل أمحشحجسمخفء الممسجخمء يمغحملمجعحمسيمغمجتمجممخل يف ادلجحمي ىمحممسرة, 

چ   چ    چ   چ   ڇ   ژ  كمممصلك كميجش, كيف اآلىمححمسة يججلمجعحمل مجعممشمجممخل مجعممش مخفؿ مجعىل/

ڱ   ڱ    ژ كيحمقجخمؿ مجعىل/ ,  [;06 انزخزف] ژڇ    ڇ    ڇ   ڍ   ڍ   ڌ 

 .[:9انزخزف0 ] ژں     ڻ   ڻ   ڻ   ں 

إلرححصد كاتلجخمجمتييحم كاججلرتبي اليجشحل يف ابلي, كحجمىجسا َيمجعىحل الممصب أك الممص ايمطحجسـ  (1
يحمقممط يف حجمىجسا ادلاء جحمتيحمت اْلمجمىحل أك اججلرتبي ممعري اليجشحل, يمغمجعًل األب كاألـ بيني حجمىجسا الِضر 

حمل حمسىب ىلع املممسحمتحجس كجحممجتجئيحم ليك يسجخمف االحمل ىلع يمطججلمخل كدراي مجمىجسا الَشء. كيمغحمسؽ ني مخل
ف, كبني مخلحمل حمسىب ىلع املحمسمخفمحش كاذلحجمب إحليحم, أك آكاذلحجمب إحليحم, ك حمسىب ىلع مخلحجسة اججلحمقحمس

محلحمل أف مخلحمل زرع رشا حمجيجشحجس رشا يمغججللُك  ادلش, كامليحلجخمث يمطمحمحجسق, يمغحملحمل زرع ىمحريا حمجيجشحجس ىمحريا
 .حمجمحشحجس مخل زرع

حمل أحمجيجحم املمجعمججل الممسح يف ابلي, أك اججلحمقممسجخمة مخلحمل الجخمادليحمل يمغمجمىجسا الممس َيمجعىحل اال (91
يمجمحمسب مخلحمل كامخفمجعيحم اذلم يمجعحممصيحم إىل كامخفممط آىمححمس ربحمل أف َيحجس يمغييحم مخل ال َيحجسق يف حمجتيحم كربحمل يحمقممط 
االحمل يف املمجعمحلممس كممعريحجم مخلحمل اْلحمسامخل جحمتيحمت مخفممسجخمة الجخمادليحمل, كمخفحجس يحمقممط أحمجحجس األمحمء يف ىمحمخض 

                                                                        

 ( .129(رمخفمخل)644/  2 )اليجشحمجيحمج الممسججلممسججل يف حمجممسمحميحم األبلين (9)
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الجخمادلاف ىلع حجمىجسا اْلمخض كججلسحمل دكف محمساًعة ججلمجعجخمامخف األمجخمر كدكف كخمشممط  يحمكاخمشخمت كيمجعمخف
 ب يف ماكجحميحم اليجشحمجيخمت.اججلمجعحمق
اججلىمغحمساغ اججلحمقىحل, يمغججلجخم اكف كمخفمجتيحم مممصىمعجخمال كمججلي محمس ديمحميحم أك دجحميق لمخل َيحجس كمخفمجت يمجعجحت  (99

رضب األرمخفـ مخضحمسيحمق يمطممصجخماي كيمغييحم هلممغ, يمغسمخل مخلحمل مخلمجعمحلممس أكهل اكجحم مخلحمل اججلىمغحمساغ, 
حمجيمحمحمل مخفؿ/ كمحشحجسؽ اجلِب  يممسرتممسىحل كيممسمجتحجسرجمتيحم الممصيمخضف إىل مخل ال َتحملحجس يمطحمقق جحتمخل
ٍى » سىاغي ًُْػ َى اّنلَاًس/ الِصَحثي كىاىفى ًٌ رًيه  ا نى ٍى ًٓ ْغتئفه ذًي ٌى كمخفؿ أجخم . (1) ابلجحسرم ركاق,   خىاًف 

 / اججلمجعمجتحجمي
 مخلىمغممسػػػػحجسة لججلحملػػػػحمسء أم مخلىمغممسػػػػحجسة                إف الممصػػػػب كاججلىمغػػػػحمساغ كاْلػػػػحجسة

 كا املممسمجتمجعف. مخلىمغممسحجسة اججلىمغحمساغ يمغف حمحملحجسة الممصىمعىحل يسحمل لمخل إف يحمقؿ كاكف
 ./  يمغمجمجخم أحمجحجس األممسب لججلجخممخفجخمع يف حجمىجسق اْلحمسيحملىمحري الحمسكاج (92
 كربحمل يسجخمفاملؿ/ يمغمجمجخم كممسيججل مجحتحمسة, يمغلُك ي هل حمطحمسكيمغيحم املحل اججليت يمجعحممصمجم  (94

جحمحمقمحش املؿ كحمقيجشري الجخمل يف اإلجحمىمغؽ ىلع أحجمججليحم ممس مخلحمل األممسب لججلجخممخفجخمع يف املمجعمحلممس, 
مخضججلت هل جتحجس أجحممجم حمقممط يف يمغحمجيمحمحمل جتحجس املحمسأة املزتكجمت املؿ يمطمحمحجس ممعري زكجمتمجم كجخميمغحمس لك املمجت

 رشاؾ املمجعمحلجمس, كذلممق بممس املؿ.
يمطحجسـ كجمتجخمد الجخمل املممسكؿ يف ابلي, كحجمىجسا يمجتحملمحتىحل َغبل يف املمخضججلحمق أك احلتيحمل أك  (93

 املمجعججلحمق, يمغمجمجخم َيحمسئ محمسيخمش اججلحمقججل ىلع حجمالء اججلجممسجخمة.
حمس الممسمجمحمس/ يمغجحسىمغيمغحححص الججليىحل ال حمطمجمحمس إال يف الججليىحل, يمغَم حمججحت يمطحمل خمشحمجيحجم, يمغلممسمجم (93

 يمجعمخض هلالء يمغحمسمحش ىمحمحش إذا اكف يممسمجمحمس حملىمغحمسدق.
 يمغممشجخمؿ اجلحمطحمس ممسجخماء مخلحمل الحمسجمتىحل أك املحمسأة, يمغمجمجخم ممسمجممخل مخلحمل ممسمجمـ إججلحجمس, كلجخم امخلمجتمحتىحل (96

 مخل كمخفممط الممصجحسمحش يف حجمىجسا األمحمس.كرممسجخمهل يف ممعخمش ابلرص ألمحمس ا  الحمسجمتىحل كاملحمسأة
                                                                        

 . ( يمطحمل احمل يمطس 6131رمخفمخل)(9)
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كاممسمخل  األىحضىمغؿ/ يمغمجمالء مخفحجس يممسمجتىمعججلجخمف مخلحمل املمجعمحلممسني كذلممق بممساؿ اججلمخضىمغىحل يمطحمل اممسحمليحم (99
يمغيحمتي اججلمخضىمغىحل سىحل حمساءة حلحمقيحمق, يمغمجتيحلجخمف يمغحمسمحش كمخلحجسىمحبل  أحجمىحل ابليأىمحمجتيحم كأمخليحم كاممسمخل 

هلىجسا املمجعمحلجمس ىلع حجمىجسا ابلي حلحجسأ مممسججلممسىحل اإلزًعج كأحمجيجحم اتلمجمحجسيحجس كاتلججلىمغيمخف, كذلممق يمطحمل 
 ىحضحمسيمخف املمجعججلجخممخلت اججليت َتيجشىحل يمطججليمجم يمطحمل ىحضحمسيمخف اججلمخضىمغىحل.

جمت َيمجعججليحم يف محلمحتري مخلحمل األحمجيف َيحمسـ اتلربج كالممسىمغجخمر/ يمغذا رأل الممصب املحمسأة املمجترب (92
 مخلمحمحمطحمسحجم اْلريج. قجحممجم ال حملجحمممط مخلحمل املمجعمحلممس ألف ممسججلجخمكمجم ادلاىمحٌل جمتممسحجس

إلممسبلـ ال إيمغحمساط يمغييحم كال ىمغحمسيممش, يمغلممصممق كالجخمممسجخماس مخلمحمجخمذ كاثلحمق يمغاثلحمق اججلمجعحمليء/  (91
 اججلمجعحمليء محمسيمغجخمخمش, يمغملحمسء مخفحجس يممشمجعممغ يف كمخف مخلحمل األكمخفت كيف حمطحمسكؼ مخلمجعيمحم, يمغبلمجعخمش يرتؾ
احلىحل ىلع اججلىمعرب حبحمت أجحميحم يمحتمخف يف أحجمججليحم كيمجعحمسيمغمجممخل يمغبل يمجمحمليحم أف يسجخمف اهلممغ مممصىمعجخمال 

 ممسمجتحملحمسار أك املحمسأة مخلمجتربجمت, يمغكؿ مخلحمل َيّن جحتحملر حجمىجسا الَشء حجمجخم محمىمغممسيحم.
لآلىمححمس يمطمحمحجس األجمتجحم كحجمىجسا يحمقممط يف محلمحتري مخلحمل األحمجيف جمتمجمبل  مخضحمسيمغنيكمحشممغ أحمجحجس اججل (21

ممعري مخفمحشحجس أك الممص يجشممغ أىمحجخمحجم  مخلحمل أحمجحجس اججلمخضحمسيمغني يمغحمسبحمل ييجشممغ الممصب أىمحمجتيحم لحمسمخليججليحم
لحمسمخليججلمجتمجم, يمغذا ممسحملمجع محشجخميحم أك ممسحملممط محشجخممجم يحمسممسمخل الممصيمخضف محشجخمرمجم يف َميججلمجتيحم يمغحممسمجتحملحمس 

 الممصيمخضف حلجخمامحشىحل ىمحمخضجخمايحم مجعحجس حجمىجسق اْلمخضجخمة األكىل.
ف االىمحمجتبلط جمحمسة لججلمجمكي كحجمىجسا أ / كحجمىجسا مخلمجعججلجخمـ لِضكرة.مخضحمسيمغنياالىمحمجتبلط ني اججل (29

 -كلؤلممسممغ-اتلحمقحلحجس أك ابلمجعحجس يمطحمل ادليحمل, أك مخل يممسىميحمقممط مخلحمل ابلمجعخمش بممس اججلمجعدات أك 
ممسمخل احلممشرة, يمغلُك ذلممق ىحضىحل, يمغيحلجخمجحميحم حيمجتمخت جحميحم مخفحجس سجخمف ًعدة مخلحمل ًعدات آيحم يمغمجمىجسق 

 [056 انزخزف] ژٿ   ٿ   ٿ   ٿ ژ /  مجممخلمحشىمغ مخلحمل محشىمغت املَّشكني احمجمجتحمتجمتمجممخل 

 [ 0:7 انشعزاء] ژھ   ے   ے   ۓ    ۓ        ﮲ ژ  كمخفجخمهل مجعىل/
محشحمج كالحمسكاج مخلحمل ممعري جحتحمق/ يمغذا اكف الحمسكج محشحمج يمطبلمخفت كاججلمجعيذ ,  (22

ممسىمغحمسيت مممسمجتحملحمسة ججلىمعحمسض ممسي, يمغف الحمسكجمت يف اججلىمعججل تممسري ىلع جحممجمحمتيحم كىحضحمسيحمقمجتيحم, ألجحممجم 
يمطحمقجخمب كحجمىجسا يحمقممط يف األمحشىحل ىلع أكحلء األمجخمر اذليحمل ال َيمجتمجمحجسكف يف إَيد الحمسكج اليجشججلخمت 

بلمجعخمش يممط كرشاء, أك يممط أجحتث, كحجمىجسا ىمحمخض يمغدح, بلمحممجممخل. يمغملممسججل مخفحجس سجخمف يمطمحمحجس ا
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يمغملممسججل ججلحممس هليمحم, كإجحمحمل ٌم حمجية إنممسجحم هل إحمجممسس كححصمجعجخمر, يمغمجعًل الجخمل أف يمجتحمجحمسل 
/ )مخلحمل زكج محلحمسيحملمجتيحم مخلحمل يمغممسمخف   الحمسجمتىحل محشحمج اْلججلمخف كادليحمل يمغزيكجمتيحم. مخفؿ الممصمجعِب

 .(1)يمغحمقحجس مخفمخضممط رمحمجم(
 محلحمسيحملمجتيحم. يحمسؽ مخلحمل حجسيمطمحم أحمجحجسزمخل يمغججليمحمحمطحمس رؽ اجلاكح/  الممسججلممغ مجعخمش كمخفؿ
ادلش/ كحجمىجسا يحجسىمحىحل أك مخفحجس يحجسىمحىحل يف أحمجحجس األممسب املمجتحمقحجسمخل, كحجمجخم اتلحمقججليحجس مل يممسحملممط  (24
ذلمحلحمس؛ ألف جحتريق رسيممط كيمطحمتي, كمخلحجسمحمس يف جحمىمغجمس الجخممخف, خيمحش كيىمغحمسد  يحمحجمحجس, كليحلمحمكيممص

كحجمىجسا مم يمطحمل يحم ابلججلجخمل يف حجمىجسا الحمسمخلف كا املممسمجتمجعف, كمخلحمل محليحجس الممصيمخضف كحمجيججليحم أف 
محشحمج ادلش حمجيبل كأيمطىجسارا محمسة مخلحمل أجمتىحل ألىمحر, كمحمسة مخلحمل أجمتىحل مخلمجتمجع يحجسىمحىحل ىلع 

الحمسيخمش. أيمطىجسار أكحجمحمل مخلحمل ي اججلمجعمحميحلجخمت, كلممسمحم يجشحجسد الحمسد يمطججليمجم, كججلسحمل أمخفجخمؿ نيس 
ديمحميحم كأىمحبلؽ أكالدق, يمغدلش جمتمخلممط ألىمحبلؽ كًعدات  محلمحتري مخلحمل املممسيحلني أجحميحم مخفىض ىلع

 اججلسىمغحمس, 
حمسيحمل كمخفمجع, جمتحمسحجم ادلش, ككمخل مخلحمل جمتحمسيحمل إجحممجم ميجشي, ككمخل مخلحمل جمتييمجم املممسججلمخل هلل ايمغجخم
  ادلش ككمخل  ككمخل مم يمحمحجسل هل اْلني نممسؿ ا اججلمجعيمغي.يمطججلحملمجم  مخفمجتىحل

اججلىمعىمغججل كنممسيف املجخمت/ كحجمىجسا ممس مخفجخمم يمغججلجخم ىجسمحلحمس محشحمج املمجعيجشي أف املجخمت  (23
ملحمسمحشد كأف هل جحممجمي يحمسل جحممجتجئمجم مخلحمل مجعحجسحجم كيحمسل حمجيجشيججل أيمخليحم اْلحل لمخل يمجعحملىحل حجمىجسا 

ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ    ڦ    ژليحلمحميحم نيس. مخفؿ مجعىل/اججلمجعحملىحل , ك

جحممجعمخل ًعش مخلممط اجلس, أكىحل كرشب كممسٍم كججلٍم كحجمىجسق ٌم حمجية ابلمجممخل, [. ;05 انكهف] ژڦ 
 [.>:04 األعزاف] ژٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤڦ   ڦ   ڦ   ڦ  ژ  محلحمل مخفؿ مجعىل/

َيجخمز, يمغلجخماجمت أف حيحملحجس  الممصحمل كاتلمجمسمخل يف أمحشحمجب املمجعيص/ كحجمىجسا ال (23

                                                                        

اقي اٍحمل حمجىف يًف  (9) كى ءرى ىمغى ًحجسيجحت أنجمسمخلحملالُممشمجعى اقي يًف ىحل مجخمخمشجخمع  كلمخل يث ريمغمجعيحم إىل اجلِب  محمسيمغجخمًعن  حمجى كى رى كى
ت ًحمجيمخلحملاثلِحمقى  (2162)الممشمجعيىمغ, اجحمحمطحمس  خمتمخفىجخمؿ الٌممصمجعًِبٌ ًًٍممسمحمىد محشى
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ا  »اإلنممسف ا يمطحمس كجمتىحل حمجيمحمحمل يحمسل مخلمحتىحل حجمىجسا املمجتًل كيحمقجخمؿ/  ٍَ فىايًن ًم ً اََّلًم َعى ري ّلًلَ ٍْ اْلى
يىقى تىْفًضيالن  َْ دى ٍَ رًيو ًم

ى نى , كىفىَضيىًِن َعى ًّ ً ؾى ة
 (1) .«اْبخىالى
كيبمجتججليممق, ككمخل مخلحمل  أمخل الممصحمل يف حجمالء كالممسجحسحمسي مجممخل يمغبل جتجخمز, يمغحمقحجس يمجعيمغييحم ا 

ححصجحسمحش ححصحمل كمجمسمخل محشحمجب املمجعيص. جحتمخل يف يجخمـ مخلحمل األيـ محشر مخلمحتججلمجممخل, أك جمتمجعىحل ا 
 ذلممق يف ذريمجتيحم مخلحمل مجعحجسق كا املممسمجتمجعف.

يمطحجسـ إدراؾ اْلحمساء كاججلمجعحمقجخمب كنممسيف اْلحمساء مجمىجسا/ يمغذلم يمجعمحلجمس يمجعمخفيحم ا يمطحمس  (26
 م يحمسين يحمسىن جبحجسارق كلجخم مجعحجس حمجني.جمتبل أك ًعجمتبل, إذا لمخل يمجت, يمغذلآكجمتىحل كَيزييحم يف ذريمجتيحم 

 :                                              كلججلمجعبلمخل املحمقحمسم 
 يمطىمغػػجخما مجعػػممغ نممسػػؤكمخل يف املحمجػػحمسـ

 
 كجتمحمػػػجخما مخلػػػ ال يججليػػػمخف حملممسػػػججلمخل 

 ي  ـى  حجمسن ـً   ... كمجع الحمسجمتؿ حمجحمس  ىحضػػحمسؽى اججلىمغممسػػد يمغجحمػػ ممعػػري ميحلػػحمس
ػػمخل   مخلػػحمل يىػػٍحمسًف يف مخفػػجخمـ ػػججل  ًدرٍحجمى

 
 ييػػػٍحمسىنى حمسبػػػممط ادلرحجمػػػمخليف أحجمججلػػػًيحم  

 
 

ػػ ـى الحمسجمتػػًؿ كمجعن ػػحمسى ػػ حمجى  يػػ حجمسن
 

ـً   ّحمس يحلى ؽى اججلىمغممسًد مجعحححص ممعريى مخلي حمسي  ىحضي
 .(2إف الحمسجحم دىيٍحمل أذا اممسمجتحمقحمسخمشمجتيحم ... اكف الجخميمغ مخلحمل أحجمىحل حمجتممق يمغيمطججلمخل)

الممصمجمجخمة اْلحم/ يمغمحتجخمراف كحجميحمتف الممصمجمجخمة هل أممسب/ يمغذا حجمجمت الممصمجمجخمة اجحمىمعججلمخف  (29
 كاحلىحل كاتلحمجحمسيمخل, يمغيحمقحجسـ ىلع مخلمخضججلجخمبيحم دكف حمسدد يمغمجمجخم يف حجمىجسق اتلىمغيحلري كاجلحمطحمس يف اججلمجعجخمامخف

. كحجمىجسا يحمقممط َغبل يمطمحمحجس ممعري املزتكجمتني, ذلا أرححصحجس اجلِب مخلمجماحلججل يمجعحححص حمجججل ححصبيمجم بل
ممطى اجّلًِبِ   إىل اليجشجخمـ, محلحمل يف حمجحجسيجحت احمل مممسمجعجخمد ّمحم مخلى / محلي /  مخفىؿى ؿى حمقى اعى »ذى ًَ اْضخىطى ٌى

َكجْ  ى ةى فىيْيىَتى ي اْلىاءى ّي هلى , فىإًَُ ـً ْٔ ًّ ةًالَص يىْي ػى ىْطخىًطْع ذى ًْ ي ى َْ ل ٌى ْسًج, كى َي لًيْفى ْحصى
ى
, كىأ ً تىَصى

ُّض لًيْ غى
ى
ّي أ , فىإًَُ

                                                                        

 ( .612( رمخفمخل )2/934)اليجشحمجيحمجيف  أىمححمسجمتيحم اججلرتمخلىجسم كمحشحمجحمجيحم اججلمجعبلمخل األبلين  (9)

( .394/ 4)مجخمارد اججلحمطحملف دلركس الحمسمخلف (2)
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اءه   (1).مخلمجتىمغمخف يمطججلييحم «كًجى
كحلبمجتمجعحجس يمطحمل أممسب حجميحمتف الممصمجمجخمة مخلحمل محشجخمرة أك جحمحمطحمسة أك لكحمل أك ىمغيحلري أك جمتججلحجمس  

ٍحمل ممسى ككيممصىمعىحل جحمىمغممسيحم كيمغيحلحمسق محمس ديمحميحم كمخلمجعححصيحم.  ٍمجعحجسو خى جخمًؿ اّلّلً   ٍمجمًىحل ًٍحمل ممسى ٍحمل رىممسي  خى
 / َِثى »مخفىؿى ي اْلى َْ هلى ٍى ْض

ى
ًّ أ ا بىْْيى رًْجيىْي ٌى ًّ كى ْيىْي

ا بىْْيى ْلى ٌى َْ ًِل  ٍى َْ يىْض  (2).«ٌى
خمشمجعممغ الجخمازع ادليّن/ يمغممشمجعيممغ ادليحمل حمسل مخلمحميحم اججلمجعحمت كامليجش, يمغمجمىجسا ادليحمل  (22

مخفجخمـ أيمطحمسجحم ا  /  )حنحمليمطحملحمس , محلحمل مخفؿ ميجشحجسر اججلمجعحمسة, يمغحملىت ختًل املحمسء يمطمحميحم أذهل ا
 يمغممشمجعممغ الجخمازع ادليّن مخفىحل للُك احلممشرات (3)إلممسبلـ, يمغف امجتىمعيمحم اججلمجعحمسة ىمعريق أذجل ا (.
محشحمجيحم كال َيمجعججليحم خيؼ مخلحمل يمطحمقجخمب أك  حملمحمممطكالممصجحسيجشيت مخلمجمحمل اكجحم, كخمشمجعيممغ ادليحمل ال ي
ٍَ  » / حمجحجس, كال يممسمجتم مخلحمل يمطحملججليحم, ككحمل مخفؿ اجلِب  ا إًَف ًم ةً, إًذى َٔ ـً اّنلُتي ى َْ لَكى ًٌ ْدرىؾى اّنلَاسي 

ى
ا أ

ا ًعْئجى  ٌى ِىْع  ْْحً فىاْص
ىْطخى ًْ ت ى جيس أجحميحم مجعحمسض أيمطحملهل يف محلمجتب ال يىمعدر ي, ك(4)ركاق ابلجحسرم« ل

ڇ   ڇ     ڇ   ڇ      ڍ   ڍ   ڌ   ژ  / محشىمعرية كال محلرية إال أحمجيجشحجم, مخفؿ مجعىل

ک       ک   کک   گ   گ   گ       ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ    ژ   ژ   ڑ   ڑ

  .[>07 انكهف] ژگڳ   ڳ   ڳ    ڳ   ڱ  
ْحَصاهُ كيحمقجخمؿ مجعىل/ 

َ
َهُ  اّلّلُ  أ , يمطحملججلجخما أيمطحملال نممسجخمحجم, كججلسحمل ا  [09 اجملادنت]  َونَُص

 أجحتبمجتمجم كأحمجيجشحجم.
حمليىحل, ممعرتار ملحمطحجمحمس اججلربامخف يف حجمىجسق ادلجحمي الحمساججل/ اكلممسيرة اججلىمغرحجم كابلي اْلاال (21

أك املحمجىحل الممصمجمري, كممعريحجم مخلحمل املحمطحجمحمس اججلربامخف, كحجمىجسا كلؤلممسممغ يحمقممط مخلحمل مجعخمش اججلىمغمجتيت كأمحشخمت 
مخلمجعحمسكيمغ يمطمحمحجس مجعخمش اججلىمغمجتيت أف الممسيرة اججلىمغبلجحمي مخلمجعحمسكيمغ أجحممجم تممسمجتجحسحجسـ لججلحملمجعمحلممس, كممعريحجم 

                                                                        

 . ( 9311)  ( كمممسججلمخل3992ابلجحسرم ) (9)
(2) ( 6911. ) 

 ( .39/  9)كاجلمجمي ابلحجساي/  اجحمحمطحمس(4)

( .4444حمسمخفمخل ) (3)
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كاالممعرتار كاإليمطحمتب ملمحميجش, كلجخم يمطججلحمل أف حجمىجسا لكيحم رساب كزاىحل  مخلحمل األيمطحملؿ املممصحمحم.
مخف كيمحمحجسجحتحمس كيحمسكؿ, مل انممسمخف ىمحججلىمغيحم, يمغلممسيرة مخفحجس سجخمف أحمجحجس أداة اججلحمقمجتىحل كأجحميحم جمحمسد ك

ليجشحمجمجم, يمغدلجحمي لكمجم يمغجحمي كيمجعججلمخل حجمىجسا الَشء مخلحمل اكف هل مخفججل أك أججلق الممسحملممط كحجمجخم ححصمجميحجس, 
0 ق] ژٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ         ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ ژ محلحمل مخفؿ مجعىل/ 

6:]  

 / ىجسمحلحمس ىلع ممسبيىحل االىمحمجتيجشر ر املمجعمحلممس أيخ اليحلحمسيمخل ال مجعحجس كال َتىص, كججلسحمل يمغجحت
 دمخلر كححصمجتت لؤلرس. (9
 مممشيمجع لججلجخممخف كإحجمحجسارق دكف يمغحجسة. (2
 َيحمس إىل املحمجحمسـ كحجمىجسا يدم إىل اجلر. (4
 ربحمل َيّن محشحمجيحم يمطحمقجخمبمجتيحم يف ادلجحمي مخفىحل اآلىمححمسة حبحجس أك ممسحمتحمل. (3
 كاججلمجعيذ .ربحمل َيّن مخلحمل املمجعمحلممس الممسىمغح  (3
 إزًعج لججلحملممسججلحملني كميجشحجسر مخفججلمخف هلمخل. (6
 اتلمجعحمسض دليمطجخمة مخلحمل أحمجحجس املممسججلحملني. (9
 تممصجخمييحم لممسحملمجع الممصجحسمحش كممسحملمجع أحجمججليحم. (2
 اتلمجعجخمد ىلع اْلنب كاْلجخمؼ كيمطحجسـ املجخماجمتمجم. (1
 اليحلىجسب كحجمىجسا يدم إىل اجلر. (91
مخل كاملحمج االجحممجعحمساحل كاالمحلمجتب كالممصمجعجخمر لجخمحمجحجسة, ألجحميحم يمجعمجتحمقحجس أف مخلحمل يممصركيحم اهل (99

 حجمجخم حمجحيحم يمغزلا يمحممجعحمسؿ يمطحمل أرسيحم كجممجتحملمجعيحم.
 ىجسيحمس املؿ كاإلجحمىمغؽ دكف ححصمجعجخمر كألجمتىحل حمجحيحم رصؼ املؿ يف كجمتيحم ممعري رشيع. (92
اججلىمغممشجخمحل يف مجيممط األمجخمر يمغمجمجخم يمطجخمد جحمىمغممسيحم ىلع اججلىمغممشجخمؿ كاتلمخضىمغىحل يف أمجخمرق لكمجم,  (94

 ك.يمغجحممجعحجسـ األدب يمطمحمحجسق يمغمجمجخم دينء اجلىمغجمس يممسحمقممش يمطمحمحجس لك لكحمل كيمطمحمحجس لك حمجحمس
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ۆئ   ژإححصيمط اججلىمغحمجممص يف اذليحمل آمخلمحمجخما كمخفحجس جخميمطحجس ا حجمالء ججلمجعحمقجخمب. مخفؿ مجعىل/  (93

ۈئ     ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ىئ    ىئ   ی   ی   ی    ی   جئ   حئمئ   ىئ   يئ     جب     

 .[>04 اننىر] ژحب     خب 
اىمحمجتبلط األنممسب كاألحمجممسب كربحمل خمشيمط األنممسب كاىمحمجتججلمخض بممس حجمىجسا  (93
 الَشء.
  .يمطحجسـ الجخمامخفمجعي يمغمجمجخم يمجعحححص يف ًعلمخل كىمحيؿ كاممسممط أحمجيجحم (96
 .[059 اننبأ] وِفَاق ا َجَزاء  االمجتبلء كاججلمجعحمقجخمب ملمحتىحل يمطحملججليحم. مخفؿ مجعىل/  (99
 اجحممجعحجساـ كيمغحمقحجساف املحمسكءة كالممصمجممخل كالحمسجمتجخمججل. (92
/ )إذا رأيمجتمخل الجخمبء مخفحجس   اإلمحش ألمحمساض احلممسي كاملمجعمحمجخمي. مخفؿ محلمجع (91

 (1) . أف الحمسجحم مخفحجس يمغممص( يمغممص يمغيمطججلحملجخما
 اججلىمغممسد األىمحبليق. (21
 الممصممق كالجخمممسجخماس حمجىت مجعحجس الحمسكاج. (29

ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ اْلجخمؼ مخلحمل ا كمحمسامخفمجتيحم يف الرس كاججلمجعبلجحمي/ مخفؿ مجعىل/  (9

ؿ [. مخف92/ احلَّش] ژٺ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٹٹ   ٹ   ٹڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ       
ِعْظـِي َيْرََحُك ):   َوَقاَل بِْْشٌ لِْؾُػَضْقلِ  [079 انزمحٍ]  ژڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ ژ مجعىل/ 

ْوُف  َدلههُ  اَّللهُ، َفَؼاَل: َمْن َخاَف اَّللهَ َتَعاَل   .(2)(َعَذ ُكِل َخْرٍ  اْْلَ
جخممخف إححصىمعؿ الجخممخف حمل يىمغيحجس/ كجخميمغري كل األمحمس الَشء اذلم يممصىمعىحل األمحمء يف ال (2

                                                                        

 3/491)احلججلي( كأجخم جحممجعيمخل يف  2/3) مممسكئ األىمحبلؽ( , كاْلحمسامخض يف 2/916) الممصمجعركاق ابليمجميق يف  (9)

جخمٍس  حمسكي (2)  ( .92)صاجٌلىمغي
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 ججلىمغحجسة. يحمقجخمؿ الممصيمطحمس/ 
  َّقْؾوووووِ   َدَّقووووو ُت 

ِ
 إَِن احلََقووووو َة َدَّقووووو ِئن  َوَ وووووَوانِ         َلوووووُه  َّق ِئَؾووووو    ادَوووووْ  

رى  الججليٍىحل / إفّ  اججلمجعحمسيحمس  يمطحجس حمل يمطحملحمس املممسججلحملني اليجشججلخمت ىمحججليىمغ كمخفؿ $ ٍمجعحملىػبلفً  كاجّلمجمى  حى
 (1)يمغىٍيمطًحملٍىحل ًذيًمجمًحمل. ًذيممقى 
اتى  إًذىا»يف احلحجسيجحت اليجشحمجيخمت/   ؿ اجلِب اججلرتبي اليجشحل/ كذللممق يحمقجخم (4 ػافي  ٌى نْطى  اْْلً
عى  طى ّي  اْجلى ِْ ّي  خى يي ٍى َْ  إاًَل  خى ثو  ًٌ

ذى َْ  إاًَل / ذىالى كىثو  ًٌ رى , صى ارًيىػثو كْ  جى
ى
ًو  أ ػ

ػعي  ًغيْ , ييّنْخىفى ًّ كْ  ةًػ
ى
و  أ دلى ػاىً و  كى  صى

ٔ ي  يىْرغي  (2). . ركاق مممسججلمخل«هلى
ّ يحم محلرين محشىمعرين  ولده أدهب من/ )مجعخمش احليحلحملء مخفؿ $  .(3)(اا رسي
يمطحمل اجلِب   الحمسيمغحمق اليجشحل, كمخلمجعحمسيمغ مخلحمل يسجخمجحمجخمف/ يمغمجعحمل أيب ممسمجعيحجس اْلحجسرم  (3
مى إاًَل حىًِقّ »/ , أجحميحم مخفؿ  امى ػى ْو طى كي

ْ
الى يىأ ِنا كى ًٌ ْؤ اًحْب إاًَل مي أجخم داكد ركاق « الى حيصى

 .(4) كاججلرتمخلىجسم
 .السو  من جؾقس خر   اد   وحدة/   كمخفؿ يمطحملحمس حمل اْلمخضب $
 / يمغيع كمخفؿ الممص $
 قحمسٍ ػأذُل كأححصٍم مخلحمل ممعجخممو أًعححص       حجسِتػػػػػًىمحبلن حمقين يمغجخمحمج أجمتحجسٍ  لمخل إًذا

 أمخفُحمس ججلمجعيّن مخلحمل جمتججلحجمسو أحمجذرقٍ         دًة آمخلمحمػػػػكأجمتججلجمسي كحمجحجسم لججلمجع
ہ   ہ    ہ   ہ   ھ    ھ   ژ  / محلحمل مخفؿ مجعىل املمجعمججل حلممسىن كالججلمخضممغ/ (3 

 [0458 اننحم] ژۓ﮲   ھھ   ے   ے   ۓ   

                                                                        

 ( الحمل أيب ادلجحمي33)صماكرـ األىمحبلؽ (9)

 . (9649)حمسمخفمخل (2)

ىجسيىحل الحملممسيممسكال األدب يمطني كاجحمحمطحمس ,(9/33)الاكمىحل يف املربٌد أكردق (4)  . (62ص) حجمي
 (3192)املممصاكةيف مجعججليحمقيحم ىلع   كحمجممسمحميحم اججلمجعبلمخل االبلين  (3)
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 (2) . بِ ْْلَْعََمل (1)َوَزاِيُؾوُهمْ  بِ ْْلَْخََلِق  الـَ َس  َخ لُِطوا      ُعَؿَ  ْبَن اخْلََط ِب  َّق َل و

ٻ   ٻ    ژكجمتىحل/  مخفمخضممط داحمس اْلحمسيحمل مخلحمل داحمسحجم ىمححمساج أممسمجم/ يحمقجخمؿ ا يمطحمس (6

ٺٿ   ٿ   ٿ     ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ڀ   ڀ      ڀ   ڀ     ٺ   ٺ   ٺ  

 . [054 اننىر] ژٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ     ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڃ 
 .أة كحمجحجسحجم, كلجخم محلمحم حجسرممسمجم اججلحمقحمسآف/ ال جتلجمس امحمس  مخفؿ يمطحملحمس حمل اْلمخضب $
مب   ىب   يب    ژ اججلمجعمحمي الممسمجتىمعىمغر كاألذاكر/ ذللممق يحمقجخمؿ ا يمطحمس كجمتىحل/  (9

 .[;05 انزعد] ژىت   يت      جث   مث   ىث  جت   حت       ختمت  
َْ  »/    مخفؿ/ مخفؿ رممسجخمؿ ا   يمطحمل احمل مممسمجعجخمدك  ْضخىْغًفسي  كىاؿى  ٌى

ى
 الى  اََّلًم اّلَلى  أ

ى  ٔى  إاًَل  إهًلى َ  ْي ـى  اىْحى ُئ بي  اىلى حٔي
ى
, كىأ ًّ ْ ًفسى  إًْلى ي  غي إًفْ  هلى فى  كى َْ  فىسَ  َكى ركاق أجخم داكد  « الشَْحًف  ًٌ

مخفؿ مجعخمش اججلمجعججلحملء/ )اججلمجعحجس ني ذجحم كجحممجعحمل ال ييجشججلحمجمجم إال احلحملحجس  (3)كاججلرتمخلىجسم.
 .(4)كاالممسمجتىمعىمغر(

مجعىل/ ا ذمحلحمس اججلحمقيجشمحش الجخمامخفمجعي لججلمجعحمط كااليمطمجتر كبيني ىمحمخضجخمرة حجمىجسا األمحمس/ مخفؿ  (2
ژ كمخفؿ مجعىل آمحمسا يمطدق ججلمجعحمط كااليمطمجتر/ ,  [06 يىصف] ژۓ   ۓ   ﮲   ﮳   ﮴ژ

يحمقجخمؿ أحمجحجس  .[044 األَعاو] ژڦ         ڦ    ڄ  ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ  
 الممسججلممغ/ )إجحمحمل اججلحمقيجشمحش جمتمحمحجس مخلحمل جمتمحمجخمد ا (.

اجلِب  جمتء إىلاإلمخفمحمع دلحلىحل الَّشيع كاججلمجعحمقٌل/ كحجمىجسا يمجتحملمحتىحل يف مخفيجش الممصب اذلم  (1
فٍ  ا, رممسجخمؿ ي / يمغحمقؿ  ٍرىىحلى  ًلِحمسجحمى, يًل  اٍىجسى

ى
ـي  يمغى ٍجخم ججلىيٍيحمً  اججلٍحمقى كقي  يمطى حمسي مخفى يمغىحمسىجمتى يجخماكى يحمٍ / ل يحمٍ . مخلى ؿى . مخلى حمقى / " ذى

جحمى اٍدجحميٍيحم, ججلىجمسى / مخفىؿى ".  مخفىًحمسين ًمخلمحمٍيحمي  يمغىحجسى ُيحمي / " مخفىؿى  يمغىحمتى ً َتي
ى
؟ أ ِمخلممقى

ي
ججلىًّن  كىاً . الى / مخفىؿى "  أًل مجعى ؾى  اي  جمتى اءى . يمغًحجسى

                                                                        

 يمغرؽ ./  زايىحل (9)

( .29ادلجحمي رمخفمخل ) أيب الحملاجلس مخلحجساراة (2)
 ( .2929)اليجشحمجيحمج( كاجحمحمطحمس 9432)محشحمجيخمت أيب داكديف  كمحشحمجحمجيحم اججلمجعبلمخل االبلين  (4)

 (2391حجس حمجحجسيجحت رمخفمخل )يمطمحميمغيخمش اججلحمقحجسيحمساجحمحمطحمس  (3)
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الى / " مخفىؿى  ُجخمجحمىيحمي  اجّلسي  كى ً ًًمجممخلٍ  حيي ّممجمى
ي
مجتيًحمجُيحمي / " مخفىؿى ".  أًل ذى

ى
؟ أ جخمؿى  يى كىاً . الى / مخفىؿى  " اًلٍجىًمجتممقى  اً  رىممسي

ججلىًّن  مجعى ؾى  اي  جمتى اءى الى / " مخفىؿى  يمغًحجسى ُجخمجحمىيحمي  اجّلسي  كى ً مجتيًحمجُيحمي / " مخفىؿى ".  بًلىمحمىًًمجممخلٍ  حيي ذى
ى
؟ أ ٍىمحًمجتممقى

ي
 كىاً . الى / مخفىؿى "  أًل

ججلىًّن  مجعى ؾى  اي  جمتى اءى الى / " مخفىؿى . ًيمغحجسى ُجخمجحمىيحمي  اجّلسي  كى ً جخمىاًًمجممخلٍ  حيي ىمحى
ى
مجتيًحمجُيحمي / " مخفىؿى ".  أًل ذى

ى
؟ أ ّحملًمجتممقى . الى / مخفىؿى "  ًججلمجعى

ججلىًّن  كىاً  مجعى ؾى  اي  جمتى اءى الى / " مخفىؿى . ًيمغحجسى ُجخمجحمىيحمي  اجّلسي  كى ً ّحملًًمجممخلٍ  حيي مجتيًحمجُيحمي / " مخفىؿى ".  ًججلمجعى ذى
ى
؟ أ ًممقى / مخفىؿى "  ًْلىتلى

ججلىًّن  كىاً . الى  مجعى ؾى  اي  جمتى اءى الى / " مخفىؿى . يمغًحجسى ً  اجّلسي  كى ًًمجممخلٍ  ُجخمجحمىيحمي حيي ممطى / مخفىؿى ".  ًْلىالى قي  يمغىجخمىخمشى ججلىيٍيحمً  يىحجسى  يمطى
مخفىؿى  ًَ / " كى ٓي ّي  اْغًفسْ  الي ْجتى سْ  ذى ِٓ , كىطى ّي َْ  كىيْتى ِص ّي  كىحى حملٍ  يمغىججلىمخلٍ /   مخفىؿى "  فىسْجى ىتى  ذىلًممقى  بىٍمجعحجسي  يىسي  اججلٍىمغى
ءو  إًىلى  يىججلٍمجتىًىمغي  ٍ   (1)« يشى
حملممسكحل كل األمحمس, ككحمل يف  ا يمجتحملمحتىحلمخلمجتمجع اهلممغ كيمطحجسـ حمسكيحم دكف مخلمجتمجع/ كحجمىجس (91

ًْ »احلحجسيجحت اليجشحمجيخمت/  ُسي ْطئئؿه  رىاعو  لكي مى َْ  كى ًّ  خى  .(2)مخلمجتىمغمخف يمطججلييحم «رىًخَيخً
ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ژ  الحمسكاج امليحلحمس كحجمىجسا آي مخلحمل آيت ا/ محلحمل مخفؿ مجعىل/ (99

ک   ک    ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳڳ    ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ     

ّسو  [054 انزوو] ژڱ  ممقي  الى يىًمجتمخلُ / »   يحمقجخمؿ / اٍبحملي خى يممسي (. اجّلًممسًممق  ن ىّكجى زتى ىّت حى  حمجى
 ژڄ   ڄ   ڄ     ڃ   ڃ   ڃ       ڃژ يمطحجسـ الممسمجمحمس/ كا يمطحمس كجمتىحل يحمقجخمؿ/  (92

 يسحمسق اجلجخمـ مخفىحل اججلمجعممصء كاحلحجسيجحت مجعحجسحجم.  كاكف اجلِب  [44 ،043 اننبأ]
ڇ   ڇ    ژ  يمطحمس كجمتىحل آمحمسا املمخلمحمني كاملمخلمحمت/ ممعخمش ابلرص/ كذللممق يحمقجخمؿ ا (94

 [063 اننىر] ژڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌڌ    ڎ   ڎ   ڈڈ   ژ    ژ   ڑ   ڑ   ک 
 كمخلحمل أممط رصق حجمجخماق حجمجخمل يحم يف احلممشيخمش.

الحمسيمحم املحمجيمغحمط ىلع بلس احلممصحمل كاججلمخضمجمرة/ كذللممق أمحمس ا يمطحمس كجمتىحل مجعحجسـ إحجساء  (93

                                                                        

( 311رمخفمخل )اليجشحمجيخمت املممسمحمحجسأمخلمخليحم ريض ا يمطمحميحم , كمخفؿ ححصيجحسمحم مخلحمقىحل الجخماديع يف ركاق أمححجس يف مممسمحمحجس أيب  (9)
 ا ـه حمجحجسيجحت محشحمجيخمت كيهل مخلحمل مجخميمطحمط كجخمجمتييحم لرلًعة إىل ا .

 . (9221) (كمممسججلمخل 2311ابلجحسرم ) (2)
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  .[064 اننىر] ژڱ   ڱ   ڱں      ڳ   ڳ        ڳ   ڱ  ژ  /مخفؿ
 حمسؾ يمغممشجخمؿ الالكـ يف اهلممغ مخلممط أم ححصجحسمحش. (93
االحجممجتحملـ كاالجحمتق لممسججلجخمؾ الممصب أك الممص كالممساؿ يمطحمل ممس ذلممق يف أكؿ األمحمس  (96

 كأىمحىجس حمجججلجخمهل كأىمحىجس جمتجخمججل يمجتىمغحمقحجس مخلمحممجم أكالدق يف أكمخفت مخلمجتىمغك كممعري محمس.
 اْلجيس, اْلجحم ىلع حمسكحمس اججليت كايتكالحمسيمطحجسـ اْلجخمض كىحضحمسؽ اججلحمقيجشمحش اججلىمعحمسامخلي  (99
كاملممصحجمحجس احلممسممس, أك األححصيء اْلمحش لججلحملزتكج ىجسلممق  املمجممجتحمل اإلجحمرتجحم مجخمامخفممط مخلمجتمجع أك

 يمطمحمحجس اججلمجعحمساب ىمحمحش "املحمساحجمحمقني " لِضر ذلممق يمطججليمجممخل.
إىمححمساج آالت الججلمجمجخم ممسجخماء املممصحجمحجس أك املحمقحمسكء كأىمحمحش ذلات ادلححصجخمش, مخفىحل كمخفجخمع  (92
 ابلبلء.
 ؿ دكف إرساؼ أك حمقمجتري, كحجمىجسا مم َيمجعىحل أجحميحم يحملمحمممط مخلحمل كمخفجخمع اْلحمسيحمل.إجحمىمغؽ امل (91
ّؼ  $

ي
ىٍجخم  لًججلٍيٍجحسىحلً  مخفججل أىمح يمطحملحمس حمل يمطحجس اججلمجعحمسيحمس/ )أ ل ججلىٍيحلمجتييحمي كى  ممسى  مخلى ًحمسيحمقن فى ىحضى ىٍجخم اكى كىاّلّلً ل

)  ججلىًبٍممسمجتييحمي فى جحتىٍجخمبن مخلى  (1) . اكى
 كأىمحريا.. ىلع املممسججلمخل..

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ژ ا يمطحمس كجمتىحل مخفؿ ا مجعىل/ أف يمجتىجسمحلحمس جحميحم مممسكؿ يمطحمل لك يمغمجعىحل يمطمحمحجس 

 ژڍ    ڌ           ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ژ مجعىل/  ا ممسحمججحميحم ك كمخفؿ [;04 ق] ژڦ     ڦ   ڦ   ڦ

نممسؿ ا  كحلمجتىجسمحلحمس أجحميحم رب لكحمل أكدت يجشحمجمجم اجلر ممسمجعني ىمححمسيىمغ. [45 ،044 االَفطار]
اججلمخضييع,  حمجحجسق يمطحمل زاحجس حجمىجسق اجلحمقمخض بممصلُكيف  أىحضججلمحم الممسبلمخل كاججلمجعيمغي كيف احلحمقيحمق مخفحجس

حجسء جحمجمجتحمقىحل إف ححصء ا إىل اجلحمقمخض  ىلع كيمطجخمدنا كججلسحمل لؤلحجمحملي ابلججلىمع أىحضججلمحم كا املممسمجتمجعف
 اتلحل مجعحجسحجم مخلحمل األمجخمر اججلمجعمحشحمل لججلممصمجمجخمات املحمجحمسمخل. 

                                                                        

 ( لرليمحمجخمرم .34)اججلمجعججلمخل كجمتجخماحجمحمس جملممس(9)
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يمغجحممجم  كاملحمسداف(1)املحمجحمسمخل ججلجممسء األجمتمحمبيت يمغحملحمل اججلمجعجخمامحشمخل أيممش احلىجسر مخلحمل اْلججلجخمة
احلىجسر مخلحمل دىمحجخمؿ األمخفرب ممعري املحمجرـ ىلع املحمسأة يف ابلي يمطمحمحجس حمسيحجس اججلىمغجخماحمجححص ال ممسيحمل 

ال ختججلجخم مجعخمش ابليجخمت مخلحمل كجمتجخمد أمخفرب لججلحمسكج مخلحمل ممعري حمرـ زكجمتمجتيحم , ألجحميحم ممعيب زكجمتمجم 
أك , ممحمل حجمجخم ىحضججل  يمجعحممصجخمف مخلمجعيحم يف حمجتيحم بلمجعخمش اججلحمطحمسكؼ االجمتمجتحمليمطي , محلىمحجخماجحميحم مخلمحتبلن 

, كيحجسىمحىحل حجمالء ابلي دكف ممعحمسا , ألجحممجممخل مخلمجعحمسكيمغجخمف ني أحجمىحل اججلم حمقحمسامجتمجممخل أيمطحمسب
ليجشحمج ابلي , يمغمجمىجسا أىمحجخمق أك احمل أىمحييحم , أك يمطمخل أك ىمحؿ , كحجمىجسق الممسمجمجخمججل يف ادلىمحجخمؿ مخفحجس 
 جخمدل مخلىمغممسحجس رشيمطي يىمعممش ا إذا لمخل ممشممش حلحجسكد الَّشيمطي , كاألمحشىحل يف حجمىجسا حمجحجسيمحتيحم

   /« ً اءً إ ى اىّنِطى ٔؿى َعى ًْ كىادُلدي «يَازي
(2)

يٍى  
ى
أ يمغىحمسى
ى
, أ جخمؿى اّلّلً ًر/ يى رىممسي جحمٍيجشى

ى
ىحله ًمخلحملى األ ؿى رىجمتي حمقى ذى

/ ؟ مخفىؿى ْٔتي » احلىٍحملجخمى ٍى ٔي ال ٍْ  (3) .ابلجحسرم كمممسججلمخلركاق  «اْلى
محمى ًحٍلىٍحملجخمً / املحمساد   مخفؿ اجلجخمكم  $ يف احلحجسيجحت أمخفرب الحمسكج ممعري آيحم أك  حجمي
, ألجحممجممخل حمرـ لججلحمسكجمت َيجخمز هلمخل اْلججلجخمة مجم , كال يجخممحشىمغجخمف ملجخمت , مخفؿ / كإجحمحمل املحمساد أمحميحم 

اججلزتكج مجم لجخم لمخل  مخلاألخ كاحمل األخ كاججلمجعمخل , كاحمل اججلمجعمخل , كاحمل األىمح كممعريحجممخل ممحمل حيىحل هل
سحمل مخلزتكجمت , كجمتحمست اججلمجعدة ججلتممسحجمىحل يمغييحم يمغيجحسججلجخم األخ محمسأة أىمحييحم يمغممصمجميحم ملجخمت , كحجمجخم 

 (4)..احجم مخلحمل األجمتمحمِب أكىل ملمحمممط 
                                                                        

 ذلممق حمجىك محلحمل َتحمسيحملمجم ىلع جمحملممط ألجمتمحمبي ( كاْلججلجخمة6/921/ ) جحميىحل األكىحضريف  ؿ اإلمخلـ الممصجخماكين مخف (9)
 مخلممط كأمخل املمجعيجشي يف يجخممخفمجعمجمحمل كحمجممشجخمرق جحتثلمجمحمل الممصيمخضف محلجخمف مخلحمل احلحجسيجحت يف مخل اتلحمجحمسيمخل كىلع.  اججلىمغمجتخمت يف احليمغمخض
 حمجممشجخمرق . اجحممجتٍم  مخلممط املمجعيجشي كمخفجخمع المخلمجتمحمع جمتحمسة ألجمتمحمبي يمغْلججلجخمة املحمجحمسـ كجمتجخمد

 .اْلججلجخمة مجمحمل / يمجعّن (2)

 ( .321(كمممسججلمخل)3143ابلجحسرم )(4)

 ( .1/449)يمغمجتخمت ابلرم (3)



 

 

57 

ًمخلًىجسُم  كمخفؿ $ ؿي /  اججلرِتٍ حمقى جخمى /  حي جخم حجمي ىمحي
ى
ٍممسًججلمخله  كىرىكىل , الّحمسٍكًج  أ حملٍ  مي جحمّيحمي  الججلّيًٍجحت  خى

ى
/  احٍلىٍحملجخمي /  مخفىؿى  أ

جخم ىمحي
ى
 الّحمسٍكًج  أ مخلى يحمي  كى ٍححصىمجمى

ى
مخفىرًًب  ًمخلحملٍ  أ

ى
مخلِ  اٍبحملي  , الّحمسٍكًج  أ ٍجخميقي  اججلٍمجعى حنى مخفىؿى  كى مخفى /  اجّلجخمىكًُم  كى ٍحجمىحلي  اّتىمغى

ى
ً  أ  الججلُىمعى

ى  فّ  ىلعى
ى
مٍحىءى  أ

ى
مخفىرًبي /  اأٍل

ى
ٍكًج  أ ةً  زى

ى
ٍحمسأ بًييحمً  الٍحملى

ى
 ًىمحييحمً  محلى

ى
اًٍحمل  كىأ ًىمحييحمً  كى

ى
ِحمليحمً  كىاًٍحمل  أ ٍجخمًًحجممخلٍ  خى حنى فّ  , كى

ى
 كىأ

ٍىمحمجتىفى 
ى
مخفىرًبي /  اأٍل

ى
ً  أ ىحلً  زىكٍجمتى فّ  , الحمسّجمتي

ى
رى  كىأ ٍمحشمجمى

ى
ممطي  اأٍل ى  تىحمقى نٍيً  ىلعى  (1) .احجم . اجّلٍجخمخى

يف جحميىحل األكىحضر  مخل ذمحلحمسق اججلمجعبلمخل الممصجخماكين هل احلحملجخم املجخمت هل يمطحجسة مخلمجعف مخلمحممجم /كمخفجخم
(6/922.) 

ي  $ جخمٍتي  احٍلىٍحملجخمي / )  مخفىٍجخمهلي مٍ (  الٍحملى
ى
ي  ًمخلمحمٍيحمي  اٍْلىجخمٍؼي  أ ٍكرثى

ى
رٍيًقً  ًمخلحملٍ  أ

 دى حملى فّ  محلى
ى
جخمًٍت  ًمخلحملٍ  اٍْلىجخمٍؼى  أ  الٍحملى

ي  ٍكرثى
ى
رٍيًقً( ًمخلحملٍ  اٍْلىجخمًٍؼ  ًمخلحملٍ  أ

ا مخلحمل ىمحججلجخمة اججلىمعحمسي كيف لك أف ىمحججل حمقيجشجخمدكامل دى جخمة احلحملجخم أححصحجس ىمحمخضحمسن
ىمحمخضحمس, كذلممق ألف دىمحجخمؿ اججلحمقحمسي ال يثري ري كال يججلىمغ األجحمحمطر, يمغاكف محشحجسكر اْلمخضحمس مخلمحميحم 
 .ا ـهأممسمجمىحل يمغمجمىجسا كإرامخف ادلمخلء ممسجخماء, كحجمجخم أمخفحجسر ىلع يمغمجعىحل احلحمساـ تلحممسري املاكف ككجمتجخمد اإلماكف

حمقجخمؿ اآلف جحمحمسي, يمغحملذا الَّشيمجع ىلع حمجىمغمخض ابليجخمت , كمخلمحمممط مخلمجعكؿ اتلجحس مجمىجسا حمجحمسمحشيمغججل
مجعحجس يجحميحم محشًل ا يمطججلييحم كممسججلمخل يف حجمالء األزكاج اذليحمل يحمقجخملجخمف لحمسكجمتمجممخل / ) إذا جمتء أيخ 
كلممس حملجخمجمتجخمد يمغدىمحججلييحم املحمتججلجمس ( , أك حمقجخمؿ ٌم لججلممشيممغ / ) ادىمحىحل املحمتججلجمس كججلحجمس مخلمجعيحم 

جمتيت , كال مخلمجعمجم أحمجحجس يف ابلي ( .كجحمحمقجخمؿ لزليحمل يمجتىجسريمطجخمف حملممسججل اثلحمق, كيحمقجخملجخمف أجحم أجحتمخف حمسك
كأجحتمخف يخ , كاحمل يمطيم , جحمحمقجخمؿ / ال حمسيمغمجعجخما جحتحمقمجتسمخل كال حمسجخما يمغيحملحمل ال ري يمغييحم , كججلسحمل 

افي »/  ايمطججلحملجخما أف حمجحجسيمحتيحم  ا الَغْيطى ٍى ٓي فى ذىاثًلى ةو إاًَل َكى
ى
وه ةًاْمسىأ َف رىجي ٔى ْيي ركاق  ،«الى ُيى

مخلمحتىحل حجمىجسق . يممصحملىحل أق اجلس , كأيمغحمتحمس اجلس , كالَّشيمجع ال تممستمحتّن مخلحمل (2)اججلرتمخلىجسم
ا  كاججلىمغمجتمحم ممعري مخلمجخمجحم ىمحيجشجخممحش يف حجمىجسا الحمسمخلف اذلم مخفىحل يمغييحم الجخمازع ادليّن يف اجليجشجخمص أحمجحجسن

, أحمجحجسحجمحمل مخلممط اآلىمححمس ا جخمكخيججلالحمسجمتؿ كاججلجممسء يمغييحلممغ إذا اكجحم اْلججلجخمة مخلممط ذلممق ني ححصني 

                                                                        

 . (946/ 6)األكىحضر جحميىحل (9)

( .7717حمسمخفمخل )( 2)
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عى  »/  الحمسممسجخمؿ مخلذا ممسمجتيحلجخمف اجلتيحمت, هلىجسا يحمقجخمؿ ٌى ةو إاًَل 
ى
وه ةًاْمسىأ َف رىجي ٔى ْيي ًذم  الى ُيى

ـو  ْسى «َمى
ا,  »مخفؿ / يمطحمل اجلِب  كيمطحمل احمل يمطحملحمس , (1) زى ْى ًِم  ْٔ , بىْػرى يى وه ََ رىجي يى الى يىْردي

ِىافً  كً اْث
ى
وه أ ّي رىجي ػى ٌى , إاًَل كى ًغيتىثو ٌي ى  حملمحتىحل حجمىجسق اجليجشجخمص لَّشيمجع ممسحجست يمغ(2).ركاق مممسججلمخل « َعى

 محمسأة ممسجخمداء ححصحملمخضء مخفؿ أحمجحجس الممسججلممغ/ )لجخم محلمحم ىمححل املجخممحشججل إحليحم اججلمخضحمسؽك مخلمحميمغىجس الَّش
يمغبل  إذا كجمتحجس احلممسحمل كاْلحملؿ نممسؿ ا الممسبلمخل ىمححمسمخفء مخل أمخلمحم ىلع جحمىمغيس مخلمحممجم(, يمغيحليممغ

محمسأة  أك ميحلمجت أك مخلمجتحمتحمس أك مممستممصىف َيجخمز لحمسجمتىحل أف خيمجتٌل يف ي أك حمجحمتحمسة أك ممسيرة
أجمتمحمبي يمطمحميحم محلحمسكجمت أىمحييحم أك اْلدمخل أك محمسيممش مخلممط ىحضي كحنجخم ذلممق ككمحتري مخلحمل اجلس 

جخمف يف حجمىجسا إمخل جحتحمق محمىمغممسيحم أك ىمعريق يمغيرت ىلع ذلممق الجخممخفجخمع يف اججلىمغحمجممص أك يتممسحجمججل
 مخلحمقحجسمخلمجم كحمسداد مخلممسة اىمحمجتبلط األنممسب كأكالد احلحمساـ .

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ژحمقجخمهل / مخلحمل حجمىجسق الممسبيىحل املممصكمخل كذللممق حمجىجسرجحم ا ممسحمججحميحم 

   پ   پ   پپ   ڀ   ڀ      ڀ   ڀ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺٿ   ٿ   ٿ    ٿ

 [054 اننىر] ژٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ     ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڃ 
الممصيمخضف َيحمسم مخلحمل احمل آدـ جمحمسل ادلـ كمخلحمل ممسىحل الممصيمخضف يف اإليحمقع يف اججلىمغحمجممص اْلججلجخمة ك

ر ذلممق اْلججلجخمة ىجس َغد ىحل كأكرب مخلحمللَّشيمجع ممسحجست حجمىجسا اججلمخضحمسيمخف يمغألجمتمحمبي كذللممق 
 .ب اْلججلجخمة ملحمسأة األجمتمحمبي اجمتمجتمحميمغلجخماجمت رشًع حجمجخم 

مخلىمغمجتح اإلجحتمخل كبب اججلىمغحمتجخمر كمخلحجسىمحىحل الحمسجحم كىحضحمسيمخف اىمحمجتبلط األنممسب كحجساىمحىحل ألجحميحم 
 » مخفؿ / مخفؿ رممسجخمؿ ا /  يمطحمل احمل مممسمجعجخمد  ججلحمقحجس ركل ابلجحسرم كاأليمطحمساض, 

ةي  تيتىاًشي  الى 
ى
ْسأ ٍى ةى, ال

ى
ْسأ ٍى ا ال ٓى خى ِْػى خى ا ذى ٓى كًْج ّي  لًشى َُ

ى
أ سي  نى ِْظي ٓى  حى ْ   (3) . « اإًْلى

                                                                        

  يمطس  يمطحمل ا حمل ( 9439)  (كمممسججلمخل 2233ركاق ابلجحسرم)(9)

 . (2994) حمسمخفمخل(2)
(4)(3132. ) 
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راخمشين َممجترنا دىمحؿ األجمتمحمِب ىلع أحجمججليحم كيمجعمجترب ذلممق مخلحمل اثلحمق  حملحمل يسجخمفيمغحمل لممق 
 . يمغحمجيمحممجم يرت ىلع ذلممق مخل يرت مخلحمل الَّش كاججلىمغممسد كحمجممسحمل اججلحمطحمل
زكجمتمجتيحم كحجمجخم حيممس أجحممجممخل مخلحمل زمخل مخلحمل رجمتىحل يمجعجخمؿ أكالد زجحم أىمحييحم أك مخفحمسييحم كي  

 حمرمخليحم كحجممخل أكالد زجحم , ككمخل مخلحمل رجمتىحل ىحضججل , يحمسجحتجخمجحميحم كحجممخل أكالد زجحم , كيحجسىمحججلجخمف ىلعأكالدق
زكجمتمجتيحم اججلمخضبلؽ مخلمحميحم تلزتكج ىمحييحم أك مخفحمسييحم اذلم اكف خيججلجخم مجم كيحجسىمحىحل يمطججليمجم, ىحل ككمخل مخلحمل 

يحليممغ يمغمخلمخضججلمخف زكجمتمجتيحم حلزتكج ىمحمجتمجم كمخفحمسيبمجتمجم اذلم مخلسحمل مخلحمل اْلججلجخمة مجم كاجلحمطحمس إحلمجم .
 يمطحملججليحم كيرتؾ احلحملجخم جمتمحمِب مجعحمسخمشيحم ؟ محليممغ يمخضي هل أف يىجسحجم إىلأيمخلحمل رجمتىحل ممعيجخمر أف خيججلجخم 

اذلم حجمجخم املجخمت يف ىمحججلجخمة مخلممط زكجمتمجتيحم أك ذكات مخفحمسامجتيحم ؟! يمغحمسب جحمحمطحمسة أكمخفمجع يف اججلحمقججل مخلحمل 
 ؟! أمخل يمطججلمخل أجحميحم مخل ىمحبل  كرب ىمحمخضحمسة أكججلمجع يف مخفججل األجمتمحمِب حمجحمسمخف كحجميمخلن  إججلحجمس ممسمجممخلن

 محمسأة إال اكف الممصيمخضف جحتثلمجمحمل, كمخل حمطمحمممق جحتجني الممصيمخضف جحتثلمجمحمل. رجمتىحل
ال سجخمف إال لججلحملبلس اليحلحمساـ أك لؤلجحمبيء أيخ املممسججلمخل  اججلمجعيجشحملكمخلمجعججلجخمـ أف 

ىلع األجمتمحمبيت أك ىلع إدىمحؿ األجمتمحمِب مجعحجس حجمىجسا ابليف ىلع ادلىمحجخمؿ كاملحمسممسججلني. كمخلحمل أرص 
ا مخلمجتمجعحملحجسان   .ىلع مخفحمسييحم يمغحمقحجس يمطىص ا ًعمخلحجسن

ىمحمخض اذليحمل جييحم / إذا بني مخل حمقحجسـ مخلحمل َتحمسيمخل اْلججلجخمة ألجمتمحمبي حمجيجىجس جحممجعججلمخل  $
 كاججلزنحجم كلحمسبحمل لججلممسىمغحمس كاملمجتمجع. ةلججلجحسججلجخمِ  حمل أيـ اْلمخض أيمخلن َيمجعججلجخمف مخل

كال َيجخمز لججلجحسىحض اْلججلجخمة ملجحسمخضجخمب  / املىمعّنيف محلمجتيحم   يحمقجخمؿ احمل مخفحجسامخل $
 (1). ا ـهألجحمّمجم حمّحمسمخل , كلمخل يحمسد الَّشع ىمعري اجلحمطحمس , كألجحميحم ال يمخلحمل مخلممط اْلججلجخمة مجخمامخفمجع املحمجحمطجخمر

, يمطيحم أّف ميجشحمج اْلىحض لججلحملجحسمخضجخمبديحمل ا كرش يحمسيمطمخل اذليحمل احنحمسؼ مجممخل املممسر يمطحملك
 محشحمجيحم. ىلعكاْلججلجخمة مجم , كالممسىمغحمس مخلمجعمجم , أمحمسه الحجس مخلمحميحم ألجحمّيحم يدم إىل مجعٌحمسؼ لك 

اتلمجعرؼ  يد إىل مخلحمل جحمحمطحمس يف مممسرية اججلىمعحمسب يف حجمىجسق املممسججل كجمتحجس أّف ممسبيججلمجممخل لمخل ك
                                                                        

 (.93/61) املىمعّن(9)
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, كمخفحجس حجسحجم رشيمغمجم مخل مخلحمل ىمحىحض يمغرؽ مخلحمل ىمحمخضمجم مجعحجس أف يىمغحمقكاتلججلممغ ني اْلىحضني , يمغس
يرتكمجم , كيرتؾ يف رمحمجم جمتمحمحمحمن تممصق يحم كحمجحجسحجم , كمخفحجس حمسمخلييحم مخلحمل رمحمجم مخلحمل ممعري رمحو حمجىت 
اذليحمل جخممحشججلمجممخل اْلمخض إىل الحمسكاج محلمحترينا مخل يستممصممغ لكه مخلحمل الحمسكجمتني أّف ججلممق اْلمخض 
اججلمخضجخميججل لمخل سممصممغ هل اججلمخضحمسؼ اآلىمححمس. ذلممق أّف لك كاحمجحجس مخلمحممجمحمل اكف يمجتلكممغ ممعري ىحضيمطيحم 

ىحضيمطيحم إىل ء ججلممق اججلىمغرتة حمجىت إذا اممسمجتحمقحمس مجمحمل املحمقـ لحمسكاج ًعد لك كاحمجحجس مخلمحممجمحمل أجحتمحم
احلحمقيحمقي , كذللممق ييجشب محلمحتري مخلحمل األزكاج يجشحجسمخل مجعحجس الحمسكاج يممصمجعحمس أّف اججلمخضحمسؼ اآلىمححمس مخفحجس 

 ميحلحمس يحم.
كاليحلممصممغ يمطحمل أىمحبلؽ اججلمخضحمسؼ اآلىمححمس كىحضيمطيحم يحملسحمل اتلمجعحمسؼ يمطججليمجم ممحمل جمتكركا اججلىمغمجتة 

 يمغألمحمس مخلمجتحرس ك احلحملحجس ىحضحمسيمخف اليجشحجسامخف كاججلحمقحمسا. كأحجمججلمجم , أكمخلحمل يمطحمسيمغمجممخل يمطحمل
أححصحجس كأيمطحمطمخل مخلحمل االىمحمجتبلء  يمغجحممجم مخفحجس سجخمف أحمجيجحم يحم اججلىمغمجتمحمك ألمحمسد أمخل االىمحمجتبلء

 .ملحمسأة
/ كحمجٌحمسـ محلمحتري مخلحمل اججلمجعججلحملء اْلججلجخمة ألمحمسد يف حنجخم ي أك داكف  مخفؿ اهليمجتيم  $

قَْطاُن َبْقـَُفَم  َواْمَرَأٌة إِٓ َدَخَل  َما َخال َرُجٌل » اكملحمسأة ججلحمقجخمهل محشًل ا يمطججلييحم كممسججلمخل/  «. الّشه
(1)  

كألجحميحم يحملسحمل يف حمجحمقيحم مخلحمل  ؛ مخلحمل يىمغجخمؽ اججلجممسء حبممسمحميحم, يمغججلىمغمجتمحم يحم أيمطحمطمخل افملحمسدمخلحمل اىحل 
ّمجمىحلي  الٌَّش مخل ال يحملسحمل يف حمجمخف اججلجممسء يىتىممسى ِحمقيحمً  يًف  كى ؽً  ًمخلحملٍ  حمجى حمسي  كىالَّّشِ  الِحمسيىً  ىحضي مجتىحىرّسي  الى  مخلى  يًف  حى

ِمخف  ٍ  حمجى ةً ال
ى
ٍحمسأ جخمى  حملى مجمي ٍكىلى  ًتّلٍحمجًحمسيمخلً  ذى

ى
مخفىًكيىحلي  , أ

ى
مخلٍ  اتّلمحمًٍىمغريً  يًف  الّممسججلىًممغ  كىأ محمٍمجمي ٍؤيىًمجتًمجممخلٍ  ًمخلحملٍ  كىاتّلٍحمجًىجسيحمسً  خى  ري

ي  ٍكرثى
ى
فٍ  ًمخلحملٍ  أ

ى
ى  أ رٍصى (2)ا ـه ". , َتي

 

مخفؿ احلممسحمل حمل ذمحلجخماف/ "ال جتلجمس أكالد األممعمحميء, يمغف هلمخل محشجخمرنا محليجشجخمر اججلمجعىجسارل,  $

                                                                        

 ( .7501مجعيممغ جمتحجسا مجمىجسا الججلىمغمخض محلحمل يف الممسججلممسججل الممشمجعيىمغ )خمش(9)

 اليحلرية اتلممسمجع كاْلحملممسجخمف .الحمسكاجمتحمس يمطحمل امخفرتاؼ اليحلحمس (2)
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  (1)حمل اججلجممسء".كحجممخل أححصٌحجس يمغمجتمحمن مخل
/  اتّلًًمجعنيى  بىٍمجعخمشي  مخفىؿى  $ جحمى مخلى

ى
ٍىمحجخمىؼى  أ

ى
ى  ً يممطو  ًمخلحملٍ  اجّلًممسًممق  الّممصِب  ىلعى رو  ممسى ـً  ًمخلحملٍ  خمشى بلى  اججلٍىمعي

ٍمحمسىدً 
ى
حجسي  اأٍل ٍحمقمجعي ٍيحمً  حى   (2). إحلى

ىحلى  $ ٍىمغيىفي  كدىىمحى جحمىًحجميممق   اثلٍّجخمرًُم  ممسي ٍمجعًحمسيمغىن  ًيحمً  كى  مخلى ا كىًيمطججلٍحملن ُحجسمخلن  كىزيٍحجمحجسن تىحمقى ـى  - كى  احٍلىّحمل
ىحلى  ىمحى ججلىيٍيحمً  يمغىحجسى ًِبٌ  يمطى حملي  محشى ممسى ؿى  الٍجخمىٍجمتيحمً  حمجى حمقى جخمقي  ذى ٍىمححمسًجمتي

ى
ِّن  أ جخمقي  خى ٍىمححمسًجمتي

ى
ِّن  أ ًيِن  خى

رىل يمغى
ى
ممطى  أ ِ  مخلى ةو  لكي

ى
أ  اٍمحمسى

جحمن يٍمخضى ممطى  ححصى مخلى ِ  كى ًِبّ  لكي ى  محشى ى  ًٍممشمجعى جحمن يمطىَّشى يٍمخضى  . ححصى
ءى  ىحله  كىجمتى ـً  إىلى  رىجمتي  مٍحىحجسى  اإٍلًمخلى

ى
يحمي   أ مجعى مخلى ًِبٌ  كى حملي  محشى ممسى ؿى  الٍجخمىٍجمتيحمً  حمجى حمقى ي  ذى ـي  هلى  حملٍ /  اإٍلًمخلى ا مخلى ىجسى  حجمى

ٍىمحيًت  اٍبحملي  مخفىؿى  ؟ ًمخلمحمٍممق
ي
ٍ  الى /  مخفىؿى  , أ ً

ٍمحمى ًيحمً  جتى ّحمسةن  إحلى ٍىمححمسىل مى
ي
الى  , أ يحمي  تىٍحملًححص  كى مجعى ًحمسيمخفو  يًف  مخلى حملّ  خًلىبّل  ىحضى  حىحمطي

حملٍ  ًممق ٍمجعًحمسيمغيممق الى  مخلى يىٍمجعًحمسيمغييحمي  حى ا كى جخمءن  (3) ممسي
 ممس حلجخمط اججلمجعحملىحل اجحممجتمجمؾ حمرـ ا يف اْلججلجخمةات يمغف يمغ ا يف اْلججلجخم 
ٍحمل جحتىٍجخمبىفى  ممسنن احمل مخلجمتيحم  يمغ ًحمل اجّلًِبِ    مخلحمل حمجحجسيجحت خى / , يمطى جحمّيحمي مخفىؿى

ى
أ

ا, ذىيىْجػى » ثى بًيضن ٌى ا ٓى ً رىاًؿ ًجتىاًؿ ح ٌْ
ى
ِىاتو أ ًث ًِبىطى ٌى ـى اىًْليىا ْٔ فى يى حٔي

ْ
ًِت يىأ ٌَ

ي
َْ أ ًٌ ا  ٌن ٔىا ْك

ى
ََ أ ٍى ْغيى

ى ا ألى ٓى يي
ِْرئرنا ٌى تىاءن  ْى َو  َش كىجى جخمفى « اّلَلي غى ٍف الى جحمىسي

ى
ى أ ججلًِمجمٍمخل جلى ى, جمتى ٍمخل جلى جخمؿى اّلّلً ًمحشٍىمغمجمي / يى رىممسي , مخفىؿى جحتىٍجخمبىفي

 / , مخفىؿى ٍحملي الى جىٍمجعججلىمخلي حنى ٍمخل, كى َى اليَيْ »ًمخلمحمٍمجمي ًٌ كفى  زي دي
ْ
يىأ , كى ًْ حًسي َْ ًجْْلى ًٌ , كى ًْ ٔىاُيسي ًْ إًْد ٓي ا إًَج ٌى

ى
ا أ ٍى ًو نى

ا ْى ٔ ٓىهي ـً اّلَلً اْجخى ارً حى ٍى ً ْٔا ة
يى ـه إًذىا دى ٔىا ْك

ى
ًْ أ ٓي َِ ىىًه , كى كفى زي دي

ْ
 نممسؿ اّلّل الممسبلمخل كاججلمجعيمغي., (4)«حىأ

                                                                        

 املحمسجمتممط الممسمخف(9)

 املحمسجمتممط الممسمخف(2)

 األجحتحمسيحمل أيممش يف امليجشحجسر الممسمخف . (4)

 ( .921)اليجشحمجيخمت املممسمحمحجس, كالجخماديع يف  (3122)اليجشحمجيحمجكمحشحمجحمجيحم األبلين يف  (3)
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  ل والعؽووووس موووون ارووووز اْلخطوووو راخوووواَلن الـسوووو   ب ل جوووو فوووو ن 

 وب يد الػواحش وادـؽ ات.

مخلمجتحمجحجسجحتن يمطحمل مخلىمغممسحجس   / اججلحمقيمخل  احملادليحمل  ححصحملجمس اججلمجعبلمخل اإلمخلـ مخفؿ $
، َوُهَو ِمْن  / االىمحمجتبلط َٓ َرْيَب َأنه ََتْؽنَِي الـَِساِء ِمْن اْختاَِلصِِفنه بِالِرَجاِل: َأْصُل ُكِل َبؾِقهٍة َورََشٍ َو

ُه ِمْن َأْسَباِب َفَساِد ُأمُ  ِة، َكَم َأكه ِة، َواْختاَِلُط َأْعَظِم َأْسَباِب ُكُزوِل اْلُعُؼوَباِت اْلَعامه اصه ِة َواْْلَ وِر اْلَعامه

 الِرَجاِل بِالـَِساِء َسَبٌب لَِؽْثَرِة اْلَػَواِحِش َوالِزَكا، َوُهَو ِمْن َأْسَباِب ادَْْوِت اْلَعاِّم، َوالطهَواِعنيِ 

بَِب ََتْؽنِِي الـَِساِء ِمْن اْختاَِلصِِفنه َفِؿْن َأْعَظِم َأْسَباِب ادَْْوِت اْلَعاِّم: َكْثَرُة الِزَكا، بَِس ادُْتهِصَؾِة.

َجاٍت ُمَتَجِؿاَلٍت، َوَلْو َعؾَِم َأْولَِقاُء اْْلَْمِر َما ِِف َذلَِك ِمْن فَ  ْكقَا بِالِرَجاِل، َوادَْْمِ َبْقـَُفْم ُمَتَزِ َساِد الدن

ِعقهِة  ٍء َمـْعً  -َقْبَل الِديِن  -َوالره ا لَِذلَِك.َلَؽاُكوا َأَشده ََشْ
(1) 

كاملمجعحجمحجس, كيف املحمسامحل,  ني ابلجني كابلمحمت اْلمخلمجعت,كلؤلممسممغ يمغحمقحجس جخمممسمجع داحمسيحم يف 
كاالجمتمجتحملًعت كأجحمجخماع  أليمغحمساحكا ر كاملممستممصىمغيت,اججلىمغمحمدؽ كىلع ححصجخماىحض ابلحمجك كامليديحمل,

املجممصت كاملاك كالَّشاكت كاملحجسارس كاللكيت حمجيجحت أمحشحمجمحم جحمحمسل محلرثة اججلجممسء 
 كحمسيمحممجمحمل كربجمتمجمحمل كاىمحمجتبلىحضمجمحمل مخلممط اججلمجعمججلني كاملحمساجمتمجعنيحجمىجسق األمخلزحمل  يف اججلمجعمبلت

مخلحمل يحجسيمطجخم إىل اىمحمجتبلط اججلجممسء لحمسجمتؿ كإججلىمعء كلؤلممسممغ يمغحمقحجس أمحشخمت هل دًعة كمحمسكجمتجخمف كلك 
الممسمجتر يمغجحميحم اججلىمغجخمارؽ حمحممجممخل , إمخل رصيخمت اججلحمقجخمؿ أك تلجحسمخضيممش املمحلحمس ابلمجعيحجس كاججلمجعحملىحل مخلحمل كراء 

دلايع يمجتحمتحجمىحل , أك َيمجمىحل أف ديمطجخميحم حجمىجسق ىمحبلؼ ككف حجمىجسا ا ال حمجحمت هل رشيمطي محشحمجيحمج
كف حجمىجسا كاججلىمغمخضحمسة كاْلججل اججليت ىمحججلمخف ا يمطججليمجم اذلمحلحمس كاألجحمىث كيمغرؽ حمحممجمحمل ىمحججلحمق كىمحججلحمق , 

ادلايع يمجتحمتحجمىحل أك َيمجمىحل أف حجمىجسا ىمحبلؼ مخل يمجمحجسؼ إحليحم الَّشع مخلحمل محمء األىمحبلؽ اججلىمغخمشججل , 
                                                                        

 ( .319)صاججلمخضحمسؽ احليحلحملي(9)
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ة يمطحمل االىمحمجتبلط لحمسجمتىحل يمغاكف مخل يجخمجمت مجعحجس املحمسأكابلمجعحجس يمطحمل الحمسذيججل يمغججلحمقحجس رشع اجلِب 
ملذا (1)يمجعحمسؿ اججلجممسء يمطحمل الحمسجمتؿ يف اليجشبلة كيحمقجخمؿ ىمحري محشىمغجخمؼ اججلجممسء آىمححمسحجم كرشحجم أكهل

أمخفحمسب إىل الحمسجمتؿ مخلحمل آىمححمسحجم , يمغاكف رشحجم كآىمححمسحجم ألجحميحم يسجخمف رش محشىمغجخمؼ اججلجممسء أكهل 
لحمسجمتؿ أمجعحجس يمطحمل الحمسجمتؿ مخلحمل أكهل يمغاكف ىمحريحجم , إذف يمغلكحمل امجتمجعحجست املحمسأة يمطحمل االىمحمجتبلط 

كف حجمىجسا ادلايع إىل اىمحمجتبلط اججلجممسء لحمسجمتؿ ك ,يمغمجمجخم ىمحري , كلكحمل مخفحمسب مخلحمل ذلممق يمغمجمجخم رش 
يمجتحمتحجمىحل أك َيمجمىحل مخل حمجيجشىحل ألمخل االىمحمجتبلط مخلحمل الجخميبلت كاججلىمغممسد كاحنمخضط األىمحبلؽ 
كاجحمتممصر الحمسجحم ككرثة أكالد الحمسجحم حمجىت أمحشحمججخما يمجتحملمحمجخمف اْلبلص مخلحمل حجمىجسق املىمغممسحجس يمغبل 

يمطحجس يمطحمل تلكهلىجسا جمتء اإلممسبلـ مجتحمجحمسيحمليحم كأمحمس  ممسبيبل , يممسمجتمخضيمجعجخمف حمجيججل كال يمجممجتحجسكف
االىمحمجتبلط ني الحمسجمتؿ كاججلجممسء مخلحمل ممعري املحمجرـ ذلممق مل َيحمسق االىمحمجتبلط مخلحمل كيبلت 

أدججل , كمخلحمل مجججل  ي أكل األبلب يمغ ا يف اججلىمعرية كجحمست كميجش ًعجمتججل كآجمتججل.
ې   ېې   ې    ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ژ َتحمسيمخل االىمحمجتبلط مخفجخمهل مجعىل / 

 . يمجعّن إذا ممستلمخل أزكاج اجلِب كحجمحمل أىحضمجمحمس اججلجممسء [086 األحزاب] ژى   ى   ائائ   
وّ  ٌُ لَُ

َ
رُ  ذَلُِكمْ  .. ملذا..؟؟  ِحَجاب   َوَراءِ  ِنوْ  فَاْشأ ٍَ ْط

َ
ٍِوّ  لُِقلَُبُِكمْ  أ ِ  .َوقُلَُب

 وحسبك ب لصح ب  ض ع  وخوف   وتعبدا .

 مجتيمحم كمخفحجس يمغممسحجس الحمسمخلف ؟..يمغيحليممغ احلؿ احلجخمـ مخلممط ححصمحم كيمغ
كا ال حيحمسـ ححصح إال ملِضيحم  احلجخمـ ححصب ىمغمجتة.. كيحمقجخمالف محشحجسامخف حمسي مجتججلممشمحليممغ خي

االىمحمجتبلط ني الحمسجمتؿ كاججلجممسء أمحشىحلي لك ججلي كجحمحمقييجش اْلليجش أك الحمساجمتحمج كال ححصممق أف 
ى »/  كأممسس لك رش كرذيججل ؛ يمغحمقحجس مخفؿ اجّلِبُ  ٔؿى َعى ًْ كىادُلدي اءً إًيَازي ىحله « اىّنِطى ؿى رىجمتي حمقى ذى

؟ مخفىؿى  يٍى احلىٍحملجخمى
ى
أ يمغىحمسى
ى
, أ جخمؿى اّلّلً ًر/ يى رىممسي جحمٍيجشى

ى
ْٔتي : »ًمخلحملى األ ٍى ٔي ال ٍْ   «اْلى
ي يمغمجتة اإلممسبلـ / محلجخمين محلحمل أرادؾ ا ككحمل أرادؾ رممسجخمؿ ا ال محلحمل يحمسيحجسق دًعة اججلىمغمجتمحم يمغ

                                                                        

 .  حجمحمسيحمسة  أيب يمطحمل ( 331) محشحمجيخمت مممسججلمخلمحلحمل يف (9)
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ختحمسي كأداة ىمعيري يف بلد  , كممسمجعة اتلربج كاالىمحمجتبلط يمغيؾ أٍف سجخمين مخلمجعجخمؿ حجمحجسـ كآججل
اجلحمطحمس إىل األيمغبلـ اهلمخض.. اججليت خيمجتججلممش يمغيمجم حجمجخم  كحلمجعججلمخل أف أكرب أممسب االىمحمجتبلطاإلممسبلـ  
 ججلجممسء.. حمجىت يحمقممط يف مخفججل اجلحمطحمس إحلمجم أف االىمحمجتبلط أمحمس ًعدم..  الحمسجمتؿ

 محمحمتحجسأك ممعريحجم يمغممس رسيكإذا تمجعمحم اآلجحتر الممسح لججلحمتججلممست املجحسمجتججلمخض يف الحمسيرات األ
 مخلىمغممسحجس محلمحترية مخلمحممجم /

يف جملجمس االىمحمجتبلط حمجحمتمجمحمل مخلمجعحجسكـ أك َممجتىحل يمغمجتحجسم املحمسأة الحمسيمحم  جممسءَغججل اججلأف -أ
 َوَل  اججليت جحممجمحجم ا يمطحمل إحجسامجم ججلىمعري مخلحمل حيىحل هل أف سممصممغ يمطمحمحجسق , يف مخفجخمهل مجعىل / 

وّ  ُيتِْديوَ  ٍُ َر نيٍا َنا إِّل  زِينَتَ ٍَ املحمسأة لؤلجمتجحم يف جمججلجمس [ كحيحجسث أف زتيحمل 49/ اجلجخمر] َظ
.   االىمحمجتبلط مخلال زتيحمل يحم لحمسكجمتمجم مخلمخضججلحمقن

ممس ججلىمغممسد ادليحمل كاْلججلمخف , كاثلجخمراف كحجمجخم رؤي الحمسجمتىحل لججلجممسء يف املحمتججلجمس الجخماحمجحجس -ب
 املحمجحمسـ لججلممصمجمجخمات .

اىمحمجتبلط كاالىمحمجتبلط حجمجخم أىمحمخضحمس األممسب اججليت دم إىل حمطمجمجخمر اججلىمغجخماحمجححص؛ أف -ج
ىحل كاملحمسأة, كممسمجمجخمججل إجمتحمساء مجخميمطحجس لججلمجتبليق حمحممجمحمل, األنممسب كذلممق لممسمجمجخمججل اتلبليق ني الحمسجمت

 خببلؼ مخل لجخم مخلمحمممط االىمحمجتبلط, يمغجحميحم حمجيجىجس ممسيجحسممغ مخلمجعحجسؿ اْلحمسيحمل جمتحجسان..
يحلرثة االىمحمجتبلط ملحمتمجتحملممط اججلجممسيئ يدم إىل اججلربكد حمجىت إذا حمسكج يمغ, اججلىمعحمسيحمسةحمسكد  -د

 اكف هل األجحتحمس الممسججلِب يف مجيمطيحم ألحجمججليحم مم يدم إىل أف يسجخمف اججلجممسىحل خمشمجعيىمغ.
 نممسؿ ا الممسبلمخل كاججلمجعيمغي.ملىمغممسحجس محلمحترية ككرية كا

 

كهلىجسا أرححصحجس ,  لممصمجمجخمة اإلنممسف اثلحمسة اججلحمقجخمي اجلجمتخمت يمغف محلرثة اليجشيـ مخلحمل مجججل ادلكاء
غى  »/ حمقجخمهل  إحليحم اجلِب

ى
ّي أ َكْج, فىإًَُ ى ةى فىيْيىَتى ًي اْْلىاءى ِْسي ًٌ اعى  ًَ اْضخىطى ٌى اًب, 

ى الَغتى ٌىْػَشى ُّض يىا 
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اءه  ي كًجى ّي هلى , فىإًَُ ـً ْٔ ًّ ةًالَص يىْي ػى ىْطخىًطْع ذى ًْ ي ى َْ ل ٌى ْسًج, كى َي لًيْفى ْحصى
ى
, كىأ ً تىَصى

مخلمجتىمغمخف ,« لًيْ
 اججلىمغحمسج إلحمجيجشف كيمطبلج تلجحسىمغيممغ الممصمجمجخمة يمغلممسبيىحل اليحلري كمخفي/  أم كمخلمجعىن كجمتء (1)يمطججلييحم
كىمحؼ ىلع جحمىمغممسيحم لحمسكاج, كالحمسكاج كاجمت إذا اكف يمطمحمحجسق اججلحمقحجسرة  يسجخمف إجحمحمل الممسجخمء يمطحمل
 ىمغرت حمجىت اليجشيـ االممسمجتمجعجحم سرثة حجمجخم الممسبيىحل يمغييحلجخمف اممسمجتمخضيمط جحتمخل يسحمل لمخل يمغف اججلىمغمجتمحم

كمىحل محليممغ ىمحمحش اجلِب  ححصمجمجخميحم, كىمحمحش الممصب ألف الممصمجمجخمة يمطمحمحجسحجممخل أمخفجخمل كادلكايمغممط أكرث
يمطججلييحم اليجشبلة كالممسبلـ حجمني امليجشججلحمجمجتني مخلحمل الحمسكاج مخلممط أف امليجشججلخمت محلمحترية كججلسحمل جحميحم ىلع 

 ي/  يف احلحجسيجحت اآلىمححمس يمطمحمحجس أف جمتءق رجمتىحل يمغحمقؿ كهلىجسا محشخمت يمطحمل اجلِب أىمحمخضحمس األححصيء 
ءي / »  يمغحمقؿ ؟ اىمحمجتيص أف يل أذف ا رممسجخمؿ ّمخليًت  ًىمحيجشى

ي
ـي  أ  . (2)« الِيجشيى

كًٌم  مخفىؿى  $ جخمد ججلىحٍجمسى /  ابٍلىيٍممشى ٍحمقيجشي ًخّيً  ًمخلحملٍ  الٍحملى ٍ ـً  رشى ًححص  اٍْليجخمًع  جىٍىمغجمس الّيجشٍجخم , كىاججلٍمجعىمخضى
 ىٍىحل  رٍسً  ًمخلحملٍ  يحمي يىتٍىمجعي  مخلى جخمىات محلى تىٍمخضًجخميممطً  الّممصمجمى ةً  اجّلٍىمغًجمس  كى ّمخلرى

ى
ًّمحمً. لًججلّمحمٍىمغًجمس  األ ٍمخضحملى  (3)الٍحملي

ًة /  كمخفؿ اججلمجعبلمخل احمل اججلحمقيمخل  $ ًحمتيه يًف ًحمجٍىمغًمخض اٍْلىجخمىاًرًح اججلّحمطًحجمحمسى ًثريه يمطى
ٍ
ـً ى لًججلّيجشٍجخم كى

ًحمل اتّلٍجحسًججليًممش اٍْلىججلً   يمطى جخمىل ابٍلىًىحضمحمىً, كىمًحٍيىًمجتمجمى  كىاججلٍحمقي ججلىيٍمجمى ةى اججليًّت إًذىا اٍممسمجتىٍجخمججلىٍ يمطى ًممسحجسى جخمىاّد اججلٍىمغى  الٍحملى مجمى
ى ً ل

ججلٍ  ى اججلٍحمقى مخضي ىلعى ٍىمغى ـي حيى , يمغىلّيجشٍجخم  ًمخلٍحمل ًمحشّحمجًمجتمجمى ىمجمى ً ل جحمًمجعى جخمىاِد الّحمسًديىً الٍحملى اًغ الٍحملى , كىاٍممسًمجتٍىمغحمسى ٍتمجمى حجسى يمغٍممسى
ى
ً أ

 اٍممسمجتىججلى   مخلى ٍمجمى ييًمجعيحجسي ًإحلى , كى ى كىاٍْلىجخمىاًرًح ًمحشّحمجمجتىمجمى ٍجخمًف ىلعى ً اججلٍمجعى ٍكربى
ى
جخمى ًمخلٍحمل أ مجمي جخمىاًت, ذى يًٍحجسم الّممصمجمى

ى
 أ ىمجتٍيحمي ًمخلمحمٍمجمى

 / ىلى  مخفىؿى تىمجعى حملى ٿ   ٿ   ٿ   ٹ        ٹ   ٹ   ٹ     ڤ        ڤ   ڤ   ژ اتّلٍحمقجخمىل, محلى

ًة 924]ابلحمقحمسة/  ژڤ   ڦ    ڦ   ڦ  حمسى  [ .924[ ]ابٍلىحمقى
مخفىؿى اجّلًِبُ  ّمحمه » / كى ـي جمتي  . «الّيجشٍجخم

ًىجسقً  ءى حجمى ججلىيحمي كًجمتى مجعى , كىجمتى ـً ججلىيًٍيحم ًلِيجشيى ي يمطى ةى هلى الى مخفيٍحجسرى ًح كى ةي اجلاِكى ٍمجمجخمى ججلىيًٍيحم ححصى ًحمل اٍححصمجتىّحجسٍت يمطى حمسى مخلى مى
ى
كىأ

                                                                        

 . يمطحمل  احمل مممسمجعجخمد  ( 9311) ( كمممسججلمخل 9216ابلجحسرم ) (9)
 ( .9241( رمخفمخل)333/  3) اليجشحمجيحمج الممسججلممسججل  يف ىمححمسجمتيحم اججلمجعبلمخل األبلين (2)

 (3/999)ابلرم يمغمجتخمت مخلحمل اجحممجتٍم (4)
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ةً   (1). الّممصٍمجمجخمى
رٍيًقً إًىلى  /  كمخفؿ احمل اججلحمقيمخل  $ ًحمسيًمخف ممسى  ىحضى

ى مجتييحمي ىلعى مخلى ججلًٍ كىاٍممسًمجتحمقى حي اججلٍحمقى بلى فى محشى ىّحمل اكى ل
ىلى  , يمغىً اّلّلً تىمجعى ىلى ى اّلّلً تىمجعى ِّيً ىلعى ًمحتًيحم ًًٍرىهًلً ًججللٍكي مجعى ىِمخل ححصى ل , كى ى اّلّلً ًٍمجعِيًمجتًيحم ىلعى ى مجى  ىلعى ِرىمغن مجتىجخمى مجعىجحتى , مخلي ّف ححصى

جخمؿي  يمغيممشي اًب, كى ـً كىالَّّشى  جخمؿي اججلّمخضمجعى فى يمغيممشي اكى , كى ىلى ى اّلّلً تىمجعى ٍرىؿي ىلعى ُحمليحمي إًاّل اإٍلً
ججلًٍ الى يىججلي ً  اججلٍحمقى ىججلىمخضى َمي

يحمي  مجعي يىٍحمقمخضى ِ كىادو كى تِمجتييحمي يًف لكي يممصى ي محتن, كى مجعى قي ححصى , ًمّحمل يىًحمسيحجسي ـً محمى جخمؿي الٍحملى يمغيممشي , كى ـً ى جخمؿي اججلالٍكى يمغيممشي , كى ـً جحمى
ى
ٍحمل اأٍل خى

ًحمسيًحمس الحمسّحمجً  ٍ رىمٍحىي اججلٍمجعى , اٍرمجتىممشى يحمي ييجخممخفًىمغي جخممخفييحمي كى مجعي ٍك حى
ى
يحمي أ ٍك ييٍممشًمجعىمغي

ى
, أ ىلى  اّلّلً تىمجعى

رٍيًقً إًىلى ٍف ممسى
ى
يًمخل ًًمجعىًدقً أ
طى  ٍىمحبلى

ى
ججلًٍ أ ىٍممسمجتىٍىمغًحمسغي ًمخلحملى اججلٍحمقى ي اًب, كى ـً كىالَّّشى  جخمؿى اججلّمخضمجعى  ييٍىجسًحجمي يمغيممشي ـً مخلى ٍمخل ًمخلحملى الّيجشٍجخم ىمجمي عى ل ى رشى

ً, حًبىيٍجحتي يىجٍ  ٍيجشججلىحمجى ٍحجسًر الٍحملى ًٍيمطًيحم ًحمقى , كىرشى
 اّلّلً تىمجعىىلى

رٍيًقً إًىلى ٍحمل ممسى ي خى
ِجخممخفىً هلى مجعى جخمىاًت الٍحملي ٍحجسي الّممصمجمى مجتىًىمغممطي ىًيحم اججلٍمجعى

ًجمتججلىً كىاآٍلًجمتججلىً. حًلًًيحم اججلٍمجعى يجشى ٍحمل مى يحمي خى مجعي ٍحمقمخضى الى حى قي كى ُ الى يىِضي اقي, كى ٍىمححمسى
ي
ٍجيىقي كىأ  , كا أيمطججلمخل . (2)( يًف دي

 كاآلجحتـ, ني احلني كاآلىمححمس اذلجحمجخمب مجيممط مخلحمل اجليجشجخمح اليجشدمخف يمغلجخماجمت جتحجسيحجس اتلجخمب
اتلجخمب  أمحشىحلي  َي يمغيمجم كيمطحجسـ احلس مخلحمل إمحشبلح اجلىمغجمس , يمغيحلحمل أك اججلتممسجخميممغ اتلجخماين كيمطحجسـ

اججلىمغنت حجمجخم اججلىمغحمسار  مخلحمل اجلحمتة ,يمغف ممسبيىحل اذلجحم سحمسر لكحمل كاالممسمجتىمعىمغر اتلجخمب َي جتحجسيحجس
,كإف يمطحمطحمل ذجحمجخمبيحم ككرثت  اّلٌل  رمح مخلحمل كاججلحمقمحمجخمط احلس يمطحجسـ لججلمجت مخلحمل ا إحليحم يمغيجيغ

 كجمتىحل يمطحمس يمغّلٌل   ف ب اتلجخمب كاملىمعىمغحمسة كالحمسمح كاممسممطكمحمجخميمط كلجخم ججلىمع يمطمحمف الممسحملء يمغ
 [:;0 يىصف] ژپ   پ    پ   ڀ   ڀڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ      ٿ   ٿ  ژ  يحمقجخمؿ /

ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ     ھ   ےے   ۓ   ۓ   ﮲      ژ كيحمقجخمؿ مجعىل / 

ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ       ٺ   ژ  كيحمقجخمؿ / [086 نزيزا] ژ﮳        ﮴﮵   ﮶      ﮷    ﮸           ﮹  

                                                                        

 (.2/22)دزاد املمجع(9)
 . ( 29 - 2/26)املمجعد زاد (2)
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]يمغججلمجعحجس مخل داـ أجحميحم لكحمل أذجحم ب كلكحمل  [09 انزعد] ژٺٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٹ 
أىمحمخض رجمتممط كاممسمجتىمعىمغحمس يمغجحميحم حمجحمسم ملىمعىمغحمسة كإف سحمسر اذلجحم كاتلجخمب يمغحمقحجس ركل ابلجحسرم 

ةى كمممسججلمخل  يٍحمسى حمسى يًب حجمي
ى
ٍحمل أ ًحمل اجّلًِبِ   خى ٍ  , يمطى  حيى / ًذيحملى ّىحل, مخفىؿى ّحمس كىجمتى ِبًيحم يمطى ٍحمل رى » يًك خى

يً  ػى ْتًرم ذىْجتنا, ذى ْذُىبى خى
ى
/ أ اَلى تىػى اؿى تىتىارىؾى كى ًَ اْغًفْس ًِل ذىًُِْب, ذىلى ٓي / الي اؿى ْجتنا, ذىلى ْتره ذى ْذُىبى خى

ى
ًى أ

 , ْذُىبى
ى
دى فىأ ًَ َعى زي ةًاََّلًُْب, ثي دي

ْ
يىأ , كى ًّبا حىْغًفسي اََّلُْبى ي رى َف هلى

ى
اؿى أ ًُِْب, ذىلى ْم رىِب اْغًفْس ًِل ذى

ى
/ أ اؿى ذىلى

 ًَ زي ةًاََّلًُْب, ثي دي
ْ
يىأ , كى ًّبا حىْغًفسي اََّلُْبى ي رى َف هلى

ى
ًى أ يً ػى ْجتنا, ذى ْذُىبى ذى

ى
ْتًرم أ / خى اَلى تىػى دى تىتىارىؾى كى َعى

تىػى  اؿى تىتىارىؾى كى ْم رىِب اْغًفْس ًِل ذىًُِْب, ذىلى
ى
/ أ اؿى ْذُىبى ذىلى

ى
ًّبا فىأ ي رى َف هلى

ى
ًى أ يً ػى ْتًرم ذىْجتنا, ذى ْذُىبى خى

ى
/ أ اَلى

ْستي لىمى  فى ْر دى ا ًعْئجى ذىلى ٌى ْو  ٍى زي ةًاََّلًُْب, اْخ دي
ْ
يىأ , كى ،« حىْغًفسي اََّلُْبى

أم مخل دمخل  أكاحجم  (1)
مخلمحمح يمغمجمىجسق جخمب مخلحمقجخمججل كإف سحمسر اذلجحم يمغجحميحم لكحمل محلحمسر اججلمجعحجس اتلجخمب مممسمجتجخميمغي رشكىحضمجم 

مخلمحميحم أمخل االممسمجتىمعىمغر حجسكف جخمب يمغبل يممسمجتججلحمسـ املىمعىمغحمسة ىحل حجمجخم ممس مخلحمل األممسب اججليت مخفججل 
 أًعجحممحم ا ىلع أجحمىمغممسمحم. (2)حمسَج مجم املىمعىمغحمسة[

 

يمغمجتحمجممس جحمىمغممسممق ىلع لك مخل مجعحملججليحم حمممس الَّشيممق الممصحمجيخمت لَّشيسيحم كال ححصممق أف  
 يمطمحممجم حمجحمسمخل كاإلمخفبلعحمممس اجلىمغجمس مخلحمل أكرب الممسىحل إلمحشبلحمجمجم كإمجعدحجم يمطحمل الممصمجمجخمات امل

ڀ   ژ / مجعىل يمغحمقؿ أجحمىمغممسمجممخل حيممسجخما أف يمطدق ا مجعىل  إحلمجم كمخفحجس أمحمس اججلمجعجخمدة كيمطحجسـ

 ژٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٹٹ   ٹ   ٹڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ 

 [;04 احلشز]
 اججلمجعحجس حمممس يف أمحشىحل اليحلحمسيحمل اآلي / كحجمىجسق مخفؿ اججلمجعبلمخل املحمجحمقمخف الممسمجعحجسم  $

                                                                        

 ( .2932رمخفمخل )محشحمجيخمت مممسججلمخل( ك9319رمخفمخل )محشحمجيخمت ابلجحسرم (9)

 ( لججلحجسر . 313)صيمغحمقيحم األديمطي كاألذاكراجحمحمطحمس  (2)
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 اجليجشجخمح, كاتلجخمب يمطمحميحم, إلمخفبلع حجساركيحم زلبل رأل يمغف يمجتىمغحمقحجسحجم, أف هل يجيغ كأجحميحم جحمىمغممسيحم,
 ىجسؿ ا, أكامحمس مخلحمل أمحمس يف مخلحمقرصا جحمىمغممسيحم رأل كإف إحليحم, املجخممحشججل األممسب يمطحمل كاإليمطحمساض
 كإحمجممسجحميحم يمطججلييحم ا مخلنن ني كيحمقيجمس كإحمقجحميحم, كمجتحمليحمليحم, سحمليججليحم يف حمسبيحم كاممسمجتمجعف جمتمجمحجسق
 .حمججل بل احليء هل جخمجمتي ذلممق يمغف حمقيجشريق, كبني

 كممعىمغججلجخما ا نممسجخما مخفجخممخل كيممصيحم األمحمس, حجمىجسا يمطحمل اججلمجعحجس يىمعىمغىحل أف احلحمسمخلف, لك كاحلحمسمخلف
 حييجشججلجخما كلمخل يمحمحمتحمججخما, يمغججلمخل كححصمجمجخمامجم, أجحمىمغممسمجممخل حمجحمطجخمظ ىلع كأمخفججلجخما حبحمقيحم, كاججلحمقيـ ذمحلحمسق يمطحمل
 محمسحجممخلأ يمغيجشر كيمغجخماحجسحجم, مخلمحميمغمجعمجم يمطحمل كأممعىمغججلمجممخل أجحمىمغممسمجممخل, ميجشججلخمت ا أنممسحجممخل ىحل ىحضىحل, ىلع
 حجممخل ألجحممجممخل محلرسق, َيرب كال حجساركيحم, يحمليحلمحممجممخل ال ممعمحم, كممعمحمجخما ادلاريحمل, خبممسرة يمغحمسجمتمجعجخما يمغحمسىحض,

 احجم مخلمجعمحشييحم. يف كأكخمشمجعجخما ربمجممخل ىحضيمط يمطحمل ىمححمسجمتجخما اذليحمل اججلىمغممسحمقجخمف,
يجخما / »أجحميحم مخفؿ  اْلمخضب  حمل يمطحملحمس كيحمسكل يمطحمل ىممسى ٍف َتي

ى
ٍىحلى أ ٍمخل رى سي ممسى ٍجىمغي

ى
ًممسيجخما أ حمجى

 ٍ ٍمخل رى سي ممسى ٍجىمغي
ى
ًزجحميجخما أ ٍمخل كى ٍىفى ًمخلمحمٍسي جخمفى الى ختى ـى تيٍمجعحمسىخمشي ً , يىٍجخم ٍكربى

ى
ٍحمسًض اأٍل ّيمحميجخما لًججلٍمجعى ىحمسى جحميجخما كى ٍف يجخمزى

ى
ىحلى أ

ًذيىه   (1)«.ىمحى
افى  كمخفؿ $ جخمفى ٍبحملى ًمٍمجمحمسى يٍحملي /   مخلى جخمؿي حمقي ى »حى ىممسى ىّت حيي ّمجتًحمقنيى حمجى ىحلي ًمخلحملى الٍحملي جخمفي الحمسّجمتي الى يىسي

يًسيحمً  ً ىً رشى ىممسى
ّحجس ًمخلٍحمل حمي ححصى

ى
يحمي أ  (2).« جىٍىمغممسى
ي كىاًيمطمخضه ًمخلٍحمل جىٍىمغًممسًيحم,   ابلرصم  احلممسحمل كيحمقجخمؿ $ فى هلى  اكى ٍحجسي خًبىرٍيو مخلى  اججلٍمجعى

اؿي / الى يىحمسى
ىي ًمخلٍحمل ًحجمّحملًمجتيحمً  ممسى حمجى جحمىً الٍحملي اكى  (3).كى

ا يف الكـ احمل / يمغيحمقجخمؿ اجلىمغجمس حمممس إحجمحملؿ مخلحمل حيىجسر كحجمجخم   اججلحمقيمخل كمىحل جمتيحجسن
 يمغف كحملممصحمجتيمجم؛ األمجخمر كتممسمجميىحل كاالممسرتممسؿ, ممس,املحمج كحمسؾ اإلحجمحملؿ امللكٌممغ ىلع مخل أرضٌ 

                                                                        

 ( .9219)الممشمجعيىمغاجحمحمطحمس  (9)

. (319) اججلىمغحمسيجخمايئ َتحمقيمخف اْلٌحمساح  حمل لجخمكيممطالحمسحجمحجس (2)
 ( .6رمخفمخل )حمممس اجلىمغجمسيف   أىمححمسجمتيحم احمل أيب ادلجحمي  (4)
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 احلؿ, كيحملٌَش  اججلمجعجخمامخف, يمطحمل يمطيجييحم يىمعحملخمش اججلىمعحمسكر أحجمىحل حمجؿ كحجمىجسا اهلبلؾ, إىل يحم يكؿ حجمىجسا
 مجخمامخفمجع يمطججلييحم ممسمجمىحل ذلممق يمغمجعىحل كإذا اججلمجعمخف, يف كاجلحمطحمس جحمىمغممسيحم حمممس يمغيمجمحملىحل اججلمجعىمغجخم, ىلع كيمجتلُك
 (1)يمغمخضمخلمجم. يمطججلييحم كيمطرس مجم كأنجمسى  اذلجحمجخمب

 د مخلحمل مخفؿ /كججلحمقحجس أجمت
 يمحمىمغمخضمخل ىمغمخضحمليحم كإف الحمسخمشػػػػع حمج        ىلع    ححص مجمحملججليحم إف اكججلمخضىمغىحل كاجلىمغجمس
 ىلع مجعيمحميحم اججليت كٌم خمشمجعىمغمجم, كجمتجخماجحم جحمىمغممسيحم مجعيجخمب اإلنممسف يمجعِحمسؼ اججليت ٌم يمغملحمجممس

  .يمطبلجمتمجم
 احمل ىحضججلحمج كدل مخلحمل أجحميحم ذمحلحمس مخفحمسيححص مخلحمل رجمتىحل حمجحجسجحتّن/   ادلجحمي  أيب احمل مخفؿ $
 يمغحمجممس جلىمغممسيحم حمممس كاكف لحمسمخف اليجشحمل حمل جخمب اكف/  مخفؿ يمطيحجساهلل  احمل حجمجخم يمغذا يجخممخلن
/  كمخفؿ يمغرصخ يجخمـ كمخممسحمل يجخمـ أججلممغ كيمطَّشكف احمجحجسل ٌم يمغذا أيمخلمجم يمغحمجممس ممسمحم ممستني
 ىمححمس جحتمخل اذلجحمجخمب مخلحمل آالؼ يجخمـ لك كيف محليممغ ذجحم أججلممغ كيمطَّشيحمل حمجحجس رّ أججلق!  كيججليت ي

 ي., نممسؿ ا اججلمجعيمغ (2)مخلي  حجمجخم يمغذا يمطججلييحم مخلىمعممصي

كالممصمجمجخمات كاملزلات املحمجحمسمخل ؛  اهلجخمل كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل اججلمجعحمطيحمل جمحجمحجسة اجلىمغجمس يف مخفمجمحمس
 . [;:0 احلج] ژڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہہ   ژ  كهلىجسا مخفؿ ا مجعىل /

ا ممسحمججحميحم  , كمخفؿ كاهلجخمل اجلىمغجمس جمحجمحجسة حجمجخم/   املرؾ حمل ا يمطحجس مخفؿ $
 . [>09 انعنكبىث] ژہ   ہ   ہ   ہ  ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ۀۀ  ژ / مجعىل ك

 حجمحجساي اجلس يمغكحملىحل, ْلمجمد اهلحجساي ممسحمججحميحم يمطججلمخف / مخفؿ احمل اججلحمقيمخل  $

                                                                        

 ( .29)صَممجترص إَغجحت الججلمجمىمغف (9)

 ( .29)صَممجترص إَغجحت الججلمجمىمغف (2)
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ا أيمطحمطحملمجممخل  ادلجحمي كجمتمجمد, الممصيمخضف كجمتمجمد, اهلجخمل كجمتمجمد, اجلىمغجمس جمتمجمد اْلمجمد كأيمغحمسض, جمتمجمدن
 ْلمجمدا حمسؾ كمخلحمل, جمتمحممجتيحم اىل املجخممحشججل رخمشق ممسىحل ا حجمحجساق ا يف األربمجع حجمىجسق جمتحجمحجس يمغحملحمل
 .(1).اْلمجمد مخلحمل يمطمخضىحل مخل حبممس اهلحجسل مخلحمل يمغيحم
 حجسكجحميحم يمغججلحجمس اليحلىمغر جمتمجمد مخلحمل أيمطحمطمخل يسحمل لمخل إف اهلجخمل جمتمجمد / إف  كمخفؿ  $ 
 حجمجخماؾ . / جمتمجمدؾ , مخفؿ أيمغممشىحل اْلمجمد أم ممسمجعيحجس أ ي /  ابلرصم لججلحمجممسحمل رجمتىحل مخفؿ

 ال جحميحميمغ كاملمحميمغحمقني اليحلىمغر جمتمجمد أمحشىحل كاهلجخمل اجلىمغجمس / جمتمجمد يحمقجخمؿ ححصيجحسمحم كممسحملمجع $
 (2)إحلمجممخل. خيحمسج حمجىت أكال كحجمجخماق جحمىمغممسيحم َيحجمحجس حمجىت جمتمجمدحجممخل ىلع يحمقحجسر

 إىل َتمجتج ألجحممجم اجلىمغجمس جمحجمحجسة األححصيء / أيمطحمت  كمخفؿ احمل اْلجخمزم  $
 (3)محلحمسحجمجخما. يمغيحمل يمغكمخفمجعمجتمجممخل َت يمغيحمل أىحضججلحمقجخمحجم أمخفجخمامخل يمغف يمطحمتي محشمحميمط
ّججلمحشي مخلً  /يمغىًٍف مخفىؿى مخفىًىحله / كمخفؿ أيممش  $ مجتىجحسى يٍممغى حى ىًممصى ًذييحمً يمغىيحلى ٍحمل مخفىٍحجس ن ا مخلى ىجسى  ؟حملى حجمى

ي  ٍىمغمجتىًحمقحمسي  /ًريىحلى هلى ا حى ىجسى ذىاقي كىحجمى
ى
حملي أ ال ييٍمخلى ُرًج يًف ىٍحمسًؾ مخلى  ييًٍذم كىاتّلحجسى اًف مخلى جخمًِم يًف ًحجمٍحمتحمسى ـً اججلٍحمقى ٍحمس ًججلٍمجعى

ٍححصيىءى 
ى
ي أ ٍمجعى  ممسى حملى ِجخمجيمجمي مجمى ةو حي حجسى ىحجمى جمي رٍبو كى  محشى

 /إًىلى
  :َأَحُدَها 

ى
ُيحلحمسي يًف أ جخمىلاتّلىمغى ٍججلىٍمخف لًججلٍمجمى ىٍمخل خيي فى ل ًىحل  ,ّف اإًلنٍممسى حملى جخمىامخفًً كىاججلٍمجعى ًحمس يًف اججلٍمجعى يِى لًججلّمحمحمطى  حجمي إًّجحملى كى

ي  .لآًلًجمتىحلً  محمىهلي ال حى ٍَّشىًب كاملمحميحلخمت مخلى الٍحملى ًمخل كى ٍمخضمجعى ًة الٍحملى ّ ى يًيجشيي ًمخلٍحمل ذلى ّف ابٍلىًمجميحملى
ى
ا أ ىجسى ى حجمى ُؿ ىلعى يىحجسي كى

في  ًّنّ ىمحى  ,اإًلنٍممسى حٍححصو حجمى ممطى يمطى مخلّ مخلى ٍحمل يمغًٍيحلحمسو كىحجمى  ,ؿو خى
 جخمىاًمجمى مجمى ى ححصى ه ىلعى ًحمليحلى محمٍمجمى ًٌمى مخلي  كى حمسًحجمى محمٍحمجى ؽي إًىلى مخلى يممسى ا ت ىجسى لًمجمى جخمىامخفًً  ,كى اًف اججلًٍمجعججلًٍمخل ًججلٍمجعى ٍحمقحجسى  .ًججلىمغي

ّجخمًة اججلًٍىمغٍيحلًحمس الّممصًممعىحلً  ي ًججلحمقي  تىمحمىهلي محمىؿي مخلى ِمخل الٍجخمىاًممعىحلً  ,كىاآلدىيًمُ الى حى الٍمجمى ٍمجعًممغ اآلججلىً الٍحملي  ,كى ججلىً كىخمشى  .ٍممسمجتىٍمجعحملى
يًممغ ًمخلمحمٍيحمي  ُمخض اآلدىيًمِ الَّّشً ًجمسى حمجى

 خبي ىحملى ٍممصمجتىٍمى يمغىًممشيججلىه ل فى جىيٍىحلي الٍحملي ًمخلً  ,يمغىججلىٍجخم اكى ُمخض ابٍلىمجمى ًزيحجسى حمجى  ,كى

                                                                        

 ( .999)صيمغجخماحجس اججلىمغجخماحجسمحلحمل يف  (9)

 ( .9/392)ركخمش املحمجني (2)

 ( .933)صمحشيحجس اْلىحضحمس (4)
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جخمىل ِحمطًيحم ًمخلحملى الٍمجمى ًٍجمس حمجى خبى ٍحمقًىحل كى يًمِ ًمخلحملى اججلٍمجعى ِمخض اآلدى يًف ىٍجخمًذرًي حمجى ـِ ذىلًممقى  ,كى ا كىذى ىجسى  يىٍسً  يًف يمغىٍممشًىحل حجمى  .مخلى
جخمىل : َوالثهاِن  امخفًً الٍمجمى جخمى ِيحلحمسى يًف يمطى ىمغى ّف حي

ى
يمغىتى ًمخلٍحمل يمغىًممشيججلىو ,أ

ى
ٍمخل مخفىٍحجس أ ممطى يًف  ,يمغىسى ٍكرى

ى
ٍمخل مخفىٍحجس أ كى كى

حمسىضو  ,رىًذيججلىو  ممطى يًف مى ٍكرى
ى
مخلو مخفىٍحجس أ ٍمخضمجعى ٍمخل ًمخلٍحمل مخلى كى ممطى  ,كى ٍخمتى ًذٍمحلحمسو مخلى

ري قو كى رى جمتى ىً اجحمًٍسممسى كٍجمتى
ى
ججلّو أ ٍمخل ًمخلٍحمل زى كى كى

رٍيى !إًجحتٍمخلو  جخمىل دى  يىحمسىل إًال الٍمجمى
جخمىل الى ًحمجى الٍمجمى ّف محشى

ى
 !أ

 ً ٍحجسبىىمعى ٍحمل يًف الٍحملى  ًًيحم مخلى ىمجمن ٍححصيىًء ححصى
ى
مخفٍحمسىبي األ

ى
فى  ,يمغى ٍححملى اكى

ى
يىٍمجعججلىمخلى أ جى ذى ٍحمسي ىّت خيى  حمجى حجسي ًرحيىمجمى ً

ًجحمّيحمي الى َيى
 .يمغى

اقي  : َوالثهالُِث  جخمى حمسىًخمشًيحم ًمخلٍحمل حجمى ءى ممعى مخفًىحلي اجحمًٍحمقممشى ّجخمرى اججلٍمجعى مجتىيجشى ٍف حى
ى
يٍى  ,أ حمقى ذىل احٍلىًمحشىحلى خي

ى
ّجخمرى األ مجتىيجشى ثيّمخل حى

ةً  يمغن ,الزّلّ ٍخمشمجعى
ى
جخمىل أ ى الٍمجمى اقي يىٍحمسىبى ىلعى ًجحمّيحمي يىحمسى

ءً  .يمغى حملى حجسى بىٍمجعخمشي احٍلييحلى نٍممصى
ى
مخفىٍحجس أ  /كى

جخمىامخفًييحمي  ًٍّن يمطى  جتى زِيى مخلى حملى ىّت حي بىن ... حمجى ىٍمخل يىٍحمسىًسٍ ممسى ٍحمل ل ىحلي اجّلًس مخلى يمغٍممشى
ى
 كىأ

ابِعُ  ٍمجعججلىمخلي ًًيحم  : َوالره  حى ًجحمّيحمي ممسري مخلى
ًمخفىمجتىيحمي ىمغيحلحمسق يمغى مجتىججلىّحملخمتى ًعى رٍيًًق ثيّمخل حى

ِمخف دى ّجخمرى ذىلًممقى يًف حمجى مجتىيجشى ٍف حى
ى
أ

ـً   حمقى رىممغى يًف ذىلًممقى الٍحملى يٍىيحمي إًذىا كى  .خى
اِمُس  اًت  : َواْْلَ ٍمخضججليييحمي ًمخلحملى الزّلّ  حى ّيحلحمسى ًذيحملى مجتىىمغى ٍف حى

ى
حمقٍ  ,أ ييٍجحسرًبيقي اججلٍمجعى ًجحمّيحمي ممسى

ءو يمغى ٍ جحمّيحمي ججلىحٍجمسى بًَشى
ى
ىحلي أ

ٍحمليىءي  جخمىل خى نٍيي الٍمجمى  خى إًّجحملى  .كى
جخمدو  ٍممسمجعي ًحمل اًٍحمل مى يًف احٍلىًحجسيًجحت يمطى  ) كى محمىًمحمىمجمى ٍحمس مخلى ةه يمغىججلٍيىٍىجسمحلي

ى
أ مخلي اٍمحمسى زي حجسى حمجى

ى
ىٍ أ ٍيمطحمتى

ى
 (إًذىا أ

يًب اججلّمخضيًِ 
ى
حملي ًمخلٍحمل مخفىٍجخمًؿ أ ٍحمجممسى

ى
ا أ ىجسى  /كىحجمى

 ُحْسووووِن اَلووووِبي ُيْسووووبِقِه َ ْ ُيْسووووبِهِ               ى َلووووْو َفَؽووووَ  اْلَع ِصووووُن ِ  ُمـَْاَفوووو

َة ادَُْلِزَمَ  َوَاُبو الَطِقِ  َاَح َل َعَذ ُاُموٍر ُمَاَلِخَ ٍة إِٓ َاْن َيُؽووَن  ْلََن اْبَن َمْسُعوٍد َذَرَ  احْلَ َل احْلَ ِِضَ

 .َاَص َر إََِل َهَبا ادَْْعـَى

اِدُس  ّحمسى  : َوالسه مجتىحجسى ٍف حى
ى
ٍمجمحمسً  أ ججلىىً كىذيّؿ اججلٍحمقى ّجخمةً  ,ًيمطّحمس اججلٍىمعى ّجمس ًحمقي حمجى

ى
اقي إًال أ جخمى ى حجمى

ججلى حجسو ممعى حمجى
ى
 ًمخلٍحمل أ ًجحمّيحمي مخلى

يمغى
حمسّ  ٍمجمحمسً  ,يمطى حجسى يًف جىٍىمغًممسًيحم ذيّؿ اججلٍحمقى اقي إاًل كىجمتى جخمى ججلىىيحمي حجمى حجسو ممعى حمجى

ى
 ًمخلٍحمل أ مخلى  .كى
ابِعُ  جخمى  : َوالسه ً لًججلٍمجمى ججلىىمغى جحسى ًة الٍحملي ّيحلحمسى يًف يمغىًحجسى مجتىىمغى ٍف حى

ى
ًب اذِلٍمحلًحمس اٍْلىًحمليًىحل يًف ادُلٍجيى ,لأ  ,ًمخلحملى اٍمحلتًممسى

ً اجّلٍىمغًجمس كىاججلًٍمجعٍحمسًض  بلمخلى ةً  ,كىممسى ٍجمتًحمس يًف اآلًىمححمسى
ى
ٍمجعًيحلجمسى . كىاأل اقي  ,ثيّمخل حى جخمى مخفى حجمى ىٍجخم كىاذى ّيحلحمسى ل يىمجتىىمغى جخمًؿ  ,ذى يجشي يًف حمجي
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ىحجسً 
ى
ى األ ٍيحلًجمس ذىلًممقى ىلعى ٍ  ,يمطى ججلىيتى ىنٍيً حمجى

تىنٍيً احٍلىتلى حٍلىٍىمغحمسًٍض لًمجمى ـكى  الّممسبلى ججلىيًٍمجمحملى ـى كيجخمممسممغ يمطى  ةيًف ذل,  آدى
ا ىجسى ا ,حجمى ىجسى  (1).احجمػكمحشرب حجمى
ّي ًف اّلَلً »/مخفؿ  أجحميحم  اجلِب يمطحمل كهلىجسا جحت  رى جىْفطى ْى ا َْ جى ٌى ًْري  ا جى ٍي ْ أىمححمسجمتيحم ، «ال

 .(2)أمححجس كاججلرتمخلىجسم
حجسة إحليحم كبني ا مجعىل أف مخلحمل جمتحجمحجس جحمىمغممسيحم كمخفحملممط حجمجخماق يمغجحمحمل جحتحملحمسة املحمتحجمحجسة كاملاكحجسة ًع

 .[09 انعنكبىث] ژېئ    ېئ   ېئ   ىئ   ىئىئ   ی    ی   ی    ی   جئ ژ  مخفؿ مجعىل /
ا يمطحمتين كأمحشبلن /  (3)محشيحجس اْلىحضحمسيف   مخفؿ احمل اْلجخمزم  $ مججل أمحمسن

, كحجمجخم اجحممجميؿ االمجتبلء ىلع املمخلحمل, كيمطحمسض محشجخمرة الزلات يمطججلييحم, مخلممط مخفحجسريحم ىلع جحميججلمجم,  حمطحمسيىمغن
 مخل اكف يف ممعري لكىمغ  مخلحمل َتيجشيججليحم, محلحملحمججخمب مجخمايمغمخف يف ىمحججلجخمة حمجيجشيمحم. يمغحمقججل/ كىمحيجشجخممحشن

ممسحمجف ا! حجم حجممحم يبني أجحتحمس اإليحملف, ال يف محشبلة ركمجعمجتني, كا, مخل محشمجعحجس يجخمممسممغ يمطججلييحم 
 الممسبلـ, كال ممسمجعحجس إال يف مخلمحتىحل ذلممق املحمقـ.

يمغهلل يمطججليسمخل ي إىمحجخماين, مججلجخما حمجهل, لجخم اكف كايمغمخف حجمجخماق, مخلحمل اكف يسجخمف؟! كمخفحممسجخما 
كحمجججل آدـ يمطججلييحم الممسبلـ, جحتمخل زجحمجخما حملزياف اججلمجعحمقىحل يمطحمقىب ججلممق اْلمخضي, كجحتحملحمسة  ني ججلممق احلججل

. ٍممصمجتٍمن   حجمىجسا اليجشرب, كاجمتمجعججلجخما يمغمجممخل احلؿ يمطحجسة يمطمحمحجس لك مي
كإف الزلات تلمجعحمسض ىلع املمخلحمل, يمغحملىت ججلحمقيمجم يف محشممغ حمجحمسبيحم كمخفحجس ىمححمس يمطمحميحم يمطممسيحلحمس 

 اتلحجسحمس لججلمجعجخمامخف, حجمحمسـ.
حمقجخمؿ هل/ مخفممغ ماكجحمممق, أجحم كمخل ككين أرل الجخمامخفممط يف مجعخمش أرشامحلمجم, كلممسف احلؿ ي

اىمحرتت جلىمغممسممق. يمغىمعي أمحمسق اجلحجسـ كابلاكء, يمغف أمخلحمل إىمححمساجمتيحم مخلحمل ججلممق اهلجخمة, لمخل خيحمسج إال 

                                                                        

ريمجترصؼ يممس (21,41ص),   ذـ اهلجخمل, أليب اججلىمغحمسج يمطحجس الحمسمححمل حمل اْلجخمزم (9)
 (9163)اليجشحمجيخمت املممسمحمحجسيف  (كالجخماديع 045)الممسججلممسججل اليجشحمجيحمجيف  محشحمجحمجيحم اججلمجعبلمخل االبلين  (2)

 ( .943)ص (4)
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 مخلحجسحجمجخمجحمن ْلحجسكش. ككمخل مخلحمل ححصجحسمحش زججل مخفحجسمخليحم, يمغحمل ارىمغمجع مجعحجسحجم.
 [;;0 يىصف] َعلَيْيَا َوتََصّدقْ / مخفلجخما يجخمـ الممسبلـ يمطججليمجممخل يجخمممسممغ إىمحجخمة ذؿ مىحل كمخلحمل

, كمخلحمل حجسحمس أحمججخماهلمخل, مخفس مخل حمحممجممخل كبني أىمحيمجممخل مخلحمل اججلىمغحمسكؽ, كإف اكجحم يمطحمسؼ ححصـ الحمسلىحل
  جخمبمجتمجممخل مخفججل؛ ألجحميحم ججلحجمس مخلحمل رمخفممط كىمحط محلحملحمل جحتجخمبيحم محشحمجيخمت.

.  لمخل يمحمحمترب, يمغف جمترب, يمغمجعًل كٌمو
 كرب يمطحمطمخل ًحجميخمشى

ججلمجعحمسض املممصمجتمجميت ىلع اجلىمغجخمس, كاممسمجتجخمجحتحمقجخما مخلحمل ْلمخل اْليىحل, كاجحمتمجمجخما  -إىمحجخماين-يمغمجتيحمقحمطجخما 
 احجم , يمغحمسبحمل مخلحجس الجخمادم يمغحمساح لحمسك. مجعجخمد إىل ججلمجعلججلىمعيمخل, إذا حمسازمخل ليجش

 يمطججليممق ي محمسيمغجخمع اججلحمقحجسر تلحمقجخمل, ال ممط يمطحمسحجم ىجسؿ املمجعيص! كمحشحمس /(1)كمخفؿ  $
كأرمخمش, يمغف ججلىمع اجلمجمي مخلحمل اليجشرب,  املممصمجتٍم, كإف أمخمش يمطمخضححص اهلجخمل يف حجمحمتري

 يمغحمجمجتسمخل كمخفىحل, يمغمجمجخم مخلحمقـ "مخلحمل لجخم أمخفممسمخل ىلع ا ألحمسق".
 .  رب يمطحملحمس, مخل اجحمبممسمخض يحجسق ِضب األرض دلرة لجخمال محش

كلجخمال جمتحجس أنجمس حمل اجلِض يف حمسؾ حجمجخماق, كمخفحجس ممسحملمجع مخلحمل آجحتر يمطحمسمخلمجتيحم/ "ججلنئ أححصمجمحجسين ا 
حجسو يحمقىحل حمجىت مخفمجتىحل, يمغججلمخل يمجعحمسؼ إال بمحمجحميحم حمجي

ي
" يمغمخفىحل يجخمـ أ ٍمحشمحمىممطي

ى
ا؛ ججلرييحمل ا مخل أ يمغججلجخمال  , مممصمجمحجسن

 ال سرس ممسحمل الحمسبيممط. حجمىجسا اججلمجعحمسـ, مخل اكف اجحمبممسط كجمتمجميحم يجخمـ حمجججلممغ/ كا,
 يمطججليممق, ىجسكؽ حمجبلكة محلممغ اليحلممغ يمطحمل املمحمَِم؛ يمغجحممجم ححصحمتحمسة محتحملحمس يمطحمس ادلجحمي كرشؼ 
اآلىمححمسة, كمخلىت اححصمجتحجس يمطمخضممصممق إىل مخل مجمجخمل, يمغبممسممش أجحممىحل الحمسجمتء إىل مخلحمل يمطمحمحجسق الحمسم الاكمىحل, 

 كمخفىحل/ مخفحجس يمطيىحل محشرب اججلمخضممط يف ممسجييحم اججلمجعحمتؼ, يمغمجعحمتىحل يل اججلمجعـ اذلم يمغييحم أَغث كأيمطرص.
يممق, ىمغيحلحمس يمغيحملحمل مخفمخضممط أكرث اججلمجعحملحمس يف اتلحمقجخمل كاججلمخضيمط, جحتمخل يمطحمسخمش هل يمغمجتمحم يف  يمطججل

ال ىحل -الجخممخف األىمحري, محليممغ جحممخضخمت محمسكيحم اْلحمسؼ يمغىمعحمسؽ كمخف اليجشمجعجخمد! أؼ كا لرلجحمي 
 إف أكجمت جحميججلمجم إيمطحمساض احلي! -لججلحمتمحم

                                                                        

 ( .932)صمحشيحجس اْلىحضحمسيف (9)
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إجحمحمل نممس اججلمجعيم ممسحمليحم كاممسمخل أييحم, أمخل ذكك األمخفحجسار, يمغألججلحمقب مخفىحل األنممسب مخفىحل يل/ 
 أجحم؟ كمخل يمطحملججلممق؟ كإىل أم مخلحمقـ ارىمغممط مخفحجسرؾ؟ مخلحمل

 ي مخلحمل ال ييجشرب حلحمط يمطحمل يممصمجتَم!  يمطججليممق, أحجسرم مخلحمل الحمسجمتىحل؟!
 إحليحم, جحمحمطحمس  -كا-الحمسجمتىحل  مخلحمل إذا ىمحبل حمل حي مخلحمل املحمجحمسـ, كمخفحجسر يمطججلييحم, كحمقججلحمقىحل يمطمخضممصن

 إىل جحمحمطحمس احلمخف إحليحم, يمغممسمجتىح مخلحمل إجمتججل حجمحمل يمغيحمل يسحمسحجميحم, يمغىجسحجم اججلمجعمخضححص.
  إال مخل ال تممصمجتَم, أك مخل ال يجشحجسؽ الممصمجمجخمة يمغييحم, أك مخل ال حمقحجسر يمطججلييحم!!محلجحمممق ال رتؾ جل

 محلىجسا كا ًعدممق! إذا يجشحجسمخف, أيمطمخضي محلرسة ال يجشججلخمت لممق, أك يف مجيمط يحملحجسحمججخمجحمممق.
, جل مخلمجعمججلمجتممق سجخمف حمجىت يتمحم كال جحمججل ال كا,! حجميمجمت  أىحضيممق, ىجسؿ ىمحليجشن

 .ا ـهمجترصؼ  .ميحلحمسكحجمممق ىلع كيجشرب مممصمجتمجميممق, كرتؾ
مخلمحتبل يمطحمطحملي يف مخل يمجتمجعججلمخف زتكي اجلىمغجمس   كمخفحجس رضب اإلمخلـ احمل اججلحمقيمخل  $

ٌؽ يمغحمقؿ / (1) مخلحجسارج الممسليحلنيكحمسكيممشمجم أكردق يف محلمجتيحم اْلججليىحل  ًحمطيمخله ححصى ىىحله يمطى يمغىجّلٍىمغجمسي جمتى
ى  ي إاًّل ىلعى ًحمسيمخفى هلى ًحمسو الى ىحضى  ممسى

ُ ّىحل. كىلكي ّحمس كىجمتى  اّلّلً يمطى
ًحمسيًمخف الّممسرٍيً إًىلى ٍف يىجٍمجتىًَمى  يًف ىحضى

ى
يّحجس أ ذىلًممقى اٍْلىىًىحل. يمغىبلى

ى  ٍحمل ي ى مخلى إًجحمّيحمي ججلىحىًممسريه ىلعى يًٍيحم. كى
ججلى ٍمجمىحله يمطى جخمى ممسى ٍحمل حجمي ٍمخل مخلى ًمخلمحمٍمجمي ججلىيًٍيحم كى ٌؽ يمطى جخمى ححصى ٍحمل حجمي ٍمخل مخلى ججلىًسّحمل ًمخلمحمٍمجمي ًٍيحم, كى قي إحًلى رّسى

ججلىيًٍيحم.  اّلّلي يمطى
ىته كى  حمقى خى , كى مجعيجخمبه كًٍديىه كىححصي

ى
يًف ذىلًممقى اٍْلىىًىحل أ , كى ؽه رٍبى ًججليمخفه كىححصى , كىيمطى مخته جخمٍممسى جخمٍؾه كىيمطى جخمده, كىححصى كيحجمي

ٍحمل  ىٍمخل يىسي ا ل ًذى
. يمغى ٍحجسًْلًنيى ٍحجمىحلى الججلّيًٍىحل الٍحملي

ى
 أ الى ًممسّيحملى . كى ى الّممسًًحمسيحملى جخمفى اججلّمخضًحمسيمخفى ىلعى ٍحمقمجتىًمخضمجعي جخمصه حى ييجشي ل كى
يًٍ اإٍلًىمحٍ  ًبيخمتي احٍلىًحمقنًي تىّمجتًحمقحجسي ًحمسى يجشى مى ًف, كى يحملى دي اإٍلً حجسى ٍمخل يمطي مجمي مجعى . مخلى جخمىاجحمًممطي ٍ ًًمجمٍمخل ًججلٍممقى الٍحملى ججلّحمقى إاًّل تىمجعى ىًت, كى
. بىنٍيى الّممسرٍيً ٍمخل كى ٍ ىحٍمحمىمجمي

ججلى جخمىاًىحضممطي كىحمجى بّمحتىٍ ًًمجمٍمخل ًججلٍممقى اججلٍحمقى ىممصى ت  كى
ىً  حمقى ـً خى  امخفًٍمجتحمجى ٍمخضًمجعًيحم كى ٍحمل رى كا خى حمسي حمتى ىّحمل يمطى ًًمجمٍمخل ل ٍخحمقى

ى
ى أ مجعيجخما ىلعى ى الّممسًًحمسيحملى ًذيًيحم رىجمتى ٍكرثى

ى
ًيحم. يمغىًّف أ

يىمجتّ  . ذى ٍمخل ًمخلمحمٍيحمي مجمي ىِجخمذي خيي ًيمطًيحم, كى جخمًدقً كىاٍرًىمغى مجعي ىِىجسري اجّلسى ًمخلٍحمل محشي ى مخفيججلًّ ذىلًممقى اٍْلىىًىحل حيي في ىلعى ًىمغمخفي كىالّممصيٍمخضى
                                                                        

(9) 2/9-2. ) 
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دّلي  يىمجتىجخمى جحمًحًّمجتًيحم. ذى ً الّممسًًحمس كى ًحمسيحملى ٍمجعممغي يمطى ى مخفيججلًّمجتًيحم, كىخمشى جخمًِؼ ىلعى جحسى جخمدي ذىلًممقى الٍحملي مجعي ري جخمًد كى ّحمقي الُيجشمجعي ممصى  ًمخلٍحمل مى
. يحمي اّلّلي حملى ٍحمل يمطىيجشى ـي مخلى جخم ٍمجعيجشي الٍحملى . كى جخمعي عي كىالحمسُجمتي  ذىلًممقى ااًلجحمًٍحمقمخضى

مجعى  مخضى ًذىا رى
, يمغى يحمي ًٍجخميىمغي ختى قي كى ًٍىجسيحمسي َتى ًىحضًممط, كى  رىًفى الّممسًحمسي يًف ذىلًممقى اٍْلىىًىحل اٍححصمجتىّحجس ًًيحم ًمحشيىحي اججلٍحمقى ّحملى لكي يحمي كى

ججلىىٍ ًججلٍممقى الٍحملى  / اٍجحمقى بىججلىممعى مخفيججلّمجتىيحمي جخمىارًضي كى محمٍيحمي يمطى كؿي خى ىحمسي , كى ىحلي الّممسرٍيي ىٍممسمجمي جحمن. كىًحمجيجىًىجسو ي مخلى
ى
ّحمل أ ُمجمي كًؼي لكي جحسى

ججلى  محمىًحجمًىحل. كىيمطى الٍحملى محمىًزًؿ كى ٍىمغيًض ًًيحم إًىلى الٍحملى  آًمخلمحمن. حي  كىاًممسمجعن ًحمسيحمقن يىحمسىل ىحضى , كى ىًمجمى حمقى ّحمقي خى ممصى مى يًٍيحم اججلّمخضًحمسيًمخف, كى
 , تي ًذيًيحم اإٍلًمخفىمخلى ـي. كى

ٍيمطبلى
ى
ٍكً الحمسمٍّحىًحمل.اأٍل ًيمطّحجسٍت لًحمسى

ي
 مخفىٍحجس أ

ثىىتي  , كى ي جىٍىمغجمسو يمطى حمتى , كىححصى و يمطى رٍبي ممسى , كىمحشى و ًحمسيحملى ًح مخفيّجخمةي يمطى بلى اججلٍىمغى ًة كى دى بىنٍيى الّممسمجعى ًٍحجس كى ىنٍيى اججلٍمجعى ذى
ججلٍو 
ًحمطيمخلً  , مخفى ٍممشًىحل اججلٍمجعى . كىاّلّلي ذيك اججلٍىمغى ءي ىممصى ٍحمل ي ٍممشىحلي بًيىًحجس اّلّلً ييًٍتيًيحم مخلى , يمغمجتمىحل حجمىجسا املمحتىحل   .احجم كىاججلٍىمغى

  محمحمتخمت , نممسؿ ا اإلًعجحم.

 

امليجشحمج لججلمجتجخمب كاجلحجسـ مخفؿ  كالججلممسف كمخلحمل أيمطحمطحمليحم دكاـ االممسمجتىمعىمغر ججلحمقججلمحلرثة اذلمحلحمس
 ژۉ   ې   ې   ې   ې      ىى   ائ    ائ   ەئەئ   ژ ا مجعىل

مجعيحم يمغحمجممص أك مخلمحميحلحمس , ىلع أحمجحجس اتلىمغممسري يف أم / ذمحلحمس ا أكرب مخلحمل أف يق مخل [078 انعنكبىث]
ممسحمججحميحم / ا , كيف اآلي األىمححمسل مخفؿ  اآلي , كهلىجسا مخفحمسف اليجشبلة ذلمحلحمس حلتني الحمسبممش حمحممجمحمل

ڀ   ٺ   ژ ,  [069  انزخزف] ژٹ   ٹ      ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ    ڦ    ڦ   ڦ   ژ 

 الممصيمطحمس /  مخفؿ اججلحمقخمت كهلىجسا هلمخل ألجحميحم  حيٌممسحمل [;06 اننضاء] ژٺ   ٺ   ٺ   ٿ    ٿ 
ػػحمل ػػحمسٍء يمطى ىٍممسػػؿ ال الحملى ػػٍىحل  ت ٍحمقمجتىػػحجسم ملحمقػػرف مخفػػحمسيحمل يمغػػلُُك                  مخفىحمسيمحمػػيحم يمطػػحمل كممسى  حى

كألف محشحجسأ اججلحمقججل كاججلىمعىمغججل اججليت تممس االجحممجمحملؾ يف املمجعػيص ال يحمسيججلمجمػ كيحمقممصػمجعمجم كيمخضمجمػحمس 
ملحمجحمسمخل يمغججلمجمػىجسا يجػيغ اججلحمقججل مخلمحممجم إال محلرثة اذلمحلحمس كاالممسمجتىمعىمغر كبتليل بمجتمجعحجس يمطحمل الممصمجمجخمات ا

 ا ذمحلػحمس كاالممسمجتىمعىمغر كمخفػحجس كاتلجخمب اذلمحلحمس سرثة أكمخفيحم يمجعحملحمس أف ملحمل ججلمخضيمح ملمجعيص كاآلجحتـ
ڤ   ڦ          ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ژ / ممسػحمججحميحم كمجعػىل  يمغحمقػؿ اْلمحمػ أحجمػىحل محشىمغ

ڄ   ڄ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ڍ   
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 كاالممسػمجتىمعىمغر, تلجخمبػ مخلػرشة أمجعجخمق ذجحم مخلمحممجممخل محشحجسر إذا/ أم [0468عًزاٌ آل] ژڍ 
ػ ربنػ هلػمخل أف ىجسمحلحمسكا لكحمل يحمسجمتمجعجخمف ىحل املمجعيص, يف يمجتحملدكا كلمخل  لك يف اذلجحمػجخمب يىمعىمغػحمس رحمجيحملن
 امخفرتيمغيحم. مخل ىلع كيمحمحجسـ يممسمجتىمعىمغحمس اججلمجعحجس داـ مخل كمخف,

  أف مخلحمل يمغجخماحجس اذلمحلحمس اججلمجعحمطيحمل كمخفحجس ذمحلحمس احمل اججلحمقيمخل  $
 إذا ذمحلحمس ا/   كيسرسق كيممس اخنمحمممسيحم يمغحمقؿ  مجعيحمكيحمقحمل الممصيمخضف يمخضحمسد أجحميحم

حجمحمسب كاخنججمس كىمححمس يمغف ذمحلحمس ا حجمجخم مخلحمقحملمجعمجتيحم اججليت يحمقحملممط مجم محلحمل يحمقحملممط املىمغممسحجس كالَّشيحمس 
ملحمقمخلممط اججليت حمسديمطيحم مخلحمل ممسيط كحمجحجسيحجس كيمطيص كحنجخمحجم يمغىجسمحلحمس ا يحمقحملممط الممصيمخضف كيمليحم 

ف ححصيمخضف املمخلحمل حجمحمسيبل كيذييحم اكلممسيط كاملحمقمخلممط اججليت ذم مخلحمل يِضب مجم كهلىجسا يسجخم
خمشيبل مممشىن مم يمجعىجسيحم كيحمقحملمجعيحم يحم مخلحمل ذمحلحمس ا كىحضيمطمجتيحم كيف أجحتحمس يمطحمل مجعخمش الممسججلممغ أف 

ألجحميحم لكحمل ايمطرتخمشيحم محش يمطججلييحم ؛  (1)الحمسجمتىحل مجعريق يف الممسىمغحمس ححصيمخضجحميحم محلحمل يمحميض املمخلحمل يمحميض
ممسيط اذلمحلحمس كاتلجخمجمتيحم كاالممسمجتىمعىمغر كاججلمخضيمط يمغممصيمخضجحميحم مخلمجعيحم يف يمطىجساب ححصحجسيحجس ججلحجمس حملزنججل 

ىمغجمتحمس اذلم حجمجخم مخلمجعيحم يف راحمج كديمط كهلىجسا يسجخمف مخفجخمي ًعي ححصحجسيحجسا يمغحملحمل لمخل يمجعىجسب ححصيمخضف اججل
ححصيمخضجحميحم يف حجمىجسق ادلار ىجسمحلحمس ا مجعىل كجخمحمجيحجسق كاممسمجتىمعىمغرق كىحضيمطمجتيحم يمطىجسيحم ححصيمخضجحميحم يف اآلىمححمسة 

كالممصيمخضف مخلمحمممط  (2)مجعىجساب اجلر يمغبل حجس للُك أحمجحجس أف يمجعىجسب ححصيمخضجحميحم أك يمجعىجسيحم ححصيمخضجحميحم
 كميجشحجسر للُك يمغحمجممص كمخلمحميحلحمس. 

 

 ني كاالممسمجتىمعجحت يحم كاالجحممخضحمساح ا كاتلِضع إىل كاالمجتمجمؿ ادلًعء كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل محلرثة
 مخضحمل كحجمىحل كمخل مخلمحممجم حمطمجمحمس مخل اججلىمغنت َيمحمممق كأفٍ  كماكحجسق, الممصيمخضف يمطمحمممق يرصؼ يحجسييحم أفٍ 

                                                                        

 (4047محمسيمغجخمًع كحمجممسمحميحم حمسمخفمخل )الممسججلممسججل اليجشحمجيحمجأكردق اججلمجعبلمخل األبلين / يف (9)

 (.2/236)حجساممط اججلىمغجخماحجس (2)
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كادلًعء,  ذلمحلحمس إال كمجؿو  مخلمحميجشو  ذات امحمسأةو  أمخلـ حممحممجتيحم يف الممسبلـ يمطججلييحم يجخمممسممغ جحت
  .[056يىصف]ژٺ   ٺ   ٺٺ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿٹ    ژ كاالمجتمجمؿ /
 مخلمحميحم كذمحلحمس  مجعىل ىلع أحمجحجس اتلىمغممسرييحمل يف اآلي . اممسمجتمجعذة يمغمجمىجسق
ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ    ک   ک      کک   گ   گ   گ   گ         ژ  /الممسبلـ يمطججلييحم كمخفؿ 

ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ژ  /مجعىل مخفؿ دًعء, كحجمىجسا [066يىصف] ژڳ   ڳ      ڳ   ڳ   ڱ 

 يمغمجتمىحل محليممغ رصيمغيحم ا يمطحمل الممصمجمجخمة املحملمحمجخميمط ،[067يىصف] ژڻڻ   ڻ       ۀ   ۀ        ہ   
 كجمتجخمد يمطمحمحجس ا إىل يججلمجتًحمت أف لججلمجعحجسً  يجيغ إجحميحم ػ اججلمجعججلحملء مجعخمش كادلًعء, كهلىجسا مخفؿ ذلمحلحمس
گ   گ   گ   ژ / الممسبلـ يمطججلييحم يجخمممسممغ حمقجخمؿججل كمخفٌجخميحم؛ حمججخمهًل  مخلحمل كيترٌبأ املمجعيجشيى أممسب

 مخلحمل يل يمغججلحجمس جحمىمغيس إىل كلكمجتّن إف/ أم [066 يىصف] ژگ         ڳ   ڳ      ڳ   ڳ   ڱ 
 .جحمىمغيس إىل سججلّن يمغبل اتٌلالكف, كيمطججليممق املممسمجتمجعف, أجحم كمخفٌجخمممق, حبجخملًممق إال مخفحجسرةه, جحمىمغيس

ْصبي /   اججلحمقحمسىحضِب  مخفؿ $
ى
ََ  أ ًٓ ْ

 املمجعيجشي اجمتمجتمحمب يف يب ججلمخضممغ لمخل إف/  أم   إًْلى
ُكوْ   يمغيمجم كمخفمجع

َ
 ممحمل أك , اذلـ كيممسمجتحمجمخف اإلجحتمخل يحمسس ممحمل/  أم  اْْلَاٌِلِيَ  ِنوَ  َوأ

 ا مجعجخمف إال ا مخلمجعيجشي يمطحمل يحملمجتمحمممط ال أحمجحجسا أف ىلع حجمىجسا كدؿ ؛ اْلمجمؿ يمطحملىحل يمجعحملىحل
 ا ـهكجخميمغيحمقيحم.

محيحجس ريض  حمل كأحمجممسحمل مخل يممسمجتمجعذ يحم يف حجمىجسا املحمقـ ادلًعء املجحتجخمر الجخمارد يف حمجحجسيجحت ححصلُك
/ ا يمطمحميحم  , مخفىؿى ءن ججلٍِحملًّن ديًعى , يمطى جخمؿى / يى رىممسي / مخفيججلٍي ُفمه إِِن َأُعوُذ بَِك ِمْن رََشِ َسْؿِعي،  »مخفىؿى ُقْل: الؾه

ي، َوِمْن رََشِ لَِساِن، َوِمْن رََشِ َقْؾبِي، َوِمْن رََشِ َمـِِقي  كاججلرتمخلىجسم داكد أجخم . ركاق "« َوِمْن رََشِ َبَنِ
 كأجحممجعمخل يحم مخلحمل دًعء كا أيمطججلمخل.(3)جممسيئكاججل

 

                                                                        

(كاججلمجعبلمخل الجخماديع  664رمخفمخل )محشحمجيخمت األدب املىمغحمسديف  كاحلحجسيجحت محشحمجيخمت محشحمجحمجيحم اججلمجعبلمخل األبلين  (9)
 (396رمخفمخل)اليجشحمجيخمت املممسمحمحجسيف  
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كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل مخلحمل يمغمجتمحم الممصمجمجخمات محلرثة بلكة اججلحمقحمساف كحجسحمس آييحم يمغجحميحم يمطبلج كأم 
ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ    ھ   ژ  يمطبلج كححصىمغء كأم ححصىمغء كهلىجسا مخفؿ ا مجعىل /

 . [5;0 اإلصزاء] ژھھ   ھ   ے   ے   ۓ     ۓ 
 اذلم احلحمقيّن, اججلمجعججلمخل ىلع مممصمجتحملىحل -اججلحمقحمساف-/ يمغجحميحم مخفؿ اججلمجعبلمخل الممسمجعحجسم  $
ا,.  أمحمس ختججلممغ ححصمجمجخمة لك يحم يحمسكؿ اذلم كاتلىجسمحلري, كالجخميمطمخض كجمتمجمججل, ححصمجم لك يحم حمسكؿ

 .كحجمىجسا مم ال يسد خيىف ىلع أحمجحجس. ا ـهالكمخليحم 
 مح,كر ححصىمغء, ًعمخل, اآلي كحجمىجسق يمطحمل اآلي /  كمخفؿ ججلحمليىجسق احمل يمطمحتيحملني  $
 مخلحمل األجمتممسـ كححصىمغء الممصمجمجخمات, كأمحمساض الممصمجمت, أمحمساض مخلحمل اججلحمقججلجخمب ححصىمغء يممصحملىحل

1).اجحممجتٍم . املممسمجتيجشمجعت األمحمساض
) 

يمغيحلمجتبي ا لكُيحم ممججلجخمءه ججلًمجعججلًٍمخل كابليًف اذلم يحمسكؿي يحم داءي الُممصمجمًت, كممججلجخمءه كمخفؿ /  $
ٍىمغججلو يمطحمل حجمىجسا اليحلمجتب ججلرّتممعيً كاججلرّتحجميً اذلم يىحمسكؿي يحم داءي الّممصمجمجخماًت, كليحلمحمّ  محم يف دى

 (2). اججلمجعحمسيحمس؛ اذلم لكُيحم ىمحريه 

 

كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل محشحمج اليجشحلني كأحجمىحل اججلىمغممشىحل كاالممسمجتحمقمخل كحمسؾ محشحمج األرشار 
االممسمجتحمقمخل كحمسؾ الممصمجمجخمات  ىلع كتممسيمطحجس مجعني اججليت األممسب اْلري مخلحمل أيمطحمطمخل أحجمىحل يمغيجشحمج

َْ »/ ا  الحمسممسجخمؿ ؿاملحمجحمسمخل ألجحميحم محلحمل مخف ٌى  ًْ زي ري حى
ى
ْس أ ِْظي , فىيْيى ًّ يًييً ًَ دى  ًدي

ى وي َعى السَجي

                                                                        

 ( .أ/ كجمتيحم ,239 رشيممش)ادلرب ىلع جحمجخمر يمغمجتكل( 9)
(.3/24)الَّشح املحملمجتممط( 2)
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ىالًوي   كيمغممسجخمؽ محشحمج مخلمجعيص اكف , كإف ذلممق ىلع محشحمج يمطىمغ كجحمحمساحجم محججليحم اكف يمغف(1) «ُيي
كحجممحم خمشممش مخلىمغيحجس جمتحجسا يمغيحمل يمجتمجعججلمخف حملحمل ييجشحمج اججلمجعحجس كمخلحمل َيجحم, كحجمىجسا  ذلممق ىلع محججليحم

جخمؿى اّلّلً يمطمحمحجس اججلرتمخلىجسم كممعريق   حمجحجسيجحت أيب حجمحمسيحمسة الممشممش حجمجخم الجخمارد يف  ّف رىممسي
ى
 أ

/ ؿى حمقى , ذى ججليجخمسو ى جحمىسو جمتي رىممغى ىلعى ًْ » كى زي ِ َْ شى ًٌ  ًْ ًْ ًِبىْيًكي ْدًْبيزي
ي
الى أ
ى
ؿى « ؟أ حمقى مجتيجخما, ذى يحلى / يمغىممسى مخفىؿى

جحمى خًبى  ٍىمحرًبٍ
ى
, أ جخمؿى اّلّلً / ىًلى يى رىممسي ىحله ؿى رىجمتي حمقى , ذى ّحمساتو ثى مى جحمى, مخفىؿى ذىلًممقى جحتىبلى ِ جحمى ًمخلٍحمل رشى ًْ : »رٍيً ْييزي دى

ُقي  َي شى ٌى الى ييْؤ ْييقي كى َْ الى ييْسَجى دى ٌى  ًْ زي ُ قي, كىشى ُ َي شى ٌى ييْؤ ْييقي كى َْ ييْسَجى دى «ٌى
يمغحملحمل ال يحمسَج  (2)
 مخفيىحل  مخلحمل يل مخفٍىحل /  ىمحريق كال يمخلحمل رشق يمغبلمجعحجس يمطمحميحم ممعمحميحمل كاججلمجعيحلجمس ججلمجعيحلجمس كمخفحجسيحملن

ْٔءً,  ": مخفىؿى  اجّلًِبِ  مخفؿ //  كذلا.  أجحم مخلحمل لممق أمخفجخمؿ يجشحمج رىوي اْلىيًيًص الَصاىًً  كىالَط ٌى

 
ى
ا أ ٌَ ً إ , كى ّي

ِْ ًٌ ْف حىبْخىاعى 
ى
ا أ ٌَ ً إ , كى مى

ًْزيى ْف حيي
ى
ا أ ٌَ ً ْطًم/ إ ًٍ  ال

اًموي افًًخ الًهيً, فىحى
ُى ْطًم كى ًٍ اًمًو ال حى ْف نى

 الًهيً 
ُىافًخي , كى ِيتىثن حينا طى ّي رً

ِْ ًٌ ًرى 
تًيرىثن "جتى حينا دى ًرى رً

ْف جتى
ى
ا أ ٌَ ً إ , كى مى

ًْسؽى ثًيىاةى ْف حيي
ى
ا أ ٌَ ً (3)/ إ

 

 

فّ 
ى
جخمرى  كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل حمجممشجخمر جملجمس أحجمىحل اججلمجعججلمخل  كاليجشرب ىلع ذلممق أًل ممشي ىلًًجمس  حمجي ءً  جمى ججلىحملى  اججلٍمجعي

ًمًججلنيى  ًٍِي ا مجم ًًمجعججلًٍحملًمجممخلٍ  اججلٍمجعى ججليجخم حيي يِمجتىى  بى اججلٍحمقي  الٍحملى حملى ًٍِي  محلى حمسي  حيي مخضى اجّلىتى ألف جملممسمجممخل  الٍجخمىاًىحلي  الٍحملى
رتاكح مخل ني اججلرتممعي يف ىمحري أك اتلحمجىجسيحمس مخلحمل رش كرب لكحمل اكجحم ممسب دايمغمجع ججلرتؾ 
مخلمجعيجشي أك َتحملىحل ىلع اتلحمجحملحجمس ججلىمغمجعىحل ىحضيمط أخمشممغ إىل مخل يمغيمجم مخلحمل حمجية اججلحمقججلجخمب كجحمحملء 

يف ادلجحمي كاآلىمححمسة كجحمحمسكؿ الممسيحليمحم كاتلججلَم مجم يمطحمل  اإليحملف كزاكة اجلىمغجمس كممسبيىحل الممسمجعدة
                                                                        

( , كحمجممسمحميحم 644/  2)اليجشحمجيحمج الممسججلممسججل يف  األبلين  كحمجممسمحميحم حجمحمسيحمسة  أيب داكد يمطحمل أجخم أىمححمسجمتيحم (9)
( .7111)اليجشحمجيخمت املممسمحمحجسيف  ححصيجحسمحم مخلحمقىحل 

اليجشحمجيخمت يف   ( , كحمجممسمحميحم ححصيجحسمحم مخلحمقىحل 2264رمخفمخل)محشحمجيخمت اججلرتمخلىجسميف   محشحمجحمجيحم اججلمجعبلمخل األبلين  (2)
 (.7414)املممسمحمحجس

 .  مجخمىس  أيب ركاق ابلجحسرم كمممسججلمخل يمطحمل (4)
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 املمجعيجشي كانَّشاح اليجشحجسر كسىمغري الممسحت كممعريحجم مخلحمل اججلىمغجخماحجس .
َسـَات واْلسـات يْذهبن /    (1)مخفؿ احمل اججلحمقيمخل  $ َفطؾب اْلعؾم من افضل اْْلَ

قِ  ِقَئات فجدير ان يؽون صؾب اْلعؾم اْبتَِغاء َوجه اَّلل يؽػر مايض من السه َئات فؼد دلّت السه

َسـَات واجل الطهاَعات  َسـَة َتحوها َفؽقف بَِم ُهَو من افضل اْْلَ قَئة اْْلَ الـنُصوص ان اِتَباع السه

عذ َحِديث ايب َداُود َواَّلل اْعَؾم َوقد روى َعن عؿر بن اْْلطاب رىض اَّلل  فالعؿدة عذ َذلِك ٓ

ُكوب مثل جبال هَتاَمة َفإِذا سؿع اْلعؾم َخاَف َعـُه ان الرجل لقخرج من مـزله َوَعؾِقِه من  الذن

 . َورجع َوَتاَب َفاْكَنف ال مـزله َوَلْقَس َعَؾْقِه َذْكب فالتػارقوا جَمالِس اْلعؾَمء
 أك رأل, إنممسجحمن أف لجخم كججلسحمل/    ز حمل اججلمجعحمسيحمس يمطحجس الممصييمح ممسحملحمج كيحمقجخمؿ $
 يحجسيمطجخمق أك , محشحجسرق يجَّشح ججلمجعججليحم مجعججلحملءاججل جملجمس حمجممشجخمر إىل يحجسيمطجخمق أف رأل ادلًعة مخلحمل دايمطي
 , كا أيمطججلمخل.(2) يمطججلييحم س يمغبل , األرحمجـ كمحشججل , الجخمادليحمل حمس إىل

 

 كمم يمجعيجشحملممق احلىجسر مخلحمل ًعمخف إيىجساء املممسججلحملني كاملممسججلحملت يف أيمطحمساخمشمجممخل كحلمجعججلمخل أف 
 ا يمطمحميحم جحمٍم مخفحجس أيمطحمساخمشمجممخل كاجحممجتمجمؾ كأذيمجتمجممخل كاجمت, أمحمس املممسججلحملني أيمطحمساض ىلع احلىمغظ
ک   ک   ژ/ مجعىل مخفؿ يمغحمقحجس ممسجمجتيحم, يف ا رممسجخمؿ يمطمحميحم كجحمٍم محلمجتيحم, يف مجعىل

 [.;08األحزاب] ژگ   گ    گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ 
ُ »/   ا رممسجخمؿ مخفؿ/ مخفؿ   حجمحمسيحمسة أيب يمطحمل(3)مممسججلمخل محشحمجيخمت يف كجحت لُكي

ٍي  ْ ى ال ًً َعى ْطيً ٍي ْ ّي ال ي, كىًغْسضي اهلي ٌى , كى ّي ٌي , دى ـه سىا ًً حى  . « ْطيً

                                                                        

 ( .9/99)مخلىمغمجتح دار الممسمجعدة (9)

 .  ـهمممسحمتججل يف رشيممش9393/  3/  21ججل يمطججلحملي مخلممط يمغممشيججلمجتيحم يف يجخمـ اْلحملمجع املجخمايمغمخف مخلحمق(2)

. (1074)حمسمخفمخل ( 4)
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 الَّشيىمغت, اججلمجعىمغيىمغت املممسججلحملت أيمطحمساض حجممجتممق يف ممسبن سحمل ال املممسججلمخل, أيمجم ا يمغمخف
 مخلحمل مخلمخضججل محلحمسامخلمجتمجممخل, كمحشيجحم ممسحملمجعمجتمجممخل, ىلع كاملحمجيمغحمط املممسججلحملني, أيمطحمساض محي يمغف

 اججلمجعي يججلمجتحملممسجخمف اذليحمل ـأمخل ابلب يممسحجس يمغلَّشع كهلىجسا َغييحم, مخلحمل كَغي اإلممسبلـ, مخلمخضججل
 أححصحجس كحيحمطحمس أيمطحمساخمشمجممخل, يف كيججلىمعجخما مممصيمطحمسحجممخل, َيحمسحمججخما أف مخلحمل لججلحملممسججلحملني يمغيحملمحممجعمجممخل كاجلحمقييجش
 مخفىحضمجعن, اججلحمقىجسؼ كحيحمسـ آمخلمحمجخما, اذليحمل يف اججلىمغحمجممص إححصيمط احلحمطحمس  مخلحمل محلرية كَيمجعججليحم َتحمسيحملن
 ججلىمغممسمخف يمطججلييحم كحيسمخل ححصمجمديحم, كيحملمحمممط جمترلة, جحتحملجحمني اججلحمقذؼ ىلع كيجخمجمت اذلجحمجخمب, محلحمس
 الممصممق إحليحم يمجتمخضحمسؽ ال حمل يت لمخل مخل كاآلىمححمسة, ادلجحمي يف األحلمخل اججلمجعىجساب كاممسمجتحمجحمقؽ كالججلمجعحمل
 مخفججلحمل حمجججل ىلع ححصمجمجخمد أربمجع ححصمجمدة أك زكج, هل يسحمل لمخل ممحمل محىحل, حمطمجمجخمر أك إمخفحمسار, مخلحمل

 .مجتحمجحمقمخف
 ىلع ايمطمجتحجساء يمغم كأمجخماهلمخل, املممسججلحملني أيمطحمساض حمجحمسـ كمجعىل رؾ ا كحجمىجسا يكحجس أف

 يمغ  كمخلمجعيجشي, حمجحمسامخل يمجعحجس يمغجحميحم مجعحجس, أم أك أىمححمسل, أذي أك ممعي اكف ءممسجخما املممسججلمخل, يمطحمسض
, »/مخفؿ   ا رممسجخمؿ أف كممعريحجمحمل(1)اليجشحمجيحمجني ًْ سي ْغسىاضى

ى
, كىأ ًْ ٔىاىىسي ْم

ى
, كىأ ًْ اءىزي ٌى فىإًَف ًد

ا,..." زى ْى  ًْ ًزي ا, ًف ةىْلى زى ْى  ًْ ًسكي ْٓ ا, ًف عى زى ْى  ًْ ًٌسي ْٔ ًث يى ٌى ْس حي , نى ـه سىا ًْ حى ِىسي   .احلحجسيجحت آىمححمس إىل ةىيْ

مجتًٍممق  كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل احليء مخلحمل اجلس كاْلجخمؼ مخلحمل اججلىمغممشيحمج يف ادلجحمي كاآلىمححمسة الممسرت  ًمجمى
 ككممصممغ اججلمجعر.

 -جحمحمطحمست يف األدججل ىلع احلمخف /  (2)محشيحجس اْلىحضحمس/ محلحمل يف  مخفؿ احمل اْلجخمزم  $ 

                                                                        

 ( 9691)  ( كمممسججلمخل913ابلجحسرم) (9)

(911-912)ص (2)
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يمغجخمجمتحجسمجم أكرث مخلحمل الحمسمىحل, كرأي مخلحمل أيمطحمتمجم/ أف اإلنممسف مخفحجس خي  مخل ال  -كمجعىل  ممسحمججحميحم
يمطججلييحم كلجخم مجعحجس حمجني, كيمحممخضمخف األلممسمحم يحم,  -ممسحمججحميحم  -يمغيحمطمجمحمسق ا  -يمطحمس كجمتىحل  -يحمسخمشق ا 

كربحمل أكمخفممط محشحمجىيحم يف آيمغ يىمغممشحمجيحم مجم ني اْلججلمخف؛ يمغييحلجخمف جمتجخمان للُك  كإف لمخل يممصحجمحجسق اجلس
, كذلممق؛ حلمجعججلمخل اجلس أف حجممحملممق مخلحمل َيزم ىلع الحمسلىحل, كال يمحمىمغممط ًمخلٍحمل مخل أىمحىف مخلحمل اذلجحمجخمب

رق كمخفحجسريحم حمجحمتب كال اممستمجتر, كال يممشع دلييحم يمطحملىحل ككىجسلممق خي  اإلنممسف اججلمخضيمط,  مخفىحجسى
يمغمجتحمطمجمحمس يمطججلييحم, كيمجتحمجحجسث اجلس مجم, كبكرث مخلمحممجم, حمجىت إجحممجممخل ال يمجعحمسيمغجخمف هل ذجحمن, كال يىجسمحلحمسكجحميحم 

ىحلى ًعمىحل إال ملحمجممسحمل؛ حًليٍمجعججلىمخلى أف حجممحملممق حملى ىٍمجعحمسًؼي حمجؿ  رًب ال ييممشيممط خى كإف مخفججلجخمب اجلس تلى
يمغجحميحم  -مجعىل  -الممصجحسمحش, كَتيحم, أك ق, كىجسمخليحم, أك حملحجسحمجيحم كٍذمخفى مخل يمجتحمجحمقمخف حمحميحم كبني ا 

كمخل أمحشججلخمت يمطحجس مخل حمحميحم كبني اْلججلمخف دكف أف يمحمحمطحمس إىل  يسىمغييحم لّك حجمّمخل, كيحجسيمغممط يمطمحميحم لك رش
 . احجمق ذاًمخل حمجمخلحجس كًعد مخلحمقيجشجخمدق, اجحممجعيحلجمس إال احلمخف

 اإليحملفً  محلحملؿً  يمطبلمخلي  حجمجخم الرسِ  يف ا يمغمجتحمقجخمل اْلحملججل / كيف كمخفؿ احمل رجمت  $
 . املمخلمحمني مخفججلجخمب يف اثلمحمءى  ليجشحمجيحم ا إججلحمقء يف يمطحمطيمخل جحتريه  كهل ,

ّ  مخل / احلحجسيجحت كيف  رسى
ى
يحمسةن  يمطحجسه  أ  كإفٍ  , ىمحرينا يمغجحسريه  إفٍ  يمطبلجحمين  رًدىاءحجم ا أججلبممسيحم إال رسى

ا   . مخفجخمهل مخلحمل مممسمجعجخمدو  احمل يمطحمل كريكم محمسيمغجخمًعن , حجمىجسا ريكم(1) يمغَّشٌ رشن
زمخل حًلىّمجتًمخف / ادلرداء  أجخم كمخفؿ $  , يممصمجعحمس ال كحجمجخم املمخلمحمني مخفججلجخمبي  ججلمجعمحميحم أفٍ  أحمجحجسي
 (2)املمخلمحمني. مخفججلجخمب يف ابلىمعخمشى  هل ا يمغيججليق , ا حملمجعيص خيججلجخم

ييجشي الحمسجمتىحل إفّ /   اتلييمُ  ممسججليحملفي  مخفؿ $  كيمطججلييحم يمغييجشخمت لرسِ ا يف اذلجحمى  حلى

                                                                        

 كحجمجخم , يحم , ممسىمغيف احمل جمتمحمحجسب يمطحمل(  9116)  هل ,األكممسممش , كيف( 2/9912)اليحلري يف اججلمخضرباين/  أىمححمسجمتيحم (9)
ا  خمشمجعيممغ حمجحجسيجحت  . ييجشخمت الجمتحجسن

 .(  9/293)احلججلي يف جحممجعيمخل أجخم/  أىمححمسجمتيحم (2)
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 (1)مخلىجستلييحم .
 إىمحجخماجحميحم, إىل ييجءي  جحتمخل , ا كبنيى  حمحميحم يمغيحمل اذلجحم حلىجسجحم اججلمجعحجس إفّ /  ممعريق كمخفؿ $
جحتىحمسى  يمغريكف
ى
 األيمطحملؿ ىجسّرات املحمتزم احلِمخف  اإًلهل كجمتجخمدً  ىلع األدججل أيمطحمطمخل ًمخلحمل كحجمىجسا , يمطججلييحم ذلممق أ

ق يممشيممط كال اآلىمححمسة, مخفىحل ادلجحمي يف  اممستمجتر, كال حمجحمتب مخفحجسريحم مخلحمل يمحمىمغممط كال , ًعمىحلو  يمطحملىحلي  يمطمحمحجسى
حملٍ  يمغلممسمجعيحجسي   حمحميحم مخل ا أمحشججلخمت ا كبنيى  حمحميحم مخل أمحشججلخمت مخلحمل يمغجحمّيحم ا كبنيى  حمحمىيحم مخل أمحشججلخمت مخلى
  هل اجّلس مخلحمل حمجمخلحجسق ًعد ا, بممسجحسممش اجلًس  حممخلحجسى  اتلحملجمس كمخلحمل اْلججلمخف, كبني ا ـه كال  .ذامخلن

 مخلحمل أحمجحجسا يىمغممشخمت ال أجحميحم اججلمجعدة أجمتحمسل مجعىل ا ىمعرت بممسرت ا يمطججليممق كىمحري اججلمجعحمقجخمب]ألف
 .(2)محمسة[ أكؿ

 كحييجشىحل يمغييحم مخل يف اليجشحجسكر, املممسمجتجخمر, كأمخل يجخمـ اججلحمقيمخل يمغمجمجخم احلجخمـ اذلم يحمطمجمحمس يمغييحم
 كتممصمجمحجس كالجخميبلت كحمطمجمحمس احلرسات .الاكذب مخلحمل اليجشدؽ كيمجتحملزي احلحمقمخف, كسممصممغ
ک   گ   گ   ژ  / ىمحيمغي يمطججلييحم ال ختىف اذلم اججلمجعحمطيمخل املججلممق يحجسم ني جحمحمقممغ يجخمـ اْلجخمارح

 [43 ،>0 انطارق] ژڃ   ڃ       چ        چ   چ   چ     ڇ   ڇ     ڇ    ڇ    ژ [ ;04 احلالت] ژگ   گ      ڳ 
 يمغمهلل اممسرت يمطجخمرامحم كآمخلحمل ركًعمحم كجخميمغمحم مممسججلحملني. 

 

ىي    ججلي يمغحمسح, اججلمجعحجسك ٌم اججليت/ كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل اججلمجعحمطيحمل احلىجسر مخلحمل ححصحمل األيمطحجساء الّممصحملى
كترس حمجممسحجسؾ كحمسيخمت مخلىمعممشممق يمغبل  تػ ح عدوك اْلعدا  صَمت  تورثمجعحجسكق يمغملمجعيص  زنؿ

نٍيً  الممسمجتمجعذة مخلحمل ذلممق يمغً   يحمسمحجخمجحمممق حمجيجىجس كمخفحجس أمحمس اجلِب   (3)الّيجشًحمجيحمجى رٍيًًحجمحملى دى  , كى

                                                                        

 .(  4/49 )احلججلي يف جحممجعيمخل أجخم/  أىمححمسجمتيحم (9)

 ( .9/249)حجسري الحمساكم (2)

. (1151)( كمممسججلمخل 7777ابلجحسرم )( 4)
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حملٍ  يًب  خى
ى
ةى  أ يٍحمسى حمسى حملٍ   حجمي َٔذيكا» /  مخفىؿى   اجّلًِبِ  خى َْ  ةًاىّلَلً  تىػى رً  ًٌ ْٓ ءً  جى ْرؾً  , اْْلىالى  كىدى
اءً, ٔءً  الَغلى اءً  كىضي ضى احىثً  اىْلى ٍى اءً  كىعى ْغرى

ى
مخفىحجسٍ « اأْل ىكى  كى حمسّ  اّلّلي  حمجى ّىحل  يمطى حملٍ  كىجمتى ججلىيٍيحمً  ميجخمىسى  خى ـي  يمطى  الّممسبلى

جحمّيحمي 
ى
كمخفحجس مخفيىحل  [0483 األعزاف] ژڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    چ ژ /  مخفىؿى  أ

 األيمطحجساء . ححصحمل ابلبلء أححصحجس
 ححصحمل ممعري يمغمجتمجمجخمف اججلىمغىت ىلع حملحمس مخفحجس امليجش لك / يمطمجت  حمل ا يمطحجس كمخفؿ $

 األيمطحجساء كححصحمل اججلحمقممشء كممسجخمء الممصحمقء كدرؾ ابلبلء جمتمجمحجس األيمطحجساء يمغمهلل إجحم جحممجعجخمذ ممق مخلحمل
 كب اتلجخميمغيمخف . 

حمل اججلمجعجخمامحشمخل اججلىمغحمسع إىل اليجشبلة كاالجحمسب يمطججليمجم يمطمحمحجس ىمحجخميمغممق مخلحمل الجخممخفجخمع يف ححصمجمجخمة كمخل
/  مجعىل ا مخفؿ املمجمحملت يف حمحمسمخل ألف اليجشبلة  محمٍم يمطحمل اججلىمغحمجممصء كاملمحميحلحمس كيمطجخمف

يمغحمقحجسر إخمشيمط اليجشبلة  [078 انبمزة] ژۓ   ﮲﮳   ﮴   ﮵   ﮶     ﮷      ﮸    ۓژ
ہ   ہ   ہ      ھ   ھ   ھ   ھ    ژ يسجخمف االمجتبلء لممصمجمجخمات محلحمل مخفؿ مجعىل/

كبحمقحجسر االحجممجتحملـ كاججلمجعمحمي مجم كإمخفمخلمجتمجم ىلع كجمتمجممجم  [>08يزيى] ژےے   ۓ   ۓ   ﮲ 
ۅ   ۅۉ   ۉ   ې   ې     ژ يسجخمف ابلمجعحجس يمطحمل الممصمجمجخمات محلحمل يف مخفجخمهل مجعىل/

كال ححصممق أف الكـ ا حمجمخف ال ححصممق يمغييحم كيحمقني ال  [078 انعنكبىث] ژې   ې      ى 
 أمخفيحمل اليجشبلة ىلع الجخمجمتيحم احلحمقييق كىلع اليحليىمغي املمخضججلجخمب.  يمجتجحسججلممغ كذلممق أذا

ه /  مخفؿ اججلمجعبلمخل احمل اججلحمقيمخل  $ ايمغًمجعى ه لًججلِيجشّحمجً, دى ًيمغحمطى ٍججلىىه لًججلِحمسٍزًؽ, حمجى ةي جمى كىالّيجشبلى
ه لًججلّمحمىمغٍ  ٍىمغحمسًحمجى ه لًججلٍجخمىٍجمتًيحم, مخلي ىيِممشى ججلًٍ, مخلي ِجخميىه لًججلٍحمقى حمقى ٍدكىاًء, مخلي

ى
ةه لؤًٍل ٍمخضحمسىدى ذىل, مخلى

ى
ًىحل, لؤًٍل ممسى ٍىجسًحجمىه لًججلٍيحلى ًجمس, مخلي

ه  ًيمغحمطى ججلًٍ, حمجى ةه لًججلٍحمقى محمىِجخمرى ِىجسيىه لًججلُحمسكًح, مخلي ىمعى ه لًججلّيجشٍحجسًر, مخلي رًحمجى جخمىل, ححصى ًحملّحجسةه لًججلٍحمقي جخمىاًرًح, مي ه لًججلٍحمتى جىِممصمخضى  مخلي
ِحمسبىه  حمقى ًف مخلي ةه ًمخلحملى الّممصيٍمخضى ًٍمجعحجسى ً, مخلي كى ى بًلىه لًججلرٍبى ً, جمتى ه لًججلمحمٍِحمقحملى ايمغًمجعى ً, دى  ًمخلحملى الحمسمٍّحىًحمل. لًججلمحمٍِمجعحملى
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ْؿَؾةِ  جخمىاِد َوبِاْْلُ , كىدىيمغًٍممط الٍحملى حملى مخفيجخمىاحجمي ججلًٍ, كى ًف كىاججلٍحمقى ًحمتيه يًف ًحمجٍىمغًمخض ًمحشّحمجً ابٍلىحجسى ًثريه يمطى
ٍ
 ى / يمغىججلىمجمى

ُمخض  فى حمجى ٍك ىًججلّيو إًاّل اكى
ى
ٍك حًمٍمحمىو أ

ى
اءو أ ٍك دى

ى
و أ حجمى ًف ًمجعى بلى  اٍبمجتيًٌلى رىجمتي مخلى , كى حملى محمٍمجمي   الّحمسًديىً خى حملى ٌِل ًمخلمحمٍمجمي يجشى الٍحملي

. ٍممسججلىمخلى
ى
ًمخفىمجتييحمي أ مخفىّىحل, كىًعى

ى
 أ

 ًمخلحملى اتّلٍيحلًحمليًىحل  ّحمقمجمى ٍيمطًمخضيىٍ حمجى
ي
 ًإذىا أ الى ًممسّيحملى كًر ادُلٍجيى, كى ي ًحمتيه يًف دىيمغًٍممط رشي ًثريه يمطى

ٍ
ًة ى لًججلّيجشبلى كى

الى اٍممسمجتيٍحمتًججلىٍ  ًة, كى كري ادُلٍجيى كىاآٍلًىمححمسى ي ٍ رشي  اٍممسمجتيٍحجسيمغًمجعى حملى بىًىحضمحمن, ذى ا كى ًحجمحمسن  حمطى
رًسُ   ًة, كى  ًًحملمحتًٍىحل الّيجشبلى حملى حًليمجمي يجشى ى مخفىٍحجسًر ًمحشججلىً مى ّىحل, كىىلعى ّحمس كىجمتى ةى ًمحشججلىه ًّلّلً يمطى ّف الّيجشبلى

ى
 ذىلًممقى أ

ٍممسى
ى
كًر أ محمٍيحمي ًمخلحملى الَُّشي ممطي خى تيٍحمقمخضى , كى ٍجخمىابيمجمى

ى
ىرٍيىاًت أ ججلىيًٍيحم ًمخلحملى اٍْل ّىحل تيٍىمغمجتىخمتي يمطى ّحمس كىجمتى ِبًيحم يمطى ًٍحجس ًحمسى , اججلٍمجعى بيمجمى

جخمىاُد اتّلٍجخمًذيًمخف  ججلىيًٍيحم مى يًىمغيخمشي يمطى ي كى , كىالّحمساحمجى ي كىاججلًٍىمعىنى ًمحميحملى , كىاججلٍىمعى ًذيىي كىالِيجشّحمجي ّىحل, كىاججلٍمجعى ّحمس كىجمتى ِبًيحم يمطى ًمخلٍحمل رى
ًٍيحم. ه ًإحلى رًيمطى ممسى مي يًٍيحم, كى ى ةه دلى ى ٍِضى  حمي ُمجمى , لكي اتي ّ احي كىالٍحملىرسى يمغٍحمسى

ى
, كىاأٍل  (1)(ا ـهالكمخليحم .كىاجّلًمجعيمخلي

أف مخفحمسة اججلمجعني  -اجلِب أم -كأىمحرب/  (2)ىحضحمسيمخف اهلحمتحمسني/ يف  كمخفؿ  $
اليجشبلة  يفيمخضحملنئ اججلحمقججل لجخممحشجخمؿ إحلمجم كحمخمش ذليحم كيمغحمسحمجيحم كرسكرق كبمجمحمتمجتيحم إجحمحمل حجمجخم  اججليت
محشججل  كحمجممشجخمر ني يحجسييحم كمخلمحمجمتة هل كامخفرتاب مخلمحميحم, يمغيحليممغ ال سجخمف مخفحمسة  ٌم اججليت

اججلمجعني, ككيممغ حمقحمس يمطني املحمج بممسجخماحجم. يمغذا حمجيجشىحل لججلمحمىمغجمس حجمىجسا احلمخض اْلججليىحل يمغم يمغحمقحمس 
يحم, كأم ممعىن يمغمجم حمجىت ججلمجتىمغ إحليحم؟ كال حييجشىحل هل حجمىجسا حمجىت يمحمحمقججل ىحضمجعمجم خيىش مخلمجع

كييجشري جمنممس ججلمخضيمجع اججلحمقججل, يمغمجتيجشري ىجسلممق مخلمخضحملمحم مجعحجس أف اكجحم لجخمامخل, كإجحمحمل يجشري 
مخلمخضحملمحم مجعحجس دؿ محشىمغمجم كاجحمحمقبلب ىحضمجعمجم, الممسمجتىمعمحمء اججلحمقججل حمل كمحشىحل إحليحم مخلحمل جحمجخمر احلمخف 

كبرصق كححصمجعحمسق كبَّشق كيمطحمطحمليحم كحلحمليحم كدمخليحم كممسحمس  جمتىحل جمتبلهل, يمغحمتحمسل أجحتحمس ذلممق اجلجخمر يف ممسحملمجعيحم
مخلىمغمحشججليحم, كأحمجط جبمجميحم مخلحمل يمغجخممخفيحم كَتمجتيحم كيحمليمحميحم كيممسرق كىمحججلىمغيحم كأمخلمخليحم, كمحشرت ذايحم جحمجخمرا 
كمحشر يمطحملججليحم جحمجخمرا, كمخفجخمهل جحمجخمرا, كمخلحجسىمحججليحم جحمجخمرا كَمحمسجمتيحم جحمجخمرا كاكف يف مخلمجعمحتيحم ممحمل اجحممجمحمس هل جحمجخمرق 

                                                                        

 (3/413) زاد املمجعد(9)

 99)ص(2)
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 يمغحمقمخضممط يحم اْلرس.
مجم يمطحمل اتلمخضكؿ إىل الممصمجمجخمات اججليت جخمجمت  كإذا كمحشججل اجلىمغجمس إىل حجمىجسق احلؿ اممسمجتىمعمحم

امخفمجتحمجـ احلحجسكد املممسجحسجخمىحض, كاتلحمقيمطحجس يمطحمل األمجخمر املمخضججلجخمب املحمسممعجخمب, يمغف يمغحمقحمسحجم إىل الممصمجمجخمات 
حجمجخم املجخمجمت هل اتلحمقيمطحجس يمطحمل املحمسممعجخمب املمخضججلجخمب, كأيممش يمغمجتحمقيمطحجسحجم يمطحمل املمخضججلجخمب حمحممجمحمل 

رحجم أمخفجخمل هل مخلحمل ايمغمجتحمق مجخمجمت ججلىمغحمقحمسحجم إىل الممصمجمجخمات, يمغلُك مخلمحممجمحمل مجخمجمت لآلىمححمس, كحمسؾ األكامحمس
ژ  إىل الممصمجمجخمات, يمغجحميحم حبممس مخفيـ اججلمجعحجس ألمحمس حجسيمغممط يمطمحميحم جمتيجخمش الممصمجمجخمة, محلحمل مخفؿ مجعىل/

ی   ی       ژ, كمخفؿ مجعىل/ [ 78]انعنكبىث0  ژۉ   ې   ې   ې   ې      ىى   

(, [;06 احلج] ژی   جئ   حئ   مئىئ    ممطي يمغيحلحملؿ ادليمغممط كاملحجسايمغمجع كيف اججلحمقحمساءة األىمححمسل )يحجسذى
 (ا ـهالكمخليحم  ممس مخفجخمة اإليحملف كخمشمجعىمغيحمحب

 املمجعيص مخلحمل اتلجحسججلمحش إىل / كحجمجخم يبني الممسبيىحل كمخفؿ اججلمجعبلمخل احمل يمطمحتيحملني  $
كأحمجممسحمل يشء حجمجخم حمكججل إحمجممشر اججلحمقججل يف اليجشبلة, حجمىجسا حجمجخم  اجلىمغجخمس مخفؿ /) يف املممسمجتحمجيحلحمل

املمجممخل, يمجعّن/ إذا مخفحجسرت أف َتِض مخفججلممق يف اليجشبلة لكحمل محشججلي يمغيمطججلمخل أف حجمىجسا يمغمجتخمت ب 
قِمِ ري, ألف ا مخفؿ يف اججلحمقحمسآف اليحلحمسيمخل/ ىمح

َ
مممسمجتحمقيحمل  ايمغمجعججلمجم/ يمجعّن [078انعنكبىث] الّصالةَ  َوأ

 يمغبَّش اليجشبلة أمخفحمل يمغذا[ 78]انعنكبىث0  ژې   ې   ې      ىى   ژ  /  ْلري, حملمخلن
َا/ مجعىل كمخفؿ  ىلع ىحل يمغحمقممش ادلجحمي مججلحملت ىلع ججلحجمس [078انبمزة] َوالّصالةِ  ةِالّصْبِ  َواْشَتعِييُ
 يمطحمس ا رمح مخلحمل ييس كربحمل جحمىمغممسيحم يف اذلجحمجخمب يمجتمجعحمطمخل اذلم األخ حجمىجسا يمغكيص. يشء لك
 ىلع اليجشبلة إمخفمخل يممسمجتمخضيممط مخل حمقحجسر حيكؿ كأف جحمىمغممسيحم, مخلحمل الجخمحجممخل حجمىجسا يمجعحجس ف أكمحشييحم جمتىحل,
ا ـه .(الممسبلمخل كججلسمخل جل ا كنممسؿ املىمغمجتح, حجمجخم كحجمىجسا ادلكاء, حجمجخم حجمىجسا يمغف املمخضججلجخمب, الجخمجمتيحم
 (1)مخليحمالك

                                                                        

 .ججلحمقءات ابلب املىمغمجتجخمحمخلحمل  (9)
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كمم يمجعيجشحملممق مخلحمل الممصمجمجخمات حمسؾ ممسحملع اججلىمعمحمء ألجحميحم حمسيحجس الحمسجحم كرمخفي الممصيمخضف كمخلمجميمخت  
 الممصمجمجخمات .

حًلًحجس اجّلمخفً  $ , محشمخفىؿى يىًحمسيحجسي ٍبحملي الٍجخمى ّيى مخلى
ي
مخلٍ / " يى ىًّن أ , إًيّزي ًجحمّيحمي  كىاججلًٍىمعمحمىءى

, احٍلىيى حيمحمًٍحمقمحشي  يمغى ءى
يىًحمسيحجسي  ةى,كى كءى حمسي ـي الٍحملي يىٍمجمًحجس ةى, كى إًجحمّيحمي  يًف الّممصٍمجمجخمى ىمحميجخمبه  كى ًحمل  حلى , يمغىًٍف  يمطى ىحلي الُممسٍيحلحمسي ٍىمغمجعى  حى ىحلي مخلى يىٍىمغمجعى اٍْلىٍحملًحمس, كى

اًخيىي الِحمسىنى  ءى إًّف اججلًٍىمعمحمىءى دى ِمحميجخمقي اججلجِممسى , يمغىحمتى  يّحجس يمغىًيمطًججلنيى
محمٍمجتيٍمخل الى  (1).محلي

 (/494/ 93ججلىمغمجتكل )يف ا/ محلحمل  مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ احمل يحملي ك $

ًمخلحملٍ  ... مخفٍجخمىل كى
ى
 أ يِمختي  مخلى مجمى ى  حي ًحمجممصى ىًّ  اججلٍىمغى حمى حمسىضه ًمخلٍحمل اججلًٍمجعٍممصًمخف, كى يحملى يًف مخفيججليجخمبًًمجمٍمخل مى ًر اذّلً ٍححصمجعى

ى
دي أ إنٍممصى

ّحمسؾى ا لًممقى حمجى ىّن ًىجسى ِّنى إذىا دى ىمعى ًّف الٍحملي
ٍمخضًحمسبىً؛ يمغى ٍمحشجخمىاًت الٍحملي

ى
 ًأٍل ًمجمى ِحجسمخلى حمقى مخلي جخمىاًحمجًححص كى ججليجخمبى اججلٍىمغى ججلٍحمقي

ذً  ججلٍي يًف ًعى فى اججلٍحمقى إًٍف اكى قي, كى
ؤي يىٍحمقجخمىل ىبلى , كى يحمي حمسىخمشي  يىًمجميمختي مى حجمى جخمىاًحمجًححص, يمغىًمجعمحمٍحجسى ىًّ اججلٍىمغى ى إىلى حمى ًحمسيممشى يىو الٍحملى

ٍريىي الِحمسجحمى  مخفىؿى بىٍمجعخمشي الّممسججلىًممغ/ اججلًٍىمعمحمىءي ري حملى , محلى حمسىخمشن ىحلى ًذيًيحم مى مجعى , جمتى   احجم.ًمخلٍحمل ذىلًممقى
/ كمخلحمل األمحمس املمجعججلجخمـ يمطمحمحجس اججلحمقجخمـ أف املحمسأة إذا اممسمجتيجشمجع   مخفؿ احمل اججلحمقيمخلك $
يممسحملمجعمجم محشجخمت اججلىمعمحمء, يمغحمجيجىجسو مجعمخض الججليف ؛ كحجمىجسا ألف املحمسأة ىلع رسيمجع  الحمسجمتىحل اجمتمجتمجمحجس أف ي

ا يمغذا اكف اليجشجخمت ججلىمعمحمء محشر اجحمىمغمجعهل مخلحمل كجمتمجمني  :االجحمىمغمجعؿ لؤلمحشجخمات جمتحجسن

حْيىمى يىا »جنممص حمجدييحم/ أل /  مخلحمل جمتمجم اليجشجخمت, كمخلحمل جمتمجم مخلمجعمحمق؛ كهلىجسا مخفؿ اجلِب كى
ٔىارًيسً 

ؾى ةًاىلى ْيرى كى ثي ري ىغى
ْ
ْن
ى
أمخل إذا اجمتمجتحملممط إىل حجمىجسق الحمسمخفي ادٌلؼ كالممص  يمجعّن اججلجممسء(2) «أ

 .يمغججلجخم حمجججل املحمسأة مخلحمل محشجخمت حلججل مخلحمل حجمىجسا اججلىمعمحمء كالحمسمخفمحش تلجحسمحمجحت كاتليحلرس,

ا لججليجشيف  يمغججلمجعحملحمس ا زمخل مخلحمل حمجحمسة محشرت ججلىمعمحمء مخلحمل ابلىمعي, ككمخل مخلحمل حمجٌحمس أمحشخمت يحم يمطحجسن
 ني اججلرباي, ككمخل مخلحمل مخلمجعىف  مخفيحمجن مجعٌحمسض هل يمغمىس  أك اليجشي, ككمخل مخلحمل ممعيجخمر ٌحجسؿ يحم اممسحملن

                                                                        

 (.996)حمل اْلجخمزم, , الذـ اهلجخملاجحمحمطحمس/  (9)

 ( 2424 ) كمممسججلمخل(6969) أىمححمسجمتيحم ابلجحسرم (2)
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 (1). احجم كمخفحجس حمجججلٌ يحم أجحمجخماع ابلبلي
/ (2)يف مممسججل الممسحملعجحمحمسحجم األممسحملعيف محلمجتب /  كمخفؿ احليمغمخض احمل رجمت  $
ججلً اجلىمغجخمسي  كمحشًممغ  ىلع املممصمجتحملىحلي  كاججلىمعمحمءي  مخلحمل الُيجشجخمىر اْلحمليججلً  -ِيحم, كالّممصىمعًممغ يحم حمج ىلع مخل جمتي

يحم  ييثريي مخل محلحملحملى يف اجلىمغجخمًس مخلحمل - يحم, كخيحمسجمتي ِحمسؾي اججلمخضممطى كيحمسيمطحمتي يممصِجخمؽي إحلمجم, كحيي ججلممق املحمجًٌ كي
ُزق إىل املمجعيًص أًزا يمطحمل االيمطمجتحجساؿً  كمخفحجس ايمغمجتينت بممسحملع اججلىمعمحمء,  كهلىجسا ًريىحل/ إجحميحم رمخفيي الحمسجحم كيي

مخل اممس مجمي يحم إىل اججلمجعممصًمخف, كيمغيمجتمحمجخماىمحججلمخفه محلمحتريه يمغىمححمسّجمتى يف ديمحمًمجممخل, يمغججلجخم لمخل يحمسًد جحمٌمحش رصيخمت يف َتحمسيًمخل  مجتحمليمطي
 ججلحمقيًس  اججلىمعمحمًء لممصمجعًحمس اذلم يجخممحشممغي يمغييحم اجلحمطًحمس إىل الُيجشجخمًر  ىلع الُيجشجخمري اْلحمليججل لاكفى حمّحمسمخلن

ـي   اجلحمطحمسي إحلمجم لممصمجمجخمًة, ليحلمجتًب كالممسمحمً كإمجع مخلحمل ييمجعمجتُحجس يحم مخلحمل يمطججلحملءً  اْلحمليججلً اججليت حيحمس
 .األمخلً 

ىحلي بممسحملع األكمحشًؼ  ىحلي جلحمطًحمس كاملممصحجمحجسًة, يمغيحلىجسلممق َتيجشي حمل َتيجشي كاجمتمجتبلًمجم مخلحمل .يمغّف اججلىمغمجتمحمى محلى
 .احجم الممصمجعًحمس املجخمزكًف املحمجحمسؾ لججلممصمجمجخماًت 

ًِبُ  $ ٍحمسىحضي ًّس اججلٍحمقي يجخم اججلٍمجعى
ى
ـي أ   اإٍلًمخلى

مخفىؿى ّمخل :كى
ى
اًمخلريي  أ حمسى ٍكىري  الٍحملى

ى
) كىاأٍل جخمبىي (  يمغىبلى اججلمخضىحلكىاججلٍيحلي

 ٍ ىججلى خيي ًّحملً اٍْل
ى
ي ًمخلٍحمل الّممسججلىًممغ كىأ ي مخفىٍجخمهلي ٍمجعمجتىربى حجسو ًمّحملٍحمل حي حمجى

ى
ٍحمل أ ٍممط خى ٍممسحملى

ى
ىٍمخل أ ل  كى ًيمطمجمى ًٍحمسيًمخل اٍممسًمجتحملى ًممغ مجتىججلىممغي يًف َتى

دً  ممسى جخمىاًت كىاججلٍىمغى يِمختي الّممصمجمى مجمى مي جخمًؽ كى ممسي جخمًر كىاججلٍىمغي ٍحجمًىحل اٍْليحملي
ى
ري أ جخمى ًححصمجعى ـي كىحجمي ٍحمسي يٍممغى الى حيى كى , كى ٍحمل ييًبيخمتي ذىلًممقى  مخلى

يحمي  ًثيحملى
ٍ
ى الى تىٍىمغًممسيمخفى يمغىًيمطًججلًيحم كى ًٍحمسيًحملًيحم كى ّممق يًف َتى ىممصي ىٍمخل ي لًممقى ل ىجسى فى محلى  اكى مخلى جخمًف؟ كى حمتي الٍحملي   (3). احجمكى

جخمدو  / كمخفؿ اججلمجعبلمخل احمل اججلحمقيمخل  $ ٍممسمجعي  مخفىؿى اٍبحملي مى حملى ًّف اججلًٍىمعمحمىءى محلى
جخمى  يمغى حجمي

جحمى   ًعى جحمّيحمي مخلى
ى
حجسى اجّلسي أ حجمى مخفىٍحجس ححصى ٍريىي الِحمسجحمى, كى ٌب ري الى ححصى ٍ, كى بىىمعى ةه ًإاّل كى

ى
أ الى اٍمحمسى , كى حجسى يمغىممسى ًِبٌ إاًّل كى قي محشى

                                                                        

 ( .239)صإَغجحت الججلمجمىمغف(9)

(2) (361. ) 

 .(2/449)اليحلحمس امخفرتاؼ يمطحمل الحمسكاجمتحمس يمطحمل جحمحمقبل اجحممجتٍم (4)
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إاًّل, َٓ  إاًّل كى ٓه  َشْقٌخ  َو فً  إِ ٍحجمى ًحمل اججلرٍبي ٍىمعًّن يمطى إاًّل, كىاججلًٍمجعيىفي ًمخلٍحمل ذىلًممقى حي  (1). ا ـهالكمخليحم كى
 مخلمخضمخف مخضكججلىمغ ملممسحملق مجخمايمغمخف اممسمخل يمغمجمجخم الحمسجحم رمخفي -أم اججلىمعمحمء-تممسحمليمجتيحم كمخفؿ / كأمخل $
 يمطيض. حمل اججلىمغممشيىحل يمطحمل مخلمجعحمسكيمغ اججلتممسحملي كحجمىجسق مخلمحميحم أجنممط الحمسجحم رًف يف يمغججلحجمس ملمجعمحمق

 محلمحمت يمغييحم كجحميحم جلىمغؽ اججلحمقججل محشممع يف جحتري هل ىمحجخماص لججلىمعمحمء أف يمغيمطججلمخل كمخفؿ /
  ملء. الحمسرع
 يمغف يمغييحم حمل كاججلمجعحملىحل كحجسحمسق اججلحمقحمسآف يمغمجممخل يمطحمل كييجشحجسق اججلحمقججل يججلَم أجحميحم/  ىمحجخمامحشيحم يمغحملحمل 
 اع يمطحمل يمحمٍم اججلحمقحمسآف يمغف اتلممشد مخلحمل حمحممجمحمل مل أحجسا اججلحمقججل يف َيمجتحملمجعف ال ىمعمحمءكاججل اججلحمقحمسآف
 ىمحمخضجخمات اع يمطحمل كيمحمٍم اججليغ كأممسب اجلىمغجخمس ححصمجمجخمات كجمجحم ججلمجعىمغ كيمحمس اهلجخمل

 اكمخلمحممجم يمغيثري اججليغ ححصمجمجخمات إىل اجلىمغجخمس كيمجميمخت كحيممسمحميحم لكيحم ذلممق ممشحجس يمحمس كاججلىمعمحمء الممصيمخضف
كاْلحملحمس  يمغمجمجخم كمججليخمت مججليحمج لك كمحشىحل إىل كيممسجخممخفمجم مخفيخمت لك إىل كحيحمسكمجم مخفىحضمحممجم كيحمسيمطمخت
 كحمجججليىمغيحم كجحميحم كرخمشيمجعيحم اْلحملحمس محشمحمجخم يمغجحميحم رحجمف يمغحمسممس اججلحمقخمت ىلع مجمييحمتمجمحمل كيف بلف رخمشيمجع
 رشيمجع حمحممجمحمل كأحمجسمخل يىمغممسيمح ال اذلم اإلىمحء يمطحمقحجس حمحممجمحمل الممصيمخضف يمطحمقحجس كمحشحجسيحمقيحم كىمححجسيمحميحم
 ماكمخلحمل يف يمجتىمعججلىمعىحل اججلمجعحمقىحل كممسجخمس املحمسكءة كممسرؽ اججلحمقججل جمتممسجخمس كحجمجخم جممسيمح ال اججليت الجخميمغء
 كالممصمجمجخمة اهلجخمل مخلحمل يمغييحم مخل يمغيثري اتلجحسيىحل حمىحل إىل كيحجسب األيمغحجسة رساحمس ىلع كيمخضججلممط اججلحمقججلجخمب
 اججلمجعحمقىحل كبمجمء الجخممخفر ممسحمل كيمطججلييحم الحمسجمتىحل حمسل يمغحمحم كاحلحملمخف كالحمسيمطجخمجحم كالحمسمخفيمط كالممسجحسيمغ
 يمطحمقججليحم جحمحمقمحش حليحمإ كمخلؿ اججلىمعمحمء اممسمجتحملممط يمغذا اججلحمقحمسآف كحمجبلكة اإلممسبلـ ككمخفر اإليحملف كبمجمحمت
 ا إىل كححصاك ححصيمخضجحميحم يحم كيمغحمسح كمخفرق يمطمحميحم كختًل مجمؤق كيمغرمخفيحم محمسكءيحم كذحجم حمجيؤق كمخفىحل
 كاحمجحجس محشحجسر يف يمطحجسكؾ مخفحمسآف كبني حّن جتحملممط ال يرب/  كمخفؿ مخفحمسآجحميحم يمطججلييحم كجحتحمقىحل إيحملجحميحم مجعىل

 الجخممخفر مخلحمل كاجحممجتحمقىحل يسمجتحمليحم اكف مخل رسق مخلحمل كأحجسل يممسمجتحمقحمجيحم الممسحملع مخفىحل اكف مخل يمغممسمجتحمجممسحمل
 كاليحلىجسب . ا ـهالكمخليحم. الالكـ محلرثة إىل يحليمحمكالممس

                                                                        

 (.9/394)مخلحجسارج الممسليحلني (9)
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كمم يمجعيمحمممق ىلع حمسؾ الممصمجمجخمات كيمجعيجشحملممق مخلمحممجم ىجسمحلحمس مخل أيمطحجس ا ألحجمىحل اججلمجعىمغؼ مخلحمل جحممجعيمخل 
 كممسججلجخمة األيمغحمساح, بلديف اْلمحم كمخل أيمطحجس ألحجمىحل اججلىمغحمتجخمر مخلحمل يمطىجساب يف اجلر كاْلمحم ٌم 

 كحمسؾ املحمجحمسـ كاججلمجعحملىحل اتلممشحمجي يمطحجسـ ىلع مخلىمغمخضجخمرة كاجلىمغجمس املمخلمحمني رحمجؿ كحمممش األحمجحمساف,
, كال ري  كمممصؽ يمطحمقت مخلحمل اججلمخضحمسيمخف يف مخل هل كيىجسلىحل , اليجشمجعب يمطججليمجم يمجمٌجخمف حملحمقىحل إال

 يممسري كحجمجخم , اججلمجعحملىحل مممصحمق يمطججلييحم مجمجخمف األجمتحمس يمجعججلمخل أف االحمجتممسب يجيس األمجعب يمغذلم
 . كاألرض الممسحملجخمات يمطحمسخمشمجم جمتمحم يرتؾ املحمجحمسـ يمغحمسبحمل ىمغجخميحم بممسبمجم لمخل إذا جحميحم كيمجعججلمخل

 .كاملمجتمجع اججليت ٌم رسيمجع االجحمحمقممشء يمغملجخميمغمخف حجمجخم اذلم يحمقرف ني ذلممق اجلمجعيمخل كبني الممصمجمجخمة
يف ادُلجحمي اججليت  الّممصمجمجخماًت  إىل حمليىحلى  إذا ًىمحٍىمغى أفٍ  / مخفؿ اججلمجعبلمخل احمل يمطمحتيحملني  $

؛ يمغمجتىجسمحلّ  ي مجتٍمجعى ى اآلىمححمسةيمغيمجم الحملي مجتٍمجعى إذا رأل مخل يمجعًحمتييحم ًمخلحمل ادُلجحمي مخفؿ/  كهلىجسا اكف جحمبُيمحمى  .ٍحمس مخلي
حٍححصي اآلًىمححمسةً » حٍححصى يمطى يمجعّن/ إجمتن لممق, ًمخلحمل أجمتًىحل أٍف يسىخمتى « بلّيممقى »يمغيحمقجخمؿ/ (1)« بلّيممقى إّف اججلمجعى

ييحمقىحل ىلع ا مجتىًممط ادُلجحمي, ذى , جحتمخل يجخمِىحضحمل اجّلىمغجمسى مًجىحى اجّلٍىمغًجمس؛ حمجىت ال ىمعرّت حمل ححصحجمحجست ًمخلحمل مخلي
حٍححصي اآلىمححمسة»كيحمقجخمؿ/  حٍححصى يمطى جخمؿي ا « إف اججلمجعى ؽى رىممسي حجسى كا؛ إّف  ال يمطحححصي ادُلجحمي. كمحشى

اججلمجعحححصى يمطحححصي اآلًىمححمسًة, يمغجحميحم يمطحححصه دامخله كجحممجعيمخله ال محمىمعيمحشى يمغييحم, خًببلًؼ يمطحًححص ادُلجحمي يمغجحميحم 
 (2).. جحممخفمحشه مخلمحمّىمعمحشه زاًىحله 
 أممسب ممعممشيحم كَيحجمحجسكف يمجتحمتمحمجخمف اذليحمل لججلحملمجتحمقني ا أيمطحجس مخل ىجسمحلحمس أيمجم املممسججلمخل إف

ابلمجعحجس يمطحمل الممصمجمجخمة املحملمحمجخميمط كمخفحجس  ىلع يمجعني مخل أيمطحمطمخل مخلحمل هلجخم كرد ححصمجمجخمامجم محلمجتمجم يف أجحمىمغممسمجممخل
                                                                        

(9) محمسممسبلن مخفؿ احليمغمخض/ حجمىجسا  ( مخلحمل حمجحجسيجحت جمحجمحجس413ػ  413/  9)املممسمحمحجس حمسي املممسمحمحجسأىمححمسجمتيحم الممصيمغيع يف
 .محمسممسىحل
 ( .99/3)الَّشح املحملمجتممط (2)
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 اججلمجعحمطيمخل ملحمل حمسؾ املمجعيجشي ىمحجخميمغ مخلحمل ا يف أدججل محلمحترية مخلمجعحمسكيمغ . األجمتحمس مخلحمل كرد
 ىلع يمجعحمسض ,املجخميمغمخف احلزـ /يمغججلمجعمخفىحل(1)ىمغممسريقيف   مخفؿ اججلمجعبلمخل الممسمجعحجسم  $
 احلتلني/ يمغم حملجخميت, أف حجس كال مخل, مخفحجس أجحمممق مخفحجسرم/ جلىمغممسيحم كيحمقجخمؿ احلججل, حجمىجسق جحمىمغممسيحم

 دلار اججلمجعحملىحل, أـ الممسرحمج, األجحممجعـ محلمجتحملمجتممط مجم كاتلحملمجتممط ادلار, حجمىجسق حمسىمححمسؼ االممعرتار ختمجتريحمل؟
 مخلحمل اججلمجعحجس جخميمغيمخف يمجعحمسؼ يمغمجمىجسا األيمطني؟ كزل األجحمىمغجمس تممصمجتمجمييحم  مخل كيمغيمجم كحمطججلمجم, دامخل أكججلمجم
 ا ـهالكمخليحم . .ىمحرساجحميحم مخلحمل كرحبيحم الجحميحم,ىمحىجس

 ىجسمحلحمس, ملحمل محمسجمتحمسة ذلممق يسجخمف اججلمجعىجساب, دار يف ججلمجعيجشيحم مجعىل ا أيمطحجس مخل كحجميحلىجسا ىجسمحلحمس
 رص, نممسؿ ا أف يحمسزمخفمحم احلحمقحمط كأف َيمحمبمحم اججلىمعىمغججل. ملحمل كمخلمحممجمة

 مخلحمل املممسججلمخل حييم املجخمت ألف ىجسمحلحمسكمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ىجسمحلحمس املجخمت كمحمساريحم كاجحمحمقمخضع األيمطحملؿ 
 , جحممجعججليحم رشاؾ مخلحمل أدىن املجخمت أف يمطججلمخل إذا ألجحميحم يمجتمجعحجساحجم يمغبل ا حمجحجسكد يمطمحمحجس ,كيجخممخفىمغيحم اججلرتدم
 يف يمجتحملدل أك يحمسؿ, أف جحمىمغممسيحم هل تممسجخمؿ يمغيحليممغ , حلحمطت مجعحجس سجخمف مخفحجس ممسيمطمجتيحم كأف

 يجخمخمشممط, كأجحميحم ممس كممسيحلحمسايحم املجخمت كأحجمجخماؿ , كخمشيحمقيحم ككحمجممصمجتيحم كحمطججلحملمجتيحم ,كأمخلمخليحم اججلحمقرب االحنحمساؼ
ا يمغف الممشيمخف الججلحمجحجس ذلممق كيف احلىمغحمسة ججلممق يف ا يمغحمسيحجسن  , جحمجخممخلمجم مخلحمل اجلىمغجمس يجخممخفمخض مم حجمىجسا كحمجيحجسن

 كحمسؽ . ربمجم إىل يمغمجتمجعجخمد , ممعىمغججلمجتمجم مخلحمل كيجمجممجم
  املحمسض يحمقكـ أف يجيغ أجحميحم كيمغيجشىحل اْلمخضب يف حجمىجسا/  مخفؿ احمل اْلجخمزم  $
مخل يسىمغيحم يمطحمل يمغحملحمل اكف مخفججليحم مخفممسين ححصحجسيحجس اججلحمقممسجخمة, كججلحجمس يمطمحمحجسق مخلحمل املحمسامخف  :ممشحجسق

 (2).  اْلمخض, مخفجخمـ ذلممق ىجسمحلحمس املجخمت, كحمرضة املحمجمجتِضيحمل

                                                                        

 . [ 391 ص] (9)

 ( .931)صمحشيحجس اْلىحضحمس (2)
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 / يمغيحمقجخمؿ املجخمت ىجسمحلحمس أمحشحمجيحم يجخميص  محشًل اجلِب اكف حجمىجسا كألجمتىحل
اًت »  ـً الذََّلَ اًذ ْى كا ًذْنسى  ْكًِثي
ى
 .(1) «أ

ًمحتريو ًمحملّ  $
بىنٍيى محلى جخمًٍت ىحًٍّن كى ؿى ًذٍمحلحمسي الٍحملى / حمجى يًب رىاًححصحجسو

ى
بًيممطي ٍبحملي أ ىٍجخم مخفىؿى رى ل ًة, كى رى ًريحجسي ًمخلحملى اتِلحمتى

ي
 أ

ؽى ًذٍمحلحمسي  جخمًٍت  يمغىرى ًٌٍل,  مخفىججلًٍِب  الٍحملى فى رى ٍحمل اكى ًججلممغى مخلى ىمحى
ي
ٍف أ
ى
ىٍجخمال أ ل ّ مخفىججلًٍِب, كى ى حجسى يلعى ٍىمغممسى ٍف حى

ى
ىًممصيي أ , ْلى ن يمطى ممسى
جخمتى  مي

ى
ىّت أ ًّن حمجى ٍممسيحلى جحمىً اٍْلىّجحمىي مى  يف ىمعحملسكاالجحم دلجحمي االممعرتار مخلحمل احلىجسر يمغحلىجسر .(2)ججلىاكى

ححصمجمجخمامجم, يمغف مخلمجتع ادلجحمي مخفججليىحل كمىحل أيحمل اججلحمقحمسكف الممسججلىمغ كأيحمل األممخل اججلىمعحمسة كأيحمل اآلء 
  (3)كاألجمتحجساد كججلحمقحجس أحمجممسحمل مخلحمل مخفؿ

 فؽووومْ  اخلؾوووِن  ُراِوووَ  ادووووُت عوووذ

 

 فوووَم ِموووْن َوْوووٍم وافـوووى موووْن ُدوْل  

 ايووووَن كؿوووو وُد ورـعوووو ُن وَموووونْ  

 

 مؾوووووَك اْلموووووَ  ووَّل وعوووووَ ْل  

 ايوووَن ف عووووُن وَمووونْ ايوووَن عووو د   

 

 رفوووَم اْلهووو اَم َموووْن يسوووؿْم  وووْم  

 ايووَن َمووْن شوو دوا وصوو دوا وبـوووا 

 

 هؾووووَك الؽوووومن و ْ تغووووِن الؼؾووووْم  

 ايووَن اربوو ُب احلهوو  اهووُم الـّفووى 

 

 ايوووَن اهوووُم العؾوووِم والؼووووُم اْلَُوْل  

 

 

 شووووووقعقد ان رووووووَل مووووووـفم 

 

 وشوووقه ي فووو عَل  مووو  ّقووود فعوووم 

  
 

مخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل اتلحمجٌل حملاكرـ األىمحبلؽ مخلحمل محلحمسـ اججلمخضممط كرشؼ اجلىمغجمس كيمطججلجخم اهلحمل ك
كيمطىمغ اإلزار كحمجىمغمخض اججلمجعمجمحجس كاألمخلجحم كلكمجم َب ىلع املحمسء أف يسجخمف مخلمجتمجع لججلممصمجمجخمات يمغبل حجس 

                                                                        

( كاحلزمخل 2362ػ  2331( كاحمل حمجف )2/3232( كاحمل مخلجمتيحم )2/31( كاججلرتمخلىجسل )9/232أىمححمسجمتيحم اججلجممسىئ ) (9)
. (622)اإلركاءيف  كمحشحمجحمجيحم اججلمجعبلمخل األبلين  (3/429)
 ( .3/99)احلججليأجخم جحممجعيمخل يف ركاق  (2)

 يف ال مخليمجتيحم املممصمجمجخمرة . األيت الحمل الجخمردم  (4)
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 يمطحمل اًْلبلؿ, كاتلجحسٌل كمجيىحل األىمحبلؽ, حملحمجممسحمل اجلس مخلمجعمججل ىلع اجلىمغجمس مخلحمل جخمىحضني
ا  / يحمقجخمؿ إذ ؛ املحمسممسججلني ممسيحجس يمجعجحت كألجمتججليحم ادليحمل, مممسججلّحملت مخلحمل كحجمىجسا مممسكمجم ٍى إًَج

ؽً  ْدالى
ى
اىً ى اأْل ًى صى ٍِ تى

ي
 (1) . ةيًػْرجي أًل
ًْ »/  كمخفؿ ِىسي اًض حى

ى
ًث أ ٌى ـى اىًليىا ْٔ ا يى ْيًطن ًٌِِن َمى  ًْ ّبًسي ْكسى

ى
َ كىأ ًْ إًِلى ِتسي حى

ى
َْ أ ًٌ إًَف 

ْدالىكنا
ى
ًٌزيىاًف »/ مخفؿ  اجلِب , كيف احلحجسيجحت اآلىمححمس اليجشحمجيخمت أف(2) «أ وي ًف  ْثلى

ى
ءه أ ْ ا َشى ٌى

َو 
طى قو حى

يي َْ دي ًٌ ًث  ٌى ـى اىًليىا ْٔ ًَ يى ًٌ ْؤ ٍي
ْ  (3). «ال

َْ » /  كمخفؿ  ئًوى خى َي اخليييًق, كىضي ْط ٔىل اهللً كىحي / تىْل اؿى , ذىلى َِثى ا ييْرًدوي اّنلَاسى اْلى ٌى  ً
ْكِثى
ى
أ

/ اؿى , ذىلى ا ييْرًدوي اّنلَاسى اّنلَارى ٌى  ً ْكِثى
ى
ْسجي  أ ًي كىاىفى .« اىفى

(4)
 

(5) كيحمقجخمؿ أيممش
ا» ٓى اًضفى فى يىْسسىقي ضى ا, كى ٓى اذى ْشى

ى
ٔرً كأ مي

ي
اًِلى اأْل ػى ٌى ًُب  «إًَف اهللى حيي

 كاآليت. (6)
 مخلمجعججلجخممخل.  كايمغحمسة ممسىمغممسيمغمجم يمطحمل كمحمٍم األىمحبلؽ, حملاكرـ اتلحمجٌل ىلع َتجحت اججليت كاألحمجديجحت

 ك اهلحملمخل ىمحممسممس ىلع يسجخمف أف يغيج ابلاكء ك كرحمجمخل ا احمل اْلجخمزم حمجيجحت مخفؿ / $
 (7) اججلمجعحمطيمخل. اججلمجعٌل  إال مخفجخمة ال ك حمججخمؿ ال

                                                                        

 . ه ي ة  عن ايب ( 133/  2)  امحد و ( 271)  رّقمادػ د اْلدب   البخ ري رواه (3)

, كمحشحمجحمجيحم اججلمجعبلمخل األبلين  ممعريق ك حجمحمسيحمسة أيب يمطحمل محشحمجح كجمتجخمق مخلحمل مخلمجتيجشىحل محشحمجيخمت حمجحجسيجحت اججلرب / حجمجخم يمطحجس احمل مخفؿ
( حمجحجسيجحت حمجممسحمل.9494يف اليجشحمجيخمت املممسمحمحجس) ( كمخفؿ ححصيجحسمحم مخلحمقىحل 33)اليجشحمجيحمجيف  

 ( .919)اليجشحمجيحمجيف   جمتحمس ريض ا يمطمحميحم كحمجممسمحميحم اججلمجعبلمخل األبلين  اججلرتمخلىجسم يمطحمل أىمححمسجمتيحم (2)

أىمححمسجمتيحم أجخم داكد كاججلرتمخلىجسم كزاد يمغييحم كإف محشحمج حمجممسحمل اْلججلمخف حلججلممع درجمت محشحمج اليجشجخمـ كاليجشبلة كاحلحجسيجحت  (4)
( .9149)اليجشحمجيخمت املممسمحمحجس محشحمجيخمت يف

 (199)اليجشحمجيحمجيف   حمجممسمحميحم اججلمجعبلمخل األبلين (3)

 (9629)اليجشحمجيحمجيف   محشحمجحمجيحم اججلمجعبلمخل األبلين  (3)

( .9629) لججلمجعبلمخل األبلين الممسججلممسججل اليجشحمجيحمجكحجمجخم َمحمسج يف ( 2213ركاق اججلمخضرباين رمخفمخل ) (6)
 (211)صمحشيحجس اْلىحضحمس (9)
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كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل مىحلء اججلىمغحمساغ حمل حجمجخم مخلىمغيحجس مخلحمل يمطججلمخل جحميمغممط أك أمجخمر مخلىمغيحجسة محلمجتحمترة حمجبلؿ 
 كلك حبممس حجمججليحم كاممسمجتمجعحجسادق.. محلمحترية حجمىجسا كحنجخم ذلممق ككممسىحل محشمحميمط, أك زرايمط أك

كمخلحمل أيمطحمطمخل األححصيء رضرنا ىلع اججلمجعحجس مخضتليحم كيمغحمساممعيحم, يمغف /   مخفؿ احمل اججلحمقيمخل $
يمغملمجممخل أف  (1)اجلىمغجمس ال حمقمجعحجس يمغرممع, ىحل إف لمخل يممصىمعججلمجم حمل يمحمىمغمجعمجم ححصىمعججلمجتيحم حمل يِضق كال حجس

 حمل جحمىمغممسممق تممصىمعىحل  فَرَْغَت  فَإِذَا/  مجعىل ا مخفؿ محلحمل دجحميؾ أك ديمحمممق يف يمحمىمغمجعممق داحملن
إًَلى   [:0 انشزح] فَاىَْصْب  ْب  ِّبمى رى  كى يمغجمتمجتمجمحجس  ادلجحمي يف يمطحملىحل مخلحمل يمغحمسممع يمغذا [;0 انشزح] فىاْرغى

 اجليمغمجع األرشىحض كممسحملع اججلمجعججلمخل كىحضججل اججلحمقحمسآف كبلكة ا محلىجسمحلحمس اآلىمححمسة يمطحملىحل مخلحمل يمطحملىحل يف
 آىمححمس يف يمغحجسأ ادلجحمي أيمطحملؿ مخلحمل يمطحملىحل مخلحمل يمغحمسممع كإذا , ىمححمسل يمغحجسأ ىحضيمط مخلحمل يمغحمسممع كإذا...
 أك يمغحمسمحش جلىمغممسممق حجسع يمغبل , بلىحضىحل حلمخف ححصىمعججلمجتممق تممصىمعججلمجم لمخل أف اجلىمغجمس ألف , كحجميحلىجسا... 
 . يمغحمجممص مخلحمل اججلىمغجخماحمجححص أك مخلمجعيجشي مخلحمل املمجعيص يف ىمغيحلحمس يمغحمساغ كمخف
 جحمىمغممسممق رتؾ يمغبل اجليمغممط, كاججلمجعججلمخل اليجشججلخمت, كاججلمجعحملىحل اإليحملف, خبجخماىحضحمس جحمىمغممسممق تممصىمعىحل إجحمحمل ك
 مخلمخفي احمل يحمقجخمؿ محلحمل .حجس بلىحضىحل كال ححصىمعججلمجتممق حلمخف تممصىمعججلمجم لمخل إف يمغجلىمغجمس لججلممصيمخضف, جحممجمن

حمسى  مخلحمل/    اْلجخمزي حملى  , يمطججلييحم كاتلجخملك , كىمحممصحمجتيحم , كذمحلحمسق مجعىل ا مخفججليحم حملحمج دى
 (2) يمطججلييحم. كاتلجخملك كىمحممصحمجتيحم ممعريق يمطحمل حم ذلممق أممعمحمق , إحليحم كاإلجحم
 كمخلحمل يمطحملىحل إىل يمطحملىحل مخلحمل كاالجحممجتحمقؿ كالجخماجمتت, أليمطحملؿ كححصحمجمحممجم األكمخفت ححصىمعىحل إف
كيممسججلمخل , اججلىمغحمساغ كلجخمجحتت, ابلمخضججل يمطججلىحل مخلحمل املحمسء حييم ىمحىمغيىمغ, اكجحم كلجخم أىمححمسل, إىل مخلمجمحمل

 يسجخمف أف الحمسجمتىحل مخلحمل يسحمسحجمجخمف الممسججلممغ اليجشحلجخمف كأحجمججليحم, كججلحمقحجس اكف اججلىمغحمساغ مخلحمل رشكر

                                                                        

 (9/293)ىحضحمسيمخف اهلحمتحمسني(9)

 ( .9/993)إَغجحت الججلمجمىمغف(2)
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 كلججلجممسء ممعىمغججل لججلحمسجمتىحل اججلىمغحمساغ/  مخفيىحل كهلىجسا..  أمحمس دجحميق يف حجمجخم كال ديمحميحم أمحمس يف حجمجخم يمغرَغن ال
 . لججلىمعحمسيحمسة حمحمسؾ أم/  ممعججلحمل

 حجمىجسا اججلىمعحمسيحمسة كىف حمقجخمة يمجتحملزي اذلم ممصبال حمجيجخمي مخلممط اجمتمجتحملممط إذا اججلىمغحمساغ ىمحمخضحمس كيممصمجتحجس
 / (1)اججلمجعمجتحجمي أجخم يحمقجخمؿ

 َواجِلووووَده َوالَػووووَ ا َ  الَّشووووَب َب  إِنَ 

 

ق  ػػػػحجسى ٍىمغممسى ُم مخلى
ى
ػػػػحمسًٍء أ ةه لًججلٍحملى ػػػػحجسى ٍىمغممسى  مخلى

 / آىمححمس كيحمقجخمؿ 
 عؾقووَك صووغَل   الػوو ا ُ  هوو َج  لؼوود

 

 موووون الػوووو ا ِ  
ِ
 واشووووب ُب الووووبَل 

 كحجمىجسا حمجمخف ال يحملسحمل إجحمسرق كا املممسمجتمجعف. 

كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل حمسؾ األحمجديجحت املجمتمحم كاجلاكت اججلىمغحمجممص كمخل يثري الممصمجمجخمات كحيحمسؾ 
 يف يحمسرع اججلىمغمحم مخلمحتبل األَغين يمغممسحملع اْلحمسيحمل, ممرممس ىحضحمسؽ ييمجعججلِمخل أك املحمجحمسمخل؛ اججلىمعحمساحمس
اْلججليمجع  اليجشجخمر مممصحجمحجسة ك. مخلتاملحمجحمس ىحضججل إىل ذلممق يمغيحجسيمغممط اججلىمغممسد؛ ك الحمسجحم حم اججلحمقججلجخمب

يمغمجتمحمحجسيمغممط اجلىمغجمس  الَّشكر حم اججلحمقججلجخمب يف أيممش يمطرب املحمتبلت أك اججلحمقمحمجخمات أك ممعريحجم حمسرع
 ذلممق , ككمحتري أححصيحم مخل أك مخحمس, رشب أك زجحم, مخلحمل هل حيىحل ال مخل يِت املحمسء أف اجحمحجسيمغًعن لكين إىل
 حلججليحم كجحممجمرق ممسيحلني ىحضجخماؿزٌل إال حملمحتىحل ذلممق يمغيحمطىحل امل ال ك جملممسمجممخل َتججلجخم ال مخلحمل ريمغحمقء الممسجخمء

 يف يمغيحمقممط اْلؿ, َتحمسؾ ألجحميحم مخفحجس رأل مخلمحمحمطحمس املحمسممسجخممخل يف ذحجممحميحم املحمجحمسمخلت يمجتىمغيحلحمس مجمىجسق حجمجخم ك
 هل ديحمل ال ممحمل كابلمجعخمش ربيحم, مخلحمل كىمحجخميمغيحم ديمحميحم كبني كممعحمسيحمسيحم ححصمجمجخميحم ني داىمحٌل رصاع
 يجمجترص أف كاججلىمعحمسيحمسة الممصمجمجخمة دايع يججلجحت ال جحتمخل كاججلمجعدات, اججلمجعر مخلحمل ممعحمسيحمسيحم كىمحجخميمغيحم ييجشرع
 اْلّر . كممعممش اجلر ححصىمغ إىل املممسيحلني أك املممسيحليمحم محممحشي كيىمحىجس كيمجتىمعججل

                                                                        

( .332ص  )ديجخماجحميحماجحمحمطحمس  (9)
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كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل حمسؾ مخفحمساءة اليحلمجت املمحترية كاألححصمجعر اججلىمغخمشحمج كاملحمتبلت اْلججليمجع يمغمجممحمؾ 
اججلحمقيحمج,  اجليجشجخمص مخلحمل اليحلمحتري يمغيمجم كيمغحمتجخمر ع يمطججلمحم يف مجعخمش ابلبلد جخمجمتحجس محلمجت مخلمحترية

 َيجخمز يمغبل مخفججليحم كسحجسر ححصمجمجخم كثري اإلنممسف اججليت ىمغممسحجس اججلمجعري كَتمجتجخمم ىلع اليجشجخمر
ذلممق, مخلحمل كممسىحل حمسكيمخت  ممعري أك املحمتججل يف أك اتلججلىمغحمسيجخمف يف اكجحم ممسجخماء إحلمجم اجلحمطحمس لئلنممسف
 جحمحملذج لجخمممسىحل حملمحتىحلكاآلجحتـ , يمغمجمىجسق ا اججلىمغحمتجخمر إىل كممس الحمسجحم حمسيحجس اجلحمطحمس حجمىجسا ؛ ألف اججلىمغحمتجخمر
مخلحمل ىحضحمسؽ مخلمجتمحمجخميمط يمغرتؾ حجمىجسق الجخمممسىحل املىجسمحلجخمرة يف حجمىجسق اجلحمقمخض مخلحمل اججلمجعجخمامىحل  اْلججلمخف اججلىمغجمتحمس مخلحمل

 املمجمحمل لججلحمقممشء ىلع اججلتممسمخفممش يف حمجىمغحمس الممصمجمجخمات املحمجحمسمخل. 

, مخضبلنياججل ممسججليحم ىلع كحمقحمسيكمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل تممسمجميىحل أمجخمر الحمسكاج ني الممصب كاججلىمغمجتيت
 ىلع ذلممق كجمتء جلَم يمطحمل اإلممسبلـ حمججحت كججلحمقحجس  مخلمحميحم حمقججلىحل أك دكجحميحم َتجخمؿ اججليت املجخماجحمممط كريمغممط
 يف مخلمحميحلحمسات مخلحمل يحمقممط كمخل كاتلىجسيحمس, سحلىمغيحم , كاإلرساؼ يف كاملججلىمع املمجمجخمر يف املىمعالة

كاألىمحر يف ذلممق محلمحترية يمخضجخمؿ ذمحلحمسحجم يمغحملحمل األيمغحمساح اججليت سجخمف ممسب يف مجعممسريق كمحتحمقيججليحم
ا »  يمغىحضحمل  حمسكج مل  يمغحمقحجس مخفؿ / ججلمجعٌل  حمحملحجس  اججلبَّش ىمحري ذلممق ىمحرب ٓى ْغًط

ى
أ

يْئنا ٌء، َقاَل: «عى ؟»، َقاَل: َما ِعـِْدي ََشْ َيثي ًٍ يطى
ْ
مى اْل َى ًدْرغي ْح

ى
«أ

 جحمىمغممسمجم مجمحجسم امحمسأة كحجمىجسق(1)
َزِوْجـِقَفا، َقاَل: /اليجشحمج أحمجحجس هل يمغيحمقجخمؿ حمججمت, مجم لججلحمسممسجخمؿ  يسحمل كلمخل لججلحمسممسجخمؿ 

ا غً » ؟ٌى ؾى ٌء، َقاَل: « ِْرى ًريرو »َقاَل: َما ِعـِْدي ََشْ َْ حى ًٌ ا  ٍن اتى ْٔ دى
ى ل ا كى ٓى ْغًط

ى
ٌء، « أ َقاَل: َما ِعـِْدي ََشْ

                                                                        

  يمطس  احمل يمطحمل ( 9231) داكد أيب محشحمجيخمت (9)
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ْسآًف؟»َقاَل:  َى اىلي ًٌ ؾى  ِْرى ا ًغ ٍى َى »َقاَل: َكَذا َوَكَذا، َقاَل: « ذى ًٌ ٌىػىمى  ا  ٍى ً ا ة ٓى
يَْهخيهى ْر مى لى ذى

ْسآفً  .«اىلي
(1) 
يجخم  "، َقاَل:   َعْن َأَكسٍ  مخلحمل حمجحجسيجحت   كركل اإلمخلـ اججلجممسيئ 

ى
ى أ مخضى ىمحى

ى  ججلٍحمجى ججلىيٍمخلو   ىحضى ـّ ممسي
ي
ىحله   أ ججلىًيحلّمحمممقى رىجمتي ى ييحمسىُد, كى ججلٍحمجى ى ىحضى

ى
 ًمخلمحتٍججليممقى يى أ ججلىٍ/ كىاّلّلً مخلى حمقى , ذى
يٍممسًججلٍمخل  ًٍف ت

, يمغى ممقى كّجمتى ىحمسى
ى
ٍف أ
ى
ُىحل يًل أ ً الى حيى , كى ه ٍممسًججلحملى ةه مي

ى
أ جحمى اٍمحمسى

ى
, كىأ يمغًحمسه رٍيىقي, اكى يممقى دى ل

ى
ٍممس
ى
 أ مخلى ٍمجمًحمسم كى اؾى مى يمغىىجسى

 /  " مخفىؿى جحتىًه ٍمجمحمسىحجمى فى ذىلًممقى مى ٍممسججلىمخلى يمغىاكى
ى
ججلىيٍمخلو »يمغى ـِ ممسي

ي
ا ًمخلٍحمل أ ٍمجمحمسن ـى مى ٍكحمسى

ى
جحمىٍ أ ُممش اكى ةو رى

ى
أ ًحملٍمجعي ًٍمحمسى  ممسى حملى ذى

ي  ٍت هلى ى دلى  يمغىجخمى ىحلى ًمجمى ىمحى ـى, يمغىحجسى  (2).«اإٍلًٍممسبلى
حمسي ٍبحملي اٍْلىّمخضًب ؿيحمقجخم ممسنن احمل مخلجمتيحم كادلاريم كيف حملى يجخما   مخفىؿى خي ل ىمعى /  الى تي

ٍمخل  زي ٍكالى
ى
فى أ , اكى ٍك تىٍحمقجخمنل ًيمطمحمٍحجسى اّلّلً

ى
ن يًف ادُلٍجيى, أ مخلى ٍيحلحمسي جحمىٍ مخلى ىٍجخم اكى  ل ًّجمجمى

ًء, يمغى اؽى اججلجِممسى حجسى محشى
ةن مخلً 
ى
أ ؽى اٍمحمسى ٍمحشحجسى

ى
 أ , مخلى ججلّمخلى ججلىيًٍيحم كىممسى ًّل اي يمطى ىّحملحجسه محشى  حمي ٍمخل ًمجمى ّحمقسي حمجى

ى
ةه كىأ

ى
أ ٍمحشًحجسمخفىً اٍمحمسى

ي
الى أ ًًيحم, كى ٍحمل نًممسى

جخمفى  ىّت يىسي ًًيحم حمجى
ى
أ مخفىى اٍمحمسى حجسى يمحتىِحمقىحلي محشى ىحلى حلى إًّف الحمسّجمتي , كى كًرّين

ي
ةى أ ٍَّشى ٍ يمطى ى ًمخلحملى اجحتٍجىيتى ٍكرثى

ى
  ًمخلٍحمل بىمحمىًًيحم أ ىمجمى ل

كٍ 
ى
ججلىمخفى اججلًٍحمقٍحمسبىً, أ ًٍممق يمطى ًٍىمغي إحًلى / مخفىٍحجس لكى جخمؿي يىحمقي ةه يًف جىٍىمغًممسًيحم, كى اكى حجسى بًًي  يمطى حمسى بلن يمطى محمٍي رىجمتي كي ؽى اججلًٍحمقٍحمسبىً " كى حمسى يمطى

ؽي اججلًٍحمقٍحمسبىً  حمسى ٍك يمطى
ى
ججلىمخفي اججلًٍحمقٍحمسبىً, أ  يمطى ٍدرًم مخلى

ى
 أ ا, مخلى ٍجخمدًلن  (3).مى
 أمجخمر كيرسكا املمجمجخمر يف تممسحجمججلجخما محمسمخل, كيف أمحمءزمخل يف ا احمقجخما اآلء, مخلمجعرش يمغي
 كيمغجخمات كإيمطممشهلحمل محمسمخل محلممسد ممسبن يف سجخمجحمجخما كال اليجشججلخمت الحمسجمتىحل كختريكا الحمسكاج,
 .مخلمحمحجسـ حمجني كالت ذلممق ىلع محمحجسمجخما ال حمجىت يمطججليمجمحمل, الحمسكاج مخفمخضر

 ريمغخمش أحجم كججلسحمل اْلمخضب, إحلمجم حمقحجسـ ححص احلرض يمطرصجحم يف كمخفحجس ذمحلحمسكا يمطحمل امحمسأة
 حمجىحل, يف اجمتمجعججليّن جي, ي/ هل يمغحمقؿ الجخميمغة, أحجم كحمجِضت الممسحمل مجم حمقحجسـ يمغججلحمل يحمسكجمتمجم , أف

                                                                        

 ( .4334( كمممسججلمخل )3232ابلجحسرم) أىمححمسجمتيحم (9)

 (.4439محشحمجيخمت اججلجممسيئ )(2)

 ( .9142)اإلركاء( كيف 9342)محشحمجيخمت ممسنن احمل مخلجمتيحممحشحمجحمجيحم األبلين رمحيحم ا مجعىل يف  (4)
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 حمجيق مخلحمل حمجحمسمخلمجتّن محلحمل ا ججلمجعمحم يمطججليممق ىحل أممسحمممق ال كا/ مخفججل! ا ممسحمممق ممسحميّن
 .احلية يف

 يحمسكر رجمتىحل آىمححمس كحجمىجسا  أراد كمل زتكج, كلمخل الممسحمل مجم حمقحجسـ كمخفحجس املممستممصىف يف أىمحمجتيحم أيممشن
 حمجحمسمممق/ هل  مخفججل مخلمحممجم, امخفرتب يمغججلحمل أيخ, ي مخلّن امخفرتب/ هل مخفججل حلحمط آىمححمس يف يحمسكرحجم أف
 (1)ا.  إىل ركحمجمجم كيمغخمش الحمسكاج مخلحمل حمجحمسمخلمجتّن محلحمل اْلمحم ا

ي مممسججلحملجخمف  ا يمغحمقجخما الحمسكاج, أمجخمر كمجعممسري املمجمجخمر يف املىمعالة بممس امليس يمغمجمىجسق
 .يمطحمسيخمش كيمغممسد األرض يف يمغمجتمحم سحمل ىمغمجعججلجخما كإال محمىمغحمسكا, كال كبَّشكا مجعرسكا, كال يرسكا

 مخلحل جخمجحمتمخلمجع ىمحبلؿ مخلحمل لججلممصب الحمسكاج أمجخمر إىل تممسمجميىحل اْلد يمغبل حجس مخلحمل الممسيع
حرّسة مخفحمسكض محشجخمرة يف تممسمجميبلت أك مخلرشة  حمقججليىحل ىلع حمججحت املممسججلحملني إىل إلخمشيمغ حجمىجسا , مخلي
 سجخمف اججليت األمخلمحتججل كذمحلحمس اإليمطبلـ كممسىحل كيف املممسجمتحجس مخلمحمحمس ىلع ذلممق يف كاججلرتممعي املمجمجخمر
 امخفمجترص أك مخلمجمحمس مخلحمل إحليحم يحجسيمغممط مخل مجعخمش يحمسد مخلحمل اجلس مخلحمل كجمتحجس إذا الحمسكاج تممسمجميىحل يف مخفحجسكة
 , نممسؿ ا أف يجخميمغمخف املممسججلحملني إىل مخل يمغييحم اْلري.  اتلجحتري مخلحمل اججلحمقحجسكة يف مل مخلمجتجخماخمشمجع حمجىمغججل ىلع

ٍحجمىحلً  كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل مخفحمساءة مخفيجشمحش أحجمىحل اججلمجعىمغؼ كاججلزناحجم مخلحمل الحمسجمتؿ كاججلجممسء
ى
ًؼ  يمغ ىمغى  كٍ  اججلٍمجعى

ٍحجمىحلً 
ى
ىرٍيً  أ ٍحجمىحلً  كٍ  اٍْل

ى
ٍممشىحلً  أ احلحمساـ محلرث ك احلحملحجس كاملمحم  يمطحمل أيجشرحجممخل ممعممشجخما ذليحمل, ا اججلٍىمغى
 / هل اججلىمغمجتمحم يحمقجخمؿ يمطحمسخمش إذا اكف أحمجحجسحجممخل أىمحر اججلمجعىمغ مخلممط.. كاججلمجعىمغيىمغت كلججلمجعىمغيىمغني

 بَػ ِحَّشووو ٍ  تووولي يل ِّققوووَم  لووووْ  َوانِ

 

 َوإّن ُعؼبووووو ك ُدكق كووووو  َوَمووووو  فِقفووووو  

 َّشى ُعؼوبَاووه وووولُؼؾووُ:  ٓ َوالووبي اخ 

      

 َموووو  ُرـووووُ:  تِقفوووو   َوٓبلضووووَع فَِف   

                                                                         

( كمخل 29لججلممصييمح ممسلمخل اججلمجعحمتيم )لكحملت مخلحمل كامخفممط احليةكحجممحمؾ جحمحملذج أىمححمسل مخلحمل حجمىجسا اججلحمطججلمخل جتحجسحجم يف محلمجتب (9)
 مجعحجسحجم
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اججلىمغحمجممص, كيمغحمس مخلمحممجم كمجعىمغممغ مخلممط كجمتجخمد  يف الجخممخفجخمع مخلحمل اممسمجتمجعيجشمخل  الممسبلـ, يمطججلييحم كيجخمممسممغ
 يممشيممط ال ا يمغف كييجشرب يمجتمخف مخلحمل إجحميحم اججلمجعمخف, هل كجمتمجعىحل مخفحجسرق ا األممسب كادلكايع يمغحمسيمغممط

 ٺ   ٺ   ٺٺ   ٿ     ٿ   ٿ  ژ / الممسبلـ يمطججلييحم لممسجحميحم ىلع مجعىل ا مخفؿ املحمجممسجني, أجمتحمس

 محليحجس يمطمحميحم يرصؼ أف ىلع يحم كاممسمجتمجعف ربيحم كدًع [056]يىصف ژٿٹ    ٹ       ٹ   ٹ   ڤ 
ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ    ژ   /مجعىل ا مخفؿ اججلىمغحمجممص, يف الجخممخفجخمع ىلع الممسحمتحمل كيمغممشىحل اججلجممسء,

ک   ک      کک   گ   گ   گ   گ         ڳ   ڳ      ڳ   ڳ   ڱ        ڱ   ڱ   ڱ   ں   

 كحجميحلىجسا يجيغ ىلع املممسججلمخل أف يحجسيمطجخم [،67-066]يىصف ژۀ   ۀ        ہ       ں   ڻ   ڻڻ   ڻ 
ممسبيبلن كاألمخلمحتججل يف  ذلممق إىل اممسمجتمخضع مخل اجمتمجتمحممجمحمل كيمطججلييحم اججلجممسء, محليحجس يمطمحميحم يرصؼ أف ا

 اججلمجعىمغ محلمحترية ك احلحملحجس . 

ٍىمحىجسً  حمس يف اججلمجعحمسض ىلع ا مجعىل كمخلمحممخفممصمجتيحمكمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل اتلىمغيحل
ى
مجتي كسججليحمليحم كأ  /اليحلي

ڈ     ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ    ک      ڎ   ڎ ژ  /مخفؿ ا مجعىل كبحمقجخمهل يمجممجتحجسم املمجممجتحجسكف يمغحمقحجس

ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ    ڳ    ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ     

ہ   ہ   ہ      ھ    ھ   ھ   ھ   ے   ے    ۓ   ۓ    ﮲   ﮳     ﮴   ڻ   ۀ             ۀ    ہ    

﮵       ﮶           ﮷   ﮸   ﮹   ﮺   ﮻   ﮼   ﮽     ﮾   ﮿           ﯀   ﯁                     

 كىف[.>5-054ق] ژ                                      ڭ      ڭ 
ى ًعى  حمجحجسيجحت مخلحمل(1)اليجشحمجيحمجني جخمؿي اّلّلً   ئًممصى ره / »  مخفىججلىٍ/ مخفىؿى رىممسي حى

ى
ىىْيصى أ

يىمى  ْى بي إاًَل  ىاضى ّىحل/ « حيي ّحمس كىجمتى جخمؿي اّلّلي يمطى حمقي ججلىحٍجمسى حى
ى
, أ اءىؾى ججلىًّن اّلّلي ًيمغحجسى مجعى جخمؿى اّلّلً جمتى / يى رىممسي مخفىججلىٍ/ مخفيججلٍي

                                                                        

.(1417)( كمممسججلمخل914ابلجحسرم ) (9)
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/ [ 2]االنممصحمقؽ/  ژچ   چ   چ    چ    ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ  ژ  ذىاؾى »مخفىؿى
ابى  كًظى اْلًطى َْ ُٔي ٌى ٔفى كى يىمى  اىػىْسضي حيْػسىضي   «ْى

ًمخلو  حمجحجسيجحت يمطحمل مخلحمل اليجشحمجيحمجني كيف ًحجسِم ًٍحمل حمجى جخمؿي اّلّلً   يمطى / مخفىؿى رىممسي  /   , مخفىؿى
«  

ى
سي أ ِْظي يى , ذى ىافه ّي حيسُْجي ِى ّبىيْ ّي كى ِى ّي ىىيْصى ةىيْ ُّب ّي رى ٍي ِ ييلَكى ره إاًَل ضى حى

ى
ًْ أ ِْسي ًٌ ا  ا ٌى ٌى ّي فىالى يىسىل إاًَل  ِْ ًٌ َى  ٍى ْح

ًّ فىالى يىسىل إاًَل  يْ سي بىْْيى يىرى ِْظي يى , كى ـى ا كىَر ٌى ّي فىالى يىسىل إاًَل  ِْ ًٌ ـى 
ى
ْعأ
ى
سي أ ِْظي يى , كى ًّ يً ٍى َْ خى ًٌ ـى   اّنلَارى كىَر

ةو  سى ٍْ ْٔ بًًغِق تى ى ل ٔا اّنلَارى كى , فىاَتلي ًّ ًٓ اءى كىْج
 .(1)« حًيْلى

 .اججلحمقججلجخمب خيججلممط يسد اذلم املممصمجمحجس حجمىجسا يمغججلممق أف مجتيجشجخمر األححصمجمد, رؤكس كمحمدل ىلع
 كال محلمجتحملمجتمجم ججلي ىمعدر ال محليممغ يسجخمف حمجلممق يجخمـ أف مجعمخضمخم محشحمجيىمغ أيمطحمللممق اججليت

 مخفحجس مخلمجعيجشي مخلحمل ككمخل إيحجم, ا ذمحلحمسؾ! نممسحمجتمجم؟ محلمحم مخفحجس مخلمجعيجشي مخلحمل يمغسمخل أرسرمجم, َمة
 !!!كأحجساحجم لممق ا أحمطمجمحمسحجم! أىمحىمغيمجتمجم؟ محلمحم
 ا, كاع الممصمجمجخمات ىحضيمط مخلحمل دجحميؾ يف يمغحمسىحض مخل يف ججلممق احلؿ ىلع مخفججلممق حمجرسة يمغي

ألف األمجخمر حمطمجمحمس ىلع حمجحمقحمقمجم كييجشخمت الرس يمطبلجحمي كاججلىمعي ححصمجمدة كاملىمعمخضمخم ميحلممصجخميمغن 
ا كلك كاحمجحجس ممسيحمتحجس ذلممق حمجرضا أمخلمخليحم مخلجحتبل ني يمطيجييحم ال حميمحش يمطمحميحم كال  كاملجحس  حمطحجمحمسن

ہ   ہ    ہ   ہ    ھ   ھ   ھ      ں    ں    ڻ   ڻ   ڻ   ڻۀ   ۀژ /  مخلىمغحمس

 حمجني ا ىلع اججلمجعحمسض مجخممخفممغ إجحميحم [ 47 ، 046 اإلصزاء]  ژھ   ے       ے             ۓ   ۓ   ﮲   ﮳    
ڻ   ۀ   ۀ    ہ   ہ   ہہ   ھ   ھ   ھ    ھ   ے   ژ /  يمجتحمجحمقمخف مخفجخمهل مجعىل

 ژۆئ    ۈئ   ۈئ ەئ   ەئ   وئ   وئۇئ   ۇئ   ۆئ    ژ / مجعىل  كمخفجخمهل[;043 طه] ژے     ۓ 

ڤ    ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ            ڄ   ڄ   ڄڃ   ڃ   ڃ    ڃ   چ   چ   ژ  [0444 طه]

 ىلع اججلمجعحمسض يجخمـ مجخممخفىمغممق ممسييحلجخمف محليممغ األيـ مخلحمل يجخمـ يف يمغيحلحمست يمغمجمىحل [;07 انكهف]  ژچ   
 ا كأىمحىجس اليحلمجت؟ نممسؿ ا أف يمجعيجمحم ىلع ححصحجسة املجخممخفممغ ككحمسبمجتيحم.

                                                                        

 (9196) (كمممسججلمخل9334ابلجحسرم ) (9)
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 اججلمجعحمقب, مخلحمل جحمىمغججل ججلحمل اآلىمححمسة كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل اتلىمغيحلحمس يف ححصمجمدة جمتجخمارحمجمحم يمطججليمحم كأجحممحم يف
 ,أممسحمليمطمحم, أيجشرجحم, أرجمتججلمحم, أيحجسيمحم, ألممسجمجت/ يمطججليمحم ححصمجمجخمد يمغمجممحمؾ اإلجحمسر, ىلع جحمحمقحجسر كججلحمل

 يمغتممصمجمحجس تلمجتلكمخل, مجتحمقحجسـ أف اججلحمقيمخل يجخمـ املحمقمجتحجسر ا اججلحمقدر يحجسيمطجخمحجم جمتجخمارحمجمحم كلك حمجىت جمتججلجخمدجحم
ىلى  يحمقجخمؿ. اجمترتحمجمحم مخل سىحل يمطججليمحم ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ژ /  ا تىمجعى

 .[ 098 يش] ژہ   ہ   ہ   ہ              ھ   
مخفىؿى  ىلى  كى ىئ   ی   ی   ی   ی     جئ   حئ   مئ   ىئ   يئ   جب           حب   ژ  / تىمجعى

ٺ   ٺ   ٺ     ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻپ   پ   پ   پ   ڀ       ڀ   ڀ              ڀ خب    

 . [054 فصهج] ژٺ    ٿ   ٿ 
مخفىؿى  ىلى  كى  [057 اننىر] ژۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ           ھ ژ  / تىمجعى
 [069 اإلصزاء] ژېئ   ېئ   ىئ    ىئ   ىئ     ی   ی           ی   ی ژ  /مجعىل كمخفؿ 

 كمجعىل ممسحمججحميحم يمغ ,ختمخضيحم كال جممسق ال جمتجخمارحمجمحم يمغف نممسحمحمق, جحتمخل امخفرتيمغمحمق اذلم حمجىت
 يمغيحمقجخمؿ, محشحمجمجم أيمغيمطيىحل مخلحمل يمطمحممجم محشحجسر حمل مخلمحممجم جمترحمج لك يمغمجتجحسرب حمقحجسريحم اْلجخمارح يمحممخضمخف
,/ احلحجس كحمقجخمؿ سىجسا, جحممخضحمقي / الججلممسف ,/ الحمسجمتىحل كحمقجخمؿ مخضممصي ىًحملجمسى  حمل يممصمجمحجس كاْلرل مممصيي ل
ْحَصاهُ  محلىجساملىممس كيحمقجخمؿ

َ
َهُ  اّلّلُ  أ  محلحملؿ إحمطمجمر ذلممق لكيحم يف كاحليحلحمل [09اجملادنت] َونَُص

 يمغمهلل ممسججلمخل ممسججلمخل. .. يمطحملججلجخما حمل اججلمجعد ىلع احلحمت كإمخفمخل , مجعىل ا يمطحجسؿ

 كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل اتلىمغيحلحمس يف ححصمجمدة املاكف اذلم مجعيص ا يمغييحم يمطججليممق كحجميحلىجسا ححصمجمدة
 [07 انزنزنت] ژڃ      ڃ   ڃژ /  مجعىل ,مخفؿ ا املمجعيجشي يمطججليمجم حملرس اججليت األرض
 , كحجمىجسا اججلحمقيمخل يجخمـ رشّ  أك ىمحري مخلحمل يمطججليمجم يمطحملىحل حمل األرض خترب أم/  املىمغرسكف يحمقجخمؿ
مخلحمل ماكف تلمجعيص  ختريت يمغمجعىحل كحجمىجسا يحجسيمطجخم إىل احلىجسر يمغحملمجمحمل مل كرؤيمجتمجم مخفيىحل مل ممسحملمجعمجم يممسمجتججلحمسـ
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 يمطججليممق يمغيؾ إيؾ أف جىس حجمىجسق احلحمقيحمق كتلسحمل مخلمحمممق ىلع ا يمغييحم يمغف األرض  ححصحجمحجسة
 ؿ. 

 

كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل يمطيدة املحمسىض كتممصحيممط اْلمحمحمس كزيرة اججلحمقجخمر كمممصحجمحجسة املحمجمجتِضيحمل يمغلُك 
ذلامجم  ىلع اجلىمغجخمس يحمقمخضممط كادلار اآلىمححمسة مم ملجخمت كاذلمحلحمسل كاججلمجعربة اججلمجعحمط مخلحمل حجمىجسق يمغيمجم
 االجمتمجتمجمد يف كيحمسيحجس اججلمجعحملىحل اليجشججلخمت, ىلع كيمجعجحت مجم,مرسا اججلحمقججلجخمب يمطحمل كيمخضحمسد املحمجحمسمخل,
ةى »/ الحمسممسجخمؿ  كهلىجسا يحمقجخمؿ .كاتلمجع ًي اْْلًدسى زي ِنسي ا حيزى ٓى ؛ فىإًَج تئرى كا اىْلي كري (1) .«زي

 

ف احٍلممسحمل ابٍلىرٍصًٌم ك
ى
جخمٍت /  يٍحمسكل أ ات الٍحملى حمسى يحلى قي يًف ممسى حجسى ًحمسيخمش يمجعجخمدقي يمغىجخمىجمتى دىمحىحل ىلع مى

م ىمححمسج ًًيحم مخلحمل ًيمطمحمٍحجسحجممخل يمغىمحمحمطحمس إًىلى محلحمسبيحم كيمطججلمجتيحم كىححص رٍي الججلٍّجخمف اذّلً حجمججليحم ًىمعى
ى
 جحمحمسؿ ًًيحم يمغىحمسجمتممط إًىلى أ ّحجسة مخلى

ؿى  حمقى ممق ا أكىحل ذى ـ يىحمسمٍحى ي اججلّمخضمجعى يجخما هلى ل حمقى مخل أحجمبلق يى ذى ججلىيٍسي  مخضمجعمخلسمخل يمطى
قي  كرشاسمخل  ججلٍحمقى

ى
ىّت أ ي حمجى زىاؿ أيمطحملىحل هلى

ى
يٍ مرصًع الى أ

ى
, يمغمجميحلىجسا يمغججلمجتسحمل (2) يمغجخمىاهلّل ججلحمقحجس رىأ

 حمقحمط. احل

 

 ىلع املممسججلمخل ىمحَش كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل االجحممجتحمقؿ مخلحمل ماكف املمجعيجشي إىل ماكف اججلمخضيمط يمغذا
 أف يمطججلييحم يمغلجخماجمت يمطججلييحم, يف ماكف مخل كجمتىحل يمطحمس ا حمجحمسـ يمغيحمل كالجخممخفجخمع ديمحميحم يف اججلىمغمجتمحم جحمىمغممسيحم
مجتمخل الجخماجمت إال يحم يمغمجمجخم كاجمت كحجمىجسا يمغيمجم, ألجحميحم مخل ال ي الجخممخفجخمع خيؼ اججليت املمجعيجشي ماكف يمجمحمتحمس
 الحمسجمتىحل يف اليجشحمجيحمجني احلحجسيجحت اذلم يف هل يحجسؿ محلحمل .املمجعيص حمسؾ يف املمجمحمل األممسب مخلحمل

                                                                        

 (921 – 992)أحمجاكـ اْلمحمحمسحجمحمسيحمسة كحجمجخم محشحمجيخمت اجحمحمطحمس  أيب ( يمطحمل9293أىمححمسجمتيحم احمل مخلجمتيحم)(9)

 ( .99)يف أحمججخماؿ املجخمىت كأمجخمر اآلىمححمسة اتلىجسمحلحمسة(2)
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 كجمتجخمد ؛ ألف محشحلجخمف جحمس يمغييحم رل إىل رلق مخلحمل الجحممجتحمقؿ اججلمجعلمخل يمغمحمسق جحمىمغجمس مخل مخفمجتىحل اذلم
 املمجعيجشي ماكف يمطحمل خإحلمجم, يمغبلمجعحجس كاالنممسبل حيحمل جتمجعججليحم اذلم يمغييحم مخلمجعيجشي املاكف يف اججلمجعحجس
 املمجعيص ؛ كا املممسمجتمجعف.  امخفرتاؼ ججلمجعبلج األدكي أجحمىمغممط مخلحمل

 

 كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل مخفمخضممط اْلجخماىحضحمس الحمسدي كاتلججلَم يمطحمل ذلممق مخضيمط ا. 
ف كىأيمطججلمخل/  مخفؿ اججلمجعبلمخل احمل اججلحمقيمخل  $

ى
 إًىلى  مخلمجتمجعججلحمقمجم يِدم كالجخمممسكس اْلىحضحمسات أ

ُمحلحمس إًىلى  يمغيديمجم اججلًٍىمغيحلحمس يمغيىمحىجسحجم اججلًٍىمغيحلحمس رىادىة إًىلى  يمغيديمجم اذٌلمحلحمس يمغيىمحىجسحجم اتّلىجسى  يمغمجتىمحىجسحجم اإٍلً
رىادىة ىحل اٍْلىجخمىاًرح إًىلى  يمغمجتديمجم اإٍلً حملى مجتىًيجشري يمغتممسمجتحمجسمخل كىاججلٍمجعى دىة ذى  مخلحمل أممسمجمىحل مخلدمجم مخلحمل يمغٌحمسدحجم ًعى
 ٍمجعججليجخمـ كحملمخلمجم مخفجخممجم مجعحجس مخفمخضمجعمجمى مخلى جحميحم كى

ى
ٍمجعممش لمخل أ فاإٍلً  حي الى  اْلجخماىحضحمس إمخل نٍممسى ّجخمة كى  ىلع اججلٍحمقي  مخفمخضمجعمجمى

 ججلىيٍيحمً  مجمحمتمخل يمغىًّجمجمى ف إاًّل  اجّلىمغجمس حجمحمتجخمـ يمطى
ى
ف مخفيّجخمة أ يحملى  مخفيجخمؿ ىلع مجعيمحميحم كىاججلٍمجعحمقىحل اإٍلً قي  أٍحمجممسمحممجمى  كىرخمشى

ي  كمممسمحلمحممجتيحم ًيحمً  ي  ككحمساحجممجتيحم أمخفحمجمجم ريمغممط كىلعى  هلى  ًمخلمحمٍيحمي  جحمىمغحمسيحم هلى حملى ى مخفىؿى  محلى جخم يى الّيجشحمجى  ًإف ا ؿرىممسي
حجسجحمى حمجى
ى
 جحمىىمغممسيحم يًف  َيحجس أ ف مخلى

ى
ؽ أًل ً رٍتى

ىّت  حيى ٍيحمً  أحمج مححمل ييجشري حمجى ف مخلحمل إحًلى
ى
ّمخل أ ؿى  ًيحمً  يمجتىلكى حمقى ك ذى

ى
 مخفحجس أ

يجخما كجمتحجسحملجخمق يخمت ذىاؾ مخفىؿى  جحممجعمخل مخفىل ً ف رصى يحملى يًف ,   اإٍلً م  احٍلىحملحجس ججلىمغمخض كى يحجسق رد اذّلً  إًىلى  محلى
ًذييحم, الجخمممسجخمممس فً  كى   / مخفىجخمالى حمجحجسحجمحملى

ى
ف / أ

ى
يخمت ككحمساحجميمجتيحم ردق أ ً ف رصى يحملى  . اإٍلً

ف / كىاثلّيًن  
ى
ف كإججلحمقء كجمتجخمدق أ ي  الّممصيٍمخضى يخمت اجّلىمغجمس يًف  هلى ً ف رصى يحملى ًجحمّيحمي  اإٍلً

 يمغى قي  إًّجحملى ججلٍحمقى
ى
 اجّلىمغجمس يًف  أ

ف ملمجعرخمش ىحضججل يحملى مخفحجس ًيحمً  كإزاتليحم اإٍلً جحمىيحمي  ا ىمحججلمخف كى ٍحمجى  اجّلىمغجمس ممسي بيمجمى  يًت اججلّ  ادلاحمسة لحمسحمج ححصى
الى  تممسسحمل الى   يحجس كى ىمجمى ء مخلحمل ل ٍ  كخمشممط يمغىًف مخضحمجمحميحم يشى إًف ىحضحمجمحممجتيحم حمج ًذيمجمى  كخمشممط كى اب ًذيمجمى ك يحمسى

ى
 أ

ججلى ًٌمى  اجّلىمغجمس يًف  جتجخمؿ اججليًّت  كاْلجخماىحضحمس يمغؤليمغاكر ىحضحمجمحممجتيحم حمجيجش زٍنً م احٍلٌ  ًحملى  الحمسحمج يًف  يجخمخمشممط اذّلً
الى   يحجس الى  ىحل مخفٌممش  مخلمجعمخضججل الحمسحمج ًججلٍممقى  ق كى ىمجمى ء مخلحمل ل ٍ  يجخمخمشممط يشى  مخضحمجحمل مخلحمل اجّلس يمغىحملحمل ًذيمجمى
 خيحمسج حمج رحمجق ًريحمقن حجممخل كىممعىريق جحمىىمغممسيحم ًيحمً  يمحمىمغممط دى ٍكرثى

ى
ٍجخم كبمحم كحمجيجش رمبل يمخضحمجحمل كىأ حنى  ذىلًممق كى

ًذا
ءى  يمغى اٍْلٍب  اججلمجعحمتحمل كىمخف جمتى ي  بنٌي  كى  هلى ًحمقيحمقى  . ىحضحمجيمحميحم حمجى
ًذا 
ججلىيٍممق الٍجخمىارًد اْلىحضحمس ديمغمجع يمغى محمٍممق اجحمٍحجسيمغممط يمطى  خى إًف مجعحجسق مخلى ر مخفججلمجتيحم كى  جمتٌجخماال يمغيحلحمسا محشى

رىادىة يمغممسمجتجحسحجسـ اـ ىلع كاججلىمغيحلحمس ًٌمى  يمغتممسيمطحجست اإٍلً  اممسمجتجحسحجسامخلمجم مجعٌىجسر يمغىًف اٍْلىجخمىاًرح اٍممسًمجتٍجحسحجسى
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 إًىلى  كجخمجمتمجميحم كالممصمجمجخمة ملّن اججلٍحمقججل إًىلى  رجمتمجع اد ًجمتمجمى حمسى ٍمجعججليجخمـ كىمخلحمل الحملي ف الٍحملى
ى
ح أ  اْلجخماىحضحمس إٍمحشبلى

ح مخلحمل أممسمجمىحل ح األيمغاكر إٍمحشبلى إًٍمحشبلى ح مخلحمل مجمىحلأممس األيمغاكر كى ح اإلرادات إٍمحشبلى إًٍمحشبلى  كى
د حجسارؾ مخلحمل أممسمجمىحل اإلرادات ىحل يمغىممسى حملى ف ادّلكىاء يمغجحمىمغممط اججلمجعجخماحجس مخفمخضممط مخلحمل أممسمجمىحل كحجساركيحم اججلٍمجعى

ى
 أ

 ججلىمغيحلحمس جحمىىمغممسممق تممصىمعىحل ٍمجعًمحميممق ًذيحملى ال دكف حى ٍمجعًمحميممق مخلى  يمغججلىمغيحلحمس حى ٍمجعًّن  الى  ًذيحملى ٌ  لك ىب حى  كىمخلحمل رشى
 يمغٌيحلحمس  يمغىىيحمي  يمجعمحمييحم الى  ًذيحملى حمل كاححصمجتىمعىحل يحميمجعمحمي مخلى ممط يمطى ٍجىمغى

ى
ٍححصيىء أ

ى
ي  اأٍل  هلى مجعى الى  ًحملى محمٍىمغى ي  مخلى  يمغججلىمغيحلحمس ًذييحمً  هلى

مخف كاهلحمل كاإلرادة كاْلجخماىحضحمس حمجى
ى
ء أ ٍ ًىجسق يمغىًف جحمىىمغممسممق مخلحمل محشبلحمجيحم يشى  كحمجحمقيحمقمجتممق ىمحمحشمجتممق حجمى

 بمجتمجعحجس اججليًّت  ك مجمى
ى
م كمخلمجعجخمدؾ إهلممق مخلحمل حمقحمسب أ دىة الى  اذّلً مجعى ىممق ممسى قي  مخفحمسبيحم يًف  إاًّل  ل محمٍممق كىرخمشى  خى

ء كلك محميحمي  ٍمجعحجسؾ يًف  الّممصحمقى ججلىيٍممق كىممسجحسمخضيحم يمطى فى  كىمخلحمل يمطى  دجحمح يمغيحلحمسق كجمالت ىمحجخماىحضحمسق يًف  اكى
ًحمس يًف  يسحمل لمخل ىمحممسحممس لًممق إًاّل  أمحمسق ممسى ىجسى إًيّؾ محلى ف كى

ى
ف حملٌسحمل أ  أيمغاكرؾ ىي مخلحمل الّممصيٍمخضى

ًجحمّيحمي  كإرادممق
 يمغى ٍىمغًممسحجسحجمى ججلىيٍممق حي دنا يمطى اريمحليحم ييجشمجع يمغىممسى ٍممق كيججليق ىحجسى جحمٍ  إحًلى

ى
 كاأليمغاكر الجخمممسكس جخمىاعأ

بىني ىحٍمحمممق كحيجخمؿ املٌِضة  اججلًٍىمغيحلحمس كى جحم يمحمىمغمجعممق ًذيحملى
ى
م كىأ  مخلحمل مجتحمليحليمحميحم جحمىىمغممسممق ىلع أيمطمحممجتيحم اذّلً

ججلىيٍممق يمغحملججليحلمجم كىمحجخماىحضحمسؾ مخفىججلٍممق مجعىيحم يمغحملمحتلممق يمطى حمج ًمخلمحتىؿ مخلى  يمخضحمجحمل رىحمج محشى  احٍلييجخمب جمتٌيحجس ًذيمجمى
ىقي 
ى
مجعىيحم ححصجحسمحش يمغى ًف ىحضحمججخمجحممجتيحم يًف  حلمخضحمجمحميحم كممعمحتء كيمغحمجمخل كبمجعحمس يحمسىاب محىحل مخلى

لمخل ىحضحمسدق يمغى  ييحمليحلمحميحمي  كى
ء مخلحمل  إًججلٍحمقى يحم مخلى مجعى  ىحضحمجحمل ىلع اٍممسمجتحملحمسٌ  اججلمخضحمججخمف يًف  مخلى مجعيحمي  مخلى محمٍىمغى إًف حى ء يًف  ميحلمحميحم كى  يًف  ذىلًممق إًججلٍحمقى

 أيمغممسحجس اججلمخضحمججخمف  مخلى يحم اججلمخضحمجني كىىمححمسج احٍلٌ  مخلحمل ًذيمجمى م يمغىًممسحجسا لكي اذّلً ف يججلحمقييحم كى  يًف  الّممصيٍمخضى
ذً  اججلًٍىمغيحلحمس يمطىحمل خيحمسج الى  اجّلىمغجمس فى  يحملى جخمد كىدىمحىحل اكى ىجخم الٍجخميجمتي فى  ل  كىذىلًممقى  ىمحبلؼ ىلع اكى ًذيحملى  لمخل كى
ىجخم يسحمل فى  ل يممغى  اكى فى  محلى ك يسجخمف اكى

ى
 أ جحمٍجخمىاع مخلحمل ًذييحمً  اججلًٍىمغيحلحمس يحملججلممق ًذيحملى

ى
جخمىاًحمجححص أ اـ اججلٍىمغى ك كىاحٍلحمسى

ى
 أ

 الحمجحمقيحمق كحجمحملي ىمحيالت يًف  ىمجمى إًّمخل ل ك ىًىحضىحل يًف  كى
ى
 أ ًبيىحل الى  ًذيحملى جحمٍجخمىاع مخلحمل إًٍدرىامحليحم إًىلى  ممسى

ى
 أ  ىحضجخمل مخلى

محميحمي   يججلممع الى  اججليًّت  اْلجخماىحضحمس ًججلٍممقى  يًف  يمغيججلحمقييحم يمطججلحمليحم يمطى يى ًمخلمحمٍمجمى الى  َغى  يحمقممغ كى يى ىلع ًمخلمحمٍمجمى  يمغىيٍحمتمجعىىحل جحمًمجمى
(1). كحجمحمليحم كمرسح يمغيحلحمسق جمىؿ ذىلًممق

 

                                                                        

 (. مجترصؼ.292-261)يمغجخماحجس اججلىمغجخماحجساجحمحمطحمس  (9)
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محمىمغحمس  كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ىجسمحلحمس مخل ال يممسمجتحمجممسحمل مخلحمل املحمسأة مخلحمل جخمؿ كَغممش كيمطحمسؽ كحمجيخمش حمجىت
 جحمىمغممسممق مخلحمل الجخممخفجخمع يف الممصمجمجخمة املحمجحمسمخل كيمجتىجسمحلحمس أف املحمسأة اججلىمغممسحمق رة لؤلمحمساض اْلمخضرية مخفؿ

 اْمَرَأةٌ  َأَحَدُكمُ  َأْعَجَبْت  إَِذا / مممسمجعجخمد حمل ا يمطحجس محمىًمحمىمجمى ٍحمس مخلى  (1) .يمغىججلٍيىٍىجسمحلي
 َمىحضمجمك.. يمغحملمجم يحملؤل اذلم كمخفيمجم.. كبجخمهل.. كَغمخضمجم.. اليحلحمسيمجم يمغحملمجم راحئ يمجتىجسمحلحمس/  يمجعّن
 لممق يحمسيحمل الممصيمخضف أف كايمطججلمخل ..جمتىجساـ أك جمتحجسرم أمحشمجم لجخم حمجهل كيمجتجحسيىحل.. أجحمىمغمجم يحمقىجسر اذلم

 كهلىجسا كرد يف احلحجسيجحت اليجشحمجيخمت اكف كإف.. املمجعممصجخمؽ ْج »مخفيحمجن سىجى ةه, فىإًذىا دى رى ْٔ ةي غى
ى
ْسأ ٍى ال

افي  ا الَغْيطى ٓى ذى  . «اْضتىَْشى

 مخفيىحل ك.  الحمسجمتؿ جحمحمطحمس يف زيمحممجم أم( /   399/  4)  املحمسمخفة يف اججلحمقرم يلع الممصييمح مخفؿ $
 .(2)" مجم يىمعجخمم ك , إحلمجم حلىمعجخميمجم جحمحمطحمس أم

 /  املمجتجِب مخفؿ $
محمٍمجتى  ًححصمخفي يًف مخلي ىٍجخم يمغىّيحلحمسى اججلٍمجعى يٍممسًيحمً          ٍمى ػػػػػل ىٍمخل ي يٍممسًبيًيحم ل م ي ٍممسًحمل اذّلً (3)حمجي

 

كأجحممجميحلمجم لججلحمتممسحجس,  كجمتء يف األدب اليحلري, الحمل املحمقىمغممط/ )ايمطججلمخل أف مخلحمل أكمخفممط األمجخمر يف ادليحمل,
ذحجمب اْلبلججل كالجخممخفر/ اججلىمعحمساـ  كأججلىمغمجم لججلحملؿ, كأجمتججلمجم لججلمجعر, كأزراحجم لججلحملحمسكءة, كأرسيمطمجم يف

يحمسل املحمسأة مخلحمل مجعيحجس مخلمجتججلىمغىمغ يف جحتيمجم,  كمخلحمل اججلمجعحمت أف الحمسجمتىحل ال س ججلٌيحم كرأييحم , ججلجممسء
رب َمرب, جحتمخل مجعججلمخف مجم جحمىمغممسيحم مخلحمل ممعري رؤي كال ىمح يمغييجشٌجخمر هل يف مخفججليحم احليممسحمل كاْلحملؿ حمجىت

                                                                        

 .  لمخل أمخفممغ ىلع ممسمحمحجسق إىل احمل مممسمجعجخمد ( / 9921)رمخفمخلإركاء اججلىمعججليىحليف مخفؿ اججلمجعبلمخل األبلين(9)
 الحمسجمتىحل يحمسل املحمسأة يمغمجتمجعحمتيحم , مخفؿ/ " يىجسمحلحمس ( ممسمحمد رجمتهل جحتحمقت حنجخمق يمطحمل إحمساحجميمخل ىف32/9كمخفحجس أىمححمسج احمل أَب ححصح )

 .مخلمحممحممجم 

 ( .323/  6اليجشحمجيحمج الممسججلممسججل اجحمحمطحمس (2)

 ( .916)صمحشيحجس اْلىحضحمس(4)
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ـٌ ادلمخلمخل, يمغبل يمجعحمطيحم ذلممق؛ كال يحمقمخضمجعيحم يمطحمل أمخلمحتهل, كال  ججلمجعججليحم يمجمحمتمخل مخلمحممجم ىلع أمخفخمت اججلحمقخمت, كأد
يحمساؿ مممصىمعجخميمغن حمل لمخل يىجسؽ, حمجىت لجخم لمخل يمخف يف األرض ممعري امحمسأة كاحمجحجسة, ججلحمطحمل أف هل ححصجحمن ممعري 

 .ححصف مخل ذاؽ, كحجمىجسا حجمجخم احلحملمخف كالممصحمقء كالممسىمغيحم
 يمغيحمل جحمىمغممسيحم يىمعججلممش أف لججلمجعمخفىحل يجيغ جحميحمأ ايمطججلمخل / ك كمخفؿ احمل اْلجخمزم  $
 جبممسحجس ايمطمجتمحمؽ أجحممجم إىل املحمسأة مخلرشة مخفىحل املمجتيحمقمخض يمغيحلحمس يمطجخمارق يمغف يمطحمل اججلمجعحمقىحل يسممصممغ
 ك ججلىمغحمطمجم اإلنممسف أىمححمسجمتمجم لجخم ك الحمسيمخف يف مخلمجتحمقججل أجحممجم إىل الججلحمقحمل ججلممط مخفىحل ك مخفىجسارة ىلع حيمجتجخمم
 جتحمسم مخلىمعججلمخض مخلحمل حجس يمغبل ذليحم ًعجمتىحل بلىمعخمش مجعحجسق يمطججلييحم َيحمسم مخل ك املجخمت مخفحمسب يف يمغيحلحمست لجخم

  (1)مجعحممص . اإلنممسف حلجمجتىمغممط

كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل مخلمجعحمسيمغ أرضار الحمسجحم كممعريق اْلمخضرية يف ادليحمل كادلجحمي كاألمحمساض اججليت 
 . يممسبمجم

 يف ممعري مجخمخمشممط يمطحمل مخلىمغممسحجس الحمسجحم كمخل حيجخمييحم مخلحمل أجحمجخماع   احمل اججلحمقيمخل ثَتحجسٌ مخفحجس ك $

كذحجمب الجخمرع,  / كالحمسجحم َيحملممط ىمحبلؿ الَّش لكمجم مخلحمل مخفججل ادليحمل  الَّشكر ... يمغاكف مم مخفهل
مجعمجمحجس, كال محشحجسؽ يف حمجحجسيجحت,  كيمغممسد املحمسكءة كمخفججل اججلىمعرية, يمغبل جتحجس زاجحمين مخلمجعيحم كرع, كال كيمغء

كمخلحمل مجخمجمتيحم/ ممعممش الحمسب يمغممسد ... ..كال حميمغحمط ىلع محشحجسيمخف, كال ممعرية مخل ىلع أحجمججليحم
كمخل يمجعججلجخمق مخلحمل اليحل كاملحمق, كمخلمحممجم حمطججلحمل اججلحمقججل كحمطججلحملمجتيحم  حمجحمسمخل يمطيهل, كمخلمحممجم/ ممسجخماد الجخمجمتيحم

 كىحضحملجمس جحمجخمرق ... 
 . يىجسحجم حمجحمسمخل يمغيمطججليحم, كيممسحمقممش مخلحمل يمطني ربيحم كمخلحمل أيمطني يمطدق أجحميحم/ كمخلمحممجم 
 األممسحملء كيمجعمخضييحم أخمشحجسادحجم. أف يممسججليحم أحمجممسحمل / كمخلمحممجم

                                                                        

(.233)محشيحجس اْلىحضحمس( 9)
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مخفيجشجخمدحجممخل؛ يمغف مخلحمل ىحضججل ذلة  ؛ يمغف الحمسجحمة يمجعمججلجخمف ممشحجسٌ  خمشيمخف اليجشحجسر كحمجحمسجمتيحم/ كمخلمحممجم  
يمغف مخل يمطمحمحجس ا ال ييمحمؿ إال  حمل حمجحمسمخليحم ا يمطججلييحم ًعمخفيحم محمحمقيخمش مخفيجشحجسق؛اججلمجعحححص كىحضييحم 

(1).مخضيمطمجتيحم, كلمخل َيمجعىحل ا مخلمجعيجشيمجتيحم ممسبن إىل ىمحري مخفممش
 

حلحمساـ,  كمخفؿ يف مجخمخمشممط آىمححمس/ كايمطججلمخل أف اْلحمساء مخلحمل جمتججمس اججلمجعحملىحل كاججلحمقججل املمجعججلٌمخف $
 .  اآلىمححمسة حجميحلىجساكيف لكحمل حجمٌمخل أف يىمغرمخفيحم كخيحمسج مخلمحميحم ًعد إحليحم, كهلىجسا يسجخمف جمتحمساؤق يف اججلربزخ

حمسة حمل جمتمحمحجسب اذلم يف  حملي أف اجلِب  (2)ابلجحسرم محشحمجيخمتكيف مجعخمش ىحضحمسؽ حمجحجسيجحت ممسى
/ رأي الججليججل رجمتججلني أيين يمغىمححمسجمتين يمغجحممخضججلحمق مخلمجعمجمحمل, يمغذا ي مخلّن ىلع مخلمحتىحل  مخفؿ 

يمغييحم رجمتؿ كنممسء يمطحمساة, يمغذا أكمخفحجست  محمء اتلمحمجخمر أيمطبلق خمشٌيمخف كأممسىمغججليحم كاممسممط, يجخممخفحجس َتمجتيحم جحمر,
أمخحجست رجمتمجعجخما يمغيمجم, يمغحمقججل/ مخلحمل حجمالء؟ مخفؿ/  جخما حمجىت يسدكا أف خيحمسجمتجخما, يمغذااجلر ارىمغمجع
احلحجسيجحت حلؿ مخفججلجخمبمجممخل يف ادلجحمي؛ يمغجحممجممخل لكحمل حجمحملجخما تلجخمب  . يمغمجتمىحل مخلمخضحمق حجمىجسا حجممخل الحمسجحمة

رًكممسجخما يمغييحم كًعدكا مجعحجس أف اكدكا  محمجخمر كاإلمخفبلع كاْلحمسكج مخلحمل
ي
الممصمجمجخمة إىل يمغممشء اتلجخمب أ

(3).خيحمسجمتجخمف
 

ال  / كحلمجعججلمخل الججلي أف مخلحجسمخلّن الممصمجمجخمات ييجشريكف إىل حمجججل خمشممط جحتججلجحتكمخفؿ يف مجخم $
اججلمجعحححص اذلم  يججلمجتىجسكف مجم كحجممخل مخلممط ذلممق ال يممسمجتمخضيمجعجخمف حمسكمجم؛ ألجحممجم مخفحجس محشرت يمطمحمحجسحجممخل حملزنججل

ا  ال حجس هلمخل مخلمحميحم, كهلىجسا حمسل مخلحجسمخلحمل اْلحملحمس كاْلحملع ال يججلمجتىجس مجمحمل يمطَّش مخلمجعممصر مخلحمل يىمغمجعججليحم جحمدرن
(4).يف األحمجيف

 

يمغممسد  / يف ابلىمعءمخفجخمهل مخلىمغممسحجس ابلىمعءيف   حجس اْلِض حمجممسني كمم ذمحلحمسق الممصييمح حمحمل
يىمغيجشمخل رامخض  محلري, كرش مممسمجتمخضري/ يىمغمجتممق ججلىمغممشيججل, يحجسنجمس األيمطحمساض, يمجعيحلحمس محشىمغجخم األمخلحمل,

                                                                        

( .461ص)ركخمش املحمجني (9)
 . (9426حمسمخفمخل ) (2)

(.332ص)ركخمش املحمجني (4)
( .391)ركخمش املحمجني (3)
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أىمحبلمخفمجم كتممسيمح  الجخميمغؽ, يمجعجحت األمحمساض اججلحمقججل يف األجمتممسـ, كأم حمجية ْلحمليمط ممشيممط
 (1).  أجمتممسمخلمجم اججلمجعججلىحل أيمطحمساخمشمجم, كخيمجتىحل أمخلمحممجم, كحجسب ابلىمعممشء يف جحمىمغجخمممسمجم, كمحممجمممق

 كاألىمححمسكي / ادلجحميجخمي الحمسجحم أرضار مخلحمل أيممش جحمىجسة َممجترصة اججلحمقرئ أيمجم كدكجحمممق
ممسمحمد  هل كالججلىمغمخض كاججلمخضرباين أمححجس ركل كالحمساجحمي , الحمساين دًعء كإجمت مخفجخمؿ يمطحجسـ -أ
ًحمل اجّلًِبِ  /(2)محشحمجيخمت /  أجحميحم يمطى اءً ًُْصفى اليَْيوً  كىاؿى ٍى ٔىابي الَط ةْ

ى
ْو  تيْفخى ي أ ْى  / ِىادو ٌي ِىاًدم  يي ذى

, فىالى حىْتَقى  ّي ِْ َسجى خى ييفى كبو ذى ْهسي ٌى  َْ ًٌ ْو 
ْى  ,ٕ ائًوو فيىػيطى

َْ ضى ًٌ ْو  ْى ي,  ابي هلى اعو فىييْطخىجى َْ دى ًٌ
َغارنا ْك غى

ى
ا, أ ٓى سًْج ىْطَعى ةًفى ي, إاًَل زىاجًيىثن ت ابى اّلَلي هلى ةو إاًَل اْضخىجى ٔى ْغ ٔ ةًرى ًه يىْرغي ْطيً  « . مي

 اججلحمقمجتىحل , يمغمجمجخم َيحمس إىل جمتحمسيحمل اليحلحمس مجخمبحمقت مخلحمل ممعريق إىل َيحمس الحمسجحم -ب  كيمطحجسكاجحمن,  حمطججلحملن
 كممعريحجم مخلحمل اْلحمسامخل محلحمل حجمجخم كامخفممط .

 اإلنممسف , ىحضيمجع مخلحمل اججلىمعرية أف إذ اججلحمقمجتىحل جمتحمسيحمل أممسب أحمجحجس كحجمجخم/ ممسمخف ممسيحجس مخفؿ $
 (3).اْلجيس الحنحمساؼ اججلمجعىمغيىمغ املحمسأة أك اليحلحمسيمخل الحمسجمتىحل يحمسىض كمخفججلحمل
احلزمخل , كأجخم  أىمححمسج ؛ يمغحمقحجس , حمجني مجخمامخفمجعمجتيحم يحم محمسسيحم مخلحمل اإليحملف جحمحمسع -ج
جخمؿي اّلّلً /أف (4)داكد ىُظيًَث, فىإًذىا / »  رىممسي ًّ َكى يىْي فى غى افي َكى ٍى ي ّي اْْلً ِْ ًٌ جى  سى  دى

وي َنى السَجي إًذىا زى
افي  ٍى ي ًّ اْْلً ْ

عى إًْلى عى رىجى طى  .«اْجلى
يٍ (5)اليجشحمجيحمجني كيف حمسى يًب حجمي

ى
ٍحمل أ / مخفىؿى اجّلًِبُ خى ةى مخفىؿى الى يىْشًِن الَشايًن ًحْيى يىْشًِن » :  حمسى

َه  ًٌ ْؤ ٔى مي ْي  .«كى

                                                                        

 24ص)رممسىحل اإلمحشبلح(9)

 ( . 62/  4)اليجشحمجيحمج الممسججلممسججل يف  محشحمجحمجيحم األبلين (2)

 ( .2/319)يمغحمقيحم الممسمحم (4)

 مممسججلمخل رشط ىلع محشحمجيخمت/( 22/  2 )اليجشحمجيحمج الممسججلممسججل يف  األبلين مخفؿ (3)

 ( .01)( كمممسججلمخل 1410ابلجحسرم ) (3)
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جخمجحمىى (1)حمجممسحمل ججلىمعريق بممسمحمحجس أمححجس أىمححمسج اججلمجعىجساب ؛ يمغحمقحجس ججلمجعحملجخمـ ممس أجحميحم -د يٍحملي ٍحمل مخلى ٍكًج  خى زى
جخمؿى اّلّلً اجّلًِبِ  ًحملٍمجعي رىممسي جخمؿي  , مخفىججلىٍ/ ممسى حمقي ًِت ًِبى : »حى ٌَ

ي
ي الى حىشىاؿي أ دلى ًْ كى ًٓ ًْ حىْفظي ذًي

ى ا ل ٌى ْيو 
ابو 
َو ةًًػلى َش كىجى ًي اّلَلي غى ٓي ٍَ ْف حىػي

ى
يئًعمي أ ي الِشُىا, ذى دلى ًْ كى ًٓ ا ذًي غى

 . «الِشُىا, فىإًذىا فى

حملٍ  (2)مممسججلمخل أىمححمسج اججلحمقيمخل ؛ يمغحمقحجس يجخمـ احلالت مجعخمش يف الحمساين مخلحمل حمجممسمحمت أىمحىجس -حجم  خى
ةى  يٍحجسى جخم   يحمسى / مخفىؿى رىممسي ًث : » ؿي اً مخفىؿى ٌى ْس حي َى نى اًغًري ى اىْلى َى َعى ًًْري ا جى ٍي ْ اءً ال ثي نًطى ٌى ْس حي

 , ًْ ًٓ ّي ذًي
ُٔي يىذي ًّ ذى يً ْْ

ى
َى ًف أ ًًْري ا جى ٍي ْ َى ال ًٌ الن  ْييفي رىجي َى ُيى اًغًري َى اىْلى ًٌ وو 

َْ رىجي ًٌ ا  ٌى , كى ًْ ًٓ ً اح ٓى َم
ي
أ

 َْ ًٌ زي  دي
ْ
يىأ ًث, ذى ٌى ـى اىًْليىا ْٔ ي يى ًْ  إاًَل كيكًفى هلى ُِسي ا ظى ٍى , ذى اءى ا عى ٌى  ًّ يً ٍى إاًَل  »/ (3) داكد أجخم كزاد« خى

ا ًعْئجى  ٌى  ًّ ً ِىاح طى َْ حى ًٌ ْز  , فىذي يًمى ْْ
ى
مى ًف أ يىفى ا كىْر دى زى ْى ي/  ًث, فىًليوى هلى ٌى ـى اىًْليىا ْٔ ي يى  ,  «ُيًصبى هلى

ِىا»/كزاد اججلجممسيئ كركاق طى َْ حى ًٌ ي  عي هلى ْكفى يىرى ًْ حيسى ُِسي ا ظى يْئناٌى ًّ عى ً . «؟ح
(4) 

 مخلجمتيحم احمل كحجمجخم أيممش مخلحمل أممسب ىمغَش األمحمساض اججلىمغمجتمحل املممسمجتمجعيجشي ؛ يمغحمقحجس أىمححمسج -ك
حمسى  حملى ًٍحجس اّلّلً ًٍحمل خي ٍحمل خى جخمؿي اّلّلً  خى ججلىيٍمحمى رىممسي ٍرىىحلى يمطى

ى
/ أ ؿى  , مخفىؿى حمقى َى  : ذى اًجًسي ٓى ٍي ْ ى ال ٌىْػَشى يىا 
ٔذي  غي

ى
, كىأ ََ ًٓ ً ًْ ة ا اْبخييًيخي

ْصه إًذى ََّت َخى ـو رىُّط, حى ْٔ ثي ًف كى اًحغى ًس اْىفى ٓى ًْ تىْظ ى / ل ََ ْي ٔ ْف حيْررًكي
ى
ةًاّلَلً أ

َى  ي ًي اََّلً ًٓ فً
ْضالى
ى
ْج ًف أ ضى َْ مى ًْ حىسي ى اعي اىًَِت ل كْجى

ى
, كىاأْل ٔفي ًي اىَطاغي ًٓ ا ذًي غى

ا, إاًَل فى ٓى ً ٔا ة ِي حيْػيً
ْٔا, ضى  املمجعحمسكؼ . احلحجسيجحت اججليمح. .  (5)« مى

ةى مممسججلمخل مخلحمل حمجحجسيجحت رشط ىلع محشحمجيخمت/  كمخفؿ احلزمخل كأىمححمسج يٍحجسى / مخفىؿى    يحمسى مخفىؿى
جخمؿي اّلّلً  ثي ًف : »  رىممسي اًحغى سىًت اْىفى ٓى الى ظى , كى ًْ ٓي ِى ْخوي ةىيْ فى اىْلى رى رىُّط, إاًَل َكى ْٓ ـه اىْػى ْٔ ّضى كى ا جىلى ٌى

                                                                        

 ججلىمعريق ( حمجممسحمل2311)محشحمجيخمت اججلرتممعييف   مخفؿ األبلين  (9)

. (9219)حمسمخفمخل (2)
 (2921)محشحمجيخمت أيب داكدكمحشحمجخمت حجمىجسق الحمسيدة األبلين رمحيحم ا مجعىل يف (4)

 ( .4919)محشحمجيخمت اججلجممسيئكمحشحمجخمت أيممش  حجمىجسق الحمسيدة األبلين رمحيحم ا مجعىل يف  (3)

 969/  9 )اليجشحمجيحمج الممسججلممسججل يف حمجممسمحميحم األبلين (3)
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ِىعى  ٌى الى  , كى ْٔتى ٍى ْ ًي ال ًٓ ْي
يى يَّطى اّلَلي غى ـو رىُّط, إاًَل ضى ْٔ ْطسى  كى ًي اىْلى ٓي ِْ بىصى اّلَلي خى ةى, إاًَل حى ـه الَشَكى ْٔ  (1) «كى

كمخلحمل يمطحمقجخمبت اججلىمغجخماحمجححص يمطحجسـ جحمحمطحمس ا إحليحم يجخمـ اججلحمقيمخل جحمحمطحمس رمح كسحمسيمخل يمغحمقحجس  -ز
ّسو  مخلحمل حمجحجسيجحت  محشحمجيحمجيحم يف حمجف كاحمل كاججلجممسيئ أىمححمسج اججلرتمخلىجسم  اًٍحمل خى

جخمؿي اّلّلً  / مخفىؿى رىممسي سي ا: »  مخفىؿى ِْظي ةن ًف ادُلةيسً الى حى
ى
ْك اْمسىأ

ى
الن أ َتى رىجي

ى
وو أ
. «ّلَلي إًَلى رىجي

(2)  
 /األرسم اتلىمغيحلممق -ح

 اججلمجعبلمخف كيحمقمخضممط األرسة, محليف كيمجمحمسُ  ابلي, جحمحمطـ يىمغممسحجس كالحمسجحم/ "ممسمخف ممسيحجس مخفؿ $
 (3).كاْلحمسيحمل كاالحنحمساؼ اججلتَّشد يمطمحميحم يتممس مم اججلرتبي, لممسجخمء األكالد كيمجعِحمسض الحمسكجمتي,
 /ادلجحمي كىمححمساب نممسباأل خمشيع -ط

 أيممشن, األنممسب اىمحمجتبلط يجخمجمت يمغجحميحم الحمسجمتىحل زجحم كأمخل/  اججلحمقيمخل  احمل مخفؿ $
 ادلجحمي ىمححمساب اليحلرية حجمىجسق كيف كاملىمغممسحجس, لججلمجتججلممغ كمجعحمسيممشمجم امليجشجخمجحم, املحمسأة كإيمغممسد

  .كادليحمل(احجم
 اججلمجعلمخل جحمحمطـ مليجشججلحمج مخلمحميمغي كًم املىمغممسحجس أيمطحمطمخل مخلحمل الحمسجحم مخلىمغممسحجسة اكجحم كمخفؿ /  كمل $

 كابلىمعممشء اججلمجعحجساكة أيمطحمطمخل يجخممخفممط مخل كجخمٌف احلحمسمخلت كمحشيجحم اججلىمغحمسكج كمحييحم األنممسب حمجىمغمخض يف
 اججلمجعلمخل ىمححمساب ذلممق كىف كأمخليحم كأىمحمجتيحم كبجمجتيحم محشحمجيحم امحمسأة مخلمحممجممخل لك إيمغممسد مخلحمل اجلس ني
 يف  كرممسجخمهل محلمجتيحم يف مجم ممسحمججحميحم ا مخفحمسجحممجم كهلىجسا اليحلرب يف اججلحمقمجتىحل مخلىمغممسحجسة ًل اكجحم
 (4)ممسجمجتيحم .
 /كاججلحمقججلي اجلىمغممسي اضاألمحمس يجخمرث -م

                                                                        

 (2392)اججلرتممعي محشحمجيخمتيف  محشحمجيخمت ججلىمعريق مخفهل اججلمجعبلمخل األبلين (9)

 . محشحمجيخمت (2323)محشحمجيخمت اججلرتممعييف   كمخفؿ اججلمجعبلمخل األبلين  (2)

 ( .2/419) يمغحمقيحم الممسمحم (4)

 ( .914ك 999)صادلاء كادلكاء(3)
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 أجحميحم ىمحمحشيمجتيحم كمخلحمل/  اججلحمقيمخل  احمل مخفؿ $  يًحملمجتيحم, لمخل إف كيحملحمسخمشيحم اججلحمقججل يممصمجت أيممشن
 (1)الممصيمخضف. مخلحمل كيحمقحمسبيحم املججلممق, مخلحمل محشحمجىيحم كييمطحجس كاْلجخمؼ, كاحلحمسف اهلمخلّ  كَيججل
 /أيمطيمحممجممخل مخلحمل كممسحمقجخمىحضمجممخل الحمسجحمة مخلحمل اججلمجعد جحمىمغحمسة يجخمرث -ؾ

 كيممسحمقممش يمغيمطججليحم حمجحمسمخل يىجسحجم أجحميحم محممجمكمخل/ الحمسجحم مممشر ذمحلحمس يف  اججلحمقيمخل  احمل مخفؿ $
 كأمحشحمجيحم أحجمججليحم محشحجسكر مخلحمل زنع اججليت اهلي مخفججل/ كمخلمحممجم يمطدق, أيمطني كمخلحمل ربيحم يمطني مخلحمل

 املمجم يحمسزؽ يمغجحميحم اججلمجعىمغيممغ خببلؼ كيمطيجخمجحممجممخل, جحمىمغجخمممسمجممخل يف يشء أحمجحمقحمس كحجمجخم كممعريحجممخل,
 (2)كاحلبلكة.
 اججلىمغحمسنيس ادلمحلمجتجخمر يمغيحمقجخمؿ احلحجسيجحت اججلمجعججلمخل حمجممس , اليجشحمجي الحمسجحم أرضار أمخل
 يمطحمت يمغييحم يمغجخمجمتحجس اججلحمقحمسآف كمخفحمسأ ىحضح إممسبلمخليحم مخفىحل كاكف حمجحجسيمحت أممسججلمخل اذلم(3)حجساملمجعمخضيمط
 ىمحمخضرية أمحمساخمش يجَّش الحمسجحم أف يمجعججلمخل أف اإلنممسف كحمجممس/  اججلمخضي حجمىجسا , يحمقجخمؿ يمغممسججلمخل ىحضي
 . األكججل كاججلحمقحمسحمج كالحمسىمحجخمة كالممسيبلف اكلحمسحجمحمسم يمغمجتمحل
 , الممصججلىحل إىل يحمقجخمد ألجحميحم أىمحمخضحمسحجم الحمسحجمحمسم أف كيمجعمجتحمقحجس.  ممعريحجم مخلحمل أىمحمخضحمس مخلمحممجم كاحمجحجسة لك
 اْلمحمني كيف , اإلجمتمجمض املحمسأة كيف , الممصمجعحمس كممسحمقجخمط اليجشحجسري كاذلحب , الَّشايني كيجشججل
 اتلمحمممسٌل اْلمجمز كاتلمجمب اججلمجعحمقمخل إىل كيدم , كالممسيبلف , كالجخمرايث اججلمجعممشٌل كالممشحملجخمر , ابلججليحم
 جحتمخل ذمحلحمس مجججل مخلحمل األمحمساض..  الممصف كركمخلحمسـ كاججلمجعىم مجمجعيحم

 ىمغمجتممق اججليت اْلمخضرية األمحمساض اجحمتممصر يف مخلرش ممس إجحميحم/ مخفممس ممسيحجس كمخفؿ $
كاججلحمقحمسحمج ,  كالممسيبلف اكلحمسحجمحمسم األمحمء كأمحمء األمحمء إىل اآلء مخلحمل لجخمراجحت كجمجتحمقىحل ألحجساف
 تممسمجتجخميمط كاألىمححمسكي ادلجحميجخمي يمغرضارق كإال اججلمجعمخفىحل س  الحمسجحم أرضار مخلحمل الججلحملحمج يمغمجمىجسق

                                                                        

 ( .914)صادلاء كادلكاء (9)

 ( .9/462)ركخمش املحمجني (2)

 .ابلحمججخمث اإلممسبلمخليمحلحمل يف إحمجحجسل جمبلت (4)
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 , نممسؿ ا الممسبلمخل.  اليجشىمغحمجت مخلت

كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل اتلىمغيحلحمس يمغيحمل يىمغجخميحم الحمسجحم كممعريق مخلحمل اججلىمغجخماحمجححص املحمجحمسمخل مخلحمل يمغممشىحل كيمغيحمل 
 اججليت الجخمحمجممصً  جحمحمطريي  كٌم الحمساين, مخفججل يف يجخمخمشممط اججليت َيججليحم مخلحمل رذاىحل يمغجحميحم يممس الجخمحمجممصي 

يحم؛ مجعججلجخم , مخفججليحم كيف حمجبلكةه, كجمتمجميحم ىلع ممغي يمغججلمجعىمغي كجمتمجمى حملٍ  أنجمسه  كالحمساين يحم, اممسمجتنجمس جمتلممسيحم كمخلى
 ذلممق مخلحمل ججلمجعيحلجمس  . حملمخلن
 اججلمجعحححص كىحضي اليجشحجسر, كانَّشاح كالرسكر, الزلة, مخلحمل اججلمجعىمغؼ يف مخل اججلىمغجمتحمس يمطججلمخل كلجخم
هل , يمغي  زمخل يىمغجخمت مخلحمل يمغممشيججل ككمخل َيججل  حمجيجشىحل مخل أخمشمجعًؼ  أخمشمجعؼي  يمغيحم مخل أف لحمسأل

 إيبلـ. حمسح حمليمخلحمل رذيججل كججلسحمل مخل ْل

 

كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل اتلىمغيحلحمس يف اججلحمقيجشص يجخمـ اججلحمقيمخل يف حمجمخف مخلحمل أممسء إحلمجممخل م كجمتيحم مخلحمل 
كجمتجخمق اإلممسءة كاججلحمطججلمخل كمخلمجعججلجخمـ أف اججلحمقيجشص يجخمـ اججلحمقيمخل إجحمحمل يسجخمف حلممسمحمت كالممسحت 

ًٍحجس اّلّلً محلحمل يف حمجحجسيجحت  ًحمسى ٍبحملى خى جخمًؿ مخفؿ ,   جمتى يحمي ًمخلٍحمل رىممسي ًحملمجعى ىحلو ممسى ٍحمل رىجمتي  خى
ًحجسيجحته ًّن حمجى / ىججلىىمعى

ججلىيًٍيحم  اّلّلً  ىّت مخفىًحجسٍمخلي يمطى ا, حمجى ٍمجمحمسن ًٍيحم ححصى ججلىيًٍيحم رىٍحمجًٌل, يمغىرًسٍتي إحًلى ٍدتي يمطى حجسى يٍي ىًمجعرينا, ثيّمخل ححصى ى يمغىٍححصرتى
ي  ججلٍي لًججلٍىّجخماًب/ مخفيٍىحل هلى حمقي , ذى جحمىحٍجمسو

ي
ٍحجسي اّلّلً ٍبحملي أ ًذىا خى

ـى يمغى ؟ الّممص ًٍحجس اّلّلً ؿى اٍبحملي خى حمقى ى ابٍلىًب, ذى ًحمسه ىلعى / جمتى
ًحملٍمجعمجتى  جحمّممقى ممسى

ى
محمٍممقى أ ًّن خى ًحجسيمحتن ىججلىىمعى / حمجى ججلٍي حمقي , ذى ًّن, كىاٍخمجتىمحمىٍحمقمجتييحمي  جحتىٍجخمبىيحمي يمغىٍخمجتىمحمىحمقى

ي
 مخضى جى حى حمسى ٍمخل, يمغىجحسى / جىمجعى يحمي مخفيججلٍي

جخمًؿ اّلّلً  كٍ  ًمخلٍحمل رىممسي
ى
, أ جخمتى ٍف تىحملي

ى
ًممصيي أ ًص, يمغىجحسى /  يًف اججلًٍحمقيجشى , مخفىؿى يحمي مجعى ٍممسحملى

ى
ٍف أ
ى
ٍىحلى أ جخمتى رى مي

ى
أ

جخمؿى اّلّلً  ًحملٍمجعي رىممسي /  ممسى جخمؿي حمقي ًث  »حى ٌى ا ـى اىًْليى ْٔ ي اّنلَاسي يى َْشى / اىًْػتىادي  -حيي ْك كىاؿى
ى
ْسالن  -أ سىاةن غي غي

ا ٍن ْٓ /  « بي ؟ مخفىؿى  بيٍمجمحملن مخلى / مخفيججلٍمحمى/ كى ًْ ةًصى  »مخفىؿى ًٓ ِىاًدي ًَ حي
, ثي ءه ْ ًْ َشى ٓي ػى ٌى َْ بيْػرو ىىيْصى  ًٌ ّي  ػي ٍى ىْط ْٔتو ي

وى  ْف يىْردي
ى
ًو اّنلَارً, أ

ْْ َْ أى ًٌ رو  حى
ى
الى يىّنْتىًِغ أًل , كى ُىا ادَليَافي

ى
, أ يًمي ٍى ْ ُىا ال

ى
/ أ ْسبو

َْ كي ًٌ ّي  ػي ٍى ىْط ا ي ٍى , نى  اّنلَارى
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الى يىّنْتىًِغ  , كى ّي ِْ ًٌ ّي  كيَص
ى
ََّت أ ّق, حى ًَِث حى ى

ْ
ًو اْل ْْ

ى
َْ أ ًٌ رو  حى

ى
ِْرى أ ي ًغ هلى ْف كى

ى
ًَِث أ ى
ْ
ًو اْل ْْ

ى
َْ أ ًٌ رو  حى

ى
 أًل

/ كييْ  ثي " كىاؿى ٍى ََّت اليَْط , حى ّي ِْ ًٌ ّي  كيَص
ى
ََّت أ ّق, حى قي حى ِْرى ًو اّنلَارً ًغ

ْْ َْ أى ًٌ رو  حى
ى
أًل , كى َِثى ى

ْ
وى اْل ِىا/ يىْردي

/ ا؟ كىاؿى ٍن ْٓ ْسالن بي سىاةن غي َو غي َش كىجى ًِت اّلَلى غى
ْ
ا ُىأ ٍى إًَُا إًَج ْيفى كى ِىاًت كىالَطيِئىاًت » نى ىطى

ْ
 أمححجس . ركاق«ةًاْل

أم / أجحميحم يىمحىجس مخلحمل حمجممسمحمت اججلحمطلمخل كمجعمخضمخم لججلحملحمطججلجخمـ يمغذا اكف اججلحمطلمخل حمطججلحمليحم (1)حمجممسحمل ممسمحمد
أكرث مخلحمل حمجممسمحميحم حبيجحت ىمغىن حمجممسمحميحم يمغجحميحم يىمحىجس مخلحمل ممسحمجممخل يمغمخضحمسحمج يمطججلييحم يمغمخضحمسح يف 

ججلجمس اذلم مخفؿ يمغييحم يف احلحجسيجحت املممصمجمجخمر حبحجسيجحت املىمغ اجلر كحجمىجسا املمجعىن حمحميحم الحمسممسجخمؿ 
؟: » ا  الحمسممسجخمؿ ْفيًصي ٍي ْ ا ال ٌى كفى  حىْرري

ى
, « أ مجتىعى الى مخلى ي كى مخلى هلى ٍحمل الى ًدرٍحجمى ٍىمغًججلجمسي ًذيمحمى مخلى يجخما/ الٍحملي مخفىل

 / ؿى حمقى ْى »ذى ًى  خى ًِت كىْر عى
ْ
يىأ ةو, كى َكى زى , كى ـو ةو, كىًصيىا الى ًث ةًصى ٌى ـى اْىًليىا ْٔ ًِت يى

ْ
ًِت يىأ ٌَ

ي
َْ أ ًٌ ْفيًصى  ٍي ْ ا, إًَف ال زى

ا  زى ْى , كى ًّ ً ِىاح طى َْ حى ًٌ ا  زى ْى  ٕ ييْػطى ا, ذى زى ْى ىبى  ا, كىرَضى زى ْى ـى  مى دى فى ا, كىضى زى ْى اؿى  ٌى وى  كى
ى
ا, كىأ زى ْى ؼى  كىكىزى

ْج  سًحى ًْ ذىطي ْي ايىا طى َْ دى ًٌ ًدزى 
ي
ًّ أ يىْي ا غى ٌى ْف حيْلَضى 

ى
ْتوى أ ّي رى ِىاحي طى , فىإًْف فىًِيىْج حى ًّ ً ِىاح طى َْ حى ًٌ

ًَ طي  , ثي ًّ يىْي  (2)مممسججلمخل. ركاق «ًسحى ًف اّنلَارً غى

كمم يمجعيجشمخل يمطحمل الجخممخفجخمع يف الممصمجمجخمات حجمجخم احلىجسر اتلـ مخلحمل جحمحمسكؿ اججلمجعىجساب يف ادلجحمي 
 األرضار كيمجتممشحملحمل لكّمجم, الَّش ىمحبلؿ مخلمحتبل َيحملممط كاالمجتبلء مليجش الممصحجسيحجسة ألف الحمسجحم

مجم,  بممصىت كالحمسزاي ابلبلي َتىحل ىحضحمسيحمقيحم كيمطحمل املحمتمجتحملممط, يف اججلىمغمجتمحل األمحمساض مجعمخلٌ  كبيحم مجيمجعى
, يمغجحميحم خيججلممش محشجخمرحجم, كَممجتججلممغ أجحمجخمايمطمجم  كيزنع اججلىمغخمشججل, األرسة حملمجعين كيىجسحجم األنممسبى
 كمخل اإلنممسف, ّن ني كيمطحجساكة كحمجممص مخلحمل حيحجسجحتيحم يمطحمل جحمحجميممق األرزاؽ, كيممشيمخف اججلرباكت,
 .كاليحلر اليجشىمعر ادلكؿ كأىمحيمغ اججلبَّش, أمخفججلحمق مخلمجتمحمجخميمط, كأدكاء أمحمساض مخلحمل يجخممخفمجعيحم

                                                                        

( .191) محشحمجيخمت األدب املىمغحمسديف   األبلين  حمجممسمحميحم اججلمجعبلمخل (9)
. (2329)حمسمخفمخل (2)
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كاألرشار,  املجحسىحضحمس ججلممق مخلحمل كيمحمىجسرجحم األرضار, جل ججلممق كحجمجخم ينب اجلِب  كاممسمجتحملممط إىل
جخمجحمىى زىٍكًج اجّلًِبِ اجلمج مخلحمل جمتحمساء ججلممق اججلىمغجخماحمجححص يمغ يٍحملي ٍحمل مخلى جخمؿى اّلّلً  مجعى ًحملٍمجعي رىممسي مخفىججلىٍ/ ممسى

 / جخمؿي حمقي ًِت » حى ٌَ
ي
ي الِشُىا, الى حىشىاؿي أ دلى ًْ كى ًٓ ا ذًي غى

ي الِشُىا, فىإًذىا فى دلى ًْ كى ًٓ ًْ حىْفظي ذًي
ى ا ل ٌى ْيو 

ًِبى
ابو 
َو ةًًػلى َش كىجى ًي اّلَلي غى ٓي ٍَ ْف حىػي

ى
يئًعمي أ , كيف حمجحجسيجحت (1)حمجممسحمل ممسمحمد أمححجس اإلمخلـ ركاق. «ذى

ّسو  ًحمل اًٍحمل خى جخمؿي اً    يمطى / مخفىؿى رىممسي ٓى » /  مخفىؿى ْر إًذىا ظى لى , ذى سى الِشُىا كىالِسّبىا ًف كىْسيىثو
ابى اّلَلً  زى ًْ غى ًٓ ًط

ْجفي
ى
ٔا ةًأ يُ حى

ى
قي  .  أ ىحمسِجمتى ىٍمخل خيي ل ًحمجيخمتي اإٍلًٍممسمحمىًد كى ًحجسيجحته محشى ا حمجى ىجسى  كمخفؿ احلزمخل ركاق حجمى

 (2)اإلممسمحمد. محشحمجيخمت
ةى, أيممش كابليمجميق مخلحمل حمجحجسيجحت  احلزمخل كيمطمحمحجس ٍيحجسى جخمؿي اّلّلً  يحمسى / مخفىؿى رىممسي :   مخفىؿى

ـو رىُّط, إاًَل ضى » ْٔ ثي ًف كى اًحغى سىًت اىْفى ٓى الى ظى , كى ًْ ٓي ِى ْخوي ةىيْ فى اىْلى رى رىُّط, إاًَل َكى ْٓ ـه اىْػى ْٔ ّضى كى ا جىلى يَّطى ٌى
ْطسى  ًي اْىلى ٓي ِْ بىصى اّلَلي خى ةى, إاًَل حى ـه الَشَكى ْٔ ِىعى كى ٌى الى  , كى ْٔتى ٍى ْ ًي ال ًٓ ْي

يى «اّلَلي غى
(3). 

ََّت »/  مخفجخمهل   يمطحملحمس  حملا حمجحجسيجحت كيف ُّط, حى ـو رى ْٔ ثي ًف كى اًحغى ًس اىْفى ٓى ًْ تىْظ ى ل
َى  ي ًي اََّلً ًٓ فً

ْضالى
ى
ْج ًف أ ضى َْ مى ًْ حىسي ى اعي اىًَِت ل كْجى

ى
, كىاأْل ٔفي ًي اىَطاغي ًٓ ا ذًي غى

ا, إاًَل فى ٓى ً ٔا ة ِي حيْػيً
ْٔا ضى  (4).اذلحجمِب كممسيحل يمطججلييحم احلزمخل, كمحشحمجحمجيحم مخلجمتيحم, احمل ركاق,  «مى

ا الحمل اْلجخمزم   أيمغمجعؿ مىحل حمجيجحت يحمقجخمؿ / مخلحمل كأىمحمجتمخل حجمىجسق اججلىمغحمقحمسة حمقجخمؿ مجيىحل جمتحجسن
 أف يجيغ يمغبل حمجني مجعحجس لجخم ك محمسامحشحجسا اْلحمساء ححصحجمحجس ك اججلمجعحجسؿ مخفجحمجخمف ىلع رآحجم ممسحمججحميحم ابلرم
 اإلرصار اججلمجعحمطيمخل اْلحمساء هل أيمطحجس مخفحجس اججليت اذلجحمجخمب أمخفخمت مخلحمل ك يمجتىمححمس مخفحجس يمغْلحمساء مممسمخلخمت يىمعرت
 أيمطحمطمخل ك محمىمغممط امليجشجحممجع أف يمطمحمحجسق ك مجعحجس ك محشبلة ك ممسمجتىمعىمغر حمجيحممحش ييجشجحمممط جحتمخل اذلجحم ىلع

                                                                        

 ( . 2311)محشحمجيخمت اججلرتممعييف   محلىجسا مخفؿ املمحمىجسرم كحمجممسمحميحم ججلىمعريق اججلمجعبلمخل األبلين (9)

 ( .2319) محشحمجيخمت اججلرتممعييف   كحمجممسمحميحم ججلىمعريق اججلمجعبلمخل األبلين  (2)

 (916( حمسمخفمخل)969/  9)اليجشحمجيحمجحمجحجسيجحت حمجممسحمل اجحمحمطحمس (4)

 961/  9)اليجشحمجيحمج الممسججلممسججل يف اججلمجعبلمخل األبلين , مخفهل ري بل كححصجخماحجمحجسق محشحمجيخمت مخضحمسمخفيحم احلحجسيجحت(3)



) 
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 . حييحم مخل مخلمحميحم ىحضججل ك مجعىل ا يسحمسحجميحم مخل أن مخلحمل اممعرتارا اْلججلمخف
 رجمتبل يمطريت/  مخفؿ  ممسرييحمل  احمل يمغف اْلحمساء مخفجخمع ك يرتمحشحجس أف لججلمجعمخفىحل يجيغ مم ك 
 .  ممسمحم أربمجعني مجعحجس يمغيمغججلممس مخلىمغججلجمس ي/  يمغحمقججل

 ممعمجتمجم تلحمتحجسف ؟ حجمىجسا مخل/  يمغحمقؿ أمحمسد إىل أجحمحمطحمس أجحم ك يل ححصييمح آينر/  اْلبل احمل مخفؿ ك $
 جحمي محشحمجخمت أك ىمحريا يمطحملىحل مخلحمل لك حجمىجسا مخلحمل لممشحجس ك , ممسمحم أربمجعني مجعحجس اججلحمقحمسآف يمغجممسي
ڳ   ڱ   ڱ   ڱ    ژ  / جمتىحل ك يمطحمس ا مخفؿ  املحجسة امخلمجتحجست إف ك احلممسحمل جمتحمساءحجم يمغججليجمجتحمطحمس

 حيَب ال اججلمجعحجسؿ مخلزياف أف مخفىحلاججلمجع يمغججليمجعججلمخل [3>0 يىصف] ژڱ   ں   ں   ڻ   ڻ      ڻ 
 (1)كا املممسمجتمجعف.

 

مخلحمل  اتلحمقججلىحل كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل اممسمجتمجعحملؿ مجعخمش األممعىجسي اججليت حمقججلىحل ابلءق )الممصمجمجخمة( كحمكججل 
اليجشيـ  مخلممط محمساًعة اإلمحلمحتر مخلحمل املممسمجتمخضع مخفحجسر ثري الممصمجمجخمة كَتحمسكمجم, األىحضمجعحمل كاألرشب  اججليت

الممصمجمجخمة كإخمشمجعيمغمجم ككرس حمجحجسمجم مخلممط مخل  ىلع لججلمجتىمعججل كاججلمخضحمسؽ اججلحمقجخمي ف حجمىجسا مخلحمل األممسبيمغ
يمغ  اليجشحمجيخمت  كالَّشاب اججلمخضمجعـ يف ذلممق مخلحمل ممشييمخف املحمترم ىلع الممصيمخضف مجتممشييمخف جمرم

إًَف »/  ا مخفججل / مخفؿ / رممسجخمؿ  اجلِب زكجحمجِي محم مخلحمل حمجحجسيجحت محشىمغي 
نْطى  َى اْْلً ًٌ ْسًم  افى َيى ـً الَغْيطى ْسىل ادَل .«اًف َمى

(2)  
  الممصيمخضف يمغفّ  كممسكس ىجسلممق يمغتممسسحمل

ى
 كمخلدةي  كاججلحمقجخمل, الممصمجمجخماتي  لكِمجم املمجعيص مخلجممص

 حجمحملحملي  أك يمطيجشيي  إال مخفُممش  ححصمجعي  مخل/ اجلجخمف ذك مخفؿ. األىحضمجعحمل حمججل ال كالممصمجمجخماًت  اججلحمقجخمل
ـى  الًحمل  املمجمججلاكًت  أىمحمخضحمسً  حملمجعيجشي , يمغحملحمل ًمحمي  اًت الممصمجمجخم يججخمع كابلمخضحملي  ابلمخضحمل, ححصمجمجخمةي  آد  كمخلى

                                                                        

 41)صمحشيحجس اْلىحضحمس (9)

 .(1710)كمممسججلمخل  (6931ابلجحسرم)(2)
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 .كاآليمغت األدكاء
 يمغحمتحمسب جتحجس يجشحجسيمخف مخل مخفحجس ذمحلحمسجحمق كا املجخميمغمخف كحمجحجسق ال ممسجخماق.  

 ممخلحمل لك مخفججل يف كمخلحمل أحجممخل اججلمجعجخمامحشمخل إيمطحملؿ اججلىمغيحلحمس كاإلمحشىمعء إىل كايمطمخض اججلحمقججل كحجمجخم
ؽى الَِصىاًط/ كىاًغ ي اهللً »/   مخفؿ محلحمل ْٔ ًَ فى ًٌ ًو  كىادَلاًِع  ْطيً ِ مي يًْب لُكي

«ًف كى
 الجخمايمطمخض , يمغمجمىجسا(1)

 ا مخلحمل كيمطججلييحم املججلممق مل مخلحمل املبلس , يمغمجمجخم جخماممسمخض اإلججلَم اإلهلـ حجمجخم املمخلمحمني مخفججلجخمب يف
محشحمجيحمجيحم حمجف يف كاحمل كاججلجممسيئ اججلرتمخلىجسم مممسمجعجخمد  / يمطمحمحجس احمل حمجحجسيجحت حجمىجسا كيجخمخمشخمت دحلىحل

جخمؿي اّلّلً  / مخفىؿى رىممسي اًف إًَف لًيَغْيطى : »  مخفىؿى ثي الَغْيطى ٍَ ى ا ل ٌَ
ى
ثن فىأ ٍَ ى يىًم ل ٍى لًيْ ـى كى ًَ آدى

ثن ةًاةْ ٍَ ى اًف ل
َْ كى  ٍى حىْصًريقه ةًاْلىِق, ذى اده ةًاخلىْيً كى إًيػى

يىًم فى ٍى ثي ال ٍَ ى ا ل ٌَ
ى
حىْسًزيبه ةًاْلىِق, كىأ اده ةًالََشِ كى رى فىإًيػى جى
َى اّلَلً فىيْيىحْ  ًٌ ّي  َُ

ى
ًْ أ اًف ذىلًمى فىيْيىْػيى َى الَغْيطى ًٌ َْٔذ ةًاّلَلً  ْدسىل فىيْيىخىػى

ي
رى األ َْ كىجى ٌى ًر اّلَلى كى ٍى

 ًً  «السًَجي
ى
ًَ كىسىأ اءً , ثي ْحغى ًْ ةًاىفى زي سي مي

ْ
يىأ ْلسى كى ًي اىفى زي افي يىًػري (2) [ اْليىثى 174]اْللسة/ الَغْيطى

 ابلىحضحمل أدكي أيمطحمطمخل حمجيجحت يحمقجخمؿ / كمخلحمل كاجحمحمطحمس كمىحل يف الكـ احمل اْلجخمزم 
 لمخل مخلحمل ؛ يمغجحميحم اججلحمقججل كايمطمخض مخلحمل اججلمجعحمط ممسحملع إىل كاإلمحشىمعء احلؿ حجمىجسق مخفخمت يف اججلىمغيحلحمس إيمطحملؿ
 كمخلمحممجممخل يمغرييمطجخمل مجخميمطحمط يممسحملممط مخلحمل اجلس كمخلحمل املجخمايمطمخض محمىمغمجعيحم لمخل كايمطمخض مخفججليحم مخلحمل هل يسحمل
 ححصمجمجخمات يف مججل , كيحمقجخمؿ/(3) يمغيزنع ححصي ىحضمخف يحمسل مخلحمل كمخلمحممجممخل يمغيجمجتَم ممعريق يحمسل مخلحمل
 ممسججلمخل يمطججلييحم حمجسمخل ك ىحضمجعيحم ىلع يمطحمقججليحم مخفجخمم يمغحملحمل ججلممغ يمغجحسجخمخ ك حجمبلؾ ك ميجشحجس يمغحمسأيمجتمجم ادلجحمي

                                                                        

رًِم   (.3/924) أمححجس أىمححمسجمتيحم(9) جحمٍيجشى
ى
فى اأٍل ٍحملمجعى ٍحمل اجّلّجخماًس ًٍحمل ممسى يخمت محشحمجكمحشحمجحمجيحم اججلمجعبلمخل األبلين /  يف   خى

 ( .919)املممصاكة( ك2432)اججلرتممعي

 (.42)اججلحمطحملف مجخمارد محشحمجيخمتيف  محشحمجيخمت , كمحشحمجحمجيحم اججلمجعبلمخل األبلين  حمجممسحمل/ محلمحتري احمل مخفؿ(2)

 ( .663)صذـ اهلجخمل (4)
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 . حجمججليحلمجتيحم رسيمط يمغي ىحضمجعيحم ممعججل مخلحمل ك
 املمجميحمت احلحمسارات يممسمجتمجعحملىحل جحتمخل اججلترسم إىل يمجتجخمؽ اكف ادلجحمي أمحمء مجعخمش رأي كججلحمقحجس
 حجمبلاكن  أرسع اجلىمغجمس ححصمجمجخمات يف أر لمخل ك ججلممغ ك اججلىمعحمسيحمسي حمجحمساريحم احنججل أف بلجحت يمغحمل لججلءة
 ابلءة حمجحمسك ذلممق أكجمت مممسمجتحمجممسحمل ححصجحسمحش إىل اإلنممسف مخلؿ لكحمل يمغجحميحم ؛ الممصمجمجخمة حجمىجسق مخلحمل
ا   اججلمجعدة. يمطحمل زاحجسن

 جمتجخمحجمحمس يمغيىمغىن األكؿ يمطحمل زاحجسا املّن ىمححمسكج ككرث احلحمسك زادت مخلمحميحم أحمجممسحمل رأل كإذا
 زمخلـ ممسججلمخل يمغحملحمل اججلمجعحمقىحل يمغيمجم الممسمخف يسجخمف أف يمغيجيغ مخلىمغزة ادلجحمي ك111يشء أرسع احلية
 أمحمس يمطججلييحم يمغحمقجمس ػ ادلجحمي ك بلحجسف يمجتمجعججلمخف يمغيحمل حجمىجسا ػ ججلىمغيحم يمطحمتججل يمغي حجمجخماق ك ىحضمجعيحم إىل راحمجججلمجتيحم
 (1)يمغيمغمجممخل.  اآلىمححمسة

كمخلمحممجم اتلىمغيحلحمس يف أف ذلة املمجعيجشي ال حجسكـ ممسجخمل حلحمطت كأف ألمخل اجلحجسـ كاحلرسة 
 . ىحضيممغ ىمحيؿ أك محشيممغ ممسحمج ٌم إجحمحمل كاججلمجعىجساب دامخل ال يمحمحمقمخضممط يمغزلة املمجعيجشي

َٓ ُ ْوووووَد ُ                   َرظِووووومئ َزاِئوووووٍم  َاوْ  َكوووووْومٍ  َاْحوووووََلمُ  َْؾَِفووووو     إَِن الَؾبِقوووووَ  بِِؿ

 ؟ بعد فَمذا..  شـ  او او صف ا ، يومني او يوم  ، لبة او بؿاع  صع ت اكك فف 

 . احلرسات كبحمقي ذحجم الزلات...  يمغمجعحمقب , حمجممسب جحتمخل..  مخفرب جحتمخل..  مجخمت
مخلحمل ًعيحمل مجعني يجشرييحم محمٌم األمجخمر يف حجسايمجم, جحمؿ  /  مخفؿ احمل اْلجخمزم  $

ىمحريحجم, ك جن مخلحمل رشحجم. ك مخلحمل لمخل يحمس اججلمجعجخمامخف ممعججل يمطججلييحم احلممسحمل, يمغمجعد يمطججلييحم أللمخل مخل ىحضججل 
يف حجمىجسا يف املممسمجتحمقىحل, يتني ىجسمحلحمس امليض, ك  مخلمحميحم الممسبلمخل, ك جليجش مخل رجمت مخلمحميحم الحمساحمج
يمغيحمل ذلة مخلمجعيجشيمجتممق؟ ك أيحمل  , يمطحملحمسؾ, أك أىحضمجعمجتيحمحجمجخم أجحمممق ال ختججلجخم, أف سجخمف يمطيجشي ا يف 

                                                                        

 ( . 62- 69)صمحشيحجس اْلىحضحمس (9)
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 !مجع ىحضيمطمجتممق؟ حجميمجمت رحمجىحل لك حمل يمغييحم! يمغججلي اذلجحمجخمب إذ ختججل ىمحججل
كأزيحجسؾ يف حجمىجسا يجحمن مخلمحتىحل ممسيمط املجخمت, ك اجحمحمطحمس إىل محمسارة احلرسات ىلع اتلىمغحمسيممش, ك ال 

ألف حمجبلكة الزلات اممسمجتحمجججل حمجمحمحمطبل, يمغحمقي محمسارة  ؛ أمخفجخمؿ محليممغ ىمعججل حمجبلكة الزلات
بل مخلحمقكـ, أحمساؾ مخل يمطججلحمل أف األمحمس مجعجخمامخفيحم؟ يمغحمسامخف اججلمجعجخمامخف تممسججلمخل, ك ال  األىس
 (1).  يمغمجتمحمحجسـ احلممسحمل حجمجخمل مخلممط حملىحل

ِِف اْلَعَواِقِب،  َفَؿَراَراُت ادَُْباِدي َحاَلَواٌت /  كمخفؿ احمل اججلحمقيمخل  $

. ِِف اْلَعَواقِِب  َمَراَراٌت  ادَُْباِدي َوَحاَلَواُت 
(2) 

إًذىا $ ٌمججلٍى ى  كيحمقجخمؿ أيممش / كى
ى
اًى   حمسى ؿً  مى حملى ً  اججلٍيحلى ٍيحلتىممسى ىمخلً  يًف  الٍحملي ل  اججلٍمجعى ٍحمجتىمجمى

ى
 رىأ ٌمجمى ن  لكي محميجخمىحضى  مخلى

إًذىا ًلٌيجشرٍبً  ٌمججلٍى  كى
ى
فى  ى م اجٌلٍحمقيجشى ـٌ  اذٌلً ًحمجييحمي  ييىجسى ججلىيٍيحمً  محشى ىحلي  يمطى يىٍحجسىمحي ٍى  كى ًيحمً  َتى ٍحمجتىيحمي  مخفيٍحجسرى

ى
ٌيحمي  رىأ  ًمخلحملٍ  لكي

ـً  حجسى ي  الٌيجشرٍبً  يمطى يمطى يمحتىري  كىاٍْليجخمدي  كىاججلًٍمجعٌىمغي  يمغىلٌممصحمتى ٌيحمي  كىاإٍلً رٍبي  لكي و  محشى يمطى  (3) . ممسى
 كاجحمحمقممش احلرسات, كأيمطحمق الزلات, ذحجم /كمخفؿ كحجمجخم يمجتحمجحجسث يمطحمل مخفجخمـ لجخمط $
 كىمحيحملن, رمجعجخما ىحضجخميبلن, كيمطيىجسجخما مخفججليبلن, كحملمجتمجعجخما الممصحمقجخمات, كأكرجحت الممصمجمجخمات,  يمغيمطحمقمجممخل محمسمجعن
 املمجعّىجسني, دير يف إال مخلمحممجم مخفجخمااممسمجتىمغ يمغحمل الممصمجمجخمات, ججلممق مخحمسة أممسيحلحمسمجممخل يمطىجسان أحلحملن,
 أححصحجس كا يمغمحمحجسمجخما اهلليحلني, مخلمحمزؿ يف كحجممخل إال مخلمحممجم اممستيحمقحمطجخما يمغحمل اججلىمعىمغججل ججلممق كأرمخفحجسمجممخل
 األىلع رأي يمغججلجخم دلـ, ادلمجخمع حجسؿ أممسججلىمغجخمق مخل ىلع كبسجخما اجلحجسـ, يمحمىمغممط ال حمجني اجلحجسامخل
 اْلحمجيمخل إىحضؽ ني كحجممخل كأحجساجحممجممخل كجمتجخمحجممجممخل مخلمحميمغىجس مخلحمل ختحمسج كاجلر اججلمخضىمغ حجمىجسق مخلحمل كاألممسىمغىحل
/ يممسحمججخمف كجمتجخمحجممجممخل ىلع كحجممخل هلمخل كيحمقؿ احلحمليمخل, محلكس الَّشاب ذليىجس حجسؿ يَّشبجخمف كحجممخل

پ   پ    ڀ   ڀ       ڀ   ڀ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ژ  [057 انزيز] ژڳ   ڳ   ڳ ڱ  ژ

                                                                        

 ( .93)صمحشيحجس اْلىحضحمس (9)

 (4/319)زاد املمجعد (2)

 ( .3/413امليجشحجسر الممسمخف ) (4)
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 (1) .[049 انطىر] ژٿ   ٿ   ٿ 
 حمجني اججليت َيمحميمجم ججلاججلمجعجمت الممصمجمجخمة أجحتحمس أف يحمقرف ني يمغملممسججلمخل اججلمجعمخفىحل حبجمت مخلممس اىل

 . كاأللمخل كبحمقء احلرسة ذلمجم, زكاؿ مخلحمل الممصمجمجخمة حجمىجسق يتممط كمخل , لججلحمجحمساـ يممسمجتحمتي
 أيمطحمطمخل الممصمجمجخمة كاجلىمغجمس ىلع االجحممجتيجشر ذلة أف كمخلمجعحمسيمغ , اجلىمغجمس كجمحجمحجسة اليجشرب أجحتحمس كبني 
 . حلحمساـ اتلحملمجتممط ذلة مخلحمل

 مخلحمل ذلممق يمجعحمق كمخل , اججلىمغحمجممص حجمىجسق أجحتمحمء ذلة مخلحمل جتحجسق مخل ني يمغسحمل داحمل ىلع مخلحمقرجحميحم
 حجمىجسق مخلحمل اججلمجعىجساب. يمغيمطىحل يجمجتحمطحمس مخل جحتمخل ىحضجخميبلن , مخلمجعممق حجسكـ كحمجرية كمخفججلمخف جحمحجسـ

 يمجعيص كحلحمطت ذلة حمحمسمخل مخلحمل يمغيمجم مخل مخلمحممجم كأمخفرص , مخفيجشرية لكمجم ادلجحمي احلية أف كتلمجعججلمخل
 كمجعىل. ممسحمججحميحم رّبيحم اإلنممسفي  يمغيمجم

 ربممق ممسمجتججلق يمغيحليممغ ,مجم ىمحججلجخمة ىلع كأجحم املجخمتى  يمطججليممقى  يحمقِحجسر مخفحجس مجعىل ا أف كتلمجعججلمخل
  . مجمحجساؾ يمغمهلل احجمحجسجحم ؟ كًعر يمغممشيحمج مخلحمل كراءؾ ىمحججلّىمغى  كمخلذا ؟ احلؿ حجمىجسق ىلع كأجحم مجعىل

كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل اتلىمغيحلحمس يف أف اْلحمساء مخلحمل جمتججمس اججلمجعحملىحل يمغحمل يىمغمجعججليحم يمطحمساض اجلس 
 يمغجحم , أىمحمجتممق أك جمجتممق يمجعمخفممق مخفحجس كجمتىحل يمطحمس ا أف يحملسحمل أف يىمغمجعىحل مجعحمسخمشيحم حجمجخم يمغججلمجتمجعججلمخل

 مخفىحل ادلجحمي يف مجعىل ا يمطحمقجخمب جمجتحمطحمس أف إال لممق يمغججلحجمس ممعريؾ يمطحمسض أف ججلجخمِث رخمشيى 
 . اآلىمححمسة

ألحجمججليحم  َيججل ال كاججلىمغممسحجس , يجشبلحمجيحم كذريمجتيحم أحجمججليحم مجعىل ا حيىمغمخض اليجشججلخمت كاملممسججلمخل
 ربحمل يمجعمخف , يمغلحمساين أيمغمجعهل يف مخفحجسكمجممخل الممسح كحجمجخم ال ككيممغ , اججلىمغممسد إال كبمحميحم كأمحميحم
 . حجمججليحم ذلممق يىمغمجعىحل حملحمل

                                                                        

 .َممجترصان ( 233 - 231 ص)الاكيف اْلجخماب(9)
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كمخلحمل ججلمخضيممغ مخل يجممس  حجساف, حجسيحمل ككحمل اججلمجعحملىحل, جمتججمس مخلحمل اْلحمساء ىلع ادلكاـ أف يمغمجتىجسمحلحمس
 /مخفجخمهل  إىل اإلمخلـ الممصيمغيع 

 ادحووو م   كسووو  رم تعووو  عّػووووا

 

 بؿسووووؾم يؾقوووون ٓ موووو  وجتـبوووووا 

 درهوووم بوووللَػي ّقووووم   يووو نِ  مووون 

 

 الووودرهم ب بوووم ي كوووى اهؾوووه   

 اّق ضوووواه فوووو ن ديوووون ال كوووو  إن 

 

 فوو عؾم بقاووك اهووم موون الوفوو  روو ن 

 بهووداره ولووو بووه ُيووْ نَ  يووْ نِ  موون 

 

 فووو ففم لبقبووو  هوووبا يووو  رـووو: إن 

 ا أممسؿ أف يحمسزمخفمحم اججلىمغمجممخل كاججلمجعيمغي.  

 أىمححمسج أمححجس ك؛ يمغحمقحجس  كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل إيف الحمسجمتىحل امحمسأيحم إذا كمخفممط يف مخفججليحم ححصمجمجخمة اججلجممسء
َسْت ًِب » قال :   ا أف رممسجخمؿ األجحمحملرم محلبممص مخلحمل حمجحجسيجحت أيب األكممسممش يف اججلمخضرباين مى

إً 
ٔا, فى يي لًمى فىاْذػى زى ا, فىهى ٓى ْتخي صى

ى
ْزكىاًِج فىأ

ى
تىْيجي بىْػّضى أ

ى
اءً, فىأ ةي اىّنِطى ٔى ْٓ عى ًف كىيًِْب عى ٔىرى , فى ُىثي ّي فيالى َُ

 ً ًْ إ اىًسي ٍى ْخ
ى
اذًًو أ ٌى

ى
َْ أ ؿً ًٌ ىالى

ْ
(1)./اججلجممسء يمجعّن «ْتيىافي اْل

 

حملٍ  كأىمححمسج االمخلـ مممسججلمخل  ًحمسو  خى فّ   جمتى
ى
جخمؿى  أ ل  اّلّلً  رىممسي

ى
ةن  رىأ

ى
أ نى  اٍمحمسى

ى
 يمغى

ىيحمي 
ى
أ يٍمحمىى  اٍمحمسى ًٍمى  زى ًمحمحىن  تىٍحملمجعىجمسي  كى  مخلى ىمجمى حمقىىضى  ل مجتىيحمي  ذى جمتى جى  ثيمخلّ  حمجى حمسى ًيحمً  إًىلى  ىمحى ٍمحشحمجى

ى
ؿى / أ حمقى ةى  إًفَ » ذى

ى
ْسأ ٍى ْ  ال

ةً  ًف  ْلتًوي تي  ٔرى افو  صي ْيطى
حيْرةًسي  عى ةً  ًف  كى ٔرى افو  صي ْيطى

ى  فىإًذىا عى ةَْصى
ى
ًي  أ زي ري حى

ى
ةن  أ

ى
ًت  اْمسىأ

ْ
ّي  فىيْيىأ يى ْْ

ى
 فىإًفَ  أ

ا يىسيدُ  ذىلًمى  ًّ  ًف  ٌى  (2). « جىْفًط
 / يمغجخماحجس يمطحجسة احلحجسيجحت حجمىجسا / يمغ  يحمقجخمؿ احمل اججلحمقيمخل  $

 كاثلجخمب اججلمخضمجعـ ماكف اججلمخضمجعـ يحمقجخمـ محلحمل ؛ ممسيحمجبج املمخضججلجخمب يمطحمل اججلتممسٌل إىل اإلرححصد : مـفا
                                                                        

 9/399)اليجشحمجيحمج الممسججلممسججل يف  حمجممسمحميحم اججلمجعبلمخل األبلين  (9)

 . (9314)مممسججلمخل (2)
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 . اثلجخمب مخلحمقـ
 مخفممشء كحجمجخم , األدكي جحمىمغممط لممصمجمجخممجم املجخمرث ملحمسأة اإليمطحمتب حملحجساكاة األمحمس : ومـفا 
 (1)هل. ححصمجمجخميحم يمحمحمقخمش ,كذلممق أحجمججليحم مخلحمل كىحضحمسق

جخمدو ْبِن كيف حمجحجسيجحت يمطحجس ا  ٍممسمجعي جخمؿى اّلّلً   مى ل رىممسي
ى
/ رىأ ىمجتٍ  مخفىؿى ٍيمطحمتى

ى
ةن يمغى
ى
أ جخمٍدىةى اٍمحمسى نى ممسى

ى
يحمي يمغى

/ مجتىيحمي ثيّمخل مخفىؿى جمتى حمقىىضى حمجى ٍىمحججلىيٍمحمىيحمي ذى
ى
ءه يمغى  نًممسى حجمى ًٌمى ىٍيجشمحمىممطي ًىحضين كىًيمطمحمٍحجسى ّي » كى ةن تيْػًجتي

ى
ل اْمسىأ

ى
وو رىأ
ا رىجي ٍى ُح

ى
أ

ا ٓى ػ ٌى ا ٌرو اََّلًم  ٓى ػى ٌى ًّ فىإًَف  يً ْْ
ى
ًْ إًَلى أ اقي ادّلاريًمٌ  ،« فىيْيىلي  (2).رىكى

 

 كححصحمقء جخمجمت كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ىجسمحلحمس أف للُك مخلمجعيجشي يمطحمقجخمب كأجحممجم إمخل يف ادلجحمي كإمخل  ,ألحملن
 يمغيمطىحل يججلحمجمخف يمغْلحمساء[ 0456 اننضاء] ژڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ     ژ  /مجعىل مخفجخمهل يف يف اآلىمححمسة , محلحمل

ا يمطدق  .ختججلممغ كال حمليزي كال حميحجسة دكف اكف, أين الممسجخمء ٺ   ژ / محلحمل مخفؿ مجعىل زاجمتحمسن

ٱ   ٻٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   ژ  كالكـ ا حمجمخف ال ححصممق يمغييحم / [073 انعنكبىث] ژٺ   ٿ

 [09 انزوو] ژپ     ڀ    ڀ    ڀ 
يجخمرث أجحمجخماًعن مخلحمل اججلمجعحمقجخمبت كاملىمغممسحجس يف  كالجخمججلممط مجمممصمجمجخمات املحمجحمسمخل إف االيمغمجتمجتف ل 
 .كاآلىمححمسة ادلجحمي

فّ  اٍيمطججلىمخلٍ / إىل محمجخمع حجمىجسق اججلمجعحمقجخمبت يمغحمقؿ   كأححصر احمل اْلجخمزم $
ى
جخمبىى  أ حمقي ٍمجتىًججلممغي  اججلٍمجعي  ختى

ةن  مجتىرى ّحمتىحلي  ذى ةن  تىمجتىمجعى ىرى ّىمححمسي  كى
ى
مجتى ةن  تى ىرى حمسي  كى ٍحمطمجمى  حى جحتىحمسيحجمى

ى
ةن  أ ىرى ٍىفى  كى  . خيى

                                                                        

 ( .229)صادلاء كادلكاء(9)

( .140)اليجشحمجيحمجاجحمحمطحمس ( 2)
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َه  ادَُْع َّقُ   ِِبَ  ُُيِسن  َم ٓ اْلُعُؼوَب ت واض ف  لَِك ذَ  َوُدونَ  َوادَْْعِ َف ِ  اإِليََمنِ  بَِسْؾِ   اْلُعُؼوَب ُ  َوَاَصدن

ْ صِ  َوُّقَوةُ  ِمـْهُ  ادُْـَ َج ةِ  َلَبةِ  َوََمْوُ  اْلُؼُؾوِب  َمْوُت   َوإِْْهَ لِ  اْلُؼْ  نِ  َوكِْسَق نُ  الَبْكِ   َعَذ  احْلِ

ُرهُ  مِِمَ  َذلَِك  َوَكْحوُ  آْشاِْغَػ رِ   .الِدينِ  ِ   َِضَ

 .اْلَبِصَرةُ  َفَاْعَؿى اْلَؼْؾِ   ُاُفُن  يؿاذ  َان إََِل  الظؾَؿ  َدبِق  اْلَب ضِنِ  ِ   اْلُعُؼوَب ُ  َدَبِ:  َوُرَبََم 

ٍحجمجخمفي 
ى
جخمبى كىأ  مخلاكف اججلٍمجعحمقي فً  كىاًمخفمجعن  ادُلٍجيى يًف  ًبٍلىحجسى ّبحملى ري جحمىٍ  كى جخمبىي  اكى حمقي حمسً  خي ً  يًف  اجّلحمطى حملٍ  ابٍلىرصى حملى  ذى
حمسىؼى   اذُلجحميجخمًب  ًمخلحملى  جًلىٍىمغًممسيحمً  يمطى بى  ييجخمًجمتي  مخلى جخمبىً  كؿى جحميحمسي  يمغىججلٍييىًدرٍ  اججلًٍمجعحمقى حمقي قي  الّيجشًدمخفىً  ًتّلٍجخمبىً  اججلٍمجعي ممسى  يمطى
 يىحمسيدُ   . ييحمسىدُ  مخلى

(1) 

يمطحمل يمطحمقجخمبت الممصمجمجخمة املحمجحمسمخل, يمغاكف مم   كَتحجسث ححصييمح اإلممسبلـ احمل يحملي $
 :مخفهل

يمغييحم,  يمغمخل مخلحمل اممسمجتمجعحجس مخفججليحم محشجخمرة حمحمسمخل/ امحمسأة أك محشِب, يمغمجمىجسا حجمجخم اججلمجعىجساب اذلم ال يىحجساف
 مجم,   كأمخفججلمجممخل جحتجخمان؛ يمغف اججلمجعححصمخف ليجشجخمرة إذا يق مخفججليحمكحجمالء مخلحمل أيمطحمطمخل اجلس يمطىجسان  مخلمجتمجعججلحمقن

ا هل, اجمتمجتحملممط هل مخلحمل أجحمجخماع الَّش كاججلىمغممسد مخل ال حييجشييحم إال رب  اججلمجعد. مممسمجتمجعىحجسن
ا  كمخلحمل أيمطحمطمخل حجمىجسا ابلبلء إيمطحمساض اججلحمقججل يمطحمل ا؛ يمغف اججلحمقججل إذا ذاؽ ىحضمجعمخل يمطدة 

 (2).احجم  أذل كال أىحضيكاإلىمحبلص هل, لمخل يسحمل يمطمحمحجسق يشء مخفممش أحمجًل مخلحمل ذلممق, كال
 املمجعيص ؛ يمطجخمامخف حيىجسر أف كيمغمخضمحم ججل ذم للُك / يجيغ كمخفؿ احمل اْلجخمزم  $
 حمجزمخل ججلحمقممسممش, مخفمخل حجمجخم كإجحمحمل رحمجمخل, كال مخفحمسا مجعىل ا كبني اآلديم ني ججلحجمس يمغجحميحم

 مخلحمل محلمحتيممغ لك (3)يمغىف يمطىمغ يمطىف إذا ححصء أجحميحم إال اذلجحمجخمب, يممسممط حمجججلحمليحم اكف ججلمجعحجسؿ كإف
 .احلىجسر يمغحلىجسر ججلحممسري, كأىمحىجس أىمحىجس ححصء كإذا اذلجحمجخمب,

                                                                        

 (.299ص)ذـ اهلجخمل (9)

 (.91/929)جمحملجخمع اججلىمغمجتكل (2)

 . (يمطىف/ حم كأزاؿ4)
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 مخلحمل رأي كججلحمقحجس  كاججلحمطحجمحمسة, ابلىحضمحم كاملمجعيص اججلحمطججلمخل يف يمجتحمقججلجخمف اكجحمجخما املرتيمغني أمخفجخمامخلن
 أحمجيحلحملجخمحجم مخفجخمايمطحجس مخلحمل محمجخما مخل كجحمحمقخمش. أمحشجخمهلمخل يمغحمقججلمجع. حيتممسجخما لمخل حمجيجحت مخلحمل يمغمجتمجعجخما

 مخلحمل ىمغمجعججلجخمجحميحمي مخل أف كحمطمحمجخما كجمتىحل, يمطحمس احلمخف جمتجحم أحجمحملججلجخما أجحممجممخل إال ذلممق اكف ذلراريمجممخل , كمخل
 .أممعحمسمخفمجممخل مخل اليحليحجس مخلء مخلحمل يمغحجسىمحججلمجم حمطمحمجخمجحممجممخل , ممسىمغيمحم يمغحملججل رش, مخلحمل َيحمسم مخل يحمقكـ ىمحري

 مخلحمل كرأي . اْلججلجخمات يف إحلمجممخل كجمتىحل يمطحمس احلمخف جحمحمطحمس أحجمحملججلجخما اججلمجعججلمخل إىل املمحمتممسبني أمخفجخمامخلن
 كال لحمسؤيمجتمجممخل, حمجبلكة ال اكملمجعحجسكمخلني, مجخمجمتجخمديحمل يمغاكجحمجخما(1)اْلججلجخمات يف ذمحلحمسحجممخل حمممسحمل يمغحملحمج
 .ججلحمقمجممخل إىل حيحمل مخفججل

 محمسمحشحجس كجمتحمساؤق اذلرة, يمغييحم بني يمطحجسهل مخلزياف يمغف. كجمتىحل يمطحمس احلمخف محمسامخف يف ا يمغ
 .حمجني مجعحجس كلجخم لججلحملجحسمخضمخمء
 .ممسح يمطجخمامخف كلزلجحمجخمب - إمخلمجمؿ حجمجخم كإجحمحمل - اججلمجعىمغجخم أجحميحم حمطحمل كربحمل
 .اْلججلجخمات اْلججلجخمات ا يمغ

 .اجليت , اجليت ابلجخماىحضحمل ابلجخماىحضحمل
 .يمطيمحمن جحمحمطحمسة ا مخلحمل يمطججليسمخل يمغف

 !اممسمجتحجسرج  مخفحجس يمغسمخل ككحمسمخليحم, حبججلحمليحم كاالممعرتار كإيزمخل
 .حمجخمحجم يف جممجتمجمحجسيحمل اْلمخضي محمسامخف ىلع ككجخمجحمجخما
 (2) اْلمخضي. يمطحمل احلحملي مخلممط اكتلِضع يمحمىمغممط يشء كمخل
 .جحمىمغمجعيحم مجعىل  املمجعمىحل مججليحم إذا يمغيجشىحل كحجمىجسا
 يمغمحمزيمطمجتّن .سرية كججلحممس َغي ٌم ذلة ىلع مخفحجسرت/ مجعىل  املحمسامخفني مجعخمش مخفؿ كججلحمقحجس
 ممعججل إف/ جلىمغيس ككحمسمخليحم , يمغحمقججل مجعىل ا يمغممشىحل كيمطحمطمخل محشىمعحمسحجم, ايمطمجتحملدنا ىلع إحليحم, جحمىمغيس

                                                                        

 . يمطيحلجمس اْلججلجخماتاْلججلجخمات/  (9)

 . يمغججلمجعججليحم/ أم يمغججلمجعججليحم يمحمىمغممط (2)
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 يف ألجحمىمغممسمجممخل يىمغممسحمججخمف اكجحمجخما أمخفجخماـ حمجججل كذمحلحمسمجم.؟ أجحم يمغحملحمل حجمىجسق أي كإذا أجحم, يمغجحم حجمىجسق
 يحم , حجمحمل يمطحمل كرجمتمجع يمطمحممجممخل, يمغريمطجخمت اإليمطحمساض كحملسحمل أذاكرحجممخل, اجحممخضجخمت محليممغ مممسحم
 (1).املجخميمغمخف كا
  ا احلحمقحمط حملمحميحم ككحمسمخليحم. رزمخفمحم 

 يسحمل لمخل كلجخم ممسججليمخل يمطحمقىحل لك كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ىجسمحلحمس أف املمجعيص مممسمجتحمقحمجيحم ىحضمجع يحمسيمغممشمجم
.   مممسججلحملن
يًكى  $ حملٍ  حمجي يٍ/ أجحميحم مخفؿ الّممسججلىممغ بىٍمجعخمش خى

ى
يًصى  رىأ مجعى ججلّ الٍحملى ىجسى  , مخلى ٍكمجتمجمى ى رتى ة ذى كءى حمسي رىٍت  , مي  يمغىيجشى

 (2).  ًديىجحمى
ٍحجسًح /  مخفؿ احمل اججلحمقيمخل  $ ءى الٍحملى ٍممسحملى

ى
 أ ًحمجىمجمى ىٍممسججليي محشى  ت ّجمجمى

ى
/ أ جخمبىًمجمى حمقي ًمخلٍحمل خي كى

مجتّ  الٍحملي ٍحمجًممسًحمل, كى الٍحملي , كى ِ ًٍمخلًحمل, كىاججلرٍبى ًر, يمغىتىٍممسججليييحمي اٍممسمخلى الٍحملي ـِ كىالّيجشىمعى ءى اذّل ٍممسحملى
ى
جخمقي أ ىٍسممسي يًق, كىالَّّشىًؼ, كى

الٍجخمى  ًمحميً, كى الٍحملي ًمخضيًممط, كى الٍحملي ّكاًب, كىاججلّمخضيًِ, كى
ى
اٍْلىًًممغ, كىاأٍل ًًحجس, كى ًرًع, كىالّيجشًججلًخمت, كىاججلٍمجعى الٍجخمى , كى ًلِ

. ٍجخمًحجمى حنى حمسىيًضِ كى الٍحملى  كى
ىًيًجحت,  ٍىمغًممسًحجس, كىاٍْل الٍحملي الٍحملييًسًء, كى ًججلًممغ, كى جحسى الٍحملي ًجمتًحمس, كىاججلٍمجعىيًص, كى جخمقي اٍممسمخلى اججلٍىمغى ىٍسممسي كى

جخمًط, كىالّحمسايًن, كىالممسّ  ٍممسجحسي الٍحملى مخفىًىحضًممط الحمسًّحمجًمخل, كى , كى ىًًحمل, كىالججلُجخميًِطِ ًذًب, كىاٍْل ًًىحل, كىاججلاٍكى ًرًؽ, كىاججلٍحمقى
 ٍمخلمحتىلًمجمى

ى
ًدًر كىأ جخمًؽ كى , كىاججلٍىمعى ممسي ءي اججلٍىمغي ٍممسحملى

ى
ًىجسقً أ مجمى يَهانِ ذى ]صُىرَةُ  ةِئَْس اِلْشُم الُْفُصَُق َبْعَد اْْلِ

ى ادّليّ  [44انْحُجُزَاث0ِ  م ييجخمًجمتي ممعىممشى جخمىاًف.اذّلً الٍمجمى حٍححصى اٍْلًٍحمسًم كى جخمؿى اجِلريىاًف, كىيمطى  ًف, كىديىمحي
ى   ىلعى ىّم ًمجمى ممسى ىؼى الٍحملي يجخمًجمتي رشى محمىًف, كى  اٍْلً

جخمؿى ءى الحمسمٍّحىًحمل, كىديىمحي ءه يجخمًجمتي رًخمشى ٍممسحملى
ى
ًججلٍممقى أ كى

                                                                        

 ( .936)صمحشيحجس اْلىحضحمس (9)

. (9/93)يمغمجتخمت ابلرم (2)
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ٍمجعًيجشيىً إاًّل  جخمبىً الٍحملى حمقي ٍحمل يًف خي ىٍمخل يىسي ًف, يمغىججلىٍجخم ل نٍممسى جحمٍجخمىاًع اإٍلً
ى
ًًحمس أ ًء ممسى ٍممسحملى

ى
ؽي ًججلٍممقى اأٍل  اٍممسًمجتٍحمجحمقى
 
ى
ٍجخمزي ًًمجتججلٍممقى اأٍل ً إاًّل اججلٍىمغى اًب اججلّمخضيمطى ٍحمل يًف جحتىجخمى ىٍمخل يىسي ىٍجخم ل ل , كى محمٍمجمى ٍحمقًىحل جحمىقو خى فى يًف اججلٍمجعى  ججلىاكى جخمًجمتىًمجمى مي ًء كى ٍممسحملى

مخم ا ٍخمخضى
ى
 أ جحمًممطى لًحملى ججلىًسٍحمل الى مخلى , كى ٍحمقًىحل آًمحمسه ًمجمى فى يًف اججلٍمجعى  ججلىاكى جخمًجمتىًمجمى مي الى كى , كى محمىممطى  مخلى ٍمجعًمخضى لًحملى الى مخلي , كى ّلّلي

 , ٍحمل مخفىّحمسبى ًٍمجعحجسى لًحملى الى مخلي , كى حجسى  ىيمطى ِحمسبى لًحملى حمقى ک   ک   ک   ک   گ     گ   گگ    ڳ        ڳ   ڳ   ڳ   ژ مخلي

 . (1)[;4]صُىرَةُ انْحَج0ِ  ژڱ

 

 اججلتممسجخميممغ جمتحمساء يحم مخفحجس حيؿ حمحمممق كبني  اتلجخمب مخلحمل حجمىجسق املمجعيجشي كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ىجسمحلحمس أجحم
ممعىمغججل, كمخفحجس  كمخف يف لممق يحمسمحشحجس ىمحججلىمغ أمحمسق كارس جحممجمييحم مخفحجس يمغحملحمل يحجسريممق كمخل كاتلىمحري,

ې   ې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ژ  حيجخمؿ حمحمممق كبني اججلمجعجخمدة احليحم محلحمل مخفؿ مجعىل /

 كمخفججليحم املحمسء ني حيجخمؿ كمجعىل ممسحمججحميحم ا أم / أف [057 األَفال]  ژەئ   وئ        وئ
 ا يمغييحلجخمف اجتحجميحم كيمجتىمعري يمطحمسمخليحم يجمجتحمقخمش يحم كإذا ىلع ذلممق اتلجخمب كيمجعحمسـ اإلنممسف يمغرييحجس
 كمخفججليحم اججلمجعحجس ني مجعىل ا حيجخمؿ أف مخلحمل لججلمجعد َتىجسيحمسه  حجمىجسا كيف كمخفججليحم املحمسء حمجبلن ني مجعىل
 كيمحمحمطحمس مخفججليحم يحمسامخف أف املحمسء يمغمجعًل كيمجمججلممق يمغزيؿ  ال حمجىت كيىمغيحلحمس يف ححصجحميحم يمطججلييحم حجمجخم مخل داحملن
ممرممس ملمجعيجشي مخلحمل املمجعيص كحمجيىحل حمحمممق  ىلع كأجحم املجخمتى  يمطججليممقى  كيمجمججلممق , يمغحمسبحمل جحمحمسؿ يحمسؿ

 ؟ نممسؿ ا الممسبلمخل. احلؿ حجمىجسق ىلع كأجحم مجعىل ربممق ممسمجتججلق يمغيحليممغ كبني اتلجخمب مخلمحممجم

اْلحملحمس محلحمل يف  ىلع يف حجمىجسا الحمسمخلف اكججلحمقخمش ديمحميحم ججلحمقخمش ىلعكمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ىجسمحلحمس أف ا
جخمؿي اّلّلً أنجمس يمطمحمحجس اججلرتمخلىجسم  حمجحجسيجحت / مخفىؿى رىممسي ًْ / »  مخفىؿى ًٓ افه الَصاةًسي ذًي ٌى  اّنلَاًس زى

ى ًِت َعى
ْ
يىأ

                                                                        

 ( .29)صاْلجخماب الاكيف(9)
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سً  ٍْ ى اْلى اةًًّض َعى ىلى ًّ َكى ى ًديًِ ّبىاءً »  كىجسمحلحمس مخفجخمهل (1)«َعى سى َٔبى لًيْغي ًحمل « طي مخلى / كى بىءي يى ًريىحلى حمسى اججلٍىمعي
 / ؟ مخفىؿى جخمؿى اّلّلً َْ »رىممسي ٍَ ي ًم ْكِثى

ى
ًْ أ ًٓ َْ حىْػًصي ٌى  , رًيو

ٔءو نى اًْلئفى كىيًيوه ًف ُىاًس ضي ُىاسه صى
 ًْ ٓي ًّ / »كمخفجخمهل (2)«ييًطيػي يىْي ًْ غى ْجخي

ى
ا أ ٌى ْرًو  ًٍ ً ِطمي ة ٍى خى ٍي

ْ ا ال ٓى ا الَصاةًسي ذًي ٌن يَا
ى
ًْ أ َْ بىْػًرزي ًٌ إًَف 

ـى  ْٔ ًْ  اْْلى ِْسي ًٌ ًْطْيى  ْجسي َخى
ى
ي أ / « , هلى ٍمخل؟ مخفىؿى جخمؿى اّلّلً , ًمخلمحمٍمجمي / يى رىممسي ًْ »ًريىحلى ِْسي ًٌ  كمخفجخمهل  (3)«ةىْو 

اءً » ُب ىًلى ًّ حي ً ا ة ٌى  , ّي
ُى ٌىاكى ْتىًِن  / يىا ْلى ٔؿى يىلي ًو, ذى ْْبً السَجي وي ةًلى َس السَجي ٍي ََّت حى ثي حى ـي الَطاغى ٔ «    اهللً الى تىلي

ءي / ججلىمغمخض ككرد َي إاًَل اْْلىالى ًّ ادِلي ً يْصى ة
ىى ْْبً, كى

ا اىْلى زى ْى اًحًب  فى صى ٌىاكى ِْجي  ْتىًِن ني .«يىا ْلى
(4)  

, إًَف الَطًػيرى »/ كمخفجخمهل  ً ِِبى اىًْفتى َْ جي ٍى
ى , إًَف الَطًػيرى ل ى ِِبى اْىًفتى َْ جي ٍى ى إًَف الَطًػيرى ل

َْ ابْ  ٍى ى ل , كى ي ِِبى اىًْفتى َْ جي ٍى ى ال ْن ٔىا ى فى ْبى   (5) .«خيًِلى فىصى

 

 يحمسيحمل لممق املمجعيجشي كَيحملججلمجم يف  ا مبلزمخلن كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ىجسمحلحمس داحمل أف لممق مخفحمسيمحمن اكيمغحمسن
 لججلَّش محشحمجيحم يحجسيمغممط اذلم كحجمجخم مخفحمسيحمل اكيمغحمس, اجلس مخلحمل أحمجحجسو  لِك  يمطيمحمممق يمغحملحمل املمجعججلجخمـ أف مخلممط

جخمدو  محلحمل ركل مممسججلمخل اجلِب  ءممستمحتمحم , كاملمجعيجشي ٍممسمجعي ًٍحجس اً ًٍحمل مى ٍحمل خى جخمؿي   خى / مخفىؿى رىممسي مخفىؿى
َِ : »  اً  ً

ْ
َى اْل ًٌ ّي  ِي ًّ كىًسي ً  ة

لُِكى , إاًَل كىكىْر كي رو حى
ى
َْ أ ًٌ  ًْ ِْسي ًٌ ا  جخمؿى اً « ٌى ؟ يى رىممسي إًيّؾى يجخما/ كى مخفىل

ُىًِن : »مخفىؿى  َعى
ى
َف اهللى أ

ى
, إاًَل أ إًيَامى ْيو كى

ًِن إاًَل ًِبى سي مي
ْ
, فىالى يىأ ًى ْضيى

ى
ًّ فىأ يىْي ًّ »/ ركاي كيف « غى ً  ة

لُِكى كىكىْر كي
                                                                        

( 2/622)اليجشحمجيحمج الممسججلممسججل محلمحترية مخفهل اججلمجعبلمخل  األبلين يحمسمحيحم ا يف ححصجخماحجمحجس هل يمغف , محشحمجيخمت احلحجسيجحت (9)
 ( .139حمسمخفمخل)

( .9691)اليجشحمجيحمج/ يف  , كمحشحمجحمجيحم اججلمجعبلمخل األبلين الحمسحجمحجسيف    ركاق احمل املرؾ (2)
 (313حمسمخفمخل )األحمجديجحت اليجشحمجيحمج ممسججلممسججل يف  محشحمجحمجمجم اججلمجعبلمخل األبلين (4)

 ( .392حمسمخفمخل )األحمجديجحت اليجشحمجيحمج ممسججلممسججل يف  مجمىجسا الججلىمغمخض / محشحمجحمجمجم اججلمجعبلمخل األبلين  (3)

( كحمجممسمحميحم ححصيجحسمحم 193حمسمخفمخل )األحمجديجحت اليجشحمجيحمج ممسججلممسججل يف  ين داكد كمحشحمجحمجمجم ججلمجعبلمخل األبل أجخم ركاق (3)
 (9931)اليجشحمجيخمت املممسمحمحجسيف  مخلحمقىحل 
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ثً  ئًسى الى ٍى ْ َى ال ًٌ ّي  ِي َِ كىكىًسي ً
ْ
َى اْل ًٌ ّي  ِي .«كىًسي

(1)
 

يًف (2)يف رشحمجيحم ىلع مممسججلمخل مخفؿ اإلمخلـ اجلجخمكم  $ ا /كى ىجسى ة/  احٍلىًحجسيجحت حجمى رى  إًىلى  إًححصى
ًحمسيحمل يمغًمجتٍمحمى ًمخلحملٍ  اتّلٍحمجًىجسيحمس مجتيحم اججلٍحمقى إًٍممعجخمىاًيحمً  كىكىٍممسجخمىممسى محمى , كى ٍيمطججلىحملى

ى
جحمّيحمي  يمغى

ى
محمى ًأ مجعى ز مخلى ً ً  ًمخلمحمٍيحمي  جًلىٍحمجرتى  حًبىممسى

ف.  احجم اإٍلًٍمخلاكى
﮹   ﮺   ﮻   ﮼   ﮽     ﮾   ﮿           ﯀   ﯁                  ژ / ا مخلحمحم ذلممق كمخفؿ 

   >5 - :5ق0  ژ   ڭ      ڭ                                         
ًُ /  محلمحتري احمل مخفؿ احليمغمخض $   يمطس احمل , مخفؿ [:5]ق0ّ قَاَل قَرِييُ
لِك  اذلم الممصيمخضف حجمجخم/  كممعريحجممخل كمخفمجتدة كجمحجمحجس  . يحم كي

 ًُ ْطَغيْتُ
َ
ا يتربأ اججلحمقيمخلى  كاىف اذلم مخفحجس اإلنممسف يمطحمل يحمقجخمؿ/  أم [:5]ق0ّ  َرّبيَا َنا أ  مخلمحميحم اكيمغحمسن

ًُ ﴿/ يمغيحمقجخمؿ , ححصيمخضجحميحم ْطَغيْتُ
َ
 . مخل أخمشججلججلمجتييحم/  أم[  29]ٌؽ/ ﴾ َرّبيَا َنا أ

الؿو ةىًػيرو  فى ًف ضى
َْ َكى ىىًس  خمشالن مخفبلن لججلىحضىحل يف جحمىمغممسيحم حجمجخم اكف ىحل/  أم [:5]ق0ّ كى
ا لججلحمجِمخف  ڑ   ڑ    ک   ک   ژ  :مخفجخمهل  يف اآلي األىمححمسل يف كمجعىل ممسحمججحميحم أىمحرب محلحمل  مخلمجعجحمحجسن

گ      ڳ    ڳڳ   ڳ   ڱ          ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں     ک   ک   گ   گ   گ   

ڻ   ڻ    ڻ   ڻۀ   ۀ   ہ   ہ   ہہ   ھ   ھ    ھ   ھ   ے   

 ژےۓ   ۓ     ﮲   ﮳    ﮴   ﮵   ﮶﮷   ﮸   ﮹   ﮺   ﮻   ﮼    

 .[ 55]ابزاهيى

 لئلنيس كجمتىحل يمطحمس الحمسب يحمقجخمؿ [;05 ق] ژ            ژ /  كمجعىل رؾ كمخفجخمهل
 حجمىجسا رب ي/  اإلنيس مجعىل يمغيحمقجخمؿ احلمخف يحجسم ني خيمجتيجشحملف أجحممجمحمل كذلممق اْلحمل مخلحمل يًمحميحمكمخفحمس

﮻   ﮼   ﮽     ﮾   ﮿           ﯀   ﯁    ژ الممصيمخضف / كيحمقجخمؿ , جمتءين إذ مجعحجس اذِلمحلحمس يمطحمل أخمشججلّّن

                                                                        

 ( . 2293) مممسججلمخل (9)

(2)(99/936) 
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/ أم ژ          ژ/  هلحمل كجمتىحل يمطحمس الحمسب يمغيحمقجخمؿ. احلمخف مخلمحممجممخت يمطحمل/  أم [:05 ق] ژ
 , الحمسممسىحل ألممسمحم ىلع إحلسمخل أيمطىجسرت مخفحجس/  أم [;05 ق] ژ               ژ  , يمطمحمحجسم

                  ژ  / كاججلرباحجمني كابلحمحمت احلحمتمخت يمطججليسمخل كمخفمخل , كأجحمحمسججل اليحلمجت

 ژ      ڭ      ڭ ژ /  مخفض أجحم مخل مخفحجس مخفممشيي /  يمجعّن/  جمحجمحجس مخفؿ[ >05 ق] ژڭ      ڭ 

ا ىجسجحم لممس/  أم [>05 ق] ا إال أيمطِىجسب ال كججلسحمل , أحمجحجسو  أيمطِىجسب أحمجحجسن  مخفيـ مجعحجس ىجسجحميحم أحمجحجسن
 .(1)يمطججلييحم احلحمت

حملمجعيجشي ألف  حجمحملحمل كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل محلرثة االممسمجتمجعذة  مخلحمل الممصيمخضف الحمسجمتيمخل لكحمل
 ك رشق ممسفاإلن يق ك يمغحملىت لكيحم الَّش أمحشىحل يمغمجمجخم يمطيجشيف ك يمغممسجخمؽ ك زىمغحمس لك الممصيمخضف أمحشىحل

﮲      ژ /  مجعىل يق رش ادلجحمي كاآلىمححمسة مخفؿ ہ   ھ   ھ   ھ     ھ         ے   ےۓ   ۓ    

چ   ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   ڍ   ژ /  آىمححمس مجخمخمشممط كيف [069 فصهج] ژ﮳   ﮴ 

 . [0533 األعزاف] ژڍڌ   ڌ   ڎ   ڎ  
 أكمخفممط محليممغ كجمتبلتليحم اليحلحمسيمخل اججلحمقحمسآف حمجيحلحمل / كمىحل مخفؿ احمل اججلحمقيمخل  $
 اجلس محشحجسكر يف يجخمممسجخمس اذلم اْلمحمس الجخمممسجخماس جحميحم املجخممحشجخمؼ الممصيمخضف رش مخلحمل ممسمجتمجعذةاإل
ژ   ڑ   ڑ   ژ مخفجخمهل /  يمغف مجيمجعيحم رشق اإلممسمجتمجعذة تلمجعمخل كممسجخمممسمجتيحم رش مخلحمل يحمقىحل كلمخل

 كأيمطحملمجم جحتريا كأمخفجخماحجم رشا كأححصحجسحجم محشىمغيحم يمطحمطمخل ككمحشىمغيحم رشق لك يمجعمخل [07 انناس] ژک 
 كاملمجعيجشي الَّش مخلحمل يمغرَغ يسجخمف اججلحمقججل يمغف رادةاإل مخلدئ ٌم اججليت الجخمممسجخمممس كٌم يمغممسدا

 هل كيحمسيمحممجم ححصمجمجخمة يمغييجشري كيممصمجمييحم كيحملمحمييحم جلىمغممسيحم يمغييجشجخمرق هل اذلجحم كخيمخضحمس إحليحم يمغيجخمممسجخمس
 كيحملّن كخييىحل يحملمحتىحل يحمساؿ ال جحتمخل إرادة يمغييجشري إحليحم جحمىمغممسيحم حمليىحل ىمحيؿ يف هل كخييججلمجم كحيممسمحممجم

                                                                        

 ( . 229/  3) محلمحتري احمل ىمغممسري (9)
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 يمغبل مخلمخضججلمجعمجتيحم كبني حمحميحم يمغيحمججخمؿ ًعمخفمجتمجم ممسجخمء يمطمحميحم كيمخضجخمم ِضرحجم يمطججلحمليحم كيجىس كيممصَم
 يمطحمسيحمل اإلرادة يمغمجتيجشرب ذلممق كراء مخل كيجىس يمغحمقممش مجم كاتلىجساذق املمجعيجشي محشجخمرة إال يحمسل
 مخلمجعمجممخل الممصيمخضف يمغيمجعجحت اججلمخضججل يف اْلمحمجخمد يمغيمجعجحت اججلحمقججل مخلحمل يمطججليمجم احلحمسص يمغحممصمجتحجس جمتزمخل
ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ژ /  مجعىل مخفؿ محلحمل أزيمطحمتمجممخل كجحمجخما كإف حمجحمسكمجممخل يمغرتكا يمغف كيمطجخمجحم هلمخل مخلحجسادا

 أك يمغرتكا لكحمل إزًعجمت املمجعيص إىل / حمسيمطحمتمجممخل أم [6;]يزيى0  ژڈ   ژ     ژ   ڑ   ڈ
 ححصحملىحل كمحمحمطمخل اذلجحم إىل حمقجخمدق ججلمجعحجس حمساؿ يمغبل كأجحترمجممخل كأزمجممخل الممصيىحضني أزيمطحمتمجتمجممخل كجحمجخما

 يمغججلمجمىجسا الجخمممسجخمممس حجمجخم إجحمحمل كببلء مخلمجعيجشي لك يمغمحشىحل ميحليحجسة... كأمخل حمجيججل ججلمخضممغ االجمتمجتحملع
 الجخمممسجخمممس ىمعري يمغَّشق كإال مخلمحميحم مممسمجتمجعذ لك مخلحمل أحجممخل رشحجم مخلحمل اإلممسمجتمجعذة تليحلجخمف مجم كمحشىمغيحم
  (1)أيممش. حمجمحشىحل
 اإلنجمس, ححصيمخضف يمطيجحمن كحجمجخم يحمسل جحمجخمع/  جحمجخميمطني ىلع الممصيمخضف اكف كمل/ كمخفؿ أيممش $
 ححصيمخضف رش مخلحمل يسمجت  أف  جحمبييحم كمجعىل ممسحمججحميحم أمحمس اْلحمل, ححصيمخضف كحجمجخم يحمسل ال كجحمجخمع
  الممسمجتمجعذة اْلحمل ححصيمخضف كمخلحمل أحمجممسحمل, ٌم ججليت كادليمغممط كاججلمجعىمغجخم يمطمحميحم إليمطحمساض اإلنجمس
 (2)احجم . مخلمحميحم

كمخفؿ ححصيجحسمحم املحمتحجمحجس حمحملحجس حمل يمطحجس ا اإلمخلـ حمجىمغحمطيحم ا / ال يحمطحمل حمطف أف كممسجخمممس  $
(3)الممصيمخضف أمحمسحجم ممسمجمىحل ال كا ىحل ٌم مخلمحمممط لك يمغممسد كرضر ججلمجعد.

 

يحجس ا كحمجحجسق ال كأحمجممسحمل مخل يممسمجتمجعذ يحم مخفحمساءة املمجعجخمذني مخلممط اممسمجتحمجممشر املمجعين كاتلجخميمغيمخف 
 هلإ ممعريق كال رب ممسجخماق.

                                                                        

 ( .322-2/329)حجساممط اججلىمغجخماحجس (9)

 2/341) زاد املمجعد (2)

 ( .23)كالممصيىحضنيإجحمحمقذ املممسججلحملني مخلحمل كممسجخمممس اْلحمل (4)
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 أمخلرة لممسجخمء مجخمممسجخمممس يحم دايمطي إحليحم مخفؿ   مجعىل /ا كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ىجسمحلحمس أف لممق جحمىمغممسن

 . [049 ق] ژٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پژ 
 يمطيجشيف ك يمغممسجخمؽ ك زىمغحمس لك أمحشىحل الجخمممسجخماس / مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ احمل يحملي  $
 املحمجي يمغمجتمحم ك اججلحمقرب يمطىجساب ك جمتمجممحممخل يمطىجساب يق ك رشق اإلنممسف يق ك يمغحملىت لكيحم الَّش أمحشىحل يمغمجمجخم
 (1)الجخمممسجخماس. مخضحمسيمخف َتيجشىحل إجحمحمل حجمىجسق مجيممط يمغف ادلجمتؿ املممسيخمت يمغمجتمحم ك املحملت ك

 ك اججلىمغممسجخمؽ ك لججلسىمغحمس مخلحجسأ ألجحميحم يِضحجممخل رش لك أمحشىحل كمخفؿ أيممش / الجخمممسجخماس $
 (2)اججلمجعيجشيف.
 امحمسأة يمطحمل َمربنا مجججل الجخمممسجخمممس الجخمممسجخمممس لممسجخمء كمخل يىمعممش ا محلحمل مخفؿ مجعىلكمخلحمل 
  [086 يىصف] ژپ   پ   پ   پ   ڀ       ڀ   ڀ     ڀٺ    ژ/ اججلمجعحمسيحمس 
 كإف ممسجخمء لك مخلكل يمغَم ابلىحضىحل كاع اججليغ ححصمجمجخمات مخلحمل/  مجمجخماق حمل محشحمجمجم أم / محمس 
 آمحمسة يحمقىحل كلمخل لممسجخمء أمخلرة أجحممجم ممسحمججحميحم أىمحرب كمخفحجس ميحلحمسكق كلك مخفيخمت لك إىل مخفديحم أىحضيمطمجم
 ْلري محشحمجمجم محمس زامحلي كجمتمجعججلمجم ا رمحمجم إذا إال كدأمجم ًعدمجم كأجحميحم مخلمحممجم ذلممق ليحلرثة
 جمتحجمججل األمحشىحل يف ىمحججلحمق ؛ ألجحممجم لممسجخمء أمخلرة ىجسامجم يمغجحممجم مخلمحممجم ال ا رمح مخلحمل يمغىجسلممق
 /اجلىمغجمس مخفجخمؿ اجلحمطمخل جخماؿألحمج كمخلحمل األيت اْليحجسة يف حجمىجس ابلب املمخضحمق(3)حمطمل

ػػػ ّحملى ػػػيحمي لكي ػػػمخم جىٍىمغممسى ٍخمخضى
ى
ػػػحمسٍءي أ  إًذىا الٍحملى

  ٍ  اٍححصمجتىمجمى
ِ ىًىحضػػىحلً   ػػ ىمخفىػػٍ إًىلى لكي مجمى محمٍمجمى ػػٍمخل حى

ى ل   كى
                   

                                                                        

 (99/392)جمحملجخمع اججلىمغمجتكل (9)

 ( .99/393)جمحملجخمع اججلىمغمجتكل(2)

 ( .9/99)إَغجحت الججلمجمىمغفيف   مخلحمل الكـ الحمل اججلحمقيمخل  (4)
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 َواْلَعوو َر لَِؾووِبي اإِلْ وومَ  إَِلْقووهِ  َوَشوو َّقْ: 

    

ًجمتىحلً   ًة ًعى بلكى ًٍيحم ًمخلٍحمل حمجى مجتٍيحمي إحًلى (1) دىخى
 

 كر أجحمىمغممسمحم. يمغمحممجعجخمذ  مخلحمل رش

كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ىجسمحلحمس أف اجلىمغجمس مخضيمجعمجتمجم جحتحمس الممصمجمجخمات كالزلات احلرضة كأجحممجم مخليججل 
إىل ادليمط كحمسممع يف ابلمخضججل كمحمحمتحمسؼ مخلممط اهلجخمل كتممسمجتمجمجخميمجم الممصمجمجخمات اججلمجعجمتججل مخلممط امليىحل 

يمطحمسيمغ أف حجمىجسا حجمجخم ىحضيمجع جحمىمغممسممق يمغمجتمجمي ملحمتحجمحجسمجم اججلىمغمخضحمسم اججلمجعحمليمخف ني الحمسجمتىحل كاملحمسأة يمغذا 
  / الممصيمطحمس يحمقجخمؿ دامخل محلحمل كجمتمجمد كمحشرب كيمطمحمي حمسبي إىل َتمجتج كيمطحجسـ َتيحلحملمجم ممق يمغجلىمغجمس

َٓ  الووـَػس َوَموو  ػػىت  ََيَْعؾَفوو  َحْقووُ   إِ              اججلٍىمغى
ي
إاًّل تممسػػججليمغىػػًف أ يٍػػ مخفػػ كى  ٍخمخضى

 كحمل مخفؿ أجخم ذؤي ك
ًججليػػػػػىحلو تىٍحمقمحمىػػػػػممطي          َرَغْبَافووووو  إَِذا َراِغَبووووو    والوووووـَْػُس 

 (2) كإًذىا يػػػػػحمسىُد إًىل مخفى
 /  اآلىمححمس كمخفؿ

 حووِ  الَ ضوو ِ  وإن تػطِْؿووُه يووـَػطِمِ             صووّ  عووذ هتؿؾووهُ  إن ر لّطػوومِ  والووـػُس 

َِْم َذلَِك   :َوِْليَِب إِْشَح َق الِّشَراِزِي ِ  ِم

 بًممصى  ّحجسثىمجتٍممق اجّلٍىمغجمسي يىٍجخممخلن ةو إذىا حمجى ًحمسيمخفي    ٍمجمجخمى ًؼ ىحضى  لًججلًٍجحسبلى ججلىيٍمجمى فى يمطى اكى  كى

ًججلٍممغ           يمغىجحسى جخمىاحجمى ػػػػ اٍممسمجتىمخضى ػػػػمخلى  حجمى               ٍمجع يمغىًّجحملى جخمىاحجمى ٌك    حجمى حجسي ؼي محشى    يمطى   ًحجسيمخفي ػػكىاٍْلًبلى
 /اآلىمححمس كمخفؿ

 مخلزنع رش يحم زنع جحمىمغممسيحم حجمجخمل       يمخضممط يمغحملحمل كايمطيجشمجم حجمجخماحجم يمغجحسججلممغ

                                                                        

 ( .91/3)جمحملممط احلسمخل كاألمخلمحتؿ يف الممصمجعحمس اججلمجعحمسّ (9)

(, كجحمحمقىحل املحمجحمقحمقف يمطحمل احمل 322)( مخلحمل مخفيجشيحجسيحم يف آىمححمس املىمغممشججليت 94(؛ كحجمجخم ابلي )4/ 9)ديجخماف اهلىجسحلني (2)
 . حجمىجسا أحجسع ي مخفتليحم اججلمجعحمسب»( يمطحمل األمحشحمليع مخفجخمهل/ 91مخفمجتح يف الممصمجعحمساء/ )
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 مرصع أم مرصع يف يحم كحمسـ       حمسًٍدقي  الججلحمتػػجخمجمت اجلىمغجمس يمخضممط كمخلحمل
 

كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ىجسمحلحمس أف محمسارة اليجشرب يمطحمل املمجعيجشي حمجىت ال حمقممط يمغيمجم كحمسؿ ال حجسكـ ممسجخمل 
 حلحمطت. 
إًذىا/  مخفؿ احمل اججلحمقيمخل $ ّمخلججلٍى  كى

ى
اًى  ى حمسى حملىؿ مى ً  اججلٍيحلى ٍيحلتىممسى ى  ًِالٍحملي ل  يًف اججلٍمجعى ٍحمجتىمجمى

ى
ًمخل, رىأ
ٍى مخفيٍحجسرى  ىحلي َتى يىٍحجسىمحي ججلىيًٍيحم, كى ًحمجييحمي يمطى ـُ محشى م ييىجسى فى اذّلً ّمخلججلٍى اجُلٍحمقيجشى

ى
ا ى إًذى , كى  ًلّيجشرٍبً

ن محميجخمىحضى  مخلى ّمجمى ًًيحم, لكي
رٍبي  ُيحمي محشى يمحتىري لكي اإٍلً , كىاٍْليجخمدي كى

ي كىاججلًٍمجعّىمغي يمطى , يمغىلّممصحمتى ـً الّيجشرٍبً حجسى ّيحمي ًمخلٍحمل يمطى
ٍحمجتىيحمي لكي
ى
و رىأ يمطى  (1).ا ـه  ممسى

 الى محمىؿ إاًّل حبمخض مخلحمل /  كمخفؿ  $ ات كاليحلحملالت لكمجمى ججلخمت كاْلريات كىالزّلّ املٍيجشى
ف اجّلمجعيمخل الى 

ى
مخفحجس أمجممط يمطحمقبلء لك أمخل ىلع أ  إاًّل ىلع جمترس مخلحمل اتّلمجعى كى ٍمجمى الى يمجعرب إحًلى ّحمق كى ممصى الٍحملى

 يمغىتىمجتٍيحمي ال إًف مخلحمل آجحتحمس الّحمساحمجى ٍحجمجخمىاؿ يٍحجسرؾ جلمجعيمخل كى
ى
جخمب اأٍل إًف حًبىممس ركي  كى املممصؽ  كاحمجمجتحملؿّحمساحمجى

ي  الى جحممجعيمخل ملحمل الى ححصحمقء هلى ي كى رب هلى ة ملحمل الى محشى ّ الى ذلى ي كى سجخمف اججلىمغحمسحمج كالزلة يمغىبلى يمغحمسحمج ملحمل الى حجممخل هلى
إًذا َتحملىحل مممصحمق الّيجش  جخميبل كى ٍحجس مخفىًججليبل اممسرتاح ىحضى ي ىحل إًذا ىمجع اججلمجعى

 ملحمل الى ىمجع هلى الى رىاحمجى رٍب كى
الى  ف كى ٍممسمجتىمجعى  كىا الٍحملي يمطى رب ممسى جخمى محشى مجمي ًحمقيمخل ذى  ًذيًيحم أحجمىحل اجّلمجعيمخل الٍحملي ىحجس كلك مخلى

ى
قي حلية اأٍل  مخفىدى يمطى ممسى

فى ىمجع ابٍلحجسف أكيمغحمس كحمجحمطيحم مخلحمل  جحمى اجُلىمغيجخمس أرشؼ كاهلحمل أيمطبل اكى مخفيّجخمة إاًّل ًّلّل كىلكحمل اكى
 مخفىؿى املمجتجِب/ حملى  أمخفىحل محلى  الّحمساحمجى

إًذا اكى  ػػػػجخمس محلػػػػرنا كى ػػػػـ               جحمىػػػػ اجُلىمغي ٍجمتممسى
ى
 (2).ا ـهمجعػػػػ يًف محمسادحجمػػػػ اأٍل

 

                                                                        

  3/213)زاد املمجعد(9)

 (2/93)مخلىمغمجتح دار الممسمجعدة (2)



. 
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 كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل يمطحجسـ االممسمجتمجمجحم حملحمجحمقحمسات اذلجحمجخمب
جخمؿي اً كمخفحجس  ُكوِب  كَ »/   مخفىؿى رىممسي َراِت الذن َم َمَثُل ُُمَؼه ُكوِب َفإِكه َراِت الذن اُكْم َوُُمَؼه َؼْوٍّم إِيه

َراِت الذن  ْم، َوإِنه ُُمَؼه ُكوِب َكَزُلوا ِِف َبْطِن َواٍد، َفَجاَء َذا بُِعوٍد، َوَجاَء َذا بُِعوٍد َحتهى َأْكَضُجوا ُخْبَزهَتُ

ؾِْؽهُ  ا َصاِحُبَفا هُتْ  (3)أىمححمسجمتيحم أمححجس.« َمَتى ُيْؤَخْذ ِِبَ
 / »مممسمجعجخمد    احمل كمخفؿ

ى
أ ًٍمخلحملى يىحمسىل ذيجحميجخمبىيحمي محلى ججلىيًٍيحم, إًّف الحملي ممطى يمطى حمقى ٍف حى

ى
ىؼي أ ىىحلو خيى ٍى جمتى

جحمّيحمي مخفىًيمطحجسه َتى
 / بو يجخم ًححصمجمى

ى
ا, مخفىؿى أ ىجسى يحلى ؿى ًًيحم حجمى حمقى جحمًٍىمغًيحم ذى

ى
ى أ ّحمس ىلعى ىبو مى ىجسي

ًجمتحمسى يىحمسىل ذيجحميجخمبىيحمي محلى إًّف اججلىمغى ًبيىًحجسقً يمغىٍجخمؽى كى
جحمًٍىمغيحمً 
ى
 (2)ابلجحسرم ركاق «.أ

 ذلممق األرسة أك ممعريحجممخل ألف مخلممط ختمجتججلممش كإجحمحمل كالجخمحمجحجسة كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل يمطحجسـ االجحمىمغحمساد 
 جمتء كمخفحجس كحمجيحجسا مخلمجممخل لججلىمعي اكملي الجخمحمجحجسة يمغمجتحمتمحم . الممصيمخضف يمطحمل كأمجعحجس أمحشجخمف لججلممصجحسمحش

ّف اجّلًِبّ احلحجسيجحت يف
ى
قي   أ وي كىْحرى ْف يىبًيجى السَجي

ى
ةً, أ ٔىْحرى ًَ الْ

 (3)أمححجس. اإلمخلـ ركاق . جىَهى غى
أك ممعريق مخلحمل  اجلجخمـ يمطمحمحجس يمطججليممق ابلب إممعبلؽ أك , جخمحمجحجسةال يمطحمل ابلمجعحجس ىلع يمغحلحمسص 

 , املمجعيجشي يف اتلىمغيحلري يف تممسحجممخل يمغْلججلجخمة اججلمجعجخمامىحل املممسيمطحجسة ىلع يمطحجسـ الجخممخفجخمع يف املحمجحمسـ
؛كإذا كممسجخمس الممصيمخضف لممق حملمجعيجشي  اممسمجتمخضيمطمجتممق مخفحجسر الجخمحمجحجسة يمغمجعججلمجم يمغمجتحمتمحم ىلع كتممصحمتممط

إف ححصء ا مجعىل , كا كأجحم كحمجيحجس يمغممسمجتمجعحمل  كاىمححمسج مخلرشة كممسرتل أجحتحمس حجمىجسا اْلحمسكج 
 أيمطججلمخل. 

                                                                        

 (421)اليجشحمجيحمجيف   كمحشحمجحمجيحم اججلمجعبلمخل األبلين   ممسمجعحجس  حمل مخلحمل حمجحجسيجحت ممسمجمىحل (9)

 ( .2432رمخفمخل )(2)

 ( .61() 11/  9)اليجشحمجيحمج الممسججلممسججل يف يمطحمل أيب حجمحمسيحمسة  كمحشحمجحمجيحم اججلمجعبلمخل األبلين احلحجسيجحت(4)
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 هلىجسا املىمغحمسدة اججلمجعججلمخل املمجعمجتربيحمل أحجمىحل محلمجت مخفحمساءة اْلجحم حجمىجسا يف كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل املمجمحمل
 ىحضحمسيمخف اهلحمتحمسني,  ك األركاح حمجدم/  أك اججليت ىجسمحلحمس ذلممق خمشحملمحمي مخلمحتىحل اججلىمعحمسض

ادلاء ك إَغجحت الججلمجمىمغفك الحمسممسججل اتلجخمكيك اججلىمغجخماحجسك مخلحجسارج الممسليحلنيك
 , لججلحمقحمسىحضِب اآلىمححمسة كأمجخمر املجخمىت أحمججخماؿ يف اتلىجسمحلحمسةك , اججلحمقيمخل  لكمجم الحمل كادلكاء

 . كمخلحجساكاة اجلىمغجخمس الحمل حمجحمسـ  الحمل اْلجخمزم  محشيحجس اْلىحضحمسك
اْلججليججل اجليمغمجع كممعريحجم كحجميحلىجسا ممسحملع  إدامخل اجلحمطحمس يف مخلمحتىحل حجمىجسق اليحلمجت ىلع يمغحمجحمسص

كإيحملجحمممق كسحمسق إحلممق الممصمجمجخمة املحمجحمسمخل كال ججمس  يمطججلحملممق مخلحمل ججلزتيحجس ىحض الجخميمطمخض املجحتحمسةأرش
 مخلحمل اجلحمطحمس يف حمساجمتمخل الممسججلممغ اذليحمل حمسمججخما مخل يف ججلممق اليحلمجت كممعريحجم إىل حمسمجيحم يمطحملججلي .

 يسد ال احلحجسيجحت كممسحملع ججلىمغحمقيحم االححصمجتىمعؿ / رأي  مخفؿ احمل اْلجخمزم  $
 اليجشحلني ؛ ألجحممجممخل الممسججلممغ ممسري يف كاجلحمطحمس لحمسمخفمخف يحملحمسج أف إال اججلحمقججل, محشبلح يف يس 
 .مجم كاملحمساد مخلمجعجحميمجم ذكؽ إىل مجم املمجخمر األيمغمجعؿ محشجخمر يمطحمل كىمححمسجمتجخما اجلحمقىحل, مخلحمقيجشجخمد محمكلجخما
 احلحجسيجحت كىحضبلب املحمجحجسجحتني مجمجمجخمر كجمتحجست ألين كذكؽ مخلمجعْل مجعحجس إال مجمىجسا أىمحربممق كمخل
 كمخل اْلحجسؿ يمطججلجخمـ يف اججلىمغحمقمجمء األجمتحمساء , كمجمجمجخمر كسمحتري اججلمجعيل احلحجسيجحت يف أحمجحجسحجممخل حجمحمل
 ؟ األححصيء حجمىجسق مخلممط اججلحمقججل يحمسؽ ككيممغ .اْليجشمخل يحم يىمعججل
 ال كحجمحجسييحم , ممسحملمجتيحم إىل لججلمحمحمطحمس اليجشججلخمت اججلمجعحجس يحمقيجشحجسكف الممسججلممغ مخلحمل مجيمط اكف كمخفحجس
 اججلىمغحمقيحم ىحضججل كامحمسج حجمىجسا يمغيمغمجممخل كممسحملمجتيحم, حجمحجسييحم يمطججلحمليحم جحتحملحمسة أف يمطججلحمليحم , كذلممق المخفمجتس
 .مخفججلممق بن لحمسمخفممس حليحلجخمف ادلجحمي يف كالحمسحجمد الممسججلممغ ممسري حملمخضججلمجع كاحلحجسيجحت
 محلمجتن يف يمغحمتحملمجع كآدايحم , أىمحرق محلمجتن يمغييحم األىمحير مممصحجمري مخلحمل كاحمجحجس للُك مجمجع كمخفحجس
 حمل كأمححجس احليف, كبَّش أدحجممخل, حمل كإحمساحجميمخل اثلجخمرم, ممسىمغيف أىمحر ككمجتن يف احلممسحمل أىمحر
 .لججلحملحمقيجشجخمد املجخميمغمخف كا كالحمسحجمد, اججلمجعججلحملء مخلحمل كممعريحجممخل كمخلمجعحمسكؼ, حمجمحمىحل,
 حمحممجمحمل كاجلىمغجمس كمخفحجس محلممسمخف املمحتىحل رضب يف اججلمجعججلمخل , يمغمجمحمل مخفججل مخلممط اججلمجعحملىحل ييجشججلخمت كال
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 (1) احجم .اججلىمغمجتجخمر مخلحمل  كجحممجعجخمذ املزنؿ, يمحمحمقمخضممط كاججلحمقحجس الممسمخف جمتحجس كمخلممط حمجحمسكف
 املحمسمخفحمقت ممسب اجلىمغجمس زليممط مخلممط اججلمجعججلمخل ىلع اججلمجعيحلجخمؼ كمخفؿ أيممش / يمغليجشجخماب $
 ال  ليجشجخماب.كا أيمطججلمخل  (2) .ججلمجعججلمخل اججلتممصممعىحل محلحملؿ يف يحمقحجسح زليمجعن

 

ى /   اججلحمقيمخل احمل كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ىجسمحلحمس يمطحمطحمل ا كجمتبلهل ككربييحم مخفؿ حملى حمطى ًّف خى
يمغى

يجخمؿي ىحٍمحمىيحمي كى  ًًيحم حيى مخلى حمسي تىٍمجعًحمطيمخلي حمجي ًًيحم, كى مخلى حمسي ًٍحجس تىٍحمقمجتىيًض تىٍمجعًحمطيمخلى حمجي ي يًف مخفىججلًٍ اججلٍمجعى هلى بلى ىلى كىجمتى بىنٍيى اّلّلً تىمجعى
ٍك اذُلجحميجخمًب, كى 

ى
ّمخف مخفىٍحجسرًقً, أ ٍحمقًحجسريقي حمجى يٍممغى حى كى ّمخف مخفىٍحجسرًقً, كى ريكا اّلّلى حمجى  مخفىحجسى ًمحشيًيحم مخلى مجعى ى مخلى ِحمسيجخمفى ىلعى مجتىحمتى الٍحملي

 ٍ حٍمىًىحل ال
ى
ا ًمخلٍحمل أ ىجسى ؟ حجمى ٍمجميييحمي جى ٍمحمسيقي كى

ى
ججلىيًٍيحم أ جخمفي يمطى مجمي ٍحمل حى , مخلى ُججليحمي ً َيي مخفىرىقي كى جخم كى يىحمسٍجمتي رِبيقي, كى ييسى يحمي كى ِحمطحملي مجعى ًؿ, حي حمجى حملي

بىنٍيً 
ى
تىٍمجعًحمطيمخلي كىأ ي, كى هلي بلى ّىحل جمتى ًحمجّىحل ًمخلٍحمل مخفىججلًًٍيحم تىٍمجعًحمطيمخلي اّلّلً جمتى ٍف يىٍممشحملى

ى
جخمبىن أ حمقي يًص خي ىفى ًججلٍمجعى كى  ابٍلىًىحضًىحل, كى

ُحمقيحمي  ججلىيًٍيحم حمجى جخمفي يمطى يىمجمي ًًيحم, كى مخلى حمسي .حمجي
 (3)  

طِقَئةِ  ِصَغرِ  إَِل  َتـُْظرْ  َٓ /   ممسمجعحجس  حمل بلؿ كمخفؿ $ ٍحمل اْْلَ ٍحمس مخلى ججلىًسًحمل اٍجحمطي , كى
يٍى يمطى   (4).يجشى

ىجخمٍ /   مخفىؿى بًٍَّشي ٍبحملي احٍلىرًًث  $ ّيحلحمسى  ل جخميا اى  يًف  اجّلسي  تىىمغى  يمطىيجشى ىحملى ً اً ل حملى حمطى  يمطحمسخى
(5)كجمتىحل.

 

يًٍ ًٍحمل الٍجخمىرًٍد/ ًيمطٍحمطًّن مخفىؿى  $  ىحله لًجخميحجمى فٍ  اًّمخف :مخفىؿى رىجمتي
ى
جخمفى  أ فى اجّلًحمطًحمسيحملى  اي  يىسي ٍحجمجخمى

ى
أ

                                                                        

222)صمحشيحجس اْلىحضحمس (9)
 ( .931)صمحشيحجس اْلىحضحمس (2)

 ( ط دار اججلىمعحجس اْلحجسيحجس.11)صادلاء كادلكاء (4)

 (9931رمخفمخل )الممصمجع( كابليمجميق يف 2414رمخفمخل )الحمسحجمحجسأىمححمسجمتيحم اإلمخلـ أمححجس يف  (3)

 ( .2/449)احلججلي يف جحممجعيمخل أجخم/  جمتيحمأىمححمس (3)
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. ٍممقى  .(1)إحًلى
/ يحجسحمس أمحمس  يمغيحمقجخمؿ مجيىحل يمطىجسب سبلـ ا يمطحمطحمل  مخلاججلحمقي احمل كييجشممغ $

املحمللممق كيمحمس كيمحمَم, كخيججلمخف كيحمسزؽ, كيحملي كيم, كيحمقيض كيمحمىمغىجس كيمجعحمس كيىجسؿ كيحمقججل 
الججليىحل كاجلمجمر, كيحجساكؿ األيـ ني اجلس, كيحمقججل ادلكؿ يمغيىجسحجم حجسكججل كيِت ىمححمسل, 

حمس كجحمزؿ مخلحمل يمطمحمحجسق يحم, كالحمسممسىحل مخلحمل املبلس يمطججليمجممخل اليجشبلة كالممسبلـ ني محشيمطحجس إحليحم ألم
كأكامحمسق كمحمساممسيحمليحم مخلمجتمجعمخف ىلع مجعمخف اآليت, جحميمغىجسة حبممس إراديحم, يمغحمل ححصء محلحمل ححصء يف 
الجخممخف اذلم يممصء ىلع الجخمجمتيحم اذلم يممصء, مخلحمل ممعري زيدة كال جحمحمقيجشف كال حمقحجسـ كال ىمححمس, 

ابلحمجر كأمحمسق كممسججلمخضجحميحم جحميمغىجس يف الممسحملكات كأمخفمخضرحجم, كيف األرض كمخل يمطججليمجم كمخل َتمجتمجم, كيف 
كاْلجخم, كيف ممسحمس أجمتحمساء اججلمجعلمخل كذرايحم, يحمقججلمجم كيرصيمغمجم كحيحجسث يمغيمجم مخل يممصء, كمخفحجس أحمجط 

رمح كحمجيحلحمل, ككممسممط ممسحملمجعيحم  يشءيمطحجسدان, ككممسممط لك  يشءيمطججلحملن, كأحمجىص لك  يشءسىحل 
 األمحشجخمات يمغبل ختمجتججلممغ يمطججلييحم كال تممصتيحم يمطججلييحم.

 , ممسحملممط يمطحمل حملممطممس يممصىمعججليحم يمغبل , حمججمتمجم ىمغنن ىلع ججلىمعمجم ىمحمجتبلؼ خمشحمتيحمتمجم يممسحملممط ىحل
 جبحمليممط رصق كأحمجط , احلجمتت ذكم املججلحمجني حلح يتربـ كال , املممسىحل محلرثة ىمعججلمخضيحم كال

 يمطمحمحجسق يمغججلىمعي , اججلحمطججلحملء الججليججل يف اليجشحملء اليجشجحسحمسة ىلع الممسجخمداء اجلحملججل دي يمغريل املحمسيت
 حمسيىمعىمغ(  ححصف يف حجمجخم يجخمـ لك كاألرض الممسحملكات يف مخلحمل يممسهل.. )  يمطبلجحمي يمطمحمحجسق كالرس ححصمجمدة
 , كيىمغحمسج ذجحمن ,  كيحمسححصحجس خمشالن , كيمجمحجسم يمغحمقرينا , كيىمعّن محلممسريان, كَيرب محلحمسبن , كيسممصممغ حجمحملن

 , كيممصممط هلىمغجحمن , كيىمعيجحت حمجرياجحمن ,  , كيممص  ًعرين , كيسممسجخم جمتمجعن  , مخلمجتًل كيمجعيف محمسيممشن
 , كيمحمرص حمممسمحمن , كَيحمسم ن , كيحمقىحل  , ركيمط كيمخلحمل , يمطجخمرة كيممسرت جمترنا , كيحمقيجشمخل مخلحمطججلجخممخلن
 , كيحمسيمغممط  , كأىمححمسحجممخل ىمحججلحمقيحم كأكؿ , أرخمشيحم كأحجمىحل ممسحملكايحم أحجمىحل أف لجخم...  آىمححمسيحمل كيممشممط أمخفجخمامخلن
 أكؿ أف ححصحن كلجخم مججليحليحم يف ذلممق زاد مخل , مخلمحممجممخل رجمتىحل مخفججل أق ىلع اكجحمجخما , كجمتمحممجممخل كإنممسمجممخل

                                                                        

 . (2/932)احلججلي يف جحممجعيمخل أجخم/  أىمححمسجمتيحم (9)
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 مججليحليحم مخلحمل ذلممق جحمحمقمحش مخل مخلمحممجممخل رجمتىحل مخفججل أيمغحمتحمس ىلع اكجحمجخما كجمتمحممجممخل كإنممسمجممخل كأىمححمسحجممخل ىمحججلحمقيحم
 كحمجيمجممخل , كجمتمحممجممخل كإنممسمجممخل , كأىمححمسحجممخل ىمحججلحمقيحم كأكؿ , أرخمشيحم كأحجمىحل حملكايحمممس أحجمىحل أف كلجخم ححصحن ,
 مخل , ممسهل مخل مخلمحممجممخل الك يمغيمطمخضمخم يمغممسلجخمق كاحمجحجس محشمجعيحجس ىلع مخفمجخما , كيبممسمجممخل كرىحضمجممخل , كمخليمجتمجممخل
 دكجحميحم ججلحجمس اذلم كاآلىمححمس , يشء مخفججليحم ججلحجمس اذلم األكؿ حجمجخم..  ذرة مخلمحتحمقؿ يمطمحمحجسق مم ذلممق جحمحمقمحش
 , مججلممق مخلحمل كارأؼ , ححصيحلحمس مخلحمل كأكىل , يمطحجس مخلحمل كأحمجمخف , ذمحلحمس مخلحمل أحمجمخف كمجعىل رؾ , يشء
 , هل كدل يمغبل كاليجشحملحجس هل, جحمحجس يمغبل كاججلىمغحمسد , هل رشيممق ال اذلم املججلممق حجمجخم … ممسىحل مخلحمل كأجمتجخمد
 إال يمخضع ججلحمل..  مججليحليحم إال زاىحل يشء كلك , كجمتمجميحم إال حجملممق يشء لك , هل ححصبييحم يمغبل كاججلمجعٌل
 كلك , يمطحجسؿ مخلمحميحم جحمحمقحمل لك يمغيىمعىمغحمس, كيمجعىص , يمغحممصيحلحمس يمخضع , مجعججلحمليحم إال يمجعىص كججلحمل , ذجحميحم
 ككمجت , اآلجحتر كممسحمتىحل جلجخمايص, أىمحىجس , كأدىن حمجىمغيمخض , ححصمجميحجس أمخفحمسب يمغممشىحل , مخلمحميحم جحممجعحمل

ائ     ائ   ژ  الكـ / كيمطىجسايحم الكـ يمطمخضؤق , يمطبلجحمي يمطمحمحجسق كالرس , مخلىمغممشي هل يمغججلحمقججلجخمب اآلجمتؿ,

 (1)[5;0 يش] ژەئ      ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئۆئ 
 يمغييحم جمتحجسا كب اتلجخميمغيمخف.  الالكـ ججلمخضؿ ىمغمحشيججليحم تمجعمحم الالكـ يف لجخم كاممسممط ب كحجمىجسا

 كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل احلىجسر كاالجحمتق مخلحمل مخلىمعججلمخض اجلىمغجمس كمخفحجس جحميحم اججلمجعبلمخل احمل اججلحمقيمخل  
 مخلحمل كاججلىمعىمغججل املمجعيجشي أف يمجعحمسؼ اججلمجعحجس يمغف األمجخمر أحجممخل مخلحمل ىلع حجمىجسق ادلمخفيحمق يمغحمقؿ / كحجمىجسا

 ا يمطىمغجخم ىلع السؿ جحمىمغممسيحم ىمعججلمخضيحم كججلسحمل , كالحجس كآىمححمسيحم دجحميق يف هل املِضة األممسب
 املمحمحجسكبت كبىمغمجعىحل , رة لججلممسف كبالممسمجتىمعىمغر , رة تلجخمب كبججلتممسجخميممغ , رة كمخلىمعىمغحمسيحم
 , رة كاجلحمطحمس ألححصق كبالحمجمجتحمتج , رة ججلحمقحجسر كبالحمجمجتحمتج , رة كبججلمجعججلمخل , رة

 أممسمجتىمعىمغحمس/  مخفؿ جحتمخل , يمغمجعىحل مخل يمغمجعىحل لجخم أجحميحم يحمطحمل اجلس مخلحمل ككمحتري. أىمححمسل رة ألكحمس كبالمخفمجتحجساء
                                                                        

 . مجترصؼ (92)صاليجشي الجخماىحل(9)
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  (1) الكمخليحم أىمححمس . إىل!!مجمىجسا حجمىجسا كراح اذلجحم أجحتحمس زاؿ ؛ ا

كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ححصحجسة احلىجسر يف حمجججل ممعىمغججل اجلىمغجمس كخمشمجعممغ اإليحملف ألف اجلىمغجمس هل إمخفؿ 
 كيمحمحمقد هلجخماق يمغحممستممسججلمخل خمشمجعممغ حمجججل املممسججلمخل ىلع تممسمجتجخمل كإدر كاإليحملف يحمسيحجس كيمحمحمقمحش كمخفحجس

  .املمجملممق يمغريد ححصيمخضجحميحم كيمخضيممط لممصمجمجخمايحم
 يمغجحميحم املمخلحمل يمغمخل. ممسيحلحمساجحمن ججلىمعىمغججل إال املمجعيص ذلة يمحمؿ / ال مخفؿ احمل اْلجخمزم  $

 مخلمجعحمسيمغمجتيحم مخفجخمي يمغف. اججلمجعحمقجخمب حمجىجسر ك , اتلحمجحمسيمخل يمطججلمخل زايحم يحمقممغ اتلىجساذق يمطمحمحجس ألجحميحم , يججلمجتىجس ال
 اكف اهلجخمل ممسيحلحمس ممعججل يمغف. اتلىجساذق حمجؿ يف يمطحممصيحم يمغيتمحمىمعمحش , اجلٌم مخفحمسب ججلحمليحميمط مجعني رأل
 مجمىجسق اججلحمقججل  مخلحمل ىمحىجس جحتمخل , حلحمط إال ٌم مخل , ك ححصمجمجخميحم يف اججلمخضممط اكف إف ك , املحمسامخفت مخلمجتمحمىمعيجشن
 لجخم إجحميحم حمجىت. الحمسمخلف ىحضجخمؿ مخلحمل اكف مخل ىلع كأممسممغ , مخلمجتجخمامحشىحل سء ك , مبلزـ جحمحجسـ , ممعحمسيمخل
 ك , أىمحرحجم أممسجخمأ مخل ك آجحترحجم أمخفخمت مخل لزلجحمجخمب يمغؼ اججلمجعمجتب حمجىجسار زايحم مخفممغ ك اججلمجعىمغجخم يحمقحمل
 احجم .اججلىمعىمغججل مخفجخمة حملحمقحجسار إال محمؿ ال ححصمجمجخمة اكجحم ال

يمغذا أحمجممسممس مخلحمل جحمىمغممسممق خمشمجعممغ اإليحملف يمغججليسحمل االجحمتق ححصحجسيحجسا كإال يمغبل ججلجخممخلحمل إال 
 جحمىمغممسممق كا املممسمجتمجعف. 

كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ىجسمحلحمس أجحميحم ال يحملسحمل أف سجخمف مخلحمل أحمل ادليحمل كأحجمىحل اججلمجعججلمخل الحمساممسجحسني  
چ   چ   چ   ژكأجحم خمشمجعيممغ يف جمتجحم الممصمجمجخمات ممعري محشحمس يمطمحممجم مخفؿ ا مجعىل / 

                                                                        

 21)صادلاء كادلكاء(9)
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الصز بلكه   بعضفم ويع ف [57]انضجدة0  ژچ     ڇ   ڇ   ڇڇ   ڍ   ڍ   ڌ 

 ت(.) ب ت ب ع  الدين إذا اعسته بواع  الّشفوا

قي /  مخفؿ اججلمجعبلمخل احمل اججلحمقيمخل  $ دي / ًجمتمجمى حملى احجمي ٍحمسىبىمجتىًف, ًإٍحمجحجسى حملى ًف ذى دي الّممصيٍمخضى ّمخل ًجمتمجمى
ى
كىأ

ًف. يحملى ً يًف اإٍلً ًدحمجى جخمًؾ اججلٍحمقى
ًت كىالُممصيحلي ًٍحجس ًمخلحملى الُممصيمجمى  ييججليًٍق إًىلى اججلٍمجعى يمغًٍممط مخلى ى دى  ىلعى

 ييججليًٍق إً  يمغًٍممط مخلى ى دى قي ىلعى دي / ًجمتمجمى ّكؿي اثلًّجيىي
ى
دي اأٍل مجمى جخمىاًت, يمغىٍْلً ًة كىالّممصمجمى ًممسحجسى رىادىاًت اججلٍىمغى ًٍيحم ًمخلحملى اإٍلً

حلى
/ ىلى . مخفىؿى تىمجعى قي الّيجشرٍبي جخمفي بىٍمجعحجسى , كىاثلّيًن/ يىسي قي احٍلىًحمقنيي جخمفي بىٍمجعحجسى چ   چ   چ   ژ  يىسي

ى ادِلي[ 57]انضجدة0  ژچ     ڇ   ڇ   ڇڇ   ڍ   ڍ   ڌ  مخلى ّف إًمخلى
ى
ى أ ٍىمحربى

ى
 يمغى ًحمل إًّجحملى

ممطي الممصُ  ةى, كىاحٍلىًحمقنيي يىٍحجسذى ًممسحجسى اًت اججلٍىمغى رىادى جخمىاًت كىاإٍلً ممطي الّممصمجمى
احٍلىًحمقنًي, يمغىلّيجشرٍبي يىٍحجسذى  ًلّيجشرٍبً كى

جخمؾى تيمحمىؿي يحلي
ًت   (1).كىالُممصيمجمى

 حجمىجسق جحملجخما يمطمحمحجس ىمغممسريق هلىجسق اآلي / كإجحمحمل مخفؿ اججلمجعبلمخل املحمجحمقمخف الممسمجعحجسم  $
 ككىمغجخما ممسبيججليحم, يف كاألذل اّلٌل, إىل كادليمطجخمة كاتلمجعججليمخل, اتلمجعججلمخل ىلع ليجشرب اججلمجعحل ادلرجمت
    احجم. الممصمجمجخمات يف كاممسرتممسهل املمجعيص, يف مجحمجمجم يمطحمل أجحمىمغممسمجممخل

كمخلمحممجم أف مجتىجسمحلحمس أف ادلجحمي ممسحمتحمل املمخلحمل كأجحميحم ال حجس مخلحمل حمجبجمس اجلىمغجمس يمطحمل مجعخمش مخل 
 (2)مخل تممصمجتَم مم حمجحمسـ يمطججليمجم كهلىجسا جمتء يف محشحمجيخمت مممسججل

، َّق َل    َعْن َايِب ُهَ ْيَ ةَ 

فًسً » َّق َل َرُشوُل انِ َصَذ انُ َعَؾْقِه َوَشَؾَم  َِثي اْىاكى , كىجى ًَ ًٌ ْؤ ٍي
ْ َي ال  .«ادُلْجيىا ًضْج

 مممسحمتجخمف ممخلحمل لك أف / مخلمجعمحمق(3)رشحمجيحم ىلع مممسججلمخل/ يف  مخفؿ اجلجخمكم  $ 

                                                                        

( .4/1)زاد املمجعد( 9)
 ( 2136)  حمسمخفمخل (2)

(4)(92/213) 
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 مخلت يمغذا الممصمخف اججلمخضًعت ىمغمجعىحل ملكممغ كامليحلحمسكحجم املحمجحمسمخل الممصمجمجخمات مخلحمل ادلجحمي يف مممحمجخمع
 مخلحمل اْلليجش كالحمساحمج ادلامخل اجلمجعيمخل مخلحمل هل مجعىل ا أيمطحجس مخل إىل كاجحمحمقججل حجمىجسا مخلحمل اممسرتاح
 ملمحمىمعيجشت كسحجسيحمسق مخفججلمجتيحم مخلممط ادلجحمي يف حمجيجشىحل مخل ذلممق مخلحمل هل يمغجحمحمل الاكيمغحمس كأمخل املمحمىمعيجشت

 األحجس .  كححصحمقء ادلامخل اججلمجعىجساب إىل محشر مخلت يمغذا

 كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل احلحمسص اتلـ ىلع محشبلح اججلحمقججل كحمقجخميمجتيحم حمجىت ال يحملؿ لممصمجمجخمات مخفؿ
 [.065األحزاب]ژڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄژ / مجعىل ا

ىجخمٍ / مخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ احمل يحملي  $ ججلٍى الّيجشًحمجيخمتى ل ًّف اججلٍحمقى
ًة يمغى حمسىضي الّممصٍمجمجخمى جخمى مى  كىحجمي

ٍمجعًىمغًيحم يىًحملي ًجحمّيحمي لًممشى
ًة يمغى ًحمسيًخمش ًلّممصٍمجمجخمى ججلًٍ الٍحملى ًؼ اججلٍحمقى  خًبًبلى ٍمجمى ىٍمخل يىججلٍمجتىًىمغٍ إحلى ةي ل

ى
ٍحمسأ ي الٍحملى ٍ هلى  تىمجعىّحمسخمشى ىحلي إىلى مخلى

م يًف مخفىججلًٍ  ًحملممطى اذّلً ٍجخمًؿ ىحضى ٍمجعحملى ًججلٍحمقى ممشى ًذىا ىمحى
ٍمجعًىمغًيحم يمغى حمسىًض كىخمشى ً مخفيّجخمًة الٍحملى ي ًمخلٍحمل ذىلًممقى حًبىممسى ٍمجعحمسًضي هلى ًيحم حى

جخمىاًت  ًت كىالّممصمجمى اضي الُممصيمجمى ٍمحمسى
ى
ٍحمل يًف مخفىججلًًٍيحم أ مخلى كًر كى  يًف الُيجشحجسي ءه لًحملى ٍحمسآفي ًححصىمغى . كىاججلٍحمقي حمسىضه  (1).مى

 يمحمحمطحمس مممسمجتمجعحجس, يمغجحميحم الحمسجحم, ححصمجمجخمة محمسض/ / أم ىمغممسريقيف  كمخفؿ الممسمجعحجسم  $
 اّلٌل, حمجحمسـ مل ححصمجمجخمة يمغييحم اليجشحمجيخمت ججلحجمس اججلحمقججل ؛ يمغف محشحمجيخمت ممعري مخفججليحم ألف حيحمسكيحم, حمحمسؾ أدىن
 .املحمسض مخلحمل كممسبلمخلمجتيحم مخفججليحم, ليجشحمج األممسب, َتحمسكيحم كال يًحمليججلييحم سد ال ذلممق يمغف

 ييجشرب مخل ىلع ييجشرب كال اليجشحمجيخمت, يمجتحمجحملىحل مخل يمجتحمجحملىحل ال اذلم اججلحمقججل, محمسيخمش خببلؼ
/ مخفجخمهل يمطججلييحم ... كدؿ يمجتمجعىص كال ديمطجخميحم, َيي احلحمساـ, إىل يحجسيمطجخمق يجخمجمتحجس, ممس يمغدىن يمطججلييحم,

 ججلىمغحمسكجمتمجممخل, احليمغحمطني ىلع كجحتمحميحم اججلىمغحمسج حبىمغمخض أمحمسق ممطمخل ژڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ ژ 
 كأجحميحم احلججل, حجمىجسق جحمىمغممسيحم مخلحمل رأل إذا لججلمجعحجس, يجيغ أجحميحم الحمسجحم, مخفحمسبف يمطحمل كجحممجمييحم كاحليمغحمطت,

 اجحمرصيمغ مخفحجس ىحضحملمجعيحم دكايع كَيحجس يمجمجخماق, مخلحمل الكـ يممسحملممط أك يحمسل يمطمحمحجسمخل املحمجحمسـ ججلىمغمجعىحل  يمجمححص
                                                                        

 (.91/13)جمحملجخمع اججلىمغمجتكل (9)
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 اْلجخماىحضحمس كحمجممسمخل املحمسض حجمىجسا إخمشمجعؼ يف يمغىججلٍيىٍحمتمجتىًمجمحجسٍ  .محمسض ذلممق أف يمغىججلٍيىٍمجعحمسًٍؼ  احلحمساـ, إىل
 كاتلجخميمغيمخف, اججلمجعيجشحمل اّلٌل  كممساؿ اْلمخضحمس, املحمسض حجمىجسا مخلحمل ممسبلمخلمجتمجم ىلع جحمىمغممسيحم كجمحجمحجسة الحمسدي,
 يحم .ا ـه املمجخمر اججلىمغحمسج حمجىمغمخض مخلحمل ذلممق كأف

 يف إيحملجحميحم لممشمجعممغ يمغمجمجخم خمشمجعممغ, مخفججليحم يف اذلم يمغيمخضحملممط/  ىمغممسريقاججلمخضربم يف  كمخفؿ $
 مخلمجتمجمكف كإمخل ا, حبحجسكد يممسمجتجحسٌممغ  أمحمسق مخلحمل ذللممق يمغمجمجخم ,مخلمحميمغمخف اإلممسبلـ يف ححصؾٌ  إمخل مخفججليحم,
  .اججلىمغجخماحمجححص يف

كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ابلمجعحجس يمطحمل لك مخل يثري الممصمجمجخمة كحيحمسؾ اججلىمعحمسيحمسة ال حجس ملحمل أراد جلىمغممسيحم  
إىل  ك حيحمسؾ اجلىمغجخمس, كيحجسيمطجخمكدليمحميحم الممسبلمخل أف يبمجتمجعحجس يمطحمل املحمجحمسمخلت كمخل يثري الممصمجمجخمات 

مخليىحله يمطحمليمخف,  امليىحل اججلىمغمخضحمسم ني الحمسجمتىحل كاملحمسأة كابلىمعء يمغفاجحممجتاكس اججلىمغمخضحمسة كيحجسيمغممط إىل اججلىمغحمتجخمر 
كإجحتريحم يف لك حمجني حمسيحجس مخلحمل يمطحمسامخلمجتيحم, يمغجلحمطحمسة ثري, كاحلحمسك ثري, كالممشحمجيحل ثري, كادلًع 

اجلحمطحمس إىل اججلمجعجخمرات كمجمس أجمتحمساء  ثري ك  أججلىمغظ اججلمجعممصمخف كاججلىمعحمسؿ ككمحشممغ املحمجممسحملك ثري,
َمججلمخض اججلجممسء, أك يثري ك اتلىمغيحلري يف اججلجممسء كختيىحل محشجخمرحجمحملكثري يكحجسحليحلمجم اْلممسمخل 
 ألَغين اججلىمغمحم, ك األرشىحض املجمتمحم, ك رؤي اليجشجخمر ك األيمغبلـ اْلججليمجع!كا مخلمجعمجمحمل يثرياتلحمجحجسث 

كمخل ححصمجممجم يمغلُك حجمىجسق كممسىحل إلجحترة الممصمجمجخمات كبتليل يمغجحممجم دم إىل يمغنت كمخلمحميحلحمسات كحمسرع 
 كاججلىمغممسد كىحضججل املحمجحمسمخلت كالَّشكر كتممس االجحمحجسيمغع إىل مخل ال حيىحل , يف اججلحمقججلجخمب حم الحمسجحم
حجمجخم املمحممجممخت اذلم  حجمىجسا, ك االمجتمجعحجساد يمطحمل لك مخل يثري الممصمجمجخمة مم ذمحلحمس كممعريقكاججلمخضحمسيمخف املمجخمف حجمجخم 

جحميمغمجع مخلحمل أمجخمر  مجمحملجخمـ أىمححمسل كاججلحمقجخمل , كتممصىمعيىحل اججلمخضمخفىمغجمسخيمجترق اإلممسبلـ, مخلممط مجمىجسي اجل
 اججلمجعحجس , كاإلمحلمحتر مخلحمل اجلجخمايمغىحل اججليت حملؤل ىلع ا مجعىل دلًعء, كاتلِضع إىل  ادلجحمي كاآلىمححمسة

كال حجس جحممجعجخمذ  مخلحمل  , ألف اجلىمغجمس إف لمخل يممصىمعججلمجم محشحمجمجم حلمخف ححصىمعججلمجتيحم بلىحضىحل يمغحمساممعيحم
 رشكر أجحمىمغممسمحم. 
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حمطحمسي حمجىت كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل املحملرممس اججلمجعحملججلي كاتلمخضيمخف يمغلُك مخل ممسمخف مخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل يحمطىحل جحم
مخضحمقيحم ىلع أرض الجخمامخفممط كإال ال يمغحجسة أحجسا مخلحمل مخلمجعحمسيمغ اججلمجعجخمامحشمخل الممسحمق إذا لمخل جخمىحضحمل جحمىمغممسممق 
ىلع ممرممسمجتمجم يمطحملججلي جحتمخل إف املحملرممس اججلمجعحملججلي تممصمجعحمسؾ أف حجمىجسا األمحمس مخلحمقحجسكر يمطججلييحم كأجحميحم ممعري 
مممسمجتحمجيىحل ىحل جتحجس مخلحمل الزلة كاحلبلكة مخل ال َيحجسحجم مخلحمل لمخل يىمغمجعىحل ذلممق نممسؿ ا اتلجخميمغيمخف 

 .كاإلًعجحم

مخفؿ   كمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل اإلمحلمحتر مخلحمل مخفجخمؿ/ ال حمججخمؿ كال مخفجخمة إال  مخلممط اممستممصمجعر مخلمجعمحمحجم
محم ىلع  حمججخمؿ ال) :أم ( إالٌ  مخفجخمة كال حمججخمؿ ال/  يمطحجس ا حمل يمطس ريض ا يمطمحممجمحمل

 (1).ركاق احمل أيب حمجمخل  إالٌ  ىلع حمسؾ املمجعيجشي جل مخفجخمة كال , إالٌ  اججلمجعحملىحل ججلمخضيمط
ال حمججخمؿ يمطحمل  يف مخلمجعمحمحجم أم /كركم يمطحمل يمطحجس ا حمل مممسمجعجخمد ريض ا يمطمحميحم أجحمّيحم مخفؿ

 (2).مخلمجعيجشي ا إاٌل مجعيجشحملمجتيحم, كال مخفجخمة ىلع ىحضيمطمجتيحم إاٌل حملمجعجخمجحممجتيحم
ءى ًذييحمً  $  جمتى ا أحمجممسحمل مخلى ىجسى / حجمى (3) .مخفىؿى اٍْلمخضيًبٌ

   
مجعىل يف مخلمجعحمسض حمجحجسيجحت هل يمطحمل اججلمجعممصمخف,   حمل يحملي كمخفؿ ححصييمح اإلممسبلـ ا $
ال حمججخمؿ كال مخفجخمة إال  اججلمجعٌل اججلمجعحمطيمخل يمغجحميحم  -أم دأيحم كديحجسجحميحم  - هجراه ولقؽن)  /كيمطبلجمتيحم

  (4) .مجم حيحملىحل األجحتحمقؿ كيسحجس األحجمجخماؿ كيمحمؿ ريمغيممط األحمججخماؿ
                                                                        

 (.414/  3)املمحممحتجخمرادلر أكردق الممسيجخميِط يف  (9)
 (.26/  94)رشحمجيحم ليجشحمجيخمت مممسججلمخلذمحلحمسق اجلجخمكم يف  (2)
(4)(.34/  2 )جحميىحل األكىحضرك (236/  9)محلممصؼ اججلحمقمحمعك (992/  9 )جحميىحل املرب 

 ( .949/ 91 )جمحملجخمع اججلىمغمجتكل (3)
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غ ل وهبه الؽؾؿ  هل  تل ر عهق    مع جل  اْلص/   كمخفؿ ججلحمليىجسق احمل اججلحمقيمخل  $

.الصعب ، وحتؿم ادّش ق، والدخول عذ ادؾوك، ومن   ف، ورروب اْلهوال
(1)  

ڱ   ژكمخلحمل اججلمجعجخمامحشمخل ىجسمحلحمس أف مخلحمل حمسؾ ححصح  يمطجخمخمشيحم ا ىمحريا مخلمحميحم كمخفحجس مخفؿ مجعىل / 

 [ .6 -5/]انطالق ژڱ     ڱ   ڱ   ں     ں   ڻ   ڻ    ڻ    ڻ   ۀ    ۀ

 حرع ىَ إُم مخفؿ /  بممسمحمحجس محشحمجيخمت أف الحمسممسجخمؿ كيف مممسمحمحجس اإلمخلـ أمححجس 
 (2) .«ٌِّ ديا اهلل أغطاؾ أال كغش جو اهلل احلاء عيئا

حملٍ  يمجعمخلُ  كحجمىجسا   . يمغييحم حمسؾ املممصتيحم كمخلحمل احلحمساـ ىحمسىؾ مخلى
اْلحمساء مخلحمل جمتججمس اججلمجعحملىحل. يمغحملحمل ممعخمش رصق يمطحمل حمجحمسـ ا  /  اججلحمقيمخل احمل مخفؿ $

ا مجعىل مخلحمل جمتجممسيحم مخل حجمجخم ىمحري مخلمحميحم, يمغيحلحمل أمممسممق جحمجخمر رصق يمطحمل يمطحمس كجمتىحل يمطججلييحم يمطجخمخمشيحم 
املحمجحمسمخلت أىحضججلمخف ا جحمجخمر يجشرييحم كمخفججليحم, يمغحمسأل يحم مخل لمخل يحمسق مخلحمل أىحضججلمخف رصق كلمخل يىمعممشيحم يمطحمل 

يمغف اججلحمقججل اكملحمسآة, كاهلجخمل اكليجشحجسأ ؛  حمرـ ا مجعىل, كحجمىجسا أمحمس حيممسيحم اإلنممسف مخلحمل جحمىمغممسيحم
كإذا  , يمطججلييحم ٌممجع يمغيمجم محشجخمرة احلحمقمخف محلحمل يمغذا ىمحججليجش املحمسآة مخلحمل اليجشحجسأ اجحممخض ؛ يمغيمجم

محشحجس لمخل يمحممخضممط يمغيمجم محشجخمرة املمجعججلجخممخلت. يمغييحلجخمف يمطججلحمليحم كالكمخليحم مخلحمل ب اْلحمسص كاججلحمطمحمجخمف. 
 (3)اجحممجتٍم الكمخليحم

 إف/  يحمقؿ /كهلىجسا (4) حمجحمتب املحمسأة املممسججلحمل/ يف  كمخفؿ اججلمجعبلمخل األبلين  $
 ذلممق يجخمرث احلممسحمل كاألمحمسد ةاكملحمسأ/  إحلمجم اجلحمطحمس يمطحمل يمحمٍم اججليت اليجشجخمرة يمطحمل ابلرص ممعخمش

                                                                        

 (.99)الجخماىحل اليجشي (9)
 (9321رمخفمخل )اليجشحمجيخمت املممسمحمحجسيف   محشحمجحمجيحم الممصييمح مخلحمقىحل  (2)

 ( .9/32)إَغجحت الججلمجمىمغف (4)

 (.36)ص(3)



 

   

144 

 /  اججلحمقحجسر جمتججليججل يمغجخماحجس جحتبلث
 ححصح حمسؾ مخلحمل يمغف"   حمسكيحم مم كأىحضي أحمجًل ٌم اججليت كذليحم اإليحملف حمجبلكة/  إحمجحجساحجم 
 (1) . مخلمحميحم ىمحريا ا يمطجخمخمشيحم 
 يمطحمل مجعىل مخفؿ كاججلىمغحمساممس اججلحمقججل جحمجخمر يجخمرث يمغمجمجخم/  ابلرص ممعخمش مخلحمل اثلجحمي اججلىمغحجسة كأمخل 
 اججلمجعحمقىحل يمغممسد يجخمجمت ليجشجخمر يمغتلمجعججلمخف [0:5 احلجز] ژڀ   ڀ    ڀ  پ   پ  ژ /  لجخمط مخفجخمـ
 . جمتمحمجخمجحميحم ىحل اججلحمقججل كممسيحلحمس ابليجشرية كيمطىم
ہ   ھ   ھ     ژ/  يمغحمقؿ ابلرص ممعخمش آيت يمطحمقي اجلجخمر آي ممسحمججحميحم ا كذمحلحمس 

 مخلحمل/ )  يحمقجخمؿ كاكف يمغحمساممس هل ختمخض ال(2) اليحلحمسمخلين ححصحمتع حمل ححصق كاكف [068 اننىر] ژھ
 يمطحمل جحمىمغممسيحم ككممغ املحمجرـ يمطحمل رصق كممعخمش املحمسامخف حجسكاـ كبىحضمحميحم الممسمحم ع حمطحجمحمسق يمطحملحمس

 مجعىل كا , يمغحمساممس هل ختمخض لمخل/  احلبلؿ أكىحل حجمجخم (3)أحمطمحميحم ممسدممس ىمحيجشججل كذمحلحمس الممصمجمجخمات
 اججلمجعججلمخل ب يمطججلييحم كيىمغمجتخمت يجشرييحم جحمجخمر يمغيمخضججلمخف يمطحملججليحم جمتججمس مخلحمل حجمجخم حمل يمطحملججليحم ىلع اججلمجعحجس َيحمسم
  اججلحمقججل. ةيجشري يمحمؿ مم ذلممق كحنجخم كاليحلممصجخمؼ كاملمجعحمسيمغ
 مخلممط ابليجشرية ممسججلمخضف هل ا يمغيحمتمجعىحل كححصحمتيمطمجتيحم كجحتيحم اججلحمقججل مخفجخمة/  اثلثل اججلىمغحجسة 
 املمجتممط يف يجخمجمتحجس كهلىجسا حمطججليحم مخلحمل الممصيمخضف يىمغحمسؽ حجمجخماق خيججلممغ اذلم الحمسجمتىحل يمغف احلحمت ممسججلمخضف
 ملحمل اججلمجعحمسة جمتمجعىحل ا كإف يمطيجشق ملحمل ا جمتمجعججليحم مخل كمخلمجمجحممجتمجم كخمشمجعىمغمجم اجلىمغجمس ذؿ مخلحمل حجمجخماق
  يمطيجشق حململ كاذلججل أىحضيمطيحم
ژ   ژ   ڑ   ڑ      ک   ک   ک            ک   گگ   گ   ژ  / مجعىل ا مخفؿ

                                                                        

 أمخفجخمؿ ممسمخف ججلىمغحمطيحم يمطمحمحجس أمححجس. احجم محشحمجيخمت بممسمحمحجس أمححجس ركاق حمجحجسيجحت مخلحمل حجمىجسا - اججلحمقىحل األبلين  -/ مخفججل (9)

 مخلحمل اكف أجحميحم كذمحلحمس(  242 - 249/  91)  هل حمسجمتمخل جحممجعيمخل أليباحلججلي رجمتؿ مخلحمل حجمجخم- اججلحمقىحل األبلين -/ مخفججل (2)
 كيمغة يىجسمحلحمس كلمخل.  اجلجحسيع حمساب أيب أمحشحمجب

 . احلبلؿ أكىحل جحمىمغممسيحم كيمطجخمد/ احلججلي يف كججلىمغحمطيحم ًعديحم ٌم محلحمل حمجىمغحمطيحم مخلحمل جحمحمقججليحم ككجحميحم امليجشمحمممغ مخلحمل حجمىجسا (4)
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ھ    ژ  / مجعىل كمخفؿ [;0 املنافمىٌ] ژگ     ڳ   ڳ   ڳ    ڳ     ڱ     ڱ 

  [>046 عًزاٌ آل] ژھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ﮲    ﮳  
 يف إال َيحجسكجحميحم كال ملججلجخمؾا جخماب اججلمجعحمس يمخضججلجخمف اجلس/  الممصيجخمخ الكـ يف اكف كهلىجسا 
 . ا ىحضيمط

 مجممخل كىحضحمقمخضحمق اججلرباذيحمل مجممخل حجمحملججلحمت كإف/  يحمقجخمؿ  ابلرصم  احلممسحمل كاكف $
 كاالق يمغحمقحجس ا أىحضع كمخلحمل يمطيجشق مخلحمل يىجسؿ أف إال ا أَب رمخفمجممخل يف املمجعيجشي ذؿ يمغف ابلىمعؿ
  حملمجعمحشييحم ًعداق مخلحمل يمغمجعىحل مخلحمل مخفممسممش يمغىمغييحم يمطيجشق كمخلحمل يمغييحم أىحضيمطيحم يمغيحمل
يْجى » /  جخمتاججلحمقمحم دًعء كيف  دى َْ َعى ٌى الى يىًػُش  , كى ْجى َْ كىاْلى ٌى ّي الى يىًزُؿ     (1)« إًَُ
 ا كمحشىمغمجممخل يمغحمقحجس يمغحمسكجمتمجممخل حيىمغحمطجخمف كال أيجشرحجممخل يىمعممشجخمف ال اذليحمل اججلىمغجخماحمجححص أحجمىحل كأمخل 
 كىحضحملجمس كابلىمعخمش الحمسححصحجس كيمطحجسـ اججلمجعحمقىحل كيمطحجسـ كاْلمجمججل كاججلمجعحمليحم الممسيحلحمسة مخلحمل/  ذلممق ممشحجس

 كاججلىمغحمجححص كالممسجخمء كاإلرساؼ كاججلمجعحجسكاف كاججلىمغممسجخمؽ جحتاْل مخلحمل يحم كمحشىمغمجممخل مخل مخلممط حجمىجسا األيجشر
 ْلمجمىحل يمغجخممحشىمغمجممخل [088 اننًم] ژوئ   وئ   ۇئ    ۇئ ژ /  لجخمط مخفجخمـ يمطحمل يمغحمقؿ كاإلجمتحمساـ كاججلىمغممسد
ۈ   ۈ   ژ  / ا ممسحمججحميحم  , كمخفؿ  [0:5 احلجز] ژپ   پ   ڀ   ڀ    ڀ   ژ  / كمخفؿ

ائ   ەئ   ەئ    ژ  / , كمخفؿ [099 يش] ژے   ے   ۓژ  / , كمخفؿ [;:0 هىد] ژٴۇ   ۋ 

ٹ   ٹ    ڤڤ   ڤ   ڤ   ڦ ڦ   ژ / , كمخفؿ [4;0 األعزاف] ژوئ 

 / كمخفؿ[ 93/ األجحمبيء] ژڤ   ڦ     ڦ        ڦ   ڦ    ڄ  ژ  / كمخفؿ [7;0 األعزاف] ژڦ 
0 انعنكبىث] ژۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ    ۋ   ۋ   ۅژ 

ٿ   ٹ   ٹ    ژ  / هلكمخفجخم [063 انعنكبىث] ژۆئ   ۈئ   ۈئ    ېئ  ژ / مخفجخمهل إىل [>5

ممسحمججحميحم  مخفؿ محلحمل الَّشؾ إىل لحمسجمتىحل كاملرشة اجلحمطحمس يجمجتَم مخفحجس ىحل [ 067 انذارياث] ژٹ 
 كهلىجسا[ 0498 انبمزة] ژچ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ ڎژ / كمجعىل

                                                                        

 (412)اليجشحمجيخمت املممسمحمحجس مم ججلحجمس يف اليجشحمجيحمجني( , ك321)إركاء اججلىمعججليىحلكاحلحجسيجحت محشحمجيخمت َمحمسج يف  (9)
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 يف ذمحلحمسق إجحمحمل مجعىل كا اإليحملف كخمشمجعممغ ا حم خمشمجعممغ مخلحمل إال اليجشجخمر يمطممصمخف يسجخمف ال
 يمطحجسا ييجشري املمجتيمخل كاججلمجعححصمخف املَّشكني لجخمط مخفجخمـ كيمطحمل املَّشك اججلمجعحمسيحمس امحمسأة يمطحمل اججلحمقحمسآف
 . احجم هل اججلحمقججل أممسري هل مخلمحمحمقدا ملمجعممصجخممخفيحم
 

 
 كأىمحريا أيخ املممسججلمخل مخفممغ كمىحل ىحضجخميبل مخلممط جحمىمغممسممق كيمغيحلحمس مججلي يف ًعمخف احلؿ

 مجعىل ا جتمجعىحل يمغيحليممغ , مخلمجعيجشي َمججلجخمؽ خمشمجعيممغ ىلع يحمساؾ أف مخلحمل تممسمجتحمجِي محلمحم كإذا
 !؟ إحلممق اجلحمطحمسيحمل فأحجمجخم

 كأف يمطججليممق, َتيص مبلسمجتيحم كأف , يحمساؾ ا أف يمطججلحمل أيخ املممسججلمخل كيمغحمقممق ا أمخل
 ؟ اكف حمل ممستمحممخضمخف ممعحجسا جمتجخمارحمجممق

 يف كخمشيمخف , يف اججلحمقججل حجممخل/  املمجعيجشي مجعحجس حمجلممق يمطججلييحم أمحشخمت حمل أيخ رًعؾ ا ايمطمجترب
 يل اليجشجخمـ, يمغحمقىحل حمس, كحجمحمت الججليىحل مخفيـ كمخلت اْلممصجخمع , ذحجم ا كبني حمحمممق ككحمجممص , اليجشحجسر
 مخفججلممق يف الممصيمخضجحمي, محميحل اجلجخمايمغىجس حجمىجسق إىل محمحمطحمسحجم جحمحمطحمسة ؟لك احلية حجمىجسق مخفيحمل مخل حمسبممق
 مخلحمل يمغيحمجحمسمممق اججلحمقججل, يمجعججلجخم اذلم الحمساف جحتمخل , الممسجخماد يمغجخمؽ الممسجخماد َيمجتحملممط حمجىت , ممسجخمداء جحمسمجت
 . اإليحملف حمجبلكة كيىمغحمقحجسؾ , اججلمخضيمط ذلة
 »/   اجلِب مخفؿ 

ى
أ ْدطى
ى
ْترى إًذىا أ ٔى  إًَف اىػى ْي , فىإًذىا  اءي ْٔدى ًّ ُيْسخىثه ضى تً

ًطيئىثن ُيًسخىْج ًف كىيْ دى
ًلوى  حىابى ضي سى كى عى كىاْضخىْغفى , (1)ُىشى ّي ٓس ُيِق أم-كىيْتي ,   -كطي ّي ٔى كىيْتى ََّت تىْػيي ا حى ٓى دى زًيرى ذًي إًْف َعى كى

                                                                        

 جمتء ججلىمغمخض / ممسحمقىحل , كجمتء ججلىمغمخض محشحمقىحل  (9)
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سى اّلَلي  ٔى الَسافي اََّلًم ذىنى ْي  .(1)[47]املطففني0  ژڍ           ڃچ   چچ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  ژ  : «كى
 كأف مخفججلممق ييمخضمجمحمس أف  مجعىل اتلِضع مخلحمل كأكرث , كب كاممسمجتىمعىمغحمس جحمحمسع ممحمل يمغسحمل
يجشحمل  ىجسمحلحمسؾ أك حجسيمطجخمؾ كممسيججل لك كاجمتمجتمحم .الممصيمخضف جحمحمسَغت مخلحمل ييمجعيىجسؾ كأف , يمغحمسجمتممق حيي
  اتلجخمب يف راممع محشدمخف إف محلمحم , حلحمساـ

 كممسيججل ىمحري أف كايمطججلمخل سىحل حمحمسـمحشججلمجتممق  كامخفمخضممط , حمجتممق مخلحمل ادلش ىمححمساج يمغدر
 لك يمغديمغممط , كاتلىمغيحلري كاهلمخل اْلىحضحمسة يمطمحمحجس حمقممغ أف احلحمساـ, مخلحمل ايمطمجتحجسيحم مخل حمسؾ ىلع مجعيمحمممق
 .يمغمجعبل جحتمخل كمخفيجشحجسا كحجمٌحمل رممع أف يجشخمت مخفىحل , أك الجخممخفجخمع يف املحمجحمسـ لججلحملممصحجمحجسة حجسيمطجخمؾ ىمحىحضحمسة

 جخمرث ممعكالحمس , الحمسممع أكرجحت حجسيمغممط لمخل إف يف ابلىحضىحل األكىل اْلمخضجخمة/ مخفؿ مجعممشمجممخل $
 يمغيجيغ , كاملحمق ابلجخمار يجخمرث كاججلىمغمجعىحل , اججلىمغمجعىحل كاججلحمقيجشحجس يجخمرث , اججلحمقيجشحجس يجخمرث كاهلمخل , اهلمخل
 يتمجعيحم. كراءق مخل مجيممط يمغف , كحجمجخم اْلىحضحمس األكؿ مخلمحممجعيحم مخلحمل الَّش مخلدة حمجممسمخل
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ڀ   ڀ        ژ / مجعىل مخفجخمهل مخلحمل مخلىمحجخمذ كحجمىجسا 

 , اليجشحل الحمسيمغحمق ىلع كاحمجحمسص [054 اننىر] ژڀ   ڀ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺٿ   
 كاتلىمغيحلري اْلججلجخمة كجتمحم , اججلمجعدة جحمجخمايمغىحل مخلحمل كأكرث , أكمخفمجم يف أداء اليجشججلجخمات ىلع كاحمجحمسص

 . مخل أمخلسحمل احلحمساـ يف
 . مخلمحميمغىجس الَّش كممسحجس , اْلري مخلمحميمغىجس يمغمجتخمت اججلمجعبلج يف كاْلبلمحش
كمجيممط املممسججلحملني  يجخميمغحمقمحم يحمسزمخفمحم مخفججل ممسججليحمل مخلحمل الممصمجمجخمات املحمجحمسمخل كأف أف ا نممسؿ
اْلليجش اجليجشجخمح كأف َيمحمبمحم اججلىمغنت مخل حمطمجمحمس مخلمحممجم كمخل مخضحمل كأف يمجتجخميمغجحم مممسججلحملني  لججلمجتجخمب

 حمحملحجس كىلع آهل كمحشحمجيحم أمجمجعني ىلع جحمبيمحم ا كمحشًل أيمطججلمخل كيججلحمجحمقمحم ليجشحلني , كا
 حجم 9342/ححصجخماؿ /1حلججل الممس  يف حمجحمسر

                                                                        

( , كاججلمجعبلمخل  4322)مخلجمتيحم محشحمجيخمت احمل يف األبلين كحمجممسمحميحم( 3243) مخلجمت كاحمل( 4239) مخلىجسماججلرت ركاق (9)
 (9341)اليجشحمجيخمت املممسمحمحجسالجخماديع يف 
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 96 ....................................... محلرثة ادلًعء كاالمجتمجمؿ كاتلِضع إىل ا كاالممسمجتىمعجحت يحم

 92 .............................................................. بلكة اججلحمقحمساف كحجسحمس آييحممحلرثة 

 92 ................................................. محشحمج اليجشحلني كأحجمىحل اججلىمغممشىحل كاالممسمجتحمقمخل.

 91 .................................................. حمجممشجخمر جملجمس أحجمىحل اججلمجعججلمخل  كاليجشرب ىلع ذلممق
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 21 ..................................... احلىجسر مخلحمل ًعمخف إيىجساء املممسججلحملني كاملممسججلحملت يف أيمطحمساخمشمجممخل

مجتًٍممق الممسرت  29 ........................ احليء مخلحمل اجلس كاْلجخمؼ مخلحمل اججلىمغممشيحمج يف ادلجحمي كاآلىمححمسة ًمجمى

 24 ................................................................... احلىجسر مخلحمل ححصحمل األيمطحجساء

 23 ........................................................ اججلىمغحمسع إىل اليجشبلة كاالجحمسب يمطججليمجم

 29 ............................................................ الحمسجحمحمسؾ ممسحملع اججلىمعمحمء ألجحميحم حمسيحجس 

 11 .. ىجسمحلحمس مخل أيمطحجس ا ألحجمىحل اججلمجعىمغؼ مخلحمل جحممجعيمخل يف اْلمحم كمخل أيمطحجس ألحجمىحل اججلىمغحمتجخمر مخلحمل يمطىجساب يف اجلر

 19 ....................................................... ؿىجسمحلحمس املجخمت كمحمساريحم كاجحمحمقمخضع األيمطحمل

 14 ...................................................................... اتلحمجٌل حملاكرـ األىمحبلؽ

 13 .................................................................... مىحلء اججلىمغحمساغ حمل حجمجخم مخلىمغيحجس

 16 .................................. ديجحت املجمتمحم كاجلاكت اججلىمغحمجممص كمخل يثري الممصمجمجخماتحمسؾ األحمج

 19 ........................ حمسؾ مخفحمساءة اليحلمجت املمحترية املمحترية كاألححصمجعر اججلىمغخمشحمج كاملحمتبلت اْلججليمجع

 19 ................................................... الحمسكاج ني الممصب كاججلىمغمجتيت تممسمجميىحل أمجخمر

 11 ...................................... مخفحمساءة مخفيجشمحش أحجمىحل اججلمجعىمغؼ كاججلزناحجم مخلحمل الحمسجمتؿ كاججلجممسء

مجتياتلىمغيحلحمس يف اججلمجعحمسض ىلع ا مجعىل كمخلمحممخفممصمجتيحم كسججليحمل ٍىمحًىجس اليحلي
ى
 911.......................... يحم كأ

 912 ............................................................ اتلىمغيحلحمس يف ححصمجمدة جمتجخمارحمجمحم يمطججليمحم

 912 ......................................... اتلىمغيحلحمس يف ححصمجمدة املاكف اذلم مجعيص ا يمغييحم يمطججليممق

 914 ........................... يمطيدة املحمسىض كتممصحيممط اْلمحمحمس كزيرة اججلحمقجخمر كمممصحجمحجسة املحمجمجتِضيحمل

 914 ................................................ االجحممجتحمقؿ مخلحمل ماكف املمجعيجشي إىل ماكف اججلمخضيمط

 913 ........................................... مخفمخضممط اْلجخماىحضحمس الحمسدي كاتلججلَم يمطحمل ذلممق مخضيمط ا

 919 .............................................................. ىجسمحلحمس مخل ال يممسمجتحمجممسحمل مخلحمل املحمسأة

 912 ........................................................... اْلمخضرية مخلمجعحمسيمغ أرضار الحمسجحم كممعريق

 993 ..... اتلىمغيحلحمس يمغيحمل يىمغجخميحم الحمسجحم كممعريق مخلحمل اججلىمغجخماحمجححص املحمجحمسمخل مخلحمل يمغممشىحل كيمغيحمل َيججليحم مخلحمل رذاىحل.

 993 ...................................... حمجمخف مخلحمل أممسء إحلمجممخل اتلىمغيحلحمس يف اججلحمقيجشص يجخمـ اججلحمقيمخل يف

 993 ......................... احلىجسر اتلـ مخلحمل جحمحمسكؿ اججلمجعىجساب يف ادلجحمي كاالمجتبلء مليجش الممصحجسيحجسة

 999 .......................................... الممصمجمجخمة(اممسمجتمجعحملؿ مجعخمش األممعىجسي اججليت حمقججلىحل ابلءق )

 992 ................................................... إيمطحملؿ اججلىمغيحلحمس كاإلمحشىمعء إىل كايمطمخض اججلحمقججل

 991 ............................................. اتلىمغيحلحمس يف أف ذلة املمجعيجشي ال حجسكـ ممسجخمل حلحمطت

 929 ....................................................... اتلىمغيحلحمس يف أف اْلحمساء مخلحمل جمتججمس اججلمجعحملىحل

 922 ............................................ إيف الحمسجمتىحل امحمسأيحم إذا كمخفممط يف مخفججليحم ححصمجمجخمة اججلجممسء
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 924 ................................................................ أف للُك مخلمجعيجشي يمطحمقجخمبىجسمحلحمس 

 926 ........................................................... ىجسمحلحمس أف املمجعيص مممسمجتحمقحمجيحم ىحضمجع

 929 ....................................... ىجسمحلحمس أجحميحم مخفحجس حيؿ حمحمممق كبني  اتلجخمب مخلحمل حجمىجسق املمجعيجشي

 929 ............................... ىجسمحلحمس أف اججلحمقخمش ىلع ديمحميحم يف حجمىجسا الحمسمخلف اكججلحمقخمش ىلع اْلحملحمس

 922....................................... ىجسمحلحمس داحمل أف لممق مخفحمسيمحمن اكيمغحمس مبلزـ يحمسيحمل لممق املمجعيجشي

 941 .............................. محلرثة االممسمجتمجعذة  مخلحمل الممصيمخضف الحمسجمتيمخل لكحمل حجمحملحمل حملمجعيجشي

 أمخلرة لممسجخمء مجخمممسجخمممس يحم دايمطي إحليحم  942 ...................................... ىجسمحلحمس أف لممق جحمىمغممسن

 944 ................................. ىجسمحلحمس أف اجلىمغجمس مخضيمجعمجتمجم جحتحمس الممصمجمجخمات كالزلات احلرضة

 943 .......................................................... يمطحجسـ االممسمجتمجمجحم حملحمجحمقحمسات اذلجحمجخمب.

 943 ..................................................................... حجسة.يمطحجسـ االجحمىمغحمساد كالجخمحمج

 946 ........................................ مخفحمساءة محلمجت أحجمىحل اججلمجعججلمخل املمجعمجتربيحمل املىمغحمسدة هلىجسا اججلىمعحمسض

 949 ................................................................... ىجسمحلحمس يمطحمطحمل ا كجمتبلهل

 941.......................................................... احلىجسر كاالجحمتق مخلحمل مخلىمعججلمخض اجلىمغجمس

 931 .......................................... ححصحجسة احلىجسر يف حمجججل ممعىمغججل اجلىمغجمس كخمشمجعممغ اإليحملف

 931 ............ ف مخلحمل أحمل ادليحمل كأجحم خمشمجعيممغ يف جمتجحم الممصمجمجخماتىجسمحلحمس أجحميحم ال يحملسحمل أف سجخم

 939 ................................................................ ىجسمحلحمس أف ادلجحمي ممسحمتحمل املمخلحمل

 932 .................................................... احلحمسص اتلـ ىلع محشبلح اججلحمقججل كحمقجخميمجتيحم

 934 ................................................. ابلمجعحجس يمطحمل لك مخل يثري الممصمجمجخمة كحيحمسؾ اججلىمعحمسيحمسة

 933 ..................................................... املحملرممس اججلمجعحملججلي كاتلمخضيمخف للُك مخل ممسمخف

 933 .............................. اإلمحلمحتر مخلحمل مخفجخمؿ/ ال حمججخمؿ كال مخفجخمة إال  مخلممط اممستممصمجعر مخلمجعمحمحجم

 933 .............................................. ىجسمحلحمس أف مخلحمل حمسؾ ححصح  يمطجخمخمشيحم ا ىمحريا مخلمحميحم

 932 ..................................................................................... ىمححمل

 931 .......................................................................... يمغمجمحمسس املجخمخمشجخمًعت

 

 

 


