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ًمٚمٛمجتٝمد اًمٙمٌػم آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمٰك ش َأْصِؾ اًْمؼَماَءة»يمِت٤مِب  ـمٌعشم٤مريخ 

ُمـ ٟمٔمؿ  احل٤مؿمٞم٦َِم اإلُم٤مم اًمِمٞمخ حمّٛمد احلًلم اًمٜمجٗملِّ ُمـ آِل ص٤مطِم٥م 

تّ اًمٙمٌػم ٦م اًمٕمّّلُم٦م اعمحّ٘مؼ احلّج٦م إؾمت٤مذ ؾمامطم ًّ  :٤مر احلًٜملاًمًٞمّد قمٌداًم

( سُمُحقصُمفُ )أْصُؾ اًْمؼَماءِة( سمِـ)احْلُ  لْمِ ًَ 

 

 ِْم ٟمَ  
ِ
 َج٧ْم َوَأصْمَرْت َأيَّام إصْمراء

 وَمٌِِف ىَمِد اؾمتْقرَمٰ اعمَ٘م٤مِصَد ُُمْقهِمّلً  

 

٦ٍم ىمَ   َـّ ِِبِٛمَّ ِه  ٕمْ ذم ؾَمؼْمِ
ِ
 ٤ًمء

قاُب ُُمّلِزُم٤مً    َوًمَِرْأيِِف يم٤مَن اًمّمَّ

 

  
ِ
ـِ أراء  يَم٤مًمٔمِّؾِّ قِمٜمَْد شَم٤ٌمُي

 َوضَمَرْت َيراقَمتُُف سمَِٛمدِّ طَم٘م٤مئٍِؼ  

 

 هِ  
ِ
ـْ َٟمت٤مئ٩ِِم ومِْٙمِرِه اعمِْٕمٓم٤مء  َل ُِم

 َوسمَِزسْمِرِه اعمَٞمُْٛمْقِن هُمرَّ َصح٤مئٍِػ  

 

  
ِ
ىَم٧ْم َأْٟمقاُره٤م يمُذيم٤مء  ىَمْد َأْذَ

ْهِر اهمتَدٰى أًمِـ)   ُصْقًمِٜم٤م اًْمَٕمَٛمٚمِٞم٦َِّم( اًمزُّ

 

  
ِ
ْيراء  )أْصُؾ اًمؼَماَءِة( صم٤مىم٥َِم اإْلِ

ْٛمِع( اؾْمتَٓم٤مَل َُمٜم٤َمُره٤م اًمْ وَ   ًَّ ٦ُم اًم  ـ)َأِدًمَّ

 

ائِ    ْل َوّو٤مُح ـ ذِم إًِْمزاُِمٝم٤م ـ ًمٚمرَّ
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قاِهدُ ًِ َوسمِ   ىَمْد َأشَم٧ْم  ْٗمِرِه َهذا اًمِمَّ

 

  
ِ
ـِ اإْلطْمّم٤مء  شَمؽْمٰى، وَمٕمدِّ ِِب٤م قَم

ـْ شَمُرْوُم إوِم٤مَدةً    وَم٤مْصَدْح ِِب٤م ي٤م َُم

 

تَْقصمِ٘م٤ًم ُِمٜمْٝم٤م  ًْ   ُُم
ِ
 سمَِٖمػِم ُِمراء

َك اخلَُٚمٗم٤مءَ   ظْمُف:  1وسمَِٕمدِّ  َوىُمْؾ »َأرِّ

 

(َصدَ  
ِ
 شَع احلًلُم سمِـ )أْصٚمِِف اًمقّو٤مء

                (11  )           (136)  (164(  )159(  )118( )839) 

 (هـ1438ؾمٜم٦م )

تّ  ًّ  ٤مر( قمٗم٤م قمٜمف اعمٚمٞمؽ اًمٖمّٗم٤مرإىمؾ )قمٌداًم

 ٦ماًمٜمجػ إذف ـ اعمدرؾم٦م اعمٝمدّي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم اًمديٜمٞمّ 

 

                                                             

َك اخلُٚمٗم٤مَء( شمقر .1 ي٦ٌم سم٢مدظم٤مل قمدد اخلٚمٗم٤مء وهؿ إَئّٛم٦ُم آصْمٜم٤َم قَمنَمَ ذم قم٤ٌمرِة )قَمدِّ

اصمٜم٤مقَمنَمَ ظمٚمٞمٗم٦م  ، يمام ضم٤مء ُمـ ٟمّمقص اًمٗمريَ٘ملم أنَّ اخلٚمٗم٤مَء سمٕمدهاعمٕمّمقُمقن

ـُ طَمَجٍر اًمٕمً٘مّلينُّ اًمِم٤مومٕملُّ )ت هـ( 851ويُمٚمُُّٝمْؿ ُمـ ىمريش. وىمد َأًمََّػ احل٤مومُظ اسْم

 ـُمُرِق هذا احلد
ِ
ي٨م ُمـ ُرواة اجُلٛمٝمقر َوؾَماّمه٤م )ـمِْٞم٥م اًمَٕمٞمْش ذم رؾم٤مًم٦ًم طم٤مومَِٚم٦ًم ذم اؾْمتٞمٗم٤مء

ٞمقـملُّ  ًُّ ع( سمِِف احل٤مومُِظ اًم ـْ ىمريش(: َوِِم٤ّم ُيْْمِحُؽ اًمثَّْٙمغٰم ُم٤م )شمؼمَّ ـُمُرِق طمدي٨ِم إُِئّٛم٦م ُِم

ُف ُُيري اًمُ٘مْرقَم٦َم  ٍح ِِلذا احلدي٨م اًمّمحٞمح سمتٓمٌٞم٘مِف قمغٰم همػم ُمّم٤مدي٘مف، ويم٠مٟمَّ ُمـ َذْ

٤ٌّمؾمّٞم٦م وإو٤مومتٝمؿ إمم  ًمٞمٜمتخ٥َم ُم٤م َيْرشَمئِْٞمفِ  وًم٦م إَُُمِقّي٦م واًمدوًم٦م اًمٕم  ِرضم٤مٍل ُمـ اًمدَّ
ِ
ـْ أؾمامء ُِم

اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م اعمَُٕمؼمَّ قمٜمٝمؿ قمٜمد اجُلٛمٝمقر سمـ)اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ( وهذا َيُدلُّ قمغٰم أنَّ 

ٞمقـملَّ طم٤مـم٥ُِم ًَمٞمْؾ وظم٤مسمُِط ؾَمْٞمؾ ََيْرُف سمام ٓ َيْٕمِرُف، واهللُ اًمٕم٤مِصؿ ًُّ  .اًم



 

 

 

 

e 

 
 

 

ف اعُمْرؾَمؾ  قمغم ٟمٌٞمّ قمغم ُمًتٗمٞمض آٓئف وشمقاشمر ٟمٕمامئف وأصكّم هلل امحد أ

ِه إّول واًمرؾمقل اخل٤مشمؿ أيب اًم٘م٤مؾمؿ حمّٛمد وآًمف إئّٛم٦م اًمٓم٤مهريـ  ُُمْْمَٛمِر ِهِّ

 ،رُء ُمـ يمّؾ وًمٞمج٦ٍم دوهنؿوأسم ،أشَمَقمّمٰ آظمرهؿ سمام شمقًّمٞم٧م سمف أّوِلؿو ،اعمٕمّمقُملم

 سم٤مًمؼماءة ُِمـ أقمدائٝمؿ واًمٚمٕمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ.ّي٤مم طمٞم٤ميت ذم أ وأشم٘مّرب إمم اهلل

ٓسمّد أن أسمح٨م طمقًمف وطمقل ، أصؾ اًمؼماءةذم هذا يمت٤مب ضمّد ضمّدي 

 ُم١مًمِّٗمف:

 أُّم٤م اعم١مًمِّػ

 اؾمٛمف وٟمًٌف وأُّمف ووٓدشمف

ومٝمق آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك احل٤مج اًمِمٞمخ حمّٛمدطمًلم اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين 

 .جمداًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنص٤مطم٥م ( 1166-1338)

( 1331-1135اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اًمٜمجٗمل ) احل٤مج سمـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمكا

 ـ . ـ طمّجّٞم٦م اًمٔمـ ذح هداي٦م اعمًؽمؿمديـص٤مطم٥م 
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اسمـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل اًمرازي اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين 

هداي٦م اعمًؽمؿمديـ ذم ذح أصقل ُمٕم٤ممل ( ص٤مطم٥م 1148-1185)ح

 .رؾم٤مًمٔف صّلشمٞمفو  شمٌٍمة اًمٗم٘مٝم٤مءو  اًمديـ

ٞم٤مدة وهل اًمَٕمَٚمقي٦م  وًمد ًّ زُمزم سمٞمگؿ ُمـ ُأمٍّ قمري٘م٦ٍم سم٤مًمنّمف واعمجِد واًم

-1193) سمٜم٧ُم آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمًّٞمد صدراًمديـ اًمّمدر اًمٕم٤مُمكم اًمٙمٌػم

ٝم٤م  .(1117-1111اسمـ اًمًّٞمد ص٤مًمح ) (1164 سمٜم٧م  ظم٤مشمقن ضم٤مننضم٤موُأُمُّ

-1156) اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مءُمرضمع اًمٓم٤مئٗم٦م آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك 

1118.) 

ذم ُمديٜم٦م  1166م احلرام ؾمٜم٦م وًمد ذم يقم إطمد، اًمث٤مين ُمـ حمرّ 

 إصٗمٝم٤من.

 دراؾمتف وهجرشمف إمم اًمٜمجػ إذف وأؾم٤مشمٞمده

ٍـّ سمتدأ سم٤مًمٕمٚمقم ذم ُمً٘مط رأؾمف ا  ،ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من قمٜمد أؾم٤مشمذة يمّؾ وم

ُم٤مت ىمٌؾ وومرغ ُمـ اًمٍمف واًمٜمحق واعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من واعمٜمٓمؼ وؾم٤مئر اعم٘مدّ 

ّٚمٕم٥م، وُمٜمتٝمك مّهف اًمّدرس يمّٞم٤ًم، وٓ يِمتٖمؾ سم٤مًمٚمٝمق واًمذ سمٚمقهمف، ّٕٟمف يم٤من ومٓمٜم٤مً 

 واًمٌح٨م.

 :ًمدٰى واؿمتٖمؾ قمٜمد سمٚمقهمف سم٤مًمٗم٘مف وإصقل 

ويم٤من ُمـ ؿمّدة ذيم٤مئف وومٓمٜمتف »، اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر واًمده اًمٕمّّلُم٦م ـ1

وضمقدة ومٝمٛمف وضمرسمزشمف ضمدًمّٞم٤ًم قمٞمقن اًمٓمٚم٦ٌم ووضمقه اعمِمتٖمٚملم َي٤مسمقن ُم٤ٌمطمثتف 

ٚملم يٕمؽمومقن سمًٛمّق ىمدره وضمّلًم٦م امء واعمحّّم ف، وأقمٞم٤من اًمٕمٚمُمع صٖمر ؾمٜمّ 



 7  ......................... طمٗمٞمد اعم١مًّمػ  متٝمٞمد سم٘مٚمؿ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل

 .1شُمٜمزًمتف

 طمّدصمٜمل وىمد» حيّدصمٜم٤م ٟمجٚمف أسمقاعمجد قمـ طمْمقره ذم درس واًمده:

 اًمٕمّّلُم٦م واًمده درس اًمٗمراء ٓسمس وهق اًمِمت٤مء أّي٤مم سمٕمض طمي أّٟمف مج٤مقم٦م

 اًمٕمّّلُم٦م واًمده ذع اّم ـوًم اعمجٚمس زاوي٦م ذم وضمٚمس احلٚمؿ يٌٚمغ مل همّلم وهق

 ومٜمٔمروا ،احل٤مضون سمف ِب٧م سمام قمٚمٞمف يرادواإل ُمٕمف اعمٜم٤مزقم٦م ذم ذأظم اًمدرس ذم

 فمروم٤مء سمٕمض إًمٞمف اًمٜمٔمر أطمدّ  أن إمم ًمّمٖمره يروه ومٚمؿ ،اعمجٚمس اـمراف إمم

 إنّ  :ُمٕمٜم٤مه ُم٤م سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م اعمزاح ؾمٌٞمؾ قمغم ٤مً ٌُمتٕمجّ  ًمٚمِمٞمخ وم٘م٤مل ،احل٤مضيـ

 ًمٌح٨ما وم٘مٓمع ،اًمؽممج٦م ص٤مطم٥م أّٟمف اًمِمٞمخ ومٕمرف ،كشمٜم٤مفمر تلاًمّ  هل اًمٗمروة

 .1شاًمٓمّّلب أقملم ُمـ قمٚمٞمف ظمقوم٤م احلْمقر قمـ ؽذًم سمٕمد وُمٜمٕمف

ؾمتٛمرار دراؾمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم اًمٜمجػ إذف ُمع اصمّؿ ذه٥م ٕضمؾ 

أظمقيف إيمؼم ـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل آىم٤م اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين 

ـ وإصٖمر ـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم اًمٜمجٗمل (1161-1331)

ـ وآي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمًّٞمد حمّٛمديم٤مفمؿ (1318-1171)اإلصٗمٝم٤مين 

 سمٜمٗم٘م٦م واًمدهؿ. اًمٕمروة اًمقصم٘مكٰ ص٤مطم٥م ( 1337)ماًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اًمٞمزدي 

 واعم١مًّمػ طمي ذم احلقزة اًمٜمجٗمٞم٦م قمغٰم إقمّلم اًمت٤مًمٞم٦م:

                                                             

جمداًمٌٞم٤من ذم ٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع: شمرمجتف سم. 1

 .، ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران11، صشمٗمًػم اًم٘مرآن

 اًمٕمّّلُم٦م قمٜمف ٟم٘مؾ. ُمٗم٘مقد خمٓمقط ،إوم٤موؾ ُمـ فُ دريمتُ أ ُمـ ذم اًمٕم٤مـمؾ اًمزُمـ طمكم .1

 .اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن يمت٤مسمف ذم اًمٖمٓم٤مء: يم٤مؿمػ قمكم اًمِمٞمخ
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سمدائع اهلل اًمرؿمتل ص٤مطم٥م ـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ اعمػمزا طمٌٞم٥م1

 ، طمي قمٚمٞمف ذم أصقل اًمٗم٘مف.إومٙم٤مر

 .سم٠مّٟمف أؾمت٤مد واًمده اًمٌدائعص٤مطم٥م  1ٚمف أسمقاعمجدوىمد وصػ ٟمج

]اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ اًمٙم٤مُمؾ  صمٜملوطمدّ »وحيّدصمٜم٤م قمـ هذا اًمدرس: 

 اّم ـًم اجلٞمّلين اهللطمٌٞم٥م اعمػمزا اًمٕمّّلُم٦م أنّ  ٤مً أيْم اًمِمٞمخ طمًـ اًمتقينيم٤مين[

ـّ  ًم٦م٠مُمً سم٤مطم٨م  إيمؼم اجلدّ  اًمٕمّّلُم٦م قمغم أورد ،وسم٤مًمقاىمع سم٤مًمٓمريؼ اًمٔم

ّٓ  ٤مً مجٞمٕم احل٤مضون ؿمٙم٤مٓشمفإل وأذقمـ اعمِمٝمقر خمت٤مره قمغم ؿمٙم٤مٓتإ  إ

 قمغم اّس أواهلل اخلراؾم٤مين[ ]اعمػمزا طمٌٞم٥م اعمت٘مّدم واًمًّٞمد اًمؽممج٦م ص٤مطم٥م

 اًمٕمّّلُم٦م سملم ىم٤مئؿ واًمٜمزاع أّي٤مم واٟم٘مْم٧م ،إيمؼم اًمِمٞمخ يمّلم شمّمحٞمح

 اًمٗمْمّلء ُمـ يمثػم مجع هتامسم٘مقّ  يّمدق يقم يمّؾ  وذم وسمٞمٜمٝمام اعمذيمقر

 أن اًمّمّلح أنّ  :احل٤مضيـ أطمد ًمف وم٘م٤مل ٤مً يقُم اعمٜمؼم صٕمد أن إمم ،يـاحل٤مض

 ًم٦م٠مُمً ذم وذع سم٘مقًمف ومٕمٛمؾ ،ومٞمٝم٤م ُمقاومؼ ؽًم يٌؼ مل فٟمّ ٢موم ،ًم٦م٠ماعمً هذه كشمؽم

 .1شأظمرى

 شمتٚمٛمذ قمٚمٞمف ذم اًمٗم٘مف. ،آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ رايض اًمٜمجٗملـ 3

احلًٞمٜمل  ـ ؾمّٞمد اًمٓم٤مئٗم٦م وُمرضمٕمٝم٤م آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمًّٞمد حمّٛمدطمًـ4

                                                             

 .133: ص٤مي٦م إذه٤منوىمراضمع يمت٤مسمف  .1

 اًمٕمّّلُم٦م قمٜمف ٟم٘مؾ. ُمٗم٘مقد خمٓمقط ،إوم٤موؾ ُمـ فُ دريمتُ أ ُمـ ذم اًمٕم٤مـمؾ اًمزُمـ طمكم .1

 .اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن يمت٤مسمف ذم اًمٖمٓم٤مء: يم٤مؿمػ قمكم اًمِمٞمخ
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 طمي قمٚمٞمف ذم اًمٕمٚمٛملم. ،اًمِمػمازي اًمٙمٌػم

 وذم احلٙمٛم٦م طمي قمغم:

 .(1198)م 1ـ اًمِمٞمخ اعمػمزا سم٤مىمر اًمِمّٙمل5

 وىمرأ إؾمٗم٤مر إرسمٕم٦م قمغم:

 .ـ اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم اًمؽمك6

 صمٜملطمدّ  .هن٤مراً  وٓ ًمٞمّلً  اًمتحّمٞمؾ قمـ يٗمؽم ٓ ويم٤من»وىم٤مل ٟمجٚمف: 

 إمم أشمٞم٧م عم٤ّم: ىم٤مل ًمتقينيم٤مينا طمًـ اًمِمٞمخ اًمٙم٤مُمؾ اًمٗم٤موؾ اًمٕم٤ممل اًمِمٞمخ

 ،واعمِمتٖمٚملم ٚملماعمحّّم  أومْمؾ قمـ ؾم٠مًم٧م اًمتحّمٞمؾ ٕضمؾ اًمٜمجػ

 ،اخلراؾم٤مين اهللطمٌٞم٥م اعمػمزا اًمٕم٤ممل اًمًّٞمد وإمم اًمؽممج٦م ص٤مطم٥م إمم وم٠مرؿمدوين

 آؿمتٖم٤مل ذم جمدّ  همػم فًمٙمٜمّ  ،وصػ ُم٤م قمغم يم٤من وإن اعمذيمقر اًمًّٞمد ومرأي٧م

 ُيتٛمع ُمدرؾم٦م يم٠مهّن٤م وداره اعمقافم٦ٌم أؿمدَّ  فقمٚمٞم ٤مً ُمقافمٌ اًمؽممج٦م ص٤مطم٥م ورأي٧م

 ،اعمذايمرة ُمـ ٤مً هم٤مًمٌ ختٚمق وٓ ُمٙم٤منٍ  يمؾِّ  ُمـ واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أرسم٤مب ومٞمٝم٤م

 .قمٚمٞمف ووافم٧ٌُم  اًم٤ًمُمل اعمجٚمس ؽذًم ومٚمزُم٧ُم 

 اً جمدّ  اًمٕمٚمقم حتّمٞمؾ قمغم ٤مً ُمقافمٌ يمثػمة ةُمدّ  اًمٕمراق ذم سم٘مل ،وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ضمٜم٤مب اًمٕمّّلُم٦م واًمده ّلُمذةشم أومْمؾ اًمدار ذم وُمٕمف ٦مؾم٤مقم قمٜمف يٗمؽم مل ومٞمف

                                                             

/ 8: جُمٙم٤مرم أصم٤مر: و117/ ص1: جُمٕم٤مرف اًمرضم٤ملراضمع شمرمجتف ذم يمت٤مب  .1

 .3113ص
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 اًمؼموضمردي أسمقاًم٘م٤مؾمؿ 1أُمرزا اًمٗم٤موؾ واًمٕم٤ممل اًمٞمزدي حمّٛمديم٤مفمؿ اًمًّٞمد

 .1شواًمده شمّلُمذة ُمـ ٤مً أيْم ويم٤من شمٕم٤ممم اهلل ٦مرمح

 ٤منشمّمحٞمح

ِمٞمخ حمّٛمدطمًلم اًمٓمرحيل ُمـ أطمٗم٤مد اًمأّن  3ؿ سمٕمضىمد شمقهّ  إول:

ًٚمقك اًمًمٓمري٘م٦م واعمؽمضمؿ ًمف وؿمٞمخف ذم ا ذؾمت٤مأُ يم٤من  جمٛمع اًمٌحريـص٤مطم٥م 

 ُمع أّٟمف مل يث٧ٌم ىمٓمٕم٤ًم.

قمغم ومرض  4اعمؽمضمؿ ًمف إًمٞمف يمام ورد ذم يمّلم سمٕمض آظمر فوأُّم٤م شمقضّم 

 قمغم أّٟمف أؾمت٤مذه أو ؿمٞمخف أو ٟمحق ذًمؽ. صمٌقشمف مل يدّل 

اعمؽمضمؿ ًمف مل حيي قمغم اعمػمزا قمٌداًمرطمٞمؿ اًمٗم٘م٤مهتل اعم٤مه٤مين  اًمث٤مين:

هـ 1198 ؾمٜم٦ماًمٜمجػ إذف هـ واًمقارد ذم 1179اعمقًمقد ؾمٜم٦م  5اًمزٟمج٤مين

ذم اًمت٤مؾمع قمنم ُمـ قمٛمره واعمتقرّمٰ ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ؿمٝمر صٗمر ؾمٜم٦م 

                                                             

 ش.اعمػمزا»يمذا ذم اعمّمدر وًمٕمؾ صحٞمح  .1

 اًمٕمّّلُم٦م قمٜمف ٟم٘مؾ. ُمٗم٘مقد خمٓمقط ،إوم٤موؾ ُمـ فُ دريمتُ أ ُمـ ذم اًمٕم٤مـمؾ اًمزُمـ طمكم .1

 .اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن يمت٤مسمف ذم اًمٖمٓم٤مء: يم٤مؿمػ قمكم اًمِمٞمخ

: أطمقال و آصم٤مر ؿمٞمخ حمّٛمدشم٘مك رازى ٟمجٗمك إصٗمٝم٤مٟمك و ظم٤مٟمداٟمشراضمع يمت٤مب:  .3

 .، شم٠مًمٞمػ اعم١مرخ رطمٞمؿ اًم٘م٤مؾمٛمل489ص

 .، خمٓمقطٟم٥ًم ٟم٤مُمف اًمٗم٧مذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمت٤مب  وهق اًمًٞمّد أسمقاحلًـ اًمٙمت٤ميب .4

ٌّف  اًم٘مْم٤مء ًمقاًمدهيمام ادقم٤مه وًمده يمامل اًمديـ اًمٗم٘م٤مهتل ذم ُم٘مدُمتف قمغم يمت٤مب  .5 ظمٓم٠م وٟم

أطمقال و آصم٤مر ؿمٞمخ حمّٛمدشم٘مك رازى ٟمجٗمك قمٚمٞمف اعم١مرخ رطمٞمؿ اًم٘م٤مؾمٛمل ذم يمت٤مسمف: 

 .473: صإصٗمٝم٤مٟمك و ظم٤مٟمداٟمش
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هـ. ّٕن اعمؽمضمؿ ًمف ورد ذم اًمٜمجػ إذف وهذا قمغم صمدي أُّمف 1365

 يرشمْمع!

 رضمققمف إمم إصٗمٝم٤من

ّـ  سمٕمد ُمّض  :وسم٤مجلٛمٚم٦م  أيمثر ُمـ مخ٦ًم قمنم ؾمٜم٦م ىمْم٤مه٤م قمٜمد أؾم٤مشمٞمد اًمٗم

قزة اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمٜمجٗمّٞم٦م سمجقار أُمػماعم١مُمٜملم قمكم سمـ وضمٝم٤مسمذة اًمٕمٚمؿ ذم احل

رضمع إمم ُمً٘مط رأؾمف ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من سم٠مُمر ُمقًمقي صدر ُمـ  ـم٤مًم٥مأيب

 .ق1196ذم طمدود ؾمٜم٦م  واًمده اعمٕمٔمؿ

وىمد  واؿمتٖمؾ ذم إصٗمٝم٤من سمتدريس اًمٙمّلم وأصقل اًمٗم٘مف واًمٗم٘مف

اؾمتٗم٤مد ُمـ جمٚمس درؾمف اًمنميػ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء اعمؼمزيـ ويمت٥م ُم٤م 

 ت٘مٓمقا ُمـ ومقائد يمٚمامشمف وشم٘مريرات سمحقصمف ذم جمّٚمدات قمديدة.ًما

 اٟم٘مٓمٕم٧ُم  وىمد»آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ حمّٛمدطمًلم اًمٜم٤مئٞمٜمل ىم٤مل:  :ُمٜمٝمؿ

 وإصقًمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م أسمح٤مصمف مجٞمع أطمي ويمٜم٧ُم  قمٚمٞمف واقمتٙمٗم٧ُم  سمف

 سم٤مًمٕمرسمّٞم٦م ِل٤م ٤مً ُمؽممج اًمنقم٦م سمٙمامل اًمٌح٨م جمٚمس ذم يمتٌٝم٤مأو واًمٙمّلُمٞم٦م،

ـْ  ومجٞمع هق ويتٕمّج٥ُم  يمراريز قمٚمٞمف وأقمرض  ءر ومقت قمدم قمـ حييه َُم

 اًم٤ٌمرع اًمٗم٘مٞمف أظمقه لُمٜمّ  ـمٚمٌٝم٤م وىمد احل٤مضون، ويًتٜمًخٝم٤م يٗمٞمده يم٤من ٤مِمّ 

 يرض ومل ًمٞمٓمٌٕمٝم٤م  ٟمجٗمل سمآىم٤م اعمٕمروف لحمّٛمدشم٘م اًمِمٞمخ طمية يملاًمزّ 

 .1شًمٞمفإ دومٕمٝم٤م قمـ وُمٜمٕمٜمل ؽسمذًم رُمًف ـم٤مب هق

                                                             

ػ ُمقضمقدة قمٜمد طمٗمٞمده آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر شمرمج٦م اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل سمخّٓمف اًمنمي .1
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وم٤مدة وآؾمتٗم٤مدة واؿمتٖمؾ سم٤مإل»وىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف قمـ دروؾمف ذم إصٗمٝم٤من: 

، وأطم٤مـمقا ُمٙم٤منٍ  ضم٤مدة، أىمٌؾ قمٚمٞمف ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ُمـ يمؾِّ واشّمٙم٠م قمغم وؾم٤مدة اإل

قمٛمٞمؼ ُمرظمك اًمٕمٜم٤من، ومتّمدر ُمـ همػم ٟمٙمػم  وم٩مٍّ  قمٚمٞمف ًمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمقم ُمـ يمؾِّ 

ٍـّ  ٗم٤مق ذم يمؾِّ شمّ ذم جمٚمس اًمتدريس، ووم٤مق قمٚمامء قمٍمه سم٤مٓ ، وأذقمـ ٟمٗمٞمسٍ  وم

ٍـّ  زيؾ، واقمؽمف يمؾِّ يمؾِّ ذي ومْمؾ سمٗمْمٚمف اجل ٍـّ  سمٛمٝم٤مرشمف ذم يمؾِّ  ذي وم  وم

سمٚمٓمػ اًمت٘مرير وطمًـ  ، وشمّمّدى ًمٚمققمظ وإرؿم٤مد اخلٚمؼ إمم احلؼِّ ضمٚمٞمؾٍ 

 .1شٗم٤مق سمّلٟمٔمػمشمّ اًمتٗمًػم، ومّم٤مر ذم ذًمؽ واطمد قمٍمه سم٤مإل

 طمْمقره قمغم واًمده

 ،سمٕمد رضمققمف ُمـ اًمٜمجػ إذف واؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمتدريس واًمقفم٤مئػ

ًمقٓ »هذه اعم٘م٤مًم٦م:  ٘مؾ قمٜمف ذم ؿم٠من درس واًمدهٟم وىمد ،طمي قمغم واًمده أيْم٤مً 

ُم٤م ذم درؾمف ُمـ قمدم اًمؽمشمٞم٥م اًمٜم٤مؿمئ ُمـ يمثرة أؿمٖم٤مًمف ًمٙم٤من أٟمٗمع درس قمغم 

 .1شوضمف إرض

 ٟم٘مّلسمف اًمروطملا

٦م صمّؿ سمٕمد اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمدرس واًمٌح٨م واًمققمظ وطمّمقل ري٤مؾم٦م وُمرضمٕمٞمّ 

                                                                                                       
. صمّؿ ـُمٌٕم٧م 435-437/ ص5: جأراء اًمٗم٘مٝمٞم٦موىمد ـمٌٕمتٝم٤م ذم يمت٤ميب  .اًمٜم٤مئٞمٜمل

 .114و 113، اًمٕمدد اًمث٤مين: صيمت٤مب ؿمٞمٕمفُمـ دون آؾمتٞمذان ُمٜمّل وٓ ُمـ طمٗمٞمده ذم 

ٌٞم٤من ذم جمداًمشمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع:  .1

 .، ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران11: صشمٗمًػم اًم٘مرآن

 .، خمٓمقطٌ احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م .1
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اًمِمٞمخ حيّدصمٜم٤م قمٜمف ؿم٘مٞم٘مف إصٖمر  ديٜمّٞم٦م، شمريمٝم٤م وطمّمؾ ًمف اٟم٘مّلٌب روطمٌل 

ر ذم  ،إيّن يمٚمَّام أردُت أن ُأىمٞمَؿ اًمّّمّلة ؾم٤مقم٦ًم أو ؾم٤مقمتلم»حمّٛمدقمكم سم٘مقًمف:  ُأومٙمِّ

! ًمتحّمٞمؾ اخلٚمقص اًّمذي هق أصؾ شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممأُمر ٟمٞمَّتٝم٤م، ٕضمَٕمَٚمف ظم٤مًمّم٤ًم هلل 

يمؾِّ قم٤ٌمدٍة. وأصمَّر هذا اًمٗمٙمر ذم ٟمٗمز شم٠مصمػمًا قمٔمٞماًم، طمّتك ُمٜمَٕمٜمل ُمـ 

 .1شإقمامل

ًمـاّم يمٜم٧ُم ذم إصٗمٝم٤من »ٟم٘مّلب: ُمـ ؾم٥ٌم هذا اإلوهذا شم٘مرير آظمر 

ذي هق ُمـ ظمٓمر ذم ىمٚمٌل سمٕمض اًمقؾمقاس اًمّ  ،ُم٤مُم٦م اجلامقم٦م٢مُمِمتٖمًّل سم

ىمٌؾ اخلروج إمم  يقمٍ  يمؾَّ  ذي يقؾمقس ذم صدور اًمٜم٤مس، ومٙمٜم٧ُم ٤مس اًمّ اخلٜمّ 

ذي هق اًمّمّلة أؿمتٖمؾ سم٤مًمٗمٙمر ؾم٤مقم٦م أو ؾم٤مقمتلم ًمتحّمٞمؾ اخلٚمقص اًمّ 

ر ذم ومٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م وهمروره٤م، وقمدم أومٙمّ ًمٚمّمّلة قملم اًمٗمرض وومرض اًمٕملم، 

سم٘م٤مء ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وهوره٤م، وُم٤م ُيري ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٙم٤مره قمغم أهٚمٝم٤م، واٟم٘مْم٤مء 

صٕمٌٝم٤م وؾمٝمٚمٝم٤م، وذم أظمرة وسم٘م٤مئٝم٤م وُمٜمجٞم٤مهت٤م وُمٝمٚمٙم٤مهت٤م دومٕم٤ًم ًمٚمٛمراء، 

ر ذم ىمٚمٌل أصمرًا اٟم٘مٓمٕم٧م سم٤معمّرة قماّم ؾمقى اهلل، وشمقضّمٝم٧م وطمذرًا ُمـ اًمري٤مء، وم٠مصمّ 

 اهلل، ومحّمؾ زم ُم٤م طمّمؾ سمؼميم٦م اًمتٗمّٙمر ذم شمٚمؽ اًم٤ًمقم٤مت، وضمٝمل إمم سمٙمؾِّ 

، وأّٟمف أصؾ شؾمٜم٦م قم٤ٌمدةِ  ـْ ُمِ  ظمػمٌ  ؾم٤مقم٦مٍ  رُ شمٗمٙمّ : »وفمٝمر زم طم٘مٞم٘م٦م ىمقًمف

                                                             

حلٗمٞمده اًمٕمّّلُم٦م  رؾم٤مًم٦ٌم ذم شمرمج٦م اًمٕمّّلُم٦م اًمِّمٞمخ حمّٛمدطمًلم اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين .1

ُمػماث طمقزه ، اعمٓمٌققم٦م ذم اًمٗم٘مٞمد آي٦ماهلل اًمِمٞمخ جمداًمّديـ اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين

 .إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ جمٞمد ه٤مدي زادهسمتح٘مٞمؼ  636/ ص5: جاصٗمٝم٤من
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 .1شاًمٕم٤ٌمدات، ورأس جلٛمٞمع اًمًٕم٤مدات ًمٙمؾِّ 

ذم ذًمؽ احل٤مل وسمدا صمّؿ ؾمٜمح ًمف »وىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف أظمر احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل: 

قمـ دار اًمٖمرور، واإلٟم٤مسم٦م إمم دار اًمٌ٘م٤مء  ًمف ذم ظمّلل شمٚمؽ إطمقال اًمتج٤مذم

٤ًم ُمـ اًمققمظ واًمتدريس، وهجر مجٞمع ُم٤م واًمنور، ومؽمك مجٞمع ُم٤م يم٤من ُمتّمديّ 

ٕم٤مدة يم٤من حيجٌف قمـ إُ  ًّ ٟمس سم٤مهلل وهق ٟمٕمؿ إٟمٞمس، وم٠مذق ًمف ُمـ صٌح اًم

ت سمف همٞم٤مه٥م اًمدضمك، وفمٝمر ًمف ُمـ ٟمقر احل٘مٞم٘م٦م وٞم٤مء شم٘مِّمٕم٧م قمٜمف ءٟمقر أو٤م

ٖمؾ سم٤مًمٗمٙمر واًمذيمر واًمتّلوة، وسف ًمٞمٚمف وهن٤مره ذم ؾمح٤مئ٥م اًمٕمٛمك، واؿمت

ّٓ اهلل»اًمزه٤مدة واًمٕم٤ٌمدة، وٓ يٗمؽم قمـ ذيمر  ًمٞمًّل وهن٤مرًا، ويٌٙمل سمٙم٤مء ش ٓ إًمف إ

اًمثٙمغم قمغم ٟمٗمًف ّهًا وضمٝم٤مرًا سمحٞم٨م شم٠مّذى ُمـ ؿمّدة سمٙم٤مئف اإلظمقان، وومزع 

سم٤مًمّٚمٞمؾ  ٤مَل قمـ ضمٜم٤مسمف شمرك اًمٌٙم٤مء إُمّ ٠مُمـ قمقيٚمف اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من، سمحٞم٨م ؾَم 

وإُّم٤م سم٤مًمٜمٝم٤مر سمٕمُض اجلػمان، وذيمروا أّن ؿمّدة سمٙم٤مئف يٛمٜمٕمٝمؿ قمـ اًمٜمقم ذم شمٚمؽ 

 .1شإطمٞم٤من

 ىم٤ٌمِل٤مإ ُمع ةسم٤معمرّ  اًمدٟمٞم٤م قمـ قمراوفإ ؾم٥ٌم قمـ صمٜملطمدّ »وىم٤مل ٟمجٚمف: 

 زم يٙمـ مل اًمٕمراق سمّلد ُمـ رضمٕم٧ُم  اّم ـًم: وم٘م٤مل ٕىمراٟمف ٗمؼيتّ  مل ٤مِمّ  سم٤مٔظمرة قمٚمٞمف

ّٓ  هؿ    ُم٘م٤مُمل ًمٕمٚمقّ  سمّلدي إمم وصقزم أّول طمّمقِل٤م قمت٘مدأ ويمٜم٧م اًمري٤مؾم٦م إ

                                                             

جمداًمٌٞم٤من ذم شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع:  .1

 .، ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران14: صشمٗمًػم اًم٘مرآن

 .13اعمّمدر، ص .1
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 واضمتامع اًمري٤مؾم٦م حتّمٞمؾ وـمرق اًمًٞم٤مؾم٦م ٦مسمٙمٞمٗمٞمّ  وُمٕمرومتل اًمٕمٚمقم ذم

 وهمػم وإىم٤مرب فواًمنّم  واًمٜم٥ًم احل٥ًم ُمـ ؽًمذًم اعمقضم٦ٌم إؾم٤ٌمب

 كطمتّ  واًمٜمٝم٤مر سم٤مًمٚمٞمؾ ؽذًم قمـ أومؽم ٓ واًم٘مٗم٤مر اًمٗمٞم٤مذم أـمقي أزل ومٚمؿ ،ؽذًم

 سمؾ ،سمتٖملأ يمٜم٧ُم  يمام قمكمَّ  إُمقر شُمْ٘مٌِؾ ومل ُمّدة قمكمَّ  وُمْم٧م صٗمٝم٤منإ سمٚمٖم٧م

ًَّ  ىمٌؾ ُمرشمٌتل قمـ ٟمحٓم٤مطآ آصم٤مر أرى يمٜم٧م  ُمـ وإظمذ اًمٕمراق إمم ٗمراًم

 طم٥ّم  يٙمـ مل سمؾ ،ضمتٝم٤مدوآ اًمٗمْمؾ ذم ُمرشمٌتل سمٕمّٚمق وشمّمدي٘مٝمؿ قمٚمامئٝم٤م

 .ؽذًم ىمٌؾ يم٤من ُم٤م ُمثؾ قمكمَّ  ىم٤ٌمًمفإو زم واًمدي

 حتّمٞمؾ ذم اجلٝمد ازددُت  امويمٚمّ  ناًمزُم٤م ُمـ ةُمدّ  ؽذًم قمغم ومٌ٘مٞم٧م :ىم٤مل

 :ٟمٗمز ذم وىمٚم٧ُم  ٤مً يقُم رُت شمٗمٙمّ  أن إمم دسم٤مراً إ لقمٜمّ  إُمر زدادأ ،ؽذًم ؾم٤ٌمبأ

 اضمتٛمع ىمد وم٢مّٟمف ،شمريدين ٓ اًمدٟمٞم٤م أنّ  ةاعمدّ  هذه ذم اًمتج٤مرب ُمـ زم فمٝمر ىمد أّٟمف

 راه٤مأ فيمٚمّ  ؽذًم وُمع وأظمداين أىمراين ُمـ ٕطمد ُيتٛمع مل ُم٤م ٤ٌمِب٤مؾمأ ُمـ زم

 ـُمَ  ٟم٤ًمناإل يريد ٓ أن واًمٕم٘مؾ احلزم وُمـ ؾمقاي قمغم وُم٘مٌٚم٦م لقمٜمّ  ُمٕمرو٦م

 قمـ اإلقمراض قمغم اًم٤ًمقم٦م ؽشمٚم ومٕمزُم٧ُم  ،شم٤مريمف هق ـُمَ  كويؽم يريده ٓ

 ومٚمؿ ،ؽذًم قمغم ٤مً قم٤مزُم جمٚمس ُمـ وىمٛم٧ُم  أظمرة قمغم ىم٤ٌملواإل سم٤معمّرة اًمدٟمٞم٤م

ـّ  سمؾ ـ أّي٤مم صمّلصم٦م متض  ٕمّّلُم٦ماًم واًمدي أشم٤مين ـاًمٚمٞمٚم٦م ؽشمٚم :ىم٤مل  أّٟمف اًمٔم

 ،اًمدٟمٞم٤م إُمقر ُمـ زم ُم٤م مجٞمع ؽقمٚمٞم ضأومقّ  أن قمغم قمزُم٧ُم  ىمد إيّن  :وىم٤مل

 اًمدرس ؽًم كوأشمر اًمثّلصم٦م وىم٤متإ ذم اجل٤مُمع اعمًجد ذم لقمٜمّ  ٤مً قمقو ومتّمكم

 سمٜمٗم٘م٦م وشم٘مقم أُمقازم مجٞمع ؽًم وأه٥م ،ؽقمٚمٞم سم٤محلْمقر ٤مً مجٞمٕم اًمٓمٚم٦ٌم وآُمر

 صّلحإو سمٜمٗمز وأظمٚمق كأوٓد يم٠مهّنؿ وحتتًٌٝمؿ ِب٤م أىمقم يمٜم٧ُم  يمام ،أوٓدي
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 .آظمريت أُمقر

 هذا ىمٌؾ ؽذًم سمٕمض يم٤من هّّل  :وىمٚم٧ُم  ٤مً قمجٌ ومْمحٙم٧ُم  :واًمدي ىم٤مل

 ،قمٚمٞمف قمزُم٧ُم  قماّم  سمراضمع ومٚم٧ًُم  أن وأُّم٤م ،ُمٕمدودة سم٤ًمقم٤مت اًمقىم٧م

 صمؿّ  ،اإلٟمٙم٤مر ذم وم٤ٌمًمٖم٧ُم  ،يمّلُمف قمغم ُمٍم   وهق ؽذًم ُمـ إًمٞمف وم٤مقمتذرُت 

 ،ُمٜمٝم٤م أظمرج وٓ أطمد قمكمَّ  يدظمؾ ٓ وم٤مرهم٦م دار ذم وؾمٙمٜم٧ُم  اًمٕمزًم٦م اظمؽمُت 

 يمثػمة ٤مً ؾم٤ٌمسمأ ؽًمذًم واظمؽمقمقا أُمري ذم واوحتػّم  ؽسمذًم اًمٜم٤مس حتّدث أن إمم

 أن قمغم اًمنميػ سم٤مًم٘مرآن لومتٗم٠مّ  ،ؽذًم واًمدي وسمٚمغ اًم٘مقل ُمٜمٝمؿ يمثر كطمتّ 

 سمٍمه وىمع آي٦م أّول ومٙم٤مٟم٧م ،ؽذًم ىمٌؾ سمف ٗمٜمليمٚمّ  سمام وي٠مُمرين ؽذًم ُمـ يٛمٜمٕمٜمل

: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٚمٞمٝم٤م              1 اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ وم٠مشم٤مين 

 كشمر سملم كأظمػّم  وًمٙمـ ومٞمف أٟم٧م قماّم  كأهن٤م ٓ :زم وم٘م٤مل ،اًمٜمقم قمغم قم٤مزم وأٟم٤م

 ،اًمٕمراق إمم ورضمٕم٧ُم  اًمث٤مين وم٤مظمؽمُت  ،اًمٕمراق إمم اخلروج وسملم إُمقر هذه

 .1شيمّلُمف طم٤مصؾ ٟمتٝمكإ

 داً جمدّ صٗمٝم٤من إمم إرضمققمف صمّؿ صم٤مٟمٞم٦م إمم اًمٕمراق هجرشمف 

 واعمج٤مهدات واًمٕم٤ٌمدة اًمٕمزًم٦م ذم اضمتٝمد اًمٕمراق إمم رضمققمف وسمٕمد»

 وم٤مشمح ٦مواعمٕمٜمقيّ  اًمٔم٤مهرّي٦م اًمٕمٚمقم أسمقاب ُمـ قمٚمٞمف اهلل ومتح كطمتّ  اًمنمقمّٞم٦م

                                                             

 .6ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت، أي٦م  .1

 اًمٕمّّلُم٦م قمٜمف ٟم٘مؾ. قدُمٗم٘م خمٓمقط ،إوم٤موؾ ُمـ فُ دريمتُ أ ُمـ ذم اًمٕم٤مـمؾ اًمزُمـ طمكم .1

 .اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن يمت٤مسمف ذم اًمٖمٓم٤مء: يم٤مؿمػ قمكم اًمِمٞمخ
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 اًمٕمّّلُم٦م واًمده أُمر صدر ،ٟمٕمؿ ُم٤مٟمح، واًمٙمامٓت اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ وُمٜمحف

 ،ُم٦ماعمت٘مدّ  ُمقرإ ذم اًمدظمقل ُمـ ُمٜمف يريده يم٤من عم٤م صٗمٝم٤منإ إمم سم٤مًمرضمقع

 ُمٜمف يريده يم٤من ٤مِمّ  ءر ذم يدظمؾ مل وًمٙمـ صٗمٝم٤منإ إمم ورضمع أُمره ُم٤م وم٤مُمتثؾ

 ّٓ  اًمٙمّلم ذم أطمدمه٤م ،درؾم٤من ًمف ويم٤من اخلقاّص  ُمـ جلامقم٦م اًمتدريس إ

 ُمـ مج٤مقم٦م اًمنميػ جمٚمًف ُمـ اؾمتٗم٤مد وىمد اًمٗم٘مف ذم وصم٤مٟمٞمٝمام ،اًمٗم٘مف أصقلو

 ة.قمديد داتجمٚمّ  ذم يمٚمامشمف قايدوم ُمـ اًمت٘مٓمقا ُم٤م ويمتٌقا زيـاعمؼمّ  اًمٕمٚمامء

 قمغم أٟمٗمًٝمؿ وشمّلوم٧م اجلامقم٦م ىم٤مُم٦م٢مسم ًمزاُمفإ قمغم اًمٌٚمدة أهؾ اضمتٛمع صمؿّ 

 كطمتّ  ؽذًم ممإ ُيٌٝمؿ ومٚمؿ ،طمٞمٚم٦مٍ  سمٙمؾِّ  ؽذًم إمم ٚمقاوشمقصَّ  ظمٚمٗمف ةاًمّمّل

 وهق سمف وُمْمقا ٦مداسمّ  وأريمٌقه ُمٜمٝم٤م وأظمرضمقه ٤مً يقُم داره سم٤مب قمغم اضمتٛمٕمقا

 ُمـ رضمع كطمتّ  ويٛمتٜمع إًمٞمٝمؿ يٕمتذر يزل مل ؽذًم وُمع رداء وٓ قمامُم٦م سمّل

 ؿِل ومقرمٰ  ،اعمققمٔم٦م جمٚمس إىم٤مُم٦م ُمـ وقمدهؿ سمام وأرو٤مهؿ اًمٓمريؼ تّمػٜمُم

 مجٞمع ُمـ اعمًجد ذم ٕمقنٛمُيت اًمٜم٤مس ويم٤من ،رُمْم٤من ؿمٝمر ذم ؽسمذًم

 قمجقسم٦مأ ويم٤من ،اؾمتٕمداده سمٛم٘مدار يمؾ   اخلٚمؼ ـمٌ٘م٤مت ُمٜمف واٟمتٗمع صٜم٤مفإ

 سمٕم٤ٌمرات ٤مُمْم٦مٖماًم اعمٓم٤مًم٥م وسمٞم٤من ػماًمتٕمٌ ورؿم٤مىم٦م اًمٌٞم٤من ّلوةطم ذم اًمٕمٍم

 ،٦ماًمٜمٞمّ  ظمٚمقص ذم ٟمٗمًف ُمـ يثؼ ٓ سم٠مّٟمف اً ُمٕمتذر ٤مً أيْم اًمققمظ كشمر صمؿّ  ٦م،ؾمٝمٚم

 .اخلقاّص  سمٌٕمض ُمٜمف ٟمتٗم٤معآ واٟمحٍم

]ُمًٕمقد ُمػمزا اسمـ ٟم٤مساًمديـ ؿم٤مه  اًمًٚمٓم٤من فمّؾ  اًمِم٤مهزاده إنّ  صمؿ

 ُمـ ًمف سمذلو رادةواإل واإلظمّلص ٦ماعمحٌّ  ًمف أفمٝمر ،صٗمٝم٤منإ وازماًم٘م٤مضم٤مري[ 

 صٗمٝم٤منإ ىمرى أؿمٝمر ُمـ اعمٜم٤مومع قمٔمٞمٛم٦م ىمري٦م ُمٜمٝم٤م لتاًمّ  إُمقال سئٟمٗم٤م
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 ُمـ ـيتٛمٙمّ  مل سمؾ ،ؽذًم ُمـ ٤مً ؿمٞمئ ي٘مٌؾ ومٚمؿ ،يمثػمة طئوؾم٤م ؽذًم ذم طووؾّم 

ّٓ  ُمّلىم٤مشمف  ومل روطمف ىمدس ًمٚمِمٞمخ زي٤مراشمف سمٕمض ذم واًمده ُمـ سم٠مُمر اتُمرّ  ةقمدّ  إ

 ُمِمٖمقًٓ  اراًمدّ  سمٞمقت ُمـ صٖمػم سمٞم٧م ذم ٤مً خمتٗمٞم صٗمٝم٤منإ ذم ىم٤مُمتفإ ةُمدّ  يزل

ّٓ  أطمد إًمٞمف يّمؾ ٓ ،واًمٓم٤مقم٤مت سم٤مًمٕم٤ٌمدات  .ظمقاٟمفإ إ

 وص٤مطم٥م اًمٚمٞمؾ ُمـًا ؿمٓمر كويٌ٘م اًمٚمٞم٤مزمأيمثر  يزوره اًمٕمّّلُم٦م وواًمده

 اًمٜمّم٤ميح ذم يمٚمامشمف سمٌٕمض وي٘مرٟمف اًمٌّلهم٦م هن٩م ُمـ وم٘مرات ًمف ي٘مرأ اًمؽممج٦م

 ذم ٛمقاٙمٚمّ ي امسمّ ور يفظمدّ  قمغم شمت٘م٤مـمر دُمققمف روطمف اهلل ىمدس واًمِمٞمخ واعمٕم٤مرف

 اًمؽممج٦م ص٤مطم٥م ويِمتٖمؾ داره ممإ اًمِمٞمخ يٛمض صمؿّ  اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اعم٤ٌمطم٨م

 .ـم٤مقم٤مشمف ػسمٛمقفمّ 

 أُمر ويم٤من أصّلً  اًمدٟمٞم٤م أُمقر ُمـ ءر ذم فيتٍّم  ٓ ةاعمدّ  ؽشمٚم ذم ويم٤من

ّٓ  ديٜم٤مراً  وٓ ٤مً درمه يٛمّس  ٓ ،اًمدار أهؾ إمم ُمقيمقًٓ  ُمٕم٤مؿمف  ي٠مظمذه يم٤من ُم٤م إ

 .1شسمٞمده راءًمٚمٗم٘م ويٕمٓمٞمف اًمدار أهؾ ُمـ

 شمّلُمٞمذه

اد احل٘مٞم٘م٦م ُمـ روّ  ٗمػمٌ همطمي قمٚمٞمف ذم رضمققمف إّول إمم إصٗمٝم٤من ضمٌؿ 

 ف.وُأصقًمذم قمٚمقم اًمٙمّلم و اًمٗم٘مف 

ّٓ جلامقم٦م  وسمٕمد رضمققمف اًمث٤مين إمم إصٗمٝم٤من ٓ يرى ًمٚمحْمقر قمٚمٞمف إ

 ويمذًمؽ قمٜمد هجرشمف اًمث٤مًمث٦م إمم اًمٕمراق. ُمـ اخلقاّص 

                                                             

 .اعمّمدر .1
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ّٓ قمدداً   ـ طمي قمٚمٞمف وُمٜمٝمؿ:ىمٚمٞمًّل ِمّ  ومل يْمٌط أرسم٤مب اًمؽماضمؿ إ

 ؿم٘مٞم٘مف احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗملـ 1

ذم اًمٜمجػ إذف أوان اسمتداء  رمحف اهلل شمٕم٤مممقمٜمده  تٚمٛمذُت شمىمد »ىم٤مل: 

ًمٕمّٛمل اًمٕمّّلُم٦م ذم  اًمٗمّمقلذم هٜم٤مك ًمٚمتحّمٞمؾ سمٛم٘مدار ُمـ يمت٤مب شمنّم 

 .1شإصقل، وىمٚمٞمؾ ُمـ قمٚمؿ اِلٞمئ٦م، وٟمٌذة ُمـ قمٚمؿ اعمٕم٘مقل

 ٦م.ػمزا حمّٛمدطمًلم اًمٜم٤مئٞمٜمل ص٤مطم٥م اعمدرؾم٦م إصقًمٞمّ اعمحّ٘مؼ اعمـ 1

: وواًمده اًمٕمّّلُم٦م يمت٥م اًمٜم٤مئٞمٜمل ذم شمرمجتف سمخّٓمف ذم ؿم٠من هذا إؾمت٤مذ

 واًمٌحر اًمٗمريد اعمحّ٘مؼ احلؼم ُمـ يم٤من واؾمتٗم٤مديت تٚمٛمذيشم ُمٕمٔمؿ وًمٙمـ»

ـْ  اًمقطمٞمد، اًمزاظمر  ،سمٕمديٚمف قمٞمٜمف شمرى أو ،سمٛمثٞمٚمف اًمزُم٤من يًٛمح نأ ىمّؾ  َُم

 اًمتٕمٚمٞم٘م٦م ص٤مطم٥م اًمت٘مل اعمحّ٘مؼ ؾمٌط ،حمّٛمدطمًلم اًمِمٞمخ اًمٕمّّلُم٦م ؿمٞمخل

 وقمٛمٚمف قمٚمٛمف ذم اً طم٤مئز ورأيتف دريمتفأ ُمـ ذم ويم٤من،  اعمٕم٤ممل قمغم اًمٙمؼمى

 وىمد ،اًمٕم٘مقل يٌٝمر ُم٤م ٦مواًمٜم٘مٚمٞمّ  ٦ماًمٕم٘مٚمٞمّ  اًمٕمٚمقم ذم سم٤مقمف وـمقل وورقمف وزهده

 اًمٗمٜمقن ذوي ُمـ يم٤من فٟمّ أ وُمع قمٛمره ُمـ إرسمٕملم يٌٚمغ ومل ؽذًم مجٞمع أيمٛمؾ

 قمذرشمف أسم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م واطمدٍ  يمؾِّ  ومٗمل ،سم٠مُمث٤مِلؿ اًمدهر يٕمٝمد نأ ىمّؾ  ذيـاًمّ 

 رُمقز ْمحيتّ  سمف اعمًٚمٙملم سملم ؽُمًٚم اِلٞمئ٦م قمٚمؿ ذم ًمف ويم٤من ومٞمف، واًمقطمٞمد

ّٓ  ِب٤م أظمؼمين لتاًمّ  شمّم٤مٟمٞمٗمف ُمـ يؼمز ومل ،ُمِمٙمّلهت٤م ويٜمحّؾ  إظم٤ٌمر  اًمٞمًػم إ

                                                             

جمداًمٌٞم٤من ذم شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع:  .1

 .، ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران16، صشمٗمًػم اًم٘مرآن
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 رهشمٌحّ  يمامل قمـ يٜمٌئ ُم٤م ومٞمف أودع وىمد ،ُمثٚمف يٕمٛمؾ مل يذاًمّ  شمٗمًػمه ُمـ

ـْ  ُمّم٤مديؼ أفمٝمر ُمـ  ويم٤من سم٤مقمف، وـمقل  وآًمف قمٚمٞمف أُمػماعم١مُمٜملم وصٗمف َُم

 ذم ظمرىوإُ ، 1اًمٙم٤مذم ذم طمدمه٤مأ اعمروّي  ٤مممهّ  ظمٓمٌتل ذم واًمًّلم ةاًمّمّل أومْمؾ

 ُمقاقمٔمف أصمرْت  وىمد :3شسمروّيتف إًمٞمف ويدقمق سمرؤيتف شمٕم٤ممم اهلل يذيّمر: »1اًمٜمٝم٩م

 ُم٤م واًمٕمقام اخلقاص ٟمٗمقس ذم اًمت٘مقى ُمـ صٌٝم٤من٢مسم إىم٤مُمتف ؾمٜمل ذم اًمِم٤مومٞم٦م

 يرهمٌٜمل ُم٤م اً ويمثػم ًمقًمده اًمقاًمد ُمـ يب ؿمٗمؼأ ضحيف ٟمقر ويم٤من ...يقصػ ٓ

 ووضمٝمٝم٤م اًمٕمّم٤مسم٦م طمّج٦م اًمٕمّّلُم٦م اًمٗم٘مٞمف واًمده سمح٨م ُمٕمف احلْمقر إمم وحيّثٜمل

 قمـ أرهم٥م يمٜم٧م لوًمٙمٜمّ ، اًمزيملىمّدس ّهه  حمّٛمدسم٤مىمر اًمِمٞمخ أىم٤م طمية اًمزاهر

 اًمٕمٔمٞمؿ اعمجٚمس ؽذًم ذم احلْمقر زم ٚمٞمؼي ٤مً ُمٌٚمٖم اًمٕمٛمر ُمـ سمٚمقهمل مًمٕمد ؽذًم

 أو قمنم شمًٕم٦م اسمـ أٟم٤م ويمٜم٧م ،اًم٤ٌمرزيـ اًمٕمٚمامء قم٤مفمؿأ حييه يم٤من ذياًمّ 

 ؽذًم وأطميين ُمٕمف سمحثف قمـ ومراق سمٕمد يقم ذات ظمذينأ أن إمم اًمٕمنميـ

 وأذه٥م روقمتل ؾمٙمـأ ُم٤م اًمّمٜمع مجٞمؾ ُمـ وأفمٝمر سمجٜمٌف وأضمٚمًٜمل اعمحي

 سمح٨م ٤مً مجٞمٕم ٟمحي اًمٗمراغ وسمٕمد سمحثف ؽذًم سمٕمد أطمي ٙمٜم٧ُم وم ،ظمجٚمتل

                                                             

، 116/ ص1ج. )فوصٗم٤مشم وقمّلُم٤مشمف اعم١مُمـ سم٤مب ،1ح ،573/ ص3: جاًمٙم٤مذم. 1

 (.ـمٌٕم٦م قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري

 .193 ٦مظمٓمٌ ،اًمٌّلهم٦م هن٩م. 1

 سم٤مب ،3ح ،95/ ص1ج :ٙم٤مذماًم ًمٞم٧ًم هذه اجلٛمٚم٦م ذم ظمٓم٦ٌم مه٤مم وًمٙمـ ورد ذم. 3

ريمؿ َُمـ»: هٙمذا( 39/ ص1ج) اًمٕمٚمامء جم٤مًم٦ًم  َُمٜمْٓمُِ٘مفُ  قِمْٚمِٛمُٙمؿْ  ذم دُ يزيَ و ُرْؤَيُتفُ  اهلُل شُمَذيمِّ

ٌُُٙمؿْ يُ و  .شقَمَٛمُٚمفُ  أظمرةِ  ذم َرهمِّ
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 يمت٤مب طمٞمٜمئذٍ  سمحثف قمٜمقان ويم٤من قمقامأ مخ٦ًم ُمـ ٤مً ىمريٌ ؽذًم واؾمتٛمرّ  واًمده

 ُمـ وؿم٤مهدت ،اخلٞم٤مرات إمم اعمٕم٤مـم٤مة ُمٌح٨م ُمـ سمحثف أدريم٧ُم  وىمد اًمٌٞمع

 قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمروع وشمٗمريع اعمٕم٤مُمّلت ىمقاقمد شمٜم٘مٞمح ذم سم٤مقمف وـمقل ووم٘م٤مهتف رهشمٌحّ 

 يٙم٤مد ٓ ُم٤م وهن٤م١مسمِم وىم٤مشمفأ واؾمتٖمراق اًمٕمٔمٛمك اًمري٤مؾم٦م ؽسمتٚم تّلئفاسم ُمع

 ويمثرة سم٤مٕؾمح٤مر وُمٜم٤مضم٤مشمف دههتجّ  ويم٤من ،رهشمذيمّ أ ُمٝمام قمٜمف قمجٌل يٜم٘مض

 .1شاًمرواد اجل٤ٌمل ويزيؾ اًم٘مقاد اًم٘مٚمقب ي٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م سمٙم٤مئف

صمّؿ »ىم٤مل ذم شمرمج٦م طمٞم٤مشمف:  ـ ٟمجٚمف أسمقاعمجد اًمِمٞمخ حمّٛمدرو٤م اًمٜمجٗمل3

ذيٕم٧م يمت٤مب  ىّٞمدي اًمقاًمد واًمِمٞمخ ومتح اهلل اعمٕمروف سمآىم٤مقمغم ؾم طميُت 

 .1شاًمِمٞمخ اعمرشم٣م... وشمٗمًػم اًم٘مرآن قمغم ؾمّٞمدي اًمقاًمد رؾم٤مئؾو اًمٗمّمقل

ٟمجؾ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ  (1337-1181) اًمّديــ اسمـ أظمٞمف اًمِمٞمخ ضمّلل4

 اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مينحمّٛمدشم٘مل آىم٤م

كم اعمٕمروف اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمدقم 3ـ أظمق زوضمتف اًمًّٞمد حمّٛمدضمقاد5

                                                             

شمرمج٦م اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل سمخّٓمف اًمنميػ اعمقضمقدة قمٜمد طمٗمٞمده آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر  .1

. صمّؿ ـمٌٕم٧م 435-437/ ص5: جأراء اًمٗم٘مٝمٞم٦موىمد ـمٌٕمتٝم٤م ذم يمت٤ميب  .اًمٜم٤مئٞمٜمل

و  113، اًمٕمدد اًمث٤مين: صيمت٤مب ؿمٞمٕمفُمـ دون آؾمتٞمذان ُمٜمل وٓ ُمـ طمٗمٞمده ذم 

114. 

 .164و  163: صآل اًمرؾمقل ـمريؼ اًمقصقل إمم أظم٤ٌمر .1

شم٤مريخ ، ـمٌٕم٦م اعمرقمٌم: و119: صشمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾراضمع شمرمجتف ذم يمت٤مب  .3

ًمألؾمت٤مذ ضمّلل اًمّديـ  114، جمّٚمد اسمٜمٞمف وقمامرات، ومّمؾ شمٙم٤مي٤م و ُم٘م٤مسمر: صصٗمٝم٤منإ
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 اًمّمدر اًمٕم٤مُمكمش آىم٤مجمتٝمد»سمـ

 ـ اًمِمٞمخ طمًـ اًمتقينيم٤مين6

ومٚمزُم٧م ذًمؽ اعمجٚمس اًم٤ًمُمل »ُم٦م: وىمد ُمّر يمّلُمف ذم أّول هذه اعم٘مدّ 

 .1شووافم٧ٌم قمٚمٞمف

 ـ اعمّّل زيـ اًمٕم٤مسمديـ اًمٜمخٕمل اًمگقگدي اًمگٚمپ٤ميگ٤مين7

وُمٜمٝمؿ: ؿمٞمخل إجمد وؿم٘مٞم٘مل : »ُمّم٤ٌمح اًمٓم٤مًمٌلمىم٤مل ذم رؾم٤مًمتف 

اًمٗمٝمؿ اًم٘مقيؿ، واًمذهـ اعمًت٘مٞمؿ، واًمتح٘مٞمؼ اًمرؿمٞمؼ، واًمتدىمٞمؼ  ذواعمٛمّجد، 

٤مٟمٞم٦م، سم٤مًمًٕم٤مدات اخل٤مّص٦م اًمرسمّ  ز٦م، واًمٗم٤مئ٤مٟمٞمّ اًمٕمٛمٞمؼ، اًمٕم٤مرف سم٤معمٕم٤مرف احل٘مّ 

اًمٕم٤ممل اًمّرسم٤مين واًمٗم٤موؾ اًمّمٛمداين، اخل٤مزم قمـ اًمٖمّش واعملم، اًمِمٞمخ 

ًمتٗمًػم حمّٛمدطمًلم...، وم٢ميّن ىمد طميُت جمٚمس اعمذايمرة ُمٕمف ذم اًمٙمّلم وا

قمٚماًم  واعمٕم٘مقل. ويمٜم٧ُم ُأص٤مطمٌف هم٤مًم٤ًٌم ذم ظمٚمقاشمف وُمٜمٗمرداشمف. أٟمتٗمع ُمٜمف

 .1شوقمٛمًّل يمثػماً 

 ـ اًمِمٞمخ قمكم حمّٛمد اًمٜمجػ آسم٤مدي8

ُمـ شمّلُمٞمذ أظمقٟمد اعمّّل طمًٞمٜم٘مكم اِلٛمداين واًمقاىمػ ًمٌٕمض يمت٥م 

يمام  اعم١مًّمػ يٜم٘مؾ اًمرواي٦م قمـو ٜمجػ إذفاًم٦م ذم ٦م اًمتًؽميّ ٦م ًمٚمحًٞمٜمٞمّ اخلٓمٞمّ 

                                                                                                       
 .اِلاميل

 .9راضمع صٗمح٦م  .1

 .184/ ص3: جداٟمِمٛمٜمدان گٚمپ٤ميگ٤من .1



 13  ....................... طمٗمٞمد اعم١مًّمػ  متٝمٞمد سم٘مٚمؿ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل

 .1ورد ذم اًمًٌٞمؾ اجلدد

 1اًمًّٞمد حمّٛمد اعمقؾمقي اِلرؾمت٤مين اإلصٗمٝم٤مينـ 9

 شمّمحٞمح

ذم شمرمج٦م اعمػمزا  3ذيمر اًمِمٞمخ اعمػمزا حمّٛمدقمكم اعمٕمّٚمؿ احلٌٞم٥م آسم٤مدي

اسمـ  ،ُملم اًمدوًم٦مأاسمـ قمٌداهلل ظم٤من  ،حمّٛمد ظم٤من ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م اإلصٗمٝم٤مينقمكم

شمتٚمٛمذ قمغم اعمؽمضمؿ ّٛمدطمًلم ظم٤من صدرإقمٔمؿ اإلصٗمٝم٤مين، أّٟمف احل٤مضمل حم

ًمف ذم اًمٜمجػ إذف ويمت٥م شم٘مرير دروؾمف وىمد ـمٌع وًمده اًمِمٞمخ ِب٤مءاًمديـ 

 صدر اًمنميٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م ـمٝم٤مرة هذا اًمت٘مرير ُمع شم٘مريرات ٟمٗمًف.

إمم رمح٦م اهلل ذم يقم اخلٛمٞمس  شمقذّم  ُمع أّن قمكم حمّٛمد ظم٤من ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م

ي اعمؽمضمؿ ًمف ُمع أّن ضمدّ ،  هـ1176اًمث٤مُمـ ُمـ ؿمٝمر ذي احلج٦م احلرام ؾمٜم٦م 

ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يًتٗمٞمد ، هـ 1183ورد ذم اًمٜمجػ إذف طمدود ؾمٜم٦م 

 سم٠مرسمع ؾمٜملم ىمٌؾ ورود ضمّدي سم٤مًمٜمجػ إذف ُمـ ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م اعمتقرّم 

 دروؾمف ويمت٥م شم٘مريرات سمحقصمف؟!

يٛمٙمـ أن يًتٗمٞمد وًمده اًمِمٞمخ ِب٤مءاًمديـ صدراًمنميٕم٦م ُمـ  ،ٟمٕمؿ

                                                             

، اًمٕمدد اًمث٤مين: قمٚمقم احلدي٨مردوسم٤مدي، جمٚم٦م اًمًٌٞمؾ اجلدد ًمٚمِمٞمخ حمّٛمدقمكم إ .1

 .135ص

 .ًمٚمِمٞمخ رطمٞمؿ اًم٘م٤مؾمٛمل 356: صذح جمٛمققمف گؾ .1

 .1314/ ش1111/ ص6: جُمٙم٤مرم أصم٤مر .3
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 اًمدوًم٦م، واهلل اًمٕم٤ممل.ٓ واًمده قمكم حمّٛمد ظم٤من ٟمٔم٤مم  ،اعمؽمضمؿ ًمف

 شم٠مًمٞمٗم٤مشمف

 جمداًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنـ 1

اًمٔم٤مهر أّٟمف يمتٌف ذم أّي٤مم قم٤ٌمدشمف ذم اًمٜمجػ إذف ويِمتٛمؾ قمغم 

٦م ومخًلم صٗمح٦م ٤مئًّل ذم ُمؾمقرة احلٛمد ُمٗمّّم قمنم، وشمٗمًػم  لُم٤مت اإلصمٜماعم٘مدّ 

ثر صمٜمل وقمنميـ آي٦م ُمٜمٝم٤م وم٘مط ذم جمٚمٍد يمٌػٍم وذم أيماؾمقرة اًمٌ٘مرة ذم وشمٗمًػم 

 ٦م ومخًلم صٗمح٦م.ئُمـ ؾمّتام

صٗمح٦م  313سمٓمٝمران ذم  1313ـمٌع ّٕول ُمّرة قمغم احلجر ؾمٜم٦م وىمد 

اًمًّٞمد حمّٛمدشم٘مل  ػوحتريره قمـ ظمط اعم١مًمِّ  ُمع أظمٓم٤مء يمثػمة. ىم٤مم سمٓمٌٕمف

 اعمقؾمقي اخلقاٟم٤ًمري.

ػ سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل احل٤مج ُمع شمرمج٦م اعم١مًمّ  1317وـمٌع صم٤مٟمٞم٤ًم ذم ؾمٜم٦م 

 .إلصٗمٝم٤مينآىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل ا

٦ماإلؾمّلم واعمًٚمٛملم اًمِمٞمخ حمّٛمد پ٤ميمتچل ُمـ وـمٌع صم٤مًمث٤ًم سمتح٘مٞمؼ طمجّ 

 ذم ـمٝمران. 1438ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمّلُمٞم٦م ذم ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م ؾمٜم٦م 

وـمٌع راسمٕم٤ًم سمٜمٗمس اًمتح٘مٞمؼ ُمـ ُم١مؾم٦ًم ؿمٛمس اًمْمحك اًمث٘م٤مومٞم٦م ؾمٜم٦م 

 سمٓمٝمران. 1434

ذ اًمًّٞمد وـمٌٕم٧م شمرمجتف إمم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م سم٘مٚمؿ اًمٕمّّلُم٦م اعمحّ٘مؼ إؾمت٤م

ىمؿ  ،ُمٜمِمقرات داراًمتٗمًػم شمقؾمط 1433ؾمٜم٦م  ُمٝمدي احل٤مئري اًم٘مزويٜمل

 اعم٘مدؾم٦م.
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ىمد يمت٥م ذم اًمتٗمًػم ُم٤م ًمق  ىمّدس اهلل ّههويم٤من »ىم٤مل اًمًّٞمد طمًـ اًمّمدر: 

ّٓ جمّٚمد ذم ُم٘مّدُم٤مت  شمّؿ ًمٙم٤من اجل٤مُمع ًمٕمٚمقم اًم٘مرآن، ًمٙمٜمّف مل خيرج ُمٜمف إ

 .1شاًمٌ٘مرة 1اًمتٗمًػم، وشمٗمًػم اًمٗم٤محت٦م وأيمثر

 و احلٛمد ؾمقرة ومّن  قمزًمتف أّي٤مم وذم»وىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: 

 اًمٕمٚمقم سملم ٤مً ضم٤مُمٕم اً شمٗمًػم ،اعمجٞمد اًم٘مرآن ُمـ اًمٌ٘مرة ؾمقرة ُمـ آي٦م 11

 ٟم٤مومع شمٗمًػم ٤مس،اًمٜمّ  سملم ُمتداول يرانإ ذم ـمٌع ىمد ،واًمٕمروم٤مٟمّٞم٦م اًمٔم٤مهرّي٦م

 .3شطمًٜم٦م دئومقا قمغم حمتقي

از ُمّمٜمّٗم٤مت اوؾم٧م »ًمٗم٤مرؾمٞم٦م: ُم٤م ٟمّّم٦م سم٤م ٤مس اًم٘مٛمّل وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌّ 

گِم٧م ضم٤مُمع سمًٞم٤مرى از قمٚمقم ىمرآن يک جمّٚمد در شمٗمًػم يمف اگر مت٤مم ُمك

 .4شگِم٧مُمك

وىمد وصػ طمٗمٞمده آي٦ماهلل اًمِمٞمخ جمداًمديـ اًمٜمجٗمل هذا اًمتٗمًػم سم٠مّٟمف 

إيّن ؾمٛمٕم٧ُم سمٕمض إقمّلم ي٘مقل:  كطمتّ »ومريد ذم سم٤مسمف ووم٤مئؼ قمغم أشمراسمف وىم٤مل: 

دطمًلم اًمٜمّجٗمّل اإلصٗمٝم٤ميّن، ٓ ٟمحت٤مج إمم شمٗمًػٍم ًمق شمّؿ شمٗمًػم اًمِّمٞمخ حمٛمّ »

 .5شوىمد صدق ذم ُم٘م٤مًمف هذا...ش آظمر

                                                             

 .آي٦م ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة وم٘مط 11ىمد ُمّر أّٟمف ومّن  .1

 .371/ ص5: جشمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ .1

 .، خمٓمقطاحلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م .3

 .519/ ص1: جومقائد اًمروقي٦م .4

 .633/ ص5: جصٗمٝم٤منإُمػماث طمقزه  .5
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ك ِب٤م واؾمتِمٗمل ِب٤م ٟمًخ٦م ظمّط اعم١مًّمػ ُمقضمقدة قمٜمدي أشمؼمّ  أىمقل:

وشم٘مّرسمف إمم اهلل  ٦م أهؾ اًمٌٞم٧مٗمف قمٜمد أئٛمّ عمرو٤مٟم٤م إقمت٘م٤مدًا سمٕمٚمّق رشم٦ٌم ُم١مًمِّ 

 شمٕم٤ممم.

ػ وقمٚمٞمٝم٤م متٚمؽ ١مًمِّ ؾمتٜمًخ٧م ُمـ ظمّط اعموهٙمذا شمقضمد ٟمًخ٦م أظمرى ا

 1ٟمجٚمف أيب اعمجد.

ؾمتٜمًخٝم٤م اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل سمخّٓمف اًمنميػ وهل اوشمقضمد ٟمًخ٦م صم٤مًمث٦م 

وأرؾمؾ  ُمقضمقدة قمٜمد طمٗمٞمده اًمٕمّّلُم٦م احلّج٦م اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمٜم٤مئٞمٜمل

 صقرة ُمٜمٝم٤م إزمَّ ُمِمٙمقرًا.

 وهق يمت٤مسمٜم٤م هذا، أصؾ اًمؼماءةـ 1

ذم أصؾ  ورأي٧م ًمف سمخّٓمف يمراريس»ىم٤مل اًمًّٞمد طمًـ اًمّمدر: 

 .1شاًمؼماءة

ة ًمٚمِمٞمخ حمّٛمدطمًلم ءأص٤مًم٦م اًمؼما»اًمٓمٝمراين:  كوىم٤مل اًمِمٞمخ آىم٤مسمزر

اإلصٗمٝم٤مين  طم٤مؿمٞم٦م اعمٕم٤مملاسمـ اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اسمـ اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل ص٤مطم٥م 

، واًمٜمًخ٦م ٟم٤مىمّم٦م شمقضمد قمٜمد وًمده أيب اعمجد 1338اًمٜمجٗمل اعمتقرم ِب٤م ؾمٜم٦م 

                                                             

ه٤مى ظمٓمك يمت٤مسمخ٤مٟمف ه٤مدى ٟمجٗمك )اصٗمٝم٤من(، اعمٓمٌققم٦م ذم راضمع ومٝمرؾم٧م ٟمًخف .1

 .سم٘مٚمؿ اًمٕمّّلُم٦م اًمًّٞمد أمحد احلًٞمٜمل اإلؿمٙمقري 333/ ص1: جاوراق قمتٞمؼ

 .371/ ص5: جشمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ .1



 17  ....................... طمٗمٞمد اعم١مًّمػ  متٝمٞمد سم٘مٚمؿ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل

 .1شاًمِمٞمخ آىم٤م رو٤م اإلصٗمٝم٤مين

ّمؾ إًمٞمٜم٤م وًمٙمـ اًمٜمًخ٦م اًمٜم٤مىمّم٦م شمػ مل اعم١مًمِّ ٟمًخ٦م ظمّط  أىمقل:

سمؾ  ،ًمٙمـ ٓ سمقاؾمٓمتف ،اعمقضمقدة قمٜمد ٟمجٚمف اًمِمٞمخ أيب اعمجد وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م

 سم٤مًمقؾم٤مئط إظُمرى.

 رؾم٤مًم٦م ذم وضمقه إقمج٤مز اًم٘مرآن ـ3

ًم١مًم١مة ذيمره٤م ٟمجٚمف أسمقاعمجد ًمٚمًّٞمد قمٌداهلل صم٘م٦ماإلؾمّلم ذم يمت٤مسمف 

 .1اًمّمدف ذم شم٤مريخ اًمٜمجػ

 .3شم٤مريخ اصٗمٝم٤منري ذم يمت٤مسمف ويمام ذيمره٤م إٟمّم٤م

 ذح ذايع إطمٙم٤ممـ 4

ًم١مًم١مة اًمّمدف ذيمره ٟمجٚمف أسمقاعمجد ًمٚمًّٞمد قمٌداهلل صم٘م٦ماإلؾمّلم ذم يمت٤مسمف 

 .4ذم شم٤مريخ اًمٜمجػ

 .5شم٤مريخ اصٗمٝم٤منويمام ذيمره إٟمّم٤مري ذم 

                                                             

 .454/ سم٤مًمرىمؿ 114/ ص1: جاًمذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م .1

ُمـ اًمٜمًخ٦م اعمخٓمقـم٦م سمخّط أيب اعمجد  131: صاًمّمدف ذم شم٤مريخ اًمٜمجػ ًم١مًم١مة .1

 .ُمـ اعمٓمٌققم٦م 116وص

 .96/ ص3: جشم٤مريخ اصٗمٝم٤من .3

ُمـ اًمٜمًخ٦م اعمخٓمقـم٦م سمخّط أيب اعمجد  131: صًم١مًم١مة اًمّمدف ذم شم٤مريخ اًمٜمجػ .4

 .ُمـ اعمٓمٌققم٦م 116وص

 .139/ ص1: جشم٤مريخ اصٗمٝم٤من .5
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 رؾم٤مًم٦م ذم أصقل اًمٕم٘م٤مئدـ 5

وًمف ُم٤م أُمّله قمغم سمٕمض أوم٤موؾ شمّلُمذشمف ذم »ىم٤مل اًمًّٞمد اًمّمدر: 

 .1شف وأصقل اًمٕم٘م٤مئداعمٕم٤مر

سمٞم٤من ؾمٌؾ اِلداي٦م ذم ذيمر أقم٘م٤مب وذيمره٤م اًمًّٞمد اعمٝمدوي ذم يمت٤مب 

 .1ص٤مطم٥م اِلداي٦م ي٤م شم٤مريخ قمٚمٛمك و اضمتامقمك اصٗمٝم٤من در دو ىمرن اظمػم

 رؾم٤مئؾ ذم اًمٗم٘مف وإصقلـ 6

وًمف يمت٤مسم٤مت ذم اًمٗم٘مف وإصقل مل »ىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: 

 .3شدةشمٔمٝمر ُمـ اعمًقّ 

 .4ٟم٘م٤ٌمء اًمٌنمراين ذم وذيمره٤م اًمٓمٝم

 شمّمحٞمح

 ة اًمٜمجٗمٞم٦مذح اًمدرّ ـ 

ديف اًمٓمٝم٤مرة ذم جمٚمّ ف ٞمًمإهذا اًمٙمت٤مب  5ٟمت٥ًم ذم سمٕمض اًمٗمٝم٤مرساىمد 

                                                             

 .371/ ص5: جشمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ .1

سمٞم٤من ؾمٌؾ اِلداي٦م ذم ذيمر أقم٘م٤مب ص٤مطم٥م اِلداي٦م ي٤م شم٤مريخ قمٚمٛمك و اضمتامقمك  .1

 .95/ ص3: جدر دو ىمرن اظمػم

 .، خمٓمقطاحلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م .3

 .539/ ص1: جٟم٘م٤ٌمء اًمٌنم .4

ٟمًخف ظمّٓمك يمت٤مسمخ٤مٟمف آي٦ماهلل ؾمٞمّد ُمّمٓمٗمك صٗم٤مئك ظمقاٟم٤ًمرى اهدائك  1533ومٝمرؾم٧م  .5

شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ رو٤م  1117ؿمامره  ، جمٛمققمف341ص :اهدائك سمف آؾمت٤من ىمدس روقى
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ـّ اًمّمحٞمح أهّنام شم٠مًمٞمػ حمّٛمدطمًلم سمـ حمّٛمدسم٤مىمر أراين  واًمّمّلة، وًمٙم

إصداف احل٘مٗمٞم٦م ذم واؾمؿ اًمٙمت٤مب ، هـ 1143اًمٙم٤مؿم٤مين اعمقًمقد طمدود 

.، وسم٤مجلٛمٚم٦م هذا آذح اًمدّرة اًمٜمجٗمٞم٦ّم  1ٟمت٤ًمب همػم شم٤ممٍّ

 ىم٤مًمقا ومٞمف:

ـ ىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف إيمؼم آي٦ماهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل آىم٤م اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين 1

 أنّ  : وُمٜمٝم٤م»( سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم سمٕمض طم٤مٓت أظمٞمف اعمؽمضمؿ ًمف: 1161-1331)

 يم٤من أّٟمف ـ مج٤مقم٦م قمٜمدٟم٤م و ـ أظمؼمين صمراه ـم٤مب حمّٛمدطمًلم اًمِّمٞمخ اعمرطمقم، أظمل

حرا وىم٧م ذم ًّ  اً ٟمقر سمٍمه قمٜمد وُيٚمق أُمػماعم١مُمٜملم ًمزي٤مرة اً ؾم٤مئر ًم

 سم٘مراءة اؿمتٖم٤مًمف طم٤مل اًمّري٤مو٦م ُمّدة ذم ًمف ؽذًم يم٤من و اًمْمقء، قمـ سمف يًتٖمٜمل

 1.اًمٜمّقر آي٦م

 حمّٛمدطمًلم اًمِّمٞمخ ؿملم، يمّؾ  ُمـ اعمٜمّزه اعمرطمقم أظملُمع  يمٜم٧ُم  :وُمٜمٝم٤م

 اًمّزُم٤من طم٥مص٤م يسمٛمقٓ ٤مً ُمًتٖمٞمث اًمًٝمٚم٦م ُمًجد ذم يقم ذات صمراه اهلل ـم٤مب

 ٟم٤مداين اإذ اعمًجد، وؾمط ذم هق ويم٤من ٤ماًمّزاوي ذم ويمٜم٧ُم  اًمٗمداه ًمف روطمل

 واهلل، ٓ: ىمٚم٧ُم  اًمّرضمؾ؟ هذا رأي٧َم  ُم٤م: زم ىم٤مل إًمٞمف ىمرسم٧ُم  ومٚماّم  واؾمتٕمجؾ،

                                                                                                       
 .إؾمت٤مدي

، ًمٚمٛمحّ٘مؼ اًمِمٞمخ ُمٝمدي ششمّمحٞمح اٟمت٤ًمب يک يمت٤مب»ذم هذا اعمج٤مل راضمع ُم٘م٤مًم٦م:  .1

 .اًم٤ٌمىمري اًمًٞم٤مين
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 أن اًمٗم٘مٞمف اًمتًؽمّي  قمغم ؾمّٞمد احل٤مج إضمّؾ، اًمٕم٤ممل ؾمّٞمدي أنّ  أظمؼمين: ىم٤مل

 1.أظمؼم يمام إُمر يم٤من اًمٜمّجػ إمم ورضمٕمٜم٤م أصٌحٜم٤م ومٚماّم  سم٤مًمٜمّجػ، شمقذّم 

 ُمًجد ذم اًمٜمّقر طمٚمؾ ُمـ اهلل ًمًٌفأ اعمؼمور اعمرطمقم ُمع يمٜم٧م أيّن  :وُمٜمٝم٤م

 ٤مً ؾم٤ميمٜم ٤مً ص٤محل اً قم٤مسمد رضمّلً  ُمٕمٜم٤م ويم٤من اًمنمقمّٞم٦م، سم٤مًمّري٤مو٤مت ُمِمٖمقٓ اًمًٝمٚم٦م

 ؽذًم ـمٚمع اإذ اًمًحر وىم٧م إرسمٕم٤مء ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا احلجرات، سمٕمض ذم

 سمرضمٚمف يريمض ويم٤من أدريمٜمل اًمّزُم٤من ص٤مطم٥م ي٤م: لوي٘مق احلجرة ُمـ اًمّرضمؾ

ّٓ  ،ؽذًم سمٕمد رأيتف وُم٤م اعمًجد ُمـ ظمرج طمّتك ٤مً ُمًتٖمٞمث ٤مً طم٤مومٞم ٤مً هيٕم ويٛمٌم  إ

 سمحرم ٤مً ُمًتٖمٞمث إذف اًمٜمّجػ ذم يقم ذات هآر أّٟمف أظمؼمين اعمرطمقم أظمل أنّ 

ـّ  قمٜمف، هم٤مب صمؿّ ، قمٚمٞمف ؾمّلُمف و اهلل صٚمقات أُمػماعم١مُمٜملم  ضم٤ملسمر أحلؼ ىمد أّٟمف وفم

 1.اًمٖمٞم٥م

 سم٤م 1183 ؾمٜمف در: گقيد ]صٗمٝم٤مينإلا لٜمجٗماًم آىم٤م[ وم٘مػم ُم١مًّمػ وُمٜمٝم٤م:

 ُمنّمف ؾم٤مُمره زي٤مرت سمف :حمّٛمدطمًلم ؿمٞمخ طم٤مج آىم٤مى ُمرطمقم سمرادرم

 اؾمتٗم٤موف ُم٘مّدؾمف ٟم٤مطمٞمف از يمف ًمدٟمّٞمف قمّٚمّٞمف ومٞمقو٤مت ايمت٤ًمب از سمٕمد ،ؿمدم

 چقن ،ٟمٛمقديؿ طمريم٧م ؾم٤مُمره از اذف ٟمجػ سمف ُمراضمٕم٧م ىمّمد سمف ،ؿمد

 ٟمج٤مت از و يمرديؿ گؿ را راه ،ؿمديؿ دور ؾم٤مُمره از ومرؾمخ يؽ ري٥مىم

ـّ  سمف ؿمخَم اصمٜم٤م ايـ در ؿمديؿ، ُم٠ميقس  قمرسمك ُم٤مدي٤من ؾمقار ؾم٤مًمف چٝمؾ ؾم
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 از اىؿمّٛمف راه اصمٜم٤مى در و ٟمٛمقدٟمد، اطمْم٤مر و ٟمدا اؾمؿ سمف را داقمٞم٤من سمقدٟمد،

 ؾمقار آن ٟم٤مگٝم٤من ومرُمقد،ُمك سمٞم٤من اخلٓم٤مب ومّمؾ و ُمٜم٤مي٤م قمٚمؿ از و ُمٙمٜمقٟم٤مت

 چقن و اًمّدضمٞمؾ، هذا: ومرُمقدٟمد و ٟمٛمقدٟمد اؿم٤مره و رومتٜمد سم٤مٓ ظم٤ميمك فشمپّ  رسم

 ُمٜمزل سمف رومتٞمؿ راه ىمدم چٜمد چقن ؿمدٟمد: هم٤مي٥م ٟمٔمر از ؿمدٟمد هازير شمؾ از

 1.آورديؿ ضم٤م سمف ؿمٙمر ؾمجده رؾمٞمديؿ، دضمٞمؾ

 اًمِّمٞمخ ،ؿملمٍ  يمؾِّ  قمـ اعمٜمّزه اعمرطمقم وأظمل يمٜم٧ُم  وىمد وُمٜمٝم٤م:

 ُمِمٖمقًٓ  إذف اًمٜمّجػ ذم إّي٤مم ؾمقاسمؼ ذم صمراه اهلل ـم٤مب حمّٛمدطمًلم

 ذم ومتنّمومٜم٤م رأى، ُمـ ّه  إمم اًمتنّمف إمم ٟمٔمرٟم٤م وم٤ًمٟمح اًمنّمقمّٞم٦م، سم٤مًمّري٤مو٦م

 ذم أظمل ُمع ومتنّموم٧م اًم٘مٚمقب، اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م ُمع اًمنميػ اعمٙم٤من ؽذًم

 اًمّزُم٤منو اًمٕمٍم ص٤مطم٥م سمٛمقٟٓم٤م ٤مً ُمًتٖمٞمث اعمٓمّٝمرة اًمّنداب ذم اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م

ّٓ  إًمف ٓ» سمٙمٚمٛم٦م اًمّناج ذيمر و اجلامدات شمًٌٞمح ومًٛمٕمٜم٤م، قمٚمٞمف اهلل صٚمقات ش اهلل إ

ٜم٦م، وم٠مظمذين ًّ  رزىمتؿ: »ـ  اًمّٔم٤مهرة سم٤مًمٕملم أره وملـ  ي٘مقل ٤مً ؿمخّم ومًٛمٕم٧ُم  اًم

 ُمـ وٟمٌذة اعمٖمّٞم٤ٌمت سمٌٕمض أظمؼمٟم٤م صمؿّ  ،سم٤مًمٕمٞم٤من ٟمِم٤مهد صمؿّ  ،شاًمٕمروم٤من ذوق

 هذه إمم سم٤مًمّرضمقع ُمقر٠مُم أيّن  قمروم٧ُم  صمؿّ  ،اخلٓم٤مب وومّمؾ واًمٌّلي٤م اعمٜم٤مي٤م قمٚمقم

 أظمل وص٤مر اًمٜمٌقّي٦م إطمٙم٤مم وسمٞم٤من اًمنمقمّٞم٦م اخلدُم٤مت ًمٌٕمض اًمٌّلد

 .1شاًمٕم٤مًمٞم٦م اعم٘م٤مُم٤مت ًمتٙمٛمٞمؾ اعمنّموم٦م اعمِم٤مهد ؽشمٚم ذم سم٤مًمٌ٘م٤مء اً ُم٠مُمقر
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ـ وىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف إصٖمر وشمٚمٛمٞمذه إيمؼم احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل ذم 1

واًمٌحر اعمحٞمط، واحلؼم اًمقىمٞمط، هق اًمِمٞمخ اًم٤ٌمرع، وإّيد اجل٤مُمع، »ؿم٠مٟمف: 

واًمٕم٘مؾ اًمًٌٞمط، واًمٕمدل اًمقؾمٞمط، ؾمٚمٞمؾ إجم٤مد، اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤ممل اًمٕمامد، اًمٗم٘مٞمف 

اًمٜمٌٞمف، اًم٤ًمُمل اًمقضمٞمف، اًمزاهد اًمٕمٗمٞمػ، واًمٕمٚمؿ اًمٖمٓمريػ، واًمٕمٞمٚمؿ 

اًمٕمريػ، واًمٕمٜمٍم اًمّٚمٓمٞمػ، ظم٤مشمؿ اعمجتٝمديـ، وأقمٚمؿ اعمت٘مّدُملم واعمت٠مظّمريـ، 

ًّ ورئٞمس احلٙمامء اعمت٠مِل  دٟمسٍ  ٤مًمٙملم، اعمٝمّذب ُمـ يمؾِّ لم، ويمٝمػ اًمٕمروم٤مء اًم

ٞم٘مل واسمـ أُّمل اًمِمٞمخ حمّٛمدطمًلم اإلصٗمٝم٤مين ُمقًمدًا، ٘م، أظمل وؿموؿملمٍ 

... . ذم طمٔم٤مئر اًم٘مدس ُم٘م٤مُمف، وطمنمه ُمع ُمقاًمٞمف ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مأقمغم اهلل واًمٖمروّي ُمدومٜم٤ًم 

رًا أصقًمّٞم٤ًم طمٙمٞماًم ُمتٌحّ صم٤ًم، قم٤معم٤ًم يم٤مُمًّل، وم٘مٞمٝم٤ًم حمدّ  رمحف اهلل شمٕم٤ممميم٤من  :وسم٤مجلٛمٚم٦م

قمديؿ اًمٜمٔمػم ذم زُم٤مٟمف ذم اًمٗم٘مف وإصقل واحلدي٨م  ،زاهدًا، ضم٤مُمٕم٤ًم ُم٤مهراً 

واعمٕم٤مين، ووم٘مٞمد اًمٕمديؾ ذم أواٟمف ذم احلٙمٛم٦م واًمٙمّلم واًمتٗمًػم واًمٕمروم٤من 

، مل يٌٍم سمٛمثٚمف قملم اًمزُم٤من ذم مجٞمع ُم٤م يٓمٚمٌف إٟم٤ًمن اًمٕملم ُمـ قملم واًمري٤ميّض 

ء اعمٕم٘مقل واعمنموع، وأزيمٞم٤مء ٟمٌّلء إصقل ُمـ أضمّّلء قمٚمام ،اإلٟم٤ًمن

 طمؼمٍ  ٤مد قمغم يمؾِّ ٤مد، وومٝمٛمف اعمتقىّمد اًمٜم٘مّ واًمٗمروع، ُمت٘مّدُم٤ًم سمِمٕمٚم٦م ذهٜمف اًمقىمّ 

ؾمت٤مد، وُمتٗمٜمّـ ُمرشم٤مد: قمٔمٞمؿ اِلٞم٦ٌم، ومخٞمؿ اِلٞمئ٦م، رومٞمع اِلّٛم٦م، هيع أ ُمتٌّحرٍ 

٦م، قم اًمديٜمٞمّ احلّٛم٦م، ضمٚمٞمؾ اعمٜمزًم٦م واعم٘مدار، ضمزيؾ اعمقه٦ٌم واإليث٤مر، ضم٤مُمٕم٤ًم ًمٚمٕمٚم

٦م، واىمٗم٤ًم قمغم هائر يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ إهار اًمٕمروم٤مٟمٞمّ  ،٦مقم٤مروم٤ًم سم٤معمٕم٤مرف اًمٞم٘مٞمٜمٞمّ 

اًم ذم ومٜمقن اًمٗم٘مف ومٜم٤مٟمٞم٦م، ُمٕمّٚماًم ذم ُمْم٤مُمػم اًمٖمرائ٥م ُمـ اًمٕمٚمقم، ُمًٚمّ إ

ؾمقم، قم٤مدم اًمٕمديؾ ذم إرؿم٤مد اخلّلئؼ سمحًـ وإصقل واًمتٗمًػم واًمرّ 
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واحل٘م٤مئؼ سمٚمٓمػ اًمت٘مرير.  مم احلّؼ اًمتٗمًػم، ووم٤مىمد اًمٌديؾ ذم هداي٦م اخلٚمؼ إ

صمف همػم اإلُم٤مُم٦م واًمٕمّمٛم٦م ُم٤م أراد، وضمٕمٚمف طمّج٦م قمغم ىم٤مـم٦ٌم ذي ورّ ومًٌح٤من اًمّ 

 .1شإجم٤مداًمٕمٚمامء  قمٍٍم  اًمٌنم ذم يقم اعمٞمٕم٤مد، وٟمّمٌف قمٚماًم ي٠مشمّؿ سمف ذم يمؾِّ 

 اًمٕم٘مد هذا واؾمٓم٦م: »ـ وىم٤مل ٟمجٚمف أسمقاعمجد اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمرو٤م3

 اًم٤ًمـمع واًمٌدر اًمٕم٤مـمرة اخلٛمٞمٚم٦م هذه ٟمقر ،داعمرٟمَّ  حراًمٌ هذه وضمقهرة اعمٜمّْمد

 ومْمٞمٚم٦مٍ  سمٙمؾِّ  وأوٓهؿ وُمرشم٦ٌم ٤مً طمًٌ أقمّلهؿ ،اًمزاهرة إٟمجؿ هذه سملم ٟمقره

 سمٞم٧م اًمقٓدة ذم صم٤مٟمٞمٝمؿ يم٤من وإن واًمٕم٤ٌمدة واعمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ ذم أّوِلؿ ،وُمٜم٘م٦ٌمٍ 

 ظم٤مشمؿ وومّص  ُمٗم٤مظمرهؿ شم٤مج دّرة اعمِمٞمد، اًمٍمح ؽذًم ودقم٤مم اًم٘مّمٞمد ؽذًم

 اإلُم٤مم اًمِمٞمخ ٤مدةاًمقىمّ  اًمٙمقايم٥م هذه وؿمٛمس اًم٘مّلدة هذه ٦ميتٞمٛم ُمآصمرهؿ

 اعمتٙمّٚمؿ اجل٤مُمع اعمحّ٘مؼ اعمدىّمؼ اًمذيمل اًمقرع اًمٕم٤مسمد اًمزاهد اًمت٘مل احلؼم اًمٕمّّلُم٦م

 واًمٙمراُم٤مت اًمزاهرة اعمٜم٤مىم٥م ص٤مطم٥م اًمٕم٤مرف اعمحّدث إصقزمّ  اًمٗم٘مٞمف

 :ًمف ؿمٕمر احلًلم، حمّٛمد أسمقاًمرو٤م اًم٤ٌمهرة

 شمٕمّٚم٘م٧م ُم٤م اًمذي كذا دوهنؿ أيب

 

 ٤مشمٌٕم٤مهُت  وٓ اًمدٟمٞم٤م سم٠مصمقاسمف 

 ُمًت٘مٞمٛم٦م ٓ هقضم٤مء دمٜمٌّٝم٤م 

 

 ٤مقمثراهُت  ُم٠مُمقٟم٦م وٓ ظُمٓم٤مه٤م 

 ىمٜم٤مقم٦مً  ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمزر ٤مً راوٞم همدا 

 

 ٤مطمٗمٜم٤مهُت  ًمف يم٤مٟم٧م ىمد ؿم٤مء وًمق 

 ٝم٤مـمٕمٛمَ  ذاق ُم٤م سمٕمد ُمـ ٝم٤مومٔمشمّل 

 

 ٤مـمٞم٤ٌمهُت  قمٜمده ٤مً قم٤مومزُ  ومٙم٤مٟم٧م 
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 ذيمر دون وُمآصمره أطمقاًمف سمٕمض ٟم٘مؾ قمغم اًمؽممج٦م هذه ذم أىمتٍم أن أرى

 وُمـ واعمٕمٜمقّي٦م واًمٔم٤مهرّي٦م واًمنمقمّٞم٦م اًمٕم٘مّٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ُمـ اهلل رزىمف وُم٤م ٚمفئومْم٤م

 ُمـ أزيد يٜم٤مؾم٥م ٓ وم٢مّٟمف ،اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ سمٚمٖمف وُم٤م وصٗم٤مت إظمّلق حم٤مؾمـ

 إومْمؾ أظمقه ويمامٓشمف ومْم٤مئٚمف ُمـ اً وؿمٓمر طم٤مٓشمف شمٗمّمٞمؾ ذيمر وىمد ،ؽذًم

 خلّمقص ٗمٝم٤مصٜمّ  ًمف رؾم٤مًم٦م ذم ـ شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ذيمره ٔيتا ـ ٟمقراهلل اًمِمٞمخ

 .1شاًمرؾم٤مًم٦م ؽشمٚم ومٚمٞمٓمٚم٥م ؽذًم ؿم٤مء ومٛمـ ،ُمِمٝمقرة وهل ،ؽذًم

 ُم٘م٤مًم٦م شمٚمٛمٞمذه اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل ذم ؿم٠مٟمف. 1ـ ىمد ُمّرت4

 اًمِمٞمخ»: احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦مـ وىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ذم يمت٤مسمف 5

 اسمـ قمٌداًمرطمٞمؿ اسمـ حمّٛمدشم٘مل ٞمخاًمِم اسمـ حمّٛمدسم٤مىمر اًمِمٞمخ اسمـ حمّٛمدطمًلم

 اعمًٙمـ اًمٜمجٗمل ٠مواعمٜمِم اعمقًمد إصٗمٝم٤مين إصؾ اًمرازي ُمٝمدي اعمرزا

 ٤مً وم٘مٞمٝم ٤مً ٟم٘مٞمّ  ٤مً شم٘مٞمّ  ٤مً ورقم اً قم٤مسمد اً زاهد يم٤مُمّلً  وم٤موّلً  قم٤مُمّلً  ٤مً قم٤معم يم٤من واعمدومـ،

... ٦مواًم٤ٌمـمٜمٞمّ  ٦ماًمٔم٤مهريّ  ًمٚمٕمٚمقم ٤مً ضم٤مُمٕم ٤مً ُمرشم٤مو ٤مً ري٤موٞمّ  اً ُمٗمّن  ٤مً حمّدصم امً ُمتٙمٚمّ 

٦ٌّم يمامل ذم ُمٕمل اًم٘مراسم٦م قمغم زي٤مدة يم٤من  اًمدرس ذم ٤مً ذيٙم ويم٤من واعمّقدة اعمح

 واًمقرع اًم٘مدس ُمـ هم٤مي٦م ذم ويم٤من ،اًمٕمّّلُم٦م واًمده قمغم طمْمقري قمٜمد ُمٕمل

 ُمـ اًمٖم٤مي٦م وذم اًمٗمٙمر يمثػم ،اًمذيمر ُمّلزم ،اًمّمٛم٧م ؿئدا ،اًمٜم٤مس قمـ واًمٕمزًم٦م

                                                             

 اًمٕمّّلُم٦م قمٜمف ٟم٘مؾ. ُمٗم٘مقد خمٓمقط ،إوم٤موؾ ُمـ فُ دريمتُ أ ُمـ ذم اًمٕم٤مـمؾ اًمزُمـ طمكم .1

 .اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن يمت٤مسمف ذم اًمٖمٓم٤مء: يم٤مؿمػ قمكم اًمِمٞمخ

 .17ذم قمٜمقان شمّلُمٞمذه/ ص .1
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 ذيمر ُمـ ًم٤ًمٟمف يٗمؽم ٓ يم٤من ،واًمت٘مقى اًمزهد ُمراشم٥م هن٤مي٦م وذم ،واًمٗمٝمؿ اًمذيم٤مء

 ،وأورقمٝمؿ زهدهؿأو شم٘م٤مهؿأو ظمقشمفإ أومْمؾ ويم٤من ،اهلل ذات ذم ٤مً ظمِمٜم ،اهلل

ٌّف أسمقه ويم٤من  إًمٞمف ويرضمع اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اعمٓم٤مًم٥م ذم قمٚمٞمف ليٕمقّ  ويم٤من ُمٜمٝمؿ أزيد حي

 احلٛمد ؾمقرة ومّن  قمزًمتف أّي٤مم وذم اًمٕمٚمؿ ومٜمقن ٦ميم٤مومّ  ذم اًمًٚمٞم٘م٦م طمًـ ومٞمٝم٤م

 اًمٕمٚمقم سملم ٤مً ضم٤مُمٕم اً شمٗمًػم اعمجٞمد آناًم٘مر ُمـ اًمٌ٘مرة ؾمقرة ُمـ آي٦م 11و

 ٟم٤مومع شمٗمًػم ٤مس،اًمٜمّ  سملم ُمتداول يرانإ ذم ـمٌع ىمد ،واًمٕمروم٤مٟمّٞم٦م اًمٔم٤مهرّي٦م

 ُمـ شمٔمٝمر مل وإصقل اًمٗم٘مف ذم يمت٤مسم٤مت وًمف طمًٜم٦م، دئومقا قمغم حمتقي

 ،سمٜم٤مت 1وصمّلث اعمؽمضِمؿ اًمٗم٤موؾ وًمده اًمذيمقر إوٓد ُمـ وظمّٚمػ ،دةاعمًقَّ 

 .1شؾمٕمٞمداً  وُم٤مت اً محٞمد قم٤مش ىمد وًمٕمٛمري

وًمٕمٛمري مل يٙمـ »وىم٤مل ٟمجٚمف اًمِمٞمخ حمّٛمد احلًلم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: ـ 6

قمغم احل٘مٞم٘م٦م أطمد  3ذم قمٍم هذا اًمِمٞمخ اِلامم وُم٤م ىم٤مرسمف ُمّمداق ِلذه إسمٞم٤مت

ذم  وم٘مد أقمرض ،٘ملم ذم ٟمًٙمف وشم٘مقاهؾمقاه، وٓ يٙمقن أن يٌٚمٖمف أشم٘مك اعمتّ 

اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م  أأن ىمرسمٕمد  فأواظمر قمٛمره قمـ اًمدٟمٞم٤م اًمدٟمٞمئ٦م سم٤مًمٙمّٚمٞم٦م، وًمٙمٜمّ 

هؿ ؤُم٧م أؾمامذيـ شم٘مدّ صمؿَّ قمغم ُمِم٤مهػم قمٚمامء اًمٕمراق ذم قمٍمه اًمّ  ،قمغم واًمده

                                                             

 .إّول زوضمٝم٤م ووم٤مة سمٕمد أظمرى ُمّرة شمزوضم٧م إطمدامه٤م وًمٙمـ اصمٜمت٤من :اًمّمحٞمح سمؾ. 1

. ١مًّمػاعم سمخط ٦مخمٓمقـم ٦مٟمًخ ،133-137ص اًمراسمع، اعمجٚمد ،اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن. 1

 ًلماحل حمّٛمد ُم٤مماعمٙمت٦ٌم اًمٕم٤مُّم٦م ًمإل ُمدير اًمٖمٓم٤مء يم٤مؿمػ اُمػموأؿمٙمر إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ 

 .ذفٕا ٜمجػاًم ذم اًمٖمٓم٤مء يم٤مؿمػآل

 إسمٞم٤مت اعم٤موٞم٦م ُمـ ٟمجٚمف أيب اعمجد آٟمٗم٤ًم. .3



 اًمؼماءة أصؾ  ................................................................... 36

 ،٦م٦م، واًمري٤موٞمّ صمّؿ اؿمتٖمؾ ذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞمّ  ،ىمري٤ًٌم اضمتٝمد ذم أوائؾ ؿم٤ٌمسمف

طمّتك أشم٘مٜمٝمام وسمرع ومٞمٝمام وذم ٟمٔم٤مئرمه٤م  ،يم٤مٕؾمٗم٤مر واعمجًٓمل وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝمام

ـّ  ُمـ اًمٕمٚمقم، صمّؿ ُم٣م إًمٞمف،  ت٦م أُمقره٤م اٟم٘م٤مدأزُمّ  أنّ  إمم أصٗمٝم٤من وهق ئم

وقمٜم٤من ري٤مؾمتٝم٤م يٙمقن ـمقع يديف، ًمِمٝم٤مدة قمٚمامء اًمٕمراق وهمػمهؿ سمٗمراهمف ُمـ 

قمغم ُم٤م طمدث  ـ اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل، واؾمتٖمٜم٤مئف قمـ إؾم٤مـملم اًمٗمحقل ىم٤مل

ًمدي ُمع واإىم٤ٌمًٓ قمكمَّ طمّتك ُمـ  مل أضمد  دظمٚمُتٝم٤مومٚماّم  ـ : ؾمٚمٛمف اهللسمف ظمٚمٗمف اًمرو٤م 

ظمٚمقُت يقُم٤ًم سمٜمٗمز  صمؿّ  ،ُم٤م أقمٝمده ُمـ ؿمّدة ُمٞمٚمف إزّم ومٌ٘مل ُمّدة قمغم ذًمؽ

ٟم٤ًمن اًمدٟمٞم٤م قمغم ُم٤م أرى ىمد أقمرو٧م قمٜمّل وُمـ احلزم أن يؽمك اإل أنّ  :وم٘مٚم٧ُم 

ُمـ هق شم٤مريمف، ويٕمرض قمّٛمـ أقمرض قمٜمف ومٕم٤مهدت ٟمٗمز قمغم شمريمٝم٤م وًمق 

واًمدي وىم٤مل:   يم٤من اًمٚمٞمؾ دظمؾ قمكمَّ ومٚماّم  :ـمٚمٌتٜمل، وقمغم رّده٤م وًمق ظمٓمٌتٜمل

إيّن قمزُم٧م قمغم اًمًٗمر إمم اًمٕمراق وُاريد أن شم٘مقم ُم٘م٤مُمل شمّمكم ذم اعمًجد 

 ذم إوىم٤مت اًمثّلصم٦م، وأريد أن أرضمع إًمٞمؽ اًمٜم٤مس وأؿمػم إمم إقمٔمؿ ذم حمكّم 

ومْمٞمٚمتؽ وُم٤م أٟم٧م ومٞمف ُمـ اعمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م واؾمٚمِّٛمؽ مجٞمع أُمقازم وُم٤م قمكمَّ وُم٤م 

ؾم٤مئر أهكم وقمٞم٤مزم وم٘مٚم٧م: ي٤م ؾمٌح٤من اهلل زم، وشمٙمقن سمٛمٜمزًمتل قمغم إظمقشمؽ و

وًمٙمـ أن ٓ ؾمٌٞمؾ إمم رء ُمـ ذًمؽ،  ًمق يم٤من هذا ىمٌؾ اًمٞمقم ًمٙم٤من ُم٤م حت٥ّم 

ؽ ٤مم يراضمٕمٜمل اًم٘مقل ذم ذًمصمّلصم٦م أيّ  لسم٘م ٦موأٟم٤م راضمع ُمٕمؽ إمم اًمٕمراق وٓ حم٤مًم

ي وقمرف طم٘مٞم٘م٦م أُمري وم٘م٤مل: أٟم٧م وؿم٠مٟمؽ، صمؿَّ ؾم٤مر ٚمع قمغم ّه إمم أن أـمّ 

أسمقه سمٕم٨م سمٕمٞم٤مًمف ُمع أظمٞمف اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم أيت   شمقذّم اّم ـوًمسمخدُم٦م واًمده، 

 :ذيمره، صمّؿ اؿمتٖمؾ ذم اًمًػم واًمًٚمقك، وذاق ُمـ ًمذيذ اعمٕم٤مرف ُم٤م ىم٤مل ومٞمف
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٤مٟمٞم٦م، وضمذسمتف أيـ اعمٚمقك وأسمٜم٤مء اعمٚمقك، طمّتٰك قمٙمٗم٧م قمٚمٞمف إًمٓم٤مف اًمرسمّ 

رائده، ؾ وم٤ًمر ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مزل، واًمت٘مقى ىم٤مئده، واًمتقيمّ  ،٦ماجلقاذب اًمروطم٤مٟمٞمّ 

ف ُمـ أيـ وإمم أيـ، واًمقصؾ هم٤مي٦م ُمراُمف، وقمرف أٟمّ  ،واخلػم ضم٤مذب زُم٤مُمف

زمَّ إزمَّ ي٤م طمًلم، طمّتك وصؾ إمم أىمَم شمٚمؽ اًمدي٤مر إوٟم٤مدشمف أًمٓم٤مف احلٌٞم٥م 

وأًم٘مك ومٞمٝم٤م قمّم٤م اًمتٞم٤ًمر، وم٘مرت قمٞمٜمف سمذًمؽ اًمقـمـ، وىم٤مل: احلٛمد هلل اًمذي 

 ٘م٤مئؾ:ص٤مذم اعمٜم٤مهؾ، واٟمِمد ىمقل اًمورد  ،٤م احلزناذه٥م قمٜمّ 

 ٞمغٰم سمٛمٕمزلِ ٕمدٰى وًمَ ى ؾُم قَ هَ  شمريم٧ُم 

 

 لِ ٜمزِ ُمَ  أّولِ  إمم ُمّمحقِب  دُت وقمُ  

ومل يزل قمغم ُمثؾ ذًمؽ ُمـ اًمري٤مو٤مت واعمج٤مهدات، واًمٕمزًم٦م  

تف إمم تف وارشم٤مطم٧م ضمًامٟمٞمّ ٦م اًمٌ٘م٤مء سمجًامٟمٞمّ واخلٚمقات طمّتك قمرضم٧م روطم٤مٟمٞمّ 

زي٤مرة قمٜمد رضمققمف ُمـ  رمح٦م اهلل اعمأل إقمغم ُمـ روطم٤مٟمٞمتف، وم٤مٟمت٘مؾ إمم

هـ ودومـ ذم سمٕمض طمجرات اًمّمحـ اًمنميػ 1337ؾمٜم٦م  ٦مقم٤مؿمقراء أو قمروم

٤م شمٗمّمٞمؾ ُم٤م وىمع ًمف وأُمّ ، هذا جمٛمؾ طم٤مًمف: إمم ضمٜم٥م ضمّده اًمًّٞمد اًمّمدر

صٗمٝم٤من ُمـ ؿمّدة ُمٞمؾ اًمٜم٤مس إًمٞمف وإرادهتؿ ًمف وإسارهؿ قمغم إسمٕمد ذًمؽ ذم 

ؽ ُم٤م ظمروضمف ًمّمّلة اجلامقم٦م، واعمققمٔم٦م، واًمتدريس، واُمتٜم٤مقمف قمـ مجٞمع ذًم

اقمتذاره قمـ ذًمؽ سمٕمدم اًمقصم٤مىم٦م ُمـ ٟمٗمًف سمخٚمقص اًم٘مّمد وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ُمـ 

ًمٚمًػم واًمًٚمقك اًمٕم٤مئ٘م٦م قمـ اًمقصقل إمم اًمٗمقز سم٘مرب  ٦ماًمٕمقارض اعمٜم٤مومٞم

ك ِم٤ّم سمذًمف اعمريدون ًمف، واعمٕمجٌقن سمف ُمـ ُمٚمؽ اعمٚمقك وقمدم ىمٌقًمف ًمِمتّ 

قمٛمره ُمـ أطمد  ةإقمٞم٤من واخلقاٟملم وأوٓد اعمٚمقك واًمًّلـملم ومل ي٘مٌض ُمدّ 

، ُم٘متٍمًا ُمـ مجٞمع ُم٤مل اً درمه٤ًم وٓ ديٜم٤مرًا، ومل ي٘مٌؾ ُمـ ُمٚمؽ وٞمٕم٦م وٓ قم٘م٤مر
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اًمدٟمٞم٤م عمّم٤مرومف قمؾ ُم٤م يم٤من يّمٚمف ُمـ واًمده ذم طمٞم٤مشمف، وُم٤م قم٤مد إًمٞمف ُمـ اإلرث 

ه ػم٤ًم، ويمذا شمٗمّمٞمؾ ؾمُمٜمف سمٕمد ووم٤مشمف إمم أن ُم٣م ـم٤مهرًا ٟم٘مٞم٤ًم راوٞم٤ًم ُمروٞمّ 

راد أن أوُمـ  ،ذي ٓ يًٕمف اعم٘م٤مم اًمًٌط اًمّ  حيت٤مج إمموؾمٚمقيمف ذم اًمٜمجػ ومٛماّم 

ٚمع قمغم ُمٕم٤مرومف وـمقل سم٤مقمف ذم احلٙمٛم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م، يٕمرف ُمراشمٌف اًمٕم٤مًمٞم٦م ويٓمّ 

تف ًمٜمٗم٤مئس اًمٕمٚمقم اًمٖمري٦ٌم واعمتٕم٤مروم٦م وُم٤م ومتح اهلل قمٚمٞمف ُمـ أسمقاب وضم٤مُمٕمٞمّ 

ذي اعمٙم٤مؿمٗمف ومٚمٞمٜمٔمر إمم ُم٤م يمتٌف ذم شمٗمًػم ؾمقرة احلٛمد وآي٤مت ُمـ اًمٌ٘مرة اًمّ 

ًا، وُمع ذًمؽ ومٜمقر اًمِمٛمس ٓ  هذه إّي٤مم، وإن يم٤من ـمٌع ُمٖمٚمقـم٤ًم ضمدّ ـمٌع ذم

وذم  ،خيٗمٰك وإن ؾمؽمه٤م اًمٖمامم، ووقء اًمٌدر ٓ يٓمٗمك وإن اؿمتدَّ اًمٔمّلم

ذي حيّمؾ ُمٜمف يمٗم٤ميف ذم اًمتٜمٌٞمف قمغم سمٚمقهمف اًمٖم٤مي٦م عمـ يم٤من ُمـ أهٚمف اعم٘مدار اًمّ 

 .1شضمٕمٚمٜم٤م اهلل ُمٜمٝمؿ سمٛمٜمّف وومْمٚمف

 وطمٞمد ووم٤موؾ صٛمداين، رسّم٤مين قم٤ممل»در: اًمّموىم٤مل اًمًّٞمد طمًـ ـ 7

 واًمٕمٛمؾ، اًمٕمٚمؿ ذم اًمٜمٗمس ًمٙمامٓت ضم٤مُمع يمّٚمٝم٤م، اًمٕمٚمقم ذم ُمتٌّحر صم٤مٍن، سمّل

 احل٘م٤مئؼ، حت٘مٞمؼ ذم ُمت٘مّدم اًمٕمٚمٛملم، سملم ضم٤مُمع اهلل، سم٠مطمٙم٤مم وقم٤ممل سم٤مهلل، قم٤ممل

 ظمٌػم، حمّدث واًمري٤موّٞم٦م، اإلِلّٞم٦م احلٙمٛم٦م ذم واطمد اعم٘م٤مٓت، قمٚمؿ ذم ُمتٌّحر

                                                             

، خمٓمقط: وٟم٘مٚم٧م قمٜمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م ُم٘م٤مًم٦م اًمٕمٌ٘م٤مت اًمٕمٜمؼمي٦م ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اجلٕمٗمري٦م .1

سمتح٘مٞمؼ إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمٙمرسم٤مد، ش شمراضمؿ أقمّلم سمٞم٧م اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل»

هلل جمٛمققمف ُم٘م٤مٓت مه٤ميش ُمغم وم٘مٞمف حمّ٘مؼ و اصقمم ُمدىّمؼ قمّّلُمف آي٦مااعمٓمٌققم٦م ذم 

 .143-145: صاًمٕمٔمٛمك حمّٛمدشم٘مك ايقان يمك رازى ٟمجٗمك اصٗمٝم٤مٟمك
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 ؿمٞمخ اعمٕم٤مرف، ذم سمحر يم٤مُمؾ، ُمٗمّن  سم٤مهر، ُمتٙمّٚمؿ ُم٤مهر، أصقزم سمّمػم، وم٘مٞمف

 مل اعمٙم٤مؿمٗملم، وواطمد اًمزاهديـ، وأيمٛمؾ اًم٤ًمًمٙملم، وأومْمؾ اعمج٤مهديـ،

 .ُمٜمف وأيمٛمؾ أمجع زُم٤مٟمٜم٤م ذم يٙمـ

 طمٞمٜمام اًمرئ٤مؾم٦م كوشمر قمٚمٞمف، سمٙمّٚمٝم٤م أىمٌٚم٧م طمٞمٜمام اًمدٟمٞم٤م ذم زهد رأيتف

 ومل ٚمف،ثعم اجلٝم٤مت يمّؾ  ُمـ إُمقر ؾمؼشمًتق مل قمٚمٞمف، سمٚمده ذم اًمٙمٚمٛم٦م ٗم٘م٧ماشمّ 

  حيٗمؾ ومل ومؽميمٝم٤م ًمف، مُجٕم٧م ُم٤م ُمثؾ ٕطمد إؾم٤ٌمب دمتٛمع
ٍ
 كوشمر ُمٜمٝم٤م، سمٌمء

 يمّؾ  قمـ واٟم٘مٓمع ٟمٗمًف، سمتٙمٛمٞمؾ واؿمتٖمؾ قمٜمٝمؿ، آٟمزواء ذم وأظمذ اًمٜم٤مس

ّٓ  ي٠مٟمس ٓ وص٤مر ووًمده، أهٚمف طمّتك أطمد  واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ ذم ُمِمٖمقًٓ  سمرسّمف، إ

 اًم٘مدد، اًمٕم٤ممل إمم ٞمتٝم٤مسمٙمٚمّ  مّهتف ووضّمف اعمٕمروم٦م، وشمٙمٛمٞمؾ ىم٦ٌمواعمرا اعمج٤مهدة ذم

 سم٤مب ىمٚمٌف قمغم , اهلل ومتح طمّتك ،وإٟمس اًمروح حمّؾ  ٟمٞمؾ قمغم أُمٜمٞمتف وىمٍم

 وأصم٤مر اعمٚمٙمقشمّٞم٦م، إهار ًمٞمِم٤مهد اِلداي٦م سمٜمقر وٟمّقره رمحتف، ظمزائـ

 ُم٘م٤مم وهذا ٦م،اًمٗمٞمْمٞمّ  واًمدىم٤مئؼ اًمٖمٞمٌّٞم٦م، احل٘م٤مئؼ سم٤مـمٜمف ذم ويٙمِمػ اجلؼموشمّٞم٦م،

ّٓ  سمف ي٘مقم ٓ ّٓ  يٜم٤مًمف وٓ اًمٗمحؾ، اًمرضمؾ إ  .قمٔمٞمؿ طمظّ  ذو إ

ّٓ  ٟم٤مًمف ُمـ قمٍمي ذم أر ومل  .ّههؿ اهلل ىمّدس اصمٜملم، أو وآظمر اًمِمٞمخ هذا إ

 قمٚمٞمف وم٠ميم٥ّم  أصٗمٝم٤من، إمم رضمع ويمٛمؾ، ؽذًم يمؾِّ  ُمـ ومرغ ُم٤م وسمٕمد ...

 ىمقّي  ٙمّلم،اًم ؾمٚمس ٤مً سمّح٤مصم ويم٤من. واًمٌح٨م اًمتدريس ذم وأظمذ اًمٕمٚمؿ، أهؾ

 .ُُي٤مرى ٓ اعمٜم٤مفمرة ذم ٤مً ضمدًمٞمّ  اًمت٘مرير، طمًـ اجلٜم٤من،

 واحلٙمؿ واجلامقم٦م اإلُم٤مُم٦م ذم اعمرضمع ومّم٤مر سمٙمّٚمٝم٤م، اًمرئ٤مؾم٦م قمٚمٞمف وأىمٌٚم٧م

 .إيران قمٚمامء ُمـ رئٞمس يمّؾ  قم٤مدة هل يمام اعمٜمؼم، قمغم واًمققمظ واًم٘مْم٤مء
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 وقمٚمؿ إظمّلق، قمٚمؿ ذم وظمْم٧ُم  اًمقاقمظ، ذم أظمذُت  ومٚماّم : ىم٤مل

 ًمتٙمٛمٞمؾ يتّمّدى أن ًمٚمٜم٤مىمص يٜمٌٖمل ومّل ٟم٤مىمص، أيّن  رأي٧ُم  ًمٜمٗمس،ا شمٙمٛمٞمؾ

 شمٙمٛمٞمؾ ـمٚم٥م ذم أصٗمٝم٤من ُمـ وظمرضم٧م يدي، ذم ُم٤م ومؽميم٧م اًمٜم٤مىمص،

 .1شٟمٗمز

 اًمِمٞمخ هذا يم٤من»قمٌداحلًلم ذف اًمديـ اًمٕم٤مُمكم: اًمًّٞمد ـ وىم٤مل 8

 قمـ ومتّٞمز يمٗم٤مء،إ قمغم أرسمك ىمد وطمده، وىمريع وطمده، ٟمًٞم٩م ُم٘م٤مُمف اهلل أقمغم

 أومٕم٤مًمف ذم هلل إظمّلصف وذم وهتذيٌٝم٤م، ٟمٗمًف يمامل ذم اًمٜمٔمػم ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمراء،

 اًمدٟمٞم٤م، ذم اً زاهد دىم٦م، سمٙمّؾ  وحم٤مؾمٌتٝم٤م ٟمٗمًف، ُمراىم٦ٌم ذم ًمف ٟمٔمػم ٓ ،وأىمقاًمف

 ٦م،اإلِلٞمّ  اعمٕم٤مرف وأهار ٦م،اًمّلهقشمٞمّ  اًمٕمٚمقم همقاُمض ذم اً زُمؼمَّ  قمٜمٝم٤م، ٤مً ُمتج٤مومٞم

صم ٤مً أصقًمٞم ٤مً وم٘مٞمٝم  اصٓمٗم٤مه وىمد... اعمٕمغّم  ىمدطمف ًمتٗمًػما ذم وًمف ،ُمتٙمّٚمامً  ٤مً حمدِّ

 .1شوإًمػ ُمئ٦م اًمثّلث سمٕمد اًمث٤مُمٜم٦م اًمًٜم٦م أّول اهلل

 ويم٤من... اًمٕم٤مرف اًمزاهد اإلُم٤مم»اًمٕم٤مُمكم:  إُملمىم٤مل اًمًّٞمد حمًـ ـ 9

 إمم واٟم٘مٓمع اًمٕمزًم٦م إمم ُم٤مل فًمٙمٜمّ  ،أصٗمٝم٤من إمم قم٤مد صمؿّ  ،ؿم٠مٟمف ذم اً جمتٝمد اً جمدّ 

 اًمٕمراق إمم أسمقه ظمرج اّم ـوًم... اًمري٤مؾم٦م قمـ وأقمرض همػمه٤م ُمـ أيمثر اًمٕم٤ٌمدة

 اًمتل اًمري٤مؾم٦م ؽشمٚم ٤مً شم٤مريم ووم٤مشمف سمٕمد اًمٜمجػ ذم وضم٤مور ُمٕمف ظمرج 1331 ؾمٜم٦م

 اإلُمّلء قمغم اًمٜمجػ ذم ُم٘مٌّلً  أىم٤مٟمجٗمل أظمٞمف إمم سم٠مصٗمٝم٤من ًمف ٠متهتٞمّ 

                                                             

 .1313/ سم٤مًمرىمؿ 369/ ص5: جشمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ .1

 .157/ ص1ج :اًمّديـ ذف آل ؾمٚمًٚم٦م ذم اًمراهمٌلم سمٖمٞم٦م .1
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 همػم ءر يمّؾ  واقمتزل اًمدرس قمـ طمّتك أُمره آظمر ذم أقمرض صمؿّ  ،واًمتدريس

 ُمـ فوًمٙمٜمّ  اًمّمٛم٧م قمٚمٞمف يٖمٚم٥م ،٤مساًمٜمّ  قمـ ٤مً ُمٜم٘مٓمٕم ،اًمٗمٙمر يمثػم يم٤من. اًمٕم٤ٌمدة

 إظمقشمف أومْمؾ وهق. اًمٗم١ماد وطمّدة اًمٗمٝمؿ ضمقدة ذماًمذيـ  إومراد

 .1ش...وأشم٘م٤مهؿ

ُم٤م ٟمّّمف  (1384-1331ـ ىم٤مل اسمـ أظمٞمف إؾمت٤مذ حمّٛمدسم٤مىمر أًمٗم٧م )13

 حمّٛمدسم٤مىمر ؿمٞمخ طم٤مج دوم پن حمّٛمدطمًلم ؿمٞمخ طم٤مضمك: »سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م

 ىمدرش ضمّلل سمف ُم٤م ه٤مىظم٤مٟمقاده چٜمديـ اومراد مجٞمع يمف ُمردي٧ًميگ٤مٟمف

 ذهٜمك داراى ٟمخ٧ًم از. ٟماميٞمؿُمك اومتخ٤مر وى وضمقد سمف و اقمؽماف و اومتخ٤مر

 اقمغم سمف ّم٤مفاشمّ  و قمٚمؿ ومراگرومتـ سمراى اؾمتٕمداد اًمٕم٤مدهومقق .سمقد ٤مدوىمّ 

 ـمّّلب ...قمٛمرش از ؾم٤مًمگك ؾمك ؾمـ در ،داؿمتف شم٘مقا و ـمٝم٤مرت ُمراشم٥م

 اشم٘مك و اقمٚمؿ ٟمٞمز قم٤مًمٞم٘مدرش پدر از سمٚمٙمف سمرادران از را او قمٚمقم

 شمـ ُمٜمؼم و حمراب اؿمٖم٤مل و ري٤مؾم٧م ُم٘م٤مم اطمراز سمف ظمقد اگر و اٟمدؿمٛمردهُمك

 ُمٞمؾ ًمٞمٙمـ اؾم٧م، آوردهُمك سمدؾم٧م سمٞمِمؽم و ؿمدهُمك سمرشمر مهگك از دادُمك در

 سمف اسار قم٤ٌمدات، سمف اؿمتٖم٤مل و آظمرت حتّمٞمؾ سمف اىم٤ٌمل شم٘مِمػ و زهد سمف

 ضم٤مه سمر يٙم٤ٌمره داؿمتف همٚمٌف ـمٌٕمش سمر ٟمٞم٤مد زظم٤مرف مجٞمع از اقمراض و قمزًم٧م

 قم٘مٞمدت و قمقام ارادت سمف شمقضمٝمك شمريمؿ زده، پ٤مپِم٧م دٟمٞم٤م ُمت٤مع و ُم٤مل و

 .اؾم٧م ٟمٜمٛمقده ظمقاص

                                                             

 .9416 رىمؿ/ سم٤مًم5/ ص14ج :اًمِمٞمٕم٦م أقمٞم٤من .1
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 قمٚمؿ حتّمٞمؾ سمف ٟمجػ در( ٟمگ٤مرٟمده پدر) سمزرگش سمرادر اشمٗم٤مق سمف

 اداء از پس و اٟمدرومتف طمج٤مز ؾمٗمر سمف مهديگر سم٤م ق1199 ؾم٤مل سمف و پرداظمتف

 و سمرده ه سمف قمزًم٧م يمٜم٩م در ُم٤مهك چٜمد اصٗمٝم٤من سمف رضمقع و طم٩م ُمٜم٤مؾمؽ

 از پس سم٤مزگِمتف، ٟمجػ سمف سم٤مز پدرش اشمٗم٤مق سمف ق1333 ؾم٤مل اواظمر در

 ُم٘مّدس ُمِمٝمد آن جم٤مورت( را ظمقد قمٛمر سم٘مٞمف) ؾم٤مل هِم٧م ُمدت وى ووم٤مت

 سمقده ُمِمٖمقل دؿمقار و ؾمخ٧م ه٤مىقم٤ٌمدت و ري٤مو٧م سمف ُمدام يمرده، اظمتٞم٤مر

ـّ  سمف رومتف دؾم٧م از ضمشُمزا اقمتدال آن در اومراط اصمر سمر شم٤م  دو و چٝمؾ ؾم

 پٝمٚمقى در واىمع طمجره در ،ي٤مومتف ووم٤مت ق1338 ؾم٤مل اوايؾ در ؾم٤مًمگك

 .گرديده ُمدومقن ذيػ صحـ از ؾمٚمٓم٤مٟمك درب

 ُمرد ايـ يمف راهك سم٤مجلٛمٚمف ،سمقد ق1166 ؾمٜمف محمرّ  مدوّ  در شمقًّمدش

 مهقار ظمقد سمر يمف ري٤موتك و زهد در ُم٤ٌمًمٖمف گرومتف پٞمش ظمقد زٟمدگ٤مٟمك سمف

 سمف يمف مت٤مُمك و شم٤مم اىم٤ٌمل ٟمٛمقده، دٟمٞم٤م و ضم٤مه و ُم٤مل از يمف ٟمٔمرى سف يمرده،

 ُمراطمؾ ـمك از پس سم٤مٓظمره و داؿمتف روطم٤مٟمك ىمدس ُم٘م٤مُم٤مت سمر قمروج

 ... .شمدريس و اوم٤مده يمرؾمك قم٤ممم اؿمٖم٤مل و قمٚمٛمك

 قم٤ممل ُمردى را او زُم٤مٟمش ه٤مىظمقاٟمده درس يمف اؾم٧م ُمٕمٚمقم ىمدر ايـ

 در يمت٤مسمك وم٘مط او قمٚمٛمك آصم٤مر از. داٟمؿمٜم٤مظمتفُمك زُم٤من جمتٝمد اصٓمّلح سمف و

 .اؾم٧م ظمقسمك يمت٤مب طم٤مل هر سمف... رؾمٞمده ـمٌع سمف جمٞمد ىمرآن شمٗمًػم

 طمٙمٞمؿ ٟمف اؾم٧م قم٤مرف ٟمف ،سمقد ٘مكُمتّ  زاهد ٟمٗمر يؽ ُمٕمٜم٤م مت٤مم سمف ُمرد ايـ

 .ٟمٞم٧ًم اـمّلعسمك هؿ اُمقر ايـ از يمف هرچٜمد ،فُمتّمقّ  ٟمف و
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 يمف دهٜمدُمك ٟم٧ًٌم او سمف را ُمٙم٤مؿمٗم٤مشمك و يمراُم٤مت ُمٕمت٘مداٟمش مهچٜملم

 .اؾم٧م ُمٜم٘مقل ظمقدش ىمقل از صحٞمح رواي٧م سمف آهن٤م از سمٕم٣م

 دؾمتقر ـمٌؼ سمر ؾمٚمقيمش و ؾمػم امي٤مومتف ّلعاـمّ  ٟمگ٤مرٟمده يمف آٟمج٤م شم٤م اُم٤م

 دم٤موز ذع فمقاهر سمف ُمٕمروم٧م طمدود از ،ٟمٌقده اؾمت٤مدى هٞمچ هداي٧م و

 .1...شاؾم٧م ٟمٜمٛمقده

 پدر از سمٕمد: »ُمـ ظم٤مٟمدان أظمروىم٤مل ذم اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ُمـ يمت٤مسمف 

 از اُّم٤م سمقد، شمرسمزرگ سمرادران ؾم٤مير از حمّٛمدطمًلم ؿمٞمخ او اسمقيٜمك سمرادر ُمـ،

 ُمردم ٟمٞم٤مُمده، ٟمٔمػمش ظم٤مٟمقاده ايـ در يمف گٗم٧م شمقانُمك قمٛمؾ و قمٚمؿ طمٞم٨م

 ايـ ًمٙمـ گرديد، ظمقاهد ظمقد پدران ضم٤مٟمِملم يگ٤مٟمف او يمف يمردٟمدُمك ظمٞم٤مل

 از پس ُمرد ايـ يمف چقن ٟمرؾمٞمد، حتّ٘مؼ سمف يمف سمقده شمقمهك حمض، ظمٞم٤مل

 ري٤مؾم٧م ُمًٜمد يمف طمّدى سمف و اضمتٝم٤مد درضمف سمف رؾمٞمدن و ذقمّٞمف قمٚمقم شمٙمٛمٞمؾ

 شمٖمٞمػم طم٤مًمش همػمقم٤مدى ُمقضم٥م يؽ طم٥ًم سمر ٟم٤مگٝم٤من يمٜمد، اؿمٖم٤مل را ُمٝمّٛمك

 ىمّقت دُم٤مهمش در چٜم٤من ظمدا قم٤ٌمدت سمف رهم٧ٌم و دٟمٞم٤م شمرك سمر قمزيٛم٧م ،يمرده

 زضم و ظمزيد قمزًم٧م يمٜم٩م در ؾم٤مل چٜمد ُمّدت ،ُم٤مٟمده سم٤مز يم٤مر مهف از يمف گروم٧م

 .ٟمپرداظم٧م ري٤مو٧م و قم٤ٌمدت سمف

 گٜمج٤ميش از او اقمامل قمج٤مي٥م و اطمقال همراي٥م ذح ُمّدت ايـ در

 آؿمٜم٤م اروپ٤ميك ُمٕمٚمقُم٤مت سم٤م يمف يمًك سمراى وم٘مط اؾم٧م، سمػمون ُم٘م٤مًمف ايـ

                                                             

 .خمٓمقط ،ٟم٤مُمفٟم٥ًم .1
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 مه٤من ٟمٔمػم ؿمٞمٕمف ُمّٚم٧م در ُمرد ايـ طم٤مل يمف گٗم٧م طم٘مٞم٘م٧م سمف شمقاٟمؿُمك سم٤مؿمد،

 جمتٝمد ايـ ،آُمده پٞمش ؽيم٤مشمقًمٞم قم٤مملَ  درش پ٤مؾمٙم٤مل» سمراى از يمف اؾم٧م اطمقامم

 آن مهچٜم٤من شمقانُمك ظمقد طم٤مل سمف ٟم٧ًٌم ؾمٚمقيمش و ؾمػم در را ايراٟمك

 .سمِمامريؿ ومراٟمًقى ومٞمٚمًقف

 قمزم سمف ،يمرده قمّلىمف ىمٓمع اصٗمٝم٤من از يٙم٤ٌمره 1333 ؾم٤مل در ظمّلصف

 هِم٧م پدر، از سمٕمد. گرديد رهًپ٤مر قمت٤ٌمت ضم٤مٟم٥م سمف ظمقد پدر سم٤م جم٤مورت

 اـمقار ُمّدت ايـ مت٤مم در ِمٞمده،يم ـمقل ٟمجػ در او جم٤مورت ُمّدت ؾم٤مل

 اقمّل سمف او مّه٧م و قم٤ٌمدت سف ٤مً مجٕم اوىم٤مشمش زاهداٟمف، يم٤مُمّل اشزٟمدگ٤مٟمك

 ري٤مو٧م، و زهد ومرـمف از سم٤مٓظمره،. سمقد پرهٞمزيم٤مرى ُمٍموف درضمف

ـّ  سمف رومتف دؾم٧م از يمغّم  سمف ُمزاضمش  از 1338 ؾم٤مل در ؾم٤مًمگك دو و چٝمؾ ؾم

 آصم٤مر از. يمِمٞمد گقر ىهاظمٚمقت سمف ظمّلص رظم٧م ٦ماًمّٓم٤مىم ومقق زمح٧م ايـ

 يمت٤مب ايـ. ُم٤مٟمده ي٤مدگ٤مر سمف ىمرآن اوايؾ شمٗمًػم جمّٚمد يؽ ُمّدت، ايـ در او ىمٚمؿ

 درضمف سمف گٗم٧م شمقانُمك يمف را او پرهٞمزيم٤مرى ُمراشم٥م ايمٛمؾ و ومْمٞمٚم٧م يمامل

 .داردُمك ُمدًّمؾ اؾم٧م، رؾمٞمده وؾمقاس

 و يمِمػ سمف و دهٜمدُمك امهّٞم٧م را قمروم٤مٟمك اومٙم٤مر ؼيدىم٤م يمف يم٤ًمٟمك

 ُم٤م زاهد ايـ ٟم٤مم يمف اؾم٧م ؾمزاوار دارٟمد، شمقضّمف قم٤مدات ظمقارق سمف ي٤م يمراُم٤مت

 سمر قم٤ممم ىمٞمٛم٧م و ىمدر يؽ ٟمقؿمتف قمٛمؾ و قمٚمؿ ص٤مطم٤ٌمن از اّول صػ در را

 از سم٤ميد شم٤مريخ اهؾ اصٓمّلح سمف را ُمرد ايـ ظمّلصف... سمگذارٟمد وضمقدش
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 .1شسمِمامريؿ ظمقد ظم٤مٟمقاده اومتخ٤مر سمٚمٙمف ،اشم٘مٞم٤م زُمره در و صٚمح٤م مجٚمف

زا طمًـ ظم٤من اجل٤مسمري إٟمّم٤مري ُم٤مٟمّّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: ىم٤مل اعمػموـ 11

ىمران و سمف وم٘م٤مه٧م و قمٚمقم ذقمٞمف از اَ  ،ذردر زهد و قم٤ٌمدت ؾمٚمامن و اسمك»

ظمقيش سمرشمر، ضمذسم٤مت اِلٞمف آن طميت را از دٟمٞم٤م و ُم٤مومٞمٝم٤م ُمٜمٍمف 

 .1شداؿم٧م...

آىم٤م »ىم٤مل حمّٛمدطمًـ ظم٤من إقمتامد اًمًٚمٓمٜم٦م ُم٤مٟمّّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: وـ 11

تٝمد ظمٚمػ اًمّمدق طم٤مج ؿمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اصٗمٝم٤مٟمك ؿمٞمخ حمّٛمدطمًلم جم

 .3شآيدؿمامر ُمكوم٘م٤مهتش ُمًّٚمؿ اؾم٧م و در ٟمجػ از قمٚمامء سمزرگ سمف جمتٝمد

قم٤ممل رسم٤مٟمك و »ـ وىم٤مل اًمِمٞمخ قم٤ٌمس اًم٘مٛمل ُم٤مٟمّّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: 13

 ،ضم٤مُمع يمامٓت ٟمٗم٤ًمٟمٞمف در قمٚمؿ و قمٛمؾ ،وم٤موؾ صٛمداٟمك وطمٞمد سمّلصم٤مٟمك

زيد در دٟمٞم٤م هٜمگ٤مُمك يمف دٟمٞم٤م اىم٤ٌمل زهد ور ،ؿمٞمخ جم٤مهديـ و اومْمؾ ؾم٤مًمٙملم

ُمٜمزوى  ،ٗم٤مق يمٚمٛمف ؿمد سمر اوو شمرک يمرد ري٤مؾم٧م را در وىمتك يمف اشمّ  ،يمرد سمقى

ف يمرد سمف قم٤ممل ؿمد از ُمردم و ُمِمٖمقل گِم٧م سمتٙمٛمٞمؾ ٟمٗمس ظمقيش و شمقضّم 

                                                             

 آصم٤مر ٦مجمٛمققم) ظم٤ميمدان ايـ رد سمقد زرى گٜم٩ميمت٤مب  وٛمـ ذم ُمٓمٌقع ،ُمـ ظم٤مٟمدان .1

 .91 و 91: ص(اًمٗم٧م

 .139/ ص1: جشم٤مريخ اصٗمٝم٤من .1

، )قمٚمامى قمٝمد ٟم٤مساًمديـ ؿم٤مه ىم٤مضم٤مر سم٤مب دهؿ اعمآصمر 161: صاعمآصمر وأصم٤مر .3

، حت٘مٞمؼ: ٟم٤مساًمديـ اٟمّم٤مرى ىمٛمك، ُم١مؾمًف 156رىمؿ/ سم٤مًم137صوأصم٤مر: 

 .، ىمؿ(1395يمت٤مسمِمٜم٤مؾمك ؿمٞمٕمف، 
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... و آن ضمٜم٤مب شمٕم٤ممم سمر او ظمزائـ رمح٧م ظمقد را پس گِمقد طمّؼ  ،ىمدس

قده ٟم٘مؾ اؾم٧م يمف چقن سمف اًمٌح٨م، ىمقى اجلٜم٤من، ؾمٚمٞمس اًمٙمّلم سم ؿمديد

ى ٧م پٞمدا يمرد و در اُم٤مُم٧م و مج٤مقم٧م و ُمتّمدّ اصٗمٝم٤من روم٧م و ُمرضمٕمٞمّ 

ومرُمقد، ومرُمقده وىمتك طمٙمقُم٧م ذقمٞمف گِم٧م و ُمردم را در ُمٜمؼم ُمققمٔمف ُمك

ذوع يمردم در قمٚمؿ اظمّلق و شمٙمٛمٞمؾ ٟمٗمس ديدم ُمـ ظمقدم ٟم٤مىمّمؿ و 

ٜمد ؿم٤ميًتف ٟمٞم٧ًم يمف ٟم٤مىمص شمٙمٛمٞمؾ ٟم٤مىمص ديگر يمٜمد )ظمٗمتف را ظمٗمتف يمك يم

پس دؾم٧م از مجٞمع ري٤مؾم٧م و ُمٜم٤مص٥م ظمقد سمرداؿمتؿ و از اصٗمٝم٤من ، سمٞمدار(

سمػمون ؿمدم سمراى شمٙمٛمٞمؾ ٟمٗمس ظمقيش، و سم٤مجلٛمٚمف ايـ سمزرگقار ضمّلًمتش 

 .1شزي٤مده از آن اؾم٧م يمف ذيمر ؿمقد

 .1شيم٤من قم٤معم٤ًم حمّ٘م٘م٤ًم ُمت٘مٜم٤مً »ـ وىم٤مل اًمِمٞمخ حمّٛمد طمرزاًمديـ اًمٜمجٗمل: 14

ء قمٚمامء قمٍمه... ُمِمتٖمًّل ُمـ أضمّّل »ـ وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمٝمراين: 15

ف طمّتك وصؾ إمم قم٤ممل ٓ ي٠مٟمس سمٖمػم رسمّ  ،أطمدٍ  ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم قمـ يمؾِّ  ،سمتٙمٛمٞمؾ اًمٜمٗمس

 .3شاًم٘مدس وؿم٤مهد أهار اعمٚمٙمقت...

ـ وىم٤مل اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم اعمٕمّٚمؿ احلٌٞم٥م آسم٤مدي ُم٤مٟمّّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: 16

در  و اصقًمٞملم قمٍم ظمقد سمقده و ءف قمٚمامء حمّ٘م٘ملم و اوم٤موؾ وم٘مٝم٤ماز اضمٚمّ  ىو»

                                                             

 .519/ ص1: جومقائد اًمروقيف .1

 .154/ ص1: جُمٕم٤مرف اًمرضم٤مل .1

 .539/ ص1: جٟم٘م٤ٌمء اًمٌنم .3
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طمٙمٛم٧م و يمّلم و هٞمئ٧م و ٟمجقم و ؾم٤مير ري٤موٞم٤مت سمف درضمف ىمّمقى ٟم٤مئؾ، 

و در زهد و شم٘مقى و ُمراشم٥م ؾمػم و ؾمٚمقک و هتذي٥م اظمّلق و شمّمٗمٞمف ٟمٗمس 

 .1شاُمتٞم٤مزى سملّم داؿمتف

وسم٤مجلٛمٚم٦م: »ـ وىم٤مل طمٗمٞمده اًمِمٞمخ جمداًمديـ )جمداًمٕمٚمامء( اًمٜمجٗمل: 17

ًمّٞم٤ًم ُمتٌّحرًا زاهدًا ضم٤مُمٕم٤ًم وُم٤مهرًا يم٤من اعمّمٜمِّػ قم٤معم٤ًم قم٤مُمًّل وم٘مٞمٝم٤ًم ُمتٙمٚمِّاًم أصق

ُمـ أضمٚم٦َّم اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُِمٚملم، قمديؿ اًمٜمَّٔمػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمّراؿمديـ واحلٙمامء 

ي٤موٞمِّلم ـٍ وـمٕم٤مٍم واعمتٙمٚمِّٛملم واًمٕمٚمامء اًمرِّ ... ويم٤من يٕمٞمش ومٞمٝم٤م سمٚم٤ٌمٍس ظمِم

ؿ همذاءه وـمٕم٤مُمف قمغم اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم وإيت٤مم. ًِّ  ضمِم٥ٍم، ويم٤من ي٘م

هر وسمّلي٤مه، يم٤من ص٤مسمرًا وؿم٤ميمرًا وىمقرًا، ذا قمٔمٛم٦ٍم وذم طمقادث  اًمدَّ

وىم٤مُم٦ٍم ُمٕمتدًم٦ٍم، وسمدٟمف ٟمحٞمٌػ، ويم٤مٟم٧م قمٞمٜم٤مه هم٤مئرشملم: ويم٤من ذم أواظمر قمٛمره 

: ٕمر اًمٗم٤مردِّ  يؽمٟمَّؿ ِبذا اًمِمِّ

 يمردآٟمٙمف دائؿ هقس ؾمقظمتـ ُم٤م ُمك

 

 

 1شيمردآُمد و از دور مت٤مؿم٤م ُمكيم٤مش ُمك 

 و ؾمػم ُمقرد در اًمٌتف»سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: ؾم٤مسم٘م٤ًم ذم ؿم٠مٟمف ُم٤مٟمّّمف  ـ ىمٚم٧ُم 18 

 : يمرد شمقضمف ُمٝمؿ ٟمٙمتف دو سمف سم٤ميد ُمرطمقم آن ؾمٚمقك

                                                             

 .1837/ ص5: جُمٙم٤مرم أصم٤مر .1

حلٗمٞمده اًمٕمّّلُم٦م  رؾم٤مًم٦ٌم ذم شمرمج٦م اًمٕمّّلُم٦م اًمِّمٞمخ حمّٛمدطمًلم اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين .1

/ 5: جُمػماث طمقزه اصٗمٝم٤من، اًمٗم٘مٞمد آي٦ماهلل اًمِمٞمخ جمداًمّديـ اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين

 .636و  634ص
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 قمٜمقان سمف را يمًك راه ايـ در و ٟمداد ُمرادى سمف ُمريدى دؾم٧م ايِم٤من: ًٓ وّ أ

 .اؾم٧م ٟمٛمقده ظمي مهرهكسمك ُمرطمٚمف ايـ ىمٓمع و ٟمٙمرد، اظمتٞم٤مر پػم و ُمرؿمد

 و روزه و زٟمام يمف ذيٕم٧م فمقاهر طمدود از ذيمر و قم٤ٌمدت در: ٤مً صم٤مٟمٞم

 .ٟمروم٧م سمػمون سم٤مؿمد آن ُم٤مٟمٜمد و ىمرآن ىمرائ٧م و ظمدا ذيمر

 وادى ايـ در پ٤مى يمف يم٤ًمٟمك ٤مً هم٤مًمٌ چقن اؾم٧م ُمٝمؿ ٟمٙمتف دو ايـ و

 .يمٜمٜمدُمك ومراُمقش را دو هر ي٤م يٙمك گذارٟمدُمك

 سمدان و ٟمٌقده هم٤مومؾ ٟمٞمز اُمر ؾمف از سمقده چٜملم او طم٤مل يمف ُمدت ايـ در

 : اؾم٧م ورزيدهُمك اؿمتٖم٤مل

 يمف اىگقٟمفسمف اؾم٧م سمقده ُمِمٖمقل سمدان و ٟمٙمرده ره٤م را شم٠مًمٞمػ ـ1

 .اؾم٧م ٟمقؿمتف قمٛمرش از ُمرطمٚمف مهلم در گراٟم٘مدرش شمٗمًػم

 و اشسمرادرزاده و سمرادر و ومرزٟمد سمراى و ٟمؼمده ي٤مد از ٟمٞمز را شمدريس ـ1

 .اؾم٧م يمردهُمك شمدريس ظمّمقص ـمقرسمف ٟمٞمز ديگر اىقمّده ؿم٤ميد

 ؾمٗمره٤مى وى ، ىهد ائٛمف زي٤مرت و قم٤مًمٞم٤مت قمت٤ٌمت سمف ؾمٗمر ـ3

 ق1199 ؾم٤مل در مهچٜملم و اؾم٧م، رومتف زي٤مرت ضمٝم٧م سمف قمراق سمف ُمتٕمددى

 حمّٛمدشم٘مك ؿمٞمخ طم٤مج آىم٤مى آي٦ماهلل ُمرطمقم ُمٝمؽمش سمرادر مهراه سمف ٟمٞمز

 زي٤مرت و ُمفُمٙمرّ  فُمٙمّ  سمف طم٩ّم  ومريْمف اٟمج٤مم ضمٝم٧م آىم٤مٟمجٗمك

 ىمؼمؾمت٤من در ُمدومقن ائٛمف و قمٚمٞمٝم٤م اهلل ؾمّلم زهرا وم٤مـمٛمف و اهللرؾمقل
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 .1شاؾم٧م ؿمده فُمنّم  عسم٘مٞم

 زوضمتف وأوٓده

شمزّوج سمٜم٧م ظم٤مًمف اًمٕمٚمقّي٦م رسم٤مب سمٞمگؿ سمٜم٧م اًمًّٞمد حمّٛمدقمكم اًمِمٝمػم 

 سمآىم٤مجمتٝمد اسمـ اًمًّٞمد صدراًمديـ اًمّمدر اًمٙمٌػم ورزق ُمٜمٝم٤م:

-1187ـ وًمده أسمقاعمجد اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمرو٤م اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين )1

ذم  اعمجتٝمديـ ذظم٤مئرو  وىم٤مي٦م إذه٤منو  ٟم٘مد ومٚمًٗم٦م دارون( ص٤مطم٥م 1361

 ذم وم٘مف آل ي٤مؾملم وهمػمه٤م. ُمٕم٤ممل اًمديـذح 

اًمًّٞمد ٟمقراًمديـ  أسمٞمٝم٤م ـ واسمـ قمّؿ ُأُّمٝم٤م ـ ضم٧م سم٤مسمـ ظم٤ملـ سمٜم٧م شمزوّ 1

 .اسمـ اًمًّٞمد صدراًمديـ اًمٙمٌػم اسمـ اًمًّٞمد أسمقضمٕمٗمر ظم٤مدم اًمنميٕم٦م

ذم اًمٜمجػ  1319اًمزوج )اًمًّٞمد ٟمقراًمديـ( ؿم٤مسم٤ًم ذم ؾمٜم٦م  شمقذّم 

 ٧1311م اًمزوضم٦م ؿم٤مسم٦م ذم ؾمٜم٦م ٞماًمًّلم وشمقومّ إذف ودومـ ذم وادي 

ذم وادي اًمًّلم. ُمـ زوضمٝم٤م  سمجقاريمذًمؽ ذم اًمٜمجػ إذف ودومٜم٧م 

 دون أن يرزىمٝمام اهلل وًمدًا.

اًمًّٞمد  أسمٞمٝم٤م ـ واسمـ قمّؿ ُأُّمٝم٤م ـ ضم٧م سم٤مسمـ ظم٤ملـ آهم٤م يب يب شمزوّ 3

 وشمقذّم  1زىم٧م سمٜمت٤مً ورُ  اعمذيمقر صدراًمديـ اسمـ اًمًّٞمد أسمقضمٕمٗمر ظم٤مدم اًمنميٕم٦م

                                                             

 .68: صديـ ٤معم٤منقم ىمٌٞمٚمف. 1

شمزّوضم٧م سم٤مًمًّٞمد ٟمقراًمديـ اعم٘مّدس اًمٌٞمدآسم٤مدي اعمتقرم ذم ًمٞمٚم٦م احل٤مدي واًمٕمنميـ ُمـ  .1

ودومـ ذم ُم٘مؼمة اًمًٞمّد اًمؼموضمردي ُمـ ُم٘م٤مسمر  1433ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ؾمٜم٦م 
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 ذم اًمٜمجػ إذف ودومـ ذم اًمقادي. 1311زوضمٝم٤م ذم رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م 

صمّؿ شمزّوضم٧م صم٤مٟمٞم٦م سم٤مسمـ ظم٤مًمف اًمًّٞمد صدراًمديـ اًمّمدر اًمٕم٤مُمكم اسمـ 

اًمًّٞمد حمّٛمدضمقاد اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمدقمكم اًمِمٝمػم سمآىم٤مجمتٝمد ورزىم٧م ُمٜمف أوٓدًا 

سم٢مصٗمٝم٤من  1388سم٢مصٗمٝم٤من واًمزوضم٦م ذم ؾمٜم٦م  1363اًمزوج ذم طمدود  وشمقذّم 

ُم٘مؼمة ضمّده اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل اًمرازي اًمٜمجٗمل صحـ ودومٜم٧م ذم أيْم٤ًم 

 اإلصٗمٝم٤مين )شمٙمٞمف ُم٤مدر ؿم٤مهزاده(.

 هجرشمف اًمث٤مًمث٦م إمم اًمٜمجػ إذف ُمع واًمده

ىمد ُمّر أّٟمف ه٤مضمر ٕضمؾ اًمتحّمٞمؾ إمم اًمٜمجػ إذف ذم طمدود ؾمٜم٦م 

 .1196صمّؿ رضمع إمم إصٗمٝم٤من ذم طمدود ؾمٜم٦م ، 1183

ٟم٘مّلسمف اإمم اًمٜمجػ إذف سمٕمد طمّمقل ة اًمث٤مٟمٞم٦م صمّؿ ه٤مضمر ًمٚمٛمرّ 

 دًا سم٠مُمر واًمده أيْم٤ًم.اًمروطمل سم٠مُمر واًمده ورضمع سمٕمد ُمّدة إمم إصٗمٝم٤من جمدّ 

 .1333ورضمع إمم إصٗمٝم٤من ذم ؾمٜم٦م  1199صمّؿ طم٩ّم إمم اًمٌٞم٧م احلرام ذم ؾمٜم٦م 

٦م احلرام ؾمٜم٦م صمّؿ ه٤مضمر ُمـ إصٗمٝم٤من ذم اًمٞمقم اًمث٤مين ُمـ ؿمٝمر ذي احلجّ 

ٚمٛمّرة اًمث٤مًمث٦م ُمع واًمده اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر ووصّل جػ إذف ًمإمم اًمٜمّ  1333

ؾم٦م وأىم٤مُم٤م ومٞمٝم٤م صمّلصم٦م إي٤مم وذم اًمٞمقم إمم يمرسمّل اعم٘مدّ  1331ًمٞمٚم٦م قم٤مؿمقرا ؾمٜم٦م 

 يمام زارا اًمٙم٤مفمٛملم ًمٞمٚم٦م واطمدة وم٘مط. ،جػ إذفاًمراسمع ظمرج إمم اًمٜمّ 

ودومـ  1331واًمده ذم هذه اًمًٗمرة ذم ًمٞمٚم٦م اًمث٤مُمـ ُمـ ؿمٝمر صٗمر  شمقذّم 

                                                                                                       
 .سم٢مصٗمٝم٤من ومقٓد خت٧م
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 ه اًمِمٞمخ إيمؼم اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء.قمٜمد رضمؾ ضمدّ 

 جػ إذف إمم آظمر طمٞم٤مشمف.وسم٘مل اعمؽمضمؿ ًمف ذم اًمٜمّ 

 اعمج٤مورة واظمت٤مر»جم٤مورشمف اًمٜمجػ إذف: حيّدصمٜم٤م وًمده أسمقاعمجد قمـ 

 ُمـ سمف ؼيتٕمٚمّ  ُم٤م ضوومقّ  ٦ماًمت٤مُمّ  اًمٕمزًم٦م ُمـ يروُمف يم٤من ُم٤م ًمف وشمؿّ  اًمٜمجػ ذم

 يتٛمٜم٤ّمه يم٤من ُم٤م قمغم وسم٘مل]اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم[  ذيمره اعمت٘مّدم أظمٞمف إمم اًمدٟمٞم٤م ُمقرأ

 اًمدٟمٞم٤م أُمقر قمـ قمراضواإل واًمٓم٤مقم٤مت ٚمٕم٤ٌمداتًم اًمت٤ممّ  آؿمتٖم٤مل ُمـ

ّٓ  وصٗمٜم٤مه ُم٤م قمغم ُمقافم٤ٌمً  ورضمع اًمًٜملم سمٕمض ذم وطم٩مَّ  ،سم٤مًمٙمٚمّٞم٦م  أُمر إ

ّٓ  قمٚمٞمف ي٘مدم يم٤من ُم٤م  أٟمف ومٞمف واًمّن  :قمٚمٞمف اعمقافم٦ٌم قمدم ُمع اًمتدريس  ُمع إ

 قمغم اًمٓمٚم٦ٌم زدطم٤مما يمثر رسمام وِلذا ،واًمٜمٞم٦م اًم٘مّمد ظمٚمقصو ـمٛمٞمٜم٤مناإل

 .إصح٤مب سمٕمض دار ذم وُيٕمٚمف اًمدرس ُمٙم٤من يٖمػّم  ومٙم٤من ،ُمٜمف آؾمتٗم٤مدة

وَم٦مٌ  واًمدٟمٞم٤م ؽيمذًم يزل ومل ٦مسم٤مًمٙمٚمٞمّ  رساًمدّ  كومؽم ،ؽذًم ُيِٗمدْ  مل امورسمّ   ُُمنَمَّ

 .1شإٟمذاره أوان ذم وقمٛمره أصم٤مره َووَم٧ْم  أن كطمتّ  سم٠مٟمقاره

 يمراُم٤مشمف

ٜمف يمراُم٤مت قمديدة وىمْم٤مي٤م خمتٚمٗم٦م ٓ يٜم٤مؾم٥م أن أذيمره٤م سمقاؾمٓم٦م ٜم٘مؾ قميُ 

وًمٙمـ  ،وًمذا أهمٛمْم٧م قمٜمٝم٤م روُم٤ًم ًمّلظمتّم٤مر ،ٟمًٌل إًمٞمف وأّٟمف ضمّد ضمّدي

 ومٕمٚمٞمف سم٤مًمٙمت٥م اًمت٤مًمٞم٦م: ،أٟم٘مؾ ُمّم٤مدره٤م عمـ أراد أن يراضمٕمٝم٤م

                                                             

 ُم٦ماًمٕمّّل  قمٜمف ٟم٘مؾ. ُمٗم٘مقد خمٓمقط ،إوم٤موؾ ُمـ فُ دريمتُ أ ُمـ ذم اًمٕم٤مـمؾ اًمزُمـ طمكم .1

 .اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن يمت٤مسمف ذم اًمٖمٓم٤مء: يم٤مؿمػ قمكم اًمِمٞمخ
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 ـ شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل.

 ـ شمرمجتف سم٘مٚمؿ ٟمجٚمف أيب اعمجد.

 سم٘مٚمؿ ٟمجٚمف، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م. 71، صيفرؾم٤مًمف اجمدـ 

، سم٘مٚمؿ اسمـ أظمٞمف اًمِمٞمخ ُمٝمدي اسمـ 43يمراُم٧م / 14ص :إهن٤مرـ 

 اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم صم٘م٦ماإلؾمّلم.

 ، سم٘مٚمؿ اسمـ أظمٞمف اعمذيمقر.19يمراُم٧م / 17ص :أهن٤مرـ 

 .1313رىمؿ / سم٤مًم369ص/ 5ج :شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾـ 

 :نشم٤مريخ ٟمجران ي٤م آومت٤مب درظمِم٤من در ُم٤ٌمهٚمف ٟمّم٤مرى ٟمجراـ 

 ، ًمٚمِمٞمخ حمّٛمد ـمٌٞم٥م زاده إمحدآسم٤مدي اإلصٗمٝم٤مين.133-133ص

، 113ص/ 1ج :شم٤مريخ قمٚمٛمك و اضمتامقمك اصٗمٝم٤من در دو ىمرن اظمػمـ 

 ًمٚمًّٞمد ُمّمٚمح اًمديـ اعمٝمدوي.

 ، ِلذا اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم.69-71ص :ىمٌٞمٚمف قم٤معم٤من ديــ 

و  693و  579ص / 1و ج 373-377ص/ 1ج :ؿمقق وص٤ملـ 

 ٦م ًمٚمِمٞمخ طمًـ اًمّم٤مذم اإلصٗمٝم٤مين.ظمّلىمٞمّ أ، دروس 899و  811

، و ؾم٤مير 165و  135و  115ص/ 1ج :در حمي آي٦ماهلل ِبج٧مـ 

 جمٚمداشمف، ًمٚمِمٞمخ حمّٛمدطمًلم ُرظمِم٤مد.

، ًمٚمًّٞمد ُمقؾمك اًمِمٌػمي 536ص/ 1ج :اى از دري٤مضمرقمفـ 

 اًمزٟمج٤مين.

، ًمٚمًّٞمد 383و  379و  198و  115ص :ه٤ميك از قم٤ممَل همٞم٥مروزٟمفـ 
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 ازي اًمٓمٝمراين.حمًـ اخلرّ 

 ووم٤مشمف وُمدومٜمف

ورضمع ُمـ  1337ذم يقم قمروم٦م ؾمٜم٦م  قمٌداهلل احلًلم وزار أسم٤م

ف ذي اٟمت٘مؾ ومٞمف ضمقار رسمّ يمرسمّلء اعم٘مدؾم٦م ُمريْم٤ًم ويم٤من ذًمؽ ُمروف اًمّ 

ٗمؼ ذم أّي٤مم ُمروف واشمّ ، 1338أّول يقم ُمـ ؿمٝمر حمّرم احلرام ؾمٜم٦م  وشمقذّم 

 وُمٓمرت اًمًامء ويم٤من ذم اًمّمٞمػ. ٦مقومخم٧م ري٤مح ٌّ هأن 

، وووم٤مشمف 1166م احلرام ُمـ ؾمٜم٦م ف ذم صم٤مين يقم ُمـ حمرّ ويم٤من وٓدشم»

ذم أوائؾ اًمٔمٝمر، ومٙم٤من ُمدى  1338ذم أّول يقم ُمـ حمّرم ؾمٜم٦م  ىمدس اهلل روطمف

 .1شقمٛمره اًمنميػ اصمٜملم وأرسمٕملم ؾمٜم٦م همػم يقم واطمد

ودومـ ذم طمجرة ضمّده اًمًّٞمد صدراًمديـ اًمّمدر اًمٙمٌػم وهل أّول 

 ج )اًمًٚمٓم٤مين(رَ ُمـ سم٤مب اًمٗمَ  ّمحـ اًمنميػاًمطمجرة قمـ يٛملم اًمداظمؾ ذم 

 1ٗم٤ميتاعمدومقٟملم ومٞمٝم٤م ذم سمٕمض ُم١مًمَّ  طم٤مًمٞم٤ًم. وىمد ذيمرُت  (3)طمجرة رىمؿ 

 ومراضمٕمٝم٤م.

 رؤي٤م

وطمّدصمٜمل ُمـ أصمؼ سم٘مقًمف وضمّلًمتف، قمـ سمٕمض إضمّّلء »ؿم٘مٞم٘مف: ىم٤مل 

                                                             

جمداًمٌٞم٤من ذم شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع:  .1

 .، ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران16: صشمٗمًػم اًم٘مرآن

 .117و 116ص :ـمقر ؾمٞمٜم٤مؾمف ؾمٗمرٟم٤مُمف ـ  .1
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ذم ُم٤م يرى اًمٜم٤مئؿ وأٟم٤م ذم ؾم٤مُمّراء يم٠ميّن ىمد  ٘م٤مت اًمٕمٔم٤مم ىم٤مل: رأي٧ُم اًمٙمرام واًمثّ 

سمٕمد ـ  ًمف وم٘مٚم٧ُم ، صٚمقات اهلل وؾمّلُمف قمٚمٞمفد إٟمٌٞم٤مء إمم ظمدُم٦م ؾمٞمّ  وصٚم٧ُم 

 : ي٤م ؾمّٞمدي، اًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري ٟم٤مج؟ـ  يمٚمامت

 : ٟمٕمؿ، هق ٟم٤مج سمِمٗم٤مقمتٜم٤م.وم٘م٤مل

وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م ؾمّٞمدي، اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اإلصٗمٝم٤مين ـ يٕمٜمل: واًمدي 

 اًمٕمّّلُم٦م ـ ٟم٤مج؟

ٌّتٜم٤م.وم٘م٤مل  : ٟمٕمؿ، ٟم٤مج سمٛمح

 صٗمٝم٤مين ٟم٤مج؟وم٘مٚم٧م ًمف: اًمِمٞمخ حمّٛمدطمًلم اإل

 ٟمتٝمك.إ .وم٠مقمٓم٤مه يمّؾ ُم٤م أراد ،: إّٟمف ىمد ورد قمغم اهللوم٘م٤مل

 .1شواهلل اًمٕم٤ممل سم٤معمٌدء واعمٕم٤مد

 وُم٤مّدة شم٤مريخ ووم٤مشمف ُمراصمٞمف

 :ورصم٤مه اًمٕمٚمامء واًمِمٕمراء سم٘مّم٤مئد سمديٕم٦م

 1ذم ُمرصمٞمتف: 1أطمًٜمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف إدي٥م اًمًّٞمد ضمٕمٗمر احلكّم  ٕمّؾ ًم ـ1

                                                             

جمداًمٌٞم٤من ذم آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع:  شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج .1

 .، ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران16: صشمٗمًػم اًم٘مرآن

هق اًمًّٞمد يمامل اًمديـ أسمقحيٞمك ضمٕمٗمر اسمـ أيب احلًلم مَحَد ـ سمٗمتح اعمٞمؿ َوشَمْٗمِخْٞمِٛمٝم٤م قمغٰم  .1

ـِ احِلكّم ) ْي ْٞمٜمل آل يمامِل اًمدِّ ًَ هـ( 1315-1177ِلج٦ِم أهؾ احِلّٚم٦م ـ اسمـ حمّٛمدطمًلم احُل

ُمـ ىمرى احلّٚم٦م، وٟمِم٠م ذم فمّؾ واًمده، اٟمت٘مؾ ذم ؿم٤ٌمسمف إمم اًمٜمجػ ش اًم٤ًمدة»وًمد ذم ىمري٦م 

إذف، ومٔمٝمر فمٝمقرًا قم٤مًمٞم٤ًم ًمٕمٌ٘مرّيتف وٟمٌقهمف، طمي قمغم اًمِمٞمخ حمّٛمد ـمف ٟمجػ 
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 ٞمٜم٤مجِ ِْم شمُ  مٍ رَّ حُمَ  ّلَل ي٤م هِ  ؿْ يمَ 

 

 ٤1مٜمَ ٞمْ ُمِ رْ يَ  فُ ٚمُ ٌْ ٟمَ  َؽ قؾُم ىمَ  ٤مزاَل ُمَ  

ّٓ ظِم  ٧َم ٟمْ ُم٤م أَ    ٰى دَ اًمرَّ  دِ ٞمَ سمِ  رٌ جَ ٜمْ إ

 

 ٤مٟمَ قْ ٜمُ ًْ اعمَ  كَ دّ طَم  ُؾ همِ قْ ٤مًمديـ يُ سمِ  

 ةً رَّ ُمَ  َؽ ٕمِ ٜمْ ُص  امرَ صمِ  ٧ُم ٞمْ ٜمَ وًم٘مد ضَم  

 

 ٤مٟمَ قْ ضُم رْ اًمٕمُ  فُ ٌِ ِْم شمُ  َؽ رأيتُ  عم٤ََّم 

 ىم٤مرَ وْ زَ  َؽ ٘مِ ومْ أُ  ٩مِّ ٚمُ سمِ  َـّ يَ رِ جْ ٚمتُ ومَ  

 

ٌَ  ـَ ُمِ  اكَ أرَ ًمٙمـ    ٤مٟمَ قْ حُ ِْم ّل ُمَ اًم

 ٦مٌ ُمثٜمٞمّ  رٍ ئضم٤م ٕمدةُ َص  ٧َم ٟمْ أَ  ْؾ سمَ  

 

 ٤مٟمَ قْ ٕمُ ٓمْ ٝم٤م اعمَ ٚمِ ّْم ٜمَ سمِ  ّؾ ِِم ِم٤ّم شمُ  

 ٤مً ٌَ ٚمَ خِمْ  رِ ٗمَ ٜمْ َْم اًمٖمَ  ػِّ ذم يمَ  ٧َم ٜمْ ًمق يمُ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٓمِ سمَ  اِت رَ اًمٓم٤مئِ  ؿِ حْ ٚمَ ا سمِ دَ ٖمَ ًمَ  

ـْ  طِّ اخلَ  نَ قْ ٟمُ  ٧َم ٝمْ ٌَ ؿْم أَ    ٤مً َْم ٞمَ أسمْ  ًمٙم

 

ْ  ْل يمَ   ًَ  ـَ ُمِ  نَّ قَ حُ مَت  ٤مٟمَ قْ ٞمُ قمُ  دِ اقاًم

 ـٚمْ ومَ  ؟نَ قْ ٤مزم اجلُ ٞمَ اًمٚمَّ  قدمٚمُ  ْل يمَ  ٧َم ٕمْ ـمٚمَ  أَ  

 

 ٤مٟمَ قْ  اجلُ ٤مزِم ٞمَ اًمٚمَّ  ٰك ِْبَ أ اَم ومَ  رْب ٖمْ تُ ـ 

 ٤مٝمَ ٕمُ ٞمْ مَجِ  نُ قْ ٞمُ اًمٕمُ  َؽ تِ يَ ؤْ رُ سمِ  ٧ْم حَ ٚمَ يمَ  

 

ْ ػْم ـمَ  ٧َم ٜمْ ًمق يمُ    ٤مٟمَ قْ ٛمُ ٞمْ ُمَ  ـْ شمٙمُ  ًا مَل

 

                                                                                                       
واعمػمزا طمًلم اسمـ اعمػمزا ظمٚمٞمؾ اًمٓمٝمراين. شمقذّم ذم اًمٜمجػ ودومـ ذم وادي اًمًّلم، 

/ 1: جومٝمرس اًمؽماث: 97/ ص4: جأقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦مء. )ورصمتف اًمِمٕمراء وإدسم٤م

 .(7-17: صُم٘مّدُم٦م ديقاٟمف: 111ص

ذم ه٤مُمش ديقان اًمًّٞمد ضمٕمٗمر  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمٞمخ حمّٛمد احلًلم آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء .1

 : آي٦ًم ذم اعمٕم٤مرف واًمتج٤مذم قمـ اًمدٟمٞم٤م واًمزهد ومٞمٝم٤م،  يم٤مَن اًمِمٞمخ حمّٛمدطمًلم»احلكّمّ

ّلهقشمّٞم٦م، وأهار اعمٕم٤مرف، وًمف ىمٓمٕم٦م شمٗمًػم عم٘مداٍر ُمـ واًمقىمقف قمغٰم همقاُمض اًمٕمٚمقم اًم

شمدّل قمغٰم قمٔمٞمؿ طمّٔمف ُمـ مجٞمع اًمٕمٚمقم، وىمد شم٘مّدم شم٤مريخ ووم٤مشمف، ومل يٕم٘م٥م  اًم٘مرآن اعمجٞمد

 إٟمتٝمٰك.ش أدام اهلل سم٘م٤مهؾمقٰى اًمِمٞمخ آهم٤م رو٤م 

ة، ُمٓمٚمع هذه اًم٘مّمٞمدة وإسمٞم٤مت اًمثامٟمٞم٦م إظمػمة ُمٜمٝم٤م ُمـ اًم٘مّم٤مئد احلًٞمٜمّٞم٦م اعمِمٝمقر .1

 ومل يزل اخلٓم٤ٌمء ي٘مرؤوهن٤م قمغٰم اعمٜم٤مسمر، ظم٤مّص٦م ذم أّي٤مم اعمحّرم احلرام.
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 ًٓ ٤مزِ ٜمَ ُمَ  فِ ًمٰ اإل دُ يَ  َؽ شمْ رَ دَّ ىمد ىمَ 

 

ْ  َؽ ضَم رْ سمُ  ٧َم ٞمْ ًمَ ٤م يَ    ٤مٟمَ قْ ٙمُ ًْ ُمَ  ـْ ٙمُ يَ  مَل

 ٦مٍ ٌَ ٞمْ ِّم ُمُ  رِ ٙمْ سمِ  ؾُّ يمُ  كَ رِ ٝمْ َِم  سمِ يِت ٠مْ شمَ  

 

 ٤مٟمَ قْ قمُ  اهُ قَ ذم ؾِم  ٥َم ٤مئِ َّم اعمَ  عُ دَ شمَ  

 ٤ٌمً ٞمَ ؿْم أ كَ دُّ ٕمُ ٤مزم ٟمَ اًمٕمَ  َؽ ٙمِ ٚمْ ٗمُ ٌِ ومَ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٜمِ ضَم  قدِ ًمُ اًمقُ  ِب رْ ذم ىمُ  دُّ ٕمَ شمُ وَ  

 ىرَ اًمقَ  ـِ قمَ  ٤منُ ُمَ ٤م زَ يَ  َؽ ٤مُمَ ٝمَ ؾِم  ْػ ٗمُ يمْ أُ  

 

 ٤مٜمَ يْ اًمدِّ  ٧َم ٞمْ ٝمَ تَ  اؿْم اَم يمَ  ٧َم قمْ َسَ  دْ ٘مَ ٚمَ ومَ  

 ٤مَو ٤م اًمرِّ سمَ أَ  ٤ممَ ُمَ ٤م اإْل ٜمَ ًمَ  َـّ يمَ ؽْمُ شمَ  قْ ًمَ  

 

ْ ًمِ  ٧َم يمْ ؽَمَ ًمَ   ِ  عِ ٚمنمَّ  ٤مٜمَ ٞمْ ُمِ أَ  ِػ يْ اًمنمَّ

 ِم٤مطْم أَ ذم  ضُّ ُمَ أَ وَ  
ِ
 هِ دِ ٘مْ ومَ  ـْ ٟم٤م ُمِ ء

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٘مِ سمَ  َؾ ٞمْ طمِ اًمرَ  مَ زَ قمَ  دْ ىمَ وَ  ٤مً ٟمَ آ 

 فِ ئارَ ـمْ إ ـْ ُمِ  ّلمُ ىمْ إَ  ٧ِم ٗمَّ ٤م ضَم ُمَ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ سمِ ٠مْ اًمتَ  فِ شمِ قْ عمَِ  ـَ ٓمْ ٓمَ ظَم  ٰك تَّ طَم  

 رٍ ٗمَ ٕمْ ٦م ضَم ٚمّ ُمِ  طم٤مطَ  1رَ ٗمَ ٕمْ جِلَ  طٌ ٌْ ؾِم  

 

 ٤مٟمَ قْ ٝم٤م اِلُ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٰك سمأَ ٤م وَ هَ زَّ قمَ أَ وَ  

 فُ اسمٜمُ  قَ هُ وَ  ٗمرٍ ٕمْ ضَم  ـْ ُمِ  ٦مٌ ٕمَ ْْم سمَ  قَ هُ  

 

 ٤1م(ٟمَ قْ ٜمُ )سمَ  :ُل قْ ٘مُ يَ  ـْ ُمَ  ْل ٓمّ خَ ٟمُ  فِ سمِ وَ  

 ـْ ٙمُ يَ  نْ إوَ  ٤3مءُ ٓمَ اًمٖمِ  َػ ِِم يمُ  هِ جلدّ وَ  

 

 ٓمَ اًمٖمِ  ِػ ِْم ذم يمَ  ادَ زَ  ٤مُمَ  
ِ
 ٤مٜمَ ٞمْ ٘مِ يَ  ٤4مء

 هُ دَ ٕمْ سمَ وَ  اِب اًمؽمُّ  ذِمْ  ٞمٜم٤مً ومِ دَ  ٰك حَ ْو أَ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ومِ دَ  ٤مَي َِم ذم طَم  اءً دَ  ُت دْ ٤مسمَ يمَ  

 

                                                             

 .ضمّده ُمـ أُّمِف اًمِمٞمُخ إيمؼُم اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمُػ اًمِٖمٓم٤مء .1

إؿم٤مرة إمم ختٓمئ٦م ىمقل ش سمٜمقٟم٤م»، وىمقًمف: شُٟمَخٓمِّئ»ٟمخٓمل: شمرضمع اِلٛمزة إمم أصٚمٝم٤م ذم  .1

 اًمِم٤مقمر اجل٤مهكم:

 َوسَمٜم٤َمشُمٜم٤َمسَمُٜمْقَٟم٤م سَمُٜمق أسْمٜم٤َمئٜم٤َم 

 

ضَم٤مِل إسَم٤مقِمدِ   َـّ أسْمٜم٤َمء اًمرِّ  سَمُٜمْقُه

 
 

 ًمق يمِمػ زم اًمٖمٓم٤مء ُم٤م ازددُت ي٘مٞمٜم٤ًم.: »أؿم٤مرة إمم ىمقل أُمػماعم١مُمٜملم .3

اعم٘مّمقد يمت٤مب يمِمػ اًمٖمٓم٤مء قمـ ُمٌٝمامت اًمنميٕم٦م اًمٖمّراء، ًمٚمِمٞمخ إيمؼم اًمِمٞمخ  .4

 .ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء



 57  ....................... طمٗمٞمد اعم١مًّمػ  متٝمٞمد سم٘مٚمؿ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل

 ٤مً ـَٞمٜمِّ ٛمَ تَ ُمُ  هِ دِ ـ٘مْ ٗمَ ًمِ  لَمَّ ـٙمِ سمْ أَلَ ـومَ 

 

 ٤مٟمَ قْ ٗمُ ضُم  نَ قْ ٙمُ شمَ  نْ أَ  ِح قارِ اجلَ  ؾَّ يمُ  

َ وَ    ْل ٕمِ اُمِ دَ ٛمَ سمِ  ٰى رَ ًمثَّ ٤م اَِم طَم  َـّ يَ وِ رْ َٕ

 

 ٤1مٟمَ قْ ٞمُ قمُ  قنِ ٞمُ اًمٕمُ  ـَ ُمِ  نَّ إ :٘م٤مَل ٞمُ ًمِ  

 فِ ْم٤مًمِ ومْ أ ـْ ُمِ  قنَ اعم٤مقمُ  عُ ٜمَ ٛمْ ٓ يَ  

 

 ٤مٟمَ قْ اعم٤مقمُ  عُ ٜمَ ٛمْ يَ  ـْ ف ُمَ داٟمُ ٘مْ ومُ  

 فِ شمِ َّل َص  رِ يمْ ذِ ٤م سمِ ٞمَ ٟمْ اًمدُّ  ـِ ق قمَ ٝمُ ًْ يَ  

 

 ٤مٟمَ قْ ٤مهُ ؾَم  ؿْ اهِتِ قٰ ٚمَ َص  ـْ قمَ  ٤مُس اًمٜمَّ وَ  

 ُم٤مُم٦مٍ إ رَ قْ ٟمُ  اِب رحْ اعمِ  غَمٰ قمَ  ْل ٘مِ ٚمْ يُ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٌِ ضَم  فُ ٜمْ ُمِ  راَب حْ اعمِ  َؾ ىم٤مسمَ  نْ إ 

 دٍ ٛمَّ حُمَ  ـِ يْ دِ قا سمِ ُْم هَنَ  نَمٌ ٕمْ ُمَ  ؿْ هُ  

 

 ٤مٟمَ قْ ٤مٟمُ ٘مَ قا اًمْ ٗمُ ٚمَ شمْ أَ و ٤منَ ٝمَ ٌَ ْص  إِ ذِم  

 فِ ٤مُمِ ٙمَ طْم أَ  ذِمْ  قنَ ٤مٟمُ ل اًم٘مَ ٗمِ تَ ٘مْ ـاعمُ وَ  

 

ْ  نْ إِ  فِ  سمِ مَم وْ أَ    ٤مٟمَ قْ تُ خَمْ  ـْ ٙمُ يَ  مَل

 قاىمُ دَ ٟمْ زَ شمَ  ـَ يْ ذِ اًمَّ  مِ قْ اًم٘مَ  مَ وا دَ رُ دَ هَ  

 

ْ  ِق ٤مدِ ٟمَ اًمزَّ  مُ دَ وَ    ٤مٟمَ قْ ٘مُ حَمْ  ـْ ٙمُ يَ  مَل

ٝمَ  1سَم٤مسمِٞم٤َّمً  نَّ ًَمْق أَ   ًُّ َؼ سم٤مًم  ٤3مشَمَٕمٚمَّ

 

ـْ َُم٠ْمُُمقَٟم٤م  ْ َيُٙم  ُِمٜمُْٝمْؿ مَل
ـِ  ًمأِْلَُْم

 رٍ حُ سمْ أ ٦مٍ ٕمَ ٌْ ؾَم  ِػ ٚمْ ظَم  ـْ ُمِ  4فُ ٟمَّ أق ًمَ وَ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٗمِ ؾَم  فِ ًمَ اإل ٍْمَ ٟمَ  ا ًمفُ قْ يمٌُ رَ  

 فِ ٚمِ ٕمْ ٗمِ ًمِ  ُم٤منِ اًمزَ  ـَ ُمِ  َـّ ٓمَ خَ ؾْم أ َٓ  

 

 ٤1مٜمَ ٞمْ ٛمِ أسمٞمف ىمَ  غَمٰ ٕمُ سمِ  5(و٤ماًمرِ )ى رَ أو 

 
                                                             

 .٦ميٕمٜمل: ُمـ اًمٕمٞمقن اًم٤ٌميمٞم٦م قمٞمقن ضم٤مري .1

 .اًم٤ٌمسمّٞم٦م: ُمـ اًمٗمرق اعمٜمحروم٦م اًمْم٤مًّم٦م .1

ٝم٤م( وُيريٜمل  .3 ًُ ٝمك )اًم ًُ ٝمك: ٟمجؿ ذم اًمًامء ٓ ُيرى، وُمـ أُمث٤مل اًمٕمرب: أِرْيِف اًم ًُّ اًم

 .اًمثرّي٤م

سمٗمتح اًمقاو ُمـ )ًمق(، وختٗمٞمػ اِلٛمزة ُمـ )أّٟمف( ووصؾ إًمػ ُمـ )أّٟمف( ومّل شمقضمد  .4

 مهزة خمٗمٗم٦م وإّٟمام ُمقصقًمف وُم٘مٓمققم٦م.

د ُمـ )اًمرو٤م( هق اًمٕمّّلُم٦م إيمؼم آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمرو٤م اعم٘مّمق .5

 .أسمقاعمجد اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين ٟمجؾ اعمرصمّل 
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 ٤مإلـسم ٧ِم ٞمْ اًمٌَ  ؾِ هْ أَ  ؿَ ٚمْ قمِ  َؾ ٛمَّ حَتَ  ممً قْ ُمَ 

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٘مِ ٚمْ ٤ًٌم وٓ شمَ ًْ ٓ يمَ  ٤ممِ ِلْ  

 1ـٍ ُمِ ١مْ ُمُ  ٦مِ اؾَم رَ ذم ومِ  ٥َم ٞمَّ ٖمَ ق اعمُ ٟمُ رْ يَ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٘مِ يَ  قنَ ٜمُ اًمٔمُّ  دمدُ  فِ ؾِم دْ حَ ٌِ ومَ  

 ٦مٌ ٤م ديٛمَ هْتَ أَ رَ  قْ ٚمَ ومَ  لْمِ ٛمِ اًمٞمَ  طُ ٌْ ؾِم  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٛمِ يَ  ٧ُم ٚمْ َص ٤م وَ ُمَ  :٤مًم٧ْم ىمَ وَ  ٧ْم ٗمَ ٚمَ طَم  

َ وَ    :ٰى قَ ٝم٤م اِلَ ىمُ زّ ٛمَ يُ  ٤م إذْ هْتَ دَ َِم ٟمْ َٕ

 

 ٤3م(ٜمَ ٞمْ ٘مِ وًمَ  قٰى اِلَ  ـَ ٧م ُمِ ٞمْ ٘مِ ٤مذا ًمَ )ُمَ  

 ًْ حلُِ  َت رْ ٔمَ ا ٟمَ ذَ إِ وَ  
 هِ ٤مرِ ىمَ وَ وَ  فِ ٜمِ

 

ٌَ  ٧َم يْ أَ رَ  دْ ـ٘مَ ٚمَ ومَ    ٤4مٟمَ قْ ـاهُ واًمرَ  رَ دْ ـاًم

 فُ ٝمَ ضْم ًّل وَ ٞمْ ًمَ  5سم٤مءُ رْ احلِ  رُ ٔمُ ٜمْ ًمق شمَ  

 

 ٤مـٜمَ يْ قِ ٚمْ شمَ  فِ ـطم٤ًم سمرَ ـومَ  ٧ْم ٟمَ قَّ ٚمَ تَ ًمَ  

 ٦مً ىمَّ رِ  رُ ٓمُ ٘مْ شمَ  َل ٝمْ ومَ  َؽ ٕمِ ٌْ ٓمَ ه٤م يمَ ذْ ظُم  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٕمِ ُمَ  َؽ يْ دَ يَ  دٰى ٟمَ  َؾ ثْ ُمِ  ُؾ ٞمْ ًِ شمَ وَ  

 ٕمَ ذم اًمُِم  يم٤منَ  قْ ًمَ  
ِ
 ٤مسمٌؼ ؾَم  كمثْ ُمِ  راء

 

 ٤مٟمَ وْ رُ طَم  ٤مرِ ثَ اًمٕمِ  ي٤مدِ سمَ  فُ تُ يمْ ؽَمَ ًمَ  

 لتِ اًمّ  ٰى قَ ؾِم  قنُ هَتُ  دْ ىمَ  ٥ِم ٤مئِ َّم اعمَ  ؾُّ يمُ  

 

 ٤مٟمَ وْ زُ ـحَمْ  دٍ ـحمٛمّ  ١مادَ ـومُ  ٧ْم يمَ رَ ـشمَ  

 ٦مٍ ٞمّ ُمَ أُ  ٖم٤مةُ ـمُ  ٧ْم ٗمَ ًمَ دَ زْ ٱ فِ سمِ  مٌ قْ يَ  

 

 ٤مٟمَ قْ ٖمُ ُو  لْمِ ًَ احلُ  ـَ ُمِ  لَمَّ ٗمِ ِْم شمَ  يمْل  

 
                                                                                                       

 .اًم٘مٛملم: اجلدير .1

 .شاشّم٘مقا ومراؾم٦م اعم١مُمـ وم٢مّٟمف يٜمٔمر سمٜمقر اهلل»إؿم٤مرة إمٰم احلدي٨م اعم٠مصمقر:  .1

 إؿم٤مرة إمٰم ىمقل ضَمرير: .3

، َوىمُ  َـّ اهِتِ ـْ قَمؼَمَ ـَ ُِم ـَ زم:هَمٞمَّْْم  ْٚم

 

ـَ اِلََقٰى َوًَمِ٘مْٞمٜم٤َم   َُم٤مَذا ًَمِ٘مٞم٧َْم ُِم
 

 .اًمراهقُن: ضمٌٌؾ  .4

احِلْرسم٤مء: طمٞمقان ذو ىمقائؿ أرسمع، يدير قمٞمٜمف إمٰم يمّؾ ضمٝم٦م، ويمام يدير وضمٝمف سم٤مدم٤مه  .5

اًمِمٛمس دائاًم. يّمٗم٤مد اًمزسم٤من، ًمف اًم٘مدرة قمغٰم شمٖمٞمػم ًمقٟمف إمٰم ًمقن آظمر، ىمّقشمف اًمٕمْمٚمٞم٦م ذم 

يٜمٔمر: ًم٤ًمن  .شپرؾم٧مآومت٤مب»ظمٚمف هقم٦م وم٤مئ٘م٦م، ي٘م٤مل ًمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: ًم٤ًمٟمف خيرضمف ويد

 337/ ص1اًمٕمرب: ج
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 دْ َُيِ  ؿْ ٚمَ ومَ  لْمٍ ٕمِ ُمـ ُمُ  ْؾ ٓ هَ أَ  :ٰى ٤مدَ ٟمَ 

 

ّٓ اعمُ    ٤مٜمَ ٞمْ ٕمِ ىم٤مق ُمُ اًمرِ  ةَ دَ دَّ حَ إ

 داً رّ جُمَ  دِ ٞمْ ٕمِ اًمَّم  فِ ضْم وَ  غَمٰ قمَ  ل٘مٌَ ومَ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٗمِ ٙمْ ـ شمَ َٓ ًّل وَ ٞمْ ًِ ٖمْ شمَ  ٟم٤مَل  ٤مُمَ  

 وْ َهَ وَ  
 قَ ًْ ٜمِ ا سمِ

 ٤مٓمَ اعمَ  ِػ جْ  قمُ غَم قمَ  فِ شمِ

 

 ٤مٟمَ وْ زُ طُم ّل وَ ٤مًمٗمَ سمِ  قًٓ ٝمُ ؾُم  ْي قِ ٓمْ شمَ  

 دٍ ٛمَّ حُمَ  ٧ُم ٜمْ سمِ  هَل وَ  ٥َم ٜمَ يْ زَ  ُؾ ثْ ُمِ وَ  أَ  

 

 ٤مٟمَ قْ ٕمُ ٚمْ ُمَ  ت٤مً ؿم٤مُمِ  ٥ُم ٤مـمِ خُت  ْت زَ رَ سمَ  

 اَمً ًَ ٌْ ُمُ  ٥ُم ٚمِّ ٘مَ ٤م يُ ٝمَ تُ ٤مًمَ ٌَ ا ىمُ دَ همَ وَ  

 

 ٤مٟمَ قْ تُ ٗمْ ُمَ  فِ ٗمِ ؿْم رَ سمِ  لُّ ٌِ اًمٜمَّ  ٤منَ يمَ  

 ادَ  همَ امَّ ـ٤م ًمَ ٝمَ قمِ قْ ُمُ دُ  َؼ ٞمْ ٘مِ قمَ  ْت رَ ثَ ٟمَ  

 

 ٤1مٟمَ قْ ٜمُ ٙمْ ُمَ  اً ١مْ ًمُ ١مْ ًمُ  ٧ُم ٙمُ ٜمْ يَ  ٤مهُ َّم ٕمَ سمِ  

ء ٧م ري٤مح خمقوم٦م وُمٓمرت اًمًامٌّ هٗمؼ ذم أّي٤مم ُمروف أن ـ ىمد ُمّر أّٟمف اشمّ 1 

 ويم٤من ذم اًمّمٞمػ وم٘م٤مل اًمًّٞمد ضمٕمٗمر احلكّم:

 ٟم٤مدْ ٘مَ ومَ  دْ ىمَ  قمٚمؿٍ  رُ حْ سمَ 

 

 فْ ٛمَ ـٚمْ قمِ  رَ زَ ـهمْ أَ ومام  هُ  

ًُ  فُ تْ ٙمَ سمَ  دْ ىمَ    ٗم٤مً ٞمْ َص  ٥ُم حُ اًم

 

ُ  ٰك ًتَ ايمْ وَ    ٦مْ ٛمَ ٚمْ فمُ  اًمٕم٤ممَل

ْ ـشمُ  ذْ ـُمُ    قهُ ـظُم أرّ  ُقذمِّ

 

 1ش٦مْ ٛمَ ٚمْ صمَ  ّلمُ اإلؾْم  ؿَ ٚمُ صمَ » 

 هـ(1338)   
 حل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل ذم ىمّمٞمدة ـمقيٚم٦م ُمٓمٚمٕمٝم٤م:ـ وىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف اًمِمٝمٞمد ا3

                                                             

-451، )1331، ـمٌٕم٦م صٞمدا، 417-419ص :ؾمحر سم٤مسمؾ وؾمجع اًمٌّلسمؾ .1

اعمخت٤مر ُمـ (: وٟم٘مؾ سمٕمض هذه إسمٞم٤مت آي٦ماهلل اًمِمٞمخ جمداًمديـ اًمٜمّجٗمل ذم يمت٤مسمف 453

ت٤مذ حمّٛمدطمًلم اًمقاقمظ ، حت٘مٞمؼ إؾم87/ سم٤مًمرىمؿ116: صاًم٘مّم٤مئد وإؿمٕم٤مر

 اًمٜمجٗمل.

 اًمٕمّّلُم٦م قمٜمف ٟم٘مؾ. ُمٗم٘مقد وهق ،إوم٤موؾ ُمـ فُ دريمتُ أ ُمـ ذم اًمٕم٤مـمؾ اًمزُمـ طمكم .1

 .اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن يمت٤مسمف ذم اًمٖمٓم٤مء: يم٤مؿمػ قمكم اًمِمٞمخ
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 اارَ واًمدِ َ فِ يْ قِ هَتْ  ـْ ُمَ  ـَ ٤ًميمِ ُمَ  رْ واذيمُ   اارَ رَ دْ ُمِ  عِ ُمْ دَّ اًم رِ ٛمْ حُ قدي سمِ ضُم  ي٤م قملمُ 

 ٧ْم ٚمَ ظَم ٤م وَ ٝمَ ٚمِ هْ أَ  ـْ ُمِ  ٧ْم ٚمَ ٓمِّ قمُ  ٌل ٜم٤مزِ ُمَ  

 

 ا٤مرَ ٤م ضَم قا ِلَ ٤مٟمُ ٤م يمَ ُمَ  دَ ٕمْ سمَ  ٧ْم َِم قطمتَ اؾْم وَ  

 اقْ ٚمُ حَتَ ارْ  ؾِ ل هَ ٤ميمِ اًمٌَ  عَ ُمَ دْ ُمَ  ْؾ ٤مهلل ؾَم سمِ  

 

 ؟ا٤مرَ ع آصمَ سمْ ذم اًمرَ  ؿُ ٝمُ ٜمْ قمَ  ْل ٘مِ سمَ  ْؾ هَ  أمْ  

 وُمٜمٝم٤م: 

 ْ  رٌ ٙمِ ـتَ ٕمْ ُمُ  اًمّٚمٞمُؾ  وَ يِن ارَ زَ  ذْ إِ  َس ٟمْ أَ  مَل

 

 اارَ زَ  ٰك ضَم اًمدُّ  َح ٜمْ ضُم  رٍ زائِ  ـْ ُمِ  فِ يْ دِ أومْ  

 عٍ زَ ضَم  ـْ ُمِ  لْمِ اًمٕمَ  قعَ ُمُ ّؾ دُ ٝمَ تَ ّؿ اؾْم صمُ  

 

 اارٰ رٰ دْ ُمِ  ـِ يْ دّ ٕم٤ًم قمغم اخلَ ُمْ ّؾ دَ وفمَ  

 فِ سمِ  رامِ اًمٖمَ  انُ ػْمَ ٟمِ  ضّم٩ُم ٠مَ شمَ  ْت يم٤مدَ  

 

 طْم ذم إَ  مَ َيَّ را شمَ ٠مْ صمَ  
ِ
 إّم٤مرَ ؾَم  ِم٤مء

 ًك ؾَم أَ  ودِ دُ اخلُ  دِ رْ ذم وَ  رُ ثُ ٜمْ يَ  ؾَّ فمَ وَ  

 

 اث٤مرَ ٙمْ ًٓ وُمِ َّل ٘مْ ُمِ  عِ ُمْ اًمدَّ  َئ ًمِ َٔ  

 قاٜمُ ٕمَ فمَ  دْ ىمَ  مَ قْ ّن اًم٘مَ ٢موم ،اً ؼْم َص  :٤مَح َص وَ  

 

 اٗم٤مرٰ ؾْم وا وأَ ٤مرُ ًٓ ؾَم زِ ٜمْ ه٤م ُمَ دَ ٕمْ ٤م سمُ يَ  

 وُمٜمٝم٤م ذم اًمرصم٤مء: 

 ؿْ ِِبِ  ُم٤منُ اًمزَ  ٤مرَ ضَم  ةٍ ػْمَ  ضمِ غَم ل قمَ ٗمِ َِلْ 

 

 ا٤مرٰ ٟمَ  ؿْ هِ رِ جْ هَ  ـْ ٤م ُمِ َِم قا ذم احلَ ُمُ ْضَ وأَ  

 ْي رِ ٔمَ قمـ ٟمَ  هم٤مَب  دْ ىمَ  رٍ ٛمَ  ىمَ غَم ل قمَ ٗمِ َِلْ  

 

 اامرٰ ْْم ُمِ  ْؾ ْص ٚمقَ ًمِ  ْؾ ٛمِ تَ ٙمْ شمَ  أنْ  ؾِ ٌْ ىمَ  ـْ ُمِ  

 ًك ٘مَ وشمُ  قًى قا مجٞمٕم٤ًم ذم هَ ٤م ويم٤مٟمُ ٜمّ يمُ  

 

 اارٰ دٰ ادًا وإْص رٰ يْ إ رِ هْ ٟم٤ًم قمغم اًمدَ قْ قمَ  

 ؾٍ جَ ُمـ قمَ  رِ هْ اًمدَ  وُف ٜم٤م ُسُ تْ ُمَ ّتك رَ طَم  

 

 ا٤مرٰ ٓمَ ؿْم أَ  ضِ إرْ  ِح وْ دَ ٤م سمِ ٜمَ تْ ىمَ رَّ وومَ  

 ـكمْ ُمَ أَ ٤م يَ  ُس ٗمْ اًمٜمَ  َؽ شمْ دَ ومَ ـق ضُم رْ أَ  ٧ُم ٜمْ يمُ  دْ ىمَ  

 

 ا٤مرٰ َّم قمْ ٜم٤م إّي٤مم أَ يًتدان ًمَ  نْ أَ  

 َْم ٤مي٤م ىمَ َْم ىمَ  ـْ ٙمِ ًمَ  
ِ
 ٦مٌ ٌَ ًمِ ٤ماهلل همَ  ٤مء

 

 َْم ىمَ  دَ ٕمْ سمَ  َس ٞمْ ًمَ وَ  
ِ
 ا٤مرٰ ٙمَ اهلل إٟمْ  ٤مء

 وُمٜمٝم٤م: 

 ٤مهَ رَ هَ زْ ٞم٤مء أَ ٚمْ اًمٕمَ  ٦مِ طَم وْ ُمـ دَ  ٤مزَ طَم  دْ ىمَ 

 

 اارٰ دَ ٘مْ ٟم٤ًم وُمِ ٠مْ ٤م ؿَم ٝمَ ٕمَ ومَ رْ ٤ًم وأَ َو وْ رَ  

ـْ دْ سمَ  ٤منَ ٤م يمَ ُمَ    فِ سمِ  ٤مءُ َْم تَ ًْ يُ  رًا وًمٙم

 

ـْ حْ سمَ  ُم٤م يم٤منَ    اظّم٤مرٰ زَ  يم٤منَ  رًا وًمٙم
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 ٤مٟمَ ؼَم أْص اًم وَ ٚمْ ٜم٤م طمِ ٕمَ ؾَم وْ أَ  ويم٤منَ 

 

 ا٤مرٰ ًَ ٤مرًا وإقمْ ًَ يْ إ ِث قادِ احلَ  غَمٰ قمَ  

 ـٍ ًَ طَم  ٥ٍم َِم ٕمْ ُمَ  ـْ ام ُمِ ٟمَ  ٧ٍم ٌْ ٟمَ  ؾُّ يمُ وَ  

 

 ارٰ اَم ِم٤ًم وأقمْ ٞمْ ٤م قمَ هَ ٍَمَ ىمْ أَ  نُ قْ ٙمُ يَ  

 *** 

 صم٧ٌَم أ أنْ  ف أيْم٤ًم سم٘مّمٞمدة ـمقيٚم٦م أظمرى أردُت رصمٞمتُ : ]ؿم٘مٞم٘مف[ ىم٤ملوـ 4

 ٕمٝم٤م:ٝم٤م ذم ذًمؽ وإن يمٜم٧م همػم ؾم٤مًمؽ ذم شمٚمؽ اعم٤ًمًمؽ. ُمٓمٚمسمٕمَْم 

 ادٰ قْ ضُم ٠مَ ومَ  قٰى ٤مِلَ سمِ  ٥م  َص  ٤مدَ ضَم  ْؾ هَ 

 

 ادٰ وْ ذُ ٠مَ ى ومَ دَ قم اًمٕمِ ًمَ  ـْ قمَ  ادَ ذَ  أمْ  

 ٌؼ قم٤مؿِم  ٦مِ ٤مسمَ ٌَ ُمـ اًمّمَّ  وم٤مَق أَ  ْؾ هَ  أمْ  

 

 ادٰ قْ حُ ضُم  ٤1معَ ٓمَ تَ ؾْم أ ْؾ هَ  مْ أَ  ٞمُؼ ٠مومِ ومَ  

 ٰى قَ اِلَ  اَق ذَ  ٍؼ ٤مؿِم ٕمَ سمِ  ٧َم ٕمْ ٛمِ ؾَم  ْؾ هَ  أمْ  

 

 ادٰ قْ ٝمُ قمُ  ٤منَ ظَم وَ  فُ ًمَ ٤مذِ قمَ  ٤معَ ـمَ ٠مَ ومَ  

 ٰى دَ اًمرَ  ّٞماًم ظم٤مَف تَ ُمُ  رأي٧َم  ْؾ هَ  أمْ  

 

 ادٰ وْ دُ ام ُص ومرٰ  قٰى ََيْ  ـْ ُمَ  ؾِ ْص ذم وَ  

  رَ دَّ َّم شمَ  ـْ ُمَ  َل أوّ  ٧ُم ٜمْ ٤م يمُ ُمَ  
 ٰى قَ ٝمَ ٚمْ ًمِ

 

 ادٰ ٞمْ ٝمِ ؿَم  ٤مَت ُمَ رًا وَ هْ دَ  قٰى اًمٜمَ  اَق ذَ  

 ٟم٘مٞمّم٦مٌ  قرِ إُمُ  ؾِّ  يمُ غَم و قمَ دُ ٌْ شمُ  

 

 1ادٰ وْ زُ يَ  مٍ قْ يَ  ُم٤ًم سمٕمدَ قْ يَ  ٥مُّ احلُ وَ  

 مْ ٤مهلل أَ سمِ  تٰك اًمٗمَ  ٥َم ٞمْ ٤م قمَ ٌَ اًمّمِّ  ٰى رشمَ أَ  

 

 ادٰ قْ ٛمُ حَمْ  ٰى رَ ٤ٌمسم٦م ذم اًمقَ اًمَّم  ذمَّ  

ُ ًَ اًمتَ  َػ ٞمْ يمَ    قٰى  اِلَ غَم قمَ  ٤مةُ ؿَم واًمقُ  ؽمُّ

 

ًّ  ْي يمدِّ وَ  ْي دِ ضْم وَ    3ادٰ قْ ٝمُ ؿُم  ٤ممُ ٘مَ واًم

 ٤مٝمَ ٘مُ يْ رِ َُيَ  ٰى قَ ذم اِلَ  عٍ ُمْ دَ  رُ يْ زِ وهمَ  

 

 4اقدٰ ٝمُ  وؾُم غَم ذم اًمٙمِ  ٩َم شم٠مضمَّ  ٤مرٌ ٟمَ  

 
                                                             

 .. سم٘مٓمع مهزة اًمقصؾ ًمٚمقزن اًمِمٕمري1

 .ومٝمذا ُمـ اإلىمقاءش يزودُ »هق ومٕمؾ ُمْم٤مرع  .1

ّٓ ظمؼم .3  .شؿمٝمقدُ » ُمرومقع طم٤مل ٟم٤مئ٦ٌم قمـ اخلؼم وإ

 .ُمرومققم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم )ٟم٤مٌر( .4
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 ٤م ذم احلامؾم٦م:وُمٜمٝم

 زِمْ  يم٤منَ  ٤م إذْ ٌَ اًمّمِّ  هلل أّي٤ممُ 

 

 اقدٰ ٕمُ ًْ هم٤ًم ُمَ سم٤مزِ  ةِ َنَّ اعمَ  ؿُ جْ ٟمَ  

 ٠مّٟمٜمْل يمَ  ٤ٌمِب اًمِمَّ  رُ ٙمْ  ؾُم يِن زُّ ََيُ وَ  

 

 1إمٞمدٰ ٤ٌم ويُ اًمَّم  سمفِ  ُؾ ٞمْ ٛمِ يَ  ـٌ ّْم همُ  

 فُ تَ يْ قم٤مدَ  ـْ وم٢مّن ُمَ  ػَّ يمُ  ي٤م دهرُ  

 

 ادٰ ٞمْ ٜمِ قمَ  ٤مُف ٓ خَيَ  داوةِ اًمٕمَ  َس ٛمْ ؿَم  

 داهمَ  ـْ ُمَ  َؾ ًمِّ ذَ شمُ  ـْ ًمَ  َل ح٤موُ تَ اًم عِ دَ وَ  

 

 1ادٰ يْ زِ ّزًا ُم٤م قمٚمٞمف ُمَ قمِ  ٟم٤مَل  دْ ىمَ  

 اًمٕمَ  غُ ٚمِ ٌْ ُمـ ُمُ  
ِ
 ٜملٟمَّ أ ٜمَّل قمَ  ٚمٞم٤مء

 

 إمقدٰ اًم وىمُ ٤م ىم٤مئِ ٤مهٰ مِح  لمْحِ أَ  

 ٝم٤مٞمٗمُ ٚمِ ٤م وطَم ٤ٌمهِن ًمُ  عُ ٞمْ ِو ٟم٤م رَ وأَ  

 

 ادٰ وْ رُ رًا ووُ دَ ّْم ُمَ  زِ زاهِ اِلَ  قمٜمدَ  

 اي٦مٌ ر دٍ جْ عمَِ  ٧ْم ٕمَ ومِ ٤م رُ ُمَ  دُ جْ واعمَ  

 

 اقدٰ ٘مُ ٕمْ ٝم٤م اعمَ ٤مُمَ ُمَ زِ  ُت ذْ ظَم ّٓ أَ إِ  

 فِ ٞم٤مئِ ٚمْ إمم قمَ  ٦مٌ َّم ؿم٤مظِم  لْمُ اًمٕمَ وَ  

 

 ادٰ قْ ىمُ رُ  فُ ٜمْ قمَ  ٤م اًمٜم٤ّمُس ا ُمَ ًا إذَ رَ زَ ؿَم  

 ٤مٝمَ ٜم٤مقمَ ىمِ  ٧ُم ٕمْ ومَ رَ  اهٞم٦مٍ دَ  بَّ رُ ٚمَ ومَ  

 

 ادٰ قْ ٘مُ قمُ ٤م وَ ٝمَ تُ ٗمْ ِمَّ يمَ  ؾٍ ٤مِو ٕمَ ُمَ وَ  

 فُ سمَ وْ رُ يمُ  يمِمٗم٧ُم  ٰك صمَ رْ همَ  ٍق ٤مرِ ـمَ  ؿْ يمَ  

 

 ادٰ ٞمْ ٚمِ ٤ًم وشمَ ومـم٤مر ومٞمفِ  ٧ُم ًمْ ذَ وسمَ  

 فُ شمُ رْ ضَم أَ  اًمزُم٤منِ  َف َسْ  ٍف وخمقّ  

 

 ادٰ ٞمْ مَحِ  ٤ًمنِ اًمٚمِّ  ٥َم ـمْ رَ  فُ تُ ومْ وَسَ  

 ىم٤مً رِ قْ ٜمّل ُمُ ُمِ  دِ اعمجْ  قنُ ُّم ا همُ دٰ سمَ وَ  

 

َ  دٍ ٞمَ سمِ    3ادٰ يْ دِ ُمَ  ٤مرِ خَ إمم اًمٗمَ  دُّ مُت

َ  دَ ٚمَ ظْم ًمق أَ    زِم  ٧َم يْ أَ رَ ًمَ  ٰك تَ اًمٗمَ  ُف اًمنمَّ

 

ًَّ  امَ ٤مدٰ ُمَ  رِ هْ ذم اًمدَّ    ادٰ قْ ٚمُ ظُم  ءُ اَم اًم

 فِ ومِ وَسْ  اًمّزُم٤منِ  ػَمِ همِ  ـْ ُمِ  َـّ ٙمِ ًمَ  

 

  ْ  ادٰ قْ ٛمُ  حَمْ َٓ ٤ًم وَ ُمَ قْ ُمُ ذْ ُمَ  ٩ُم ٜمْ يَ  مَل

                                                              

 .وُيٕمٞمدُ  .1

 .َُمِزْيدُ  .1

 .ٓ ي٘م٤مل: ُمديدًا وإّٟمام ي٘م٤مل: ُمّداً  .3
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 حل٤مدٍث  قرِ ٝمُ واًمُِم  ِث قادِ احلَ  رُّ يمَ 

 

 ادٰ قْ ًمُ قْ  ُمَ َٓ وَ  ل٘مِ ٌْ يُ  اً دَ اًمِ ٓ وَ  

 كتَ اًمٗمَ  رَ صمْ إ ٜمٰك اعمُ ٤م وَ ٜم٤ميَ اعمَ  ٰى رَ أَ وَ  

 

 ادٰ وْ ُمدُ  َـّ وُم٤م َِلُ  ٘م٤منِ ٤ًمسمِ تَ يَ  

 وُمٜمٝم٤م ذم اًمرصم٤مء: 

 كمْ ىم٤مشمِ  رَ ٝم٤مضُم رى اًمتَ أَ  لَّ ٌَ ي٤م ص٤مطمِ 

 

 ادٰ قْ قمُ  ٦مِ ٌَّ طمِ إَ  دِّ  وُ غَم قمَ  داقْ قمُ  

 قىاِلَ  يم٤مرِ ذْ شمَ  زم سمٕمدَ  رايمُ ذْ ا داقْ قمُ  

 

 ادٰ قْ ٝمُ ِْم اعمَ  فُ ٚمَ ْْم وومَ  ٥ِم ٞمْ ٌِ احلَ  دَ ٝمْ قمَ  

 قىاِلَ  ػْمِ ْم٤مُمِ ٞمٕم٤ًم ذم ُمَ ٜم٤ّم مَج يمُ  

 

 اودٰ دُ َِمْ  ّلاًمٕمُ  ٦مِ َّم ّؾ ؿم٤مظِم ذم فمِ  

 فُ ومُ وَسْ  اًمّزُم٤منِ  ٥ُم يْ شم٠مرِ  ٠مسم٤مدَ ومَ  

 

 ادٰ ٞمْ ٌِ شمَ  اًمّزُم٤منِ  ٦مَ ٚمَ ٙمَ ٚمْ يمَ  ي٤م ًمٞم٧َم  

 فُ ومُ وَسْ  اًمّزُم٤منِ  ٤ٌمِت يْ وَ ًّل رُ ٝمْ ُمَ  

 

 ادٰ يْ وَ رُ  َـّ ٚمِ ٝمَ دًا واُمْ يْ وَ رُ  ْؾ ٝمِ ُمْ أَ  

 داً ٤مضمِ اًم ُمَ يْ رِ ًا يمَ رَّ ظم٤ًم سمَ أَ  يِبْ ٠مَ سمِ  

 

 ادٰ ٞمْ ٕمِ ؾَم  ٤مَت ُمَ قدًا وَ ٛمُ حَمْ  قم٤مَش  دْ ىمَ  

 ٰك ٝمَ واًمٜمُ  ؾِ ْم٤مئِ ٚمٗمَ رًا ًمِ حْ سمَ  ىمد يم٤منَ  

 

 ادٰ قْ ٓم٤م واجلُ اًمٕمَ  رِ حْ ًمٚمٌَ  يم٤منَ  إنْ  

 اظْمـ ً  وّّٓل ـمَ  ٌؾ واسمِ  كَ دَ ٕمْ سمَ  ُم٤م ضم٤مدَ  

 

 ادٰ قْ قمُ  ةِ ؤك ًمٚمٛمرُ دَ ٕمْ سمَ  َيَّ ـ 

 فِ ٚمِ هْ وأَ  قمغم اًمّزُم٤منِ  زُّ ٕمُ يَ  دْ ٘مَ وًمَ  

 

 ادٰ ٞمْ ٘مِ خ٤مر ومَ واًمٗمَ  َؽ ٟمَ وْ رَ ُم٤م يَ  إذْ  

  ْ َ ٗمِ َِل ِٕ  ٧ْم َْم وىمد ُمَ  ص٤ملِ اًمقِ  ّي٤ممِ ل 

 

 1ادٰ قْ ٕمُ شمَ  ص٤ملِ اًمقِ  أّي٤ممَ  ٧َم ٞمْ ي٤م ًمَ  

 فِ ٚمِ ثِ ٛمْ سمِ  اًمّزُم٤منُ  دَ ٚمِ يَ  نْ ٤مت أَ ٝمَ ٞمْ هَ  

 

 اقدٰ ٝمُ جْ اعمَ  َل ذَ سمْ وأَ  ٙم٤منَ ـتَ اؾْم  نِ وإِ  

  كمَّ قمَ  زْ ٕمزُ يَ  
 ٰى رَ اًمقَ  َث قْ همَ  رٰى أَ  نْ ٠مَ سمِ

 

 اقدٰ حُ ٚمْ ُمَ  ٰى رَ اًمثَ  ٤ٌمِق ـمْ أَ  لْمَ ُم٤م سمَ  

 ٰك ٘مَ واًمتُ  ٰك ُمَ واًمٞمت٤م ؾِ ألراُمِ ًمِ  ـْ ُمَ  

 

 1ادٰ وْ رُ وُ  نَ دَ رَ إذا وَ  ٤ٌمِت واًمٜم٤مئِ  

                                                              

 .شَمُٕمْقدُ  .1

جمداًمٌٞم٤من ذم شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع:  .1
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*** 

اًمِمٕمراء ووم٤مشمف  سمٕمُض  َخ ذم قمنم اًمٕم٤مؿمقر أرّ  ووم٤مشمف ٧مـ وًمـاّم يم٤مٟم5

 ِبذا اعمٍمع:

 شسم٤م طمًلم ؿمٝمٞمد ؿمد حمِمقر»

 هـ(1338)

*** 

ت٤مر احلًٜمل:ـ 6 ًّ  ىم٤مل إؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ احلّج٦م اًمًّٞمد قمٌداًم

 واعمجتٝمديـ ذم قمٍمِه آي٦ماهلل اًمُٕمْٔمٛمٰك شم٤مريُخ َووم٤مِة ؿَمْٞمِخ اًمُٗم٘مٝم٤م»
ِ
ء

قرٰم ذم ؾمٜم٦م تَ اعمُ  احل٤مؿمٞم٦ماًمِمٞمخ حمّٛمد احلًلم اًمٜمجٗمل ُمـ آِل ص٤مطم٥م 

 .هـ 1338

ـْ سم٤ِمًمتُّ٘مٰك  لْمُ َُم ًَ ُد احْلُ  حُمَٛمَّ

 

ٜمََٞملْمْ   ًْ  َوقِمْٚمِٛمِف ىَمْد وم٤مَز سم٤ِمحْلُ

ْٟمٞم٤م َوُم٤مزاُدهُ    ىَمْد هم٤مَدَر اًمدُّ

 

 اعُمْرشَم٣ٰم سَمْٕمَد  
ِ
ـْ  َوٓء  هَمػْمُ َذْي

َْهِؾ اًمٜمُّٝمٰك   ِٕ  أْٟمِٕمْؿ سمِِف زادًا 

 

ـْ َأوْمَٚمَح ذم اًمٜمَِّْم٠َمشَملْمْ    َوُذظْمَر َُم

ـْ قُمْٛمِرهِ   لْمَ ُِم
ًِ ٌُْٚمِغ اخْلَْٛم ْ َي  مَل

 

ـْ ًمٙمِ    ـْ سمَِٕمْٚمٞم٤مُه ؿَم٠مٰى اًْمَٗمْرىَمَدْي

ـَ اًْمُٕمُٚمْقِم ىم٤مُُمْقؾُمٝم٤م   اًْمـ 1وَمُٝمَق ُِم

 

ـْ   ْٝمٌُِذ ُِم ْٞمُط، َواجْلِ  هَمػْمِ َُملْمْ  حُمِ

 

                                                                                                       
 .، ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران17-13، صشمٗمًػم اًم٘مرآن

ٌَْحرا .1  .ًم٘م٤مُمقس: اًم
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ه٤م 1ْرَوةَ إْذ سَمٚمَغ اًمذُّ ِ  ذم ؾَمؼْمِ

 

ـْ سَملْمَ سَملْمْ   ْ َيُٙم َتٜمٌِْٓم٤ًم، َومَل ًْ  ُُم

مُمٰ اًمٕمُ َوأَي٦ُم   ْٕ  ٔمٛمٰك سمِِٗمْ٘مِف ا

 

شَملْمْ   ػْمَ
ـْ ظَمَٚمِػ اخْلِ ُروا ُِم  ىَمْد ـُمٝمِّ

 ـمٰف اًمُٓمْٝمِر ظَمػْمِ اًْمَقرٰى  ةِ قِمؽْمِ  

 

٦ِم اعُمّْمَٓمٗمَ شمِ ُهدا  َِئٛمَّ ْٕ  لْمْ ٜم٤م ا

ـْ قَمَٚمٍؿ ؿم٤مُِمٍخ   ْؿ سمِِف ُِم
 أقْمٔمِ

 

ْت سمَِتْحِ٘مْٞم٘م٤مشمِِف    ؾُّ قَملْمْ يمُ ىَمرَّ

يَْمٜم٤مِف سَمّر َوذِمْ   ْٕ ٠مِ ا  ُُمَقـمَّ

 

ِة ؾَمْٛمُح اًمْ ىمُ شَمٗم٤م  ـْ ٞمَ ِؿ اًْمُٕمْنَ  َدْي

٦ٌَِم اًْمِٗمْ٘مِف َواًْمـ   إذا ضَمرٰى ذم طَمْٚم

 

ٌَلْمْ   ٌِْؼ ذم اعمَْٓمَٚم ًَّ  ُأُصْقِل طم٤مَز اًم

ـْ   ٦مٍ ذُ ضم٤مراُه  َوإِْن َيُٙم  ْومِهَّ

 

 طُمٜملَْمْ  لقم٤مَد جُم٤مِرْيِف سمُخٗمَّ  

 ُْم٧َم َأنْ رُ ًم٤ًمَن اعمَْجِد إْن  وَمٞم٤م 

 

ـْ  ْل يمَ شَمٜمْٕم٤مُه    شُمْقذِمَ َرّدًا ًمَِدْي

َُْمرِ   ْٕ  قاظُم َوىُمْؾ َأرِّ  1قُمدَّ ُأزِمْ ا

 

 ) لْمْ ًَ ـُ أسْمٙم٤مُه همٞم٤مُب احْلُ ْي  )اًمدِّ

            (11)  (95( )19( )1313( )159) 

 هـ(1338)ؾمٜم٦م 

ت٤مر قمٗم٤م قمٜمف اعمٚمٞمؽ اًمٖمّٗم٤مر ًّ  إىمؾ قمٌداًم

  شهـ اًمٜمجػ إذف1438ُمـ ؾمٜم٦م  ىمٚمتٝم٤م اردم٤مًٓ يقم أرسمٕملم ؾمّٞمداًمِمٝمداء احلًلم

                                                             

ْوَن ـ ذم اًمٖم٤مًم٥ِم ـ قمغٰم  .1 ْقَن َيْ٘مَتٍِمُ ه٤م، واًمَٕمٍْميُّ اًمذُّ ِْرَوُة، سمَِْمؿِّ اًمّذاِل اعُمْٕمَجٛم٦ِم َويَمْنِ

 اًمٙمن.

صْمٜم٤مقَمنَمَ اعمٕمّمقُُمْقنَ  .1 ِٓ ٦ُم ا ٛمَّ
َُْمِر: إَئِ ْٕ ؾْمِؿ  اعم٘مّمقُد سم٠ُمزم ا وهل شَمْٙمُت٥ُم ذم اًمرَّ

، َرؾَمْٛمُتٝم٤م سمَِحْذِف اًْمقاِو ًمِئّّل خُيْٓمَِئ اًمنُماُة سمِِ٘مراَءهِت٤ماعُمتٕم٤مرِف قمٚمٞمف: ُأْوزم، ًمٙمِ   .ـْ
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 أُّم٤م اعم١مًمَّػ

 أصؾ اًمؼماءة

ٟمًخ٦م  1ٰى اًمًّٞمد اًمّمدرأوم٘مد ُمّر ذيمره ذم ُم١مًمَّٗم٤مت اعمؽمضمؿ ًمف وىمد ر

 ظمّط اعم١مًمِّػ ُمـ هذا اًمٙمت٤مب.

ٟمًخ٦م ٟم٤مىمّم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب قمٜمد ٟمجؾ اعم١مًمِّػ  1اًمِمٞمخ اًمٓمٝمراين وقمّرف

 اًمِمٞمخ أيب اعمجد.

وىمد وصٚم٧م هذه اًمٜمًخ٦م اًمٜم٤مىمّم٦م إًمٞمٜم٤م وهل سمٛمٗمرده٤م ُمدار قمٛمٚمٜم٤م ذم 

 شمّمحٞمح هذا اًمٙمت٤مب اًمنميػ.

٤مت هذا اًمٙمت٤مب ٟم٘مؾ آراء اعمحّ٘مؼ اعمػمزا طمٌٞم٥م اهلل وُمـ خمتّّم 

 ـ شمّلُمٞمذه.ّٕن اعم١مًمِّػ يم٤من ُم ،ُمـ جمٚمس درؾمف اًمرؿمتل

وقمّٛمف  هداي٦م اعمًؽمؿمديـقمـ ضمّده ص٤مطم٥م دوم٤مع اعم١مًمِّػ  وُمٜمٝم٤م:

وهمػمه ذم ىم٤ٌمل اقمؽماو٤مت اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إٟمّم٤مري  اًمٗمّمقلص٤مطم٥م 

 .قمٚمٞمٝمام

اؾمتٞمٗم٤مء اًمٌح٨م طمقل ضمري٤من أصؾ اًمؼماءة ذم اًمِمٌٝم٤مت  وُمٜمٝم٤م:

ّٓ اعمحدّ  ،لملم وإظم٤ٌمريّ ووم٤مق سملم إصقًمٞمّ  اًمقضمقسمّٞم٦م اًمتل هل حمّؾ  ث إ

ذه٥م إمم وضمقب  إذ، اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦ّمحمّٛمدأُملم إؾمؽمآسم٤مدي ص٤مطم٥م يمت٤مب 

                                                             

 .371/ ص5: جشمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ .1

 .454/ سم٤مًمرىمؿ 114/ ص1: جاًمذريٕم٦م .1
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 طمتٞم٤مط ذم اًمِمٌٝم٤مت اًمقضمقسمّٞم٦م.آ

وهل  ،أو ٟمًختٜم٤م هذهاعمٓمٚم٥م إّول ُمـ اًمٙمت٤مب ؾم٘م٤مط إ وُمٜمٝم٤م:

 تل هل حمّؾ اًمّ  ؾ اًمؼماءة ذم اًمِمٌٝم٤مت اًمتحريٛمّٞم٦ماًمٌح٨م طمقل ضمري٤من أص

 لم.ظم٤ٌمريّ لم واإلظمّلف سملم إصقًمٞمّ 

قمتامدًا قمغم اأو شمريمٝم٤م  ،أدري هؾ اعم١مًمِّػ يمت٥م هذا اًمٌح٨م وٓ

 شم٠مًمٞمٗم٤مت أظمريـ.

يمذًمؽ يم٤مٟم٧م ٟم٤مىمّم٦م  ،ٟمًخ٦م اًمٙمت٤مب يمام يم٤مٟم٧م ٟم٤مىمّم٦م إّول وُمٜمٝم٤م:

 سمحقث مل يتٕمّرض اعم١مًمِّػ طمقِل٤م. ٧مأظمر. وسم٘مٞم

ذم قمٚمؿ وُمع ذًمؽ يمّٚمف اًمٙمت٤مب يدّل قمغم ـمقل سم٤مع ُم١مًمِّٗمف  وُمٜمٝم٤م:

ـّ ّٕٟمف شمتٚمٛمذ قمغم أؾم٤مـملم  :وٓ وػم ،ره ومٞمفأصقل اًمٗم٘مف وشمٌحّ  ىمري٤ًٌم  هذا اًمٗم

 طمٞم٤مشمف.ُمـ ُمـ قم٘مديـ 

وًمذا وردت  :أّن ٟمًختٜم٤م هذه يمت٧ٌم قمغم يد ٟم٤مؾمخ همػم قمريب وُمٜمٝم٤م:

 حٜم٤مه٤م سم٘مدر ـم٤مىمتٜم٤م ووؾمٕمٜم٤م اًمٕمٚمٛمل.ومٞمٝم٤م قمّدة أظمٓم٤مء صحّ 

 ؾمٜم٦م ُمْم٧م قمغم ووم٤مة اعم١مًمِّػ. ةاًمٜمًخ٦م يمت٧ٌم سمٕمد أرسمع قمنم وُمٜمٝم٤م:

 ٦م.ؾ واًمدىمّ ًمٚم٘م٤مرئ اًمٗمٓمـ طملم ىمراءة اًمٙمت٤مب سم٤مًمت٠مُمّ  أُمقر شمٔمٝمر وُمٜمٝم٤م:

 ؿمٙمر وشم٘مدير

ؾم٤مهؿ ذم إٟمج٤مز هذا اًمٙمت٤مب  ـْ وذم ظمت٤مم هذا اًمتٛمٝمٞمد أؿمٙمر يمّؾ ُمَ 

 ِبذه احلّٚم٦م اًم٘مِمٞم٦ٌم:

، ش(1375-1195آي٦ماهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل )اسمـ قمّٛمٜم٤م اعمرطمقم ـ 1

اًمِمٞمخ  اسمـ آي٦ماهلل ،هـ(1348-1311اسمـ آي٦ماهلل اعمػمزا قمٌداحلًلم )ح
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اسمـ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل آىم٤م اًمٜمجٗمل  ،(1337-1181اًمديـ ) ضمّلل

 ،إزمَّ  ؾ قمكمَّ سم٢مرؾم٤مل اًمٜمًخ٦م اعمخٓمقـم٦م ُمـ اًمٙمت٤مبطمٞم٨م شمٗمّْم  ،اإلصٗمٝم٤مين

 تل هل ُمدار هذا اًمٙمت٤مب.ومتٛمٙمٜم٧م ُمـ أظمذ صقرة ُمـ اًمٜمًخ٦م اًمقطمٞمدة اًمّ 

 اًمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمقد اًمٜمٕمٛمتلاحل٤مج اعمحّ٘مؼ طمج٦ماإلؾمّلم ـ 1

وسمذل  صّحح اًمٙمت٤مب وطمّ٘م٘مف وىم٤مسمٚمف قمّدة ُمّرات ُمع ٟمًختٜم٤م اعمخٓمقـم٦م طمٞم٨م

 .وأظمرج اًمٙمت٤مب ِبذا اًمِمٙمؾ اًمرائع ذم هذا اًمًٌٞمؾ يمّؾ وؾمٕمف

ت٤مراحلًٜمل3 ًّ  إذ ـ اًمٕمّّلُم٦م اعمحّ٘مؼ احلّج٦م إؾمت٤مذ اًمًّٞمد قمٌداًم

 .راضمع اًمٙمت٤مب قمٚمٛمّٞم٤مً و صّحح اًمٙمت٤مب ُمـ أّوًمف إمم آظمره

ًمتخرُيف  ٦ماإلؾمّلم اًمًّٞمد حمّٛمدرو٤م اًمِمٗمتلطمجّ اعمدىّمؼ ـ اعمحّ٘مؼ 4

 .وُمراضمٕم٦م اًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٕمض ُمّم٤مدر اًمٙمت٤مب

ًمتّمٗمٞمػ طمروف اًمٙمت٤مب ِبذا اًمًّٞمدة هتٛمٞمٜمف ٟمٍمآزاداين اعمٜمْمدة ـ 5

 اًمِمٙمؾ اجلٛمٞمؾ.

إمم هٜم٤م مت٧ّم هذه اعم٘مدُم٦م قمغم يد اًمٕمٌد اًمٗم٤مين ه٤مدي اسمـ اًمِمٞمخ ُمٝمدي 

اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمرو٤م اسمـ أيب اعمجد  همٞم٤مث اًمديـ اسمـ اًمِمٞمخ جمداًمديـ اسمـ

اًمِمٞمخ حمّٛمدطمًلم اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين ُم١مًمِّػ اًمٙمت٤مب، ذم يقم اخلٛمٞمس 

ذم ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من ص٤مهن٤م  1438اًمراسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر صٗمر اخلػم ؾمٜم٦م 

 ـ احلدصم٤من.قماهلل شمٕم٤ممم 

واحلٛمد هلل أّوًٓ وآظمرًا وفم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم وصغّم اهلل قمغم ؾمّٞمدٟم٤م حمّٛمد وآًمف 

  ٌلم اًمٓم٤مهريـ اعمٕمّمقُملم.اًمٓمٞمّ 
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 ٦م اعم١مًّمػسمٕمض ُمّم٤مدر شمرمج

 اًمزُمـ طمكمـ شمرمجتف سم٘مٚمؿ ٟمجٚمف أيب اعمجد ذم 

 اًمٕم٤مـمؾ

 .وىم٤مي٦م إذه٤منـ 

 شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف احل٤مج آىم٤م ٟمقراهللـ 

رؾم٤مًم٦ٌم ذم شمرمج٦م اًمٕمّّلُم٦م اًمِّمٞمخ حمّٛمدطمًلم ـ 

اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين حلٗمٞمده اًمِمٞمخ جمداًمديـ 

 يناًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤م

 .63-84ص  :ىمٌٞمٚمف قم٤معم٤من ديــ 

 .جمداًمٌٞم٤من در شمٗمًػم ىمرآنـ ُم٘مدُمف 

اطمقال و آصم٤مر ؿمٞمخ حمّٛمدشم٘مك رازى ٟمجٗمك ـ 

 .469-531ص  :اصٗمٝم٤مٟمك و ظم٤مٟمداٟمش

، اًمٓمٌٕم٦م 115ص :گٚمِمـ اهؾ ؾمٚمقکـ 

 اًمث٤مٟمٞم٦م.

 .539ص/ 1ج :ٟم٘م٤ٌمء اًمٌنمـ 

 .171ص /4و ج 114ص /1ج :اًمذريٕم٦مـ 

 .91ص :ًمِمػمازيهدي٦ّم اًمرازي إمم اعمجدد اـ 

رىمؿ سم٤مًم /5ص /14ج :أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦مـ 

9416. 

، 1، ضم٤مسمرى اٟمّم٤مرى، جشم٤مريخ اصٗمٝم٤منـ 

شمّمحٞمح  337)ص 96، ص3و ج 139ص

 .مجِمٞمد ُمٔم٤مهرى(

)قمٚمامى قمٝمد  161ص :اعمآصمر وأصم٤مرـ 

 /137ص :ىم٤مضم٤مر ٟم٤مساًمديـ ؿم٤مه

 .(156رىمؿسم٤مًم

 .519ص /1ج :ومقائد اًمروقي٦مـ 

 .156ص /1ج :ُمٜمتٝمك أُم٤ملـ 

 ، ٟمًخف ظمّٓمك.ٟمًٌٜم٤مُمف اًمٗم٧مـ 

 .11ص :أقمّلط در اٟم٤ًمبـ 

 .154ص /1ج :ُمٕم٤مرف اًمرضم٤ملـ 

 .157ص /1ج :سمٖمٞم٦م اًمراهمٌلمـ 

رىمؿ سم٤مًم، 833ص :ـمٌ٘م٤مت ُمٗمنان ؿمٞمٕم٦مـ 

685. 

 .1837ص /5ج :ُمٙم٤مرم أصم٤مرـ 

شم٤مريخ قمٚمٛمك و اضمتامقمك اصٗمٝم٤من در دو ىمرن ـ 

 .88ص /3و ج 199ص /ج :اظمػم

 /369ص /5ج :شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾـ 

 .1313رىمؿسم٤مًم

 ، خمٓمقط.4ج :احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦مـ 

 /1ج :داٟمِمٛمٜمدان و سمزرگ٤من اصٗمٝم٤منـ 

 .613ص

 /1ج :ديمؽم يمت٤مسمك ،رضم٤مل اصٗمٝم٤منـ 

 .141ص

شم٠مًمٞمػ  ،پژوهكداٟمِمٜم٤مُمف ىمرآن و ىمرآنـ 

 .749ص /1ج :ِب٤مءاًمديـ ظمرُمِم٤مهك

ه٤مى شمِمٞمع و طمقزه قمٚمٛمٞمف ه٤م و ضمٚمقهريِمفـ 

 .536ص /1ج :اصٗمٝم٤من در ـمقل شم٤مريخ

، ضمّلل اًمديـ مه٤مئك، جمٚمد شم٤مريخ اصٗمٝم٤منـ 

 :اسمٜمٞمف و قمامرات، ومّمؾ شمٙم٤مي٤م و ُم٘م٤مسمر

 .133و  131ص

 :، ضمزء دومُمقؾمققم٦م ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مءـ 

 .688ص /14ج

، شم٠مًمٞمػ: ًم١مًم١مة اًمّمدف ذم شم٤مريخ اًمٜمجػـ 

 .116ص :ًّٞمد قمٌداهلل صم٘م٦ماإلؾمّلماًم

، ـمٌع آؾمت٤من 156ص :ٟمجػ يم٤مٟمقن شمِمٞمعـ 

ـمٌع  337ش )ص1383ىمدس روقى، 

 ش(.1378ؾم٤مل 

رىمؿ سم٤مًم /617ص /1ج :ُمرآة اًمنمقـ 

165. 

 /1ج :ومرهٜمگ اقمّلم شم٤مريخ اؾمّلمـ 

 .531ص

ُمِم٤مهػم اعمدومقٟملم ذم اًمّمحـ اًمٕمٚمقي ـ 

، شم٠مًمٞمػ: 371رىمؿ سم٤مًم /186ص :اًمنميػ

 يم٤مفمؿ قمٌقد اًمٗمتّلوي.

 ، ًمٚمًّٞمد أسمقاحلًـ اعمٝمدوي.وارؾمتف پٞمقؾمتفـ 
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 طمؼ ي٘مض محداً  ءااًمِمٝمد ء٤مدُم قمغم اًمٕمٚمامء ُمداد ومّْمؾ ياًمذ هلل احلٛمد

 وسملم سمٞمٜمٜم٤م وُيٛمع سم٤مًمثٜم٤مء اًمِّمٙمر عُ ٗمَ ِْم يَ  محداً  ،ءااجلز ذم اًمزي٤مدة تض٘موي ءاًمٜمٕمام

ّلم اًمّّمّلةو ،اًمٜمّٕمامء ًّ  رضأ قمغم اخلػمات همٞمقث ٜمفُم ؾَّ هْنَ ا ـِ ُمَ  قمغم واًم

 اًمديـ وضمف ِب٤م ؾيتٝمٚمّ  ةً صّل اًمٕم٤مًمٞم٤مت اعم٤ًمقمل وزمأ اًمٙمرام ًمفآ وقمغم اًمؼميم٤مت

 اًمّداهريـ. ودهر أسمديـ سمدأ اًمٞم٘ملم صدر ُمٜمٝم٤م ويٜمنمح

 وىمٓم٥م اًمتح٘مٞمؼ دائرة ٦مٟم٘مٓم اًّمٗمف ٤مِمّ  ٤مبٓماعمًت اًمٙمت٤مب ٝمذاوم ،سمٕمد ُّم٤مأ

 احلّؼ  ُم٤ًمًمؽ ؾم٤مًمؽ ،هدهر ذم واًمٗمريد قمٍمه ذم اًمقطمٞمد ،اًمتدىمٞمؼ كرطم

 اًمذي رِ اظِم زّ اًم واًمٌحر اًمّزاهر اًمٌدر ،واًمٕمروم٤من اًمّّمدق ُمٜم٤مه٩م ٟم٤مه٩م ،ي٘م٤منواإل

ـّ   ومْم٤مئٚمف طمتقاءا قمغم يًع وٓ ،وإواظمر إوائؾ ذم ُمثٚمف شمٞم٤من٢مسم اًمزُم٤من و
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 حمّٛمدطمًلم 1ِمٞمخاًم احل٤مج ،وؿملم ٟم٘مص يمّؾ  ُمـ اعمّٓمٝمر ،واًمّدوم٤مشمر اًمّّمحػ

 ظم٤مشمؿ سمـا حمّٛمدسم٤مىمر 1ِمٞمخاًم احل٤مج اًمزُم٤من ٚمامنؾم ،اًمدوران ذم اًمٕمّّلُم٦م سمـا

 اعمٕمرووم٦م احل٤مؿمٞم٦م ص٤مطم٥م حمّٛمدشم٘مل اًمِمٞمخ ُمقٟٓم٤م لقمٜمأ وظم٤ممتٝمؿ اًمٕمٚمامء

 سمحٌقطم٦م ذم ؾمٙمٜمٝمؿأو رمحتف سمح٤مر ذم مجٞمٕم٤مً  اهلل دهؿشمٖمٛمّ  صقلإ ُمٕم٤ممل يمت٤مب قمغم ٘م٦ماعمٕمٚمِّ 

 مجٞمع وشمرك ءةاًمؼما ُمـ ُم٤ًمئؾ قمدة ذم ًم٘م٤مئف يقم إمم قمٚمٞمٝمؿ اهلل صٚمقات ًمفآو سمٛمحّٛمدٍ  ضمٜم٤مٟمف

ـّ  صح٤مبأ  رومِمٛمّ  ىم٤مل ُم٤م ذم طمًـأو اعم٘م٤مل ذم ضم٤مدأ ًم٘مد وًمٕمٛمرى ،هءورا اًمٗم

  :وىم٤مل ذراقمف

  

                                                             

 ش.ؿمٞمخ». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

 ش.ؿمٞمخ». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1



 

 

 

 

 

 

d 
ٞمئ٤مت وهداٟم٤م إمم ٟم٤م اًمنّم ٤مٗميمَ ٟمحٛمده اًمذي دقم٤مٟم٤م إمم اخلػمات وَ  ًَّ ور واًم

 جمٝمقُده إمم آقمؽماف سم٤مًمٕمجز وإن سمٚمغ سمف اًمٚم٤ًمنُ  1اًمٗمقز واًمٜمج٤مة محدًا يٗمل

ًمف ُمـ ومقىمف. محدًا  1ؾمٕمف وـمقىمف واٟمتٝمك اخلٞم٤مل إمم أٟمَّؽ ٓ شَمْرشَم٘ملو سمٕمَض 

ْ  3يقاـملء ذم ذيمره اًم٘مقل واخل٤مـمر اًم٘مٚم٥ُم  ٥4م ذم اؾمتٞمٗم٤مئف٘مٚمّ تي يزل ومَل

محدًا يِمٗمع  5[أٓء] واًمٜم٤مفمر محدًا ي٘مض طمؼَّ اًمٜمٕمامء وي٘متض اًمزي٤مدة ذم

                                                             

 ويمذا ي٘مرأ.ش سم٘مل. »1

تٝمك اجلٜم٤من إمم أُمد ٓ يرشم٘مك ًمف واٟم»ويمذا ي٘مرأ. ىمٚم٧م: ش اخلٞم٤مُل إمم آُم٤مٍل ٓ شُمرشَم٘مٰك . »1

 ش.ُمـ ومقىمف

 ش.اخلقاـمر»ُمٙمتقب ومقىمف: . 3

 ش.اؾمتٞمٗم٤مئٝم٤م». ذم اعمخٓمقـم٦م 4

ِة  شأٓء». يمذا ذم إصؾ سمٞم٤مض وأوٗمٜم٤م هذه اًمزي٤مدة 5 يمام ي٘متْمٞمف اًمًٞم٤مُق وًمزوُم ضم٤مدَّ

ْجِع. ًَّ  اًم
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 ء.ٕمامسم٤مًمثٜم٤مء وُيٛمع سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٜمُّ  اًمِمٙمرَ 

هنؾَّ ُمٜمف أُمٓم٤مر اخلػمات قمغم أرض اًمؼميم٤مت وقمغم آًمف اُمـ  ّمكّم قمغمٟمو

يتٝمّٚمؾ ِب٤م وضمف اًمديـ ويٜمنمح ُمٜمٝم٤م  صّلةاًمٙمرام أوزم اعم٤ًمقمل اًمٕم٤مًمٞم٤مت 

 1صدر اًمٞم٘ملم أسمد أسمديـ ودهر اًمداهريـ.

 

                                                             

 حمّٚمٝم٤م ذم آظمر اًمٜمًخ٦م ومجٕمٚمٜم٤مه٤م ذم . وضمدٟم٤م هذه اخلٓم٦ٌم سمخّط اعم١مًّمػ اًمٕمّّلُم٦م1

طمٞم٨م ىمرأه٤م ًمٜم٤م ُمـ ظمّط  وٟمِمُٙمُر اعمحّ٘مَؼ اجلٚمٞمؾ احلّج٦م اًمِمٞمخ جمٞمد ه٤مدي زاده 

 اعم١مًّمػ سمجٝمقٍد ُُمْم٤مقَمِٗم٦ِم.



 

 

 

 

 

 

1

  

                                                             

ػ مل يٙمت٥م اًمٌح٨م ذم اًمِمٌٝم٦م اًمتحريٛمٞم٦ّم ُمـ ُم٤ٌمطم٨م اًمؼماءة، وًمرسّمام اعم١مًمِّ  نّ أ. اًمٔم٤مهر 1

يٌدأ اًمٌح٨م اًمذي  طم٤مل ومٛمـ اًمِمٌٝم٦م اًمقضمقسمّٞم٦م يمت٥م ذًمؽ ًمٙمٜمف وُم٘مد ومٞمام سمٕمد، وقمغم يمّؾ 

 سم٘مٚمٛمف اًمنميػ. ٦ماعمرىمقُم شاًمؼماءةأصؾ »قمثرٟم٤م قمٚمٞمف ذم 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 إومم]اعم٠ًمًم٦م[ 

 إذا يمام اعمٕمتؼم اًمٜمّص  وم٘مدان ضمٝم٦م ُمـ اًمٙمكّم  اًمنمقمل طمٙمٛمف اؿمتٌف ُم٤م ذم

 .ومٕمؾ سمقضمقب مج٤مقم٦م كومتأ أو وٕمٞمػ ظمؼم ورد

 ًمف ُمقضم٥م ؾم٥ٌم إمم ٓ اًمدًمٞمؾ قمدم ٟمٗمس إمم اًمِمّؽ  اؾمتٜم٤مد :وُمٞمزاٟمف

 .اًمٜمّمقص ذم شمٕم٤مرض أو ٟمّص  مج٤ملإ ُمـ

 وقمدم ٤مًمؼماءةسم احلٙمؿ ذم اعمجتٝمديـ ُمقاوم٘م٦م ظم٤ٌمريلمإ ُمـ واعمٕمروف

ِٓ  وضمقب  ٜمٗملسم اًمتٍميح صمراه ـم٤مب 1اًمٕم٤مُمكم احلرّ  ثاعمحدّ  ـٕموم ،1طمتٞم٤مطا

 سمٕم٤ٌمدة ٦ماًمذُمّ  اؿمتٖم٤مل قمٚمٛمٜم٤م إذا إّٓ  اًمِمّؽ  قمٜمد اًمقضمقب ٟمٗمل ذم اخلّلف

                                                             

 :، )ًمٚمٛمجٛمع(اًمٗمرائدو  119ص /3ج :(أوصمؼ اًمقؾم٤مئؾ)ُمع طمقار  اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 .141ص /1ج

 . وهق ُمٕمدوٌد ُمـ أضمّّلء قُمَٚمامء إظم٤ٌمرّي٦م.1
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 .1واجلٛمٕم٦م واًمٔمٝمر مت٤ممواإل ٍم٘ميم٤مًم اًمٗمرديـ سملم اًمِمّؽ  وطمّمؾ ٜم٦مُمٕمٞمّ 

 سمٕمد شاًمٜمجٗمّٞم٦م اًمدرر» ـسم كاعمًٛمّ  يمت٤مسمف ذم اًمٌحراين ثاعمحدّ  وىم٤مل

 :ىمًٛملم قمغم صٚمٞم٦مإ اًمؼماءة شم٘مًٞمؿ

 يث٧ٌم نأ إمم وضمقدي ومٕمؾ ذم اًمقضمقب ٟمٗمل قمـ قم٤ٌمرة ٤مهّن إ طمدمه٤مأ

 .1دًمٞمؾ قمٚمٞمف ي٘مقم طمّتك اًمقضمقب قمدم صؾإ نّ أ كسمٛمٕمٜم ،دًمٞمؾ

 مل إذ :قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ سمف آؾمتدٓل ٦مصحّ  ذم ظمّلف ٓ ٤مِم اًم٘مًؿ وهذا

 ذًمؽ ٓؾمتٚمزام :قمدُمف يث٧ٌم طمّتك اًمقضمقب ؾصإ انّ  إمم أطمد 3يذه٥م

 .ٓيٓم٤مق ُم٤م شمٙمٚمٞمػ

 ذم وىم٤مل ومٞمٝم٤م اًمٜمزاع ررّ طمو اًمتحريٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ذم اًمث٤مين اًم٘مًؿ ذيمر صمؿّ 

 ظمّلف ومّل ،اًمقضمقب هق 4دًمٞمٚمف ِمٙمقكاعم حلٙمؿا يم٤من نإ فٟمّ إ آظمر: ُمقوع

 اًمدًمٞمؾ سمدون سمف اًمتٙمٚمٞمػ ٓؾمتٚمزام :دًمٞمٚمف ئمٝمر طمّتك هءاٟمتٗم٤م ذم ؿمٙم٤ملإ وٓ

                                                             

 ائداًمٗمرو 133و  119ص /3ج :(أوصمؼ اًمقؾم٤مئؾ)ُمع طمقار  اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

. أُّم٤م إن ؿمئ٧م اًمٜمٔمر إمم ىمقل اعمحّدث احلّر اًمٕم٤مُمكم ومراضمع: 141ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع(

 .113و  119، ص18، جاًمقؾم٤مئؾ

 /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدو 133ص /3ج :)ُمع طمقار إوصمؼ( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 .143و  141ص

 وإومم ُم٤م اصمٌتٜم٤مه ذم اعمتـ.ش إذا مل يذه٥م» ذم اًمٜمًخ٦م. 3

يمذا ذم اًمٜمًخ٦م واًمٔم٤مهر إّٟمف » اِل٤مُمش سمٕمد أن ٟم٘مؾ قمٜمف اعمٓمٚمؼ دًمٞمٚمف: . ىم٤مل اعم١مًمػ ذم4

ىم٤مل اعمحّ٘مؼ: ش. دًمٞمٚمف كحمرف اعم٘مٚمقب اعمٓمٚمقب دًمٞمٚمف وطمٙمك سمٕمْمٝمؿ قمٜمف: اعمِمٙمق

 وهذا إظمػم هق اًمّمحٞمح ومٚمذا ضمٕمٚمتف ذم اعمتـ.



 83  ... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ذم دوران طمٙمؿ اًمٗمٕمؾ سملم اًمقضمقب وهمػم احلرُم٦م ُمـ إطمٙم٤مم  

 .1ٓيٓم٤مق ٤مُم وشمٙمٚمٞمػ حلرجا

 حمّؾ  هق اًمذي ًمإلسم٤مطم٦م ٟمٗمٞمف اعمًتٚمزم اًمتحريؿ هق يم٤من نوإ :ىم٤مل نأ إمم

 ُم٤م ظمرآ إمم... 1اًم٤ٌمب هذا ذم كاًمٕمٔمٛم واعمٕمريم٦م ،إصح٤مب سملم اخلّلف

 ذيمره.

 .إّول اًمٙمّلم ُمـ ي٘مرب ُم٤م 3يمت٤مسمف ُم٘مدُم٤مت ذم أيْم٤مً  وقمٜمف

 قمدم سمؾ ،هٜم٤م اًمؼماءة قمغم هءسمٜم٤م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهرة اًمٕم٤ٌمرات وهذه

 ظمرإ يمٚمامشمف سمٕمض ذم ُمٜمف يًتٔمٝمر رسمام ومام :ومٞمف ظم٤ٌمريلمإ ُمـ طمدأ خم٤مًمٗم٦م

 قمغم أو ـ ومٞمف هٝمقرفم ؿؾمٚمّ  ًمق ـ فم٤مهره ظمّلف قمغم حمٛمقل ذًمؽ خي٤مًمػ ِم٤م

 .ًفؾّم أ قمام اًمٖمٗمٚم٦م

 ُمقوع ذم ىمقًمف وهق ومٌٕمٞمد اًمٙمٚمامت هذه سمٕمد قمدوًمف طمتاملا ُم٤مأو

 وُمٜمف :]ىم٤مـمٕم٤م[ ـ آطمتٞم٤مط رضمح٤من ذيمر نأ دسمٕمـ  اعمذيمقر اًمٙمت٤مب ُمـ ظمرآ

 .٤4مً ُمًتحٌّ  يٙمقن ُم٤م وُمٜمف واضم٤ٌمً  يٙمقن ُم٤م

 ُم٤مإ اًمتحريٛمل[ أو ]اًمقضمقيب احلٙمؿ ذم ػاعمٙمٚمّ  دردّ شم إذا يمام :لوّ وم٤مٕ

 قمغم ظمروأ احلرُم٦م أو اًمقضمقب قمغم أطمده٤م يدّل  ]سم٠من تفدًمّ أ ًمتٕم٤مرض

                                                             

)ُمع  اًمٗمرائد، 166ص /1ج :شاًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م ذم اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞم٦م»ٟمٔمر: ا. 1

 .143ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدو 133ص /3ج :(إوصمؼ طمقار

 .166ص /1ج :اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦مٟمٔمر: ا. 1

 .68/ ص1: جٟمٔمر: احلدائؼا. 3

 . ذم ه٤مُمش اعمخٓمقـم٦م: اؾمتح٤ٌمسم٤ًم.4
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 أو ،دًٓمتٝم٤م ووقح قمدمو ]=إمج٤مِل٤م[ ًمتِم٤مِبٝم٤م أو ،[٦مِ هَ اًمٙمرا أو آؾمتح٤ٌمب

 أو 1صٚمٞم٦مإ اًمؼماءة ٟمٗمل قمغم ءسمٜم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اعمٕمتؼم[ اًمٜمّص  ]ووم٘مد اًمدًمٞمؾ ًمٕمدم

 اعمٕمٚمقُم٦م ٞم٤متاًمٙمٚمّ  سمٕمض حت٧م ومرادإ سمٕمض ٟمدراجا ذم اًمِمّؽ  حلّمقل

 .1ذًمؽ وٟمحق احلٙمؿ

 قمٚمٞمف ىم٤مم عم٤م اًمٜم٘مٞمض وضمقد سم٤مطمتامل اًمِمّؽ  طمّمؾ إذا يمام :واًمث٤مين

 يم٤من إذا يمام زةاعمجقّ  إؾم٤ٌمب سمٕمض إمم ًتٜمداً ُم طمتامًٓ ا اًمنمقمل اًمدًمٞمؾ

 ؾم٤ٌمبإ سمٕمض سم٥ًٌم ىمري٤ٌمً  حيتٛمؾ ًمٙمـ تفٞموطمٚمّ  رء سم٤مطم٦مإ اًمدًمٞمؾ ُم٘مت٣م

. 3اعمقارد ُمـ سمجٛمٚم٦م ًمف ؾُمثّ  صمؿّ  ،ػاعمٙمٚمّ  سمف يٕمٚمؿ مل إنو اًمِم٤مرع ُمفطمرّ  ِم٤م فٟمّ إ

 قمغم يٕمٛمؾ فوم٤مٟمّ  ذًمؽ ذم واًمري٥م اًمِمّؽ  يقضم٥م ُم٤م ًمف حيّمؾ مل إذا فٟمّ إ ذيمر صمؿّ 

 يًتح٥ّم  وٓ اًمقاىمع ٥مًسمح اًمٜم٘مٞمض طمتٛمؾا نإو اًمدًمٞمؾ ُمـ ًمف فمٝمر ُم٤م

                                                             

. وم٤مّن ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل سمٌٓمّلن اؾمتّمح٤مب اجلقاز اًمقاىمٕمل اًمٕم٘مكم اًمث٤مسم٧م ىمٌؾ اًمنمع 1

ٞمع اًمقىم٤مئع ىمد ورد ومٞمف ظمٓم٤مب ُمـ اًمنمع، ّٓن مج ،إلصم٤ٌمت اجلقاز اًمقاىمٕمل سمٕمد اًمنمع

 ّٓن إصؾ ُمقاوم٘م٦م ُم٤م ورد ذم اًمنمع ًمٚمؼماءة إصٚمٞم٦م. :وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل سمّمحتف

 اًمٗمرائد: 117ص /1ج :اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م: 68ص /1ج :احلدائؼ اًمٜم٤مضةٟمٔمر: ا. 1

 /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( ومرائد إصقلو 131و  133ص /3ج :(إوصمؼ)ُمع طمقار 

 .143ص

آُمثٚم٦م: وُمٜمف ضمقائز اجل٤مئر وٟمٙم٤مح اُمرأة سمٚمٖمؽ اهن٤م ارشمْمٕم٧م ُمٕمؽ  إًمٞمؽ ٟمّص . 3

ّٓ اٟمف مل يث٧ٌم ذًمؽ ذقم٤ًم، وُمٜمف أيْم٤م اًمدًمٞمؾ اعمرضمقح ذم ٟمٔمر اًمٗم٘مٞمف.  اًمرو٤مع اعمحرم إ

 144ص /1ج :)ًمٚمجٛمع( اًمٗمرائد: 69و  68ص /1ج :احلدائؼ اًمٜم٤مضةٟمٔمر: ا

 .131و  133ص /3ج :(إوصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائدو
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 ٤.1مً طمُمرضمق يم٤من رسمام سمؾ ،هٜم٤م آطمتٞم٤مط

 .اًمقضمقه سمٌٕمض قمٚمٞمف ؾمتدلا صمؿّ 

ًّ  فٟمّ إ صمؿّ   يٙمقن ُم٤م وإمم سم٤مًمٗمٕمؾ آطمتٞم٤مط يٙمقن ُم٤م إمم ىظمرأ ُمرة فٛمىم

 فُمقوققم ومراد٠مسم ٘م٤مُمتٕمٚمّ  يٙمقن ُم٤م وإمم اًمنمقمل احلٙمؿ سمٜمٗمس ٘م٤مُمتٕمٚمّ  سم٤مًمؽمك

 آطمتٞم٤مط ومٛمـ :ىم٤مل أن إمم ومٞمٝم٤م اعمِمٙمقك ومرادأ سملم ٛمعسم٤مجل يٙمقن ُم٤م وإمم

 اًمدًمٞمؾ ُمـ احلٙمؿ ؿمتٌفا إذا ُم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ ؼاعمتٕمٚمّ  اًمنمقمل احلٙمؿ ذم اًمقاضم٥م

 .٤1مبٌوآؾمتح اًمقضمقب طمتامزما سملم دشمردّ  ن٠مسم

 :ىم٤مل نأ إمم

 ٤مِب شمٕمؿّ  ٓ اًمتل طمٙم٤ممإ ُمـ ٟمّص  ومٞمف دير مل ُم٤م أيْم٤مً  اًم٘مًؿ هذا وذم

 يمام ذيمر ُم٤م ومٞمف احلٙمؿ وم٤منّ  :صٚمٞم٦مإ اًمؼماءة قمغم يٕمتٛمد مل ُمـ قمٜمد ىااًمٌٚمق

 .احل٤مضم٦م ُمقوع كاٟمتٝم 3شصٚمٞم٦مإ اًمؼماءة ٦مُم٠ًمًم ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٚمػ

 طم٤ملأ فٟمّ أ واًمٕمج٥م ،ذيمر ُم٤م ظمّلف قمغم شمدّل  ُمقاوع يمّلُمف وذم

 ،ًٓ وّ أ اعمذيمقرشم٤من اًمٕم٤ٌمرشم٤من هق ومٞمٝم٤م واعمذيمقر ،اعمذيمقرة اًمدرة إمم اًمٙمّلم

 قمـ جلقاسمف ؿم٤مِبٝمام ُم٤مو قمٜمف اخلّلف ٟمٗملو هٜم٤م إصؾ ءاضمرإ قمغم ت٤منِ اًمٜم٤مصَّ 

                                                             

 .69ص /1ج :احلدائؼ اًمٜم٤مسةر: ٟمٔما. 1

 .ٟمٔمر: ٟمٗمس اعمّمدرا. 1

و  131ص  /3ج :(إوصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائد: 73ص :ٟمٔمر: ٟمٗمس اعمّمدرا. 3

 .144و  143ص  /1ج :)ًمٚمجٛمع( اًمٗمرائدو 131
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 وطمٞمٜمئذ ،اًمتحريٛمٞم٦م دون اًمقضمقسمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م قمغم سمحٛمٚمف اًمؼماءة ظم٤ٌمرأ سمٕمض

 ئٟم٤مؿم ٟمفإ وم٤مًمٔم٤مهر وإّٓ  ،ومٝمق ُمٕمف ُيتٛمع ُم٤م قمغم اًمٙمّلم هذا محؾ ُمٙمـأ ن٢موم

 اًمٙمٚمامت سمحٛمؾ ذًمؽ قمٙمس حيتٛمؾ ورسمام ،هٜم٤مك ًفؾّم أ قمام همٗمٚمتف قمـ

 ،ٓوّ أ ذيمر يمام اًمؼماءة هق زمإوّ  إصؾ نّ أ قمليدّ  ن٠مسم ظمػمإ قمغم إومم

ِٓ  ٧ِم ٌَ ضَم وْ أ واًمِمّؽ  آطمتٞم٤مط ظم٤ٌمرأ ًمٙمـ  ،احلٙمؿ ُمِمٙمقك ومّم٤مر طمتٞم٤مطَ ا

 !كخيٗم ٓ ُم٤م وومٞمف ،ظم٤ٌمرإ ِبذه اًمقضمقب ُمٕمٚمقم

 :ي٘مع وآطمتٞم٤مط اًمؼماءة ذم اًمٙمّلم نّ إ :ي٘م٤مل نأ ويٛمٙمـ

 هق سمام احلٙمؿ قمـ اًمٌح٨م كسمٛمٕمٜم اًمنمع قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع :ًٓ وّ أ

 .ومٞمف ُمِمٙمقك

 قمـ اًمقاىمٕم٦م ظمٚمقّ  وقمدم اًمديـ يماملإو اًمنمع سمٛمّلطمٔم٦م :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .ذًمؽ ُمث٤ملأو طمٙم٤ممإ

 ر ذم آطمتٞم٤مط شمرك ذم رظمّم٦م اًمِم٤مرع ُمـ ورد ؾه فٟمّ إ :وصم٤مًمث٤مً 
ٍ
 ُمـ ء

 اجلٝم٦م ُمـ اءةاًمؼم هق احلٙمؿ نّ أ ذم اعمجتٝمديـ قاوم٘مقني ٝمؿٚمّ ومٚمٕم ؟ٓ أو اعمقارد

 ظمّلوم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٝم٦م ُمـ اًمٙمكم آطمتٞم٤مط إمم صؾإ ٟم٘مّلَب ا قمقنويدّ  وممإ

 اًمقضمقسمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ذم اًمرظمّم٦م ورود ذم اًمٙمّلم يّتجف وطمٞمٜمئذ ،ًمٚمٛمجتٝمديـ

 ومٝمق اًمٕم٤ٌمد قمـ قمٚمٛمف اهلل ج٥مطم ُم٤م: »ًم٘مقًمف اًمٜمّص  وم٘مدان إمم اعمًتٜمدة

 اجلٝم٦م ذم ظمػماً أ ٟم٘مٚمٜم٤مه ُم٤م ذم اعمذيمقر ثاعمحدّ  يمّلم ومٚمٕمّؾ  1شقمٜمٝمؿ ُمقوقع

                                                             

وؾم٤مئؾ و: 9ح /431ص :)ًمٚمّمدوق( اًمتقطمٞمد :164/ ص1اًمٙم٤مذم: ج اٟمٔمر:. 1
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 .يْم٤مً أ ٦مًمثاًمث٤م اجلٝم٦م إمم ٟم٤مفمرة اًمؼماءة درة ذم اعمذيمقرة واًمٙمٚمامت ،اًمث٤مٟمٞم٦م

 سمٕمض ؿئٓيّل فًمٙمٜمّ  فم٤مهرا  ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ذيمره نإو اًمقضمف وهذا

 .راضمٕمٝم٤م ُمـ قمغم كخيٗم ٓ يمام يمٚمامشمف

 ُم٤م طم٥ًم آؾمؽمآسم٤مدي ثاعمحدّ  يمّلم قمغم آٟمٓم٤ٌمق ىمري٥م هق ،ٟمٕمؿ

 قمغم ػمٜمٙماًم ؿمّدد ُم٤م سمٕمد فٟمّ إ ـ ]طمٞم٨م[ شٞم٦مٟماعمد اًمٗمقائد» ذم ٞمفإًم ٟم٥ًم

 وسمٕمد سمٕمده ٤مُمّ أو ،اًمديـ يماملإ ىمٌؾ ُيقز امٟمّ إ فٟمّ إو صٚمٞم٦مإ ٤مًمؼماءةسم لمٙماعمتٛمً

 وآؾمتِمٝم٤مد ىمٓمٕم٤مً  ُيقز ومّل ،احلٙمؿ قمـ اًمقاىمٕم٦م ظمٚمقّ  سمٕمدم ظم٤ٌمرإ شمقاشمر

 قمٜمد ُيقز امٟمّ إ فٟمّ إو فطمٙمٛم يٕمٚمؿ مل ُم٤م ذم ػاًمتقىمّ  سمقضمقب ظم٤ٌمرإ سمتقاشمر قمٚمٞمف

 لمٞماشمذ امهَنُ قْ يمَ  يٜمٙمر ُمـ قمٜمد أو 1واًمت٘مٌٞمح لمًًمٚمتح اعمٜمٙمريـ ؿم٤مقمرةإ

 :ىم٤مل ـ اعم٘م٤مٓت شمٚمؽ ُمث٤ملأو

                                                                                                       
 .18ح /119ص /18ج :اًمِمٞمٕم٦م

/ 3ج :اًمٗمرائدهـ( ذم ذطمف قمغم 1437ٗمك آقمتامدي )ت . ىم٤مل اًمِمٞمخ ُمّمٓم1

: ُمذه٥م إؿم٤مقمرة هق إّن اًمٕم٘مؾ ٓ حيٙمؿ سمحًـ اًمٗمٕمؾ اعمِمتٛمؾ قمغم اعمّمٚمح٦م 114ص

ٜمف أو ىمٌّحف  ًّ وٓ سم٘مٌح اًمٗمٕمؾ اعمِمتٛمؾ قمغم اعمٗمًدة، سمؾ احلًـ واًم٘مٌٞمح قمٜمده هق ُم٤م طم

ؽ سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م ًّ ذا مل حيتٛمؾ ىمٌح٤ًم ذم ذب ّٕن اًمٕم٘مؾ إ :اًمنمع وطمٞمٜمئذ يٛمٙمـ اًمتٛم

ـّ سم٤مٟمتٗم٤مء طمرُمتف واىمٕم٤م ٟٓمتٗم٤مئٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً  وُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م هق إّن  .اًمتتـ ُمثّلً ومٞمحّمؾ اًمٔم

ُؽ  ًّ ٌُِّح اًمٗمٕمؾ ذا اعمٗمًدة وطمٞمٜمئذ ٓ َيِّمحُّ اًمتٛم ـ اًمٗمٕمؾ ذا اعمّمٚمح٦م وُيَ٘م ًّ اًمٕم٘مؾ حُيَ

حلرُمتف ذقم٤ًم ومٙمٞمػ  ّٓن اًمٕم٘مؾ إذا اطمتٛمؾ ىمٌح ذب اًمتتـ اعمًتٚمزم :سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م

َُمْتُف واىمٕم٤ًم؟! ـّ سم٤مٟمتٗم٤مء طَمرَّ  ئم
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ًّ  ضمقاز سمٓمٚمٜم٤مأ اّم ـوًم»  اًمقضمقب حمتٛمؾ يٕمٜملـ  اعم٘م٤مُملم ذم ِب٤م ؽاًمتٛم

 ٝم٤مإًمٞم ت٤مجحت واىمٕم٦م يمّؾ  نّ ٠مسم وقمٚمٛمٜم٤م ديٜمٜم٤م ًمٜم٤م يمٛمؾأ ن٠مسم ًمٕمٚمٛمٜم٤م ـ احلرُم٦م وحمتٛمؾ

 يمّؾ  وسم٤منّ  ،ٕم٤مرضاعم قمـ ظم٤ملٍ  شمٕم٤ممم اهلل ُمـ ىمٓمٕمل ظمٓم٤مب ومٞمٝم٤م ورد ]إُم٦م[

 ذم ًمٜم٤م ّمقايرظّم  ومل اًمٓم٤مهرة اًمٕمؽمة قمٜمد خمزون ٟمٌٞمٜم٤م سمف ضم٤مء ُم٤م

 ًّ  طمٙمٛمف يٕمٚمؿ مل ُم٤م يمّؾ  ذم ػاًمتقىمّ  أوضمٌقا سمؾ ،صٚمٞم٦مإ ٤مًمؼماءةسم ؽاًمتٛم

 ذم ٕمؾٗمي نأ ُي٥م ُم٤م ٟمٌلّم  نأ ومٕمٚمٞمٜم٤م صقره سمٕمض ذم آطمتٞم٤مط وأوضمٌقا

 .1ششمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن 1٘مفوؾمٜمح٘مّ  اعم٘م٤مُملم

 شم٤ًموي قمٜمد آطمتٞم٤مط وضمقب :طم٤مصٚمف ُم٤م هٜم٤مك ذيمر فٟمّ إ قمٜمف 3لٙموطم

 اًمٜمدب ذم فم٤مهراً  يم٤من وًمق ،وآؾمتح٤ٌمب اًمقضمقب سملم اًمقارد إُمر طمتاممما

 ر سمقضمقب وٕمٞمٗم٦م رواي٦م ورد ًمق ويمذا ،اًمؽمك ضمقاز قمغم كٜمسم
ٍ
ؽ ء ًّ  ذم ومت

 ،اًمتًٕم٦م رومع وطمدي٨م شاًمٕم٤ٌمد قمـ قمٚمٛمف شمٕم٤ممم اهلل طمج٥م ُم٤م» سمحدي٨م ذًمؽ

 4اًمتثٚمٞم٨م سمحدي٨م هزسمجقا ي٘مٓمع مل وضمقدي ومٕمؾ يمّؾ  حتتٝمام قمـ وظمرج

 .كٟمتٝما

 اًمٙمٚمامت ُمـ ؾمتٔمٝمرا فٟمّ أ صمراه ـم٤مب ٟمّم٤مريإ ُم٦ماًمٕمّّل  ُمـ واًمٕمج٥م

                                                             

 .183ص :اًمٗمقائد اعَمَدِٟمٞم٦ّمٟمٔمر: ا. 1

 .183ص :اًمٗمقائد اعَمَدِٟمٞم٦ّمٟمٔمر: ا. 1

 /3ج :(إوصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. احل٤ميمل هق اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إٟمّم٤مري 3

 .144-147ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدو 133و  131ص

 .334و  331: صد اعمدٟمٞم٦ماًمٗمقائٟمٔمر: ا. 4
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 وضمقب سمٕمدم طمٙمٛمف نّ أ واحل٤مل ،ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ذم 1آطمتٞم٤مط وضمقب اعمذيمقرة

 ٟمّص  ٓ ُم٤م ذم اعمجتٝمديـ ُمقاوم٘م٦م ذم ٟمّص  اًمْمٕمٞمٗم٦م واي٦ماًمر ُمقرد ذم آطمتٞم٤مط

 قمغم داّل  ومٞمف وضمقسمف قمدم نّ أ ُمع ،اعم٘م٤مم ذم اًمٌح٨م ُمٗمروض هق ذياًمّ  ومٞمف

 اعمخ٤مًمٗم٦م ُمٜمف يًتٔمٝمر ومٙمٞمػ ،وممأ سمٓمريؼ ؾم٤مً أر اًمرواي٦م ومٞمف يرد مل ُم٤م ذم قمدُمف

 ؟!هٜم٤م

 قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع اًم٘م٤مقمدة طمٞم٨م ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م ُمٜمف يًتٔمٝمر ،ٟمٕمؿ

ّٓ  ذًمؽ ذم يٌؼ ومٚمؿ ،ٞمصاًمؽمظم  وٓ اًمٌحراين ثاعمحدّ  يمٚمامت فمقاهر سمٕمض إ

 .ؾمٌؼ ُم٤م قمغم ُمٜمف اًمتٍمحي٤مت شمٚمؽ سمٕمد سمف ٠ميٕمٌ

 وهق مج٤مقم٦م إمم اخلّلف ٟم٦ًٌم ُمـ ءاًمٕمٚمام ُمـ واطمد همػم إمم ٟم٥ًم وُم٤م

 ُمـ مج٤مقم٦م ُمـ ئمٝمر وُم٤م ،اعمخ٤مًمٗملم ُمـ أو أصح٤مسمٜم٤م ُمـ يمقهنؿ يٕمٚمؿ ٓ أيْم٤مً 

 ًّ  .إًمٞمٝمؿ ٟم٥ًم يمام اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ذم ًمف ٤مًمٗمتٝمؿخم ُمع طمٞم٤مٟم٤مً أ سمف ؽاًمتٛم

 ُمقيمقل ٦مدًمّ إ وشمٗمّمٞمؾ ٟمف٠مسمِم يٕمتدّ  ظمّلٌف  ًم٦م٠ماعمً ذم ًمٞمس فٟمّ إ وم٤مًمٔم٤مهر

 ،٦مدًمّ إ شمٗمّمٞمؾ إمم ٤مًمؼماءةسم احلٙمؿ ذم هٜم٤م اطمتجٜم٤م ًمق اًمتحريٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م إمم

 ُم٤م سمْمٛمٞمٛم٦م ُمرّ  يمام يم٤من ًمق اعمخ٤مًمػ ًمِمذوذ هٜم٤م مج٤معاإل ؼحت٘مّ  وم٤مًمٔم٤مهر ّٓ إو

 .هٜم٤مك مج٤معاإل صم٤ٌمتإ ذم ررّ ىم
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 ر:ُمقأ قمغم اًمتٜمٌٞمف ويٜمٌٖمل

 قم٘مّلً  وضمقسمف حيتٛمؾ ُم٤م سمٗمٕمؾ آطمتٞم٤مط رضمح٤من ذم ري٥م ٓ فٟمّ إ :٤مطمدهأ

 ًمّمقرة ؿمٛمقًمف واًمٔم٤مهر ،رضمح٤مٟمف ذم اًمٔم٤مهرة اعمًتٗمٞمْم٦م ًمألظم٤ٌمر ،وٟم٘مّلً 

 قمٚمٞمف اًمثقاب ٥مشمرشمّ  وذم :واًمٜم٘مؾ اًمٕم٘مؾ طمٞم٨م ُمـ أيْم٤مً  اًمٙمراه٦م طمتاملا ىمٞم٤مم

 .وضمٝم٤من واىمٕم٤مً  اًمٗمٕمؾ ٦مُمٓمٚمقسمٞم قمدم ٗمؼشمّ او رضمح٤مٟمف ٕضمؾ سمف يتأ إذا

 .1طمٙمٛمٞم٦م ـم٤مقم٦مإو ٟم٘مٞم٤مدا فٟمّ ٕ إول إؾم٤مـملم سمٕمض ؾمتٔمٝمرا

 اًمّلزم ٟمامإو آٟم٘مٞم٤مد قمغم اًمثقاب ٥مشمرشمّ  ُمـ سم٤معمٜمع ومٞمف يًتِمٙمؾ ورسمام

 .اًمٕمٛمؾ ءاضمز قمـ قم٤ٌمرة هق اًمذي اًمثقاب ٓ ،ِمدوطم٤مً  ًمٗم٤مقمؾا يمقن ومٞمف

 نّ ٢موم :ومٞمٝمام اعمٜم٤مط ٤مدِ حتِّ ا ىسمدقمق ياًمتجرّ  ٦مِ ًمَ ٠مَ ًْ ُمَ  قمغم اعم٠ًمًم٦م كٜمٌي ورسمام

 آطمتٞم٤مط ُمقرد ذم طمتٛمٚمفا أو ًمزوُمف د٘مقمتا ُم٤م خم٤مًمٗم٦م قمغم اًمٕم٘م٤مب ٘م٤مقحْ تِ ؾْم ا

                                                             

 /3ج :(إوصمؼع طمقار )ُم اًمٗمرائدو 153ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1
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 أو ًمزوُمف قمت٘مدا ٤مُم ومٕمؾ قمغم اًمثقاب يم٤مؾمتح٘م٤مق اعمّم٤مدوم٦م قمدم قمٜمد اًمّلزم

 .واطمد ومٞمٝمام واعمٜم٤مط ٦ماعمخ٤مًمٗم قمٜمد طمتٛمؾا

 .فم٤مهر همػم وهق كهٜم٤م ٤مبٕم٘مسم٤مًم حلٙمؿا وًمقي٦مأ كقميدّ  امورسمّ 

 ٓ ُم٤م إمم يريٌؽ ُم٤م دع» اعمرؾمؾ ذم سم٘مقًمف اعم٘م٤مم قمغم يًتدّل  امورسمّ 

 .1ش هلل شمريمتف رء وم٘مد دمد ًمـ وم٤مّٟمؽ يريٌؽ

ِٓ  ُيري وهؾ  اًمقضمقب سملم إُمر دوران قمٜمد اًمٕم٤ٌمدات ذم ٞم٤مطُ تِ طْم ا

 اًمٜمدب طمتٛمؾا ءؾمقا ،٦ماعمٓمٚمقسمٞمّ  قمدم ُمٜمٝم٤م ٛمؾتحي ن٠مسم آؾمتح٤ٌمب وهمػم

 دًم٦مأ ؿمٛمقل اًمقضمٝملم وُمٜمِم٠م ىمقٓن سمؾ ،1ضمٝم٤منو ؟ومٞمٝم٤م ُيري ٓ أو ،أيْم٤مً 

 .اعمٗمروو٦م ًمٚمّمقرة آطمتٞم٤مط

 :ُمريـأ طمدأ هٜم٤م ضمري٤مٟمف ذم ؿمٙم٤ملاإل ومقضمف ،اًمٕم٘مؾ أُم٤م

 طمتاملإ هٜم٤مك 3٘مؿي مل إذا سم٤مٓطمتٞم٤مط حيٙمؿ امٟمّ إ اًمٕم٘مؾ نّ إ :طمدمه٤مأ

 يمام ،ىم٤مئؿ اًمتنميع ضمٝم٦م ُمـ اعم٘م٤مم ذم احلرُم٦م طمتاملاو ،ومّل ُمٕمف ٤مُمّ أو ،احلرُم٦م

 صمرامه٤م ـم٤مب اًمٌٝم٤مئل ًمِمٞمخف شمٌٕم٤مً  وم٤موؾإ سمٕمض قمـ لوطمٙم كّم احلِ  إمم ٟم٥ًم

                                                             

و  43ح  /394ص /1ج :قمقازم اًممزم :335ص /5ج :اًمًٜمـ اًمٙمؼمىٟمٔمر: ا. 1

 /18ج :اًمقؾم٤مئؾو: 63/، ص1: جاجل٤مُمعشمٗمًػم ضمقاُمع : 333/ ص3، و ج41

 .38ح /111ص

 :(إوصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائدو 151و  153ص  /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 .151ص /3ج
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 1.فم٤مهراً 

 اًمنمع ذم دظمقًمف يٕمٚمؿ مل ُم٤م دظم٤ملإ قمـ قم٤ٌمرة اًمتنميع نّ إ ذًمؽ وسمٞم٤من

 ،اًمديـ ذم ًمف دظم٤ملإ اًمٕم٤ٌمدة سمٕمٜمقان اًمقضمقب حيتٛمؾ سمام شمٞم٤منواإل اًمديـ ذم

 ،اًمٔم٤مهر ٦مُمرطمٚم ذم ذقم٤مً  ذًمؽ رضمح٤من اخل٤مرج ُمـ يث٧ٌم نأ ّٓ إ ُيقز ومّل

 ذًمؽ ذم ليٙمٗم وٓ ،اًمٔم٤مهري إُمر عمٙم٤من اًمتنميع ُمقوقع ـُم ومٞمخرج

 قمغم احلٙمؿ ذم اعمٕمتؼم اًمقضمف قمغم ُمقوققمف ؼحت٘مّ  ػًمتقىمّ  :آطمتٞم٤مط رضمح٤من

 قمغم ػاعمتقىمّ  سم٤مًمرضمح٤من حلٙمؿا قمغم ٝم٤مٟمٗمٞم ػشمقىمّ  ومٚمق ،احلرُم٦م طمتاملا ٟمتٗم٤مءا

 1فس رؿم٤مدّي إ آطمتٞم٤مط طمًـ نّ أ إمم ُمْم٤موم٤مً  ،دوراً  يم٤من قوقعاعم ؼحت٘مّ 

 دومع ذم ليٙمٗم ومّل ،3إؾم٤مـملم سمٕمض سمف حّس  يمام ٤مذقمٞمّ  ُمراً أ ٌعتيًت ٓ

 .اًمتنميع ُمقوقع

 قمٜمد ٜم٤منئُمت٤ٌم آطمتٞم٤مط وُمقوقع اًمتنميع ُمقوقع نّ إ :قمٜمف واجلقاب

                                                             

 346: ُمٗم٤مشمٞمح إصقل: ص176/ 8اٟمٔمر: ذح اصقل اًمٙم٤مذم اعم٤مزٟمدراين: ج. 1

 .483/ ص3ل(: وهداي٦م اعمًؽمؿمديـ: جئ)ٟم٘مًّل قمـ اًمٗم٤موؾ اًمٌٝم٤م

شْمٞم٤من صم٧ٌم سمحٙمؿ 1 ِٓ . ىم٤مل اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري: ودقمقى أّن اًمٕم٘مؾ إذا اؾمت٘مّؾ سمحًـ هذا ا

ُم٦م إُمر سمف ذقم٤م ُمدومققم٦م... ُمـ أّن إُمر اًمنمقمل ِبذا اًمٜمحق ُمـ آٟم٘مٞم٤مد يم٠مُمره اعمّلز

ومرائد ٟمٔمر: اسم٤مٟٓم٘مٞم٤مد احل٘مٞم٘مل واإلـم٤مقم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م ذم ُمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ إرؿم٤مدي حمض... 

 .151ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( إصقل

: واًمٜمقر اًم٤ًمـمع ذم 141و  143: صاٟمٔمر: رؾم٤مئؾ وم٘مٝمٞم٦م، ًمٚمِمٞمخ إٟمّم٤مري. 3

 .54/ ص1اًمٜم٤مومع، ًمٚمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: جاًمٗم٘مف 
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 ذم اًمدظمقل ٚمقمُمٕم همػم ُمرأ دظم٤ملإ قمـ قم٤ٌمرة قمروم٧م يمام إّول نَّ ٢مومَ  ،اًمتحٚمٞمؾ

 ء٤مرضمسم ومٞمف دظمقًمف يٕمٚمؿ مل ُم٤م شمٞم٤منإ قمـ قم٤ٌمرة واًمث٤مين ،ُمٜمف فٟمّ أ قمغم ومٞمف اًمنمع

 ِب٤م ي٠مت مل ُم٤م اًمٕم٤ٌمدة صّح٦م ذم يم٤مٍف  همػم اًم٘مدر هذا نّ أ قمكادّ  ن٢موم ،ومٞمف دظمقًمف

 ُمـ واطمدٍ  همػم يمّلم ُمـ ذًمؽ يًتٔمٝمر رسمام يمام ـ ِب٤م ُم٠مُمقراً  يمقهن٤م سمٕمٜمقان

 اًمٗمٕمؾ شمٞم٤من٢مسم اًمتنميع صدق ومدقمقى ّٓ إو يتٔا اًمقضمف ممإ رضمع ـ اعمح٘م٘ملم

 .هذا اً ضمدّ  ِمٜمقع اعمذيمقر اًمقضمف قمغم

 آظمر سمتقضمٞمف ةاعمذيمقر اًمدقمقى فوضّم  ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض نّ إ واقمٚمؿ

ٌّع سمٕمد وسمٞم٤مٟمف  قم٤ٌمرة هق ذياًمّ  ءاآومؽم قمغم اًمتنميع كُمٌٜم نّ إ :واًمتقوٞمح اًمتت

 شمٙمقن ىمد ٜم٦ًٌماًم وهذه ،اًمِم٤مرع إمم آٟمت٤ًمب ُمٕمٚمقم همػم ُمرأ ٟم٦ًٌم قمـ

 ،قمٚمٞمٝم٤م يدّل  قمٛمّلً  يٕمٛمؾ ن٠مسم وٛمٜمٞم٦م ٙمقنشم وىمد سحي٤مً  ِب٤م خيؼم ن٠مسم سحي٦م

 ظم٤ٌمرإ سمٛمٜمزًم٦م هل تلاًمّ  قم٤مدًٓ  يمقٟمف قمغم ]سمٜم٤مء[ ُم٤ممإ ظمٚمػ ةِ ّلاًمّّم  دًٓم٦م ٟمٔمػم

 قمغم اًمنمقمٞم٦م اعمٕمٚمقم همػم أو اعمنموع همػم سم٤مًمٕمٛمؾ شمٞم٤منوم٤مإل ،سمٕمداًمتف اعمّمكّم 

 ،قمٚمٞمف ًٓمتفد ذم اًمنميٕم٦م ذم ٤مسمت٤مً صم ُمراً أ قٟمفسمٙم ظم٤ٌمراإل سمٛمٜمزًم٦م ،ُمنموع فٟمّ أ

 نأ فومٞمتقضّم  وطمٞمٜمئذ ،اعمٗمروو٦م اًمدًٓم٦م ؼحت٘مّ  هق اًمتنميع ذم إُمر ومٛمّلك

 سم٤مًمنمقمٞم٦م ُمٚمتزُم٤م سم٤مٟمٞم٤مً  يمقٟمف سملم اًم٘مقزم اًمتنميع ؼحت٘مّ  ذم قمؼمة ٓ يمام فٟمّ إ :ي٘م٤مل

 قمغم سم٤مًمٗمٕمؾ شمٞم٤مناإل سمٜمٗمس لاًمْمٛمٜم اًمتنميع ؼيتح٘مّ  يمذا ،ُمؽمدداً  يمقٟمف وسملم

 طمتاملا قمغم أو سم٤معمنموقمٞم٦م آًمتزام قمغم هء٤مٜمتسما سملم ومرق همػم ُمـ اًمٕم٤ٌمدة وضمف

 اًمِم٤مرع. إمم سمٜمًٌتف اًمٗمٕمؾ فم٤مهر سمح٥ًم اًمدًٓم٦م ؼح٘مّ تًم اعمنموقمٞم٦م

 وُم٤م اًمٚمٖمقي٦م إوو٤مع قمغم اعمٕمٜمك قمغم اًمٚمٗمظ دًٓم٦م ذم اعمدار نّ إ وضمقاسمف
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 طم٤مل ٟمْمامما ممإ طم٤مضم٦م دون ُمـ فمٝم٤مره٤مإ سمٛمجرد اًمٜم٦ًٌم ؼومٞمتح٘مّ  ،ؿم٤مِبٝم٤م

 امٟمّ إو صّلً أ هل طمٞم٨م ُمـ ومٞمٝم٤م ػِميم ٓ ٤موم٤مهّن  إومٕم٤مل سمخّلف ،سمف اعمتٙمٚمؿ

 وًمذا ،اًمت٠مّد  ُم٠ًمًم٦م ذم يمام إًمٞمف همػمه٤م سمْمٛمٞمٛم٦م إُمقر سمٕمض ِب٤م يٜمٙمِمػ

 ،إّول سمخّلف سمٜمٗمًف يم٤مؿمػ اًمث٤مين نّ ٕ :اًمٚمٗمظ دون جمٛمؾ اًمٗمٕمؾ نّ إ :ي٘م٤مل

 قمغم سم٤مًمٗمٕمؾ شمٞم٤منوم٤مإل ،اًمث٤مين دون قمٚمٞمف دًٓمتف طم٥ًم قمغم إّول ُمدًمقل ٌعومٞمتّ 

 احلٙمؿ ٟم٦ًٌم قمغم ومٞمف دًٓم٦م ٓ اعمٗمروولم اًمقضمٝملم سملم ًمدوراٟمف اًمٕم٤ٌمدة وضمف

 .إًمٞمف ٟمًٌتف لٟمٗم قمغم يدّل  مل ًمق اًمِم٤مرع إمم

 ىمٞم٤مم قمغم ُمقىمقوم٤مً  قمت٤ٌمرها يم٤من ،ومٞمف ًمٚمٗمٕمؾ فمٝمقر ؼحت٘مّ  ؿؾمٚمّ  ًمق فٟمّ أ ُمع

 شمٙمـ مل ًمق ةُم٤مرإ نّ ٢موم ،ًمٗم٤مظإ يمٔمقاهر إومٕم٤مل فمقاهر ٞم٦مطمجّ  قمغم دًمٞمؾ

 .اعمٕمتؼمة اًمدًٓم٦م ؼيتح٘مّ  ومّل يمٕمدُمٝم٤م وضمقده٤م يم٤مٟم٧م ُمٕمتؼمة

 سمف ضمزم نإو فم٤مهر همػم سمٕمدُ  فوم٤مٟمّ  :اعمٌٜمك شمًٚمٞمؿ سمٕمد فيمٚمّ  هذا

 يمّلُمف. فم٤مهر ذم  ؿمٞمخٜم٤م

 سم٠مُمر اًمٕمٚمؿ قمغم ٦مٗماعمتقىمّ  اًم٘مرسم٦م ٦مٟمٞمّ  ُمـ ومٞمٝم٤م ٓسمدّ  اًمٕم٤ٌمدة نّ إ :وصم٤مٟمٞمٝمام

 اًم٘مٌٚم٦م ؿمت٤ٌمها قمٜمد إرسمع اًمّمٚمقات ُمـ يمّؾ  ذم يمام ،مج٤مًٓ إ أو شمٗمّمٞمّلً  اًمِم٤مرع

 سم٤مجلٛمٞمع وي٠ميت سمف بيت٘مرّ  ن٠مسم سمٞمٜمٝم٤م اعمِمتٌف اًمقاضم٥م سم٤مقمت٤ٌمر ومٞمٝم٤م ٦ماًمٜمٞمّ  ومٞمٙمقن

 .فحمٚمّ  ذم راعم٘مرّ  اًمتٗمّمٞمؾ قمغم قمٚمٞمف ؿمتامًمفٓ

 سمرضمح٤من اًمٕم٘مؾ سمحٙمؿ اعمٗمروو٦م سم٤مًمٕم٤ٌمدة إُمر صمٌقت :ودقمقى

 يم٤مٍف  وهق اًمٔم٤مهري اًمرضمح٤من ومٞمف ث٧ٌمومٞم اعمّلزُم٦م ىم٤مقمدة سمْمٛمٞمٛم٦م آطمتٞم٤مط

 ًم٦م٠ماعمً ذم اعمح٘م٘ملم ُمـ واطمد همػم ُمـ ئمٝمر يمام سمف باًمت٘مرّ  ىمّمد شمّمحٞمح ذم
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 .ُم٤مؿم٤مِبٝم٤م أو

 طمٙمؿ نّ ٠مسمـ  اعمذيمقرة اعمّلطمٔم٦م سمٕمد اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ شمًٚمٞمؿ سمٕمدـ  ُمدومققم٦م

 وم٤منّ  :اًمقاىمٕمٞم٦م ـم٤مقم٦مإ سمقضمقب فيمحٙمٛم ٌف ِسْ  رؿم٤مديُّ إ ذًمؽ ذم اًمٕم٘مؾ

 اًمنمقمٞم٦م طمٙم٤ممإ قمـ ُمت٠مظّمر ِب٤م ؼيتٕمٚمّ  وُم٤م ٞمٗمٞمتٝم٤مويم ـم٤مقم٦ماإل ُمقوقع

 ر ذم دمري ٓ وم٦مس قم٘مٚمٞم٦م يمّٚمٝم٤م هل سمؾ ،ُمرشم٦ٌم
ٍ
 ًمٕمدم :اعمّلزُم٦م ىم٤مقمدة ُمٜمٝم٤م ء

 وحت٘مٞم٘مف 1ؾم٤مـملمإ سمٕمض ٘مفطم٘مّ  ُم٤م قمغم اًمنمقمل ًمٚمحٙمؿ اعمقرد ىم٤مسمٚمٞم٦م

 ف.حمٚمّ  إمم ُمقيمقل

 اًمٕم٤ٌمدة ٦مٟمٞمّ  ذم سم٤مًمرضمح٤من اجلزم قمت٤ٌمرا ُمـ سم٤معمٜمع :قمٜمف اجلقاب ويٛمٙمـ

 ريمفشم أو ،ُمٓمٚمقسم٤مً  يمقٟمف ء٤مرضم اًمٗمٕمؾ إمم اًمداقمل يمقن ذًمؽ ذم ليٙمٗم سمؾ ،ًم٘مرسم٦م

 قمٜمف اًمٞم٠مس وطمّمقل ُمٓمٚمقسم٤مً  يمقٟمف قمـ اًمٗمحص ؼحت٘مّ  سمٕمد ظمّمقص٤مً  ُمٌٖمقو٤م

 ذًمؽ ُمـ زيدأ اًم٘مرسم٦م ىمّمد قمت٤ٌمرا ٦مدًمّ أ ُمـ يث٧ٌم ومل اعم٘م٤مم ذم اعمٗمروض هق يمام

 ذم يمقٟمف ٟمٙمِمػا ًمق ُمٓمٞمٕم٤مً  ءاًمٕم٘مّل قمٜمد ويمقٟمف قمروم٤مً  طمٞمٜمئذٍ  ـم٤مقم٦ماإل ًمّمدق

 ؼحت٘مّ  ضمٝم٦م ُمـ أيْم٤مً  ٙمِم٤مومفٟما ىمٌؾ قمٜمدهؿ ِمدوح هق سمؾ ،سمف ُم٠مُمقراً  اًمقاىمع

 يمام سم٤مًمقاىمع اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ ُمـ ـاًمتٛمٙمّ  قمدم قمٜمد فٟمّ أ اًمٔم٤مهر سمؾ ،ُمٜمف آٟم٘مٞم٤مد

 اعمٕمتؼم اًمٗمحص سمٕمد ٤مُمّ أ ،اًمٌح٨م قمؿّ  نإو اعم٘م٤مم ذم اًمٌح٨م حمؾ قمٛمدة هق

 نَّ ٢مومَ  ومٞمف ؿمٙم٤ملاإل ليٜمٌٖم ٓ ٤مِمّ  اًمدًمٞمؾ ـُم ـٙماًمتٛم سمٕمد اجلزم طمّمقل وىمٌؾ
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 ُم٘م٤مم ذم اًمٕمٌد ُمٜمف ـيتٛمٙمّ  ُم٤م هم٤مي٦م اعمذيمقر اًمقضمف قمغم سم٤مًمٗمٕمؾ شمٞم٤مناإل

 وومروٜم٤م اعم٘مدار ِبذا آيمتٗم٤مء صم٤ٌمتإ قمغم ٞمؾًماًمد ىمّمقر ؾمّٚمٛمٜم٤م وًمق ،ـم٤مقم٦ماإل

 دومع ذم صؾإ ليٙمٗم ٓ ،ُيري ٓ فٟمّ أو آؿمتٖم٤مل ص٤مًم٦مٕ ُمقرداً  ًم٦م٠ماعمً يمقن

ِٓ  املِ تِ طْم ا ٞم٤ممِ ىمِ  ـْ ُمِ  ىمّؾ أ ومّل ،قمٚمٞمف زائداًم  تِ يمْ ا
ِ
 ذم اًمداقمل ُمـ اعم٘مدار ِبذا ٗم٤مء

 ،اًمقاىمع إمم اًمقصقل ُمـ ـاًمتٛمٙمّ  قمدم صقرة ظمّمقص ذم وًمق اًمٕم٤ٌمدة

 وضمقسمف حيتٛمؾ اعمذيمقر اًمقضمف قمغم اًمٕم٘مؾ نّ ٕ :سمف شمٞم٤مناإل آطمتٞم٤مط ومٛم٘مت٣م

 لمطم قمٚمٞمف يدزي ٤مِمّ  ـٙمّ اًمتٛم ًمٕمدم سمف شمٞم٤مناإل آطمتٞم٤مط ومٛم٘مت٣م ،اًمقاىمع ذم

 .اجلٝمؾ

 ؾمت٘مّللا سمف يِمٝمد يمام ،ؾم٤مسم٘م٤مً  قمروم٧م سمام ُمدومقع اًمتنميع طمتاملا ؿوشمقهّ 

 يمام عاًمتنمي حٌسم٘م ؾمت٘مّلًمفا ُمع اعمذيمقر اًمقضمف قمغم اًمٗمٕمؾ سمحًـ اًمٕم٘مؾ

 .طمرُمتف صم٤ٌمتإ ذم اعمٜمِم٠م قمٛمدة فًمٕمٚمّ  سمؾ ،ذيمروه

 ًمٕم٤ٌمدةا [طُمْٙمؿَ ] نّ إ :وهق ظمرآ سمٜمحق ظمػمإ اًمقضمف ري٘مرّ  ورسمام

 يٙمقن أو ،صّلً أ راضمح٤مً  يٙمقن ٓ نأ ٤مُمّ إ :صم٦مصمّل وضمقه سملم ةدائر اعمٗمروو٦م

 ،اجلٛمٚم٦م ذم اًم٘مرسم٦م سمنمط راضمح٤مً  أو اجلزُمٞم٦م اًم٘مرسم٦م سم٘مّمد ُمنموـم٤مً  راضمح٤مً 

 اًمقضمف قمغم اًمٗمٕمؾ ُمـ ـاًمتٛمٙمّ  قمدم ومرض سمٕمد إّول إمم راضمع واًمث٤مين

 ذم طمٞمٜمئذ تٙمٚمٞمػاًم ومٞمً٘مط سم٤مًمقاىمع اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ وُمـ اجلٝمؾ ُمع اعمذيمقر

 وُم٘مت٣م ،ظمػموإ إّول سملم ُمرهأ ومٞمدور ،اعمٜمتٗمٞم٦م سم٤مًم٘مدرة ٓؿمؽماـمف فطم٘مّ 

 ُمـ اعمٗمروض آطمتٞم٤مط ومٞمٙمقن ،ىمٓمٕم٤مً  ظمػمإ اًمقضمف قمغم اًمٕمٛمؾ آطمتٞم٤مط

 آطمتٞم٤مط ضمٕمؾ إمم طم٤مضم٦م وٓ اجلزم ؾمٌٞمؾ قمغم فطم٘مّ  ذم ًمٚمقاىمع حمرزاً  ػاعمٙمٚمّ 
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 آطمتٞم٤مط لمسم اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ذم ٗمرقاًم قمدم اًمٔم٤مهر يم٤من إنو ٟمًٌٞم٤مً  طمٞمٜمئذٍ 

 ُمٕمف اًمؼماءة طمتاملإ يٙمقن ياًمذ آطمتٞم٤مط وسملم ٤مًمؼماءةسم ًمٚم٘مٓمع ؾاعمحّّم 

 ومتدسّمر. قمٚمٞمف يزيد امسم ـاًمتٛمٙمّ  قمدم قمٜمد ىمقىأ

 ذم يًتِمٙمؾ ومرسمام ،آطمتٞم٤مط رضمح٤من قمغم ٦ماًمداًمّ  اًمنمقمٞم٦م آدًّم٦م ٤مُمّ أو

 :اعم٘م٤مم ذم ضمري٤مهن٤م

 يمام ،ذقم٤مً  راضمح٤مً  اًمٗمٕمؾ يمقن قمغم ّل شمد ٓ إرؿم٤مدي٦م أواُمر ٤مهّن ٠مسم وًٓ أ

 .إًمٞمف ؿم٤مرةاإل وُمّرت ؾم٤مـملمإ سمٕمض ٘مفطم٘مّ 

 ٓ واُمرإ هذه قمٚمٞمف ػيتقىمّ  ياًمذ طمتٞم٤مطآ قعقوُم نّ ٠مسم صم٤مٟمٞم٤مً و

 ذم يٕمتؼم ُم٤م مجٞمع ومٞمف ُيتٛمع وضمف قمغم اًمٕم٤ٌمدة حمتٛمؾ شمٞم٤منإ سمٕمد آ ؼيتح٘مّ 

 شمٚمؽ نَ قْ ٙمُ شمَ  نأ قزُي ومّل ،٤مً اطمتٞم٤مـم يٙمـ مل ّٓ إو اًمت٘مرب ٦مٟمٞمّ  طمتك اًمٕم٤ٌمدة

 .ومٞمٝم٤م ٦ماعمٜمقيّ  ًمٚم٘مرسم٦م ُمٜمِم٠م إواُمر

 محٚمٝم٤م وقمدم ذًمؽ قمغم اعم٤ًمقمدة شمًٚمٞمؿ سمٕمد إّول قمـ اجلقاب ويٛمٙمـ

 نّ أ قم٘مكم رؿم٤مديإ طمٙمؿ قردمه٤مُم ذم يم٤من وًمق لاًمنمقم آؾمتح٤ٌمب قمغم

 ذم رضمح٤مٟمف ٟمحق قمغم اًمٕم٤ٌمدة ذم آطمتٞم٤مط رضمح٤من صم٤ٌمتإ اعم٘م٤مم ذم اعم٘مّمقد

 ٤مً فم٤مهريّ  اعمقارد ؾم٤مير ذم رضمح٤مٟمف يمقن ومرض وم٢مذا ،ذًمؽ ُمـ دزيأ ٓ ٤مهمػمه

 يم٤من وم٤من ،قمٰك دَّ اعمُ  ذم يم٤مومٞم٤مً  هٜم٤م اعم٘مدار هذا يم٤من حمْم٤مً  ٤مً رؿم٤مديّ إو ٤مً قم٘مٚمٞمّ 

 ،٤مً اطمتٞم٤مـم يٙمقن ومّل ُمٜمٝم٤م اًم٘مرسم٦م ٦مٟمٞمّ  حيّمؾ ٓ فٟمّ أ ضمٝم٦م ُمـ اخلّمقصٞم٦م

 .اًمث٤مين اًمقضمف إمم رضمع]ويـ[

 ػاًمتقىمّ  ُمٜمع ُمـ اًمٕم٘مكم اًمدًمٞمؾ ذم ُمرّ  سمام اًمث٤مين قمـ اجلقاب[ ]يٛمٙمـ و
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 وًمق اًمٙمٗم٤مي٦م اطمتامل ويمٗم٤مي٦م ًٓ أوّ  قمدُمف ُمع يمتٗم٤مءآ وطمّمقل اجلزم قمغم

 ٟمًٌٞم٤مً  ٤مً اطمتٞم٤مـم اعمٗمروض اًمقضمف قمغم سمف شمٞم٤مناإل يمقن ذم ظمّلومف إصؾ ىمت٣ما

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام صم٤مٟمٞم٤مً  طم٘مٞم٘مٞم٤مً  أو

 ذم اعمٓمٚمقسمٞم٦م طمتاملا يمٗم٤مي٦م قمدم ومرض سمٕمد 1ؾم٤مـملمإ سمٕمض وذيمر

 اًمث٤مين اًمقضمف دومع ذم ـ 1مج٤مًٓ إ وًمق ـ ُمٓمٚمقسمٞمتٝم٤م يٕمٚمؿ ٓ ُم٤م ذم اًمٕم٤ٌمدة ٦مصحّ 

 ]شمٕم٤ممم[ ىمقًمف ُمثؾ سم٤مًمٕم٤ٌمده اًمقاىمٕمٞم٦م إواُمر ذم يراداإل هذا سمقرود اًمٜم٘مض سمٕمد

         3 4 ذم يٕمتؼم ٤مِمّ  اًم٘مرسم٦م ىمّمد نّ أ طمٞم٨مو 

 إُمر ِبذا ُمنموقمٞمتٝم٤م صمٌقت واعمٗمروض ذـم٤مً  أو ؿمٓمراً  اًمٕم٤ٌمدة ُمقوقع

 اعمٓم٤مسمؼ اًمٗمٕمؾ دجمرّ  هق إواُمر هذه ذم آطمتٞم٤مط ذم اعمراد نّ إ ومٞمٝم٤م اًمقارد

 شمٞم٤مناإل ةّلسم٤مًمّّم  آطمتٞم٤مط ومٛمٕمٜمك ،اًم٘مرسم٦م ٦مٟمٞمّ  قمدا اجلٝم٤مت مجٞمع ُمـ ًمٚمٕم٤ٌمدة

 ٗمٕمؾاًم ِبذا ؼيتٕمٚمّ  آطمتٞم٤مط وم٠مواُمر ،اًم٘مرسم٦م ىمّمد قمدا ومٞمٝم٤م يٕمتؼم ُم٤م سمجٛمٞمع

 .إُمر هذا ـم٤مقم٦م٢مسم باًمت٘مرّ  ومٞمف اعمٙمٚمػ ومٞم٘مّمد وطمٞمٜمئذ

 ُمـ يمقٟمف يٕمٚمؿ مل نإو اًمٗمٕمؾ هذا سم٤مؾمتح٤ٌمب اًمٗمتقى جفيتّ  هٜم٤م وُمـ

 اعمراد يم٤من وًمق اعمٓمٚمقسمٞم٦م طمتاملا سمداقمل سمف ي٠مت ومل ومٞمف اًمٕم٤ٌمدي٦م طمتاملا طمٞم٨م

                                                             

 .هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري. 1

 .151ص /1ج :)ًمٚمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1
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زيم٤مت را، سمدل  . ذم اعمخٓمقـم٦م هٙمذا: سمپ٤م داريد ٟمامز را و سمدهٞمد4      

     .وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤م ٟمّص أي٦م ُمٙم٤مٟمف 
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 زُي مل اعمٓمٚمقسمٞم٦م طمتاملا سمداقمل اًمٗمٕمؾ شمٞم٤منإ وهق احل٘مٞم٘مل آطمتٞم٤مط هق ُمٜمٝم٤م

 كطمتّ  آطمتامل سمداقمل شمٞم٤مٟمف٢مسم 1داًمتٕمٌّ  ُمع ّٓ إ سم٤مؾمتح٤ٌمسمف يٗمتل نأ ًمٚمٛمجتٝمد

 ظمّلومف قمغم اًمٗمتقى هؾأ ؾمػمة اؾمت٘مرار ُمع آطمتٞم٤مط قمٜمقان قمٚمٞمف يّمدق

 1.اًم٘مرسم٦م ٦مٟمٞمّ  قمدا ومٞمف يٕمتؼم ُم٤م سمجٛمٞمع اًمٗمٕمؾ شمٞم٤منإ اعم٘مّمقد نّ أ ؿٚمٟمٕم

 نّ ٠مسم ٦موًمٞمإ إواُمر ذم ذيمره ُم٤م شمًٚمٞمؿ سمٕمد قمٚمٞمف آقمؽماض ويٛمٙمـ

 قمغم سمحٛمٚمف إصكم ُمٕمٜم٤مه قمـ آطمتٞم٤مط ًمٗمظ ظمراجإو ٦ماًمٜمٞمّ  ذط ءٖم٤مًمإ

 سمف ٟمقى ًمق وضمف قمغم يٙمقن ن٠مسم سمف آطمتٞم٤مط ؼحت٘مّ  ؿم٠مٟمف ُمـ ذياًمّ  اًمٗمٕمؾ

 ُمٕمٜم٤مه قمغم اًمٚمٗمظ ء٤مسم٘مإ اًمٚمٗمٔمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُم٘مت٣م ؾسم ،٤مً اطمتٞم٤مـم يم٤من اًم٘مرسم٦م

 .ُمٜمف اًمٔم٤مهر

 ُمقوققم٤مً  قمٜمف خلروضمٝم٤م ٤مدةاًمٕمٌ سمٖمػم ختّمٞمّمف ُمٜمف يٚمزم فٟمّ إ إُمر هم٤مي٦م

 نّ ٕ ،صّلً أ اًمٚمٗمظ ذم فم٤مهر ظمّلف ارشمٙم٤مب ُمٜمف يٚمزم وٓ ومٞمف هم٤مئٚم٦م وٓ

 إُمر صم٤ٌمتإ ذم ومّلسمدّ  ،فم٤مهراً  ٤مً صقًمٞمّ أ وٓ سمؾ ،٤مً ًمٖمقيّ  جم٤مزاً  ًمٞمس اًمتخّمٞمص

 .سم٤مًمرضمح٤من قمٚمٞمف حلٙمؿا صمؿّ  ،٤ماطمتٞم٤مـم يمقٟمف وهق اعمقوقع طمرازإ ُمـ

 ذياًمّ  اًمقضمف قمغم اًمٙمّلم محؾ فادّم  سم٤مًمٕم٤ٌمدة إُمر ُمقرد اظمتّص  ًمق ٟمٕمؿ

 أيْم٤مً  سمٖمػمه اعمحذور وُمع ،ُمٙمـأ نإو ُمقرد سمّل إُمر ء٤مسم٘م ُمـ طمذراً  ذيمره

 ؿمٙم٤ملإ ئمٝمر هٜم٤م وُمـ ،فم٤مهراً  همػمه ُمـ ىمرَب أ اعمذيمقر اًمقضمف قمغم ضمٕمٚمف يم٤من

                                                             

 .اًمٗمرائد، يمذا ذم شاًمت٘مٞمٞمد». أو 1

 .153و  151ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( ومرائد إصقلٟمٔمر: ا. 1
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 .ضمٞمداً  ومتدسّمر ،أيْم٤مً  سم٤مًمٕم٤ٌمدات اًمٜم٘مض ذم

 ومّل ّٓ إو ،وٕمٞمٗم٤مً  ظمؼماً  1طمتاملآ ُمٜمِم٠م يٙمـ مل إذا يمّٚمف هذا نّ إ صمؿّ 

 ٦مدًمّ أ ذم اًمت٤ًمُمح ىم٤مقمدة قمغم ء٤مسمٜم آؾمتح٤ٌمب صم٤ٌمتإل ذيمر ِم٤ّم رء إمم طم٤مضم٦م

 ًمٌٕمض شمٌٕم٤مً  اجلٛمٚم٦م ذم هٜم٤م اعمذيمقرة اًم٘م٤مقمدة طم٤مل سمنمح سم٠مس ٓو ،اًمًٜمـ

 ،ٝمٞم٦م٘ماًمٗم اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ذم اًمٜم٤مومٕم٦م ٦ماعمٝمٛمّ  اًم٘مقاقمد ُمـ ٤موم٤مهّن  ،1ؾم٤مـملمإ

 ضمقاز ذم قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان ٟم٤مؤقمٚمام اظمتٚمػ ّٟمفإ ـ اًمتقومٞمؼ هللوسم٤م ـ :ومٜم٘مقل

 اًمًٜمـ ذم ٞمتفطمجّ  يٗمٞمد سمام اٟمج٤ٌمره قمدم ُمع اًمْمٕمٞمػ سم٤مخلؼم آيمتٗم٤مء

 ٗم٤مءتِ يمْ وآ تٝم٤مدًمّ أ ذم اًمت٤ًمُمح ضمقاز ريـاعمت٠مظّم  سملم وم٤معمٕمروف ،دابوأ

 .أيْم٤مً  4اًمٗم٘مٞمف سمٗمتقى آيمتٗم٤مء سمٕمْمٝمؿ إمم ٟم٥ًم ؾسم ،3سمذًمؽ

 ،5ؿمٌٝمفو سم٤مًم٘مٞم٤مس آيمتٗم٤مء سمٕمْمٝمؿ ـُم يًتٔمٝمر ]و[ يًتِمٙمؾ ورسّمام

 ذًمؽ ذم وظم٤مًمػ اعمقارد سمٕمض ذم آطمتامل ُمٓمٚمؼ إمم احلٙمؿ يين رسمام سمؾ

                                                             

 .أي اطمتامل اًمقضمقب. 1

 .153ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري. 1

 .464ص /3ج: هداي٦م اعمًؽمؿمديـٔمر: ٟما. 3

: 336ص :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م: 116ص /1ج :اعمٕمتؼم ذم ذح اعمختٍمٟمٔمر: ا. 4

 /5، ج143ص /4ج :سمحراًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائدو 17ص /1ج :ظمّلص٦م اًمٗمّمقل

 .73ص /1وج 41ص

 .336ص :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦مو 138ص /3ج :اعمداركٟمٔمر: ا. 5
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 ذم دًٞمّ اًم إمم وٟم٥ًم 1اجلزائري واًمٗم٤موؾ 1اًمٌحراين ثيم٤معمحدّ  مج٤مقم٦م

 ىمٞم٤مم ُمـ مجٞمٕمٝم٤م ذم ٓسمدّ  فٟمّ إو طمٙم٤ممإ سملم اًمٗمرق سمٕمدم وم٘م٤مًمقا ،أيْم٤مً  3اعمدارك

 .4صمٌقهت٤م قمغم اعمٕمتؼمة ٦ماحلجّ 

 :سمقضمقه اعمذيمقرة ًمٚم٘م٤مقمدة آطمتج٤مج ويٛمٙمـ

 ةقمدّ » ومٕمـ ،مج٤مقم٦م يمّلم فم٤مهر ذم اعمٜم٘مقٓن وآشمٗم٤مق مج٤معإلا طمده٤مأ

 سملم قمٚمٞمف جمٛمٕم٤م اعمٕمٜمك هذا ومّم٤مر :اًم٤ٌمب ظم٤ٌمرأ ُمـ ةقمدّ  ذيمر سمٕمد شاًمداقمل

 سمٕمض إمم ؿم٤مرةاإل سمٕمد ىم٤مل فٟمّ أ صمراه ـم٤مب اًمٌٝم٤مئل ؿمٞمخٜم٤م وقمـ :5اًمٗمري٘ملم

 .6اًمًٜمـ دٓئؾ قمـ اًمٌح٨م ذم وم٘مٝم٤مئٜم٤م شم٤ًمهؾ ؾم٥ٌم هق هذا :باًم٤ٌم ظم٤ٌمرأ

 دًم٦مأ ذم سم٤مًمْمٕم٤مف اًمٕمٛمؾ ؿم٤مع ىمد :ظمرآ ُمقوع ذم ىم٤مل فٟمّ إ أيْم٤مً  وقمٜمف

                                                             

 /7و ج 198ص /4ج :٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرةاحلدائؼ اًمٜم٤مضة ذم أطمٙمٟمٔمر: ا. 1

 .391ص

 .464/ ص3طمٙم٤مه قمٜمف ذم هداي٦م اعمًؽمؿمديـ: ج. 1

 .13ص /1ج :ُمدارك إطمٙم٤مم ذم ذح ذائع اإلؾمّلمٟمٔمر: ا. 3

 .464ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 4

 :ُمٗم٤مشمٞمح إصقل: 161ص /1ج :أٟمٞمس اعمجتٝمديـ: 13ص :قمدة اًمداقملٟمٔمر: ا. 5

 /3ج :(إوصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائدو 466ص /3ج :ًؽمؿمديـهداي٦م اعم: 346ص

 .161ص

 إرسمٕملمٟم٘مًّل قمـ  466ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـو 181ص :إرسمٕمقنٟمٔمر: . ا6

 .346ص :ُمٗم٤مشمٞمح إصقلو إرسمٕملم
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 ،٦ماخل٤مّص  ُمٕم٤مذ ٟمحـ ُّم٤مأو :ىم٤مل صمؿّ  .يٜمجؼم ومل وٕمٗمٝم٤م ؿمتدّ ا إنو اًمًٜمـ

 ظمرآ إمم 1شؾمٛمع ُمـ» ُمع فٜمحًسم سمؾ ،احل٘مٞم٘م٦م ذمِب٤م  ًمٞمس قمٜمدٟم٤م وم٤مًمٕمٛمؾ

 .1سمروايتف دٟم٤مشمٗمرّ  ٤مِمّ  لوه ،احلدي٨م

 ؾم٥ٌم طم٤مدي٨مإ ههذ ،ظم٤ٌمرإ ُمـ مجٚم٦م ذيمر سمٕمد احلرّ  اًمِمٞمخ وقمـ

 سمٕمد واًمٙمراه٦م آؾمتح٤ٌمب قمغم آؾمتدٓل ذم وهمػمهؿ إصح٤مب شم٤ًمُمح

 .3اعمنموقمٞم٦م صؾأ صمٌقت

 ٟمحق ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤مخلؼم اًمٕمٛمؾ آيمثر زضمقّ  :ىم٤مل اًمِمٝمٞمد وقمـ

 طمٙم٤ممأو شمٕم٤ممم اهلل صٗم٤مت ٟمحق ذم ٓ إقمامل وومْم٤مئؾ واعمقاقمظ اًم٘مّمص

 وآظمتّلف اًمقوع طمدّ  اًمْمٕمٞمػ يٌٚمغ ٓ طمٞم٨م طمًـ وهق واحلرام احلّلل

 اعمقاقمظ ذم وًمٞمس اًمًٜمـ دًم٦مأ ذم هؾ٤ًماًمت ُمـ ٘ملماعمح٘مّ  اًمٕمٚمامء سملم ؿمتٝمرا عم٤م

 اٟمتٝمك. 4اخلؼم حمض همػم واًم٘مّمص

                                                             

: رؾم٤مئؾ ذم دراي٦م احلدي٨م، ًمٚمِمٞمخ اًمٌٝم٤مئل، اعمٓمٌققم٦م وٛمـ اًمقضمٞمزة ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م. 1

 181ص :إرسمٕمقن ، اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م:5ص: احلٌؾ اعمتلم: اٟمٔمر: 541/ ص1ج

 ٟم٘مًّل قمٜمف. 466ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـو

 .466ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 1

 ذم : ٟم٘مّل قمٜمف617ص /1جًمٚمِمٞمخ احلّر اًمٕم٤مُمكم: ، ًمٗمّمقل اعمٝمّٛم٦م ذم أصقل إئٛم٦ما. 3

ٌٕصقلو 467و  466ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ  .346ص :ُمٗم٤مشمٞمح ا

 اًمدراي٦م: 19ص :ٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم آي٦ماهلل اعمرقمٌم(ُم) قم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمدراي٦ماًمراٟمٔمر: . 4

 :ُمٗم٤مشمٞمح إصقل: 467ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ: 63ص :)ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٕمامن(

 .346ص
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 اًمت٤ًمُمح ُمـ ـياًمِمٝمٞمد ُمراد نّ إ واًمٔم٤مهر 1اخلقاٟم٤ًمري ؼاعمح٘مّ  وُمٜمٝمؿ

 اًمْمٕمٞمػ اخلؼم ٟم٘مؾ ؾمتح٤ٌمبا هق واعمقاقمظ ًم٘مّمصاو اًمٗمْم٤مئؾ طم٤مدي٨مأ ذم

 اًمِمٝمٞمد قم٤ٌمرة ذم يمام سم٤محلدي٨م قمٛمّلً  تفشمًٛمٞم ذم ـْ ٙمِ ًمٰ  ،قمٚمٞمٝم٤م اعمِمتٛمؾ

 ٟم٦ًٌم قمغم محٚمف ُمٙم٤منإ ًمٕمدم فم٤مهراً  ُمٜمف ُمنح ٓ ًمٙمـ ،شم٤ًمُمح اًمث٤مين

 حت٧م ًمدظمقًمف اجلزم ُمٜمف ئمٝمر ٓ وضمف قمغم اعمٕمّمقم إمم اًمٙمّلم ُمدًمقل

 أو اطمتامًٓ  إًمٞمف ٟمًٌتف قمغم وٓ إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ظمّمقص٤مً  يٕمٚمؿ ٓ سمام ٘مقلاًم

 ًمف دظمؾ وٓ اًمٌٞم٤من إمم حيت٤مج ٓ سمٛمٙم٤من اًمٔمٝمقر ُمـ فٟمّ ٕ ،اًمرواي٦م قمغم ٘م٤مُمٕمٚمّ 

 اًمٕمٛمؾ اعمراد يٙمقن كطمتّ  ػاعمٙمٚمّ  سمٕمٛمؾ ٌؼ ٚمُّ ٕمَ شمَ  ِل٤م وًمٞمس اًمًٜمـ ذم سم٤مًمت٤ًمُمح

 طمًٌف. قمغم

 اعمٓمٚم٘م٦م سم٤مًمِمٝمرة اعمٕمتْمدان ٜم٘مقٓنعما ٗم٤مقوآشمّ  مج٤معوم٤مإل ،وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ذم يم٤مف ،اًمٔم٤مهر اعمخ٤مًمػ وٟمدرة اعمت٠مظمريـ ؿمٝمرة فمٝمقر ُمع ٦ماعمحٙمٞمّ 

 ذًمؽ أيْم٤مً  اًم٘مدُم٤مء ـمري٘م٦م ُمـ يًتٔمٝمر رسمام فٟمّ أ ُمع ظمّمقص٤مً  آؾمتدٓل

 وهمػمه٤م اعمٜمدوسم٦م واًمّمٚمقات واًمزي٤مرات اًمقاردة اًمدقمقات ذم يٙمتٗمقن طمٞم٨م

 إظم٤ٌمر ػوٕم اًمٖم٤مًم٥م نّ أ ُمع اي٤متاًمرو ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ِم٤مدّل  اعمًتح٤ٌمت ُمـ

 .اعم٘م٤مُم٤مت شمٚمؽ ذم اًمقاردة

 سم٤مٓؾمتح٤ٌمب حلٙمؿا هق اًمٙمّلم حمّؾ  نّ ٕ :ٟمٔمر آؾمتٔمٝم٤مر هذا وذم

                                                             

 :هداي٦م اعمًؽمؿمديـو 346ص :ُمٗم٤مشمٞمح إصقل: 34ص :ُمِم٤مرق اًمِمٛمقسٟمٔمر: ا. 1

 .467ص /3ج
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 وهق ،فم٤مهراً  وًمق ُمٓمٚمقسم٤مً  يمقٟمف سمٕمٜمقان سم٤مًمٗمٕمؾ شمٞم٤مناإل رضمح٤من صم٤ٌمتإو ذقم٤مً 

 ٓ فوم٤مٟمّ  :ومٞمف اخلّمقصٞم٦م ٓطمتامل ٤متاعمًتحٌّ  سمٌٕمض شمٞم٤مناإل طمًـ همػم

 ذم زي٤مدة أو رضمح٤مٟمف ديمّ ٠مًمت ء٤مرضم ٤متاعمًتحٌّ  سمٌٕمض شمٞم٤مناإل طمًـ ذم ؿمٙم٤ملإ

 يث٧ٌم ومل ،ٓ أو اًمْمٕمٞمػ اخلؼم إمم دَ ٜمَ تَ ؾْم ا ءاؾمق ،آطمتامل ىمٞم٤مم قمٜمد قاسمفصم

 .اعمذيمقرة ُمثٚم٦مإ ذم ذيمر ٤مِمّ  زيدأ ُمٜمٝمؿ

 سمام ظمرآ سمٕمض وذم اعمٜم٘مقًم٦م اًمٕم٤ٌمرات ُمـ مجٚم٦م ذم ؿمٙم٤ملاإل يٜم٘مدح وُمٜمف

 لاًمنمقم آؾمتح٤ٌمب ُمـ اًمثقاب ٥مشمرشمّ  ٞم٦مقمٛمّ أ ُمـ ًمث٤مينا اًمدًمٞمؾ ذم ؾمٜمذيمره

 ؾمتٜم٤مدا طمتاملا ةًم٘مقّ  ُمٓمٚم٘م٤مً  مج٤معاإل دقمقى سمذًمؽ يقهـ امرسمّ  سمؾ ،وؿمٌٝمف

 ؾمتٌٕم٤مدا سمْمٛمٞمٛم٦م إُمريـ سملم اخلٚمط ًمقىمقع :اعمذيمقر اًمٕمٛمؾ إمم اًمٜم٤مىمؾ

 .ُمٜمٝمؿ ُمٕمٝمقديتف وٓ ُمٜمٝمؿ ٟم٘مٚمف قمدم ُمع سم٤معمدقمك شمٍمحيٝمؿ

 ذًمؽ ُمـ اعمٜمع إمم ذه٤مسمف اًمّمدوق قم٤ٌمرة ُمـ يًتٔمٝمر امرسمّ  فٟمّ أ ُمع

 : ـشاًمٗم٘مٞمف» ُمـ اًمّمقم يمت٤مب ذم قمٜمف لطمٙم ُم٤م ذم ـ ىم٤مل اًمقًمٞمد اسمـ يمِمٞمخف

 ؿمٞمخٜم٤م ىم٤مل [وَمَ٘مدْ ] ،ص٤مُمف عمـ اعمذيمقر اًمثقابو ؿّ همديرظُم  ةِ ّلَص  ؼَمُ ظَم  ُّم٤مأو

 ُمقؾمك سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ فٟمّ إ وي٘مقل حفيّمحّ  ٓ اًمقًمٞمد سمـ احلًـ سمـ حمّٛمد

 تفسمّمحّ  حيٙمؿ ومل اًمِمٞمخ ذًمؽ 1فحيّمحّ  مل ُم٤م ويمّؾ  :٦مٍ ٘مِ صمَ  ػْمَ همَ  نويم٤م اِلٛمداين

 صؾأ ذم ُم٤م ُمع يمّٚمف هذا .ٟمتٝمكا 1حٞمٍح َص  همػمُ  ُمؽموك قمٜمدٟم٤م ومٝمق ظم٤ٌمرإ ُمـ

                                                             

 .335ص :ًمٖمروي٦ماًمٗمّمقل او 158ص /1ج :إيْم٤مح اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 .1819ح /93ص /1ج :ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف يمت٤مب ٟمٔمر:ا. 1
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 ًّ  .حمٚمف ذم اعمذيمقرِ  ؿمٙم٤ملِ اإل ُمـ اعمٜم٘مقُل  مج٤معُ وم٤مإل ،ؽاًمتٛم

 :اعمًتٗمٞمْم٦م ظم٤ٌمرإ وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 قمٌداهلل أيب قمـ اعمح٤مؾمـ قمـ ٦مُ ٞمَّ ٙمِ حْ اعمَ  ؾم٤ممِلِ  ـِ سمْ  ِم٤ممِ هِ  صحٞمح٦مُ  ُمٜمٝم٤م

 رأضم يم٤من ومٕمٛمٚمف ،قمٛمؾ قمغم اًمثقاِب  ُمـ رء ّل اًمٜمٌ قمـ سمٚمٖمف ُمـ :ىم٤مل

 .1ي٘مٚمف مل اهلل لرؾمق يم٤من نإو ًمف ذًمؽ

 اًمٜمٌّل  قمـ سمٚمٖمف ُمـ :ىم٤مل قمٜمف ُمروان سمـ حمّٛمد رواي٦م وُمٜمٝم٤م

 يم٤من وإن ذًمؽ ًمف يم٤من اًمٜمٌّل  ىمقل ـمٚم٥م ]ذًمؽ ومٗمٕمؾ اًمثقاب ُمـ رء

 1٘مٚمف[.ي مل اًمٜمٌّل 

 ُمـ :ىم٤مل اًمٙم٤مذم قمـ اعمحٙمٞم٦م قمٜمف ؾم٤ممل سمـ هِم٤مم صحٞمح٦م ]وُمٜمٝم٤م[

 ر قمغم اًمثقاب ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ؾمٛمع
ٍ
 3.سمٚمٖمف ُم٤م قمغم يٙمـ مل نإو ًمف يم٤من ومّمٜمٕمف ،ء

 اعمذيمقر هِم٤مم يمت٤مب قمـ رواه فٟمّ أ ىم٤ٌملاإل ذم ـم٤موس سمـا وقمـ

 .قمٜمف صقلإ مجٚم٦م ُمـ هق ذياًمّ 

 سمٚمٖمف ُمـ :ىم٤مل قمٜمف ذيمقراعم اًمٙمت٤مب ذم دًمًٞمّ ا قمـ لطمٙم ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

 ر قمغم اًمثقاب ُمـ رء
ٍ
 لرؾمق يم٤من نإو ذًمؽ ًمف يم٤من ،سمف ومٕمٛمؾ اخلػم ُمـ ء

                                                             

 .15ص :(1371)حت٘مٞمؼ آرُمقي  اعمح٤مؾمـٟمٔمر: ا. 1

، ُمـ ـمٌٕم٦م 3ح /81ص /1ج :اًمقؾم٤مئؾو 1ح /93ص /1ج :اعمح٤مؾمـٟمٔمر: ا. 1

 اًمٌٞم٧م. آل

 /3ج :)ـمٌٕم٦م داراحلدي٨م( اًمٙم٤مذمو 87ص /1ج :)ـمٌٕم٦م اإلؾمّلُمٞم٦م( اًمٙم٤مذمٟمٔمر: ا. 3

 .115ص



 اًمؼماءة أصؾ  ................................................................. 136

 .1ي٘مٚمف مل اهلل

 ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل ُمروان سمـ حمّٛمد قمـ اًمٙمٚمٞمٜمل رواه ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

 اًمٕمٛمؾ ذًمؽ ومٕمٛمؾ ،قمٛمؾ قمغم اهلل ُمـ صمقاب سمٚمٖمف ـُم :ي٘مقل ضمٕمٗمر سم٤مأ

 1.يمام سمٚمٖمف[ دي٨ماحل] يٙمـ مل نإو وشمٞمفأ اًمثقاب ذًمؽ سم٤مًمتامس

 سمـ حمّٛمد قمـ اًمّمدوق ىرو :ومٞمف ىم٤مل فٟمّ أ اًمداقمل ةقمدّ  قمـ ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

 ـُم ًمف يم٤من سمف ومٕمٛمؾ ،اخلػم ُمـ رء سمٚمٖمف ُمـ: إئٛم٦م إمم ٓمرىمفسم يٕم٘مقب

 3.إًمٞمف ٟم٘مؾ يمام إُمر يٙمـ مل نإو سمٚمٖمف ُم٤م اًمثقاب

 اًمٕم٤مُّم٦م ـمريؼ ُمـ اًمٗمتح[ ]أيب سمـ ]احلٚمقاين[ قمٌداًمرمحـ رواه ُم٤م وُمٜمٝم٤م:

 اهلل ُمـ سمٚمٖمف ُمـ: اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل، ]إٟمّم٤مري[ قمٌداهلل سمـ ضم٤مسمر إمم

 مل وإن ذًمؽ اهلل أقمٓم٤مه صمقاسمف ورضم٤مء سم٤مهلل إيامٟم٤مً  ِب٤م وقمٛمؾ ِب٤م وم٠مظمذ ومْمٞمٚم٦م،

 4يمذًمؽ. يٙمـ

                                                             

 /3ج :)اًمٓمٌٕم٦م اجلديدة( اإلىم٤ٌمل سم٤مٕقمامل احلًٜم٦م ذم ُم٤م يٕمٛمؾ ذم اًمًٜم٦مٟمٔمر: ا. 1

 /1ج :وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م، وٟم٘مؾ قمٜمف ذم 617ص /1ج :ٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦ماًمو 173ص

 .9ح /81ص

 .7ح/ 81ص /1ج :اًمقؾم٤مئؾٟمٔمر: ا. 1

 /81ص /1ج :اًمقؾم٤مئؾو 1ح /87ص /1ج :اًمٙم٤مذم: 11ص :قمّدة اًمداقملاٟمٔمر: . 3

 .8ح

 ُمقؾمققم٦م ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء: 199رىمؿ سم٤مًم، 153ص /17ج :اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ٟمٔمر:ا. 4

ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م وأيْم٤ًم  :1188رىمؿ سم٤مًم، 144ص /6ج :)ًمٚمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين(

: 154ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائد: 653ح /341و  341ص /1ج :اًمِمٞمٕم٦م
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 رواي٤مت 1اًمقؾم٤مئؾ ذم ذيمر وىمد ،إظم٤ٌمر ُمـ إًمٞمف وصٚمٜم٤م ُم٤م ٦مٚممج وهذه

 صمقاب ًمف روي نموعُم ٛمؾقم سمٙمّؾ  ٞم٤منشماإل ؾمتح٤ٌمبا سم٤مب» ذم أيْم٤مً  ظمرأ

 سمّمدده. ٟمحـ ٤مِمّ  قمؿّ أ قم٤مهُمدّ  ومٚمٕمّؾ  ،اعمٓمٚم٥م قمغمدًٓم٦م  ومٞمٝم٤مش ُمٜمٝمؿ

 هذا» ش:اعمح٤مؾمـ» ذم ٦مِ يَّ وِ رْ اعمَ  ِم٤ممٍ هِ  صحٞمح٦م ٘مؾٟم سمٕمد شاًمٌح٤مر» وقمـ

 .1شؾم٤مٟمٞمد٠مسم ٦مواًمٕم٤مُمّ  ٦مخل٤مّص ا رواه اعمِمٝمقرات ُمـ اخلؼم

 وقمـ ،3ظمؼماً  قمنم صمٜم٤ما اًم٤ٌمب هذا ذم اًمقاردة إظم٤ٌمر نّ أ سمٕمْمٝمؿ وذيمر

 !فم٤مهر شم٠مُّمؾ ومٞمف يم٤من نإو 4اعمتقاشمرات ُمـ قمّده٤م يٌٕمد ٓ فٟمّ أ سمٕمْمٝمؿ

 سمف حّس  يمام ـ ُمٜمٝم٤م مجٚم٦م ـمريؼ ٦موصحّ  اؾمتٗم٤موتٝم٤م ُمع إظم٤ٌمر وهذه

 اًمقضمف ذم ُمرّ  سمام قمتْم٤مده٤ماو قمٛمّلً  ريـاعمت٠مظّم  سملم ؿمتٝم٤مره٤ماو ُمٜمٝمؿ واطمد همػم

 ًم٦م٠ماعمً يمقن ؿؾمٚمّ  نإو اعم٘م٤مم ذم قمت٤ٌمره٤ما ذم ؿمٙم٤ملاإل يٜمٌٖمل ٓ ٤مِمّ  ـ إّول

                                                                                                       
 .348، صُمٗم٤مشمٞمح إصقلو 166و  165، ص3(، جإوصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائد

اعمرومققم٦م ذم ه٤مُمش اعمخٓمقـم٦م يمذا: وُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه قمٌداًمرمحـ سمـ... ُمـ ـمريؼ  ًمٙمـ هذه

ُمـ سمٚمٖمف... ومٕمٛمؾ ِب٤م قمٛمؾ ِل٤م...  :اًمٕم٤مُّم٦م إمم ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل

 .ورضم٤مء صمقاسمف... وإن مل يٙمـ

ُمـ ـمٌٕم٦م  83ص /1و ج 59-61ص  /1ج :)ُمٙمت٦ٌم اإلؾمّلُمٞم٦م( اًمقؾم٤مئؾٟمٔمر: ا. 1

 اًمٌٞم٧م. آل

ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م و 156ص /1ج :)دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب( سمح٤مرإٟمقارٟمٔمر: ا. 1

 .341و  341ص  /9اًم٤ٌمب  /1ج :اًمِمٞمٕم٦م

 .158ص /1ج :إيْم٤مح اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 3

 . ٟمٗمس اعمّمدر.4
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ًّ  ضمقاز ًمٕمدم وضمف فمٝمقر ًمٕمدم صقًمٞم٦مأ  ُم٤ًمئؾ ذم اعمٕمتؼمة سم٤مًمٔمٜمقن ؽاًمتٛم

 :سمقضمقه قمٚمٞمف ديقر امرسمّ و ،سمقضمقه اًمٗم٘مف صقلأ

 ظمتّم٤مصٝم٤مٓ قمكاعمدّ  ُمـ ظمّص أ اعمذيمقرة إظم٤ٌمر ٗم٤مدَ ُمُ  نّ إ إّول

 قمغم ٦مًمّ اًمدا إظم٤ٌمر يتٜم٤مول ومّل ،قمٛمؾ قمغم صمقاب ذيمر قمغم اعمِمتٛمؾ سم٤مخلؼم

 قمٜمف ُي٤مب وىمد :1اًمٖم٤مًم٥م هق يمام اًمثقاب ذيمر قمـ اخل٤مًمٞم٦م اًمٗمٕمؾ رضمح٤من

 :سمقضمقه

 وهمػمه اًمٍميح ُمـ قمؿّ أ اًمثقاب سمٚمقغ نّ أ ُمـ سمٕمْمٝمؿ ذيمره ُم٤م :ُمٜمٝم٤م

 .1اًمرواي٦م ومتِمٛمٚمف اًمثقاب ٥مًمؽمشمّ  ُمٗمٞمد ًمٚمرضمح٤من اعمٗمٞمد واخلؼم

 يِمٛمؾ ومّل ،إًمٞمف ُمٜمٍمف ،اًمٍميح ذم فم٤مهر اًمثقاب سمٚمقغ نّ إ :وومٞمف

 سمٕمْمٝم٤م ذم ظمّمقص٤مً  ،اعمذيمقرة إظم٤ٌمر ذم ِب٤م يٜمدرج ومّل ،آًمتزاُمٞم٦م ًمدًٓم٦ما

 3ًمٚمٕمٛمؾ. ظم٤مّص  صمقاب سمٚمقغ ذم اًمٔم٤مهر

 خلّمقص ًمٞمس إذ ،قمكاعمدّ  شمٕمٛمٞمؿ ذم يم٤مٍف  سم٤معمٜم٤مط اًم٘مٓمع نّ إ :وُمٜمٝم٤م

 ،سم٤مًٓمتزام وًمق اًمٙمّلم ُمـ ُمٗمٝمقُم٤مً  يمقٟمف سمٕمد ومٞمف ُمدظمؾ سم٤مًمثقاب اًمتٍميح

 4اًمٕمٛمؾ. ذم اجل٤مري٦م اًمٓمري٘م٦م ُمـ ئمٝمر يمام ّمؾسم٤مًمٗم اًم٘مقل قمدم إمم ُمْم٤موم٤مً 

                                                             

 .161ص /1ج :إيْم٤مح اًمٗمرائدوأيْم٤ًم  469ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 1

ظمّلص٦م اًمٗمّمقل ذم قمٚمؿ و 336ص :ٞم٦ماًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٟمٔمر: ا. 1

 .17ص /1ج :إصقل

 .469ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـو 161ص /1ج :إيْم٤مح اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 3

 .469ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 4
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 شاًمثقاب» ًمٗمظ ُمـ اًمٔم٤مهر نّ ٕ :فُ ًمَ  ؿم٤مُمٚم٦م اعمح٤مؾمـ رواي٦م نّ إ :وُمٜمٝم٤م

 ًم٥ًٌما قمغم ٥ماعمًٌّ  ـمّلقإ ٞمؾٌىم ُمـ اًمثقاب قمغم اًم٤ٌمقم٨م اًمٕمٛمؾ هق ومٞمف

 يم٤من» :ىمقًمف ذم إًمٞمف ضمرإ و٤موم٦مإو إًمٞمف اًمٕم٤مئد اًمْمٛمػم إمم اًمٕمٛمؾ ٟم٦ًٌم سم٘مريٜم٦م

 وهمػممه٤م اًمٜم٦ًٌم ذم عاًمتقؾّم  أو ومٞمٝم٤م ٓؾمتخداما طمتاملاو 1شًمف ذًمؽ ضمرأ

 ذم اخلػم ًمٗمظ ًمٔمٝمقر 1ـم٤موس ـِ سمْ ا ُمرؾمٚم٦م ويمذا إّول إمم و٤موم٦مسم٤مإل ُمرضمقح

 فىمقًم فم٤مهر ذم شمٍّمف ُمـ ذطمٞمٜمئ ٓسمدّ  ًمٙمـ ،اًمنمع ذم راضمح٤مً  يٙمقن ُم٤م

ّٓ  وؿمٌٝمف ُمْم٤مف سمحذف شذًمؽ ًمف يم٤من» :اًمنمط ضمقاب ذم  يرضمع نأ إ

 :شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمٔمػم ًمف اًمٕمٛمؾ سم٘م٤مء قمغم وحيٛمؾ ٛمؾاًمٕم إمم ؿم٤مرةاإل     

        3، اًمّلم سمف يِمٕمر يمام ،ًمف ٟم٤مومع اًمٕمٛمؾ نّ أ قمغم حيٛمؾ أو 

 ًمفىمق ٓيّلئٛمف ًمٙمـ ،سمٕمْمٝمؿ طمتٛمٚمفا يمام ةاًمٕمدّ  ُمرؾمٚم٦م ويمذا ؿمٌٝمٝم٤مأ وُم٤م

 اًمٔم٤مهر ظمّلف رشمٙم٤مبا ُمـ ومّلسمدّ  ،شسمٚمٖمف ُم٤م اًمثقاب ُمـ ًمف يم٤من» :اجلزاء ذم

 .اًمثقاب ذيمر قمغم ؿمتامًمفا سمّمقرة اًمنمط ـمّلقإ شم٘مٞمٞمد أو ومٞمف

 ُمع ُم٦ماعمت٘مدّ  اعمح٤مؾمـ رواي٦م ٤مدحّت ا اًمٔم٤مهر نّ ٠مسم :ومٞمف يًتِمٙمؾ ورسمام

 ومٞمٙمقن ،واعمْمٛمقن قمٜمف واعمروّي  اًمراوي حت٤مدإ سم٘مريٜم٦م اًمٙم٤مذم رواي٦م

ًّ  ومٞمً٘مط ،اًمرواي٦م ٟم٘مؾ ذم آظمتّلف  قمٚمٞمف سم٤مًمدًٓم٦م مه٤مطمدأ يٜمٗمرد سمام ؽاًمتٛم

                                                             

 . ٟمٗمس اعمّمدر.1

 . ٟمٗمس اعمّمدر.1

 ٜمد آن را.سمٞمك. و يمًك يمف قمٛمؾ يمٜمد ُمث٘م٤مل ذّره]اى ٟمٞمٙمك[ ُم7، أي٦م ٦مًماًمزًمز. ؾمقرة 3
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 ّٓ إو اعمح٤مؾمـ ُمـ أوصمؼ فٟمّ ٠مسم اًمٙم٤مذم رواي٦م حيرضّم  مل ًمق حاعمرضّم  قمدم ُمع

 اًمٔم٤مهر نّ أ ُمع ُمٜمٗمرداً  ومٞمف ٞم٦مطمجّ  ٓ ـم٤موس ـِ سمْ ا وُمرؾمٚم٦م ،أووح ؿمٙم٤ملوم٤مٓ

 همػم ِل٤م اًمٗمتقائٞم٦م رةاعمت٠مظّم  اًمِمٝمرة وضمؼم ُم٦ماعمت٘مدّ  اًمرواي٤مت طمدأ ُمع ٤مدهحّت إ

 ومتدسّمر. ؾمٌؼ ُم٤م إمم ُمْم٤موم٤مً  ةدّ اًمٕمُ  ؾمٚم٦مُمر ذم احل٤مل ئمٝمر وُمٜمف ة،فم٤مهر

 ُمـ يًتٗم٤مد ُم٤م هم٤مي٦م نّ أ وهق إًمٞمٝمؿ ٟم٥ًم يمام مج٤مقم٦م ذيمره ُم٤م :اًمث٤مين

 ذقم٤مً  سمف اًمٓمٚم٥م ؼشمٕمٚمّ  ي٘متض ٓ وهق اًمٕمٛمؾ قمغم اًمثقاب ٥مشمرشمّ  إظم٤ٌمر

 1.قمكاعمدّ  هق يمام ورضمح٤مٟمف 1سم٤مؾمتح٤ٌمسمف حيٙمؿ طمّتك

 :سمقضمقه قمٜمف ُي٤مب ورسمام

 امورسمّ  وم٤مقمٚمف يث٤مب سمحٞم٨م يمقٟمف ّٓ إ ؾمتح٤ٌمبًمّل ُمٕمٜمك ٓ فٟمّ إ :طمده٤مأ

 فٟمّ إ اًمثقاب ٥مًمؽمشمّ  اًمرضمح٤من ُم٤ًموىم٦م ُمٜمٙمر ردّ  ذم يضمدّ  يمّلم سمف يِمٕمر

 .3ومٕمٚمف قمغم اًمثقاب رشم٥مشمّ  ُم٤م آ اًمنمع ذم اًمراضمح ُمٕمٜمك ًمٞمس

 هق اًمنمقمل واًمرضمح٤من آؾمتح٤ٌمب ُمٕمٜمك نّ إ ريدأ ن٢موم :ٟمٔمر وومٞمف

 ومٗمٞمف ،شم٤مريمف يٕم٤مىم٥م وٓ وم٤مقمٚمف يث٤مب ُم٤م اعمًتح٥ّم  نّ أ ُمـ هطمدّ  إمم ٟمٔمراً  ذًمؽ

 ٥موشمرشمّ  اًمٜم٘مٞمض ُمـ اعمٜمع قمدم ُمع اًمٗمٕمؾ ـمٚم٥م قمـ قم٤ٌمرة آؾمتح٤ٌمب نّ إ

 :ًمف قمؿّ أ ٓزم اًمثقاب

                                                             

 .161ص /1ج :إيْم٤مح اًمٗمقائدٟمٔمر: ا .1

 .469ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 1

 .473ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 3
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 ُمع ومٗمٞمف ،اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمقارد ذم اًمٕم٘مكم اًمرضمح٤من سمف اريد نإو

 آؾمتح٤ٌمب صم٤ٌمتإ ]هق[ اًمٙمّلم حمّؾ  نّ ٕ ،قمكاعمدّ  قمغم يدّل  ٓ ِمٜمققم٤مً  يمقٟمف

 ذقم٤م.

 ًمٚمحٙمؿ ُمّلزم قمٛمؾ قمغم اًمثقاب ٥مسمؽمشمّ  اًمِم٤مرع طمٙمؿ نّ إ :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

ّٓ  ذقم٤مً  اعمًتح٥ّم  وًمٞمس سمرضمح٤مٟمف  قمدم ُمع ذقم٤مً  راضمح٤مً  ومٕمٚمف يٙمقن ُم٤م إ

ّٓ  صمقاب ٓ فٟمّ ٕ :اًمؽمك ُمـ اعمٜمع  .اعمًتح٥ّم  أو اًمقاضم٥م قمغم إ

 ًمٞمس قم٤ٌمده قمغم سمف شمٕم٤ممم اهلل يتٗمّْمؾ ُم٤م نّ أ ذًمؽ ُمـ اعمراد نّ أ واًمٔم٤مهر

 نأ ُمـ ُم٤مٟمع ومّل ٓإو ٟمدسم٤مً  أو ُي٤مسم٤مإ ُمٜمف ـمٚمٌف سمام ُمٜمف شمٞم٤مٟمفإ ءزا٠مسم يٙمـ مل ُم٤م صمقاسم٤مً 

 اًم٘مدرة حت٧م قمـ اخل٤مرضم٦م إُمقر يمٌٕمض اعمٓمٚمقسم٦م همػم ومٕم٤ملإ سمٕمض نقيٙم

 ٤ممِ جّ احل ّؼ طَم  ذم ردو يمام ،ظمرةأ ذم ًمٚمٕمٌد ؾمٌح٤مٟمف فُمٜم شمٗمّْمؾ ًمِمٛمقل ؾم٤ٌٌمً 

 ظمؼمهأو ذًمؽ قمـ ٤مههن فٟمّ أ اًمدم ُمـ فّّم ُم ُم٤م تٚمعسموم٤م لَّ اًمٜمٌ ؿجطم ذياًمّ 

 إمم اجلقاب مت٤ممإ ومٞمحت٤مج طمٞمٜمئذٍ و :1اًمٜم٤مر قمغم ضمًده سمذًمؽ مطمرّ  ىمد فٟمّ ٠مسم

 قمـ ٚمقخي ٓ وهق ،ضمري٦موإ اًمثقاسمٞم٦م سمٕمٜمقان سمٚمٖمف ُم٤م فِ ئِ قمٓم٤مإ يمقن صم٤ٌمتإ

 اًمتٌٚمٞمغ يمقن سم٤مقمت٤ٌمر قمٚمٞمف ضمروإ اًمثقاب ـمّلقإ يٙمقن نأ ٓطمتامل :ؿمٙم٤ملإ

 يم٤مئـ سمٚمٖمف ذياًمّ  ضمروإ اًمثقاب نّ إ :ٙمّلماًم ؾحمّّم  ومٞمٙمقن ،اًمٕمٜمقان سمذًمؽ

                                                             

 :)ـمٌٕم٦م همٗم٤مره( ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف: 116ص /5ج :)ـمٌٕم٦م همٗم٤مري( اًمٙم٤مذمٟمٔمر: ا. 1

 131ح /355ص /6ج :)ـمٌٕم٦م ظمرؾم٤من( اًمتٝمذي٥م: 3585ح /163ص /3ج

 .57و  56ص  :ػ اًمريّض()ـمٌٕم٦م اًمنمي ـم٥ّم إئٛم٦مو
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 شم٘مديره قمغم صمٌقشمف قمغم يدّل  ومّل ،شمٗمّْمّل وًمق يمذسم٤مً  اخلؼم يمقن شم٘مدير قمغم ًمف

 ضمر.وإ اًمثقاسمٞم٦م سمٕمٜمقان

 واًمثقاب ضمرإ صم٤ٌمتإ ذم اًمٙمّلم قرٝمفم قمدم دقمقى ،ذًمؽ وُمٜم٤مط

 ضمروإ اًمثقاب حت٘مؼ شمقىمػ ذم نّ أ قمغم واًمٙمذب اًمّمدق شم٘مدير قمغم اًمقاىمٕمل

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء ان ي٠ميت يمّلُم٤م اًمٗمٕمؾ رضمح٤منسم احلٙمؿ قمغم اًمقاىمٕمل

 يمام اًمٕمٛمؾ ذًمؽ إمم سم٤مًمؽمهمٞم٥م ييٜم٤مد إظم٤ٌمر شمٚمؽ ُم٤ًمق نّ إ :وصم٤مًمثٝم٤م

 ُمـ يمثػم ؾمتح٤ٌمبا يٗمٝمؿ وِلذا سم٤معمح٤مورات ظمؼم ًمف يم٤من ُمـ قمغم خيٗمك ٓ

 يم٤من وم٢مذا ،1واًمثقاب ضمرإ ُمـ قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ  ُم٤م قمغم ٦ماًمداًمّ  سم٤مٕظم٤ٌمر إومٕم٤مل

ّٓ  خل٤مّص ا اًمٕمٛمؾ قمغم ٌفسمؽمشمّ  اًمِم٤مرع طمٙمؿ  قمغم هٜم٤م طمٙمٛمف دًٓم٦م ًمزم ،قمٚمٞمف دا

 ذًمؽ. قمغم ٞم٦ماًمٙمٚمّ  ؾمٌٞمؾ

 قمؽماضآ شمقضمٞمف ذم صمراه ـم٤مب إٟمّم٤مري اًمٕمّّلُم٦م طمّ٘م٘مف ُم٤م :قمٚمٞمف ويرد

 اًمٌٚمقغ قمغم قم٤مً رّ ٗمُمت اًمٕمٛمؾ يمقن إظم٤ٌمر هذه ُمـ اًمٔم٤مهر نّ أ وهق ،اعمذيمقر

 شمٚمؽ ُمـ واطمد همػم ذم اًمٕمٛمؾ شم٘مٞمٞمد دهي١ميّ و ،اًمٕمٛمؾ قمغم اًمداقمل ويمقٟمف

 نّ أ اعمٕمٚمقم وُمـ ،اعمققمقد اًمثقاب ًمتامساوَ  اًمٜمٌل ىمقل سمٓمٚم٥م إظم٤ٌمر

 يم٤من ن٢موم طمٞمٜمئذٍ و :واًمثقاَب  َح دْ اعمَ  اًمٕم٤مُمؾ هذا سم٤مؾمتح٘م٤مق ُمًت٘مّؾ  اًمٕم٘مؾ

 اًمٕم٘مؾ حلٙمؿ دةُم١ميمّ  يم٤مٟم٧م اًمثقاب صؾأ إظم٤ٌمر هذه ذم اًمث٤مسم٧م

                                                             

 /1ج :ظمّلص٦م اًمٗمّمقلو 336ص :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦مٟمٔمر: ا. 1

 .17ص
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 رؿم٤مداإل وضمف قمغم يم٤من ن٢موم ،اًمٗمٕمؾ ذاِل اًمِم٤مرع ـمٚم٥م ُم٤مأو ،ؾمتح٘م٤مقسم٤مٓ

 وهق رقذيماعم ؾمتح٘م٤مقًمّل ]ٓزم[ ومٝمق ،اعمققمقد اًمثقاب هذا حتّمٞمؾ ضمؾٕ

 قمٜمف اعمٕمؼّم  اًمنمقمل اًمٓمٚم٥م وضمف قمغم يم٤من نإو سم٤مٓطمتٞم٤مط إُمر قملم

 شمّمديؼ احلٙمؿ هذا نّ ٕ :اًمثقاب زسمتٜمجّ  ًمٚمحٙمؿ ٓزم همػم ومٝمق ،سم٤مٓؾمتح٤ٌمب

 :شمٕم٤ممم ىمقًمف ومٞمِمٌف زهسمتٜمجّ  اًمٕم٘مؾ حلٙمؿ          

        1 احل٘مٞم٘مٞم٦م ـم٤مقم٦ماإل قمغم وقمد هذا نّ أ ّٓ إ 

 ذم اًمٕمٌد ُمٕمف يٕمدّ  اًمذي وهقاًمٗمٕمؾ ،احلٙمٛمٞم٦م ـم٤مقم٦ماإل قمغم وقمد ومٞمف ٟمحـ وُم٤م

 اًمٕمٌد ُمٕمٝم٤م يٕمدّ  اًمتل اخلػم ٦مٟمٞمّ  قمغم اًمثقاب وقمد سم٤مب ـُم ومٝمق ،اعمٓمٞمع طمٙمؿ

 .1دآٟم٘مٞم٤م طمٞم٨م ُمـ اعمٓمٞمع طمٙمؿ ذم

 هٜم٤مك 3آؾمتٗم٤مدة نّ إ :طم٤مصٚمف سمام اعمت٘مّدم اًم٘مٞم٤مس ؿشمقهّ  دومع صمؿّ 

 ـ طمٙمامً  أو طم٘مٞم٘م٦م ـ ـم٤مقم٦ماإل ُمع ّٓ إ يٙمقن ٓ اًمثقاب ٥مشمرشمّ  سم٤مقمت٤ٌمرات

 ،اعمٗمروض سم٤مًمٗمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف اهلل ـم٤مقم٦مإ قمغم اًمثقاب سمٞم٤من إمم ومٛمرضمٕمٝم٤م

 أو ،اًمؽمك اًمٕم٘م٤مب قمغم ومٞمف تٍمىما ُم٤م يمدًٓم٦م ،سمف رإُم ؼشمٕمٚمّ  قمـ ومٞمٙمِمػ

 حلرُم٦م.او سم٤مًمقضمقب اًمٗمٕمؾ

                                                             

و  و يمًك يمف اـم٤مقم٧م يمٜمد ]ظمدا[. ذم اعمخٓمقـم٦م هٙمذا: 13، أي٦م اًمٜم٤ًمء. ؾمقرة 1

رؾمقل او را، داظمؾ ُمك يمٜمد او را ]در[ ِبِمتك يمف ضم٤مرى ]اؾم٧م در زير درظمت٤من آن 

 ًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤م أي٦م ُمٙم٤مٟمف.، سمدل أي٦م وه٤م[ضمقى

 .156ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( ومرائد إصقلٟمٔمر: ا. 1

 .ذم اعمخٓمقـم٦م يمت٥م ومقىمٝم٤م: آؾمتٕم٤مرة وًمٞمس سمّمحٞمح. 3
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 ،احلٙمٛمٞم٦م ـم٤مقم٦ماإل سم٤مقمت٤ٌمر ومٝمق ،إظم٤ٌمر هذه ذم اعمققمقد اًمثقاب ٤مُمّ أو

 ُمرأ سمف ردي مل وًمق اًمّمدق طمتاملاو اًمًامع قمغم عاعمتٗمرّ  قمٛمٚمف ًمٜمٗمس ٓزم ومٝمق

 اًمٓمٚم٥م زميٚم ٟمامإو ]ًمف[ ظمرآ لذقم ـمٚم٥م قمغم يدّل  ومّل ،صّلأ ظمرآ

 .1ماعمت٘مدّ  رؿم٤مدياإل

 طمٙمؿ يٞمد٠مشم آطمتٞم٤مط واُمر٠ميم إواُمر هذه ُمـ واًمٖمرض :ىم٤مل صمؿّ 

 يـدوداعمٕم ٘م٤مديـٜماعم قم٤ٌمده ؾمٌح٤مٟمف اهلل وقمد ُم٤م حتّمٞمؾ ذم واًمؽمهمٞم٥م اًمٕم٘مؾ

 يمام ،اًم٤ٌمًمغ اًمثقاب ظمّمقص إظم٤ٌمر ِبذه اًمث٤مسم٧م يم٤من نإو اعمٓمٞمٕملم سمٛمٜمزًم٦م

 صؾأ سم٤مؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘مؾ حلٙمؿ اً ريُمٖم٤م يم٤من نإو ومٝمق ،سمٕمْمٝم٤م فم٤مهر هق

 اًمثقاب ذًمؽ سم٤مؾمتح٘م٤مق حيٙمؿ ٓ اًمٕم٘مؾ نّ أ قمغم ءسمٜم٤م ،اًمٕمٛمؾ هذا قمغم اًمثقاب

 اًمٕم٤مُمؾ هذا فيًتح٘مّ  ُم٤م شمًٛمٞم٦م ذم يٜم٤مىمش ىمد سمؾ ،اًمٗمٕمؾ إمم اًمداقمل اعمًٛمقع

ّٓ  واًمٕمقض اجلزاء ُمـ ٟمققم٤مً  يم٤من نإو صمقاسم٤مً  إُمر طمتاملا دعمجرّ   ُمدًمقل نّ أ إ

 اًمثقاب ِبذا اًمٕم٤مُمؾ قمغم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ؾشمٗمّْم  ـقم ظم٤ٌمرإ إظم٤ٌمر هذه

 سمؾ ،اًمثقاب ِلذا اعمقضم٥م هق ذقمل ُٕمرٍ  ٓزُم٤مً  ًمٞمس أيْم٤مً  وهق ،اعمًٛمقع

  :شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمٔمػم هق              1 ُمرإل ُمٚمزوم 

                                                             

 .157و  156ص  /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

پس از  يمًك يمف سمٞم٤مورد طمًٜمف]اى[. ذم اعمخٓمقـم٦م هٙمذا: 163، أي٦م . ؾمقرة إٟمٕم٤مم1

 ، سمدل أي٦م وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤م أي٦م ُمٙم٤مٟمف.ثؾ ]و ده سمراسمر[ آنسمراى ]او ظمقاهد سمقد[ ده ُم
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 ٟمتٝمك.إ 1اعمْم٤مقمػ اًمثقاب ذًمؽ سمتحّمٞمؾ اًمٕم٘مؾ سمف يًت٘مّؾ  رؿم٤مديإ

 ذم احلٙمٛمٞم٦م يم٤معمخ٤مًمٗم٦م احلٙمٛمٞم٦م ـم٤مقم٦ماإل نّ إ ًمٔم٤مهرا :أّوًٓ  قمٚمٞمف أوردو

 ٥مسمؽمشمّ  حيٙمؿ ٓ يمام ،اًمٗمٕمؾ ٟمٗمس قمغم اًمثقاب سم٤مؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ قمدم

 ٟمٗمس قمغم ٌفشمرشمّ  هق اًمذي إظم٤ٌمر ومٛمدًمقل ،ياًمتجرّ  ًم٦م٠مُمً ذم قمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب

 ٥مرشمّ  لاًمت اعمقارد رئيم٤ًم طم٤مًمف ومٞمٙمقن ،اًمٕم٘مؾ سمف طمٙمؿ قماّم  ظم٤مرج اًمٗمٕمؾ

 اًمٕم٘مؾ حيٙمؿ ِم٤م وٟمحقه اًمٚمحٞم٦م يمتنيح ،٦مّص اخل٤م إومٕم٤مل قمغم ومٞمٝم٤م اًمثقاب

 قمٚمٞمف. اًمثقاب ٥مسمؽمشمّ 

 سم٤مقمت٤ٌمر هٜم٤م اًمٗمٕمؾ قمغم ٌفسمؽمشمّ  اًمٕم٘مؾ ؾمت٘مّللا ؿؾمٚمّ  ًمق فٟمّ إ :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ذم صمراه ـم٤مب يمّلُمف ُمـ يًتٗم٤مد رسمام يمام ـ ياًمتجرّ  سمخّلف اًمث٤مٟمقي اًمٕمٜمقان

 اعمٗمروض اًمٕم٘مكم احلٙمؿ سمٜمٗمس لقمًمٚمٛمدّ  يًتدّل  نأ طمٞمٜمئذٍ  فدّم ا ـ اعم٠ًمًم٦م صدر

 ؾمتح٤ٌمبا سمف ومٞمث٧ٌم ،واًمنمع اًمٕم٘مؾ لطمٙمٛم سملم اعمّلزُم٦م ةىم٤مقمد سمْمٛمٞمٛم٦م

 ٟمٔمػم ًمٞمس احلٙمٛمٞم٦م ـم٤مقم٦ماإل قمٜمقان سم٤مقمت٤ٌمر اًمٗمٕمؾ طمًـ نّ ٕ :ذقم٤مً  اًمٗمٕمؾ

 يرؿمد ورسمام ،قمٚمٞمف اًمنمقمل احلٙمؿ ًمٕمروض ىم٤مسمٚمٞمتف قمدم ذم احل٘مٞم٘مٞم٦م ـم٤مقم٦ماإل

 إًمٞمٝمؿ. ٟم٥ًم يمام ذقم٤مً  آطمتٞم٤مط ؾمتح٤ٌمبا إمم ٝمقراعمِم ذه٤مب إًمٞمف

 صم٧ٌم ،اًمٗمٕمؾ قمغم اًمثقاب ٥مسمؽمشمّ  ٘مّّل ُمًت يم٤من نإ وم٤مًمٕم٘مؾ وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ؾمتح٤ٌمبآ ؾمتٗم٤مدةا ُمـ اعم٤مٟمع ومام ّٓ إو ،اعمّلزُم٦م سم٘م٤مقمدة اًمنمقمل احلٙمؿ

 داً ُم٘مٞمّ  وًمق اًمٕمٛمؾ ٟمٗمس قمغم اًمثقاب ٥مشمرشمّ  قمغم ٧مدًمّ  إذا إظم٤ٌمر ُمـ اًمنمقمل
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 واردة ًمٞم٧ًم طمٞمٜمئذٍ  ومٝمل ؟!ًمٚمثقاب ـمٛمٕم٤مً  أو، اًمٜمٌل ًم٘مقل ـمٚم٤ٌمً  سمٙمقٟمف

 سمٞمٜمٝمام خ٤مًمٗم٦ماعم ؼًمتح٘مّ  ،رؿم٤مداإل قمغم محٚمٝم٤م زُيقّ  طمّتك اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ـمٌؼ قمغم

 .اجلٝم٦م شمٚمؽ ُمـ

 يمقٟمف طمتاملاوَ  اًمٗمٕمؾ قمغم ٤ٌمً ُمؽمشمّ  يمقٟمف قمغم دًٓمتٝم٤م ُمـ اعمٜمع ودقمقى

 دومٕمٝم٤م يٛمٙمـ ،عاًمِم٤مر ُمٓمٚمقب حتّمٞمؾ ذم واجلدّ  آٟم٘مٞم٤مد ٟمٗمس قمغم ٤ٌمً ُمؽمشمّ 

 يم٤مًمتٕمٌػم ومٞمٝم٤م اًمقاىمٕم٦م اًمٙمٚمامت سمٕمض وظمّمقص اًمنمـمٞم٦م اجلٛمٚم٦م سمٔمٝمقر

 .ذًمؽ ظمّلف ذم ضمروإ سم٤مًمثقاب

 ياًمتجرّ  ًم٦م٠مسمٛمً ًمف ٤مً ىمٞم٤مؾم اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ُمٜمع وهق :إّول قمـ اجلقاب ويٛمٙمـ

 ـم٤مقم٦ماإل سمداقمل سمف يتأُ  ىمد هٜم٤م اًمٗمٕمؾ وم٤منّ  ،اعم٘م٤مُملم سملم اًمٗم٤مرق صمٌقت سمدقمقى

 ّٓ إ خ٤مًمٗم٦معما سمداقمل ي١مَت  مل ومٞمف اًمٗمٕمؾ وم٤منّ  ،ياًمتجرّ  سمخّلف ،رضم٤مءً  أو ضمزُم٤مً 

 سمف شمٞم٤منيم٤مإل اعمٕمروف اًمٕمٜمقان قمـ ظمراضمٝم٤مإ يٜمٌٖمل تلاًمّ  اًمّمقر سمٕمض ذم

 ُمـ اخل٤مرضمٞم٦م اًمدواقمل إمم ُمًتٜمد اًمٖم٤مًم٥م ذم هق ٟمامإو ًمف ْم٤مً ٖموسم ًمٚمٛمقمم قمٜم٤مداً 

 أو ُم٤مً زضم ًمٚمٛمقمم اعمٙمٚمػ سمف شمكأ ىمد هٜم٤م ؾٕموم٤مًمٗم ،ُمث٤مِل٤مأو اًمٜمٗمًٞم٦م اًمِمٝمقات

 سمخّلف ،يّم٤مدف مل وًمق هءازضم واًمٕم٘مّلء اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ذم ومٕمٚمٞمف ،رضم٤مء

 اًمٕم٘م٤مب. سمف يًتحّؼ  كتّ طم اعمخ٤مًمٗم٦م داقمل قمغم ؿمتامًمفا ًمٕمدم ياًمتجرّ 

 وىمٌح اًمقاىمٕمٞم٦م ـم٤مقم٦ماإل سمحًـ اًمٕم٘مؾ حيٙمؿ يمام :ظمرىأ وسمٕم٤ٌمرة

 اًمٗمٕمؾ سمحًـ حيٙمؿ يمذا ،قمٚمٞمٝمام واًمٕم٘م٤مب اًمثقاب ٥موشمرشمّ  اًمقاىمٕمٞم٦م اعمٕمّمٞم٦م

 ضمؾٕ سمف يتّ ٠ماعم اًمٗمٕمؾ وىمٌح واىمٕم٤مً  اعمٓمٚمقسمٞم٦م قمدم ُمع ـم٤مقم٦ماإل ضمؾٕ سمف يت٠ماعم

 طمٙمؿ ذم امهّن ٕ :قمٚمٞمٝمام واًمٕم٘م٤مب اًمثقاب ٥موشمرشمّ  اعمّم٤مدوم٦م قمدم ُمع اًمٕمّمٞم٤من
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 ىمٌٞمؾ ُمـ ًمٞمس يواًمتجرّ  إّول ىمٌٞمؾ ُمـ ومٞمف ٟمحـ وُم٤م ٕمّمٞم٦مواعم ـم٤مقم٦ماإل

 إُمقر إمم ُمًتٜمد هق ٟمامإ سمؾ ،تفسمّمحّ  آًمتزام يٜمٌٖمل ٟم٤مدراً  ومرداً  ّٓ إ اًمث٤مين

 .ُمث٤مِل٤مأو اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م واًمتحريٙم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م اًمِمٝمقات ُمـ اخل٤مرضم٦م

 إمم اًمداقمل يمقن اًمقاىمٕمٞم٦م اعمٕمّمٞم٦م ذم يٕمتؼم ٓ يمام فٟمّ أ ذًمؽ ويِمٙمؾ

 ومٞمٝمام ليٙمٗم سمؾ ،ذًمؽ احلٙمٛمٞم٦م اعمٕمّمٞم٦م ذم يٕمتؼم ٓ يمذا ،اًمٕمّمٞم٤من هق اًمٗمٕمؾ

 همػممه٤م همٚم٦ٌم سم٤مقمت٤ٌمر وًمق قم٦مـم٤ماإل دواقمل ىمّمقر قمـ اًمٙم٤مؿمػ اًمٗمٕمؾ ؼحت٘مّ 

 ،سمٜمٗمًف اًمٗمٕمؾ ذم ي١مصّمر سمحٞم٨م هت٤مىمقّ  قمـ اًمٙم٤مؿمٗم٦م ـم٤مقم٦ماإل ُم٘م٤مسمؾ ذم قمٚمٞمٝم٤م

 سمف آقمتٜم٤مء وقمدم قمٚمٞمف ةأواجلر اعمقمم طمرُم٦م هتؽ قمٜمقان إّول ذم ؼومٞمتح٘مّ 

 ُمـ ذًمؽ ئمٝمر يمام ،ُمرهٔ آٟم٘مٞم٤مد قمٜمقان اًمث٤مين ذم يتح٘مؼ يمام ،ُمٓمٚم٘م٤م

 سمٕمد ي٘م٤مل نأ ّٓ إ ـم٤مقم٦ماإل ٦مٟمٞمّ  يمحًـ وىمٌحٝم٤م ٞم٦ماعمٕمّم ٦مٟمٞمّ  ذم حل٤ملا ُمّلطمٔم٦م

 ٟمٗمس نّ أ فحمٚمّ  ذم رىمرّ  سمام اعمذيمقرة اًمٕمٜم٤مويـ ضمؾٕ اًمٗمٕمؾ ىمٌح ذم اعمٜم٤مىمِم٦م

 ًمف ،آص٤مسم٦م شمريمف ذم ُمٕمذوراً  ٕمٌداًم يمقن سمٕمد عمقمما ضمؾٕ اًمٗمٕمؾ وىمقع

 اعمِمّ٘م٦م سم٤مقمت٤ٌمر هءازسم٤م اعمقمم ُمـ قمقو٤م ًمف نّ ٠مسم اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ذم ظمّمقصٞم٦م

 هذا وًمٕمّؾ  :ياًمتجرّ  ذم اًمؽمك سمخّلف ،ُمتث٤مًمفا ذم وؾمٕمٞمف ضمٚمفٕ ٚمٞمفقم اًمقاردة

 صدر ذم اعمذيمقرة اعم٠ًمًم٦م ُمـ اعم٘م٤مم وًمقي٦مأ اعمذيمقر ؼاعمح٘مّ  اؾمتٔمٝم٤مر ٠مُمٜمِم هق

 .ومت٠مُّمؾ اًمتٜمٌٞمف

 ىم٤مسمٚمٞم٦م سمٛمٜمع طمٞمٜمئذ هٜم٤م اعمّلزُم٦م ىم٤مقمدة ضمري٤من دقمقى وهق :اًمث٤مين وقمـ

 ،قمٚمٞمف اًمنمقمل احلٙمؿ ودًمقر ،سمحًٜمف اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ لاًمت ٝم٦ماجل ذم اعمقرد

 سمف حّس  ُم٤م قمغم وهق ،اعم٘م٤مُملم ذم ُمٜمف اعم٤مٟمع ٓحّت٤مد ،اًمقاىمٕمٞم٦م ـم٤مقم٦ميم٤مإل
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 ُم٤م ّٓ إ واعمٕمّمٞم٦م ـم٤مقم٦مسم٤مإل واًمٜمٝمل إُمر قمغم ٥ميؽمشمّ  ٓ فٟمّ أ اعمذيمقر ؼاعمح٘مّ 

 يمام ،واعمٕمّمٞم٦م ـم٤مقم٦ماإل ٟمٗمس قمٜملأ ،قمٜمف ّل واعمٜمٝم سمف قر٠مُماعم ذات قمغم ٥ميؽمشمّ 

 ٥ميؽمشمّ  ُم٤م همػم ظمرآ صمقاب وأ ظمرآ قم٘م٤مب احلٙمٞمؿ ُمـ ـًحي ٓ فٟمّ أ سمف ِمٝمدي

 إُمر ومح٤مل ،واًمٕم٘م٤مب اًمثقاب ُمـ شمريم٤مً  أو ومٕمّلً  قمٜمف ٜمٝمّل واعم سمف قرُماعم٠م قمغم

 ضم٤مرٍ  سمٕمٞمٜمف وهق سف رؿم٤مديإ اًمٓمٌٞم٥م واُمرأ يمح٤مل قمٚمٞمٝمام اًمقارد واًمٜمٝمل

 وم٤مقمٚمٝم٤م سم٤مؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘مؾ ؾمت٘مّللا اعمٗمروض وم٤منّ  ،احلٙمٛمٞم٦م ـم٤مقم٦ماإل ذم

 ضمٝم٦م ؼًمتح٘مّ  ،قمٚمٞمٝم٤م اًمِم٤مرع ـُم ُمرأ ورود قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع عُم اًمثقاب

ّٓ  قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ  ٓ قمٚمٞمف اًمنمقمل إُمر ومقرود ،إُمر سمدون ومٞمٝم٤م ـم٤مقم٦ماإل  ُم٤م إ

 ُم٤م همػم آظمر صمقاب هٜم٤م احلٙمٞمؿ ُمـ حيًـ ٓ فٟمّ أ ًمف ويِمٝمد :ٟمٗمًٝم٤م قمغم ٥ميؽمشمّ 

 اُمرأو يمح٤مل أيْم٤مً  ومح٤مًمف ،اًمنمقمل إُمر ُمـ رٜمٔماًم ىمٓمع ُمع اًمٕم٘مؾ سمف طمٙمؿ

 .ٞم٥مٌاًمٓم

 زوضمقا هٜم٤م احلٙمؿ قمـ اًمٗمٕمؾ ظمٚمقّ  ُمّلطمٔم٦م اًمتٗمرىم٦م دقمقى ُمٜمِم٠م وًمٕمّؾ 

 ،اجلٝم٦م إظمتّلف إمم ًمتٗم٤متإ دون ُمـ إومٕم٤مل رئيم٤ًم قمٚمٞمف احلٙمؿ قمروض

 قمٚمٞمف اخلٛم٦ًم طمٙم٤ممإ ُمـ يمّؾ  ًمٕمروض ىم٤مسمؾ هق هق سمام اعمٗمروض اًمٗمٕمؾ وم٤منّ 

ـّ  ،ؿمٌٝم٦م سمّل  اًمٕمٜمقان ٨مطمٞم ُمـ سمف طمٙمؿ امٟمّ إو سمحًٜمف حيٙمؿ مل اًمٕم٘مؾ ًمٙم

 اًمقضمف قمغم اًمقاىمع ؾٕماًمٗم قمغم اعمٜمٓمٌؼ اًمٕمٜمقان قمغم احلٙمؿ إمم ومػمضمع ،اًمث٤مٟمقي

 امٟمّ إ اعمّلزُم٦م وىم٤مقمدة ،ؾمٌؼ ُم٤م قمغم اًمنمقمل احلٙمؿ ي٘مٌؾ ٓ وهق ،اعمٗمروض

 ،ًمف ُمقوققم٤مً  ص٤مر اًمذي اًمقضمف قمغم اًمٕم٘مكم احلٙمؿ ُمقوقع يم٤من إذا دمري

 .تدسّمروم ،اًمنمقمل ًمٚمحٙمؿ ىم٤مسمّل
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 سمحرُم٦م اًم٘مقل قمغم ظمّمقص٤مً  اعمذيمقر ؿمٙم٤ملاإل ةقّ ىم ذيمر ٤مِمّ  ومٔمٝمر

 قمغم ٦مِ ًمَ ٠ماعمً ٜم٤مءتِ سمْ ا قمدم كقميدّ  امرسمّ  سمؾ ،اًمت٠مُمؾ سمٕمد اًمٔم٤مهر فًمٕمٚمّ  يمام ،ياًمتجرّ 

 ؾًمٚمتٗمّْم  هّلً أ اًمٗم٤مقمؾ يمقن صم٤ٌمتإ ليٙمٗم سمؾ ،قم٘مّلً  اًمثقاب ؾمتح٘م٤مقا صم٤ٌمتإ

 صم٤ٌمتإ ذم يم٤مٍف  اًم٘مدر هذا وم٤منّ  ،قمٚمٞمف ؾاًمتٗمّْم  سمحًـ ٕم٘مؾاًم ؾمت٘مّللاو

 هذا رادةإل حمتٛمّلً  ظم٤ٌمراإل ومٞمٙمقن ،امحفزي ُم٤م قمدم سمٕمد ؿم٠مٟمف ضمّؾ  هللا ُمـ قمفوىمق

 ومّل أيْم٤مً  اعم٘مدار هذا ذم شىمقٟم وًمق سمؾ ،سمٖمػمه٤م ٤مسم٧مثاًم اًمثقاب ُمـ اًمٜمحق

 فطم٘مّ  ذم قمٚمٞمف اًمثقاب حلّمقل ؾم٤ٌٌمً  اعمٗمروض قمٛمٚمف يٙمقن نأ طمتاملا ذم ؿمّؽ 

 حتّ٘مؼ ُمـ ٕظم٤ٌمرا هذه ومٞمٙمِمػ ،اًمقاؾمٕم٦م واًمرمح٦م اًمٕم٤مم ؾاًمتٗمّْم  سم٤مب ُمـ

 .إُمر ٟمٗمس ذم يمذًمؽ إُمر نّ إو اًمقاىمع ذم آطمتامل هذا

 يٜم٤مذم ٓ اجلقاب ذم ذيمر ُم٤م طم٥ًم اًمٗمٕمؾ إمم اًمؽمهمٞم٥م ذم وفمٝمقره٤م

 اعمقارد رئوؾم٤م اعم٘م٤مم سملم اًمتٗمرىم٦م طمّمقل ذم يم٤مٍف  أيْم٤مً  اعم٘مدار وهذا ،رؿم٤مداإل

 ؾم٤ٌٌمً  يمقهن٤م ومٞمٝم٤م حيتٛمؾ ٤مِمّ  ٟمٗمًٝم٤م٠مسم ًمٞم٧ًم ُمث٤مِل٤مأو ٦ماًمٚمحٞم شمنيح نّ أ طمٞم٨م

 .اعم٘م٤مم سمخّلف فم٤مهراً  طمتامًٓ ا ًمٚمتٗمّْمؾ

 نأ ّٓ إ ،أيْم٤مً  اعمت٘مدُملم اجلقاسملم ذم اعمٜم٤مىمِم٦م يٛمٙمـ اعم٘م٤مم ذم ذيمرٟم٤م وسمام

 ومتدسّمر. همػمه ذم فمٝمقرمه٤م سمدقمقى ضمراً أو سم٤مً صمقا اجلزاء هذا يمقن ذم يٜم٤مىمش

 إظم٤ٌمر ِبذه صم٧ٌم إذا فٟمّ إ وهق صمراه ـم٤مب ُم٦ماًمٕمّّل  لقمٛمّ  ذيمره ُم٤م :وراسمٕمٝم٤م

 إُمر قمغم ٦ماًمداًمّ  اخلٓم٤مسم٤مت قمٛمقم شمٜم٤موًمف ،اًمٕمٛمؾ قمغم اًمثقاب ٥مشمرشمّ 

 ُم٤م نّ أ ذم ري٥م ٓ إذ :٦مواجلٜمّ  اعمٖمٗمرة إمم واعم٤ًمرقم٦م اخلػمات إمم سم٤مٓؾمت٤ٌمق

 ٌفشمرشمّ  اخلؼم يتْمّٛمـ اًمذي واًمثقاب ،اخلػمات ذم ُمٜمدرج اًمثقاب قمٚمٞمف يؽمشّم٥م
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 ُمـ دظمقِل٤م يًتٚمزم ُم٤م أو ٜم٦ماجل دظمقل أو شمٕم٤ممم ُمٖمٗمرشمف يٙمقن ىمد اًمٕمٛمؾ قمغم

ـْ  ومٞمٝم٤م ُم٤م ٞمؾٟم  ىمقًمف قمٛمقم نّ أ ُمع سم٤معم٤ًمرقم٦م إُمر ومٞمتٜم٤موًمف رقْ ُّم ىمُ وَ  رٍ قْ طُم ُِم

  ي٦م:أ ]ذم[ شمٕم٤ممم         1 وًمق عمٖمٗمرةا حتّ٘مؼ ي٘متض 

 .1ٓم٤مقم٤متاًم مجٞمع ذم اجلٛمٚم٦م ذم

 قمدم طمتاملا ُمع قمٚمٞمف اخلػم صدق ُمـ اعمٜمع إمم ُمْم٤موم٤مً ـ  :قمٚمٞمف ويرد

 إمم اعم٤ًمرقم٦م نّ إو قمٚمٞمف شمٗمّْمّلً  وًمق اًمثقاب ٥مرشمّ شم دسمٛمجرّ  ذقم٤مً  رضمح٤مٟمف

 ؿمتٛمؾا ُم٤م سم٤مؾمتح٤ٌمب ًمف رسمط ومّل ،قم٘مّلً  واضم٦ٌم اًمٕمّمٞم٤من حتّ٘مؼ سمٕمد اعمٖمٗمرة

 حت٘مؼ ًمٕمدم :سمف إُمر قمغم أي٦م شمدّل  ٓ حتّ٘م٘مف قمدم وُمع اًمْمٕمٞمػ اخلؼم قمٚمٞمف

 ُمروّي٤مً  اًمٕمٛمؾ قمغم اعمٖمٗمرة ٥مشمرشمّ  يم٤من ؾمقاء ،٥ماًمذٟم سمدون اعمٖمٗمرة ُمقوقع

 يًتٚمزُمٝم٤م وُم٤م ٦ماجلٜمّ  دظمقل وانّ  ،اعمذيمقر اًمٕمٛمقم سم٤مقمت٤ٌمر أو ،سم٤مخلّمقص

 وٓ سملّم  همػم اًمٕمٛمقم هذا ٓنّ  :اعمقارد مجٞمع ذم اًمٕمٛمؾ قمغم اًمثقاب هق ًمٞمس

 يمام ي٦مأ ـمّلقإ ذم اعمٜم٤مىمِم٦م ُمٙم٤منإو ،سم٤مًمٗمّمؾ اًم٘مقل سمٕمدم يّتؿ نأ ّٓ إ ُمٌلّم 

 طمٞمٜمئذٍ و ،ؾمت٤ٌمقوآ اعم٤ًمرقم٦م رضمح٤من ًمٌٞم٤من ًقىم٦مُم ي٦مأ نّ ـ أ حمّٚمف ذم سملّم 

 رٗمقاًم ًم٦م٠مُمً ذم ِبام ؾمتدِٓلؿإ ُم٘مت٣م هق يمام اًمت٠مظمػم فُم٘م٤مسمٚم ذم ُيٕمؾ نأ ُّم٤م٢موم

                                                             

سمرٟمد سمف درؾمتك يمف طمًٜم٤مت ُمك. ذم اعمخٓمقـم٦م هٙمذا: 114ي٦م أ، . ؾمقرة هقد1

 ، سمدل أي٦م ًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤مه٤م ُمٙم٤مٟمف.ؾمٞمئ٤مت را

 /1ج :ص٦م اًمٗمّمقلظمّل: 336ص :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦مٟمٔمر: ا. 1

 .49ص /6ج :شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم ُمٕم٤ممل إصقلو 17ص
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 ُمدًمقل يٙمقن إّول وقمغم ،واًمتْمٞمٞمع مه٤ملاإل فُم٘م٤مسمٚم ذم ُيٕمؾ أو ،لواًمؽماظم

 رضمح٤من ؿمٙم٤مٓتاإل ضسمٕم ودومع اًمرضمح٤من ُمٓمٚمؼ قمغم محٚمٝمام سمٕمد يتلمأ

 راُمف ُم٤م طم٥ًم اًمثقاب قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ  ُم٤م يمّؾ  ومٕمؾ وأ ،اًمٓم٤مقم٤مت ومٕمؾ إمم اعم٤ٌمدرة

 اعم٤ًمرقم٦م ًمرضمح٤من سمؾ ،ٟمٗمًٝم٤مأ رضمح٤من ًمٌٞم٤من ًقىمتلمُم ًمٞمًت٤م ومٝمام ،اعمًتدّل 

 .ٕومٕم٤ملا ٟمٗمس طمٙمؿ سمٞم٤من قمـ ؾم٤ميمت٤من ومٝمام ،إًمٞمٝم٤م

 شمٜمٗمع امٟمّ إ اًمٗمٕمؾ ٟمٗمس ورضمح٤من اعم٤ًمرقم٦م رضمح٤من سملم اعمّلزُم٦م ودقمقى

 مه٤ملوم٤مإل ّٓ إو ،اجلٝم٦م شمٚمؽ ُمـ مه٤ملإ ومٞمف يٙمـ ومل اًمٙمّلم ذم ـمّلقاإل صم٧ٌم ًمق

 دون ُمـ اًمثقاب قمٚمٞمف ُمؽمشم٤ٌمً  أو سمٜمٗمًف راضمح٤مً  اًمٗمٕمؾ يمقن طمٞم٨م ُمـ

 سمٛمّلطمٔم٦م ظمّمقص٤مً  ؾمتدٓلآ ومٞمً٘مط ،إُمريـ ٟمٗمس إمم يين ،رضمح٤من

 اًمقاىمٕمٞم٦م. اًمٓم٤مقم٤مت إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمذيمقر اًمٗمرض ٟمدرة

 ٟمٗمس رضمح٤من قمغم قم٤مً ُمتٗمرّ  نيم٤م ٤معمّ  اعم٤ًمرقم٦م ومرضمح٤من ،وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ،اعمٗمروض هق يمام إّول ًمٌٞم٤من ًقىم٤مً ُم اًمٙمّلم نويم٤م رشم٦ٌم قمٜمف راً ُمت٠مظّم  ،اًمٗمٕمؾ

 سمحٞم٨م اًمثقاب قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ  ُم٤م يمّؾ  قمغم احلٙمؿ شمرشمٞم٥م ذم فمٝمقر ًمف يٙمـ مل

 هم٤مًم٤ٌمً  اًمتّلزم سمٛمّلطمٔم٦م قص٤مً ّمظم ،راضمح٤مً  اًمٗمٕمؾ ٟمٗمس يمقن ُمٜمف يًتٙمِمػ

 قمٜمد اًم٘م٤مقمدة سمح٥ًم وًمق ودائامً  اعمٕمؽمض قمٜمد واًمرضمح٤من اًمثقاب ٥مرشمّ شم سملم

 ؼحت٘مّ  سمٕمد اعم٤ًمرقم٦م رضمح٤من ًمٌٞم٤من ًقىم٤مً ُم اًمٙمّلم يٙمقن نأ ومٞمحتٛمؾ ،اعمجٞم٥م

 .ومت٠مُّمؾ ،اًمرضمح٤من

 اًمٕم٘مؾ حلٙمؿ عمقاوم٘متف رؿم٤مداإل قمغم إُمريـ محؾ وم٤مًمٔم٤مهر :اًمث٤مين وقمغم

 ؿم٤مرةاإل ٧ِم ٘مَ ٌَ ؾَم  يمام ٤مقم٦مـماإل واُمر٠ميم ًمنمقملا ًمألُمر اعمقوقع ىم٤مسمٚمٞم٦م وقمدم
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 وًمٞمس احلٙمٛمٞم٦م أو احل٘مٞم٘مٞم٦م ـم٤مقم٦ماإل قمغم ّٓ إ ٥مشمؽمشمّ  ٓ اًمثقاب وم٤منّ  ،ومٞمٝم٤م إًمٞمف

 ٤مقٞمؾم ُمـ اًمٔم٤مهر فًمٕمٚمّ  سمؾ ،ؾمٌؼ يمام قمٚمٞمف إُمر ًمٕمروض سمّلً ىم٤م ُمٜمٝمام رء

 .ومت٠مُّمؾ أيْم٤مً  إّول اًمقضمف قمغم ت٤مٚمَ مُحِ  وًمق اًمنميٗمتلم يتلمأ

 أيْم٤مً  اًمٗمٕمؾ قمغم اًمثقاب ٥مشمرشمّ  نّ أ دقمقى اجلقاب هذا ُمـ وي٘مرب

 ،دةٗمًعما ومٞمف ُم٤م قمغم ىمداماإل سم٘مٌح اًمٕم٘مؾ حيٙمؿ ويمام حلًٜمف ُمقضم٦ٌم ُمّمٚمح٦م

 يث٧ٌم ويمام اًمراضمح٦م اعمّمٚمح٦م قمغم ؿمتٛمؾا سمام شمٞم٤مناإل سمحًـ حيٙمؿ يمذا

 .آؾمتح٤ٌمب اًمث٤مين ذم يث٧ٌم يمذا ،سم٤محلرُم٦م اًمِم٤مرع طمٙمؿ سم٤مّٕول

 اًمٕم٘مؾ ؾمت٘مّؾ ا نِ إوَ  إظمروي٦م دواعمٗم٤مؾم اعمّم٤مًمح نّ ٕ :خيٗمك ٓ ُم٤م :وومٞمف

 ذم ررّ ىمُ  يمام اًمنمقمل خلٓم٤مبا طمٙمٛمف يتٌع ٓ فًمٙمٜمّ  ،اًمث٤مين ودومع إّول طمراز٢مسم

 سمحًـ اًمٕم٘مؾ ؾمت٘مّللا ذم يًتِمٙمؾ رسمام سمؾ ،ؾمٌؼ ُم٤م ذم إًمٞمف وأذٟم٤م حمّٚمف

 سمٛمٕمٜمك هق ٟمامإو اعمّلزُم٦م ىم٤مقمدة ُمقرد هق اًمذي سم٤معمٕمٜمك هٜم٤م اعمّمٚمح٦م يوذ

 اعمّم٤مًمح ذم فم٤مهر ٟمٔمر ومٞمف يم٤من نإو اعمذيمقرة سم٤مًم٘م٤مقمدة ًمف اًمذي اًمٓمٌع ُمّلئؿ

 .ظمرآ حمّؾ  إمم ُمقيمقل وشمٗمّمٞمٚمف ضمٞمفو وضمف اًمدٟمٞمقي٦م ذم ًمف يم٤من نإو ظمروي٦مإ

 طمتاملاو اًمٗمٕمؾ قمغم ًمثقابا ٥مشمرشمّ  ُمـ سم٤معمٜمع قمٚمٞمف آقمؽماض وُمثٚمف

 فمٝمقر دقمقى يٌٕمد ٓ فوم٤مٟمّ  :اًمنمع طمٙمؿ يتٌٕمف ومّل ،ٟم٘مٞم٤مدآ قمٜمقان قمغم ٌفشمرشمّ 

 .اعمذيمقر اًمقضمف قمغم اًمقاىمع اًمٗمٕمؾ قمغم اًمثقاب عرّ ٗمشم ذم ٤ٌمرإظم

 ضمقسم٦مإ ؾمّلُم٦م وقمدم اعمذيمقر ؿمٙم٤ملاإل ىمّقة فيمٚمّ  ذيمرٟم٤م ٤مِمّ  ؾومتحّّم 

ِٓ  شمرادف دقمقى ًمٗم٤ًمد :اعمٜم٤مىمِم٦م ـَ ُمِ  اعمذيمقرة  اًمثقاب ٥موشمرشمّ  ؾمتح٤ٌمبا

 يٜم٤مىمش مل ًمق اعم٤ًمِق  ُمـ اًمٔم٤مهر اًمؽمهمٞم٥م قمٛمّٞم٦مأو سمٞمٜمٝمام اعمّلزُم٦م صمٌقت وقمدم
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 يتلمأ يمٗم٤مي٦م وقمدم ؾمتح٤ٌميبآ واًمنمقمل رؿم٤مدياإل اًمؽمهمٞم٥م ُمـ أيْم٤مً  ومٞمف

 .ماعمت٘مدّ  سم٤مًمتٗمّمٞمؾ قمكاعمدّ  شمتٛمٞمؿ ذم

 ؾمتٜم٤مدآ أو ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمدًٓم٦م ًمْمٕمػ ضم٤مسمرة اًمِمٝمرة سمٙمقن ىمٚمٜم٤م ًمق ،ٟمٕمؿ

 ُمـ ؿمٙم٤ملاإل رشمٗمعا ،ؾمتٜم٤مدآ ظمّمقص أو اجلٛمٚم٦م ذم اًمِمٝمرة ٘مٜم٤موطم٘مّ  ُمٜمٝم٤م

 ًٓم٦م.اًمدّ  ضمؼم ُم٘م٤مم ذم يٕمتؼم ُم٤م لقطمّم سمٕمد صٚمفأ

 يمّلم ُمـ يًتٔمٝمر امرسمّ  ُم٤م :إظم٤ٌمر قمغم قمؽماضآ وضمقه ُمـ اًمث٤مًم٨م

 1إوم٤موؾ سمٕمض يمّلم شمقضمٞمف ُم٘م٤مم ذم ىم٤مل، صمراه ـم٤مب اًمٌحراين ثاعمحدّ 

ِٓ  قمغم اعمٕمؽمض  ٥مشمرشمّ  هق إظم٤ٌمر شمٚمؽ ٜمتفشمْمٛمّ  ُم٤م هم٤مي٦م نّ إ» :ِب٤م ؾمت٘مّللا

 ،اًمٕمٛمؾ ًمذًمؽ وـمٚمٌف اًمِم٤مرع ُمرأ يًتٚمزم ٓ هذا دوجمرّ  ،اًمٕمٛمؾ قمغم اًمثقاب

 قمٚمٞمف ٥مًمٞمؽمشمّ  سمف وإُمر اًمٗمٕمؾ ـمٚم٥م قمغم داّل  ظمرآ دًمٞمؾ هٜم٤مك يٙمقن نأ ومّلسمدّ 

 يمّلم وهذا .إُمر وٟمٗمس ًمٚمقاىمع ُمقاوم٘م٤مً  يٙمـ مل نإو 1إظم٤ٌمر ِبذه اًمثقاب

 ذم اعمذيمقر ؿمٞمخٜم٤م وم٘مقل طمٞمٜمئذو ،اًمٜمٌٞمف اًمٗمٓمـ قمغم خيٗمك ٓ يمام وضمٞمف ضمّٞمد

 رّي ٕمؿم يمّلم شإًمخ رضمح٤مٟمف ي٤ًموق قمٛمؾ قمغم ًمثقابا شمرشم٥م نّ إ» :اجلقاب

 اًمِم٤مرع ُمـ ٦مشمقىمٞمٗمٞمّ  اًمٕم٤ٌمدات وم٤منّ : اًمت٠مُّمؾ قمٜمد ًمف ُمٕمٜمك ٓ ضمدزمّ  ًمزامإو

 قمغم يدّل  ومّمٞمح ٟمّص و سيح دًمٞمؾ ُمـ ِل٤م ٓسمدّ  ـ ُمًتح٦ٌم أو يم٤مٟم٧م واضم٦ٌم ـ

                                                             

 .451: رؾم٤مئٚمف: صٟمٔمرهق اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اعم٤مطمقزي، ا. 1
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 امٟمّ إو سمذًمؽ وإُمر اًمثٌقت قمغم ومٞمٝم٤م دًٓم٦م ٓ إظم٤ٌمر وهذه ،تٝم٤مُمنموقمٞمّ 

 ـ ذيمره يمام ـ اًمرضمح٤من قوؾم٤م نإو اًمثقاب ٥مشمرشمّ  نّ أ قمغم ،1ذيمرٟم٤مه ُم٤م هم٤ميتٝم٤م

 إُمر دًمٞمؾ ث٧ٌمي طمّتك ىمفو٤ًمي وُم٤م اًمثقاب ٥مشمرشمّ  ُمـ يٛمٜمع اًم٘م٤مئؾ هذا ًمٙمـ

 سمتٖم٤مءا ومٕمٛمٚمف قمٛمؾ قمغم صمقاب سمٚمٖمف ُمـ نّ أ قمغم ٦ماًمداًمّ  ـ إظم٤ٌمر ومٝمذه ،سمف

 قمغم دًمٞمؾ قدسمقضم قمٜمده دةُم٘مٞمّ ـ  سمٚمٖمف يمام يٙمـ مل نإو ًمف يم٤من اًمثقاب ذًمؽًم

 يمّلُمف ٟمتٝمكإ ،1شيمّلُمف ُمـ قمروم٧م يمام سمف إُمر قمغم يدّل  ظمؼمٓ و اعمنموقمٞم٦م

 ُم٘م٤مُمف. رومع

 سمٕمض ؾمتٔمٝمرا يمام ـ اعمّلزُم٦م ُمٜمع هق ًمٞمس يمّلُمف حمّّمؾ نَّ أ واًمٔم٤مهر

 ًقىم٦مُم إظم٤ٌمر هذه نّ إ ـ قمٚمؿأ ؾمٌح٤مٟمف اهللو ـ اعمراد سمؾ ـ يمّلُمف قمـ اعمحّ٘م٘ملم

 قمـ وصٚمف ذياًمّ  اًمثقاب رضم٤مء سمٗمٕمؾ يتأ ٕمٌدًمٚم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ُمٕم٤مُمٚم٦م ًمٌٞم٤من

 يم٤مذسم٤مً  اخلؼم يم٤من نإو قمٌده ؾمٕمك يْمٞمع ٓ فٟمّ إو ُمٓمٚم٘م٤مً  أو، رؾمقًمف

 اًمنميٕم٦م ذم راضمح فٟمّ إو اخلؼم سمٚمقغ سمٕمد اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ ًمٌٞم٤من ًقىم٦مُم وًمٞم٧ًم

 ٓ ،ُمٝمٛمٚم٦م اجلٝم٦م هذه ُمـ لومٝم ،اعمقارد سمٕمض ذم أو ُمٓمٚم٘م٤مً  اخلؼم سمٚمقغ سم٥ًٌم

 ُم٤م إمم ذًمؽ طم٤مًم٦مإـ  ًمٙمّلما فم٤مهر سمح٥ًمـ  ىمقّي٤مً  حتٛمؾاعم ومٛمـ ،ومٞمٝم٤م ـمّلقإ

                                                             

ي٦م هدا: 131ص /4ج :احلدائؼ اًمٜم٤مضة ذم أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرةٟمٔمر: ا. 1

 .414ص :وـمٌٕمتٝم٤م احلجري٦م 473ص /3ج :اعمًؽمؿمديـ
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 سمٖمػم ومٞمٝم٤م إظمذ زضمقا وقمدم إطمٙم٤مم شمقىمٞمٗمٞم٦م ُمـ اًمنمع ذم اعمٕمٝمقد هق

 قمغم اًمثقاب سمٚمٖمف ُمـ نّ إ ومٛمٗم٤مده٤م طمٞمٜمئذٍ و ،ذقم٤مً  ُمٜمزًمتف لٟمزّ  وُم٤م اًمٞم٘ملم

 ومّل ّٓ إو اًمثقاب قمٚمٞمف شمرشّم٥م يٕمٛمٚمف نأ يٜمٌٖمل اًمذي اًمقضمف قمغم ومٕمٛمٚمف اًمٕمٛمؾ

 وُم٤م اخل٤مرج ُمـ اًمنمقمّٞم٦م اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٗمٕمؾ ه٤مٗم٤مدُ ُمُ  ومٞمختّص  ،قمٛمؾ وٓ ابصمق

 .احلجّٞم٦م طئذا اخلؼم ؾمتجٛمعا إذا

 وُمٜمع اًمنمـمٞم٦م اجلٛمٚم٦م ـمّلقإ ذم ٜم٤مىمِم٦معما هق طمٞمٜمئذ اًمٙمّلم ٤مصؾطمو

 طمرازإ ؿمؽماطا قمغم سمٜم٤مء وهذا :اًمٙمٞمٗمّٞم٦م سمح٥ًم ـمّلقاإل ًمٌٞم٤من ًقىم٦مُم يمقهن٤م

ِٓ  قمغم سمٜم٤مء ُّم٤مأو ،ُمتلم دٞمّ ضم اعمٓمٚم٘م٤مت ٞم٦مطمجّ  ذم اًمٌٞم٤من ُم٘م٤مم  سمٕمدم ٗم٤مءيمتِ ا

 ٤ًمقُم إمم ٟمٔمراً  :يمذًمؽ أيْم٤مً  فٟمّ أ لقميدّ  نأ ٘م٤مئؾٚموم ،مه٤ملاإل ذم اًمٔمٝمقر

 ُم٘م٤مم ذم يٙمقن نأ ُمـ ؾمقىمٝم٤م سم٤مءإو اخل٤مرج ذم ؿمؽماطآ وُمٕمٝمقدي٦م اًمرواي٤مت

 وضمف قمغم ؾمتح٤ٌميبا طمٙمؿ ضمٕمؾ أو ،طمٙم٤ميتٝم٤م أو ،٤متٚمٛمًتحٌّ ًم اًمٓمريؼ ضمٕمؾ

 ر سمٚمقغ قمغم سمٕمْمٝم٤م ذم احلٙمؿ شمٕمٚمٞمؼ هوي١مّيد ،اعمقوققمٞم٦م
ٍ
 قمغم اًمثقاب ُمـ ء

 ر
ٍ
 ثاعمحدّ  يمّلم جمٛمقع ُمـ قمٜمدي اًمٔم٤مهر هق اًمقضمف اوهذ اخلػم ُمـ ء

 عمٝم٤مرشمف اعمذيمقر إؿمٙم٤مل يي٘مقّ  ِم٤م وذًمؽ وذيٚمف صدره يٜمٓمٌؼ وضمف اعمذيمقر

 اخلٌػم. قمغم خيٗمك ٓ يمام إظم٤ٌمر ومٝمؿ ذم

 اًم٤ًمسمؼ اًمقضمف قمغم ُمفيمّل محؾ نأ سمٕمد 1اعمحّ٘م٘ملم سمٕمض نّ إ صمؿّ 

 ذيمرٟم٤مه ٤مِمّ  ىمري٤ٌمً  ظمرآ وضمٝم٤مً  ظمػماً أ طمتٛمؾا يمٚمامت سمجٛمٚم٦م قمٚمٞمف قمؽمضاوَ 
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 قماملأ ُمـ قمٛمؾ قمغم صمقاب سمٚمٖمف ُمـ انّ  ]أقمٜمل[ إظم٤ٌمر ُمٗم٤مد انّ  :وطم٤مصٚمف

 سم٤مًمرضمح٤من احلٙمؿ اعم٘مّمقد وًمٞمس شمٕم٤ممم اهلل قمٓم٤مهأ 1ًمذًمؽ ؽًمذ ومٕمٛمؾ اخلػم

 ٥ميؽمشمّ  طمّتك 1خل٤مرجاو ظمػماً  يمقٟمف تصمٌق ُمـ ٓسمدّ  سمؾ ،ُمٓمٚم٘م٤مً  قمٚمٞمف ٌفشمّ وشمر

 ٥مشمرشمّ  سمؾ ،اًمٌٚمقغ دسمٛمجرّ  اعمنموقمٞم٦م سمٞم٤من اعم٘مّمقد ومٚمٞمس ،ِب٤م اًمثقاب قمٚمٞمف

 صمقاب ورد إذا يمام ،اخلؼم ورود ضمٝم٦م ُمـ اعمنموع اًمٕمٛمؾ قمغم اخل٤مّص  اًمثقاب

 ٥مشمرشمّ  ٓ ،راعم٘مرّ  ـمري٘مٝم٤م قمغم ُمقىمقوم٦م اًمٕمٛمؾ ومٛمنموقمّٞم٦م ،اًمٚمٞمؾ ّمّلةًم ظم٤مّص 

 ُم٤م طم٥ًم ذقمٞم٤مً  وقمٛمّلً  ظمػماً  سمف ي٠ميت ُم٤م ويمقن صمٌقهت٤م سمٕمد اخل٤مّص  اًمّثقاب

 3.ذًمؽ قمغم احلٙمؿ ؼقمٚمّ  طمٞم٨م ُمٜمٝم٤م يًتٗم٤مد

 ؼم٤مخلسم اًمٗمٕمؾ صؾأ ؾمتح٤ٌمبا صمٌقت قمغم ذًمؽ يدّل  مل نإو فٟمّ ٠مسم :وًٓ أ

 إضمر ذيمر إذا ُم٤م ذم ورضمح٤مهن٤م اخلّمقصٞم٦م ؾمتح٤ٌمبا يٗمٞمد فًمٙمٜمّ  ،اعمٗمروض

 ًمٞمٚم٦م ذم ريمٕمتلم صّلة ورد إذا يمام ،ذقمل طمٙمؿ أيْم٤مً  وهق اخلّمقصٞم٦م قمغم

 ٤موم٤مهّن  ،ًمٞمٚم٦م ذم ُمٕمّٞمٜم٦م ؾمقرة ةءىمرا أو ،٦مٛمٞمقمٔم ومْمٞمٚم٦م ًمف وذيمر خمّمقص٦م

 قمكاعمدّ  ِب٤م ومٞمث٧ٌم ؾمتح٤ٌمِب٤ماو اخلّمقصٞم٦م ُمنموقمٞم٦م ِب٤م ومٞمث٧ٌم ،ومٞمٝم٤م ُمٜمدرضم٦م

 4اجلٛمٚم٦م. ذم

                                                             

 .يمام ذم اِلداي٦م ؽ اًمثقابأي ـمٚم٤ًٌم ًمٜمٞمؾ ذًم. 1

 .ُمـ إدًّم٦م اخل٤مرضمٞم٦م يمام ذم اِلداي٦م أو راضمح٤مً أي . 1
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 .ٟمٗمس اعمّمدر. 4
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 اي٦مور ذم ّٓ إ اخلػم قمغم اًمثقاب يمقن إظم٤ٌمر شمٚمؽ ذم يٕمتؼم مل فٟمّ إ :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 1عمح٤مؾمـا يمّمحٞمح٦م ُمٓمٚمؼ ومٌٕمْمٝم٤م ،قمٜمٝم٤م ٦مظم٤مًمٞم قمداه٤م وُم٤م ،1ًمّمدوقا

 واًمٌٜم٤مء إقمامل ًمٙمّؾ  لْمِ ٚمَ ٤مُمِ اًمِّم  ٌمءواًم اًمٕمٛمؾ إمم اًمثقاب و٤مفأ وسمٕمْمٝم٤م

 ،احلٙمٛملم سملم ُمٕم٤مرو٦م ٓ إذ :هٜم٤م ًمف وضمف ٓ ٤مِمّ  داعم٘مٞمّ  قمغم اعمٓمٚمؼ محؾ قمغم

 ّلُمفيم ٟمتٝمكإ 3سم٤مًم٤ٌمىمل يث٧ٌم ُم٤م سمٌٕمض سمٌٕمْمٝم٤م صم٧ٌم ُم٤م ظمتّم٤مصا إُمر هم٤مي٦م

 .ُم٘م٤مُمف رومع

 قمغم اعمذيمقر اعمحّدث قمغم اًمث٤مين اًمقضمف فشمقضّم  قمدم خيٗمك ٓ :أىمقل

 ن٠مسم أيْم٤مً  قمٚمٞمف إّول اًمقضمف ضمراءإ ُمٙمـأ نإو يمّلُمف رٟم٤مطمرّ  اًمذي اًمقضمف

 خم٤مًمػ ومٝمق ،اًمثقاب ٥مشمرشمّ  سمٕمدم حيٙمؿ نأ ٤مُمّ إ :اعمت٘مّدُملم اعمث٤مًملم ُمثؾ ذم ي٘م٤مل

 احلٙمؿ دون ُمـ ٌفسمؽمشمّ  حيٙمؿ أو اعمٕمتؼم اًمقضمف قمغم اًمٕمٛمؾ ًمقىمقع ًمألظم٤ٌمر

 اًمقضمف إمم ومػمضمع ّلزُم٦ماعم وُمٜمع سمٞمٜمٝمام شمٗمٙمٞمؽ ومٝمق ،اخلّمقصٞم٦م سم٤مؾمتح٤ٌمب

 اعمت٘مدم.

 يمام ،اخل٤مّص  اًمٌمء قمغم ٤ٌمً ُمؽمشمّ  يٙمقن نأ ُم٤مإ اًمثقاب نّ ٠مسم :دومٕمف ويٛمٙمـ

 ؾمتح٤ٌمسمفا ذم ؿمٙم٤ملإ ومّل إّول ومٕمغم ،اخلّمقصٞم٦م ٟمٗمس قمغم أو ،ًملمث٤ماعم ذم

 وزي٤مدة إظم٤ٌمر هذه سمٛم٘مت٣م اًمثقاب قمٚمٞمف ٥مويؽمشمّ  ٙمّٚمػاعم سمف بيت٘مرّ  ن٠مسم

                                                             

 .131صمقاب إقمامل: ص .1

 .15/ ص1اعمح٤مؾمـ: ج. 1

 .471ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ. 3



 اًمؼماءة أصؾ  ................................................................. 118

 شمٚمؽ ؾمتح٤ٌمبا ٓؾمتٚمزم اخلّمقصٞم٦م شمٚمؽ قمغم يِمتٛمؾ مل ُم٤م قمغم صمقاسمف

 ُمـ ٦مظم٤مّص  ُمرشم٦ٌم ٤مءرضم ظم٤مّص  سمٗمٕمؾ يتًمم يٙمقن نأ زاجل٤مئ ومٛمـ ،اخلّمقصٞم٦م

 ُمـ ًمٖمػمه ًمٞمس ُم٤م ُمثّلً  اًمرضمح٤من ُمـ ٦مظم٤مّص  ُمرشم٦ٌم سمداقمل أو ،اًمثقاب

 ُمٕمّٞمٜم٤مً  يمقٟمف ٧ٌمثي مل اًمثقاب ُم٘مدار وم٤منّ  ،اًمقاىمع سمح٥ًم شم٤ًموَيام ُمع اًمثقاب

 اعمحتٛمؾ ومٛمـ ،اًمٗمٕمؾ رضمح٤من شم٠ميّمد إمم ُمٗمت٘مراً  اًمزي٤مدة يٙمقن سمحٞم٨م اًمقاىمع ذم

 خمتٚمٗم٤م وقمدُمف وم٤مقمٚمٝم٤م ُم٘مّمقد قمٔمؿ سمح٥ًم إومٕم٤مل يمٞمٗمّٞم٤مت يٙمقن نأ

 اًمٗم٤مقمؾ ٟمّٞم٦م ُمراشم٥م سمح٥ًم صمقاِب٤م ظمتّلفا اًمٔم٤مهر نّ أ يمام ،اًمقاىمع سمح٥ًم

 يمقٟمف 1اً ٤مهرفم قمّله٤مأو زواِل٤م وظمقف دٟمٞمقي٦م ٟمٕمٛم٦م رضم٤مء فم٤مهراً  ٟم٤مه٤مدأ تلاًمّ 

 ًمٚمٕم٤ٌمدة. أهّلً  ؾمٌح٤مٟمف

 طمٞم٨م ُمـ سمف اًمت٘مّرب سمٕمٜمقان طمٞمٜمئذٍ  سم٤مًمٗمٕمؾ شمٞم٤مناإل ضمقاز ُّم٤مأو

 ًمٙمّلم.ا ـمّلقإ ُمٜمع ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم ِمٜمقع ومٝمق ،اخلّمقصّٞم٦م

 ،ضمح٤منواًمر اًمثقاب ُمـ اعمٜمع هق ىمّدُمٜم٤م ُم٤م قمغم جفوم٤معمتّ  :اًمث٤مين وقمغم

 نّ أ قمكيدّ  فومٚمٕمٚمّ  ،اًمنميٕم٦م ذم اخلّمقصٞم٦م رضمح٤من صمٌقت قمدم إمم ٟمٔمراً 

 ضمقاز قمدم ُمـ ٕمٝمقداعم اًمٓمريؼ قمـ ظم٤مرج ِب٤م باًمت٘مرّ  وضمف قمغم ِب٤م شمٞم٤مناإل

 يث٧ٌم مل تلاًمّ  إومٕم٤مل قمغم اًمثقاب ٥ميمؽمشمّ  طمٞمٜمئذٍ  ومٝمق ،قمٚمؿ دون ُمـ اًمٕمٛمؾ

 .ضمّٞمداً  ؾ٠مُمّ ومت رأؾم٤مً  رضمح٤مهن٤م

 نَّ ٢مومَ  ،أيْم٤مً  رهطمرّ  اًمذي اًمقضمف قمغم فومٞم اًمٜمٔمر وضمف ئمٝمر وُمٜمف

                                                             

 ش.فم٤مهراً »ّمحٞمح اًم. ذم اعمخٓمقـم٦م: ـم٤مهر و1
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 قمٚمٞمٝم٤م ٤ٌمً ُمؽمشمّ  اًمثقاب يم٤من ن٢موم ،ظمػماً  يمقٟمف وٓ تفذقمٞمّ  ٧ْم ٌِ ثْ شمُ  مل اخلّمقصٞم٦م

 وم٤معمّلزُم٦م ّٓ إو ،ٟمٔمػمه ؾمٌؼ ُم٤م قمغم رضمح٤مهن٤م ٧ْم ٌِ ثْ شمُ  مل اًمتل اعمقارد رئيم٤ًم ومٝمق

 1.ٟمٔمػمه ؾمٌؼ ُم٤م قمغم فم٤مهرة همػم

 :ومٞمف يًتِمٙمؾ امومرسمّ  اًمث٤مين اًمقضمف ُّم٤مأو

 ذم واًمًّٞمد شاًمداقمل قمّدة»و شإقمامل صمقاب» رواي٦م ذم اعمذيمقر نّ إ :ّوًٓ أ

 هِم٤مم رواي٦م وذم ،شاًمٗمْمٞمٚم٦م» ًمٗمظ ٞم٦مُمّ اًمٕم٤م اًمرواي٦م وذم شاخلػم» ًمٗمظ شىم٤ٌملاإل»

 يٌٕمد ٓ ًمٙمـ ،شاًمثقاب» ًمٗمظ ُمروان سمـ حمّٛمد رواي٦مو اعمح٤مؾمـ قمـ اعمحٙمٞم٦م

 إّول ذم شومٕمٛمٚمف» وٛمػم ٘مريٜم٦مسم اًمثقاب قمغم اعمِمتٛمؾ اًمٕمٛمؾ رادةإ قمغم محٚمف

 فٟمّ أ قمكيدّ  نأ ومٞمٛمٙمـ وطمٞمٜمئذٍ  ،إّول ذم أيْم٤مً  ؾمتٔمٝمرها يمام ُمرّ  ِم٤ّم همػمهو

 اجلٛمٚم٦م ذم اًمثقاب قمغم ُمِمتٛمّلً  غاعمٌٚمّ  سمٚمٖمف اًمذي اًمٕمٛمؾ يمقن زراإطم ُمـ ٓسمدّ 

 ورواي٦م قمٜمٝمام اًمٙم٤مذم ٤1مروايت طمٞمٜمئذٍ  ومٞمٌ٘مك ،إظم٤ٌمر هذه ذم يٜمدرج طمّتك

ـّ  ،ىم٤ٌملاإل  ذم ظمتّلفاإل نّ إو ُمتلماعمت٘مدّ  لماًمروايت ُمع حّت٤مدمه٤ما هراًمٔم٤م ًمٙم

 ذم نّ ٠موم ،قمٜمف اعمٜم٘مقل ذم ظمتّلوم٤مً ا ُمروان سمـ حمّٛمد رواي٦م ذم يم٤من وان اًمٜم٘مؾ

 قمٌداهلل أيب إمم فتٟمًٌ ظمرأ وذم ضمٕمٗمر أيب إمم ٝمامتًٌٟم اًمٙمٚمٞمٜمل رواي٦م

 وطمده٤م. روايتف قمغم قمتامدآ ومٞمِمٙمؾ أيْم٤مً  وٕمػ قمـ ٚمقخي ٓ ٤مهّن أ واًمٔم٤مهر

                                                             

ّٓ ». شمٙمّرر 1 ذم اعمخٓمقـم٦م ُمّرشملم وًمٙمـ ش وم٤معمّلزُم٦م همػم فم٤مهرة قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ٟمٔمػمه ،وإ

 طمذومٜم٤مه.

 ش.روايتل». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1
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 اعمقضم٥م اًمٕمٛمؾ قمغم محؾ ًمق ـ اًمروايتلم ذم اعمذيمقر اًمثقاب نّ إ :وومٞمف

 سم٘مريٜم٦م اًمقاىمٕمل اًمثقاب ٓ اًمتٌٚمٞمغ سمح٥ًم اًمثقاب رادةإ وم٤مًمٔم٤مهر ـ ًمٚمثقاب

 خيتّص  ومّل شاًمثقاب ذًمؽ ًمف يم٤من» اًمث٤مين ذم ىمقًمف ظمّمقص٤مً  ومٞمٝمام اًمقاىمع اجلزاء

 قمغم همػممه٤م ذم اًمقاىمع اخلػم ظًمٗم حيٛمؾ رسمام فٟمّ أ يمام رضمح٤مٟمف صم٧ٌم سمام امُمدًمقِل

 أيْم٤ًم. اًمتٌٚمٞمغ سمح٥ًم وٛمػماً  يم٤من ُم٤م

 ِم٤ممٍ هِ  رواي٤مِت  ٤مدِ احّت  فمٝمقرِ  سمدقمقى اعم٘م٤مم ذم يًتِمٙمؾ رسمام ،ٟمٕمؿ

 يمدقمقى ،شىم٤ٌملاإل»و شإقمامل صمقاب»و شح٤مؾمـاعم»و شاًمٙم٤مذم» ذم اعمٜم٘مقًم٦مِ 

 ،ظمرىإ ىم٤ٌملاإل رواي٦م ُمع ؾمٌؼ يمام ُمروان سمـ حمّٛمد لروايت حت٤مدا فمٝمقر

 ؾم٤مسم٘م٤مً  اعمٜم٘مقًم٦م اًمرواي٤مت عُ ضمِ ؽموم ،٤ممُه ادطْم إ إمم شاًمداقمل ةقمدّ » رواي٦م ورضمقع

 ُمّلطمٔم٦م ومٌٕمد ،ٞم٦ماًمٕم٤مُمّ  واًمرواي٦م ُمروان سمـ وحمّٛمد هِم٤مم روايتل :صم٦مصمّل إمم

 هِم٤مم رواي٦م قمغم آقمتامد يِمٙمؾ اًمث٤مين ٦مصحّ  ُمٕمٚمقُمّٞم٦م وقمدم ظمػمإ وٕمػ

 قمٜمف. اًمٜم٘مؾ ظمتّلفا ُمقرد ذم

ـّ   انقٗمص طسمتقؾّم  يمقٟمف ذم ومٞمٝم٤م هِم٤مم ٟم٘مؾ ظمتّلفا نّ أ ٟمّم٤مفاإل ًمٙم

 ُمع ٟم٘مٚمٝم٤م فم٤مهر ذم يمام اًمقاؾمٓم٦م وسمدون ،شإقمامل صمقاب» رواي٦م ذم يمام

 يوي٘مقّ  ٤مدحّت آ طمتاملا يقهـ ،اًمث٤مين ذم قمٜمف ّي اعمرو واظمتّلف اعمتـ ظمتّلفا

 رواي٦م قمغم اًمٙم٤مذم ذم اًمٙمٚمٞمٜمل رواي٦م رضمح٤من اًمٔم٤مهر نّ أ قمغم اًمقىمقع دشمٕمدّ 

 ُمع قمكاعمدّ  إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم تفُمقاوم٘م ُمع ظمّمقص٤مً  شإقمامل صمقاب» ذم اًمّمدوق

 سمرواي٦م قمكدّ اعم ظمّمقص ذم قمتْم٤مدها ُمع هِم٤مم صؾأ قمـ دٞماًمً رواي٦م

 سمٕمد سمام ُمروان سمـ حمّٛمد رواي٦م ؾمٜمد ضمؼم قمكيدّ  امرسمّ  فٟمّ أ إمم ُمْم٤موم٤مً  ،شاعمح٤مؾمـ»
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 .سمٜمٗمًٝم٤م قمت٤ٌمرآ قمـ ؾم٤مىمٓم٦م يم٤مٟم٧م ًمق سم٤مًمٕمٛمؾ ٤مه٤ميّ إ وهمػمه اًمٙمٚمٞمٜمل رواي٦م

 يٙمقن نأ ومّلسمدّ  ،اعمتـ ٤مدحّت ا ؿٚمِّ ؾُم  ًمق فٟمّ ٠مسم :أيْم٤مً  قمٜمف ُي٤مب ورسمام

 ٞم٦ماًمٕم٤مُمّ  اًمرواي٦م يٙمقن نأ طمٞمٜمئذٍ  لّم تٕمومٞم ،سم٤معمٕمٜمك ٟم٘مٚمف ضمٝم٦م ُمـ ومٞمف آظمتّلف

 ُمتٜم٤معِٓ  ،٠مً ٓمَ ظَم  اًمٜم٘مؾ يم٤من ّٓ إو اخل٤مّص  عمٕمٜم٤مه ُمٓم٤مسم٘م٤مً  أو ًم٘مقًمف طمٙم٤مي٦م ُم٤مإ

 ذم ٤مً ٟمّّم  اًمٕم٤مم يٙمقن ٨مطمٞم اًمٕمٙمس سمخّلف ،اًمٕمٛمقم سمٓمريؼ اخل٤مّص  ٘مؾٟم

 ،ُمٙم٤مناإل ُمع اًمّمحٞمح قمغم ُؾ ٛمَ حُيْ  اًمث٘م٦م ٟم٘مؾ نّ أ ري٥م وٓ اخل٤مّص  ؿمٛمقل

 قمت٤ٌمرها سمٕمدم ىمٚمٜم٤م أو ،احلدي٨م سمّمدق اًمقصمقق ُمٕمف لسم٘م نإ أيْم٤مً  ـٌ ًَ طَم  وهق

 ومتدسّمر. اًمّمحٞمح اخلؼم ذم

 ذيمره اميم ،اعم٘مٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ ؾِ مَحْ  ؾَّ حَمَ  ـْ ٙمُ يَ  مل نْ إو اعم٘م٤ممَ  هذا نّ إ :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 قمغم سمٜم٤مء اعمٓمٚمؼ ـمّلقإ ي٘مٞمد داعم٘مٞمّ  ُمٗمٝمقم نّ أ ّٓ إ واًمت٘مٞمٞمد ـمّلقاإل ضمٝم٦م ُمـ

 سمف اًمٕم٤مم ختّمٞمص يمجقاز ،سم٤معمٗمٝمقم اعمٜمٓمقق شم٘مٞمٞمد ضمقاز ُِمـ حمّٚمف ذم رىمرّ  ُم٤م

 ُمـ ُمٜمع ومٚمق ،اًمنمـمٞم٦م اجلٛمٚم٦م قمغم ُمِمتٛمٚم٦م اًمٙمّلم نَّ ٢مِ ومَ  ،فم٤مهراً  اعمِمٝمقر قمٜمد

 ُمٗمٝمقم نّ أ قمغم ٤مي٦مٗميم اعم٘م٤مم ذم اًمنمط قمُمٗمٝم ذم ًمٙم٤من اًمقصػ ُمٗمٝمقم قمت٤ٌمرا

 اًمٙمٚمٞم٦م واًم٘مقاقمد اعمقازيـ ًمٌٞم٤من اعمًقق اًمٙمّلم ُمـ اعم٘م٤مم ُمث٤ملأ ذم اًم٘مٞمد

 همػممه٤م. ذم يٕمتؼم مل نإو قمت٤ٌمرها يٌٕمد ٓ ُمث٤مِل٤مأو واحلدود

 ُمقرده همػم ذم احلٙمؿ ٟمٗمل ذم اًم٘مٞمد فمٝمقر ُمـ سم٤معمٜمع :دومٕمف ويٛمٙمـ

 ًمٕمّؾ  سمؾ ،اًم٘مقاقمد سمح٥ًم ًمف ُمٗمٝمقم ٓ ٤مهٜم اعمٗمروض واًمنمط سمف يٕمتدّ  سمحٞم٨م

 سمدوٟمف اجلزاء حتّ٘مؼ ُمتٜم٤معا قمٜمف ُح ِّم ٗمْ يُ  امرسمّ  يمام ،اعمقوقع ًمٌٞم٤من فُ ىمُ قْ ًُ ُمَ  اًمٔم٤مهر

 ذم اعمٗمروض اًمقضمف قمغم سمٚمغ اًمذي سم٤مًمثقاب اجلزاء ؼُمتٕمٚمّ  ظمتّم٤مصا إمم ٟمٔمراً 
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 ومٞمف. اعمٗمروض اخلػم قمٛمؾ وسمٛمـ اًمنمط

 ٟمٗمل نّ أ ًمٔم٤مهرا سمؾ ،اعمٗمٝمقم ٞم٨مطم ـُم ٠مٌٜماًم ي٦مآ ٟمٔمػم ومح٤مًمف :وسم٤مجلٛمٚم٦م

 .فمٝمرأ هٜم٤م اعمٗمٝمقم

 صم٧ٌم سمام إظم٤ٌمر صظمتّم٤ما وهق اًمراسمع يراداإل ذم اًمٙمّلم مت٤مم هذا

 قمٓم٤مءإ ذم اًمت٤ًمُمح سمؾ ،احلٙمؿ ذم سم٤مًمت٤ًمُمح ِل٤م دظمؾ ومّل ،ٟمققم٤مً  رضمح٤مٟمف

 وؾم٘ماًم. صّح٦م سمف ؼيتٕمٚمّ  ُم٤م ُمع سمٚمٖمف اًمذي اًمثقاب

 اًمثقاب ٥مشمرشمّ  ٣متىما قِ ًمَ  فٟمّ أ وهق إوم٤موؾ سمٕمض ذيمره ُم٤م :اخل٤مُمس

 اًمْمٕمٞمػ اخلؼم فٜمشمْمٛمّ  ُم٤م وضمقب ذم ؾمتٜمدوآَ  ًمف اًمِم٤مرع ـمٚم٥م اًمٕمٛمؾ قمغم

 اخلؼم ـشمْمٛمّ  ُم٤م ؾمتح٤ٌمبا ذم ٞمٝم٤مإًم يم٤مؾمتٜم٤مدهؿ إظم٤ٌمر هذه إمم سمفوضمق

 .1ؾمتح٤ٌمسمفا اًمْمٕمٞمػ

 اًمثقاب ٥مشمرشمّ  ىمت٣ما ًمق فٟمّ إ ُمراده نّ أ :سمٞم٤مٟمف ذم اًمٌحراين ثاعمحدّ  وذيمر

 ًمٙم٤من ،ؾمتح٤ٌمسم٤مً ا أو وضمقسم٤مً  ًمٗمٕمؾا ًمذًمؽ اًمِم٤مرع ـمٚم٥م إظم٤ٌمر هذه ذم

ِٓ  ِلؿ واًمّلزم قمٚمٞمٝمؿ اًمقاضم٥م  ـشمْمٛمّ  ُم٤م وضمقب ذم إظم٤ٌمر هذه إمم ٜم٤مدتِ ؾْم ا

 اًمْمٕمٞمػ اخلؼم ـشمْمٛمّ  ُم٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم قمٚمٞمف ضمروا يمام ،وضمقسمف اًمْمٕمٞمػ اخلؼم

 1.اًمقاضم٥م ذم اًمٙمّلم هذا ُيروا مل ؿهّن أ ُمع ،ؾمتح٤ٌمسمفا

                                                             

وأيْم٤م  415ص :وـمٌٕمتف احلجري٦م 473ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 1

 .347ص :ُمٗم٤مشمٞمح إصقل

 اًمدرراًمٜمجٗمٞم٦مو 131ص /4ج :احلدائؼ اًمٜم٤مضة ذم أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرةٟمٔمر: ا. 1
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 اًمثقاب ٥مشمرشمّ  نّ إ ي٘مقًمقا نأ ُّم٤مإ خيٚمق ٓ فٟمّ ٠مسم مًمزااإل اًمٙمّلم وطم٤مصؾ

 :ٓ مأ ،سم٤مًمٗمٕمؾ وإُمر اًمٓمٚم٥م ِضْ تَ ٘مْ يَ  إظم٤ٌمر هذه ذم

 ذم ومروقه يمام ،اًمقضمقب ضم٤مٟم٥م ذم ذًمؽ يٚمزُمٝمؿ إّول ومٕمغم

 .سمف ي٘مقًمقن ٓ ؿهّن أ ُمع آؾمتح٤ٌمب

 ؾمتجقدا صمؿّ  1قمٚمٞمف ويدّل  ذًمؽ ي٘متض ظمرآ دًمٞمؾ ُمـ ومّلسمدّ  اًمث٤مين وقمغم

 اعمذيمقر. ماًمٙمّل

 ٓ اجلٛمٚم٦م ذم ًمٚمٓمٚم٥م ُمّلزم اًمثقاب ٥مشمرشمّ  نّ ٢موم فم٤مهر ٔم٤مهرهسم :وضمقاسمف

 اًمْمٕمٞمػ اخلؼم سمٚمغ وم٢مذا ،سمخّمقصف اًمْمٕمٞمػ اخلؼم صمٌتفأ اًمذي ًمٚمٓمٚم٥م

 ًمٕمدم :إظم٤ٌمر ِلذه 1ٓ ًمْمٕمٗمف ًمف سمقضمقسمف حلٙمؿا يٛمٙمـ ومّل رء سمقضمقب

 اًمٗمٕمؾ سمرضمح٤من احلٙمؿ ذًمؽ ُمـ ومٞمتحّّمؾ ،اًمٓمٚم٥م ُمٓمٚمؼ ؾمقى صم٤ٌمشمفإ

 ي٘متْمٞمف. ُم٤م ًمٕمدم اًمؽمك قمغم اًمٕم٘م٤مب ٓ ضمٚمٝم٤مٕ

 ًمتؿّ  ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمْمٕمٞمػ اخلؼم سمٛم٘مت٣م اًمٕمٛمؾ ًمزوم ُمدًمقِل٤م يم٤من ًمق ٟمٕمؿ

 .قمؽماضآ

 ظمّمقص رادةإ ذم سيح إظم٤ٌمر ؾمٞم٤مق نّ ٠مسم أيْم٤مً  قمٜمف ُي٤مب ورسمام

                                                                                                       
 .175ص /3ج :ُمـ اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞم٦م

 :اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م ُمـ اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞم٦م: 131ص /4ج :احلدائؼ اًمٜم٤مضةٟمٔمر: ا. 1

 .473ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـو 175ص /3ج

 .شوٓ»ذم اعمخٓمقـم٦م:  .1
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 ذم ه٤مؤضمراإ يٛمٙمـ ومٙمٞمػ ،اخل٤مرج ُمـ اًمقضمقب صمٌقت قمدم ُمع ؾمتح٤ٌمبآ

 اًمًٞم٤مق سمٛمّلطمٔم٦م ه٤مُمٗم٤مدَ  نّ ٢موم ،وضمقسمف ٗمروضاعم اخلؼم ـشمْمٛمّ  ُم٤م وضمقب

 اًمٜم٘مٞمض. ُمـ ُم٤مٟمع همػم شمرضمٞمح٤مً  ًمٚمٗمٕمؾ ح٦مُمرضّم  اجلٝم٦م شمٚمؽ يمقن

 ؾمتح٤ٌمبسم٤مٓ ىمٞم٤مؾمٝم٤م ذم اًمٙمّلم ذم ذيمره شم٘مّدم ٤مِمّ  فمٝمر :ؿمٙم٤ملإ وومٞمف

 شم٘مرير ويٛمٙمـ ٦ماخل٤مّص  إومٕم٤مل قمغم اًمثقاب شمرشمٞم٥م ٟمٗمس ُمـ اعمًتٗم٤مد

 :ظمرأ سمقضمقه ؿمٙم٤ملاإل

 قمغم ّٓ إ يدّل  ٓ وهق اًمثقاب ٥مشمرشمّ  هق إظم٤ٌمر ذهه ُمٗم٤مدَ  نّ إ :طمده٤مأ

ِٓ  سمخّمقص حيٙمؿ أيـ ومٛمـ ،اًمٓمٚم٥م  وٛمـ ذم شمٕمٞمٞمٜمف نّ أ يمام إذ ٤ٌمبحْ تِ ؾْم ا

 ؿَ ومٚمِ  ،إًمٞمف حمت٤مج اًمٜمدب وٛمـ ذم شمٕمٞمٞمٜمف يمذا ،اًمدًمٞمؾ إمم حمت٤مج اًمقضمقب

 يث٧ٌم ٓ ًمزاماإل ُمـ اًمؼماءة ص٤مًم٦مأو ؾمتح٤ٌمبآ سمخّمقص حيٙمٛمقن

 ُمدًمقل يم٤من ؾمقاء ًمزاُملاإل همػم اًمٓمٚم٥م قمـ ٤ٌمرةقم هق اًمذي ؾمتح٤ٌمبآ

 اًمتٕمٞملم ذم ػاًمتقىمّ  هق اًم٘م٤مقمدة ومٛم٘مت٣م ،ؾمتح٤ٌمسمفا أو وضمقسمف اًمْمٕمٞمػ اخلؼم

 ذم اًمْمٕمٞمػ خلؼما هق يم٤من وم٤من طمدمه٤مأ قمغم ُمٕمتؼم دًمٞمؾ ي٘مقم نأ ّٓ إ

 ِٓ  ٓ ومٚمؿ ،أيْم٤مً  اًمقضمقب قمغم فىمٞم٤مُم صقرة ذم اًمقضمقب شمٕمٞملم ًمزم ؾمتح٤ٌمبا

 ؟!سمف يٚمتزُمقن

ِٓ  قمغم اًم٘مقم يمّلم سمحٛمؾ :ّوًٓ أ :قمٜمف اًمذّب  ٙمـويٛم  اًمٔم٤مهري ؾمتح٤ٌمبا

 اًمٕم٘م٤مب ٥ميؽمشمّ  سمحٞم٨م ًمزوُمف وقمدم ًمألظم٤ٌمر اًمٗمٕمؾ سمرضمح٤من حلٙمؿا سمٛمٕمٜمك

 ُمـ اًمٜمديب ًمألُمر ُمٕمروو٤مً  اًمٗمٕمؾ سمٙمقن احلٙمؿ ٓ اًمؼماءة ٕص٤مًم٦م شمريمف قمغم

 اًمِم٤مرع. ىمٌؾ



 135  . اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ذم دوران طمٙمؿ اًمٗمٕمؾ سملم اًمقضمقب وهمػم احلرُم٦م ُمـ إطمٙم٤مم  

 إًمٞمف ٟم٤مأذ يمام إؾمتح٤ٌمب ظمّمقص ذم إظم٤ٌمر فمٝمقر سمدقمقى :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 اًمٍموم٦م. اعمقوققمٞم٦م قمغم سمٜم٤مء سمٕمٞمد همػم وهق

 طمدأ ومّمؾ نّ أ إمم ٟمٔمراً  هٜم٤م سم٤مٕصؾ سٜماجل شمٕمٞملم سمدقمقى :٤مً ًمثوصم٤م

 اًمٜمقع صم٧ٌم ،إصؾ ضمٝم٦م ُمـ سمف طمٙمؿ وم٢مذا ،ظمرأ ومّمؾ قمدم ٟمٗمس اًمٜمققملم

 شم٠مُّمؾ. وومٞمف

 حيتٛمؾ ومل ءر وضمقب قمغم وٕمٞمػ ظمؼم ىم٤مم إذا فٟمّ إ :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 ِٓ  ن٠ميم ؾمتح٤ٌمبآ وهمػم اًمقضمقب سملم داً ُمردّ  ٛمفطمٙم ويم٤من ؾمتح٤ٌمبا

 وهمػممه٤م واحلرُم٦م ٦مهاًمٙمرا أو سم٤مطم٦مواإل اًمقضمقب ىمقًملم قمغم إُم٦م ظمتٚمػا

 رئوؾم٤م وضمف ذم ضاحلٞم ؾمتٔمٝم٤مرا ي٤ممأ ذم ةِ ّلاًمّّم وَ  ٜم٦ماعمٕمٞمّ  احلٙمقُم٦م يمٛمقارد

 أو سم٤مًمقضمقب ومٞمف حيٙمؿ نأ ُّم٤م٢موم وهمػممه٤م اعمحذوريـ سملم إُمر دوران ُمقارد

 .رأؾم٤مً  اًمْمٕمٞمػ اخلؼم يٓمرح أو ،سم٤مٓؾمتح٤ٌمب

 ًمزم اًمنمقمل اًمٓمٚم٥م قمغم دًٓمتٝم٤م ُمـ سم٤مًمت٤ًمُمح اًم٘م٤مئٚمقن رهىمرّ  ُم٤م ومٕمغم

 ذم اًمت٤ًمُمح ضمقاز ًمٕمدم سمف يٚمتزُمقن ٓ ؿهّن أ ُمع هٜم٤م سم٤مًمقضمقب احلٙمؿ

ِٓ  حلٙمؿا نّ ٕ وذًمؽ :قمٜمدهؿ اًمقاضم٤ٌمت  همػمه أو مج٤معًمإل ٌػ ٤مًمِ خُم  ؾمتح٤ٌمبسم٤م

 ذم اًمقارد ٚمخؼمًم ًمِمٛمقِل٤م إظم٤ٌمر قـمّلإل ُمٜم٤مٍف  وـمرطمف اعمٗمروض هق يمام

 ُمّتجف ال١ماًمً وهذا اًمقضمقب شمٕمٞملم ُمـ ومّلسمدّ  ،ُمٕم٤مً  ؾمتح٤ٌمبوآ اًمقضمقب

 ٓ ن٠مسم اًمٓمري٘مٞم٦م قمغم سمٜم٤مء مج٤معسم٤مإل ظمروضمف سمدقمقى قمٜمف ّص ٗماًمت ُمـ ٓسمدّ 

 ّٓ إو واىمٕم٤مً  اًمٗمٕمؾ ٤مسمًٌٌٝم حيؽمضّم  ظمّمقصٞم٦م ًمثقابا سمٚمقغ ًمٜمٗمس يٙمقن

 هق طمٞم٨م ُمـ اًمٗمٕمؾ ٟمٗمس ذم ؾمتح٤ٌمبآ لطمتاما قمدم نّ ٕ :ؾم٤مىمط ال١موم٤مًمً
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ِٓ  اجلٝم٦م قمروض ُمـ يٛمٜمع ٓ هق  اًمٗمٕمؾ يمقن يٗمرض نأ ّٓ إ ،قمٚمٞمف ٤مسمٞم٦مٌؾمتحا

 1ةاعمذيمقر إظم٤ٌمر ذم اًمتخّمٞمص ٟمٔمػم ذًمؽ ومٞمٙمقن ،أيْم٤مً  ًمذًمؽ ىم٤مسمؾ همػم

 رئيم٤ًم إظم٤ٌمر شمٚمؽ قمٚمٞمٝم٤م اًمذي احلٙمؿ ًمٕمروض اعمحّؾ  ىم٤مسمٚمٞم٦م قمدم ًمٗمرض

 ضمري٤مهن٤م. يٛمٜمع ُم٤م ًمقضمقد اعمقارد سمٕمض ذم دمري ٓ تكاًمّ  ٦ماعمًتحٌّ  اًمٕمٜم٤مويـ

 ال١ماًمً يّتجف مل ؾمتح٤ٌمبآ ظمّمقص ُمدًمقِل٤م سمٙمقن ىمٚمٜم٤م ًمق ،ٟمٕمؿ

 .سمٕمٞمدة اًمٓمري٘مٞم٦م قمغم ؾمتٗم٤مدشمفا ًمٙمـ ،اًمٓمري٘مٞم٦م قمغم وًمق رأؾم٤مً 

 رضمح٤من صؾأ ذم تفٞمسمحجّ  ٟم٘مقل امٟمّ إ فٟمّ إ :أيْم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مء ي٘م٤مل وىمد

 ػاًمتقىمّ  ومٞمٝم٤م اًمقاضم٥م وم٤منّ  ،قضمقباًم أو اًمٜمدب ُمـ ظمّمقصّٞم٦م دون اًمٗمٕمؾ

 ذقمٞم٦م طمّج٦م ُمـ ويمؿ ،اًمؼماءة ص٤مًم٦م٠ميم ٦ماًمٕمٛمٚمٞمّ  إصقل إمم واًمرضمقع

 سمح٥ًم ّلزمتاًم ُمع وًمق واًمٓمرح ظمذإ طمٞم٨م ُمـ ُمْمٛمقهن٤م ذم ضيتٌٕمّ 

 اًمقاىمع.

 ُم٤م ذم اًمقاضم٥م اًمثقاب ٥مشمرشمّ  اعمذيمقرة اًمرواي٤مت ُم٘مت٣م نّ إ :وصم٤مًمثٝم٤م

 سمدًٓم٦م ي٘م٤مل ومٙمام ،ٟمدسمف روي إذا ُم٤م ذم اعمٜمدوب وصمقاب وضمقسمف روي إذا

 يٜمٌٖمل ومٙمذا ،اًمٜمدب قمغم ٟمدسمف روي ُم٤م ذم اعمٜمدوب صمقاب ٥مسمؽمشمّ  حلٙمؿا

 .وضمقسمف روي ُم٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم تفسمدًمٞمٚمٞمّ  اًم٘مقل

 :سمٕمْمٝمؿ هوردّ 

 قمغم اًمٕم٘م٤مب ٥مشمرشمّ  ذم هق امٟمّ إ واعمٜمدوب اًمقاضم٥م سملم اًمٗمرق نّ ٠مسم :ّوًٓ أ

                                                             

 . ذم اعمخٓمقـم٦م: اعمذيمقر.1
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 ُمـ أيمثر اعمٜمدوب قمغم ٥مؽمشمّ اعم يٙمقن ىمد إذ :اًمثقاب ُم٘مدار ذم ٓ اًمؽمك

 .1رّده وصمقاب ًّلمًمسم٤م آسمتداء صمقاب ذم ىمٞمؾ ُم٤م طم٥ًم اًمقاضم٥م

 ُمـ اعم٘م٤مم ذم اًمقاضم٥م صمقاب شمرشّم٥م زامِ تِ سم٤مًمْ  اًم٘مقل ذم ُم٤مٟمع ٓ فٟمّ إ :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ُمـ اعمٜمدوب صمقاب سمٜم٘مّم٤من ىمٚمٜم٤م نإو اعمذيمقرة اجلٝم٦م إمم ٟمٔمراً  اًمتٗمّْمؾ سم٤مب

 1.صٚمفأ ُمـ اًمقاضم٥م

 نقيٙم نأو ٓسمدّ  اًمقاطمد ٌمءاًم نّ أ سمدقمقى إّول ذم ؿمٙم٤ملاإل ويٛمٙمـ

 سمح٥ًم شم٤مسمع ُّم٤مإ ّٟمفٕ ،اؾمتح٤ٌمسمف شم٘مدير قمغم ُمٜمف أيمثر وضمقسمف شم٘مدير قمغم صمقاسمف

 إُمر قمغم اًم٤ٌمقمث٦م ًمٚمجٝم٤مت أو وقمدُمف دهشم٠ميمّ  طمٞم٨م ُمـ اًمٓمٚم٥م ًمٜمٗمس اعم٘مدار

 لوه واًمٕمّمٞم٤من ـم٤مقم٦ماإل ذم ٜمفقم اعمت٠مظمّرة ًمٚمجٝم٤مت أو واعمٗم٤مؾمد اعمّم٤مًمح ُمـ

 ظمذتأ إذا اًمقاطمدة هّٞم٦م٤ماعم ذم واعمٜمدوب اًمقاضم٥م ذم ختتٚمػ هه٤م٠مسم

 .وإضمزاء طئًمٚمنما ُمًتجٛمٕم٦م

 :ومقاوح إّول اُّم٤م

 سمٕمْمف ليٙمٗم ًمٚمقضمقب اعمقضم٥م اًمقصػ نّ ومأل ،اًمث٤مين واُّم٤م

ِٓ  شم٘مدير ومٕمغم اعمٗمًدة ٤موأُمّ  ذًمؽ ومٞمٝم٤م ٤مهرٔموم اعمّمٚمح٦م ُّم٤مأ ؾمتح٤ٌمبًمِّل   ٗم٤مءيمتِ ا

 .ي٘مّقَي٤م سمام يت٠ميّمد مل نإ ؾمتح٤ٌمبًمّل ْم٤مً أي ُمٜمٝم٤م ضمزء ليٙمٗم وطمده٤م ٤مِب

                                                             

 :وأيْم٤ًم ـمٌٕمتف احلجري٦م 475و  474ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 1

 .415ص

 .475ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 1



 اًمؼماءة أصؾ  ................................................................. 138

 يمٛمؾأو شمؿّ أ ًمقاضم٥ما ذم ـم٤مقم٦ماإل نّ ٕ :يمذًمؽ أيْم٤مً  ومٝمق ،اًمث٤مًم٨م ُّم٤مأو

 ومٞمف اعمقوقع ٓظمتّلف :اعمذيمقر اعمث٤مل ىمٌٞمؾ ُمـ ذًمؽ وًمٞمس اعمٜمدوب ُمـ

 أو احلًلم زي٤مرة صمقاب ُمثؾ صمقاب يمقن ىمٌٞمؾ ُمـ وٓ اًمقصػ سم٤مقمت٤ٌمر

 اعمقضم٥م هٜم٤مك ٦مِ ٞمَّ هِ ٤ماعم ٓظمتّلف اًمًّلم ردّ  ُمـ أيمثر ُمثّلً  اعمٜمدوب احل٩ّم 

 واجلٝم٤مت تٝم٤مسمقٕموص ـم٤مقم٦ماإل يمًٝمقًم٦م إُمر قمـ رةاعمت٠مظّم  اجلٝم٤مت ظمتّلفٓ

 اًمقاضم٥م ذم ختتٚمػ هه٤م٠مسم وهل ،واًمٕمّمٞم٤من ـم٤مقم٦ماإل ُمـ قمٜمف اعمت٘مّدُم٦م

 :وإضمزاء طئًمٚمنما ُمًتجٛمٕم٦م ظمذتأ إذا اًمقاطمدة هٞم٦م٤ماعم ذم واعمٜمدوب

 شمريمٝم٤م. ذم اعمٗمًدة ـُم أيمثر اعمٜمدوسم٦م هٞم٦م٤ماعم ُمّمٚمح٦م يمقن ُمٙم٤منإل

 تفٟمدسمٞمّ  يًتدقمٞمف ُم٤م قمغم زائداً  ُمراً أ ليًتدقم ٌمءاًم ومقضمقب ،وسم٤مجلٛمٚم٦م

 اًمقاضم٥م ذم احل٤مل وم٤مومؽمق ،وىمّٚمتف اًمثقاب يمثرة ٕمفٌيتّ  تلاًمّ  اجلٝم٤مت ُمـ

 طم٤مًمف. قمغم سم٤مق ال١موم٤مًمً ،اعم٘م٤مم ُمٜمف اًمذي اًمقاطمد ٌمءاًم ذم اعمٜمدوب

 ُمقضم٥م اًمتٗمّْمؾ سم٤مب ُمـ هٜم٤م اًمثقاب قمٓم٤مءإ يمقن اًمتزام نّ ٠مسم اًمث٤مين ذمو

 اؾمتح٘م٤مىم٤مً  أو ّلً شمٗمّْم  يمقٟمف ُمـ أقمؿّ  اًمثقاب قمٓم٤مءإ صؾأ قمغم اًمٙمّلم حلٛمؾ

 ؾمتح٤ٌمبآ قمغم طمٞمٜمئذٍ  اًمٙمّلم دًٓم٦م ًمٕمدم :ؾمتدٓلآ ٕصؾ هدم وهق

 ومرض سمٕمد اًمٕمرومٞم٦م سم٤مًمدًٓم٦م قمكاعمدّ  أصؾ صم٤ٌمتإ ذم يث٧ٌم نأ ّٓ إ ُمٓمٚم٘م٤مً  أيْم٤مً 

 وُمٜمع. ٟمٔمر حمّّل  ّلمه٤مويم إظمػم سم٤مًمقضمف أو أيْم٤مً  اًمثقاب شمٕمٛمٞمؿ

 قمغم اًمقاضم٥م صمقاب ٥مشمرشمّ  ُمـ ُم٤مٟمع ٓ فٟمّ ٠مسم :إّول دومع ٙمـٛموي

 ُم٤م أو اًمقاضم٥م اًمثقاب ٤مءرضم فسم شمٞم٤مناإل يم٤من إذا هٞم٦م٤ماعم ٤مداحّت  ُمع اعمٜمدوب

 سمح٥ًم إقمامل صمقاب شمٕملم ُمٜمع ُمٙم٤منإ ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م عم٤م ،اجلٝم٦م هذه ؿم٤مِبف
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 اًمٓم٤مري٦م. سم٤مجلٝم٤مت خيتٚمػ ٓ سمحٞم٨م اًمقاىمع

 قمٓم٤مءإ ٟمٗمس ذم ؾاًمتٗمّْم  همػم اًمثقاب راُم٘مد ذم ؾٗمّْم تاًم سم٠منّ  :واًمث٤مين

 إّول سمخّلف طم٘مٞم٘م٦م ضمراً أو صمقاسم٤مً  يمقٟمف قمدم إمم اًمث٤مين ُمرضمع نّ ٕ :اًمثقاب

 نّ ٢موم ،وسمدوٟمف اًم٘مٚمٞمؾ اًمٕمٛمؾ زاء٠مسم اًمٙمثػم اعم٤مل قمٓم٤مءإ طم٤مل سمٛمّلطمٔم٦م ئمٝمر يمام

 إّول. دون اًمث٤مين ٟمٗمل قمغم دٓلؾمتآ كوُمٌٜم دوٟمف وصمقاب ضمرأ إّول

 اًمٗم٤مؾمؼ ظمؼم ردّ  قمغم ٧مدًمّ  طمٞم٨م ٠مٌٜماًم ي٦مٔ ُمٕم٤مرو٦م ٤مهّن إ :اًم٤ًمدس

 إظم٤ٌمر ختّمٞمص ومٞمج٥م ،واطمد همػم إًمٞمف ذه٥م يمام ،ًمٚمخ٤مّص  اًمٕم٤ممّ  ُمٕم٤مرو٦م

 وم٤مًمؽمضمٞمح ،وضمف ُمـ قمٛمقُم٤مً  سمٞمٜمٝمام اًمٜم٦ًٌم ويمقن ذًمؽ ُمـ اعمٜمع ومرض وًمق ِب٤م

َ  تٝم٤موُمقاوم٘م ؾمٜمده٤م ًم٘مٓمٕمٞم٦م ي٦مًمم ـّ  اًمٕمٛمؾ طمرُم٦م ص٤مًم٦مِٕ  وهمػمه٤م. سم٤مًمٔم

 إظم٤ٌمر نّ إ» :إّول اًمقضمف شم٘مرير ذم صمراه ـم٤مب راينُّ حْ اًمٌَ  ُث دِّ حَ اعمُ  ىم٤مل

 يم٤من ؾمقاء اعمٕمّمقم قمـ سمٓمريؼ اًمقارد اًمٕمٛمؾ قمغم اًمثقاب ٥مشمرشمّ  قمغم ٧مدًمّ 

 ُمـ أم يم٤مٟم٧م اًمقاضم٤ٌمت ـُم ،ٓ أم ًمقاىمعا ظمؼمه ـم٤مسمؼ ،ٓ أم قمدًٓ  اعمخؼم

 انّ  ري٥م وٓ همػمه٤م أو سم٤مًمًٜمـ شمٕمّٚمؼ اًمٗم٤مؾمؼ ظمؼم ي٦مأ وُمقرد ٤متاعمًتحٌّ 

 .1شوضمف ُمـ ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٕمٛمقم ذًمؽ ُمـ ظمّص أ اًمٕمٛمقم هذا

 إظم٤ٌمر هذه اظمتّم٤مص :طم٤مصٚمف سمام صمراه ـم٤مب اعمحّ٘م٘ملم سمٕمض ٗمفووٕمّ 

 قمٚمٞمف يِمتٛمؾ ٓ ٤مِمّ  وًمٖمػمه ًمف ي٦مأ وقمٛمقم اًمثقاب ٥مشمرشمّ  قمغم اعمِمتٛمؾ سم٤مخلؼم
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 ٥مسمؽمشمّ  وم٤مؾمؼ أظمؼم وًمق ؟يمٞمػ ٦مٝماجل شمٚمؽ ُمـ ٤ٌمرإظم ُمـ أظمّص  ومٝمل

 قمغم اًمثقاب ٥مشمرشمّ  ي٘متض ٓ اًمتل إُمقر ُمـ ذًمؽ وهمػم قمٛمؾ قمغم قم٘م٤مب

 1سم٘مٌقًمف. إظم٤ٌمر هذه ذم ؿمٕم٤مرإ وٓ ىمٓمٕم٤مً  ي٦مأ ذم ُمٜمدرضم٤مً  يم٤من ،اًمٕمٛمؾ

ِٓ  ًمٚمدًٓم٦م إظم٤ٌمر شمٕمٛمٞمؿ سمٕمد ذيمره ُم٤م شمّمحٞمح ويٛمٙمـ  ٦مٞمَّ زاُمِ تِ ًمْ ا

 اًمًٜمـ دًّم٦مأ ذم اًمت٤ًمُمح ىمقِلؿ ُم٘مت٣م فم٤مهر هق يمام واًمؽموك وإومٕم٤مل

 ـ اًمتزاُم٤مً  أو ُمٓم٤مسم٘م٦م ـ شمرك أو ومٕمؾ رضمح٤من قمغم دّل  ُم٤م يمّؾ  نّ إ ُمٓمٚم٘م٤مً  واًمٙمراه٦م

 طمدأ قمغم إظم٤ٌمر ُمـ ُم٤مدّل  يمّؾ  ومٞمِمٛمؾ ،اًمتزاُم٤مً  وًمق اًمثقاب قمغم دّل  وم٘مد

 أيْم٤مً  ًمدًٓمتف اعمٕمؽمض اعمحّ٘مؼ سمف ؾُمثّ  ُم٤م طمّتك ٦مىمتْم٤مئٞمّ آ إرسمٕم٦م إطمٙم٤مم

 وهمػمه٤م. اًم٘مرسم٦م ٦مٟمٞمّ  سمنمط وًمق قمٚمٞمف اًمثقاب ٥موشمرشمّ  شمريمف رضمح٤من قمغم

 ي٦مأ حت٧م قمـ فُ ظمراضُم إ ومٞمٛمٙمـ ،سم٤مطم٦مًمإل اعمث٧ٌم أو ِل٤م اًمٜم٤مذم اخلؼم ُّم٤مأو

 وًمق ًمألصؾ اعمخ٤مًمػ اخلؼم ذم ّح ِّم يَ  امٟمّ إ سم٤مًمتٌلّم  إُمر نّ أ سم٤مقمت٤ٌمر أيْم٤مً 

 سم٤مطم٦مإلا قمغم اًمداّل  اخلؼم اقمد ُم٤م ظمراجإ نّ أ قمغم اًمنميٗم٦م ي٦مأ شمٕمٚمٞمؾ سمْمٛمٞمٛم٦م

 ذم ٟمقىمش ومٚمق ،ًمٗمٔم٤مً  اًمنميٗم٦مُ  ٦مُ يأ فُ ٚمُ ٛمَّ حْ تَ شمَ  ٓ ٤مِمّ  ي٦مأ حت٧م قمـ احلٙمؿ ٟمٗملو

 ُمٙم٤منإ قمدم إمم ٟمٔمراً  اعمٓمٚمؼ اًمٕمٛمقم سمٛمٜمزًم٦م يم٤من ي٦مأ حت٧م قمـ ظمروضمف

 ٟم٘مؾ مل نإ ٦ماًمقوٕمٞمّ  إطمٙم٤مم قمغم دّل  ُم٤م ذم اًمٙمّلم ئمٝمر وُمٜمف :اًمتخّمٞمص

 طمّتك سم٤مًمٕمٛمؾ ِل٤م رسمط ومّل ّٓ إو أيْم٤مً  ِل٤م ُمّلزُم٦م وم٤مهّن٤م ،ٙمٚمٞمٗمّٞم٦ماًمت إمم سمرضمققمٝم٤م

 .اقمت٤ٌمره ذم ؿيتٙمٚمّ 
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 إًمٞمف ذه٥م سمام سم٤مطم٦مًمإل اعمث٧ٌم أو ًمٚمحٙمؿ ذم٤مٜماًم اخلؼم ظمراجإ ويٛمٙمـ

 ومٛمدًمقل وطمٞمٜمئذٍ  ،رأؾم٤مً  واقمت٤ٌمره طمّجٞمتف قمدم ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض

 وُمدًمقل حٙمؿًمٚم اعمث٧ٌم اخلؼم ذم اًمرضمح٤من صم٤ٌمتإ ذم اخلؼم ىمٌقل إظم٤ٌمر

 .وم٤مؾم٘م٤مً  يم٤من إذا رّده ي٦مأ

 ٤مً ٘مُمٓمٚم اخلؼم ردّ  يمقن ضمٝم٦م ُمـ وضمف ُمـ قمٛمقُم٤مً  اًمٜم٦ًٌم يمقن ودقمقى

 صم٤ٌمتإ ُمع أو ،طوم٘م اًمرضمح٤من صم٤ٌمتإ ذم سمف اًمٕمٛمؾ ُم٘م٤مسمؾ ذم ُمدًمقًمف سم٤مقمت٤ٌمر

 ذم فم٤مهراً  يم٤من نإو سمٕمْمف أو ُمدًمقًمف مجٞمع ردّ  ُمـ أقمؿّ  وم٤مًمردّ  ،وهمػمه اًمٕم٘م٤مب

 قمتٜم٤مءاإل قمدم قمـ قم٤ٌمرة اًمردّ  نّ ٠مسم دومٕمٝم٤م يٛمٙمـ :رفاًمتٕم٤م قمدم قمٜمد ـمّلقاإل

 اًمٙمّلم ُمدًمقل سمجٛمٞمع قمتٜم٤مءآ ُم٘م٤مسمؾ ذم واطمد ُمٗمٝمقم ومٝمق ،رأؾم٤مً  هسمخؼم

 ِلذه ُمثّلً  اًمرضمح٤من همػم ذم سمف قمتٜم٤مءاإل قمدم قمغم اًمردّ  ومحٛمؾ ،وسمٕمْمف

 ر ؿمٌفأ إظم٤ٌمر
ٍ
 فم٤مهر ظمّلف اًمقضمف هذا نّ أ قمغم سم٤مًمتخّمٞمص ٓ سم٤معمج٤مز ء

 .هذا ومت٠مُّمؾ يمقراعمذ قمؽماضآ

 ،أيْم٤مً  اعمذيمقر اًمتقضمٞمف ومرض سمٕمد وضمف ُمـ قمٛمقم اًمٜم٦ًٌم نّ إ واًمتح٘مٞمؼ

 فمٝمرأ إّول ذم ٝم٤مًمٕمٚمّ  سمؾ ،يمّلمه٤م وإطمٙم٤مم ًمٚمٛمقوققم٤مت ي٦مأ ًمِمٛمقل

 سمٚمقغ ذم يم٤مًمقاردة ،إطمٙم٤مم ظمّمقص ذم سيح هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م وإظم٤ٌمر

 .ّل اًمٜمٌ قمـ اًمثقاب

 ًمٌٚمقغ إّول ؿمٛمقل رضوم وًمق ظمتّم٤مصآ ذم فم٤مهر هق ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

 ذم يمٗم٤مي٦م اعمقوققم٤مت أظم٤ٌمر ُمـ همػمه ظمروج ذم يم٤من، قمٜمف اعمقوقع

 :سمقضمقه قمٜمف ضم٤مسمقاأو :وضمف ُمـ قمٛمقُم٤مً  اًمٜم٦ًٌم يمقن
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٧ٌّم دون ُمـ اًمٕمٛمؾ ضمقاز قمدم هق ي٦مأ ُمدًمقل نّ إ :إّول  واًمٕمٛمؾ شمث

ٌّت٤مً  ذًمؽ ومٞمٙمقن ،ِب٤م اًمٕمٛمؾ سمجقاز اعمٕمتؼمة ًمقرود ؽذًميم ًمٞمس هٜم٤م  ومٞمف شمث

 1.سمٕمده سمف ٛمّلً وقم

 ُم٤م دون اخلؼم أو خؼماعم طم٤مل قمـ اًمتٌلّم  هق ،اًمتٌلّم  ُمـ اًمٔم٤مهر نّ إ :وومٞمف

 .ذيمر

 ذم اًمٗم٤مؾمؼ سمخؼم اًمٕمٛمؾ ضمقاز ذم وحوأ إظم٤ٌمر هذه دًٓم٦م نّ إ :اًمث٤مين

 اًمٙمذب شم٘مدير قمغم ومٞمٝم٤م احلٙمؿ ضمراءإ سمٛمّلطمٔم٦م امٞمَّ ؾِم  ،اعمٜمع قمغم ي٦مأ دًٓم٦م

 ًمٗم٤مظأ ؾمٞم٤مق ذم اعمٓمٚمؼ وىمقع سم٤مقمت٤ٌمر ذًمؽ ري٘مرّ  وىمد 1قمٚمٞمٝم٤م ومٞم٘مدم ،ْم٤مً أي

 ُمـ ىمقىأ ًمٚمٗم٤مؾمؼ ؿمٛمقًمف ومٞمٙمقن ،اعمٓمٚمؼ إمم اًمٕمٛمقم يومٞمن ،اًمٕمٛمقم

 ةداأ زٞمّ طَم  ذم وىمققمف سمف ؾمٞم٤مىمف ذم وىمققمف ًمٕمدم ًمٚمثقاب ي٦مأ ـمّلقإ ؿمٛمقل

 مه٤مل.اإل

 سمٞمٜمٝمام اًمتٕم٤مرض قمدم ُمـ صمراه ـم٤مب 3اعمحّ٘م٘ملم سمٕمض ذيمره ُم٤م :اًمث٤مًم٨م

 سمٚمٖمٜم٤م سمام شمٞم٤مناإل ُمٜم٤ّم ـمٚم٥م اًمِم٤مرع نّ أ إظم٤ٌمر ُمدًمقل نّ إ ٦مسمٞم٤مٟم وحمّّمؾ ،رأؾم٤مً 

 ٥مًمؽمشمّ  ؾم٥ٌم اًمثقاب ومٌٚمقغ ،يم٤مذسم٤مً  يم٤من نإو قمٚمٞمف ٌفسمؽمشمّ  وطمٙمؿ صمقاب ومٞمف

 هق يمام ًمف وُمٌلّم  اًمقاىمع ذم طمّمقًمف قمـ يم٤مؿمػ ٓ ورضمح٤مٟمف قمٚمٞمف اًمثقاب

                                                             

 .476ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 1

 .ٟمٗمس اعمّمدر. 1

 صٗمٝم٤مين.د شم٘مل اًمرازي اًمٜمجٗمل اإل. هق اًمِمٞمخ حمٛمّ 3



 143  . اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ذم دوران طمٙمؿ اًمٗمٕمؾ سملم اًمقضمقب وهمػم احلرُم٦م ُمـ إطمٙم٤مم  

 ٓ ًمٚمٛمقوقع ؾحمّّم  ومٝمق ،اًمٗم٤مؾمؼ ظمؼم قمغم آقمتامد ًمٞمٙمقن اًمدًمٞمؾ ن٠مؿم

 1.فًم ُمث٧ٌم

 ومٕمؾ يمّؾ  اؾمتح٤ٌمب نّ أ ُمـ 1ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره ُم٤م ذًمؽ ويِمٙمؾ

 ذم اًمْمٕمٞمػ اخلؼم طمجّٞم٦م قمـ ظمرىأ قم٤ٌمرة وٕمٞمػ ظمؼم اؾمتح٤ٌمسمف قمغم دّل 

 ي٘م٤مل ن٠مسم اًمّمحٞمح اخلؼم ٞم٦مطمجّ  ذم اًمتٕمٌػم هذا ُمثؾ وُيقز ،٤متاعمًتحٌّ 

 واؾمتح٤ٌمب وضمقسمف قمغم اًمّمحٞمح اخلؼم دّل  ومٕمؾ يمّؾ  وضمقب ذم ومٞمف مّلاًمٙم

 وإطمٙم٤مم سم٤مطم٦مواإل ٦مهواًمٙمرا احلرُم٦م ويمذا اؾمتح٤ٌمسمف قمغم اخلؼم ّل ُم٤مد يمّؾ 

 اخلؼم ٞم٦مطمجّ  قمغم قااؾمتدًمّ  يمام ،٦مُمًت٘مٚمّ  طمٙم٤مُم٤مً أ يمقهن٤م قمغم سمٜم٤مء ،٦ماًمقوٕمٞمّ 

 .وهٙمذا اًمير ُمٔمٜم٦ّم سمقضمقسمف ظمؼمأ اًمذي اًمٗمٕمؾ شمرك ذم نّ ٠مسم اًمقاطمد

 وحيرم سمقضمقسمف ظمؼمأ ومٕمؾ يمّؾ  قم٘مّلً  ُي٥م فٟمّ أ إمم يرضمع هذا وطم٤مصؾ

 ٓ سم٤مخلؼم اًمٕمٛمؾ وضمقب ّدًم٦مأ ؾم٤مئر ذم شم٠مُّمٚم٧م إذا سمؾ ،سمحرُمتف ظمؼمأ ومٕمؾ يمّؾ 

 وٓ عمقوققم٤مهت٤م اخلؼم عمدًمقل اعمٓم٤مسم٘م٦م اًمٔم٤مهري٦م إطمٙم٤مم ٟمِم٤مءإ ّٓ إ دمده٤م

 ذم اًمٕم٤مدل شمّمديؼ ذم اعمراد وم٤منّ  ،هذا ّٓ إ ٌٕم٤موُمتّ  ٦مطمجّ  اخلؼم جلٕمؾ ؾحمّّم 

 سمؾ ،ٌٕم٤مً ُمتّ  ويمقٟمف فصدىم قمغم اًم٘مٚم٥م قم٘مد ًمٞمس سمخؼمه اًمٕمٛمؾ أو خيؼمه]ُم٤م[ 

 اعمٕمٜمك وهذا خلؼما ُمدًمقل قمغم وؾمٙمٜم٤مشمف طمريم٤مشمف قمٜملأ ،قمٛمٚمف ػاعمٙمٚمّ  شمٓمٌٞمؼ
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 1آؾمتح٤ٌمب. إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمْمٕمٞمػ اخلؼم ذم جمٕمقل سمٜمٗمًف

 يم٤مًمٕمدم صدىمف اطمتامل ضمٕمؾ اًمٗم٤مؾمؼ ظمؼم ـمرح ُمٕمٜمك نّ أ إمم ُمْم٤موم٤مً 

 ًمق ِلذاو يم٤مًمٕمدم ضمٕمٚمف وقمدم صدىمف لسم٤مطمتام قمتٜم٤مءآ إظم٤ٌمر هذه وفم٤مهر

 ظمؼم ـمرح دًّم٦مأ ًمٙم٤مٟم٧م ،اًمقضمقب قمغم اًمداّل  اًمٗم٤مؾمؼ ظمؼم ذم هذا ٟمٔمػم وىمع

 .داً ضمٞمّ  ومت٠مُّمؾ ،ىمٓمٕم٤مً  ًمف ُمٕم٤مرو٦م اًمٗم٤مؾمؼ

 شمٕمٚمٞمٚمٝم٤م سمِمٝم٤مدة اًمنميٗم٦م ي٦مأ نّ أ ُمـ إؾم٤مـملم سمٕمض ذيمره ُم٤م :اًمراسمع

 ذم ُمٗم٘مقد دًمٞمؾ ُمـ قمٜمٝم٤م ياًمتٕمدّ  ذم ومّلسمدّ  ،واًمتحريؿ سم٤مًمقضمقب ٦مخمتّّم 

 1.اعم٘م٤مم

 اًمقضمقب ذم اًمقاىمع وخم٤مًمٗم٦م اًمٜمدم ذم اًمقىمقع ظمقف وم٤منّ  :ٟمٔمر وومٞمف

 يٜمٌٖمل ٓ ُم٤م قمغم اًمٌٜم٤مء قمغم واًمٜمدم ًمتزاُمٞم٦مآ اعمخ٤مًمٗم٦م هق يم٤من نإ واًمتحريؿ

 قمغم يم٤مًمٌٜم٤مء آؾمتح٤ٌمب قمغم اًمٌٜم٤مء نّ ٕ ،أيْم٤مً  هٜم٤م صم٤مسم٧م ومٝمق ،قمٚمٞمف اًمٌٜم٤مء

 .اًمقضمقب

 ُمثّلً  ُم٤مً حمرّ  سمقضمقسمف ظمؼمأ ُم٤م ًمٙمقن اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م هق يم٤من نإو

 هق يمام أيْم٤مً  اًمتحريؿ عمحتٛمؾ قمكاعمدّ  ًمِمٛمقل ٜم٤مه ضم٤مر ومٝمق ،وسم٤مًمٕمٙمس

 .سم٤مٕظم٤ٌمر قمكاعمدّ  صمٌقت قمغم ءسمٜم٤م فم٤مهراً  خمت٤مره
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 قمكاعمدّ  سم٠مصؾ ًمف دظمؾ ومّل اًمٗمرع ذًمؽ ذم يمّلم هذا نّ إ ي٘م٤مل نأ ّٓ إ

 قمغم اًمقارد اخلؼم سمٖمػم ي٦مأ ختّمٞمص ُمراده ويم٤من همػمه ذم اًمتٕم٤مرض رشمٗم٤معٓ

 ،ًمٚمؽمك ٓ ًمٚمٕمٛمؾ ُمقاوم٘م٤مً  طمٞمٜمئذ اًمتٕمٚمٞمؾ ًمٙمقن اًمٕمٛمؾ ُم٘م٤مم ذم آطمتٞم٤مط ٌؼـم

 .ومتدسّمر

 ٤مِمّ  ُم٦ماعمت٘مدّ  ي٦مأ وهمػم ةاعمذيمقر إظم٤ٌمر سملم اًمتٕم٤مرض ري٘مرّ  امرسمّ  فٟمّ إ صمؿّ 

 ٜم٤مه.سمٞمّ  ُم٤م سمٕمد ـم٤مًم٦ماإل إمم حمت٤مج همػم ومٞمف واحل٤مل اًمٗم٤مؾمؼ ـمرح قمغم دّل 

ـّ  ومٞمف ٗمكيٙمت ومّل صقًمٞم٦مأ ٦مَ ًمَ ٠ماعمً نّ إ :اًم٤ًمسمع  1.سم٤مًمٔم

ـّ  وم٤منّ  ،ذًمؽ ُمـ اعمٜمع :وضمقاسمف  ٓ همػمه نّ أ يمام ومٞمٝمام ٦مطمجّ  اعمٕمتؼم اًمٔم

 حمّٚمف. ذم رىمرّ  يمام ومٞمٝمام يٕمتؼم

 صم٤ٌمتإ قمغم قمكدّ اعم يمقن ًمٕمدم صقًمٞم٦مً أ ٦مِ ًمَ ٠مًاعم يمقن سمٛمٜمع قمٜمف ُي٤مب وىمد

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام اًمثقاب ومٞمف سمٚمغ اًمذي اًمٗمٕمؾ اؾمتح٤ٌمب ؾسم ،ؼماخل ٞم٦مطمجّ 

 ُم٤م قمغم اًمتحٚمٞمؾ قمٜمد ٞم٦ماحلجّ  إمم رضمققمف ُمـ ؾمٌؼ ٤معمِ  :ّوًٓ أ :ٟمٔمر وومٞمف

 ُمّر.

 ُم٤ًمئؾ ُمـ يمقهن٤م ذم ٦ماًمٕمٛمٚمٞمّ  إصقل طم٤مل ذًمؽ قمغم ٤مًمفطم ن٠مسم :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ٕصقل.ا

 ومٞمف. اًمٙمّلم ؾمٌؼ وىمد آطمتٞم٤مط ىم٤مقمدة :اًمث٤مًم٨م اًمقضمف

 فم٤مهرهؿ هق يمام اًمنمقمل ؾمتح٤ٌمبآ 1صم٤ٌمت٢مسم ٗملشم ٓ ٤مهّن إ :وومٞمف
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 .ومتدسّمر

 ضمٝم٦م ُمـ ذقم٤مً  اًمٗمٕمؾ سم٤مؾمتح٤ٌمب احلٙمؿ نّ أ فيمٚمّ  ىمّررٟم٤م ِم٤ّم ومتحّّمؾ

 رضم٤مء سمف شمٞم٤مناإل طمًـ ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم ظمّمقص٤مً  ؿمٙم٤ملاإل هم٤مي٦م ذم اًمْمٕمٞمػ اخلؼم

 نأ ّٓ إ اًمٚمٝمؿّ  ،سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام قمٚمٞمف إظم٤ٌمر شمٜمزيؾ واطمتامل قم٘مّلً  ًمٚمٛمٓمٚمقسمٞم٦م

 ٥مشمرشمّ  ذم ًمٚمثقاب رضم٤مء اًمٗمٕمؾ ًمٙمقن دة٘مٞمّ عما همػم إظم٤ٌمر فمٝمقر يّدقمك

 قمغم اعمٓمٚمقسمٞم٦م عمحتٛمؾ اًمِم٤مرع ـمٚم٥م قمغم ومتدّل  ،اًمٕمٛمؾ ٟمٗمس قمغم اًمثقاب

 ذياًمّ  ؾمتح٤ٌمبآ ُمقاوم٘م٦م زاء٠مسم سمف خؼماعم اًمثقاب هذا ومٞمٙمقن ،اخل٤مّص  اًمقضمف

 ًمٚمٗمٕمؾ اًمٌٚمقغ فؾمٌٌٞمت قمغم ٤مءاًمٗم دًٓم٦م ُمـ ويٛمٜمع اًمثقاب سمٌٞم٤من قمٜمف يمِمػ

 اعمًجد إمم وم٤ٌمدر إذان ؾمٛمع ُمـ» ىمقًمف ٟمحق قمغم قم٤مـمٗم٦م سمجٕمٚمٝم٤م ومٞمف وشم٠مصمػمه

 ومت٠مُّمؾ ،سم٤مًمت٤ًمُمح اًم٘م٤مئٚملم إصح٤مب ٗمٝمؿسم ذًمؽ وي١مّيد شيمذاو يمذا يم٤من

 .اً ضمٞمد
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 هق اًمقضمقب ذم هق امٟمّ إ ُم٦ماعمت٘مدّ  ٦مِ ًمَ ٠ماعمً ذم اًمٙمّلم حمّؾ  نّ إ اًمث٤مين اًمتٜمٌٞمف

 يم٤من وؾمقاء ٤مً يّ ختٞمػم أو شمٕمٞمٞمٜمٞم٤مً  يم٤من ؾمقاء ـ اعمًت٘مّؾ  اًمٜمٗمز اًمقضمقب اطمتامل

 ذم ؿمّؽ  إذا يمام ،رأؾم٤مً  اًمتٙمٚمٞمػ ؼحت٘مّ  صؾأ ذم اًمِمّؽ  وىمع إذا ـ ٤مً يمٗم٤ميٞمّ  أو ٤مً قمٞمٜمٞمّ 

 قمٜمد اًمٜم٤ّمس ُمقالأ طمٗمظ وضمقب ذم أو ٕؾم٤ٌمبا ًمٌٕمض ٤مرةاًمٙمٗمّ  وضمقب

 ومٞمف اجلري٤من 1ومرق قمدم وم٤مًمٔم٤مهر ،اًمٙمٗم٤مي٦م ؾمٌٞمؾ قمغم ص٤مطمٌف طمْمقر قمدم

  سمٗمٕمٚمف فؾم٘مقـم ذم ؿمّؽ  إذا ظمرسم٤مٔ اًمتٙمٚمٞمػ ؾم٘مقط وهق ٓزُمف وذم

 اًمٙمكّم  سملم شمرّددهو اًمتٙمٚمٞمػ وطمدة إمم ٟمٔمراً  إّول ذم واؾمتِمٙمؾ

 اًمقضمقب. ـاعمتٞم٘مّ  اًمٗمرد ذًمؽ ؾم٘مقط قمدم ص٤مًم٦مأ ضمراءإ هٜم٤م ومتٕملّم  ،واًمٗمرد

 إمم ًمرضمقعا شمٕمٞملم نّ ٠مَ سم فم٤مهراً  ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض قمٚمٞمف واقمؽمض

 ضمراءإ ُمـ اًمنمط ذم اًمِمّؽ  ُم٠ًمًم٦م ذم اظمت٤مره عم٤م ُمٜم٤مىمض اًمً٘مقط قمدم ص٤مًم٦مأ

 ذم اًمِمّؽ  إمم يرضمع واًمٗمرد اًمٙمكّم  سملم اًمقاضم٥م دشمردّ  ٤منّ وم :اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ
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 ومٙمٞمػ ،قمٜمده اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ ىجمر وهق وقمدُمف ٦مسم٤مخلّمقصٞمّ  اًمٙمكّم  اؿمؽماط

 ؟!اًمً٘مقط قمدم ص٤مًم٦مأ سمتٕمٞملم طمٙمؿ

 اًمذي اًمٕم٘مكم اًمتخٞمػم ذم ًمٞمس يمّلُمف ُمٗمروض نّ ٠مسم قمٜمف اجلقاب ويٛمٙمـ

 ٦ماخلّمقصٞمّ  اقمت٤ٌمر ذم ؿمّؽ  إذا سمام ظمتّم٤مصفٓ :اًمنمـمٞم٦م ذم اًمِمّؽ  إمم يرضمع

 سمؾ ،ذًمؽ ًمٞمس ومٞمف ـٟمح وُم٤م اجلٛمٚم٦م ذم سمقضمقِب٤م اًمٕمٚمؿ ومرض سمٕمد ٦مهٞمّ ٤ماعم ذم

 ر وضمقب قمٚمؿ ًمق ُم٤م ذم اًمٙمّلم هق
ٍ
 ر وضمقب ذم وؿمّؽ  اجلٛمٚم٦م ذم ء

ٍ
 ظمرآ ء

 سمٞمٜمٝمام واًمٗمرق :وقمدُمف سمٞمٜمٝمام ُمِمؽمك ىمدر ًمقضمقد ،اًمتخٞمػم ؾمٌٞمؾ قمغم أيْم٤مً 

 اًمقضمقب ُمٕمٚمقم إّول ذم ًمألُمر ضُمٕمرو إُمريـ سملم اعمِمؽمك اًم٘مدر نّ أ

 قمروض يٕمٚمؿ مل اًمث٤مين ورم ،ـمّلىمفإو اؿمؽماـمف ذم هق امٟمّ إ اًمِمّؽ و ،ٞمّلً ّمشمٗم

 اعمٕمٚمقم اًمٗمرد وضمقب قمٚمؿ نإو هق هق طمٞم٨م ُمـ سمقضمقسمف قمٚمؿ وٓ ًمف إُمر

 ُمـ احلٙمؿ ذم طمٞمٜمئذ ومّلسمدّ  ،ُمٜمف اعمِمؽمك اًم٘مدر اٟمتزاع ُمٙمـأو اًمقضمقب

 ًمألُمر ُمٕمروو٤مً  هق هق طمٞم٨م ُمـ اعمِمؽمك اًمٙمكّم  يم٤من ن٢موم ،اًمٕمٜمقان ُمّلطمٔم٦م

 ر سمنمط ُّم٤مإ ىمٓمٕم٤مً 
ٍ
 نإو اعمٕمرووم٦م ًم٦مِ ٠ماعمً ذم ومٞمف اًمٙمّلم يم٤من سمنمـمف ٓ أو ء

 اعمٕمٚمقم ّٟمامإو قمٜمقاٟمف طمٞم٨م ُمـ اًمقضمقب ُمٕمٚمقم همػم اعمِمؽمك اًم٘مدر يم٤من

 ر وضمقب
ٍ
 ًمألُمر ُمٚمحقفم٤مً  صدىمف يمقن يٕمٚمؿ نأ همػم ُمـ قمٚمٞمف يّمدق ء

 هذا ـُم وًمٕمّؾ  ،هٜم٤م قمٜمف ٌحقثاعم ومٝمق ـ سمف إُمر شمٕمّٚمؼ قمـ ومْمّلً ـ  صّلً أ

 سمقضمقب اًمٕمٚمؿ ومرض ُمع ختٞمػماً  اجلٛمٕم٦م وضمقب ذم اًمِمّؽ  صقرة اًم٘مٌٞمؾ

 ٝمؿ.وموم٤م اجلٛمٚم٦م ذم اًمٔمٝمر

 ًمٕم٘مكما اًمتخٞمػم ذم اًمٕمدم ص٤مًم٦مأ ضمري٤من قمدم ذم ؿمٙم٤ملإ ومّل ،وسم٤مجلٛمٚم٦م
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 ًمٞمس فوم٤مٟمّ  ،اعمِمٙمقك اًمٗمرد إمم ٦مسم٤مًمٜمًٌ رأؾم٤مً  اًمنمط ذم اًمِمّؽ  إمم اًمراضمع

 وضمقِب٤م اعمٕمٚمقم وٛمٜمٝم٤م ذم اعمقضمقدة هٞم٦م٤ماعم هق اًمقاضم٥م امٟمّ إو طم٘مٞم٘م٦م واضم٤ٌمً 

 سمنمط ٓ أو اعمحتٛمٚم٦م اخلّمقصٞم٦م سمنمط ره٤م٤ماقمتٌ لقمٜمأ ،قمت٤ٌمريـاإل طمد٠مسم

 ر
ٍ
 .حمّٚمٝم٤م ذم شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ي٠ميت وضمف ؿمؽماطآ قمدم ص٤مًم٦مأ ضمري٤من ورم ،ء

 اعمِمٙمقك اًمٗمرد ذم جلري٤منا قمدم أيْم٤مً  وم٤مًمٔم٤مهر ،ُم٦ماعمت٘مدّ  اًمّمقرة وأُّم٤م

 قمدم ص٤مًم٦مأو هق طمٞم٨م ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمرد وضمقب قمدم نّ أ ]ُمـ[ ؾمٌؼ عم٤م

 ،اعم٘م٤مسمؾ اًمٓمرف وضمقب قمدم ص٤مًم٦م٠مسم ُمٕم٤مرض اعمِمؽمك اًم٘مدر وضمقب

 ٘مفُمتٕمٚمّ  ذم واًمِمّؽ  اًمقضمقب حّت٤مدٓ سم٤مٕصؾ ًمٚمح٤مدث شمٕمٞملم إصؾ ضمراء٢موم

 .٤مسم٘مفؾم سمخّلف أيْم٤مً  هٜم٤م اخلّمقصٞم٦م رومع ذم ُيري ومّل ،احل٘مٞم٘مل

 اًم٘مقل قمغم ِمٙمقكعما ذم ضم٤مري٦م اًمٕمدم ص٤مًم٦م٠موم إظمػمة اًمّمقرة وأُّم٤م

 ومٞمف ُمِمٙمقك ذقمّل  طمٙمؿ ّٕٟمف :اًمتخٞمػمي اًمقاضم٥م ذم اًمٓمروملم يمّل سمقضمقب

 اًمتٙمٚمٞمػ وطمدة إمم ٟمٔمراً  ؿمٙم٤ملإ قمـ خيٚمق ومّل ظمرأ اًم٘مقل قمغم ٤مأُمّ  اسمتداء،

 .اعمخػّم  أو اعمٕملّم  اًمقاطمد فٟمّ أ ُمـ ف٘مُمتٕمٚمّ  ذم اًمِمّؽ  إمم ومػمضمع ،طمٞمٜمئذٍ 

 اًمتٙمٚمٞمػ ؾم٘مقط قمدم ص٤مًم٦مأ ضمري٤من ذم ؿمٙم٤ملإ ومّل طم٤مل يمّؾ  وقمغم

 ص٤مًم٦مأ سمحٙمقُم٦م ٟم٘مؾ مل ًمق ُمٕم٤مً  اًمّمقرشملم ذم ؾم٘مقـمف ذم ؿمّؽ  إذا سمٗمٕمٚمف ظمرسم٤مٔ

 يمقٟمف ذم وؿمّؽ  سمف اًمتٙمٚمٞمػ ؾم٘مقط قمٚمؿ وًمق ،قمٚمٞمٝم٤م اًمتٕمٞملم يمٚمٗم٦م قمـ اًمؼماءة

 اًمٓمٚم٥م. ٟمٗمس ذم ٕمدماًم ص٤مًم٦مأ ىرجم اٟمحٍم اًمتخٞمػم قمغم واضم٤ٌمً  أو ً٘مٓم٤مً ُم

 ذًمؽ ًمتٕمّذر سم٤مًمٗمرض اًمقضمقب شمٕملّم  يقضم٥م ُم٤م يٕمرض مل إذا فيمٚمّ  هذا

 لاًمتٕمٞمٞمٜم اًمقضمقب قمـ اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ ضمرى ّٓ إو ،اًمقضمقب اعمٕمٚمقم اًمٓمرف
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 اظمتّم٤مص واًمٔم٤مهر ،1إؾم٤مـملم سمٕمض ّسح ُم٤م قمغم اًمّمقرشملم يمّل ذم

 نّ أ يمام ،ؿمٙم٤ملإ ٗمٞمفوم ّٓ إو اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  سمٕمد اًمتٕمّذر قمرض إذا ُم٤م سمٖمػم ُمراده

 صؾأ ذم اًمتٕمٞملم قمـ اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ سمجري٤من ىمٚمٜم٤م ًمق ظمٗم٤مء ُمـ خيٚمق ٓ صٚمفأ

 .ومتدسّمر ضمٝمتٝم٤م ُمـ سم٤مًمتخٞمػم وطمٙمٛمٜم٤م احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م

 قمغم تاممئاإل وضمقب ذم اًمِمّؽ  ٦مُ ًمَ ٠مُمً ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم عُ رَّ ٗمَ تَ شمَ  امرسمّ  فٟمّ إ صمؿّ 

 يتاممآ نّ أ إمم ًم٦مِ ٠ماعمً رضمقع قمغم سمٜم٤مء ،ٝم٤مٛموشمٕمٚمّ  ةءاًم٘مرا قمـ قمجز ُمـ

 وضمقسمف ومٞمدومع ،ةءاًم٘مرا ُمع اًمّّمّلة وسملم سمٞمٜمف ػّم خم واضم٥م أو ُمً٘مط ُمًتح٥م

 .سم٤مٕصؾ

 ُمـ ومرد اجلامقم٦م ةَ صّل نّ ٠مسم ؾم٤مـملمإ سمٕمض اًمتٛمثٞمؾ هذا وردّ 

 ُمـ ؾمتح٤ٌمبسم٤مٓ ّم٤مومٝم٤مواشمّ  ،حم٤مًم٦م ٓ سم٤مًمقضمقب َػ َّم تَّ تومَ  اًمقاضم٦ٌم اِت قٚمَ اًمّمَّ 

 ُمـ اعمٙمّٚمػ ـمتٙمّ  إذا سمام ومٞمختّص  ،اًمتخٞمػمّي  قاضم٥ماًم ومرادإ ومْمؾأ سم٤مب

 ُمٜمع يٛمٙمـ ُمٜمٗمرداً  اًمّّمّلة قمـ ظمرآ ُم٤مٟمع ُمٜمٕمف إذا يمام ،شمٕملّم  قمجز وم٢مذا ،همػمه

 ةءىمرا ّلسم ُمٜمٗمرداً  اًمّّمّلة ُمـ ـُمتٛمٙمّ  فوم٤مٟمّ  ،ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ذم اًمٕمجز ؼحت٘مّ 

 ممإ حيت٤مج ً٘مٓملماعم طمدأ ومتٕملّم  ،يتاممسم٤مٓ يمً٘مقـمٝم٤م سم٤مًمتٕمّذر قمٜمف ًمً٘مقـمٝم٤م

 1.دًمٞمؾ

 ًمً٘مقـمٝم٤م ؾم٤ٌٌمً  ةءاًم٘مرا رشمٕمذّ  يمقن قمغم ًم٦مِ ٠ماعمً اسمتٜم٤مء اًمٙمّلم هذا وفم٤مهر
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 اعم٠ًمًم٦م طمٙمؿ ذم وم٤معمرضمع ،ظمتٞم٤مرّي آ اًمّّمّلة ُمٓمٚمؼ شمٕمّذر سمنمط أو ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ُمـ وهمػمه ُمٜمٝم٤م حيًـ سمام يمتٗم٤مءواإل سم٤مًمتٕمّذر اًمً٘مقط قمغم اًمداّل  اًمدًمٞمؾ هق

 قمغم ًم٦مِ ٠ماعمً ُمٌٜمك ُمـ فم٤مهراً  ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض اظمت٤مره يمام ،ةءاًم٘مرا سمدالإ

 قمٜمد فحمٚمّ  ذم ذيمر ِم٤ّم وهمػممه٤م اًمذيمر ُمٓمٚمؼ أو ُمٜمٝم٤م حيًـ ُم٤م ٦مسمدًمٞمّ  صم٤ٌمتإ

 وهق ومّل ّٓ إو ومٝمق ،يمتٗم٤مءوآ اًمٌدًمٞم٦م ـمّلقإ صم٧ٌم ن٢موم ،اجلامقم٦م ُمـ ـاًمتٛمٙمّ 

 .ضمّداً  دضمٞمّ 

 ُمـ ـاًمتٛمٙمّ  قمدم ومرض سمٜمدرة اعم١مّيد ومٞمف ٟمحـ عم٤م ٦مدًمّ إ ـمّلقإ وم٤معمرضمع

 أيْم٤مً  قمٜمٝم٤م سم٤مًمٕمجز اعمدًمقل ًمت٘مٞمٞمد اًمتٕمّرض ومٕمدم ،ؾمّلماإل سمّلد ذم اجلامقم٦م

 ءؾمقا ـ يتاممآ شمرك ضم٤مز اعمذيمقر ـمّلقاإل صم٧ٌم ن٢موم ،ًمٖمػمه ًمِمٛمقًمف ُم١مّيد

 ةِ ّلاًمّمَّ  ًمدظمقل ـ سمٞمٜمٝمام ومرق دون ُمـ ً٘مٓم٤مً ُم أو سمدًٓ  آُم٤مم ةاءرىم يم٤من

 ػاًمتقىمّ  اًمّلزم يم٤من ّٓ إو ِب٤م اعم٠مُمقر اِت قٚمَ اًمّمَّ  ُمٓمٚمؼ حت٧م ةءًمٚم٘مرا اًمٗم٤مىمدة

 .صقلإ إمم واًمرضمقع

 نّ أ ٦مِ ًمَ ٠ماعمً ذم ٠مَ َِم ٜمْ اعمَ  نّ أ ُمـ يْم٤محاإل ذم اعمحّ٘م٘ملم ومخر ُمـ ئمٝمر ومام

 اظمتٞم٤مري سمدل يمّؾ  نّ أ» ُمـ ذيمره وُم٤م ٟمٔمر حمّؾ ، 1ُمً٘مط أو سمدل ُم٤مماإل ةءىمرا

 قمٜمد ظمرآ سمدل صم٤ٌمتإ قمغم دًمٞمؾ ي٘مؿ مل إذا يتؿّ  ّٟمامإ شُمٌدًمف شمٕمّذر قمٜمد قمٞمٜم٤مً  ٥مُي

 ايمتٗمك وُم٤م داعم٘مٞمّ  قمغم اًمٌدل ومؽمضمٞمح ّٓ إو سمٖمػمه يمتٗم٤مءواإل اعمٌدل شمٕمّذر
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 .ومت٠مُّمؾ ،ُمٌلّم  وٓ سملّم  همػم سمف اًمِم٤مرع

 رأؾم٤مً  صمٌقشمف ذم اًمِمّؽ  يم٤من ن٢موم ،اًمٙمٗم٤مئل اًمقضمقب ذم ؿمّؽ  ًمق اًمراسمع

 يمام ومٞمف اًمؼماءة ٦مدًمّ أ ضمري٤من ذم ؿمٙم٤ملإ ٓ فٟمّ أ وم٤مًمٔم٤مهر ،وقمدُمف اًمنمع وذم

 ُّم٤م٢موم فاجلٛمٚم ذم اًمتٙمٚمٞمػ ؼحت٘مّ  سمٕمد يمٗم٤مي٦م صمٌقشمف ذم اًمِمؽ يم٤من نإو ،إًمٞمف أذٟم٤م

 اًمٙمّؾ  قمغم يمقٟمف وسملم قمٞمٜم٤مً  ُمٕملّم  سمٕمض قمغم وضمقسمف سملم اً دائر رإُم يٙمقن نأ

 يم٤من ن٢موم ،يمٗم٤مي٦م أو قمٞمٜم٤مً  اًمٙمّؾ  قمغم وضمقسمف سملم دائراً  يٙمقن نأ ُّم٤مإو :يمٗم٤مي٦م

 سملم اًم٤ٌمىملم طمّؼ  ذم ومٞمف إُمر ًمدوران اسمتداء هٜم٤م سم٤مًمٌٞم٤من اعم٘مّمقد وهق إّول

 ُم٤م قمغم تفطم٤مًمإ 1إؾم٤مـملم سمٕمض ذيمره ذيوم٤مًمّ  ،سم٤مطم٦مواإل اًمٙمٗم٤مئل اًمقضمقب

 ردّ  سمقضمقب ًمف ؾُمثّ و هٜم٤مك ذيمره ِم٤ّم ئمٝمر طم٤مًمف نّ إو اًمتخٞمػمي ذم ُمٜمف ؾمٌؼ

 طمدهؿ.أ هق مج٤مقم٦م قمغم ؾمّٚمؿ إذا اعمّمكّم  قمغم اًمًّلم

 سمف ٤معمٙمّٚمػسم ٤مكِّ ِّم ًما همػم ىمٞم٤مم رةصق سملم اًمتٗمّمٞمؾ ُمراده نّ أ واًمٔم٤مهر

 وم٤منّ  ،سم٤مًمٕمرض ٤مً قمٞمٜمٞمّ  ًمّمػمورشمف اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ اًمث٤مين ذم ومٞمجري وقمدُمف

 ٥مشمرشمّ  قمٜمف يٙمِمػ يمام ،٤مً قمٞمٜمٞمّ  يٜم٘مٚم٥م سمف ي٘مقم ُمـ قمدم ُمع اًمٙمٗم٤مئل اًمقاضم٥م

 اًمتٙمٚمٞمػ ٟمٗمل ذم اًمؼماءة ٦مدًمّ أ ًمٔمٝمقر إّول سمخّلف اجلٛمٞمع قمغم اًمٕم٘م٤مب

 همػمه ًم٘مٞم٤مم قم٘م٤مب وٓ اماًمتز ٓ وهٜم٤م قمٚمٞمف ويٕم٤مىم٥م سمف يٚمتزم سمحٞم٨م اعمجٝمقل

 يٚمزُمف وٓ اًمٕمدم ُم٘مٓمقع هٜم٤م وم٤مًمٕم٘م٤مب ،أيْم٤مً  ٤مً قمٞمٜمٞمّ  واضم٤ٌمً  يمقٟمف شم٘مدير قمغم سمف

 ٤مً ٞمٗمٟم اًمّمقرشملم طم٤مل فمٝمقر ومٛمراده ،اًمقاىمع ذم صم٤مسمت٤مً  يم٤من ًمق اًمتٙمٚمٞمػ
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 ًمٚمٗمرد اًمٞم٘ملم قمروض صقرة سملم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ اًمتخٞمػمي ذم ذيمره ِم٤ّم صم٤ٌمشم٤مً إو

 عم٤م اًمث٤مين ذم واؾمتِمٙمؾ إّول ذم اجلري٤من ت٤مروم٤مظم ،وقمدُمف اًمقضمقب اعمِمٙمقك

 .ُمرّ 

 يمام ،ٟمحّم٤مرآ قمدم ُمع ُمٓمٚم٘م٤مً  هٜم٤م اجلري٤من لٟمٗم ُمراده نّ أ يتقّهؿ وٓ

 ذم ظمرأ اًمٓمرف شمٕمّذر إمم ٟمٔمراً  فم٤مهراً  لمِمِّ حَ اعمُ  سمٕمض قمـ ّل اعمحٙم هق

 اٟمحّم٤مر ٟمٔمػم هق سمؾ ،هٜم٤م ظمرأ اعمٙمٚمػ شمرك ًمٜمٗمس ٟمٔمػماً  ًمٞمس اًمتخٞمػمي

 اًمٗمرق ًمٔمٝمقر وذًمؽ :سمف اًم٘مٞم٤مم ُمـ اًمٖمػم ـمتٙمّ  قمدم سم٤مقمت٤ٌمر وًمق ٜم٤مه ػاعمٙمٚمّ 

 ومٞمف اعمِمٙمقك اًمتٙمٚمٞمػ قمغم اًمٕم٘م٤مب يؽمشّم٥م هٜم٤م ظمرأ سمؽمك وم٤منّ  :اعم٘م٤مُملم سملم

 ظمرأ شمرك يمقن ُمع هٜم٤م اًمؼماءة دًّم٦مأ ضمري٤من ُمـ اعم٤مٟمع ومام ،ىمٓمٕم٤مً  شمٜمّجز ًمق

 قم٘م٤مب زاًمتٜمجّ  ديرشم٘م قمغم هٜم٤م اًمث٤مسم٧م وم٤مًمٕم٘م٤مب ؟ػاعمٙمٚمّ  اظمتٞم٤مر ُمـ ظم٤مرضم٤مً 

 ُم٘مدور اعم٘م٤مسمؾ اًمٓمرف شمرك نّ ٢موم ،اًمتخٞمػمي سمخّلف اًمٙمٗم٤مئل شمٙمٚمٞمٗمف ٟمٗمس

 شمرك قمغم هٜم٤مك اًمٕم٘م٤مب ٥مشمرشمّ  نّ أ واًمٔم٤مهر ،ىمٓمٕم٤مً  سمف ُم٠مُمقر وومٕمٚمف ًمٚمٛمٙمّٚمػ

 اعمِمٙمقك. اًمٓمرف ظمّمقص ٓ ،اجلٛمٞمع

 ُم٘مٓمقع وهٜم٤مك ومٞمف ُمِمٙمقك هٜم٤م اًمٕم٘م٤مب ُم٘مت٣م نّ إ :اًمٗمرق وطم٤مصؾ

 .٘مفتٕمٚمّ ُم ذم اًمِمّؽ  ّٟمامإو سمف

 يم٤من ن٢موم ،اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م هق اعم٘م٤مم ذم ئمٝمر ذيوم٤مًمّ  يم٤من ويمٞمػ

 .سمّٞمٜم٤م يمام جم٤مل ومٞمف ومٚمٚمت٠مُّمؾ ّٓ إو ومٝمق ،ذًمؽ ُمراده

 ػاعمٙمٚمّ  قمغم ًمزامإ ومٞمف سمام اًمؼماءة صاظمتّم٤م ُمـ رهيمذ ُم٤م قمغم سمٜم٤مء هذا

 فم٤مهراً  ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ذيمره ُم٤م جفوم٤معمتّ  ّٓ إو شمريمف قمغم اًمٕم٘م٤مب ويؽمشّم٥م
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 ُمٓمٚم٘م٤ًم. اًمؼماءة ضمري٤من ُمـ هٜم٤م

 ىمٞم٤مم شم٘مدير قمغم أيْم٤مً  اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمقرة إمم ؿمٙم٤ملاإل يين رسمام فٟمّ إ صمؿّ 

 جفومٞمتّ  ،هٜم٤م اًمتٗمّمٞمؾ اعمذيمقر اعمحّ٘مؼ شمرك ُم٘مت٣م فًمٕمٚمّ  هق يمام سمف اًمٖمػم

ِٓ  ٦مِ ًمَ ٠ماعمً قمـ ظمراضمفإ  ذم سم٤مًمِمّؽ  ومٞمٝم٤م اًمٙمّلم حمّؾ  وختّمٞمص ٦مشّمٗم٤مىمٞمّ ا

 أيْم٤مً  اًمتخٞمػمي ذم ذًمؽ ضمراءإ يٛمٙمـ فٟمّ أ يمام ،ٗمرضًمسم٤م وًمق اًمٕمٞمٜمل اًمقضمقب

 وومٞمف أيْم٤مً  سم٤مًمٕمٞمٜمل هٜم٤مك اًمٙمّلم حمّؾ  ومٞمختّص  ،قمٞمٜم٤مً  طمدمه٤مأ وضمقب إمم ٟمٔمراً 

 شم٠مُّمؾ.

 قمٚمؿ ُمـ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم وأُّم٤م قمٚمٞمف وضمقسمف ذم ؿمّؽ  ُمـ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم يمّٚمف هذا

 ذم ومٞمف اًمٙمّلم ومًٞم٠ميت ،٤مً ٞمّ ئيمٗم٤م أو قمٚمٞمف ٤مً قمٞمٜمٞمّ  يمقٟمف ذم ؿمّؽ و قمٚمٞمف وضمقسمف

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 اًمٙمّؾ  قمغم اًمٕمٞمٜمل سملم اًمتٙمٚمٞمػ ّددشمر وهق اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة وأُّم٤م

 ٤مً ٟمٗمًٞمّ  اًمتٙمٚمٞمػ يم٤من ًمق ٤مً ٞمّ ئيمٗم٤م أو ٤مً قمٞمٜمٞمّ  يمقٟمف سملم ضمتٝم٤مداإل ديمؽمدّ  ،واًمٙمٗم٤مئل

 يمّلم حيتٛمٚمف ذيوم٤مًمّ  ،ٟمٗم٤ًمً  اًمتٕمّٚمؿ وضمقب ٦مِ ًمَ ٠مُمً ذم سمٕمْمٝمؿ إًمٞمف ذه٥م يمام

: 1ُمٕمف ّٓ إ ٤مًمؼماءةسم ي٘ملم ٓ فٟمّ أ إمم ٟمٔمراً  سم٤مّٕول إظمذ هق اعمحّ٘م٘ملم سمٕمض

 طمّتك اًمّمقرة ِلذه ٕمّرَض شمَ  ـْ ُمَ  ضمدأ ومل ُم٦ماعمت٘مدّ  اًمّمقرة رادشمفإ وحيتٛمؾ

 يم٤من سمؾ ،إصقل جم٤مري ُمِمٙمّلت ُمـ قمّده٤م يٌٕمد ٓ ّٟمفأ ُمع ،ٝم٤مَو رِ ٕمْ ٟمَ 

 وهق شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ءؾمٞمجلو شم٘مّدم وعم٤م ِل٤م ُمًت٘مّلً  قمٜمقاٟم٤مً  ُيٕمؾ نأ يٜمٌٖمل
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 .طمٙمٛمٝم٤م ذم سم٤مًم٤ٌمل خيٓمر ُم٤م سمٌٞم٤من سم٠مس ٓ اًمتٙمٚمٞمػ ٞمٗمّٞم٦ميم ذم اًمِمّؽ  قمٜمقان

 طم٘مٞم٘م٦م ذم اعمذيمقرة إىمقال قمغم ُمٌٜمٞم٦م ٦مَ ًمَ ٠ماعمً نّ إ اًمتقومٞمؼ شمٕم٤ممم هللوسم٤م ومٜم٘مقل

 اًمٕمٞمٜمل اًمقضمقب ٟمحق قمغم اًمٙمّؾ  قمغم واضم٥م فٟمّ أ ُمـ اًمٙمٗم٤مئل اًمقاضم٥م

 ،سمٕمْمٝمؿ ُمـ ئمٝمر رسّمام يمام سم٤محلٞمض اًمّّمّلة يمً٘مقط ،اًمٌٕمض سمٗمٕمؾ ويً٘مط

 مج٤مقم٦م قمـ يمام اًمٖمػم سمتؼّمع اًمديـ داءأ يمً٘مقط اعمقوقع ٟمتٗم٤مءٓ سمف يً٘مط أو

 اًمٌٕمض سمٗمٕمؾ اعمٓمٚمقب ىيت٠مدّ  ٟمحق قمغم اًمٙمّؾ  قمغم واضم٥م ّٟمفأ أو ،ُمٜمٝمؿ

 قمغم واضم٥م فٟمّ أ أو ،اًمٌٕمض قمغم واضم٥م فٟمّ أ أو ،سمف آُمتث٤مل مت٤مم ويتحّ٘مؼ

 ذم اعمجٛمقع ُمـ اًمٗمٕمؾ طمّمقل فسم اًمٌٕمض شمٞم٤منإ ُمع ومٞمّمدق ،اعمجٛمقع

 وقمٞمٜمل اعمٕملّم  همػم سم٤مًمٌٕمض ؼُمتٕمٚمّ  يمٗم٤مئل واضمٌلم قمغم ُمِمتٛمؾ ّٟمفأ أو ،اجلٛمٚم٦م

 .اًمث٤مين ضمؾٕ اًمؽمك قمغم اًمٙمؾ واؾمتح٘م٤مق سم٤مجلٛمٞمع ُمتٕمّٚمؼ ُمنموط

 ومٞمف إصؾ نّ أو اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ ضمري٤من قمدم وم٤مًمٔم٤مهر ،سم٤مّٕول ىمٚمٜم٤م ن٢موم

 شمٕمّٚمؼ ىمد اًمتٙمٚمٞمػ نّ ٢موم ،يمّلُمف حمتٛمؾ ذم اعمت٘مّدم اعمحّ٘مؼ ذيمره يمام ؿمتٖم٤ملآ

 اًمقضمقب ٦مقمٚمّ  ًمزوال ًمف اًمٌٕمض ومٕمؾ ؾم٘م٤مطإ ذم اًمِمّؽ  ّٟمامإو ،ىمٓمٕم٤مً  سم٤مجلٛمٞمع

 اًمؼماءة ي٘متض اًمٞم٘مٞمٜمل اًمِمٖمؾ نّ أ حمّٚمف ذم راعم٘مرّ  وُمـ ،سمٕمْمٝمؿ ذيمره يمام

ـّ  ،اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م  رسّمام ُمـ يمّلم محؾ يٜمٌٖمل سمحٞم٨م اعمذيمقر اًمقضمف وهـ اًمٔم٤مهر ًمٙم

 .حمّٚمف ذم ىمّرر يمام همػمه قمغم ذًمؽ ُمٜمف ئمٝمر

ّـ  ،هٜم٤م ؾم٤مسم٘مف ذم ذيمرٟم٤م ُم٤م ضمري٤من كيؽمائ ومرسّمام ،سم٤مًمث٤مين ىمٚمٜم٤م نإو  ًمٙم

 اًمٗمٕمؾ حتّ٘مؼ هق اعمٓمٚمقب نّ أ أو ،اًمتٙمٚمٞمػ يمٞمٗمّٞم٦م ذم طمٞمٜمئذ اًمِمّؽ  نّ إ اًمتح٘مٞمؼ

 دةاعمتٕمدّ  ومٕم٤ملإ هق اعمٓمٚمقب نّ أ أو ،اًمقاطمد سم٤مًمٗمٕمؾ اًمث٤مسم٧م ٤مرجاخل ذم
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 هّٞم٦م٤ماعم يمقن اًمٌٕمض سمٗمٕمؾ اعمقوقع سم٤مٟمتٗم٤مء ريدأ نإ اعمٙمّٚمٗملم شمٕمّدد ح٥ًمسم

 ر سمنمط ٓ ُم٠مظمقذة
ٍ
 ُمثّلً  اعمّٞم٧م ومتٖمًٞمؾ ،ُمٜمٝمؿ واطمد سمٗمٕمؾ شمتحّ٘مؼ سمحٞم٨م ء

 واطمد يمّؾ  ىمٞم٤مم نّ أ سمٛمٕمٜمك اعمٙمّٚمٗملم قمغم واضم٦ٌم اجلٛمٚم٦م ذم قمٚمٞمف ةّلاًمّّم  أو

 ،ُمرًمم ُمٓمٚمقب اعمذيمقر اًمقضمف قمغم اعمٚمحقفم٦م هّٞم٦م٤مسم٤معم آؾمتٖمراق قمغم ُمٜمٝمؿ

 .اًمٌٕمض سمٗمٕمؾ اًم٤ٌمىملم ُمـ ؾم٘مقـمف ومٞمٚمزُمف

 ذات شم٘مٞمٞمد اًمٙمٗم٤مئل اًمقضمقب ُمقارد ذم اعمقوقع سم٤مٟمتٗم٤مء ريدأ نإو

 همػم ٧معمٞمّ يم٤م اًمت٘مٞمٞمد إمم حيت٤مج ُم٤م ذم إُمر ُمتٕمّٚمؼ ومٞمف يتحّ٘مؼ مل سمام اعمقوقع

 واطمد ُمـ سمّمدوره اعمقوقع وصػ ومٞمٜمٌٖمل ،قمٚمٞمف اعمّمغّم  همػمو اعمٖمًقل

 اعمٜمٙمر قمـ لاًمٜمٝم ُمثؾ ذم ذاشمف يم٤مٟمتٗم٤مء ذـمف ٗم٤مءسم٤مٟمت اعمنموط لتٗمومٞمٜم ،ُمٜمٝمؿ

 اًمقضمقب اؿمؽماط ذم اًمِمّؽ  إمم طمٞمٜمئذٍ  اًمِمّؽ  ومٛمرضمع ،اجل٤مهؾ رؿم٤مدإو

 اًمت٘مدير قمغم وقمدُمف يمٗم٤مي٦م وضمقسمف شم٘مدير قمغم اعمقوقع ذم اعمٕمتؼم سم٤مًم٘مٞمد

 .ًمٚمقضمقب طئذا اعمقوقع ىمٞمقد نّ ٕ :ظمرأ

 ُمثّلً  يمٗم٤مي٦م ٝم٤مدضمتآ وضمقب ُمثؾ ذم ُيري ٓ أيْم٤مً  اًمقضمف هذا ًمٙمـ

 يتحّ٘مؼ مل إذا سمام ُمنموـم٤مً  احلٙمؿ ٟمٗمس ضمٕمؾ ُمثٚمف ذم اًمٔم٤مهر ًمٕمّؾ و ،سمٔم٤مهره

 ُمراد وًمٕمّؾ  ؾمّلماإل ذم جمتٝمد يٙمـ مل ًمق واضم٤ٌمً  يمٙمقٟمف ،احلٙمؿ ُمقوقع

 وأُّم٤م ،وُم٤مؿم٤مِبف اعمذيمقر اعمث٤مل إمم اًمتٗم٤مهتؿ دون ُمـ اًمث٤مين اًمقضمف هق اجلامقم٦م

 اًمث٤مًم٨م. اًمقضمف إمم رضم٤مقمف٢مسم ّٓ إ اً ضمدّ  تٕمٌػماًم فم٤مهر قمـ سمٕمٞمد ومٝمق إّول اًمقضمف

 اًمٕمٞمٜمل ٟمٗمل ذم اًمؼماءة سمجري٤من ي٘م٤مل ىمد إّول آطمتامل ومٕمغم ،وسم٤مجلٛمٚم٦م

 قمغم ُم٤مزاد وضمقب وم٤منّ  :اجلٛمٞمع ُمـ وًمق اًمتٙمرار قمـ اًمؼماءة طم٤مًم٦مإ إمم ٟمٔمراً 
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 ُمْم٤موم٤مً  :اًمؼماءة دًّم٦مأ ومٞمِمٛمٚمف ،اًمثٌقت ُمِمٙمقك شمٙمٚمٞمػ قمٚمٞمٝمؿ اًمقاطمدة اعمّرة

 ذم ىمٞمؾ ُم٤م ٟمٔمػم اعم٘مّررة ٦مدًمّ إ ومٞمدومٕمف ،قمٚمٞمٝمؿ ًمزامإو وٞمؼ ًمٕمٞمٜمٞم٦ما نّ أ إمم

 .اًمؼماءة ص٤مًم٦م٠مسم اًمتٕمٞمٞمٜمل ودومع اًمتخٞمػمي اًمقضمقب

 قمغم ُمِمتٛمؾ اًمٙمٞمٗمٞمتلم ىطمدإو ُمِمٙمقك اًمتٙمٚمٞمػ ويمٞمٗمٞم٦م وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ُمٜمف. ؾمٕم٦م ذم وهؿ قمٜمٝمؿ ُمقوققم٦م ومٝمق ،ظمرىإ ذم ًمٞمس ويمٚمٗم٦م وٞمؼ

 ىمٓمٕم٤مً  سم٤مًمٗمٕمؾ اؿمتٖمٚم٧م ىمد ُمٜمٝمؿ يمّؾ  ذُّم٦م نّ أ إمم ٟمٔمراً  سم٤مًمث٤مين ي٘م٤مل وىمد

 ذُم٦م اؿمتٖم٤مل يٕم٘مؾ وٓ ٤مًمؼماءةسم اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ ُمـ ومّلسمدّ  ،اعمٗمروض هق يمام

 يمّؾ  سمؾ ،٤مًمؼماءةسم اًمزائد ويدومع 1ـٞم٘مّ سم٤معمت ي١مظمذ طمّتك ظمرأ سمٗمٕمؾ ُمٜمٝمؿ يمّؾ 

 طمرازإ أو ؾٕمسم٤مًمٗم اًمؼماءة ي٘ملم ُمـ ومّلسمدّ  ،ٟمٗمًف سمٗمٕمؾ تفذُمّ  ُمِمٖمقل ُمٜمٝمؿ

 اعمً٘مط.

 إصؾ ضمري٤من ؾمّٚمؿ ًمق اعمّرة قمغم زاد ُم٤م ذم اًمؼماءة ضمري٤من ُمـ ذيمر وُم٤م

 ؾم٘مقط صم٤ٌمشمف٢موم ،اخل٤مّص  ػاعمٙمٚمّ  قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع اًمتٙمٚمٞمػ أصؾ ذم

 ص٤مًم٦مأ قمـ ُمنح ومّل ،ِمٜمقع ُمٜمٝمؿ واطمد يمّؾ  طمّؼ  ذم اًمث٤مسم٧م اًمتٙمٚمٞمػ

 واؾمتّمح٤مسمف. ؿمتٖم٤ملآ

 ٤1مومٞمٝم يمٚمٗم٦م ٓ اًمٕمٞمٜمّٞم٦م نّ أ :ومٗمٞمف ،ٚمٗم٦ميمو وٞمؼ اًمٕمٞمٜمٞم٦م نّ أ ُمـ ذيمر وُم٤م

 يمقن وجمرد ،اعمً٘مط قمدم ُمع ُمتث٤ملآ حتّمٞمؾ اًمتٙمٚمٞمػ اىمتْم٤مء قمغم زي٤مدة

                                                             

 .ش٤معمتٕملمسم»ومقىمف يمت٥م ذم اعمخٓمقـم٦م . 1

 ش.ِب٤م». ذم اعمخٓمقـم٦م ومقىمٝم٤م، 1



 اًمؼماءة أصؾ  ................................................................. 158

 ىمتْم٤مءآ ذًمؽ ضمٕمؾ ذم يّي  ٓ اًمٖمػم سمٗمٕمؾ ً٘مطي سمحٞم٨م اًمٙمٗم٤مئل اًمقضمقب

 ٦مدًمّ ٠مسم ٗم٦مٚمواًمٙم اًمْمٞمؼ ُمٓمٚمؼ دومع نّ أ قمغم ،اعمٕمٚمقم اًم٘مدر قمغم زائداً  وٞم٘م٤مً 

 فم٤مهر. همػم اًمؼماءة

 ص٤مًم٦مأ ضمري٤من ُمـ ُم٤مٟمع ٓ فٟمّ أ وم٤مًمٔم٤مهر ،اًمث٤مين آطمتامل قمغم وأُّم٤م

 إمم اًمقضمقب ذط ذم اًمِمّؽ  ذم اعمرضمع نّ ٕ :اعم٘متض طمٞم٨م ُمـ اًمؼماءة

 رضمقع قمروم٧م وىمد ،ًمنمطا وم٘مدان صقرة ذم اًمقضمقب قمـ اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ

 دًمقضمق ؿمتٖم٤ملآ ؾمٌؼ ضمٝم٦م ُمـ هٜم٤م ؿمٙم٤ملاإل امٟمّ إ ،ذًمؽ إمم طمٞمٜمئذ اًمِمّؽ 

 ارشمٗم٤مع ذم وم٤مًمِمّؽ  ،ُمٜمٝمؿ يمّؾ  قمغم ٚمٞمػاًمتٙم وصمٌقت أّوًٓ  سمقصٗمف اعمقوقع

 صمٌقت ًمٕمدم هٜم٤م ضم٤مر همػم احلٙمؿ ؾمتّمح٤مبا ًمٙمـ ،طمّمقًمف سمٕمد اعمقوقع

 وارشمٗم٤مع ىمٓمٕم٤مً  ذاشمف اًمٌ٘م٤مء ُمٕم٘مقل همػم اعمقوقع واؾمتّمح٤مب ُمقوققمف سم٘م٤مء

 ُمٕمٜمك ذم وهق ُمقوققمّٞمتف يًتّمح٥م نأ ّٓ إ ،يمذًمؽ اقمت٤ٌمر اعمِمٙمقك وصٗمف

 هٜم٤م اًمِمّؽ  نأ قمغم قمٚمٞمف احلٙمؿ ٥مشمرشمّ  ُمـ ُمٜمتزع ّٟمفٕ :طمٙمٛمف اؾمتّمح٤مب

 .واعمٓمٚمؼ اعمنموط سملم دهًمؽمدّ  سم٤معم٘متض اجلٝمؾ ه٠مُمٜمِم

ـّ  ،ؿمتٖم٤ملآ ص٤مًم٦مأ ضمراءإ هٜم٤م سم٘مل  امٟمّ إ هٜم٤م ؿمتٖم٤ملآ نّ أ اًمٔم٤مهر ًمٙم

 إمم ُمْم٤موم٤مً  ،اًمؼماءة ص٤مًم٦م٠مسم ُمدومقع قمداه ومام ،سم٤مىمٞم٤مً  اعمقوقع وصػ ُم٤مدام صم٧ٌم

 مل اًمقصػ ُمقرد سمٖمػم شمٞم٤منٓا نّ ٕ :قمٜمدهؿ قمٚمٞمف ّقلٕمي ٓ ث٧ٌمُم أصؾ ّٟمفأ

 اعمٞم٧م همًؾ نّ ٢موم ،ذًمؽ ِب٤م يث٧ٌم ومّل ،سمف ؿمتٖم٤ملآ وٓ تفُمٓمٚمقسمٞمّ  يث٧ٌم

 ُم٘متْم٤مه٤م نّ ٕ :اعمٗمروض إصؾ يثٌتف وٓ ُمٓمٚمقسمٞمتف يث٧ٌم مل ُمّرة قلًاعمٖم

 صم٤ٌمتإو ذًمؽ ومٞمف حيتٛمؾ سمام ٓ ،أّوًٓ  سمف اًمذُّم٦م اؿمتٖمٚم٧م ُم٤م سمٕملم آؿمتٖم٤مل سم٘م٤مء
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 يمقٟمف سمٕمدم دهشم٘مٞمّ  حيتٛمؾ سمام اًمذُّم٦م اؿمتٖم٤مل ص٤مًم٦م٠مسم اعمٖمًقل همًؾ ذقمّٞم٦م

 .ُمٕم٤مرض دون ُمـ هٜم٤م اًمؼماءة ضمري٤من وم٤مًمٔم٤مهر ،ُمِمٙمؾ قًٓ ًُمٖم

 اًمقضمقب اؿمؽماط ذم ٤مؿمٙمّ  سمٙمقٟمف ىمٚمٜم٤م ًمق إضمتٝم٤مد ٦مِ ًمَ ٠مُمً ُمثؾ ذم ًمٙمـ

 سمؾ ،اعمقوقع ًمٌ٘م٤مء إؿمتٖم٤مل ص٤مًم٦مأ يي٘مقّ  رسّمام ـ إًمٞمف أذٟم٤م يمامـ اسمتداء

 ،اعم٘متض ذم اًمِمّؽ  ذم ّمح٤مبتؾمآ اقمت٤ٌمر غمقم سمٜم٤مء اًمِمٖمؾ واؾمتّمح٤مب

 ص٤مًم٦مأ ُمٜمع ُمٙم٤منإل :وضمف قمـ خيٚمق ٓ اًم٘مقل ذًمؽ قمغم اعم٠ًمًم٦م اسمتٜم٤مء وًمٕمّؾ 

 اًم٤ٌمىمل ومٞمدومع ،ُمقضمقداً  اًمنمط ُم٤مدام ّٓ إ اًمِمٖمؾ صمٌقت سمٕمدم ؿمتٖم٤ملآ

 ومتدسّمر. اًمؼماءة ص٤مًم٦م٠مسم

 رسم٤مقمت٤ٌم اًمتٙمٚمٞمػ يمٞمٗمٞم٦م إمم اًمِمّؽ  ومٛمرضمع ،اًمث٤مًم٨م سم٤مًمقضمف ىمٚمٜم٤م نإو

 قمـ ٗملماعمٙمٚمّ  سمٕم٤مضأ ُمـ واطمد يمّؾ  سمدًمّٞم٦م وضمف قمغم ُم٠مظمقذ ّٟمفأو ػاعمٙمٚمَّ 

 مشم٘مدّ  عم٤م اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ ضمراءإ ومٞمحتٛمؾ وطمٞمٜمئذٍ  ،اًمٕمٞمٜمٞم٦م وضمف سمؾ ،ٓ وأ ظمرأ

 دومع ذم ذيمر ُم٤م نّ ٕ :أومم هٜم٤م هق سمؾ ،ث٤مينسم٤مًم اًم٘مقل قمغم إّول آطمتامل ذم

 ٟمٗمس يًتدقمٞمف ُم٤م قمغم زائداً  ٞمسًم ذًمؽ نّ ٠مسم اًمتٕمٞملم يمٚمٗم٦م ُمـ اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ

 اًمقضمف قمغم اًمٌدزم اًمتٙمٚمٞمػ ٕنّ  :هٜم٤مًمؽ شمؿّ  ًمق هٜم٤م ضم٤مرٍ  همػم اًمتٙمٚمٞمػ

 يمٚمٗم٦م هٜم٤م اًمتٙمٚمٞمػ ومتٕمٞملم ،اًمٙمّؾ  ُمـ واطمداً  اُمتث٤مًٓ  ّٓ إ ليًتدقم ٓ اعمٗمروض

 اًمقاضم٥م ذم ُمٜمف ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ذم أفمٝمر هذا ًمٕمّؾ  سمؾ ،أصٚمف قمغم زائدة

 ٞم٦ماحلجّ  اظمتّم٤مص قمغم سمٜم٤مء ؿمتٖم٤ملٓا اؾمتّمح٤مب ُيري وٓ ،اًمتخٞمػمي

 سملم اًمتٙمٚمٞمػ لأقمٜم اعم٘متض شمرّدد اًمِمّؽ  ُمٜمِم٠م ٙمقنًم :اعم٤مٟمع ذم سم٤مًمِمّؽ 

ِٓ  وأص٤مًم٦م ،اًمقضمٝملم  إُمر أّول ُمـ ًمؽمّدده ؿمٙم٤ملإ ـقم خيٚمق ٓ أيْم٤مً  ؿمتٖم٤ملا
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 زاد سمام ؿمتٖم٤ملآ ُمٜمع ومٞمٛمٙمـ ،ُمتث٤ملآ اؾمتدقم٤مء ذم اعمختٚمٗمتلم لمتاًمٙمٞمٗمٞمّ  سملم

 ؿمتٖم٤ملآ ص٤مًم٦مأ واقمت٤ٌمر اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ سمحٙمؿ اًمٌدزم ٚمٞمػاًمتٙم ُم٘مت٣م قمغم

 يمقن سملم داًمؽمدّ  ٜمدقم اقمت٤ٌمره٤م قمغم دًمٞمؾ فمٝمقر ًمٕمدم رأؾم٤مً  ِمٜمقع طمٞمٜمئذٍ 

 .اًمٖمػم سمٗمٕمؾ يرشمٗمع سمام يمقٟمف وسملم يٌ٘مك سمام آؿمتٖم٤مل

 ظمّمقص طمّؼ  همػم ذم اًمؼماءة ضمري٤من ذم اعمٜم٤مىمِم٦م ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م وُم٤م

 :دومٕمٝم٤م يٛمٙمـ اعمٙمّٚمٗملم

 يدومع اًمتل احلٙمٛمّٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ذم ظمّمقص٤مً  اًمؼماءة دًّم٦مأ ـمّلق٢مسم أّوًٓ 

 اًمٙمكّم. اعمقوقع قمغم اعمٕمّٚمؼ اًمٙمكّم  احلٙمؿ اًمؼماءة ص٤مًم٦م٠مسم

 اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مقمت٤ٌمر اخل٤مّص  اعمٙمّٚمػ ذم هٜم٤م إصؾ ضمراء٢مسم وصم٤مٟمٞم٤مً 

 سمف ًمزمأ ُم٤م وم٤منّ  ،اًمتٙمٚمٞمػ ضمٕمؾ ُمـ اًمٜم٤مر اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف ٥ماعمؽمشمّ  ًمزاُملاإل

 ظمريـأ سمؽمك دواعم٘مٞمّ  اعمٓمٚمؼ سملم ُمرّدد شمريمف قمغم يٕم٤مىم٥م سمحٞم٨م هٜم٤م اعمٙمّٚمػ

 اعمدومقع نَّ أ ُمـ إًمٞمف ؿم٤مرةاإل وُمّرت إؾم٤مـملم سمٕمض ذيمره ُم٤م قمغم ظمّمقص٤مً 

 هذا نّ إ اًمٌلّم  وُمـ اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ  ذياًمّ  لًمزاُماإل اًمتٙمٚمٞمػ هق ِب٤م

 هق اًمذي ٗملماعمٙمٚمّ  ؾم٤مير سمؽموك واعمنموط اعمٓمٚمؼ سملم ُمرّدد هٜم٤م كٕمٜماعم

 اًمٌدًمّٞم٦م. وضمف قمغم اًمتٙمٚمٞمػ

 ؾم٘مقط إصؾ صم٤ٌمتإ نّ أ ُمـ هٜم٤مك ذيمر ُم٤م ضمقاب ئمٝمر ذيمر وِم٤ّم

 سمٗمٕمؾ اًمتٙمٚمٞمػ ُم٘مت٣م حتّ٘مؼ سمؾ ٤ًم،ؾم٘مقـم ًمٞمس هٜم٤م فوم٤مٟمّ  ،ِمٜمقع اًمتٙمٚمٞمػ

 يم٤من نإو ىمّقة قمـ خيٚمق ٓ هٜم٤م اًمؼماءة ضمراء٢موم ،ٞم٤مً ئيمٗم٤م يمقٟمف شم٘مدير قمغم اًمٖمػم

 حمّؾ  سمٕمد اعم٠ًمًم٦م وم٤منّ  ومت٠مُّمؾ ،ىمّررٟم٤م ِم٤ّم فمٝمر ىمد وضمف أيْم٤مً  ؿمتٖم٤ملآ ضمراءإل
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 ؿمٙم٤مل.إ

 ًمٕمّٚمف سمؾ ،ىمّقة ـُمِ  خيٚمق ٓ أيْم٤مً  اًمؼماءة ضمراء٢موم اًمراسمع سم٤مًمقضمف ىمٚمٜم٤م نإو

 أيْم٤مً  سم٤مخل٤مُمس اًم٘مقل قمغم ّٟمفأ يمام ،ؾمٌؼ ِم٤ّم وضمٝمف خيٗمك ٓ يمام أومم هٜم٤م

 ُمٕم٤ًم. ُمٜمٝمام أومم ًمٕمّٚمف سمؾ ،يمذًمؽ

 اًمٕمٞمٜمل اًمتٙمٚمٞمػ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ؼماءةاًم ضمراءإ جفوم٤معمتّ  سم٤مًم٤ًمدس ىمٚمٜم٤م نإو

 اًمٔم٤مهر ٕنّ  :أومم هٜم٤م وًمٕمّٚمف يم٤مًمراسمع اًمٙمٗم٤مئل إمم وسم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٌٕمض ىمٞم٤مم قمٜمد

 اًمقاضم٥م شمرك قمغم ٥ماعمؽمشمّ  اًمٕم٘م٤مب همػم ظمرآ قم٘م٤مب ٥مسمؽمشمّ  يٚمتزم ٓ ّٟمفإ

 ومتدسّمر. ًمٙمّؾ ا شمرك شم٘مدير قمغم ضمٚمفٕ اعمنموط

 قمغم اًمٕمٞمٜمل سملم ًمقاضم٥ما شمرّدد ذم اًمٙمّلم سمٕمض ئمٝمر يمّٚمف ذيمرٟم٤م وِم٤ّم

 ،سم٤مًمقاضم٥م همػمه ٤منٞمشمإ شم٘مدير قمغم اًمٌٕمض ذًمؽ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمٙمٗم٤مئل اًمٌٕمض

 شمريمف قمغم اًمٕم٘م٤مب ٥موشمرشمّ  قمٚمٞمف ٜمفٞمومتٕمٞم ،سمف اًم٘مٞم٤مم همػمه شمرك شم٘مدير قمغم وأُّم٤م

 اجلٝم٦م. ذم اًمِمّؽ  طمّمؾ نإو شمٗمّمٞمّلً  ُمٕمٚمقم

 قمغم وأُّم٤م ،سمٕمٞمٜمف ؾمٌؼ عم٤م إّول قمغم ومٞمف ؿمتٖم٤ملآ ضمري٤من واًمٔم٤مهر

 :اعمت٘مّدُم٦م اعم٠ًمًم٦م ذم ُمٜمٝم٤م هٜم٤م ؿمٙمؾأ اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ إّول طمتاملآ ومٕمغم اًمث٤مين

 ُمٕمٚمقم هق سمؾ ،دواعمتٕمدّ  اًمقاطمد سملم هٜم٤م اجلٛمٞمع قمغم اًمقاضم٥م شمرّدد ًمٕمدم

ـّ  ،اًمقطمدة  ٧ماعمٞمّ  ومتٖمًٞمؾ ،اًمٙمّؾ  أو اعمٕملّم  اًمٌٕمض فٟمّ أو ػاعمٙمٚمّ  ذم اًمِمّؽ  ًمٙم

ـّ  ،ىمٓمٕم٤مً  واطمدة ُمّرة ُي٥م  اًمٜم٤ّمس وم٠مومم سمف اًمتٙمٚمٞمػ اظمتّم٤مص ذم اًمِمّؽ  ًمٙم

 أصّلً  اًمؼماءة ضمراءإل وضمف هٜم٤م ئمٝمر ومّل ،يمٗم٤مي٦م ّؾ اًمٙم قمغم أو قمٞمٜم٤مً  سمٛمػماصمف

 ًمق أيْم٤مً  فًمٙمٜمّ  ،شم٘مّدم يمام ِب٤م ُمدومققم٦م زائدة يمٚمٗم٦م اًمٕمٞمٜمّٞم٦م يمقن دقمقى ؾمقى
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 اًمٖمػم ومٕمؾ قمروض ذم اًمِمّؽ  إمم ٟمٔمراً  هٜم٤م تفصحّ  ُمٜمع يٛمٙمـ هٜم٤مك ؿؾمٚمّ 

 ًمٚمٗمرد اًمقضمقب شمٕمٛمٞمؿ صم٤ٌمتإو اًمٕمٞمٜمّٞم٦م يمٚمٗم٦م قمـ اًمؼماءة اءضمر٢موم رأؾم٤مً  ًمألُمر

 وضمقب صم٤ٌمتإ وقمدم اًمٕمٞمٜمّٞم٦م سمدومع سمٞمٜمٝمام ؽٙمٞمٗمواًمت ،ضمداً  سمٕمٞمد اعمٗمروض

 ُمٓمٚمقسمّٞمتف صم٧ٌم ُم٤م سمٖمػم اًم٘مٓمٕمل اعمٙمّٚمػ ذُّم٦م سمراءة صم٤ٌمتإو أيْم٤مً  اًمٖمػم ومٕمؾ

 .فجتّ اعم هق هٜم٤م آؿمتٖم٤مل ص٤مًم٦مأ ضمراءإ ومٚمٕمّؾ  ،سمٕمٞمد أيْم٤مً 

 وٓ جفُمتّ  يم٤ًمسم٘مف هل طمٞم٨م ُمـ اًمؼماءة ومجري٤من ،اًمث٤مين لطمتامآ وقمغم

 ذم سمجري٤مٟمف ىمٚمٜم٤م ًمق اعمٙمّٚمٗملم ؾم٤مير طمّؼ  ذم وضمقسمف قمـ اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ يٕم٤مروف

 ييمقاضمدَ  مج٤مًمٞم٦ماإل اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م سمجقاز اًم٘م٤ميض اعمٙمّٚمػ ًمتٕمّدد :طمّ٘مٝمؿ

 ىمٞم٤مم اعمٗمروض نّ ٕ :ذًمؽ ُمٜمف يٚمزم ٓ ّٟمفأ قمغم اعمِمؽمك اًمثقب ذم لاعمٜم

 ؾمٌؼ. يمام ىمٓمٕم٤مً  قمٚمٞمف ًمقضم٥م ّٓ إو سمف ظمريـأ

 ،ؿمتٖم٤ملآ ص٤مًم٦مأو اًمِمٖمؾ سم٤مؾمتّمح٤مب ُمٕم٤مروتف إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم وأُّم٤م

 ص٤مًم٦م٠مسم اًمقصػ طمرازإ صم٤ٌمتإ دقمقى هٜم٤م يٛمٙمـ ًمٙمـ ،ؾمٌؼ ِم٤ّم ئمٝمر ٤مًمفحوم

 ُمث٤مل ومٗمل ،سم٤معمنموقمٞم٦م داً ُم٘مٞمّ  اًمقصػ ظمذأو ظمرأ ومٕمؾ ُمنموقمّٞم٦م قمدم

 قمدم ص٤مًم٦مٕ فم٤مهراً  ُمنموع همػم ًمف اًمقزمّ  قمدا ُم٤م شمٖمًٞمؾ نّ إ :ي٘م٤مل اًمتٖمًٞمؾ

 ،اًمٔم٤مهر ذم ٤مً ذقمٞمّ  صحٞمح٤مً  همًّلً  ُمٖمًقلهمػم ٧موم٤معمٞمّ  ،وضمقده ومٌٕمد ،وضمقسمف

 اًمؼماءة ص٤مًم٦مٕ ىجمر ومّل ،اًمتٙمٚمٞمػ قمٚمٞمف ومٞمتٗمّرع ،ذقم٤مً  قسم٤م وم٤معمقوقع

 ومت٠مُّمؾ.

 سمٕمٞمٜمف. اعمت٘مّدم ضمري٤من يٌٕمد ومّل ،ظمػمةإ اًمّمقرة وأُّم٤م

 ىمّقة ـُمِ  خيٚمق ٓ آؿمتٖم٤مل ص٤مًم٦مأ ضمراء٢موم سم٤مًمراسمع اًم٘مقل قمغم وأُّم٤م
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 ُمـ ذيمر ُم٤م وم٤منّ  ،ؽًمهٜم٤م ذيمر ِم٤ّم يمثػم ضمري٤من ًمٕمدم :اعمت٘مّدُم٦م اًمّمقرة سمٕمٙمس

 ُمتث٤ملآ حتّ٘مؼ ًمٙمـ ،طمّؼ  واطمداً  اُمتث٤مًٓ  ّٓ إ اًمٌدزم اًمتٙمٚمٞمػ ؾمتدقم٤مءا قمدم

 ومٝمق ،ؾم٤مً رأ اُمتث٤مًٓ  ًمٞمس اًمٕمٞمٜمّٞم٦م شم٘مدير قمغم اًمٖمػم ومٕمؾ نّ ٕ :ُمٕمٚمقم همػم اًمقاطمد

 طمٞمٜمئذٍ  قمكومٞمدّ  وضمقسمف قمدم ص٤مًم٦مأ إًمٞمف اٟمْمؿّ  ًمق ظمّمقص٤مً  طمٞمٜمئذٍ  ٌض حَمْ  قٌ ٖمْ ًمَ 

 اًمتٙمٚمٞمػ قمٝمدة قمـ اخلروج ذم سمف يٙمتٗمك ومٙمٞمػ ،ذقم٤مً  صحٞمح همػم يمقٟمف

 يٛمٙمـ اعم٘متض ًمؽمّدد اًمِمٖمؾ اؾمتّمح٤مب ضمري٤من قمدم ُمـ ذيمر وُم٤م اعمٕمٚمقم

 يمقٟمف شم٘مدير قمغم ٤مًٓ اُمتث اًمٖمػم ومٕمؾ يمقن قمدم ُمـ ذيمر ُم٤م إمم ٟمٔمراً  هٜم٤م ُمٜمٕمف

 نّ ٕ :ٓ أو ًمف اُمتث٤مًٓ  يمقٟمف إمم اًمتٙمٚمٞمػ سم٘م٤مء ذم طمٞمٜمئذٍ  ِمّؽ اًم ومٛمرضمع ،ٞم٤مً ئيمٗم٤م

 ضمراءإ يّتجف وُمٜمف ،اًمقاطمدة اعمّرة قمغم ُم٤مزاد رادةإ سمٕمدم اًمٕمٚمؿ اعمٗمروض

 :و٤مئر همػم اًمٖمػم سمٗمٕمؾ اُمتث٤مًمف ؾٞمّمحت سملم اًمتٙمٚمٞمػ وشمرّدد ،ؿمتٖم٤ملاإل ص٤مًم٦مأ

ِٓ  أصؾ ذم يم٤مًمِمّؽ  ُمتث٤مًٓ ا اًمٗمرد يمقن اطمتامل نّ ٕ  اًم٘م٤مقمدة ىجمر ُمتث٤ملا

 ٍت آ همػم ٙمّٚمٗملماعم جمٛمقع إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ ضمري٤من ذم ذيمر وُم٤م ،فم٤مهراً 

 .اعمّرة قمغم زاد ُم٤م ذم اًمِمّؽ  ًمٕمدم هٜم٤م

 ًمزاماإل شمرّدد إمم ٟمٔمراً  اعمٙمّٚمػ ظمّمقص ذم ٝم٤مئضمراإ ُمـ ذيمر ُم٤م ٟمٕمؿ

 حمّؾ  هٜم٤م فًمٙمٜمّ  ،اًمؼماءة ضمراءإ سمف يّتجف ومرسّمام ،هٜم٤م آٍت  دواعم٘مٞمّ  اعمٓمٚمؼ سملم اًمٗمٕمكم

 قمغم اؾمتخراج يٛمٙمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م وسمٛمّلطمٔم٦م ،ىمّررٟم٤مه ِم٤ّم وضمٝمف ئمٝمر ؿمٙم٤ملإ

 .ظمػمةإ إىمقال طمد٠مسم اًم٘مقل

 اًمقضمقب ذم اًمِمّؽ  ذم إصقل ضمراءإ حت٘مٞمؼ ذم سم٤مًم٤ٌمل ٜمحؾم ُم٤م هذا

 وهق تٗمّمٞمؾسم٤مًم ًمف شمٕمّرض ُمـ رأ ومل واطمتامٓشمف وأىمقاًمف سم٠مىم٤ًمُمف اًمٙمٗم٤مئل
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 شمٕم٤ممم اهللو ج٤ملاعم يًٕمٜم٤م ٓ شم٠مُّمؾ زي٤مدة ُمـ ومٞمف ومّلسمدّ  ،ـمراومف٠مسم ُمٜمّ٘مح همػم سمٕمدُ 

 احل٤مل. سمح٘مٞم٘م٦م أقمٚمؿ

 اهلل ؿم٤مء إن لؾمٞمج ومحٙمٛمف ،سم٤مطم٦مواإل اًمٜمدب سملم دارإُمر ًمق اخل٤مُمس

 طمٞم٨م 1إؾم٤مـملم ًمٌٕمض شمٌٕم٤مً  سمّمدده ٟمحـ اًمذي إول اعمقوع ظمرآ ذم شمٕم٤ممم

 اًمٙمت٤مب. هذا شمرشمٞم٥م ذم ٌعاعمتّ  ّٟمفأ

ِٓ  اًمقضمقب سملم دارإُمر ًمق اًم٤ًمدس  ذم ؿمٙم٤ملإ ومّل ،ؾمتح٤ٌمبوا

 ؿمٛمقل إمم ٟمٔمراً  اًمٕم٘م٤مب ٟمٗمل ذم وٓ مج٤مًٓ إ ُمٕمٚمقُم٤مً  ًمٙمقٟمف :سم٤مًمّرضمح٤من احلٙمؿ

 ؾمتح٤ٌمباإل ظمّمقص سمف يث٧ٌم هؾ ّٟمفأ ذم اًمٙمّلم ّٟمامإو ،ًمف اًمؼماءة دًّم٦مأ

 ؟ٓ وأ ٤مً ُمًتحٌّ  سمٙمقٟمف ومٞمحٙمؿ ،اًمنمقمل

 ضمراء٢ميم ٦ماًمقوٕمٞمّ  أصم٤مر وذم اًمقضمف ٟمّٞم٦م ذم سمٞمٜمٝمام ةُ رَ ٛمَ اًمثَّ  ٔمٝمرشمو

 سم٤مّٕول سمٕمْمٝمؿ ّسح :ؿمٌٝمفأ وُم٤م واًمٜمذر قمٚمٞمف اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم ٦ٌماعمؽمشمّ  إطمٙم٤مم

 ىمٚمٜم٤م إذا ظمّمقص٤مً  ُمِمٙمؾ صم٤ٌمشمفإ ًمٙمـ ،إصح٤مب ضمّؾ  ـمري٘م٦م ّٟمفأ اًمٔم٤مهر وهق

 يمقن يث٧ٌم ٓ اًمٕم٘م٤مب ٟمٗمل دجمرّ  وم٤منّ  ،اًمٕم٘م٤مب لٟمٗم هق اًمؼماءة ٦مدًمّ أ ُمٗم٤مد نّ ٠مسم

 سمف ًمزامإ دون ُمـ اًمٗمٕمؾ ـمٚم٥م قمـ قم٤ٌمرة اًمٜمدب نّ ٢موم ،ًمزاُملإ همػم اًمرضمح٤من

 وم٤محلٙمؿ ،اًمٕمٚمؿ سمنمط قمٚمٞمف قم٦ماعمتٗمرّ  ًمقازُمف ُمـ قمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب ٥مشمرشمّ  ّٟمامإو

 اًمرضمح٤من. ُمع قمٜمف اًمٕم٘م٤مب ٜمٗملسم يٛمٙمـ ٓ ُمٜمدوسم٤مً  اًمٗمٕمؾ سمٙمقن

 ٤منيم وم٢من ،اًمٔم٤مهر ذم اًمقضمقب سمٕمدم احلٙمؿ ُمٜمٝم٤م اؾمتٜمٌٓمٜم٤م ًمق وأُّم٤م

                                                             

 .هق اًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري. 1
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 اًمٜمدسمّٞم٦م صم٤ٌمتإ ذم يم٤مٍف  همػم ومٝمق ،قمٚمٞمف اًمقضمقب آصم٤مر ٥مشمرشمّ  قمدم سمٛمٕمٜمك

 هق يمام ـ اًمٗمٕمؾ قمغم اًمقضمقب قمدم آصم٤مر ٥مشمرشمّ  سمٛمٕمٜمك يم٤من نإو ماعمت٘مدّ  سم٤معمٕمٜمك

 هٜم٤م اًمٜمدب ؾّموم سمتحّ٘مؼ احلٙمؿ ُمٙمـأ ـ اًمقضمقب قمدم اؾمتّمح٤مب ذم احل٤مل

 ،قمٚمٞمف ِم٤مرعاًم سمحٙمؿ اًمث٤مسم٧م ًمزاماإل وقمدم اًمث٤مسم٧م اًمرضمح٤من آصم٤مر سمؽمشمٞم٥م

 اًمٓمٚم٥م آصم٤مر شمرشمٞم٥م همػم ًمزامإلا قمدم آصم٤مر شمرشمٞم٥م نّ أ أيْم٤مً  ذًمؽ ِمٙمؾي ًمٙمـ

 قتسمثٌ احلٙمؿو اجلٜمس إمم سم٤مٕصؾ اًمث٤مسم٧م اًمٗمّمؾ ؿّ و نإو ًمزاُملاإل همػم

ًّ تاًم ؿمٙم٤ملاإل ُم٤مّدة ًؿطم ذم يٜمٗمع ومّل ،ُمث٧ٌم أصؾ اًمٜمقع  سم٤مؾمتّمح٤مب ؽٛم

 .أيْم٤مً  اًمؼماءة

ـّ  سم٤مب ُمـ اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ سم٤مقمت٤ٌمر ىمٚمٜم٤م ًمق ٟمٕمؿ  سمحٞم٨م و٤مه٤مه٤م وُم٤م اًمٔم

 فم٤مهرًا. ؿمٙم٤ملاإل ارشمٗمع ،ذقم٤مً  ًمٚمقاىمع ُمثٌت٤مً  ص٤مر

 قمغم ٦ٌماعمؽمشمّ  إطمٙم٤مم سملم إّول اًمت٘مدير قمغم اعم٘م٤مم ذم اًمتٗمّمٞمؾ وحيتٛمؾ

 اًمٔم٤مهر ذم وًمق ٟمدسم٤مً  يمقٟمف قمغم عيتٗمرّ  ُم٤م وسملم اًمٜم٤مومٚم٦م يم٠مطمٙم٤مم اًمقاىمٕمل اًمٜمدب

 قمغم سمٜم٤مء اًمٜمدب ٟمٞم٦م نّ أ ويّدقمك إُمريـ ُمـ أقمؿّ  واىمٕم٤مً  ُمقوققمف يم٤من سمحٞم٨م

 حل٤مل وم٤مهّن٤م ،اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ ضمقازاً  همػمه وقمغم ذقمٞم٤مً  ًمزوُم٤مً  اًمقضمف ٦مٟمٞمّ  اقمت٤ٌمر

 ُمرطمٚم٦م ذم ًمزامإ دون راضمح٤مً  قمٜملأ فم٤مهراً  ُمٜمدوسم٤مً  اًمٗمٕمؾ يم٤من وم٢مذا ،اًمٗمٕمؾ

 ؾ.٠مُمّ ومت ،اًمٔم٤مهري اًمٜمدب ٦مٟمٞمّ  ضم٤مز أو ًمزم اًمٔم٤مهر

 



 

 

 

 

 

 

 

 اًمث٤مًمث٦مو اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمًم٦م

 شمٕم٤مرض أو اًمٜمّص  مج٤ملإل احلرُم٦م وهمػم اًمقضمقب سملم دارإُمر إذا ُم٤م

 آطمتٞم٤مط. وضمقب قمدم أيْم٤مً  ومٞمٝمام فم٤مهراً  واعمٕمروف سمٕمض ُمع سمٕمْمف

 ،1آطمتٞم٤مط إمم ومٞمٝمام قمٜمف لطمٙم ُم٤م ذم إؾمؽمآسم٤مدي ثاعمحدّ  وذه٥م

 سمٕمْمٝم٤م فم٤مهر يم٤من نإو 1يمّلُمف ُمـ مجٚم٦م فم٤مهر ذم اًمٌحراين ثاعمحدّ  ويمذا

 ُمٜمٝم٤م. ٦مٍ ٚمَ مُجْ )ِذيْمُر(  شم٘مّدم يمام إومم ذم ظمّلومف

 شم٤ًموي ُمع اعمتِم٤مسمف أىم٤ًمم ُمـ اًمٜمّص  شمٕم٤مرض قمدّ  نأ سمٕمدـ  ىم٤مل

 ُمـ رضم٤مءواإل اًمتخٞمػم سم٠مظم٤ٌمر قمٚمٞمف ّٓ دُمًت طمتٞم٤مطإلا ومٞمف وأوضم٥م اًمؽمضمٞمح

 فم٤مهر همػم وُمٕمٜم٤مه اعمراد ذم سيح همػم فوًمٙمٜمّ  سمف اًمٜمّص  ورد ُم٤م اعمتِم٤مسمف أىم٤ًمم
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 ُمٙمـأ نإ اًمذيمر أهؾ إمم ومٞمف اًمردّ  ُي٥م ّٟمفأ وطمٙمٛمف يراداإل ُمـ ؾم٤ممل وٓ

 ّٓ ِٓ  واًمٕمٛمؾ حلٙمؿا قمـ ػوم٤مًمتقىمّ  وا  دّ اًمرّ  هذا قمغم ويدّل  :ىم٤مل ـ طمتٞم٤مطسم٤م

   :شمٕم٤ممم ىمقًمف                   1،  ّطمٙمك صمؿ 

 اهلل هق اًمنمقمل احلٙمؿ ذم اعمتِم٤مسمف صم٧ٌمأ ُمـ أّول نّ إ اًمٙم٤مؿم٤مين ثاعمحدّ  ُمـ

 .اٟمتٝمك .أي٦م ذيمر صمؿّ  1ؾمٌح٤مٟمف

 صم٤ٌمتإ ٓ ،اًمقاىمع ذم وضمقده صم٤ٌمتإ ي٦مسم٤مٔ اعمتِم٤مسمف صم٤ٌمت٢مسم رادأ وًمٕمّٚمف

 ًمٕمٛمكما حلٙمؿا ًمٌٞم٤من ًقىم٦مُم ًمٞم٧ًم ٤مسمٔم٤مهره ي٦مأ وم٤منّ  ،ومٞمف طمتٞم٤مطآ وضمقب

 راداعم ذم ػاًمتقىمّ  اؾمتٗم٤مدة ُمٙمـأ نإو اًمٔم٤مهر ُمرطمٚم٦م ذم قمٚمٞمف اًمٌٜم٤مء يٜمٌٖمل وُم٤م

 سمتٕمٞمٞمٜمف. احلٙمؿ وقمدم اًمٙمّلم ُمـ

 إمم طمتٞم٤مطآ شم٘مًٞمؿ سمٕمدـ  شاًمٜمجٗمّٞم٦م اًمدرر» ذم اعمذيمقر ثاعمحدّ  وىم٤مل

 إذا ُم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ اعمتٕمّٚمؼ اًمنمقمل احلٙمؿ ذم اًمقاضم٥م طمتٞم٤مطآ ومٛمـ ـ : أىم٤ًمم

 ،ؾمتح٤ٌمبوآ اًمقضمقب اطمتامزم سملم شمرّدد نّ ٠مسم اًمدًمٞمؾ ُمـ احلٙمؿ اؿمتٌف

 ُمـو اًمٗمٕمؾ سمذًمؽ شمٞم٤منسم٤مإل طمتٞم٤مطوآ حلٙمؿا ذم ػاًمتقىمّ  هق وم٤مًمقاضم٥م

 :وومٞمف 3ؾمتح٤ٌمبًمّل ٦محرضّم ُم هٜم٤م ضمٕمٚمٝم٤م اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ قمغم يٕمتٛمد

                                                             

چٜم٤من يمًك يمف ومرو ومرؾمت٤مد سمر ؿمام يمت٤مب را، او اؾم٧م آن. 7ي٦م أ، . ؾمقرة آل قمٛمران1

 .سمٕم٣م از آن، آي٤مشمك اؾم٧م حمٙمامت

 .184ص /1ج :اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦مو 53ص :)ًمٚمٗمٞمض( ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مةٟمٔمر: ا. 1

 /1ج :ًمٜم٤مضةاحلدائؼ ا: 118ص /1ج :اًمّدرر اًمٜمجٗمٞم٦م ُمـ اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞم٦ماٟمٔمر: . 3

 .و...  يمدرر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائدويمت٤ًٌم أظمر  161ص /1ج :ومرائد إصقلو 69ص
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 إطمٙم٤مم ذم إصٚمٞم٦م اًمؼماءة قمغم قمتامدآ قمدم ُمـ قمروم٧م ُم٤م أّوًٓ 

 1.اعم٠ًمًم٦م ذم تلاًمّ  اًمدّرة ذم شم٘مّدم يمام ،اًمنمقمّٞم٦م

 عمقاوم٘م٦م ٤مبٌؾمتحسم٤مٓ طمٙمؿ شمٕم٤ممم اهلل نّ أ إمم يرضمع ذيمروه ُم٤م نّ إ وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ؿِ ٙمَ ًمٚمحِ  شم٤مسمٕم٦م شمٕم٤ممم طمٙم٤مُمفأ نّ أ اعمٕمٚمقم وُمـ إصٚمٞم٦م اًمؼماءة اعمّمٚمح٦م

 ُم٘مت٣م ٤ملي٘م نأ يٛمٙمـ وٓ ِب٤م قمٚمؿأ وهق شمٕم٤ممم ًمف ةاعمٜمٔمقر واعمّم٤مًمح

 .ٟمتٝمكا ،1ري٥م سمّل ةأوضمر سم٤مًمٖمٞم٥م رضمؿ وم٤مّٟمف ،إصٚمٞم٦م اًمؼماءة اعمّمٚمح٦م

 ػم.ٌاخل قمغم خيٗمك ٓ ٟمٔمر وومٞمف ف٘مطمدائ ذم قمٜمف لطمٙم ُم٤م ُمٜمف وىمري٥م

 رئؾم٤م ذم شم٘مّرر ُم٤م إومم اعم٠ًمًم٦م ذم ةءاًمؼما ضمراءإ ومٛمدرك ،وسم٤مجلٛمٚم٦م

 اعم٘م٤مم ذم قمٜمف اعمٌحقث هق يمام ،زمإوّ  إصؾ طمٞم٨م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ويمذا اعم٤ًمئؾ

 ٛمؾ.ٛمجوم ،اًمٜمّص  شمٕم٤مرض ُمّلطمٔم٦م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم وأُّم٤م

 إصؾ اقمت٤ٌمر يمقن قمغم ءسمٜم٤م ،إومم اعم٠ًمًم٦م وسملم سمٞمٜمف قيٗمرّ  امرسمّ  ٟمٕمؿ

 يّمٚمح ُم٤م ًمقضمقد هٜم٤م ُيري ٓ فٟمّ ٠موسم اًمٕمدم دًمٞمؾ اًمدًمٞمؾ قمدم يمقن ضمٝم٦م ُمـ

ًّ  ضمقاز مج٤ملًمإل ؾم٘مط وًمق واىمٕم٤مً  ًمٚمٌٞم٤مٟمّٞم٦م  وم٤منّ  ،إومم اعم٠ًمًم٦م ذم سمف ؽاًمتٛم

 ًمق ّٟمفإ :ي٘م٤مل طمّتك واىمٕم٤مً  صم٤مسمت٤مً  يم٤من ًمق همػمه سمقضمقد ي٘مض ٓ هٜم٤م اًمٌٚمقى قمٛمقم

 ًمٚمتٕم٤مرض. سمف اًمٕمٛمؾ يتٕملّم  مل وًمق اًمث٤مًمث٦م ٠مًم٦ماعمً ذم اًمٜمّص  وضمقدو ًم٤ٌمن يم٤من

                                                             

احلدائؼ اًمٜم٤مضة ذم 118/ ص1: جاًمّدرر اًمٜمجٗمٞم٦م ُمـ اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞم٦م. اٟمٔمر: 1

 .163/ ص1)ًمٚمٛمجٛمع(: ج اًمٗمرائدو 69/ ص1: جأطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة

 .163/ ص1)ًمٚمٛمجٛمع(: ج ئداًمٗمراو 73و  69/ ص1: جاحلدائؼ. اٟمٔمر: 1
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 قمٛمقم نّ أ ُمـ إؾم٤مـملم سمٕمض ذيمره سمام ُمٜمٝمام إومم ذم دومٕمف ويٛمٙمـ

ـّ  يقضم٥م هٜم٤م اًمٌٚمقى  اعمذيمقر ٛمؾجاعم اًمٙمّلم ُمع اًمقضمقب ىمريٜم٦م سمٕمدم اًمٔم

 شمقوّمر ًمٕمدم ؾمتح٤ٌمبآ سمخّلف ،ٟم٘مٚمف قمغم اًمدواقمل شمقوّمر ُمع ًمٜم٘مؾ ّٓ إو

 سمٔم٤مهره. ُمٜمٝمام اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ُيري ٓ وهق 1ٟم٘مٚمف قمغم اًمدواقمل

 

                                                             

 اًمٗمرائدو 399ص /1ج :)ُم١مؾّم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمّلُمل( ومرائد إصقلٟمٔمر: ا. 1

: 164ص /3ج :اًمتٜم٘مٞمح: 67ص /5ج :سمحر اًمٗمقائد: 163ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع(

 /3ج :دروس ذم اًمرؾم٤مئؾ: 334و 113ص /3ج :درر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمقائد

 .334ص /3ج :(آوصمؼ)ُمع طمقار ومرائد إصقل و 77ص



 

 

 

 

 

 

 

 اًمراسمٕم٦م اعم٠ًمًم٦م

 ُمقوقع ذم ؿمت٤ٌمهآ ضمٝم٦م ُمـ وهمػمه اًمقضمقب سملم إُمر دوران ذم

 احلٙمؿ.

 شم٘مّدم ُم٤م مجٞمع هٜم٤م ٕصؾا ضمراءإ قمغم قمٚمٞمف ويدّل  :إؾم٤مـملم سمٕمض ىم٤مل

، 1اًمتٙمٚمٞمػ ذم اًمِمّؽ  قمٜمد اًمؼماءة ٦مدًمّ أ ُمـ ٦ماًمتحريٛمٞمّ  اعمقوققمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ذم

 ذيمره وُم٤م حلرُم٦ماو ٞم٦ماحلٚمّ  ذم ٦مخمتّّم  أظم٤ٌمر قمّدة إدًّم٦م ُمـ هٜم٤مك ذيمره ذيواًمّ 

 إظم٤ٌمر ؿمٛمقل قمدم خيٗمك وٓ ،اًمؼماءة دًّم٦مأ ُمـ ُمٜمٝم٤م احلٙمٛمٞم٦م ٦ماًمِمٌٝم ذم

 ُمـ يمثػم ويمذا ،واحلرُم٦م ٞم٦مٚمّ سم٤محل اًمِمؽ شمٕمّٚمؼ ًمٕمدم ومٞمف ٟمحـ عم٤م ومٞمٝم٤م اعمذيمقرة

 :ٕم٤مممشم يم٘مقًمف ًمتحريٛمّٞم٦ما سم٤مًمِمٌٝم٦م وإظم٤ٌمر أي٤مت         

     1.شمٕم٤ممم وىمقًمف:                   1. 

                                                             

 .169ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

ي٤مسمؿ در آن چٞمزى يمف وطمك ؿمده اؾم٧م سمف ؾمقى سمگق ٟمٛمك. 145، أي٦م . ؾمقرة إٟمٕم٤مم1
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 ر ومّل سمجٝم٤مًم٦م ُمراً أ ريم٥م ُمرءإ اميّ أ :اخلؼم ذم وىمقًمف
ٍ
 ،1قمٚمٞمف ء

 ر يمّؾ  :وىمقًمف
ٍ
 احلج٤مج ـسم قمٌداًمرمحـ وظمؼم 3،هنل ٞمفوم يرد طمّتك ُمٓمٚمؼ ء

 4قمّدهت٤م. ذم ةأُمرإ جشمزوّ  ُمـ ذم اًمقارد

 ُمٜمٍمف قمـ سمٕمٞمد اًمؽمك طمرُم٦م سم٤مقمت٤ٌمر ومٞمف ٟمحـ عم٤م ؿمٛمقِل٤م ودقمقى

ًّ  يِمٙمؾ فٟمّ أ يمام ،فم٤مهراً  ظم٤ٌمروإ أي٤مت شمٚمؽ  ُمـ ومٞمف ٟمحـ عم٤م ؽاًمتٛم

  :شمٕم٤ممم سم٘مقًمف أي٤مت           5 وىمقًمف:     

     6، شمٕم٤ممم وىمقًمف:           

    7 ، ًهق ـ دًٓمتٝم٤م مت٧ّم ًمق ـ ٤مىمٝم٤مٞمؾم ُمـ اًمٔم٤مهر نّ أ إمم ٟمٔمرا 

 ؾمٌح٤مٟمف اهلل هق ٜمٝم٤مٞمّ وُمٌ اًمِم٤مرع وفمٞمٗم٦م سمٞم٤مهن٤م اًمتل احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ظمّمقص

                                                                                                       
 .]ُمـ[ حمّرُمك. أي٦م

ظمقريد از آن چٞمزى يمف و چف ؿمده اؾم٧م ؿمام را يمف ٟمٛمك. 119، أي٦م . ؾمقرة إٟمٕم٤مم1

 .ذيمر ؿمده اؾم٧م اؾمؿ ]ظمدا[ سمر او

 .1ح /344ص /5ج :اًمقؾم٤مئؾٟمٔمر: ا. 1

 .937ح /317ص /1ج :اًمٗم٘مٞمفو 3ح /917ص /4ج :اًمقؾم٤مئؾٟمٔمر: ا. 3

 .4ح /345ص /14ج :اًمقؾم٤مئؾٟمٔمر: ا. 4

يمٜمد ٟمٗمًك را ُمگر ]سمف ىمدر آن چف . ]ظمداوٟمد[ شمٙمٚمٞمػ ٟمٛمك7ٓمّلق، أي٦م اًم. ؾمقرة 5

 سمف او داده اؾم٧م[. أي٦م.

 يـ يمف سمٕم٨م رؾمقل يمٜمٞمؿ.يمٜمٜمده شم٤م ا. و ٟمٌقديؿ ُم٤م قمذاب15، أي٦م . ؾمقرة اإلهاء6

. و ٟمٌقده اؾم٧م يمف گٛمراه يمٜمد ىمقُمك را سمٕمد از آن يمف 115، أي٦م تقسم٦ماًم. ؾمقرة 7

 هداي٧م يمردم آهن٤م را. أي٦م.
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 اًمرؾمقل. سمٕم٨م ُمـ اعم٘مّمقد هن٤موسمٞم٤م اًمرؾمقل طسمتقؾّم 

 وٓ اًمٔم٤مهر ذم ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمف ومٞمٝم٤م اًمٌٞم٤من ومٚمٞمس ،اعمقوققمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م وأُّم٤م

 نإو سمٞم٤مٟمف اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مقمت٤ٌمر ؾمٌح٤مٟمف ؿم٠مٟمف ُمـ وٓ اًمرؾمقل سمٕم٨م ُمـ ُم٘مّمقداً 

 ُمـ ئمٝمر رسّمام يمام ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمف اعم٘م٤مُم٤مت مجٞمع ذم واًمٕمٚمقم اِلداي٤مت مجٞمع يم٤من

 اًمٔمقاهر شمِمخٞمص ُمـ سمّمدده ٟمحـ سمام حلدي٨ما ِلذا دظمؾ ٓ وم٢مّٟمف ،سمٕمض

ًّ  يٛمٙمـ ُم٤م أي٤مت ذم يٌؼ ومٚمؿ ،اًمٕمرومٞم٦م  ؾمقى ذيمر ُم٤م قمغم سمٜم٤مء ِب٤م ؽاًمتٛم

  :شمٕم٤ممم ىمقًمف        1 اًمت٠مُّمؾ ُمـ دًٓمتف ذم ُم٤م ُمع 

 .اًمٔم٤مهر

 :وىمقًمف        1 ص٤مًم٦مأ قمغم تفدًٓم ؿؾمٚمّ  قًم 

 قمـ خيٚمق ٓ اعمقوققمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ُمـ سمّمدده ٟمحـ عم٤م أيْم٤مً  وؿمٛمقًمف ،اًمؼماءة

 ُمقرده. إمم سم٤مًمٜمٔمر ظمّمقص٤مً  ؾمقاسم٘مف ذم يمام ظمدؿم٦م

 ٤مدًٓمتٝم قمغم قمتامدآ يٛمٙمـ ٔي٤متا ُمـ رء ٓ ّٟمفأ وم٤مًمٔم٤مهر وسم٤مجلٛمٚم٦م

 هٜم٤م. ٤مًمؼماءةسم احلٙمؿ ذم

 ٛمفقمٚم اهلل طمج٥م ُم٤م» وم٘مقًمف هٜم٤مك ِب٤م اعمًتدّل  إظم٤ٌمر ؾم٤مئر وأُّم٤م

                                                             

]ى[ را ُمگر سمف ىمدر ُوؾمِع  يمٜمد ]ظمداوٟمد[ ٟمٗمًـ. شمٙمٚمٞمػ ٟمٛمك186ي٦م أٌ٘مرة، اًمؾمقرة . 1

 آن.

 هّلک ؿمقد از سمّٞمٜمف. أي٦م. شم٤م ايـ يمف هّلک ؿمقد يمًك يمف. 41، أي٦م . ؾمقرة إٟمٗم٤مل1
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 سمام اًمٕم٤ٌمد قمغم ٩ّم تحي اهلل نّ إ» :ًمفقوىم :قمٜمٝمؿ[ ُمقوقع ]ومٝمق 1اًمٕم٤ٌمد ـقم

 رٍ فم٤مهِ  همػم اعمقوقع ذم ًمٚمِمٌٝم٦م ومِمٛمقِل٤م ،اموُم٤مؿم٤مِب 1شومٝمؿوقمرّ  هؿآشم٤م

 شمٕمريػ ٓ ،ٝم٤مٌوطمج إطمٙم٤مم سمٞم٤من إمم اٟمٍماومٝم٤م ضمٝم٦م ُمـ إظمػمة يم٤مٔي٤مت

 أي٤مت سمٕمض ورم هٜم٤م ؿاًمتٕمٛمٞم ُمٙمـأ نإو ِب٤م اًمٕمٚمؿ وطمج٥م اعمقوققم٤مت

 أو ،سمٕمض ًمٗمظ ُمـ ئمٝمر امرسمّ  يمام اسمتداء ٤مُمّ إ إًمٞمف ُمٕمرومتف يمّؾ  اؾمتٜم٤مد إمم ٟمٔمراً 

ـّ  ،اعم٘مدُم٤مت طسمتقؾّم   سمؾ ،ضمداً  ُمِمٙمٌؾ  قمروم٤مً  اًمٕمٛمقم ذم ٤مسمٔمٝمقرمه احلٙمؿ ًمٙم

 ذم نّ أ قمغم اًمٕمٛمقم ؾمّٚمؿ ًمق ٚمٔمٝمقرًم اعمً٘مط اًمتِمٙمٞمؽ طمّمقل اًمٔم٤مهر

 إظم٤ٌمر ُمـ يٌؼ ومٚمؿ ،شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ٞمٜمّفؾمٜمٌ ظمرآ ؿمٙم٤مًٓ إ ًمٚمٛم٘م٤مُملم شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م

 وُمرومققم٦م 3اًمتًٕم٦م رومع ذم اًمقارد ّي اًمٜمٌق ؾمقى ذًمؽ قمغم سمٜم٤مء اعمذيمقرة

 ،سمجٝم٤مًم٦م ُمراً أ ريم٥م ئٍ رِ ُمْ ا ّيامأ: وىمقًمف ،اًمتًٕم٦م ووع ذم ةاًمقارد 4ّي دِ ٝمْ اًمٜمَّ 

 قمغمإ قمٌد ورواي٦م ،5يٕمٚمٛمقن ٓ ُم٤م ٦مٍ ٕمَ ؾَم  ذم اًمٜم٤ّمس :وىمقًمف ،قمٚمٞمف رء ّلوم

 6.ٓ :ىم٤مل ؟ءر قمٚمٞمف هؾ ؿمٞمئ٤مً  يٕمرف مل قمّٛمـ ًمتف٠مؾم :ل٤مىم اًمّم٤مدق قمـ
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 ٟمٔمراً  ،يمٚمٞمٝمام واعمقوققمٞم٦م احلٙمٛمٞم٦م ًمٚمِمٌٝم٦م شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م ذم يًتِمٙمؾ ورسّمام

 رومٕمف ومٞمٙمقن اعمجٝمقل اعمقوقع أُّم٤م :ُمثّلً  ّي اًمٜمٌق ذم قصقلاعم ـُم اعمراد إمم

 قمـ قم٤ٌمرة رومٕمف ومٞمٛمٙمـ اعمجٝمقل احلٙمؿ وأُّم٤م قمٚمٞمف ةاعم١ماظمذ قمدم قمـ قم٤ٌمرة

 ـقمت٤ٌمريآ ذم خمتٚمٗم٦م اعمقصقل إمم اًمرومع ومٜم٦ًٌم ،خم٤مًمٗمتف قمغم اعم١ماظمذة قمدم

 اعمراد ضمٕمؾ وًمق ،اًمقاطمد اعمٕمٜمك قمغم زاد ُم٤م ذم اعمِمؽمك اؾمتٕمامل ٟمٔمػم رادهتام٢موم

 اظمتّلف يم٤من ـ ظمقاشمفأ سم٘مريٜم٦م اًمٔم٤مهر ًمٕمّٚمف يمام ـ اعمقوقع اعمقصقل ُمـ

 وهمػم اًمقوٕمٞم٦م ذم سمٜمٗمًف ُمٕمٚمقم همػم وقعاعمق نّ أ إمم ٟمٔمراً  ،أفمٝمر قمت٤ٌمريـآ

 وذم اعمقصقف سمح٤مل ُمتٕمّٚم٘م٦م إّول ذم وم٤مًمّمٗم٦م ،احلٙمٛمٞم٦م ذم احلٙمؿ ُمٕمٚمقم

 .اعمقصقف ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل اًمث٤مين

 قم٤ٌمرة ومٞمف إُمر نّ ٢موم ،اًمث٤مًم٨م واخلؼم اعمرومققم٦م ذم ؿمٙم٤ملاإل ئمٝمر وُمٜمف

 فٟمٗمً إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم شمّلطمظ ىمد اجلٝم٤مًم٦م ومٜم٦ًٌم ،اخل٤مرضمل اًمٗمٕمؾ ٟمٗمس قمـ

 وشم٤مرة ،ُمثّلً  ظمّؾ  أو مخر هق[ ]هؾ ّٟمفأ ]سم٤مقمت٤ٌمر[و قمٜمقاٟمف ٦مجمٝمقًمٞمّ  سم٤مقمت٤ٌمر

 .طمٙمٛمف إمم سم٤مًمٜمٔمر ّلطمظشم

 ضمٕمٚمٜم٤مه٤م نإو ُمقصقًم٦م ٦ماًمٙمٚمٛم ضمٕمٚمٜم٤م إذا اًمراسمع ذم احل٤مل ئمٝمر وُمٜمف

ـّ  ،سُماخل٤م ويمذا سم٤معم٘م٤مي٦ًم فم٤مهر ؿمٙم٤ملاإل ومجٝم٦م ،فمرومٞم٦م  قًم ّٟمفأ آٟمّم٤مف ًمٙم

ًّ  ٦مصحّ  ذم جفُمتّ  هق وم٤مّٟمام ،ؿمٙم٤ملاإل مت٤مُمّٞم٦م ؿؾمٚمّ   ذم واعمرومققم٦م ّي سم٤مًمٜمٌق ؽاًمتٛم

 ٤منخيتّّم  اًمتٕمٛمٞمؿ ُمٙم٤منإ قمدم شم٘مدير قمغم فٟمّ إ اًمٔم٤مهر وم٤منّ  ،إومم اعم٠ًمًم٦م

 ؾم٤مئر ُمـ اجلٝمؾ همػم سم٘مريٜم٦م ظمّمقص٤مً  ًمٙمقهنام ،اعمقوققمٞم٦م سم٤مًمِمٌٝم٦م سمٔم٤مهرمه٤م

 ،احلٙمٛمٞم٦م ُمـ عمقوققمٞم٦ما احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ذم أفمٝمر واعمقوققم٤مت اعمرومققم٤مت
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ًّ  ٦مصحّ  طمٞمٜمئذ جفوم٤معمتّ   وًمٕمّؾ  ظمػمإ اخلؼم ويمذا ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ذم ِب٤م ؽاًمتٛم

 يمذًمؽ. أيْم٤مً  قمداه٤م ُم٤م ذم احل٤مل

 ظمّمقص٤مً  اعمٓمٚمقب صم٤ٌمتإ ذم يمٗم٤مي٦م ّي اًمٜمٌق ذم نّ أ وم٤مًمٔم٤مهر ،وسم٤مجلٛمٚم٦م

 اعمجتٝمديـ ُمـ احلٙمؿ أصؾ ذم ظمّلف ٓ إّٟمف اًمٔم٤مهر نّ أ ُمع ،همػمه سمْمٛمٞمٛم٦م

 .هٜم٤م ًمدًمٞمؾا يمجري٤من سمِم٠مٟمف يٕمتدّ  لميوإظم٤ٌمر

 اعم٘م٤مم ذم هٜم٤مك آطمتٞم٤مط ُمـ ذيمر ُم٤م ضمري٤من قمدم شمٕمرف ٤مٜمه ذيمر ٤موِمّ 

 ؾمّلُم٦م نّ أ ُمع ظمّمقص٤مً  ،قمروم٧م ٤مُم سمٕمد ٙمّلماًم ٓمٞمؾٟم ومّل ،سم٤معم٘م٤مي٦ًم

 سمٕمض ٟمٙمرهأ سمؾ ،1ةٟم٤مدر هٜم٤م احل٤ميمٛم٦م إصقل ـُم ٟمققم٤مً  اعمقوققمٞم٦م اًمِمٌٝم٤مت

 ٞم٦ماًمتحريٛم اًمِمٌٝم٦م سمخّلف فم٤مهراً  قمٜمف لطمٙم يمام ،رأؾم٤مً  ُمِم٤مخيٜم٤م

 وًمٕمّؾ  :احل٤ميمٛم٦م إصقل ُمـ اعمقارد ُمـ يمثػم ذم ؾم٤معم٦م وم٤مهّن٤م ،اعمقوققمٞم٦م

 هق إصؾ ُمـ ٦ماًمتحريٛمٞمّ  ذم اعم٘مّمقد نّ أ ضمٝم٦م ُمـ اعم٘م٤مُملم سملم اًمتٗمرىم٦م

 يمقن يث٧ٌم ٓ ماعمحرّ  اعمقوقع قمٜمقان حتّ٘مؼ قمدم ص٤مًم٦مأو اًمٗمٕمؾ شمرظمٞمص

 اًمٕمٜمقان يمقن قمدم ص٤مًم٦مأو سمف اًمٗمٕمؾ شمرظمٞمص يٛمٙمـ ّلوم ،قمٜمف ظم٤مًمٞم٤مً  اًمٗمٕمؾ

 قمدم ص٤مًم٦مأ ُمثّلً  همػمه قمدم ص٤مًم٦م٠مسم ُمٕم٤مروتف ُمع سم٤مًمٕمدم ُمًٌقق همػم ماعمحرّ 

 قمدم ص٤مًم٦مأو اعم٤مء وسملم سمٞمٜمف اعمرّدد ٟم٤مءاإل ذب طمٚمّٞم٦م يث٧ٌم ٓ اخلٛمر وضمقد

 سم٤مًمٕمدم. ُمًٌقىم٦م همػم ُم٤مء يمقٟمف قمدم ص٤مًم٦م٠مسم ُمٕم٤مروتف ُمع مخر

 همػم ُمٕم٤مرض اعمْم٤مف اًمٕمدمو يم٤مٍف  همػم إّول اًمٕمدم نّ إ :واحل٤مصؾ
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 اًمؽمك شمرظمٞمص ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد نّ ٢موم ،اًمقضمقسمّٞم٦م اًمِمٌٝم٦م سمخّلف ،سم٤مًمٕمدم ُمًٌقق

 قمٜمقان حتّ٘مؼ سمٕمدم احلٙمؿ دسمٛمجرّ  طم٤مصؾ وهق ،سم٤مًمٗمٕمؾ ًمزاماإل ودومع

 ذم وىمع إذا ذاشم٤م ءر ٟمج٤مؾم٦م ذم اًمِمّؽ  قمٜمد لومٞمٙمٗم ،اخل٤مرج ذم اعمقوقع

 صم٤ٌمتإ إمم طم٤مضم٦م دون ُمـ ومٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م وىمقع سمٕمدم ٙمؿاحل ٟمٗمس ُمثّلً  اعمًجد

 ٜم٤مه اًمِمٌٝم٦م يم٤مٟم٧م ٤موعمّ  ،اؾمتٕمامًمف سمخّلف ـم٤مهراً  اعمٗمروض ءاًمٌم يمقن قمدم

 حتّ٘مؼ قمدم ص٤مًم٦مأ يم٤من ،دائامً  اخل٤مرج ذم اعمقوقع قمٜمقان وضمقد ُمـ ٦مًٌٌّ ُم

 ُمقاوم٘م٤مً  يم٤من وًمق إصؾ ضمري٤من ُمـ ُم٤مٟمٕم٦م سمؾ ،اًمؼماءة صم٤ٌمتإل يم٤مومٞم٦م اًمٕمٜمقان

 ضمري٤من ُمـ اعمٜمع ُمـ ٌٕمفشم وُمـ 1إؾم٤مـملم سمٕمض إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم سمٜم٤مء ،ًمف

 اوم٘مف.و أو ظم٤مًمٗمف ؾمقاء ،احل٤ميمؿ ُمع اعمحٙمقم إصؾ

 ٓ ٤مهّن ٠مسم ُمدومققم٦م اخل٤مرج اًمٕمٜمقان ؼحت٘مّ  قمدم ص٤مًم٦م٠مسم ُمٕم٤مروتٝم٤م ودقمقى

 يٛمٜمع رسّمام سمؾ ،ىمٓمٕمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م امِب اًمٕمٛمؾ ذم يٙمـ مل إذا ضمري٤مهن٤م ُمـ متٜمع

 ومرض وًمق ،ًمٖم٤مًم٥ما هق يمام ذقمٞم٤مً  طمٙمامً  ًمٕمدُمف يٙمـ مل إذا ضمري٤مهن٤م ُمـ

 ذم ودظمؾ اًمٌدوّي٦م اًمِمٌٝم٦م ُمـ ومٞمف ٟمحـ قماّم  ظمرج اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م طمّمقل

 اًمتٙمٚمٞمػ حتّ٘مؼ اعمٗمروض نّ ٕ :مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ُمع سمف اعمٙمّٚمػ ذم اًمِمّؽ  ُم٤ًمئؾ

 .هذا أيْم٤مً  ظمرٔا اًمٕمٜمقان ذم

 ٟمٙم٤مرإ ذم يٜمٗمع ٓ تفمت٤مُمٞمّ  شم٘مدير قمغم يمّٚمف ذًمؽ نّ أ قمٚمٞمؽ خيٗمك وٓ

 ُمـ اعمقوققمٞم٦م ًمألصقل اعمً٘مٓم٦م اًمٓمقاري قمروض جلقاز ،رأؾم٤مً  اعمقوقع
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ّـ شم يمٛمـ رواًمت٠مظّم  اًمت٘مّدم ذم اًمِمّؽ  ُمع اًمٕمٛمؾ قمغم احل٤مًملم قاردشم ىمٌٞمؾ  ٞم٘م

 ًمٓمٝم٤مراتا سمقضمقب ىمٚمٜم٤م ًمق واعمت٠مظّمر ماعمت٘مدّ  ذم وؿمّؽ  ،واحلدث اًمٓمٝم٤مرة

 ؿمٙم٤ملاإل إمم ٟمٔمراً  ًمٚمّمقم اًمٖمًؾ ظمّمقص ذم وًمق سمٕمْمٝم٤م ذم أو ُمٓمٚم٘م٤مً  ٟمٗم٤ًمً 

 مل إذا أو ُمٓمٚم٘م٤مً  رأؾم٤مً  ومٞمٝم٤م اعمقوققمٞم٦م إصقل ؾم٘مقط اًمٔم٤مهر وم٤منّ  ،وفاعمٕمر

 ذم راعم٘مرّ  سم٤مًمتٗمّمٞمؾ حل٤مًمتلما قمغم اًم٤ًمسم٘م٦م حل٤مًم٦ما يٕمٚمؿ مل إذا أو اًمت٤مريخ يٕمٚمؿ

ًّ  ُمـ طمٞمٜمئذ ومّلسمدّ  ،حمّٚمف  .ومٞمٝم٤م اًمقضمقب قمـ اًمؼماءة ًم٦م٤مص٠مسم ؽاًمتٛم

 قمدم ُمـ ذيمر ُم٤م نّ ٢موم ،رأؾم٤مً  اعم٘م٤مُملم سملم اعمذيمقرة اًمتٗمرىم٦م ُمٜمع ويٛمٙمـ

 ذم هءراإضم يٛمٙمـ اخل٤مّص  اًمٗمٕمؾ جلقاز ٦ماًمتحريٛمٞمّ  ذم اًمٙمكّم  اًمٕمٜمقان ٟمٗمل يمٗم٤مي٦م

 فٟمّ أ يمام ،اخل٤مّص  اًمؽمك زضمقا صم٤ٌمتإ ذم ليٙمٗم ٓ اًمٙمكّم  لٟمٗم سم٠منّ  اًمقضمقسمٞم٦م

 ذم اًمتٙمٚمٞمػ صدور وقمدم اًمٙمكّم  لسمٜمٗم يمتٗم٤مءآ ُمـ ومٞمٝم٤م ذيمر ُم٤م ضمراءإ يٛمٙمـ

 أيْم٤ًم. ٦ماًمتحريٛمٞمّ 

 ىمد اًمؽمك يمذا ،اخلّمقصٞم٦م ُمع اقمت٤ٌمره يٛمٙمـ يمام ًمٗمٕمؾا نّ أ واحل٤مصؾ

 يٛمٙمـ ف،٘مُمتٕمٚمّ  سم٤مقمت٤ٌمر يمٚمّٞم٦م تفُمّلطمٔم يٛمٙمـ فٟمّ أ ويمام اخلّمقصٞم٦م ُمع يّلطمظ

 ضمقاز يث٧ٌم اًمٙمكّم  اًمٕمٜمقان لوٟمٗم ٞم٦ماًمٙمٚمّ  ؾمٌٞمؾ قمغم أيْم٤مً  اًمٗمٕمؾ ُمّلطمٔم٦م

 ِلام صم٤ٌمشمفإ يِمٙمؾ ّٟمفأ يمام ،ُمٕم٤مً  ومٞمٝمام اًمث٤مين اًمقضمف قمغم اعمٚمحقفملم واًمٗمٕمؾ اًمؽمك

 اًمث٤مين قمغم واًمؽمك إّول قمغم ؾٕماًمٗم وم٤مظمتٞم٤مر ،إّول اًمقضمف قمغم ٧مٔمًمقطم إذا

 سم٤مًمقضمقد اًمٙمكّم  شمِمخص اًمتٗمرىم٦م ذم فيقضّم  امرسمّ  ُم٤م وهم٤مي٦م اعم٘م٤مم ذم ٕملّم تُم همػم

 ٓ وم٤مّٟمف ،اًمٕمدم سمخّلف اًمتِمّخص سمدون اًمقضمقد يٛمٙمـ ومّل ،اًمٕمدم دون

 اقمت٤ٌمر ًمٙمـ ،يقضمد طمّتك يمٚمّٞمتف قمغم سم٤مٍق  هق سمؾ ،سمف اًمٙمكّم  يتِمّخص
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 وهق يمٚمٞمٝمام واًمقضمقد اًمٕمدم ذم صم٤مسم٧م وقمدُمف إًمٞمف اعمْم٤مف ذم اخلّمقصٞم٦م

 قىّمٗم٤متُم خل٤مصا اًمٗمٕمؾ ُمقرد يم٤من ن٢موم ،احل٘مٞم٘مل صًمّتِمخّ ا دون اعم٠ًمًم٦م ُمٜم٤مط

 اعمقوقع إمم اعمْم٤مف اًمٕمدم طمّمقل ومٚمٞمٙمـ ،سم٤مٕصؾ وًمق قازهضم طمرازإ قمغم

 .هذا ومتدسّمر ،يمذًمؽ أيْم٤مً 

 :وضمقه قمغم رشمتّمقّ  هّن٤مأ اعم٠ًمًم٦م أصؾ ذم حل٤ملا حت٘مٞمؼو

 ػسم٤معمٙمٚمّ  اًمقضمقيب احلٙمؿ شمٕمّٚمؼ ذم اًمِمٌٝم٦م طمّمؾ فٌاؿمت إذا ُم٤م إّول

 ن٠مسم رأؾم٤مً  سم٤معمٙمّٚمػ احلٙمؿ ؼشمٕمٚمّ  قمدم اطمتامل ُمع اعمقوقع ؼحت٘مّ  ذم ًمٚمِمّؽ 

 ذم ؿمّؽ  إذا يمام ،أوٓ رأؾم٤مً  اخلٓم٤مب حت٧م اعمٙمّٚمػ اٟمدراج ذم اًمِمّؽ  يٙمقن

 سمحٞم٨م اعمٙمّٚمػ قمغم احل٤مًملم شمقارد ُمع قم٦مؾمتٓم٤ماإل ذم ًمٚمِمّؽ  احل٩ّم  وضمقب

 روم٧م.قم ُم٤م ومٞمف واًمٙمّلم ،اعمقوققمل إصؾ سمف ؾم٘مط

 اًمتٙمٚمٞمػ حت٧م اعمٙمّٚمػ سمدظمقل اًم٘مٓمع ُمع اًمِمّؽ  طمّمؾ إذا ُم٤م اًمث٤مين

 ذم وؿمّؽ  ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٕم٤مدل يمرامإ وضم٥م إذا يمام ،اعمتٞمّ٘مٜم٦م ادرومإ وضمقد سم٤مقمت٤ٌمر

 همػمه أو اعمقوقع قمغم احل٤مًملم شمقارد ُمع قمداًمتف ذم يِمّؽ  ُمـ يمرامإ وضمقب

 يم٤مّٕول. ّٟمفأ واًمٔم٤مهر ،اعمقوققمّل  إصؾ ضمري٤من ُمـ يٛمٜمع ِم٤ّم

 ٜمفُم اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م ةاءاًمؼم ي٘متض اًمٕم٤مدل يمرام٢مسم اًمذُّم٦م اؿمتٖم٤مل نّ أ ؾخٞمّ تي ورسّمام

 ٛمٞم٦م.ياًمتحر اًمِمٌٝم٦م إمم فسمٞم٤مٟم ُمقيمقل ٟمٔمر وومٞمف ،اعمِمٙمقك يمرامإ قمغم ٗم٦ماعمتقىمّ 

 ُمـ سمف اعم٠مُمقر ُم٘مدار ذم وؿمّؽ  ىمٓمٕم٤مً  ّٚمػسم٤معمٙم إُمر شمٕمّٚمؼ إذا ُم٤م اًمث٤مًم٨م

 طمٞم٨م ُمـ أو ،اعمقوقع حتّ٘مؼ ُم٘مدار ذم اًمِمّؽ  ضمٝم٦م ُمـ واًمتٙمرار ةاعمرّ  طمٞم٨م

 ارشم٤ٌمط قمدم ُمع اعمقوقع ُم٘مدار ّٞم٦ميمٛمّ  ذم اًمِمّؽ  سم٤مقمت٤ٌمر سمف اعم٠مُمقر ٞم٦ميمٛمّ 
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 إىمّؾ  سملم ُمرّدد سمديـ ذُّمتف سم٤مؿمتٖم٤مل يٕمٚمؿ يمٛمـ ،سمٌٕمض إضمزاء سمٕمض ٦مصحّ 

 هق ؾم٤مسم٘مف وسملم سمٞمٜمف واًمٗمرق ،اًمٕمدد كُمِمٙمق ُمتٕمّددة ٧موسمٗمقائ وإيمثر

 فيم٤ًمسم٘مٞم أيْم٤مً  فٟمّ أ واًمٔم٤مهر ،دوٟمف هٜم٤م سمف اعمٙمّٚمػ ذم ٤مداحّت  ٟمقع ُمّلطمٔم٦م

 ذم ُم١مصّمر ومّل ،سمدوي٦م وؿمٌٝم٦م اًمتٗمّمٞمكم 1ٕمٚمؿاًم إمم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ٟمحّللٓ

 اًمِمٖمؾ. صم٤ٌمتإ

 اًمّمٚمقات ُمـ ُمٜمف ُم٤موم٤مت ٞم٦ميمٛمّ  اعمٙمّٚمػ يٕمٚمؿ مل ًمق ّٟمفأ يٕمٚمؿ هٜم٤م وُمـ

 ،ؾمٌؼ ُم٤م قمغم سمٜم٤مء اعمٕمٚمقم اًم٘مدر قمغم اًمزائد إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ ْت رَ ضَم 

ـّ   طمّتك قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ًمزوم اعمِمٝمقر نّ أ سمٕمْمٝمؿ يمّلم ذم سمف حاعمٍّم  اًمٔم٤مهر ًمٙم

ـّ   ُمِمٙمؾ. اًم٘م٤مقمدة قمغم وهق اًمٗمراغ ئم

 :سم٠مُمقر ذًمؽ فيقضّم  ورسّمام

 سم٤مًمٗمقائ٧م قمٚمؿ لمطم ػاعمٙمٚمّ  نّ أ ُمـ :1اعمحّ٘م٘ملم سمٕمض قمـ ُم٤م طمده٤مأ

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗم٤مئت٦م[ ذم ٤مل]احل ًمؽويمذ ىمٓمٕم٤مً  اًمٗم٤مئت٦م هذه ٘مْم٤مء  ]سمـ[ ُمٙمّٚمٗم٤م ص٤مر

 ُمـ اًمث٤مسم٧م احلٙمؿ يرومع يمٞمػ اًمٜمًٞم٤من قمروض دوجمرّ  ،وهٙمذا واًمث٤مًمث٦م

 ُمٜمف حيّمؾ ؿمخص ّي وأ ؟أيْم٤مً  مج٤معاإل سمؾ ،ؾمتّمح٤مبوآ ـمّلىم٤متاإل

 قمروض دوسمٛمجرّ  ،ٗم٤مً ُمٙمٚمّ  يم٤من اًمٜمًٞم٤من صدور ىمٌؾ ُم٤م ممإ فٟمّ أ ذم اًمت٠مُّمؾ

 ٞم٦مطمجّ  ٟمٙمرأ نإو ؟]إمج٤مقم٤ًم وٟمّمقص٤ًم...[ اًمث٤مسم٧م اًمتٙمٚمٞمػ يرشمٗمع اًمٜمًٞم٤من

                                                             

 ش.قمٚمؿ». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

 .ق1135اًمٕمّّلُم٦م اعمجّدد اعمقمم حمّٛمدسم٤مىمر اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين اعمتقرم . هق 1
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 .اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م اًمؼماءة ليًتدقم اًمٞم٘مٞمٜمل اًمِمٖمؾ نّ إ ؿًٚمّ ُم ومٝمق ،ؾمتّمح٤مبآ

 مج٤مزمإ قمٚمؿ]دومٕم٦ًم[  ًمٚمٛمٙمّٚمػ حيّمؾ اًمتل اًمّمقرة ذم ٟمٕمؿ :ىم٤مل نأ إمم

 ،ُم٘مداره٤م ٚمؿٕمي ٓ ًمٙمـ ،ه٤مشمٕمّدد ىمٓمٕم٤مً  يٕمٚمؿ ُمتٕمّددة سمٗمقائ٧م فتذُمّ  سم٤مؿمتٖم٤مل

 اًمذي اعم٘مدار ُمـ زيد٠مسم 1ٕمٚمؿاًم ؼحت٘مّ  ؿٟمًٚمّ  ٓ :ي٘م٤مل نأ طمٞمٜمئذٍ  يٛمٙمـ وم٤مّٟمف

 .ٜمفشمٞم٘مّ 

 ذُّمتف سم٤مؿمتٖم٤مل اًم٘مٓمع ]ًمف[ طمّمؾ إذا ػاعمٙمٚمّ  نّ إ صؾواحل٤م :ىم٤مل نأ إمم

 ومتكأ يمام وم٤مُٕمر ،قمٝمدشمف قمـ اخلروج ُمٙمٜمفأو يماّمً  ذًمؽ قمٚمٞمف واًمتٌس سمٛمتٕمّدد

 أو لمصمٜما ظمّمقص سمف قمٚمؿ ُم٤م يٙمقن ن٠مسم ذًمؽ حيّمؾ مل نإو ،إصح٤مب سمف

]وأُمره وطم٤مًمف قمغم  اطمتٛمٚمف اطمتامل سمؾ ،ومّل ذًمؽ ُمـ زيدأ وأُّم٤م ،ُمثّلً  ثصمّل

 .حل٤مضم٦ما حمّؾ  ٟمتٝمك. إ3 1اًمذظمػمة ذم ذيمره يمام وم٤مُٕمر ،طمدة[

 سم٤مًمتٙمٚمٞمػ اًمٕمٚمؿ حتّ٘مؼ نّ إ ُمراده نّ أ يمّلُمف ُمـ زم ئمٝمر ُم٤م قمغم وسمٞم٤مٟمف

                                                             

 .شاًمِمٖمؾ»اعمخٓمقـم٦م: ذم . 1

 .384ذظمػمة اعمٕم٤مد: ص .1

 447/ ص9، ًمٚمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين: جُمّم٤مسمٞمح اًمٔمّلم ذم ذح ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع. اٟمٔمر: 3

)اًم٘مًؿ  3وـمٌٕمتف اًم٘مديٛم٦م: ج 686/ ص9: جُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م: واٟمٔمر: 453و  448و 

٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل(: ص ومرائد إصقل: 439إّول(/ ص ًّ  اًمٗمرائد: 391)ُم١مؾم

متٝمٞمد : 85/ ص5ج :سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 171/ ص1)ًمٚمٛمجٛمع(: ج

درر اًمٗمقائد ذم : 177/ ص3: جاًمتٜم٘مٞمح: 357/ ص5: جاًمقؾم٤مئؾ ذم ذح اًمرؾم٤مئؾ

: 314/ ص3)ُمع طمقار إوصمؼ(: ج ومرائد إصقل: 351/ ص3: جذح اًمٗمرائد

 ويمت٤ًٌم أظمر. 93/ ص3: جدروس ذم اًمرؾم٤مئؾو 114/ ص1: جذح اًمرؾم٤مئؾ
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 قمٚمٞمف اًمٜمًٞم٤من وـمروّ  قمٝمدشمف قمـ خلروجا يٚمزُمف سمحٞم٨م اعمٙمّٚمػ قمغم ًمف زُمٜمجّ 

 شمٕمّٚمؼ وم٢منّ  وطمٞمٜمئذ ،سم٤معمّرة قمٜمف يٖمٗمؾ ومل ُمٚمتٗمت٤مً  اعمٙمّٚمػ ُم٤مدام شمٜمجّزه يرومع ٓ

 ادّمف قمٚمٞمف اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ ؾمٌؼ دون ُمـ وإيمثر إىمؾ سملم سم٤معمرّدد أّوًٓ  اًمٕمٚمؿ

 شمرّدد صمؿّ  ،ومِمٞمئ٤مً  ٞمئ٤مً ؿم ِب٤م اًمٕمٚمؿ شمٕمّٚمؼ نإو اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ ضمراءإو اًمذظمػمة ذم ُم٤م

 سمام اًمٞم٘مٞمٜمل اًمِمٖمؾ اىمت٣م وإيمثر إىمّؾ  سملم ٞمّلّمشمٗم ؾم٤مسم٘م٤مً  اعمٕمٚمقم اعم٘مدار

 يمتٗم٤مء٤مإلوم ،ؾمتّمح٤مباإل وُمثٚمف اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م اًمؼماءة حتّمٞمؾ ؾم٤مسم٘م٤مً  سمف اًمٕمٚمؿ شمٕمّٚمؼ

 قمدم قمغم لُمٌٜم ًمٕمّٚمف وهمػمه قمن ُمـ اًمدًمٞمؾ ٦مضمٝم ُمـ رظمّم٦م اًمٕمٚمؿ ونيردّ  سمام

 ّلوم ،سمف اًمتٙمٚمٞمػ زًمتٜمجّ  اًمٞم٘ملم سمٕمد اًمِمّؽ  ـمروّ  ّمقرةًم اًمؼماءة دًّم٦مأ ؿمٛمقل

 سمف اًمٕمٚمؿ ًمًٌؼ فم٤مهر همػم يٕمٚمٛمقن ٓ ُم٤م حت٧م ومدظمقًمف ،اًمٓم٤مري جلٝمؾا يرومٕمف

 ،٤مٟمفُمزأو ومرادهأ مجٞمع ًمٜمٗمل اعم٘متض ُمٕمٜمك سم٤معمٓمٚمؼ هٜم٤م اًمًٚم٥م شمٕمّٚمؼ وًمٔمٝمقر

 ّٟمفوم٢م ،سمٕمده اًمِمّؽ  وطمّمؾ ؾم٤مسم٘م٤مً  قمٚمؿ ُم٤م ٓ ،رأؾم٤مً  يٕمٚمؿ ٓ سمام ُمتٕمّٚمؼ وم٤مًمرومع

 ،اًمؼماءة دًّم٦مأ ُمـ همػمه ذم احل٤مل وُمثٚمف :إّول اًمزُم٤من سم٤مقمت٤ٌمر وًمق ُمٕمٚمقم

 يمام ،همػمه٤م إمم يٜمٍمف أو ،اًمّمقرة هذه يِمٛمؾ ٓ اًمؼماءة دًّم٦مأ نّ أ يريد ومٚمٕمّٚمف

 اجلٛمٚم٦م ذم سم٤مًمٕمٚمؿ اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  اؿمؽماط اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ُمـ ؿيًٚمّ  ُم٤م هم٤مي٦م نّ أ

 ؼوحت٘مّ  اًمٕمٚمؿ ارشمٗم٤مع سمٕمد سمف زٜمجّ اعم اًمتٙمٚمٞمػ دومع ٓ ،سمدوٟمف اعم١ماظمذة وقمدم

 ومٞمف. ٟمحـ ُم٤م سمٖمػم مج٤معاإل يم٤مظمتّم٤مص زاًمتٜمجّ 

 سمٕمد اًمٖمٗمٚم٦م طمّمؾ وًمق اعم٘مٍّم  اجل٤مهؾ ُمٕمذورّي٦م سمٕمدم ذًمؽ ي١مّيد ورسّمام

 قمدم صقرة ذم اًمتٙمٚمٞمػ ارشمٗم٤مع إُمر هم٤مي٦م :اًمٕمقام ُمـ يمٙمثػم رأؾم٤مً  ًمتٗم٤متآ

 .شم٘مّمػمه إمم ٤مدهاؾمتٜم قمدم صقرة ظمّمقص ذم أو ،ُمٓمٚم٘م٤مً  رأؾم٤مً  ًمتٗم٤متآ
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 :وومٞمف اًمٙمّلم شمقضمٞمف هم٤مي٦م هذا

 واطمدة صّلة ومقت ذم ؿمّؽ  ًمق وم٢مّٟمف ،٦ميّ وِ دْ اًمٌَ  سم٤مًمِمٌٝم٦م سم٤مًمٜم٘مض أّوًٓ 

 سمقضمقب يٚمتزم ففمٜمّ أ ّلوم ،اًمٗمقت شم٘مدير قمغم سمٕمده قاشمفٗمسم قمٚمؿ سمحٞم٨م قمٛمداً 

 ذم ٟمقىمش وًمق ،اعم٘م٤مم ُمـ ضمرى حمّٚمف وُمّض  حتّ٘مؼ ضمؾٕ يم٤من وم٢من ،هءىمْم٤م

 يم٤مٟم٧م إذا اًمِمٌٝم٦م ُمقارد مجٞمع ذم إصؾ ضمري٤من ذم يٜم٤مىمش ومٙمٞمػ ،اًمردّ  هذا

 يمقن سمٕمد ٟم٤مءإ ٦ممخري ذم ؿمّؽ  يمٛمـ ،اًمتٙمٚمٞمػ وضمقد شم٘مدير قمغم سمف قمٚمؿ سمحٞم٨م

 ًمٚمٛمٙمّٚمػ. ُمٕمٚمقُم٤مً  طم٤مًمف

 قمدم إمم اعمٕمٚمقم وهمػم واعمِمٙمقك اعمجٝمقل صدق ػيتقىمّ  ٓ ّٟمفإ وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ُمٕمٚمقم همػم ومٝمق ،سمف اًمٕمٚمؿ يتٕمّٚمؼ مل زُم٤من يمّؾ  ذم سمؾ ،ُم٤م زُم٤من ذم سمف اًمٕمٚمؿ شمٕمّٚمؼ

 زشمٜمجٞم نّ أ يمام ،ًمف ؿم٤مهد ٓ اًمٕمٚمؿ ؾمٌؼ قمدم إمم ٟمٍمافآ ودقمقى ،وجمٝمقل

 اجل٤مهؾ وُم١ماظمذة ِمٜمقع ـمّلىمفإو سم٤مىمٞم٤مً  ُم٤مدام هق امٟمّ إ ًمٚمتٙمٚمٞمػ اًمٕمٚمؿ

 ومت٠مُّمؾ. ًمتٗم٤متآ طملم اًمتٕمّٚمؿ شمرك ذم اًمت٘مّمػم يّمّححف اعمٗمروض

 يمقن وهق آظمر ٝم٤مشمقضمٞم يمّلُمف ذم اطمتٛمؾ ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض نّ إ صمؿّ 

 طمرازإ ُمـ ومّلسمدّ  ،اعمٜمًّٞم٦م اًمّّمّلة قمٜمقان قمغم ُمٕمّٚم٘م٤مً  اًم٘مْم٤مء سمقضمقب احلٙمؿ

 اًمقضمف ذم ٟمٔمػمه ءلؾمٞمج يمام ،أيْم٤مً  ومقشمف سم٤معمِمٙمقك شمٞم٤منسم٤مإل اًمٕمٜمقان حتّ٘مؼ

 خيٗمك. ٓ يمام ضمداً  ومٞمف ُمٜمٔمقر وُمٌٜم٤مه اًمٕم٤ٌمرة قمـ سمٕمٞمد وهق شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ اًمث٤مين

 اًم٘مْم٤مء سمقضمقب احلٙمؿ نّ إ وهق ِم٤مخيٜم٤مُم سمٕمض ذيمره ُم٤م وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 قمٚمٞمف ًمزم ،قمٜمده اعمقوقع حتّ٘مؼ اعمٙمّٚمػ قمٚمؿ وم٢مذا ،اًمٗم٤مئ٧م سمٕمٜمقان ُمتٕمّٚمؼ

 ُمٜمف اًمٗم٤مئ٧م ىم٣م ّٟمف٠مسم اًمٕمٚمؿ حيّمؾ سمحٞم٨م هىمْم٤م ُم٤م ذم اًمٗمقائ٧م قمٜمقان طمرازإ
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 وم٢من ،واًمٜم٤مىمص واًمٙم٤مُمؾ صملماًمثّل سملم اعمرّدد رُمْم٤من ؿمٝمر صقم يمقضمقب

 سم٤معمِمٙمقك شمٞم٤منسم٤مإل سم٤مًمٗمراغ اًم٘مٓمع حتّمٞمؾ قضمقبسم احلٙمؿ يٜمٌٖمل وم٢مّٟمف طمّمؾ

 أيْم٤ًم. ومٞمف

 ٟمٔم٤مئر ذم إؿمتٖم٤مل ص٤مًم٦مأ ضمري٤من ُمـ ؿُ ٚمَّ ًَ اعمُ  رُ دَ اًم٘مَ  ّٟمفإ أّوًٓ  قمٚمٞمف ويرد

 إىمّؾ  ذم طمّمقًمف ُمرّدد قمٜمقان قمغم ُمٕمّٚم٘م٤مً  احلٙمؿ يم٤من إذا ُم٤م هق اعم٘م٤مم

 ر ُمدظمٚمٞم٦م ذم اًمِمّؽ  وم٢منّ  ،ؾًٝمّ ُم نمبسم قمٌده اعمقمم أُمر إذا يمام ،وإيمثر
ٍ
 ء

 ذم ذًمؽ وومرض اًمؼماءة ص٤مًم٦م٠مسم دومٕمف يٛمٙمـ ٓ ِم٤ّم ؿمٓمراً  أو ذـم٤مً  اًمًٝم٤مًم٦م ذم

 إُمريـ سملم ُمرّدد قمٜمقان هٜم٤مك يٙمـ مل سم٠من همػمه ذم وأُّم٤م ،ُمثّلً  رشم٤ٌمـملآ همػم

 ُم٤م ذم اعمٕمٚمقم وإىمّؾ  ؿمتٖم٤ملآ ىم٤مقمدة ضمري٤من ًّٚمؿٟم ومّل ،ّمقلاحل بقُمٓمٚم

 ًمف دظمؾ ومّل ،ظمرأ اًمٗم٤مئ٧م حتّ٘مؼ ذم اًمِمّؽ  وإّٟمام ىمٓمٕم٤مً  وم٤مئ٧م ومٞمف ٟمحـ

 اعمت٘مّدم. سم٤مًمٕمٜمقان

 نأ ٛمؾتاعمح ُمـ سمؾ ،اًمٗم٤مئ٧م سمٕمٜمقان هٜم٤م احلٙمؿ شمٕمّٚمؼ ًّٚمؿٟم ٓ ٤مٟمّ إ وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ضِ ىمْ ا» ىمقًمف ومٞمٜمحّؾ  ،اخل٤مرضمٞم٦م ًمألومراد اًمٓمري٘مٞم٦م فضمو قمغم ُم٠مظمقذاً  يٙمقن

 يٙمقن نأ دون ُمـ اخل٤مرج ذم اًمٗم٤مئت٦م إومراد شمٚمؽ ٟمٗمس ـمٚم٥م إمم شُم٤موم٤مَت 

 هق. طمٞم٨م ُمـ تٝم٤مُمٓمٚمقسمٞمّ  ذم ُمدظمٚمٞم٦م اًمٗمقت ًمٕمٜمقان

 سم٤مٕىمّؾ  اًمؼماءة سمحّمقل ىم٤موٞم٦م هٜم٤م إيمثر ومقت قمدم ص٤مًم٦مأ نّ إ وصم٤مًمث٤مً 

 ؿمتٖم٤مل.آ ص٤مًم٦مٕ ىجمر ومّل ،اًمٗم٤مئ٧م هق ويمقٟمف ومٞمف اعمٓمٚمقب ّم٤مرحواٟم

 .ٞمتفسمحجّ  ٟم٘مقل ٓ ُمث٧ٌم صؾأ ّٟمفإ :ىمٚم٧م ن٢موم

 يمّؾ  نّ ٕ وذًمؽ :٤ٌمره٤مسم٤مقمت يٚمتزم ٦مظمٗمٞمّ  وم٤مًمقاؾمٓم٦م ،ذًمؽ ؾمّٚمؿ ًمق :ىمٚم٧م
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 اًمٌٜم٧م وطمدة صم٤ٌمت٢ميم ،ًمٚمحٙمؿ ُمثٌت٦م قمدُمف ص٤مًم٦م٠موم ،ظمٗمٞم٦م ؾمٚمٌٞم٤مً  يٙمقن ُمقرد

 صمٌقت قمٜمد ًمزاماإل قمدم ص٤مًم٦م٠مسم ؾمتح٤ٌمبوآ اًمزائد قمدم ص٤مًم٦م٠مسم اعمػماث ذم

 ومت٠مُّمؾ. ذًمؽ وهمػم اًمرضمح٤من

 ،اًمقىم٧م ذم شمٞم٤مهن٤مإ اعمِمٙمقك ٤مًمّّمّلةسم شمٞم٤مناإل قمدم ٕصؾا وصم٤مًمثٝم٤م

 اًمقىم٧م. سمٕمد ِب٤م شمٞم٤مناإل قبوضم قمٚمٞمف ٥مومٞمؽمشمّ 

 ٓ سم٤مٕصؾ اًمث٤مسم٧م همػم]اًمٗمقت[  صدق قمغم اًم٘مْم٤مء ٥مشمرشمّ  ودقمقى

 ويمٚمامت إظم٤ٌمر ُمـ ئمٝمر عم٤م ِمٜمققم٦م ،سم٤مٕصؾ اًمث٤مسم٧م شمٞم٤مناإل قمدم دجمرّ 

 حمّٚمف. ذم سملّم  يمام اًمؽمك دجمرّ  سم٤مًمٗمقت اعمراد نّ أ ُمـ إصح٤مب

 ،ِب٤م يٕمتدّ  ٓ وىمتٝم٤م سمٕمد ةّلاًمّمَّ  شمٞم٤منإ ذم اًمِمّؽ  نّ أ قمغم ُم٤مدّل  وأُّم٤م

 1ومٞمف. ٟمحـ ُم٤م يِمٛمؾ ّل  ]ومـ[

 ًمٚمٛم٘م٤مم اعمذيمقر اًمدًمٞمؾ ؿمٛمقل ُمٜمع نّ أ :اعمٌٜمٰك  شمًٚمٞمؿ سمٕمد قمٚمٞمف ويرد

 اعمًٚمؿ طم٤مل وسمٔم٤مهر ـمّلىم٤متاإل سمٌٕمض اقمتْم٤مده ُمع ؾمّٞمام ،اًمًٜمد قمـ ظم٤ملٍ 

 اعم٘م٤مُم٤مت. سمٕمض ذم

 اؾمتٛمرار قمـ يٙمِمػ فًمٙمٜمّ  ،ضمديد ُمرٍ ٠مسم يم٤من نإو اًم٘مْم٤مء نّ إ وراسمٕمٝم٤م

 إُمر هم٤مي٦م :ُمٜمف اعمٙمّٚمػ ـمتٙمّ  زُم٤من ظمرآ إمم وىمتٝم٤م أّول ُمـ اًمٗمٕمؾ ٓمٚمقسمٞم٦مُم

 اًمقىم٧م ذم ُم٤م سملم اعمِمؽمك اًمٙمكّم  يٙمقن ن٠مسم اعمٓمٚمقب دشمٕمدّ  ؾمٌٞمؾ قمغم هذا نّ إ
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 وردّ  اًمديـ داءأ نّ أ يمام ،ظمرآ ُمٓمٚمقسم٤مً  اًمقىم٧م ذم شمٞم٤مٟمفإ ويمقن ُمٓمٚمقسم٤مً  وظم٤مرضمف

 ،وهٙمذا اًمث٤مين ومٗمل ،ٗمٕمؾي مل وًمق ُمٙم٤مناإل وىم٤متأ ّولأ ذم واضم٥م اًمًّلم

 ذم ؿمّؽ  وم٢مذا ،ةّلاًمّّم  يمكّم  قمـ ٦مُمّ اًمذّ  راءإسم وضم٥م اًمقىم٧م دظمؾ وم٢مذا وطمٞمٜمئذٍ 

 اًمؼماءة حتّمٞمؾ وضمقب اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ومٛم٘مت٣م ،سمٕمده اًمقىم٧م ذم طمّمقًمف

 ًمق ويمام اًمقىم٧م سم٘م٤مء ُمع اًمؼماءة ذم ؿمّؽ  ًمق يمام ،اًمٞم٘مٞمٜمل اًمِمٖمؾ سمٕمد اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م

 ؾمتّمح٤مبوم٤مٓ ،اًم٤ًمسمؼ اًمزُم٤من ذم ّلماًمً وردّ  اًمٗمقري يـاًمدّ  داءأ ذم ؿمّؽ 

 1.اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ هٜم٤م ريدم ومّل ،اعمٓمٚمؼ ذم ضم٤مري٤من هٜم٤م ؿمتٖم٤ملآ وىم٤مقمدة

 اًم٘مْم٤مء ٙمقنسم اًم٘مقل قمغم اًمٔم٤مهر سمؾ ـ ؾتٛماعمح ُمـ نّ ٠مسم قمٚمٞمف واقمؽمض

 ُمـ ومٝمق ،ظمرًمم ُمٖم٤ميراً  شمٙمٚمٞمٗم٤مً  وإداء اًم٘مْم٤مء ُمـ يمّؾ  يمقن ـ ضمديد سم٠مُمرٍ 

 شمٕمّٚمؼ ذًمؽ قمـ يٙمِمػ يمام ،ومقشمف سمٕمد ريمفشمدا ووضمقب ٌمءاًم وضمقب ىمٌٞمؾ

 ُم٤مدّل  سمٕمض وي١مّيده ،اًمٗمقت سمقصػ سمف اًم٘مْم٤مء وأُمر اًمٗمٕمؾ سمٜمٗمس داءإ أُمر

 إُمر سم٤مب ُمـ ٓ ،اًمقٓي٦م قمدا هءىمْم٤م وهق سمدل اًمٗمرائض ُمـ ًمٙمّؾ  نّ أ قمغم

 ىجمر ومّل ،ُملماعمت٘مدّ  اعمث٤مًملم ذم يمام سمتٕمجٞمٚمف أو ُمٜمف ظم٤مّص  سمٗمرد وإُمر سم٤مًمٙمكّم 

 .واؾمتّمح٤مسمف ؿمتٖم٤ملآ ًم٘م٤مقمدة
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 :قمٜمف اجلقاب ويٛمٙمـ 1ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره ُم٤م ؾحمّّم  هذا

 لمسم اًمٜمزاع نّ إ :اًمتٜم٘مٞمح سمٕمد وسمٞم٤مٟمف ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ذيمره سمام أّوًٓ 

 سمثٌقت احلٙمؿ ػشمقىمّ  ذم هق ّٟمامإ وقمدُمف إّول سم٤مُٕمر اًم٘مْم٤مء ٙمقنسم اًم٘م٤مئٚملم

 سم٘م٤مء فمٝمقر ذم ًمت٠مُّمؾا يٜمٌٖمل ومّل ،وروده سمٕمد وأُّم٤م ،اجلديد إُمر قمغم اًم٘مْم٤مء

 ٦مُمًت٘مٚمّ  تفُمٓمٚمقسمٞمّ  صم٤ٌمتإ ٓ ،إُمر ًمؽذ ُمـ اًمقىم٧م اٟم٘مْم٤مء سمٕمد اعمٓمٚمقسمٞم٦م

 ضمقاسمف ُمرّ  ُم٤م قمٜمف يٙمِمػ يمام ،إّول اًمزُم٤من ذم ُمٓمٚمقسمٞمتف 1رييٖم٤م سمٕمده٤م ًمٚمٗمٕمؾ

 ُمـ ًمٙمثػم ظمّلوم٤مً  ومٞمٝم٤م واًم٘مْم٤مء إداء شمٕمٞملم ًمزوم قمدم ُمـ اًمٜمّٞم٦م ُم٠ًمًم٦م ذم

 اًمقىم٧م ذم ِب٤م اعم٠ميت هٞم٦م٤ماعم يمقن ُمـ يٙمِمػ ّٟمفوم٤م ،ٓملمواعمتقؾّم  ُملماعمت٘مدّ 

 يٚمزم يمام اًمتٕمٞملم سمٚمزوم احلٙمؿ ًمقضم٥م 3رةيُمتٖم٤م يم٤مٟم٧م وًمق ،واطمدة وظم٤مرضمف

 ريمٕم٤مت سم٠مرسمع شمٞم٤مناإل سمٛمجرد يٙمتٗمك وٓ قمٍماً  أو فمٝمراً  سمف اعم٠ميّت  يمقن شمٕمٞملم

 إُمر اقمت٤ٌمر ح٥ًمسم هٞم٦م٤ماعم وطمدة وسمٕمد ،سمف اعم٠مُمقر قمٜمقان شمٕمٞملم دون ُمـ

 .ومٞمف اعمٓمٚمقب شمٕمّدد يٜمٙمر ٞمػٙم  ]ومـ[

 قمـ يٙمِمػ اًمٗمقت سمقصػ ًمٗمٕمؾ٤مسم اًم٘مْم٤مء شمٕمّٚمؼ نّ أ ُمـ ريمذ وُم٤م

 ٟمٗمس سم٤مًمٗمقت اعمراد نّ ٠مسم ٛمدومقع  ]ومـ[ ،قمٚمٞمف اًمٌدل ـمّلق٢ميم اًمتٙمٚمٞمٗملم 4ريشمٖم٤م
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 اًمزُم٤من ذم ؾٕمَ ومْ ا» :ُمرأ ي٘مقل نأ سملم قمروم٤مً  اًمٗم٤مرق ومام ،سم٤مًمٗمٕمؾ شمٞم٤مناإل قمدم

 اًمزُم٤من ذم فٚمْ اضمٕمَ وَ  ؾٕمَ ومْ ا» :ي٘مقل نأ وسملم ،شاًمث٤مين ومٗمل شمٗمٕمؾ مل نإو إّول

 .اًمٕمرف ذم ومرىم٤مً  اًمتٕمٌػميـ سملم ٟمرى ٓ وم٤مّٟم٤م ،شإّول

 وومقات سم٤مخل٤مّص  ُٕمرا سم٤مقمت٤ٌمر ومٚمٕمّٚمف قمٚمٞمف اًمٌدل ـمّلقإ وأُّم٤م

 .ومٞمٝم٤م عمقضمقدا اًمٙمكّم  قمغم اًم٘مْم٤مء واؿمتامل ٦ماخلّمقصٞمّ 

 ـقم ْمٞمؼي ؿمٙم٤ملإ قمـ ٚمقخي ٓ سمٕمد وهق اجلقاب يرحتر هم٤مي٦م هذا

 اعمج٤مل. ذطمف

 إُمر ذم اعمقضمقدة اعمّمٚمح٦م سم٘م٤مء قمـ يم٤مؿمػ اجلديد إُمر نّ إ وصم٤مٟمٞم٤مً 

 سمٕمد ٤مًمّّمّلةوم ،ًمٚمّمٗم٤مت إطمٙم٤مم شمٌٕمّٞم٦م ىم٤مقمدة قمغم ءسمٜم٤م اًمث٤مين إمم إّول

 يٙمقن نأ ُّم٤مإ اعمّمٚمح٦م وهذه ،اعمقضم٦ٌم اعمّمٚمح٦م قمغم ُمِمتٛمٚم٦م اًمقىم٧م ظمروج

 ُمث٧ٌم وإّول اًمقىم٧م سمٕمد يمقٟمف سم٘مٞمد ومٞمف أو ،ةصّل هل سمام ةّلاًمّّم  ُم٤مهٞم٦م ذم

 ُمع اًمٙمكّم  ذم ُمقضمقدة ًمٚمٗمٕمؾ اعمقضم٦ٌم اعمّمٚمح٦م وم٤منّ  ،اعمّلزُم٦م سم٘م٤مقمدة قمكًمٚمٛمدّ 

 ،اعمٓمٚمقب وهق ،يمذًمؽ واضم٤ٌمً  يٙمقن نأ ومّلسمدّ  ،اخلّمقصٞم٦م ُمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع

 اعمّمٚمح٦م طمدوث ذم اًمقىم٧م ظمروج ُمدظمٚمّٞم٦م إمم ُمرضمٕمف نّ ٕ :سم٤مـمؾ واًمث٤مين

 يٙمقن نأ ومٞمٚمزم ،ىمٓمٕم٤مً  ٞم٦مهُم٤م ّٓ إ اعمّمٚمح٦م ذم ُمدظمٚمٞم٦م هءًمٌ٘م٤م نّ إ واعمٗمروض

 وضمقد ومٞمٙمقن ،اعمّمٚمح٦م قمغم اًمٗمٕمؾ اؿمتامل ذم راً ُم١مصمّ  هءواٟم٘مْم٤م اًمقىم٧م ٟمٗمس

 شم٠مصمػم ؾمتح٤مًم٦مٓ حم٤مل وهق ،واطمد صمرأ ذم ريـُم١مصمّ  يمّلمه٤م وقمدُمف ٌمءاًم

 سم٤مًمٜمقع. وًمق اً واطمد صمراً أ لمْماًمٜم٘مٞم
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 ٓ يم٤مًمٌ٘م٤مء ٤مً وضمقديّ  أيْم٤مً  ٟم٘مْم٤مءآ يمقن سمدقمقى ذًمؽ قمـ 1٘م٦ميواعمْم٤م

 ذم اؿمؽمايمٝمام يٛمتٜمع ٤ممه طمٞم٨م ُمـ أيْم٤مً  ديـاًمّْم  نّ ٕ :سمّمدده ٟمحـ سمام يّي 

ّٓ  ،اًمت٠مصمػم  همػم هٞمٝمٜم٤م وهق سم٤مقمت٤ٌمره٤م اًمت٠مصمػم يٙمقن ضم٤مُمٕم٦م ضمٝم٦م إمم يرضمع نأ إ

 ضمٝم٦م همػم ُمـ امِل اًمت٠مصمػم يٙمقن ومٙمٞمػ ،1لماًمٜم٘مٞمْم يِمٌٝم٤من اموم٤مهّن  ،ُمتّمّقر

 اًمقاطمد ًمٚمٛمٕمٚمقل احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمٕمٚمؾ دشمٕمدّ  سم٤مؾمتح٤مًم٦م ي٘م٤مل ىمد سمؾ ؟ي٦ماًمْمدّ 

 ُمٓمٚم٘م٤ًم. طم٘مٞم٘م٦م

 ذم راً ُم١مصمّ  اًمقىم٧م ظمروج ٟمٗمس يمقن اطمتامل نّ أ ٟمّم٤مفوم٤مإل :وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ٟمٗمس يمقن سمٕمد اعم٘م٤مم ذم سمٛمثٚمف قمتٜم٤مءآ يٜمٌٖمل ٓ ِم٤ّم ضمديدة ُمّمٚمح٦م طمدوث

 ُمع وضمقسمف ًمزم يمذًمؽ يم٤من وًمق ؟يمٞمػ ،ىمٓمٕم٤مً  اعمّمٚمح٦م ذم راً ُم١مصمّ  اًمقىم٧م

 اعمّمٚمح٦م حلدوث ذـم٤مً  اًمؽمك ضمٕمؾ يتقّهؿ نأ ّٓ إ ،ْم٤مً أي سم٤مٕداء شمٞم٤مناإل

ّٓ  يٌؼ ومٚمؿ ،اًمًٚمٞمؿ ـهاًمذ قمغم ّل ظمٗم همػم اً ضمدّ  وسمٕمده اًمقىم٧م سم٤مٟم٘مْم٤مء  ا

 ُي٤مبإ ذم ليٙمٗم سمحٞم٨م اًمزُم٤مٟملم سملم اعمِمؽميم٦م اعمّمٚمح٦م سمقضمقد ًمتزامآ

 ةىم٤مقمد ومٛم٘مت٣م ،إّول اًمزُم٤من ذم ي٘م٤مقمفإ ظمّمقص ذم واعمّمٚمح٦م اًمٗمٕمؾ

 اعمٓمٚمقب. وهق يمذًمؽ اعمٓمٚمقب سمتٕمّدد احلٙمؿ اعمّلزُم٦م

 ريدأ نإ ،واًم٘مْم٤مئل إدائل قمٜملأ ،اًمتٙمٚمٞمٗملم ُمتٕمّٚمؼ اظمتّلف ودقمقى

 ِب٤م ]أريد[ نإو :قمروم٧م يمام يُيد ٓ ًمٙمـ ،فم٤مهر ومٝمق ،زُم٤مهنام اظمتّلف ِب٤م
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 ٓ وسمدًٓ  شمداريم٤مً  وشمًٛمٞمتف ،فم٤مهر همػم ومٝمق ،اًمزُم٤من ضمٝم٦م همػم ُمـ اظمتّلومٝمام

 ومت٠مُمؾ. ،اجلقاب ُمٜم٤مط هق ذياًمّ  واىمٕم٤مً  اعمقوقع اظمتّلف يقضم٥م

 ُمٓمٚمقسمٞم٦م نّ إ :٤ملي٘م ن٠مسم إّول اجلقاب مت٤ممإ ذم ٟمٔمػمه ضمراءإ ويٛمٙمـ

 سم٤مقمت٤ٌمر أو ،يمٚمّٞم٦م ُمٓمٚمقسم٦م يمقهن٤م سم٤مقمت٤ٌمر يٙمقن نأ ُّم٤مإ اًمقىم٧م سمٕمد اًمّّمّلة

 واًمت٘مٞمٞمد شمٌٕم٤مً  اًم٘مٞمد ُمٓمٚمقسمٞم٦م ُمٜمف يٚمزم فٟمّ ٕ :اعمٓمٚمقب هق وإّول ،٦ماخلّمقصٞمّ 

 ٘م٤مقمفإي يٙمقن نأ ومٞمٚمزم ،داعم٘مٞمّ  اعمٓمٚمقب ذم اًمت٘مٞمٞمد ًمدظمقل ّٞمداعم٘م وٛمـ ذم ذاشم٤مً 

 ٦مُمٓمٚمقسمٞمّ  واعمٗمروض اًمقىم٧م ظم٤مرج يمقٟمف طمٞم٨م ُمـ ُمٓمٚمقسم٤مً  اًمقىم٧م ظم٤مرج ذم

 ،اًمقىم٧م ذم وىمققمف ٟمٗمس يمقن ومٚمزم ،سم٤مخلّمقص أيْم٤مً  اًمقىم٧م ذم اًمٗمٕمؾ

 ًمألُمر ٤1مً ُمٓمٚمقسم يمّلمه٤م إّول قمدم سمنمط وًمق اًمقىم٧م قمـ ظمروضمف وٟمٗمس

 ِلام صم٤مًم٨م ٓ ذيـاًمّ  يـأواًمْمدّ  اًمٜم٘مٞمْملم يمٛمٓمٚمقسمٞم٦م وم٤مّٟمف ،رُمتّمقّ  همػم وهق

 .ومت٠مُمؾ ،ؿمٙم٤ملإ حمّؾ  سمٕمد اعم٠ًمًم٦مو ظمرأ شمرك قمغم ُمؽمشم٤ٌمً  طمدمه٤مأ يم٤من وًمق

 طمٞم٨م وؾم٤مسم٘مف اًمتقضمٞمف هذا قمغم اقمؽمض إؾم٤مـملم سمٕمض نّ إ صمؿّ 

 سمّمقرة اًمٜم٘مض وهق صم٤مٟمٞم٤مً  اقمؽماو٤مً  ذيمر ُم٤م إمم ُمْم٤موم٤مً  ،واطمداً  ضمٞمٝم٤مً رشم ضمٕمٚمٝمام

 ٓ ّٟمفأ ُمع ،ومٞمف جلرى شمؿّ  ًمق وم٤مّٟمف ،إسمقيـ قمـ اًمٗم٤مئ٧م اعم٘مدار ذم اًمقًمد ؿمّؽ 

ـّ   ُمٜمف وم٤مت سمام جلٝمٚمف ٧ماعمٞمّ  قمغم وضم٥م إذا ٍف وا اعم٘م٤مم ذم ذًمؽ اًمتزام ِبؿ ئم
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ـّ ي ُمٕملّم  ُم٘مدار  اعم٘مدار ذًمؽ ىمْم٤مء اًمقًمد قمغم ُي٥م ،يٕمٚمؿ أو 1اًمؼماءة ُمٕمف ٔم

 1قمٚمٞمف. ضمقسمفو يٕمٚمؿ مل ُم٤م سمخّلف فم٤مهراً  ٧ماعمٞمّ  قمغم ًمقضمقسمف

 ضورة :اًمقضمف هذا ذم ًمف ُمنح ٓ ؿمٙم٤ملاإل هذا نّ ٠مسم ظمٌػم وأٟم٧م

 ،ًمقضمفا اهذ ُمٌٜمك هق ذياًمّ  اعمٓمٚمقب شمٕمّدد ىمٌٞمؾ ُمـ هٜم٤م اًمتٙمٚمٞمٗملم يمقن قمدم

 ،اًم٤ًمسمؼ اًمقضمف قمغم اًمٜم٘مض سمف رادأ فومٚمٕمٚمّ  ،اعم٠ًمًم٦م سمخّلف هٜم٤م اعمٙمّٚمػ ًمتٕمّدد

ّٓ  عمٜمٕمف ضيتٕمرّ  مل فًمٙمٜمّ   ظمروج سمٕمد شمٞم٤مناإل ذم اًمِمؽ نّ أ قمغم ُم٤مدّل  سمٕمٛمقم إ

 يٛمٙمـ وٓ ومٞمف ٟمحـ عم٤م ًمٕمٛمقُمف ؿم٤مهداً  ذًمؽ ضمٕمؾ ومٚمٕمّٚمف ،سمف يٕمتدّ  ٓ اًمقىم٧م

 ؿمّؽ  سمّمقرة اظمتّم٤مصف اًمٔم٤مهر نّ ٕ :فم٤مهراً  اعمث٤مل ِلذا اًمٕمٛمقم ذًمؽ ضمراءإ

 ،ُمٓمٚم٘م٤مً  جفُمتّ  ومٞمف ؿمٙم٤ملوم٤مإل وطمٞمٜمئذ :طمّ٘مف ذم اًمٖمػم ؿمّؽ  ٓ ،ٟمٗمًف اعمٙمّٚمػ

 ومّل ،سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مقمدة قمـ ظمروضمف دقمقى أو ،ؿمتٖم٤ملآ اًمتزام ُمـ ُّم٤مإ سمدّ ّلوم

 .رّ سمتدوم ،اًمٜم٘مض يتؿّ 

 اًمٕمٛمقم يمٗم٤مي٦م وهق اعمذيمقر اًمتقضمٞمف قمغم آقمؽماض ئمٝمر هٜم٤م وُمـ

ّٓ  ،اًم٘م٤مقمدة قمـ اخلروج ذم اعمذيمقر ًّ  نأ إ  ذم اًمقاردة إظم٤ٌمر سمٌٕمض ؽيتٛم

 اًمٗم٘مف. ذم اعمذيمقرة واعمٓمٚم٘م٦م اًمٜم٤مومٚم٦م
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 احلرُم٦مو اًمقضمقب سملم ومٞمف إُمر دار ُم٤م ذم :اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 :ُم٤ًمئؾ أيْم٤مً  فٞمووم

 قمغم اًمدًمٞمؾ ًمٕمدم اعمحذوريـ سملم إُمر دوران طمٙمؿ ذم إومم: اعم٠ًمًم٦م

 .1طمدمه٤مأ شمٕمٞملم

 اًمقاضم٥م ُمـ سمٙمّؾ  اعمتٕمّٚم٘م٦م اًمقوٕمٞم٦م أصم٤مر ٟمٗمل ذم ؿمٙم٤ملإ ٓ ّٟمفأ قمٚمؿإ

 ،ُمٜمٝمام يمّؾ  قمدم ص٤مًم٦م٠مسم قمٛمٚمٞم٦م ىمٓمٕمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م حيّمؾ مل إذا سم٤مخلّمقص حلراماو

 ُمـ اًمقاىمٕم٦م ٟمٗمس طمٙمؿ ذم اًمٙمّلم ّٟمامإو :أصم٤مر شمٚمؽ ٟمٗمس قمدم ص٤مًم٦م٠مسم أو

 أرسمٕم٦م: 1وضمقه٤مً  اعم٠ًمًم٦م ذم وم٤منّ  ،هل طمٞم٨م
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 .فم٤مهراً  سم٤مطم٦ماإل ٓ[]أوّ 

 طمتامًملمآ ًمٙمّل ًمِم٤مرعا ًمٖم٤مءإ سمٛمٕمٜمك واىمٕم٤مً و فم٤مهراً  ػواًمتقىمّ  ]صم٤مٟمٞم٤ًم[

 .ُم٦مسم٤محلر ظمذإ شمٕمٞملمو طمدمه٤م٠مسم ظمذإ ذم واًمتخٞمػم

 سمٕمٞمٜمف ٓ طمدمه٤مأ أو ٚمٞم٤مً ّص شمق ُمٜمٝمام يمّؾ  يم٤من إذا ُم٤م 1اًمقضمقه هذه ٛمؾجمو

ٌّدي٤مً  اعمٕملّم  طمدمه٤مأ أو ،شمٕمٌديلم يم٤مٟم٤م إذا وأُّم٤م ٚمٞم٤مشمقّص   اًمقضمٝم٤من ؾم٘مط ،شمٕم

 اًمٕمٛمؾ وم٤منّ  ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمزوم ،ًمٖم٤مءواإل سم٤مطم٦ماإل وهق ٓنوّ ٕا

 ىمٓمٕمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م طمتامًملمِٓ ا ًمٖم٤مءإ وأ سم٤مطم٦ماإل سمٕمٜمقان اًمتٕمٌدي اًمتٙمٚمٞمػ سمٛمقضم٥م

 ذم داًمتٕمٌّ  سمٕمٜمقان ديـاعم٘مٞمّ  طمدأ لماًمتٕمٌديّ  ذم اعمٙمّٚمػ ُمـ اعمٓمٚمقب نّ ٕ :قمٛمٚمٞم٦م

 خم٤مًمٗم٦م اًم٘مٞمد قمـ ىاعمٕمرّ  طمدمه٤مأ وارشمٙم٤مب ُمٕم٤مً  اًم٘مٞمديـ شمرك ومٗمل ،اًمقاىمع

 سم٤مًمٜمٔمر سمف اعمٙمّٚمػ ذم اًمِمّؽ  إمم طمٞمٜمئذٍ  إُمر يرضمع سمؾ ،اًمِم٤مرع حلٙمؿ قمٛمٚمٞم٦م

 ّٟمامإو ىمٓمٕم٤مً  اعمٙمّٚمػ ُمـ ُمٓمٚمقب طمدمه٤م٠مسم داًمتٕمٌّ  نّ ٕ :اًم٘مٞمديـ ٟمٗمس إمم

 ظمذإ ُمـ ومّلسمدّ  ،آطمتٞم٤مط ُمٙم٤منإ قمدم إُمر هم٤مي٦م ،٘مفُمتٕمٚمّ  ذم اًمِمّؽ 

 اهلل ؿم٤مء نإ ٞملمشمأ اًمقضمٝملم قمغم حلرُم٦ما سمخّمقص أو ،اًمتخٞمػم قمغم طمدمه٤م٠مسم

 .شمٕم٤ممم

ِٓ  ًمذًمؽ ؾيٛمثّ  ورسّمام  سمٖمػم اًمٖمًؾ شمٞم٤منإ يٛمٙمـ مل إذا اًمّمقم ذم ٤مسِ رمتِ سم٤م

 همًّلً  ًمٙمقٟمف سمف داًمتٕمٌّ  سمٕمٜمقان اًمقضمقب حمتٛمؾ رمت٤مسآ وم٤منّ  ،آرمت٤مس
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 اًمّمقم يتحّ٘مؼ اًمتل كوؽماًم مجٚم٦م ُمـ شمريمف 1ًمٙمقن يمذًمؽ حلرُم٦ماو واضم٤ٌمً 

 .سمٛمجٛمققمٝم٤م

ـّ   ٟمحق قمغم قم٤ٌمدّيتف ًمٞمس ًمٙمـ ـ ٤مدةٌقم يم٤من نإو ـ اًمّمقم نّ إ ومٞمف ًمٙم

 سمؾ ،اًم٘مرسم٦م سم٘مّمد ٘مروٟم٦ماعم همػم ؽموكسم٤مًم تفصحّ  ذم يمتٗم٤مءًمّل ،اًمٕم٤ٌمدات رئؾم٤م

 ُمـ يٚمزم ومّل ،واًمٖمٗمٚم٦م اًمٜمقم طم٤مل ذم احل٤مصٚم٦م يم٤مًمؽموك ،ىمٓمٕم٤مً  ؿمٕمقر دون ُمـ

 .قمٛمٚمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م اًم٘مرسم٦م ىمّمد قمـ ىُمٕمرّ  اًمؽمك وىمقع

 ذم اعمحٌقس ّمّلةيم ،دي٤مً شمٕمٌّ  اعمٕملّم  طمدمه٤مأ يم٤من ُم٤م ذم اًمٙمّلم وُمثٚمف

 اًمير ٥مشمرشمّ  ذم اعمت٤ًموي اًمِمؽ قمٜمد ويم٤مًمٕم٤ٌمدات ،سم٤مٕريم٤من اًمٖمّمٌل اعمٙم٤من

ٌّدي شمٞم٤مناإل ذم اًمؽمظمٞمص وم٤منّ  ،قمٚمٞمف اًمٌدين  اًمّلزم اًم٘مرسم٦م ىمّمد قمدم ُمع سم٤مًمتٕم

 .قمٛمٚمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م اعمٓمٚمؼ ػواًمتقىمّ  سم٤مطم٦مًمإل

 ٌٕمفشمو ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره نإو اًم٘مٞمد هذا نّ أ قمٚمٞمؽ خيٗمك وٓ هذا

ّٓ ،  ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض  ومٞمف. اعمٜم٤مىمِم٦م يٛمٙمـ ِم٤ّم ـمّلىمفإ قمغم ّٟمفأ إ

ّٓ  سم٤مًمتٕمٌّدي شمٞم٤مناإل يٛمٙمـ ٓ سمحٞم٨م يٙمقن ىمد ّٟمفإ وذًمؽ  واطمدة دومٕم٦م إ

 همػم ذم اًمقضمقب شم٘مدير قمغم ٓزُم٤مً  اًمؽمك يٙمقن أو ،سمٕمده اعمحّؾ  ٗم٘مدانًم

 ومٞمٙمقن ،ًم٘مرسم٦ما سم٘مّمد دّ حلا وضمقب ذم ِمّؽ ًما ومرض ًمق يمام ،اًمقاضم٥م اعم٘مدار

ٌّد صقرة همػم  وهق واحلرُم٦م اًمقضمقب لمسم إُمر يدور وُمٕمف ىمٓمٕمٞم٤مً  طمراُم٤مً  اًمتٕم

 طمّمقل قمٜمد اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م ُم٤متاعمحرّ  ُمع زامح٦ماعم اًمقضمقسمٞم٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ ذم ٤ملاحل
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 أصؾ ذم يِمّؽ  اًمتل اعمذيمقرة يم٤مُٕمثٚم٦م همػمه ذم وأُّم٤م ،اعمزامح٦م ضمؾٕ اًمِمّؽ 

 اعمخ٤مًمٗم٦م نّ ٠مسم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة ذم اًمت٘مٞمٞمد ذم يٜم٤مىمش ومرسّمام ،ومٞمٝم٤م اًمتحريؿ صمٌقت

 ذم اًمِمّؽ  قمٜمد ُمثّلً  اًمقوقء ذم إقمْم٤مء همًؾ نّ ٢موم ،هٜم٤م ٓزُم٦م همػم ٦ماًمتٗمّمٞمٚمٞمّ 

 شمرك ًمق اعمٙمّٚمػ ُمـ ىمٓمٕم٤مً  اعمخ٤مًمٗم٦م وًمزوم احلرُم٦م ُمٕمٚمقم همػم ُمّياً  يمقٟمف

 قمغم طمرُمتف ُمٜمع يٛمٙمـ ،سم٤مًمٗمٕمؾ أو ،داعم٘مٞمّ  سمؽمك سم٤مًم٘مّمد ُم٘مروٟم٤مً  سمٖمػمه شمٞم٤مناإل

 أو واطمد ظم٤مّص  ظمٓم٤مب حت٧م يٜمدرج مل إذا مج٤مًمٞم٦ماإل اعمخ٤مًمٗم٦م سمجقاز اًم٘مقل

ـّ  ،ُمٓمٚم٘م٤مً   قمٜمد طمتامًمٞم٦مآ اعمقاوم٘م٦م ووضمقب ُمٓمٚم٘م٤مً  سمحرُمتف زامتًماإل اًمٔم٤مهر ًمٙم

 ذيمروه. ُم٤م ٦مصحّ  ذم ؿمٙم٤ملإ ومّل ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمقاوم٘م٦م شمٕمّذر

 :ظمرأ ُمقرأ ذًمؽ إمم ُمْم٤موم٤مً  اعمت٘مّدُم٦م اًمقضمقه ُمقرد ذم يٕمتؼم ّٟمفإ صمؿّ 

 سمف ُم٘مٓمققم٤مً  واىمٕمٞم٤مً  واحلرُم٦م اًمقضمقب سملم اعمرّدد احلٙمؿ يٙمقن نأ :ُمٜمٝم٤م

 صم٤مسمت٤مً  ذًمؽ يم٤من وًمق، اإلُم٤مم ىمقل ـمرح فـمرطم ُمـ يٚمزم سمحٞم٨م مج٤مٓإ

 ذيمره يمذا ،ومٞمف سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م اعمت٘مّدُم٦م اًمقضمقه ُير مل ٦ماًمٔمٜمٞمّ  وإُم٤مرات سم٤مٕصقل

 ٕضمؾ شمٕمتؼم ّٟمامإ وإصقل إُم٤مرات نّ أ ٕضمؾ فٚمّ ًمٕمو، ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض

 يٙمـ مل ،ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ذم يمام اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف ٥مؽمشمّ ي يٙمـ مل ومٚمق ،ـمٌ٘مٝم٤م قمغم اًمٕمٛمؾ

 إُمريـ طمد٠مسم اًمتٙمٚمٞمػ نّ ٕ وذًمؽ ،حمّٚمف ذم ىمّرره يمام ؾحمّّم  ُمٕمٜمك ٤مٓقمت٤ٌمره

 طمدمه٤مأ وىمقع نّ ٕ :اًمٕمٛمؾ ذم صمٛمرة قمٚمٞمف ٥ُم شمَّ ؽَمَ شمَ  ٓ واًمؽمك اًمٗمٕمؾ ُمـ

 ومت٠مُّمؾ. ،ذًمؽ ُمـ زيدأ ايٗمد مل ةوإُم٤مر إصؾ نّ إ واعمٗمروض ٦مضوريّ 

ّٓ  ظمرأ قمدم قمـ ؾم٤ٌٌمً  طمدمه٤مأ ذم اًمِمّؽ  يٙمقن ٓ نأ وُمٜمٝم٤م:  يم٤من وإ

 ذم قرودعما قمغم اًمقارد طمٙمقُم٦م قمغم سمٜم٤مء ،٥ماعمًٌّ  صمٌقت ذم يم٤مومٞم٤مً  قمدُمف ص٤مًم٦مأ
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 قم٘مد وٛمـ ذم سمنمط أو ،وؿمٌٝمف سمٜمذر اعمٙمّٚمػ اًمتزم إذا يمام وذًمؽ إصقل

 يمنمب ذاشم٤مً  ضمقازه ذم يِمّؽ  سمام واًمقًمد يم٤مًمًّٞمد ـم٤مقمتفإ ُي٥م أُمريـ أو ،ٓزم

 ٦مإدًمّ  سمْمٛمٞمٛم٦م ًمقضمقبا صم٤ٌمتإ ذم يم٤مومٞم٦م احلرُم٦م قمدم ص٤مًم٦مأ نّ ٢موم ،وهمػمه

 ذم ّؽ يِم ُمرأ اعمّمكّم  قمغم ـمرء إذا ويمام ،ِب٤م اًمقضمقب طمّمقل قمغم ٦ماًمداًمّ 

 ٟمٗمس يمحٗمظ ،اًمقضمقب شم٘مدير قمغم ًمف ةّلاًمّّم  ىمٓمع ُي٥م سمحٞم٨م ذاشم٤مً  وضمقسمف

 ًم٦م٤مص٠موم ،اًمٕم٤ٌمدات رئؾم٤م ىمٓمع ذم احل٤مل وُمثٚمف ،وٟمحقه زطمؽماآ ُمِمٙمقك

 ،اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمقرة قمٙمس سم٤محلرُم٦م احلٙمؿ ذم يم٤مومٞم٦م هٜم٤م احل٤مدث وضمقب قمدم

 أو ،اعمقوقع ضمزء أو ،ظمرًمم ُمقوققم٤مً  طمدمه٤مأ قمدم يمقن اعم٠ًمًم٦م وُمٞمزان

 إًمٞمف أذٟم٤م ُم٤م ىمٌٞمؾ ُمـ ومٝمق ،ظمرأ وضمقد ذم يم٤مومٞم٤مً  قمدُمف ومٞمٙمقن ،ًمف ذـم٤مً 

 احلٙمؿ. قمدم ص٤مًم٦م٠مسم احلٙمٛملم قمغم ٦ٌماعمؽمشمّ  اًمقوٕمٞم٦م أصم٤مر لٟمٗم ُمـ

 اعمٕمٚمقم ُمع ٦ماحلرُم أو اًمقضمقب ُمِمٙمقك شمزاطمؿ صقر مجٞمع وُمٜمف

 آضمتامع ذم ٕمٚمقمعما قمغم ُم٤مً ُم٘مدّ  وضمقده شم٘مدير قمغم يٙمقن سمحٞم٨م ظمرأ

 حلّمقل اعم٠ًمًم٦م قمٜمقان قمـ ظمرج سمجقازه ىمٚمٜم٤م نّ ٢موم ،اعم٠مُمقري وأُم٤م :إُمري

ّٓ  ،اعمٕمٚمقم اًمٓمرف سمقضمقب اًمٞم٘ملم  ُمقارده ذم احلرُم٦م سمتٕمٞملم ىمٚمٜم٤م ومٚمق وإ

 ًمق أيْم٤مً  ظمروضمف ذم ٙم٤ملؿمإ ومّل ،اًمقضمقب سمخّلف اؾمتٖمراىمٞم٤مً  ًمٙمقهن٤م ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ذياًمّ  اًم٘مًؿ هذا ُمـ ومٝمق ،سمف ٟم٘مؾ مل وًمق ومٞمف اعمِمٙمقك هق اًمقضمقب يم٤من

 خيٗمك. ٓ يمام ُم٦ماعمت٘مدّ  اًمقضمقه ُمقرد قمـ أظمرضمٜم٤مه

 ،سمدوي وؿمّؽ  شمٗمّمٞمكم قمٚمؿ إمم اإلمج٤مزم اًمٕمٚمؿ يٜمحّؾ  ٓ نأ وُمٜمٝم٤م:

 ؾمٌٞمؾ قمغم اعمٓمٚمقسمٞم٦م ُمِمٙمقيم٦م سمٕم٤ٌمدة ًمف ؾوُمثّ  ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ذيمره
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 طمرام سمف دوم٤مًمتٕمٌّ  ،سمف داًمتٕمٌّ  ُمـ اعمٜمع ذم يم٤مف اًمقضمقب ذم اًمِمّؽ  وم٤منّ  ،مزاًماإل

 اعم٠ًمًم٦م قمٜمقان قمـ خيرضمف وٓ ٟمٗمًف ذم واىمٕم٤مً  وضمقسمف اطمتٛمؾ نإو ومٕمّلً  ىمٓمٕم٤مً 

ِٓ  ُمٙم٤منإ ٌّد سمٛمٓمٚمقسمٞمتف اجلزم ؾمٌٞمؾ ٓ سمف شمٞم٤منسم٤مإل ومٞمف طمتٞم٤مطا  نّ ٕ :سمف واًمتٕم

 .اعم٠ًمًم٦م طمٙمؿ ذم ًمف دظمؾ ٓ وقمدُمف احلٙمٛملم قمـ اًمتخّٚمص ُمٙم٤منإ

ٌّد ٟمٗمس هق هٜم٤م سم٤محلرُم٦م ّمػتّ اعم نّ ِٕ  :ؿمٙم٤مٌل إ ديقمٜم وومٞمف :أىمقل  اًمتٕم

 هق اًمقاضم٥م سمؾ ،سمٜمٗمًف واضم٤ٌمً  ًمٞمس وهق اًمتنميع سمف يتحّ٘مؼ اًمذي سم٤مًمٗمٕمؾ

 ىمٞمداً  ٓ ألُمرًم همرو٤مً  آُمتث٤مل ىمّمد سمٙمقن ىمٚمٜم٤م نإ وهذا اخل٤مرضمل اًمٕمٛمؾ

 نّ أ سم٤مقمت٤ٌمر وضمف ذيمره ومٚمام سمف رًمٚمٛم٠مُمق ىمٞمداً  سمٙمقٟمف ىمٚمٜم٤م نإو ،فم٤مهر سمف ًمٚمٛم٠مُمقر

 حدومٞمتّ  ،اًمنمع ُمـ يمقٟمف سمٕمٜمقان ُم٘مروٟم٤مً  سم٤مًمٗمٕمؾ شمٞم٤منسم٤مإل يتحّ٘مؼ اًمتنميع

 ىمد وًمذا وُمٗمٝمقُم٤مً  هٞم٦مً ٤مُم اظمتٚمٗم٤م نإو اخل٤مرج ذم اًمقضمقب ُمع حلرُم٦ما ُمقوقع

 اًمتنميع. سم٤مقمت٤ٌمر اًمت٘مّمػم ُمع اًمِمّؽ  طملم اًمقاىمٕم٦م اًمٕم٤ٌمدة سمٗم٤ًمد حيٙمؿ

ـّ   شمٞم٤مناإل ظمّمقص هق ًمٞمس اًمقاضم٥م نّ أ إمم أيْم٤مً  ٓيتؿّ  ّٟمفإ اًمٔم٤مهر ًمٙم

ّٓ  اجلزُمل داًمتٕمٌّ  وضمف قمغم  قمؿّ إ سمؾ ،اًمِمؽ قمٜمد ومٞمف آطمتٞم٤مط يٕم٘مؾ مل وإ

 ومرادأ طمدأ ًمٙمقٟمف لوّ إ ومقضمقب وطمٞمٜمئذ ،اطمتٞم٤مـم٤مً  ٘م٤مقمفإي وُمـ ُمٜمف

 لّم ٌٜموؾم ،واحلرُم٦م اًمٕم٘مكم اًمتخٞمػمي اًمقضمقب سملم ُمرهأ ومٞمدور ،اًمقاضم٥م

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ًمف ووم٤مىم٤م اعم٠ًمًم٦م وقمٜمقان ظمروضمف

 وقمدم إّول سم٤مًم٘مًؿ اًمقضمقب اظمتّم٤مص ىسمدقمق ذًمؽ ذم ٜم٤مىمِم٦معماو

 إول اًمتٙمٚمٞمػ ومٞمدور ،اًمتٕمّذر قمٜمد ضم٤مز وًمق ُمٙم٤مناإل قمٜمد آطمتٞم٤مط ضمقاز

 قمت٤ٌمرسم٤مٓ ومٞمف اًمقضمقب اطمتامل ًمٕمدم :اًمٙمّلم مت٤ممإ ذم يٜمٗمع ٓ اعمحذوريـ سملم
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 نّ ٕ :اعم٠ًمًم٦م ُمٗمروض ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ ـاًمتٛمٙمّ  قمدم إمم ٟمٔمراً  ،ومٕمّلً  إّول

 ومٚمؿ ،ؾم٤مىمٓم٦م وم٤مٕصقل ىمٌٚمف وأُّم٤م ،اًمٗمحص سمٕمد احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ذم اًمٙمّلم

ّٓ  يٌؼ  ،اًمٗمحص قمغم زاد ًمق اًمٕمٚمؿ طمّمقل واطمتامل اًمٞم٠مس طمّمقل صقرة إ

 وم٤مومٝمؿ.

 اًمتخٞمػمي اًمقضمقب سملم إُمر دوران ذم اًمٙمّلم ُيري ؾه فٟمّ إ صمؿّ 

 :وضمٝم٤من ومٞمف ؟ٓ وأ واحلرُم٦م

ّٓ  ذقمٞم٤مً  اًمتخٞمػم يم٤من نإ  اًمتخٞمػم نّ ٕ :اعم٠ًمًم٦م قمـ ظمروضمف وم٤مًمٔم٤مهر وإ

 ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م ًمقضمقد ،ُمتث٤ملآ ذم ختٞمػم هق واّٟمام احلٙمؿ ذم ختٞمػماً  ًمٞمس اًمٕم٘مكم

 ومٚمٞمس ،ًمذًمؽ سمف آُمتث٤مل ومٞمتحّ٘مؼ ،ظم٤مرضمٞم٦م ـمٌٞمٕم٦م يمقٟمف أو وٛمٜمف

 اعمِمؽمك واًم٘مدر ومٞمٝم٤م اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ ُيري طمّتك ًمألُمر ٦موُمٕمرو ٦ماخلّمقصٞمّ 

ّٓ  ومٝمق ،ُمٕمٚمقُم٤مً  يم٤من نإ اًمقضمقب ُمٕمروض هق ذياًمّ   ص٤مًم٦مأ ومٞمف ضمرى وإ

 .ؿمٙم٤ملإ همػم ُمـ اًمؼماءة

 وضمقسمف قمدم ذم اًمِمّؽ  ًمٕمدم ومٞمف اًمٕمدم ص٤مًم٦مأ ضمري٤من قمدم ئمٝمر وُمٜمف

 يرضمع ٦مواًمٗمرديّ  ٟمٓم٤ٌمقآ طمٞم٨م ُمـ وضمقسمف ذم واًمِمّؽ  اخلّمقصٞم٦م طمٞم٨م ُمـ

 أص٤مًم٦م ومٞمف ىُير وإّول ،ًمف ومرداً  يمقٟمف ذم أو اًمٙمكّم  وضمقب ذم اًمِمّؽ  إمم

 اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ نّ ٕ :ًمف ُمٕم٤مرض دون ُمـ ومٞمف ًمٕمدما ص٤مًم٦م٠ميم اًمٙمكّم  إمم اًمؼماءة

 ومٞمف اًمٕمدم ص٤مًم٦م٠ميم ،اًمٙمكّم  إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘متض ٓ قمدُمٝم٤م ص٤مًم٦م٠ميم احلرُم٦م قمـ

 قمدم ومرض نّ أ أيْم٤مً  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سمْمٛمٞمٛم٦م وًمق اعمٗمروض اًمٙمكّم  وضمقب

ّٓ  ًمٚمتٙمٚمٞمػ زاً ُمٜمجّ  ٚمؿاًمٕم ُمـ اعم٘مدار هذا يمقن  اًمٗمرد سمؽمك آطمتٞم٤مط شمٕملّم  وإ
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 اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ اًمؼماءة حتّمٞمؾ إمم ٟمٔمراً  ،طمرُمتف ذم ؿمّؽ  ٓ ِم٤ّم سمٖمػمه شمٞم٤منواإل

 اًمٙمكّم. ووضمقب اعمٗمروض اعمقوقع طمرُم٦م سملم اعمرّدد

 ر وضمقب سملم إُمر دوران قمٜمقان حت٧م داظمؾ ّٟمفإ واحل٤مصؾ
ٍ
 ء

 اًمٙمّلم وحمّؾ  ٤مً ٟمٗمٞمو صم٤ٌمشم٤مً إ اعمقوققمّٞم٦م قلإص ومٞمف ُيري واًمث٤مين ،ظمرآ وطمرُم٦م

 احلٙمٛمٞم٦م. اًمِمٌٝم٦م

 ومٞمف اًمؼماءة ضمري٤من ذم ؿمٙم٤ملاإل هق اًمنمقمل ذم اًمقضمٝملم ُمٜمِم٠م نّ إ صمؿّ 

 ص٤مًم٦مأ نّ أ ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ومذيمر ،ىمٓمٕم٤مً  اجلٛمٚم٦م ذم ومٞمف اًمٕمدم ص٤مًم٦مأ وضمري٤من

 مل وًمق قمٜمٝم٤م اًمؼماءة ص٤مًم٦مأو احلرُم٦م قمدم ص٤مًم٦مأ ُمٕم٤مرو٦م ذم يم٤مٍف  ومٞمف اًمٕمدم

 ـمرافأ سمٕمض ذم صقلإ شمٕمّدد نّ ٕ :اًمقضمقب ٟمٗمل ذم اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ ُير

 .ؿمٞمئ٤مً  ُم١مصّمرة همػم ظمرأ ذم ووطمدهت٤م اًمِمٌٝم٦م

 ،اًمتخٞمػمي اًمقضمقب دومع ذم اًمؼماءة سمجري٤من ىمٚمٜم٤م ًمق ّٟمفإ اعم٘م٤مم وشمٗمّمٞمؾ

ّٓ  ،وضمفٌ  ٤معم٠ًمًم٦مسم حل٤مىمٝم٤مومإل  طمٞم٨م ُمـ هٜم٤م اًمٕمدم ص٤مًم٦مأ سم٤مقمت٤ٌمر ىمٚمٜم٤م ٢منْ وم وإ

 ،ُم٤مرشملمأ يمقهنام احلرُم٦م قمدم ص٤مًم٦مأ وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمتٕم٤مرض وىمع ُم٤مرةأ يمقهن٤م

 إصؾ إمم واًمرضمقع سم٤مًمت٤ًمىمط ىمٚمٜم٤م ن٢موم ،ُم٤مراتإ شمٕم٤مرض إمم ومػمضمع

 ًمق احل٤مل هق يمام ،ضٍ ٕم٤مرِ ُمُ  دون ُمـ ضم٤مري٦مً  احلرُم٦م قمـ اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ ٧ميم٤مٟم

ّٓ  ،طمده٤مٕ اعمقاومؼ إصؾ إمم رضمٕمٜم٤م ـّ  ،أصّلً  ؾم٤مىمٓم٦م صقلوم٤مٕ وإ  ٜمكاعمٌ ًمٙم

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م إصقل ٟمٙم٤مرإ إمم يي١مدّ  فم٤مهراً  ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض اظمت٤مره نإو

ّٓ  ٟمققم٤م  .ىمٚمٞمٚم٦م ُمقارد ذم إ

 ضمري٤مهن٤م ُمـ ٟمٛمٜمع ومل ٤مً قمٛمٚمٞمّ  أصّلً  يمقهن٤م طمٞم٨م ُمـ سمجري٤مهن٤م ىمٚمٜم٤م نإو
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 عرّ ًمتٗم هق هق طمٞم٨م ُمـ ُمقرده قمغم إصمر ٥مشمرشمّ  قمدم إمم ٟمٔمراً  إطمٙم٤مم ذم

 ذم اًمتٕم٤مرض وىمقع اًمٔم٤مهر يم٤من ،اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ ظمّمقص قمغم ؿمٙم٤ملاإل

 .اًمتٙمٚمٞمٗملم سم٤مقمت٤ٌمر إصؾ

 ذم اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ َٞم٧ْم ٘مِ سمَ  ،اًمت٤ًمىمط هق ٜمئذٞمطم احلٙمؿ سمٙمقن ىمٚمٜم٤م ن٢موم

 نإ قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدم ص٤مًم٦مأ مًمت٘مدّ  وذًمؽ :اعمٕم٤مرض قمـ ؾمٚمٞمٛم٦مً  احلرُم٦م ـمرف

 ذم ؾم٘مط وم٢مذا ،ُمرشم٦ٌم قمٜمف رةُمت٠مظّم  ومٝمل ،ُمٓمٚم٘م٤مً  سمؾ ،آؾمتّمح٤مب إمم رضمع

ّٓ  ُمٕمٝم٤م احلٙمؿ يم٤من اًمٓمروملم  قمغم احلٙمؿ قمدم ص٤مًم٦مأ شم٘مديؿ ُمـ يٛمٜمع نأ إ

 ومتدسّمر. ،اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ

 ُمٜمِم٠م أُّم٤م ،ةاعمذيمقر اًمقضمقه ُمٜمِم٠م سمٞم٤من ذم ومٚمٜمنمع ،ذًمؽ قمروم٧م إذا

 اعم٤مٟمع. وقمدم اعم٘مت٣م ومثٌقت ،سم٤مطم٦ماإل وهق إّول اًمقضمف

 ِبام ٌٖملومٞمٜم ،واًمٜم٘مؾ اًمٕم٘مؾ ُمـ سم٤مطم٦مِ واإل ةِ ءااًمؼَم  دًّم٦مأ ومٕمٛمقم ،إّول أُّم٤م

 ،واًمٜم٘مؾ سم٤مًمٕم٘مؾ فم٤مهراً  ًمرومٕمف ؾم٥ٌم سم٤مًمقضمقب وم٤مجلٝمؾ ،آطمتامًملم ُمـ يمّؾ 

 يمام ،ذًمؽ ذم ُمدظمٚمٞم٦م ظمرأ ٓطمتامل يٙمقن نأ دون ُمـ سم٤محلرُم٦م اجلٝمؾ ويمذا

 ٜمكسم٤معمٕم سم٤مطم٦ماإل اطمتامل قمٜمد اًمؼماءةو سم٤مطم٦مسم٤مإل احلٙمؿ ذم ؿمٙم٤ملاإل يٜمٌٖمل ٓ

 اًمٕم٘مؾ ومحٙمؿ ،اخلٛم٦ًم إطمٙم٤مم سملم إُمر دار ًمق يمام ،ٝمامٞمًمإ ؿّ اعمٜمْم قمؿّ إ

ّٓ  شمٙمٚمٞمػ ٓ ّٟمف٠مسم  اًمٕمٚمؿ ومٕمدم ،٦1مٜمٞمّ سم ًمٕمدم ،هٜم٤م يمٚمٞمٝمام يِمٛمؾ اًمٌٞم٤من سمٕمد إ

 ًم٘مٌح ٦مقمٚمّ  ظمرسم٤مٔ اًمٕمٚمؿ قمدم يمٙمقن ،قمٚمٞمف اعم١ماظمذة ًم٘مٌح ٦مقمٚمّ  سم٤مًمقضمقب

                                                             

 .ششمٜمٌٞمف»ذم اعمخٓمقـم٦م ومقىمف: . 1
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 همػم ُمٜمٝمام يمّّل  وم٤منّ  ،اًمنمقمٞم٦م ٦مدًمّ إ ويمذا اعمٗمروض يم٤معمث٤مل قمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب

 ومٝمق ،اًمٕم٤ٌمد قمـ حمجقب وقمٚمٛمف ٦مُمّ إ قمـ قعوُمقو ُمرومقع ومٝمق ،ُمٕمٚمقم

 قمٜمٝمؿ. ُمقوقع

  يمّؾ »: ىمقًمف ُمثؾ طمّتك ومٞمف اعمِمٙمقك سم٤مطم٦مإ قمغم يدّل  ُم٤م ويمذا
ٍ
 رء

 1اًمِمٞمخ. إمم اعمٜمًقسم٦م اًمرواي٦م قمغم شأُمر أو هنل ومٞمف يرد طمّتك ُمٓمٚمؼ

 سم٤محلٙمؿ آًمتزام وضمقب ُّم٤مإ ًمٚمامٟمٕمٞم٦م يّمٚمح ُم٤م نّ ومأل ،اًمث٤مين وأُّم٤م

 ىمقل ـمرح إصؾ إمم اًمرضمقع اؾمتٚمزام أو ،سم٤مطم٦مإلًم اعمٜم٤مذم اًمقاىمٕمل

 دقمقى أو ،اعمتٕم٤مرولم اخلؼميـ ذم اًمتخٞمػم أظم٤ٌمر ومحقى أو، اإلُم٤مم

 إذا ىمقًملم قمغم ٦مُمّ إ اظمتّلف ًم٦م٠مُمً ذم سم٤مطم٦ماإل إمم اًمرضمقع قمدم قمغم مج٤معاإل

 واحلرُم٦م اًمقضمقب سملم إُمر دوران ًم٦م٠مُمً وذم دًمٞمؾ طمدمه٤مأ ُمع يٙمـ مل

 قمدم قمغم ٗم٤مقآشمّ ـ  ؾم٤مـملمإ سمٕمض سمف حّس  يمامـ  فم٤مهرهؿ نّ أ طمٞم٨م

 اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٔم٤مهري٦م سم٤مطم٦ماإل ضمٕمؾ ُمٙم٤منإ قمدم أو 1ومٞمف سم٤مطم٦ماإل إمم اًمرضمقع

 ًمٚمامٟمٕمٞم٦م. يّمٚمح ٓ ُمٜمٝم٤م رءو ،سم٤مطم٦ماإل هق احلٙمؿ يمقن سمٕمدم

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء ان اخلّمؿ دًّم٦مأ ذم ٜمفٞمّ ٌؾمٜم امومٚم ،ُل وَ إُ  صم٦ماًمثّل أُّم٤م

                                                             

، ىم٤مل: إؿمٞم٤مء ُمٓمٚم٘م٦م ُم٤م مل 1435/11ح  /669ص :أُم٤مًمٞمفاًمٓمقد ذم هق اًمِمٞمخ . 1

َيِرْد قمٚمٞمؽ أُمر أو هنل، ويمّؾ رء ومٞمف طمّلل وطمرام أسمدًا ُم٤م مل شمٕمرف احلرام ُمٜمف ومتدقمف. 

 .1435، ح641، ص1)اٟمتِم٤مرات اٟمديِمف ه٤مدى(، ج إُم٤مزماٟمٔمر: 

 /1ج :صمؼ()ُمع طمقار إو اًمٗمرائدو 91ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 .199ص
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 ّٟمفٕ :شم٤مرة مج٤معاإل عُمٜم ُمـ ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره عم٤م ًٓ وم٠موّ  ،اًمراسمع وأُّم٤م

 طمٞم٨م ُمـ خم٤مًمػ همػم اًمث٤مًم٨م إمم اًمرضمقع ويم٤من ومٞمف ٟمحـ عم٤م ؿمٛمقًمف يٕمٚمؿ ٓ

 ُم٘م٤مم ذم اًمٓمرح فطمـمر ضمقاز قمدم ُمـ رادشمفإ ًمٔمٝمقر، اإلُم٤مم ًم٘مقل اًمٕمٛمؾ

 .اًمٕمٚمؿ

 ومٞمف ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ نّ ٕ ،ٗم٤مىمٞم٤ماشمّ  ًمٞمس اًمث٤مًم٨م إمم اًمرضمقع قمدم نّ ٕ وأظمرى

ًّ  ؾم٘مقـمٝمام طمدمه٤مأ وطم٤مصؾ ُمذهٌلم ومٞمف ٕصح٤مسمٜم٤م نّ إ  سمٛم٘مت٣م ؽواًمتٛم

 هق اًمِمٞمخ فم٤مهر نّ أ قمغم ،1ٝمؿهٌُمذا اظمتّلف قمغم سم٤مطم٦مإ أو رطمٔم ُمـ اًمٕم٘مؾ

 أيْم٤ًم. 1اإلُم٤مم حلٙمؿ خم٤مًمػ هق اًمذي اًمقاىمٕمل اًمتخٞمػم

 إمم سم٤مًمرضمقع وقمدُمف اًمٓمرح ضمقاز إمم ٟم٤مفمر هٜم٤مك يمّلُمٝمؿ نّ إ وصم٤مٟمٞم٤مً 

 يمّلم شم٠مُّمؾ ُمـ قمغم خيٗمك ٓ يمام ،اًمقاىمٕمٞم٦م سم٤مطم٦ماإل أو خٞمػمًمٚمت اعمقاومؼ إصؾ

 ـمرطمف ضمقاز ُمـ ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ذم يٜمٗمع ٓ هٜم٤مك صم٤ٌمتواإل ٜمٗملواًم ،هٜم٤مك اًمِمٞمخ

 إّول. اًمٕمٜمقان إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا .اًمٔم٤مهرّي٦م سم٤مطم٦ماإل إمم سم٤مًمرضمقع

 ومٞمف ـٟمح عم٤م ُمٜمف مج٤معاإل ٤مؾمتٜم٤ٌمطومَ  ،صم٤مٟمٞم٤مً  اعمذيمقرة اعم٠ًمًم٦م ذم اًمٙمّلم وأُّم٤م

 وىمد واًمٜمٝمل إُمر اضمتامع ُم٠ًمًم٦م همػم ذم قمٜمقاهن٤م ٦مُمٕمروومٞمّ  ًمٕمدم ،فم٤مهر همػم

 اًمقضمقب ًمٙمقن اعم٠مُمقري ذم اًمٕمٜمقان هذا قمـ ُمٜمف يم٤من ُم٤م ظمروج إمم أذٟم٤م

 نّ إ اًمٔم٤مهر نّ ٕ :وضمف ذم ًمزامإ إمم رضمع نإ إُمري ويمذا سمؾ ،قم٘مٚمٞم٤م ختٞمػمي٤م

                                                             

 .183ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1
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 ؿمّؽ  ومّل ،اًمٕم٘مؾ سمحٙمؿ ظمرأ ُمـ أقمؿّ  طمدمه٤مأ يٙمـ مل نإ اًمتخٞمػم ومٞمف احلٙمؿ

 ُمـ ومٝمق ،إمهٞم٦م ذم اًمِمّؽ  وقمٜمد اًمت٘مديريـ قمغم اعم٘م٤مم ذم يٜمدرج طمّتك ومٞمف

 ذم اًمِمّؽ  هق هٜم٤م اًمٙمّلم وحمّؾ  وضمف ذم واًمتخٞمػم اًمتٕمٞملم سملم اًمدوران ُم٠ًمًم٦م

 واىمٕم٤مً  طمدمه٤مأ ظمّمقص هق احلٙمؿ نّ ٠مسم اًمٕمٚمؿ سمٕمد واىمٕم٤م طمدمه٤مأ شمٕمٞملم

 قمغم ٗم٤مقاشمّ  ؿطمااًمتز صقرة همػم ذم ٚمؿيٕم ومل ،وم٤مومٝمؿ ،اًمِم٤مرع ضمٕمؾ سمح٥ًم

 سم٤مطم٦م.اإل إمم اًمرضمقع ٟمٗمل

 اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٔم٤مهري احلٙمؿ ضمٕمؾ ضمقاز قمدم ٰى ققمْ دَ  قَ هُ وَ  اخل٤مُمُس  وأُّم٤م

 قمٜمد وهق سمٞمٜمٝمام اًمتٜم٤مىمص ؿشمقهّ  قمدا ،قم٘مّل ُمٜمف اعم٤مٟمع قمدم ومٞمدومٕمف ،سم٤معمخ٤مًمٗم٦م

 ُمـ اًمقاىمٕمل ٌمءاًم طمدأ ومٛمقوقع ،اعمقوققملم سم٤مظمتّلف ُمدومقع اًمت٠مُّمؾ

 يم٤من وًمق ؟يمٞمػ :احلٙمؿ ُمِمٙمقك يمقٟمف سمٕمٜمقان ٌمءاًم ظمروأ هق هق طمٞم٨م

 ـمّلقإو حمّٚمف ذم وحت٘مٞم٘مف أيْم٤مً  سمف اجلٝمؾ ُمع اعمخ٤مًمٗم٦م ضم٤مز عم٤م شمٜم٤مىمض هٜم٤مك

 قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ  مل إذا احلٙمٛملم طمد٠مسم اإلمج٤مزم واًمٕمٚمؿ سمثٌقشمف ىم٤موٞم٦م هٜم٤م دًّم٦مإ

 .٤مئؿمٞم ري١مصمّ  ٓ اعمخ٤مًمٗم٦م

 واًمقاىمٕمّٞم٦م اًمٔم٤مهرّي٦م إطمٙم٤مم سملم خ٤مًمٗم٦ماعم وىمقع اعم٘م٤مم ذم ذًمؽ دوي١ميّ 

 ،اعمقارد ُمـ يمثػم ذم واعمقوققمّٞم٦م احلٙمٛمّٞم٦م اًمِمٌٝم٤مت ذم سم٤معمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٚمؿ ُمع

 ،رُمْم٤من ؿمٝمر ومدظمؾ ،َخ راؾِم ومَ  ٦مِ ٕمَ أرسمَ  إمم اعمٙمّٚمػ ومرؾم٤م ًمق ُم٤م إّول ومٛمـ

 اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ وُم٘مت٣م ةّلاًمّّم  مت٤ممإ هق آؾمتّمح٤مب ومٛم٘مت٣م

 خم٤مًمػ طمدمه٤مأ نّ أ ُمع ،٤مرٓموماإل ضمقاز هق قمدُمف تّمح٤مبواؾم سم٤مًمّمقم

 ةّلاًمّّم  ىمٍم قمٚمٞمف ٞمج٥م  ]ومـ[ ذقم٤مً  ُم٤ًمومر ُّم٤مإ ّٟمف٠مسم ًمٚم٘مٓمع ،ىمٓمٕم٤مً  ًمٚمقاىمع
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 ويّمقم. ؿّ تومٞم 1طم٤مًٓ  أو ،ومٓم٤مراإل ًمف وُيقز

 إصقل سمحٙمؿ ومٞمف يٗمرق طمٞم٨م ٤متروٕم سمٕمنم اعمرشمْمٕم٦م ُم٠ًمًم٦م وُمٜمٝم٤م

 حلؼ وُم٤م ،اعمٗمروو٦م ةأاعمر سمحرُم٦م ومٞمحٙمؿ ٤معِ ْمرشمِ ًمِّل  اًمٜمٙم٤مح قم٘مد حلؼ ُم٤م سملم

 سمٙمٚمٞمٝمام اسمتغم ُمـ قمغم ومٞمحٙمؿ ،اًمزوضمٞم٦م قمٚم٘م٦م سمٌ٘م٤مء ومٞمحٙمؿ اًمٕم٘مد آرشمْم٤مع

 همػم إمم واىمٕم٤مً  ومٞمٝمام احلٙمؿ ٤مداحّت  ُمع ومٞمٝمام يمّّل  اعمؽمشم٦ٌم إطمٙم٤مم ذم سم٤مًمتٗمٙمٞمؽ

 ذًمؽ.

 طمدٕ لاعمّلىم اًم٘مٚمٞمؾ عم٤مءسم٤م اًمقوقء سمّمّح٦م احلٙمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م وُمـ

 ُمع طمدمه٤مأ سمٜمج٤مؾم٦م اًمٕمٚمؿ قمٜمد ومٞمف ةّلاًمّّم  ُمـ اعمٜمع ُمع عمِمتٌٝملما قسملمثاًم

 اًمقاىمع. ذم احلٙمٛملم دسم٤محّت٤م اًم٘مٓمع

 ذم قيٗمرّ  طمٞم٨م ظمرأ ٟمٙمرأو اًمزوضمٞم٦م اًمزوضملم طمدأ قمكادّ قًم ُم٤م وُمٜمٝم٤م

 ؽًمًمذ رٝمومٞمٔم ،ًمف يم٤من ُم٤م سمخّلف يمّلا  قمٚمٞمف ُم٤م اعم٘مرّ  قمغم يومٞمجر ،إطمٙم٤مم

 .اًمقاىمع ذم اًمتٗمٙمٞمؽ سمٛمخ٤مًمٗم٦م ؿاًمٕمٚم ُمع إطمٙم٤مم ذم يمثػمة وم٤متاظمتّل

 ذم اجل٤مري٦م إصقل سملم يم٤من نْ إو اًمٙمثػمة اعمقارد ُمـ ذًمؽ همػم إمم

 ؿم٤مء إن ٜمفؾمٜمٌٞمّ  يمام ومرٌق  اعم٠ًمًم٦م هذه ُمٜمف ذياًمّ  همػمه٤م وسملم اعمقوققمّٞم٦م اًمِمٌٝم٦م

 .شمٕم٤ممم اهلل

 :مج٤مقم٦م يمّلم ٦ماحلٙمٛمٞمّ  اًمِمٌٝم٤مت ذم اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز ُمـ ذيمر عم٤م يِمٝمد فٟمّ إ صمؿّ 

 ذم سم٤مًمتخٞمػم ىمقًمف ذم اًمِمٞمخ قمغم 1اقمؽمض ُمـ دّ ر ذم ىم٤مل ُمـ ُمٜمٝمؿ

                                                             

 .أي ُم٘مٞمامً . 1
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 نّ إ: 1إلُم٤مما ًم٘مقل ـمرح أيْم٤مً  اًمتخٞمػم نّ ٠مسم ىمقًملم قمغم ٦مإُمّ  اظمتّلف ُم٠ًمًم٦م

 إظمذ ُمـ اعمٛمٙمـ اعم٘مدار هق طمدمه٤مأ ظمذأو فم٤مهراً  احلٙمٛملم سملم اًمتخٞمػم

 رياًمٔم٤مه سم٤مًمتخٞمػم ًمتزامآ ذم فم٤مهر شمرى يمام وهق. 3اعم٘م٤مم ذم اًمِم٤مرع سم٘مقل

 ىمٞمؾ. يمذا ،اًمقاىمٕمل ًمٚمحٙمؿ خم٤مًمػ هق ذياًمّ 

 يم٤من ًمق :ىم٤مل ،ًمف يمّلم مجٚم٦م ذم شاعمٕم٤ممل طم٤مؿمٞم٦م» ذم اًمًٚمٓم٤من وُمٜمٝمؿ

 جفيتّ  صّلً أ دًمٞمؾ ًمٚمٓمروملم رٝمٓئم أو اًمٓمروملم ُمـ ُمت٤ًمويلم اًمدًمٞمّلن

 .4اًمٕمٛمؾ ذم اًمتخٞمػم

 ؾمتح٤ٌمبسم٤مٓ سم٤محلٙمؿ حّس  طمٞم٨م شاًمٗمّمقل» ص٤مطم٥م وُمٜمٝمؿ

 فٟمّ أ ُمع ،5حلرُم٦ماو وسمٞمٜمٝم٤م سم٤مطم٦مواإل بقاًمقضم سملم ُمرإ دوران قمٜمد واًمٙمراه٦م

 اإلمج٤مع ظمرق سمجقاز ّسح وطمٞم٨م ،سم٤مًمٗمرض اًمقاىمٕمل ًمٚمحٙمؿ ىمٓمٕم٤مً  خم٤مًمػ

 ُمرّدداً  يم٤من إذا ٛمّٞم٦مٚماًمٕم سم٤مٕدًّم٦م اًمث٤مسم٧م احلٙمؿ ُمٓمٚمؼ سمؾ ،صقلسم٤مٕ ٥ماعمريمّ 

 اًمتٗمّمٞمؾ. ُمـ اعمٜمع قمغم دًمٞمؾ ؿي٘م ومل ؿمٞمئلم سملم

 آقمؽماض ويٛمٙمـ ،سم٤مطم٦مسم٤مإل ٙمؿاحل شمقضمٞمف ذم يٛمٙمـ ُم٤م هم٤مي٦م هذا

                                                                                                       
 .133ص :اعمٕم٤مرج. هق اعمحّ٘مؼ ذم 1

 .183ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( ٗمرائداًمٟمٔمر: ا. 1

 . ٟمٗمس اعمّمدر.3

 ىمقاٟملم إصقلو 181ص :)وِب٤مؿمٛمف طم٤مؿمٞم٦م ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء( ُمٕم٤ممل إصقل. 4

 .383ص /1ج :ًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م()ا

 .156و  155ص  :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦مٟمٔمر: ا. 5
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 :سمقضمقه قمٚمٞمف

 ذم سم٤مطم٦ماإل دًّم٦مأ نّ أ ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره عم٤م ،اعم٘متض ُمٜمع أطمده٤م

 ٟمٗمل دًّم٦مأو ،اًمقضمقب وهمػم احلرُم٦م حمتٛمؾ همػم إمم يٜمٍمف ُم٦مرحلا حمتٛمؾ

 وهق 1واًمؽمك اًمٗمٕمؾ ظمّمقص قمغم اعم١ماظمذة قمدم ُمـ زيدأ يٗمٞمد ٓ اًمتٙمٚمٞمػ

 اً خمػّم  طمدمه٤م٠مسم ظمذإ وضمقب وُي٤مُمع سم٤مطم٦ماإل ٧ميثٌ ُم٤م ذم ػاًمتقىمّ  ُمع ُيتٛمع

 .اخلّمؿ قمٞمفيدّ  يمام

 ُمًٛمققم٦م همػم ٟمٍمافآ دقمقى نّ ٠مسم ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض قمٜمف ضم٤مبأو

 رواي٦م ذم فم٤مهر وهق ،ومٞمٝم٤م آٟمٍماف يقضم٥م ُم٤م واٟمتٗم٤مء إظم٤ٌمر ـمّلقإ سمٕمد

 ٘م٤مً ٚمُمٓم ٌمءاًم سمٙمقن ًمٚمحٙمؿ هم٤مي٦م أيْم٤مً  إُمر ضمٕمؾ طمٞم٨م ُم٦ماعمت٘مدّ  اًمِمٞمخ

 ًمٚمِمٌٝم٦م ـمّلقاإل ًمِمٛمقل ُمقهـ ذًمؽ شمرك ومٚمٕمّؾ  همػمه ذم ُّم٤موأ ،أيْم٤مً 

 اًمقضمقسمٞم٦م.

ًّ  ذم ؿمٙم٤ملاإل جفيتّ  ورسّمام  اًمٕمٚمؿ سم٤مقمت٤ٌمر اعمذيمقرة سم٤مًمرواي٦م ؽاًمتٛم

 ،اًمٖم٤مي٦م ذم داظمؾ ومٝمق ،اًمقاىمع ذم لواًمٜمٝم إُمر ُمـ اًمٖم٤ميتلم طمدأ سمتحّ٘مؼ

ًّ اًم ومٞمٙمقن  اًمٕمٙمس. ُمـ وممأ سم٤مطم٦ماإل ٜمٗملًم اًمٖم٤مي٦م سمٛمٗمٝمقم ؽتٛم

 هق اًمذي ٞمّلً ّمشمٗم ُمٜمٝمام رء دوور قمدم اعمٗمروض نّ ٠مسم ومٕمفد ويٛمٙمـ

                                                             

 ومرائد إصقل: 156و  155ص :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦مٟمٔمر: ا. 1

: 185ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائد: 398ص /1ج :)ُم١مؾّم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمّلُمل(

 .ىظمرأُ ويمت٤ًٌم  136ص /5ج :سمحراًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد
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 ٤مً أؾمر ومٞمف ٟمّص  ٓ ُم٤م وهق اعم٠ًمًم٦م ُمٗمروض ذم اًمٙمّلم فم٤مهر سمح٥ًم اًمٖم٤مي٦م

ـّ  ،٤مناًمٜمّّم  ومٞمف شمٕم٤مرض أو جمٛمّلً  اًمٜمّص  يم٤من ُم٤م ذم وضمف ًمف يم٤من نإو  اًمث٤مين ًمٙم

 ٤مً أيْم ومٞمف اًمٖم٤مي٦م صدق ،ِمٜمقع امُمٜمٝم وإّول سم٤مٕظم٤ٌمر اًمتخٞمػم حمّؾ  ُمٜمٝمام

 لماًمٚمٗمٔمٞمّ  ٓ لمٞمٌّ اًمٚم إُمريـ سمٞم٤من قمـ قم٤ٌمرة وإُمر كاًمٜمٝم ورود يمقن سم٤مقمت٤ٌمر

ٍؼ  همػم اخلّمقصٞم٦م وسمٞم٤من  ًمق قمكاعمدّ  قمغم داًّم٦م ٤مهّن إ وم٤مًمٔم٤مهر ،أيْم٤مً  ومٞمف ُُمَتَح٘مِّ

 ومٞمٝم٤م. اًمقهـ يقضم٥م ٤مِمّ  ؾمٜمده٤م ؿَ ؾَمٚمِ 

 وحت٘مٞم٘مف فم٤مهرة همػم صم٦ماًمثّل اًمقضمقه ُم٤مٟمٕمّٞم٦م ُمٜمع ُمـ ذيمر ُم٤م نّ إ وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ؾمٞم٠ميت

 همػم ُم٦ماعمت٘مدّ  سم٤مًمقضمقه مج٤معاإل دقمقى ُمٜمع ُمـ ذيمر ُم٤م نّ إ وصم٤مًمثٝم٤م

 :ٛم٦مٍ ٚمَّ ًَ ُمُ 

ّٓ  ًمٞمس هٜم٤مك ٟمٔمرهؿ نّ ومأل ،إّول أُّم٤م  ىمقل ًمٜمٗمس إصؾ خم٤مًمٗم٦م ذم إ

 ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م ُمًتٚمزُم٤مً  يٙمـ مل نإو سمٜمٗمًف ـمرطمف ضمقاز وقمدم اإلُم٤مم

 يمّلُمٝمؿ. ٤ًمقُم قمـ اًمٌٕمد هم٤مي٦م ذم هٜم٤مك مج٤معًمإل ُمٜم٤مـم٤مً  ومجٕمٚمٝم٤م ،٦مٛمٞمّ ٚماًمٕم

 اعم٘م٤مم ذم ٟم٤مومٕم٤مً  يٙمقن سمحٞم٨م هٜم٤مك اًمقوم٤مق ُمٜمع نّ ومأل ،اًمث٤مين وأُّم٤م

 هق إصح٤مب سمٕمض قمـ اعمٜم٘مقًم٦م سم٤مطم٦ماإل ُمـ اعمراد يٙمقن نأ قمغم ُمقىمقف

ّٓ  ،٦ماًمٔم٤مهريّ  سم٤مطم٦مإلا  اًمقاىمع هق يمام ـ اًمقاىمٕمّٞم٦م سم٤مطم٦ماإل هق اعمراد يم٤من ن٠مسم وإ

 سم٤مطم٦ماإل ٟمٗمل قمغم مج٤معاإل ًمدقمقى راومٕم٤مً  اًم٘مقل ذًمؽ يٙمـ مل ـ يمّلُمٝمؿ ذم

 هق يمام ـ واىمٕمّٞم٤م يم٤من ًمق اًمِمٞمخ إًمٞمف ذه٥م اًمذي اًمتخٞمػم نّ أ يمام ،اًمٔم٤مهري٦م

 اعمذيمقر. مج٤معاإل دقمقى يٌٓمؾ ٓ ـ يمٚمامشمف سمٕمض ُمـ اًمٔم٤مهر
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 سم٤مطم٦ماإل إمم سم٤مًمرضمقع هٜم٤م اًمٌح٨م اظمتّم٤مص ُمـ وم٤ٌمعمٜمع ،اًمث٤مًم٨م وأُّم٤م

 ومٚمق ،اًمٔم٤مهري سم٤مًمتخٞمػم هٜم٤مك مج٤مقم٦م ًمزمأ دوىم ؟يمٞمػ ،اًمقاىمٕمٞملم واًمتخٞمػم

 ىمقًٓ  جلٕمٚمف يٙمـ مل ،اًمقاىمٕمل احلٙمؿ قمـ اًمٌح٨م ذم اًمٌح٨م حمطّ  اٟمحٍم

 تِ سمْ ا قمـ أيْم٤مً  ومْمّلً  ،٤مً ٝمٞموضم
ِ
 قمٚمٞمف. اعم٠ًمًم٦م 1ٜم٤مء

 ًمٙمٚمامتا ِبذه اعم٠ًمًم٦م ذم اًم٘مٓمٕمل مج٤معاإل حتّمٞمؾ نّ إ :قمٜمف واجلقاب

 يمِمػ نّ أ ُمـ حمّٚمف ذم ذيمر ٤معم ،سمٞمٜمٝمؿ اًمقاىمع ٓظمتّلفا ةؿمدّ  سمٕمد فم٤مهر همػم

 إمم سمرضمققمف ُمنموط ًمقاىمعا قمـ سم٤مًمٗمّمؾ اًم٘مقل وقمدم ٥ماعمريمّ  مج٤معاإل

 هٜم٤م وهق ،ىمقالإ ظمّمقص قمـ ٜمٔمرًما ىمٓمع ُمع لاًمٜمٗم قمغم اًمًٌٞمط مج٤معاإل

 اًمؼماءة إمم اًمرضمقع ُمـ سمٕمدأ اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ إمم اًمرضمقع دمقيز وم٤منّ  :اضمدّ  ِمٜمقع

 ؾمح نّ أ قمغم :اعمٕمٚمقم احلٙمؿ ٤مءٖمًمإ ًمزوم طمٞم٨م ُمـ اًمنمقمٞملم سم٤مطم٦مواإل

 اعمحّ٘مؼ ردّ  ذم ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض إًمٞمف ذه٥م نإو ـ ٕمٞم٦مىماقاًم سم٤مطم٦ماإل قمغم سم٤مطم٦ماإل

 سم٤مطم٦ماإل إمم اًمراضمع اًمٕم٘مكم إصؾ قمغم إصؾ يمحٛمؾ فم٤مهراً  ًمٞمس ـ اعمذيمقر

 .اًمٕم٘مٚمٞم٦م

 ُمـ ًمٞم٧ًم اًمذي اعم٘م٤مم ُمث٤ملأ ذم مج٤معاإل يمِمػ نّ أ إمم ُمْم٤موم٤مً  فيمٚمّ  هذا

 ،اؿمٙم٤مل حمّؾ  ،٤مص٦ماخل ٦مدًمّ إ ًمقصقل حمّّل  يٙمقن سمحٞم٨م ٦مٞمّ ٗمٞمىماًمتق طمٙم٤ممإ

 همػم واًمقضمقه٤مت ٦ماًمٕم٘مٚمٞمّ  إُمقر هق إىمقال ُمّلك نّ أ اًمٔم٤مهر نّ أ إذ

 ٟمّمؾ مل اًمنمع ُمـ ظم٤مّص  ُمٜمِم٠م إمم اًم٘مقم وصقل ئمٝمر ٓ سمحٞم٨م ٦مٞمّ ٗمٞمىماًمتق
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 ُمـ يمّلُمٝمؿ ـمّلقإ ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ًمق ِمٜمققم٦م هٜم٤م اًمٙم٤مؿمػ مج٤معاإل ومدقمقى ،إًمٞمف

 إصؾ ذم ٦مواًمٔم٤مهريّ  ٦ماًمقاىمٕمٞمّ  طمٞم٨م وُمـ ًمتزاُملوآ اًمٕمٛمكم اًمٓمرح طمٞم٨م

ّٓ  ،آظمتّم٤مص سمٕمدم اًمٜمٗمس يًٙمـ سمحٞم٨م  يٙمِمػ ٓ ـمّلقاإل دٛمجرّ ٌوم وإ

 اًمقاىمع. قمـ

 ُمع اًمٔم٤مهري٦م إطمٙم٤مم ضمٕمؾ ُمٙم٤منإ قمدم دومع ذم ذيمر ُم٤م نّ إ وراسمٕمٝم٤م

 ٤معمخ٤مًمٗم٦موسم ٦ماحلٙمٛمٞمّ  ذم سم٤معمخ٤مًمٗم٦م وىمٞم٤مؾمف ،ؾمديد همػم اًمقاىمع ذم ٝم٤مئسم٤مٟمتٗم٤م اًمٕمٚمؿ

 اًم٘مقم. قمـ اًمّم٤مدرة سم٤مًمٙمٚمامت ؾمتِمٝم٤مديم٤مٓ وم٤مؾمد اعمقوققمٞم٦م ذم

 احلٙمؿ ُمقوقع نّ أ ومٗمٞمف ،اعمقوقع سمتٕمّدد اًمتٜم٤مىمض رومع وهق إّول أُّم٤م

 .ـمّلىمفإ قمغم يٌ٘مك أو ،ومٞمف اًمِمّؽ  وقمدم سم٤محلٙمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ دي٘مٞمّ  نأ ُّم٤مإ اًمقاىمٕمل

 ،طم٘مٞم٘م٦م سم٤مًمٕم٤ممل احلٙمؿ اظمتّم٤مص واًمتزام اًمتّمقي٥م يٚمزم إّول ومٕمغم

 قمٜمد اًمّمقاب ظمّلف وهق ،واًمٕم٤مضمز يم٤مًم٘م٤مدر لمقمٟمق واًمٕم٤ممل اجل٤مهؾ ومٞمٙمقن

 .سم٤مًمتخٓمئ٦م اًم٘م٤مئٚملم ُم٤مُمٞم٦ماإل

َ  :اعمحذور يٕمقد اًمث٤مين وقمغم  احلٙمؿ ُمٕمروض اًمِمّؽ  قمٜمد اًمٗمٕمؾ نَّ ِٕ

 ومٖم٤مي٦م ،أيْم٤مً  ُمِمٙمقيم٤مً  يمقٟمف ٕضمؾ سم٤مطم٦ماإل وُمٕمروض مج٤مًٓ إ ىمٓمٕم٤مً  ًمزاُملاإل

 ومٞمجتٛمع ،اًمٔم٤مهري احلٙمؿ ُمقوقع ُمـ أقمؿّ  اًمقاىمٕمل ُمقوقع قنيم هٜم٤مك ُم٤م

 همػم هٜم٤م اجلٝم٦م وشمٕمّدد :وضمف ذم اًمٜم٘مٞمْم٤من سمؾ ،٦ماخلّمقصٞمّ  حمّؾ  ذم اناًمْمدّ 

 ومٞمٝم٤م اعمِمٙمقيم٦م اًمقاىمٕم٦م وم٤منّ  ،اعمقوقع شمٙمثػم إمم فقمضمقر ًمٕمدم :ىمٓمٕم٤مً  جمدٍ 

 هل هل طمٞم٨م ُمـ اًمقاىمٕم٦م قمغم ُمِمتٛمؾ اًمٔم٤مهري احلٙمؿ ُمٕمروض ذياًمّ 

 ر طسمنم ٓ هٞم٦م٤ماعم لأقمٜم ،أيْم٤مً 
ٍ
 ُم٤م قمغم وىمٞم٤مؾمف :ذط ًمػأ ُمع دمتٛمع تلاًمّ  ء
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 هق اًمٔم٤مهري احلٙمؿ ُمٕمٜمك نّ ٕ :وم٤مؾمد اًمٕمٚمؿ مقمد ُمع واىمٕم٤مً  ،اعمخ٤مًمٗم٦م اشّمٗمؼ

 ومٚمق ،اعمحتٛمّلت ُمـ ُم٤مقمداه ًمٖم٤مءإو اًمقاىمع حمتٛمّلت طمدأ قمغم سم٤مًمٌٜم٤مء احلٙمؿ

 ذم ذًمؽ يٕم٘مؾ ومّل ،جمٕمقًٓ  طمٙمامً  ٓ ،سوم٤مً  ٤مً قمذريّ  يم٤من اعمخ٤مًمٗم٦م ٧1ماٟمٙمِمٗم

 .واىمٕم٤مً  سمٕمدُمف يٕمٚمؿ ُم٤م قمغم ٜم٤مءاًمٌ

 ،ًمزاماإل هق اًمذي اًمقاىمٕمل احلٙمؿ سم٤منّ  ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض قمٜمف وأضم٤مب

 ومٞمف يِمؽمك ذياًمّ  وإّٟمام ،سمٞم٤من دون ُمـ شمٙمٚمٞمػ ٓ ّٕٟمف :طم٘مٞم٘م٦م سم٤مًمٕم٤ممل خمتّص 

 سم٤مًمتٙمٚمٞمػ قمٜمف اعمٕمؼّم  اًمتٙمٚمٞمػ ُمٜم٤مط هق ـ اًمتخٓمئ٦م قمغم سمٜم٤مء ـ واجل٤مهؾ اًمٕم٤ممل

 وطمٞمٜمئذٍ  ،ومّل ومٕمّلً  سم٤مًمتٙمٚمٞمػ ًمٚمج٤مهؾ اًمِم٤مرع ُمـ ًمزاماإل حتّ٘مؼ وأُّم٤م ،اًمث٤مين

 ٟمِم٤مءإ ومٞمجقز ،اًمٗمٕمكم احلٙمؿ ـقم ٦مظم٤مًمٞم ومٕمّلً  ؾه٤ماجل طمّؼ  ذم اًمقاىمٕم٦م ومتٌ٘مك

 .ـمّلىم٤متاإل فٞمتْمي٘م يمام ومٞمٝم٤م سم٤مطم٦مسم٤مإل احلٙمؿ

 اًمٔم٤مهري احلٙمؿ طم٘مٞم٘م٦م ذم رةرّ ٘ماعم اًمقضمقه قمغم ٜمٞم٦متُمٌ اعم٠ًمًم٦م ؼٞموحت٘م

 همػم أو ،حمْم٦م ري٦مقمذ أو ،صم٤مٟمقي٦م ٞم٤متواىمٕم اًمٔم٤مهري٦م يمقن ُمـ لواًمقاىمٕم

 ُمقيمقل شمٗمّمٞمّل وسمٞم٤مهن٤م ،ًمٚمقاىمع اعمخ٤مًمٗم٦م قمٜمد حمْم٤م صقري٤م يمجٕمٚمٝم٤م ،ذًمؽ

 حمّٚمف. إمم

 سم٤مًمٕمدم اًمٕمٚمؿ سملم اًمٗمرق ُمـ ذيمر ِم٤ّم فم٤مهرة اًمٗم٤ًمد ومجٝم٦م ،اًمث٤مين وأُّم٤م

 ذيمر. سمام دومٕمف ُمٙم٤من٢ميم واًمِمّؽ  شمٗمّمٞمّلً 

 عم٤م :ظمرىأ ضمٝم٦م ُمـ ومٗم٤مؾمد اعمقوققمٞم٦م سم٤مًمِمٌٝم٤مت اعم٠ًمًم٦م ىمٞم٤مس وأُّم٤م
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 دًّم٦مأ قمغم طم٤ميمٛم٦م اعمقوققم٤مت ذم إصقل نّ أ ُمـ ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره

 قمغم إصؾ سمحٙمؿ اًمٌٜم٤مء ٕضمؾ ةأراعم حتريؿ قمدم قمغم اًمٌٜم٤مء نّ ٢موم ،اًمتٙمٚمٞمػ

 ومٕمٚمف أو ،شمريمف قمغم احلٚمػ وىمقع قمٚمؿ ُم٤م ذم وـمٞمٝم٤م سمؽمك ٚمػاحل شمٕمّٚمؼ قمدم

 شمرك قمغم طمٚمػ ُمـ لوـم سمتحريؿ احلٙمؿ ُمقوقع قمـ ظم٤مرضم٦م ومٝمل ،إمج٤مٓ

 قمغم احلٚمػ قمدم قمغم اًمٌٜم٤مء ٕضمؾ ،وـمٞمٝم٤م وضمقب سمٕمدم احلٙمؿ ويمذا :وـمٞمٝم٤م

 قمغم طمٚمػ ُمـ لوـم سمقضمقب احلٙمؿ ُمقوقع ُمـ ظم٤مرضم٦م ومٝمل ،وـمٞمٝم٤م

 ًمٜمٗمس ُمٕم٤مرض ومٞمٝم٤م إصؾ نّ ٢موم ،احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م سمخّلف وهذا ،وـمٞمٝم٤م

 ٜم٤مومٞمفي ٓ طمّتك ُمقوققمف ُمـ عمجراه خمرضم٤م وًمٞمس مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم احلٙمؿ

 1اًمِم٤مرع. سمجٕمؾ

 ًمٕمدم قارداعم مجٞمع ذم دٍ رِ ٓمّ ٛمُ سمِ  ًمٞمس ّٟمفأ إمم ُمْم٤موم٤مً ـ  قمٚمٞمف يٕمؽمض ورسّمام

 اعمرّدد يم٤معمقضمقد ،اعمقوققمٞم٦م اًمِمٌٝم٤مت سمٕمض ذم اعمقوققمّٞم٦م إصقل ضمري٤من

 اًمقاضم٥م واًمدواء اًمٌقل سملم رّدداعم عئيم٤معم٤م ،إُمر أّول ُمـ اًمٕمٜمقاٟملم سملم

 اعمٕمٚمقم ٚمحٙمؿًم ٞم٦مٕماًم٘مٓم خ٤مًمٗم٦ماعم إمم اعمٓمٚم٥م لُمآ 1رضمعُم فٟمّ إ ـ آؾمتٕمامل

 حلٙمؿ خم٤مًمػ لاًمقـم سم٤مطم٦مإ وم٤منّ  ـ اًمتٕم٤مرض أو احلٙمقُم٦م سمٕمٜمقان يم٤من ؾمقاء ـ
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 سمٓمريؼ سم٤محلٙمقُم٦م ظمرآ أُمر يٕم٤مروف ومّل ،ٗمروضاعم هق يمام ىمٓمٕم٤م ًمِم٤مرعا

 ،أيْم٤مً  اعمقوققمٞم٦م ذم ُمٜمع احلٙمٛمٞم٦م ذم ُم٤مٟمٕم٤مً  اًمٕمٚمؿ يم٤من ن٢موم ،وهمػمه٤م احلٙمقُم٦م

 ّٓ  هذا. ،أيْم٤مً  احلٙمٛمٞم٦م ذم عيٛمٜم ومّل وإ

 اعمقوققمٞم٦م ذم آًمتزاُمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م طمّمقل قمدم ُمراده نّ أ واًمٔم٤مهر

 اهلل سم٠مطمٙم٤مم آًمتزام هق سم٤محلٙمؿ آًمتزام ذم اعمٕمتؼم نّ ٕ :احلٙمٛمٞم٦م سمخّلف

 ٓ وهق ،اًمٙمٚمّٞم٦م اعمقوققم٤مت قمغم ٦ٌماعمرشمّ  اًمقاىمع ذم قمٚمٞمف هق ُم٤م قمغم ؾمٌح٤مٟمف

 قمدم قمغم اًمٌٜم٤مء إمم اؾمتٜمد إذا ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ذم احلٙمٛملم سمٕمدم آًمتزام يٜم٤مذم

 اًمٌٜم٤مء ٕضمؾ اًمقضمقب سمٕمدم ًمتزاموم٤مإل ،اًمتٙمٚمٞمػ قمٜمقان حت٧م ُمٜمدرضم٤مً  يمقٟمف

 إمم قمٜمقان لوـم سمقضمقب ًمتزامآ يٜم٤مذم ٓ اًمٗمٕمؾ قمغم احلٚمػ قمدم قمغم

 سم٤محلٙمؿ وم٤مًٓمتزام ،ظمرأ اًمٓمرف ويمذا ،هي١ميّمد سمؾ ،ٝم٤مئِ ـمّ وَ  قمغم عمحٚمقفا

 ،أيْم٤مً  إصٚملم ضمراءإ ُمع هٜم٤م ُمقضمقد اًمقاىمع ذم قمٚمٞمف هق ُم٤م قمغم اًمٙمكّم 

 اًمٌٜم٤مء ُمع يٕم٘مؾ ٓ اًمنمقمل ًمزامسم٤مإل آًمتزام نّ ٕ :احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م سمخّلف

 .سم٤مطم٦ماإل قمغم

 اعم٘م٤مُملم سملم اًمٗمرق صم٤ٌمتإ ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ُمراد هذا وًمٕمّؾ 

 ضمراء٢موم ،إومراد دون اًمٙمٚمّٞم٦م ٤متهٞمّ ٤ماعم قمغم ٦ٌمُمؽمشمّ  اهلل أطمٙم٤مم نّ أ سم٤مقمت٤ٌمر

 .اًمقاىمٕمّٞم٦م إطمٙم٤مم ـمرح ُمٜمف يٚمزم ٓ ومٞمٝم٤م إصؾ

 دًّم٦مأ ٣متسمٛم٘م إطمٙم٤مم ُمقوقع شم٘مٞمٞمد سمجقاز سمٞمٜمٝمام اًمتٗمرىم٦م ويٛمٙمـ

 سمخّلف ،قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مدّل  قمغم طمٙمقُمتٝم٤م سمٕمد اعمقوققمّٞم٦م اًمِمٌٝم٤مت ذم إصقل

 هل تلاًمّ  اًمٙمٚمّٞم٦م ٕطمٙم٤مما ذم اًمتّمقي٥م وًمزوم ومٞمٝم٤م احلٙمقُم٦م ًمٕمدم احلٙمٛمٞم٦م
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 سم٦م.ّمقّ عماو ئ٦ماعمخٓمّ  سملم عمٕمروفا اًمٜمزاع حمّؾ 

 سم٠مطمد إظمذ ذم اًمتخٞمػم نّ ومأل ،اعمذيمقرة سم٤مًمٙمٚمامت آؾمتِمٝم٤مد ذم وأُّم٤م

 ضورة ،ًمٚمقاىمٕم٦م طمٙمامً  ًمٞمس هق سمؾ ،اًمقاىمٕمل ًمٚمحٙمؿ خم٤مًمٗم٤مً  ًمٞمس اًم٘مقًملم

 وًمٕمّٚمف ،احلٙمٛملم سم٠مطمد ًمزاماإل ذم ختٞمػم سمؾ ،اخلٛم٦ًم ذم ٕطمٙم٤مما اٟمحّم٤مر

 اًمٕمٛمؾ. ذم اًمتخٞمػم ُمـ اًمًٚمٓم٤من ُمراد

 ،1واًمٙمراه٦م سم٤مٓؾمتح٤ٌمب شاًمٗمّمقل» ص٤مطم٥م اًمتزام يمّلم وأُّم٤م

 سم٤مطم٦مإ ُمع ُيتٛمع صم٤مٟمقي قمٜمقان وهق آطمتٞم٤مط رضمح٤من سم٤مقمت٤ٌمر فٟمّ إ وم٤مًمٔم٤مهر

 سمجقاز حّس  ُمٜمٝمؿ طمداً أ نّ أ ٟمًّٚمؿ ومّل وسم٤مجلٛمٚم٦م :زمإوّ  سمٕمٜمقاٟمف اًمٗمٕمؾ

 سّمر.ومتد ،شمٗمّمٞمّلً  اًمقاىمٕمل ًمٚمحٙمؿ خم٤مًمٗمتف اعمٕمٚمقم إصؾ إمم اًمرضمقع

 ،ٝم٤مومٞم ي٘م٤مل نأ يٛمٙمـ ُم٤م وذم سم٤مطم٦مسم٤مإل اًم٘مقل ُمٜمِم٠م ذم اًمٙمّلم مت٤مم هذا

 سملم ٦ماًمتٗمّمٞمٚمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م وضمقاز اعمٕمتؼم ـمّلقاإل صم٤ٌمتإ ذًمؽ ذم واًمٕمٛمدة

 إًمٞمف. أذٟم٤م يمام احلٙمٛملم

 احلٙمؿ وقمدم ػاًمتقىمّ  وهق اًمث٤مين اًمقضمف ُمٜمِم٠م ئمٝمر فيمٚمّ  ذًمؽ وُمـ

 سمٕمض إًمٞمف ُم٤مل يمام ،تامًملمآطم يمّل ًمٖم٤مءإو 1اًمٔم٤مهر ذم ٌمءسم قمٚمٞمف

                                                             

. طمٞم٨م ىم٤مل: ... وم٤مّٟمف ُيقز احلٙمؿ ذم إول سم٤مًمٙمراه٦م وذم اًمث٤مين سم٤مٓؾمتح٤ٌمب 1

 .156ص :اًمٗمّمقلٟمٔمر: اًمّلطمتٞم٤مط ُمع اًم٘مٓمع سمٛمخ٤مًمٗمتف ًمٚمحٙمؿ اًمقاىمٕمل. 

 .179ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1
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 سمٕمد يمٚمٞمٝمام اعمحتٛمٚملم ذم واًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمؼماءة دًّم٦مأ ضمراءإ وهق 1ؾم٤مـملمإ

 قمغم اًمدًمٞمؾ وُمٜمع شم٘مّدم سمام ومٞمف ٟمحـ عم٤م اًمٔم٤مهري٦م سم٤مطم٦ماإل دًّم٦مأ ؿمٛمقل ُمٜمع

ِٓ  وضمقب  اعمذيمقران. صّلنإ يدومٕمف مل نإو إُمريـ سم٠مطمد زامِ تِ ًمْ ا

 ،اعمحتٛمٚملم سم٠مطمد إظمذ ذم اًمتخٞمػم وهق اًمث٤مًم٨م اًمقضمف ُمٜمِم٠م وأُّم٤م

 :وم٠مُمقر

 سم٘م٤مءإ واُمتٜم٤مع اعمخ٤مًمػ إصؾ إمم اًمرضمقع وم٤ًمد قمغم مج٤معاإل :أطمده٤م

 واًمث٤مين ،طمدمه٤مأ وشمٕمٞملم اًمتخٞمػم سملم إُمر ومٞمؽمّدد ،ومٕمكم ؿٍ ٙمْ طُم  سمّل اًمقاىمٕم٦م

 ،اًمقضمقب سمتٕمٞملم فم٤مهر ىم٤مئؾ وقمدم احلرُم٦م شمٕمٞملم ردّ  ذم ؾمٜمذيمره عم٤م سم٤مـمؾ

 اًمقاىمٕم٦م سم٘م٤مء واُمتٜم٤مع ،مشم٘مدّ  ىمد مج٤معاإل ذم واًمٙمّلم :قمكاعمدّ  وهق ّٕولا ومتٕملمَّ 

 إًمٞمف ؿم٤مرأ يمام ؾٛماًمٕم ذم اعمٙمّٚمػ إًمٞمف حيت٩م مل إذا ِمٜمقع فم٤مهري طمٙمؿ دون ُمـ

 سمٕمْمٝمؿ.

 ،إصؾ ضمري٤من ُمـ ُم٤مٟمع احلٙمٛملم سم٠مطمد مج٤مزماإل ًمٕمٚمؿا نّ إ :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 اًمٕم٘مؾ سمحٙمؿ شمٕملّم  ،ُمٕملّم  ٕطمدمه٤م يٙمـ ومل ٜم٤مه طمتٞم٤مطآ يٙمـ مل اّم ـوًم

 اًمٗمرق وهم٤مي٦م :طمتٞم٤مطآ شمٕمّذر ُمع مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ُمقارد يم٤ًمئر سمٞمٜمٝمام اًمتخٞمػم

 اعم٘م٤مم سمخّلف هٜم٤مك إصؾ ضمراءإ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمزوم دقمقى سمٞمٜمٝمام

 ذم حتّمؾ ٓ إّٟمام سمحّمقِل٤م إصقل ؾم٘مقط اؿمؽماط ؿٞمًٚمشم ومرض قمغم وهق

 ىمّمد.و قمٚمؿ قمـ دومٕم٦م اعم٘م٤مم

                                                             

 . ٟمٗمس اعمّمدر.1
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 حيٙمؿ يمام واًمٕم٘مؾ ،ًمٌت٦ما ٓزُم٦م لٝموم ،واىمٕمتلم ذم شمدرُي٤مً  خ٤مًمٗم٦ماعم وأُّم٤م

 ىمّمد قمـ شمدرُي٤مً  واىمٕمتلم ذم اعمخ٤مًمٗم٦م سمحرُم٦م حيٙمؿ يمذا ،دومٕم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م سم٘مٌح

 سم٠مطمد ًمتزامآ ومٞمج٥م ،واىمٕم٦م يمّؾ  قمٜمد فم٤مهري سمحٙمؿ شم٘مٞمٞمد همػم ُمـ

 ،ىمّمد قمـ ىمٓمٕم٤مً  ًمٚمِم٤مرع ٌٖمقضُم هق عم٤م ارشمٙم٤مب قمدُمف ذم إذ ،هٜم٤م اعمحتٛمٚملم

 ختٞمػم ذم يمام ،واىمٕم٦م يمّؾ  قمٜمد اًمِم٤مرع ُمـ ذناإل ُمع يُيد امٟمّ إ اًمقاىمٕم٦م شمٕمّددو

 ـقم اًمرضمقع ُمٕمف قزُي اً ُمًتٛمرّ  ختٞمػماً  اعمجتٝمديـ ىمقزم سملم دًمٚمٛم٘مٚمّ  اًمِم٤مرع

 ًمٚمِم٤مرع ُمٌٖمقض هق ُم٤م قمغم دموم٤معُم٘م ،قمدُمف عُم وأُّم٤م ،أظمر إمم أطمدمه٤م

 سم٠مطمد ماًمتز ًمق أُّم٤م ،اعمٌٖمقض ذًمؽ ارشمٙم٤مب قمغم اًمٕم٘م٤مب قم٘مّلً  يًتحّؼ 

 .ٗم٘م٧ماشمّ  ًمق اًمقاىمع خم٤مًمٗم٦م قمغم قم٘م٤مسمف ىمٌح آطمتامًملم

 قمٛمقم سم٠منّ  ؾم٤مـملمإ ًمٌٕمض ظمّلوم٤مً  ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض قمٚمٞمف واقمؽمض

 :ظم٤مّص  دًمٞمؾ ورود إمم طم٤مضم٦م دون ُمـ ذناإل صم٤ٌمتإ ذم يم٤مومٞم٦م سم٤مطم٦ماإل أدًّم٦م

 ،اعمٕمتؼم سم٤مًمٕمٛمقم اًمث٤مسم٧م واًمٕم٤ممّ  اخل٤مّص  ذناإل سملم اًمٗمرق قمدم ضورة

 اًمٕم٤ممّ  ذنسم٤مإل ومٞمف كيٙمتٗم ٓ طمٞم٨م اعمحّمقرة سم٤مًمِمٌٝم٦م ُمٕم٤مروتف ؿوشمقهّ 

 يمٚمٞمٝمام قمـ اًمتٙمٚمٞمػ لٟمٗم إصؾ ُمدًمقل نّ ٕ سمف كيٙمتٗم ٓ ّٟمامإ ّٟمف٠مسم ُمدومقع

 إظمذ يٛمٙمـ ومّل ،اًمٕم٘مؾ سمحٙمؿ زاعمٜمجّ  ًمٚمتٙمٚمٞمػ اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م إمم يدّ ١ماعم

 اعمخػّم  وأطمدمه٤م ُمرضّمح سمّل شمرضمٞمح اعمٕملّم  أطمدمه٤م ذم هؤضمراإو ،ومٞمٝمام سم٤مٕصؾ

 اعم٘م٤مم سمخّلف ،حمّٚمف ذم اعم٘مّرر سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ٤مبٓماخل حت٧م داظمّلً  ظمرآ ومرداً  ًمٞمس

 اعمخ٤مًمٗم٦م وًمزوم اًمقاطمدة اًمقاىمٕم٦م ذم زاعمٜمجّ  اًمتٙمٚمٞمػ خم٤مًمٗم٦م ُمٜمف يٚمزم ٓ وم٤مّٟمف

 ًمٕمٛمقم اعمخّمص ومام ،سمف اقمؽمف يمام اًمِم٤مرع ذنإ ُمع زئضم٤م واىمٕمتلم ذم ًمٚمقاىمع
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 هذا. ؟!آسم٤مطم٦م دًمٞمؾ

 سمٞم٤مٟمف قمغم اعمذيمقر اعمحّ٘مؼ إمم فُمتقضّم  همػم ؿمٙم٤ملاإل نّ أ قمٚمٞمؽ ٗمكخي وٓ

 اًمؼماءة ٦مدًمّ أ نّ ٢موم ،ومٞمف ٟمحـ ُم٤م همػم إمم واٟمٍماومٝم٤م سم٤مطم٦ماإل دًّم٦مأ ؿمٛمقل ُمٜمع ُمـ

 اًمنمقمل. ذناإل يث٧ٌم مل ُم٤م هٜم٤م يم٤مومٞم٦م همػم

 ذياًمّ  اعمحذوريـ سملم إُمر دوران نّ أ اجلٝم٦م هذه ُمـ اعم٠ًمًم٦م وحت٘مٞمؼ

ّٓ  اعمٙمّٚمػ طمّؼ  ذم يقضمد ٓ ُم٤م ذم شمٙمقن دىم اًمٙمّلم حمّؾ  هق  وىمد واطمدة دومٕم٦م إ

 قمغم إّول وىمقع طملم ظمرسم٤مٔ اًمتٙمٚمٞمػ شمٕمّٚمؼ ُمع اًمقاىمٕم٦م شمٕمّدد يٕمٚمؿ

 وىمد ،إّول وىم٧م سمف شمٕمّٚم٘مف دون ُمـ داًمتجدّ  ُمٕمٚمقم يٙمقن وىمد ،اعمٙمّٚمػ

 .تفيمٞمٗمٞمّ  أو داًمتجدّ  أصؾ ذم يِمّؽ 

 يم٤من نإو ٦ماًمٕمٛمٚمٞمّ  خ٤مًمٗم٦ماعم ًمزوم طمٞم٨م ُمـ ؿمٙم٤ملإ ومّل إّول يم٤من ن٢موم

 سمٕمد ُمـ خيٚمق ٓ ًمٙمّلما حمّؾ  هل تلاًمّ  ٦ماحلٙمٛمٞمّ  اًمِمٌٝم٦م ذم اًم٘مًؿ هذا ومرض

 ّٓ ّٓ  اعمٙمّٚمٗملم سمٕمض ّؼ طم ذم ُمقوققمف حتّ٘مؼ قمدم ومرض قمت٤ٌمرسم٤م إ  ةُمرّ  إ

ّٓ  ،واطمدة  ذم هل تلاًمّ  اًمٙمٚمّٞم٦م اعمقوققم٤مت قمغم ٦ٌمُمؽمشمّ  ٦ماًمقاىمٕمٞمّ  وم٤مٕطمٙم٤مم وإ

 طمٞم٨م ُمـ اعمٙمّٚمٗملم طم٤مدآ ظمّمقص وُمّلطمٔم٦م ،ٟمققم٤مً  اًمقىمقع رشمٙمرّ  ُمٕمرض

 قمـ خيٚمق ٓ اًمٙمٚمّٞم٦م إطمٙم٤مم ذم إصقل ضمراءإ ذم ُمثّلً  واطمدة ُمّرة هؤاسمتّل

 يمّلم.

ّٓ  اعمٙمّٚمٗملم قمغم ُي٥م ٓ تلاًمّ  ًمٞمػ٤ماًمتٙم ذم ومروف ويٛمٙمـ  ،ةواطمد ةُمرّ  إ

 اؾمتٜم٤مده ُمع سمدٟمٞم٤مً  ضراً  اً ُمّي  يمقٟمف قمٜمد وطمرُمتف وضمقسمف ذم ؿمّؽ  إذا يم٤محل٩م

 ،ذًمؽ همػمو سمف اعمٕمتدّ  ٤معم٤ملسم اً ُمّي  أو ،اعمٙمّٚمػ اظمتٞم٤مر ؾمقء إمم إُمر أّول ُمـ
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 يم٤مٟم٤م ًمق ويمام واطمدة دومٕم٦م اعم٠ًمًم٦م حمّؾ  ُمـ سمٗمرديـ اسمتغم ًمق يمام اًمث٤مين يم٤من نإو

 ومّل ،سمف ٤مً ُمنموـم ٓ اعمٗمروض اًمقىم٧م قمغم ُمٕمّٚم٘م٤م اًمتٙمٚمٞمػ يمقن ُمع شمدرُيٞملم

 ذم طمتامًملمآ طمدأ سمٛم٘مت٣م سم٤مًمٕمٛمؾ ٦ماًمٕمٛمٚمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م طمّمقل ذم ؿمٙم٤ملإ

 ذقمل ذنإ دون ُمـ قم٘مّل ضمقازه قمدم واًمٔم٤مهر ،ظمرأ ذم ظمروسم٤مٔ طمدمه٤مأ

 .حمّٚمف إمم ُمقيمقل وحت٘مٞم٘مف

 صم٤ٌمتإ ذم ٜم٤مىمِم٦معما ُمـ ُمرّ  قماّم  ٛم٧مؾمٚمّ  وًمق سم٤مطم٦ماإل ص٤مًم٦مأ ْل ٗمِ ٙمْ شمَ  وهؾ

 ؟ٓ وأ ،يم٤مخل٤مص اًمٕم٤مم اقمت٤ٌمر إمم ٟمٔمراً  ،اعمت٘مّدم اعمحّ٘مؼ ّسح يمام ،ذناإل

 ُمثؾ ُمٕمٝمقدي٦م سمٕمدم ومٞمف يٜم٤مىمش رسّمام يم٤من نإو ،إّول ٝمرمه٤مفمأ ،وضمٝم٤من

ّٓ  اًمنمع ذم ذًمؽ  ُم٤م فم٤مهر قمغم اعمِمٝمقر قمٜمد ىمقًٓ  اعمتٕم٤مرولم اخلؼميـ ذم إ

 ُمع اًمٗم٘مف ذم آؾمتٛمراري سم٤مًمتخٞمػم اًمٕمٛمؾ ُمٜمٝمؿ ئمٝمر ومل إًمٞمٝمؿ يٜم٥ًم

ّٓ  اًمٕمٛمٚمّٞم٦م ٦مٞماًم٘مٓمٕم اعمخ٤مًمٗم٦م  ًمذًمؽ ؾُمثّ  اًمذي اًمت٘مٚمٞمد وأُّم٤م ،يم٤من ًمق اً ٟم٤مدر إ

 سمف واعمٗمتك فم٤مهراً  هؤسمٜم٤م قمٚمٞمف ُم٤م ظمّلف ومٔم٤مهره ذيمرٟم٤م يمام ؾم٤مـملمٕا سمٕمض

 .شم٘مٚمٞمده سمٕمد اعمجتٝمد ـقم اًمٕمدول ضمقاز قمدم ُمـ ريـاعمت٠مظّم  ُمـ يمثػم قمٜمد

 وقمـ ّل احل إمم ٧ماعمٞمّ  يرأ قمـ يم٤مًمٕمدولـ  اًمٕمدول ًمزوم ُمقارد قمغم ومحٚمف

 تجّددسم رء ؿمٌفأ هق سمؾ ،ومٞمف ٟمحـ قماّم  ضمٜمٌلأ ومٝمق ـ قمٚمؿإ إمم قمٚمؿإ همػم

 واًمٌ٘م٤مء. اًمٕمدول ذم ختػّم  ًمق ُم٤م وُمثٚمف ،اعمجتٝمد يرأ

 قمغم سمٜم٤مء ،ومٞمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ضمٝم٦م ُمـ ُم٤مٟمع ومّل ،اًمث٤مًم٨م يم٤من نإو

، شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ومٞمف اًمٙمّلم ي٠ميت اًمتل اًمتدرُيٞم٦م اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ذم ذًمؽ ضمقاز

ّٓ  ؾم٤مـملمإ سمٕمض اظمت٤مره يمام  ؾم٤مسم٘مف. ُمع ٤مدهاحّت  وم٤مًمٔم٤مهر وإ
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 .إّول يم٤مًم٘مًؿ يمقٟمف وم٤مًمٔم٤مهر ،اًمراسمع يم٤من نإو

 ظمذأ ًمزوم ُمـ ؾم٤مـملمإ سمٕمض اهقاؾمت٘م ُم٤م نّ إ ئمٝمر ذيمرٟم٤م وِم٤ّم

 ُٕمرا هم٤مي٦م سمؾ ،وُمٜمع ٔمرطم حمّؾ  ،اعمذيمقرة اجلٝم٦م إمم ٟمٔمراً  ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمحتٛمٚملم

 اعمقارد. ذم اًمتٗمّمٞمؾ

 ىمٌٞمؾ ُمـ عم٠ًمًم٦ما ومٞمٙمقن ،ؾمٌح٤مٟمف اهلل سمحٙمؿ آًمتزام ُي٥م فٟمّ إ :وصم٤مًمثٝم٤م

 قمٜمد سم٤مًمتخٞمػم احلٙمؿ ُمـ هٜم٤م ومّلسمدّ  ،آطمتٞم٤مط شمٕمّذر ُمع سمٖمػمه اًمقاضم٥م اؿمت٤ٌمه

 اًمقىم٧م. وٞمؼ ُمع اًم٘مٌٚم٦م اؿمتٌٝم٧م ًمق يمام ،اعمٕملّم  قمدم

 دًّم٦مأو ًمٚمنمع ٘مٞم٤مدٟمآ وضمقب دًمٞمؾ سمٕمٛمقم ًمألّول يًتدّل  ورسّمام

 وضمقب دًّم٦مأو ٦موإئٛمّ  واًمرؾمقل ؾمٌح٤مٟمف اهلل ـم٤مقم٦مإ وضمقب

 سمف أظمؼم أو اًمٜمٌّل  سمف ضم٤مء وُم٤م ؾمٌح٤مٟمف اهلل ٟمزلأ سمام ىمرارواإل يامناإل

 .٦مإئٛمّ 

 :أرسمٕم٦م ُمقراً أ هٜم٤م٤مه نّ إ اعم٘م٤مم وشمٗمّمٞمؾ

 .اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم آقمت٘م٤مد أطمده٤م:

 .ىمٚم٤ٌم ِب٤م ـواًمتديّ  ِب٤م آًمتزام :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 ًم٤ًمٟم٤م. ِب٤م ىمراراإل :وصم٤مًمثٝم٤م

 قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ عرّ ٗمشم ًمٕمدم ،اعم٘م٤مم ذم ٗمعٜمي ٓ ظمػموإ ،ِب٤م اًمٕمٛمؾ :وراسمٕمٝم٤م

 قمدم ووقح ُمع إّول ويمذا ،شمقّصٚمٞملم احلٙمٛملم يمقن ومرض سمٕمد هٜم٤م

ّٓ  اًميوري٤مت همػم ذم شمٗمّمٞمّلً  وضمقسمف  ًمف رسمط وٓ سم٤مًمٕمٛمؾ يتٕمّٚمؼ ُم٤م سم٘مدر إ

 ًمف دظمؾ ٓ ُمٜمٝمام ءومٌم ،اًمّلزم اًمٗمحص قمـ اًمٗمراغ سمٕمد اًمٙمّلم نّ ٢موم :سم٤معم٘م٤مم
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 قمدم ُمع شمٗمّمٞمّلً  أطمدمه٤م وضمقب تصمٌق ومرض نّ ٢موم اًمقؾمٓم٤من وأُّم٤م ،سم٤معم٘م٤مم

 ظمذإ ذم اًمتخٞمػم ووضمقب هٜم٤م إصؾ ومٚمً٘مقط ،سم٤مًمٕمٚمؿ ُمنموـم٤مً  يمقٟمف

 ًم٤ًمٟم٤مً  أو ىمٚم٤ٌمً  آًمتزام وضمقب صم٤ٌمتإ ُمـ ومّلسمدّ  ،وضمٞمف وضمف طمدمه٤م٠مسم

 اًمٕمٚمؿ سمتٕمّٚمؼ ؿمؽماـمفا دون ُمـ إطمٙم٤مم ُمـ واطمد يمّؾ  سمخّمقص

 ٕضمؾ يم٤من ًمق ٤مُمّ إ ،اًمٕمٛمؾ قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع ،ٟمٗمًٞم٤مً  وضمقسم٤مً  سمخّمقصف

 وقمغم اًمٕمٚمؿ سمٛم٘مدار أو ،سمخّمقصف سمف سم٤مًمٕمٚمؿ ُمنموـم٤مً  يم٤من أو ،اًمٕمٛمؾ

 سمٕمض ذم اؾمتٚمزُمف نإو سمٜمٗمًف اًمتٗمّمٞمؾ إمم طم٤مضم٦م دون ُمـ ٤مً مج٤مًمٞمّ إ أو ،طمًٌف

 سمف. اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ ؾم٘مقط يتؿّ  ومّل ،اعمقارد

.قمٚمٞمف قمٛمٚمٞم٦م صمٛمرة ٥مشمرشمّ  قمدم هٜم٤م اعمٗمروض نّ ومأل إّول أُّم٤م

 وآًمتزام ،احلٙمؿ سمخّمقص اًمٕمٚمؿ قمدم اعمٗمروض نّ ألوم ،اًمث٤مين وأُّم٤م

 آسم٤مطم٦م قمغم اًمٌٜم٤مء يٜم٤مذم ٓ اًمقاىمع ذم قمٚمٞمف هق ُم٤م قمغم سمٞمٜمٝمام اعمرّدد سم٤مًمقاىمع

 نّ ٕ :ؾمٌؼ يمام ِمٙمٜم٦م هٜم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م يمقن شمًٚمٞمؿ سمٕمد اًمٔم٤مهر ذم اًمٔم٤مهري٦م

 قمغم اعمرّدد سم٤مًمقاىمع آًمتزام ومٞمٙمقن ،ٌفًطم قمغم طمٞمٜمئذٍ  ُمٜمٝمام ّؾ ٙمسم آًمتزام

 سملم اًمتٜم٤مىمض سمف يرومع ومام ،اًمٗمٕمٚمٞم٦م قمغم اًمٔم٤مهرّي٦م سم٤مطم٦موسم٤مإل ٟمٞم٦م٠ماًمِم ؾمٌٞمؾ

 ُمع سم٤مًمقاىمع ًمتزامآ سمف غقّ ًي وٟمحقه اعمقوقع اظمتّلف ُمـ ُٕمريـا ضمٕمؾ

 .اًمٔم٤مهر ذم سم٤مطم٦ماإل قمغم اًمٌٜم٤مء

 اًمقاىمٕمٞم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم آًمتزامَ  نّ ٢موم ،اًمث٤مًم٨م ذم حل٤ملا ئمٝمر ذيمرٟم٤م وِم٤ّم

 ي٘مؿ مل فٟمّ إ اعمذيمقر اًمقضمف قمـ وم٤مجلقاب وطمٞمٜمئذٍ  ،ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ذم ٓيٜمٗمع مج٤مٓإ
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 ٤مإًمٞمٝم أذٟم٤م 1لتاًم واًمقضمقه ،اعمذيمقر سم٤مًمٜمحق اًمتٙمٚمٞمػ هذا صمٌقت قمغم دًمٞمؾ

 نّ أ إمم ٟمٔمراً  ،سمٕمدُمف اًم٘مٓمع دقمقى يٛمٙمـ فٟمّ أ قمغم ،ضمّداً  ؽًمذ وم٤مدةإ قمـ ىم٤مسة

 ٚم٘م٤مً ُمٓم واًمٕم٤مُمل اعمجتٝمد قمغم اعمذيمقرة سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمٚم٤ًمين آًمتزام وضمقب

 ُمع اًم٘مٚمٌل وآًمتزام ٤مئٛم٦مٌ ىم ٞمتفيمٚمّ  ٟمٗمل قمغم اًميورة ًمٕمّؾ  سمؾ ،مج٤معاإل ظمّلف

 ذم ٟمتٕمّ٘مؾ ٓ ّٟم٤م٢موم :اعمٗمٝمقم ؾحمّّم  همػم وآقمت٘م٤مد اًمٕمٛمؾ قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع

 ظمرآ أُمراً  وهمػمه مٕمزًما ُمـ ُمرشمٌتف ذم واًمٕمٛمؾ فمٝم٤مرواإل اًمٕمٚمؿ همػم اخل٤مرج

ـّ ، ٜم٤مُمِم٤مخي سمٕمض سمف حّس  يمام ،سم٤مًمقضمقب قمٚمٞمف ٟمحٙمؿ طمّتك  اًمٔم٤مهر ًمٙم

 سمٜمٗمًف شمنميٕم٤مً  كيًٛمّ  همػممه٤م آظمر ُمرأ اًمٜمٗمز ذقم٤منواإل اًم٘مٚمٌل آًمتزام نّ أ

 حلرُم٦م ؾم٤ٌٌمً  أو سمٜمٗمًف قمٜمدهؿ ُم٤محمرّ  ؾمٌح٤مٟمف اهلل طمٙمؿ سمخّلف شمٕمّٚمؼ إذا

 شمٚمؽ إمم ُمقيمقل وحت٘مٞم٘مف ،قمٚمٞمف اًمتنميع وصدق سمحًٌف اًمقاىمع اًمٗمٕمؾ

 .اعم٠ًمًم٦م

 مج٤معاإل دقمقى أو ،اًمدًمٞمؾ ٕمدمسم اجلٝم٦م هذه ُمـ ُمٜمحٍم ومدومٕمف وقمٚمٞمف

 ٤مِمّ  شمٗمّمٞمّل طمٙم٤ممإ مجٞمع شمٕمّٚمؿ سمقضمقب طمٙمؿ ُمٜمٝمؿ طمداً أ ٟمر مل وم٤مّٟم٤م ،فٟمٗمٞم قمغم

 ػشمقىمّ  ُمع طمدأ يمّؾ  قمغم ِب٤م هؤاسمتّل حيّمؾ ٓ ُم٤م طمّتك وهمػمه سمٕمٛمٚمف يتٕمّٚمؼ

 وختّمٞمص ،ىم٤مئٛم٦م ظمّلومف قمغم واًمًػمة ،قمٚمٞمف اعمذيمقر اًمقضمف قمغم ِب٤م ًمتزامآ

 طمدأ يمّؾ  طمؼ ذم حلّمقًمف ٦مٟم٤مومٕم همػم أيْم٤مً  مج٤مزماإل ؿاًمٕمٚم سمّمقرة اًمقضمقب
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ّٓ  يمثػمة أطمٙم٤مُم٤مً  اًمٕم٤ٌمد قمغم ؾمٌح٤مٟمف هلل نّ ٕ :ٝمؿُمٜم  ؼيتٕمٚمّ  ٓ سمام 1صّّم حي نأ إ

 هٜم٤م. اًمٕمٛمؾ ٕضمؾ ٓ وًمٙمـ ٟمٗمًف سمٕمٛمؾ

 اًمٕمٚمؿ طم٥ًم قمغم ىمٚم٤ٌمً  آًمتزام وضمقب قمغم آؾمتدٓل سمٜم٤مء ويٛمٙمـ

 سمحٞم٨م ،واىمٕمل ًمزام٢مسم آًمتزام ُي٥م فٟمّ إ اعم٘م٤مم ذم ومٞم٘م٤مل ،واًمتٗمّمٞمؾ مج٤ملاإل ذم

 اًمٕمٛمؾ وسمٜم٤مء سم٤مطم٦مسم٤مإل آًمتزام يٜم٤مذم وهق اعمٙمّٚمػ ًمٗمٕمٚمف قمٛمؾ قمٚمٞمف ٥مشمرشمّ  ًمق

 اًمٌٜم٤مء يٜم٤مذم اعمذيمقر اًمقضمف قمغم ًمزاُملاإل ًمٚمحٙمؿ اعمٙمّٚمػ اٟم٘مٞم٤مد نّ ٕ :قمٚمٞمٝم٤م

 ،سم٤مطم٦ماإل وضمف قمغم ًمزاماإل قمدم قمغم اًمٌٜم٤مء ُمٕمٜمك ذم ّٟمفٕ :سم٤مطم٦ماإل قمغم

 ٓ احلٙمٛملم شمٜم٤مذم وقمدم ،قمدُمف قمغم اًمٌٜم٤مء ُمع ُيتٛمع ٓ ًمزامسم٤مإل وآًمتزام

 قمغم آًمتزام وضمقب ُمٜمع ُمـ دومٕمف ذم ومّلسمدّ  ،ًمزاُملماإل شمٜم٤مذم قمدم ذم ي١مصّمر

 اًمقضمقه دًٓم٦م وُمٜمع ٤ًمٟم٤مً ًمِ  أو ىمٚم٤ٌمً  سمقضمقده ىمرارسم٤مإل وآيمتٗم٤مء اعمذيمقر اًمقضمف

 .ومت٠مُّمؾ ،اعمذيمقرة ٦ماًمٙمٞمٗمٞمّ  قمغم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر

 :رَ ظَم أُ  سم٠مُمقرٍ  اعمذيمقر اًمقضمف ـقم ُي٤مب سمامر فإٟمّ  صمؿّ 

 اؿمت٤ٌمه قمٜمقان ذم داظمّلً  ٙمقني ذيمر يمام يم٤مٟم٧م ًمق اعم٠ًمًم٦م نّ إ أطمده٤م:

 اهلل طمٙمؿ سمخّلف آًمتزام نّ ٕ :احلرام سمٖمػم اًمقاضم٥م ٓ سم٤محلرام اًمقاضم٥م

 هٜم٤م. اًمتخٞمػم ؿيًٚمّ  ٓ اخلّمؿ وًمٕمّؾ  طمرام أيْم٤مً  ؾمٌح٤مٟمف

 يمام هٜم٤مك سم٤مًمتخٞمػم آًمتزام ُمـ ٓسمدّ  ّٟمفأ اًمٔم٤مهر وم٤منّ  :ؿمٙم٤ملإ وومٞمف

 ظمػمإ اًمت٘مرير قمغم ؿمٙم٤ملاإل ورود نّ أ قمغم ،شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ومٞمف اًمٙمّلم ؾمٞم٠ميت
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 فم٤مهر. همػم

 إصقل ؾم٘مقط ًمزم آؾمتدٓل ذم ذيمر يمام إُمر يم٤من ًمق ّٟمفإ وصم٤مٟمٞم٤ًم:

 اعمٙمّٚمػ ذم اًمِمّؽ  إمم ومٞمٝم٤م اًمتٙمٚمٞمػ ذم اًمِمّؽ  ٘مّلبٟٓم :٘م٤مُم٤متاعم مجٞمع ذم

 ُمٙم٤منإ ًمٕمدم :اًمتخٞمػم مجٞمٕمٝم٤م ذم صؾإ ومٞمٙمقن ،آًمتزام وضمقب إمم ٔمراً ٟم

 ومٌٛمّلطمٔم٦م ،سم٤مطم٦مواإل اًمقضمقب سملم إُمر دار إذا ُمثّلً  ،ُمٕم٤مً  سمٙمٚمٞمٝمام آًمتزام

 احلٙمؿ ُمـ ومٞمف ومّلسمدّ  ،سمف اعمٙمّٚمػ ذم ًمِمّؽ ا يٙمقن طمدمه٤م٠مسم آًمتزام وضمقب

 سم٤مًمتخٞمػم.

 اًمِمٙمقك مجٞمع ذم اًمتخٞمػم ًمٕمّؾ  سمؾ ،مج٤معسم٤مإل اًمٗم٤ًمد فم٤مهر واًمث٤مين:

 اًمٌٓمّلن. ضوري

 فٞمووم ،سم٤ٌمزم خيٓمر ُم٤م ذم ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ذيمره يم٤ًمسم٘مف اًمقضمف وهذا

 سمٜمٗمس اعمتٕمّٚمؼ إوزم اًمتٙمٚمٞمػ سمٛمّلطمٔم٦م ضم٤مري٦م صقلإ نّ ٢موم :فم٤مهر ٟمٔمر

 ذم اًمٔم٤مهر ذم شمرّدد ومّل ،اًمٔم٤مهر ذم ؾمٌح٤مٟمف اهلل طمٙمؿ سمف ومٞمتٕملّم  ،ًمٗمٕمؾا

 ـ طمٞمٜمئذٍ  ؾمٌح٤مٟمف اهلل سمحٙمؿ آًمتزام بوضمق أقمٜمل ـ احلٙمؿ هذا ُمقوقع

 هٜم٤مك إصؾ نّ إ اًمتٙمٚمٞمػ ذم اًمِمّؽ  ُمقارد وؾم٤مئر ومٞمف ٟمحـ ُم٤م سملم وم٤مًمٗمرق

 سمخّلف اًمث٤مٟمقي اًمتٙمٚمٞمػ هذا ُمقوقع سمف ومٞمحرز ٓطمتامًملما ٕطمد ُمٕملّم 

 مج٤مل.سم٤مإل اعمٕمٚمقم ًمٓمررم خم٤مًمػ وم٤مّٟمف اعم٘م٤مم

 ًمٜمٗمس ذـم٤مً  ٤متقمسم٤معمقوق اًمٕمٚمؿ اقمت٤ٌمر ُمـ أيْم٤مً  ذيمره ُم٤م وصم٤مًمثٝم٤م:

 صمراه ـم٤مب اًم٘مٛمل اعمحّ٘مؼ ذيمره ُم٤م قمغم ُمٓمٚم٘م٤مً  أو ٦ماجلٛمٚم ذم هًمتٜمّجز ٓ اًمتٙمٚمٞمػ
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 ُمنموـم٤مً  هٜم٤م آًمتزام يم٤من ؽذًميم إُمر يم٤من ومٚمق ،أيْم٤مً  وهمػمه 1اًمٜم٠ٌم آي٦م ذم

 وومٞمف ،اعمقوقع سمٜمٗمس قمٚمامً  ًمٞمس مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ وم٤منّ  :هٜم٤م لٗماعمٜمت سم٤معمقوقع

 .اعمذيمقر ؿمٙم٤ملاإل ُمٌٜمك أقمٜمل ،حمّٚمف إمم لُمقيمق ٟمٔمر أيْم٤مً 

 اعمت٘مّدم. اًمقضمف ذم اًمٙمّلم مت٤مم هذا

 ًمٙمـ ،ؾمٌح٤مٟمف اهلل سمحٙمؿ آًمتزام وضمقب قمدم ؿؾمٚمّ  ًمق ّٟمفإ وراسمٕمٝم٤م:

 ًم٘مقل وـمرح ىمٓمٕم٤مً  رامطم ؾمٌح٤مٟمف اهلل طمٙمؿ سمخّلف وآًمتزام ـمرطمف

 .اإلُم٤مم

 سم٤مطم٦مسم٤مإل وإظمذ ٓزم همػم اًمٕمٛمؾ ُم٘م٤مم ذم اًمٓمرح نّ ٠مسم دومٕمف ويٛمٙمـ

 ذياًمّ  ٤مهرياًمٔمّ  ؾمٌح٤مٟمف اهلل سمحٙمؿ واًمتزام اإلُم٤مم سم٘مقل ذٌ ظْم أَ  ٤مهرّي٦ماًمٔم

 اًمٔم٤مهري احلٙمؿ خم٤مًمٗم٦م ضمقاز ذم إًمٞمف أذٟم٤م عم٤م ،اعمٗمروض اًمٕمٛمقم قمٚمٞمف دّل 

 ِم٤م اًمقضمف هذا ذم اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمض ُمـ وئمٝمر اًمٕمٛمؾ طمٞم٨م ُمـ ٓ ،ًمٚمقاىمٕمل

 .ؾمٌؼ

 مل ٤1متمتّ  ًمق ث٤ميناًم اًمت٘مرير قمغم وؾم٤مسم٘مف اًمقضمف هذا نّ أ قمٚمٞمؽ خيٗمك ٓ صمؿّ 

 :سم٤مطم٦مسم٤مإل اًم٘مقل لٟمٗم هم٤ميتٝمام امٟمّ إو اًمٔم٤مهر ذم ػىمّ سم٤مًمتق اًم٘مقل سمدومع يٜمٝمْم٤م

 .ػاًمتقىمّ  يٜم٤مومٞم٤من ٓ اًمقاىمٕمل احلٙمؿ ـمرح وشمرك مج٤مزماإل آًمتزام نّ ٕ

 إُم٦م اظمتّلف ُم٠ًمًم٦م ذم اًمِمٞمخ يمّلم ُمـ ُمًتٗم٤مد اًمقضمف هذا نّ إ صمؿّ 
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ًّ  ٤مىمطسم٤مًمتً اًم٘مقل ٟم٘مؾ سمٕمد ـ ىم٤مل طمٞم٨م ىمقًملم قمغم  سمٛم٘مت٣م ؽواًمتٛم

 :ىم٤مل ]و[ اإلُم٤ممِ  لِ قْ ىمَ  راِح سم٤مـمِّ  وقمّٚمٚمف ّي،٘مقسم ًمٞمس اًم٘مقل وهذا:  ـ اًمٕم٘مؾ

 صمؿّ  ،اًمٕم٘مؾ ذم سمام واًمٕمٛمؾ يمفؽمسم اإلُم٤مم ىمقل شمٕمٞملم ُمع جل٤مز ذًمؽ ضم٤مز وًمق

 1سم٤مًمتخٞمػم. ظمرأ اًم٘مقل ٟم٘مؾ

 يمام اًمقاىمٕمل اًمتخٞمػم هق قمٚمٞمف عومرّ  ُم٤م سمٛمّلطمٔم٦م يمّلُمف فم٤مهر أىمقل

 هذا قمغم ّٟمفإ اًمٔم٤مهر وم٤منّ  ،اًمٙمّلم ٛمحّؾ سم ًمف رسمط ٓ وطمٞمٜمئذٍ  ،حمّٚمف ذم إًمٞمف أذٟم٤م

 ُمقوقع ومػمشمٗمع ،اًمتخٞمػم هق احلٙمؿ يمقن قمغم دًمٞمّلً  ٥ماعمريمّ  مج٤معاإل ُيٕمؾ

 .حلرُم٦ماو اًمقضمقب ذم اًمِمّؽ  وهق اعم٠ًمًم٦م

 ذم سم٤مًمِمّؽ  ذيمره اًمذي اًمتخٞمػم ُمقوع اظمتّم٤مص يٌٕمد ٓ فٟمّ أ قمغم

 همػم اعمقارد ُمـ يمثػم ذم اًمقاىمٕمل اًمتخٞمػم نّ ٕ :ٛمٕم٦مواجل يم٤مًمٔمٝمر سمف اعمٙمّٚمػ

 .آؾمتح٤ٌمب ُمع أو ،سم٤مطم٦مواإل يم٤مًمقضمقب سمٔم٤مهره ُمٕم٘مقل

 سم٤مطم٦ماإل إمم سمرضمققمف ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ظمّمقص ذم اًمتخٞمػم يٕم٘مؾ ٟمٕمؿ

 خيٗمك. ٓ يمام طم٘مٞم٘م٦م ختٞمػم أيْم٤مً  ًمٙمٜمف ،اًمقاىمٕمٞم٦م

 شمٕم٤مرض قرةص وهق اًمث٤مًمث٦م ٤معم٠ًمًم٦مسم ٦مٌ ٘مَ حَ ٚمْ ُمُ  اعم٠ًمًم٦م هذه نّ إ :وظم٤مُمًٝم٤م
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 ُمقرد هق يمام لاًمٜمٝم قمغم ظمروأ إُمر قمغم طمدمه٤مأ اًمداّل  اعمٕمتؼميـ اخلؼميـ

 احلٙمٛملم سم٠مطمد إظمذ وضمقب اعمٜم٤مط سمتٜم٘مٞمح ُمٜمف اعمًتٗم٤مد وم٤منّ  ،إظم٤ٌمر سمٕمض

 ُمٕمتؼم. دًمٞمؾ ُمٜمٝمام واطمد يمّؾ  قمغم يٙمـ مل نإو

 قه اًمٗم٤مرق ًمٖم٤مءإ ومٞمف يٛمٙمـ ُم٤م هم٤مي٦م وم٤منّ  ،اًمٗم٤مرق ُمع ىمٞم٤مس ّٟمفإ وضمقاسمف

 ٦مدًمّ إ ُمٓمٚمؼ شمٕم٤مرض ذم اًم٘م٤مقمدة ومٞمٙمقن ،إطمٙم٤مم دًّم٦مأ شمٕم٤مرض ُمقارد رئؾم٤م

 اًمتٕم٤مرض يم٤من وًمق ائتلمراًم٘م يمتٕم٤مرض اًمتخٞمػم هق وإُمر لسم٤مًمٜمٝم ٦ماعمتٕم٤مرو

 أيْم٤ًم. اعمقوققم٤مت ُم٤مراتأ ُمع أو اًمٚمٖمقي يم٘مقل دًّم٦مإ ٦مدًمّ أ ذم

 ٞم٤مسوم٘م ،اعمتٕم٤مرولم سم٤مخلؼميـ رأؾم٤مً  اًمٓمريؼ وم٘مدان صقرة حل٤مقإ وأُّم٤م

 سم٤مًمتخٞمػم واًمقضمقسمٞم٦م اًمتحريٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ُمـ ومٞمف ٟمّص ٓ ُم٤م يٚمحؼ ٓ يمام ،وم٤مؾمد

 إظم٤ٌمر. سمٕمض ذم يمام ُمٓمٚم٘م٤مً  اخلؼميـ ذم

 شمزاطمؿ ٕضمؾ هٜم٤مك اًمتخٞمػم يٙمقن نأ سم٤مطمتامل قمٜمف ُي٤مب ورسّمام

 ومّل ،اعم٘م٤مم ذم ُمٗم٘مقد وهق ،اعمٕمتؼم سم٤مخلؼم سم٤مٕظمذ اعمتٕمّٚمؼ إصقًمٞملم اًمتٙمٚمٞمٗملم

 .اًم٘مٞم٤مس يّمّح 

 اًم٘مقل سمٓمّلل ومٕمغم ،احلرُم٦م شمٕمٞملم وهق اًمراسمع اًمقضمف ُمٜمِم٠م وأُّم٤م

 وقمغم ،شم٘مدم ُم٤م اجلٛمٚم٦م ذم سم٠مطمدمه٤م إظمذ وضمقب صم٤ٌمتإو ػواًمتقىمّ  سم٤مطم٦مسم٤مإل

 :وضمقه اًمقضمقب قمغم إظمذ ذم احلرُم٦م شمرضمٞمح شمٕمٞملم

 سمٞمٜمٝمام واًمتخٞمػم احلرُم٦م شمٕمٞملم سملم إُمر ًمدوران ،آطمتٞم٤مط ىم٤مقمدة :ُمٜمٝم٤م

 أقمٜمل اعم٠ًمًم٦م أصؾ وحت٘مٞمؼ اًمقضمقب شمٕمٞملم هٜم٤م حيتٛمؾ ٓ ذإ :اًمقضمقب وسملم

 ُم٘متْم٤مه نّ إو واًمتٕمٞملم واًمتخٞمػم اًمتٕمٞملم ُمٓمٚمؼ سملم إُمر دوران ذم إصؾ
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 يٙمقن وىمد فم٤مهري٤مً  ذقمٞم٤مً  يٙمقن ىمد اعمحتٛمؾ اًمتخٞمػم نّ أ اًمث٤مين أو إّول

ّٓ  اعمِمؽمك اًم٘مدر سمٛمٓمٚمقسمٞم٦م ًمٕمٚمؿا قمدم ُمع اًمقاىمٕمل اًمنمقمل احلٙمؿ ذم قم٘مٚمٞم٤مً   إ

 اًمٔم٤مهري اًمنمقمل احلٙمؿ ذم قم٘مٚمٞم٤م يٙمقن وىمد ذًمؽ ُمع أو اعمٕمٚمقم وٛمـ ذم

 :٦مٌ تّ ؾِم  هٜم٤م ةاعمتّمقر 1قضمقهاًم ومجٛمٚم٦م ،اًمٕم٘مكم احلٙمؿ ذم ٤مً ٞمّ ٚمِ ٘مْ قمَ  يٙمقن وىمد

 يمذًمؽ واًمتٕمٞملم اًمقاىمٕمل اًمنمقمل اًمتخٞمػم ذم اًمِمّؽ  وهق إّول أُّم٤م

 ومٗمل ،اًمٙمٗم٤مرة ظمّم٤مل سملم ُمـ اعمقارد ُمـ يمثػم ذم اًمٕمتؼ شمٕمٞملم ذم يم٤مًمِمّؽ 

 ذم اًمِمّؽ  واظمرأ ذم ي٠مشمٞم٤من ىمقٓن أو وضمٝم٤من آطمتٞم٤مط أو اًمؼماءة ضمري٤من

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء ان سمف اعمٙمّٚمػ

 اًمت٘مٚمٞمد ذم إُمر يمدوران ،اًمٔم٤مهري اًمنمقمل اًمتخٞمػم وهق اًمث٤مين وأُّم٤م

 اخلؼميـ ُمـ اضمحاًمرّ  وشمٕمٞملم همػمه وسملم سمٞمٜمف واًمتخٞمػم قمٚمؿٕا شمٕمٞملم سملم

 ومٞمٝمام اًمٕم٘مؾ ُم٘مت٣م ضمٕمٚمٜم٤م إذا اعمرضمقح لموسم سمٞمٜمف اًمتخٞمػم أو ،اعمتٕم٤مرولم

 اعمث٤مل ذم فمٝمرإ ًمٕمّٚمف يمام ،اًمِم٤مرع سمجٕمؾ اًمتخٞمػم ويم٤من اًمت٤ًمىمط أو اًمتقىمػ

 اًمٓمرف ـمري٘مٞم٦م ذم اًمِمّؽ  يمحّمقل آؿمتٖم٤مل ةىم٤مقمد ىجمر ومٝمل ،اًمث٤مين

ـّ  ٞم٦مطمجّ  قمدم ص٤مًم٦م٠موم ،ذًمؽ ٞم٦مسمٓمري٘م اًمٕمٚمؿ ُمع اعم٘م٤مسمؾ  ،اعمرضمع هل اًمٔم

 اًمٕمٜمقان هذا شمٌديؾ وإومم واًمؽمضمٞمح اًمتٕم٤مدل ُم٠ًمًم٦م إمم ُمقيمقل وشمٗمّمٞمٚمف

 احلٙمؿ. ٟمٗمس ذم سم٤مًمتخٞمػم ىمٌٚمف وُم٤م احلٙمؿ ـمريؼ ذم اًمنمقمل سم٤مًمتخٞمػم

 وقمدُمف ٤مرةاًمٙمٗمّ  ذم اًمٕمٌد يامنإ اقمت٤ٌمر ذم اًمِمّؽ  ومٛمث٤مًمف ،اًمث٤مًم٨م وأُّم٤م
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 هذا واظمرأ ذم ي٠ميت وحت٘مٞم٘مف تفُم٤مٟمٕمٞمّ  أو تفضمزئٞمّ  أو تفذـمٞمّ  ذم ؿمّؽ  ُم٤م ويمّؾ 

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ اعمٌح٨م

 سملم اًمدوران قمٜمد لواًمٕم٤مد اًمٕم٤ممل شمٕمٞملم ذم ًمِمّؽ ا ومٛمث٤مًمف ،اًمراسمع وأُّم٤م

 قمٜمد تزامًمآ ُم٤ًمئؾ ومجٞمع اجلٛمع ُمٙم٤منإ قمدم قمٜمد اًمتخٞمػم أو ،ٟم٘م٤مذمه٤مإ شمٕملّم 

 سم٤مًمتخٞمػم حل٤مىمفإ :صم٦مصمّل وضمقه وومٞمف ،ؿّ هإ شمٕمٞملم أو ،طمدمه٤مأ مهّٞم٦مأ ذم اًمِمّؽ 

 ذم ُير مل وًمق ـ هٜم٤م طمتٞم٤مطآ ىم٤مقمدة ضمراءإو ،لماًمقاىمٕمٞمّ  قمٞملماًمنم واًمتٕمٞملم

 ىمٌٚمف. ُم٤م سٙمقم قمغم ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمؼماءة ضمراءإو ـ اعم٠ًمًم٦م شمٚمؽ

 هق ذقم٤مً  سمف اعم٠مُمقر يمقن إمم اًمِمّؽ  ًمرضمقع :فم٤مهر إّول ووضمف

 احلٙمؿ أصؾ قمـ اًمٙم٤مؿمػ نّ إ إُمر هم٤مي٦م :اًمتخٞمػم قمغم ُمٜمٝمام يمّؾ  أو ،اعمٕملّم 

 اٟم٘مّلسمف قمـ أو ،اخلٓم٤مب حت٧م قمـ اعمتزامحلم ظمروج قمغم ٤مءسمٜم اًمٕم٘مؾ هق هٜم٤م

 دظمقًمف. قمغم سمٜم٤مء اًمتزاطمؿ ٕضمؾ اًمتٕمٞملم أو ،اًمتخٞمػم إمم

 ضمٝم٦م قمغم اًمٕم٘مؾ ضمٝم٦م ُمـ يتأ ّٟمامإ اعمحتٛمؾ اًمتخٞمػم هذا نّ إ اًمث٤مين وُمٜمِم٠م

 إّٟمام إُمر وم٤منّ  ،اًمتخٞمػم وضمف قمغم جمٕمقًٓ  يمقٟمف ـقم يم٤مؿمػ ّٟمفأ ٓ ،احلٙمقُم٦م

 طمٙمؿ ّٟمامإو ،اًمتٕمٞملم ؾمٌٞمؾ قمغم اًمٗمرديـ ًمٙمّل اًمِم٤مُمؾ اعمٓمٚمؼ ذم احلٙمؿ ٟمِم٠مأ

 ُم٤م وهم٤مي٦م ،ؿطمواًمتزا اجلٛمع ُمٙم٤منإ قمدم إمم ٟمٔمراً  طمدمه٤م٠مسم سم٤مٓيمتٗم٤مء اًمٕم٘مؾ

 يٕمٚمؿ وٓ ـاعمتٞم٘مّ  رفسم٤مًمٓمّ  شمٞم٤منإلا صقرة قه هٜم٤م اعمٙمّٚمػ ُمٕمذورّي٦م قمٚمؿ

 اًمتٙمٚمٞمػ ٜمٗملشم إّٟمام اًمؼماءة ٦مدًمّ أو ،همػمه٤م ذم آُمتث٤مل ُم٘م٤مم ذم آيمتٗم٤مء

 سم٤معمِمٙمقك. آُمتث٤مل ُم٘م٤مم ذم آيمتٗم٤مء قمغم شمدّل  وٓ اعمِمٙمقك اًمنمقمل

 يٙمقن وًمذا اجلٛمٚم٦م ذم ُمٕمٚمقُم٦م ُمٜمٝمام يمّؾ  ُمٓمٚمقسمٞم٦م نّ أ اًمث٤مًم٨م وُمٜمِم٠م
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 ّٟمامإو سمف سم٤معمٙمّٚمػ شمٞم٤مناإل طمٞم٨م ُمـ ِمتثّلً  ـًمٚمٛمتٞم٘مّ  اعم٘م٤مسمؾ رفسم٤مًمٓمّ  يتأ

 يٙمقن طمّتك همػمه قمغم ٦ممهٞمّ إ اعمحتٛمؾ أو ،هؿّ إ شمرضمٞمح وضمقب ذم اًمِمّؽ 

 ٘مٚم٥مٜمومٞم ،وقمدُمف ظمرىأ ]ضمٝم٦م[ ُمـ وقم٤مصٞم٤مً  ضمٝم٦م ُمـ ّلً ثِمت ًمٖمػمه اًمٗم٤مقمؾ

 ذم ضمٕمٚمف وضمقب ذم سمدوي وؿمّؽ  ُمٜمٝمام يمّؾ  سمٛمٓمٚمقسمٞم٦م شمٗمّمٞمكم قمٚمؿ إمم اًمِمّؽ 

 وهذا .اعمِمٙمقك اًمتٙمٚمٞمػ ذم اًمؼماءة دًّم٦مأ ؿمٛمقل ذم ؿمّؽ  وٓ هؿّ إ وٛمـ

 ؼشمٕمٚمّ  ضمقاز قمغم هسمٔم٤مهر ُمٌٜمّل  وهق ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض اظمت٤مره اًمقضمف

 ًم٘م٤مقمدة ٥مشمّ ًمؽما ؾمٌٞمؾ قمغم ٜم٤مً ٞمَّ ٕمَ ُمُ  ٤ٌمً واضمِ  طمدمه٤مأ يمقن ُمع ُمٜمٝمام سمٙمّؾ  اًمتٙمٚمٞمػ

 ،سمٖمػمه أو اًمدًمٞمؾ ـمّلق٢مسم ُّم٤مإ ووىمققمف ،ًمٖمػمه٤م أو حمّٚمف ذم رةاعم٘مرّ  ٥ماًمؽمشمّ 

 لاًمٜمٝم اىمتْم٤مء قمدم أو ،ظمرأ قمـ لاًمٜمٝم هؿّ سم٤مٕ اًمتٕمٞمٞمٜمل إُمر اىمتْم٤مء وقمدم

 أو ،٤مً يهمػم يمقٟمف ُمع أو ،ُمٓمٚم٘م٤م واًمٜمٝمل إُمر اضمتامع زجلقا ،وم٤ًمده اعمذيمقر

 .ظمرأ قمغم طمدمه٤مأ ٥مًمؽمشمّ 

 إذا فٟمّ إ :ي٘م٤مل ن٠مسم قمٚمٞمٝم٤م يٌتٜمك ٓ ظمرآ سمقضمف هٜم٤م اًمؼماءة شم٘مرير ويٛمٙمـ

 اعمحٌقسمٞم٦م أو ُم٦ماعُمٚمزِ  اعمّمٚمح٦م ُمـ وُمٜم٤مـمف اًمتٙمٚمٞمػ ُم٘متض سمحّمقل قمٚمٛمٜم٤م

 ةزي٤مد ذم وؿمٙمٙمٜم٤م ـ اعم٘م٤مم ذم اعمٗمروض هق يمام ـ اعمتزامحلم ُمـ يمّؾ  ذم اًمقاىمٕمٞم٦م

 يم٤من ،٤مدةياًمزّ  شمٚمؽ قي٧مٗمسمت رُمأ يرى ٓ سمحٞم٨م وومقشمف أطمدمه٤م ذم اعم٘متض

 وًمق ُمٜمٝمام يمّؾ  لومٗم ،اًمقضمقب حتّ٘مؼ قمغم دًمٞمّلً  حمتٛمّلً  اعم٤مٟمع ذًمؽ قمدم ص٤مًم٦مأ

 .اًمٔم٤مهر ذم ِمتثّلً  ُمٜمٝمام سمٙمّؾ  يتأ ومٞمٙمقن ،اًمتٕمٞملم وضمف قمغم يٙمـ مل

 سمف اعم٠مُمقر ٦مهٞمّ سمام شمٞم٤مناإل هق اًمٚمزوم ُم٘م٤مم ذم ٕمٚمقماعم اًم٘مدر نّ إ :ي٘م٤مل أو

 ،اًمقضمقب ُمٕمٚمقُم٦م همػم ومٝمل ،اعمٗمروو٦م اخلّمقصٞم٦م ٤موأُمّ  ،هل هل سمام



 اًمؼماءة أصؾ  ................................................................. 118

 سملم ٟم٘م٤مذِ اإْل  ذم إُمر ودار ،شاًمٖمريؼ ٟم٘مذأ» :ىم٤مل إذا ُمثّلً  :قمٜمف اًمؼماءة وم٤مٕصؾ

 ،اًمٖمريؼ ٟم٘م٤مذإ هّٞم٦مسمام شمٞم٤مناإل هق اعمٙمّٚمػ قمغم اعمٕمٚمقم وم٤مًم٘مدر ،واجل٤مهؾ اًمٕم٤ممل

 حتّمٞمؾ وضمقب وأُّم٤م ،ُمٜمٝمام يمّؾ  وٛمـ ذم يتحّ٘مؼ وهق ٖمريؼاًم ٟم٘م٤مذإ هل سمام

 ،اعمٙمّٚمػ قمغم اًمقضمقب ُمٕمٚمقم همػم ومٝمق ،قم٤ممل هق سمام اًمٕم٤ممل ٟم٘م٤مذإ ظمّمقصّٞم٦م

 ظمر.آ حمّؾ  إمم ُمقيمقل اعم٠ًمًم٦م وشمٗمّمٞمؾ ،قمٜمف اًمؼماءة وم٤مٕصؾ

 ُم٤م ٤مًمفومٛمث ،اًمٔم٤مهر اًمنمقمل احلٙمؿ ذم اًمٕم٘مكم اًمتخٞمػم وهق اخل٤مُمس وأُّم٤م

 ُمٝمّذب يمٙمقٟمف ،وقمدُمف اعمجتٝمد شم٘مٚمٞمد ضمقاز ذم رء اؿمؽماط ذم ؿمٙمٙمٜم٤م إذا

 يمقٟمف أو ،٤مُمٞمّ أ ٓ اًمٙمت٤مسم٦م قمغم ىم٤مدراً  أو ،أقمٛمك ٓ اً سمّمػم يمقٟمف أو ،إظمّلق

 ح٤ميمؿتاًم ضمقاز ذم رء اقمت٤ٌمر ذم ؿمٙمٙمٜم٤م إذا ُم٤م أو ،ذًمؽ همػم إمم ٟمثكأ ٓ ذيمراً 

 ُمـ اًمث٤مين اًم٘مًؿ ذم قمروم٧م عم٤م ـ٘مّ سم٤معمتٞم إظمذ وطمٙمٛمف ،واًم٘م٤ميض احل٤ميمؿ إمم

ـّ  اقمت٤ٌمر قمدم ص٤مًم٦مأ نّ أ  ذم ؽوم٤مًمِّم  ،اًمٓمرق ذم اًمتخٞمػم دومع ذم يم٤مٍف  اًمٔم

 ظمر.أ اًمٓمرف ومٞمتٕملّم  ،سمٕمدُمف احلٙمؿ ذم يم٤مف اًمٓمري٘مٞم٦م

 اُمتث٤مل ُم٘م٤مم ذم آيمتٗم٤مء ذم اًمِمّؽ  إمم اًمِمّؽ  ُمرضمع ظمرىأ وسمٕم٤ٌمرة

 حتّ٘مؼ ذم ّؽ ًمِّم وا أطمدمه٤م سمخّمقص أو ،ُمٜمٝمام سمٙمّؾ  اًمقاىمٕمل اًمتٙمٚمٞمػ

 ُمقيمقل وشمٗمّمٞمٚمف :دائامً  آؿمتٖم٤مل ىجمر اًمِم٤مرع حٙمؿسم أو ،طم٘مٞم٘م٦م آُمتث٤مل

ـّ  اقمت٤ٌمر قمدم ص٤مًم٦مأ ُم٠ًمًم٦م إمم  .اًمٔم

 قـمر ذم ىمٞمد أو ذط اقمت٤ٌمر ذم ؿمٙمٙمٜم٤م إذا سمام ًمذًمؽ ؾيٛمثّ  ورسّمام

 اوياًمرّ  ذم همػممه٤م أو اًمْمٌط أو اًمٕمداًم٦م اقمت٤ٌمر ذم ؿمّؽ  يمام ،ُمٓمٚم٘م٤مً  إطمٙم٤مم

 اًمتخٞمػم ٓ وآظمتّم٤مص ٓؾمتٖمراقا سملم ومٞمف دائر إُمر نّ ٕ :ومٞمف رُمٜمٔمق وهق
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 .واًمتٕمٞملم

ـّ  شمرّدد إذا ُم٤م وهق ظمرآ ٤1مً ٟمققم اًم٘مًؿ ِلذا نّ إ صمؿّ   إُم٤مرة أو اًمٔم

 يمام ،واىمٕم٤مً  اًمِم٤مرع اقمتؼمه سمام اًمٕمٛمؾ شمرك ُمٙم٤منإ قمدم ُمع أُمقر سملم اعمجٕمقًم٦م

 يمقٟمف يٛمٙمـ ُم٤م سمٕمض وضمقد قمٜمد فوم٤مٟمّ  ،اًمٙمِمػ شم٘مدير قمغم آٟمًداد دًمٞمؾ ذم

 حيٙمؿ ومٝمؾ ،اًمدًمٞمؾ ُم٘مدُم٤مت ٝم٤متاٟمتج اًمتل اعمٝمٛمٚم٦م اًم٘مْمٞم٦م ًمتٕمٞملم ح٤مً ُمرضّم 

 يمقن ؾم٤مسم٘مف وسملم اًمٜمقع هذا سملم واًمٗمرق ؟همػمه وسملم سمٞمٜمف سم٤مًمتخٞمػم أو سم٤مًمتٕمٞملم

 قمغم احلٙمؿ ُمتٕمّٚمؼ حت٧م اًمٗمرديـ دظمقل يمقن سمٛمٕمٜمك واىمٕمٞم٤مً  هٜم٤مك اًمتخٞمػم

 اًمقاىمع ذم صم٤مسمت٤م ٞم٤مٕمىمٓم اًمتٕمٞملم دون اًمتخٞمػم اطمتامل هق اًمقاىمع يمقن دير٘مشم

 ًمٙمـ ،أُمريـ سملم ُمرّدد اًمقاىمع ذم اقمتؼم ُم٤م وهٜم٤م ُمٕم٤م ِلام احلٙمؿ ُمتٕمّٚمؼ ًمِمٛمقل

 اًمتخٞمػم ىم٤ٌمل ذم اًمتٕمٞملم اطمتامل وضم٥مأ ظمرأ قمغم اعمحتٛمٚملم أطمد رضمح٤من

 ٕنّ  :اًمتٕمٞملم قمغم آىمتّم٤مر وطمٙمٛمف اًميورة ضمٝم٦م ُمـ اًمٕم٘مؾ سمف طمٙمؿ اًمذي

 دار وم٢مذا ،ورةًمٚمي اًمٕم٘مؾ همفؾمقّ  ًمألصؾ خ٤مًمػاعم ـّ سم٤مًمٔم اًمٕمٛمؾ شمرظمٞمص

 ًمٕمدم ،إصؾ حت٧م ضم٤مً رِ دَ ٜمْ ُمُ  اعمِمٙمقك رفاًمٓمّ  يم٤من إُمريـ سملم إُمر

 وهذا ،آٟمًداد دًمٞمؾ إمم ُمقيمقل وشمٗمّمٞمٚمف سمٞمٜمٝمام ٦ميقًسم٤مًمت اًمٕم٘مؾ اؾمت٘مّلل

 ؾمٌؼ ِم٤ّم طمٙمٛمف وئمٝمر أيْم٤مً  اًمقاىمٕمل احلٙمؿ ذم اًمتخٞمػم ذم ٟمٔمػمه ي٠ميت اًمٜمقع

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن وي٠ميت

 دًمٞمؾ ٟمتٞمج٦م ومٛمث٤مًمف ،اًمٕم٘مكم احلٙمؿ ذم اًمٕم٘مكم اًمتخٞمػم وهق اًم٤ًمدس وأُّم٤م
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 وطمٙمٛمف سمٕمْمٝم٤م ذم اًمتٕمٞملم اطمتامل ىم٤مم إذا احلٙمقُم٦م شم٘مدير قمغم آٟمًداد

 اًمِم٤مرع شمٕمٞملم اطمتامل ٛمٕمٜمكسم ذقمٞم٤م اعمحتٛمؾ حاعمرضّم  يم٤من إذا سم٤مًمتخٞمػم احلٙمؿ

ّٓ  ،وٟمٗمًف ظمكّم  ًمق سم٤مًمتخٞمػم ىم٤موٞم٤مً  اًمٕم٘مؾ يمقن ُمع اعمحتٛمٚملم ٕطمد  ومٝمق وإ

 طمٙمٛمف ذم احل٤ميمؿ ُمـ واًمؽمّدد اًمٕم٘مؾ هق سم٤مًمتخٞمػم احل٤ميمؿ ٕنّ  :ُمٕم٘مقل همػم

 ُمٕم٘مقل. همػم

 ُمث٧ٌم ٕطمدمه٤م اًمنمع شمٕمٞملم قمدم ص٤مًم٦مأو ضم٤مئز ومٝمق ،إّول وأُّم٤م

 ُم٤م يٜمٗمع ٓ ذًمؽ ذم اًمِم٤مرع فشمٍّم  واطمتامل ،صم٤مسم٧م ًمف اعم٘متض ٕنّ  :ًمٚمتخٞمػم

 حمّٚمف. ذم أيْم٤مً  وشمٗمّمٞمٚمف اًمٕم٘مؾ ُم٘مت٣م قمـ اًمٞمد ومعر ذم يث٧ٌم مل

ًّ  نأ وًمؽ  اًمتخٞمػم :ي٘م٤مل ن٠مسم ظمرآ ريسمت٘مر اًمٙمٚمّٞم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم اًمتخٞمػم ؿشم٘م

 ،ـمري٘مف ذم ختٞمػم أو ،احلٙمؿ ٟمٗمس ذم ختٞمػم ُّم٤مإ واًمنمقمل ،قم٘مكم أو ذقمل ُّم٤مإ

 ُّم٤مإ ظمػموإ ،اًمِم٤مرع سمحٙمؿ أو ،ٟمٗمًف سمحٙمؿ ٘م٤مُمتٕمٚمّ  يٙمقن نأ ُّم٤مإ واًمٕم٘مكم

 يٙمقن نأ ُّم٤مإ ُمٜمٝمام ويمّؾ  أصقزم ـمري٘مل طمٙمؿ أو ،واىمٕمل ذقمل ؿطمٙم

 حت٧م اًمٗمرد اٟمدراج سمف اعم٠مُمقر حت٧م ُمٜمٝمام يمّؾ  ٟٓمدراج واىمٕمٞم٤مً  اعمحتٛمؾ اًمتخٞمػم

 ،أطمٙم٤مُمٝم٤م إمم أذٟم٤م وىمد حاعمرضّم  صمٌقت قمدم إمم ُمًتٜمدا فم٤مهري٤مً  أو ،اًمٙمكّم 

 ؾم٤مـملمٕا سمٕمض أضم٤مب ىمد ومٜم٘مقل ،قمٜمٝم٤م ِث قْ حُ اعمٌْ  اعم٠ًمًم٦م إمم ومٚمٜمٕمد

 ذم ضم٤مرٍ  همػم اًمِمّؽ  قمٜمد آطمتٞم٤مط ىم٤مقمدة سم٠منّ  اعم٘م٤مم ذم اعمذيمقر إصؾ قمـ

 سم٤مًمتخٞمػم يًت٘مّؾ  نأ ُّم٤مإ اًمٕم٘مؾ وم٤منّ  ،اًمٕم٘مؾ ومٞمف احل٤ميمؿ يٙمقن ِم٤ّم اعم٘م٤مم ُمث٤ملأ

 ذم اًمِمّؽ  وإّٟمام يردشم٘م يمّؾ  قمغم ؿمّؽ  اعم٘م٤مم ذم ومٚمٞمس ،سم٤مًمتٕمٞملم يًت٘مؾ نأ ُّم٤مإو
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 1.اًمٕم٘مؾ يمٝم٤ميدر ٓ اًمتل اًمتقىمٞمٗمٞم٦م إطمٙم٤مم

ّٓ  :ىم٤مل صمؿّ   ذم شمقىمٞمٗمل طمٙمؿ اًمِم٤مرع ُمـ يرد نأ امَل تِ اطْم  نّ إ :ي٘م٤مل نأ إ

 يم٤مٍف  ومٞمف ٟمحـ عم٤م ػاًمتقىمّ  أظم٤ٌمر ؿمٛمقل ٓطمتامل وًمق احلرُم٦م ضم٤مٟم٥م شمرضمٞمح

 1سم٤محلرُم٦م. وإظمذ آطمتٞم٤مط ذم

 وضمقب إمم ومٞمف اؾمتٜمد نإ احلٙمٛملم سم٠مطمد إظمذ وضمقب :أىمقل

 إمم اؾمتٜمد نإو ،ذقمٞم٤مً  يم٤من مج٤معسم٤مإل أو ،٤مً ذقم ؾمٌح٤مٟمف اهلل سمحٙمؿ آًمتزام

 اًمقىم٤ميع ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمزوم وًمق مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم ةسمٛمراقم٤م اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ

 طمرُم٦م إمم اؾمتٜمد إذا وُمثٚمف ،آُمتث٤مل يمٞمٗمٞم٦م ذم واىمع وم٢مّٟمف ،قم٘مٚمٞم٤مً  يم٤من اعمتٕمّددة

 إطمٙم٤مم أطمد قمغم اًمٕمٛمؾ ُم٘م٤مم ذم اًمٌٜم٤مء ًمزوم ُمع اإلُم٤مم ىمقل ـمرح

 اًمقاىمٕمل اًمنمقمل احلٙمؿ ذم قم٘مكم فم٤مهري ختٞمػم إّول قمغم واًمتخٞمػم ،قم٘مّلً 

 اجلٝم٤مت سملم اعمؽمّددة ٦ماًم٘مٌٚم ٟمٔمػم مج٤معاإل إمم اؾمتٜمد ًمق يمام ،اًمٔم٤مهري أو

 احلٙمؿ ٟمٗمس ذم قم٘مكم ختٞمػم اًمث٤مين وقمغم ،سمجٛمٞمٕمٝم٤م شمٞم٤مناإل شمٕمّذر ُمع إرسمع

 .اًمٕم٘مكم

 حاعمرضّم  ضمٝم٦م ُمـ ٞمػمواًمتخ اًمتٕمٞملم شمٕمٞملم سملم وم٤مًمِمّؽ  ،طم٤مل يمّؾ  وقمغم

                                                             

 :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائد: 433ص /1ج :)ُم١مؾّم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمّلُمل( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

)ُمع طمقار  اًمٗمرائد: 139ص /5ج :سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 188ص /1ج

 .ويمت٤ًٌم أظمر 44ص /4ج :درر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 355ص /3ج :إوصمؼ(

 .189ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1
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 ُمع وهمػمه دةٗمًاعم ـمرف شمرضمٞمح إمم اًمتٕمٞملم اطمتامل اؾمتٜمد ًمق يمام ،اًمٕم٘مكم

 ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض وواوم٘مف ذيمره ُم٤م وقمغم ُمٕم٘مقل همػم اًمٕم٘مؾ هق حل٤ميمؿا يمقن

 .حمّٚمف إمم سمٞم٤مٟمف ُمقيمقل ؿمٙم٤ملإ ومٞمف يم٤من نإو

 ذم حمتٛمؾ فٟمّ أ وم٤مًمٔم٤مهر ،اعمحتٛمٚملم ٕطمد اًمِم٤مرع شمٕمٞملم ضمٝم٦م ُمـ وأُّم٤م

 وُم٤م ػاًمتقىمّ  وأظم٤ٌمر آؾمت٘مراء ُمـ اًمتٕمٞملم اطمتامل ٟمِم٠م إذا يمام ،ٛمٞمعاجل

 :إظمػم اًمت٘مدير قمغم اًمتخٞمػم يقاومؼ هٜم٤م إصؾ نّ إ وم٤مًمٔم٤مهر وطمٞمٜمئذ ،٤مه٤مه٤مو

 ،ُمٕم٤م ومٞمٝمام ُمقضمقد قم٘مّلً  احلٙمٛملم سم٠مطمد آًمتزام قمغم اًم٤ٌمقمث٦م اجلٝم٦م ٕنّ 

ّٓ  عيٜمٗم ٓ سوم٤مً  قم٘مٚمٞم٤مً  يمقٟمف ُمع ومٞمف اًمِم٤مرع فشمٍّم  واطمتامل  وم٤منّ  ،صمٌقشمف سمٕمد إ

ّٓ  طمٙمٛمف ذم ػيتقىمّ  اًمٕم٘مؾ  قمـ اعم٠ًمًم٦م سمف ُج رُ خَتْ  ذياًمّ  سمذًمؽ قمٚمٛمف سمٕمد إ

 احلٙمقُم٦م. قمغم آٟمًداد ٟمتٞمج٦م ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م يمام ،٘مكمٕماًم احلٙمؿ ُمقوقع

 ُم٘مت٣م هق يمام ـ واىمٕمٞم٤م سم٤مًمقضمقب احلٙمؿ يم٤من نْ ٢موم ،إّول قمغم وأُّم٤م

 ص٤مًم٦مأ ضمري٤من ومٗمل ،اًم٘مٌٚم٦م اؿمت٤ٌمه ٦مٛم٠ًمًميم سمٜمٗمًف ذقم٤م آًمتزام وضمقب دًمٞمؾ

 ذيمر ُم٤م ووضمٝمف ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض صم٤مٟمٞمٝمام اظمت٤مر ،وضمٝم٤من اًمتخٞمػم أو اًمتٕمٞملم

 قم٘مٚمٞم٦مٌ  ٤معم٠ًمًم٦موم ،آُمتث٤مل يمٞمٗمٞم٦م ذم واىمع قم٘مكم هٜم٤م اًمتخٞمػم وم٤منّ  ،ؾم٤مسم٘مف ذم

 ًمق وأُّم٤م :ُمٕمٚمقُم٤مً  ص٤مر ًمق سمف ومٞم٠مظمذ ،هٜم٤م اًمِم٤مرع شمٍّمف ُيقز امٟمّ إو ٦مٌ ومَ ِسْ 

 ،فم٤مهري٤مً  اًمقضمقب يمقن ُمٜمف واؾمتٗمٞمد مج٤معاإل إمم اؾمتٜمد ًمق يمام ٤مً يفم٤مهر يم٤من

 فم٤مهري اعمرّدد اًمتٙمٚمٞمػ نّ ٕ :آؿمتٖم٤مل ص٤مًم٦مأ ُمـ ٜم٤مه ُمنح ٓ إّٟمف وم٤مًمٔم٤مهر

 داًمتٕمٌّ  ضمقاز قمدم ص٤مًم٦مأ ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم ـاعمتٞم٘مّ  سم٤مًم٘مدر إظمذ ُمـ ومٞمف ٓسمدّ  ـمري٘مل

 .ومتدسّمر ،يم٤معمٔمٜمقن سم٤معمحتٛمؾ
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 اًمتٕمٞملم. وضمقه ُمـّول إ اًمقضمف ذم اًمٙمّلم مت٤مم هذا

 عم٤م احلرُم٦م اطمتامل مومٞم٘مدّ  ،اعمٜمٗمٕم٦م ضمٚم٥م ُمـ أومم اعمٗمًدة دومع نّ إ :وُمٜمٝم٤م

 هم٤مًم٤ٌمً  أو دائامً  اعمّمٚمح٦م قمغم اعمِمتٛمؾ اًمقضمقب اطمتامل قمغم اعمٗمًدة ُمـ ومٞمٝم٤م

 وذم ًمٚمٗمٕمؾ ُمّلزُم٦م ُمٗمًدة دومع احلرُم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م نّ أ ُمـ شاًمٜمٝم٤مي٦م» قمـ يمام

 سمدومع واًمٕم٘مّلء اًمِم٤مرع واهتامم ٚمٗمٕمؾًم ُم٦مزٓ ُمّمٚمح٦م حتّمٞمؾ اًمقضمقب

 1.شمؿّ أ اعمٗمًدة

 سمؾ ،اعمٔمٜمقٟم٦م أو اعمحتٛمٚم٦م اعمْم٤مرّ  يرشمٙمٌقن ُم٤م يمثػماً  ءاًمٕم٘مّل نّ أ ودقمقٰى 

 ومٞمًٚمٙمقن ،وهمػمه٤م اعمٔمٜمقٟم٦م اعمٜم٤مومع جلٚم٥م اعم٘م٤مُم٤مت سمٕمض ذم اعم٘مٓمققم٦م

 اعمٜم٤مومع ًمتحّمٞمؾ اخلٓمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمٌحر ذم اًمٗمٚمؽ ويريمٌقن اعمخقف اًمٓمريؼ

 ًمٚمٛمٜم٤مومع وٟمحقمه٤م سم٤مًمٜم٤مر ّل واًمٙم سم٤محلج٤مُم٦م ويٚمتزُمقن وهمػمه٤م اتاًمتج٤مر ُمـ

 اعمدار سمؾ ،قمٜمدهؿ ٌٓم٤مً ْمُمٜم ًمٞمس إُمر نّ أ ذًمؽ ُمـ ومٞمًتٗم٤مد ،اعمٔمٜمقٟم٦م اًمٌدٟمٞم٦م

 آطمتامل رضمح٤من طمٞم٨م وُمـ سمٜمٗمًٝمام ومٞمٝمام واًمْمٕمػ ةاًم٘مقّ  قمغم

 .همػمه قمغم واطمتامًٓ  حمتٛمّلً  اًمراضمح ٌٕمقنومٞمتّ  ،وُمرضمقطمٞمتف

 ؿمقائ٥م قمـ اخل٤مزم اًمًٚمٞمؿ اًمٕم٘مؾ هق سم٤مًمٕم٘مؾ اداعمر نّ ٠مسم ُمدومققم٦م

                                                             

/ 1(: جاًمّم٤مدق)ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم  هن٤مي٦م اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل اٟمٔمر:. 1

)ًمٚمٛمجٛمع(:  اًمٗمرائد: 399)ُم١مؾّم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمّلُمل(: ص اًمٗمرائد 414-411ص

/ 3)ُمع طمقار إوصمؼ(: ج اًمٗمرائد: 137/ ص5: جسمحراًمٗمقائد: 185/ ص1ج

 .ويمت٤ًٌم أظمر 139/ ص4: جقمٜم٤مي٦م إصقل ذم ذح يمٗم٤مي٦م إصقل: 344ص
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 اًم٤ٌمىمل ،واًمٖمْم٥م ةقًمٚمِمٝم اعمٜم٘م٤مدة همػم ،اِلقى ْهِ أَ  ُمـ اعمًتخٚمّم٦م ،وه٤ممإ

 إرض وضمف قمغم يِمذّ  اًمذي وهق قمٚمٞمٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف اهلل هٓمروم تلاًمّ  ومٓمرشمف قمغم

 .أمجٕملم قمٚمٞمٝمؿاهلل  صٚمقات وإوصٞم٤مء وإٟمٌٞم٤مء ٦مئٙماعمّل سمٕمد ِل٤م طم٤مومٔم٤مً  يم٤من ُمـ

 ُمـ إًمٞمٝم٤م اًمرضمقع ُمـ ومّلسمدّ  ،ُمث٤مًمٜم٤مأ سملم اعمتٕم٤مروم٦م اًمٕم٘مقل هذه وأُّم٤م

 ظمّمقص ذم رضم٤مقمٝم٤مإو قمٜمٝم٤م اًمٜمٔمر سم٘مٓمع اِلقى ؿمقائ٥م قمـ ختٚمٞمّمٝم٤م اقمت٤ٌمر

 قمٚمؿ ُم٤م ذم ُيقز ّٟمامإ اًمٕم٘مّلء سمٌٜم٤مء وم٤مًمتٛمًؽ ،إصكم طم٤مِل٤م إمم ُم٠ًمًم٦مٍ  يمّؾ 

ّٓ  ،اعمذيمقر اًمٕم٘مؾ إمم ومٕمٚمٝمؿ اؾمتٜم٤مد  اخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م غمقم نٗم٘مقُمتّ  وم٠ميمثرهؿ وإ

 نّ أ ُمع ٝمقاتاًمِّم  ٤ٌمعواشمّ  واعمٙمروه٤مت ٖمقاًمٚمّ  قماملأ ذم اًمٕمٛمر وسف اؾمٛمف ضمّؾ 

 ظمكّم  ًمق ـ همػمه ذم ي٤ًمقمدهؿ وٓ إّول ذم ِلؿ صيرظّم  ٓ اًمًٚمٞمؿ اًمٕم٘مؾ

 احلٞمقاٟمٞم٦م ةاًم٘مقّ  سمٛم٘مت٣م اًمدٟمٞمقي٦م عمٜم٤مومعا ضمٚم٥م ذم اًمٕم٘مّلء ٟمقع ومٕمٛمؾ ـ وـمٌٕمف

 يم٤مرشمٙم٤مب سمٕمدُمف اؾمت٘مّلًمف قمدم قمغم وٓ فسم اًمًٚمٞمؿ اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ قمغم يدّل  ٓ

 .ذيمر عم٤م اًمٕم٘مكم اًمنمقمل ماعمحرّ 

 ػيتقىمّ  ِم٤ّم أزيد اًمدٟمٞمقي٦م اعمٜم٤مومع ضمٚم٥م نّ إ اعم٘م٤مم ذم احل٤مل حيقّو  وِم٤ّم

 سمٚمزوُمٝم٤م اًمٕم٘مؾ يًت٘مّؾ  ٓ ػممه٤مهمو وإهؾ اًمٜمٗمس طمٗمظ ُمـ اًمقاضم٤ٌمت قمٚمٞمف

 ُمـ ظمرةأ ُمرأ قمٚمٞمف ػيتقىمّ  ٓ قماّم  سم٤مٕقمراض سم٤مؾمت٘مّلًمف ٟم٘مؾ مل ًمق

 اؾمت٘مّلل ُمع واعمٗمًدة ًمٚمير ُمزامحتف ومٙمٞمػ ،٤متواعمًتحٌّ  اًمقاضم٤ٌمت

 ؟!حمّٚمف ذم ُم٤مسملّم  قمغم آرشمٙم٤مب سمحرُم٦م اًمٕم٘مؾ

 ًمزوم قمغم ُم٘مّمقرٌ  اًمدٟمٞمقي٦م إُمقر ذم اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ نّ أ ئمٝمر هٜم٤م وُمـ

 اًمدٟمٞمقي٦م. اعمٜمٗمٕم٦م فُ ٕم٤مرُو شمُ  ومّل ،حمّٚمف ذم ذيمروه ُم٤م قمغم راًمّي  دومع
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 قمٚمٞمف ُم٦مُم٘مدّ  ،ًمف ُمزامح٦م ومٝمل ،٘مٝم٤محت٘مّ  ومرض سمٕمد ٦مظمرويإ وأُّم٤م

 يم٤من وًمذا ،اًمٙمٗم٤مي٦م سمٛم٘مدار ي٘مقم ُمـ وضمقد قمٜمد اجلٝم٤مد ذم يمام ،قم٘مٚمٞم٤مً  رضمح٤مٟم٤مً 

 ُمـ سمّمدده ٟمحـ ُم٤م هذا يردّ  وٓ :ُمٓمٚم٘م٤مً  ي٤مً شمٜمجٞمز ٓ ،ٕمٚمٞم٘مٞم٤مً شم اعمذيمقر احلٙمؿ

 ُمـ ظمرأ قمغم اًمٜمققملم طمدأ شمرضمٞمح ذم يمّلم وم٢مّٟمف :اعمٗمًدة ضم٤مٟم٥م شم٘مديؿ

 سمح٤مًمف يٕمتدّ  ٓ اًمذي اًمدٟمٞمقي اًمير وٕمػ ُمّلطمٔم٦م سمٕمد ٓ ،مه٤م مه٤م طمٞم٨م

 ؿمٌٝم٦م ومّل ،إّول ىمٌٞمؾ ُمـ ومٞمف ٟمحـ وُم٤م ،ظمروي٦مإ اعمّمٚمح٦م ضمٜم٥م ذم اًمٕم٘مؾ

 اجلٝم٦م. هذه ُمـ اًمؽمضمٞمح ذم

 واطمد همػم ذيمره يمام ـ ُمٗمًدة أيْم٤مً  اًمقاضم٥م شمرك ذم نّ إ :ٜمفقم واجلقاب

ّٓ  ـ ُمٜمٝمؿ  يمقن ُمع اًمِمخص قمـ اعمّمٚمح٦م ومقت ردجم إذ :ًمزامًمإل يّمٚمح مل وإ

 يٌٚمغ مل ُم٤م سمف ػاعمٙمٚمّ  ًمزامإل وضمٝم٤مً  يّمٚمح ٓ فىمٌٚم يمح٤مًمف اًمٗمقت سمٕمد طم٤مًمف

 صٖمرأ ن٤مًمٙم ذًمؽ ًمقٓ سم٠مّٟمف ًمف واؾمتِمٝمد ،ُمٗمًدة ومقاشمف ذم يٙمقن اً طمدّ 

 1اًمٗمرائض. أهؿّ  شمرك ُمـ قمٔمؿأ اعمحرُم٤مت

 ٕمٚمفوم ذم إذ :اًمقضمقب ضم٤مٟم٥م شمٕمٞملم يٜمٌٖمل ذيمر ُم٤م ومٕمغم :٧َم ٚمْ ىمُ  وم٢منْ 

 همػم شمريمف ذم ُمّمٚمح٦م ٓ إذ :حلرُم٦ما سمخّلف ،ُمٗمًدة شمريمف وذم ُمّمٚمح٦م

 .اًمٗمٕمؾ ُمٗمًدة ُمـ زحرّ تاًم

                                                             

 :اإلؾمّلُمل( : اًمٗمرائد )ُم١مؾّم٦ًم اًمٜمنم15-19ص  /3ج :اًمقؾم٤مئؾٟمٔمر: ا. 1

 /5ج :سمحراًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 188ص :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائد: 433ص

 .ويمت٤ًٌم أظمر 354ص /3ج :)ُمع طمقار إوصمؼ( اًمٗمرائد: 138ص
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 اعمّمٚمح٦م وم٘مدان ٟمٗمس ُمـ طم٤مصٚم٦م اعمٗمًدة يٙمقن ىمد ّٟمفأ ُمع ىمٚم٧م:

 أيْم٤مً  ماحلرا شمرك ذم يٙمقن وىمد ،اخل٤مرج ذم دانحتّ ٞموم دةاعمت٠ميمّ  اعمٚمزُم٦م

 اًمتٕمٞملم يقضم٥م ٓ ٚمح٦ماعمّم ٥مشمرشمّ  دجمرّ  نّ أ ُمّمٚمح٦م وضمدان قمٜمف ٥مٜمّ واًمتج

 وم٢منّ  ،آًمتزام ٓ اًمقضمقب ضم٤مٟم٥م شمرضمٞمح رضمح٤من هٜم٤م إُمر أىمَم وإّٟمام

 ظمر.أ قمغم اعمحتٛمٚملم طمدأ شمٕمٞملم ذم يثٛمر ٓ ومْمٚمّٞم٦مإ

 قمـ روي سمام اعمذيمقر ٚمدًمٞمؾًم يًتِمٝمد رسّمام قماّم  اجلقاب ئمٝمر وُمٜمف

 ،1شاحلًٜم٤مت ب٤مًايمت ُمـ أومم اًمًٞمئ٤مت اضمتٜم٤مب» نّ أ ُمـ أُمػماعم١مُمٜملم

 نّ ٢موم :1شاًمًٞمئ٤مت اضمتٜم٤مب ،احلًٜم٤مت ايمت٤ًمب ُمـ أومْمؾ» ىمقًمفو

 حيتٛمؾ ّٟمفأ ُمع ،اعمحتٛمٚملم طمد٠مسم ظمذإ شمٕمٞملم ذم يٜمٗمٕمٜم٤م ٓ ومْمٚمّٞم٦موإ ٦موًمقيّ إ

 داقمل ةىمقّ  إمم ُم٤متاعمحرّ  شمرك ٓطمتٞم٤مج ـم٤مقم٦مإلا ضمٝم٦م إمم ٦موًمقيّ إ اؾمتٜم٤مد ٤مىمقيّ 

 رضٖماًم وم٢منّ  ،ًمٗمٕمؾا ذم ٟمققم٤م اعمقضمقد اِلقى داقمل يٖمٚم٥م سمحٞم٨م ـم٤مقم٦ماإل

 سمدواقمٞمف ًمٗمٕمٚمف ًمقٓه ُم٤م ذم اًمؽمك قمغم اعمٙمّٚمػ محؾ لاًمٜمٝم ُمـ إصكم

ّٓ  ،٤مٟمٞم٦مًاًمٜمٗم  ُمـ اعمٓمٚمقب نّ ٠مسم ٟم٘مؾ مل وًمق اًمداقمل قمدم سمٜمٗمس ُمٜمؽمك ومٝمق وإ

 ُمع طم٤مصؾ إُمر ُمـ رضٖموم٤مًم ،ـم٤مقم٦ماإل سمخّلف ،يٗمٕمؾ ٓ نأ ٟمٗمس اًمٜمقاهل

                                                             

 /3ج :)ُمع طمقار إوصمؼ( اًمٗمرائدو : 3514، ح185: صهمرر احلٙمؿٟمٔمر: ا. 1

 .344ص

 /3ج :ؼ()ُمع طمقار إوصم اًمٗمرائدو :5967، ح173: صهمرر احلٙمؿٟمٔمر: ا. 1

 .344ص
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 أيْم٤ًم. اعمٕم٤مرو٦م قمدم

 وهق اعم٠ًمًم٦م ٟمٔمػم ذم اًمدًمٞمؾ ذم اعمذيمقر قضمفاًم ُيري رسّمام ّٟمفإ صمؿّ 

 ،اعمذيمقر اجلقاب قمـ هٜم٤مك ؾمّلُمتف ُمع واًمٙمراه٦م آؾمتح٤ٌمب سملم اًمدوران

 نّ أ ُمع ،ِب٤م ةُمٕمتدّ  همػم وًمق ُمٗمًدة شمريمف ذم يٙمقن نأ اعمًتح٥ّم  ذم يٚمزم ٓ وم٢مّٟمف

 سمؽميمٝم٤م ُمٚمزم دّ طم إمم شمّمؾ ٓ سمحٞم٨م ٟمققم٤مً  ُمٗمًدة يٙمقن نأ ٓسمدّ  اعمٙمروه ذم

 ومٞمف اًمٔم٤مهر نّ أ ُمع ومٞمف احل٤مل ومٞمِمٙمؾ ،ًمٚمّمٗم٤مت إطمٙم٤مم شمٌٕمٞم٦م ىم٤مقمدة قمغم سمٜم٤مء

 .ومٞمف ٟمحـ ُم٤م وسملم سمٞمٜمف اًمتٗمرىم٦م قمدم

 وم٢منّ  ،دٟمٞمقّي٦م اعمٙمروه ذم اعمٗمًدة يمقن سم٤مًمتزام ؿمٞمخٜم٤م قمٜمف وأضم٤مب

 سمِم٠من دادقمتآ ًمٕمدم ،سمؽميمٝم٤م اًمِم٤مرع ًمزامإل شمّمٚمح ٓ ٟمققم٤مً  اًمدٟمٞمقّي٦م اعمٗم٤مؾمد

 اإلرؿم٤مد ُمّمٚمح٦م إمم ٟمٔمراً  لاًمنمقم لًمٚمٜمٝم ٟمققم٤مً  شمّمٚمح وإّٟمام ٝم٤مًٜمٗمسم اًمدٟمٞم٤م

 .اؾمتٕمامًمف ِبؿيّي  ُم٤م ُي٤مدإو ظمٚم٘مٝمؿ دٕمسم اًمٕم٤ٌمد أُمقر سمٛمٗم٤مؾمد اًمٕم٤ٌمد قمغم

 ،ذيمره يمام إُمر يم٤من وًمق ،اًمٔم٤مهر هق يمام ؿمٙم٤ملٍ إ حمّؾ  يقمٜمد وهق

 اعمّمٚمح٦م ضمٕمؾ ًمق هٜم٤مك سم٤مٓؾمتح٤ٌمب إظمذ سمرضمح٤من احلٙمؿ يٜمٌٖمل ًمٙم٤من

ّٓ  ،٦مأظمرويّ   اًمٕم٘مؾ قمٜمد اًمدٟمٞمقّي٦م اعمّمٚمح٦م قمغم اًمدٟمٞمقي٦م اعمٗمًدة ٞمحومؽمضم وإ

 اعم٘م٤مم. يٜم٤مؾم٥م ٓ أصٚمف ذم اًمٙمّلم وشمٗمّمٞمؾ فم٤مهر

 إمم اًمقضمقب ومْم٤مءإ ُمـ أشمؿّ  ُم٘مّمقده٤م إمم احلرُم٦م ومْم٤مءإ نّ إ :وُمٜمٝم٤م

 ،همٗمٚم٦م أم ىمّمد ُمع يم٤من ءؾمقا سم٤مًمؽمك كيت٠مشمّ  حلرُم٦ما ُم٘مّمقد نّ ٕ :ُم٘مّمقده
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 1اًمقاضم٥م. ٕمؾوم سمخّلف

 اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ اعم٘مّمقد نّ إ ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ذيمره ُم٤م قمغم وشمقوٞمحف

 ؿمٕمقر إمم حيت٤مج ٓ احلرُم٦م ذم وهق اخل٤مرج ذم اعمٓمٚمقب طمّمقل يم٤من اّم ـًم

 ًمٕمدم وًمق ًمٚمٗمٕمؾ اًمداقمل قمدم سمؾ ،ومٞمف احلّمقل داقمل ووضمقد سمف اعمٙمّٚمػ

 اًمقضمقب. سمخّلف طمّمقًمف ذم يم٤مٍف  سمف اعمٙمّٚمػ ؿمٕمقر

 شمٕمٞملم ًمٕمدم ٝم٤مً ضمو يّمٚمح سم٠مّٟمف صمراه ـم٤مب ؾم٤مـملمإ سمٕمض ٜمفقم وأضم٤مب

 اعمرّدد اًمتٙمٚمٞمػ نّ ٠مسم 3اعمت٘مّدم اًمقضمف وسملّم  ،1اًمتخٞمػم لٜمٗمًم ٓ ،اًمقضمقب

 ُمٜمف حيّمؾ مل اًمٗمٕمؾ قمغم ًمٚمٛمٙمّٚمػ وطم٤مُمّلً  ٤مً ٞمداقم ًمٞمس واًمؽمك اًمٗمٕمؾ سملم

 طمدمه٤مأ حتّ٘مؼ اًمؽمك أو ًمٚمٗمٕمؾ ظم٤مرضمٞم٤مً  ٤مً ٞمداقم ًمف يم٤من وم٢من ،طمٞمٜمئذٍ  ٕضمٚمف اًمٗمٕمؾ

ّٓ  ،ًمف ُمٜمف  اًمٗمٕمؾ شمٕملم ًمٕمدم يّمٚمح ذيمر ومام ،احلرُم٦م ُم٘مت٣م قمغم ومٞمٌ٘مك وإ

 سمدواقمٞمف اًمٗمٕمؾ ًمف ُيقز ٓ سمحٞم٨م حلرُم٦ما ًمتٕمٞملم ٓ مج٤ملسم٤مإل سم٤معمٕمٚمقم

 اخل٤مرضمٞم٦م.

 قمٚمٞمٝم٤م. اعمذيمقر اًمدًمٞمؾ شمٓمٌٞمؼ يٛمٙمـ رسّمام رُ ظَم أُ  هٌ قْ ضُم وُ  هٜم٤م ٤موه

                                                             

ـمٌٕم٦م  81/ ص1ج :إمم قمٚمؿ إصقل )ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م هن٤مي٦م اًمقصقل. 1

 .186ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائد (:414/ ص1: جُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 /3ج :)ُمع طمقار إوصمؼ( اًمٗمرائدو 187ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 .354و  353ص

 .م . ذم اعمخٓمقـم٦م: وسمٞمٜمف اًمقضمف اعمت٘مد3
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 ػشمقىمّ  ُمـ اًمٌٞم٤من إمم طم٤مضم٦م أىمّؾ  اًمؽمك إمم 1ومْم٤مءاإل إذ :أطمده٤م

 ذم اًمٌٞم٤من ومؽمك ،ؾم٤مسم٘مف ذم ذيمر عم٤م اعمٓمٚمقب طمّمقل ذم اًمٌٞم٤من إمم اًمقضمقب

 حلرُم٦م.ا ذم ُمٜمف أسمٕمد اًمقضمقب

 طمّمقل ُمـ أسمٕمد اًمؽمك وهق احلرُم٦م سمٛم٘مت٣م اًمٕمٛمؾ نّ إ :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 واًم٘مّمد سمف وآًمتٗم٤مت إًمٞمف اًمداقمل وضمقد قمغم ٗمفًمتقىمّ  :اًمٗمٕمؾ ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م

 قمغم ػاًمتقىمّ  ذم نُمت٤ًموي٤م ومٝمام ،اعم٤مٟمع رومع إمم احل٤مضم٦م ذم اؿمؽمايمٝمام سمٕمد إًمٞمف

 أسمٕمد ًمٙمقٟمف حلرُم٦ما وم٤مظمتٞم٤مر ،اعم٘متض قمغم ٗمفسمتقىمّ  ظمػمإ وخيتّص  اعم٤مٟمع قمدم

 اًمقضمقب. اظمتٞم٤مر ُمـ أومم اعمخ٤مًمٗم٦م قمروض قمـ

 يمامًمف وم٢منّ  ،اعمقمم ٕواُمر اًمٕمٌد اٟم٘مٞم٤مد إمم أىمرب هٜم٤م اًمؽمك نّ إ :وصم٤مًمثٝم٤م

 ًمدواقملا مجٞمع ُمـ قمراضواإل إًمٞمف ـم٤مقم٦ماإل يدقمقه ٓ ومٕمؾ يمّؾ  سمؽمك حيّمؾ

 ،سمٜمٗمًف اًمٗمٕمؾ إمم اًمٕمٌد حيّرك ٓ مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ هذا ]أّن[ ؾمٌؼ وىمد اخل٤مرضمٞم٦م

 اًمٌّمػم قمغم ّل ظمٗم همػم اًمقضمقه هذه ذم واحل٤مل ،أومم حلرُم٦ما وم٤مظمتٞم٤مر

 سم٤مًم٘مقاقمد.

 ُمّم٤مديؼ اؿمت٤ٌمه ُمقارد ذم اًمٖم٤مًم٥م نّ أ قمغم ءسمٜم٤م آؾمت٘مراء :وُمٜمٝم٤م

 آؾمتٔمٝم٤مر سم٠مّي٤مم ًمف ؾثّ وُم احلرُم٦م جل٤مٟم٥م اًمِم٤مرع شمٖمٚمٞم٥م سم٤محلرام اًمقاضم٥م

 1سم٤مًمٜمجس. اعمِمتٌف اعم٤مء اؾمتٕمامل وحتريؿ

                                                             

 . ذم اعمخٓمقـم٦م: إومْم٤مء.1
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 :قمٜمف واجلقاب

 ُمـ أيمثر ًمٕمّٚمٝم٤م سمؾ ،ظمرىأ يمثػمة ُمقارد ذم قمٙمس اًمِم٤مرع انّ  أّوًٓ 

 إّول. ؿًاًم٘م

 ،ذًمؽ وهمػم اعمِمتٌٝملم اًمثقسملم وذم ضمقاٟم٥م ٦مسم٠مرسمٕم اًمّّمّلة :ُمٜمٝم٤م

 ،٤محم٤مِلّ  ذم ذيمروه٤م ُم٤م قمغم ْم٤مفواعم اعمٓمٚمؼ اعم٤مء سملم اعمرّدد عِ ئِ ٤معم٤مسمِ  واًمقوقء

 آؾمتٔمٝم٤مر أّي٤مم ذم ةّليم٤مًمّّم  ،اًمٜمجس اًمثقب ذم أو ،اًم٘مٌٚم٦م همػم قمغم ةّلواًمّّم 

 حلرُم٦ما يمقن ٰك راقم وم٢من ،ذًمؽ همػم إمم جسٜمسم٤مًم يم٤مًمقوقء سم٤معمْم٤مف واًمقوقء

 سمٕمٞمٜمف. ومٞمٝمام قمٚمٞمف اًمٜم٘مض فشمقضّم  شمنميٕمٞم٦م

 واًمٜمّمػ 1لمدرمه ودقمفأ ُمـ إمم وٟمّمٗم٤مً  درمه٤م لاًمقدقم شمًٚمٞمؿ :وُمٜمٝم٤م

 ُمـ يمّؾ  شمًٚمٞمؿ وم٢منّ  ،٦مصمّلاًمثّ  اًمدراهؿ طمدأ شمٚمػ سمٕمد درمه٤م ودقمفأ ُمـ إمم

 قمٜمد هردّ  ومٞمج٥م ،ًمف ُمٚمٙم٤مً  ًمٙمقٟمف اًمقضمقب حمتٛمؾ ُمٜمٝمام يمّؾ  إمم اًمٜمّمٗملم

 ـمرف وم٘مّدم ،ذٟمفإ سمدون ومٞمف فاًمتٍّم  ومٞمحرم ،ظمرًمم ًمٙمقٟمف واحلرُم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم

 اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م إمم ٤ممإىمً سمٕمض ذم ىي١مدّ  ّٟمفأ ُمع احلرُم٦م قمغم اًمقضمقب

 احلرُم٦م. ـمرف ذم

 ،ًمزيد سمٕملم ىمرّ أ ُمـ قمغم ُمٕم٤مً  واًمٕملم اًم٘مٞمٛم٦م داءأ سمقضمقب احلٙمؿ :وُمٜمٝم٤م

 ،طمراُم٤مً  طمدمه٤مأ سمٙمقن اًمٕمٚمؿ ُمع آطمتامًملم سملم ددّ ُمر احلٙمؿ وم٢منّ  ،ًمٕمٛمرو صمؿّ 
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 احلرُم٦م. ًمٓمرف اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م صومرظّم 

 ُمٜمٝمام يمّؾ  ىم٤مُم٦مإ قمٜمد ٞمٗم٤مً ٜمّمشم داقمٞملمتاعم إمم اًمٕملم سمتًٚمٞمؿ احلٙمؿ :وُمٜمٝم٤م

 سملم ُمرّدد واًمتًٚمٞمؿ احلٙمؿ وم٢منّ  ،ُمٜمٝمام ًمٙمّؾ  دّ سمٓ أو ،ُمتٍّموملم يم٤مٟم٤م إذا ٜم٦ماًمٌٞمّ 

 اًم٘مٓمٕمٞم٦م ٦ماعمخ٤مًمٗم ًمزوم ُمع اًمقضمقب اطمتامل ماعم٘مدّ  نّ أ ُمع أيْم٤مً  إُمريـ

 ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م طمّمقل ُمع اًمقضمقب اطمتامل مىمدّ  صم٦ماًمثّل هذه ومٗمل ،أيْم٤مً 

 .مشم٘مدّ  ُم٤م ٟمٔم٤مئر ُمـ ذًمؽ همػم إمم ،أومم قمدُمٝم٤م ومٛمع

 ،ؿمٙم٤ملإ ـْ ُمِ  خيٚمق ٓ وهق ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ُمـ اؾمتٗمدشمف ُم٤م سمٞم٤من هذا

 :اعمذيمقر وم٢منّ 

 ُمقوققمٝم٤م رشمٗمعي اًمتنميٕمٞم٦م واحلرُم٦م ،٦مٞماًمذاشم سم٤محلرُم٦م ًمف دظمؾ ٓ ًٓ وّ أ

 رضمح٤من قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع وًمق أصّلً  ُمت٤ٌميٜم٤من امهّن أ اًمٔم٤مهر سمؾ ،ٓطمتٞم٤مط٤مسم

ِٓ  سمٛمث٤مزَم  ضواًمٜم٘م آطمتٞم٤مط  وُمٜمٕمف ذاشم٤مً  ظمػميـإ طمرُم٦م سمدقمقى ؾمت٘مراءا

 ظمر.آ يمّلم

 ٟمقع اعمٓم٤مًم٦ٌم سمٕمد أيْم٤مً  ُم٤ًمكاإل نّ إ :ومٞمف ي٘م٤مل نأ يٛمٙمـ صم٤مٟمٞم٤مً  واعمذيمقر

 ،شمٗمّمٞمّلً  حلرُم٦ما ُمٕمٚمقم ُمٕم٤مً  ُمٓم٤مًمٌتٝمام سمٕمد طمٞمٜمئذٍ  ومٝمق ،محمرّ  اًمٕملم ذم فشمٍّم 

 قمغم وضمقسمف ًمتٖمٚمٞم٥م ُمٜمٝمام يمّؾ  شمًٚمٞمؿ ومٚمٞمس ،اًمتًٚمٞمؿ إمم ُمٜمف ًمٚمٗمرار ومّلسمدّ 

 شمٗمّمٞمًّل. اعمٕمٚمقم مرّ حاعم ُمـ ًمٚمٗمرار سمؾ ،اعمحتٛمٚملم طمرُمتف

ْ ٕمَ ومَ  ،٧َم ئْ ؿِم  وإنْ   ُمٕم٤م واحلرُم٦م اًمقضمقب اطمتامل ُم٘متض سمؽمضمٞمح قمٜمف ؼمِّ

 حاعمرضّم  وضمقد قمدم ُمـ ٟمِم٠م اعم٘مدار شمٕمٞملم وًمٕمّؾ  وم٘مط احلرُم٦م اطمتامل قمغم

 حاعمرضّم  قمدم ُمـ ٦مئاًمٜم٤مؿم اًميورة وم٢منّ  ،إظمػميـ ذم ؿمٙم٤ملاإل ئمٝمر وُمٜمف
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 ،رأؾم٤مً  اًمتًٚمٞمؿ وشمرك اًمقاىمٕم٦م مه٤ملإ سمحرُم٦م اًمتٗمّمٞمكم ؿِ ٚمْ اًمٕمِ  دَ ٕمْ سمَ  ذًمؽ أوضم٥م

 ومٞمٕمٚمؿ ،٤مهرةفم اًميورة ُمـ ّض اًمٖم سمٕمد اًم٘مقاقمد ُم٘مت٣م قمـ ظمروضمف نّ أ ُمع

 سمّمدده ٟمحـ سمام ِل٤م دظمؾ ومّل ،جمٝمقًم٦م أو ُمٕمٚمقُم٦م ظمّمقصٞم٦م ومٞمٝم٤م نّ أ ذًمؽ ُمـ

 .ومٞمٝم٤م ظمّمقصٞم٦م ٓ ِم٤ّم

 ،احلرُم٦م قمغم هق سمام اًمقضمقب سمؽمضمٞمح فم٤مهر ىم٤مئؾ دمقم إمم ْم٤موم٤مً ُمُ 

 ًمف ئمٝمر ٓ ُم٤م ذم هٜم٤م واًمٙمّلم ،ظمرآ ؾم٤ٌٌمً  ًمذًمؽ نّ أ ذًمؽ ُمـ ومٞمٕمٚمؿ

 ومت٠مُّمؾ. ،مه٤م مه٤م طمٞم٨م ُمـ اًمٜمققملم سملم واًمؽمضمٞمح ظمّمقصٞم٦م

ِٓ  حتّ٘مؼ ٟمٛمٜمع ٤مٟمّ إ ٤مً وصم٤مٟمٞم  ٘مْ تِ ؾْم ا
ِ
 صمٌقت ُمٜمف سمف ي٘مٜمع ُم٤م أىمّؾ  وم٢منّ  :ٜم٤مهُ  راء

 ُم٤منِ اعمت٘مدّ  واعمث٤مٓنِ  ،اًمٕمدم فم٤مهر هٜم٤م وهق ،عمقوقعا ُمقارد هم٤مًم٥م ذم احلٙمؿ

ِٓ  ذم ٜم٤م٤مٟمِ ٕمٗمَ ٜمْ يَ  ٓ ؿمذوذمه٤م ُمع  صمٌقت أو ،أُمث٤مِلام همٚم٦ٌم ومرض وًمق ؾمت٘مراءا

 ذم قمٜمف اعمٌحقث ومرادأ ُمـ ُمّلطمٔمتف يٜمٌٖمل قماّم  خلروضمٝمام ِبام اًمٖمٚم٦ٌم

 .آؾمت٘مراء

 ي٤ممأ ذم ةاًمٕم٤ٌمد شمرك وضمقب نّ أ إمم ُمْم٤موم٤مً ـ  فٟمّ ومأل ،إّول أُّم٤م

 سم٘م٤مء ص٤مًم٦مٕ ومٚمٕمّٚمف واضم٤ٌمً  يم٤من ًمق ـ لطمٙم يمام 1اعمِمٝمقر قمغم ًمٞمس آؾمتٔمٝم٤مر

 1ـمّلىم٤متًمإل اًمرؤي٦م دسمٛمجرّ  اًمٕم٤مدة ذات همػم وشمرك اًمٕم٤ٌمدة وطمرُم٦م احلٞمض

ّٓ  ،شأُمٙمـ يمّٚمام» وىم٤مقمدة  اعمرضمع هك اًمٕم٤ٌمدة وطمرُم٦م احلٞمض قمدم ص٤مًم٦م٠موم وإ
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 1ؾم٤مـملم.إ سمٕمض ذيمره يمذا

 نأ ٓسمدّ  آؾمت٘مراء ُمقارد ذم اًمث٤مسم٧م ٙمؿاحل سم٠منّ  ومٞمف يًتِمٙمؾ ورسّمام

 ،سمف ىم٤مضٍ  أصؾ أو وهمػمه٤م ىم٤مقمدة ُمـ فمٜمّل وأ ىمٓمٕمل ُّم٤مإ وهق دًمٞمؾ ُمـ يٙمقن

 وم٢مهّن٤م ،جفُمتّ  همػم واًم٘م٤مقمدة إصؾ ُمـ اًمدًمٞمؾ إمم ومٞمف احلٙمؿ سم٤مؾمتٜم٤مد وم٤مجلقاب

 طمّتك ًمف داُم٘مٞمّ  اعمقوقع ذم ُم٠مظمقذة وًمٞم٧ًم سم٤محلرُم٦م اًمِم٤مرع طمٙمؿ قمغم دًّم٦مأ

 قمك.عمدّ ا هق يمام ومٞمف ٟمحـ اّم قم سمف خيرج

 ٓسمدّ  آؾمت٘مراء أومراد ذم احلٙمؿ سم٠منّ  ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض قمٜمف وأضم٤مب

ّٓ  ،ومٞمف اعمِمٙمقك ذم احلٙمؿ صم٤ٌمتإ ذم يٜمٗمع طمّتك لىمٓمٕم سمدًمٞمؾ صم٤مسمت٤مً  يٙمقن نأ  وإ

 يٙمقن ياًمذ اًمٔم٤مهري احلٙمؿ ِبام اًمث٤مسم٧م نّ ٕ وذًمؽ :ذًمؽ ذم ٟم٤مومع همػم ومٝمق

 حل٤مقإ ذم يٜمٗمع ومّل ف،عمقوققم ضمزءً  فسم اعمتٕمٌدّ  واًمٓمريؼ إصؾ وضمقد

 ومرادإ ظمّمقص ذم اًمقاىمٕمل احلٙمؿ سمف يث٧ٌم وٓ ُمٕم٤مً  قمٜمٝمام اخل٤مزم اعمِمٙمقك

ـّ  أو يٕمٚمؿ طمّتك  ٦مظمّمقصٞمّ  نّ إو ،احلٙمؿ ذم ُمثٚمٝم٤م ومٞمف اعمِمٙمقك سمٙمقن ئم

 ٓ وًمألصؾ دياًمتٕمٌّ  اًمٓمريؼ قمـ اجل٤مُمع ًمٚم٘مدر واحلٙمؿ ومٞمف ٖم٤مةٚمُم ومرادإ

ـّ  وٓ قمٚمؿ حيّمؾ  سمذًمؽ. فم

 ؿمٙم٤ملإلا نّ أ يمام ،يمّلُمف ُمـ زم اعمًتٗم٤مد اًمت٘مرير ذاِب ٟمٔمر ـمّلىمف٢مسم وومٞمف

 وم٤مؾمد. اعمذيمقر

 قمغم حلرُم٦ما ضم٤مٟم٥م شمرضمٞمح قمغم ي٘مقم نأ ُّم٤مإ اًمدًمٞمؾ نّ ومأل ،اًمث٤مين أُّم٤م
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 ،واًمقضمقب احلرُم٦م ُمقوقع شمٕمٞملم قمغم ي٘مقم نأ ُّم٤مإو ،اًمِم٤مرع ُمـ اًمقضمقب

 أو دًمٞمؾ أو سم٠مصؾ أطمدمه٤م لمشمٕمٞم وم٢منّ  ،ىمٓمٕم٤مً  ومٞمف ٟمحـ سمام ًمف دظمؾ ٓ واًمث٤مين

ـّ  أو اًم٘مٓمع ُمع سمٛمقرده خمتّص  ىم٤مقمدة  ،ذًمؽ ذم ًمف اعمِمٙمقك ُمِم٤مريم٦م سمٕمدم اًمٔم

ـّ  طمّمؾ وًمق  قمـ ظم٤مرج ومٝمق ُمٙم٤مٟمفإ ومرض ًمق اعمِمٙمقك ذم سم٤مًمتٕمٞملم ُمٕمتؼم فم

 ،سم٤مًمدًمٞمؾ اًمِمٌٝم٦م رومع ٓ اًمِمؽ طمٙمؿ شمٕمٞملم ذم اًمٙمّلم وم٢منّ  :اًمٙمّلم حمّؾ 

 ىم٤مقمدة أو سم٠مصؾ ومٞمف ـٟمح ُم٤م ذم ٞمضاحل هق ومٕمّلً  حل٤مصٚم٦ما احل٤مًم٦م يمقن ومتٕمٞملم

 طمٙمامً  اًمِمّؽ  رومع طم٤مصٚمف نّ ٕ :ؾمت٘مراءآ ذم ًمف صمٛمرة ٓ ـمّلقإ أو ُمٙم٤منإ

 طم٤مل قمٚمٞمف ي٘م٤مس ومٙمٞمػ ،اًمٔم٤مهر ذم سمٕمد دوران ومّل ،اعمقوقع وشمٕمٞملم

 ؟خيٗمك ٓ يمام ًمف ُمٕملّم  ٓ ذياًمّ  اعمقضمقد اًمدوران

 وشمرضمٞمح احلٙمؿ شمٕمٞملم واًمدًمٞمؾ إصؾ ُمدًمقل يمقن وهق إّول وأُّم٤م

 :اعمجٞم٥م ذيمره يمام ٝمقوم ،اصّلً  يم٤من نإ ومٝمق ،ظمرأ قمغم احلٙمٛملم طمدأ

 ،احلٙمؿ ذم ىمٓمٕم٤مً  ًمف ُمّلزُم٤مً  يم٤من وًمق ،ظمرأ اًمٗمرد طمٙمؿ يث٧ٌم ٓ إصؾ نّ ٕ

ـّ  ُمٜمف حيّمؾ ومّل ؟اعمّلزُم٦م قمدم ُمع اعم٘م٤مم سمف يث٧ٌم ومٙمٞمػ  ىمٓمع وٓ فم

 نإ وأُّم٤م :اًمٔم٤مهري حلٙمؿا ُمقوقع ذم ىمٓمٕم٤مً  آؿمؽماك قمدم سمٕمد ُمع حل٤مقسم٤مإل

 ذم حلٙمؿا ًمٙمقن ُمث٧ٌم ّٟمف٠مسم ذيمره ُم٤م ذم يٜم٤مىمش وم٘مد ُمٕمتؼماً  ٤مً ٘مريـم يم٤من

 طمّتك ىمٞمداً  وضمقده وًمٞمس سمف آؾمت٘مراء ومٞمحّمؾ ،اًمقاىمع ذم احلرُم٦م صقرة

 ُمٜمف ًمزم نإو ،ًمٚمقاىمع ُمث٧ٌم ـمريؼ هق وإّٟمام سمف ومٞمف اعمِمٙمقك حل٤مقإ يٛمتٜمع

 سملم اًمتٗمّمٞمؾ أيْم٤مً  هٜم٤م إومم وًمٕمّؾ  ،اًمٔم٤مهري اًم٘مٓمٕمل احلٙمؿ ذم ىمٞمد اقمت٤ٌمره

 وًمق ًمٗمٔمٞم٦م فمٜمقٟم٤مً  اًمٖم٤مًم٦ٌم ٕومرادا قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م ُم٤مراتإ يم٤من وم٢من ،اعمقارد
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ـّ  ُمٔمٜمقٟم٦م  سمف اعمِمٙمقك حل٤مقإ ومٞمحتٛمؾ ـ وٟمحقه صحٞمح يمخؼمـ اعمٕمتؼم سم٤مًمٔم

 نّ إو اًمقاىمٕمل احلٙمؿ ذم اخلّمقصٞم٤مت ًمٖم٤مءإ ذم اعمجٛمقع فمٝمقر إمم ٟمٔمراً 

ـّ  أيْم٤مً  هذا نّ أ طمٞمٜمئذٍ  قمكويدّ  ،عمِمؽمكا ًم٘مدرا ُمٕم٤م اعمقوقع  وًمق ،ًمٗمٔمل فم

 ،يمذًمؽ يٙمـ مل نإو اعمتٕمددة واجلٛمؾ ٚم٦مّماعمٜمٗم ًمٗم٤مظإ وؿّ  ُمـ طمّمقًمف يم٤من

 سمف ُم٤مرةُ إ ٧ِم ىم٤مُمَ  ُم٤م قمغم اًمزائد صم٤ٌمتإ قمـ ىم٤مسة ُم٤مراتإ دًّم٦مأ نّ إ وم٤مًمٔم٤مهر

 ذم يمام ٦مقم٤مدي ُمّلزُم٦م ُم٤مرةإ ُمقرد وسملم سمٞمٜمف ُمّلزُم٦م ٓ وُم٤م ٞم٦مٚمإص وًمقازُمف

 .٦مِمٜمققم ُم٤مرةسم٤مٕ صم٤ٌمشمف٢موم ،اعم٘م٤مم

 واعمِمٙمقك اعمجٛمقع سملم طمّمؾ سمحٞم٨م ُم٤مراتإ اضمتٛمٕم٧م ًمق ٟمٕمؿ

ِٓ  اقمت٤ٌمر يٌٕمد مل ،٦مظمٗمٞمّ  ي٦مقم٤مد ُمّلزُم٦م  .ومٞمف ؾمت٘مراءا

 ،اعمت٘مّدم سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ اجلقاب ـمّلقإ ذم ؿمٙم٤ملاإل وضمف ئمٝمر ذيمرٟم٤م وِم٤ّم

 ومت٠مُّمؾ.

 اًمٗم٘مف يمت٥م ذم يمقرةاعمذ ؾمت٘مراءاتآ همٚم٥مأ نّ أ يٕمٚمؿ هٜم٤م وُمـ

 ؿمٙم٤مل.إ حمّؾ  وهمػممه٤م اًمٙمٚمّٞم٦م واًم٘مقاقمد

 .قمٜمف اعمٌحقث ومرادأ قمـ ٤مرجظم أيْم٤مً  ومٝمق ،اًمث٤مين اعمث٤مل وأُّم٤م

 اؾمتٕمامل طمرُم٦م نّ إ اًمٔم٤مهر نّ أ ُمـ :ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره عم٤م :أّوًٓ 

 رام وًمق ،1اًمٜمّص  ضمؾٕ وم٤محلٙمؿ ،ومٞمف صم٧ٌم يمام ذاشمٞم٦م ٓ شمنميٕمٞم٦م اًمٜمجس ٟم٤مءاإل

 احلرام ذم احلٙمؿ صمٌقت قمٚمٞمف فشمقضّم  أيْم٤مً  ًمف اًمٕمٜمقان سمِمٛمقل ومٕمفد اعمًتدّل 
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 اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ُمقارد ُمـ يمٙمثػم ،يمثػمة ُمقارد ذم اعمِمٝمقر قمٜمد اًمتنميٕمل

 ُمثٚمتٝم٤م.أ سمٕمض ؾمٌؼ وىمد

 ٓ تلاًمّ  1احلرُم٦م يزاطمؿ ومّل ،ؿاًمتٞمٛمّ  وهق سمدل ًمف اًمقوقء نّ إ :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ومٞمف. ٥مًمٚمقاضم سمدل ٓ ُم٤م ذم يٜمٗمع ومّل ،ًمذًمؽ ِل٤م سمدل

 ِبام اًمٕمٚمؿ ُمع واحلرام اًمقاضم٥م اؿمت٤ٌمه ىمٌٞمؾ ُمـ اعم٠ًمًم٦م شمٚمؽ نّ إ :وصم٤مًمث٤مً 

 قن٘مٗمُمتّ  واًمٕمٚمامء اًمٕم٘مّلء نّ أ ُمع ،حلرُم٦ماو اًمقضمقب سملم اًمدوران ٓ ،مج٤مٓإ

 ُم٤م قمغم 1احلرام قمـ ٔم٤محتٗمّ  هٜم٤مك اًمقاضم٥م شمرك ضمقاز سمٕمدم اعم٠ًمًم٦م شمٚمؽ ذم

 اعمقاوم٘م٦م حتّمٞمؾ ٕضمؾ اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمزوم ؾم٤مـملمإ سمٕمض سمف حّس 

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن قمٜمقاٟمف قمٜمد اًمؼماءة أصؾ ظمرآ ذم اًمٙمّلم ٦مشمتٛمّ  وؾمٞم٠ميت ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م

 اؾمت٘مراء ِل٤م يٜمٗمع ومّل ،احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م هق هٜم٤م اًمٙمّلم حمّؾ  نّ إ :٤3مً سمٕمارو

 حتّمٞمؾ ظمّمقصٝم٤م ذم يٛمٙمـ وٓ اًمّمٜمػ دًمتٕمدّ  اعمقوققمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م

 :اعمحتٛمٚملم طمدأ شمٕمٞملم قمغم دًمٞمّل يٙمقن ٝم٤مومٞم ذقمل دًمٞمؾ يمّؾ  نّ ٕ :آؾمت٘مراء

ّٓ  إطمٙم٤مم ٟمٗمس سمٞم٤من اًمِم٤مرع ؿم٠من نّ ٕ  ذم إصؾ نّ أ قمغم دًمٞمؾ يرد نأ إ

 ذم ووضمقده ،احلرُم٦م شمٖمٚمٞم٥م هق ،ُمٜمٝم٤م صٜمػ ذم أو احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ُمٓمٚمؼ
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 1ظم٤مُمس ضمقاب جفيتّ  فؾم٤مسم٘م ذم ذيمر وِم٤ّم ،اًمٕمدم فم٤مهر وأ فم٤مهر همػم اعم٘م٤مم

 اعمِمٙمقك احلٙمؿ صم٤ٌمتإل اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ يمثػم ذم ٦مٞماًمٔمٜمّ  ٦مدًمّ إ يمٗم٤مي٦م قمدم وهق

 ُم٘مٓمقع اعم٘م٤مم ذم اًم٘مٓمٕمل آؾمت٘مراء وهق 1ؾم٤مدس ]ضمقاب[ ويتٚمقه ،ومٞمف

 صم٤ٌمت.اإل اعمًتدل ومٕمغم ،٦مٛمهمػمُمًٚمّ  تفطمجٞمّ  ُمٜمف لواًمٔمٜمّ  اًمٕمدم

 ُمٜمف اًمٔم٤مهر نّ ٢موم ،اًمِمٌٝم٦م قمٜمد ػاًمتقىمّ  وضمقب قمغم ُم٤مدّل  فم٤مهر :وُمٜمٝم٤م

 اًمِمٌٝم٦م. ذم اعمّض  وقمدم اًمًٙمقن

 أو ال١ماًمً قمـ ـاًمتٛمٙمّ  قمٜمد ػاًمتقىمّ  قمغم محٚمف قمدم سمٕمد قمٜمف واجلقاب

 ذم قنقًمٞمّ صٕا ذيمره٤م يمام ـ وهمػمه٤م آضمتٝم٤مد ُم٘م٤مم ذم ػاًمتقىمّ  أو اًمٜمدب قمغم

 ُمـ داً شمٕمٌّ  ٓ اطمتٞم٤مـم٤مً  يمقهن٤م ٕضمؾ طمٞمٜمئذ اًمِمٌٝم٦م شمرك ذم فم٤مهرة ٤مهّن إ ـ ضمقاِب٤م

 حيتٛمؾ ٓ ُم٤م ذم فم٤مهر هّن٤م٠مسم ؾم٤مـملمإ سمٕمض يمّلم يٜمٔمر إًمٞمف وًمٕمّٚمف اًمِم٤مرع

 شمريمف. ذم اًمير

 .اعم٠ًمًم٦م أصؾ وضمقه ذم اًمٙمّلم مت٤مم هذا

 ،إُمر اسمتداء ذم ومٝمؾ ،اًمتخٞمػم قمغم سمٜمٞمٜم٤م ًمق فٟمّ أ وهق رء ذم اًمٙمّلم لسم٘م

 سمنمط أو ُمٓمٚم٘م٤م اًمٕمدول ومٚمف ُمًتٛمرّ  أو ،اظمت٤مره قماّم  اًمٕمدول ًمف ُيقز ومّل

 ذم واعمراد 3ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره هٙمذا ،وضمقه ؟آؾمتٛمرار قمغم اًمٌٜم٤مء
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 اًمتخٞمػم يمقن ُمٜمف اعمراد يٙمقن نأ ومٞمحتٛمؾ ،اًمث٤مًم٨م وأُّم٤م ،فم٤مهر إّوًملم

 ،٦مَ ويَّ دْ ٌَ اًمْ  ت٤مرَ اظْم  نِ إوَ  ،قمٚمٞمف وسمٜمك آؾمتٛمرار اظمت٤مر نإ اًمٕمدول ًمف اؾمتٛمراري٤مً 

 اًمٌدوي اًمتخٞمػم سملم سمدواً  اً خمػّم  يمقٟمف إمم رضمٕمفٛموم ،اًمٕمدول ًمف ومٚمٞمس

 .وآؾمتٛمراري

 ُمنموط ُمٓمٚم٘م٤م إظمذ أو اًمٕمدول ضمقاز نّ أ اعمراد يٙمقن نأ وحيتٛمؾ

 فئسمٜم٤م إمم واىمٕم٦م يمّؾ  ذم اًمٕمدول ضمقاز ومٞمِمؽمط ،آؾمتٛمرار قمغم اعمٙمّٚمػ سمٌٜم٤مء

 إمم واًمٕمدول اًمٌٜم٤مء ٟم٘مض سمٕمده وًمف رةاعمت٠مظّم  اًمقىم٤مئع ذم ذًمؽ اؾمتٛمرار قمغم

 همػمه.

 قمغم سم٤مٟمٞم٤مً  يم٤من نإ ٤مً يّ وِ دْ سمَ  اًمتخٞمػم يمقن وهق صم٤مًم٨م اطمتامل وومٞمف

 ِٓ  اًمقىم٤مئع مجٞمع ذم احلٙمٛملم أطمد اظمت٤مر سم٠من اًمقىم٤ميع مجٞمع ذم أظمذ ُم٤م ؾمتٛمرارا

 :اعم٤موٞم٦م اًمقاىمٕم٦م ظمّمقص ذم ظمذهأ إذا ُم٤م سمخّلف إُمر لوّ أ ُمـ مج٤مًٓ إ

 صمؿّ  ،سم٤مّٕول أوومؼ اًمٕم٤ٌمرة فم٤مهر ًمٙمـ ،ظم٤مّص  وضمف اًمتٗمّمٞمّلت ُمـ وًمٙمّؾ 

 اًمث٤مين.

 آظمتٞم٤مر سمٕمد إُمر رانًمدو، 1آطمتٞم٤مط سم٘م٤مقمدة ًمألّول يًتدّل  ورسّمام

 ظمر.أ وسملم سمٞمٜمف واًمتخٞمػم احل٤مل صم٤مين ذم اعمخت٤مر شمٕمٞملم سملم

 ظمرأ سم٤مظمتٞم٤مر ارشمٗم٤مقمف ذم ًمٚمِمّؽ  1اعمخت٤مر احلٙمؿ سم٤مؾمتّمح٤مب :وصم٤مٟمٞم٤م
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 صم٤مٟمٞم٤م.

 قمـ ُمٜمٕم٧م تلاًمّ  اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمدول سم٤مؾمتٚمزام :وصم٤مًمث٤م

 1.إُمر أّول ذم سم٤مطم٦ماإل إمم اًمرضمقع

 طمٙمؿ نّ أ ُمـ ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره سمام إّول قمـ جلقابا ويٛمٙمـ

 1.آطمتٞم٤مط ومٞمف ُيري طمّتك ومٞمف اطمتامل ٓ ىمٓمٕمل قم٘مكم سم٤مًمتخٞمػم اًمٕم٘مؾ

ًّ  قمـ اجلقاب ذم ذيمره ُم٤م قمغم يتؿّ  ٓ سم٠مّٟمف ومٞمف يًتِمٙمؾ ورسّمام  ؽاًمتٛم

ّٓ » :ىمقًمف ُمـ اًمتخٞمػم ٜمٗملًم سم٤مًم٘م٤مقمدة  اًمِم٤مرع ُمـ يرد نأ اطمتامل نّ إ ي٘م٤مل نأ إ

 ،هٜم٤مك قمٜمف طمٙمٞمٜم٤مه ُم٤م ظمرآ إمم 3شحلرُم٦ما ]ضم٤مٟم٥م[ شمرضمٞمح ذم قىمٞمٗمّل شم طمٙمؿ

 يٙمـ مل إذا هق إّٟمام سم٤مًمتخٞمػم اًمٕم٘مؾ وطمٙمؿ ُمقضمقد أيْم٤مً  هٜم٤م آطمتامل ومٝمذا

 اطمتامل نّ إ :ي٘م٤مل نأ اجلقاب ذم زم وم٤مٕومم ،ذقمل شمقىمٞمٗمل طمٙمؿ هٜم٤م

 ماعمت٘مدّ  سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذًمؽ يث٧ٌم مل ُم٤م اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ رومع ذم يٜمٗمع ٓ فاًمتٍّم 

 هٜم٤مك.

 :اعمذيمقر اعمحّ٘مؼ ليمّلُم سملم اًمتداومع ؿمٌٝم٦م دومع ويٛمٙمـ

 اطمتامٓ ذيمره وإّٟمام شمٕمٞمٞمٜم٤م آطمتامل يمقن اظمتٞم٤مر ُمٜمف ئمٝمر مل سم٠مّٟمف شم٤مرة
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 اًمتٕمٌػم قمٜمده شمفىمقّ  سمٕمدم يِمٕمر يمام ،قمٜمده ٤مُمروٞمّ  يٙمـ مل نإو وشمقضمٞمٝم٤م

 .اعمذيمقر

 سمٓم٤ملإ ٕمدسم وهق سم٤مًمتخٞمػم اًم٘مقل قم٤متُمتٗمرّ  ذم اًمٙمّلم هذا سم٠منّ  ظمرىأو

 ،اًمنمقمل اًمتقىمٞمػ سم٤مطمتامل آيمتٗم٤مء سمٕمدم آطمتٞم٤مط ىم٤مقمدة ودومع اًمتٕمٞملم

 ّٓ  سمٕمد اًمٙمّلم حّؾ ٛموم ،قم٤مشمفُمتٗمرّ  ذم ًمٚمتٙمّٚمؿ جم٤مل ومّل ،ًٓ وّ أ وم٤مؾمد وم٤مًمتخٞمػم وإ

 طمٙمٛمف. قمـ اًمٕم٘مؾ ػشمقىمّ  ذم اًمِم٤مرع فشمٍّم  سم٤مطمتامل آيمتٗم٤مء قمدم ومرض

 :اًمث٤مين وقمـ

 ذم اًمِمّؽ  وم٢منّ  1،قمٚمٞمف احل٤ميمؿ ٞمػماًمتخ اؾمتّمح٤مب ُمع تفسمٛمٕم٤مرو ًٓ وّ أ

 رومٕمف ذم ظمرىإ اظمتٞم٤مر ي١مصّمر ٓ سمحٞم٨م احل٤مل صم٤مين ذم اعمخت٤مر احلٙمؿ صمٌقت

 ،اًمتخٞمػم سم٘م٤مء سم٤مٓؾمتّمح٤مب صم٧ٌم وم٢مذا ،وارشمٗم٤مقمف اًمتخٞمػم سم٘م٤مء قمـ ؾم٥ٌم

 ه.ءسم٘م٤م ومرض سمٕمد ّؽ ِماًم ًمٕمدم إّول احلٙمؿ ارشمٗم٤مع سمف صم٧ٌم

 قز.ُي ومّل ،قم٘مكم طمٙمؿ اؾمتّمح٤مب سم٠مّٟمف :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 اظمتٞم٤مر سمٕمد صم٤مسم٧م همػم اعمًتّمح٥م ذم اًمثٌقت ُم٘مت٣م نّ إ :وصم٤مًمث٤م

 .اعم٘متض ذم ٤مؿمٙمّ  ًمٙمقٟمف آؾمتّمح٤مب يُير ومّل ،ظمرىإ

 احلٙمؿ يمقن ٓطمتامل :اًمٌ٘م٤مء ُمٕمٚمقم همػم عمقوقعا سم٠منّ  :وراسمٕم٤م

 لسمتٌدّ  ومٞمٜمتٗمك ،اًمقصػ ُمع ذًمؽ خمت٤مر قمغم ٤ٌمُمؽمشمّ  وًٓ أ اعمخت٤مر اًمٔم٤مهري

 آظمتٞم٤مر.
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 ذم اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م نّ أ ُمـ :ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره سمام ٨ماًمث٤مًم وقمـ

 اعم٘مّٚمد قمدل أو ،رأيف ذم ًمٚمٛمجتٝمد سمدء ًمق يمام ،طمرُمتٝم٤م قمغم دًمٞمؾ ٓ ذًمؽ ُمثؾ

 1سمجقازه. اًم٘مقل قمغم اظمتٞم٤مر أو ؼًوم أو ضمٜمقن أو ُمقت ُمـز سمٕمد جمتٝمده قمـ

 هٜم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز ُمٜمع ُمـ اًمٙمت٤مب وائؾأ ذم 1ذيمر سمام ذًمؽ ويِمٙمؾ

 مموإ ٟم٘مٚمف ُمرّ  يمام ذًمؽ ذم اًمِم٤مرع ُمـ ذنإ صمٌقت دون ُمـ وقمٚمؿ ىمّمد قمـ

 إًمٞمٝم٤م يًتٜمد فم٤مهري٦م أطمٙم٤مم وم٢مهّن٤م ،اعم٘م٤مم يٜم٤مفمر ُمٜمٝم٤م ظمػمإ قمدا ومام ،إُمثٚم٦م

 ٚمٛمجتٝمدًم يٛمٙمـ ٓ وم٢مّٟمف ،ذًمؽ ُمـ سمدّ  ًمف يٙمقن نأ دون ُمـ رةوياًم سم٤مب ُمـ

 ويمذا ّولسم٤مٕ إظمذ سمٕمده يٛمٙمٜمف ٓ ويمذا قمدوًمف اطمتامل طمٙمٛمف ذم ػاًمتقىمّ 

 اظمتٞم٤مراً  ٦ماًمٕمٛمٚمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م ٓ ،اًمٓمريؼ لشمٌدّ  سم٤مب ُمـ يمّٚمٝم٤م وم٢مهّن٤م ،همػمه

 رةواًمي صم٤ٌمتإ ٘مّمقدعما وًمٞمس إُمر أّول ُمـ ىمّمده٤م ُمع ظمّمقص٤مً 

 ٞم٦مطمجّ  ٓزم ذًمؽ نّ إ سمدّ ٓ إذ :آطمتٞم٤مط ُمٙم٤من٢مسم شمٜمت٘مض طمّتك اًمقاىمٕمّٞم٦م

 وٟمحقه. دٟمًداا ُمـ ضمٕمٚمف قمغم اًم٤ٌمقم٨م ًمٚمٖمرض خم٤مًمٗم٦م قمدُمف ومٗمل ،اًمٓمريؼ

 ُمٜمٝمام ًمٚمث٤مين يًتدّل  ورسّمام

 اًمتخٞمػم. سم٤مؾمتّمح٤مب ٓوّ أ

 ،اًمث٤مين اًمزُم٤من ذم اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ُمـ ؾم٤مـملمإ سمٕمض ْم٤مهشمرا سمام وصم٤مٟمٞم٤م
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 ضمري٤من قمدم ُمـ ُمرّ  سمام إّول ويِمٙمؾ ،1إّول اًمزُم٤من ذم سمف طمٙمؿ يمام

 وهمػمه. اًمٕم٘مٚمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم آؾمتّمح٤مب

 شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ؾمٜمحّ٘م٘مف يمام ،قهاًمقضم سمٕمض قمغم ذًمؽ ُمـ سم٤معمٜمع واًمث٤مين

 هذا.

 وضمقب يمقن هق اًمث٤مًم٨م اًمقضمف ذم إّول آطمتامل ُمٜمِم٠م وًمٕمّؾ 

 ومل إُمريـ سملم ُمرّددا اعم٘م٤مم ذم واضم٥م هق اًمذي احلٙمٛملم سم٠مطمد آًمتزام

 ،ُمٜمٝمام ؾٍّ يمُ  قمغم اًمٌٜم٤مء ذم اً خمػّم  اعمٙمّٚمػ يم٤من ،ٝملماًمقضم ٕطمد ُمٕملّم  هٜم٤مك يٙمـ

ّٓ  ،اًمٕمدول ًمف ضم٤مز ؾمتٛمراريًمّل اًمتخٞمػميَّ  ٞمَػ اًمتٙمٚم ٤مرَ تَ اظْم  وم٢من  ومّل. وإ

 ٓ ،ؿمتٖم٤ملآ أو اًمؼماءة ُمـ إصقل إمم اًمرضمقع ُمـ ومٞمف ٓسمدّ  إّٟمف وومٞمف

 إصقل. سمً٘مقط ٓؿمؽماـمف ،اًمتخٞمػم

 قمغم ٞم٤مً ٟمسم٤م واىمٕم٦م يمّؾ  قمٜمد اعمٙمّٚمػ يم٤من ًمق فٟمّ إ اًمث٤مين آطمتامل ُمٜمِم٠م وًمٕمّؾ 

 قمٜمد وم٢مّٟمف ،سمٕمده قمٜمف قمدل ًمق ىمّمد قمـ ٛمٚمٞم٦ماًمٕم اعمخ٤مًمٗم٦م يتحّ٘مؼ مل آؾمتٛمرار

 ُمٞمز وٓ طم٤مل يمّؾ  ذم ًمف ُم٘مّمقدة همػم عمخ٤مًمٗم٦م٤موم ،اًمٕمدول قمدم ن٤مسم امُمٜمٝم يمؾٍّ 

 اًمٕمدول قمغم سم٤مٟمٞم٤مً  يم٤من نإو إًمٞمٝم٤م ىمّمد دون ُمـ اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م حتّ٘مؼ ذم ومٞمف

 ُم٘مّمقدة اًمٕمدول شم٘مدير قمغم تحّ٘م٘م٦ماعم اعمخ٤مًمٗم٦م ومتٙمقن ،ٚمٛمخ٤مًمٗم٦مًم اً ىم٤مصد يم٤من

 وًمٕمّؾ  ،اعم٘م٤مم ذم وضمٝم٤مً  هقمدّ  ذم ؾم٤مسم٘مف ُمـ أومم هذا وًمٕمّؾ  ،ُيقز ومّل ،ّٚمػًمٚمٛمٙم

 :هويردّ  ،أوضمف قمٚمٞمف اعمذيمقر اًمٙمّلم محؾ
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 قمغم اًمٌٜم٤مء قمدم اؿمؽماط ؾاعمٗمّّم  قمغم ًمٙم٤من ،يمذًمؽ يم٤من ًمق ّٟمفإ :أّوًٓ 

 ىمّمد اٟمتٗم٤مء ذم إّول ًمٙمٗم٤مي٦م ،قمدُمف قمغم اًمٌٜم٤مء ٓ ،ضمقازه ذم اًمٕمدول

 اعمخ٤مًمٗم٦م.

 وضمٕمؾ ومٞمف اًمِم٤مرع ذنإ ُمع يم٤من نإ واىمٕم٦م يمّؾ  ذم اعمخ٤مًمٗم٦م نّ إ :وصم٤مٟمٞم٤مً 

ّٓ  ،ُمٓمٚم٘م٤م ضم٤مئز ومٝمق ،اًمٌدل  قمدم قمغم اًمٌٜم٤مء ُمع وًمق ُمٓمٚم٘م٤مً  ِمٜمقع ضمقازه وإ

 ومت٠مُّمؾ. ،قمٚمٞمف اًمٌٜم٤مء قمدم قمـ ومْمّلً  اًمٕمدول

 ،سمدواً  إُمريـ سملم خمػّم  هٜم٤م اعمٙمّٚمػ نّ ٠مسم شمقضمٞمٝمف ومٞمٛمٙمـ ،اًمث٤مًم٨م وأُّم٤م

 اظمت٤مر نإو ،قمٜمف اًمٕمدول ًمف ُيز مل اًمقىم٤مئع مجٞمع ذم احلٙمؿ اظمت٤مر وم٢من

 ذم ذًمؽ ًمزُمف وم٘مد ،٦ماخل٤مّص  اًمقىم٤مئع قمٜمد ومٕمكم طمٙمؿ يمّؾ  ظمّمقص

 يمام وٕمٞمػ أيْم٤مً  وهق ،ظمرىإ ٕم٦ماًمقاىم ذم ظمرسم٤مٔ إظمذ ومٚمف ،ظمّمقصٝم٤م

 .خيٗمك ٓ

 ُمٜمِم٠م يم٤من وم٢من ،اعم٠ًمًم٦م ُمدارك ٥مًسمح احلٙمؿ اظمتّلف اعم٘م٤مم وحت٘مٞمؼ

 اًمتخٞمػم اؾمتٛمرار ذم ًمف شم٤مسمٕم٤مً  يم٤من ،تٕم٤مرضاًم أظم٤ٌمر ومحقى هق اًمتخٞمػم

 يسمدو فٟمّ إ وم٤مًمٔم٤مهر ،ُم٤ممإلا ىمقل ـمرح قمـ احلذر يم٤من نإو ،تفوسمدويّ 

 ُمٙم٤منإ قمدم ُمع أُمريـ سملم ُمقوققمف ُمرّدد حتريٛمل طمٙمؿ ّٕٟمف :طمٞمٜمئذٍ 

 مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ حلّمقل اًمٕمدول ضمقاز سمٕمدم احلٙمؿ ُمـ ومٞمف ومّلسمدّ  ،آطمتٞم٤مط

 يمرّ  آؾمتٛمراري واًمتخٞمػم، ىمقًمف ـمرح أقمٜمل ،راعمذيمق ماعمحرّ  ذم سم٤مًمقىمقع

 .ُمٜمف ومرّ  ُم٤م قمغم

 اُمتث٤مل ذم يمتٗمٞمٜم٤ما وم٢من ،ؾمٌح٤مٟمف اهلل سمحٙمؿ آًمتزام وضمقب يم٤من نإو
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 وم٤مًمٔم٤مهر ،إصقل ؾم٘مقط ذم يم٤مٍف  سم٠مّٟمف ٤مٜموىمٚم مج٤مزماإل سم٤مًٓمتزام اًمتٙمٚمٞمػ هذا

 قمدم ُمـ أزيد ي٘متض ٓ اًمتٙمٚمٞمػ ذًمؽ ٕنّ  :طمٞمٜمئذٍ  اؾمتٛمراري اًمتخٞمػم نّ إ

ّٓ  ،اًمٕمٛمؾ ُم٘م٤مم ذم سمٞمٜمٝمام اعمِمؽمك اًم٘مدر وًمزوم اًمث٤مًم٨م إمم اًمرضمقع ضمقاز  نأ إ

 آًمتزام وضم٥م اًمذي مج٤مٓإ ًمٚمٛمٕمٚمقم خم٤مًمػ اًمقىم٤مئع سملم اًمتٗمّمٞمؾ نّ أ قمكيدّ 

 .اًمٕمدول ُيقز ومّل ،سمف

 ضمقاز قمدم شمٕملّم  ،سم٤محلٙمؿ اًمتٗمّمٞمكم آًمتزام هق اًمقاضم٥م نّ ٠مسم ىمٚمٜم٤م نإو

 ُمٙم٤منإ قمدم ُمع اًمقضمقيب سمف اعمٙمّٚمػ ذم اًمِمّؽ  إمم اعم٠ًمًم٦م ٟٓم٘مّلب ،اًمٕمدول

 ُمـ عئاًمقىم٤م ذم قمٚمٞمف هق ُم٤م قمغم احلٙمٛملم سم٠مطمد ًمتزاماإل ـُم ومّلسمدّ  ،آطمتٞم٤مط

 ُم٤م سمٛمّلطمٔم٦م ؾمّٞمام وٓ اًمث٤مٟمقي احلٙمؿ ذم اً ُم٠مظمقذ اًمدوام ًمٙمقن ،دائام ٞم٦ماًمٙمٚمّ 

 خم٤مًمٗم٦م يٙمقن وم٤مًمٕمدول ،حلراماو اًمقاضم٥م سملم دوراٟم٤م يمقٟمف ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م

 .ؾ٠مُمومت ،اًمث٤مٟمقي اًمتٙمٚمٞمػ ًمذًمؽ ٓمٕمّٞم٦مىم

 .ىمٓمٕم٤مً  اًمتخٞمػماًمٌدوي هق ٗم٤مدهٛموم ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م وىمقع يم٤من نإو

 .اعمجٛمٕملم ٟمٔمر إمم ُمقيمقل ومح٤مًمف ،مج٤معاإل يم٤من نإو

 اعمِمؽمك اًم٘مدر قمغم ٗم٤مقآشمّ  سمٕمد اخلّلف وىمقع أو اًمِمّؽ  صقرة ورم

 :وضمٝم٤من

 



 

 

 

 

 

 

 

 حلرُم٦ماو اًمقضمقب لمسم إُمر دار اإذ ُم٤م ذم[] اًمث٤مًمث٦م [اعم٠ًمًم٦م]و اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمًم٦م

ّٓ  سمٕمٞمٜمف يم٤ًمسم٘مف إّول وطمٙمؿ وشمٕم٤مروف ٜمّص اًم مج٤ملإ ضمٝم٦م ُمـ  ذم إ

 ر يمّؾ » يمِمٛمقل ،اخلّمقصٞم٤مت سمٕمض
ٍ
 ُمرأ أو هنل ومٞمف يرد طمّتك ُمٓمٚمؼ ء

 هق اًمث٤مين وطمٙمؿ ،إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم يت٠مُّمؾ مل وًمق هٜم٤م ومٞمف يت٠مُّمؾ ىمد وم٢مّٟمف ،شِل٤م

 يمٞمٗمٞم٦م شمٗمّمٞمؾ ُمع واًمؽمضمٞمح اًمتٕم٤مدل ُم٠ًمًم٦م ذم ؼحت٘مّ  ٤معم فم٤مهراً  اًمتخٞمػم

 ٤م.هوهمػم اًمتخٞمػم

 



 

 

 

 

 

 

 

 ٕضمؾ اًمِمٌٝم٦م ذم اعمقوقع سمٞمٜمٝمام إُمر دار إذا ُم٤م ]ذم[ اًمراسمٕم٦م اعم٠ًمًم٦م

 هٜم٤م سم٤مطم٦مواإل اًمؼماءة ضمراءإ ًمٙمـ ،شم٘مّدم ُم٤م ذم ٚمٜم٤مومّّم  ِم٤ّم ئمٝمر وطم٤مِل٤م

 اعمخ٤مًمٗم٦م ًمزوم قمدم اًمٖم٤مًم٥م ويمقن اإلُم٤مم ىمقل ـمرح ًمزوم ًمٕمدم :أىمقى

 ذم قمديدة ُمقارد ذم مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم خم٤مًمٗم٦م ووىمقع عئاًمقىم٤م ذم وًمق

 1اعمقوققم٤مت.

 ر ذم اًمٙمّلم لسم٘م
ٍ
 همػم احلٙمٛملم سملم احلٙمؿ دوران طمٙمؿ وهق ء

 صم٦ماًمثّل اعم٘م٤مُم٤مت ذم لًمزاُمسم٤مإل ؾم٤مـملمإ سمٕمض حل٘مفأو ،سم٤مطم٦مواإل ًمزاُمٞملماإل

ّٓ  ،فم٤مهراً  ٝمقراعمِم قمٜمد يمذًمؽ وهق ،احلٙمؿ أصؾ قمـ ؿمٙم٤ملاإل ٰك ٟمٗمو  نّ أ إ

 وشم٠مُّمؾ 1ومراضمع ،قمٛمقُمٝم٤م ذم يت٠مُّمؾ ُم٤م ومٛمٜمٝم٤م ،خمتٚمٗم٦م صم٦ماًمثّل اعم٘م٤مُم٤مت دًّم٦مأ

 اًمٕم٤ممل. اهللو

                                                             

 .194و  193ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 .194ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا .1
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 سم٠من اًمتٙمٚمٞمػ سمٜمقع اًمٕمٚمؿ ُمع سمف اعمٙمّٚمػ ذم اًمِمّؽ  ذم اًمث٤مين اعمقوع

 سمٕمد احلرام سمٖمػم واًمقاضم٥م سم٤محلرُم٦م اًمٕمٚمؿ ُمع اًمقاضم٥م سمٖمػم احلرام يِمتٌف

 يم٤معمقوع ومٛمٓم٤مًمٌف ،ُمٕم٤مً  ِبام اًمٕمٚمؿ ُمع سم٤محلرام ٥مواًمقاضم سم٤مًمقضمقب اًمٕمٚمؿ

 :1صم٦مصمّل إّول

 امً ٙمْ طُم  وأ ُمقوققم٤مً  سمف ويٚمحؼ ،اًمقاضم٥م سمٖمػم احلرام اؿمتٌف إذا ُم٤م إّول

 :1أرسمع وُم٤ًمئٚمف ،اًمؼماءة ص٤مًم٦م٠مسم اٟمدوم٤مقمف ُمع اًمقضمقب اطمتٛمؾ إذا ُم٤م

 ،اخل٤مرضمل اعمقوقع ذم اًمِمٌٝم٦م ٕضمؾ سمٖمػمه اؿمتٌف إذا ُم٤م :إّول

 سملم أو ـ ٦مصمواًمثّل صمٜملميم٤مٓ ـ حمّمقرة ُمقرأ سملم ُمِمتٌف ُّم٤مإ هٜم٤م اعمرّدد مواحلرا

 :ىمًامن هٜم٤م٤مومٝم ،حمّمقرة همػم ُمقرأ

 ذم ومٞمف واًمٙمّلم ،3رةحمّمق اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ ٧ميم٤مٟم إذا ُم٤م :إّول اًم٘مًؿ

 :ُم٘م٤مُملم

 اعمٕمؼّم  وقمدُمف مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم احلٙمؿ وـمرح ارشمٙم٤مِبام ضمقاز ذم :إّول

 ،اعمقارد ُمـ مجٚم٦م ذم ٤مً وحمٙمٞمّ  فم٤مهراً  وم٤معمِمٝمقر ،4اًم٘مٓمٕمٞم٦م ٦ماعمخ٤مًمٗم سمجقاز قمٜمف

                                                             

ىم٤مل اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري: اعمقوع اًمث٤مين ذم اًمِمّؽ ذم اعمٙمّٚمػ سمف ُمع اًمٕمٚمؿ سمٜمقع . 1

اًمتٙمٚمٞمػ سم٠من يٕمٚمؿ احلرُم٦م أو اًمقضمقب ويِمتٌف احلرام أو اًمقاضم٥م وُمٓم٤مًمٌف ـ أيْم٤ًم ـ 

 .367/ ص3)ُمع طمقار إوصمؼ(: ج اًمٗمرائدو 195/ ص1: جاًمٗمرائدصمّلصم٦م. اٟمٔمر: 

 .197/ ص1ومرائد إصقل: ج .1

 .198/ ص1. ٟمٗمس اعمّمدر: ج3

 .199/ ص1اعمّمدر: ج ٟمٗمس. 4
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 1اخلقاٟم٤ًمري اعمحّ٘مؼ وقمـ ،1اًمث٤مين هق قمٚمٞمف مج٤معاإل سمٕمْمٝمؿ قمـ يًتٗم٤مد سمؾ

 يمتٌف ُمـ واطمد همػم ذم 4اعمجٚمز ثواعمحدّ  ٕمٝمامٌشم ُمـو 3وإردسمٞمكم

اعمًتٗم٤مد  وًمٕمّٚمف ،إّول اظمتٞم٤مر 6اًمٙم٤مر ثواعمحدّ  5اًمًٌزواري واًمٗم٤موؾ

 سملم اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمده اطمتٛمؾ نإو لمئٟم٤ماإل ذم اعمدارك ص٤مطم٥م يمّلم ـُماعمًتٗم٤مد 

 يمٚمامت ُمـ مجٚم٦م حمتٛمؾ وهق :وقمدُمٝم٤م سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ ؾمٌؼ صقرة

 احلٙمؿ ُمـ أىمرب ومٞمف اًمؽمّدد قمغم يمّلُمف محؾ وًمٕمّؾ ، صمراه ـم٤مب 7اًم٘مٛمل اعمحّ٘مؼ

 ،ريـت٠مظّم اعم يرُمت٠مظّم  ُمـ مجٚم٦م يمّلم ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  سمف حاعمٍّم  ًمٚمٛمِمٝمقر سمٛمقاوم٘متف

                                                             

 .133/ ص1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: ج. 1

 .181/ ص1: جُمِم٤مرق اًمِمٛمقس ذم ذح اًمدروس. اٟمٔمر: 1

 .384/ ص1وـمٌٕمتف اجلديدة: ج 181/ ص1: ججمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من. اٟمٔمر: 3

 .17/ ص1: جلماًم٘مقاٟم. وطمٙمل قمٜمف ذم 581ذم أرسمٕمٞمٜمف: ص. 4

 .138: صذظمػمة اعمٕم٤مداٟمٔمر: . 5

. طمٞم٨م ىم٤مل ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٚمحؿ 646/ اعمٗمت٤مح 191/ ص1. اٟمٔمر: ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمايع: ج6

وإذا اظمتٚمط اًمذيمّل سم٤معمٞم٧م وضم٥م آُمتٜم٤مع ُمٜمف طمتّك يٕمٚمؿ اًمذيمل سمٕمٞمٜمف... يمذا »اعمختٚمط: 

 ش.ىم٤مًمقه

٠ًمًم٦م ُم٤م حيؾ وحيرم . وىم٤مل ذم ُم683/ اعمٗمت٤مح 114/ ص1اٟمٔمر: ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمايع: ج

وإذا اظمتٚمط احلّلل سم٤محلرام، ومٝمق ًمف طمّلل طمّتك يٕمرف احلرام سمٕمٞمٜمف »سم٤مًمٕم٤مرض: 

 ، إٟمتٝمك.شًمٚمّمحٞمح وهمػمه طمتّك يٕمرف اٟمف طمرام سمٕمٞمٜمف يمام ُمرّ 

 .15ص /1ج)ـمٌٕمتف اًم٘مديٛم٦م(:  اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمحٙمٛم٦ماٟمٔمر: . 7
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 .وهمػمهؿ ؾم٤مـملمإ وسمٕمض اًمٗم٤موؾ 1لوقمٛمّ  1اًمٕمّّلُم٦م يجدّ يم

 :ُؽ ٤ًمًمِ ُمَ  ذًمؽ صم٤ٌمتإ ذم وِلؿ

 يمّلُمف جمٛمقع ُمـ ؾيتحّّم  ُم٤م ذم ؾم٤مـملمإ سمٕمض اقمتٛمده ُم٤م :إّول

 ٓ سمحٞم٨م قم٘مّل اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م حلرُم٦م ٦مشم٤مُمّ  ٦مقمٚمّ  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ يمقن ُمـ

 فمٝمقر ُمٜمع إمم ُمٕمف طم٤مضم٦م ّلوم ،ارشمٙم٤مِبام ذم اًمِم٤مرع صيرظّم  نأ قم٘مّل ُيقز

 .اعمًت٘مّؾ  اًمٕم٘مؾ عم٘مت٣م عمخ٤مًمٗمتف اًمؽمظمٞمص ذم ٞم٦مشمأ إظم٤ٌمر

 وٓ دٌ قْ ضُم قْ ُمَ  اعمخ٤مًمٗم٦مِ  ٦مِ ُمَ رْ حلُِ  ِضَ تَ ٘مْ اعمُ  نّ إ: رهىمرّ  ُم٤م قمغم ذًمؽ وسمٞم٤من

 3قمٜمٝم٤م. ُم٤مٟمع

 ىمقل وم٢منّ  ،اعمِمتٌف اًمٕمٜمقان ذًمؽ حتريؿ دًمٞمؾ ومٚمٕمٛمقم ،إّول أُّم٤م

 سملم اعمرّدد اعمٕمٚمقم اعمقضمقد رٛماخل يِمٛمؾ شرٛمخلا قمـ اضمتٜم٥م» :اًمِم٤مرع

 ًمق فٟمّ أ ُمع ،شمٗمّمٞمّلً  اعمٕمٚمقم رٛمسم٤مخل ًمتخّمٞمّمف وضمف وٓ ،زيدأ أو ٟم٤مئلماإل

 طمراُم٤مً  يمقٟمف قمـ مج٤مًٓ إ مقاعمٕمٚم اًمٗمرد ظمرج ،شمٗمّمٞمّل سم٤معمٕمٚمقم اًمدًمٞمؾ اظمتّص 

ـّ  وٓ ،واىمٕمٞم٤مً   أؾم٤مُمل ًمٗم٤مظإ سمٙمقن ي٘مقل ُمـ طمّتك سمذًمؽ يٚمتزم أطمداً  أفم

 مج٤مٓ.إ اعمٕمٚمقم ُمـ إقمؿّ  رادهتؿإ اًمٔم٤مهر وم٢منّ  ،اعمٕمٚمقُم٦م قرًمألُم

 أو قمٛمقُم٤مً  اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ يٛمٜمع ٓ اًمٕم٘مؾ نّ ومأل ،اعم٤مٟمع قمدم وأُّم٤م

                                                             

 .599ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 1

 .361ص :ق(1434، )دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم اإلؾمّلُمٞم٦م، ىمؿ، اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦مٟمٔمر: ا. 1

 .133ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 3
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 واًمٕم٘م٤مب ،أُمقر أو أُمريـ ذم اعمِمتٌف احلرام قمٜمقان قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ ظمّمقص٤مً 

 1اًمتٙمٚمٞمػ. هذا خم٤مًمٗم٦م قمغم

 ذم ذناإل ذم ٝمقرهفم ؾمّٚمؿ قماّم  اجلقاب ذم يمّلُمف ومٛمرضمع ،اًمنمع وأُّم٤م

 ذًمؽ طمرُم٦م قمغم دّل  عم٤م اعمٜم٤موم٤مة يقضم٥م فمٝمقره قمغم هءسم٘م٤مإ نّ أ إمم يمّلُمف ظمرآ

 اعمِمتٌٝملم يمّل ذم ذناإل نّ ٕ :شرٛماخل قمـ اضمتٜم٥م» :ىمقًمف ُمثؾ اعمِمتٌف اًمٕمٜمقان

 اعمٕمٚمقم اخلؼم طمرُم٦م سمٕمدم احلٙمؿ ويقضم٥م سمٞمٜمٝمام ُمرّدد قمٜمقان قمـ اعمٜمع يٜم٤مذم

 ٟمٗمس طمّتك ظمّلومف قمغم اًمٜمّص و ٗم٤مقشمّ آ يِمٝمد ِم٤ّم وهق ،اًمقاىمع ُمتـ ذم مج٤مًٓ إ

 1اعمِمتٌف. ًمألُمر ٦ماًمقاىمٕمٞمّ  حلرُم٦ما صمٌقت اه٤مُم١مدّ  نّ أ طمٞم٨م ،إظم٤ٌمر هذه

 ذم ىمٞمؾ وم٘مد اعمِمتٌف ًمٚمٗمرد اخلٓم٤مب ؿمٛمقل ذم ذيمره ُم٤م أُّم٤م :وأىمقل

 أو واعمٗمًدة اعمّمٚمح٦م ُمـ اخلٓم٤مب ُمّلك وضمقد ُمٜمف اعمراد نّ إ :شمقضمٞمٝمف

 فشمقضّم  ًم٘مٌح اعمقوقع سمقضمقد اجل٤مهؾ إمم ٝمفشمقضّم  ٓ ،واعمٌٖمقوٞم٦م حٌقسمٞم٦ماعم

 يم٤من وًمق ؟يمٞمػ ،آُمتث٤مل قمـ اًمٕم٤مضمز إمم ٝمفشمقضّم  يم٘مٌح ،اجل٤مهؾ إمم خلٓم٤مبا

 يم٤مًمِمٌٝم٤مت اًمتٙمٚمٞمػ ومٞمف زجّ ٜمٓيت سمام ختّمٞمّمف ًمقضم٥م ،يمذًمؽ ؿمٛمقًمف اعمراد

 فِ قمِ يدَّ  مل ِم٤ّم وهق اجلٝم٦م شمٚمؽ ُمـ امسمٞمٜمٝم وم٤مرق ٓ وم٢مّٟمف ،اعمحّمقرة همػمو اًمٌدوي٦م

 فٟمّ أ ُمع قم٘مٚمٞم٤مً  قمذراً  جلٝمؾا ضمٕمؾ وإّٟمام ومٞمٝمام اعم٘مت٣م سمقضمقد اقمؽمف وىمد ،أطمد

 قمغم اًمداّل  اًمدًمٞمؾ يم٤من إذا ُم٤م يِمٛمؾ مل ،اًمٚمٗمٔمل اًمِمٛمقل هق اعمراد يم٤من ًمق

                                                             

 .119ص /5ج :سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائدٟمٗمس اعمّمدر و. 1

 .131ٟمٗمس اعمّمدر، ص. 1
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 ًمٗمٕمؾ ومٞمف قمٛمقم ٓ ُم٤م أو وٟمحقه مج٤معإ ًمٌٞم٤من اعمرّدد اًمٕمٜمقان طمرُم٦م

ًّ ي طمّتك ُمٜمٝم٤م ءر ذم قمٛمقم ٓ ّٕٟمف :وشم٘مريره اعمٕمّمقم  صم٤ٌمتإ ذم سمف ؽتٛم

 ُمـ همػمه وقمٜمد قمٜمده ِل٤م ًمِمٛمقًمف ،قمكاعمدّ  ُمـ أظمّص  ٞمؾًماًمد ومٞمٙمقن ،اعم٘متض

 ًمٚمٕم٤ممل اًمِم٤مُمؾ ُمّليمف دوضمق اخلٓم٤مب ؿمٛمقل ُمـ وم٤معمراد ،سمٛم٘م٤مًمتف اًم٘م٤مئٚملم

 ّل ًمٚمّمٌ اعمٜمدوسم٤مت وأواُمر ًمٚمٖم٤مومٚملم ُم٤متاعم٘مدّ  أواُمر ؿمٛمقل ٟمٔمػم واجل٤مهؾ

 ًمٕمدم اًمٚمٗمٔمل اًمِمٛمقل ؾمٌٞمؾ قمغم ًمٞمس وم٢مّٟمف ،قم٤ٌمداشمف ذقمٞم٦م قمغم سمٜم٤مء

 ُم٤م 1جوومخر ،ُمّليمف وضمقد ٕضمؾ سمؾ ،ٝمؿطم٘مّ  ذم اًمتٙمٚمٞمػ ذائط اؾمتجامع

 ًم٘مّمقر سمؾ ،اًمتخّمٞمص سم٤مب ُمـ ًمٞمس ًٓ وّ أ اعمٗمروض اخلٓم٤مب قمـ رجظم

 ٗمٚم٦م.ٖمواًم اجلٝمؾ وضمقد إمم ٟمٔمراً  خلٓم٤مبا

 اًمقاىمٕمل احلٙمؿ ؿمٛمقل ُّم٤مإ اعم٘متض ُمـ اعمراد نّ إ :اعمًتدّل  ُمرام وحت٘مٞمؼ

ـّ  ٓ ِم٤ّم وإّٟمف قمٚمٞمف اًمداّل  اًمدًمٞمؾ ًمٕمٛمقم ،مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم ٚمٗمردًم  اًمتزام سم٠مطمد ئم

 حيٙمؿ طمّتك هٜم٤م اًمِم٠مينّ  اًمقاىمٕمل اًمتٙمٚمٞمػ وضمقد اعم٘مّمقد ومٞمٙمقن ،ظمّلومف

 اخلٓم٤مب نّ إ ُّم٤مإو ،ذًمؽ سمٕمد خم٤مًمٗمتف ذم قمذر ٓ وأّٟمف اًمٕم٘مؾ سمحٙمؿ زهسمتٜمجّ 

 سمٙمقن اًم٘مقل قمغم طمّتك اًمٙمّلم ـمّلقإ حت٧م دظمقًمف سمحٙمؿ ًمف ؿم٤مُمؾ اًمٗمٕمكم

 ،ُمٜمف اًمتٕمٛمٞمؿ اؾمتٔمٝم٤مر ُمـ ذيمر ُم٤م قمغم اعمٕمٚمقُم٦م ًمألُمقر ؾم٤مُملأ ًمٗم٤مظإ

 اًمدًمٞمؾ يمقن قمغم ّل ٜمٌُم واًمث٤مين ،اًمداقمل صم٤ٌمتإ ذم اعم٤مٟمع قمدم قمٜمد سمف ومٞمٙمتٗمك

ًّ  ُمٕمف حَّ ِّم يَ  لٙمَ ًمِ  زاعمٜمجّ  اًمٗمٕمكم احلٙمؿ ذم ُمًتٕمٛمّلً   وإّول ،ـمّلىمف٢مسم ؽاًمتٛم
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 اعمٕمٝمقد هق يمام ،اسمتداء ٦مدًمّ إ ُمـ ُمراد قاىمٕملاًم احلٙمؿ ذًمؽ نّ أ قمغم ُّم٤مإ ّل ُمٌٜم

 سمٞم٤من هق اعمقارد ٟمقع ذم فم٤مهراً  ُمٜمف اعمراد نّ أ طمٞم٨م ،إطمٙم٤مم سمٞم٤من ُم٘م٤مم ذم

 ُمًتٗم٤مد ّٟمفأ قمغم ُّم٤مإو ،واجلٝمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ختتٚمػ ٓ تلاًمّ  ٦ماًمقاىمٕمٞمّ  إطمٙم٤مم

 .زاعمٜمجّ  اًمٗمٕمكم احلٙمؿ ذم اعمًتٕمٛمؾ اخلٓم٤مب ُمـ ـمّلىمف٢مسم

 همػم اعم٘متض سمٞم٤من ذم اعمذيمقريـ اًمقضمٝملم ُمـ ٤مً ؿمٞمئ سم٠منّ  ظمٌػم وأٟم٧م

 اًمقاىمٕمل احلٙمؿ ؿمٛمقل نّ ومأل ،إّول أُّم٤م: آطمتج٤مج ُم٘م٤مم ذم ُمًتحًـ

 سمٕمد سمف اعمٙمّٚمػ ذم اًمِمّؽ  وهق اعمٌح٨م قمٜمقان ذم ُم٠مظمقذ هق اعمرّدد ًمٚمٗمرد

 ُمِمٙمقيم٤مً  اًمقاىمٕمل احلٙمؿ ؿمٛمقل يمقن ومرض ومٚمق ،اًمتٙمٚمٞمػ أصؾ طمرازإ

 اًمِمّؽ  قمٜمقان ذم ودظمؾ سمّمدده ٟمحـ ذياًمّ  ٕمٜمقاناًم هذا قمـ خلرج ،وِمٜمققم٤مً 

 وهمػمه اًمدًمٞمؾ سمٕمٛمقم اًمقاىمٕمل احلٙمؿ صم٤ٌمتإ قمـ وم٤مًمٌح٨م ،اًمتٙمٚمٞمػ ذم

 مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ُمـ إقمؿّ  إمم ًمٗم٤مظإ ًمف ووع عم٤م اعمخّّمّملم يمّلم وسف

 اعمٌحقث اًمٕمٜمقان ذم قمكاعمدّ  يٜمٙمر ـُم ىم٤ٌمل ذم طمتج٤مجاإل قمـ ضمٜمٌلأ يم٠مّٟمف

 قمٜمف.

 اعمًقق اًمٚمٗمٔمل سم٤مخلٓم٤مب اظمتّم٤مصف ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ومٚمام ،اًمث٤مين وأُّم٤م

 ٤متظمّمقصٞمّ  ذيمر اعم٘م٤مم ذم اعمٕمٝمقد نّ أ وُمـ ،ُمٜمف أقمؿّ  قمكواعمدّ  ًمٚمٌٞم٤من

 سم٤مؾمتٕمامل ُّم٤مإ وهمػمه ًمٚمج٤مهؾ ٦ماًمٕم٤مُمّ  ٦ماًمقاىمٕمٞمّ  إطمٙم٤مم رادةإ هق إطمٙم٤مم

 ُمٜمف زاعمٜمجّ  ظمّمقص ذم سم٤مؾمتٕمامًمف ٦مي٤مٜمًمٙما ؾمٌٞمؾ قمغم أو ،اسمتداء ومٞمف اًمٚمٗمظ

 نّ أ إمم ُمْم٤موم٤مً  ،اًمٙمّلم ُمـ وم٤مدةسم٤مإل ُم٘مّمقداً  اعمٕمٜمك ذًمؽ يمقن ُمع ائٓمفسمنم

 وًمق مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ُمقرد ذم زاًمتٜمجّ  ظمّمقص إمم اً ٟم٤مفمر خلٓم٤مبا يمقن قمدم
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 فم٤مهر ُمرأ يم٠مّٟمف اخلٓم٤مسم٤مت سمتٚمؽ ذًمؽ سمٞم٤من قمـ ؾم٤ميمت٤م ويمقٟمف همػمه ـِ ٛمْ ِو  ذم

ًّ  ُيقز ومٙمٞمػ ،ومٞمٝم٤م سم٤مًمت٠مُّمؾ  ؟!ـمّلىمف٢مسم ؽاًمتٛم

 لَّ ٕمِ اًمقاىمِ  اًمتٙمٚمٞمػ نّ إ :ي٘م٤مل نأ آطمتج٤مج شم٘مرير ذم ممٰ وْ إَ  ومٚمٕمّؾ 

 سمف اًمٕمٚمؿ شمٕمّٚمؼ وىمد سم٤مًمٗمرض هٜم٤م صم٤مسم٧م مج٤مٓإ اعمٕمٚمقم اًمٗمرد قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ

 ووضمقب اعمٙمّٚمػ قمغم زهسمتٜمجّ  اًمٕم٘مؾ ومٞمحٙمؿ ،اًمٕم٘مؾ ذم زهشمٜمجّ  ُمـ ُم٤مٟمع وٓ

 ،ٝمامسمٞمٜم اًمٕم٘مؾ قمٜمد ذًمؽ ذم ومرق سمّل سمؾ ،اًمتٗمّمٞمكم يم٤مًمٕمٚمؿ اجلٛمٚم٦م ذم اُمتث٤مًمف

 عمٙم٤من فم٤مهره ظمّلف قمغم ٚمفمح شمٕملّم  إظم٤ٌمر ُمـ ظمّلومف ُمٜمف ئمٝمر ُم٤م ورد ومٚمق

 .ـمرطمف أو اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًم٘مريٜم٦م

 :سمقضمقه اعمذيمقر اًمقضمف قمغم آقمؽماض ويٛمٙمـ

 يٕمٚمؿ مل ُم٤م طمرُم٦م ُمٜمع ُمـ اًم٘مٛمّل  اعمحّ٘مؼ يمّلم ُمـ ئمٝمر رسّمام ُم٤م :إّول

 .تفٟمج٤مؾم يٕمٚمؿ مل ُم٤م وٟمج٤مؾم٦م طمرُمتف

 ةواًمٓمٝم٤مر واًمٜمج٤مؾم٦م ُم٦محلراو سم٤محلّؾ  إقمٞم٤من ّم٤مفاشمّ  نّ إ :سمٞم٤مٟمف ذم وىم٤مل

 ًمٚمحٙمؿ اًم٤ٌمقمث٦م احلٙمٛم٦م ٧ِم يم٤مٟمَ  نإو اعمٙمّٚمػ ٕمؾوم طم٤مل ُمّلطمٔم٦م إمم يرضمع

 احلٙمؿ شمٚمؽ ضمٝم٦م ُمـ سمذاهت٤م ّمٗم٧ماشمّ  نإو وم٤مٕقمٞم٤من ،قمٞم٤منإ شمٚمؽ ذم ٜم٦مً يم٤مُمِ 

 1امِب ّم٤مومٝم٤ماشمّ  وًمٙمـ ،واجلٝمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ شم٘مٞمٞمدٍ  همػم ُمـ ُمثّلً  واًمٜمجس سم٤محلرام

ّٓ  يٙمقن ٓ ًمٞمٝم٤مإ اعمٙمّٚمػ ومٕمؾ ٤موم٦مإو ُمّلطمٔم٦م ٝم٦مضم ُمـ  1.اًمٕمٚمؿ ةصقر ذم إ
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 أو ،٦مي٘مٞمٜمٞمّ  أطمدمه٤م طمرُم٦م يمقن نّ إ :ـ  ًمف يمّلم مجٚم٦م سمٕمدـ  أيْم٤مً  وىم٤مل

 أو ًمٚمحرُم٦م اعمقضم٦ٌم سم٤محلٙمٛم٦م إُمر ٟمٗمس ذم ّم٤مومفاشمّ  سمٛمٕمٜمك ٦مي٘مٞمٜمٞمّ  ٟمج٤مؾمتف

 ،اعمٙمّٚمػ إمم ُمْم٤موم٤مً  حلرُم٦ماو سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ّم٤مومفسم٤مشمّ  اًمٞم٘ملم يقضم٥م ٓ ،اًمٜمج٤مؾم٦م

 1عم٘مّدُم٦م.ا سم٤مب ُمـ ]قمٜمف[ ضمتٜم٤مبإلا ُي٥م طمّتك سم٤مًمتٙمٚمٞمػ اًمٕمٚمؿ يث٧ٌم ومٚمؿ

 آقمؽماف سمٕمد زةوشمٜمجّ  اًمتٙمٚمٞمػ ٟم٘مٚمّٞم٦م ٟمٙم٤مرإ همروف يم٤من نإ ل:وأىمق

 اقمؽماف ومٝمق ،اًمقاىمع ذم طمراُم٤مً  ذسمف يٙمقن ن٠مسم اًمقاىمٕمل اًمتٙمٚمٞمػ سمتحّ٘مؼ

 اًمتٗمّمٞمكم اجلٝمؾ يمقن صم٤ٌمتإ ُمـ ٓسمدّ  مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ طمرازهإ ومٌٕمد ،سم٤معم٘مت٣م

 إًمٞمف أذٟم٤م يمام قم٘مّلً  ذًمؽ ـُم ُم٤مٟمع وٓ ذقم٤مً  أو قم٘مّلً  تفومٕمٚمٞمّ  قمـ ُم٤مٟمٕم٤مً 

 نإو ،هٜم٤م إًمٞمف يًتٜمد مل ٤مِمّ  اًمنمقمل اعم٤مٟمع صم٤ٌمتإو، شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن حفقّو ٜمؾمو

 ذم طم٘مٞم٘متف ذم راعم٘مرّ  سم٤مًمقضمف اًمٗمٕمؾ قمـ اًمقاىمٕمل اًمتٙمٚمٞمػ ٟمٗمل همروف يم٤من

 ذم صمٌقشمف قمغم مج٤معاإل وىمٞم٤مم دًمٞمٚمف ـمّلقإل ٗمتفخم٤مًم ٛمعوم ،اعم٘م٤مُم٤مت ؾم٤مئر

 ُمٗمروض قمـ ظمرج ،ذًمؽ وهمػم اعمقوققم٤مت ذم اًمتّمقي٥م وًمزوم اجلٛمٚم٦م

 إًمٞمف. أذٟم٤م يمام سمف اعمٙمّٚمػ ذم اًمِمّؽ  وهق اعم٠ًمًم٦م

 اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  ُمـ يٛمٜمع قم٘مكم قمذر اًمتٗمّمٞمكم اجلٝمؾ نّ إ :اًمث٤مين

 يٕمٚمٛمف مل نإو ُمرإ ٟمٗمس ذم احلرُم٦م اًمٌدوي٦م اًمِمٌٝم٤مت ٛمقارديم ،اًمقاىمٕمل

 ،ومٕمٚمف سمحرُم٦م ضم٤مهؾ لمئٟم٤ماإل ُمـ واطمد يمّؾ  ذب قمٜمد اعمٙمّٚمػ وم٢منّ  ،اعمٙمّٚمػ
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 ُم٦ماعمت٘مدّ  ٤معم٠ًمًم٦ميم ؟اًمقاىمٕمل حلراما ذم وىمققمف ذم قمذرا يمقٟمف ُمـ اعم٤مٟمع ومام

 وهمػممه٤م. اعمحّمقرة همػم واًمِمٌٝم٦م

 :وضمقه٤مً  حيتٛمؾ اًمقاىمٕمل احلٙمؿ طم٘مٞم٘م٦م نّ إ اعم٘م٤مم وشمٗمّمٞمؾ

 ذوات ذم اًمٙم٤مُمٜمتلم واعمٗمًدة اعمّمٚمح٦م ٟمٗمس ـقم قم٤ٌمرة يٙمقن نأ :ُمٜمٝم٤م

 إؿمٞم٤مء.

 قمـ لمشمراعمت٠مظّم  ٦مواعمٌٖمقوٞمّ  ٦ماعمحٌقسمٞمّ  ـقم قم٤ٌمرة يٙمقن نأ :وُمٜمٝم٤م

 اًمٓمٚم٥م. قمغم ُمتلماعمت٘مدّ  إُمريـ

 ،سمف اًمٕمٚمؿ ؼشمٕمٚمّ  اإذ ُي٥م سمحٞم٨م اًمٗمٕمؾ يمقن ـقم قم٤ٌمرة يٙمقن نأ :وُمٜمٝم٤م

 1اًمٕمّّلُم٦م لقمٛمّ  ُمـ ٔمٝمري ذياًمّ  وهق ،اعمنموط صمٌقشمف هق اًمتٙمٚمٞمػ ومح٘مٞم٘م٦م

 اًم٘مٛمل اعمحّ٘مؼ قم٤ٌمرة ُمـ يٚمقح ذىهقاًمّ  لإوّ  نّ أ يمام ،اً فم٤مهر صمراه ـم٤مب

 .1ُم٦ماعمت٘مدّ 

 اًمٙمٚمّٞم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم ًمٙمـ ،اعمٓمٚمؼ اًمٓمٚم٥م ـُم قم٤ٌمرة يٙمقن نأ :وُمٜمٝم٤م

 شمٚمؽ وذب اخلٛمر ٦مهٞمّ ٤مُم يّلطمظ ن٠مسم اًمٙمكّم  اًمقضمف قمغم إريم٤من وُمّلطمٔم٦م

 ،ِب٤م وضمٝمٚمٝمؿ واحلٙمؿ سم٤معمقوقع قمٚمٛمٝمؿ قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع واًمٕم٤ٌمرة ٦مهٞمّ ٤ماعم

 قمٚمؿ ومٛمـ ،اًمٗمٕمؾ ٟمقع ذم اعمٙمّٚمٗملم ٟمقع قمغم اًمتحريٛمل احلٙمؿ ُمرأ ئٜمِِم ومٞمُ 

 ذم اًمتٙمٚمٞمػ قمٚمٞمف زيتٜمجّ  ومّل ،ِب٤م اجل٤مهؾ وأُّم٤م :اًمتٙمٚمٞمػ قمٚمٞمف زشمٜمجّ  وم٘مد ،ِب٤م
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 حت٧م دظمقًمف طمٞم٨م ُمـ اًمٕمٜمقان حت٧م ُمٜمدرضم٤مً  يم٤من نإو قمذراً  يمقٟمف ُمقارد

 ـم٤مقم٦ماإل ُمٜم٤مط هق اًمذي اخل٤مّص  اًمتٙمٚمٞمػ ُمٜمف ديتقًمّ  ٓ ًمٙمـ ،ومرادإ

 ٦م.اخلّمقصٞمّ  ُمّلطمٔم٦م سمٕمد واعمٕمّمٞم٦م

 اخل٤مّص  اًمنمقمل اخلٓم٤مب دوشمقًمّ  ًمف اعمٓمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ ؿمٛمقل :وُمٜمٝم٤م

 اعمٙمّٚمػ قمذر وىمٓمع اًمٕم٘م٤مب صمٌقت ذم ليٙمٗم ٓ وضمقده دجمرّ  ًمٙمـ ،أيْم٤مً  ُمٜمف

 سمٛمٕمٜمك ُمٕمذوراً  اعمٙمّٚمػ يٙمقن قمدُمف ومٕمٜمد ،اعمٙمّٚمػ قمٜمد وضمقده يث٧ٌم مل ُم٤م

 أظمّص  ـم٤مقم٦ماإل سمقضمقب اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ومٛمقرد ،قمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب اؾمتح٘م٤مق قمدم

 قمـ وظم٤مرج اًمنمع حلٙمؿ ُمقرد اعمٗمروض جل٤مهؾاو ،اًمنمع طمٙمؿ ُمقرد ُمـ

 .حمّٚمف إمم ُمقيمقل اًمقضمقه هذه وشمٗمّمٞمؾ اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ

 حلراما ارشمٙم٤مب ذم اعمقضمقدة دةًوم٤معمٗم ،إّول قمغم أُّم٤م ل:ومٜم٘مق وطمٞمٜمئذٍ 

 ًم٘م٤مقمدة ،ومٕمّلً  سمحرُمتف اًمِم٤مرع طمٙمؿ ي٘متض اجلٛمٚم٦م ذم هٜم٤م قدهوضم اعمٗمروض

 ُمـ اًمٕم٘مؾ وضمدان سمحٙمؿ اعمحّؾ  ىم٤مسمٚمٞم٦م طمرازإ سمٕمد حمّٚمف ذم رةرّ ٘ماعم اعمّلزُم٦م

 اجلٝمؾ ومٙمقن ،لمئٟم٤ماإل لمسم اعمرّدد اعم٤مئع ذب قمـ خل٤مّص ا لاًمٜمٝم ىمٌح قمدم

 ،ًمقاىمعا ُمٗمًدة ِب٤م تداركي اجلٝمؾ لمطم ُمّمٚمح٦م 1هٜم٤م نّ أ ُّم٤مإ طمٞمٜمئذٍ  قمذراً 

 قمٚمٞمف اًمِم٤مرع ُمـ قمٜم٤مي٦م أو ،٤مً ٟمٗمٞم ِب٤م ُمتداريم٦م ًمٚمتحريؿ اعم٘متْمٞم٦م اعمٗمًدة ومٞمٙمقن

 ؿزاطم اًمتٙمٚمٞمػ ـمرف ُمـ ُم٤مٟمع ٕضمؾ يٙمقن نأ ُّم٤مإو ،ٌمءسم تداريمفي ن٠مسم

 لأقمٜم ـ اًم٘مًٛملم يمّل ذم اعم٤مٟمع وهذا اًمٗمٕمؾ ىمٌح ُمـ اًمٜم٤مر طمًٜمف ضمٝم٦م ذًمؽ
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 اًمنمع أو اًمٕم٘مؾ ضمقدهسمق حيٙمؿ أن ُّم٤مإ ـ سمف اعمٙمّٚمػ أو اًمتٙمٚمٞمػ ـمرف ذم

 ومٔم٤مهر اًمٕم٘مؾ وأُّم٤م ،ووىمققم٤مً  ُمٙم٤مٟم٤مإ شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ومٞمف اًمٙمّلم ؾمٞم٠ميت واًمنمع

ٌِّ  فٟمّ أ  اًمتٙمٚمٞمػ ذم ٦مُمرضمقطمٞمّ  ضمٝم٦م سمقضمقد حيٙمؿ وٓ اعمٗمروض اًمتٙمٚمٞمػ حٓي٘م

 ٓ اًمتٙمٚمٞمػ سمجٝم٤مت اًمٕمؼمة نّ أ ؾمّٚمٛمٜم٤م ًمق سمف اعمٙمّٚمػ ضمٝم٦م يزاطمؿ طمّتك

ّٓ  سمف اعمٙمّٚمػ  اًمٗمٕمؾ ذم ُمّمٚمح٦م سمقضمقده أيْم٤مً  حيٙمؿ وٓ ،رفمٝمأ وم٤مُٕمر وإ

 شمٞمّن  سمٕمد اًمِم٤مرع قمغم شمداريمٝم٤م سمٚمزوم وٓ اًمقاىمع خم٤مًمٗم٦م ُمٗمًدة 1ِب٤م يتدارك

 طمٞمٜمئذٍ  سم٤معمٙمّٚمػ اًمٜمٝمل شمٕمّٚمؼ هق واحلٙمٛم٦م اعمّلزُم٦م ىم٤مقمدة ومٛم٘مت٣م ،آُمتث٤مل

 وضمقد اطمتامل دجمرّ و ،اعمٓمٚمقب هق يمام اعمخ٤مًمٗم٦م ذم قمذر ًمف يٌ٘مك ٓ سمحٞم٨م

 مل ُم٤م اعمّلزُم٦م ىم٤مقمدة قمـ اًمٞمد رومع ذم يٜمٗمع ٓ ُمٙم٤مٟمفإ شمًٚمٞمؿ سمٕمد ذيمر ٤مِمّ  رء

 .اًم٘م٤مقمدة ُمقارد رئؾم٤م ذم يمام ،يث٧ٌم

 قمغم ٤مً قم٘مٚمٞمّ  قمذراً  يمقٟمف سمٕمدم قمؽمافآ قمـ حمٞمص ٓ ّٟمفأ ئمٝمر وُمٜمف

 ومٞمف يِمؽمك ِم٤ّم ـ اعمٗمًدة وضمقد وهق ـ اعم٘مدار هذا وم٢منّ  ،أيْم٤مً  ظمرإ اًمقضمقه

 قمـ احلٙمؿ ظمٚمقّ  يٛمتٜمع وإّٟمف ًمٚمّمٗم٤مت إطمٙم٤مم ٦مسمتٌٕمٞمّ  اًم٘م٤مئٚملم اًمٕمدًمٞم٦م مجٞمع

 اجلٛمٚم٦م ذم أو ؿم٤مقمرةيم٤مٕ ُمٓمٚم٘م٤مً  ذًمؽ ُمـ يٛمٜمع ُمـ وأُّم٤م ،ًمف اعمقضم٦ٌم اًمّمٗم٦م

 زواًمقضمقّ  اًمتٙمٚمٞمػ سمجٝم٤مت اًمٕمؼمة سمٙمقن اًم٘م٤مئٚملم اعمحّ٘م٘ملم ُمـ واطمد ًمٖمػم

 طمٙمٛم٦م اعمٗمًدة يٙمقن سم٠من ُمقارده سمٕمض ذم وًمق اًمّمٗم٦م سمدون اًمتٙمٚمٞمػ وضمقد

 ضمٕمؾ ُمـ ًمف وٓسمدّ  اًمٌٞم٤من هذا قمٚمٞمف يتؿّ  ومّل ،ًمف ٦مقمٚمّ  ٓ اًمتٙمٚمٞمػ جلٕمؾ
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 .ظمرآ سمٛمٕمٜمك يٙمقن نأ ُمـ صمٌتفأ ُمـ قمٜمد اًمقاىمٕمل اًمتٙمٚمٞمػ

 ُمٌٖمقو٤م ٌمءاًم سمٙمقن اًمٕمٚمؿ ٙمقني :ىمٚمٜم٤م وم٢من ،اًمث٤مين هق ذًمؽ يم٤من وم٢من

ّٓ  ،ؾمٌؼ يمام وم٤مُٕمر ،سمؽميمف ًمزاُمفإو اًمٕم٘مؾ حتريؽ ذم يم٤مومٞم٤مً  ًمٚمِم٤مرع  :ومٜم٘مقل وإ

 ىم٤مسمّلً  اعمحّؾ  يمقن قمٜمد قمٜمف لاًمٜمٝم يٚمزُمف هٜم٤م اعم٘مّمقد سم٤معمٕمٜمك ٦مٖمقوٞمّ اعمٌ نّ إ

 قم٘مّلً  احلّؾ  ىم٤مسمٚمٞم٦م ٜم٤مسمٞمّ  وىمد ،اًمِم٤مرع قمٜمد ذًمؽ قمـ ُم٤مٟمع وضمقد وقمدم لًمٚمٜمٝم

 :ًمف اعم٘متض إطمراز سمٕمد طمتاملآ ليٙمٗم وٓ :قمٜمف يٛمٜمع ُم٤م اًمٕم٘مؾ ذم ًمٞمس وإّٟمف

 .سم٤مٕصؾ ُمدومققم٤مً  فيمقٟم سمٕمد قمٜمف اًمٞمد رومع ذم ليٙمٗم ٓ اعم٤مٟمع اطمتامل نّ ٕ

 سمٜم٤مء ،٘مّلً قم سم٤مًمقضمقب احلٙمؿ ذم يًتِمٙمؾ ومرسّمام ،اًمث٤مًم٨م هق يم٤من إنو

 قمدُمف ومٛمع ،اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ قه اًمنمط يمقن اطمتامل ًم٘مٞم٤مم ماعمت٘مدّ  اعمٌٜمك قمغم

 اًمقىمقع سمحرُم٦م احلٙمؿ ذم اًم٥ًٌم ومام ،ومٕمّل فئسم٤مٟمتٗم٤م اعمنموط ليٜمتٗم اعم٘م٤مم ذم

 اًمنمط شمٕمٛمٞمؿ ي٘متض أصؾ هٜم٤م وًمٞمس ؟اًمٕم٘مؾ ٥مًسمح طمٞمٜمئذٍ  اجلٛمٞمع ذم

 ذم ويرضمع اًمتٗمّمٞمكم سم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمط اظمتّم٤مص إصؾ سمؾ ،آمج٤مزم ًمٚمٕمٚمؿ

 قمٜمف. اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ إمم اًمزائد

 ذم ومٞم٘متٍم ،اًمدًمٞمؾ ـمّلقإ طمٞمٜمئذٍ  اعمرضمع سم٠منّ  قمٜمف اًمذّب  ويٛمٙمـ

 ـمّلقإ ٓ ُم٤م ذم يٜمٗمع ٓ فًمٙمٜمّ  ،و٤مه٤مه٤م وُم٤م اًمٌدوي٦م اًمِمٌٝم٤مت إمم قمٜمف اخلروج

ّٓ  ،ٞم٤مً ًمٌّ  أو اجلٝم٦م هذه ُمـ ُمٝمٛمّلً  يم٤من سم٠من ًمدًمٞمٚمف  اًم٘مٓمع اعمًتدّل  لقميدّ  نأ إ

 مجٞمع ُمـ اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ ُمع اعمٗمروض مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ُمقرد ُمٜم٤مط ٤مدسم٤محّت 

 ،سم٤مٕصؾ قمٜمف اعم٤مٟمع رومع جفيتّ  طمّتك وم٘مط اعم٘متض طمٞم٨م ُمـ أو ،اجلٝم٤مت

 ُمقرد ذم قدُمقضم اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ طملم لاًمٜمٝم طمًـ اىمت٣م ُم٤م ّؾ يم أنّ  لقمومٞمدّ 
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 ذم اخل٤مّص  لاًمٜمٝم دشمقًمّ  ذم ري٥م ومّل ،اًمراسمع هق يم٤من نإو :أيْم٤مً  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ

 حلٙمؿ طم٤مًمف قمغم اًمٕم٘مؾ لسم٘م ًمق فواٟمّ  قم٘مّل اًمٕم٘مؾ ٥مًسمح مج٤ممماإل اًمٕمٚمؿ ُمقرد

 :وم٤مومٝمؿ ،خيٗمك ٓ يمام اخل٤مُمس اًمقضمف ُمٜمف وأفمٝمر ،هٜم٤م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م سمحرُم٦م

 ُم٤م ذم ًمٞمٜمٗمٕمؽ سم٤ٌمًمؽ هٜم٤م اًمقاىمٕمل احلٙمؿ طم٤مل يمٞمٗمٞم٦م ذم اًمتٗمّمٞمؾ هذا وًمٞمٙمـ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ سمٕمد

 ذم ذيمر قماّم  اعمٜمع وطم٤مصٚمف ذيمره اعمت٘مّدم اعمحّ٘مؼ ًمف ضشمٕمرّ  ُم٤م :اًمث٤مًم٨م

 اًمٕمٜمقان قمـ ًمٚمٛمٜمع إُمريـ ارشمٙم٤مب ذم ذناإل ةُمٜم٤موم٤م ُمـ آطمتج٤مج ذيؾ

 حلٙمؿا ارشمٗم٤مع يقضم٥م ٓ اًمقاىمٕمل ًمٚمحٙمؿ اًمٔم٤مهري احلٙمؿ 1خم٤مًمٗم٦م سم٠منّ  اعمرّدد

 ُمٜمدرضم٤مً  يمقٟمف ومرض إذا اإلمج٤مزم اًمٕمٚمؿ قمـ اخل٤مًمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ذم يمام ،اًمقاىمٕمل

 يٜم٤مذم ٓ فم٤مهراً  اعمِمٙمقك اًمٗمرد ٞم٦مطمٚمّ  نّ أ ومٙمام ،اًمقاىمع ذم احلٙمؿ قمٜمقان حت٧م

 ُمع ذًمؽ اًمتزام ذم وػمهٜم٤م ومّل ،هٜم٤مك ُمٓمٚم٘م٤مً  واىمٕم٤مً  ماعمحرّ  اًمٕمٜمقان طمرُم٦م

 1اإلمج٤مزم. اًمٕمٚمؿ

 خم٤مًمٗمتف ُح دَ ٘مْ شمَ  ٓ ّي رِ اًمٔم٤مهِ  ؿَ ٙمْ احلُ  ٠منَّ سمِ  ذًمؽ قمـ أضم٤مب إّٟمف صمؿّ 

 ذًمؽ ضمقعرًم ،سم٤معمخ٤مًمٗم٦م اعمحٙمقم ضمٝمؾ ُمع احل٤ميمؿ ٟمٔمر ذم اًمقاىمٕمل ًمٚمحٙمؿ

 احلٙمؿ سمدًمٞم٦م ممإو اًمؼماءة ص٤مًمفأ ذم يمام اجل٤مهؾ حٙمقماعم ٦مُمٕمذوريّ  إمم
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 اًمٓمرق ذم اًمقضمٝملم قمغم إًمٞمف جمٕمقًٓ  ـمري٘م٤مً  يمقٟمف أو ،اًمقاىمع قمـ اًمٔم٤مهري

 اجل٤مهؾ ُمـ ومٞم٘مٌح ،سم٤معمخ٤مًمٗم٦م اعمحٙمقم قمٚمؿ ُمع وأُّم٤م ،جٕمقًم٦ماعم ٦ماًمٔم٤مهريّ 

 ُمتث٤ملآ وضمقب ي٘متض سم٤مًمتحريؿ اًمٕمٚمؿ ٕنّ  :احلٙمٛملم ]يمّل[ ضمٕمؾ

 اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ يٜم٤مذم ومٕمٚمف ذم اًمِم٤مرع ذن٢موم ،ماعمحرّ  ذًمؽ قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ

 ـم٤مقم٦م.اإل ًمقضمقب

 ُمـ يٙمقن إّٟمام اعمذيمقرة اعمٜم٤موم٤مة نّ إ :فّمٚمخّ ُم سمام ٟمٗمًف قمغم اقمؽمض صمؿّ 

 قمٚمؿ إذا ي٘مٌح إّٟمام وهق ،واعمخ٤مًمٗم٦م اعمٕمّمٞم٦م ذم نإذ اًمٗمٕمؾ ذم ذناإل نّ أ ضمٝم٦م

 إذا ؽذًميم ًمٞمس اعمِمتٌٝملم ذم ذنواإل ،آرشمٙم٤مب طملم ُمٕمّمٞم٦م سمٙمقٟمف اعمٙمّٚمػ

ّٓ  اعمٕمّمٞم٦م ذم سم٤مًمقىمقع اًمٕمٚمؿ طمّمقل ًمٕمدم ،اًمتدري٩م قمغم يم٤من  وًمٞمس سمٕمده إ

ّٓ  ذًمؽ حي٘مٌّ  ُم٤م اًمٕم٘مؾ ذم  ارشمٙم٤مب ذم ذنيم٤مإل ديدةٍ قمَ  دَ رِ اُمقَ  ذم ذناإل حًم٘مٌّ  وإ

 ذنويم٤مإل احلرام سم٤مرشمٙم٤مب اًمٕمٚمؿ إمم ي١مّدي سمحٞم٨م اعمحّمقرة همػم اًمِمٌٝم٤مت

 ُمٕمّمٞم٦م يمقٟمف قمغم اًمٗمٕمؾ سمٕمد اًمٕمٌد ّلعاـمّ  اعمقمم يٕمٚمؿ اًمتل اًمٌدوي٦م اًمِمٌٝم٦م ذم

 1اعمجتٝمديـ. ومتقى أو اخلؼميـ سملم ؾمتٛمراريآ ويم٤مًمتخٞمػم

 طمٙمؿ أيْم٤مً  يٜم٤مذم اعمِمتٌٝملم طمدأ ذم اًمِم٤مرع ذنإ سم٠منّ  قمٜمف أضم٤مب صمؿّ 

 ُي٤مبإِل  ،اعمِمتٌف سم٤معمّمداق اعمتٕمّٚمؼ اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ اُمتث٤مل سمقضمقب اًمٕم٘مؾ
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 1اعمِمتٌٝملم. يمّل قمـ ضمتٜم٤مبآ طمٞمٜمئذ اًمٕم٘مؾ

 قمـ سمدٓ ظمرأ ضمٕمؾ ُمع أطمدمه٤م ارشمٙم٤مب ذم اًمِم٤مرع نأذ ًمق ٟمٕمؿ

ّٓ  ـًحي ٓ اًمِم٤مرع ذن٢موم ،ضم٤مز قمٜمف سم٤مٓضمتٜم٤مب آضمتزاء ذم اًمقاىمع  سمٕمد إ

 ماعمحرّ  ومٞمٙمقن ،اًمقاىمٕمل احلرام قمـ فم٤مهري٤م سمدٓ ظمرأ قمـ سم٤مٓضمتٜم٤مب إُمر

 اعمٓمٚمقب ويث٧ٌم ًمٔم٤مهريا اعمحّٚمؾ ويمذا اًمتخٞمػم قمغم طمدمه٤مأ هق اًمٔم٤مهري

 اٟمتٝمك. 1.اعمِمتٌٝملم ]يمّل[ سمٗمٕمؾ اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م طمرُم٦م وهق

 شم٤مُم٦م قمّٚم٦م آمج٤مزم اًمٕمٚمؿ نّ أ دقمقى اًمٙمّلم هذا طم٤مصؾ ل:وأىمق

 ،اًمتٗمّمٞمكم يم٤مًمٕمٚمؿ مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ واُمتث٤مل ـم٤مقم٦ماإل بًمقضمق

 زُيق إّٟمف هٜم٤م إُمر وهم٤مي٦م ،اًمقاىمع إلطمراز اعمحتٛمٚملم سمٙمّل شمٞم٤مناإل ُمـ ومّلسمدّ 

 ن٠مسم ُمتث٤ملآ ُم٘م٤مم ذم سمٕمٞمٜمف ٓ وأ ،سمٕمٞمٜمف اعمحتٛمٚملم يٕملّم  نأ احلٙمٛم٦م ذم ًمٚمِم٤مرع

 ظمرأ اًمٓمرف ومٞمٙمقن ،فقمٜم ٤مً ذقمٞمّ  سمدًٓ  ًمٚمقاىمع تفخم٤مًمٗم دير٘مشم قمغم يٙمقن

 ومٞمف ذنإلًم حمّؾ  ٓ وم٢مّٟمف ،اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ سمخّلف وهذا :فم٤مهراً  ومٞمف ُم٠مذوٟم٤مً 

 أو احل٘مٞم٘مٞم٦م ـم٤مقم٦ماإل ًمقضمقب وؾم٥ٌم ًمٚمتٙمٚمٞمػ زُمٜمجّ  ُمٓمٚم٘م٤مً  وم٤مًمٕمٚمؿ ،٤مً أؾمر

 .اجلٕمٚمٞم٦م
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 يضمدّ  سمخّلومف ّسح ِمّـو ،سحي٤مً  ُمقاوم٘م٤مً  ومٞمٝم٤م أقمٚمؿ ٓ اًمدقمقى وهذه

 ارشمٙم٤مِبام ذم عُ ٤مرِ اًمِّم  نَ ذِ أَ  ًمق سم٠مّٟمف اقمؽمف طمٞم٨م اعم٠ًمًم٦م هذه ذم صمراه ـم٤مب اًمٕمّّلُم٦م

 1صمٌقشمف. ُمـ ُمٜمع فًمٙمٜمّ  ،اًمٕم٘مؾ ؿُ ٙمْ طُم  عَ ٗمَ شمَ ارْ  ،ٕم٤مً ُمَ 

 اًم٤ًمئَؾ  وم٢منّ  ،ال١ماًمً قمغم اٟمٓم٤ٌمىمف يِمٙمؾ سمٔم٤مهره اجلقاب هذا نّ إ صمؿّ 

 ذم سم٤مًمدًمٞمؾ يثٌتف مل وهق ،اًمٗمٕمؾ طملم اًمٕمٚمؿ قمدم قمٜمد اجلقاز قمدم ُمـ ُمٜمع

 قمك.اعمدّ  سمتٙمرار رء ٌفؿمأ ٝمقومَ  ،اجلقاب

 ،قمٚمٞمف ؼمهـي طمّتك سمره٤مٟمٞم٤مً  ًمٞمس اعم٘م٤مم ُمثؾ ذم اًمٕم٘مؾ ؿَ ٙمْ طُم  نّ أ ويدومٕمف

ّٓ  ومٞمف يٕم٘مؾ ٓ قم٘مكم وضمداين طمٙمؿ هق وإّٟمام  ُمٜمع ٤معم واًم٤ًمئؾ ،اًمقضمدان قمغم إ

 طمّمقل ُمع سمف سم٠مس ٓ ّٟمفا كوادقمّ  اًمٗمٕمؾ طملم اًمٕمٚمؿ قمدم ٕضمؾ اًم٘مٌح ُمـ

 اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  هق وإّٟمام ذيمر ِم٤ّم ؿمٞمئ٤مً  ًمٞمس ٟمعاعم٤م سم٠منّ ُف ٕمَ ومَ دَ  سمٕمده اًمٕمٚمؿ

 وم٤مومٝمؿ. ،ٜم٤مهٞمّ سمُم٤م قمغم مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ واعمٗمروض

 اًمتٙمٚمٞمٗملم ٟمٗمس سملم اعمٜم٤موم٤مة دقمقى اعمت٘مّدم آطمتج٤مج فم٤مهر ٟمٕمؿ

 سملم اعمٜم٤موم٤مة سمدقمقى إّول قمؽماضآ قمـ اجلقاب يّمّح  ومّل ،لماًمنمقمٞمّ 

ّٓ  ،اًمٕم٘مكم واحلٙمؿ اًمنمقمل ذناإل  ظمروج سمٕمد سمٞمٜمٝمام ةاعمٜم٤موم٤م سم٠منّ  يدومع نأ إ

 سملم اعمٜم٤موم٤مة نّ أ أو ،اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ سمْمٛمٞمٛم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م إمم اًمِم٠مٟمٞم٦م ُمـ اًمقاىمع

 سم٤مًمذات. ٓ اًمٚمقازم سم٤مقمت٤ٌمر اًمتٙمٚمٞمٗملم

 نّ أ قمروم٧م ىمد إّٟمؽ وشمٗمّمٞمٚمف اعمٓمٚم٥م أصؾ ومتح٘مٞمؼ ،طم٤مل يمّؾ  وقمغم
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 رقاعمذيم اعمحّ٘مؼ وفم٤مهر اعمت٘مّدُم٦م اخلٛم٦ًم اًمقضمقه حيتٛمؾ اًمقاىمٕمل احلٙمؿ

 اًمقضمقه أومم وهق ُمٜمٝمام إظمػم سم٤مًمقضمف ىمٚمٜم٤م وم٢من ،إظمػميـ طمدأ اظمتٞم٤مر

ّٓ  ذقمٞم٦م أو قم٘مٚمٞم٦م اًمٔم٤مهري٦م إطمٙم٤مم يٙمقن ومّل ،اعمت٘مّدُم٦م سم٤مًمدقمقى  ي٦مقمذر إ

 ذنوم٤مإل ،ًمٚمقاىمع خم٤مًمٗمتٝم٤م قمٜمد اًمٗمٕمؾ ـُم اًمٕم٘م٤مب اؾمتح٘م٤مق رومع سمٛمٕمٜمك سوم٦م

 مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم ٞمػاًمتٙمٚم زشمٜمجّ  رومع قمـ قم٤ٌمرة يٙمقن اعمِمتٌٝملم ارشمٙم٤مب ذم

 وم٢مّٟمف ،اًمٕم٘م٤مب ُمـ احلتٛمل اًمٕمٗمق سمٛمٕمٜمك ٓ ،ذًمؽ ذم ُمٕمذوراً  اًمٕمٌد وضمٕمؾ

 وُمـ :قمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب اؾمتح٘م٤مق سمٛمٕمٜمك احلرُم٦م ُمـ سمّمدده ٟمحـ قماّم  ظم٤مرج

 اًمٕم٘مؾ سملم اًمتٜم٤مذم يتحّ٘مؼ وإّٟمام اًمقاىمٕمل اًمتٙمٚمٞمػ ٟمٗمس يٜم٤مذم ٓ ذًمؽ إنّ  اًمٌلّم 

 اًمِم٤مرع ذنإو اعمخ٤مًمٗم٦م قمغم ٘م٤مباًمٕم واؾمتح٘م٤مق ـم٤مقم٦ماإل سمقضمقب احل٤ميمؿ

 .اًمقاىمع خم٤مًمٗم٦م ذم ُمٕمذوراً  اعمٙمّٚمػ سمجٕمؾ

 وطمرُم٦م ـم٤مقم٦ماإل سمقضمقب اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ نّ إ :ي٘م٤مل نأ جفومٞمتّ  وطمٞمٜمئذ

 ٘م٤مُمٕمٚمّ  ذًمؽ يٙمقن نأ دون ُمـ ومٕمّلً  مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ اعم٘م٤مم ذم ُمتحّ٘مؼ اعمٕمّمٞم٦م

 مجٞمع ذم نِ ٤ميّ شمٜمجٞمز لماًمٕم٘مٚمٞمّ  احلٙمٛملم وم٢منّ  ،اًمٗمٕمؾ ذم اًمِم٤مرع ذنإ قمدم قمغم

 قمغم اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ ُمقرد ذم حل٤ملا هق يمام ،اعمقوققملم قمٜمقان صدق دُمقار

 اعمذيمقر. اًمقضمف قمغم سمف اًمٕمٛمؾ قمـ اًمٜمٝمل شمٕمّٚمؼ اُمتٜم٤مع ُمـ حمّٚمف ذم طمّ٘مؼ ُم٤م

 ذم اًمِم٤مرع ذن٠مي مل إذا هق إّٟمام اعم٘م٤مم ذم اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ نّ إ :ي٘م٤مل وىمد

 اًمٕمٚمؿ ذم سمف ٘مؾٟم مل نإو ٩ماًمتدري قمغم يمقٟمف سمنمط أو ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ارشمٙم٤مِبام

 .اًمتٗمّمٞمكم

 ٟمجد ٓ ،اًمتٗم٤مصٞمؾ قمـ ٟمٗمقؾمٜم٤م ٞمٜم٤موظمٚمّ  وضمداٟمٜم٤م راضمٕمٜم٤م إذا ٤مٟمّ ِٕ  :أّوًٓ 
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 اعمِمتٌٝملم ُمـ دٍ واطمِ  ؾِّ يمُ  ٙم٤مِب شمِ ارْ  ـِ ُمِ  اًمِم٤مرع صيرظّم  نأ ذم ٌح٤مً ىم قًمٜم٤م٘مقم ذم

 ُمع اًمٗمٕمؾ طملم سم٤معمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٚمؿ ُمدار دائراً  اًمٔم٤مهري حلٙمؿا وضمٕمؾ شمدرُي٤مً 

 اهلل ؿم٤مء نإ شمٞم٦مأ إظم٤ٌمر ُمـ كاعمؽمائ هق يمام ،طم٤مًمف قمغم اًمقاىمٕمل ٚمؿاًمٕم سم٘م٤مء

 يمّلُمف. فم٤مهر ذم ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض قمٚمٞمف اقمتٛمد يمام، شمٕم٤ممم

 ذم هق إّٟمام وقمٛمد ىمّمد قمـ اعمٙمّٚمػ قمـ اًمّم٤مدر اًمٗمٕمؾ نّ إ :وصم٤مٟمٞم٤م

 واطمد يمّؾ  نّ ا ري٥م وٓ ،اعمٕمٚمقُم٦م سمٕمٜم٤مويٜمٝم٤م قمٜمده ٜم٦ماعمتٕمٞمّ  إومراد ظمّمقص

 اًمِم٤مرع ذن٢موم ،اًمٗمٕمؾ لمطم حلرُم٦ما ُمِمٙمقك اعم٘م٤مم ذم اعمٗمروولم اًمٗمٕمٚملم ُمـ

 ًمزُمف نإو واعمخ٤مًمٗم٦م اعمٕمّمٞم٦م ذم ذٟم٤مً إ ًمٞمس اًمقضمف هذا قمغم ُمٜمٝمام واطمد يمّؾ  ذم

 ُم٘م٤مم ذم ُمٕم٤مً  ذٟملماإل سمٙمّل اعمٙمّٚمػ أظمذ إذا مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ ًمٖم٤مءإ

 ُمٕمف اًمؽمظمٞمص ٢منّ وم ،اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ وسملم سمٞمٜمف اًمٗم٤مرق يتحّ٘مؼ وِبذا :اًمٕمٛمؾ

 يمام قم٘مّلً  ضم٤مئز همػم وهق ومٕمّلً  ومٞمف وقمٛمد إًمٞمٝم٤م ىمّمد قمـ اعمٕمّمٞم٦م ذم شمرظمٞمص

 اًمتٙمٚمٞمػ ـم٤مقم٦مإ سمقضمقب اًمٕم٘مؾ اؾمت٘مّلل هٜم٤م ًّٚمؿٟم ومّل ،اعمًتدّل  ذيمره

 ٦مُمٕمذوريّ  ضمقاز وقمدم ُمٜمٝمام يمّؾ  ارشمٙم٤مب ذم ُمرأ ذنإ وىمٌح شمٜمجٞمزاً  مج٤ملسم٤مإل

 ؾمُح  سمف اًمِم٤مرع حّس  ًمق سمحٞم٨م اًمتٗمّمٞمكم ضمٝمٚمف ٕضمؾ اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اعمٙمّٚمػ

 ُمٜمف. ذًمؽ همػم رادةإ قمغم

 طمٞم٨م ُمـ ضمقازه ومرض نإو ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم ذناإل نّ ٠مسم ذًمؽ ِمٙمؾيو

 زيد ءٟم٤مإ وم٤منّ  ،مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم ارشمٙم٤مب ذم ذناإل ُمٜمٝمام يتقًّمد فًمٙمٜمّ  ،ٟمٗمًف

 ذم ذنإ ُمٜمٝمام يمّؾ  ارشمٙم٤مب ذم ذنوم٤مإل ،ٟم٤مئلمإ سملم شمرّدد إذا ُمثّلً  ٟمج٤مؾمتف اعمٕمٚمقم

 يٕمٚمؿ مل نإو قمٜمٝمام ظمروضمف سمٕمدم ًمٚم٘مٓمع طمرُمتف اعمٕمٚمقم زيد ءٟم٤مإ ارشمٙم٤مب
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 سم٤مًمٕمٜمقان اعمتٕمّٚمؼ لاًمٜمٝم ذًمؽ ومٞمٜم٤مذم وطمٞمٜمئذ ،قمٚمٞمف اًمقارد ذناإل ظمّمقص

 اظمتّص  اإذ ُم٤م قمٜمف ويٙمِمػ ـم٤مقمتفإ سمٚمزوم اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ سمْمٛمٞمٛم٦م اعمجٝمقل

 سمٞمٜمٝمام ّدداعمر آٟم٤مء قمـ اضمتٜم٥م :ىم٤مل ًمق يمام ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سمٛمقرد اخلٓم٤مسم٤مت

 .شمٜم٤مومٞمٝمام ذم يِمّؽ  يٙم٤مد ٓ وم٢مّٟمف ،ُمٕم٤مً  ذِبام ذم اًمرظمّم٦م وًمؽ

 فشمٍّم  قمدم ُمع قمٜمف اعمٜمع جلقاز أيْم٤مً  إّول ذم ؿمٙم٤ملاإل ٔمٝمري وُمٜمف

 رسّمام ُم٤م ٟمٔمػم ومٝمق ،حل٤مًم٦م هذه ذم اعمٓمٚم٥م وسم٘م٤مء اًمقضمقه ُمـ سمقضمف اًمقاىمع ذم

 ُمٓمٚم٘م٤مً  قمٛمٚمف قمـ اًمِم٤مرع لهن ضمقاز ذم اًمقضمدان ُمـ ٤معاًم٘مٓمّ  ىمٓمع ذم كقميدّ 

 اًمٓمري٘مل. سم٤مًم٘مٓمع اًمٕمٛمؾ قمـ اًمِم٤مرع لهن اؾمتح٤مًم٦م ُمـ حمّٚمف ذم ُم٤مطمّ٘مؼ ُمع

ّٓ  ذاشم٤مً  واًمتٗمّمٞمكم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سملم ومرق ومّل ،وسم٤مجلٛمٚم٦م  سم٤مقمت٤ٌمر إ

 قمٚمامً  كومٞمًٛمّ  ،إًمٞمف ؿم٤مرةاإل يٛمٙمـ سمحٞم٨م ٜم٤مً ُمٕمٞمّ  ؿمٞمئ٤مً  شم٤مرة ومٞمٙمقن ،٘مفُمتٕمٚمّ 

 ٤ملجٕماٟم ذم ومرق وٓ :ؿم٤مرةاإل إًمٞمف يّمّح  ومّل ،ُمٕملّم  همػم أُمراً  وشم٤مرة ،شمٗمّمٞمٚمٞم٤مً 

 وًمق ـ اًمٕمٚمؿ ـمرح ُمٜمف ئمٝمر ُم٤م ومٙمّؾ  ،اًم٘مًٛملم سملم سمف اًمتٙمٚمٞمػ زوشمٜمجّ  اًم٘مٓمع

 زمتٞمّ  قمدم نّ أ ومدقمقى ،فم٤مهره ظمّلف قمغم محٚمف ُمـ ٓسمدّ  ـ آٟمْمامم سمٕمد

 ِمٜمققم٦م ،سمٜمٗمًف ؾجٕمٜماعم اًم٘مٓمع ٤مءٖمًمإ جلقاز ؾم٤ٌٌمً  اخل٤مرج ذم همػمه ُمـ اعمٕمٚمقم

 .اًمٕم٘مؾ قمٜمد ومٞمف ًمف ٦مُمدظمٚمٞم فمٝمقر ًمٕمدم

 ّٓ ّٓ  يٙمـ مل وقمدُمف اًم٘مٓمع اقمت٤ٌمر نّ إ :ي٘م٤مل نأ إ  اًمٕمٛمؾ شمٓمٌٞمؼ سم٤مقمت٤ٌمر إ

 قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ شمٕمّٚمؼ يّمّح  سمحٞم٨م يم٤من إذا يٙمقن إّٟمام ومٝمق ،طمًٌف قمغم اًمٔم٤مهر ذم

 ذم ًمٗمٕمٚمف ٘م٤مُمتٕمٚمّ  يمقٟمف قمـ ُم٤مٟمع اًم٘م٤مـمع ٟمٔمر ذم زهمتٞمّ  وقمدم اًم٘م٤مـمع ٟمٔمر ذم

 سمٛمقوقع ؼُمتٕمٚمّ  واىمٕمل أُمر قمـ قم٤ٌمرة ٘مٓمعاًم اقمت٤ٌمر وًمٞمس شمٗمّمٞمّلً  ٟمٔمره
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 إذا واقمت٤ٌمره طمًٌف قمغم اًمٕمٛمؾ ًمزوم ٕمٜمكٛموم ،٦ماًمنمقمٞمّ  يم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ واىمٕمل

 ،اًمٌدل سمجٕمؾ ومٞمف فٍّم يت ومل إًمٞمف ـمريؼ سمجٕمؾ اًمِم٤مرع ٜمفيٕمٞمّ  ومل مج٤مًمٞم٤مإ يم٤من

 ،اعمٗمروض اًمتٙمٚمٞمػ دراكإ ٕضمؾ شمريم٤مً  أو ومٕمّلً  اعمحتٛمٚملم سمٙمّل شمٞم٤مناإل هق

 نإو اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ ٓقمت٤ٌمر طم٘مٞم٘م٦م ريُمٖم٤م تفٞمّ وطمجّ  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ وم٤مقمت٤ٌمر

 رومع ضمقاز قمدم ذم سم٤مًمث٤مين إّول ُم٘م٤مي٦ًم حُّ ِّم يَ  ومّل ،اًمٕم٘مؾ قمٜمد ٤ممُه ١مُ َِم ٜمْ ُمَ  احّتد

 جمرى ضم٤مريلم قم٘مٚمٞملم طمٙمٛملم إمم يٜمحّؾ  طمٞمٜمئذٍ  وم٢مّٟمف ،اًمنمقمل ذنسم٤مإل صمرهأ

 ذناإل نّ أ ئمٝمر ٜمفوُم .قمٚمٞمف اًمنمقمل اًمدًمٞمؾ ورود ذم اًمٕم٘مٚمٞم٦م إصقل رئؾم٤م

 وم٢منّ  ،سمٕمٜمقاٟمف اعمرّدد اًمٕمٜمقان ارشمٙم٤مب ذم ذٟم٤مً إ ًمٞمس فم٤مهراً  ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم

 زاً ُمتٛمٞمّ  يم٤من سمام ؼشمتٕمٚمّ  اعم٘م٤مم ُمثؾ ذم يم٤مًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٔم٤مهري٦م إطمٙم٤مم

 .اًمٗمٕمكم واقمت٘م٤مده هٟمٔمر سمح٥ًم اعمٙمّٚمػ طمًٌٝم٤م قمغم يٕمٛمؾ سمحٞم٨م

 سم٤مطمتامل دومٕمٝم٤م يٛمٙمـ ـ ؾمٌؼ يمام ـ إُمريـ سملم اًمتٜم٤مذم وضمدان ودقمقى

ّٓ  واًمتٜمجٞمزي٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ذم اخل٤مّص  خلٓم٤مبا فمٝمقر  ،اعمٗمروض احلٙمؿ كٖمًم وإ

 ذم ذًمؽ ُمّلطمٔم٦م ًمف يِمٝمد يمام ،اًمٙمكّم  سم٤معمقوقع اعمتٕمّٚمؼ اًمٕم٤ممّ  احلٙمؿ سمخّلف

 قمـ لاًمٜمٝم سملم اًمتٜم٤مذم لقميدّ  رسّمام وم٢مّٟمف ،سم٤محل٤مل ُمرأ قمٚمؿ قمٜمد اًمٌدوي٦م اًمِمٌٝم٦م

 ذم واًمؽمظمٞمص مخرّيتف ذم ٤مً ؿم٤ميمّ  اعم٠مُمقر سمٙمقن ُمرأ ؿيٕمٚم اًمذي ّص ٤ماخل اخلٛمر

 .داً ضمٞمّ  ومت٠مُّمؾ ،اًمِمٌٝم٦م شمٚمؽ ارشمٙم٤مب

 هضمقو ُمـ اًمراسمع اًمقضمف قمغم سمٜمٞمٜم٤م ًمق ُم٤م ذم اًمٙمّلم ئمٝمر فيمٚمّ  ذيمرٟم٤م وِم٤ّم

 ئمٝمر عمت٘مّدُم٦ما صم٦ماًمثّل اًمقضمقه ُمـ همػمه ذم احل٤مل ويمذا اًمقاىمٕمل احلٙمؿ

 اًمتٗمّمٞمكم اجلٝمؾ يمقن وهق اًمث٤مين اًمقضمف ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ ُم٤م سمْمٛمٞمٛم٦م ومٞمف سم٤مًمت٠مُّمؾ
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 اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمِم٤مرع سمؽمظمٞمص سم٠مسٓ أّٟمف وم٤مًمٔم٤مهر ،قم٘مٚمٞم٤مً  قمذراً 

 اعمقضم٦ٌم اعمّمٚمح٦م طمٞم٨م ُمـ اًمِمٌٝم٦م حمتٛمّلت ُمـ واطمد يمّؾ  ذم ذنسم٤مإل

 طمٞم٨م وُمـ قمٚمٞمف ٞمٜم٤مٜمسم ًمق عمنموطا واًمتٙمٚمٞمػ اًمٜمٗمًٞم٦م واعمحٌقسمٞم٦م ًمٚمتٙمٚمٞمػ

 اًمقضمٝملم أطمد قمغم اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ سمْمٛمٞمٛم٦م اًمتٙمٚمٞمٗملم سملم اًمتٜم٤مذم وىمقع

 ُملم.اعمت٘مدّ 

 اعمت٘مّدُم٦م اًمقضمقه سملم سمّمدده ٟمحـ ُم٤م ذم ومرق ٓ إّٟمف :٘مقلشم نأ وًمؽ

 وسم٤مًمدًمٞمؾ سم٤مًمٗمرض اعم٘م٤مم ذم اًمقاىمٕمل احلٙمؿ صمٌقت ذم ؿمٙم٤ملإ ٓ وم٢مّٟمف ،سم٠مهه٤م

 اًمٕمٚمؿ سمف شمٕمّٚمؼ ًمق سمحٞم٨م يٙمقن نأو ٓسمدّ  اًمقاىمٕمل اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ وإّٟمف اعمت٘مّدم

 قمـ ءاًمٜم٤مر اًمتٜمجٞمز نّ أ ذم هق إّٟمام هٜم٤م وم٤مًمٙمّلم ،قم٘مّل اًمتٙمٚمٞمػ سمف زًمتٜمجّ 

 ،ٓ أو احلٙمٞمؿ ُمرأ ُمـ عمخ٤مًمٗم٦ما قمغم اًمؽمظمٞمص اؾمتح٤مًم٦م ذم اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ

 اعمت٘مّدم. اًمتٗمّمٞمؾ قمغم

ِٓ  وضمقه ُمـ اًمراسمع  أيْم٤مً  اعمت٘مّدم اعمحّ٘مؼ ًمف ضشمٕمرّ  ُم٤م ض:قمؽماا

 قمغم اًمتخٞمػم ؾمٌٞمؾ قمغم ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم اًمؽمظمٞمص سمجقاز شمٕمؽمف إّٟمؽ :وطم٤مصٚمف

[ ارشمٙم٤مِبام يٛمٙمـ ٓ ِم٤ّم اعمِمتٌٝملم يمقن ومروٜم٤م وم٢مذا ،شم٘مّدم ُم٤م ّٓ  ومٗمل ،شمدرُي٤مً  ]إ

 اًمتخٞمػم ُمـ وم٤معم٘مّمقد ،ىمٝمراً  ظمرأ قمـ آضمتٜم٤مب يتحّ٘مؼ طمدمه٤مأ ومٕمؾ زُم٤من

 ٓ إذ ،ُمٕم٤مً  ومٞمٝمام ذناإل ُمع طم٤مصؾ ـ خل٤مرجا ذم طمدمه٤مأ شمرك وىمقع وهق ـ

 1اُمتث٤مل. ٟمّٞم٦م أو ىمّمد ُمـ ذًمؽ ُمـ زيدأ راماحل شمرك ذم يٕمتؼم
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 إُمر يٜم٤مذم أيْم٤مً  اًمّمقرة هذه ذم ومٕمٚمٝمام ذم نَ ذْ اإل نّ ٠مسم قمٜمف وأضم٤مب

ِٓ سمِ   دًمٞمؾ وضمقد ُمع ّٟمفأ ُمـ شم٘مّدم عم٤م ،ماعمحرّ  اًمقاىمٕمل اًمٕمٜمقان قمـ ضمتٜم٤مب٤م

 طمدمه٤مأ ذم ذناإل حُّ ِّم يَ  ٓ اعمِمتٌٝملم ذم وضمقده اعمٕمٚمقم اًمٕمٜمقان ذًمؽ طمرُم٦م

 ّٓ  ومٕمٚمف ُمـ اعمٜمع وُمٕمٜم٤مه ،اًمقاىمٕمل ماعمحرّ  قمـ سمدًٓ  ظمرأ قمـ اعمٜمع دسمٕم إ

 اًمقاىمٕمل احلرام قمـ ًٓ دَ سمَ  ًمِم٤مرعا ُيٕمٚمف نأ يٛمٙمـ اًمذي هق هذا نّ ٕ :سمٕمده

 يّمٚمح ٓ ظمرأ ومٕمؾ زُم٤من ذم شمريمف وم٤منّ  ،قمٜمف سم٤مٓضمتٜم٤مب ُمرهأ يٜم٤مذم ٓ طمّتك

 إُمريـ ُمـ واطمد قمـ اًمّمقرة هذه ذم ُمٜمع وم٢من ،طمٞمٜمئذٍ  سمدًٓ  ٙمقني نأ

ّٓ  ،إّول ارشمٙم٤مب سمٕمد اًمث٤مين ارشمٙم٤مب ُيز مل ،اًمقضمقد ذم ضملماعمتدرّ   كٖمًم وإ

 1اعمذيمقر. اعمٜمع

 ضمقاز ُمـ ؾمّٚمؿ ُم٤م هم٤مي٦م نّ إ وهق رَ ظَم آ فٍ ضْم قَ سمِ  اجلقاب شم٘مرير يٛمٙمـ :أىمقل

 ،آطمتامزم سم٤مُٓمتث٤مل ػٚمّ اعمٙم قمـ يمتٗم٤مءآ هق ،اعم٘م٤مم هذا ذم اًمِم٤مرع ذنإ

 اُمتث٤مًٓ  ذًمؽ ومٞمٙمقن ،ص٤مسم٦ماإل قمدم شم٘مدير قمغم اًمقاىمع قمـ سمدًٓ  ذًمؽ ومٞمٙمقن

ّٓ  ،اًمقاىمٕمل ًمٚمخٓم٤مب ضمٕمٚمٞم٤مً   اُمتث٤مل فومٞم ًمٞمس سمام آيمتٗم٤مء اًمٕم٘مؾ ُيّقز ومّل وإ

 ُمٕمف حيتٛمؾ سمحٞم٨م ظمرأ قمـ لاًمٜمٝم يٙمقن نأو ومّلسمدّ  ،شمٕمٞمٞمٜمل وٓ اطمتامزم

 لاًمدائٛم اًمتحريٛمل احلٙمؿ ذم يٙمقن إّٟمام وهق اًمقاىمٕمل اًمتٙمٚمٞمػ اُمتث٤مل حتّ٘مؼ

ّٓ  لاًمٜمٝم اُمتث٤مل حتّ٘مؼ ًمٕمدم ،٤مً دائٛمٞمّ  أيْم٤مً  اًمٌدل قمـ لاًمٜمٝم يم٤من إذا  سم٤مًمؽمك إ

ِٓ  ُيقز ومّل ،دائامً   سمٕمده. رُ ظَم أ ٙم٤مُب شمِ رْ ا
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 قمغم ػيتقىمّ  طمدمه٤مأ ذم ذناإل نّ ٠مسم :ٟمٗمًف قمغم اقمؽمض  فٟمّ إ صمؿّ 

 ٟمحـ ُم٤م ذم ذًمؽ اُمتٜم٤مع واعمٗمروض ،يؽميمٝمام ن٠مسم اًمقاىمٕم٦م شمٚمؽ ٟمٗمس ذم ظمرأ

 ارشمٙم٤مب سمٕمد ظمرأ قمـ اعمٜمع قمغم ػيتقىمّ  وٓ اعمٜمع إمم طم٤مضم٦م ػمهم ُمـ ومٞمف

 1ؾمتٛمراري.اإل اًمٔم٤مهري اًمتخٞمػم ذم يمام ،إّول

 ـمرح ،شمدرُي٤مً  وًمق إُمر أّول ُمـ ارشمٙم٤مِبام دمقيز نّ ٠مسم قمٜمف أضم٤مب صمؿّ 

 ،ِمٜمقع ذًمؽ ُمثؾ ذم آؾمتٛمراري واًمتخٞمػم ،اًمقاىمٕمل احلرام طمرُم٦م ًمدًمٞمؾ

 يٙمقن طمّتك سم٤مًمٗمٕمؾ يًٌؼ أو ،اعمٕملّم  سم٤مًمتٙمٚمٞمػ يًٌؼ مل إذا ُم٤م ُمٜمف ؿواعمًٚمّ 

 ذم اعمؽموك يٙمقن ن٠مسم اًمٕمٙمس دون اعمؽموك قمـ سمدًٓ  دومٕم٦م يمّؾ  ذم سمف اعم٠ميتّ 

 1طمرُمتف. شم٘مدير قمغم سمف اعم٠ميتّ  ُمـ سمدًٓ  ظمرسم٤مٔ شمٞم٤مناإل زُم٤من

 ،اًم٤ًمسمؼ اًمٙمّلم ىمّررٟم٤م ُم٤م قمغم ٟٓمدوم٤معا فم٤مهر ؿمٙم٤ملاإل وهذا :أىمقل

 ومّلسمدّ  سمّمدده ٟمحـ ٤معم ِم٤مصمّل ُمٜمف يم٤من ومام ،ٓؾمتٛمراريا تخٞمػمسم٤مًم ُم٘م٤ميًتف وأُّم٤م

 ُمٜمف. ُم٤مٟمع وٓ ذيمر ُم٤م قمغم اًمٌٜم٤مء سمٕمد سم٤مُمتٜم٤مقمف ًمتزامآ ُمـ

 إّٟمام إّٟمف ُمٜمف اعمراد ًمٕمّؾ  ،...شيًٌؼ مل إذا ُم٤م ُمٜمف ؿواعمًٚمّ »: وىمقًمف

 اًمتٙمٚمٞمػ يٙمقن أو ،شم٘مدير يمّؾ  قمغم إُمر أّول ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ زيتٜمجّ  مل إذا ُيقز

 :ظمرأ ومٕمؾ قمـ سمدٓ زُم٤من ذم اعمحتٛمٚملم طمدأ ومٕمؾ يٙمقن أن ٞمّمّح وم ،سم٤مًمٗمٕمؾ

 سم٤مًمؽمك ٞمػٚماًمتٙم سمخّلف ،ُم٤م زُم٤من ذم ُمٜمف دٍ ومر ُي٤مد٢مسم حيّمؾ إُمر اُمتث٤مل نّ ٕ
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 قمـ سمدًٓ  يٙمقن نأ يّمٚمح ٓ زُم٤من ذم لاًمٜمٝم حمتٛمكم طمدأ شمرك وم٤منّ  ،لواًمٜمٝم

 زُم٤مٟمفأ مجٞمع ذم ومرادهأ ٤مممت سمؽمك يتحّ٘مؼ لاًمٜمٝم اُمتث٤مل وم٤منّ  ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ظمرأ شمرك

 .ؾم٤مسم٘م٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م يمام

 نأ ُّم٤مإ اًمت٘مديريـ وقمغم ،دُ دَّ ٕمَ تَ شمَ  وىمد اًمقاىمٕم٦م دُ حِ تَّ شمَ  ىمد فٟمّ أ ذًمؽ وشمٗمّمٞمؾ

 يٙمقن نأ ُّم٤مإ اًمت٘م٤مدير وقمغم ،ٓ وأ ،طم٤مل يمّؾ  قمغم زاً ُمٜمجّ  اًمتٙمٚمٞمػ يٙمقن

 سمخّمقص أو ،وإومٕم٤مل اًمٗمٕمٚملم سملم اعمرّدد اًمٗمٕمؾ سمخّمقص اًمتٙمٚمٞمػ

 سملم اًمدوران ذم يمام ـ سمٞمٜمٝمام اعمرّدد طمدمه٤م٠مسم ٘م٤مً ُمتٕمٚمّ  يٙمقن أو ،يمذًمؽ كاًمؽم

 :اعم٠ًمًم٦م صقر مجٚم٦م ومٝمذه ـ حلرُم٦ماو اًمقضمقب

 ٟمحـ سمام ًمف رسمط ومّل ،إُمر أّول ُمـ زاً ُمٜمجّ  اًمتٙمٚمٞمػ يٙمـ مل وم٢من

 ِم٤ّم شمٗمّمٞمٚمف ئمٝمر وضمف قمغم ُمٓمٚم٘م٤م آؾمتٛمراري اًمتخٞمػم جمرى هق سمؾ ،سمّمدده

 نوإ ،٦ماًمتدرُيٞمّ  اًمِمٌٝم٤مت قمٜمقان قمٜمد اًمتٜمٌٞمٝم٤مت ذم شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ؾمٜمذيمره

 اؾمتٛمرار ُمـ ُم٤مٟمع ومّل عئاًمقىم٤م شمٕمّددت نَّ ٢مومَ  :إُمر أّول ُمـ اخلٓم٤مب شمٜمّجز

 مجٕم٦م يقم ذم اًمٔمٝمر ّمكّم ي ن٠ميم ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمتٕمّددة اًمقىم٤مئع إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتخٞمػم

 ُمـ أّي٤مم ؾمت٦م ةأاعمر لـموَ  يؽمك ن٠مويم ،ظمرىأ مجٕم٦م ذم اجلٛمٕم٦م ةصّل ويّمكّم 

 رةيُمٖم٤م ظمرىأ ؾمت٦م ويؽمك قمٚمٞمٝم٤م اًمدم اؾمتٛمرّ  إذا ٦ماًمقىمتٞمّ  اًمٕم٤مدة ًمٜم٤مد ؿمٝمر

 واىمٕم٦م يمّؾ  ذم شمٙمٚمٞمػ يمّؾ  ذم آيمتٗم٤مء وذًمؽ ،ظمرأ اًمِمٝمر ذم ًمألومم

 وىمقع سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م وؿّ  سمٕمد قمٚمؿ نإو ظمّمقصٝم٤م ذم آطمتامزم سم٤مُٓمتث٤مل

 .زٜمجّ اعم اًمتٙمٚمٞمػ ؾمٌؼ صقرة ذم شم٠مُّمؾ قمغم مج٤مًٓ إ اعمخ٤مًمٗم٦م

 سمٕمد اًمتخٞمػم اؾمتٛمرار ومٞمف ُيز مل ٤مً حتريٛمٞمّ  يم٤من وم٢من ،اًمقاىمٕم٦م تداحّت  نإو
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 هق آطمتامزم آُمتث٤مل سمف ؾّموحي ًمٚمٌدًمٞم٦م هٜم٤م يّمٚمح اموم٢مٟمّ  ،طمدمه٤مأ ومٕمؾ

 اعمت٘مّدم اًمٙمّلم ُمـ يًتٔمٝمر ومرسّمام ،٤مً وضمقسمٞمّ  يم٤من وإن ـ ؾمٌؼ يمام ـ اعمٓمٚمؼ اًمؽمك

ّٓ  ،اًمتخٞمػم اؾمتٛمرار هٜم٤م ُيقز إّٟمف  ٓؾمتٛمرار هٜم٤م ُمٕمٜمك ٓ إّٟمف اًمتح٘مٞمؼ نّ أ إ

 ومروٜم٤م وم٤مذا ،٤مُم زُم٤من ذم ،٤مُمّ  سمٗمٕمؾ حيّمؾ آطمتامزم آُمتث٤مل وم٢منّ  ،اًمتخٞمػم

 ُمٕمٜمك ومام ،ذقم٤مً  اًمتخٞمػم ُمقوقع ارشمٗمع ،سمف اًمتٙمٚمٞمػ ؾم٘مقط قمغم دًمٞمؾاًم ىمٞم٤مم

 ؟!سمح٤مًمف اًمتخٞمػم سم٘م٤مء

 ّٟمفأ ؽذًم ُمـ صٚمخّ توم ،واًمؽمك اًمٗمٕمؾ سملم اعمرّدد طم٤مل فمٝمر ذيمرٟم٤م وِم٤ّم

 ،اًمتح٘مٞمؼ قمٜمد طمدمه٤م٠مسم أو ،سم٤مًمؽمك أو ،سم٤مًمٗمٕمؾ اًمتٙمٚمٞمػ يمقن سملم ومرق ٓ

ـّ   ومت٠مُّمؾ ،اًمؽمك سمخّلف ُم٤م زُم٤من ذم ي٘مع ُم٤م هق اًمٗمٕمؾ ُمـ ًمٚمٌدًمٞم٦م اًمّم٤مًمح ًمٙم

 سمٞمٜمٝمام. سمٗم٤مرق شمٔمٗمر ًمٕمّٚمؽ

 ذم اًمؽمظمٞمص ٘معي مل ،آطمتج٤مج ذم ذيمر يمام إُمر يم٤من ًمق إّٟمف :اخل٤مُمس

 :يمثػمة ُمقاىمع ذم وىمع وىمد اًمنمقمٞم٤مت ذم مج٤مزماإل ٚمٕمٚمؿًم اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م

 اعمحّمقرة. همػم اًمِمٌٝم٦م :ُمٜمٝم٤م

 صمؿّ  ًمزيد إّٟمف ىمرّ أ ن٠مسم شمدرُي٤مً  جلامقم٦م 1سمٕملم ؿمخص ىمرّ أ ًمق ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

 احلٙمٛملم طمدأ انّ  ُمع ،ًمٕمٛمرو وسم٘مٞمٛمتف ًمزيد سم٤مًمٕملم حل٤ميمؿا حيٙمؿ فُ ٟمَّ ٢مومَ  ،ًمٕمٛمرو

 ،ِلام وىمٞمٛمتف اعم٤مل طمٙم٤مُمفأ يُير ِمّـ همػمه أو هق وي٠مظمذ اًمقاىمع ظمّلف قمغم

 ُمـ اعم٤مل ي٠مظمذ نأ ًمٚمث٤مًم٨م ُيقز ويمذا ـمؾًم٤ٌمسم٤م ًمٚمامل أظمذٌ  طمدمه٤مأ أظمذ نّ أ ُمع
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 اًمٖمػم ُم٤مل ذم شمٍّمف ظمذيـأ طمدأ نَّ ٠مَ سمِ  قمٚمٛمف ُمع قمٛمرو ُمـ وىمٞمٛمتف زيد يد

 ،سم٘مٞمٛمتلم تفذُمّ  سم٤مؿمتٖم٤مل حيٙمؿ فٟمَّ ٢مومَ  ،ومامزاد صم٦مًمثّل ًمٕملمسم٤م ىمرّ أ ًمق ويمذا ذٟمفإ سمٖمػم

: ىمقًمف ؿمٛمقل سملم قومرّ  نإو ًمٚمقاىمع سمٛمخ٤مًمٗمتف ًمٕمٚمٛمف خم٤مًمٗمتف ُمع زيدأ أو

 ،طمراُم٤مً  يمقٟمف يٕمرف مل ُم٤م طمّؾ  دًّم٦مأ وسملم ،1شضم٤مئز أٟمٗمًٝمؿ قمغم اًمٕم٘مّلء ىمرارإ»

 ًمٚمقاىمع طمدمه٤مأ خم٤مًمٗم٦م اعمٕمٚمقم ىمراريـًمإل إّول سمِمٛمقل يٚمتزم ّٟمفأ طمٞم٨م

 1اًمث٤مين. سمخّلف

 طمّمقل ُمع سمٞمٜمٝمام ٜمّمٞمػسم٤مًمت ومٞمف حيٙمؿ ُم٤م ذم قمٞمٜم٤مً  شمداقمٞم٤م ًمق ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

ّٓ  ًمٞم٧ًم ٤مهّن ٠مسم اًم٘مٓمع  احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ذًمؽ ومٞمٜم٤مذم 3طمدمه٤مٕ إ

 سمام أو ،وٟمحقه سمنماء ُمٜمٝمام ٙمفمتٚمّ  يقضم٥م ُم٤م سمٗمٕمؾ اًمث٤مًم٨م فوشمٍّم  ًمزامواإل

 ُمـ اًم٥ًٌم اظمتّص  إذا ذناإل وُمٓمٚمؼ يم٤مًمٕم٤مري٦م وم٘مط فاًمتٍّم  ضمقاز يقضم٥م

 اعمٜمٗمٕم٦م ؽمتٚمّ  يقضم٥م سمام أو ،فسم ًمف اعمحٙمقم اًمٜمّمػ سمخّمقص ُمٜمٝمام يمّؾ 

 رأؾم٤ًم. مج٤مزماإل ًمٚمٕمٚمؿ ـمرطم٤مً  مجٞمٕمٝم٤م ذم وم٤منّ  ،ةرضم٤ميم٤مإل

 درهؿ اًمقدقمٞملم طمدٕ يم٤من ًمق ّٟمفأ ُمـ اًمّمٚمح ذم أيْم٤مً  ذيمروه ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

ًّ  وم٤مّٟمف ،4اًمدراهؿ طمدأ ومتٚمػ ،درمه٤من ظمروًمم  اًم٤ٌمىمٞملم لممهاًمدر طمدأ ؿي٘م
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 ىمٓمٕم٤مً  ص٤مطمٌف همػم إمم لًمٚمام دومع اًمٜمّمٗملم طمدأ دومع نّ أ ُمع ،اعم٤مًمٙملم سملم

 اًمٕمٚمؿ خم٤مًمٗم٦م ومٞمف ي٘مع رسّمام سمؾ ،وضمقهف سمجٛمٞمع اًمث٤مًم٨م ُمـ وم٤مً وشمٍّم  ًمف ءارضمإو

 ِم٤ّم سمٜمٗمًف اًمتٜمّمٞمػ ي٘مٌؾ سمام سمٛم٤ٌمدًمتف هم٤مًم٤ٌمً  اًمدرهؿ شمٜمّمٞمػ ٓنّ  :اًمتٗمّمٞمكم

 ِلام اعمٕم٤موو٦م ىجمر ُيري ًمٚمٛم٤ٌمدًم٦م اًمدرهؿ ظمذأ وم٤منّ  ،قمٜمف ٟم٤مىمّم٤مً  ىمٞمٛمتف يٙمقن

 دون ُمـ ًمٚمامل ظمذآ وم٠مظمذه ،سمٜمّمٗمف ُمتٕمّٚم٘م٤م ُمٜمٝمام يمّؾ  ُمٕم٤موو٦م يٙمقن ن٠مسم ُمٕم٤مً 

 ـ اًمتٜمّمٞمػ أقمٜمل ـ احلٙمؿ هذا نّ أ قمٰك دَّ يُ  رسّمام سمؾ ،شمٗمّمٞمّلً  ىمٓمٕم٤مً  ُم٤مًمٙمف رو٤مء

 م.اعمت٘مدّ  اعمث٤مل ٟمٔم٤مئر ذم ردةُمٓمّ  ىم٤مقمدة

 ومٞمف طمٙمؿ ،اعمثٛمـ أو اًمثٛمـ ذم اعمت٤ٌميٕم٤من اظمتٚمػ ًمق ّٟمف٠مسم احلٙمؿ :وُمٜمٝم٤م

 ،ش٦مٍ ئَ ٛمِ سمِ  اجل٤مري٦م سمٕمتؽ» :طمدمه٤مأ ىم٤مل ًمق ويمذا ،1ٞمعاًمٌ واٟمٗم٤ًمخ ٤مًمػحسم٤مًمت

 سمؾ ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ـمرح ُمٜمف ٚمزمي وم٤مّٟمف ،1شّي٤مه٤مإ وهٌتٜمل» :ظمرأ وىم٤مل

 اًمٗمروض. ُمـ يمثػم ذم اًمتٗمّمٞمكم

 وُم٤م اعمِمؽمك اًمثقب ذم لاعمٜم يواضمدَ  ضمٜم٤مسم٦م سمٕمدم احلٙمؿ :وُمٜمٝم٤م

 يمام ،اًمقاطمد اعمٙمّٚمػ طمّؼ  ذم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ خم٤مًمٗم٦م ُمٜمف يٚمزم رسّمام وم٤مّٟمف ،٤مه٤مهو

 أُمرمه٤م طمٞم٨م وُمـ اعمًجد ًمٙمٜمس اؾمتٞمج٤مرمه٤م ضمقاز ُمـ سمٕمْمٝمؿ سمف حّس 
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 ٦مسمّمحّ  احلٙمؿ وُمـ ،شمٕم٤ممم اهلل ٟمزلأ ُم٤م سمٖمػم طمٙمؿ طمدمه٤مأ نّ أ ُمع ،ذًمؽسم

 ُمٕمف حيّمؾ ُم٤م اًمٗمروع سمٕمض ذم يٚمتزم رسّمام سمؾ ،لْمِ شمَ ّلَص  ذم ِبام اًمٖمػم اىمتداء

 اًمتٗمّمٞمكم. اًمٕمٚمؿ خم٤مًمٗم٦م

 لمئٟم٤ماإل ُم٠ًمًم٦م ذم يمّٚمٝمؿ أو إصح٤مب ضمّؾ  إًمٞمف ذه٥م ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

 نإ اًمتٞمٛمؿ سمقضمقب واحلٙمؿ ُمٕم٤مً  ِبام اًمقوقء ُمـ اعمٜمع ُمـ سم٤مًمٜمجس اعمِمتٌٝملم

 فمٝمرأ ًمٕمّٚمف يمام ،ذاشمٞم٦م ٓ شمنميٕمٞم٦م سم٤مًمٜمجس اًمقوقء طمرُم٦م سمٙمقن ىمٚمٜم٤م

 اعمرّدد سم٤مًمٓم٤مهر اًمقوقء قضمقبسم مج٤مزماإل ًمٚمٕمٚمؿ ـمرح وم٤مّٟمف ،ومٞمف اًمقضمٝملم

 سم٤مٓطمتٞم٤مط يرشمٗمع اًمتنميٕمٞم٦م احلرُم٦م وم٤منّ  ،اجلٝم٦م ًمتٚمؽ ُمٕم٤مرض دون ُمـ سمٞمٜمٝمام

 ٓ اًمتخٞمػم زُمٝمؿًم أيْم٤مً  ظمرأ سم٤مًمقضمف ىمٚمٜم٤م وًمق سمؾ ،فُمٜم اًمقاضم٥م ظمّمقص٤مً 

 اًم٘مٓمٕمٞم٦م. سم٤معمخ٤مًمٗم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمقضمقب ـمرف ـمرح

 واًمتزام آمج٤مزم اًمٕمٚمؿ ـمرح وىمقع قمـ سم٤معمٜمع قمٜمف اجلقاب ويٛمٙمـ

 وهمػمه٤م. اعمت٘مّدُم٦م ٦مثٚمُمٕا ُمـ ذًمؽ يقهؿ ُم٤م شمقضمٞمف

 ومٞمف اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز نّ أ ومٛمع ،اعمحّمقرة همػم اًمِمٌٝم٦م ُم٠ًمًم٦م أُّم٤م

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن 1شمٗمّمٞمّل اعمٜمع ُمٜمِم٠م ُمع ومٞمف ضمقازه٤م ؾمٞم٠ميت ،ِمٜمقع

 ذيمره سمام شمقضمٞمٝمف ومٞمٛمٙمـ حل٤ميمؿا إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٠مُّم٤م ،ىمراراإل ُم٠ًمًم٦م وأُّم٤م

 اعمحٙمقم قمغم ًمف اعمحٙمقم فًتح٘مّ ي ُم٤م أظمذ وفمٞمٗمتف نّ أ ُمـ :1ؾم٤مـملمإ سمٕمض
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 ُم٘م٤مم ىم٤مئؿ ومٝمق ،وهمػمه٤م ٜم٦مٌٞمّ اًمو ٚمػواحل ىمراريم٤مإل ،اًمٔم٤مهري٦م ؾم٤ٌمبسم٤مٕ قمٚمٞمف

 لٗمتاعم ذنأ إذا ُم٤م ذًمؽ ٟمٔمػم :مج٤مزماإل سمٕمٚمٛمف قمؼمة وٓ طمّ٘مف أظمذ ذم اعمًتحؼ

 إّٟمام وم٤مّٟمف ،اعمًجد دظمقل ذم اعمِمؽمك اًمثقب ذم لاعمٜم يواضمدَ  ُمـ واطمد ًمٙمّؾ 

 ذنإ ذًمؽ ُمـ يٚمزم ّٟمفإ :ي٘م٤مل ومّل ،ٟمٗمًف ذم شمٙمٚمٞمٗمف سمٛمّلطمٔم٦م ٝمامُمٜم يمّّل  ذن٠مي

 1طمرام. وهق اعمًجد دظمقل ذم اجلٜم٥م

 ُم٤م أظمذ وفمٞمٗمتف يمقن ُمـ رادأ نإ سم٤مّٟمف ىمّرره ُم٤م ذم اًمٜمٔمر يٛمٙمـ :قلىموأ

 ًمزامواإل احلٙمقُم٦م ُم٘م٤مم ذم 1واىمع شمٙمٚمٞمٗمف انّ  اًمٔم٤مهري٦م ؾم٤ٌمبسم٤مٕ فيًتح٘مّ 

 ًمتٙمٚمٞمٗمف ُمّمٞم٤ٌمً  يم٤من اًمقاىمع قمـ يؼاًمٓمر ػختٚمّ  ًمق سمحٞم٨م ذًمؽ هق وإظمذ

 ـمٌؼ قمغم سمؾ ،اًمقاىمع وومؼ قمغم ذيمر ُم٤م ضمراء٢مسم ُمر١مي مل ّٟٓمف :اًمقاىمٕمل

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقاىمٕمٞم٦م ًٌٌٞم٦مسم٤مًم واًمتزام اًمٓمري٘مٞم٦م قمـ ًمٚمٓمرق ظمراجإ ومٝمق ،ؾم٤ٌمبإ

 ،سم٤مًمقاىمع أُمره ذم اًمٔم٤مهرة ٦مدًمّ إ ُمـ ًمٙمثػم خم٤مًمػ وهق ،احل٤ميمؿ قمٛمؾ إمم

 احلٙمؿ وضمقب وقمغم اهلل، أٟمزل ُم٤م سمخّلف احلٙمؿ رُم٦مطم قمغم ٦ماًمداًمّ  ي٤متيم٤مٔ

 ُم٘م٤مم ذم قمٚمٛمف ٛم٘مت٣مسم احل٤ميمؿ قمٛمؾ ضمقاز ُم٠ًمًم٦م ذم ىمّرره ِم٤ّم وهمػمه٤م سم٤محلّؼ 

 ٟمٗمًف ـمٞم٥م دون ُمـ اًمٜم٤ّمس أُمقال ذم فاًمتٍّم  طمرُم٦م قمغم دّل  وعم٤م ،احلٙمقُم٦م

 اًمقاىمٕمل اعم٤مًمؽ ضمؼم ضمقاز لقميدّ  ومٙمٞمػ ،قمٓم٤مءواإل إظمذ ُم٘م٤مم ذم وهمػمه٤م

 ؟!واىمٕم٤مً  اًم٥ًٌم عم٤ًمقمدة ىمٝمراً  ُمٜمف ًمفُم٤م سم٠مظمذ
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 ذًمؽ هق اًمٔم٤مهري واًمتٙمٚمٞمػ اًمٔم٤مهر ُم٘م٤مم ذم وفمٞمٗمتف نّ أ ُمٜمف رادأ نإو

 قمغم سم٤مٍق  سمٕمدُ  ؿمٙم٤ملوم٤مإل ،اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٕمٜم٤مويـ هق ًمٚمقاىمع اعمقوقع يم٤من نإو

 اًمقاىمٕمل ًمٚمحٙمؿ اًمٔم٤مهري احلٙمؿ خم٤مًمٗم٦م ضمقاز ذم هٜم٤م اًمٙمّلم نّ ٕ :طم٤مًمف

 صمٌقت ُمع مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ٤مءٖمًمإ اؾمتح٤مًم٦م سمٕمدم افاقمؽم ومٝمق ،مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم

 .ماعمت٘مدّ  آطمتج٤مج سمف ومٞمٜمت٘مض ،اًمقاىمع

 صاعمِمخّ  ًمف اعمحٙمقم ًمتٙمٚمٞمػ شم٤مسمع احل٤ميمؿ شمٙمٚمٞمػ نّ أ ُمٜمف رادأ نإو

 طمّ٘مف أظمذ ذم اعمًتحّؼ  ُم٘م٤مم ىم٤مئؿ ومٝمق ،ىمقًمف سمف يِمٕمر يمام اًمٔم٤مهري٦م ؾم٤ٌمبسم٤مٕ

 :ومٗمٞمف ،اًمٗمتقى ٛم٠ًمًم٦مسم وشمٜمٔمػمه

 ٟمٗمًف طمدّ  ذم اعمحٙمقم شمٙمٚمٞمػ نّ ٠مسم حل٤ميمؿا قمٚمؿ إذا سمام ُمٜمت٘مض فٟمّ إ :أّوًٓ 

 وسمٓمّلن تفٞمّ ٘مسمح ىم٤مـمٕم٤مً  سمٙمقٟمف قمٚمؿ إذا يمام ،ؾم٤ٌمبإ هي٤ًمقمد ومل إظمذ هق

 ُيقز وٓ ٟمٗمًف طمدّ  ذم سم٘مٓمٕمف سم٤مًمٕمٛمؾ ُمٙمّٚمػ وم٤مّٟمف ،اعم٘م٤مسمؾ اًمٓمرف دقمقى

 فسمخّل ،حل٤ميمؿا قمٜمد سمٓمريؼ تفطم٘مٞمّ  صمٌقت ُمـ ٓسمدّ  سمؾ ،ًمف احلٙمؿ دهسمٛمجرّ 

 .لاعمٗمت

 نأ ُّم٤م٢موم ،ُملماعمت٘مدّ  اًم٘مًٛملم أطمد قمـ ٟمٗمًف طمدّ  ذم خيٚمق ٓ ّٟمفإ :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ومٞمٕمقد ،اًمٓمري٘مٞم٦م أو دًّم٦مإ ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م عم٤م ُمٜم٤مومٞم٦م وهل سم٤معمقوققمّٞم٦م يٚمتزم

 ؿمٙم٤مل.اإل

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن طم٤مًمف إمم ٜمِمػمًوم ،سم٤مًمٗمتقى فمتثٞمٚم وأُّم٤م

 هق يمام ُمٓمٚم٘م٤مً  قوققمٞم٦ماعم سم٤مًمتزام أصٚمف ُمـ ؿمٙم٤ملاإل دومع ويٛمٙمـ

 هذه ظمّمقص ذم أو ،ُمٓمٚم٘م٤مً  وؿمٌٝمف ىمراراإل ظمّمقص ذم أو ،سمٕمضٍ  فم٤مهر
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 يٚمتزم ن٠مسم واًمنمع اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ سملم اجلٛمع إمم ٟمٔمراً  ،احلٙمقُم٦م ُم٘م٤مم ذم اعمقارد

 .اًمقاىمع قمـ ومٞمٝم٤م اًمٞمد رومع اًمِم٤مرع نّ ٠مسم ومٞمف

 ومٞمٛمٙمـ ،ًمف ًمٚمٛمحٙمقم ودومٕمف اعم٤مل همػمه أو احل٤ميمؿ أظمذ ُم٘م٤مم ذم وأُّم٤م

 مزوًم واىمٕم٤مً  طمٙمٛمف ٟمٗم٤مذإ وضمقب سمٛمٕمٜمك احل٤ميمؿ طمٙمؿ ذم اعمقوققمٞم٦م اًمتزام

 طمد٠مسم أو ،اعم٠ًمًم٦م ومروع سمٕمض ذم سمف اًمتزم رسّمام يمام ،واىمٕمل طمٙمؿ خم٤مًمٗم٦م ُمٜمف

 أظمذ ًمف ٗمؼاشمّ  ِمّـ حل٤ميمؿا همػم إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم وأُّم٤م ،احلٙمقُم٦م ذم اعمت٘مّدُم٦م اًمقضمقه

 ٟمًّٚمؿ ٓ ٤م٠مٟمّ سم أيْم٤مً  اعمت٘مّدم 1ّ٘مؼاعمح ٝمفوضّم  وم٘مد ،1ِل٤م ٘مرّ اعم اًمِمخص ُمـ اعم٤مًملم

ّٓ  ،ُمٜمٝمام ٌمءًم وٓ ِلام أظمذه ضمقاز  ُمٕمف يٕم٤مُمؾ ُمٜمٝمام ي٠مظمذه ُم٤م نّ ٠مسم ىمٚمٜم٤م إذا إ

 خي٤مًمػ اضمتٝم٤مد أو سمت٘مٚمٞمد فم٤مهراً  فيٛمٚمٙم ُم٤م ٟمٔمػم ،اًمقاىمٕمل اعمٚمؽ ُمٚم٦مُمٕم٤م

 اعمقوققم٤مت صم٤مرآ شمرشمٞم٥م ذم اًمٕمؼمة نّ أ قمغم سمٜم٤مء ،صمرإ شمرشمٞم٥م يريد ُمـ ذه٥معم

 يم٤معم٤مًمؽ ساًمتٚمٌّ  قمٜمد تٝم٤مسمّمحّ  وهمػممه٤م واًمزوضمٞم٦م يم٤معمٚمٙمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم اًمث٤مسمت٦م

 وًمذًمؽ :ذًمؽ ظمّلف صمرإ شمرشمٞم٥م يريد ُمـ شمٗمّمٞمّلً  يٕمٚمؿ مل ُم٤م واًمزوضملم

ِٓ  قازِ جَ سمِ  ىمٞمؾ  تِ ىمْ ا
ِ
 نّ أ قمغم سمٜم٤مء ،واطمدة ةٍ صّل ذم لاعمٜم يسمقاضمدَ  اًمٔمٝمريـ ذم داء

 3.4شمٗمّمٞمّل وم٤ًمده يٕمٚمؿ مل ُم٤م اعمّمكّم  قمٜمد ٦ماًمّمحّ  آىمتداء ٦مصحّ  ذم اعمٜم٤مط

                                                             

 .شِل٤م»وُمٙمتقب ومقىمف ش اعم٘مّر ِلام»ذم اعمخٓمقـم٦م: . 1

 . هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري.1
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 :أُّم٤م أيْم٤مً  ٟمٔمر يمّلُمف وذم :أىمقل

 اعم٠مظمقذ اعم٤مل ٞم٦محلٚمّ  ٜم٤مٍف ُمُ  يده ُمـ طمدمه٤مٕ أظمذه ُمـ اعمٜمع نّ ومأل ،أّوًٓ 

 سمف اقمؽمف يمام ،اًمِمّؽ  قمٜمد اًمّمّح٦م قمغم ومفشمٍّم  محؾ قمغم عرّ ٗماعمت اعمًٚمؿ يد ـُم

ّٓ  ،شمٞم٦مأ إظم٤ٌمر سمٕمض شمقضمٞمف ُم٘م٤مم ذم  هٜم٤م يراد أو ،اًم٘م٤مقمدة قمٛمقم يٛمٜمع نأ إ

 دّل  وعم٤م ،قه٤محوٟم اعمًٚمؿ ُمـ واىمٕم٦م ٦مُمٕم٤مُمٚم إمم ُمًتٜمد همػم فاًمتٍّم  يم٤من ُم٤م

ّٓ  ُمٓمٚم٘م٤مً  قمٚمٞمف أصم٤مر وشمرشمٞم٥م احل٤ميمؿ طمٙمؿ ٟمٗمقذ قمغم  عم٤م ؿمٛمقًمف ُمـ يٛمٜمع نأ إ

 1.سمّمدده ٟمحـ

 ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمٕمف يٕم٤مُمؾ ُمٜمٝمام ي٠مظمذه ُم٤م نّ أ ُمـ ذيمره ُم٤م نّ ومأل ،صم٤مٟمٞم٤مً  وأُّم٤م

 فاًمتٍّم  ُيز ومل يٛمٚمٙمف مل نإو فم٤مهراً  قمٚمٞمف اعمٚمؽ صم٤مرآ شمرشمٞم٥م رادأ نإ :اعمٚمؽ

 اًمقاىمع سم٘م٤مء ُمع مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ـمرح ًمٚمزوم ،سمح٤مًمف سمٕمدُ  ؿمٙم٤ملوم٤مإل ،واىمٕم٤مً 

 قمغم ٦ماًمداًمّ  دًّم٦مسم٤مٕ ومٞمِمٙمؾ ،اعمٚمؽ آصم٤مر واىمٕم٤مً  قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ  فٟمّ أ رادأ نإو :سمح٤مًمف

ّٓ  اعمًٚمؿ ُم٤مل ذم فاًمتٍّم  طمرُم٦م ُمـ اًمقاىمٕمٞم٦م إطمٙم٤مم  وهمػمه٤م ٟمٗمًف سمٓمٞم٥م إ

 .َٰم حُيْ  ٓ ِم٤ّم

 ُمـ اًم٘م٤مقمدة ذًمؽ يٙمقن ٓ نأ يٌٕمد ٓ ّٟمفٕ :ومٞمف ُمٜمٔمقر ذيمر سمام وشمٜمٔمػمه

 طمّؼ  ذم اًمٕم٤مُمؾ قمٜمد اعم٘مّررة اًمٓمرق ٞم٦مطمجّ  قمدم ٕضمؾ سمؾ ،اعمقوققمٞم٦م ضمٝم٦م

 صحٞمح٤مً  اًمٕمٛمؾ ص٤مر ٟمٗمًف طمدّ  ذم سمف قمٛمؾ وم٢مذا ،ـمري٘مف ومٞمف اعمٕمتؼم سمؾ ،همػمه

 اًمٕمٚمؿ سمٕمدم دهىمٞمّ  ًمذا وًمٕمّٚمف ،٦ماًمّمحّ  آصم٤مر ٞمفقمٚم ٥مومٞمؽمشمّ  ،ًمنمعا فم٤مهر ذم
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 ،أيْم٤مً  ًمف احلٙمؿ شمٕمٛمٞمؿ ضم٤مز اعمقوققمٞم٦م قمغم سمٜمٞمٜم٤م اإذ وم٢مّٟمف ،سم٤مخلّلف اًمتٗمّمٞمكم

 ًمف اًمِم٤مرع ٤مءٖمًمإ ضمقاز قمدم ذم سم٤مًمتٗمّمٞمكم مج٤مزماإل حل٤مق٢مسم ىمٚمٜم٤م وم٢مذا وطمٞمٜمئذٍ 

 هٜم٤م. ؿمٙم٤ملاإل فادّم  ـ قمكاعمدّ  هق اميم ـ رأؾم٤مً 

 ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اًمٖمػم طمّؼ  ذم اًمٔم٤مهري٦م اعمٚمٙمٞم٦م ققمٞم٦مُمقو سم٤مًمتزام دومٕمف ويٛمٙمـ

 ،ُمٓمٚم٘م٤مً  طم٘مٞم٘م٦م اًمنميٕم٦م ذم ُم٤مًمٙم٤مً  ًمٙمقٟمف ،اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ قمدم قمٜمد اًمقاىمٕمٞم٦م

 ومٞمف صم٧ٌم ًمق اعمت٘مّدم يم٤معمث٤مل اًمٓمري٘مٞم٦م قمدم قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤مدّل  ظمّمقص ذم أو

 ،اًمٕمٚمؿ ًمٖم٤مءإ قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤مدّل  ظمّمقص ذم قمٜمف اًمٞمد اًمِم٤مرع يرومع أو ،ذًمؽ

 اعمقوققمٞم٦م. ُمـ ٟمحق إمم راضمع أيْم٤مً  وهق اًمقاىمع قمـ اًمٞمد رومع ـقم ًمٙمِمٗمف

 .اعمت٘مّدُم٦م اجلٝم٤مت ُمـ اًمتداقمل ُم٠ًمًم٦م طم٤مل فمٝمر ذيمرٟم٤م وِم٤ّم

 ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمر وم٘مد ،و٤مه٤مه٤م وُم٤م اعمت٘مّدُم٦م اًمقديٕم٦م ُم٠ًمًم٦م وأُّم٤م

ٌّدي ومٞمٝم٤م احلٙمؿ نّ أ :شمقضمٞمٝمف ذم  حيٛمؾ أو ،اعم٤مًمٙملم سملم ي  رِ ٝمْ ىمَ  ٌح ٚمْ ُص  فٟمّ ٠مويم شمٕم

 ُم٘مت٣م نّ أ إصح٤مب سمٕمض ذيمر وىمد سم٤مٓظمتّلط اًمنميم٦م طمّمقل قمغم

 1.1اًم٘مرقم٦م إمم ومٞمٝم٤م اًمرضمقع اًم٘م٤مقمدة

 طمّمقل سم٤مًمتزام شمقضمٞمٝمف ومٞمٛمٙمـ ،اعمت٤ٌميٕملم اظمتّلف ُم٠ًمًم٦م وأُّم٤م

                                                             

 /5ج :اًمٗمرائدسمحر اًمٗمقائد ذم ذح : 138ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

أوصمؼ )ُمع طمقار  اًمٗمرائدو 86ص /6ج :اًمقؾم٤مئؾ ذم ذح اًمرؾم٤مئؾ: 135ص

 .ويمت٤ًٌم أظمر 391ص /3ج :(اًمقؾم٤مئؾ

 .313ص :أوصمؼ اًمقؾم٤مئؾو 581ص :)ًمٚمٕمّّلُم٦م اعمجٚمز( إرسمٕملمٟمٔمر: ا. 1
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 مج٤مزم.اإل اًمٕمٚمؿ ىم٤مقمدة ُمقوقع قمـ ومتخرج ،واىمٕم٤مً  ًمٚمٕم٘مد 1آٟمٗم٤ًمخ

 نّ ٕ :ؿمٙم٤ملإ ومّل اًمٗمتقى ضمٝم٦م ُمـ ُّم٤م٢موم ،لاعمٜم يواضمدَ  ُم٠ًمًم٦م وأُّم٤م

 اًمؼماءة طمٙمٛمف يم٤من وم٢مذا ،اجلٝمؾ ُمقوقع ذم فم٤مهراً  شمٕم٤ممم اهلل طمٙمؿ يٕملّم  لاعمٗمت

 آىمتداء طمٞم٨م ُمـ ٤مُمّ إو ،قمٜمف اًمٙم٤مؿمػ ذنواإل سمف ظم٤ٌمراإل ضم٤مز اًمِمّؽ  قمٜمد

 طمّؼ  ذم اًمٔم٤مهري ًمٚمحٙمؿ ُمقوققمٞم٦م ٟمقع اًمتزام ُمـ ومّلسمدّ  ،وآؾمتٞمج٤مر

 ُم٦م.اعمت٘مدّ  اًم٘م٤مقمدة قمغم ءسمٜم٤م ٙم٤مرٟماإل أو ،اًمٖمػم

 ٞم٦مشماًمذا احلرُم٦م سم٤مًمتزام شم٤مرة شمقضمٞمٝمف ومٞمٛمٙمـ ،ٟم٤مئلماإل ُم٠ًمًم٦م وأُّم٤م

 ًمف اًمٌدل ًمثٌقت اًمقضمقب ضمٝم٦م قمغم ُمراقم٤مهت٤م اًمِم٤مرع شم٘مديؿ واطمتامل

 ٦مهماعمًقّ  ؾم٤ٌمبإ سم٤ًمئر ًمف ىم٤مً حل٤مإ اعم٤مء ُمع هٜم٤م ؿاًمتٞمٛمّ  ذم صومرظّم  ،سمخّلومٝم٤م

 ومٗمٞمف ،قاردمه٤مشم سمٕمد ىمٓمٕم٤مً  ًمٚمٌدن شمٜمجٞم٤ًمً  ِبام اًمقوقء ذم نّ ٠مسم ظمرىأو ،ًمف

 ؿ.اًمتٞمٛمّ  ذم صرظّم  ٕضمٚمف ومٚمٕمّٚمف ،اًمٓمٝم٤مرة ًمنمط مه٤ملإ

 إقمْم٤مء سمٖمًؾ أيْم٤مً  ًمٚمٌدن اًمٔم٤مهري٦م اًمٓمٝم٤مرة حتّمٞمؾ ُمٙم٤منإ واطمتامل

 ص٤مًم٦مأ إمم ومػمضمع ،حل٤مًملما شمقارد ىمٌٞمؾ ُمـ ومٞمٙمقن ،إومم سمٕمد ظمرأ سم٤معم٤مء

 شمٕملّم  قازجل هٜم٤م اًم٘م٤مقمدة إمم اًمرضمقع شمًٚمٞمؿ قمدم إمم ُمْم٤موم٤مً  ُمدومقع ،اًمٓمٝم٤مرة

 ليٙمٗم سم٤مّٟمف إىمقال أطمد هق يمام ،اًمٜمج٤مؾم٦م وهق ًم٤ًمسم٘م٦ما احل٤مًم٦م ضٞم٘مسمٜم إظمذ

 سمٕمد اًمٌدن ـمٝم٤مرة رقم٤مي٦م ٕضمؾ ؿاًمتٞمٛمّ  شمرظمٞمص يمقن اطمتامل اًمِمٌٝم٦م دومع ذم

                                                             

. ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: ويمذا ًمق اظمتٚمػ اعمت٤ٌميٕم٤من ذم اعمٌٞمع أو اًمثٛمـ وطمٙمؿ سم٤مًمتح٤مًمػ 1

 .137ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ااًمٌٞمع...  واٟمٗم٤ًمخ
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 هذا. احلٙمؿ قمغم اًمدًمٞمؾ ىمٞم٤مم

 قٍ حْ ٜمَ سمِ  آًمتزام هق ٚم٦مُمثإ أيمثر ذم اًمتقضمٞمف حمّّمؾ نّ أ قمٚمٞمؽ خيٗمك وٓ

 ٟمْ أَ  ـْ ُمِ 
ِ
ًْ  قمغم َل قمِ دَّ يَ  نْ أَ  ٘م٤مئؾٍ ٚمِ ومَ  وطمٞمٜمئذٍ  ،اعمقوققمٞم٦م ح٤مء  زضم٤مأ إذا فُ ٟمَّ أَ  لِّ دِ تَ اعم

 ضمٕمؾ أو ،و٤مه٤مه٤م وُم٤م ُم٦ماعمت٘مدّ  ُمثٚم٦مإ ُمـ يمثػم ذم واىمٕم٤مً  اًمقاىمع قمـ اًمٞمد رومع

 اًمِم٤مرع نّ ٠مسم زاعمجقّ  اًمتزام ُمـ اعم٤مٟمع ومام ،اعمقوقع ذم ُم٠مظمقذاً  وٟمحقه اًمٕمٚمؿ

 شم٘مٞمٞمد يٚمزُمف ُم٤م ومٖم٤مي٦م ؟رأؾم٤مً  سم٤معمحّمقر اعمِمتٌٝم٦م ُم٤متاعمحرّ  قمـ اًمٞمد رومع

 ـ ذًمؽ ُمثؾ اعمت٘مّدُم٦م اعمقارد سمٕمض ذم ًمزُمف يمام ـ اعمرّدد اًمٕمٜمقان دًمٞمؾ ـمّلقإ

 ٓ سمٕمْمٝم٤م ورم ِمٜمقع اعمقارد مجٞمع ذم ومٝمق ،وٟمحقه مج٤معاإل هق اعم٤مٟمع يم٤من ن٢موم

 ومٝمق ،اًمؽمظمٞمص قمغم اًمدًمٞمؾ قمدم يم٤من نإو :ًمٚم٘م٤مقمدة لقماعمدّ  اعمًتدّل  يٜمٗمع

 ،ّم٦ماعمرظّم  إظم٤ٌمر سمٕمض فمٝمقر ذم سمف اقمؽمف يمام ،ومٞمف ُمٜمٔمقر ظمرآ يمّلم

 ومت٠مُّمؾ.

 ِم٤ّم ؿصمراه ـم٤مب اعمت٠مظمريـ حمّ٘م٘مل ُمـ مج٤مقم٦م ؾمٚمٙمف ُم٤م :اًمث٤مين ٚمؽًاعم

 اجلٝمؾ نّ إو مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مُمتث٤مل اًمٕم٘مؾ طمٙمقُم٦م طم٤مصٚمف

 ٤مٙمٜمّ ًم ،ومٕمٚمٝمام ذم صيرظّم  نأ ًمٚمِم٤مرع ضم٤مز نإو اًمٕم٘مؾ قمٜمد قمذراً  ًمٞمس اًمتٗمّمٞمكم

 دومع قمغم ػيتقىمّ  هذا قمغم ءسمٜم٤م اًم٘م٤مقمدة مت٤ممإو اًمؽمظمٞمص هذا وىمقع ُمـ ٟمٛمٜمع

 قمٜمد اعم٘متض صمٌقت ُمـ ًمؽ فمٝمر ُم٤م سمٕمد اعمِمتٌٝملم يمّل ذم ذناإل ُمٜمف يؽمائك ُم٤م

 :أُمقر وهق اًم٤ًمسمؼ اعمًٚمؽ ذم اًمٕم٘مؾ

 ،اًمٕمٚمؿ وقمدم واجلٝم٤مًم٦م اًمِمّؽ  قمٜمد اًمؼماءة قمغم ٦ماًمداًمّ  إظم٤ٌمر ُمٜمٝم٤م

 قمغم يّمدق ّٟمفأ طمٞم٨م ،وُم٤مو٤مه٤مه شيٕمٚمٛمقن ٓ ُم٤م ُمتلأ قمـ رومع»: يم٘مقًمف
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 وجمٝمقل. ُمٕمٚمقم همػم طمرُمتف نّ أ ُمٜمٝمام يمّؾ 

 سمـ ُمًٕمدة ٘م٦ميمٛمقصمّ  ف،سمٕمٞمٜم احلرام يٕمرف مل ُم٤م احلٚمٞم٦م قمغم ُم٤مدّل  وُمٜمٝم٤م

 طمّتك طمّلل ًمؽ هق رء يمّؾ » :ي٘مقل ؾمٛمٕمتف :ىم٤مل قمٌداهلل أيب قمـ صدىم٦م

 يٙمقن اًمثقب ُمثؾ ًمؽوذ ٟمٗمًؽ ؾٌىم ُمـ ومتدقمف ،سمٕمٞمٜمف طمرام اّٟمف شمٕمرف

 أو ٟمٗمًف سم٤مع ىمد طمرّ  وًمٕمّٚمف قمٜمدك ِمٚمقك أو هىم٦م وهق اؿمؽميتف ىمد قمٚمٞمؽ

 وإؿمٞم٤مء ،روٞمٕمتؽ أو ظمتؽأ وهل حتتؽ ةأرَ ُمْ ا أو عَ ٞمْ ٌِ ومَ  ،عَ دِ ظُم  أو عَ ٞمْ ٌِ ومَ  ،رَ ٝمِ ىمُ 

 ،1شٜم٦ماًمٌٞمّ  سمف شم٘مقم أو ذا وًمؽ هذا همػم ًمؽ لمٌشمًت طمّتك هذا قمغم يمّٚمٝم٤م

 ر يمّؾ : »فقمٜم ؾمٜم٤من سمـ اهللقمٌد ٦محوُمّمح
ٍ
 ًمؽ ومٝمق ،وطمرام طمّلل ومٞمف ء

 ذياًمّ  ؾمٚمٞمامن سمـ اهللقمٌد ورواي٦م ،1شسمٕمٞمٜمف ُمٜمف احلرام شمٕمرف طمّتك طمّلل

 ًم٧م٠مؾم :ىم٤مل، ضمٕمٗمر أيب قمـ ،إًمٞمف ٘ملماعمح٘مّ  سمٕمض حٝم٤مصحّ 

 نأ إمم ،شيٕمجٌٜمل ـمٕم٤مم قمـ ْل ٜمِ تَ ًمْ ٠مؾَم  ًم٘مد» :وم٘م٤مل ،ـِ ٌْ اجلُ  قمـ ضمٕمٗمرٍ  أسم٤م

 ومٝمق ،وطمّلل طمرام ومٞمف يم٤من يمّٚمام ،ػمهوهم اجلٌـ قمـ ظمؼمك ُم٤م» :وم٘م٤مل :٤ملىم

                                                             

 /13ج :ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م: 541ص /13ج :)داراحلدي٨م( اًمٙم٤مذمٟمٔمر: ا. 1

 .389ص /3و ج 148ص /1ج :ضمقاهر اًمٙمّلم ذم صمقسمف اجلديدو  63ص

 116ص /7ج :هتذي٥م إطمٙم٤مم: 341ص /3ج :ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمفٟمٔمر: ا. 1

 /7وج 488ص /6ج :ح ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمفروو٦م اعمت٘ملم ذم ذ: 79ص /9وج

ُمرآة : 136ص /14وج 88ص /17ج :اًمقؾم٤مئؾ: 61ص /17ج :اًمقاذم: 467ص

 .ويمت٤ًٌم أظمر 433ص /11ج :اًمٕم٘مقل
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 .1شومتدقمف ،سمٕمٞمٜمف احلرام شمٕمرف طمّتك طمّلل ًمؽ

 ٘م٦مقصمّ ٛميم ،اجلٛمٚم٦م ذم سم٤محلرام اعمختٚمط اعم٤مل ٞم٦مطمٚمّ  قمغم سمٔم٤مهره ُم٤مدّل  وُمٜمٝم٤م

 أُمٞم٦م سمٜمل لقماّم  ُمـ ُم٤مًٓ  ص٤مبأ ؾٍ ضُم رَ  قمـ أسم٤مقمٌداهلل ؾم٠مًم٧م :ىم٤مل قم٦مَ امؾَم 

 نّ إ :وي٘مقل ايمت٥ًم ُم٤م ًمف ًمٞمٖمٗمر حي٩ّم و فُ تَ ىمراسمَ  ُؾ ِّم ويَ  فُ ٜمْ ُمِ  ُق دّ َّم تَ يَ  وهق

ًَّ  ـَ ٌْ هِ ذْ يُ  ٜم٤مِت ًَ احلَ   .ئ٤مِت ٞمّ اًم

ـّ  اخلٓمٞمئ٦م رشمٙمٗمّ  ٓ اخلٓمٞمئ٦م نّ إ» :أسمققمٌداهلل وم٘م٤مل  حتٌط احلًٜم٦م وًمٙم

 ومّل ،مجٞمٕم٤مً  وم٤مظمتٚمٓم٤م ،سم٤محلرام احلّلل ظمّٚمط يم٤من نإ» :ىم٤مل صمؿّ  ،شاخلٓمٞمئ٦م

 .1شسم٠مس ومّل ،احلرام ُمـ لاحلّل يٕمرف

 اًمنىم٦م ذاء قمـ أسم٤مقمٌداهلل ًم٧ُم ٠مؾم :ىم٤مل ػمسمّم أيب صحٞمح٦م وُمٜمٝم٤م

ّٓ  ٓ» :وم٘م٤مل ،واخلٞم٤مٟم٦م  ،سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمنىم٦م ٤مُمّ ٠موم ،همػمه ُمٕمف اظمتٚمط ىمد يٙمقن نأ إ

ّٓ  ومّل  .3شسمذًمؽ سم٠مس ومّل ،اًمًٚمٓم٤من ُمت٤مع ُمـ يٙمقن نأ إ

                                                             

 :روو٦م اعمتّ٘ملم: 495ص /1، جاعمح٤مؾمـ: 339ص /6ج :)اإلؾمّلُمٞم٦م( اًمٙم٤مذم. 1

 :سمح٤مرإٟمقار: 118ص /15ج :اًمقؾم٤مئؾ: 355ص /19ج :اًمقاذم: 473ص /7ج

 .ويمت٤ٌم أظمر 171ص /11ج :ُمرآة اًمٕم٘مقل: 134ص /63وج 151ص /61ج

 .117و  116ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائد: و59ص /11ج :اًمقؾم٤مئؾٟمٔمر: ا. 1

: 163ص /13ج :)داراحلدي٨م( اًمٙم٤مذم: 118ص /5ج :)اإلؾمّلُمٞم٦م( اًمٙم٤مذماٟمٔمر: . 3

 :ُمرآة اًمٕم٘مقل ذم ذح أظم٤ٌمر آل اًمرؾمقل: 813ص /11ج :ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م

 /17ج :اًمقؾم٤مئؾ: 189ص /17ج :اًمقاذم: 168ص /19وج 433ص /11ج

 /8ج :اًمقؾم٤مئؾ إمم اًمرؾم٤مئؾو 117ص /4ج :درر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 189ص

 .335ص
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 َؾ ئِ ؾُم  :ىم٤مل أسمٞمف قمـ ،قمٞمًك سمـ حمّٛمد سمـ أمحد ٟمقادر قمـ ُم٤م ُمٜمف وي٘مرب

 .واًمنىم٦م اخلٞم٤مٟم٦م ذاء قمـ أسمققمٌداهلل

ّٓ  هِ ؽَمِ ِْم شمَ  ومّل ذًمؽ قمروم٧م ذاإ» :ىم٤مل  .1شلاًمٕماّم  ُمـ إ

ِٓ  قمٜمد رٜمزياخل ـَ ُمِ  اعمرشمْمع ؿٖمٜماًم ٟمًؾ ٞم٦مطمٚمّ  قمغم ُم٤مدّل  :وُمٜمٝم٤م  ،٤ٌمهتِ ؿْم ا

 ؾمئؾ :ىم٤مل ّٟمفإ ؾمدير سمـ طمٜم٤من قمـ اًمّمحٞمح ذم يمام ،وهمػمه اًمٙمٚمٞمٜمل رواه يمام

 وؿم٥ّم  يمؼم طمّتك ظمٜمزير ُمـ روع ٍي دْ ضَم  قمـ قمٜمده طم٤مض وأٟم٤م أسمققمٌداهلل

 ذم شم٘مقل ُم٤م ،ٟمًؾ ًمف ظمرج٠موم ،همٜمٛمف ذم رضمؾ اؾمتٕمٛمٚمف نإ قمٔمٛمف دَّ تَ اؿْم وَ 

 ٟمًٚمف؟

 ،فومٙمٚم شمٕمرومف مل ُم٤م وأُّم٤م ،شم٘مرسمٜمف ّلوم ،سمٕمٞمٜمف ًٚمفٟم ُمـ قمروم٧م ُم٤م أُّم٤م :وم٘م٤مل

 1قمٜمف. ْل ٠مًْ شمَ  وٓ اجلٌـ سمٛمٜمزًم٦م ومٝمق

 قمـ ،ؾمٚمٛم٦م سمـ سمنم قمـ ؾمٜم٤مدمه٤م٢مسم اًمِمٞمخ٤من ُم٤مرواه ُمٜمف وي٘مرب

 هق :وم٘م٤مل ،ؿٖمٜماًم ذم َف ُسِ  صمؿّ  ،ظمٜمزير ُمـ عَ َو رَ  ٍي دْ ضَم  ذم احلًـ أيب

 رسّمام سمؾ ش.ومٙمٚمف ،شمٕمرومف مل وُم٤م شم٠ميمٚمف ومّل ،ظمٜمزير ّٟمفأ قمروم٧م ومام ،ـِ ٌْ اجلُ  سمٛمٜمزًم٦م

 اعمحّمقر وهمػم اعمحّمقر سملم اًمٗمرق سمٕمدم اًمتٍميح احلديثلم يـهذ ذم قمٰك دَّ يُ 

                                                             

أوصمؼ )ُمع طمقار  اًمٗمرائد: 416و  411ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

: 151ص /5ج :سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 435و  371ص /3ج :(اًمقؾم٤مئؾ

هداي٦م و 195ص /8ج :اًمقؾم٤مئؾ إمم اًمرؾم٤مئؾ: 357و  336ص /3ج :اًمتٜم٘مٞمح

 .638ص /3ج :اعمًؽمؿمديـ

 .133ص /11ج :)داراحلدي٨م( اًمٙم٤مذمٟمٔمر: ا. 1
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 سم٤مًمث٤مين. ُمٚمحؼ إّول نّ أو

 يمرواي٦م ،اجلٛمٚم٦م ذم ءاعم٤م ذم ٧مسم٤معمٞمّ  عمِمتٌفا اًمًٛمؽ ٞم٦مطمٚمّ  ذم ورد ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

 اًم٘مّم٥م ُمـ ٔمػمةاحل قمـ فُ تُ ًمْ ٠مَ ؾَم  :ىم٤مل اًمّم٤مدق قمـ ،ؾمٜم٤من سمـ اهللقمٌد

 1سم٠مس. ٓ ىم٤مل ،ومٞمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م ومٞمٛمقت ،ءاعم٤م ذم ًمٚمحٞمت٤من دمٕمؾ

 ىم٤مل :ىم٤مل لٌٚماحل ًٜم٦محيم ه،ؿمت٤ٌمآ ُمع ٤مسماًمر طمٚمٞم٦ّم قمغم ُم٤مدّل  :وُمٜمٝم٤م

 إذا ُمٜمٝمؿ ي٘مٌؾ وم٤مّٟمف ،شم٤مسمقا صمؿّ  ،سمجٝم٤مًم٦م ساًمٜم٤ّم يمٚمفأ ٤مرسم يمّؾ » :أسمققمٌداهلل

 نّ أ قمرف وىمد ُم٤مًٓ  أسمٞمف ُمـ ورث رضمّلً  نّ أ ًمق» :وىم٤مل ،شاًمتقسم٦م ُمٜمٝمؿ قمرف

 نإو :يمٚمف٠مٞموم ،٤ٌمـمٞمّ  طمّلًٓ  سمٖمػمه اًمتج٤مرة ذم اظمتٚمط ىمد وًمٙمـ ٤مرسم اعم٤مل ذًمؽ ذم

 امـّيأو :٤ماًمرسم ويرد ُمٜمف ُم٤مًمف رأس ومٚمٞم٠مظمذ ٤م،رسم فٟمّ أ ُمٕمزوًٓ  ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف قمرف

 راد٠موم ،سمٕمد قمرومف صمؿّ  ذًمؽ ومجٕمؾ ٤م،اًمرسم ُمـ ومٞمف أيمثر ىمد يمثػماً  ُم٤مًٓ  وم٤مدهأ ضمؾر

 .1شت٠مٟمػًي ُم٤م ذم ويدقمف ومٚمف ،ُم٣م ومام يٜمزقمف نأ

 واًمًٚمٓم٤من اًمٔم٤ممل ُمـ اًمنماء ضمقاز قمغم اًمداًّم٦م اعمًتٗمٞمْم٦م إظم٤ٌمر :وُمٜمٝم٤م

ّٓ  سمٔمٚمٛمٝمام اًمٕمٚمؿ ُمع واًمٕم٤مُمؾ  قمـ قمٌٞمدة أيب ٦محيمّمحٞم ،احلرام فٟمّ أ يٕمٚمؿ نأ إ

 ؿهمٜمو اًمّمدىم٦م ؾإسم ُمـ اًمًٚمٓم٤من ُمـ ييِمؽم اًمرضمؾ قمـ فُ تُ ًمْ ٠مَ ؾَم  :ىم٤مل اًم٤ٌمىمر

                                                             

ُمـ  يمت٤مب روو٦م اعمّت٘ملم ذم ذح: 314ص /3ج :ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمفيمت٤مب ٟمٔمر: ا. 1

 .ويمت٤ًٌم أظمر 85ص /14ج :اًمقؾم٤مئؾ: و411ص /7ج :ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف

: 749ص /9ج :)داراحلدي٨م( اًمٙم٤مذم: 145ص /5ج :)اإلؾمّلُمٞم٦م( اًمٙم٤مذمٟمٔمر: ا. 1

 .16ص /7ج :هتذي٥م إطمٙم٤ممو 175ص /3ج :ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف
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 :ىم٤مل ،قمٚمٞمٝمؿ ُي٥م اًمذي احلّؼ  ُمـ أيمثر ُمٜمٝمؿ ي٠مظمذ فاٟمّ  يٕمٚمؿ وهق اًمّمدىم٦م

ّٓ  سمؾاإل ُم٤م» :وم٘م٤مل  شمٕمرف طمّتك سمف سم٠مس ٓ ذًمؽ وهمػم واًمِمٕمػم احلٜمٓم٦م ُمثؾ إ

: قمٌداهلل ٕيب ىمٚم٧م :٥ٍم هْ وَ  سمـ وي٦م٤مُمٕم صحٞمح٦م وذم :شسمٕمٞمٜمف احلرام

 1.ُمٜمف ؿمؽما: وم٘م٤مل ،ئمٚمؿ اّٟمف أقمٚمؿ وأٟم٤م اًمٌمء اًمٕم٤مُمؾ ُمـ ْي ؽَمِ ؿْم أ

 اًمٕم٤مُمؾ ُمـ ييِمؽم اًمرضمؾ ـقم ؾم٠مًمتف :ىم٤مل قماّمر سمـ ؾمحؼإ ٘م٦مُمقصمّ  وذم

 1أطمدًا. ومٞمف فمٚمؿ ّٟمفأ يٕمٚمؿ مل ُم٤م ُمٜمف ييِمؽم :ىم٤مل ،ئمٚمؿ وهق

 قمٜمد زاًمتٛمٞمّ  قمدم ُمع سم٤محلرام اعمختٚمط احلّلل ٞم٦مطمٚمّ  ذم ورد ُم٤م وُمٜمٝم٤م

 احلٙمؿ اخلٛمس ظمراجإ وم٤مئدة نّ أ ُمـ قمٰك دَّ يُ  ىمد ُم٤م سمْمٛمٞمٛم٦م س،اخلٛم ظمراجإ

 .قمٚمٞمف اًمْمامن طمّمقل قمدم ُمع اجلٛمٞمع ٞم٦مسمحٚمّ 

 ذم ِب٤م ٨ماًمتِمٌّ  يٛمٙمـ 3لتاًمّ  اعمٜم٘مقًم٦م إظم٤ٌمر ُمـ طميين ُم٤م مجٚم٦م ومٝمذه

 اًمِمٌٝم٦م. ذم اًمؽمظمٞمص صم٤ٌمتإ

                                                             

: 165ص /13ج :)داراحلدي٨م( اًمٙم٤مذم: 118ص /5ج :)اإلؾمّلُمٞم٦م( اًمٙم٤مذماٟمٔمر: . 1

 /11ج :ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م: 131ص /7وج 375ص /6ج :هتذي٥م إطمٙم٤مم

 /17ج :اًمقاذم: 119ص /17ج :اًمقؾم٤مئؾ: 169ص /19ج :ُمرآة اًمٕم٘مقل: 684ص

 .191ص

 /13ج :)داراحلدي٨م( اًمٙم٤مذم: 118ص /5ج :)اإلؾمّلُمٞم٦م( اًمٙم٤مذمٟمٔمر: ا. 1

ضم٤مُمع : 173ص /19ج :ُمرآة اًمٕم٘مقل: 198و  191ص /17ج :اًمقاذم: 167ص

 .638ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ: و686ص /11ج :أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م

 .شاًّمذي»ٓمقـم٦م: ذم اعمخ. 3
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 هق إظم٤ٌمر إًمٞمف ُف ٍَمِ ٜمْ شمَ  ُم٤م نّ ٠مسم شم٤مرة إومم اًمٓم٤مئٗم٦م قمـ ُي٤مب ورسّمام

 سم٤مًمٕمٚمؿ قمتدادآ قمدم إمم ٟمٔمراً  ،اعمحّمقر همػم ُمع أو ،ُف اًمٍِمْ  جل٤مهؾا

 ذم ري٥م ومّل ،ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ذم ٤موأُمّ  ،اًمٕمرف ٟمٔمر ذم ومٞمف احل٤مصؾ مج٤مزماإل

 سملم واحلرُم٦م احلّؾ  دوران رإُم هم٤مي٦م .ُمٕم٤مً  واحلّلل سم٤محلرام اًمٕمٚمؿ طمّمقل

 إظم٤ٌمر شمٚمؽ ذم ذًمؽ درجيٜم وٓ سم٤محلرام ضمٝمّلً  يٕمدّ  ٓ ذًمؽ وُمثؾ اًمٗمرديـ

 هنقوٝم٤م قمدم ذم يم٤مٍف  وهق إًمٞمف ـمّلىمٝم٤مإ فم٤مهر اٟمٍماف قمدم ُمـ أىمّؾ  وٓ

 .صمراه ـم٤مب 1اًمٕمّّلُم٦م ضمّدي ىمّرره يمذا ،اعم٘م٤مم ذم ٦مطمجّ 

 نّ أ ودقمقى ،ًمف ُمٜمِم٠م ٓ ّٟمفإو آٟمٍماف ُمـ سم٤معمٜمع قمٚمٞمف واقمؽمض

 صدق ُمـ يٛمٜمع مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ اًمِمٌٝم٦م ـمرذم ُمـ يمّؾ  سمحرُم٦م اجلٝمؾ اىمؽمان

 سمره٤من. وٓ رفقم ي٤ًمقمده ٓ ِم٤ّم شمرى يمام ،قمٚمٞمٝمام اًمٚمٗمظ فم٤مهر

 إمم اًمؼماءة ـمّلىم٤متإ اٟمٍماف قمكاعمدّ  نّ ٠مسم ]ُمّرة[ قمٜمف اًمذّب  ويٛمٙمـ

 حت٧م واٟمدراضمف سم٤معمقوقع اجلٝمؾ ضمٝم٦م همػم ُمـ وًمق سم٤محلرُم٦م اجل٤مهؾ ُمٕمذوري٦م

 أو اعمٕمٚمقم احلرام ّٟمف٠مسم اجل٤مهؾ ٓ ،اًمتٙمٚمٞمػ ذم ؿمّؽ  هق ذياًمّ  ماعمحرّ  اًمٕمٜمقان

 ي٘متض ٓ اعمٕمٚمقم همػم اًمتٙمٚمٞمػ ومرومع ،سمف اعمٙمّٚمػ ذم ؿمّؽ  هق ذياًمّ  ص٤مطمٌف

 .ومت٠مُّمؾ ،اًمٓمروملم ُمـ يمّؾ  ذم مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ هق يمقٟمف اطمتامل رومع

 طمٙمؿ ًمٌٞم٤من ًقىم٦مُم هّن٤مأ ُمـ فم٤مهراً  ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ىمّرره سمام ظمرىأو

 ِل٤م ٧ْم َو رَ قمَ  إذا احلرُم٦م ذًمؽ يٜم٤مذم وٓ ُمِمتٌٝم٦م ٤مهّن أ طمٞم٨م ُمـ اعمِمتٌٝم٦م إؿمٞم٤مء

                                                             

 .613ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 1
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 ضمتٜم٤مباإل وضمقب شمقضم٥م احلرام أو ًمٚمقاضم٥م ُم٦مُم٘مدّ  يمٙمقهن٤م ،ظمرىأ ضمٝم٦م

 طمرازإل ُم٘مّدُم٦م يمقٟمف ىمٌؾ ُمـ ضم٤مء ّٟمامإ هٜم٤م سم٤محلرُم٦م واحلٙمؿ ،رشمٙم٤مبآ أو

 ي٘متْمٞمف يمام ،سمف سم٠مس ٓ ِم٤ّم ٟمٗمًٝمام إمم سم٤مًم٘مٞم٤مس اعمِمتٌٝملم سمٙمّل اعمرّدد اًمتٙمٚمٞمػ

 وٓ مج٤مٓإ اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ اُمتث٤مل ٕضمؾ ارشمٙم٤مِبام ُيقز ٓ وًمٙمـ ،إظم٤ٌمر

 .سم٤مًمٕمرض إًمٞمٝمام احلرُم٦م يومٞمن ،اعمرّدد اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  دًّم٦مإ ٜمٗملي

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ٤مههمػم ذم رهؾمٜم٘مرّ  سمام وصم٤مًمث٦م

 :اًم٤ٌمب هذا ذم اًمٕمٛمدة وهل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م وُمـ

 ؾمٞم٤مىمٝم٤م ُمـ اًمٔم٤مهر إنّ  :طم٤مصٚمف ِم٤ّم اًمٌحراين ثحدّ اعم ذيمره سمام :ًٓ وّ أ

 ُمـ رء يمّؾ  نّ أ سمٛمٕمٜمك ،اعمحّمقر همػم إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم هق إّٟمام طمقاِل٤مأ وىمرائـ

 وسمٕمْمٝم٤م واىمٕم٤مً  طمّلل سمٕمْمٝم٤م ومرادأ ًمف ،إٟمقاع ُمـ ٟمقع ]يمّؾ[و إؿمٞم٤مء

 واًمٗمقايمف وإُمتٕم٦م ،٦متُمٞم هق وُم٤م ّل ذيم هق ُم٤م إمم اعمٜم٘مًؿ يم٤مًمٚمحؿ ،طمرام

 ،وهمػممه٤م واًمنىم٦م اعمٖمّمقب ومٞمٝم٤م وأؾمقاىمٝمؿ اعمًٚمٛملم يأيد ذم ِم٤ّم وٟمحقه٤م

 قمغم ويدّل  ،طمرام ّٟمفأ يٕمٚمؿ طمّتك ٞم٦مسم٤محلٚمّ  قمٚمٞمف طمٙمٛم٧م رأيتف ُمٜمٝم٤م ومردٍ ]ومٙمّؾ[ 

 ـ ٤مظمرهآ إمم ـ اًمثقب ُمثؾ وذًمؽ :صدىم٦م سمـ ُمًٕمدة رواي٦م ذم ىمقًمف ذًمؽ

 اعمحّمقر. همػم إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم هل إّٟمام ُمثٚم٦مإ شمٚمؽ مجٞمع وم٤منّ 

 اخلؼم صدر قمـ اعمًتٗم٤مد حلٙمؿا قمٛمقم صخيّّم  ٓ اًمتٛمثٞمؾ نّ أ ودقمقى

 ،صخيّّم  ٓ اعمذيمقرة إُمثٚم٦م سمخّمقص اًمتٛمثٞمؾ نّ أ ريدأ نإ ّٟمف٠مسم ُمدومققم٦م

 ُمـ يم٤من وسمام ِب٤م صخيّّم  ٓ اًمتٛمثٞمؾ نّ أ ريدأ نإو ،يّيٟم٤م ٓ وًمٙمـ ُمًّٚمؿ ومٝمق

 اًم٘مقاقمد سمٕمد ذيمرت إذا ُمثٚم٦موإ ؟يمٞمػ ِمٜمقع ومٝمق ،اعمحّمقر همػم ُمـ ىمٌٞمٚمٝم٤م
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 وقمغم قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقاقمد شمٚمؽ ومتحٛمؾ ،ِل٤م ٜم٦موُمٌٞمّ  ِل٤م ح٦مُمقّو  ص٤مرت اًمٙمٚمّٞم٦م

 .ٟمٔم٤مئره٤م

ّٓ  ُمٜمف يت٤ٌمدر ٓ وم٤مّٟمف ،شاًمٕمٚمامء ُمثؾ اًمٜم٤ّمس أيمرم» :ىم٤مل ًمق فٟمّ أ شمرى ٓأ  إ

 ُمـ سمف اعم٘مٓمقع وم٤مًم٘مدر ،اًمٜم٤ّمس صٜم٤مفأ سملم ُمـ ٦مظم٤مّص  اًمٕمٚمامء يمرام٢مسم إُمر

 ،شهذا قمغم يمّٚمٝم٤م وإؿمٞم٤مء» :اخلؼم ظمرآ ذم ىمقًمف يِمٝمد يمام ،ذًمؽ هق ؼماخل

 ًمؽ هق رء يمّؾ » :هصدر ذم ىمقًمف ُمٕمٜمك هق اًمت٠مُمؾ قمٜمد وم٤مّٟمف ،٤مظمرهآ إمم

 هذه نّ أ ٤مً طمووق يدهيزو :واوح وهق شم٠ميمٞمداً  قم٤مده٤مأ آظمره إمم شطمّلل

 1ؾمئٚم٦مإ يمثرت وم٢مّٟمف :ـِ ٌْ اجلُ  أظم٤ٌمر ذم قمٜمٝمؿ ظم٤مرضم٦م إظم٤ٌمر أيمثر ذم اًمٕم٤ٌمرة

 ذم اجلٌـ ُمثؾ يم٤من ُم٤م ّٞم٦ماًمٙمٚم ُمقرد نّ أ قمغم واوح٦م ىمريٜم٦م وهق زُم٤مهنؿ ذم قمٜمف

 1.حمّمقر همػم يمقٟمف

 طمٞم٨م صمراه ـم٤مب اًمٕمّّلُم٦م ضمّديـ  اجلٛمٚم٦م ذمـ  ذًمؽ ذم وواوم٘مف ،هذا

 ذم احلرام وضمقد دجمرّ  نّ أ قمغم ُمٕمٜم٤مه٤م ذم ُم٤مو ؾمٜم٤من سمـا حٞمح٦مص 3[محؾ]

ّٓ  ضمزئٞم٤مهت٤م ـقم ٤4مٓضمتٜم٤مبسم ي٘مض ٓ اًمٓمٌٞمٕم٦م أومراد  ٓ ،سمحرُمتٝم٤م اًمٕمٚمؿ ُمع إ

 فًمٙمٜمّ  ،ِبام اًمٕمٚمؿ سمٕمد لسم٤محلّل اعمِمتٌف احلرام حلّؾ  ٤ٌٌمً ؾم يّمػم آؿمت٤ٌمه أنّ 

                                                             

 ش.إؾمئقًم٦م». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

 .145-147ص  /1ج :اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦مٟمٔمر: ا. 1

 . ي٘متْمٞمف اًمًٞم٤مق وذم اعمخٓمقـم٦م سمٞم٤مض سم٘مدر يمٚمٛم٦م.3

 ش.سم٤مٓضمتٜم٤مب». ذم اعمخٓمقـم٦م: 4
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 ًمزم ،ُمٓمٚم٘م٤م حمّٚمّلً  اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٗمرديـ سملم اًمدوران يم٤من ًمق سم٤مّٟمف قمٚمٞمف اؾمتِمٝمد

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ شمٞم٦مأ اعم٤ًمًمؽ ذم ؾمٜمذيمره ُم٤م قمغم 1ُم٤متاعمحرّ  ٕمٔمؿُم حتٚمٞمؾ

ِٓ  يم٤من نإ :وأىمقل  ومٞمف عمحّمقرسم٤م اعمِمتٌٝملم نّ أ ٕضمؾ سم٤مًمرواي٦م ؾمتِمٝم٤مدا

 قمدم قمـ اًمٕملم همٛمض ُمع يمّلُمٝمام ُمـ لاعمؽمائ هق يمامـ  طمرامو طمّلل

 ُمٜمٝم٤م اعمًتٗم٤مد وم٢منّ  :طمّؼ  شم٘مّدم سمام وم٤مجلقاب ـ سمٔم٤مهره اعمت٘مّدُم٦م ٘م٦ماعمقصمّ  ذم ضمري٤مٟمف

 اعمحّٚمٚم٦م إومراد حتتٝم٤م اعمٜمدرضم٦م اًمٙمٚمّٞم٦م اًمٕمٜم٤مويـ قمـ قم٤ٌمرة قصقلاعم نّ أ هق

ّٓ  إًمٞمٝمام اًمٗمرد اٟم٘م٤ًمم ؾشمٕم٘مّ  ًمٕمدم :إومراد ٟمٗمس دون ُم٦مواعمحرّ   قمرض إذا إ

 يٕمتؼم سم٠من ومروٞم٦م أو ،قهوٟمح اُمتزاج ُمـ ظم٤مرضمٞم٦م ةوطمد ضمٝم٦م ُمٜمٝم٤م ًمٗمرديـ

 محؾ نّ أ اًمٌلّم  وُمـ :طمرامو طمّلل ومٞمف واطمداً  أُمراً  إومراد أو اًمٗمرديـ جمٛمقع

 سم٤مًمٜم٦ًٌم سمٕمٞمد اًمث٤مين وقمغم ،هم٤مًم٤ٌمً  أو ُمٓمٚم٘م٤مً  مج٤معاإل ظمّلف إّول قمغم اًمرواي٦م

 ُٕمثٚم٦ماو ال١ماًمً اٟمٓم٤ٌمق قمدم ُمع ُمٜمٝمام احلٛمؾ يمٌٕمد ،ماعمت٘مدّ  عمٕمٜمكا إمم

 ـمّلىمف٢مسم اؾمتٚمزاُمف ُمع اعمت٘مّدُم٦م ًمٚمٛمٕم٤مين اًمٚمٗمظ شمٕمٛمٞمؿ نّ أ ويمام ،قمٚمٞمف وهمػممه٤م

 ًمٗمٔم٤مً  سمٞمٜمٝمام اعمِمؽمك اًم٘مدر ًمٌٕمد سمٕمٞمد وٟمحقه ُمتزاجآ ذم ٗم٤مقشمّ آ ظمّلف

 ذم اًمٙمّلم فمٝمقر قمدم ُمـ أىمّؾ  وٓ اعمت٘مّدم اعمٕمٜمك ظمّمقص رادةإ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 آؾمتدٓل. دومع ذم يم٤مٍف  وهق اًمتٕمٛمٞمؿ

 اًمٗمرد يٕمٚمؿ مل ُم٤م طمّلل اًمٜمقع نّ أ هق آؾمتدٓل حمّؾ  نيم٤م نإ وأُّم٤م

 شمٚمؽ ٦موم٘مْمٞمّ  ،هٜم٤م سمٕمٞمٜمف ُمٕمٚمقم همػم ماعمحرّ  اًمٗمرد نّ أ واعمٗمروض سمٕمٞمٜمف احلرام

                                                             

 .461ص :وـمٌٕمتف اًم٘مديٛم٦م 613ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 1
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 قاباجل يرشمٌط ٓ سمؾ ،ِمٜمقع ذيمر سمام ومدومٕمف ،اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ٦مٞمّ طمٚمّ  إظم٤ٌمر

 قمٚمٞمف سمٜم٤مء حيٙمؿ وم٢مّٟمف ،ُمًٕمدة رواي٦م ُمثٚم٦مأ ذم ضم٤مرٍ  احلٙمؿ وهذا ،قمٚمٞمف سمٔم٤مهره

 طمٞمٜمئذٍ  مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ يٕم٠ٌم ومّل ،سمٕمٞمٜمف حلراما يٕمٚمؿ نأ إمم اعمقارد شمٚمؽ ٞم٦مسمحٚمّ 

: ىمقًمف وظمّمقص اًمتٗمّمٞمكم ذم اًمٕمٚمؿ فمٝمقر إمم ٟمٔمراً  ،قمٜمف اًمٞمد رومع ذم

 قمٚمؿ هٜم٤مك يم٤من إذا ٤مـّعم ُمثٚم٦مإ شمٚمؽ ـمّلقإ سمؾ ،إظم٤ٌمر شمٚمؽ ذم شسمٕمٞمٜمف»

 اًمٕمٚمؿ وضمقد همٚم٦ٌم ُمع ظمّمقص٤مً  ،اعمجّقز قمٞمفيدّ  عم٤م ُم١مّيد سم٤محلرُم٦م مج٤مزمإ

 .ُمٜمٝم٤م حمّمقر همػم ذم يم٤من نإو اجلٛمٚم٦م ذم سمٕمْمٝم٤م ذم مج٤مزماإل

 يم٤معمث٤مل ـ ه٤مٟمٔم٤مئر ُمـ يم٤من سمام اًمٕمٚمؿ صخيّّم  اًمتٛمثٞمؾ نّ أ ُمـ ذيمره وُم٤م

 رودهو نّ أ يمام ،اعم٘م٤مُم٤مت قصظمّم ٕضمؾٓؾمّٞمام  ،فم٤مهر ٟمٔمر ومٗمٞمف ـ اعمذيمقر

 ؾمتِمٝم٤مدوآ اًمت٠مُّمؾ قمٜمد فم٤مهر هق يمام ،اعمت٘مّدم اعمٕمٜمك يٜم٤مذم ٓ جلٌـا أظم٤ٌمر ذم

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ومٞمف اًمٙمّلم ؾمٞم٠ميت ُم٤متاعمحرّ  ٞم٦مطمٚمّ  سمٚمزوم

 ذم إّول اًمقضمف ُمـ ٘مّدمشم ُم٤م ُمرادمه٤م نّ ٠مسم يمّلُمٝمام فيقضّم  نأ اًمٚمٝمؿّ 

 ويٛمٜمع اًمؼماءة سم٠مظم٤ٌمر إظم٤ٌمر شمٚمؽ قحل٤مإو إومم اًمٓم٤مئٗم٦م قمـ اجلقاب

 سم٤مًمتٙمٚمٞمػ. اًمٕمٚمؿ سمٕمد سمف اعمٙمّٚمػ ذم ًمٚمِمّؽ  ؿمٛمقِل٤م

 سمٕمد هٜم٤م اجلقاب ذم ٟم٤مومع همػم وٟمحقه٤م ٟمٍمافآ دقمقى نّ إ :وومٞمف

ّٓ  ،سمٕمٞمٜمف اًمٕمٚمؿ احلّؾ  هم٤مي٦م سم٠منّ  اًمتٍميح  يِمٛمؾ سمحٞم٨م اًمٖم٤مي٦م شمٕمٛمٞمؿ سمٕمد إ

 يمّلُمٝمام. ذم ُمٌلّم  وٓ لّم سم همػم وهق ،اعم٘م٤مم ذم اعمقضمقد مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ

 واطمد يمّؾ  ٞم٦مطمٚمّ  قمغم شمدّل  يمام هّن٤مأ ُمـ ؾم٤مـملمإ ٕمضسم ذيمره سمام :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ر أيْم٤مً  ّٕٟمف ،مج٤مٓإ اعمٕمٚمقم ذاك طمرُم٦م قمغم شمدّل  يمذًمؽ ،اعمِمتٌٝملم ُمـ
ٍ
 ء
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 1طمرُمتف. قمٚمؿ

 شمٚمؽ ُمٜمٓمقق ـمّلقإ سملم اًمتٕم٤مرض ي٘مع ّٟمفإ سمذًمؽ رادأ وًمٕمّٚمف :أىمقل

 اعمٕمٚمقم ذًمؽ اؾمتٕمامل قمـ اعم٤مٟمع اموُمٗمٝمقُمٝم ًمٚمٛمِمتٌٝملم اًمِم٤مُمؾ إظم٤ٌمر

 ومٞمٝم٤م مج٤ملاإل ٕضمٚمف ومٞمتٓمّرق ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز ًمٕمدم اعم٘متض ،مج٤مٓإ

 سمف ومٞمٌٓمؾ ،اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م يِمٛمؾ ُم٤م ذم ،اعمٜمٓمقق فمٝمقر سمف ويٕملّم 

 اعمٗمٝمقم قمـ اًمٞمد رومع زاعمجقّ  رام وم٢من ،ومٞمٝم٤م اًمؽمظمٞمص قمغم ِب٤م آؾمتدٓل

 إمم ٟمٔمراً  اعمٗمٝمقم ـمّلقإ ٤مءٖمًم٢مسم اًمٕمٙمس ضمقاز قمٚمٞمف فشمقضّم  ققاعمٜمٓم إمم ٟمٔمراً 

 إمم سم٤مًمٜمٔمر طمتامٓناإل شم٤ًموى إذا يتؿّ  إّٟمام ذًمؽ سم٠منّ  ظمٌػم وأٟم٧م :اعمٗمٝمقم

ّٓ  ،اًمٚمٗمظ فم٤مهر  اًمقاطمد اًمٙمّلم ذم اًمٔم٤مهر ذم فاًمتٍّم  قمغم ىمريٜم٦م وم٤مٕفمٝمر وإ

 ّمٚم٦ماعمتّ  ئـاًم٘مرا يم٤ًمئر ،اًمٔم٤مهر سف قمغم اعمّتّمٚم٦م اًم٘مرآن ُمـ ىمريٜم٦م ويّمػم

 ًمٙمقن ،اعمٜمٓمقق فمٝمقر ةىمقّ  لقميدّ  نأ زوًمٚمٛمجقّ  ،اًمٍمحي٦م همػم واعمٜمٗمّمٚم٦م

 سمٕمْمٝمؿ ُمٜمع طمّتك حمّٚمف ذم ىمّرر يمام ،اعمٗمٝمقم ـمّلقإ ُمـ أىمقى اعمٜمٓمقق ـمّلقإ

 ًمٚمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ؿمٛمقل نّ أ إمم ُمْم٤موم٤مً  ،اخل٤مّص  سم٤معمٗمٝمقم اعمٜمٓمقق ختّمٞمص ُمـ

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  ٦ماًمِمٌٝم ًمٓمرذم اًمٕمٚمؿ قمدم ؿمٛمقل ُمـ ظمٗمكأ مج٤مزماإل

 اعمٗمٝمقم نّ أ ومٝمق اًمٜمٔمر دىمٞمؼ ي٘متْمٞمف ُم٤م وأُّم٤م :اجلكمّ  اًمٜمٔمر ي٘متْمٞمف ُم٤م هذا

                                                             

 :سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 113و  134ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1
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 ٟم٘مٞمض ـُم احلٙمؿ ٟمٗمل وم٢مّٟمف ،هٜم٤م سمٞمٜمٝمام اًمتٕم٤مرض ريتّمقّ  وٓ ًمٚمٛمٜمٓمقق شم٤مسمع

 اًمٜم٘مٞمْملم. اضمتامع اُمتٜم٤مع ضورة ،سمداً أ ُيتٛمٕم٤من ومّل ،اعمٜمٓمقق ُمقرد

 ر يمّؾ »: ىمقًمف ذم اًمٌمء ُمـ اعمراد نّ إ :وحت٘مٞم٘مف
ٍ
 ُّم٤مإ ،شطمّلل ًمؽ ء

 ُمـ اًمٙمٚمّٞم٤مت هق ُّم٤مإو ،٦ماًمٗمرديّ  ٤مشمفسمخّمقصٞمّ  ّم٦ماعمتِمخّ  خل٤مرضمٞم٦ما إومراد هق

 سملم اعمِمؽمك اًم٘مدر أو ،ٞم٦ماًمٙمٚمّ  ًمألطمٙم٤مم اعمٕمروو٦م صٜم٤مفوإ إٟمقاع

ًّ  يً٘مط اًمث٤مين وقمغم :إُمريـ  فًمٙمٜمّ  ،اعمقوققمٞم٦م اًمِمٌٝم٤مت ٞم٦محلٚمّ  سمف ؽاًمتٛم

 ًمٚمٛمّمػم جم٤مل ومّل ،اًمروايف ذم عمذيمقرةا ٚم٦مُمثًمأل وُمٜم٤مف اًمٚمٗمظ فم٤مهر ظمّلف

 وٟمٗمس اًمٙمكّم  أومراد سملم ضم٤مُمع ىمدر وضمقد شمًٚمٞمؿ شم٘مدير قمغم واًمث٤مًم٨م :إًمٞمف

 ظمّمقص إمم اًمٚمٗمظ اٟمٍماف اطمتامل ةسم٘مقّ  اًمٚمٗمظ ُمـ فمٝمقره ِمٜمقع اًمٙمكّم 

 سمّمدده. ٟمحـ ُم٤م ذم ّي ي ٓ ّٟمفأ قمغم ٦ماعمقوققمٞمّ 

 سمِمخّمٝمام ِمتٌٝملماعم ُمـ واطمد ًمٙمّؾ  ؿمٛمقًمف ذم ري٥م ومّل ،إّول وأُّم٤م

 ومٚمٞمس اعمرّدد إُمر وأُّم٤م ،ؽذًميم سمحرُمتف اًمٕمٚمؿ طمّمؾ ِم٤ّم ًمٞمس ُمٜمٝمام ؿمٞمئ٤مً  وإنّ 

 وًمق ٜم٤مه واجلٝمؾ اًمٕمٚمؿ طمٞم٨م ـُم طم٤مًمف يٕمتؼم طمّتك ٌمءاًم ـُم ظمرآ وومرداً  ؿمٞمئ٤مً 

 وٟمج٤مؾم٦م زيد ٟم٤مءإ ـمٝم٤مرة قمٚمٛمٜم٤م إذا يمام ،سمف ظم٤مّص  قمٜمقان ًمف يٙمقن نأ ضروم

 ٟم٤مءإ ُمٜمٝمام ّي٤مأو قمٛمرو ٟم٤مءإ ٟم٤مئلماإل هذيـ ـُم ٤مً أيّ  يٟمدر ٓ وًمٙمـ قمٛمرو ٟم٤مءإ

 يٕمٚمؿ مل رء ٤مدٟمقمٜم اعمقضمقديـ هذيـ ُمـ يمّّل  نّ أ ذم ري٥م ومّل وطمٞمٜمئذٍ  ،زيد

 ظمرآ ومرداً  ًمٞمس قمٛمرو ٟم٤مءإ يمقٟمف سمٕمٜمقان قمٛمرو ٟم٤مءإو قمت٤ٌمرآ ِبذا طمرُمتف

 هٜم٤م وم٤مٓقمت٤ٌمر ،اخل٤مرضمل اًمٗمرد ُمـ ُمٜمتزع أُمر هق وإّٟمام ـمّلقاإل حت٧م ُمٜمدرضم٤مً 

 ُمـ ٌمءًمٚم ُمّمداق وم٢مّٟمف ،ٜم٤مشمفوشمٕمٞمّ  ٤مشمفظمّمقصٞمّ  سمجٛمٞمع خل٤مرضملا اًمٗمرد سمٜمٗمس
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 اخل٤مرضمل صاعمِمخّ  اًمٗمرد سمحرُم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ ٜم٤مه وم٤مًمٕمؼمة ،٤متاخلّمقصٞمّ  طمٞم٨م

 نأ ُّم٤م٢موم ،رء أيْم٤مً  قمٛمرو ٟم٤مءإ نّ إ :ٟم٘مقل نأ 1ُمٜم٤مرُ  ومٚمق ،سمف اًمٕمٚمؿ وقمدم

 اعمٕملّم  اًمِمٞمئلم هذيـ طمدأ ّٟمفإ أو ،اًمٌٓمّلن سمدَيل وهق ،ظمرآ رء إّٟمف :ٟم٘مقل

 ُمٜمٝمام يمّؾ  طمدأ أو ٌمءاًم ُمـ ومردان قمٜمدٟم٤م وم٤معمقضمقد ،قمٜمدٟم٤م اعمجٝمقل ،واىمٕم٤مً 

 أظمذ إذاو طمدمه٤مأ طمرُم٦م يٕمٚمؿ ًمٙمـ ،جمٝمقًٓ  طمرُمتف يم٤من اخل٤مرضمل ّمفسمتِمخّ 

 :واًمٜمج٤مؾم٦م احلرُم٦م ُمٕمٚمقم يم٤من قمٛمرو ٟم٤مءإ ّٟمفأ سمٕمٜمقان واىمٕم٤مً  اعمٕملّم  ،طمدمه٤مأ

 ،إّول سم٤مٓقمت٤ٌمر إًمٞمف اًمٕمٚمؿ ٦ًٌموٟم اًمٌمء حت٧م دظمقًمف نّ ٠مسم ٚمٜم٤مىم وم٢من وطمٞمٜمئذ

 ن٠مسم اًمث٤مين قمت٤ٌمرسم٤مٓ سم٠مّٟمف ىمٚمٜم٤م وإن ،ُمٕم٤مروتف يٛمٙمـ ومل زاعمجقّ  قمٞمفيدّ  ُم٤م صم٧ٌم

 ر زيد ٟم٤مءإ نّ إ :ي٘م٤مل
ٍ
 اعمحّ٘مؼ ذيمره ُم٤م طمٞمٜمئذٍ  جفومٞمتّ  ،ظمرآ رء قمٛمرو ٟم٤مء٢موم ،ء

 سملم اجلٛمع يٛمٙمـ ٓ ًمٙمـ ،طمرُمتف قمٚمؿ ءر مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم نّ أ ُمـ اعمت٘مّدم

 طمدأ شمرضمٞمح ُمـ ومّلسمدّ  ،شءر يمّؾ » :ىمقًمف ـمّلقإ ذم آقمت٤ٌمريـ يـهذ

 ٓ ِم٤ّم فٟمّ ٠ميم سمؾ ،ًمٚمؽمضمٞمح ُمٕملّم  إّول نّ أ واًمٔم٤مهر ،ظمرأ قمغم آقمت٤ٌمريـ

 اًمٗمرد ُمـ زعُمٜمت اٟمتزاقمل ُمرأ اًمث٤مين نّ ٕ ،اخلؼم فم٤مهر ذم ظمّلومف حيتٛمؾ

 اًمٕمٚمؿ إمم قمروم٤مً  اًمٕمٚمؿ اٟمٍماف ُمـ ي٘م٤مل رسّمام ُم٤م ًمف ويِمٝمد :اخل٤مرضمل

 إّول سم٤مًمقضمف يٕمتؼم إّٟمام طم٘مٞم٘م٦م ءاًمٌم يمقن ٕضمؾ ّٟمفأ اًمٔم٤مهر وم٢منّ  ،اًمتٗمّمٞمكم

 اًمث٤مين. دون

 ومٝمق ،وطمرام طمّلل ومٞمف ءر يمّؾ »: ىمقًمف ذم اًمٙمّلم ذيمر ِم٤ّم وىمري٥م
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 ُمٕمروم٦م احلرام ُمٕمروم٦م ُمـ اًمٔم٤مهر وم٢منّ  ،شاحلرام شمٕمرف طمّتك طمّلل ًمؽ

 ِبذا طمراُم٤مً  ًمٞمس قمٛمرو ٟم٤مء٢موم ،ُمٜمف ُمٜمتزع سم٠مُمر ٓ ي٦مدرٗماًم سمخّمقصّٞم٤مهت٤م

 يّمدق اًمذي اخل٤مرضمل اًمٗمرد ٟمٗمس هق طم٘مٞم٘م٦م احلرام وإّٟمام آٟمتزاقمل اًمٕمٜمقان

 ومتدسّمر. ،عمت٘مّدما سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ءاًمٌم ذم ٟمٔمػمه شم٘مّدم يمام ،قمٛمرو ٟم٤مءإ قمٚمٞمف

 حلراما ُمٕمروم٦م احلّؾ  هم٤مي٦م نّ إ ٟمٗمًف قمغم ردوأ 1اعمت٘مّدم عمحّ٘مؼا إنّ  صمؿّ 

: ىمقًمف أُّم٤م :اجلقاب ذم ىم٤مل صمؿّ  ،مج٤مزماإل ماعمٕمٚمق ذم يتحّ٘مؼ ومل سمِمخّمف

 ،ذيمرت ُم٤م قمغم يدّل  ومّل ،شسمٕمٞمٜمف طمرام فٟمّ أ شمٕمٚمؿ طمّتك طمّلل ًمؽ ءر يمّؾ »

 يمام ،اًمٕمٚمؿ اقمت٤ٌمر ذم ًمّلهتامم سمف لءضم ًمٚمْمٛمػم شم٠ميمٞمد شسمٕمٞمٜمف»: ىمقًمف ٕنّ 

ّٓ  ،اًمرؤي٦م ذم آؿمت٤ٌمه شمقّهؿ ًمدومع شسمٕمٞمٜمف اً زيد رأي٧م» :ي٘م٤مل  ءر ومٙمّؾ  وإ

 ،قمٛمرو ٟم٤مءإ وـمٝم٤مرة زيد ٟم٤مءإ ٟمج٤مؾم٦م قمٚمؿ وم٢مذا ،ٟمٗمًف قمٚمؿ وم٘مد رُمتفطم قمٚمؿ

 .سمٕمٞمٜمف طمرُمتف قمٚمؿ رء زيد ٟم٤مء٢موم ،ٟم٤مءانإلا وم٤مؿمتٌف

 قمٜمقان قمٚمٞمف ـمٚمؼأ إذا سمٕمٞمٜمف ٓ سمٙمقٟمف اعمٕملّم  ٕمٚمقمعما هذا ّمػيتّ  ٟمٕمؿ

 1ًم٘م٤مئؾ.ا قمٜمد اعمٕملّم  طمدمه٤مأ ُم٘م٤مسمؾ ذم سمٕمٞمٜمف ٓ طمدمه٤مأ :ومٞم٘م٤مل ،طمدمه٤مأ

 إمم ٟمٔمراً  شسمٕمٞمٜمف حلراما شمٕمرف طمّتك» :ىمقًمف سمٔمٝمقر فاقمؽم إّٟمف صمؿّ 

 وقمدم سمِمخّمف حلراما ُمٕمروم٦م اقمت٤ٌمر ومٛم١مّداه ،ًمٚمٛمٕمروم٦م ىمٞمد سمٕمٞمٜمف» :ىمقًمف نّ أ

ّٓ  ذًمؽ حتّ٘مؼ  نإو اعمث٤مل ذم زيد ٟم٤مءإ نّ إو ،إًمٞمف ٞم٦مًاحل ؿم٤مرةاإل ُمٙمٜم٧مأ إذا إ
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ّٓ  ،اًمٕمٜمقان ِبذا ُمٕمٚمقُم٤مً  يم٤من  اخل٤مرج ذم ًمف ةاعمٛمّٞمز إُمقر سم٤مقمت٤ٌمر جمٝمقل ّٟمفأ إ

 شمرظمٞمص اُمتٜم٤مع قمغم اجلقاب ذم واقمتٛمد: 1سمِمخّمف جمٝمقل ومٝمق ،ُم٘م٤مسمٚمف ُمـ

 طمّتك ظمّلومف قمغم واًمٜمّص  ٗم٤مقآشمّ  يِمٝمد اًمتل اًمقاىمٕمٞم٦م حلرُم٦ما ءسم٘م٤م ُمع اًمِم٤مرع

 1اعمِمتٌف. ًمألُمر اًمقاىمٕمٞم٦م حلرُم٦ما صمٌقت ه٤ماُم١مدّ  نّ أ طمٞم٨م ،إظم٤ٌمر هذه ٟمٗمس

 ذم ومٞمف ًمٙمّلما ىمّدُمٜم٤م وم٘مد ،صاًمؽمظمٞم اُمتٜم٤مع ُمـ ذيمره ُم٤م وأُّم٤م :أىمقل

 يّمٚمح ُم٤م رومع هق رضٖماًم سمؾ ،ذًمؽ نأ روٜم٤مهم وًمٞمس عمت٘مّدما ٚمؽًاعم

 اعمٜمع. ُمٙم٤منإ قمغم سمٜم٤مء ،ًمٚمامٟمٕمٞم٦م

 سم٢مّٟمف ومٞمف يًتِمٙمؾ ومرسّمام ،اًمنميٗملم اًمٙمّلُملم سملم اًمٗمرق ذم ذيمره ُم٤م وأُّم٤م

 نّ أ ضورة ،ُمٕم٤مً  ومٞمٝمام ًمٚمت٠ميمٞمد ومٝمق ،سمٜمٗمًف كٕمٜمسمٛم شسمٕمٞمٜمف: »ىمقًمف ضمٕمؾ نإ

 ،وظمّمقصف سمِمخّمف سمٛمٕمٜمك ضمٕمؾ نإو :ٟمٗمًف إمم ٟم٦ًٌم ءاًمٌم إمم اًمٜم٦ًٌم

 ذم طمرام زيد ٟم٤مءإ نّ ٠مسم اًمٕمٚمؿ نّ ٢موم ،ُمٓمٚم٘م٤مً  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ رجخي شم٠مؾمٞمس ومٝمق

 اعمرّدد. اًمٕمٜمقان سمذًمؽ هق وإّٟمام وظمّمقصف سمِمخّمف ًمٞمس اعمث٤مل

 ومٙمقن ،سمًٞمٓم٦م وهل سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمتٕمّٚمؼ إّول ذم اًمٕمٚمؿ نّ إ :وضمقاسمف

 ،اظمتّلف ومٞمف ريتّمقّ  ٓ سم٤مًمًٌٞمط اًمٕمٚمؿ ٕنّ  :اًمت٠ميمٞمد ُمـ زيدأ ٜمفٕمٞميٓ شسمٕمٞمٜمف»
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 سمف ٘م٦مُمتٕمٚمّ  ٦مشمٗمّمٞمٚمٞمّ  يٙمقن ىمد احلرام وُمٕمروم٦م سم٤محلرام ُمتٕمّٚمؼ اًمث٤مين ذم واعمٕمروم٦م

 ،طمراُم٤مً  زيد ٟم٤مءإ يمٙمقن ،مج٤مزمإ سمٕمٜمقان سمف يتٕمّٚمؼ وىمد ،٤مشمفسمخّمقصٞمّ 

 لمٕمسم ُمتٕمّٚم٘م٦م همػم اًمث٤مين ذم اعمٕمروم٦م ٕنّ  :إّول يٕملّم  هٜم٤م شسمٕمٞمٜمف: »وم٘مقًمف

 زيد. ٟم٤مءإ يمٙمقٟمف اٟمتزاقمل سمٕمٜمقان سمؾ ،ءاًمٌم

ّٓ  ُمٕم٘مقل همػم اًمًٌٞمط إُمر ذم اًمت٠ميمٞمد نّ إ :٧َم ٚمْ ىمُ  ٧َم ئْ ؿِم  نْ إو  ًمرومع إ

 شم٤مرة ُمٕمرومتف وم٢منّ  ،سمٜمٗمًف ًمٚمت٠ميمٞمد ىم٤مسمؾ خل٤مرضملا اعمقوقع ذم آؿمت٤ٌمه ؿشمقهّ 

 شمٕمّٚم٘مٝم٤م يٗمٞمد هٜم٤م ٦ماعمٕمروم ومت٠ميمٞمد ،٤مهت٤مظمّمقصٞمّ  سمجٛمٞمع ظمرىأو ،ُمٜمتزع سمٕمٜمقان

 ظمّمقصٞم٤مشمف. قمغم اعمِمتٛمؾ ءاًمٌم سمذات

 ،اًمث٤مين ذم هٜم٤م احلٙمؿ نّ إ فم٤مهراً  سمٞم٤مٟمف ذم ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض وذيمر

 إمم احلرام ٟم٦ًٌم ومٞمف ٕنّ  :إّول ذم ُمتٕمدّ  وهق ًمٚمٛمٕمروم٦م ىمٞمد شسمٕمٞمٜمف» :وم٘مقًمف

 ُمتٕمّٚم٘م٤مً  اًمٔمرف يمقن اًم٘مقاقمد ومٛم٘مت٣م ،اًمٕمٚمؿ إمم اعمجٛمقع وٟم٦ًٌم اًمْمٛمػم

 ومٞمف يٕم٘مؾ ومّل ،ٌمءاًم سمحرُم٦م ُمتٕمّٚم٘م٤م شسمٕمٞمٜمف» ىمقًمف ومٞمٙمقن ،اًمث٤مٟمٞم٦م ٦مسم٤مجلٛمٚم

 ومّل ،ِمخّمفوسم سمٕمٞمٜمف طمرام ومٝمق طمراُم٤مً  يٙمقن ُم٤م يمؾَّ  نّ ٕ ،اًمت٠ميمٞمد ؾمقى

 .هذا، وم٤مومٝمؿ سم٤معم٘م٤مم ًمف رسمط ومّل ،رأؾم٤مً  ًمٚمٛمٕمروم٦م ىمٞمداً  يٙمقن

 إّول زءاجل فمٝمقر ًمدومع ،سمٜمٗمًف يٜمٗمع ٓ ذيمره ُم٤م نّ أ إمم أذٟم٤م وىمد

 سم٠مّٟمف وم٤مًمٕمٚمؿ ،صاعمتِمخّ  اًمٗمرد هق ٌمءاًم ضمٕمٚمٜم٤م طمٞم٨م ؾمٚمػ ُم٤م قمغم أيْم٤مً 

 اًمٕمٚمؿ نّ أ ؿشمقهّ  ًمدومع شسمٕمٞمٜمف» يٙمقن نأ ومٞمٛمٙمـ ،مج٤ملاإل ُمع يّمدق ٓ طمرام

 ومّل ّٓ إو ،احلّؾ  ىم٤مقمدة ضمراءإ ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  ظمرأ ـمرومف أو اًمٗمرد ذًمؽ سمحرُم٦م

 ومتّدسمر. ،ؾمٌؼ عم٤م دُم١ميّ  أيْم٤مً  ومٚمٕمّٚمف ،هٜم٤م اًمت٠ميمٞمد ِلذا ُمٌلّم  وضمف ًمقٓه زم ئمٝمر
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 مج٤ملسم٤مإل اًمٕمٚمقم يمقن دقمقى نّ أ ُمـ ذيمره ُم٤م نّ أ قمٚمٞمؽ خيٗمك ٓ صمؿّ 

 ُمتٕمّٚمؼ قمٜمقان مج٤ملسم٤مإل ًمٚمٛمٕمٚمقم يم٤من ذاإ هسمٔم٤مهر يّمّح  إّٟمام ،ُمٕمٚمقم رء

ٌّ  ُم٤م قمغم اعمت٘مّدم يم٤معمث٤مل ًمٚمٕمٚمؿ ّٓ  ،ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض قمٚمٞمف فٟم  ومٞمف يتؿّ  ومّل وإ

 ومٙمٞمػ ،أصّلً  قمٜمقان مج٤مًٓ إ ٚمٛمٕمٚمقمًم يٙمـ مل اإذ ّٕٟمف ،رأؾم٤مً  اجلقاب هذا

 ؟!ُمٕمٚمقُم٤مً  أُمراً  يمقٟمف قمٰك دَّ يُ 

 شمٙمقن إّٟمام وهل ٦ماعمقوققمٞمّ  اًمِمٌٝم٤مت هق اًمٙمّلم حمّؾ  نّ ٠مسم دومٕمف ويٛمٙمـ

 وإُمقر إُمريـ سملم اعمرّدد وم٤مًمٕمٜمقان ،ماعمحرّ  قمٜمقان حتّ٘مؼ ذم ًمِمّؽ ا قمٜمد

 إمم ٦مضم٤مطم ومّل ،ٟم٤مئلماإل طمدأ ذم اعمقضمقد يم٤مخلٛمر ،سمٜمٗمًف طمرُمتف ُمٕمٚمقم رء

 ًا.ضمدّ  ومت٠مُّمؾ ،ظمرآ سمقضمف ُمٕمٚمقُم٤مً  يمقٟمف

 ّٟمفأ طمٞم٨م ُمـ اعمِمتٌف طمٙمؿ ًمٌٞم٤من ًقىم٦مُم إظم٤ٌمر هذه سم٠منّ  :وصم٤مًمث٤مً 

 شمٗمّمٞمّلً  طمرُمتف يٕمٚمؿ مل ُم٤م ٌمءاًم ٞم٦مطمٚمّ  ومٛمٗم٤مده٤م ،اًمؼماءة أظم٤ٌمر يم٤ًمئر ،ُمِمتٌف

 نّ إو طمتٞم٤مطآ يقضم٥م ٓ ؿمّؽ  هق سمام اًمِمّؽ  نّ أ سمٛمٕمٜمك ،ٟمٗمًف طمٞم٨م ُمـ

 يقضم٥م ٓ إرض ذم واطمد ضمٌـ يمٜمج٤مؾم٦م اًمٜمقع أومراد ذم حلراما وضمقد

ّٓ  اًمٜمقع قمـ ضمتٜم٤مبآ  اعمت٘مّدُم٦م وم٤مٕظم٤ٌمر ،اًمٗمرد ذًمؽ ذم سم٤محلرُم٦م اًمٕمٚمؿ ُمع إ

 ٦مُمًقىم وسمٕمْمٝم٤م ـ ٘م٦ميم٤معمقصمّ  ـ إؿمٞم٤مء ذم سم٤مطم٦ماإل ص٤مًم٦مأ ًمٌٞم٤من ٦مُمًقىم سمٕمْمٝم٤م

 نّ إو ماعمحرّ  اعمقوقع ُمٕمروم٦م قمدم قمٜمد حلراما قمغم اعمِمتٛمؾ اًمٜمقع ٞم٦مطمٚمّ  ًمٌٞم٤من

 طمرُم٦م ذم ي١مصّمر ٓ ـ حت٘مٞم٘م٤مً  أو ومرو٤م ُّم٤مإ ـ واحلرام احلّلل إمم اًمٜمقع اٟم٘م٤ًمم

 ُمًقىم٦م هه٤م٠مسم ومٝمل ،سمف سم٤مًمٕمٚمؿ اعمقوقع طمرازإ دون ُمـ خل٤مرضمٞم٦ما إومراد

 ددّ ُمر مج٤مزمإ قمٚمؿ ومرض إمم ٟمٔمر دون ُمـ ،هل طمٞم٨م ُمـ اًمِمٌٝم٦م ٞم٦مطمٚمّ  ًمٌٞم٤من
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 مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ أ قمغم شمدّل  سمحٞم٨م ومٕمّلً  طمّلل اعمِمتٌف نّ إو أُمقر أو أُمريـ سملم

 قمغمـ  ٘م٤مٞمشمٕمٚم وًمقـ  قم٘مكم أو ٟم٘مكم دًمٞمؾ ىمٞم٤مم ومرض وم٢مذا ،اًمِم٤مرع ٟمٔمر ذم ُمٚمٖمك

 شمٚمؽ يٕم٤مروف مل مج٤مًٓ إ ُمٕمٚمقم شمٙمٚمٞمػ ث٤ملِ تِ ُمْ ِٓ  ُم٘مّدُم٦م اًمِمٌٝم٦م طمرُم٦م

 اًمِمٌٝم٦م وهق ظمرىأ ضمٝم٦م وسمٞم٤من ظمرآ طمٙمؿ ُمقرد واردة ًمٙمقهن٤م ،ـمّلىم٤متاإل

 اًمتٙم٤مًمٞمػ دًّم٦مأ نّ أ ُمـ حمّٚمف ذم ىمّرر ُم٤م ٟمٔمػم وهذا :ؿمٌٝم٦م يمقهن٤م طمٞم٨م ُمـ

 قمٜمقان ًمٚمٛم٤ٌمح قمرض ومٙمّٚمام ،اعم٤ٌمطم٤مت دًّم٦مأ قمغم طم٤ميمٛم٦م وحتريامً  وضمقسم٤مً 

 اًمؽمظمٞمص دًمٞمؾ يٕم٤مروف ومل اًمتٙمٚمٞمػ دًمٞمؾ ٌعاعمتّ  يم٤من ،محمرّ  أو واضم٥م

 ُم٦مواًمٕمّّل  اعمت٘مّدم اعمحدث يمّلم رضمعي إًمٞمف وًمٕمّٚمف ،سمٞم٤مٟمف حمّؾ  هٜم٤م ًمٞمس سمتٗمّمٞمؾ

 ذيمرمه٤م. ماعمت٘مدّ 

 سمؾ ،فم٤مهر همػم إّول اخلؼم قمدا ُم٤م ُمٕمٜمك ذم ذيمرت ُم٤م نّ إ :ىمٚم٧م وم٢من

 ٟمٔمر ذم اعمٚمٖمك مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ أ ًمٌٞم٤من ُمًقىم٦م هّن٤مأ دقمقى ُمـ سم٠مومم وًمٞمس

 يمقن فم٤مهره٤م وم٢منّ  ـ حمّمقرة همػم أو اًمِمٌٝم٦م يم٤مٟم٧م حمّمقرة ـ ُمٓمٚم٘م٤م اًمِم٤مرع

 احلرام سمقضمقد اًمٕمٚمؿ نّ إ ٤مومٛمٗم٤مده ،ومٕمّلً  ُمٕمٚمقُم٤مً  اًمٜمقع أومراد ذم حلراما وضمقد

 ُمع وهمػمه اعمحّمقر سملم واًمٗمرق :سمٕمٞمٜمف حلراما يٕمرف طمّتك ٌمءسم ًمٞمس ُمٓمٚم٘م٤مً 

 اؾمتٗم٤مدة يٛمٙمـ ٓ ُم٤م حتديدمه٤م واظمتّلف ظمرأ قمـ طمدمه٤مأ شمٕمٞملم رضوم

 ُمٜمٝم٤م رء ذم ؿمٕم٤مرإ ٓ ّٟمفأ ُمع ،إظم٤ٌمر شمٚمؽ ُمـ سم٤مًمث٤مين إظم٤ٌمر اظمتّم٤مص

 اعمٌٝمؿ. اعمٕمٜمك سمذًمؽ

 ٓ اًمٜمقع ذم حلراما سمقضمقد ؿَ ٚمْ اًمٕمِ  نّ أ هق إظم٤ٌمر شمٚمؽ ٥مَّ َّم ُمَ  نّ إ :ىمٚم٧م

 يٛمٙمـ ُم٤م ومٖم٤مي٦م ،ُمٚمٖمك مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ُمٓمٚمؼ نّ أ ٓ ،اًمٗمرد طمرُم٦م يقضم٥م
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 دقمقى قمـ ًمٜم٤مشمٜمزّ  وًمق :اعمحّمقرة همػم اًمِمٌٝم٦م ُمٓمٚمؼ هق حتتٝم٤م دراضمفإ

 ّؾ ىمأ ومّل ،ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ اقمت٤ٌمر دون ٦ماخل٤مّص  اجلٝم٦م شمٚمؽ ذم فمٝمقره٤م

 قمدم ذم يم٤مٍف  وهق ،اجلٝم٤مت سمح٥ًم اًمٙمّلم ـمّلقإ ذم اًمِمّؽ  ُمـ

ًّ  ذم اعمٕمتؼم نّ أ قمغم سمٜم٤مء ،آؾمتدٓل  ُم٘م٤مم ذم يمقٟمف طمرازإ ـمّلقسم٤مإل ؽاًمتٛم

 ومٌٕمد هق طمٞم٨م ُمـ أيْم٤مً  فمٝمقره ؿؾمٚمّ  وًمق ،اعم٘مّمقدة اجلٝم٦م ُمـ اًمٌٞم٤من

 ذم وًمق ـ اعمحّمقر ذم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ُمقارد ُمـ يمثػم ظمروج ُمّلطمٔم٦م

 اعمٕمٜمك وًمقي٦مأ دقمقى يٛمٙمـ ،وهمػمه مج٤معسم٤مإل ـمّلقاإل حت٧م ـقمـ  اجلٛمٚم٦م

 ًمٙمّلما ـمّلقإ نّ أ سمٛمّلطمٔم٦م ظمّمقص٤مً  ًمف ُم٤ًمواشمف أو ختّمٞمّمف ُمـ اعمذيمقر

 .إومراد سمح٥ًم ـمّلىمفإ ُمـ ٟمققم٤مً  وٕمػأ اجلٝم٤مت سمح٥ًم

ـّ  ،يمّٚمف ذًمؽ ؾمّٚمٛمٜم٤م  هّن٤مأ ُمع ًمٚمٛمِمٝمقر عمخ٤مًمٗمتف اعمت٘مّدُم٦م إظم٤ٌمر ًمٙم

ًّ  يِمٙمؾ مج٤مقم٤مً إ ـيٙم مل ًمق وُمًٛمع ُمٜمٝمؿ أىسمٛمر  اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ صم٤ٌمتإل ؽاًمتٛم

 .اعمت٘مّدُم٦م ؿمٙم٤مٓتاإل شمٚمؽ مجٞمع سمٕمد اًمِمٌٝم٦م ذم إصقًمٞم٦م

 شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن شمٞم٦مأ اعمٜمع سم٠مظم٤ٌمر ُمٕم٤مرو٦م ٝم٤مًمٙمٜمّ  ،يمّٚمف ذًمؽ ؾمّٚمٛمٜم٤م

 إـمراف حُمٜم٘مّ  همػم سمٕمد وم٢مّٟمف ،اعم٘م٤مم ذم ومت٠مُّمؾ ،قمديدة ح٤متسمٛمرضّم  دةاعم١ميّ 

 اِل٤مدي. اهللو

 :ؾمامقم٦م ٘م٦مُمقصمّ  ـقم ٤مُمّ أ ،اًمث٤مًمث٦م ٤مئٗم٦ماًمٓم وقمـ

 احلّلل قمـ اخلٛمس ظمراجإ وضمقب قمغم ُم٤مدّل  ُمع ُمٕم٤مرو٦م سم٠مهّن٤م وم٠مّوًٓ 

 همػم ُمـ إصح٤مب سمٕمٛمؾ اعمٕمتْمدة اعمًتٗمٞمْم٦م إظم٤ٌمر ُمـ سم٤محلرام اعمختٚمط

 وٓ سمّم٤مطمٌف اًمٕمٚمؿ قمدم قمٜمد سمٕمْمٝمؿ سمف حّس  ُم٤م قمغم يٕمرف ومٞمف ظمّلف
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 قمغم اًمرواي٦م هذه ُؾ مَحْ  وم٤مًمقاضم٥ُم  وطمٞمٜمئذٍ  ،اًمرواي٦م ٤مقٞمؾم فم٤مهر ًمٕمّٚمف يمام ىمدره

 اًم٘م٤مقمدة. ُم٘مت٣م هق يمام ،داعم٘مٞمّ  قمغم اعمٓمٚمؼ َؾ مَحْ  إظم٤ٌمر شمٚمؽ قمٚمٞمف ُم٤مدًّم٧م

 ٓظمتّم٤مص وضمف ُمـ قمٛمقم سمٞمٜمٝمام اًمٜم٦ًٌم نّ ٠مسم ذًمؽ ذم ٟمقىمش وًمق

 مج٤مع٢مسم اًمٗمرق سمٕمدم اًم٘مٓمع دقمقى قمـ همامضاإل ومٌٕمد ،ظم٤مّص  سمحرام ٘م٦ماعمقصمّ 

 .سمذًمؽ ـهقٞموم ،اعمِمٝمقر ٜمفقم قمرضأ ٤مِمّ  فٟمّ إو وهمػمه ُمريم٥م

 إُمقر ُمـ ًمٕمّدة دًّم٦مإ ًمتٚمؽ وم٤مًمؽمضمٞمح اعمٕم٤مرو٦م سمٕمد سم٠مّٟمف قمٜمف ٟمجٞم٥م

 ّٟمفأ ُمع ،وهمػمه٤م سم٤مًمٕم٘مؾ واقمتْم٤مده إصح٤مب وقمٛمؾ واًمتٕمّدد اًمٙمثرة ُمـ

 ِب٤م آؾمتدٓل يً٘مط اعمقارد ؾم٤مئر سملم ُمـ اعمقرد ِلذا تفظمّمقصٞمّ  ومرض سمٕمد

 ىم٤مقمدة قمـ اخلروج ومٖم٤مي٦م ،ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ذم احلّؾ  ىم٤مقمدة قمغم

 .ظم٤مّص  ُمقرد ذم طمتٞم٤مطآ

 وصٚم٦م ًمّمدىم٦ما قمـ س٠ماًمٌ ٟمٗمل اًمرواي٦م ٤مقٞمؾم ُمـ اًمٔم٤مهر نّ ٠مسم وصم٤مٟمٞم٤م

 يمّلم حمّؾ  هق اذه وم٢منّ  ،اًمرواي٦م صدر ذم ةاعمذيمقر ،وُم٤مو٤مه٤ممه٤م اًم٘مراسم٦م

 اعم٤مل ذم اخلٛمس ُمٍمف اظمتّم٤مص يٕمٚمؿ ومل خلؼما صدر ذم اعمٕمّمقم

 سمٕمدم اًمتٍميح ُمـ مج٤مقم٦م قمـ يمام ،اعمٕمٝمقد اخلٛمس سمف يٕمرف امسم اعمختٚمط

 اعمختٚمط اعم٤مل سف ضمقاز هق اًمرواي٦م شمدّل  ٤مُم ومٖم٤مي٦م ،ه٤مؿمؿ سمٌٜمل اظمتّم٤مصف

 ومٞمف ٟمحـ سمام ًمف دظمؾ ٓ ظمرآ ُمٓمٚم٥م وهق ،وهمػمه٤م اًمّمدىم٦م ُمـ اًمؼمّ  وضمقه ذم

 شمٚمؽ ي٘متْمٞمف ُم٤م طم٥ًم اخلٛمس سف جلقاز ،٦ماحلجٞمّ  ذائط ومٞمف اضمتٛمع ًمق

 إًمٞمٝم٤م. اعمِم٤مر ٦مدًمّ إ

 ٟمٔمر اإلُم٤مم نّ أ إىمرب وًمٕمّٚمف حيتٛمؾ ّٟمفإ :حراينٌاًم اعمحّدث وذيمر
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 اؾمتٗم٤مده وُم٤م اعم٘م٤مم سم٘مريٜم٦م وقمرف واخلػمات اًمؼمّ  وضمقه ]ُمـ[ سومف ُم٤م إمم

 اًم٤ٌمىمل قمـ اًم٠ٌمس كٜمٗموم ،قمٚمٞمف زاد أو اخلٛمس سمٚمغ ىمد ّٟمفأ اًمٙمّلم ذًمؽ ُمـ

 :شاخلٓمٞمئ٦م رٙمٗمّ شمٓ خلٓمٞمئ٦ما نّ إ» :خلؼما صدر ذم ىمقًمف ذًمؽ وٓيٜم٤مذم طمٞمٜمئذٍ 

 ،يمذًمؽ يم٤من وُمتك ،طمرام اعم٤مل ذًمؽ مجٚم٦م نّ إ صدره ذم اعمٗمروض نّ ٕ

 ،اًمٕمديدة إظم٤ٌمر ٜمتفشمْمٛمّ  يمام ، ً يمّّل  سمف قاًمتّمدّ  ُمثٚمف ذم اًمنمقمل وم٤محلٙمؿ

 إذا وأُّم٤م حمّٚمف ذم ًمٞمس سمزقمٛمف طمّلًٓ  اًم٤ٌمىمل ًمٞم٠ميمؾ سمٌٕمْمف ىمفشمّمدّ  ومٞمٙمقن

 .اًم٤ٌمىمل ًمف ومٞمحّؾ  ،سم٤مخلٛمس قًمتّمدّ ا ومٞمف وم٤محلٙمؿ ،سم٤محلّلل اظمتٚمط

 ٓ طمراُم٤م  ً يمّّل  اعم٤مل يمقن ُمع سمف ىمفوشمّمدّ  ذًمؽ نّ إ: يمّلُمف ح٤مصؾوم

 ُمٜمف. اًم٤ٌمىمل طمّؾ  يٗمٞمد

 سمٛم٘مدار يم٤من إذا اًم٤ٌمىمل طمّؾ  ُمٜمف ىمفشمّمدّ  د٤مأوم سم٤محلّلل اظمتٚمط ًمق ٟمٕمؿ

 ليٕمٓم وم٢مّٟمف :ىم٤مل صمؿّ » :سم٘مقًمف شم٘مّدم قماّم  اجلٛمٚم٦م هذه ومّمؾ ذًمؽ وي١مّيد ،اخلٛمس

 ؾحمّّم  ٟمتٝمكإ .شيمذًمؽ ؾاًمرضم ذًمؽ ُم٤مل يٙمـ مل نإو ُمٜمف رضوم إّٟمف

 1يمّلُمف.

 سم٤مًمت٠مُّمؾ ئمٝمر يمام ،اً ضمدّ  اخلؼم فم٤مهر قمـ ذيمره ُم٤م سمٕمد قمٚمٞمؽ خيٗمك وٓ

 .ومت٠مُّمؾ ،ذطمٝم٤م إمم طم٤مضم٦م ٓ ضمٝم٤مت قمّدة ُمـ

 اعمٜمّمقص٦م اًم٘مقاقمد قمغم شمٓمٌٞم٘مف طمٞم٨م ُمـ ٤ملٙمؿمإ اخلؼم هذا ذم ٟمٕمؿ

ًّ  سمف ىقّ ٘ميت قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمٛمقل  ،عمِمتٌفا ٞم٦موطمٚمّ  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ٤مءٖمًمإل ٤مِب ؽاًمتٛم

                                                             

 .149ص /1ج :٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞم٦ماًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م ُمـ اعمٚمتٟمٔمر: ا. 1
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 إمم ه٤مسمفذ سمٕمد 1ؾم٤مـملمإ سمٕمض ومحؾ :اًمتقضمٞمف ذًمؽ قمغم محٚمف اًمذي وًمٕمّٚمف

ًّ  ُمـ قمغم ُمٕمؽمو٤مً  اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز اُمتٜم٤مع  اعمخ٤مًمٗم٦م ًمتجقيز سمف ؽمت

 إظمذ ُمـ ٤مُمّ إ ومّلسمدّ » ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز فم٤مهره نّ ٠مسم اعم٘م٤مم ذم آطمتامًمٞم٦م

 قمغم ومحٛمٚمف وطمٞمٜمئذٍ  ،هفم٤مهر قمـ سومف ُمـ ُّم٤مإو ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ودمقيز سمف

 ُم٘مدار ُم٤ًمكإ قمٚمٞمف رمطم نإو اًمٌٕمض ذم فاًمتٍّم  قمـ اًم٠ٌمس ٟمٗمل رادةإ

 ،اجل٤مهؾ ومٞمف ريٕمذّ  ظم٤مّص  طمرام قمغم احلرام محؾ ُمـ سم٠مومم ًمٞمس احلرام

 مل صمؿّ  ضمٝمّلً  ذَ ظِم أُ  ذياًمّ  ٤ماًمرسم ٦مطمٚمٞمّ  ُمـ 1أظم٤ٌمر ةقمدّ  ذم ُم٤مورد قمغم سمٜم٤مء ٤ميم٤مًمرسم

 .ٟمتٝمكإ ،3شاعمخٚمقط اعم٤مل ذم سمٕمٞمٜمف يٕمرف

 هق سمؾ ،اخلؼم هذا ذم ضم٤مرٍ  همػم ٤ماًمرسم قمغم احلٛمؾ اطمتامل نّ أ ُمع

 ذم سمف حّس  اميم ،فأُمٞمّ  سمٜمل سمٕمٛمؾ طمّمقًمف ضمؾأ ُمـ حلراما سم٤معم٤مل خمّمقص

 صم٤ٌمتإ إمم يذه٥م مل فٟمّ أ واًمٔم٤مهر :اًمٙمت٥م ُمـ مجٚم٦م ذم رأيتف ُم٤م قمغم خلؼما صدر

 سمٕمٞمد اًمتقضمٞمف ومٝمذا ،أقمٚمؿ ُم٤م ذم اًم٘مقم ُمـ أطمد احلرام هذا ذم ظمّمقصٞم٦م

ّٓ  اًمٚمٗمظ فٚميتحٛمّ  ٓ سمؾ ،ضمّداً   فُ ضُم رِ خُتْ  ٓ أيْم٤مً  وهل اخلّمقصٞم٦م حيتٛمؾ نأ إ

 اعمدقمك. ُمـ ظمّص أ اًمدًمٞمؾ يٙمقن فٟمّ إ إُمر هم٤مي٦م :سمّمدده ٟمحـ قماّم 

                                                             

 .وهق اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إٟمّم٤مري. 1

]ُمـ اًمٓمٌٕم٦م  ُمـ أسمقاب اًمرسم٤م 5، اًم٤ٌمب 3و  1/ ح431ص /11ج :وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م. 1

 .اإلؾمّلُمٞم٦م[

 .117ص /1ج :ومرائد إصقل. 3
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 اًمرواي٦م ذم اعمٗمروض ماعمحرّ  اعم٤مل نّ أ :هق إًمٞمف أذٟم٤م ذياًمّ  ؿمٙم٤ملواإل

 يمقٟمف قمغم محؾ وم٢من ،امُمٜمٝم أقمؿّ  أو ،جمٝمقًٓ  أو ،ُمٕمٚمقُم٤مً  طمٌف٤مص يٙمقن نأ ُّم٤مإ

 اعم٤مل قتّمدّ ي فٟمّ أ قمغم سمٜم٤مء ،صدره ذم قاًمتّمدّ  قمغم اًمثقاب ٟمٗمل يتؿّ  مل جمٝمقًٓ 

 اخلٛمس ظمراج٢مسم آًمتزام يّمّح  مل ُمٕمٚمقُم٤مً  يم٤من نإو :ص٤مطمٌف اعمجٝمقل زاعمتٛمٞمّ 

 ضمٝمؾ ُم٤م هق قمٜمدهؿ اخلٛمس ُمقرد نّ أ اًمٔم٤مهر وم٢منّ  :فم٤مهراً  اعمِمٝمقر قمٜمد أيْم٤مً 

 احل٤ميمٛم٦م دًّم٦مإ هذه ءلجم قمدم ُمع اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ُمـ ومٞمٙمقن ،ص٤مطمٌف

 اًمث٤مين. قمغم ىمريٜم٦م إّول آطمتامل سمٓمّلن ويٙمقن هٝمٜم٤م اخلٛمس ظمراج٢مسم

 يم٤من وم٢من ،اخلؼم ِلذا ُم٤ًموىم٦م إظم٤ٌمر شمٚمؽ سمٕمض 1فم٤مهر نّ أ ويدومٕمف

 ُم٤مٟمع ومٝمق ص٤مطمٌف ُمـ قمٜمف صٚمّ اًمتخ وضمقب قمغم وٟمحقه مج٤معإ ُمـ ُم٤مٟمع هٜم٤مك

ّٓ  ،اخلؼم ِبذا اًمٕمٛمؾ قمـ  نّ أ ُمع إظم٤ٌمر شمٚمؽ ـمّلق٢مسم اًمٕمٛمؾ ُمـ وم٤معم٤مٟمع وإ

 ٟمٚمتزم وًمٕمّٚمٜم٤م ،ٟمٗمًف قمـ قيتّمدّ  فٟمّ أ فم٤مهره خلؼما صدر ذم اعمٗمروض قاًمتّمدّ 

 ،اعم٤مًمؽ ُمـ يٙمقن نأو ٓسمدّ  واجلٝمؾ زاًمتٛمٞمّ  قمٜمد اعمحٙمقُم٦م اًمّمدىم٦م نّ ٠مسم

 .1ن٤ماعمت٘مّدُم اًمث٤مين صمؿّ  إّول قضمفاًم هق اجلقاب ذم وم٤معمخت٤مر

ًّ  تلاًمّ  سمّمػم أيب صحٞمح٦م قمـ وأُّم٤م  ٞم٦محلٚمّ  3اعمٗم٤مشمٞمح ؿم٤مرح ِب٤م ؽمت

 ،ُمتزاجآ هق إّٟمام ظمتّلطآ ُمـ اعمراد نّ ٠مسم قمٜمف اجلقاب ومٞمٛمٙمـ ،تٌفاعمِم

                                                             

 .شإّن اًمٔم٤مهر، إّن فم٤مهر»ذم اعمخٓمقـم٦م: . 1

 ش.اعمت٘مّدُملم». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

و  398، ص (، ًمٚمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مينرؾم٤مًم٦م أص٤مًم٦م اًمؼماءة) اًمرؾم٤مئؾ إصقًمٞم٦م. 3

 .148، صاًمٗمقائد احل٤مئري٦م: و399
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 ُّم٤مإو ،واطمداً  ؿمٞمئ٤مً  ويّمػم ُمٜمٝمام ٥ماعمريمّ  ٥ميؽميمّ  سمحٞم٨م سم٤معم٤مء اًمٚمٌـ يمخٚمط

ِٓ  اعم٘مرون ضمتامعِٓ ا ُمـ احل٤مصؾ آظمتّلط  آؿمت٤ٌمه ُمٓمٚمؼ هق ُّم٤مإو ،ت٤ٌمهؿْم سم٤م

 مج٤معًمإل خم٤مًمػ إّول اًمقضمف قمغم اًمرواي٦م ومحؾ :ذهٜمل اظمتّلط هق ذياًمّ 

 اًمتٗمّمٞمكم ًمٚمٕمٚمؿ ،سم٤مًمٙمٚمّٞم٦م اعم٠ًمًم٦م قمٜمقان قمـ ظم٤مرج هق سمؾ ،واعمٜم٘مقل اًمٔم٤مهر

 قمغم ٝم٤مدًٓمت ُمٜمف كيؽمائ يم٤من نإو اًمث٤مين قمغم واحلٛمؾ :حلراما قمغم سم٤مؿمتامًمف ومٞمف

 اًمنىم٦م وم٢منّ  ،ذًمؽ ظمّلف ومٞمف حيتٛمؾ ِم٤ّم اًمت٠مُّمؾ قمٜمد فًمٙمٜمّ  ،اعمجٛمقع ارشمٙم٤مب

 ذم يِمّؽ  ِم٤ّم رء ذاء حلرُم٦م ؾم٤ٌٌمً  يّمػم ٓ اًم٤ًمرق أُمقال ذم مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقُم٦م

 ،شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ٜمفؾمٜمٌٞمّ  يمام ،٦ماًمّمحّ  قمغم اعمًٚمؿ ومٕمؾ محؾ عمٙم٤من ،هىم٦م يمقهن٤م

 اعمٌٞمع سمٙمقن اًمٕمٚمؿ قمدم قمٜمد اعمًٚمؿ ُمـ واىمٕم٤مً  هىم٦م هق ُم٤م ذاء ومٞمجقز

 قمدم اعمٕمٚمقم اًمنىم٦م حمتٛمّلت مجٞمع ذاء ضمقاز همػم وهذا ،ُمنوىم٤م

 قمـ ظمتّلطآ صقرة اؾمتثٜم٤مء ُمٗمٝمقم ُمـ ؿاعمًٚمّ  اًم٘مدر وم٢منّ  ،ُمٜمٝم٤م ظمروضمٝم٤م

 دًٓمتف وٟمٛمٜمع اًمتٗمّمٞمكم اجلٝمؾ دقمٜم واىمٕم٤م هىم٦م هق ٤مُم ذاء ضمقاز هق لاًمٜمٝم

 .ًمٚمحٙمؿ ىمٓمٕمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م ُمٜمٝم٤م حيّمؾ سمحٞم٨م ه٤موهمػم اًمنىم٦م جمٛمقع ذاء قمغم

ِٓ  ُمٓمٚمؼ وهق اًمث٤مًم٨م اًمقضمف قمغم محٚمٜم٤مه ًمق ُمٜمف وأفمٝمر  .ؿمت٤ٌمها

 ٦مٞمّ حلٚمّ  ؾم٤ٌٌمً  ظمتّلطآ يمقن قمغم اًمرواي٦م محؾ نّ أ ذيمرٟم٤م ُم٤م وي١مّيد

 ص٤مطمٌف شمٕملّم  ًمّمقرة اًمِم٤مُمؾ ـمّلىمفإ قمغم ُمٜمف اعمنوق ُم٤مل ذم فاًمتٍّم 

ـّ أ ٓ ِم٤ّم شمِمخٞمّمف ُمٙم٤منإو  اًمٙم٤مؿم٤مين اعمحّدث نّ إ طمّتك ،سمف هتٗمقّ ي طمداً أ فم

 سمٕمدـ شاًمقاذم» ذم ذيمر ،يمٚمامشمف سمٕمض فم٤مهر ذم اعمِمتٌٝملم ٞم٦مسمحٚمّ  ٘مقلي اًمذي

ِٓ  :سمٞم٤من :صقرشمف ُم٤م ـ خلؼما ٟم٘مؾ  نإ صمؿّ  ،زاًمتٛمٞمّ  شمٕمّذر إذا يتحّ٘مؼ امٟمّ إ ظمتّلطا
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ّٓ  قمٚمٞمٝم٤م فُ حَلَ ص٤م ص٤مطمٌٝم٤م قمرف  1قمٜمف. ىم٧مشمّمدّ  وإ

 ّٟمفإ دًٓمتٝم٤م ُمـ ؿيًٚمّ  ُم٤م هم٤مي٦م وم٠ٌمنّ  ،دراًمٜمقا رواي٦م قمـ ]اجلقاب[ وأُّم٤م

 عمٙم٤من ؽذًميم وهق ،وهىم٦م ظمٞم٤مٟم٦م اعمٌٞمع يمقن ُمٕمروم٦م قمدم قمٜمد اًمنماء ُيقز

 ٦م.اًمّمحّ  قمغم اعمًٚمؿ ومٕمؾ محؾ

 ُمـ يمّؾ  ذاء قزجومٞم ،مج٤مزماإل ًمٚمٕمٚمؿ اعمٕمروم٦م قمدم ؿمٛمقل ودقمقى

 .٠مُّمؾومت ،اًمٕمٛمقُم٤مت ذم ٟمٔمػمه ُمرّ  سمام ومدومٕمٝم٤م ،طمدمه٤مأ طمرُم٦م اعمٕمٚمقم اعمحتٛمٚملم

 اًمًٚمٓم٤من ُمـ ًمنماءا ضمقاز ُمـ خلؼميـا هذيـ ُمـ يًتٗم٤مد ُم٤م نّ إ صمؿّ 

 شمٗمّمٞمّلً  قمٚمؿ ُم٤م ذم ًمٔمٝمقره٤م :ومٞمف ٟمحـ سمام ًمف دظمؾ ٓ ِم٤ّم اًمٕمٚمؿ قمٜمد لواًمٕماّم 

 هٜم٤م ًمٞمس حمّٚمف ذم ُم٘مّرر وضمف وجلقازه مج٤مزماإل وُمـ ُمٜمف ٕقمؿّ ا وأ ،سمخّمقصف

 ذيمره. حمّؾ 

 أصؾ ذم ؿمّؽ  إذا ُم٤م قمغم خلؼميـا سمحٛمؾ :وم٠مّوًٓ  ،اًمراسمٕم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م وقمـ

 ذم ٞمؾّماًمتٗم سمف يِمٕمر يمام ،سمٕمٞمٜمف قمٚمؿ ُم٤م ؾمقى 1اًمٖمٜمؿ يجلد ٟمًؾ وضمقد

 ُمٕمٚمقم ٟمًؾ وضمقد إمم اعمِمػم يٕمرف مل وُم٤م سمٕمٞمٜمف ٟمًٚمف ُمـ قمرف سمام اجلقاب

 .اًمٌقاىمل ذم واًمِمّؽ  ٖمٜمؿاًم ذم

                                                             

 /1ج :اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م ُمـ اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞم٦مو 193ص /17ج :اًمقاذمٟمٔمر: ا. 1

/ 5و ج 153/ ص1: جُمّم٤مسمٞمح اًمّٔمّلم ذم ذح ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع: 153ص

 .338ص

 . اًمٙمٚمٛمت٤من خمروُمت٤من ذم اعمخٓمقـم٦م.1
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 ُمرّدد ٟمًؾ سمقضمقد اًمٕمٚمؿ صقرة ظمّمقص ذم ٤مفمٝمقرمه ُمٜمع وطم٤مصٚمف

ًّ  ٦مُمت٤ٌميٜم قرأُم أو ،أُمريـ سملم  ٟمٔمػم ؾمٌؼ ىمد ًمف اعمٕمروم٦م قمدم ـمّلق٢مسم ؽواًمتٛم

 ضمقاسمف.

 فم٤مهر نّ أ ُمـ إّول اخلؼم ذم 1اًمٌحراين ثاعمحدّ  ذيمره سمام :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 وضمقد نّ أ قمغم يدّل  ،سم٤مجلٌـ اًمٗمحؾ ذًمؽ ٟمًؾ ُمـ يٕمرف ٓ ٤معم []هػمشمٜمٔم

 أو سمٞمع أو هق فٟمّ أ ٓطمتامل ،اًمٖمٜمؿ]مجٚم٦م[  ذم ُمٕمٚمقم وٓ ُمتحّ٘مؼ همػم ٟمًٚمف

 ت٠مُّمؾ.وم ،اًمقىمقع حتّ٘مؼ دون آؿمت٤ٌمه طمّمقل إُمر ومٖم٤مي٦م ،ذًمؽ ٟمحق أو 1ذسمح

 يد هٜم٤مك يم٤من إذا ٤مُم قمغم حٛمٚمٝم٤مسم صمراه ـم٤مب اًمٕمّّلُم٦مُ  يدِّ ضَم  ذيمره سمام :وصم٤مًمث٤مً 

 آٟمحّم٤مر ُمع اعمذيمقر احلٙمؿ صمٌقت ذمـ  ذنإـ  ؿمٌٝم٦م وٓ ،سم٤محلّؾ  ىم٤موٞم٦م

 .ُم٘م٤مُمف رومع فّلُميم حمّّمؾ هذا .3اًمٙمّلم حمّؾ  قمـ ظم٤مرج وهق ،أيْم٤مً 

 يقضم٥م ٓ اعمًٚمؿ يد ذم ُم٤م ذم حلراما سمقضمقد اًمٕمٚمؿ نّ أ سمذًمؽ رادأ وًمٕمّٚمف

 ُم٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمحٞمح قمغم ومتحٛمؾ ،اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ ُمـ يمّؾ  ذم ومفشمٍّم  ًمٖم٤مءإ

 اًمتٙمٚمٞمػ ًمٖم٤مءإل ؾم٥ٌم اًمٞمد نّ ٕ :وٟمحقه٤م ذنإو وه٦ٌم سمٞمع ُمـ ومٞمف فشمٍّم 

 وم٢منّ  ،اًمٞمد ٕضمؾ ـمرافٕا مجٞمع ارشمٙم٤مب ُيقز سمحٞم٨م مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم

 طمٞم٨م ُمـ واحلّؾ  اًمؼماءةو سم٤مطم٦ماإل ص٤مًم٦مأ يمح٤مل اًمٞمد طم٤مل نّ أ اًمٔم٤مهر

                                                             

 .154/ ص1: جاًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦ّم ذيمره ذم. 1

 ش.هق أو وّؾ أو سمٞمع»وذم اعمّمدر: . 1

 .461ص :)اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م( هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 3
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 اخلؼم ذم ىمري٥م اًمٞمد إمم ّؾ احل اؾمتٜم٤مد نّ إ صمؿّ  ،وقمدُمف مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ ؾم٘مقـمٝم٤م

 إّول.

 يمقهن٤م قمغم دًٓمتٝم٤م قمدم ُمع اًمٞمد ٕضمؾ ومٞمٝم٤م ٞم٦ماحلٚمّ  ومحٛمؾ ،اًمث٤مين وأُّم٤م

 فم٤مهر. همػم اًمٖمػم يد ذم

 ٧ماعمٞمّ  اؿمتٌف ُم٤م ٞم٦مطمٚمّ  قمغم اًمدًمٞمؾ خيتّص  ٓ سم٠مّٟمف اخل٤مُم٦ًم اًمٓم٤مئٗم٦م وقمـ

 ؾسم ،آؿمت٤ٌمه ٕضمؾ ٞم٦محلٚمّ ا يمقن ُمٜمف يًتٗم٤مد طمّتك ّل سم٤محل اعم٤مء ذم اًمًٛمؽ ُمـ

 قمـ ال١ماًمً سمٕمد اًمٚمٌـ صحٞمح٦م ذم ٞم٦ماحلٚمّ  شمٕمٚمٞمؾ ي١مّيدة يمام ،اًمّمقرشملم يٕمؿّ 

 ومٞمٛمقت ،ت٤منٞمْ احلِ  ومٞمف يدظمؾ ،اعم٤مء ذم دمٕمؾ ]اًّمتل[ اًم٘مّم٥م ُمـ ػمةٔماحل

 قمٜمد احلّؾ  ذم ُمٜمف وأفمٝمر .ًمٞمّمٓم٤مد ضمٕمٚم٧م إّٟمام اخلٓمػمة شمٚمؽ نّ ٠مسم ومٞمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م

 سمـ ةًٕمدُم ٘م٦مُمقصمّ  ويمذا، ضمٕمٗمر أيب قمـ ُمًٚمؿ سمـ حمّٛمد صحٞمح٦م زاًمتٛمٞمّ 

 ؽًٛماًم سمحّؾ  احلٙمؿ ُمـ سمٔم٤مهره٤م يٕمٛمؾ نأ وم٢مُّم٤م وطمٞمٜمئذٍ  ،وهمػمه٤م صدىم٦م

 نأ ُّم٤مإو ـ إصح٤مب ُمـ عمج إًمٞمف ذه٥م يمام ـ واًمِمٌٙم٦م ػمةٔماحل ذم ٧ماعمٞمّ 

 وقمغم :وهمػمه زاعمتٛمٞمّ  سملم ّمؾٗمي أو ،فم٤مهراً  اعمِمٝمقر هق يمام ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ٓمرحي

 ٓ ُمقرده ٤مّص ظم طمٙمؿ ومٝمق اًمث٤مًم٨م وقمغم ،ومٞمف ٟمحـ سمام ًمف دظمؾ ومّل إّوًملم

 اًم٘مٞم٤مس. ًمٌٓمّلن اجلٛمٚم٦م ذم اهيتٕمدّ 

 ُمٕمذوري٦م قمغم إظم٤ٌمر دًّم٧م اًمذي ٤مسمسم٤مًمرِّ  سم٤مظمتّم٤مصف اًم٤ًمدؾم٦م وقمـ

 ،اًمِمٌٝم٦م ُمع تفٞمطمٚمّ  قمغم دّل  ُم٤م ذم آقمت٤ٌمر طئذا اضمتٛمٕم٧م وم٢من ،ومٞمٝم٤م ٤مهؾجلا

ّٓ  ،ُمقرده ذم ِب٤م قمٛمؾ  اًم٘مقاقمد. قمغم ومٞمف وم٤محلٙمؿ وإ

 فشمٍّم  إمم احلّؾ  اؾمتٜم٤مد اطمتامل ُمـ إًمٞمف ؿم٤مرةاإل شم٘مّدم سمام اًم٤ًمسمٕم٦م وقمـ
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 وهمػمه. سمّمػم أيب ظمؼم ذم ويده اعمًٚمؿ

 شمٕمٌدي طمٙمؿ اخلٛمس ظمراجإ ٕضمؾ ٞم٦مسم٤محلٚمّ  احلٙمؿ نّ ٠مسم اًمث٤مُمٜم٦م وقمـ

 أومم طمرُمتٝم٤م قمغم دًٓمتف ًمٕمّؾ  سمؾ ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز قمغم يدّل  ٓ ذقمل

 .ومتدسّمر ،1ظمراجإلا ىمٌؾ اعم٤مل طم٤مل إمم ٟمٔمراً  ،اًمٕمٙمس ُمـ

 ضمقاز ُمٜمٝم٤م كاعمؽمائ إظم٤ٌمر دًٓم٦م دومع يٛمٙمـ ُم٤م ذم اًمٙمّلم مت٤مم هذا

ّـ  ،اعم٠ًمًم٦م ؿمٙم٤ملإ ُمٜمِم٠م ةقمٛمد فٟمّ أ إمم ٟمٔمراً  ،ّلً ُمٗمّّم  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ـمرح  ًمٙم

 اهللو اعمج٤مل ذًمؽ ذم سم٤مًمت٠مُّمؾ ومٕمٚمٞمؽ ،ؿمٙم٤ملإ قمـ ٚمقخيٓ سمٕمد ومٞمٝم٤م حل٤ملا

 .اِل٤مدي

 ًمٚم٘مقل إًمٞمف آؾمتٜم٤مد يٛمٙمـ ُم٤م إّول اعمًٚمؽ ورم هٜم٤م ىمّررٟم٤م ِم٤ّم وفمٝمر

 قمٜمٝم٤م. جلقابا سمف يٛمٙمـ وُم٤م ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م سمجقاز

 مج٤مقم٦م ذيمره ُم٤م اًمث٤مًم٨م اعمًٚمؽ

 اخلّمؿ قمٞمفيدّ  ُم٤م قمغم اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز قمغم اًمٌٜم٤مء نّ إ :شم٘مريرهو

 ،احلرام ٟمقاعأ سملم وٓ وهمػمه حلراما شمٕمٞملم ُمٙم٤منإ ًمّمقرة اًمِم٤مُمؾ ـمّلىمف٢مسم

 إذ ،إدي٤من رئؾم٤م وضورة سمؾ ،اجلٛمٚم٦م ذم ؾمّلماإل ديـ ُمـ سم٤مًميورة سم٤مـمؾ

 .واًمدُم٤مء روجٗمواًم إُمقال ُمـ اًمٕمّمٛم٦م دومع إمم يي١مدّ  اًم٤ٌمب هذا ومتح

 دار ذم زوضم٦م ًمف يم٤من عمـ هذا قمغم ُيقز فٟمّ إ: صمراه ـم٤مب اًمٕمّّلُم٦مُ  لقمٛمّ  لىم٤م

 نأ ُم٤مًٓ  وم٘مد وعمـ ،همػمه٤م ٤مهّن أ يٕمٚمؿ مل ُم٤م ومٞمٝم٤م يّم٤مدومٝم٤م ةٍ أَ رَ ُمْ ا يمؾ يٓم٠م نأ سمٚمد أو

                                                             

 .، طم٥ًم ُم٤م ىمرأٟم٤مهشىمٌؾ إظمراج اخلٛمس»أو . 1
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 ،ظمّلومف قمغم ذقمٞم٦م ُم٤مرةأ ي٘مؿ مل ُم٤م ُم٤مًمف يٙمقن نأ حيتٛمؾ ٤مِمّ  ُيده ُم٤م يمّؾ  ي٠مظمذ

 سمٞمٜمٝمؿ. اًمدم ُم٤ٌمح ؿمخص وضمقد دسمٛمجرّ  مج٤مقم٦م ىمتؾ طمدًمقا حيّؾ  نأو

 ُمـ وىمع يمام ـ واًمدُم٤مء روجٗمواًم إُمقال سملم ذًمؽ ذم اًمٗمرق وأُّم٤م

 طمٗمظ يريد يمام اًمِم٤مرع وم٤منّ  ،اًمتدسّمر ٦موىمٚمّ  اًمٜمٔمر ىمّمقر قمـ ٌئ ٤مؿمٜمومَ  ـ اًمٌٕمض

 ذم احلٙمؿ يم٤من نإو وأُمقاِلؿ قمراوٝمؿأ طمٗمظ يريد ذًمؽيم ،اعمًٚمٛملم دُم٤مء

 أيْم٤ًم. إُمقال ذم ُمثٚمف حّ٘مؼًمت وم٤مرىم٤م يّمٚمح ٓ ذًمؽ نّ ٢موم ،1يمدآ اًمٌٕمض

ّٓ  ،اًمٌٞم٤من إمم حيت٤مج نأ ُمـ غمٰ ضْم أَ  ذًمؽ ومٗم٤ًمد :وسم٤مجلٛمٚم٦م  وم٤ًمد نّ أ إ

 ،1اًمقهؿ هى وُمٜمف اًمٜمٔمر يسم٤مد ذم ظمٗم٤مء ٟمقع قمغم يِمتٛمؾ رسّمام ومروقمف سمٕمض

 .ٟمتٝمكإ

 قمغم يٚمزم فٟمّ إ :ًمٚمحرُم٦م طمتج٤مجآ ُم٘م٤مم ذم اًمٌحراين اعمحّدث وىم٤مل

 قمغم ؾمّٞمام ،ُمٓمٚم٘م٤م سمحراُمف طمّلًمف اعمختٚمط عم٤ملا طمّؾ  ُمـ اًم٘م٤مئؾ هذا ذيمره ُم٤م

 ًمٚم٤ًمرىملم طمٞمٚم٦م وسمٞم٤من اًمديـ ذم ُمٗمًدة سم٤مب ومتح ،سمّمػم أيب صحٞمح٦م فم٤مهر

 ،سمامًمف خيٚمٓمف صمؿّ  يريد ُم٤م اًمٖم٤مص٥م ويٖمّم٥م اًم٤ًمرق ومٞمنق ،واًمٖم٤مصٌلم

 ُم٤م ذم اعمثؾ أو ًم٘مٞمٛم٦ما قمٚمٞمف ُي٥م وإّٟمام طمّلًٓ  صمٛمٜمف وي٠ميمؾ ويٌٞمٕمف طمّلًٓ  يمٚمف٠مومٞم

 نّ أ ُمـ أسمقطمٜمٞمٗم٦م إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ؾٞمىمٌ ـُم وهذا :سمامًمف طوخيٚمّ  ٙمفومٞمٛمٚم ،أظمذه

 احلٜمٓم٦م جٕمؾيم ،قمٚمٞمف يم٤من قماّم  سمتٖمٞمػمه أظمذاه ُم٤م ٙم٤منيٛمٚمّ  واًم٤ًمرق اًمٖم٤مص٥م

                                                             

 .183ص /1ج :ظمزائـ إطمٙم٤ممٟمٔمر: ا. 1
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 اًمديـ أصقل خم٤مًمٗم٦م قمـ ومْمّلً  ،خيٗمك ٓ ُم٤م اًمِمٜم٤مقم٦م ُمـ اًمتزاُمف وذم ،دىمٞم٘م٤مً 

 ضم٤متزوسم ٦مضمٜمٌٞمأ اؿمتٌٝم٧م ُمتك ّٟمفأ أيْم٤مً  اًم٘مقل هذا قمغم وي٠ميت ،ذه٥مواعم

 .اجلٛمٞمع مجٚم٦م ذم ٟمٙم٤مطمٝم٤م ًمف طمّؾ  ،ٜمٝمؿٞمسم ُمـ شمٕمرف مل سمحٞم٨م اًمرضمؾ

 1.1نَم ٜمْ شمُ  نأ ُمـ وأفمٝمر شمذيمر أن ُمـ أيمثر اًم٘مقل هذا ومٛمٗمًدة :وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ؾم٤ٌٌمً  اًمِمٌٝم٦م يم٤من ًمق فٟمّ إ :ي٘م٤مل ن٠مسم ًمٚمجٛمٞمع قم٤ممّ  سمقضمف ٦ماحلجّ  ي٘مّرر ورسّمام

 اًمّمٗم٦م ذم ٤مريمفيِم ُم٤م سمقوع طمرام يمّؾ  إمم ؾاًمتقّص  ُمٙم٤منإ ًمزم ،سم٤محلّؾ  ًمٚمحٙمؿ

 ،طمٞمٜمئذٍ  اًمتٚمٙمٞمػ ضمٕمؾ ًمٖمقي٦م ًمٚمزوم ضمزُم٤مً  سم٤مـمؾ زم٤مواًمت ،يِمتٌف سمحٞم٨م ُمٕمف

 وينمِب٤م اًمّمٗم٦م ذم يِم٤مريمف ؿمٞمئ٤مً  ُمٕمف ُيٕمؾ ُمثّلً  اخلٛمر ذب يريد ومٛمـ

 همػمه. وهٙمذا

 ُمقرده حل٤مقإو مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ شمٜمجٞمز ٟمٙم٤مرإ ُمـ يٚمزم ٓ إّٟمف واًمتح٘مٞمؼ

ًّ  ،ذيمره ِم٤ّم ٤مً ؿمٞمئ اًم٘م٤مقمدة طمٞم٨م ُمـ اًمٌدوي٦م سم٤مًمِمٌٝم٦م  همػم هًمردّ  ِب٤م ؽوم٤مًمتٛم

 يٙمقن ىمد سم٤محلرام اعمِمتٌٝملم نّ إ وذًمؽ رأؾم٤مً  طمتج٤مجآ هذا يٗمًد وسمف ،وضمٞمف

 يم٤مًمدُم٤مء ،هقاحلرُم٦م مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع ٝمامٜمُم يمّؾ  ذم إصؾ

 :حلّؾ ا هق يٙمقن وىمد ،فم٤مهراً  اعمِمٝمقر قمغم اجلٛمٚم٦م ذم وإُمقال روجٗمواًم

 حلراما إمم ؾاًمتقّص  سم٘مّمد اًمٓمروملم ارشمٙم٤مب يٙمقن نأ ُّم٤م٢موم ،اًمت٘مديريـ وقمغم

 سمٕمد حلراما ىمّمد ن٠مسم أو ،حلراما إمم سمف ًمٞمّمؾ يرشمٙم٥م صمؿّ  ،اًمِمٌٝم٦م يقىمع ن٠مسم

                                                             

 .ششمٜمتنم»وذم إصؾ: . 1

 .144ص /1ج :اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦مٔمر: ٟما. 1



 اًمؼماءة أصؾ  ................................................................. 311

 إمم ؾاًمتقّص  اعمٙمّٚمِػ  ىمّمد دون ُمـ أو ،سم٤مظمتٞم٤مره ٓ اًمِمٌٝم٦م وىمقع ٗم٤مقاشمّ 

 ُمـ ذقمل دًمٞمؾ اًمِم٤مرع ىمٌؾ ُمـ ي٘مقم نأ ُّم٤مإ اًمت٘م٤مدير وقمغم :رأؾم٤مً  احلرام

 ٓ فٟمّ أ اًمِم٤مرع ـمري٘م٦م ُمـ قمرف أو ،آرشمٙم٤مب ضمقاز سمٕمدم ومٞمف وٟمحقه مج٤معإ

 رِ قَ ُص  مجٚم٦م ومٝمذه ،يمذًمؽ يٙمقن ٓ أو ،اخل٤مرج ذم ماعمحرّ  اًمٗمٕمؾ سمقضمقد يرى

 سم٤مطم٦م٢مسم ًمٚم٘مقل ُمٜم٤موم٤مة ُمٜمٝم٤م رء ذم اجلٛمٚم٦م ذم سم٤محلرُم٦م آًمتزام ذم وًمٞمس اعم٠ًمًم٦م

ّٓ  اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م  ظم٤مرج رأُم همػمه ذم حلرُم٦ما ضمٝم٦م وم٤منّ  ،واطمدة رةصق إ

 اًمِمٝمرة ًمْمٕمػ اعمذيمقر اًم٘مقل يي٘مقّ  ِم٤ّم ذًمؽ سمؾ ،٤مهٜم إصقزم ٟمٔمر حمطّ  قمـ

 إومراد. ؾم٤مئر إمم ٟمٔمرهؿ يمقن اطمتامل ةسم٘مقّ  اعم٘م٤مم ذم اعمذيمقريـ مج٤معواإل

 ُمـ سم٤معمحّمقر اعمِمتٌٝملم سم٤مطم٦م٢مسم اًم٘مقل يٗمٞمد ٓ فٟمّ إ ذًمؽ وشمقوٞمح

 ّلً ٕمْ ومِ  ةٍ دَ يْ دِ قمَ  رٍ قَ ُص  ٦مِ سم٤مطَم إِ  ذم ٦مِ يَّ وِ دْ اًمٌَ  ٦مِ ٝمَ ٌْ يم٤مًمِمُّ  فٟمّ إو هٜم٤م قمٜمف اعمٌحقث هق طمٞم٨م

 :ومٞمٝم٤م ٥ُم ٙمِ شمَ اعمرْ  ذ١ماظَم يُ  ٓ ٨ُم ٞمْ حَ سمِ 

 هق مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ قمـ ًمٜمٔمرا ىمٓمع ُمع ومٞمف إصؾ يم٤من ُم٤م :ه٤مادطْم إ

 سم٤مًمِمٌٝم٦م يٚمح٘مف نأ ُمٓمٚم٘م٤م زاعمجقّ  قمٞمفيدّ  نأ يٛمٙمـ ُم٤م هم٤مي٦م وم٤منّ  ،حلرُم٦ما

 يمٕمدُمف وضمقده نّ إو اًمتٙمٚمٞمػ شمٜمجٞمز ذم مج٤مزماإل ًمٚمٕمٚمؿ شم٠مصمػم ٓ فٟمّ إو اًمٌدوي٦م

 .مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ عم٘مت٣م اعمخ٤مًمٗم٦م إصقل سمف يً٘مط ٓ فواٟمّ 

 سمف يٕمٛمؾ ٓ فٟمّ أو سمتدائٞم٦مِٓ ا اًمِمٌٝم٦م ُمـ طم٤مًٓ  ؾمقءأ فٟمّ أ دقمقى وأُّم٤م

 فم٤مهر هق يمام ،إًمٞمف ٤مءٖمصاإل يٜمٌٖمل ٓ اّم ومٛم ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمٚمتحريؿ اعم٘متض سم٤مٕصؾ

 ُمقرد ذم ُم٦ماعمحرّ  إصقل ضمري٤من ُمـ ُم٤مٟمع ومّل ذٍ وطمٞمٜمئ ،سم٤مًم٘مقاقمد ًمٚمخٌػم

 قمٚمٞمٝم٤م ًمت٘مّدُمٝم٤م ،ِب٤م احلّؾ  ص٤مًم٦مأ قمـ اًمٞمد ورومع إصقل شمٚمؽ ٤ٌمعواشمّ  اًمِمٌٝم٦م
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 ِٓ  سمتدائٞم٦م.يم٤م

 ُمٌٞمح ؾم٥ٌم إمم ًتٜمدُم ومٞمٝم٤م احلّؾ  نّ ٢موم ،واًمدُم٤مء روجٗماًم :ذًمؽ وُمـ

 يمّؾ  ذم قمدُمف ص٤مًم٦مأ يم٤من ،اًم٥ًٌم وضمقد ذم ؿمٙمٙمٜم٤م ومٛمتك ،واًم٘متؾ لًمٚمقـم

 هذا قمغم ُمٚمٖمك مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ يمقن ُمع ومٞمٝمام سم٤مطم٦ماإل ص٤مًم٦مأ قمغم طم٤ميمٛم٦م ُمٜمٝمام

 اًمٕم٘مد وهق ،اعمٌٞمح اًم٥ًٌم حتّ٘مؼ اطمتامل قمـ ٥مٌَّ ًَ ُمُ  احلّؾ  اطمتامل نّ ٕ :اًم٘مقل

 ويٙمِمػ ،همػمه أو يمٗمر ُمـ اًمث٤مين ذم اًمدم سم٤مطم٦مإل اعمقضم٥م وإُمر لاًمقـم ذم

 زشمٜمجّ  يٕمٚمؿ ٓ ُم٤م ورم سمتدائلآ اًمِمّؽ  قمٜمد لواًمقـم اًم٘متؾ ضمقاز قمدم قمٜمف

 ءّلسمتٓ حمّلا  إـمراف طمدأ يٙمـ مل وُم٤م اعمحّمقر يمٖمػم اعمٙمّٚمػ قمغم اًمتٙمٚمٞمػ

 ُم٤م قمغم ًمٞمس ّٟمف٠ميم ُمٜمٝمام وىمع يمام ِبام وم٤مًمٜم٘مض ،ىمدرشمف قمـ ظم٤مرضم٤مً  أو ،اعمٙمّٚمػ

 ُمنموط إُمقال ذم فاًمتٍّم  نّ أ قمغم ّل ُمٌٜم وضمف قمغم إُمقال ويمذا ،يٜمٌٖمل

 .اًمٗم٘مف إمم ُمقيمقل وحت٘مٞم٘مف ،وٟمحقمه٤م ذنإ أو ٚمؽُم ُمـ اعمٌٞمح اًم٥ًٌم طمراز٢مسم

 قمٜمد سم٤محلرُم٦م احلٙمؿ قمغم هؿءسمٜم٤م وم٢منّ  ،كسم٤معمذيمّ  ُمٞمتتف اعمِمتٌف اًمٚمحؿ وُمٜمف

 اًمتذيمٞم٦م. طمرازإ قمدم

 ،سمٞمٜمٝمام اًمراومع وشمرّدد ومٞمٝمام احلرُم٦م قمٜمقان سمًٌؼ قمٚمؿ ًمق ُم٤م وُمٜمف

 أطمدمه٤م. قمغم راعمٓمٝمّ  سمقرود مج٤مًٓ إ يٕمٚمؿ ذيـاًمّ  لمًيم٤معمتٜمجّ 

 نىم٤مر ـٛميم ،حلراما إمم ِب٤م ًمٞمّمؾ اًمِمٌٝم٦م اعمٙمّٚمػ وىمعأ إذا ُم٤م :امتُ ٞمَ صم٤مٟمِ وَ 

 اًم٘مقل ومٞمف جفومٞمتّ  ،وٛمٜمٝمام ذم خلٛمرا ًمٞمنمب اًمّمٗم٦م ذم فُ ٝمُ ٌِ ِْم يُ  وُم٤م اخلٛمر سملم

 إذا ُم٤م ذم وأ ،ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم احلٞمؾ سمٓمّلن قمغم سمٜم٤مء ُّم٤مإ ،سم٤محلرُم٦م

 اًمزيمقة ذم ذيمر يمام ،احلٙمؿ ُمـ اًمِم٤مرع رضٖمًم ٟم٘مض شمرظمٞمّمف ذم يم٤من
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 احلٙمؿ ُمـ اًمِم٤مرع ًمٖمرض ٜم٤مٍف ُمُ  هٜم٤م احلٞمٚم٦م دمقيز نّ أ اعمٌلّم  وُمـ :خلٛمساو

 اجلٛمٚم٦م. ذم

 سمجقازه ىمٚمٜم٤م ًمق سمؾ ،اعمت٘مّدم اعمحّدث يمّلم ذم اًمٜمٔمر وضمف ئمٝمر وُمٜمف

 سمؾ ،واىمٕم٤مً  ماعمحرّ  قمٜمقان سمف يتٖمػّم  مل ّٕٟمف ،أيْم٤مً  طمٞمٚم٦م ًمٞمس ّٕٟمف ،أيْم٤مً  ُمٓمٚم٘م٤مً 

 .قمذري٤مً  قمٜمقاٟم٤مً  أوضمد

 يٚمتزم ومرسّمام ،أيْم٤مً  ىمّمد دون ُمـ سمف ؾاًمتقّص  ىمّمد إذا ُم٤م :ٝم٤متُ ثَ صم٤مًمِ وَ 

 يمٛمـ ،طمراُم٤مً  يمقٟمف سمرضم٤مء ٤محلرُم٦مسم اعمِمتٌف ارشمٙم٤مب ٦مطمرُم قمغم ءسمٜم٤م سمحرُمتٝم٤م

 سمٗمٕمٚمف اعمٙمّٚمػ ىمّمد عمٙم٤من مخراً  يمقٟمف سمرضم٤مء سمدواً  تفمخريّ  ذم يِمّؽ  ُم٤م ينمب

 ،احلرام إمم ؾاًمتقّص  فسم اعم٘مّمقد اًمقضمقد ُم٦مُم٘مدّ  حرُم٦ميم ،احلرام ذم اًمقىمقع

 ضمٝم٦م يٕمرض نأ ُمـ متٜمع ّلوم ،هق طمٞم٨م ُمـ اعمِمتٌف ًمٌٞم٤من ُمًقىم٦م اًمؼماءة ٦مدًمّ أو

 ُمـ واعمراد ،ٕضمٚمٝم٤م اًمٕم٘م٤مب ٌفاعمِمت سم٤مرشمٙم٤مب شمًتحّؼ  سمحٞم٨م ُم٦محمرّ  ح٦مُم٘مٌّ 

 تَ ًْ اعم ُؾ ٕمْ اًمٗمِ  فُ ٟمَّ أ احلرام فسم٤معمِمتٌ ّٚمػاعمٙم ىمّمد
 مل ًمق سمحٞم٨م ص٤مسم٦ماإل رضم٤مء إمم دُ ٜمِ

 قمٜمد اخلٛمر ذب ُمريد قمغم ومٞمّمدق وطمٞمٜمئذٍ  ،ذسمف عم٤م ُمثّلً  راً مخ يمقٟمف حيرضم

 قمغم دمرّي٤مً  ومٞمٙمقن ،قمٛمداً  اخلٛمر ذب فٟمّ إ ص٤مسم٦ماإل شم٘مدير قمغم اًمٗمٕمؾ ارشمٙم٤مب

 إمم ُمْم٤موم٤مً  ،ومٞمف اًمقىمقع ُمـ اًمٕم٘مؾ ُمٜمع ذم يم٤مٍف  اعم٘مدار وهذا ،ػاًمتخٚمّ  شم٘مدير

 وهتؽ اًمِم٤مرع قمغم ياًمتجرّ  ُمـ اعمذيمقر سم٤مًم٘مّمد ًمٗمٕمؾا هذا ٟمٗمس ذم ُم٤م

 اًمتٗمّمٞمؾ قمغم واًمٕم٘مّلء اًمٕم٘مؾ قمٜمد اًمٕمٌقدي٦م طمدّ  قمـ واخلروج اًمنمع طمرُم٦م

 شم٘مدير قمغم واىمٕم٤مً  احلرُم٦م قمـ خيرضمف ٓ هٜم٤م واجلٝمؾ ،ياًمتجرّ  ُم٠ًمًم٦م ذم اعمت٘مّدم

 ُمثّلً  اخلٛمر ذب وم٘مّمده ،هق طمٞم٨م ُمـ اًمٗم٤مقمؾ سمًٌٌف ريٕمذّ  امٟمّ وإ ص٤مسم٦ماإل
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 فٟمّ أ ّٓ إ ،٤مً ٓضمزُمٞمّ  ٤مً ٞمّ ضم٤مئر يم٤من إنو ـمٌ٘مف قمغم واىمع سمٗمٕمؾ ُم٘مرون طمرام ىمّمد

 سمٕمض ذم فٟمّ ٠مويم ،إظم٤ٌمر ُمـ ٚم٦ممج سمٛم٘مت٣م سم٤مًمٕمٗمق ومٞمٝم٤م يٚمتزم طمّتك جمّردة ٟمّٞم٦م

 اًمٔم٤مهر يم٤من وًمق ،واًمٕم٘مؾ اًمنمع ُمذاق سمٛمّلطمٔم٦م ومٞمف شم٠مُّمؾ ٓ ِم٤ّم ُم٤متاعمحرّ 

 ،ياًمتجرّ  ُم٠ًمًم٦م ذم ومٞمف جل٤مهؾا ٦ميّ ُمٕمذور شمٕمٛمٞمؿ ـملم٤مؾمإ سمٕمض يمّلم ُمـ

 .حمّٚمف إمم لُمقيمق اعم٠ًمًم٦م وشمٗمّمٞمؾ

 ًمٖم٤مءإ قمغم ءسمٜم٤م ،اعمحّمقرة همػم اًمِمٌٝم٦م ُمّلطمٔم٦م اعم٘م٤مم ذم ذيمر ُم٤م وي١مّيد

 ارشمٙم٤مب سمحرُم٦م آًمتزام ٦مصحّ  اًمٔم٤مهر نّ ٢موم :رأؾم٤مً  ومٞمف مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ذيمره ٞم٠ميتؾم يمام احلرام إمم اًمقصقل سمداقمل اعمجٛمقع

 ٤مًمف٢ممهسم ومٞمف ىمعاًمٚمق ٤مرعاًمِّم  ٤مءٖمًمإ قمدم قمغم ٌؾ ٞمْ ًمِ دَ  ىم٤مم إذا ُم٤م :ٝم٤متُ ٕمَ راسمِ وَ 

 سمٕمد لاًمٜمٝم ُمـ ٤مرعاًمِّم  همرض شمٕمّٚمؼ ُمٕمروم٦م هق يم٤من وًمق ٞم٦مسم٤مًمٙمٚمّ  اجلٝمؾ قمٜمد

 قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع وًمق ُم٤مءاًمدّ  ذم حل٤ملا هق يمام ،اعمٙمّٚمػ ُمـ اًمٗمٕمؾ رصدر

 ىم٤مم ٤مُم رئؾم٤م ويمذا اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ ٛمراخل ذب وًمٕمّؾ  ،عمقوققملا إصؾ

 .ومٞمف ٚمؿاًمٕم ـمرح قمدم قمغم وٟمحقه مج٤معاإل

 يٜم٤مذم ٓ ]اًّمتل[ اعمت٘مّدُم٦م صٜم٤مفإ سمحرُم٦م آًمتزام ًمؽ ىمّررٟم٤م ٤مِمّ  ومٔمٝمر

 ئمٝمر وسمف ،قمٜمف اعمٌحقث اًمقضمف قمغم ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ٞم٦مطمٚمّ  قمغم اًمٌٜم٤مء

 ز.اعمجقّ  يمّلم ِبام يٌٓمؾ قم٘مؾ وٓ ضورة ٓ أّٟمف

 تٌٝملماعمِم جمٛمقع ذم صمراه ـم٤مب اًمٜمراىمل اًمٗم٤موؾ ذيمره ُم٤م :اًمراسمع اعمًٚمؽ

 ُيقز ومّل ،آضمتامع سمنمط ُمٜمٝمام يمّؾ  ويمذا حلرُم٦ما ُمٕمٚمقم اعمجٛمقع طمٞم٨م ُمـ

ًّ  ُمٜمف وىمري٥م ارشمٙم٤مِبام  حلراما سم٤مرشمٙم٤مب ًمٚمٕمٚمؿ ُمًتٚمزم ،ارشمٙم٤مِبام نّ ٠مسم ؽاًمتٛم
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 شمٌٕم٤مً  شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ اًمث٤مين اعم٘م٤مم ذم ومٞمٝمام ٙمّلماًم شمٗمّمٞمؾ وؾمٞم٠ميت 1،طمرام وهق

 ٦مدًمّ إ هق ذياًمّ  اخل٤مُمس ًٚمؽاعم ذم احل٤مل يمتح٘مٞمؼ ،ؾم٤مـملمإ ًمٌٕمض

 مج٤معاإل ُمـ اعمِمتٌٝملم يمّل قمـ ضمتٜم٤مبآ وضمقب قمغم قم٤مةاعمدّ  اًمنمقمٞم٦م

ّٓ  ،ءوآؾمت٘مرا وإظم٤ٌمر  اًمٔم٤مهر سمؾ ،ومٞمف ُمٜمف أىمرب هٜم٤م مج٤معاإل حتّ٘مؼ نّ أ إ

 ٌٞمؾؾم قمغم اًم٘م٤مقمدة ًمٞمس ُم٤م سمف حُّ ِّم يَ  سمحٞم٨م ًمٙمٜمف ،اجلٛمٚم٦م ذم ّلً حمّّم  يمقٟمف

 .لؿمٙم٤مإ قمـ خيٚمق ٓ ٞم٦ماًمٙمٚمّ 

 سمام اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز سمٕمدم احلٙمؿ خيتّص  هؾ ّٟمفأ وهق رء لسم٘م

 ومٞمف اًمٙمّلم شمٗمّمٞمؾ وؾمٞم٠ميت وهمػمه فيٕمٛمّ  أو ،أُمريـ سملم اًمقاطمد اًمٕمٜمقان شمرّدد

 اًمتٜمٌٞمٝم٤مت ذم ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمقاوم٘م٦م وضمقب وُمـ اجلٝم٦م ُمـ وأطمٙم٤مُمف أىم٤ًمُمف وذم

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن
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 اًم٘مٓمٕمٞم٦م قاوم٘م٦ماعم وضمقب ذم اًمث٤مين اعم٘م٤مم

 ٘مّدمشم ـُم قمدا ِمّـ ومٞمف وظم٤مًمػ اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمقاوم٘م٦م هٜم٤م 1اعمِمٝمقر وفم٤مهر

 اًمٗم٤موؾ ُمٜمٝمؿ .طمتامزمآ ُمتث٤ملسم٤مٓ وم٤ميمتٗمقا ،مج٤مقم٦م لإوّ  اعم٘م٤مم ذم ذيمره

 ظمرآ ىمقل هٜم٤م حيٙمك ورسّمام، صمرامه٤م ـم٤مب 3واًمٜمراىمل ،يمٚمامشمف سمٕمض ذم 1اًم٘مٛمل

 فًمٙمٜمّ  ،٦مُ قمَ رْ اًم٘مُ  ظمرضمتفأ ُم٤م ٥مًطم قمغم واحلرُم٦م ّؾ حلسم٤م ومٞمحٙمؿ ،4اًم٘مرقم٦م وهق

 دًمٞمًّل. ووٕمٞمػ ىم٤مئّلً  ؿم٤مذّ 

 :سمقضمقه إّول ًمٚم٘مقل واؾمتدّل 

 اعم٘م٤مم ذم صم٧ٌم ُم٤م سمٕمد إّٟمف :وشم٘مريره ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره ُم٤م :أطمده٤م

 هٜم٤مك يٙمـ ومل ًمف دًمٞمٚمف وؿمٛمقل اعمرّدد إُمر ذم اًمقاىمٕمٞم٦م ٦ماحلرُم حتّ٘مؼ إّول

 سمحٙمؿ ًمزم ،وذقم٤مً  قم٘مّلً  سمف ٞمػاًمتٙمٚم زشمٜمجّ  قمـ ذقمل[ أو ]قم٘مكم ُم٤مٟمع

 اعمِمتٌٝملم. يمّل قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ معمحرّ ا ذًمؽ ارشمٙم٤مب قمـ زاًمتحرّ  اًمٕم٘مؾ

 ضم٤مزت صم٤مسمت٤مً  يٙمـ مل نإ اعمرّدد إُمر سمذًمؽ اًمتٙمٚمٞمػ نّ إ :ظمرىأ وسمٕم٤ٌمرة
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ّٓ  طمرُمتٝم٤م قمغم اًمت٤ًممل هٜم٤م واعمٗمروض ،٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م  طمتٞم٤مطآ وضم٥م وإ

 احلرام هق اعمِمتٌٝملم ُمـ رشمٙمٌفي ُم٤م قنيٙم أن حيتٛمؾ أو ،اًمٕم٘مؾ سمحٙمؿ

 ومّل ،اًمقاىمع سمذًمؽ اًمتٙمٚمٞمػ صمٌقت اعمٗمروض ٕنّ  :قمٚمٞمف ٤مىم٥مٕمي اًمقاىمٕمل

 1ارشمٙم٤مسمف. ٗمؼاشمّ  إذا قمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب ي٘مٌح

ِٓ  ُم٘م٤مم ذم ي٘م٤مل ُم٤م ُمٜمف رب٘موي  احلرام اضمتٜم٤مب نّ ٠مسم شم٤مرة ؾمتدٓلا

ّٓ  اًمقاضم٥م يتؿّ  ٓ وُم٤م ،واضم٥م  آُمتث٤مل صدق سمٕمدم فاعمقضّم  ،واضم٥م ومٝمق سمف إ

ّٓ  ٤مًمؼماءةسم واحلٙمؿ  اًمقاضم٥م داء٠مسم اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ سمقضمقب أو ،ُمٕم٤م سمؽميمٝمام إ

 .اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م اًمؼماءة ليًتدقم اًمٞم٘مٞمٜمل ؾٖماًمِم نّ أ إمم ٟمٔمراً 

 أو ،ُمٕم٤مً  طمرُمتٝمام سمٕمدم أو ،ُمٕم٤مً  امسمحرُمتٝم حيٙمؿ نأ ُّم٤مإ فٟمّ أ ُمـ ظمرىأو

 ،إّول ماعم٘م٤م ذم قمٚمٞمف دّل  سمام سم٤مـمؾ واًمث٤مين :ظمرأ دون طمدمه٤مأ سمحرُم٦م

 احلٙمؿ ُمع ًمزوُمف قمدم اقمؽماض قمـ ُي٤مب طمٞم٨م حُمرضّم  سمّل شمرضمٞمح واًمث٤مًم٨م

 واًمؽمك اًمٗمٕمؾ لضم٤مٟمٌ شم٤ًموي قمٜمد يٙمقن إّٟمام قم٘مّلً  اًمتخٞمػم نّ ٠مسم سم٤مًمتخٞمػم

 قمدم قمٜمد وأُّم٤م ،ًمذًمؽ سمف اًمٕم٘مؾ ومٞمحٙمؿ ،واعمٗمًدة اعمّمٚمح٦م ٥مشمرشمّ  سمح٥ًم

 ،ظمرأ جل٤مٟم٥ما قمغم ٌفشمرشمّ  وقمدم اجل٤مٟمٌلم طمدأ قمغم اعمٗمًدة ٥موشمرشمّ  اًمت٤ًموي

ّٓ  سمف حيٙمؿ ومّل  قمٚمٞمف. دًمٞمؾ ىمٞم٤مم ُمع إ

 :سمقضمقه اًمٕم٘مؾ سمحٙمؿ هٜم٤م طمتج٤مجآ قمغم يٕمؽمض ورسّمام
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 يمّؾ  ذم ٦مِ سم٤مطَم اإل ص٤مًم٦مَ أ نّ إو 1ؾم٤مـملمٕا سمٕمض ًمف ضشمٕمرّ  ُم٤م :طمده٤مأ

 يٚمزم ُم٤م ومٖم٤مي٦م ،اعمٕم٤مرض ًمقٓ وُمٕمتؼمة ٟمٗمًٝم٤م ذم ضم٤مري٦م اعمِمتٌٝملم ُمـ واطمد

 وضمف وٓ اعمِمتٌٝملم طمدأ ذم اًمٕمٛمؾ ذم تخػّم ٞموم ،إصٚملم شمٕم٤مرض اعم٘م٤مم ذم

 يمٚمٞمٝمام. ًمٓمرح

 يمقن ومرض سمٕمد هٜم٤م ضم٤مري٦م همػم احلّؾ  ص٤مًم٦مأ سم٠منّ  قمٜمف وأضم٤مب

 اخلٓم٤مب ُم٘مت٣م هق ُم٤م قمغم زاً ُمٜمجّ  قمٜمف ضمتٜم٤مبسم٤مٓ ُمٙمّٚمٗم٤مً  اًمقاىمٕمل حلراما

 قاىمٕملاًم حلراما سمؽمك ٞمٜمل٘مٞماًم ؿمتٖم٤ملآ ذم اًمٕم٘مؾ ُم٘مت٣م نّ ٕ :سم٤مٓضمتٜم٤مب

 ،احلرام ومٕمؾ حمذور ذم ي٘مع ٓ طمّتك اعمِمتٌٝملم يمّل قمـ زواًمتحرّ  ٤مططمتٞمآ هق

 يٌ٘مك ومّل ،1شاًم٠ٌمس سمف قماّم  طمذراً  سمف سم٠مس ٓ ُم٤م ريمقاشما» :اعمرؾمؾ ُمٕمٜمك وهق

 ذم احلٙمؿ نّ إ أيْم٤مً  ؾمتّمح٤مبآ سم٤مب ذم لءوؾمٞمج ،طمدمه٤مأ ذم ذنًمإل جم٤مل

 ٓ ىمطاًمت٤ًم هق ظمرأ قمغم طم٤ميمامً  طمدمه٤مأ يٙمـ مل إذا أصٚملم يمّؾ  شمٕم٤مرض

 ُم٘م٤مُمف. رومع ،يمّلُمف ٟمتٝمكإ 3.اًمتخٞمػم

 :سمقضمقه هٜم٤م اجلقاب شم٘مرير ويٛمٙمـ

 همػم اعمِمتٌٝملم ُمـ رء قمـ ضمتٜم٤مبآ شمرك ذم اًمؽمظمٞمص نّ إ :ُمٜمٝم٤م

 يمقن سمٕمد وم٢مّٟمف ،سمٞمٜمٝمام اعمرّدد سم٤مًمقاىمع اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  ومرض سمٕمد قم٘مّلً  ضم٤مئز
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 هق ذياًمّ  ًمزوُمف قمٚمؿ سمام شمٞم٤منسم٤مإل ـم٤مقم٦ماإل ًمقضمقب شم٤مُّم٦م قمّٚم٦م مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ

 ،ُمٜمٝمام يمّؾ  قمـ زاًمتحرّ  اعمًت٘مّؾ  اًمٕم٘مؾ سمحٙمؿ اعمٙمّٚمػ قمغم ًمزم ،اًمقاىمٕمل إُمر

 جٕمؾسم ضمقازه قمكادّ  وًمق ،اعمذيمقر سم٤مًمٕم٘مؾ ٕصقلا ٦مدًمّ أ شم٘مٞمٞمد ُمـ ومّلسمدّ 

 ُمـ شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ومٞمف اًمٙمّلم ؾمٞم٠ميت ُم٤م إمم رضمع اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ يٜم٤مذم ومّل ،اًمٌدل

 .ُمٜمف اًمٌدًمٞم٦م اؾمتٗم٤مدة قمدم

 ُمـ اعمت٘مّدم اعم٘م٤مم ذم قمٜمف يم٤مجلقاب سم٤مطم٦ماإل دًّم٦مأ فم٤مهر قمـ هٜم٤م ٤مجلقابوم

 يمّلُمف ُمـ اًمٔم٤مهر هق اجلقاب وهذا ،اعمًت٘مّؾ  اًمٕم٘مؾ ُمع فم٤مهره٤م ُمزامح٦م

 هٜم٤م.

 اًمٗمرد نّ أ ُمـ هٜم٤م صمراه ـم٤مب ّّلُم٦مِ اًمٕمَ  يضمدّ  يمّلم ُمـ ئمٝمر ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

 هق سمؾ ،سم٤مطم٦ماإل ىم٤مقمدة سمف صخّّم ومٞم ،احلرُم٦م صم٤مسم٧م اعمِمتٌٝملم سملم اعمرّدد

 ومّل ،سم٤معمجٛمؾ صاعمخّّم  يم٤مًمٕم٤ممّ  إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘م٤مقمدة ومٞمٙمقن ،قمٜمٝم٤م ظم٤مرج

 ر ٞم٦مطمٚمّ  قمغم دًمٞمؾ
ٍ
 1اًمٔم٤مهر. ذم ُمٜمٝمام ء

 إصٚملم شمٕم٤مرض ُم٠ًمًم٦م ذم اعمت٘مّدم اعمحّ٘مؼ يمّلم ُمـ يًتٗم٤مد ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

ٓا ُمً ىم٤مل طمٞم٨م ،ؾمتّمح٤مبآ ذم  اًمٕمٚمؿ نّ ٕ :ؾمتّمح٤مسملمآ شم٤ًمىمط قمغم تد

 ٓ» ًمقلدُم قمـ ظمروضمٝمام يقضم٥م يـاًمْمدّ  طمدأ سم٤مٟمت٘م٤مض هٜم٤م مج٤مزماإل

 ُمثٚمف شسمٞم٘ملم شمٜم٘مْمف وًمٙمـ سم٤مًمِمؽ اًمٞم٘ملم شمٜم٘مض ٓ»: ىمقًمف نّ ٕ ،ششمٜم٘مض

 اًمٞم٘ملم ومرض وم٢مذا ،سم٤مًمٞم٘ملم اًمٜم٘مض قبضمو سم٤مًمِمّؽ  اًمٜم٘مض طمرُم٦م قمغم يدّل 
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 حت٧م ُمٜمٝمام يمّؾ  سم٘م٤مءإ ُيقز ومّل ،اعمًتّمحٌلم أطمد ذم اًم٤ًمسم٘م٦م احل٤مًم٦م سم٤مرشمٗم٤مع

 ،سمٛمثٚمف اًمٞم٘ملم سمٜم٘مض احلٙمؿ ًمٓمرح ُمًتٚمزم ّٕٟمف ،سم٤مًمِمّؽ  اًمٜم٘مض ٦مطمرُم قمٛمقم

 همػم ُمـ اًمدظمقل ُمٜم٤مط ذم ُمٕمف ظمرأ ٓؿمؽماك ،اعمٕملّم  طمدمه٤مأ سم٘م٤مءإ وٓ

 صم٤مًمث٤مً  ومرداً  ًمٞمس إذ ،اًمٕم٤ممّ  أومراد ُمـ ومٚمٞمس ،زاعمٛمٞمّ  طمدمه٤مأ وأُّم٤م :حُمرضّم 

 1.رء يٌؼ مل ظمرضم٤م وم٢مذا ،اخل٤مرج ذم ّملماعمتِمخّ  همػماًمٗمرديـ

 ـم٤ملأ صمؿّ  ،اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ذم ذًمؽ ٟمٔمػم شم٘مّدم ىمد فٟمّ أ ذيمر صمؿّ 

 .ومراضمع ،حت٘مٞم٘مف ذم اًمٙمّلم

 ،سمٜمٗمًف اًمٕم٤ممّ  حت٧م قمـ ٕم٤مً ٞمْ مَجِ  اعمِمتٌٝملم ظمروج إمم فِ ضْم قَ اًمْ  هذا عُ ضمِ رْ ُمَ وَ 

 ُمٜم٤موم٤مشمف إمم إّول وُمرضمع سمٕمٞمٜمف ٓ طمدمه٤مأ ظمروج إمم ؾم٤مسم٘مف ُمرضمع نّ أ يمام

 اًمٕمٚمؿ فٍمي ،ُمٕم٤م سم٤مطمتٝمامإ اًمدًمٞمؾ فم٤مهر نيم٤م وًمق :اعمًت٘مّؾ  اًمٕم٘مؾ عم٘مت٣م

 هٜم٤م سم٤مطم٦ماإل أصكم شمٕم٤مرض ُم٠ًمًم٦م ٧ميم٤مٟم وعم٤ّم ،اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ ظمّمقص إمم

 أصؾ يمّؾ  سمؾ ،ؾمتّمح٤مسملمآ شمٕم٤مرض ِب٤م ويٚمحؼ ِب٤م وَيّتؿ سمِم٠مهن٤م ٰك تٜمٕمْ يُ  ِم٤ّم

 اًمٙمّلم سمًٌط سم٠مس ومّل ،ًمٚمٛم٘م٤مم ِم٤مصمّلً  يم٤من إذا ومرديف سملم اًمتٕم٤مرض وىمع قمٛمكم

 أيْم٤ًم. همػمه٤م طم٤مل سمف ئمٝمر سمحٞم٨م سم٤مطم٦ماإل أصكم ظمّمقص ذم طم٤مًمف ذم

 يمقن قمغم ػيتقىمّ  ومٝمق ،إّول اًمت٘مرير أُّم٤م:  ـ اًمتقومٞمؼ هللوسم٤م ـ ٘مقلٜموم

 ُم٤م قمغم اًمقاىمٕمل إُمر ذًمؽ سمٜمٗمس ـم٤مقم٦ماإل ًمقضمقب ٦مً شم٤مُمَّ  ٦مً ٚمَّ قمِ  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ

                                                             

 :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائد: 745و  744ص  :)ُم١مؾّم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمّلُمل( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 .ويمت٤ًٌم أظمر 113ص /8ج :سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 413ص /3ج
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 شم٘مدير قمغم قمٜمف سمدًٓ  يمقٟمف طمرازإ سمٕمد إُمر ىمٌؾ اعمجٕمقل سمٌدًمف أو ،قمٚمٞمف هق

 سمحٞم٨م ٦مشم٤مُمّ  ٦مقمٚمّ  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ يمقن نّ أ إمم ؾم٤مسم٘م٤م أذٟم٤م وىمد ،ص٤مسم٦ماإل قمدم

 وٓ ،ذيمره ُمرّ  يمّلم حمّؾ  اًم٘مٓمٕمٞم٦م سم٤معمخ٤مًمٗم٦م ظمّلومف قمغم اًمؽمظمٞمص يٛمتٜمع

 نقشمٙم ذًمؽ صمٌقت وسمٕمد ،اًمث٤مين اعم٘م٤مم قمٜمقان يٜم٤مذم طمّتك ومٞمف اًمدًمٞمؾ يٜمحٍم

 دون ُمـ اًمٕم٘مؾ سمف ًت٘مّؾ ي سمحٞم٨م اعمجٕمقل أو ،سم٤مًمقاىمع شمٞم٤منًمإل ٦مقمٚمّ  ذًمؽ

 هق طمٞمٜمئذٍ  ُمٜمف صم٧ٌم ُم٤م هم٤مي٦م وم٤منّ  ،فم٤مهر همػم أيْم٤مً  اًمؽمظمٞمص قمدم قمغم شمٕمٚمٞمؼ

 هٜم٤م ٓسمدّ  وإّٟمف وٟمحقه اًمتٜم٤مىمض إمم فئٕدا ،٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  خ٤مًمٗم٦ماعم سمحرُم٦م اؾمت٘مّلًمف

 ذم اًمٕم٘مؾ واؾمت٘مّلل اطمتامًٓ  أو قمٚمامً  مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم ًمٚمتٙمٚمٞمػ ُمقاوم٘م٦م ٟمحق ُمـ

 ُمًّٚمؿ. همػم احلٙمٞمؿ ُمرأ شمرظمٞمص سم٤مُمتٜم٤مع ذًمؽ قمغم يدزي ُم٤م

 ي٘متض ومٝمق ـم٤مقم٦ماإل ًمقضمقب ٦مقمٚمّ  يم٤من نإ ٤مزِمَّ مْج اإل ؿَ ٚمْ ٕمِ اًمْ  نّ إ :ىمٚم٧م وم٢من

 سمٖمػم شمٞم٤مناإل وم٤منّ  ،سمدًٓ  ًمف ُيٕمؾ مل ُم٤م داعمردّ  إُمر هق اًمذي سم٤معمٕمٚمقم شمٞم٤مناإل

ّٓ  ،اًمٕم٘مؾ ٟمٔمر ذم سف ًمٖمق اًمقاىمع  .أصٚمف ُمـ احلرُم٦م وم٘مد وإ

ّٓ  طم٤مل يمّؾ  قمغم سمف شمٞم٤مناإل ًمزم زشمٜمجّ  نإ اًمقاىمع :ظمرىأ وسمٕم٤ٌمرة  مل وإ

 ر ارشمٙم٤مب حيرم
ٍ
 سمجٕمؾ يتٖمػّم  ذقمٞم٤مً  ُمقوققم٤مً  زاًمتٜمجّ  وًمٞمس ،ُمٜمٝمام ء

 واًمٌدًمٞم٦م. اًمقاىمٕمّٞم٦م إطمٙم٤مم هق اعمجٕمقل وإّٟمام سمٜمٗمًف اًمِم٤مرع

 ُٓمتث٤مًمف يٙمقن نأ ذم اًمتٗمّمٞمكم يم٤مًمٕمٚمؿ ًمٞمس مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ :ىمٚم٧م

 :ُمرشمٌت٤من ذًمؽ ذم ًمف سمؾ ،ٓ وأ اًمٕم٘مؾ سمف يًت٘مّؾ  نأ ٤مُمّ إ واطمدة ُمرشم٦ٌم وشمريمف

 آطمتامزم. ُمتث٤ملوآ اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م شمرك :٤ممُه ادطْم إ

 اًمِم٤مرع ضمٕمٚمف ُم٤م سمٗمٕمؾ ـ طمٙمامً  أو طم٘مٞم٘م٦م ـ ًم٘مٓمٕملا آُمتث٤مل :امٝمُ تُ ٞمَ صم٤مٟمِ وَ 
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 ذم ؽذًميم يمقٟمف يًتٚمزم ٓ ،٤مشمٜمجٞمزيّ  إّول ذم اًمٗمٕمؾ يمقن ومتًٚمٞمؿ ،قمٜمف سمدًٓ 

 اًمتٜم٤مىمض هق يم٤من نإ ؿاًمٕمٚم خم٤مًمٗم٦م ذم اًمؽمظمٞمص اؾمتح٤مًم٦م ُمٜمِم٠م نّ ٢موم ،اًمث٤مين

 ،سمدل ضمٕمؾ دون ُمـ وًمق طمدمه٤مأ ذم ذناإل قمـ اعمٜمع ذم ديُٓي ومٝمق ،وٟمحقه

 ًمٞمس فٟمّ إو اًمقضمدان سمف يِمٝمد يمامـ  ُمقاوم٘متف سمٚمزوم اًمٕم٘مؾ اؾمت٘مّلل يم٤من نإو

 دون ُمـ طمدمه٤مأ ذم ذناإل ذم ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً  ٟمٗمًٜم٤مأ ُمـ ٟمرى وَم٤َمٓـ  رء هءورا

 سم٤مًمف. ذم ذًمؽ ُمثؾ ذم ظمٓمقر وٓ ًمف سمدل سمجٕمؾ اًمقاىمع ذم فشمٍّم 

 وػم ٓ إذ :ِمٜمقع ومٝمق ،ومٞمف ًمٚمنمع ُمدظمؾ ٓ قم٘مكم أُمر زاًمتٜمجّ  نّ إ وأُّم٤م

 :خمتٚمٗم٦م ـم٤مقم٦ماإل ُمراشم٥م نّ ٠مسم يٚمتزم نأ ذم

 ظمّلومف. ذم اًمؽمظمٞمص وىمقع ُمـ يٛمٜمع سمحٞم٨م سمف يًت٘مّؾ  ُم٤م :ومٛمٜمٝم٤م

 سمؽميمٝم٤م. ِم٤مرعاًم شمرظمٞمص قمدم قمغم ؼيٕمٚمّ  ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

 طمٞم٨م ،٦مِ يَّ وِ دْ اًمٌَ  ٝم٤متٌَ اًمِمُّ  ذم يمام ،أيْم٤مً  اًمٗمٕمؾ قمٜمده ُي٥م ٓ ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

 ٟمٗمس ذم حتّ٘مؼ ًمق اًمقاىمٕمل إُمر ـم٤مقم٦مإ ُمـ ٟمقع طمتٞم٤مطسم٤مٓ ِب٤م شمٞم٤مناإل نّ أ

 هذا. ،إُمر

 نّ أ سمٛمٕمٜمك ،ـم٤مقم٦ماإل ُم٘م٤مم ذم اًمٌدل يٕمؿّ  ُم٤م هٜم٤م سم٤مًمٌدل يراد نأ ويٛمٙمـ

 ذم اًمؽمظمٞمص ومرضو اًمقاىمع سمٜمٗمس شمٞم٤مناإل هق يم٤من ٤مـّعم اًم٘م٤مقمدة ُم٘مت٣م

 تٜم٤معىمآ وطم٤مصٚمف ذًمؽ ُمـ سمدًٓ  اعمؽموك ظمرأ يم٤من ،اعمخػّم  أو اعمٕملّم  طمدمه٤مأ

 أصؾ رومع ذم يٜمٗمع ٓ فٙمٜمّ ًم ،لاًم٘مٓمٕم آُمتث٤مل ُمـ آطمتامزم سم٤مُٓمتث٤مل

 .ضمداً  رومتدسمّ  ،سم٤مطم٦ماإل

 خيٚمق ٓ أيْم٤مً  سمذًمؽ صقلإ ؾم٘م٤مط٢موم ،ذًمؽ مجٞمع صمٌقت سمٕمد فٟمّ إ صمؿّ 
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ًّ  ُمٙم٤منإ إمم ٟمٔمراً  ،ؿمٙم٤ملإ قمـ  اًمٗمرديـ ُمـ يمّؾ  وشم٘مٞمٞمد اًمٚمٗمظ ـمّلق٢مسم ؽاًمتٛم

 ّٕٟمف ،و٤مئر همػم اًمقاىمع ذم اًمٌدل ضمٕمؾ قمغم هضمقاز ػوشمقىمّ  ،آٟمٗمراد سمنمط

 :هذا ،اًمدًمٞمؾ فم٤مهر سمف يدومع ومّل ،واىمٕم٤مً  اًمقضمقد حمتٛمؾ

 اًمقاىمٕمٞم٦م واعمٗم٤مؾمد اعمّم٤مًمح نّ أ قمغم اًمٌٜم٤مء هق ٜم٤مه ذيمره ُم٤م وًمٕمّؾ 

 اعمٙمّٚمػ قمـ قيتفٗمشم ُيقز ٓ وإّٟمف طمًٌف قمغم اًمتٙمٚمٞمػ ًمثٌقت ٦مشم٤مُمّ  قمٚمّلً 

 ًمزم زم٤ممجإ قمٚمؿ ومرض وم٢مذا وطمٞمٜمئذٍ  ،اعمّمٚمح٦م خي٤مًمػ ُم٤م قمغم سم٤مًمؽمظمٞمص

 ،اًمقاىمع خم٤مًمٗم٦م ذم اًمقىمقع ُمٗمًدة سمف يتدارك سمام أو ،اًمقاىمع ذًمؽ سمٜمٗمس شمٞم٤مناإل

ّـ  داًمتٕمٌّ  ٤منُمٙمإ ُم٠ًمًم٦م ذم ىمّرره ُم٤م ٟمٔمػم وهذا ٦ماًمٌدًمٞمّ  ُمٕمٜمك هق وهذا  سم٤مًمٔم

 .ومراضمع ،آٟمٗمت٤مح طم٤مل

 ٓ سمحٞم٨م اًمقاىمع سم٤مب ومٞمٝم٤م يٜمًدّ  ٓ ُمقوققمٞم٦مً  يم٤مٟم٧م عم٤ّم اعم٠ًمًم٦م وهذه

 هٜم٤مك ًمؽمظمٞمص هٜم٤م اًمؽمظمٞمص يم٤من ،ومٞمف اًمقاىمع ُمقاوم٘م٦م يتٞمّن  أو يٛمٙمـ

 ضم٤مز اعم٘متض ًمؽذ وضمد وم٢مذا ،اًمقاىمع خم٤مًمٗم٦م يتدارك ُم٤م وضمقد قمغم ٗم٤مً ُمتقىمّ 

 ٟمٗمس ـمٌؼ قمغم أيْم٤مً  اًمتنميع ُم٘م٤مم ذم ٕملاًمقاىم ًمٚمحرام اًمٌدل ضمٕمؾ

ّٓ  هٜم٤مك ذيمره ُم٤م جفومٞمتّ  وطمٞمٜمئذٍ  ،وص٤مفإ  ظمػمإ ؿمٙم٤ملاإل ضمٝم٦م ُمـ إ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ذيمره ٠ميتٞمؾمو

ـْ ] فم٤مهره قمغم جفومٞمتّ  ،اًمث٤مين اًمت٘مرير وأُّم٤م  خل٤مرجا اًمٗمرد نّ أ [ُِم

 اًمٜمٗمس سمٕمٜمقاٟمف اًمقاىمٕمل ماعمحرّ  هق يم٤من نإ اًمتخّمٞمص أو صسم٤مًمتخّّم 

 هذه ُمـ سم٤مطم٦ماإل ُمٕمٚمقم ظمرأ اًمٗمرد يٙمقن ذًمؽ قمغم اعم٤ًمقمدة ومٌٕمد ،إُمري

 ىم٤مقمدة قمـ ظم٤مرضم٤مً  ومٞمٙمقن ،آقمت٤ٌمر ِبذا ٞم٦ماحلٚمّ  ُمٕمٚمقم أيْم٤مً  ومٝمق ،اجلٝم٦م
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 داظمّل ُمٜمٝمام رء يٙمقن ومّل ،واحلرُم٦م احلّؾ  يٕمٚمؿ مل ُم٤م ه٤ماجمر ٕنّ  ،سم٤مطم٦ماإل

 اًمّم٤مدق ٤مطمدمهأ هق نيم٤م وإن :اًمث٤مًم٨م اًمت٘مرير ُم٘مت٣م هق يمام ،اًم٘م٤مقمدة حت٧م

 طمّتك رأؾم٤مً  ومٞمف مج٤ملإ ٓ ِم٤ّم ومٝمذا ،ُمٕم٤مً  ارشمٙم٤مِبام ٦مطمرُم سمٛمٕمٜمك ُمٜمٝمام يمّؾ  قمغم

ّٓ  ،اًمٕم٤ممّ  ؾم٘مقط ي٘متض  يمّؾ  ٞم٦مطمٚمّ  قمغم ُم٤مدّل  هق سم٤مًم٘م٤مقمدة اعمراد نّ إ :ي٘م٤مل نأ إ

 ومٞمّمّح  ،ومٞمٝم٤م ؿمّؽ  وُم٤م ٞمتفطمٚمّ  قمٚمؿ ُم٤م سمٔم٤مهره يِمٛمؾ سمحٞم٨م طمرُمتف يٕمٚمؿ مل ُم٤م

 قمغم اًمقاىمع ظمروج صم٤ٌمتإ ذم طمٞمٜمئذٍ  ؿمٙم٤ملاإل ويٌ٘مك لإوّ  اًمِمؼ قمغم ذًمؽ

 ؾمٌؼ ِم٤م ئمٝمر وحت٘مٞم٘مف ٦مدًمّ إ شمٚمؽ سمٔم٤مهر دومٕمف يٛمٙمـ ٓ سمحٞم٨م قمٚمٞمف هق ُم٤م

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ وي٠ميت

 هم٤مي٦م هق ذياًمّ  اًمٕمٚمؿ ؿمٛمقل قمغم ّل ُمٌٜم سمٔم٤مهره ومٝمق ،اًمث٤مًم٨م وأُّم٤م

 ذم تفمت٤مُمٞمّ  قمدم ذم اًمٙمّلم ؾمٚمٗمٜم٤مأ وىمد ،ُمٕم٤مً  واًمتٗمّمٞمكم مج٤مزماإل ًمٚمٕمٚمؿ احلٙمؿ

 يٕمٚمؿ مل ُم٤م ذم أيْم٤مً  اًمؼماءة أظم٤ٌمر فمٝمقر قمدم اًمٔم٤مهر سمؾ ،حلّؾ ا أظم٤ٌمر ُمـ رء

 اإلمج٤مزم ًمٚمٕمٚمؿ شمٕمٛمٞمٛمف قمغم سمٜمٞمٜم٤م ًمق ّٟمفأ قمغم ُمٜم٤مىمدّ  ِم٤ّم ئمٝمر يمام ،مج٤مًٓ إ وًمق

 ؾمقاء ،إصؾ ضمري٤من قمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  اإلمج٤مزم اًمٕمٚمؿ وضمقد دجمرّ  يمقن ًمزوم فٜمٗمٞمي

 ِم٤ّم وهق وقمدُمف زُمٜمجّ  شمٙمٚمٞمػ خم٤مًمٗم٦م ومٞمٝمام صؾسم٤مٕ ؾٛماًمٕم ُمـ ًمزم

 اًمٙمّلم وُمثٚمف اًمتٜمٌٞمٝم٤مت ذم شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ًمؽ ؾمٞمٔمٝمر يمام ،سمٗم٤ًمده اقمؽمف

 اًمرواي٤مت سمٕمض رسمٔمٝمق اقمؽمف ّٟمفأ إمم ُمْم٤موم٤م ،وهمػممه٤م آؾمتّمح٤مب ذم

ًّ  وضمف ومّل ،ُمرّ  يمام اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ ذم  .هٜم٤م اًمت٘مرير سمذًمؽ ؽًمٚمتٛم

 ص٤مًم٦مأ ضمري٤من قمدم اعم٘م٤مم ذم اعمٗمروض يم٤من اّم ـًم ّٟمفإ :ي٘م٤مل نأ يٛمٙمـ ٟمٕمؿ

 ًمزم ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م طمرُم٦م قمغم اًم٤ًمسمؼ اعم٘م٤مم ذم دّل  عم٤م ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم احلّؾ 
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 ذًمؽ إمم ُمٜمٝمام يمّؾ  ٟم٦ًٌم يم٤من وعم٤ّم :ـمّلقاإل حت٧م قمـ اعمِمتٌٝملم طمدأ ظمراجإ

 ذم طمدمه٤مأ شمٕمٞملم ي٘متض حُمرضّم  هٜم٤مك يٙمـ ومل إًمٞمف ظمرأ يمٜم٦ًٌم اعم٤مٟمع

 يٌ٘مك طمّتك ًمٚمٕم٤ممّ  صم٤مًمث٤مً  ومرداً  اعمخػّم  طمدمه٤مأ يٙمـ ومل فم٤مهراً  وٓ واىمٕم٤مً  خلروجا

 وًمٞمس ،٤مً زُمضم ـمّلقاإل حت٧م قمـ يمٚمٞمٝمام سمخروج احلٙمؿ ًمزم ،ـمّلقاإل حت٧م

 اًمٕمٛمؾ قمـ سمٕمجزه ٙمّٚمػاعم رفـم ُمـ ىمّمقر هق إصٚملم ضمراءإ قمـ اعم٤مٟمع

 هق اعم٤مٟمع سمؾ ـ سم٤مًمتخٞمػم ومٞمف يٚمتزم طمّتك اعمتزامحلم ذم احل٤مل هق يمام ـ ُمٜمٝمام سمٙمّؾ 

 ذًمؽ اعمًتٙمِمػ ًمٚمٛمّم٤مًمح ُمقاوم٘متف قمدم أو ،ِلام اًمِم٤مرع ضمٕمؾ ضمقاز قمدم

 نّ أ حمّٚمف ذم رشم٘مرّ  ىمد سمؾ ،سم٤مًمتخٞمػم ًمٚمحٙمؿ هٜم٤م وضمف ومّل ،اًمقىمقع قمدم ُمـ

 أومم ومٝمٞمٝمٜم٤م ،اًمتخٞمػم ٓ ػاًمتقىمّ  هق أيْم٤مً  اًمٓمري٘ملم شمٕم٤مرض ذم إصؾ

 .سمذًمؽ

 اًمٕم٤ممّ  ختّمٞمص سملم رئاد إُمر نّ ٕ :٤ملؿمٙمإ قمـ خيٚمق ٓ أيْم٤مً  فٙمٜمّ ًم

 ّٟٓمف ،ظمرأ قمـ ٟٓمٗمرادا سمنمط ُمٜمٝمام يمّؾ  وشم٘مٞمٞمد سم٤معمحّمقر اعمِمتٌف ـمراف٠مسم

 ارشمٙم٥م وم٢مذا ،ظمرأ قمـ ُمٜمٗمرداً  ُمٜمٝمام يمّؾ  ارشمٙم٤مب ذم اًمؽمظمٞمص ُمـ ُم٤مٟمع ٓ

 اعمذيمقر واًمت٘مٞمٞمد ارشمٙم٤مسمف ومٞمحرم ،ظمرأ قمـ سم٤مطم٦ماإل ذط ارشمٗمع طمدمه٤مأ

 .ُمٜمف اًمٚمٗمظ فم٤مهر إمم أىمرب ًمٙمقٟمف ،إّول ُمـ أومم

 ُمٙم٤منإ ُمـ ؾم٤مسم٘م٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م ُم٤م هق ؿمٙم٤ملاإل دومع ذم زم ئمٝمر ُم٤م وهم٤مي٦م

 ُمـ ،اعمِمتٌف ًمٌٞم٤من ُمًقىم٦م ويمقهن٤م مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم إمم ٟم٤مفمرةً  ٦مدًمّ إ هذه يمقن

 قمغم مج٤مًٓ إ ُمٕمٚمقم شمٙمٚمٞمػ ُمـ اًمؼماءة ػشمقىمّ  طمٞم٨م ُمـ ٓ ُمِمتٌف فٟمّ أ طمٞم٨م

ًّ  طمٞمٜمئذٍ  يٛمٙمـ ومّل ،قمٜمٝم٤م زاًمتحرّ   ومتدسّمر. ،اًمقضمقه ُمـ سمقضمف هٜم٤م ِب٤م ؽاًمتٛم
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 سمؾ ،وهمػمه شطمّلل ًمؽ رء يمّؾ »: ىمقًمف ُمـ اعمًتٗم٤مد نّ إ :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 ذم وضمٕمٚمف اًمتحريؿ عمحتٛمؾ اًمِم٤مرع ٤مءٖمًمإ هق اًمؼماءةو حلّؾ ا أظم٤ٌمر جمٛمقع

ٌَ  اًمِمٌٝم٦م ومٗمل ،ٞم٦ماحلٚمّ  ـاعمتٞم٘مّ  طمٙمؿ  املاطمت اًمتٙمٚمٞمػ ذم اًمِمّؽ  يم٤من عم٤ّم ٦مِ يَّ وِ دْ اًم

 ومٞمف ٟمحـ ُم٤م وذم راقٖمآؾمت قمغم ُمقارده مجٞمع ذم ٞمتفسمحٚمّ  وطمٙمؿ رأؾم٤مً  وضمقده

 ُم٤م يمّؾ  ٤مءٖمًمإ ُمٜمٝم٤م يًتٗم٤مد ومّل ،سمقضمقده اًمٕمٚمؿ سمٕمد سمف اعمٙمّٚمػ ذم اًمِمّؽ  يم٤من عم٤ّم

 ٤مءٖمًمإ ُمٜمف اعمًتٗم٤مد سمؾ ،اًمِمّؽ  ٓ اًمٕمٚمؿ ٤مءٖمًمإ ّٟٓمف ،سمخّمقصف طمرُمتف حيتٛمؾ

 ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم اخلّمقصٞم٦م اطمتامل نّ إو هذا أو هذا هؾ ّٟمفإو اًمتٕمٞملم ذم اًمِمّؽ 

 ذم اًمتخٞمػم ومٞمٚمزُمف ،اًمٌدل قمغم طمّلل ومٝمق ،إُمر أّول ُمـ اًمِم٤مرع قمٜمد ٤مةٖمُمٚم

 ،طمرام وذاك طمّلل هذا نّ أ وهق سم٤معمِمتٌٝملم ىم٤مئؿ واطمد ؿمّؽ  هٜم٤م٤مومٝم ،اًمٕمٛمؾ

 وم٢منّ  ،ظمرأ سمؽمك اعم٘مرون طمدمه٤مأ ارشمٙم٤مب ذم شمرظمٞمص هء٤مٖمًم٢موم ،سم٤مًمٕمٙمس أو

 ُمٜمٝمام يمّؾ  سمحّؾ  وم٤محلٙمؿ ،ظمرأ ذم قمامًمفإ يًتٚمزم طمدمه٤مأ طمرُم٦م اطمتامل ٤مءٖمًمإ

 ضمقاز ٟمٙم٤مرإ ذم طمدٕ جم٤مل وٓ ،اًمقاىمع قمـ سمدل وهق ظمرأ سمحرُم٦م طمٙمؿ

 .ذقم٤مً  وٓ قم٘مّلً  ذًمؽ ُمثؾ

 زشمٜمجّ  ومرض سمٕمد سم٤معمحّمقر اعمِمتٌف سم٤مطم٦م٢مسم احلٙمؿ نّ إ :رآظم وسمت٘مرير

 قمدم قمغم اًمٌٜم٤مء ذم ذناإل يًتٚمزم ـ اعمًتدّل  قمٞمفيدّ  يمام ـ اًمقاىمٕمل اًمتٙمٚمٞمػ

 هق مَ رَّ حَ اعمُ  نّ أ قمغم اًمٌٜم٤مء ذم ذناإل يًتٚمزم وهق ،سمٞمٜمٝمام اعمرّدد احلرام يمقٟمف

 ومٙمّؾ  ،زاعمٜمجّ  اًمتٙمٚمٞمػ ذًمؽ دةٝمقم قمـ اخلروج ًمزوم ضورة ،ظمرأ اًمٗمرد

 حيرم طمدمه٤مأ ارشمٙم٤مب وسمٕمد ،اًمٙمٞمٗمٞم٦م ِبذه إُمر أّول ُمـ ُمٜمٗمرداً  ُم٤ٌمح ُمٜمٝمام

 اًمِم٤مرع. ذن٢مسم ُم٤مً رّ حم يمقٟمف قمغم ٌٜم٤مءًمٚم ظمرأ
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 مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ُم٤مٟمع رومع قمغم ػُمتقىمّ  امُمٜمٝم يمّؾ  ذم ذناإل نّ إ :ىمٚم٧م وإن

 صم٧ٌم وم٢مذا ،تدّل ًاعم قمٞمفيدّ  يمام اًمقاىمع قمـ سمدًٓ  همػمه سمجٕمؾ ومٞمف ذنأ قماّم 

 قمٜمف. ًٓ دَ سمَ  ظمرأ ضمٕمؾ ُمـ يًتٚمزُمف ُم٤م سمف صم٧ٌم ،ذناإل اًمدًمٞمؾ ـمّلق٢مسم

 هذا ومٚمٞمس ،اعمِمتٌف قلسم٤مٕص اًمٕمؼمة قمدم ُمـ ؾمٛمٕمؽ ىمرع ُم٤م وأُّم٤م

 ٓزم وسملم ،قمٚمٞمف ػيتقىمّ  وُم٤م وذـمف احلٙمؿ ٓزم سملم اًمٌلّم  ًمٚمٗمرق ،حمّٚمف

 واًمدًمٞمؾ إّول ىمٌٞمؾ ُمـ ومٞمف ٟمحـ وُم٤م اًمث٤مين هق واعمٛمٜمقع ،إصؾ ُمتٕمّٚمؼ

 ،قمٚمٞمف ػيتقىمّ  ُم٤م وؾم٤مئر ًمقازُمف سمف يث٧ٌم اضمتٝم٤مدي احلٙمؿ ـمّلقإ قمغم اًمداّل 

 حمّٚمف. ذم ذًمؽ طمّ٘مؼ يمام

 ُمـ اًمٔم٤مهر نّ أ :ضمقاسمف ذم ذيمر ِم٤ّم مجٚم٦م سمٞم٤من سمٕمد ؾم٤مـملمإ سمٕمض وذيمر

 وضمقب ٓ ،ومٞمف واًمرظمّم٦م اًمتحريؿ حمتٛمؾ ٞم٦مطمٚمّ  قمغم اًمٌٜم٤مء ،اعمذيمقرة إظم٤ٌمر

 يمّؾ  يمقن قمغم اًمٌٜم٤مء ٔم٤مهره٤موم ،ؿؾمٚمّ  وًمق ،اعمحّٚمؾ اعمقوقع هق يمقٟمف قمغم اًمٌٜم٤مء

 سم٤مًمٌٜم٤مء أُمراً  ّؾ اخل هق اعمِمتٌٝملم طمدأ يمقن ذم سم٤مًمٌٜم٤مء إُمر وًمٞمس يمذًمؽ ُمِمتٌف

 وٓ قملم اًمٌدًمٞم٦م ُمـ اًمرواي٤مت[ ]ذم ومٚمٞمس ،رٛماخل هق ظمرأ اعمِمتٌف يمقن قمغم

 1صمر.أ

 ضم٤مبأ ،احلّؾ  أظم٤ٌمر ظمّمقص ذم ؿمٙم٤ملاإل ومرض عم٤ّم فٟمّ إ :أىمقل

 خلّؾ ا هق ّٟمفأ ٓ ،سم٤مخلٛمر اعمِمتٌف سم٤مطم٦م٢مسم احلٙمؿ هق ُمدًمقِل٤م نّ ٠مسم ؿمٙم٤ملاإل قمـ

 ضمّدًا. ُمٜمف أردأ سمؾ ،ُمث٧ٌم أصؾ سم٤مّٕول اًمث٤مين صم٤ٌمتإو لمئٟم٤ماإل سملم اعمرّدد

                                                             

 .113ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1
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 اًمقاىمٕمل احلّلل هق اعمِمتٌٝم٤مت مجٞمع نّ أ وم٤مدٕ ؽذًميم يم٤من ًمق ّٟمف٠مسم وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ٝمامضمظمراإ شمٕملّم  اًمٓمروملم ذم ذًمؽ اُمتٜمع وم٢مذا ،آؾمتٖمراق قمغم اًمٌٜم٤مء سمح٥ًم

 ّٟٓمف ،ٝم٤مثٌتي ّٟمفأ ٓ ،اًمٌدًمٞم٦م يٜم٤مذم أيْم٤مً  وهذا اًمدًمٞمؾ حت٧م قمـ طمدمه٤مأ أو

 م.اعمحرّ  هق ظمرأ يمقن قمغم اًمٌٜم٤مء قازضم ًتٚمزمي

 هق اعمِمتٌٝملم يمقن قمغم اًمٌٜم٤مء وضمقب وم٤مدهت٤مإ ؿٚمّ ؾُم  ًمق ّٟمف٠مسم وصم٤مًمث٤م

 اًمٓمرف يمقن قمغم سمٜم٤مء ًمٞمس فًمٙمٜمّ  ،ؾمتٖمراقاإل وضمف قمغم ٓ ،اعمحّٚمؾ اعمقوقع

ّٓ  ،اًمقاىمع سمح٥ًم جمرَي٤م شمّلزم نّ ٢موم ،ماعمحرّ  هق ظمرأ  سملم اًمتّلزم نّ أ إ

 يمام ،ًمألصؾ ُمقاوم٘م٤مً  ظمرأ سمٙمقن طمدمه٤مأ صمٌقت يقضم٥م ٓ اًمقاىمع ذم أُمريـ

 ٓ ،اجلقاب ٦مشمتٛمّ  ُمـ يمقٟمف وحيتٛمؾ اعمثٌت٦م إصقل طمجّٞم٦م قمدم ُم٠ًمًم٦م ذم رشم٘مرّ 

 هذا. :ُمًت٘مّلا  ضمقاسم٤م

 سمتامُمٝم٤م. ؿمٙم٤ملاإل ةعم٤مدّ  ؿؾم٤مطم همػم ذيمره ُم٤م نّ إ قمٚمٞمؽ يذه٥م وٓ

 احلٙمؿ ّٓ إ يٗمٞمد ٓ ذيمره يمام حلّؾ ا أظم٤ٌمر ٗم٤مدُمُ  نّ أ اعم٘م٤مم وحت٘مٞمؼ

ّٓ  ،تفطمرُم يٕمٚمؿ ُم٤ممل سم٤مطم٦م٢مسم  احلٙمؿ شمٕمٛمٞمؿ سمٕمد فًمٙمٜمّ  ،ؾاعمحٚمّ  اعمقوقع فٟمّ أ إ

 مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ٤مءٖمًمإ ُمٕمٜمك ذم ومٕمّلً  سم٤مطمتف٢مسم احلٙمؿ يم٤من ،سمف اعمٙمّٚمػ ذم ًمٚمِمّؽ 

 ،سمف اعمٙمّٚمػ يمقٟمف اطمتامل ٤مءٖمًمإ قمـ قم٤ٌمرة ٦مٝماًمِمٌ ـمرافأ ومحّؾ  ،إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ومّل ،اعمرّدد اًمتٙمٚمٞمػ ذًمؽ قمٝمدة قمـ جاخلرو وضمقب ُمّلطمٔم٦م سمٕمد ظمّمقص٤مً 

ّٓ  فسمحٚمّ  احلٙمؿ يّمّح   اعم٘مدار وهذا ،ماعمحرّ  اًمٗمرد هق ًمٞمس ّٟمفأ قمغم اًمٌٜم٤مء سمٕمد إ

 .هٜم٤م يم٤مٍف 

 اًمتٙمٚمٞمػ زوشمٜمجّ  اًمِمٌٝم٦م ـمررم سملم ماعمحرّ  سمقضمقد اًمٕمٚمؿ سمٛمّلطمٔم٦م صمؿّ 
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 ـقم يم٤مؿمٗم٤مً  احلٙمؿ ذًمؽ يم٤من ،خلّمؿا قمٞمفيدّ  يمام ذقم٤م اُمتث٤مًمف ُمـ دّ ٓسم فٟمّ إو سمف

 ىمٌٞمؾ ـُم ومٝمذا ،اُمتث٤مل سمّل اًمتٙمٚمٞمػ سم٘م٤مء قمـ ومراراً  قمٜمف سمدًٓ  ظمرأ ضمٕمؾ

 حمٞمص ومّل ،اًمٙمّلم ٜمفشمْمٛمّ  ُم٤م ًم٘مٌح ًمقٓه وم٤مّٟمف ،اًمٍميح همػم اعمٜمٓمقق دًٓم٦م

 ذيمره ُم٤م ذم ٟمقىمش وًمق ،اًمٜمحق هذا قمغم اعمِمتٌٝملم يمّل سمحّؾ  احلٙمؿ ُمـ طمٞمٜمئذٍ 

 سمْمٛمٞمٛم٦م سم٤محلّؾ  احلٙمؿ سمٜمٗمس ايمتٗمٞمٜم٤م ،ماعمحرّ  اًمٗمرد قمغم هٜم٤م احلّؾ  دًٓم٦م ُمـ

 اًمث٤مٟمٞم٦م. ُم٦ماعم٘مدّ 

 ،أىمقى ومٞمٝم٤م اعمذيمقر ؿمٙم٤ملاإل ومجٝم٦م ،وُم٤مو٤مه٤مه٤م اًمؼماءة أظم٤ٌمر وأُّم٤م

 ُم١ماظمذة ٓ ّٟمفإو ٙمّٚمػاعم سمٕمٛمؾ ُمتٕمّٚمؼ ؿمّؽ  يمّؾ  ٤مءٖمًمإ ةاؾمتٗم٤مد دقمقى ُمٙم٤منإل

 ّٓ  كٖمُمٚم سمف اعمٙمّٚمػ وذم رأؾم٤مً  ؾم٤مىمط اًمتٙمٚمٞمػ ذم وم٤مًمِمّؽ  ،اعمٕمٚمقم خم٤مًمٗم٦م قمغم إ

 ٤مءإًمٖم وم٢مّٟمف ،ـمرومٞمف يمّل ليٚمٖم نأ ريتّمقّ  ٓ ًمِمّؽ ا نّ ٕ :اًمتٕمٞملم طمٞم٨م ُمـ

 طمّؾ  قمـ قم٤ٌمرة قمٚمٞمف اعم١ماظمذة وقمدم هء٤مٖمًم٢موم ،ـمرومٞمف طمدأ ٖمليٚم وإّٟمام اًمٕمٚمؿ

 هذا. :مشم٘مدّ  ُم٤م ظمرآ إمم اًمٌدل قمغم ُمٜمٝمام يمّؾ 

ـّ   ٦مدًمّ إ شمٚمؽ قمـ اجلقاب ذم ُمٜم٤مىمدّ  قمام اًمٖمٛمض سمٕمدـ  ٟمّم٤مفإلا وًمٙم

 يِمٙمؾ ِم٤ّم إظم٤ٌمر شمٚمؽ ُمـ اعمٓمٚم٥م ذًمؽ ُمثؾ ةاؾمتٗم٤مد نّ إ ـ إّول اعم٘م٤مم ذم

 ،رء قمـ ختٚمق ٓ ذًمؽ ذم فمٝمقره٤م ومدقمقى ،اًمٕمرف سمح٥ًم سمف اجلزم

 اِل٤مدي. اهللو وشم٠مُّمؾ ومراضمع ،هٜم٤مك ُمٜم٤مهىمدّ  ِم٤ّم اعم٘م٤مم شمٗمّمٞمؾ سمٕمض وئمٝمر

 اعمت٘مّدُم٦م ٦مخل٤مّص ا ٦مدًمّ وإ ٦ماًمٕم٤مُمّ  احلّؾ  أظم٤ٌمر ُمـ ٦مٍ ٚمَ مُجْ  ٗم٤مدُمُ  نّ إ :وصم٤مًمثٝم٤م

 هٜم٤مك دّل  عم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ مجٞمع سم٤مطم٦مإ هق يم٤من عم٤ّم إّول اعم٘م٤مم ذم

 قمـ ُمٜمٗمرداً  ُمٜمٝمام يمّؾ  ٞم٦مطمٚمّ  قمغم محٚمٝم٤م شمٕملّم  ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز قمدم قمغم
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 ،اًمٚمٗمظ فم٤مهر إمم اعمحتٛمّلت أىمرب ذًمؽ نّ ومأل ،٦مخل٤مّص ا ٦مدًمّ إ ذم أُّم٤م :ظمرأ

 ،سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ قمدم قمغم ؿٙماحل شمٕمٚمٞمؼ ذم اًمٔم٤مهرة ٦ماًمٕم٤مُمّ  وأُّم٤م

 ذم ظمرأ قمـ سم٤مٟمٗمراده اعمِمتٌف أومراد ُمـ ومرد يمّؾ  شم٘مٞمٞمد سملم إُمر ومٚمدوران

 ارشمٙم٤مب سمٕمد ظمرأ اًمٗمرد ظمّمقص اؾمتٕمامل حيرم طمّتك احلٙمؿ زُم٤من جمٛمقع

 سمٖمػم رء يمّؾ  قمٛمقم ختّمٞمص وسملم آٟمٗمراد هق اًمذي ذـمف ًمٗم٘مدان إّول

 احلٛمؾ ومٞمتٕملّم  ،اًمث٤مين ُمـ أفمٝمر إّول نّ أ ري٥م وٓ ،قرةاعمحّم اًمِمٌٝم٦م ومرادأ

 ٰى ضمرأ ًمق ُم٤م ذم حل٤ملا هق يمام ،اًمؽمظمٞمص ذًمؽ ُمثؾ ضمقاز ذم ؿمٌٝم٦م وٓ ،قمٚمٞمف

 ظمر.أ ذم سم٤مٕصؾ يٕم٤مرض ٓ سمحٞم٨م سمٕمٞمٜمف ـمرافإ طمدأ ذم أصؾ

 يم٤مٟم٧م نإو حلّؾ او سم٤مطم٦ماإل ٦مدًمّ أ نّ أ وهق ظمرآ سمقضمف ٰك قمدَّ اعمُ  رُ رَّ ٘مَ يُ  وىمد

ّٓ  ،ارشمٙم٤مِبام ضمقاز ذًمؽ وُم٘مت٣م اًمٗمرديـ ُمـ واطمد ًمٙمّؾ  ٚم٦مً ٛمِ تَ ِْم ُمُ   إذا ّٟمفأ إ

 صم٧ٌم اًمتل ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م قمٜمقان ظمرأ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم حيدث طمدمه٤مأ ارشمٙم٥م

 واطمد يمّؾ  وم٢منّ  ،1ظمتلمإ سملم اجلٛمع طمرُم٦م ٟمٔمػم طمرُمتٝم٤م إّول اعم٘م٤مم ذم

 :ىمقًمف ذم داظمؾ اًمٜمٙم٤مح ىمٌؾ ُمٜمٝمام          1 

ّٓ  ،ُمٜمٝمام ةواطمد يمّؾ  شمزوي٩م ضمقاز وُم٘متْم٤مه  ،طمدمه٤مأ شمزوي٩م اظمت٤مر إذا ّٟمفأ إ

 ظمتلمإ سملم اجلٛمع قمٜمقان وهق رَ ظَم آ ٤مً قمٜمقاٟم ظمرأ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُث دِ حُيْ 

                                                             

 .13أي٦م ، . ؾمقرة اًمٜم٤ًمء1

يمف او  ك[ را ]ـيمٜمٞمد آٟمپس ٟمٙم٤مح ». شمقضمد ذم اعمخٓمقـم٦م شمرمج٦م أي٦م اًمنميٗم٦م هٙمذا: 1

 .3وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤م أي٦م ُمٙم٤مهن٤م ؾمقرة اًمٜم٤ًمء، أي٦م ش ه٤مپ٤ميمٞمزه اؾم٧م از سمراى ؿمام از زن
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 سمٕمد ظمرأ يٌ٘مك نأ طمٞمٜمئذٍ  ومٞمتٕملّم  ،سمٕمٞمٜمٝم٤م ٟمٙم٤مطمٝم٤م ومٞمحرم ،فُ تُ ُمَ رْ طُم  اعمٗمروض

 .اًمقاىمٕمل حلراما قمـ سمدًٓ  ومٞمٙمقن ،فم٤مهري٤مً  ُم٤محمرّ  ٤مطمدمهأ ارشمٙم٤مب

 أومراد قمـ إومراد خلروج ؾم٥ٌم طمدمه٤مأ ذم ذناإل نّ ٠مسم هٜم٤م ذًمؽ ري٘مرّ  أو

 جظمرو ٟمٔمػم ،ُم٤م سمقضمف زاعمٜمجّ  خلٓم٤مبا اُمتث٤مل وضمقب ُمّلطمٔم٦م سمٕمد اًمٕم٤مم

 طمٞم٨م ُمـ اومؽمىم٤م نإو اًمًٌٌل ٕصؾا سمدظمقل اًمٕم٤ممّ  حت٧م قمـ ٌلاعمًٌّ  إصؾ

 اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ سمٛمّلطمٔم٦م هٜم٤م٤موه سمٜمٗمًف هٜم٤مك صم٧ٌم إذ ،رٕصما ذًمؽ نّ أ

 مج٤مٓ.إ

 ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م نّ ألومَ  ،إّول أُّم٤م :فم٤مهر ٟمٔمر اًمت٘مريريـ يمّل وذم

 اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  سمٕمد اًمقاىمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ماعمحرّ  وإّٟمام سمٜمٗمًٝم٤م ُم٦ماعمحرّ  هل ًمٞم٧ًم

 ،اعمٗمروض ٞمػاًمتٙمٚم اُمتث٤مل ًمزوم ذم هق وإّٟمام اجلٛمع ٟمٗمس ذم هٜم٤م ومٚمٞمس ،سمف

 .اعمذيمقر سم٤معمث٤مل ي٘م٤مس ومّل

 ارشمٗم٤مع قمغم دًمٞمّلً  ًمٞمس ٤ممُه ادطْم إ ذم إصؾ ضمراءإ نّ ومأل ،اًمث٤مين وأُّم٤م

 هق عمٚمزوم ٓزم ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم إصؾ وإّٟمام اعمث٤مل ذم يمام ظمرىإ ذم إصؾ

 آدًّم٦م. أّول ذم اًمٙمّلم مت٤مم هذا :ومت٠مُّمؾ ،همػمه ًمٚمقاىمع سمدل ضمٕمؾ

 اًمٙم٤مفمٛمك حّ٘مؼاعم قمـ يمام ،آطمتٞم٤مط وضمقب غمقم مج٤معاإل :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 إمم 1شومقائده» ذم اًمٌٝمٌٝم٤مين اعمحّ٘مؼ وٟمًٌف ،سحي٤م قمقاهدو 1اًمقاومٞم٦م ذح ذم

                                                             

. ذيمره اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ذم 113ص :)اعمخٓمقط( اًمقاذم ذم ذح اًمقاومٞم٦مٟمٔمر: ا. 1

 .113ص /1ج :اًمٗمرائد
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 يمّلم ذم سمف ُم٘مٓمقع فٟمّ إ» :اعمدارك ذم دٞمّ اًمً وقمـ ،إصح٤مب

 وومّمؾ اعم٠ًمًم٦م ذم ـمقيؾ يمّلم ذيمر سمٕمدـ  اجلقاهر وذم :1شإصح٤مب

 ذم إصح٤مب يمّلم ذم اًمٜمٔمر وُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م مجٞمع ـُم فٟمّ إ :ٟم٘مقل ٤مٟمّ إ : ـ اعم٘م٤مم

 ُمٜمٝمام اًمٓم٤مهر اؿمتٌف ذيـاًمٚمّ  ًمثقسملما ُم٠ًمًم٦م وذم ،ٟم٤مئلماإل ليٕمٜم اعم٠ًمًم٦م هذه

 اًمٜم٤مفمر ي٘مٓمع يٙم٤مد ،اًمٜمجس ذم ُمٜمف اًمٓم٤مهر اؿمتٌف إذا اًمًجقد حمّؾ  وذم ظمرسم٤مٔ

 ًمتٗم٤متآ وقمدم اًم٘م٤مقمدة هذه ضمري٤من ذم قمٜمدهؿ ؿمٙم٤ملإ ٓ ّٟمفإ يمّلُمٝمؿ ذم

 ٤مٟمّ إ واحل٤مصؾ :ىم٤مل نأ إمم ،أصح٤مسمٜم٤م تامٚميم سمٕمض ذيمر صمؿّ  .3اًمٕمٛمقُم٤مت هِلذ

 ]وي٘مّرروهن٤م[ يٗمردوهن٤م سمؾ ،أصح٤مسمٜم٤م ُمـ اًم٘م٤مقمدة هذه ذم شم٠مُّمؾ طمداأ ٟمًٛمع مل

 ِلؿ وىمع نإو ِل٤م دةُم١ميّ  ٙمقنشم طمٞم٨م]واخل٤مص٦م[  اعم٤موٞم٦م إظم٤ٌمر ويذيمرون

 هذه قمـ ضاباإل ذم ُمِمؽميمقن ٝمؿوًمٙمٜمّ  ،شم٘مريره٤م ٦ميمٞمٗمٞمّ  ذم يمّلم

 هذا. .4واحلرُم٦م واحلّؾ  اًمٓمٝم٤مرة ذم اًمٕمٛمقُم٤مت

 ٟم٤مئلماإل ٛم٠ًمًم٦ميم ،اًم٘مقم يمٚمامت ُمـ عَ ُمقاِو  ـْ ُمِ  مج٤معاإل يًتٔمٝمر وىمد

 ،اًمقاطمد سمخؼم يٕمٛمؾ ٓ اًمذي 5احلكّم  ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م ومٞمف قمكادّ  طمٞم٨م

                                                                                                       
 .113ص /1ج :اًمٗمرائد، راضمع 148ص :اًمٗمقائد احل٤مئري٦مٟمٔمر: ا. 1

)ُمع  اًمٗمرائدو 113ص /1ج :اًمٗمرائدوراضمع  137ص /1ج: اعمدارك ٟمٔمر:ا. 1

 .391ص /3ج :(إوصمؼطمقار 

 .149ص /1ج :ضمقاهر اًمٙمّلم ذم صمقسمف اجلديدٟمٔمر: ا. 3

 .153ص :ٟمٔمر: ٟمٗمس اعمّمدرا. 4

 .85ص /1ج :اًمنائرٟمٔمر: ا. 5
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 1شاعمًٌقط» ذم اًمِمٞمخ وقمـ ،ُم٤مو٤مه٤ممه٤م أو اخلّلف ٟمٗملو مج٤معاإل

 هّنؿإ 4شاعمختٚمػ» ذم ُم٦مواًمٕمّّل  3شاعمٕمتؼم» ذم حّ٘مؼواعم ،1شاًمنائر» ذم واحلكّم 

 سمٜم٤مء نّ أ ُمع ،اخلّلف إمم ؿم٤مرةإ همػم ُمـ امِت ٚمَّ ًَ اعمُ  رؾم٤ملإ اعم٠ًمًم٦م رؾمٚمقاأ

 قمٚمٞمف ُم٤م وم٤ًمد قمغم اًمتٜمٌٞمف وهمروٝمؿ ،اخلّلومٞم٦م اعم٤ًمئؾ سمٞم٤من قمغم شاعمختٚمػ»

 ذم أو ،ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٜمجس ُمـ ٤مهراًمٓمّ  زمتٞمّ  ذم يرّ حاًمت وضمقب ُمـ ٦ماًمٕم٤مُمّ  سمٕمض

 مج٤مقم٦م حّس  طمٞم٨م سمٖمػمه ُمٖمّمقِبام اعمِمتٌف ٟم٤مئلماإل ٛم٠ًمًم٦مويم اًمقضمقه سمٕمض

 ضمقائز ٛم٠ًمًم٦مويم ،اًمٜمّص  قمـ هظمٚمقّ  اًمٔم٤مهر نّ أ ُمع 5سم٤مًمٜمجس سم٤معمِمتٌف حل٤مىمف٢مسم

 .ٞم٦ماحلٚمّ  ذم ُمقاًمفأ ضمٜم٥م ذم اجل٤مئزة اؾمتٝمّلك 6احلكّم  اقمتؼم طمٞم٨م اًمًٚمٓم٤من

 .ٞم٦ماحلٚمّ 

 ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤محلرام ٚمطاعمخت اعم٤مل طمٙمؿ قمـ ظمروضمف نّ أ اًمث٤مين ٝمٞمدُ اًمِمَّ  وذيمر

 .هذا ،ذًمؽ همػم إمم ،7سم٤مًمٜمّص  هق إّٟمام اًمِمٌٝم٦م اٟمحّم٤مر ُمع طمّتك

                                                             

 .9و  8/ ص 1: جاعمًٌقط. 1

 .85/ ص1: جاًمنائر. اٟمٔمر: 1

 .134و  133و  54/ ص1: جختٍماعمٕمتؼم ذم ذح اعم. 3

 .151/ ص1: جخمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م. 4

 .139/ ص1: جُمدارك إطمٙم٤مم. اٟمٔمر: 5

 .181ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اعمٙم٤مؾم٥مو  133ص /1ج :اًمنائر: ٟمٔمرا. 6

واًمٜمّص ُمقضمقد ذم  141ص /3ج :ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم إمم شمٜم٘مٞمح ذائع آؾمّلمٟمٔمر: ا. 7

 .51ًم٤ٌمب ا /156ص /11ج :اًمقؾم٤مئؾذم 
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 اعم٤ًمئؾ هذه ُمث٤ملأ ذم اعمٜم٘مقل مج٤معاإل ٞم٦مطمجّ  قمغم سمٜمٞمٜم٤م ًمق فٟمّ إ واًمتح٘مٞمؼ

 مج٤مقم٤متاإل شمٚمؽ قمغم قمتامدآ ُمٙمـأ ،اجلٛمٚم٦م ذم سم٤مًمٕم٘مؾ اعمرشمٌط صقًمٞم٦مإ

ّٓ  ،مه٤موهمػم واعمحٙمٞم٦م ٚم٦ماعمحّّم  اًمِمٝمرة سمٔمٝمقر اعمٕمتْمدة  عمج٤ماإل ومتحّمٞمؾ وإ

 ْم٤موم٤مً ُمُ  :ُمتٕمّذر سمؾ ،ُمتٕمّن  اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ُمٓمٚمؼ ذم آطمتٞم٤مط ىم٤مقمدة قمغم

 دمري ٓ هّن٤مٕ ،هٜم٤م اًمٙمّلم حمّؾ  هل تلاًمّ  اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ ٓ ،اًمٓمٝم٤مرة ص٤مًم٦مأ إمم

 ،ومٞمٝمام اًمٜمّص  ورود ُمع ٟم٤مئلماإل ُم٠ًمًم٦م وم٢منّ  ،اعمّمداىمٞم٦م ًمِمٌٝم٦ما قمٜمد اًمٕم٤ٌمدة ذم

 اهلل ؿم٤مء إن وؾمٞم٠ميت إًمٞمف أذٟم٤م يمام ،اًم٘م٤مقمدة ظمّلف قمغم ـمّلىمف٢مسم ٞمفوم وم٤محلٙمؿ

 همػم واًمٗمروع اعمقارد ؾم٤مئر وأُّم٤م ،سم٤مخلّمقص صم٧ٌم ُم٤م سمٕمض ويمذا: شمٕم٤ممم

 فم٤مهر. ومٖمػم مج٤معاإل وأُّم٤م :سم٤مًم٘م٤مقمدة اعمِمٝمقر سم٤مًمتزام ٟمٚمتزم ومٜمحـ اعمٜمّمقص٦م

 نّ إ وم٤مًمٔم٤مهر ،سم٤مًم٘م٤مقمدة سم٤مًمتٍميح يم٤من نإ مج٤معاإل ومتحّمٞمؾ :وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ُمـ ومجٛمٚم٦م اعمت٠مظمرون وأُّم٤م ،يمكّم  سمٕمٜمقان اًم٘مدُم٤مء يمّلم ذم رِ يمْ اًمذِّ  ىمٚمٞمٚم٦م اعم٠ًمًم٦م

 واعمحّدث 1اعمدارك وص٤مطم٥م 1إردسمٞمكم قمـ يمام ،سمٕمدُمٝم٤م طمقاّس  أقمٞم٤مهنؿ

 1اعمجٚمز واعمحّدث 5اخلقاٟم٤ًمري واعمحّ٘مؼ 4واًمًٌزواري 3اًمٙم٤مؿم٤مين

                                                             

 .84ص /1ج: وـمٌٕمتف اجلديدة 181ص /1ج :جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤منٟمٔمر: ا. 1

 .153ص /3و ج 137ص /1ج :ُمدارك إطمٙم٤ممٟمٔمر: ا. 1

إٟمقار اًمٚمقاُمع ذم و 681ص :اعمٗمت٤مح: 114ص /1ج :ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائعٟمٔمر: ا. 3

 .61ص /11وج 134ص /13ج :ذح ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع

 .66ص /1ج :يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم: و1ص /1: جذظمػمة اعمٕم٤مد ٟمٔمر:ا. 4

 .566و  565ص  :ُمِم٤مرق اًمِمٛمقسٟمٔمر: ا. 5
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 .هؿصمرا ـم٤مب 4اًم٘مٛمل واعمحّ٘مؼ 3وواًمده 1اًمٜمراىمل واًمٗم٤موؾ

 حتّمٞمؾ قمغم ػيتقىمّ  ومٝمق ،اجلزئٞم٦م اعمقارد ُمـ مج٤معاإل اؾمتٜم٤ٌمط وأُّم٤م

 هاودقمق ،اعمقارد سمتٚمؽ 5اظمتّم٤مصٝم٤م حيتٛمؾ ٓ سمحٞم٨م ةٍ ػْمَ ثِ يمَ  دَ ُمقارِ  ذم مج٤معاإل

 ُم٘مت٣م ذم هٜم٤م اًمٙمّلم حمّؾ  إذ :سمٕمْم٤مً  وٓ ًيمّّل  قمكاعمدّ  سمف يث٧ٌم ومّل ،شمرى يمام

 ذم طمتٞم٤مطآ صمٌقت إّول يٜم٤مذم وٓ ،طمتٞم٤مطاإل أو اًمؼماءة وإهّن٤م اًم٘م٤مقمدة

 اعمقارد ذم قمٙمًف صمٌقت اًمث٤مين يٜم٤مذم ٓ يمام ،وٟمحقه مج٤مع٢مسم ٦مظم٤مّص  ُمقارد

 وٟمحقه. ٤ميم٤مًمرسم ٦ماخل٤مّص 

ّٓ  واحلرام احلّلل اضمتٛمع ُم٤م»: ىمقًمف ُمٜمٝم٤م ،إظم٤ٌمر :وصم٤مًمثٝم٤م  همٚم٥م إ

 .6شاحلّلل احلرام

 ،7شاًم٠ٌمس سمف قماّم  طمذراً  سمف سم٠مس ٓ ُم٤م ريمقاشمأ» :اعمرؾمؾ :وُمٜمٝم٤م

                                                                                                       
 .317و  158ص /1ج :ُمّلذ إظمٞم٤مر ذم ذح هتذي٥م إظم٤ٌمرٟمٔمر: ا. 1

 .119ص /5ج :ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦مٟمٔمر: ا. 1

 .394ص /1ج :أٟمٞمس اعمجتٝمديـٟمٔمر: ا. 3

رؾم٤مئؾ اعمػمزا و: احلجري٦م()اًمٓمٌٕم٦م  15ص /1، وج66/ ص3ج :اًم٘مقاٟملمٟمٔمر: ا. 4

 .411ص /1وج 835ص /1ج :اًم٘مٛمل

ش قمدم»وُمٙمتقب قمغم يمٚمٛم٦م ش اظمتّم٤مصٝم٤م قمدم سمتٚمؽ اعمقارد». وًمٙمـ ذم اعمخٓمقـم٦م: 5

 يمذا.

 136، و 131ص /1ج :قمقازم اًمٚمئ٤مزم: 5/ ح68ص /13ج :اعمًتدركٟمٔمر: ا. 6

 :144/ ص1وج 171/ ص1: جسمح٤مرإٟمقار: 466/ ص3وج

. 79ص /9ج :هتذي٥م إطمٙم٤ممو 191ح /166ص /77ج :سمح٤مرإٟمقارٟمٔمر: ا. 7
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 اعمٜم٘مقل. مج٤معواإل سم٤مًمِمٝمرة ُمٜمجؼم واًمْمٕمػ

 :ىم٤مل :اعمنميملم أرض ذم واجلٌـ اًمًٛمـ قمـ يسض رواي٦م :وُمٜمٝم٤م

 خلٚمطا وم٢منّ  ،1شومٙمؾ ،شمٕمٚمؿ مل وُم٤م شم٠ميمؾ ومّل ،حلراما ظمٚمٓمف ىمد فٟمّ إ قمٚمٛم٧م ٤مأُم»

 آؿمت٤ٌمه. ُمع يّمدق

 ومٞمف نّ أ ؿم٤مهدان ؽئُيٞم طمّتك طمّلل ءر يمّؾ » 1ؾمٜم٤من اسمـ رواي٦م :وُمٜمٝم٤م

 اعمٞمت٦م. ومٞمف نّ أ اًمٚمحؿ ىمٓمٕم٤مت جمٛمقع قمغم يّمدق فوم٢مٟمّ  ،3ش٦ماعمٞمت

 ُمـ وهٚمؽ ُم٤متاعمحرّ  ذم وىمع» :اًمتثٚمٞم٨م طمدي٨م ذم ىمقًمف :وُمٜمٝم٤م

 يم٤من وم٢من ،ًمٚمحرام صمرأ هق ُم٤م سم٤مِلّليم٦م اعمراد نّ أ قمغم سمٜم٤مء ،4شيٕمٚمؿ ٓ طمٞم٨م

 .اًمذاشمٞم٦م ُمٜم٘مّمتف قمٚمٞمف ٥ماعمؽمشمّ  وم٤مِلّلك ،سمف اًمتٙمٚمٞمػ زيتٜمجّ  مل احلرام

 قمٚمٞمف ٥ماعمؽمشمّ  يم٤منـ  ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ذم يمامـ  سمف اًمتٙمٚمٞمػ زيتٜمجّ  ٤مُم يم٤من نإو

 سمحٙمؿ واضم٥م اعمحتٛمؾ اًمٕم٘م٤مب ومعد نّ أ وطمٞم٨م يظمروإ ٘م٤مباًمٕمِ  هق

 رومع يم٤من وعم٤ّم ،اعمحّمقرة سم٤مًمِمٌٝم٦م ُمِمتٌف يمّؾ  قمـ آضمتٜم٤مب وضم٥م ،اًمٕم٘مؾ

                                                                                                       
 .111و  111ص /1ج :اًمٗمرائدذيمره٤م اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ذم 

 .1ح /433ص /16ج :اًمقؾم٤مئؾٟمٔمر: ا. 1

 سمـ ؾمٚمٞمامن.ا. إّن اًمراوي 1

/ 17: ج: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م339/ ص6)داراًمٙمت٥م اإلؾمّلُمٞم٦م(: ج اًمٙم٤مذم. اٟمٔمر: 3

طمتك ُيٞمئؽ ؿم٤مهدان يِمٝمدان أّن ومٞمف  يّمؾ رء ًمؽ طمّلل»، ِبذا اًمٚمٗمظ: 1، ح91ص

 ش.ُمٞمت٦م

 .9ح /114ص /18ج :اًمقؾم٤مئؾٟمٔمر: ا. 4
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ِٓ  يم٤من ،مج٤مقم٤مً إ ٓزمٍ  همػم اًمٕم٘م٤مب همػم اًمير  همػم اعمجردة اًمِمٌٝم٦م قمـ ضمتٜم٤مبا

 .1ُمًتح٤ٌم سمؾ ،ضم٥موا

 سمٛمثؾ آؾمتدٓل ووم٤مئدة :ـ  ىمٚمٜم٤م ُم٤م ذيمر سمٕمدـ  ؾم٤مـملمإ سمٕمض ىم٤مل

 اعمِمتٌٝملم طمدأ ارشمٙم٤مب ضمقاز قمغم اًمدًمٞمؾ ُمـ يٗمرض عم٤م ٦مُمٕم٤مرو اخلؼم هذا

 ومرض ًمق ـ اًمدًمٞمؾ هذا ُمثؾ وم٢منّ  ،اًمقاىمٕمل احلرام ُمـ ًٓ دسم ظمرأ وضمٕمؾ اً خمػّم 

 ،اًمقاىمٕمل ماعمحرّ  قمٜمقان قمـ ضمتٜم٤مبآ قمغم ٦ماًمداًمّ  دًّم٦مإ قمغم طم٤ميمؿ ـ وضمقده

 ومرض ًمق ِبام صخمّّم  سمؾ ،وسم٤مًمٜمٌقيلم اًمتثٚمٞم٨م ظمؼم سمٛمثؾ ُمٕم٤مرض فًمٙمٜمّ 

 ٟمتٝمك.إ .1دًّم٦مإ شمٚمؽ ومٞمًٚمؿ ،آسمتدائٞم٦م ًمٚمِمٌٝم٦م ؿمٛمقًمف

 ُمـ ظمػم اًمِمٌٝم٦م قمٜمد اًمقىمقف»: يم٘مقًمف ػاًمتقىمّ  أظم٤ٌمر وُمٜمٝم٤م:

 ًمتٙمٚمٞمػا ذم اًمِمّؽ  ُمٌح٨م ذم ذيمر ِم٤ّم وهمػمه ،3ش٦ماِلٚمٙم ذم آىمتح٤مم

 شم٘مّدم. يمام أيْم٤مً  ٤مٜمه واًمت٘مري٥م

ِٓ  أظم٤ٌمر وُمٜمٝم٤م:  آطمتٞم٤مط ذظمو»: يم٘مقًمف هٜم٤مك اعمذيمقرة طمتٞم٤مطا

                                                             

 .113/ ص1)ًمٚمٛمجٛمع(: ج اًمٗمرائد. اٟمٔمر: 1

-161ص  /5ج :سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 111ص :ٟمٔمر: ٟمٗمس اعمّمدرا. 1

159. 

 اًمٙم٤مذم: 53/ ص1)ـمٌٕم٦م آؾمّلُمٞم٦م(: ج اًمٙم٤مذم: 115/ ص1: جاعمح٤مؾمـ. اٟمٔمر: 3

 69/ ص11وج 313/ ص8: جروو٦م اعمتّ٘ملم: 113/ ص1دي٨م(: ج)داراحل

و  158و  155و  119/ ص17وج 159/ ص13: جاًمقؾم٤مئؾ: 534/ ص14وج

 ويمت٤ًٌم أظمر. 168/ ص1: جُمرآة اًمٕم٘مقل: 171و  159
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 ٓ ُم٤م إمم َؽ ٌُ يْ رِ يَ  ُم٤م دع»: وىمقًمف ،1شؾمٌٞمّلً  إًمٞمف دمد ُم٤م أُمقرك مجٞمع ذم

 وهمػممه٤م. 1شَؽ ٌُ يْ رِ يَ 

 خل٤مرضملا آضمتامع ذم فم٤مهر آضمتامع نّ ٠مسم إّول قمغم يٕمؽمض وىمد

 وم٤معمراد وطمٞمٜمئذ ،ومٞمف آطمتامًملم اضمتامع سمٛمٕمٜمك اًمذهـ ذم ضمتامعآ دون

 واطمد ُمٙم٤من ذم سم٤مضمتامقمٝمام لآٟمْمامُم أو ،سمٞمٜمٝمام لاعمزضم خلٚمطا ُّم٤مإ ضمتامعسم٤مٓ

 طمداً أ ٟمٕمرف ٓ ٜم٤مٟمّ ٕ ،اًمٙمّلم حمّؾ  قمـ ظم٤مرج وإّول ،ُمثّلً  واطمد زُم٤من أو

 واًمث٤مين ،سمٕمْمف ت٤ٌمرسم٤مقم وًمق حلرُم٦ما ُمٕمٚمقم اعمزج سمٕمد وم٢مّٟمف ،ذًمؽ سمجقاز ًمتزما

 ِبام اًمٕمٚمؿ صقرة ذم اعمِم٤مهد هق يمام ىمٓمٕم٤مً  سم٤محلرُم٦م ًمٚمحٙمؿ ُمٜمِم٠م يّمػم ٓ

ِٓ  ًمف رسمط ٓ ؾسم٤معمحٚمّ  طمٞمٜمئذ ماعمحرّ  اًمٗمرد واؿمت٤ٌمه :شمٗمّمٞمّلً   وم٢مّٟمف ،ٟمْماممسم٤م

 ٓ ؾمتدٓل٤مٓوم ،اعمٙمّٚمػ ٓسمتّلء حمّٚملم يم٤مٟم٤م إذا أيْم٤مً  ٟمْمامماإل قمدم قمٜمد صم٤مسم٧م

ّٓ  يّمّح   .اًمٚمٗمظ فم٤مهر قمـ سمٕمٞمد وهق آؿمت٤ٌمه قمغم ضمتامعآ محؾ سمٕمد إ

 وٓ ،اًمقاطمد اعمحّؾ  ذم اًمٕمٜمقاٟملم اضمتامع رادةإ اخلؼم ذم حيتٛمؾ فٟمّ أ ُمع

ّٓ  ومٕمّلً  سم٤محلرُم٦م طمٞمٜمئذٍ  احلٙمؿ ذم ؿمٌٝم٦م  وضمف. ذم احلٙمٛملم اضمتامع ضمقاز قمغم إ

 خم٤مًمٗم٦م قمغم ٥ماعمؽمشمّ  اًمٕم٘م٤مب هق يم٤من نإ هٜم٤م اًم٠ٌمس نّ ٠مسم اًمث٤مين وقمغم

                                                             

ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف : 311ص /17ج :اعمًتدرك: 171ص /1ج :اًمقؾم٤مئؾٟمٔمر: ا. 1

 ويمت٤ًٌم أظمر. 171ص /6ج :آؾمّلُمل

 /17ج :اًمقؾم٤مئؾ: 186ص /1ج :ٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمراًمٜمٟمٔمر: ا. 1

ُمرآة اًمٕم٘مقل ذم ذح أظم٤ٌمر : 173ص /83ج :سمح٤مرإٟمقار: 173و  173و  167ص

 .ويمت٤ًٌم أظمر 39/ ص11و ج 91/ ص11: جاًمرؾمقل آل
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 سمحٞم٨م زهشمٜمجّ  ذم سمٕمد اًمٙمّلم نّ ٕ :ُمّم٤مدرة ومٝمق ،مج٤ملسم٤مإل عمٕمٚمقما اًمتٙمٚمٞمػ

 طمرُم٦م سم٘مدر زةشمٜمجّ  هٜم٤م عمًّٚمؿا اًم٘مدر وم٢منّ  ،يم٤من ُم٤م يمٞمػ خم٤مًمٗمتف قمغم يٕم٤مىم٥م

 هق يم٤من نإو ،ـمرافإ سمٕمض سم٤مرشمٙم٤مب شمٚمزم ٓ اًمتل اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م

 نإو ،قمٜمٝم٤م ُي٤مب ُم٤م ذم وٟمحقه اًمتثٚمٞم٨م يم٠مظم٤ٌمر ٤مًمفطم يم٤من اًمقاىمٕمٞم٦م اعمٗمًدة

 ومٝمق ،اًمقاىمٕمل احلرام يم٤من نإو ،يم٤مّٕول ُمّم٤مدرة يم٤من اًمٗمٕمكم احلرام هق يم٤من

 ،حلراما سمقضمقد اًمٕمٚمؿ صقرة قمغم هُمقرد ٍمىم سمٕمد طمٞمٜمئذٍ  آؾمتدٓل شمؿّ  وًمق

 ّٓ  ومٞمف ُم٤م ـمّلقإ وم٢منّ  ،اًمٚمٗمظ فم٤مهر سمح٥ًم خلّلفا ُمتٕملّم  أو ،ُمتٕملّم  همػم فٟمّ أ إ

 ٟمٞم٤مً ٠مؿم يمقٟمف سمٕمد ًمٔم٤مهره ًمػخم٤م ،اًمقاىمع ذم ذقم٤مً  طمرج ومٞمف ُم٤م قمغم اًم٠ٌمس

 اعمقاوم٘م٦م تاعم٤ٌمطم٤م سمؽمك اًمٜمٗمس متريـ رادةإ اخلؼم ذم وحيتٛمؾ :سوم٤م

 ُم٤مهت٤م.حمرّ  ذم وىمققمٝم٤م قمـ طمذراً  اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م ًمٚمِمٝمقات

ِٓ  ذم فم٤مهر طٚماخل نّ ٠مسم اًمث٤مًم٨م وقمغم  ظم٤مرج وهق زُ ٞمَّ ٛمَ تَ يَ  ٓ ٨ُم ٞمْ حَ سمِ  ُمتزاِج ا

 دجمرّ  قمغم صدىمف ؿؾمٚمّ  وًمق ،رهسمٔم٤مه ظمٚمٓم٤مً  ًمٞمس آؿمت٤ٌمه دجمرّ و ،ومٞمف ٟمحـ قماّم 

 ،ذيمره٤م شم٘مّدم اًمتل سم٤محلّلل احلرام اظمتّلط قمٜمد اًمرظمّم٦م قمغم سمامدّل  آؿمت٤ٌمه

 إظم٤ٌمر. سملم مجٕم٤مً  آؿمت٤ٌمه قمغم وشمٚمؽ ،اعمزج قمغم هذا محؾ ُمـ ومّلسمدّ 

 ٦متٞمُم اعمِمتٌف اًمٖمٜمٛملم ٞم٦مٚمّ سمح ىم٤مضٍ  ؼَمِ خلَ ا ُمٜمٓمقَق  نَّ ٠مسم اًمراسمع وقمغم

 ّٟمفأ ُمٜمٝمام يمّؾ  قمغم ٞمّمدقوم ،ؿمٞمئ٤من اًمٕمرف ذم يٕمدّ  ٤مِمّ  وهمػممه٤م كسم٤معمذيمّ  طمدمه٤مأ

 اعمِمتٌٝملم ومرض ضمقاز ومرض ومٚمق ،اعمٞمت٦م ومٞمف نّ أ قمغم ؿم٤مهدان 1فئُي مل رء

                                                             

 ش.مل ُيٞمئف». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1
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 ووطمدة ارشم٤ٌمط ضمٝم٦م ًمٕمرفا ومٞمف يّلطمظ ُم٤م ذم أو ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ت٦مٞماعم ومٞمف واطمداً  ؿمٞمئ٤مً 

 إّول قمغم ُمٓمٚم٘م٤مً  واعمٗمٝمقم اعمٜمٓمقق سملم اًمتٕم٤مرض وىمع ،اًمٚمحؿ يم٘مٓمٕم٤مت

 ومٞمً٘مط ،اًمث٤مين قمغم اعمٜمٓمقق ـمّلقإ سمؾ ،اعمريم٥م مج٤معاإل وسمْمٛمٞمٛم٦م

 أىمقى إّول فمٝمقر وم٢منّ  ،ضمداً  ِمٜمقع ّٟمفأ ُمع اًمت٤ًموي ومرض ًمق آؾمتدٓل

 إمم ُمْم٤موم٤مً  ،أووح قمكاعمدّ  ظمّلف قمغم ومدًٓمتف ،ضمداً  اعمٗمٝمقم ـمّلقإ ُمـ

 ٤م.ُمٜمٝم أيْم٤مً  هذا سمؾ ،واحلّلل احلرام اظمتّلط سم٠مظم٤ٌمر ُمٕم٤مروتف

: ىمقًمف سم٘مريٜم٦م احلٙمٛمٞم٦م سم٤مًمِمٌٝم٤مت اظمتّم٤مصف ُمع ٤مُمساخل وقمغم

 ٟمحـ ُم٤م ذم وشمتٛمٞمٛمف لم٤ٌمريّ ظمإ سمٕمض ذيمره ومام ،شسمٖمػمه أو اهلل إمم قمٚمٛمف يردّ »

 مج٤معاإل ٛمٞم٦مُمًٚمّ  ًمٕمدم ،فم٤مهر همػمـ  ٥ماعمريمّ  مج٤معسم٤مإل اعمقوققمٞم٦م أقمٜملـ  ومٞمف

 ذم وشمتٛمٞمٛمف سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت هٜم٤م سم٤مطم٦ماإل صم٤ٌمت٢مسم اًم٘مٚم٥م ُمٙم٤منإ ُمع اًمتّلزم قمغم

 سمٕمض ـمّلقإ ُمٜمع ذم يٜمٗمع ٓ ذيمر ُم٤م ًمٙمـ ،٥ماعمريمّ  مج٤معسم٤مإل احلٙمٛمٞم٦م

 .ؾوشم٠مُمّ  ومراضمع ،اعمقوققمٞم٦م اًمِمٌٝم٤مت إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم أظم٤ٌمره٤م

ًّ  ُيقز ٓ ّٟمف٠مسم ظمرىوأ  اًمٌدوي٦م اعمقوققمٞم٦م اًمِمٌٝم٤مت خلروج ِب٤م ؽاًمتٛم

 قمغم شمدّل  يمام ٤مهّن إ اًمٌلّم  وُمـ :ُمث٤مًمفأو شرء يمّؾ » :سمحدي٨م حتتٝم٤م قمـ

 ؾمٌؼ ُم٤م قمغم أيْم٤مً  اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ظمروج قمغم شمدّل يمذًمؽ[ ] ،ظمروضمٝم٤م

ًّ  قمـ همٜم٧مأ ٧ممتّ  ًمق وُم٤مؿم٤مِبٝم٤م دًٓمتٝم٤م ذم واعمٜم٤مىمِم٦م ،سمٞم٤مٟمف  نّ ٕ ،ِب٤م ؽاًمتٛم

ّٓ  ،سمف حّس  يمام ٦مدًمّ إ شمٚمؽ ُمٕم٤مرو٦م اًمتثٚمٞم٨م ظمؼم ُمـ رضٖماًم  ومّل وإ

 .اًم٘م٤مقمدة قمغم آطمتٞم٤مط ذم ؿمٙم٤ملإ

ّٓ  ٤ٌمري٦ميم٤مٕظم احلٙمٛمٞم٦م ذم سمٔم٤مهره قمٚمٛمٜم٤م ًمق هذا  ،صقًمٞملميم٤مُٕ  وإ
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 ُمقارد محؾ ذم اًمٖم٤مًم٥م هق يمامـ  اًمٙمراه٦م قمغم اًمؼماءة دًّم٦مأ ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم ومٞمحٛمؾ

 صٜمٕمف يمام رؿم٤مداإل قمغم أوـ  سمٕمْمٝمؿ صٜمٕمف يمام واًمؽمظمٞمص اًمٜمٝمل اضمتامع

 ٦مدًمّ ٠موم اًمث٤مين وقمغم ،فم٤مهر آؾمتدٓل ومً٘مقط إّول وقمغم :]ون[ظمرآ

 لُمازًمسم٤مإل خيتّص  ٓ رؿم٤مداإل نّ أ قمغم ،فحمٚمّ  ذم سملّم  يمام قمٚمٞمف ٦مطم٤ميمٛم اًمؽمظمٞمص

 .ؿُمًٚمّ  وهق اًمتٜمزَيل رؿم٤مداإل ُمع ومٞمجتٛمع ،ُمٜمف

 صقر قمغم إظم٤ٌمر شمٚمؽ سمحٛمؾ اعمجتٝمديـ ُمذه٥م قمغم ّٟمفأ ودقمقى

 سمؾ ،ُمتٕملّم  همػم سم٤مّٟمف ُمدومققم٦م :همػمه ُمـ أومم اًمت٘مٞمٞمد نّ ٕ :سمف اعمٙمّٚمػ ذم ًمِمّؽ ا

 أىم٤ًمم سم٤مطم٦مإ قمغم طمٞمٜمئذٍ  ؿمٞم٤مءإ نّ ٢موم ،اًمتثٚمٞم٨م أظم٤ٌمر فم٤مهر فٚميتحٛمّ  ٓ فًمٕمٚمّ 

 ذم اًمِمّؽ  ُمقارد جلٛمٞمع اًمٌلّم  حلّللا وشمٕمٛمٞمؿ ،اعم١مُمٜملم إمم اًمِمٌٝم٤مت ٟٓم٘م٤ًمم

 شمٕم٤مرض ًمٌٞم٤من اعمًقىم٦م إظم٤ٌمر شمٚمؽ ؾمٞم٤مق يّلئؿ ٓ ّٟمفأ قمغم :سمٕمٞمد اًمتٙمٚمٞمػ

 يمقهن٤م ودقمقى .فسم٘مًٛمٞم احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٤مت يِمٛمؾ ِم٤ّم وهمػمه ُمٓمٚم٘م٤م ّملماًمٜمّ 

 سمقضمقد مج٤مزماإل ًمٚمٕمٚمؿ اًمزُم٤من ذًمؽ ذم اعمٙمّٚمػ ذم اًمِمٌٝم٦م ىمٌٞمؾ ُمـ هم٤مًم٤ٌم

 يٜمٗمع ٓ ،شمًٚمٞمٛمف سمٕمد اعمٕمٚمقم اعم٘مدار يي٤ًمو ُم٤م قمغم ٤متياًمروا قمدم ُمع اًمٙمثػم

 .قمٚمٞمف إظم٤ٌمر حمّؾ  شمٕمٞملم ذم

 ظمّمقص٤م اعمت٘مّدم اعمحّ٘مؼ ذيمره ُم٤م ذم اًمٜمٔمر وضمف فمٝمر ذيمر وِم٤ّم

 ُي٥م سمحٞم٨م ًمتٙمٚمٞمػا زشمٜمجّ  قمدم إّول صم٤ٌمتإ ُمع ِب٤م سم٤مطم٦ماإل دًّم٦مأ ختّمٞمص

 !؟اًمٕم٘م٤مب ُمٕمف ي١مُمـ ٓ ِم٤ّم عم٘م٤مما يمقن لقميدّ  يـأ ومٛمـ ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمقاوم٘م٦م ومٞمف

 وم٤مومٝمؿ.

ّٓ  ،ىمٌٚمف ُم٤م ذم ذيمر ُم٤م سمٜمحق إظمػميـ وقمغم  ظمّمقص قمغم محٚمف نّ أ إ
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 اًمِمّؽ  ٦موهمٚمٌ ٜمفشمٕمٞمّ  ًمٕمدم فًمٙمٜمّ  ،اعمت٘مّدم اعم٤مٟمع قمـ ؾم٤معم٤مً  هٜم٤م اعمٙمّٚمػ ذم اًمِمٌٝم٦م

 ومت٠مُّمؾ. ،اًمٕمٔمٞمؿ صؾإ هذا صم٤ٌمتإل ص٤مًمح همػم ًمٞمٝم٤مإ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتٙمٚمٞمػ ذم

 اًمٕمّّلُم٦م ضمّدي ٌٕمفشمو صمراه ـم٤مب اًمٌحراينُّ  اعمحّدُث  إًمٞمف اؾمتٜمد ُم٤م :وراسمٕمٝم٤م

 اجلزئٞم٦م اعمقارد ذم اًمقاردة إظم٤ٌمر اؾمت٘مراء ُمـ د٤مٗماعمًت نّ أ وهق صمراه ـم٤مب

 .1ُمٓمٚم٘م٤م قمٜمٝم٤م آضمتٜم٤مب ًمزوم هق اعمحّمقرة ًمٚمِمٌٝم٦م

 اعمِمتٌٝملم ٟم٤مئلماإل هراقإ ذم نِ ٤مشمدَ ًمقارِ ا رٍ اّم قمَ وَ  ٦مَ قمَ امؾَم  ٘مت٤مصمّ قَ ُمُ  :ُمٜمٝم٤م

 ؿ.ٛمّ ٞمواًمت

 ومل سمقل طمدمه٤مأ ص٤مبأ إذا :لْمِ سمَ قْ اًمثَّ  ذم اًمقاردةُ  قانٍ ٗمْ َص  ٦مُ ٜمَ ًَ طَم  :وُمٜمٝم٤م

 ؟!يّمٜمع يمٞمػ ُم٤مء قمٜمده وًمٞمس ومقهت٤م وظم٤مف اًمّّمّلة وطميت هق َّيامأ دري

 1ومٞمٝمام. يّمكّم : ىم٤مل

 همًؾ وضمقب ذم اًمقاردة ،قمٜمدهؿ ِب٤م اعمٕمٛمقل اًمرواي٤مت :وُمٜمٝم٤م

 ُمًٚمؿ سمـ وحمّٛمد زرارة لتيمّمحٞمح ،ُمٜمٝم٤م اًمٜمجس اعمقوع اؿمتٌف إذا اًمثقب

 ُمـ اًمثقب همًؾ وضمقب شمٕمٚمٞمؾ ُمـ سمٕمْمٝم٤م ذم ُم٤م ظمّمقص٤مً  ،وهمػممه٤م

                                                             

هداي٦م : 533ص /1ج :احلدائؼ اًمٜم٤مضة ذم أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرةٟمٔمر: ا. 1

 .111ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدو 636و  635ص /3ج :اعمًؽمؿمديـ

: 115/ ص1: جهتذي٥م إطمٙم٤مم: 149ص /1ج :ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمفٟمٔمر: ا. 1

ضمقاهر اًمٙمّلم ذم صمقسمف : 55/ ص3: جقمقازم اًممزم: 535/ ص3: جوؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م

 ،احلدائؼ اًمٜم٤مضة ذم أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرةو 478ص /4وج 443ص /3ج :اجلديد

 .534ص :1ج
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 ُمـ ي٘ملم قمغم يٙمقن طمّتك» :سم٘مقًمف ًمٚمٜمج٤مؾم٦م سمٕمْمٝم٤م ص٤مسم٦م٢مسم يٕمٚمؿ تلاًمّ  ٤مطمٞم٦مًمٜمّ ا

 ش.ٝم٤مرشمفـم

 ُم٤م قمغم ةِ ٝم٤مرَ سم٤مًمٓمَّ  اًمٞم٘ملم حتّمٞمؾ وضمقَب  وم٢منّ  :ؾم٤مـملمإ ُض ٕمْ سمَ  ىم٤مل

 اإلمج٤مزم اًمٕمٚمؿ سمٕمد ًمٓمٝم٤مرةا ص٤مًم٦مأ ضمري٤من قمدم قمغم يدّل  ،اًمتٕمٚمٞمؾ ُمـ تٗم٤مدًْ يُ 

 اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ذم آطمتٞم٤مط وضمقب ُمـ قمٚمٞمف سمٜمٞمٜم٤م ذياًمّ  وهق سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م

 اًمٓمٝم٤مرة ص٤مًم٦مأ ضمرى ًمق وم٢مّٟمف ،احلّؾ  ص٤مًم٦مأ إمم ومٞمٝم٤م اًمرضمقع ضمقاز وقمدم

 ًمألطمٙم٤مم يٙمـ مل ،اعمِمتٌٝملم سمٕمض ذم اًمّّمّلةو رةاًمٓمٝم٤م طمّؾ  ص٤مًم٦مأو

 اًمٞم٘ملم حتّمٞمؾ ًمقضمقب ،إظمػم طمٙمؿ ذم ًمٚمتٕمٚمٞمؾ وٓ وضمف اعمذيمقرة

 1سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م. اًمٞم٘ملم سمٕمد سم٤مًمٓمٝم٤مرة

 سمتحريٛمف طمٙمؿ يمام ،تفتسمٛمٞم فيمٞمّ ذ اعمختٚمط اًمٚمحؿ ذم ُم٤مورد :وُمٜمٝم٤م

 قمـ َؾ ئِ ؾُم  فٟمّ أ: اًمّم٤مدق قمـ احلٚمٌل ًٜم٦محيم ،ظمّلف همػم ُمـ إصح٤مب

 صمؿّ  ،اعمٞمت٦م لٕمزوي ومٞمٕمزًمف ،ُمٜمٝم٤م يمّل ذاًم ييدر ويم٤من رٌ ٘مَ سمَ وَ  ؿٌ ٜمَ همَ  فُ ًمَ  يم٤مٟم٧م ؾٍ ضُم رَ 

 اعمٞمت٦م يًتحّؾ  ـقمٛمّ  يٌٞمٕمف :ىم٤مل ؟يّمٜمع ومٙمٞمػ ،اظمتٚمٓم٤م ليمّ ذواعم اعمٞمت٦م نّ إ

 1صمٛمٜمف. وي٠ميمؾ

 نَّ أ :قمٚمٞمٝمام رديو ،نت٤مُماعمت٘مدّ  نٚمٞمامؾم سمـ اهللوقمٌد يسض ت٤موايَ رِ  :وُمٜمٝم٤م

                                                             

 .111ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

وؾم٤مئؾ : 47/ ص9: جاًمتٝمذي٥م: 164ص /11ج :)داراحلدي٨م( اًمٙم٤مذمٟمٔمر: ا. 1

 .188/ ص14و ج 99/ ص17: جاًمِمٞمٕم٦م
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 اعمٜمع وقمدم هٜم٤م فشمًٚمٞمٛم ومرض سمٕمد ُمٜمف ّل واًمٔمٜمّ  ٤مً ىمٓمٕمٞمّ  ًمٞمس اعمذيمقر آؾمت٘مراء

 ِمٜمققم٦م ٞمتفجّ حوم ،همػمه٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٜمّمقص٦م اعمقارد ٟمدرة إمم ٟمٔمراً  أيْم٤مً  ُمٜمف

 .اعمًتدّل  اعمحّدث ذاِق ُمَ  قمغم ظمّمقص٤مً 

 ُمـ ُمًتٗم٤مد اًمٙمكّم  احلٙمؿ نّ أ ُمـ صمراه ـم٤مب اًمٕمّّلُم٦م ضمّدي ذيمره وُم٤م

 نّ أ ويمام ،اًمرواي٤مت شمٚمؽ عمجٛمقع قمرذم ُمدًمقل ومٝمق ،إظم٤ٌمر مجٞمع ُمّلطمٔم٦م

 سمٕمد مجٞمٕمٝم٤م ُمـ اعمًتٗم٤مد ومٙمذا ،ذقم٤مً  ٦مطمجّ  واطمد ظمؼم فم٤مهر ُمـ اعمًتٗم٤مد

 ضمقاز قمغم ومٞمدّل  ،اًمٚمٗمٔمٞم٦م اعمداًمٞمؾ حت٧م ذنإ ٟٓمدراضمف سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م وؿّ 

 ؿاعمًٚمّ  اًم٘مدر نّ ٢موم :ٟمٔمر حمّؾ  1إًمٗم٤مظ قاهرفم طمجٞم٦م قمغم ُم٤مدّل  قمٚمٞمف ٙم٤ملآشمّ 

 ُمٕمٚمقُم٦م هٜم٤م ًمٗم٤مظإ ُمـ واعمراد ُمٜمٝم٤م اعمراد اؾمتٙمِم٤مف ذم ٗمٔمٞم٦ماًمٚم قاهرٔماًم هق

 إًمٗم٤مظ فمقاهر إمم ُمٜمف أىمرب سم٤مًم٘مٞم٤مس ومٝمق ،ِب٤م اخل٤مرج حل٤مقإ ذم اًمِمّؽ  وإّٟمام

 اًمٚمٗمظ قمٚمٞمف ُم٤مدّل  ٓ ،اًمذهـ إمم اًم٘مري٥م اًم٘مٞم٤مس هق اًمقاطمد ذم ذًمؽ وٟمٔمػم

 سمف. ؼئاًمّل حمّٚمف إمم ُمقيمقل اعم٘م٤مم وحت٘مٞمؼ :حل٘مٞم٘م٦ما ص٤مًم٦م٠مسم

 ومٞمف. ٟمحـ قماّم  ضمّّل  أو يمّّل  ظم٤مرضم٦م ُم٦ماعمت٘مدّ  ُمثٚم٦مإ نّ إ وصم٤مٟمٞم٤م

 وضمقب هٜم٤مك اًم٘م٤مقمدة ُم٘مت٣م نّ أ اًمٔم٤مهر نّ ومأل ،ٟم٤مئلماإل ُم٠ًمًم٦م أُّم٤م

 سم٤مًمث٤مين إّول سمٕمد اعمقوع شمٓمٝمػم ُمٙمـأ إذا يمام ،اجلٛمٚم٦م ذم ُمٕم٤م ِبام اًمقوقء

 اًمٌدن شمٓمٝمػم ُمع أو ،ُمٓمٚم٘م٤مً  إصؾ إمم يرضمع احل٤مٓن ومٞمف شمقارد ُم٤م نّ ٠مسم وىمٚمٜم٤م

 شمٓمٝمػم ُمٙمـأ أو ،ذًمؽ وٟمحق ظمرآ وضمف ذم إّول]اعم٤مء[  سمٗم٤موؾ اًمث٤مين سمٕمد
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 نّ أ ُمع طمٞمٜمئذٍ  ِب٤م يٚمتزُمقن ٓ ؿهّن إ اًمٔم٤مهر نّ أ ُمع ،وٟمحقه ظمرآ سمامء اعمحّؾ 

 ذم ظمّمقصٞم٦م صم٤ٌمتإ ُمـ واًمٜم٤مذم زًمٚمٛمجقّ  ومّلسمدّ  ،إّول يدومع اًمٜمّص  ـمّلقإ

 ضمٝم٦م ُمـ ًمٚم٘م٤مقمدة ُمٜم٤موم٤مشمف يٌٕمد ٓ فٟمّ أ قمغم ،اًم٘م٤مقمدة سم٤مقمت٤ٌمره٤م شمً٘مط اعمقرد

 نّ أ إمم ُمْم٤موم٤مً  ،٦مىمٓمٕمٞمّ  خم٤مًمٗم٦م وهق واىمٕم٤مً  سمف اعم٠مُمقر ًمقوقءا شمرك وهق ظمرىأ

 اًمِمٌٝم٦م ذم دمري ٓ هّن٤مٕ :سم٤مطم٦ماإل ص٤مًم٦مأ ٓ اًمٓمٝم٤مرة ص٤مًم٦مأ هق هٜم٤م اًم٤ًمىمط

 نإو ماعمت٘مدّ  ؾم٤مـملمإ سمٕمض يمّلم ذم وىمع وُم٤م :٤مً زُمضم ًمٕم٤ٌمداتا ذم اعمّمداىمٞم٦م

ّٓ  ،يٜمٌٖمل ُم٤م قمغم ًمٞمس ًمٕمّٚمف ،واًمٓمٝم٤مرة احلّؾ  ٦مص٤مًمأ ذيمر  إمم ٟم٤مفمراً  يٙمقن نأ إ

 ظمّلف ًمٙمٜمف ،اًمّّمّلة ٦مصحّ  قمـ اعم٤مٟمٕم٦م هل ٤مهّن إو اًمذاشمٞم٦م احلرُم٦م لاماطمت

 هٜم٤مك. خمت٤مره

 ٦مَ ُمَ رْ طُم ـ  إصح٤مب يمٚمامت سمْمٛمٞمٛم٦م وًمق ـ اًمٜمصِّ  ـَ ُمِ  ٟم٤مدْ ٗمَ تَ اؾْم  قِ ًمَ  ؿْ ٕمَ ٟمَ 

 ـ٘مّ ٞميت مل ًمق ُمث٤مًٓ  ومٞمف ٟمحـ ٤معم ٤منيم ،وٟمحقه يم٤مًمنمب تٓآؾمتٕمام عِ ٞمْ مَجِ 

 ًمٚم٘م٤مقمدة. ظمرأ طمٙمٛمف سمٛمخ٤مًمٗم٦م ومٞمف اخلّمقصٞم٦م اطمتامل

 ص٤مًم٦مأ هق اًم٤ًمىمط نّ أ ُمـ ٟمٔمػمه ـُم ُمرّ  ومٚمام ،اًمثقسملم ُم٠ًمًم٦م وأُّم٤م

 سملم شمّلزم وٓ وم٦مس وضمقسمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م نّ إو ،حلّؾ او اًمؼماءة دون ،اًمٓمٝم٤مرة

 نّ أ ُمـ اعمٕم٤مسيـ سمٕمض ذيمره ُم٤م إمم ُمْم٤موم٤مً  ،اًمتحريٛمل فوطمٙمٛم طمٙمٛمٝم٤م

 يم٤من نإو ؿم٤مء امَّي أ ذم اجلقاز رادةإ قمـ كي٠مسم ٓ شومٞمٝمام يّمكّم : »ىمقًمف

 نّ أ ومٌٛمّلطمٔم٦م ،اجلٛمٚم٦م ذم سمٕمٞمداً  يم٤من ًمق وذًمؽ ،اًمٕمرف ُمتٗم٤مهؿ ظمّلف

 ىمٓمٕمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م هق ذياًمّ  ُمٕم٤م ومٞمٝمام ّلةّّم اًم هق ـ وـمٌٕمف ظمكّم  ًمقـ  ُمٜمف اًمٔم٤مهر

 قمٜمف. اًمٌٕمد ُمرشمٗمع مج٤معاإل وظمّلف
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 ُم٤م ذم سمف اًمدظمقل ضمقاز سمٕمدم وم٤محلٙمؿ ،سمٕمْمف اًمٜمجس اًمثقب وأُّم٤م

 ،واحلّؾ  اًمٓمٝم٤مرة ص٤مًم٦مأ قمغم احل٤ميمؿ ًمّلؾمتّمح٤مب ُمقاومؼ سم٤مًمٓمٝم٤مرة يِمؽمط

 اًمثقب ٟمج٤مؾم٦م اؾمتّمح٤مب وم٢منّ  ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ٓ ؾم٘مقـمٝمام ذم اًمقضمف وًمٕمّٚمف

ّٓ  ،أطمٙم٤مُمٝم٤م ٥مسمؽمشمّ  هٜم٤م ىم٤مضٍ  ؾم٤مسم٘مف إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٜم٤مٞم٘مّ تُم يمقٟمف ضمؾٕ  إذا إ

 يٙمقن طمّتك»: ىمقًمف وًمٕمّٚمف :اعمحتٛمّلت مجٞمع ًؾوسمٖمَ  سم٤مرشمٗم٤مقمٝم٤م ٜم٤مقمٚمٛم

 ُم٤م ٓ ،آؾمتّمح٤مب أظم٤ٌمر ٟمٔمػم ذًمؽ ذم فم٤مهر ،ششمفٝم٤مرـم ُمـ ي٘ملم قمغم

 وُمٜمع. ٟمٔمر حمّؾ ـ  تامُمفسم ٘مٚمفٟم ؾمٌؼ يمامـ  هٜم٤م ذيمره ومام ،ذيمره

 ي٘متض سمٔم٤مهره ُمٕم٤مً  سمٞمٕمٝمام نّ أ ومٛمع ،سم٤معمٞمت٦م كذيمّ اعم اؿمت٤ٌمه ُم٠ًمًم٦م وأُّم٤م

 ذم سم٤مطم٦ماإل دًّم٦مأ ُمـ ومٝمق ،عمٞمت٦ما سمٞمع ضمقاز قمدم إمم ٟمٔمراً  ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز

 قمـ هاًمتٜمزّ  ٕضمؾ طمٞمٜمئذٍ  اًمٌٞمع شمٕمٞملم يٙمقن نأ ومٞمحتٛمؾ ،آـمراف مجٞمع

 اعمقضمقد كاعمذيمّ  سمٞمع رادةإ قمغم محٚمف ىمٌقل سمٕمدـ  قمٚمٞمف يرد ،اعمٞمت٦م يمؾأ ُمٗمًدة

 قمٜمد مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ ٕ ،ومٞمف ٟمحـ قماّم  ظم٤مرج أيْم٤مً  إّٟمف :ـ  وٟمحقه سمٞمٜمٝمام

 ص٤مًم٦مأو ،ًمِمّؽ ا قمٜمد راعم٘مرّ  إصؾ ُمقرده ذم ومٞمجري ،طمٙمٛمف ُمٚمٖمك اخلّمؿ

 سم٤مًمٕمٚمؿ ٨ماًمتِمٌّ  إمم طم٤مضم٦م دون ُمـ حلرُم٦ما صم٤ٌمتإ ذم يم٤مٍف  هٜم٤م اًمتذيمٞم٦م قمدم

 .سّمرْ دَ تَ ومَ  ،٦مً يَّ وِ دْ سمَ  اًمِمٌٝم٦م يم٤مٟم٧م وًمق ٕضمٚمٝم٤م هٜم٤م ؾم٤مىمٓم٦م وم٤مٕصقل ،مج٤مزماإل

 قمدم قمغم اًمدًمٞمؾ دّل  تلاًمّ  سم٤معمقارد اعمذيمقر ٘مراءآؾمت يٕم٤مرض ىمد ّٟمفإ صمؿّ 

 اًمقاردة يم٤مٕظم٤ٌمر ،ٝم٤مئسم٤مؾمت٘مرا وضمقسمف سمٕمدم ومٞمحٙمؿ ،ومٞمٝم٤م آطمتٞم٤مط وضمقب

 اعمختٚمط احلّلل ذم اخلٛمس ظمراجإ وأظم٤ٌمر اجلٛمٚم٦م ذم ِب٤م اعمٕمٛمقل اًمرسم٤م ذم

 وإظم٤ٌمر ،آطمتامزم آُمتث٤مل هق طمٞمٜمئذٍ  هٜم٤مك ُم٤م هم٤مي٦م وم٢منّ  ،اعمت٘مّدم سم٤محلرام
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 ِم٤ّم وهمػممه٤م اًمًٚمٓم٤من وقم٤مُمكم اًم٤ًمرق ُمقالأ ُمـ إظمذ ضمقاز ذم اًمقاردة

 ُمٕم٤مرض أيْم٤مً  اًمٞمد نّ ٠مسم ُمدومقع اًمٞمد ٕضمؾ يمقٟمف واطمتامل ،ُمٜمٝم٤م مجٚم٦م إمم أذٟم٤م

ّٓ  سمٛمثٚمف  اًمٓمروملم طمد٠مسم اظمتّص  إذا ٦ماًمّمحّ  قمغم ومفشمٍّم  سمحٛمؾ يمقٟمف يٕملّم  نأ إ

 اخلٛمس طمدىإ ُمـ ٦مومريْم قمٚمٞمف نّ أ قمٚمؿ قمـ ومرائض صمٚم٨م يمٗم٤مي٦م قمغم وُم٤مدّل 

 قمٜمد إّول صمٌقت ُمع ٤مئ٧مٗماًم ظمّمقص وىمّمد ظمٗم٤متواإل اجلٝمر ًمٖم٤مءإ ُمع

 ًمث٤مين.ا صمٌقت يم٤مطمتامل ىمٓمٕم٤مً  اًمتٗمّمٞمكم ًمٕمٚمؿا

 :سمقضمٝملمـ  احلرام ي٤ًموي ُم٤م سم٘م٤مءإ وهقـ  اًمث٤مين ًمٚم٘مقل واؾمتدّل 

 ػمثيم شم٘مّدم يمام ،طمرُمتف يٕمٚمؿ مل ُم٤م ؾِّ طمِ  قمغم ٦ماًمداًمّ  إظم٤ٌمر طمدمه٤م:أ

 .ُمٜمٝم٤م

 سم٤محلرام ًمٚمٕمٚمؿ ُمًتٚمزم ّٟمفٕ ُّم٤مإ اجلٛمٞمع ارشمٙم٤مب قمـ واعمٜمع :[ٝمام]صم٤مٟمٞمو

 حلراما اؾمتٕمامل قمـ ُمٜمع ًمِم٤مرعا نّ أ ُمـ سمٕمْمٝمؿ ذيمره عم٤م أو ،طمرام وهق

 عمجٛمقعا طمٞم٨م ُمـ واعمجٛمقع طمرُمتف يٕمٚمؿ مل ُم٤م اؾمتٕمامل وضمقد اعمٕمٚمقم

 ،ظمرأ ُمع آضمتامع سمنمط ُمٜمٝمام يمّؾ  ويمذا ،فئضمز سم٤مقمت٤ٌمر وًمق حلرُم٦ما ُمٕمٚمقم

 وىمد طمّلًٓ  ومٞمٙمقن ،حلرُم٦ما جمٝمقل آٟمٗمراد سمنمط ُمٜمٝمام ويمّؾ  اضمتٜم٤مسمف ومٞمج٥م

 شم٤ًموي قمغم ّل ُمٌٜم ذيمر ِم٤ّم مجٚم٦م ًمٙمـ ،ًمٞمؾداًم ُمـ إّول اجلزء ذم ًمٙمّلما ُمرّ 

 طمرُم٦م صم٤ٌمتإل هٜم٤م اعمًتدّل  ذيمره ُم٤م شمؿّ  ومٚمق ،ُمٜمٝمام يمّؾ  إمم دًّم٦مإ ٟم٦ًٌم

 آقمؽماو٤مت. شمٚمؽ ٧ْم ٕمَ ٗمَ شمَ رْ َٓ  ،اًمث٤مين ظمّمقص

 اً ضمدّ  سم٤محلرام اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ طمرُم٦م قمـ سم٤معمٜمع ُمٜمٝمام إّول ُمـ ُي٤مب ىمدو

 همػمه طمّؼ  ذم ًمٚمحرام اًمٖمػم سم٤مرشمٙم٤مب اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ طمرم نإو ٟمٗمًف طمّؼ  ذم
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ًّ  ٕضمؾ  تفطمرُم قمكاعمدّ  سم٤محلرام اعمراد نّ أ قمغم ،ذقم٤مً  قمٜمف ّل اعمٜمٝم ساًمتج

 ّمػيتّ  ُم٤م أو ـ اًمقاىمٕمل احلرام أقمٜملـ  حلراما ذات هق ُّم٤مإ سمف اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ

 .ـ  اًمٔم٤مهري احلرام أقمٜمل ـ ومٕمّلً  ِب٤م

 اجلٛمٚم٦م ذم طمرُمتف قمدم ًمٙمـ ،ٟمٗمًف ذم ُمٕم٘مقل ومتحّمٞمٚمف ،لوّ إ وقمغم

 اًم٤ًمسم٘م٦م قمامًمفأ قمـ اعمٙمّٚمػ صشمٗمحّ  ضمقاز ذم ري٥م ٓ وم٢مّٟمف ،اً ضمدّ  واوح

 اعمًتٚمزُم٦م ًم٤ًمسم٘م٦ما قم٤ٌمداشمف ٦مصحّ  ذم ريم٤مًمتٗمٙمّ  ،ُمٜمٝم٤م ُم٤متعمحرّ ا سم٤مؾمتٙمِم٤مف

 أُمقر مجٞمع وذم سمؾ ،ُمٜمٝم٤م اًمقاضم٥م سمؽمك اًمٕمٚمؿ حتّ٘مؼ سمٕمد عًمٚمقاىم خم٤مًمٗمتٝم٤م

 ومٞمف اًمٜمٗمس وحم٤مؾم٦ٌم ذًمؽ رضمح٤من نّ إ اًمٔم٤مهر سمؾ ،اًم٤ًمسم٘م٦م وُمٕم٤مده فُمٕم٤مؿم

 اًمٕم٤ٌمدات ىمْم٤مء ُمـ ومٞمٝم٤م ظم٤مًمػ ُم٤م شمدارك ضمؾٕ وًمق صم٤مسم٧م ذًمؽ ذم ٦مواًمدىمّ 

 .وهمػممه٤م اًمٜم٤ّمس طم٘مقق وردّ 

ّٓ  همػمُمٕم٘مقل ومٝمق ،اًمث٤مين وقمغم  ٓ حلراما ٢منّ وم ،اًمتذيمرة سم٤مب ـُم إ

ّٓ  ٦ماًمٗمٕمٚمٞمّ  سم٤محلرُم٦م ّمػيتّ   ،٤مً قم٘مٚمٞمّ  ٤مً فم٤مهريّ  يم٤من وًمق حلرُم٦ما ُمٕمٚمقم يمقٟمف سمٕمد إ

 اًمٔم٤مهر سمؾ ،ٟم٤ًمناإل ُمـ اًمقاىمٕم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م رشمذيمّ  طمرُم٦م قمدم ٤متاًمٌدَيٞمّ  وُمـ

 قمغم خيٗمك ٓ يمام ،رضمح٤مٟمف ذم ري٥م ٓ ِم٤ّم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمذٟمقب رشمذيمّ  رضمح٤من نّ أ

 يرشمٌط وُم٤م سم٤مًمتقسم٦م اًمتدارك ٕضمؾ ظمّمقص٤مً  اًمٜمٗمس حم٤مؾم٦ٌم أظم٤ٌمر راضمع ُمـ

 أو زاُمٜمجّ  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سمٙمقن ىمٚمٜم٤م ؾمقاء ،اعم٘م٤مم ذم طم٤مصؾ همػم اّٟمف قمغم ِب٤م

 وقمغم قمكاعمدّ  سمف ومٞمٌٓمؾ ،يم٤مًمث٤مين ُم٤مً حمرّ  أيْم٤مً  إّول يٙمقن إّول قمغم أو ،ٓ

 زه.يٜمجّ  ُم٤م ًمٕمدم فم٤مهري طمرام سم٤مرشمٙم٤مب اًمٕمٚمؿ حيّمؾ ومّل ،اًمث٤مين

 ٟم٦ًٌم طمٞم٨م ُمـ شم٘مريره فم٤مهر وم٤ًمد إمم ُمْم٤موم٤مً ـ  ٜمٝمامُم اًمث٤مين وقمـ
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 احلرام ُمـ ٥ماعمريمّ  نّ أ ووقح ُمع اًمنمط ُمع ويمذا اعمجٛمقع إمم احلرُم٦م

 ويمذا ظم٤مرج خل٤مرجاو اًمداظمؾ ُمـ ٥ماعمريمّ  نّ أ ضورة ،سمحرام ًمٞمس وهمػمه

 هق احلرام سمؾ ،احلرام سمنمط رء سمحرُم٦م احلٙمؿ حُّ ِّم يَ  ٓ وم٢مّٟمف ،اًمنمط ُمع

 ذم ذًمؽ وم٤ًمد ُمع إًمٞمٝم٤م حلراما اًمٜم٦ًٌم ذم عواًمتقؾّم  ُم٤ٌمح واعمنموط اًمنمط

 اخلٛمر ذب سمنمط اعم٤مء ذب إمم احلرام ٟم٦ًٌم ٦مصحّ  قمدم ضورة ،اًمنمط

ّٓ  ًمٞمس اعم٘م٤مم ذم وهل سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمٕمؼمة وم٢منّ  ،اًمدًمٞمؾ سمف جفيتّ  ٓ ُمثّل  نّ أ إ

 اعمجٛمقع طمرُم٦م يم٤من إذا ّٟمفأ ُمـ ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره سمامـ  طمرام طمدمه٤مأ

 ٟمٕمؿ :طمرُمتف ذم ًمف دظمؾ ٓ إًمٞمف ظمرأ اجلزء ومْمؿّ  ،اعمٕملّم  همػم فئضمز قمت٤ٌمرسم٤م

 احلرام سم٤مرشمٙم٤مب اًمٕمٚمؿ ُم٘مّدُم٦م ومٝمل ،اًمتحّ٘مؼ ُمٕمٚمقم حلراما يمقن ذم دظمؾ ًمف

 وُمـ :حلراما سم٤مرشمٙم٤مب اًمٕمٚمؿ طمرُم٦م قمدم سمٕمد حلرُمتٝم٤م وضمف ومّل ،ًمٜمٗمًف ٓ

 وم٤منّ  ،ظمرأ عُم آضمتامع سمنمط ُمٜمٝمام  ً يمّّل  احلرام ضمٕمؾ وم٤ًمد ئمٝمر ذًمؽ

ّٓ  ،ُمٕمٚمقُم٦م يم٤مٟم٧م وًمق طمرُمتف  اًمتحّ٘مؼ ُمٕمٚمقم يمقٟمف ًمقصػ ذط اًمنمط نّ أ إ

ّٓ  آضمتامع ُي٤مدإ حيرم ومّل ،حلراما ًمذات ٓ  احلرام ذات ضمٕمؾ طمرم إذا إ

 1سم٤محلرام. اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ طمرُم٦م إمم وُمرضمٕمف اًمتحّ٘مؼ ُمٕمٚمقُم٦م

 مل نإو اماحلر سم٤مرشمٙم٤مب اًمٕمٚمؿ نَّ ٠مسمِ  اًمقضمٝملم ُمـ إّول شمقضمٞمف ويٛمٙمـ

                                                             

 /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائد: 411ص :)ُم١مؾّم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمّلُمل( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

)ُمع طمقار  اًمٗمرائد: 153ص /5ج :سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 115ص

 ويمت٤ًٌم أظمر. 434ص /3ج :(إوصمؼ
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ّٓ  ،ُم٤مً حمرّ  يٙمـ  نّ ٢موم ،اًمِم٤مرع خم٤مًمٗم٦م حلرُم٦م ذـم٤مً  يمقٟمف ٕضمؾ هٞمٝمٜم٤م محمرّ  فٟمّ أ إ

 ريـاعمت٠مظّم  هؤوضمز حلراما وذط ،آطمتامًمٞم٦م دون اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م هق ماعمحرّ 

 إّول. واجلزء اعم٘مّدم اعمنموط دون ضمزُم٤مً  ُم٤منحمرّ 

 اًمٕم٘م٤مب ٥مشمرشمّ  يّمّح  سمحٞم٨م ـ قم٘مّلً  اعمخ٤مًمٗم٦م طمرُم٦م نّ أ :ذًمؽ ؼٞموحت٘م

 ُّم٤مإ ـ ٤مً خم٤مًمٗم اًمٗمٕمؾ ٙمقنسم سم٤مًمٕمٚمؿ ُمنموـم٦مـ  ـم٤مقم٦ماإل يمقضمقب ومٕمٚمف قمغم

 .ـ  شمٗمّمٞمّل أو مج٤مٓإ

 سمحٙمٛمف ُم٤م أو ،خل٤مّص ا اًمٗمٕمؾ طملم اًمٕمٚمؿ طمّمقل ؼماقمت اًمث٤مين يم٤من وم٢من

 .تفُمٕمذوريّ  سمٕمدم ىمٚمٜم٤م ًمق ـم٤مقم٦ماإل قمغم فئسمٜم٤م قمدم إمم ٟمًٞم٤مٟمف اعمًتٜمد يم٤مًمٜم٤مد

 ومٞمٙمقن ،ـمرافإ ٙم٤مِب رشمِ ِٓ  اًمٕمٚمؿ ُم٘م٤مرٟم٦م اقمتؼم إّول يم٤من نإو

 ،اًمقاىمٕمل ماعمحرّ  سم٤مرشمٙم٤مب واطمداً  قمّمٞم٤مٟم٤مً  ضقم٤مصٞم٤م مجٞمٕمٝم٤م سم٤مرشمٙم٤مب

 حتّ٘مؼ ٕضمؾ اًمقاىمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م طمّمقل ُمٕمف يٕمٚمؿ ُم٤م طمٞمٜمئذٍ  قم٘مّلً  موم٤معمحرّ 

ّٓ  يّمدق ٓ اًمٕمّمٞم٤من وم٢منّ  ،سمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م  ٓ ضورة اعمٕمٚمقُم٦م سم٤معمخ٤مًمٗم٦م إ

 .٦ماًمٌدويّ  اًمِمٌٝم٤مت ذم يمام قمٚمؿ دون ُمـ سمقىمققمٝم٤م قمؼمة

 اًمٌمء يمقن دسمٛمجرّ  قمروم٤مً  آُمتث٤مل يّمدق ٓ يمام فٟمّ إ :٧َم ٚمْ ىمُ  ٧َم ئْ ؿِم  نْ إو

 خم٤مًمٗم٦م سمٛمجرد اًمٕمّمٞم٤من قمروم٤مً  يّمدق ٓ يمذا ،سمف يٕمٚمؿ مل ُم٤م واىمٕم٤مً  سمف ُم٠مُمقراً 

 هٜم٤م مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ ايمتٗمٞمٜم٤م وم٢مذا ،ُمٕمٚمقُم٤مً  يمقٟمف قمغم صدىمف ػُمتقىمّ  سمؾ ،اًمقاىمع

 اجلزء ومٞمٙمقن ،واًمنمط اعمنموط سمف حيّمؾ اًمذي اعمجٛمقع هق ماعمحرّ  يم٤من

 .ؾمٌؼ عم٤م سمٕمٞمٜمف فم٤مهري٤مً  ُم٤مً حمرّ  ظمػمإ

 يّم٤مدف ُم٤م ارشمٙم٤مب يمقن ذم يم٤مٍف  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ جمّرد نّ أ وشمقّهؿ
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 إمم ٟم٥ًم إذا قمٚمامً  يٙمقن ّٟمامإ مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ ٠مسم ُمدومقع ،ُمٕمٚمقُم٤مً  ُم٤مً حمرّ  اًمقاىمع

ّٓ  ومٚمٞمس ،سمٕمٞمٜمف ومرد إمم ٟم٥ًم إذا وأُّم٤م اعمٕملّم  همػم اعمقوقع  .اًمِمّؽ  إ

 ،ذيمر ِم٤ّم ي٘مرب سمام اًمدًمٞمؾ شمقضمٞمف ىمّرر نأ سمٕمد ؾم٤مـملمإ سمٕمض نّ إ صمؿّ 

 ـم٤ٌمق٢مسم شم٤مرة رّده ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٘مّدُم٦م وضمقب قمدم صٚمف٤مطم نّ أ وذيمر

 ّٟمف٠مسم وأظمرى ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٘مّدُم٦م وضمقب قمغمـ  لطمٙم يمامـ  اًمٕمٚمامء سمؾ ،اًمٕم٘مّلء

 اعمخ٤مًمٗم٦م طملم اعمٕمٚمقُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م طمرُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م طمرُم٦م ـُم دَ يْ رِ أُ  نإ

 خم٤مًمٗم٦م ُمٕمف حيّمؾ ٓ إذ :شمدرُي٤مً  اعمجٛمقع ارشمٙم٤مب سمجقاز اقمؽماف ومٝمذا

 وًمق ِب٤م اًمٕمٚمؿ ؼشمٕمٚمّ  تلاًمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م طمرُم٦م ُمٜمٝم٤م ريدأ نإو :شمٗمّمٞمّلً  ُمٕمٚمقُم٦م

 ُمٜمع دوىم ُمٕمٚمقُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م سمف يّمػم اًمذي اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ إمم ومٛمرضمٕمٝم٤م ،سمٕمده٤م

 1ا.ضمدّ  طمرُمتٝم٤م

 ؿْ ٝمُ ٗم٤مىمُ ٤مشمّ ومَ  ّلءُ ٘مَ اًمٕمُ  وأُّم٤م ،ومٞمف ُم٤م ؾمٌؼ وم٘مد اًمٕمٚمامء مج٤معإ دقمقى أُّم٤م :أىمقل

 نّ أ طمدأ قمكادّ  ًمق سمؾ ،ُمٌلّم  وٓ سملّم  همػم احلرام شمرك ُم٦مُم٘مدّ  وضمقب قمغم

 ُمع احلرام سمٗمٕمؾ اعمتحّ٘مؼ اًمٕمّمٞم٤من طمرُم٦م هق ُم٤متاعمحرّ  ذم اعمًّٚمؿ اًم٘مدر

 يٕمٚمؿ مل إذا شمريمٝمام قمغم ػاعمتقىمّ  قمٚمٞمف هق ُم٤م قمغم اًمقاىمع ـم٤مقم٦مإ دون سمف اًمٕمٚمؿ

 .ُمًتٖمرسم٤مً  يٙمـ مل ،ٗمؼاشمّ  ُم٤م يمٞمػ اًمٗمٕمؾ سمؽمك إُمر همرض شمٕمّٚمؼ

 اًمٕمٚمؿ ُمقارد ذم ّلطمتٞم٤مطًم ،اعمٜم٘م٤مديـ اًمٕمٌٞمد اًمتزام ُمـ كيؽمائ وُم٤م

                                                             

 /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائد: 411ص :)ُم١مؾّم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمّلُمل( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 ويمت٤ًٌم أظمر. 149ص /5ج :سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 115ص
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 اًمٖمرض يمقن هق اًمٕم٘مّلء أواُمر ذم اًمٖم٤مًم٥م نّ أ إمم اؾمتٜم٤مده ومٞمٛمٙمـ ،مج٤مزماإل

 اعمقاوم٘م٦م سمؽمك ُمرأ رو٤م قمدم قمـ اًمٙم٤مؿمػ ،ٗمؼاشمّ  ُم٤م يمٞمػ اًمقاىمع ُمٜمف

 وضمقب ذم ومرق ٓ ّٟمفٕ ،سمقضمقسمف فم٤مهري طمٙمؿ سمٛمٜمزًم٦م ومٝمق ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م

 اعمحٌقسمٞم٦م سمؾ ،اًم٤ٌمـمٜمٞملم واًمٙمراه٦م واًمرو٤م لآٟمِم٤مئ إُمر سملم ـم٤مقم٦ماإل

 ُمـ اًمِم٤مرع أواُمر يمقن طمرازإو حمتٛمؾ إُمريـ سملم واًمتٗمّمٞمؾ واعمٌٖمقوٞم٦م

 .تحّ٘م٘مفي مل ِم٤ّم اًم٘مٌٞمؾ هذا

 سملم وقمدُمف اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمقاوم٘م٦م وضمقب ذم اًمتٗمّمٞمؾ ُمٙمـأ هٜم٤م وُمـ

 اًمٌدوي٦م ذم لمإظم٤ٌمريّ  ضمّؾ  قمٚمٞمف ُم٤م قمٙمس واًمقضمقسمٞم٦م اًمتحريٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م

 ـم٤مقم٦ماإل هق وسم٤مًمذات ًٓ وّ أ إواُمر ذم قمٜمدهؿ اعمٕمتؼم نّ أ إمم ٟمٔمراً  ،احلٙمٛمٞم٦م

 وضمقب شمٌٕمف نإو ـ اعمٕمّمٞم٦م طمرُم٦م اًمٜمقاهل وذمـ  اعمٕمّمٞم٦م طمرُم٦م شمٌٕمف نإو ـ

 هل اًمتل وم٦مٍماًم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م اجلٝم٤مت طمٞم٨م ُمـ اقمت٤ٌمرهؿ ومٞمٛمٙمــ  ـم٤مقم٦ماإل

 نّ أ ٕضمؾ ،سمف اعمٙمّٚمػ ذم اًمث٤مسمت٦م اًمقاىمٕمٞم٦م اجلٝم٤مت دون هٜم٤م اًمٙمّلم حمّؾ  قمٛمدة

 ومٞمج٥م ،هٜم٤مك ٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ  ـم٤مقم٦ماإل إّول ُمدار دائران واًمٕم٘م٤مب اًمثقاب

 وّه  :وم٘مط اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م رمومٞمح ،هٜم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعم٘مّدُم٦م ُم٘مّدُم٦م آطمتٞم٤مط

 ومٞمتٌٕمف ،اعمٜم٘م٤مد ًمٚمٛم٠مُمقر داعٍ  ُي٤مدإو ومٕمكم اىمتْم٤مء إُمر نّ إ ومٝمق ،شمؿّ  ًمق ذًمؽ

 زضمر لٜمٝماًمو ،ًمٚمٗمٕمؾ سم٤مًمٜمٝمقض ُمرأ أُمر ٟمداء ضم٤مسم٦مإو ـم٤مقم٦ماإل وضمقب

 ُمٜمع سمؾ ،هٜم٤م يًتدع مل إذ ،سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٜم٤مهل ردّ  طمرُم٦م ومٞمتٌٕمف ،عٜماعم قمـ وُمٜمع

 ًمّلؾمتدقم٤مء. اعم٘م٤مسمؾ سم٤معمٕمٜمك وزضمر

 أُمر هق سمؾ ،ُمٓمروح أو لوّ ١مومٛم ،اًمؽمك ـمٚم٥م ّٟمفأ ُمـ ذيمروهُم٤م  وأُّم٤م
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 قمغم اعمحٌقسمٞم٦م ُمـ يٜمِم٠م رء اًمٓمٚم٥م نّ أ يمام ،ـمٌ٘مٝم٤م قمغم اعمٌٖمقوٞم٦م ُمـ يٜمِم٠م

 ،حمّٚمف ذم ٜم٤مً هوو ٦مصحّ  وحت٘مٞم٘مف اًمتٕمّٚمؼ سمٜمٗمس آظمتّلف نّ أ ٓ ،طمًٌٝم٤م

 وضمقب قمغم سمٜم٤مء اًمٕم٘مّلء ـمري٘م٦م ُمـ ؾحّّم ٟم مل ٤مٟمّ إ يمّٚمف ذًمؽ ُمـ واًمٖمرض

 اعمٙمّٚمػ همرض شمٕمّٚمؼ ٟمٕمٚمؿ مل تلاًمّ  ٦ماًمٕم٤مُمّ  أواُمرهؿ ذم هٜم٤م اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اعمقاوم٘م٦م

 مل.٤ماًمٕم اهللو ُمٜمٝمؿ ٚمفحتّّم  ًمٕمّٚمؽ سم٤مًمت٠مُّمؾ ومٕمٚمٞمؽ ،طم٤مل يمّؾ  قمغم سم٤مًمؽمك

 ُمـ ؾم٤مسم٘م٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م ِم٤ّم ئمٝمر ٟمٔمر ومٗمٞمف ،اًمؽمديد ُمـ صم٤مٟمٞم٤مً  ذيمر ُم٤م وأُّم٤م

 اًمٗمٕمؾ طملم سم٤مًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ ومٛم٘م٤مرٟم٦م ،سمحًٌف قمٚمؿ يمّؾ  قمٚمؿ شم٘م٤مرن نّ أ

 اًمٕمٚمؿ ُمقوقع ُمٜمٝم٤م اٟمتزع تلاًمّ  ـمرافإ ُمع سمت٘م٤مرٟمف مج٤مزماإل واًمٕمٚمؿ اخل٤مّص 

 معمحرّ ا يمقن شمًٚمٞمؿ ومٌٕمد ،إؿمٞم٤مء أو اًمِمٞمئلم طمدأ قمٜمقان هق ذياًمّ  مج٤مزماإل

 يٌَؼ  مل ،مج٤مزماإل ًمٚمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ٜم٤مٛموقمٛمّ  آطمتامًمٞم٦م دون اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م هق

 ،راماحل يي٤ًمو ُم٤م سم٤مرشمٙم٤مب احل٤مصؾ اًمنمط حتّمٞمؾ طمرُم٦م ذم ؿمٙم٤ملإ

 قمٚمٞمف جفيتّ  ئّّل ًم اًمدًمٞمؾ سمف ٝمٜم٤موضّم  ُم٤م همػم إمم يمّلُمف سف وم٤مٕومم وطمٞمٜمئذ

 ضمّدا. ومت٠مُّمؾ ،ؿمٙم٤ملاإل

 طمرامٌ  طمٞمٜمئذٍ  اعمجٛمقعَ  وم٢منّ  :اًمث٤مين اًمت٘مرير شمقضمٞمف وضمف فمٝمر ذيمر وِم٤ّم

 آٟمْمامم سمنمط ُمٜمٝمام يمّؾ  ويمذا فسم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ؼحت٘مّ  إمم ٟمٔمراً  قم٘مكم

 جٞم٥م.اعم اعمحّ٘مؼ يمّلم سمف يدومع ُم٤م ئمٝمر يمّٚمف ومٞمٝم٤م وسم٤مًمت٠مُّمؾ

 سم٤مًمقضمف اعمًتدّل  يمّلم قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ امسمَّ رُ  رَ آظَم  شم٘مريراً  اعم٘م٤مم ذم زم نّ إ صمؿّ 

 اموإٟمّ  اًمقاىمع ذم قمٚمٞمف هق ُم٤م قمغم ُمتٕمّٚم٘مف زٓيٜمجّ  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ إ وهق اًمث٤مين

 يمّلم ُم٘مت٣م هق يمامـ  اعمٕمٚمقم اعم٘مدار لأقمٜمـ  سمف شمٕمّٚمؼ ٤مُم سمٛم٘مدار زهيٜمجّ 
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 إُمر يم٤من ًمق ّٟمفأ ُمع ،اًمٕم٤ٌمدات ٦مهٞمّ ٤مُم ذم إصؾ ضمراءإ لومٗم ،اعمت٘مّدم اعمحّ٘مؼ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ًمؽ ؾمٜمنمطمف يمام ومٞمٝم٤م هؤضمراإ يٛمٙمـ مل إّول اًمقضمف قمغم

 ،اًمقاىمع ذم اعمٕملّم  طمدمه٤مأ هق هٜم٤م طمرُمتف اعمٕمٚمقم نّ إ :ومٜم٘مقل وطمٞمٜمئذ

 ٓ مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ أ ومروٜم٤م وم٢مذا ،ُمٜمٝمام أّي  وٛمـ ذم شمٕمّٞمٜمف هق هٜم٤م واعمِمٙمقك

 هٜم٤م اًمّلزم يم٤من اعمِمٙمقك دون سمف اًمٕمٚمؿ شمٕمّٚمؼ ذياًمّ  اعم٘مدار ُمـ زيدأ زيٜمجّ 

 طمٞمٜمئذٍ  موم٤معمحرّ  ،اًمتخٞمػم قمغم ُمٜمٝمام يمّؾ  ارشمٙم٤مب وضم٤مز طمدمه٤مأ سمؽمك آًمتزام

 ،طمدمه٤مأ دون إُمر ًمذًمؽ ٞم٤منّمقم سم٤معمجٛمقع شمٞم٤منوم٤مإل ،طمدمه٤مأ ومٕمؾ

 إذاو شمٕمٞملم دون ُمـ طمدمه٤مأ إمم ؾمٜمدأ إذا قمٚمؿ مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ إ وإصؾ

 جمري٤من ٟمٗمًٝمام ر٤مسم٤مقمتٌ اًمٓمروملم ومٙمّل ،وم٤مً ِسْ  ٤مً ؿمٙمّ  يم٤من خل٤مرجا إمم ؾمٜمدأ

 آًمتزام شمٕملّم  اعمحتٛمٚملم ومٕمؾ ُمـ اًمّلزم اًمٕمٚمؿ ٤مءٖمًمإ ُيز مل عم٤ّم فًمٙمٜمّ  ،ًمألصؾ

 وهذا اًم٘م٤مقمدة قمغم اًم٤ٌمىمل وضم٤مز احلرام يي٤ًمو ُم٤م ذم تٕملّم اعم طمدمه٤مأ سمحرُم٦م

 إمم اعم١مّدي هء٤مٖمًمإ ضمقاز وقمدم ٜمجٕمّلً ُم اًمٕمٚمؿ يمقن ُمـ ؿيًٚمّ  اًمذي هق اعم٘مدار

 .لٝمْ واًمٜمَّ  ذناإل سملم اًمتٜم٤مىمض

 يٙمقن طمّتك طمدمه٤مأ ُمٗمٝمقم هق ًمٞمس هٜم٤م اعمٕمٚمقم نّ ٠مسم دومٕمف ويٛمٙمـ

 دون سم٤مّٕول شمٞم٤منسم٤مإل لومٞمٙمٗم ،جمٝمقًٓ  تلمٞمّ اخلّمقص ُمـ ويمّؾ  ُمٕمٚمقُم٤مً  اعمٗمٝمقم

 اعمٕمٚمقم وإّٟمام تلمٞمّ اخلّمقص طمد٠مسم اًمٕمٚمؿ إمم ٟمٔمراً  ،أيْم٤مً  ومٞمف ؿمٙم٤ملإ قمغم اًمث٤مين

ـ  اًمٗمرديـ عمّلطمٔم٦م ةآُمر اعمٚمحقظ طمدمه٤مأ أقمٜمل ـ طمدمه٤مأ ُمّمداق هق هٜم٤م

 .اًمؼماءة ص٤مًم٦مٕ اًمزائد ٚمٖمكيو سمٚمزوُمف حيٙمؿ طمّتك هٜم٤م ُمِمؽمك ىمدر ومّل

 اًمتخٞمػم يث٧ٌم طمّتك آٟمٗمراد سمّمقرة اًمؼماءة ٦مًمّ دأ ُمٙم٤منإ ذيمرٟم٤م دىم ٟمٕمؿ
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 ي٘م٤مل ُم٤م أوضمف وًمٕمّٚمف ،سمف اًمدًمٞمؾ شمقضمٞمف يٛمٙمـ ِم٤م أيْم٤مً  وهق ،اًمِمٌٝم٦م ـمرذم ذم

 وشم٠مُّمؾ. ومراضمع ،اًمقضمف هذا شم٘مرير ذم

 اًمتٙمٚمٞمػ اُمتث٤مل وضمقب قمغم ُم٤مدّل  سمْمٛمٞمٛم٦م أو سمٜمٗمًف ُم٤مدّل  :وصم٤مٟمٞمٝمام

 ،اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ سمٕمض ارشمٙم٤مب ضمقاز قمغم اجلٛمٚم٦م ذم اًمقاىمٕمل

 ايمتٗمك ّٟمفإو اًمِم٤مرع ُمـ جمٕمقًٓ  سمدًٓ  إومراد سمٕمض يمقن ذًمؽ ُمـ ومٞمًتٙمِمػ

 ُم٤م ُمع إّول اعم٘م٤مم ذم ُمٜمٝم٤م ينطمي ُم٤م شم٘مّدم وىمد ،ومٞمٝم٤م آطمتامزم ُمتث٤ملسم٤مإل

 وُم٤م ،أيْم٤مً  اعم٘م٤مم هذا ذم ضم٤مري٦م ضمقسم٦مإ أيمثر وم٢منّ  ،قمٜمف اجلقاب سمف يٛمٙمـ

 وىمد ،اعمحتٛمّلت مجٞمع ضمقاز ذم ٤مهرةفم وم٠ميمثره٤م ،اجلقاز ذم فمٝمقره ومرض

 يّمٚمح ُم٤م ؾم٤مئر أو ،طمٞمٜمئذ وشم٤ًمىمٓمٝمام إصٚملم شمٕم٤مرض ذم اًمٙمّلم شم٘مّدم

 .اعم٘م٤مم هذا أّول ذم ذطمٜم٤م ِم٤ّم ذًمؽ سمٕمد قمٜمف اجلقاب

 وضمقه ئمٝمر ،هٜم٤م إمم اعم٠ًمًم٦م أّول ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م مجٞمع ذم وسم٤مًمت٠مُّمؾ

 وشم٠مُّمؾ. ومراضمع ،فيتجّ  ٓ وُم٤م ُمٜمٝم٤م جفيتّ  وُم٤م إظم٤ٌمر شمٚمؽ مجٞمع قمـ اجلقاب

 قمٛمقُم٤مت إمم ُمْم٤موم٤مً  ومٛمًتٜمده ،اًمٙمت٥م ذم اعمٛمٙمـ سم٤مًم٘مرقم٦م اًم٘مقل وأُّم٤م

 ىمٓمٞمع قمـ أيمثؿ سمـ حيٞمك ضمقاب ذم اجلقاد قمـ يرو ُم٤م ٤مً ظمّمقص اًم٘مرقم٦م

: ىم٤مل ٨مٞمطم ،اًمٖمٜمؿ ذم رؾمٚمٝم٤مأ صمؿّ  ،ُمٜمٝم٤م واطمدة قمغم لاًمراقم ازٟمَ  همٜمؿ

« ًّ ًّ  قمٚمٞمف اًمًٝمؿ عوىم ومٙمّٚمام ،سمٞمٜمٝمام ٘مرعي صمؿّ  ،ٟمّمٗملم اًمٖمٜمؿ ؿي٘م  همػمه ؿىم

 .1شاًم٤ٌمىمل ٤مجٟمَ وَ  واطمد ك٘ميٌ طمّتك وهٙمذا ىمًٛملم

                                                             

سمحر اًمٗمقائد و 113ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائد: 483ص :حتػ اًمٕم٘مقلٟمٔمر: ا. 1
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 قمراضإ إمم ْم٤موم٤مً ُمُ  ،قٟم٦مهُمق سم٠مهّن٤م اًمٕمٛمقُم٤مت قمـ ُي٤مب وىمد

 اخلؼم وقمـ ،٦ماحلجٞمّ  قمـ ومٞمً٘مط ،سم٤مٕيمثر ّم٦مخمّّم  سم٠مهّن٤م قمٜمٝم٤م إصح٤مب

ـّ  ،قمٜمٝم٤م اعمِمٝمقر قمراضإ إمم ُمْم٤موم٤مً  ؾمٜمده٤م اقمت٤ٌمر ُمـ ع٤معمٜمسم  ٟمّم٤مفاإل ًمٙم

 يٛمٙمـ سمؾ ،ُمقرده ظمّمقص ذم سمف سم٤مًمٕمٛمؾ سم٠مس ومّل ،ؾمٜمداً  ؼماخل اقمتؼم قًم هذا

 سمِم٠مهن٤م يٕمتدّ  ُم٤مًمٞم٤مً  ضراً  آطمتٞم٤مط ذم يٙمقن ُمقرد يمّؾ  إمم ُمٜمف ياًمتٕمدّ 

 قماّم  ظم٤مرج اعم٠ًمًم٦م وحت٘مٞمؼ :اًم٘مرقم٦م وقمٛمقُم٤مت اًمير لٟمٗم دًّم٦مأ سمْمٛمٞمٛم٦م

 فٟمّ إو اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ذم إصؾ طم٤مل سمٞم٤من هٜم٤م ًمٖمرضا إذ ،سمّمدده ٟمحـ

 ،ظم٤مرج أُمر ومٝمق ،٦مِ قمَ رْ سم٤مًم٘مُ  اًمِمؽ رومع وأُّم٤م ،آطمتٞم٤مط أو اًمؼماءة]هؾ هل[ 

ّٓ  ،سمقضمقسمف قمٛمؾ ًمق طمتٞم٤مطاإل ًمقضمقب شمًٚمٞمؿ هق سمؾ ّٓ  يٜمٓمٌؼ ومّل وإ  قمغم إ

 وم٤مومٝمؿ. ،اًمؼماءة

 قمٜمقان شمٗم٤مصٞمؾ سمٌٕمض يتٕمّٚمؼ ُم٤م سملم ُم٤م وهل أُمقر قمغم اًمتٜمٌٞمف ويٜمٌٖمل

 وسملم ،وُمّمداىم٤مً  ُمٗمٝمقُم٤مً  آطمتٞم٤مط وضمقب سمنمائط يتٕمّٚمؼ ُم٤م وسملم ،اعم٠ًمًم٦م

 وضمقب سمٛم٘مدار يتٕمّٚمؼ ُم٤م وسملم ،وطم٘مٞم٘متف آطمتٞم٤مط وضمقب سمٙمٞمٗمٞم٦م ؼيتٕمٚمّ  ُم٤م

 جلٛمٞمع ؿمٛمقًمف أو ،إطمٙم٤مم سمٕمض سمخّمقص اظمتّم٤مصف سمح٥ًم آطمتٞم٤مط

 :اًم٘مقًملم قمغم عيتٗمرّ  ُم٤م وسملم أصم٤مر

 ظمّمقص هق اعم٘م٤مم ذم يمقٟمف سمٕمد مج٤معسم٤مإل اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ نّ إ :إّول

                                                                                                       
 .166و  165ص /5ج :ذم ذح اًمٗمرائد
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 1لْمِ ُمَ قْ ٚمُ ٕمْ ُمَ  ٤منٞمّ ٚمِّ اًمٙمُ  فُ قمُ قْ ُو قْ ُمَ وَ  فُ ٘مُ تٕمٚمِّ ُمُ  يٙمقن نأ ُّم٤مإ اًمتحريٛمل تٙمٚمٞمػاًم

 اعمقوقع نّ أ طمٞم٨م ،ٟم٤مئلماإل سملم اعمرّدد يم٤مخلٛمر ،اعمّمداق شمرّدد نإو قم٤مً قْ ٟمَ 

 ُمٕمٚمقُم٤مت وآؾمتٕمامل اًمنمب هق ذياًمّ  اًمتحريؿ وُمتٕمّٚمؼ رٛماخل هق ذياًمّ 

 .ٟمققم٤مً 

 نأ سملم إُمر شمرّدد إذا يمام ،يمذًمؽ لمُمٕمٚمقُم همػم ُمٕم٤مً  يٙمقٟم٤م نأ ُّم٤مإو

 ومٞمحرم مخراً  آٟم٤مء هذه يٙمقن أو ،وـمٞمٝم٤م ومٞمحرم ضمٜمٌٞم٦مأ ةأاعمر هذه يٙمقن

 ُم٤مء]سم٠مّن[  قمٚمٛمٜم٤م إذا يمام ،اًمث٤مين دون اًمٜمقع ُمٕمٚمقم إّول يٙمقن أو ،ذِب٤م

 طمدمه٤مأ ذب طمرُم٦م [طُمْٙمؿُ ] ومٞمٙمقن ،ُمٖمّمقب أو سجٟم ٟم٤مئلماإل طمدأ

 قمٚمٛمٜم٤م إذا يمام ،إّول قمٙمس يٙمقن أو ،اعمتٕمّٚمؼ عٟمق سمح٥ًم ُمؽمّدداً  ُمٕمٚمقُم٤مً 

 ،ٟم٤مءاإل أو ًمف اًمٌدن ُم٤ٌمذة يٛمٙمـ ٓ ذياًمّ  اعمًجد ُمـ إُمريـ طمدأ سمٜمج٤مؾم٦م

ـّ  ،ُمٕمٚمقم هٜم٤م اًمٜمجس نّ أ طمٞم٨م  أو آؾمتٕمامل سملم ُمرّدد قمٚمٞمف اعمحٙمقم ًمٙم

 .ُمثّلً  اعمًجد ذم اًمٜمج٤مؾم٦م سم٘م٤مءإ

 ُٕمرا شمرّدد إذا يمام ،٤ممأىمً أو ُمٜمٝم٤م ىمًٛملم سملم اًمٗمروع سمٕمض ؽمّددي وىمد

 ،اًمّّمّلة ُمٕمف ماعمحرّ  س٤مٚمًٌما وأ ذسمف ماعمحرّ  اعم٤مء هق اًمٜمجس يٙمقن نأ سملم

 .شاًمٜمجس قمـ اضمتٜم٥م» :ىمقًمف حت٧م يمّلمه٤م يٜمدرج نأ يّمّح  طمٞم٨م

 أو ،اعمت٘مّدُم٦م اًمّمقر مجٞمع آطمتٞم٤مط وضمقب يٕمؿّ  ومٝمؾ ،طم٤مل يمّؾ  وقمغم

                                                             

 . ذم اعمخٓمقـم٦م: ُمٕمٚمقُم٤من.1
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 اعمحّدث روذيم ،سم٤مًمتٕمٛمٞمؿ 1ؾم٤مـملمإ سمٕمض حّس  ؟سمٌٕمْمٝم٤م خيتّص 

 قمدم ُمـ اهىمقّ  ُم٤م ٞمديشم٠م ذم شاعمدارك» ص٤مطم٥م قمغم ُمتٕمرو٤مً  اًمٌحراين

 اًمِمّؽ  شمٕمّٚمؼ ًمق فٟمّ إ إصح٤مب ىمقاقمد ُمـ اعمًتٗم٤مد نّ ٠مسم آطمتٞم٤مط وضمقب

 :اؾمتٕمامًمف ُمـ يٛمٜمع مل وظم٤مرضمف ٟم٤مءاإل ذم اًمٜمج٤مؾم٦م سمقىمقع

 اعمحّمقرة.همػم  اًمِمٌٝم٦م سم٤مب ُمـ اّٟمف أّوًٓ:

 ٦مُم٤مهٞمّ  حت٧م اعمٜمدرضم٦م سم٤مٕومراد شمتٕمّٚمؼ إّٟمام قرةاعمذيم اًم٘م٤مقمدةأّن  وصم٤مٟمٞم٤ًم:

 ،سمٜمجًٝم٤م ـم٤مهره٤م اؿمتٌف إذا واطمدة طم٘مٞم٘م٦م حتقَي٤م تلاًمّ  ٤متواجلزئٞمّ  واطمدة

 شمٚمؽ ٜمفشمْمٛمّ  ِم٤ّم اعمحّمقر وهمػم اعمحّمقر سملم ومٞمٝم٤م ومٞمٗمرق ،سمحراُمٝم٤م وطمّلِل٤م

 اٟمتٝمك. .1ٗمؼاشمّ  يمٞمػ آؿمت٤ٌمه وىمقع ٓ ،إظم٤ٌمر

 ُمـ أّوًٓ  ذيمره ُم٤م وم٤منّ  :فم٤مهر ٟمٔمرٍ  ّّل حَمَ  سمٔم٤مهرمه٤م اًمقضمٝم٤من وهذان

 قنخيّّم  ٓ إهّنؿ واًمٔم٤مهر ،شمرى يمام وظم٤مرضمف ٟم٤مءاإل سملم اًمٜمجس شمرّدد ضمٕمؾ

 هق ُم٤م همػم ُمٕمٜمك حّمقرسم٤معم رادأ وًمٕمّٚمف ،احلٍم طمدّ  قمـ ظمرج إذا سمام اجلقاز

 اعمحّمقر ذم ةَ ؼْمَ ٕمِ اًمْ  نّ أ ُمٜمف يًتٗم٤مد ِم٤ّم إًمٞمف ٟم٥ًم ُم٤م إًمٞمف يِمػم يمام ،اعمٕمروف

ِٓ  ومرادأ نَ قْ ٙمُ شمَ  ن٠مسم  اعمحّمقر همػم وذم ،سمِمخّمٝم٤م ٜم٦مُمٕمٞمّ  ُمٕمٚمقُم٤مً  أُمقراً  ؿمت٤ٌمها

                                                             

 . هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري.1

، احلدائؼٟم٘مّلً قمـ  116و  115ص /1ج :ومرائده. ذيمره اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ذم 1
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 اًمٔم٤مهر نّ أ ُمع ،شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ حمّٚمف ذم طم٤مًمف إمم وؾمٜمِمػم ،ؽذًميم ٙمقنشم ٓ نأ

ِٓ  طمٙمٛمٝمؿ نّ أ  وم٢منّ  ،وضمف ُمـ قمٛمقم سمٞمٜمٝمام اعمذيمقر اعمٕمٜمك وهذا طمتٞم٤مطسم٤م

 اءزضمأ طمدأ ذم ٦مٟمج٤مؾم وىمع إذا ُم٤م قمـ آضمتٜم٤مب سمقضمقب طمٙمٛمٝمؿ اًمٔم٤مهر

 .اعمٕملّم  خل٤مرجاو ٟم٤مءاإل سملم شمرّدد ًمق ُم٤م ذم وقمدُمف ،صمقسملم وأ ،واطمد صمقب

 وم٢منّ  ،ًمف و٤مسمٓم٦م ٓ ٤مِمّ  سمٔم٤مهره٤م احل٘مٞم٘م٦م ٤مداحّت  اؿمؽماط ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  ذيمره وُم٤م

 ُمـ إقمؿّ  ُمٜمف ريدأ نإ واطمدة طم٘مٞم٘م٦م حتقَيام ُم٤م اعمٗمروض خل٤مرجاو اعم٤مء

 أو ،ُمْم٤موم٤مً  خل٤مرجا ٗمرضٜمومٚم ،ري٥ماًم٘م اجلٜمس ريدأ إذاو ،اًمٌٕمٞمد اجلٜمس

 قمدم اًمٔم٤مهر نّ أ ُمع ،ُمثّل ٟم٤ًمناإل سمدن هق اًمٜمجس يمقن ُمع طمٞمقاٟم٤مً  أو ،ؿمٌٝمف

 آضمتٜم٤مب ًمزوم ومٞمٚمزُمف اًمٜمققمٞم٦م حل٘مٞم٘م٦ما ريدأ نإو :هٜم٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط ٝمؿُماًمتزا

 وقمدُمف ُمثّلً  اًمٖمٜمؿ فمٝمر وسملم سمٞمٜمف ج٤مؾم٦مُ اًمٜمَّ  ِت دَ دَّ رَ شمَ  إذا ُمثّل اًمّمقذم صمقسمف قمـ

 اعمٓمٚمؼ اعم٤مء أو ،طمدمه٤مأ اعمّم٤مب واًمتٛمري اًمٕمٜمٌل ّؾ خلا لٟم٤مئإ ُمثؾ ذم

 ـ سمٕمض سمف حّس  يمام ـ ـمري٘متٝمؿ ُمـ قدٝمواعمٕم :اعمْم٤موملم أو ،ذاشم٤مً  واعمْم٤مف

 .اًمث٤مين ذم سمف وآًمتزام إّول ُمثؾ ذم آًمتزام قمدم

 يمّلُمٝمؿ قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ ٤مً و٤مسمٓم ِل٤م ٟمجد ٓ هٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م ومقطمدة :وسم٤مجلٛمٚم٦م

ّٓ  ،ُمٜمف اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك ؾٟمحّّم  ومل سمؾ ،اعم٠ًمًم٦م ًّم٦مدأ ي٤ًمقمده ُم٤م وٓ  حيٛمؾ نأ إ

 ،اًمتحريٛمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمتٕمّٚم٘م٤مت قمٜم٤مويـ ٦مهٞمّ ٤ماعم وطمدة ُمـ ُمراده نّ أ قمغم

 ومٞمٜمٓمٌؼ ،اعمقوقع قمٜمقان ةوطمد ُمع قمٚمٞمف واعمًجقد اعمنموب أو يم٤معم٠ميمقل

 خيٚمق ٓ ذيمره ومام وطمٞمٜمئذٍ  ،إرسمٕم٦م إىم٤ًمم ُمـ إّول اًم٘مًؿ ظمّمقص قمغم

 وضمف. قمـ
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 وقم٘مّلئل قمرذم ضم٤مُمع ىمدر وضمقد هق اعم٘م٤مم ذم اعمٕمتؼم نّ إ :ي٘م٤مل ورسّمام

 إذا يٙمقن إّٟمام وم٢مّٟمف ،قمٚمٞمف سمف اعمٙمّٚمػ ذم اًمِمّؽ  ـمّلقإ سم٤مقمت٤ٌمره يّمّح  سمحٞم٨م

 ذم ٤مؿمٙمّ  سمٙمقٟمف احلٙمؿ يّمّح  طمّتك قمٜمدهؿ ُم٤م شمٕملّم  ًمف ؿمٞمئ٤مً  اًمٕمٚمؿ ُمتٕمّٚمؼ يم٤من

 .اًمتٕملّم 

 ٓ ّٟمف٠مسم :اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م طمرُم٦م ذم ًمٚمتٕمٛمٞمؿ 1ؾم٤مـملمإ سمٕمض واؾمتدّل 

 ُم٤م سمخّمقص اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ سملم اًمِم٤مرع ٟمقاهل خم٤مًمٗم٦م ذم وقمروم٤مً  قم٘مّلً  ومرق

 إذا سمام ًمذًمؽ واؾمتِمٝمد ،اًمٜمٝمٞملم طمدأ سمٛمخ٤مًمٗم٦م مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ وسملم ،ظم٤مًمٗمف

 ُم٤مل قمٜمقان حت٧م دظمقًمف سملم ُمرّدد خمّمقص ُم٤ميع سمحرُم٦م شمٗمّمٞمّلً  قمٚمٛمٜم٤م

 ،سم٤مًمتٙمٚمٞمػ اًمتٗمّمٞمكم جلٝمٚمف اعمخ٤مًمٗم٦م ذم ريٕمذّ  ٓ ومٙمام ،اًمٜمجس حت٧م أو ،اًمٖمػم

 .اعمث٤مل ذم اعم٤ميع وذب ةأاعمر إمم اًمٜمٔمر ارشمٙم٥م ُمـ طم٤مل يمذا

 واطمد لهن سمٛمٜمزًم٦م قمٚمٞمٝم٤م ّلعـمّ آ سمٕمد ٦ماًمنمقمٞمّ  اًمٜمقاهل نّ إ :واحل٤مصؾ

 ،هٜم٤مك طمدمه٤مأ قمـ اًمٜمٝمل ُمع اًمٓمروملم ذم ذناإل ُيتٛمع ٓ ومٙمام ،أُمقر ةقمدّ  قمـ

 .هٜم٤م إُمقر قمّدة قمـ لاًمٜمٝم صمٌقت ُمع ُيتٛمع ٓ يمذا

 سمخروج ٦ماًمٜم٘مٚمٞمّ  اًمؼماءة دًّم٦مأ ضمري٤من سمٕمدم اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمقاوم٘م٦م وضمقب وذم

 ُمـ ًمٞمس سمٕمٞمٜمف ٓ اًمقاطمد سم٘م٤مءإو ُمٜمٝمام يمّؾ  إمم ٟمًٌتف واؾمتقاء شم٘مّدم عم٤م طمدمه٤مأ

 سمؾ ،اعم١ماظمذة سم٘مٌح اؾمت٘مّلًمف ًمٕمدم واًمٕم٘مٚمٞم٦م ،ٟمٔمػمه شم٘مّدم يمام ،اًمٕم٤مم أومراد

                                                             

 . هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري.1
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 أقمٜملـ  اًمير 1رومع]دومع[  سمقضمقب اًم٘مٌح قمدم سمٕمد اًمٕم٘مؾ لاؾمت٘مّل اًمٔم٤مهر

 .اعم٘م٤مُملم سملم هٜم٤م اعمّلزُم٦م وم٤مًمٔم٤مهرـ  1طمدمه٤مأ ارشمٙم٤مب ذم اعمحتٛمؾ اًمٕم٘م٤مب

 ّم٤ًم.ُمٚمخّ  ٟمتٝمكا

 أو إومرادُ  هق]هؾ[  إطمٙم٤مم ُمتٕمّٚمؼ نّ أ قمغم اعم٠ًمًم٦م ٜمٰك ٌْ شمُ  وىمد

 ةآُمر طمٞمٜمئذٍ  ٕمٜم٤مويـاًم وم٢منّ ، ذيمره يمام احلٙمؿ يم٤من سم٤مّٕول ىمٚمٜم٤م وم٢من ؟عُ ئِ اًمٓم٤ٌم

 ُمتٕمّددة ٟمقاهل إمم  ًُمٜمحّّل  طمٞمٜمئذ لهن يمّؾ  ويٙمقن إومراد ٟمٗمس عمّلطمٔم٦م

 ذم اعمٕمٚمقم نّ ٕ :دهشمٕمدّ و اًمٕمٜمقان وطمدة سملم طمٞمٜمئذٍ  ومرق ومّل ،إومراد سمتٕمّدد

 ةآراعم ووطمدة ،اًمقاىمع ذم لماخل٤مّص  ٞملماًمٜمٝم أطمد صمٌقت هق اعم٘م٤مُم٤مت عٞممج

 هذا قمغم وم٢مّٟمف وأيْم٤مً  :وقمدُمف طمتٞم٤مطسم٤مٓ ٚمحٙمؿًم وم٤مرىم٤مً  يّمٚمح ٓ ِم٤ّم شمٕمّدده٤مو

 هل تلاًمّ  اًمٕمٜمقان ومرادأ ُمـ ومرد قمـ هنٞم٤مً  اخلٓم٤مسملم ُمـ واطمد يمّؾ  يٙمقن

 ذم لماخل٤مّص  اًمٜمٝمٞملم طمدأ سمثٌقت طمٞمٜمئذٍ  اعمٙمّٚمػ ومٞمٕمٚمؿ ،خل٤مرضمٞم٦ما اًمذوات

 احلٙمٛمٞم٦م. اًمِمٌٝم٦م ذم يمام اُمتث٤مًمف ومٞمج٥م ،اعمٙمّٚمػ طمّؼ 

 ًمألُمر ٘م٦مُمتٕمٚمّ  ًمٞم٧ًم خل٤مرضمٞم٦ما ومرادإ نّ إو سم٤مًمث٤مين ىمٚمٜم٤م إذا وأُّم٤م

 حمرزاً  يٙمـ مل عم٤ّم سمف لاًمٜمٝم شمٕمّٚمؼ اًمذي اًمٕمٜمقان نّ ٠مسم ذًمؽ ُمٜمع حُّ ِّم ومٞمَ  ،لواًمٜمٝم

 سمؾ ،آضمتٜم٤مب سمقضمقب حيٙمؿ ٓ سم٤مخلٓم٤مب اًمٕمٚمؿ دسمٛمجرّ  ٕمؾٗمسم٤مًم اعم٘م٤مم ذم

 ُي٥م مخر ويمّؾ  مخر هذا» :ي٘م٤مل ن٠مسم سم٤مًمّمٖمرى اًمٕمٚمؿ وؿّ  ُمـ ُمٜمف ٓسمدّ 

                                                             

 .شدومع»ذم اعمّمدر: . 1

 .118و  117ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1
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 ُمٕمٚمقُم٤مً  يم٤من نإو ُمٕمٚمقم همػم اعم٘م٤مم ذم اخلٓم٤مب نّ إ اًمٌلّم  وُمـ :شقمٜمف آضمتٜم٤مب

 ّٓ  همػمُمٕمٚمقم. اخلٓم٤مب ُمتٕمّٚمؼ نّ أ إ

 ُمٜمٝم٤م ٟمٜمتزع ًمٙمـ ،عئاًمٓم٤ٌم هق يم٤من وإن إطمٙم٤مم ُمتٕمّٚمؼ نّ أ ودقمقى

 ومٞمٙمقن ،اخل٤مرضمٞم٦م سم٤مجلزئٞم٤مت ُمتٕمّٚم٘م٦م ذقمٞم٦م أو ٚمٞم٦مقم٘م ضمزئٞم٦م ظمٓم٤مسم٤مت

 اخلٓم٤مب زشمٜمجّ  ومرع ٞم٦ماجلزئ اخلٓم٤مسم٤مت شمٚمؽ اٟمتزاع نّ ٠مسم ُمدومققم٦م ،يم٤مّٕول

 هق اًمذي اًمٕمٜمقان سمذًمؽ اًمٕمٚمؿ ًمٕمدم هزشمٜمجّ  ذم سمٕمد واًمٙمّلم ،اًمٕمٜمقان سمذًمؽ

 ذم ذيمر ُم٤م قمغم اعم٤ًمقمدة سمٕمد وأ ،ٟمٔمر اًمٌٜم٤مء ذًمؽ وذم :اًمٕم٘مؾ حلٙمؿ اًمّمٖمرى

 وضمف قمغم اعم٠مظمقذة اًمٓمٌٞمٕم٦م نّ إ واًمٓم٤ٌميع سم٤مٕومراد سمتٕمّٚم٘مف اًم٘م٤مئؾ ُمراد

 ُمع أو ،ُمٓمٚم٘م٤م أومراده٤م مجٞمع دسمقضمق ُمقضمقد رء سمنمط أو ،اًمّلسمنمط

 .ُمٜمف ًمٗمرد قمرووف وقمدم ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م رء صمٌقت يٕم٘مؾ ومّل ،اًمنمط

 اًمٙمكّم  اٟمٓم٤ٌمق ُمـ يٛمٜمع ّٟمفإ ذًمؽ قمـ ُم٤مٟمع اًمٕمٚمؿ قمدم نّ أ ُمـ دَ يْ رِ أُ  وم٢من

 .حم٤مل ومٝمق ،ًمف ؿم٤مُمّلً  يمقٟمف سمٕمد ًمٚمٙمكّم  قمرض ُم٤م يٕمروف ن٠مسم ومرده قمغم

 إّول ذم ٤مرضم ٤مدهومً ُمع ومٝمق ،اًمٕمٚمؿ سمّمقرة شم٘مٞمٞمده ُمٜمف ريدأ نإو

 .اعم٘م٤مم ذم يمام همػمه٤م قمغم ص٤مدق همػم اعمٕمٚمقُم٦م إومراد قمغم حلٙمؿا نّ ٕ :أيْم٤مً 

 اعمٗم٘مقد سم٤مًمٕمٚمؿ ُمٜمقط زهوشمٜمجّ  ين٠ماًمِم هق خلٓم٤مبا ُمدًمقل نّ إ اريد نإو

 يم٤من نإ اخلٓم٤مب نّ أ ذًمؽ ُمـ ومث٧ٌم ،إومم سم٤مًمّمقرة اًمٜم٘مض قمٚمٞمف فشمقضّم  ،هٜم٤م

 ٦مٟمٞمّ ِم٠مواًم اًمٗمٕمٚمٞم٦م طمٞم٨م ُمـ طمًٌف غمقم اجلزئل خلٓم٤مبا ُمٜمف دقًمّ شم ،ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ًمِمٛمقًمف اُمتٜمع سم٤مًمٕمٚمؿ داً ُم٘مٞمّ  يم٤من نإو إّول قمغم ذيمر ُم٤م ومٞمجري ،٤مً زُمضم

 وم٤مومٝمؿ. ،أيْم٤مً  إّول قمغم ًمٚمٛم٘م٤مم
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 سم٤مًمٙمؼمى اًمٕمٚمؿ سمٙمٗم٤مي٦م ىمٚمٜم٤م نإ ّٟمفإ وهق ،ظمرآ أُمر قمغم اعم٠ًمًم٦م ٜمٰك ٌْ شمُ  ورسّمام

 حلٙمؿا ُمع اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م وطمرُم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمقاوم٘م٦م سمقضمقب اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ذم

 يٙمـ مل نإو سمف اًمٕمٚمؿ دوضمق هٜم٤م اعمٗمروض نّ ٕ :آضمتٜم٤مب سمقضمقب هٜم٤م

 ُمع طمٞمٜمئذٍ  اًمٗمٕمكم اًمٕم٘مكم احلٙمؿ قمـ اًمِمٌٝم٤مت وظمروج :ُمٕمٚمقُم٦م اًمّمٖمرى

 ٦مً يَّ رِ ذْ قمُ  1اً رقَ ُص  ُمٙم٤مٟمفإ ذم ًمٚمٕم٘مؾ نّ أ ٕضمؾ هق إّٟمام سم٤مًمٙمؼمى اًمٕمٚمؿ وضمقد

 طمٙمؿ اًمِم٤مرع نّ أ ٕضمؾ أو ،حمّٚمف ذم سملّم  يمام سم٤معمٕمذوري٦م ُمقارده٤م ذم يًت٘مّؾ 

 وضمقب ومٕمدم ،قمدُمف ص٤مًم٦م٠مسم ُمدومققم٤مً  وضمقده ًمٙمقن أو ،٤مًمؼماءةسم ومٞمٝم٤م

 ٓ ذًمؽ ُمـ رءو ،فم٤مهراً  ُمقوققمف وضمقد سمٕمدم حلٙمؿا ٕضمؾ طمتٞم٤مطآ

 تقٌصم ٕضمؾ اًمٕمٌد ٦مسمٛمٕمذوريّ  يًت٘مّؾ  ٓ اًمٕم٘مؾ نّ ٕ :ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ذم ُيري

 سمف ويً٘مط اعمرّدد اًمقاىمٕمل تٙمٚمٞمػاًم سمف زجّ ٜمومٞمت ،مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ اًمقاىمٕم٦م

 .ُم٤مذيمره قمغم إصقل

 ،أيْم٤مً  سم٤مًمّمٖمرى اًمٕمٚمؿ قمغم سمذًمؽ اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ػسمتقىمّ  ىمٚمٜم٤م ًمق وأُّم٤م

 أذٟم٤م وىمد اخلٓم٤مسملم ُمـ رء سمّمٖمرى هٜم٤م اًمٕمٚمؿ ًمٕمدم ٤مًمؼماءةسم احلٙمؿ جفوم٤معمتّ 

 ومٌٕمد ،ـمرافإ أو روملمٓماًم ظمّمقص إمم ٟم٥ًم إذا سف ؿمّؽ  اًمٕمٚمؿ نّ أ إمم

 ُي٤مبإ هٜم٤م يٕم٘مؾ مل ـ مج٤ملسم٤مإل وًمقـ  اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  ذم اًمّمٖمرى رازطمإ اقمت٤ٌمر

 .آطمتٞم٤مط

 نإو إّوًمّٞم٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ ظمّمقص إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم هٜم٤م اًمّمٖمرى نّ أ ىودقمق
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 قمٜمد آٟمتٝم٤مء وضمقب قمغم واًمنمع اًمٕم٘مؾ ُمـ ّل ُم٤مد إمم سم٤مًمٜمٔمر ُمٕمٚمقُم٦م شمٙمـ مل

 :شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ،لاًمٜمٝم                1 

 مج٤مزماإل ٕمٚمؿاًم ُمٜمف ٟمِم٠م عم٤م قمٜمف ٜمٝمّل ُم طمدمه٤مأ نّ إ :طمٞمٜمئذٍ  ومٞم٘م٤مل ،ذًمؽ وهمػم

 إواُمر شمٚمؽ نّ إ اًمٔم٤مهر نّ ٠مسم ُمدومققم٦م ،قمٜمف آٟمتٝم٤مء ُي٥م قمٜمف ّل ُمٜمٝم ويمّؾ 

 طمٙمؿ ـمٌؼ قمغم ًقىم٦مُم لومٝم ،وٟمحقه٤م ـم٤مقم٦ماإل يم٠مواُمر ،سوم٦م رؿم٤مدي٦مإ

 ٓ إذ :اعمٙمّٚمػ قمغم اخلٓم٤مب زشمٜمجّ  قمغم قوم٦مىمُمق ومٝمق وطمٞمٜمئذٍ  ،ًمف رةُم٘مرّ  اًمٕم٘مؾ

 زاعمٜمجّ  لاًمٜمٝم هق اًمّمٖمرى ضمٕمؾ نّ ٢موم ،قمٚمٞمف زهشمٜمجّ  قمدم قمٜمد ـم٤مقم٦ماإل ُي٥م

ّٓ  ومٞمف سمٕمد اًمٙمّلم نّ ٢موم ،قمٚمٞمف اعمٜمع فشمقضّم   أؿمٌف ومٝمق ،اًمٙمؼمى قمٚمٞمف عيتٗمرّ  مل وإ

 وم٤مومٝمؿ. ،سمٕمٞمٜمف هق أو سم٤مًمدور رء

 ؾم٤مـملمإ سمٕمض إًمٞمف ؿم٤مرأ سمام أيْم٤مً  ٞمفقمٚم آطمتٞم٤مط شمقضمٞمف ويٛمٙمـ

 :ي٘م٤مل ن٠مسم ،1أُمقر ةقمدّ  قمـ واطمد لهن سمٛمٜمزًم٦م اًمٜمقاهل نّ إ اعمت٘مّدم اًمٙمّلم ذم

 شمٚمؽ ويمّؾ  إُمقر شمٚمؽ ُمـ عِ ئِ اعم٤م ذب أو ةِ أرْ اعمَ  لـمْ وَ  ُمـ إُمريـ طمدأ

ّٓ  ،قمٜمف ّل ُمٜمٝم إُمقر  ػشمقىمّ  سمٕمد قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ ِم٤ّم اًمتٜمزيؾ هذا نّ إ :ي٘م٤مل نأ إ

 .ومت٠مُّمؾ ،اًمّمٖمرى طمرازإ إمم ذقمل ظمٓم٤مب ّؾ يم

 دقمقى وهق اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ذم إّول ؽًٚماعم قمغم سمٜم٤مء فيمٚمّ  هذا

                                                             

او را و آن . آن چف را يمف او آورد ؿمام را رؾمقل، پس سمگػميد 7، أي٦م ة احلنم. ؾمقر1

 چف را هنك يمرد ]سم٤مز ايًتٞمد[. أي٦م ضمٕمٚمٜم٤م ٟمّص أي٦م سمدًمف ذم اعمتـ.
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 نّ أ إمم ٟمٔمرا هٜم٤م ُمٜمٕمف أُمٙمـ هٜم٤مك ذًمؽ ؿؾمٚمّ  وًمق ،اعمًتدّل  ذيمره يمام ،آُمتٜم٤مع

 ومٝمق ،اطمتامزم اُمتث٤مل ُمٜمٝمام واطمد يمّؾ  إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم يٌ٘مك خلٓم٤مبا دشمٕمدّ  ُمع

 ٦م.ياًمٌدو يم٤مًمِمٌٝم٤مت ُمٜمٝمام يمّؾ  إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ٟمجد ومّل ،هٜم٤مك ومٞمٝم٤م اًمؽمظمٞمص ٦ماؾمتح٤مًم قمغم ؾم٤مقمدٟم٤م ومٚمق :وسم٤مجلٛمٚم٦م

 هٜم٤م. ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً  ٟمٗمًٜم٤مأ ُمـ

 ُمـ اجلقاب قمغم ّل ُمٌٜم قمروم٧م يمام ومٝمق ،اًمث٤مين ٚمؽًاعم قمغم وأُّم٤م

 :خمتٚمٗم٦م هٜم٤مك ضمقسم٦موإ ،إظم٤ٌمر

 ٗمٝمقمواعم اعمٜمٓمقق سملم اًمتٕم٤مرض وىمقع يمدقمقى ،هٜم٤م ي٠ميت ٓ ُم٤م :ومٛمٜمٝم٤م

 طمّلل ومٞمف رء يمّؾ » :ىمقًمف نّ ٢موم ،سمٕمٞمٜمف طمرُمتف ُمٕمٚمقم رء طمدمه٤مأ نّ أوَ 

 ٓ ُم٤م نّ أ ذم يم٤مًمٍميح شسمٕمٞمٜمف ُمٜمف حلراما شمٕمرف طمّتك ّللطم ًمؽ ومٝمق وطمرام

 سمؾ ،ٟمقاعإ سملم ًمٚمٛمرّدد شمٕمٛمٞمٛمف ُيقز وٓ ،طمّلل ومٝمق اًمٜمقع ُمـ احلرام يٕمٚمؿ

 طمدمه٤مأ يمقن قمغم ؾم٤مقمد ًمق اًمٕمرف وم٢منّ  ،شطمّلل ًمؽ رء يمّؾ » :ٟمحق وذم

 اًمنمب ُمـ إُمريـ طمدأ يمقن قمغم هٜم٤م ي٤ًمقمد ومّل ،هٜم٤مك احلرُم٦م ُمٕمٚمقم ؿمٞمئ٤مً 

 ُمقرد همػم إمم ٟمٍمافآ ويمدقمقى ،ىمٓمٕم٤مً  طمرُمتف قمٚمؿ ٌمءسم لواًمقـم

 هٜم٤مك. ؿؾمٚمّ  وًمق هٜم٤م ًمف وضمف ٓ وم٢مّٟمف ،اًمِمٌٝم٦م

 يمّٚمٝم٤م. أو اعم٤موٞم٦م إظم٤ٌمر أضمقسم٦م يم٠ميمثر أيْم٤مً  هٜم٤م ي٠ميت ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

 يمقهن٤م ُمـ اعمٜمع 1قمغم شمدّل  تلاًمّ  ٦ماًمٕم٤مُمّ  إظم٤ٌمر قمـ اجلقاب ةقمٛمد وأُّم٤م

                                                             

 . هٙمذا ىمرأٟم٤مه قمغم اًمًٞم٤مق.1
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 ُٓمتث٤مل ُمٞم٦ماعم٘مدّ  ُم٤مٟمع قمروض يٜم٤مذم ومّل ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ٤مءًمٖمإل ُمًقىم٦م

 أيْم٤ًم. هٜم٤م ٍت آ سمٔم٤مهره٤م ومٝمل ،مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم

 هٜم٤م اعم٤مٟمع نّ إ هٜم٤م يُير ٓ سمام اعم٘م٤مم ذم هِ دِ يُّ ٠مَ شمَ  إمم ُمْم٤موم٤مً  ُمٜمٕمف ويٛمٙمـ

 وذًمؽ ،هٜم٤مًمؽ سمخّلومف ،اًمٞم٘ملم دون اًمِمّؽ  هق إّٟمام ،ظمٓم٤مب يمّؾ  إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم

ّٓ  ًمٞمس اجلٝم٤مت ُمـ وضمٝم٦م إٟمقاع ُمـ ٟمقع يمّؾ  إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم هٜم٤م اعمقضمقد نّ ٕ  إ

 طمدمه٤مأ وًمٞمس ،سم٤محلٚمّٞم٦م احلٙمؿ قمـ ٜمفيٕمٞمّ  ُم٤م ٟمٗمل خلؼما وُمدًمقل اًمِمّؽ 

 ُمـ ُمٜمتزع هق سمؾ ،سم٤مًمٕمرض ُمتفُم٘مدّ  ٥مُي طمّتك سمٜمٗمًف ًمٚمتٙمٚمٞمػ ُمٕمروو٤مً 

 يم٤من اّم ـًم وهٜم٤مك :اعم٘مّدُم٦م ًمذي ٤مءٖمًمإ مه٤مؤ٤مٖمًم٢موم ،مج٤مزمإ سمٕمٚمؿ لماًمِمٙمّ  انؽمىما

 اعمقوقع ذم اًمٔم٤مهري ِب٤مماإل ٓيٜم٤مذم إذ :اعمٕمٚمقم ًمٚمتٙمٚمٞمػ ُمٕمروو٤مً  طمدمه٤مأ

 ٕضمٚمٝم٤م ُمًقىم٦م همػم ظمرىأ ضمٝم٦م يمقٟمف دقمقى ُمٙمـأ ،سمف اًمتٙمٚمٞمػ شمٕمّٚمؼو

 ومت٠مُّمؾ. ،اًمٙمّلم

ًّ  قمغم وأُّم٤م  وآؾمت٘مراء مج٤معيم٤مإل ،قضمقباًم قمغم ُم٤مدّل  سم٤ًمئر ؽاًمتٛم

 ذم ًمِمّؽ ا ُمـ أىمّؾ  وٓ ومٞمف ٟمحـ عم٤م رء ؿمٛمقل قمدم وم٤مًمٔم٤مهر ،اعمٗم٤مؾمد وًمزوم

 ذم يم٤مف وهق ،ُمقوققم٤مً  أو ُمتٕمّٚم٘م٤مً  خلٓم٤مبا ومٞمف شمٕمّدد ِم٤ّم ومٞمف ٟمحـ عم٤م ؿمٛمقِل٤م

 .ةىمقّ  قمـ خيٚمق ٓ آطمتٞم٤مط وضمقب سمٕمدم اًم٘مقل ومٚمٕمّؾ  ،واحلّؾ  ٤مًمؼماءةسم احلٙمؿ

 اعم٘م٤مم ذيؾ وذم هٜم٤م اعمت٘مّدم اعمحّ٘مؼ إًمٞمف ؿم٤مرأ ر[]آظم ال١مؾم ٤1مٜمه لسم٘م

 قمٚمؿ إذا سمام اًمٕمٜمقان ظمّمقص طمرازإ ًمزوم سمٕمدم ٓؾمتِمٝم٤مدا وهق ،إّول
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 وم٢مّٟمف ،اعمحرُم٤مت ُمـ ُمتٕمّددة قمٜم٤مويـ أو قمٜمقاٟملم سملم قمٜمقاٟمف ُمؽمّدد رء طمرُم٦م

 مل ذـم٤مً  اًمّمٖمرى طمرازإ يم٤من ومٚمق ،قمٜمف ضمتٜم٤مبٓا وضمقب ذم ؿمٙم٤ملإ ٓ

 سمذًمؽ. ومٞمف احلٙمؿ يّمّح 

 يمقن ضمٝم٦م ُمـ طمرُمتف نّ ٠مسم وصم٤مٟمٞم٤مً  ،سم٤معمقضم٥م سم٤مًٓمتزام شم٤مرة قمٜمف ضمٞم٥مأو

 دون ُمـ طمرام حلراما وؾم٥ٌم ًمٚمحرام ٦مشم٤مُمّ  وقمّٚم٦م ؾم٤ٌٌمً  سمٜمٗمًف ٟم٤مءاإل هذا ذب

 وم٢منّ  ،ٟم٤مئلماإل سمخّلف ،سم٤مًمتٗمّمٞمؾ أو مج٤ملسم٤مإل ُمٕمٚمقُم٤مً  ٥ماعمًٌّ  يمقن لمسم ومرق

 وضمقد وضمقب يٕمٚمؿ شمٙم٤مِبامار سمٕمد سمؾ ،ًمٚمحرام ؾم٤ٌٌمً  ًمٞمس ُمٜمٝمام يمّؾ  ذب

 .حلراما ؾم٥ٌم

 حلٙمؿ ُمّم٤مدرة يٙمقن يٙم٤مد إّول وم٢منّ  ،فم٤مهر ٟمٔمر اًمقضمٝملم يمّل وذم

 نّ إ، حمّٚمف ذم رىمرّ  يمام ًمٚمٙمكّم  ؾم٤ٌٌمً  اًمٗمرد ضمٕمؾ وم٤ًمد ُمع واًمث٤مين ،واًمٕم٘مّلء اًمٕم٘مؾ

 قمغم زهشمٜمجّ  قمدم سمٕمد ٥ماعمًٌّ  وم٢منّ  ،طمٞمٜمئذٍ  ٥ماعمًٌّ  ٟمٗمس ذم ضم٤مرٍ  ؿمٙم٤ملاإل

 قمغم اًمٗمرع يزيد ويمٞمػ ،ومٕمّلً  ؾمٌٌف حيرم ومٚمؿ ،ومٕمّلً  محمرّ  همػم ومٝمق ،اعمٙمّٚمػ

 .صؾإ

 اعمخ٤مًمٗم٦م ًمزوم ٕضمؾ ذًمؽ نّ إ :دومٕمف ذم ي٘م٤مل نأ اجلقاب ذم وم٤مٕومم

 سم٤محلرام احلّلل يم٤مُمتزاج ومٝمق ،اًمٕمٜمقاٟملم طمدأ سمقضمقد مج٤مزماإل ًمٚمٕمٚمؿ دومٕم٦م

 اًم٘م٤مئٚملم قمٜمد وًمق طمرُمتف ذم فم٤مهراً  ؿمٙم٤ملإ ٓ ذياًمّ  اعمجٛمقع وارشمٙم٤مب

 ُمـ اًمؽمّدد يمقن ُمع هٜم٤م اًمتٙمٚمٞمػ زوشمٜمجّ  .سمف اعمٙمّٚمػ ذم اًمِمّؽ  ذم ٤مًمؼماءةسم

 ذم يمام وطمٙمامً  ُمقوققم٤مً  مج٤ملاإل ضمٝم٦م شمٕمّدد ُمع زهسمتٜمجّ  شم٘مض ٓ واطمدة ضمٝم٦م

 هق إّٟمام زًمتٜمجّ ا ذم مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ آيمتٗم٤مء ُمـ قمٚمؿ ُم٤م هم٤مي٦م وم٢منّ  ،ومٞمف ٟمحـ ٤مُم
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 رء شمٕملّم  وقمدم ،اًمٓمروملم مج٤ملإ ُمع وأُّم٤م اًمٓمروملم طمدأ ذم ُم٤م سمٕمض يم٤من ُم٤م

 سمؾ ،سم٤مطم٦ماإل قمدم ُمـ سحي٤مً  ُمٜمٕم٤م واًمٕم٘مّلء اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ذم ٟمرى ومّل ،ُمٜمٝمام

 وم٤مومٝمؿ. ،اًمٕمٚمؿ إمم ُمٜمف أىمرب اًمٌدوي اًمِمّؽ  إمم هق

 اجلٝم٦م اقمت٤ٌمر وهق اعمت٘مّدم اًمتٗمّمٞمؾ وضمف ُمٜمِم٠م ئمٝمر ذًمؽ ذم ت٠مُّمؾًموسم٤م

 طم٤مًمف. وحت٘مٞمؼ فوضمٝم ذيمر ُم٤م ذم اعمت٠مُّمؾ قمغم خيٗمك ٓ يمام ،جل٤مُمٕم٦ما

 هق ؾه اعمِمتٌٝملم قمـ آضمتٜم٤مب وضمقب نّ إ :إُمقر شمٚمؽ ُمـ اًمث٤مين

ّٓ  ُم١ماظمذة ومّل ،احلرام ذم اًمقىمقع قمـ طمذراً  قمٜمف آطمؽماز ًمزوم سمٛمٕمٜمك  قمغم إ

 ؟ُمٓمٚم٘م٤م اعمِمتٌف اًمٗمٕمؾ قمغم اًمٕم٘م٤مب ًتحّؼ ي ؾسم ،ٓ وأ ،ومٞمف ًمقىمقعا ري٘مدشم

 ذم اًمِمّؽ  شمٜمٌٞمٝم٤متو ياًمتجرّ  ُم٠ًمًم٦م إمم ُمقيمقل طم٤مًمف وحت٘مٞمؼ ،وضمٝم٤من

 ُمع وهق اعم٘م٤مُملم ذم واطمد اعم٠ًمًم٦م ُمٜم٤مط نّ أ اًمٔم٤مهر وم٢منّ  ،اًمتحريٛمل اًمتٙمٚمٞمػ

 ُمٝمّٛم٦م. صمٛمرة ومٞمف أرى ٓ ِم٤ّم ذًمؽ

 احلٙمؿ ذم عٗميٜم ٓ مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ دجمرّ  نّ أ ذم ؿمٙم٤ملإ ٓ إّٟمف :اًمث٤مًم٨م

 يمّؾ  قمغم اعمٙمّٚمػ قمغم زاً ُمٜمجّ  اعمٕمٚمقم يٙمقن نأ يِمؽمط سمؾ ،آطمتٞم٤مط سمقضمقب

 ،ًمِمٌٝم٦ما حمتٛمّلت شم٘م٤مدير مجٞمع قمغم اًمٙمكّم  اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ ديتقًمّ  ن٠مسم ،طم٤مل

 ،آطمتٞم٤مط وضمقب ُمٜم٤مط هق سمف وم٤مًمٕمٚمؿ ،آُمتث٤مل ليًتدقم شمٗمّمٞمكم ظمٓم٤مب

ّٓ  ،ًمف ٤ٌمقمفتاؾمت ُمع سم٤معمقوقع اًمٕمٚمؿ دجمرّ  ٓ  هق ومٞمف اًم٘م٤مقمدة ومٛم٘مت٣م وإ

 سمٕمض ذم مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم شم٠مصمػم قمدم ٕضمؾ ذًمؽ يم٤من ؾمقاء ،اًمؼماءة

 يمام ،ُمٜمف ريت٠مصمّ  ٓ سمحٞم٨م ومٞمف همػممه٤م أو هودّ  أو ُمثٚمف وضمقد ٕضمؾ ـمرافإ

 يمرّ  أو ،سم٤مًمٌقل سُمتٜمجّ  أو ،سمقل طمدمه٤مأ ٟم٤مئلمإ طمدأ ذم ىمٓمرة سمقىمقع قمٚمؿ ًمق
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 ذائط ـمرافإ سمٕمض اؾمتجامع قمدم ٕضمؾ أو ،ةسم٤معمّلىم٤م يٜمٗمٕمؾ ٓ

 ،اًمقضمقه ُمـ سمقضمف ٚمٛمٙمّٚمػًم اً ُم٘مدور ومٕمٚمف يٙمقن ٓ ن٠ميم زهشمٜمجّ  أو ،اًمتٙمٚمٞمػ

 يمقن قمدم ٕضمؾ أو، شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ إًمٞمف ؾمٜمِمػم يمام ،يمذًمؽ شمريمف يٙمقن أو

 اًمزوضم٦م ٧1مقمٚمٛم إذا يمام ،همػمه سمخّلف ،ًمٚمتٙمٚمٞمػ ُمٕمروو٤مً  ـمرافإ سمٕمض

 . ذًمؽ وٟمحق هت٤مًمّي  أو ،ِل٤م اًمزوج قسمٓمّل

 قمدم سمٕمد إذ :اًمتٙمٚمٞمػ ذم اًمِمّؽ  إمم عُ ضمِ رْ شمَ  رَ قَ اًمّمُّ  هذه نّ إ :ووضمٝمف

 ٓ حمتٛمّلً  زاعمٜمجّ  اًمتٙمٚمٞمػ يٙمقن اًمت٘م٤مدير سمٕمض قمغم اًمٗمٕمكم ٞمػاًمتٙمٚم وضمقد

 قمٜمده. اًمؼماءة قمغم ُم٤مدّل  فٚمٛمِمومت ،ُمٕمٚمقُم٤مً 

 اًمتٙمٚمٞمػ زيتٜمجّ  ٓ ُم٤م ذم إصؾ ُيري ومّل ،ذًمؽيم يٙمـ مل إذا وأيْم٤مً 

 اًمتٙمٚمٞمػ اطمتامل وهق اًمٕمٛمؾ إمم ومٞمف حيت٤مج ُم٤م ذم ُيري قمٛمكم أصؾ فٕٟمّ  ،سمف

 ذم إصؾ ومٞمٙمقن ،زيتٜمجّ  ٓ ُم٤م أو ،اجلٛمٚم٦م ذم اًمتٙمٚمٞمػ ُم٘مت٣م دون زاعمٜمجّ 

 اًمؽمظمٞمص سم٤مطمتٞم٤مج ىمٚمٜم٤م وًمق :سمف ومٞمٕمٛمؾ ،اعمٕم٤مرض قمـ ؾمٚمٞمامً  ظمرأ اًمٓمرف

 ذن٢مسم يث٧ٌم وم٢مّٟمف ،هٜم٤م اًمتح٘مٞمؼ قمٜمد سمٓمّلٟمف ُمع اًمٌدل ضمٕمؾ إمم أيْم٤مً  هٜم٤م

 طم٤مل قمـ ضمٜمٌّل أ فٟمّ أ قمغم ،ضمٕمٚمف هق ذياًمّ  ذناإل قمٚمٞمف ػيتقىمّ  ُم٤م اًمِم٤مرع

 طم٤مضمتف وإّٟمام سمف ًمٚمٛمٙمّٚمػ ٓطم٤مضم٦م ًمِم٤مرعا ومٕمؾ قمٚمٞمف ػيتقىمّ  ُم٤م وم٢منّ  ،اعمٙمّٚمػ

 اًم٘مقل قمغم يمّٚمف وهذا .ـمّلقسم٤مإل هٜم٤م اًمث٤مسم٧م فوشمرظمٞمّم فُ ٙم٤مٟمُ ُمْ إ ارشمٙم٤مسمف إمم

ّٓ  ،ٟم٘مّلً  طمتٞم٤مطاإل سمقضمقب  ؾم٤مئر ُمـ ـاعمتٞم٘مّ  اًم٘مدر وم٢منّ  ،أووح وم٤مُٕمر وإ
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 سمٕمض ذم قازاجل قمغم دًّم٦مإ سمٕمض ىمٞم٤مم ُمع ؾمّٞمام ،ومٞمف ٟمحـ همػمُم٤م هق دًّم٦مإ

 .وٟمحقه٤م ؾمػمة ُمـ اعم٠ًمًم٦م ُمقارد

 مجٚم٦م ذم ع٘مي ؿمٙم٤ملاإل وإّٟمام ومٞمٝم٤م ؿمٙم٤ملإ ٓ ِم٤ّم اجلٛمٚم٦م ذم اًم٘م٤مقمدة وهذه

 ُمٜمٝم٤م مجٚم٦م ومٚمٜمذيمر ،ُمقرده ذم ٦مخلّمقصٞمّ  طمٙمامً  أو ،ُمقوققم٤مً  اًمّمقر ُمـ

 ٦م.اعمٝمٛمّ  اعمٓم٤مًم٥م ُمـ وم٢مّٟمف ،همػمه٤م طم٤مل ُمٜمف ئمٝمر سمحٞم٨م

 ،ٓسمٕمٞمٜمف وأ ،سمٕمٞمٜمف اعمحتٛمّلت ضسمٕم ارشمٙم٤مب إمم اوٓمرّ  ًمق ُم٤م :ُمٜمٝم٤م

 ؾم٤مـملم.إ ًمٌٕمض شمٌٕم٤مً  شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ يتأ اًمتٜمٌٞمف ذم ؾمٜمذيمره يمام

 مج٤مٓإ وقمٚمؿ سمٕمٜمقان ُم٤مً حمرّ  اًمِمٌٝم٦م ـمررم طمدأ يم٤من ًمق ّٟمفإ :وُمٜمٝم٤م

 أو ٤مًٟمج طمدمه٤مأ يم٤من ًمق يمام ،ُمرّدداً  طمدمه٤مأ قمغم همػمه قمٜمقان سمٕمروض

 ظمرآ قمٜمقان سمٕمروض مج٤مًٓ إ قمٚمؿ صمؿّ  ،ؾم٤ٌمبإ طمد٠مسم شمريمف ُم٤مً ُمٚمتز أو ٤مً ًُمتٜمجّ 

 ظمرأ قمـ آضمتٜم٤مب وضمقب ومٗمل ،همػمه وسملم سمٞمٜمف اعمرّدد قمغم ٦ميم٤مًمٖمّمٌٞمّ 

 ُمقوققمف ًمقضمقد ،ىمٓمٕم٤مً  سم٤معمٙمّٚمػ اعمرّدد اًمتٙمٚمٞمػ شمٕمّٚمؼ إمم ٟمٔمراً  طمٞمٜمئذٍ 

 ،إومراد دون سم٤مًمٓم٤ٌميع إطمٙم٤مم شمٕمّٚمؼ ُمـ اعمخت٤مر هق ُم٤م قمغم ظمّمقص٤مً 

 .ُم٦مُم٘مدّ  شمريمٝمام ومٞمتٕملّم  ،ىمٓمٕم٤م ٞمػاًمتٙمٚم ذًمؽ اُمتث٤مل ومٞمج٥م

 إًمٞمف يِمػم يمام ،ضمٝم٦م ُمـ ظمروأ ضمٝمتلم ُمـ طمدمه٤مأ شمرك ًمزوم يم٤من وًمق

 ّٟمفإ اًمٔم٤مهر وم٢منّ  ،واطمد قمٜمقان ُمـ زيدٕ ضم٤مُمٕم٤مً  ومرد سمٙمقن شمٗمّمٞمّلً  قمٚمؿ ًمق ُم٤م

 زان.ُمتٛمٞمّ  ومردان ٥َم ٙمِ ارشمُ  ًمق يمام ،زيدأ أو قم٘م٤مسملم ومٕمٚمف قمغم يًتحّؼ 

 ،اعمٕم٤مرض قمـ ظمرأ اًمٓمرف ذم إصؾ ؾمّلُم٦م إمم ٟمٔمراً  وضمقسمف وقمدم

 سمجٝم٦م اعمٕمتؼم إصؾ ختّمٞمص ُمـ وٟمٛمٜمع اعمٕمٚمقم ٞم٦مسمحٚمّ  حيٙمؿ أصؾ ٓ ّٟمفٕ
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 سمراءةو سم٤مطم٦مإ ُمـ اًمٗمٕمٚمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم إصقل دًّم٦مأ فمٝمقر سمٕمد ضمٝم٦م دون

 اؾمتدقم٤مء ُمـ وٟمٛمٜمع ،ذيمر عم٤م اًمث٤مين هق دًّم٦مإ إمم أىمرِبام ،وضمٝم٤من وٟمحقمه٤م

ّٓ  يقضم٥م ٓ ٤مدآحّت  شم٘مدير قمغم هق سمؾ ،٤مً ّص ٤مظم اُمتث٤مًٓ  اًمتٙمٚمٞمػ  ًمزوم شم٠ميّمد إ

 ًمٞمس اًمت٘مدير هذا قمغم سمٜمٗمًف اًمتٙمٚمٞمػ نّ أ يمام ،إّول سم٤مًمتٙمٚمٞمػ اًمث٤مسم٧م اًمؽمك

 حمّؾ  ذم احلٙمٛملم اضمتامع اُمتٜم٤مع ُمـ ذيمروه ُم٤م قمغم سمٜم٤مء ،اًمت٠ميمٞمد ؾمقى ومٞمف

 إذا فيمٚمّ  هذا .اُمتث٤مًمف ُي٥م كطمتّ  ظمرآ شمٙمٚمٞمػ وضمقد طمٞمٜمئذٍ  يٕمٚمؿ ومٚمؿ ،واطمد

ّٓ  ،يمذًمؽ أيْم٤مً  قمٚمٛمف ويم٤من اعمٕملّم  قمـ ُمت٠مظمراً  اعمرّدد اًمٕمٜمقان يم٤من  ومح٤مًمف وإ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ي٠ميت ُم٤م ذم ؾمٜمٗمرده ِم٤م ئمٝمر

 حمّ٘مؼ زُم٤من لءجم قمغم ُمٕمّٚم٘م٤مً  طمدمه٤مأ ذم احلٙمؿ يم٤من ًمق ّٟمفإ :وُمٜمٝم٤م

 ًمٚمقوقء ـمٝم٤مرشمف يِمؽمط ُم٤م ذم وىمققمف لمسم اًمٜمجس دشمردّ  ًمق يمام ،احلّمقل

 إيمؾ ٞم٦مطمٚمّ  ذم ـمٝم٤مرشمف يِمؽمط وسمٞمٜمام اًمّّمّلة وىم٧م ىمٌؾ وم٘مط ّلةاًمّّم و

 زشمٜمجّ  قمدم إمم ٟمٔمراً  اًمث٤مين ذم واًمٓمٝم٤مرة ٤مًمؼماءةسم حيٙمؿ ومٝمؾ ،اًمنمبو

 أو ذاشم٤م اًمتٙمٚمٞمػ وضمقد إمم ٟمٔمراً  سم٤مٓطمتٞم٤مط حيٙمؿ أو ،ومٕمّلً  ظمرسم٤مٔ اًمتٙمٚمٞمػ

 اًمٗم٘مف ُمذاق إمم وأىمرِبام ،إّول هق اًم٘مقاقمد فم٤مهر إمم ٟمًٌٝمامأ ،وضمٝم٤من ؟صمراأ

 ىمٌؾ ارشمٙمٌف ومٚمق ،إّول وقمغم: اًمٜمٔمر دىمٞمؼ إمم أىمرب وًمٕمّٚمف ،اًمث٤مين هق

 اًمٕم٤ٌمدة. وىم٧م دظمقل سمٕمد مَ رُ طَم وَ  ضم٤مزَ  اًمقىم٧م طمْمقر

 ،اعمٕمرووم٦م اًمتٙمٚمٞمػ ذائط اعمحتٛمٚملم ُمـ يمّؾ  اؾمتجٛمع ًمق ّٟمفإ :وُمٜمٝم٤م

 ٌٞم٤مً ضمٜمأ اعمٙمّٚمػ يٕمدّ  سمحٞم٨م قمروم٤م اعمٙمّٚمػ اسمتّلء قمـ ظم٤مرضم٤مً  طمدمه٤مأ يم٤من ًمٙمـ

 آضمتٜم٤مب وضمقب سمٕمدم ؾم٤مـملمإ سمٕمض حّس  وم٘مد ،طم٤مًمف سمح٥ًم قمٜمف
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 ُمـرَ ٟم ومل اعمٙمّٚمػ ىمدرة حت٧م قمـ إّول ظمروج يمّمقرة ،ظمرأ اًمٓمرف قمـ

 آطمتٞم٤مط وضمقب هق يمٚمامهتؿ ُمـ اًمٔم٤مهر ًمٕمّؾ  سمؾ ،سمذًمؽ حّس  ُمـ اًم٘مقم

 هٜم٤م.

 ٤مءٟمإو هءٟم٤مإ سملم اًمٜمجس شمرّدد ًمق سمام متثٞمٚمف سمٕمد إّول قمغم واؾمتدّل 

 هذا قمـ سم٤مٓضمتٜم٤مب اًمتٙمٚمٞمػ نّ ٠مسم أصّلً  ومٞمف ًمٚمٛمٙمّٚمػ ًمف دظمؾ ٓ ظمرأ

 دسمٛمجرّ  اًمتٙمٚمٞمػ حيًـ ٓ وِلذا ،٤مً ومقمر زُمٜمجّ  همػم ٘مّلً قم ـاعمتٛمٙمّ  ظمرأ ٟم٤مءاإل

 اعمٙمّٚمػ ؿم٠من ُمـ ًمٞمس ذياًمّ  اًمثقب أو ،اًمٓمٕم٤مم قمـ سم٤مٓضمتٜم٤مب زاعمٜمجّ 

 آسمتّلء ًمؽ ٗمؼاشمّ  إذا» :سم٘مقًمف ُم٘مٞمداً  قمٜمف سم٤مٓضمتٜم٤مب إُمر ـحيً ،سمف آسمتّلء

 .1شقمٜمف وم٤مضمتٜم٥م ،سم٤مطم٦مإ أو سمٛمٚمؽ أو سمٕم٤مري٦م سمذًمؽ

 اًمؽمك قمغم اعمٙمّٚمػ محؾ ومٞمٝم٤م اعمٓمٚمقب اًمٜمقاهل نّ إ حل٤مصؾاو :ىم٤مل صمؿّ 

 وًمذا قمٜمٝم٤م ّل اعمٜمٝم سم٤مًمقاىمٕم٦م ُمٌتغم ٕمدّ ي ـٛمسمـ  واًمٕمرف اًمٕم٘مؾ سمحٙمؿ ـ ٦مخمتّّم 

ّٓ  ُمًتٝمجٜم٤مً  سم٤مًمؽمك همػمه ظمٓم٤مب يٕمدّ   سمتّلء.اإل قرةسمّم اًمت٘مٞمٞمد وضمف قمغم إ

 قمدم سمٜمٗمس قمٜمف ّل ًمٚمٛمٜمٝم شم٤مرك اعمٌتغم همػم نّ أ ذًمؽ ذم اًمّن  وًمٕمّؾ  :ىم٤مل

 اًمتٙمٚمٞمػ زسمتٜمجّ  اعمٙمّٚمػ يٕمٚمؿ ٓ آؿمت٤ٌمه ومٕمٜمد ،فٞمهن إمم طم٤مضم٦م ومّل ،فئاسمتّل

 1.اًمقاىمٕمل احلرام قمـ سم٤مٓضمتٜم٤مب

 :فٞمقمٚم دُ رَ قْ يُ  وىمد :أىمقل
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 سمٕمٞمٜمف اًمٓمروملم طمدأ قمـ ضم٤مزم ٤مينًٟمٗم ص٤مرف حتّ٘مؼ ًمق سمام سم٤مًمٜم٘مض ةشم٤مر

 ،اضمدّ  ػاعمٙمٚمّ  ـمٌع ًتٙمرهفي ٤مِمّ  أطمدمه٤م ذم ُم٤م يم٤من ًمق يمام ،اإلمج٤مزم اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ

ّٓ  ٜمئذٍ ٞمطم قمٜمف سم٤مٓضمتٜم٤مب ٗمفٞمشمٙمٚم ًـحي ٓ وم٤مّٟمف  ٟمحق قمغم ٤مًمفطم سمتٖمٞمػم داً ُم٘مٞمّ  إ

 طم٤مل يمّؾ  قمغم شمريمف اًمٕمٌد زمُي ُم٤م وم٤منّ  ،اًمٕمرف رم ويمذا ،هٜم٤مك طمًٜمف قمدم

 ذًمؽ ونٕمدّ ي سمؾ ،٤ملسم٤محل قمٚمٛمف سمٕمد زاُمٜمجّ  فٞمهن نًٜمقحي ٓ قمٜمف لاًمٜمٝم ٓ وًمق

 ٕومٕمٚمف أيمـ مل ن٠مسم ُمٕم٤مروتف لاًمٜمٝم سمٕمد ٚمٕمٌدًم حَّ ِّم يَ وَ  إُمر إلًمٖم٤مء ؾم٤ٌٌمَ ً

 ؟!شمٜمٝم٤مين ؿَ ٚمِ ومَ  ،صدره ذم وًم٧ًم

 قمٜمف ّل ًمٚمٛمٜمٝم شم٤مركٌ  ٜمئذٍ ٞمطم ػاعمٙمٚمّ  إذ :هٜم٤م ُمقضمقد اًمّن  ُمـ ذيمره وُم٤م

 لماًم٘م٤مئٚم قمٜمد اًمت٤مزم ووم٤ًمد ،فٞمهن إمم طم٤مضم٦م ومّل ،اعمٗمروض اًمٜمٗم٤ًمين فٞمقمسمدا

 .ْم٤مً يأ يمّلُمف ُمـ ٔمٝمري يمام ،فم٤مهر ٤مطٞمسم٤مٓطمت

 ُم٤م ُمٜمف ؿاعمًٚمّ  وإّٟمام زاعمٜمجّ  ػٞماًمتٙمٚم ضمقاز قمدم قمـ سم٤معمٜمع ىوأظمر

 اؿمؽماط إمم وُمرضمٕمف دٞماًمٌٕم ػمًمٚمٗم٘م اًمًٚمٓم٤من ًم٤ٌمس ذم يمام ،ومٕمٚمف قم٤مدة ٛمتٜمعي

 ٦م.اًمٕم٘مٚمٞمّ  يم٤مًم٘مدرة ٦مياًمٕم٤مد اًم٘مدرة

ـّ  ٤مدةقم ُم٘مدوراً  يٙمقن ُم٤م وأُّم٤م  يٌتكم ٓ وأ ،قمٜمف ص٤مرف ٚمٛمٙمّٚمػًم وًمٙم

 قمدم ُمـ ذيمر ُم٤مو :ُم٤مً زْ ضَم  سمف أُمره يّمّح  يمام ،قمٜمف هنٞمف ُمـ ُم٤مٟمع ومّل ،اعمٙمّٚمػ سمف

 احل٤مضم٦م قمدم هق ؿاعمًٚمّ  سمؾ ،ِمٜمقع ومٝمق ،طمٞمٜمئذٍ  وقم٘مّلً  وم٤مً رْ قمُ  اًمتٙمٚمٞمػ طمًـ

 ومٞمف ُمّمٚمح٦م وضمقد قمدم قمٜمد اخل٤مّص  خلٓم٤مبا ومٞمٙمقن ،طمٞمٜمئذٍ  اًمتٙمٚمٞمػ إمم

 اًمٕم٘مؾ ذم ٟمرى ومّل ،ذًمؽ ذم ُمّمٚمح٦م وضمقد قمٜمد قمٚمٞمف صمٛمرة ٥مشمرشمّ  ًمٕمدم ،ًمٖمقاً 

 يٚمزم ٓ وم٢مّٟمف ،قم٤ممّ  أو ُمٓمٚمؼ وٛمـ ذم قمٜمف فٞمهن ويمذا :ُمٜمف يٛمٜمع ُم٤م واًمٕمرف
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 راداـمّ  طمٙمٛم٦م إمم ُمْم٤موم٤م ،إًمٞمف اًمداقمل ًمٕمدم ٖمقًم هٞمٝمٜم٤م اًمت٘مٞمٞمد سمؾ ،هٜم٤م اًمٚمٖمقي٦م

 ذيمرٟم٤م. عم٤م ُم١مّيد اًمّن  ُمـ ذيمره وُم٤م ،احلٙمؿ

 ؿواعمًٚمّ  إًمٞمف حل٤مضم٦ما وقمدم اًمتٙمٚمٞمػ ىمٌح سملم سملّم  ومرق فٟمّ إ :واحل٤مصؾ

 وضمقد اطمتامل ُمع يٜمٗمع وٓ اعمٓمٚمؼ ذم اًمت٘مٞمٞمد قمغم يدّل  ٓ ٜمفًمٙمّ  ،اًمث٤مين هق هٜم٤م

 إّول. هق هٜم٤م واًمٜم٤مومع ومٞمف ُمّمٚمح٦م

 ،ٕم٤مً ٓمْ ىمَ  ٘م٤مُمٕمٚمّ  طمًـ فًمٙمٜمّ  ،ّلً ٕمْ ومِ  اخلٓم٤مب طمًـ قمدم ؿَ ٚمِّ ؾُم  قًم ّٟمف٠مسم وصم٤مًمث٦م

 يمام اعم٠ًمًم٦م ُمٜم٤مط هق ذياًمّ  إصقل ؾم٘مقط ذم هٜم٤م ٤مٍف يم وهق ،سمف اقمؽمف يمام

 وطمٙمؿ ؿم٠مٟم٤مً  همػمه وذم ومٕمّل سمف اعمٌتغم ذم اًمِم٤مرع صرظّم  إذا وم٢مّٟمف ،سمف اقمؽمف

 مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم ػٞماًمتٙمٚم قمغم دّل  عم٤م ُمٜم٤مومٞم٤مً  يم٤من ،وؿم٠مٟم٤مً  ومٕمّلً  سم٤مطم٦مسم٤مإل ومٞمٝم٤م

 يم٤من نإو ُمقضمقدة هٞمٝمٜم٤م إصٚملم سملم وم٤معمٕم٤مرو٦مـ  لمومٕمٚمٞمّ  يم٤مٟم٤م إذا يمام ـ

 ًمزوم ذم لويٙمٗم ،آسمتّلء حتّ٘مؼ قمغم ٘م٤مً ُمٕمٚمّ  ؿم٠مٟمّٞم٤مً  ظمروأ ومٕمٚمٞم٤مً  طمدمه٤مأ ىُم١مدّ 

 طم٤مل يتٌّدل ن٤مُمز سمٕمد وًمق اعمخ٤مًمٗم٦م قمرو٦م ذم اعمٙمّٚمػ يمقن اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م

ّٓ  ،واطمدة اًمقاىمٕم٦م يم٤مٟم٧م إذا وقمدُمف سم٤مٓسمتّلء ومٞمف اعمٙمّٚمػ  ُمـ يٛمٜمع نأ إ

 نإ اًمٗمٕمٚمٞم٦م سم٤مطم٦ماإل ُمٗم٤مده٤م وإّٟمام ث٤مٟمٞم٦ماًم سم٤مطم٦ماإل صم٤ٌمتإ ذم إصقل ضمري٤من

ّٓ  ُمٙمٜم٧مأ  ظمرأ ذم إصؾ ومٞمٙمقن ،إصؾ دًمٞمؾ حت٧م ـقم ظمرضم٧م وإ

 هذا. ،سم٤معمٕم٤مرو٦م آسمتّلء قمروض سمٕمد ؾم٘مط نإو ومٕمّلً  اعمٕم٤مرض قمـ امً ٞمْ ٚمِ ؾَم 

 ذًمؽ نّ أ ٕضمؾ ُّم٤مإ سمف اعمٙمّٚمػ يٌتكم ٓ ُم٤م ظمراجإ نّ إ :اعم٘م٤مم وحت٘مٞمؼ

 زًمتٜمجّ  ذط ّٟمفأ ٕضمؾ أو ،يم٤مًم٘مدرة ٤مً واىمٕم اًمتٙمٚمٞمػ ذائط ُمـ ذط

 اًمٕم٘مؾ قمٜمد اُمتث٤مًمف قضمقبًم ذط ّٟمفأ ٕضمؾ أو ،يم٤مًمٕمٚمؿ ومٕمّل اًمتٙمٚمٞمػ
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 قمٜمف ٤مضمٜمٌٞمّ أ ًمٙمقٟمف ،ةاعمراقم٤م ٓزم شمٙمٚمٞمٗم٤مً  طمٞمٜمئذٍ  اًمٓمٚم٥م يٕمدّ  ومّل ،واًمٕمرف

 ُمـ طمداً أ ٟمٕمرف ومل اًمدًمٞمؾ ي٤ًمقمده ٓ ِم٤ّم وم٢مّٟمف ،اضمدّ  وم٤مؾمد وإّول ،سم٤مًمٗمرض

 اًمٓمٚم٥م نّ أ ُمع ظمّلومف قمغم ـم٤ٌمىمٝمؿإ اًمٔم٤مهر سمؾ ،ٓمفئذا ُمـ هقمدّ  لمإصقًمٞمّ 

 ،واعمٗمًدة اعمّمٚمح٦م قمـ اًمٜم٤مؿمئتلم واعمٌٖمقوٞم٦م اعمحٌقسمٞم٦م قمغم ٥مُمؽمشمّ  اًمقاىمٕمل

 واًمٜم٘مض هٜم٤م ُمقضمقد ذًمؽ مجٞمع نّ أ ذم ؿمٌٝم٦م وٓ ،طمدمه٤مأ قمـ قم٤ٌمرة أو

 ظمتٞم٤مري٦مآ ومٕم٤ملإ ظمّمقص إُمقر شمٚمؽ ُمٕمروض وم٤منّ  ،وم٤مؾمد سم٤مًم٘مدرة

 ٤مً زُمضم ُمٓمٚم٘م٤مً  ىمٌٞمح ظمتٞم٤مريآ وم٤مًمٙمذب ،وٓأ سمتّلءًمإل ًحمّّل  يم٤من اءؾمق ،ُمٓمٚم٘م٤م

 ذًمؽ. ُمـ زيدأ إمم ٦ماًمقاىمٕمٞمّ  احلرُم٦م حيت٤مج وٓ ؽذًميم وُمٌٖمقض

 احلٙمؿ ُمـ داعمتقًمّ  خل٤مّص ا خلٓم٤مبا وضمقد نّ إ ومح٤مصٚمف ،اًمث٤مين وأُّم٤م

 قمرو٦م ذم اعمٙمّٚمػ سمٙمقن ُمٜمقط اًمٌمء ذًمؽ سمؽمك ومٕمّلً  خم٤مـم٤ٌمً  ويمقٟمف اًمٙمكّم 

 اًمٓمٚم٥م وحتّ٘مؼ اعمٙمّٚمػ إمم ٝمفوشمقضّم  خلٓم٤مبا ًمّمدور ذط ومٝمق ،قمروم٤مً  اًمٗمٕمؾ

 .اًمت٠مُّمؾ قمٜمد سمٕمٞمد همػم اًمقضمف وهذا اًمٗمٕمكم

 اًمّم٤مرف ومّلنّ  ،إّول أُّم٤م، ًمٚمدومع ىم٤مسمٚم٦م قمؽماو٤متآ ُمـ ذيمر وِم٤ّم

 قمرو٦م ذم أُمراً  يٙمقن ن٠مسم ،سم٤مًمذات صم٤مسم٧م ػْمَ همَ  راً ُمْ أَ  نَ قْ ٙمُ يَ  نْ أ ُّم٤مإ اعمذيمقر

 أُمراً  اًمّم٤مرف يٙمقن نأ ُّم٤م٢موم اًمث٤مين وقمغم :وٓأ وىم٧م يمّؾ  ذم لواًمزوا اًمتٖمٞمػم

 سمح٥ًم ًمٚمٗمٕمؾ ُم٘متض ٓ سمؾ ،ٓ أو اًمٗمٕمؾ ممإ ىمداماإل ُمـ ُمٜمٕمف وقمغم ٤مً ئـم٤مرِ 

 فشمقضّم  قمـ ُم٤مٟمٕملم همػم دائامً  أو هم٤مًم٤ٌمً  إّوًملم نّ إ ٔم٤مهرًموا :اعمٙمّٚمػ طم٤مل

 ذم ىمٌح ومّل ،اًمثٌقت ُمًتحٙمؿ همػم اًمّمقارف ُمـ يم٤من ُم٤م وم٢منّ  ،اًمتٙمٚمٞمػ

 أو ىمٓمٕم٤مً  هشمٖمػّم  زُمـ سم٤مقمت٤ٌمر وًمق وضمقده طملم اعمٙمّٚمػ إمم لاًمٜمٝم شمقضمٞمف
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 حيّمحّ  ذًمؽ دجمرّ  سمؾ ،ذًمؽ قمغم شمٕمٚمٞم٘مف دون ُمـ قمروم٤مً  وٓ قم٘مّلً  ٓ ،اطمتامًٓ 

 .ومٕمّلً  إًمٞمف اخلٓم٤مب شمقضمٞمف

 اًمزوال ُمٕمرض ذم يمقٟمف عمٙم٤من ،هٜم٤م ضم٤مرٍ  همػم اعم٠ًمًم٦م ّه  ذم ذيمر وُم٤م

 تزامًمآ ومٞمٛمٙمـ ،ذاشمف طمدّ  ذم دوام سمٜمٗمًف وًمف ؾاًمٗمٕم قمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من وُم٤م

 قمـ ردع لاًمٜمٝم وم٢منّ  ،اعم٘م٤مُملم سملم اًمٗم٤مرق صم٤ٌمتإو ومٞمف ٟمحـ يمام ومٞمف سم٤معمقضم٥م

 قمغم ُمٕمّٚم٘م٤مً  لاًمٜمٝم شمٕمّٚمؼ يمقن يتٕملّم  ومّل ،اعمذيمقر يم٤معم٤مٟمع قمٜمف ُم٤مٟمع ومٝمق ،اًمٗمٕمؾ

 اًمت٤ممّ  ًٚمٞمؿسم٤مًمت اًمٕم٤ٌمد ُمـ اعمٓمٚمقسم٦م هل اًمتل اًمٕمٌقدي٦م مت٤مم نّ أ إمم ُمْم٤موم٤م ،قمدُمف

 ؾمٌح٤مٟمف سم٤محلّؼ  يتٕمّٚمؼ ُم٤م ؾمقى واعمقاٟمع اًمدواقمل مجٞمع قمـ اًمٜمٔمر وىمٓمع

 اعم٤مٟمع قمـ اًمٜمٔمر همٛمض يمقن سمٕمد طمٞمٜمئذٍ  لاًمٜمٝم زشمٜمجّ  ذم ؿمٙم٤ملإ ومّل ،وشمٕم٤ممم

 اجلٛمٚم٦م. ذم وًمق اعمٙمّٚمػ قمـ ُمٓمٚمقسم٤مً 

 حمّؾ  قمـ اخلروج سمؾ ،دائامً  أو هم٤مًم٤ٌمً  سمف ومٜمٚمتزم ،إظمػم اًمِمّؼ  وأُّم٤م

 .هم٤مًم٤ٌمً  اعمٕمٜمك ِلذا ؾم٤مرٍ  اعمٙمّٚمػ طم٤مل ٥مسمحً آسمتّلء

 اًمٕمٌد إمم خلٓم٤مبا صدارإ ىمٌح ُمقارد سمجٛمٞمع ًمتزامآ جفومٞمتّ  :وسم٤مجلٛمٚم٦م

 اًمنمط. هذا انزٞمُم وهق طم٤مًمف سمح٥ًم

 قمروم٤مً  ٟمحقه لاًمٜمٝم ًمتقضمٞمف هّلً أ ًمٞمس ّٟمفأ سمٕمد اعمٙمّٚمػ نّ ومأل ،اًمث٤مين وأُّم٤م

 وٛمـ ذم وٓ ٤مً ّص ٓظم٤م ظمٓم٤مسمف حيًـ ٓ اًمٗمٕمؾ ُمٕمرض ذم يمقٟمف ًمٕمدم ،وقم٘مّلً 

ّٓ  ،إًمٞمف داع وضمقد ُمع وٓ اًمٕمٛمقم  ويٙمقن طم٘مٞم٘متف قمـ لاًمٜمٝم خيرج نأ إ

 ٕضمؾ سمؾ ،اًمٚمٖمقي٦م دجمرّ  ٕضمؾ ذًمؽ وًمٞمس ظمرىأ عمّم٤مًمح ٤مً ًقىمُم ٤مً صقريّ 

 ًمذًمؽ. أهّلً  يمقٟمف قمدم
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 1هق إصقل دًّم٦مأ دًٓم٦م ُمـ ؿاعمًٚمّ  نّ أ ُمـ ؾمٌؼ ومٚمام ،اًمث٤مًم٨م وأُّم٤م

 وم٢مّٟمام اًمدًمٞمؾ ؿمٛمٚمف ًمق ذًمؽ نّ أ قمغم ،٘م٦ماعمٕمٚمّ  دون اًمٗمٕمٚمٞم٦م سم٤مطم٦مسم٤مإل حلٙمؿا

 سمٕمدُمف اًم٘مٓمع ُمع وأُّم٤م، زُم٤من سمٕمد وًمق طم٤مصّلً  قمٚمٞمف اعمٕمّٚمؼ يمقن سمٕمد يِمٛمٚمف

 ًمتٕمٛمٞمؿ وضمف ومّل قمدُمف ص٤مًم٦م٠مسم ُمدومققم٤مً  يمقٟمف سمٕمد ومٞمف اًمِمّؽ  أو اعمًت٘مٌؾ ذم

 قمٚمٞمف. اعمٕمّٚمؼ وضمقد قمدم سمٕمد حلٙمؿا وضمقد قمدم ضورة :إًمٞمٝم٤م إصقل

 قمٚمٞمف ٦مومٕمٚمٞمّ  صمٛمرة ًمٕمدم هٜم٤م اًمِمّؽ  قمٜمد سمف قمؼمة ٓ ٕصؾا نّ أ :ودقمقى

 اًم٘مٓمعو هٜم٤م ًمألصؾ ُمٕمٜمك ومّل ،حل٤مّل ا يٜمٙمِمػ طمّمقًمف وسمٕمد طمّمقًمف ىمٌؾ

 ظم٤مرج وهق ،اعمٙمّٚمػ قمـ ٤مً يّ قم٤مدِ  ِمتٜمٕم٤مً  اًمٗمٕمؾ صدور يم٤من إذا يٙمقن إّٟمام سم٤مًمٕمدم

 .ؾمٌؼ عم٤م اًمٙمّلم حمّؾ  قمـ

 ُمـ رضٖماًم نّ ٠مسم ـ : ٞم٦ماحلجّ  ُمٜمع ُمـ ذيمر ُم٤م شمًٚمٞمؿ سمٕمدـ  ُمدومققم٦م

 ذم ظم٤مّص  ووضمقد رء شمٌّدل سم٤مطمتامل ٕمتٜمقني ٓ اًمٕم٘مّلء نّ أ هق إصؾ

 سم٤مطم٦ماإل ص٤مًم٦مأ اقمت٤ٌمر يّمّح  ومّل ،سم٤مًمٕمدم اًم٘مٓمع ُمٜمزًم٦م ًمقٟمفيٜمزّ  سمؾ ،اعمٙمّٚمػ

 سمّمقرة سم٤مًمٕمدم اًم٘مٓمع وختّمٞمص سمِم٠مٟمف اعمٕمتٜمك همػم آطمتامل ذًمؽ إمم ٟمٔمراً 

 اعمٙمّٚمػ يٛمٙمـ مل ُم٤م هق اعم٘مدور سمٖمػم يٚمحؼ ُم٤م وم٢منّ  ،ُمٖم٤مًمٓم٦م اًمٕم٤مدي آُمتٜم٤مع

 اعمٙمّٚمػ ٓسمتّلء حمّّل  صػمورشمف يم٤من ُم٤م ٓ ،ذًمؽ رادأ ًمق قم٤مدة اًمٗمٕمؾ ُي٤مدإ ُمـ

 ًمٚمٛمٙمّٚمػ ُم٘مدور وم٢مّٟمف ،قم٤مدة سمف اعمٙمّٚمػ همرض شمٕمّٚمؼ ُٓمتٜم٤مع 1ديامي ٓ ِم٤ّم

                                                             

 ش.وهق». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

 . يمذا ىمرأٟم٤مه ذم اعمخٓمقـم٦م.1
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 اًمذي هق اعمٕمٜمك هذا وًمٕمّؾ  ،ظمتٞم٤مراإل يٜم٤مذم ٓ رادةسم٤مإل آُمتٜم٤مع وم٢منّ  :طمٞمٜمئذٍ 

 وم٢منّ  ،اًمٕم٤مدي اعمٛمتٜمع همػم ذم اًمنمط هذا ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض عمٜمع ٤ٌمً ؾمٌ ص٤مر

 شمقضمٞمف ىمٌح ذم ؿمٙم٤ملإ ٓ ِم٤ّم سمف اعمٙمّٚمػ اسمتّلء قم٤مدة يٛمتٜمع ُم٤م نّ إ اًمٔم٤مهر

 ٟمحقه. اخلٓم٤مب

 قمغم وأُّم٤م ،آطمتج٤مج ذم إّول ٚمؽًاعم قمغم ٜمٞمٜم٤مسم إذا يمّٚمف هذا نّ إ صمؿّ 

ٌّ  دًّم٦مأ ٝم٤مُمٜم مجٚم٦م نّ ٕ ،أووح وم٤مُٕمر ،همػمه  قمغم ومٞمٝم٤م آىمتّم٤مر ُي٥م 1ٞم٦مًم

 مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مطم٦ماإل دًّم٦مأ سمٓم٤ملإ قمغم ّل ُمٌٜم اًمث٤مين ٚمؽًيم٤معم وسمٕمْمٝم٤م ـاعمتٞم٘مّ 

 اًمٌٚمد أُمػم سمٞم٧م ذم اعمقضمقد اًمٜمجس يمقن قمغم ي٤ًمقمد ٓ واًمٕمرف سم٤مًمتٙمٚمٞمػ

 داقمل ٓ يمثػمة ُم٤متُم٘مدّ  ُي٤مد٢مسم اًمٗمٕمؾ قمغم ىم٤مدراً  اعمٙمّٚمػ يم٤من وًمق زوضمتف قمٜمد

 ر إمم
ٍ
 سمٞمٜمف اعمرّدد سم٤مًمقاطمد اًمٕمٚمؿ ضمٕمؾ وٓ اعمٙمّٚمػ قمغم صم٤مسمت٤مً  ٗم٤مً شمٙمٚمٞم ُمٜمٝم٤م ء

 ذًمؽ ئمٝمر يمام ،سمف اعمٙمّٚمػ ذم ٤مؿمٙمّ  ذًمؽ ويمقن سم٤مًمتٙمٚمٞمػ قمٚمامً  فئٟم٤مإ وسملم

 يٛمٙمـ اًمذي اًمّمحراء وأرض ٟم٤مءاإل سملم اعمرّدد اًمٜمجس طم٤مل سمٛمّلطمٔم٦م

 ذم إظم٤ٌمر فمٝمقر ُمٜمع يٛمٙمـ ،قمروم٤مً  ُمٚمٖمك ذًمؽ وم٢منّ  ،قدًجًمٚم حمّّل  ضمٕمٚمف

 اًمقضمقه ُمـ اًمث٤مًم٨م اًمقضمف ُمٜمِم٠م وضمف ئمٝمر هٜم٤م وُمـ :سمف اعمٌتغم اًمٓمرف سم٤مطم٦مإ

 أىمقى ومٝمق ،اًمث٤مين اًمقضمف إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم وٕمػ قمـ خيٚمق ٓ فًمٙمٜمّ  ،اعمت٘مّدُم٦م

 ومتدسّمر. ،اعم٠ًمًم٦م ذم اًمقضمقه

 ِم٤ّم قمديدة ُمقاوع ُمـ سمف ؿمٙم٤ملاإل اٟمحّلل هق هٜم٤م ذيمر ُم٤م ي١مّيده وِم٤ّم

                                                             

 . يمذا ىمرأٟم٤مه ذم اعمخٓمقـم٦م.1
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 ُمـ ُمقوع أو ،هءٟم٤مإ سملم اعمرّدد سيم٤معمٜمجّ  ،ومٞمف طمتٞم٤مطآ وضمقب قمدم قمٚمؿ

 ومٞمف اظمتٚمػ ُم٤م حت٧م إّول اٟمدراج ُمٙمـأ نإو اًمٖمػم وصمقب صمقسمف أو ،إرض

 اًمثقسملم ذم يمٚمامهتؿ ـمّلقإ إمم ٟمٔمراً  اًمث٤مين ُمـ واعمٜمع اعمت٘مّدم سم٤مًمٌٞم٤من اًمٜمجس

ـّ  ،اعمِمتٌٝملم  يمقن قمغم ّل ُمٌٜم إصقل ُمـ شمقّهؿ نإو فم٤مهراً  وم٤مؾمد اًمث٤مين ًمٙم

 :شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ دون ٦مخل٤مّص ا بسم٤مخلٓم٤م اًمٕمؼمة    1 :ُي٤مب وسمف 

 ؾمٌؼ. سمام قمٜمف اجلقاب ُمٙمـأ نإو اعمت٘مّدم اعمدارك ص٤مطم٥م ؿمٙم٤ملإ قمـ

 ضمٕمٗمر ـِ سمْ  قمكمّ  سمّمحٞمح٦م قمٰك دَّ اعمُ  ديّ أ ؾم٤مـملمإ سمٕمض نّ إ صمؿّ 

 ،٤مراً ٖمص ىمٓمٕم٤مً  اًمدم ومّم٤مر ،1طتخُم٠موم قمػر ومٞمٛمـ اًمقاردة أظمٞمف قمـ

 ؟ُمٜمف اًمقوقء يّمٚمح هؾ ،هءٟم٤مإ ص٤مب٠موم

 ؿمٞمئ٤مً  يم٤من نإو سمف سم٠مس ومّل ،اعم٤مء ذم ٌلمًتي رء يٙمـ مل نإ :وم٘م٤مل

 ُمـ ًمٓمرفا يدريمف ٓ قماّم  اًمٕمٗمق قمغم اًمِمٞمخ سمف اؾمتدّل  طمٞم٨م ،3ومّل ٜم٤مسمٞمّ 

 فٟمّ إ وم٤معمراد ،اعم٤مء ص٤مسم٦مإ يًتٚمزم ٓ ٟم٤مءاإل ص٤مسم٦مإ نّ أ قمغم 4اعمِمٝمقر ومحٚمٝم٤م ،اًمدم

 وسم٤مـمٜمف ٟم٤مءاإل فمٝمر نّ إ وُمٕمٚمقم :سمٓمٝم٤مرشمف حيٙمؿ اعم٤مء ذم رء شمٌلّم  قمدم ُمع

 ُيٕمؾ نأ يمّلُمف ظمرآ ذم واطمتٛمؾ ،5اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ُمـ ًمٚمامء احل٤موي
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 .1سم٤مًمٜمّص  اًم٘م٤مقمدة قمـ ظمروضمف ٓؾمتٌٕم٤مد اًمنمط ِلذا وو٤مسمٓم٤مً  ُمٞمزاٟم٤مً 

ُ ٕمَ تَ شمَ  ٓ واًمرواي٦م :وأىمقل  ،ومٞمف ٟمحـ ُم٤م قمغم شمٜمزيٚمف ُمـ ذيمره ُم٤م ذم لمَّ

 وٓ ،اًمِمٞمخ ُم٤مذيمره وقمغم إّول إُمر ذم ُمرّ  ُم٤م قمغم شمٜمزيٚمف حيتٛمؾ سمؾ

 ؿمٙم٤ملاإل ُمـ حمّٚمف ذم رىمرّ  ٤معم ،اًم٘مٚمٞمؾ ٗمٕم٤ملٟما ًّم٦مأد ـمّلق٢مسم فاطمتامًم رومع يٛمٙمـ

 يّمّح  ػٞمومٙم ،اًمٕم٤ممّ  سمٕمٛمقم وهمػمه اًمتخّمٞمص حيتٛمؾ قماّم  مج٤ملاإل رومع ذم

 ًّ  ىم٤مُم٦مإ ٕضمؾ ومٚمٕمّٚمف ،يم٤مٟم٧م ًمق وم٢مهّن٤م ،سم٤مًمِمٝمرة ضمؼمه وٓ ؟هٜم٤م سمف ؽاًمتٛم

 اًمٔم٤مهر سمؾ ،سم٤مخلّمقص خلؼما ُمـ ذًمؽ ًمٗمٝمٛمٝمؿ ٓ ،ؾمتدٓلآ همػمه طمتاملا

 ُّم٤مإ ٟم٤مءاإل إمم ص٤مسم٦ماإل ٟم٦ًٌم وم٢منّ  ،ومٞمف ٟمحـ ُم٤م همػم ذم فم٤مهر ؼماخل نّ أ قمٜمدهؿ

 امسمٞمٜمٝم عمِمؽمكا ٘مدرًموا ٟم٤مءاإل ءُم٤م ص٤مسم٦مإ سم٤مقمت٤ٌمر ٤مً ٕمٞمّ شمقؾّم  أو ،٤مً طم٘مٞم٘مٞمّ  يٙمقن نأ

 يٙمقن إّول وقمغم، ًمِمٞمخا ومٝمٛمف ُم٤م ومٔم٤مهره ،اًمث٤مين وقمغم ،اًمٔم٤مهر ظمّلف

 وأ لاعمّلىم سم٤مب ُمـ ُّم٤مإ ومٝمق ،ُمِمٙمقيم٤مً  اعم٤مء ص٤مسم٦مإو ُمٕمٚمقُم٤مً  ٟم٤مءاإل ص٤مسم٦مإ

 وم٤مومٝمؿ. ،ٛم٠ًمًم٦مًمٚم و٤مسمٓم٤م ضمٕمٚمف ذم اًمٜمٔمر يٕمٚمؿ وُمٜمف ،اًمٌدوي٦م اًمِمٌٝم٦م

 ذم اعمقارد ُمـ يمثػم ذم وقمدُمف آسمتّلء ُمقارد شمِمخٞمص نّ إ :قمٚمؿا صمؿّ 

ّٓ  ،وقمدُمف ومٞمف ياًمتٜمجٞمز خلٓم٤مبا ـطمً ومٞمف اعمٕمٞم٤مر ٤منيم نإو ؿمٙم٤ملاإل هم٤مي٦م  إ

 يمقٟمف ذم يِمّؽ  ُم٤م ذم اًم٘م٤مقمدة شم٠مؾمٞمس ومٞمٜمٌٖمل ،اً ضمدّ  ُمِمٙمؾ ذًمؽ وٌط نّ أ

 وقمدُمف. ًمٚمٛمٙمّٚمػ واىمٕم٦م ويمقٟمف سمتّلءآ ُمقرد

 أو ،ًمّلسمتّلء  ًحمّّل  يمقٟمف يٕمٚمؿ طمّتك سم٤مًمؼماءة ومٞمف ٚمحٙمؿًم نّ إ :ومٜم٘مقل
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، صم٤مٟمٞمٝمام ؾم٤مـملمإ سمٕمض اظمت٤مر :1لموضمٝم ،ظمروضمف يٕمٚمؿ طمّتك آطمتٞم٤مط

 ُمـ ٟم٘مؾ وعم٤م ًمف شمٌٕم٤مً  إفمٝمر وهق ،إّول  ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض قمٜمد واعمخت٤مر

 اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ ذًمؽ قمغم ويدّل ، قمٚمٞمف ؿمٙم٤ملاإل ُمـ  ُمِم٤مخيٜم٤م ُمـ همػمه

 ذم اعمٕمٞم٤مر هق ذياًمّ  زُمٜمجّ  سمتٙمٚمٞمػ ومٞمف قمٚمؿ ٓ وم٢مّٟمف ،اًمِمّؽ  طملم سم٤مطم٦مواإل

 سمف اًمٕمٚمؿ طمّمقل قمـ ٟمعُم٤م اًمقضمٝملم سملم إُمر ومدوران ،طمتٞم٤مطسم٤مإل احلٙمؿ

 ومٞمف إُمر دوران ُمقارد مجٞمع ذم إصؾ نّ أ قمغم ،آطمتٞم٤مط ُمٜم٤مط هق ذياًمّ 

 شمٕمٚمٞم٘مف قمٚمؿ ًمق طم٤مصؾ همػم ءر قمغم ُمٕمّٚم٘م٤مً  أو اً زُمٜمجّ  اًمتٙمٚمٞمػ يمقن سملم

 اًمٕمدم. قمغم اًمٌٜم٤مء هق طمّمقًمف ذم وؿمّؽ 

 همػم ُم٤متاعمحرّ  قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ خلٓم٤مسم٤متا نّ ٠مسم اًمث٤مين قمغم واؾمتدّل 

 سمت٘مٌٞمح اًمٕمٚمؿ ُمقوع ذم سم٤مٓسمتّلء شم٘مٞمٞمدمه٤م واعمٕمٚمقم ُمٕمّٚم٘م٦م همػم]و[  ُمٓمٚم٘م٦م

 ،اًمتٜمجٞمز ىمٌح ذم ؿمّؽ  إذا وأُّم٤م ،سم٤مٓسمتّلء شمٕمّٚمؼ همػم ُمـ شمقضمٞمٝمٝم٤م اًمٕمرف

 ـمّلىم٤مت.اإل إمم ومٞمف ومػمضمع

 اًمتحّ٘مؼ ُمِمٙمقك سم٘مٞمد داعم٘مٞمّ  اعمٓمٚمؼ نّ أ إمم اعم٠ًمًم٦م ذم واعمرضمع: ىم٤مل

 ُمـ ُمّمداق خيٗمك ٓ وضمف قمغم ُمٗمٝمقُمف وٌط رًمتٕمذّ  اعمقارد سمٕمض ذم

ًّ  ُيقز هؾ ،٦ماًمٕمرومٞمّ  عمٗم٤مهٞمؿا همٚم٥مأ ؿم٠من هق يمام ،ُمّم٤مدي٘مف  ؟وٓأ سمف ؽاًمتٛم

ّٓ  آضمتٜم٤مب وضمقب اعم٠ًمًم٦م ذم إصؾ ومٞمّمػم ،اجلقاز وإىمقى  قمٚمؿ ُم٤م إ
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 ذيمر صمؿّ  ،1حلراما سمٙمقٟمف اًمٕمٚمؿ شم٘مدير قمغم اعمِمتٌٝملم طمد٠مسم اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  قمدم

 .٦ماًمّمحٞمح ُمـ اعمٞمزان حتّمٞمؾ اطمتامل

 .ٟمٔمر وومٞمف :أىمقل

 ذم رانيتّمقّ  إّٟمام واًمت٘مٞمٞمد ـمّلقاإل نّ أ ُمـ حمّٚمف ذم ٘مّررشم ومٚمام ،أّوًٓ  ٤مُمّ أ

 ُمـ هق ُم٤م وأُّم٤م، وىمٌحٝمام طمًٜمٝمام ذم دظمؾ ِل٤م تلًمّ ا واعمٓمٚمقب اًمٓمٚم٥م ىمٞمقد

 ُمراقم٤مهت٤م سمدون إُمر ٟمٗمس يٙمقن سمحٞم٨م اًمٓمٚم٥م اعمٙمّٚمػ صدارإ ذائط

 ريتّمقّ  ومّل ،واعمٓمٚمقب اًمٓمٚم٥م طمًـ ذم ٦مظمٚمٞمّ ُمد ِل٤م يٙمقن نأ همػم ُمـ ىمٌٞمح٤مً 

 هق طمٞمٜمئذٍ  اعمرضمع يٙمقن ليم ىم٤مً ُمتٓمرّ  اًمت٘مٞمٞمد اطمتامل يٙمقن طمّتك ـمّلقإ ومٞمف

 ُمـ يم٤مًمٗمٝمؿ هق إّٟمام ذـم٤مً  يمقٟمف ومرض سمٕمد سمتّلءآ ٜم٤مسمٞمّ  وىمد اًمٚمٗمٔمٞم٦م إصقل

 ىمٌح ذم ٦مُمدظمٚمٞمّ  ًمف يٙمـ مل سمحٞم٨م ضمتٜم٤مبآ سمقضمقب خلٓم٤مبا صدور طئذا

 يٙمقن طمّتك ـمّلقإ ومٞمف ريتّمقّ  وٓ ،اضمتٜم٤مسمف وطمًـ ؾم٦ماًمٜمج٤م ارشمٙم٤مب

 ذم ؾمٌؼ ُم٤م وذم هٜم٤م ومت٠مُّمؾ ،ـمّلقواإل سم٤مًمٕمٛمقم ٤مً ُمٜمٗمٞمّ  اًمت٘مٞمٞمد قشمٓمرّ  اطمتامل

 سمٞم٤مٟمف.

 اًمِمٌٝم٦م نّ أ ذم ؿمّؽ  ومّل ،اًمدًمٞمؾ ـمّلقإ ؿؾمٚمّ  ًمق ّٟمفومأل ،٤مً صم٤مٟمٞم وأُّم٤م

ًّ  وضمقاز ،٦مُمٗمٝمقُمٞمّ  ٓ ُمّمداىمٞم٦م  ،ؿٍ ٚمَّ ًَ ُمُ  ػْمُ همَ  اًمِمٌٝم٦م ًمدومع ـمّلقسم٤مإل ؽاًمتٛم

 حمّٚمف. ذم ىمّرر يمام
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 ُمٚمح٘م٦م ٞم٦مِ داىمِ ّْم اعمِ  اًمِمٌٝم٦م ُمـ اًم٘مًؿ هذا نّ ٠مسم قمٜمف ُي٤مب ورسّمام

 إمم ٟمٔمراً  ،اًمِم٤مرع قمغم ًمف وُمٕمٞم٤مر ُمٞمزان وضمٕمؾ سمٞم٤مٟمف نّ أ إمم ٟمٔمراً  ،سم٤معمٗمٝمقُمٞم٦م

 وفمٞمٗم٦م ٦ماحلٙمٛمٞمّ  يم٤مًمِمٌٝم٤مت سمٞم٤مٟمف نّ ٠مومٙم ،ذًمؽ ذم اًمٕمرف ٟمٔمر اظمتّلف

 ويمثػم يم٤مًمقـمـ ،ُمٞمزاٟم٤مً  اًمٕمرف اظمتّلف ردُمقا ُمـ مجٚم٦م ذم ضمٕمؾ يمام ،ًمٚمِم٤مرع

 اًمقضمقه. سمٕمض قمغم احلٞمض ذم واًمٕم٤مدة جلدرانا ٤مءظمٗمو اًمِمّؽ 

 إمم هٜم٤م اًمِمّؽ  ُمرضمع نّ إ :ي٘م٤مل نأ اجلقاب ذم إومم سمؾ ،ٟمٔمر وومٞمف

 وذًمؽ ،سمِمخّمف اًم٘مٞمد قمٜمقان حتّمٞمؾ قمدم قمـ ٥مًٌّ ُمو اعمٗمٝمقُمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م

 ةىمقّ  سم٤مقمت٤ٌمر يمثػمة ُمراشم٥م ًمف ،آسمتّلء قمرو٦م ذم يمقٟمف هق اًمذي اًم٘مٞمد ٕنّ 

 ًمْمٕمٗمف ،سمف اعمٙمّٚمػ سم٤مسمتّلء يٕمتٜمك ٓ طمدّ  إمم يّمؾ نأ إمم ووٕمٗمف آسمتّلء

 يِمّؽ  ُمقرد ومٙمّؾ  ،يمذًمؽ وسمٕمده آسمتّلء قمـ ظمروضمف ويمذا ،يٕمتؼم ٓ سمحٞم٨م

 طم٤مضمتف إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم طم٤مًمف شمِمخٞمص يًٝمؾ سمحٞم٨م سمف فئاسمتّل صدق ذم اعمٙمّٚمػ

 اعم٘مدار هذا نّ أ يٕمٚمؿ ٓ ًمٙمـ ،إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمقاىمٕم٦ما طم٤مل ذم سم٤مًمت٠مُّمؾ سمف هءواسمتّل

 ؟ٓ أو خلٓم٤مبا شمقضمٞمف طمًـ ذم ليٙمٗم هؾ سم٤معمٙمّٚمػ اًمتٕمّٚمؼ ُمٙم٤منإ ُمـ

 ظمّص أ أو ،يِمٛمٚمف ُم٤م هق هؾ ،اًم٘مٞمد هق اًمذي آسمتّلء نّ أ إمم اًمِمّؽ  ومػمضمع

 ظمٗمّل  همػم أُمر اعمٙمّٚمػ إمم اًمقاىمٕم٦م رسمط ُم٘مدار نّ ٕ وذًمؽ ؟يِمٛمٚمف ومّل ُمٜمف

 واًمؽمديد اًمِمّؽ  يم٤من كّم اًمٙم حت٧م دظمقًمف ذم وؿمّؽ  اًمٗمرد طم٤مل شمٌلّم  ذاوم٢م ،هم٤مًم٤ٌمً 

 ٟمدراجآ ذم اًمِمّؽ  نّ أ ضورة ،أظمّص  أو أقمؿّ  واّٟمف اًمٙمكّم  ُمٗمٝمقم حتّمٞمؾ ذم

 اعم٘مّمقدة اجلٝم٦م ُمـ اًمٗمرد طم٤مل شمٕملّم  وم٢مذا ،اًمٓمروملم أطمد ذم اًمِمّؽ  ُمـ ٟم٤مش

 أو قم٤ممّ  ّٟمفأو ٝمقُمفُمٗم ذم اًمؽمّدد ويم٤من اًمٙمكّم  سمٜمٗمس ٘م٤مً ُمتٕمٚمّ  ًمِمّؽ ا يمقن شمٕملّم 
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 ٦مجلزئٞمّ ا اعمقارد ذم اًمٜمٗمع ةيمثػم ِل٤م ـشمٗمٓمّ  ُمـ رأ مل ةىم٤مقمد وهذه :ظم٤مّص 

 وم٤مومٝمؿ. ،يمّلُمف إمم أىمرب هذا نّ إ واًمٔم٤مهر ،ِل٤م ـًمٚمٛمتٗمٓمّ 

 اعمٕمٚمقم أطمٙم٤مم ُمـ اًمِمٌٝم٦م ـمرذم قمغم ٥ميؽمشمّ  ُم٤م ذم :اًمراسمع إُمر

 .قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ  ٓ وُم٤م مج٤ملسم٤مإل

 ُمّلىمل ُم٠ًمًم٦م ذم اعمدارك قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًمٌٝمٌٝم٤مين 1اًمٗمريد ىم٤مل

 نّ إ اًمٕمّلُم٦م دًمٞمؾ ًمٕمّؾ  :ُم٦ماًمٕمّّل  يمّلم شمقضمٞمف ذيمر ذم اعمِمتٌٝملم ٟم٤مئلماإل

 سم٤مّٟمف وطمٙمؿ ًمٜمج٤مؾم٦ما ومٞمف وىمع ُم٤م ظمّمقص قمـ ٥مسم٤مًمتجٜمّ  أُمرٟم٤م اًمِم٤مرع

 ٓـ  عمِمٝمقرا هق يمامـ  سم٤معم٘مّدُم٦م شمٙمٚمٞمٗم٤مً  ُم٦ماعم٘مدّ  سمذي اًمتٙمٚمٞمػ يم٤من وم٢مذا ،ٟمجس

]اًمتل شمٕمّٚم٘م٧م[  اًمتٙمٚمٞمٗم٤مت مجٞمع ذم اعم٘مّدُم٦م يذ طم٤مل ٘مّدُم٦ماعم طم٤مل يٙمقن ضمرم

ّٓ  ُمتث٤ملاإل يتحّ٘مؼ ومل اُمتث٤مِل٤م ريدأو اعم٘مّدُم٦م سمذي  ّٟمفأ اعمٕمٚمقم وُمـ ،سم٤معم٘مّدُم٦م إ

 .ٟمج٤ًمً  اًمقاىمع ذم يّمػم ـم٤مهر ٟمجس هق ُم٤م وىمع ُم٤م همػم ذم وىمع ًمق

 دون ُمـ يم٤مًمٜمج٤مؾم٤مت عم٘مّدُم٦ما ذي أطمٙم٤مم ُمـ أيْم٤مً  ًٞم٦ماعمٜمجّ  :وسم٤مجلٛمٚم٦م

 وذو ،أيْم٤مً  سم٤معم٘مّدُم٦م شمٙمٚمٞمٗم٤مً  اعم٘مّدُم٦م سمذي ًمِم٤مرعا شمٙمٚمٞمػ يم٤من وم٢مذا ،شمٗم٤موت

 إُمر هٜم٤م واًمتٙمٚمٞمػ لاعمّلىم اضمتٜم٤مب وُمٜمٝم٤م يمثػمة اضمتٜم٤مسم٤مت هٜم٤م اعم٘مّدُم٦م

 يمذا ـ اًمنمب إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اعم٘مّدُم٦م قمغم ػيتقىمّ  يمام ـ ُمتث٤ملوآ ،ضمتٜم٤مسم٤متسم٤مٓ

 ذم وىمع إذا ٟم٤مئلماإل ذم ٤ملحلا هق يمام ،لاعمّلىم اضمتٜم٤مب إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم يتقىمػ

 .ؾمؿّ  طمدمه٤مأ

                                                             

 هق اًمقطمٞمد َوُهَق ِِبٰذا أؿْمَٝمُر.. 1
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 ًٞم٦ماعمٜمجّ  أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمـ تلاًمّ  سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م اًمِم٤مرع طمٙمؿ نّ إ :حل٤مصؾاو

 اعمٙمّٚمػ ًمٕمٚمؿ ٦مُمدظمٚمٞمّ  همػم ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م ومٞمف وىمع ُم٤م سمٕملم شمٕمّٚمؼ إّٟمام ،ًمٚمٖمػم

 وًمٞمس ،٤مً زُمضم ًمٚمٖمػم ٤ًمً ُمٜمجّ  يٙمقن سمٕمٞمٜمف قمرف إذا وأيْم٤مً  ،ُمرّ  يمام ومٞمف وضمٝمٚمف

ّٓ  ذًمؽ  ،شمٗم٤موت دون ُمـ سمٕمٞمٜمف احلٙمؿ وهذا :ٟمجس سم٤مّٟمف ًمِم٤مرعا سمحٙمؿ إ

 احل٤مضم٦م حمّؾ  ٟمتٝمكا 1.اً دّ ضم ومت٠مُّمؾ ،سمٕمٞمٜمف هق هق سمؾ ،ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ذم قضمقدُم

 .يمّلُمف ُمـ

 شمرشمٞم٥مـ  شمرى يمام ظمّلومف إمم ُم٤مل سمؾ ،أظمػماً  ومٞمف شم٠مُّمؾ نإوـ  وفم٤مهره

 وًمق ـ شمٙمٚمٞمٗمٞم٦م أو يم٤مٟم٧م ووٕمٞم٦م ـ اعمِمتٌٝملم قمغم مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم آصم٤مر مجٞمع

 نّ إ :طم٤مصٚمف ُم٤م وذيمر هٜم٤م يمّلُمف سمٕمض ُمـ ئمٝمر يمام ،اًمث٤مٟمٞم٦م إمم إّول سمردّ 

 اعم٘مّدُم٦م سم٤مب ُمـ اًمّلزم ّٟمفٕ ،ضمتٜم٤مبآ وضمقب هق مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ اًمث٤مسم٧م

 قمغم ٦ٌماعمؽمشمّ  صم٤مرأ ؾم٤مئر وأُّم٤م ،اًمقاىمٕمل احلرام قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ

 ومٞمٝم٤م ومػمضمع ،ومٞمٝم٤م اعم٘مّدُم٦م سم٤مب ٤منضمري ًمٕمدم :قمٚمٞمٝم٤م ٥ميؽمشمّ  ومّل حلراما ذًمؽ

 1سم٤مخلّمقص. اعمِمتٌٝملم ُمـ يمّؾ  ذم اجل٤مري٦م إصقل إمم

 إمم طمدمه٤مأ ذب ُمـ قمغم احلدّ  وضمقب ذم اعمرضمع نّ ٠مسم ًمف ؾُمثّ  صمؿّ 

 3.ووضمقسمف احلدّ  ُمقضم٥م قمدم ص٤مًم٦مأ

                                                             

 .173و  169ص /1ج :ارك إطمٙم٤مماحل٤مؿمٞم٦م قمغم ُمدٟمٔمر: ا. 1

 .139ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 .138ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 3
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 ًمٞمس إذ ،ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ىم٤مسمٌؾ  ،رادِ اعمُ  ٌفَ تَ ِْم ُمُ  فِ ٟمِ قْ يمَ  ُمع ّٟمف٠مسم قمٚمٞمف واقمؽمض

 دون ـمرافإ قمغم ٌٝم٤مشمرشمّ  شمقضم٥م ظمّمقصٞم٦م ٦ماًمتٙمٚمٞمٗمٞمّ  ٤ممإطمٙم خلّمقص

 ٤ًمديم٤مًمٗم يم٤من ٤مً ووٕمٞمّ  ـ مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ صمرأ نّ إ رداعمٓمّ  اعمٞمزان سمؾ ،٦ماًمقوٕمٞمّ 

 قمغم هودّ  ػشمقىمّ  إذاـ  رشمٙم٤مباإل يمحرُم٦م ٤مً شمٙمٚمٞمٗمٞمّ  أو ،وٟمحقمه٤م اًمٌٓمّلنو

 قمدم ذم ؿمٌٝم٦م ومّل ُم٤مرةأ أو أصؾ قماملإ قمغم واجلقاز ٦ميم٤مًمّمحّ  ـمرافإ

 قمغم ٥مُمؽمشمّ  هومْمدّ  ّٓ إو ،مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ ًمً٘مقـمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمْمدّ  ٥مشمّ شمر

 يمام ،ُمقضمٌف طمّمقل ذم اًمِمّؽ  ومٞمف ليٙمٗم وم٤مّٟمف ،اعمث٤مل ذم احلدّ  يمرومع اًمٓمروملم

 ؾمٌٌف. ذم ؿمّؽ  وضمقدي أُمرٍ  ُمـ ٥مُمًٌّ  يمّؾ  ذم حل٤ملا هق

 ٦ميّ داًمقضمق إطمٙم٤مم ُمـ يم٤من نإ مج٤مزماإل ًمٕمٚمؿا صمرأ نّ إ :ظمرىأ وسمٕم٤ٌمرة

ّٓ  ،ـمرافإ قمغم ٥ميؽمشمّ  ٓ ومٝمق ،لاعمّلىم شمٜمجٞمسو يم٤محلدّ   :قمٚمٞمف ٥مشمرشمّ  وإ

 ٥مومٞمؽمشمّ  قمدُمٞم٤مً  أو ،٥ميؽمشمّ  ومّل وضمقدي٤مً  هودّ  يمقن اعمٕمٞم٤مر ضمٕمٚم٧م ؿمئ٧م نإو

 .هذا

 ،صحٞمح ذيمره ُم٤م نّ إو واعمٞمزان ،آقمؽماض وم٤ًمد قمٜمدي وإفمٝمر

 اًم٘مقاقمد. قمغم ُمٜمٓمٌؼ

ـ  اًمٌح٨م حمّؾ  هق يمامـ  ًمٚمتٙمٚمٞمػ اعمث٧ٌم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ صمرأ نّ إ :وحت٘مٞم٘مف

 ُم٘مّدُم٦م ـمرافإ قمغم ُمؽمشّم٥م ومٝمق وإّول ،ووٕمٞم٤مً  أو ٤مً شمٙمٚمٞمٗمٞمّ  يٙمقن نأ ُّم٤مإ

 أو، شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ي٠ميت يمام ٤مً سموضمق أو ،ؾمٌؼ يمام ريامحت احلٙمؿ يم٤من ؾمقاء ،ُمٓمٚم٘م٤مً 

 سم٤معم٘م٤مي٦ًم. ئمٝمر يمام ،ٟمدسم٤مً  أو ،٦مهيمرا

 فٞموم ُيري ُم٤م وٓ دًّم٦مإ ومٞمٝم٤م يُير ٓ ِم٤ّم سمٜمٗمًٝم٤م ومٝمل ،اًمث٤مين وأُّم٤م
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 شمٚمؽ ٟمٗمس ذم اجل٤مري٦م إصقل إمم ومٞمف وم٤معمرضمع وطمٞمٜمئذٍ  ،اؿمتٖم٤مل أو ؼماءةاًم

 ،ًمألصؾ ُمقاوم٘م٤م أُمراً  مج٤مٓإ اعمٕمٚمقم قمغم ٥ماعمؽمشمّ  احلٙمؿ يم٤من وم٢من ،إطمٙم٤مم

 ص٤مًم٦مأ إمم ٟمٔمراً  اعمِمتٌٝملم ُمـ يمّؾ  قمغم ٥مشمرشمّ  ،واًمٜمجس اخلٛمر سمٞمع يمٗم٤ًمد

 همػم قمٚمٞمٝم٤م ٦ٌماعمؽمشمّ  اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ىم٤مقمدة ضمراءإو قمدُمف

 إّٟمام وهق اًمقوٕمل حلٙمؿا وضمقد مج٤مًٓ إ قمٚمؿ ذاإ يٙمقن إّٟمام فٟمّ ٕ ،هٜم٤م ضم٤مئز

 ذات ًمٞمس هق ومٞمف اعمقوقع نّ ٕ ،اًمٓمروملم ُمـ يمّؾ  ارشمٙم٤مب سمٕمد ريتّمقّ 

 ٟمٗمس أو ،احلرام ذم فاًمتٍّم  هق عقاعمقو سمؾ ،اًمتٙمٚمٞمٗمل يم٤محلٙمؿ احلرام

 ٥مومٞمؽمشمّ  ،خلٛمرا ٟمٗمس قمغم ُمؽمشّم٥م آضمتٜم٤مب وضمقب ُمثّلً  :اًمقوٕمل احلٙمؿ

 مج٤مزم.اإل ًمٕمٚمؿسم٤م ُمقوققمف طمراز٢مسم

 حمرز همػم وهق اخلٛمر ذب قمغم ٥مُمؽمشمّ  ومٝمق ،قمٚمٞمف احلدّ  وضمقب وأُّم٤م

ّٓ  ،رأؾم٤مً   ظمرآ مج٤مزمإ قمٚمؿ هٜم٤م ومٞمٙمقن وطمٞمٜمئذٍ  ،ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم اًمنمب حتّ٘مؼ سمٕمد إ

 ُمقوققمف وضمقد طمرازإ ُمـ ٙمٚمٞمٗملشم طمٙمؿ يمّؾ  ذم ومّلسمدّ  ،طمٙمٛمف قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ 

 وم٤مومٝمؿ. ،ُٓمتث٤مًمف ُم٘مّدُم٦م طمتٞم٤مطٓا ُي٥م طمّتك مج٤مًٓ إ أو شمٗمّمٞمّلً 

 وؾمٞمٔمٝمر ،اعم٠ًمًم٦م صدر ذم اعمذيمقر اًمٙمّلم وم٤ًمد ًمؽ ئمٝمر ذًمؽ وُمـ

 .هٜم٤م ذيمرٟم٤م ُم٤م حت٘مٞمؼ شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ًمؽ

 اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م لُمّلىم ٟمج٤مؾم٦م ذم اظمتٚمٗمقا وم٘مد ،يم٤من ويمٞمػ

 :ىمقًملم قمغم وقمدُمف سم٤مًمٜمجس
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 طمدأ لُمّلىم ذم 1شاعمٜمتٝمك» ذم اًمٕمّّلُم٦م إًمٞمف ذه٥م ،اًمٜمج٤مؾم٦م :طمدمه٤مأ

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  1ؼئاحلدا ص٤مطم٥م قمٚمٞمف وشمٌٕمف ٟم٤مئلماإل

 ُمـ مج٤مقم٦م سمف زمضم وىمد ،اعمِمٝمقر إمم اعمٜمًقب وهق ،اًمٓمٝم٤مرة وصم٤مٟمٞمٝمام:

 إًمٞمف وُم٤مل ،4اعمدارك وص٤مطم٥م 3قمكمّ  اًمِمٞمخ اعمحّ٘مؼ ُمٜمٝمؿ ،اعمحّ٘م٘ملم

 :فم٤مهراً  زُم٤مٟمٜم٤م إمم قمٍمٟم٤م ىم٤مرب ُم٤م ذم قمٚمٞمف ياًمرأ ٘مرّ اؾمت وىمد، 5اًمِمٝمٞمد

 :سمقضمقه ًمألّول يًتدّل  ورسّمام

ـ  اًمٌٝمٌٝم٤مين اًمٗمريد يمّلم ذم ٟمٔمػمه وشم٘مّدمـ  اًمٕمّّلُم٦م ذيمره ُم٤م أطمده٤م:

 ًمق يمام ،ُمّلىمٞمف ومٞمٜمجس ،6اًمٜمجس طمٙمؿ اعمِمتٌٝملم كقمٓمأ اًمِم٤مرع نّ أ ـُم

 ذم ؿمٙم٤ملإ ٓ فٟمّ أ اًمٔم٤مهر وم٢منّ  ،رـمقسم٦م ًمٓم٤مهر اًمٜمج٤مؾم٦م ُمًتّمح٥م ٓىمك

 :وأظم٤ٌمر مج٤معإ ُمـ ٦ماًمنمقمٞم دًّم٦مإ ُمـ اعمٕمٜمك هذا اؾمتٗم٤مدة وفم٤مهره ،تفٟمج٤مؾم

 خلؼميـا ذم ٟم٤مئلماإل ُم٠ًمًم٦م ذم هراقسم٤مإل إُمر هق ُمٜمٝم٤م اؾمتٗم٤مدشمف يٛمٙمـ وِم٤ّم
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 .138ص /1ج :ُمدارك إطمٙم٤ممٟمٔمر: ا. 4

 .156ص :)اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م( روض اجلٜم٤منٟمٔمر: ا. 5
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 إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اعمقارد ُمـ وهمػممه٤م آؿمت٤ٌمه ُمع اًمثقب ضمزاءأ همًؾ قمغم وُم٤مدّل 

 آؾمت٘مراء. ذم

 ذم ّٟمفأ سمف رادأ نإ:  ـ ُم٦ماًمٕمّّل  يمّلم ٤منًتحؾما سمٕمد ـ احلدائؼ ذم ىم٤مل

 قمغم دّل  عم٤م عمٜم٤موم٤مشمف ،مجٞمٕم٤مً  ٓ 1ًمرـمقسم٦م يم٤معمّلىم٤مة ،اًمقضمقه سمٕمضٍ  ُمـ طمٙمٛمف

ّٓ ُم اعمِمتٌٝملم يمّل ذم اًمّّمّلة  ضمزاءأ همًؾ قمغم دّل  ٤مِمّ  شم٘مّدم امسم ذًمؽ قمغم ًتد

 رشمفـمٝم٤م ي٘ملم ػشمقىمّ  وضمٝمف نّ إ اًمٔم٤مهر ُمـ إذ :آؿمت٤ٌمه ُمع يمّلً  اًمثقب

 طمٙمؿ يشمٕمدّ  وُمٜمع ومٞمف اًمّّمّلة ٦مصحّ  ُمـ قمٚمٞمف اًمٓم٤مهر طمٙمؿ ضمراءإل اعمقضم٥م

 يمّلً  شمٓمٝمػمه قمغم اًمداًّم٦م اًمٜمّمقص وفم٤مهر ،سمرـمقسم٦م يّلىمٞمف ُم٤م إمم ومٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م

 ىمٌٚمف. قمٚمٞمف اًمٜمجس طمٙمؿ ٥مشمرشمّ  دًمٞمؾ يمّّل  ُي٤مسمفإ إذ :يدومٕمف

 ٙمؿاحل ُمـ هٜم٤م إًمٞمف قاذهٌ ُم٤م ذم اًمٕمٚمامء ُمـ يمّلُمف ذيؾ ذم اؾمتٕمج٥م صمؿّ 

]اعمِمتٌف[  اًمٌٚمؾ ُم٠ًمًم٦م ذم فم٤مهراً  ٗم٤مىمٝمؿاشمّ  ُمع اعم٤مٟمع هذا إًمٞمف ىشمٕمدّ  ُم٤م سمٓمٝم٤مرة

 ووضمقب اعمِمتٌف اًمٌٚمؾ ذًمؽ ٟمج٤مؾم٦م قمغم آؾمتؼماء وىمٌؾ اًمٌقل سمٕمد اخل٤مرج

 1واطمد. سم٤مب ُمـ ًمت٤من٠مواعمً ،همًٚمف

 خمتّص  ومٝمق ،مج٤معاإل هق يم٤من نإ اًمنمقمل اًمدًمٞمؾ نّ إ :واجلقاب

 ذم ذيمر وىمد ،قمدُمف هٜم٤م اعمِمٝمقر سمؾ ،ىمٓمٕم٤مً  ٟمٗمًٝمام قمـ آضمتٜم٤مب سمخّمقص

 يريدون ومّل ،اًمٜمجس طمٙمؿ طمٙمٛمف سم٤مًمٜمجس اعمِمتٌف ُم٤مء ىمقِلؿ نّ إ شاعمدارك»

                                                             

 .514ص /1ج :احلدائؼ اًمٜم٤مضةٟمٔمر: ا. 1

 .اعمّمدر. 1
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 اًمٓمٝم٤مرة ذم اؾمتٕمامًمف يٛمٜمع سمحٞم٨م صػمورشمف اعمراد سمؾ ،اًمقضمقه مجٞمع ُمـ سمف

 ٦1م.ظم٤مّص 

 ُمقرده٤م سملم ّمؾٗماًم ُمٙم٤منإ قمدم قمغم اعم٤ًمقمدة ومٌٕمد ،إظم٤ٌمر وأُّم٤م

 ٟمج٤مؾم٦م قمغم يدّل  ٓ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  نّ إ لاعمّلىم قمـ ضمتٜم٤مبآ طمٞم٨م ُمـ وهمػمه

 قمـ يمٗم٤مي٦م أو ،ؿاًمتٞمٛمّ  ٕضمؾ همػمي واضم٥م ُّم٤م٢موم ،هراقسم٤مإل إُمر أُّم٤م :كاعمّلىم

 خلٓم٤مبا فم٤مهر قمغم مجقداً  ٟمٗمز واضم٥م أو ،اعمِمتٌف ٜمٗمسسم سمف آٟمتٗم٤مع قمدم

 زاًمتحرّ  قمـ يمٜم٤مي٦م وضمٕمٚمٝم٤م كاعمّلىم سمٜمج٤مؾم٦م ًمف رسمط ٓ اًمقضمقه قمغم ]سمٜم٤مء[و

 ًمٞمٙمقن سمف سومٞمتٜمجّ  ،همػممه٤م أو ؾمف٤مًمٌ أو اعمٙمّٚمػ ًمٌدن ُمٜمٝمام رء ةُمّلىم٤م قمـ

 ،حمتٛمّل يم٤من نإو سمٜمٗمًف آٟمتٗم٤مع قمدم ُمع أو ،سمخّمقصف ذًمؽ إمم رؿم٤مدي٤مً إ

 ّٓ  .قمروم٤مً  أفمٝمر ظمّلومف يٙمـ مل ًمق ٤مً زُمضم ُمٕملّم  همػم ّٟمفأ إ

 نّ إ ومٗمٞمف ،سمٕمْمف اًمٜمجس اًمثقب ذم اًمقاردة إظم٤ٌمر ُمـ ذيمره ُم٤م وأُّم٤م

 ُمٓمٚم٘م٤م قمٚمٞمف اًمٓمٝم٤مرة صم٤مرآ ًمؽمشمٞم٥م اًمثقب سمٖمًؾ إُمر سم٤مقمت٤ٌمر يم٤من نإ ًٓمتٝم٤مد

 طمّتك اجلٝم٦م هذه ُمـ ومٞمف ـمّلقإ ٓ ّٟمفإ ومٗمٞمف ،كاعمّلىم ـمٝم٤مرة طمده٤مأ اًمذي

 سمٜمٗمًف ـمٝم٤مرشمف أطمٙم٤مم شمرشمٞم٥م ػشمقىمّ  ُمٜمف اعمٕمٚمقم اًم٘مدر سمؾ ،ـمّلىمٝم٤م٢مسم ي٠مظمذ

 يمقٟمف ُمٜمٝم٤م لاًمت إطمٙم٤مم ُمٓمٚمؼ ٓ ،وٟمحقه اًمّّمّلة ضمقاز ُمـ اًمٖمًؾ قمغم

 طمٙمؿ ُم٤م ٦مٟمج٤مؾم ذم فم٤مهر سم٤مًمٖمًؾ إُمر نّ أ سم٤مقمت٤ٌمر يم٤من نإو ًمٚمٖمػم ٤ًمً ُمٜمجّ 

                                                             

)ُمع  اًمٗمرائد: 338ص :أوصمؼ اًمقؾم٤مئؾ :139ص /1ج :ُمدارك إطمٙم٤ممٟمٔمر: ا. 1

 .116ص :وؾمٞمٚم٦م اًمقؾم٤مئؾ ذم ذح اًمرؾم٤مئؾ :444ص /3ج :(إؤصمؼطمقار 
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 ُمـ يمثػم ذم اًمٜمج٤مؾم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض شمرشمٞم٥م ُمـ يًتٙمِمػ يمام ،سمٖمًٚمف

 ي٠ميمؾ ٓ ُم٤م سمقالأ ُمـ صمقسمؽ همًؾإ» :ىمقًمف ُمـ يًتٗم٤مد يمام ،ٟمجس فاٟمّ  اعمقارد

 دًّم٦مأ ُمـ 1اً يمثػم ًمٕمّؾ  سمؾ ،وهمػمه اعمِمتٌف ؾٚماًمٌ ذم ويمام ،سمقاِل٤مأ ٟمج٤مؾم٦م 1شحلٛمف

 اعمحّمقرة. اًمِمٌٝم٦م أظم٤ٌمر ؾم٤مئر ذم ذًمؽ يوُير يمذًمؽ اًمٜمج٤مؾم٤مت

 ،ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمدٓٓت طمد٠مسم قمٚمٞمٝم٤م يدّل  ٓ سمٜمٗمًف سم٤مًمٖمًؾ إُمر نّ إ :ومٗمٞمف

 ّٓ  أو ،ُمٗم٘مقد هٜم٤م وهق ،سمٞمٜمٝمام اعمّلزُم٦م صم٤ٌمتإ قمغم وٟمحقه مج٤معإ ي٘مقم نأ إ

 حمٙمقُم٤مً  أو ،واىمٕم٤مً  ٟمج٤ًمً  يمقٟمف ٕضمؾ ذًمؽ نّ أ اًمدًمٞمؾ ٟمٗمس ـُم يًتٔمٝمر

 هٜم٤م اًمٔم٤مهر شم٘مديؿ ضمٝم٦م ُمـ يمقٟمف اؾمتٔمٝم٤مر إمم ٟمٔمراً  اًمٌٚمؾ ذم يمام ،سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م

 ِم٤ّم قهوٟمح اًمٖمًؾ سمقضمقب اًمٕم٘مؾ اؾمت٘مّلل سمٕمد ظمّمقص٤مً  ،إصؾ قمغم

 3ـْ ُمِ  فُ ٌُ جُّ ٕمَ شمَ  يٜمدومع وسمف ،اًمٜمج٤مؾم٦م طمرازإ دون ُمـ اعمِمتٌٝملم ٟمٗمس قمغم ٥ميؽمشمّ 

 .لْمِ تَ ًمَ ٠ماعمً ذم شمٗمّمٞمٚمٝمؿ

 ُم٤م سمقالأ ُمـ اًمثقب سمٖمًؾ وإُمر ومٞمف ٟمحـ ُم٤م سملم اًمٗمرق يِمٙمؾ ٕمؿٟم

ّٓ  ،حلٛمف ي١ميمؾ ٓ  سمامدّل  اًمٜمج٤مؾم٦م وهق ومٞمف احلٙمؿ ضمٝم٦م ٓؾمتٔمٝم٤مر أيْم٤مً  فٟمّ أ إ

 :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمٜمج٤مؾم٤مت هجر وضمقب قمغم     4. 

                                                             

 :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدو 198ص :)ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمّلُمل( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 .631ص /1ج

 سم٤مًمرومع.ش يمثػم». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

 .شاؾمتٕمج٤مسمف قمـ». ذم اعمخٓمقـم٦م: 3

، و رضمز ]و پٚمٞمدى[ را پس دورى يمـ. ضمٕمٚمٜم٤م ٟمّص أي٦م سمدل 5ي٦م ، أ. ؾمقرة اعمّدصّمر4
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 قمـ ،اجلٕمٗمل ضم٤مسمر ـقم ؿمٛمر سمـ وقمٛمر سمرواي٦م قمٚمٞمف اؾمتدّل و

 أو ؾمٛمـ ومٞمٝم٤م ظم٤مسمٞم٦م ذم رة٠موم وىمٕم٧م :ًمف وم٘م٤مل ،رضمؾ شم٤مهأ ّٟمفإ ضمٕمٗمرأيب

 ؟أيمٚمف ذم شمرى ومام ،زي٧م

 .شم٠ميمٚمف ٓ: أسمقضمٕمٗمر وم٘م٤مل

 .ٕضمٚمٝم٤م لـمٕم٤مُم شمركأ نأ ُمـ كَمَّ قمَ  أهقن رة٠ماًمٗم :اًمرضمؾ وم٘م٤مل

 اؾمتخٗمٗم٧م وإّٟمام رة٠مسم٤مًمٗم ًتخّػ شم مل ؽٟمّ إ: أسمقضمٕمٗمر ًمف وم٘م٤مل

 1.رء يمّؾ  ُمـ اعمٞمت٦م طمّرم اهلل نّ إ :سمديٜمؽ

 اؾمتخٗم٤موم٤م اًمٓمٕم٤مم قمـ ضمتٜم٤مبآ شمرك ضمٕمؾ ّٟمف٠مسم اًمدًٓم٦م ووضمف

 اؾمتخٗم٤موم٤م اًمٓمٕم٤مم يٙمـ مل ،ُمّلىمٞمف ًمتحريؿ اؾمتٚمزاُمف وًمقٓ ،اعمٞمت٦م سمتحريؿ

 قمـ ضمتٜم٤مبآ وضمقب يًتٚمزم رء قمـ ضمتٜم٤مبآ ومقضمقب ،اعمٞمت٦م سمتحريؿ

 وم٘مد ،اعمِمتٌٝملم ُمـ واطمد يمّؾ  هجر سمقضمقب اًمِم٤مرع طمٙمؿ وم٢مذا ،1ُمّلىمٞمف

 :ذًمؽ قمغم عمت٘مّدما اًمٕمّّلُم٦م يمّلم وٟمّزل ،ُم٤مٓىم٤مه هجر سمقضمقب طمٙمؿ

 اعمت٘مّدم. اًمٌٝمٌٝم٤مين اًمٗمريد يمّلم ُمـ أيْم٤مً  اًمقضمف هذا ويًتٗم٤مد

                                                                                                       
 اًمؽممج٦م.

. ذيمره٤م 1ح /149ص /1ج :اًمقؾم٤مئؾو 191ص /1ج :هتذي٥م إطمٙم٤ممٟمٔمر: ا. 1

 .141ص /1ج :اًمٗمرائداًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ذم 

 .141ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1
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 :قمٜمف واجلقاب

 شمقىمٞمٗمّل  طمٙمؿ اعمّلىمل قمـ ضمتٜم٤مبآ وضمقب سمؾ ،ذًمؽ ٟمٛمٜمع ٤مٟمّ إ أّوٓ:

 سُمتٜمجّ  ظمرآ ُمقوقع ومٝمق ،اعمّلىمل ًمٜمج٤مؾم٦م ةاعمّلىم٤م ؾمٌٌٞم٦م ؾٌَ ىمِ  ُمـ ءضم٤م

 ومٝمق ،1شاًمٖمٜمٞم٦م» ذم سمف اؾمتدّل  وُم٤م ،ٟمج٤مؾمتف ذم اًم٥ًٌم هق يم٤من نإو ّوليم٤مٕ

 ُمـ ٌمءسم ُمّلىمٞمف هجر قمغم ومٞمف دًٓم٦م ٓ اًمٜمجس هجر وم٢منّ  ،ًمذًمؽ وم٤مؾمد

 ٓ اعم٘مّدُم٦م سم٤مب ُمـ وًمق اعمِمتٌٝملم هجر سمقضمقب اًمِم٤مرع ومحٙمؿ ،اًمدٓٓت

 اعمّلىمل. هجر وضمقب قمغم يدّل 

 فيٕمٛمّ  ُم٤م اًمٜمجس قمـ تٜم٤مبآضم ُمـ اعمراد سمٙمقن ريدأ ّٟمفإ :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ،أيْم٤مً  اعمّلىمل ٜم٤مِب تِ اضْم  وضمقب ذًمؽ قمغم ٦ماًمداًمّ  ٦مدًمّ إ فم٤مهر نّ أ واعمّلىمل

 اعمِمتٌٝملم هجر وضمقب قمغم ٌل ًمٗمٔم قم٘مكمٌ  دًمٞمٌؾ  هٜم٤م يم٤من إذا يٙمقن إّٟمام ومٝمق

 وم٘مد اعمِمتٌٝملم ذم اًمقاردة إظم٤ٌمر فمقاهر يم٤من نإ وهق ،فمٝمقره لقميدّ  طمّتك

 هق يم٤من نإو ،سم٤مٓضمتٜم٤مب إُمر ضمٝم٦م ُمـ يم٤من عم٤م ٧مدًمّ  ًمق ّٟمفأ ُمع ،طم٤مًمف قمروم٧م

 اًمٓمروملم يمّل ذم فسمٕمٛمقُم ذًمؽ ومٞم٠ميت سمٞمٜمٝمام اعمرّدد قمـ آضمتٜم٤مب قمغم ُم٤مدّل 

 اًمٌٝمٌٝم٤مين. اًمٗمريد يمّلم ُمـ ٗم٤مدُ تَ ًْ يُ  يمام ُم٘مّدُم٦م

 ومٞمج٥م ،وسم٤معمّلىمل سمف ُمتٕمّٚمؼ واطمد شمٙمٚمٞمػ ّٟمفإ ريدأ نإ ّٟمفإ :ومٗمٞمف

 :ُم٘مّدُم٦م اًمٓمروملم ذم ُمراقم٤مشمف

 طمّتك ٤مً ارشم٤ٌمـمٞمّ  واطمداً  أُمراً  اعمجٛمقع يّلطمظ مل ُم٤م ُمٕم٘مقل همػم ّٟمفإ :ومٗمٞمف

                                                             

 .139ص /1ج :ئداًمٗمرا[ ذم 46]ص اًمٖمٜمٞم٦م. ذيمر اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ىمقل ص٤مطم٥م 1
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 واعمّلىمل لمُمًت٘مٚمّ  ٛمقوققملمسم يتٕمّٚمؼ ٓ اًمقاطمد احلٙمؿ وم٢منّ  ،سمف قمٚمٞمف حيٙمؿ

 .ىمٓمٕم٤مً  ُمًت٘مّلن ٤منققمُمقو ٰك واعمّلىم

 ،ٟمٗمًف قمـ آضمتٜم٤مب :طمدمه٤مأ ،1لمطمٙمٛم ًمٚمٜمج٤مؾم٦م انّ  ريدأ نإو

 اًمٓمروملم. قمغم اميمٚمٞمٝم شمرشمٞم٥م ومٞمج٥م ،اعمّلىمل قمـ :ظمروأ

 مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقُم٦م إطمٙم٤مم إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم دمري إّٟمام 1٘م٤مقمدةاًم نّ إ :ومٗمٞمف

 ٓ وم٢مّٟمف ،ةِ اعمّلىم٤م حتّ٘مؼ قمغم ُمٕمّٚمؼ ظمروأ ومٕمّلً  ُمقضمقد هٜم٤م إّول واحلٙمؿ

]هق[  اًمذي احلٙمؿ ؾم٥ٌم وضمد وًمق ،ُمقضمقد همػم رء سم٤مضمتٜم٤مب احلٙمؿ يٕم٘مؾ

 ص٤مًم٦مأو سم٤مّٕول ختتّص  اعم٘مّدُم٦م دةوم٘م٤مقم ،اًمٗمرض هذا قمغم ُمثّلً  ٟم٤مءاإل ٟمج٤مؾم٦م

 ةُ اعمّلىم٤م ِؼ ٘مَّ حَ تَ شمَ  مل ُم٤م اعمٕم٤مرض قمـ ؾمٚمٞمؿ ومٕمّلً  اًمث٤مين اًمتٙمٚمٞمػ قمـ اًمؼماءة

 اًمٕمٜمقان. هذا قمـ ومٞمخرج ،ومٞمٝمام

ّـ  ،إُمريـ يٕمؿّ  سمام ُمتٕمّٚمؼ واطمد اًمتٙمٚمٞمػ نّ إ ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ًمق ٤مٟمّ إ :وصم٤مًمث٤مً   ًمٙم

 وم٘مد ،اًمنمقمٞم٦م ٦مدًمّ إ قه يم٤من نإ اًمٓمروملم ذم اًمتٙمٚمٞمػ هذا صمٌقت قمغم اًمدًمٞمؾ

 يم٤من نإو اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م طمٙمؿ صم٤ٌمت٢مسم ٝم٤مئووم٤م قمدم اعم٠ًمًم٦م أصؾ ذم قمروم٧م

 .اعم٘مّدُم٦م ىم٤مقمدة ومٞمف ومٞمجري ،سمٞمٜمٝمام اعمرّدد قمغم ُمٕمّٚم٘م٤مً  صمٌقشمف هق

 ،وُمّلىمٞمف اًمٜمجس جمٛمقع قمـ ضمتٜم٤مبآ هق وضمقسمف اعمٕمٚمقم نّ إ :ٗمٞمفوم

 قمـ ضمتٜم٤مبآ يم٤من ،اًمٜمجس عُم ُمّلىم٤مشمف قمدم ص٤مًم٦مأ اعمّلىم٤مة سمٕمد ضمريٜم٤مأ وم٢مذا

                                                             

 ُمرومققم٤ًم.ش طمٙمامن». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

 م.ّّل اًمسمدون آًمػ وش ىم٤مقمدة». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1
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 هٜم٤مك يم٤من ًمق ٤مُم ٟمٔمػم ،ذقم٤مً  سم٤مًمٗمراغ اًمٕمٚمؿ طمّمقل ذم يم٤مومٞم٤مً  يـءٟم٤ماإل ٟمٗمس

 ومل ٕطمدمه٤م ـم٤مهر ضمًؿ ىمٰك وٓ شمٗمّمٞمّلً  واًمٜمج٤مؾم٦م اًمٓمٝم٤مرة ٤مُمٕمٚمقُم انءٟم٤مإ

 قمدم سمٕمد اعمّلىمل سمخّمقص اًمٕمٚمؿ ُمع هٜم٤م مج٤مزماإل وم٤مًمٕمٚمؿ ،ُم٤مٓىم٤مه ٟمدرِ 

 سمخّمقص اًمٕمٚمؿ قمدم ُمع لماًمتٗمّمٞمٚمٞمّ  لماًمٕمٚمٛم قمغم يزيد ٓ ٟمج٤مؾمتف طمرازإ

 اًمذي اًمٜمجس ُمع اعمّلىم٤مة قمدم ص٤مًم٦مأ ضمراءإ هٜم٤مك يّمّح  ويمام ،ُمٜمٝمام ُم٤مٓىم٤مه

 اًمتٙمٚمٞمػ ىمٍم سمف ويث٧ٌم ،طمتامٓتآ مجٞمع قمغم اًمقضمقب صمٌقت هٜم٤مك هق

 .وشمدسّمر وم٤مومٝمؿ ،هٜم٤م ومٙمذا اًمقضمف هذا قمغم ُم٤مٓىم٤مه ظمّمقص قمغم

 ذًمؽ قمغم اعمّلىمل ذم واًمٜمج٤مؾم٦م اًمٓمٝم٤مرة وضمف سمٜم٤مء نّ أ ئمٝمر ذيمر وِم٤ّم

 اعمّلىمل. ـمٝم٤مرة ـمّلق٢مسم احلٙمؿ إومم ًمٕمّؾ  سمؾ ،ٟمٔمر حمّؾ  اعمٌٜمك

 ٓىم٤مه عم٤م شمٌٕم٤مً  وضمقسمف قمدم ؾمّٚمؿ نإو اعمّلىمل قمـ ضمتٜم٤مبآ نّ إ وصم٤مًمثٝم٤م:

ّٓ  ،اعمت٘مّدُملم اًمقضمٝملم طمد٠مسم  مج٤مزماإل ًمٚمٕمٚمؿ ُمٕمروو٤مً  سمٜمٗمًف ًمٙمقٟمف ُي٥م ّٟمفأ إ

 ومٞمٕمٚمؿ ،ٓىم٤مه ُم٤م طمٙمؿ طمٙمٛمف سمٙمقن ًمٚمٕمٚمؿ ؾم٥ٌم ةاعمّلىم٤م وم٢منّ  ،اعمّلىم٤مة سمٕمد

 ٟمج٤مؾمتف اعمٕمٚمقم ومٞمٙمقن ،يم٠مصٚمف ظمرأ اًمٓمرف ٟمج٤مؾم٦م أو سمٜمج٤مؾمتف مج٤مًٓ إ

 ذم ذنإ ومرق ومّل ،٤مً ُمٕم ٰك واعمّلىم اعمّلىمل أو ،وم٘مط ظمرأ اًمٓمرف سملم 1اً ُمرّدد

ًّ  ًمق ُم٤م ٟمٔمػم ومٝمق ،ًمٚمِمٌٝم٦م ـمروم٤مً  ٜمٝمامُم 1]يمؾ[ يمقن  ىمًٛملم ٟم٤مئلماإل طمدأ ؿىم

 ظمرآ مج٤مزمإ قمٚمؿ سم٤معمّلىم٤مة طمدث اّٟمف :ىمٚم٧م ؿمئ٧م نإو :ٟم٤مءإ ذم ىمًؿ يمّؾ  وضمٕمؾ

                                                             

 ، ُمرومققم٤ًم.شُمرّدد». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

 . ي٘متْمٞمف اًمًٞم٤مق.1



 437  ..................... إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ذم ُم٤م دار 

 ظمر.أ اًمٓمرف أو ،اعمّلىمل سمٜمج٤مؾم٦م

 سمقضمقه: اجلقاب ويٛمٙمـ

 ذم واحلّؾ  اًمٓمٝم٤مرة ص٤مًم٦مأ نّ أ ُمـ 1ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره ُم٤م إّول:

 ًمٙمقن ،ظمرأ اعمِمتٌف ـمٝم٤مرة ص٤مًم٦مأ ٦مُمٕم٤مرو قمـ ؾمٚمٞمؿ ]سم٤مًمٙمن[ لاعمّلىمِ 

 ٓ وم٤مٕصؾ ـ سم٤مًمٗمتح ـ ٰك اعمّلىم ٟمج٤مؾم٦م ذم اًمِمّؽ  قمـ ٤ٌمً ُمًٌّ  اعمّلىمل ذم اًمِمّؽ 

ّٓ  ومٞمف ُيري  سم٤معمٕم٤مرو٦م هق إّٟمام هٜم٤م وؾم٘مقـمف ،٥ماعمًٌّ  إصؾ ؾم٘مقط سمٕمد إ

 ؾمٚمٞمامً  اعمّلىمل ذم إصؾ ضمرى شم٤ًمىمٓم٤م وم٢مذا ،ظمرأ اًمٓمرف ذم إصؾ ُمع

 ذم جل٤مريا إصؾ هق ذياًمّ  وُمٕم٤مروف اًمًٌٌل إصؾ هق ذياًمّ  ُم٤مٟمٕمف قمـ

 قمـ رُمت٠مظّم  اعمّلىمل ذم إصؾ ومٛمرشم٦ٌم ،واطمدة ُمرشم٦ٌم ذم ًمً٘مقـمٝمام ،ظمرأ

 ذم يمام راعمت٠مظّم  إصؾ إمم احلٙمؿ قم٤مد سم٤معمٕم٤مرو٦م شم٤ًمىمٓم٤م وم٢مذا ،اًمٓمروملم أصؾ

 سمٓم٤مهر اً رّ يمُ  ؿاعمتٛمّ  اًمٜمجس اعم٤مء ذم واًمٜمج٤مؾم٦م اًمٓمٝم٤مرة لص٤مًمتأ شمٕم٤مرض

 ومٝمٛم٧م. ُم٤م قمغم يمّلُمف حمّّمؾ هذا 1.وهمػمه

 ًمق شمٜمٗمع إّٟمام هّن٤مٕ :عم٘م٤مما قمـ ضمٜمٌّٞم٦مأ اًمًٌٌّٞم٦م ةقمدىم٤م نّ ٠مسم قمٚمٞمف واقمؽمض

 شم٤مُّم٦م ٦مقمٚمّ  إصقل دًّم٦مأ ـمّلقإ قمـ ظمروضمف أو اًمًٌٌل إصؾ دظمقل يم٤من

 نّ ٕ :يمذًمؽ اعم٘م٤مم ذم إُمر وًمٞمس ،قمٜمف ظمروضمف أو ومٞمف ٥ماعمًٌّ  ًمدظمقل

 ،ومٞمف ـ سم٤مًمٙمن ـ لاعمّلىمِ  ذم إصؾ ًمدظمقل شم٤مُّم٦م ٦مقمٚمّ  ًمٞمس وظمروضمف دظمقًمف

                                                             

 . هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري.1

 .143و  141ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1
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 .دومٕمٝم٤م طمٞمٜمئذٍ  وم٤مًمّلزم ،اعمٕم٤مرو٦م هق ًمف ٦ماًمٕمٚمّ  سمؾ

 سمٕمدم ىمٚمٜم٤م ًمق قمٚمٞمف اقمتٛمد ُم٤م صّح٦م هق اًمٔم٤مهر سمؾ ،شم٠مُّمؾ قمٜمدي وومٞمف

 أو خم٤مًمٗم٤مً  يم٤من ؾمقاء ،اًم٥ًٌم ذم إصؾ ضمري٤من قمٜمد ٥ماعمًٌّ  إصؾ ضمري٤من

 ذم احلٙمقُم٦م ىم٤مقمدة ضمري٤من قمدم ىيت٘مقّ  ذياًمّ  سمؾ ،شم٠مُّمؾ حمّؾ  فًمٙمٜمّ  ،ُمقاوم٘م٤مً 

 حمّٚمف. إمم ُمقيمقل وحت٘مٞم٘مف ،اعمتخ٤مًمٗملم ذم ضمري٤مهن٤م ؿٚمّ ؾم نإو اعمتقاوم٘ملم

 ؾم٘مقط ذم اعمٞمزان نّ إ :وشم٘مريره ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض قمٚمٞمف اقمتٛمد ُم٤م اًمث٤مين

 وُمـ ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سمْمٛمٞمٛم٦م سمٞمٜمٝم٤م اًمتٕم٤مرض وىمقع إـمراف ُمـ إصقل

 ٤معم ،اعمّلىمل ذم إصؾ عمٕم٤مرو٦م ظمرأ اًمٓمرف ذم إصؾ صّلطمٞم٦م قمدم اًمٌلّم 

 ضم٤مئزاً  ُمٜمٝمام سمٙمّؾ  اًمٕمٛمؾ يٙمقن نأ اعمتٕم٤مرولم ؿم٠من اعمٕمتؼم نّ أ ُمـ حمّٚمف ذم ىمّرر

 ًمق ّٟمفٕ :ؽذًميم ًمٞمس ظمرأ اًمٓمرف ذم وإصؾ ظمرأ قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمٕمٜم٤م إذا

 سمٛمٕم٤مروتف فئٓسمتّل ،ومٞمف إصؾ ضمراءإ ُيز مل اعمّلىمل ذم إصؾ قمـ همٛمْمٜم٤مأ

 .ـ  سم٤مًمٗمتحـ  ٰك اعمّلىم ذم إصؾ

 ُمٜمٝمام يمّؾ  دظمقل قمـ اعم٤مٟمع يٙمقن نأ ًمتٕم٤مرضا ُمٞمزان :ظمرىأُ  وسمٕم٤ٌمرة

 همػم اعمٗمروض وإصؾ ومٞمٝم٤م ظمرأ دظمقل اعمتٕم٤مرولم اقمت٤ٌمر دًّم٦مأ حت٧م

 أصؾ وسملم سمٞمٜمف اعمٕم٤مرو٦م عمٙم٤من ضم٤مري٤مً  اعمّلىمل ذم إصؾ يٙمـ مل وًمق ،ضم٤مرٍ 

 ذم ًمألصؾ يٙمـ ومل شم٤ًمىمٓم٤م سمٞمٜمٝمام اعمٕم٤مرو٦م حتّ٘مؼ وم٢مذاـ  سم٤مًمٗمتح ـ ٰك اعمّلىم

 .٤مً ُم٤مٟمٕم اعمّلىمل

 وًمزوم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ وضمقد إصقل ؾم٘مقط ُمٞمزان نّ أ :ودقمقى

 ّٟمف٠مسم ُمدومققم٦م ،ُمقضمقد هٜم٤م وهق سم٤مجلٛمٞمع اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م
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 سمقضمقب احلٙمؿ وسملم إصقل ضمٕمؾ سملم اًمتٜم٤مىمض ًمزوم ذًمؽ ذم يِمؽمط

 ميٚمز وٓ اًمقاىمٕم٦م ومٞمف شمٕمّدد ُم٤م ذم ذًمؽ ُيقز وٓ ،مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم ُمراقم٤مة

ّٓ  اًمتٜم٤مىمض  ٓ ،٦مخل٤مّص ا اًمِمٌٝم٦م ٟمٗمس ضمتٜم٤مبآ وضمقب ؾم٥ٌم يم٤من إذا إ

 ُم٤مرةأ وضمقد أو ،اعمرشم٦ٌم سمح٥ًم وًمق اًمِمٌٝم٦م سمتٚمؽ ُمًقىم٦م ظمرىأ ؿمٌٝم٦م وضمقد

 .ظمرىأ

 إُمر يم٤من أو ،اعمِمتٌٝملم طمدأ ٟمج٤مؾم٦م قمغم ُم٤مرةأ ىم٤مُم٧م ًمق اّٟمف شمرى ٓأ

 ضمري٤من ُمـ ٟمعُم٤م ٓ ،اًمٜمجس أو اًمٓم٤مهر ءٟم٤ماإل ذم اًمٜمج٤مؾم٦م وىمقع سملم اً دائر

 طمدمه٤مأ قمـ ضمتٜم٤مبآ وضمقب ٕضمؾ وذًمؽ :ظمرأ اًمٓمرف ذم إصؾ

 ظمرأ اًمٓمرف نّ ٕ :يمذًمؽ أيْم٤مً  اعم٘م٤مم وذم ،آؿمت٤ٌمه ًمقٓ ُم٤مرةإ أو سم٤مًمٕمٚمؿ

 وم٤مًمٕمٚمؿـ  سم٤مًمٗمتحـ  ٰك اعمّلىم أو ٟمٗمًف سمٜمج٤مؾم٦م ًمٚمٕمٚمؿ قمٜمف آضمتٜم٤مب ُي٥م

 ضمري٤من ُمـ يٛمٜمع ٓ ظمرأ واًمٓمرفـ  سم٤مًمٙمنـ  لاعمّلىمِ  سملم اًمث٤مين مج٤مزماإل

 مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سم٥ًٌم ظمرأ قمـ ضمتٜم٤مبآ ًمقضمقب :ٰك اعمّلىم ذم إصؾ

 ،ومٕمّلً  اعمٕم٤مرض قمـ ؾمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرشم٦ٌم ذم اعمّلىمل ذم وم٤مٕصؾ ،إّول

 ومٝمق ،إومم اًمِمٌٝم٦م أّول ذم إومم اعمرشم٦ٌم ذم سم٤مًمتٕم٤مرض ُمٕم٤مروتف ًمً٘مقط

 اًمتٜم٤مىمض. ًمزوم قمدم ذم فقمٚمٞم ُم٤مرةأ ىمٞم٤مم أو سمٜمج٤مؾمتف اًمٕمٚمؿ يمّمقرة

 سمٜمج٤مؾم٦م أّوًٓ  اًم٘مٓمع طمّمقل ومرض ًمق ّٟمفأ ذًمؽ قمغم يٚمزم ّٟمفإ :ىمٚم٧م ن٢موم

 قمـ طمتٞم٤مطآ ًمزوم قمدم صم٦ماًمثّل سمٜمج٤مؾم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ شمٌّدل صمؿّ  ،ٟم٤مئلماإل طمدأ

 ومّل ،ًمف لإوّ  مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ إّوًملم ذم إصؾ ًمً٘مقط اًمث٤مًم٨م ٟم٤مءاإل

 سمف. ٚمتزمي نأ يٜمٌٖمل ٓ ِم٤ّم ّٟمفأ ُمع ،ٞمفوم إصؾ ومٞمجري ،ًمٚمث٤مًم٨م ُمٕم٤مرض
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 قمـ ويم٤مؿمػ إّول ًمٚمٕمٚمؿ راومع صم٦ماًمثّل سملم اعمرّدد احل٤مدث اًمٕمٚمؿ :ىمٚم٧م

 ذم اعم١مصّمر ومٞمٙمقن ،إصٚملم ؾم٘مقط هق اًمذي أُمره سم٤مرشمٗم٤مقمف ومػمومع ،ده٤مومً

 ُمرشم٦ٌم ذم سمٞمٜمٝم٤م اًمتٕم٤مرض ومٞم٘مع ،صم٦ماًمثّل سملم اعمرّدد مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ اذه صم٦ماًمثّل

 واطمدة.

 ،اجلٛمٚم٦م ذم أو ُمٓمٚم٘م٤مً  احلٙمقُم٦م سم٘م٤مقمدة ٟم٘مؾ مل نإو ٤مٟمّ إ :٤مصؾواحل

 ؾم٘مقط قمغم طمتٞم٤مطآ سمقضمقب احلٙمؿ ػًمتقىمّ  ،أيْم٤مً  اعمّلىمل سمٓمٝم٤مرة حٙمؿٜموم

 حت٧م ٟمدراجآ ذم ظمرأ ُمع ُمٜمٝمام يمّؾ  ٟم٦ًٌم شم٤ًموي قمغم ػتقىمّ اعم إصقل

 يمّؾ  يم٤من إذا ٙمـٛمي إّٟمام وهذا ُمٜمٝمام سمٙمّؾ  اًمٕمٛمؾ ضمقاز قمدم سمٕمد إصؾ دًمٞمؾ

 ذم اعم٤مٟمع ًمقضمقد ُمٗم٘مقد هٜم٤م وهق ،ذاشمف طمدّ  ذم عم٤مٟمعا قمـ ؾمٚمٞمامً  إصٚملم ُمـ

 إومم. اعمرشم٦ٌم

 حمّؾ  قمٜمدي وهق، شمٕم٤ممم اهلل ٛمفؾمٚمّ  وم٤مدهأ ُم٤م شمٜم٘مٞمح سمف يٛمٙمـ ُم٤م هم٤مي٦م هذا

 ٞمٜمفسم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ :طمدمه٤مأ، 1لمُم٤مٟمٕم ظمرٔا اًمٓمرف ذم ًمألصؾ نّ ٕ :ٟمٔمر

 جلري٤من اعم٤مٟمٕمٞم٦م وٟم٦ًٌم ،اعمّلىمل وسملم سمٞمٜمف :ظمروأـ  سم٤مًمٗمتحـ  ٰك اعمّلىم وسملم

 إصؾ وهق ،واطمد ؼًٟم وقمغم واطمدة ضمٝم٦م ُمـ ُمٜمٝمام يمّؾ  إمم إصؾ

 قمٚمٛمٜم٤م ًمق يمام ومٝمق ،اعمت٘مّدُملم اعمث٤مًملم سمخّلف ٰك واعمّلىم اعمّلىمل ذم اجل٤مري

 طمدأ وضمقد ضمٕمؾ ن٢موم ،اسمتداء وطمده ظمرآ ٟم٤مءإ أو ،وصمقب ٟم٤مءإ سمٜمج٤مؾم٦م مج٤مٓإ

 اًمتزم ن٢موم ،ظمرأ ذم ضمري٤مٟمف قمٚمٞمف فشمقضّم  ،ظمرأ اعم٤مٟمع شم٠مصمػم قمـ ُم٤مٟمٕم٤م اعم٤مٟمٕملم

                                                             

 ش.ُم٤مٟمٕم٤منِ ». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1
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 ُمع وهق ،اعم٤مٟمع قمـ ومٞمف إصؾ ظمٚمقّ  ًمزم ،ظمرأ قمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  ُمٜمٝمام يمّؾ  سمٙمقن

 ٞمضٟم٘م اعم٤مٟمٕملم دون إصؾ ؾم٘مط اًمقاطمد اعم٤مٟمع نّ أ إمم ٟمٔمراً  اًمٗم٤ًمد فم٤مهر ّٟمفأ

 ؾم٘مط ن٢موم ،اعمّلىمل ٓ ظمرٔا اًمٓمرف ارشمٙم٤مب ضمقاز ومٞمٚمزم ،اعمٓمٚمقب ٟم٘مٞمض

 ،وم٘مط ٰك واعمّلىم اعمّلىمل قمـ آضمتٜم٤مب وضمقب ًمزم ًمف اعم٘م٤مسمّلن إصّلن

ّٓ  ،اًمٗم٤ًمد واوح وهق  وضمقاز مج٤مًمٞملماإل اًمٕمٚمٛملم ُمـ يمّؾ  ـمرح ًمزم وإ

 سملم اًمقاىمع اًمٕمٚمؿ يمقن يٕملّم  نأ ًمٚمٛمجٞم٥م طمٞمٜمئذٍ  ومّلسمدّ  ،ومٞمٝم٤م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م

 ذم إصؾ ضمري٤من قمـ ّلً ومٕم اعم٤مٟمع هق ظمرأ واًمٓمرفـ  سم٤مًمٗمتحـ  ٰك اعمّلىم

 وضمقده شم٘مّدم ٕضمؾ وذًمؽ ،ظمرأ مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ومٞمٚمٖمك ،ظمرأ اًمٓمرف

 قمٚمٞمف. رشم٦ٌم ُمفشم٘مدّ  أو ،ظمرأ قمغم زُم٤مٟم٤م

 ذم قمؼمة ٓ فٟمّ أ ُمـ حمّٚمف ذم اعم٘مّرر واعمٜمع اًمٜمٔمر ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمع وإّول

 ىمد وم٤مّٟمف ،سم٤معمٓمٚمقب ليٗم ٓ اًمزُم٤مٟمٞملم واًمٚمحقق اًمًٌؼ قمغم اًمتٕم٤مرض سم٤مب

 ٟم٤مئلماإل طمدأ وسمٜمج٤مؾم٦مسمف  واًمٕمٚمؿ ةاعمّلىم٤م طمّمقل يم٤من ًمق يمام ،زُم٤مٟم٤م يت٘م٤مرٟم٤من

 شم٘مّدم ًمق عم٤م ؿمٛمقًمف اًمٔم٤مهر سمؾ ،اًمٌح٨م حمّؾ  ومرادأ ُمـ وهق ،واطمدة دومٕم٦م

 يم٤من ًمق ُم٤م ذم اعمٓمٚمقب ظمّلف ٩ميٜمت رسّمام سمؾ ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ قمغم اعمّلىم٤مت

 ٟم٤مئلمإ سمٜمج٤مؾم٦م مج٤مٓإ ٚمؿقم ًمق يمام ،زُم٤مٟم٤م إّول قمغم ؾم٤مسم٘م٤م سم٤مًمث٤مين اًمٕمٚمؿ

 هق ذًمؽ سمٙمقن قمٚمؿ صمؿّ  ،ُمٕملّم  همػم رء ُمع ةاعمّلىم٤م قمـ ٥مُمًٌّ  طمدمه٤مأ

ّٓ  ،اًمٗمّلين ٟم٤مءاإل  يٙمـ مل نإو وهق ،طمٞمٜمئذٍ  ضمتٜم٤مبآ سمقضمقب يٚمتزم نأ إ

 همري٥م. وهق طمٞمٜمئذٍ ـ  سم٤مًمٗمتحـ  ٰك اعمّلىم سمٓمٝم٤مرة احلٙمؿ يٚمزُمف فًمٙمٜمّ  ،ُمًتٌٕمداً 

 رشم٦ٌم شم٘مّدم ُم٤م شمٕمٞملم نّ ٢موم ،واًمتًٌٞم٥م ُم٦ماحلٙمق ىم٤مقمدة قمغم ُمٌٜمّل  واًمث٤مين
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 ص٤مًمح واىمع همػم اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرشم٦ٌم ذم اًمقاىمع إصؾ يم٤من إذا يٙمقن إّٟمام ظمرأ قمغم

 ،إّول ًمٚمجقاب ظمرآ شم٘مرير طمٞمٜمئذٍ  ومٝمق ،إومم اعمرشم٦ٌم ذم وىمع ُم٤م ُمع ًمٚمجري٤من

 وشم٠مُّمؾ. وم٤مومٝمؿ

 نّ أ وهق ،ؿأقمٚم ُم٤م ذم ًمف شمٕمّرض داً أطم ضمدأ مل نإو سم٤مًم٤ٌمل حٜمؾم ُم٤م اًمث٤مًم٨م

 اًمٙمكّم  إُمر ُمـ اعمتقًّمد اجلزئل سم٤مخلٓم٤مب سم٤مًمٕمٚمؿ طمتٞم٤مطآ وضمقب ذم اًمٕمؼمة

 ومٞمج٥م ،اًمتٙمٚمٞمػ ذًمؽ سمًٌٌف زيتٜمجّ  طمّتك مج٤مًٓ إ وًمق اًمّمٖمرى طمرازإ سمٕمد

 اًمٕمٚمؿ جمّرد ٓ ،ىمدُمٜم٤م ِم٤ّم فم٤مهر وهذا ،ُم٦ماعم٘مدّ  سم٤مب ُمـ ٤مًمٓمروملمسم شمٞم٤مناإل

 .اعمقوقع سمقضمقد

 سملم ُمرّدد واطمد ظمٓم٤مب ةِ اعمّلىم٤م سمٕمد ٚمقمٕماعم نّ إ :ومٜم٘مقل وطمٞمٜمئذٍ 

 إذا ُمثّل :ومٞمف ُمِمٙمقك اعمّلىمل قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ ظمرأ واخلٓم٤مب عمِمتٌٝملما

 اًمذي خلٓم٤مبا تٕمّٚمؼسم قمٚمٛمٜم٤م وم٘مد ،٤مءُم ظمروأ سمقل ٟم٤مئلماإل طمدأ نّ ٠مسم قمٚمٛمٜم٤م

 كٓىم وم٢مذا ،ٟم٤مئلماإل سملم اعمرّدد اًمٜمجس ٟمٗمس قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ إُمر هق

 ُمّلىمل قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ ظمرآ أُمر طمدوث ذم ؿمٙمٙمٜم٤م]و[  ٤مهراً ـم ضمًامً  طمدمه٤مأ

 ُمـ يمّؾ  قمـ ضمتٜم٤مبآ اعمت٘مّدُم٦م اًم٘م٤مقمدة سمحٙمؿ ومٞمج٥م ،ٓ أو اًمٜمجس

 قمـ آضمتٜم٤مب ُي٥م ومل اعمٕمٚمقم خلٓم٤مبا سم٤مُمتث٤مل ًمٚمٕمٚمؿ حتّمٞمّلً  اعمِمتٌٝملم

 ُمـ اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ سمؾ ،ىمٓمٕم٤مً  اخلٓم٤مب ًمذًمؽ ُم٦مُم٘مدّ  يمقٟمف ًمٕمدم :كاعمّلىم

 قمدم ص٤مًم٦مأو واؾمتّمح٤مِب٤م اعمّلىمل ذم اًمٓمٝم٤مرة ٤مًم٦مصأو اعمِمٙمقك اًمتٙمٚمٞمػ

 قمـ ؾمٚمٞمٛم٦م يمّٚمٝم٤م اًمقاىمٕمل اًمٜمجس ُمع اعمّلىم٤مة وهق اًمٜمج٤مؾم٦م ؾم٥ٌم طمدوث

 نّ ٕ :سم٤معمّلىم٤مة أيْم٤مً  إّول ٟمج٤مؾم٦م يم٤من ًمق ويمذا ،اعم٘مّدُم٦م ىم٤مقمدة ُمٕم٤مرو٦م
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 وم٤مًمٕمٚمؿ ،ومٞمف ُمِمٙمقك وسم٤مًمث٤مين شمٗمّمٞمّلً  ُمٕمٚمقم إّول اعمّلىمل سم٤مضمتٜم٤مب إُمر

 ٤مبٓمسمخ شمٗمّمٞمكم قمٚمؿ إمم ُمٜمحّؾ  ظمرٔا واًمٓمرف اعمّلىمل سملم قمكاعمدّ  مج٤مزماإل

 وٓ ،اعمّلىمل قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ ًمتٙمٚمٞمػا هل ٦مسمدويّ  وؿمٌٝم٦م ٟم٤مئلماإل سملم ُمرّدد

ٌَ  اًمِمّؽ  وسملم سمٞمٜمف اًمٕمٚمؿ قمكومٞمدّ  ،ُمِمٙمقيم٤مً  اعمٕمٚمقم ومرض يّمّح   وم٢منّ  ،ّي وِ دْ اًم

 قبوضم وٓ إصقل ؾم٘مقط يقضم٥م ٓ اعمٜمحّؾ  اًمٗمريض اًمٕمٚمؿ هذا ُمثؾ

ّٓ  ومٕمّلً  ٟمجد مل وضمداٟمٜم٤م راضمٕمٜم٤م عم٤ّم ٤مٟمّ إ سمؾ ،طمتٞم٤مطآ  ُمٕمٚمقُم٤مً  ظمٓم٤مسم٤مً  إ

 ،اعمّلىمل قمـ آضمتٜم٤مب وهق ُمِمٙمقيم٤مً  وظمٓم٤مسم٤مً  اًمٜمجس ٟمٗمس قمـ سم٤مٓضمتٜم٤مب

 اعمّلىمل قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ إُمر نّ أ ُمـ ؾم٤مسم٘م٤مً  اؾمتٗمدٟم٤مه ُم٤م قمغم فم٤مهر وهذا

 ُمع اعمّلىمل ىملُمّل ذم ويمذا اًمٜمجس ذات سم٤مضمتٜم٤مب إُمر قمـ ُمًت٘مّؾ  شمٙمٚمٞمػ

 ،اخلٛمر ذب ُمـ قمغم احلدّ  سمقضمقب اًمٕمٚمؿ دقمقى ٟمٔمػم طمٞمٜمئذٍ  وم٤مّٟمف ،اعمّلىمل

 وطمدة اقمت٤ٌمر قمدم قمغم سمٜم٤مء ،اعمت٘مّدم اعمث٤مل ذم اًم٤ٌمىمل ٟم٤مءاإل اضمتٜم٤مب وضمقب أو

 قمـ سم٤مٓضمتٜم٤مب شمٙمٚمٞمػ إمم ٟٓمحّلًمف ّٟمفأ ومٙمام ،سم٤مٓطمتٞم٤مط احلٙمؿ ذم ٜمساجل

 سم٤محلدّ  إُمر وهق يسمدو وؿمّؽ  ُمقوققمف دشمردّ  وًمق شمٗمّمٞمّلً  اعمٕمٚمقم اخلٛمر

 سمحرف. طمروم٤مً  اعم٘م٤مم ذم قمكاعمدّ  اًمٕمٚمؿ ومٙمذا ،اًمِم٤مرب قمغم

 ىمٌؾ ُمـ ضم٤مء إّٟمام اعمّلىمل قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ اًمتٙمٚمٞمػ نّ ٠مسم ىمٚمٜم٤م ًمق وأُّم٤م

 قمدم ص٤مًم٦مأ نّ ٕ :يمذًمؽ أيْم٤مً  ّٟمفإ وم٤مًمتح٘مٞمؼـ  سم٤مًمٗمتحـ  ٰك سم٤معمّلىم اًمتٙمٚمٞمػ

 ىم٤مضٍ  ًمف إُمر وقمروض ًمٚمناي٦م ٥مؾمٌ هق اًمذي اًمٜمجس ُمع اعمّلىم٤مة حتّ٘مؼ

 قمـ آضمتٜم٤مب ُي٥م ومّل ،اعمرّدد اًمٜمجس ذات ذم سمف اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٟمحّم٤مر

 ُمـ إصؾ وضمري٤من اخلٓم٤مب ُمـ اعمٕمٚمقم ًمٚمٛم٘مدار ُم٦مُم٘مدّ  يمقٟمف ًمٕمدم ،اعمّلىمل
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 ضمري٤من ذم يًتِمٙمؾ طمّتك ارشم٤ٌمـمٞم٤مً  ًمٞمس ِبام اًمتٙمٚمٞمػ نّ أ حًمقوق ،اًمزائد

 إصؾ.

 وسملم ؿمٞمئلم سملم اًمٜمجس رّددشم ًمق سمام ٜم٘مضاًم اٟمدوم٤مع ئمٝمر ذيمر وِم٤ّم

ٌ  إّوًملم اخلٓم٤مسملم طمد٠مسم اعمٕمّٚمؼ ًمٚمخٓم٤مب يم٤من ًمق وم٢مّٟمف ،واطمد  قم٤ممل ذم شمٕملمُّ

 ويم٤من ،ظمرٔا سمخّلف اًمث٤مًم٨م وسملم سمٞمٜمف ُمرّدداً  ٕملّم اعم يٙمقن سمحٞم٨م مج٤ملاإل

 سمٕمدم ٜم٤مزُماًمت ،يسمدو وؿمّؽ  خلٓم٤مبا سمذًمؽ شمٗمّمٞمكم قمٚمؿ إمم يٜمحّؾ  سمحٞم٨م

ّٓ  ،ظمرأ قمـ طمتٞم٤مطآ وضمقب  وم٢مّٟمف وشم٠مُّمؾ وم٤مومٝمؿ ،فم٤مهرة وم٤مًمتٗمرىم٦م وإ

 .دىمٞمؼ

 .اعم٘م٤مم ومروع سمٕمض قمغم اًمتٜمٌٞمفُ  ويٜمٌٖمل

 إذا ومٞمٝمام آطمتٞم٤مط وضم٥م ظمرأ ًمٚمٛمِمتٌف ظمرآ رء ىمٰك ٓ ًمق إّٟمف :ُمٜمٝم٤م

 ،سمٜمٗمًف آطمتٞم٤مط ىم٤مقمدة ذائط لماعمّلىمٞم طمد٠مسم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ اؾمتجٛمع

 قمـ ضمتٜم٤مبآ سمقضمقب ضمديد مج٤مزمإ قمٚمؿ حلدوث فم٤مهر ومٞمف واًمّن 

 إُمر هم٤مي٦م ،طمٙمٛمف يتٌٕمف ُمًت٘مّؾ  سمف اعمٙمّٚمػ ذم ظمرىأ ؿمٌٝم٦م ومٝمذا ،اعمّلىمٞملم

 سمٕمض ذم إّول سمخّلف ،ةاعمّلىم٤م هق هٜم٤م اعمٕمٚمقُم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ؾم٥ٌم نّ إ

 اًمٗمروض.

 اعمّلىمل ص٤مر يمّٚمام ّٟمفإ ذًمؽ ُمـ يٚمزم ّٟمف٠مسم وم٘م٤مه٦م ذًمؽ ُمـ يًتٖمرب ورسّمام

 وضم٥م زوضم٤مً  ص٤مر ويمّٚمام ،اًمؼماءة إصؾ ٤منيم ،اً وشمر اعمراشم٥م مجٞمع ذم

 ٌعاعمتّ  وم٤منّ  ،جٞم٥مقم اًمتٗمّمٞمؾ ِلذا اًم٘مقاقمد اىمتْم٤مء سمٕمد وهق ،طمتٞم٤مطآ

 اًمدًمٞمؾ.
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 ٰك اعمّلىم وم٘مد صمؿّ  ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ ةاعمّلىم٤م ٧ميم٤مٟم ًمق ّٟمفإ :وُمٜمٝم٤م

 واعمٗم٘مقد اعمقضمقد سملم ُمرّددة سمٜمج٤مؾم٦م مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ طمّمؾ صمؿّ ـ  سم٤مًمٗمتح ـ

 ص٤مًم٦مأ نّ ٕ :ضمتٜم٤مبآ ووضم٥م ُم٘م٤مُمف اعمّلىمل ىم٤مم ،ـم٤مهر رء ٤مهىمٓ ذياًمّ 

 ضمري٤من ًمٕمدم :اعمقضمقد اعمِمتٌف ذم اًمٓمٝم٤مرة ص٤مًم٦م٠مسم ُمٕم٤مرو٦م اعمّلىمل ذم اًمٓمٝم٤مرة

 ،احلٙمقُم٦م ًم٘م٤مقمدة اعمّلىمل ذم إصؾ ومٞمًٚمؿ ،يٕم٤مروف طمّتك اعمٗم٘مقد ذم إصؾ

 اعمّلىمل قمـ ٜم٤مبضمتآ سملم اًمٗمٕمكم اًمتٙمٚمٞمػ وشمرّدد اًمث٤مين اًمقضمف ذم ذيمر عم٤م أو

 ومٕمدم ،اظمؽمٟم٤مه ُم٤م قمغم اعمٗم٘مقد سم٤معمِمتٌف اًمتٙمٚمٞمػ شمٕمّٚمؼ ضمقاز ًمٕمدم اعمقضمقد أو

 قمغم اعمّلىمل أصؾ ؾمّلُم٦م قمـ ُم٤مٟمع ًمٚمتٙمٚمٞمػـ  سم٤مًمٗمتحـ  ٰك اعمّلىم ٦مصّلطمٞمّ 

 ذم إصؾ ضمري٤من وقمدم واعمقضمقد اعمّلىمل سملم ومٕمّلً  سمف اعمٙمّٚمػ ومػمّدد ،هذا

 ومٕمّل قمٚمٞمف صمرأ ٥مشمرشمّ  ًمٕمدم أو ،اعمٙمّٚمػ ءاسمتّل قمـ ظمروضمف إمم ٟمٔمراً  اعمٗم٘مقد

 قمغم جفُ وم٤معمتّ  ،سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمّمقرة هذه ذم سم٤مىمٞم٤مً  يم٤من ًمق وأُّم٤م ،إّوًملم اًمقضمٝملم قمغم

 وضمقب هق اًمث٤مين اًمقضمف وقمغم ،كاعمّلىم ـمٝم٤مرة احلٙمقُم٦م ىم٤مقمدة وقمغم ذيمره ُم٤م

 إًمٞمف. أذٟم٤م يمام اًمتح٘مٞمؼ قمٜمد اًمقضمقه سمٕمض قمغم ضمتٜم٤مبآ

 سمٌ٘م٤مء ىمٚمٜم٤م ن٢موم ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سمٕمدـ  سم٤مًمٗمتحـ  ٰك اعمّلىم وم٘مد ًمق ّٟمفإ :وُمٜمٝم٤م

 ُّم٤مإ اعمّلىمل ـمٝم٤مرة ًمٔم٤مهر٤موم ،اًمٓمروملم طمدأ ارشمٗم٤مع سمٕمد مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ طمٙمؿ

 ُم٤م قمغم وأُّم٤م ،ٔم٤مهروم إصؾ قمـ ظمرأ اعم٤مٟمع وضمقد أو احلٙمقُم٦م ىم٤مقمدة قمغم

 وًمق مُمٕمٚمق ِب٤م ٦ماًمذُمّ  ومِمٖمؾ ،ومٕمّلً  صمرهأ سم٤مٍق  اًم٤ًمسمؼ اًمتٙمٚمٞمػ نّ ومأل ىمٚمٜم٤م

 .اً ضمدّ  ومت٠مُّمؾ ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سمف ومٞمٜمحّؾ  ،فم٤مهراً 

 ضمتٜم٤مبآ سمقضمقب احلٙمؿ فشمقضّم  اًمٕمٚمؿ سم٤مرشمٗم٤مع صمرهأ سم٤مرشمٗم٤مع ىمٚمٜم٤م نإو
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 .وضمٝمف خيٗمك ٓ يمام اعمّلىمل قمـ

 يمّؾ  سمؾ ،اعمٙمّٚمػ ٓسمتّلء ًحمّّل  يمقٟمف قمدمـ  سم٤مًمٗمتحـ  ٰك اعمّلىم وم٘مد وٟمٔمػم

 يمام شمٙمٚمٞمٗمل طمٙمؿ قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ  ٓ وُم٤م سمف اًمٗمٕمكم اًمتٙمٚمٞمػ ٦مصحّ  ُمـ يٛمٜمع ُم٤م

 سم٤معم٘م٤مي٦ًم. وضمٝمف ئمٝمر

 اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ اعمٙمّٚمػ اسمتّلء قمـ ظم٤مرضم٤مً  اعمّلىمل يم٤من ًمق ّٟمفإ :وُمٜمٝم٤م

 اسمتّلء حت٧م ًمٗمتح٤مسم ٰك اعمّلىم دظمؾ صمؿّ  ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ طمّمؾ صمؿّ  ،مج٤مزماإل

 أو سمٜمج٤مؾمتف مج٤مٓإ قمٚمؿ صمؿّ  ،اًمًٚمٓم٤من صمقب ُمع صمقب كٓىم ًمق يمام ،اعمٙمّٚمػ

 ّي٤مهإ اًمثقب اًمًٚمٓم٤من 1كقمٓمأ صمؿّ  ،طمدمه٤مأ قمغم ٟمج٤مؾم٦م ًمقىمقع سمفصمق ٟمج٤مؾم٦م

 سمقضمقب واحلٙمؿ اعمّلىمل ذم طمٞمٜمئذٍ  اًمٓمٝم٤مرة ص٤مًم٦مأ ضمري٤من ومٗمل ،ُمٚمٙمف

 سمخّلفـ  سم٤مًمٗمتحـ  ٰك اعمّلىم ذم إصؾ ضمري٤من أو ،اعمِمتٌٝملم قمـ ضمتٜم٤مبآ

 1ت٤مُمٌٜمٞمّ  صم٦مصمّل وضمقه اجلٛمٞمع قمـ ضمتٜم٤مبآ سمقضمقب احلٙمؿ أو ،ظمريـأ

 .اعمت٘مّدُم٦م صم٦ماًمثّل اًمقضمقه قمغم ٘مٞمؼاًمتح قمٜمد

 سمدظمقل وم٤مّٟمف ،اًمقضمقه أومم هل تلاًمّ  احلٙمقُم٦م ىم٤مقمدة إّول ومٛمٌٜمك

 لاعمّلىمِ  ٟمج٤مؾم٦م ذم اًمِمّؽ  ليٚمٖم اعمٙمّٚمػ اسمتّلء حت٧مـ  سم٤مًمٗمتح ـ ٰك اعمّلىم

 ظمرأ اًمٓمرف وسملم سمٞمٜمف اًمتٕم٤مرض ومٞم٘مع ،ًمف ؾم٤ٌٌمً  ًمٙمقٟمفـ سم٤مًمٙمن ـ

 .اعمٕم٤مرض قمـ ٞمامً ٚمؾم لاعمّلىم ذم إصؾ ومػمضمع ،ويت٤ًمىمٓم٤من
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 إصؾ ُمٕم٤مرو٦م قمــ  سم٤مًمٗمتحـ  ٰك اعمّلىم ذم إصؾ ؾمّلُم٦م اًمث٤مين وُمٌٜمك

 وؾم٘مقـمٝمام اعمّلىمل ذم إصؾ ُمع سمٛمٕم٤مروتف ىمٌٚمف ًمً٘مقـمف :ظمرأ اًمٓمرف ذم

 ضمقسم٦مأ ُمـ اًمث٤مين اًمقضمف ذم شم٘مّدم ُم٤م قمغم يٕم٤مروف طمّتك أصؾ ومّل ،ُمٕم٤م

 .ظمػمإ ؿمٙم٤ملاإل

 ىمٌؾ ومٕمّلً  سمف اعمٙمّٚمػ نّ ٢موم ،اًمث٤مًم٨م اًمقضمف ُمـ ٜم٤مهسمٞمّ  ُم٤م اًمث٤مًم٨م وُمٌٜمك

 اًمتٙمٚمٞمػ زومٞمتٜمجّ  ،ظمرأ واًمٓمرف ٰك اعمّلىم سملم ُمرّدد آسمتّلء حت٧م دظمقًمف

 ٟم٤مئلماإل طمدأ اٟمتٗمك ًمق يمام ،اًمٕمٚمؿ ارشمٗمع وًمق صمرهأ ومٞمٌ٘مك ،اخلٓم٤مسملم طمد٠مسم

 اعمرّدد اًمٜمجس قمـ سم٤مٓضمتٜم٤مب شمٗمّمٞمكم خٓم٤مبسم يٕمٚمؿ آسمتّلء حت٧م وسمدظمقًمف

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م. سم٤معم٘مّدُم٦م ـمرافإ مجٞمع ذم إصقل ومٞمً٘مط ،ٌٝملماعمِمت ٟمٗمس سملم

 قمغم هٜم٤مك اقمتامده ُمع ،اًمث٤مًم٨م اًمقضمف إمم ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض وُم٤مل

 يٕم٤مرض اًمدظمقل سمٕمدـ  سم٤مًمٗمتحـ  ٰك اعمّلىم ذم إصؾ نّ أ إمم ٟمٔمراً  :اًمث٤مين اًمقضمف

 وسملم سمٞمٜمف مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ٓ ًمق ّٟمفأ سمٛمٕمٜمك ،ظمرأ اًمٓمرف ذم اًمث٤مين إصؾ ُمع

 ،ُم٤ٌمطم٤مً  ًمٙم٤من ُٓمتث٤مًمف قمٚمٛمٞم٦م ُم٘مّدُم٦م يمقٟمف قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع وُمع ،اعمّلىمل

 ُمٕمف. ومٞمٕم٤مرض

 ٟمٕمؿ :قمروم٧م ُم٤م قمٜمدي واًمتح٘مٞمؼ هٜم٤مك اظمت٤مره ُم٤م قمغم فم٤مهر ٟمٔمر وومٞمف

 اًمتزم إذا ُمٕم٤مً  ُمٜمٝمام ضمتٜم٤مبآ وضمقب احلٙمقُم٦م ىم٤مقمدة قمغم سمٜم٤مء فُ جِ تَّ يَ  رسّمام

 ؾم٘مطأ إّول مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ وم٤منّ  ،أيْم٤مً  اًمث٤مًم٨م اًمقضمف ذم ذيمرٟم٤مه ُم٤م ٦مسمّمحّ 

 سم٤مطم٦ماإل ىم٤مقمدة إمم يرضمع ومّل ،واٟمحّلًمف ارشمٗم٤مقمف سمٕمد سم٤مٍق  فومحٙمٛم ،إصؾ

 واهمتٜمؿ. وشمدسّمر وم٤مومٝمؿ ،احل٤ميمؿ ؾم٘مقط سمٕمد وًمق رأؾم٤مً 
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 ُّم٤م٢موم ،1اًمِمٌٝم٦م حمتٛمّلت سمٕمض ارشمٙم٤مبإمم  اوٓمرّ  ًمق اّٟمف اخل٤مُمس إُمر

 اًمٙمّلم ُمٜمف وىمري٥م :سمٕمٞمٜمف ٓ سمٕمض أو ،ُمٕملّم  سمٕمض ذم وٓمرارآ يٙمقن نأ

ٍ ٕمَ ُمُ  ػمِ همَ  أو ،ُمٕملّم  ضٍ ٕمْ سمَ  ًمٗمٕمؾ صُمرظّم  ؾم٥ٌم قمروض ذم  نقم ُمـ لمَّ

 .قمٚمٞمف حيؽمضّم  عم٤م ومٞمف اًمتٙمٚمٞمػ اطمتامل ُمع ُمزامح٦م أو ،جطمرو

 سمٕمض ومٞمف ؾومّّم  وم٘مد ،اعمٕملّم  اًمٌٕمض ذم وٓمرارآ يم٤من وم٢من

 ُي٥م ومّل ،ُمٕمف أو مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ وٓمرارآ يمقن سملم 1ؾم٤مـملمإ

 قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  قمدم إمم ًمرضمققمف اًم٤ٌمىمل ـقم ٤مبضمتٜمآ

 شمقوٞمحف قمرف وىمد ـ إًمٞمف اعمْمٓمر هق ماعمحرّ  نقيم طمتاملٓ :اًمقاىمٕمل احلرام

 ًٓ ُمًتدّ  اًم٤ٌمىمل قمـ ضمتٜم٤مبآ وضمقب وم٤مؾمتٔمٝمر ،سمٕمده يمقٟمف وسملم ـ شم٘مّدم ِم٤ّم

 وضمقب ُمّلطمٔم٦م سمٕمد ٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ  ُم٤متاعم٘مدّ  سمٕمض شمرك ذم ذناإل نّ ٠مسم قمٚمٞمف

 ذًمؽ اُمتث٤مل ذم ًمِم٤مرعا ايمتٗم٤مء إمم يرضمع ،اًمقاىمٕمل احلرام قمـ ضمتٜم٤مبٓا

 3اعمِمتٌٝم٤مت. سمٕمض قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ اًمتٙمٚمٞمػ

 اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  ذم يم٤مومٞم٤مً  سم٤مًمٙمؼمى اًمٕمٚمؿ يم٤من نإ سم٤مّٟمف قمٚمٞمف واقمؽمض

 ،سم٤معمٕمذوري٦م اًمٕم٘مؾ اؾمت٘مّلل ٕضمؾ ٦ماًمٌدويّ  اًمِمٌٝم٤مت ظمروج يٙمقن طمّتك
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 أيْم٤مً  سم٤مًمّمٖمرى اًمٕمٚمؿ يم٤من نإو :اعم٘م٤مُملم ذم طمتٞم٤مطسم٤مٓ حيٙمؿ نأ قمٚمٞمف فشمقضّم 

 اًمٕمٚمؿ ٟٓمتٗم٤مء :ومٞمٝم٤م اًمؼماءة هق احلٙمؿ يم٤من ،اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمتجّ  ذم إًمٞمف حمت٤مضم٤مً 

 يقضم٥م طم٤مدث طمدث ُمقرد يمّؾ  ذم ويمذا ،ُمٓمٚم٘م٤مً  وٓمرارآ سمٕمد سم٤مًمّمٖمرى

 ومٕمًّل. سم٤مًمّمٖمرى اًمٕمٚمؿ ومقت

 هق واؾمتّمح٤مسمف آؿمتٖم٤مل ىم٤مقمدة ُم٘مت٣م نّ ٠مسم سمٞمٜمٝمام اًمتٗمرىم٦م ودقمقى

 ؿمتٖم٤ملآ سمحّمقل اًمٕمٚمؿ ًمٕمدم إّول سمخّلف ،اًمث٤مين ذم طمتٞم٤مطآ وضمقب

 .هءسمٌ٘م٤م ٙمؿحي طمّتك

 ذم وىمّرر سمف فاقمؽم يمام ،ضم٤مرٍ  همػم آؿمتٖم٤مل اؾمتّمح٤مب نّ ٠مسم ُمدومققم٦م

 طمّمقل ذم اًمِمّؽ  يم٤من إذا ِب٤م يٕمٛمؾ إّٟمام لومٝم ؿمتٖم٤ملآ ىم٤مقمدة وأُّم٤م :ُمقوٕمف

 أو اًمتٙمٚمٞمػ ُمقوقع اٟمٕمدام ذم اًمِمّؽ  قمـ ٤ٌمً ُمًٌّ  يم٤من ًمق وأُّم٤م ،ُمتث٤ملآ

ًّ  ُمٕمٜمك ومّل ،ارشمٗم٤مقمف  اًم٤ٌمىمل. ذم ٦ميّ وِ دْ اًمٌَ  اًمِمٌٝم٦م إمم يٜم٘مٚم٥م سمؾ ،ِب٤م ؽًمٚمتٛم

 ،اًمِمٖمؾ سم٘م٤مء صم٤ٌمت٢مسم ي٘مض ُمقوققمل أصؾ هٜم٤مك يم٤من ًمق ،ٟمٕمؿ

 احلٙمؿ ؿّ شم ،سم٤مًمٗمٕمؾ سمف شمٞم٤مناإل وضمقب قمٚمٞمف ٥مؽمشمّ عم اًمقىم٧م سم٘م٤مء يم٤مؾمتّمح٤مب

 .اعم٘م٤مم ذم ُمٗم٘مقد ذًمؽ وُمثؾ ٕضمٚمف سم٤مًمِمٖمؾ

 ،قم٘مّلً  زاًمتٜمجّ  ذم يمٗم٤ميتف ومرض نإو سم٤مًمٙمؼمى اًمٕمٚمؿ نّ ٠مسم دومٕمف ويٛمٙمـ

ـّ   همػم ذم سم٤مطم٦مواإل سم٤مًمؼماءة حلٙمؿا تض٘مي ًمف ُمٕم٤مرض ٓ ذياًمّ  إصؾ ًمٙم

 اًمّمقرة ذم يٙمقن إّٟمام اذوه ،ومٞمف ًمٙمّلما شمٗمّمٞمؾ ؾمٌؼ وىمد إًمٞمف اعمْمٓمرّ 

 اًمٕمٚمؿ قمغم زٜمجّ اًمت ػسمتقىمّ  ىمٚمٜم٤م وًمق ومٞمف ُيري ٓ وم٤مٕصؾ اًمث٤مٟمٞم٦م وأُّم٤م :إومم

 حيٙمؿ سم٤مًمتٙمٚمٞمػ اًمٕمٚمؿ وطمّمقل ًٓ أوّ  اًمّمٖمرى طمرازإ سمٕمد ّٟمفٕ ،سم٤مًمّمٖمرى
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 سمٕمد صمرهأ يٌ٘مك صمؿّ  ،ىمٓمٕم٤مً  سم٤مىمٞم٤مً  اًمٕمٚمؿ ُم٤مدام قمٜمف ٦ماًمذُمّ  شمٗمريغ سمٚمزوم اًمٕم٘مؾ

 طمدوث ذم ّؽ ِمسم٤مًم واحلّؾ  اًمؼماءة دًّم٦مأ اظمتّم٤مص ٕضمؾ ُّم٤مإ :اًمٕمٚمؿ ارشمٗم٤مع

 .سمٕمٞمٜمف اًم٤ًمسمؼ اًمتٙمٚمٞمػ سم٘م٤مء ذم ًمِمّؽ ا نّ ٕ :ومٞمف ٟمحـ ُم٤م يِمٛمؾ ومّل ،اًمتٙمٚمٞمػ

 زُم٤من ذم ُمقضمقد سمٕمٞمٜمف ؾم٤مسم٘م٤مً  آُمتث٤مل سمقضمقب احل٤ميمؿ اًمٕم٘مؾ نّ ٕ ُّم٤مإو

 سمٕمد اًمٞم٘مٞمٜمل سم٤مًمٗمراغ اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ وضمقب هق إّٟمام اًمٕم٘مكم احلٙمؿ نّ ٕ :اًمِمّؽ 

 ُمًّٚمؿ همػم ُمتث٤ملاإل ذم اًمِمّؽ  صقرة سمخّمقص وشم٘مٞمٞمده ،اًمٞم٘مٞمٜمل اًمِمٖمؾ

 .حمّٚمف ذم وحت٘مٞم٘مف

 اًمزُم٤من ذم سمقضمقده طمٙمؿ وم٢مذا ،اعمرّدد اًمتٙمٚمٞمػ اؾمتّمح٤مب ٕضمؾ ٤مُمّ إو

 سم٤مًمٗمراغ اًم٘مٓمع حلّمقل اًم٤ٌمىمل اًمٗمرد هل تلاًمّ  سمٛم٘مّدُمتف شمٞم٤مناإل وضم٥م ،اًمث٤مين

 .ُمٕمف

 ٦م.اًمذُمّ  اؿمتٖم٤مل اؾمتّمح٤مب ٕضمؾ ُّم٤مإو

 ذيمر ُم٤م قمٛمدة نّ ٠مسم ُمدومققم٦م ـ سمف اقمؽمف يمام ـ رأؾم٤مً  ضمري٤مٟمف ودقمقى

 ،آؿمتٖم٤مل ًم٘م٤مقمدة شمٞم٤مناإل ًمقضمقب قمّٚم٦م سمٜمٗمًف ّؽ اًمِم نّ أ هق قمٜمف ُم٤مٟمٕم٤مً  هٜم٤مك

 وم٢مذا ،سمثٌقشمف احلٙمؿ ذم واًمِمّؽ  اًمٕمٚمؿ اؾمتقاء سمٕمد ؾمتّمح٤مبًمّل ُمٕمٜمك ومّل

 سمٌ٘م٤مء ًمٚمحٙمؿ قمّٚم٦م هٜم٤م اًمِمّؽ  يمقن وقمدم اًم٘م٤مقمدة ضمري٤من قمدم ومرض

 ُمٌح٨م إمم ُمقيمقل هٜم٤م ًمٙمّلما وحت٘مٞمؼ ؟اؾمتّمح٤مسمف ُمـ اعم٤مٟمع ومام ،آؿمتٖم٤مل

 ؾمتّمح٤مب.آ

 وٓمرارآ نّ ٠مسم إومم اًمّمقرة ذم سم٤مًمؼماءة احلٙمؿ ذم ؾيًتِمٙم ورسّمام

 ًمٕم٘مّلءا قمٜمد اعمًّٚمٛم٦م اًم٘مقاقمد وُمـ ُم٘متْمٞمف اًمث٤مسم٧م اًمتٙمٚمٞمػ صمٌقت قمـ ُم٤مٟمع
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 وًمذا ،اعم٘مت٣م ي٘متْمٞمف قماّم  اًمٞمد رومع ذم ٤مٍف يم همػم اعم٤مٟمع حتّ٘مؼ ذم اًمِمؽ نّ إ

 ضمقاز سمٛمٕمٜمك قمٜمف اًمٗمحص وقمدُمف اعمٙمّٚمػ اوٓمرار ذم اًمِمّؽ  قمٜمد ُي٥م

 وٟمفويٕمدّ  ومحص دون ُمـ قمٜمف قمجزه اطمتامل سمٕمذر احلٙمؿ اُمتث٤مل ذم ػاًمتقىمّ 

 قمدم غمقم اًمٌٜم٤مء ُي٥م ويمذا سمؾ ،اوٓمراره قمدم اٟمٙمِمػ ًمق قم٤مصٞم٤مً  اًمٕم٘مّلء

 ومٞمج٥م ،ذًمؽ يٕمٚمؿ طمّتك أيْم٤مً  اًمٗمحص سمٕمد ومٞمف اًمِمّؽ  قمٜمد وٓمرارآ

 ،ذًمؽسم اًمٕمٚمؿ إمم يّمؾ طمّتك اًمّمقم مت٤ممإ قمغم ىمدرشمف ذم يِمّؽ  ُمـ قمغم اًمّمقم

 .رياًم ظمقف هق يم٤من وًمق اعمٕملّم  ريؼاًمٓم أو

 ذم يم٤مٍف  همػم اعمٕملّم  اًمتٙمٚمٞمػ ذم وٓمرارآ وضمقد ذم اًمِمّؽ  نّ أ ومٙمام

 مل ُم٤م وأُّم٤م ،واىمٕم٤مً  سمف ٙمّٚمػاعم سملم اعمرّدد اعمٕمٚمقم وٓمرارآ ومٙمذا ،فقمٜم اًمٞمد رومع

 سمف اعمٙمّٚمػ ذم وٓمرارآ حتّ٘مؼ ذم اًمِمّؽ  إمم يرضمع أيْم٤مً  وم٢مّٟمف ،سمف يٙمّٚمػ

 اًم٘مٓمع اًمٕم٘مؾ سمحٙمؿ وضم٥م ،اعمٙمّٚمػ قمغم زوشمٜمجّ  اًمتٙمٚمٞمػ صم٧ٌم وم٢مذا ،وقمدُمف

 ّم٦ماعمرظّم  إصقل وؾم٘مط إًمٞمف يْمٓمرّ  ٓ ُم٤م ذم سمٛمراقم٤مشمف قمٜمف ٦ماًمذُمّ  سمتٗمريغ

 اًمث٤مٟمٞم٦م. يم٤مًمّمقرة

 ُمٜمٝم٤م اؾمتٙمِمػ اًمتل اعمقارد ذم طمدأ شمٗمّمٞمؾ قمدم ُمـ ؾٞمىم ُم٤م وي١مّيده

 طمّمقل سملم اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م قمـ ضمتٜم٤مبآ وضمقب قمغم مج٤معاإل

 ىمٌؾ ُمٕملّم  همػم أو سمٛمٕملّم  يمقٟمف قمـ ومْمّل ،وقمدُمف ـمرافإ طمد٠مسم وٓمرارآ

 وطمٞمٜمئذ مج٤مقملإ احل٤مٓت ذم آطمتٞم٤مط وضمقب ومٙم٤من ،وسمٕمده مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ

 أصؾ ذم آطمتٞم٤مط دًمٞمؾ نّ ٠مسم ىمٚمٜم٤م وًمق هٜم٤م طمتٞم٤مطآ سمقضمقب اًم٘مقل ومٞمٛمٙمـ

 اًمٕم٘مؾ. طمٙمؿ دون ًمنمقمٞم٦ما دًّم٦مإ هق اعم٠ًمًم٦م



 اًمؼماءة أصؾ  ................................................................. 411

ـّ   ُم٤مٟمٕم٤مً  وٓمرارآ نقيم دقمقى وم٢منّ  ،ومٞمف ُمٜمٔمقر ؽذًم نّ أ ٟمّم٤مفاإل ًمٙم

 ،قم٘مّلً  اًمتٙمٚمٞمػ ضمقاز ذم ذط اًم٘مدرة وم٢منّ  :فم٤مهر همػم اًمتٙمٚمٞمػ صمٌقت قمـ

 ٓ ٙمّٚمػاعم ُمـ رء ـمٚم٥م وم٢منّ  ،ذاشمف طمدّ  ذم فم٤مهرة هل سمؾ ،سمف طمقاّس  يمام

 وم٢منّ  ،ُمٜمف ًمٚمٓمٚم٥م ُم٘مت٣م ٓ ّٟمفأ سمٛمٕمٜمك ،ىمٌٞمح سم٤معمٓمٚمقب شمٞم٤مناإل قمغم ي٘مدر

 يٙمقن ن٠مسم ومٕمّلً  شمٞم٤منًمإل ُمٜمف اعمًتدقمك ىم٤مسمٚمٞم٦م ومرع هءواىمتْم٤م اًمٗمٕمؾ اؾمتدقم٤مء

 إُمر ٦مىم٤مسمٚمٞمّ  ِلام قمٛمكوإ اعمٗمٚمقج نّ أ لقميدّ  ويمٞمػ ،واًمؽمك اًمٗمٕمؾ قمغم ىم٤مدراً 

 أومم احلّؾ  ىم٤مسمٚمٞم٦م سمنمط اًم٘مدرة ذط حل٤مق٢موم ،نآاًم٘مر إمم واًمٜمٔمر سم٤مًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م

 اًمٕمجز نّ أ ُمع ؟ُم٤مٟمٕم٤مً  ٕمجزاًم يمقن ٰك قمدَّ يُ  ومٙمٞمػ ،اًمنموط سم٤ًمئر حل٤مىمفإ ُمـ

ّٓ  ًمٞمس  رذمـم ُمـ ـاًمتٛمٙمّ  هق وضمقدي أُمر اًم٘مدرة نّ ٢موم ،اًم٘مدرة قمدم إ

ّٓ  اًمٕمجز ُمٕمٜمك ُمـ ٟمتٕم٘مؾ وٓ اًمٜم٘مٞمض  ـاًمتٛمٙمّ  أهٚمٞم٦م ًمف ِمّـ ـاًمتٛمٙمّ  قمدم إ

 ُمع اًمتٙمٚمٞمػ قمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  ضمٕمٚمف ّمّح ي يمٞمػ لاًمٕمدُم اعمٕمٜمك وهذا ،يم٤مًمٕمٛمك

 ؟!ىمٓمٕم٤مً  ىمدرة هل سمام اعمٙمّٚمػ ىمدرة ٟمٗمس إمم اًمٓمٚم٥م اومت٘م٤مر

 اًم٘مدرة ُم٘مت٣م سم٘م٤مء سمٛمٕمٜمك اعمٙمّٚمػ قمغم ٤مً ئـم٤مرِ  اًمٕمجز يٙمقن ىمد ،ٟمٕمؿ

 همػم فًمٙمٜمّ  ،قمٜمٝم٤م ُمٜمع ُم٤مٟمع ٕضمؾ ومٕمّلً  ارشمٗم٤مقمٝمام ويٙمقن اًمِم٠مين ـواًمتٛمٙمّ 

 هٜم٤م. اًمٌح٨م حمطّ  هق يمام اًمتٙمٚمٞمػ قمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  اًمٕمجز ضمٕمؾ

 قمدم قمغم واًمٌٜم٤مء ُمتث٤ملآ شمرك ذم اًم٘مدرة قمـ اًمٗمحص ًمزوم وأُّم٤م

 اًم٘مدرة شمث٧ٌم طمّتك اًم٘مدرة ؾمٌؼ إذا سمام خمتّص  ُّم٤م٢موم :اًمِمّؽ  ٜمدقم اًمٕمجز

 شمث٧ٌم طمّتك ٦مٟمٞمّ ٠ماًمِم اًم٘مدرة سم٘م٤مء ُمع اًمٕمجز ـمروّ  ُمقارد ذم أو ،سم٤مؾمتّمح٤مِب٤م

 إظمذ ٕضمؾ ُّم٤مإو: ُمٜمف يٛمٜمع ُم٤م ذم اًمِمّؽ  قمٜمد ُم٘متْمٞمف سمقضمقد اًم٘مدرة
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 ٦مظم٤مّص  ٦مقم٘مّلئٞمّ  ىم٤مقمدة ٕضمؾ ُّم٤مإو :صاعمخّّم  يتٌلّم  طمّتك خلٓم٤مبا ـمّلق٢مسم

 ؿاعمًٚمّ  اًم٘مدر وم٢منّ  ،سمّمدده ٟمحـ ُم٤م ذم ُيري ٓ ُمٜمٝم٤م رءو ،اعم٠ًمًم٦م شمٚمؽ ذم

 اًمٕمجز وّ ـمر ذم ؿمّؽ  إذا سمام اًمٔم٤مهر اعمٜمع ُمـ سمٕمْمٝم٤م ذم ُم٤م ُمع ذًمؽ مجٞمع ُمـ

 أو سمف ؼٕمٚمّ تُم اًمتٙمٚمٞمػ نّ إ ٟمٕمٚمؿ ومل هسمٓمروّ  قمٚمٛمٜم٤م إذا ُم٤م ذم ٓ ،رأؾم٤مً  وقمدُمف

 سم٤معم٘مدور.

 ًمٚم٘مدرة راومٕم٤مً  ٤مً طم٘مٞم٘مٞمّ  وٓمرارآ يم٤من اإذ يتؿّ  إّٟمام ذًمؽ نّ ٠مسم دومٕمف ويٛمٙمـ

 ،٤مً اظمتٞم٤مريّ  ومٕمّلً  يمقٟمف قمـ طمٞمٜمئذٍ  اًمٗمٕمؾ خلروج ،اًمٕمٜمقان فم٤مهر ظمّلف وهق

 أو ٟمٗمًف طمٗمظ ػشمقىمّ  ًمق يمام ،ًمٚم٘مدرة راومع همػم آوٓمرار يم٤من إذا وأُّم٤م

 ُمـ ًمزم أو ،اعمحتٛمّلت سمٕمض ارشمٙم٤مب قمغم سمِم٠مٟمف يٕمتدّ  ذياًمّ  ُم٤مًمف أو قمروف

 ،ذًمؽ وٟمحق قمٚمٞمف ُمٜمف هؿّ أ واضم٥م ػشمقىمّ  إذا يمام ٤مً قمٞمّ ذ يم٤من أو ،جرطم شمريمف

 سمف اًمتٙمٚمٞمػ ُيقز ّٟمفٕ ،اًمتٙمٚمٞمػ قمـ ُم٤مٟمعهمػم[ ] وٓمرارآ ُمـ اًمٜمحق ومٝمذا

 دومقعُم ٤1مٟمعاعم ذًمؽ ُمثؾ ومتحّ٘مؼ ،سمف اعمٙمّٚمػ ًمنمائط اؾمتجامقمف سمٛمٕمٜمك قم٘مّلً 

 شمرك ذم ذناإل نّ ٠مسم اًمث٤مين ذم اعمٜمع ؾّّم اعمٗم ؾقمٚمّ  وًمذا قمدُمف ص٤مًم٦م٠مسم اًمِمّؽ  قمٜمد

ّٓ  ذناإل حُّ ِّم يَ  وٓ 1اعم٘مدُم٦م[ ذي شمرك ذم ]إذٟمف قمـ يم٤مؿمػ ُم٤متاعم٘مدّ   سمٕمد إ

 ٤مً ئٟم٤مؿِم  اًمِمّؽ  يمقن قمٜمد اعم٤مٟمع قمدم ص٤مًم٦مأ ٞم٦مطمجّ  ذم اًمٙمّلم يٌ٘مك ًمٙمـ ،اًم٘مدرة

 ومٚمٕمّؾ  ،ظمرأ ذم قمدُمف وقمٚمؿ طمدمه٤مأ ذم حتّ٘مؼ ىمد أُمريـ سملم اعمٛمٜمقع شمرّدد قمـ

                                                             

 ش.ُم٤مٟمع». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

 . ي٘متْمٞمف اًمًٞم٤مق وًمٙمـ ذم اعمخٓمقـم٦م ُمٗم٘مقد.1
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 ؾمّلُم٦م ًمقٓ ةىمقّ  قمـ خيٚمق ٓ ًمٕمدما ص٤مًم٦مأ ٞم٦مطمجّ  ُم٘مدار قمغم اعم٠ًمًم٦م سمٜم٤مء

 ضمري٤من ًمٕمدم ،اعمٕم٤مرض قمـ إًمٞمف اوٓمرّ  ُم٤م همػم ذم ّؾ واحل اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ

 طمتٞم٤مطآ وضمقب ذم إًمٞمف اؾمتٜمد ُم٤م قمٛمدة نّ ٢موم ،إًمٞمف اوٓمرّ  ُم٤م ذم إصؾ

 ؾ.ومت٠مُمّ  ،٤مٜمه اعمٗم٘مقد إصٚملم شمٕم٤مرض

ًّ  وأُّم٤م  فمٝمقر ٦مُمٕمٚمقُمٞمّ  ًمٕمدم :رء ـوه٠موم هٜم٤م مج٤معسم٤مإل ؽاًمتٛم

 فمٝمقر ومرض وًمق :مج٤معاإل ُمٜمف حيّمؾ سمحٞم٨م ًمذًمؽ احلٙمؿ شمٕمٛمٞمؿ ذم ُمٝمؿيمّل

 ًّ  يٜمٌٖمل. ٓ ِم٤ّم مج٤معاإل ًمتحّمٞمؾ سمف ؽوم٤مًمتٛم

ٍ ٕمَ ُمُ  ضٍ ٕمْ ٌَ سمِ  وٓمرارآ يم٤من إذا ُم٤م ذم فيمٚمّ  هذا  يم٤من إذا وأُّم٤م ،لمَّ

 سمقضمقب ؾم٤مـملمإ سمٕمض ّسح وم٘مد ،ُمٕملّم  همػم سمٌٕمض وٓمرارآ

 ِٓ  سمحرُم٦م طم٤مصؾ اًمٕمٚمؿ نّ ٕ :اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ وٓمرارآ يم٤من نإو ُمٓمٚم٘م٤مً  طمتٞم٤مطا

 وشمرظمٞمص قمٜمف ضمتٜم٤مبآ وضم٥م شمٗمّمٞمّلً  طمرُمتف قمٚمؿ وًمق ،إُمقر ُمـ واطمد

 1اًم٤ٌمىمل. قمـ سم٤مٓضمتٜم٤مب إُمر يمتٗم٤مءِٓ  ُمقضم٥م اًمٌدل قمغم سمٕمْمٝم٤م

 ٓ اًمقاىمٕمل احلٙمؿ قمـ ُم٤مٟمع قمٜمد هٜم٤م وٓمرارآ نّ أ وشمقوٞمحف :أىمقل

 إمم وم٤موٓمراره ،مجٞمٕمٝم٤م ٓ افـمرإ طمدأ هق واىمٕم٤م قمٜمف اعمٛمٜمقع نّ ٢موم ،سمذاشمف

 ًمق يمام ،واىمٕم٤مً  ُمٜمٝم٤م ي٤ٌمح ُم٤م ذم ضمٕمٚمف ًمتٕملّم  اًمتٙمٚمٞمػ يزاطمؿ ٓ سمٕمض ارشمٙم٤مب

 ،اًمقاىمٕمل احلٙمؿ انيٖمػّم  ٓ واجلٝمؾ اًمٕمٚمؿ نّ ٢موم ،٤مُمِمخّّم  ـمرافإ طم٤مل يم٤من
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 هٜم٤م يٙمـ مل ،إُمر ٟمٗمس ذم ماعمحرّ  هق يم٤من ًمق وم٤مّٟمف ،اعمٕملّم  اًمٌٕمض سمخّلف

 اًمتٙمٚمٞمػ. ٟمٗمس إمم ّؽ ِماًم ضمعومػم ،أصّلً  واىمٕمل طمٙمؿ

 اًمقاىمٕمل اًمتٙمٚمٞمػ ذًمؽ اُمتث٤مل قمـ ُم٤مٟمع وٓمراروم٤مٓ ،ومٞمف ٟمحـ ُم٤م وأُّم٤م

 اًمقاىمٕمل اًمتٙمٚمٞمػ ةُمراقم٤م سملم اجلٛمع ومٛم٘مت٣م ،اعمحتٛمّلت سمجٛمٞمع شمٞم٤منسم٤مإل

 ُم٤م سم٘مدر اعمحتٛمّلت سمٌٕمض يمتٗم٤مءاإل هق وٓمرارآ ةوُمراقم٤م آُمتث٤مل ذم

 ذم ُمرّ  يمام ،اًمقاىمٕمل ًمٚمتٙمٚمٞمػ ةُمراقم٤م اًم٤ٌمىمل سم٘م٤مءإ ُمـ حل٤مضم٦ما سمف يٜمدومع

 .إّول اًم٘مًؿ ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 ذم ضم٤مر هٜم٤م واًمٓمٝم٤مرة احلّؾ  ص٤مًم٦مأ [طُمْٙمؿَ ] نّ إ :ىمٚم٧م ؿمئ٧م نإو

 ومٞمت٤ًمىمٓم٤من ،ُمٕملّم  همػم سمقاطمد ًمتٕمّٚم٘مف هٜم٤م وٓمرارآ يٜم٤مومٞمف وٓ اًمٓمروملم

 إًمٞمف. اعمْمٓمرّ  ذم ضم٤مر همػم إصؾ نّ ٕ :َؼ ٌَ ؾَم  ُم٤م سمخّلف سم٤مًمتٕم٤مرض

 ُم٤متيم٤معم٘مدّ  ٦مِ ٞمَّ ُمّ ٤ماًمٕم ُم٤متاعم٘مدّ  سمٕمض شمرك ذم اًمؽمظمٞمص :ىمٚم٧م وم٢من

 اضمتامع اُمتٜم٤مع ضورة ،اًمقاىمٕمل احلرام رادةإ قمدم قمـ يم٤مؿمػ اخل٤مرضمٞم٦م

 حلراما هق اعمخت٤مر يمقن ٗمؼاشمّ  وم٢مذا ،سمداً أ واطمد رء ذم اًمٕم٘مٚمٞملم لٝمواًمٜم نذاإل

 ،أيْم٤مً  عاًمقاىم ذم ُمقضمقداً  يٙمقن ٓ نأ ُّم٤م٢موم ،سمح٤مًمف لاًمٜمٝم سم٘م٤مء اُمتٜمع اًمقاىمٕمل

 شمٕمّٚم٘مف يم٤من وًمق واىمٕمٞم٤مً  أيْم٤مً  وٓمرارآ قمـ اًمٜم٤مر اًمؽمظمٞمص يمقن إمم ٟمٔمراً 

 ذيـاًمٚمّ  إُمريـ طمدأ شمرك ذم ذناإل اُمتٜم٤مع ضورة ،ُمٕملّم  همػم سم٠مُمر اسمتداء

 .٤مً ومس ٤مً ٟمٞمّ ٠مؿم اًمقاىمٕمل احلٙمؿ يٙمقن نأ ُّم٤مإو، محمرّ  طمدمه٤مأ

 اعمٗمروض نّ ٕ :فم٤مهر طمتٞم٤مطآ سمقضمقب احلٙمؿ ومٗم٤ًمد ،إّول وقمغم

 ،ٕضمٚمف آطمتٞم٤مط ُي٥م طمّتك هاقمد سمام شمٙمٚمٞمػ وٓ سم٤مًمقاىمع اًمتٙمٚمٞمػ ارشمٗم٤مع
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 ؿَ ٚمِّ ؾُم  وًمق :ُمٓمٚم٘م٤مً  زاعمٜمجّ  اًمتٙمٚمٞمػ اُمتث٤مل ُي٥م ٓ ّٟمفٕ :ومٙمذًمؽ اًمث٤مين وقمغم

 آُمتث٤مل وضمقب هٜم٤م ُم٤م وم٠مىمَم ،سمف اًمٕمٚمؿ قمٜمد اجلٛمٚم٦م ذم ًمف ضاًمتٕمرّ  وضمقب

 ُم٤م قمغم اًمؽمظمٞمص ذم ىمتّم٤مرآ ٓ ،احلرام يي٤ًمو ُم٤م سم٘م٤مءإ وهق آطمتامزم

 .اًميورة سمف دومعٜمي

 ذم ًمٚمٛمٙمّٚمػ طم٤مضم٦م ٓ ّٟمفٕ ،رامِ احلَ  ػْمِ ٖمَ سمِ  ص  تَ خُمْ  اًمقاىمٕملُّ  ذنُ اإل :٧ُم ٚمْ ىمُ 

 ُم٤م اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ مجٞمع ذم اًمث٤مسم٧م ذناإل ٟمٔمػم ماعمحرّ  ارشمٙم٤مب

ـّ  ،ىمٓمٕم٤مً  واىمٕمل ُم٤ٌمح ُم٤مؾمقاه نّ ٢موم ،واىمٕم٤مً  طمرام هق ُم٤م ؾمقى  ٜم٤مكه ذناإل ًمٙم

 اًمقاىمع خم٤مًمٗم٦م ذم اًمقىمقع قمـ طمذراً  اًمٕم٘مؾ سمحٙمؿ فم٤مهراً  قمٜمف اًمٞمد رومع ُي٥م ِم٤ّم

 إظمذ وشمٕملّم  اعمٗمروض وٓمرارآ عمٙم٤من قمٜمف اًمٞمد رومع يٛمٙمـ مل عم٤ّم وهٜم٤م ،ومٞمف

 وضم٥م ،اعمٙمّٚمػ قمٜمد ِمت٤مزيـ لواًمٜمٝم اًمؽمظمٞمص ُمقرد يٙمـ ومل ًمذًمؽ سمف

 ذم اًمقاىمٕمل ٙمٚمٞمػاًمت وُمراقم٤مة ًمذًمؽ اًمِمٌٝم٦م حمتٛمّلت سمٕمض سمؽمك احلٙمؿ

 سمٕمدم احلٙمؿ ومتٕملّم  ،سم٤معمقاوم٘م٦م اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ قمـ ُم٤مٟمع ٜم٤مه وٓمراروم٤مٓ ،اًم٤ٌمىمل

 وضمقب يم٤من ،راًمتٕمذّ  قمدم قمٜمد سمقضمقسمف حل٤ميمؿا هق اًمٕم٘مؾ يم٤من وعم٤ّم ،وضمقسمف

 يم٤مّٕول صم٤مسمت٤مً  اًميورة سمف يٜمدومع سمام اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٘مّدُم٤مت شمرك ذم آىمتّم٤مر

 اعم١ماظمذة يًتحّؼ  سمؾ ،اًم٤ٌمىمل ذم ًمٕم٘م٤مبا ُمـ ذناإل حتّ٘مؼ ًمٕمدم ،اًمٕم٘مؾ سمحٙمؿ

 فم٤مهري شمٙمٚمٞمػ اعمجٛمقع ُمـ ومٞمتحّ٘مؼ ،ِل٤م حلراما ُمّم٤مدوم٦م ٗم٘م٧ماشمّ  ًمق قمٚمٞمٝم٤م

 ُمتث٤مٓتآ وضمقب وهق ،ىمٓمٕم٤مً  فوحتّمٞمٚم رأؾم٤مً  اًمقاىمع ٤مءٖمًمإ سملم طُمتقؾّم 

 اًميورة. سم٘مدر اعمؽموك ذم ىمتّم٤مروآ اعمٛمٙمٜم٦م طمتامًمٞم٦مآ

 صمٌقت» طم٤مصٚمف نّ إ طعمتقؾّم ا اًمتٙمٚمٞمػ سمٞم٤من ذم ؾم٤مـملمإ سمٕمض وذيمر
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 سم٤مىمل شمرك وهق اُمتث٤مًمف ذم اًمِم٤مرع صرظّم  ذياًمّ  اًمٓمريؼ ُمـ سم٤مًمقاىمع اًمتٙمٚمٞمػ

 ٦ماًمقاىمٕمٞمّ  ًمٚمتٙم٤مًمٞمػ اعمجٕمقًم٦م ٦ماًمنمقمٞمّ  اًمٓمرق مجٞمع ٟمٔمػم وهذا ،اعمحتٛمّلت

 ذم إظمذ ذم يمام ،ٜم٤مُمٕمٞمّ  حمتٛمّلشمف سمٌٕمض اًمقاىمع قمـ اًم٘مٜم٤مقم٦م إمم وُمرضمٕمف

 .1شاًمتخٞمػم ُمقارد ذم يمام اخمػّم  أو ،ؾمتّمح٤مبآ ذم اًم٤ًمسم٘م٦م احل٤مًم٦م

 طمّتك اًمؽمظمٞمص قمٜمد اًمٌدل ضمٕمؾ ًمزوم قمغم ّل ُمٌٜم سمٔم٤مهره وهذا :أىمقل

 ؿمٙم٤ملإ ويزيده ،٤مً ؾم٤مسم٘م ًمزوُمف أصؾ ذم اًمٙمّلم شم٘مّدم وىمد ،وٓمرارآ ُمقرد ذم

ّٓ  ،قم٘مّل طمتٞم٤مطآ سمقضمقب ىمٚمٜم٤م ًمق هٜم٤م وٓمرارآ حتّ٘مؼ ُمّلطمٔم٦م  ومّلسمدّ  وإ

 ُمٙم٤منإ قمدم واًمٔم٤مهر ،وهمػممه٤م وآؾمت٘مراء مج٤معاإل ُم٘مدار ُمّلطمٔم٦م ُمـ

 ،أيْم٤مً  ًمٚمٛم٘م٤مم ؿمٛمقًمف يٌٕمد ومّل ؾمت٘مراءآ وأُّم٤م ،٤مً ًمٌٞمّ  ًمٙمقٟمف مج٤معسم٤مإل اًمتٕمٛمٞمؿ

 ومت٠مُّمؾ.

 ذم ُمٜمف ـاًمتٛمٙمّ  قمٜمد معمحرّ ا شمِمخٞمص قمـ اًمٗمحص ُي٥م هؾ ّٟمفإ صمؿّ 

 حمٙمقُم٦م هٜم٤م اًمؼماءة نّ ٕ :إّول أفمٝمرمه٤م ،وضمٝم٤من ؟ٓ أو سم٤مًمتخٞمػم احلٙمؿ

 ٦م.اًمٞم٘مٞمٜمٞمّ  اًمؼماءة سمٚمزوم اًم٘م٤ميض ؿمتٖم٤ملآ سم٘م٤مقمدة

 اًمِمٌٝم٤مت ذم اًمٗمحص بوضمق قمدم قمغم مج٤معاإل ؿمٛمقل ودقمقى

ٌَ  اًمِمٌٝم٤مت هق ُمٜمف اعمًّٚمؿ سمؾ ،ِمٜمققم٦م ومٞمف ٟمحـ ٤معم اعمقوققمٞم٦م  ٦مُ يّ وِ دْ اًم

 ُمـ ؿّ أقم ظمرآ شمٙمٚمٞمػ ُمزامح٦م ٕضمؾ ذقمٞم٤مً  وٓمرارآ يم٤من ًمق وظمّمقص٤مً 
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 اعمحتٛمّلت. سمٕمض ذم طمتٞم٤مطاإل

 ىمٌؾ يِمٛمؾ سمحٞم٨م اًمؽمظمٞمص دًمٞمؾ ذم ـمّلقإ هٜم٤مك ٤منيم ًمق ،ٟمٕمؿ

 وضمقسمف. سمٕمدم احلٙمؿ فادّم  ،أيْم٤مً  اًمٗمحص

ـّ  وحتّمٞمؾ ياًمتحرّ  ُي٥م وهؾ  أم ُمٕملّم  سمٖمػم آوٓمرار يم٤من إذا اًمٔم

 ًمٕمدم ،وضمقسمف قمدم شاعمٕمتؼم» ذم اعمحّ٘مؼ قمـ اعمٜم٘مقل ٤مُمّ وأ ،وضمٝم٤من ؟ٓ

ـّ  اقمت٤ٌمر قمغم ٞمؾًماًمد وقمدم ُمٜمف اًمٕمٚمؿ طمّمقل  قمـ اعمٜم٘مقل نّ أ يمام 1اًمٔم

ـّ  ىمد سمؾ ،3شاًمذيمرى» ذم واًمِمٝمٞمد 1شاًمتذيمرة» ذم اًمٕمّّلُم٦م  اعمِمٝمقر يمقٟمف ئم

 ،اًمٕم٘مؾ سمحٙمؿ اًمٕمٛمؾ ًمزوم ُمـ ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره عم٤م ُّم٤مإ ،وضمقسمف

 ـاعمتٞم٘مّ  اًم٘مدر هق ياًمتحرّ  سمٕمد اًمٕمٛمؾ نّ أ ضمٝم٦م ُمـ أو ،اًمقاىمع إمم وم٤مٕىمرب

 ُمـ ّٟمفإ يٛمٙمـ سمؾ ،اًمٞم٘مٞمٜمل آؿمتٖم٤مل قمـ اًمؼماءة طمّمقل ذم أو ،ُمتث٤ملآ ُمـ

 اعمتٕملّم  هق واًمث٤مين :آُمتث٤مل ـمريؼ ذم واًمتٕمٞملم اًمتخٞمػم سملم اًمدوران ىمٌٞمؾ

 آٟمًداد. دًمٞمؾ إمم ُمقيمقل وشمٗمّمٞمٚمف

                                                             

. ىم٤مل: ... اًمتحّري همػم ضم٤مئز ذم اإلٟم٤مئلم وذم ُم٤مزاد قمٚمٞمٝمام ؾمقاء يم٤من هٜم٤مك أُم٤مرة أو مل 1

ُمًتٕمٛمًّل وًمق  وْم٤موم٤ًم أيٙمـ وؾمقاء يم٤من اعمِمتٌف سم٤مًمٓم٤مهر ٟمج٤ًًم أو ٟمج٤مؾم٦م يم٤مًمٌقل أو ُم

ـّ ومّل يرشمٗمع سمف ي٘ملم اًمٜمج٤مؾم٦م...  :اٟم٘مٚم٥م أطمدمه٤م مل ُيز اًمتحري أيْم٤مً  ّٓن اًمتحري فم

 .134ص /1ج :ذح اعمختٍمٟمٔمر: اعمٕمتؼم ذم ا
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 قمغم زاد ُم٤م ذم طمتٞم٤مطآ وضمقب قمغم 1ؾم٤مـملمإ سمٕمض عومرّ  ّٟمفإ صمؿّ 

ـّ  اًم٘م٤مئٚمقن إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وم٤ًمد هٜم٤م آوٓمرار ىمدر  عاًمرضمق ُمـ اعمٓمٚمؼ سم٤مًمٔم

 مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ُم٘مت٣م نّ أ ُمع ،٦ماًمٕمٛمٚمٞمّ  إصقل إمم اًمٔمٜمقن ُمقارد همػم ذم

 ُم٘مّدُمتف ُمـ يث٧ٌم ومل اًمٙمكّم  طمتٞم٤مطآ هق اًمراسمع اًمدًمٞمؾ ُم٤متُم٘مدّ  ذم قمٰك اعمدّ 

ّٓ  ،طمتٞم٤مطآ سمٓمّلن  سم٤معمقهقُم٤مت شمٞم٤مناإل سمٛمٕمٜمك اًمٙمكّم  آطمتٞم٤مط سمٓمّلن إ

 ،اعمِمٙمقيم٤مت وأُّم٤م ،هقُم٤متاعمق ذم وضمقسمف قمدم هق سمف يث٧ٌم ُم٤م ومٖم٤مي٦م ،أيْم٤مً 

 طمتٞم٤مط.آ طمٙمؿ قمغم سم٤مىمٞم٦م ومٝمل

ـّ  يمقن وضمقب قمغم طمتٞم٤مطآ سمٓمّلن سمٕمد دًمٞمؾ ىم٤مم ًمق ،ٟمٕمؿ  ٦مطمجّ  اًمٔم

 ذم ًمِمّؽ ا قمٜمد طمتٞم٤مطآ وضمقب ص٤مًم٦مأ ُمـ ُمٜمٕمقا أو ،إطمٙم٤مم إمم وـمري٘م٤م

 .دًمٞمّلً  قمٚمٞمف ٘مٞمٛمقاي مل ٝمؿًمٙمٜمّ  ،قمٚمٞمف ضمروا ُم٤م صّح  ،سمف اعمٙمّٚمػ

ـّ  يمقن سملم اًمتٗمّمٞمؾ ٤مهرهفم انّ  اعم٘م٤مم وشمٗمّمٞمؾ  ،وـمري٘م٤مً  ٦مطمجّ  اًمٔم

 طم٤مل إمم ؿم٤مرةاإل ومٞمٜمٌٖمل ،ومٞمٌ٘مك همػمه وسملم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ صمرأ ومػمشمٗمع

 :ومٜم٘مقل ،اعمقرد شمٕمٛمٞمؿ ُمع اًم٘مًٛملم

 اعمٕمٚمقم ُمقارد ذم وـمريؼ ٦مطمجّ  ٤ممىم إذا ُم٤م وهق إّول اًم٘مًؿ أُّم٤م

 ِمٌٝم٦ماًم ـمرافأ سمٕمض ذم اًمتٙمٚمٞمػ ٟمٗمل قمغم اًمٓمريؼ ىم٤مم وم٢من :مج٤ملسم٤مإل

 :شم٘مّدم ِم٤ّم وضمٝمف ئمٝمر يمام ،ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٤ٌمىمل ذم طمتٞم٤مطسم٤مٓ حلٙمؿا هق وم٤مًمّلزم

 ٟمج٤مؾم٦م قمغم ٜم٦ماًمٌٞمّ  ىم٤مُم٧م ن٠ميم ـ سمٕمْمٝم٤م ذم اًمتٙمٚمٞمػ صمٌقت قمغم ىم٤مم نإو
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 اعم٠ًمًم٦م ذم ًمٚمتٙم٤مًمٞمػ اعمثٌت٦م ٦ماخل٤مّص  واًمٔمٜمقن اعمِمتٌٝملم ٟم٤مئلماإل طمدأ

 ،قمٚمٞمف ىم٤مم ُم٤م قصظمّم هق مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم يمقن قمغم ٤ممىم وم٢منْ ـ  اعمٗمروو٦م

 ،ذقم٤مً  مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم ًمتٕملّم  ،اًم٤ٌمىمل ذم طمتٞم٤مطآ وضمقب قمدم وم٤مًمٔم٤مهر

ّٓ  ي٘مؿ مل نإو ،طمتٞم٤مطًمإل ُم٘مت٣م ومّل  سمحٞم٨م ُمقرده ذم احلٙمؿ صمٌقت قمغم إ

 واىمٕم٤مً  اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٟمحّم٤مر ي٘مٓمع نأ ُّم٤مإ ٞمٜمئذٍ ومح ،همػمه أو هق يٙمقن نأ ٙمـٛمي

 نأ ُّم٤مإ اًمت٘مديريـ وقمغم :اًمزي٤مدة حيتٛمؾ أو ،اخل٤مرج ُمـ ـمرافإ ُمـ واطمد ذم

 ذم وضمقده٤م قمغم ُم٤مرةإ شم٘مؿ مل ُمٕمٚمقُم٦م ظمّمقصٞم٦م مج٤ملسم٤مإل ًمٚمٛمٕمٚمقم يٙمقن

 طمدمه٤مأ ٟمج٤مؾم٦م اعمٕمٚمقم ٟم٤مئلماإل طمدأ يمقن قمغم ٜم٦ماًمٌٞمّ  ىم٤مُم٧م ن٠ميم ـ ُمقرده٤م

 يٙمقن نأ ُّم٤م٢موم ،اًمت٘م٤مدير وقمغم :ؽذًميم يٙمقن ٓ أو ـ اجلٛمٚم٦م ذم ٟمج٤ًمً  سم٤مًمدم

 ومٞمحتٛمؾ ،ٓ أو مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم زُم٤من ذم احلٙمؿ ّ٘مؼحت قمغم ىم٤مئامً  اًمٓمريؼ

 إمم نمومٚمٜم ،اعم٠ًمًم٦م صقر قمّدة ومٝمذه ،مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم احلٙمؿ قمـ شم٠مظّمره

 أطمٙم٤مُمٝم٤م.

 همػم ذم اًمؼماءة ضمري٤من قمٰك دَّ يُ  وم٘مد ،اًمتٙمٚمٞمػ اٟمحّم٤مر قمٚمؿ إذا أُّم٤م

 ػاًمتٙمٚمٞم ًمٙمقن ُمث٧ٌم ٦مطمجّ  اًمٓمريؼ نّ أ إمم ٟمٔمراً  ،رِ قَ اًمّمُّ  مجٞمع قمغم ُمقرده

 صم٤ٌمتإ ًمزوم قمغم ٗمفشمقىمّ  ومرض وًمق ،ُم٤مرةإ قمٚمٞمف ىم٤مم ُم٤م هق سم٤مًمٗمرض اًمقاطمد

 ذم ُيز مل نإو و٤مئر همػم اًمٓمرق ذم ومٝمق ،واىمٕم٤مً  مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم قمغم اٟمٓم٤ٌمىمف

 ٦م.اًمٕمٛمٚمٞمّ  إصقل

 ُم٤مراتوإ اًمٓمرق ٦ماًمٕم٤مديّ  إُمقر صم٤ٌمتإ ُمـ اعمًّٚمؿ اًم٘مدر نّ ٠مسم ويِمٙمؾ

 ٟمحـ يمام ٗم٤مىمٞم٦مشمّ آ اعم٘م٤مرٟم٤مت ىمٌٞمؾ ُمـ هق ُم٤م ندو إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٤مً ـمرىم شمٕمدّ  ُم٤م
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 ذم يم٤من نإو ٟمحّم٤مرآ يٕمٚمؿ مل إذا سمام يٚمحؼ نأ يٌٕمد ومّل وطمٞمٜمئذٍ  ،سمّمدده

 أفمٝمر. طم٤مًمف اًمّمقر سمٕمض

 وم٢من ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سمٕمد اًمٓمريؼ وىم٤مُم٧م ٟمحّم٤مرآ يٕمٚمؿ مل إذا وأُّم٤م

 ذم حتّ٘م٘مف قمغم ي٘مؿ ومل ُم٤مرةإ قمٚمٞمٝم٤م ي٘مؿ مل ٦مظمّمقصٞمّ  مج٤ملسم٤مإل ًمٚمٛمٕمٚمقم يم٤من

 سمٜمج٤مؾم٦م قمٚمٛمٜم٤م ن٠ميم ،طمتٞم٤مطآ وضمقب هٜم٤م وم٤مًمٔم٤مهر ،مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم زُم٤من

 ُم٤م حل٤مل سمٞم٤من دون ُمـ مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سمٕمد طمدمه٤مأ طمرُم٦م قمغم ٟم٤مئلماإل طمدأ

 قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ ُٕمرا وم٤منّ  ،سمح٤مًمف سم٤مٍق  سمٕمد مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ ٕ :زُم٤مٟم٤م ىمٌٚمف

 اًمٜمجس نّ إ اًمٓمريؼ ُمـ يٕمٚمؿ وٓ سمف ٕمٚمؿاًم سمٕمد ىمٓمٕم٤مً  اُمتث٤مًمف ُمـ ٓسمدّ  ًمٜمجسا

 اًمتٙمٚمٞمػ شمٕمّدد قمدم ص٤مًم٦مأو ،اًمقضمقه ُمـ سمقضمف ُم٤مرةإ قمٚمٞمف ىم٤مم ُم٤م هق

 إصقل ؾم٘مقط نّ أ يمام ،٘مٝمامُمتٕمٚمّ  ٤مداحّت  يث٧ٌم ٓ اًمقاطمد قمغم زاد قماّم  واًمؼماءة

 يمام ،اًمقاىمٕمل اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  قمـ شم٠مظّمره سمٕمد ٟم٤مومع همػم ًمٓمريؼا قمٚمٞمف ىم٤مم ُم٤م ذم

 اعمت٠مظّمر. وٓمرارآ ذم ٟمٔمػمه ُمرّ 

 ،ؼاًم٤ًمسم اًمٗمرض ذم مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم زُم٤من ذم حتّ٘م٘مف قمغم ىم٤مم إذا وأُّم٤م

 اًمٓمريؼ نّ أ وُمـ ُمرّ  ِم٤ّم ٝم٤منِ ضْم وَ  فِ ُمِ دَ قمَ وَ  أيْم٤مً  ٞم٤مطِ تِ آطْم  ِب قْ ضُم وُ  ومٗمل

 يٙمقن نأ ُّم٤م٢موم وطمٞمٜمئذٍ  ،سمٕمٞمٜمف ًمٚمتٙمٚمٞمػ ُمتٕمّٚم٘م٤مً  ُمقرده سمٙمقن ىم٤مضٍ  اعمٗمروض

 ًمٕمدم اًمث٤مين ويمذا إّول قمغم ؿمٙم٤ملإ ومّل ،همػمه يٙمقن وأ ،مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم هق

 ماعمحرّ  سملم مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم ذم ُٕمرا دار ًمق يمام ومٝمق ،ومٞمف إصؾ ضمري٤من

 ؾمّلُمتف ُمع اعمٕم٤مرض قمـ ؾمٚمٞمؿ ظمرأ اًمٓمرف ذم وم٤مٕصؾ ،واعم٤ٌمح شمٗمّمٞمّلً 

 سمٕمد وهق ،سمف اعم٠مُمقر قمٜمقان شمٕمّدد قمٚمؿ سمام خيتّص  اًمذي ؿمٙم٤ملاإل ُمـ ُمرّ  قماّم 
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 جل٤مري٦ما إصقل ؾم٘مقط قمـ اًمٓمريؼ رًمت٠مظّم  هٜم٤م ذًمؽ ُمٜمع ُمٙم٤منإل حُمٜم٘مّ  همػم

 ذم ضمري٤مٟمف ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  ًمٞمس راعمت٠مظّم  اًمزُم٤من ذم سمٕمد ىمٞم٤مُمف وم٤منّ  ،ىمٓمٕم٤مً  وضمقده ىمٌؾ

 ومت٠مُّمؾ. ،ماعمت٘مدّ 

 طمدأ سمٜمج٤مؾم٦م قمٚمٛمٜم٤م يم٤من ،٦مظمّمقصٞمّ  مج٤ملسم٤مإل ًمٚمٛمٕمٚمقم يٙمـ مل نإو

 قمغم ىم٤مم ن٢موم ،طمدمه٤مأ ظمّمقص ذم قمٚمٞمٝم٤م ٜم٦ماًمٌٞمّ  وىم٤مُم٧م اجلٛمٚم٦م ذم ٟم٤مئلماإل

 ُمـ هٜم٤م آطمتٞم٤مط وضمقب قمدم وم٤مًمٔم٤مهر ،مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم زُم٤من ذم حتّ٘م٘مف

 قمـ ضمتٜم٤مبآ هق طمٞمٜمئذٍ  اعمٙمّٚمػ قمغم اًمّلزم اًم٘مدر نّ ٕ :ؿمٙم٤ملإ دون

 سمٕمٞمٜمف طمدمه٤مأ سمٙمقن طمٙمٛمٜم٤م وم٢مذا ،ظمّمقصٞم٦م دون ُمـ سمٞمٜمٝمام اعمرّدد اًمٜمجس

 سمف ومٞمٛمتثؾ ،ذقم٤م ًمٚمٜمجس تٜم٤مسم٤مً اضم اضمتٜم٤مسمف يم٤من ،ًمٓمريؼا ٕضمؾ ٤مً ًٟمج

 اعمٕمٚمقم. اًمتٙمٚمٞمػ

 قمٚمٞمف اٟمٓمٌؼ ،ٟمج٤ًمً  ُم٤مرةإ ُمقرد يمقن ومروٜم٤م ًمق ظمرىأ وسمٕم٤ٌمرة

 اُمتث٤مل وم٤مُمتث٤مًمف ،مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم ًمٚمٛمٓمٚمؼ ُمّمداىم٤مً  ًمٙمقٟمف ،مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم

 وم٤مومٝمؿ. ،ُم٤مرةسم٤مٕ اعمقوقع طمرازإ سمٕمد مج٤ملسم٤مإل ًمٚمٛمٕمٚمقم

 اًم٤ٌمىمل ذم سم٤مًمؼماءة احلٙمؿ ومٗمل ،اعمٕمٚمقم نزُم٤م ذم حتّ٘م٘مف قمغم ي٘مؿ مل نإو

 ومرض إمم ًمرضمققمف اًمث٤مين شمرضمٞمح يٌٕمد ٓ :وضمٝم٤من ،وقمدُمف ُمرّ  ُم٤م إمم ٟمٔمرا

 ي٘مؿ مل ٦مظمّمقصٞمّ  طمٞمٜمئذٍ  ُمٕملّم  زُم٤من ذم وضمقده نّ ٕ :سم٤مخلّمقصٞم٦م اًمٕمٚمؿ

 أو ي٘م٤مرٟمف ن٠مسم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ قمـ اًمٓمريؼ ريت٠مظّم  مل إذا وأُّم٤م ،اًمٓمريؼ قمٚمٞمٝم٤م

 سمؾ ،أومم هٜم٤م٤مومٝم ،اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمقر ُمـ سم٤مًمؼماءة قمٚمٞمف طمٙمؿ ُم٤م لومٗم ،قمٚمٞمف يت٘مّدم

 ذم إصؾ ضمري٤من قمدم إمم ٟمٔمراً  صقره سمجٛمٞمع ومٞمف سم٤مًمؼماءة احلٙمؿ اًمٔم٤مهر
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 ُم٤مرة.إ ُمقرد

 سمٕمْمٝم٤م اًمٓمرق اقمتْم٤مد ٕضمؾ طم٤مدصم٤مً  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ يٙمـ مل إذا يمّٚمف هذا

ّٓ  ،سمٌٕمض  ،ُم٤مراتإ ُمقارد همػم ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤مًمؼماءة احلٙمؿ هق وم٤مًمٔم٤مهر وإ

 اظمتّم٤مص سمف ٤مً خمتّّم  طمٞمٜمئذٍ  ُم٤مراتإ سمٛمقارد داُم٘مٞمّ  مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم ُمـ ًمٙمقهن٤م

 سمًٌٌف. ٥ماعمًٌّ 

 مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ؿمٙم٤ملإ قمـ اجلقاب نّ إ :ومٜم٘مقل ،مج٤مٓإ ذًمؽ قمروم٧م إذا

 إطمٙم٤مم إمم ٟم٤مفمرة هّن٤مأ طمٞم٨م ُمـ ُّم٤مإ خل٤مًمٞم٦ما اعمقارد ذم إصقل ضمري٤من ذم

 مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم ذًمؽ إمم ٟم٤مفمرة ومٝمل ،سمثٌقهت٤م مج٤مًٓ إ ؿَ ٚمِ قمُ  تلاًمّ  ٕم٦ماًمنمي ذم اًمث٤مسمت٦م

 قمغم ىم٤مئٛم٦م هّن٤مأ طمٞم٨م ُمـ أو ،ًمٚمتٕمٞملم ص٤محل٦م يمقهن٤م ذم إًمٞمٝم٤م يم٤مًمٜم٤مفمرة أو

 إًمٞمٝم٤م اًمرضمقع ُي٥م سمحٞم٨م واىمٕم٤مً  ووضمقده٤م مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم زُم٤من ذم حتّ٘م٘مٝم٤م

 ُمقارد ذم قده٤مًمقضم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ قمٜمد إصؾ ؾم٘مقط ذم يم٤من ِب٤م واًمٕمٛمؾ

 ُم٤م قمٚمٞمف ومٞمٜمٓمٌؼ ،مج٤ملسم٤مإل ٚمٛمٕمٚمقمًم ٦مظمّمقصٞمّ  ٓ ّٟمفأ طمٞم٨م ُمـ أو ،إصقل

 اعمٕمٚمقم اعم٘مدار قمغم 1زائد طمّمقِل٤م ذم اعمٜمِم٠م نّ أ ٕضمؾ أو ،ُم٤مرةإ قمٚمٞمف ٧ْم ىم٤مُمَ 

 ُم٤مرات.وإ اًمٓمرق شمٚمؽ هق شمٗمّمٞمّلً 

 ٝم٤منِ ضْم وَ  اًم٤ٌمىمل ذم وقمدُمف طمتٞم٤مطآ طمٙمؿ سم٘م٤مء ومٗمل ،اًمث٤مين اًم٘مًؿ وأُّم٤م

 هق ـ يرّ حاًمت وضمقب دًمٞمؾ ُمّلطمٔم٦م سمٕمدـ  إًمٞمف اعمْمٓمرّ  نّ أ ـُم اذيمرو ِم٤ّم

 ُمـ أو ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ طم٤مصؾ وٓمرارآ وهذا اعمقهقُم٤مت ظمّمقص

                                                             

 ش.زائداً ». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1
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 ذياًمّ  إّول اًم٘مًؿ ُمـ ومٞمٙمقن ،اًمٕمٚمؿ طملم ٦ماًمٔمٜمٞمّ  ُم٤مراتإ ًمقضمقد طمٞمٜمف

 صقلإ إمم خل٤مًمٞم٦ما اعمقارد ذم ومػمضمع ،ومٞمٝم٤م طمتٞم٤مطاإل وضمقب سمٕمدم اقمؽمف

 اًمٕمٛمؾ هق آٟمًداد دًمٞمؾ ٟمتٞمج٦م نّ ٠مسم ىمٚمٜم٤م ءؾمقا ،اعم٠ًمًم٦م ذم اعمقضمقدة

 .اًمِمخّمٞم٦م اًمٔمٜمقن سمٛم٘مت٣م اًمٕمٛمؾ أو ،اًمٜمققمٞم٦م واًمٔمٜمقن ُم٤مراتسم٤مٕ

 .مج٤مزماإل ًمٕمٚمؿا قمـ ره٤مشم٠مظّم  قمدم ضمٝم٦م ُمـ ؿمٙم٤ملإ ٓ إّول ومٕمغم

ـّ  ومّمٗم٦م ،اًمث٤مين وقمغم  اًمٕمٚمؿ قمـ راً ُمت٠مظّم  يم٤من نإو اًمِمخص اًمٔم

 لوهـ ؾم٤ٌمِب٤مأ ًمٙمـ ،واًمٗمحص ضمتٝم٤مداإل سمٕمد طمّمقِل٤م نّ ٕ ،مج٤مزماإل

 يم٤مٟم٧م نإو ؾم٤ٌمبسم٤مٕ ذًمؽ ذم واًمٕمؼمة ،أوطمٞمٜمف ىمٌٚمف ُمقضمقدة ـُم٤مراتإ

ـّ  صٗم٦م قمغم ُمٕمّٚم٘م٦م ٦مٞمّ احلجّ  صٗم٦م  ُمـ ُمٜم٘مًٛم٦م طمتامٓتآ نّ ٕ وذًمؽ:اًمٔم

ـّ  ُم٤م إمم إُمر أّول  ،همػمه وإمم واىمٕم٤مً  اًمٗمحص سمٕمد ومٞمف اًمتٙمٚمٞمػ سمٕمدم ئم

 .ياًمتحرّ  ًم٘م٤مقمدة ٦مُماعمقهق طمتامٓتآ ظمّمقص هق إًمٞمف وم٤معمْمٓمرّ 

 جل٤مءاإل سم٤مب ُمـ ُمٕمتؼمة اعمذيمقرة اًمٔمٜمقن نّ أ إمم ُمْم٤موم٤مً  ،هذا

ّٓ  ،وٓمرارواإل  إطمٙم٤مم هل ي٤مهت٤مُم١مدّ  يمقن قمـ ٤مً فمٜمّ  وًمق يم٤مؿمٗم٦م ٤مهّن أ إ

 اعمقارد دظمقل ذم اًمِمّؽ  ومػمضمع ،مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم ذم ودظمقِل٤م ٦ماًمقاىمٕمٞمّ 

 هذا اًمؼماءة. هق ومٞمف واعمرضمع ،وإيمثر إىمؾ ذم اًمِمّؽ  إمم ومٞمف قمٜمٝم٤م اخل٤مًمٞم٦م

 .ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ذيمره ُم٤م شمٜم٘مٞمح

 سمٖمػم وٓمرارآ ىمٌٞمؾ ُمـ اعم٠ًمًم٦م نَّ أ رَ ٤مهِ اًمٔمّ  وم٤منّ  ،شم٠مُّمؾ يقمٜمد وومٞمف

 سمٓمّلن قمغم مج٤معاإل أو ،واحلرج اًمٕمن أو ،احل٘مٞم٘مل وٓمرارآ وم٤منّ  ،ُمٕملّم 

 إمم اجلٛمٞمع ٟم٦ًٌم سمؾ ،ذاشم٤مً  عمقهقُم٤متسم٤م ٦مخمتّّم  ًمٞم٧ًم يمّٚمٝم٤م اًمٙمكّم  طمتٞم٤مطآ
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 ومٞمٝم٤م طمتٞم٤مطآ ًمؽمك اعمقهقُم٤مت يتٕملّم  ّٟمامإو ؾمقاء طمدّ  قمغم اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ

 ُمـ يٛمٙمـ ِم٤ّم ّٟمفٕ ،اًمقاىمع إمم أىمرب هق ُم٤م سمٛمّلطمٔم٦م اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ سمٛمّلطمٔم٦م

 ومّل ،قم٘مّلً  طمتٞم٤مطآ وضمقب سمٕمد ءضم٤م إّٟمام اًمتٕمٞملم ومٝمذا ،طمٞمٜمئذٍ  ُمتث٤ملآ

 طمتٞم٤مط.سم٤مٓ احلٙمؿ قمـ اعمقرد خيرج

 ُم٤م وقمٛمدة اعم٘م٤مُملم سملم اًمٗمرق ؾم٥ٌم ذم ذيمر ِم٤ّم ئمٝمر ذًمؽ وشمقوٞمح

 ،اعمٕملّم  اًمٌٕمض إمم اوٓمرّ  ُم٤م ذم واىمٕم٤مً  احلٙمؿ وصمٌقت وٓمرارآ ُمٜمع هٜم٤مك

 ،ُم٤مً زْ ضَم  اًمقاىمٕمل احلٙمؿ صمٌقت قمـ ًمٞمس وٓمرارآ وهذا ،همػمه سمخّلف

 مجٞمع ذم اًمؼماءة ممإ اًمرضمقع جفاعمتّ  ًمٙم٤من ،ذيمره يمام إُمر يم٤من وًمق ؟يمٞمػ

 وأُّم٤م :اعمٗمروض واًمؽمظمٞمص وم٤ٌمٓوٓمرار ،اًمتٙمٚمٞمػ ُمقهقُم٤مت أُّم٤م :اعمقارد

 هدم وومٞمف اعمذيمقر اًم٘مًؿ ذم حل٤ملا هق يمام ،اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ ضمؾومأل ،همػمه٤م ذم

 ؿمٙم٤مًمف.إل رومع ٓ اًمدًمٞمؾ ٕصؾ

 اًمقاىمٕمٞم٤مت هل ُمقارده٤م يمقن قمـ اعمذيمقرة اًمٔمٜمقن يمِمػ ودقمقى

 هق يمام ـ ٦مطمجّ  يٙمـ مل إذا لاًمٔمٜمّ  اًمٙمِمػ نّ ٕ :اً ضمدّ  ؾمدةوم٤م مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقُم٦م

 وُمٔمٜمقن يمٞمػ ؟اًمٌدوي٦م اًمِمٌٝم٦م إمم اعم٠ًمًم٦م يٜم٘مٚم٥م ومٙمٞمػ ـ اعمٗمروض

 ٕضمؾ ومٞمٝم٤م طمتاملاإل ةُمراقم٤م ًمزوم ذم ُم٤ًموي٤من وُمِمٙمقيمف اًمتٙمٚمٞمػ

ـّ  آطمتٞم٤مط  ٤مفمٜمّ  يم٤من وًمق اًم٤ٌمىمل ذم آطمتٞم٤مط يرومع ٓ اًمتٙمٚمٞمػ سمٕمدم واًمٔم

 وشم٠مُّمؾ. وم٤مومٝمؿ ؟ُمرّ  يمام ٤مّص ٤مظم
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 ِم٤ّم تاعمِمتٌٝم٤م يم٤من ًمق: 1ؾم٤مـملمإ سمٕمض ىم٤مل :اًم٤ًمدس إُمر

 كًشمٜم ن٠مسم طمٞمْمٝم٤م ذم ٦مسمُمْمٓمر اًمرضمؾ زوضم٦م يم٤من إذا يمام ،شمدرُي٤مً  1نيقضمد

 م٤ميأ صم٦مصمّل ِمٝمراًم ذم طم٤مئض هّن٤مأ مج٤مًٓ إ ومٞمٕمٚمؿ ،قمدده٤م طمٗمٔم٧م نإو وىمتٝم٤م

 ُي٥م ]هؾ[ و ؟اًمِمٝمر مت٤مم ذم قمٜمٝم٤م ضمتٜم٤مبآ اًمزوج قمغم ُي٥م ومٝمؾ ،ُمثّلً 

 ،اًمِمٝمر مت٤مم اًمٕمزيٛم٦م ةءوىمرا اعمًجد دظمقل قمـ ُم٤ًمكاإل أيْم٤مً  اًمزوضم٦م قمغم

 ومٝمؾ ،٦ميّ رسمق ُمٚم٦مٛمٕم٤مسم ؿمٝمره أو يقُمف ذم هءسم٤مسمتّل اًمت٤مضمر قمٚمؿ إذا ويمام ؟ٓ أم

 أم ،ؿمٝمره أو يقُمف ذم اعمٕم٤مُمّلت ذم طمٙمٛمف يٕمرف ٓ قماّم  ُم٤ًمكاإل قمٚمٞمف ُي٥م

 ؟ٓ

 شمدرُي٤مً  واعمقضمقدات ومٕمّلً  اعمقضمقدات سملم ومرق ٓ ّٟمفإ ٘م٤مَل يُ  نْ أ اًمتح٘مٞمؼ

 وقمدُمف دومٕم٦م آسمتّلء يم٤مٟم٧م إذا سمٞمٜمٝمام اعمرّدد احلرام قمـ آضمتٜم٤مب وضمقب ذم

 آضمتٜم٤مب. وضمقب ذم اعمٜم٤مط ٤مدٓحّت 

 وم٤منّ ـ  احلٞمض ُمثؾ ذم يمامـ  ٤متٞمّ اًمتدرُي ذم دومٕم٦م آسمتّلء يٛمٜمع ىمد ٟمٕمؿ

 ىمقل وم٤منّ  ،ٜمقعِم طمٞمْمٝم٤م زُم٤من ىمٌؾ احل٤مئض لـمو سمؽمك اًمزوج شمٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ 

  :اًمِم٤مرع       3. قمٜمد اًمٙمّػ  وضمقب ذم فم٤مهر 

                                                             

 . هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري وُمـ هٜم٤م سمدأ يمّلُمف.1

 ش.ًمق يم٤من اعمِمتٌٝم٤من ِم٤ّم يقضمد». ذم اعمخٓمقـم٦م يمذا: 1

ه٤م را در حمٞمض ٟمزديٙمك ٟمٙمٜمٞمد شم٤م ـم٤مهر ؿمقٟمد، سمدَل ٟمّص أي٦م . ذم اعمخٓمقـم٦م: زن3

 .111وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤مه٤م ُمٙم٤مٟمف. ؾمقرة اًمٌ٘مرة، أي٦م 
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 ومّل ،سمتّلءآ قمدم سمٜمٗمس طم٤مصؾ سمتّلءآ ىمٌؾ اًمؽمك إذ :سم٤محل٤مئض آسمتّلء

ّٓ  ابٕمزّ اًم يِمٛمؾ وٓ زواجإ سمذي خمتّص  ّٟمفأ يمام ،اخلٓم٤مب ِبذا ٚمؼيٓم  قمغم إ

 احل٤مئض. ةأسم٤معمر يٌتؾِ  مل ُمـ ومٙمذًمؽ ،اًمتٕمٚمٞمؼ وضمف

 شمرك ذم وطمٚمػأٟمذرذا إ ًمق ُم٤م وسملم هذا سملم اًمٗمرق ويِمٙمؾ :1ىم٤مل صمؿّ 

ـّ  ،زيدأ أو ًمٞمٚمتلم سملم اؿمتٌٝم٧م صمؿّ  ،٦مظم٤مّص  ًمٞمٚم٦م ذم لاًمقـم  هٜم٤م فمٝمرٕا وًمٙم

 حمّؾ  ٝمكتٟمإ .1اعمت٘مّدُملم اعمث٤مًملم ُمـ اًمث٤مين اعمث٤مل ذم ويمذا ،طمتٞم٤مطآ وضمقب

 .يمّلُمف ُمـ احل٤مضم٦م

 ذم طمتٞم٤مطآ وضمقب قمٜمده إفمٝمر نّ إ سمٕمٞمداً  حيتٛمؾ يمّلُمف :أىمقل

 ىمد دومٕم٤مً  طمٞمٜمئذٍ  شهٜم٤م ٕفمٝمرا وًمٙمـ» :ىمقًمف يٙمقن ن٠مسم اعمت٘مّدُم٦م ُمثٚم٦مإ مجٞمع

 حتّ٘مؼ ُمـ ُمٜمع ذياًمّ  حلٞمضا ُمث٤مل ُمٜمف اعمراد ويٙمقن دومٕم٦م سمتّلءآ يٛمٜمع

 .دومٕم٦م ومٞمف سمتّلءإلا

 :ىمقًمف ومٞمٙمقن ،ُمثٚم٦مإ ذم اًمتٗمّمٞمؾ إمم ؿم٤مرةإ يٙمقن نأ وحيتٛمؾ

 قمغم ٤ًمقمدةاعم سمٕمد اًمٜمذر ُمث٤مل ذم طمتٞم٤مطآ ًمقضمقب ُمٗمٞمداً  شهٜم٤م إفمٝمرو»

 ىمٌٞمؾ ُمـ يم٤من ُم٤م سملم اًمتٗمّمٞمؾ اًمٙمّلم ؾحمّّم  ومٞمٙمقن ،احلٞمض ُمث٤مل ذم اًمؼماءة

 وم٤مٕفمٝمر واًمرسم٤م اًمٜمذر ُمث٤مل ىمٌٞمؾ ُمـ يم٤من ُم٤م وسملم ،وم٤مًمؼماءة حلٞمضا ُمث٤مل

                                                             

 . اًم٘م٤مئؾ اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري وهذا سم٘مّٞم٦م يمّلُمف.1

 :(إوصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائدو 149و  148ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 .456-458 ص /3ج
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 ذياًمّ  وهق ،اًمٕم٤ٌمرة سمح٥ًم ؾم٤مسم٘مف ُمـ أفمٝمر ًمٕمّٚمف اعمٕمٜمك وهذا :طمتٞم٤مطاإل

 ،ُمثٚم٦مإ شمٚمؽ سملم اًمٗم٤مرق ال١مؾم جفومٞمتّ  وقمٚمٞمف ،يمّلُمف ُمـ ؿمٞمخٜم٤م ومٝمٛمف

 يمّؾ  طم٤مل ُمٜمف ئمٝمر سمحٞم٨م صم٦ماًمثّل ُمثٚم٦مٕا طمٙمؿ شمٗمّمٞمؾ ُمـ رٝمئم وشمٗمّمٞمٚمف

 .اعم٠ًمًم٦م

 :وضمقه ومٗمٞمف ،احلٞمض أقمٜمل إّول اعمث٤مل أُّم٤م

 ءاسمتّل حت٧م قمـ رةاعمت٠مظّم  إومراد ظمروج إمم ٟمٔمراً  ٤مًمؼماءةسم احلٙمؿ ُمٜمٝم٤م:

 ٟم٘مؾ مل وًمق سم٤مًمؼماءة ي٘م٤مل ىمد سمؾ ،ىمّرره يمام إّول اًمزُم٤من ذم اعمٙمّٚمػ

 ،آطمتٞم٤مط سمقضمقب احلٙمؿ ذم اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ سمجٛمٞمع اعمٙمّٚمػ اسمتّلء سم٤مؿمؽماط

 سمْمٛمٞمٛم٦م سمٞمٜمٝم٤م اًمقاىمع سم٤مًمتٕم٤مرض إصقل ؾم٘مقط ومٞمف اعمٕمٞم٤مر نّ أ إمم ٟمٔمراً 

 اعمت٠مظمرة زُمٜم٦مإ ذم إصؾ ضمري٤من ًمٕمدم اعم٘م٤مم ذم ُمٗم٘مقد وهق مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ

ّٓ  ومٞمف إصؾ ُيري ومّل ،إّول اًمزُم٤من ذم  يمّؾ  ذم وم٤مٕصؾ ،زُم٤مٟمف لءجم سمٕمد إ

 ُمٜمٝم٤م. رء ذم طمتٞم٤مطآ ُي٥م ومّل ،ومٕمّل اعمٕم٤مرض قمـ ؾمٚمٞمؿ زُم٤من

 نّ إ ووضمٝمف: اًمِمٞمخ إمم ٥َم ًِ ٟمُ  يمام ،ُمٓمٚم٘م٤مً  1سم٤مٓطمتٞم٤مط احلٙمؿ وُمٜمٝم٤م:

 :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمٔم٤مهر            1، فمروم٤مً  حلٞمضا يمقن 

 احلرُم٦م ومٞمٙمقن ،سم٤محلرُم٦م احلٙمؿ أصؾ ًمتحّ٘مؼ ذـم٤مً  ٓ ،سم٤محلرُم٦م ًمٚمحٙمؿ
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ه٤م را در حمٞمض. )أي٦م(، سمدل ٟمّص . ذم ه٤مُمش اعمخٓمقـم٦م: پس اقمتزال ضمقيٞمد زن1

 .111أي٦م ُمٙم٤مهن٤م. ؾمقرة اًمٌ٘مرة، أي٦م  أي٦م وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤م ٟمّص 
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 اًمٕمّّلُم٦م لقمٛمّ  ذيمره ُم٤م ٟمٔمػم ،احلٞمض زُم٤من ىمٌؾ صم٤مسمت٤مً  احلٞمض زُم٤من إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .1اعمٕمّٚمؼ اًمقاضم٥م ذم صمراه ـم٤مب

 ويسمذ يم٤مظمتّم٤مصف احلٞمض سمزُم٤من اًمتٙمٚمٞمػ اظمتّم٤مص ودقمقى

 رآظم ذم وًمق احلٞمض سمتحّ٘مؼ اًمٕمٚمؿ يمٗم٤مي٦م اًمٔم٤مهر سمؾ ،ِمٜمققم٦م 1جاوزإ

ـّ  أو ،اًمِمٝمر  إُمر شمقضمٞمف يمّمّح٦م ،اعمٙمّٚمػ قحٟم اخلٓم٤مب شمقضمٞمف ذم سمف اًمٔم

 حتّ٘مؼ قمدم سمٛمقارد هذا ي٘م٤مس وٓ :اًمِمٝمر أّول ُمـ مت٤مُم٤مً  رُمْم٤من ؿمٝمر سمّمقم

 ُمتحّ٘مؼ زُم٤من اًمٗمٕمؾ ـمرف ًمقىمقع يٙمـ مل إذا ؿيًٚمّ  إّٟمام وم٢مّٟمف ،سمتّلءآ

 قمٜمد اعمقمم زوضم٦م إمم اًمٜمٔمر ُمـ اًمٕمٌد لهن يّمّح  وًمذا اعمًت٘مٌؾ ذم احلّمقل

 سمٕمده. حتّ٘م٘مف طمرازإ سمٕمد إُمر أّول ُمـ ريمقِب٤م

 إمم حيت٤مج ُم٤م إمم اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ سمٕمض ارشمٙم٤مب ػشمقىمّ  ًمق ّٟمفأ شمرى ٓأ

 ُيز مل صم٤مٟمٞم٤مً  وسمٞمٜمٝم٤م ،ًٓ وّ أ اعم٘مّدُم٦م ي٘م٤معإ قمرو٦م ذم اعمٙمّٚمػ يمقن ُمع زُم٤من ُمّض 

 ظمروأ سمٞمتف ذم اعمِمتٌٝملم طمدأ يم٤من ًمق يمام ،ظمرأ قمـ سم٤مًمؼماءة احلٙمؿ دهسمٛمجرّ 

 يمقن سملم وم٤مرىم٤مً  جدٟم وٓ :ومٕمّل ومٞمف يمقٟمف ُمع اًمٌٞم٧م ذًمؽ قمـ سمٕمٞمد سمٞم٧م ذم

 اًمٗمٕمؾ ُم٤متُم٘مدّ  سمٕمض اومت٘م٤مر ٕضمؾ يمقٟمف سملم زُم٤من ُمّض  قمغم اًمٗمٕمؾ ػشمقىمّ 

 قمٚمٞمف ُمٕمّٚمؼ هق ٤معم فمروم٤مً  وأ ،اًمٗمٕمؾ ذم فمروم٤مً  اًمزُم٤من يمقن ٕضمؾ يمقٟمف وسملم إًمٞمف

 .يم٤محلٞمض اًمتٙمٚمٞمػ
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 ذيمر ُم٤م قمغم ّٟمفأ ومٗمٞمف ،إصقل ذم اًمتٕم٤مرض وىمقع قمدم ُمـ ذيمر ُم٤م وأُّم٤م

 ٦ماًمذُمّ  اؿمتٖم٤مل ذم اًمِمّؽ  إمم ٟمٔمراً  ،رةاعمت٠مظّم  زُمٜم٦مإ ذم ومٕمّلً  إصؾ ُيري

 ،أطمدمه٤م قمـ ّلً ٕمْ ومِ  اعمٜمع ُي٤مُمع ٓ يمذًمؽ ومٞمٝمام سم٤مإلذن اًمث٤مين اًمزُم٤من ذم سم٤مًمؽمك

 ذم ليٙمٗم سمؾ ،واطمد زُم٤من ذم إصٚملم اضمتامع إمم طم٤مضم٦م ٓ ّٟمف٠مسم ي٘م٤مل ىمد ؾسم

 ،اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ ُمـ يمّؾ  ذم ذناإل يٗمٞمد سمحٞم٨م ٤مً قم٤مُمّ  إصؾ ضمٕمؾ ىمض٤متٜماًم

 ضورة ،زُم٤مٟمف لءسمٛمج ُمنموـم٤مً  يم٤من وًمق طمده٤مأ قمـ لاًمٜمٝم ُي٤مُمع ٓ ّٟمف٢موم

 مج٤مٓ.إ وًمق ِبام اعمٙمّٚمػ قمٚمؿ ُمع ذنواإل لاًمٜمٝم اضمتامع اُمتٜم٤مع

 اعمقاوم٘م٦م وضمقب دون ُمـ اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م سمحرُم٦م ًمتزامآ وُمٜمٝم٤م:

 اًم٘مقاقمد طمٞم٨م ُمـ وهق ،اًمزوضم٦م أو ٚمزوجًم سم٤مًمتخٞمػم ومٞمف ومٞمحٙمؿ ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م

ّٓ  ،سمٕمٞمد  .هذا :ذًمؽ وٟمحقه٤م ٦مسماعمْمٓمر أظم٤ٌمر ُمـ يًتٜمٌط نأ إ

 زُم٤مٟمف لءٛمجسم ُمنموـم٤مً  احلٞمض أطمٙم٤مم سمٙمقن ىمٚمٜم٤م نإ ّٟمفإ وإفمٝمر

 إمم اًمرضمقع فادّم  ،اعم٘م٤مم ظمّمقص ذم أو رأؾم٤مً  ٕمّٚمؼاعم اًمقاضم٥م ٟمٙم٤مرإل

 طمتٞم٤مطآ ىم٤مقمدة ومٞمف ُير ومل شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن إًمٞمف ؾمٜمِمػم يمام ،٦ماخل٤مّص  إصقل

 اعمنموط خلٓم٤مبا شمقضمٞمف ذم وم٤مئدة ٓ ّٟمفٕ ـ آسمتّلء سم٤مؿمؽماط ٟم٘مؾ مل وًمق ـ

 امإٟمّ  اًمٕمٛمٚمٞم٦م وإصقل ،ومٕمّلً  اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٟمتٗم٤مء ًمٚم٘مٓمع طم٤مصؾ همػم سمنمط

 ويٛمٙمـ ومٞمف شمٙمٚمٞمػ ٓ زُم٤من ذم دمري ومٙمٞمػ ،اًمٕمٛمؾ ٦ميمٞمٗمٞمّ  ٕضمؾ ضمٕمٚم٧م

 مجٞمع ذم اًمرظمّم٦م يٗمٞمد سمحٞم٨م ٤مً يمٚمٞمّ  اًمٕمٛمكم إصؾ وضمٕمؾ ومٞمف اًمٕمٛمؾ حتّ٘مؼ

 مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  قمدم سمٕمد ُمٜمف ُم٤مٟمع ٓ شمدرُي٤مً  اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ

 اعمِمؽمك ًمثقبا ذم لاعمٜم يواضمدَ  ذم إصؾ يمجٕمؾ ومٝمق ،زُمٜم٦مإ ُمـ رء ذم
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 ُمٕمّٚم٘م٦م سمٙمقهن٤م ىمٚمٜم٤م نإو ،وهمػممه٤م اًمقضمقه سمٕمض قمغم اعمحّمقرة همػم واًمِمٌٝم٦م

 سمقضمقب حلٙمؿا هق وم٤مًمٔم٤مهر ،زُم٤مٟمف لءسمٛمج ُمنموـم٤مً  ٓ ،احلٞمض حتّ٘مؼ قمغم

 ٜم٤مه.سمٞمّ  يمام سمتّلءاإل سم٤مؿمؽماط ىمٚمٜم٤م وًمق طمتٞم٤مطآ

ّٓ  دمري ٓ ٦ماًمٕمٛمٚمٞمّ  إصقل نّ أ ودقمقى  ٓ اًمٕمٛمؾ زُم٤من لءجم سمٕمد إ

 ومٞمف ي٘مع ومّل ،صم٤مسمت٤م اًمتٙمٚمٞمػ يم٤من وًمق ىمٌٚمف قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ٥مشمرشمّ  ًمٕمدم ٚمفىمٌ

 هق سمام اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  ًمٙم٤من ٛم٧مؾمٚمّ  وًمق ،ِمٜمققم٦م :إصقل سملم اًمتٕم٤مرض

 اظمتٚمٗم٧م وًمق إصقل ضمري٤من قمدم ذم يم٤مومٞم٤مً  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ٥ًٌمسم اًمقاىمع

 أو ٘مٞم٘ملطم اُمتث٤مل]ُمـ[  ٘مّلقمًمف  ٓسمدّ  سم٤مًمٕمٚمؿ زاعمٜمجّ  اًمتٙمٚمٞمػ نّ ٢موم ،زُم٤مٟم٤م

 يتحّ٘مؼ سمؾ ،شمدرُي٤مً  إصقل ضمراءإ سمٕمد ُمٜمٝمام رء يتحّ٘مؼ وٓ ،ضمٕمكم

 ُم٤مؾمٌؼ قمغم اخلٓم٤مب زشمٜمجّ  سمٕمد ٤مسم٘مٌحٝم اًمٕم٘مؾ يًت٘مّؾ  اًمتل اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م

 شمٗمّمٞمٚمف.

 ُمـ رء ذم اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  طمرازإ ًمٕمدم ،إّول اًمِمّؼ  سمخّلف وهذا

 ،زاً ُمٜمجّ  زُمٜم٦مٕا أطمد ذم شمٙمٚمٞمػ سمحّمقل اًمٕمٚمؿ يمقن ُمـ ٜمعاعمو زُمٜم٦مإ

 وشم٠مُّمؾ. وم٤مومٝمؿ

 اعمث٤مل وسملم سمٞمٜمف اًمتٗمرىم٦م فيقضّم  ومرسّمام ،اًمرسم٤م ُم٠ًمًم٦م وهق اًمث٤مين اعمث٤مل وأُّم٤م

 اعمحّ٘مؼ يمّلم ُمـ ومٝمؿ ُم٤م طم٥ًم هٜم٤م سمخّلومف ،سم٤مًمؼماءة ومٞمف ًمتزامآ سمٕمد اًم٤ًمسمؼ

 وذًمؽ ،هٜم٤مك سمخّلومف اًمت٘م٤مدير مجٞمع قمغم ومٕمّلً  زُمٜمجّ  هٜم٤م اًمتٙمٚمٞمػ نّ ٠مسم اعمت٘مّدم

 يم٤مٟم٧م نإ اعمٙمّٚمٗملم أومٕم٤مل هل اًمتل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمقوققم٤مت نّ ٕ

 ،وٟمحقمه٤م احل٤مئض وُم٘م٤مرسم٦م اًمزوضم٤مت سملم يم٤مًم٘مًٛم٦م اخل٤مرضمٞم٦م سم٤معمقوققم٤مت
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 ،اعمقوققم٤مت شمٚمؽ سمتحّ٘مؼ اعمٙمّٚمػ إمم ومٕمّلً  اخلٓم٤مب شمقضمٞمف ػومٞمتقىمّ  ومحٞمٜمئذٍ 

ّٓ  احل٤مئض ُم٘م٤مرسم٦م قمـ ومٕمّلً  لٝمْ اًمٜمَّ  ُيقز ومّل  ،ضمٞم٦مواًمزو احلٞمض حتّ٘مؼ سمٕمد إ

ّٓ  سم٤مًم٘مًٛم٦م إُمر ُيقز ٓ يمام  همٛمْمٜم٤مأ وًمق :ومٕمّلً  اًمزوضم٤مت طمّمقل سمٕمد إ

ّٓ  وىمٌحٝم٤م اخلٓم٤مب طمًـ ذم ِل٤م ُمدظمٚمٞم٦م ٓ اًمذي زُمٜمتٝم٤مأ شم٠مظّمر قمـ اًمٜمٔمر  إ

 حتّ٘مؼ ضم٥مقي ٓ اًمزُم٤من قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع وم٤منّ  ،ًمٚمقضمقد فمروم٤مً  يمقهن٤م دجمرّ 

 هق اًمتحٚمٞمؾ قمٜمد اعمقوقع وم٤منّ  ،ماعمحرّ  قمٜمقان ىمٞمد هق اًمذي ومٕمّلً  احلٞمض

 دون ُمـ اعمٙمّٚمػ ومٕمؾ ٟمٗمس إطمٙم٤مم ٘م٤متُمتٕمٚمّ  يم٤مٟم٧م إذا وأُّم٤م :احل٤مئض

 ،ومٕمّل ُمقضمقدة سمٛمقوققم٤مت ٘م٦مُمتٕمٚمّ  يم٤مٟم٧م أو ،ظم٤مرضمل سمٛمقوقع شمٕمّٚم٘مٝم٤م

 واخلٛمر اعم١مُمٜملم وضمقد سمٕمد وٟمحقه٤م ٦ماًمرسمقيّ  واعمٕم٤مُمٚم٦م اخلٛمر وذب ٦مِ ٌَ ٞمْ يم٤مًمٖمِ 

 راً ظّم ٠مُمت اًمٗمٕمؾ زُم٤من يم٤من وًمق :ومٕمّلً  صم٤مسم٧م ِب٤م وم٤مًمتٙمٚمٞمػ ،٦ماًمرسمقيّ  ضمٜم٤مسوإ

 ذب قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ ُمٙمّٚمػ نأ ومٝمق ،إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم اخلٓم٤مب ـمّلقإل

 وٓ اخلٓم٤مب حتّ٘مؼ ذم ُمدظمٚمٞم٦م ًمف ُم٤م ًمقضمقد ،اًمّلطم٘م٦م ٦مزُمٜمإ ذم واًمرسم٤م اخلٛمر

ّٓ  ًمٞمس ذياًمّ  اًمزُم٤من قؾمٞمطشم يّيه  احلًـ ذم ًمف ُمدظمٚمٞم٦م وٓ ؾٛمًمٚمٕم فمروم٤مً  إ

 ٤مً ُمٕمٚم٘مّ  اًمتٙمٚمٞمػ يم٤من ،اًمرسمقي٦م ضمٜم٤مسإ دوضمق قمدم ومرض ًمق ٟمٕمؿ: واًم٘مٌح

 إومم. يم٤مًمّمقرة وضمقده٤م قمغم

 اخلٛمر رُم٦مسمح قمٚمؿ ـعم اًمٕم٘م٤مب اؾمتح٘م٤مق قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء ـم٤ٌمقإ وي١مّيده

 سمٓمقل سمٚمغ طمّتك اًمٙمٗمر سمّلد إمم ٤ًمومرشمفُم ومرض صمؿّ  ،ُم٤متاعمحرّ  ُمـ قهوٟمح

 ُمـ إُمر ذًمؽ وًمٞمس اعمٗمروض ماعمحرّ  وم٤مرشمٙم٥م ،اًم٘م٤مسيـ طمدّ  اًمزُم٤من

 ُمع يتأ اًمزُم٤من ذم اًمّلطم٘م٦م ُم٤متاعمحرّ  قمـ ضمتٜم٤مباإل اخلٓم٤مب شمٜمجٞمز ٦مضمٝم
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 طم٤مل اًمقاىمع واًمٗمٕمؾ آًمتٗم٤مت زُم٤من سملم اًمٓمقيٚم٦م زُمٜم٦مإ شمٚمؽ طشمقؾّم 

 .هذا ،اًمٗمٕمكم اًم٘مّمقر

 شمِمخٞمص ذم اًمِمّؽ  نّ إ :اعم٠ًمًم٦م وشمٗمّمٞمؾ ،ٟمٔمر اًمتقضمٞمف ذم وقمٜمدي

 اًمرسم٤م ٙم٤ممسم٠مطم اجلٝمؾ ُمـ ٟم٤مؿمٞم٤مً  يٙمقن ىمد همػمه٤م ُمـ اًمرسمقي٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م

 ّلقمفاـمّ  ًمٕمدم ،اًمرسم٤م سمٛم٤ًمئؾ ضم٤مهّلً  يٙمقن ن٠مسم اعمًتٜمٌٓم٦م وُمقوققم٤مهت٤م

 يم٤من ًمق سمٜمٗمًف اعم٤ًمئؾ ًمتٚمؽ اؾمتٜم٤ٌمـمف قمدم أو ،جمتٝمده سمٛمذه٥م شمٗمّمٞمّلً 

 ُم٤م شمِمخٞمص سمٕمد اخل٤مرضمل اعمّمداق ذم اًمِمٌٝم٦م قمـ ٟم٤مؿمٞم٤مً  يٙمقن وىمد ،جمتٝمداً 

 . ًيمّّل  سم٤مًمرسم٤م اعمتٕمّٚم٘م٦م اًمٙمٚمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ سمح٤مًمف يرشمٌط

 نأ ُّم٤مإو ،اًمٙمكّم  سم٤محلٙمؿ اجلٝمؾ اًمِمٌٝم٦م ُمٜمِم٠م يٙمقن نأ ُّم٤مإ :وسم٤مجلٛمٚم٦م

 يٙمقن نأ ُّم٤مإ اًمت٘مديريـ وقمغم ،اخل٤مرضمل اعمقوقع ٤ٌمهِ تِ اؿْم  ٕضمؾ يٙمقن

 يٕمٚمؿ اًمذي افيم٤مًمٍّم  ،ُمٜمف رهووصد اًمرسمقي٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م وىمقع ذم اًمتدري٩م

 يّمّح  ٤مِمّ  ُمٕم٤مُمّلشمف مجٞمع يمقن ُمع ؿمٝمره ِت ّلٕم٤مُمَ ُمُ  سمٕمض ذم اًمرسم٤م سمقىمقع

 سمحٞم٨م سمف اعمٙمّٚمػ اسمتّلء ذم اًمتدري٩م يٙمقن ان ُّم٤مإو ،ومٞمف اًمرسم٤م ي٘م٤معإ وُيقز

 فئاسمتّل حت٧م قمـ ظم٤مرضم٤مً  اخل٤مّص  اًمزُم٤من ذم اًمقاىمع اًمٗمرد ذًمؽ همػم ذم يٙمقن

 ُم٤م ؾم٤مئر ٟمحق قمغم ومٕمّلً  اًمرسم٤م قمـ ذًمؽ همػم ذم هنٞمف ُيقز ٓ سمحٞم٨م ،٤مًمرسم٤مسم

 اً ُمًتٛمرّ  سمتّلءآ يم٤مٟم٧م ن٢موم ،آسمتّلء حت٧م قمـ اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ سمٕمض ظمرج

 ٦مطمٙمٛمٞمّ  ـ ُمٓمٚم٘م٤مً  ومٞمف طمتٞم٤مطآ وضمقب ذم ؿمٙم٤ملإ ومّل ،٤مً شمدرُيٞمّ  واًمقىمقع

 ٓضمتامع ،اعمت٘مّدم اًمتٓمقيؾ إمم طم٤مضم٦م دون ُمـ ـ ٦مُمقوققمٞمّ  أو اًمِمٌٝم٦م يم٤مٟم٧م

 ٓ ػاعمٙمٚمّ  سم٤مظمتٞم٤مر شمدرُيٞم٤مً  ـمرافإ وىمقع ويمقن ومٞمف آطمتٞم٤مط ذائط
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 ظمروضمف واًمٔم٤مهر اً ُمًتٛمرّ  سمتّلءآ يمقن ومرض سمٕمد اًم٘م٤مقمدة ؾم٘مقط يقضم٥م

 ارشمٙم٤مب شمدرُيٞم٦م هق ًمٞمس اًمِمٌٝم٤مت سمتدرُيٞم٦م اعمراد وم٤منّ  ،اعمٓمٚم٥م قمٜمقان قمـ

 ًمألومٕم٤مل اعمتٕمّٚم٘م٦م اعمقوققم٤مت ٟمٗمس شمدرُيٞم٦م اًمٔم٤مهر سمؾ ،سم٤مظمتٞم٤مره ِل٤م اعمٙمّٚمػ

 أو طمرُمتف ذط شمدرُيٞم٦م ٕضمؾ وًمق ماعمحرّ  سم٤مًمٕمٜمقان ّمٗم٦مُمتّ  اًمقضمقد ذم

ّٓ  سمٕمْمٝم٤م صدور يٛمٙمـ ٓ سمحٞم٨م ُمٙم٤مناإل ٥مسمحً ومٕم٤ملإ ٟمٗمس شمدرُيٞم٦م  إ

 .سمٕمْمٝم٤م دون ُمت٠مظمر زُم٤من ذم

 قمدم سمٜمٗمس اعمت٘مّدم اًمزُم٤من ذم يؽمك وُم٤م اًمٕم٤مدي ُمتٜم٤معاإل سمف ويٚمحؼ

 قمٜمقان ذم ومّلسمدّ  ،وضمف ذم إّول ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  أقمؿّ  وهذا ،ومٞمف سمف اعمٙمّٚمػ اسمتّلء

 ٛمّلطمٔم٦مسم وًمق ٗم٤مً ُمتقىمّ  سمٕمٞمٜمف ـمرافإ سمٕمض صدور يٙمقن نأ ُمـ اعم٠ًمًم٦م

 هذا ومٗمل ،ظمرآ سمٕمض سمخّلف ُمت٠مظّمر زُم٤من لءجم قمغم قمروم٤مً  اًمِمخص طم٤مل

 ِم٤ّم واىمٕم٤مً  رسم٤مً  صػمورهت٤م يٛمٙمـ تلاًمّ  اعمٕم٤مُمٚم٦م يٙمقن نأ يٗمرض نأو ٓسمدّ  اعمث٤مل

 همػم ذم ومٞمٙمقن ،واىمٕم٤مً  ٜم٦مُمٕمٞمّ  ُمّرة ؿمٝمر يمّؾ  ذم راعمت٠مظّم  ُمـ صدوره٤م يّمّح 

ّٓ  شمٜمجٞمزاً  هنٞمف يّمّح  ٓ طمّتك صدوره٤م ُمٜمف حُّ ِّم يَ  ٓ ـِمّ  زُم٤مهن٤م  شمٚمؽ قمـ إ

 .اعمٕم٤مُمٚم٦م

 اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ قمدم ٕضمؾ طمٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م يم٤مٟم٧م نإ :ومٜم٘مقل وطمٞمٜمئذ

 يمقٟمف حيتٛمؾ ُم٤م يمّؾ  ذم قمٚمٞمف آطمتٞم٤مط وضمقب وم٤مًمٔم٤مهر ،شمٗمّمٞمّلً  اًمرسم٤م سم٠مطمٙم٤مم

 ًمٚمٛمجتٝمد احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٤مت ذم اًمٗمحص ىمٌؾ اًمؼماءة ٤مًم٦مأص ضمري٤من ًمٕمدم :رسم٤م

 شمٕمّٚمؿ ىمٌؾ طمتٞم٤مطآ قمـ طمٞمٜمئذٍ  ُمٜم٤مص ومّل ،ٓمٚم٘م٤مً ُم ومٞمٝم٤م لاًمٕم٤مُمّ  طمّؼ  طمٙمؿ وذم

 وم٤منّ  ،٦مإدًمّ  قمـ اعمٕمتؼم اًمٗمحص سمٕمد اًمِمّؽ  ومرض ُمٙم٤منإ ٛمٜمعٟمو إطمٙم٤مم
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 سمؾ ،ومٞمٝم٤م جل٤مري٦ما إصقل ُمّلطمٔم٦م سمٕمد فم٤مهرّي  وًمق طمٙمؿ قمـ ٚمقٓخت اعم٠ًمًم٦م

 ذم جل٤مري٦ما إصقل ذم ُمٚمٖمك وقمدُمف اعمٙمّٚمػ اسمتّلء ومرض يٙمقن نأ يٌٕمد ٓ

 .ّٚمٞم٦ماًمٙم إطمٙم٤مم

 ن٢موم ،اًمٙمّٚمٞم٦م إطمٙم٤مم طمرازإ ومرض سمٕمد ُمقوققمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م يم٤مٟم٧م نإو

 ىم٤مدراً  يٙمقن ٓ ن٠مسم هظمرآ ذم ي٘مع قماّم  ٤مً ضمٜمٌٞمّ أ ّلً ُمث اًمِمٝمر أّول ذم يمقٟمف ومرض

ّٓ  ،إصقل إمم واًمرضمقع اًمؼماءة إمم اًمرضمقع صّح  ،وٟمحقه ًٓ وّ أ قمٚمٞمف  ن٠مسم وإ

 :ٟمحقه اخلٓم٤مب شمقضمٞمف ي٘مٌح ٓ سمحٞم٨م قمروم٤مً  اًمقىمقع قمرو٦م ذم اعمٙمّٚمػ يم٤من

 أذٟم٤م وىمد طمتٞم٤مطآ هق اعمت٘مّدُم٦م اًم٘م٤مقمدة ُم٘مت٣م يم٤من زُم٤مٟم٤مً  اًمٗمٕمؾ شم٠مظّمر وًمق

 ىم٤مقمدة قمـ خمرضم٤مً  يّمٚمح ٓ اًمٗمٕمؾ زُم٤من رشم٠مظّم  دجمرّ  نّ أ إمم ؾم٤مسم٘م٦م ذم

 وشم٠مُّمؾ. ومراضمع ،آطمتٞم٤مط

 طمتٞم٤مطآ وضمقب فيقضّم  ومرسّمام ،اًمٜمذر ُم٠ًمًم٦م وهق اًمث٤مًم٨م اعمث٤مل وأُّم٤م

 :أُمقر سم٠مطمد إّول اعمث٤مل ذم سمف ًمتزاماإل قمدم ُمع ومٞمٝم٤م

 ٓ زُم٤مٟمف لءجم قمغم ُمٕمّٚمؼ شمٙمٚمٞمػ اعمث٤مل ذم اًمقـمل طمرُم٦م نّ إ ُمٜمٝم٤م:

 ُم٤متاعم٘مدّ  حتّمٞمؾ ومٞمج٥م ،إوىم٤مت قمغم اًمٕم٤مُّم٦م خلٓم٤مسم٤متا يم٤ًمئر سمف ُمنموط

 اعم٘مّدُم٦م. سم٤مب ُمـ اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ ذم طمتٞم٤مطوآ اًمزُم٤من لءجم ىمٌؾ

ّٓ  ،ُمنموـم٦م يم٤مٟم٧م نإو ٤مهّن إ وُمٜمٝم٤م:  اًمقضمقدي٦م ُم٤متعم٘مدّ ا حتّمٞمؾ نّ أ إ

 هق ذياًمّ  ذـمف وضمقد ىمٌؾ أيْم٤مً  ٓزم اعمنموـم٦م اًمقاضم٤ٌمت ذم ظمتٞم٤مري٦مآ

 أو اًمتٕمٚمٞم٘مل اًمقضمقب ُمٙم٤من٢مسم ٟم٘مؾ مل نإو وضمٝمف حمّٚمف ذم ذيمر يمام ،اًمزُم٤من

 رأؾم٤ًم. وضمقده
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 زُم٤مٟمف ىمٌؾ اعمٙمّٚمػ طمّؼ  ذم شم٠مصمػمه سمٕمدم ىمٚمٜم٤م نإو خلٓم٤مسم٤متا نّ إ وُمٜمٝم٤م:

ّٓ  ،٦مإصٚمٞمّ  اخلٓم٤مسم٤مت ذم ُمٓمٚم٘م٤م  قمٚمٞمٝم٤م ٘م٦مٕمٚمّ عما وىم٤متإ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٤مهّن أ إ

ّٓ  ؽذًميم ًمٞمسـ  ت٦مىمّ ١ماعم واًمٕمٝمد واحلٚمػ يم٤مًمٜمذر ـ اعمٙمّٚمػ تٞم٤مرظمسم٤م اًمقاضم٥م  إ

 .اًمٕمرف طمٙمؿ وي٤ًمقمده اًمقىم٧م ىمٌؾ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمذر اًمتٙمٚمٞمػ شمٜمجٞمز ضمٝم٦م ُمـ

 ،دٖماًم ىمٌؾ فسم٤مقم صمؿّ  ،اًمٖمد ذم ًمف ومرؾمف قمٓم٤مء٢مسم قمٛمرواً  زيد وقمد ًمق فٟمّ أ شمرى ٓأ

 سمٕمض ُمع سمٕمْمٝمؿ اعمخٚمقىملم وقمد سملم ومرق وٓ :وقمده ظمٚمػأ ّٟمفإ ومٞم٘م٤مل

 هذا. :اجلٝم٦م هذه ُمـ ظم٤مًم٘مٝمؿ ُمع وقمٝمدهؿ

 اعمحّ٘مؼ 1يمّلم شمقضمٞمف ذم شمٜمٗمع ٓ اًمتقضمٞمٝم٤مت هذه نّ إ قمٚمٞمؽ خيٗمك وٓ

 يمّلُمف أّول ذم حّس  ّٟمفٕ :ُمثٚم٦مإ سملم اًمتٗمرىم٦م ُمٜمف ومٝمؿ ذياًمّ  ،ذيمره اعمت٘مّدم

 ُمـ شمقضمٞمٝمف ذم فُموقمد دومٕم٦م سمتّلءآ هق طمتٞم٤مطآ وضمقب ذم اعمٕمٞم٤مر نّ ٠مسم

 اًمقاضم٥م ُم٘مّدُم٦م ووضمقب ٘م٤مً ُمٕمٚمّ  اًمتٙمٚمٞمػ سمٙمقن اجلٝم٦م هذه ُمـ اًمتٗمرىم٦م

 زُم٤مهن٤م ىمٌؾ اعم٘مّدُم٦م ضمٝم٦م ُمـ ُمراقم٤مشمف ُمـ ٓسمدّ  ِم٤ّم ًمتزاُم٤متآ ويمقن اعمنموط

ِٓ  قانَ ٜمْ قمُ  نّ ٢موم ،يمّلُمف سمف يّمّح  ٓ ِم٤ّم  تِ سمْ ا
ِ
 خلٓم٤مبا ضمٞمفشمق طمًـ هق ّلء

 .ُمٜمٝم٤م ٌمءسم ًمف رسمط ٓ ِم٤ّم وهذا وقمدُمف زاً ُمٜمجّ 

 ذم اًمتٕمٚمٞم٘مل اًمتٙمٚمٞمػ ٦مسمّمحّ  اًمتزم نإ فٟمّ ٠مسم إّول ذم يٜم٤مىمش رسمام ّٟمفأ ُمع

 فمٝمقر ُمـ ؾم٤مسم٘م٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م عم٤م ،أيْم٤مً  احلٞمض ُمث٤مل ذم سمف زمتومٚمٞمٚم ،٤متاًمنمقمٞمّ 

                                                             

 .شاًمٙمّلم». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1
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 شمٕم٤ممم: ىمقًمف       1 ،يم٤من ومٚمق ،وم٤مً رْ فمَ  احلٞمض يمقن 

 ،أيْم٤مً  ومٞمف سمف احلٙمؿ ًمزم ،طمتٞم٤مطسم٤مٓ احلٙمؿ ذم يم٤مومٞم٤مً  احلٙمؿ ٦مشمٕمٚمٞم٘مٞمّ  دجمرّ 

 قمدم ُمع فم٤مهر همػم آطمتٞم٤مط ُي٤مبإ ذم اعمٕمّٚمؼ اًمقضمقب يمٗم٤مي٦م نّ أ إمم ُمْم٤موم٤مً 

 ضمّدًا. ُمِمٙمؾ هٜم٤مك قمٜمف اعمٜمع سمٕمد هٜم٤م صم٤ٌمشمفإو اًمٗمٕمكم سمتّلءاإل صم٤ٌمتإ

 شمٙمٚمٞمػ أيْم٤مً  ّٟمفٕ ،سمٕمٞمٜمف احلٞمض ُمث٤مل ذم ضم٤مر ذيمر ُم٤م نّ ٠مسم اًمث٤مين وذم

 احلٙمؿ اًمّلزم يم٤من ،ًمألصقل ُمً٘مٓم٤مً  ذًمؽ ُمثؾ يمقن قمغم سمٜمك ومٚمق ،نموطُم

 .أيْم٤مً  هٜم٤مك طمتٞم٤مطسم٤مٓ

 ذم اعمنموط واًمقضمقب اعمنموط اًمتحريؿ سملم اًمتٗمّمٞمؾ شمقّهؿو

 نّ أ إمم ٟمٔمراً  ،اًمث٤مين إمم واًمٜمذر إّول إمم احلٞمض رضم٤معإو اعم٘مّدُم٦م وضمقب

 أيْم٤مً  احلرام شمرك نّ ٠مسم ُمدومقع ،سم٤مًمٜمذر اًمقوم٤مء وضمقب هق اًمنمقمل احلٙمؿ

 ومٕمؾ وُم٘مّدُم٦م شمريمف ُم٘مّدُم٦م سملم ومرق ومّل ،صٓمّلطم٤مً ا واضم٤ٌمً  ؿّ ًي مل وًمق واضم٥م

 اًمدقمقى صم٤ٌمتإل حمّٚمف ذم اعمذيمقر اًمدًمٞمؾ ؿمٛمقل ًمف ويِمٝمد ،اًمقاضم٥م

 .اعمذيمقرة

 شمٚمؽ ُمع ٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ  ُم٦م٘مدّ اعم هق ذياًمّ  اعم٘م٤مم ُمٜم٤مط ٤مداحّت  نّ أ إمم ُمْم٤موم٤مً  هذا

 ًمزوم ُمـ هٜم٤مك ذيمر ُم٤م قمٛمدة سمؾ ،٤مهرفم همػم اًمقضمقد ُم٘مّدُم٦م هل تلاًمّ  اعم٠ًمًم٦م

 احل٤مصؾ اًمتٗمقي٧م وم٤منّ  ،هٜم٤م ضم٤مر همػم اعم٘مّدُم٦م سمؽمك اظمتٞم٤مراً  اًمقاضم٥م شمٗمقي٧م
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 زشمٜمجّ  صم٤ٌمتإ قمدم ٌٕمدوم ،اظمتٞم٤مراً  ـمرافإ طمدأ ذم اًمقاىمع خم٤مًمٗم٦م هق هٜم٤م

 اًمِمٌٝم٦م ذم اًمقاىمٕم٦م يم٤معمخ٤مًمٗم٦م يٙمقن اًمٕمٚمؿ ِبذا مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ

 وٟمحقه٤م. اعمحّمقر وهمػم اًمقاىمٕم٦م وشمٕمّدد اعمٙمّٚمػ شمٕمّدد وُمع ٦ماًمٌدويّ 

 ٓ فٟمّ ٠مسم وهٜم٤مك مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ زسمتٜمجّ  ٜم٤مه وم٤معمٕمٞم٤مر :وسم٤مجلٛمٚم٦م

 .٠مُمؾومت ،قم٘مّلً  ُم٘مّدُمتف كؽمسم اًمقاضم٥م شمٗمقي٧م ُيقز

 ُمنموـم٤مً  أو ٤مً شمٕمٚمٞم٘مٞمّ  اًمقضمقب يمقن ُمٜمف اًمٖمرض يم٤من نإ ّٟمف٤مسم اًمث٤مًم٨م وذم

ّٓ  ،إّوًملم ذم ذيمر ُم٤م قمٚمٞمف فادّم  ،ُم٘مّدُمتف ُي٥م  دقمقى ؾمقى ًمف وضمف ومّل وإ

 ًمتزامًمّل ومٞمٝم٤م اًمٙمّلم ُمـ شمٗمقيتف وقمدم اعمقوقع سم٘م٤مء٢مسم آًمتزام اؾمتٗم٤مدة

 ،قمرومٞم٤مً  أو ٤مً واىمٕمٞمّ  ًمتزاُم٤مً ا اًمٙمّلم طمده٤مأ قمغم دّل  سم٠مُمريـ اًمتزم فٟمّ ٠مومٙم ،سم٤مًمٗمٕمؾ

 خلروج ،ومٞمف ضمري٤مٟمف قمدم ضورة ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٘مّدُم٦م ُمـ ضمٜمٌلأ ومٝمق وطمٞمٜمئذٍ 

 ؟سمحّمقًمف اًمٕمٚمؿ سمٛم٘مّدُم٦م ومٙمٞمػ ،رأؾم٤مً  ًمٗم٤مظإ ُمداًمٞمؾ قمـ واجلٝمؾ اًمٕمٚمؿ

 وشم٠مُّمؾ. وم٤مومٝمؿ

 نّ أ إمم ٟمٔمراً  ،طمتٞم٤مطآ وضمقب هق هٜم٤م اًمقضمقه فمٝمرأ نّ إ ٟمّم٤مُف واإل

 ذم اًم٘مٓمٕمل اًمتحٚمٞمؾ قمٜمد اعمنموط إمم رضمعأ وًمق قمروم٤مً  ٤مً شمٕمٚمٞم٘مٞمّ  اًمقضمقب يمقن

 سمؾ ،فٞمُم٘متْم ىمٞم٤مم سمٕمد ومٕمّل اعمٙمّٚمػ ٟمحق خلٓم٤مبا شمقضمٞمف ٦مًمّمحّ  ،اعم٠ًمًم٦م شمٚمؽ

 هق اًمقاضم٥م يمقن نّ أ إمم ٟمٔمراً  ،اًمتٜمجٞمز ٰى جمر اًمٕمرف ذم ُيري اًمتٕمٚمٞمؼ هذا

 قمغم هٜم٤م ىم٤مئٛم٦م اًمٕم٘مّلء ـمري٘م٦م نّ إ اًمٔم٤مهر سمؾ ،اًمٜمذر وىمع وىمد سم٤مًمٜمذر اًمقوم٤مء

 ،ؾمٌؼ ِم٤ّم ومٞمف اًمٙمّلم مت٤مم وئمٝمر اًمدومٕمل ذم ٤مُمفٞمىم ٟمحق قمغم آطمتٞم٤مط وضمقب

 ،اعمت٘مّدُم٦م اًمقضمقه ُمـ اعم٠ًمًم٦م يمّؾ  حلٙمؿ ُمٜم٤مط يّمٚمح ُم٤م ٚمٜم٤مومّّم  ِم٤ّم ومٔمٝمر
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 اًمٕم٤ممل. اهللو يمكّم  سمٕمٜمقان اًمتدرُيل طمٙمؿ مت٤مم ُمٜمف ومٞمٔمٝمر

 ذم طمتٞم٤مطآ وضمقب سمٕمدم ىمٚمٜم٤م وطمٞم٨م :ىم٤مل 1اعمت٘مّدم اعمحّ٘مؼ نّ إ صمؿّ 

 زشمٜمجّ  قمدم اعمٗمروض نّ ٕ :اًم٘مٓمٕمٞم٦م ٗم٦ماعمخ٤مًم ضمقاز وم٤مًمٔم٤مهر ،٦ماًمتدرُيٞمّ  اًمِمٌٝم٦م

 إصؾ إمم ُمِمتٌف يمّؾ  ذم اًمرضمقع وم٤مًمقاضم٥م ،إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقاىمٕمل اًمتٙمٚمٞمػ

 إمم إّول اعمث٤مل ذم ومػمضمع ،وحتريامً  سم٤مطم٦مً إ اعمِمتٌف ذًمؽ ظمّمقص ذم اجل٤مري

 ص٤مًم٦مأ إمم ومٞمف ومػمضمع ،احلٞمض ُم٘مدار يٌ٘مك نأ إمم اًمٓمٝمر اؾمتّمح٤مب

 سم٤مطم٦ماإل ص٤مًم٦مأ إمم اًمث٤مين اعمث٤مل وذم ،اًمٓمٝمر بّمح٤ماؾمت ضمري٤من ًمٕمدم ،سم٤مطم٦ماإل

 قمغم اًمٕم٘م٤مب اؾمتح٘م٤مق سمٕمدم رسم٤م يمقٟمف ذم يِمّؽ  ُمٕم٤مُمٚم٦م ذم ومٞمحٙمؿ ،واًمٗم٤ًمد

 ُمدار دائراً  ًمٞمس اًمرسم٤م وم٤ًمد نّ ٕ :قمٚمٞمٝم٤م صمرإ ٥مشمرشمّ  وقمدم قم٘مده٤م ي٘م٤معإ

 اًمّمٖمػم أو ،واًمٜمًٞم٤من سم٤مجلٝمؾ اًم٘م٤مس طمؼ ذم يٗمًد وًمذا ،اًمتٙمٚمٞمٗمل حلٙمؿا

ًّ  ُمقرد هٜم٤م وًمٞمس .وضمف قمغم  سمخروج ًمٚمٕمٚمؿ :اًمٕم٘مقد ٦مصحّ  سمٕمٛمقم ؽاًمتٛم

 سمٗم٤ًمد ٕمٚمؿٚمًم اًمتًٚمٞمؿ ًمٗمرض اًمٕمٛمقم قمـ اًمتدرُيٞم٦م ٌٝم٤متتِماعم سمٕمض

 ص٤مًم٦مأ إمم اًمرضمقع ٥مُيو إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٔمٝمقر قمـ اًمٕم٤ممّ  ومٞمً٘مط ،سمٕمْمٝم٤م

 .اًمٗم٤ًمد

ّٓ  اًمٚمٝمؿ  ٓ يمام ٦ماًمتدرُيٞمّ  اعمِمتٌٝم٤مت سملم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ إ :ي٘م٤مل نأ إ

 إصقل ضمراءإ ذم ي٘مدح ٓ يمذًمؽ ،ومٞمٝم٤م ٦ماًمٕمٛمٚمٞمّ  إصقل ضمراءإ ذم ي٘مدح

ًّ  ومٞمٛمٙمـ ،اًمٚمٗمٔمٞم٦م  ص٤مًم٦م٠مسم اعمِمتٌٝم٤مت ُمـ يمّؾ  ٦مسمّمحّ  ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ذم ؽاًمتٛم
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ـّ  ،ٕمٛمقماًم  .1ومت٠مُّمؾ ،٦مواًمٕمٛمٚمٞمّ  ٦ماًمٚمٗمٔمٞمّ  إصقل سملم اًمٗمرق اًمٔم٤مهر ًمٙم

 ِم٤ّم رفم٤مه ومقضمٝمف ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م ضمقازاعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ اؾمتٔمٝمره ُم٤م أُّم٤م :أىمقل

 ُم٤مؾمقى سم٘م٤مءإ سمقضمقب ىم٤مل ُمـ ردّ  ذم ذيمر ُم٤م ظمّمقص٤مً  ،اعم٠ًمًم٦م أصؾ ذم ؾمٌؼ

 احلرام يي٤ًمو ُم٤م سم٘م٤مءإ سمقضمقب ًمتزامآ اًمٔم٤مهر ذًمؽ وُم٘م٤مسمؾ ،احلرام

 يمِمػ تلاًمّ  اعمٚمزُم٦م اعمٗمًدة قمـ زسم٤مًمتحرّ  اًمٕم٘مؾ اؾمت٘مّلل إمم ٟمٔمراً  ،ُمٓمٚم٘م٤مً 

 خيتٚمػ ٓ إذ :فسم اًمٕمٚمؿ طمّمقل سمٕمد اعمّلزُم٦م سم٘م٤مقمدة اًمنمقمل لاًمٜمٝم ٤مقمٜمٝم

 .واًمتدرُيل اًمدومٕمل سملم مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم اًمير قمـ زاًمتحرّ  ذم قم٘مّلً  احل٤مل

 ُمٜمٝمؿ واطمد يمّؾ  طمّؼ  ذم ّٟمفٕ ،اعمٙمّٚمػ شمٕمّدد ًمق سمام ذًمؽ وٓي٘م٤مس

 اًمٕم٘مؾ اؾمت٘مّلل إمم أو ،ُمراقم٤مشمف شمرك ذم اًمِم٤مرع شمرظمٞمص يٛمٙمـ ضرحمتٛمؾ

 شمٕمّدد ُم٤م ذم ىمّرره ُم٤م ٟمٔمػم ،ٛمدقمو قمٚمؿ قمـ اًمِم٤مرع خم٤مًمٗم٦م ذم اًمقىمقع سم٘مٌح

 ذم اعمٕمٞم٤مر نّ أ إمم أو ،حلراماو اًمقاضم٥م سملم اًمدوران ذم ؾمٌؼ يمام اًمقاىمٕم٦م ومٞمف

 نإو اعم٘م٤مم ذم طم٤مصؾ وهق ًمِم٤مرعا ضمٕمؾ ذم اًمتٜم٤مىمض ًمزوم طمتٞم٤مطاإل ًمزوم

 طمّتك اًمزُم٤من ٤مداحّت  ًمٕمدم ،هٜم٤م طمتٞم٤مطآ وضمقب قمدم ُمـ شمدرُيٞم٤مً  يم٤من

 اعمِمتٌف قمدا ُم٤م ذم ُم٤مٟمع ٓ إصقل سمؾ ،واطمدة ُمرشم٦ٌم ذم إصقل تٕم٤مرضشم

 ومٞمف صرظّم  ُم٤م سمٕمد ٜمفٞمٕمسم ومٞمف اًمؽمظمٞمص نّ ٕ ،طمتٞم٤مطسم٤مٓ ومٞمف ومٞمحٙمؿ ،ظمػمإ

 قمدم يًتّمح٥م ّٟمفأ أو ،اًمتٙمٚمٞمػ جلٕمؾ ٜم٤مىمضُمو ًمٚمقاىمع ًمٖم٤مءإ ؾم٤مسم٘م٤مً 
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 صمؿّ  ،اًمٕمٜمقان سمحدوث اًمٕمٚمؿ ًمٕمدم ،ظمػمإ اًمزُم٤من إمم ماعمحرّ  قمٜمقان طمدوث

 ومٞمًتّمح٥م ،ظمػمإ اًمزُم٤من ُمـ إّول نأ سمٕمد اًمٕمٜمقان وضمقد يًتّمح٥م

 صم٦ماًمثّل ُمـ إّول دٕمسم يًتّمح٥م صمؿّ  ،ظمػمإ اًمزُم٤من إمم احلٞمض قمدم

 اًمٕمٚمؿ وقمدم احلٞمض سمٓمروّ  اًمٕمٚمؿ طمّمقل إمم ٟمٔمراً  ،وضمقده ُمثّلً  ظمػمةإ

 طقًمً٘م وضمف ومّل ،سم٤مٕصقل ـمرافإ سملم اًمتٗمٙمٞمؽ ومٞمث٧ٌم ،سم٤مرشمٗم٤مقمف

، يم٤محلٞمض ًمٚمٌ٘م٤مء ىم٤مسمّلً  يم٤من سمام ّص خمت ومٝمق ،شمؿّ  ًمق وهذا ،طمٞمٜمئذٍ  إصقل

 .ظمػمإ ىمٌؾ ُم٤م ظمّمقص٤مً  ومٞمٝم٤م ُمٜمٔمقر اًمقضمقه ومجٞمع

 ،حلراما يي٤ًمو ُم٤م سم٘م٤مءإ سمقضمقب اًم٘مقل قمغم اًمقضمٝم٤من ئمٝمر وُمٜمف

 ذم ّمػمورشمفسم اًمٕمٚمؿ حلّمقل أو ،اًمث٤مًم٨م ًمٚمقضمف ظمػمإ وشمٕمٞملم اًمتخٞمػم أقمٜمل

 اًمقضمقه ءردأ قهو ـاعمتٞم٘مّ  اًم٘مدر ّٟمفٕ أو ،طمٞمٜمئذٍ  إصؾ سمف ومٞمً٘مط ،اجلٛمٚم٦م

 اعمحتٛمٚم٦م.

 إمم اًمٓمٝمر اؾمتّمح٤مب إمم إّول اعمث٤مل ذم اًمرضمقع ُمـ ذيمره ُم٤م وأُّم٤م

 ؾمتّمح٤مبًمّل ُمً٘مط مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ ٠مسم ىمٚمٜم٤م نإو ،طمّؼ  ومٝمق ظمػمإ اًمزُم٤من

 امٟمّ إ فوم٤مٟمّ  ،يمّلُمف سمٕمض ُمـ ئمٝمر يمام زُمٜمجّ  سمتٙمٚمٞمػ ٤مُمتٕمٚم٘مّ  يٙمـ مل نإو ،سمٜمٗمًف

 ن٠ميم ،واطمد زُم٤من ذم ؾمتّمح٤مبًمّل ُمزامح٤مً  ٤مزممجاإل اًمٕمٚمؿ يم٤من إذا يً٘مط

 .اعمًتّمحٌلم طمدأ سم٤مرشمٗم٤مع مج٤مًٓ إ ٟمٕمٚمؿ

 ضمري٤من ذم ؿمٙم٤ملإ ومّل ،ُم٤م زُم٤من ذم سم٤مرشمٗم٤مقمف مج٤مٓإ قمٚمؿ ُم٤م وأُّم٤م

 سم٤مٟمت٘م٤مض قمٚمٛمٜم٤م ًمق أُّم٤م ،ضورة سم٤مرشمٗم٤مقمف يٕمٚمؿ زُم٤من إمم ؾمتّمح٤مبآ

 اؾمتّمح٤مسمف ُمـ ذًمؽ ٜمعيٛم مل ،رةاعمت٠مظّم  زُمٜم٦مإ ُمـ ُم٤م زُم٤من ذم ٜم٦ماعمتٞم٘مّ  اًمٓمٝم٤مرة
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 .٠مُّمؾتاًم قمٜمد فم٤مهر ووضمٝمف ،رشمٗم٤معسم٤مٓ اًمٕمٚمؿ زُم٤من إمم ومٕمّلً 

 مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ شمٜمجٞمز ومٞمف حيٙمؿ ُم٤م ذم ًمتزامآ جفيتّ  رسّمام هٜم٤م وُمـ

 سمف اًم٘مقل قمغم يم٤معمث٤مل ُمقوققمل اؾمتّمح٤مب هٜم٤مك يم٤من ًمق ُم٤م سملم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ

 شمٕم٤مرض إمم راً ٟمٔم ،ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمث٤مين ذم طمٞمت٤مطآ سمقضمقب ومٞمحٙمؿ ،وقمدُمف ومٞمف

 إصؾ سمٛم٘مت٣م إّول ذم وحيٙمؿ ،اًمِمٌٝم٦م ـمرذم ذم سم٤مطم٦ماإل لص٤مًمتأ

 إصقل حلٙمقُم٦م ،احلرام ًمزُم٤من ياعم٤ًمو ظمػمإ اًمزُم٤من إمم اعمقوققمل

 ُمٕم٤مرض وٓ عمٕم٤مرضا قمـ ؾمّلُمتف قمٜمد اعم٘مّدُم٦م ىم٤مقمدة قمغم ٦ماعمقوققمٞمّ 

 ،ظمػمإ اًمزُم٤من ذم سم٤مطم٦ماإل ص٤مًم٦مأ ٦مصّلطمٞمّ  ًمٕمدم ،هٜم٤م اعمقوققمل ًمألصؾ

 اًمزُم٤من ذم وحيٙمؿ سمٛمثٚمف ُمٕم٤مروتف سمٕمد ظمّمقص٤مً  اعمقوققمل إصؾ عمٕم٤مرو٦م

 ومت٠مُّمؾ. ،اعمقوققمل إصؾ ُمٕم٤مرو٦م قمـ اًم٤ًممل طمتٞم٤مطآ سمٛم٘مت٣م ظمػمإ

 همػم ذم ومٝمق ،ظمػمإ اًمزُم٤من ذم سم٤مطم٦ماإل إمم اًمرضمقع ُمـ ذيمره ُم٤م وأُّم٤م

 اًمزوج لوـم ضمقاز ىمٌٞمؾ ُمـ يم٤من وًمق طمّؼ  يمّلُمف حمطّ  هق ذياًمّ  اًمٕم٤ٌمدات

 اًمِمّؽ  يم٤من ُم٤م قمغم ُم٘مّمقر فٟمّ ٕ :اًمٗمروج ذم احلرُم٦م ص٤مًم٦مأ هٜم٤م ُيرى وٓ ِل٤م

 ُمـ احلرُم٦م يم٤من ُم٤م دون ،اًمّمحٞمح اًمٕم٘مد هق اًمذي ِح ٞمْ ٌِ اعمُ  اًم٥ًٌم حتّ٘مؼ ذم

 .ُم٦ماعمحرّ  اًمٕمقارض اطمتامل ضمٝم٦م

 همػم ومٞمٝم٤م ٦ماًمٗمٕمٚمٞمّ  سم٤مطم٦ماإل إمم وم٤مًمرضمقع ض،احل٤مئ قم٤ٌمدات ذم وأُّم٤م

 اًمٕم٤ٌمدة حتريؿ قمـ اًمؼماءة ص٤مًم٦مأو ،إُمر قمغم ٗم٦مُمتقىمّ  قم٤ٌمدة يمقهن٤م سمٕمد ُمٕم٘مقل

 ّلً ُمٕمٚمّ  اًمقضمقب ؾم٘مقط يم٤من إذا يٛمٙمـ امٟمّ إ إصكم اًمقضمقب سمف ًمٞمث٧ٌم

 وهق ،اًمث٤مين ذم اًمِمّؽ  قمـ ٤ٌمً ُمًٌّ  إّول ذم اًمِمّؽ  ويٙمقن اًمذاشمٞم٦م سم٤محلرُم٦م
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 ،وم٤مً قمر ٤مً شمنميٕمٞمّ  اًمتحريؿ يٙمقن أن يٌٕمد ٓ سمؾ ،اعم٠ًمًم٦م شمٚمؽ ذم اًمٔم٤مهر ظمّلف

 ومٞمحرم ،اًمٕم٤ٌمدة وضمقب قمـ اًمؼماءة هق اعمرضمع يٙمقن نأ يٌٕمد ومّل وطمٞمٜمئذٍ 

ّٓ  شمنميٕم٤مً  ّٓ  :طمتٞم٤مطآ سمٕمٜمقان إ  ًمٚمٕم٤ٌمدة اعم٘مت٣م سمثٌقت اًمٕمٚمؿ نّ أ قمكيدّ  أن إ

 اعم٘مت٣م طم٥ًم قمغم احلٙمؿ ذم ٍف يم٤م ،احلٞمض هق اًمذي اعم٤مٟمع حتّ٘مؼ ذم واًمِمّؽ 

 .اعم٤مٟمع قمدم ص٤مًم٦مأ ٕضمؾ وًمق

 هٜم٤مك ومٞمحّمؾ ،اًمٕم٤ٌمدة ومٕمؾ قمـ اًمؼماءة إصؾ ُم٘مت٣م نّ ٠مسم ىمٚمٜم٤م وًمق

 ،اًمٓم٤مهر قم٤ٌمدات أو احل٤مئض ُم٤متحمرّ  ُمـ اًمتٙمٚمٞمٗملم طمدأ سمثٌقت مج٤مزمإ قمٚمؿ

 حلٙمؿا هقـ  هءسمٜم٤م قمٚمٞمف يمامـ  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ هذا سمٛمثؾ ليٙمتٗم ُمـ قمٜمد جفوم٤معمتّ 

ّٓ  ،مجٞمٕم٤مً  ومٞمٝم٤م طمتٞم٤مطآ سمقضمقب  ذم تزميٚم ومل ذاشم٤مً  ًمٕم٤ٌمدةا سمحرُم٦م يٚمتزم نأ إ

 ؾمٚمٞمٛم٦م ُم٤مهت٤محمرّ  ذم سم٤مطم٦ماإل ص٤مًم٦مأ ومٞمٙمقن ،احلرُم٦م سمتٕمٞملم اًمدوران هذا ُمثؾ

 وم٤مومٝمؿ. ،اعمٕم٤مرض قمـ

 ،اًمٗم٤ًمدو سم٤مطم٦ماإل لص٤مًمتأ إمم اًمث٤مين اعمث٤مل ذم اًمرضمقع ُمـ ذيمره ُم٤م وأُّم٤م

 ُمـ أىمّؾ  وٓ ،اًمٗم٤ًمد اعمٕم٤مُمّلت ذم إصؾ يمقن سمٕمد فم٤مهر ومقضمٝمف

 طمّمقل وقمدم اًمٕم٘مد ىمٌؾ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م قمغم واعمثٛمـ اًمثٛمـ سم٘م٤مء اؾمتّمح٤مب

ّٓ  إصؾ ّٟمفٕ :اًمتٙمٚمٞمػ سمح٥ًم سم٤مطم٦ماإل ص٤مًم٦مأ ويمذا :ٟمت٘م٤ملآ  دظمؾ إذا إ

 اًمٙمّلم. حمطّ  قمـ ظم٤مرج وهق ضمٚمفٕ ومٞمحرم ،اًمتنميع قمٜمقان ذم

 يِمػم اًمتٙمٚمٞمٗمل احلٙمؿ ُمدار دائراً  ًمٞمس اًمرسم٤م وم٤ًمد نّ أ ُمـ ذيمره ُم٤م وأُّم٤م

 ٕضمؾ وًمق ٦مًمٚمّمحّ  ُمثٌت٦م سم٤مطم٦مإلا ص٤مًم٦مأ ٧ْم يم٤مٟم ،يمذًمؽ يم٤من ًمق ّٟمفأ ممإ

 ذم لاًمٜمٝم نّ ٕ :ُمِمٙمؾ ٝمقوم اًمِمّؽ  ؾم٥ٌم ًمرومٕمف اًمٗم٤ًمد ص٤مًم٦مأ قمغم طمٙمقُمتٝم٤م
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 ويمقهن٤م اعمٕم٤مُمٚم٦م طمرُم٦م ُمـ اعم٤مٟمع ًمٕمدم سمذاشمف ًمٚمٗم٤ًمد يّمٚمح ٓ اعمٕم٤مُمّلت

 ٤موٟمحقمه مج٤معاإلو ٦ماًمٕمرومٞمّ  اًمدًٓم٦م ضمٝم٦م ُمـ سمف ىمٚمٜم٤م ًمق قمٚمٞمف يدّل  ّٟمامإو رةُم١مصمّ 

 اًمتٙمٚمٞمػ ضمٝم٦م ُمـ سم٤مطم٦ماإل ص٤مًم٦مأ يٙمقن طمّتك طم٘مٞم٘مٞم٦م ٞم٦مؾمٌٌ سمف حيّمؾ ٓ ِم٤ّم

 اًمٕم٤ٌمدات. ذم حل٤ملا هق يمام ومٕمّلً  كاًمٜمٝم ؼشمٕمٚمّ  ًمٕمدم ٦مًمٚمّمحّ  ُمثٌت٤مً 

 ٟمٔمراً  مخراً  يٕمٛمٚمف ـِمّ  ٥مٜماًمٕم ًمٌٞمع لاًمٜمٝم ضمٝم٦م ُمـ اًمٗم٤ًمد لءُي ىمد ،ٟمٕمؿ

 ،اًمرسم٤م ُم٠ًمًم٦م فُ ِم٤مسمِ يُ  ٓ فًمٙمٜمّ  ،حمّٚمف ذم رُم٘مرّ  وضمف قمغم اعمٕم٤مُمٚم٦م صمرأ طمرُم٦م إمم

 ضقمؽماآ يدومع ِم٤ّم اعمٕم٤مُمّلت ذم ٦ماًمتٌٕمٞمّ  ُمٙم٤منإ ُمـ اعم٘مدار هذا ًمٙمـ

 .قمٜمف

 شمٕم٤ممم: ىمقًمف وأُّم٤م                    1 ،

 نأ ومٞمٛمٙمـ ،وضمف قمغم واًمّمٖمػم واًمٜمًٞم٤من سم٤مجلٝمؾ اًم٘م٤مس طمؼ ذم يٗمًد وًمذا

 ]شمٕم٤ممم[ ىمقًمف نّ أ طمٞم٨م ،شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمقضمٝملم طمدأ إمم ؿم٤مرةإ اًمقضمف يٙمقن

 اعمراد يم٤من ؾمقاءـ  اًمقوٕمل دون صمؿاإل وهق اًمتٙمٚمٞمٗمل صمرإ ارشمٗم٤مع إمم ؿم٤مرةإ

 ارشمٗم٤مع إمم ؿم٤مرةإ يٙمقن نأ ومٞمف حيتٛمؾ يمامـ  راعمتذيمّ  أو اإلؾمّلم اعمققمٔم٦م ُمـ

 احلٙمٛملم سملم اًمتٗمٙمٞمؽ يتحّ٘مؼ إّول وقمغم ،ُمٕم٤مً  واًمتٙمٚمٞمٗمل اًمقوٕمل صمرإ

                                                             

ذم ه٤مُمش اعمخٓمقـم٦م إمم شمرمج٦م ىمقًمف شمٕم٤مزم  . ذيمر وأؿم٤مر175. ؾمقرة اًمٌ٘مرة، أي٦م 1

أي٦م اًمنميٗم٦م وهذا ًمٗمظ اًمؽممج٦م: پس يمًك يمف سمٞم٤ميد  سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤م سمدًمف ٟمّص 

سم٤مز ايًتد، پس از سمراى او ]ا[ؾم٧م آن  او را ُمققمٔمف]اى[ از ]ضم٤مٟم٥م پروردگ٤مرش[ پس

 چف ]را[ يمف گذؿمتف اؾم٧م.
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 ًمٗم٤ًمد ذًمؽ قمـ ضمٜمٌّل أ طمٞمٜمئذ اًمّمٖمػم ذيمر وًمٙمـ ـ اعم٘مّمقد هق يمام ـ

 إمم ؿم٤مرةإ يٙمقن نأ وحيتٛمؾ فم٤مهراً  عمِمٝمقرا قمـ اًمّمٖمر ضمؾٕ ،ُمٕم٤مُمّلشمف

 ،طئاًمنما اؾمتجامع قمٜمد تٝم٤مصحّ  وهق اًمّمٌّل  ُمٕم٤مُمّلت ذم اًمقضمٝملم طمدأ

 اًمتٙمٚمٞمٗمل. احلٙمؿ اٟمتٗم٤مء ُمع اًمرسم٤م ٕضمؾ هٜم٤م اًمٗم٤ًمد ومٞمٙمقن

ًّ  ضمقاز قمدم ُمـ ذيمره ُم٤م وأُّم٤م   [:شمٕم٤ممم ]ىمقًمف ُمثؾ سمٕمٛمقم ؽاًمتٛم

  1، ُيقز ومّل ،٦مُمّمداىمٞمّ  اًمِمٌٝم٦م وًمٙمقن ،ذيمره ٤معم فم٤مهر ومٝمق  ًّ  ؽاًمتٛم

ّٓ  ،٦مُمّمداىمٞمّ  اًمِمٌٝم٦م يم٤مٟم٧م إذا حمّٚمف ذم ُمذيمقر وضمف قمغم سم٤مًمٕمٛمقم ومٞمٝم٤م  وم٘مد وإ

 وسمٕمد احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ذم اًمٗمحص ىمٌؾ إصقل ضمري٤من قمدم إمم أذٟم٤م

 يمام ،اعمث٤مل فم٤مهر قمغم يٜمٓمٌؼ سمحٞم٨م اعم٠ًمًم٦م ومرض يِمٙمؾ اعمٕمتؼم اًمٗمحص

 إًمٞمف. ؿم٤مرةاإل ؾمٌؼ

 سم٤مب ُمـ يم٤من ٤معمِ  ٦ماًمٚمٗمٔمٞمّ  إصقل سملم اًمتٗمرىم٦م ُمـ ظمػماً أ ذيمره ُم٤م ٤مُمّ أو

ـّ   :٦ماًمٕمٛمٚمٞمّ  إصقل سمخّلف ،طمّمقًمف قمـ ُم٤مٟمع ومقضمقده٤م واًمٔمٝمقر اًمٔم

 ،طمٞمٜمئذٍ  ِب٤م اًمٕمٛمؾ ُمـ ُم٤مٟمع ومّل ،اًمِمؽ قمٜمد اًمٕمٛمؾ حل٤مل ُم٘مّررة أصقل هّن٤مٕ

 ّٓ  وحيتٛمؾ ،وٟمحقه زُمٜمجّ  ظمٓم٤مب ـمرح ُمـ ظم٤مرضمٞم٦م ُمٗمًدة ُمٜمف يٚمزم نأ إ

 إذا يتؿّ  ّٟمامإ ّٟمفأ إمم ٟمٔمراً  :اًمقضمف وم٤ًمد إمم ؿم٤مرةإ شمٕم٤ممم ىمقًمف يٙمقن نأ طمٞمٜمئذٍ 

ـّ  صٗم٦م سم٤مب ُمـ اقمت٤ٌمره٤م يم٤من  سم٤مب ُمـ سم٤مقمت٤ٌمره٤م ىمٚمٜم٤م إذا وأُّم٤م ،اًمِمخص اًمٔم

                                                             

إمم شمرمج٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ه٤مُمش  . أؿم٤مر اعمّمٜمػ1. ؾمقرة اعم٤مئدة، أي٦م 1

 ش.ووم٤م يمٜمٞمد سمف قم٘مقد»اعمخٓمقـم٦م وضمٕمٚمٜم٤م ٟمّص أي٦م ُمٙم٤مٟمف وهذه ًمٗمٔمٝم٤م: 
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ـّ  ّٓ  سمف اعمراد ًمٞمس إذ :ُم٤مٟمع وضمقده نّ أ ؿٟمًٚمّ  ومّل ،اًمٜمققمل اًمٔم  سمحٞم٨م يمقٟمف إ

ـّ  ُمٜمف حيّمؾ  ومٕمّل. حيّمؾ مل نإوـ  وـمٌٕمف ظمكّم  ًمق ـ اًمٔم

 ذًمؽ قمغم ّل ُمٌٜم همػم هق لمُماعم٘م٤م سملم اًمتٗمرىم٦م ُمـ اؾمتٔمٝمره ُم٤م نّ إ :وأىمقل

 ،ًمٚمقاىمع ٦ماًمٓمري٘مٞمّ  وضمف قمغم اقمت٤ٌمره٤م يمقن ذًمؽ ذم ليٙمٗم سمؾ ،اعمؽموك اًم٘مقل

 ٟمٕمٚمؿ أُمريـ قمغم ىم٤مم إذاـ  اًمِم٤مرع سمجٕمؾ وًمقـ  ًمٚمقاىمع ي٘م٤مً ـمر يٙمقن ُم٤م نّ ٢موم

 قمـ طمٞمٜمئذٍ  خيرج اعمجٛمقع نّ ٢موم ،اًمقاىمع ذم طمدمه٤مأ وضمقد سمٕمدم مج٤مٓإ

 هق ُمٜمٝمام  ًيمّّل  نّ أ قمغم اًمٌٜم٤مء ُمـ ٚمزمي وم٤مّٟمف ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سمٜمٗمس اًمٓمري٘مٞم٦م

 طمدمه٤مأ نّ ٠مسم اًمٕمٚمؿ ُي٤مُمع ٓ وهق اًمقاىمع ذم صم٤مسم٧م اجلٛمٞمع نّ أ قمغم اًمٌٜم٤مء اًمقاىمع

 قمغم ظمروأ رء سم٤مطم٦مإ قمغم طمدمه٤مأ ـمري٘م٤من ىم٤مم ًمق يمام ومٝمق ،ًمٚمقاىمع خم٤مًمػ

 وضمقب قمغم ظمروأ اجلٛمٕم٦م يقم اًمٔمٝمر وضمقب قمغم طمدمه٤مأ وأ ،طمرُمتف

 ؿمٙم٤ملإ ٓ وم٤مّٟمف ،ُمٕم٤مً  إُمريـ وضمقب قمدم قمغم مج٤معاإل ىمٞم٤مم ُمع اجلٛمٕم٦م

 اعم٘م٤مُملم. ذم اًمتٕم٤مرض ُمٕم٤مُمٚم٦م ذم قمٜمدهؿ فم٤مهراً 

 اًمٓمريؼ يمقن قمـ ُم٤مٟمع اًمتٗمّمٞمكم يم٤مًمٕمٚمؿ زم٤ممجاإل وم٤مًمٕمٚمؿ :وسم٤مجلٛمٚم٦م

 لسم٘م نإو اًمتٕم٤مرض ُمقرد إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقاىمع إمم ـمري٘م٤مً  يمقٟمف طمٞم٨م ُمـ ٦مً جَّ طُم 

 ٞم٦ماحلجّ  قمـ اعمجٛمقع ظمروج اًمتزام ُمـ ومّلسمدّ  ،اًمث٤مًم٨م ٟمٗمل ذم اًمٓمري٘مٞم٦م قمغم

 اًمث٤مٟمٞم٦م. احلجٞم٦م قمغم سم٘مٞم٤م نإو ٦ماًمٗمٕمٚمٞمّ 

 دًمٞمؾ حت٧م وداظمؾ ٦مطمجّ  اًمٓمري٘ملم ـُم ومٙمّؾ  ،ذيمر قماّم  سمٞم٧مأ نإو

 ُمٕمتؼمة ٦ماًمٕمٛمٚمٞمّ  يم٤مٕصقل ومٚمٞم٧ًم ،اًمٕمٛمؾ زُم٤من لءجم ىمٌؾ وًمق ًٓ وّ أ قمت٤ٌمرآ

 سمؾ ،اعمٙمّٚمػ قمغم ومٕمّلً  اًمتٙمٚمٞمػ فشمقضّم  قمغم ػاعمتقىمّ  اسمتداء اًمٕمٛمؾ ٕضمؾ
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 اًمتٕم٤مرض ٞم٘معوم ،ومٕمّلً  زُمٜمجّ  شمٙمٚمٞمػ هٜم٤مك يٙمـ مل وًمق ُمٓمٚم٘م٤مً  ُمٕمتؼمة اًمٓمرق

 مج٤مل.سم٤مإل اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ سمْمٛمٞمٛم٦م اًمٓمري٘ملم سملم

 ُمٜمٝمام ًّّل يمُ  وم٤منّ  ،ؿمٙم٤ملاإل أُّم٤م :وطمّؾ  ؿمٙم٤ملإ إمم ؿم٤مرةإ شمٕم٤ممم ىمقًمف وًمٕمّؾ 

 سمٕمد ُمٕمتؼماً  ُمٜمٝمام يمّؾ  ضمٕمؾ ومٞمٛمٙمـ ،اًمٓمري٘مٞم٦م وصػ قمغم ذاشمف طمدّ  ذم سم٤مٍق 

 امٟمّ إ اًمقاىمع وضمٕمؾ ضمٕمٚمٝمام سملم اًمتٜم٤مىمض وم٤منّ  ،زاً ُمٜمجّ  اإلمج٤مزم اًمٕمٚمؿ يمقن قمدم

 ضمٕمؾ سملم شمٜم٤مىمض ومّل ،أيْم٤مً  ٤مً فم٤مهريّ  ومّم٤مر ،سم٤مًمٕمٚمؿ ًمقاىمعا زشمٜمجّ  إذا يٙمقن

 ًمٚمقاىمع. سمٕمْمٝم٤م خي٤مًمػ فم٤مهري٦م أطمٙم٤مم

 مج٤مًٓ إ ًمٚمٛمٙمّٚمػ ُمٕمٚمقُم٤مً  يمقٟمف سمٕمد اًمقاىمٕمل احلٙمؿ وم٤منّ  ،احلّؾ  وأُّم٤م

 ُم٘مت٣م نّ أ سمٛمّلطمٔم٦م ظمّمقص٤مً  ،سمٜمٗمًف ًمف اعمخ٤مًمػ اًمٓمريؼ ضمٕمؾ يٜم٤مىمْمف

 وًمق ىمٓمٕم٤مً  اًمقاىمع خي٤مًمػ اًمٕمٛمؾ ٘م٤ممُم ذم أُمريـ قمغم اًمٌٜم٤مء ومٞمٝمام اعمٓمٚم٘م٦م ٦مٞمّ احلجّ 

 .ؾوشم٠مُمّ  وم٤مومٝمؿ ،شمدرُي٤مً 

 اعم٘م٤مُملم سملم اًمتٗمرىم٦م ُمـ هٜم٤م اؾمتٔمٝمره ُم٤م سملم اًمتٜم٤مىمض لقميدّ  رسّمام ّٟمفإ صمؿّ 

 نآاًم٘مر ذم اًمتحريػ وىمقع نّ أ ُمـ اًمٙمت٤مب فمقاهر ٞم٦مطمجّ  ُم٠ًمًم٦م ذم ىمقًمف وسملم

ًّ  ُمـ يٛمٜمع ٓ ـ سمف اًم٘مقل قمغم ـ  1مج٤مزماإل]اًمٕمٚمؿ[  ًمٕمدم سم٤مًمٔمقاهر ؽاًمتٛم

 همػم اًمِمٌٝم٦م ىمٌٞمؾ ُمـ ًمٙم٤من قمٚمؿ ًمق فٟمّ أ ُمع ،سمذًمؽ اًمٔمقاهر سم٤مظمتّلل

 سمٕمدم اًم٘مقل ُمٙمـأ اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ىمٌٞمؾ ُمـ يم٤من ًمق فٟمّ أ ُمع ،اعمحّمقرة

 ٘م٦ماعمتٕمٚمّ  همػم اًمٔمقاهر ُمـ فم٤مهره قمـ اعمٍموف اًمٔم٤مهر يمقن ٓطمتامل ،ىمدطمف
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 .1اًمٙمت٤مب فم٤مهر إمم ومٞمٝم٤م سم٤مًمرضمقع أُمرٟم٤م تلاًمّ  ٦ماًمٕمٛمٚمٞمّ  ٦ماًمنمقمٞمّ  سم٤مٕطمٙم٤مم

 اٟمتٝمك.

 همػم ذم اًمٕمٚمؿ وم٠ٌمنّ  ،حمّمقراً  يمقٟمف ُمٜمع إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُّم٤مأ دومٕمف ويٛمٙمـ

 ٞم٦مطمجّ  وضمقده يٜم٤مذم ومّل ،شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ٜمفؾمٜمٌٞمّ  ُم٤م قمغم قمٚمؿ يمّل اعمحّمقر

 اًمٓمرق.

 دًمٞمؾ قمـ ظم٤مرج اعمذيمقر اًم٘مًؿ قمدا ُم٤م نّ ٠مومٌ ،ظمػمإ اًمقضمف وأُّم٤م

 قمٚمٞمف دًٓمتف يم٤من وًمق اًمٕمٛمٚمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم ورد سمام ٓظمتّم٤مصف ،قمت٤ٌمرآ

 وٟمحقه. سم٤مًمتزام

 اًمٕمٚمؿ ومٞمٙمقن ،ٞم٦ماحلجّ  قمـ ظم٤مرج ومٝمق ،رأؾم٤مً  سمٕمٛمؾ يتٕمّٚمؼ ٓ ُم٤م وأُّم٤م

 ومّل ،رأؾم٤مً  ٦مسمحجّ  ًمٞمس ُم٤م وسملم اًمنمقمٞم٦م ٞم٦ماحلجّ  خي٤مًمػ ُم٤م سملم داً دَّ رَ ُمُ  مج٤مزماإل

 وم٤مومٝمؿ. ،اعم٘م٤مم ٟمحق سمخّلف قمت٤ٌمرآ قمـ ٦ماحلجّ  سمف يً٘مط

 اًمِمٌٝم٦م ذم طمتٞم٤مطآ وضمقب ذم ومرق ٓ ّٟمفإ اًمٔم٤مهر :عاًم٤ًمسم ُمرإ

 نأ وسملم سمف اعمٙمّٚمػ اؿمت٤ٌمه اًمِمّؽ  ُمٜمِم٠م يٙمقن نأ سملم ٦ماعمّمداىمٞمّ  اعمحّمقرة

 ًمتٙمٚمٞمػ ٘م٤منُمتٕمٚمّ  يمّلمه٤م أُمريـ سملم ؽمّدداعم اعمٙمّٚمػ قمٜمقان اؿمت٤ٌمه يٙمقن

                                                             

 /1ج :(إوصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائد: 158ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

ُمٜمتٝمل اًمدراي٦م ذم شمقوٞمح : 31ص /1ج :سمحراًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 368ص

 131ص /3ج :قمٜم٤مي٦م إصقل ذم ذح يمٗم٤مي٦م إصقل: 311ص /4ج :اًمٙمٗم٤مي٦م

 ويمت٤ًٌم أظمر.
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 ٚمامتيم ذم حيٜم٘مّ  مل ِم٤ّم اخلٜمثك ُم٠ًمًم٦م نّ أ وطمٞم٨مـ  اخلٜمثك ذم يمامـ  ظمرًمم ريُمٖم٤م

 إصقل ضمري٤من طمٞم٨م ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م إمم سم٤مًمٜمٔمر ٤مِل٤مطم سمٌٞم٤من سم٠مس ومّل ،اًمٗم٘مٝم٤مء

 إصقًمٞملم. ُمـ جلامقم٦م شمٌٕم٤مً  اجلٛمٚم٦م ذم ُم٤م ذم

 مل ن٠مسم ومٞمف ذًمؽ ٟم٤مزضمقّ  أو ،صم٤مًمث٦م ـمٌٞمٕم٦م سمٙمقهن٤م ىمٚمٜم٤م نإ اخلٜمثك :ومٜم٘مقل

 صمٌقت ذم اًمِمّؽ  يم٤من ،ةأواعمر اًمرضمؾ ذم ٟم٤ًمناإل اٟمحّم٤مر قمغم دًمٞمؾ ي٘مؿ

 قمغم واطمتامًٓ  إّول قمغم ىمٓمٕم٤مً  طمٙمٛمٞم٦م ؿمٌٝم٦م ِل٤م طمدمه٤م٠مسم ٦معمختّّم ا إطمٙم٤مم

 يم٤من ٜمٗملماًمّم طمد٠مسم إطمٙم٤مم مجٞمع ذم ُمٚمح٘م٦م ٤مهّن ٠مسم قمٚمٛمٜم٤م ن٢موم وطمٞمٜمئذٍ  ،اًمث٤مين

 اطمتامل طمٞمٜمئذٍ  ومٞمٝم٤م ُير مل نإو مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ طمّمقل ذم اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مًمّمقرة

 اًمّلزم يم٤من اىمٕم٤مً و إطمٙم٤مم سمح٥ًم ومٞمٝم٤م اًمتٗمّمٞمؾ اطمتٛمٚمٜم٤م ن٠مسم ّٓ إو ،اًم٘مرقم٦م

 ُمـ يٚمزم مل نإ سمخّمقصٝم٤م ُم٠ًمًم٦مٍ  يمّؾ  ذم جل٤مري٦ما إصقل إمم اًمرضمقع هق

 أيْم٤ًم. ِل٤م ٤متاعمختّّم  ضسمٕم صمٌقت قمٚمؿ ن٠مسم قمٛمٚمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م أيْم٤مً  ذًمؽ

 قمٚمؿ ذًمؽ ُمـ ومٞمحّمؾ ،واىمٕم٤مً  ٜمٗملماًمّم طمدأ حت٧م سم٤مٟمدارضمٝم٤م ىمٚمٜم٤م نإو

 اًمتٙم٤مًمٞمػ ُمـ ٜمٗملماًمّم طمدأ ِب٤م خيتّص  سمام ٗم٦مُمٙمٚمّ  سمٙمقهن٤م ُمّمداىمّل  مج٤مزمإ

 ٦ماًمقوٕمٞمّ  إطمٙم٤مم وذم ،شم٤مرة اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم يٙمقن ومٞمٝم٤م واًمٙمّلم

 .ظمرىأ

 ذم اًمٙمّلم ُمـ ئمٝمر ومح٤مِل٤م ،اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م إمم سمرضمققمٝم٤م ىمٚمٜم٤م ن٢موم ،اًمث٤مٟمٞم٦م أُّم٤م

ّٓ  ،إومم ّٓ  اعم٘م٤مم يٜم٤مؾم٥م ٓ ومٞمٝم٤م وم٤مًمٌح٨م وإ  نّ ٕ :٦ماًمتٙمٚمٞمٗمٞمّ  إطمٙم٤مم سمٌ٘م٤مء إ

 ُم٤م ذم اًمٌح٨م حمّؾ  هق ِم٤ّم وٟمحقمه٤م اًمؼماءة إمم واًمرضمقع مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ىم٤مقمدة

 ُم٤م ذم ضمرت نإو سمٜمٗمًٝم٤م ومٞمٝم٤م دمري ٓ صم٦ماًمثّل إصقل ُمـ سمّمدده ٟمحـ
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 ٦م.اًمتٙمٚمٞمٗمٞمّ  إطمٙم٤مم ُمـ تٌٕمٝم٤مي

 حلٙمؿ شم٤مسمٕم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاءـ  ٦ماًمتٙمٚمٞمٗمٞمّ  أطمٙم٤مُمٝم٤م ذم اًمٙمّلم قمغم ومٚمٜم٘متٍم

 سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمٜم٤ًمء ٤ملاًمرضم ُمـ اًمٖمػم طمٙمؿ ذم اًمٙمّلم تٌٕمفيوـ  ٓ وأ ووٕمل

 إًمٞمٝم٤م.

 :وضمقه ومٞمٝم٤م يذيمر وم٘مد ،إّول أُّم٤م

 مجٞمع ذم إًمٞمٝم٤م ومػمضمع، 1ِمٙمؾُم أُمر ًمٙمّؾ  هّن٤مأ طمٞم٨م اًم٘مرقم٦م :أطمده٤م

 قمٚمٞمف ٥ُم شمَّ ؽَمَ تَ ومَ  وقمٚمٞمف ،ًٓ أوّ  سمخّمقصٝم٤م مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ اعم٘مروٟم٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م

 مجٞمع قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ  ُمقوققمل أصؾ اًم٘مرقم٦م نّ ٕ :أيْم٤مً  اًمقوٕمٞم٦م إطمٙم٤مم

 إطمٙم٤مم.

 ومٞمف ُمٜمدوطم٦م ٓ ذياًمّ  سم٤معمِمٙمؾ ٦مخمتّّم  ُّم٤مإ اًم٘مرقم٦م قمٛمقُم٤مت نّ إ :وومٞمف

 رودقسم ٦مٟمُمقهق ُّم٤مإو ،ُمٜمف ًمٞمس واعم٘م٤مم ،٦ماًمٕمٛمٚمٞمّ  إصقل ضمراء٢مسم وًمق قمٛمّل

 ومّل ،1ُمقارده٤م أيمثر ذم قمٜمٝم٤م إصح٤مب قمراض٢مسم أو ،سم٤مٕيمثر اًمتخّمٞمص

                                                             

ًمٚمِمٞمخ طمًلم اًمٙمريٛمل اًم٘مٛمل ش ىم٤مقمدة اًم٘مرقم٦م»ٟمٔمر: ا. اًم٘مرقم٦م ًمٙمّؾ أُمر ُمِمٙمؾ. 1

وأيْم٤ًم راضمع  ،اًم٘م٤مقمدة ُمٗمّّمًّل وسمٞم٤من ُمدريمٝم٤م قمٜمد اًمٕم٤مُّم٦م واخل٤مّص٦مطمٞم٨م شمٕمّرض ِلذه 

 336و  319ص /1م اًمِمػمازي(، جرُمٙم٤مٟم٤مس ًمِمٞمخ ي٦ماهلل ا)ٔ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 طمٞم٨م ٟم٘مؾ رواي٤مت اًمٕم٤مُّم٦م واخل٤مّص٦م طمقل هذه اًم٘م٤مقمدة.

قمراض ٢م: ... واجلقاب إّن قمٛمقُم٤مت اًم٘مرقم٦م ُمقهقٟم٦م سماًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م. ىم٤مل ص٤مطم٥م 1

 :)اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م( اًمٗمّمقلٟمٔمر: اصح٤مب قمٜمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أيمثر ُمقارده٤م... إ

 .361ص
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ًّ اًم ُيقز  قمدم ُمع ظمّمقص٤مً  ،٤مماعم٘م ذم احل٤مل هق يمام ،ج٤ٌمرٟما دون ُمـ ِب٤م ؽتٛم

 اًمٍموم٦م. ٦ماًمتٙمٚمٞمٗمٞمّ  إطمٙم٤مم ُمقوققم٤مت ذم قمامِل٤مإ ٦مُمٕمٝمقديّ 

 1احلدائؼ ص٤مطم٥م إمم وٟم٥ًم ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ومٞمٝم٤م سم٤مًمؼماءة احلٙمؿ :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 اخلٓم٤مب اظمتّلف ُمٜمِم٠م يم٤من إذا ُم٤م ذم طمتٞم٤مطآ سمقضمقب ٟم٘مقل ّٟمامإ ّٟمف٠مسم ُمٕمّٚمّلً 

 إمم اًمرضمقع ومٞمج٥مـ  ٜمثكيم٤مخلـ  اعمٙمّٚمػ ٓ ،سمف اعمٙمّٚمػ اؿمت٤ٌمه ٟمققم٤مً  أو ضمٜم٤ًمً 

 سم٤مًمرضم٤مل ٦ماعمختّّم  ٦ماًمتٙمٚمٞمٗمٞمّ  اخلٓم٤مسم٤مت فشمقضّم  قمدم دقمقى يٛمٙمـ سمؾ ،ًمؼماءةا

 فسمتقضّم  سم٤مًمٕمٚمؿ زاًمتٜمجّ  ٓؿمؽماط أو ،همػمه٤م إمم ٟٓمٍماومٝم٤م ُّم٤مإ ،إًمٞمٝم٤م واًمٜم٤ًمء

 ـ شمٗمّمٞمّلً  إًمٞمف ٝملمقضّم ُم ظمٓم٤مسملم سملم ُمرّدداً  يم٤من نإوـ  شمٗمّمٞمّلً  إًمٞمف خلٓم٤مبا

 سملم ومرق ٓ إذ ،لمٞمئسمِم واطمد ظمٓم٤مب سمٛمٜمزًم٦م واطمد سمِمخص اخلٓم٤مسملم نّ ٕ

 شيمٚمٞمٝمام اضمتٜم٥م» :ىمقًمف وسملم ،شاًمٖمػم ُم٤مل اضمتٜم٥م»و شاخلٛمر اضمتٜم٥م» :ىمقًمف

 1طمدمه٤م.أ حت٧م دظمقًمف اعمٙمّٚمػ يٕمٚمؿ ٜمٗملمص إمم ٝملماعمقضّم  اخلٓم٤مسملم سمخّلف

 ،واىمٕم٤مً  ٤متسم٤معمختّّم  ُمٙمّٚمٗم٤مً  اخلٜمثك سمٙمقن قمٚمؿ ٓ ّٟمفإ :واحل٤مصؾ

 ُمنموط اخلٓم٤مب زومتٜمجّ  ،اًمٕمٚمؿ ؿؾمٚمّ  وًمق ،همػمه٤م إمم تٝم٤مدًمّ أ ٟٓمٍماف

                                                             

ّن إ :[118ص /3]ج اًمٗمرائد . ىم٤مل اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك آقمتامدي ذم ذطمف قمغم1

ص٤مطم٥م احلدائؼ ُمع ذه٤مسمف إمم آطمتٞم٤مط ذم اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة، ذه٥م إمم اًمؼماءة ذم 

 /1وج 13ص /7ج :احلدائؼٟمٔمر: ا... ُم٠ًمًم٦م اخلٜمثك سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمتٙم٤مًمٞمػ اعمختّّم٦م

 .531ص /1وج 176ص /5وج 148ص

 :(إؤصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائد: 153و  151ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 ويمت٤ًٌم أظمر. 158ص /5ج :سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 465و  464ص /3ج
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 ذم ٞمكمّماًمتٗم اًمٕمٚمؿ سم٤مؿمؽماط ٟم٘مؾ مل وًمق سمخّمقصف اعمٙمّٚمػ قمٜمقان طمراز٢مسم

 .سمف اعمٙمّٚمػ ـمرف

 قمٜمقان ذم اًمِمّؽ  سملم اًمتٗمرىم٦م ُمٜمع ًمق سم٤مّٟمف أيْم٤مً  اًمؼماءة فيقضّم  وىمد

 قمدم ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م قمغم ءسمٜم٤م ،صم٤مسمت٦م أيْم٤مً  هٜم٤م وم٤مًمؼماءة ،سمف واعمٙمّٚمػ اعمٙمّٚمػ

 نّ ٠موسم، ُمٜمف أومم ومٞمف ٟمحـ ُم٤م سمؾ ،خلٓم٤مبا ومٞمف شمٕمّدد إذا ُم٤م ذم اًم٘م٤مقمدة ضمري٤من

 ٟمٔمراً  ،احلرج ذم ًمٚمقىمقع ُمقضم٥م اًمٙمكّم  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سم٥ًٌم طمتٞم٤مطآ قماملإ

 ،صقهتام اؾمتامع وقمـ مجٞمٕم٤مً  واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل قمـ اًمٜمٔمر قمـ طمٞمٜمئذٍ  ُمٜمٕمٝم٤م إمم

 ُم٤م مجٞمع سًٌم وقمـ ،ظمرأ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم قمقرة ُمٜمٝمام يمّؾ  صقت نّ أ قمغم ءسمٜم٤م

 ذًمؽ. همػم إمم واًمٜم٤ًمء سم٤مًمرضم٤مل اًمٚم٤ٌمس ُمـ خيتّص 

 ّٟمفأ ُمع وم٤مّٟمف ،ضمداً  وم٤مؾمد ُمٓمٚم٘م٤مً  ٟمٍمافآ دقمقى نّ ٠مسم إّول ػويْمٕمّ 

 نّ إ ،ًمّلٟمٍماف ضؾم٤ٌٌم ػميّم ٓ ذياًمّ  اًمقضمقد ٟمدرة ؾمقى وضمف ًمف ئمٝمر ٓ

 سمحٞم٨م اًمٜمٔمر قمـ واًمٕمقرة اًمزٟم٤م قمـ اًمٗمرج طمٗمظ وضمقب ُمثؾ ذم سمف ًمتزاماإل

 اًمٗم٤ًمد. فم٤مهر ـ شمرى يمام ـ اخلٜمثك يِمٛمؾ ٓ

 اعمختّص  ًم٤ٌمس يمحرُم٦م ،اعم٘م٤مُم٤مت سمٕمض ذم هُ ؤُ قم٤مادِّ  حُّ ِّم يَ  رسّمام ٟمٕمؿ

 وم٤منّ  ،ظمرسم٤مٔ ُمٜمٝمام يمّؾ  فشمِمٌّ  طمرُم٦م ُمـ اعمًتٗم٤مد ظمرًمم اًمٓم٤مئٗمتلم طمدى٢مسم

 ومٞمف اطمتٛمؾ ُم٤م يمّؾ  ظمراجإ ويٜمٌٖمل ،سمٕمٞمد همػم ومٞمف واىمٕم٤م احلٙمؿ اظمتّم٤مص

 اعمث٤مًملم نّ أ دقمقى يٛمٙمـ ّٟمفأ يمام ،اعم٠ًمًم٦م قمٜمقان قمـ اًمٔم٤مهر سمح٥ًم ذًمؽ

 ُمرّدد واطمد ظمٓم٤مب إمم رضم٤مقمٝمامإ ُمٙم٤منإل ،٦ماعمختّّم  إطمٙم٤مم قمـ اعمذيمقريـ

 ومت٠مُّمؾ. ،اًمٕمقرة سمحٗمظ وإُمر اًمزٟم٤م قمـ لاًمٜمٝم وهق اعمّمداق
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 ذم آطمتٞم٤مط وضمقب ذم اعمٜم٤مط نّ أ ُمـ ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره سمام واًمث٤مين

 صم٤مسم٧م وهق ،اعمِمتٌٝملم ذم سم٤مطم٦ماإل أصؾ ضمراءإ ضمقاز قمدم رةاعمحّمق اًمِمٌٝم٦م

 ُمـ يمّؾ  يمِمػ ذم احلّؾ  ص٤مًم٦مأ ضمري٤من ضمقاز قمدم ضورة ،ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ذم

 ،طمدأ يمّؾ  قمغم واًمزٟم٤م اًمٜمٔمر ُمـ اًمٗمرج طمٗمظ سمقضمقب ًمٚمٕمٚمؿ ،اخلٜمثك ٌكمىمُ 

 ًمٌٕمض طم٤مضاً  أو ُم٤ًمومراً  يمقٟمف سملم اعمرّدد اعمٙمّٚمػ ٟمٔمػم ٜمثكاخل ٛم٠ًمًم٦موم

 1سمخٓم٤مِبام. اًمٕمٛمؾ شمرك ُيقزًمف ومّل ،تؿمت٤ٌمه٤مآ

 قمدم نّ ٠مسم إًمٞمف أذٟم٤م سمام ؿمٌٝمٝمامأ وُم٤م اعمث٤مًملم ظمراجإ سمٕمد اعمٜم٤مىمِم٦م ويٛمٙمـ

 ُمٜمٕمف ُم٤م وهق مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ زًمتٜمجّ  شم٤مسمع إصقل ضمراءإ ضمقاز

 همػم حل٤مضاو اعم٤ًمومر قمٜمقان سملم سم٤مًمؽمّدد متثٞمٚمفو صم٤ٌمشمفإ ُمـ ومّلسمدّ  ،اعمًتدّل 

ّـ  ،اًمتٙمٚمٞمػ ذائط ُمـ هٜم٤مك واحلي اًمًٗمر ضمٕمؾ يٛمٙمـ سمؾ ،1فم٤مهر  ًمٙم

 قمغم اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ُم٠ًمًم٦م ذم ًفؾّم أ ُم٤م قمغم اقمتٛمدٟم٤م ًمق ّٟمفإ ٟمّم٤مفاإل

 قمـ ظم٤ملٍ  همػم ّٟمفأ قمروم٧م ؽًمٙمٜمّ  ،هٜم٤م ضمري٤مٟمف وم٤مًمٔم٤مهر ،ىمّرره ذياًمّ  اًمقضمف

 مج٤معإ أو إظم٤ٌمر دًٓم٦م ُمٜمع ُمـ همػمه قمغم قمتامدآ شم٘مدير وقمغم ،اًمٜمٔمر

 إّول. همػم قمغم ظمّمقص٤مً  سمٕمٞمد همػم ظمتّم٤مصآ ومدقمقى ،وٟمحقه

 ىمد وحت٘مٞم٘مف ،اجلٜمس اظمتٚمػ ُم٤م ذم اًمؼماءة ضمراءإ قمـ سم٤معمٜمع واًمث٤مًم٨م:

                                                             

 /3ج :(إوصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائدو 153ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 .465ص

 وهق همػم دظمٞمؾ ذم اعمٕمٜمك ومٚمذا طمذومٜم٤مه.ش ُم٤م». سمٕمده٤م ًمٗمظ 1
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 شم٘مّدم.

 ٦مظم٤مّص  أطمٙم٤مم إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمق ،رجاحل ًمزوم ؾمّٚمؿ ًمق ّٟمف٠مسم واًمراسمع:

 1]إظمذ[ يٛمٙمـ ومّل ،اه٤متٕمدّ ي ومّل ،قمٚمٞمٝم٤م سم٤محلرج طمتٞم٤مطآ رومع ذم ي٘متٍم

 اًم٘م٤مقمدة. سمح٥ًم ةسم٤مًمؼماء

 سمٕمض ُمـ اًمٔم٤مهر وهق ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ومٞمٝم٤م طمتٞم٤مطسم٤مٓ احلٙمؿ وصم٤مًمثٝم٤م:

 اًمرضم٤مل شمٙمٚمٞمػ ُّم٤مإ ،اًمٜمققملم طمد٠مسم ٦مٗمٚمّ ُمٙم ًمٙمقهن٤م مج٤مزماإل ًمٚمٕمٚمؿ 1ؾم٤مـملمإ

 مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ شمٜمجٞمز ذم ومرق ٓ ّٟمفأ قمغم سمٜم٤مء اًمٜم٤ًمء شمٙمٚمٞمػ أو ،ِبؿ اعمختّص 

 .دشمٕمدّ  أو اًمتٙمٚمٞمػ ضمٜمس ومٞمف داحّت  ُم٤م سملم

 ذم ىم٤مل: قمٚمٞمف مج٤معاإل يًتٔمٝمر رسّمام سمؾ ،اًمث٤مين اعمحّ٘مؼ ُمـ اًمٔم٤مهر وهق

 ةأيم٤معمر اخلٜمثك نّ ٠مسم حّس  اًمذيمرى ذم ؿمٞمخٜم٤م نّ أ قمٚمؿاو» :٦مٕمَ ٛمُ اجلُ  صّلة ُم٠ًمًم٦م

 نّ أ قمٚمٞمف ويرد .5اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ػاعمّمٜمّ  ويمذا 4اًم٥ًٌم ذم سم٤مًمِمّؽ  ُمٕمّٚمّلً  3ذًمؽ ذم

 ُم٤م وهق ،اًمٓمروملم طمقطأ ُمع راً دائ اًمٕم٤ٌمدات سم٤مب ذم يم٤من اّم ـًم اخلٜمثك شمٙمٚمٞمػ

 يم٤من ،ذًمؽ قمغم سم٤مًمؼماءة اجلزم ػوشمقىمّ  سمثٌقشمف ًمٚم٘مٓمع ،اًمؼماءة ي٘ملم سمف حيّمؾ

                                                             

 . ي٘متْمٞمف اًمًٞم٤مق وًمٙمـ ذم اعمخٓمقـم٦م سمٞم٤مض سم٘مدر يمٚمٛم٦م.1

 .151/ ص1: جومرائد إصقلهق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ذم . 1

 .119ص /3ج :اًمذيمرىٟمٔمر: ا. 3

 .113ص /4ج :اًمذيمرىٟمٔمر: ا. 4

 .45ص /1ج :هن٤مي٦م اإلطمٙم٤ممٟمٔمر: ا. 5
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 .اٟمتٝمك 1شِل٤م اٟمٕم٘م٤مده٤م وقمدم قمٚمٞمٝم٤م اجلٛمٕم٦م ُي٤مبإ اًم٤ٌمب هذا ذم]اعمٜم٤مؾم٥م[ 

 طمٞم٨م ُمـ شمٙمٚمٞمٗمف ًمؽمّدد اجلٛمٕم٦م ُي٤مبإ يمقن ومٞمف حيتٛمؾ اًمٙمّلم وهذا

 اً ؿم٤مهد يٙمقن ومّل ،سم٤مًمٕم٤ٌمدات فظمّّم  ذاًم ٕمّٚمفوًم ،واجلٛمٕم٦م اًمٔمٝمر سملم ّلةّّم اًم

ّٓ  ،اًمٙمكّم  طمتٞم٤مطًمّل  ٟمٔمر سمحرُم٦م ًمتزامآ ،اًمٜمٔمر ُم٠ًمًم٦م ذم قم٤ٌمرشمف فم٤مهر نّ أ إ

 ٦م.اًمٕم٤مُمّ  وسمٕمض امإًمٞمٝم ٟمٔمره٤م وطمرُم٦م إًمٞمٝم٤م ٟمثكوإ اًمرضمؾ ُمـ يمّؾ 

 ٟمٗمًٝم٤م أطمٙم٤مم ذم طمتٞم٤مطآ ي٘متض اًم٘م٤مقمدة سمح٥ًم سم٤مّٕول ًمتزامواإل

 ًمٚمخٜمثك طمتٞم٤مطآ ٛمٞم٦مُمًٚمّ  إمم 1اً ُمِمػم اعم٘م٤مُملم ذم ُمفيمّل فم٤مهر ويم٤من سم٤مٕومم

 ومٞمف. سم٤مًمت٠مُّمؾ ئمٝمر يمام ،اًمث٤مين ظمّمقص٤مً 

 غمقم ٗم٤مىمٝمؿسم٤مشمّ  اًمٙمكّم  طمتٞم٤مطآ قمغم مج٤معاإل اؾمتٔمٝم٤مر ي١مّيد ورسّمام

 قمغم سم٤مًمٕمِم٤مئلم سم٤مجلٝمر ظمذوإ ةأيم٤معمر اًمّّمّلة ذم اًمٌدن مجٞمع ؾمؽم وضمقب

 ِل٤م ٛم٦ميقمز يم٤من ًمق سمٞمٜمٝمام ػميم٤مًمتخٞم ،ومٞمٝمام رظمّم٦م ظمٗم٤متاإل نّ ٠مسم اًم٘مقل

 اًمتخٞمػم يم٤من ًمق اًمقوقء ذم اًمٌٓمـ أو اًمٔمٝمر سمٖمًؾ سمتداءآ سملم واًمتخٞمػم

 ،اًمٙمكّم  طمتٞم٤مطآ قمغم مج٤معاإل دقمقى ذم سمام ظمٌػم وأٟم٧م ،٤مً يّ وِ دْ سمَ  ٤مً ٞمّ قمِ َذْ 

 ٦ماجلٛمٕم وضمقب قمدم ُمـ واًمٕمّّلُم٦م اًمِمٝمٞمد ُمـ قمروم٧م ُم٤م سمٕمد ظمّمقص٤مً 

 ُمع ،اجلٛمٕم٦م ذم حلْمقره٤م اًمٗمتٜم٦م خلقف يمّلُمف ظمرآ ذم اًمث٤مين اعمحّ٘مؼ واطمتٛمٚمف

 اخلّلف وىمع وىمد ،اًمّلزم ٤مطٞمآطمت حت٧م قمـ ًمٚمخروج سمٜمٗمًف يّمٚمح ٓ ّٟمفأ
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 سم٤مجلٛمع وىمقل سم٤مًمٜم٤ًمء حل٤مىمٝم٤م٢مسم وىمقل سم٤مًمتخٞمػم ىمقل سملم ُم٤م طمراُمٝم٤مإ ًم٤ٌمس ذم

 ؾمؽم ذم اخلّلف ٟم٘مؾ ٝم٤مسمٕمْم ُمـ سمؾ ،قمٚمٞمٝم٤م اجلٝم٤مد وضمقب وذم ،سمٞمٜمٝمام

 يدّل  سم٤مًمتٙمرار وًمق طمتٞم٤مطآ ُمٙم٤منإ ُمع ًمٚمخٜمثك تخٞمػمسم٤مًم احلٙمؿ سمؾ ،اخلٜمثك

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  طمتٞم٤مطآ وضمقب قمدم قمغم

 ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمٚمتٙمٚمٞمػ زاً ُمٜمجّ  يمقٟمف شمًٚمٞمؿ سمٕمد يدومع وم٘مد ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ وأُّم٤م

 ُمتحّ٘مؼ همػم طمدمه٤مأ أُمريـ سملم ُمرّدداً  يٙمقن ىمد اخلٜمثك اسمتّلء ُمقارد نّ ٠مسم

 اعمًتٓمٞمٕم٦م يمٖمػم وٟمحقه٤م قمفُمقوق أو ،ومٞمف اًمتٙمٚمٞمػ ذط ٟٓمتٗم٤مء ،ومٕمّلً 

 إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمدم شمرى ٓ وُمـ ،سمف يتٕمّٚمؼ وُم٤م احل٩ّم  طمرامإ أطمٙم٤مم إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ًمٙمـ ،ُمقضمقداً  سمف اعمٙمّٚمػ ذائط يٙمقن أو ،ذًمؽ وٟمحق حل٤مئضا أطمٙم٤مم

 حلريراو اًمذه٥م ًمٌس ؿم٠مٟمف ُمـ ًمٞمس يمٛمـ ،هءاسمتّل حمّؾ  قمـ ظم٤مرج طمدمه٤مأ

 ُمـ يمثػم ومٞمخرج ،ذًمؽ وٟمحق زاً شمٜمجٞم إًمٞمف اًمتٙمٚمٞمػ شمقضمٞمف حي٘مٌّ  سمحٞم٨م

 آطمتٞم٤مط. حت٧م قمـ اعمقارد

 اًمرضم٤مل سمف خيتّص  طمٙمؿ سملم واىمع مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ هذا نّ ٕ :ٟمٔمر وومٞمف

 ،اًمٜمققملم ُمـ يمّؾ  ُمـ ومٕمكم شمٙمٚمٞمػ وضمد ومٙمّٚمام ،اًمٜم٤ًمء سمف خيتّص  وطمٙمؿ

 يٙمـ مل نإو اخلٜمثك سمف يٌتكم ِم٤ّم طمدمه٤م٠مسم خيتّص  ُم٤م مجٞمع قمـ آضمتٜم٤مب وضم٥م

 اًمِمٌٝم٦م ـمررم طمدأ يٙمقن نأ سملم اًمتح٘مٞمؼ قمٜمد ومرق ٓ وم٤مّٟمف ،ظمرآ ؾُم٘م٤مسم ًمف

 قمٚمٞمٝم٤م اًمتٙمٚمٞمػ فشمقضّم  ومروٜم٤م ًمق ُمثّلً  :اًمقاطمد ُمـ زيدأ ظمرٔوا طمداً او

 ويم٤من ِبام ٝم٤مئٓسمتّل ةأاعمر ممإ اًمٜمٔمر أو ،اًمرضمؾ إمم اًمٜمٔمر قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ
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 طمرُم٦م أو اجلٛمٕم٦م يمقضمقب ،اًمٓم٤مئٗمتلم طمدىإ ت٤مخمتّّم  ُمـ سمقاطمد 1ٞم٤مُمٌتٚم

 إمم اًمٜمٔمر شمرك ُّم٤مإ ،أُمريـ طمد٠مسم ُمٙمّٚمػ فٟمّ ٠مسم مج٤مٓإ يٕمٚمؿ وم٤مّٟمف ،احلرير ًمٌس

 وم٤منّ  ،وم٘مط ةأاعمر إمم اًمٜمٔمر شمرك أو ،احلرير سًٌم وشمرك اجلٛمٕم٦م وومٕمؾ ةأاعمر

 قمـ ٟم٤مشٍ  إظمػم ظمّمقص فشمقضّم  أو ،صم٦ماًمثّل اًمتٙم٤مًمٞمػ فشمقضّم  ذم اًمِمّؽ 

 إّول احلٙمؿ قمغم ٤مزممجاإل اًمٕمٚمؿ ىمٍم ذم اًمقضمف ومام ،اخلٜمثك قمٜمقان ذم اًمِمّؽ 

 !؟1اًم٤ٌمىمل ذم سمدوي٦م اًمِمٌٝم٦م وضمٕمؾ إظمػم ُمع

 ٤متخمتّّم  ُمـ واطمد شمٙمٚمٞمػ حت٧م اٟمدرج يمّٚمام وم٤مخلٜمثك ،وسم٤مجلٛمٚم٦م

 سمف يٌتكم ُم٤م مجٞمع قمـ اعمٌٜمك هذا قمغم آطمتٞم٤مط قمٚمٞمٝم٤م ومٞمج٥م ،اًمٓم٤مئٗمتلم ٰى دطْم إ

 ثكاخلٜم ومرض نّ ٠مسم ظمٌػم ٟم٧مأو ،مج٤مزماإل ًمٚمٕمٚمؿ ظمرىإ اًمٓم٤مئٗم٦م شمٙم٤مًمٞمػ ُمـ

 طمرُم٦م هق يم٤من وًمق ضمداً  سمٕمٞمد ٜمٗملماًمّم طمدأ ٤متخمتّّم  ُمـ رء قمـ ظم٤مًمٞم٤مً 

 ،اًمٓمروملم ذم احلرُم٦م قمغم ءسمٜم٤م ،اًمّمقت واؾمتامع اًمتٙمّٚمؿ طمرُم٦م أو ،اًمٜمٔمر

، 3اًمزٟم٤م وطمرُم٦م ،اًمٕمقرشملم ٰى دطْم إ يمِمػ وطمرُم٦م ،اعمختّص  اًمٚم٤ٌمس وطمرُم٦م

 يومٞمن وطمٞمٜمئذٍ  ،اًمتٗمّمٞمكم اخلٓم٤مب إمم ُمٜمٝم٤م رء يرضمع مل ُم٤م ذًمؽ وٟمحق

 ،واطمد قمرض ذم واىمٕم٦م اخلٓم٤مسم٤مت مجٞمع وم٤منّ  ،اًمتٙم٤مًمٞمػ مجٞمع إمم آطمتٞم٤مط

 ظمر.أ قمـ ٤ٌمً ُمًٌّ  ٟمققم٤مً  ُمٜمٝم٤م رء ًمٞمس
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 :وضمٝملم طمد٠مسم اخلٜمثك قمغم إُمر وشمًٝمٞمؾ دومٕمف ويٛمٙمـ

 زُم٤من ذم واىمع مج٤مزمإ قمٚمؿ يمّؾ  ـمرذم قمغم آطمتٞم٤مط ىمٍم :طمدمه٤مأ

 ًمف حيدث مل ُم٤م سمٕمده اعمٙمّٚمػ قمغم اًمٓم٤مري٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ ؾم٤مئر ٤مءٖمًمإو واطمد

 اًمٕمٚمؿ دومع وضمقه ُمـ اًمث٤مين اًمقضمف ذم ؾمٌؼ ُم٤م قمغم سمٜم٤مء ومٞمً٘مط ،ُم٘م٤مسمؾ

 1اًمٕمّّلُم٦م لقمٛمّ  ُمـ ئمٝمر يمام ،اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ُمّلىمل ذم اعمذيمقر مج٤مزماإل

 طمدث إذا مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ ٕ وذًمؽ :فم٤مهراً  ُمِم٤مخيٜم٤م وسمٕمض صمراه ـم٤مب

 سمٕمد ظمرآ ومٕمكم شمٙمٚمٞمػ ذم ؿمّؽ  طمدث وم٢مذا ،ومٞمٝمام طمتٞم٤مطآ وضم٥م أُمريـ سملم

 قمـ ؾمٚمٞمامً  ومٞمف إصؾ يم٤من ،اًمِمٌٝم٦م ـمرذم طمدأ أو ،سمقضمقده مج٤مًٓ إ ٟمٕمٚمؿ ذًمؽ

 ،سمٞم٤مٟمف رّ ُم ُم٤م ظمرآ إمم إّول سم٤مًمٕمٚمؿ ُم٘م٤مسمٚمف ذم إصؾ ًمً٘مقط ،اعمٕم٤مرض

 يقم ىمٌؾ ّلً ُمث اعمذيمقرة اًمتٙم٤مًمٞمػ طمدأ سمثٌقت مج٤مزماإل وم٤مًمٕمٚمؿ وطمٞمٜمئذٍ 

 اًمذه٥م سمٚمٌس فئاسمتّل ىمٌؾ أو ،ّلةاًمّّم  وىم٧م طمْمقر ىمٌؾ أو ،اجلٛمٕم٦م

 ذائط ذم طمتٞم٤مطآ ةوُمراقم٤م اجلٛمٕم٦م ومٕمؾ ذم طمتٞم٤مطآ يقضم٥م ٓ ،واحلرير

ّٓ  ،ًمًٌٝمام طمرُم٦م أو ،اًمّّمّلة  ٤متخمتّّم  ُمـ ًمف ُم٘م٤مسمؾ ُمٕمف أو ،سمٕمده وىمع إذا إ

 ٕضمٚمف. آطمتٞم٤مط ومٞمج٥م ،ظمرأ اًمّمٜمػ

 ،اعمٌٜمك عُمٜم ُمـ ىمّدُمٜم٤م قماّم  اًمٖمٛمض سمٕمد اًمتٗمّمٞمؾ هذا نّ ٠مسم ظمٌػم وأٟم٧م

ـّ أ ٓ  اًمٗم٘م٤مه٦م. ُمذاق قمـ ظمروج فٟمّ أ اًمٔم٤مهر سمؾ ،سمف اًمتزم اًمٗم٘مٝم٤مء ـُم اً طمدأ فم

 ًمٚمٕمٚمقم رٌ يِ ٖم٤مُمُ  ىم٦ماعمتٗمرّ  إطمٙم٤مم سمثٌقت مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ إ وصم٤مٟمٞمٝمام:

                                                             

 .363ص :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦مٟمٔمر: ا. 1
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 ُم٠ًمًم٦مٍ  يمّؾ  ذم وم٤مًمِمّؽ  ،اعمت٘مّدُم٦م ُمثٚم٦مإ ُمـ واطمد يمّؾ  ذم يمام ،اجلزئٞم٦م مج٤مًمٞم٦ماإل

 ومٞمف حيٙمؿ وًمذا اعم٠ًمًم٦م ظمّمقص قمت٤ٌمرا ُمع سمف اعمٙمّٚمػ ذم ؿمّؽ  ُمٜمٝم٤م

 سمٕمض اقمت٤ٌمر يّمّح  ومّل ،اًمٙمكّم  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ٤مءٖمًم٢مسم ىمٚمٜم٤م وًمق :سم٤مٓطمتٞم٤مط

 اًمث٤مًم٨م اًمقضمف ذم ىمّررٟم٤مه ُم٤م ٟمٔمػم ،إطمٙم٤مم ُمـ ًمف ُمٕم٤مدل ٓ عم٤م ُم٘م٤مسمّل ـمراومٝم٤مأ

 ومت٠مُّمؾ. ،كاعمّلىم قمـ مج٤مزماإل دومع وضمقه ُمـ

 مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ٤مءٖمًمإ ُمـ ٝم٤مءاًمٗم٘م سمٕمض يمّلم ُمـ زم ؾحتّّم  ُم٤م وراسمٕمٝم٤م:

 ذم ومٞمف ًمِمّؽ ا يم٤من ومام ،اعم٤ًمئؾ ظمّمقصٞم٤مت ُمّلطمٔم٦م إمم واًمرضمقع اًمٙمكّم 

 طمرازإ ُمـ ٓسمدّ  تلاًمّ  اًمٕم٤ٌمدات ُمـ يم٤من أو ،اعمت٘مّدُم٦م ُمثٚم٦ميم٤مٕ سمف اعمٙمّٚمػ

 وفمٝمر ،ومّل همػمه وأُّم٤م ،آطمتٞم٤مط سمقضمقب ومٞمحٙمؿ ،قمٜمٝم٤م ٦ماًمذُمّ  سمٗمراغ اًمٞم٘ملم

 ُمرضمع نّ إ ٔم٤مهراًمو همػمه ُمـ قمٜمدهؿ ؿمٝمرأ اًمقضمف ذاه وًمٕمّؾ  ،شم٘مّدم ِم٤ّم وضمٝمف

 دًّمتٝم٤م.٠مسم اًمقضمقه حمّّمؾ هذا .إًمٞمف صمراه ـم٤مب اًمٕمّّلُم٦م لقمٛمّ  يمّلم

 ؿمٌٝم٦م يٙمقن ىمد اخلٜمثك شمٙمٚمٞمػ ذم اًمِمّؽ  نّ إ :اعم٠ًمًم٦م ـمرافأ وحت٘مٞمؼ

 ُمّمداق ذم اًمِمّؽ  يٙمقن وىمد ،مج٤مزمإ قمٚمؿ ؿم٤مئ٦ٌم يِمقِب٤م ٓ سوم٦م سمدوي٦م

 طمدأ شمٕمٞملم ذم يٙمقن وىمد ،شمٗمّمٞمّلً  ٓم٤مبسم٤مخل اًمٕمٚمؿ سمٕمد اًمٜمٗمز احلٙمؿ

 ُم٤م شمٕمّٚمؼ ذم يٙمقن وىمد ،سمخّمقصف مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ ًمٞمٝم٤مإ ٝملماعمتقضّم  اخلٓم٤مسملم

 اًمٖمػمي اًمقضمقب ذم يٙمقن وىمد ،ًمف ظم٤مّص  ُم٘م٤مسمؾ قمدم ُمع طمدمه٤م٠مسم خيتّص 

 ،اًمِمّؽ  دومع قمغم اًمقضمقب اعمٕمٚمقم همػم قمـ ٦ماًمٞم٘مٞمٜمٞمّ  اًمؼماءة ػتقىمّ ي سمحٞم٨م

 أو ،واطمد سمخٓم٤مب ُمت٤ٌميٜملم أُمريـ لمسم ُمرّددة اعم٘مّدُم٦م يٙمقن نأ ُّم٤م٢موم وطمٞمٜمئذ

 يٙمقن وىمد ،تٙمٚمٞمػوقمدم اًم اًمتٙمٚمٞمػ سملم ُمرّددة أو ،ُمتٕمّددة سمخٓم٤مسم٤مت
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 ُمٙم٤منإ ُمع واطمد ومرد ذم سمٞمٜمٝمام اجلٛمع يٛمٙمـ ٓ سمحٞم٨م اعمت٤ٌمسمٜملم سملم ُمرّددة

 .اعم٠ًمًم٦م صقر مجٚم٦م ومٝمذه ،وقمدُمف اًمتٙمرار

 أُمٌد إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اخلٜمثك طم٤مل ذم يمام ،وم٦مس سمدوي٦م اًمِمٌٝم٦م يم٤مٟم٧م ًمق أُّم٤م

 ضمراءإ ذم ؿمٙم٤ملإ ومّل ،قمنم اخلٛم٦ًم أو اًمتًع هق هؾ ّٟمفإو اًمتٙمٚمٞمػ زُم٤من

 اًمّمٖمر. سم٤مؾمتّمح٤مب هٜم٤م ليٙمتٗم رسّمام سمؾ ،هٜم٤م اًمؼماءة

 طمٗمظ ُم٠ًمًم٦م ذم يمامـ  صاعمخّّم  ُمّمداق ذم اًمِمٌٝم٦م يم٤مٟم٧م ًمق وأُّم٤م

 واىمع أُمر اًمزٟم٤م نّ إ اًمٔم٤مهر نّ أ طمٞم٨مـ  واًمٚمٛمس إًمٞمٝم٤م واًمٜمٔمر اًمزٟم٤م قمـ اًمٗمرج

 اخلٓم٤مب ُمتٕمّٚمؼ نّ ٠مسم ىمٚمٜم٤م نإ ]ومـ[ ،سم٤مًمزاين ُمٜمٝمام يمّؾ  ٕضمٚمف يقصػ صمٜملما سملم

 ذم اًمت٠مُّمؾ يٜمٌٖمل ٓ فٟمّ إ وم٤مًمٔم٤مهر ،ًمٚمٕمقرشملم اًمِم٤مُمٚم٦م واًمٕمقرة إُمر ذًمؽ هق

 أو ٟمٍمافآ دقمقى وم٤منّ  ،اًم٘م٤مقمدة أصؾ شمًٚمٞمؿ سمٕمد آطمتٞم٤مط ىم٤مقمدة ضمري٤من

 :شمرى يمام هٜم٤م اًم٘م٤مقمدة ضمري٤من اًمٕمٜمقان ذم اًمِمّؽ  ٕضمؾ اًمِمّؽ  ُمٜمِم٠م يمقن ُمٜمع

 سمٕمد اًمٕمقرشملم ُمـ يمّؾ  إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم فئاؾمتٜمج٤م ُم٤مء قمـ آضمتٜم٤مب وضمقب وُمٜمف

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  أو اعمقوققملم وضمقد

 ،اعمت٘م٤مسمٚملم إًمٞمف ٝملماعمتقضّم  اخلٓم٤مسملم طمدأ شمٕمٞملم ذم اًمِمٌٝم٦م يم٤مٟم٧م ًمق وأُّم٤م

 صقت اؾمتامع أو ،طمدمه٤مأ ُمع اًمتٙمّٚمؿ أو ،ةأاعمر أو اًمرضمؾ إمم ٟمٔمره٤م يمحرُم٦م

 ذم اعمت٘مّدُم٦م اعم٠ًمًم٦م قمغم هؤاسمتٜم٤م اًم٘م٤مقمدة ومٛم٘مت٣مـ  سم٤محلرُم٦م ىمٚمٜم٤م ًمقـ  طمدمه٤مأ

ّٓ  أفمٝمر هٜم٤م اًمؼماءة ًمٕمّؾ  سمؾ ،إّول إُمر  سمف ىمٚمٜم٤م ًمق هٜم٤م آطمتٞم٤مط يدومع نأ إ

 هق يمام اعمذيمقرة إُمقر ذم اًمٓم٤مئٗمتلم مجٞمع قمـ ُمٜمٕمف ُمـ احلرج سمٚمزوم هٜم٤مك

 ىمتّم٤مرآ هق اخل٤مُمس إُمر ذم ُم٦ماعمت٘مدّ  اًم٘م٤مقمدة ومٛم٘مت٣م وطمٞمٜمئذ ،اًمٔم٤مهر



 471  ..................... إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ذم ُم٤م دار 

 سم٤مًمتخٞمػم. هٜم٤م ومٞمحٙمؿ ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمقاوم٘م٦م شمرك قمغم

 إمم اخلٓم٤مسملم رضم٤معإ يٛمٙمـ ّٟمفإ إومم اعم٠ًمًم٦م ذم ؾم٤مـملمإ سمٕمض وذيمر

 اًمذيمقرة ذم يامصمٚمف ٓ سم٤مًمغ يمّؾ  إمم اٟم٤ًمن يمّؾ  ٟمٔمر حتريؿ وهق ،واطمد ظمٓم٤مب

 ٔمرٜماًم قمـ اًمٙمّػ  انّ  ي٘م٤مل نأ ويٛمٙمـ :ىم٤مل ؿّ صم ،ٟمٙم٤مطمف حيرم ـُم قمدا وإٟمقصم٦م

 إمم اخلٓم٤مسملم رضمقع نّ إ ي٘م٤مل أو :ىم٤مل نأ إمم :قمٔمٞمٛم٦م ٦مُمِم٘مّ  اعمح٤مرم اقمد ُم٤م ممإ

 1اًم٘مٓمٕمٞم٦م. اعمقاوم٘م٦م وضمقب ذم ٓ ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ٦مطمرُم ذم واطمد ظمٓم٤مب

 ذم يٜمٗمع ٓ واطمد ظمٓم٤مب إمم اخلٓم٤مسملم رضم٤معإ ُمٙم٤منإ نّ إ اًمٔم٤مهر :أىمقل

]شمٙمقن[  ًمٕمؼمةا وم٤منّ  ،اخلٓم٤مب ومٞمف داحّت  سمام ُم٘مّمقراً  يم٤من ًمق ٤مططمتٞمآ صم٤ٌمتإ

ّٓ  ،اًمٗمروٞم٦م دون اعمحّ٘م٘م٦م سم٤مخلٓم٤مسم٤مت  اًمٕمؼمة نّ إو اعمٜم٤مط وطمدة يًتٙمِمػ نأ إ

 اًمِمٝمقة. صم٤مرشمفإل ًمٚمٛمٗمًدة اعمقضم٥م هق ّٟمفٕ ،اجل٤مُمع سم٤مًمٕمٜمقان اًمقاىمع ذم

 اًم٘مٓمٕمٞم٦م ٤مًمٗم٦ماعمخ ذم هق ّٟمامإ لْمِ ٓم٤مسمَ اخلِ  رضم٤معإ ُمـ ظمػماً أ ذيمره ُم٤م وأُّم٤م

 ٓ ٤مِمّ ـ  رضم٤مقم٤مً إ أو ومٕمّلـ  شمٕمّدده أو اخلٓم٤مب وطمدة وم٤منّ  ،اً ضمدّ  ِمٜمقع ]ه[سمٔم٤مهر

 قمـ مه٤م سمؾ ،اعمقاوم٘م٦م وضمقب أو اعمخ٤مًمٗم٦م ٦مطمرُم ُم٘م٤مم سم٤مظمتّلف خيتٚمػ

 سم٤مخلٓم٤مب. اًمٕمٚمؿ قمقارض

 يمّؾ  قمـ آضمتٜم٤مب ُمـ ٓسمدّ  اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمقاوم٘م٦م ُم٘م٤مم نّ ٠مسم شمقضمٞمٝمف ويٛمٙمـ

                                                             

)ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم  رائداًمٗم: 115ص /1ج :(إوصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1
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 ٓ ،قمٜمف ّل اعمٜمٝم لمقم اًمٙمكّم  قمٜمقاٟمف طمٞم٨م ُمـ يمقٟمف ٓطمتامل ،ٜمٗملماًمّم ُمـ

 ًمٚم٤ٌمًمغ داىم٤مً ّْم ُمِ  يمقٟمف ٕضمؾ ًمٞمس ُمثّلً  اًمرضمؾ قمـ آضمتٜم٤مب وم٤منّ  ،ًمف ُمّمداىم٤مً 

 وُم٘م٤مم ،ةأاُمر يمقهن٤م ومرض قمغم قمٜمف كهن رضمّلً  يمقٟمف ٕضمؾ سمؾ ،اعمامصمؾ همػم

 ُملماعمحرّ  إُمريـ سملم اعمِمؽمك اًم٘مدر وٛمٜمف ذم حيّمؾ ٤معم اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م

 إّول. سمخّلف اًمقاطمد إمم هٜم٤م رضم٤مقمٝم٤مإ صّح ـ  اعمامصمؾ همػم إمم اًمٜمٔمر وهق ـ

 يمام ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ىمقاقمد قمغم يٜمٓمٌؼ يٙم٤مد ٓ ّٟمفأ وم٤مًمٔم٤مهر ،ذًمؽ وُمع

 ؾ.ومت٠مُمّ  ،ُمٜم٤مىمدّ  ُم٤م ذم سم٤معمراضمٕم٦م ئمٝمر

 ،واًمٜم٤ًمء سم٤مًمرضم٤مل اًمٚم٤ٌمس ُمـ خيتّص  ُم٤م ًمًٌٝم٤م طمرُم٦م اًم٘مًؿ هذا وُمـ

 ّٓ ّٓ  ،سمٖمػمه٤م واىمٕم٤مً  اًمتٙمٚمٞمػ ٤مصاظمتّم قمٰك دَّ يُ  نأ إ  ًمتزامآ فم٤مهراً  يٚمزُمف ّٟمفأ إ

 ؿمٙم٤مل.إ 1ـقم خيٚمق وٓ ،اعم٤ٌمدًم٦م ضمقاز طمٞمٜمئذٍ  ومٞمجقز ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمًٌٝمام سم٤مطم٦م٢مسم

 ٓ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يمثػماً  نّ أ وم٤مًمٔم٤مهر ،ظم٤مص   ٌؾ ٘م٤مسمِ ُمُ  ِل٤م يٙمـ مل إذا وأُّم٤م

 قمروم٧م وىمد ،اًمث٤مين اعمحّ٘مؼ ّلمُ يمَ  يقمهفُ  يم٤من نإو هٜم٤م طمتٞم٤مطسم٤مٓ زُمقنتيٚم

 قمٜمف. ُي٤مب وُم٤م فِ ئِ َِم ٜمْ ُمَ  طم٤مل

 ويم٤من واضم٥م قمـ ٦ماًمذُمّ  شمٗمريغ ٕضمؾ اًمقضمقب اعمِمتٌف يم٤من إذا وأُّم٤م

 يمقٟمف سمٕمدم ؾم٤مشمرمه٤م يم٤مؿمؽماط اخلٓم٤مب داحّت  وم٤من ،ُمت٤ٌميٜملم أُمريـ سملم ُمرّدداً 

 سمٗم٘مدان صٚمقهت٤م اؿمؽماط أو ،اًمٜم٤ًمء ٤متخمتّّم  ُمـ أو ،اًمرضم٤مل ٤متخمتّّم  ُمـ

 ـمرذم ُمـ سمٙمّؾ  آسمتّلء ُمع ؾمتٜمج٤مءآ لُم٤مئَ  طمد٠مسم وًم٤ٌمؾمٝم٤م سمدهن٤م ةُمّلىم٤م

                                                             

 ش.ُمـ». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1
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 طمتٞم٤مط.آ سمقضمقب قمٚمٞمٝم٤م احلٙمؿ ذم ؿمٙم٤ملإ ومّل ،ومٕمّلً  اًمِمٌٝم٦م

 ذم سمدٟمف مجٞمع ؾمؽم سمقضمقب اخلٜمثك قمٚمؿ ذم يمامـ  اخلٓم٤مب شمٕمّدد نإو

 ؾم٤مشمراً  يٙمقن طمٞم٨م أو ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ومٞمٝم٤م واحلرير اًمذه٥م ًم٤ٌمس شمرك أو ،اًمّّمّلة

 قمٚمٛمٝم٤م ذم ويمام ،هٜم٤م ًمٚمتٙمٚمٞمٗمل اًمقوٕمل ؿاحلٙم ٦مشمٌٕمٞمّ  قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع

 ًمزوم وم٤مًمٔم٤مهرـ  ذًمؽ ٟمحقو طمراماإل ذم اًمرأس أو اًمقضمف يمِمػ سمقضمقب

 .آضمتٜم٤مب

 هٜم٤م اًمٕمؼمة نّ ٕ :طمتٞم٤مطآ وضمقب ذم اخلٓم٤مب ٤مداحّت  سم٤مؿمؽماط ىمٚمٜم٤م وًمق

 قمٝمدة قمـ اخلروج احلرج ًمٚمزوم اًمّّمّلة وضمقب هق ذياًمّ  اًمٜمٗمز سم٤مخلٓم٤مب

 ذم إصؾ سمجري٤من ىمٚمٜم٤م وًمق ،ُمّمداىمف حت٧م اٟمدارضمٝم٤م يٕمٚمؿ سمام اًمتٙمٚمٞمػ ذًمؽ

 إيمثر.و إىمّؾ  سملم سمف اعمٙمّٚمػ دار إذا يٙمقن ّٟمامإ وم٤مّٟمف ،اًمٕم٤ٌمدات ُم٤مهٞم٦م

 ذم يم٤مًمِمّؽ ـ  تٙمٚمٞمػوقمدم اًم اًمتٙمٚمٞمػ سملم ُمرّدداً  إُمر يم٤من إذا وأُّم٤م

 شمٕمٞملم سمٕمدم وىمٚمٜم٤م ضمٜمٌلإ ٛمعًي ٓ طمٞم٨م اجلٝمري٦م اًمّّمّلة ذم اجلٝمر وضمقب

 إصؾ ضمري٤من ُمـ ُمٜمع ًمق اًمٌدن مجٞمع ؾمؽم وضمقب أو ،طمٞمٜمئذٍ  ةأاعمر غمقم رء

 ٟم٤مؿمٞم٤مً  اًمنمـمٞم٦م ذم اًمِمّؽ  ًمٙمقن ،قمٚمٞمف اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ سمحٙمقُم٦م احلرير ًمٌس ذم

 طمتٞم٤مطآ وضمقب قمغم فم٤مهراً  وم٤معمِمٝمقرـ  ذًمؽ وٟمحق اًمتٙمٚمٞمٗمل احلٙمؿ قمـ

 اًم٘مقل قمغم ٤موأُمّ  :اًمٕم٤ٌمدة ٦مُم٤مهٞمّ  ذم آؿمتٖم٤مل ص٤مًم٦مأ قمغم سمٜم٤مء فم٤مهر وهق :هٜم٤م

 احلٙمؿ هق طمٞمٜمئذٍ  ةاًم٘م٤مقمد ُم٘مت٣م نّ ٠مسم ذًمؽ ومٞمِمٙمؾ ،اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ سمجري٤من

 .اعم٘مّررة اًم٘م٤مقمدة سمٛم٘مت٣م سم٤مًمؼماءة

 ذم طمتٞم٤مطسم٤مٓ اًمتزم طمٞم٨م ؾم٤مـملمإ سمٕمض يمّلم سمف يًتِمٙمؾ ورسّمام
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 ٦مُم٤مهٞمّ  ذم اًمؼماءة قمغم فئسمٜم٤م ُمع ،ةأاعمر ذم رظمّم٦م ظمٗم٤متاإل يم٤من ًمق اخلٜمثك ضمٝمر

 مج٤مزماإل ًمٚمٕمٚمؿ اخلٜمثك أطمٙم٤مم ذم اًمٙمكّم  طمتٞم٤مطآ قمغم ّل ُمٌٜم ّٟمف٠مويم ،اًمٕم٤ٌمدة

 ومٞمف. اًمٙمّلم شم٘مّدم وىمد اًمٙمكّم 

 ضمٝمر ذم ذيمره وُم٤م :وٟمحقه اخلٜمثك ؾمؽم ذم طمتٞم٤مطسم٤مٓ طمٙمٛمٝمؿ فيقضّم  وىمد

 إذا وأُّم٤م ،طمٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م ذم اعم٠ًمًم٦م شمٚمؽ ذم اًمٙمّلم حمّؾ  نّ ٠مسم اخلٜمثك

 ُمـ اًمٙمّلم وحمّؾ  ؿمٙم٤ملإ دون ُمـ طمتٞم٤مطٓا حمّؾ  قومٝم ،٦مُمّمداىمٞمّ  اًمِمٌٝم٦م يم٤مٟم٧م

 :اًمٕمٜمقاٟملم سملم اعمقوقع سمح٥ًم اعمٙمّٚمػ شمرّدد هق ّؽ ِماًم ُمٜمِم٠م نّ ٕ ،اًمث٤مين

 اًمِمٌٝم٦م ُمـ اًمٜمحق هذا ذم ضم٤مرٍ  همػم اعم٘م٤مُملم سملم وم٤مرىم٤مً  ذيمر ُم٤م نّ ٠مسم ظمٌػم وأٟم٧م

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ حمّٚمف ذم سمٞم٤مٟمف ي٠ميت وًمٕمّٚمف سم٤معمراضمٕم٦م ئمٝمر يمام ،اعمّمداىمٞم٦م

 ذم يمامـ  سمٞمٜمٝمام اجلٛمع يٛمٙمـ ٓ سمحٞم٨م اعمت٤ٌميٜملم سملم ُمرّدداً  يم٤من إذا وأُّم٤م

 ةأاعمر قمغم ظمٗم٤متاإل شمٕملّم  قمغم سمٜم٤مء ضم٤مٟم٥مإ ؾمامع قمٜمد ظمٗم٤مهت٤مإو اخلٜمثك ضمٝمر

 سمحٞم٨م ُمٜمدوطم٦م ًمف يم٤من ن٢موم ،آطمتٞم٤مط ًمزوم ومٞمف اًم٘م٤مقمدة ُم٘مت٣م وم٤منّ ـ  طمٞمٜمئذٍ 

ّٓ  ،ومٝمق ضمٜمٌلٕا يًٛمع ٓ ُمقوع ذم اًمّّمّلة ُمـ ـٛمٙمّ تي  اًمّّمّلة ومتٙمرار وإ

ّٓ  ،اعم٘م٤مم ٟمحق ذم إصؾ هق  مج٤معإ ُمـ وضمقسمف قمدم قمغم دًمٞمؾ ي٘مقم نأ إ

ّٓ  ،وٟمحقه  وم٤مًمتخٞمػم. وإ

 ذم ُمٕمذوراً  جل٤مهؾا ًمٙمقن اجلٝمر ُم٠ًمًم٦م ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤مًمتخٞمػم ي٘م٤مل وىمد

 شم٠مُّمؾ. اجلٝمؾ هذا عمثؾ ٦ماعمٕمذوريّ  دًمٞمؾ ؿمٛمقل وذم ،ظمٗم٤متواإل اجلٝمر

 ٟمٗمًٝم٤م طمدّ  ذم وطمٙمٛمٝم٤م اًمٖمػم ُمع ُمٕم٤مُمٚمتٝم٤م ذم اخلٜمثك طمٙمؿ ذم يمّٚمف هذا

 اًمرضمقع هق ومٞمٝم٤م اًم٘م٤مقمدة ومٛم٘مت٣م ،ُمٕمٝم٤م اًمٖمػم ُمٕم٤مُمٚم٦م أُّم٤م: اًم٘م٤مقمدة سمح٥ًم
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 هٜم٤م. كّم اًمٙم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ٟٓمتٗم٤مء اعم٤ًمئؾ ظمّمقص ذم اجل٤مري٦م إصقل إمم

 إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر قمـ اًمؼماءة ص٤مًم٦مأ وُمٜمف اًمؼماءة إمم ومٞمف يرضمع ٤مُم ومٛمٜمٝم٤م

 ؾم٤مـملمإ سمٕمض ُمٜمٝمؿ ،إّول ذم جلامقم٦م ووم٤مىم٤مً  صقهت٤م واؾمتامع ُمٕمٝم٤م واًمتٙمّٚمؿ

 ضمقاز وقمدم ًمٚمرضم٤مل اًمٖمّض  ي٦مآ ذم اًمٕمٛمقم قمدم قمغم سمٜم٤مء ،اعم٠ًمًم٦م هذه ذم

 ًّ  صاعمخّّم  ُمّمداق ٓؿمت٤ٌمه اًمٜم٤ًمء قمغم ٜم٦مياًمز سمداءإ طمرُم٦م سمٕمٛمقم ؽاًمتٛم

 اعمًتثٜمك ٛمقمقم قمـ اًمٙم٤مؿمػ آؾمتثٜم٤مء وضمقد هق يتلمأ سملم اًمٗم٤مرق ويم٤من

 ] :شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم ٟمٔمراً  ،اًمث٤مٟمٞم٦م ي٦مأ ذم ُمٜمف   ]  

 1  ًًمٞمس إذ :إّول سمخّلف ،أيْم٤مً  اًمٜم٤ًمء اؾمتثٜم٤مء ُمع ظمّمقص٤م 

ّٓ  ومٞمف  ظمّلوم٤مً  ،فم٤مهر همػم اعم٘م٤مم ُمثؾ ذم ًمٚمٕمٛمقم وم٤مدشمفإ ذياًمّ  اعمتٕمّٚمؼ طمذف إ

 سمٌٕمض اعمخ٤مًمػ ذيمر تخّمٞمّمفًم سمؾ ،سم٤محلرُم٦م حّس  طمٞم٨م اًمث٤مين ًمٚمٛمحّ٘مؼ

 ؾمٌٓمف ـقم سمؾ ،٦ماخل٤مّص  ُمـ خم٤مًمػ رقفمٝم ٕمدمسم ؿمٕم٤مرإ ُمـ خيٚمق ٓ اًمٕم٤مُّم٦م

 ذم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ُمٌح٨م ذم ؾم٤مـملمإ سمٕمض وواوم٘مف ،قمٚمٞمف ٗم٤مقشمّ اإل دقمقى

 اعمٜمًقسم٦م احل٤مؿمٞم٦م ذم ومٞمف اؾمتِمٙمؾ نإو ي٦مأ قمٛمقم إمم ٟمٔمراً  إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء ٟمٔمر

ًّ  ضمقاز اًمتح٘مٞمؼ قمٜمد اعم٠ًمًم٦م وُمٌٜمك :ؾمٌؼ سمام إًمٞمف  اًمِمٌٝم٦م ذم سم٤مًمٕمٛمقم ؽاًمتٛم

 وقمدُمف. اعمّمداىمٞم٦م

                                                             

ه٤مى ظمقد را آؿمٙم٤مر ٟمٙمٜمٜمد[ ُمگر از سمراى . ]و زيٜم٧م31. ؾمقرة اًمٜمقر، أي٦م 1

ذي أؿم٤مر إًمٞمف اعمّمٜمّػ ذم ه٤مُمش ؿمقهره٤مى ظمقدؿم٤من. هذه شمرمج٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمّ 

 اعمخٓمقـم٦م وضمٕمٚمٜم٤م أي٦م ُمٙم٤مهن٤م.
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 وىمقع سمٕمدم اًمِم٤مرع همرض شمٕمّٚمؼ ُم٤م ىمٌٞمؾ ُمـ ومٞمف ٟمحـ ُم٤م نّ إ :ي٘م٤مل وىمد

 اخلٜمثك عمخ٤مًمٓم٦م ُمٜمٝمام يمّؾ  ؽمظمٞمصوم ،ؿمخّملم سملم وًمق اخل٤مرج ذم اًمٗمٕمؾ

 يردّ  وٓ ضمٜمٌٞم٦مإ ُمع ضمٜمٌلإ خم٤مًمٓم٦م قمدم ُمـ اعم٘مّمقد ًمٚمٖمرض خم٤مًمػ

ِٓ  اًمِمٌٝم٦م ذم اًمٜم٘مض  ًمٚمرضمٚملم ًمِم٤مرعا شمرظمٞمص ىمٌٞمؾ ُمـ ومٞمف ٟمحـ ومام ،٦مسمتدائٞمّ ا

 طمدٕ ظم٧مأ ٤مهّن أ مج٤مًٓ إ ؿُ ٚمَ ٕمْ يُ  تلماًمٚمّ  شملمأاعمر طمدىإل ُمٜمٝمام يمّؾ  سمتزوي٩م

 ومت٠مُّمؾ. ،اًمرضمٚملم

 إُمر سمٙمقن ؾٞمىم نإ شمٖمًٞمٚمٝم٤م ذم يمام ،آطمتٞم٤مط إمم ومٞمف يرضمع ُم٤م وُمٜمٝم٤م:

 طمٞمٜمئذٍ  ومٞمج٥م ،اعم٤ٌمذ ظمّمقص ذم اعمامصمٚم٦م اقمتؼمت نإو ،٤مً قم٤مُمّ  ٤مً ٗم٤مئٞمّ يمِ  سمف

 ذم ِب٤م ىمتداءآ وشمرك سمٕمْمٝمؿ سمف حّس  يمام ةأواعمر ًمٚمرضمؾ اًمٖمًؾ شمٙمرار

 ذاهن٤م.٠مسم يمتٗم٤مءآ وقمدم سم٤مًمؼماءة ًمٚم٘مٓمع حتّمٞمّلً  اجلامقم٦م

 يم٤مًم٘متؾ ،سم٤مًمرضمؾ اعمختّص  احلدّ  ذم يمام ،اًم٘مقاقمد إمم فٞموم يرضمع ُم٤م وُمٜمٝم٤م:

 وضمف قمغم واًمقضمقب احلرُم٦م سملم اًمدوران ُمع هٜم٤م عمرضمعا وم٤منّ  ،رشمدادآ قمٜمد

 ذم ويمام ،اًمنمقمل ذناإل ومٞمف حيرز مل ُم٤م وىمتٚمف اعمًٚمؿ ٦مذيّ أ طمرُم٦م ص٤مًم٦مأ إمم

 اًمرضمؾ إمم وم٘مط ؿّ و ًمق يمام ،ةأسم٤معمر ومٞمف يٙمتػ مل إذا ؿمٝم٤مدشمف ىمٌقل قمدم

ـّ  اًمٕمٛمؾ طمرُم٦م ص٤مًم٦مٕ ومتقاه ىمٌقل قمدم وذم اًمقاطمد  اعم٘م٤مم ذم ؾ٠مُمومت ،سم٤مًمٔم

 مل.٤ماًمٕم اهللو

 يمّؾ  ذم إصؾ يٙمقن نأ ُّم٤مإ اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ـمرذم نّ إ :اًمث٤مُمـ ُمرإ

 وذم ّؾ حلا طمدمه٤مأ ذم أو ،حلرُم٦ما هق ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم أو ،حلّؾ ا هق ٟمٗمًف ذم ُمٜمٝمام

 أصؾ ذم اعمت٘مّدم اًمٙمّلم ومٗمٞمف ،حلّؾ ا هق إصؾ يم٤من ن٢موم ،حلرُم٦ما ظمرأ
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 اعم٘مدار قمدا ُم٤م ذم أو ،ِمٌٝم٦ماًم ـمرذم ذم سمح٤مِل٤م إصقل سم٘م٤مء ُمـ اعم٠ًمًم٦م

 إصؾ يم٤من نإ وأُّم٤م :آطمتٞم٤مط إمم اًمرضمقعو ؾم٘مقـمٝمام أو ،ًمٚمحرام ياعم٤ًمو

 يٕمٚمؿ ٟم٤مئلمإ سمٜمج٤مؾم٦م مج٤مًٓ إ قمٚمؿ ًمق يمام ،ظمرأ سمخّلف احلّؾ  طمدمه٤مأ ذم

 سم٘م٤مء وم٤مًمٔم٤مهر ،اًمٓمٝم٤مرة ُمًتّمح٥م ظمروأ اًمٜمج٤مؾم٦م ُمًتّمح٥م طمدمه٤مأ

 ومٝمق ،ذقم٤مً  سم٤محلرُم٦م حمٙمقم احلرُم٦م ومٞمف إصؾ يم٤من ُم٤م نّ ٕ ،سمح٤مِل٤م إصقل

 ،ٟمجس طمدمه٤مأ نّ ٠مسم شمٗمّمٞمّلً  يٕمٚمؿ ٟم٤مئلمإ طمدأ ٟمج٤مؾم٦م قمغم ٜم٦ماًمٌٞمّ  ُم٧مىم٤م ًمق يمام

 قمغم ،سمقل أو مخر طمدمه٤مأ ٟم٤مئلمإ طمدأ ذم اًمٜمج٤مؾم٦م وىمع أو ،مج٤ملسم٤مإل قمٚمٛمٜم٤م أو

 همػم وهق ،سم٤مًمتٕم٤مرض إصقل ؾم٘مقط آطمتٞم٤مط وضمقب ذم اعمٜم٤مط نّ أ

 اعم٘م٤مم. ذم ُمٕم٘مقل

 ومّل ،طمتٞم٤مطسم٤مٓ اًم٘مقل قمغم وم٠مُّم٤م ،حلرُم٦ما هق ومٞمٝمام إصؾ يم٤من نإ وأُّم٤م

 ذًمؽ نّ أ ذم اًمٙمّلم ّٟمامإو :طم٤مل يمّؾ  قمغم ضمتٜم٤مبآ سمقضمقب احلٙمؿ ذم ؿمٙم٤ملإ

 ذم إصقل سم٘م٤مء ٕضمؾ أو ،اًمٕم٘مؾ وطمٙمؿ اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ىم٤مقمدة ٕضمؾ

 اًمث٤مين قمغم اًمقوٕمٞم٦م صم٤مرأ ٥مشمرشمّ  اًمقضمٝملم قمغم عويتٗمرّ  ،سمح٤مِل٤م اًمِمٌٝم٦م ـمرذم

 لٌَ ُمًتّمح ُمّلىمل يمٜمج٤مؾم٦م إّول سمخّلف ،ُم٦ماعمحرّ  إصقل ٤مٝمتاىمتْم إذا

 سمٕمض يمٚمامت ُم٘مت٣م]و[  ،طمدمه٤مأ سمٓمٝم٤مرة مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ قمٜمد اًمٜمج٤مؾم٦م

 إّول. هق ؾم٤مـملمإ

 ُمً٘مط اًمٗمٕمكم سم٤مًمتٙمٚمٞمػ اعمتٕمّٚمؼ مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ إ اعم٠ًمًم٦م ٌٜمكُمو

 ضمري٤من يٜم٤مذم ٓ سمٜمٗمًف ّٟمفأ أو ،هاجمر قمـ وخمرج ُمٓمٚم٘م٤مً  سمٜمٗمًف ًمألصقل

 ،مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ ةُمراقم٤م سمٚمزوم اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ًمف اعمٜم٤مذم وإّٟمام إصؾ
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 ذًمؽ. ذم اًمٙمّلم شمٗمّمٞمؾ شم٘مّدم وىمد

 اًمٗمرق ومٞمٛمٙمـ ،ُمٓمٚم٘م٤مً  أو ،احلرام يي٤ًمو ُم٤م قمدا عم٤م زيـاعمجقّ  قمٜمد وأُّم٤م

 ُمـ رء ذم واًمؼماءة احلّؾ  ضمري٤من أص٤مًم٦م ضمري٤من ومٚمٕمدم أُّم٤م ،اعم٘م٤مُملم سملم

 اًمٕمٚمؿ نّ ٕ :فضمري٤مٟم ُمـ ُم٤مٟمع وٓ ،قمٚمٞمف اعمقوققمل إصؾ حلٙمقُم٦م اًمٓمروملم

ّٓ  ،قمٜمده ؿمٞمئ٤مً  إصقل رومع ذم ي١مصّمر ٓ طمدمه٤مأ طمرُم٦م سمٕمدم مج٤مزماإل  ًمً٘مط وإ

 ٘م٤مً ُمتٕمٚمّ  ،ًمٙمقٟمف أومم سمٓمريؼ اًمِمٌٝم٦م ـمرذم ذم واًمؼماءة حلّؾ ا ص٤مًم٦مأ سمف

ّٓ  ،ًمف صمرأ ٓ سمام يتٕمّٚمؼ ذياًمّ  إّول سمخّلف ،سم٤مًمتٙمٚمٞمػ  ؾم٘مقط ذم قيٗمرّ  نأ إ

 ٕضمؾ وًمق قمٞم٦مقاعمقو وإصقل سم٤مطم٦ماإل أصؾ سملم مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ إصقل

 ُمـ ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمر ُم٤م وي١مّيده :اعمحّمقر ظمّمقص ذم اًمقاردة إظم٤ٌمر

 اعمختٚمط اعم٤مل ٞم٦مطمٚمّ  قمغم شمدّل  سمام اًمِمٌٝم٦م ارشمٙم٤مب جلقاز اؾمتدّل  ُمـ فم٤مهر نّ أ

 1اًمتٕمٛمٞمؿ. هق سم٤محلرام

 ًمألصقل طٍ ٘مِ ًْ ُمُ  ػْمُ همَ  سمٜمٗمًف مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ أ ذيمرٟم٤م ىمد ٞم٨موطم

 احل٤ميمٛم٦م إصقل ي٘متْمٞمف سمام هٜم٤م احلٙمؿ وم٤مًمٔم٤مهر ،اًم٘مقل هذا قمغم ص٤مً قْ ُّم ظُم 

 ٦ميَّ وِ دْ سمَ  ًمِمٌٝم٦ما يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م ذم وسم٤محلرُم٦م هٜم٤م سم٤مطم٦مسم٤مإل واحلٙمؿ يمٞمػ ،سم٤مًمتحريؿ

 ُمـ ُم٤مرةأ هٜم٤مك يٙمـ مل إذا يّمّح  ّٟمامإ اعمذيمقر ٞمديواًمت٠م ؟إًمٞمف صٖم٤مءاإل يٜمٌٖمل ٓ

 همػم اًمدًمٞمؾ ُمقرد ذم وهق ،إُمقال ذم احلرُم٦م ص٤مًم٦مأ رومع ي٘متض وٟمحقه يدٍ 

 فم٤مهر.

                                                             

 .154ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1
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 نأ ُّم٤مإ اعمِمتٌٝملم ُمـ يمّؾ  ذم ًمٚمحرُم٦م اعمث٧ٌم إصؾ نّ إ اعم٘م٤مم وشمٗمّمٞمؾ

 ٞم٦مواحلٚمّ  سم٤مًمذات احلرُم٦م هق يٙمقن وىمد ،وسم٤مًمٗمٕمؾ سم٤مًمذات احلرُم٦م هق يٙمقن

 إّول سملم اًم٘م٤مقمدة قمغم زاعمجقّ  قمٜمد ومرق وٓ ،سم٤مًمٕمٙمس يٙمقن وىمد ،سم٤مًمٕمرض

 .اسمتداء احلّؾ  ومٞمٝم٤م إصؾ يم٤من سمام ُمٚمحؼ اًمث٤مين نّ أ يمام ،واًمث٤مًم٨م

 حمّؾ  قمـ لمـمؾم٤مإ سمٕمض ظمرضمٝم٤مأ تلاًمّ  ُمثٚم٦مإإمم طم٤مل  نمٜمًمو

 :اًمتخّمٞمص قمغم ءسمٜم٤م اًمٌح٨م

 اًمرضمؾ زوضم٦م ٧ْم ٝمَ ٌَ تَ اؿْم  ن٢موم ،٦1مضمٜمٌٞمّ سم٤مٕ اعمِمتٌٝمت٤من شم٤منِ أاعمر ُمٜمٝم٤م:

 حتّ٘مؼ قمدم ص٤مًم٦مأ إمم ٟمٔمراً  ،قمٜمٝمام ضمتٜم٤مبآ وضمقب احلٙمؿ يم٤من ،٦مضمٜمٌٞمّ سم٤مٕ

 يم٤من ،اؿمتٌٝمت٤م صمؿّ  ،ٞمفتزوضم طمدىإ ؼـمٚمّ  نإو :ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم اعمٌٞمح اًم٥ًٌم

 ٟمٔمراً  اعمت٘مّدم سم٤مًم٘مًؿ ومٞمٚمحؼ ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ًمقٓ سم٤مطم٦ماإل ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم إصؾ

 احلّؾ. اؾمتّمح٤مب إمم

 ُمٜمٝمام رء يم٤من ن٢موم ،1ُمٞمت٦م ٤ممُه ادطْم إ نّ ٠مسم ؿُ ٚمَ ٕمْ يُ  ت٤مناًمٚمّ  اًمذسمٞمحت٤من وُمٜمٝم٤م:

 قمغم سم٤محلّؾ  احلٙمؿ ومٞمٜمٌٖمل ـ واًمًقق يم٤مًمٞمد ـ واًمٓمٝم٤مرة احلّؾ  ُم٤مراتٕ ُمقرداً 

ّٓ  ،اًم٘مقل هذا  ٟمٕمؿ ،اعمٕمروف قمغم حمٙمٛم٦م ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم اًمتذيمٞم٦م قمدم ص٤مًم٦م٠موم وإ

 3احلرام. ُم٘مدار ُم٤مقمدا ارشمٙم٤مب سمجقاز اًمتٍميح اًم٘مٛمّل  اعمحّ٘مؼ قمـ
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 نّ إ أو ،حمّٚمف ذم ُمذيمقر هق سمام اعمذيمقر إصؾ ذم اعمٜم٤مىمِم٦م فوضمٝم وًمٕمّؾ 

 اطمتامل ُمـ ىمٞمؾ ٤معم أو ،اعمقوققمّل  إصؾ قمـ اًمٜمٔمر ضهمٛم قمغم ّل ُمٌٜم يمّلُمف

 ؾمتّمح٤مبآ اقمت٤ٌمر نّ أ ُمع ظمّمقص٤مً  ،اعمثٌت٦م إصقل اقمت٤ٌمر قمغم هءاسمتٜم٤م

ـّ  سم٤مب ُمـ قمٜمده صم٤مسم٧م  يمّؾ  ذم اًمتذيمٞم٦م قمدم ص٤مًم٦م٠مسم ومٞمث٧ٌم وطمٞمٜمئذٍ  ،اعمٓمٚمؼ اًمٔم

 قمٛمقُم٤مت إمم ومػمضمع ،ويت٤ًمىمٓم٤من ومٞمتٕم٤مرو٤من ،كُمذيمّ  ظمرأ يمقن 1ُمٜمٝمام

 ُمٜمف وم٤معمخ٤مًمٗم٦م ،سم٤مًمٕمرض ٦ماحلرُم 1له إصقل يمقن ُمـ يٛمٜمع ومٝمق ،احلّؾ 

 اًمٙمٚمّٞم٦م. ُمـ ذيمر ُم٤م ذم ٓ ،اعم٠ًمًم٦م ري٤مِت ٖمْ ُص  ذم طمٞمٜمئذٍ 

 إصقل مجٞمع ذم ضمرى ذيمر ُم٤م قمغم إُمر يم٤من ًمق ظمٌػم وأٟم٧م

 ُمً٘مٓم٤مً  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ يمقن ُمٕمٜمك ذم وهق سم٤مًمتحريؿ يمٛم٦ماحل٤م ٦مؾمتّمح٤مسمٞمّ آ

ّٓ  ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ،سم٤مًمتحريؿ احل٤ميمٛم٦م ًمألصقل  همػم إصؾ يٗمرض نأ إ

 ومٞمف. سمذًمؽ يٚمتزم وٓ ؾمتّمح٤مبآ

ّٓ  ،احلرُم٦م هق إُمقال ذم وإصؾ اًمٖمػم سمامل اعمِمتٌف اعم٤مل وُمٜمٝم٤م:  نأ إ

 سم٘م٤مء اؾمتّمح٤مب ومٞمٙمقن، ٦3مٞمّ اعم٤مًم قمـ اعم٤مًملم طمدأ ظمروج مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم يٙمقن

 ًْ ُمُ  دِ يَ  ـْ ُمِ  ُم٤مراِت ًمأل ُمقرداً  يٙمقن أو ،سم٤محلّؾ  ىم٤موٞم٤م اعمِمتٌٝملم ُمـ يمّؾ 
 أو ؿٍ ٚمِ

 ٤م.مِه قِ حْ ٟمَ وَ  ٍق قْ ؾُم 
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 ذم إصؾ وُم٘مت٣م ،اًمدم حم٘مقن طمدمه٤مأ نذااًمٚمّ  إؾمػمان وُمٜمٝم٤م:

ّٓ  ،احلرُم٦م هق اًمدُم٤مء  ،اعم٤مٟمع سم٤مرشمٗم٤مع ي٘مض ُمقوققمل أصؾ هٜم٤مك يٙمقن نأ إ

 وٟمحقه. اؾمتّمح٤مب ُمـ دُمف ٦مسمحٚمٞمّ  أو

 1 طمدمه٤م.أ ـمٝم٤مرة قمٚمؿ إذا اًمٜمج٤مؾم٦م اعمٕمٚمقُم٤م انءٟم٤ماإل وُمٜمٝم٤م:

 اًمٕمٚمؿ يم٤من إذا ُم٤م سملم اًم٘مقل هذا قمغم يٗمرق فٟمّ أ وهق رء هٜم٤م لسم٘م

 انءٟم٤مإ هٜم٤مك يم٤من ًمق يمام ،لماعمِمتٌٝمَ  سمح٤مل اًمتٗمّمٞمكم سم٤مًمٕمٚمؿ ُمًٌقىم٤م مج٤مزماإل

 يم٤من ِم٤ّم همػمه وسملم ،اؿمتٌٝم٤م ؿّ صم ظمرأ وٟمج٤مؾم٦م اعمٕملّم  طمدمه٤مأ ـمٝم٤مرة ُمٕمٚمقم

 .اسمتدائٞم٤مً  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ

 ويمّلم اًمٜمّص  ـمّلقإ نّ أ ذيمر سمٕمد اعمدارك ذم دٞمّ اًمً وذيمر

ِٓ  طمّمقل سملم ذًمؽ ذم اًمٗمرق قمدم ي٘متض إصح٤مب  اًمٗمٕمؾ طملم ُمـ ٤ٌمهِ تِ ؿْم ا

ِٓ  وّ ـمر صقرة وسملم  ًمتحّ٘مؼ ،حمتٛمؾ سمٞمٜمٝمام اًمٗمرق نّ أ اًمٜمجس شمٕملّم  سمٕمد ٤ٌمهِ تِ ؿْم ا

 1قمٜمف. اًمٜم٤مىمؾ يث٧ٌم نأ إمم ومٞمًتّمح٥م ،اعمتٕملّم  ذًمؽ اؾمتٕمامل ـُم اعمٜمع

 ُمـ صم٧ٌم ُم٤م هم٤مي٦م» سم٤منّ  اًمٌٝمٌٝم٤مين اًمٗمريد قمٚمٞمف واقمؽمض

 وأُّم٤م ،اًمٜمج٤مؾم٦م ومٞمف وىمع ُم٤م ظمّمقص قمـ آضمتٜم٤مب وضمقب ؾمتّمح٤مبآ
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 قمروم٧م عم٤م ،إومم اًمّمقرة ذم 1تحّ٘مؼُم سمٕمٞمٜمف وهذا ،ومّل سمٕمٞمٜمف ُمٕمٚمقُم٤مً  يمقٟمف

ّٓ  ًمٞمس ذقم٤م ٤مؾم٦مسم٤مًمٜمج اعمحٙمقم نّ أ ُمـ  ،اًمٜمج٤مؾم٦م ومٞمف وىمع ُم٤م ظمّمقص إ

 قمٜمف. ضمتٜم٤مبسم٤مٓ اعم٠مُمقر هق ومٞمٙمقن

ّٓ  ُي٥م ٓ ضمتٜم٤مبآ نّ إ ذيمرت ُم٤م :وسم٤مجلٛمٚم٦م  نإ ،سمٕمٞمٜمف حتّ٘م٘مف ُمع إ

 وم٤منّ  ،أيْم٤مً  اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة ذم طم٤مصؾ همػم ومٝمق ،قمٜمدٟم٤م اًمتح٘مٞمؼ ردتأ

 ذم تحّ٘مؼُم ومٝمق ،إُمر ٟمٗمس ذم ردتأ نإو ،سمٕمٞمٜمف حيّ٘م٘مف ٓ آؾمتّمح٤مب

 .1شأيْم٤مً  إومم

 هق اًمث٤مٟمٞم٦م ذم سم٤مٓؾمتّمح٤مب اًمث٤مسم٧م نّ أ اًمتٗمرىم٦م وضمف نّ إ اًمٔم٤مهر :أىمقل

 ًمتحّ٘مؼ ،طمتٞم٤مطسم٤مٓ ُمراقم٤مشمف ُمـ وضمف ومّل وطمٞمٜمئذٍ  ،اًمٔم٤مهري اًمٗمٕمكم اًمقضمقب

 اًمٜمج٤مؾم٦م هق واًمث٤مسم٧م ،٦ماًمٞم٘مٞمٜمٞمّ  ًمٚمؼماءة لاعمًتدقم اًمٞم٘مٞمٜمّل  اًمٔم٤مهري اًمِمٖمؾ

 ذيمر سمؾ ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ دسمٛمجرّ  هٜم٤مك اًمِمٖمؾ ّ٘مؼحت دٞمّ اًمً ؿيًٚمّ  وٓ اًمقاىمٕمٞم٦م

 سمجٛمٞمع اعم٤ٌمذة يتحّ٘مؼ مل إذا اًمٜمج٤مؾم٦م هذه طمٙمؿ ؾم٘مقط اؾمتٌٕم٤مد نّ إ

 سمام دومٕمف يٜمٌٖمل ٓ ذيمره ُم٤م قمغم سمٞمٜمٝمام وم٤مًمتٗمرىم٦م ،إًمٞمف ُمٚمتٗم٧م همػم ـمرافٕا

 ذيمر.

 قمغم :حمّٚمف ذم ُمذيمقر ؿمٙم٤ملإ حمّؾ  ٦ماًمٔم٤مهريّ  إطمٙم٤مم اؾمتّمح٤مب ،ٟمٕمؿ

 احلّؾ  اٟمدراج ُمع احلّؾ  ص٤مًم٦مأ قمغم ؾمتّمح٤مبآ ذًمؽ ؾُمث طمٙمقُم٦م نّ أ
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 حمّؾ  صاعمخّّم  طمٙمؿ اؾمتّمح٤مب ىمٌٞمؾ ُمـ يٙمقن طمّتك ـمّلىمفإ حت٧م اًم٤ًمسم٘م٦م

 ومت٠مُّمؾ. ،أيْم٤مً  ُمٜم٤مىمِم٦م

 قمغم ٦ماًمداًمّ  إظم٤ٌمر قمٛمدة نّ ٠مسم اًمّمقرشملم سملم اًمتٗمرىم٦م يٛمٙمـ ًمٙمـ

 طمّتك طمّلل ًمؽ ومٝمق ،وطمرام طمّلل ومٞمف رء يمّؾ » :ىمقًمف هق اعم٘م٤مم ذم سم٤مطم٦ماإل

 اًمتٗمّمٞمكم سم٤مًمٕمٚمؿ ٤مةاعمٖمٞمّ  إظم٤ٌمر ُمـ ذًمؽ وٟمحق ،شسمٕمٞمٜمف ُمٜمف احلرام شمٕمرف

 طمدمه٤مأ ذم اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ طمّمقل نّ أ خيٗمك وٓ ،زجقّ اعم قمٞمفيدّ  ُم٤م طم٥ًم

 ومرد سملم ؿمت٤ٌمهآ وـمرف ،اًمٖم٤مي٦م حت٧م ًمف وُمدظمؾ كٖمٞمّ اعم قمـ عمقرده خمرج

 وٓ ،كٖمٞمّ اعم حت٧م دظمٚمفيوٓ قمٜمٝم٤م اًمٖم٤مي٦م حت٧م دظمؾ ُم٤م خيرج ٓ كٖمٞمّ واعم اًمٖم٤مي٦م

 همػم ويمذا :آؿمت٤ٌمه سمٕمد حلٙمؿا ـمّلقإ حت٧م اٟمدارضمٝم٤م ذم ًمِمّؽ ا ُمـ أىمؾ

 يٛمٙمـ سمؾ ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة ظمّمقص ذم فم٤مهرة ٦مخل٤مّص ا إظم٤ٌمر ُمـ واطمد

 زشمٜمجّ  إمم ٟمٔمراً  ،قم٘مّلً  ؿمت٤ٌمهآ وّ ـمر سمٕمد اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ صمرأ سم٘م٤مء دقمقى

 قمغم وًمق ؿمت٤ٌمهآ ـمروّ  قمٜمف يٛمٜمع وٓ قم٘مّلً  سمف ٦ماًمذُمّ  واؿمتٖم٤مل سمف خلٓم٤مبا

 وّ ـمر دجمرّ  سمٙمقن احلٙمؿ نّ أ اًمٔم٤مهر سمؾ ،مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٕمؼمة قمدم شم٘مدير

 ظمّمقص٤مً  ووم٘م٤مه٦م قم٘مّلً  ُمًتٖمرب أُمر اًمٗمٕمكم اًمتٙمٚمٞمػ ًمً٘مقط سم٤مقمث٤مً  ؿمت٤ٌمهآ

ـّ  ،زاًمتٛمٞمّ  ؾمٝمقًم٦م قمٜمد  اًمٕم٤ممل. اهللو شم٠مُّمؾ قمـ ٚمقخت ٓ سمٕمد اًمتٗمرىم٦م ًمٙم

 اؿمتٌف ًمق :ىم٤مل ّٟمفأ شاعمٜمتٝمك» ذم صمراه ـم٤مب اًمٕمّّلُم٦م إمم ٥مًِ ٟمُ  :اًمت٤مؾمع إُمر

 ُم٘مّدُم٦م نّ ٕ ،اجلٛمٞمع اضمتٜم٤مب وضم٥م ُمتٕمّددة سم٠مُمقر اعمحّمقر ـمرافأ طمدأ
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 1.ؾم٤مـملمإ سمٕمض ومٞمف وواوم٘مف. 1ُم٘مّدُم٦م اعم٘مّدُم٦م

 وضمقب نّ ٠مسم رّده 4اخلقاٟم٤ًمري واعمحّ٘مؼ 3اعمٕم٤ممل ص٤مطم٥م وقمـ

 طمًـ وهق ،ِمٜمقع ًمٚمٛم٘م٤مم وؿمٛمقًمف ،سم٤مًمٜمّص  صم٧ٌم ّٟمامإ ٟم٤مئلماإل قمـ آضمتٜم٤مب

 قمغم وأُّم٤م ،اًمٜمّص  ٕضمؾ اًم٘م٤مقمدة ظمّلف قمغم ضمتٜم٤مبآ وضمقب يم٤من ًمق

 ذيمراه. ٤معم وىمع ومّل، اًمٕمّّلُم٦م يمّلم فم٤مهر هق يمام اًم٘م٤مقمدة قمغم يمقٟمف شم٘مدير

 ٤مبسم ُمـ يم٤من نإ ـمرافإ مجٞمع قمـ ضمتٜم٤مبآ وضمقب نّ إ :ي٘م٤مل وىمد

 سمقضمقب ىمٚمٜم٤م أو ،قم٘مّلً  أو ،ذقم٤مً  سمٜمج٤مؾمتٝمام طمٙمٛمٜم٤م أو ،اًمنمقمل داًمتٕمٌّ 

 إذا ـمرافإ مجٞمع قمـ ضمتٜم٤مبآ وضمقب ذم ؿمٌٝم٦م ومّل ،ذقم٤مً  طمتٞم٤مطآ

 ،ذقم٤مً  سمف اًمتٙمٚمٞمػ صمٌقت إمم ٟمٔمراً  ،اعمحّمقر ـمرافأ طمد٠مسم اؿمتٌف

 قمـ ضمتٜم٤مبآ اعم٘مّدُم٦م سم٤مب ُمـ ومٞمج٥م ،حمّمقرة أُمقر سملم شمرّدده واعمٗمروض

 اعم٘مّدُم٦م. ُم٘مّدُم٦م طمٙم٤مي٦م ومٞمف ًمٞمس سمؾ ،اًمٙمّؾ 

 ًمٚمؼماءة حتّمٞمّلً  رشمٙم٤مبآ ضمقاز سمٕمدم اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ضمٝم٦م ُمـ يم٤من نإو

 ،ُم٘مّدُم٦م يم٤مٟم٧م نإو طمٞمٜمئذٍ  ـمرافإ نّ ٕ :قمٜمٝم٤م ضمتٜم٤مبآ ُي٥م ومّل ،٦ماًمٞم٘مٞمٜمٞمّ 

 ّٓ  ،اًمنمقمل ًمٚمقضمقب ُمٕمروو٦م اعم٘مّدُم٤مت يم٤ًمئر ًمٞم٧ًم اًمٕمٚمؿ ُم٘مّدُم٦م نّ أ إ

                                                             

 .178ص /1ج :ُمٜمتٝمل اعمٓمٚم٥م ذم حت٘مٞمؼ اعمذه٥مٟمٔمر: ا. 1

ذظمػمة اعمٕم٤مد ذم ذح و 463ص /1ج :ُمٜمت٘مد اعمٜم٤مومع ذم ذح اعمختٍم اًمٜم٤مومعٟمٔمر: ا. 1

 .381ص /1ج :اإلرؿم٤مد
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 .181ص :وسُمِم٤مرق اًمِمٛمقس ذم ذح اًمدرٟمٔمر: ا. 4
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 .اعم٠ًمًم٦م شمٚمؽ ـْ ُمِ  جرِ ظْم أُ  ًمذا وًمٕمّٚمف ،سف قم٘مكم وضمقِب٤م سمؾ

ـ  قمروم٧م يمامـ  اعم٘م٤مم ذم اعم٘مّدُم٦م سمقضمقب اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ نّ أ اًمٌلّم  وُمـ

 ٕضمؾ وًمق رشمٙم٤مبآ ضمقاز قمغم اًمِم٤مرع ُمـ اًمرظمّم٦م صمٌقت قمدم قمغم ُمٕمّٚمؼ

 إًمٞمٝمام. سم٤مًمٜم٦ًٌم إصؾ ٟم٦ًٌم يشم٤ًمو

 يٛمٙمـ ُمتٕمّددة سم٠مُمقر اؿمتٌف ًمق اعمحّمقر ُمـ ومرداً  نّ أ اعمٕمٚمقم وُمـ

 ،ؿمت٤ٌمهآ صٗم٦م طمدوث سم٥ًٌم احل٤مدصم٦م اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ مجٞمع ذم إصؾ ضمراءإ

 اعم٘م٤مم ذم ًمٞمس إذ :اًمِم٤مرع ومٕمؾ ذم شمٜم٤مىمض ومٞمٝم٤م اًمؽمظمٞمص ُمـ يٚمزم وٓ

 ـمرافإ ذم إصقل ضمٕمؾ يٙمقن طمّتك مج٤ملسم٤مإل ُمٕمٚمقم ذقمّل  ظمٓم٤مب

 قمغم اًم٤ٌمىمل اًمٗمرد ذم إصؾ اعمِمتٌف اًمٗمرد ذم إصؾ يٕم٤مرض ٓ يمام ،ًمف ُمٜم٤مومٞم٤مً 

 طم٤مدصم٦م إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم حيدث ومل إُمر أّول ُمـ سم٤معمٕم٤مرو٦م فأصٚم ًمً٘مقط ،ٜمفشمٕمٞمّ 

 اًمٗمرد ذم إصؾ قمقد آؿمت٤ٌمه طمدوث أوضم٥م يمام ،أصٚمف طمٞم٤مءإ شمقضم٥م

 أصٚمف يٕمقد ،حمّمقرة سم٠مُمقر أيْم٤مً  ظمرأ اًمٗمرد اؿمتٌف ًمق وًمذا :اعمِمتٌف

 ًمٚمزوم ،اجلٛمٞمع ذم آطمتٞم٤مط ومٞمج٥م ،إصقل سملم اًمتٕم٤مرض وي٘مع سم٤مٓؿمت٤ٌمه

ّٓ  ،إصقل ضمٕمؾ ذم اًمتٜم٤مىمض  ،ذًمؽ يقضم٥م ٓ ـمرافإ طمدأ ؿمت٤ٌمهوم٤م وإ

 اًمٗمرد قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ اطمتامزم اُمتث٤مل مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم ًمٚمتٙمٚمٞمػ ومٞمٌ٘مك وطمٞمٜمئذٍ 

 ٤مل.حلا سمح٘مٞم٘م٦م اًمٕم٤ممل اهللو ،ؿمٙم٤ملإو شم٠مُّمؾ حمّؾ  يقمٜمد وًمٙمـ هذا :اعمِمتٌف همػم

 ُمرّدد واطمد سمحرُم٦م مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ُم٘م٤ممَ  ي٘مقم ّٟمفإ :اًمٕم٤مذ إُمر

 ،أيْم٤مً  ٦ماًمٕمٛمٚمٞمّ  إصقل سمؾ ،سمٕمٞمٜمف ٓ طمرُمتف قمغم ىم٤مُم٧م إذا اعمٕمتؼمةُ  ُم٤مراُت إ

 وضمقب وم٤مًمٔم٤مهر ،سمٖمػمه وم٤مؿمتٌف ،اًمٜمج٤مؾم٦م ُمًتّمح٥م ٟم٤مءإ هٜم٤مك يم٤من ًمق يمام
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 ،اًمٓمٝم٤مرة ُمِمٙمقيم٤م انءٟم٤مإ هٜم٤مك يم٤من وًمق ،هٜم٤مك سمف اًم٘مقل قمغم آضمتٜم٤مب

 سمٚمزوم احلٙمؿ يٌٕمد ومّل ،سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ُمًٌقق طمدمه٤مأ نّ ٠مسم مج٤مًٓ إ ومٕمٚمؿ

 فم٤مهرة. همػم ذًمؽ ُمثؾ إمم أظم٤ٌمره اٟمٍماف قمدم ودقمقى ،آطمتٞم٤مط

 طمدأ اٟمتٗمك ًمق يمام ،اعمقوققملم طمدأ اٟمٕمدم ًمق :قمنم احل٤مدي]إُمر[ 

 ذم حلّؾ او سم٤مًمؼماءة احلٙمؿ هق وم٤مًمٔم٤مهر مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ يم٤من ن٢موم ،ٟم٤مئلماإل

 اًمٓمرف ذم آطمتٞم٤مط ًمزوم سم٘م٤مء وم٤مًمٔم٤مهر سمٕمده يم٤من نإو ،اعمقضمقد اًمٓمرف

 سم٘م٤مء اؾمتّمح٤مب أو ،اؾمتّمح٤مسمف أو ،ٓؿمتٖم٤ملا ص٤مًم٦مأ إمم راً ٟمٔم قضمقداعم

 ،اعمحتٛمّلت سمٕمض ارشمٙم٤مب إمم اوٓمرّ  ًمق ُم٤م ذم ٟمٔمػمه ؾمٌؼ يمام ،اًمتٙمٚمٞمػ

 ومراضمع.

 ،واطمد طمٙمؿ اًمِمٌٝم٦م ـمرذم أطمد ذم يٙمقن ىمد ّٟمفإ :قمنم اًمث٤مين]إُمر[ 

 ج٤ًمً وٟمَ  راُم٤مً طَم  اًمِمٌٝم٦م ـمرذم طمدأ يم٤من ًمق يمام ،ومّم٤مقمدا طمٙمامن ظمرأ وذم

 ِم٤ّم اعمِمتٌٝملم سمٕمض يم٤من أو ،وم٘مط طمراُم٤مً  ظمروأ ،سمف اعمٙمّٚمػ يمقٟمف شم٘مدير قمغم

 ظمر.أ سمخّلف ،اًمٜمجس أطمٙم٤مم ُمـ مجٚم٦م سمف يتٕمّٚمؼ

 ُمع سمٕمْمٝم٤م سملم يٙمـ ومل واطمد ٟمقع ُمـ اجلٛمٞمع يم٤من ًمق ّٟمفإ وطمٙمٛمف

 إذا اجلٛمٞمع ذم آطمتٞم٤مط اًمّلزم يم٤من ،ظمرأ سمخّلف ُمِمؽمك ظمٓم٤مب سمٕمض

 إذا وأُّم٤م ،دةطموا ُمّرة اًمٕمٚمؿ ِب٤م وشمٕمّٚمؼ مج٤مزمإلا اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ ُمقضمقدة يم٤مٟم٧م

 ومٛم٘مت٣م ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سمٕمد ظمرأ احلٙمؿ دمّدد يم٤من راً وشم٠مظّم  ُم٤مً شم٘مدّ  اظمتٚمٗم٤م

 ،هٜم٤م سم٤مًمؼماءة ٙمؿاحل هق ،هٜم٤م اًمزُم٤مين واًمت٠مظمر اًمت٘مّدم اقمت٤ٌمر ُمـ ذيمر ُم٤م سمٕمض

 ومٞمف. اًمٙمّلم شم٘مّدم وىمد
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 ـمرذم سمٕمض ظمتّص ا ن٠مسم واطمد ضمٜمس ُمـ اجلٛمٞمع يٙمـ مل إذا وأُّم٤م

 مل اًمٗمرق سمٕمدم إّول إُمر ذم ىمٚمٜم٤م ن٢موم ،اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ ظمرآ سمجٜمس اًمِمٌٝم٦م

 إمم اعم٘م٤مم ذم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ يٜمحّؾ  رسّمام ًمٙمـ ،اجلٝم٦م هذه ُمـ وم٤مرق سمٞمٜمٝم٤م يٙمـ

 ُمٕمٚمقم سمٞمٜمٝم٤م اعمِمؽمك اخلٓم٤مب نّ أ إمم ٟمٔمراً  ،سمدوي٦م وؿمٌٝم٦م شمٗمّمٞمكم قمٚمؿ

 ضمراءإل وًمٞمس ُمِمٙمقك ٤مطمدمه٠مسم واعمختّص  شمٗمّمٞمّلً  اعمٙمّٚمػ قمغم اًمثٌقت

 وهق ظمرأ ذم اعمقضمقد اًمتٙمٚمٞمػ هق ُم٘م٤مسمٚمف نّ أ إمم ٟمٔمراً  ،ُمٕم٤مرض ومٞمف إصؾ

 ذم ٟمٔمػمه ذم اًمٙمّلم شم٘مّدم وىمد ،ُمّمداىم٤مً  شمرّدد نإو اجلٛمٚم٦م ذم اًمقضمقد ُمٕمٚمقم

 يحدسمٛمتّ  احلٙمؿ سم٤مظمتّم٤مص ىمٚمٜم٤م ًمق أووح سم٤مًمؼماءة واحلٙمؿ ،اعمّلىمل ُم٠ًمًم٦م

 اًمٕمّّلُم٦مُ  لقمٛمّ  إًمٞمف وُم٤مل ،1احلدائؼ ص٤مطم٥م إًمٞمف ذه٥م يمام ،اجلٜمس أو اًمٜمقع

 هم٤مي٦م ؿمٛمقل فم٤مهراً  طم٤مصٚمف ُم٤م قمغم ُمٕمتٛمداً  ؾمتّمح٤مبآ ُم٠ًمًم٦م ذم صمراه ـم٤مب

 سمخّلف ،شمٗمّمٞمٚمف ُمرّ  يمام 1حديـاعمتّ  ذم مج٤مزماإل ًمٚمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ وهق ،إصؾ

 اًمٕم٤ممل. اهللو ومتدسّمر ،همػمه إمم اًمدًمٞمؾ ٟٓمٍماف اعمتخ٤مًمٗملم

 ]ي٘مع[: ومٞمف واًمٙمّلم اعمحّمقرة همػم ًمِمٌٝم٦ما ذم :اًمث٤مين اعم٘م٤مم

 :طمٙمامً  ّمقرحاعم وسملم سمٞمٜمف واًمتٗمرىم٦م طمتٞم٤مطآ وضمقب قمدم ذم شم٤مرة

 يي٤ًمو ُم٤م سم٘م٤مءإ ومٞمج٥م ،وقمدُمٝم٤م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز ذم :ظمرىأو

 ومٞمٝم٤م. احلرام
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 .378ص :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦مٟمٔمر: ا. 1



 اًمؼماءة أصؾ  ................................................................. 488

 ٓ ُم٤م ذم اًمْم٤مسمط هق وُم٤م وُمٞمزاهن٤م طم٘مٞم٘متٝم٤م قمـ احل٤مل يمِمػ ذم :وصم٤مًمث٦م

 اًمِمٌٝم٦م. ُمـ يٜمحٍم

 همػم أو اعمحّمقر حت٧م دظمقِل٤م يٕمٚمؿ ٓ ُم٤م طم٤مل سمٞم٤من ذم :ٕم٦موراسم

 ذًمؽ. ذم إصؾ وشم٠مؾمٞمس اعمحّمقر

 ُمقوققم٤مً  اًمٙمثػم ذم اًمٙمثػم ؿمٌٝم٦م ُمـ سم٤معمحّمقر يٚمحؼ ُم٤م ذم :وظم٤مُم٦ًم

 اعمرطمٚم٦م شم٘مديؿ يم٤من نإو اًمٓمٌٞمٕمل اًمٜمٔمؿ وُم٘مت٣م ُمراطمؾ هٜم٤م٤مومٝم ،طمٙمامً  أو

ّٓ  ،همػمه٤م قمغم اعمقوقع ًمٌٞم٤من ٚم٦ماعمتٙمٗمّ  اًمث٤مًمث٦م  سمٕمض ٜمٕمفص يمام رٟم٤مه٤مظّم أ ٤مٟمّ أ إ

 ذم ُمٜمّمقص٤مً  ًمٞمس اًمٕمرذم اًمٕمٜمقان ِبذا اعمقوقع نّ ٕ :وهمػمه ؾم٤مـملمإ

 قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع اعمٗمٝمقم حت٘مٞمؼ ذم يتٙمّٚمؿ طمّتك ٦مواًمًٜمّ  اًمٙمت٤مب ًمٗم٤مظأ

 شم٘مديؿ ُمـ ومّلسمدّ  ،ت٦ماعمتِمتّ  ٦مدًمّ إ ُمـ ُمًتٗم٤مد قمٜمقان هق سمؾ ،ٓ أو احلٙمؿ

 ،وؿمٛمقًمف اعمقوقع ؾمٕم٦م ٘مدارُم قمـ سمٕمده يتٙمّٚمؿ كطمتّ  ًٓ أوّ  يتٌٕمٝم٤م وُم٤م ٦مدًمّ إ

 .وٟمحقه اًمٗمراغ سمٕمد اًمِمّؽ  ُم٠ًمًم٦م ذم حل٤ملا هق يمام

 ومٞمف ٟم٤مىمش نإو ،اًمٓمٌٞمٕمل اًمقوع قمـ قمدل ومٞمٛمـ ًمٕمذرا هق هذا وًمٕمّؾ 

 دًّم٦مأ صّلطمٞم٦م قمغم ػُمتقىمّ  ذًمؽ نّ إ اً فم٤مهر طم٤مصٚمف سمام ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض

 ِبذا ُمذيمقرا يمقٟمف قمدم وقمغم ُمٜمٝم٤م اعمحّمقر همػم ُمقوقع ٓؾمتٜم٤ٌمط اعم٠ًمًم٦م

 اقمد ُم٤م حتّمٞمؾ ًمٕمدم ٦مٌ قمَ قْ ٜمُ َِمْ  لْمِ تَ ُمَ دِّ ٘مَ اعمُ  ت٤مٚمْ يمِ وَ  ،اعم٠ًمًم٦م دًّم٦مأ ُمـ رء ذم اًمٕمٜمقان

 ُمٕم٘مد ذم ُمقضمقد اعمحّمقر همػم وقمٜمقان اعمقوقع ذم اعمٞمزان هق ُم٤م مج٤معاإل

 ِم٤ّم وضمٝمف وؾمٞمٔمٝمر ،شم٠مُّمؾ حمّؾ  قمٜمدي وهق ،واعمٜم٘مقل ؾاعمحّّم  آمج٤مع

 ؾمٝمؾ. ومٞمف وإُمر، شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ؾمٜمذيمره
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 همػم اًمِمٌٝم٦م ذم طمتٞم٤مطآ وضمقب سمٕمدم طمقاّس  هّنؿإ :إومم اعمرطمٚم٦م

 :سمقضمقه ًمف يًتدّل  نأ ويٛمٙمـ ،اعمحّمقرة

 ٚمٕمنًم ُمقضم٥م اعمحّمقرة همػم اًمِمٌٝم٦م قمـ آضمتٜم٤مب نّ إ :طمده٤مأ

 حلرجا ٟمٗمل دًّمتٝم٤مأ ُمـ اعمًتٗم٤مد نّ أ قمغم ءسمٜم٤م ،ورواي٦م ي٦مآ ُمٜمٗمّل  وهق ،واحلرج

 ومٝمق ،اعمٙمّٚمٗملم أهمٚم٥م طمّؼ  ذم وهم٤مًم٤ٌمً  ٟمققم٤مً  اؿمتٛمؾ يمّٚمام نّ أ سمٛمٕمٜمك ،ققملاًمٜم

 احلرج ٜمٗملسم يمٚمّٞم٦م إظم٤ٌمر يمثػم ذم احلٙمؿ ٟمٗمل شمٕمٚمٞمؾ سمٛمٕمقٟم٦م وًمق يمٚمّٞم٦م ُمرومقع

 يم٤من ُم٤م يمّؾ  نّ أ ُمٜمف ومٞمًتٗم٤مد ،ُمٙمّٚمػ يمّؾ  طمّؼ  ذم ُمقارده مجٞمع ذم رادهاـمّ  ُمع

 ُمـ داُمر وًمٕمّٚمف ،يمٚمٞم٦م ُمرومقع ومٝمق ،وهم٤مًم٤ٌمً  ٟمققم٤مً  طمرج ُمٜمف يٚمزم ُم٤م يمذًمؽ

 وقمدُم٤مً  اً وضمقد ٦ماًمنمقمٞمّ  إطمٙم٤مم ٟم٤مـم٦مإ ُمـ ورد سمام اعمٓمٚم٥م قمغم اؾمتٕم٤من

ّٓ  ،اًمٖم٤مًمٌلم واًمٞمن سم٤مًمٕمن  ظمّمقص٤مً  سحي٤مً  ٞم٦ماًمٙمٚمّ  قمغم يدّل  ُم٤م دجٟم ومٚمؿ وإ

 ُم٤م طمٞمٜمئذٍ  قمٚمٞمف يرد ومّل ،اًمِمخص سم٤محلرج اًمٕمؼمة ٟمٗمل ذم اًمٙمّلم فمٝمقر ُمع

 إمم اعمحّمقر همػم قمٜمقان قمـ قمدوًٓ  ومٞمف نّ إ طم٤مصٚمف ٤مِم مج٤مقم٦م ُمـ ئمٝمر رسّمام

 .اعمحّمقر همػم ذم يتحّ٘مؼ ٓ وىمد اعمحّمقر ذم يتحّ٘مؼ ىمد وهق ،احلرج ومٞمف ُم٤م

 :سم٠مُمقر قمٚمٞمف يقرد وىمد

 ٟمٗمل ٦مدًمّ أ نّ أ ُمـ هوهمػم ؾم٤مـملمإ سمٕمض ُمـ ئمٝمر رسّمام ُم٤م :ُمٜمٝم٤م

ّٓ  شمدّل  ٓ احلرج اًمٕمنو  وأُّم٤م ،فطم٘مّ  ذم اعمٙمّٚمػ قمغم ٘م٤مً وٞمّ  يم٤من ُم٤م رومع قمغم إ

 إذ ،طمدأ قمغم ومٞمف اُمتٜم٤من ٓ سمؾ ،ومّل اًمًٝمقًم٦م هم٤مي٦م ذم طمّ٘مف ذم قه ـقمٛمّ  رومٕمف
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 1.سم٤مًمتًٝمٞمؾ شمداريمٝم٤م همػم ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ عمّمٚمح٦م شمٗمقي٧م ومٞمف

 ًمٚمحرج ـاعمتْمٛمّ  احلٙمؿ ٟمٗمل قمغم احلرج ٟمٗمل ٦مدًمّ أ شمٜمزيؾ نّ ٠مسم ويِمٙمؾ

 طمٔم٦مُمّل ُمع ص٤مً قْ ُّم ظُم  ،اًمِمخص احلرج قمغم شمٜمزيٚمٝم٤م ُمـ أىمرب فًمٕمٚمّ  ٤ٌمً هم٤مًمِ 

 .ظمرآ حمّؾ  إمم ُمقيمقٌل  اعم٘م٤مم وحت٘مٞمؼ ،واًمرواي٤مت ت٤ميأ ُم٤ًمق

 سملم اعمّلزُم٦م قمغم ٤مُمٌٜمٞمّ  يم٤من نإ ومٝمق ،اعمّمٚمح٦م شمٗمقي٧م ًمزوم ُمـ ذيمر وُم٤م

 نّ ٕ ،أيْم٤مً  اًمٕمن ُمقرد ذم وارد ؿمٙم٤ملوم٤مإل ،سمف اعمٙمّٚمػ وُمّمٚمح٦م اًمتٙمٚمٞمػ

 ـًسمح اًمٕمؼمة نّ أ قمغم لسمٜم نإو ،اًمتٙمٚمٞمػ ُمتٕمّٚمؼ ُمّم٤مًمح ُمـ ًمٞمس اًمتًٝمٞمؾ

 ،اعم٤مٟمع ًمقٓ إّول ضمٝم٤مت ُمـ اًمث٤مين يم٤من نإو ،سمف اعمٙمّٚمػ ٓ اًمتٙمٚمٞمػ

 ،٤مرعُ ًمِّم ا يٕمتؼمه رسّمام ضمٝم٦م أيْم٤مً  إطمٙم٤مم راداـمّ  ذم نّ ٕ :جفُمتّ  همػم ؿمٙم٤ملوم٤مإل

 رومفٕمٟٓم ِم٤ّم ذًمؽ ًمٖمػم أو ،سم٤مًمٖم٤مًم٥م ًمف حل٤مىم٤مً إ احلرج ُمقرد همػم ذم يٙمّٚمػ ومّل

 ف.حمٚمّ  إمم ُمقيمقل وسمٞم٤مٟمف اًمتٙمٚمٞمػ ضمٝم٤مت ُمـ

 اًم٘مٛمل اعمحّ٘مؼ قمغم ُمٕمؽمو٤مً  صمراه ـم٤مب اًمٕمّّلُم٦م لقمٛمّ  قمٜمف وأضم٤مب

 ىمدرقمغم  قمٚمٞمف ٤ٌمنيؽمشمّ  اًمذي احلٙمؿ رومع ي٘متْمٞم٤من اّٟمام واحلرج اًمٕمن نّ ٠مسم

 قمٜمف ضمتٜم٤مبآ وضمقب قمغم ٌٝم٤مشمرشمّ  يم٤من اّم ـًم اعمحّمقر همػم ومٗمل ،قمٚمٞمف ٌٝمامشمّ رشم

 ىمدر قمغم ُمٜمف زيدي ُم٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم طمّتك ـمّلقاإل قمغم صم٤مسمت٤مً  طمٙمٛمف ذم وُم٤م

 أيْم٤مً  ومٞمٝم٤م ُم٤م نّ ٠مسم اعمٜمع رومع حتديد شم٘مدير قمغم امٌٝمشمرشمّ  ًمقوقح ،اًميورة

 ًمزم ،أهمٚمٌٝم٤م أو إطمقال قم٤مُّم٦م ذم سمف اًمٜم٤ّمس قم٤مُّم٦م واسمتّلء ُمقرده ًمٕمٛمقم
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 شم٘مدير وقمغم ،إًمٞمف وٓمرارآ ًمٜمدرة اعمحّمقر سمخّلف ،ـمّلقاإل قمغم ارشمٗم٤مقمف

 قمناً  يقضم٥م ٓ واحلرج اًمٕمن رومع ُمدار ومٞمف اًمٞمد رومع ومدوران ،طمّمقًمف

 1طمٙمٛمف. صمٌقت ضم٤مز وِلذا طمرضم٤مً  وٓ

 اًمٖم٤مًمٌل. احلرج رومع ُم٠ًمًم٦م ذم ذًمؽ ٟمٔمػم ذيمر وىمد :أىمقل

 ُمـ صم٦مصمّل ضمٝم٤مت ُمـ اًمتٕمٛمٞمؿ إمم حيت٤مج سمف قمكاعمدّ  صم٤ٌمتإ نّ إ :قمٚمٞمف ويرد

 ُمـ رء قمـ ضمتٜم٤مبآ ذم ًمف طمرج ٓ ُمٙمّٚمػ يقضمد ىمد إذ :اعمٙمّٚمػ ـمرف

 .يمثػماً  سمٛمقارده٤م طم٤مًمف سمح٥ًم فئاسمتّل ًمٕمدم ،روو٦ماعمٗم اًمِمٌٝم٦م ومرادأ

 قمـ ُمتحّ٘مؼ احلرج وم٤منّ  ،ُمتٕمّٚم٘مٝم٤م سمح٥ًم اًمِمٌٝم٦م ومرادأ ـمرف وُمـ

 سملم اعمِمتٌف اخلٛمر دون اعمٗمروو٦م اًمِمٌٝم٦م قمٜمد وٟمحقمه٤م واًمٖمّم٥م اًمٜمج٤مؾم٦م

 حتّ٘مؼ وٟمدرة زاًمتٛمٞمّ  ًمًٝمقًم٦م ،اعمِمتٌٝملم واخلٜمزير واًمٙمٚم٥م حمّمقرة همػم ومرادأ

 ،اعمقوقع

 طمٙمؿ قمـ اًمٜم٤مر مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ وم٤منّ  ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ومرادأ طمٞم٨م وُمـ

 تٕمّن ي ،اًمًقق أو ،اًمٌٚمد ذم ُم٤م سُمتٜمجّ  أو ،ُم٤م ٟمج٤مؾم٦م سمقضمقد اًمٕم٤مدة

 فتسمٞم ءضمزاأ ُمـ ضمزء إمم ٟمج٤مؾم٦م وصقل قمـ ٤مؿمٞم٤مً ٟم يم٤من ُم٤م دون ،ومٞمف ططمتٞم٤مآ

 .اًمقؾمٞمٕم٦م

 ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ مجٞمع إمم اًمؽمظمٞمص شمٕمٛمٞمؿ طمٞم٨م وُمـ

 .احلرج سمف يٜمدومع ُمٜمٝم٤م ُم٘مدار إمم اًمرظمّم٦م ذم ٤مرىمتّمآ
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 يٚمزم ٓ سمحدّ  حتديده اًمّلزم نّ ٠مسم اعمٜم٤مىمِم٦م قمـ همٛمضأو شمؿّ  ًمق ذيمره وُم٤م

 ليٗم ومّل ،اجلٛمٞمع رومع ٓ اًمٕمرومٞم٦م احل٤مضم٦م ُمٓمٚمؼ هق يم٤من وًمق ،طمرج سمٕمده

 هق سمٔم٤مهره ُمٜمٝم٤م سمف يٜمٓمٌؼ ُم٤م سمؾ ،اعمت٘مّدُم٦م اجلٝم٤مت عمجٞم ُمـ سم٤مًمتٕمٛمٞمؿ

 ختّمٞمص نّ أ ضورة ،ومقاوح إّول إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم أُّم٤م ،ظمػمإ ظمّمقص

 وٓ قمن يتٌٕمف ٓ ُمّمداىم٤مً  زمه٤ممتٞمّ  ؾمٝمقًم٦م ُمع ُمٙمّٚمػ دون سمٛمٙمّٚمػ احلٙمؿ

 طمرج.

 ُمـ مجٚم٦م ذم طم٤مصؾ احلرج وم٤منّ  ،يمذًمؽ يٙمقن نأ يٌٕمد ومّل ،اًمث٤مين وأُّم٤م

 ؿٟمًٚمّ  ٓ ٤مهت٤مقصٞمّ سمخّم اًمٕمني٦م اعمقارد ظمراجإ وسمٕمد ٤مهت٤مسمخّمقصٞمّ  اعمقارد

 وٓ احلرج جمٛمققمٝم٤م ُمـ يٚمزم ّٟمفأ قمكيدّ  نأ اطمتٛمؾ نإو اًم٤ٌمىمل ذم احلرج ًمزوم

 يم٤من ًمق قماّم  أيْم٤مً  اًمتدىمٞمؼ قمٜمد فم٤مهر همػم فًمٙمٜمّ  ،سمخّمقصف ُمٜمٝم٤م يمّؾ  ُمـ يٚمزم

ّٓ  ،أيْم٤مً  اعمجٛمقع ذم احلرج طمدوث ذم دظمٞمؾ همػم همػمه إمم ُمِمتٌٝمف وؿّ   نأ إ

 .همػمه قمـ زهمتٞمّ  ذم طمٞمٜمئذٍ  اًمٕمن قمكيدّ 

 ٟمٗمس ذم سم٤محلرج يم٤معمّلىمل سمحٙمٛمف ومٞمٝم٤م حلرجا حل٤مقإ نّ أ ُمع هذا

 همػم قمٜمقان إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم طمظًمق نإ اًمٜمققمل احلرج نّ ٕ ،ُمٜم٤مىمِم٦م اًمتٙمٚمٞمػ

 وىمد اعمحّمقر ذم طمّتك عمثٚمف اًمّلزم ضمتٜم٤مبآ حلقق قمدم طمّ٘م٘مٜم٤م ىمد اعمحّمقر

 قمكاعمدّ  يٙمقن ومحٞمٜمئذٍ  اًمقاىمٕمل احلٙمؿ ٟمٗمس ذم ًمقطمظ نإو ،أيْم٤مً  سمف اقمؽمف

]سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم[  طم٤مًٓ  ؾمقءأ يمقٟمف ومٞمٚمزم ،هٜم٤مك قاىمٕملاًم احلٙمؿ طمّمقل قمدم

ّٓ  ،سمدواً  اعمِمٙمقيم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م  ذم اًمتّمقي٥م ومٞمٚمزُمف ،أيْم٤مً  ومٞمف سمف يٚمتزم نأ إ

 اعمٚمحقظ ويٙمقن اًمقطمدة قمـ اعم٠ًمًم٦م ُج رُ خَتْ  اعمّلطمٔم٦م سمتٚمؽ ّٟمفأ ُمع اعمقوقع
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 ؟اًمٜمققمل سم٤محلرج سمرومٕمف حيٙمؿ ومٙمٞمػ ،سمخّمقصف ماعمحرّ  قمٜمقان ُم٘م٤مم يمّؾ  ذم

 ؾ.٠مُمتوم

 هم٤مًم٤ٌم احلرج ًمزوم قمغم اًمتٙمٚمٞمػ ٟمٗمل ذم اعمٕمٞم٤مر نّ أ ؾمّٚمٛمٜم٤م ًمق ّٟمفإ :وُمٜمٝم٤م

 ًمٞم٧ًم اعمحّمقرة همػم اًمِمٌٝم٦م نّ ٕ :كقمًمٚمٛمدّ  يٜمٗمع ومّل ،ذيمر ُم٤م سمٛمٕمقٟم٦م وًمق

 سمؾ ،ًمرومٕمف ؾم٤ٌٌمً  هم٤مًم٤ٌمً  حلرجا ًمزوم يٙمقن طمّتك ذقمل حلٙمؿ ُمتٕمّٚم٘م٦م واىمٕم٦م

 ضمتٜم٤مبًمّل واعم٘متض ُمتٕمّددة ٕطمٙم٤مم ُمتٕمّددة عمقوققم٤مت ُمٜمتزع قمٜمقان هق

 ُم٠ًمًم٦م ؾِّ يمُ  ذم اعمقضمقد اًمتحريٛمل اخل٤مّص  اًمدًمٞمؾ ٟمٗمس هق ُمٜمٝم٤م واطمد يمّؾ  ذم

 طمرج ًمزوم دون ُمـ اعمقوقع ًمذًمؽ اًمتحريؿ صمٌقت واعمٗمروض سمخّمقصٝم٤م

 ُمدار احلٙمؿ دوران قمغم دّل  عم٤م دظمؾ وٓ ؿمت٤ٌمهآ قمٜمد وًمق همٚم٥مإ ذم ُمٜمف

 اًمٖم٤مًمٌلم. واًمٞمن اًمٕمن

 ذم ُمراقم٤مشمف ُمـ ًمزم طمٙمؿ يمّؾ  أنّ  طمٞمٜمئذٍ  ي٘م٤مل نأ يٛمٙمـ ُم٤م ومٖم٤مي٦م

 نّ أ لقميدّ  ن٠ميم ،اعمٙمّٚمٗملم أهمٚم٥م قمغم طمرج اعمحّمقرة همػم ؿمٌٝم٤مشمف ظمّمقص

 ومٝمق ،هم٤مًم٤ٌمً  طمرج اعمحّمقر همػم سملم اعمرّدد اًمقاىمٕمل اًمٜمجس قمـ آضمتٜم٤مب ذم

 ،ًمؽيمذ شمٙمقن ٓ تلاًمّ  إطمٙم٤مم ذم ذًمؽ يين وٓ سمخّمقصف ُمرشمٗمع

 خمّمقص٦م. ٟم٤مطمٞم٦م ذم اعمِمتٌٝم٦م ةأواعمر يم٤مخلٛمر

 ُم٤م هق اعمحّمقر همػم ُمٞمزان نّ ٠مسم ٟم٘مؾ مل إذا يتؿّ  ّٟمامإ ّٟمف٠مسم قمٜمف ُي٤مب وىمد

 ،اعمٙمّٚمٗملم أهمٚم٥م طمّؼ  ذم احلرج ومٞمف طمتٞم٤مطآ ُمـ يٚمزم سمحٞم٨م ُمِمتٌٝم٤مشمف يمثر

ّٓ  ،اًمٙمثرة إمم ُمًتٜمداً  يٙمـ مل وًمق ذًمؽ ومٞمف ًمزم إذا أو  ؾم٤مىمط قمؽماضوم٤مٓ وإ

 .أصٚمف ُمـ
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 اعمٌٜمك شمًٚمٞمؿ سمٕمد وهق شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ٟمذيمره ِم٤ّم رؾمٞمٔمٝم اعمٌٜمك ذم واًمٙمّلم

 ضمتٜم٤مبآ ذم احلرج سمٚمزوم ىمّرره ُم٤م قمغم اًمٕمؼمة وم٤منّ  ،ل٤مؿمٙماإل سمدومع واٍف  همػم

 نّ أ ُمع ،ُمٜمٝم٤م ؿمٌٝم٦م يمّؾ  ظمّمقص قمـ ٓ ،اعمحّمقرة همػم ُمِمتٌٝم٤مشمف مجٞمع قمـ

 وضمقب رومع ذم سمٜمٗمًف ًمف دظمؾ ٓ ّٟمفٕ :اًمٙمثرة ىمٞمد ًمٖم٤مءإ طمٞمٜمئذٍ  جفاعمتّ 

 ،ٌفتُمِم يمّؾ  ظمّمقص ذم اًمٖم٤مًمٌل احلرج سمٚمزوم طمٞمٜمئذٍ  اًمٕمؼمة نّ ٕ :ضمتٜم٤مبٓا

 اعمحّ٘مؼ ذيمره ُم٤م نّ أ يمام ،ؾمٝمؾ ومٞمف وإُمر حمّمقر همػم أو ،حمّمقراً  يم٤من ؾمقاء

 .اً ضمدّ  ومٞمف ُمٜمٔمقر اعمذيمقرة اًمدقمقى ُمٙم٤منإ ُمـ يمّلُمف ظمرآ ذم اعمٕمؽمض

 ُمثؾ عروم قمـ اعمٜمع هق اعمذيمقر اجلقاب شم٘مرير ُم٘مت٣م نّ إ اًمٔم٤مهر سمؾ

 ،اًمنمقمل احلٙمؿ ٟمٗمس ذم اًمٖم٤مًمٌل احلرج سمٚمزوم طمٞمٜمئذٍ  اًمٕمؼمة وم٤منّ  ،أيْم٤مً  ذًمؽ

 احلٙمؿ ٟم٤مـم٦مإ ُم٘مت٣م وم٤منّ  ،اٟمتزاقمل قمٜمقان ًمف ضمٕمؾ صٜمػ ذم هم٤مًم٤ٌم طمّمقًمف ٓ

 اٟمتزاع ٓ ،ًمٚمحٙمؿ اعمٕمروض اعمقوقع ومرادأ ٟمٗمس ذم اًمٖمٚم٦ٌم ُمّلطمٔم٦م سم٤مًمٖم٤مًم٥م

 ،اًمٖم٤مًم٥م ُمدار اًمّمٜمػ طمٙمؿ يدور طمّتك ُمٜمٝم٤م ومرادأ مجٚم٦م قمغم يّمدق ُمٗمٝمقم

 ـ واًمِمٞمخ٦م اًمِمٞمخ يمٕمٜمقان ـ اعم٠ًمًم٦م سمٜمٔم٤مئر اًمٗم٘مٝم٤مء اًمتزام قمدم اًمٔم٤مهر سمؾ

 سم٤محلرج احلٙمؿ ٝمؿتٟم٤مـمإ اًمٔم٤مهر نّ أ ُمع هم٤مًم٤ٌمً  اًمّمقم ِلام يتٕمّن  طمٞم٨م

 .إظمػميـ ذم اًمِمخّص 

 ،وٟمحقه اًم٤ٌمرد سم٤معم٤مء اًمؼمد اًمِمديد اًمٞمقم ذم اًمقوقء ذم اًمٙمّلم وُمثٚمف

 سمف شمٕمّٚمؼ ظم٤مّص  شمٙمٚمٞمػ يمّؾ  ذم احلرج سمٚمزوم احلٙمؿ ٟم٤مـم٦مإ قه طمٞمٜمئذٍ  وم٤مًمٔم٤مهر

 وم٤مومٝمؿ. ،ًمف شمٕمّن  ُمـ ظمّمقص طمّؼ  ذم ُمراقم٤مشمف قمن مج٤مزمإ قمٚمؿ

 ذقمل ُّم٤مإ اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م قمـ آضمتٜم٤مب وضمقب نّ إ اعم٘م٤مم وحت٘مٞمؼ
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 قم٘مكم ُّم٤مإوـ  اًمٕم٘مؾ سمف طمٙمؿ عم٤م اُمْم٤مء يم٤من ًمق سمؾ ٤مً واىمٕمٞمّ  أو يم٤من فم٤مهري٤مً ـ 

 .سف

 ِب٤م شمٕمّٚمؼ ةواطمد واىمٕم٦م طمٞمٜمئذٍ  ّٟمفٕ :وارد ػمهم قمؽماضوم٤مٓ ،لإوّ  ومٕمغم

 ،اًمٖم٤مًم٥م ُمدار يدور طمٙمؿ أيْم٤مً  ّٟمفٕ ،اعمذيمقرة ةاًم٘م٤مقمد فٜمٗمٞمومٞم ،ذقمل طمٙمؿ

 ّٓ  ،ًمف ًمٗمٔمل ـمّلقإ قمدم إمم ٟمٔمراً  عمثٚمف ٟم٤مـم٦ماإل دًمٞمؾ ؿمٛمقل ذم يٜم٤مىمش نأ إ

 :اعم٘م٤مُملم ذم اعمٜم٤مط ةوطمد دقمقى يٌٕمد ٓ سمؾ ،سمٕمٞمد فًمٙمٜمّ 

 اًمٔم٤مهري احلٙمؿ هق ٦مدًمّ سم٤مٕ اعمرومقع يٙمقن نأ ُّم٤م٢موم ،ًمث٤مينا وقمغم

 إطمٙم٤مم ٟمٗمس هق يٙمقن أو ،ٚمؽمظمٞمصًم ىم٤مسمّلً  ٤مً شمٕمٚمٞم٘مٞمّ  سمٜمٗمًف ًمٙمقٟمف ،اًمٗمٕمكم

 اجلٛمٚم٦م. ذم وًمق ٦ماًمقاىمٕمٞمّ 

ِٓ  ذم ذيمره يمام وم٤مُٕمر ،اًمث٤مين وقمغم  يٛمٙمـ إّول وقمغم ،اضِ ؽِم قمْ ا

 سمٛمقوقع ُمتٕمّٚمؼ واطمد ذٍ طمٞمٜمئ اًمؽمظمٞمص نّ أ إمم ٟمٔمراً  اًمقاىمٕم٦م وطمدة دقمقى

 يمّلُمف. ُم٘مت٣م هق يمام ظمػمإ اًمقضمف قمغم قمؽماضاإل ُمٌٜمك نّ أ واًمٔم٤مهر ،يمكّم 

 ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز قمدم ُض ؽَمِ ٕمْ اعمُ  ُؼ ٘مِّ حَ اعمُ  اؾمتٔمٝمر ىمد :ىمٚم٧م وم٢من

 ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م قمـ اعمٜمع يٕم٘مؾ مل اًمقاىمٕمل احلٙمؿ هق هٜم٤م اعمرومقع يم٤من ومٚمق

 يٙمقن وىمد اًمٗمرد سمٖمػم اًمقاىمع ٟمٗمس سمت٘مٞمٞمد نيٙمق ىمد اًمقاىمع رومع :ىمٚم٧م

 ًمث٤مينا هق اًمٙمّلم وُمٌٜمك ًمف سمدل سمجٕمؾ ظم٤مّص  وضمف قمغم خم٤مًمٗمتف ذم ذنسم٤مإل

 هذا. ،إّول دون

 ُمـ اعمًتٗم٤مد نّ أ سمدقمقى أيْم٤مً  اًمت٘مدير هذا قمغم قمؽماضآ دومع ويٛمٙمـ

 احلرج إمم ي١مّدي ٓ وضمف قمغم ضمٕمٚم٧م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم نّ أ قمغم حلرجا ٦مدًمّ أ
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 وم٢مذا ،ٟمققم٤مً  اعمٙمّٚمػ قمغم احلرج إمم ي١مّدي ٓ إطمٙم٤مم ضمٕمؾ يمٞمٗمٞم٦م نّ إو قم٤مً ٟمق

 وضمقب ُمٜمف يٚمزم سمحٞم٨م ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمقاىمع ةُمراقم٤م إمم أطمٙم٤مُمف ذم اًمِم٤مرع سمٜم٤مء يم٤من

 سم٤مطم٦ماإل ىمٍم نإ أو ،هم٤مًم٤ٌمً  احلرج إمم ىدّ ٕ اًمٌٕمٞمد ُمتث٤ملآ ُمـ اًمٜمحق هذا

 إمم ُم١مدٍّ  يٜمحٍم ٓ ُم٤م لمسم ُمرّدد زم٤ممجإ قمٚمؿ ومٞمف يٙمقن ٓ ُم٤م قمغم اًمنمقمٞم٦م

 ضمٞمدًا. ومت٠مُّمؾ ،اًمٖم٤مًمٌل احلرج

 همٚم٦ٌم ُمٜمع ُمــ  ذيمر ُم٤م إمم ُمْم٤موم٤مً ـ  ؾم٤مـملمإ سمٕمض ىمّرره ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

 تكمٌي ٓ ِم٤ّم ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ظمروج سمٕمد اعمحّمقرة همػم اًمِمٌٝم٤مت ذم اًمٕمن

 وضمقب ًمٕمدم :اًمِمٌٝم٦م هذه ذم اًمٖم٤مًم٥م هق يمام ،ـمراومفأ سمٌٕمض اعمٙمّٚمػ

 اًمٌدوي٦م اًمِمٌٝم٦م إمم ُمرضمٕمف سمؾ ،اعمحّمقر وٛمـ ذم يم٤من ًمقو قمٜمف آضمتٜم٤مب

 ُم٤م قمغم سمف اعمٙمّٚمػ ذم اًمِمّؽ  قمـ ظم٤مرج ومٝمق ،زاعمٜمجّ  اًمتٙمٚمٞمػ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 :ضمّداً  ِمٜمقع همػمه٤م ذم هم٤مًم٤ٌم اًمٕمن ومحّمقل ،اًمِمٌٝم٦م ذهه ظمراجإ وسمٕمد ،ؾمٌؼ

 آقمؽماض. شمقوٞمح هذا

ّـ  ،ذيمر سمام قراعمحّم همػم شمٗمًػم ضمقاز ُمـ ؾمٌؼ سمام قمٜمف ٤مُب ُُي  ورسّمام  ًمٙم

 ًمٕمدم ،ٌٞمح٤مً ىمَ  ومٞمف اًمتٙمٚمٞمػ يم٤من سمام آسمتّلء قمـ اخل٤مرج ىمٍم سمٕمد آٟمّم٤مف

ِٓ  ًمٕمروض إـمراف سمٕمض ٟمّٞم٦م٠مؿم  ًمٙمثرة اضمدّ  ُمِمٙمؾ فٟمّ إ ،وم٤مً رْ قمُ  ًمف رشمٙم٤مبا

 ُمِمٙمقك وؿّ  ًمق ظمّمقص٤مً  ،اعمذيمقر اًمقضمف قمغم اعمحّمقرة همػم اًمِمٌٝم٦م

 وضمف. ذم سمف آسمتّلء

 اؿمت٤ٌمه وم٤منّ  ،ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمحّمقر همػم ٟمقاعأ ذم ٕمناًم همٚم٦ٌم ُمـ اعمٜمع :وُمٜمٝم٤م

 اًمٜمجس يم٤مضمتٜم٤مبـ  اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ مجٚم٦م ذم يٜمحٍم ٓ سمام ماعمحرّ 
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 ُم٤متاعمحرّ  ُمـ همػمه وأُّم٤م ،قمٜمف ضمتٜم٤مبآ ويٕمن ٤مً هم٤مًمٌ طم٤مصؾـ  واعمٖمّمقب

 همػم إمم وقمرو٤مً  سمدٟم٤مً  ؿاعمًٚمّ  ضارإو واًمٚمقاط اخلٛمر وذب واًمٖمٞم٦ٌم يم٤مًمزٟم٤م

 ٓ ِم٤ّم ُمٓمٚم٘م٤مً  ُمِمتٌٝم٤مشمف قمـ وم٤مٓضمتٜم٤مب ،ؾمٌح٤مٟمف اهلل ُمفطمرّ  ُم٤م عمجٞم ُمـ ذًمؽ

 ُم٤متاعمحرّ  أيمثر نّ أ قمكيدّ  نأ يٌٕمد ومّل ،ومٞمف اعمحّمقر همػم ًمٜمدرة ،ومٞمف قمن

 نإو اعمحّمقر همػم وٛمـ ذم وًمق ُمِمتٌٝم٤مهت٤م اضمتٜم٤مب ذم قمن ٓ ِم٤ّم اًمنمقمٞم٦م

 ؟!اًمٖمٚم٦ٌم دقمقى يّمّح  ومٙمٞمػ ،ُمٜمٝم٤م مجٚم٦م ذم قمن

 دون اخل٤مرضمٞم٦م ٦ماًمِمخّمٞمّ  اًمٖمٚم٦ٌم هق اعم٘م٤مم ذم عمٕمتؼما نّ ٠مسم دومٕمف ويٛمٙمـ

 ٕضمؾ وًمق حلرجا ًمزوم هق اعمحّمقرة همػم اًمِمٌٝم٦م ُمقارد وهم٤مًم٥م ،٦مٜمٗمٞمّ اًمّم

 ت٠مُّمؾ.وم ،٦مخل٤مّص ا إطمٙم٤مم شمٚمؽ ذم وىمققمٝم٤م همٚم٦ٌم

 يقضم٥م حلرجا ًمزوم نّ أ ُمـ صمراه ـم٤مب اًم٘مٛمّل  اعمحّ٘مؼ ذيمر ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

 زمواًمّل ،اًمٜمجس اعم٤مء وذب ت٦مٞماعم يمؾأ إمم اوٓمرّ  ًمق يمام ،سم٤مًمٓمٝم٤مرة احلٙمؿ

 1.قمناً  ضمتٜم٤مباإل يم٤من إذا أيْم٤مً  عمحّمقرا ذم سم٤مًمٓمٝم٤مرة احلٙمؿ

ًّ  ىمد وأُّم٤م :وىم٤مل  إظم٤ٌمر رودو ُمع احلديد ـمٝم٤مرة ُمثؾ ذم سمذًمؽ ؽيتٛم

 ومرق وسمٞمٜمٝمام ،صم٤مسم٧م حلٙمؿ ٓرومع ،ودومع احلٙمؿ ذم شم٠مؾمٞمس ؽًمومذ ،سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م

 1.واوح

 ذم ًمٚمقىمقع اعمقضم٥م يم٤من ًمق ُم٤م سملم اًمٗمرق سمٕمدم شقلّماًمٗم» ذم ورّده
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 احلٙمؿ رومع واحلرج اًمٕمن ٓىمتْم٤مء ،همػممه٤م أو ٟمج٤مؾم٦م أو طمرُم٦م احلرج

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  قمٚمٞمف ٥ماعمرشمّ 

 حلديدا ـمٝم٤مرة قمغم سمذًمؽ إصح٤مب اطمتج٤مج يٜمٔمر هذا إممو :ىم٤مل صمؿّ 

 ّٟمف٠مسم واًمرومع اًمدومع سملم اًمتٗمرىم٦م ورد ،1ٟمج٤مؾمتف قمغم اًمداًّم٦م إظم٤ٌمر ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم

 أيْم٤ًم. ًمٚمرومع يّمٚمح ،واًمدومع ًمٚمت٠مؾمٞمس يّمٚمح ُم٤م نّ ٕ :واوح همػم

ـّ  ؾمّٚمٛمٜم٤م  اًمٕمن سمٚمزوم يدومع وطمٞم٨م اًمرومع ٓ اًمدومع سم٤مب ُمـ اعم٘م٤مم ًمٙم

 ،اعمحّمقر سمٖمػم آؿمت٤ٌمه ًمّمقرة ياًمتحرّ  قمغم اًمداًّم٦م آدًّم٦م قمٛمقم واحلرج

 اعمًتتٌع اًمتحريؿ ٦مومٕمٚمٞمّ  قمغم وضمقسمف ُمٌٜمك نّ أ ُمـ قمروم٧م عم٤م ٥مٜمّ اًمتج ُي٥م ومّل

 ارشمٗمع اًمتحريؿ قمٛمقم دومٕمٜم٤م وم٢مذا ،اًمٌٕمض ارشمٙم٤مب شم٘مدير قمغم ًميرا خلقف

 اًمقضمقب. اقمت٤ٌمر وؾم٘مط اخلقف

 ٕم٤مً ُم٤مٟمِ  اًمٕمن يم٤من ُم٤م اًمدومع ُمـ اًم٘مٛمل اعمحّ٘مؼ ُمراد نّ ٠مسم قمٚمٞمف وأورد

 رومع اًمٖمرض يم٤من ُم٤م وسم٤مًمرومع سمٜمٗمًف ُمٕمتؼماً  ًمٙمقٟمف اًمتٙمٚمٞمػ ٟمٗمس ضمٕمؾ قمـ

 ُمـ أظمّص  احلٙمؿ دًمٞمؾ يم٤من ومٙمّٚمام ،ٕمّن تاعم ًمٚمٛمقرد ـمّلىمفإو احلٙمؿ قمٛمقم

 يم٤من ويمّٚمام ،قمدُمف صم٤ٌمتإ ذم يم٤مومٞم٦م اًمٕمن ٟمٗمل دًّم٦مأو دومٕم٤مً  يم٤من اًمٕمّن  دًمٞمؾ

 ُيز مل وضمف ُمـ قمٛمقُم٤مً  اًمٜم٦ًٌم ومٞمٙمقن ،ومٞمف طمرج ٓ ظمرآ ُمقرداً  ًمٚمحٙمؿ

 ًّ  ّٟمفأ ُمـ ؾم٤مـملمإ سمٕمض ومٞمف ؾومّّم  ُم٤م قمٙمس وهذا ،سم٤مًم٘م٤مقمدة ومٞمف ؽاًمتٛم

 قمغم اًم٘م٤مقمدة حلٙمقُم٦م ،ُمٜمٝم٤م أظمّص  دًمٞمؾ هٜم٤مك يٙمقن ٓ ُم٤م ذم سم٤مًم٘م٤مقمدة يٕمٛمؾ
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ّٓ  ،اًمقاىمع دًّمفأ قمٛمقم  .اًم٘م٤مقمدة قمغم ُم٘مّدم وم٤مخل٤مّص  وإ

 اعم٘م٤ممَ  نّ ٠مسم هُ دُّ رَ  زُ قْ َُيُ  ٓ اًم٘م٤مقمدة ٤ملطم ذم فشمًٚمٞمٛم سمٕمد ذيمره ومام ،وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ِبذا دومٕم٤مً  ًمٞمس اًمقاىمٕمٞم٦م إطمٙم٤مم قمٛمقم ٟمٗمل نّ أ ضورة ،اًمدومع سم٤مب ُمـ

ِٓ ومَ  ،اعمٕمٜمك  ه.رادِ ُمُ  ِح ٞمْ ٘مِ ٜمْ شمَ  مِ دَ قمَ  قمغم ل  ٜمِ ٌْ ُمَ  اُض ؽِم قمْ ٤م

 :اوٓمراٍب  1ـُمِ  ُؾ خَيْ  مل نإو اعمحّ٘مؼ يمّلم ُمـ زم ئمٝمر ذياًمّ  :أىمقل

 احلٙمؿ رومع هق ـ واعمامؿم٤مة 1لتٜمزّ اًم شم٘مدير قمغم وًمقـ  ةاًم٘م٤مقمد ُمـ اعمًتٗم٤مد إذ

 ًمزم إذا احلٙمؿ أصؾ ضمٕمؾ قمدم قمغم ِب٤م يًتدّل  ن٠مسم اًمدومع ُم٘م٤مم ذم اًمقوٕمل

 احلٙمؿ قمغم ـم٤مري٤مً  حلرجا يم٤من إذا وأُّم٤م ،هم٤مًم٤ٌمً  وًمق أو ،دائامً  احلرج ُمٜمف

 هم٤ميتف ّٟمامإو اًمقوٕمل احلٙمؿ ارشمٗم٤مع ُمٜمٝم٤م يًتٗم٤مد ومّل ،ي٘مٞمٜم٤مً  اعمجٕمقل اًمقوٕمل

 روفٖموم ،اعمحّمقرة واًمِمٌٝم٦م وٓمرارآ ُمثؾ ذم يمام ،اًمتٙمٚمٞمػ ظمّمقص رومع

 طمٙمؿ أصؾ اًمِم٤مرع ضمٕمؾ سمٕمدم احلديد ُم٠ًمًم٦م ذم ىم٤مض اًمٕمن ٟمٗمل نّ إ طمٞمٜمئذٍ 

 اعم٘م٤مم سمخّلف ،اًمٕمن ذم اًمقىمقع ي٘متض سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م احلٙمؿ نّ ٕ ،ج٤مؾمتفٟم

 هٜم٤م أـمر ومٚمق ،سمٜمٗمًف ومٞمف طمرج ٓ اًمٌقل لّلىمُمُ  سمٜمج٤مؾم٦م احلٙمؿ أصؾ نّ أ طمٞم٨م

 ًمٚمتٙمٚمٞمػ اًمراومع رسم٤مًمتٕمذّ  حلؼأ ـ اعمحّمقر همػم ذم يمام ـ ومرادهأ سمٕمض ذم شمٕمّن 

 لم.تُمَ  يمّلمٌ  وهذا :وم٘مط

 همػم ذيمر ُم٤م قمغم اًمتٗمرىم٦م ُمـ اعمٜمع ُمـ ًٓ أوّ  اعمقردِ  اًمٕمّّلُم٦م ذيمره وُم٤م
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 ُم٘م٤مم اعم٘م٤مم نّ أ ُمـ صم٤مٟمٞم٤مً  ذيمره يمام ذًمؽ إمم ٦ماًمدىمّ  سمٕمد اظمت٤مره ُم٤م ًمٕمّؾ  سمؾ ،جفُمتّ 

 يمام ٦ماخل٤مّص  اًمتٙم٤مًمٞمػ قمٛمقم ٟمٗمس اعمرومقع يمقن شمًٚمٞمؿ سمٕمد ظمّمقص٤مً  ،دومع

 اعمحّمقر همػم نّ ٠مسم شمقضمٞمٝمف ُمٙمـأ اعمٜمع قمغم اىمتٍم وًمق ،رّده ؾمٌؼ ٤مِمّ  فمٝمر

 ،ؾمٌؼ يمام حلرجا دًّم٦م٠مسم ُمدومقع ومٝمق ،ذقمل طمٙمؿ سمف شمٕمّٚمؼ قانقمٜم قمٜمده

 وم٤مومٝمؿ.

 ٟمٗمس ذم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ُمٜمف ومٝمٛمف ُم٤م نّ إ ئمٝمر وُمٜمف

 ومّل ،ذيمر ُم٤م قمغم عمراده خم٤مًمػ ،ؾمٌؼ يمام واًمرومع اًمدومع سملم ةاًم٘م٤مقمد جمرى

 ُمٗم٤مد شمٜم٘مٞمح إمم ٟم٤مفمر اًمٙمّلم هذا نّ أ يمام ،ظمرأ ًمٚمتٗمّمٞمؾ قمٙم٤ًمً  يٙمقن

 ،اًمتٕم٤مرض قمٜمد اًمٕم٤ممّ  قمغم خل٤مّص ا ؿشم٘مدي ُم٘م٤مم إمم اًمتٗمّمٞمؾ وذًمؽ قمدةاًم٘م٤م

 ٕضمؾ اًمت٘مديؿ نّ أ ُمٜمف ئمٝمر سمؾ ،اًم٘مٛمّل  اعمحّ٘مؼ ُمٜمف يًتقطمش ٓ ِم٤ّم وهذا

 شمٜم٘مٞمح إمم ُمقيمقل اعم٠ًمًم٦م طم٤مل وحت٘مٞمؼ ،ومتدسّمر ،ًمٚمٕم٤ممّ  اخل٤مّص  ُم٘م٤موُم٦م قمدم

 حمّٚمف. ذم اًم٘م٤مقمدة ُمٗم٤مد

 سمٜم٤مء احلرج سم٘م٤مقمدة اًمقوٕمٞم٦م طمٙم٤ممإ ارشمٗم٤مع ُمٜمع ًـيًتح ىمد ّٟمفإ صمؿّ 

 دوٟمف وُم٤م اًمٕم٤مدي ُمتٜم٤معاإل طمدّ  اًم٤ٌمًمغ حلرجا هق احلرج سم٘م٤مقمدة اعمرشمٗمع نّ أ قمغم

ـ  ذًمؽ وٟمحق ٦مّمٛمخاعم ذم اعمٞمت٦م يمؾيم٠مـ  ٟمٗمًف حلٗمظ إًمٞمف اعمٙمّٚمػ يْمٓمرّ  ِم٤ّم

 ًمق وأُّم٤م ،فٍماًم اًمتٙمٚمٞمٗمل احلٙمؿ رومع ُمـ زيدأ طمٞمٜمئذٍ  ُمٜمٝم٤م ًتٗم٤مدُ يُ  ٓ وم٤مّٟمف

 ذم سمٞمٜمٝمؿ اخلّلف وىمع ذياًمّ  ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٕمرذم احلرج رومع هق ُمٜمٝم٤م ٤مسم٧ماًمث يم٤من

ًّ  ىم٤مقمدة اعمٕمٜمك ِبذا هّن٤مأ  ومٝمذا ،اًمنمقمّل  احلٙمؿ صم٤ٌمتإل سمٜمٗمًٝم٤م ِب٤م ؽيتٛم

 ،ُمٕم٤مً  واًمتٙمٚمٞمٗمل اًمقوٕمل احلٙمؿ ًمرومع ص٤محل٦م يم٤مٟم٧م يمذًمؽ صم٧ٌم ًمق اعمٕمٜمك
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 ًمذًمؽ. سمٜمٗمًٝم٤م اًم٘م٤مقمدة ٦مصّلطمٞمّ  ٟمٙم٤مرإ قمغم ّل ُمٌٜم ذيمره ُم٤م وًمٕمّؾ 

 يمّلُمف إمم سم٤معمراضمٕم٦م ئمٝمر يمام ،سمٕمٞمد ذًمؽ قمغم يمّلُمف شمٜمزيؾ :ىمقلوأ

 ًمٚمٛم٘م٤مم. ُمٜم٤مؾم٥م همػم فطموذ فم٤مهر همػم اعم٘م٤مُملم سملم اًمتٗمّمٞمؾ نّ أ يمام ]و[

 و ٦ماًمٔم٤مهريّ  دون ٦ماًمقاىمٕمٞمّ  إطمٙم٤مم هق حلرجا دًّم٦م٠مسم اعمرومقع نّ إ وُمٜمٝم٤م:

 اًمث٤مين. ُمـ اعم٘م٤مم ]يٙمقن[

 اعم٘مّدُم٦م سم٤مب ُمـ سمقضمقسمف ٘مؾاًمٕم طمٙمؿ هق طمتٞم٤مطًمّل اعمقضم٥م نّ ٠مسم وردّ 

 ِب٤م اعمٜمٗمّل  نّ ٕ :وم٤مؾمد سمٔم٤مهره وهق ،حلرجا دًّم٦م٠مسم ٜمٗملومٞم ،واىمٕمّل  طمٙمؿ وهق

 اًمٕمٚمؿ. ُم٘مّدُم٦م وضمقب ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمٗمٕمٚمٞم٦م دون ٦ماًمنمقمٞمّ  إطمٙم٤مم هق

 تلاًمّ  ٦ماًمقاىمٕمٞمّ  إطمٙم٤مم هق اعمرومقع نّ أ ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ُم٤م قمٜمف وم٤مجلقاب

 سمجٕمؾ تٝم٤مومٕمٚمٞمّ  سمرومع أو ،رأؾم٤مً  ٤مُمّ إ احلرج ذم اعمٙمّٚمػ واُمتث٤مِل٤م ُمراقم٤مهت٤م أوىمع

 قمغم طمتٞم٤مطًمّل اًمنمقمل اًمقضمقب رومع أو ،اًمٌٜم٤مء هذا قمغم سمدوٟمف أو ،اًمٌدل

 ؾمٌؼ. ٤مِمّ  ئمٝمر ِم٤ّم ذًمؽ همػم أو ،ظمرآ وضمف

 ذم فٟمٗمٞم وىم٤مقمدة اعمت٘مّدُملم اًم٘مًٛملم ُمـ ًمٞمس اًمقاىمع احلرج نّ إ :وُمٜمٝم٤م

 ،اًمِم٤مرع يٕمتؼمه٤م رسّمام طمٙمٛم٦م هق سمؾ ،ٞمف٘ماًمٗم سمف يٜمتٗمع ِم٤ّم ًمٞمس ٌتلماعمرشمّ  ُم٤مؾمقى

 احلرج. ٟمٗمل ُم٠ًمًم٦م إمم 1لمُمقيمقًم وضمقاسم٤مً  آً ١مؾم]يًتدقمل[  ذًمؽ وحت٘مٞمؼ

 قمـ احلرج ًمزوم ٟمٙم٤مرإ ُمـ 1اًمٕمٍم ؾم٤مشمٞمدأ سمٕمض قمـ َل ٙمِ طُم  ُم٤م وُمٜمٝم٤م:
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 مل ،شمٗمّمٞمّل احلرُم٦م ُمٕمٚمقُم٦م اعمِمتٌٝم٤مت يم٤من ًمق ّٟمف٠مسم ّلً ٚمّ ٕمَ ُمُ  ٘م٤مً ٚمَ ٓمْ ُمُ  آضمتٜم٤مب

 أُمر أو وؾمٞمٕم٦م صحراء سمٜمج٤مؾم٦م اًمٕمٚمؿ ومرض ًمق يمام ،بضمتٜم٤ماإل ذم طمرج يٙمـ

 اضمتٜم٤مِب٤م ذم يٙمـ مل شمٗمّمٞمّلً  اًمٜمج٤مؾم٦م ُمٕمٚمقُم٦م يم٤مٟم٧م ًمق وم٤مهّن٤م ،يمثػمة أُمقر ُمـ

 اًمٕمٌد. هذا قمٜمد ُمٗمٝمقم همػم اجلقاب وهذا ،هٜم٤م ومٙمذًمؽ ،طمرج

 سمٕمٛمقُمٝم٤م لومٝم ،طمرُمتف يٕمٚمؿ مل ُم٤م ٞم٦مطمٚمّ  قمغم اًمداًّم٦م إظم٤ٌمر :ٞمٝم٤مٟم٤مصمو

ّٓ  ،أيْم٤مً  ّمقرةاعمح اًمِمٌٝم٦م قمّٛم٧م نإو  ُم٤مدّل  وسملم سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع ُم٘مت٣م نّ أ إ

 همػم قمغم اًمرظمّم٦م أظم٤ٌمر محؾ هق ُمٓمٚمؼ سم٘مقل آضمتٜم٤مب وضمقب قمغم

 اعمحّمقر. قمغم اعمٜمع أظم٤ٌمر ومحؾ اعمحّمقرة

 :سمقضمٝملم ؾم٤مـملمإ سمٕمض قمٜمف وأضم٤مب

ِٓ  وضمقب ذم اعم٠ًمًم٦م نّ إ :طمدمه٤مأ  اىمتْم٤مء هق اعمحّمقر ذم ضمتٜم٤مبا

 ُمزيد ٓ سمام شم٘مّدم وىمد ،اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ٞمٛم٦مٛمسمْم ًمذًمؽ فٌاعمِمت حلراما ٟمٗمس دًمٞمؾ

 1سم٤محلرام. مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ صقرة يِمٙمؾ ٓ اًمِمٌٝم٦م طمّؾ  أظم٤ٌمر نّ إ قمٚمٞمف

 اعمٕمٚمقم ًمٙمقن ،ِل٤م اًمٖم٤مي٦م ؿمٛمقل ٤مُمّ إ هق هٜم٤مك ذيمر ُم٤م نّ ٕ :ٟمٔمر وومٞمف

 وؿمٛمقل ،اعمًت٘مّؾ  اًمٕم٘مؾ حلٙمؿ تفُمٜم٤مىمْم أو ،ُمٕمٚمقُم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  أيْم٤مً  مج٤ملسم٤مإل

 ُمٕمرومتف أو ،سم٤محلرام اًمٕمٚمؿ طمّمقل صدق ًمٕمدم :اً ضمدّ  سمٕمٞمد ومٞمف ٟمحـ ٤معم إّول

                                                                                                       
 .13ص
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 يمام اًمث٤مين ويمذا ،همػمه إمم اٟمٍماومٝم٤م ُمـ أىمّؾ  وٓ ،قمروم٤مً  اعمِمتٌٝم٤مت ُمـ رء ذم

 ُمـ اًمقضمقه ؾم٤مئر ُمـ هٜم٤مك ُمٜم٤مهىمدّ  وُم٤م ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ذم إًمٞمف ػمِمؾمٜم

 هٜم٤م. كيت٠مشمّ  ٓ وم٠ميمثره٤م ،وٟمحقمه٤م واٟمٍماف مج٤معإ

 طمّتك سم٤محلرام مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ًمّمقرة ؿمٛمقِل٤م ؾمّٚمٛمٜم٤م ًمق ّٟمفإ :وصم٤مٟمٞمٝمام

 سمٖمػم ٦مخمتّّم  ،ضمتٜم٤مبآ وضمقب وأظم٤ٌمر ،أيْم٤مً  اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م يٜمحّؾ 

ِٓ  اًمِمٌٝم٦م سمتدائٞم٦م] همػم ًمٚمِمٌٝم٦م قمٛمقُمٝم٤م قمغم ومٝمل ،٤مقم٤مً مْج إ سمتدائٞم٦ما ِٓ  أيْم٤مً  [ا

 اًمرظمّم٦م. أظم٤ٌمر ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  أظمّص 

 ضمتٜم٤مباإل وأظم٤ٌمر سمتدائٞم٦مآ ًمِمٌٝم٦ما ذم ٟمّص  احلّؾ  أظم٤ٌمر نّ إ :واحل٤مصؾ

 ،اعمحّمقرة همػم اًمِمٌٝم٦م ذم رٌ فم٤مهِ  لْمِ ومَ رَ اًمٓمَّ  ّليمِ وَ  اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ذم ٟمّص 

 سمّل شمرضمٞمح٤مً  سمؾ ،مجٕم٤مً  ًمٞمس ظمرأ ذم دظم٤مِل٤مإو طمدمه٤مأ قمـ ظمراضمٝمام٢موم

 ح.ُمرضّم 

 خيتّص  ُم٤م وُمٜمٝم٤م اًمٌدوي٦م اًمِمٌٝم٦م يٕمؿّ  ُم٤م ُمٜمٝم٤م اًمؼماءة أظم٤ٌمر :أىمقل

 ضمتٜم٤مباإل أظم٤ٌمر نّ أ يمام ،اعمت٘مّدُم٦م اًمٓمقائػ ُمـ يمٙمثػم ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سمٛمقرد

 إظم٤ٌمر. ُمـ ُم٤مشم٘مّدم يمٌٕمض مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سمٛمقرد خيتّص  ُم٤م ُمٜمٝم٤م

 اًمتثٚمٞم٨م. يمحدي٨م ،٦مواًمٌدويّ  ٝم٤مٛمّ ٕمي ُم٤م :وُمٜمٝم٤م

 اًمث٤مًم٨م اًم٘مًؿ ذم يتؿّ  ّٟمامإ ضمتٜم٤مباإل أظم٤ٌمر أظمّّمٞم٦م ُمـ أّوًٓ  ذيمره وُم٤م

 مج٤معاإل وضمٕمؾ سف شم٤ٌميـ وم٤مًمٜم٦ًٌم اًمراسمع وأُّم٤م ،إّول اًم٘مًؿ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 سم٤مًم٘مرائـ ًمٞم٧ًم قمٜمٝم٤م ظمروضمٝم٤م ٕنّ  :فم٤مهر همػم اًمٌدوي٦م اًمِمٌٝم٦م ظمروج قمغم

 اعمٜمٗمّمؾ صّّم اعمخ خل٤مرجا سم٤مُٕمر واخلروج ،قمٜمٝم٤م ظم٤مرج سم٠مُمر سمؾ ،اًمداظمٚمٞم٦م
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 إظم٤ٌمر محؾ يٛمٙمـ ّٟمفأ قمغم :حمّٚمف ذم وحت٘مٞم٘مف اًمٜم٦ًٌم اٟم٘مّلب يقضم٥م ٓ

 إّول ذم اًمرضمح٤من يٗمٞمد سمحٞم٨م واعمحّمقر ٦مدويّ اًمٌَ  ومٞمف كُ ؽَمِ ِْم شمَ  ُم٤م قمغم ٦ماًمٕم٤مُمّ 

 اعمحّمقرة نّ أ إمم ُمْم٤موم٤مً  :يمٚمامشمف سمٕمض ذم صٜمٕمف يمام اًمث٤مين ذم واًمٚمزوم

 وم٤مًمٜمًٌت٤من ،همػممه٤م أو اًمٕم٘مؾ وأ سم٤مٓمج٤مع اًمؼماءة دًّم٦مأ حت٧م قمـ ظم٤مرضم٦م أيْم٤مً 

 اظمتّلف فمٝمقر ُمع ،واحل٤مصؾ :سم٘مقًمف قمٜمف قمدل ًمذًمؽ وًمٕمّٚمف ،ُمت٤ًمويت٤من

 .واعمحّمقل حل٤مصؾا

 وظمؼم ُمٓمٚمؼ قمٛمقم اًمراسمع ُمع إّوًملم ُمـ اًمث٤مين سملم اًمٜم٦ًٌم ويمذا

 ُمٜمٝمام يمّؾ  ؿمٛمقل قمغم ٦مُمٌٜمٞمّ  اًمث٤مًم٨م وُمع طمتٞم٤مطآ دًمٞمؾ ُمـ أظمّص  اًمؼماءة

 أظم٤ٌمر ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  أقمؿّ  اًمؼماءة أظم٤ٌمر ُمـ فيٕمٛمّ  ومام ،وقمدُمف اعمحّمقر ًمٖمػم

 ومٞمث٧ٌم وطمٞمٜمئذٍ  ،اعمحّمقر سمٖمػم ٤ماظمتّم٤مصٝم ُمـ اًمٔم٤مهر هق ُم٤م قمغم طمتٞم٤مطآ

ّٓ  ،اعمًتدّل  اُمفر ٤مُم  ومٝمق ،سم٤معمحّمقر سمٔم٤مهره٤م ُمٜمٝم٤م خيتّص  ُم٤مو :ومٛمت٤ٌميٜم٤من وإ

 همػم سمٔم٤مهره اًمٕمٛمؾ قمدم سمٕمد اعمحّمقر همػم قمغم ومحٚمف سم٤معم٘م٤مم ًمف رسمط ٓ ِم٤ّم

 ومراضمع. ،أيْم٤مً  ومٞمٝم٤م ؾمٌؼ ُم٤م قمغم محٚمف جلقاز :ُمتٕملّم 

 سمٛمّلطمٔم٦م سمحٙمٛمف أو ،وضمف ُمـ قمٛمقم اًمٜم٦ًٌم نّ أ ُمـ صم٤مٟمٞم٤مً  ذيمره وُم٤م

 ُمـ شمرضمٞمح٤مً  سمؾ ،مجٕم٤مً  ًمٞمس طمدمه٤مأ قمـ ضمتامعاإل ُمقرد ظمراجإ نّ إو خل٤مرجا

 سم٤مطمتٞم٤مج ىمٚمٜم٤م ؾمقاء ،إظم٤ٌمر شمٚمؽ ُمـ لماًمٕم٤مُمّ  ذم صحٞمح ومٝمق ،حُمرضّم  همػم

 قمغم وأُّم٤م :هٜم٤م وضمقده ًمٕمدم ومقاوح ،إّول قمغم أُّم٤م :وٓأ اًمِم٤مهد إمم اجلٛمع

 اجلٛمع شمٕمّدد ُمع وأُّم٤م :اجلٛمع وضمف داحّت  اإذ إًمٞمف ٤مريّم ّٟمامإ ذًمؽ نّ ومأل ،اًمث٤مين

 رء إمم ّم٤مرَ يُ  نْ أ يٛمٙمـ ومّلـ  اًمٕمٙمس ُمٙم٤منإل اعم٘م٤مم ذم يمام ـ حاعمرضّم  وقمدم
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 ؾمٌؼ. ٤مِم ئمٝمر وطمٙمٛمف اًمٜم٦ًٌم سمّٞمٜم٤م وم٘مد ،لماًمٕم٤مُمّ  همػم ذم وأُّم٤م ،سمٕمٞمٜمف ُمٜمٝم٤م

 اًمقضمف قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع هٜم٤م ؾمتدٓلآ صّح٦م :اًمٙمّلم وطم٤مصؾ

 دون اعمحّمقر همػم يِمٛمؾ سمحٞم٨م اًمٕمٚمؿ سمٛمقرد ٦ماخل٤مّص  اًمؼماءة سم٠مظم٤ٌمر إّول

 :ِل٤م ٦ماخل٤مّص و اًمٕم٤مُّم٦م طمتٞم٤مطآ أظم٤ٌمر ُم٘م٤موُم٦م ًمٕمدم ،٦ماًمٕم٤مُمّ 

 .سمف صومتخّّم  ،اًمؼماءة دًمٞمؾ ُمـ ٘م٤مً ٚمَ ٓمْ ُمُ  أقمؿّ  ٤مهّن ومأل ،إومم أُّم٤م

 ،اًمٕمٛمقم شم٘مدير وقمغم ،سم٤معمحّمقر ٦مخمتّّم  سمٕمْمٝم٤م ومألنّ  ،اًمث٤مٟمٞم٦م وأُّم٤م

 .سمٕمٞمد همػم اعمحّمقر همػم ذم طمتٞم٤مطآ ٠مظم٤ٌمرسم ومتخّمٞمّمٝم٤م

 ي٘مض ومٞمٝم٤م اعمحّمقر همػم سم٘م٤مءإ نّ ٕ :ومٔم٤مهر اجلٛمع ىم٤مقمدة قمغم أُّم٤م

 ُمـ أىمرب ّٟمفأ واًمٔم٤مهر ،ُمٜمف أومم ذيمر سمام وم٤مجلٛمع ،رأؾم٤مً  طمتٞم٤مطآ دًمٞمؾ سمٓمرح

 أظم٤ٌمر نّ ٠مسم اعمٓمٚمقب شمقضمٞمف ومٞمٛمٙمـ ،همػمه٤م قمغم وأُّم٤م :هٜم٤م اجلٛمع وضمقه ؾم٤مئر

 أفمٝمر اًمؼماءة وأظم٤ٌمر اعمحّمقر ًمٖمػم اًمِمٛمقل ذم فمٝمقراً  وٕمٞمٗم٦م طمتٞم٤مطآ

 قوًم ٟمّص  إّول نّ إ :ي٘م٤مل أو ،٦مدًٓم قمٚمٞمٝم٤م شمٚمؽ حومػمضّم  ،ذًمؽ ذم ُمٜمٝم٤م

 ذم اًمٜمّص  ومٞم٘مّدم ،اعمحّمقر همػم ذم ٟمّص  واًمث٤مٟمٞم٦م اعمحّمقر ذم خل٤مرجا سمْمٛمٞمٛم٦م

 إمم ومػمضمع ،ت٤ًمىمٓم٤منشم اًمتٙم٤موم١م شم٘مدير قمغم امهّن أ أو ،اًمٔم٤مهر قمغم ُمٜمٝمام يمّؾ 

 .هذا ،اًمؼماءة دًّم٦مأ قمٛمقم

 طمّلل ومٞمف يمّٚمام نّ أ ذمـ  اعمت٘مّدُم٦م إظم٤ٌمر نّ إ :ي٘م٤مل نأ يٛمٙمـ ّٟمفأ ُمع

 قمغم شمٜمزيٚمف سمٕمد ظمّمقص٤مً  ،اعمحّمقر ًمٖمػم ؿم٤مُمؾ اًمٚمٗمٔمّل  سمٕمٛمقُمف وطمرام

 ذم وًمٞمس إصؾ ُم٘مت٣م هق يمام ،اًمٗمٕمٚمٞملم واحلرام احلّلل قمغم اؿمتامًمف

 ٓـ  ومٞمٝم٤م شم٘مّدم قماّم  اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع هّن٤مٕ ،سمتخّمٞمّمٝم٤م ي٘مض ُم٤م طمتٞم٤مطاإل
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 ومتدسّمر. ،فمٝمقراً  اعمحّمقر همػم ذم اعمٗمروض اًمٕمٛمقم موشم٘م٤م

 سملم حلراما سمقضمقد اًمٕمٚمؿ دجمرّ  نّ أ قمغم اًمداًّم٦م إظم٤ٌمر سمٕمض :وصم٤مًمثٝم٤م

 ذم ُم٤م ُمثؾ ،راُم٤مً طَم  فُ ٟمُ قْ يمَ  ُؾ ٛمَ تَ حُيْ  ُم٤م عٞماجلٛم قمـ ضمتٜم٤مباإل يقضم٥م ٓ اعمِمتٌٝم٤مت

 :وم٘مٚم٧م ،اجلٌـ قمـ أسم٤مضمٕمٗمر ًم٧م٠مؾم :ىم٤مل اجل٤مرود أيب قمـ اًمؼمىمل حم٤مؾمـ

 ؟اعمٞمت٦م ومٞمف ُيٕمؾ اّٟمف ىرأ ُمـ أظمؼمين

 ،إرض ذم ُم٤م مجٞمع طمرم ٦متاعمٞم ومٞمف ُيٕمؾ واطمد ُمٙم٤من أضمؾ ـُمأ :وم٘م٤مل

 يّن إ اهللِو .ْؾ يمُ وَ  عَ ـسمِ وَ  ؽَمِ ٤مؿْم ومَ  ،شمٕمٚمؿ مل وُم٤م ،يمٚمفشم٠م ومّل ،ُمٞمت٦م ومٞمف قمٚمٛم٧م ومام

ًُّ  ُض ؽَمِ قمْ َٕ   يمّٚمٝمؿ فمـأ ُم٤م اهللو ،واجلٌـ واًمًٛمـ اًمٚمحؿ يؿمؽم٠موم ،َق قْ اًم

 1اًمًقدان. وهذه اًمؼمي٦م هذه قنيًٛمّ 

 سمقضمقد اًمٕمٚمؿ جمرد انّ  ذم فم٤مهر ،شواطمد ُمٙم٤من أضمؾ أُمـ» :ىمقًمف وم٤منّ 

ـّ أ ُم٤مو»: ىمقًمف ويمذا ،حمتٛمّلشمف قمـ ضمتٜم٤مبآ يقضم٥م ٓ حلراما  ،...شفم

 1سمريم٤مًمؼم ،اًمذسمح طملم مج٤مقم٦م شمًٛمٞم٦م سمٕمدم اًمٕمٚمؿ رادةإ ُمٜمف ًمٔم٤مهرا نّ ٢موم

 اًمٕمٚمؿ. ُمقرد قمـ ال١ماًمً ُمع شمٓمٌٞم٘مف ُمّلطمٔم٦م سمٕمد وًمق 3دانواًمًق

 رامٌ طَم وَ  ّلٌل طَم  ومٞمف يم٤من ُم٤م ؾِّ يمُ  ٦مِ ٞمَّ ٚمِّ طمِ  قمغم اًمداًّم٦م إظم٤ٌمر ذًمؽ وُمـ

                                                             

اًم٤ٌمب  /91ص /17ج :اًمقؾم٤مئؾو 1976، ح196ص /1ج :اعمح٤مؾمـٟمٔمر: ا. 1

 /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائد. شمٕمّرض ًمذيمر هذا اخلؼم ا ًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ذم 5ح /61

 .161ص

 ش.اًمؼمّي٦م». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

 .161ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 3
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 فم٤مهره٤م ختّمٞمص يٛمٙمـ سمؾ ،ـًٌمٚمج ضمقاسم٤مً  وىمع ُم٤م ظمّمقص٤مً  ،ُم٦معمت٘مدّ ا

 ذم ومٕمّلً  واحلرام احلّلل حتّ٘مؼ ذم فمٝمقره٤م إمم ٟمٔمراً  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سمّمقرة

ّٓ  ،أُمٙمـ نإو شمٗمّمٞمّلً  ُمٕمٚمقُم٤مً  احلرام وضمٕمؾ ،اًمٜمقع ومرادأ  ًمف رسمط ٓ ّٟمفأ إ

 سمحرُمتٝم٤م وٓ همػمه٤م ٞم٦مسمحٚمّ  ي٘مض ٓ ظم٤مرضم٤مً  حلراما شمٕملّم  نّ ٕ :طمٞمٜمئذٍ  سم٤محلٙمؿ

 سمٕمٞمد. ذًمؽ ظمّمقص قمغم ومحٛمٚمٝم٤م ،٤مً زُمضم

ًّ  ؾم٤مـملمإ سمٕمض وردّ   نّ أ قمكيدّ  نأ سم٤مطمتامل إّول سم٤مخلؼم ؽاًمتٛم

 ضمٌـ قمـ ضمتٜم٤مبآ يقضم٥م ٓ واطمد ُمٙم٤من ذم اجلٌـ ذم اعمٞمت٦م ضمٕمؾ اعمراد

 يمّؾ  قمـ ضمتٜم٤مبآ يقضم٥م ٓ ّٟمفأ ٓ ،ذًمؽ ذم يمّلم وٓ ُم٤ميمـإ ُمـ همػمه

 .قمكسم٤معمدّ  ًمف دظمؾ ومّل ،اعمٙم٤من ذًمؽ ُمـ يٙمقن نأ حيتٛمؾ ضمٌـ

ـّ  ُم٤م» :ىمقًمف وأُّم٤م ـّ  وضمقب قمدم ُمٜمف وم٤معمراد ،شقنيًٛمّ  يمّٚمٝمؿ أفم  ،اًمٔم

 اًمًقق نّ أ قمغم ءسمٜم٤م ،اعمًٚمٛملم ؾمقق ُمـ ظمذه٤مأ ليٙمٗم سمؾ ،ٞم٦مسم٤محلٚمّ  اًم٘مٓمع أو

ّٓ  :ؾمّلماإل جمٝمقل يد ُمـ وًمق ُمٜمف اعم٠مظمقذ اجلٌـ حلّؾ  ذقمٞم٦م ُم٤مرةأ  نأ إ

 ومّل ،حلراما قضمقدسم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ُمع ُمٕمتؼم همػم اعمًٚمٛملم ؾمقق نّ إ :ي٘م٤مل

ّٓ  رشمٙم٤مبًمّل غُمًقّ   1ومت٠مُّمؾ. ،حمّمقرة همػم اًمِمٌٝم٦م يمقن إ

 اًمٗم٘مرة قمغم ٦مً يَّ وِ دْ سمَ  اًمِمٌٝم٦م يمقن اطمتامل اظمتّم٤مصف وضمف أومٝمؿ مل :أىمقل

ـّ  ُم٤م اهللِو»: ىمقًمف ذم ىم٤مئؿ أيْم٤مً  اطمتامًمف ُمع إومم  هٜم٤م ًمٕمّٚمف سمؾ ،شيمّٚمٝمؿ أفم

ـّ  ٟمٗمل نّ ٕ ،أىمقى  ىم٤مً قْ ًُ ُمَ  اًمٙمّلم يمقن سمٕمد مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ وضمقد ُمـ أقمؿّ  اًمٔم
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 دومع ومٞمٛمٙمـ ،لطم٤م يمّؾ  وقمغم ،اعمذيمقر طمتاملآ قمغم ٦مِ يَّ وِ دْ ٌَ اًمْ  ٝم٤مِت ٌُ اًمِمُّ  ٕضمؾ

 دي٘مٞمّ  مل وم٤مّٟمف ،ُمٕم٤مً  اًمّمقرشملم يِمٛمؾ ال١ماًمً ـمّلقإ نّ ٠مسم إّول ذم آطمتامل

 ،ُمٜمف يمقٟمف قمدم أيمٚمف ريدي ُم٤م ذم حيتٛمؾ ٓ سمحٞم٨م ٤مً ُمِمخّّم  يم٤من إذا سمام اًم٤ًمئؾ

 .أيْم٤مً  اًمّمقرة هذه طم٤مل قمغم اجلقاب دًٓم٦م ُمـ ومّلسمدّ 

 قمدم فٟمّ ٠مسم ُمدومققم٦م اجلٝمتلم ُمـ اعمِمؽمك اًم٘مدر رادةإ ٕمدسمُ  ودقمقى

 نّ أ قمغم ،ص٤مًم٦مأ وٓ ُم٦مُم٘مدّ  رضإ ذم ُم٤م سمٞمع طمرُم٦م واطمد أُمر طمرُم٦م اىمتْم٤مء

 ٓ سمحٞم٨م احلٙمؿ ًمٌداه٦م :اًمٗم٤مئدة قمـ ًمف ظمراجإ ذًمؽ قمغم اًمٙمّلم شمٜمزيؾ

ّٓ  ،أيْم٤مً  قمٚمٞمف ال١ماًمً شمٜمزيؾ يّمٚمح  اًمِمّؽ  ُمٜمِم٠م سمٞم٤من فهمرو يٙمقن نأ إ

 ،فوؾمٌٌ احلرُم٦م ذم اًمِمّؽ  ٤مءٖمًمإ إمم ٟم٤مفمراً  اجلقاب ٞمٙمقنوم ،همػمه ذم طمتاملوآ

 نّ ٠مسم قمٜمف قمؼّم  طمٞم٨م ال١ماًمً ؾمقق سمٛمّلطمٔم٦م ظمّمقص٤مً  اًمٔم٤مهر ظمّلف فًمٙمٜمّ 

ّٓ  ،اعمٞمت٦م ومٞمف ُيٕمؾ فٟمّ ٠مسم أظمؼم اعمخؼم  يم٤من نإو سمٕمٞمٜمف ُمقوع ذم ومٞمف ضمٕمؾ ّٟمفأ إ

 حيتٛمؾ سمؾ ،خمتٚمػ اًمٙمّلم ققؾَم  وم٤منّ  ،ٜم٤مً ُمٕمٞمّ  يٙمقن نأو ٓسمدّ  اًمرؤي٦م ُمتٕمّٚمؼ

 قمـ ٥ماعمًٌّ  اًمٕمٚمؿ نّ ٕ :مج٤مزماإل ًمٕمٚمؿا سمّمقرة ال١ماًمً ختّمٞمص تفسمٛمّلطمٔم

 ًمٌٕمد ،ومٕمّلً  اًم٤ًمئؾ اسمتّلء قمـ ٤مرجظم ظم٤مّص  ـسمجٌ ٘م٤مً ُمتٕمٚمّ  يم٤من ًمق إظم٤ٌمر

 .يمذًمؽ قىمفؾَم  ـًحي ومل ًمذًمؽ ال١ماًمً

 ُمع ٦ماحلٚمٞمّ  ذم وقمدُمف احلرُم٦م ذم اخل٤مّص  اًمٕمٚمؿ اقمت٤ٌمر شمٗمريع وًمٕمّؾ 

 دًٓم٦م هق ٤مهروم٤مًمٔم ،ذيمر عم٤م ٞمدي٠مشم قمـ خيٚمق ٓ اعمحّمقر ًمٖمػم سمٔم٤مهره ؿمٛمقًمف

 يمام ،ذًمؽ إمم ُمِمػم ش٠مُمؾومت» :ىمقًمف وًمٕمّٚمف ،آؾمتدٓل ذم ذيمر ُم٤م قمغم اًمٙمّلم

 مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ اًمًقق ؾم٘مقط سملم اعمّلزُم٦م قمدم إمم ؿم٤مرةإ يٙمقن نأ حيتٛمؾ
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 ُمـ سم٤مًمً٘مقط أومم ُم٤مرةأ ًمٙمقٟمف اًمًقق يم٤من نإو سمف حلّؾ ا ص٤مًم٦مأ ؾم٘مقط ُمع

 ٟمٔمػمه. ذم شم٘مّدم وضمف

 ًمتحّ٘مؼ ،اعمحّمقر همػم مج٤مزماإل ًمٚمٕمٚمؿ هم٤مًم٤ٌمً  دُمقر اًمًقق نّ ٕ وذًمؽ

 ومٞمف فاعمتٍّم  ًمٖمػم ٙم٤مً ٚمْ ُمُ  ومٞمٝم٤م ُم٤م سمٕمض ويمقن ومٞمٝم٤م ُم٤م سمٕمض سمٜمج٤مؾم٦م اًمٕمٚمؿ

 ،ذًمؽ وٟمحق اًمٜمامء يتٌٕمف ذياًمّ  أصٚمف قمغم ٤مً ئـم٤مرِ  اًمٖمّم٥م يم٤من وًمق ،واىمٕم٤مً 

 ٓ ُم٤م سملم اعمرّدد اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٜمٔم٤مم اظمتّؾ  ًمقٓه اًمذي ًمٚمًقق اًمِم٤مرع وم٤مقمت٤ٌمر

 همػمه. ذم هء٤مٖمًمإ يّلزم ٓ يٜمحٍم

 نّ أ وهق ،اًمدًمٞمؾ قمغم ظمرآ اقمؽماض إمم ؿم٤مرةإ يٙمقن نأ حيتٛمؾ ورسّمام

 يم٤من ،ُمٓمٚم٘م٤مً  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ قمٜمد طمتٞم٤مطآ سمقضمقب طم٤ميمامً  يم٤من نإ اًمٕم٘مؾ

 اًمؼماءة أظم٤ٌمر ذم اًمت٠مويؾ ارشمٙم٥م يمام ،ومٞمٝم٤م اًمت٠مويؾ ارشمٙم٤مب هٜم٤م اًمٙمّلم

 ٤مهّن أ يمام ،سمٞمٜمٝمام اًمتٗمرىم٦م سمداءإ هٜم٤م اًمٖمرض نّ أ ُمع ،اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ىم٤ٌمل ذم اعمت٘مّدُم٦م

 اعمذيمقر وم٤مخلؼم ،اخلؼم قمـ ذًمؽ ًمٙمٗم٤مي٦م سمٞمٜمٝمام ّلً ُمٗمّّم  اًمٕم٘مؾ يم٤من ًمق شمٜمٗمع ٓ

 سمٞمٜمٝمام. ىم٤مً وم٤مرِ  يّمٚمح ومّل ،اعمحّمقر ذم اعمت٘مّدُم٦م يم٤مٕظم٤ٌمر

 شم٘مّدم ُم٤م سمٓمّلن إمم ؿم٤مرةإ يٙمقن نأ وهق ظمرآ وضمف أيْم٤مً  ومٞمف واطمتٛمؾ

 ًمق إذ ،ِل٤م اعمٕم٤مرض وضمقد قمدم ضمٝم٦م ُمـ اعمقرد ذًمؽ ذم اًمٞمد اقمت٤ٌمر نّ أ ُمـ

 ـأيو :ُمٕم٤مرض سمّل وم٤مشمٍّم  ذًمؽ ًمٙم٤من ًمٚمٖمػم قمٓم٤مهأو مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم أظمذ

 ةً ّلتَ ٌْ ُمُ  يمقهن٤م ُمع ٦ممج٤مًمٞمّ اإل اًمٕمٚمقم ُمقارد ذم إصقل اقمت٤ٌمر ُمـ هذا

 اعمتٕم٤مرولم اقمت٤ٌمر يقضم٥م ٓ اعمٕم٤مرض ـَ ُمِ  ظم٤مًمٞم٦مً  ُم٤مرةً أ وم٤مقمت٤ٌمره ؟سم٤معمٕم٤مرض
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 ذم 1ذًمؽ 1ُير مل شمؿّ  ًمق ذًمؽ نّ ٕ ،شم٠مُّمؾ وومٞمف ،٦مقيّ وًمإ قمـ ومْمّلً  ٜم٤مطسم٤معم

 وم٤مومٝمؿ. ،اًمٞمد همػم ظمرىأ ُم٤مرةأ وم٤مّٟمف ،يمّلُمف حمّؾ  هق ذياًمّ  اًمًقق

 هق إؿمٞم٤مء ذم إصؾ نّ أ ُمـ صمراه ـم٤مب اًمٕمّّلُم٦م ضمّدي ذيمره ُم٤م :وراسمٕمٝم٤م

 ضمقدسمق اعمحّمقر همػم ذم حل٤مصؾا واًمٕمٚمؿ ،ظمّلومف صمٌقت يٕمٚمؿ طمّتك ،احلّؾ 

 ُمـ رء إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم احلرُم٦م سمثٌقت قمٚمامً  اًمٕمرف ذم يٕمدّ  ٓ اجلٛمٚم٦م ذم حلراما

 ماعمحرّ  يمقن اطمتامل ًمقهـ ،قمٚمٞمٝم٤م ىمداماإل قمـ يٛمٜمع طمّتك ٤متاخلّمقصٞمّ 

 ظمّمقص ذم إًمٞمف يٚمتٗم٧م ٓ سمحٞم٨م ضمّداً  اًمٕمرف ٟمٔمر ذم ُمٜمٝم٤م رء ظمّمقص

 ز٤مًمتحرّ يم ،اًمًقداء أصح٤مب فمٜمقن ُمـ ًمذًمؽ ُمٜمف زاًمتحرّ  سمٕمد سمؾ ،اعمقارد

 نأ ومٞمحتٛمؾ ،اًمٕم٤ممل ذم ُمًٛمقم ـمٕم٤مم سمقضمقد ًمٚمٕمٚمؿ اعمٓمٕمقُم٤مت ُمـ يمثػم قمـ

 يمّؾ  ظمّمقص ذم إًمٞمف تٗمت٤مً ٚمُم اعمذيمقر طمتاملآ يٙمـ مل ذاوإ ،ذًمؽ هق يٙمقن

 .طمٞمٜمئذٍ  إصؾ ُمـ ُم٤مٟمع ّلوم ،3اعم٘م٤مم ذم قمٚمامً  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ذًمؽ يٕمدّ  مل ،ُمٜمٝم٤م

 هق طمتٞم٤مطآ ُمٜم٤مط نّ ٠مسم فًم راً رِّ ٘مَ ُمُ  ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذًمؽ ذم وواوم٘مف

 نّ أ ضورة ،هٜم٤م يُير ٓ وهق ،اًمٕم٘م٤مب وهق اعمحتٛمؾ اًمير دومع وضمقب

 4سمٞمٜمٝم٤م. وضمقده اعمٕمٚمقم سم٤مًمير قمتٜم٤مءاإل قمدم شمقضم٥م اعمحتٛمّلت يمثرة
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 يم٤مًمِمٌٝم٦م اًمٕم٘مّلء قمٜمد ّٟمف٠مسم شم٘مريره ذيمر صمؿّ  ،قمرومٞم٦م ُمثٚم٦م٠مسم ًمف واؾمتِمٝمد

 ٦.1مِ يَّ وِ دْ اًمٌَ 

 قمغم ريتّمقّ  اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ًمٖم٤مءإل ٤ٌمً ٌَ ؾَم  تاعمحتٛمّل يمثرة صػمورة :أىمقل

 :وضمٝملم

 ُمـ واطمد يمّؾ  ذم اعمّم٤مدوم٦م تاملطْم ا ِػ ٕمْ َْم ًمِ  ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن نأ طمدمه٤م:أ

 اعمقارد.

 ِمٌٝم٦مٚمًم 1ومٞمٙمقن ،يمٕمدُمف اًمٕمٚمؿ وضمقد ًمٙمقن ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن نأ وصم٤مٟمٞمٝمام:

 ،ًمٚمامٟمع صم٤ٌمتإ إّولو ًمٚمتخّمٞمص دومع اًمث٤مين نّ أ سمٞمٜمٝمام واًمٗمرق ،اًمٌدوي٦م

 إمم اًمْمٕمػ ًمني٤من اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز اؾمتٚمزاُمف إمم ُمْم٤موم٤مً ـ  لوّ وإ

 ظمرآ ذم سم٤مًمت٠مُّمؾ أُمره وًمٕمّؾ  ،سحي٤مً  صم٤مٟمٞمٝمام ٟمٙمرأ ِم٤ّم وهق ،ـمرافإ مجٞمع

 .ـ  إًمٞمف ؿم٤مرةإ يمّلُمف

 :قمٚمٞمف يرد

 ،ُمٜمٝم٤م رء اطمتامل وٕمػ شمقضم٥م ٓ سمٜمٗمًٝم٤م اعمحتٛمّلت يمثرة نّ إ :أّوًٓ 

 اجلٛمٞمع ّم٤مفاشمّ  يمقن ًمزم ،قهقٟم٤مً ُم ٝم٤مُمٜم يمّؾ  ذم احلرُم٦م هق يم٤من ًمق فوم٤مٟمّ 

 اًم٤ًمًم٦ٌم ٟم٘مٞمض نّ أ ضورة ،اًمٌٕمض سمحرُم٦م اًمٕمٚمؿ يٜم٤مىمض وهق ،قهقُم٤مً ُم

 أو ٦مقمٚمٛمٞمّ  ٞم٦مٌاًمًٚم اًمٜم٦ًٌم يمقن سملم ومٞمف ومرق وٓ ،اجلزئٞم٦م اعمقضم٦ٌم هق اًمٙمّٚمٞم٦م
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 . سمٕمده ذم اعمخٓمقـم٦م سمٞم٤مض سم٘مدر يمٚمٛم٦م.1
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 ضورة ،اًمٌٕمض ذم اعمّم٤مدوم٦م ًمقهؿ ؾم٤ٌٌمً  ٝم٤مٚمُ ٕمْ ضَم  ـُ ٙمِ ٛمْ يُ  ٓ ّٟمفأ يمام ،ٞم٦مفمٜمّ 

 سمّل شمرضمٞمح وم٤مًمتخّمٞمص ،إـمراف مجٞمع إمم سمٜمٗمًٝم٤م رةاًمٙمث ٟم٦ًٌم يشم٤ًمو

 .حُمرضّم 

 ومٝمق ،اعمحّمقر همػم ـمرافأ سمٕمض ذم اًمقهؿ طمّمقل ُمـ ائكؽمي وُم٤م

 إمم طمتاملآ وٕمػ ؾم٥ٌم ووضمقد مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ قمـ اًمٖمٗمٚم٦م قمغم ّل ُمٌٜم ُّم٤مإ

 قمدم قمغم أو ،إُمريـ رضمح٤من ٦مسمٗمٕمٚمٞمّ  ُمنموط اًمتٜم٤مىمض نّ ٢موم ،ـمرافإ ظمرآ

 اعمٕملّم  همػم أو اعمٕملّم  سمٕمْمٝم٤م ومٞمٙمقن ،ـمراومفأ إمم مج٤ملسم٤مإل ٕمٚمقماعم ٟم٦ًٌم يشم٤ًمو

 ًمٖم٤مءإ ريدأ ومٚمق وطمٞمٜمئذٍ  ،ٞم٦مضمظم٤مر ُم٤مراتأ ٕضمؾ أو ،ٟم٤مً ً قْ هُ قْ ُمَ  وسمٕمْمٝم٤م ُمٔمٜمقٟم٤مً 

 سم٤معمحّمقر ُمٜم٘مقض ّٟمفأ قمغم اعمقارد سملم اًمتٗمّمٞمؾ ًمزُمف اًمْمٕمٞمػ طمتاملآ

 ُمٕمتؼمة. همػم ُم٤مرةأ وضمقد قمٜمد

ـّ  :وسم٤مجلٛمٚم٦م ـّ  يٚمزُمف اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ ـُم يمّؾ  ٞم٦مسمحٚمّ  اًمٔم  ماعمحرّ  نّ ٠مسم اًمٔم

 ُمقهقُم٤ًم. ُم٤مؾمقاه مجٞمع يٙمقن نأ يٕم٘مؾ ومّل ،همػمه ذم

 ذم شم٘مّرر ىمد ًمٙمـ ،ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم طمتاملآ َػ ٕمْ َو  ؾمّٚمٛمٜم٤م ًمق ٤مٟمّ إ :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 أو ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمير ومرادأ ُمـ يمٖمػمه دومٕمف ُي٥م أيْم٤مً  اعمقهقم اًمٕم٘م٤مب نّ أ حمّٚمف

 هق يمام ،وٕمٞمٗم٤مً  يم٤من نإو ص٤مسم٦ماإل طمتاملا قمـ زاًمتحرّ  ومٞمج٥م ،اجلٛمٚم٦م ذم

 فم٤مهرًا. ذهٌٝمامُم ُم٘مت٣م

 راعم٘مرّ  وُمـ ُمقهقُم٤مً  هٜم٤م اًمير يمقن ،هٜم٤مك ُم٤م هم٤مي٦م نّ إ :واحل٤مصؾ

 اًمّلزم ًمٙم٤من ،يمذًمؽ يٙمـ مل وًمق يمٞمػ ،اعمقهقم اًمير دومع وضمقب

 ٗمؼاشمّ  إذا أيْم٤مً  اعم٘م٤مم ذم سمؾ ؟واعمقهقم اعمٔمٜمقن سملم اعمحّمقر ذم اًمتٗمّمٞمؾ
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 ُمراشم٥م سملم اًمتٗمّمٞمؾ نّ أ يمام ،ُمِمٙمقيم٤مً  أو ُمٔمٜمقٟم٤مً  ـمرافإ ضسمٕم صػمورة

 ذم اعمراشم٥م اقمتؼمت وان ُمٜمٝمؿ طمدأ ُمـ ذًمؽ يٕمٝمد ومل ُمًت٘مٞمؿ همػم اًمقهؿ

 ًمٞمس هٜم٤م آظمتّلف نّ أ قمغم :وهمػمه آٟمًداد دًمٞمؾ ذم يمام ،اًمؽمضمٞمح ُم٘م٤مم

 اعمرشم٦ٌم. سم٤مقمت٤ٌمر

 يمْمٕمػ ،٤مً وٕمٞمٗم اطمتامٓهت٤م سمٕمض يم٤من إذا سم٤معمحّمقر سم٤مًمٜم٘مض :وصم٤مًمث٤مً 

 ارشمٗمع إذا ضمتٜم٤مبآ سمقضمقب قمؽمافآ يٚمزُمف ّٟمفأ يمام ،اعم٘م٤مم ذم آطمتامل

 وٟمحقه. مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم إمم ىمرب ُمـ ًمٕم٤مرض اعمحتٛمّلت سمٕمض قمـ اًمْمٕمػ

 اؾمتٜمد إذا يٕمتؼم ومّل ،ؾم٤ٌمبإ سم٤مقمت٤ٌمر اًمْمٕمػ أىم٤ًمم سملم واًمتٗمّمٞمؾ

 قمٜمد اًمٕمؼمة نّ أ ُمـ فحمٚمّ  ذم رشم٘مرّ  ٤معم ،ًمف وضمف ٓ ِم٤ّم همػمه٤م دون ثرةاًمٙم إمم

 يٕمٝمد مل ّٟمفأ ُمع ،اًمٕم٘مؾ ٟمٔمر ذم ُمٚمٖمك ؾم٤ٌمبإ نّ إو وص٤مفإ سمٜمٗمس اًمٕم٘مؾ

 .ؿْ ٝمَ ٤مومْ ومَ  ،اًمير دومع ُم٠ًمًم٦م ذم ُمٜمٝمؿ طمدأ ُمـ ذًمؽ

 سملم سم٤مًمٗمرق ومٞمٝم٤م ذيمر ُم٤م شمًٚمٞمؿ سمٕمد ةِ رَ قْ يمُ ذْ اعمَ  ؿمٙم٤مِٓت اإْل  عُ ومْ دَ  ـُ ٙمِ ٛمْ يُ وَ 

 اًمقهؿ ُمـ اًمقهؿ رادةإقمغم  ٦مُمٌٜمٞمّ  وهل ،ُمقهقُم٤مً  ويمقٟمف طمتاملآ وهـ

 ـمرافإ ُمـ يمّؾ  ذم اعمّم٤مدوم٦م اطمتامل نّ أ هق واعمراد اعم٘م٤مم ذم واًمْمٕمػ

 اعمحتٛمّلت. يمثرة ًمقهـا وُمٜمِم٠م إًمٞمٝم٤م يٚمتٗم٧م ٓ ُمقهقٟم٦م

ـّ ـ  ٙم٤مً ُمِمٙمّ  يٙمـ مل نإو ِمّؽ اًم نّ إ :وشمٜم٘مٞمحف  ُمراشم٥م ًمف وًمٞمس ـ يم٤مًمٔم

 وم٘مد ،اًمٌٕمدو اًم٘مرب سمح٥ًم ظمرآ شمِمٙمٞمٙم٤مً  ًمف نّ أ ّٓ إ ،واًمْمٕمػ ةاًم٘مقّ  سمح٥ًم

 آطمتامًملم يشم٤ًمو قمغم ٝم٤مئسم٘م٤م ُمع ظمرأ ُمـ أىمرب لماًمِمٙمّ  أطمد يٙمقن

 اًمٕمٚمقم سمٕمض ًمٙمـ ،أيْم٤مً  سمذاشمف يم٤مًمٕمٚمؿ اًمتِمٙمٞمؽ ي٘مٌؾ مل نإو وم٤مّٟمف ،يم٤مًمٕمٚمؿ
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 وذًمؽ ،ومٕمّل آطمتامل اٟمتٗم٤مء ذم واؿمؽميم٤م سمٕمض ُمـ اًمقاىمع خم٤مًمٗم٦م قمـ أسمٕمد

 آطمتامل وُمٜمِم٠م اًمِمّؽ  ؾم٥ٌم شمٕمّدد سمٛمّلطمٔم٦م حيّمؾ ىمد اًمِمّؽ  ذم اًمتِمٙمٞمؽ

 ويم٤من اًمّمدور لُمِمٙمقيم يم٤مٟم٤م إذا اعمتٕم٤مرولم اخلؼميـ ذم يمام ،ووطمدشمف

 ٓ وم٤مّٟمف ،ذًمؽ همػم إمم ٦ماًمت٘مٞمّ  وُمِمٙمقك اًمدًٓم٦م ُمِمٙمقك ذًمؽ ُمع طمدمه٤مأ

ّٓ  ًمٞمس ًمٚمٛمٙمّٚمػ ومٕمّل احل٤مصؾ نّ أ ذم ري٥م  اًمّمدور ذم ًمٚمِمّؽ  ،اًمِمّؽ  إ

ّٓ  ،اًمرضمح٤من قمـ اعم٤مٟمع  حيّمؾ وىمد :همػمه قمـ اًمقاىمع قمـ أسمٕمد ذًمؽ نّ أ إ

 اًمقاوح ُمـ وم٤مّٟمف ،اعم٘م٤مم ذم يمام تفوىمٚمّ  اًمِمّؽ  ـمرافأ يمثرة ٛمّلطمٔم٦مسم

 واطمد يمّؾ  ذم آطمتامل ُمـ أىمرب اعمحّمقر ذم اًم٘م٤مئؿ طمتاملآ نّ إ سم٤مًمقضمدان

 إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقضمقد اطمتامل ٦مُمرضمقطمٞمّ  ٕضمؾ ذًمؽ وًمٞمس ،اعمحّمقر همػم ُمـ

ِٓ  ذم ذيمر يمام ،اًمث٤مين ذم اًمٕمدم  ذم اًمِمّؽ  نّ أ ُمّلطمٔم٦م دٕمسم ظمّمقص٤مً  قمؽماضا

 أو هذا]هؾ[  ماعمحرّ  نّ أ ذم سمؾ ،أوٓ محمرّ  ُمٜمٝمام يمّّل  نّ أ ذم هق ًمٞمس سمف اعمٙمّٚمػ

 وهٜم٤مً  آطمتامل ازداد ،طمتاملآ ـمرف ازداد ومٙمّٚمام ،اعمحتٛمّلت ظمرآ إمم ،هذا

 ئمٝمر يمام ،هٜمفو ًمِمّدة ًمٕم٘مّلءا سمف لٜمتيٕم ٓ طمدّ  إمم يّمؾ نأ إمم 1اً وسمٕمد

 طمٞمٜمئذٍ  فُ يمُ رْ شمَ  ومٚمٞمس ،ص٤مسم٦ماإل سم٤مطمتامل طمٞمٜمئذٍ  ليٕمتٜم ومّل ،ثٚم٦مُمإ سمٛمراضمٕم٦م

 ُمـ إُمر ومٞمحّمؾ ،ًمف قمّمٞم٤مٟم٤مً  ومٕمٚمف وٓ اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ ُمتث٤ملِٓ  ـمري٘م٤مً 

 .اًمٕم٘م٤مب

 امَل تِ اطْم  نّ ٢مومَ  ،اًمير اطمتامل ذم ذًمؽ ٟمحق ي٘م٤مل اًمث٤مين اًمت٘مرير وقمغم
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 َ  شم٘مديرِ  قمغم ٘م٤مُب اًمٕمِ  يم٤من ،ّلءُ ٘مَ ٕمُ اًمْ  فِ سمِ  ْل ٜمِ تَ ٕمْ يَ  ٓ ٨ُم ٞمْ حَ سمِ  َػ ٕمُ َو  إذا رِ اًميَّ

 دومع وضمقب قمغم اًمٌٜم٤مء يٜم٤مومٞمف وٓ :٦مٍ جَّ طَم  نِ وْ دُ  ـْ ُمِ  قم٘م٤مسم٤مً  ٗم٦مِ خ٤مًمَ اعمُ  ذم ىمقعِ اًمقُ 

 ئمٝمر يمام ،اًمٙمثرة سم٥ًٌم احل٤مصؾ اًمقهـ همػم اًمقهؿ نّ ٢موم ،اعمقهقم اًمير

 نّ ٢مومـ  اًمدٟمٞم٤م ذم وضمقده مج٤مٓإ اعمٕمٚمقم يم٤مًمًؿّ ـ  ٦ماًمٕمرومٞمّ  ُمثٚم٦مإ سمٛمّلطمٔم٦م

 سمخّلف ،وم٤مً رْ قمُ  ـٌ جَ ٝمْ تَ ًْ ُمُ  اعمٕمٚمقم ذًمؽ يمقٟمف ٕضمؾ اًمٓمٕم٤مم قمـ زرّ اًمتح

 ُمثّلً  اجلٌـ قمـ زوم٤مًمتحرّ  ،ذًمؽ ومٞمف ىم٤مم إذا ؾماّمً  يمقٟمف اطمتامل دعمجرّ  قمٜمف زاًمتحرّ 

 همػم اجلٌـ أومراد ُمـ ومرد ذم وضمقده اعمٕمٚمقم ًمٚمٜمجس ص٤مسمتفإ اطمتامل ٕضمؾ

 ،ُمٚمزم همػمَ  طمًٜم٤مً  ٟمج٤مؾمتف ٓطمتامل اضمتٜم٤مسمف طمًـ نإو قمروم٤مً  ُمًتحًـ

 ٦م.اًمٌدويّ  اًمِمٌٝم٦م ذم يمحًٜمف

 سمٚمدة ُمـ واطمد وىمذف اًمِمخّملم طمدأ ىمذف سملم ومرق ّٟمفأ شمرى أٓ

 إظم٤ٌمر وسملم ،اًمث٤مين ذم طمدأ يت٠مصّمر وٓ إّول ذم ُمٜمٝمام يمّؾ  يت٠مصمر وم٤مّٟمف ،قمٔمٞمٛم٦م

 واطمد سمٛمقت ظم٤ٌمراإل وسملمـ  ىمريٌف أو سمٜمفا طمدمه٤مأ ـ ًمِمخّملما طمدأ سمٛمقت

 سمٚمده. أهؾ ُمـ

ِٓ  نّ إ خٜم٤مؿمٞم وذيمر  سمٕمض ُمـ وىمع يمام ُمثٚم٦مإ ِبذه ٝم٤مدِ ِْم تِ ؾْم ا

 اًمتحًلم ُمقرد سملم ًمٚمٗمرق ،اًمدقمقى يم٠مصؾ ،صحٞمح همػم ؾم٤مـملمإ

 أو ،ٓطم٘م٤مً  أو ؾم٤مسم٘م٤مً  اًمير ذم اًمٖمػم يمقىمقع ،همػمه وسملم لماًمٕم٘مٚمٞمّ  ٞمحٌواًمت٘م

 اًمّم٤مدر اًمٗمٕمؾ هق اًم٘م٤مقمدة ُمقرد وم٤منّ  ،ُمّي  أو ىمٌٞمح ذم ؾم٤مسم٘م٤م ٟمٗمًف وىمقع

 اًمٕم٘مؾ ًمزُمفأ قم٘مكم ىمٌح أو سمحًـ ّمػاشمّ  إذا اعمًت٘مٌؾ ذم ٙمّٚمػاعم ٟمٗمس قمـ

 ُمٚمٖمك ؾم٤ٌمبإ نّ أ حمّٚمف ذم شمٌلّم  وىمد ،همػمه سمخّلف اًمث٤مين وشمرك إّول سمٗمٕمؾ
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 دومٕمف سمقضمقب اًمٕم٘مؾ ٓؾمت٘مّلل ؾم٥ٌم اًمير اطمتامل نّ إو ٦ميمٚمٞمّ  اًمٕم٘مؾ ٟمٔمر ذم

 ،احلٙمؿ طُمٜم٤م ذم اعمذيمقرة ٦مىمرسمٞمّ ًمأل رسمط ومّل ،اًمْمٕمٞمػ اًمقهؿ ُمرشم٦ٌم سمٚمغ وًمق

 شم٘مدير قمغم اًمٕم٘م٤مب ُمـ قٟم٤مً ٠مُمُم شمٙمـ مل إذا ٟمٗمًؽ ومّلطمظ ؿمئ٧م نإو

 اًمٕم٘مؾ دمد ؽوم٤مٟمّ  ،اًمٗمٕمؾ شم٘مدير قمغم اًمٕم٘م٤مب ٥مسمؽمشمّ  ىم٤مـمٕم٤مً  ويمٜم٧م ،اعمّم٤مدوم٦م

 سمقضمقب اًم٘م٤مئؾ ٓطمظ أو ،٤مً زُمضم اًمٕم٘م٤مب ذًمؽ قمـ زسم٤مًمتحرّ   ًُمًت٘مّّل 

ّٓ  اًمٕم٘م٤مب شمرشم٥م سمٕمدم اًمتزاُمف ُمع هٜم٤م ضمتٜم٤مبآ  .ص٤مسم٦ماإل شم٘مدير قمغم إ

 ٦مسمٕمديّ ٕوا ٦مىمرسمٞمّ إ سم٤مظمتّلف حل٤ملا خيتٚمػ ومرسّمام ،اعمقرد ذًمؽ همػم وأُّم٤م

 أو اًم٘مذف ُمـ رت٠مصمّ اًم نّ ٢موم ،اًمث٤مين ُمـ ُمثٚم٦مإ وشمٚمؽ إّول ُمـ ومٞمف ٟمحـ وُم٤م

 ٓ قماّم  ٤مرباِل اًمٜمٗمس ون١مؿم ُمـ هق ّٟمامإو ٤مً قم٘مٚمٞمّ  طمٙمامً  ًمٞمس اًم٘مري٥م ُمقت

 اظمتّلف ومٞمجقز ،صحٞمح٦م شم٤مُّم٦م و٤مسمٓم٦م طمقاِل٤مأ ُمـ ٌمءسم وًمٞمس ،فٛميّلئ

 ،سمف يرشمٌط ُم٤م ُمع يمّلُمف شمقوٞمح هذا :وسمٕمده طمتاملآ ىمرب سمح٥ًم طم٤مِل٤م

 اًمث٤مين. اًمت٘مرير عدوم ذم قمٜمدي جفُمتّ  وهق

 ومٞمف اعمٕمٞم٤مر نّ ٢موم ،فم٤مهر همػم سمف ومدومٕمف ،فُ شمقوٞمح ُمرّ  ُم٤م قمغم إّول وأُّم٤م

 حيٙمؿ مل اعمذيمقر اًمقضمف قمغم اًمْمٕمػ يم٤من وم٢مذا ،ووٕمٗمف ص٤مسم٦ماإل ص٤مًم٦مأ ةىمقّ 

 ٦ماًمٌدويّ  اًمِمٌٝم٦م ٟمحق قمغم مج٤مًمٞم٦ماإل ـم٤مقم٦مًمإل حتّمٞمّلً  ًمف شمريمف سمقضمقب اًمٕم٘مّلء

 حيّمؾ سمف سمؾ ،ًمٚمٕم٘م٤مب ُمقضم٤ٌمً  اًمقاىمع خم٤مًمٗم٦م ذم اًمقىمقع دجمرّ  وًمٞمس ٜمفهًمق

 .ؾ٠مُمّ ومت ،ُمٜمف ُمـإ

 زًمتٜمجّ  اعمقضم٥م مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ نّ أ إمم وُمرضمٕمف اًمث٤مين اًمقضمف وأُّم٤م

 ٤مٟمّ إ ومتح٘مٞم٘مف ،اعم٘م٤مم ذم اعمٗمروو٦م اًمٙمثرة دّ طم ٤مً ٖمسم٤مًم حمتٛمّلشمف يٙمـ مل ٤مُم خلٓم٤مبا
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 وؿّ  إمم ٦مطم٤مضم دون ُمـ اًمتٚمٙمٞمػ صمٌقت ذم سم٤مًمٙمؼمى اًمٕمٚمؿ سمٙمٗم٤مي٦م ىمٚمٜم٤م نإ

 ّٟمفأ إمم اًمٌدوي٦م اًمِمٌٝم٦م ذم طمتٞم٤مطآ طمٙمؿ رومع ذم ومّلسمدّ  ،اعمٕمٚمقُم٦م اًمّمٖمرى

 اًمقىمقع ومٞمٝم٤م رُ ذَ ٕمْ يُ  ٦مقمذريّ  ُمقارد حّ٘مؼتعما ًمٚمتٙمٚمٞمػ نّ إو ًمٕم٘مّلءا قمٜمد ُمٕمذور

 وطمٞمٜمئذٍ  ،لماًمنمقمٞمّ  ةءواًمؼما حلّؾ ا دًّم٦م٠مسم ذقم٤مً  ومٞمف صُمرظّم  ّٟمفإ أو ،اعمخ٤مًمٗم٦م ذم

 اًمٕمذر ُمقارد مجٚم٦م ُمـ اعمحّمقر همػم يمثر حمتٛمّلشمف يمثر ٤مُم نّ أ قمكيدّ  نأ يٛمٙمـ

 .ًمنمقمٞم٦ما دًّم٦مًمأل ُمِمٛمقل أو ،ّلء٘ماًمٕم قمٜمد

 ُمٕمف اٟمْمؿّ  وم٢مذا ،اًمّمٖمرى وؿّ  إمم واطمتٞم٤مضمف تفيمٗم٤مي سمٕمدم ىمٚمٜم٤م نإو

 ذم اًمٕمٚمؿ ًمٖم٤مءإ دقمقى ؿمٙمؾأ ُمراقم٤مشمف سمٚمزوم اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ،رىسم٤مًمّمٖم اًمٕمٚمؿ

 سملم ومرىم٤مً  اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ذم ٟمرى وٓ سوم٦م ٦مقم٘مٚمٞمّ  هذا قمغم اعم٠ًمًم٦م نّ ٕ :اعم٘م٤مم

 سملم ؿٝمشمٗمٙمٞمٙم يًتٌٕمد ٓ قمرومٞم٦م ٦مقم٘مّلئٞمّ  طمٞمٜمئذٍ  هّن٤مٕ ،إّول سمخّلف ،اعم٘م٤مُملم

 .اعمقارد

 ّٓ  طمتٞم٤مطآ رومع ذم يم٤مٍف  اًمٕم٘مّلءو اًمٕمرف سمٜم٤مء شمًٚمٞمؿ نّ إ :ي٘م٤مل نأ إ

 ًمٕمدم ،ًمف ؿم٤مُمّل قم٘مّلً  زاعمٜمجّ  اًمٕمٚمؿ ومٞمٙمقن ،كم٘ماًمٕم إصؾ سمحٙمؿ اًمّلزم

 ومٕمّلً  قمٚمٞمف هق ُم٤م قمغم ًمٚمقاىمع زاعمٜمجّ  اًمٕمٚمؿ ٓ ،سمٖمػمه ًمتخّمٞمّمف وضمف فمٝمقر

 ومتدسّمر. ،ذيمره ُم٤م إمم ٟمٔمراً  طمتٞم٤مطآ يقضم٥م سمحٞم٨م

 عم٤م ،عمج٤ماإل هق اعمحّمقر ذم طمتٞم٤مطًمّل اعمقضم٥م اًمدًمٞمؾ نّ إ وظم٤مُمًٝم٤م:

 وهق ،مج٤معاإل ًمقٓ اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ قمغم ٦ماًمنمقمٞمّ  إصقل طمٙمقُم٦م ُمـ ؾمٌؼ

 وم٤مدهإ قمـ ًم٘مّمقره٤م اًمنمقمٞم٦م ٦مدًمّ إ قمغم ذًمؽ لسمٜم ًمق وُمثٚمف ،اعم٘م٤مم ذم ُمٜمتٍػ 

 ٍف وا همػم حلّؾ ا دًّم٦مأ دًٓم٦م وُمٜمع اًمث٤مين سم٤معمًٚمؽ صم٤ٌمشمفإ نّ إ يمام هذا ،اًمقضمقب
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 وشم٠مُّمؾ. ومراضمع ،اعم٘م٤مم ذم آطمتٞم٤مط صم٤ٌمتإل

 اعمحّ٘مؼو ًمِمٝمٞمدا :ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م قمـ اعمٜم٘مقل اًمٔم٤مهر 1مج٤معاإل :٤مدؾمٝم٤موؾم

 واطمد وهمػم 4اًمٌٝمٌٝم٤مين واعمحّ٘مؼ ،3شاعم٘م٤مصد ضم٤مُمع»و 1شاًمروض» ذم اًمث٤مٟمٞم٤من

 نّ أ سمٕمْمٝمؿ ٰك قمادَّ  ؾِ سمَ ، 5اًم٘مٛمل اعمحّ٘مؼ خلّلفا قمٜمف كٟمٗمو ،قمٜمف شم٠مظّمر ِمّـ

 ذم طؽمٟمِم مل ًمق دضمٞمّ  وهق ،6قمٚمٞمف ُمّم٤مروإ ّم٤مرقمإ ذم اعمًٚمٛملم ُمدار

ّٓ و ،ومٕمّل اًمِمٌٝم٦م ـمراف٠مسم اعمٙمّٚمػ اسمتّلء ضمتٜم٤مبآ وضمقب  ذم حل٤ملا هق إ

 ذم اًمًػمة ومدقمقى ،سمٕمْمٝمؿ سمف حّس  ُم٤م قمغم اًمِمٌٝم٦م هذه دُمقار ُمـ يمثػم

 يمقن ٓطمتامل ،مج٤معاإل إمم ُمٜمف ؿمٙم٤ملاإل يين ورسّمام سمؾ ،فم٤مهرة همػم همػمه٤م

 ؾ.٠مُمومت ،اعمقارد شمٚمؽ إمم ؾمتٜم٤ٌمطآ ُم٘م٤مم ذم ٟمٔمرهؿ

 سملم اًمٗم٤مرق ٟم٘مؾ ُم٘م٤مم ذم صمراه ـم٤مب اًم٘مٛمل اعمحّ٘مؼ ذيمره ُم٤م وؾم٤مسمٕمٝم٤م:

 ذم قم٤مدة وُمتحّ٘مؼ ِمٙمـ اعمحتٛمّلت مجٞمع ارشمٙم٤مب انّ  وهق ،اعم٘م٤مُملم

 همػم سمخّلف ،واًمٜمجس احلرام ؾمتٕمامل٤مسم اًمٞم٘ملم ومٞمحّمؾ ،اعمحّمقر

 :اعمحٔمقر سم٤مؾمتٕمامل واطمد عمٙمّٚمػ قم٤مدة اًمٕمٚمؿ ومٞمف يتحّ٘مؼ ومّل ،اعمحّمقر
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 ًمٞمس ذإو ،ٟمٗمًف سمٕمٚمؿ ُمٙمّٚمػ ًيمّّل  نّ ٕ :ُمّي  همػم اعمٙمّٚمٗملم ٛمٞمعجل وطمّمقًمف

 1اعمِمؽمك. اًمثقب ذم لاعمٜم يقاضمدَ يم وذًمؽ ،ومٚمٞمس

 احلٙمؿ يقضم٥م ٓ اجلٛمٞمع ارشمٙم٤مب ُمٙم٤منإ نّ إ :هردّ  ذم وذيمر

 احلرام سم٤مؾمتٕمامل اًمٞم٘ملم طمّمقل يقضم٥م وٓ اجلٛمٞمع قمـ ضمتٜم٤مبآ سمقضمقب

 اعمِمؽمك اًمثقب ذم لاعمٜم يدَ ضموا طمٙمؿ ُمـ ذيمره وُم٤م :مجٞمٕم٤مً  يًتٕمٛمٚمٝم٤م مل عمـ

 1ومراده.أ سمٕمض ٙمّٚمٗملماعم ُمـ يمّؾ  ارشمٙم٥م ذاإ اعمحّمقر ذم ُيري

 ًمزوم إصقل ضمري٤من ُمـ اعم٤مٟمع قمٛمدة نّ أ ُمـ قمروم٧م ُم٤م وضمقاسمف :أىمقل

 ،إـمراف أو اًمٓمروملم ُمـ يمّؾ  ذم يضمرأ ًمق ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمؽمظمٞمص

 اعمٙمّٚمػ سم٤مظمتٞم٤مر شمٕمٞمٞمٜمف ٕمؾوضم ،حُمرضّم  همػم ُمـ شمرضمٞمح سم٤مًمٌٕمض وختّمٞمّمف

 مل وًمق اجلٛمٞمع اؾمتٕمامل ُمٙم٤منإ قمٜمد طمتٞم٤مطسم٤مٓ احلٙمؿ ومقضم٥م ،دًمٞمؾ إمم حمت٤مج

 قمدم سمّمقرة اًمٌٕمض شمرك اعمٙمّٚمػ ٤مظمتٞم٤مرسم وم٘مٞم٤مؾمف ،اًمقاطمد اعمٙمّٚمػ يًتٕمٛمٚمٝم٤م

 د.ضمٞمّ  همػم اجلٛمع ُمٙم٤منإ

 ٘مفوحت٘مّ  اجلٛمع ُمٙم٤منإ قمدم نّ ٢موم ،اعمذيمقر اًمقضمف ةىمقّ  ْت رَ ٝمَ فمَ  وُمٜمف

 سملم ًمٚمٛمٕم٤مرو٦م راومع اعمحّمقر همػم ذم اعمذيمقر اعمحّ٘مؼ وىمّرره ذيمر يمام ،قم٤مدة
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 ضمقاز وقمدم اعمٕمٚمقم خلٓم٤مبا ـمرح ضمقاز سمٕمدم اًمٕم٘مؾ واؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ ًمٞمؾد

 ًمٕمدم :ذًمؽ هق اًمرظمّم٦م ُم٘مت٣م نّ أ ُمع ،حلرُم٦ما دًمٞمؾ حت٧م قمـ ظمراضمفإ

 ،لطم٤م يمّؾ  قمغم طمتامزمآ ُمتث٤ملآ وسم٘م٤مء اعم٘م٤مم ذم ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م ًمزوم

 ـمرطم٤مً  وٓ احلرام ارشمٙم٤مب ذم شمرظمٞمّم٤مً  ُمٜمٝم٤م يمّؾ  ذم اًمؽمظمٞمص ومٚمٞمس

ّٓ  ًمٞمس وم٤مّٟمف ،احلرُم٦م قمـ ًمف ظمراضم٤مً إ وٓ ًمٚمخٓم٤مب  ذم اًمٌٕمض يمؽمظمٞمص إ

 وم٢مذا ،ضمقازه ذم ؿمٌٝم٦م ٓ ّٟمفأ ُمع، ذيمره يمام اعمحّمقر ذم سمٕمٞمٜمف ٓ أو اعمٕملّم 

 .فدًمٞمٚم قاـمّل سمٛم٘مت٣م ـمرافإ ُمـ واطمد يمّؾ  ذم إصؾ ضمرى اعم٤مٟمع ارشمٗمع

 ُمـ اعمٙمّٚمػ ـمتٙمّ  قمدم اجلٛمع حتّ٘مؼ قمدم ُمـ يدأر 1نإ :ىمٚم٧م ن٢موم

 اجلٛمع قمدم ريدأ نإو ،اعم٠ًمًم٦م ُمقارد ُمـ يمثػم ذم هٜم٤م طم٤مصؾ همػم ومٝمق ،اجلٛمع

 .ذيمره يمام اعمحّمقر ذم احل٤مل هق يمام ،جمدٍ  همػم ومٝمق اعمٙمّٚمػ سم٤مظمتٞم٤مر

 سمح٥ًم ػاعمٙمٚمّ  ٦مصّلطمٞمّ  قمدم اًمقضمف هذا قمغم سمٜم٤مء اعمٕمتؼم نّ إ :ىمٚم٧م

 أو ،قم٤مدة ُمٙم٤مٟمفإ ًمٕمدم يم٤من ؾمقاء ،اعمت٘مّدم تّلءسمآ قمدم ٟمٔمػم ،ًمٚمجٛمع طم٤مًمف

 ذم اعمٜم٤مط ُمـ ذيمر عم٤م ةاعمٜم٤موم٤م رومع ذم يم٤مٍف  وهق ،اًمقىمقع ُمٕمرض ذم يمقٟمف ًمٕمدم

 ي٘مع اًمٗمٕمكم اًمؽمظمٞمص وم٤منّ  ،ارشمٙم٤مسمف يٛمٙمـ ٓ سمام سمتّلءآ قمـ ظمرج ُم٤م حل٤مقإ

 قمدم قمٜمد اًمؼماءة صمٌقت نّ أ قمغم :ُمٜمٗمرداً  ُمٜمٝم٤م واطمد يمّؾ  قمغم حٚمٞمؾتاًم قمٜمد

 اجلٛمٚم٦م. ذم قمكًمٚمٛمدّ  ُمث٧ٌم أيْم٤مً  ٜم٤مه اًمٕم٤مدي ُمٙم٤منإ

 اعمحّمقر ذم سم٤مًمؼماءة احلٙمؿ ًمٚمزم ،ذًمؽ قمغم اًمٌٜم٤مء يم٤من ًمق :ىمٚم٧م وم٢منْ 
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 ُمـ يٕمٝمد ومل ؾمٌؼ ُم٤م ظمّلف وهق ،قم٤مدة اجلٛمع ومٞمحّ٘مؼ ،يٛمٙمـ مل إذا أيْم٤مً 

 إمم اعمحّمقر وهمػم اعمحّمقر سملم اًمتٗمّمٞمؾ يٜم٘مٚم٥م ّٟمفأ قمغم ُمٜمٝمؿ طمدأ

 .اعمٓمٚمقب سمف يتؿّ  ومّل ،وهمػمه ومٞمف اجلٛمع حتّ٘مؼ يٛمٙمـ ٓ ُم٤م سملم اًمتٗمّمٞمؾ

 يٛمٙمـ ٓ اً طمدّ  ـمراومفأ يمثرة سمٚمغ ُم٤م هذا قمغم اعمحّمقر همػم ُمٞمزان :ىمٚم٧م

 ًمذًمؽ. ًمٚمؼماءة ُمقرداً  هذا ويٙمقن قم٤مدة ومٞمف اجلٛمع حتّ٘مؼ

 اعم٘م٤مُم٤مت ٤متظمّمقصٞمّ  ُمـ ذًمؽ أوضم٥م ُم٤مًمٚمٛمحّمقر  أَ رَ ـمَ  ًمق وأُّم٤م

 أو ،اًمتٗمرىم٦م ٟمٗمل قمغم دًمٞمؾ أو ،مج٤معإ ي٘مؿ مل نإ سم٤مًمؼماءة أيْم٤مً  ومٞمف ٟمٚمتزم نأ ٚمٜم٤موم

 ٦ماعمختّّم  اعمت٘مّدُم٦م قهاًمقضم ؾم٤مئر ُمـ ومٞمف طمتٞم٤مطسم٤مٓ احلٙمؿ صمٌقت قمغم

ّٓ  ،سم٤معمحّمقر  .اًمدًمٞمؾ ذًمؽ هق اعم٘م٤مُملم سملم وم٤مًمٗم٤مرق وإ

 إمم رّ ٓماو ًمق ّٟمفإ ؾم٤مـملمٕا ًمٌٕمض شمٌٕم٤مً  ؾم٤مسم٘م٤مً  ذيمر ىمد :ىمٚم٧م وم٢من

 يٙمـ مل ،يمذًمؽ اًمِم٤مرع ومٞمف صرظّم  أو ،سمٕمٞمٜمف ٓ اعمحتٛمّلت سمٕمض ارشمٙم٤مب

 ُي٥م سمؾ ،وٓمرارآ ُم٘مدار همػم ذم قم٘مّلً  طمتٞم٤مطآ ًمقضمقب راومٕم٤مً  ذًمؽ

 ارشمٗم٤مع سملم اًمٗم٤مرق ومام ،ومٞمف صظّم اعمر همػم أو ،اعمٛمٙمـ سم٤معم٘مدار اًمقاىمع ُمراقم٤مة

 ،اًمٗمٕمؾ إمم وٓمرارآ سم٥ًٌم يمقٟمف سملمو طمتٞم٤مطًمّل عمقضم٥ما اًمٗمٕمكم اًمتٙمٚمٞمػ

 .أومم إّول سمؾ ،ػاعمٙمٚمّ  طم٤مل سمٛمّلطمٔم٦م اجلٛمع حتّ٘مؼ ُمٙم٤منإ قمدم سم٥ًٌم أو

 اًمٗمٕمكم اًمؽمظمٞمص سملم اعمزامح٦م طمّمقل اعم٘م٤مُملم سملم اًمٗمرق :ىمٚم٧م

 ،اًمرظمّم٦م ُم٘مدار قمغم إُمريـ ةِ ُمراقم٤م ُمـ ومّلسمدّ  ،هٜم٤مك اًمقاىمٕمل لواًمٜمٝم

 اعمٕمؼّم  اعمجٛمقع قمـ لًمٚمٜمٝم اعم٘مت٣م قمدم اعم٘م٤مم ذم اعمقضمقد نّ ٕ :اعم٘م٤مم سمخّلف

 وقمدم اًمٗمٕمؾ قمرو٦م ذم اعمٙمّٚمػ يمقن ًمٕمدم ،اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م سمحرُم٦م قمٜمف
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 وًمق دًمٞمؾ قمٚمٞمف دّل  إذا اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمقاوم٘م٦م شمرك ذم اًمؽمظمٞمص قمغم ضر ٥مشمرشمّ 

 إصقل. دًّم٦مأ ـمّلقإ يم٤من

 اًم٘مقل وسملم اًمٌدل ضمٕمؾ قمغم اًمؽمظمٞمص ػشمقىمّ  سملم ذيمر ُم٤م ذم ومرق وٓ

 قمـ ؾمّٚمؿ أصؾ يمّؾ  ذم حل٤ملا هق ُم٤م قمغم ؾم٤مسم٘م٤مً  اؾمتٔمٝمرٟم٤مه يمام ،سمٕمدُمف

 ومت٠مُّمؾ. ،ؾمٌؼ ِم٤ّم ئمٝمر وضمٝمفو ،ؾم٘مقـمف يقضم٥م ُمٕم٤مرض

 سمٕمض ظمروج اًمٖم٤مًم٥م نّ أ ُمـ ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره ُم٤م :1ٜمٝم٤مُموصم٤م

 قمدم ؾمٌؼ وىمد ،1اعمٙمّٚمػ اسمتّلء حمّؾ  قمـ اعمحّمقر همػم ذم اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ

 دًمٞمّلً  هقمدّ  وذم :همػمه قمـ ّلً ْْم ومَ  اعمحّمقر ذم طمٞمٜمئذٍ  طمتٞم٤مطآ وضمقب

 .اعم٠ًمًم٦م ُمقوقع قمـ اعمقارد ُمـ يمثػم ظمراجإ ًمٕمّٚمف سمؾ ،ٟمٔمر قمكًمٚمٛمدّ 

 اًمٕمٚمؿ وضمقد ٦مً يَّ وِ دْ سمَ  ٦مً ٝمَ ٌْ ؿُم  ٤مهُن قْ يمَ  كائؽمي ُم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م نّ إ وشم٤مؾمٕمٝم٤م:

 أو ،قمٞم٦مقُمقو اًمِمٌٝم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاءـ  اعمحّمقر همػم سملم اعمرّدد مج٤مزماإل

 قمغم ـمّلقًمإل شمٜمزيّلً  ٤منيم اًمِمٌٝم٦م هذه سمٖمػم اًمؼماءة دًّم٦مأ ظمّّمص ومٚمقـ  طمٙمٛمٞم٦م

 ٟمٔمر وومٞمف :سم٤معمقوققمٞم٦م ٦مخمتّّم  أو ،٦مًمٚمحٙمٛمٞمّ  ٦مً قم٤مُمَّ  يم٤مٟم٧م ؾمقاء ،اًمٜم٤مدر اًمٗمرد

 طمتٞم٤مط.آ وضمقب ذم سمتّلءاإل اؿمؽماط ُمـ يٜمِم٠م اًمٖمٚم٦ٌم شمًٚمٞمؿ سمٕمد

 ذم يم٤مٍف  اعم٘مدار وهذا ،اعم٠ًمًم٦م وضمقه ُمـ طميين ُم٤م ُمـ مجٚم٦م وهذه

 :قمتْم٤مدآ سمٕمد ظمّمقص٤مً  ٜمٝم٤مُم مجٚم٦م وم٤ًمد قمدم ُمـ قمروم٧م عم٤م ،اعم٠ًمًم٦م صمٌقت

                                                             

 ش.وصم٤مٟمٞمٝم٤م: ». ذم اعمخٓمقـم٦م1

 .415ص /6ج :متٝمٞمد اًمقؾم٤مئؾ ذم ذح اًمرؾم٤مئؾٟمٔمر: ا. 1
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 ٦مومرقمٞمّ  اعم٠ًمًم٦م نّ أ ُمـ اًمقضمقه ُمـ ذيمره ُم٤م يمٗم٤مي٦م ذم ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره وُم٤م

ـّ  ومٞمٝم٤م ليٙمتٗم ـّ  اًم٘مقل قمغم ّل ُمٌٜم سمٔم٤مهره ومٝمق ،سم٤مًمٔم  اًمٗمروع ذم اعمٓمٚمؼ سم٤مًمٔم

 ُمـ ئمٝمر مل ّٟمفأ ُمع ،طمتٞم٤مطآ شمٌٕمٞمض ُمـ هاجمر يُير ُم٤م أو ،إصقل دون

ـّ  سملم اًمتٗمرىم٦م ٜمٗملسم حّس  سمؾ ،ذًمؽ ظمرإ يمٚمامشمف  ،واًمٓمرق اًمٗمروع ذم اًمٔم

 .اًمٕم٤ممل واهلل ه٤م.اجمر ُيري وهذا

 وقمدُمٝم٤م ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز ذم :اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرطمٚم٦م

 ،هق طمٞم٨م ُمـ رشمٙم٤مبآ ضمقاز أصؾ ذم]شم٤مرة[  ي٘مع ومٞمف واًمٙمّلم

 ذم صم٤مًمث٦مو ،ٟمٗمًٝم٤م ٓ إُمر أّول ُمـ اًم٘مّمد ُمع اضمتامقمف طمٞم٨م ُمـ ظمرىأو

 .ًمف ُم٘مّدُم٦م واًم٤ٌمىمل احلرام هق اعم٘مّمقد قنيم قمٜمد ضمقازه

 ارشمٙم٤مب ضمقاز أو ،احلرام ي٤ًموي ُم٤م إسم٘م٤مء وضمقب ومٗمل ،إّول أُّم٤م

 ـمّلىمٝمؿإ وفم٤مهر سم٤مّٕول ؾم٤مـملمإ سمٕمض حّس  ،ىمقٓن أو وضمٝم٤من ،اًمٙمّؾ 

 .اًمث٤مين هق يمٚمامهتؿ سمٕمض وظمّمقص ،آضمتٜم٤مب وضمقب قمدم

َـّ  ِٓ  وضمقب مقمد رادةإ قمغم يمّلُمٝمؿ شمٜمزيؾ نّ إ ّم٤مَف ٟمْ اإل ًمٙم  تٞم٤مطِ طْم ا

ـّ و ،اًمث٤مين هق يمٚمامهتؿ سمٕمض وظمّمقص  قمغم يمّلُمٝمؿ شمٜمزيؾ نّ إ ٟمّم٤مفاإل ًمٙم

 ،سمٕمٞمد همػم اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم وم٘مط طمتٞم٤مطآ وضمقب قمدم رادةإ

 وضمقده قمدم أو ،واطمد عمٙمّٚمػ اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ؼحت٘مّ  ٟمدرة سمٕمد ظمّمقص٤مً 

 يٜمٙمر مل طمٞم٨م، اًم٘مٛمل ؼاعمح٘مّ  شم٘مرير سمٔم٤مهر نؽم٘ماعم اًم٤ًمسمع ذم ُمرّ  يمام

 طمتٞم٤مطآ ٟمٗمل هق يمّلُمٝمؿ ؾم٥ٌم ومٙم٤من ،اعمحّمقر همػم ـمرف ُمـ اًمٕمٛمقم

 ًمذًمؽ. مج٤ملاإل ؿمٛمقل ذم اعمٜم٤مىمِم٦م جفيتّ  وسمف ،وم٘مط
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 ،واطمد قمٜمدهؿ اعم٘م٤مُملم قمٜمقان نّ إو ًمٚمٛم٘م٤مم يمٚمامهتؿ سمِمٛمقل ي٘م٤مل ورسّمام

 ،٤متاخلّمقصٞمّ  ُمـ سمجٛمٚم٦م اعم١مّيد يمّلُمٝمؿ ـمّلقإ إمم ٟمٔمراً  مج٤معاإل ومٞمِمٛمؾ

ًّ  ٟمققمٞم٤مً  احلرج يمجٕمؾ ًّ  قمغم قمؽماضآو ظم٤ٌمرإ سمٕمٛمقم ؽواًمتٛم  ؽاًمتٛم

 سمٓمٝم٤مرة احلٙمؿ ذًمؽ ُم٘مت٣م نّ إو سم٤مًمٓمٝم٤مرة احلٙمؿ يقضم٥م ٓ ّٟمف٠مسم سم٤محلرج

 إمم وحيت٤مج سم٤مًمرـمقسم٦م يزاوِل٤م عمـ سمٕمْمف يٜمجس 1لتاًمّ  اًمٗمْم٤مء وؾمٞمع ءصحرا

 وهق ،عاعمتتٌّ  ُيده ِم٤ّم ذًمؽ وهمػم اًم٘مٛمل اعمحّ٘مؼ ذيمره يمام، 1ُمزاوًمتٝم٤م

 .ضمّداً  ٌؾ ٙمِ ِْم ُمُ 

 هق إّول اًمقضمف ومٛم٘مت٣م ،اًمدًمٞمؾ سمح٥ًم اعم٠ًمًم٦م طمٙمؿ وأُّم٤م

 اًم٘م٤مقمدة قمغم ُمٜمٝم٤م ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  سمحرُم٦م واحلٙمؿ ،٦مطمتامًمٞمّ آ اعمخ٤مًمٗم٦م قمغم ىمتّم٤مرآ

 يمّؾ  شمرك نّ أ إمم ٟمٔمراً  اعم٠ًمًم٦م ُمٗمروض قمـ خلرج ّٓ إو ،سم٤مّٕول حلرجا ٟٓمدوم٤مع

 ٘مفُمتٕمٚمّ  ًمٙمقن ،اًمتٙمٚمٞمػ أصؾ ومٞمً٘مط ،طمٞمٜمئذٍ  حلرجا إمم ُم١مدٍّ  ُمٜمٝم٤م واطمد

 نّ ٕ ،ؾمتدٓلآ ُمٌٜمك هق يمام ،٤مً ٟمققمٞمّ  احلرج يمقن ذًمؽ يٜم٤مذم وٓ ،٤مً طمرضمٞمّ 

 دون اًم٤ًمىمط هق ومٞمٙمقن ،طمتٞم٤مطآ وضمقب ىمٌؾ ُمـ ضم٤مء ّٟمامإ اًمٜمققمل حلرجا

 أذٟم٤م وىمد ،ـم٤مقم٦ماإل صٜم٤مفأ ُمـ ظمرآ صٜمػ هق اًمذي طمتامزمآ ُمتث٤ملآ

 سمٕمض ارشمٙم٤مب إمم اوٓمرّ  ًمق ُم٤م وذم هٜم٤م ٞمفوم اًمٙمّلم سمٕمض إمم ؾم٤مسم٘م٤مً 

                                                             

 ش.اًّمذي». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

 :سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائدو 68ص /3ج :اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقلٟمٔمر: ا. 1

 .169ص /5ج و 484ص /4ج و 111ص /1ج
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 ومراضمع. ،اعمحتٛمّلت

 ٘مؾٟم مل ًمق ٘م٤مً ٚمَ ٓمْ ُمُ  سم٤مطم٦مسم٤مإل احلٙمؿ هق واًمث٤مًم٨م اًمث٤مين اًمقضمف ُم٘مت٣مو

ّٓ  ،اجلٛمٞمع ذم ومٞمف اًمؽمظمٞمص ٜم٤معِ ٤مُمتِ سمِ   ومّل. وإ

 ّٟمفإ هٜم٤مك اًمقضمف ذًمؽ شمٜم٘مٞمحف ذم ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمر وم٘مد ،اًمراسمع وأُّم٤م

 سمٕمدم اعمحتٛمّلت سملم ٤مًٓ مْج إ اعمٕمٚمقم ماعمحرّ  ذم ٗمكايمت ُمرأ نّ أ ذًمؽ ُمـ قمٚمؿ

 اًمٔم٤مهر نّ إ هٜم٤م 1وذيمر ،1اشمٞم٤مٟمف سمٕمدم اًمٕمٚمؿ يٕمتؼم ومل شمٞم٤مٟمف٢مسم اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ

 أّول ُمـ ذًمؽ قمغم اًمٕمزم قمدم ُمع ًمٙمـ ،اًمٙمّؾ  ارشمٙم٤مب ضمقاز قمغم دًٓمتف

 ومٞمًتحّؼ  ،احلرام ُمّم٤مدوم٦م قمٜمد اعمٕمّمٞم٦م صدق وم٤مًمٔم٤مهر ،ُمٕمف وأُّم٤م ،إُمر

 3.٘م٤مباًمٕمِ 

ّٓ  ،شمداومع سمٔم٤مهرمه٤م اًمٙمّلُملم هذيـ وسملم  وضمٝم٤مً  اًمث٤مين ُيٕمؾ نأ إ

ـّ  ،إّول قم٘مٞم٥م فسم أُمر ذياًمّ  ًمٚمت٠مُّمؾ  أصؾ ذم اًمت٠مُّمؾ وضمٝمف نّ إ اًمٔم٤مهر ًمٙم

 ُم٤م نّ أ إمم ُمْم٤موم٤مً  :شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ يتأ اعم٘م٤مم ذم ذيمره ُم٤م إًمٞمف يِمػم يمام ،اًمدًمٞمؾ

 ُمـ سم٤مًمؽمظمٞمص احلٙمؿ يم٤من إذا يٜم٤مؾم٥م اماٟمّ  ،قمٜمف سمف ايمتٗمك ،ُمرأ نّ أ ُمـ ذيمره

 زشمٜمجّ  سمٕمدم اًمٕم٘مّلء أو ،اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ىمٌؾ ُمـ يم٤من إذا وأُّم٤م ُمرأ ىمٌؾ

                                                             

 /5ج :سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 165ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

 ويمت٤ًٌم أظمر. 19ص /4ج :(إوصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائد: 515ص /4وج 191ص

 ش.ظ». ُمٙمتقب ذم اعمخٓمقـم٦م ومقق هذه اًمٙمٚمٛم٦م 1

 /5ج :سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 166ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 3

 .13ص /4ج :(إوصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائدو 197ص
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 ومّل ،اعمّم٤مدوم٦م ٗم٤مقسم٤مشمّ  اًمٕم٘م٤مب حيًـ ٓ ّٟمفإو طمتٞم٤مطآ تٌٕمفي سمحٞم٨م اًمتٙمٚمٞمػ

ّٓ  ،ُمرأ سم٤ميمتٗم٤مء ًمف رسمط  فاعمتقضّم  اًمٗمٕمكم اخلٓم٤مب سم٤مقمت٤ٌمر ذًمؽ نّ أ فيقضّم  نأ إ

 ُمرأ ايمتٗم٤مء ويٙمقن تفيمٞمٗمٞمّ  قمـ لْمِ ٗمَ يم٤مؿِم  ُف رْ واًمٕمُ  اًمٕم٘مُؾ  ومٞمٙمقن ،اعمٙمّٚمػ قمغم

 سمٕمد اًمٌدل ضمٕمؾ ًمزوم 1ؿمٙم٤ملإ قمـ ارومر اًمتٕمٌػم هذا وًمٕمّؾ  ،طمٙمٛمٝم٤م ٕضمؾ

 ومجٕمؾ ،اعمحّمقر ذم سمف حّس  يمام ،ًمٚمتٙمٚمٞمػ زاعمٜمجّ  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ حتّ٘مؼ

 ذم ٙم٤ملؿماإل قمروم٧م وىمد ،٦ماًمٌدًمٞمّ  ُمٕمف يٕم٘مؾ طمّتك ُمرأ ىمٌؾ ُمـ يمتٗم٤مءآ

 ؾمٝمؾ. وإُمر قمٚمٞمف واعمٌٜمك ّل اعمٌٜم

 ن٢موم ،اًمدًمٞمؾ ذًمؽ ذم اعمت٘مّدُملم اًمقضمٝملم قمغم اًمقضمٝملم سمٜم٤مء ويٛمٙمـ

 ُم٘مت٣م يم٤من ،سمف اخلٓم٤مب زشمٜمجّ  قمدم ذم يمٕمدُمف اعمقضمقد اًمٕمٚمؿ نّ ٠مسم ىمٚمٜم٤م

ّٓ  ُمٜمٝم٤م رء ذم ضمتٜم٤مبآ ًمٕمدم ،اًمٙمّؾ  ذم اًمؽمظمٞمص اًم٘م٤مقمدة  صقرة ذم إ

 أو ،سمف ُمٕمتٜمك همػم فٜمًمقه اًمير اطمتامل نّ ٠مسم ىمٚمٜم٤م نإو :وضمف قمغم ٓ أو ،اًم٘مّمد

ّٓ  ي٘مض ٓ ومٝمق ،اعمّم٤مدوم٦م اطمتامل  سمٕمد اًمٙمّؾ  ارشمٙم٤مب وأُّم٤م ،طمتٞم٤مطآ ًمٖم٤مء٢مسم إ

 ضم٤مئز همػم ومٝمق ،آطمتامزم ًمٚمٕمٚمؿ ًمٖم٤مءإ ومٝمق ،اجلٛمٚم٦م ذم عمراقم٤مشمف اعم٘متض ومرض

 ىمداماإل ُمـ ومٞمف عم٤م اًمٗم٤ًمد فم٤مهر ومٞمف هءضمراإ وم٤منّ  ،اًم٘مّمد صقرة ذم ظمّمقص٤مً 

 اعم٘مٓمقع. اًمير قمغم

 وم٤منّ  ،اً ضمدّ  ٌؾ ٙمِ ِْم ُمُ  اًم٘مّمد صقرة همػم ذم اًمث٤مين ُمـ ذيمر ُم٤م نّ إ :وومٞمف

 ،ظمػمإ اعمحتٛمؾ ذم ُمقضمقد آطمتامل وهـ هق ذياًمّ  اعمٗمروض اعم٤مٟمع
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 سم٤معمٜمع حيٙمؿ ومٙمٞمػـ  وٟمٗمًف ظمكّم  ًمقـ  اًمٙمّؾ  إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم تفٟمًٌ يشم٤ًمو ضورة

 ،و٤مئر همػم شم٘مّدُمف سمام أو ،سمف ُمٜمف راماحل ؼيتح٘مّ  طمٞمٜمئذ اًمٕمٚمؿ وطمّمقل ،قمٜمف

 سم٤محلرام. اًمٕمٚمؿ ؾم٥ٌم طمرُم٦م قمدم ُمـ ؾمٌؼ يمام

 ُم٤م وختّمٞمص اًمٕمٚمؿ ًمٖم٤مءإ وم٤منّ  ،ِمٜمقع أيْم٤مً  إّول اًمِمّؼ  ذم ذيمر وُم٤م

 سمحٞم٨م وأُّم٤م ،٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمقاوم٘م٦م سم٘مدر يًّٚمؿ ّٟمامإ سمٖمػمه ٕضمٚمف طمتٞم٤مطسم٤مٓ حيٙمؿ

 اعمرشم٦ٌم ومً٘مقط ،ذيمر ِم٤ّم ُمًّٚمؿ همػم ومٝمق ،آطمتامًمٞم٦م اعمقاوم٘م٦م سمؽمك ُمٕمف صيرظّم 

 اعمرشم٦ٌم سمً٘مقط ي٘مض ٓ ًمف اعمٗمروض اًمٕمٚمؿ ووم٤مء ًمٕمدم آُمتث٤مل ُمـ إومم

 ٍف وا همػم اعمحتٛمّلت ًمٙمثرة اًمٕمٚمؿ ًمٖم٤مءإ نّ ٕ ،أومم اًمٕمٙمس ًمٕمّؾ  سمؾ ،اًمث٤مٟمٞم٦م

 آطمتٞم٤مط. سم٤مقمت٤ٌمر ٗمفيْمٕمّ  ّٟمامإ اًمٙمثرة سمؾ ،آطمتامًمٞم٦م اعمقاوم٘م٦م ؾم٘م٤مط٢مسم

 سملم اًمتٗمّمٞمؾ ذم ُمرّ  ُم٤م إمم ٟمٔمراً  اًم٘مٓمٕمٞم٦م خ٤مًمٗم٦ماعم سمحرُم٦م ي٘م٤مل وىمد

 اًمٕم٘مؾ قمٜمد حمٔمقراً  قمٜمقاٟم٤مً  ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م يمٙمقن ،اعمحّمقر ذم اعم٘م٤مُملم

 ًمف ّلحمّّم  ًمٙمقٟمف ،قمٜمف ٜمٝمّل اعم ومٝمق ،ظمػمإ اعمحتٛمؾ سم٤مرشمٙم٤مب حيّمؾ وهق

 همػمه. دون

 وضمقب قمغم ُم٤مدّل  إمم ٟمٔمراً  هٜم٤م يًّٚمؿ مل ًمق اًمقضمقه شمٚمؽ وسمٕمض

 ُم٤م ومٖم٤مي٦م ،ؾمّٚمؿ وًمق ،ومٞمف طمتٞم٤مطآ ًمً٘مقط هٜم٤م ُمٜمف ُم٤مٟمع ومّل ،أيْم٤مً  ٤مططمتٞمآ

 خم٤مًمٗم٦م ذم اًمؽمظمٞمص ٓ ،طمتٞم٤مطآ ؾم٘م٤مطإ هق اعمذيمقر اًمقضمف ُمـ يًّٚمؿ

 ىمٓمٕم٤ًم. اًمقاىمع

 ُم٦مرطم [قمغمٰ ] مج٤معاإل ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض اؾمتٔمٝمر وم٘مد ،اخل٤مُمس وأُّم٤م

ّٓ  ،ومٝمق ،ؿّ شم ن٢موم ،أيْم٤مً  هٜم٤م يمّلُمف سمف رُ ٕمِ ِْم يُ  ُم٤م ذم اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م  هق يمامـ  وإ
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 اطمتامل وأُّم٤م ،واًمؼماءة ًمٚمحّؾ  اعم٘متْمٞم٦م إصقل إمم ومٞمف وم٤معمرضمع ـاًمٔم٤مهر

 .شمٕم٤ممم اهلل ٛمفؾمٚمّ  ٛمفيًٚمّ  مل نإو ٤مً زُمضم إصؾ ؾم٘مقط ذم يم٤مف همػم ومٝمق مج٤معاإل

 وًمق مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ عمقرد اًمٕمٛمقُم٤مت شمٚمؽ ؿمٛمقل ذم يٜم٤مىمش مل إذا هذا

 ،قمٜمدي اًمٔم٤مهر هق يمام ،اعمت٘مّدُم٦م ًمٚمقضمقه اًمٌلم ذم اًمٕمٚمؿ ًمٖم٤مءإ ًمزوم طمٞم٨م ُمـ

 ّٓ  آطمتٞم٤مط ُمـ ومّلسمدّ  ،اعم٘م٤مم ذم يم٤مومٞم٦م همػم واًمٕمٛمقُم٤مت إصقل دًّم٦م٠موم وإ

 اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ طمدأ ٟمٙمرأ ًمق ٟمٕمؿ ،ذناإل صمٌقت قمدم قمٜمد اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ سمٛم٘مت٣م

 سم٤مًمؼماءة. احلٙمؿ ؿّ شم اجلٛمٚم٦م ذم وًمق

ًّ و ،ؾمٌؼ ِم٤ّم ومٞمف اًمٙمّلم فمٝمر وم٘مد ،اًم٤ًمدس وأُّم٤م  ـمّلق٢مسم ؽاًمتٛم

 د.ضمٞمّ  همػم قمروم٧م ُم٤م ُمع اعمٜم٘مقل مج٤معاإل

 ؾم٤مىمطٌ  ومٞمف اعمٗمروض اعمقوقع ذم اعم٠ًمًم٦م ذم وم٤مًمٙمّلم ،اًم٤ًمسمع وأُّم٤م

 .رأؾم٤مً 

 .اًمث٤مُمـ ويمذا

 اعمخ٤مًمٗم٦م صقرة ظمراجإ نّ أ ُمع ،ومٞمف اًمٙمّلم شم٘مّدم وم٘مد :ظمػمإ وأُّم٤م

ّٓ  ،و٤مئر همػم اًمٕمٛمقم ُمـ اعم٘م٤مم ُمٗمروض هق يمام اًم٘مٓمٕمٞم٦م  ذًمؽ عيدوم نأ إ

 هذا. ُمٌٜم٤مه ذم اًمٙمّلم شم٘مّدم وىمد ،إصؾ دًمٞمؾ ؿمٛمقل سمٕمد ًمف اعم٘متض سمٕمدم

 اًمٙمّؾ  ارشمٙم٤مب ضمقاز قمدم اًمتح٘مٞمؼ نّ إ :ؾم٤مـملمإ سمٕمض وذيمر

 ماعمحرّ  قمـ آضمتٜم٤مب وضمقب قمغم اًمداّل  اًمقاىمٕمل اًمدًمٞمؾ ـمرح ٓؾمتٚمزاُمف

 ً٘مطي ٓ اًمتٙمٚمٞمػ هذا نّ ٕ :شاخلٛمر قمـ اضمتٜم٥م» :ىمقًمف ذم يم٤مخلٛمر ،اًمقاىمٕمل

 .اعمِمتٌٝم٤مت سملم اخلٛمر سمقضمقد قمٚمٛمف ُمع اعمٙمّٚمػ قمـ
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 سمٕمض سمؽمك اُمتث٤مًمف ذم يمتٗم٤مءآ اعمحّمقر همػم ذم صم٧ٌم ُم٤م هم٤مي٦م

ّٓ  ،اًمقاىمٕمل احلرام قمـ ٤مً فم٤مهريّ  سمدًٓ  اعمؽموك اًمٌٕمض ومٞمٙمقن ،اعمحتٛمّلت  وإ

 قمـ اضمتٜم٥م» :ىمقًمف قمٛمقم قمـ اعمِمتٌٝم٤مت سملم ي٘مٞمٜم٤مً  اعمقضمقد اخلٛمر ظمراج٢موم

 1اًمٌٓمّلن. ُمٕمٚمقم وهق ،واىمٕم٤مً  طمرُمتف سمٕمدم افاقمؽم شمخر يمّؾ 

ـْ ] ذيمره ُم٤م :أىمقل  مجٞمع ارشمٙم٤مب غمقم اًمِم٤مرع شمرظمٞمص اُمتٜم٤مع ٰك ُمٌٜم [ُِم

 هذا ذم ؿمٙم٤ملاإل ؾمٌؼ وىمد فِ سمح٤مًمِ  اًمقاىمٕمل اًمتحريؿ سم٘م٤مء ُمع ٦مِ ٝمَ ٌْ اًمِمُّ  حمتٛمّلت

 ٜم٤مطاعم ٤مداحّت  إمم ٟمٔمراً ـ  اعم٘م٤مم ذم ضمري٤مٟمف ومٗمل ،هٜم٤مك تفصحّ  ٧ْم ٛمَ ٚمِّ ؾُم  وًمق ،كاعمٌٜم

 ومٞمف. شم٘مّدم ؿمٙم٤ملـ إ رأؾم٤مً  زُمٜمجّ  همػم هٜم٤م اًمٕمٚمؿ نّ ٕ :وقمدُمف

 ذم واوم٘مف إًمٞمف اعمِم٤مر اعمٌٜمك قمغم ُم٤ًمقمدشمف قمدم ُمع ؿمٞمخٜم٤م نّ إ صمؿّ 

 ،يم٤معمحّمقر هٜم٤م اعمٜمع قمغم اإلمج٤مع حتّ٘مؼ قمدم ؿؾمٚمّ  ًمق ّٟمفأ إمم ٟمٔمراً  ،ذًمؽ

ًّ  نّ ٕ :فٟم٤م٢مشمٞمسم واٍف  همػم احلّؾ  قمٛمقُم٤مت ـمّلق٢مومَ   ـمّلقإ غمقم ّل ُمٌٜم سمف ؽاًمتٛم

 طمّؾ  هق ُمٜمف ؿاعمًٚمّ  نّ ٕ :اعم٘م٤مم ذم ُمًّٚمؿ همػم وهق ،اجلٝم٤مت سم٤مقمت٤ٌمر اًمٙمّلم

 ،وٛمٜمف ذم ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م حتّ٘مؼ طمٞم٨م ُمـ وأُّم٤م ،ؿمٌٝم٦م يمقهن٤م ُمـ اًمِمٌٝم٦م

 .ـمّلقاإل يِمٛمٚمٝم٤م ٓ ٦مظم٤مرضمٞمّ  ضمٝم٦م ّٟمفٕ :ِمٜمقع ومٝمق

 ٦مٓمٕمٞمّ اًم٘م اعمخ٤مًمٗم٦م ذم يمّٚمف وهذا ،ؾمٌؼ ِم٤ّم وضمٝمف ئمٝمر ٟمٔمر ومٞمف وقمٜمدي

 ومػمشمٙم٥م ،ٓ أو ًمٚمحرام ىم٤مصداً  يمقٟمف قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع هل هل طمٞم٨م ُمـ
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 أّول ُمـ ٟمٗمًٝم٤مأ طمٞم٨م ُمـ ًمٚمٛمجٛمقع ىم٤مصداً  يمقٟمف أو ف،ًم ُم٘مّدُم٦م اًم٤ٌمىمل

 يمّؾ  ذم طمرُمتف ذم ؿمٙم٤ملاإل ومٞم٘مع ،هل طمٞم٨م ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م زٟم٤مضمقّ  وًمق :إُمر

 ومٞمنمب ،اخلٛمر ذب يريد يمٛمـ ،سمٜمٗمًف ًمٚمحرام ىم٤مصداً  يم٤من ًمق أُّم٤م .ُمٜمٝمام

 اًمٔم٤مهر نّ إ :هٜم٤م ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمر وم٘مد ،ٕضمٚمف اعمحتٛمّلت مجٞمع

 1ي.اًمتجرّ  ٦مطمرُم قمغم ءسمٜم٤م رشمٙم٤مبآ أّول ُمـ ٦مًمٚمحرُم اًمٕم٘م٤مب اؾمتح٘م٤مق

 رضم٤مء ُمٕمّمٞم٦م يمقٟمف حيتٛمؾ ِم٤ّم سٚمٌّ تاًم ذيمر سمٕمد ياًمتجرّ  ُم٠ًمًم٦م ذم وذيمر

 ،ُمٕمّمٞم٦م ٙمقني ٓ نأ ًمرضم٤مء أو ،سم٤محلرام ةاعم٤ٌمٓ ًمٕمدم أو ،سمف اعمٕمّمٞم٦م ًمتحّ٘مؼ

 ،ذقمٞم٤مً  أو قم٘مٚمٞم٤مً  قمذراً  اجلٝمؾ يمقن قمدم ومٞمٝم٤م ياًمتجرّ  صدق ذم يِمؽمط ّٟمفإ

ّٓ  ،واًمتحريٛمٞم٦م اًمقضمقسمٞم٦م اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ذم يمام  اطمتامل يتحّ٘مؼ مل وإ

 أص٤مًم٦م ُمقارد ذم يمام ،اًمقاىمٕمل ًمٚمحٙمؿ اعمخ٤مًمٗم٦م اطمتامل حتّ٘مؼ نإو اعمٕمّمٞم٦م

 1واؾمتّمح٤مِب٤م. اًمؼماءة

 رشمٙم٤مبآ أّول ُمـ حلرُم٦ما يٙمقن نأ ي٘متض رةاًمٕم٤ٌم هذه فم٤مهر :أىمقل

 طمرُم٦م ٕضمؾ يم٤من نإ وهذا ،اعم٘م٤مم ذم قمذراً  اجلٝمؾ يٙمقن ٓ نأ سمنمط ي٤مً دمرّ 

 احلرُم٦م ي٘متض ٓ ومٝمق ،اًم٘مًؿ هذا ظمّمقص ذم أو ،ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م
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 531  ..................... إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ذم ُم٤م دار 

 :ًمٚمحرُم٦م اعمتٕملّم  ومٝمق ،إظمػم سم٤مًمٗمرد حتّمؾ هّن٤مأ ضورة ،رشمٙم٤مبآ لوّ أ ُمـ

 اًمؽمظمٞمص دٟم٤مىمٞمّ  إذا جفيتّ  ّٟمامإ ومٝمق ،ُمٜمٝم٤م يمّؾ  ارشمٙم٤مب طمرُم٦م ٕضمؾ يم٤من نإو

 سم٤محلرُم٦م هٜم٤م ومٞمٚمزم ،ًمّمقرةا هذه سمٖمػم اعمحّمقر همػم ذم آطمتٞم٤مط شمرك ذم

ـ  ٦مذقمٞمّ  أو ٦مقم٘مٚمٞمّ ـ  اًمٔم٤مهري٦م احلرُم٦م قمغم اًمٌٜم٤مء 1فُ جَ تَّ ٛمُ ومَ  ذوطمٞمٜمئ ،ُمٓمٚم٘م٤مً 

ّٓ  :ؾٍ طم٤مِص  ػْمُ همَ  لماًمٙمّلُم سملم وم٤مًمتٓمٌٞمؼ ،ياًمتجرّ  سمحرُم٦م ٟم٘مؾ مل وًمق ُمٓمٚم٘م٤مً   إ

 اعمحرم ىمّمد ىمٌؾ ُمـ ضم٤مء ّٟمامإ يسم٤مًمتجرّ  اًم٘مقل قمغم احلرُم٦م نّ إ :٘م٤مَل يُ  نْ أ

 آطمتامل قمغم اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ  ُم٤م سم٤محلرُم٦م رادي وأ ،ُم٘مّدُمتف سمٗمٕمؾ ساعمتٚمٌّ 

 سمٞمٜمٝمام. شمداومع ومّل وطمٞمٜمئذٍ  ،ظمػمإ

 ًم٘مٓمٕمٞم٦ما اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز سمٕمدم هٜم٤م احلٙمؿ هق وم٤مًمٔم٤مهر ،طم٤مل يمّؾ  وقمغم

 إًمٞمٝم٤م وىمّمد قمٛمد قمـ ٦مواىمٕم خم٤مًمٗم٦م هّن٤مٕ ،هل هل طمٞم٨م ُمـ زٟم٤مه٤مضمقّ  وًمق

 اًمٕم٘م٤مب سم٤مؾمتح٘م٤مىمف وحيٙمٛمقن واًمٕم٘مّلء اًمٕمرف قمٜمد ُمٕمف اعمٕمّمٞم٦م ويّمدق

 ُم٤مً حمرّ  ومٞمٙمقن ،حلراما ٓرشمٙم٤مب ُم٘مّدُم٦م ارشمٙم٥م ىمد اعمجٛمقع نّ وٕ :قمٚمٞمف

 يم٤مٟم٧م نإو ٘مّدُم٦ماعم وهذه ،حلراما إمم ؾاًمتقّص  ِب٤م اعم٘مّمقد اعم٘مّدُم٤مت يم٤ًمئر

 هٜم٤مك ِب٤م يراد ؾاًمتقّص  ِب٤م اعم٘مّمقد واعم٘مّدُم٦م اًمتحٚمٞمؾ قمٜمد ًمٚمٕمٚمؿ ُم٘مّدُم٦م

ّٓ  ،اًمقضمقد ُم٘مّدُم٦م  قمغم هٜم٤م ُمقضمقدة ومٞمٝم٤م اعمقضمقدة اجلٝم٦م نّ إ اًمٔم٤مهر نّ أ إ

 ومٞمف نّ ٕ :ذًمؽ ُمثؾ ٞم٦مسمحٚمّ  ٞم٦مواوم همػم اًمؽمظمٞمص ٦مدًمّ أ نّ وٕ ،إىمقى اًمقضمف

 طمٞم٨م ُمـ ـمّلقاإل وم٤منّ  ،اجلٝم٦م ٚمؽشم طمٞم٨م ُمـ ـمّلقإ ومٞمٝم٤م ًمٞمس ٦مظم٤مّص  ضمٝم٦م
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 إّول اًمقضمف وُمٗم٤مدُ  ،ًمٚمتِمٙمٞمؽ ثُمقرّ  ؾم٥ٌم دٟمك٠مسم يرشمٗمع اجلٝم٤مت

 ُمٜمٝم٤م يمّؾ  طمرُم٦م اًمث٤مين اًمقضمف[ ]ُمٗم٤مدو اعمّم٤مدوم٦م سمتحّ٘مؼ اعم١ماظمذة اؾمتح٘م٤مق

ّٓ  ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ـمّلقاإل ارشمٗمع نإ اًمث٤مًم٨م ويمذا ،طمٞمٜمئذٍ   قمغم دًٓمتف ىمٍم ن٠مسم وإ

 اعمحّمقر. ذم ٟمٔمػمه ذم اًمٙمّلم سمٕمض ؾمٌؼ وىمد ،ظمػموم٤ٌمٕ اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م

 سمٕمض ذيمر وم٘مد ،إُمر أّول ُمـ ٟمٗمًٝم٤مٕ اعمجٛمقع ىمّمد ًمق وأُّم٤م

 ،إُمر أّول ُمـ ذًمؽ ىمّمد إذا رشمٙم٤مبآ ضمقاز قمدم اًمتح٘مٞمؼ نّ أ ؾم٤مـملمإ

 1احلرام. سمٛمّم٤مدوم٦م اًمٕم٘م٤مب ومٞمًتحّؼ  ،واعمٕمّمٞم٦م ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م ىمّمد ىمّمده وم٤منّ 

 أّول ُمـ ي٘مّمده مل إذا ُم٤م وسملم ٜمفسمٞم ومرىم٤مً  ٟمرى ٓ ٤مٟمّ إ ؿمٞمخٜم٤م وذيمر

 إُمر.

 ِم٤ّم اًمراسمع اًمقضمف ٗم٤مدِ ُمُ  قم٤متُمتٗمرّ  ُمـ يمقٟمف اطمتامل ُمع قمٜمف واجلقاب

 ىمّمد ًمٙم٤من، ُم٤مذيمره هق اًمٔم٤مهر نّ ]ُمـ[ أ فم٤مهرة وم٤مًمتٗمرىم٦م وقمٚمٞمف ،ؾمٌؼ

 وٓ ،ظم٤مرضم٤مً  ُمٜمف رشمٙم٤مباإل وحتّ٘مؼ قمٚمٞمف دهوشمٕمٛمّ  احلرام ارشمٙم٤مب اعمٙمّٚمػ

 وقمٛمد ىمّمده قمـ وىمققمف سملم ّلءً ٘مَ وقمُ  قم٘مّلً  راماحل ارشمٙم٤مب طمرُم٦م سملم ومرق

 وًمق ذًمؽ عمثؾ اًمرظمّم٦م دًّم٦مأ ىمّمقر ُمع ،اعمجٛمقع وٛمـ ذم مج٤مزمإ أو شمٗمّمٞمكم

 ٓ سمحٞم٨م ومٞمف واًمٕمرف اًمٕم٘مؾ اؾمت٘مّلل دقمقى يٌٕمد ٓ سمؾ ،ؾمٌؼ ُم٤م ذم سمف ىمٚمٜم٤م

 طمرُمتف قمـ خيرج مل ُمثّلً  اخلٛمر نّ ٢موم ،ومٞمف ذقم٤مً  اًمؽمظمٞمص صدور يٛمٙمـ

 .ضمٞمداً  ُّمؾومت٠م ،سمٕمد واىمٕم٤مً 
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 ذم اًمِم٤مرع صيرظّم  ٓ ِم٤ّم اعمرّدد اًمقاىمٕمل ماعمحرّ  يٙمـ مل إذا فيمٚمّ  هذا

ّٓ  ،ذًمؽ ًمٖمػم أو اًمقاىمع ذم وضمقده سمٕمدم همروف شمٕمّٚمؼ ٕضمؾ ارشمٙم٤مسمف  ومّل وإ

 صم٦م.اًمثّل سم٠مىم٤ًمُمٝم٤م ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م طمرُم٦م ذم ؿمٙم٤ملإ

 اعمحّمقر وسملم فسمٞمٜم اًمٗمرق وو٤مسمٓم٦م اعمحّمقر همػم شمٕمريػ سمٞم٤من ذم اًمث٤مًمث٦م: اعمرطمٚم٦م

 :وضمقه شمٗمًػمه ذم يذيمر ورسّمام

 وص٤مطم٥م ،3زٞمواعم ،اًمث٤مٟمٞملم 1واًمِمٝمٞمد 1اعمحّ٘مؼ قمـ ُم٤م طمده٤م:أ

 ذم حمّمقر همػم يم٤من ُم٤م نّ إ :اًمٕمرف إمم ومٞمف اعمرضمع نّ أ ذيمر سمٕمد ،4اعمدارك

 قمدادإَ  ُمـ يقضمد ُم٤م يمّؾ  نّ ٕ ،هقمدّ  اُمتٜمع ُم٤م ٓ هقمدّ  يٕمن ّٟمفأ سمٛمٕمٜمك ،اًمٕم٤مدة

 .5احلٍمو ٚمٕمدّ ًم ىم٤مسمؾ

ِٓ  يم٤من إذا جفيتّ  ّٟمامإ ّٟمف٠مسم شم٤مرة ؾم٤مـملمإ سمٕمض قمٚمٞمف واقمؽمض  ذم قمتامدُ ا

 همػم ذم رشمٙم٤مبآ ضمقاز قمغم اعمٜم٘مقل مج٤معاإل قمغم آضمتٜم٤مب وضمقب قمدم

                                                             

/ 9طم٤مؿمٞم٦م إرؿم٤مد إذه٤من )ـمٌٕم٧م ذم وٛمـ طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(: ج. 1
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 اًمٙم٤مؿمػ اًمٕم٤ٌمرة ِبذه قمؼّم  ُمـ ٗم٤مقاشمّ  ُمـ مج٤معاإل حتّمٞمؾ قمغم وأ ،اعمحّمقر

 1.ِب٤م اعمٕمّمقم يمّلم ذم احلٙمؿ ٟم٤مـم٦مإ قمـ

 اعمحّمقرة ًمٖمػم سمف ٚمقاُمثّ  ُم٤م ذم ُمتحّ٘مؼ همػم اًمٕمدّ  شمٕمّن  نّ إ ظمرىأو

 1قمنا. يٕمدّ  ٓ إًمػ قمدّ  وم٤منّ  ،ُمثّلً  يم٤مًٕمػ

 :إّول دومع ويٛمٙمـ

 ومرادأ ذم اًمٗمرق قمدم قمغم اعمٜم٘مقل مج٤معاإل حتّمٞمؾ ُمٙم٤منإ سمدقمقى :أّوًٓ 

 سملم اًمتٗمّمٞمؾ اطمتامل ُمٜمٝمؿ طمدأ ُمـ يٕمٝمد مل إذ ،قمٜمدهؿ اعمحّمقر همػم

 صم٧ٌم سمٕمْمٝم٤م ذم صم٧ٌم وم٢مذا ،واطمد قمٜمقان قمٜمدهؿ اعمحّمقر همػم ومٙم٤من ،أىم٤ًمُمف

 سمذًمؽ. همػمه ذم

 ُمٜمحٍماً  يم٤من اّم ـًم اعمقوقع قمٜمقان ًمتٕمٞملم اًمّم٤مًمح اًمدًمٞمؾ نّ ٠مسم وصم٤مٟمٞم٤ًم:

 شمٕمٞملم ًمٕمدم :اعم٘م٤مم ذم مج٤معاإل ظمّمقص قمغم اًمتٕمقيؾ ًمزم ذًمؽ ذم قمٜمدهؿ

 اعمٕمرووم٦م. اًمقضمقه ُمـ ذًمؽ سمٖمػم اعمقوقع

 قمٜمقان إمم اعم٠ًمًم٦م قمٜمقان يٜم٘مٚم٥م ٤مً ؿمخّمٞمّ  قٟمفيم سمٕمد فٟمّ ومأل ،احلرج أُّم٤م

 ذم 3اعمٕم٤ممل ص٤مطم٥م قمـ لطمٙم يمام ـ احلرج ومٞمٝم٤م اًمِمٌٝم٦م ُمـ يم٤من ُم٤م وهق ،ظمرآ
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 ُمٕمٞم٤مراً  ُيٕمؾ طمتك واطمد ٟمقع ُمّلطمٔم٦م ُمـ ومّلسمدّ  ٤مً ٟمققمٞمّ  يم٤من نإوـ  وم٘مٝمف

 شم٘مّدم. ُم٤م سمْمٛمٞمٛم٦م وًمق اعمحّمقر همػم قمٜمقان ذم شمٕمٞمٞمٜمف ومٞمجقز ،ًمٚمحٙمؿ

 ،فٌتِمُم يمّؾ  ذم ٞم٦ماحلٚمّ  صمٌقت قمغم شمٕمدل هّن٤مومأل ٦ماًمٕم٤مُمّ  إظم٤ٌمر وأُّم٤م

 حتّمٞمؾ يٛمٙمـ ومّل ،قمٚمٞمف سمامدّل  اعمحّمقر قمٜمقان ظمروج دقمقى ُمـ ومّلسمدّ 

 .سمف اًمٕمٜمقان

 .شمٗمّمٞمّلً  ومٞمٝم٤م اًمٕمٜمقان ذيمر ًمٕمدم ومٙمذًمؽ ،٦ماخل٤مّص  إظم٤ٌمر وأُّم٤م

ّٓ  ،ُمٜمف اًمٕمٜمقان حتّمٞمؾ أُمٙمـ نإو ومٝمق ،اًمراسمع وأُّم٤م  ومٞمف ُمٜمٔمقر ّٟمفأ إ

 ؾمقى اعمت٘مّدُم٦م اًمقضمقه يم٤ًمئر ،قمٍمٟم٤م ي٘م٤مرب مل ِم٤ّم اًم٘مقم قمٜمد فُمٕمرو وهمػم

 مج٤معإل اًم٘م٤مقمدة ظمّلف قمغم اعمحّمقر ذم طمتٞم٤مطآ صمٌقت يمقن دقمقى

 ومت٠مُّمؾ. ،اًمٕمرف إمم اًمرضمقع ذم إّول اًمقضمف ٤ملحيم طمٞمٜمئذٍ  ومح٤مًمف ،وٟمحقه

 ًمٚمٕمدّ  اًمٕمن ؾم٥ٌم يمقن قمغم يمّلُمٝمؿ محؾ ُمٜمف اًمٔم٤مهر نّ ٠مسم اًمث٤مين ودومع

 وهق ،اًمٕمدّ  ؾمٝمقًم٦م قمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  اًمٕمدد زي٤مدة يٙمقن سم٠من اًمٕمدد يمثرة ظمّمقص هق

 سمٕمْمٝمؿ قمـ ٟم٘مؾ طمٞم٨م صمراه ـم٤مب اًمٕمّّلُم٦م يضمدّ  يمّلم ُمـ ئمٝمر يمام فم٤مهر همػم

 أو رومٞمتٕمذّ  ،اًمٕم٤مدة سمح٥ًم طمّم٤مءاإل طمدّ  قمـ ظم٤مرضم٤مً  يٙمقن سمام شمٗمًػمه

 1.صمراه ـم٤مب اؾمتٔمٝمره صمؿّ  ،واٟمتِم٤مره ًمٙمثرشمف ،اًمٕم٤مدة ذم هؤاطمّم٤متٕمّن ي

 وطمٞمٜمئذ ،سم٤مًمٙمثرة اًم٥ًٌم ّم٤مرِ حِ اٟمْ  مِ دَ قمَ  ذم ٌح يْ َسِ  ـ رٰى شمَ  اميمَ ـ  وهذا

 اعمحّمقر همػم ذم اًمٖم٤مًم٥م سمؾ ،جفُمتّ  همػم ُمٓمٚم٘م٤مً  إًمػ ذم اًمٕمدّ  قمن ُمـ وم٤معمٜمع
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 اًمٗمريض اًمٕمن ُمٓمٚمؼ ُمٜمف اًمٔم٤مهر نّ ٕ :ٟمتِم٤مرآ ٕضمؾ ومٞمف اًمٕمن حتّ٘مؼ هق

 اًمًٝمقًم٦م. ُم٘م٤مسمؾ ذم

 وىمع فًمٙمٜمّ  ،رواي٦م أو ي٦مآ ذم ي٘مع مل وإن اعمذيمقر وم٤مًمٚمٗمظ ،طم٤مل يمّؾ  وقمغم

 ذم احلٙمؿ ٟم٤مـم٦مإ قمـ يٙمِمػ ووىمققمف ،ومت٤موَيؿ وُمتقن مج٤مقمٝمؿإ ُمٕم٘مد ذم

 ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمٕمف يٕم٤مُمؾ نأ ُمـ طمٞمٜمئذٍ  ومّلسمدّ  ،ُمرّ  ُم٤م ممإ ُمْم٤موم٤مً  سمف اعمٕمّمقم يمّلم

 نإ اًمٕمرذم أو ي،اًمٚمٖمق ُمٕمٜم٤مه إمم اًمرضمقع ُمـ ٦مواًمًٜمّ  اًمٙمت٤مب ذم اًمقاىمع اًمٚمٗمظ

ّٓ  ،أُمٙمـ  ،ومٝمق ذًمؽ ُمـ ٌمءسم اعمقارد اٟمْمٌط ن٢موم ،إًمٞمف اعمج٤مزات بىمر٠موم وإ

 ّٓ  مجٚم٦م ذم وىمع يمام ـ ذقمل ُمٞمزان يمتٕمٞملم ،ظمرآ ُمٜم٤مط حتّمٞمؾ ُمٙمـأ ن٢موم وإ

 ،ٌعاعمتّ  ومٝمق فٟمٗمٞم أو قلٛماعمح صمٌقت قمغم يدّل  دًمٞمؾ ُمّلطمٔم٦م أو ـ اعمقارد ُمـ

 أقمٜملـ  ومٞمف ٟمحـ ُم٤م نّ إ :ومٜم٘مقل وطمٞمٜمئذٍ  :اًم٘مقاقمد إمم اًمرضمقع وضم٥م ّٓ إو

 ّٟمفٕ :رادةاإل رُمتٕمذّ  اًمٚمٖمقي احل٘مٞم٘مل ُمٕمٜم٤مه يم٤من اّم ـًمـ  اعمحّمقر همػم قمٜمقان

 سمف ريدأ نإ اخل٤مرج ذم ٘م٦ماعمتح٘مّ  همػم اعم٘مقٓت ُمـ وهق حيَم ُم٤م قمـ قم٤ٌمرة

 همػم ومٝمق ،اًمٕم٤مدي ُمٙم٤مناإل قمدم ريدأ نإ واًمٜم٤مدرة قم٘مّلً  اًمٕمدّ  ُمٙم٤منإ قمدم

 يٕمدّ  ٓ ُم٤م سمف ومػماد ،اًمٕمرف إمم اًمرضمقع ُمـ ُمٕمٜم٤مه ذم ومّلسمدّ  ،اعم٘م٤مم ذم ُم٘مّمقد

 .اًمٕمدّ  قمن قمـ ذيمروه ٤مُم إمم ومػمضمع ،وم٤مً قمر حيَم وٓ

 1شائعنماًم ومقائد» ومٗمل ،ىمّمػم زُم٤من ذم اًمٕمدّ  سمٕمن سمٕمْمٝمؿ دهىمٞمّ  ورسّمام

                                                             

/ 13ره(: جوٛمـ طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤م ٦م)اعمٓمٌققم  طم٤مؿمٞم٦م اًمنمائع. اٟمٔمر: 1

 .141ص
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 نّ إ :٦ماًمٕمرومٞمّ  احل٘م٤ميؼ ُمـ اعمحّمقر همػم نّ أ ذيمر نأ سمٕمد 1شرؿم٤مداإل طم٤مؿمٞم٦م»و

 اًمٕمدد ُمراشم٥م ُمـ قمٚمٞم٤م ُمرشم٦ٌم ظمذأ إذا ّٟمفأ ري٥م ٓ :ي٘م٤مل نأ وٌٓمف ـمريؼ

 اًمزُم٤من ذم ذًمؽ ًمٕمن ،قم٤مدة يٕمدّ  وٓ حيٍم ٓ ِم٤ّم فٟمّ ٠مسم ىمٓمعـ  ُمثّل ًمػ٠ميم ـ

 ويمذا ،سمف حلؼأ إّول اًمٓمرف جمرى ضمرى يمّٚمام اًمقؾم٤مئط ُمـ سمٞمٜمٝمام وُم٤م اًمٞمًػم

 ؿم٤مء إن يتأ اعم٘م٤مم ذم ؾمٞم٠ميت ٤مُم آظمر إمم ،سمف 1ؼحلأ اًمث٤مين اًمٓمرف جمرى ضمرى ُم٤م

 .شمٕم٤ممم اهلل

 اعمحّمقر همػم ُمـ ًمػإ ضمٕمؾ نّ ٠مسم ؾم٤مـملمإ سمٕمض قمٚمٞمف واقمؽمض

 إذا ٤موم٤مٟمّ  ،ضمتٜم٤مبآ ذم اًمٕمن ًمزوم ُمـ سمف ضمتٜم٤مبآ وضمقب ٚمقاقمٚمّ  ٤معمِ  ٜم٤مٍف ُمُ 

 قمن ّي وم٠م ،إًمػ إمم اًمقاطمد ٟم٦ًٌم تفًم٘مٚمّ  إًمٞمٝم٤م اًمٜمجس اجلزء ٟم٦ًٌم سمٞمت٤م ومروٜم٤م

 يم٤من قًم ُم٤م وسملم سمٞمٜمف ومرق ّي وأ ؟ظمرىأ سمٞم٧م ذم اًمّّمّلةو قمٜمٝم٤م ضمتٜم٤مبآ ذم

 طمٍم يقضم٥م سمحٞم٨م ىمري٦ٌم اًمٜم٦ًٌم يٙمقن سمحٞم٨م ؟ُمٜمٝم٤م سمف اً ُمٕمتدّ  ضمزءً  اًمٜمجس

 أو مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم ٦مىمٚمّ  ومٞمف يتٗم٤موت ٓ وقمنه ضمتٜم٤مبآ ؾمٝمقًم٦م نّ أ ُمع ،اًمِمٌٝم٦م

 اًمٕمٚمؿ قمٜمد زيدأ أو ،٦مطمٌّ  أًمػ يي٤ًمو اًمٓمٕم٤مم ُمـ ٦مٞمىمأو ومروٜم٤م ًمق ويمذا ،ةيمثر

 3؟قمٜمف ضمتٜم٤مبآ ذم قمن وم٠مّي  ،ُمٖمّمقسم٦م أو ٦ًمٟمج ُمٜمٝم٤م ٦مطمٌّ  سمٙمقن

                                                             

/ 9)اعمٓمٌققم٦م وٛمـ طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(: ج طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد. اٟمٔمر: 1
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 ٟمٔمر: وومٞمف ،يمّلُمف شم٘مري٥م هذا

ِٓ  نّ ٠مسم أّوًٓ:  يٕمٚمؿ ومل اضمتٝم٤مداً  سمٕمْمٝمؿ قمـ صدر ّٟمامإ سم٤محلرج ؾمتدٓلا

 ،اعمقارد سمٕمض غمقم دًمٞمّلً  يمقٟمف حيتٛمؾ سمؾ ،سمٜمٗمًف احلٙمؿ ذم ُمٕمتٛمدهؿ يمقٟمف

 ٤معم داً ُم١ميّ  يٙمقن أو ،قمٜمدهؿ حتّ٘م٘مف اعمحتٛمؾ اًمٗمّمؾ سمٕمدم همػمه قمغم ومٞمدّل 

ًّ  يّي  وٓ ،ٚمٞمفقم اقمتٛمدوا  ىمٌٞمؾ ُمـ يٙمقن وم٤مّٟمف ،أيْم٤مً  مج٤معاإل ًمٜم٘مٚمف سمف ؽاًمتٛم

 يمام ،اعمٓمٚمقب مت٤ممإ قمـ سمٕمْمٝم٤م ىمّمقر يٜم٤مذم ٓ ِم٤ّم ضسمٕم إمم ٦مدًمّ إ سمٕمض وؿّ 

 ٦م.اًمٗم٘مٝمٞمّ  اعم٤ًمئؾ ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ـمري٘م٦م هق

 يمّؾ  ظمّمقص ذم يّلطمظ ن٠مسم ٤مً ؿمخّمٞمّ  احلرج ضمٕمؾ رادأ نإ ّٟمف٠مسم وصم٤مٟمٞم٤ًم:

 ًمٚمدًمٞمؾ سمٓم٤ملإ ومٝمذاـ  يمّلُمف ٤ًمقُم ُم٘مت٣م هق يمامـ  احلرج حتّ٘مؼ ُمقرد

 ،أيْم٤مً  هٜم٤مك ذيمره يمام ،دًمٞمٚمٝمؿ سمٗم٤ًمد قمٚمٞمٝمؿ واقمؽماض اًمدًٓم٦م قمـ اعمذيمقر

 اعم٘م٤مم ذم اًمٌح٨م حمّؾ  هق يمام ،طمٙمٛمف ومرض سمٕمد اعمحّمقر همػم عمٕمٞم٤مر ٟمٙم٤مرإ ٓ

 .اًمدًمٞمؾ يٌٓمؾ سمام اعمقوقع شمٗمًػم ردّ  ُيقز وٓ

 قمٜمد اعمذيمقر اًمدًمٞمؾ ُمٌٜمك هق اميمـ  ٤مً ٟمققمٞمّ  احلرج ضمٕمؾ رادأ نإو

 همػم قمٜمقان أظمذ سمٕمد ّٟمفٕ :قمٚمٞمف جفُمتّ  همػم ذيمره ومامـ  واًمتٓمٌٞمؼ اًمتح٘مٞمؼ

 سم٤مرشمٗم٤مقمف قمٚمٞمف وطمٙمؿ ذقمل أو قم٘مكم واطمد حلٙمؿ ُمقوققم٤مً  اعمحّمقر

ّٓ  ،اعمحّمقر ُمـ إًمػ يمقن ؿؾمٚمّ  ًمق قمٚمٞمف ُمٜمٓمٌؼ وم٤مًمدًمٞمؾ ،ٕضمٚمف  وم٘مد وإ

 ومٞمف. اًمٙمّلم ؾمٌؼ

 ُمقرد يمّؾ  ظمّمقص ذم احلرج هق احلٙمؿ قمّٚم٦م يمقن ّٚمٛمٜم٤مؾم ًمق ٤مٟمّ إ :وصم٤مًمث٤مً 

 ذم يمام ،سمف اعمٕمٚمقل اظمتّم٤مص قمـ اًمٕمّٚم٦م ظمّمقص ومٞمٙمِمػ ،اًم٘مقم قمٜمد
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 ،ُمٜمف سم٤محل٤مُمض ٤منُمّ راًم دي٘مٞمّ  ّٟمفأ طمٞم٨م ،شطم٤مُمض ّٟمفٕ ٤منُمّ راًم شم٠ميمؾ ٓ» :ىمقًمؽ

 ،ضمتٜم٤مبآ ذم ًمٚمحرج اجل٤مُمع اًمٕمدّ  قمن هق اًمٕمدّ  قمن ُمـ اعمراد ومٞمٙمقن

 ومتدسّمر. ،سمِم٠مهن٤م يٕمتدّ  ٓ ِم٤ّم ومروف سمٕمد ًمػإ سمٛمث٤مل ذٍ طمٞمٜمئ واعمٜم٤مىمِم٦م

 قمـ ضمتٜم٤مبآ يٙمقن قماّم  قم٤ٌمرة ّٟمفأ ُمـ شاًمٙمٗم٤مي٦م» قمـ ُم٤م وصم٤مٟمٞمٝم٤م:

 اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ همػمه يمّلم ُمـ يٚمقح ورسّمام 1،واحلرج ًمٚمٕمن ُمًتٚمزُم٤مً  ـمراومفأ

 .ذًمؽ

 :ومٞمف يٜم٤مىمش ورسّمام

 ئمٝمر يمام رء ذم اعمحّمقر همػم طم٘مٞم٘م٦م ُمـ ًمٞمس هذا نّ ٠مسم :أّوًٓ 

ّٓ  ،واًمٚمٖم٦م اًمٕمرف إمم سم٤معمراضمٕم٦م  اعم٘م٤مم ذم ُمٜمف اعمراد سم٤معمٕمٜمك ذًمؽ ُيٕمؾ نأ إ

 اعم٤ًمئؾ. ُمث٤ملأ ذم ٍف يم٤م وهق

 يقضم٥م احلرج قمغم اعمدار يمقن نّ أ ُمـ وم٘مٝمف ذم 1ٕم٤مملاعم قمـ سمام :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 يمقن هق]و[  ،ظمرآ قمٜمقان إمم اعمحّمقر وهمػم اعمحّمقر قمٜمقان اٟم٘مّلب

 شمرى. يمام وهق ،3ومٞمف طمرج ٓ ُم٤م وسملم جحلرا ومٞمف ُم٤م سملم اًمِمٌٝم٦م

 يذاًمّ  اًمٙمثػم هق :ي٘م٤مل ن٠مسم ظمرآ ىمٞمد ومٞمف ي١مظمذ نأ يٛمٙمـ ّٟمفإ :وومٞمف

 ٟمٔمػمه. ؾمٌؼ يمام اعم٘م٤مم ىمريٜم٦م ُمـ يًتٗم٤مد يمام ،حلرجا اضمتٜم٤مسمف ذم يٙمقن

                                                             

 .66ص /1ج :طمٙم٤مميمٗم٤مي٦م إٟمٔمر: ا. 1

 ش.اًمٕم٤ممل». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

 .581ص /1ج :)ىمًؿ اًمٗم٘مف( ُمٕم٤ممل اًمديـ وُمّلذ اعمجتٝمديـٟمٔمر: ا. 3
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 طمدّ  إمم اًمٙمثرة ذم ـمراومفأ وصؾ ُم٤م ُمراده يٙمقن نأ ؿَ ٚمِّ ؾُم  ًمق ّٟمفإ وصم٤مًمث٤م:

 يم٤مٟم٧م إذا حلرجا شمقضم٥م ّٟمامإ اًمٙمثرة نّ إ ومٗمٞمف ،قمٜمف ضمتٜم٤مبآ ذم احلرج يقضم٥م

 ذم سمٚمٖم٧م نإو اًمؽموك وم٤منّ  ،اًمؽموك دون ومٕم٤ملإ ىمٌٞمؾ ُمـ اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ

 ُمـ احلرج ذم ًمٚمقاىمع ُمقضم٤ٌمً  ومٞمٝم٤م اًمٙمثرة ٟمٗمس ومٚمٞم٧ًم ،سمٚمٖم٧م ُم٤م إمم اًمٙمثرة

 يِمٝمد يمام ،سمٜمٗمًف اعمٙمّٚمػ قمغم يمٚمٗم٦م ًمٞمس سمٜمٗمًف اًمؽمك نّ ٕ :قمٜمٝم٤م ضمتٜم٤مبآ

 يمّؾ  ذم ُمٜمف ًمقضمقدا إمم اًم٘مٞم٤مس سمٕمد اعمتٜم٤مهٞم٦م همػم اًمؽموك صدور داهتفسم ُمع ًمف

 ًمتزامآ يٙمقن شمفيمثر ومٕمٜمد ،اًمٗم٤مقمؾ قمغم اًمٙمٚمٗم٦م ُمـ ومٞمف عم٤م اًمٗمٕمؾ سمخّلف ،آن

ّٓ  ،ٟمٗمًف طمٞم٨م ُمـ طمرضم٤مً  سمف  ىمد يمام ،قمٚمٞمف ٚمفيًٝمّ  ضمٝم٦م هٜم٤مك يٕمرض نأ إ

 ،ًمٚمٗمٕمؾ اًمدواقمل ووضمقد اًمٗمٕمؾ إمم اعمٙمّٚمػ طم٤مضم٦م ًٞمسُم اًمؽمك ُمع ؽمن٘مي

 اًمدواقمل شمٚمؽ قمـ اًمٞمد ًمرومع اعمًتٚمزُم٦م اًمٙمثرة قمٜمد اجلٛمٞمع شمرك ُمـ ومٞمٚمزم

 ُمٕمف اضمتٛمع وإن صّلً أ سم٤محلرج ِل٤م طَ سمْ رَ  ٓ ِم٤ّم سمٜمٗمًٝم٤م وم٤مًمٙمثرة ،وقمن طمرج

 حّمقراعم ذم ذًمؽ ُمثؾ ٗمؼيتّ  ىمد يمام ،اًمدواقمل وحتّ٘مؼ ٦ماحل٤مضم ٕضمؾ يمثػماً 

ّٓ  ،أيْم٤مً   حلٙمؿ سمٞم٤من هق ّٟمامإو عمٕمٜمكا سمٞم٤من ًمٞمس همروف نّ ٠مسم ذًمؽ يدومع نأ إ

 اًمٙمثػم قمغم اًمرظمّم٦م ُمقارد ذم ومٞم٘متٍم ،احل٘مٞم٘م٦م زمتٞمّ  قمـ اًمٕمجز سمٕمد اعمقارد

 اًمٕمٚمؿ ٕضمؾ اًمث٤مسمت٦م آطمتٞم٤مط ص٤مًم٦مأ إمم اًم٤ٌمىمل ذم ويرضمع احلرج ومٞمف ذياًمّ 

 هٜم٤م. ذيمر ُم٤م مجٞمع ذم ؾومت٠مُمّ  ،زم٤ممجاإل

 شاًمرؾم٤مًم٦م»و شاي٦ماِلد» ذم صمرامه٤م ـم٤مب 1ريـاعمت٠مظّم  ؿمٞمخ٤م ذيمره ُم٤م وصم٤مًمثٝم٤م:

                                                             

 ش.ؿمٞمخٜم٤م اعمت٠مظّمريـ». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1
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]اطمتامل[  يٙمقن ُم٤م ّٟمفإ :إّول ىم٤مل ٨مٞمطم ،اًمتٕمٌػم ذم واظمتٚمٗم٤م 1فسم ٤مزُمُي مل نإو

 ٦ماخل٤مّص  اعمّم٤مديؼ ظمّمقص قمغم ىمداماإل إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٕمٚمقم احلرام ص٤مسم٦مإ

 1اًمٕم٤مدة. سمح٥ًم إًمٞمف ُمٚمتٗم٧م همػم ُمقهقٟم٤مً 

 اعمحتٛمٚم٦م اًمقىم٤مئع يمثرة ٚمغسم ُم٤م 3همػم اعمحّمقر[] ّٟمفإ :اًمث٤مين وىم٤مل

 واًمير ومٞمٝم٤م احل٤مصؾ مج٤مزماإل سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٕم٘مّلء ليٕمتٜم ٓ طمٞم٨م إمم ًمٚمتحريؿ

 ،اعمت٘مّدم اًمراسمع اًمدًمٞمؾ قمغم ٤منٞمّ ُمٌٜمِ  يمّلمه٤مو ُمت٘م٤مرسم٤من ومه٤م ،وضمقده اعمٕمٚمقم

ّٓ و ،هٜم٤مك ّررىمَ  ُم٤م ٟمحق قمغم اعمٞمزان ُمـ هٜم٤م ذيمر ُم٤م صّح  ،هٜم٤مك ذًمؽ ؿّ شم ن٢موم  إ

 هذا. .ًمف وضمف ومّل

 قمغم ىمداماإل يٙمقن ٓ ُم٤م وهق ،ظمرآ اٟم٤مً ُمٞمز ُمٜمٝمام إّول واطمتٛمؾ

 وهق ،احلرام سمقضمقد احل٤مصؾ اإلمج٤مزم اًمٕمٚمؿ رومعسم ىم٤موٞم٤مً  اخل٤مّص  اعمّمداق

 اًمذهـ ذم طمْمقره وقمدم ٟٓمتِم٤مره ـمرافإ يٙمقن ُم٤م سمف يراد نٕ حمتٛمؾ

 اعمّم٤مدوم٦م وهـ نإ أو ،ىمٌٚمف يمام سمح٤مًمف اًمٕمٚمؿ لسم٘م طمده٤مأ ارشمٗمع ًمق سمحٞم٨م ومٕمّل

 ،طم٤مل يمّؾ  وقمغم :ذًمؽ ي٘مرب ٤معم أو ،ٕمدهسم ؿاًمٕمٚم ءسم٘م٤م ذم ي٘مدح ٓ سمٛمرشم٦ٌم ص٤مر

 مج٤مل.اإل هم٤مي٦م ذم ومٝمق

                                                             

 ش.قمٚمٞمف». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

 .598ص /3ج :هداي٦م اعمًؽمؿمديـٟمٔمر: ا. 1

 /1ج :ًمٚمٛمجٛمع() اًمٗمرائد: 438ص :)عم١مؾّم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمّلُمل( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 3

 .31ص /4ج :(إؤصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائدو :171ص
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 :ىم٤مل سم٤مًمٜمجس اعمِمتٌف اعمٙم٤من ُم٠ًمًم٦م ذم 1ٚمث٤مماًم يم٤مؿمػ قمـ ُم٤م وراسمٕمٝم٤م:

 ،حمّمقر همػم ومٝمق ،هم٤مًم٤ٌم اًمّّمّلة شمرك إمم اضمتٜم٤مسمف يي١مدّ  ُم٤م نّ أ اًمْم٤مسمط ًمٕمّؾ 

 اًمؽمك إمم يي١مدّ  ٕرضا ُمـ عٍ ٘مْ ُص  ذم ُمِمتٌٝم٦م ةأاُمر أو ؿم٤مة اضمتٜم٤مب نّ أ يمام

 .هم٤مًم٤ٌمً 

 اؾمتّمقسمف. ّٟمفإ 1اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح وقمـ

 ليٌدّ  ن٠مسم اعمحّمقر ًمٖمػم اعمقوقع سمٞم٤من ريدأ نإ ّٟمف٠مسم قمٚمٞمف واقمؽمض

 قمغم ّل ُمٌٜم سمف هءووم٤م نّ ٕ ،سمف واٍف  همػم ومٝمق ،اًمقاضم٥م شمرك سمٛمٓمٚمؼ اًمّّمّلة شمرك

 ؽذًميم وًمٞمس ،وأومراده٤م اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ٟمقاعأ مجٞمع ذم اًمقاضم٥م وضمقد

 اعمذيمقرشملم واًمِم٤مة ةأاعمر ُمث٤مل ذم يمام ،اًمقاضم٥م قمـ اًمِمٌٝم٦م ُمقارد أيمثر خلٚمقّ 

 ذم اعمجٛمقع شمرك ُمـ واعمٕم٤مش اًمٜمٔم٤مم لاظمتّل ًمزوم هٜم٤مك ُم٤م وهم٤مي٦م ،يمّلُمف ذم

 .طمتٞم٤مطآ

 س٤ميم٤مًمٚمٌ اًمّّمّلة ُم٤متُم٘مدّ  ظمّمقص ذم اًمْم٤مسمط سمٞم٤من ريدأ نإو

 ًمٞمس ومٞمٝم٤م اضم٥ماًمق شمرك ؾم٥ٌم نّ إ :ومٗمٞمف، وٟمج٤مؾمتف اًمٌدن وـمٝم٤مرة واعمٙم٤من

 ُمٕمٚمقم وضمقد رةدٟم ومٞمف اًم٥ًٌم سمؾ ،اًمِمٌٝم٦م ـمرافأ قمـ ضمتٜم٤مبآ ٕضمؾ

 اًمٓم٤مهر يم٤معم٤مءـ  قمٜمده اعمٕمٚمقم وضمقد ومروٜم٤م ًمق وًمذا ،وهمػممه٤م حلّؾ او اًمٓمٝم٤مرة

 ُمٕمٚمقم قمٜمده يٙمـ مل ًمق يمام ،اًمّّمّلة شمرك آضمتٜم٤مب يقضم٥م ومّلـ  اًمٞم٘مٞمٜمّل 

                                                             

 .شيم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء»، وذم اعمخٓمقـم٦م: 349ص /3ج :يمِمػ اًمٚمث٤مم. 1

 .361ص /6ج :ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م. 1
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 يٜمٓمٌؼ ومّل ،ّلةاًمّّم  شمرك ضمتٜم٤مباإل ُمـ ًمزم حمّمقرة ـمرافإ ويم٤مٟم٧م

 ،اًمٓمروملم قمـ ٟمٗمٙم٤مكآ حلّمقل ،ٟمٓم٤ٌمقآ مت٤مم اعمحّمقر همػم قمغم اًمْم٤مسمط

 قمٚمٞمف. اعمذيمقر قمؽماضآ ورود قمدم اًمٔم٤مهر سمؾ ،ٟمٔمر وومٞمف

 اعمحت٤مضم٦م طئاًمنما ووم٘مدان اعمقاٟمع سمتحّ٘مؼ اًمٕمٚمؿ نّ ومأل ،اًمث٤مين قمغم أُّم٤م

 أو ،اًمٜمقع أومراد مت٤مم ذم سمتحّ٘م٘مٝم٤م ُمتٕمّٚم٘م٤مً  يٙمقن نأ ُّم٤مإ ةّلاًمّّم  ٦مصحّ  دومٕمٝم٤م إمم

 مجٚم٦م سمٜمج٤مؾم٦م يمٕمٚمٛمٝم٤م ،قمٜمٝم٤م خل٤مرجا وضمقد يٜمدر سمحٞم٨م اًمٜمقع أومراد أيمثر ذم

 يٙمقن نأ ُّم٤مإو ،٦ماًمٔم٤مهريّ  اعمٛمٚمقيم٤مت ٦موهمّمٌٞمّ  وإًم٦ًٌم وإُمٙمٜم٦م اعمٞم٤مه ُمـ

 قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ واحلٙمؿ ،خمّمقص٦م ردسمٛمقا ُمتٕمّٚمؼ ظم٤مّص  سم٥ًٌم طم٤مدصم٤مً  قمٚمامً 

 قمـ اخل٤مرج وضمقد وومرض ،اًمث٤مين دون هم٤مًم٤ٌمً  اًمّّمّلة شمرك يٚمزُمف إّول اًمٜمقع

 سمٚمزوم اًمٜم٘مض ومٞمف يّي  ٓ يمام ،اقمتؼمه٤م تلاًمّ  سم٤مًمٖمٚم٦ٌم يّي  ٓ ٟم٤مدراً  ـمرافإ

 اعمحّمقر. ذم ٟم٤مدراً  ذًمؽ

 اًمِم٤مة حلؿ أيمؾ يمؽمك ،اًمٜمقع شمرك سمٚمٗمظ اًمتٌديؾ جفوم٤معمتّ  ،إول قمغمو

 ًمْم٤مسمطا ُمٜمِم٠م وًمٕمّؾ  ،سم٤معم٘م٤مي٦ًم وضمٝمف ئمٝمر يمام ،اًمتزوي٩م أصؾ وشمرك

 ،شطمّلل ًمؽ ومٝمق وطمرام طمّلل ومٞمف رء يمّؾ » :قمٛمقم حت٧م دظمقًمف اؾمتٔمٝم٤مر

 ؾم٤مسم٘م٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م وىمد وهمػمه اجل٤مرود وظمؼم ًمٚمجٌـ ضمقاسم٤مً  وىمع ُم٤م ظمّمقص٤مً 

 اًمّمقاب. ُمـ ىمري٥م ّٟمفأ ممإو

 فُ ـمراومُ أ ْت رَ ثُ يمَ  ُم٤م ّٟمفأ وهق، ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض اظمت٤مره ُم٤م :وظم٤مُمًٝم٤م

 يمثرة :ُمرانأ ٘مفحت٘مّ  ذم اعمٜم٤مط ومٞمٙمقن ،جًمٚمحر صم٤مً ُمقرِ  قمٜمٝم٤م ضمتٜم٤مبآ ويم٤من

 قمٜمف ضمتٜم٤مبآ ويمقن ،اًمٚمٗمظ ُمٕمٜمك ذم اًمٕمرف طمٙمؿ ُمـ اعمًتٗم٤مد إـمراف
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 اًمٕمّٚم٦م اظمتّم٤مص نّ أ ًمٔمٝمقر ،احلرج سمدًمٞمؾ اؾمتدِٓلؿ ُمـ اعمًتٗم٤مد طمرضم٤مً 

 ـاعمتٞم٘مّ  وم٤مًم٘مدر ،اًمٙمّؾ  يمّلم ذم ُمرىمقُم٤مً  يٙمـ مل وًمق ،ؾمٌؼ يمام اعمٕمٚمقم صخيّّم 

 ٟمٔمر. ومٞمف وقمٜمدي :ذًمؽ هق اخلروج ُمـ

 اعمٕمتٛمد يم٤من ًمق ّٟمفإ :ي٘م٤مل ن٠مسم اعم٠ًمًم٦م ُمدارك سملم اًمتٗمّمٞمؾ إومم وًمٕمّؾ 

 اعمّمداق و٤مسمط ذم اعم٘م٤مم ذم يمّلُمٝمؿ اوٓمراب ضمٕمٚمٜم٤م ن٢موم ،مج٤معاإل هق

 ًمٙمـ ،شم٘مّدم يمام اًمٕمرف هق وم٤معمٕمٞم٤مر ،اًمٕمرذم اعمٗمٝمقم قمغم ٗم٤مقآشمّ  سمٕمد اًمٕمرذم

 ُم٤م فمٝمقر ًمٕمدم :ُمِمٙمؾ نمقملاًم احلٙمؿ قمٚمٞمف ليٌٜم سمحٞم٨م اعمٌٜمك شمِمخٞمص

 :ُمِمٙمؾ قمٚمٞمف واًمتٕمقيؾ ،احل٘مٞم٘مّل  كاعمٕمٜم ذم اًمٚمٗمظ فمٝمقر ؾمقى قمٚمٞمف يدّل 

 ٦ٌماعمؽمشمّ  إطمٙم٤مم صم٤ٌمتإ ذم اًمٚمٗمظ فم٤مهر اقمت٤ٌمر ٦مدًمّ إ ُمـ صم٧ٌم ُم٤م هم٤مي٦م نّ ٕ

 ّٟمفٕ ،ُمٜمف ًمٞمس واعم٘م٤مم ٦مواًمٕم٤مديّ  ٦مواًمنمقمٞمّ  ٦ماًمٕم٘مٚمٞمّ  سم٤معمّلزُم٦م شمتٌٕمف سمحٞم٨م قمٚمٞمف

 ُمٜمف ٗمفختٚمّ  قم٤مدة يٛمتٜمع سمحٞم٨م قم٤مدة واحلٙمؿ اعمٗمتلم يرأ لمسم قم٤مدة ٦مُمّلزُم ٓ

 وم٤مّٟمف ،وهمػمه اعم٘م٤مم ٤متظمّمقصٞمّ  سمْمٛمٞمٛم٦م ومٕمّلً  سم٤محلٙمؿ اًم٘مٓمع ُمٜمف طمّمؾ نإو

 وٓ ،حمّٚمف ذم يمام ٦ماًمٕم٤مديّ  اعمّلزُم٦م وضمقب ومٕمّلً  مج٤معاإل وضمقد ُمـ يٚمزم ٓ

 ٙمِمٗمفًم ،اًمٕمرذم اعمقوقع قمغم اعمٕمٞم٤مر يمقن اعمٕمٚمقم اعمقارد سم٤ًمئر ذًمؽ ي٘م٤مس

 اًمٕمٜمقان اٟمتزاقمٝمؿ اطمتامل ةًم٘مقّ  ،اعمٕمّمقم يمّلم ذم قمٚمٞمف ُمٕمّٚم٘م٤مً  احلٙمؿ يمقن قمـ

 احلٙمؿ ٟم٤مـم٦مإو مج٤ملسم٤مإل احلٙمؿ ُمـ ومّلسمدّ  ،هٜم٤م ذًمؽ ؼ٘مّ يتح مل نإو ٦مدًمّ إ ُمـ

 .اًمِمّؽ  طمٙمؿ إمم ؾمقاه ُم٤م ذم واًمرضمقع ـاعمتٞم٘مّ  اًم٘مدر ُمدار

 ضمتٜم٤مبآ ُمـ ًمزوُمف سمٛمٕمٜمك ٤مً ؿمخّمٞمّ  يم٤من ن٢موم ،احلرج هق يم٤من وًمق

 ُمـ ًمزوُمف سمٛمٕمٜمك يم٤من نإو ،ذًمؽ هق وم٤معمٜم٤مط ُمقرد يمّؾ  ظمّمقص قمـ



 545  ..................... إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ذم ُم٤م دار 

 إمم ُمٜمْماّمً  وًمق ُمٜمف حلرجا يٚمزم سمام ٟم٤مـمتفإ زموم٤مًمّل اعمجٛمقع قمـ ضمتٜم٤مباإل

 ،سم٤مًمت٘مري٥م يمتٗم٤مءآ ًمذًمؽ ومٞمحتٛمؾ ،اً ضمدّ  زاًمتٛمٞمّ  ومٞمِمٙمؾ وطمٞمٜمئذٍ  ،همػمه

 اعمٞمزان ضمٕمؾ ومٞمٛمٙمـ ٟمققمٞم٤مً  يم٤من نإو ،اعمٕمٚمقم قمغم ىمتّم٤مرآ ُمـ احلرج ًمٚمزوم

 سمٖمػم اعمٜمتزقم٦م اًمٕمٜم٤مويـ اٟمحّم٤مر سمٕمدم ومٞمف يٜم٤مىمش مل نإ اًمٕمرذم اًمٕمٜمقان هق

 اعمحّمقر.

 اعمخرج قمٜمقان ُمّلطمٔم٦م ماًمّلز يم٤من ٦ماًمٕم٤مُمّ  إظم٤ٌمر هق يم٤من وًمق

 اعمحّمقر ذم اًمٖم٤مي٦م حتّ٘مؼ هق اعمخرج ُيٕمؾ ن٠ميم ،سم٤مًمؼماءة اًم٤ٌمىمل قمغم وحيٙمؿ

 ٟمٍمافاإل ومٞمتٌع ،اعمحّمقر همػم ذم قضمقداعم اًمٕمٚمؿ إمم يٜمٍمف ٓ ّٟمفإو

 .طمٞمٜمئذ

 قمغم ىمتّم٤مرآ ُمع ُمٜمف يًتٗم٤مد ُم٤م ٌعاشمّ  اعمحّمقر سمٖمػم خيتّص  ُم٤م يم٤من وًمق

 ،اخل٤مُمس هق يم٤من وًمق: ومٞمف اًمٙمّلم ؾمٌؼ وم٘مد ،اًمراسمع هق يم٤من وًمق: ـاعمتٞم٘مّ 

 ُمـ اعمجٛمقع حتّ٘مؼ سمٕمدم ةُ ؼْمَ اًمٕمِ  يم٤مَٟم٧م ،اًم٤ًمدس يم٤من وًمق: يم٤مّٕول ومح٤مًمف

 1اًم٤ًمسمع يم٤من وًمق: اجلٛمع قمرو٦م ذم يٙمقن ٓ ن٠مسم روم٤مً قم طم٤مًمف سمح٥ًم اعمٙمّٚمػ

 سم٤مًمِمٌٝم٤مت إظمذ فادّم  1ث٤مُمـاًم يم٤من وًمق: وقمدُمف سمتّلءآ حتّ٘مؼ ُمراقم٤مة فادّم 

 ُم٤م ذم سم٤مًمت٠مُّمؾ ئمٝمر اعم٘م٤مم وشمٗمّمٞمؾ ً ،ضمّّل  أو  ًيمّّل  اًمٜمقع أـمراف ذم اًمِم٤ميٕم٦م

 ؾمٌؼ.

                                                             

 واًمّمحٞمح اًم٤ًمسمع ٟمٔمرًا إمم ُم٤م ىمٌٚمف أقمٜمل اًم٤ًمدس.ش اًمث٤مُمـ». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

 واًمّمحٞمح اًمث٤مُمـ.ش اًمت٤مؾمع». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1
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 همػم قمٜمقان حت٧م دظمقًمف ذم ؽُّ َِم يُ  ُم٤م طمٙمؿ ذم :٦مٕماًمراسم اعمرطمٚم٦م

 .اعم٠ًمًم٦م ذم إصؾ وشم٠مؾمٞمس طمٙمامً  أو ُمقوققم٤مً  اعمحّمقر

 قم٤ٌمرشمف ٕمدسم لطمٙم يمام شرؿم٤مداإل طم٤مؿمٞم٦م»و شاًمنمايع ومقائد» ذم ىم٤مل

 ويراضمع واًمٜمٔم٤مئر اًم٘مقاٟملم قمغم ومٞمف يٕمرض اًمِمّؽ  ومٞمف يٕمرض وُم٤م :اعمت٘مّدُم٦م

ـّ  قمغم همٚم٥م ن٢موم ،اًم٘مٚم٥م إمم ومٞمف ّٓ  ،اًمٓمروملم طمد٠مسم إحل٤مىمف اًمٔم  ومٞمف قمٛمؾ وإ

 .1اًمٜم٤مىمؾ يٕمٚمؿ نأ إمم بؾمتّمح٤مسم٤مٓ

 اًمٓمٝم٤مرة أسمقاب ذم ذقم٤مً  سمٛمحّمقر ًمٞمس ُم٤م يمّؾ  يٜمْمٌط وِبذا :ىم٤مل صمؿّ 

 1وهمػممه٤م. واًمٜمٙم٤مح

ًّ  ىمد :أىمقل  ٜمقنٔموُم سمف وُمٚمحؼ ُمٕمٚمقم إمم اًم٘مًٛملم ُمـ  ً ّّل يمَ  ؿىم

 يٜمٓمٌؼ مل نإو رةاعمتّمقّ  سم٠مىم٤ًمُمٝم٤م سمٞم٤مهن٤م يٜمٌٖمل أىم٤ًمم أرسمٕم٦م هٜم٤م٤مومٝم ،وُمِمٙمقك

 :ومٜم٘مقل ،ًمٚمٛم٘م٤مم اعمٜم٤مؾم٦ٌم اعمٓم٤مًم٥م ُمـ مجٚم٦م سمٞم٤من ُمـ ٞمفوم عم٤م اًمٕم٤ٌمرة فم٤مهر قمغم

 أومم له يٙمقن نأ يٛمٙمـ :ًمػيم٤مٕ إقمغم اًمٓمرف ذم اعم٠مظمقذة اعمرشم٦ٌم نّ إ

 ويمذا ،اعمحّمقر همػم ُمـ فٟمّ ٠مسم يٕمٚمؿ ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م يٙمقن ٓ سمحٞم٨م ،اعمٕمٚمقُم٦م اعمراشم٥م

 .كدٟمإ اًمٓمرف ذم

                                                             

 .169/ ص1)ًمٚمٛمجٛمع(: ج اًمٗمرائد: رٟمٔما. 1

/ 13(: جاعمٓمٌققم٦م وٛمـ طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره) طم٤مؿمٞم٦م اًمنمائعاٟمٔمر: . 1

: 361/ ص6: جُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م: 16/ ص4(: جإوصمؼ)ُمع طمقار اًمٗمرائد : 141ص

 .153/ ص1)اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م(: ج ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م
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 ومٞمٙمقن ،ٝم٤مومقىم وسمام ِب٤م اعمحّمقر همػم يٜمحٍم ُم٤م له يٙمقن نأ ويٛمٙمـ

 .اعمرشمٌتلم سمتٚمؽ اعمحّمقر وهمػم اعمحّمقر حتديد اعمراد

 ُمـ ٦مىمٓمٕمٞمّ  ُمرشم٦ٌم ومٞم١مظمذ ،اعمٕمٚمقُم٦م اعمراشم٥م إطمدى يٙمقن نأ ويٛمٙمـ

 إّول. صمؿّ  ،ظمػمإ هق اًمٕم٤ٌمرة وفم٤مهر ،ُمٜمٝمام يمّؾ 

 يُير ُم٤م هق ُّم٤مإ اعمحّمقر همػم جمرى ُيري سمام وم٤معمراد ،إّول وقمغم

 ُم٤م أو ،سمف اعمحّمقر همػم أومراد همػم ُمـ مجٚم٦م ٤مقحل٢مسم ي٘م٤مل ن٠مسم ،طمٙمامً  جمراه

 ؿمٛمقل أو ،اعمٜم٤مط وضمقد إمم ٟمٔمراً  ،احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ ِب٤م تٝم٤مومرديّ  ذم يِمّؽ 

 اعمٕمٚمقُم٦م اعمرشم٦ٌم ذم عيتقؾّم  ن٠مسم ُمقوققم٤مً  ه٤ماجمر ُيري ُم٤م هق ُّم٤مإو :ِل٤م اًمدًمٞمؾ

 ُم٤م قمغم إًمػ ـمّلق٢ميم ،قمرومٞم٤مً  وشمقؾمٕم٤مً  شم٤ًمحم٤مً  دوهن٤مُم٤م ومٞمٝم٤م يٜمدرج سمحٞم٨م

ـّ  ـمّلقإ ٟمٔمػم ،ومرد سمٜمّمػ أو واطمد سمٗمرد ُمٜمف يٜم٘مص  ُمٜمف اًمٜم٤مىمص قمغم اعم

 ٰى جمر ضم٤مري٤مً  يمقٟمف حل٤مظ سمٕمد حل٤ملا ُمٕمٚمقم يّمػم ُم٤م هق وأُّم٤م :واطمد سمٛمث٘م٤مل

 .ًٓ أوّ  قمٚمؿ سمام وُم٘م٤ميًتف قمروم٤مً  اعمٕمٚمقم

 طمٙمٛمف ذم يِمّؽ  ُم٤م شومٞمف يِمّؽ  وُم٤م» :سم٘مقًمف يراد نأ ُّم٤مإ شم٘مدير يمّؾ  وقمغم

 سمؾ ،إّول طمتاملًمّل اعمٜم٤مؾم٥م وهق ،ُمقوققم٤مً  اٟمدراضمٝم٤م قمدم طمرازإ سمٕمد

 ذم يِمّؽ  ن٠مسم اعمًتٜمٌط ُمقوققمف ذم يِمّؽ  ُم٤م أو ،اضمدّ  ظمػميـإ ـقم يٌٕمد

 ُمقوققم٤م فٞموم يِمّؽ  ُم٤م أو ،ٓ أو يِمٛمٚمف سمحٞم٨م اعمحّمقر همػم ُمٗمٝمقم يمقن

 ن٢موم ،ـمرافإ قمدد ُم٘مدار ذم ؿمّؽ  ًمق يمام ،اعمٗمٝمقم ٦مُمٕمٚمقُمٞمّ  ومرض سمٕمد
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 وُمّلطمٔم٦م اًمنمع ىمقاٟملم ممإ اًمرضمقع ضمفومٕمّل ،احلٙمؿ ذم اًمِمّؽ  1طمّمؾ

 طمٞم٨م ُمـ اًمٖم٤مًم٥م إمم واًمرضمقع احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ وٟمٔم٤مئره٤م ٦مدًمّ إ ُمٜم٤مط

ـّ  طمّمؾ ن٢موم ،احلٙمؿ ّٓ  ،ومٝمق ُمٓمٚم٘م٤مً  أو اًمٖمٚم٦ٌم ُمـ سم٤محلٙمؿ اًمٔم  قمٛمؾ وإ

ـّ  اقمت٤ٌمر قمغم سمٔم٤مهره ّل ُمٌٜم طمٞمٜمئذ إصؾ واقمت٤ٌمر ،سم٤مٕصؾ  قمغم اعمٓمٚمؼ اًمٔم

ّٓ  ،إًمٞمٝمؿ ٟم٥ًم يمام اعمِمٝمقر ظمّلف ّـ  يٕمٛمٚمقن رسّمام هّنؿ٠مسم فيقضّم  نأ إ  سم٤مًمٔم

 ٦م.ظم٤مّص  فمٜمقٟم٤مً  يروهن٤م ومٚمٕمّٚمٝمؿ ،وٟمحقمه٤م ٦ماًمٖمٚمٌ ُمـ واحل٤مصؾ سم٤معمٜم٤مط

 شمِمخٞمص ىمقاٟملم إمم وم٤معمرضمع ،اعمًتٜمٌط اعمقوقع ذم اًمِمّؽ  ضمٕمؾ نإو

 إمم واًمرضمقع اًمٕمٜمقان ًمتِمخٞمص اعمّمداق أو ،اًمٕمٜمقان وٟمٔم٤مئر اعمٗم٤مهٞمؿ

ـّ  طمّمؾ نإ اًمٖم٤مًم٥م ّٓ  ،مسم٤معمٗمٝمق اًمٔم ـّ  ،إصؾ قمغم قمٛمؾ وإ  ّـ فم طمٞمٜمئذٍ  واًمٔم

 يم٤من نإو مج٤معاإل قمٚمٞمف قمكاعمدّ  فم٤مهراً  اعمِمٝمقر قمغم اعمٕمتؼم اعمًتٜمٌط سم٤معمقوقع

 حمّٚمف. ذم رُم٘مرّ  ،قمٜمدٟم٤م ؿمٙم٤ملإ حمّؾ 

 ىمقاٟملم ُمّلطمٔم٦م إمم ومٞمف وم٤معمرضمع ،اعمقوقع ذم اًمِمّؽ  ضمٕمؾ نإو

 وإظمذ ٦مٞمّ اعمقوققم واًمٜمٔم٤مئر احل٤ًمب ىمقاقمد هل يم٤مٟم٧م وًمق اعمّم٤مديؼ

 اًم٘م٤مقمدة سمح٥ًم واقمت٤ٌمره اًمٍمف اعمقوقع ذم ؿمّؽ  ومٝمق وطمٞمٜمئذٍ  ،سم٤مًمٖم٤مًم٥م

 ًمإلمج٤مع. خم٤مًمػ وإصؾ

ـّ  اقمت٤ٌمر دقمقى يٛمٙمـ ًمٙمـ  ذم واًمٜمج٤مؾم٦م سم٤مًمٓمٝم٤مرة يتٕمّٚمؼ ُم٤م ذم اًمٔم

ـّ  ٤مرٌاقمت قمٜمقان ذيمروا يمام ،اجلٛمٚم٦م  ومٞمف. اخلّلف وٟم٘مٚمقا ومٞمٝمام اًمٔم
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 هق ًمٞمس ُم٤م ٰى جمر يُير سمام ادوم٤معمر ،اًمتحديد رادةإ وهق اًمث٤مين وقمغم

 وٓ احلٙمٛمل حل٤مقاإل ُّم٤مإ سمف وم٤معمراد ،ًمٚمتحديد عمٜم٤موم٤مشمف صم٤مٟمٞم٤مً  اًمٕمٚمؿ طمّمقل

 قمغم ٤مً ُمٌٜمٞمّ  اًمتحديد يٙمقن ن٠مسم عاًمتقؾّم  أو اًمدًمٞمؾ وي٤ًمقمده ،ومٞمف ؿمٙم٤ملإ

 ، ًضمّّل  أو يمّّل  اًمٕم٘مّلئٞم٦م وإطمٙم٤مم اًمٕمرومٞم٦م اًمٕمٜم٤مويـ ؿم٠من هق يمام ،عاًمتقؾّم 

 إقمؿّ  اعمٕمٜمك قمغم سمٜمٗمًف يدّل  سمحٞم٨م اًمٚمٗمظ ذم ٜم٘مؾاًم طمّمقل ُّم٤مإ ه٠موُمٜمِم

 ذًمؽ قمكيدّ  ىمد يمامـ  سم٤معمث٘م٤مل اًمٜم٤مىمص قمغم اعمدّ  يم٢مـمّلق ،ومٞمف آؾمتٕمامل ًمٙمثرة

 اًم٘مريٜم٦م طمّمقل أوـ  فحمٚمّ  ذم عمذيمقرةا اًمقضمقه سمٕمض قمغم اًمٕم٤ٌمدات ًمٗم٤مظأ ذم

 أو ،سمٛمّلطمٔمتٝم٤م إقمؿّ  إمم يٜمٍمف سمحٞم٨م وٟمحقه ـمّلقاإل ؿمٞمقع ُمـ اًمٕم٤مُّم٦م

 اًمتح٘مٞمؼ ظمّلف قمغم ٓنوإوّ  ،عؾّم اًمتق ُمقرد ذم اًمٕمرف أطمٙم٤مم ُمٜم٤مط ّ٘مؼحت

 ّٓ  سمخّلف ،وٟمحقمه٤م واعم٤ًموم٦م واعمدّ  ـمؾريم٤مًم ،٦ماًمنمقمٞمّ  إطمٙم٤مم ذم جلرى وإ

 إطمٙم٤مم. سمٛمٜم٤مط ُمٕمرومتٜم٤م ًمٕمدم اًمث٤مًم٨م

 اًمٍمف اعمقوقع ذم أو ،احلٙمؿ ذم ؿمّؽ  ُّم٤مإ طمٞمٜمئذٍ  وم٤مًمِمّؽ  ،وسم٤مجلٛمٚم٦م

 اعمًتٜمٌط اعمقوقع ذم اًمِمّؽ  هٜم٤م يُير وٓـ  رافإـم قمدد ذم يِمّؽ  ن٠ميم ـ

 اًمتحديد. عمٜم٤موم٤مشمف

ّـ  اًمٕمٜمقان صدق ذم حل٤مقاإل وم٤مًمٔم٤مهر ،اًمتٛمثٞمؾ وهق اًمث٤مًم٨م وقمغم  واًمٔم

 عمت٘مّدم.ا سم٤مًمتٗمّمٞمؾ عمت٘مّدُم٦ما اًمقضمقه ؾم٤مئر ومٞمف ضمرى نإو ومٞمف واًمِمّؽ  سمف

 ُمـ يم٤من ُم٤م هق اعم٘مٓمقع يٙمقن نأ وهق ،ظمرآ وضمف أيْم٤مً  ومٞمف وحيتٛمؾ

 حت٧م ٟمدراجاإل ُمٕمٚمقم يم٤من ُم٤م سمف يٚمحؼ وسمام حلٙمؿا ـُمتٞم٘مّ  اعمحّمقر همػم دأومرا

 اظمتّم٤مصف واطمتامل ًمف احلٙمؿ سمِمٛمقل اًمٕمٚمؿ قمدم ُمع اعمقوقع نّ أ قمٜمقان



 اًمؼماءة أصؾ  ................................................................. 553

 ،اًمٕمٜمقان ومرادأ ؾمقى ُم٤م وأُّم٤م ،اًمدًمٞمؾ ـمّلقإ سمٛم٘مت٣م سمف ومٞمٚمحؼ ،سمٖمػمه

 يمذًمؽ. حل٤مقاإل ُمِمٙمقك وسمٕمْمٝم٤م ،طمٙمامً  ِب٤م حل٤مقاإل ُمٔمٜمقن ومٌٕمْمٝم٤م

ّـ  نّ أ ُمـ ؾم٤مـملمإ ُض ٕمْ سمَ  قمٚمٞمف أورده ُم٤م دومع يٛمٙمـ ٤مٟمذيمر وسمام  فم

 جمرى أو ،حلٍما ؾمٝمقًم٦م ذم اعمحّمقر جمرى ي٤مً ضم٤مرِ  اعمٕملّم  اًمٕمدد سمٙمقن اًمٗم٘مٞمف

ـّ  محؾ قمغم ّل ُمٌٜم يمّلُمف وًمٕمّؾ  1قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ همػمه ـّ  قمغم اًمٔم  سم٤معمقوقع اًمٔم

 ًا.ضمدّ  سمٕمٞمد وهق ،اًمٍمف

 ٦ماعمقوققمٞمّ  أو احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م أطمٙم٤مم سمٞم٤من يمّلُمف ٤مقُمً نّ ٕ :أّوًٓ 

ْ  عِ قْ ُو قْ اعمَ  ذم ٦مُ ٝمَ ٌْ اًمِمُّ  وأُّم٤م ،٦مٓمٌاعمًتٜم  اعم٘مٓمقع ُمـ ةٍ رادَ ُمُ  ػْمُ ٖمَ ومَ  ،ِف اًمٍمِّ

 .سمف واعمٚمحؼ

 اًمٜمٔم٤مئر ويمذا ،ُمٕم٘مقًم٦م همػم اًم٘مقاٟملم قمغم طمٞمٜمئذٍ  اًمٕمرض نّ إ :وصم٤مٟمٞم٤مً 

 اعمقوقع. ؿمٌٝم٦م رومع ذم سمٔم٤مهره٤م يٜمٗمع ٓ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  وم٤منّ  ،واًمٖمٚم٦ٌم

ـّ  ٞم٦مسمحجّ  ًمتزاماإل نّ إ ث٤ًم:وصم٤مًم  قمغم مج٤معاإل ظمّلف اعمقوقع ذم اًمٔم

ّٓ  ،اًم٘م٤مقمدة  هذا. .مشم٘مدّ  سمام فيقضّم  نأ إ

ّٓ  ًمٞمس اعمت٘مّدُم٦م اًمٕم٤ٌمرة فم٤مهر نّ إ قمٚمٞمؽ خيٗمك وٓ  وهق ،داً واطمِ  ٜمًك ٕمْ ُمَ  إ

 ُم٤م يم٤مٟم٧م وداٟمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ُمرشم٦ٌم اًمٓمروملم ُمـ واطمد يمّؾ  ُمـ ي١مظمذ نأ

 ُمٜمٝم٤م يم٤من ومام ،اًمقؾم٤مئط ُمـ سمٞمٜمٝمام ُم٤م يّلطمظ صمؿّ  ،اًمتٛمثٞمؾ ؾمٌٞمؾ قمغم يم٤مٟم٧م

                                                             

 /5ج :سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد: 173ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٔمر: ٟما. 1
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 اًمٕمٚمؿ وطمّمؾ اًمٕمٜم٤مويـ ُمـ يمّؾ  صدق ذم يٕمتؼم ُم٤م ذم اًمٓمروملم ُمـ ًمٙمّؾ  ِم٤مصمّلً 

 واًمٜمٔم٤مئر اًم٘مقاٟملم قمغم قمرض ُم٦ماعمت٘مدّ  اجلٝم٦م ُمـ ومٞمف يِمّؽ  وُم٤م ،سمف حلؼأ سمف

ـّ  طمّمؾ ن٢موم ،واًمٖمٚم٦ٌم ّٓ  ،]ومٌٝم٤م[ اًمٔم  اًمٙمٚمامت ّٟمامإو ،سم٤مٕصؾ قمٛمؾ وإ

 .اعم٠ًمًم٦م أـمراف ًمٌٞم٤من ُم٦ماعمت٘مدّ 

 1له وًمٕمّٚمٝم٤م ،واًمٖمٚم٦ٌم اًم٘مقاٟملم ُمـ رادهأ ُم٤م ذم ؿمٙم٤ملاإل يٌ٘مك ،ٟمٕمؿ

 أطمد ومرادأ وهمٚم٦ٌم وٟمحقه اًمٕمرف إمم اًمرضمقع ُمـ اعمّم٤مديؼ شمِمخٞمص ىمقاٟملم

 هق وًمٕمّٚمف لومٝم ،ومٞمف اعمِمٙمقك ي٘م٤مرب ٤مِمّ  صٜمٗم٤مً  أو ٟمققم٤مً  ظمرأ قمغم اًمٕمٜمقاٟملم

 شمِمخٞمص سمٕمد وم٤مّٟمف ،شم٘مّدم سمام قمٚمٞمف اقمؽمض طمٞم٨م 1اعمت٘مّدم اعمحّ٘مؼ ومٝمٛمف ذياًمّ 

 قمرض إذا ّمػمىم سمزُم٤من هقمدّ  قمن ذياًمّ  هق ّٟمفأو اعمحّمقر همػم ُمٗمٝمقم

 دًمٞمؾ ٓ ِم٤ّم وهق ،اًمٚمٗمظ ُمٗمٝمقم ذم ٓ اًمٕمرف ُمقوقع ذم ٤مً ؿمٙمّ  يم٤من ،اًمِمّؽ 

 اقمت٤ٌمره. قمغم

 مجٞمع ُمـ ّم٤مً ُمِمخّ  اًمٗمرد طم٤مل ص٤مر ُم٤م يمّؾ  نّ إ :طمٞمٜمئذٍ  قمٜمف واجلقاب

 ٤ٌمً ٌَّ ًَ ُمُ  يم٤من ،هٜم٤م ؿمّؽ  وطمّمؾ احلٙمؿ قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع ِب٤م ٘م٦ماعمتٕمٚمّ  اًمقضمقه

 اًمِمّؽ  ارشمٗمع إذا ّٟمفأ ضورة ،ًمف داً ومر يمقٟمف ذم يِمّؽ  ذياًمّ  اعمٗمٝمقم مج٤ملإ قمـ

 ،إًمٞمف اًمِمّؽ  اؾمتٜم٤مد يٕم٘مؾ مل ٟمدراجآ ذم هٜم٤مك ويم٤من اًمٗمرد ٤متظمّمقصٞمّ  قمـ

                                                             

 ش.هق». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

)اعمٓمٌققم٦م وٛمـ طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(:  طم٤مؿمٞم٦م إرؿم٤مد إذه٤من راضمع:. 1
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 همػم حت٧م ٦مئاًمًٌٕمام اٟمدراج ذم وم٤مًمِمّؽ  ،اًمٙمكّم  ٟمٗمس ذم ه١مُمٜمِم ومٞمٙمقن

 ؾم٤مقم٦م يمرسمع ،قمرذم ُمٕملّم  زُم٤من ذم يٕمدّ  ّٟمفإو ٦مئؾمٌٕمام ٤مهّن ٠مسم اًمٕمٚمؿ ُمع اعمحّمقر

 ؽاعمِمٙمّ  اًم٘مّمػم اًمزُم٤من ذم اًمٕمدّ  قمن ُمٗمٝمقم نّ أ قمـ ٥ٌم ٌَ ؾَم  ومٝمق ،ُمثّل

 ًمذًمؽ ؿم٤مُمؾ همػم ىمٍماً  قمٜمف ىمٍم هقُم٤م هؾ رادهأوم قمغم اًمّمدق سمح٥ًم

 ٜمدقم اعمًتٜمٌط اعمقوقع ٟمٗمس ذم ؿمّؽ  ومٝمق ؟ٓ أو ،اعمٗمروض اًمزُم٤من

 أرؾمٚمقه٤م ُم٤م ذم اعمٜم٤مىمِم٦م قمغم ٤مً ُمٌٜمٞمّ  يم٤من نإ قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ سمٕمدم ومدومٕمف ،اًمتح٘مٞمؼ

ـّ  ٦مٞمّ طمجّ  ُمـ امِت ٚمَّ ًَ اعمُ  رؾم٤ملإ  طم٤مؿمٞم٦م ذم قمٜمف رضمع ّٟمفأ ُمع ـ ومٝمق ،ومٞمف اًمٔم

 يٜم٤مؾم٥م ّٟمامإ ّٟمفأ ـ دومٕمٝم٤م ذم ذيمر قماّم  همٛمضأو اًمٔم٤مهر قمغم 1إًمٞمف ُمٜمًقسم٦م

ـّ  قمغم ىمتّم٤مرسم٤مٓ ًم٘م٤مئؾا ُمذه٥م  يمامـ  همػمهؿ ُمذه٥م قمغم أُّم٤مو ،اخل٤مّص  اًمٔم

ـّ  ومٞمٝم٤م ليٙمتٗم ٦مومرقمٞمّ  اعم٠ًمًم٦م نّ ٠مسمـ  اعم٠ًمًم٦م هذه أصؾ ذم 1حّس   همػم ومٝمق ،سم٤مًمٔم

ـّ  طمّمقل ٕضمؾ شم٤ممّ   وم٤مومٝمؿ. ،سم٤مًمقاىمع اًمٔم

 يمام ،اًمؼماءة إمم اعمِمٙمقيم٦م اعمقارد ذم اعمرضمع يمقن ومٗمل ،يم٤من ويمٞمػ

 ـ ٤مـملمؾمإ سمٕمض اظمت٤مره يمام ـ طمتٞم٤مطآ أو ،اعمت٘مّدم اًمٙمّلم ُمـ ئمٝمر

 ىمقٓن.

 يم٤من ن٢موم ،دًمٞمؾ همػم ذم اًمرظمّم٦م ٦مدًمّ أ سمٛمّلطمٔم٦م اًمتٗمّمٞمؾ :واًمتح٘مٞمؼ

                                                             

)اعمٓمٌققم٦م وٛمـ طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(:  طم٤مؿمٞم٦م إرؿم٤مد إذه٤من راضمع:. 1
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 ؾم٤مـملمإ سمٕمض ومٔم٤مهر ،اًمراسمع اًمقضمف ذم اعمت٘مّدم اًمٕم٘مكم اًمقضمف هق اعمٜمِم٠م

 نأ اعمت٘مّدم اًمٙمّلم شمقضمٞمف ذم ذيمر طمٞم٨م ،قمٚمٞمف ءسمٜم٤م اًمؼماءة إمم رضمقعًما شمًٚمٞمؿ

 ًمٕمدم :اعمِمٙمقك ذم اعم٘متض زطمراإ قمدم إمم ٟمٔمراً  اًمقضمف ذًمؽ إمم ٟمٔمره يٙمقن

 هق ذياًمّ  عمحّمقرا همػم ذم اعمحتٛمؾ اًمير دومع سمقضمقب اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ

 .اجلقاز ص٤مًم٦مأ إمم يرضمع اعم٘متض ذم اًمِمّؽ  وُمع ،طمتٞم٤مطآ ًمقضمقب اعم٘متض

 يم٤من نإـ  اعمحّمقرة همػم اًمِمٌٝم٦م ظمروج نّ ومأل ،أّوًٓ  أُّم٤م :ٟمٔمر وومٞمف

 ومٞمف اًمِمّؽ  ريتّمقّ  ومّل ـ هٜم٤م رهيرشم٘م فم٤مهر هق يمامـ  اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ إمم ُمًتٜمداً 

 ُمـ حمّٚمف ذم ىمّرر ُم٤م قمغم سمٜم٤مء ،اعم٠ًمًم٦م ذم إصؾ شم٠مؾمٞمس إمم حيت٤مج طمّتك أصّلً 

 حيٙمؿ ذياًمّ  فاعمِمتٌ يٙمقن نأ ومّلسمدّ  ،٦ماًمٕم٘مٚمٞمّ  إطمٙم٤مم ذم اًمِمّؽ  ُمٙم٤منإ قمدم

 يمذًمؽ يٙمقن ٓ ذياًمّ  واعمِمتٌف مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ زوشمٜمجّ  ضمتٜم٤مبآ سمقضمقب ومٞمف

 .طمٞمٜمئذ احل٤ميمؿ هق ذياًمّ  ًمٚمٕم٘مؾ اًمقضمقه مجٞمع ُمـ ّملمُمِمخّ  قمٜمقاٟملم

 ّٟمفأ اعمِمتٌٝم٤مت قمدد ذم يِمّؽ  ن٠ميم ،٦مُمقوققمٞمّ  اًمِمٌٝم٦م ومرض ودقمقى

 :ًمٚمٕم٘مؾ ُمٕمٚمقُم٤مً  طمرازهإ سمٕمد طمٙمٛمف يم٤من وإن اعمحّمقر همػم طمدّ  يٌٚمغ سمحٞم٨م

 ًمٚمٕمٜمقان يم٤من إذا ٦ماًمٕم٘مٚمٞمّ  إطمٙم٤مم ذم ُمٙم٤مٟمفإ يًّٚمؿ ُم٤م هم٤مي٦م نّ ٠مسم ُمدومقع

 ذم ؿمّؽ  إذا اًمٜم٤مومع همػم اًمٙمذب سم٘مٌح اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ذم يمام ،ٟمٔمره ذم ٦مُمقوققمٞمّ 

 أيْم٤ًم. ومٞمف شم٠مُّمؾ قمغم ٟمٗمٕمف

 نّ ٢موم ،اعم٘م٤مم ذم يمام ُيقز ومّل ،قمٜمده ٦مُمقوققمٞمّ  ًمف يٙمـ مل إذا وأُّم٤م

 قمتٜم٤مءآ قمدم طمدّ  اًمقهـ ذم ٤مً ٖمسم٤مًم يم٤من نإ اًمٜمٗمس ذم ومٕمّلً  اعمقضمقد طمتاملآ

ّٓ  ،سم٤مًمؼماءة ُمٕمف اؾمت٘مّؾ   .ّم٦ماعمرظّم  اًمٕمّٚم٦م ًمٗم٘مد :طمتٞم٤مطسم٤مٓ اؾمت٘مّؾ  وإ
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 ومرادإ ذم ضم٤مزم همػم ّٟمفإو يمذًمؽ ُمٜمف اًمِمّؽ  إُمٙم٤من ومرض ًمق ّٟمفأ ُمع

 قمـ ػاعمٙمٚمّ  قمجز سم٤مقمت٤ٌمر وًمق ؿمتٖم٤ملوآ اًمؼماءة ُمـ ٌمءسم ُمثّلً  ٓم٦ماعمتقؾّم 

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمٕم٤ٌمدة ضمزاءأ ذم اًمِمّؽ  ذم ي٠ميت يمّلم طمٙمٛمف ومٗمل ،شمٕمٞمٞمٜمف

 سملم اًمٕم٘مؾ قيٗمرّ  مل نإو واًمٕم٘مّلء فاًمٕمر سمٜم٤مء إمم ُمًتٜمداً  يم٤من نإو

 ذم اًمٕم٘مّلء اظمتّلف ٕضمؾ ُمٕم٘مقًٓ  يم٤من نإو طمٞمٜمئذٍ  اًمِمّؽ  ومٗمرض، اعم٘م٤مُملم

ّٓ  ،قمٜمدهؿ اعمٕمتؼم اًمْم٤مسمط سمتامم أو ،ٝمؿئسمٌٜم٤م اجلزم حتّمٞمؾ قمدم أو ،اجلٛمٚم٦م  إ

 قيٗمرّ  ٓ ذياًمّ  اًمٕم٘مؾ ُم٘مت٣م ظمّلف قمغم ٝمؿئسمٜم٤م اقمت٤ٌمر ذم طمٞمٜمئذٍ  اًمٙمّلم نّ أ

 حتّ٘مؼ إذا ُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ يًّٚمؿ هم٤ميتٝم٤م وم٤منّ  ،طمتٞم٤مطآ ًمزوم ذم اعم٘م٤مُملم سملم

 اًمِم٤مرع ُمـ قمٜمف اًمردع قمدم طمٞمٜمئذ ومٞمٙمِمػ ،ًمٚمقاىمع ـمريؼ اقمت٤ٌمر قمغم هؿءسمٜم٤م

 قمـ خيرج ذًمؽ ومٌٕمد ،ًمف وشم٘مريره فئرو٤م قمـ قمدُمف ص٤مًم٦مأ سمْمٛمٞمٛم٦م وًمق

ـّ  اًمٕمٛمؾ ضمقاز سمٕمدم اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ُمقوقع  يٙمـ مل سمام ٓظمتّم٤مصف ،سم٤مًمٔم

 .ُمٕمتؼماً 

 طمٙمؿ خي٤مًمػ ]أن[ قمغم ؿْ هُ ؤُ ٜم٤مسمِ  ضمرى سمؾ ،يمذًمؽ يٙمـ مل إذا وأُّم٤م

 ُيقز ومّل ،اًمٌٜم٤مء سمذًمؽ يرشمٗمع رء قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مً  ومٞمف يٙمقن نأ دون ُمـ اًمٕم٘مؾ

 ـم٤مقمتف وشمرك اخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م قمغم قمٛمٚمٝمؿ يم٤مؾمت٘مرار طمٞمٜمئذٍ  هق سمؾ ،ُمت٤مسمٕمتٝمؿ

 وم٤منّ  ،يمذًمؽ واعم٘م٤مم ،اعم٤ٌمٓة قمدم قمـ ٟم٤مشٍ  اًمٕمٛمؾ نّ أ قمـ يم٤مؿمػ ومٝمق ،يمثػماً 

 ومٕمدم ،ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٕم٘م٤مب هق ذياًمّ  اعمحتٛمؾ اًمير دومع سمقضمقب ُمًت٘مّؾ  اًمٕم٘مؾ

 طمتاملآ هـو إمم ٟمٔمراً  طمٞمٜمئذٍ  ُم٤ٌمٓهتؿ ٦مًم٘مٚمّ  اعم٘م٤مُم٤مت سمٕمض ذم إًمٞمف اًمتٗم٤مهتؿ

 .ُم٤مرةأ أو ـمريؼ إمم ذًمؽ ذم اؾمتٜم٤مدهؿ دون ُمـ اًمٕم٘مؾ ظمّلف قمغم
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 قمدم اعمٕمٞم٤مر ٕمؾضم طمٞم٨م شم٘مريره فم٤مهر قمغم جفيتّ  ّٟمامإ شمرى يمام وهذا

 همػم ذم ٦ممج٤مًمٞمّ اإل ـم٤مقم٦ماإل سمخروج ىمٚمٜم٤م سم٠من ّٓ إو ،اعمحتٛمؾ سم٤مًمير آقمتٜم٤مء

 وضمقب قمدم أوضم٥م طمتاملآ وهـ نإو اعمٕمتؼمة ـم٤مقم٦ماإل قمـ حّمقراعم

 ُمتث٤ملسم٤مٓ يمتٗم٤مءآ ـمري٘متٝمؿ ص٤مر سمحٞم٨م زاًمتحرّ  ٕضمؾ ُمٜمٝم٤م يمّؾ  ذم اًمؽمك

 ؿمٙم٤ملإ ومّل ،ُم٦ماعمت٘مدّ  ٞم٤مٟم٤متسم٤مًمٌ ُمٓمٚم٘م٤مً  ـم٤مقم٦ماإل وضمقب سمؽمك أو ،آطمتامزم

 اًمٕم٘مّلء ـمري٘م٦م هق واًمٕمّمٞم٤من ـم٤مقم٦ماإل ٦ميمٞمٗمٞمّ  ذم واعمٕمتؼم اعمٕمٞم٤مر نّ ٕ ،طمٞمٜمئذٍ 

ـ  سم٠مصؾ أظمذاً  أو ،سمٓمريؼ قمٛمّلً  يم٤من ؾمقاءـ  اًمردع ًمقٓ اًمرو٤مء قمـ اًمٙم٤مؿمػ

 ـمّلق٢موم ،اعمت٘مّدُملم اًمقضمٝملم قمغم اعم٘م٤مم ذم يمام اًمتخٞمػم أو اًمؼماءة هق يم٤من وًمق

 ُم٤م نّ أ يمام ،ٟمٔمر حمّؾ  ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض إًمٞمف ضمٜمح يمام هٜم٤م ضمتٜم٤مبآ قمـ اعمٜمع

 قمٜمد يمّلُمف قمغم اقمؽماض ٓ ،طم٤مل حت٘مٞمؼ اًمث٤مين اًمت٘مدير قمغم ذيمرٟم٤م

 اًمتح٘مٞمؼ.

 يرومع وضمف قمغم ري٘مرّ  نأ ُّم٤م٢موم ،طمٞمٜمئذٍ  اًمِمّؽ  طمّمقل ؿَ ٚمِّ ؾُم  ًمق ّٟمفإ وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ذم اعم٘متض ٤مءًمٖمإ أو ،اعم٘مت٣م سمح٥ًم اعم٘م٤مم ذم احل٤مصؾ اًمٕمٚمؿ ًمٖم٤مء٢مسم اعم٘متض

 ئمٝمر يمام ،اعم٘م٤مم ذم عم٤مٟمعا ذم سمف يث٧ٌم وضمف قمغم ذًمؽ ري٘مرّ  أو ،طمتٞم٤مطاإل

 .هٜم٤مك ُمٜم٤مىمدّ  ِم٤ّم وضمٝمٝم٤م

 ذم اعم٤مٟمع حتّ٘مؼ قمدم ص٤مًم٦مأ إمم ٟمٔمراً  طمتٞم٤مطآ هق وم٤محلٙمؿ ،اًمث٤مين وقمغم

 اًمٙمّلم. هذا ىمٌؾ سمٛمثٚمف ؽًّ مت يمام ،اًمِمّؽ  حمّؾ 

 إمم يرضمع مل ُم٤م ذقم٤مً  ُمٕمتؼمة همػم اعم٤مٟمع قمدم ص٤مًم٦مأ نّ أ ودقمقى

 اًمٖمٛمض سمٕمد ـ ُمدومققم٦م ،ذط أيْم٤مً  اعم٤مٟمع قمدم نّ أ إمم ٟمٔمراً  :ؾمتّمح٤مبآ
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 دون ٦ماًمنمقمٞمّ  إطمٙم٤مم ذم طمٞمٜمئذٍ  ؿيًٚمّ  ّٟمامإ ّٟمفأـ  حمّٚمف ذم ىمّرر سمام ومٞمف قماّم 

 حمّٚمف. ذم وحت٘مٞم٘مف ،٦مواًمٕم٘مّلئٞمّ  ٦ماًمٕم٘مٚمٞمّ 

ّٓ  ،طمٞمٜمئذٍ  ءةسم٤مًمؼما احلٙمؿ هق يم٤من نإو اًم٘م٤مقمدة ومٛم٘مت٣م ،إّول وقمغم  إ

 قمغم اًمداّل  اًمقاىمٕمل احلٙمؿ دًمٞمؾ ـمّلقإ سمٛم٘مت٣م اعم٘م٤مم ذم قمٜمف خيرج ّٟمفأ

 يمقٟمف قمٚمؿ ُم٤م إمم قمٜمف اخلروج ذم اعم٘متٍم اعمرّدد احلرام قمـ ضمتٜم٤مبآ وضمقب

 إذ :شم٘مّدم يمام آسمتّلء حتّ٘مؼ ذم اًمِمّؽ  ُم٠ًمًم٦م ذم ذيمره ُم٤م قمغم حمّمقر همػم

ـ  ؾمٌؼ يمام قمٜمدٟم٤م ٤مً ُمروٞمّ  يٙمـ مل نإ وهقـ  اجلٝم٦م هذه ُمـ اعم٘م٤مُملم سملم ومرق ٓ

 ّٓ  هٜم٤مك. ذيمره سمام اًمٜم٘مض ُمٜمف رضٖماًم نّ أ إ

 ذم هق ّٟمامإو ،واِلٞمئ٦م ةاعم٤مدّ  سمت٘مٞمٞمد ٘م٤مً ٚمِّ ٕمَ تَ ُمُ  ًمٞمس هٜم٤م اًمِمّؽ  نّ أ ودقمقى

 حلّؾ ا دًّم٦مأ قمٛمقم نّ أ أو ،٦ماًمٕم٘مٚمٞمّ  اًمنموط ذم هق ّٟمامإو ،٦ماًمٕم٘مٚمٞمّ  اًمنموط

 طمٙمؿ اىمتّم٤مر إمم ٟمٔمراً  ،اعمحّمقر إمم قمٜمف اخلروج ذم ي٘متٍم أيْم٤مً  واًمؼماءة

 ّٟمفأ ُمع ،هٜم٤مك إّول إمم أذٟم٤م يمام ،اعم٘م٤مُملم ذم سمجري٤مهنام ُمدومققم٦م ،ومٞمف اًمٕم٘مؾ

 .ؾ٠مُمّ ومت ،اًمث٤مين قمغم ّٕولا ـمّلقاإل طمٙمقُم٦م يٌٕمد ٓ

 حمّؾ  ذم طمتٞم٤مطآ وضمقب ذم ري٥م ومّل ،رجحلا دًّم٦مأ هق اعمٜمِم٠م يم٤من نإو

 .ومٞمف احلرج حتّ٘مؼ ذم ٜمئذٍ طمٞم اًمِمّؽ  يمقن إمم ٟمٔمراً  ،اًمِمّؽ 

 ٤مً خمتّّم  أُمراً  قمٜمف اعمخرج يم٤من ن٢موم ،اًمٕم٤مُّم٦م إظم٤ٌمر هق يم٤من إنو

ّٓ  ،اًمؼماءة هق جفاعمتّ  يم٤من ،وٟمحقه مج٤مع٢ميم سم٤معمحّمقر  ومٞمف ًمٙمـ ،طمتٞم٤مطوم٤مٓ وإ

 .شم٘مّدم يمام ًمٚمدًمٞمؾ سمٓم٤ملإ

 قمٜمد ُمدًمقِل٤م قمغم ىمتّم٤مرآ ُمـ ومّلسمدّ  ،٦مخل٤مّص ا إظم٤ٌمر سمٕمض يم٤من وإن
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 .ُمقضمقدة يٙمـ مل ًمق طمتٞم٤مطسم٤مٓ اًم٤ٌمىمل ذم ومٞمحٙمؿ ،اًمٕمٜمقان ؼسمتح٘مّ  اًمٕمٚمؿ

 اىمتّم٤مراً  طمتٞم٤مطآ هق اعمرضمع نّ أ ذم ؿمٙم٤ملإ ومّل ،مج٤معاإل هق يم٤من نإو

 ومٚمٞمت٠مُّمؾ. ،ـاعمتٞم٘مّ  قمغم

 سم٤مقمت٤ٌمر طمٙمامً  أو ُمقوققم٤مً  سم٤معمحّمقر يٚمحؼ رسّمام ُم٤م ذم اخل٤مُم٦ًم: اعمرطمٚم٦م

 .اًمٜمٔمر يسم٤مد سمح٥ًم اعمحّمقر همػم ُمـ ومٞمف طمتٞم٤مطآ وضمقب

 أُمقر: وهق

 يمثػمة حمّرُم٤مت اعمحّمقرة همػم إُمقر سملم اعمرّدد يم٤من إذا ُم٤م :طمده٤مأ

 قمٚمؿ إذا يمام ،اعمحّمقرة إُمقر إمم ٌمءاًم يمٜم٦ًٌم ـمرافإ إمم جمٛمققمٝم٤م ٟم٦ًٌم

 1.ؿم٤مةٍ  ٦مِ ئَ ُمِ  سِ مَخْ وَ  ًمػأ ذم ُمِمتٌٝم٦م ؿم٤مة ٦مئُم مخس سمحرُم٦م مج٤مًٓ إ

 ًمف ّلً ُمٕمٚمّ  ،ُمٓمٚم٘م٤مً  قرسم٤معمحّم حل٤مىمفإ صمراه ـم٤مب ؾم٤مـملمإ سمٕمض اؾمتٔمٝمر

 هذا ّلُت ٛمَ تَ حُمْ وَ  اعمث٤مل ذم ٦مئُم اخلٛمس جمٛمقع قمـ ضمتٜم٤مبسم٤مٓ يتٕمّٚمؼ إُمر نّ ٠مسم

 صم٦ماًمثّل هذه قمدا ُم٤م وأُّم٤م ،صم٦ماًمثّل ذم اًمقاطمد يم٤مؿمت٤ٌمه ومٝمق ،صمّلصم٦م ٦مُ ٜمَ يِ ٤ٌمتَ اعمُ  احلرامِ 

 ،طمٞمٜمئذٍ  احلرام قمغم ؿمتاملآ قمـ ٗمّؽ شمٜم ٓ اطمتامٓت ومٝمل ،طمتامٓتآ ُمـ

 ٟمتٝمك.إ 1.احلرُم٦م اطمتامل شمٕم٤مرض ومّل
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 ُيٕمؾ نإ ُّم٤مإ ّٟمفإ :سمٞم٤مٟمف ذم  ؿمٞمخٜم٤م ُمـ اؾمتٗمدشمف ُم٤م وطم٤مصؾ

 ومٞمٜم٘مًؿ ،٦ماًمٗمرديّ  ٤متاخلّمقصٞمّ  ُمّلطمٔم٦م قمـ اةً رّ ٕمَ ُمُ  ٦مً ذهٜمٞمّ  اًمثّلصم٦م إىم٤ًمم

 اًم٤ٌمىمٞملم. دون داعمردّ  طمده٤مأ وُيٕمؾ اًمٙمّٚمٞم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم إًمٞمٝم٤م ـمرافإ

 يٙمقن سمحٞم٨م ًمٙمـ ،٦ماخل٤مرضمٞمّ  دومراإ ٟمٗمس هق اعم٘مًؿ ُيٕمؾ نأ ُّم٤مإو

 اعمحتٛمّلت ذم احلرام ؿم٤مقم٦مإ إمم ٟمٔمراً  ،ٌمءاًم ُمـ اعمِم٤مقم٦م ٦مًمٚمحّّم  ِم٤مصمّلً 

 ىمٌؾ اعمِم٤مع ذم فاًمتٍّم  حيرم يمام ،ًمٚمتٕمٞملم تٝم٤مىم٤مسمٚمٞمّ  ُمع ٤مً يّ فم٤مهر طمراُم٤مً  قهن٤ميمو

 سمٕمده. اعمٗمروض ذم ماعمحرّ  شمٕملمو إومراض

 ـمرافإ قمدد ذم ضاعمٗمرو احلرام حمتٛمّلت نّ إ :إّول قمغم وشم٘مريره

 اعمجٛمقع ومٞم٘مًؿ ،صم٦مصمّل وخمرضمف ِمّؽ اًم هل إًمٞمٝم٤م اعمحتٛمّلت ٟم٦ًٌم نّ ٕ :صم٦مصمّل

 قمدا ُم٤م ٤موأُمّ  ،همػمه دون احلرام هق ًمٙمقٟمف ص٤محل٤مً  ُمٜمٝم٤م يمّؾ  ويٙمقن ٞم٦ميمٚمّ  إًمٞمٝم٤م

 واخلٛمس يم٤مًمرسمع ،اعمجٛمقع صمٚم٨م ُمٜمٝم٤م يمّؾ  يشم٤ًمو تلاًمّ  طمتامٓتآ هذه

 ذم وامراإل سمٓمريؼ احلرُم٦م اطمتامل قمـ شمٜمٗمّؽ  ٓ اطمتامٓت ومٝمل ،وهمػممه٤م

 قمـ لُم٤مسم٘م خيرج ٓ واًمتخٛمٞمس يم٤مًمؽمسمٞمع اعمقاومؼ همػم اًمت٘مًٞمؿ نّ ٕ :اًمٕم٤ٌمرة

 ،ُمٕمف اٟمٓم٤ٌمىمٝم٤م ًمٕمدم ،٦ماحلرُم اطمتامل قمـ اًمتِمخٞمص ومرض سمٕمد صاعمِمخّ 

 صاعمِمخّ  ُم٤مؾمقى ؾمّٚمؿ ومٞمٝم٤م اًمتِمخٞمص ومرض ًمق إذ ،اعمقاوم٘م٦م اًمٜم٦ًٌم سمخّلف

 همػمه. ذم مج٤ملسم٤مإل قماعمٕمٚم ًمتٕملّم  احلرُم٦م اطمتامل قمـ

 ومرض ًمق يمام ،صمّلصم٦م ٦مَ ٜمَ يِ ٤ٌمتَ اعمُ  اعمحتٛمّلت نّ إ :ًمث٤مينا قمغم]شم٘مريره[  و

 اًمٙمن يمتٕمٞملم ،هٜم٤م مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم شمٕمٞملم وم٤منّ  ،مت٤مُمف ذم رء صمٚم٨م إؿم٤مقم٦م

 شمٕمٞمٞمٜمف ومرض ًمق طمٞمٜمئذٍ  ّٟمفٕ :أصمّلصم٤مً  اًمت٘مًٞمؿ يم٤من إذا يّمّح  ّٟمامإ ،هٜم٤مك اعمِم٤مع
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 قمدم ٕضمؾ ،ًمٚمتٕمٞملم يّمٚمح ومّل ،همػمه قمغم وأُّم٤م ،راماحل قمـ اًم٤ٌمىمل يٜمٗمّؽ 

 ،احلرام قمغم ؿمتاملآ ذم طم٤مًمف قمغم اعمٕملّم  سمٕمد وًمق اًم٤ٌمىمل ومٞمٌ٘مك ،ٟمٓم٤ٌمقآ

 حل٤مل.ا ِم٤مِف ٙمْ تِ ؾْم ِٓ  متثٞمؾ هق سمؾ ،هٜم٤م ؿم٤مقم٦ماإل حتّ٘مؼ ٖمرضاًم وًمٞمس

 ًمٔم٤مهر ُمقاوم٘ملم همػم يمٚمٞمٝمام اًمتقضمٞمٝملم نّ أ قمٚمٞمؽ خيٗمك وٓ :أىمقل

 نّ ٠مسم اًمتٕمٌػم إّول قمغم اعمٜم٤مؾم٥م سمؾ ،ٟمٗمًٝمام طمدّ  ذم تٝمامصحّ  ؿؾمٚمّ  ًمق اًمٕم٤ٌمرة

 ورومع ًمٚمتٕمٞملم ص٤محل٦م همػم هل اًمت٘مًٞمامت ؾم٤مئر ُمـ اًمت٘مًٞمؿ هذا اقمد ُم٤م

 .احلرام اطمتامل

 واًمتٓمٌٞمؼ اعمٗمروض سم٤معمِم٤مع اًمتٛمثٞمؾ ُمع ُمٜمف ي٘مرب سمام اًمث٤مين وقمغم

 اعمٕمٚمقم ُمع قٟمٓم٤ٌمًمّل يّمٚمح ُم٤م نّ إ اًمٕم٤ٌمرة ُمٕمٜمك ذم زم فمٝمر ذياًمّ  سمؾ ،قمٚمٞمف

 هل تلاًمّ  ٦مٍ ئَ ًاممَخْ  ثصمّل ومٞمف ّٟمفٕ :صم٦مصمّل اعمت٤ٌميٜم٦م طمتامٓتآ ُمـ مج٤ملسم٤مإل

 اًمٕمدد جمٛمقع هق ماعمحرّ  نّ ٕ :صم٦مسم٤مًمثّل اًمقاطمد يم٤مؿمت٤ٌمه ومٝمق ،احلرُم٦م ُمٕمروو٦م

 ،ًمف ُمٜمف ٟمّمػ يمّؾ  ؾصميام ُم٤م ُمع وُمِمتٌف سم٤مًمٚمح٤مظ وًمق واطمد أُمر وهق ،اعمذيمقر

 اًمٜمّمٗملم. ُمـ يمّؾ  وسملم سمٞمٜمف اسمتداء وىمع ؿمت٤ٌمهوم٤مٓ

ِٓ  رُ ؾم٤مئِ  وأُّم٤م  إمم صم٦ماًمثّل ُمـ يمّؾ  سمٕمض وؿّ  ُمـ ئ٦مِ ٤مؿِم اًمٜمَ  طمتامِٓت ا

 ذم ىمٞمداً  اقمتؼمه٤م تلاًمّ  ًمٚمٛمت٤ٌميٜم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م اعمٗمروض اًمٕمدد طمدّ  يٌٚمغ سمحٞم٨م سمٕمض

 ضمزء اٟمْمامم ٙم٤منعم :احلرام قمغم ؿمتاملآ قمـ شمٜمٗمّؽ  ٓ اطمتامٓت ومٝمل ،إّول

 ،اًمت٠مُّمؾ قمٜمد اًمٕم٤ٌمرة ُمـ فم٤مهر دىّمتف ُمع اعمٕمٜمك ذاوه ،ؾاعمحٚمّ  إمم ماعمحرّ 

 اعم٤ًمويلم ُمـ ويمّؾ  واطمد ًمقن ذوات ُم٦ماعمحرّ  اؿمت٤ٌمه يم٤من ًمق ُم٤م طمٞمٜمئذٍ  وُمث٤مًمف

 ًمقن ذات ُمٜمٝم٤م ٦مئمخًام ُمـ يمّؾ  يم٤من ًمق يمام ،ًمف ُمٖم٤مير ًمقن ذوات أيْم٤مً  ِل٤م
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 قمـ ضمتٜم٤مبآ وضمقب ذم طمٞمٜمئذٍ  ؿمٙم٤ملإ ٓ وم٤مّٟمف ،طمراُم٤مً  طمده٤مأ ويم٤من واطمد

 طمدأ ُم٤مء ضمزاءأو اًمِم٤مة أومراد سملم ومرق ٓ إذ :ُمٜمف هق سمؾ ،اعمحّمقر ٛمٞمعاجل

 ًمقن ذات ُمـ اعمٗمروض اًمٕمدد ضمزاءأ مجٞمع طمٙمؿ سمقطمدة واًمٕمٚمؿ ٟم٤مئلماإل

 رشم٤ٌمطسم٤مٓ اًمٕمٚمؿ قمدم إذ ،هت٤موىمقّ  احلرُم٦م اطمتامل وٕمػ ذم ري١مصمّ  ٓ ٤مِمّ  واطمد

 ي١مصّمر طمّتك ومرادإ ُمـ يمّؾ  ذم اعمقضمقد طمتاملسم٤مإلًمف  ٓدظمؾ واىمٕم٤مً  حتّ٘م٘مف ُمع

 .هذا :ووٕمٗم٤مً  ىمّقة ومٞمف

 ُمـ مج٤مقم٦م ـقم اًمتقضمٞمف هذا ذًمؽ سمٕمد باًمٓمّّل  سمٕمض زم كٙمطم وًم٘مد

 ىمّررٟم٤م. ٤معم ُم١مّيد وهق ،اًمٕمٍم هذا ُمِم٤ميخ ُمـ شمّلُمذشمف ومْمّلء

 يمثػماً  ماعمحرّ  يٙمقن نأ ُّم٤مإ اًمٙمثػم ذم اًمٙمثػم ومِمٌٝم٦م ،طم٤مل يمّؾ  وقمغم

 ذم ٤مً و٤مومٞمّ إ أو ،طم٘مٞم٘مل ذم ٤مً ٞمّ طم٘مٞم٘م ٙمقني نأ ُّم٤مإو ،و٤مذمإ يمثػم ؾحمٚمّ  ذم ٤مً و٤مومٞمّ إ

 ،اعمحّمقر همػم طمدّ  سمٚمغ ُم٤م سم٤محل٘مٞم٘مل واعمراد ،و٤مذمّ إ ذم طم٘مٞم٘مٞم٤مً  أو ،طم٘مٞم٘مل

 إّولو ،ُم٤مدوٟمف إمم و٤موم٦مسم٤مإل ُم٤م يمثرة ُمع يٌٚمٖمف مل ُم٤م و٤مذمّ سم٤مإل و]اعمراد[

ّٓ  ،ومرادهأ ُمـ هق سمؾ ،اعمحّمقر طمٙمؿ طمٙمٛمف  اًمٙمثرة طمدّ  اعمجٛمقع سمٚمغ اإذ إ

ّٓ  ،اعمحّمقر همػم طمٙمؿ طمٙمٛمف واًمث٤مًم٨م ،يمّلم ومٗمٞمف ٦ماحل٘مٞم٘مٞمّ   ٟم٦ًٌم يم٤من إذا إ

 سم٤معمحّمقر. قمٜمف اعمٕمؼّم  اًم٘مٚمٞمؾ إمم اًم٘مٚمٞمؾ ٟم٦ًٌم اًمث٤مين إمم إّول

 رضٗماًم ذم اعمحّمقر همػم طمدّ  اعمجٛمقع سمٚمغ أو ،يمذًمؽ يم٤من إذا وأُّم٤م

 ُمع أو ،احلرام همٚم٦ٌم ُمع أو ،اًمٜم٦ًٌم يشم٤ًمو ُمع اًمث٤مين ىمٌٞمؾ ُمـ يم٤من أو ،اًم٤ًمسمؼ

 ُمـ يم٤من أو ،رأؾم٤مً  سمحدّ  حمدوداً  ُمٜمٝمام يمّؾ  أو طمدمه٤مأ يمقن قمدم ُمع أو ،ٙمًفقم

 أو ،يمذًمؽ وقمدُمف ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤معمحّمقر ومٞمٝم٤م اًمِمٌٝم٦م حل٤مقإ ومٗمل ،اًمراسمع ىمٌٞمؾ
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 ُمدارك سملم اًمتٗمّمٞمؾ واًمتح٘مٞمؼ ،واطمتامٓت وضمقه ،إىم٤ًمم سملم اًمتٗمّمٞمؾ

 .اعم٠ًمًم٦م

 ،ٜم٤مهُ ٤مه اعمت٘مّدم حّ٘مؼاعم يمّلم ُمٌٜمك ًمٕمّٚمف يمام ،اًمراسمع اًمقضمف هق يم٤من ن٢موم

 سمٛم٘مدار هق شمفوىمقّ  طمتاملآ وهـ ذم اًمٕمؼمة نّ ٕ :ذيمره ُم٤م هق اًمٜمٔمر ومٔم٤مهر

 حلرُم٦ما اطمتامل وٕمػ إّول قمغم اًمث٤مين ازداد ومٙمّٚمام ،اعمحّٚمؾ إمم ماعمحرّ  ٟم٦ًٌم

 ،احلرام هق يمقٟمف ٕضمؾ احلرُم٦م اطمتامل نّ ٢موم ،وسم٤مًمٕمٙمس احلرام ُمع واعمّم٤مدوم٦م

 نإو :ؾاعمحٚمّ  ويمذا ،احلرُم٦م اطمتامل ضمٝم٤مت ومٞمف ّ٘مؼيتح حلراما قمدد ٘مدرٌوم

 اًم٘مًؿ سمخّلف طمتاملسم٤مٓ يٕمتٜمقن طمٞم٨م اًمٕم٘مّلء ـمري٘م٦م ومّلطمظ ؿمئ٧م

 ُمًٛمقم ٦مئمخًام وضمقد وسملم أًمػ ذم واطمد ؾمؿّ  وضمقد سملم قنىمرّ ٗمومٞم ،ًم٤ًمسمؼا

 اًمٕمٚمؿ. سمٕمد ومٞمف

 ٟمٗمس هق وهمػمه اعمحّمقر سملم اًمٗم٤مرق يمقن قمغم ّل ُمٌٜم اًمٙمّلم هذا ًمٙمـ

 واطمد قمدد يٙمقن ىمد سمؾ ،يمذًمؽ ًمٞمس ّٟمفأ إمم ؾم٤مسم٘م٤مً  أذٟم٤م وىمد ،اًمٕمدد

 وقمدم تفوشمِمتّ  اًمث٤مين حمتٛمّلت قشمٗمرّ  ٕضمؾ ،ظمرآ دون ُم٘م٤مم ذم حمّمقراً 

 اًمًؿّ  سمقضمقد اًمٕمٚمؿ سملم اًمٕمرف 1قيٗمرّ  يمام ،أّوًٓ  حمتٛمّلشمف واُمتٞم٤مز اٟمْم٤ٌمـمف

 اًمٌٚمد ومقايمف سمٕمض ذم سمقضمقده ًمٕمٚمؿا وسملم ٟم٤مءإ ٦م٤مئُم سملم ُمرّدد واطمد ذم

 قمغم اعمٞمزان ىمٍم يٜمٌٖمل ومّل وطمٞمٜمئذٍ  ،ُمثّلً  ٦م٤مئُم أيْم٤مً  قمدده يم٤من وًمق ٖمػماًمّم

 نّ أ اًمٔم٤مهر وم٤منّ  ،إـمراف ٧مشمِمتّ  ُمّلطمٔم٦م ُمـ ٓسمدّ  سمؾ ،اًمٜم٦ًٌم ظمّمقص
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 يٕمتٜمقن ٓ سمحٞم٨م ءاًمٕم٘مّل قمٜمد اعمحّمقر همػم ُمـ فٓآ قمنمة ذم ٦م٤مئاعم اؿمت٤ٌمه

 اعمٞمزان ضمٕمؾ طمٞمٜمئذٍ  وم٤مٕومم ،٦م٤مئسم٤معم اًمقاطمد اؿمت٤ٌمه سمخّلف ،اعمّم٤مدوم٦م سم٤مطمتامل

 .ؾ٠مُمّ ومت ،اعمقارد ذم واًمٕم٘مّلء اًمٕمرف ٦موُمّلطمٔم اجلٝم٤مت جمٛمقع هق

 ٦مصحّ  ومرض سمٕمد ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمقاوم٘م٦م قمـ أيْم٤مً  هٜم٤م اًمؼماءة قمكيدّ  ورسّمام

 ٟمحق ذم واًمٕم٘مّلء اًمنمع قمٜمد احلٙمٛم٦م هق ذياًمّ  حلرجا سمٚمزوم ٟمٗمًف ذم اعمٌٜمك

 وم٤منّ  ،هٜم٤مك اعمتحّ٘مؼ يم٤محلرج ،طمتٞم٤مطسم٤مٓ احلٙمؿ ُمـ اًمّلزم احلرج سمؾ ،اعم٘م٤مم

 سم٤مب ذم حل٤ملا هق يمام ،اًم٘مٌٞمؾ هذه ُمـ اعمحّمقر همػم ُمقارد ُمـ يمثػماً 

 ِب٤م اعمٌتغم إرايض ُمـ يمثػمة مجٚم٦م سمٜمج٤مؾم٦م ٟمٕمٚمؿ ٤موم٤مٟمّ  ،واًمٖمّم٥م اًمٜمج٤مؾم٦م

 ٦مسمٖمّمٌٞمّ  ]ٟمٕمٚمؿ[ ويمذا ،وهمػمه٤م واعمٞم٤مه واعمنموسم٤مت واعمٚمٌقؾم٤مت واعم٠ميمقٓت

 ُمـ أيمثر ُمٜمٝم٤م واعمٖمّمقب اًمٜمجس نّ أ طمدأ قمكادّ  ًمق سمؾ ،ُمٜمٝم٤م يمثػمة مجٚم٦م

 اقمتٜم٤مء ٦موىمٚمّ  اًمٜمج٤مؾم٦م ؾم٤ٌمبأ ًمٙمثرة ،ؾُمّ ٠ماًمت قمٜمد ىمري٤ٌمً  يم٤من ،واعم٤ٌمح ٤مهرٓماًم

 إقمٞم٤من ُمـ ُم٦ماعمحرّ  إُمقال ًمٙمثرة ،اًمٖمّم٥م ؾم٤ٌمبأ ويمثرة سمِم٠مهن٤م اًمٜم٤ّمس

 دَ سمَ  ٦مَ ُمَ رْ طُم  ٝم٤مٜمْ ُمِ  ؾٍّ يمُ  دُ قْ ضُم وُ  ِضْ تَ ٘مْ اعمُ  وهمػمه٤م ٤ٌمً ّْم وهمَ  امً ٚمْ فمُ  اعم٠مظمقذة
 قمٜمد فًمِ

 سمذره لءجم أّول ُمـ يٙمقن ـمٕم٤مم حيّمؾ]إذ ىمّٚمام[  ُمٜمف داعمتقًمّ  فئوٟمام و٦مواعمٕم٤م

 .قمٚمٞمف ُم٦ماعمحرّ  اًمٞمد قمروض قمدم نأ إمم اًمٕم٤ممل هذا ذم

 ومٞمف ؿم٤مع ذياًمّ  اًمزُم٤من هذا ذم ظمّمقص٤مً  ،ؿمٞم٤مءإ ؾم٤مئر قمٚمٞمف وىمس

 اًمدًمٞمؾ يم٤من ًمق اعمحّمقر سمٖمػم اعم٠ًمًم٦م حل٤مقإ ئمٝمر هٜم٤م٤مه وُمـ ،٤مراًمٙمٗمّ  ُمٕم٤مُمٚم٦م

 .هذا :اعم٘م٤مم ذًمؽ طم٥ًم قمغمـ  ٤مؿمخّمٞمّ  أو ٤مٟمققمٞمّ  ضمٕمؾ ؾمقاءـ  حلرجا هق

 سم٤معمث٤مًملم ٟٓمحّم٤مره ،ىمٚمٞمٚم٦م اعم٘م٤مم ذم احلرج ُمقارد نّ إ :ي٘م٤مل ىمد وًمٙمـ
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 ضمٝم٦م قمدا ِم٤ّم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم أيمثر ذم طمرج وٓ ،طمذومه٤م حيذو ُم٤مو اعمت٘مّدُملم

 ُم٘مدار قمغم ىمتّم٤مرآ ـُم ومّلسمدّ  ،إذٟمف سمٖمػم اًمٖمػم ُم٤مل ذم فواًمتٍّم  اًمٜمج٤مؾم٦م

 ومرادٕا أيمثر ذم هق ّٟمامإ هٜم٤مك قمكاعمدّ  احلرج وم٤منّ  ،همػمه سمخّلف احلرج

 ًمٖم٤مءإ طمٞمٜمئذٍ  إومم ومٚمٕمّؾ  ،مىمدّ  يمام ٤مً ٟمققمٞمّ  احلرج ٕمؾضم ومٞمٛمٙمـ ،واعمقارد

 احلرج. ٦مٟمققمٞمّ  قمغم سمٜم٤مء ُمٓمٚم٘م٤مً  لمتُماعمت٘مدّ  اجلٝمتلم ُمـ اعمِمتٌٝم٤مت

 ؿمٙم٤ملإ دون ُمـ ًمٚمٛم٘م٤مم ؿم٤مُمٚم٦م لومٝم ،٦مًمٕم٤مُمّ ا إظم٤ٌمر هق يم٤من ًمق وأُّم٤م

ّٓ  ،اًم٤ًمسمؼ يم٤معم٘م٤مم  ٟمٔمػمه. ُمرّ  يمام اعمخرج اًمدًمٞمؾ سمٛمّلطمٔم٦م طمٞمٜمئذٍ  اًمٕمؼمة نّ أ إ

 يمقن دقمقى أُمٙمـ نإو هوٟمحق اجلٌـ ومخؼم ٦مخل٤مّص ا إظم٤ٌمر يم٤من وًمق

 سمٚمٗمظ اًمتٕمٌػم ُمـ اعمٜم٤ًمق ٦ميم٤مًمٕمٚمّ  ،ومٞمف اعمٞمت٦م ضمٕمؾ شمٕمّدد هق ال١ماًمً ُمـ اًمٔم٤مهر

ّٓ  ،(اعمٞمت٦م ومٞمف وُيٕمؾ)  همػم اعمت٘مّدم سم٤معمٞمزان اًمٙمثػم ذم اًمٙمثػم طمدّ  سمٚمقهمف نّ أ إ

 ُمٜمف. فم٤مهر

 ؿمٛمقل يٌٕمد ومّل ،طمرامو طمّلل ومٞمف يمّٚمام نّ أ قمغم اًمداًم٦م إظم٤ٌمر وأُّم٤م

ّٓ  ،ًمٚمٛم٘م٤مم اعمت٘مّدم سم٤مًمٌٞم٤من قمٛمقُمٝم٤م  اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمؽمظمٞمص اؾمتح٤مًم٦م قمكيدّ  نأ إ

 ىمد ًمٙمـ ،يم٤معمحّمقر اًمٕم٤ممّ  يومرد سملم اًمتٕم٤مرض وىمقع قمكويدّ  هٜم٤م ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ 

 اًمت٠مُّمؾ. ُمـ ومٞمف ُم٤م قمروم٧م

ًّ  مج٤معاإل وأُّم٤م  إمم ٟمٔمراً  أُمٙمـ نإوـ  يمٚمامهتؿ ُمـ يمثػم ـمّلق٢مسم ؽسم٤مًمتٛم

 أيْم٤مً  ًمٚمٛم٘م٤مم اعمحّمقر سمٖمػم واعمِمتٌف اعمحّمقرة همػم اًمِمٌٝم٦م ًمٗمظ ؿمٛمقل

ّٓ ـ  إىم٤ًمم سمٕمض ذم أو ُمٓمٚم٘م٤مً   اطمتامل ةىمقّ  ُمع ذًمؽ ُمثؾ قمغم قمتامدآ نّ أ إ

 ٟمٔمػمه. ذم اًمٙمّلم ُمرّ  وىمد ،ُمِمٙمؾ اًم٘مًؿ ذاه همػم رادةإ
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 دًمٞمؾ ُم٠ًمًم٦م ذم مُ قْ ٘مَ اًمْ  ذيمره سمام ًمٚمٛم٘م٤مم مج٤معاإل ؿمٛمقل يٕمتْمد وىمد

 سمقضمقب سمخّلومف يٕمتدّ  طمدأ يٚمتزم مل طمٞم٨م ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ قمٜمد آٟمًداد

 ُمدرك ٓ ذياًمّ  مج٤معاإل ؾمقى سمف يٕمتدّ  ظم٤مّص  ُمدرك ًمف وًمٞمس ،طمتٞم٤مطآ

 قمغم حلٙمؿا يمقن قمـ ومٞمٙمِمػ ،اعم٠ًمًم٦م ٨مطمٞم ُمـ فم٤مهراً  ومٞمف ًمٚمٛمجٛمٕملم

 سمٕمد ٤مً ٟمققمٞمّ  ضمٕمٚمف يّمّح  ٓ ّٟمفٕ ،قمكسم٤معمدّ  واٍف  همػم ومٝمق ،احلرج وأُّم٤م :اًم٘م٤مقمدة

 ضمٕمؾ نإو ،ومٞمف احل٤مل قمروم٧م ذياًمّ  اعمحّمقر ًمٖمػم ومٝمق ،اًمٕمٜم٤مويـ شمٕمّدد

 طمدأ ؾيٗمّّم  مل ّٟمفأ ُمع ،وهمػمه احلرج ُمقارد سملم اًمتٗمّمٞمؾ ُمٜمف ًمزم ٤مً ؿمخّمٞمّ 

 شمٚمؽ ُمراقم٤مة سملم سم٤مجلٛمع ىم٤مئؿ هٜم٤مك احلرج وم٤منّ  :ٟمٔمر يقمٜمد فٞمووم :يمذًمؽ

 حلّمقًمف ،اعم٘م٤مم سمخّلف ،احلرج سمٛم٘مدار يمذًمؽ هءًمٖم٤مإ ُمٜمف وم٤مًمّلزم ،إطمٙم٤مم

 سمٕمض. دون اًمِمٌٝم٦م أومراد سمٕمض ذم

 يمام ،و٤مئر همػم ومٝمق ،وهمػمه حلرجا قمٚمٞمف ُمـ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٕمٛمٞمٛمف وأُّم٤م

 ومٞمف ًمٞمس تلاًمّ  إطمٙم٤مم ُمـ ؿمذوذ ذم ؿمٙم٤ملاإل يٌ٘مك ًمٙمـ ،ٟمٔمػمه ؾمٌؼ

 ومٞمف طمتٞم٤مطآ ؾمٝمقًم٦م ًمِمدة ،ْماّمً ُمٜم وٓ ُمٜمٗمرداً  ٓ حلرجا ًمتحّ٘مؼ صّلطمٞم٦م

 ،اعمحّمقر همػم حت٧م اٟمدراضمف هق اًمٙمّلم ُمٌٜمك يم٤من ًمق ّٟمفأ إمم ُمْم٤موم٤مً  ،هذا

 شمٕمٞملم ٓ ،طمتامزمآ ُمتث٤ملسم٤مٓ يمتٗم٤مءآ أو ،ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤مًمؼماءة احلٙمؿ اًمّلزم يم٤من

ّٓ  ،اعمحّمقر همػم ُمقارد ؾم٤مئر ذم يمام ،اعمٔمٜمقن  ظم٤مّص  ُم٤مٟمع هٜم٤مك يث٧ٌم نأ إ

 ،اعمٔمٜمقٟم٤مت ظمّمقص ذم مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ حتّ٘مؼ ُمـ أو ،واعمرج اِلرج ًمزوم ُمـ

 حمّٚمف. إمم ُمقيمقل ذًمؽ وشمٗمّمٞمؾ :ذًمؽ ٟمحق أو ،شمريمٝم٤م ُيقز ومّل

 وم٤مًمٔم٤مهر ،سم٤معمحّمقر طمتٞم٤مطآ دًمٞمؾ اظمتّم٤مص هق اعمًتٜمد يم٤من وًمق
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 قمغم ىمتّم٤مرآ ُمـ ومّلسمدّ  ،اعم٘م٤مم ُمقارد مجٞمع ذم احلٙمؿ وم٤مدةإ قمـ ٦مدًمّ إ ىمّمقر

 :ـاعمتٞم٘مّ 

 ذياًمّ  ُمٜم٤مـمف ومٞمف طمّمؾ نإ اعم٘م٤مم ذم ضم٤مرٍ  ومٝمق ،اًم٤ًمسمع هق يم٤من وًمق

 قمغم ٟمٔمػمه يُير يمام ،٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م رو٦مقم ذم اعمٙمّٚمػ يمقن قمدم]هق[ 

 شم٘مّدم. ِم٤ّم إظمػم طم٤مل وئمٝمر ،ـُماًمث٤م

 ُم٤م طمّتك اًمّمقر شمٚمؽ مجٞمع ٙمؿاحل يٕمؿّ  ومٝمؾ ،اًمؼماءة قمغم سمٜمٞمٜم٤م ًمق ّٟمفإ صمؿّ 

 ؟ٓ أو ،ُم٤ًمويلم يم٤مٟم٤م أو ،ىمٚمٞمّل واحلّلل يمثػماً  احلرام يم٤من ًمق

 وٓ ،سمٕمٞمٜمف اًمّمقرشملم ذم ضم٤مرٍ  اعمحّمقر ُمٜم٤مط نّ أ وُمـ شم٘مّدم ِم٤ّم وضمٝم٤من

 ًمق وم٤مّٟمف :اعمحّمقر قمدد قمـ ٟم٤مىمّم٤مً  ؾاعمحٚمّ  ومرادأ سمٙمقن اعمٕمٞم٤مر يٙمقن نأ يٌٕمد

 ُمٕمٚمقُم٤مً  أطمدمه٤م طمرُم٦م يٙمقن قمٚمٞمف واطمد ةزي٤مد ُمع إومراد ُمـ ي٤ًمويف ُم٤م أظمذ

 سم٤مب ُمـ اًمقاطمد قمغم اًمزائد طمرُم٦م واطمتامل :حمّمقراً  ـمرافإ يمقن ُمع

 ،ٞمداً ٠ميوشم ةىمقّ  يزيده سمؾ ،مج٤مزماإل اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ يقهـ ٓ سم٤مٕيمثر مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ

 يٙمـ مل وًمق :وم٤مومٝمؿ ،ًمف وضمف ٓ اعمحّمقر حت٧م قمـ ذًمؽ ُمثؾ ظمراج٢موم

 عمٙم٤من ،حُمٜم٘مّ  همػم وم٤معمٜم٤مط ،اعمحّمقر قمغم اً زائد اًمٕمدد يم٤من سمؾ ،يمذًمؽ

 ُمٜم٤م.ىمدّ  ُم٤م إمم اًمرضمقع ُمـ ومّلسمدّ  ،ومٞمف حل٤مصؾا ٟمتِم٤مرآ

 يم٤من ًمق ُم٤م ظمراجإ ُمـ اًمٕمٍم ُمِم٤ميخ سمٕمض قمـ لطمٙم ُم٤م :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 ذم وىمققمف سمٕمدم اًمِم٤مرع همرض شمٕمّٚمؼ ِم٤ّم اعمحّمقر همػم سملم اعمرّدد ماعمحرّ 

 راً ٤مٗمّ يمُ  أهٚمف يمقن ُمع وؾمٞمع سمٚمد أهؾ سملم وزمّ  أو ّل ٌٟم اؿمتٌف إذا يمامـ  اخل٤مرج

 مج٤مزم.اإل اًمٕمٚمؿ وـمرح ٝمؿئدُم٤م راقإه سم٤مطم٦م٢مسم ُيقزاحلٙمؿ ٓ وم٤مّٟمفـ  ٞمِّلْمَ سمِ رْ طَم 



 اًمؼماءة أصؾ  ................................................................. 566

 إصؾ يُير ٓ ِم٤ّم اعمٗمروض ماعمحرّ  يمقن ٕضمؾ ذًمؽ يم٤من نإ :وأىمقل

 اٟم٘مّلب ومرض ومٝمذا ،اعمذيمقرة اجلٝم٦م إمم ٟمٔمراً  قمٚمٞمف اٟمٓم٤ٌمىمف حيتٛمؾ ُم٤م يمّؾ  ذم

 يٙمـ مل وًمق سمٜمٗمًف ـمرافإ ُمـ واطمد يمّؾ  ذم حلرُم٦ما إمم ٤مطم٦مسماإل قمـ إصؾ

 ُمقارد ؾم٤مئر وسملم سمٞمٜمف يٙمـ مل يمذًمؽ إُمر يم٤من وًمق ،مج٤مزمإ قمٚمؿ هٜم٤مك

 ومرض ُمع يم٤منإن و ،قمٚمٞمف آىمتّم٤مر ذم اًمقضمف ومام ،فم٤مهر ومرق إصؾ اٟم٘مّلب

 نّ ٕ :ؾمديد همػم هٜم٤م طمتٞم٤مطسم٤مٓ وم٤محلٙمؿ سمدواً  ُمِمتٌٝم٤مشمف ذم إصؾ ضمري٤من

 .أيْم٤مً  هٜم٤مك ُمقضمقدة اعمذيمقرة اجلٝم٦م

 ّٓ ّٓ  إّول اًمٜمقع ذم سم٤مطم٦ماإل إصؾ يمقن قمغم ّل ُمٌٜم ّٟمفإ :ي٘م٤مل نأ إ  ذم إ

 صيرظّم  ٓ اًمِم٤مرع نّ أ ٟمٕمٚمؿ سمحٞم٨م سمف هتاممآ ةؿمدّ  إمم ٟمٔمراً  ،اًمّمقرة هذه

 ذم اًمِم٤مرع شمرظمٞمص سمٕمدم اًمٕمٚمؿ إمم وُمرضمٕمف ،شمٗمقيتف ُمٕمف حيتٛمؾ رء ذم

 ًمذًمؽ. اًمِمٌٝم٦م شمٚمؽ ـمرافأ

 ىمٓمع ُمع طمتٞم٤مطسم٤مٓ ىم٤موٞم٤مً  اعمقرد ذم اجل٤مري إصؾ يم٤من ًمق ُم٤م :صم٤مًمثٝم٤مو

 واًمٗمروج اًمدُم٤مء ىمٌٞمؾ ـُم ـمرافإ يم٤مٟم٧م ًمق يمام ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ قمـ اًمٜمٔمر

 إذا وُم٤م ،سم٤محلّؾ  ٤موٞم٦م٘ماًم ُم٤مراتوإ ٦ماخل٤مّص  إصقل قمدم قمٜمد وإُمقال

 إدًّم٦م ُمـ صم٧ٌم ُم٤م هم٤مي٦م وم٤منّ  ،ٟمٗمًٝم٤م٠مسم حلرُم٦ما ُمًتّمح٦ٌم ـمرافإ يم٤مٟم٧م

 اًمِمّؽ  ورومع حلرُم٦ما اطمتامل ًمٖم٤مءإ وأُّم٤م ،٦مٍ يَّ وِ دْ سم٤مًمٌَ  حل٤مىمفإو مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ًمٖم٤مءإ

 شمٚمؽ دًمٞمؾ ـمّلقإ سمؾ ،صم٤مسم٧م ومٖمػم إـمراف ُمـ يمّؾ  ذم ومٕمّلً  اعمقضمقد

 ذم احلرُم٦م اطمتامل يم٤من ًمق يمام هٜم٤م طمتاملآ ووٕمػ سمح٤مًمف سم٤مٍق  إصقل

 ،وسم٤مجلٛمٚم٦م ظمّلومف. يٕمٚمؿ ّتكطم سم٤مٕصؾ ومٞمف يٕمٛمؾ ّٟمفأ ُمع وٕمٞمٗم٤مً  ٦ماًمٌدويّ 
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 ًمألصؾ. رشمٙم٤مبآ ُيقز ٓ وسمدوٟمف هٜم٤مك طم٤مصؾ همػم وم٤مًمٕمٚمؿ

 سمقضمقد مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ قمـ ٤مً ئٟم٤مؿِم  يم٤من إذا احلرُم٦م اطمتامل نّ إ :ي٘م٤مل ورسّمام

ـ  اعمٗمروض هق يمامـ  اعمّم٤مدوم٦م قمدم شم٘مدير قمغم سم٤مطمتف٢مسم يٕمٚمؿ سمحٞم٨م احلرام

 اعمٗمروض نّ ٕ :أيْم٤مً  هٜم٤م قمتٜم٤مءآ قمدم هق اًمراسمع اًمدًمٞمؾ ُمـ ُمرّ  ُم٤م ومٛم٘مت٣م

 طمّتك هٜم٤م جلٝم٦ما هذه همػم ُمـ ؿمّؽ  وٓ ،اعمّم٤مدوم٦م سم٤مطمتامل اًمٕم٘مّلء اقمتٜم٤مء قمدم

 ضمٚمف.ٕ طمتٞم٤مطاإل ُي٥م

 أطمٙم٤مم شمرشمٞم٥م قمدم هق اًمٕم٘مّلء طمٙمؿ ُمـ يًّٚمؿ ُم٤م هم٤مي٦م وم٤منّ  ،ٟمٔمر وومٞمف

 شمرشمٞم٥م ٓـ  اعم٘مّدُم٦م سم٤مب ُمـ وًمق طمّتكـ  ـمرافإ ُمـ ٌمءسم إمج٤مًٓ  اعمٕمٚمقم

 ر.ومتدسمّ  ،طمّمقًمف قمدم ُمع طمّلًٓ  سمٙمقٟمف اًمٕمٚمؿ صم٤مرآ

 واىمٕم٤مً  طمّلًٓ  ـمرافإ ُمـ مجٚم٦م يمقن قمغم ُم٤مرةأ ىم٤مُم٧م ًمق ُم٤م :وراسمٕمٝم٤م

 اًمٕمٚمؿ سمْمٛمٞمٛم٦م يث٧ٌم رسّمام وم٤مّٟمف ،حمّمقراً  اخل٤مًمٞم٦م ـمرافإ قمدد يم٤من سمحٞم٨م

 ،ـمرافإ اٟمحّم٤مر ُمع حلراما هق اخل٤مًمٞم٦م اعمقارد ُمـ واطمد يمقن مج٤مزماإل

 ٕضمٚمف. طمتٞم٤مطٓا سمقضمقب ومٞمحٙمؿ

ّٓ  ،اًمنمقمٞم٦م همػم اًمٚمقازم سمٕمض صمٌت٧مأ نإو ُم٤مراتإ دًّم٦مأ نّ إ :وومٞمف  إ

 ُمٓمٚمؼ ٥مشمرشمّ  ُمٜمٝم٤م صم٧ٌم ُم٤م هم٤مي٦م سمؾ ،قمٚمٞمف ذًمؽ ُمثؾ شمرشمٞم٥م قمـ ىم٤مسة ٤مهّن أ

 طمرازإ سمٕمد ِب٤م ٗم٤مىمٞم٦مشمّ آ اعم٘م٤مرٟم٤مت صمٌقت ٓ ،ُمقرده٤م قمغم ُمٗم٤مده٤م صم٤مرآ

 حمّٚمف. ذم وحت٘مٞم٘مف ،اعم٘م٤مم ذم يمام ىمؽمانآ



 

 

 

 

 

 

 

 واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمًم٦مُ 

 ٙمٛمٞم٦ماحل اًمِمٌٝم٦م ُمع حمّمقرة أُمقر أو أُمريـ سملم احلرام شمرّدد إذا ُم٤م

 .مج٤مًمفإ أو اًمٜمّص  وم٘مدان ُمـ ٦1مئٜم٤مؿماًم

 قمٛمقم سمٞمٜمٝمام]و[  ُمٗمٝمقُملم سملم ُمٗمٝمقُمف اعمرّدد سم٤مًمٖمٜم٤مء ُمٜمٝمام ًمٚمث٤مين ؾوُمثّ 

 سم٤مًمدًمٞمؾ صم٧ٌم إذا سمام]ُمّثؾ[  و ،اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ ومؽماقآ ُم٤مّديت وم٤منّ  ،وضمف ُمـ

 دضمدّ  ُمـ» :ىمقًمف وُمثؾ ،شمٕمٞمٞمٜمف ذم واظمتٚمػ اجلٛمٕم٦م يقم اًمث٤مًم٨م ذانإ ٦مطمرُم

 سم٤مجلٞمؿ دضمدّ  :ئىمر طمٞم٨م ،1شؾمّلماإل قمـ ظمرج وم٘مد ،ُمث٤مًٓ  ؾُمثّ  أو ىمؼماً 

 ٦.3ماعمثٚمثّ  ٤مءثواًم سم٤مجلٞمؿ ثضمد :]ىمرئ[ و ،ٛم٦مجاعمٕم واخل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م واحل٤مء
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 نإو اًمٖمٜم٤مء وم٤منّ  ،ًمٚمٛم٘م٤مم ٤مً ٘مٞم٘مٞمّ حت ُمث٤مًٓ  ًمٞمس ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  نّ إ واًمٔم٤مهر

ّٓ  ،اًمقضمٝم٤من ومٞمف اطمتٛمؾ  اًمٓمرب ُمع اًمؽمضمٞمع ومٞمف اضمتٛمع سمام ّن وم ىمد ّٟمفأ إ

 يٕمٚمؿ ومّل ،ومؽماقاإل يتسمامدّ  مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ طمّمقل ُمـ يٛمٜمع فُ امًمُ تِ وم٤مطْم  ،أيْم٤مً 

 هق اًمزائد ذم وم٤معمرضمع ،اًمتٗمًػم ذًمؽ إمم ٟمٔمراً  اجل٤مُمع قمغم اًمزائد سمحرُم٦م

 اًمؼماءة.

 يمامـ  ذاشمٞم٦م حلرُم٦ما يمقن قمغم اعم٤ًمقمدة ومرض ومٌٕمد ،اًمث٤مًم٨م ذانإ ٤موأُمّ 

 قمفّذ  ذياًمّ  ذانإ هق ـاعمتٞم٘مّ  نّ ٠مسم ي٘م٤مل ٘مد ـ ]ومـ[ اًمٌح٨م حمّؾ  ُمـ اًمٔم٤مهر هق

 اًمؼماءة. إمم همػمه ذم ويرضمع اًمث٤مًم٨م اعمٚمٕمقن

ّٓ  ،ًمٗمٔم٤مً  جمٛمّلً  يم٤من نإو ومٝمق ،ظمػمإ وأُّم٤م  ُمٕمٚمقم ٞمفٟمُمٕم٤م سمٕمض نّ أ إ

 ىمتؾ سمٛمٕمٜمك اًم٘مؼم سمتجديد دضمدّ  شمٗمًػم ذم يمام ،اخل٤مرج ُمـ ّلً شمٗمّمٞم احلرُم٦م

 ُم٤م ؾمقى ومامـ  ظمرآ ]سمٕمض[ قمـ يمام فِمٟمٌ سمٛمٕمٜمك أو ـ سمٕمض قمـ يمامـ  اًمٜمٗمس

 اعمحٙمقم يؽمّدد ٓ نأ وم٤مًمْم٤مسمط ،اًمؼماءة إمم يرضمع اعمحتٛمّلت ُمـ طمرُمتف ٚمؿقم

 ُمٜمٝمام. رء طمرُم٦م يٕمٚمؿ ٓ ُمت٤ٌميٜملم أُمريـ سملم قمٚمٞمف

 ذم ُمرّ  عم٤م ،طمتٞم٤مطآ هق ومٞمف احلٙمؿ نّ إ ٔم٤مهروم٤مًم ،طم٤مل يمّؾ  وقمغم

 طمتٞم٤مطآ وأظم٤ٌمر ،طمتٞم٤مطآ هق اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ُم٘مت٣م نّ أ ُمـ اعمحّمقر

 ـ ِب٤م خيتّص  أو ـ ٦ماحلٙمٛمٞمّ  يِمٛمؾ وُم٤م ،٦ماعمقوققمٞمّ  سم٤مًمِمٌٝم٦م ٦مخمتّّم  أيمثره٤م

 ِم٤ّم ئمٝمر وشمقوٞمحف ،ُمراراً  شم٘مّدُمف سمام ـمّلىمٝم٤مإ ذم اعمٜم٤مىمِم٦م يٛمٙمـ ُمٓمٚم٘م٤مت

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ٦ماحلٙمٛمٞمّ  ٦ماًمقضمقسمٞمّ  ذم ي٠ميتو ّلً ُمٗمّّم  شم٘مّدم
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 شمذيٞمؾ

 إىمّؾ  سملم إُمر دوران صقر ٦ماًمتحريٛمٞمّ  اًمِمٌٝم٦م أىم٤ًمم مجٚم٦م ُمـ

 وإيمثر.

]أصؾ[  ذم اًمِمّؽ  إمم ومٞمٝم٤م اًمِمّؽ  ُمرضمع نّ إ :إؾم٤مـملم سمٕمض ىم٤مل

 1.إىمّؾ  طمرُم٦م ذم واًمِمّؽ  احلرُم٦م ُمٕمٚمقم طمٞمٜمئذٍ  إيمثر نّ ٕ ،اًمتٙمٚمٞمػ

 وقمغم ،ارشم٤ٌمـمل أو ،اؾمت٘مّلزم ُّم٤مإ وإيمثر إىمّؾ  نّ إ :اًمّمقر وشمٗمّمٞمؾ

 اًمِمٌٝم٦م شمٙمقن ُّم٤مإ اًمت٘م٤مدير وقمغم ،ذهٜمل أو ،ظم٤مرضمل ُّم٤مإ اًمت٘مديريـ

 .طمٙمٛمٞم٦م أو ،ُمقوققمٞم٦م

 اًمٜمذر نّ أ ذم ؿمّؽ  ًمق يمام احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ذم خل٤مرضملا ؾمت٘مّلزموم٤مٓ

 سمؾ ،ٓ أو سمٕمده٤م رشمٙم٤مبآ حيرم ٓ سمحٞم٨م إومم ةسم٤معمرّ  طمٜمثف حيّمؾ]هؾ[ 

 .سمداً أ ذًمؽ حيرم

 ذم ٜم٨ماحل ًمزوم قمٚمؿ ًمق ُم٤م ٦ماعمقوققمٞمّ  ذماخل٤مرضمل[  ؾمت٘مّلزم]آ و

 أو ،ـم٤مقمتفإ ُي٥م ُمـ ُمرأ أو ،يم٤مًمٞمٛملم ظمرآ ُمٚمزم وذم ُمثّل اتسم٤معمرّ  اًمٜمذر

 .اخل٤مرج ذم حتّ٘مؼ ُم٤م ذم وؿمّؽ  وم٘مط ةسم٤معمرّ  اًمٜمذر أىم٤ًمم سمٕمض

[ قَ هُ  ْؾ ]هَ  ءاًمٖمٜم٤م نّ أ ؿمّؽ  ًمق ُم٤م ٦ماحلٙمٛمٞمّ  ذم اًمذهٜمل ؾمت٘مّلزموآ
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 .ُمثّلً  1عاًمؽمضمٞم ُمع أو ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ُب رِ ٓمْ اعمُ  اًمّمقُت 

 ذم عاًمؽمضمٞم حتّ٘مؼ ذم ؿمّؽ  ًمق ُم٤م اعمقوققمٞم٦م ذماًمذهٜمل[  ؾمت٘مّلزم]آ و

 .ُمٕم٤مً  إُمريـ قمغم اؿمتٛمؾ ُم٤م هق ماعمحرّ  يمقن طمرازإ سمٕمد اًمّمقت

 هق ماعمحرّ  نّ أ ذم ؿمّؽ  ًمق ُم٤م احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ذم اخل٤مرضمل رشم٤ٌمـملآو

ًّ  ّمقراًم قمٛمؾ  .اًمٜم٤مىمّم٦م ُمع أو ،اًمت٤مُّم٦م ٛم٦ماعمج

 أو اًمّم٤مئؿ قمغم ماعمحرّ  نّ أ ذم ؿمّؽ  ًمق ُم٤م ُمٜمٝم٤م اًمذهٜمّل رشم٤ٌمـمل[ ]آو

 .ُمثّلً  ؟مخ٦ًم أو أرسمٕم٦م]هؾ هق[  اعمٕمتٙمػ

 ،فم٤مهر اًمِمّؽ  حمّؾ  ذم اًمؼماءة هق اجلٛمٞمع ذم وم٤محلٙمؿ ،طم٤مل يمّؾ  وقمغم

 نّ إ ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ تلاًمّ  ٦ماًمقضمقسمٞمّ  وسملم سمٞمٜمف واًمٗمرق :٦ماًمٌدويّ  إمم ًمرضمققمف

 يمٚمٗم٦م قمٚمٞمف إيمثر ومٚمزوم ،سمقاطمد قمٜمف اخلروج ذم ليٙمتٗم سمدزم هٜم٤مك احلٙمؿ

 قمغم ُم٤مزاد سمؽمك ًمزاُمف٢موم ،اؾمتٖمراىمل وم٤مّٟمف ،٦ماًمتحريٛمٞمّ  سمخّلف ،ُمٕمٚمقُم٦م همػم

 ُمٕمٚمقم. همػم ـاعمتٞم٘مّ 

 ،سم٤مًمٗمٕمؾ ًمزامإ اًمقضمقب نّ إ اعم٘م٤مُملم سملم اًمٗم٤مرق نّ إ :٧َم ٚمْ ىمُ  ٧َم ئْ ؿِم  نْ إو

 ،اًمزائد ًمزوم ذم وؿمّؽ  إىمّؾ  سمقضمقب قمٚمؿ إمم اٟمحّؾ  ُمريـإ سملم دشمردّ  وم٢مذا

 ذم إيمثر هق ذياًمّ  ـاعمتٞم٘مّ  اًم٘مدر سمحرُم٦م قمٚمؿ إمم يٜمحّؾ  وم٤مّٟمف ،لاًمٜمٝم سمخّلف

                                                             

ْقِت: شَمْرِدْيُدُه ذم احلَْٚمِؼ )اًْمَٗمِؿ(. 1 ضِمْٞمُع ـ  َوشَمْرضِمْٞمُع اًمّمَّ ْ يَمِ٘مراَءِة أْصح٤مِب إحْل٤مِن ـ واًمؽمَّ

ِديد )اإلقم٤مدة( ذم إذاِن َُمْٕمروٌف قِمٜمَْد اًمٕم٤مُّم٦م  ْ َوَُمٜمِْٝمل  قَمٜمُْف ذم َُمْذَه٥ِم سمِٚمِح٤مِظ َُمْٕمٜمٰك اًمؽمَّ

ِة.  اًْمِٕمؽْمَ
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 ،آُمتث٤مل ُم٘م٤مم إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم إّول ذم احل٤مل هق يمام ،همػمه ذم وؿمّؽ  آرشم٤ٌمـمل

 ومتدسّمر. ،هٜم٤مك فاخلّل ذم اعمٜمِم٠م قمٛمدة وهق ،أيْم٤مً  ـاعمتٞم٘مّ  هق إيمثر وم٤منّ 

 اًمتٕمٞملم سملم دوراناًم شمّمقير ذيمر ّٟمفأ ضٍ ٕمْ سمَ  إمم اعمٜمًقب نّ إ صمؿّ 

 ٟمحق قمغم وإيمثر إىمّؾ  سمف رادأ ن٢موم :أيْم٤مً  ٦ماًمتحريٛمٞمّ  اًمِمٌٝم٦م ذم هٜم٤م واًمتخٞمػم

 ،اًمٕم٘مكم واًمتخٞمػم اًمتٕمٞملم سملم طمٞمٜمئذٍ  ومٞمٝم٤م إُمر دوري طمٞم٨م ٦ماًمقضمقسمٞمّ  اًمِمٌٝم٦م

 ػشمقىمّ  سمٛمٕمٜمك ،اؾمتٖمراىمّل  ُمتٕمّٚم٘مٝم٤م ومرادهأ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم احلرُم٦م نّ ٕ :وم٤مؾمد ومٝمق

 سم٠مّي  اعمتحّ٘مؼ اًمٓمٌٞمٕم٦م سمقضمقد اعمخ٤مًمٗم٦م حتّ٘مؼ إمم ٟمٔمراً  ،اجلٛمٞمع شمرك قمغم اُمتث٤مِل٤م

 تفصحّ  ومٗمل ،اًمنمقمّل  اًمتخٞمػم سمف رادأ نإو ،اًمقاضم٥م سمخّلف ،يم٤من ومرد

 صٗم٦م قمـ لاًمٜمٝم قمـ اًمتخٞمػمي لاًمٜمٝم رضمقع إمم ٟمٔمراً  ،حمّٚمف ذم رُم٘مرّ  ؿمٙم٤ملإ

 ظمتلم.إ سملم اجلٛمع ذم يمام ،تامعضمآ

 إمم اعمٙمّٚمػ اوٓمرّ  إذا ُم٤م اًمتخٞمػمي ًمٚمحرام اًمتٛمثٞمؾ يٛمٙمـ ُم٤م وأفمٝمر

 ،أطمدمه٤م يمؾ٠مسم اًميروة ارشمٗم٤مع ُمع اًمٖمػم وُم٤مل اعمٞمت٦م ُمـ إُمريـ طمدأ يمؾأ

 طمرُم٦م إمم رضمققمف دون ُمـ ظمرأ وسملم سمٞمٜمف ختٞمػماً  طمٞمٜمئذٍ  طمرام ُمٜمٝمام  ًيمّّل  وم٤منّ 

 ًمّمٗم٦م يٙمقن نأ دون ُمـ تلماخلّمقصٞمّ  ُمـ يمّؾ  ذم ٦مصم٤مسمت دةاعمٗمً نّ ٕ :اجلٛمع

 ذًمؽ. ذم ٦مظمّمقصٞمّ  اجلٛمع

 اهلل ؿم٤مء نإ ٘مفؾمٜمح٘مّ  ِم٤م ئمٝمر ومروف شم٘مدير قمغم اعم٠ًمًم٦م ومحٙمؿ ،وسم٤مجلٛمٚم٦م

 .شمٕم٤ممم

 



 

 

 

 

 

 

 

 احلرام سمٖمػم اًمقاضم٥م اؿمت٤ٌمه ذم :اًمث٤مين اعمٓمٚم٥م

 ذم يمامـ  ُمت٤ٌميٜملم أُمريـ سملم ُمرّدد ُّم٤مإ اًمقاضم٥م نّ ٕ :ًٛملمىم قمغم وهق

 إذا يمامـ  وإيمثر إىمّؾ  سملم ُمرّدد ُّم٤مإوـ  اجلٛمٕم٦م يقم ذم واجلٛمٕم٦م اًمٔمٝمر ُم٠ًمًم٦م

 1ـ ووم٤مىمده٤م همػممه٤م أو اًمًّلم أو قرةًاًم ذات سملم اًمّّمّلة ُمـ اًمقاضم٥م شمرّدد

 مت٤مم.واإل اًم٘مٍم سملم اًمقاضم٦ٌم اًمّّمّلة سمؽمّدد أيْم٤مً  ًمألّول ؾوُمثّ 

 يٙمقٟم٤م ن٠مسم اعمت٤ٌميٜملم ُمـ مت٤ممواإل اًم٘مٍم يم٤من ًمق ّٟمف٠مسم ومٞمف يِمٙمؾ ورسّمام

 اعمِمٝمقر نّ أ ُمع ،ُمتث٤ملآ ُم٘م٤مم ذم قمٜمقاهنام ىمّمد ًمقضم٥م ،خمتٚمٗمتلم لْمِ تَ ٞمَّ هِ ٤مُم

 اًمتخٞمػم ُمقارد ذم ذيمروا يمام ،٦ماخلّمقصٞمّ  ىمّمد وضمقب قمدم اعمحّ٘م٘ملم سملم

 سمٞمٜمٝمام.

 ُمٜمٝمام يمّؾ  يم٤من ُم٤م هق ّٟمامإ اعمت٤ٌميٜملم ُمـ ىمّمده ُي٥م ُم٤م نّ إ :ٜمفقم واجلقاب

 اًمٕمٍم وصّؾ  اًمٔمٝمر صّؾ  :ي٘م٤مل نأ ُمثؾ ،ًمألُمر ٘م٤مً ُمتٕمٚمّ  ًمت٤ٌميـا ٟمحق قمغم
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 سمف اعم٠مُمقر قمٜمقان ىمّمد سمقضمقب ًمتزامآ ومٞمٛمٙمـ ،ٟم٤مومٚمتف وصّؾ  اًمّمٌح وصّؾ 

 سمٞمٜمٝمام ُمِمؽميم٤مً  ىمدراً  سمف اعم٠مُمقر قمٜمقان يم٤من سمؾ ،ؽذًميم يٙمـ مل إذا وأُّم٤م ،طمٞمٜمئذٍ 

 دىمّم ومقضمقب ،اًمِم٤مرع سمٞمد أيْم٤مً  إومراد ٤متظمّمقصٞمّ  شمٕمٞملم يم٤من نإو

 هق هٜم٤م إُمر ُمتٕمّٚمؼ نّ أ ٨مٞمطم ،اعم٘م٤مم ذم يمام ُمٕمٚمقم همػم اًمٗمرديـ ٦مظمّمقصٞمّ 

 ُمـ اعمٙمّٚمػ قمغم مت٤ممواإل اًم٘مٍم ُمـ يمّؾ  ضمٕمؾ يم٤من نإو واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صّلة

 أطمقال ٓظمتّلف اعمقضم٦ٌم اعمٙمّٚمٗملم طم٤مٓت اظمتّلف ؾم٤مئر ذم يمام ،اًمِم٤مرع

 ووٞمؼ واعمرض ٦مواًمّمحّ  واًمٕمجز واًم٘مدرة واجلٝمؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمّّمّلة

 سمقضمقب اًمتزاُمٝمؿ قمدم اًمٔم٤مهر نّ أ طمٞم٨م ،ذًمؽ ُمث٤ملأو وؾمٕمتف اًمقىم٧م

 يم٤مًمتخٞمػم هٜم٤م واًمتٕمٞملم وم٤مًمتخٞمػم ،٦ماًمٜمٞمّ  ذم ٤متاخلّمقصٞمّ  شمٚمؽ شمِمخٞمص

 .وم٤مومٝمؿ ،طم٘مٞم٘م٦م ُمٜمف هق أو ،لماًمٕم٘مٚمٞمّ  واًمتٕمٞملم

ّٓ  ،مج٤مًٓ إ اعم٠ًمًم٦م طم٤مل حت٘مٞمؼ هذا  قمـ اعم٠ًمًم٦م ظمروج ذم لومٞمٙمٗم وإ

]ُمـ[  اعم٘م٤مم ذم يمام ،اًمزائد قمدم سمنمط ُم٠مظمقذاً  ّؾ إىم يمقن وإيمثر إىمّؾ 

 اعم٘مّمقرة. ةاًمّمّل وم٤ًمد شمقضم٥م إريم٤من سمؾ ،اًمريمـ زي٤مدة]أّن[  طمٞم٨م

 :َؾ ٤ًمئِ ُمَ  ذم عُ ٘مَ يَ  إّولِ  ؿِ ًْ ٘مِ اًمْ  ذم وم٤مًمٙمّلم ،يم٤من ويمٞمػ

 وم٘مد اعمٜمِم٠م يمقن ُمع اًمٙمكّم  احلٙمؿ ذم سمٖمػمه اًمقاضم٥م اؿمتٌف إذا ُم٤م :ممإوْ 

 أو ،ُمٓمٚم٘م٤م اًمؼماءة أو ،طمتٞم٤مطآ هق]هؾ[  ومٞمف احلٙمؿ قنيم وذم :اعمٕمتؼم اًمٜمّص 

 وأىمقال. وضمقه ؟طمتامزمآ ُمتث٤ملسم٤مٓ يمتٗم٤مءآ

 مه٤ملإ ضمقاز قمدم همػمه أو ،مج٤معسم٤مإل قمٚمؿ ُم٤م همػم ذم هٜم٤م اًمٙمّلم وًمٕمّؾ 

 اٟمتٗم٤مء ذم ؿمٙم٤ملإ ومّل ،واجلٛمٕم٦م اًمٔمٝمر ُم٠ًمًم٦م ذم يمام هق وأُّم٤م ،رأؾم٤مً  اًمقاىمع
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 قمغم فم٤مهراً  واعمِمٝمقر ،ظمػمإ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٙمّلماًم ضمرى نإو اًمث٤مين طمتاملآ

 طمرُم٦م ودوران ،اًمث٤مين صمرامه٤م ـم٤مب 1واًم٘مٛمّل  1اخلقاٟم٤ًمري اعمحّ٘مؼ وقمـ ،إّول

 ىمتّم٤مرآ وهق وم٤مًمث٤مًم٨م وضمقده شم٘مدير وقمغم مج٤معاإل ُمدار ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م

ّٓ  ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمقاوم٘م٦م وضمقب وقمدم ذًمؽ قمغم  اعمقارد. سمٕمض ذم إ

 :أُمقر ّولإ قمغم ويدّل 

 اًمقاىمع ذم اعمٕملّم  إُمر وضمقب وهق ،ُمقضمقد ًمف اعم٘متض نّ إ :إّول

 ُمٗم٘مقد. واًمنمع اًمٕم٘مؾ ُمـ قمٜمف واعم٤مٟمع ،اعمٙمّٚمػ قمغم مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم

 ،سم٤مًمٕمٚمؿ ُمنموـم٤مً  ًمٞمس اًمقاىمٕمل بقاًمقضم ُمقوقع نّ ومأل ،لإوّ  أُّم٤م

ّٓ  ،وسمدوٟمف مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ُمع وًمٚمج٤مهؾ ًمف ؿم٤مُمؾ هق سمؾ  ًمتّمقي٥ما ًمزم وإ

 اًمٕمٚمؿ نّ ٕ :3اًمٕمّّلُم٦م ذيمره ذياًمّ  اًمدور ًمزوم ٝم٤مأىمٚمّ  وضمقه ُمـ اًم٤ٌمـمؾ

 ػيتقىمّ  ومٙمٞمػ ،ًمٚمٛمٕمٚمقم اًمٕمٚمؿ ٦مشمٌٕمٞمّ  ضورة ،ًمٚمقضمقب شم٤مسمع سم٤مًمقضمقب

 ًمزم ،اعمرّدد إُمر ذًمؽ قمغم اًمقضمقب حتّ٘مؼ صم٧ٌم وم٢مذا ؟قمٚمٞمف اًمقضمقب

 .٘متضسم٤معم اعمراد وهق ،ذقمل أو قم٘مكم قمذر هٜم٤مك يٙمـ مل ُم٤م قمٜمف اخلروج

 ُم٤مٟمع همػم وهق ،اًمتٗمّمٞمكم اجلٝمؾ ؾمقى ُمٜمف ُم٤مٟمع ٓ فٟمّ ومأل ،اًمث٤مين وأُّم٤م

                                                             

 .179ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدوأيْم٤ًم  167ص :ُمِم٤مرق اًمِمٛمقسٟمٔمر: ا. 1

 اًمٗمرائدوأيْم٤ًم  37ص /1ج :اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦مٟمٔمر: ا. 1

 .183ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع(

/ 1)ًمٚمٛمجٛمع(: ج اًمٗمرائدقمٜمف ذم  : وٟم٘مؾ133/ ص4: جُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م. اٟمٔمر: 3

 .183ص
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 طمٙمٛمف نّ أ ُمـ ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره ومٚمام ،اًمٕم٘مؾ أُّم٤م: وذقم٤مً  قم٘مّلً 

 إمم يرضمع طمّتك سم٤مًمقاىمع شمٞم٤مناإل قمـ اجل٤مهؾ قمجز ضمٝم٦م ُمـ يم٤من نإ سم٤مًمٕمذر

 يمام ،سمذًمؽ ًمٚمٕم٘مؾ اؾمت٘مّلل ومّل ،سمف اعم٠مُمقر وضمقد ذوط ُمـ ذط وم٘مد

 ـِمّ  واطمد همػم سمف اقمؽمف يمام ،اجلٛمٚم٦م ذم سم٤معمجٛمؾ اًمتٙمٚمٞمػ ضمقاز سمف يِمٝمد

 فًمتقضّم  ىم٤مسمؾ همػم يمقٟمف ضمٝم٦م ُمـ يم٤من نإو ،ومٞمف ـحٟم ٤مُم ذم سم٤مًمؼماءة ىم٤مل

ّٓ  ُمٜمٕم٤مً  ؿمدّ أ ومٝمق ،إًمٞمف اًمتٙمٚمٞمػ  وضمف ومّل ،رأؾم٤مً  امج٤مٓ اعمٕمٚمقم مه٤ملإ جل٤مز وإ

 شمرك قمغم اعم٘مٍّم  اجل٤مهؾ ٘م٤مِب قمِ  ِح ٌْ ٘مُ ًمِ وَ  ،٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م طمرُم٦م ًٓمتزام

 1اعمِمٝمقر. هق يمام ُم٤متحرّ اعم وومٕمؾ ٦ماًمقاىمٕمٞمّ  اًمقاضم٤ٌمت

 اًمِم٤مُمٚم٦م اًمؼماءة قمٛمقُم٤مت ؾمقى ٦مًمٚمامٟمٕمٞمّ  يّمٚمح ُم٤م ومٚمٞمس ،اًمٜم٘مؾ وأُّم٤م

 .ِمٜمقع اعم٘م٤مم ذم وضمري٤مهن٤م ،احلٙمٛمٞم٦م ٦ماًمقضمقسمٞمّ  ًمٚمِمٌٝم٦م

 وهق ،٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م ضمقاز يًتٚمزم اعم٘م٤مم ذم 1ه٤مءضمراإ نّ ٕ :أّوٓ

 3اًمت٠مويؾ. ُمـ ومٞمف ومّلسمدّ  ،سمحرُمتٝم٤م اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ًمٍميح خم٤مًمػ

 ـمرطمٝم٤م يٜم٤مذم سمخّمقصف اعمقرديـ ُمـ يمّؾ  ذم ِب٤م اًمٕمٛمؾ نّ إ :وصم٤مٟمٞم٤مً 

ُمـ  واطمدة وضمقب وم٤منّ  ،وضمقسمف اعمٕمٚمقم اهلل قمٜمد اعمٕملّم  طمدمه٤مأ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم

                                                             

 .181و  183ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 1

. ىم٤مل اعمػمزا ُمقؾمك اًمتؼميزي: ىمد أووحف ذم اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة وؾمٞمِمػم إًمٞمف ذم 1

 .47ص /4ج :(إؤصمؼ)ُمع طمقار  اًمٗمرائداجلقاب قماّم أورده قمغم ٟمٗمًف. 

 .181ص /1ج :)ًمٚمٛمجٛمع( اًمٗمرائدٟمٔمر: ا. 3
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 1ُمٜمف. ٦مٍ ٕمَ ؾَم  ذم ٤مٜموًمً ٤مقمٜمّ  حمجقسم٤مً  ًمٞمس مت٤ممواإل اًم٘مٍم ُمـ أو واجلٛمٕم٦م اًمٔمٝمر

 طمٞم٨م ُمـ احلّؾ  أو اًمؼماءة هق اًمرواي٤مت شمٚمؽ ُمدًمقل هم٤مي٦م نّ إ وصم٤مًمث٤م:

 ُم٦مُم٘مدّ  يمقٟمف سم٤مقمت٤ٌمر قمٚمٞمف اًمقضمقب ـمري٤من ومّليٜم٤مذم ،وُمِمتٌف ُمِمٙمقك هق

 هذه ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  يّمٚمح ومّل ،قمكاعمدّ  هق يمام ضمٝمتف ُمـ وواضم٤ٌمً  ًمٚمقاضم٥م فقمٚمٞم

 اجلٝم٦م.

 سمقضمقه: قمٚمٞمف يقرد وىمد

 ُمـ حمّٚمف ذم ىمّرروه عم٤م ،شم٤ممّ  همػم اًمٕم٘مكمّ  اعم٤مٟمع ُمٜمع ذم ذيمره ُم٤م نّ إ :أطمده٤م

ّٓ  شمٙمٚمٞمػ ٓ ّٟمفإو ،سمٞم٤من دون ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ ىمٌح  جل٤مهؾا شمٙمٚمٞمػ نّ إو ،هسمٕمد إ

 ًمٞمس قم٘مكم اسمتدائل طمٙمؿ اًمٕم٘مكم احلٙمؿ هذا وم٤منّ  ،٦مإظم٤ٌمريّ  ىم٤ٌمل ذم ىمٌٞمح

ّٓ  ،وهمػمه ٓيٓم٤مق امسم اًمتٙمٚمٞمػ ُٓمتٜم٤مع شم٤مسمٕم٤مً  ًّ  صّح  عم٤م وإ  ذم هٜم٤مك سمف ؽاًمتٛم

 مجٞمع ُمـ وهمػمه اعم٘م٤مم ذم اعمٙمّٚمػ نّ إ :ومٜم٘مقل وطمٞمٜمئذٍ  ،أيْم٤مً  ٦مٕظم٤ٌمريّ ا ىم٤ٌمل

 نّ ٕ وذًمؽ ،شمٙمٚمٞمٗمف ُيقز ومّل ،اًمنمقمل سم٤محلٙمؿ ضم٤مهؾ احلٙمٛمٞم٦م اًمِمٌٝم٤مت

 قٓتحٛماعم قمـ أو ،اعمٙمّٚمٗملم ومٕم٤مل٠مسم اعمتٕمّٚمؼ ظمٓم٤مب قمـ قم٤ٌمرة احلٙمؿ

 ،شم٘مدير يمّؾ  وقمغم :٦ماًمت٤مُمّ  ٥َم ًِ اًمٜمّ  أو ،اًم٘مْم٤مي٤م أو ،ُمقوققم٤مهت٤م إمم اعمٜمت٦ًٌم

 ومرض وم٢مذا ،واًمٜم٦ًٌم اعمحٛمقلو سم٤معمقوقع اًمٕمٚمؿ ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مً  يمقٟمف ذم ومّلسمدّ 

 هٜم٤م اعمٙمّٚمػ يم٤من وعم٤ّم :اًمنمقمل سم٤محلٙمؿ ضم٤مهؾ ومٝمق ،ُمٜمٝم٤م سمقاطمد اجلٝمؾ

 نإو طم٘مٞم٘م٦م سم٤محلٙمؿ ضم٤مهّلً  يم٤من ،٦ماخل٤مّص  واًمٜم٦ًٌم اخلٓم٤مب سمٛمقوقع ضم٤مهّلً 

                                                             

 .171ص /6ج :شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم ُمٕم٤ممل إصقلٟمٔمر: ا. 1
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 ضم٤مهؾ ،سم٤مًمٜم٦ًٌم أو سم٤مًم٘مٞم٤مم أو سمزيد جل٤مهؾا نّ أ يمام ،اعمرّدد سم٤معمحٛمقل قم٤معم٤مً  يم٤من

 زيد. سم٘مٞم٤مم

 ذم مج٤مًٓ إ سمف قم٤ممل فًمٙمٜمّ  ،ٞمّلً ّمشمٗم سم٤محلٙمؿ قم٤معم٤مً  يٙمـ مل نإو ّٟمفأ ودقمقى

 ٓ اًمٕمٚمؿ نّ ٠مسم ُمدومققم٦م اعمذيمقر اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ قمـ اخلروج ذم يم٤مف وهق ،اعم٘م٤مم

 قه ّٟمامإ مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ سمؾ ،ىمًٛملم إمم سمٜمٗمًف يٜم٘مًؿ وٓ سمداً أ ومٞمف مج٤ملإ

 أُمراً  يم٤من ن٢موم ،ُمتٕمّٚم٘مف سم٤مقمت٤ٌمر إًمٞمٝمام يٜم٘مًؿ ومٝمق ،اًمٕمٚمؿ ُمتٕمّٚمؼ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 أُمراً  ف٘مُمتٕمٚمّ  يم٤من نإو ،٤مً شمٗمّمٞمٚمٞمّ  قمٚمامً  لؾمٛمّ  ،٤مهت٤مسمخّمقصٞمّ  اًمٕم٤ممل قمٜمد ٜم٤مً ُمٕمٞمّ 

 .٤مً مج٤مًمٞمّ إ لؾمٛمّ  ،ؿمٞم٤مءأ أو ؿمٞمئلم سملم ُمّردداً  جمٛمّل

 اًمقاضم٥م ّٟماموإ واىمٕم٤مً  ًمٚمقضمقب ُمتٕمّٚم٘م٤م ًمٞمس طمدمه٤مأ نّ إ :ومٜم٘مقل وطمٞمٜمئذٍ 

 هق اعمٕمٚمقم ّٟمامإو ُمٕمٚمقم همػم اًمقضمقب سمف شمٕمّٚمؼ ومام ،ُمٜمٝمام واطمد ظمّمقص هق

 نإ وم٤مّٟمف ـ ٦محتريٛمٞمّ  أو ٦موضمقسمٞمّ  ـ ٦ماعمقوققمٞمّ  اًمِمٌٝم٤مت سمخّلف وهذا ،طمدمه٤مأ

ّٓ  ،ؿمٙم٤ملإ ومّل ،اخلٓم٤مب زشمٜمجّ  ذم وطمده سم٤مًمٙمؼمى اًمٕمٚمؿ سمٙمٗم٤مي٦م ىمٚمٜم٤م  ومٖم٤مي٦م وإ

 ،مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ُمقرد ذم اًمّم٤مدق هسمقضمقد اًمٕمٚمؿ هق سم٤مًمّمٖمرى اًمٕمٚمؿ 1ًمزوم

 اًمٕمٚمؿ وم٤منّ  ،فٚمّ حسمٛم اًمٕمٚمؿ إمم ومٞمف حتت٤مج طمّتك مخر هق ٌمءاًم هذا نّ ٠مسم اًمٕمٚمؿ ٓ

 اًمقضمقب حمّؾ  سمخّلف ،رأؾم٤مً  زاًمتٜمجّ  ذم ُمٕمتؼماً  ًمٞمس اعمقوقع سمٛمحّؾ 

 قمٚمٞمف. اًمنمقمّل  سم٤محلٙمؿ ػًمتقىمّ  ،واحلرُم٦م

 اعمخ٤مًمٗم٦م جل٤مزت ٚمٞمػٚمتٙمًم ىم٤مسمؾ همػم يم٤من ًمق ّٟمفأ ُمـ ظمػماً أ ذيمره ُم٤م وأُّم٤م
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 ُمـ ذيمره وِم٤ّم ،واًميورة مج٤معاإل ُمقرد همػم ذم سمف ًمتزامآ ومٞمدومٕمف ،٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ 

 نّ ٢موم ،اعم٘م٤مُملم سملم اًمتٗمرىم٦م ُمٙم٤منإ ومٗمٞمف ،اعم٘مٍّم  اجل٤مهؾ قم٘م٤مب يّمّح  مل ّٟمفأ

 ـتٛمٙمّ اعم همػم اجل٤مهؾ هق شمٙمٚمٞمٗمف سم٘مٌح اًمٕم٘مؾ حيٙمؿ ذياًمّ  اجل٤مهؾ نّ أ اًمٔم٤مهر

 ٦م.احلٙمٛمٞمّ  ٝم٦مٌاًمِم ذم سم٤محلٙمؿ اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ ُمـ

 اًمٕمٚمؿ ُمع شمٙمٚمٞمٗمف جفومٞمتّ  ،ٟمٗمًف قمـ اجلٝمؾ زاًم٦مإ ُمـ ـيتٛمٙمّ  ُمـ وأُّم٤م

 ذط نّ إ :ىمٚم٧م ؿمئ٧م نإو :ضمزُم٤مً  ومٞمف ؿمٌٝم٦م ٓ ِم٤ّم ُمٓمٚم٘م٤م أو ،مج٤مزماإل

 ٓؿمؽماط :قمكاعمدّ  يتؿّ  وسمف ،ٟمٗمًف اًمٕمٚمؿ ٓ ،اًمٕمٚمؿ ُمـ ـاًمتٛمٙمّ  هق اًمتٙمٚمٞمػ

 اًمٕمٚمؿ قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع وًمق ٦ماحلٙمٛمٞمّ  اًمِمٌٝم٦م ذم اًمؼماءة ضمري٤من ذم اًمٗمحص

 .اعم٘متض صم٤ٌمتإ ذم وردهأ ذياًمّ  اًمدور ؿمٙم٤ملإ دومع يٛمٙمـ وُمٜمف مج٤مزم.اإل

 سم٘مٌح واًمٕم٘مّلء اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ ُمـ ؿَ ٚمَّ ًَ اعمُ  درَ اًم٘مَ  نّ إ :قمٜمف واجلقاب

 سم٤مًمٕمٚمؿ اعم٘مؽمن جلٝمؾا وأُّم٤م ،رأؾم٤مً  سم٤محلٙمؿ اجل٤مهؾ هق اجل٤مهؾ شمٙمٚمٞمػ

 يم٤من نإو طمتٞم٤مطآ ُمـ ٜمفمتٙمّ  قمٜمد ّلً ٘مْ قمَ  ٌفص٤مطم شمٙمٚمٞمػ ذم َح ٌْ ىمُ  ومّل ،مج٤مزماإل

ًّ  طمّتك ًمٗمٔمل دًمٞمؾ هٜم٤م ًمٞمس وم٤مّٟمف ،اًمتح٘مٞمؼ قمٜمد ضم٤مهّلً   ،ـمّلىمف٢مسم ؽيتٛم

 سم٤محلٙمؿ قمٚمٛمف سمٕمد اًمٕم٘مؾ سمؾ ،قمٜمف ُم٤مٟمٕم٤مً  ومٞمف ٟمجد مل وضمداٟمٜم٤م راضمٕمٜم٤م عم٤ّم وٟمحـ

 إمم ُمْم٤موم٤مً : شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ي٠ميت يمام اًمٕم٘مّلء سمٜم٤مء ًمف يِمٝمد يمام ،طمتٞم٤مطسم٤مٓ ٚمزميُ 

 طمٙمٛمف ذم اعمٕمٞم٤مر نّ أ اًمٔم٤مهر سمؾ ،جفُمتّ  همػم اعمذيمقرة ين٤معمٕم٤مسم احلٙمؿ ضمٕمؾ نّ أ

 اًمقضمقب ُمـ اعمحٛمقٓت ٟمٗمس هق ذياًمّ  اًمتٙمٚمٞمٗمل سم٤محلٙمؿ اجلٝمؾ هق

 صمٌقشمف ػشمقىمّ  نإو ـم٤مقم٦ماإل وضمقب ذم اعم١مصّمر هق ٘مفحت٘مّ  وم٤منّ  ،وٟمحقمه٤م واحلرُم٦م

 وم٤مومٝمؿ. ،سمف ي٘مقم ُمقوقع قمغم واىمٕم٤مً 
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 اخلقاٟم٤ًمري اعمحّ٘مؼ قمغم اً ردّ  اًم٘مٛمل اعمحّ٘مؼ هذيمر ُم٤م وصم٤مٟمٞمٝم٤م:

 ٓ قمٚمٞمف اعمقرد يمّلُمف ذم اًمٜمٔمر دىمٞمؼ سمؾ ،1ىظمرإ يمٚمامشمف سمٕمض ذم واوم٘مف نإو

 ُمـ ومٝمق ،إُمر وشمٍميح سم٤مًمتٙمٚمٞمػ اًمٞم٘ملم ومرض طمٞم٨م أيْم٤مً  اعمخ٤مًمٗم٦م ي٘متض

 .سمف اقمؽمف ًمق ُم٤م ىمٌٞمؾ

 ،ذيمره ُم٤م هق اجلكمّ  اًمٜمٔمر ُم٘مت٣م يم٤من نإو :وأىمقل :يمّلُمف ٟم٘مؾ سمٕمد ىم٤مل

 اعمجٛمؾ سم٤مُٕمر اًمتٙمٚمٞمػ نّ ٢موم ،ذًمؽ ظمّلف ي٘متض اًمٜمٔمر دىمٞمؼ وًمٙمـ

 ،اعمخ٤مـم٥م قمٜمد جمٝمقل ،اًمِم٤مرع قمٜمد ُمٕملّم  ومرد رادة٢مسم ُمتٕمّددة ٕومراد اعمحتٛمؾ

 قمغم اًمٕمدل أهؾ ٗمؼاشمّ  ذياًمّ  حل٤مضم٦ما وىم٧م قمـ اًمٌٞم٤من ًمت٠مظمػم ُمًتٚمزم

 يًّٚمؿ ُم٤م هم٤مي٦م إذ :ُمٜمٕمف ومٞمٛمٙمـ اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ يمقٟمف قمٰك دّ يُ  ُم٤م ويمؾُّ  ،اؾمتح٤مًمتف

 شمرك ُمـ نّ أ قمغم وىمع ٤معَ مْج اإل نّ أ ُمث٤مِلامأو واجلٛمٕم٦م واًمٔمٝمر مت٤ممواإل اًم٘مٍم ذم

 طمدمه٤مأ شمرك ُمـ نّ أ ٓ ،ًمٕم٘م٤مبا يًتحّؼ  ُمٜمٝمام ؿمٞمئ٤مً  يٗمٕمؾ ٓ ن٠مسم إُمريـ

 .اًمٕم٘م٤مب يًتحّؼ  لْمِ ٕمَ ٛمِ تَ جُمْ  امومٕمٚمٝم شمرك ن٠مسم قمٜمدٟم٤م اعمٌٝمؿ ًمِم٤مرعا قمٜمد اعمٕملّم 

 زُم٤مٟمٜم٤م ُمث٤ملأ ذم ؾمّٞمام ،٦ماًمنمقمٞمّ  سم٤مٕطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمػ ٓمٚمؼُم ذًمؽ وٟمٔمػم

 قمٚمٞمٜم٤م صم٧ٌم اًمذي نّ أ اًمتح٘مٞمؼ وم٤منّ  ،اًمتخٓمئ٦م ُمـ احلّؼ  أهؾ ُمذه٥م قمغم

 احلٙمؿ حتّمٞمؾ ٓ ،ٞم٦ماًمٔمٜمّ  ٦مدًمّ إ ُمـ حتّمٞمٚمف يٛمٙمٜمٜم٤م ُم٤م حتّمٞمؾ هق سم٤مًمدًمٞمؾ

 وشمرك طمتٞم٤مطآ سمقضمقب ٟم٘مؾ مل ًمذًمؽو :واىمٕم٦م يمّؾ  ذم إُمري اًمٜمٗمس

ـّ  اًمٕمٛمؾ  أيْم٤ًم. إُمر أّول ذم ضمتٝم٤مديآ سم٤مًمٔم
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 رء وضمقب قمغم اًمٜمّص  ورود وأ ،مج٤معاإل طمّمقل ومرض ًمق ٟمٕمؿ

 اًمٗمرض ذًمؽ اعمًتٚمزم سمف سم٤مًمٕمٚمؿ اؿمؽماط ُمـ أُمقر سملم ُمؽمّدد قمٜمدي ُمٕملّم 

 يٌٕمد ومّل» :ىمقًمف حيًـ ٓ وًمٙمـ ،ذًمؽ ًمتؿّ  اًمٓم٤مقم٦م ذم تٕمٞملماًم ىمّمد ؾم٘م٤مطإل

 ،ًمقضمقبسم٤م واجلزم سم٤مًمتٕمٞملم ٘مقلاًم ُمـ ٓسمدّ  سمؾ ،شسم٤مًمقضمقب اًم٘مقل طمٞمٜمئذٍ 

 1؟صم٤ٌمشمفإ يٛمٙمـ كأٟمّ و اًمٗمرض هذا يـأ ُمـ وًمٙمـ

 ئمٝمر يمام ،اعم٘متض ٟمٙم٤مرإ إمم ُمرضمٕمفو ،يمّلُمف ُمـ احل٤مضم٦م حمّؾ  ٟمتٝمكإ

 أيْم٤ًم. قمٚمٞمف ًم٤ًمسم٘م٦ما يمٚمامشمف سمٕمض ُمـ

 :طم٤مصٚمف سمام اًمٕمّّلُم٦م 1لقمٛمّ  قمٚمٞمف واقمؽمض

 ُمـ سمف اًمتٙمٚمٞمػ ٌحىم قمغم ٦ماًمٕمدًمٞمّ  ُم٘م٤مًم٦م ٗم٘م٧ماشمّ  ذياًمّ  اعمجٛمؾ نّ إ شم٤مرة

 أو اعمحّ٘م٘ملم ضمّؾ  نّ أ سمدًمٞمؾ ،اُمتث٤مًمف إمم ًمٚمٛمٙمّٚمػ ؾمٌٞمؾ ٓ ُم٤م هق ،سمٞم٤من دون

 احلرام أو اًمقاضم٥م ومٞمف يِمتٌف ِم٤ّم اعم٘م٤مم ٟمٔم٤مئر ذم اًمتٙمٚمٞمػ سمٌ٘م٤مء يٚمتزُمقن يمّٚمٝمؿ

 ومٞمف شمٕم٤مرض ُم٤م ذم سم٤مًمتخٞمػم طمٙمٛمٝمؿ سمؾ ،طمتٞم٤مطآ ومٞمف ويقضمٌقن ظمرأ سمٖمػم

 ُمـ يمثػم وذه٥م ،أظم٤ٌمره ُمـ ]فم٤مهر[ هق يمام ،تٙمٚمٞمػاًم سم٘م٤مء إمم ٟم٤مفمر دًّم٦مإ

 ،جمٛمؾ كاعمًٛمّ  نّ أ إمم ًمٚمّمحٞمح ُمقوققم٦م اًمٕم٤ٌمدات ًمٗم٤مظأ نّ ٠مسم اًم٘م٤مئٚملم
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 .واجلزء اًمنمط ذم ًمِمّؽ ا قمٜمد طمتٞم٤مطآ وضمٌقا٠موم

 نّ ٕ :اًم٤ًمسمؼ ًمٙمّلُمف خم٤مًمػ ،شٟمٕمؿ» :سم٘مقًمف اؾمتدريمف ُم٤م نّ إ ظمرىأو

 ـ سمف طمقاّس  يمام ـ ٓم٤مقي ٓ سمام شمٙمٚمٞمػ ّٟمفأ ٕضمؾ ؾمتح٤مًم٦مسم٤مٓ طمٙمٛمٝمؿ

 اًمتٕمٞملم ىمّمد ٓؿمؽماط وًمٞمس ،قمٚمٞمف دًمٞمؾ ىمٞم٤مم يٛمٙمـ ٓ ضورّي  واُمتٜم٤مقمف

 قمـ طمٙم٤مه يمام ـ سمف اًم٘م٤مئؾ سم٤مًمٌٕمض ٓظمتّم٤مصف :سمٞم٤مٟمف ُمـ ئمٝمر يمام اًمٓم٤مقم٦م ذم

 ؿمؽماطٓا نّ أ ُمع ؟٦ماخلّلومٞمّ  قمغم ٦ماًمقوم٤مىمٞمّ  اعم٠ًمًم٦م لٌتٜمشم ومٙمٞمػ ـ اًمِمٝمٞمد

 ومٙمٞمػ ،ؾمتح٤مًم٦مسم٤مٓ اعم٠ًمًم٦م شمٚمؽ ذم ىم٤مـمٕمقن وهؿ ٞم٦ماًمٔمٜمّ  اعم٤ًمئؾ ُمـ اعمذيمقر

 ىمّمد اؿمؽماط يًتٚمزم ٓ اًمتٙمٚمٞمػ نّ أ ُمع ؟!لفمٜمّ  قمغم ىمٓمٕمّل  طمٙمؿ ليٌتٜم

 ومٙمٞمػ ،احلرام وُمـ سم٤مًمٜمّٞم٦م اعمنموط همػم اًمقاضم٥م ُمـ أقمؿّ  ّٟمفٕ :اًمتٕمٞملم

 ُمقارد مجٞمع ذم دًمٞمؾ إُمر ـمّلقإ نّ أ ُمع ؟ؾمتح٤مًم٦مسم٤مإل اًم٘مقل ـمّلقإ يّمّح 

 همػم ومرض دجمرّ  قمٚمٞمف ىمٞم٤مُمف ضمٕمؾ ومٙمٞمػ ،ؾمتدراكآ ذم ذيمره ُم٤م قمغم اعم٘م٤مم

 1؟!واىمع

 ذم ٦ماعمٓمٚمقسمٞمّ  شمٕمٞملم هق اًمتٕمٞملم ىمّمد ُمـ اًمّلزم اعم٘مدار نّ أ إمم ْم٤موم٤مً ُمُ 

 ُمـ وًمق ٦ماعمٓمٚمقسمٞمّ  ُمٕمٚمقم ًمٙمقٟمف :اًمٗمرديـ ُمـ يمّؾ  ذم طم٤مصؾ وهق ،اجلٛمٚم٦م

 هذا. :اعم٘مّدُم٦م سم٤مب

 نّ ٠مسمـ  ُمرّ  ُم٤م ٕمضسم إمم ْم٤موم٤مً ُمُ ـ  أيْم٤مً  ؾم٤مـملمإ سمٕمض قمٚمٞمف واقمؽمض

 ٓ احل٤مضم٦م وىم٧م قمـ اًمٌٞم٤من وشم٠مظمػم سم٤معمجٛمؾ اًمتٙمٚمٞمػ طمدي٨م ُمـ ذيمره ُم٤م
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 اعمٙمّٚمػ ذم آؿمت٤ٌمه أـمر ّٟمامإو أصّلً  اخلٓم٤مب ذم مج٤ملإ ٓ إذ :سم٤معم٘م٤مم ًمف دظمؾ

 اًمٕم٤مرض اًمؽمّدد هذا زاًم٦مإو ،أُمريـ سملم اعمٌلّم  اخلٓم٤مب ذًمؽ شمرّدد ضمٝم٦م ُمـ سمف

ِٓ  ؾم٤ٌمبأ ضمٝم٦م ُمـ  شم٠مظمػمه ي٘مٌح طمّتك شمٕم٤ممم احلٙمٞمؿ قمغم ضم٦ٌموا همػم ظمتٗم٤مءا

 ًمٚمقىم٤مئع ٞم٦ميمٚمّ  اًمِم٤مرع ىمّرره ُم٤م إمم طمٞمٜمئذٍ  اًمرضمقع ُي٥م سمؾ ،احل٤مضم٦م وىم٧م قمـ

ّٓ  ،اعمختٗمٞم٦م  يـأو ،طمٞمٜمئذٍ  طمتٞم٤مطآ ّٟمفأ لقمٟمدّ  وٟمحـ اًمٕم٘مؾ ي٘متْمٞمف ومام وإ

 ؟حل٤مضم٦ما وىم٧م قمـ اًمٌٞم٤من وشم٠مظمػم سم٤معمجٛمؾ اًمتٙمٚمٞمػ ُم٠ًمًم٦م ُمـ ذًمؽ

ِٓ  سمقضمقب قمؽمافآ ُمـ اعمت٘مّدم ًمٚمٛمحّ٘مؼ ٤مً شمٌٕم ذيمره ُم٤م نّ إ صمؿّ   طمتٞم٤مطا

 ُمٙم٤منإو ،قم٘مٚمٞم٤مً  ذـم٤مً  اًمٕمٚمؿ يمقن سمٕمدم اقمؽماف ومٗمٞمف ،إظمػمة اًمّمقرة ذم

 اخلٓم٤مب نّ ٕ :ُمٕم٘مقل همػم ذقم٤مً  سمف اًمتٙمٚمٞمػ واؿمؽماط اًمتٙمٚمٞمػ ـمّلقإ

 حمّؾ  صُمٚمخّ  ٟمتٝمكإ 1.شمٗمّمٞمّلً  سمف سم٤مًمٕمٚمؿ ُمنموـم٤مً  يٙمقن نأ يٕم٘مؾ ٓ اًمقاىمٕمل

 يمّلُمف. ُمـ احل٤مضم٦م

 ن٠مسم ُمٜمٝمام ؿمٙم٤مٓتاإل ودومع اعمت٘مّدُملم اعمحّ٘م٘ملم اٟمتّم٤مر يٛمٙمـ :أىمقل

 ًمزوم هق ّٟمامإ اًمٌٞم٤من شم٠مظمػمو سم٤معمجٛمؾ اًمتٙمٚمٞمػ ىمٌح ذم اًمقضمف نّ إ :ي٘م٤مل

 ،اًمٌٞم٤من هق ذياًمّ  اخلٓم٤مب ُمـ ًمٚمٖمرض ٟم٘مْم٤مً  يمقٟمف أو ،ٓيٓم٤مق سمام اًمتٙمٚمٞمػ

 ،سم٤مجلٝمؾ راءإهم يمقٟمف وأ ،اًمٌٞم٤من قمغم ػتقىمّ اعم ُمتث٤ملآ هق ذياًمّ  اًمتٙمٚمٞمػ أو

 ًمزوم طمٞم٨م ُمـ احلٙمٛم٦م ذم ؾمٌح٤مٟمف اهلل قمغم اًمقاضم٥م ٓمػًمٚمّ  ُمٜم٤مومٞم٤مً  يمقٟمف أو
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 وسملم سمٞمٜمف اًمقؾم٤مئط قمغم أو ،وُمٗم٤مؾمدهؿ وُمّم٤محلٝمؿ أطمٙم٤مُمف إمم اًمٕم٤ٌمد رؿم٤مدإ

 سمٜمٗمًف ّٟمفأ أو ،ِلؿ ؾمٌح٤مٟمف أطمٙم٤مُمف سمٞم٤من هق ُمٜمّمٌٝمؿ ُم٘مت٣م نّ أ طمٞم٨م قم٤ٌمده

 قمـ ُم٤مٟمع دون ُمـ جمٝمقل أُمر قمغم ومحٚمف ػاعمٙمٚمّ  ٞمؾٝمدم إمم ٟمٔمراً  ذايت ىمٌٞمح

 ،اًمقضمدان ُمّلطمٔم٦م ًمف يِمٝمد يمام ،احل٤مضم٦م حمّؾ  طمْمقر إمم ٟمٔمراً  ،ىمٌٞمح اًمٌٞم٤من

 قمـ ُم٤مٟمع هٜم٤مك يٙمـ مل إذا ىمٌٞمح٤مً  يم٤من شٌمءسم ليتٜمإ» :ٕمٌدهًم اعمقمم ىم٤مل ًمق وم٤مّٟمف

 .حمّٚمف إمم ُمقيمقل اًمقضمقه وشمٗمّمٞمؾ ،اجلٛمٚم٦م ذم شمٕملّم  ًمف ومرض وًمق اًمٌٞم٤من

 إُمقر طمدأ هق اعمذيمقرة اعم٠ًمًم٦م ذم اًم٘مٌح ُمٜمِم٠م يم٤من ًمق :٘مقلومٜم وطمٞمٜمئذ

 هق اعمٜمِم٠م يم٤من ًمق وأُّم٤م ،اعم٘م٤مم ُمثؾ ذم ىمٌحف يًّٚمؿ ُيرُم٤م مل لوَ إُ  إرسمٕم٦م

 هق يمام ،ىمٓمٕم٤مً  اُمتث٤مًمف ُمـ اعمٙمّٚمػ ـيتٛمٙمّ  ٓ سمام خيتّص  مل ظمػمإ اًمقضمف

 اًمٕمنمة قرإُم ُمـ سمقاطمد ليتٜمإ» :ًمٕمٌده اعمقمم ىمقل ذم اًمقضمدان فٞمي٘متْم

ّٓ  ،شراً قوم  ومحٚمف اعمخ٤مـم٥م دمٝمٞمؾ ُمـ ومٞمف ٤معم اًمٌٞم٤من قمـ ُم٤مٟمع هٜم٤مك يٙمقن نأ إ

 واًمٕم٤مدة. اًمٕم٘مؾ ي٘متْمٞمف قماّم  وظمروضمف ؾم٥ٌم دون ُمـ اعمجٝمقل قمغم

 سمخٓم٤مب ُمًٌقىم٤مً  أو اسمتدائٞم٤مً  اخلٓم٤مب يٙمقن نأ سملم ومٞمف ومرق ٓ ّٟمفإ صمؿّ 

 ُم٤مت صمؿّ  ،فًم ٜمفوقمٞمّ  شءٌمسم ليتٜمإ» :ًمٕمٌده اعمقمم ىم٤مل ًمق يمام ،قمٚمٞمف ؾم٤مسمؼ ُمٌلّم 

 ،ًمف ٜمفٕمٞمّ ي ومل شإّول اًمٕمٌد سمف أُمرت سمام ليتٜمإ» :ظمرًمم وم٘م٤مل ،هم٤مب أو ،اًمٕمٌد

 ًمٌٕمض ٜمفوقمٞمّ  ٤مقم٤مُمّ  أُمراً  أُمر أو ،ًمف اعمقضم٥م قمدم قمٜمد ىمٌٞمح أيْم٤مً  وم٤مّٟمف

 ذًمؽ ُمـ جفومٞمتّ  ،أيْم٤مً  اجل٤مهٚملم طمّؼ  ذم اًم٘مٌح ًمتحّ٘مؼ ،سمٕمض دون اعم٠مُمقريـ

 .ًم٘مٛمّل ا اعمحّ٘مؼ ذيمره ُم٤م يمّٚمف

 ُمتث٤ملآ ُمٙم٤منإ سملم اًمتٗمرىم٦م قمدم ُمـ قمروم٧م عم٤م قمٚمٞمف أورد ُم٤م ويٜمدومع
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 إُمر وضمقب نّ ٠مسم يٜمدومع ،خلٓم٤مبا ذم هٜم٤م مج٤ملإ ٓ ّٟمفأ ُمـ ذيمر وُم٤م :وقمدُمف

ّٓ  ،قمٚمٞمف يدّل  دًمٞمؾ ُمـ ًمف ٓسمدّ  اعم٘م٤مم ذم اعمرّدد  ،ذيمره يمام اًمؼماءة وم٤مٕصؾ وإ

 ًمٙمقٟمف أو ،ًمٚمٖم٤مئ٥م لهاًمِمٗم٤م اخلٓم٤مب سمِمٛمقل اخلٓم٤مب ـمّلقإ ُّم٤مإ واًمدًمٞمؾ

] :شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ظمٓم٤مب همػم                   

 1]. 

 ،اًمتٙمٚمٞمػ ذم آؿمؽماك ٦مدًمّ أ وأُّم٤م

ّٓ  ضمقازه قمدم ُمـ شم٘مّدم ُم٤م فجومٞمتّ  ،إّول يم٤من وم٢من  اعمّمٚمح٦م ُمع إ

 ُمع حل٤مضم٦ما حمّؾ  قمـ اًمٕمٍم ِلذا سمف اعمٙمّٚمػ سمٞم٤من رشم٠مظّم  إمم ٟمٔمراً  ،اعمت٘مّدم سم٤مًمٌٞم٤من

 اعمّمٚمح٦م وضمقد اًمتزام ُّم٤مإ :وضمٝملم سملم إُمر ومٞمدور ،إًمٞمٝمؿ اًمتٙمٚمٞمػ فشمقضّم 

 قمٛمقم قمـ اًمٞمد يرومع أو ،٦مٜمُمٕمٞمّ  ريٜم٦مىم ومٞمف يذيمر ن٠مسم ًمٚمٙمّؾ  اًمٌٞم٤من قمـ اعم٤مٟمٕم٦م

 ،وٟمحقه٤م ٦ماًمت٘مٞمّ  قمدم ص٤مًم٦م٠ميم ٦ماجلٝمتٞمّ  إصقل نّ أ حمّٚمف ذم شم٘مّرر وىمد :اًمٚمٗمظ

 قمغم اًمدًمٞمؾ ومػمشمٗمع ،ياًمت٤ًمو ُمـ أىمّؾ  وٓ ،٦ماًمٚمٗمٔمٞمّ  إصقل قمغم ّدُم٦مُم٘م

 ُم٤م قمغم حلٙمؿا سمٞم٤من قمـ اعم٤مٟمع سمحّمقل اًمٕمٚمؿ سمٕمد فٟمّ أ قمغم :ًمٜم٤م اًمتٙمٚمٞمػ صم٤ٌمتإ

ًّ  وضمف ٓ يٜمٌٖمل ًّ  وم٤منّ  ،سمٔم٤مهره ؽًمٚمتٛم  ذم اعمتٙمّٚمؿ يمقن طمرازإ سمٕمد سمف ؽاًمتٛم

ّٓ  ،قمٜمف اعم٤مٟمع وقمدم اًمقاىمٕمل احلٙمؿ سمٞم٤من صدد  فمٝم٤مراً إ يمقٟمف حتٛمؾومٞم وإ

 .ًمٚمج٤مهٚملم طم٘مٞم٘م٦م طمٙمامً  يمقٟمف ُمع صقرة ًمٚمتٙمٚمٞمػ

                                                             

ًمٗمٔمف: و از ذم اعمخٓمقـم٦م شمرمج٦م هذه أي٦م سمام هذا  .97. ؾمقرة آل قمٛمران، أي٦م 1

ـْ ضَمَٕمْٚمٜم٤َم َٟمصَّ أي٦ِم َُمٙم٤مهَن٤م.
يَٗم٦ِم َوًمٙمِ ِّ  سمراى... سمر ُمردم طم٩م ظم٤مٟمف، سَمَدَل َٟمصِّ أي٦ِم اًمنمَّ
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 ٤متاخلٓم٤مسم ذم اًمتٕمٛمٞمؿ سمٛمٜمزًم٦م ّٟمفأ إمم ُمْم٤موم٤مً ـ  ومٝمق ،اًمث٤مين يم٤من نإو

 اعمحّ٘مؼ ذيمره سمام ُمدومقعـ  شم٘مّدم ُم٤م ٟمٔمػم ومٞمف ومٞمجري ،إًمٞمٝم٤م وشمنيتٝم٤م ٦مإوًمٞمّ 

 ،اجلٛمٚم٦م ذم ة٤مًمّّمّلسم اًمتٙمٚمٞمػ قمٚمٛمٜم٤م وم٢مذا :ىم٤مل طمٞم٨م يمّلُمف صدر ذم اعمذيمقر

ّٓ  تٜم٤مذُمّ  اؿمتٖم٤مل يث٧ٌم ومّل ّـ  أو ،سم٤مًمٕمٚمؿ ُّم٤مإ صّلة ّٟمفأ ًمٜم٤م فمٝمر سمام إ  اًمٔم

 ٟمٗمس ذم صّلة هق سمام تٜم٤مذُمّ  اؿمتٖم٤مل يث٧ٌم ومل ،اًمّّمّلة هق ّٟمف٠مسم آضمتٝم٤مدي

ّـ  ٦مإُمريّ  اًمٜمٗمس ًمألُمقر ؾم٤مُملأ يم٤مٟم٧م نإو ًمٗم٤مظإ نّ ٢موم ،ظم٤مص٦م إُمر  وًمٙم

ّٓ  يث٧ٌم مل اًمتٙمٚمٞمػ  ٜم٤مٞمًمإ اًمِمٗم٤مهل خلٓم٤مبا فشمقضّم  ًمٕمدم ،تفٕمرومُم ُمٙمٜمٜم٤مأ سمام إ

 سم٥ًٌم آؿمؽماك صمٌقت وقمدم ومٞمف فمٝمقره شمًٚمٞمؿ سمٕمد فم٤مهره ٌعتّ ي طمّتك

ّٓ  مج٤معاإل  سمٕمْمٝم٤م ذم سم٤معمح٤مل اًمتٙمٚمٞمػ ٓؾمتح٤مًم٦م ،٤مً فمٜمّ  أو ،قمٚمامً  أُمٙمٜمٜم٤م ُم٤م ذم إ

 إظم٤ٌمر ُم٤ٌمطم٨م ذم أذٟم٤م ىمد ٤مٟمّ أ ُمع :أيمثره٤م ذم اعمٜمٗمّل  واحلرج اًمٕمن ًمزومو

 ومٝم٤ممأ 1هر٤مسمٔم يٙمتٗمقن ؿهّن وم٤م ،اًمٕمرف ـمريؼ هق اًمِم٤مرع ُمٙم٤معم٦م ـمري٘م٦م نّ أ إمم

 ومٝمؿ هؾ أيْم٤مً  اعمخ٤مـم٥م قمـ صٗمحّ يت نأ اًمِم٤مرع قمغم ُي٥م ومّل ،ٙمّٚمٗملماعم

 .هم٤مًم٤ٌمً  يٛمٙمـ ٓ ِم٤ّم وم٤مّٟمف ؟ظمرآ ؿمٞمئ٤مً  أو ،إُمرّي  اًمٜمٗمس اًمقاىمع اعمراد

ّٓ  اعمِم٤مومٝملم إمم ٝم٦ماعمتقضّم  اخلٓم٤مسم٤مت ُمـ يٕمٚمؿ ومٚمؿ :ىم٤مل نأ إمم  إ

 يمام صّٚمقا»: ىمقًمف ُمثؾ ،اًمّّمّلة هق ّٟمفأ قمٚمٛمقهؿأو ِلؿ ٜمقهسمٞمّ  سمام شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ

 اخلٓم٤مسم٤مت نّ أ ئمٝمر ومل :اًمّّمّلة هق ّٟمفأ ُمٕمروم٦م ُمٙمٜمٝمؿأ أو ،شأصكّم  رأيتٛمقين

 ذم سمام خ٤مـمٌلماعم قمٚمؿ قمدم ُمع إُمر ٟمٗمس ذم سمام ظمٓم٤مسم٤مً  يم٤مٟم٧م إًمٞمٝمؿ ٝم٦متقضّم اعم
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 قمغم مج٤معًمإل ،ذًمؽ ذم ُمٕمٝمؿ قنُمِمؽميم أيْم٤مً  ٤مٟمّ إ :ي٘م٤مل طمّتك إُمر ٟمٗمس

 ىمٌٚمف. ُمـ ذيمره عم٤م ديٞمشم٠م وومٞمف ،ٟمتٝمكإ 1:ؿمؽماكاإل

 ىم٤مقمدة ُمـ صم٧ٌم ُم٤م هم٤مي٦م نّ إ :ؿمؽماكآ ىم٤مقمدة قمـ اجلقاب وحمّّمؾ

 ِٓ  واحلْمقر اًمزُم٤من نّ أ هق ـ وهمػممه٤م وإظم٤ٌمر مج٤معاإل ُمــ اكِ ؽِم ؿْم ا

 ذم ٤مسم٧ماًمث احلٙمؿ سمؾ ،ًمألطمٙم٤مم ةُمٖمػّم  ًمٞم٧ًم قمّم٤مرإ وشمٕمّدد واًمٖمٞم٤مب

 ،أيْم٤مً  اًمّلطمؼ اًمٕمٍم ذم صم٤مسم٧م ومٞمف اعمٕمتؼمة ذائٓمف سمجٛمٞمع اًم٤ًمسمؼ اًمٕمٍم

 اًمتٗمّمٞمكمّ  اًمٕمٚمؿ طملم اًمث٤مسم٧م احلٙمؿ نّ إ وأُّم٤م ،اًمدهر سمدأ يم٤مومٞم٦م اًمنميٕم٦م نّ إو

 ؿمؽماكآ سم٘م٤مقمدة ًمف رسمط ٓ ِم٤ّم ومٝمق ،اًمٕمٚمؿ ُمـ ـاعمتٛمٙمّ  همػم سمف ًمٚمج٤مهؾ صم٤مسم٧م

 .ٜمٗملماًمّم اظمتّلف سمٕمد

 ُمتث٤ملآ ُمـ ـاًمتٛمٙمّ  صقرة ظمراجإ ُمـ اًمٕمّّلُم٦مُ  لقمٛمّ  ذيمره ُم٤م نّ إ صمؿّ 

 همٗمٚمتٝمؿ اطمتامل نّ ٕ :ؾمديد ومٖمػم اعمذيمقرة اعمقارد ُمـ ذيمره عم٤م ،اًم٘م٤مقمدة قمـ

 وؿمٌٝمف. اعم٘م٤مم ذم اًمٜمزاع حمّؾ  هق يمّلُمٝمؿ ٦مومت٤مُمٞمّ  طمّ٘مٝمؿ ذم حمتٛمؾ أصٚمٝمؿ قمـ

 هق قمٜمف اعمٛمٜمقع نّ ٢موم ،اًمٙمّلُملم سملم خم٤مًمٗم٦م ٓ ّٟمف٠مسم ُمدومقع صم٤مٟمٞم٤مً  ذيمره وُم٤م

 ٌػ يم٤مؿِم  خل٤مّص ا اًمدًمٞمؾ وىمٞم٤مم ؾمٌؼ يمام ،ًمف اعمقضم٦ٌم اعمّمٚمح٦م قمدم قمٜمد اًمت٠مظمػم

 اًمٕم٘مؾ. طمٙمؿ سمْمٛمٞمٛم٦م حتّ٘م٘مٝم٤م قمـ

 سمؾ ،و٤مئر همػم شمًٚمٞمٛمف سمٕمد اًمتٕمٞملم ٟمّٞم٦م قمغم هءٜم٤متاسم ٟمٗمل ُمـ ذيمره وُم٤م

 ُمٜم٤مه.ىمدّ  ُم٤م إمم ؾمتٜم٤مدآ إومم
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 ًمق ّٟمفأ قمغم ،يمرٟم٤مذ ِم٤ّم طم٤مًمف فمٝمر ىمد دًمٞمؾ إُمر ـمّلقإ نّ أ ُمـ ذيمره وُم٤م

ًّ  ؿمٙمؾأ قم٤ٌمدة ُمتٕمّٚم٘مف يم٤من  قمٜمد اًمتٕمٞملم سمٜمّٞم٦م ُمنموـم٤مً  يمقٟمف ٕضمؾ :سمف ؽاًمتٛم

 اقمؽمف وىمد ،ُمثٚمف ذم قمكاعمدّ  مج٤معسم٤مإل ُمتث٤ملآ حتّمٞمؾ ُمـ ـاعمتٛمٙمّ  خ٤مـم٥ماعم

 أيمثر اظمتّم٤مص سمٕمد ؿمؽماكآ ةسم٘م٤مقمد ذـمف سمدون إُمر صم٤ٌمت٢موم ،أيْم٤مً  سمف

 سمنمـمف. ٞم٤منشماإل اُمتٜم٤مع دسمٕم ؾمديد همػم سم٤معمِم٤مومٝملم اخلٓم٤مسم٤مت

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن فٞموم ُم٤م ؾمتٕمرف اًمتٕمٞملم ىمّمد ُمٙم٤منإ سمٞم٤من ذم ذيمره وُم٤م

 دومع سمف يٛمٙمـ ُم٤م قمروم٧م وم٘مد ؾم٤مـملمإ سمٕمض ذيمره ُم٤م وأُّم٤م

ّـ  ،ِمٙمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمتٙمٚمٞمػ وم٤منّ  ،ظمػماً أ ذيمره ُم٤م ويمذا ،إّول اقمؽماوف  ًمٙم

 سمٞم٤مٟمف. ؾمٌؼ يمام ،ضم٤مئز همػم اعمّمٚمح٦م وقمدم ظمتٞم٤مرآ قمٜمد سمف اخلٓم٤مب

 :ٟمٔمر ومٗمٞمف ،ضم٤مئز همػم سم٤مًمٕمٚمؿ ذقم٤مً  اًمتٙمٚمٞمػ اؿمؽماط نّ إ وأُّم٤م

ّٓ  ،فُ ٜم٤مقمُ تِ اُمْ  ؿَ ٚمِّ ؾُم  نإو اًمٕمٚمؿ سمٜمٗمس ؿمؽماطآ نّ ومأل ،أّوًٓ  أُّم٤م  نّ أ إ

 ٓ إذ :و٤مئر همػم وٟمحقه اًم٘م٤مس اجل٤مهؾ ظمراجإل اًمٕمٚمؿ ُمـ ـاًمتٛمٙمّ  اؿمؽماط

 أطمٙم٤مُمف حتّمٞمؾ ُمـ ٜملمتٛمٙمّ سم٤معم ٤مً خمتّّم  احلٙمؿ ُيٕمؾ ن٠مسم ىمٌح وٓ ومٞمف دور

 يمقٟمف احلٙمؿ ذم اعمٕمتؼم يٙمقن نأ إُمر وهم٤مي٦م :إًمٞمف يقصٚمف ـمريؼ ًمف وُمـ

 اًمٙمّلم ُمـ ئمٝمر يمام ،صدوره سمٕمد ؿٙماحل إمم اًمقصقل ُمـ ـيتٛمٙمّ  سمحٞم٨م

 اعمت٘مّدم.

 ذـم٤مً  ظمذهأ يّمّح  سمؾ ،سم٤مًمٕمٚمؿ ؿمؽماطآ اُمتٜم٤مع ٟمٛمٜمع ٤مٟمّ ومأل ،صم٤مٟمٞم٤مً  وأُّم٤م

 سمٜمٗمس ًٓ أوّ  ي٠مُمر ن٠مسم ٦ماًمتٕمٌديّ  اُمرإو ذم ٦ماًم٘مرسم ىمّمد اؿمؽماط ٟمحق قمغم

 سم٤معمنموط ي٠مُمر صمؿّ  ،ُملاعم٘مدّ  إُمر ىجمر ُيري سم٠مُمر شم٘مٞمٞمد دون ُمـ اعمنموط
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 أُمر وهق ،شم٘مٞمٞمد دون ُمـ ،صّؾ  :أّوًٓ  ي٘م٤مل ُمثّلً  اًمنمط سمٜمٗمس أو ،ذـمف ُمع

 قم٤مروم٤مً  أو ،ِب٤م عم٠مُمقرا 1[اًمّّمّلة ]أىمٞمٛمقا :ي٘م٤مل صمؿّ  ،ًمٚمتقـمئ٦م سمف لءضم

 اًمتٙمٚمٞمػ يً٘مط وسمتٕمّذره ،ًمٚمقاضم٥م ذـم٤مً  اًمٕمٚمؿ ومٞمٙمقن ،شمٗمّمٞمّلً  ٝم٤مسم٠مطمٙم٤مُم

 رأؾم٤ًم.

 ومّلـ  اُمتٜم٤مقمف ؾمّٚمؿ ًمقـ  سمتٙمٚمٞمٗمف اعمٙمّٚمػ قمٚمؿ اؿمؽماط نّ ومأل ،صم٤مًمث٤مً  وأُّم٤م

 ذم يمام سمف اخلٓم٤مب شمٕمّٚمؼ ذم ذـم٤مً  اًمٖمػم سمتٙمٚمٞمػ اًمٕمٚمؿ يٙمقن نأ ذم اُمتٜم٤مع

 احلٙمؿ يٛمٙمـ ومٙمام ،٤ٌمً هم٤مًمِ  ـَ يْ ٤مِضِ ٤محلْ سمِ  ص  تَ خُمْ  َل وَّ إَ  اخلٓم٤مَب  نّ ٢موم ،اعم٘م٤مم

 سم٤مؿمؽماك احلٙمؿ يٛمٙمـ يمذا ،وضمقدهؿ زُمٜم٦مأ ذم اعمٕمدوُملم مجٞمع ذم فئضمرا٢مسم

 ،همػمهؿ دون احلٙمؿ ذم ُمٕمٝمؿ ٞمّلً ّمشمٗم احل٤مضيـ سمتٙمٚمٞمػ ُمٜمٝمؿ لماًمٕم٤معم

 ذم اعمٜمٙمر قمـ هنٞمف وضمقب ذم قمٚمٞمف اًمٖمػم ومٕمؾ سمحرُم٦م اًمٕمٚمؿ اؿمؽماط وٟمٔمػمه

 .وضمف

 سمٕمدُ  وهق ،اعمت٘مّدُملم اعمحّ٘م٘ملم يمّلم شمقضمٞمف ذم ًمٜم٤م ُمٙمـأ ُم٤م هم٤مي٦م هذا

 ذًمؽ. ظمّلف اًمٔم٤مهر سمؾ ،ؿمٙم٤ملاإل ـَ ُمِ  ؾمٚمٞمؿٍ  همػم

 ِل٤م ًمٞمس ٤مِمّ  احل٤مضم٦م وىم٧م قمـ اًمٌٞم٤من شم٠مظمػم ىمٌح ىم٤مقمدة نّ إ :وحت٘مٞم٘مف

 ُمثٚم٦مإ ٟمحق ذم وضمرى يتاًمذا اًم٘مٌح ُمٜمِم٠مه يم٤من وًمق اعم٘م٤مم ُمثؾ ذم نحُم

 طمٙمامً  اعمقمم ٟمِم٤مءإ سمّمدده ٟمحـ ُم٤م نّ ٢موم ،تفومت٤مُمٞمّ  تفصحّ  شمًٚمٞمؿ سمٕمد اعمت٘مّدُم٦م

                                                             

 وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤مه٤مش أىمٞمٛمقا اًمّّمّلة»سمدل ش سمپ٤م داريد ٟمامز را». ذم ه٤مُمش اعمخٓمقـم٦م: 1
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 ،اًمٖم٤مئٌلم احل٤مضيـ سمتٌٚمٞمغ ُمرأو ُمٜمٝمؿ ٚمح٤مضيـًم فٜمسمٞمّ  إذا قمٌٞمده جلٛمٞمع

 مج٤مًٓ إ احلٙمؿ اًمٖم٤مئٌقن ومٕمٚمؿ ،ُم٤مٟمع ٕضمؾ اًمتٌٚمٞمغ اُمتٜمع أو اًمتٌٚمٞمغ ذم واوم٘مٍّم 

 سمقضمقب ُمثٚمف ذم ٚمتزُمقنُم اًمٕم٘مّلء نّ أ اًمٔم٤مهر وم٤منّ  ،طمتٞم٤مطآ ُمـ ٜمٝمؿمتٙمّ  ُمع

 ُمٜمٝمؿ احل٤مض وأُمر ًمٕمٌٞمده ـمقُم٤مراً  يمت٥م أو ،ُم٤مٟمع قمٜمف يٛمٜمع مل ًمق طمتٞم٤مطآ

 ؽٟمّ ٢موم ،شم٘مّمػم أو احل٤مض ُمـ ىمّمقر قمـ اًمٓمقُم٤مر ومتٚمػ ،اًمٖم٤مئ٥م إمم ٤مًمفّميإ

 اعمتٕم٤مرف اًمٌٞم٤من ًمٙمقن :اعمذيمقر اًم٘مٌح ُمـ ؿم٤مئ٦ٌم اًمت٠مُّمؾ قمٜمد ٟمٗمًؽ ذم دمد ٓ

 سمتٌٚمٞمغ ٦مٞمّ ِلاإل احلٙمٛم٦م اىمت٣م وىمد اًمتٌٚمٞمغ ُمـ اًمٜمحق هذا هق اًمٕم٘مّلء قمٜمد

 ًمٜم٤م إّول اخلٓم٤مب ؿمٛمقل ُمـ وػم ومّل ،اًمٕم٤مدات يجم٤مر قمغم إطمٙم٤مم

 اًمٕمٚمؿ سمٕمد ؿمؽماكآ سم٘م٤مقمدة ًمٞمٜم٤مإ شمٕمٛمٞمٛمف ذم وػم ٓ يمام ،اعمت٠مظّمريـ ُمٕم٤مذ

 سمٕمض ذيمره ومام ،اًمنميػ ومرضمف شمٕم٤ممم اهلل ؾقمجّ  ٦ماحلجّ  اضمتٜم٤مب هق ذياًمّ  اعم٤مٟمع سمٓمروّ 

 اًمت٠مُّمؾ. سمٕمد فقمٜم حمٞمص ٓ ،ؾمديد اعم٘م٤مم ذم ؾم٤مـملمإ

ِٓ  ىم٤مقمدة ضمري٤من قمـ اعمٜمع ذم ذيمره ُم٤م وأُّم٤م  قمدم ُمـ أوٓ اكِ ؽِم ؿْم ا

ّٓ  صمٌقشمف  ،اًمٕمن ومزوًم سم٤معمح٤مل اًمتٙمٚمٞمػ ٓؾمتح٤مًم٦م ُمٕمرومتف ُمٙمٜمٜم٤مأ ُم٤م ذم إ

 إطمٙم٤مم وضمقد يث٧ٌم وٟمحقه مج٤معسم٤مإل اًمث٤مسم٧م ؿمؽماكآ ةىم٤مقمد نّ أ ومٞمدومٕمف

ّٓ  ًمٞمس ه٤مٗم٤مدُ ٛمُ ومَ  ،طمّ٘مٝمؿ ذم صم٤مسمت٦م يم٤مٟم٧ميمام  ،طمّ٘مٜم٤م ذم اًمقاىمٕمٞم٦م  ذم ؿمؽماكآ إ

 اًمقاىمٕمل احلٙمؿ اظمتّم٤مص ُمراده يم٤من ن٢موم وطمٞمٜمئذٍ  :اًمقاىمٕمل ينِم٠ماًم احلٙمؿ

 وذم سمؾ ،واًمٖم٤مئ٥م اعمِم٤مومف طمّؼ  ذم ضم٤مري٤مً  ذًمؽ يم٤من ن٢موم ،سمف اًمٕمٚمؿ ُمـ ـسم٤معمتٛمٙمّ 

 قمدم ُمـ ؾمٜمذيمره ُم٤م قمٚمٞمف فشمقضّم  ومٞمٝم٤م اعمٜم٤مط دًمقضمق أيْم٤مً  إطمٙم٤مم مجٞمع

 ؿمؽماك.آ ةىم٤مقمد ذم سم٤مًمٙمّلم ًمف رسمط وٓ ،سمف لاًمقاىمٕم احلٙمؿ اظمتّم٤مص
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 فٟمّ أ قمٚمٞمف فَ ضمَّ قَ شمَ  ،ـَ يْ احل٤مِضِ  دون لمَ ٌِ ٖم٤مئِ سم٤مًمْ  ٤مً خمتّّم  ؿمؽماطآ يم٤من نإو

 ّٟمفأ ٕضمؾ اًمٖم٤مئ٥م طمؼ ذم واىمٕمّل  طمٙمؿ صم٤ٌمتإ هق إذ :ؿمؽماكآ سم٘م٤مقمدة ٍػ تَ ٜمْ ُمُ 

 اعمٓمٚمؼ اخلٓم٤مب ريشمٖم٤م ورةض ،اعمِم٤مومف حلٙمؿ ريُمٖم٤م 1موُمٕمد أو ،هم٤مئ٥م

 قمٚمٞمف. اعمحٙمقم أو ،ًمٚمحٙمؿ ذـم٤مً  يم٤من ءؾمقا ،اعمنموطو

 اًمث٤مين احلٙمؿ شمًٚمٞمؿ سمٕمد اًمٗمٕمكم احلٙمؿ اظمتّم٤مص ُمراده يم٤من نإو

 دقمقى يٙمٗمٞمف وٓ ،اًمنمع أو اًمٕم٘مؾ ُمـ اًمٗمٕمٚمٞم٦م قمـ ُم٤مٟمع صم٤ٌمتإ ُمـ ًمف ومّلسمدّ 

 واعم٤مٟمع شمٕمٞمٞمٜمف ُمـ ٓسمدّ  حمًقس رأُم اًمٗمٕمكم واعم٤مٟمع ؟يمٞمػ ،اًمدًمٞمؾ قمدم

 اًمتٙمٚمٞمػ. قمـ اًمٞمد رومع ذم صم٤ٌمشمفإو طمرازهإ ُمـ ٓسمدّ  اًمنمقمل

 سمف رادأ نإ ،إُمر ٟمٗمس ذم سمام اعمِم٤مومٝملم شمٙمٚمٞمػ ُمٜمع ُمـ ذيمره ُم٤م نّ إ صمؿّ 

 احلٙمؿ رادأ نإو :ُمٜمٕمف يٕم٘مؾ ومّل ،إُمر ٟمٗمس ذم هق ُم٤م ومٝمق ،اًمقاىمٕمل احلٙمؿ

 ُمٜمٝم٤م تلاًمّ  ٦ماًمقاىمٕمٞمّ  إطمٙم٤مم هق آؿمؽماك ةىم٤مقمد ُمٜمّم٥م نّ إ ومٗمٞمف ،اًمٔم٤مهري

 صم٤ٌمتإ ُمـ زيدأ إمم صم٤ٌمشمفإ ذم طم٤مضمف وٓ ،اعمجٕمقًم٦م ٦ماًمٔم٤مهريّ  طمٙم٤ممإ يمّٚمٞم٤مت

 اعم٤مٟمع ومتحّ٘مؼ ،شم٘مّدم يمام ذقم٤مً  أو قم٘مّلً  زهشمٜمجّ  قمـ ُم٤مٟمع وقمدم اًمقاىمٕمل احلٙمؿ

 ومٞمف. ٟمحـ سمام ًمف رسمط ٓ وقمدُمف طمّ٘مٝمؿ ذم زاًمتٜمجّ  قمـ

 اعمِم٤مومٝم٦م ظمٓم٤مب ذم اًمٖم٤مًم٥م نّ ٢موم ،اعمٜم٤مىمِم٦م ُمـ سمٞم٤مٟمف ذم ُم٤م إمم ْم٤موم٤مً ُمُ 

 يٛمتٜمع ومٙمٞمػ ،وٟمحقه٤م ٦مشم٘مٞمّ  ُمـ اعم٤مٟمع قمدم قمٜمد اًمٗمٕمكم سم٤معمراد اًمٕمٚمؿ طمّمقل

ـّ  ،اًمتًٚمًؾ إمم ليٜمتٝم وٓ هم٤مًم٤ٌمً  سم٤مًمقاىمع اًمتٙمٚمٞمػ سمٞم٤من  تحّ٘مؼسم طم٤مصؾ واًمٔم
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 ُمث٤ملأ ذم يمتٗم٤مءآ ُمذاىمف ُم٘مت٣م نّ أ واًمٔم٤مهر ،إُمر ٟمٗمس ذم سمام ِلؿ اًمتٙمٚمٞمػ

ـّ  ذًمؽ  .سم٤مًمٔم

 ن٢موم ،اجل٤مهؾ سمٖمػم اًمتٙمٚمٞمػ اظمتّم٤مص عمٕم٘مقًمٞم٦م اعمذيمقرة اًمقضمقه وأُّم٤م

 إمم ٤مضم٦ماحل قمدم ُمـ قمروم٧م ُم٤م ومٗمٞمف ،٤مً خمتّّم  ًمٔم٤مهريا احلٙمؿ يمقن ُمٜمٝم٤م ريدأ

 .اعم٤مٟمع فمٝمقر وقمدم اعم٘متض طمرازإ سمٕمد اًمتٕمٛمٞمؿ صم٤ٌمتإ

 :وم٤مؾمدة ومٝمل ،اًمقاىمٕمّل  احلٙمؿ اظمتّم٤مص ُمٜمٝم٤م ريدأ نإو

 ،اًمٕمٚمؿ ُمـ 1ـتٛمٙمّ اًم سمٛمٕمٜمك اًمقاىمٕمل احلٙمؿ ختّمٞمص نّ ومأل ،إّول أُّم٤م

 ُمـ واًمٕم٤ممل اجل٤مهؾ سملم اعمِمؽمك احلٙمؿ صم٤ٌمتإو اًمتّمقي٥م سمٓمّلن قمغم دّل  اموم

 اعمجتٝمد وم٤منّ  ،سمٓم٤مًمفإ ذم يم٤مٍف  وهمػممه٤م مج٤معواإل شمقاشمره٤م قمٰك دَّ اعمُ  إظم٤ٌمر

 ،اًمقاىمع حتّمٞمؾ ُمـ طم٤مًمف سمح٥ًم ـُمتٛمٙمّ  همػم ضمٝمده سمذل سمٕمد ءخٓملاعم

 حمّٚمف. إمم ُمقيمقل وحت٘مٞم٘مف ،فٍماًم يم٤مًم٘م٤مس

 شمّمقي٥م ّٟمفٕ :أووح وم٤ًمده سمؾ ،اًمث٤مين قمـ اجلقاب ئمٝمر وُمٜمف

 اًمٗم٤مؾمد. اعمذه٥م ًمذًمؽ شمقضمٞمف سمؾ ،سف

 ذم آؿمؽماك وىم٤مقمدة اًمتخٓمئ٦م ًم٘م٤مقمدة ٜم٤مٍف ُمُ  فٟمّ ومأل ،اًمث٤مًم٨م وأُّم٤م

 ومرض ٚمقوم ٞمف،إًم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٓمٚمؼ احل٤مضيـ شمٙمٚمٞمػ أو ،يمٚمٞمٝمام اًمتٙمٚمٞمػ

 طمّؼ  ذم جٕمقلاعم احلٙمؿ ومتخّمٞمص ،سوم٤مً  شمّمقي٤ٌمً  ًمٙم٤من ًمقٓه إذ :سمف ضمٝمٚمٝمؿ

 ذم إّول ًمٚمحٙمؿ ريُمٖم٤م ظمرآ حلٙمؿ صم٤ٌمتإ ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٕم٤معملم رةاعمت٠مظّم  ٦م٘ماًمٓمٌ
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 سمحٙمؿ وًمق سم٤مًمٕمٚمؿ ٚمخٓم٤مبًم وختّمٞمص إّوًملم قمغم صمٌقشمف ٟمحق قمغم طمّ٘مٝمؿ

 :اعمّلزُم٦م ُمّلطمٔمف سمٕمد ٟمٗمًف سمتٙمٚمٞمػ اًمٕمٚمؿ اقمت٤ٌمر ُمٕمٜمك ذم ّٟمفٕ :اًمٖمػم

 ُمـ اعمت٘مّدم ث٤ملاعمو ،أيْم٤مً  ذًمؽ ُمثؾ ٜمٗملي اًمقاىمٕمل احلٙمؿ اؿمؽماك قمغم وُم٤مدّل 

 وشمدسّمر. وم٤مومٝمؿ ،سم٤محلٙمؿ اًمٕمٚمؿ اقمت٤ٌمر ٓ احلٙمؿ ذم سم٤معمقوقع اًمٕمٚمؿ اقمت٤ٌمر

 :ؾمديد همػم اًمؼماءة تـمّلىم٤مإ ٦مُم٤مٟمٕمٞمّ  ُمٜمع ذم ذيمر ُم٤م نّ إ]ومـ[ وصم٤مًمثٝم٤م

 مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ يمقن ُمٜمع ُمـ اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ذم ذيمر ومٚمام ،إّول أُّم٤م

 :ًمؼماءةا دًّم٦مأ دومٕمٝم٤م ذم لومٞمٙمٗم ،شم٤مُّم٦م ٦مقمٚمّ 

ًّ  حُّ ِّم يَ  ٓ سمٔم٤مهره٤م اًمٕم٘مؾ حلٙمؿ ُم٘مّررة ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ٟمٕمؿ  ِب٤م ؽاًمتٛم

ّٓ  ،هٜم٤م٤مه اًمؼماءة اًمٕم٘مؾ اىمتْم٤مء قمدم سمٕمد هٜم٤م  ومٞمف ٟمحـ عم٤م ـمّلىمٝم٤مإ ُيٕمؾ نأ إ

 اًمٕم٘مؾ. حلٙمؿ اً شم٘مرير يمقهن٤م قمدم قمغم ىمريٜم٦م

 ؿمٛمقل ُمـ أيْم٤مً  اعمحّمقرة اًمِمٌٝم٦م ذم ؾم٤مسم٘م٤مً  ٟمٔمػمه ُمرّ  ومٚمام ،اًمث٤مين وأُّم٤م

 هق وٟمحقمه٤م واحلج٥م اًمرومع ؼُمتٕمٚمّ  نّ ٕ وذًمؽ ،مج٤مزماإل ًمٕمٚمؿا ثؾُم

 طمٙمٛمف اعمٕمٚمقم همػم اعمقوقع هق اعمتٕمّٚمؼ يم٤من ؾمقاء ٦ماخل٤مرضمٞمّ  ٤متاخلّمقصٞمّ 

 واجلٛمٕم٦م اًمٔمٝمر ُمـ رء ًمٞمس إذ :ومٔم٤مهر إّول قمغم أُّم٤م ،احلٙمؿ ٟمٗمس أو

 نّ ٕ :اًمث٤مين قمغم ويمذا :سمٜمٗمًف ًمٚمحٙمؿ ُمتٕمّٚم٘م٤مً  ًمٞمس ٤ممهطمدأو احلٙمؿ ُمٕمٚمقم

 ذم ُمٕمٚمقُم٤مً  يٙمقن طمّتك اًمقضمقب ُمٓمٚمؼ هق ًمٞمس طمٞمٜمئذٍ  حلٙمؿا ُمـ اعمراد

 ُم٤م أو ،سمٛمقوققم٤مهت٤م اعمتٕمّٚم٘م٦م ٦ماخل٤مّص  ٕطمٙم٤مما هق ُّم٤مإ سمف اعمراد سمؾ ،اعم٘م٤مم

ّٓ  شمٕمّٚم٘مف يٕم٘مؾ ٓ ٤ممهوٟمحق واعمقوقع اعمرومقع إذ :ذًمؽ ُمـ ي٘مرب  سم٤مٕطمٙم٤مم إ

 ؾمٌؼ وىمد ،اًمديـ ٕصؾ رومع ذًمؽ رومع نّ ٕ ،اًمقضمقب ُمٓمٚمؼ دون ٦ماخل٤مّص 
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 .إّول ؿمٙم٤ملاإل ذم اعم٘م٤مم حيقّو  ُم٤م

 يم٤من اًمِمٖمؾ قمغم اعمٗمٝمقم دًٓم٦م ؾمّٚمٛمٜم٤م ًمق ّٟمفأ قمغم اعم٠ًمًم٦م شمٚمؽ وذم

 طمٞم٨م وُمـ ُمٜمٓمقىم٤مً  يمقٟمف طمٞم٨م ُمـ هوفمٝمقر اعمٜمٓمقق ًمدًٓم٦م ٤مً زامِح ُمُ 

 :هٜم٤مك ٟمٔمػمه ُمرّ  يمام هٜم٤م اعمٗمٝمقم قمٛمقم ـمرح ُمـ ومّلسمدّ  ،أىمقى ٦ماخلّمقصٞمّ 

 فمٝمقر يٙمقن ،اًمدًٓمتلم ٦ممت٤مُمٞمّ  شم٘مدير قمغم ّٟمفإ :ي٘م٤مل ىمد ّٟمفأ إمم ُمْم٤موم٤مً 

 نّ ٕ :اعمٗمٝمقم ُمٗم٤مد قمغم طم٤ميمامً ـ  سم٤مًمّلزم وًمقـ  ذنواإل اًمؽمظمٞمص ذم اعمٜمٓمقق

 وٓ اًمٕم٘مؾ حلٙمؿ رُم٘مرّ  اعمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ ُمراقم٤مة ًمزوم قمغم اًمداّل  اعمٗمٝمقم

 ٦مًمٞمّ ُمٕم٘مق وقمدم ُمدًمقًمف مت٤مم ذم اًمٕم٘مؾ ُمع عمقاوم٘متف ظم٤مّص  حلٙمؿ ومٞمف شم٠مؾمٞمس

 سمٕمض ِبام اقمؽمف ،٦مذقمٞمّ  واضم٦ٌم ـم٤مقم٦ماإل ضمٕمؾ أو ،٦مطمجّ  اًم٘مٓمع ضمٕمؾ

 شمرظمٞمص قمدم قمغم ٗم٤مً ُمتقىمّ  ٤مً شمٕمٚمٞم٘مٞمّ  اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ يمقن ومٌٕمد ،ؾم٤مـملمإ

 يم٤معمٗمٝمقم ي٘مّرره ُم٤م وقمغم قمٚمٞمف طم٤ميمامً  ًمإلذن اعمٗمٞمد اعمٜمٓمقق يم٤من ،اًمِم٤مرع

 .٠مُمؾومت ،اعمذيمقر

ًّ  ُمـ اعمٜمع نّ ومأل ،اًمث٤مًم٨م وأُّم٤م  ،ؾمديد همػم هٜم٤م قـمّلسم٤مإل ؽاًمتٛم

 يمام ـ اًمقضمقدي لُم٘مدّ اعم واًمقضمقب ٞم٦مشماًمذا سم٤مطم٦ماإل سملم اعمٜم٤موم٤مة سمٕمدم ٤مؾمفىمٞمو

 ًمٚمٕمٚمؿ اعم٘مّدُمٞم٦م ٦مطمٞمثٞمّ  نّ ٕ ذًمؽو :صحٞمح همػم ـ ؾم٤مـملمٕا سمٕمض ُمـ ئمٝمر

 هل سمؾ ،اعمٗمروض ًمٚمِمّؽ  رةيُمٖم٤م ظمرىأ ٦مطمٞمثٞمّ  ًمٞم٧ًم سم٤مًمقاضم٥م سم٤مًمؼماءة

 ٤مً ؿمٙمّ  يم٤من اًمقاىمع إمم ىمٞمس نإ ٝمامُمٜم يمّؾ  وضمقب ذم اًمِمّؽ  وم٤منّ  ،ًمف ظمرآ اقمت٤ٌمر

ِٓ  ذم ٤مً ؿمٙمّ  يم٤من مج٤مًٓ إ اعمٕمٚمقم إمم ىمٞمس نإو ،احلٙمؿ ذم  ًمٙمقٟمف واطمتامًٓ  ٤ٌمِق ٓمِ ٟمْ ا

 اعم٘مّدُمٞم٦م. ُمٕمٜمك سمٕمٞمٜمف وهق ،هق
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 وضمقب ،ًمٚمٕمٚمؿ واضم٦ٌم ُم٘مّدُم٦م ُمٜمٝمام يمّؾ  يمقن ُمٕمٜمك نّ إ :واحل٤مصؾ

 يمقٟمف املاطمت سمٕمٞمٜمف وهق ،اًمقاضم٥م هق يمقٟمف ٓطمتامل ،ُمٜمٝمام سمٙمّؾ  شمٞم٤مناإل

 اًمقضمقب اطمتامل ًمٖم٤مء٢موم ،ظمرىأ ضمٝم٦م ُمـ وضمقسمف ذم هٜم٤م ؿمّؽ  ٓ إذ ،واضم٤ٌمً 

 طمٞم٨م ُمـ هٜم٤م شمٕمّدد وٓ اًمقاضم٥م هق يمقٟمف اطمتامل ُمراقم٤مة ًمزوم ُي٤مُمع ٓ هٜم٤م

 قمٚمٞمٝم٤م. اًمؼماءة دًّم٦مأ ُمٗم٤مد ىمٍم يّمّح  سمحٞم٨م اجلٝم٦م

 ًمٚمقضمقب ةٌ رَ يِ ٖم٤مُمُ  ٦مَ ٞمّ اًمذاشمِ  سم٤مطم٦مَ اإل نّ ٢موم ،اعم٘م٤مي٦ًم وم٤ًمد ئمٝمر وُمٜمف

 ذم ؿمّؽ  ٓ إذ :ومٕمّلً  اضمتامقمٝمام سم٤مُمتٜم٤مع ىمٚمٜم٤م وًمق قمت٤ٌمرآ طمٞم٨م ُمـ ّي ػْمِ اًمٖمَ 

 تلم.واحلٞمثٞمّ  اجلٝمتلم اضمتامع

 ًمٚمقضمقب ت٤مً ٌِ ثْ ُمُ  ٞمّلً ًمِ دَ  اعم٘مّدُمٞم٦م ةىم٤مقمد ضمٕمؾ ذًمؽ ُمـ ريدأ وًمق

 سمٕمض ُمـ يٚمقح رسّمام يمامـ  اًمؼماءة أظم٤ٌمر قمغم طم٤ميمامً  يٙمقن سمحٞم٨م اًمٔم٤مهري

 وضمقب نّ أ ومٗمٞمفـ  ٌمءاًم سم٤مطم٦مإ دًمٞمؾ ُمع ضمقدّي٦ماًمق اعم٘مّدُم٦م ٟمٔمػم يمٚمامهتؿ

ّٓ  ًمٞمس ٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ  اعم٘مّدُم٦م  إصقل نّ إ حمّٚمف ذم شم٘مّرر وىمد ٤مً قم٘مٚمٞمّ  فم٤مهري٤م طمٙمامً  إ

 ـ ؾم٤مـملمإ سمٕمض سمف اقمؽمف يمام ـ اًمٕم٘مٚمٞم٦م إصقل قمغم طم٤ميمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م

ْ  ؾِ ْص إَ  قمغم ٝم٤متِ ُمَ قْ ٙمُ طُم  قٰى قمْ دَ ومَ   ُم٘مّدُم٦م ّلفسمخ وهذا ،ضمّداً  ةٌ دَ وم٤مؾِم  لِّ قمِ اًمنمَّ

 طمرازإ سمٕمد اًمٕم٘مؾ اؾمتٙمِمٗمف واىمٕمل طمٙمؿ سمقضمقسمف احلٙمؿ وم٤منّ  ،اًمقضمقد

 اًمؽمك أو ًمٚمٗمٕمؾ اعمٚمزم اًمدًمٞمؾ نّ أ اعم٘مّرر وُمـ ،دًمٞمٚمف ُمـ اعم٘مّدُم٦م ذي وضمقب

 قمٚمٞمف. وارد أو ،اعم٘م٤مم ُمثؾ ذم اعمٌٞمح قمغم طم٤ميمؿ

 وهق ،ؾمديد همػم اًمث٤مًم٨م اًمقضمف ردّ  ذم ذيمر ُم٤م نّ إ ذًمؽ قمـ واجلقاب

 طمٞم٨م ُمـ ِمٙمقكاعم قمـ سم٤مًمؼماءة احلٙمؿ نّ ٕ وذًمؽ :اعمذيمقرة ضمقهاًمق أىمرب
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 وًمقـ  اًمٕم٘مؾ سمحٙمؿ اعمٕمتؼم مج٤ملسم٤مإل اعمٕمٚمقم ًمٖم٤مء٢مسم ًمٚمحٙمؿ ريُمٖم٤م ُمِمٙمقك هق

 طمٞم٨م ُمـ ُمثّلً  اجلٛمٕم٦م صّلة شمرك قمغم اًمٕم٘م٤مب ٥مشمرشمّ  سمٕمدم وم٤محلٙمؿـ  ٤مً شمٕمٚمٞم٘مٞمّ 

 ٥ماًمقاضم شمرك قمغم احلٙمؿ ٥مشمرشمّ  سمٕمدم ًمٚمحٙمؿ ريُمٖم٤م احلٙمؿ ُمِمٙمقك يمقٟمف

 وراء آظمر أُمر ُمراقم٤مشمف ومٚمزوم ،ذًمؽ ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم ذناإل ُمـ ًمزم نإو اعمرّدد

 .ُمِمٙمقيم٤مً  احلٙمؿ يمقن

 ُمـ اعمِمٙمقك قمغم اعم١ماظمذة قمدم هق ـمّلقاإل ُمـ يًّٚمؿ ُم٤م وهم٤مي٦م

 وشمٕمّدد ،ُمٕمٚمقم حلٙمؿ ـمرطم٤مً  فئًمٖم٤مإ ذم نّ أ طمٞم٨م ُمـ ٓ ،ُمِمٙمقيم٤مً  يمقٟمف طمٞم٨م

 .وم٤مومٝمؿ ،ذًمؽ ذم يم٤مٍف  واطمد ؿمّؽ  ذم اجلٝم٦م

 اًمِمٌٝم٦م ُم٠ًمًم٦م ذم ذه٤مسمف ُمع صمراه ـم٤مب اًمٜمراىمل اًمٗم٤موؾ نّ إ :قمٚمؿإ صمؿّ 

ٙم٤مً  طمتٞم٤مطآ وضمقب سمٕمدم اعمحّمقرة ًّ  هٜم٤م ٜم٤م٘مَ واومَ  ،وهمػمه٤م اًمؼماءة سم٠مدًّم٦م ُمتٛم

 :اًمؼماءة أظم٤ٌمر قمـ وأضم٤مب طمتٞم٤مطآ ًمزوم ذم

 سمٞم٤مٟمف وسمدون اًمتٙمٚمٞمػ يٕمٚمؿ مل سمام اًمتٙمٚمٞمػ قمدم ُمٜمٝم٤م اًمٔم٤مهر نّ ٠مسم أّوًٓ:

 اٟمتٗم٤مء قمغم دًٓم٦م رء ذم وًمٞمس ،سمخّمقصف سمف اعمٙمّٚمػ شمٞم٤منإ ٓ ،شمٞم٤مٟمفإو

 سمف. اعمٙمّٚمػ يٕمٚمؿ مل ُم٤م سمف اعمٙمّٚمػ

 :اعم٘م٤مم هذا ذم ُمث٤مِل٤مأو واًمٕمٚمؿ شمٞم٤منواإل اًمٌٞم٤من حتّ٘مؼ قمدم سمٛمٜمع وصم٤مٟمٞم٤م:

 رادشمفإ ٰك قمادَّ  قِ ًمَ وَ  سمف اعمٙمّٚمػ وضمقه مجٞمع ُمـ واًمٕمٚمؿ اًمٌٞم٤من عمرادا سٞمًم إذ

 ذم وهق ،ذًمؽ ُمـ أزيد يث٧ٌم مل إذ ُمتث٤ملآ يٛمٙمـ ٟمحق قمغم اعمراد سمؾ ،ُمٕمٜم٤مه٤م

 ُمتحّ٘مؼ. ومٞمف ٟمحـ ُم٤م

 سمخّمقص سمف اعمٙمّٚمػ شمٕمٞملم هق اعمٕمٚمقم وهمػم هٜم٤م اعمٌلّم  همػم نّ إ وصم٤مًمث٤م:
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 اًمقاىمع ذم ُمٕملّم  واطمد وهق سمف يمّٚمػ وُم٤م سمف ُمٙمّٚمػ همػم وهذا ،سمف ُمٙمّٚمػ ّٟمفأ

 فُ قمٚمٛمُ  ٥َم جِ وطُم  ٕمٚمؿي ومل ي١مَت  مل ُم٤م نّ أ ليٕمٜم :سملّم  سمٖمػم ًمٞمس ُٕمقرا هذه ُمـ

 ّٟمفإ وم٤معمٗمروض ،إُمقر سم٠مطمد اًمتٙمٚمٞمػ وأُّم٤م ،سمف اعمٙمّٚمػ شمٕمٞملم هق ،ُمث٤مِل٤مأو

 1ٚمؿ.وقمُ  سمف أويت ِم٤ّم

 أُمريـ: هٜم٤م نّ إ :واحل٤مصؾ

 ظمروأ إُمقر شمٚمؽ ـُم قمٜمدي ُمٕملّم  سمقاطمد اًمتٙمٚمٞمػ طمدمه٤م:أ

 ومٞمج٥م ،قمٚمؿ ِم٤ّم وإّول ،عمٙمّٚمػا قمٜمد ُمٕملّم  واطمد سمٙمّؾ  إصكم اًمتٙمٚمٞمػ

 .سمف ٟمحٙمؿ ٓ يٕمٚمؿ مل ومٚماّم  ،اًمث٤مين وأُّم٤م ،سمف احلٙمؿ

 يم٤من نإ واعمقوقع اعمرومقع إذ :ومٞمف ُمٜمٔمقرة يمّٚمٝم٤م شمرى يمام اًمقضمقه وهذه

 مُ دَ ٕمَ ومَ ـ  اًمرومع طمدي٨م ذم اًمراضمح ًمٕمّٚمف يمامـ  طمٙمٛمف اعمجٝمقل اعمقوقع هق

 ٓمٕم٤مً ىم طمٙمٛمف يٕمٚمؿ مل واجلٛمٕم٦م اًمٔمٝمر ُمـ ؿمٞمئ٤مً  نّ ٕ :رٌ فم٤مهِ  ضمقهِ اًمقُ  هذه مت٤مُمّٞم٦مِ 

 وأُّم٤م :تلماخلّمقصٞمّ  ُمـ اٟمتزاقمّل  قمٜمقان طمٙمٛمف واعمٕمٚمقم ،اًمقضمقه ُمـ سمقضمف

 رادةإ ُمٜمف وم٤مًمٔم٤مهر ،اعمجٝمقل احلٙمؿ هق وٟمحقه اًمرومع ُمتٕمّٚمؼ ضمٕمؾ إذا

 ذم فم٤مهرة إًمٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ وٟم٦ًٌم ،٦مخل٤مّص ا سمٛمقوققم٤مهت٤م ٘م٦ماعمتٕمٚمّ  ٦ماخل٤مّص  إطمٙم٤مم

 ُمـ سمقضمف ُمٕمٚمقُم٤مً  يٙمقن ٓ نأ ُمـ أقمؿّ  قمٜمف فٟمٗمٞمو ،يمذًمؽ ُمٕمٚمقُم٦م يمقهن٤م

 سمٕمْمٝم٤م اعمٙمّٚمػ ذم اًمِمّؽ  ظمروج ومدقمقى ،ًمقضمفا ِبذا ٓ ُمٕمٚمقُم٤مً  أو اًمقضمقه

 نّ أ ُمع ،ًمٔم٤مهرا قمـ سمٕمٞمدة جمٝمقل همػم سمف ػٚمّ اعمٙم نّ إ هٜم٤م اًمٕمٚمؿ حتّ٘مؼ أو
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 إمم اًمٙمّؾ  يرضمع نأ اًمٔم٤مهر سمؾ ،إّوًملم أطمد إمم راضمع شمّمقيره سمٕمد إظمػم

 ومت٠مُّمؾ. ،اًمتحٚمٞمؾ سمٕمد واطمد أُمر

 قمٜمد طمتٞم٤مطآ وضمقب قمغم ًمدّل  اعمذيمقر اًمدًمٞمؾ شمؿّ  قًم ّٟمفإ ٤م:وراسمٕمٝم

 :اًم٘مٛمل اعمحّ٘مؼ ُمـ ئمٝمر يمام 1ِمٜمقع اًمٕم٤ٌمدات ذم ُمٙم٤مٟمفإو ،ُمٜمف ـاًمتٛمٙمّ 

 سم٤مًمٙمّؾ  شمٞم٤مناإل ذم اًمٗم٤مئدة نّ أ ُمـ اًمٗمقائ٧م ُم٠ًمًم٦م ذم ذيمره امٚمِ ومَ  ًٓ أوّ  أُّم٤م

 سمذًمؽ حيّمؾ ٓ ّٟمفأ ري٥م ومّل ،اًمقاىمٕمل سمف سم٤معمٙمّٚمػ اًمٞم٘ملم حتّمٞمؾ هق يم٤من نإ

 اعم٤ًمئؾ ُمـ سمف سم٤معمٙمّٚمػ ُمتث٤ملآ ذم اًمتٕمٞملم ىمّمد اؿمؽماط نّ ٕـ  أيْم٤مً ـ 

 هق سم٤مّٟمف اًمٞم٘ملم حيّمؾ يمٞمػ قمدُمف ومٛمع ،هٜم٤م يٛمٙمـ ٓ ِم٤ّم وهق ،ضمتٝم٤مدّي٦مآ

 1سمف. شمٞم٤مناإل ذم ليٙمٗم ٓ اًمريمٕم٦م قمدد ذم اعمٓم٤مسم٘م٦م دجمرّ 

 ٓ ّٟمفأ ُمـ ؿم٤مِبٝمام وُم٤م واجلٛمٕم٦م اًمٔمٝمر ذم أيْم٤مً  ذيمره امٚمِ ومَ  صم٤مٟمٞم٤مً  وأُّم٤م

 وم٤معمٙمّٚمػ ،ظمرأ صمٌقت ومرض قمغم ُمٜمٝمام يمّؾ  حلرُم٦م :هٜم٤م طمتٞم٤مطًمّل ُمٕمٜمك

 سمام شمٞم٤مٟمفإ ٕضمؾ اًمقاضم٥م شمرك ٌٕم٦مشم ُمـ سمزقمٛمؽ ظمرج يم٤من نإو اعمحت٤مط

 نّ أ ري٥م وٓ ،٤مً ضمزُم اًمقاىمٕمل ماعمحرّ  ارشمٙم٤مب شمٌٕم٦م قمٚمٞمف لسم٘م فًمٙمٜمّ  ،حيتٛمٚمف

 ؾمٚمؿأ ،اًمقاضم٥م إشمٞم٤من ومٞمف واطمتٛمؾ احلرام ارشمٙم٤مب ومٞمف يٕمٚمؿ ٓ ُم٤م ارشمٙم٤مب

                                                             

 ش.ِمٜمققم٦م». ذم اعمخٓمقـم٦م: 1

اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م و 88و  87، ص3، جاًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦مٟمٔمر: ا. 1
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 1اًمقاضم٥م. شمٞم٤منإو حلراما ارشمٙم٤مب ومٞمف قمٚمؿ ُم٤م ارشمٙم٤مب ُمـ

 سمٙمقن اًمٕمٚمؿ سمٛمٕمٜمك اًمتٗمّمٞمكمّ  ُمتث٤ملآ نّ أ :ّولِ إَ  ؿمٙم٤ملِ اإل وشمقوٞمُح 

 يمقٟمف يٌٕمد ٓ سمؾ ،اجلٛمٚم٦م ذم اًمٕم٤ٌمدات ذم ُمٕمتؼم شمٞم٤مناإل طملم سم٤مً ُم٘مرّ  سمف اعم٠ميتّ 

 اًمّّمّلة شمٙمرار ضمقاز قمدم اعمِمتٌٝملم سملمثقاًم ذم 1احلكّم  قمكادّ  وًمذا ،٤مً ٗم٤مىمٞمّ اشمّ 

 ؾم٘مقط ذًمؽ وٓزم ،اًمتٗمّمٞمكمّ  اًمٕمٚمؿ ُمـ ـاعمتٛمٙمّ  قمدم ُمع طمّتك طمتٞم٤مطًمّل

ّٓ  ،شمريمٝم٤م ضمقاز قمدم قمغم وٟمحقه مج٤معإ ي٘مؿ مل نإ رأؾم٤مً  اًمٕم٤ٌمدة  :وم٤مًمتخٞمػم وإ

 وقمدم ٦ماًمريمٜمٞمّ  اًمنمائط ذم إصؾ نّ أ ُمـ شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ ؾمتٕمرومف عم٤م وذًمؽ

 اعمحّ٘مؼ ُمراد ذًمؽ وًمٕمّؾ  ،واًمٕمٚمؿ ـاًمتٛمٙمّ  سمح٤مل ٦مـمٞمّ اًمنم اظمتّم٤مص

 ؾم٘م٤مطإِل  ُمًتٚمزم اعمرّدد سم٤مُٕمر اًمتٙمٚمٞمػ زشمٜمجّ  نّ أ ذيمر طمٞم٨م ُمـ ،اعمذيمقر

 ٟمٗم٤ًم.آ اعمت٘مّدُم٦م قم٤ٌمرشمف ذم اًمٕم٤ٌمدة ذم اعمٕمتؼم لْمِ ٞمِ ٕمَ اًمتَّ  دِ ّْم ىمَ 

 ًمٞمس اًمتٕمٞملم ىمّمد ؾم٘مقط نّ أ ُمـ ؾم٤مـملمإ سمٕمض قمٚمٞمف وردهأ ُم٤م وأُّم٤م

 دسمٛمجرّ  طمّمؾ ّٟمامإ سمؾ ،سم٤مًمٕمٚمؿ اؿمؽماـمف وقمدم سم٤مًمقاىمع اًمتٙمٚمٞمػ زجّ ًمتٜم ٓزُم٤مً 

 ومٗمٞمف 3ـ طمتٞم٤مطاإل أو سم٤مًمؼماءة ومٞمف ىمٚمٜم٤م ؾمقاءـ  سمف اعمٙمّٚمػ ذم مج٤ملواإل ًمؽمّددا

 :ّٟمفأ

 ُمـ اًمٜم٤مر شمٕمّذره ًمقازم ُمـ اًمتٕمٞملم ىمّمد ؾم٘مقط نّ أ سمذًمؽ ريدأ نإ
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 زشمٜمجّ  ًمقازم ُمـ ٓ ،يٓم٤مق ٓ سمام ًمتٙمٚمٞمػا ضمقاز ًمٕمدم :اًمتٗمّمٞمكم اجلٝمؾ

ّٓ  ،اًمقضمقب ؾم٘م٤مطإ ؾم٘م٤مطسم٤مإل ريدأ إذا يتؿّ  ّٟمامإ ومٝمق ،سم٤مًمقاىمع اًمتٙمٚمٞمػ  يمام وإ

 دجمرّ  نّ ٕ :ذيمره سمام ًمف رسمط ومّل ،٦ماًمنمـمٞمّ  ؾم٘م٤مطإ اعمراد يم٤من ن٠مسم اًمٔم٤مهر هق

 .اعمنموط حتّ٘مؼ إًمٞمف ؿّ ْميٜم مل ُم٤م سمً٘مقـمٝم٤م ي٘مض ٓ راًمتٕمذّ 

 ذم يم٤مٍف ـ  زشمٜمجّ  دون ُمـ وًمقـ  اًمقاىمٕمل احلٙمؿ سم٘م٤مء نّ أ سمف ريدأ نإو

 طمتٞم٤مطآ اؾمتح٤ٌمب ُمـ يٛمٜمع ٓ سم٤مًمؼماءة اًم٘م٤مئؾ نّ أ طمّتك ،ؿمؽماطآ ؾم٘مقط

 ّٟمامإو ،سمٞمٜمٝمام ُمِمؽمك ينث٤ماًم اًمتٙمٚمٞمػ ـمّلق٢مسم ًمتزاموم٤مٓ ،وضمقسمف يٛمٜمع ّٟمامإو

 ينِم٠ماًم اًمتٙمٚمٞمػ سمثٌقت اًمتزاُمف نّ أ ومٗمٞمف ،وقمدُمف ُمراقم٤مشمف وضمقب ذم اًمٙمّلم

 .ٟمٙم٤مرهإ ُمٜمف اًمٔم٤مهر سمؾ ،فم٤مهر همػم سم٤مًمٕمٚمؿ ُمِمؽمط همػم

 ًمف يم٤مٍف  وهق ،وضمقده اطمتامل ٕضمؾ ًمٕمّٚمف طمتٞم٤مطآ سمرضمح٤من واحلٙمؿ

 طم٤مل ٦ماًمنمـمٞمّ  وؾم٘مقط اًمتٙمٚمٞمػ ـمّلقإ صم٤ٌمتإ ُمـ ومّلسمدّ  ،اًمقضمقب سمخّلف

ّٓ  ،اًمتٕمّذر  سمً٘مقـمف. ي٘مض وم٤مٕصؾ وإ

 يٚمتزم ومٚمٕمّٚمف ،اعمجٛمقع شمرك ضمقاز قمدم قمغم وٟمحقه مج٤معإ ىم٤مم نإ صمؿّ 

 اًمتخٞمػم ُمقارد ؾم٤مئر ذم يمام ،سمف يتّ ٠ماعم ذم اًمتٕمٞملم ىمّمد ُمراقم٤مة ُمع سم٤مًمتخٞمػم

 .هذا اًمقضمقب سمٕمٜمقان سمف ي٠ميت صمؿّ  ،طمدمه٤مأ خيت٤مر ن٠مسم اًمنمقمّل 

 اًمٗم٘مٝم٤مءُمـ يمّلم ذم عئِم٤ماًم ظمّلف اًمتٕمٞملم ىمّمد ُمـ ُمراده نّ إ واًمٔم٤مهر

 رادةإ ًمٚمٛم٘م٤مم اعمٜم٤مؾم٥م نّ ٕ: ـ  واًمٕمٍم يم٤مًمٔمٝمرـ  اعمِمؽمك اًمٗمٕمؾ شمٕمٞملم رادةإ

 اًمتٗمّمٞمكم. تث٤ملُمآ

 وُمـ ،اًمٕم٤ٌمدات ذم ُمٕمتؼمة اًم٘مرسم٦م ىمّمد نّ إ :اًمث٤مين ؿمٙم٤ملاإل وشمقوٞمح
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 ُم٘مّرسم٦م قم٤ٌمدة ُمٜمٝمام واطمد يمّؾ  نّ أ سمقصػ اعمحتٛمٚملم سملم اجلٛمع نّ إ اًمٌلّم 

 ذَم رَ ـمَ  نّ إ :ىمٚم٧م ؿمئ٧م نإو ،اًمقاضم٥م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم محرّ اعم نميعتًمٚم ُمًتٚمزم

ِٓ  ٦مِ رسمَ اًم٘مُ  دُ ّْم ىمَ  يتحّ٘مؼ ٓ نأ ُّم٤م٢موم ،اعمٙمّٚمػ ٟمٔمر ذم ي٤منِ ٤ًموِ تَ ُمُ  ٦مِ ٝمَ ٌّ اًمِمُّ   ث٤ملِ تِ ُمْ وا

 َرْ  ذم
ٍ
 ٤مً اطمتٞم٤مـم يٙمقن إّول ومٕمغم :ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم ُمتحّ٘م٘م٤مً  يٙمقن أو ،ُمٜمٝمام ء

 ىمّمد هق ذياًمّ  ذـمف قمـ اًمٕم٤ٌمدة خلٚمقّ  ،حمْم٤مً  ًمٖمقاً  سمؾ ،مج٤مًمٞم٤مً إ واُمتث٤مٓ

 م.اعمحرّ  اًمتنميع سمتحّ٘مؼ اًمٕمٚمؿ يٚمزم اًمث٤مين وقمغم :اًم٘مرسم٦م

 سم٤مًمٕم٤ٌمدات اظمتّص  نإوـ  فِ ٞمْ ٝمَ ضْم وَ  ّلٙمِ سمِ  اًمث٤مًم٨م آقمؽماض ذاه نّ إ صمؿّ 

 دقمقى ويٛمٙمـ ،٥ماعمريمّ  مج٤معسم٤مإل همػمه ذم يتؿّ  رسّمام فًمٙمٜمّ ـ  ظمّص إ سم٤معمٕمٜمك

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء نإ هػمٟمٔم ذم اًمٙمّلم وؾمٞم٠ميت اًم٘مٚم٥م

َـّ   يمّلم ّٟمفأو لْمِ ومَ رَ اًمٓمَّ  ذم ٥ِم يمَّ رَ اعمُ  ذم مج٤معِ اإْل  ىقَ قمْ دَ  ٤ًمدُ ومَ  َؼ ٞمْ ٘مِ حْ اًمتَّ  ًمٙم

 ٨مٌّ ِماًمت يِمٙمؾ قمْمٚمتف ضمٝمتٝم٤م قمٛمدة اعم٠ًمًم٦م نّ ٢موم ،اًمتح٘مٞمؼ ٟمٔمر ذم صقرّي 

 .هذا :قمٜمف ومْمّلً  اًمًٌٞمط مج٤معإل٤مسمِ  ومٞمٝم٤م

ِٓ  اطَ اؿمؽِم  نّ إ :إّول قمـ اجلقاب ذم واًمتح٘مٞمؼ  َس ٞمْ ًمَ  اًمتٗمّمٞمكم ث٤ملِ تِ ُمْ ا

 إصؾ نّ أ قمكيدّ  طمّتك سمف اعم٠مُمقر ذم اعمٕمتؼمة اًمنموط ٤ًمئرِ يمَ  ٤مً ٞمّ قمِ َذْ  ـم٤مً َذْ 

 ذم ُم٘مّرر ؿمٙم٤ملإ قمغمـ  تفذـمٞمّ  ؾمّٚمؿ ًمق سمؾ ،وهمػمه اًمدًمٞمؾ ـمّلقإل ٦ماًمريمٜمٞمّ 

 حيٙمٛمقن ٓ هّنؿإ اًمٌلّم  وُمـ ،واًمٓم٤مقم٦م ُمتث٤ملآ صدق ذم ذط ومٝمقـ  حمّٚمف

ّٓ  سم٤مًمنمـمٞم٦م  ومٝمؿ قمدُمف ُمع وأُّم٤م ،يم٤من ًمق اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ حتّ٘مؼ طم٤مل إ

 ،سمف ُم٠مُمقرا طمدمه٤مأ سمٙمقن ي٘مٓمع ؿمٞمئلم شمٞم٤من٢مسم آُمتث٤مل سمتحّ٘مؼ حيٙمٛمقن

 وم٤مومٝمؿ ،مج٤مزمسم٤مإل يمتٗم٤مءوآ اًمتٗمّمٞمكم ُمتث٤ملآ شمرك هق طمٞمٜمئذٍ  ـم٤مقم٦ماإل ٦مومٙمٞمٗمٞمّ 
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 ٟمٔمػمه. ذم اًمٙمّلم ًمتامم واٟمتٔمر

 اًمقاىمٕمل سم٤مًمقاضم٥م باًمت٘مرّ  ىمّمد نّ ٠مسم اًمث٤مين قمـ]واًمتح٘مٞمؼ ذم اجلقاب[ 

 قم٤ٌمدة ُمٜمٝمام يمّؾ  يمقن قصػسم اعمحتٛمٚملم ُمـ يمّؾ  شمٞم٤منإ قمغم ػيتقىمّ  ٓ اعمرّدد

 ًمٞمس إذ :اًمقاىمع فٟمّ أ سمرضم٤مء ُمٜمٝمام يمّؾ  شمٞم٤منإ دجمرّ  ذًمؽ ذم ليٙمٗم سمؾ ،سم٦مُم٘مرّ 

ّٓ  سمف اعمراد َ  :ٜم٤مهُ  دٌ قْ ضُم قْ ُمَ  وهق ،إُمر لسمداقم اًمٗمٕمؾ شمٞم٤منإ إ  ٥ِم سم٤مًمقاضمِ  رَ ُمْ إَ  نَّ ِٕ

 اًمقاىمع. هق فيمقٟمِ  سمرضم٤مء ُمٜمٝمام ؾٍّ يمُ  شمٞم٤منإل ٤ٌمً ٌَ ؾَم  ص٤مرَ  ّل ٕمِ اًمقاىمِ 

 هق ًمٚمٗمٕمؾ ٦م٤مئٞمّ ٖماًم ٦ماًمٕمٚمّ  يمقن سمٛمٕمٜمك اًم٘مرسم٦م ىمّمد نّ إ :اعم٘م٤مم وشمقوٞمح

 سمٛمّلطمٔم٦م فم٤مهر هق يمامـ  رضم٤مئٞم٤مً  يٙمقن وىمد ضمزُمٞم٤مً  يٙمقن ىمد ،إُمر اُمتث٤مل

 ،وم٘مط سمٛمتٕمّٚم٘مف ٞم٤منَ شمْ اإْل  اؾمتدقمك شمٗمّمٞمّلً  ُمٕمٚمقُم٤مً  إُمر يم٤من نْ ٢مِ ومَ ـ  اًمٕم٤مدي٤مت

 ،لْمِ ومَ رَ اًمٓمَّ  ّلٙمِ سمِ  شمٞم٤مناإل مج٤مزماإل اًمٕمٚمؿ ذًمؽ اىمت٣م ؿمٞمئلم سملم ُمرّدداً  يم٤من نإو

 1اًمتنميع. مَ زَ ٚمْ يَ  طمّتك فِ سمِ  ُم٠مُمقراً  ُمٜمٝمام ؾ  يمُ  يٙمقن نأ قمغم ٓ

                                                             

ي٤م قمكّم، ي٤م قمكّم، إمم هٜم٤م شمّؿ يمّلُمف ُرومَِع ذم اخلٚمد »ذم آظمره٤م:  . يمت٥م يم٤مشم٥م اًمٜمًخ٦م1

صٚمقاشمؽ قمٚمٞمٝمؿ ًمٓم٤مهريـ اًمٚمٝمؿ اهمٗمرًمف واطمنمه ُمع ُمقاًمٞمف حمّٛمد وآًمف اًمّٓمّٞمٌلم ا ُم٘م٤مُُمف.

وًم٘مد وىمع اًمٗمراغ ُمـ شمًقيد هذه إوراق ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم اًم٤ًمدؾم٦م واًمٕمنميـ ُمـ  .أمجٕملم

٦م سمٕمد إًمػ سمٞمد إىمّؾ ئوصمّلصمام ]وقمنميـ[ اصمٜمتلم 1311ـَ٘مْٕمَدِة ؾمٜم٦م [اًْمـ]ؿمٝمر ذي 

 همٗمر ]اهلل[ ِلام سمٛمحّٛمد وآًمف اًمراضمل حمّٛمدرو٤م سمـ حمّٛمدقمغم اًمتٞمٙمٜمل اًمٕمرسمًت٤مين.

 ش.٧م سم٤مخلػممتّ 

قمرسمًت٤من ُمـ وٛمـ ُمديٜم٦م گٚمپ٤ميگ٤من ذم حم٤مومٔم٦م  ٦مىمري٦م ُمـ ىمرى ُمٜمٓم٘مـ: ٙمَ ٞمْ ىم٤مل اعمحّ٘مؼ: شمِ 

 .176ص /1ج :ه٤مى يمٝمـ اصٗمٝم٤منه٤م و آسم٤مدىومرهٜمگ ضم٤مُمع ٟم٤ممأصٌٝم٤من. راضمع: 



 

 اًمٕمّّلُم٦م اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اعمجٚمز، ـمٝمران. ،رسمٕملمإـ 

، أسمقضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ احلًـ اًمّٓمقد، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: اًمًّٞمد طمًـ اعمقؾمقي ؾمتٌّم٤مرآـ 

 ش، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م.1363ن، اخلرؾم٤من، داراًمٙمت٥م اإلؾمّلُمٞم٦م، ـمٝمرا

ٜم٦م اإلىم٤ٌمل سم٤مٕقمامل احلًٜم٦م ذم ُم٤م يٕمٛمؾ ذمـ  ًّ سمـ ـم٤مووس احلكّم، حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح: ا، اًمًٞمّد اًم

ق، 1415، ىمؿ، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٥م اإلقمّلم اإلؾمّلُملضمقاد اًم٘مٞمقُمل اإلصٗمٝم٤مين، 

 اًمٓمٌٕم٦م إومم.

ٜم٦مـ  ًّ ، داراًمٙمت٥م اإلؾمّلُمٞم٦م، سمـ ـم٤مووس احلكّم ا، اًمًّٞمد اإلىم٤ٌمل سم٤مٕقمامل ذم ُم٤م يٕمٛمؾ ذم اًم

 ق، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.1439ـمٝمران، 

، ٦مٕمث٘مٞمؼ: ُم١مؾم٦ًم اًمٌ، أسمقضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ طمًـ اًمٓمقد، شمّمحٞمح وحتإُم٤مزمـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م إومم.1414داراًمّث٘م٤موم٦م، ىمؿ، 

زاده، اٟمتِم٤مرات ، اًمِمٞمخ حمّٛمد سمـ طمًـ اًمٓمقد، اعمؽمضمؿ: ص٤مدق طمًـإُم٤مزمـ 

 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.ش، 1393اٟمديِمف ه٤مدى، ىمؿ، 

، طمًلم سمـ حمّٛمد اًمٌحراين، شمّمحٞمح وحت٘مٞمؼ: إٟمقار اًمٚمقاُمع ذم ذح ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائعـ 

 حمًـ آل قمّمٗمقر، جمٛمع اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ىمؿ، اًمٓمٌٕم٦م إومم.

، ىمؿ، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٥م اإلقمّلم اإلؾمّلُمل، حمّٛمدُمٝمدي اًمٜمراىمل، أٟمٞمس اعمجتٝمديــ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م إومم.1433

 ، اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م.ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر اًمتؼميزي، ئؾأوصمؼ اًمقؾم٤مـ 

، اًمِمٞمخ أسمقـم٤مًم٥م حمّٛمد سمـ احلًـ احلكّم، حت٘مٞمؼ ؿمٙم٤مٓت اًم٘مقاقمدإإيْم٤مح اًمٗمقائد ذم ذح ـ 

ق، اًمٓمٌٕم٦م 1389وشمٕمٚمٞمؼ: اًمًّٞمد طمًلم اعمقؾمقي اًمٙمرُم٤مين و...، ُم١مؾم٦ًم إؾمامقمٞمٚمٞم٤من، 

 إومم.

، اًمٕمّّلُم٦م اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اعمجٚمز، دار رسمح٤مرإٟمقار اجل٤مُمٕم٦م ًمدرر أظم٤ٌمر إئّٛم٦م إـمٝم٤مـ 

 ق، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.1433إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، 

، اعمػمزا حمّٛمدطمًـ أؿمتٞم٤مين، حت٘مٞمؼ وشمدىمٞمؼ: جلٜم٦م إطمٞم٤مء سمحراًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائدـ 
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 ق، اًمٓمٌٕم٦م إومم.1419اًمؽماث اًمٕمريب، ُم١مؾم٦ًم اًمت٤مريخ اًمٕمريب، سمػموت، 

دّرؾملم، ىمؿ، اعم ٦م٤مقمرات مج، طمًـ سمـ ؿمٕمٌف احلّراين، ُمٜمِمقآل اًمرؾمقلحتػ اًمٕم٘مقل قمـ ـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.1434

 ق.1414، اًمٕمّّلُم٦م احلكّم، حت٘مٞمؼ وٟمنم: ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م، ىمؿ، شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مءـ 

، اًمًٞمّد قمكّم اعمقؾمقي اًم٘مزويٜمل، حت٘مٞمؼ: اًمًّٞمد قمكّم اًمٕمٚمقي شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم ُمٕم٤ممل إصقلـ 

ق، اًمٓمٌٕم٦م 1411اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدّرؾملم، ىمؿ،  اًمٜمنّم اإلؾمّلُمل اًم٘مزويٜمل، ُم١مؾم٦ًم

 إومم.

 ٦مٌُمٙمت، اًمٗم٤موؾ اعم٘مداد، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٚمٓمٞمػ احلًٞمٜمل، اًمتٜم٘مٞمح اًمرائع ًمٚمٛمختٍم اًمٜم٤مومعـ 

 ق.1434آي٦ماهلل اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، ىمؿ، 

ق، 1398، اًمّّمدوق، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمّلُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدّرؾملم، ىمؿ، اًمتقطمٞمدـ 

 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

اًمّٓمقد، داراًمٙمت٤مب اإلؾمّلُمٞم٦م، ـمٝمران،  حمّٛمد سمـ طمًـ ، اًمِمٞمخهتذي٥م إطمٙم٤ممـ 

 ش، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م.1365

اًمّمدوق، اٟمتِم٤مرات ذيػ رى، ىمؿ، ، اًمِمٞمخ صمقاب إقمامل وقم٘م٤مب إقماملـ 

 ش.1364

اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، آىم٤م طمًلم اًمؼموضمردي، احل٤مج ، آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦مـ 

 ق، ىمؿ.1399

اًمٙمريمل، حت٘مٞمؼ وٟمنم: اًمِمٞمخ قمكّم سمـ احلًلم ، اعمحّ٘مؼ ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد ذم ذح اًم٘مقاقمدـ 

 .، اًمٓمٌٕم٦م إوممق1438، ىمؿ، إلطمٞم٤مء اًمؽماث ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م

، اًمِمٞمخ حمّٛمدطمًـ اًمٜمجٗمل، حت٘مٞمؼ وٟمنم: ُم١مؾم٦ًم ضمقاهر اًمٙمّلم ذم ذح ذائع اإلؾمّلمـ 

 ق.1417اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمّدرؾملم، ىمؿ،  اًمٜمنم اإلؾمّلُمل

، اًمِمٝمٞمد اًمّث٤مين، حت٘مٞمؼ: رو٤م خمت٤مري، اٟمتِم٤مرات دومؽم شمٌٚمٞمٖم٤مت اؾمّلُمل، طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مدـ 

 ق.1414ىمؿ، 

ـمٌٕم٧م ذم وٛمـ طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره،  ًمٚمٛمحّ٘مؼ اًمٙمريمل،، إذه٤من إرؿم٤مدطم٤مؿمٞم٦م ـ 
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 ق.1413 ، ىمؿ،ُمٜمِمقرات آطمتج٤مجاحلًقن، حمّٛمد، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ 9جٚمد اعم

واًمدراؾم٤مت اإلؾمّلُمٞم٦م ىمًؿ  سمح٤مثإُمريمز ، اًمِمٝمٞمد اًمّث٤مين، ذائع اإلؾمّلم طم٤مؿمٞم٦مـ 

 ق.1411ىمؿ، دومؽم شمٌٚمٞمٖم٤مت اؾمّلُمل، إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمّلُمل، 

ـمٌٕم٧م ذم وٛمـ طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل ، ًمٚمٛمحّ٘مؼ اًمٙمريمل، ذائع اإلؾمّلم طم٤مؿمٞم٦مـ 

 ، ىمؿ،ُمٜمِمقرات آطمتج٤مجاحلًقن، حمّٛمد، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ 13جٚمد اعموآصم٤مره، 

 ق.1413

، اعمقمم حمّٛمدسم٤مىمر اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين، حت٘مٞمؼ وٟمنم: ُم١مؾم٦ًم آل احل٤مؿمٞم٦م قمغم ُمدارك إطمٙم٤ممـ 

 ٕومم.ق، اًمٓمٌٕم٦م ا1419اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمؿ، 

، اًمِمٞمخ يقؾمػ سمـ أمحد اًمٌحراين، حت٘مٞمؼ: احلدائؼ اًمٜم٤ّمضة ذم أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرةـ 

 ش.1363حمّٛمدشم٘مل ايرواين وؾمٞمّد قمٌداًمرزاق ُم٘مرم، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمّلُمل، ىمؿ، 

، اًمًّٞمد صدراًمديـ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّمدر، ىمؿ، اًمٓمٌٕم٦م ظمّلص٦م اًمٗمّمقل ذم قمٚمؿ إصقلـ 

 إومم.

(، زيـ اًمديـ اًمٕم٤مُمكم )اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين(، ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٕمامن، قمٚمؿ ُمّمٓمٚمح احلدي٨م ذم) اًمّدراي٦مـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م.1439ىمؿ، 

، اًمًّٞمد يقؾمػ اعمدين اًمتؼميزي، ُمٙمت٦ٌم سمّمػميت، ىمؿ، اًمٓمٌٕم٦م درر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائدـ 

 اًمث٤مٟمٞم٦م.

 جلٜم٦م حت٘مٞمؼ٘مٞمؼ: حتاًمٌحراين، ، يقؾمػ سمـ أمحد اًمّدرر اًمٜمّجٗمٞم٦م ذم اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمّقؾمٗمٞم٦مـ 

ق، اًمٓمٌٕم٦م 1413داراعمّمٓمٗمك إلطمٞم٤مء اًمؽّماث، داراعمّمٓمٗمك إلطمٞم٤مء اًمؽّماث، سمػموت، 

 إومم.

 ق.1411، اًمِمٝمٞمد إّول، اٟمتِم٤مرات إؾمّلُمل، ىمؿ، اًمدروس اًمنّمقمٞم٦م ذم وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦مـ 

 ق.1413همّلم قمكم اعمحّٛمدي اًم٤ٌمُمٞم٤مين، ُمٙمت٦ٌم اعمٗمٞمد، ىمؿ، ، دروس ذم اًمرؾم٤مئؾـ 

، )اًمِمٝمٞمد إّول( ، حمّٛمد سمـ مج٤مل اًمديـ اعمّٙمل اًمٕم٤مُمكمى اًمِمٞمٕم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦مذيمرـ 

 ق.1418حت٘مٞمؼ وٟمنم: ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م، ىمؿ، 

ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمّلُمل اًمت٤مسمٕم٦م ، اًمًٞمّد حمّٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اًمرؾم٤مئؾ اًمٗمِم٤مريمٞمفـ 
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 ق، اًمٓمٌٕم٦م إومم.1413ؾملم، ىمؿ، درّ جلامقم٦م اعم

ُمٜمِمقرات ُمٙمت٥م اإلقمّلم اإلؾمّلُمل ، اعمػمزا أسمقاًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مٛمل، ػمزا اًم٘مٛملرؾم٤مئؾ اعمـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م إومم.1417ىمؿ،  ظمراؾم٤من،

، زيـ اًمديـ سمـ قمكّم اًمٕم٤مُمكم، اظمراج، شمٕمٚمٞمؼ وحت٘مٞمؼ: قمٌداحلًلم اًمرقم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمّدراي٦مـ 

 ق.1438حمّٛمدقمكم سمّ٘م٤مل، ُمٙمت٦ٌم آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، ىمؿ، 

حت٘مٞمؼ: اًمًٞمّد طمًلم اعمقؾمقي اًمٙمرُم٤مين حمّٛمدشم٘مل اعمجٚمز، اعمقمم ، اعمتّ٘ملم روو٦مـ 

 يمقؿم٤مٟمپقر، ـمٝمران.طم٤مج حمّٛمدطمًلم سمٜمٞم٤مد واًمِّمٞمخ قمكم پٜم٤مه اإلؿمتٝم٤مردي، 

، اسمـ إدريس احلكّم، حت٘مٞمؼ وٟمنم: ضم٤مُمٕم٦م اعمّدرؾملم، اًمنائر احل٤موي ًمتحرير اًمٗمت٤مويـ 

 ق.1413

 ق.1413احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل، داراعمٕمروم٦م، سمػموت، ، أسمقسمٙمر أمحد سمـ اًمًٜمـ اًمٙمؼمىـ 

عمحّ٘مؼ يب اًم٘م٤مؾمؿ ٟمجؿ اًمديـ ضمٕمٗمر سمـ احلًـ إ، ذم ُم٤ًمئؾ احلّلل واحلرام ذائع اإلؾمّلمـ 

 ق.1433، ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمًٞمّد ص٤مدق اًمِمػمازي، ُم١مؾم٦ًم اًمقوم٤مء، سمػموت، احلكّم 

 .ةٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مذش، اًم1366، ُمّمٓمٗمك اقمتامدي، اٟمتِم٤مرات قمّّلُمف، ىمؿ، رؾم٤مئؾاًمذح ـ 

 ، اعمقمم حمّٛمدص٤مًمح اعم٤مزٟمدراين، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اًمّداوري، ىمؿ.ذح ُمٕم٤ممل اًمديــ 

(، اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اسمـ اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل اًمٜمجٗمل ٔمـ)طمّجٞم٦ّم اًم ذح هداي٦م اعمًؽمؿمديــ 

 .1417اإلصٗمٝم٤مين، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ ُمٝمدي اًم٤ٌمىمري اًمًٞم٤مين، ُمٙمت٦ٌم آي٦ماهلل اًمٜمجٗمل، ىمؿ، 

٤مقملقمّدة ـ  ًّ ، مج٤مل اًمديـ أمحد سمـ حمّٛمد احلكّم، داراًمٙمت٤مب اإلؾمّلُمل، اًمّداقمل وٟمج٤مح اًم

 ق، اًمٓمٌٕم٦م إومم.1437

، أسمقضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ طمًـ اًمٓمقد، حت٘مٞمؼ: حمّٛمدرو٤م إٟمّم٤مري اًمٕمّدة ذم أصقل اًمٗم٘مفـ 

 ش. اًمٓمٌٕم٦م إومم.٤1376مذ: اعمحّ٘مؼ، ىمؿ، اًم٘مٛمل، اًمٜمّ 

، اًمًٞمّد ُمرشم٣م احلًٞمٜمل اًمٞمزدي اًمٗمػموزآسم٤مدي، ٕصقلقمٜم٤مي٦م إصقل ذم ذح يمٗم٤مي٦م اـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم.1435اٟمتِم٤مرات ومػموزآسم٤مدى، ىمؿ، 

ق، اًمٓمٌٕم٦م 1435ل، دار ؾمّٞمداًمِمٝمداء ًمٚمٜمنّم، ىمؿ، ئطم٤ًماإل، ٕمزيزي٦مقمقازم اًممزم اًمـ 

 إومم.
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ُمدي، ُم٘مدُمف، شمّمحٞمح أتٛمٞمٛمل اًم، قمٌداًمقاطمد سمـ حمّٛمد همرراحلٙمؿ ودرر اًمٙمٚمؿـ 

 ي، ُم١مؾمًف اٟمتِم٤مرات و چ٤مپ داٟمِمگ٤مهرُمقآًٞمٜمل احلػم ضمّلل اًمديـ اعم٘مٞمؼ: وحت

 ش.1363ٝمران، ـم

اٟمتِم٤مرات دومؽم شمٌٚمٞمٖم٤مت ، قمٌداًمقاطمد سمـ حمّٛمد اًمتٛمٞمٛمل أُمدي، همرراحلٙمؿ ودرر اًمٙمٚمؿـ 

 ش، چ٤مپ اول.1366اؾمّلُمك، ىمؿ، 

ٗمٙمر ، اًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري، حت٘مٞمؼ: جلٜم٦م اًمتح٘مٞمؼ، جمٛمع اًمومرائد إصقلـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم.1414اإلؾمّلُمل، ىمؿ، 

ُم١مؾم٦ًم حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: قمٌداهلل اًمٜمّقراين، ، اًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري، ومرائد إصقلـ 

 .1437اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ،  اًمٜمنم اإلؾمّلُمل

، اعمػمزا ُمقؾمك اًمتؼميزي، ؾمامء ىمٚمؿ، ىمؿ، ومرائد إصقل ُمع طمقار أوصمؼ اًمقؾم٤مئؾـ 

 اًمّث٤مٟمٞم٦م. ش، اًمٓمٌٕم٦م1388

حمّٛمد ُمٝمري٤مر، ومرهٜمگ ُمردم، اصٗمٝم٤من،  ،ه٤مى يمٝمـ اصٗمٝم٤منه٤م وآسم٤مدىومرهٜمگ ضم٤مُمع ٟم٤ممـ 

 ش.1381

، حمّٛمدطمًلم اإلصٗمٝم٤مين، دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦مـ 

 ش.1363اإلؾمّلُمٞم٦م، ىمؿ، 

حت٘مٞمؼ جمٛمع اًمٗمٙمر  ، اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين، حت٘مٞمؼ: جلٜم٦ماًمٗمقائد احل٤مئري٦مـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.1414اإلؾمّلُمل، جمٛمع اًمٗمٙمر اإلؾمّلُمل، ىمؿ، 

، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنّم اإلؾمّلُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م حمّٛمدأُملم إؾمؽمآسم٤مدي، ٦مٞماًمٗمقائد اعمدٟمـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م.1419اعمّدرؾملم، ىمؿ، 

 ق.1413ىمؿ، ، اًمٕمّّلُم٦م احلكّم، حت٘مٞمؼ وٟمنم: ضم٤مُمٕم٦م اعمدّرؾملم، ىمقاقمد إطمٙم٤ممـ 

، اعمػمزا أسمقاًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مٛمل، ذح وشمٕمٚمٞمؼ: رو٤م طمًلم اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦مـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م إومم.1433صٌح، داراعمرشم٣م، سمػموت، 

، أسمقضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل، شمّمحٞمح وحت٘مٞمؼ: قمكم أيمؼم اًمٖمّٗم٤مري، اًمٙم٤مذمـ 

 اًمراسمٕم٦م. ق، اًمٓمٌٕم٦م1437داراًمٙمت٥م اإلؾمّلُمٞم٦م، ـمٝمران، 
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ُمريمز حت٘مٞم٘م٤مت داراحلدي٨م، ىمؿ، ًمٙمٚمٞمٜمل، حت٘مٞمؼ: ، أسمقضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ يٕم٘مقب ااًمٙم٤مذمـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م إومم.1419

جمٛمع اًمٗمٙمر اإلؾمّلُمل،  :حت٘مٞمؼخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري، حت٘مٞمؼ: جلٜم٦م ، اًمِمٞميمت٤مب اعمٙم٤مؾم٥مـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة.1435

حمّٛمدسم٤مىمر اًمًٌزواري، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ ُمرشم٣م (، اًمٕمّّلُم٦م يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم)= يمٗم٤مي٦م اًمٗم٘مفـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م إومم.1413اًمقاقمٔمل إرايمل، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنماإلؾمّلُمل، ىمؿ، 

، اعمقمم أمحد إردسمٞمكم، شمّمحٞمح: جمتٌك جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من ذم ذح إرؿم٤مد إذه٤منـ 

 ، ىمؿ.اًمٕمراىمل و قمكم پٜم٤مه آؿمتٝم٤مردي و...، مج٤مقم٦م اعمدّرؾملم ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمّٞم٦م

)ُمع طم٤مؿمٞم٦م آي٦ماهلل اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمّم٤مٟمٕمل(،  جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من ذم ذح إرؿم٤مد إذه٤منـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م إومم.1419حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح: ُم١مؾم٦ًم وم٘مف اًمث٘مٚملم، ىمؿ، 

ق، 1371، أسمقضمٕمٗمر أمحد سمـ حمّٛمد اًمؼمىمل، داراًمٙمت٥م اإلؾمّلُمٞم٦م، ىمؿ، اعمح٤مؾمــ 

 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

، اًمًّٞمد حمّٛمد اًمٕم٤مُمكم، حت٘مٞمؼ وٟمنم: ُم١مؾم٦ًم آل ذح ذائع اإلؾمّلمُمدارك إطمٙم٤مم ذم ـ 

 ق.1413اًمٌٞم٧م، ىمؿ، 

، اًمٕمّّلُم٦م حمّٛمدسم٤مىمر اعمجٚمز، حتّ٘مٞمؼ: اًمًٞمّد ه٤مؿمؿ ُمرآة اًمٕم٘مقل ذم ذح أظم٤ٌمر آل اًمرؾمقلـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.1434اًمرؾمقزم اعمحّليت، داراًمٙمت٥م اإلؾمّلُمٞم٦م، ـمٝمران، 

ق، اًمٓمٌٕم٦م 1438ري، ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽّماث، ىمؿ، ، اًمٜمقُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾـ 

 إومم.

، زيـ اًمديـ سمـ قمكّم اًمٕم٤مُمكم، حت٘مٞمؼ: ُم١مؾم٦ًم ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم إمم شمٜم٘مٞمح ذائع اإلؾمّلمـ 

 ق.1413اعمٕم٤مرف اإلؾمّلُمٞم٦م، ىمؿ، 

 حت٘مٞمؼ: ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء ، اعمقمم أمحد اًمٜمّراىمل،ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمنّميٕم٦مـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م إومم.1415ًمؽماث، ُمِمٝمد، ا

، اعمقمم حمّٛمد سمـ أمحد اًمٜمّراىمل، حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح: اًمًٞمّد طمًـ وطمديت ُمِم٤مرق إطمٙم٤ممـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.1411ٜمراىمٞملم ُمّّل ُمٝمدي وُمّّل أمحد، ىمؿ، اًم ُم١ممترٌػمي، اًمِّم 
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 ي٦م.، اًمِمٞمخ طمًلم اخلقاٟم٤ًمري، اًمٓمٌٕم٦م احلجرُمِم٤مرق اًمِمٛمقس ذم ذح اًمدروسـ 

، اًمٕمّّلُم٦م اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين، حت٘مٞمؼ وٟمنم: ُم١مؾم٦ًم ُمّم٤مسمٞمح اًمّٔمّلم ذم ذح ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائعـ 

 ق.1414اًمٕمّّلُم٦م اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين، ىمؿ، 

 ق.1433، اًمٕمّّلُم٦م احلكّم، ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م، ُمٕم٤مرج إصقلـ 

اًمِمٝمٞمد كم زيـ اًمّديـ اًمٕم٤مُماًمِمٞمخ طمًـ سمـ ، (ىمًؿ اًمٗم٘مف) ُمٕم٤ممل اًمّديـ وُمّلذ اعمجتٝمديــ 

 .ق1418، حت٘مٞمؼ: اًمًّٞمد ُمٜمذر احلٙمٞمؿ، ُم١مؾم٦ًم اًمٗم٘مف، ىمؿ، اًمث٤مين

، ضمٕمٗمر سمـ احلًـ اعمحّ٘مؼ احلكّم، ُم١مؾم٦ًم ؾمّٞمداًمِمٝمداء، ىمؿ، اعمٕمتؼم ذم ذح اعمختٍمـ 

 ش.1364

، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اخل٤مًمص، ُم١مؾم٦ًم ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م ذم ذح ىمقاقمد اًمٕمّّلُم٦مـ 

 ق.1419، ىمؿ، ًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدّرؾملماًمٜمنّم اإلؾمّلُمل ا

ُم١مؾم٦ًم  (،اوم٧ًم)اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م، ، اًمًّٞمد حمّٛمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اعمج٤مهد، ُمٗم٤مشمٞمح إصقلـ 

 آل اًمٌٞم٧م.

، اعمقمم حمًـ اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين، حت٘مٞمؼ: اًمًٞمّد ُمٝمدي اًمرضم٤مئل، جمٛمع ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائعـ 

 ق.1413اًمذظم٤مئر اإلؾمّلُمٞم٦م، ىمؿ، 

ُمٙمت٦ٌم آي٦ماهلل اعمرقمٌم  اًمٕمّّلُم٦م حمّٛمدسم٤مىمر اعمجٚمز،، ذم ذح هتذي٥م إظم٤ٌمر ُمّلذ إظمٞم٤مرـ 

 .اًمٜمجٗمل، ىمؿ

، اًمًٞمّد حمّٛمدضمٕمٗمر اجلزائري اعمرّوج، اًمٜم٤مذ: اعم١مًّمػ، وٞمح اًمٙمٗم٤مي٦مُمٜمتٝمك اًمدراي٦م ذم شمقـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.1433ُمٓمٌٕم٦م اخلٞم٤مم، ىمؿ، 

، اًمٕمّّلُم٦م طمًـ سمـ يقؾمػ احلكّم، حت٘مٞمؼ: ىمًؿ اًمٗم٘مف ذم ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م ذم حت٘مٞمؼ اعمذه٥مـ 

ق، 1411جمٛمع اًمٌحقث اإلؾمّلُمٞم٦م، اًمٜم٤مذ: جمٛمع اًمٌحقث اإلؾمّلُمٞم٦م، ُمِمٝمد، 

 ٓمٌٕم٦م إومم.اًم

دوق، شمّمحٞمح وحت٘مٞمؼ: قمكّم أيمؼم اًمٖمّٗم٤مري، ُم١مؾم٦ًم ، اًمِمٞمخ اًمّّم ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمفـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م.1416اًمٜمنّم اإلؾمّلُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدّرؾملم، ىمؿ، 

ُأًمَِّػ حت٧م إذاف آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، ُم١مؾم٦ًم ، ُمقؾمققم٦م ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مءـ 
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 عم٘مدؾم٦م.، ىمؿ ااإلُم٤مم اًمّم٤مدق

، اًمٕمّّلُم٦م طمًـ سمـ يقؾمػ احلكّم، ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م، ىمؿ، هن٤مي٦م اإلطمٙم٤مم ذم ُمٕمروم٦م إطمٙم٤ممـ 

 اًمٓمٌٕم٦م إومم.

، اًمٕمّّلُم٦م طمًـ سمـ يقؾمػ احلكّم، ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م، ىمؿ، اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقلهن٤مي٦م ـ 

 اًمٓمٌٕم٦م إومم.ق، 1431

حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ قؾمػ احلكّم، ، اًمٕمّّلُم٦م طمًـ سمـ ياًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقلهن٤مي٦م ـ 

 اًمٓمٌٕم٦م إومم.ق، 1415، ىمؿ، اإلُم٤مم اًمّم٤مدقُم١مؾم٦ًم اًمٌٝم٤مدراين، 

، اعمقمم حمّٛمدحمًـ اًمٗمٞمض، حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح: وٞم٤مءاًمّديـ احلًٞمٜمل اإلصٗمٝم٤مين، اًمقاذمـ 

 ق، اًمٓمٌٕم٦م إّول.1436، اصٗمٝم٤من، إُم٤مم أُمػماعم١مُمٜملم قمكمّ  ُمٙمت٦ٌم

اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ ايٌؽ اًمّّمٗمدي، سم٤مقمتٜم٤مء هٚمٛمقت ريؽم،  ، صّلحاًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤متـ 

 ق، داراًمٜمنم ومراٟمزؿمت٤ميٜمر ؿمتقشمٖم٤مرت.1411

، حمّٛمد سمـ طمًـ احلّر اًمٕم٤مُمكم، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمرطمٞمؿ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م إمم حتّمٞمؾ ُم٤ًمئؾ اًمنّميٕم٦مـ 

وـمٌٕم٦م آل  ق، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م1433اًمّرسم٤مين اًمِمػمازي، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ـمٝمران، 

 .اًمٌٞم٧م

 اًمًّٞمد حمّٛمد سمـ ُمٝمدي اًمِمػمازي، ُم١مؾم٦ًم قم٤مؿمقرا، ىمؿ.آي٦ماهلل ، اًمقص٤مئؾ إمم اًمرؾم٤مئؾـ 

، أسمقاعمجد )ُمع رؾم٤مًمتل ؾِمٛمٓم٤م اًممل ذم ُم٠ًمًمتل اًمقوع وآؾمتٕمامل( وىم٤مي٦م إذه٤منـ 

، ىمؿ، ٓطمٞم٤مء اًمؽّماث اًمٌٞم٧م اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمرو٤م اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين، ُم١مؾم٦ًم آل

 .ق، اًمٓمٌٕم٦م إومم1413

 حمّٛمدشم٘مل اًمرازي اًمٜمجٗملاًمِمٞمخ ، ذم ذح أصقل ُمٕم٤ممل اًمديـ اعمًؽمؿمديـهداي٦م ـ 

، حت٘مٞمؼ ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمّلُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدّرؾملم، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلصٗمٝم٤مين

 ق، اًمٓمٌٕم٦م إومم.1413اإلؾمّلُمل، ىمؿ، 
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 379  ....................................................................................  اًمث٤مًم٨م

 386  .............................................................................. وحت٘مٞمؼ اعم٘م٤مم 

 395  ...............................................................................  إُمر اًمراسمع
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 436  ............................................................................. إُمر اًم٤ًمدس
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