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 ايعال١َ ايٓاصذ األَني تكذِٜ فط١ًٝ ايؼٝخ

 

 .الحمد هلل والصالة والظالم غلى زطىى هللا 

 أما بػد:

 في حنم ا هره السطالت املجمىع فيها أزبػىن 
ً
س , حدًثا حس لتصٍى

ُ
كىنها  ي  ج

 ألخُىا الفاضل غبد الىاصس الػلىي حفظه هللا,  ,صحاح الظنت من
 
 زطالت

 
 
 جامػها وهفػه بها وقازئها  , جديسة بالحفظ والعنايت مفيدة

ً
جصي هللا خحرا

 , وباهلل التىفُق.

 

 نتب٘

 حي٢ٝ بٔ عًٞ اذتجٛسٟ 

 (.ـ5324ٖ/ػٗش ػعبإ/32يف)
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 صٛس٠ خط

 ايؼٝخ ايعال١َ ايٓاصذ األَنيتكذِٜ فط١ًٝ 
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 تكذِٜ فط١ًٝ ايؼٝخ ايفكٝ٘

 

 
ّ
الحمد هلل والصالة والظالم غلى زطىى هللا وغلى آله وأشهد أن ال إله إال

 هللا وأشهد أن محمد غبده وزطىله.

 أما بػد:

فقد اطلػت غلى لتاب أخُىا الفاضل الباحث أبي إسحاق غبد الىاصس 

فًِ حَدٌِْثاً يٍِْ أحَادٌِْثِ سٍَْدِ انًُزْسَهٍٍَِْ  ٌٌَأرْبَعِ "الػلىي إلاسحاقي الري طماه

فأطأى  أحظٔ يف مجع٘ ٚأفادفىجدجه قد  " حُكْىِ انْتَّصٌٌِْْزِ ًًََعٍِْدِ انًُْصٌَِرٌٍَِْ

 هللا أن ًبازك في جهىده شأن ًثبتىا وإًاه والحمد هلل زب الػاملحن.
 

 

 نتب٘

 ايفطًٞ ايبعذاْٞأبٛعبذ اهلل حمُذ بٔ عًٞ بٔ حضاّ 

 ٖـ5421/ سَطإ/22 
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 صٛس٠ خط 

 تكذِٜ فط١ًٝ ايؼٝخ ايفكٝ٘
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 ن١ًُ ػهش

 ًِ ُهَى َيْهِدً
َ
ِني ف

َ
ق

َ
ل
َ
ِري خ

َّ
 , ) ال

ً
 وآخسا

ً
ِػُمِني  *فإوي أحمد هللا أوال

ْ
ط ًُ ِري ُهَى 

َّ
َوال

ْظِقحِن  ََ ِفحِن  *َو
ْ

ش ٌَ ُهَى 
َ
ا َمِسْضُت ف

َ
حِن  *َوِإذ ُِ ْح

ًُ مَّ 
ُ
ِمُُتِني ث ًُ ِري 

َّ
َمُؼ  *َوال

ْ
ط

َ
ِري أ

َّ
َوال

 ًِ ً ْىَم الّدِ ًَ ِتي 
َ
ِطُئ

َ
ِفَس ِلي خ

ْ
غ ٌَ ْن 

َ
لطلب الػلم  ي[ , والري وفقن75-87]الشػساء:( أ

الشسعي الصحُح مً مىبػه الصافي في شمً لثرة فُه الفتن واملحً , زب هب لي 

 
ً
 وشدوي غلما

ً
وثبتني غلى الحق حتى ألقاك ) َواْجَػْل ِلي ِلَظاَن ِصْدٍق ِفي ,  هافػا

 ًَ ِخِسٍ
ْ

ِػُِم(  ] *ْلا ِت الىَّ ِت َجىَّ
َ
ًْ َوَزث ِني ِم

ْ
 [.74,  73الشػساء : َواْجَػل

ِه ئوأشنسه غلى آال 
َّ
وا ِوْػَمَت الل ُػدُّ

َ
ه الػامت والخاصت التي ال تػد ال تحص ى, )َوِإْن ت

اٌز ( ]إبساهُم :  فَّ
َ
ىٌم ل

ُ
ل
َ
ظ

َ
َظاَن ل

ْ
و ِ

ْ
ْحُصىَها ِإنَّ إلا

ُ
 ت

َ
 23ال

َ
ِه ال

َّ
 الل

َ
وا ِوْػَمت ُػدُّ

َ
[ )َوِإْن ت

ُفىٌز َزِح 
َ
غ

َ
َه ل

َّ
ْحُصىَها ِإنَّ الل

ُ
 [.57ٌُم( ]الىحل : ت

وأشنس مشاًخي الرًً أفادوي وغلمني , وأخص بالشنس شُخي الهمام غالم الُمً 

وهاصس الظىت بحق أبي غبد السحمً ًحيى بً غلي الحجىزي حفظه هللا ومتػه في 

 لإلطالم واملظلمحن 
ً
غلى تػلُمه الثمحن وهصحه السشُد غمسه وجػله دخسا

 وتىجبهاته الظدًدة .
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 و 
ً
ً , لشُخي الفقُت أشنس أًضا أبي غبد هللا محمد بً غلي  املتقً مشاًخي ْلاخٍس

شُخي فظ املتفجن أبي غمسو الحجىزي, و بً حصام الفضلي البػداوي وشُخي الحا

أبي غبد هللا فتح بً غبد الحفُظ القدس ي حفظه هللا وشُخي املتفجن املفُد 

شُخي الباحث و  الىقىز الىاطؼ الػلم أبي غبد هللا جمُل بً غبده الصلىي,

ص تسمي بً مظفس الػبدًني وشُخي املغُىز الحمُد الحجىزي ,  البازع أبي غبد الػٍص

غحرهم مً مشاًخيي الفضالء , و وشُخي املاهس الىحىي أبي بالى الحضسمي , 

 حفظهم هللا مهل طىء وضحر.

ِه صلى  -زض ي هللا غىه  - فعن أبي هسيسة, بػد مسةاشنسهم مسة 
َّ
نَّ زطىَى الل

َ
: أ

اض  »هللا غلُه وطلم قاى : 
َّ
ُس الن

ُ
ك

ْ
ه مْن ال يش

 
ُس الل

ُ
ك

ْ
واللفظ ألبي داود  «.ال يش

 .[زض ي هللا غىه ألاشعث بن قيعوأخسجها أحمد غىه وغً ]

ه»قاى :  -زض ي هللا غىه -وفي زواًت غىه 
ّ
س الل

ُ
ن

ْ
ْم ٌش

َ
اَض ل س الىَّ

ُ
ن

ْ
ًْ لْم ٌش «. َم

 .[زض ي هللا غىه ولرلو أحمد في مظىده أبي طعيد الخدزي وأخسجها غً ]واللفظ للترمري , 

ِه » وقاى غلُه الصالة والظالم : 
َّ
ْم ِبالل

ُ
ن

َ
ل
َ
ًْ َطأ وُه , َوَم

ُ
ِغُر

َ
أ
َ
ِه ف

َّ
ْم ِبالل

ُ
ل

َ
ًِ اْطَتَػاذ َم

ْم َم 
ُ
ن ُْ ى ِإلَ

َ
ت
َ
ًْ أ ِجُُبىُه , َوَم

َ
أ
َ
ْم ف

ُ
ًْ َدَغال ىُه , َوَم

ُ
ْغط

َ
أ
َ
ِجُدوا ف

َ
ْم ت

َ
ِإْن ل

َ
ىُه ف

ُ
اِفئ

َ
ه

َ
ا ف

ً
ْػُسوف

ُمىُه 
ُ
ت
ْ
أ
َ
اف

َ
ْد م

َ
نَّ ق

َ
ُمىا أ

َ
ْػل

َ
ى ت ِه َحتَّ ُْ ُىىا َغلَ

ْ
ث
َ
أ
َ
ُه ِبِه ف

َ
ىه

ُ
اِفئ

َ
ه

ُ
وأحمد زواه أبى داود واليظائي ]«.َما ت

 .زض ي هللا غنهما[ عبد هللا بن عمس غً

 والدًً. وأي مػسوف أغظم مً تػلُم الػلم الشسعي الري هى فالح الدهُا

 إخىاوي 
ً
 .مً أفادوي وأشنس أًضا

ً
 بفائدة أو تصحُح أو مساجػت جصاهم هللا خحرا

 .وصلى هللا غلى هبِىا محمد وغلى آله وصحبه ومً تبػهم بإحظان إلى ًىم الدًً
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 املؤيف ١َكذَ

ص  ز فبٔحسن اًخعٍو ثـاىل ؾن إكس ٞك ا٢كيفصذ ابٓكَق واًخستري اٙكي ٔبثلن لك يشء ذَلة وظوَّ

و ؾن إلجياذ ؿاحزٌ  ٔبو هؼريٌ  ٔبن ٍىون هل سسًمٌ  ل  حلريٌ  ومن ٔبػ١ك ذمن رُة خيَق وزَق ٝك ُو

و مؽ رٛك ًياسغُ  من صـريٍ  و ل حدةٍ  و ل تـوضةٍ  ًلسز ؿىل ذَق رزتٍ  ٝك فامي ٔبدذط تَ من  ُو

يٌ  ص فًو ًخضري اًيشٍص. ٌَمعوزٍن من ؿشاة اًسـري فلك معوز يف اًياز نٌل ٔبذرب تشٛك ا اًخعٍو

ص ٔبو زيض تَ فِو سسًم ًفاؿي ُشا اٙكهة اًىدري.   ومن ٔبمص ابًخعٍو

ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ٝك وحسٍ ل سسًم هل ول وسٍص ول ػِري ؤبصِس ٔبن َلسًا ؾحسٍ وزسوهل 

ص وحشّ   حشٍص.ز من ظياؾهتا واختارُا كاًة اًخّ اٙكي هرس ألظيام وحمى اًخعاٍو

حعري وؿىل من سٜك وٛك َلس وؿىل بهٓل ؤبحصاتَ جنوم اًِساًة واًخّ ؿىل ؾحسك وزس اٌَِم ظيّ 

وس١ك جسَاميً نثرياً  وظلريٍ  سخَِِم من هحريٍ 
(1)

. 

 :تـسٔبما 

رسس ححاهَ وثـاىل ٝك  فلس ٔبؿان  زساٌك" ا٢كمخاس يف حنك اًخعوٍص  ثخِغ ؿىل -وا٢كيّة وهل إكس- ٌو

ص اًوازذت يف حاذًر مداحر نثريت مهنا الٔ زياهئا بٔ يف ثـصضيا   -دصاهجااٌرس ٝك -واًخَفاس" اًخعٍو

فصٔبًيا من إلفاذت هتا تبٔكوال وسسوخ اًـٌَلء ََ َِ تَْ ثوضَحِا و اًوازذ فَِ مؽ  سوؾَس اًضسًوحوكَ و 

حة تني اًياش  َـمٕافصاذُا ً  يف ُشا الاهخفاغ هبا إبرن ٝك ؾز وخي هبشٍ ا٢كسبٌٔك اًيت ٔبظححت قًص

 يف ُشٍ ا٢كسبٌٔك( ل ختفى حصمذَ  )اْكصام تنّيٌ واصددَ اْكق ابًحاظي واْكالل ابْكصام مؽ ٔبن اًـرص 

                                                           
 ( الكم ملذخس من ملسمة "ٕاؿالن اًيىري " ٌَـالمة اًخوجيصي زمحَ ٝك. 1
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ان  اًؼاُصتواًرباُني ذٌك الٔ ٢كا فهيا من 0 اًيت هعق مبيـِا اًييب اًـسانن يف كاًة اًرُب

و٠ك ًبٔث يف اًوؾَس ؿىل اٙكهوة مثٌَل خاء يف ا٢كعوزٍن" ,
(1)

 " وٝك ا٢كس خـان.

  ة "بٔ ول صم ول ص" ن ٝك س ححاهَ ُو ا٢كيفصٌذ" ابٓكَق"ًز مفا من خمَوٍق يف  "واًخعٍو

اًّسٌلواث وألزط ٕاّل اّٟك ذاًلَ س ححاهَ ل ذاًق كرٍي ول زّة سواٍ فِو ذاًق لّك ظاهؽٍ 

ُ  : ﴿7وظيـخَ  ًُِق  اٟكَّ ءٍ  لُكِّ  َذا وَ  يَشْ ُُ ءٍ  لُكِّ  ؿىََل  َو وٝك  [ 62:  اًزمص]﴾  َوِنَيٌ  يَشْ

ا فِو ا٢كعوز. ُص  ُو اٙكي ظوز ا٥كَوكاث فبٔحسن ثعٍو

(1:) 4: ﴿ ِِ ِِ َفَأِسَطَٔ صََُٛزُن ُِ اِيَأِزَض َقَساّزا َٚايطََُّا٤َ بَِٓا٤ّ َٚصَََّٛزُن ايًَُّ٘ ايَِّرٟ َدَعٌَ َيُه

 ُِ ِِ ََِٔ ايطََِّّٝباِت َذِيُه ََِِٚزَشَقُه  .[64﴾]كافص:  َفَتَباَزَى ايًَُّ٘ َزبُّ اِيَعايَُِنَي ايًَُّ٘ َزبُُّه

(2:) 8: ﴿ِِ ِّٟ ُصَٛز٠ٍ ََا  *ايَِّرٟ خًَََكَو َفطََّٛاَى َفَعَدَيَو  *َٜا أََُّٜٗا اِيإَِِْطإُ ََا َغسََّى ِبَسبَِّو اِيَهِسٜ ِفٞ َأ

 [  .8 - 6﴾]الاهفعاز :   َشا٤َ َزنََّبَو

  (زا٢كعوِّ )من ٔبسٌلء ٝك و . 

َُٖٛ اِيَعِصُٜص  َُٖٛ ايًَُّ٘ اِيَداِيُل اِيَباِزُئ ايُُِصَُِّٛز يَُ٘ اِيَأضَُِا٤ُ اِيُشط٢َِٓ َُٜطبُِّض يَُ٘ ََا ِفٞ ايطََُّاَٚاِت َٚاِيَأِزِض﴿ :4( 3) َٚ

 ُِ  [.٤٢﴾.]اْكرش:اِيَشِهٝ

: ا٢كعوز اٙكي ٔبوضبٔ ذَلَ ؿىل ظوز خمخَفة ًَخـازفوا هبا , ومـىن  زمح٘ اهللارتطابٞ  اإلَاّ قاٍ

ص اًخرعَط واًدضىِي , وذَق ٝك ؾز وخي إلوسان يف ٔبزحام ألرماث زالج ذَق ًـصف  اًخعٍو

و اًدضىِي اٙكي ٍىون  متزي ؾن كرٍي ثسمهتا , حـهل ؿَلة , مث مضلة , مث حـهل ظوزت , ُو هبا ٍو

َئة :   ( ٌَحهيلي[.79/  1] ألسٌلء واًعفاث " )﴾ ك ٝك ٔبحسن آكاًلنيفذحاز ﴿تَ را ظوزت ُو

                                                           
 ليامينـالمة اً (" سسخ فذح ا٣كَس سسخ نخاة اًخوحِس " ٌَ 1
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(:) فشهص هفسَ 47-45/  4يف " اّكواة اًعحَح " ) قاٍ شٝخ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ زمح٘ اهلل

 ..(اُؼتبٔهَ آكاًق اًحازئ ا٢كعوز و٠ك ًعف كط صُئا من ا٥كَوكاث هبشا ل مَاك ول هخِا 

 ص. س ححاهَ وثـاىل ومن ٔبفـاهل  اًخعٍو

(4 :)6:﴿ ُِ َُٖٛ اِيَعِصُٜص اِيَشِهٝ ِِ ِفٞ اِيَأِزَساِّ َنَِٝف ََٜصا٤ُ َيا ِإيََ٘ ِإيَّا  ﴾.]بٓل معصان  َُٖٛ ايَِّرٟ ُٜصَُِّٛزُن

:٦.]  

ِِٝ٘ ايَُِِصرُي ﴿:6(: 5) ِِ َِٚإَي ِِ َفَأِسَطَٔ صََُٛزُن [٣اًخلاجن:﴾.]  خًَََل ايطََُّاَٚاِت َٚاِيَأِزَض ِباِيَشلِّ َٚصَََّٛزُن
(1)

  ,

 ٔبي يف ٔبسٌلئَ ؤبفـاهل.-فال جتوس مضازنة ٝك ؾز وخي يف ُشا ألمص

ص ذَلًا وٕاتساؿًا ٍىون تَ ا٢كعوز مضازاكً ٞك يف رٛك آكَق ونٌل ُو مـَوم ٔبن  "يف اًخعٍو

وإلتساغ"
(2)

,  "فا٢كعوز ٢كا ظوز اًعوزت ؿىل صلك ما ذَلَ ٝك ثـاىل من ٕاوسان وهبمية, ظاز 

ٓكَق ٝك ,فعاز ل ٔبػ١ك مٌَ, وما ظوزٍ ًـشة تَ ًوم اًلِامة" مضاَُا
(3)

وٝك س ححاهَ ُو  

ا٢كيفصذ " ابٓكَق مفا من خمَوٍق يف اًّسٌلواث وألزط ٕاّل اّٟك ذاًلَ س ححاهَ ل ذاًق كرٍي ول زّة 

ٍ وظيـخَ وذاًق اًاكفص ونفٍص وا٢كؤمن وٕامياهَ وا٢كخحّصك وحصنخ َ واًّساهن سواٍ فِو ذاًق لّك ظاهؽ

وسىوهَ
(4 )

 وألذٌك يف ٕازحاث رٛك نثريت. 
 ٖٚزٙ ٖٞ ايٓهت١ يف تعًل ايتصٜٛش بايؼشى.

يف "اٍمتَِس ًرشخ نخاة اًخوحِس" )ض: 9ٚقاٍ ايصٝخ صاحل بٔ عبد ايعصٜص آٍ ايصٝخ 

ََُموَن  ﴿(:)]كال ٝك خي [وؿال: 557 ـْ ِ َبهَْساًذا َوَبهُُْتْ ثَ َُوا ِٟكَّ ـَ [ ؛ ٕار رٛك  22] اًحلصت :  ﴾فاََل جَتْ

ٍص انكط  -خي وؿال  -حلِلذَ ٔبهَ حـي ُشا ا٢كعوز سسٍاك ٞك  يف ُشٍ اًعفة , مؽ ٔبن ثعٍو

                                                           
تَان حصمة اًخعوٍص وما ًـلَِا ٕال اًـا٢كون!!.... ؤبما ألحاذًر فـسذ ول حصح وس َبٔثَم  امن الكم زة اًربايث فهي مدازاكثبآيث  ( فذٜك مخس 1

 مهنا يف ُشا اًىذاة ما ٌضفي وٍىفي إبرن ٝك اًواحس اًلِاز.

 (557"اٍمتَِس ًرشخ نخاة اًخوحِس" )ض: و( 249/ 2) "ا٢كفِس ؿىل نخاة اًخوحِس اًلول"(  2

 (371( حاص َة نخاة اًخوحِس )ض:  3

 (221/ 1( مـازح اًلدول ثرشخ س١ك اًوظول ) 4
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ص ٝك  ؿىل هجة اًىٌلل , ًىن من هجة الاؾخلاذ ٢كا حـي ُشا ا٥كَوق معوزا  -خي وؿال  -وثعٍو

ص ا٥كَوكاث نٌل ٌضاء ,  -خي وؿال  -, وٝك  اكن من نٌلل اًخوحِس ٔبن ل ُو اٙكي ًيفصذ تخعٍو

ص , ؤبن ل ًفـي ٔبحس ُشا اًيشء ؛ ٔلن رٛك ٞك  ص من  -خي وؿال  -ٍصىض ابًخعٍو , فاًخعٍو

 حِر اًفـي مٌاف ًىٌلل اًخوحِس , (. اُؼ

اًيافؽ ]" ا٢كحاذئ ا٢كفِست يف  َيف نخات9 ٚقاٍ شٝدٓا ايٛايد حي٢ٝ بٔ عًٞ اذتذٛزٟ

ص رواث ألزواخ ) ([:7اًعلاز ض)اًخوحِس واًفلَ واًـلِست" ٌَياص ئة  فٕارا كِي ٛك: مفا ثـَق ثعٍو

ص ذَق ٍىون تَ ا٢كعوز مضاَُا ومضازاك ٞك ؾز وخي يف رٛك,  ابًرشك؟ فلي: ٕان اًخعٍو

كال: ))ٔبصس اًياش ؿشااب ًوم اًلِامة اٙكٍن 4ٔبن اًييب    واٗكًَي حسًر ؿائضة

 ًضاُون خبَق ٝك((. مذفق ؿَََ.

كال: كال ٝك ثـاىل ))ومن ٔبػ١ك ذمن رُة 4ٔبن اًييب  وحسًر ٔبيب ٍُصصت 

 .(اُؼ خيَق وزَلي...((. مذفق ؿَََ

 واهو اًوؾَس اًّضسًس ٌَمعّوزٍن؛ ًىوهنم فـَوا فـاًل ٌض حَ فـي آكاًق, وٕان ٠ك ٍىفَِشا وزذ 

 .ٛكٙك ٍنملعوذ

ؿىل اًخوحِس  ٢كا فَِ دعوزت يف ٖزا ايباب؛ يتخشِٜ ايؼذٜذٚسٚد َجٌ ٖزا اٚاذته١ُ يف 

(ةمًضبٔ اًوزًِّ )فِو 
(1)

 .ؤبظي ضالل تين بٓذم  

ص اكهت من ٔبؾؼم ا٢كاكًس واًوسائيُع فَ   اًيت  اس خـمَِا اًض َعان اًصحمي ؿىل ٕاضالل  يؽ  اًخعاٍو

يف ٔبوحال اًرشك ابٞك ؾز وخي, تسءًا من كوم هوخ فٕان اًرشك وكؽ فهيم" هبم آكَق واخنصاظَ 

ص وذ لوج , وسواغ  , ثسخة ثعٍو ـوق , ًو وورس ,واكهوا زخال ظاْكني يف كوم هوخ, ماثوا , ًو

ا يف جماًسِم ففـَوا يعحُو فوكؽ , يف سمن مذلازة فٍزن اًض َعان ًلورمم ٔبن ًعوزوا ظوزمه ًو

"اًرشك يف كوم هوخ ثسخة رٛك
(2)

 

                                                           
و"اٍمتَِس ًرشخ نخاة  ظ/ذاز اجن اّكوسي؛ (٤/453( واهؼص سخة رٛك يف " كول ا٢كفِس" )371( "حاص َة نخاة اًخوحِس لجن كامس " )ض/ 1

 (ظ/  مىذحة ذاز ا٢كهناح.527, 234اًخوحِس" )ض: 

 (377/ 5( اهؼص : ٍلوغ فذاوى اجن ابس) 2
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َُُ٘ اهللُ  يف  ِِ ادتِِٛش١ِٜ َزِس ِٛ َعِبِد اهلِل اِبُٔ قِّٝ )ومن ٔبؾؼم  (:183-182/ 1«)إغاث١ِ ايًِٗفإ»قاٍَ ايَعال١َُ  َأب

ماكًسٍ اًيت اكذ هبا ٔبنرث اًياش وما جنا مهنا ٕال من ٠ك ٍصذ ٝك ثـاىل فذيخَ : ما ٔبوحاٍ كسميا وحسًثا ٕاىل 

َائَ من اًفذية ابًلدوز حىت بٓل ألمص فهيا ٕاىل ٔبن ؾحس ٔبزابهبا من ذون ٝك وؾحسث كدوزمه  حزتَ ؤبًو

ت ؿَهيا اًَِالك وظوزث ظوز ٔبزابهبا فهيا مث حـَت ثٜك اًعوز ٔبحساذا ًِا ػي واختشث ٔبواثان وتيُ

 مث حـَت ٔبظياما وؾحسث مؽ ٝك ثـاىل.

نٌل ٔبذرب س ححاهَ ؾهنم يف نخاتَ حِر , يف كوم هوخ  ة اًـؼمياًـضال واًاكززة واكن ٔبول ُشا اٗكاء 

ُمْ  َزّةِ  هُوخٌ  كَالَ ﴿  ًلول : هنَّ
ّ
وا َؾَعْوِن  ا ـُ ََّح ٍُ  َماهُلُ  ٍَزِْذٍُ  ًَمْ  َمنْ  َواث لَّ  َوَوَٗكُ

ّ
 ُنحَّاًزا َمْىًصا َوَمَىُصوا * َدَساًزا ا

ًََِِخنُكْ  ثََشُزنَّ  َل  * َوكَاًُوا ٓ ا ثََشُزنَّ  َوَل  ب وَق  ًَُلوَج  َوَل  ُسَواؿًا َوَل  َوذًّ ـُ َ ا َوً ُّوا َوكَسْ  * َوورَْسً  حَزِذِ  َوَل  َنِثرًيا َبَضَ

ًِِمنيَ  ا لَّ  اًؼَّ
ّ
 اُؼ.[ 24 - 21:  هوخ] ﴾ َضاَلًل  ا

من اًياش من  اً تيفس اًوس ٍَك وا٢كىِست ذَلًا نثري  -ثرتى ٕاىل ألتسؿَََ ًـية ٝك  - ٔبًضاً ٕاتَُس ؤبضّي 

 ُؤلء ومن تـسمه.

ُّوا ﴿ ؾيس ثفسرٍي كول ٝك ثـاىل: (:249/ 8)"ٙتفطري "يف زمح٘ اهلل قاٍ اإلَاّ ابٔ نجري  َوكَْس َبَضَ

ا ٔبضَوا هبا ذَلا نثرًيا, فٕاهَ اس متصث ؾحاذهتا يف اًلصون ٕاىل ﴾َنِثرًيا  :) ًـين: ألظيام اًيت اختشُو

 ﴿ يف ذؿائَ:  5سماهيا ُشا يف اًـصة واًـجم وسائص ظيوف تين بٓذم. وكس كال آكََي 

ُنَّ  هنَّ
ّ
ُحَس ألْظيَاَم َزّةِ ا ـْ َ  [. (.اُؼ36, 35]ٕاجصاُمي:   ﴾َبْضََََْن َنِثرًيا ِمَن اًيَّاِش َواْحٌُْحيِن َوتيَِنَّ َبْن ه

ط/ داز عامل (303/ 23) "تفطريٙزمح٘ اهلل يف "ٚقاٍ اإلَاّ أبٛ دعفس حمُد بٔ دسٜس ايطربٟ 

ُّوا َنِثرًيا ﴾) وكوهل: :ايهتب ًلول ثـاىل رهٍص خمربا ؾن كِي هوخ: وكس ضّي تـحاذت ُشٍ ﴿َوكَْس َبَضَ

ُبحسزت ؿىل ظوز ُؤلء اًيفص ا٢كسمنَي يف ُشا ا٢كوضؽ نثري من اًياش فًُِسة اًّضالل ألظيام اًيت 

ا ٕاىل ٔبهنا ا٢كُِضٍك(.اُؼ  ٕار ضيَّ هبا ؿاتسُو
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يف "ساش١ٝ نتاب ايتٛسٝد" )ص: زمح٘ اهلل  قاٍ ايعال١َ ايصٝخ عبد ايسمحٔ بٔ حمُد بٔ قاضِ

ص سٌَلً ًـحاذهت(:148  ا(.) فعازث ُشٍ ألظيام هبشا اًخعٍو

ي اٙكي اختشٍ هلم  ؾحاذهتم اًـجيظيـِم و ٕاّل يف 5حعي اًرشك يف كوم موىس  ُو

اًسامصيا٢كفذون اًاكفص اًضال 
(1)

. 

ٕاىل اًسٌلء, ؿىل ًس اٍهيوذي 5تـس زفؽ ا٢كس َح  ونشٛك حعي اًرشك " يف اًيعازى

س (حعٍصصيكاً اًضمضاظي  جن صاول اًحًِامِين )تًو
 (2)

, اٙكي ٔبػِص إلميان اب٢كس َح مىصاً وذساؿًا, 

, ونثرياً من اًوزًِاث" وؾحاذت اًعََةفبٔذذي يف ذٍن اًيعازى اًخثََر 
(3)

. 

ىشا حعي اًرشك  وكرٍي اٙكٍن اكهوا خريان اًحُت  5من وٗك ٕاسٌلؾَي  " اًـصةيف ُو

 ذًيَ"ٕاىل ٔبن كريَّ  5اًـخَق اٙكي تياٍ ٕاجصاُمي وٕاسٌلؾَي اكهوا حٌفاء ؿىل مٍك ٕاجصاُمي
(4) 

, 

" معصو جن ْكي, جن مقـة, مفٜك مىة, واكن مـؼٌل فهيم ثسخة اٗكٍن واٗكهَا؛ فساز اًاكفص ا٢كفذون

, وسًيَ ٔلُي مىة, مث -وتئس ما اس خحسن-ٕاىل اًضام, وزبمٓه ًـحسون ألواثن, فاس خحسن رٛك

اكذسى هبم ٔبُي اْكجاس 
(5)

زط"الٔ ومن رٛك اًوكت فضا اًرشك يف  
(6) 

 . واًـَار ابٞك

 
ِشا حشزث اًرشًـة الٕ  ص ًو  وثوؿسث ؿىل ظاحهباا٢كحاًلة, ٔبصس فَِ اًخحشٍص وابًلت , سالمِة اًخعٍو

وثوحِس  ؛ - مضاُات ٓكَلَ س ححاه٢َكا فَِ  -ثوحِس اًصتوتَة ة آٌكعٍص ؿىل ح ؛ من ٔبصس اًوؾَس 

َة  .واًـَار ابٞك,  ًىوهَ وس ٍَك من ٔبؾؼم وسائي اًرشك ابٞك ؾز وخي ألًُو

                                                           
1

 ( [.197/  3( ]ا٢كعسز اًساتق ) 
2

 لجن حزم. (3/  2) و (47/  1)"واًيحي وألُواء ا٢كَي يف اًفعي"(  
3

 (293-292/  2( ؤبهؼص ثفعَي رٛك يف" ٕاكازة اٌَِفان " )5/  1) -( ٕاؿاهة ا٢كس خفِس ثرشخ نخاة اًخوحِس  
4

 (87/  4) -)ذاز اًفضٍَك(  -( "اّكواة اًعحَح " 
5

 (98/  2( "اٗكزز اًسًِة ") 
6

 (160/  1( و )6-5/  1( "ٕاؿاهة ا٢كس خفِس " ) 
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ص وس ٍَك من وسائي اًرشك  (:527)صقاٍ ايصٝخ صاحل بٔ عبد ايعصٜص آٍ ايصٝخ يف " ايتُٗٝد "  )اًخعٍو

واًرشك ووسائهل جية وظسُا وكَق اًحاة ؛ ٔلهنا ثفيض ابًياش ٕاىل  -خي وؿال  -ابٞك 

إلسساك(اُؼ
(1)

 

 

ص اًـرصي تبٔهواؿأبض  ٕاضافة ٕاىل ُشا اًـرص اٙكي ثعوز ا٥كرتؿاث اًثاتت وا٢كخحصك يف  َز اًخعٍو

ة جس حح ُشا فاكن  اّكِاس ا٢كصيئ من ُشٍ ا٥كرتؿاث اًيت  فوحئ اًـا٠ك اًَوم حىت" ٔبظحح اًـا٠ك كًص

يف فضاء إلؿالم ووظي اْكال هبشا اًعيسوق ٔبن ثخر من ذالهل اًلٌواث اًفضائَة من ذالل تر 

ىل اًـلول وألفاكز, ومتىٌت من اٗكدول ٕاىل ا٢كساهن واًحَوث, مداسس مفا اكن مهنا ٕال ٔبن وظَت إ 

تمي هدهنا ومسورما , وثخر جموهنا, وثًرش زرائَِا وحلازاهتا وجفوزُا يف مضاُس سوز, ومسازش 

واٖكوز, تي ٕاهنا مبثاتة  ,واًفساذ,حمحة اًـضق  ,دىن, وجفوز, ثعحؽ يف هفوش اًًساء واًض حاة

ثلذيط اًلَوة اًضـَفة وثععاذ اًيفوش اًلافٍك, فذفسس ؾلائسُا,  ,سسك اًىِس وحدائي اًعَس

وثوكـِا يف الافذخان, ول ٔبصس من اًفذية اًيت ثلزو اًياش يف ؾلص ذوزمه ووسط ,وتصف ٔبذالكِا 

 "تَوهتم َلومة مسمومة َلٍك ابًرش واًفساذ
(2)

 وٝك ا٢كس خـان وؿَََ اًخالكن. .

ص ا٢كصيئ ا٢كخحصك -اًفضائَةبآثز ؤبدعاز اًلٌواث ُىشا و  من خاهة  -ل ختفىؿىل ا٣كمتؽ معومًا  -اًخعٍو

اٗكًين اًـلسي
(3)

 .واًثلايف , واًفىصي ,وألذاليق ,  

ىشا اًـٌَلن و ا٢كيحصف اًلصيب ؿىل اًصٔبي اًـام وجضىِي اًوؾي  ا٢كصيئ ا٤كصم ُشا اّكِاساًخبٔزري  ُو

 .اًحلَغ 

اًياص ئة اًعلاز دعوظًا ألظفال  ألفالم اًىصثوهَة ؿىل ؤبًضًا  بآثز 
(4)

 .ا٢كسمصت ًلٓذاةاًسُئة, 

                                                           
 (432( يف ) اًضَاء اًضازق( )ض:  1

 (6/  1) -( ٔبثص اًلٌواث اًفضائَة اًـصتَة  2

 (27( ا٢كعسز اًساتق )ض /  3

 (.55-51( "اًفضائَاث واًلزو اًفىصي" )ض 4
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 :!!ٚيهٔ َع األطف

 جساُي نثري ذمن ًيدسة ٕاىل اًـ١ك وحـي اّكصمية حٍصصت ؛صكؽ اجساؿًا اًحالء تالء و اً ساذ اًعني تٍك و 

ص تسون ٔبي ضوزت سسؾَة ول حاخة مَحة   .يف اكرتاف اًخعٍو

 
 
 للىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدين أ   ماجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهكفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   ص ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

  
 متىىىىىىىىىىىىىىى  يظىىىىىىىىىىىىىىىل   طىىىىىىىىىىىىىىى   ممىىىىىىىىىىىىىىىا أ ىىىىىىىىىىىىىىىابه

   
 إذ خىىىىىىىىىىىىىىرلىي  قىىىىىىىىىىىىىى  لنىىىىىىىىىىىىىىا كيىىىىىىىىىىىىىى  ين ىىىىىىىىىىىىىىس

  
 إذا كىىىىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىىىىن يس ىىىىىىىىىىىىى   ي ىىىىىىىىىىىىىا  ويحىىىىىىىىىىىىىرز

   
 

واًوكوف صوح من ُشٍ ا٢كبٔسات آكيف  -ٔبن اْكي -ٔبظَحِم ٝك -ا٢كضاخي واٗكؿات بٓدٍصن منػن و 

ا٢كصيئ  يف ٔبوساظ ُشا اًرشالاكذحام ُو  -  اًـحاذ واًحالذ ثاًيت ٔبفسسا٢كيحصفة ُشٍ ا٢كوخاث 

ىن زة , " ياز اًَِاحُشا اً  اءػفٔلخي إ ؼالم اًـجاح اً يف ُشا خفاضواكري مداًنياًفضايئ  ًو

 ".خاذغ ٔبهفَ جىفَو  ابحر ؾن حذفَ تؼَفَ

  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدي  خفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه
 
 يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاز ا

  
 لىىىىىىىىىىىىىىى  جىىىىىىىىىىىىىىىدز مىىىىىىىىىىىىىىىا خىىىىىىىىىىىىىىىا  لىىىىىىىىىىىىىىى  ال ىىىىىىىىىىىىىىىازح

   
 أزاك قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد ل  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىسة

  
يغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىس   ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  جيازهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاب 

(1)
 

    
 

ضة , يف اًخَفاس واًفضائَاث فذية  مهة ػِوزسخّ ف  حىت )ؿسا  ؛ؾوام ألمة ؿىل  واسـاً  وثلٍصصاً ؾًص

(!!, وخاوس اًس َي اًزىب !!تَف اْكزام اًعحَنيو  اًلازض حفصس!!
(2 )

واًخلََس فىش اًفجوز وآكىن و 

-اًعاْكني من ًـس من  ىت ٔبذذي تـغح؛  تني اًىداز واًعحا واًصخال واًًساءاًلصة ألكىص 

ة واًفضائَاثا٢كفسس هجاس اًخَفاس  ؿىل ٔبَُِم من تياث ؤبولذ فضاُسوا ا٤كصماث وا٢كيىصاث  ا٢كلًص

 وٝك ا٢كس خـان. ,وفنُت تـضِم تحـغ حىت وكـت كعط ًيسى ًِا اّكحني 

 (:81/  1) ووسة ٕاىل اًضافـي نٌل يف "ذًواهَ"-واْكال نٌل كال اًضاؾص 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىْن   ف ىىىىىىىىىىىىىىىىسَّ م 
 
ىىىىىىىىىىىىىىىىا ع 

ْ
ف

 
ا     ْيىىىىىىىىىىىىىىىى   قْ ىىىىىىىىىىىىىىىىىد   ز 

 
  

  
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 
ىق

ُ
 ُع 

ُ
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

ُ
ك ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ي    م 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن  القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   م 
 و 

   

                                                           
 َثـاًيبٌ (134/  1)" اٗكُص ًدميةو"  جن ٔبيب اٗكهَال( 472/  1) " اًضَف كصى"(  1

ِخساِذٍ". اهؼص "اتح اًـصوش" ) 2 ُة يف ثََفاكُِم اَلْمِص واص ْ َغ , ًُْْضَ ىل َبْن مَحِ
ّ
/  7ذاز اًِساًة و "ًسان اًـصة " ) )93/  18( "َبي َخاوَس اْكَسَّ ا

 (146/  2) " اًحالكة هنج سسخو" .تريوث –( ذاز ظاذز 70
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واًىذة  راؿةلٕ ًىرتوهَة وااك٣كالث واًصسائي ا٢كـخاذت والٕ  "ٔبو٠ك ٍىف ُؤلء اًوسائي اًرشؾَة

" ٕلػِاز سسظة وا٤كاضاث وآكعة أكـة واٗكزوش اًـَمَة واًزايزاث اًضرعَةوا٢كعوايث والٔ 

ُشٍ اًوس ٍَك وس ٍَك ذؾوت وثـَمي  واخزشً ٔبن  هلمٌسوػ ما  م ٗكهي ل ًوخسواْكلِلة فهيا؛ اْكق 

 .موحوذ  مهوٕازصاذ واًحسًي ؾيس

ا ُشا اًيت تايك اّكحال كوت !! وفهي ...حاذًر!!الٔ  وألذٌك و ًرشغااًفة ٥ك !!...ونخـصضفٌَلرا ً 

 ومة.ُو ا٢ك ْكةاعهَس ٌَمعوزٍن" مباًوؾَس اًضسًس!! واٌَـن الٔ 

ص  ثفاق!! تي ًو اكن مس خححًا!! لٕ خائزًا اب - ألمة واي ذؿاتاًـ١ك اي مضاخي  -ابًفِسًوفَو اكن اًخعٍو

يَ ُشٍ ا٢كفاسس اًىثريت اًصاحجةوهخجت ؾ 
(1)

َة  ًاكن مٌـَ ُو اْكق واًعواة,  معاًل ابًلاؿست ألظًو

و حصام وحصثة ؿَََ مفاسس ؾؼمية  )اًْضز ًسفؽ (و )ذفؽ ا٢كفاسس ٔبوىل من خَة ا٢كعاُك(؛ فىِف ُو

و مهنا حصتو ؿىل ا٢كعَحة ا٢كواحس اًيت لك   مة فضاًل ؾن اًصحجان, وٝك ا٢كس خـان!!!.  ُو

 

 طبب اختٝاس املٛضٛع: 

ؾن ٔبموز ذٍهنم , وثوكَِم يف اًفنت وا٢كـايص اًياش نثري من ٢كا زٔبًيا نرثت اًفنت يف ُشا اًزمن وهجي 

ص!!)وجساَُِم فهيا , لس امي ُشٍ ا٢كـعَة اًىدريت  ٔبزتـني وٕافصاذ  ؽمجؾزمت نٌل ٔبسسث بٓهفًا  (اًخعٍو

ص رواث ألزواخحسًثًا  ة يف حنك اًخعٍو هخفاغ ًَـم الٕ  اًيت رهصهتا يف نخايب ا٢كشهوزو  من ٔبحاذًر اًيحًو

 .هبا

 :يف ألزتـًَِاثٝك  ِموا زمح ٔبًففلس ؛  سري ؿىل ُشا اًضبٔناً يف  ؿٌَلئيامن مبن س حق  اكذسًتو 

 : جٌايع انكهى (يٌاضٍع خمتهفت يٍ )يف   -1

 .َحافغ ٔبتو جىص جن اًس ينٌ "إلجياس وحوامؽ اًلكم من اًسنن ا٢كبٔزوزتنؼ"  

.ؾحسٝك اًلضاؾي  َلايض ٔبيب" ٌاًضِاة يف اْكنك والٓذاةو"  
(2)

  

                                                           
ٔبزاذ ثفعََِا تخوسؽ وحصثُة ذكِق فٕاهَ جيسُا يف نخايب" ا٢كمخاس يف حنك اًخعوٍص وسبٔرهص ظصفًا مهنا حسة ما ثُرس يف بٓدص اًصساٌك ؛ ومن (  1

 واًخَفاس" ٌرس ٝك ٕادصاخَ.

 (5( "خامؽ اًـَوم واْكنك " )ض /  2
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 " ًإلمام ٔبيب سهصاي اًيووياًيووًةزتـون الٔ و"  

 :يٌضٌع ًاحد أً يف  -2

 .نفضائي اًـ١ك 

 .اّكِاذوفضائي   

 .وفضائي اًح٘كان  

س    .و يف اًُز

 يف آكُعةو 

 ٔبو يف ا٢كسَسالث ٔبو يف كري رٛك.  

.أصٌل اندٌٍ، ًبعضيى يف انفزًعيف  يٍ انعهًاء يٍ مجع األربعنيً -3
(1)

  

 من حيىص ل ما اًحاة ُشا ظيفوا  " يف ؾهنم ٝك زيض اًـٌَلءرهص إلمام اًيووي زمحَ ٝك ٔبن 

 ا٢كعيفاث" .

 مث اًصابن, اًـا٠ك اًعويس ٔبس١ك جن َلس مث ا٢كحازك, جن ٝك ؾحس ُو فَِ ظيّف ؿَمخَ من :"ٔبولٚقاٍ 

 اْكامك, واٗكازكعين, ألظفِان, ٕاجصاُمي جن َلس ؤبتو الٓحّصي, جىص ؤبتو اًًسايئ, سفِان جن اْكسن

َمي, اًصمحن ؾحس ؤبتو هـمي, ؤبتو  َلس جن ٝك وؾحس اًعاتون, ؾامثن ؤبتو ا٢كاًَين, سـَس ؤبتو اًسُّ

 وا٢كخبٔدٍصن" ا٢كخلسمني من حيعون ل وذالئق اًحهيلي, جىص ؤبتو ألهعازي,

 ألؿالم ألمئة هبؤلء اكذساءً  حسًثاً  ٔبزتـني مجؽ يف ثـاىل ٝك اس خرصث وكس  ثِ قاٍ سمح٘ اهلل  :"

إلسالم" وحفاع
(2). 

 

 

 

                                                           
 ( "ملسمة  ألزتـني اًيووًة " ًإلمام اًيووي 1

 ( ]ا٢كعسز اًساتق[  2
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 بٝإ ضعف حذٜح:
 "ٚايعًُاء ايفكٗاء صَش٠ يف ايكٝا١َ ّٜٛ اهلل بعج٘ دٜٓٗا أَش َٔ حذٜجّا أسبعني أَيت ع٢ً حفغ َٔ" 

شا اْكسًر : نٌل  ا وا٢كوضوؿة اًضـَفة ألحاذًر رهص إلمام ألًحان يف "سَسٍكُو  يف اًس ئي ؤبثُص

  .( ٔبهَ )موضوغ(4589زمق )( 97/  10) " ألمة

 واجن معص, واجن اٗكزذاء, ؤبيب حدي, جن ومـار مسـوذ اجن ٝك وؾحس ظاًة, ٔبيب جن ؿًل زوي" ؾن

 جصواايث نثرياث ظصق من ؾهنم ٝك زيض آكسزي سـَس ؤبيب ٍُصصت, ؤبيب ماٛك جن واوس ؾحاش,

 ًوم ٝك تـثَ ذٍهنا ٔبمص من حسًثاً  ٔبزتـني ٔبميت ؿىل حفغ من: " كال  ٝك زسول ٔبن مذيوؿاث

 " . ؿا٢كاً  فلهياً  ٝك تـثَ: " زواًة ويف" .  واًـٌَلء اًفلِاء سمصت يف اًلِامة

 " . وصَِساً  صافـاً  اًلِامة ًوم هل ونيت: " اٗكزذاء ٔبيب زواًة ويف

 يف ُنخة"  معص اجن زواًة ويف"  صئت اّكية ٔبتواة ٔبي من ٔبذذي: " هل كِي مسـوذ اجن زواًة ويف

" " اًضِساء سمصت يف وحرش اًـٌَلء سمصت
(1)

. 

و نرثث ُشا اْكسًر ضـف ؿىل رهص إلمام اًيووي زمحَ ٝك اثفاق اْكفاعو   . ظصكَ ًو
 :  -أبٛ إطخام-قًت

 .ُشا مبا كاهل إلمام اًيووي زمحَ ٝك يٕان صاء ٝك ؿىل موضوؾ سبٔميشو 

" يف ألحاذًر اًعحَحة: هحٌُا َلس , تي ؿىل كوهل ا٢كوضوغ اْكسًر ُشا  ؿىل يًُس اؾامتذو 

َُحَف اًضاُس مٌنك اًلائة " ً(2)
" هّْض ٝك ٔبمصٔبً مسؽ ملاًيت فوؿاُا فبٔذاُا نٌل مسـِا ": . وكوهل  

(1)
 

 .زمحَ ٝك نٌل رهٍص اًيووي

                                                           
 ( ملسمة  ألزتـني اًيووًة ًإلمام اًيووي 1

 ( .4477( ومس١ك)67حزازي )( ٔبدصخَ اً  2

ذاز اًىذة اًسَفِة تلِق: سسف  (34يف "هؼم ا٢كخياثص من اْكسًر ا٢كخواحص ")ض /  كال إلمام ٔبتو ؾحس ٝك َلس جن حـفص اًىذان زمحَ ٝك

 ٔبيب جىصت(  1جحاسي: " )حسًر ) ًَحَف اًضاُس مٌنك اًلائة (: ويف ًفغ ًَحَف صاُسمك كائحنك ويف بٓدص ٔبل ًَحَف اًضاُس اًلائة وزذ من حسًر ) 

ٌل[)  اًعحاوي يف "سسخ مـان الآثز"[  ( واجن]اًعواة: ؤبيب[ سسحي آكزاؾي اًىـيب]ٔبدصخَ 3)  واجن ؾحاش(  2]ٔبدصخَ اًحزازي ومس١ك وكرُي

وخاجص (  7)  وؾحاذت جن اًعامت(  6]ٔبدصخَ اًعربان واًزباز واًضُدان يف "الٓحاذ وا٢كثان"[) وواتعة (  5]ٔبدصخَ ٔبتو ذاوذ[ ) واجن معص(  4) 

ة جن حِست اًلضريي(  8)  جن ؾحس ٝك وؿًل جن بئب (  10)  اًحرصاء اٌََيثواْكازج جن (  9]ٔبدصخَ اجن ماخَ وحصحَ ألًحان[ ) ومـاًو
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 طشٜكيت يف ايبخح:

  ٕاتهت - مسَسٍك - ىل س خة ٔبتواة تهتا س خة ؾرش فعالً وكس كسمت مجـي ُشا ا 

ٔبساهَسُامؽ  اً ؤبزتـني حسًث ٕاحسى
(

2
) 

ََّما »  :اْكسًر ألولسوى  ه
ّ
اُل اِبًيََِِّّة , َوا ََّما اَلمْعَ ه

ّ
ا

 .اْكسًر  «ِلْمصٍِئ َما هََوى  

 سسوخ ٔبكوال ومن  ا٢كفِست خـََلاثواً  ا٢كِمة ؤبضفت ا٢كوضوغ مجٍك من اْكوايش

ص واًخَفاس" يف مـؼمِا  ألمئة اًيت رهصث , هنا ؾذما ل قىن ٌَمصء " ا٢كمخاس يف حنك اًخعٍو

ص فٌِلً حصَحاً ؿىل فِهل  ًَىون رٛك ؾوانً ٔبًضًا و  ًك ًخجىل  م ألحاذًر اًخعٍو , ًو

اًزناغ  ًلف ٔبو ًححر مسائياْكق كدي ٔبن مسٜك ,  ًعاًة اْكق واًِسًةًيىضف و 

يف  -ابدذالف ٔبصاكهلم-ا٢كحعَونا اًيت ٔباثُزؿىل اًض هباث اًخفعَََة  وألحوتة اًرصاغ و 

كواؿس اًعواة وآكعبٔ يف موضوغ ما كدي ٔبن ٌضِس ٔبساش " ؾصف ٔلن من ,  ُشا اًحاة

                                                                                                                                                                                                     
ظسز  زمحة ٝك ؿَََ : كال ا٢كياوي ؛]ٔبدصخَ اًحهيلي يف "صـة إلميان"[ وكريمه ؤبدصخَ اجن مٌسٍ يف مس خرصخَ ؾن مثاهَة ؾرش حصاتَاظاًة

 سسحَ ًٔلزتـني اًيووًة وٙكا ؿسٍ تـضِم من ا٢كخواحص (اُؼ

س جن اثتت , وكال : يف اًحاة ؾن اجن مسـوذ . وكال : حسًر ًسس جن اثتت 2656, زمق  5/33) حصَح ( ٔبدصخَ اًرتمشي ) ( 1 ( من حسًر ًس

 (760/  1) -( اًسَسٍك اًعحَحة 24994/  1حسن .ٔبهؼص " مجؽ اّكوامؽ " )

 اًـاتثني, ؾحر من اٗكٍن حفغ وتَ كدَِا, ألدم من ٔبحس ًؤهتا ٠ك إلسالمِة, ألمة دعائط من فاضٍك دعَعة ونٌل ُو مـَوم ٔبن " إلس ياذ(  2

 . صائحة جضوهبا ل حصَحة والآثز, ألدداز ًيا ٔبوظَت اًىت اًعصق فِو اٗكٍن, من حزءاً  اكن وٙكٛك وس ية, كصبآنً  اٗكٍن هبا حفغ اًىت اٗكؿامئ فاكن

 . ٔبمٍص ثـؼمي ىف ٔبكواهلم وثيوؾت وثـسذث اًـٌَلء, لكٌلث وفضهل, ؤبمهَخَ, إلس ياذ, صبٔن تَان ىف حاكثصث وكس

ول اٗكٍن, من إلس ياذ: "كال زمحَ ٝك ا٢كحازك جن ٝك ؾحس ذَ" ٔبن إلمامملسم "ٔبدصخَ مس١ك ىف و   من هل كِي فٕارا صاء, ما صاء من ًلال إلس ياذ ًو

 .  سانخاً  حريان تلى ٔبى تلى حسزم؟

 ."إلس ياذ ًـىن اًلوامئ -واًىشتة ا٢كحخسؿة ٔبى- اًلوم وتني تًٌَا: " ٔبًضاً  وكال

وآكعَة  (1/27" )ا٣كصوحني "" ٔبدصخَ اجن حدان ىفًلاثي؟ صئ فدبٔى سالخ مـَ ٍىن ٠ك فٕارا ا٢كؤمن, سالخ إلس ياذ: " اًثوزى سفِان وكال

  .(76زمق  88) "سسف ٔبحصاة اْكسًر "ىف

 ." ألذريت اًلصون يف فرت ا٢كحازك اّكِس ُشا ٔبن ٕال ا٢كؤًفاث رٛك يف فبًٔفوا اًلصاءاث تبٔساهَس ألزحاث اًـٌَلء من اًساتلني وؾياًة"

 "(855/  1) - ومٌاكض هتا إلسالم ٔبؿساء نخاابث (1726/  1) - اًخفسري ٔبُي مَخلى ٔبزص َفاهؼص "  
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ـصف  -إبرن ٝك -حَحة اًرصاغ فَِ اس خعاغ   -تـس ثوفِق ٝك-يف هفسَ ٔبن ٍىون حىٌلً , ًو

ـصف ا٢كس خلمي ا٢كلسط من ا٢كصاوػ ا٥كاذغ  " ا٤كق من ا٢كحعي , ًو
(

1
)

. 
اتزت ابًحاظي اًواحض ؤبدصى ابًخَحُس ؤبزحوا من ٝك ؾز وخي ٔبن وكس ٔبنرث اًياش يف ُشا اًحاة 

اً ًيفؽ هبشا اًححر   ., وكَواًب كَُْفاً  ٔبن ًَفذح تَ ٔبؾَيًا مُعًَا , وبٓراان ُُصّ

 

   ٚيف ارتتاِّ:

وجيـَيا 4س ية هخَِ ً  وموافلةٔبؾٌلًيا ذاًعة ًوهجَ اًىصمي و  ياً اكو بٔ ٔبن جيـي  ٔبسبٔلُ  ٝكَ و

صضاٍ ٌاًوفل و , من اًحسغ وألُواء  ذاًَاً  حصَحًا ظافِاً  اثحاؿاً ذمن ًددـون هخَِ  يا ٔبن ًيفـَ , و  ٢كا حيحَ ٍو

َِ مٌعف ومذجصذ ٌَحق من لِك  ا, ؤبزحو ما نخخٌاٍ وسعصانٍ  واب٢كسَمني ًلصٔب ُشا ا٢كلال واكن ٗكً

ٌَ )ٔبو  سسًس!!( ثـلِةٌ ) ُي, ومن  ٕان صاء ٝك فال ًحزُي مبا ٗكًَ, وهل مين  مفِس!!( ثيخِ اًضىُص اّكًز

 ِٝك ألحُص أكَُي.

 هحٌُا َلس وبهٓل وحصحَ ذومًا رسمساً  ؿىلوس١ك س ٞك ٔبوًل وبٓدصًا وظىل ٝك وإك

 نتب٘:

ّٟ  أُبٛ إِضَشام َعِبد ايَّٓاِصس ِبُٔ حمَُُٛد ًَِٛ  اإلِضَشاِقٞ ايَع

 املطًُني غفس اهلل يٛايدٜ٘ ٚدتُٝع

naasirslf22@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 َمَسانٌ  (10/  ض) " اًـؼم حىت ا٢كالحست مؽ ( "رصاغ 1
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 باب: إخالص اي١ٝٓ

 (1:زقِ) "صشٝش٘"قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل يف 

 :طحتكٝل ٚختسٜر :أمحد ش٠ٖٛ ٚأمحد عٓا١ٜ /داز ايهتاب ايعسبٞص

ََي (: 0/1) ُت حَيْ ـْ اِة كَاَل مَسِ َُّ زَيَا َؾْحُس اًَْو ٍَس َحسَّ ـِ َحُة جُْن َس َْ زَيَا كُذَ ِن َحسَّ ٍَس ًَُلوُل َبْذرَبَ ـِ  ْجَن َس

َؽ ؿَََْلَمَة جَْن َوكَّاٍض  َُ مَسِ َّ مَي َبه ُِ ْجَصا
ّ
ُس ْجُن ا يِثَّ ُمَحمَّ َْ َّ ُت  اٌَ ـْ اب  ًَُلوُل مَسِ

َّ
ط

 
خ

ْ
س  ْبن  ال ٝك  زيض - ُعم 

ِ  -َ ؾي ُت َزُسوَل اٟكَّ ـْ  :ًَُلوُل  4ًَُلوُل مَسِ

ِٔ َناَِْت ِِٖذَستُُ٘ ِإَي٢ ايًَِّ٘ ََٚزُضٛيِِ٘ فَِٗ»  ِٔ إََُِّْا اأَلعَُِاٍُ ِباي١َِِّّٝٓ ، َٚإََُِّْا اِلَِِسٍئ ََا ٣ََْٛ ، فََُ َََٚ ِذَستُُ٘ ِإَي٢ ايًَِّ٘ ََٚزُضٛيِِ٘ ، 

ِِٝ٘ َناَِْت ِِٖذَستُُ٘ ِإَي٢ دَُِْٝا   . «ُِٜصٝبَُٗا أَِٚ اََِسَأ٠ٍ ََٜتصََّٚدَُٗا ، فَِِٗذَستُُ٘ ِإَي٢ ََا َٖاَدَس ِإَي

 [.(4227( واجن ماخَ)75( واًًسايئ)1647ؤبتو ذاوذ) (4927]ؤبدصخَ : مس١ك)

 

 قاٍ اإلَاّ ابٔ زدب اذتٓبًٞ زمح٘ اهلل

 : (4/ص)انفحم  ث:" ًاحلكى انعهٌو يف كتابو انفذ "جايع
ز) حَح" نخاتََ  اًحزازيُّ  ظسَّ  ٍُصاذُ  ل معيٍ  لكَّ  ٔبنَّ  ٕاىل مٌَ ٕاصازتً  , هل آكُعحةِ  ملامَ  ؤبكامَ ,"  اًعَّ

 َُ هَا يف هل مثصتَ  ل , ابظيٌ  فِو ٝك تَ وخ ِشا , الٓدصتِ  يف ول اٗكُّ مح ؾحسُ  كال ًو  ًو:  رمسي جنُ  نِ اًصَّ

ََّ وؾيَ , ابٍة  لكّ  يف ابًيََِّّةِ  ألؾٌللِ  يف معصَ  حسًرَ  ّكـَُت  , ألتواَة  ظيَّفُت   ٔبنْ  َبزاذَ  َمنْ :  كال ٔبه

 اُؼ. .( ألؾٌلل ابًيَاث ]ٕامنا[  حبسًِر  فََحسبٔ  , نخاابً  ًعيَِّف 
 [.رهٍص اًرتمشي يف " اّكامؽ اًىدري "ؾلِة حسًر]وألثص 
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(6:) 4: 

ُِ ََٚزُضٛيَُ٘ ايًََّ٘ ُِٜؤُذَٕٚ ايَِّرَٜٔ ِإَّٕ ﴿ َُٗٓ ِِ ََٚأَعدَّ َٚاِيآِخَس٠ِ ايدَُِّْٝا ِفٞ ايًَُّ٘ َيَع  ﴾َُِّٗٝٓا َعَراّبا يَُٗ

[57: ألحزاة]
(1)

 

 ُؼ(:235)ث:   قاٍ اإلَاّ  أبٛ بهس بٔ أبٞ شٝب١، ايعبطٞ زمح٘ اهلل

ٍَس , َؾْن َسَََمَة َبيِب ِثرْشٍ  ـِ ََي ْجُن َس زَيَا حَيْ  َحسَّ
 
ت س م 

ْ
ك ْن ع  { )) ؛ يِف كَْوهِلِ :  , ع  َ َوَزُسوهَلُ ٍَن ًُْؤُروَن اٟكَّ ِ نَّ اٙكَّ

ّ
}ا

اُة اًخََّعاِوٍِص((.  كَاَل : بَحْصَ
(2)

زواٍ ٔبتو هـمي يف اْكََة 
(3)

ورهٍص كري واحس من ا٢كفرسٍن
(4)

ؾن ؾىصمة
(5)

 

                                                           
شٍ يه  الًٓة اًساذسة من بآيث اٗكاٌك ؿىل تصمي اًخعوٍص فِي من مشهص. 1  (ُو

 (208/ 5( معيف اجن ٔبيب صُدة ) 2

َاء ")3 )   (338/ 3"حََة ألًو

 (,423/ 6اجن نثري )و  (663/ 3( , اًحلوي )322/ 20(, واًعربي )3152/ 10)يف ثفسرٍي اجن ٔبيب حامت ٔبدصخَ (  4

اجن اْكجاح اًحرصي  وزلَ ٔبتو سزؿة نٌل يف  :اًلعان , وسَمة ٔبيب ثرش ُو :جن سـَس ُو ( حيَي 5
 ((

واًخـسًي اّكصخ
 ))

: لجن ٔبيب حامت كال(4/158)

 )) سَمة جن اْكجاح ٔبتو ثرش زوى ؾن ؾىصمة زوى ؾيَ ألسوذ اجن صُدان وحيَي جن سـَس اًلعان مسـت ٔبيب ًلول رٛك.

 حسزيا ؾحس اًصمحن كال س ئي ٔبتو سزؿة ؾن سَمة جن اْكجاح فلال: زلة(.

ُس ُو  ٔبي اجن -ًُس هلٕار  وفلِم ٝك,  معيف اجن ٔبيب صُدةي للتـغ ا٤كٗكمضلي نٌل ػن سَمة جن ثرش ٔبيب ثرش ا -ٔبي سَمة جن اْكجاح –ًو

سٌلغ ؾن ؾىصمة ول مسؽ مٌَ حيَي جن سـَس اًلعان خبالف سَمة جن اْكجاح ٔبتو ثرش كال إلمام اًحزازي يف  -ثرش
((

اًخازخي اًىدري 
))

 (4/82 ( :)

َؽ ِؾْىصَِمة, ز  ََي اًلعان (.ؤبًضًا رهص رٛك اجن ٔبيب حامت نٌل رهصان بٓهفًا.َسَََمُة جْن اْكجاح َبتُو ثرش, مَسِ َُ ألسوذ جْن صُدان َوحَيْ  وى َؾْي

وكؽ يف  -ُشا  -وسَمة جن ثرش
((

اًخازخي اًىدري 
))

 :) ثضري( تسل ثرش. 

خاء يف حاص َة  ا٤كلق
 ((

اًخازخي اًىدري 
))

واٙكى , رش " وحـهل ظاحة اٍهتشًة:كال : ) نشا يف الاظي واًثلاث ووكؽ يف نخاة اجن ٔبيب حامت " ث  

كدهل واحسا كال " وفصق اًحزازي ؤبتو حامت تني سَمة جن ثرش جن ظَفي وتني سَمة جن ثرش اٗكمضلي ٍصوي ؾن ؾحاذ جن نثري وؾيَ ذاوذ جن 

ٔبتو اًلامس ُو اجن ؾساهص وكس زص َس وكرٍي كال ٔبتو اًلامس يف اتزخيَ وؾيسي ٔبهَ واحس وكس وس حَ ذاوذ جن زص َس فلال زيا سَمة جن ظَفي " ٔبكول 

( وػاُص س َاكَ ًوافق ما يف اٍهتشًة ًىن ؾحازت رمشتَ يف رهص اًفصق ُىشا " وفصق اًحزازي تني سَمة 214/  6ظحؽ هتشًة اتزخيَ واًرتمجة فَِ )

 -س " ؤبػن ُشا من ثلعري ا٢كِشة اجن ثرش جن ظَفي وسَمة جن ثرش جن ؾحس اًـٍزز وكال ٕاهنٌل ازيان كال اْكافغ )اجن ؾساهص( وؾيسي ٔبهنٌل واح

 خ .اُؼ 

 اٙكي يف س يسان فسَمة جن اْكجاح, ُو سَمة جن ثرش ظفي ٔبو اكان مذلاٍٍصن  "سَمة جن ثرش اٗكمضلي"اْكاظي سوء اكن :  -ٔبتو ٕاحساق-كَت

 .ُشا ٔبمصاٙكي حعي فَِ آكالف  جن ثرشسَمة ًُس 
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ص من اًىدائص (. زاحؽ ) كال اًـالمة اًخوجيصي زمحَ ٝك: شا اًوؾَس ًسل ؿىل ٔبن اًخعٍو  "ٕاؿالن اًيىري") ُو

 (.-زمحَ ٝك-ٌَض َخ محوذ اًخوجيصي

 ٚج٘ ايذالي١ َٔ ٖزٙ اآل١ٜ:ٚ

 }ا٢كس َُح اجُن ٝك{و  }ٕانَّ ٝك فلرٌي{و  }ًس ٝك ملَوٌٌك{اًعـن يف ٝك ؾز وخي ما كاًت اٍهيوذ و  من إلًشاءٔبن 

َائَ  َخَ س ححاهَ ٔبو اًعـن يف زسي ٝك ؤبًو مثي كوهلم يف ٍ اًعاْكني وسائص ؾحاذٔبو اّكياًة ؿىل خاهة زتوتُذَ ؤبًُو

وزمَِ هل: ابًسحٌص اتزت ؤبهَ صاؾٌص اتزت 4مالئىة ٝك ٔبهنم تياث ٝك وكذَِم ٔبهخِاء ٝك وحماوٌك كذي زسوهل 

صسوهل وسوء اكن إلًشاءرٛك ومفرت ٔبدصى , ًخىشًة ما ٔبىزل ٝك ؿَََ, لك  من إلًشاء ٞك ًو
(1)

ٔبًضًا خماًفة ٔبمص ٝك  

 مبـعَهتم ٕاايٍ, وزهوهبم ذما حصم ؿَهيم من فـي اًفواحش :

يف هوهُذَ : زمحَ ٝك كال إلمام اجن اًلمي
 (2)

 

 لكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن يعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاف ه  ويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىسشق   وهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

  

 يؤذو ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه بالشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىسك والكفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىسا 

   

شا ألثص ا٢كشهوز بٓهفًا مضموهَ ما كصز  ُيا . ٍ اجن اًلميُو

                                                                                                                                                                                                     
, ألسوذ جن صُدان وحيَي جن سـَس اًلعان  ٔبو ؾيَ( ؾهنٌل)سٌلغ ؾن ؾىصمة ول زوى (  -رشٔبي سَمة جن ث -ٔبو هلًلكهيٌل )ثان: ٠ك ًُشهص ألمص اً 

و اًصاوي ؾيَ يف س يسان الٓن-خبالف سَمة جن جحاح فٕاهَ زوى ؾن ؾىصمة وزوى ؾيَ ألسوذ جن صُدان وحيَي جن سـَس اًلعان . وابٞك -ُو

 اًخوفِق. 

ُس ٔبراٍ س ححاهَ من خًس ألرى اْكاظي ٌَمزَوكني نٌل  (:1451/  4يف "اًعواؾق ا٢كصسٍك " )كال إلمام اجن اًلمي زمحَ ٝك  فائدة:(  1 "ًو

 ٔبن خسعَ وقضحَ وهصاُخَ ًُست من خًس ما ٌَمزَوكني".

اٌَلة ُو ٢كا )و ذما ًًدلي ٔبن ًخفعن هل ٔبن ًفغ ألرى يف (:59/  1وكال ص َخ إلسالم اجن حميَة زمحَ ٝك يف " اًعازم ا٢كسَول " ) :فائدة (  2

 ٕال دف ٔبمٍص و ضـف ٔبثٍص من اًرش و ا٢كىصوٍ رهٍص آكعايب و كرٍي و ُو نٌل كال و اس خلصاء موازذٍ ًسل ؿىل رٛك مثي كوهل ثـاىل :} ًن ًْضومك

 [  222[ و كوهل : } و ٌسبًٔوهم ؾن ا٤كَغ كي ُو ٔبرى فاؿزًتوا اًًساء يف ا٤كَغ { ] اًحلصت :  111ٔبرى{] بٓل معصان : 

ٔبهَ كال : ] اًلص تؤش و اْكص ٔبرى [ و كِي ًحـغ اًًسوت اًـصتَاث : اًلص ٔبصس ٔبم اْكص ؟ فلاًت : من جيـي 4فامب ًؤثص ؾن اًييب و 

و اًحؤش اكٔلرى ؟ و اًحؤش ذالف اًيـمي و ُو ما ٌضلي اًحسن و ًْضٍ خبالف ألرى فٕاهَ ل ًحَف رٛك و ًِشا كال : } ٕان اٙكٍن ًؤرون ٝك 

 [  57زسوهل { ] ألحزاة : 

] من ًىـة جن ألسسف فٕاهَ كس بٓرى ٝك و  4س ححاهَ فامي ٍصوي ؾيَ زسوهل : ] ًؤرًين اجن بٓذم ٌسة اٗكُص [ و كال اًييب  و كال

 زسوهل [ و كال : ] ما ٔبحس ٔبظرب ؿىل ٔبرى ٌسمـَ من ٝك جيـَون هل وٗكا و سسٍاك و ُو ًـافهيم و ٍصسكِم [ 

ؾحاذي ٕاىنك ًن ثحَلوا ضي فذْضون و ًن ثحَلوا هفـي فذيفـون [ و كال س ححاهَ يف نخاتَ : } و ل و كس كال س ححاهَ فامي ٍصوي ؾيَ زسوهل : ] اي 

[ فدني ٔبن آكَق ل ًْضوهَ س ححاهَ جىفصمه و ًىن ًؤروهَ ثحازك و  176حيزهم اٙكٍن ٌسازؾون يف اًىفص ٕاهنم ًن ًْضوا ٝك صُئا { ] بٓل معصان : 

 َوا هل س ححاهَ وٗكا ٔبو سسٍاك و بٓروا زسهل و ؾحاذٍ ا٢كؤمٌني( اُؼ.ثـاىل ٕارا س حوا ملَة ألموز و حـ
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 ّٜا, ٚريو َٔ جٗتني:ٛيف ريو دخٛاّل  أٚيٚأصخاب ايتصاٜٚش ٜذخًٕٛ 

ن ذٍَق مثي ذَق ٝك وٕارا كعسوا رٛك وكـوا يف سسك ؾؼمي  ايٛج٘ األٍٚ:  َهلٔ مضاُاهتم ٞك يف زورمم ًخىٍو

صحاول ٔبن  وظاز تشٛك مضازاكً  ًضؽ صالًك ٌض حَ اًعوزت اًيت ذَلِا ٝك خي وؿال جيـي هفَسَ سسٍاكً ٞك يف اًخّعٍو

شا من ٔبؾؼم إلًشاء ا٢كس خـان   .ٞك ؾز وخي ذما ُو من دعائعَ وٝك ُو

( ٕان اٙكٍن ًؤرون زهبم مبـعَهتم ٕاايٍ,  كال إلمام اًعربي زمحَ ٝك َ ٍَن ًُْؤُروَن اٟكَّ ِ نَّ اٙكَّ
ّ
:)ا :) ًلول ثـاىل رهٍص

ن ذَق مثي ذَق وزهوهبم ما حصم ؿَهيم, وكس كِي: ٕاهَ ؾىن تشٛك ٔبحصاة اًخ ص؛ ورٛك ٔبهنم ٍصومون حىٍو عاٍو

ٝك(
(1)

. 

ص ايٛج٘ ايجاْٞ: و اًخعٍو ,فِىون تشٛك  ٔبهَ ٕارا ٠ك ًلعس ا٢كضاُات اكن رٛك فسلًا وهحريت ٥كاًفذَ ما هنىى ٝك ؾيَ ُو

 . ؿَََ ٝك َما حصم ملرتفاً مؤراًي ٞك ًىون ؿاظًَا 

شا ُو رس "ٔلهَ ذَق  ٔبًضاً  ول صم ٔبهَ وكؽ يف ا٢كضاُات وزَق ٝك, ؤلن ا٢كضاُات ل ٌضرتظ فَِ اًلعس, ُو

ِشا ًو ٔبن ٕاوساان ًخس ًخسا خيخط ابًىفاز مث كال: ٔبان ل بٔكعس اًدض حَ  ا٢كسبٌٔك, مفىت حعَت ا٢كضاُات زخت حوكِا, ًو

ُا ٔبو ما ٔبص حَ هبم, هلول: اًدض حَ مٌم حاظي ٔبزذثَ ٔبم ٠ك حصذٍ, ونشٛك ًو ٔبن ٔبحسا جض حَ ابمصٔبت يف ًحاسِا ٔبو يف صـص 

رٛك وكال: ما ٔبزذث اًدض حَ, كَيا هل: كس حعي اًدض حَ, سواء ٔبزذثَ ٔبم ٠ك حصذٍ".
(2)

  

ؤلن " اْكنك ٕارا ؿَق ؿىل وظف ثـَق تَ, مفىت وخس اًوظف وخس اْكنك, وا٢كعوز ٕارا ظيؽ اًعوزت تللت 

ا, وا٢كعوز يف اًلاًة ل خيَو من هَة ا٢كضاُات , وٙكٛك جتسٍ ًفرص تعيـَ لكٌل اكهت ا٢كضاهبة تعيـَ, وٕان ٠ك ًيُو

س مضاهبة ذَق  ص من ٔبن ا٢كعوز ل ًٍص اًعوزت ٔبحوذ ؤبثلن. وهبشا ثـصف سلوظ ما ميٍو تَ تـغ من ٌسدس َف اًخعٍو

ِشا ًو معي خشط معاًل ٌض حَ معي خشط بٓدص  ٝك؛ ٔلهيا هلول هل: ا٢كضاهبة حعَت مبجصذ ظيـم صئت ٔبم ٔبتُت. ًو

ٕان معي ُشا ٌض حَ معي راك وٕان اكن ُشا اًـامي ٠ك ًلعس ا٢كضاهبة".ًلَيا حنن ومجَؽ اًياش: 
(3)

  

اَت فََُِو فَاِسٌق ظاحة (:)91/ 14كال إلمام اًيووي يف) سسخ مس١ك( ) َُ َحاَذَت َوَل اًُْمَضا ـِ ا َمْن ًَْم ًَْلِعْس هِبَا اًْ فَبَمَّ

ايِص( ـَ  . اُؼرهة هحري ول ٍىفص َنَسائِِص اًَْم

شا بًٔضًا: من   .إلًشاء اٙكي رهٍص إلمام اًعربي زمحَ ٝك نٌل هلَيا ؾيَ بٓهفًا ُو

 

 

 

 

                                                           
 ( ظ / صاهص322/ 20) "خامؽ اًحَان"(  1

 (264/  2) "ٍلوغ فذاوى وزسائي اجن ؾثميني  "( 2

 (1026/  10) "ٍلوغ فذاوى وزسائي اجن ؾثميني" (  3



   25 

 

بٝإ َطاد٠ ايتصٜٛش
(1)

 اهلل عض ٚجٌ تٛحٝذي 

 

                                                           
ز , ثعوٍصًا , ظوزًت , ك  اًخعوٍص ًلة:(  1 ز , ًعّوِ « اٍهناًة»يف  -زمحَ ٝك –ُؼ(606ال اْكافغ ٔبتو اًسـاذاث اجن ألزري )ث: معسز: ظوَّ

(3 /58 ُ ٌَْفِصذًت ًخَمزيَّ ئًة ُم َْ ًة ُو ز مجََؽ ا٢كَُوُحوذاِث وزحَّهبا فبْٔؾَعى لكَّ يشء مهنا ظوزًت ذاظَّ و اٙكي ظوَّ  هبا ؿىل ادذالِفِا (يف ماذت )َظوَز(: ُو

 وْنرثهِتا(. اُؼ

و : "ظيؽ اًّعوزت . وظوزت اًيّشء يه َُئذَ آكاّظة اًيّت ٍمتزّي هبا ؾن كرٍي . ويف ٔبسٌلئَ ثـاىل : ا٢كعّوز  واًخعوٍص:  اًخرعَط واًدضىِي  ُو

يف ؿَوم , ومـياٍ : اّٙكي ظّوز مجَؽ ا٢كوحوذاث وزحهّبا , فبٔؾعى لك يشء مهنا ظوزثَ آكاّظة وَُئذَ ا٢كفصذت , ؿىل ادذالفِا ونرثهتا"]اٌَحاة 

 ( و  ]"ًسان اًـصة" ماذت : " ظوز " [.92/  12([ و]ا٢كوسوؿة اًفلَِة  )616/  18) -اًىذاة 

(.اهؼص  : )ُو ٕاجياذ صلك ٌضاتَ اًعوزت اًيت ذَلِا ٝك س ححاهَ وثـاىل  قاٍ ايصٝخ صاحل ايفٛشإ سفظ٘ اهلل ٖٚٛ ٜعّسف ايتصٜٛس

 سسًط "اًخحشٍص من اًخعوٍص".

 -و)) اًعوزت ًِا مـيَان يف اٌَلة:

 فِىي ثبئت مبـىن )اًضلك واًَِئة( , وحنو رٛك , سواء يف ألؾَان ٔبو ا٢كـان, فعوزت لك يشء :)صلكَ(. مـىن ؿام:(: ١)

و مبـىن )اًوخَ( ذاظة, فعوزت إلوسان وهجَ : مـىن ذاض:(: ٤)  -ُو

 كول معص جن ٔبيب زتَـة:ومن رٛك  

 ة )ظوزت( ومتامـاً وهـفـُسة يف ٔبُـَِا مصحؼوت    ٭   مجــت ظحاح           

 , ٔبهؼص اتح اًـصوش ماذت )َظحَح(.-نٌل كصزٍ ٔبُي اٌَلة  –يه أكال يف اًوخَ  و)اًعحاحة(

س جن ملصن  :)ٔبما ؿَمت ٔبن اًعوزت -زيض ٝك ؾيَ-واًيعوض ثسل ؿىل ٔبن ا٢كصاذ ابًعوزت ُو ا٢كـىن اًثان آكاض ومن رٛك حسًر سًو

 : ا٢كيؽ من ضهبا.حمصمة( ؤبزاذ تعوزت : اًوخَ, وتصميِا

١َكَ اًعوزت( ٔبي: جيـي يف اًوخَ يّك ٔبو مسة.  -)موكوفًا(-زيض ٝك ؾهنٌل -ؾن اجن معصوحسًر  ـْ  : )هٍص ٔبن ثُ

ي اٙكي يف اًسنن ؾن ٔبيب ٍُصصت  وؾن ٔبيب ٍُصصت سل ؿَََ  اْكسًر خرًب :) فبٔمص جصٔبش  -زيض ٝك ؾيَ –)جيـي ظوزثَ ظوزت حٌلز(., ًو

اة فََلعؽ فُسري وَِئة اًضجصت, ومص ابًسرت فََلعؽ وجيـي مٌَ وساذثني مٌخحشثني ثوظبٓن, ومص ابًلكة فِرصح( وًسل ؿَََ ٔبًضًا اٍمتثال اٙكي ابًح

لني  -(ويف س يسٍ زخي مهبم؛ وؾن اجن ؾحاش 287ض 4ٔبدصخَ اًعحاوي يف )سسخ مـان الآثز ح -ما زوي ؾن ٔبيب ٍُصصت خاء ؾيَ من ظًص

ٔبدصخَ اًحهيلي يف -ٔبي اجن ؾحاش-( وفَِ ؿسي جن اًفضي مرتوك. والٓدص موكوف ؿ662َََض 3ؾًَل يف مـجمَ )حٔبحسٌُل مصفوغ ٔبدصخَ إلسٌل

(: )اًعوزت اًصٔبش, فٕارا كعؽ اًصٔبش فَُس 208/ 5نٌل يف" معيف اجن ٔبيب صُدة" ) -وؾن ؾىصمة  -( إبس ياذ حصَح30ض  7)اًسنن ح

 (. ٤٣محَ ٝك و" اًفِسًو إلسالسم "ض)تعوزت(((. زاحؽ "حنك اًخعوٍص" ٌَـالمة اًواذؾي ز 

)اًعوزت ا٤كصمة ما اكهت  ( داز ايهتب ايع١ًُٝ:)318/ 4قاٍ ايعال١َ حمُد عبد ايسؤٚف املٓاٟٚ زمح٘ اهلل يف "فٝض ايكدٜس" )

 ل جسمى ظوزت(.اُؼراث زٔبش )فٕارا كعؽ اًصٔبش فال ظوزت( فذعوٍص اْكَوان حصام ًىن ٕارا كعـت زٔبسَ اهخفى اًخحصمي ٔلهنا تسون اًصٔبش 

))ُو ٕاجياذ صلك ٔبو ظوزت ًيشٍء ّحٍ ؿاكٍي ري زوخٍ ٔبو كري ؿاكٍي من اْكَواانث جضاتَ اًعوزت اًيت ذَلِا ٝك س ححاهَ  واًخعوٍص ثـًصفَ سسؿًا:

 وثـاىل (.
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ايتٛحٝذ يهُاٍ َٓاف َٔ حٝح ايفعٌايتصٜٛش 
(1) 

 

(ص طحتكٝل 92/)(2107)يف صشٝش٘ زقِ ط قاٍ اإلَاّ  َطًِ  زمح٘ اهلل (:1اذتدٜح/1ايفصٌ)

حسزيا ٔبتو جىص جن ٔبيب صُدة وسُري جن ::أمحد ش٠ٖٛ ٚأمحد عٓا١ٜ /داز ايهتاب ايعسبٞصٚختسٜر 

ري ( حسزيا سفِان جن ؾٌَُة ؾن ؾحساًصمحن جن اًلامس ؾن  حصة مجَـا ؾن اجن ؾٌَُة ) واٌَفغ ًُز

: ) ذذي ؿًّل زسول ٝك وكس سرتث سٍِو يل تلصام فَِ متازَي ثلول عائشت ٔبتََ ٔبهَ مسؽ

اي ؿائضة ٔبَصس اًيَاش ؿََشااًب ِؾيَس ِٝك ًَوَم اًِلَِاَمةِ » وكال: ُخىَ وثَون وهجَ فٌَل زبٍٓ 
(2)

اِٙكٍَن  

                                                           
1

عوز ٢كا ظوز اًعوزت ؿىل صلك ما ذَلَ ٝك "يف اًخعوٍص ذَلًا وٕاتساؿًا ٍىون تَ ا٢كعوز مضازاكً ٞك يف رٛك آكَق وإلتساغ "," فا٢ك ورٛك ٔبن(  

/ 2وحِس )ثـاىل من ٕاوسان وهبمية, ظاز مضاَُا ٓكَق ٝك ,فعاز ل ٔبػ١ك مٌَ, وما ظوزٍ ًـشة تَ ًوم اًلِامة" اهؼص " اًلول ا٢كفِس ؿىل نخاة اًخ

 (371( و" حاص َة نخاة اًخوحِس" )ض: 249

ََْف ٌََضاُء ﴾ ]بٓل معصان :)-اهللسفظ٘ -قاٍ فض١ًٝ ايصٝخ ايعال١َ صاحل ايفٛشإ ُزمُكْ يِف اْلَْزَحاِم َن ٕان من ٔبسٌلء ٝك ا٢كعوز ومن ٔبفـاهل ﴿ ًَُعّوِ

واهؼص" ٕاؿاهة (. اهؼص سسًط "اًخحشٍص من اًخعوٍص" ابدذعاز. -ٔبي يف ٔبسٌلئَ ؤبفـاهل-فال جتوس مضازنة ٝك ؾز وخي يف ُشا ألمص[... 6: 

 (263/ 2ا٢كس خفِس ")

ؾيس ابة ما خاء يف ا٢كعوزٍن:) ومٌاس حة ُشا اًحاة ٌَخوحِس  (٢/٢٤٢يف " قٍٛ املفٝد" )-زمح٘ اهلل-ٚقاٍ ايصٝخ ايعال١َ ابٔ ايعجُٝني 

 (.ٔبن يف اًخعوٍص ذَلًا وٕاتساؿًا ٍىون تَ  ا٢كعوز مضازاكً ٞك يف رٛك آكَق وإلتساغ:) 

ُو اٙكي ًيفصذ  -خي وؿال  -وٝك :)   (557د يصسح نتاب ايتٛسٝد" )ص: ٚقاٍ ايصٝخ صاحل بٔ عبد ايعصٜص آٍ ايصٝخ يف "ايتُٗٝ

, فاًخعوٍص  -خي وؿال  -تخعوٍص ا٥كَوكاث نٌل ٌضاء , اكن من نٌلل اًخوحِس ٔبن ل ٍصىض ابًخعوٍص , ؤبن ل ًفـي ٔبحس ُشا اًيشء ؛ ٔلن رٛك ٞك 

 من حِر اًفـي مٌاف ًىٌلل اًخوحِس , (. اُؼ

2
نفصًا ٔبنربًا ٔلهَ يف ألول: وكؽ اًرشك يف اًصتوتَة وانسغ ٝك فامي ُو من  ابٞك كعس ا٢كضاُات ٔبو ظيؽ اًعوز ٔلخي اًـحاذت نفص: ٕان فائدة ( 

و آكَق وإلتساغ ويف اًثان وكؽ اًرشك يف ألًوَُة ٔلهَ ؾحس كري ٝك وٍىون ٔبصس ؿشااًب من فصؾون وبهٓل.  دعائعَ ُو

ٕان كال كائي : ما ٔبهت كائي فمين ) (:175/  9 نُا ْكٌ عٓ٘  ابٔ بطاٍ يف "شسح صشٝض ايبدازٟ " )قاٍ اإلَاّ ايطربٟ زمح٘ اهلل

يخَِ  و ٞك موحس ًو معسق ٔبُو ٔبصس ؿشااًب ٔبم فصؾون وبهٓل ؟ فٕان كَت : من ظوز ظوزت , كِي : كس كال ٝك ذالف 5ظوز ظوزت ُو
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وَن خِبََِْق ٝكِ  ُُ ]ٔبدصخَ كاًت ؿائضة زيض ٝك ؾهنا فلعـياٍ جفـَيا مٌَ وساذت ٔبو وساذثني.« ًَُضا

([5371(واًًسايئ)5954اًحزازي)

ُس َؤضط١ ايسضاي١ص: / ط  –( 105/  41) -(  24556)طاّ أمحد زمح٘ اهلل ٚقاٍ اإلَ:(1/2) زَيَا ُمَحمَّ َحسَّ

ٍس َؾْن  صِّيِ َؾْن اًَْلامِسِ ْجِن ُمَحمَّ ُْ زَيَا اْلَْوَساِؾيُّ َؾْن اًزُّ ٍة كَاَل َحسَّ ـَ  ْجُن ُمْع
 
ت

 
ش ائ 

َْشُث  : كَاًَْت  ع  اختَّ

 ِ َوُز فََجاَء َزُسوُل اٟكَّ َِ اًعُّ َُ  ُذْزهُواًك ِفِ نَّ َبصَ »       َوكَاَل : فََِخََى
ّ
ا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً سَّ اًيَّاِش ؿََشاتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا

 َ ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامَ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼْوَم اًِْلَِ ؼؼؼؼؼؼؼؼً ِ ُ َن ؼؼؼؼؼِة اٙكَّ هّبِ ونَ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌُض َ
(1)

                            

                                                                                                                                                                                                     
ي تي ُو هل معسق , ورٛك ٔبن ا٢كعوز اٙكى ٔبذرب اًييب رٛك : ) ٔبذذَوا بٓل فصؾون ٔبصس اًـشاة ( . كِي : ًُس يف ذ رب اجن مسـوذ ذالف ٌَخزًن

 يف حسًر ؿائضة تلوهل : ) اٙكٍن ًضاُون ذَق ٝك ((اُؼ   5ٔبهَ هل ٔبصس اًـشاة ُو اٙكى وظفَ اًييب 5

و ًحنّي رٛك فلال  :  ٔبي كعس ا٢كضاُات , وؿَق ؿَََ إلمام ٔبتو اْكسن اجن تعال زمحَ ٝك يف "سسخ حصَح اًحزازي كَت: ) ا٢كخلكف من رٛك "ُو

ق ول حماٌك مضاُات ما ظوزٍ زتَ يف ذَلَ ٔبؾؼم حصًما من فصؾون وبهٓل , ٔلن فصؾون اكن نفٍص تلوهل : ) ٔبان زجنك ألؿىل ( من كري اذؿاء مٌَ ٔبهَ خيَ

مٌعو ؿىل متثَهل هفسَ خباًلَ, فال ذَق ٔبؾؼم نفًصا مٌَ فِو  مٌَ ٔبن ًًضئ ذَلا ٍىون وزَلَ ثـاىل صخهيًا وهؼرًيا , وا٢كعوز ا٢كضايه تخعوٍٍص رٛك

.  وبٔما من ظوز ظوزت كري مضاٍ ما ذَق زتَ, وٕان اكن تفـهل خمعئًا,, تشٛك ٔبصسمه ؿشااب ؤبؾؼم ؾلاابً  فلري ذاذي يف مـىن من ضايه زتَ تخعوٍٍص

ًَا؟ كِي: لهتامَ هفسَ ؾيس من ؿاٍن ثعوٍٍص ٔبهَ ذمن كعس تشٛك ا٢كضاُات فٕان كِي: وما اًوخَ اٙكى جتـهل تَ خمعئًا ٕارا ٠ك ٍىن يف ثعوٍصت ًصتَ مضا ُ

.  ًصتَ, ٕار اكن اًفـي اٙكى ُو ذًَي ؿىل ا٢كضاُات مٌَ ػاًُصا, والاؾخلاذ اٙكى ُو ذالف اؾخلاذ ا٢كضايه ابظن ل ًعي ٕاىل ؿَمَ زاءٍو

 اجن مسـوذ مفثَت يف ألزط مثال ؾعفوز فْضة ًسي(.اُؼ وكس زوى ألمعش ؾن ؾٌلزت جن معري كال: نيت خاًًسا ؾيس زخي من ٔبحصاة

ُات كَت: وما ٔبحس يَ من تٍصص ؤبذكَ من ثـحري ما وضفَ إلمام اجن تعال يف اًفصق تني من ٍىفص ومن ل ٍىفص ابًخعوٍص فاٙكي  ٠ك ًلعس ا٢كضا 

 ٍىون تفـهل رٛك فاسلًا مصحىدًا ًىدريت وٝك ا٢كس خـان.

َُِو فَاِسٌق ظاحة رهة هحري ول ٍىفص :)(91/ 14شسح َطًِ( ) ٚقاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ يف) اَت فَ َُ َحاَذَت َوَل اًُْمَضا ـِ ا َمْن ًَْم ًَْلِعْس هِبَا اًْ فَبَمَّ

ايِص(. اُؼ ـَ  َنَسائِِص اًَْم

و ًـَي سخة رٛك :)"ٔلهَ ذَق وزَق ٝك, ؤلن ا٢كضاُات ل ٌضرتظ فَِ  قاٍ ايعال١َ ابٔ ايعجُٝني زمح٘ اهلل شا ُو رس ا٢كسبٌٔك, ُو اًلعس, ُو

ِشا ًو ٔبن ٕاوساان ًخس ًخسا خيخط ابًىفاز مث كال: ٔبان ل ٔبكعس اًدض حَ هبم, هلول: اًدض حَ مٌم حاظي  ٔبزذثَ مفىت حعَت ا٢كضاُات زخت حوكِا, ًو

ا ٔبو ما ٔبص حَ رٛك وكال: ما ٔبزذث اًدض حَ , كَيا هل: كس حعي اًدض حَ, سواء ٔبم ٠ك حصذٍ, ونشٛك ًو ٔبن ٔبحسا جض حَ ابمصٔبت يف ًحاسِا ٔبو يف صـُص

, ٔبزذثَ ٔبم ٠ك حصذٍ" ؤلن " اْكنك ٕارا ؿَق ؿىل وظف ثـَق تَ, مفىت وخس اًوظف وخس اْكنك, وا٢كعوز ٕارا ظيؽ اًعوزت تللت ا٢كضاهبة تعيـَ

وذ ؤبثلن. وهبشا ثـصف سلوظ ما ميوٍ تَ وٕان ٠ك ًيوُا, وا٢كعوز يف اًلاًة ل خيَو من هَة ا٢كضاُات, وٙكٛك جتسٍ ًفرص تعيـَ لكٌل اكهت اًعوزت ٔبح

ِشا ًو معي  تـغ من ٌسدس َف اًخعوٍص من ٔبن ا٢كعوز ل ًٍصس مضاهبة ذَق ٝك؛ ٔلهيا هلول هل: ا٢كضاهبة حعَت مبجصذ ظيـم صئت ٔبم ٔبتُت. ًو

٠ك ًلعس ا٢كضاهبة".خشط معاًل ٌض حَ معي خشط بٓدص ًلَيا حنن ومجَؽ اًياش: ٕان معي ُشا ٌض حَ معي راك وٕان اكن ُشا اًـامي 
 

"ٍلوغ  زاحؽ

 (1026/  10(و )264/  2فذاوى وزسائي اجن ؾثميني ")

1
ورٛك من ٔبؾؼم اًؼ١ك نٌل ثلسم يف حسًر ٔبيب ) ا٢كضاُات خبَق ٝك ثـاىل( يه -ٔبي اًخعوٍص –ؿٍك اًخحصمي ) قاٍ ايعال١َ ايتٛجيسٟ زمح٘ اهلل( 

 /ظ مىذحة إلمام مس١ك[34]ٕاؿالن اًيىري ضٍُصصت  وا٢كضاُات: يه ا٢كضاهبة وا٢كٌلزٍك(.اُؼ 
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ِ ؾَ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَْ ؼؼؼؼؼخِبَ  يَّ ؼؼؼؼؼؼؼَوحَ زَّ ؼؼؼؼِق اٟكَّ
(1)

» 

                                                                                                                                                                                                     

  "ا٢كض هبون خبَق ٝك": 5)كوهل  (:372-371/ 1ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ دقٝل ايعٝد زمح٘ اهلل يف " إسهاّ األسهاّ " )

ُس ًيا ٔبن هرصف يف اًيعوض ا٢كخؼاُصت ا٢كخضافصت مبـىن دِايل ميىن  شٍ ؿٍك ؿامة مس خلٍك مٌاس حة ل ختط سماان ذون سمان ًو ٔبن ٍىون ُو ُو

و اًدض حَ خبَق ٝك(. اُؼ  ا٢كصاذ مؽ اكذضاء اٌَفغ اًخـََي تلرٍي ُو

نٌل وكؽ رٛك ًلوم هوخ وٌَيعازى وكريمه من  اًخعوٍص رًزـة ٕاىل ؾحاذت اًعوز)وٌَخحصمي ؿٍك ٔبدصى ويه ٔبن : ٚقاٍ ايعال١َ ايتٛجيسٟ زمح٘ اهلل

 ا٢كرشنني.

 ألظوًَني.واٙكزائؽ ًِا حنك اًلاايث نٌل ُو ملصز ؾيس 

 وٌَخحصمي ٔبًًضا ؿٍك اثًثة ويه اًدض حَ ابًيعازى وا٢كرشنني واثحاغ سًهتم.

ٔبهَ كال من جض حَ تلوم فِو مهنم: ولك واحست من ُشٍ اًـَي اًثالج حىفي وحسُا يف تصمي اًخعوٍص فىِف  4وكس زخت ؾن اًييب 

 /ظ مىذحة إلمام مس١ك(.١34ك(. اُؼ ]ٕاؿالن اًيىري ضوكس احمتـت لكِا فَِ فِشا ذما ًٍزس اًخحصمي صست وثلًََؼا وٝك ٔبؿ
1

  كخت عصيصة:(  

من اًـَي اًيت حصم اًخعوٍص ٔلخَِا مبا ٔبوزذٍ تـضِم من " ٔبن اًخـََي هبشا ًلذيض مٌؽ تصمي ثعوٍص   -ا٢كضاُات–كَت: ل مييؽ ٔبن حىون ُشٍ اًـٍك

 .اًضمس واًلمص واّكحال واًضجص وكري رٛك من كري رواث ألزواخ 

]ا٢كوسوؿة ص واًثان : ٔبن اًخـََي تشٛك ًلذيض ٔبًًضا مٌؽ ثعوٍص ًـة اًحياث واًـضو ا٢كلعوغ , وكري رٛك ذما اس خثٌاٍ اًـٌَلء من كضَة اًخحصمي" اهؼ

 ([104/  12) -اًفلَِة اًىوًدِة 

 واّكواة من رٛك :

و:  ٔبن اٍهنىي ًلؽ ؿىل ما دععخَ ٔبذٌك اًرشغ من معوم ُشٍ اًـٍك ُو

 رواث ألزواخ نٌل وزذ يف حسًر اجن ؾحاش ؤبيب ٍُصصت وكرٍي من ٔبن ثعوٍص اًضجص ؤبمثاهل ذما ُو من كري رواث ألزواخ  ما اكن من

 خائز ل حمؼوز فَِ.

 .ا ما ٠ك ٍىن فهيا حمؼوز مس خلي  ؤبما ابيق ألؾضاء فال حصمة يف ثعوٍُص

 ز وؾن اختارُا وما خاء من اًيط ؿىل تصمي رٛك من ألحاذًر " معوم اٍهنىي ؾن ظياؿة اًعو  ؤبما اًصٔبش فـىل اًلول اًصاحج  ٌضمهل

ي ( ثعوٍص اًصٔبش وحسٍ ًلول اجن ؾحاش زيض ٝك ؾهنٌل : ) اًعوزت اًصٔبش فٕارا كعؽ اًصٔبش فَُس يه ظوزت ( . زواٍ ٔبتو ذاوذ يف ) نخاة ا٢كسائ

حصَح ؿىل سسظ اًحزازي . كال ٔبتو ذاوذ : ومسـت ٔبمحس ًلول  إبس ياذ حصَح ؿىل سسظ اًحزازي . وزوى ٔبتو ذاوذ ٔبًًضا ؾن ؾىصمة حنوٍ وٕاس ياذٍ

 : اًعوزت اًصٔبش . 

ي ٌَييب  فٕارا وخس اًصٔبش يف ",": " ُمْص جصٔبش اٍمتثال فََلعؽ فِعري وَِئة اًضجصت " . ففـي زسول ٝك4وألظي يف ُشا كول خرًب

اًخعوٍص ووحة كعؽ اًصٔبش وٕاساًخَ ٕان ٔبمىن رٛك وٕان ٠ك متىن ٕاساًخَ فٕاهَ جية ظمسَ معاًل مبا خاء يف حسًر ؿًل زيض  يف اًعوزت وكؽ ا٤كشوز

 ([.مؽ ثرصف ٌسري.132( و)124]"تصمي اًخعوٍص" ض)ٝك ؾيَ ٔبن زسول ٝك ؟ كال : " ل ثسغ ظوزت ٕال ظمس هتا ".

  اس خسل هبشا اْكسًر ؿىل حواس اختار ظوز اًحياث واٌَـة من ٔبخي ًـة زيكال اْكافغ اجن جحص يف فذح اًحاؤبما ًـة اًحياث (:

ن اًحياث هبن, ودط رٛك من معوم اٍهنىي ؾن اختار اًعوز وتَ حزم ؾَاط وهلهل ؾن أكِوز ؤبهنم ٔبخاسوا تَؽ اٌَـة ٌَحياث ًخسٍزهبن من ظلُص

 ؿىل ٔبمص تَوهتن ؤبولذُن.

جن تعال وحىك ؾن جن ٔبيب ًسس ؾن ماٛك ٔبهَ هٍص ٔبن ٌضرتي اًصخي لتًذَ اًعوز ومن مث زحج اٗكاوذي ورُة تـضِم ٕاىل مًسود وٕاًََ مال ا :كال

سي ٔبهَ مًسود وكال اًحهيلي تـس ختصجيَ زخت اٍهنىي ؾن اختار اًعوز فِحمي ؿىل ٔبن اًصدعة ًـائضة يف رٛك اكن كدي اًخحصمي وتَ حزم اجن اّكو 
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 بٝإ إٔ ايصٛس َٔ رسائع ايؼشى

طحتكٝل ٚختسٜر :أمحد ش٠ٖٛ ٚأمحد  (434)يف صشٝش٘ زقِقاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل  (:2/3)

َِ  عٓا١ٜ /داز ايهتاب ايعسبٞص: َضاِم ْجِن ُؾْصَوَت َؾْن َبِتَ ُِ اَن َؾْحَسُت َؾْن  ٌس كَاَل َبْذرَبَ زَيَا ُمَحمَّ ْن َحسَّ ع 
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ِ  ع  ًَِصُسوِل اٟكَّ َنِيَُسًة َزَبهْتَا ِتبَْزِط اًَْحخََضِة ًَُلاُل ًََِا َماِزًَُة ,  - -َرَنَصْث 

 ِ َوِز , فََلاَل َزُسوُل اٟكَّ َرا َماَث ِفهِيُم »  - -فََشَنَصْث هَلُ َما َزَبْث ِفهيَا ِمَن اًعُّ
ّ
َئَِم كَْوٌم ا ْحُس ُبًو ـَ اًْ

ًُِح  ا ًُِح  -اًعَّ ا ُخُي اًعَّ اُز اًَْزَِْق  -َبِو اًصَّ َئَِم سِسَ َوَز , ُبًو َِ ثِْٜكَ اًعُّ ُزوا ِفِ ٍِ َمْسِجًسا , َوَظوَّ تَيَْوا ؿىََل كرَْبِ

 ِ  «. ِؾْيَس اٟكَّ

مُي ْجُن ُموىَس َبْذرَبَ (4920)زقِ(:قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل 2/4)  ُِ ْجَصا
ّ
زَيَا ا َضاٌم َؾِن اْجِن َحسَّ ُِ اَن 

:  ُحَصًٍْج َوكَاَل َؾَعاٌء َؾِن اْجِن َؾحَّاٍش 
(1)

َصِة »    ـَ َّيِت اَكهَْت يِف كَْوِم هُوخٍ يِف اًْ َظاَزِث اَلْواَثُن اً

                                                                                                                                                                                                     
كدي اًخحصمي وٕال فلس ٌسمى ما ًُس تعوزت ًـحة وهبشا حزم اْكَميي فلال ٕان اكهت ظوزت اكًوثن ٠ك جيز  وكال ا٢كيشزي ٔبن اكهت اٌَـة اكًعوزت فِو

 وٕال خاس( اىهتىى ا٢كلعوذ ذما رهٍص اجن جحص زمحَ ٝك ثـاىل.

 ؤبحسن ُشٍ ألكوال ؤبكصهبا ٕاىل اًعواة كول ا٢كيشزي واْكَميي(. قاٍ ايعال١َ ايتٛجيسٟ زمح٘ اهلل :)

([ 90-85اهؼص ]اؿالن اًيىري ض) -ؤبخاة زمحَ ٝك توحوٍ مفحمة كوًة حنو اًامثهَة
- 

ؿىل من حّوس اختار ظوز اًحياث واس خثىن رٛك من معوم 

حًا يف موضـَ -اٍهنىي ؾن اختار اًعوز زول مث كال تـس اىهتاءٍ من ُشٍ ألوخَ:) ومبا كصزثَ يف ُشا اًفعي ٍ -وس َبئت هلهل ٕان صاء ٝك ثـاىل كًص

خخني ٔبًًضا تعالن كول من ٔبخاس اختار اٌَ ة, ًو خخني اًعواة ًلك مٌعف مؤثص ٕلثحاغ اًس ية اًيحًو ـة إلصاكل ؾن ًـة ؿائضة زيض ٝك ؾهنا ًو

 من اًعوز ا٤كصمة وٝك س ححاهَ وثـاىل ٔبؿ١ك(اُؼ.

وحصحَ ؤبصاز ٕاىل حصخَ  زواٍ إلمام اًحزازي يف حصَحَ اٙكي ُو ٔبحص نخاة تـس نخاة ٝك له  ك  السفع[و ]ألاثس صحي   ُشا ( 1

ًعيـان مجؽ من ألمئة واْكفاع اكًحزازي واٗكازكعين واْكامك وآكعَة اًحلساذي وص َخ الاسالم واٙكُيب واجن اًلمي واجن اًوسٍص, واجن اْكجص وا

 .ؿَهيمواًضواكن ؤبمحس صاهص وألًحان زمحة ٝك 

ٌل ؤبؿهل تـغ اْكفاع ٔكيب مسـوذ اٗكمضلي اك ٍلي ٕلٍصاذاث. إبرن ٝك وسًٌاكش؛  واًلسان وكرُي  ما ٔبوزذ ؿَََ من الاهخلاذاث يف س يسٍ ُو

( ظ/ا٢كىذة 90/  5) "حفة ألسساف مبـصفة ألظصافيف " ٖـ(742قاٍ مجاٍ ايدٜٔ أبٛ اذتذاز ٜٛضف بٔ عبد ايسمحٔ املصٟ )املتٛف٢ : 

سالسم : )كال ٔبتو مسـوذ: ُشا اْكسًر اٙكي كدهل يف ثفسري اجن حص،ج, ؾن ؾعاء آكصاسان, ؾن اجن ؾحاش, واًحزازي ػيَ اجن ٔبيب زابخ, الٕ 

 واجن حص،ج ٠ك ٌسمؽ اًخفسري من ؾعاء آكصاسان, ٕامنا ٔبذش اًىذاة من اتيَ امسَ ؾامثن جن ؾعاء وهؼص فَِ وزوى. 
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ام جن ًوسف كال: كال يل اجن حص،ج: سبًٔت ؾعاء ؾن اًخفسري من اًحلصت وبٓل معصان؟ فلال: اؾفين من ُشا. كال وكال ؿًل جن ا٢كسًين: مسـت ُض

ٔبهَ ؾعاء ُضام: فاكن تـس ٕارا كال: ؾعاء, ؾن اجن ؾحاش كال آكصاسان. كال ُضام: فىذحيا ما نخخٌا, مث مََيا. كال ؿًل: ًـين نخخٌا )ما نخخٌا( 

٢كسًين: وٕامنا نخخت ُشٍ اًلعة ٔلن َلس جن زوز اكن جيـَِا ؾعاء, ؾن اجن ؾحاش فؼن اٙكٍن محَوُا ؾيَ ٔبهَ ؾعاء جن ٔبيب آكصاسان. كال ؿًل جن ا

 زابخ(.

 خ  ت الا خ اداث جنح س عل  :
 ٔبن ؾعاء اٙكي يف إلس ياذ ًُس اجن ٔبيب زابخ تي ُو ؾعاء آكصاسان واجن حص،ج ٠ك ٌسمؽ مٌَ يف اًخفسري وٕامنا ٔبذش اًىذاة من اتيَ ؾامثن ألول:

و  ٠ك ٌسمؽ من اجن ؾحاش فِىون اْكسًر مٌلعـًا من موضـني. -ٔبي آكصاسان -جن ؾعاء وهؼص فَِ وزوى ؛ ُو

 (تخرصحي ؾعاء آكصاسان.2/320إلس ياذ ًُس اجن ٔبيب زابخ ما خاء ؾيس ؾحس اًصساق يف اًخفسري")ذما ًحنّي ٔبن ؾعاء اٙكي يف  اًثان:

  يساداث يكى : يوال ىاب عن هر

 فِىون اّكواة ؾيَ من وحوٍ:أما  يساد ألاول:  

 الىجه ألاول:
اًصخال ا٢كصحوغ ٕاٍهيم يف ُشا اًفن ومن اٙكٍن اىهتت زئاسة ٔبن إلمام اًحزازي نٌل ُو مـَوم من فصسان ُشا اًحاة )ٔبؾين اًـَي( وحفاػَ وظَازفة 

 (ظ/ ذاز اًىذة اًـَمَة.369/  1اًـ١ك يف ُشا اًحاة)هلس ألحاذًر(نٌل رهٍص إلمام اًسمـان زمحَ ٝك يف" كواظؽ ألذٌك ")

ـىن اًـَي واًخازخي ومـصفة ألساهَس هحري ٔبحٍس )و٠ك ٔبز ٔبحسًا ابًـصاق ول خبصاسان يف م ست٢ قاٍ عٓ٘ اإلَاّ أبٛ عٝط٢ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل:

 ٔبؿ١ك من َلس جن ٕاسٌلؾَي زمحَ ٝك ( .

: )) ما زٔبًت تت ٔبذمي ُشٍ اًسٌلء ٔبؿ١ك ابْكسًر ول ٔبحفغ هل من َلس جن ٕاسٌلؾَي اًحزازي ! ((اهؼص  زمح٘ اهلل ابٔ خصمي١اإلَاّ ٚقاٍ 

 مىذحة اًصصس( ظ/ 500, 343/  1"سسخ ؿَي اًرتمشي " لجن زحة  )

( ٚأبٛ بهس ارتطٝب ايبػدادٟ 70-69/  52ابٔ عطانس يف "تازٜخ دَصل " ) -زمحُٗا اهلل  -ْٚكٌ اإلَاَإ اذتافظإ 

نيا ؾيس َلس جن ٕاسٌلؾَي اًحزازي جفاء مس١ك جن اْكجاح فسبهٔل ؾن  ؾن ٔبمحس جن محسون اْكافغ ًلول ( :)29-28/  2"تازٜخ بػداد" )

يف رسًة ومـيا ٔبتو ؾحَست فلال َلس جن ٕاسٌلؾَي حسزيا جن 4ؾن ٔبيب اًزتري ؾن خاجص كال تـثيا زسول ٝك  حسًر ؾحَس ٝك جن معص

س كال حسزين ٔبيخ ٔبتو جىص ؾن سَامين جن تالل ؾن ؾحَس ٝك ؾن ٔبيب اًزتري ؾن خاجص اًلعة تعوهل فلصا ؿَََ اوسان حسًر جحاح جن  َلس ٔبيب ٔبٌو

ال حسزين سَِي جن ٔبيب ظاُك ؾن ٔبتََ ؾن ٔبيب ٍُصصت كال نفازت ا٣كَس ٕارا كام اًـحس ان ًلول س ححاهم اٌَِم ؾن جن حص،ج ؾن موىس جن ؾلدة ك

وحبمسك اصِس ان ل اهل الا ٔبهت اس خلفصك ؤبثوة ٕاًَم فلال هل مس١ك يف اٗكهَا ٔبحسن من ُشا اْكسًر جن حص،ج ؾن موىس جن ؾلدة ؾن سَِي 

كال هل َلس ل الا اهَ مـَول فلال مس١ك ل ٕاهل الا ٝك وازثـس وكال ٔبذربن تَ كال اسرت ما سرت ٝك فان ُشا ًـصف هبشا إلس ياذ يف اٗكهَا حسًثا 

حسًر خََي زواٍ آكَق ؾن جحاح جن َلس ؾن جن حص،ج فاُك ؿَََ وكدي زٔبسَ واكذ ٔبن ًحًك مس١ك فلال هل ٔبتو ؾحس ٝك ٔبنخة ٕان اكن ل تس 

َة كال حسزين موىس جن ؾلدة ؾن ؾون جن ؾحس ٝك كال كال زسول ٝك  حسزيا موىس جن ٕاسٌلؾَي كال نفازت ا٣كَس فلال 4هحبأن ُو

 هل مس١ك ل ًحلضم الا حاسس ؤبصِس ٔبن ًُس يف اٗكهَا مثٜك(. 
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يف " فتض مح٘ اهلل اذتافظ ز نُا قاٍ عٓ٘ فٕارا اكن اًحزازي راك فال خيفى ؾيَ مثي ُشا اًـٍك ا٤كىِة ؾن  ص َزَ ؿًل جن ا٢كسًين  واٙكي 

رٛك حىت اكن ًلول ما اس خعلصث هفيس ؾيس ٔبحس  وؾيَ ٔبذش اًحزازي)اكن ٔبؿ١ك ٔبكصاهَ تـَي اْكسًر  (ط/ داز املعسف١ :347/  1ايبازٟ " )

َي ٕال ؾيس ؿًل جن ا٢كسًين ومؽ رٛك فاكن ؿًل جن ا٢كسًين ٕارا تَلَ رٛك ؾن اًحزازي ًلول ذؾوا كوهل فٕاهَ ما زٔبى مثي هفسَ واكن َلس جن حي

صي وكس اس خفاذ مٌَ رٛك اًض َزان مجَـا وزوى اًفصجصي ؾ ن اًحزازي كال ما ٔبذذَت يف اًعحَح حسًثا اٙكًُل ٔبؿ١ك ٔبُي ؾرصٍ تـَي حسًر اًُز

 ٕال تـس ٔبن اس خرصث ٝك ثـاىل وثَلٌت حصخَ وكال مًك جن ؾحس ٝك مسـت مس١ك جن اْكجاح ًلول ؾصضت نخايب ُشا ؿىل ٔبيب سزؿة اًصاسي فلك

 ما ٔبصاز ٔبن هل ؿٍك حصنخَ (. اُؼ.

 فٕارا ؿَمت ُشا!!...كَت:

حسًثٌا ُو اجن ٔبيب زابخ مك تٌُّا رٛك يف الاحوتة ا٢كخلسمة ٕارن فال مسذي ًلول: )ٔبن اجن حص،ج ٠ك ٌسمؽ فاؿ١ك ٔبن ؾعاء اٙكي يف  الىجه الثاني:

ظاحة ؾن وكاتت ُشا اًيىذة  –ؾن اًخفسري اًحلصت وبٓل معصان من ؾعاء آكصسان وآكصسان ٠ك ٌسمؽ من اجن ؾحاش( فٌحن مذفلون ؿىل رٛك 

(: )وُشا إلٍصاذ ل ًْضان ٔبتسًا ٕار زواًة  100اكش ُشا إلٍصاذ اٙكي ُو يف كري حمهل وكال يف )ض/حِر رُة ًي -ٔبظَحَ ٝك–"سخِي اًصصاذ" 

شا ذًَي ؿََيا..(ٕاِك وكال يف )ض/ (: )وُشا َلول ؿىل ظَة 101اًحزازي ا٢كشهوزت يه يف "سوزت هوخ" ل يف "سوزت اًحلصت" ٔبو "بٓل معصان" ُو

معصان وذًَيا ؿىل ُشا : زحوث تسًر ؾعاِء اجن حص،ج تخفسري اًحلصت ابًس يس اًعحَح وزحوث مساءٌك تسًثَ ثيشء خمعوض يف سوزت اًحلصت وبٓل 

مث رهص مثاهَة مواضؽ(اُؼ كَت: الكم ا٢كيخلسٍن ا٢كس خسًني تلول ؿًل ا٢كسًين مذوخَ ؿىل سٌلغ اجن حص،ج ؾن اًخفسري اًحلصت وبٓل معصان -اجن حص،ج هل

شا ًًدلي ٔبن ًخًدَ هل نٌل ُو رصحي يف الكم ٔبيب مسـوذ اٗكمضلي , احة  من ؾعاء آكصاسان ل اجن ٔبيب زو ـهلُو ٠ك ًفِم إلٍصاذ,   -ُساٍ ٝك – ًو

ٕارا خاء واحس ًيفي جياة تَ زحوث تسًر ؾعاِء اجن حص،ج تخفسري اًحلصت ابًس يس اًعحَح وزحوث مساءٌك اجن حص،ج هل فِشا  -ٔبظَحَ ٝك-ٔبما رهٍص

س ما كصزثَ ٔبن ا٢كيخلسٍن  جن حص،ج تخفسري اًحلصتاجن ٔبيب زابخ لتسًر ؾعاِء سًا من اْكفاع ًيفي زحوث و٠ك ٔبزى اح زحوث رٛك. ا, وذما ًًؤ وكرُي

ُشا ٔبمص؛ ؤبمص اثن  يف "سوزت اًحلصت" ٔبو "بٓل معصان" ًِشا اْكسًر ٠ك ًشهصوا يف اهخلاذاهتم :)ٔبن اجن حص،ج ًُس هل سٌلغ ؾن  ؾعاء جن ٔبيب زابخ 

ة جحهتم يف ٕازحاث ٔبن ُؤلء  " اًخفسري" ٔبن ؾعاء اٙكي يف إلس ياذ ًُس اجن ٔبيب زابخ ما خاء ؾيس ؾحس اًصساق يف ا٢كيخلسٍن ٢كا احذاحوا ٕاىل ثلًو

ىن ٠ك حيعي رٛك لكَ وٝك تخرصحي ؾعاء آكصاسان اكن ُشا اكفًِا يف ثضـَف الاس ياذ ؛ ًو  ؛ تي ًلاًوا :) اجن ٔبيب زابخ ٠ك ٌسمـَ اجن حص،ج ( ًو

 ٔبؿ١ك.

) ول ًًدلي اْكنك ؿىل اًحزازي ابًومه مبجصذ ( ط/ داز ايفهس: 191/  7) "تٗرٜب ايتٗرٜب "فًٗرا ْكٍٛ َا قاي٘ اذتافظ  زمح٘ اهلل يف

ول رٛك ٔلدصح يف  ُشا الاحامتل ل س امي واًـٍك يف ُشا حمىِة ؾن ص َزَ ؿًل جن ا٢كسًين فألػِص تي ا٤كلق ٔبهَ اكن معَـا ؿىل ُشٍ اًـٍك ًو

 اُؼاًخفسري مجٍك من ُشٍ اًًسزة و٠ك ًلذرص ؿىل ُشٍن اْكسًثني ذاظة وٝك ٔبؿ١ك ول س امي ٔبن اًحزازي كس رهص ؾعاء آكصاسان يف اًضـفاء(.

 فٕارا ؿَمت ُشا!!...كَت:

 الىجه الثالث:

َ فاؿ١ك ٔبن اًحزازي زمحَ ٝك ٍصى ضـف ؾعاء آكصسان ؤبن ؿامة ٔبحاذًثَ ملَوتة نٌل هلي ؾيَ اًرتمشي يف" ؿَي اًىدري" وكس رهٍص يف نخات

ازكعين اكٗك "اًضـفاء اًعلري" فهبشا ل يشء هل يف حصَح اًحزازي نٌل كاهل إلمام اٙكُيب يف "اتزخي إلسالم" فَِشا ٠ك ًشهص اْكفاع ٔبهَ من زخاهل 

 واّكَان واْكامك واًالًاكيئ واًالكابري وكريمه نٌل رهٍص اْكافغ يف " هتشًة اٍهتشًة " ٕال حافغ ا٢كزي ومن ثحـَ اكًـصايق. 
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:)ما ؿَمت من رهٍص يف زخال اًحزازي سوى ا٢كزي فٕاهَ  ( ط/داز املعسف425١/  1يف "َكد١َ فتض ايبازٟ " )زمح٘ اهلل  قاٍ اذتافظ 

ان شًة وثـَق ابًلعة اًيت رهصانُا ( وثحـَ اكًـصايق وثـَلوا يف ُشا اًلعة اًيت وكؽ فهيا اًخياسغ يف ؾعاء ُي ُو اجن ٔبيب زابخ او آكصسرهٍص يف اٍهت

ُس لحس ان ًسؾي ٔبهَ آكصسان ٔلهَ موضؽ ىزاغ وًُس من اًخحلِق الاس خسلل تواضؽ اًزناغ ؿىل اًزناغ نٌل ُو مـَوم.  ًو

 .. كَت:فٕارا ؿَمت ُشا !!.

 الىجه السابع:

 فاؿ١ك ٔبن إلمام اًحزازي زمحَ ٝك صسًس اًخحصي ًصواايث اجن حص،ج ؾن ؾعاء ومن ٔبمثٍك رٛك:

ُس جُْن ًُوُسَف َؾْن َوْزكَاَء َؾِن 2747(: " ل وظَة ًوازج "زمق )6ما رهٍص يف نخاتَ" اًوظااي" ابة) -1 زَيَا ُمَحمَّ ٍَح َؾنْ ( كال: َحسَّ َؾِن  َؾَعاءٍ  اجِْن َبىِب جَنِ

يَ   اجِْن َؾحَّاٍش  ـَ ُ ِمْن َرِٛكَ َما َبَحةَّ , فََج ٍِْن , فًَََسَخ اٟكَّ ٌََِْواِٗكَ ٌََِْوَٗكِ , َواَكهَِت اًَْوِظََُّة  َي كَاَل اَكَن اًَْماُل  ـَ َنِص ِمثَْي َحغِّ اُلهْثَُنَْيِ , َوَح ٌِٚكَّ  

سُ  ًِلُكِّ َواِحٍس ِمهْنَُما اًسُّ تَُؽ(ًَِلتََوٍِْن  ْعَص َواًصُّ ْوحِ اًضَّ ٌَِزَّ تَْؽ , َو ٌََِْمْصَبِت اًثُُّمَن َواًصُّ َي  ـَ  .َش , َوَح

: )وزوى اٗكازكعين من ظًصق جن حص،ج ؾن ؾعاء ؾن جن ؾحاش (ط/َهتب١ داز ايطال456ّ/  5فتض ايبازٟ )زمح٘ اهلل  قاٍ اذتافظ 

تَاهَ وزخاهل زلاث الا ٔبهَ مـَول فلس كِي ٔبن ؾعاء ُو آكصسان وٝك ٔبؿ١ك ؤكن  مصفوؿا ل جتوس وظَة ًوازج الا ٔبن ٌضاء اًوززة نٌل س َبئت

و جن ٔبيب زابخ ؾن جن ؾحاش حسًر اًحاة( واْكسًر تَفغ)ل جتوس اًوظَة  ق ؾعاء ُو اًحزازي ٔبصاز ٕاىل رٛك فرتمج ابْكسًر ؤبدصح من ظًص

ذاز ا٢كـصفة: كال: ان ٔبتو جىص اًيُساتوزي ان ًوسف جن سـَس ان جحاح  (ظ/97/  4( )89ًوازج ٕال ٔبن ٌضاء اًوززة ( ٔبدصخَ اٗكازكعين سًٌَ زمق )

ىشا رصخ ٔبتو ذاوذ ٔبهَ آكصسان فلال يف "ا٢كصاس َي" )ض/  مص 349( زمق )256ان جن حص،ج ؾن ؾعاء ؾن جن ؾحاش مصفوؿًا ُو ـْ ( حسزيا ٔبتو َم

 ؾن اجن ؾحاش مصفوؿًا . ناجن حص،ج ؾن ؾعاء آكصاسإاسٌلؾَي جن ٕاجصاُمي حسزيا جحاح ؾن 

ق اجن حص،ج فلس ٔبدصخَ اٗكازكعين يف سًٌَ ) كال: ان ؾحَس ٝك جن ؾحس اًعمس جن  ( ظ/ذاز ا٢كـصفة152/  4ؤبًضًا خاء مرصحًا  من كري ظًص

 ؾن ؾىصمة ؾن جن ؾحاش مصفوؿًا. ًووس جن زاصس ؾن ؾعاء آكصاسانا٢كِخسي ان َلس جن معصو جن ذاٗك ان ٔبيب ؾن 

زازي تي ي ُشا ا٢كوضؽ ًسزك ا٢كخبٔمي ٔبن زواًة جن حص،ج يف ُشا اْكسًر ؾن ؾعاء ا٢كشهوز ٕامنا ُو آكصسان ل اجن ٔبيب زابخ فَِشا ٠ك خيصهجا اًحمفث

و ضـَف ؾيسٍ مث ٔبدصهجا اب٢كـىن ؾن ظًصق اجن ٔبيب  ة مبخهنا ٕاصازت ٕاىل ٔبهنا ًُست ؿىل سسظَ ٔلن فهيا آكصسان ُو جنَح ؾن ؿسل ؾهنا ٕاىل اًخحًو

ة ثسل ٔبن اجن ٔبيب جنَح ٍصوي ُشا اًعًصق ؾن ؾعاء جن ٔبيب زابخ ل آكصسان وٕال مفا يه ية كًو شا كًص  ؿٍك ؾعاء ؾن اجن ؾحاش زيض ٝك ؾيَ  ُو

حَ تَفؼَ متامًا.  ؿسل اًحزازي حصنَ حسًثًا ًوافق ثحًو

 فٕارا ؿَمت رٛك !!..كَت:

 :خامعالىجه ال

)كال ؾعاء( فِو اظعالخ ذاض تَ  ًـين تَ ما مسـَ من ؾعاء جن ٔبيب زابخ وتَان رٛك ما زواٍ  إلمام ٔبتو جىص ٔبمحس فاؿ١ك ٔبن اجن حص،ج ٕارا كال: 

ري جن حصٍة يف "اًخازخي اًىدري") ان ,ؾن اجن 858( زمق )250/  3جن ٔبيب دِمثة ُس ََي جن سـَس اًْلَعَّ زَيا ٕاجصاُمي جن َؾْصؾصت , كال: حسزيا حَيْ ( َحسَّ

 كال : ٕارا كَت : "كال َؾَعاء" فبأن مسـخَ مٌَ ,وٕان ٠ك ٔبكي مسـت( .اُؼُحَصًْج, 
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)و٢كا اكن مثي ُشا اًيط كاُصة ػِص اًلٌلزي  (:887/  3" )4يف "أصٌ صف١ صال٠ ايٓيب زمح٘ اهلل  ٚقاٍ ايعال١َ األيباْٞ 

ض  2( :" ؾيـيَ اجن حص،ج نٌل يف " معيف ؾحس اًصساق " )ح 14ومن اكن ؿىل صالكخَ من ٔبُي ألُواء ؛ فلس اكجص ؿىل ؿاذثَ ؤبؿهل تلوهل )ض 

 ( , واجن حص،ج مسًس ؛ فال ًلدي ما ؾيـيَ " .204

َُ مٌَ , وٕان ٠ك ٔبكي : واّكواة من وهجني : ألول : هـم ؛ اجن حص،ج  ىن كس حص ؾيَ ٔبهَ كال : " ٕارا كَُت : كال ؾعاء ؛ فبأن مسـخ مسًس , ًو

ـي ُشا من  -نٌل ُو اًؼاُص  -)مسـُت( " .فٕارا كِي : يف كوهل : " ؾن ؾعاء " ٔبهَ نلوهل : " كال ؾعاء ؛ فال ًْض ؿسم ثرصحيَ ابًسٌلغ  , ًو

 ن ؾعاء ...(.اُؼألؿشاز يف ٕادصاح اًض َزني ْكسًثَ ا٢كـيـن ؾ

( " ألرانن من 36: تت ختصجيَ حسًر زمق )(ط/ َهتب١ املعازف86/  1ٚقاٍ زمح٘ اهلل يف "ايطًط١ً ايصشٝش١ " )

 اًصٔبش":)...فِشٍ فائست ُامة(.اُؼ

شٍ فائست ؾٍززت فاحفؼِا فٕان نيت يف قفٍك م(ط/املهتب اإلضال202َٞ/  5ٚقاٍ زمح٘ اهلل  يف" إزٚا٤ ايػًٌٝ ") هنا سمٌا : ) ُو

ال مث ثًهبت ًِا فإكس ٞك ؿىل ثوفِلَ . وهبا ثحني اًرس يف ٕادصاح اًض َزني ْكسًر اجن حص،ج ؾن ؾعاء مـيـيا ومٌَ ُشا اْكسًر(.  ظًو

ل فهيا ٔبهنا فِشا نٌل حصى ٔبن اجن حص،ج ٕارا ٔبظَق ًفغ )كال ؾعاء ( إبظالكِا ًـين اجن ٔبيب زابخ ٔبما ٕارا كِسُا ابٓكصسان ٔبو فالن بٓدص فِشا ل ٕاصاك

ىشا كال إلمام ٔبمحس زمحَ 351/  18وض حَ اًصحي نٌل كاًِا إلمام حيَي جن سـَس اًلعان اهؼص "هتشًة اًىٌلل" ٌَمزي ) (ظ/مؤسسة اًصساٌك ؛ ُو

.اُؼ من "هتشًة ٝك نٌل هلي ؾيَ ألثصم  :) ٕارا كال اجن حص،ج كال فالن وكال فالن ؤبذربث خاء مبيانري وٕار كال ٔبذربن ومسـت حفس حم تَ (

 ( ظ/ذاز اًفىص.359/  6اٍهتشًة " )

كَت: ؤبًضًا حفسخٌا ٕارا كال اجن حص،ج )كال ؾعاء ( إبظالكِا ٔبهنا مبـىن) مسـت ؾعاء جن ٔبيب زابحة( مفن صم يف رٛك فَُضم يف 

 كوهل)مسـت(!!.

ْ٘ ارتسضاْٞ َا أخسد٘ عبد ٕ عطا٤ املرنٛز يف سدٜح ايرٟ أخسد٘ ايبدازٟ أأ)َٚا ّٜبٔ ٖٚٛ أما  يساد الثاني: 

 ( عٔ ابٔ دسٜر عٔ عطا٤ ارتساضاْٞ عٔ ابٔ عباس ب٘(.323/  3ايسشام يف "ايتفطري" )

 فيكى  ال ىاب عنه من وجىي:

 الىجه ألاول:

 وٕامنا ٔبن اًصاوي ؾن اجن حص،ج يف حسًثٌا ُو ُضام ظاحة ؿًل جن ا٢كسًين اًلائي :) ًـين نخخٌا ما نخخٌا ٔبهَ ؾعاء آكصسان كال ؿًل جن ا٢كسًين 

م نخخت ُشٍ اًلعة ٔلن َلس جن زوز اكن جيـَِا ؾعاء ؾن جن ؾحاش فؼن اٙكٍن محَوُا ؾيَ ٔبهَ ؾعاء جن ٔبيب زابخ (.فِو دصح خمصح ثفسري الك

س جن ظاحدَ ُضام حني كال: ) فاكن تـس ٕارا كال ؾعاء ؾن جن ؾحاش كال آكصسان كال ُضام فىذحيا حِيا مث مََيا (, فاجن ا٢كسًين ؿَي زواًة َل

 زوز ذون ظاحدَ ُضام.

 :الىجه الثاني
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ُس رٛك تلاظؽ يف بٔ  ( ط/ داز ايفهس:191/  7) -يف تٗرٜب ايتٗرٜب زمح٘ اهلل  قاٍ اذتافظ   ن اًحزازي ٔبدصح ًـعاء آكصاسان )ًو

ساٌُل تي ُو ٔبمص مؼيون مث ٔبهَ ما ا٢كاهؽ ٔبن ٍىون اجن حص،ج مسؽ ُشٍن اْكسًثني من ؾعاء جن ٔبيب زابخ ذاظة يف موضؽ بٓدص كري اًخفسري ذون ما ؿ

 من اًخفسري فٕان زحوهتٌل يف ثفسري ؾعاء آكصاسان ل مييؽ ٔبن ٍىوان ؾيس ؾعاء جن ٔبيب زابخ ٔبًضا(.

ؾن ؾعاء جن ٔبيب زابخ ؾن اجن ؾحاش ٔبمت ؤبمشي من زواًة ؾحس اًصساق ؾن اجن  -من ظًصق اًحزازي -ان زواًة اًحزازي ونشا اًفاوِىي واًحلوي مؽ

شا ًلوي ؿىل ٔبهنٌل زواًخان خمخَفان "  –وكس حصت ؾيَ  –حص،ج ؾن ؾعاء آكصسان ؾن اجن ؾحاش فِىي هصواًة كذاذت  ا ؾحس اًصساق ُو اًيت رهُص

حسًر اًثلة مضاهبًا ْكسًر اًضـَف  , ل ًوخس يف اًـ١ك اًعحَح ما ًسل ؿىل ٔبن حسًر حسًر اًضـَف , و ٔبن اًثلة ومه فَِ , ٕار كس  وهن

ٍصوي اًضـَف ما ٌض حَ ٔبحاذًر اًثلاث ؿىل كاؿست " ظسكم و ُو نشوة " , فىِف جيوس مؽ رٛك ٔبن ىصذ حسًر اًثلة ٣كصذ مضاهبخَ ْكسًر 

ـىس ُو اًعواة : ٔبن هلدي من حسًر اًضـَف ما ٌض حَ حسًر اًثلة و ًوافلَ . تي ٕان اًصاوي ا٣كِول حفؼَ و ضحعَ ل اًضـَف ؟ ! تي اً

ًـصف رٛك مٌَ ٕال تـصضَ ؿىل ٔبحاذًر اًثلاث , مفا وافلِا من حسًثَ كدي , و ما ؿازضَ و ذاًفَ حصك . و ُشا ؿ١ك مـصوف يف " مععَح 

 (ظ/مىذحة ا٢كـازف.550/  1ة ألًحان )اْكسًر " اهؼص" اًعحَحة "ٌَـالم

  : الىجه الثالث

ضام جن ًوسف يف زواٍهتٌل ؾن اجن حص،ج فاًلول كول ُضام نٌل هط ؿَََ الٔ   مئة . فٕان ٔبتُُت رٛك فـَموا ٔبهَ ٕارا حعي ثـازط يف تني ؾحس اًصساق ُو

:)ان ؾحس اًصمحن ان ٔبتو (ط/ داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسب70ٞ / 9يف "ادتسح ٚايتعدٌٜ " )زمح٘ اهلل  بٔ أبٞ سامت اإلَاّ عبد ايسمحٔ قاٍ 

حس سزؿة كال مسـت ٕاجصاُمي جن موىس ًلول مسـت ؾحس اًصساق ًلول ان حسثنك اًلاىض ًـىن ُضام جن ًوسف فال ؿََنك ان لحىذحوا ؾن كرٍي زيا ؾ 

م اًثوزي اٍمين فلال اظَحوا اىل اكثحا رسًؽ آكط اًصمحن زيا ٔبتو سزؿة كال مسـت ٕاجصاُمي جن موىس ًلول مسـت ُضام جن ًوسف ًلول كس

فازاتذوىن فىٌت انخة زيا ؾحس اًصمحن ان اْكسني جن اْكسن كال سبًٔت حيَي جن مـني ؾن ُضام جن ًوسف اًعيـان فلال ٠ك ٍىن تَ تبٔش اكن 

مسـت حيَي جن مـني ًلول ُضام جن ًوسف  ُو اضحط ؾن جن حص،ج من ؾحس اًصساق زيا ؾحس اًصمحن كال كصئ ؿىل اًـحاش جن َلس اٗكوزي كال

و زلة كسم  ازخت من ؾحس اًصساق يف حسًر جن حص،ج واكن اكصٔب ًىذة جن حص،ج من ؾحس اًصساق واكن اؿ١ك حبسًر سفِان من ؾحس اًصساق ُو

كال ل ٔبؿ١ك ان ؾحس اًصمحن كال ٍىذحون كَت هل ؾحس اًصساق  سفِان اًثوزي ظيـاء فاكن زخالن ٍىذحان ُضام جن ًوسف ٔبحس اًاكثحني واًياش ل

سبًٔت ٔبىب ؾن ُضام جن ًوسف اًعيـان فلال زلة مذلن زيا ؾحس اًصمحن كال مسـت ٔباب سزؿة ًلول وسبًٔخَ ؾن ُضام جن ًوسف وَلس جن زوز 

 وؾحس اًصساق فلال اكن ُضام احصِم نخااب من اًاميهني وكال ٔبتو سزؿة مصت ٔبدصى اكن ُضام انربمه واحفؼِم ؤبثلن(.

ذاز ظ/(137/  2) " واًخـسًي ٕاضافة ٕاىل ٔبن اًصاوي ؾن ُضام جن ًوسف ُو ٕاجصاُمي جن موىس اًصاسي اٙكي كال ؾيَ اجن ٔبيب حامت يف "اّكصخ

 ىنا اؿ١ك ل نخاتة من الا حيسج ل مٌَ حسًثا ؤبحص صُدة ٔبىب جن جىص ٔبىب من ٔبثلن موىس جن ٕاجصاُمي ًلول سزؿة ٔباب : )مسـت ٕاحِاء اًرتاج اًـصيب

 حـفص ٔبىب من ٔبثلن وُو اًثلاث من موىس جن ٕاجصاُمي ًلول ٔبىب مسـت ظاُك جن ظفوان من واحفغ ٔبثلن وُو حفؼَ من حسًثا مخسني ؾيَ نخخت

 أكال(.اُؼ

 من ؿىل ًيىص ٔبمحس واكن: :)كَت معحـة ذائصت ا٢كـازف اًيؼامِة, اًِيسظ/(163/  3) " اٍهتشًة ؤبزىن ؿَََ اْكافغ ثضست ثوكَِ كال يف "هتشًة

 .اًسجس خان ذاوذ ٔبيب ؾن الٓحصي سؤالاث ويف واّكالٌك اًـ١ك يف هحري ُو وًلول اًعلري هل ًلول

 .فرتنَ ؿَََ فبٔىىٍص تَ حفسج اذٌزس خبط حسًر اجصاُمي ؾيس اكن ذاوذ ٔبتو كال

  .ثوكَِ صست ؿىل ًسل وُشاكَت: 



   35 

 َ ا ًَُلوُج فاََكه ًَُِِشًٍْي , َوَبمَّ ا ُسَواٌغ اَكهَْت  ًِلَكٍْة ِتَسْوَمِة اًَْجْيَسِل , َوَبمَّ ا ُوذٌّ اَكهَْت  ُس , َبمَّ ـْ َ ًُِمَصاٍذ ت مُثَّ ْت 

ٍَْف اِبًْجُ  ا ورَْسٌ فاََكهَْت و ًَِحىِن قَُع ًَِِْمَساَن , َوَبمَّ وُق فاََكهَْت  ـُ َ ا ً َحا , َوَبمَّ ًِِحْمرَيَ , لِٓل ِري ِف ِؾْيَس س َ

 ْ ىَل كَْوِمِِْم َبِن اه
ّ
َعاُن ا َْ ََُىوا َبْوََح اًض َّ َُ ا  ًِِحنَي ِمْن كَْوِم هُوخٍ , فَََمَّ اُء زَِخاٍل َظا ىَل اًْالَكَغِ . َبمْسَ

ّ
ِعُحوا ا

َُوا فَ  ـَ ْم فََف اهِئِ ا ِتبمَْسَ َُ َُِسوَن َبهَْعااًب , َومَسُّو َّيِت اَكهُوا جَيْ ًِِسُِِم اً َخ َمَجا َئَِم َوثًََسَّ َٜكَ ُبًو َُ َرا 
ّ
َحْس َحىتَّ ا ـْ ١َكْ ثُ

١ْكُ ُؾِحَسْث  ـِ اًْ
(1)

 (.وثلرئبي ) :َوثًَََسخ(. ومـىن:)« 

                                                                                                                                                                                                     
 ٕامام(. اُؼ زلة اًعلري موىس جن اجصاُمي وحيَي تبٔمحس ًلصهون ابًصي اكهوا اٙكٍن اًـٌَلء اًىداز اْكفاع ومن( الازصاذ) يف آكًََل وكال

 وزوى ؾن ٕاجصاُمي جن موىس اًصاسي , امري ا٢كؤمٌني يف اْكسًر َلس جن ٕاسٌلؾَي اًحزازي ؛ فِا ًِا من سَسٍك رُحَة هلِة سهَة!!..

  و   الخخا  :

ُشا ما وكفت ؿَََ نٌل ٔبسسثَ بٓهفًا؛ و حصحَ حٌلؿة من اْكفاع واًـٌَلء ا٢كخلسمني وا٢كخبٔدٍصن  كس و وهل صواُس نثريت جضِس تعحخَ : ألثص حصَح 

ـي ُشٍ الاحوتة يه ؾحازت ؾن ثسط وثوسؽ ما رهٍص زمحَ  ة مفحمة ًو ٝك ؛ وثُرس رهٍص من ألحوتة وذمن ذافؽ ُشا الاثص اْكافغ تـحازت موحزت كًو

 ؾهنا وابٞك اًخوفِق. حـت ما ٔبحال ٕاًََ من معاذز ومصاحؽ فٌلَتاز ؛ وحبمس ٝك  - ُساٍ ٝك -ظاحة" سخِي اًصصاذ" نٌل فـهل
1

ٌَّلً , ٕاىل ؾحاذت كري ٝك وثسخة ٕاحساهثا وظيـِا وكؽ اًياش يف (   اًرشك ؤبكوال اًـٌَلء نثريت يف تَان ٔبن ثٜك اًعوز اكهت سخدًا ووس ٍَك وُسَ

 واًـَار ابٞك.

َُُ٘ اهللُ  يف  ِِ ادتِِٛش١ِٜ َزِس ِٛ َعِبِد اهلِل اِبُٔ قِّٝ )ومن ٔبؾؼم ماكًسٍ اًيت اكذ هبا ٔبنرث اًياش (: 183-182/ 1«)إغاث١ِ ايًِٗفإ»قاٍَ ايَعال١َُ  َأب

َائَ من اًفذية ابًلدوز حىت ٔبن ؾحس ٔبزابهبا من   بٓل ألمص فهيا ٕاىلوما جنا مهنا ٕال من ٠ك ٍصذ ٝك ثـاىل فذيخَ : ما ٔبوحاٍ كسميا وحسًثا ٕاىل حزتَ ؤبًو

 ذون ٝك وؾحسث كدوزمه واختشث ٔبواثان وتيُت ؿَهيا اًَِالك وظوزث ظوز ٔبزابهبا فهيا مث حـَت ثٜك اًعوز ٔبحساذا ًِا ػي مث حـَت ٔبظياما

 وؾحسث مؽ ٝك ثـاىل 

ًلول : كال هوخ زة ٕاهنم ؾعون واثحـوا من ٠ك ٍزذٍ ماهل ووٗكٍ ٕال واكن ٔبول ُشا اٗكاء اًـؼمي يف كوم هوخ نٌل ٔبذرب س ححاهَ ؾهنم يف نخاتَ حِر 

ـوق وورسا وكس ٔبضَوا نثريا ] هوخ :   [ ( اُؼ. 21دسازا ومىصوا مىصا هحازا وكاًوا ل ثشزن بًِٓخنك ول ثشزن وذا ول سواؿا ول ًلوج ًو

ـوق وورسا واًالث ٕامنا اكهت من ثـؼمي كدوزمه  )فلس زٔبًت ٔبن سخة ؾحاذت (:184/ 1«)إغاث١ ايًٗفإ»ثِ قاٍ زمح٘ اهلل يف  وذ وًلوج ًو

ا نٌل ٔبصاز ٕاًََ اًييب(.اُؼ  مث اختشوا ًِا اًامتزَي وؾحسُو

ـوق وورس ,واكهوا زخال ظاْكني يف كوم ٚقاٍ ايعال١َ ابٔ باش زمح٘ اهلل :) لوج ًو وكس وكؽ اًرشك يف كوم هوخ ثسخة ثعوٍص وذ وسواغ ًو

يعحوُا يف جماًسِم ففـَوا, فوكؽ اًرشك يف كوم هوخ ثسخة رٛك, نٌل رهص هوخ, ماثوا يف سمن مذلا زة فٍزن اًض َعان ًلورمم ٔبن ًعوزوا ظوزمه ًو

حول ول رٛك اًحزازي زمحَ ٝك يف حصَحَ ؾن اجن ؾحاش زيض ٝك ؾهنٌل, ورهص رٛك كرٍي من ا٢كفرسٍن وا٤كسزني وا٢كؤزذني. وٝك ا٢كس خـان ول 

 (.377/ 5ـًل اًـؼمي(. اهؼص ٍلوغ فذاوى اجن ابس)كوت ٕال ابٞك اً

:) ٕامنا فـي رٛك ٔبوائَِم  -ُو ًشهص سخة ثعوٍص كوم هوخ اًعوز وهعهبا يف جماًس ظاْكهيم–(525/  1قاٍ اذتافظ ابٔ سذس يف فتض ايبازٟ)

خشهصوا ٔبحواهلم اًعاْكة فِجهتسوا اكحهتاذمه مث ذَف من تـسمه ُذٌَوف هجَوا مصاذمه ووسوش هلم اًض َعان  َّسوا جصؤًة ثٜك اًعوز ًو ٔبن ًَخبٔو

ـة ا٢كؤذًة ٕاىل رٛك (.4ُا حفشز اًييب ٔبسالفنك اكهوا ًـحسون ُشٍ اًعوز وًـؼموهنا فاؾحسو   ؾن مثي رٛك سسًا ٌٚكًز
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طط/َهتب١ املعازف / َع أسهاّ (2557)يف "ضٓٓ٘" زقِ قاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل :(2/5) 

َِ َؾْن  ايعال١َ األيباْٞص ِن َؾْن َبِتَ مْحَ اَلِء ْجِن َؾْحِس اًصَّ ـَ ٍس َؾِن اًْ زٍِِز ْجُن ُمَحمَّ ـَ زَيَا َؾْحُس اًْ َحُة َحسَّ َْ زَيَا كُذَ ب   َحسَّ
 
أ

 
 
ة ْيس  ِ  ُهس  ُ :» كَالَ  --َبنَّ َزُسوَل اٟكَّ َمُؽ اٟكَّ ْم َزةُّ  اًيَّاَش ًَْوَم اًِْلَِاَمِة يِف جَيْ َُِؽ ؿََهَْيِ ٍَس َواِحٍس مُثَّ ًَعَّ ـِ َظ

 َُ َُح َِ ََِِة َظ ًَِعاِحِة اًعَّ َُّي  َُِمث . فَ َُ َ ُحُسوه ـْ َ وَْساٍن َما اَكهُوا ً
ّ
اًَِمنَي فََُِلوُل َبَل ًَدْدَُؽ لُكُّ ا ـَ ًَِعاِحِة اًْ َو

ونَ  ـُ ٍُ فََِْخَح ًَِعاِحِة اًيَّاِز اَنُز ٍُ َو ُحُسونَ  اًخََّعاِوٍِص ثََعاِوٍُص ـْ َ  َما اَكهُوا ً
(1)

]حصحَ اًـالمة ألًحان يف «.

 ([. 8025« )حصَح اّكامؽ»

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

فعازث ُشٍ  )(:148ٖـ( يف "ساش١ٝ نتاب ايتٛسٝد" )ص: 1392قاٍ ايعال١َ ايصٝخ عبد ايسمحٔ بٔ حمُد بٔ قاضِ )ت: 

 .(ًـحاذهتاسٌَلً  ألظيام هبشا اًخعوٍص

)ٔبن اًخعوٍص وس ٍَك من وسائي (: 288/  2تاب ايتٛسٝد " )ٚقاٍ ايصٝخ صاحل بٔ عبد ايعصٜص آٍ ايصٝخ يف " ايتُٗٝد يصسح ن

 واًرشك ووسائهل جية وظسُا وكَق اًحاة ؛ ٔلهنا ثفيض ابًياش ٕاىل إلسساك(اُؼ -خي وؿال  -اًرشك ابٞك 

 

شا ًسل ؿىل ؾؼم حصم ُشٍ اًعوز فلس ضي ثسخهبا نثري من اًياش وٝك ا٢كس خـان. 1  ( ُو

ُّوا َنِثرًيا( ًلول ثـاىل رهٍص خمربا ؾن كِي هوخ: وكس  )(:640/ 23دسٜس ايطربٟ تفطريٙ )قاٍ اإلَاّ أبٛ دعفس حمُد بٔ  وكوهل: )َوكَْس َبَضَ

ا ٕاىل ٔبهنا اًيت ُبحسزت ؿىل ظوز ُؤلء  ضّي تـحاذت ُشٍ ألظيام اًيفص ا٢كسمنَي يف ُشا ا٢كوضؽ نثري من اًياش فًُِسة اًّضالل ٕار ضيَّ هبا ؿاتسُو

 ا٢كُِضٍك(.اُؼ

ا ٔبضَوا هبا ذَلا نثرًيا, فٕاهَ اس متصث  (:249/ 8اٍ اإلَاّ ابٔ نجري يف تفطري )ٚق ُّوا َنِثرًيا { ًـين: ألظيام اًيت اختشُو )وكوهل: } َوكَْس َبَضَ

ُحَس , يف ذؿائَ: } َواْحٌُْحيِن َوتيَِنَّ 5ؾحاذهتا يف اًلصون ٕاىل سماهيا ُشا يف اًـصة واًـجم وسائص ظيوف تين بٓذم. وكس كال آكََي,  ـْ َ  َبْن ه

ُنَّ َبْضََََْن َنِثرًيا ِمَن اًيَّاِش { ]ٕاجصاُمي:  هنَّ
ّ
 [. (.اُؼ36, 35ألْظيَاَم َزّةِ ا
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 املصٛسٜٔ ٚعٝذاألحادٜح ايٛاسد٠ يف 

 

 املصٛسٕٚ َٔ أػذ ايٓاغ عزبّا ّٜٛ ايكٝا١َ

ُش  : (5950زقِ) قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل: (3/6) زَيَا اَلمْعَ زَيَا ُسْفَِاُن َحسَّ ِسيُّ َحسَّ َْ زَيَا اًُْحَم َحسَّ

ُت  ـْ َِ ثََماِزََي فََلاَل مَسِ وٍق يِف َذاِز ٌََساِز ْجِن هَُمرْيٍ , فََصَبى يِف ُظفَِّذ ه   َؾْن ُمْس١ِكٍ كَاَل ُنيَّا َمَؽ َمرْسُ
َّ
 الل

 
ْبد  ع 

ُت اًيَّيِبَّ  ـْ نَّ » ًَُلوُل  - -كَاَل مَسِ
ّ
ُزوَن  ا ِ ًَْوَم اًِْلَِاَمِة اًُْمَعّوِ ]ؤبدصخَ «َبَصسَّ اًيَّاِش ؿََشااًب ِؾْيَس اٟكَّ

 .[(5379اًًسايئ)( و 2109مس١ك)

ُّوُة  (:10497)"ايهبري"يف  زمح٘ اهلل ٚقاٍ اإلَاّ ايطرباْٞ (:3/7) زَيَا َبً َس, َحسَّ زَيَا َؾْحَساُن جن َبمْحَ َحسَّ

 
ّ
, َؾْن َبيِب ا ِ جن ِثرْشٍ زَيَا َؾْحُس اٟكَّ , َحسَّ ُّ يّقِ َماَن اًصَّ َْ َخِمُص جن ُسََ ـْ زَيَا ُم اُن, َحسَّ ٍس اًَْوسَّ حْسَاَق, َؾِن جن ُمَحمَّ

ْظُعىد  اًَْحاِزِج, َؾِن  ِ اْبن  م  َزُخٌي كَذََي  َبَصسُّ اًيَّاِش ؿََشااًب ًَْوَم اًِْلَِاَمةِ : »  , كَاَل: كَاَل َزُسوُل اٟكَّ

, َبْو َزُخٌي ًُِضيُّ اًيَّاَش ِتَلرْيِ ؿ١َِكٍ  ُز اًخََّماِزَيَ هَِخًِّا, َبْو كَذهََلُ هيَِبُّ ٌز ًَُعّوِ , َبْو ُمَعّوِ
(1)

.]وحس يَ إلمام «

 .([1000ألًحان يف حصَح اّكامؽ )زمق : 

                                                           
ول خيصح ٔلن اًوؾَس ابًياز ًسل ؿىل اًخحصمي ذلٌك ل ًرصفِا ظازف , وفَِ تَان تعالن من كال ٔبن اٍهنىي يف اْكسًر ٌَىصاُة ل ٌَخحصمي  ( 1

 .ؿَََ ابًياز ؾن اًخحصمي ٕال تسًَي ًسل ؿىل وسزَ , وازثفاغ حوكَألمص اٙكي وكؽ 

) فِشٍ ألحاذًر فهيا اًخرصحي تبٔن ا٢كعوزٍن ًـشتون, ويه من ٔبؾؼم ألذٌك ؿىل اًخحصمي ورٛك ٔلهَ ل  قاٍ اإلَاّ ايصٛناْٞ زمح٘ اهلل :

و اًخحصمي -ًوحة ؿشاة اًياز ٕالّ حمصم سسؿًا ويه ٔبًضًا ثسل ؿىل اًخحصمي من جمصذ اٍهنىي , فٕان اٍهنىي كس ٍىون مرصوفًا من مـياٍ اْكلِلي ٕاىل  -ُو

و هصاُة اً  ية ثوحة رٛك نٌل ُو ملصز يف ألظول , خبالف اًوؾَس ابًياز فٕاهَ ًسل ؿىل اًخحصمي ذلٌك ل ًرصفِا ظازف مـياٍ ا٣كاسي ُو َ ًلًص خزًن

  ([.18-17ول خيصح ألمص اٙكي وكؽ ؿَََ ابًياز ؾن اًخحصمي ٕال تسًَي ًسل ؿىل وسزَ , وازثفاغ حوكَ (. اُؼ ]زساٌك يف حنك اًخعوٍص ض)

ؿائضة: )فَِ ذًَي ؿىل تصمي  يف سسحَ ْكسًر (:372-371/ 1يعٝد زمح٘ اهلل يف إسهاّ األسهاّ )قاٍ اإلَاّ ابٔ دقٝل اٚ

لس ٔبتـس كاًة اًحـس من كال: ٕان رٛك َلول ؿىل اًىصاُة وٕان  ُشا مثي ُشا اًفـي وكس ثؼاُصث ذلئي اًرشًـة ؿىل ا٢كيؽ من اًخعوٍص واًعوز ًو
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زَيَا  (3868)يف "َطٓدٙ" زقِ قاٍ اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل  (:3/8) زَيَا َباَبُن َحسَّ َمِس َحسَّ زَيَا َؾْحُس اًعَّ َحسَّ

ه  ؿَاِِصٌ َؾْن َبيِب َوائٍِي َؾْن 
َّ
ْبد  الل ِ  ع  َبَصسُّ اًيَّاِش ؿََشااًب ًَْوَم اًِْلَِاَمِة َزُخٌي » كَاَل:  َبنَّ َزُسوَل اٟكَّ

َِنيَ كَذهََلُ هيَِبٌّ  ِّ ٌِّي ِمْن اًُْمَمث َماُم َضاَلٌَكٍ َوُمَمث
ّ
 .([1603]ؤبدصخَ اًزباز ) «َبْو كَذََي هَِخًِّا َوا

 

 يف تعزٜب املصٛسٜٔ مبا صٛسٚا

ِس  ( 5951قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ ):(:4/9) َْ ََاٍط َؾْن ُؾَح زَيَا َبوَُس ْجُن ِؾ مُي ْجُن اًُْمْيِشِز َحسَّ ُِ ْجَصا
ّ
زَيَا ا َحسَّ

ِ َؾْن اَنِفؽٍ َبنَّ  س  اٟكَّ ه  ْبن  ُعم 
َّ
 الل

 
ْبد ِ     ع  ٍُ َبنَّ َزُسوَل اٟكَّ وَن » كَاَل  َبْذرَبَ ـُ ٍَن ًَْعيَ ِ نَّ اٙكَّ

ّ
ا

تُوَن ًَْوَم  شَّ ـَ ُ َوَز ً ٍِ اًعُّ ِش ُِوا َما َذََْلُُتْ َُ  ([2108ؤبدصخَ مس١ك )«] اًِْلَِاَمِة ًَُلاُل ًَُِْم َبْح

زَيَا  (2225قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ ) :(:10اذتدٜح/4ايفصٌ) اِة َحسَّ َُّ ِ ْجُن َؾْحِس اًَْو زَيَا َؾْحُس اٟكَّ َحسَّ

َِس ْجِن َبىِب اًَْحَسِن كَاَل ُنْيُت ِؾْيَس  ـِ اَن َؾْوٌف َؾْن َس اض  ٍَزًُِس ْجُن ُسَزًْؽٍ َبْذرَبَ بَّ ٍُ َزُخٌي   اْبن  ع  ْر َباَت
ّ
ا

يِت  ُض َ ـِ ََّما َم ه
ّ
وَْساٌن , ا

ّ
ّنِ ا

ّ
ٍِ اًخََّعاِوٍَص . فََلاَل اْجُن فََلاَل اَي َباَب َؾحَّاٍش ا ِش َُ ّنِ َبْظيَُؽ 

ّ
ِة ًَِسى , َوا ـَ  ِمْن َظْي

 ِ ُت َزُسوَل اٟكَّ ـْ لَّ َما مَسِ
ّ
زَُم ا َُ ًَُلوُل  َؾحَّاٍش َل ُبَحّسِ ُخ ـْ َُ » ًَُلوُل مَسِ ُ ت ّشِ ـَ َ ُم نَّ اٟكَّ

ّ
َز ُظوَزًت فَا َمْن َظوَّ

وَخ , َوًََُْس ِتيَاِفٍخ ِفهيَا َبتًَسا , َحىتَّ ًَْيُفَخ ِفهيَا اًصُّ
(1)

َُ . فََلالَ  «  ُخُي َزتَْوًت َصِسًَسًت َواْظَفصَّ َوهْجُ  :. فََصاَب اًصَّ

                                                                                                                                                                                                     
شا اًزمان  اًدضسًس اكن يف رٛك اًزمان ًلصة ؾِس اًياش َ يف ُشا ا٢كـىن فال  -حِر اهدرش إلسالم ومتِسث كواؿسٍ  -تـحاذت ألواثن ُو ل ٌساًو

َ يف ُشا اًدضسًس  شا اًلول ؾيسان ابظي كعـا ٔلهَ كس وزذ يف ألحاذًر: إلدداز ؾن ٔبمص الٓدصت تـشاة ا٢كعوزٍن ؤبهنم  -ُشا ٔبو مـياٍ  -ٌساًو ُو

 شٍ ؿٍك خماًفة ٢كا كاهل ُشا اًلائي(.ًلال هلم: "ٔبحِوا ما ذَلُت"  ُو

 

1
َما َل ًَُعاق, َويِف ِزَواًَة  اًيفخ فِـشة تخلكَفَبي: َل ًلسز ؿىل  )َوًََُْس تياخف(كَْوهل:  :)قاٍ اإلَاّ أبٛ حمُد بدز ايدٜٔ ايعٝين زمح٘ اهلل ( 

خِ  يَا هَِؼري اس ْ ُُ  , َمال: َحىتَّ ـْ ِخ ن ٝك ًـشتَ َحىتَّ ًْيفخ اًّصوخ َوًََُْس تياخف ِفهيَا ٔبتسا, َواس ْ
ّ
اىَل: }َحىتَّ ًَج سـَس جن ٔبيب اًْحسن: فَا ـَ َ َِا يِف كَْوهل ث َماً ـْ

َريَ 40اًْجمي يِف مس اًْرَاظ{ )اْلَْؾَصاف:  َُ لكف َبن ًْيفخ يِف ثِْٜكَ ( َوكَاَل ص َ َّ ه َِ ذَلٌَك ؿىل َبن ا٢كعوز َل ًَْيلَِعؽ ثـشًحَ ِلَ ا ٍسن اّٗكٍن َزمَحَ ٝك: ِفِ

َشا  َُ وَزت اًّصوخ, َؤبْذرب َبهَ ًََُْس تياخف ِفهيَا, َو ىَل َبن ًْيفخ يِف ِثْٜكَ اًعُّ
ّ
وَزت اًّصوخ َوحـي كَاًَة ؿََشاتَ ا زَتٌَك, مثَّ  ًَْلذيَِض ختََسٍ يِف اًعُّ ـْ اًيَّاز َنلَْول اًُْم

َُ نفص, َوكَاَل َبًْضا: مَ  َّ ه
ّ
ي ًعوز اْلَْظيَام ًخـحس من ذون ٝك, فَا َشا َمْحُمول ؿىل من ٍىفص ابًخعوٍص اَكٙكَّ َُ ا ا٢كَُصاذ تلوهل: َبن ًْيفخ ِفهيَا ٔبَخاة ِتبَن 

ََات اًُْمعَلَة َحىتَّ  َِ وحوذ اًَْح ي ا٢كَُصاذ ِت َُ ن كَت: وزذ  اًّصوخ؟ 
ّ
َو ألول. فَا ُُ ص  ُِ ا وَزت َحََِواان َبو َحىتَّ ًعري َحََِواان اَتما انظلًا؟ اًؼَّ ثعري ِثْٜكَ اًعُّ
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َِ ُزوخٌ )  َجِص , لُكِّ يَشٍء ًََُْس ِفِ َم هِبََشا اًضَّ َْ ََ ـَ لَّ َبْن ثَْعيََؽ , فَ
ّ
ْن َبتََُْت ا

ّ
ِ  (َوحْيََم ا . كَاَل َبتُو َؾْحِس اٟكَّ

َشا اًَْواِحَس ]ؤبدصخَ مس١ك  َُ َُس ْجُن َبىِب َؾُصوتََة ِمَن اًيَّْْضِ ْجِن َبوٍَس  ـِ َؽ َس " (100/)2110)"مَسِ

 .[(5373واًًسايئ)

كَاَل ُمْس١ِكٌ كََصِبُث ؿىََل هرَْصِ ْجِن ؿىَِلٍّ  :(ص94/)2110)قاٍ اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل زقِ ط(4/11ٚ)

َِس ْجِن َبىِب اًْ  ـِ حْسَاَق َؾْن َس
ّ
ََي ْجُن َبىِب ا زَيَا حَيْ َحَسِن كَاَل اًَْجَِْضِميَّ َؾْن َؾْحِس اَلْؿىَل ْجِن َؾْحِس اَلْؿىَل َحسَّ

ىَل 
ّ
اض   َخاَء َزُخٌي ا بَّ َوَز فَبَفِْذيِن ِفهيَا. فََلاَل هَلُ  :فََلالَ اْبن  ع  ٍِ اًعُّ ِش َُ ُز  ّنِ َزُخٌي ُبَظّوِ

ّ
. فََساَن : )ا اْذُن ِمىّنِ

َُ مُثَّ كَاَل اْذُن ِمىّنِ  َِ كَالَ  .(ِمٌْ ٍُ ؿىََل َزِبِس ِ  :فََساَن َحىتَّ َوَضَؽ ًََس ُت ِمْن َزُسوِل اٟكَّ ـْ ئَُم ِتَما مَسِ ِّ ُبهَخ

 ِ ُت َزُسوَل اٟكَّ ـْ ُي هَلُ ِجلُكِّ ُظوَزٍت » ًَُلوُل  مَسِ ـَ ٍز يِف اًيَّاِز جَيْ َُ يِف لُكُّ ُمَعّوِ ُ ت ّشِ ـَ ا هَْفًسا فَُذ َُ َز َظوَّ

 َ . «.هَجََّنَّ َِ هرَْصُ ْجُن ؿىَِلٍّ . فَبَكَصَّ ِت َجَص َوَما َل هَْفَس هَلُ ِ اًضَّ ْن ُنْيَت َل تُسَّ فَاِؿاًل فَاْظيَؽ
ّ
]ؤبدصخَ َوكَاَل ا

 ([.2225اًحزازي)

                                                                                                                                                                                                     
ـت َزُسول ٝك  اِنّ من َحِسًر اْجن َؾحَّاش, كَاَل: مَسِ رَبَ َّاِن يِف ِزَواًَة اًعَّ حي اِبِلْحِذَماِل اًث ة تَُْذا ... ًَُلول: َل ثسذي اًَْماَلئِىَ 4اًخَّرْصِ

َُ من ِزَواًَة ُمَحمَّ  َّ ه
ّ
َشا َل ًَعح فَا َُ وَزت َوَل ثيعق. كَت:  شتُوَن َحىتَّ ثيعق اًعُّ ـَ َُ َؾن َؾعاء جن ٔبيب اْكَِسًر, َوِفَِ: فاََل ٍزاًون ًُ س جن ٔبيب اًزؿري َؾي

: ذخا َِ َفاء( َوكَاَل ِفِ ـَ زاحؽ  ل من اٗكخاخٍك, وزوى هَلُ َحِسًثا َمْوُضوؿا (.اُؼَزاَبخ َؾن اْجن َؾحَّاش, َورهٍص اْجن حَدان يِف )اًضُّ
((

معست اًلازي
))

 (22 /

76) 

شا َلي حِس حسن )... كَت: كوهل: َشا َمْحُمول ؿىل من ٍىفص( , ُو َُ زَتٌَك, مثَّ ٔبَخاة ِتبَن  ـْ َشا ًَْلذيَِض ختََسٍ يِف اًيَّاز َنلَْول اًُْم َُ ل تس مٌَ ٔلن َو

٢كلصز ؾيس ٔبُي اًس ية ٔبن اًـايص ا٢كوحس اٙكي ٠ك ٌرشك ابٞك صُئًا تت مضُئة ٝك ٕان صاء  قفص هل من ذون ؿشاة ا٢كلام ًلذيض اًخفعَي وا

سذهل اّكية, فا٢كوّحسون مبهٓلم ٕاىل اّكية, ٕاما اتخساًء وٕاما اىهت ٔبهؼص "ٕاؿاهة ".اءً ؤبذذَِم اّكية, وٕان صاء ؿشتَ تلسز رهوتَ, مث خيصح ٝك تخوحِسٍ, ًو

 (.364/  1) -مؤسسة آكافلني ومىذحهتا -ًوامؽ ألهواز اٍهبَة " و"  (91و"ثُسري اًـٍزز إكَس" )ض /  (47)ض / ا٢كس خفِس" 

) كوهل: )من ظوز ظوزت( راث زوخ )يف اٗكهَا لكف ٔبن ًيفخ فهيا (:224-223/  6ٚقاٍ ايعال١َ املٓاٟٚ زمح٘ اهلل يف "فٝض ايكدٜس" )

ُس تياخف( ٔبي ٔبًزم رٛك وظوكَ ول ًلسز ؿَََ فِو نياًة ؾن ذوام ثـشًحَ واس خفِس مٌَ حواس اًخلكَف اب٤كال يف اٗكهَا نٌل خاس  اًصوخ ًوم اًلِامة ًو

هل رهٍص يف الٓدصت ًىن ًُس ملعوذ ُشا اًخلكَف ظَة الامذثال تي ثـشًحَ ؿىل لك حال وٕاػِاز جعٍز ؾٌل ثـاظاٍ مداًلة يف ثوتَزَ وٕاػِازا ًلدح فـ

شا وؾ  َس صسًس ًفِس ٔبن اًخعوٍص هحريت ومتسم تـضِم هبشا آكرب ؿىل ٔبهَ ٔبكَغ من اًلذي ٔلن وؾَسٍ ًيلعؽ حبمي كوهل ثـاىل * )ذاٗكًا اًلصظيب , ُو

و هفخ  63, اًخوتة :  93و  14فهيا( ] اًًساء :  ال مث خيَط ًىوهَ ملَا مبا ل ميىن ُو ي وُيا ل ٌس خلمي ٔبن ًلال ًـشة سمٌا ظًو [ ؿىل ألمس اًعًو

ِشا رُة ا٢كـزتٌك ٕاىل ختََسٍ يف اًياز ؤبُي اًس ية ؿىل ذالفَ ومحَوا آكرب ؿىل من ٍىفص ابًخعوٍص هكن ًعوزاًص   وخ فهيا ا٢كس خحَي حعوهل ًو

ي فِو مرتوك اًؼاُص (اُؼ.  ظامن ًَـحس ٔبو ًلعس مضاُات ذَق ٝك ؤبما من ٠ك ٍىفص تَ يف حلَ دصح خمصح اًصوغ واٍهتًو
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 ّٜٛ ايكٝا١َاملصٛسٕٚ َٔ أظًِ ايٓاغ 

زَيَا  ( 5953زمح٘ اهلل)(: قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ 5/12) اَزُت َحسَّ زَيَا مُعَ زَيَا َؾْحُس اًَْواِحِس َحسَّ زَيَا ُموىَس َحسَّ َحسَّ

 َبتُو ُسْزؿََة كَاَل َذَذَُْت َمَؽ 
 
ة ْيس  ب   ُهس 

 
ُت َزُسوَل  أ ـْ ُز , كَاَل مَسِ ًزا ًَُعّوِ ا ُمَعّوِ َُ َذاًزا اِبًَْمِسًيَِة فََصَبى َبْؿاَل

 ِ ١َكُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَمْن َبػْ وَ » ًَُلوُل  اٟكَّ
(1)  

َُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِممَّ  َُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼْن َر يؼؼؼؼؼؼؼؼِ ُق َنَزَْلؼؼؼؼؼؼؼؼَة خَيْ
(2) 

 ,

ًت  ََْزَُُلوا َرزَّ ََْزَُُلوا َحدًَّة , َوًْ رَيتً » ( وساذ2111]ؤبدصخَ مس١ك ) «.فََْ ـِ ََْزَُُلوا َص ًِ  [.«َبْو 

 

 عٝار باهللاياملصٛسٕٚ ممٔ ٚنًت بِٗ جِٗٓ ٚ

زَيَا  :(2574)زقِ(: قاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل 6/13) اِوًََة اّكَُمِحيُّ كَاَل: َحسَّ ـَ ِ جُْن ُم زَيَا َؾْحُس اٟكَّ َحسَّ

ًٍِح, َؾْن  , َؾْن اَلمْعَِش, َؾْن َبيِب َظا زٍِِز ْجُن ُمْس١ِكٍ ـَ , َؾْحُس اً
 
ة ْيس  ي ُهس  ب 

 
ِ أ  : كَاَل: كَاَل َزُسوُل اٟكَّ

                                                           

ا :)سٟ زمح٘ اهلل ( قاٍ ايعال١َ ايتٛجي 1 و ٌرسذ تـغ اًفوائس يف الاحاذًر اًيت رهُص  ا٢كعوزٍن تبهٔنم من ٔبػ١ك اًؼا٢كنياًصاتـة : اْكنك ؿىل  ُو

ووضؽ ٔلهنم معسوا ٕاىل ما ٔبدذط تَ اًصة ثحازك وثـاىل من آكَق واًخعوٍص فعيـوا ؿىل مثاهل ًَضاُوا خبَق ٝك ورٛك حوز مهنم وجماوست ٌَحس 

شا ُو حلِلة اًؼ١ك نٌل هط ؿىل رٛك ٔبمئة اٌَلة وكريمه من اًـٌَلء.ٌَيشء يف كري   موضـَ ُو

و كال اّكوُصي وكرٍي من ٔبُي اٌَلة : اًؼ١ك وضؽ اًيشء يف كري موضـَ ساذ اًصاقة ألظفِان ٕاما تيلعان ٔبو جزايذت و ٕاما تـسول ؾن وكذَ بٔ 

 ماكهَ كال : واًؼ١ك يف جماوست اْكق.

 : ٔبظي اًؼ١ك اّكوز وجماوست اْكس. وكال اًِصوي واجن ألزري

شا اًلول ٍصحؽ ٕاىل ما كاهل اّكوُصي ٔلن اّكوز وجماوست اْكس من وضؽ اًيشء يف كري موضـَ, ٕارا اكن ا٢كـخسي ؿىل حلوق آكَق ػا ٢كا كَت : ُو

يف ٔبفـاهل ودعائعَ اًيت ل ٌرشنَ فهيا ٔبحس (.  خائصًا فا٢كعوز ٔبوىل تبٔن ٍىون ػا٢كًا خائصًا ٔلهَ كس ثـاظى ما ًُس هل حبق وانسغ اًصة ثحازك وثـاىل

 /ظ مىذحة إلمام مس١ك(27اُؼ اهؼص ]ٕاؿالن اًيىري ض

2
 ([ 386/ 10هؼص]فذح اًحازي)]. (اًدضخَِ يف فـي اًعوزت وحسُا ل من لك اًوحوٍ (كوهل :)وزَلي) :ٚقاٍ اذتافظ ابٔ سذس زمح٘ اهلل (  

 ([534/ 13الاس هتزاء ٔبو اًدضخَِ يف اًعوزت فلط((.اهؼص ]فذح اًحازي)ٔبًضًا وسة آكَق ٕاٍهيم ؿىل سخِي )ٚقاٍ:

ويف ُشا اْكسًر اًلسيس ؿست فوائس ٕاحساُا  -مث كال-) وألذري ٔبكصة وٝك ٔبؿ١ك :بعد ْكً٘ عٔ اذتافظ -ٚقاٍ ايعال١َ ايتٛجيسٟ زمح٘ اهلل

 ./ظ مىذحة إلمام مس١ك[26تصمي اًخعوٍص ٢كا فَِ من ا٢كضاُات خبَق ٝك ثـاىل ورٛك من ٔبؾؼم اًؼ١ك((اُؼ ]ٕاؿالن اًيىري ض
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ًَِساٌن ًَْيِعُق, ًَلُ » اِن َو ـَ اِن َوُبُراَنِن جَْسَم يَاِن ثُْحرِصَ َْ ُصُح ُؾُيٌق ِمَن اًيَّاِز ًَْوَم اًِلَِاَمِة ًََِا َؾ ُْت خَتْ ّنِ ُولّكِ
ّ
وُل: ا

ِزٍنَ  ًًَِا بَٓدَص, َواِب٢كَُعّوِ
ّ
ِ ا ِتثاََلزٍَة, ِجلُكِّ َحدَّاٍز َؾيٍَِس, َوِجلُكِّ َمْن َذؿَا َمَؽ اٟكَّ

(1)
 . ]حصحَ اًـالمة ألًحان« 

 ([.1406عحَح ا٢كس يس " )اً ( , واًـالمة اًواذؾي يف " 512يف "اًعحَحة" ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 اًوؾَس اًضسًس ٌَمعوزٍن ًوم اًلِامة وِؾؼم ؾلوجهتم:وفَِ  ( 

) ٕامنا ؾؼمت ؾلوتة ا٢كعوز ٔلن اًعوز اكهت ثـحس من ذون (:384/ 10ّ ارتطابٞ زمح٘ اهلل نُا ْكٌ عٓ٘ اذتافظ يف ايفتض)قاٍ اإلَا

 ٝك ؤلن اًيؼص ٕاٍهيا ًفنت وتـغ اًيفوش ٕاٍهيا متَي(.اُؼ .
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 عًِٝٗ ئ٘املصٛسٜٔ ٚدعا0األحادٜح ايٛاسد٠ يف يعٔ ايٓيب  

 

 املصٛس0ٜٔيعٔ ايٓيب 

زَيَا : (5347(: قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل )7/14) َحُة َحسَّ ـْ زَيَا ُص زَيَا بَٓذُم َحسَّ ب   َحسَّ
 
 ْبُن أ

ُ
ْى  ع 

يه   ب 
 
ْن أ  ع 

 
ت

 
ْيف َن اًيَّيِبُّ  ُجح  ـَ َ َُ , َوهَنَىى َؾْن  كَاَل:  ً اَب َوُمولِكَ َة , َوبلِٓكَ اًّصِ َخْومِشَ َة , َواًُْمس ْ اًَْوامِشَ

ًْلَكِْة , َوَنْسِة اًَْحِلّيِ ,  َن زََمِن ا ـَ َ ِزٍنَ َوً  اًُْمَعّوِ
(1)

» . 

 

 ع٢ً املصٛس0ٜٔدعاء ايٓيب 

زَيَا  صايداز ايطًف١ٝط/"(25722)زقِ طيف "َصٓف٘" قاٍ اإلَاّ ابٔ أبٞ شٝب١ زمح٘ اهلل (:8/15)  َحسَّ

رْيٍ َمْوىَل اْجِن َؾحَّاٍش , َؾْن  ِن جِْن ِمَِْصاَن , َؾْن مُعَ مْحَ َحاتَُة , َؾِن اْجِن َبيِب ِرئٍْة , َؾْن َؾْحِس اًصَّ  ص َ
 
ت ام  ط 

ُ
,  أ

                                                           

1
ن : (:511/  4( قاٍ اإلَاّ ابٔ األثري يف " ايٓٗا١ٜ يف غسٜب األثس" )  ـْ َّ ؿاء (. ) ؤبظي اٌَ ةُّ واٗكُّ ْصذ وإلتْـاذ من اّٟك ومن آكََْق اًسَّ اًعَّ

 ٔبُؼ

ٝك ألحاذًر ٔبن اًخعوٍص حمصم ٔلن اٌَـن ًلذغ اًخحصمي و" ًـية ٝك ل حىون ٕال ٌَخحصمي "نٌل كال اًـالمة ٔبتو اًـال ا٢كحازنفوزي زمحَ  ٍُش يفو

 (.223/  4يف ))تفة ألحوري(( )

 4ؾيس سسحَ حسًر اجن معص زيض ٝك ؾهنٌل "ٔبن اًييب  (:144/  3زمح٘ اهلل يف "ضبٌ ايطالّ" )ٚقاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ 

صم... تي ًـن اًواظٍك وا٢كس خوظٍك واًوامشة وا٢كس خومشة" مذفق ؿَََ كال:)واْكسًر ذًَي ؿىل تصمي ألزتـة ألص َاء ا٢كشهوزت يف اْكسًر فاًوظي حم

 اًضـص واسدِعاهل نٌل يه كاضَة تخحصمي اًومش وسؤاهل وذل اٌَـن ٔبن ُشٍ ا٢كـايص من اًىدائص(.اُؼألحاذًر كاضَة ابًخحصمي معَلا ًوظي 

َن َل ٍَُىوُن إ  (:)171/ 5قاٍ األَاّ ايصٛناْٞ يف " ٌْٝ األٚطاز") ـْ َّ َماِث؛ ِلَنَّ اٌَ َِ َبنَّ اًخَّْعِوٍَص َبَصسُّ اًُْمَحصَّ ِزٍَن( ِفِ َن اًُْمَعّوِ ـَ َ : )َوً لَّ كَْوهُلُ

) َو َنَشِٛكَ ُُ  .ؿىََل َما 
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َحَة , فََصَبى يِف اًَْحُِْت ُظوَزًت , فَبََمَصِن فَبَثَُْذَ ِتَسًْ  كَاَل : َذَذَُْت َمَؽ اًيَّيِبِّ  ـْ ًَْى َي ا ـَ ٍو ِمَن اًَْماِء , فََج

وَزَت , َوًَُلوُل :  َُُلونَ  »ًَْْضُِة ِثْٜكَ اًعُّ ُزوَن َما َل خَيْ ُ كَْوًما ًَُعّوِ يف حصحَ اًـالمة ألًحان .]«كَاثََي اٟكَّ

لني اثتت ٕان صاء ٝك([696/ 2)"سَسٍك اًعحَحة"  .( وكال:)فاْكسًر مبجموغ اًعًص
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 ٚحمٖٛا ٚاألَش بطُظٗا ايصٛس األحادٜح ايٛاسد٠ يف ٖتو

 

 بٝذٙ ايؼشٜف١ ايتصاٜٚش0ٖتو ايٓيب 

ََي َؾْن : (5952قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل)(:9/16) َضاٌم َؾْن حَيْ ُِ زَيَا  اُر ْجُن فََضاٌَكَ َحسَّ ـَ زَيَا ُم َحسَّ

اَن َبنَّ  َصاَن ْجِن ِحعَّ  مِعْ
 
ت

 
ش ائ 

َُ    ع  زَْخ َِ  َبنَّ اًيَّيِبَّ  » : َحسَّ َِ َصُْئًا ِفِ ُك يِف تَُِْذ ًَْم ٍَُىْن ًرَْتُ

 َُ لَّ هََلَض
ّ
ًَُِة ا ثََعا

(1)
» 

لَّ  ): ( 4151ذاوذ ) ( ؤبيب26142) ويف زواًة: ٔبمحس
ّ
َُ  ا ( كََضَح

 (2)
 

                                                           

1
 ٚإشاي١ ايصٛز٠ اجملط١ُ ٚغري اجملط١ُ ع٢ً قطُني:(  

 ٕارا اكهت اًعوزت ل ثـحس من ذون ٝك: فعمسِا وٕاساٍهتا ٍىون جىرسُا لكِا ٔبو إبساٌك اًصٔبش ٔبو ظمسَ فلط. اًلسم ألول:))

ي:) فَُمْص جصٔبش اًخِّمثاِل اٙكي ؿىل ابة  سل ؿَََ حسًر خرًب ُ وَِئة اًضجص(.ًو ُِعريَّ  اًحُِت ًُلعؽ ف

 :فٕاساٍهتا حىون هبسرما وٕاثالفِا لكِا ًوهجني: -اكٔلظيام واًخعاوٍص ا٢كلسسة ؾيس اًوزيني وكريمه -ٕارا اكهت اًعوزت ثـحس من ذون ٝك اًلسم اًثان:

و فـي اًييب  ألول هيص:  عؽ اًصش فلط.واًعحاتة ا٢كخواحص ؾهنم يف هرس ألظيام ؛ وؿسم انخفاء تل4ُو

و ٔبن اًلَوة ٕارا ثـَلت هبشٍ اًخعاوٍص)ثـَق ؾحاذت واًـَار ابٞك( فٕاهنا ثلسش لك حزء مهنا اًثان مـيوي: وٕاساٌك ُشا ألمص ل  -نٌل ُو مضاُس-ُو

 (.٤٣-٤٣ٍىون ٕال إبساٍهتا لكِا. اُؼ زاحؽ اًفِسًو الاسالسم يف اًِامش ض)

وظبٔ تـس ثلَري مـا٠ك اًعوزت مٌَ ول ًخَف فَِ ٔبن  اًثوة اٙكي فَِ اًعوز ٕارا اك(  2 ن مس خزسمًا ومس خفاذًا مٌَ اكًلٌلص واكًفصاص فٕاهَ ميهتن ًو

 ٕاثالفًا هنائَاً 

:)ٕال كضحَ( ًـين: ٕال كعـَ و٠ك ًحلَ, ٕال ٕارا اكن ( 249/  23قاٍ ايعال١َ عبداحملطٔ ايعباد سفظ٘ اهلل يف ))شسح ضٓٔ أبٞ داٚد(( )

وظبٔ, وٕارا اكن يف وزق ٔبو يف كرٍي فٕاهَ ًخَف ول ًحلى؛ ٔلهنا كاًت: )ٕال كضحَ( ٔبي: ٕال مس خزسمًا ومس خفاذًا مٌ َ اكًلٌلص واكًفصاص فٕاهَ ميهتن ًو

 ٔبساهل حبَر ل ًحلى هل ٔبثص(.

 ) مـياٍ كعـَ واًلضة : اًلعؽ واًخعََة ما اكن ؿىل ظوزت اًعََة (. اُؼ  (:206/ 4«)َعامل ايطٓٔ»قاٍ اإلَاّ ارتطابٞ زمح٘ اهلل يف 
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(1) (176( زمق)109/  1)يف " ألوائي " (287)ث: جن ٔبيب ؿاِص اًضُدانويف زواًة ا
 عائشتؾن  :

ل ٍصى اًعَة ٔبو اًعََة يف يشء ٕال كضحة كاًت ؤبول من  اكن هيب ٝك  ):كاًت 

 (.ظيـِا زخي ابْكخضة

يف "أخباز  :ٚقاٍ اإلَاّ أبٛ عبد اهلل حمُد بٔ إضشام بٔ ايعباس املهٞ ايفانٗٞ(9/17)

َضاٌم,  :صط : ايجا١ْٝ /داز خضس ( 437)طزقِ  َه١" ُِ َلِسيُّ كَاَل: زيا  ـَ زَيَا َبتُو ِثرْشٍ كَاَل: زيا اًْ َحسَّ

نَّ 
ّ
اَن كَاَل: ا َصاَن ْجِن ِحعَّ ََي, َؾْن مِعْ   َؾْن حَيْ

 
ت

 
ش ائ 

: َبنَّ اًيَّيِبَّ    ع  َُ زَْخ ُك يِف » َحسَّ ًَْم ٍَُىْن ًرَْتُ

 َُ لَّ هََلَض
ّ
ٌََِة ا َِ ثَْع َِ َصُْئًا ِفِ ٍَكٍ,  « تَُِْذ َْ َ زَديِْن َرفََصُت, كَاًَْت: تٌَََُْما َباَن َبُظوُف اِبًَْحُِْت َراَث ً كَاَل: فََحسَّ

يِن َمَؽ ؿَائَِضَة  ـْ َ ً : ْر فُِعَن ًََِا, فََلاًَْت:  كَاَل َبتُو ِثرْشٍ
ّ
هُتَا كَاًَْت:  «َبْؾِعيِن زَْوابً » , ا َْ َِ », فَبَْؾَع ِفِ

ٌََِة ؟ ْم, فَ كَُُْت:  «ثَْع ـَ َ ََ ه بَتَْت َبْن ثََْخََس
(2)

زلاث ٕال ٔبتو ثرش جىص جن زخال حسًر حصَح زخاهل "]«.

 [." ؤبظهل يف اًحزازي نٌل ثلسمذَف فٕاهَ ظسوق

صِّيِ  (6109قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل ) (:9/18)  ُْ مُي َؾِن اًزُّ ُِ ْجَصا
ّ
زَيَا ا ُت ْجُن َظْفَواَن َحسَّ زَيَا ٌرََسَ َحسَّ

 َؾِن اًَْلامِسِ َؾْن 
 
ت

 
ش ائ 

َُ  كَاًَْت َذَذَي ؿىََلَّ اًيَّيِبُّ    ع  َن َوهْجُ َِ ُظَوٌز , فَذَََوَّ َوىِف اًَْحُِْت ِكَصاٌم ِفِ

رْتَ ,  َُ مُثَّ ثَيَاَوَل اًّسِ ُزوَن »  , َوكَاًَْت كَاَل اًيَّيِبُّ  فَََِخَى ٍَن ًَُعّوِ ِ ِمْن َبَصّسِ اًيَّاِش ؿََشااًب ًَْوَم اًِْلَِاَمِة اٙكَّ

َوَز  ٍِ اًعُّ ِش  ([.2107]ؤبدصخَ مس١ك) «َُ

َِ َؾْن (: 25744:ٚقاٍ اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل )(:9/19) َضاُم ْجُن ُؾْصَوَت َؾْن َبِتَ ُِ زَيَا  زَيَا َوِنٌَؽ َحسَّ َحسَّ

ٌَِحةِ  ؿَائَِضَة كَاًَْت: ) كَِسَم اًيَّيِبُّ  ُي ُبوَلُث اْلَْح َْ َِ اًَْر َّْلُت ؿىََل اَبيِب ُذْزهُواًك ِفِ  ِمْن َسَفٍص َوكَْس ؿََ

) َُ  كَاًَْت فَََِخَى

                                                           
 ( ]تلِق َلس جن انرص اًـجمي/ ذاز آكَفاء ٌَىذاة إلسالسم[ 1

شا ذما ًًدلي ًلك مس١ك ٔبن ًخبىٔس تَ وحيسو حسٍو , فل 2 شا موكف سسًف من ٔبم ا٢كؤمٌني ؿائضة اًعسًلة تًت اًعسًق زيض ٝك ؾهنٌل ؛ ُو س (ُو

م اتخًل تـغ اًلافَني من ص حاتيا اًَوم ًخس زَاة فهيا ظوز مالحست وجفصت ومضاُري اًىفاز , وحىت مؽ تـضِا فهيا ظََة ٔبو ذما مه من صـصاهت

 ,وٝك ا٢كس خـان. 
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(ط/ َهتب١ املعازف /َع أسهاّ 4153طزقِ ):ٚقاٍ اإلَاّ أبٛ داٚد زمح٘ اهلل (20اذتدٜح/9ايفصٌ) 

ٍي :ايعال١َ األيباْٞص َْ اَن َذاِٗكٌ َؾْن ُسَِ ُة ْجُن تَِلََِّة َبْذرَبَ ُْ زَيَا َو ًٍِح  -َحسَّ ىِن اْجَن َبىِب َظا ـْ َ َِس ْجِن  -ً ـِ َؾْن َس

  ُجَِيّنِ َؾْن ٌََساٍز اَلهَْعاِزّيِ َؾْن َسًِْس ْجِن َذاِٗكٍ اًْ 
از ي    

ْ
 
 
 ألا

 
ت ح 

ْ
ل
 
ب   ط

 
ُت اًيَّيِبَّ  أ ـْ »  ًَُلولُ  كَاَل مَسِ

َِ لَكٌْة َوَل ِثْمثَاٌل  . «. َل ثَْسُذُي اًَْماَلئَِىُة تَُْذًا ِفِ ٌِنَي ؿَائَِضَة وَْسبًََُِا َؾْن َرِٛكَ ىَل ُبّمِ اًُْمْؤِم
ّ
َِْق ِتيَا ا َوكَاَل اهَْع

 ِ زَيَا َؾْن َزُسوِل اٟكَّ نَّ َباَب َظََْحَة َحسَّ
ّ
ٌِنَي ا ِت اًيَّيِبَّ  فَاهَْعََْلٌَا فَُلَْيَا اَي ُبمَّ اًُْمْؤِم ـْ ِجَىَشا َوَنَشا فََِْي مَسِ

  َ ِ ًَْشُنُص َرِٛكَ كَاً َي َدَصَح َزُسوُل اٟكَّ ـَ َُ فَ ثنُُكْ ِتَما َزَبًُْخ َِ  ْت َل َوًَِىْن َسبَُحّسِ ِغ َمَلاِسً ـْ َ يِف ت

َُ فَلُ  َخْلَدَُْخ ا َخاَء اس ْ َصِط فَََمَّ ـَ َُ ؿىََل اًْ ثُ ُ كُُفوهَلُ فَبََذْشُث هََمًعا اَكَن ًَيَا فََسرَتْ ََْم َوُنْيُت َبَتَنيَّ َ اَلُم ؿََ َُْت اًسَّ

ىَل اًَْحُِْت ايَ 
ّ
َك َوَبْنَصَمَم فٌَََؼَص ا ى َبَؾزَّ ِ ِ اٙكَّ َُ اًَْحْمُس ِٟكَّ ِ َوجََصاَكثُ ُة اٟكَّ ِ َوَزمْحَ فََصَبى اًيََّمطَ ف١ََكْ ٍَُصذَّ  َزُسوَل اٟكَّ

َِ فَبَََت اًيََّمطَ ؿىََلَّ َصُْئًا َوَزَبًُْت  َََة يِف َوهْجِ ُِ َُ اًَْىَصا خََى َُ َ ًَْم ًَبُِمْصاَن ِفميَا َزَسكٌََا َبْن »  الَ مُثَّ كَ  َحىتَّ  نَّ اٟكَّ
ّ
ا

َِِّبَ  ًًَِفا ف١ََكْ ًُْيِىْص َرِٛكَ ؿىََلَّ «. ىَْىُسَو اًِْحَجاَزَت َواٌَ َُ ِوَساَذثنَْيِ َوَحَضْوهُتَُما  َُْخ ـَ َُ َوَح ُخ ـْ  «.كَاًَْت فََلَع

 

 يزيو   ايصخاب١ ٚاَتجاٍ ٖتو ايتصاٜٚش ٚطُظٗا ٚحمٖٛا أٚ نظشٖا0أَش ايٓيب 

َمٍص   (3352ٚقاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل ):(10/21) ـْ َضاٌم َؾْن َم ُِ اَن  مُي ْجُن ُموىَس َبْذرَبَ ُِ ْجَصا
ّ
زَيَا ا َحسَّ

ُّوَة َؾْن ِؾْىصَِمَة َؾِن  اض  َؾْن َبً بَّ َوَز يِف اًَْحُِْت ًَْم ًَْسُذْي ,  َبنَّ اًيَّيِبَّ   اْبن  ع  ا َزَبى اًعُّ ًَمَّ

ََْت  اِؾََي  َحىتَّ َبَمَص هِبَا فَُمِح مْسَ
ّ
مَي َوا ُِ ْجَصا

ّ
اَلُم  -, َوَزَبى ا َما اًسَّ ُ » ِتبًَِْسهِيَما اَلْسَلُم فََلاَل:  -ؿََهَْيِ كَاثَََُُِم اٟكَّ

َخْلَسَما اِبَلْسَلِم كَطُّ ِن اس ْ
ّ
ِ ا  «, َواٟكَّ

رْيُ ْجُن  ( 969ٚقاٍ اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل):(10/22) َُ ََي َوَبتُو جَْىِص ْجُن َبىِب َصَُْدَة َوُس ََي ْجُن حَيْ زَيَا حَيْ َحسَّ

زَيَا َوِنٌَؽ َؾْن ُسْفَِاَن َؾْن َحِدَِة ْجِن َبىِب اَثِتٍت َؾْن بَ  اَن َوكَاَل الَٓدَصاِن َحسَّ ََي َبْذرَبَ ىِب َوائٍِي َحْصٍة كَاَل حَيْ
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ب  اَل : كَاَل يِل َؾْن َبىِب اًَََِّْاحِ اَلَسِسّيِ كَ  ال 
 
ب   ط

 
ل  ُّ ْبُن أ

ثيَِن » :  ع  ـَ َ ثَُم ؿىََل َما ت ـَ َبلَّ َبتْ
(1)

 

 ِ َِ َزُسوُل اٟكَّ َْ َ َُ  ؿََ َخ لَّ َظَمس ْ
ّ
َبْن َل ثََسَغ ِثْمثَاًل ا

(2)
  َُ ًْخَ لَّ َسوَّ

ّ
ا ُمرْشِفًا ا ويف زواًة  .«َوَل كرَْبً

هَتَاَوَل ُظوَزًت :» ( كَالَ  2288:) لَّ َظَمس ْ
ّ
( 1049(  واًرتمشي)3218]ؤبدصخَ ٔبتو ذاوذ)«.ا

 ([.2030واًًسايئ)

زَيَا َبتُو جَْىِص ْجُن َبىِب َصَُْدَة َوَبتُو ُنَصًٍْة كَاَل  (ص90/)2107)ط:ٚقاٍ اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل (:10/23) َحسَّ

َِ َؾنْ  َضاٍم َؾْن َبِتَ ُِ زَيَا َبتُو ُبَساَمَة َؾْن    َحسَّ
 
ت

 
ش ائ 

ِ   ع  ِمْن َسَفٍص َوكَْس  كَاًَْت كَِسَم َزُسوُل اٟكَّ

ٌَِحةِ  ُي َرَواُث اَلْح َْ َِ اًَْر ُث ؿىََل اَبيِب ُذْزهُواًك ِفِ ْ َُ  َسرتَّ ْؾُخ  «.فَبََمَصِن فزََنَ

 ٭٭٭

اِؾََي ْجَن َؾْحِس  (4156)زقِ ٚقاٍ اإلَاّ أبٛداٚد زمح٘ اهلل:(10/24) مْسَ
ّ
حَّاخِ َبنَّ ا زَيَا اًَْحَسُن ْجُن اًعَّ َحسَّ

مُي  ُِ ْجَصا
ّ
زيَِن ا هَثُْم كَاَل َحسَّ ًَْىِصمِي َحسَّ ىِن اْجَن َؾِلٍِي  -ا ـْ َ ٍَ َؾْن  -ً ِة ْجِن ُمٌَّحِ ُْ َِ َؾْن َو س  َؾْن َبِتَ اب 

  ج 

                                                           

1
ونٌل فـي 4)ومن اًواحة ا٢كخـني ؿىل ولت ٔبموز ا٢كسَمني ٔبن ًفـَوا نٌل فـي زسول ٝك : قاٍ ايعال١َ ايتٛجيسٟ زمح٘ اهلل ( 

فِحـثوا زخاًل ًعمسون اًعوز اًيت ؾيس زؿاايمه ول ًرتهوا مهنا صُئا وجية ؿَهيم ٔبًًضا ٔبن مييـوا من ظياؿة  -زيض ٝك ؾيَ  -آكََفة اًصاصس ؿًل 

 اًخعاوٍص يف سائص تالذ ولٍهتم ومن خَهبا ٕاٍهيم من ذازح ولٍهتم.

و سَىوا مهناح آكََفة اًصاصس معص جن ؾحس اًـز   ٍز زمحَ ٝك ثـاىل يف ثبٔذًة ا٢كعوزٍن ًاكن رٛك ذرًيا هلم.ًو

وا ألمص ٔبهنم مس ئوًون ًوم اًلِامة ؾن زؿاايمه فََـسوا ٌَسؤال حوااًب(.]اؿالن اًيىري ض) َـ١ك ٔبًو  ([.62ًو

لال ظمس اًل ( 2 ّم , اًيشء ظموسا ثلريث ظوزثَ ًو َِّحاُء , ًُلال : ًَْعُمُس , ابًضَّ ُزوُش وا٢ك ّمِ : اٗكُّ ُموُش , ابًضَّ مص ٔبو اًيجم ٔبو ) ظمس ( اًعُّ

لال ظمس اًحرص ٔبو حنوٍ رُة ضوؤٍ واًلَة وحنوٍ فسس فال ًـي صُئا واًيشء وؿَََ ظمسا صوَُ ٔبو حماٍ ؤبساهل ًلال ظمست اًصحي ألثص وً

و وضاء ًعمس يا ؿىل ٔبؾَهنم ( "اتح اًـصوش " ) ي اًـٍزز )ًو ( وا٢كـجم 207/  16اًلمي اًىواهة جحة ضوؤُا وظمس ؾَيَ وؿَهيا ٔبؾٌلُا ويف اًخزًن

 ( ماذت) ظ م ش (565/  2اًوس َط ")

َشا ًَُسلُّ ؿىََل َظْمِس » (:232ص)« ايطسم اذته١ُٝ» قاٍ ايعال١َ ابٔ ايكِٝ زمح٘ اهلل   َُ ْسِم اًُْلُدوِز  َو َُ ٍء اَكهَْت, َو َوِز يِف َبّيِ يَشْ اًعُّ

. ْن اَكَن ِمْن ِحَجاَزٍت َبْو بُٓحّصٍ َبْو ًَِِبٍ
ّ
 اًُْمرْشِفَِة, َوا

وِريُّ : َ  كَاَل اًَْمصُّ ىََِّا ؟ق َاَل: ه َِ ثََعاِوٍَص, حََصى َبْن حَيُ ى ِفِ ُخُي ٍَْىرَتِي اًَْحَُْت, فرََيَ َس: اًصَّ ِحَحُ كَُْت ِلَمْحَ َشا اًَْحِسًُر اًعَّ َُ  : َُ ُخ ْم, َوُحجَّ  «.ـَ
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اِة  َبنَّ اًيَّيِبَّ  َص ْجَن اًَْرعَّ َحَة  َبَمَص مُعَ ـْ ًَْى َو اِبًَْحْعَحاِء َبْن ًَبيِِتَ ا ُُ فََِْمُحَو لُكَّ َسَمَن اًَْفْذِح َو

ََْت لُكُّ ُظوَزتٍ  ُظوَزٍت ِفهيَا ف١ََكْ ًَْسُذََِْا اًيَّيِبُّ  َحىتَّ ُمِح
(1)

 «.ِفهيَا  

                                                           
1

 فَِ تصمي ثعوٍص رواث ألزواخ معَلًا وٕان ادذَفت وثيوؾت ٔبهواؿَ وثـسذث ٔبساًَة ٕاجياذُا وًسذي يف رٛك: ( 

 . ٍاٙكي هل ػي او تـَازت ٔبدصى ا٣كسس سواء اكن من جحٍص , ٔبو دض حٍة , ٔبو حسًٍس ٔبو ظَعاٍل , ٔبو سخاحٍ وحنو 

  ٍو اٙكي ًيلش وًيحت ابًَس وسواء اكن يف زوة , ٔبو دصكٍة , ٔبو خساٍز ٔبو ؿىل وزق ٔبو مقاص وحنو  واٙكي ل ػي هل ُو

  و ابًخعوٍص اًفوثوقصافِة اًضمس َة , ٔبو اًفِسًو ٔبو كري رٛك ذما ًَخلط ابلٓلث اْكسًثة فـموم الاحاذًر جضمي رٛك لكَ و)ألًفاع

ٔبوظَِا اًلصايف يف "اًـلس ا٢كيؼوم" ٕاىل مائخني ومخسني ظَلة( وكس وزذ يف ٔبحاذًر اًخعوٍص ٔبًفاع وظَف نثريت ثسل  ا٢كوضوؿة ٌَـموم نثريت خسًا فلس

 ؿىل اًـموم مهنا:

  ٍز »: 4كوهل ُس تـس لك يف الكم اًـصة لكمة ٔبمع مهنا نٌل كاهل  « لُكُّ »" ًفؼة فؼؼؼؼ«.لُكُّ ُمَعّوِ من ٔبكوى ظَف اًـموم ًو

( ذاز اًىذاة اًـصيب , فِسذي تهتا لك ا٢كعوزٍن ل س امي ٕان ٔبضَفت 297/  1ة وهلي ؾيَ اًضواكن يف" ٕازصاذ اًفحول " )اًلايض ؾحس اًوُا

ٕاىل ىىصت مفصذت فِىي جضمي ؿىل حزئَاهتا نٌل يف ُشا اْكسًر , وكس ثلصز يف ألظول : ٔبن ألظي ُو اًحلاء ؿىل اًـموم حىت ٍصذ ا٥كعط , 

 ًضسًس لك معوز"فِسذي يف ُشا اًوؾَس ا

  ىىصت , وكس ثلصز يف اًلواؿس ٔبن اًيىصت يف س َاق إلزحاث معَلة , وثلصز ٔبًضًا ٔبن ا٢كعَق جيصى ؿىل  «ُظوَزتً »4وكوهل " :

 ٕاظالكَ ول ًلِس ٕال تسًَي .

 اًخلَِس ؟واًثان فلط ذون اًثاًر فٕاهيا هلول هل : كس كِسث ا٢كعَق مفا ذًَٜك ؿىل ُشا  فاٙكي ًلِس ُشا ابًيوغ ألول

 فاًعوزت اًفوثوقصافِة ثسذي يف مسمى اًعوزت ًلة وؾصفًا , فٌَلرا ٔبدصحهتا من ُشا إلظالق ؟ ".

 " ومن ٔبدصهجا مٌَ فـَََ اٗكًَي , ول ٔبؿ١ك ذًَاًل سسؾًَا خيصهجا من ُشا اًـموم , وٕامنا ُو كِاساث ل ٔبظي ًِا , مؽ معاذمهتا ٌَيعوض

 اًواحة ُو اًحلاء ؿىل ألظي حىت ٍصذ اًياكي وٝك ٔبؿ١ك ".اًعحَحة اًرصحية, حفَر ل ذًَي ف

  زٍ »4وكوهل َن ا٢كَُعّوِ ـَ َ " فِو مفصذ ذذَت ؿَََ ألًف واًالم الاس خلصاكِة ا٢كفِست ٌَـموم , فِسذي تت ُشا اًـموم لك «:ً

ٌك ٕارًا دعريت , فاًواحة اًصحوغ ٕاىل , ومن ٔبدصح معوزًا من ُشا اًـموم فـَََ اٗكًَي . فا٢كسبٔ 4معوز , فِم مَـوهون تَـية اًييب 

 ٝك ثـاىل ابًخوتة اًيعوخ ا٢كس خجمـة ًرشوظِا "

  ُظوَزتً  َمْن ظوز)»: 4كوهل :» 

من ٔبسٌلء اًرشظ ثفِس اًـموم ونشٛك ًفؼة )ظوزت(" ىىصت وكس ثلصز ٔبن اًيىصت يف س َاق اًيفي ثـم , فِسذي يف رٛك لك  )من(فَفؼة 

صط هل ظوزت , واًعوزت اًفوثوقصافِة جسمى ظوزت ًلة وؾصفًا وسسؿًا ؛ ٔلهنا ذاذٍك تت ُشا اًـموم , واًـام جية ٔبن ًحلى ؿىل معومَ , ول ًخـ

ٕال تسًَي , فبٍٔن اٗكًَي اٗكال ؿىل ٕادصاح اًعوز اًفوثوقصافِة من ُشا اًـموم ؟ ُشا ما ل سخِي ٕاًََ , ول ذًَي ؿَََ , تخرعَط تـغ ٔبفصاذٍ 

 حفَر ل ذًَي , فاًحلاء ؿىل اًـموم ُو ا٢كخـني , وإكس ٞك ؿىل اًسالمة فٌَلرا هخلكف اًخيلي وكس ٔبزاحٌا ٝك مٌَ , وٝك ٔبؿ١ك "

  ًَْم ٍَىُ » :4وكوهل َُ لَّ كََضَح
ّ
ٌََِة ا َِ ثَْع َِ َصُْئًا ِفِ ُك يِف تَُِْذ  «ْن ًرَْتُ

 ىىصت يف س َاق اًيفي ثفِس اًـموم ٔبًضًا.فَفؼة )صُئًا(: 

  ِزٍنَ »: 4وكوهل ُزونَ »,«َواِب٢كَُعّوِ "ووخَ اٗكلٌك مٌَ : ٔبهَ حـي ُشا اًوؾَس ؿامًا ؿىل لك معوز , و٠ك ٌس خنث ٔبي «:ا٢كَُعّوِ

من اًعوز ؛ ٔلن ألًف واًالم اٗكاذٍك ؿىل أكؽ ثفِس اًـموم ما ٠ك ثخلسم كًصية ؾِس , ول كًصية ُيا , وألظي ُو اًحلاء ؿىل معوز , ول هوؿًا 

 اًـموم حىت ٍصذ اًخرعَط .

]حنك اهؼص : وٕاايك" واًالكط ٌَعوز اًفوثوقصافِة معوز ًلة وؾصفًا , فِسذي يف ُشا اًـموم سسؿًا , ومن ٔبدصخَ فـَََ اٗكًَي , وٝك ًخولان 
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(ط/َهتب١ املعازف/َع أسهاّ ايعال١َ 5352طزقِ) :ٚقاٍ اإلَاّ ايٓطا٥ٞ زمح٘ اهلل(10/25)

َضاُم ْجُن ُؾْصَوَت َؾْن َبِتَ األيباْٞص ُِ زَيَا  اِوًََة كَاَل َحسَّ ـَ زَيَا َبتُو ُم مَي كَاَل َحسَّ ُِ ْجَصا
ّ
حْسَُق ْجُن ا

ّ
اَن ا َِ َؾْن : َبْذرَبَ

 
 
ت

 
ش ائ 

ِ  كَاًَْت   ع  ُي َدَصَح َزُسوُل اٟكَّ َْ َِ اًَْر َّْلُت ِكَصاًما ِفِ ُبوَلُث َدْصَخًة مُثَّ َذَذَي َوكَْس ؿََ

ٌَِحِة كَاًَْت  ا َزبٍُٓ  اْلَْح َِ  فَََمَّ  «.كَاَل اىْزِِؾَ

َحَة َبنَّ  ( :2932قاٍ اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل ):(:10/26) ـْ زَيَا َبتُو اًيَّْْضِ َؾِن اْجِن َبيِب ِرئٍْة َؾْن ُص َحسَّ

اض  اًِْمْسَوَز ْجَن َمْرَصَمَة َذَذَي ؿىََل  بَّ ٍُ ِمْن  اْبن  ع  وُذ ـُ َ ٌق فَُلَُْت:ً َخرْبَ س ْ
ّ
َِ جُْصٌذ ا َْ َ اَي َباَب »  َوَحؽٍ َوؿََ

َّْوُة  َشا اًث َُ ُق »  كَاَل:« َؾحَّاٍش َما  َخرْبَ س ْ
ّ
َشا اْل َُ َو كَاَل  ُُ َِ َوَما َبُػنُّ اًيَّيِبَّ »  كَاَل: «َوَما  َِْمُت ِت ِ َما ؿَ َواٟكَّ

  ِ ٌَِخََّجربُّ لَّ 
ّ
َُ ا َشا ِحنَي هَنَىى َؾْي َُ ِ َنَشِٛكَ هَنَىى َؾْن  يَا حِبَْمِس اٟكَّ ِ َوًَس ْ ٍِ »  كَاَل: « َواًخََّىربُّ ِش َُ فََما 

ا اِبًيَّازِ »  كَاَل : «اًخََّعاِوٍُص يِف اًْاَكهُونِ  َُ ا َدَصَح اًِْمْسَوُز, كَاَل:  «َبَل حََصى كَْس َبْحَصْكٌَا َشا »فَََمَّ َُ اْىَزُؾوا 

شِ  َُ وا ُزُءوَش  ـُ َّْوَة َؾيّنِ َواْكَع وِق اَكَن َبهَْفَق ًََِا » كَاًُوا:« ٍِ اًخََّمازَِيِ اًث ىَل اًسُّ
ّ
ْحَت هِبَا ا َُ اَي َباَب َؾحَّاٍش ًَْو َر

ِبِش   «.َل فَبََمَص ِتَلْعؽِ زؤوسِا  » كَاَل: «َمَؽ اًصَّ

                                                                                                                                                                                                     
مؽ سايذت وثرصف ٌسري مين  ]"ٔبظول اًفلَ اٙكي ل ٌسؽ اًفلَِ هجهل" ًـَاط جن انسم  -([ًوًَس جن زاصس اًسـَسان, 11اًخعوٍص اًفوثوقصايف ض )

 ( [.208/  1اًسَمي  )

 تصمي اًخعوٍص ؿٍك ) ا٢كضاُات!!(, ويه ؿٍك اًضازغ رهص من اًـَي اًيت ؿَق  ٔبن ألذٌك ومشوًِا ًِشٍ ا٢كسائي ؤبًضًا ذما ًسل ؿىل معوم

 مفن فصق تُهنم مؽ اتاذ ؿَهتم فلس كَط كَعًا فاحضًا . -ا٢كشهوزت بٓهفاً -مذحست ؿامة مس خلٍك يف لك ُشٍ ألهواغ

: ( يًعال١َ ايتٛجيسٟ زمح٘ اهلل1قاٍ ايعال١َ عبد ايعصٜص بٔ باش زمح٘ اهلل يف َكد١َ  نتاب: "إعالٕ ايٓهري" )ص: 

لس كَط كَعًا فاحضًا من فصق تني اًخعوٍص اًضميس واًخعوٍص اًيحيت وتـحازت ٔبدصى تني اًخعوٍص اٙكي هل ػي واٙكي ل ػي هل ٔلن ألحاذًر  )ًو

وألضاز ٢كفاسس اًعحَحة اًوازذت يف ُشٍ ا٢كسبٌٔك ثـم اًيوؿني وثيؼمِا اهخؼامًا واحسًا ؤلن ا٢كضاز وا٢كفاسس اًيت يف اًخعوٍص اًيحيت وماهل ػي مثي ا

 اًيت يف اًخعوٍص اًضميس تي اًخعوٍص اًضميس ٔبؾؼم ضزًا ؤبنرث فساذًا من وحوٍ نثريت( اُؼ

ُّٟ زمح٘ اهلل ِفٞ "شسح َطًِ" َِٚٛ و من : َقاٍَ اإلَاّ ايَّٓ ) كال ٔبحصاتيا وكريمه من اًـٌَلء ثعوٍص ظوزت اْكَوان حصام صسًس اًخحصمي ُو

اًضسًس ا٢كشهوز يف ألحاذًر وسواء ظيـَ مبا ميهتن ٔبو تلرٍي فعيـخَ حصام جلك حال ٔلن فَِ مضاُات ٓكَق ٝك  اًىدائص ٔلهَ مذوؿس ؿَََ هبشا اًوؾَس

ا(.اُؼ   ثـاىل وسواء ما اكن يف زوة ٔبو ثساظ ٔبو ذزمه ٔبو ذًياز ٔبو فَس ٔبو اانء ٔبو حائط ٔبو كرُي

س اًلٌاؿة , وٕال فِشا اًحاة وضوحَ ًلين ؾن زَ  حِضَ , ول ٔبػن ٔبن مثي ُشٍ اًخلٍصصاث ختفى ؿىل من هل ٔبذىن ثيلِة ويف ُشا نفاًة ٢كن ًٍص

ىن ا٢كوفق من وفلَ ٝك.  يف اًـَوم اٗكًًِة , ٔبو حصذ يف اًححر ؾيَ, فَُس مثي ُشٍ ا٢كسائي ؾٍزز ا٢كَمتس ول تـَس ا٢كلذخس , ًو
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 ٚإَاطتٗا تخٌٜٛ ايتصاٜٚشب0أَش ايٓيب 

زَيَا َؾْحُس  ( 374قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل ) (:11/27) ٍصو كَاَل َحسَّ ِ ْجُن مَعْ َمٍص َؾْحُس اٟكَّ ـْ زَيَا َبتُو َم َحسَّ

ٍَْة  زٍِِز ْجُن ُظَِ ـَ زَيَا َؾْحُس اًْ ع  اًَْواِزِج كَاَل َحسَّ
 
ن
 
ْن أ ائَِضةَ ع  ـَ ًِ َِ َخاِهَة  اَكَن ِكَصاٌم  ْث ِت َسرَتَ

صُِط يِف َظاَليِت َبِمِِعي َؾيَّا » : تَُهِْتَا فََلاَل اًيَّيِبُّ  ـْ ٍُ ثَ َُ َل حََزاُل ثََعاِوٍُص َّ ه
ّ
َشا , فَا َُ ِكَصاَمِم 

(1)
.» 

                                                           

1
ة اًحزازي : ))ٔبي : ُشا ابة يف تَان هصاَُة اًّعالت يف يف ثـََلَ ؿىل ثح (4/74ٚقاٍ ايعال١َ ايعٝين زمح٘ اهلل يف "عُد٠ ايكازٟ") (  ًو

و لثسِا ٔبكوى ؤبصّس((  ت يف مثي ُشا , فىصاُهتا ُو  اًحُت اٙكي فَِ اًثَاة , اًيت فهيا اًخعاوٍص , فٕارا هُص

 ( وتّوة إلمام اًحزازي ؿىل حسًر ٔبوس اًساتق : ))ابة ٕاْن ظىلَّ يف زوٍة ُمَعٍََّة ٔبو ثعاوٍَص ُي ثَْفُسُس ظالثَُ ؟ وما ٍهنىى ؾن رٛك(

ٔبن مـىن كول اًحزازي ))ُي ثَْفُسُس ظالثَُ ؟ (( تبٔهَ اس خفِام ؿىل سخِي الاس خفساز , حصى  ٚأفاد اذتافظ ابٔ سذس ٚايعال١َ ايعٝين

سَ يف رٛك ؿىل ؿاذثَ , يف حصك اًلعؽ يف اًيشء اٙكي فَِ ادذالف, ٔلن اًـٌَلء ادذَفوا يف اٍهّنىي اًوازذ يف اًيشء , فٕان اكن ٢كـىن يف هف  اًحزازيّ 

, فِو ًلذيض اًفساذ فَِ , وٕان اكن ٢كـىن يف كرٍي , فِو ًلذيض اًىصاُة ٔبو اًفساذ , فَِ ذالف
(1)

. 

س خفاذ ذما س حق : ٔبن ذالفًا وكؽ يف شا ًسّل ؿىل ٔبّن كوًل  ٌو ظالت َمْن ؿىل زوتَ ظوٌز . ٠ك جيزم اًحزازي تحعالهنا , واس خفرس تؼ ))ُي(( ؿَََ , ُو

عَ , ٔبو وهجًا فَِ ًلذيض تشٛك , ومشُة مجِوز اًفلِاء اًىصاُة وًسل ؿَََ ما زوثَ اًس َّست ؿائضة كاًت : اكن يل زوة , فَِ ظوزت , فىٌت ٔبثس

َ ؾين , جفـَت مٌَ وساذثنيًعًّل إ 4واكن زسول ٝك   ًََ , فلال يل : ٔبّدًص

( تـس رهص اْكسًر : ))ؤبما اًثّوة اٙكي فَِ ظوز ٔبو ظََة ٔبو ما ًَِىي , فذىٍص اًّعالت فَِ وٕاًََ وؿَََ 3/180: ) قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ اجملُٛع

 اْكسًر ((. 

خ اًيووي ؿىل "حصَح مس١ك" ٔبن رٛك من ٔبخي : ))اص خلال اًلَة هبا وسخة اٍهنىي ؾن اًعالت يف اًّعوزت ٔبو ٕاٍهيا , رهٍص إلمام اًيووي يف سس 

ا وثالوهتا وملاظسُا من الاهلِاذ وآكضوغ((. ]سسخ اًيووي ؿىل حصَح مس١ك : )  ( [.44ؼ  5/43ؾن نٌلل اْكضوز يف اًّعالت , وثسجّص ٔبراكُز

حـي اًـٍّك 4ًلَة تَ . وكري رٛك من اًّضاكالث , ٔلن اًييب وفهيا : ))مٌؽ اًيّؼص من الامذساذ ٕاىل ما ٌضلي وٕاساٌك ما خياف اص خلال ا

 ([مؽ ثرصف ٌسري.41([. ]"اًلول ا٢كحني يف ٔبدعاء ا٢كعَني " )ض / 1/44يف ٕاساٌك اٖكَعة ُشا ا٢كـىن ((. ]سسخ اًيووي ؿىل حصَح مس١ك : )

 : أَا سهِ صال٠ ساٌَ ايّصٛز

ؼ ؾن آكامت ٍىون فَِ اًامتزَي , ٔبًَخس وًعىّل تَ ؟ (1/91د١ْٚ ايهرب٣ ": )نُا يف "امل فكد ض٦ٌ اإلَاّ َايو زمح٘ اهلل تعاىل

 كال : ل ًَخس ول ًعىّل تَ.

ؾن اًعالت ابًساؿة اًيت فهيا ظََة ٔبو تساذَِا ظوزت ًحـغ اْكَواانث , ُي جتوس ٔبم ل ؟  ؼ ٚض٦ٌ ايصٝخ عبد ايعصٜص بٔ باش ـ زمح٘ اهلل

را فبٔخاة , مبا هعَ : ٕارا اكهت اًعوز يف اًساؿاث مس خوزت , ل حصى , فال حصح يف رٛك . ٔبما ٕارا اكهت حصى يف ػاُص اًساؿة ٔبو يف ذاذَِا إ 

ىشا اًعََة ل جيوس ًخس من كوهل ًـًل4فذحِا , ٠ك جيز رٛك , ٢كا زخت ؾيَ   زيض ٝك ؾيَ : ))لثسغ ظوزت ٕال ظمس هتا(( ُو
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زيَِن  (ص88/)2107)طزمح٘ اهلل : َاّ َطًِاإلٚقاٍ (:11/28) رْيُ  َحسَّ َُ زَيَا َحْصٍة  ْجنُ  ُس اِؾَيُ  َحسَّ مْسَ
ّ
 ْجنُ  ا

ميَ  ُِ ْجَصا
ّ
َْسِ  َؾنْ  َؾْزَزتَ  َؾنْ  َذاُوذَ  َؾنْ  ا مْحَنِ  َؾْحسِ  ْجنِ  مُحَ سِ  َؾنْ  اًصَّ ـْ َضامٍ  ْجنِ  َس   َؾنْ  ُِ

 
ت

 
ش ائ 

 ًَيَا اَكنَ  كَاًَْت  ع 

َِ  ِسرْتٌ  اِذيُ  َواَكنَ  َظائِصٍ  ِثْمثَالُ  ِفِ َرا اٗكَّ
ّ
خَْلَدهَلُ  َذَذيَ  ا ِ  َزُسولُ  ىِل  فََلالَ  اس ْ يِل » :  اٟكَّ َشا َحّوِ َُ 

(1)
ّنِ  

ّ
 فَا

َُ  َذَذَُْت  لُكََّما ََا َرَنْصُث  فََصَبًُْخ ْ ه ]ؤبدصخَ .هََْخَُسَِا فَُىٌَّا َحصٍِصٌ  ؿَََُمَِا هَُلولُ  ُنيَّا كَِعََفةٌ  ًَيَا َواَكهَْت  كَاًَْت  «. اٗكُّ

 ([.5368( واًًسايئ)2468اًرتمشي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
ة(( وحنوُا , ٢كا زخت ؾيَ  ))ٔبهَ اكن ل ٍصى صُئًا فدَ ثعََة ٕال هلضَ  4اًساؿة اًيت جض متي ؿَََ , ٕال تـس حىَّ ٔبو ظمسَ تؼ ))اًحًو

 ([.41هلاًل من]"اًلول ا٢كحني " )ض / ( 1/71) ؼ و يف ًفغ ؼ ٕال كضحَ((. ٍلوغ اًفذاوى ٌَض َخ ؾحس اًـٍزز جن ابس:

1
( قاٍ ايعال١َ صفٞ ايسمحٔ املبازنفٛزٟ زمح٘ اهلل يف نتاب٘ "١َٓ املٓعِ يف ايتعًٝل ع٢ً صشٝض  

اًساتق  ؾيس سسحَ كول ؿائضة زيض ٝك ؾهنا:) اكن ًيا سرت فَِ متازَي ظائص( كال:)ُشا اْكسًر تؼاٍُص ًـازط اْكسًر(3/460َطًِ")

ُس فَِ ٔبن اًييب والٔ  هل ؾن 4حاذًر اًالحلة , ٔلهَ رصحي يف ٔبن اًامتزَي اٙكي اكن يف متثال ظائص, ًو ُخىَ وكعـَ , تي ٔبمص تخحًو

ىن س َبٔيت يف حسًر زمق) ي ٠ك ٍىن ملذرصًا ؿَََ , تي 93ماكهَ , وؿَي رٛك تبٔهَ ًشهٍص اٗكهَا, و٠ك ًـَي تبٔهَ فَِ متثاًل ًو ( ما ًفِس ان ألمص ابًخحًو

, تي ل ٌس خَزم ٔبهَ اكن مـَ ٕاصازت ٔبو ٔبمص ابًلعؽ واًِخم ٔبًضًا ٔلهَ ًحني ٔبهنا حـَت اًسرت وسائس, وؿسم رهص اًخـََي تبٔن فَِ متثاًل ل ًيايف هوهَ ؿٍك 

 ٠ك ًـَهل تشٛك , ٔلن اًصاوي كس ًلذرص ؿىل رهص تـغ ألموز(. اُؼ 
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 يف ايبٝٛت يتصاٜٚشا اختارصٓع ٚ يف بٝإ حتشِٜاألحادٜح ايٛاسد٠ 

 

 تذخً٘ املالئه١بٝإ إٔ ايبٝت ايزٟ فٝ٘ ايصٛس ال 

اَن َماِٛكٌ َؾْن اَنِفؽٍ  (: 2105قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل )  :(11/29) ِ ْجُن ًُوُسَف َبْذرَبَ زَيَا َؾْحُس اٟكَّ َحسَّ

ٍس َؾْن   َؾِن اًَْلامِسِ ْجِن ُمَحمَّ
 
ي  ن  م 

ْ
ؤ

ُ ْ
  اْل

  
ُ
 أ

 
ت

 
ش ائ 

ا   ع  ْث هُْمُصكًَة ِفهيَا ثََعاِوٍُص , فَََمَّ َا اْصرَتَ َُ َبهنَّ ثْ َا َبْذرَبَ َبهنَّ

 ِ ا َزُسوُل اٟكَّ َُ ٓ ِ  َزب َََة , فَُلَُْت اَي َزُسوَل اٟكَّ ُِ ًَْىَصا َِ ا َصفُْت يِف َوهْجِ ـَ كَاَم ؿىََل اًَْحاِة , ف١ََكْ ًَْسُذهْلُ , فَ

ىَل َزُسو
ّ
ِ َوا ىَل اٟكَّ

ّ
ِ  هِلِ , َبثُوُة ا ٍِ اًيُّْمُصكَِة »  َماَرا َبْرهَخُْت فََلاَل َزُسوُل اٟكَّ ِش َُ . كَُُْت  «َما اَبُل 

 ِ ا . فََلاَل َزُسوُل اٟكَّ َُ َس َس ؿََهَْيَا َوثََوسَّ ـُ َخْل ًِ ٍْهُتَا َٛكَ  َوِز ًَْوَم اًِْلَِاَمِة » :   اْصرَتَ ٍِ اًعُّ ِش َُ اَة  نَّ َبحْصَ
ّ
ا

تُوَن , فَُِ  شَّ ـَ ُ ُِوا َما َذََْلُُتْ ً َوُز َل ثَْسُذهُلُ اًَْماَلئَِىُة » . َوكَاَل: «َلاُل ًَُِْم َبْح َِ اًعُّ ى ِفِ ِ نَّ اًَْحَُْت اٙكَّ
ّ
 «ا

 [.(97/)2107]ؤبدصخَ مس١ك )

زَيَا ( 4934زمح٘ اهلل) داٚد أبٛ قاٍ اإلَاّ:(30اذتدٜح/12ايفصٌ) سُ  َحسَّ زَيَا َؾْوٍف  جْنُ  ُمَحمَّ َسُ  َحسَّ ـِ  َبىِب  جْنُ  َس

انَ  َمْصمَيَ  ََي  َبْذرَبَ ُّوَة  جْنُ  حَيْ زيَِن  كَالَ  َبً اَزتُ  َحسَّ َّةَ  جْنُ  مُعَ سَ  َبنَّ  قَزًِ ميَ  جْنَ  ُمَحمَّ ُِ جَْصا ّ
َُ  ا َ ز  جْنِ  َسَََمةَ  َبىِب  َؾنْ  َحسَّ

مْحَنِ  َؾْحسِ    َؾنْ  اًصَّ
 
ت

 
ش ائ 

ِ  َزُسولُ  كَِسمَ  كَاًَْت   ع  ِْرَبَ  َبوْ  ثَُحوكَ  قَْزَوتِ  ِمنْ    اٟكَّ َوكَْس هََعخُْت ] - َد

ٍُ كَاَل  ٓ ا َزب ْزِمىِنُّ فََسَذَي اًَْحَُْت فَََمَّ
ّ
َما ىِل اَي ؿَائَِضُة :» ؿىََل اَبِة ُحْجَصَِت َؾَحاَءًت َوؿىََل َؾْصِط تَُىِْت ِسرْتٌ ا

ََا  ْ ه رْتَ َحىتَّ َوكََؽ اِبَلْزِط «. َواٗكُّ [فََِخََم اًّسِ
(1)

رْتِ  اَنِحَِةَ  فََىَضَفْت  ِزحيٌ  فََِحَّْت  ِسرْتٌ  َسَِْوهِتَا َوىِف    َؾنْ  اًّسِ

                                                           
(ظ/ جمَس ذائصت ا٢كـازف اًيؼامِة اًاكئية يف اًِيس تح٘كت 219/  10رًهل اّكوُص اًيلي " ) ( سايذت ؾيس اًحهيلي يف "اًسنن اًىربى ٌَحهيلي ويف 1

 حِسز بآبذ.



   53 

ائَِضةَ  تَيَاٍث  ـَ ـٍَة  ًِ ًُ
(1)

َشا َما»  فََلالَ    ِزكَاغٍ  ِمنْ  َحٌَاَحانِ  هَلُ  فََصًسا تَُهَْنُنَّ  َوَزَبى. تَيَاَِت  كَاًَْت «.  ؿَائَِضةُ  ايَ  َُ

َشا َما»  فََلالَ  ى َُ ِ َشا َوَما»  كَالَ . فََصٌش  كَاًَْت «.  َوْسَعُِنَّ  َبَزى اٙكَّ ى َُ ِ َِ  اٙكَّ َْ َ  كَالَ . َحٌَاَحانِ  كَاًَْت «.  ؿََ

                                                           

1
ِ رهٍص تـس قاٍ اإلَاّ ايبٝٗكٞ زمح٘ اهلل يف "ايطٓٔ ايهرب٣ " (  ْىىُ َؾِن  4ُشا اْكسًر: )َوكَْس زَخََت َؾْن َزُسوِل اٟكَّ اٍهنَّ

ُِْحخََمُي َبْن ٍَُىوَن اًَْمْحُفوُع يِف ِزَواًَِة َبىِب َسََمَ  َُ فَ ٍَ َنِثرَيٍت َؾْي ِْرَبَ َة َؾْن ؿَائَِضَة اًخََّعاِوٍِص َواًخََّماِزَِي ِمْن َبْوُخ َُ ِمْن قَْزَوِت َد ِصمِي  كُُسوَم َوَبنَّ َرِٛكَ اَكَن كَْدَي َتْ

َوِز َواًخََّماِزَِي  ْىَى َؾهْنَا َؾِن اًيَّيِبِّ اًعُّ ٍَكِ َمْن َزَوى اٍهنَّ َس َرِٛكَ فَِمْن مُجْ ـْ َ صمِيَُِا ت َماُغ 4مُثَّ اَكَن َتْ ِْرَبَ فََُِىوُن اًسَّ َُ اَكَن َسَمَن َد ْساَلُم
ّ
َصٍَْصَت َوا ُُ َبتُو 

ٍُ َوىِف َحِسًِر َخاِجٍص : َبنَّ اًيَّيِبَّ  َس ـْ َ اِة 4ت َص جَْن اًَْرعَّ َحَة فََِْمُحَو لُكَّ ُظوَزٍت ِفهيَا  َبَمَص مُعَ ـْ َو اِبًَْحْعَحاِء َبْن ًَبيِِتَ اًَْى ُُ َسَمَن اًَْفْذِح َو

َِا اًيَّيِبُّ  ََْت لُكُّ ُظوَزٍت ِفهيَا(.4ف١ََكْ ًَْسُذَْ  َحىتَّ ُمِح

من  4اًييب  تيفسَ. واكن زحوغ4كَت: قزوت ثحوك اكهت يف صِص زحة س ية جسؽ واكهت بٓدص قزوت قزاُا زسول ٝك 

ة لجن ُضام )249/  1) -يف بٓدص ري اًلـست من س ية مثان. ]حوامؽ اًسريت  -نٌل رهٍص ٔبحصاة اًسري -معصثَ تـس حعاز اًعائف  2( اًسريت اًيحًو

 ([.187/  1) -( فعول من اًسريت 526/  3) -( ساذ ا٢كـاذ 238/  1( اٗكزز لجن ؾحس اًرب  )515/ 

شا أكؽ اٙكي رهٍص اًحهي لي  مجؽ ظَة ل ٌس خلىن ؾيَ ٕارا زخت ٔبن ًـة ؿائضة اكن ظوزت حلِلِة وٕان اكن يف اًلول اًصاحج ًُست تعوزت ُو

 :ويه -حلِلِة ٔلموز هشهص مهنا واحست واًحايق هيلهل ؾن اًـالمة اًخوجيصي زمحَ ٝك

ِ نٌل زواٍ ٔبتو ذاوذ )كَِسَم َزُسوُل 4ٔبن اًياػص يف ػاُص حسًر ًـة اًحياث ٔبن اًييب  ِْرَبَ َوىِف 4اٟكَّ ِمْن قَْزَوِت ثَُحوَك َبْو َد

ٍة( ف١ك ًيىص ؿَهيا  ـَ ائَِضَة ًُ ـَ ًِ رْتِ َؾْن تَيَاٍث  ة ؛ مفن هؼص ُشا 4َسَِْوهِتَا ِسرْتٌ فََِحَّْت ِزحيٌ فََىَضَفْت اَنِحََِة اًّسِ تي سبًِٔا ٔبس ئٍك اس خفساًز

ا كَِسَم فََصَبى  4 اْكسًر مؽ ما خاء يف تـغ الاحاذًر  وحسًر ؿائضة : ٔبهَ َُ ؿىََل اًَْحاِة فَََمَّ ثُ َِ فَبََذْشُث هََمًعا فََسرَتْ )َدَصَح يِف قََزاِث

َُ َوكَاَل  ـَ َُ َبْو كََع خََى َُ َُ َحىتَّ  َ َِ فََجَشت َََة يِف َوهْجِ ُِ َ ًَْم ًَبُِمْصاَن َبْن ىَْىُسَو اًِْحَجاَزَت َواً» اًيََّمطَ َؾَصفُْت اًَْىَصا نَّ اٟكَّ
ّ
نَي ا َُ ِوَساَذثنَْيِ «. ّعِ يَا ِمٌْ ـْ كَاًَْت فََلَع

(. ًخضح هل  ٔبحس ٔبمٍصن ل كري: ْة َرِٛكَ ؿىََلَّ ـِ َ ًًَِفا ف١ََكْ ً  َوَحَضْوهُتَُما 

 . اًصدعة يف ظوز ًـة اًحياث  ًـائضة اكن كدي اًخحصمئبن  -1

 .ٔبن ًـة ؿائضة زيض ٝك ؾهنا ٠ك حىون ظوزت حلِلة ٔبو -2

 َٚا بعدٖا(:  70ايعال١َ محٛد ايتٛجيسٟ زمح٘ اهلل يف نتاب٘ ايفر ))اعالٕ ايٓهري(( )ص: قاي٘  ٚايتشسٜس َا

واكن يل 4كال: ) ومن ٔبكوى ما ًخـَق تَ ا٢كعوزون ٔبًًضا حسًر ؿائضة زيض ٝك ؾهنا كاًت نيت ٔبًـة ابًحياث ؾيس اًييب 

فَِـِب مـي. زواٍ اًضافـي ؤبمحس واًض َزان ؤبُي ٕارا ذذي ًخلمـن مٌَ فُرس هبن ٕايل 4ظواحة ًَـِب مـي فاكن زسول ٝك 

 اًسنن ٕال اًرتمشي.

ن اٌَـة.  ويف زواًة ٢كس١ك نيت ٔبًـة ابًحياث يف تُذَ ُو

من قزوت ثحوك ٔبو دِرب ويف سِوهتا سرت فِحت زحي فىضفت انحِة اًسرت ؾن تياث  4وؾهنا زيض ٝك ؾهنا كاًت: كسم زسول ٝك 

ؿائضة كاًت تيايت وزٔبى تُهنن فصًسا هل حٌاحان من زكاغ فلال ما ُشا اٙكي ٔبزى وسعِن كاًت فصش كال وما ُشا ًـائضة ًـة فلال ما ُشا اي 

اٙكي ؿَََ كاًت حٌاحان كال فصش هل حٌاحان كاًت ٔبما مسـت ٔبن ًسَامين دِاًل ًِا ٔبحٌحة كاًت فضحم حىت زٔبًت هواخشٍ زواٍ ٔبتو ذاوذ 

 واًًسايئ.

اس خسل هبشا اْكسًر ؿىل حواس اختار ظوز اًحياث واٌَـة من ٔبخي ًـة اًحياث هبن, ودط رٛك  ايبازٟ قاٍ اذتافظ ابٔ سذس يف فتض

ن ؿىل ٔبمص تَوهتن ؤبو  لذُن.من معوم اٍهنىي ؾن اختار اًعوز وتَ حزم ؾَاط وهلهل ؾن أكِوز ؤبهنم ٔبخاسوا تَؽ اٌَـة ٌَحياث ًخسٍزهبن من ظلُص

اجن تعال وحىك ؾن جن ٔبيب ًسس ؾن ماٛك ٔبهَ هٍص ٔبن ٌضرتي اًصخي لتًذَ اًعوز ومن مث زحج اٗكاوذي  كال ورُة تـضِم ٕاىل مًسود وٕاًََ مال

ٔبهَ مًسود وكال اًحهيلي
(1)

تـس ختصجيَ زخت اٍهنىي ؾن اختار اًعوز فِحمي ؿىل ٔبن اًصدعة ًـائضة يف رٛك اكن كدي اًخحصمي وتَ حزم اجن اّكوسي  
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ت فِو كدي اًخحصمي وٕال فلس ٌسمى ما ًُس تعوزت ًـحة وهبشا حزم اْكَميي فلال ٕان اكهت ظوزت اكًوثن ٠ك جيز وكال ا٢كيشزي ٔبن اكهت اٌَـة اكًعوز

 وٕال خاس اىهتىى ا٢كلعوذ ذما رهٍص اجن جحص زمحَ ٝك ثـاىل.

 ؤبحسن ُشٍ ألكوال ؤبكصهبا ٕاىل اًعواة كول ا٢كيشزي واْكَميي.

 ظوز اًحياث ؤبن رٛك خمعوض من معوم اٍهنىي ؾن اختار اًعوز فٕاهَ كول مصذوذ.ؤبما ما حزم تَ ؾَاط وكرٍي من حواس اختار 

 واّكواة ؾيَ من وحوٍ:

خسلل ٔبحسُا: ٔبهَ ًُس يف حسًر ؿائضة زيض ٝك ؾهنا ثرصحي تبٔن ًـهبا اكهت ظوًزا حلِلة وابهخفاء اًخرصحي تبهٔنا اكهت ظوزا حلِلة ًًذفي الاس  

 عوز اْكلِلة.ابْكسًر ؿىل حواس اختار اٌَـة من اً

ن جيس ٕاىل اٗكًَي سخِاًل.  ومن اذؾى ٔبن ًـة ؿائضة زيض ٝك ؾهنا اكهت ظوًزا حلِلة فـََة ٕاكامة اٗكًَي ؿىل رٛك ًو

 ؤبما جسمَة اٌَـة تياث نٌل يف حسًر ؿائضة زيض ٝك ؾهنا فال ًَزم مٌَ ٕاهنا اكهت ظوًزا حلِلة نٌل كس ًؼن رٛك من كرص فِمَ.

ًحا من تي واًؼاُص وٝك ٔبؿ ١ك ٔبهنا اكهت ؿىل حنو ًـة تياث اًـصة يف سماهيا فٕاهنن ًبٔذشن ؾوًذا ٔبو كعحة ٔبو دصكة مَفوفة ٔبو حنو رٛك فِضـن كًص

ضـن ؿىل ٔبؿالٍ حنو دٌلز ا٢كصٔبت وزمبا حـَخَ ؿىل َُئة اًعيب يف ا٢كِس مث ًَـِب هبشٍ اٌَـة و  ٌسمَهنن تياث ٔبؿالٍ ؾوذا مـرتًضا مث ًَخس يَ زَااًب ًو

 ؿىل وفق ما ُو مصوي ؾن ؿائضة وظواحداهتا زيض ٝك ؾهنن.ًِن 

ـصة من سمن وكس زٔبًيا اًحياث ًخوازثن اٌَـة هبشٍ اٌَـة اًاليت وظفٌا سماان تـس سمان ول ًحـس ٔبن ٍىون ُشا اًخوازج كسميًا ومس متًصا يف تياث اً

 اّكاََُة ٕاىل سماهيا ُشا وٝك ٔبؿ١ك.

ُس لك تياث اًـصة يف سماهيا ً َـِب ابٌَـة اًاليت وظفٌا تي نثري مهنن ًَـِب ابًعوز اْكلِلة من ظوز اًحياث وكري اًحياث من ٔبهواغ اْكَواانث ًو

ؤلء ُن اًاليت ذذَت ؿَهين وؿىل ٔبَُهين ا٢كسهَة إلفصجنَة ونرثث خماًعهتم ًٔلؿامج ؤبص حاٍ ألؿامج.  ُو

لة تياث اًـصة.ؤبما اًسا٢كاث من ٔبذانش ا٢كسهَة إلفصجنَة ومن خماًعة وسا  ء ألؿامج ؤبص حاٍ ألؿامج فِؤلء ٠ك ًٍزن ؿىل ظًص

ئم توان تـًَسا يف اْكلِلة واًضلك اًؼاُص فىشٛك اْكنك فهيٌل خمخَف ٔبًضً  ـهبن ؿىل ما وظفٌا من كدي. ونٌل ٔبن تني ًـة ُؤلء وًـة ٔبًو  ا.ًو

ٔلهنن ًسن تعوز حلِلِة. ؤبما اٌَـة اًاليت ؿىل ظوز اًحياث  فبٔما اٌَـة اًاليت ؿىل ما وظفٌا فال تبٔش تـمَِن واختارُن واٌَـة هبن

ن واختارُن حصام واًخَِىي جن حصام وٕاثالفِن واحة ؿىل من كسز ؿىل رٛك ٔلهنن من  ؤبهواغ اْكَواانث فعياؾهتن حصام وتَـِن حصام وسساُؤ

اًلول يف اًفصش اٙكي اكن مؽ ًـة ؿائضة تعمس ألظيام نٌل ثلسم يف حسًر ؿًل زيض ٝك ؾيَ. و 4ألظيام وكس ٔبمص زسول ٝك 

ن جيس ٕاًََ سخِالً   .زيض ٝك ؾهنا اكًلول يف ًـهبا سواء. ومن اذؾى ٔبهنا اكهت ظوزت حلِلة ًِا زٔبش ووخَ فـَََ ٕاكامة اٗكًَي ؿىل رٛك ًو

سموهَ حٌلًزا وزمبا مسٍو واًؼاُص وٝك ٔبؿ١ك ٔبهنا ؿىل حنو ًـة ظحَان اًـصة يف سماهيا فٕاهنم ًبٔذشون اًـؼم وحنوٍ وجيـَون ؿ  َََ ص حَ إلاكف ٌو

لصسون يف ػِص لك واحست ؾوذٍن وَِئة ؾوذى اًصحي مث ًضـون تُهنٌل ص حَ ما ًوضؽ ؿىل اًيجائة من  بٔذشون ٔبًًضا من هصة اًيزي ًو فصًسا. ًو

ا وجيـَون ًِا ملوًذا ًلوذهنا تَ وزمبا اختشوا رٛك من دض حة من حوزت يف ٔبؿالُا مثي اًس يام وتني ًسًَ ومن ذَفَ ؾوذان وَِئة  إلدصاح وكرُي

سمون ُ ِا ٔبزتؽ جعالث متىش ؿَهين ٌو شٍ ؾوذى اًصحي ًوضؽ تُهنا ص حَ ما ًوضؽ ؿىل اًيجائة ومن ٔبمارما ؾوذ وَِئة اًصكدة ًوضؽ فَِ ا٢كلوذ ًو

ُست ُشٍ اٌَـة من اًعوز ا٤كصمة يف يشء واًًس حة تُهنا وتني اًعوز اْكلِلة تـَست خًسا. وذما ًسل ؿىل ٔبن اًفصش اكن  اٌَـة واًيت كدَِا ٕاتاًل. ًو

و اكن ظوزت 4ؿىل حنو ًـة ظحَان اًـصة و٠ك ٍىن ظوزت حلِلة ٔبن اًييب  ٢كا زبٍٓ سبٔل ؿائضة زيض ٝك ما ُشا فلاًت فصش ًو

ٍك و٠ك حيخج ٕاىل سؤال ؿائضة ؾيَ. ونشٛك سؤاهل 4حلِلِة ًـصفَ اًييب  حىن ؾن اٌَـة ًسل ؿىل ٔبهنا ٠ك 4من ٔبول ُو

و اكهت ظوًزا حلِلِة ٠ك حيخج ٕاىل اًسؤال ؾهنا وٝك ٔبؿ١ك.  ظوًزا حلِلة ًو

ٔبىىص ؿىل ؿائضة زيض ٝك ؾهنا هعة اًسرت اٙكي فَِ اًعوز وثَون وهجَ ٢كا زبٍٓ مث ثياوهل تَسٍ اًىصمية  4اًوخَ اًثان : ٔبن اًييب

شا ًسل ؿىل ٔبن ًـة ؿائضة زيض  و اكهت ظوًزا حلِلة ًاكهت ٔبوىل فِخىَ وكس ثلسمت ألحاذًر تشٛك, ُو ٝك ؾهنا ٠ك حىون ظوًزا حلِلة ًو

صكومة فاكهت ابًخلَري من اًعوز ا٢كصكومة يف اًسرت ٔلن اًعوز ا٣كسست ٔبكصة ٕاىل مضاهبة اْكَواانث ؤبتَف يف ا٢كضاُات خبَق ٝك ثـاىل من اًعوز ا٢ك

 ٔبصس تصميًا ؤبوىل ابًخلَري من اًعوز ا٢كصكومة.

وحض رٛك ٔبهَ  :-اقٔبتو ٕاحس-كَت و٠ك ٌسبٔل ؿائضة زيض ٝك ؾهنا مبثي ُشٍ ألس ئٍك يف اًعائص واٗكزهوك اٙكي اكن فَِ آكَي 4ًو

 نٌل يف ًفغ مس١ك واًًسايئ.–ؿَ زن ؤبمص ؿائضة زيض ٝك ؾهنا ت -نٌل يف ًفغ ٔبمحس-تي ُخىَ-اًيت ٔبدصهجا مس١ك ؤبمحس واًًسايئ-ٔبولث ألحٌحة 
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٠ك ٍىن ًرتك يف تُذَ 4: ما ثلسم من حسًر ؿائضة زيض ٝك ؾهنا ٔبن اًييب  -ًالكم ٌَـالمة اًخوجيصي زمحَ ٝك ما سال ا-اًوخَ اًثاًر

اق صُئًا فَِ ثعاًَة ٕال هلضَ ويف زواًة ٕال كدضَ. ويف زواًة ثعاوٍص تسل ثعاًَة. وظَلة ُشا اْكسًر ثلذيض اًـموم ٔلن صُئًا ىىصت يف س َ

و اكهت ظوًزا حلِلة ًيلضِا اًييب  اًيفي فذـم لك ثعََة وظوزت وُشا ًسل ؿىل ٔبن ًـة ؿائضة زيض ٝك ؾهنا ٠ك حىن ظوًزا حلِلة ًو

 هسائص اًخعاًَة واًعوز. 4

ٔبذرب ٔبن ا٢كالئىة ل ثسذي تُذًا فَِ لكة ول ظوزت وكس ثلسمت ألحاذًر تشٛك ؤبذرب اًييب 4اًوخَ اًصاتؽ : ٔبن اًييب 

ي  4 ٍَك ف١ك ًسذي اًحُت من ٔبخي لكة فَِ ومن ٔبخي ما فَِ من متثال اًصخال مث كال ٌَييب ٔبهَ ٔباتٍ ً 5ٔبًًضا ؾن خرًب

و اكهت ظوًزا حلِلة  4 شا ًسل ؿىل ٔبن ًـة ؿائضة زيض ٝك ؾهنا ٠ك حىن ظوًزا حلِلة ًو مص تلعؽ زٔبش اٍمتثال وٕادصاح اًلكة, ُو

صُئًا مييؽ من ذدول ا٢كالئىة فَِ, فذـني ٔبن ًـة ؿائضة زيض ٝك ؾهنا ًَرتك يف تُذَ ٢4كيـت ا٢كالئىة من ذدول تُهتا وما اكن اًييب 

 ٠ك حىن ظوًزا حلِلة وٕامنا يه ؿىل حنو ما وظفذَ يف اًوخَ ألول.

٢كا كسم مىة ٔبيب ٔبن ًسذي اًحُت وفَِ 4اًوخَ آكامس : ما ثلسم من زواًة ؾىصمة ؾن اجن ؾحاش زيض ٝك ؾهنٌل ٔبن زسول ٝك 

 فبٔدصحت. الًِٓة فبٔمص هبا

كس امذيؽ من ذدول اًىـحة مصت ٢4كا زٔبى اًعوز يف اًحُت ٠ك ًسذي حىت ٔبمص هبا مفحَت وٕارا اكن اًييب 4ويف زواًة ٔبهَ 

 ٔبن واحست من ٔبخي ما فهيا من اًعوز فىِف ًؼن تَ ٔبهَ اكن ًسذي تُت ؿائضة زيض ٝك ؾهنا يف اًَوم واٌٍََك مصاًزا مذـسذت وفَِ اًعوز فذـني

 زيض ٝك ؾهنا ٠ك حىن ظوزا حلِلة وهبشا جتمتؽ ألحاذًر وًًذفي ؾهنا اًخـازط. ًـة ؿائضة

ٔبل ٔبتـثم ؿىل ما تـثين ؿَََ زسول ٝك  -زيض ٝك ؾيَ  -واًوخَ اًساذش : ما ثلسم من حسًر ٔبيب اًَِاح ألسسي كال: كال يل ؿًل 

خَ. ويف 4   زواًة ول ظوزت ٕال ظمس هتا.ٔبن ل ثسغ متثاًل ٕال ظمس خَ ول كرًبا مرشفًا ٕال سًو

ًَا 4ويف زواًة ٔبن اًييب  عمس لك ظَّن. واًيىصت يف ُشا اْكسًر من ظَف اًـموم نٌل  -زيض ٝك ؾيَ  -ٔبمص ؿَ ٔبن ٌسوى لك كرب ًو

 ثلسم ثلٍصص رٛك.

و اكهت ظوًزا حلِلة ًاكهت ذاذٍك  س خفاذ من ُشا ٔبن ًـة ؿائضة زيض ٝك ؾهنا ٠ك حىن ظوًزا حلِلِة ًو  4يف معوم ما ٔبمص اًييب ٌو

ول حصف واحس ًلذيض اس خثٌاء ًـة ؿائضة زيض ٝك ؾهنا من ُشا اًـموم فذـني هوهنا من كري اًعوز 4تعمسَ. و٠ك جيئ ؾن اًييب 

 اْكلِلة.

ل ؿىل كال من ؿاذ ًعيـة يشء من ُشا فلس نفص مبا ٔبىز 4ٔبن زسول ٝك  -زيض ٝك ؾيَ  -اًوخَ اًساتؽ : ما ثلسم من حسًر ؿًل 

 ويف ُشا اًزحص الٔهَس ٔبوحض ذًَي ؿىل تصمي اختار اًعوز لكِا ول فصق تني ٔبن حىون ًـًحا ٔبو كري ًـة.4َلس 

ا ثسل ؿىل ما ذل ؿَََ ُشا اْكسًر من معوم تصمي اًعيـة والاختار ًلك ظوزت من ظوز رواث ألزواخ  ؤبنرث ألحاذًر اًيت ثلسم رهُص

 ة ؿائضة زيض ٝك ؾهنا ٠ك حىون ظوًزا حلِلِة.وؿىل ُشا فِخـني اًلول تبٔن ًـ

ا ًحـغ ٔبفصاذ اْكنك اًـام تسًَي ذاض واًًسخ لتس فَِ من ٔبمٍصن: ـً  اًوخَ اًثامن : ٔبن اًخرعَط هوغ من اًًسخ ًىوهَ زف

 زحوث ذًَي اًًسخ. ٔبحسٌُل :

من ختعَط ظوز اًحياث من معوم اٍهنىي ؾن اًعوز تياء ؿىل ٔبن ثبٔدص اتزخيَ ؾن اتزخي ا٢كًسود. وٕارا فصضيا ٕاماكن ما سمعَ ؾَاط وكرٍي  واًثان :

 ًـة ؿائضة زيض ٝك ؾهنا اكهت ظوًزا حلِلِة فال تس ٕاًرا من ٕاكامة اٗكًَي ؿىل ٔبن ًـة ؿائضة زيض ٝك ؾهنا اكهت ظوًزا حلِلِة.

ا زٔبى ثٜك اًعوز ؾيس ؿائضة زيض ٝك ؾهن4ول تس ٔبًًضا من زحوث اًخرعَط تبٔن ٍىون اًييب  ا تـس هنََ اًـام ؾن اًعوز فبٔكُص

 ؿىل الاختار. وٕارا اكن لك من ألمٍصن مـسوًما فالصم يف تعالن ما سمعَ ؾَاط ومن كال تلوهل.

حصى ٌَصخي اًويص  -ًـين إلمام ٔبمحس جن حٌحي–وكس كال ا٢كصوري يف نخاة اًوزغ. ابة هصاُة سساء اٌَـة وما فَِ اًعوز. كِي ٔليب ؾحس ٝك 

 عحَة ٔبن ٌضرتي ًِا ًـحة فلال ٕان اكهت ظوزت فال ورهص فهيا صُئًا.جسبهٔل اً 

ؤبس يااًن كَت اًعوزت ٕارا اكهت ًًسا ٔبو زخاًل فلال ؾىصمة ًلول لك يشء هل زٔبش فِو ظوزت كال ٔبتو ؾحس ٝك فلس ًعريون ًِا ظسًزا وؾَيًا ؤبهًفا 

 كَت فبٔحة ٕاًَم ٔبن جيخًة سساءُا كال هـم.

ا يف زواًة جىص جن َلس وكس س ئي ؾن حسًر ؿائضة زيض ٝك ؾهنا نيت ٔبًـة ابًحياث كال ل تبٔش تَـة اٌَـة ٕارا ٠ك ٍىن وكال إلمام ٔبمحس ٔبًضً 
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َت  َبَما كَاًَْت «.  َحٌَاَحانِ  هَلُ  فََصٌش »  ـْ َمانَ  َبنَّ  مَسِ َْ ِْالً  ًُِسََ ٌَِحةٌ  ًََِا َد  َزَبًُْت  َحىتَّ  فََضِحمَ  كَاًَْت  َبْح

 .هََواِخَشٍُ 

َمٍص َؾِن  (4002اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل )قاٍ ( 12/31) ـْ َضاٌم َؾْن َم ُِ اَن  مُي ْجُن ُموىَس َبْذرَبَ ُِ ْجَصا
ّ
زَيَا ا َحسَّ

ِس ْجِن َبىِب َؾِخٍَق َؾِن اْجِن صِ  َماَن َؾْن ُمَحمَّ َْ زيَِن َبيِخ َؾْن ُسََ اِؾَُي كَاَل َحسَّ مْسَ
ّ
زَيَا ا صِّيِ . َحسَّ ُْ َِاٍة َؾْن اًزُّ

 ِ ِس اٟكَّ َْ وٍذ َبنَّ ُؾَح ـُ ِ ْجِن ُؾْخَحَة ْجِن َمْس اض   ْجِن َؾْحِس اٟكَّ بَّ ِن    اْبن  ع   كَاَل َبْذرَبَ
 
ت ح 

ْ
ل
 
ُبى ط

 
 أ

 ِ ِ  - -َظاِحُة َزُسوِل اٟكَّ َُ كَاَل  - -َواَكَن كَْس َصَِِس تَْسًزا َمَؽ َزُسوِل اٟكَّ َّ َل ثَْسُذُي اًَْماَلئَِىُة » َبه

 َِ َّيِت ِفهيَا اَلْزَواُخ  « .لَكٌْة َوَل ُظوَزٌت تَُْذًا ِفِ ]ؤبدصخَ: .ٍُصًُِس اًخََّماِزََي اً

 ([.3649(واجن ماخَ)3293(واًًسايئ)2804(واًرتمشي)2106مس١ك)

ٌصو َبنَّ جَُىرْيَ  ( 3226قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل :)  (:12/32) اَن مَعْ ٍة َبْذرَبَ ُْ زَيَا اْجُن َو ُس َحسَّ زَيَا َبمْحَ َحسَّ

َُ َوَمَؽ ثرُْسِ جْ  زَ َُ َبنَّ َسًَْس ْجَن َذاِٗكٍ اًُْجَِيِنَّ َحسَّ زَ ٍَس َحسَّ ـِ َُ َبنَّ ثرُْسَ ْجَن َس زَ ِ ْجَن اَلَشِّ َحسَّ ُس اٟكَّ َْ ٍَس ُؾَح ـِ ِن َس

 ِ ُِْموهََة اًَْرْوَلِنُّ اٙكَّ هَثَُما َسًُْس ْجُن َذاِٗكٍ  َسْوحِ اًيَّيِبِّ  ى اَكَن يِف َحْجِص َم  َحسَّ
 
ت ح 

ْ
ل
 
ا ط ب 

 
 َّ أ

 
َُ  أ َ ز َحسَّ

َِ ُظوَزٌت » كَاَل  - -َبنَّ اًيَّيِبَّ  . كَاَل ثرُْسٌ فََمصَِط َسًُْس ْجُن َذاِٗكٍ ,  «َل ثَْسُذُي اًَْماَلئَِىُة تَُْذًا ِفِ

ِ اًَْرْوَلِنِّ َبًَْم حُيَسِّ  ِس اٟكَّ َْ َح ـُ ًِ َِ ثََعاِوٍُص , فَُلَُْت  َِ ِثِسرْتٍ ِفِ ُن يِف تَُِْذ َرا حَنْ
ّ
ٍُ فَا ْساَن ـُ َُ فَ َّ ه

ّ
زْيَا يِف اًخََّعاِوٍِص فََلاَل ا

لَّ َزْكٌم يِف زَْوٍة » كَاَل 
ّ
ٍُ .]ؤبدصخَ مس١ك )َبَل « . ا َُ كَُُْت َل . كَاَل تىََل كَْس َرَنَص َخ ـْ ( ؤبتو 85/)2106مَسِ

 [.(5365( واًًسايئ)4153ذاوذ)

                                                                                                                                                                                                     
شا هط من ٔبمحس زمحَ ٝك ثـاىل ؿىل مٌؽ اٌَـة ابٌَـحة ٕارا اكهت ظوزت.  فَِ ظوزت فٕارا اكن فَِ ظوزت فال. ُو

 ويف زواًة ا٢كصوري مٌؽ سساء اًعوزت ٌَعحَة.

 .4اكن ٔبمحس زمحَ ٝك ثـاىل من اثحؽ اًياش ٌَس ية ومن ٔبؿَمِم تبٔحاذًر زسول ٝكوكس 

نٌل ثلسم رهٍص رٛك ومؽ ُشا فلس ٔبفىت  4وكس زوى يف مس يسٍ حسًر ؿائضة زيض ٝك ؾهنا ٔبهنا اكهت ثَـة ابٌَـة ؾيس اًييب 

 مبا رهص ا٢كصوري وجىص جن َلس ؾيَ.

و زخت ؾيسٍ ٔبن ًـة ؿائضة زيض ٝك ؾهنا اكهت ظوًزا حلِلِة وٕاهنا خمعوظة من معوم اٍهنىي ؾن اًعوز ٢كا ٔبفىت خبالف رٛك. ُشا ُو  ًو

 وؾن ٔبحصاتَ زضوان ٝك ؿَهيم ٔبمجـني. 4وصست متسىَ مبا زخت ؾن اًييب  -زيض ٝك ؾيَ  -ا٢كـصوف من حاهل 

ة. ومبا كصزثَ يف ُشا اًفعي ٍزول إلصاكل  ؾن ًـة ؿائضة زيض ٝك ؾهنا وًخخني اًعواة ًلك مٌعف مؤثص ٕلثحاغ اًس ية اًيحًو

خخني ٔبًًضا تعالن كول من ٔبخاس اختار اٌَـة من اًعوز ا٤كصمة وٝك س ححاهَ وثـاىل ٔبؿ١ك (. اىهتىى الكمَ زمحَ ٝك.  ًو

 اًض َخ اهلٌلم فلس اجنىل اًؼالم واهلضؽ اًلٌلم وفرتث ألموز ؾن حلائلِا وذكائلِا.: حزاك ٝك ذريًا ٔبهيا اًـ١ك ا٢كسّوم واْكرب ا٢كلّوم و -ٔبتو ٕاحساق-كَت
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زَيَا  (1854ٚقاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل)(: 12/33) ٌن َحسَّ ـْ زَيَا َم حْسَاُق ْجُن ُموىَس اَلهَْعاِزيُّ َحسَّ
ّ
زَيَا ا َحسَّ

َُ َذَذَي ؿىََل  َّ ِ ْجِن ُؾْخَحَة َبه ِس اٟكَّ َْ   َماِٛكٌ َؾْن َبىِب اًيَّْْضِ َؾْن ُؾَح
از ي    

ْ
 
 
 ألا

 
ت ح 

ْ
ل
 
ب   ط

 
. كَاَل  أ ٍُ وُذ ـُ َ ً

ٍف. كَا َْ ٍُ َسَِْي ْجَن ُحٌَ َُ َل فََوَخْسُث ِؾْيَس خَ وَْسااًن ًزَْنُِغ هََمًعا َتْ
ّ
َُ فََسؿَا َبتُو َظََْحَة ا ًَِم ثزَْنِؿُ فََلاَل هَلُ َسٌِْي 

َِ ثََعاِوٍَص َوكَْس كَاَل اًيَّيِبُّ  َِْمَت  فََلاَل َلنَّ ِفِ لَّ َما اَكَن َزْكًما يِف » :. كَاَل َسٌِْي َبَوًَْم ًَُليْ َما كَْس ؿَ
ّ
ا

ًِيَْفيِس فََلاَل تىََل  «زَْوٍة  ََُة  َُ َبْظ َّ [ َوًَِىٌ ٍُ َؾيّنِ َشا َحِسًٌر َحَسٌن (1)]فَبَِمُِعو َُ .كَاَل َبتُو ِؿََُس 

ٌَح.]وحصحَ اًـالمة ألًحان واًـالمة اًواذؾي زمحٌِل ٝك[ حَصِ
 (2)

. 

                                                           
 ( سايذت حصَحة ٌَعحاوي يف" سسخ مـان الآثز ". 1

تـضِم ؿىل حواس اًعوزت ٕاظالكًا ؤبًضًا من دط اٍهنىي اب٢كمهتن  ( حسًر ًسس جن ذاٗك ؾن ٔبىب ظَحة: ) ٕال زمق يف زوة (.كري مدني واس خسلل 2

 كري حصَح. ُشا اس خسللو 

(:) )ٕان ٔبصس( ويف زواًة ٢كس١ك ٕان من ٔبصس جزايذت من )اًياش ؿشااب( هعة ؿىل اٍمتَزي )ًوم 537/  2) -كال اًـالمة  ا٢كياوي يف فِغ اًلسٍص 

اًيت اكهت ثـحس اكهت  اًلِامة( اٙكي ُو ًوم وكوغ اّكزاء )ا٢كعوزون( ًعوزت حِوان اتم يف حنو وزق ٔبو كصظاش ٔبو جحص ٔبو مسز ٔلن ألظيام

ا ومن فِم ادذعاض اٍهنىي تلري  تعوزت اْكَوان ومشي اٍهنىي اًخعوٍص ؿىل ما ًساش وميهتن نخساظ ووساذت وبٓهَة وػصف ومنط وسرت وسلف وكرُي

 ...( اُؼ .ا٢كمهتن فلس ومه

 ل ًعَح ُشا اْكسًر ٔبن ٍىون ذًَاًل هلم : 

 اًـٌَلء يف رٛك ٕان صاء ٝك  . فٕان اْكسًر كري مدني نٌل س َبئت ثرصحياث ٔبولً:

و اكن رٛك  اًعوزت ٕارا اكهت ذمهتية فال ختصح ؾن معوم اٍهنىي فٕان كِي ٕاّن وظبُٔا واتخشاًِا وامهتاهنا ُو ثشًَي ًِا ؤبمن اثهًَا: ًِا من ثـؼميِا  كَيا : ًو

ىن ٔبًُست اًـٍك )ا٢كضاُات( موحوذت فهيا ؟!...اّكواة: تىل , ٕارًا حفصمة  اًعوز موحوذت وٝك ٔبؿ١ك. ثشًَال ًِا ًو

ا اًـٌَلء يف ُشا اْكسًر ؤبكوى ُشٍ الاحامتلث الاحامتل اًثان مث اًصاتؽ  وآكامس اثًثًا: وٕان اكن اًثان ٔبحسن  -نٌل س يشهٍص-ُياك احامتلث رهُص

 ؤبكوى ؾيسي ٔلهَ تَ جتمتؽ ألذٌك وثخفق ؿَََ.

لوي ما زحجيا تَ : ٔبن  ًسس جن ذاٗك اّكِين زاوي  ِن فَُلَُْت اْكسًر ؾن ٔبيب ظَحة: كَاَل فَبَثَُُْت ؿَائَِضَة  ًو رِبُ َشا خُيْ َُ نَّ 
ّ
كَاَل  4َبنَّ اًيَّيِبَّ  ا

َِ لَكٌْة َوَل ثََماِزَُي »  ِ «. َل ثَْسُذُي اًَْماَلئَِىُة تَُْذًا ِفِ ِت َزُسوَل اٟكَّ ـْ َِ فَبََذْشُث هََمًعا  َرنََص َرِٛكَ 4فََِْي مَسِ َُ َدَصَح يِف قََزاِث فَلَاًَْت َزَبًُْخ

 َُ خََى َُ َُ َحىتَّ  َ َِ فََجَشت َََة يِف َوهْجِ ُِ ا كَِسَم فََصَبى اًيََّمطَ َؾَصْفُت اًَْىَصا َُ ؿىََل اًَْحاِة فَََمَّ ثُ َُ َوكَاَل  فََسرَتْ ـَ َ ًَْم ًَبُِمْصاَن َبْن ىَْىُسوَ » َبْو كََع نَّ اٟكَّ
ّ
نَي  ا اًِْحَجاَزَت َواًّعِ

 .». ْة َرِٛكَ ؿىََلَّ ـِ َ ًًَِفا ف١ََكْ ً َُ ِوَساَذثنَْيِ َوَحَضْوهُتَُما  يَا ِمٌْ ـْ  كَاًَْت فَلََع

ِن  فاًياػص يف كوهل:) رِبُ َشا خُيْ َُ نَّ 
ّ
..( ا و ٌسبٔل ؿائضة ؾن اس خثٌائَ ا٢كشهوز فبٔخاتت هل: –ًـين ٔباب ظَحة -َبنَّ َُ ) َل َوًَِىْن َسبُحَ  ُو ثنُُكْ َما َزَبًُْخ َي...( ّسِ ـَ فَ

( واًعوزت اًيت  4ورهص ان اًييب  َُ ـَ َُ َبْو كََع خََى َُ َُ َحىتَّ  َ َِ فََجَشت َََة يِف َوهْجِ ُِ ا كَِسَم فََصَبى اًيََّمطَ َؾَصفُْت اًَْىَصا ط اكهت اكهت يف اٍمن)ًَمَّ

 ٔبو ٔبن رٛك اكن كدي اٍهنىي.٠ك ٌس خنث من رٛك صُئًا 4مصكومة ل من ا٣كسم, فـ١ك من رٛك ٔبهَ 
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ِ جِْن ُؾْخَحةَ  وذما ًٍزس وضوحاً  َِْس اٟكَّ  ٔبن ٔباب ظَحة زيض ٝك ؾيَ هفسَ ثوزغ ؾن رٛك نٌل خاء يف تـغ ظصق اْكسًر زواٍ اًرتمشي واًحهيلي َؾْن ُؾَح

 ٍُ . كَاَل فََوَخْسُث ِؾْيَس ٍُ وُذ ـُ َ َُ َذَذَي ؿىََل َبىِب َظََْحَة اَلهَْعاِزّيِ ً َّ ٍَْف. كَاَل: )َبه َُ َسَِْي جَْن ُحٌَ خَ وَْسااًن ًزَْنُِغ هََمًعا َتْ
ّ
َم فََسؿَا َبتُو َظََْحَة ا ًِ ( فَلَاَل هَلُ َسٌِْي:)

( فَلَاَل :  َُ َِ ثََعاِوٍَص َوكَْس كَاَل اًيَّيِبُّ ثزَْنِؿُ َِْمَت 4) َلنَّ ِفِ لَّ َما » (. كَاَل َسٌِْي َبَوًَْم ًَُلْي َما كَْس ؿَ
ّ
َُ فَلَالَ  «اَكَن َزكًْما يِف زَْوٍة ا َّ :) تىََل َوًَِىٌ

ًِيَْفيِس  ََُة  [ -وساذ اًعحاوي -َبْظ ٍُ َؾيّنِ ساش من ]فَبَِمُِعو (. ومـىن ٔبظَة : ٔبظِص ٌَخلوى فَو اكن ُشا اْكسًر ذًَاًل رصحيًا ؿىل حواس ما ميهتن ًو

َما كَْس  4ط من تخَ وؿَي تشٛك ٔبن فَِ ثعاوٍص )َوكَْس كَاَل اًيَّيِبُّ اًخعاوٍص ٢كا ثوزغ ُشا اًعحايب اّكََي ففلس ظَة ٔبن ًزنغ اٍمن

َِْمَت( فادذاز ما ُو ٔبظَة ًيفسَ واًيفس ا٢كس١ك ل ثعَة ٕاًل ما اكن حالًل تًٌُا موافق ًٔلذٌك ظاُصًا وابظيًا , وحاصا والك ٔبن  ثعَة هفس ُشا ؿَ

[(. اًعحايب اّكََي كري اْكالل اًحني فلس )َذؿَا ٔبزيض ٍُ َؾيّنِ ًِيَْفيِس ]فَبَِمُِعو ََُة  ( ؤبنس تشٛك كوهل  ٔبن ُشا : )َبْظ َُ خَ وَْسااًن ًزَْنُِغ هََمًعا َتْ
ّ
 ٝك ؾيَ ا

ٔبهيا ٕارا  ٔبذشان تعاُص ُشا اْكسًر فال خيخط ابًعوز ا٢كمهتية تي ٌضمي لك ظوزت ثرشظ ٔبن حىون زمقًا فٌَلرا ٌس خثٌون ا٢كمهتن فلط ذون  زاتـًا :

( وما اكن زتم وس َاً كرٍي ك ُس فَِ )ٕالّ زمقًا ذمهتيًا يف زوة ٔبو كرٍي  اًة ما ٌس خسًوهَ ُو ٔبن اٍمنط اكن تخَ واْكسًر معَق ًو

واٌَفغ ٕارا اكن فَِشا ٢كا اكن ُشا اْكسًر ًخـازط مؽ ألحاذًر ألدصى اًعحَحة ٔلخي احامتهل مـان نثريت  محهل ٔبُي اًـ١ك ؿىل حمامي نثريت "

ي" حممتاًل فال ًخـني محهل ؿىل مـىن ا٢كضلك , تي ًًدلي ٔبن حيمي ؿىل ما ًوافق ألحاذًر اًؼاُصت يف ا٢كيؽ اًيت ل تمتي اًخبًٔو
(2)

من ُشٍ و 

 الاحامتلث:

 :ٔبهَ من كري رواث ألزوخ : ألول 

لَّ َزْكًما يِف زَْوٍة » :) كَْوهُلُ تـس رهص اْكسًر قاٍ اإلَاّ ايبٝٗكٞ زمح٘ اهلل
ّ
َو يِف «. ا ُُ َِ ُظوَزَت كرَْيِ َرَواِث اَلْزَواخِ َو خََمُي َبْن ٍَُىوَن اًُْمَصاُذ ِت حُيْ

ًيَا يِف  ُي َما ُزّوِ ٌ فَاًَْواِحُة مَحْ َشا اًَْحاِة ُمدنَيَّ َُ ٍ َوىِف اَلْددَاِز كَْدَي  ًيَا يِف اًْ َحِسًِر َبىِب َظََْحَة كرَْيُ ُمدنَيَّ َشا اًَْحاِة ؿىََل َما ُزّوِ َُ ُ َبؿ١َْكُ (.   َحاِة كَْدهَلُ َواٟكَّ

َحَق قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ يف شسح َطًِ اَبَحِة َما اَكَن َزْكًما ُمْعًََلا ىَكَ س َ
ّ

َِ َمْن ًَُلول اِب خَّج ِت َشا حَيْ َُ لَّ َزْكًما يِف زَْوة ( 
ّ
 , َوَحَواتيَا : ) كَْوهل : ) ا

َُ َمْحُمول  َّ َُ : َبه َشا َخائِز ِؾْيساَن(.َوَحَواة اًُْجْمُِوز َؾْي َُ ْمٌَا َبنَّ  َََواٍن , َوكَْس كَسَّ ا ًََُْس حِبَ َجص َوكرَْيٍ ِممَّ  ؿىََل َزْكم ؿىََل ُظوَزت اًضَّ

فِو صشور ؾٌل اكن ؿَََ ٔبما ثـَُُّق من ذاًف يف رٛك حبسًر" ٕال زمقًا يف اًثوة"  ٚقاٍ ايصٝخ حمُد بٔ ابساِٖٝ زمح٘ اهلل:)...

ٕار ٔبهَ حيمتي ٔبن ا٢كصاذ ابس خثٌاء اًصمق يف اًثوة ما اكهت اًعوزت من كري رواث الازواخ, وعوزت ,  ٌَمدضاتَ ؿىل ا٤كنكاًسَف وألمئة وثلسمي

 , واٌَفغ ٕارا اكن حممتاًل فال ًخـني محهل ؿىل مـىن ا٢كضلك , تي ًًدلي ٔبن حيمي ؿىل ما ًوافق اًضجصت وحنوٍ ,نٌل رهٍص إلمام ٔبتو سهصاي اًيووي وكرٍي

َ )ألح ي ...( ٍلوغ فذاًو  (.١٨٨-١/١٨٣اذًر اًؼاُصت يف ا٢كيؽ اًيت ل تمتي اًخبًٔو

 : ٔبن رٛك اكن  كدي اٍهنىي: اًثان 

 (. :)وحيمتي ٔبن ٍىون رٛك كدي اٍهنىي نٌل ًسل ؿَََ حسًر ٔبيب ٍُصصت اٙكي ٔبدصخَ ٔبحصاة اًسننقاٍ اذتافظ ابٔ سذس

)ملذىض ألحاذًر ًسل ٔبن اًعوز ذميوؿة , مث خاء "ٕال ما اكن زمقا يف زوة"  (:273/ 14)قاٍ اإلَاّ ايكسطيب زمح٘ اهلل يف تفطري       

َ ؾين فٕان لكٌل زٔبًخَ رهصث اٗكهَا" . مث هبخىَ اًثوة  5خفط من مجٍك اًعوز , مث زحدت اًىصاَُة فَِ تلوهل  ًـائضة يف اًثوة : "ٔبدًص

ث اًعوزت ودصحت ؾن َُئهتا , فٕان حواس رٛك ٕارا ٠ك حىن اًعوزت فَِ مذعٍك اًَِئة , ا٢كعوز ؿىل ؿائضة مٌؽ مٌَ , مث تلعـِا هل وساذثني ثلري 
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و اكهت مذعٍك اًَِة ٠ك جيز , ًلوًِا يف اٍمنصكة ا٢كعوزت : اصرٍتهتا ٛك ًخلـس ؿَهيا وثوسسُا , مفيؽ مٌَ وثوؿس ؿَََ. وثحني حبسًر  اًعالت ٕاىل اًعوز ًو

 َ ا٢كيؽ مٌَ. فِىشا اس خلص ألمص فَِ وٝك ٔبؿ١ك (.اُؼٔبن رٛك خائز يف اًصمق يف اًثوة مث وسز

 :محي حسًر ٔبيب ظَحة ؿىل هنىي اًىصاُة : اًثاًر 

ي فلال ٔبثُذم اًحازحة ف١ك مييـين ٔبن ٔبهون ذذَت ٕال ٔبهَ  (:392/  10قاٍ اذتافظ زمح٘ اهلل يف "فتض ايبازٟ") فؼَ ٔباتن خرًب ) ًو

رت فَِ متازَي واكن يف اًحُت لكة مفص جصٔبش اٍمتثال اٙكي ؿىل ابة اًحُت ًلعؽ فِعري وَِئة اكن ؿىل اًحاة متازَي واكن يف اًحُت كصام س

ويف زواًة 4اًضجصت ومص ابًسرت فََلعؽ فََجـي مٌَ وساذاتن مٌحوراتن ثوظبٓن ومص ابًلكة فََرصح ففـي زسول ٝك 

ل من رُة ٕاىل ٔبن اًعوزت اًيت متخيؽ ا٢كالئىة من ذدول اًًسايئ ٕاما ٔبن ثلعؽ زؤوسِا ٔبو جتـي ثسعا ثوظبٔ ويف ُشا اْكسًر حصحِح كو 

هعفِا ٔبو ا٢كاكن اًيت حىون فَِ ابكِة ؿىل َُئهتا مصثفـة كري ذمهتية فبٔما ًو اكهت ذمهتية ٔبو كري ذمهتية ًىهنا كريث من َُئهتا ٕاما تلعـِا من 

س جن ذاٗك ؾن ٔبيب ظَحة  وكال اًلصظيبتلعؽ زٔبسِا فال امذياغ  ا٢كايض كِي ٕان ا٢كالئىة ل متخيؽ من ذدول اًحُت اٙكي : ػاُص حسًر ًس

وجيمؽ تُهنٌل تبٔن حيمي حسًر ؿائضة ؿىل اًىصاُة وحسًر ٔبيب ظَحة ؿىل فَِ ظوزت ٕان اكهت زمقا يف اًثوة وػاُص حسًر ؿائضة ا٢كيؽ 

و ل ًيايف اًىصاُة؛ و مجؽ حسنكَت:   معَق اّكواس ُو  (اُؼ.ٍُصصت ٔبوىل مٌَ وٝك ثـاىل ٔبؿ١كًىن أكؽ اٙكي ذل ؿَََ حسًر ٔبيب  ُو

 الكم اْكافغ زمحَ ٝك .

  ِمـا٠ك  اًعوزت مثي كعؽ اًصٔبش ًئال  ًخـازط مؽ ألاثز:اًصاتؽ : ومحي تـضِم ؿىل ٔبهَ جيوس  ما اكن زمقًا و كرّي  

َا  قاٍ اإلَاّ ابٔ ايعسبٞ املايهٞ زمح٘ اهلل: َوِز َبهنَّ اِر اًعُّ َ ُة ) َحاِظُي َما يِف اخّتِ ـَ َ ْن اَكهَْت َزْكًما فَبَْزت
ّ

اؿًا, َوا مْجَ
ّ
ْن اَكهَْت َراَث َبْحَساٍم َحُصَم ا

ّ
ا

ْن اكَ 
ّ
ْكُم َواًخَّْفِعَُي, فَا َشا اًَْحِسًِر, َواًَْمْيُؽ ُمْعََلًا َحىتَّ اًصَّ َُ ِص  ُِ ًَِؼا ئَِة كَائَِمةَ َبْكَواٍل: اًَْجَواُس ُمْعََلًا  َْ َِ وَزُت اَثِتخََة اًْ ِت  هَِت اًعُّ ـَ ْن كُِع

ّ
لْكِ َحُصَم, َوا اًضَّ

نْ 
ّ
ا ًُْمهَتَُن َخاَس, َوا ْن اَكَن ِممَّ

ّ
اِتُؽ: ا , َواًصَّ َو اْلَحَصُّ ُُ َشا  َُ كَِت اْلَْحَزاُء َخاَس َو ِبُش, َوثََفصَّ ًَّلا فاََل, اْىهَتَىى. اًصَّ َ ـَ زاحؽ]سسخ اًززكان ؿىل ا٢كوظبٔ  اَكَن ُم

(4 /582.]) 

َِ َبْنرَثُ اًْ  زمح٘ اهلل:ثِ قاٍ بعدٙ ايصزقاْٞ  َْ َ ِة, َوؿََ ُِ َُ َبؿَْسُل اًَْمَشا َّ ه
ّ
ًَِر, َوكَاَل: ا َّا َح اجُْن َؾْحِس اًرَْبِّ اًْلَْوَل اًث َي ) َوَنَشا َزحَّ َََماِء, َوَمْن مَحَ ـُ

(.زاحؽ هفس ا٢كعسز. َِ َشا َبْوىَل َما اْؾُخِلَس ِفِ َُ اَزْط, َو ـَ َِ اْلآَثَز ًَْم ثَخَ َْ َ  ؿََ
شا اًلول واًلول اًثان ل ثـازط تُهنم ابحامتغ اًلك ؿىل اٍهنىي ما اكن زمقًا ؤبضاف اًلول اًصاتؽ ٔبهَ ٕارا اكهت اًعوزت ملعوؿة اًص  كَت: ٔبش ُو

 ل تبٔش ابختارُا واًلول اًثان ل مييؽ رٛك .

 آكامس: ٔبن ُشٍ اًزايذت مسزخة  ويه احهتاذ من ٔبيب ظَحة زيض ٝك ؾيَ :

ؤبما حسًر ٔبيب ظَحة فألص حَ وٝك ٔبؿ١ك ٔبن رٛك (:)395 - 394ابٔ ت١ُٝٝ زمح٘ اهلل يف "شسح ايعُد٠" )ص /  قاٍ شٝخ االضالّ

ًلول: "ل ثسذي 4فٕان اجن ؾحاش زوى ؾن ٔبيب ظَحة ٔبهَ كال مسـت زسول ٝك 4الاس خثٌاء فَِ ًُس من الكم اًييب 

ويف زواًة: "ول ثعاوٍص" كال تـغ اًصوات ًٍصس ظوز اًامتزَي اًيت فهيا ازواخ مذفق ؿَََ ا٢كالئىة تُذا فَِ لكة ول ظوزت" ويف زواًة: "ول متازَي" 
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ِي جِْن  : (ص87/)2107)ٚقاٍ اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل ط َْ اَن َحصٌٍِص َؾْن ُسَِ مَي َبْذرَبَ ُِ ْجَصا
ّ
حْسَاُق ْجُن ا

ّ
زَيَا ا َحسَّ

اِز َؾْن َسًِْس ْجِن َذاِٗكٍ اًُْجَِىِنِّ  َِس ْجِن ٌََساٍز َبىِب اًُْحَحاِة َمْوىَل تىَِن اًيَّجَّ ـِ ًٍِح َؾْن َس  َبىِب َظا
 
ت ح 

ْ
ل
 
ب   ط

 
ْن أ ع 

  
از ي    

ْ
 
 
ُت َزُسولَ  ألا ـْ ِ  كَاَل مَسِ َِ لَكٌْة َوَل ثََماِزَُي » ًَُلوُل  اٟكَّ   «.َل ثَْسُذُي اًَْماَلئَِىُة تَُْذًا ِفِ

 ([000()88]) كَاَل فَبَثَُُْت  
 
ت

 
ش ائ 

ِن َبنَّ اًيَّيِبَّ  ع  رِبُ َشا خُيْ َُ نَّ 
ّ
َل ثَْسُذُي اًَْماَلئَِىُة » كَاَل  فَُلَُْت ا

َِ لَكٌْة َوَل ثََماِزَُي  ِ  «.تَُْذًا ِفِ ِت َزُسوَل اٟكَّ ـْ ثنُُكْ َما َرَنَص َرِٛكَ فََلاًَْت  فََِْي مَسِ َل َوًَِىْن َسبَُحّسِ

يَ  ـَ َُ فَ ا كَِسَم فََصَبى اًيََّمطَ َؾَصفُْت  َزَبًُْخ َُ ؿىََل اًَْحاِة فَََمَّ ثُ َِ فَبََذْشُث هََمًعا فََسرَتْ َُ َدَصَح يِف قََزاِث َزَبًُْخ

َََة يِف َوهْجِ  ُِ ًَْىَصا َُ َِ ا ـَ َُ َبْو كََع خََى َُ َُ َحىتَّ  َ نَي » َوكَاَل  فََجَشت َ ًَْم ًَبُِمْصاَن َبْن ىَْىُسَو اًِْحَجاَزَت َواًّعِ نَّ اٟكَّ
ّ
ا

َُ ِوَساَذثنَْيِ «.  يَا ِمٌْ ـْ . كَاًَْت فََلَع ْة َرِٛكَ ؿىََلَّ ـِ َ ًًَِفا ف١ََكْ ً  َوَحَضْوهُتَُما 

حسزيا  :صداز املإَٔٛط/  (436املٛصًٞ زمح٘ اهلل يف "َطٓدٙ" زقِ )ٚقاٍ اإلَاّ أبٛ ٜع٢ً :(12/34)

ة َلس جن اًـالء اهلمسان حسزيا وهَؽ ؾن ُضام ؾن كذاذت ؾن سـَس جن ا٢كسُة : ؾن   عل ٔبتو هًص

ص فصحؽ كال : فلَت ٔبهَ ظيؽ ظـاما فسؿا زسول ٝك   جفاء فصٔبى يف اًحُت سرتا فَِ ثعاٍو

ص وٕان ا٢كالئىة ل » : اي زسول ٝك ما زحـم تبئب ٔبهت ؤبسم ؟ كال :  ٕان يف اًحُت سرتا فَِ ثعاٍو

ص  ]وحصحَ اًـالمة ألًحان يف بٓذاة اًزفاف[. «.ثسذي تُذا فَِ ثعاٍو

                                                                                                                                                                                                     
كال: "ل ثسذي ا٢كالئىة تُذا فَِ لكة ول متازَي" فَو اكن ٔبتو 4ونشٛك مس١ك من حسًر سـَس جن ٌساز ؾن ٔبيب ظَحة ٔبن اًييب 

و زواٍ نشٛك ْكفؼَ ؾيَ مثي ًلول: "ٕال زمقا يف زوة" ٢كا خاس هل ٔبن ٍص 4ظَحة كس مسؽ اًييب  وي اٌَفغ اًـام ذون ما اس خثىن مٌَ ًو

وذت اجن ؾحاش وكرٍي فـ١ك ٔبن حسًثَ ؿام نٌل ٔبن ٔبحاذًر ؿًل ؤبيب ٍُصصت وؿائضة ؿامة ٔبًضا ؤبن اًعوز اًيت ؿىل اًثَاة من اًس خوز وحنوُا ملع

ة ًحني رٛك ٔبن حسًر الاس خثٌاء مهبم حممتي ٕارا س َق تَفؼَ ؾن ثرس من ُشا اًـام فٕان ثٜك ٔبحاذًر رصحية يف ُشا وكس رهص فهيا اًسرت واًثَا

س جن ذاٗك اّكِين ؾن ٔبيب ظَحة ألهعازي زيض ٝك ؾيَ ٔبن اًييب  كال: "ل ثسذي ا٢كالئىة تُذا فَِ ظوزت" كال 4جن سـَس ؾن ًس

ا٠ك خيربان 4آكولن زتُة مميوهة سوح اًييب ثرس جن سـَس مث اص خىك ًسس فـسانٍ فٕارا ؿىل ابتَ سرت فَِ ظوزت كال فلَت ًـحَس ٝك 

س نٌل كال ٔبول اْكسًر وٕامنا دفغ تَ ظوثَ  ًسس ؾن اًعوز ًوم ألول كال ؾحَس ٝك ا٠ك جسمـَ حني كال ٕال زمقا يف زوة فِشٍ اًزايذت ٠ك ًلَِا ًس

سًثَ ونثريا ما ًسزح ا٤كسج يف ح4حىت مسـِا ؾحَس ٝك ذون ثرس جن سـَس فَـهل كاًِا من ؾيسٍ و٠ك ٍصفـِا يف حسًر ؾن اًييب 

س رٛك ٔبهَ اؾخلس زمق اًس خوز من مجٍك ا٢كس خثىن مٌَ وكس حصت ألحاذًر اًعحَحة اًرصحية  سايذت حيسة ا٢كس متؽ ٔبهنا مسوكة معن حسج ؾيَ ًًؤ

 ٔبهنا من مجٍك اًيت كعسث ابْكسًر وابن ا٢كالئىة ل ثسذي تُذا يه فَِ وكس زوى كري واحس اْكسًر ؾن ٔبيب ظَحة ذون ُشٍ اًثًِا (اُؼ .

 ت: وثحؽ ص َريا اًفلَِ َلس جن حزام اًفضًل اًحـسان حفؼَ ٝك يف نخاتَ اْكافي "فذح اًـالم " ص َخ الاسالم يف ُشا اًلول. كَ
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 سدخٍٛ ايبٝت ايزٟ فٝ٘ ايص5ٛيف بٝإ اَتٓاع جربٌٜ 

ٍة كَاَل  (3227ٚقاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل )(: 12/35) ُْ زيَِن اْجُن َو َماَن كَاَل َحسَّ َْ ََي ْجُن ُسََ زَيَا حَيْ َحسَّ

ُص  زيَِن مُعَ يه  َحسَّ ب 
 
ْن أ ال    ع 

ْن ط  َِ » ِخرْبًُِي فََلاَل  كَاَل َوؿََس اًيَّيِبَّ   ع  انَّ َل هَْسُذُي تَُْذًا ِفِ
ّ
ا

 «.َوَل لَكْةٌ ُظوَزٌت 

حْسََق  (5365ٚقاٍ اإلَاّ ايٓطا٥ٞ زمح٘ اهلل ):(12/36)
ّ
ِّيِ َؾْن َبيِب جَْىٍص َؾْن َبيِب ا يَّاُذ ْجُن اًرسَّ َُ اَن  َبْذرَبَ

ٍس َؾْن  ُِ  َؾْن ُمَجا
 
ة ْيس  ي ُهس  ب 

 
َخبَِرَن ِخرْبًُِي   أ فََلاَل اْذُذْي  ؿىََل اًيَّيِبِّ 5كَاَل اس ْ

ا »  فََلاَل:  مَّ
ّ
َِ ثََعاِوٍُص فَا َف َبْذُذُي َويِف تَُِْذَم ِسرْتٌ ِفِ َْ َي ثَِساًظا ًُوَظبُ َن ـَ َبْن ثُْلَعَؽ زؤوسِا َبْو جُتْ

(1)
انَّ  

ّ
فَا

َِ ثََعاِوٍصُ  رَشَ اًَْماَلئَِىِة َل هَْسُذُي تَُْذًا ِفِ ـْ  حصحَ اًـالمة ألًحان[.]«. َم
                                                           

1
) ٔبن ا٢كالئىة ل متخيؽ من ذدول اًحُت ٕارا اكهت فَِ ظوزت يف ثساظ وخمست وحنوٌُل ذما ًساش  : قاٍ ايعال١َ محٛد ايتٛجيسٟ زمح٘ اهلل ( 

سل ي ٌَييب  وميهتن ًو  ومص ابًسرت فََلعؽ وجيـي مٌَ مٌخحشثني ثوظبٓن.4ؿىل رٛك كول خرًب

 ويف زواًة اًًسايئ فٕاما ٔبن ثلعؽ زؤوسِا ٔبو جيـي ثساًظا ًوظبٔ.

ي إبثالفِا ٔبو ٕادصاهجا من اًحُ ا من ذدول ا٢كالئىة ٔلمص خرًب ـً و اكن وحوذ اًعوزت يف اًوسائس واًخسط اًيت متهتن وثساش ابٔلزخي ماه نٌل ٔبمص ت ًو

 (.50تلعؽ زٔبش اٍمتثال وٕادصاح اًلكة وٝك ٔبؿ١ك(.اُؼ اؿالن اًيىري ض)

ي كَت : و اًصٔبش تلي ٔبن ًلال:) ًو اكن 4اًييب  5ٔبمص خرًب تلعؽ اًسرت واٍمتثال مـًا فِي تـس اًلعؽ وٕاثالف ا٢كلعوذ ُو

ي إبثالفِا ٔبو ٕادصاهجا من اًحُت نٌل ٔبم ا من ذدول ا٢كالئىة ٔلمص خرًب ـً ص تلعؽ وحوذ اًعوزت يف اًوسائس واًخسط اًيت متهتن وثساش ابٔلزخي ماه

ٔبن خيفي رٛك ؿىل من ٌس خثين)اًوسائس واًخسط اًيت متهتن وثساش ابٔلزخي(  فاْكسًر رصحي يف رٛك  زٔبش اٍمتثال( اّكواة : ل ٕارًا من اًـجَة

رْتِ  » :4نٌل ٔبدصخَ اًرتمشي ؾن ٔبيب ٍُصصت كال: كال زسول ٝك  َجَصِت َوُمْص اِبًّسِ ئَِة اًضَّ َْ َُْلَعْؽ فََِِعرَي َنَِ ى اِبًَْحاِة فََْ ِ  فَُمْص ِجَصِبِش اًخِّْمثَاِل اٙكَّ

َُ ِوَساَذثنَْيِ ُمٌْخََحَشثنَْيِ ًَُوَظبٓنِ  ْي ِمٌْ ـَ َُْلَعْؽ َوجُيْ  .«فََْ

ي ُحـي اًسرت ثساظًا ٕالّ تـس كعـَ؛ وذما ًؤنس رٛك ما خاء يف زواًة رصحية ؾيس اجن حدان  ي ُو  ؾن ؿائضة زيض ٝك ؾهنا ٔبن خرًب

اٍمتثال ٔبن ًلعؽ زٔبش اٍمتثال وحـي مٌَ فبٔمص جصٔبش اٍمتثال ٔبن ًلعؽ ؤبمص ابًسرت اٙكي فَِ » :4كال ٌَييب 5

 « [.بٓذاة اًزفاف»]وحصحِا اًـالمة ألًحان يف «وساذاتن

, اٙكي ًفِم مٌَ اًخرَري تني اًلعؽ وتني حـهل ثساظًا ذون كعـَ« فٕاما ٔبن ثلعؽ زؤوسِا ٔبو جتـي ثساظا ًوظبٔ » ٔبما ًفغ اٙكي خاء يف زواًة اًًسايئ

ُس فَِ ما جيزي ؿىل ٔبن ا٢كالئىة ل متخيؽ من ذدول اًحُت ٕارا اكهت فَِ ظوزت يف ثساظ فَُس فَِ ذًَي رصحي مؽ وزوذ ألًف اع ألدصى تضسٍ ًو

ي 5854( واجن حدان)2806( واًرتمشي )4158وخمست وحنوٌُل ذما ًساش وميهتن تي ابيق اًصواايث نٌل ؾيس ٔبيب ذاوذ ) ( لكٌِا ثحني ٔبن خرًب

 ٔبن ًلعؽ لكي ألمٍصن )اٍمتثال واًسرت(.4امذيؽ اٗكدول يف اًحُت ؤبمَص اًييب  5

س وضوحًا وتَااًن ؿىل ٔبن اًعوزت اًيت يف اًخساظ ذاذٍك يف ُشٍ ا٢كسبٌٔك  حسًر ؿائضة زيض  -ٔبي ؿسم حصوِا ؿىل َُئهتا تي كعـِا واثالفِا –وذما ًٍز
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ِ »,4ٝك ؾهنا ؾيس اًحزازي وكرٍي ٔبهنا ٢كا اصرتث منصكة فهيا ثعاوٍص ًصسول ٝك  ا َزُسوُل اٟكَّ َُ ٓ ا َزب كَاَم ؿىََل اًَحاِة ف١ََكْ 4ًَمَّ

ٍِ اًيُّْمُصكَِة؟: »وسبًِٔا([ 5181اًحزازي زمق)] «ًَْسُذيْ  ِش َُ َس ؿََهَْيَا : »[ فلاًت ؿائضة زيض ٝك ؾهنا(2105]اًحزازي زمق) «َما اَبُل  ـُ ًِخَْل ٍهُْتَا َٛكَ  اْصرَتَ

ا  َُ َس «َوثََوسَّ
 

َُ اًيَّيِبُّ [»(2105]اًحزازي زمق) َما4فَِخَىَ َُِس ؿََهَْيِ , فاََكهَخَا يِف اًَحُِْت جَيْ َُ هُْمُصكَذنَْيِ ََشْث ِمٌْ  [(2479اًحزازي زمق)] «, فَاختَّ

ٕاىل ُخم ُشٍ اًعوزت 4خائزًا ٢كا ابذز زسول ٝك  -ولكِم مبـىن واحس-فَو اكهت اًعوزت اًيت يف اًخساظ , وا٥كست ٔبو اٍمنصكة ٔبو ا٢كصفلة

  ٔبؿ١ك.ًيت يف اٍمنصكة تي ٔلصاز ٕايل ٔبن ثخزش ثساظًا وخمست ًخكٔ وجيَس ؿَهيا تسون ٔبن هيخىِا وكال ُشا اكف ما ذام ٔبهَ ذما ًساش وميهتن, وٝكا

  فٌلول:اًيت يه ٔلحس اًض َئني ( ٔبو  ؤبما اس خسلهلم تؼ ) فا٥د٠:

 )ٔبو( اًيت يف ُشا اْكسًر ل مٌؽ ٔبن ىىون مبـىن اًواو ًَوافق مـىن ُشٍ اًصواًة ابيق اًصواايث ٔبن 

 فِي خاءث )ٔبو( مبـىن )اًواو( يف يشء من الكم اًـصة  :فان كال كائي

 اًلسمي . كال اجن اًضجصي يف ٔبماًََ : هون ٔبو مبـىن اًواو من ٔبكوال اًىوفِني وهلم فَِ احذجاخاث من اًلصبٓن ومن اًضـص 

 مفٌل احذجوا تَ من اًلصبٓن :

ىَش ( ]ظَ :   -1 ُ ًَخََشنَُّص َبْو خَيْ هلَّ ـَ َ يًا ً  [    44كوهل ثـاىل : )فَُلوَل هَلُ كَْوًل ًََِّ

ُْم ًَخَُّلوَن َبوْ   -2 َِّ َ ـَ َ َِ ِمَن اًَْوِؾَِس ً فٌَْا ِفِ ًَّا َورَصَّ ٍُ كُْصبآًن َؾَصِت ِسُج ًَُِْم ِرْنًصا( ]ظَ :  وكوهل ثـاىل: )َوَنَشِٛكَ َبىَْزًْيَا  [ .113حُيْ

َِّساَء (]اًًساء :  -3 ُُتُ اًً [ مـياٍ : وخاء ٔبحس مٌنك من اًلائط ؤبهُت مصىض ٔبو 43وكوهل ثـاىل: )َبْو َخاَء َبَحٌس ِمٌْنُكْ ِمَن اًَْلائِطِ َبْو َلَمس ْ

 مسافصون. 

ة ٔبًفاع اًضافـي ") صي اًِصوي زمحَ ٝك يف " اًزاُص يف قًص (: ) ول جيوس يف كوهل ؾز وخي )او خاء 57/  1كال ٔبتو مٌعوز ألُس

ي ؿىل ما امجؽ ؿَََ فلِاء الامعاز وما ؿَمت ٔبن احسا سسخ من مـىن ُشٍ  احس مٌنك من اًلائط ( كري مـىن اًواو حىت ٌس خلمي اًخبًٔو

 ٌَ جتسٍ نٌل فرسثَ ٔبن صاء ٝك(اُؼ . الًَٓ ما سسحذَ فذحُ 

ي ")741كَت: كال َلس اًلصانظي اًلكيب زمحَ ٝك )ا٢كخوىف  (:)يف )ٔبو( ُيا ثبٔوًالن ٔبحسٌُل ٔبن 143/  1ه(يف" اًدسَِي ًـَوم اًخزًن

ؽ ؿىل ابهبا والٓدص ٔبهنا مبـىن اًواو...(مث زحج ٔبهنا ٌَخفعَي واًخيوًؽ ؿىل ابهبا و اٙكي ظِص يل وٝك ٔبؿ١ك. حىون ٌَخفعَي واًخيًو  ُو

َِاِحنُكْ ) ] اًيوز :  -4 َُوِث ُبمَّ ُ َُوِث بٓتَبٓئِنُكْ َبْو ت َُوِحنُكْ َبْو تُ ُ  [. 61وكال ثـاىل : ) ثَبلُِكُوْا ِمن ت

َي ( ) ُوذ  -5 ـَ َّْف ُحُس ءااَبُؤهَبٓ َبْو َبن ه ـْ َ َك َما ً َّرْتُ ا : ؤبن هفـي . 87: ونشٛك يف كوهل ثـاىل : ) َبَظَََواثَُم ثَبُِمُصَك َبن ه  ( . كِي : ثفسرُي

 [ ٔبي: ونفوزا ؛ ٔلن المٓث واًىفوز مدساواين يف وحوة ؾعَاهنٌل24وكوهل : }َول ثُِعْؽ ِمهْنُْم بِٓزٌلً َبْو َنُفوزًا{ ]إلوسان :  -6

ْؼٍم{ ]ألهـام -7 ـَ ََْت ُػُِوُزمُهَا َبِو اًَْحَوااَي َبْو َما اْدذَََطَ ِت لَّ َما مَحَ
ّ
 [ وما اكن مثهل.146:  وكوهل : }ا

ََااًت َبْو مُهْ كَائَُِوَن{ ]ألؾصاف :  -8 َ يَا ت ا تَبِس ُ َُ ا فََجاَء َُ ََْىٌَا ُْ  [ ٔبي ومه كائَون.4وكوهل:}َومَكْ ِمْن كَْصًٍَة َب

نَّ َبْو ثَْفصُِضوا ًَُِنَّ فَصًِضَ  -9 ُُ و َِّساَء َما ًَْم ثََمسُّ َّْلُُتُ اًً ْن َظَ
ّ
نُكْ ا َْ َ [ كِي )ٔبو( : )ُو مبـىن اًواو ؛ ٔبي ما ٠ك 236ًة {]اًحلصت: وكوهل}َل ُحٌَاَخ ؿََ

نَّ ِمْن كَْدِي بَ  ُُ َّْلُذُمو ْن َظَ
ّ
نَّ متسوُن و٠ك ثفصضوا ًِن... ؛ وًـخضس ُشا تبٔهَ ثـاىل ؾعف ؿَهيا تـس رٛك ا٢كفصوط ًِا فلال : }َوا ُُ و ْن ثََمسُّ

 اكن ألول ًحَان ظالق ا٢كفصوط ًِا كدي ا٢كسُس ٢كا هصزٍ(اُؼ. [. فَو237َوكَْس فََصْضُُتْ ًَُِنَّ فَصًَِضًة{ ]اًحلصت : 

 ومن ألحاذًر:

1-  ِ َصٍَْصَت َبنَّ َزُسوَل اٟكَّ ُُ ِ 4-ما خاء يف مس١ك َؾْن َبىِب  َك فَلَاَل َزُسوُل اٟكَّ » 4اَكَن ؿىََل َحدَِي ِحَصاٍء فَذََحصَّ

لَّ هَِِبٌّ َبْو ِظسِّ 
ّ
ََْم ا َ وؿس اجن ماٛك ُشا اْكَسج ومن ٔبحسن صواُس ُشا اًحاة اهؼص" مهؽ اًِوامؽ « ًٌق َبْو َصٌَِِس اْسُىْن ِحَصاُء فََما ؿََ

( "3  /205) 

: ) لكوا واسستوا وثعسكوا واًخسوا ما٠ك 4وؾيس اجن ماخَ ؾن معصو جن صـَة ؾن ٔبتََ ؾن خسٍ كال كال زسول ٝك  -2

 خياًعَ ٕارساف ٔبو خمٍَك ( ]كال اًض َخ ألًحان : حسن [.اًضاُس نٌل رهٍص اجن ماٛك يف كوهل: )ٕارساف ٔبو خمٍَك ( ٔبي وخمٍَك. 
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زَيَا  (4158زقِ) اهللقاٍ اإلَاّ أبٛ داٚد زمح٘ (: 13/37) ًٍِح َمْحُحوُة ْجُن ُموىَس, َحسَّ زَيَا َبتُو َظا :َحسَّ

زَيَا ٍس, كَاَل: َحسَّ ُِ حْسَاَق, َؾْن ُمَجا
ّ
, َؾْن ًُووَُس ْجِن َبيِب ا حْسَاَق اًَْفَزاِزيُّ

ّ
, َبتُو ا

 
ة ْيس  ُبى ُهس 

 
كَاَل َزُسوُل كَاَل:  أ

 ِ َُ  , فََلالَ 5َباَتِن ِخرْبًُِي »  : اٟكَّ َّ لَّ َبه
ّ
يِن َبْن َبُنوَن َذَذَُْت ا ـْ يِل: َبثَُْذَُم اًَْحازَِحَة ف١ََكْ ًَْميَ

َِ ثََمازَُِي, َواَكَن يِف اًَْحُِْت لَكٌْة,  فَُمْص ِجَصِبِش اَكَن ؿىََل اًَْحاِة ثََمازَُِي, َواَكَن يِف اًَْحُِْت ِكَصاُم ِسرْتٍ ِفِ

 ُ ي يِف اًَْحُِْت ً ِ َُ  ِوَساَذثنَْيِ اًخِّْمثَاِل اٙكَّ ْي ِمٌْ ـَ ْج َُ َُْلَعْؽ, فََْ رْتِ فََْ َجَصِت, َوُمْص اِبًّسِ ئَِة اًضَّ َْ ْلَعُؽ, فََِِعرُي َنَِ

                                                                                                                                                                                                     
ة:  ومن اًضواُس اًضـًص

ٍْس :   -1  ما َبوَْضَسٍ َبتو ًس

س   ي  فاج   
 
ن
 
 ليل  بأ

ْ
م   ع   

ْد ش
 
 اها  وق

ُ
ي ج س  

ْ
ف

 
ُجىُزهالن

ُ
ل ها ف و ع 

 
 أ

ٍُ : وؿََهيا فُُجوزُا  يا ـْ  م

 وكول حٍصص:  -2

زا
 
د

 
   كما أح  ز ه مىس   عل  قدز  ال الخ فت أو كا   له ق

 ٔبي: انل آكالفة واكهت

 ؤبوضس اًفصاء: -3

   خىيس ا  ين فا  ال اما أ  بها أكخ  أو زشاما

 ُيا مبـىن واِو اًـعف .وزوى رٛك َسَََمة ؾن اًَفّصاِء وهلي ؾيَ ٔبهَ كال : ٔبو 

وازاذ هبا )انخي وزساما( كوهل )دوٍصابن ًـين اًسازكني( ًلال ٌٚكي ٌسي الاتي فُرسكِا ذازة ًلِفان اًِام ٔبي ًْضابن اًِام 

س خرصخان اٗكماػ  ٌو

 وكول حٍصص :  -4

 
 
   عدل  به  ط يت والخشابا أثعلبت الفىازض أو زيا ا

 ٔبي : ؿسًت ُاثني اًلدََخني هباثني اًلدََخني .  -5

 وكول ًحَس :  -6

   وه  أ ا إال من ز يعت أو م س جمن  ابنخاي أ  يعيش أبىهما

ىٌَ ٔبزاذ جصتَـة ٔبابٍ اٙكي وٗكٍ ٔلهَ ًحَ س كاًوا : )ٔبو( ُيا مبـىن اًواو ٔلهَ ل ٌضم يف وس حَ حىت ل ًسزي ٔبمن زتَـة ُو ٔبم من مْض ًو

س : ومْض ًـين مْض ٍن ىزاز جن مـس جن ؿسانن .اهؼص ا٢كصاحؽ:] ًسان اًـصة جن زتَـة . مث ( 51/  14) - كال : )ٔبو مْض( ًٍص

ة ٔبًفاع اًضافـي" )472/  15و"هتشًة اٌَلة " ) /  1( و"ثفسري" اًعربي  )72/  11( و"دزاهة ألذة" )56/  1( و"اًزاُص يف قًص

 .(200/  3( [. و"ثفسري" اًلصظيب )336
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ِ َمٌُْحوَرثنَْيِ ثُوَظبَٓنِ  َي َزُسوُل اٟكَّ ـَ َُْرَصْح ", فََف ًْلَكِْة فََْ ًَِحَسٍن , َوُمْص اِب َرا اًلَْكُْة 
ّ
َبْو ُحَسنْيٍ  -, َوا

َِ فَبُْدصِحَ اَكَن  - َت هََضٍس ًَُِْم, فَبُِمَص ِت ٍِِص  «.َتْ َُ اًرسَّ َح ََاُة ص َ ِّ َِ اًث َْ َ ٌء ثُوَضُؽ ؿََ كَاَل َبتُو َذاُوَذ: َواًيََّضُس: يَشْ

 ([.68.]حصحَ اًض َخ ألًحان : يف حصَح اّكامؽ )زمق : 

زَيَا ُسَوًٌْس كَا (2806قاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل) :( 13/38) ِ ْجُن ا٢كَُحاَزِك كَاَل: َحسَّ اَن َؾْحُس اٟكَّ َل: َبْذرَبَ

زَيَا  ٌس, كَاَل: َحسَّ ُِ زَيَا ُمَجا حْسَاَق كَاَل: َحسَّ
ّ
اَن ًُووُُس ْجُن َبيِب ا  َبْذرَبَ

 
ة ْيس  ُبى ُهس 

 
ِ  أ كَاَل: كَاَل َزُسوُل اٟكَّ

ّنِ ُنْيُت َبثَُْذَُم »: " َباَتِن ِخرْبًُِي فََلاَل:  
ّ
ََْم اًَحَُْت ا َ يِن َبْن َبُنوَن َذَذَُْت ؿََ ـْ اًَحازَِحَة ف١ََكْ ًَْميَ

َُ اَكَن يِف اَبِة اًَحُِْت ِثْمثَاُل اًّصَِخاِل, َّ لَّ َبه
ّ
َِ ا ي ُنْيَت ِفِ ِ َِ ثََمازَُِي, َواَكَن  اٙكَّ َواَكَن يِف اًَحُِْت ِكَصاُم ِسرْتٍ ِفِ

ْلَعْؽ فَُمْص ِجَصِبِش اًخِّ يِف اًَحُِْت لَكٌْة,  َُ رْتِ فََْ َجَصِت, َوُمْص اِبًّسِ ئَِة اًضَّ َْ ْ َنَِ ََُعريَّ ْلَعْؽ فََْ َُ ي اِبًَحاِة فََْ ِ ْمثَاِل اٙكَّ

َُ ِوَساَذثنَْيِ ُمٌَْخَحَشثنَْيِ ثُوَظبِٓن, ْي ِمٌْ ـَ ُِْرَصحْ  َوجُيْ ِ  , «َوُمْص اِبًلَكِْة فَ َي َزُسوُل اٟكَّ ـَ َواَكَن َرِٛكَ  فََف

َِ فَبُْدصَِح.اًلَكُْة َحصْ  َت هََضٍس هَلُ فَبََمَص ِت ٌََِْحَسِن َبِو اْكَُسنْيِ َتْ  ًوا 

 

 دخٍٛ ايبٝت ايزٟ فٝ٘ ايصٛس 0بٝإ اَتٓاع ايٓيب 

 ( 12/34)وعل ( 12/29) عائشتتكدّ يف سدٜح (: ./14)
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 األحادٜح ايٛاسد٠ يف حتشِٜ بٝع ايصٛس ٚاختار ايتصٜٛش ١َٓٗ

 

 صٛس رٚات األسٚاححش١َ صٓع 

زَيَا ٍَزًُِس ْجُن ُسَزًْؽٍ (2225قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل )(: 15/39) اِة َحسَّ َُّ ِ ْجُن َؾْحِس اًَْو زَيَا َؾْحُس اٟكَّ َحسَّ

َِس ْجِن َبىِب اًَْحَسِن كَاَل ُنْيُت ِؾْيَس اْجِن َؾحَّاٍش  ـِ اَن َؾْوٌف َؾْن َس ٍُ َزُخٌي فَ  َبْذرَبَ ْر َباَت
ّ
َلاَل اَي َباَب ا

ٍِ اًخََّعاِوٍَص . فََلاَل  ِش َُ ّن َبْظيَُؽ 
ّ
ِة ًَِسى , َوا ـَ يِت ِمْن َظْي ُض َ ـِ ََّما َم ه

ّ
وَْساٌن , ا

ّ
ّنِ ا

ّ
اض  َؾحَّاٍش ا بَّ َل  اْبُن ع 

 ِ ُت َزُسوَل اٟكَّ ـْ لَّ َما مَسِ
ّ
زَُم ا َُ ًَُلوُل  - -ُبَحّسِ ُخ ـْ َُ , » ًَُلوُل مَسِ ُ ت ّشِ ـَ َ ُم نَّ اٟكَّ

ّ
َز ُظوَزًت فَا َمْن َظوَّ

وَخ , َوًََُْس ِتيَاِفٍخ ِفهيَا َبتًَسا  َُ . فََلاَل: « َحىتَّ ًَْيُفَخ ِفهيَا اًصُّ ُخُي َزتَْوًت َصِسًَسًت َواْظَفصَّ َوهْجُ ) . فََصاَب اًصَّ

ََْم هِبَ  ََ ـَ لَّ َبْن ثَْعيََؽ , فَ
ّ
ْن َبتََُْت ا

ّ
َِ ُزوخٌ َوحْيََم ا ٍء ًََُْس ِفِ َجِص , لُكِّ يَشْ َشا اًضَّ

(1)
)  ِ . كَاَل َبتُو َؾْحِس اٟكَّ

                                                           
1

 ويف ُشٍ اًفلصت من اًفوائس : ( 

  حواس ثعوٍص كري رواث ألزواخ من " أكاذاث اًيّت ذَلِا اّٟك ثـاىل-  ََْ نخْعوٍص اًْجحال واِلْوذًة واًْححاز , وثْعوٍص  -ؿىل ما ذَلِا ؿَ

ي اًْـ١ْك , ٕالّ مْن صّش . ك ُْ ين حواس ظياؿة يْشء مهْنا ؿىل اًّضْمس واًْلمص واًّسٌلء واًيّجوم , ذون اْدذالف تنْي ٔبحس مْن ٔب ـْ رْي ٔبّن رٛك ل ً

حس ثْٜك اًّعوزت مْن ذون اّٟك , ورٛك وـّحاذ اًّضْمس ٔبو اًيّجوم . نٌل ٔبصاز ٕاىل رٛك ـْ  اجْن إلظالق ٕارا ؿ١ك ٔبّن اًّضْرط اًْمْعيوؿة هل ً

ا مبْيؽ ثْعوٍص اًّضْمس واًْلمص ؛ ٔلّن من اًْىفّاز مْن ؾحسٌُل مْن ذون ؿاتسٍن...   وكْس هلي اْجن جحص يف اًْفْذح ؾْن ٔبيب َلّس اًْجوًيّْن ٔبهَّ هلي وهْجً 

ٌل ٙكٛك . ووهّجَ اْجن جحص تـموم كْول اًييّّب  : اّٙكٍن ًضاُون خبَْق اّٟك  وكْوهل يف اًْحسًر اًْلْسيّس : ومْن 4اّٟك , فميْخيؽ ثْعوٍُص

نٌل رهصان يف ٔبول  -ا فَِ زوخ وما ل زوخ فَِ . كرْي ٔبّن ُشا مؤّول وذاّض مبا فَِ زوخ" ٔبْػ١ك ذمّْن رُة خْيَق ذًَْلا وزَْلي  فٕاهَّ ًدٌاول م

ف اًخعوٍص وٝك ٔبؿ١ك دِة) . -ثـًص  [.(97/  12واهؼص]ا٢كوسوؿة اًفلَِة اًىًو

  لَّ َبْن ثَْع
ّ
ْن َبتََُْت ا

ّ
ٍء وحواس تَـِا واًخىسة مهنا ويه ملذىض فذوى اجن ؾحاش زيض ٝك ؾيَ يف كوهل:) ا َجِص , لُكِّ يَشْ ََْم هِبََشا اًضَّ ََ ـَ يََؽ , فَ

َّيِت ًََُْس ِفهيَا ُزوٌخ, َوَما ٍُ  ؽِ اًخََّعاِوٍِص اً َْ َ َِ ُزوٌخ(,  ويه ػاُص حصمجة إلمام اًحزازي يف حصَحَ )اَبُة ت (.ًََُْس ِفِ ٍُ ِمْن َرِٛكَ  ْىَص

َجصِ )ِمْن كَوْ (:394/ 10قاٍ اذتافظ زمح٘ اهلل يف )فتض ايبازٟ( ) َِ اَكًضَّ خَثىَْن َما َل ُزوَخ ِفِ وَخ فَاس ْ َف َبْن ًَْيُفَخ ِفهيَا اًصُّ  (.هِلِ لُكِّ

 ًصخي وفَِ فائست هفُسة وفلَ معَق من ُشا اًعحايب اّكََي ٔبيب اًـحاش ؾحس ٝك جن ؾحاش زيض ٝك ؾهنٌل حرب ُشٍ ألمة : فٕاهَ ٢كا رهص هل ا

شهص هل ما جيوس من رٛك وما ل جيوس , ويف رٛك ىىذة تسًـة ٔبهَ ًعيؽ اًخعاوٍص واس خفذاٍ ٔبخاتَ جبو  –اة معَق ذون ٔبن ًفعي هل اّكواة ًو

ـة ٕاىل ثعوٍص رواث ألزواخ ,  -ػِصث يل وٝك ٔبؿ١ك  و اكن من كري رواث ألزواخ ٔلهَ رًز نٌل  -فهيا تَان ٔبن اًخعوٍص لكَ , ألوىل حصنَ ًو
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َشا اًَْواِحَس.]ؤبدصخَ مس١ك) َُ َُس ْجُن َبىِب َؾُصوتََة ِمَن اًيَّْْضِ ْجِن َبوٍَس  ـِ َؽ َس  (5373واًًسايئ) (2110مَسِ

.] 

 ٭٭٭

زَيَا َزْوُخ ْجُن  (1739)زقِقاٍ اإلَاّ ايرتَرٟ زمح٘ اهلل  (:40اذتدٜح/15ايفصٌ) ٍ َحسَّ ٌَِؽ ُس ْجُن َم زَيَا َبمْحَ َحسَّ

ترَْيِ َؾنْ  ِن َبتُو اًزُّ زَيَا اْجُن ُحَصًٍْج َبْذرَبَ س   ُؾَحاَذَت َحسَّ اب 
ِ   ج  وَزِت  --كَاَل هَنَىى َزُسوُل اٟكَّ َؾِن اًعُّ

يِف اًَْحُْتِ 
(1)

َوهَنَىى َبْن ًُْعيََؽ َرِٛكَ  
(1)

َصٍَْصَت َوَبىِب . كَاَل َوىِف  ُُ اًَْحاِة َؾْن ؿىَِلٍّ َوَبىِب َظََْحَة َوؿَائَِضَة َوَبىِب 

ُّوَة  ٌَح.]وحصحَ اًـالمة ألًحان[ َبً  . كَاَل َبتُو ِؿََُس َحِسًُر َخاِجٍص َحِسًٌر َحَسٌن حَصِ

                                                                                                                                                                                                     
وص َريا اًوكوز اًفلَِ َلس جن حزام اًفضًل اًواٗك ا٢كصيب اًياحص ألمني حيَي جن ؿًل اْكجوزي  ومهنم ص َريا اًـالمة ٔبُي اًـ١كرهٍص تـغ 

 .-, وكس مسـت يف ذزوسٌِل ومه ًشهصون رٛكٝك من لك سوء ومىصوٍ ٌلحفؼِاًحـسان 

ُخُي َزتَْوًت َصِسًَسًت,  ِشا ٢كا رهٍص اجن ؾحاش اًوؾَس اًضسًس يف اًخعوٍص )َزاب اًصَّ ْن ًو
ّ
َم ا ( فلال هل اجن ؾحاش زيض ٝك ؾيَ :) َوحْيَ َُ واْظَفصَّ َوهُج

َِ ُزوٌخ( ٔبصاز ٕاًََ ٔبن ًعوز اًضجص ؤبمثاهل ذما ل  َجِص, لّكِ يَشٍء ًََُْس ِفِ ََْم هِبََشا اًضَّ ََ ـَ  زوخ هل.ٔبتَُْت ٕالَّ ٔبن ثَْعيََؽ فَ

شا ألمص نٌل حصى مذجَ ؿىل من ل حيسن كري ُشا اًـمي ول  ّنِ ُو
ّ
قىن هل فهيا  نٌل ُو ػاُص حال اًصخي حِر رصخ تلوهل:) اَي َباَب َؾحَّاٍش ا

وَْساٌن 
ّ
ََّماا ه

ّ
ٍِ اًخََّعاِوٍَص( فلرص ٔبن مـُض خَ اًيت ٌس خعَـِا ُو ظيؽ اًخعاوٍص ل كري ن , ا ِش َُ ّن َبْظيَُؽ 

ّ
ِة ًَِسى , َوا ـَ يِت ِمْن َظْي ُض َ ـِ ٌل ًسل َم

ا من ا٢كِن ودعوظًا يف ُشٍ اًزمان اٙكي نرثث وثُرسث فَِ ا٢كِن وألؾٌلل وا٢كصء جيس ٔبي رمية ؤبي  ًفؼة)ٕامنا( , فَِشا  من اكن ًـصف كرُي

ـة نٌل ُو ملصز يف كواؿس اًرشًـة , ,ومن  معي حالل حِر صاء, فال ًًدلي هل ٔبن ًـمي مثي ُشا اًـمي تي جية ؿَََ سس ابة اٙكًز

زٍن زٍن وا٢كعّوِ تي ٔبنرثمه يف ُشا اًزمان مدخَون تخعوٍص رواث ألزواخ والاكذياهئا مهنا تسون حاخة مصضَة ول  ا٢كـَوم ٔبن كاًة ا٢كعوَّ

ضوزت سسؾَة, ول ٔبػن ٔبن خشعًا ٌس خعَؽ الاكذعاز ؿىل ثعوٍص اًضجص وما ل زوخ فَِ  تي ُشا من اًعـوتة مباكن فاًياش مفذوهون 

 تخعوٍص رواث ألزواخ نٌل رهصث ٛك وٝك ا٢كس خـان.

ىن ؿَََ ظمس اًعوزت ؾيس اس خـٌلهل ٔبص َاء فهيا ظوز  ( 1 ٕان اس خعاغ –اًخعوٍص حمصم وفاؿهل بمٓث ٔبما اٙكي ٔبحْضٍ وثـاظاٍ فال ٕامث ؿَََ اتخساء ًو

ل ؿَََ ول ًرتك وٍصيض ا٢كيىص ٔبمامَ  فٕان زيض هبا تـس رٛك وحصوِا واس خـمَِا تسون ظمس ًِا فٕاهَ ًبمٔث تشٛك وٍىون اكًفاؿي يف اْكنك نٌل ذ -رٛك

ِ  ) حسًر ؿائضة زيض ٝك ؾهنا ٔبذربث ا َزُسوُل اٟكَّ َُ ٓ ا َزب ْث هُْمُصكًَة ِفهيَا ثََعاِوٍُص , فَََمَّ َا اْصرَتَ َصْفُت 4َبهنَّ ـَ كَاَم ؿىََل اًَْحاِة , ف١ََكْ ًَْسُذهْلُ , فَ

 ِ ىَل اٟكَّ
ّ
ِ , َبثُوُة ا َََة , فَُلَُْت اَي َزُسوَل اٟكَّ ُِ َِ اًَْىَصا ىَل َزُسوهِلِ يِف َوهْجِ

ّ
ِ 4 َوا ٍِ » 4َماَرا َبْرهَخُْت فَلَاَل َزُسوُل اٟكَّ ِش َُ َما اَبُل 

ِ  «اًيُّْمُصكَِة  ا . فَلَاَل َزُسوُل اٟكَّ َُ َس َس ؿََهَْيَا َوثََوسَّ ـُ خَْل ًِ ٍهُْتَا َٛكَ  ُ » 4. كَُُْت اْصرَتَ ت شَّ ـَ ُ َوِز ًَْوَم اًِْلَِاَمِة ً ٍِ اًعُّ ِش َُ اَة  نَّ َبحْصَ
ّ
ُِلَاُل ًَُِْم ا وَن , فَ

َوُز َل ثَْسُذهُلُ اًَْماَلئِىَُة » . َوكَاَل: «َبْحُِوا َما َذََْلُُتْ  َِ اًعُّ ى ِفِ ِ نَّ اًَْحَُْت اٙكَّ
ّ
 ([.2107]ؤبدصخَ مس١ك ) «ا

ىٌَ 4فاًييب  ا هبخىِا.٠4ك ًلي ًـائضة ٔبهِت ًسِت اًفاؿٍك فال يشء ؿََِم ًو  ٔبمُص

)كوهل ٕان ٔبحصاة ُشٍ اًعوز اِك وفَِ ٔبن ا٢كالئىة ل ثسذي تُذا فَِ : (390-389/  10اهلل يف "فتض " )قاٍ اذتافظ ابٔ سذس زمح٘ 

اُامتما ابًزحص ؾن اختار اًعوز ٔلن اًوؾَس ٕارا حعي ًعاهـِا فِو وٕامنا كسم أكٍك ألوىل ؿَهيا  اًعوز وأكٍك اًثاهَة يه ا٢كعاتلة لمذياؿَ من اٗكدول

 (اُؼا ل ثعيؽ الا ًدس خـمي فاًعاهؽ مدسخة وا٢كس خـمي مداسس فِىون ٔبوىل ابًوؾَسحاظي ٢كس خـمَِا ٔلهن

شا ُو ا٢كلصز ؾن ٔبُي اًـ١ك ٔبن اًصايض اكًفاؿي وجضِس هل ألذٌك مثي كوهل ثـاىل:  ِ ٍُْىَفُص هِبَا ُو ُُتْ بآَيِث اٟكَّ ـْ َرا مَسِ
ّ
َْنُكْ يِف اًِْىذَاِة َبْن ا َ َل ؿََ )َوكَْس ىَزَّ

هَتْ  َ (َوٌُس ْ نَّ اٟكَّ
ّ
ًرا ِمثَُُِْْم ا

ّ
َّنُكْ ا ى

ّ
ٍِ ا ُِْم َحىتَّ خَيُوُضوا يِف َحِسًٍر كرَْيِ ـَ ُسوا َم ـُ  َزُب هِبَا فاََل ثَْل
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 حش١َ بٝع صٛس رٚات األسٚاح  ٚايتهظب َٓٗا

َُْر َؾْن ٍَزًَِس ْجِن َبىِب َحِدٍَة  (2236)قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل (: 16/41) َّ زَيَا اٌَ َحُة َحسَّ َْ زَيَا كُذَ َحسَّ

ه  َؾْن َؾَعاِء ْجِن َبىِب َزاَبخٍ َؾْن َخاِجِص ْجِن 
َّ
ْبد  الل ِ   ع  َؽ َزُسوَل اٟكَّ َُ مَسِ َّ ًَُلوُل ؿَاَم اًَْفْذِح ,  - -َبه

َو ِتَمىََّة  ُُ َ َوَزُسوهَلُ » َو نَّ اٟكَّ
ّ
خَِة َواًِْززْنٍِِص َواَلْظيَامِ ا َْ َؽ اًَْرْمِص َواًَْم َْ َ َم ت َحصَّ

(2)
 »  , ِ . فَِلَِي اَي َزُسوَل اٟكَّ

                                                                                                                                                                                                     
 

 :(80/  7قاٍ اإلَاّ املفطس أبٛ سفص ايدَصكٞ اذتٓبًٞ يف  تفطريٙ "ايًباب يف عًّٛ ايهتاب " )

َِ , فبٔهُت ُنفَّاز ِمثَُِْم , وٕان َذاُضوا يف َحِسًر كرَْيٍِ , فال تبٔش ) وا٢كـىن : ٔبىنك ٕارًا ِمثَُُِْم , ٕان كـْسمُت ؾي هتزِئُون , وزضَُت ِت َس ْ وُضون ٌو سمه ومُه خَيُ

ة . َُ ِم مؽ اًَىَصا ـَ وذ َم ـُ  ابًُل

وذ مـِم وٕان َذاُضوا يف َحِسًر كرَْيٍ ؛ ًلوهل  ـُ ا ًًُِسٌَََُّم  -ثـاىل  -كال اْكََسن : ل جيوس اًُل مَّ
ّ
ِمنَي : ) َوا ًِ ا ْنَصى َمَؽ اًْلَْوِم اًؼَّ َس اّٙكِ ـْ َ ْس ت ـُ َعاُن فاََل ثَْل َْ اًض َّ

ص ٔبْوىَل . 68) ] ألهـام :  ََّة , وا٢كخبّٔدِ شٍ َمَسِه ل , وبًٓة ألهـام َمىِِّة ُو  [ وألنرثون ؿىل ألوَّ

َََماء :  ـُ هَل وٕان ًَْم ًَُحاسِس رٛك , اكن يف إلمْثِ ُشا ًسل ؿىل ٔبنَّ من َزيِض ابًُىْفِص , فِو اكِفٌص , ومفعي: كال تـغ اً ُْ ن َزيِضَ مبيىص ٍََصاٍ , وذاًط بٔ

ٌك ا٢كُحَاسِس ًِشٍ الًٓة , وٕان ٠ك ٍَْصط وَحَْض َدْوفًا وثلِة , فال   (اُؼ.مبزَْنِ

1
ِ  (:349/ 5« )حتف١ األسٛذٟ»قاٍ ايعال١َ املبازنفٛزٟ زمح٘ اهلل يف : (   وَزِت يِف 4 ) كَْوهُلُ )هَنَىى َزُسوُل اٟكَّ َؾِن اًعُّ

َِ لَكٌْة َوَل ثََعاوِ  َِ ِلَنَّ اًَْماَلئَِىَة َل ثَْسُذُي تَُْذًا ِفِ ًَِِا ِفِ ْذَذا
ّ
ا َوا َُ اِر َ َزنْيِ َواًُْمَصاُذ اِبًَْحُِْت اًَْماَكُن اًَْحُِْت( َبْي َؾِن اخّتِ َْ ٍُص ىَكَ يِف َحِسًِر َبيِب َظََْحَة ِؾْيَس اًض َّ

ي  ِ (.اُؼاٙكَّ َِْمًة َبْم كرَْيَ َرِٛكَ ْرُط َسَواٌء اَكَن ِتيَاًء َبْو َد َِ اًضَّ َخِلصُّ ِفِ  ٌَس ْ
2

و ما اكن مٌحواًت ؿىل صلك ظوزت".   ( فَِ تصمي تَؽ ألظيام "وألظيام : مجؽ ظَّن , ُو

 امي ذؿا ٕاجصاُمي زتَ ٔبن جييحَ وتًَِ ؾحاذهتا.) واًعوز ذاذٍك يف مسمى ألظيام ؾيس ٔبُي اٌَلة فذسذي ف : قاٍ ايعال١َ ايتٛجيسٟ زمح٘ اهلل 

و ما اختش ٕاًًِا من ذون ٝك وكِي : ُو ما اكن هل حسم ٔبو ظوزت فٕان ٠ك ٍىن هل حسم ٔبو ظوزت  كال اجن ألزري : كس حىصز رهص اًعَّن وألظيام ُو

 فِو وثن.

ص ألزط ٔبو من آكضة واْكجازت وعوزت الٓذسم ثـمي وثيعة اًفصق تني اًوثن واًعَّن ٔبن اًوثن لك ماهل حثة مـموٌك من حواُ وكال ٔبًضًا :

 فذـحس, واًعَّن اًعوزت تال حثة, ومهنم من ٠ك ًفصق تُهنٌل ؤبظَلٌِل ؿىل ا٢كـيَني. وكس ًعَق اًوثن ؿىل كري اًعوزت.

 ويف ؾيلي ظََة من رُة فلال يل اًلي ُشا اًوثن ؾيم.4ومٌَ حسًر ؿسي جن حامت كسمت ؿىل اًييب 

ة.كَت ُشا   اْكسًر زواٍ اًحزازي يف اًخازخي اًىدري واًرتمشي وكال حسن قًص

 ومن ٕاظالق اًوثن ؿىل اًعََة كول ألؾىش:

 ثعوف اًـفات تبٔتواتَ ... وعوف اًيعازى تحُت اًوثن

صي  ؾن مشص ٔبزاذ ابًوثن اًعََة هلهل ؾيَ اجن مٌؼوز يف ًسان اًـصة. كال ألُس

 معوم ودعوض وهجىي فٕان اكن معوزًا فِو وثن وظَّن اىهتىى. تني اًوثن واًعَّن كال اْكافغ اجن جحص

ٔبهَ مسى اًعوزت مضيًا وس َبئت ُشا اْكسًر يف بٓدص ألحاذًر اًيت س خبئت كًصحًا ٕان 4ؾن اًييب  -زيض ٝك ؾيَ  -وكس خاء ؾن ؿىل 
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 صاء ٝك ثـاىل.

يه من ألظيام اًيت ثـحس من ذون ٝك ثـاىل وهَف ٌس خحي ا٢كس١ك ٕارا ثلصز ُشا فىِف ٌس خجزي ا٢كس١ك ظياؿة اًعوز وهعهبا يف جمَسَ ٔبو ذاكهَ و

ًلول وُو 4تَـِا ؤبلك مثهنا ورٛك حصام ؿَََ ٢كا يف اًعحَحني وا٢كس يس واًسنن ؾن خاجص جن ؾحس ٝك زيض ٝك ؾهنٌل ٔبهَ مسؽ زسول 

ًر: كال اًرتمشي حسًر حسن حصَح واًـمي ؿىل ُشا ؾيس ٔبُي مبىة ؿام اًفذح ٔبن ٝك وزسوهل حصم تَؽ اٖكص وا٢كَخة وآكزٍنص وألظيام. اْكس

 اًـ١ك.

يف تصميَ مثن ألظيام ذًَي ؿىل تصمي تَؽ مجَؽ اًعوز ا٢كخزشت من اًعني وآكضة واْكسًس واٙكُة واًفضة وما ٔبص حَ رٛك من  وكال آكعايب

 اٌَـة وحنوُا.

 ([.22-20ورت ابلٌٓك اًفوثوقصافِة ٔلهنا من مجٍك ألظيام(.]اؿالن اًيىري ض )كَت: ونشٛك فَِ ذًَي ؿىل تصمي تَؽ اًعوز ا٢كصكومة وا٢كبٔد

 

 

 

 

 

 :أُٖٝتني تنيَظأيع٢ً ٚخنتِ ٖزٙ ايتعًٝكات 

 املظأي١ األٚىل:

 ايتصٜٛش يًطشٚس٠ !! َٚا حذ ايطشٚس٠ ؟!

ٝك من ٔبذىن اًض حَ ؤبذىن اْكَي واًسخة يف ٕان ذما نرث ؿىل نثري من ا٢كخبٔدٍصن اًدساُي يف ُشا اًحاة واًخجصؤ ؿىل اس خحالل ما حصم 

ٕارا اىىص  ا٢كـَق  رٛك ؿسم مصاؿاهتم ًلواؿس اًرشًـة وضواتعِا اتزت ؾن هجي ؤبدصى ؾن ُوى هـور ابٞك مهنا ,فرتى نثريًا  ذمن َك يف ُشا اًححص

واٍ اًزائلة , هـور ابٞك من اؾامتذ ا٢كِاوي  وازحاكة ول ًحايل مبا حعي وما س َحعي وما ثؤذي ٕاًََ فذؿَََ ُشٍ ألموز سازغ تبهٔنا:) ضوزت!!( 

 ا٢كلاذي.

« املصباح املٓري»(، 1/538« )املعذِ ايٛضٝط»نُا يف  ففي اللغةمـصوف ؾيس اٌَلة واًرشغ  وضابط الضرورة

ُس هل مٌَ تس, وثعَق اًْضوزت ؿىل اْكاخة 1/360) (. : امس من الاضعصاز, والاضعصاز معسز: اضعص, ًلال: اضعٍص ٕاىل نشا ٕارا ٔبّكبٍٔ ٕاًََ ًو

 اًضسًست. 

ا ٕاْن ًَْم (:) 384-2/383« )املٓجٛز َٔ ايكٛاعد»يف  -زمح٘ اهلل–قاٍ ايعال١َ ايصزنصٞ  :ويف الشرع تَُُوُػ ا٢كلكَِّف َحسًّ

َٜكَ َبْو كَاَزَة(. ًَدٌََاَولِ  َُ  اًَْمْمُيوَغ 

:) الاضعصاز: هون اًيشء حبَر ل ًلسز الاوسان ؿىل (44/  1ٚقاٍ أبٛ ٖالٍ ايعطهسٟ يف : "َعذِ ايفسٚم ايًػ١ٜٛ " )

ز يف الاول الامذياغ مٌَ ثسخة موحة ٙكٛك, وٕان اكن حبسة راثَ كاذزا ؿىل الامذياغ... والاضعصاز ٔبدط من الاّكاء لصرتاظ سوال الادذَا

 ذون اًثان(اُؼ.
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 (:244/  1قاٍ عبد ايسمحٔ بٔ صاحل ايعبد ايًطٝف يف نتاب٘ "ايكٛاعد ٚايضٛابط ايفك١ٝٗ املتض١ُٓ يًتٝطري ")

ُشٍ ) ٕاهنا حاٌك من اْكؼص ثعصٔب ؿىل إلوسان خياف مـِا فوث يشء من ا٢كعاُك اًيت لتس مهنا يف كِام معاُك اٗكٍن واٗكهَا, حبَر ل ثيسفؽ 

 .اًْضوزت ٕال ابزحاكة ا٤كّصم, ٔبو حصك اًواحة, ٔبو ثبٔذرٍي ؾن وكذَ(اُؼ.

حفؼَ  -:ٔبما يف اًرشغ فا٢كصاذ هبا اًضرط اٙكي خيىش ؿىل هفسَ  اًَِىة واًخَف فلام ٔبد ٔبمحس جن اثتت  قاٍ ايعال١َ ايٛادعٞ زمح٘ اهلل 

ض َخ: : ما ٔبحسن ُشا, ُشا زذ ؿىل ا٢كخحزتة ؤبُي اًحسغ اٙكٍن حـَوا لك يشء فلال: ؤبما ؾيس اًـرصًني فِىي ما اكن فهيا معَحة هلم فلال اً  -ٝك

ة فوائس إلمام اًواذؾي" ٔليب زواحة ا٢كوزي )ض  (.58ضوزت, ٔبو هبشا ا٢كـىن. اهؼص "ثضائص اًفصخ تخلًص

 ونشٛك سسوظ اًْضوزت مـصوفة مدثوزة يف رهص نخة ٔبُي اًـ١ك.

 -يف مٌؼومذَ: (١٨ؾيس سسخ تُت) قاٍ ايصٝخ ابٔ عجُٝني

ٍُ ؾيس اْكـاخة.    ونــيُّ ذميوغٍ فََؼضؼصوزِت    ًــحاُخ وا٢كىصو

ىن ثرشظني:  فا٢كميوغ ًحاخ ٌَْضوزت ًو

و ,؛ مبـىن :ٔبن ل جتس صُئًا ًسفؽ اًْضوزت ٕال ُشا اًيشء ا٤كصم, ٔبن ثضعص ٕاىل ُشا ا٤كصم ٙكاثَ ايؼشط االٍٚ: فٕان ُوخس سواٍ فٕاهَ ل حيي, ًو

 اًْضوزت تَ.اهسفـت 

وٕان صىىٌا ُي ثيسفؽ ٔبو ل ,فٕاهَ ًحلى ٔبًضًا ؿىل  ٔبن ثيسفؽ اًْضوزت تَ , فٕان ٠ك ثيسفؽ اًْضوزت تَ فٕاهَ ًحلى ؿىل اًخحصمي, ايؼشط ايجاْٞ:

ٔبظول اًفلَ   ًًهتم ٔلمص مضىوك فَِ(. سسخ مٌؼومةاًخحصمي؛ ورٛك ٔلن ازحاكة ا٤كؼوز مفسست مذَلٌة, واهسفاغ اًْضوزت تَ مضىوك فَِ , ول 

 (.٦٩-٦٨وكواؿسٍ ض)

ياك سسوظ ٔبدصى مهنا:" ٌل اًـالمة اجن اًـثميني من ٔبمه سسوظ اًْضوزت ُو شٍن اًرشظني اٙكٍن رهُص  ُو

 ٔبن حىون اًْضوزت واكـة ل مذومهة ٔبو مذوكـة فٕان اكهت مٌخؼصت فٕان ا٤كصم ل ًحاخ. -1

هل:)ٔبن ٍىون سمن إلابحة ملِسًا جزمن اًـشز( وؿربَّ ؾيَ تـغ اًـٌَلء ٔبن ٍىون ألذش من ا٤كصم تلسٍز وؿربَّ ؾيَ تـغ اًـٌَلء تلو -2

ا(.  تلوهل:)اًْضوزت ثلسز تلسُز

ٔبن ٍىون اًلسام ؿىل ا٤كصم ٔبو ا٤كؼوز ٔبهلط من اًحلاء ؿىل اًْضوزت , وكس سسظَ تـضِم يف هط اًلاؿست فلال: ) اًْضوزت ثخِح  -3

 ا٤كؼوزاث ثرشظ مع هلعاهنا ؾيَ(.

ِشا كاًوا من اًلواؿس:)الاضاز ل ًحعي حق اًلري(. "ٔبل ٍىون  -4 إلضاز مدعاًل ْكق اًلري ًو
(2)

  

 و٢كا ٔبمـيا اًيؼص واًححر ؿىل اًرشوظ اًْضوزت ا٢كشهوزت بٓهفًا ثحنّي ٔبن ُشٍ اًرشوظ ل ثيعحق نثري ذما ًلوهل نثري من اًياش ٔبهَ ضوزت 

؛وذالظة فذاوى ٔبُي اًـ١ك ا٤كللني ظازث مذفلة ؿىل ٔبن اًخعوٍص يف مجَؽ ٔبظيافَ -سمعوا!!-وؼِوز اٗكؿات صاصاث اًخَفاس ٔلخي معَحة اٗكؾوت 
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وحال اًْضوزت خماًف من حِر -صام ٕال ما ذؾت ٕاًََ اًْضوزت ٔبو اكْكاخاث اًيت جتصى جمصى اًْضوزت واضعص إلوسان ٕاٍهيا تسون حمغ ادذَاٍز ح

٢كيؽ مٌَ و٠ك جيس اًضرط هل تسًاًل وهلول نٌل كال إلمام اجن اًلمي زمحَ ٝك "وما اكن ُىشا ل جييء اًرشغ اب  -اْكنك يف حال الادذَاز نٌل رهصان 

اًحخة"
(2)

 ومن ُشٍ ا٢كس خثٌَاث : 

 وٕازحاث اْكلائق.  -5 وزدط اًلِاذت . -4 وحفائغ هفوش . -3واًخاتـَة.  -2حواساث اًسفص .  -1

 :وٕاًَم تـغ فذاوى ٔبُي اًـ١ك يف ُشا ألموز ا٢كشهوزت

ا ,سواء ابًَس او تبٌٓك اًفوثوقصافِة ٔبو )فال جيوس اس خـٌلل اًعوز رمٌل ثـسث اساًَة ثعوٍ :-زمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ األيباْٞ (:۱ ُص

سَسٍك اًِسى واًيوز سسًط زمق  ابًفِسًو, ويه بٌٓك ,فٕان رٛك ل جيوس الا يف حسوذ اًْضوزت وعوز اًِوايث مثال , واّكوساث وحنو رٛك ...(.

(٦١٩). 

جيوس ٕال ٌَْضوزت  , اكًعوز مثاًل يف ل ثعوٍص رواث الازواخ واْكَواانث , ) :زمح٘ اهلل  ٚض٦ٌ ايصٝخ عبد ايعصٜص ايسادشٞ(: ٤

  –حفؼَ ٝك  -(, ويه يف ٍلوغ اًفذاوى اًصاحجي ٢٣إلجصاس ض) اًخاتـَة, زدعة كِاذت اًس َازت , ...(.

. ٕال :)... فبٔن ٔبفِس ايخ ٔبهين ٠ك ٔبحب ٔبختاذ اًعوزت , وا٢كصاذ : ظوزت ما فَِ زوخ من ٕاوسان ٔبو كرٍي  ٚقاٍ ايصٝخ ابٔ عجُٝني زمح٘ اهلل(: ٣

َ ) ما ذؾت اًْضوزت ٔبو اْكاخة ٕاًََ , اكًخاتـَة , واًصدط , وٕازحاث اْكلائق وحنوُا...(.  (.٤٨٨ -٤/٤٨٧ٔبهؼص ٍلوغ فذاًو

 ٔبي ٌَْضوزت وكري اًْضوزت ؟ -ٕاحٌلًل ؟ : ما حنك اًعوزت ٚض٦ًت ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يإلفتا٤(:٢

 اّكواة:

وٕارا اضعص إلوسان ٕاىل يشء من )ثعوٍص رواث الازواخ حصام سواء اكن فوثوقصافًِا ٔبو هلضًا تَس ٔبو بٌٓك وحنو رٛك , واكذياء اًعوز حصام , 

 (. ٢/٣٥٧(.فذاوي إلسالمِة )هصاَُة كَحَ ٌَخعوٍصظوزت ّكواس سفٍص ٔبو  ٢كيحة اًخاتـَة خاس هل رٛك مؽ  ٔكن ثعَة مٌَرٛك تسون حمغ ادذَاٍز 

س َض َخ محوذ جن ٌ )"ٕاؿالن اًيىري ؿىل ا٢كفذوهني ابًخعوٍص"( و)"تصمي اًخعوٍص"(  الكهلٌل من فذاوى ؤبكوال ٔبُي اًـ١ك فََيؼص "ًا ومن ٔبزاذ مًز

و)" إلجصاس ٔلكول اًـٌَلء يف  سـس اًضرثي وفلَ ٝك. َض َخ ؾحس اًصمحن جنٌ فذاوى ؤبكول هحاز اًـٌَلء يف اًخعوٍص"( "ؾحسٝك اًخوجيصي و)

 حنك اًخَفاس"( و)نخاة "اًفِسًو إلسالسم"( .

 

 املظأي١ ايجاْٞ:

 !!.إىل اهلل؟  ايذع٠ٛ ٚطائٌ َٔ ٚط١ًٝ ايتًفاص ٌٖ 

ة ؿىل  ُشا ا٢كوضوغ حصزوذمن  ُشٍ ا٢كسبٌٔك " ُي  وسائي اٗكؾوت ثوكِفِة (ن بٔ اًض َخ ؾحس اًسالم جصحس يف زساًخَ اًلمية اًيافـة )اْكجج اًلًو

 َ ومعق فلَ وظول ابؿَ.سل ؿىل اهفساخ رزؿً تسًـاً وسائي اٗكؾوت ثوكِفِة ٔبو احهتاذًة" حفصزُا زمحَ ٝك تٍصصًا 
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 وكدي ٔبن ٔبرهص ذالظة ما رهص اًض َخ زمحَ ٝك يف زساًخَ ا٢كشهوزت بٓهفًا ٔبكول: 

" فِلوًون تخوفِق رٛك ؛وتني -ٔبي مٌاشم اًلِام هبا–ؾوت احهتاذًة" ًًفصكون تني ما ٌسمى تؼ" مٌاشم اٗكؾوت ؿ١ك ٔبن اًلائَني تؼؼ" ٔبن اًوسائي اٗكوا

لوًوهنا ٔبن ألظي فهيا إلابحة فَِشا كاًوا جيوس الاحهتاذ فهيا.-ٔبي وسائي اًحالػ وإلًعال -ما ٌسمى "وسائي اٗكؾوت  " ًو

ق   خاسًمًا, ٍىون ل ٔبو خاسمًا, ٍىون ٔبن ٕاما آكعاة ٔلن اٖكسة " اًخلكَفِة اًرشغ ويه من ألحاكممؽ اًـ١ك ٔبن الاابحة من ٔبظَِا ثـ١ك ؾن ظًص

 .اًخحصمي وُو اًرتك, ظَة ٔبو إلجياة, وُو اًفـي, ظَة ٍىون ٔبن فٕاما خاسماً  اكن فٕان
ة, ؿىل ٍىوان ٔبن ٕاما فاًعصفان خاسم, كري اكن وٕان  اًىصاُة, وُو اًرتك, خاهة ًرتحج ٔبو اًيسة, وُو اًوحوذ, خاهة ًرتحج ٔبو إلابحة, وُو اًسًو

 .ذاز اًىذاة اًـصيبظ/ (25/  1) " اًفحول نٌل كاهل إلمام اًضواكن يف " ٕازصاذ .وضـَة"  وزالزة حلكَفِة مخسة مثاهَة, ألحاكم فاكهت

ٕاىل اًرشغ اتخساًء ومائاًل فَِشا ًـ١ك ذكة اًلول من ًلول " ٔبي وسائي اًحالػ وإلًعال" ٍصحـان -ٕارًا فالك اًيوؿني " مٌاشم اٗكؾوت" و"وسائي اٗكؾوت

 تخوكِفِة وسائي اٗكؾوت ".

 ؤبما ٔبحصاة اًلول اًثان اًلائَني" تبٔن وسائي اٗكؾوت احهتاذًة".

 ل خيصحون من ٔبحس ظيفني:

 :جزمعَ-والاُخساء ٌَمسؾوٍناًيت تلق إلظالخ  -ٔباًي اكهت -ٔبن خيخاز ما ٍصاٍ مٌاس حًا من اًوسائي" ٌ٘كاؾي   صنف ٌقٌل-  ." 

 وهرا ال ىل يفظس أ د جفظي ين: 

 (: الخفظي  ألاول:1

ق ؤبسَوٍة ًوظي ٕاىل اًلاًة   و كس وزذ  –ويه ٕاظالخ اًـحاذ  –ٔبن ٍىون ا٢كصاذ من ُشا اًلول : ٔبن لك ظًص ًعح ٌ٘كاؾي ٔبن ٌسَىَ ًو

 .  -ا٢كسؾوت -اًرشغ ابٍهنىي ؾيَ وا٢كيؽ مٌَ ما ذام حيلق ثٜك ا٢كعَحة
شا اًلول ؿىل ُشا اًخفسري ُو ما ًـصف ابؾخحاز ا٢كعَحة ُست يف اْكلِلة مع-ُو صِس اًرشغ إبًلاهئا . ُو كول ابظي , ٔلن يف  اًيت -َحةًو

ا خماًفة ًيعوض اًرشغ ًُست مبعَحة   ,اؾخحاُز

ا٢كُِِم ُو  "اًلاًة ثربز اًوس ٍَكمفؽ ُشا اًعيف ٍىون آكالف حوُصاًي ٕار مسَىِم ؿىل قصز اًلاؿست اٍهيوذًة " : -أبى إسحا -قل 

ش اٙكي اوذغ فَِ ذالظة جتازتَ تني  "مريالٔ "ظاحة نخاة " مىِافًِل"وضـِا ٕاتَُس َة هيوذًة ٍ يه اًلاؿست تلِق ا٢كَْلِعس تبّٔيِ اًوسائي ٔبَزْذان , ُو

ا " اًلاًة ثربز اًوس ٍَك "  جيوس ثـاظي ألس حاة ومن ا٢كلصز يف سسؾيا ٔبهَ ل ألمصاء وذون فَِ هعاحئَ اًيت ثضمن هلم حفغ ؾصوصِم , ؤبصُِص

 .ا٢كلاظسو اًلاايث ا٤كصمة ٕلجناخ واًوسائي 

 (: الخفظي  الثاني:  2

ق ؤبسَوة ًوظي ٕاىل اًلاًة  ًعح ٌ٘كاؾي ٔبن ٌسَىَ , ثرشظ ؿسم  –ويه ٕاظالخ اًـحاذ  –ٔبن ٍىون ا٢كصاذ من ُشا اًلول : ٔبن لك ظًص

 وزوذ ٕاًلائَ يف اًرشغ.

ا ول إبًلاهئا. واًلول ؿىل ُشا اًخفسري ُو ما ًـصف اب٢كعاُك اًيت سىذت ؾهنا اًضواُس آكاظة , ف١ك جضِس اب  ؾخحاُز
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ًك ٍىون اًالكم ؿىل رٛك اًلول هبشا اًخفسري واحضًا خًََا جية ٔبن ًـ١ك ٔبن ما سىذت ؾيَ اًضواُس آكاظة , ف١ك جضِس ابؾخحاٍز ول  ًو

 إبًلائَ ؿىل وهجني : 

غ: فال ًعح حِيئش اًخـََي هبا , ٔبن ل ٍصذ هط ؿىل وفق رٛك ا٢كـىن . مبـين ٔبن ل ًوخس ٌَـٍك خًس مـخرب يف ثرصفاث اًرش  أ دهما :

 ول تياء اْكنك ؿَهيا ابثفاٍق , ومثي ُشا جرشًؽ من اًلائي تَ , فال ميىن كدوهل . 

و الاس خسلل  الثاني : و ٔبن ًوخس ٙكٛك ا٢كـىن خًس اؾخرٍب اًرشغ يف أكٍك تلري أكٍَك تلري ذًَي مـني , ُو ٔبن ًالمئ ثرصفاث اًرشغ , ُو

ا٢كصسي ا٢كسمى اب٢كعاُك ا٢كصسٍك
(2 )

. وٕارا اكهت ُشٍ ا٢كعَحة ثالمئ ثرصفاث اًرشغ فٕاهيا هيؼص : ُي ا٢كلذيض ًلعـِا ًفـَِا اكن موحوذًا ؿىل ؾِس 

و٠ك ًفـي : ًُـ١ك ٔبهَ ًُس  –ًو اكن معَحة  –موحوذًا  ٔبو كري موحوذ ,"فلك ٔبمص ٍىون ا٢كلذيض ًفـهل ؿًل ؾِس اًييب سول ٝك ز 

 (.  2/595مبعَحٍة.." ))اكذضاء اًرصاظ ا٢كس خلمي (( ) 

اٗكٍن ؤبمت اًيـمة , مفا من يشء ًلصة ٕاىل اّكية ومن ا٢كـَومة ٔبن:) اًلول اّكامؽ : ٔبن اًرشًـة ل هتمي معَحة كط تي ٝك ثـاىل كس ٔبهكي ًيا 

ا ل ًٍزف ؾهنا تـسٍ ٕال ُاٛك. ٕال وكس حسزيا تَ اًييب   وحصنيا ؿىل اًحَضاء ًََِا نهناُز

 ًىن ما اؾخلسٍ اًـلي معَحة وٕان اكن اًرشغ ٠ك ٍصذ تَ فبٔذش ألمٍصن لسم هل :ٔبما ٔبن اًرشغ ذل ؿَََ من حِر ٠ك ًـ١ك ُشا اًياػص . 

هَا ٔبهَ ًُس مبعَحة وٕان اؾخلسٍ معَحة ٔلن ا٢كعَحة يه ا٢كيفـة اْكاظٍك ٔبو اًلاًحة ,ونثريًا ما ًخومه اًياش ٔبن اًيشء ًيفؽ يف اٗكٍن واٗك ٔبو

 (.  11/344وٍىون فَِ مٌفـة مصحوحة اب٢كْضت ( )) ٍلوغ اًفذاوى (( ) 

ٕاٍهيا ٕال ؾيس ثوفص ضواتعِا اًيت هط ؿَهيا ٔبُي اًـ١ك وٕارا ثلِس واًياػص  و) وُشا ل ًلذىض ٕاىاكز)) ا٢كعاُك ا٢كصسٍك (( تي يه حق ل ًعاز

 هبشٍ اًضواتط فٕاهَ سريى ٔبن ا٢كعَحة ا٢كصسٍك ) زاحـة ٕاىل ٔبذٌك اًرشغ (. 

 :اًلِامة[ ﴾ َُ َ َُ َوُكْصبٓه ـَ يَا مَجْ َْ َ نَّ ؿََ
ّ
؟ كَيا : ًوحوذ ل ٝك [. فٕان كِي : فٌَلرا ٠ك ًفـهل زسو  17جفمؽ ا٢كعحف ذل ؿَََ كوهل ثـاىل:﴿ ا

و ٔبن اًلصبٓن اكن ًخزنل ؿَََ ظٍَك حِاثَ , وكس ًًسخ ٝك  مٌَ ما ًٍصس . فٌَل اهخفي ا٢كاهؽ , فـهل اًعحاتة ابثفاق , و اًييب  –س ححاهَ  –ا٢كاهؽ , ُو

 ًلول : )) ل جتمتؽ ٔبميت ؿًل ضالٌك ((.                      

 (. 11/344كِسوا اًـ١ك ابًىذاتة ( )اًفذاوى() ) --وثسوٍن اًـ١ك ذل ؿَََ كوهل 

و اًعحَح ؾيس اًخحلِق ابؾخحاز هؼص اًرشًـة  اًـ١ك ٔبن ا٢كعاُك ا٢كصسٍك ًُست ذازخة ؾن تلِة ٔبظول اًرشًـةٔبُي من  كَت: ورُة نثريٌ   ُو

 تـني نٌلل .

و ا٢كعاُك ا٢كصسٍك واْكلِلة ان ُشا ألظي ل خيصح ؾن تلِة  كال اًض َخ اًـالمة اجن اًـثميني :)ما سمعَ ألظوًَون من ألظي آكامس ُو

ا ألظول ٔلن ُشٍ ا٢كعاُك ان صِس اًرشغ ًِا ابًعحة فلس زحدت ابًرشغ ٔبو اًس ية ؤبن ٠ك ٌضِس ًِا ابًعحة فَُست معَح ؤبن سمع كائَوُا ٔبهن

 (.41ؿسٍ. ض)معاُك ( سسخ مٌؼومة ٔبظول اًفلَ وكوا



   73 

                                                                                                                                                                                                     

مفؽ ُشا اًعيف ٍىون آكالف ًفؼًَا ؛ ٕار لكيا ًلص ٔبن ا٢كصحؽ يف مـصفة حنك اًرشؾي فامي ٌس خـمهل اٗكاؾي يف "  : -أبى إسحا -قل 

 " ُو اًىذاة واًس ية. -ٔبي وسائي اًحالػ وإلًعال-مٌاشم اٗكؾوت" و"وسائي اٗكؾوت

 

   ًبٔرن ٝك  ل حيي ٢كصء ًؤمن ابٞك واًَوم الٓدص ٔبن ًٍزس فهيا صُئًا ٠ك -ؿىل ضوء ما ثلصز بٓهفاً -وكِفِةٔبن وسائي اٗكؾوت ٕاىل ٝك ثـاىل ثفهبشا ًـ١ك

 وحصاتخَ اًىصام. ٍىن ؿَََ معي زسول ٝك  فَِ و٠ك

  ََََْْوَم َبهْك ُت ًنَُكْ ِذًيَنُكْ واْكجة يف رٛك معوم ألذٌك اًيت هعت ؿىل نٌلل اٗكٍن ؤبن ٝك ٔبهكي اٗكًيَ ؤبمت هـمخَ ؿىل ؾحاذٍ نٌل كال ثـاىل:﴿اًْ

ْسالَم ِذًيًا ﴾]ا٢كائست:
ّ
َميِت َوَزِضُُت ًنَُكُ اْل ـْ نُكْ ِه َْ َ  [.      3َوَبثَْمْمُت ؿََ

ذان اٗكٍن , ٔلن ٝك : )) من ٔبحسج يف ُشٍ ألمة صُئًا ٠ك ٍىن ؿَََ سَفِا فلس سمع ٔبن زسول ٝك  -َ ٝك ثـايل زمح -كال إلمام ماٛك 

َميِت َوَزِضُُت ًنَُكُ إلسالم ِذًيًا﴾]ا٢كا ـْ نُكْ ِه َْ َ ََْوَم َبهْكََُْت ًنَُكْ ِذًيَنُكْ َوَبثَْمْمُت ؿََ        [.               3ئست:ثـاىل    ًلول:﴿ اًْ

 . ؤبًضًا ألذٌك يف تَان ٔبن لك يشء ًلصة ٕاىل اّكية وًحاؿس من اًياز كس تني وفعي 

حاؿسمك من اًياز ٕال كس ٔبمصحنك تَ كال: كال زسول ٝك ؾن اجن مسـوذ   :))ٔبهيا اًياش ٕاهَ ًُس من يشء ًلصجنك من اّكية , ًو

 .( هنَخنك ؾيَ ..( وٕاهَ ًُس يشء ًلصجنك من اًياز وًحاؿسمك من اّكية ٕال كس

كال : )) ما تـر ٝك هخًِا ٕال اكن حلًا ؿَََ ٔبن ًسل ٔبمذَ ؿىل ذري ما ًـَمَ هلم ٔبن اًييب  –زيض ٝك ؾهنٌل  –وؾن ؾحس ٝك جن معص 

 وٍهنامه ؾن سس ما ًـَمَ هلم ((.

ة , ل توح ٕاىل سواُا , ول ًُت إلميان تَ ٕال إبزحاث يف ثلٍصص ُشا ألظي:)) ..  فصساًخَ اكفِة ؿام –زمحَ ٝك  –كال اًـالمة اجن اًلمي 

 خاء تَ . وكس   معوم زساًخَ .. فال خيصح ٔبحس من ا٢كلكفني ؾن زساًخَ , ول خيصح هوغ من    ٔبهواغ اْكق اٙكي تخاح ٕاًََ ألمة يف ؿَورما ؤبؾٌلًِا ؾٌل

مٌَ     ؿٌَلً , وؿَمِم لك يشء حىت بٓذاة اًخزًل وبٓذاة أكاغ , واًيوم  وما ظائص ًلَة حٌاحَِ يف اًسٌلء ٕال رهص ًٔلمةثويف زسول ٝك 

ا٢كصط , واًلِام   واًلـوذ , واللٔك واًرشة , واًصهوة واًزنول ,واًسفص وإلكامة , واًعمت واًالكم ,واًـزٌك وآكَعة واًلىن واًفلص واًعحة و 

وم اًلِامة وما فَِ حىت ٔكهَ زٔبي ؿني , وؾصفِم   ومجَؽ ٔبحاكم اْكَات وا٢كوث , ووظف هلم اًـصص واًىصيس , و  ا٢كالئىة   واّكن واًياز واّكية ًو

ضاُسوهَ تبٔوظاف نٌلهل وهـوث خالهل , وؾصفِم ألهخِاء ؤبذمِم , وما حصى هلم وما حصى ؿَ ف حىت ٔكهنم ٍصوهَ ٌو هيم   مـِم مـحوذمه وٕاهلِم ٔبمت ثـًص

من ٔبحوال ا٢كوث ما ٍىون تـسٍ يف ٓكري واًرش ذكِلِا وخَََِا ما ٠ك ًـصفَ هيب ٔلمذَ كدهل , وؾصفِم حىت ٔكهنم اكهوا تُهنم , وؾصفِم من ظًصق ا

من ٔبذٌك اًخوحِس واًيحوت وا٢كـاذ واًصذ ؿىل  اًربسد وما حيعي فَِ من اًيـمي واًـشاة ٌَصوخ واًحسن ما ٠ك ًـصف تَ هيب كرٍي , ونشٛك ؾصفِم 

وحض مٌَ ما دفي ؿَََ .مجَؽ فصق ٔبُي اًىفص واًضالل ما  حٌَُ ًو  ًُس ٢كن ؾصفَ حاخة من تـسٍ , اٌَِم ٕال ٕاىل من ًحَلَ ٕاايٍ ًو

 ؾصفِم من ماكًس اْكصوة وًلاء اًـسو وظصق اًيرص واًؼفص ما ًو ؿَموٍ وؾلَوٍ وزؾوٍ حق زؿاًخَ ٠ك ًلم هلم ؿسو ٔبتسًا.ونشٛك 
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س ؿَََ . من ماكًس ٕاتَُس وظصكَ اًيت ًبٔحهيم مهنا , ونشٛك ؾصفِم   وما ًخحصسون تَ من هَسٍ ومىٍص وما ًسفـون تَ سسٍ ما ل مًز

 من ٔبحوال هفوسِم ؤبوظافِم وذسائسِا ونٌلئهنا ما ل حاخة مـِم ٕايل سواٍ . ونشٛك ؾصفِم  

 من ٔبموز مـاٌضِم ما ًو ؿَموٍ ومعَوٍ لس خلامت هلم ذهَامه ٔبؾؼم اس خلامة . ونشٛك ؾصفِم 

 (. 376-4/375اٗكهَا والٓدصت جصمذَ , و٠ك حيوهجم ٝك ٕاىل ٔبحٍس سواٍ ...(()) ٕاؿالم ا٢كوكـني (( )وابٔكٍك جفاءمه خبري 

 

  هبشا ًخخني ٢كن ٔبزاذ اْكق وانصسٍ ٔبن اًلول تبٔن وسائي اٗكؾوت احهتاذًة كول ضـَف ل ذًَي هل من اًىذاة واًس ية ؤبكوال اًسَف تي نٌل و

و اكهت انفـة ,ثَُني اًلَة ,وحصقة ا٢كـصط اْكق فَِ اكن اًسَف ًيىصون ٔبصس إلىاكز ؿىل لك وس ٍَك ًُس فهيا ٔبثص ؾن زسول ٝك  حىت ًو

 : ) اًلاض ُو اٙكي ًددؽ اًلعة ا٢كاضَة ابْكاكًة ؾهنا , واًرشخ ًِا , ورٛك اًلعط .  -زمحَ ٝك-ض, كال اجن اّكوسيمثي اًلا

شا ل ًشم هفسَ , ٔلن يف ٕاٍصاذ ٔبدداز اًساًفني ؿرٍب ٢كـخرب وؾؼة ٢كزذحص واُخساء تع شا يف اًلاًة ؾحازت معن ٍصوى ٔبدداز ا٢كاضني ُو واة ُو

 ٢كخحؽ وٕامنا هٍص تـغ اًسَف اًلعط ٔلحس س خة ٔبص َاء : 

 ٔبىىصوٍ(اُؼ ...  زسول ٝك ٔبحسٌُل ٔبن اًلوم اكهوا ؿًل الاكذساء وإلثحاغ فاكهوا ٕارا زٔبوا ما ٠ك ٍىن ؿىل ؾِس

ىشا اًسٌلغ ا٤كسج كال ص َخ إلسالم  , ؾن ُشا اًسٌلغ : ) فبٔما سٌلغ اًلاظسٍن ًعالخ اًلَوة يف الاحامتغ ؿىل  -زمحَ ٝك ثـاىل  –ُو

رُاة اًلصون اًثالزة اٙكٍن  رٛك: ٔبما وض َس جمصذ , هؼري اًلحاز . وٕاما ابًخعفِق , وحنو رٛك فِو اًسٌلغ ا٤كسج يف إلسالم , فٕاهَ ٔبحسج تـس

َ ٔبؾَان ألمة , و٠ك حيْضٍ ٔباكجص ا٢كضاخي.  ٔبزين ؿَهيم اًييب   حِر كال )) ذري اًلصون اًلصن اٙكي تـثت فَِ , مث اٙكٍن ًَوهنم ((  وكس هُص

 اًياش ؾن اًلصبٓن ((                   :)) ذَفت تحلساذ صُئًا ٔبحسزخَ اًزانذكة ٌسموهَ : اًخلحري , ًعسون تَ -زمحَ ٝك ثـاىل –وكال اًضافـي 

َ ((  كِي هل ٔبهَ ٍصق ؿََم اًلَة , فلال : )) ل جتَسوا مـِم (( كِي هل :  وس ئي ؾيَ إلمام ٔبمحس جن حٌحي , فلال : )) ُو حمسج ٔبهُص

 ٔبهيجصون ؟فلال : )) ل ًحَف هبم ُشا لكَ (( .

و فدني ٔبهَ تسؿة ٠ك ًفـَِا اًلصون اًفاضٍك , ل يف اْك جاس , ول يف اًضام , ول يف اٍمين , ول يف مرص , ول يف اًـصاق , ول دصاسان , ًو

 اكن ٌَمسَمني تَ مٌفـة يف ذٍهنم ًفـهل اًسَف ...(اُؼ.

و اكهت ُشٍ اًوس ٍَك معَحة ٌَـحاذ ٢كا حصوِا اًضازغ , تي ٔلمص هبا ٔبمص ٕاجياة  ؿالوت ؿىل ٔبهيا هلعؽ تبٔن اًييب  ٔبو تني ًيا لك يشء ًو

س١ك تَ ٔبما من اه عوث اس خححاة  , وا٢كؤمن اٙكي ؾؼمت يف هفسَ اًسريت ا٤كمسًة , وزٔبى فهيا اًىٌلل ا٢كعَق : ُو اٙكي ًلدي ُشا اًالكم , ٌو

َوكي هبا اٗكٍن . فٕاان ٞك وٕاان ٕاًََ زاحـون!!.        هفسَ ؿىل كري رٛك ,فِو اٙكي ًححر ؾن وسائي  حمسزة ًَُت هبا اًرشغ , ًو
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  زمحَ ٝك... -, واًض َخ محوذ اًخوجيصي -زمحَ ٝك-اًلول ابًخوكِف ُو ما رُة تَ تـغ ا٤كللني من اًـٌَلء , مهنم اًض َخ إلسالم اجن حميَةو

شا ُو اٙكي هط ؿَََ اًـالمة اًض َخ ؾحس اًـٍزز جن ؾحس ٝك جن ابس  و ٔبًضاً  –زمحَ ٝك –, ُو كول  نٌل ثلسم اًيلي ؾيَ يف ُشٍ اًصساٌك, ُو

و اكن جيىن  -زمحَ ٝك –إلمام ا٤كلق اًـالمة اًض َخ َلس انرص اٗكٍن ألًحان  . وذما ًخبًٔس تَ ُشا اًلول : صست ٕاىاكز اًسَف ٔلي وس ٍَك حمسزة ًو

و اكهت )) انفـة ((ؿىل حس ثـحري ا٢كـارصٍن , فٕاىاكز اًسَف ؿىل اًلعاض وؿىل ٔبحصاة اًسٌل… مهنا زكة اًلَة وذمؽ اًـني  غ ا٣كصذ ؾن الٌٓك ًو

 مـصوف ومضِوز ل خيفى ؿًل ٔبحٍس.

 

  وسسؿَ ٔلمذَاًوسائي اًرشؾَة قيَة ونفاًة ؾن اًوسائي اًحسؾَة , ٕارا ما من ظًصق فَِ معَحة ٌ٘كؾوت ٕال وكس سَىَ اًصسول و ,  ,

  ﴿ ما فصضيا يف اًىذاة من يشء﴾.كال ٝك ثـاىل:

واًوسائي ا٢كرشوؿة ا٢كحاحة نثريت نؼؼؼؼ" ا٣كالث واًصسائي ا٢كـخاذت والاًىرتوهَة والاراؿة واًىذة وا٢كعوايث  : -أبى إسحا -قل 

ا من اًوسائي اًرشؾَة اًيافـ ة والاسسظة وآكعة وا٤كاضاث وآكعة أكـة واٗكزوش اًـَمَة واًزايزاث اًضرعَة و اِْكَق اًـَمَة "وكرُي

 اًضامٍك. 

شا ألمص   اًيعوض اًرشؾَة .وثسجص يف كاًة اًؼِوز واًوضوخ , ٢كن ثبٔمي  –ُو مشوًَة اًوسائي اًرشؾَة و  –ُو

ضـفون ٕارا اكه ت فَنك ٔبس١ك ثسخهبا من اكفص ,واتة هبا من فاسٍق , واُخسى هبا من ضال , واسرتصس هبا من كاٍو , وٕامنا هيزل ا٢كسَمون , ًو

ًوسائي ل ختصح ٕال مٌحصف ا٢كـخلس , ضـَف إلميان , مذَعزًا تبٔوضاز اًحسغ ؛ وُشٍ اًوسائي اًوسائي اًحسؾَة يه اًسائست تُهنم , ٔلن ُشٍ ا

ا ٔبحسزوٍ من اًحسؾَة ٕامنا ًعاز ٕاٍهيا ؾيس ضـف اٍمتسم تبآثز اًيحوت , فٕاهَ )) لكٌل ضـف متسم ألدم تـوذ ٔبهخِاهئم , وهلط ٕامياهنم ؾوضوا ؾن رٛك مب

 (.           1/200(( )  اًحسغ واًرشك (( )) ٕاكازة اٌَِفان

س فهيا , وحصقة ؾهنا .             وٕارا ثـَلت اًلَوة هبشٍ اًحسغ فٕاهنا تجة ؾن اًسنن حبَر ل حصى فهيا ما حصاٍ يف ثٜك ا٤كساثث , ومن مث حُز

م آكحُر (( ]الاكذضاء )) مفىت اقخشث اًلَوة ابًحسغ ٠ك ًحق فهيا فضي ٌَسنن فذىون مبزنٌك من اقخشي ابًعـا كال ص َخ إلسالم :

ٔبهَ كال : )) ما اتخسغ كوم تسؿة يف ذٍهنم ٕال ىزغ  –زمحَ ٝك  –( وكس زوي اٗكازسم ثس يس حصَح ؾن حسان جن ؾعَة  598 – 2/597اًرصاظ) 

 ول ًعح .  وٍصوى مصفوؿاً  –ز –ٝك من سًهتم مثَِا , مث ل ًـَسُا ٕاٍهيم ٕايل ًوم اًلِامة ((. وكس زوى رٛك من كول ٔبيب ٍُصصت 

) فاًـحس ٕارا ٔبذش من كري ألؾٌلل ا٢كرشوؿة تـغ حاحذَ , كَت زقحخَ يف ا٢كرشوغ واهخفاؿَ تَ تلسز ما اؾخاط  : -زمحَ ٝك ثـاىل  –كالو 

ٔبنرث من سٌلغ من كرٍي , خبالف من رصف هنمخَ ومهخَ ٕاىل ا٢كرشوغ فٕاهَ ثـؼم حمحخَ هل , ومٌفـخَ تَ , وًُت ذًيَ , وٍوكي ٕاسالمَ وٙكا جتس من 

َ . ومن ٔبنرث من اًسفص ٕاىل سايزاث ا٢كضاُس وحنوُا : ل ًحلى ْك ج اًلعائس ًعَة ظالخ كَحَ : ثيلط زقحخَ يف سٌلغ اًلصبٓن , حىت زمبا هُص

فازش واًصوم : اًحُت اْكصام يف كَحَ من ا٤كحة واًخـؼمي ما ٍىون يف كَة من وسـخَ اًس ية ,ومن ٔبذمن ؿىل ٔبذش اْكوكة وألذة من الكم حىٌلء 
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م ,وهؼري ل ثحلى ْكوكة إلسالم وبٓذاتَ يف كَحَ راك ا٢كوكؽ . ومن ٔبذمن كعط ا٢كَوك وسريمه : ل ًحلى ًلعط ألهخِاء وسريمه يف كَحَ راك الاُامت

ِشا خاء يف اْكسًر ؾن اًييب ( ,وس يسٍ 4/105) -مام ٔبمحس:)) ما اتخسغ كوم تسؿة ٕال ىزغ ٝك ؾهنم ن اًس ية مثَِا ((. زواٍ الٕ  ُشا نثري , ًو

ِشا ؾؼمت اًرشًـة اًيىري ؿىل من -ضـَف  شا ألمىص جيسٍ من هفسَ من هؼص يف حاهل من اًـٌَلء ,واًـحاذ وألمصاء ,واًـامة , وكريمه , ًو . ُو

هتا , ٔلن اًحسغ ًو دصح اًصخي مهنا نفافًا ؿَََ ول هل ًاكن ألمص دفِفًا , تي لتس ٔبن ًوحة هل فساذ مٌَ ثلط مٌفـة اًرشًـة  ٔبحسج اًحسغ , وهُص

 ( .    484 – 1/483يف حلَ , ٕار اًلَة ل ًدسؽ ٌَـوط وا٢كـوط ؾيَ ...(اُؼ )) اكذضاء اًرصاظ (( ) 

 

  اًيت ًُس ًِا ٔبظي يف اًرشؾَة ول ثخالءم مؽ ملاظسُا ٔبو ٠ك ٍىن ملذضاُا موحوذًا  يف ؾِس زسول  -ٔبن ٕاحساج وس ٍَك يف وسائي اٗكؾوت

ًـخرب ٕاحسااًث يف اٗكٍن ودصوخًا ؾن سخِي ا٢كؤمٌني , وما ؾصف ٕاحساج اًوسائي ٕال ؾيس  -ٔبو اكن موحوذًا فرتوِا تسون ماهؽ 4ٝك 

ِم سَف ا٢كياذٍن إبحساج اًوسائي ا٢كخالمئة مؽ اًـرص , ؤبكدح من رٛك من جيـي ا٤كصماث وس ٍَك ٔبُي اًحسغ وألُواء , وؿىل زٔبسِم : اًعوفِة . ف 

 .-سمعوا–ٌ٘كؾوت واًًرش آكري 

  ٔبن ما صوص تـغ ألذُان من مـازضة ما ثلصز من ثوكِفِة اًوسائي : مبا اس خجس يف ُشا اًـرص من بٓلث )) ثلٌَة (( ُو ابظي

 رٛك , وتًَت ٔبهَ ل ثـازط تني اًلول تخوكِفِة اًوسائي وتني اس خزسام ُشٍ )) الٓلث ((ثرشظ ٔبن حىون ُشٍ )) مصذوذ وكس وضفت ُشٍ اًصساٌك

 الٓلث ( كري ذميوؿة سسؿًا.

 اًـرصًة اّكائزت سسؿًا -: مفن بٓلث )) ثلٌَة (( -ٔبتو ٕاحساق-كَت

 (= ا٢كىرب:   1

واًياش  --ة يف اٗكؾوت ٕاىل ٝك ثـاىل" واكن ٔبتو جىص ٍىرب تخىدري اًصسول)) ا٢كَىصوفون (( انكي ٌَعوث ,واٙكي ُو وس ٍَك , سسؾَ

                      وما سال اًسَف ًضـون مس متًََا ًيلي اًعوث ٕاىل من اكن تـَسًا ؾن ا٢كاكن ا٢كمًل.                                                   -–ٍىربون تخىدري ٔبيب جىص ورٛك ٢كا ضـف ظوث اًييب 

 (= اًرشًط:2

ىشا)) اًرشًط (( فٕاهَ يف حس راثَ ًُس وس ٍَك ٌ٘كؾوت . وما ًفـي تَ ٕارا اكن ٔبحوف ل يشء فَِ . ٕامنا ُو انكي ٔبو حافغ ٌٌَلذت ا٢كسجٍك  ُو

و وس ٍَك سسؾَة ول ًلول ؿاكي : ٔبن اًرشًط يف حس راثَ وس ٍَك ٌ٘كؾوت تي مبا ًوضؽ فَِ من  فَِ فاًوس ٍَك يه ٕارًا ا٢كاذت ا٢كسجٍك )) اًالكم (( ُو

 آكري.                                                     

 (= اًفاهس:    3

ىشا ا٢كعوز )) اًفاهس (( فِو مبزنٌك اًصسي اٙكٍن ًشُحون جىذة اًييب   ٕاىل ا٢كَوك واًصؤساء . ُو
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ىشا فٕارا اكن اًياكي ٌَوس ٍَك مداحًا : ٔبحبياٍ وٕارا اكن ٌض متي ؿىل حمصم حصمٌاٍ ( اُؼ ذالظة ما ثضميخَ زساٌك اًض َخ ؾحس اًىصمي جصح س ُو

 زمحَ ٝك. 

 

 بعذ ٖزا ايتكشٜش ايبذٜع ْكٍٛ:

 ه  ي لح  أ  يكى  الخلفاش وطيلت من وطائ  نشس الدعىة والخي  ؟

 ال ىاب:

 س ٍَك حمصمة من ٔبظَِا ففهيا اًخعوٍص ا٤كصم اًوازذ يف ألذٌك فىِف ٍىون ا٤كصماث وس ٍَك ٕاىل اٗكؾوت ٕاىل ٝك.ل ؛ ٔلن ُشٍ اًو 

شا كِس رمم - اٙكي ًلول ٔبن اًخَفاس وس ٍَك من وسائي اٗكؾوت تشاثَو  اْكجج ؿىل ثوكِفِة وسائي اٗكؾوت و فِو معاذم ٢كن ثلصز من ألذٌك  -ُو

ـخرب حمساًث يف اٗكٍن  ٔلهنا ل حىون ٕال اًوسائي  -ثسخة حـهل ُشٍ اًوس ٍَك ا٤كصمة من وسائي ذؾوت ٕاىل ٝك ٝك وذازخًا ؾن سخِي ا٢كؤمٌنيًو

 .-ا٢كرشوؿة ا٢كبٔروهة 

 :إصٓف ٚختبط يف ٖرا ايباب

: ٍٛىن ٔبس خ صٓف ٜك ـَمَ ٌ٘كؾوت ٔلخي ٔبهَ وس ٍَك من وسائي اًيلي ؾرصًة ؤبن ما ًخر من ذالهل من ظوز رواث ألزواخ ا٤كصمة ًو

 ما فَِ من ا٢كعاُك...ٕاِك معاْكِم ا٢كزؾومة اًيت ل ثواسن مؽ مفاسسٍ اًىثريت اًصاحجة.

: ٔبهَ وس ٍَك من وسائي اًيلي ؾرصًة ؤبن ما ًخر من ذالهل ًُس من ظوز رواث ألزواخ ا٤كصمة تي ُو هلي  ًصنف آخز ٌقٌل

 من معوم ٔبذٌك تصمي ثعوٍص رواث ألزواخ . ػي ٔبو ...ٕاِك ص هباهتم اًواَُة يف ادصاح ُشا ألمص

*** 

ىَل  اْذغُ فاهعالكًا من كول ٝك ؾز وخي: )
ّ
ِّمَ  َسِخِيِ  ا يَةِ  َواًَْمْوِؾَؼةِ  اِبًِْحوْكَةِ  َزت َّيِت  َوَخاِذًُِْمْ  اًَْحس َ نَّ  َبْحَسنُ  يِهَ  اِبً

ّ
َّمَ  ا وَ  َزت  َؾنْ  َضيَّ  ِتَمنْ  َبؿ١ْكَُ  ُُ

وَ  َسِخِهِلِ  ُُ  [125:  اًيحي] اِبًُْمِْخَِسٍَن( َبؿ١ْكَُ  َو

 أقٌل يستعٍناً باهلل ًحده:
ىن  فبٔما اًعيف ألول : اٙكي ًلص ؿىل ٔبهَ وس ٍَك من وسائي اًيلي ؾرصًة ؤبن ما ًخر من ذالهل من ظوز رواث ألزواخ ا٤كصمة ًو

 ٔبس خـَمَ ٌ٘كؾوت ٔلخي ما فَِ من ا٢كعاُك...ٕاِك.

 : -اليى   الكما ي  -وهنا طؤال يطسح  فظه 

 ما حنك اًرشًـة ؾن اًوس ٍَك ا٢كميوؿة ا٢كؤذًة ٕاىل ٔبمص خائز ٔبو معَوة؟

 ال ىاب:
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ًة ثربز حنك ُشٍ اًوس ٍَك ا٢كميوؿة ا٢كؤذًة ٕاىل اّكائز ٔبو ا٢كعَوة ُو " ا٢كيؽ , ثلََحًا ّكاهحَ ؿىل اّكواس, ؤلن إلسالم ٍصفغ مدسٔب )) اًلا

ئز ٔبو ا٢كعَوة , ٕالّ اًرشًف اًعَة ا٢كرشوغ ول جيوس اًرسكة ٔلخي الاهفاق ؿىل اًـَال واًلٌلز ٔلؾٌلل اًوس ٍَك(( فال ًلدي من اًوسائي ٕاىل اّكا

آكري , ول اًىشة ًرتو،ج اًحضاؿة "
(2)

شا مـَوم ملصز يف اًلواؿس ألساس َة يف اًرشًـة.  ول جيوس سسؿًا ثـاظي اًوسائي ا٤كصمة ٕلجناخ ا٢كلاظس   ُو

 ل صم ٔبهَ ٔبكام هفسَ ؿىل دعص,  ٔبصفاُا ؿىل قصز وٝك ا٢كس خـان واًساٛك ًِشٍ اًعًصلة

ة و٢كا فهيا من معَحة اًصاحجة نٌل اس خثين ظوز اّكواساث وحفائغ  فئذا قال قائ : ٔبًُس ًًدلي اس خثٌاء ػِوز يف اًخَفاس ٌَحاخة اٗكؾًو

 اًيفوش ٌَْضوزت؟

 : -اخخ ازمع  -قلنا ال ىاب

 ا٤كصم ًحاخ ٌَْضوزت ثرشوظ مهنا:ن اًخعوٍص حصام و بٔ من ا٢كـَوم 

ٔبن ثضعص ٕاىل ُشا ا٤كصم ٙكاثَ , مبـىن :ٔبن ل جتس صُئًا ًسفؽ اًْضوزت ٕال ُشا اًيشء ا٤كصم, فٕان ُوخس سواٍ فٕاهَ ل حيي,  الشسط ألاول:

 وًو اهسفـت اًْضوزت تَ.

 اًخحصمي, وٕان صىىٌا ُي ثيسفؽ ٔبو ل ,فٕاهَ ًحلى ٔبًضًا ٔبن ثيسفؽ اًْضوزت تَ , فٕان ٠ك ثيسفؽ اًْضوزت تَ فٕاهَ ًحلى ؿىل الشسط الثاني:

]سسخ مٌؼومة   اهؼص ؿىل اًخحصمي؛ ورٛك ٔلن ازحاكة ا٤كعوز مفسست مذَلٌة, واهسفاغ اًْضوزت تَ مضىوك فَِ , ول ًًهتم ٔلمص مضىوك فَِ(

 ([..٦٩-٦٨ٔبظول اًفلَ وكواؿسٍ ض)

ؼِوز من اًخَفاس فال ًيعحق ؿىل سسظ ألول فِياك تسًي سوى اًخَفاس: نؼ) اًصاذًو فِا ٔبيخ ا٢كس١ك: ٔبٍن اهعحاق ُشٍن اًرشظني ؿىل اً 

ث وا٣كالث واًصسائي ا٢كـخاذت وإلًىرتوهَة والاراؿة واًىذة وا٢كعوايث والاسسظة وآكعة وا٤كاضاث وأكـة واٗكزوش اًـَمَة واًزايزا

 (.٥اًضرعَة (.اًصذ ؿَمي ض)

اًحسًي موحوذ, مفا ًِؤلء اًلوم ًرتهون اْكالل و –ا٢كزؾومة -ىل زهوة ا٤كصماث وحىت مؽ حاٌك اًْضوزت ٔبو اْكاخةمفا حاحذيا اي ٔبيخ ا٢كس١ك  إ 

 اًحنّي وٍصهحون اْكصام اًحنّي وٝك ا٢كس خـان.

ضات ٝك ؾز وخي ,ٕارا ) فٕارا نيا مذفلني ؿىل تصمي اس خـٌلل اًخَفاس ٔكظي, ٢كا فَِ من ظوزت, ؤلهَ بٌٓك ًلَة ؿَهيا ٔبن ٌس خـمي يف كري مص 

صط نيا مذفلني ؿىل ُشا؛حفًَئشاك ل ًوخس ٗكًيا ما ٌسوػ ًيا ٔبن هخزسذ ُشٍ اًوس ٍَك وس ٍَك ذؾوت وثـَمي وٕازصاذ واًحسًي ؾيسان موحوذ ذون ؾ

و اًصاذ...(. ]نٌل كاهل اًـالمة ألًحان [.  ٔلي خماًفة ٌَرشغ ٔبل ُو

و كول حممتي كس ثيجح وكس ل ثيجحول ًيعحق ٔبًضًا اًرشظ اًثان  ُيا نٌل رهص و -ان ٕان ظالخ اٗكؾوت يف ُشا اّكِاس ٔبمص مضىوك فَِ ُو ُو

غ تَ وكس ل ... –, مثاًل  اكًخساوي ابْكصام -اًواكؽ فنك ٔبدصح اًخَفاس ظالة ؿ١ك فضالء وؿٌَلء ٔبخالء ول صم ان اًخساوي معَحة  -كس ٌضف ا٢كًص

شا ل ًـين حصك اًياش تال ذواء وٕامنا مـياٍ اًححر ؾن اٗكواء اًيت ٔبحهل ٝك ٔلن ٝك ٠ك جيـي معَحة فامي حصمَ  ومؽ رٛك مٌؽ اًخساوي ابْكصم ُو
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و) اٗكؾوت من ؾِس  -الك وزيب–فىشٛك اٗكؾوت ٕامنا يه اًححر ؾن اًعصق اًعحَحة ا٢كبٔروهة سسؿًا فٕان ٝك ٠ك ًـَق ظالخ اٗكؾوت توس ٍَك حمصمة 

اٗكؾوت ثلوم تسون ثعوٍص ول ٌس خـمي حمصم من ٔبخي ويه كامئَ ,وما اس خـمي هبا ثعوٍص ,ل حاخة ٕاىل اًخعوٍص  -ؿَهيم اًعالت واًسالم  -الاهخِاء

 [.-حفؼَ ٝك-اٗكؾوت هـم (. نٌل كاهل اًض َخ اًـالمة اًفوسان

 ٝك وهرص اًس ية , ؤبتلغ اًىفص "وٕارا ثبٔمَُت ُشٍ ا٢كعاُك يف معاُك ػيَة ل ٔبثص ًِا , ف١ك وسمؽ حىت مٌش س يواث ٔبن ٔبحسًا اتة ؤبكدي ؿىل

 (.2ؤبُهل ٢كا صاُسمك ؿرب اًخَفاس واًفضائَاث")

ابس خثٌاء ظوز اّكواساث وحفائغ اًيفوش ٌَْضوزت فلِاش مؽ  –نٌل سمعت -ؤبما كِاسم اس خثٌاء اًؼِوز يف اًضاصاث ٌَْضوزت ٔبو اْكاخة

 اًفازق من وهجني:

 الىجه ألاول :

وحال اًْضوزت خماًف من حِر -خي اًْضوزت ٔبو اْكاخة ا٢كَجبٔت اًيت حعَت اب٢كصء تسون حمغ ادذَاٍز فٕان ُشٍ ألموز اس خثين مهنا لٔ  

خبالف اًؼِوز يف اًضاصاث جزمع ورشغ اٗكؾوت مفجالث ورش اٗكؾوت مذوفصت نثريت وإكس ٞك فىِف ًلاش  -اْكنك يف حال الادذَاز نٌل ُو مـَوم

 ان.ُشٍ اْكاٌك هبشٍ اْكاٌك وٝك ا٢كس خـ

 الىجه الثاني:

خس ًِشٍ ألموز تسًي , فاس خثين مهنا ٔلخي اًْضوزت ٔبو اْكاخة,  وهبشا ًخخني كَط ُؤلء ا٢كَخسني وكِاسِم اًفاسس وزٔبهيم اًاكسس و ؤبًضًا ٠ك ً

اهضحاظ هل تي ُو يف  " مبلذىض رٛك اًلِاش اًفاسس اٙكي ل-جزمعَ-ول جيوس ٔلحس ٔبن ٌس متسم تلول:" حواس اًؼِوز يف اًضاصة ٔلخي اٗكؾوت 

 ٕال ٕاًلاء اًياش يف اْكريت, والاضعصاة. ال ملعس ًِ يتاْكلِلة من ابة اًض هباث اً
ة "  :)واًلِاش اًفاسس ٕامنا ُو من ابة اًض هباث ٔلهَ جضخَِ ٌَيشء يف  (45/  ض) كال ص َخ إلسالم اجن حميَة زمحَ ٝك يف " اًـلِست اًخسمًص

جيمتـان تـغ ألموز مبا ل ٌض هبَ فَِ مفن ؾصف اًفعي تني اًض َئني : اُخسى ٌَفصق اٙكي ٍزول تَ الاصدداٍ واًلِاش اًفاسس ؛ وما من ص َئني ٕال و 

فرتكان يف يشء فدَهنٌل اصدداٍ من وخَ وافرتاق من وخَ فَ  ِشا اكن ضالل تين بٓذم من كدي اًدضاتَ واًلِاش اًفاسس ل ًيضحط نٌل كال يف يشء ًو

ي : يف ألذٌك اًسمـَة , واًلِاش : يف ألذٌك اًـلََة(اُؼ. ي واًلِاش ؛ فاًخبًٔو  إلمام ٔبمحس : ٔبنرث ما خيعئ اًياش من هجة اًخبًٔو

 : ن فهيا معَحة زاحجة فِىون اّكواة مؽبٔ ذ ٝك , ؤبما ما اذؾَُت فاثلوا ٝك اي ؾحاذ ٝك واحصهوا ُشٍ اًخَحُساث اًيت جضوصون هبا ؾحا

 انصنف انثاًَ: 

اٙكي ًلول : ٔبن اًخَفاس وس ٍَك من وسائي اًيلي ؾرصًة ؤبن ما ًخر من ذالهل ًُس من ظوز رواث ألزواخ ا٤كصمة تي ُو هلي ػي ٔبو 

 ...ٕاِك.

 :-يف َقد شبو ىذا انصنف-فأقٌل يستعٍناً باهلل 
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:
 
ال كوٛك :) ؤبن ما ًخر من ذالهل ًُس من ظوز رواث ألزواخ ا٤كصمة تي ُو هلي ػي ٔبو ...ٕاِك( ابظي من اًلول ًُس مـَ جحة اًحخَ  أو 

اهم ؿىل ٕادصاح ُشا اًيوغ من كاؿست اًـموم فبٔن ألظي ُو ؿي سواء ا٢كلاًعاث اًواحضة اًيت ل ثيعوي ٕال  خاُي ل ًـصف كواؿس اًرشًـة فبٍٔن جُص

ـ١ك ذًَاًل سسؾًَا خيصهجا من ُشا اًـموم , ول ًخـصط هل تخرعَط تـغ ٔبفصاذٍ نٌل ُو مـَوم  ٕال تسًَي ؿىل اًـموم حىت ٍصذ ا٥كعط ول ًُ اًحلاء 

اث ل ٔبظي من ُشا اًـموم ؟ فاًواكؽ ٔبهَ ل سخِي ٕاىل ٕازحاثَ , وٕامنا ُو كِاساث ؤبكالوظ -, فبٍٔن اٗكًَي اٗكال ؿىل ٕادصاح اًعوز اًفِسًو ٔبو اًخَفاس

َـ١ك ظاحهبا  -ظاحهبا –ًِا ,ًعاذم  ن اًخرعَط تسون ذًَي خمعط ابظي وحمغ تنك يف بٔ اًيعوض اًعحَحة اًرصحية, فا٢كسبٌٔك دعريت ...ًو

 ِ وَن ؿىََل اٟكَّ ٍَن ًَْفرَتُ ِ نَّ اٙكَّ
ّ
ََُموَن * كُْي ا ـْ ِ َما َل ثَ َُِحوَن ( ]ًووس : اًرشًـة وكول ؿىل ٝك تال ؿ١ك:) َبثَُلوًُوَن ؿىََل اٟكَّ  [.69,  68 اًَْىِشَة َل ًُْف

:
 
َز من رواث ألزوخ    والادذالف يف بٔ  ثا يا ن سسغ ٝك كس حصم اًخعوٍص اًعوز و٠ك حيسذ هَفِة ثعوٍص تي حـي ا٢كياظ هون ما ُظّوِ

س يف اًخعوٍص ظـوتة وسِوٌك يف اْكنك ٔبًضًا , وٕامنا  اًوس ٍَك اًخعوٍص ولًٓخَ ل ًلذيض ادذالف يف اْكنك, ونشا ل ٔبثص ًالدذالف فامي ًحشل من هج

"مداسست ابًَس اكٙكي ًعيؽ ابلٓلث اكْكسًس وساكنني اًيحت, واكٙكي ًعيؽ ابًفصص وألكالم وألظحاػ, واكٙكي ا٢كـخرب ما رهصان فاٙكي  ًعيؽ 

 ." فلكَ سواءًعة اًلوًة ومعي ألدذام

 ٕار اًـٍك يه هوهَ من رواث ألزواخ .

سي؟اٌَجية اٗكامئة:  وس ئي  ما موكف إلسالسم من اًيحت, واًخعوٍص اًالكس ًَك, واًفن اًخجًص

 فبٔخاتت :

ٍة ٔبم مساز اًخحصمي يف اًخعوٍص هوهَ ثعوٍص ٙكواث ألزوخ سواء اكن حنخًا ٔبم ثَوًيًا يف خساز ٔبمقاص ٔبو َوَزق ٔبم اكن وس َجًا وسواء اكن جٌصض 

َي دعوظًا ثُمثُي اًَِلك اًـؼمي. سزساءك١ك ٔبم جبِاس  ـِ ٍَ, ٔبو ُح َي ٔبو ُصّوِ , ٔبو مُجِّ َ ص ٔبو ُنرّبِ  اكن ٌَيشء يف ظحَـخَ ٔبو ذذهل آكَال فُعلِّ

َز من رواث ألزوخ ُِّي اًلسزم من اًفصاؾية وكاذت اْكصوة اًعَحَة   مفياظ اًخحصمي هون ما ُظّوِ و اكًعوز آكَاًَة اًيت جتـي ٢كن ًُمث ًو

ـة ٕاىل اًرشك(.اُؼ اًفذوى وحٌوذُا, و  ىوهنا رًز وعوزت ؿَُس ومصمي ا٢كلامذني يف اًىٌائس. ٕاِك, ورٛك ًـموم اًيعوض , و٢كا فهيا من ا٢كضاُات, ًو

 (.٥٦٦٨زمق)

 اًض َخ اجن ابس ألًحان واًفوسان واًواذؾي واًيجمي وكريمه من ٔبُي اًـ١ك. وُىشا كصز

ا وس ٍَك مداحة  ٔبان : فئذا قال مدع  ؿىل حس كول اًعيف -ٔبو فهيا معَحة زاحج -ىل حس كول اًعيف اًثان ا٢كعاذم ًٔلذٌك ؿ–اؾخرُب

 ؛ فٕارا كَيا من ابة اّكسل "ٔبن اًخَفاس وس ٍَك مداحة" -ألول

 فأقىل مظخعي  باهلل :

 :ٔبيخ ؿافاك ٝك  ٔبل ثـ١ك ٔبن " اًوس ٍَك ا٢كحاحة ا٢كؤذًة كعـًا ٕاىل مفسست ؿامة حفىٌل ا٢كيؽ لؾخحازاث زالزة

 ة.ٔبهنا مداحة, فِىي ًُست يف مس خوى اْكاخة ول يف مس خوى اًْضوزت , حىت ًسؾو حصوِا ٕاىل حصح ٔبو مضل -1
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 ٔبهنا ثفيض ٕاىل مفسست , ثضلك كعـي, ل ًلدي اًخزَف , ومن اًواحة ذزء ا٢كفسست. -2

ذون كرٍي ول يف هجة مـني ذون سواُا ٔبن ا٢كفسست فهيا ؿامة , فا٢كيؽ فهيا ٔبصس ٔلن ضزُا ًزنل تـسذ هحري من اًياش ل يف فصذ واحس  -3

ان[. 210زائؽ" ض:) ]"سس اٙكاهؼص"  ( ٌَرُب

ىشا ٕارا اكهت " اًوس ٍَك ا٢كحاحة ا٢كؤذًة يف نثري اًلاًة ٕاىل مفسست ؿامة ومثَِا اًوس ٍَك ا٢كحاحة ا٢كؤذًة  نثريًا  ٕاىل مفسست ؿامة  . ُو

والٓدص كََي انذز , ٔبحصى حنك اًىثري وسلط حنك اًلََي , ٔلن اًـربت ٌَلاًة ل ٔبما ٔبوهلٌل , فٔلهَ ٕارا احمتؽ ٔبمصان ٔبحسُا نثري كالة , 

 ٌَياذز  

َ اٗكزء ول ؤبما اثىهيٌل : فا٢كيؽ فهيا ًالحذَاظ يف ذزء ا٢كفسست فرتك ا٢كحاخ , فهيا ٍىرث ٔبذاٍو ٕاىل ا٢كفسست , دعوظًا و ٕارا اكهت ؿامة ٔبحوظ فِ

 ([.212- 211]"ا٢كعسز اًساتق" ض:) "حصح فَِ

اًفِسًو ٔبو اًخَفاس وس ٍَك مداحة " وكَيا ٕان ػِوزمك اي مضاخي واي ذؿات هل معاُك فال ٌضم ؿاكي من اًـلالء ٔبن  -من ابة اّكسل–فٕارا حـَيا 

َ ا٢كفاسس ٕارا ثخحلق وحوذُا نٌل ُو اًواكؽ فال صم ٔبن اًرشًـة اًلصاء خاءث ابًلضاء ؿ ؾوهنا , ُو ىل ا٢كفاسس مفاسسٍ ٔبؾؼم من معاْكنك اًيت ثسَّ

و تلق وحوذ تـغ ا٢كعاُك , وُشا اًالكم ملصز يف اًلاؿست اًرشؾَة اًيت ثلول)ذزء ا٢كفاسس ملسم ؿىل خَة ا٢كعاُك (, ُشٍ اًلاؿست ل  معـن ًو

 .فهيا ٕار يه كاؿست مس خلات من نخحا ٝك ثـاىل وس ية زسوهل 

ًخَفاس واًفضائَاث فىِف ل ثـرتفون مـيا )تبٔن ا٢كفاسس اًيت سخهّبا ػِوزمك ٕارا نيا ىًصس ٔبن ثـرتف مـنك توحوذ معاُك تؼِوزمك ؿرب صاصاث ا

ينك ؿىل اًياش ٔبمص ُشٍ اًرشوز ابكذياهئا وٕاذذاًِا تَوهتم.. وٝك ا٢كس خـان و ٠ك ٍىن مهنا ٕال هتًو   .ٔبؾؼم ؤبؾؼم من معاْكنك اًؼيَة, ًو

  حنن هؤمن هبا :وٕان سبًُٔت ما ا٢كفاسس يف ػِوزان حىت هلدي ُشٍ اًلاؿست اًيت 

حِس فبٔكول: ثسعِا يف ُشا ا٢كاكن ل ًدسؽ ًىن ٔبصري مهنا ٕاصازت وفهيا إبرن ٝك نفاًة؛ مففاسس اًخعوٍص اًثاتت ؤبضاٍز ؿىل اًـلِست واًخو 

ىشا  واًيت  -اًخَفاس-اّكِاس الاحامتؾَة واًفصذًة اًيت ثخر من ذالل ُشا ٍٔبضاز  -اًخعوٍص ا٢كخحصك–؛نثريت وكس ثلسم رهص تـغ مهنا يف ا٢كلسمة ُو

ؿىل اًصٔبي اًـام  ٍ آكعريثبٔزري وُىشا ثلَري اًثلافة الاسالمِة و جضجَؽ اًياش ؿىل اًيؼص ٕاىل اْكصام وجسَِي اًوكوغ فَِ اًدسعَح اًفىصي مهنا 

 وُىشا  وجضىِي اًوؾي اًـٌَلن اًحلَغ

اًلٌواث  ٍبآثز ودعوظًا ألفالم اًىصثوهَة ؿىل اًعلاز  -فِسًو–ـرصي بآثز اًخعوٍص ا٢كصيئ اً ٔبثص ُشا اّكِاس ؿىل اًياص ئة اًعلاز وألظفال

  الاحامتؾَة واًيفس َة ؿىل ألظفال

وهَة ا٢كضفصت يف ثـامَِا مؽ ٔبُواء ا٢كضاُسٍن حبص تال مـَومة  اْكَات اًزوحِة و ؿىل اًرتتَة ألرسًة وثـخرب ُشٍ اًلٌواث و" اًض حاكث اًخَفًز

وت حسَلة , ل جمال ٌَرصوح مهنا ٕال ابًلصق يف ُشا اًعوفان , فِم ٔبؿسوا ًلك مضرتك ما  صعئان , ؤكش ٕاذمان ًلك ػمبٓن , مذاُة معَلة , ُو

ة , وٕان ٔبزذث اًفسو  ض حؽ صِوثَ , فهيا لك ًون من ألًوان , ٕان ٔبزذث ٔبددازا ثبٔثَم من لك ماكن , فِا يه اًلٌواث إلدداًز ق حيلق زقحخَ ٌو
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ا يه كٌواث اًـعَان , فِا يه اًلٌواث الا ا يه كٌواث اًصكط وآكالؿة وألكان اًلصتَة , ُو سٍ من مضاُس ٕاابحِة , ُو حنالًَة , فهيا ما حًص

٢كَة , ول ثًسوا ألسايء إلابحِة اًـا٢كَة , وٕان ٔبزذث ٔبن ثضَؽ ألوكاث يف مذاتـة ألًـاة اًصايضة فِا يه اًلٌواث اًصايضَة ثيلي لك ا٢كحازايث اًـا

َسًة نك يف اًلٌواث اًىصثوهَة , وتياحنك يف كٌواث ا٢كسَسالث اًًِزَة وألفالم اًـصتَة واًـا٢كَة , اًيت ثلسم اّكصمية جلك ٔبصاكًِا اًخلَ اظعحاة ٔبظفاً

كري اًـصتَة و  اًلٌواث اًفضائَة اًـصتَةُشٍ ا٢كضاُس اْكعَف را اًيؼصت اًثاكدة جيس ٔبن ؛ و  ...ٕاِكواًـرصًة , تال كِوذ ٔبو حشف ٌَمضاُس اًلصامِة , 

ظحـا ل خيفي ؿًل ا٢كضاُسٍن من ؿامة ا٢كسَمني يف ٔبكي ٔبُسافِا ؛ و ؿىل نرثهتا وثيوؾِا فِىي ٕاما ُسفِا اًصحب ا٢كاذي إلسالمِة  ل ختسم كضااي ألمة

و ٔبوض ئوا كٌات ٕاسالمِة يف دضم رٛك  ففي ٔبحس ساحاث ؛ ٕاذزاك حلِلة اًلزو اًيت ثخثَ ُشٍ اًض حاكث وحصوح فَِ اًـعَان ٞك ؾز وخي , حىت ًو

لة اْكواز فهيا ُاذفة فلال : ) كٌات اكصٔب كٌات هتُت اب٢كس خجساث   -ويه كٌات ٕادواهَة-اْكواز مسخ ٔبحسمه كٌات اكصبٔ  إلسالمِة ؿًل وخَ آكعوض ًو

ُست مثي اًلٌواث ألدصى ظاحدة اًرصاد واًضجَج ( , فصذ ؿَََ بٓدص تلوهل : ) ٔبحة ٔبن ٔبضَف ٕايل مـَوماثم ٔبن اًلٌات  -سمعوا-وموسوهة , ًو

 اًـسي ( وٕال هَف ميىن ٢كن حية ٕاصاؿة اًيت رهصث ما يه ٕال ٔبحضونة ؿًل ٔبُي آكري والاس خلامة ويه من ابة نٌل ًلال ) ذش اًسم يف

( ART)اًفاحضة تني ٔبفصاذ ا٣كمتؽ ٔبن ًًضئ كٌات ٕاسالمِة ؟ ًـين مبـين ٔبوحض ل تبٔش ٔبن ًخر ف١ِك قصاسم ًسؾو ٕايل اًفاحضة يف اًعحاخ يف كٌات 

ٕاضافة ٢كا ؾيس اًلامئني ؿىل ُشٍ اًلٌات ؤبمثاًِا من " ويف ا٢كساء ًخر جصانمج ؾن تصمي اًزان يف كٌات اكصٔب , ًىٌيا حصَح هـُش يف ؾرص ا٢كخياكضاث

 ا٥كَفاث اًرشؾَة اًـَمَة واًـمََة.

زخت مبا ل ًسغ جماًل حِر كال: "  ومن ٔبمثٍك اًواكـَة اًيت ثحنّي وثؤنس ُشٍ الاحضواكث ا٢كشهوزت ما رهٍص ظاحة زساٌك "ٞك مث ٌَمضاخي واٗكؿات" 

واٗكؿات ؿىل صاصاث اًخَفاس واًفضائَاث فـجة اًياش وثـجة اًـوام من ُشا اًفـي آكحُر ابٗكؿات  ٌَضم ٔبن ا٢كوس َلي كس مُسـت وا٢كضاخي

ئم ا٢كضاخي واٗكؿات دصح ؿرب اٗكص كدي صِوز ويف مٌخعف ا٤كاضت ٔبدصح ٔبحصاة اًلٌواث اًفض ة هبم , تي وٝك ًلس هلي يل ٔبحس ٔبًو ائَة واًسرًص

ؿَهيا رٛك اًض َخ حِر كعـوا ظوثَ وزفـوا من ظوث اٗكؿاًة واًيت ٌسموهنا تؼؼ)اًفاظي( واٗكؿاًة ُشٍ  ذؿاًة ٢كست ذكِلة ؿىل هفس اًضاصة اًيت

ة ووضـوُا ما تني ْكَة اًض َخ وتعيَ وا٢كوس َلى جسمؽ واًياش مذـجحون من ُشٍ  يه ؾحازت ؾن مرشوغ جتازي وؿَهيا ظوزت امصٔبت اكفصت ص حَ ؿاًز

ة اًـؼمية تسؿات اٗكٍن  "اُؼاًسرًص

 -:)وكس كسز يل ٔبن نيت ضَفا ؿست مصاث ؿًل اًلٌات اًثاهَةوفلَ ٝك حِر كالعاحة نخاة" اًفضائَاث واًلزو اًفىصي "ً ِا ما حعيومثَ 

اًيت ٍزمعون ٔبهنا ٔبرسث كَوة ا٢كضاُسٍن يف ا٢كيعلة يف اًربانمج اًضِري ؿًل اًِواء , حِر اكن حموز اْكسًر ؾن   -ٔبي كٌات ٔبوزتت اًـصتَة

س ين وكضَة الاتخالء , واكن مـي يف اٌَلاء ٔبدوان هصميان , وحنن ابًعحؽ مضاخي ًُس ًيا يف اًخـصف ؿًل اًلٌات ٔبو ٔبُسافِا ٔبو ما ًخزَي ألسٌلء اْك 

حوا , ًَو  حسًثٌا من فواظي ٕاؿالهَة احنالًَة , زبُٓا ا٢كضاُسون يف مثي ُشٍ اٌَلاءاث ... وتسا ٌَمضاُس ٔبهنم ٔبدفموان هكضاخي مذرععني يف اًـلِست

اًفضائَاث . اُؼ اهؼص "ٌَياش ٔبن اًض حىة حياض فهيا فالن وفالن ومه ٔبساثشت يف اّكامـاث , فبٔظححيا وعـم اًعَاذ , ووسبٔل ٝك اًـفو وا٢كلفصت"
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موز يف و"ٞك مث ٌَمضاخي واٗكؿات" وكس فعَيا هلي ُشٍ الٔ  (12 -11)ض / "ٔبثص اًلٌواث اًفضائَة اًـصتَة و" (92-85" )ض /  يواًلزو اًفىص 

 نخاتيا "ا٢كمخاس "ٌرس ٝك ٕادصاخَ.

ثىل فَهل ذز من ٔبظِص اًخوتَة وإلانتة واًيسم ؿىل ما حىن واخرتخ وىزغ ؾٌل ذَط وانخسخ, فًسبٔل ٝك اًـؼمي ٔبن هيسي من اتٍ ؾن اًعًصق ا٢ك 

 وخاهة سخِي اًِسى واثحؽ اًِوى وؿاهس يف اًضالٌك واًصذى , ٕاهَ ويل رٛك واًلاذز ؿَََ .

 ٚيف ختاّ ٖزٙ املظأي١: 

 طشب هلِ َجاّل!!.. َٚا ٜعكًٗا إال ايعاملٕٛ!!...ْ

ضة ألمثال اًعحَحة مسٜك من مساٛك" ثلًصة ا٢كصاذ ٌَـلي وثعوٍٍص يف ظوزت وٕارا ضتيا ًِشٍ اًخلٍصصاث اًـَمَة ٔبمثٍك ٔلن 

ِشا ٔبنرث ٝك ثـاىل مهنا يف اًلصبٓن وهفى ؾلَِا ؾن كري اًـٌَلء فلال ثـاىل ) وثٜك ألمثال هْضهبا ٌَياش وماوا٤كسوش" حَ ًو  "يه ذاظة اًـلي ًو

ل ٝك (:) كاًوا فِشٍ ؤبمثاًِا من ألمثال اًيت ضهبا زسو 240-239/  1) -ًـلَِا ٕال اًـا٢كون( "اُؼ...كال إلمام اجن اًلمي يف ٕاؿالم ا٢كوكـني 

ًخلًصة ا٢كواذ وثفِمي ا٢كـىن وٕاًعاهل ٕاىل رُن اًسامؽ وٕاحضاٍز يف هفسَ تعوزت ا٢كثال اٙكي مثي تَ فٕاهَ كس ٍىون ٔبكصة ٕاىل ثـلهل  4

مثال الٔ وفِمَ وضحعَ واس خحضاٍز هل ابس خحضاز هؼرٍي فٕان اًيفس ثبٔوس ابًيؼائص وألص حاٍ ألوس اًخام وثيفص من اًلصتة واًوحست وؿسم اًيؼري ففي 

ػِوزا من ثبٔهُس اًيفس ورسؿة كدوًِا واهلِاذُا ٢كا ضة ًِا مثهل من اْكق ٔبمص ل جيحسٍ ٔبحس ول ًيىٍص ولكٌل ػِصث هل ألمثال اسذاذ ا٢كـىن 

حَ ومث  صثَ (اُؼووضوحا فألمثال  صواُس ا٢كـىن ا٢كصاذ ومزهَة هل فِىي نززغ ٔبدصح صعبٍٔ فبٓسزٍ فاس خلَغ فاس خوى ؿىل سوكَ ويه ذاظة اًـلي ًو

 

 

 ت ٢كن ػِص مهنم ؿىل صاصاث اًخَفاس واًفضائَاث, فٌلول":ا" يف ُشٍ اًوكفة هعصخ ُشا ا٢كثال ؿىل مضاخي واٗكؿ

 المثال األول:

 ر بني قصش ايضٚاج ٚايتًفاص ٚايفطائٝات د

س ؿىل ٔبًف صاة ومخسٌلئة صاتة , " ما موكفنك ًو ذؿامك ذاغ ٕاىل حضوز مٌاس حة يف كرص من كعوز اًزواح , وحيْض يف ُشا اًزواح ما  ًٍز

ا ًَيلي اًعوث ٕاىل كسم س مٌنك لكمة ؾن اًعالت او اًعِازت, ورٛك ؿىل مىذة جمِز اب٢كىرباث وكرُي اًًساء ,  مث ٕان ُشا اٙكي ذؿامك ٌَزواح ٕامنا ًٍص

اًساؿة ؿََنك ٔبن ثلوموا من مىذة ا٢كـس  واذربمك ظاحة كرص اًزواح ٔبن مست لكمخنك هعف ساؿة فلط, مث ٔبذربمك تـس رٛك ٔبهَ تـس متام اًيعف

ا من ٔبحاكم اٗكٍن, ف ٕارًا مفا ًَحي ماكىنك ا٢كلين اًفاحص , ٔبو ا٢كمثي اًسافص, ٔبو ًخحي ماكىنك امصٔبت سادصت فاحصت اكصفة ؾن وهجِا وًسهيا وكرُي

 ن مثَخَ ًنك ٔبو ٔبصس؟موكفنك ُشا اي مضاخي إلسالم واي ذؿات اٗكٍن ذمن سوف حيْض تـس حسًثنك ؿىل رٛك ا٢كىذة ذم
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 ل ٌضم ؿاكي من اًـلالء ٔبن موكفِم ًسوز حول ُشٍ ا٢كواكف اًخاًَة :

ئم  ٔبّوًل: ٕاما ان ثلوًوا ًعاحة كرص اًزواح ٕان ذؾوحنك ًيا ٌَحسًر ؾن اًعالت ٔبو اًعِازت او ٔبي حنك من ٔبحاكم اٗكٍن مث ٕاحضاز ٔبًو

ة رصحية مٌم تيا وتسًًٌا اْكيَف, وحنن هربٔب ٕاىل ٝك بٔن ا٣كصمني وآكحثاء ٔبو ا٢كصٔبت اًسافصت آكحُثة ًَحَوا  ؿىل ملـسان تـس حسًثٌا ؾن اٗكٍن , خسًص

ة اًرصحية وهبشا ا٢كيىص اًـؼمي اًرصحي مث حنْض ٕاًَم وهخلكم وهيرصف ُىشا تال ٕاىاكز ول تشٍص ول قضة ؿََم وؿىل ٔبف ـاٛك.. هـ١ك هبشٍ اًسرًص

 ن...(.وٝك ًلول:)وٕارا زٔبًت اٙكٍن خيوضو

اثهًَا: وٕاما ٔبن هلول ًعاحة اًلرص ٕاهيا سوف حنْض وهَلي لكمخيا وهعَح ذاذي اًلرص اًزواح ابْكسًر ؾن اًعالت واًعِازت وؾن سٌلحة 

سرص ابٗكٍن ؿىل ملـسان تـس رُاتيا من رٛك ا٢كاكن وتـس هناًة حسًثٌا ولكمخ   يا.إلسالم مث هيرصف تـس ساؿة ول ؿالكة ًيا مبن سوف ًلين ٌو

شا ا٢كوكف ل ميىن ٔبن هخعوزٍ من ظلاز ظَحة اًـ١ك ٔبو من ؾوام اًياش فىِف  ئم ا٢كضاخي حيحون ٝك وزسوهل ُو شا ل ميىن ٔبن هلول ٔبًو ُو

 ٕارا ذمن هلم ؿ١ك ومـصفة حبنك ُشا ا٢كيىص اًـؼمي.

ىٌيا كس ؿَميا بٔ  هَ تـس حسًثٌا سوف ًلوم ا٢كلين اًفاحص وا٢كمثي اثًثًا: ؤبما ٔبن ثلول ًعاحة اًلرص : ٕاهيا سوف حنْض وهَلي ما ؾيسان , ًو

ىن ل ٌسـيا اًسىوث ؿىل ُشا ا٢كيىص اًـؼمي, وجية ؿََيا  ان هلول اًسافص وا٢كصٔبت آكحُثة ؿىل ماكهيا وؿىل اًياش اٙكٍن حسزيامه ؾن اٗكٍن , ًو

ذة وحنن هربٔب ٕاىل ٝك مهنم ومن فـَِم وان ما ًلوًوهَ ًنك ٔبو ٌَياش اٙكٍن حسزيامه كدي ُؤلء ا٣كصمني: ٕاهيا هـ١ك مبن س َلوم تـسان ؿىل رٛك ا٢كى 

ة ابْكجاة من ذالل مسَسالث ددَثة ٔبهَ حصام , واهَ ل جيوس ًنك اًسىوث ؿَََ  ًفـَوهَ ؾيسمك من قياء ٔبو موس َلى ٔبو سفوز ًٌَساء ٔبو خسًص

 ول اّكَوش ؿَََ ؾيسمه.

مه وحنن مـنك  ؿىل ُشا ا٢كهنج, فٕاهيا سًٌىص ؿَهيم وؿىل ظاحة كرص اًزواح, فٕان ٠ك ًلدَوا تي جية إلىاكز ؿَهيم يف ثلري ا٢كيىص وٕالّ ففازكو

شا مٌا فٕاهيا ًن حنْض ٌَحسًر ؾن اٗكٍن يف ُشا ا٢كاكن , ٔلن حضوزان ًَزم مٌَ ا٢كساُية واًسىوث ؿىل ما ؿَمياٍ من ا٢كيىصاث ا٢كلامة تـسان , ُو

 ا ٔلحصاة اًلرص ًسرط زة اًخرش ول حول ول كوت ٕال ابٞك ) وٕارا زٔبًت اٙكٍن...(.ُو اثالؾة مٌا ابٗكٍن ويه تسؾوى رصحية مٌ

حِر وٕارا اتمَت ُشا ا٢كثال حِسًا فٕاهم سرتاٍ معاتلًا حق ا٢كعاتلة ؿىل واكؽ ػِوز ا٢كضاخي واٗكؿة واًوؿاع ؿىل صاصاث اًخَفاس واًفضائَاث 

ئم ا٢كضاخي واٗكؿات ُو يف اْكلِلة ظاحة إلؿالم واًـامَني يف اًخَفاس واًفضائَاث , ونشٛك ٕارا ثبٔمَت  ٕان ظاحة كرص اًزواح اٙكي ذؿا ٔبًو

 اًلرص وا٢كىذة ا٢كوحوذت فَِ جتسٍ يف اْكلِلة ُو اًخَفاس, واًفضائَان تـَهنا.

وا وهتصتوا , تي ٔبٍن ٕارا فِشٍ ا٢كواكف اًثالزة لتس ٔبن حىون هفسِا مؽ ٔبحصاة إلؿالم ومؽ هجاس اًخَفاس واًفضائَاث, ول فصق ٔباًب رم ٌل حاًو

 ا٢كلاظـة ألمٍصىِة ًِشٍ الاهجزت آكحُثة ويه مهنم وٕاٍهيم حفسخٌا ٝك وهـم اًوهَي.

ئم ا٢كضاخي واٗكؿات واًوؿاع ٔبن ًلفوا ا٢كوكف ألول ٔبو اًثاًر جتاٍ اًخَفاس واًفضائَاث نٌل وكفوُا مؽ ظاحة اًلرص  اًزواح ٕارًا فِجة ؿىل ٔبًو

 فِيىصوا اًخَفاس واٗكصوص من آكازح ذون اٗكدول فهيا مجٍك وثفعَاًل.وظًصلة مىذحة , 
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,  مث ٕاهم ٕارا ثبٔمَت اًواكؽ جتس ٔبن ا٢كضاخي واٗكؿات ٠ك ًلف ثٜك ا٢كواكف مؽ ظاحة ٕاؿالم اًخَفاس واًفضائَاث ٔبو مؽ ػِوز ؿرب ثٜك اًضاصاث

س ؿىل ا٢كىذة ا٢كوحوذ يف كرص اًزواح تي ًو ثبٔمَت ثٜك ا٢كواكف اًثالزة فٕاهم مؽ ٔبهَ س َؼِص تـس هناًة حسٍهثم ؿرب اًخَفاس واًفضائَاث ٔبصس ذما وخ

٢كيىصاث س خجس ٔبن ا٢كوكفني ألول واًثاًر, يه ا٢كوكف ا٢كرشفة ويه اًيت ثربٔب اٙكمة وثلام هبا اْكجة ول ٍصى ؿَهيا ؿالماث ا٢كساُية واًصضا اب

 واًفساذ.

مؽ اًؼِوز ؿرب صاصاث اًخَفاس واًفضائَاث من لك اًوحوٍ, فٌَلرا ا٢كضاخي واٗكؿات ٠ك ًلفوا ٕاًل  وٕارا نيا جنزم تبٔن ا٢كثال اٙكي رهصثَ ًخوافق

اهؼص "ٞك مث ا٢كواكف اًثان من ثٜك ا٢كيىصاث وا٤كصماث اًيت ثؼِص كدي تـس ػِوزمه ومه ل جيَِون تصميِا وثضاؾهتا وخماًفهتا ٗكٍن ٝك ثـاىل". 

 (.46 -35ٌَمضاخي واٗكؿات" )ض

 : الثانيمثال ال

 د ٚايفطائٝات ٚايتًفاص ايضجاج١ٝ ايػشف١ر

 "ومثي ا٢كثال اًساتق مثال بٓدص جعَة ًوافق صاصاث اًخَفاس واًفضائَاث , فِلال ٌَمضاخي واٗكؿات: 

ما موكفنك ذمن حْض قصفة هحريت من سخاح حصى ما فهيا من مجَؽ اّكِاث , مث ٕان ظاحة اًلصفة ٔبذذي فهيا ا٢كليني وا٢كليَاث واًسافصاث 

ئص وحىت واًـاُصاث, ؤبذذي فهيم اًىفاز وا٢كَحسٍن وا٢كمثَني وا٢كمثالث من مجَؽ اّكًس َاث واذش ُؤلء مجـًَا ًفـَون ا٤كصماث وا٢كـايص واًىدا

, مث ٕان ظاحة ُشٍ اًلصفة اًزخاحِة ظَة مٌنك اي مضاخي الامة واي ذؿات 4ًىفصايث, ذما ل ٍصىض ٝك ثـاىل ول زسوهل اًىصمي ا

 إلسالم ٔبن ثسذَوا ُشٍ اًلصفة وثَلوا ؿىل اًياش من ذَف اًزخاح حماضاث ولكٌلث ؾن إلسالم وسٌلحذَ ٔبو ؾن اًعالت وحنك اتزوِا ٔبو كري

 إلسالم. رٛك ذما خاء تَ

 ٕارًا فًسبًٔنك ابٞك اٙكي ًـ١ك اًرس ؤبدفى ُي ثسذَون ثٜك اًلصفة وفهيا ما فهيا ذما رهصثَ ًنك ٔبم مارا ثفـَون؟.

ة جنك وتسًينك  تال صم ٔبهيا حنسن اًؼن جنك تبٔىنك ًن ثسذَوُا ٕان نيُت ظاذكني خمَعني ًصجنك ؾز وخي ٕار ذذَومك ُو ؿني اًضَاغ واًسرًص

و ؿني اًخَحُس ؿ  ىل اًياش واًضحم ؿَهيم.ُو

ٕان اًياش سوف ًـخىفون ؿىل ثٜك اًلصف اًزخاحِة ًريوا ما فهيا من ا٤كصماث واًىفصايث واًضِواث واًض هباث واًـضق واْكة واًسفوز 

خحسزون فهيا تني ثٜك  اًـؼامئ واّكصامئ وا٤كصماث و٠ك حمخجني ؿىل ؿسم حصمة زؤٍهتم ًخٜك اًلصفة اًزخاحِة وما فهيا ابن ا٢كضاخي واٗكؿات ًسذَون فهيا ًو

 ًلوًوا ًيا ٕان هؼصان ٕاٍهيا حصام ٔبو ؿىل ألكي ٔبن ما جضاُسوهَ ٔبهيا اًياش كدي حسًثٌا وتـسٍ يف ُشٍ اًلصفة اًزخاحِة حصام ورهة ؾؼمي.

ئم اٙكٍن  وحنن هَف هـ١ك ٔبهنا حصام ومه كس صازهوا مـِم ومه ًـَمون مارا ًفـَون يف اًلصفة و٠ك ًلول ًيا صُئًا, تي ٠ك ًلوًوا صُئًا حىت ٔلًو

موكفنك من  ذذَوا اًلصفة وفـَوا ثٜك الاموز اًيت ثلضـص مهنا خَوذ اٙكٍن بٓمٌوا , ومن ُيا هلول ًنك اي مضاخي إلسالم و اي ذؿات اٗكٍن : ٕارا اكن
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ُن هِبَا اًُْجَُوذُ  َُ ُفُن , َوًُْس َا ًُْعىَل هِبَا اًسُّ هنَّ
ّ
َخِة فَا َْ َخْعِحُح هِبَا اًيَّاُش . فََلاَل  َبَزَبًَْت ُُشُوَم اًَْم َو » َوٌَس ْ ُُ َل , 

ِ « َحَصاٌم  ٍُ مُثَّ » ِؾْيَس َرِٛكَ  . مُثَّ كَاَل َزُسوُل اٟكَّ َُو َم ُُشُوَمَِا مَجَ ا َحصَّ َ ًَمَّ نَّ اٟكَّ
ّ
ُ اٍهَْيُوَذ , ا كَاثََي اٟكَّ

 َُ ٍُ فَبلََكُوا زََميَ  .«  اَبُؾو

 .وإكس ٞك اٙكي تيـمخَ ثُت اًعاْكاث

 

 :(1)كتبو

 صٌُّيَايلّاناإلسْحَاقًِ انعَهٌَِي  بٍْ يَحًٌَُد عَبْد اننَّاصِزأبٌُ إسْحَاق 

  (َٔ اهلذس٠ ايٓب١ٜٛ 1434/ ذٟ اذتذ١ /  17) -نإ ايفساغ َٔ مجع ٚتعًٝل ٖرٙ املاد٠

 يف داز اذتدٜح بدَاز

                                                                                                                                                                                                     

َنك ظاحة اًلصفة ًًك ًسذَنك فهيا ًًك ًضحم ثٜك اًلصفة اًزخاحِة ؿسم اًصضا واًسىوث مبا يف ذاذَِا ؤبىنك حصفضون لك اًصفغ ان ًخالؾة ؿَ 

 ؿىل اًياش تبٔن قصفذَ سسًفة ؤبن ما فهيا ًُس حصامًا حِر حـَنك اكًس خاز ؿىل ؾَون اًياش وؾلوهلم.

ا , حِر ل مفا ابًنك ٕارا زضَُت ٔلهفسنك يف اًخَفاس واًفضائَاث  وفهيا واٙكي ل ٕاهل كرٍي ٔبؾؼم ما يف اًلصفة اًزخاحِة اًيت حصفضون اٗكدول فهي

 ًوخس ٔبذىن فصق تني اًخَفاس واًفضائَاث وتني قصفة اًزخاحِة سوى ٔبن سخاخة اًخَفاس واًفضائَاث ٔبظلص من سخاخة اًلصفة ا٢كشهوزت.

لصفة اًعلريت ًٕارًا ٔبفال ثخلون ٝك اي مضاخي و اي ذؿات إلسالم يف اًياش واًـوام ا٢كل٘كٍن واّكاَُني تبٔحاكم اٗكٍن ٔبن ثَخسوا ؿَهيم يف ٔبمص ُشٍ ا

 اًيت ثًرش ما ٌسرط اًصة خي خالهل يف لك ظحاخ ومساء.

ئم ا٢كضاخي واٗكؿات يف تصمي ػِوزمه ؿرب صاصاث اًخَفاس  ويف ُشٍ اًوكفة ويف ُشٍن ا٢كثاًني هلمي اْكجة إبرن ٝك ؾز وخي ؿىل ٔبًو

 واًفضائَاث ؾن ظًصق اًلِاش اًعحَح نٌل كَيا ساتلًا.

ىن رمٌل اكهت ُشٍ الٔ  مثٍك ملٌـة ورصحية فال وضم ٔبن جحَة ألذٌك من اًلصبٓن واًس ية مؽ رهص ا٢كفاسس ٔبؾؼم ؤبنرب جحة ؿىل ا٢كضاخي واٗكؿات ًو

 اُؼ  .(واًوؿاع .....فاٌَِم ُي تَلت اٌَِم فاصِس

 ًاحلًد هلل عهى إَعايو ًتٍسريه ملا شزعنا يف إمتايو
 

  –حصسَ ٝك واًلامئ ؿَََ ص َريا اًفلَِة َلس جن ؿًل جن حزام اًفضًل اًحـسان حفؼَ ٝك  -( واكهت بٓدص مصاحـة يف  مسجس اًفازوق  1

  ُؼ1435/زحة(/ 15)زتـاءتـمسًية ) ٕاة آكْضاء( كدَي اًـرص ًؼؼؼوم الٔ 
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 11 ................................................................................................................... .بايؼشى ايتصٜٛش تعًل يف ايٓهت١ 

 11 ................................................................................... ايباب؛ ٖزا يف ايؼذٜذ ايتخشِٜ ٖزا َجٌ ٚسٚد يف اذته١ُ

 إىل ٜٓتظب ممٔ نجري تظاٌٖ ؛ جشٜش٠ ادتشمي١ ٚجعٌ اتظاعّا ٚايشقع بالء ٚايبالء ب١ً ايطني صاد  !!:األطف َع ٚيهٔ

 15 ...................................................................... . ًَخ١ حاج١ ٚال ػشع١ٝ ضشٚس٠ أٟ بذٕٚ ايتصٜٛش اغرتاف يف ايعًِ

 16 ......................................................................................................................................... :املٛضٛع اختٝاس طبب

 18 ............................................................................................................................................ :حذٜح ضعف إبٝ
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