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 َ الرخيًبصً اهلل الرحم 
ل٤ٕةملني كىلع ا٣ٕةملني كوًٌل ا ىلع حم٧ٌؽو املجٕٮث رمححن احل٧ؽ  رٌب 

 أ٢٬ ثحذ٫ اهلؽاة املية٦ني.
إٌف ا٣ٕةم٢ ا١ٛ٣ؿٌم كامل٪ْٮ٦ح ا٣ٕٞؽيٌح ا٣يٌت حي٤٧٭ة اإلنكةف د٧س٢ٌ ا٣ٕةم٢ 
ٌٰ كادلاٚٓ األقةس اذٌلم يٞٙ كراء لٌك األننُح كالك٤ٮًليٌةت ا٣يٌت  الؿاحكػ
دىؽر ٔ٪٫، ٚاكف وبلح د٤ٟ امل٪ْٮ٦ح كانكضة٦٭ة ٦ٓ الٮاٝٓ أك ٚكةد٬ة 

ة ىلع أ٤ٗت الك٤ٮًليٌةت ا٣ٛؿديٌح كاالصذ٧ةٔيٌح كخمة٣ٛذ٭ة ل ٤ٮاٝٓ، ٦٪١ٕكن
ا ٝٮيًّة ينٌؽق يف ظؿًلذ٫ حنٮ الك٧ٮ ثةٌّتةق ٧٠ةهل  ـن لئلنكةف، ٚإ٦ٌة أف تنٌّك ظةٚ
املجنٮد، أك اعمبلن جيٌؿق حنٮ ا٣تكة٢ٚ كالكٞٮط يف دٌكا٦ح ا٣ٛٮىض كا٣ٛكةد 

ُؿاب كالٌيةع.  اذٌلم ال خي٤ٌٙ إاٌل ااًل
ٌٜٚ ٦٪٫ ظيةة اإلنكةف ثس٢ٌ وٮر٬ة  ٚة١ٛ٣ؿ ا٣ٕٞؽٌم  ٬ٮ الؿاٚؽ اذٌلم دذؽ

كأماكهلة، ك٬ٮ األداة ا٣ٌيت دذعٌس٥ بك٤ٮًلٌيةت اإلنكةف كمٮا٫ٛٝ، ك٬ٮ اهلةصف 
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اذٌلم يؤٌر٫ٝ لٮ ل٥ جيؽ إصةثةتو ٦ٞ٪ٕحن د٧٪ع٫ ا٧ُ٣أ٩ح٪ح كاالقذٞؿار، ١ٚأ٫ٌ٩ 
ٚٓ حنٮ املٞذض الػذيةر ٧٩ٍ ٦٪٭ش احليةة، اذٌلم دججسٜ ٦٪٫ دميٓ ادلكا

. ٌٚحن  ق٤ٮًلٌيةت اإلنكةف كممةرقةد٫ ا١ٛ٣ؿٌيح كاحليةدٌيح اك
ك٬ٰؾا ٦ة يٌّٛس ا٬ذ٧ةـ دميٓ الؿقةالت الك٧ةكٌيح ا٣ٌيت ٩ـ٣خ ألص٢ 
٪ةيذ٭ة ا٣ٛةاٞح ثةملضةؿ ا١ٛ٣ؿٌم ا٣ٕٞؽٌم لئلنكةف،  ٬ؽايح اإلنكةف، ٔك
كا٦ذبلء وعٙ أوعةث٭ة ث٧ة يؤٌو٢ لٰ٭ؾا اجلة٩ت كيؽٚٓ النج٭ةت ٔ٪٫، 

ًلـت ظؿٌلد٭٥ اإلوبلظيٌح كػُةثةد٭٥ ىلع تن١ي٢ امل٪ْٮ٦ح ظير ر
 ا٣ٕٞؽيٌح كد٪٧يذ٭ة كظِٛ ٩ٞةا٭ة ٨٦ ا٣تنٮي٫ كاخلؿاٚةت.

ة تل٤ٮير  ك٨٦ ص٭حو أػؿل ٚإٌف ٠سرينا ٨٦ اجل٭٤ح كاملٛكؽي٨ يكٕٮف داا٧ن
كحتؿيٙ أٚاكر٥٬؛ ألص٢ ا٣تك٤ٌٍ ٤ٔي٭٥ ١ٚؿيًّة كقيةقيًّة كمىةدرة ُٚؿة اجلةس 

ة تلعٞيٜ ٦آرب٭٥  ٦ٌٞؽراد٭٥، كٝؽ اقذ٤٧ٕٮا اإلٚكةد ا١ٛ٣ؿٌم كا٣ٕٞؽٌم قبلظن
 ، ـو رػيىحو ٛٮا أدكاد٭٥ ٨٦ كاٌعظ قبلَني، كأٝبل ٌّ كأ٧َةٔ٭٥ ادل٩حبح، ٚٮ
ـو ٦أصٮرةو؛ لؿق٥ ٔٞيؽة املع١ٮ٦ني يف ٢ٌّ قيةقح اهلي٧٪ح ىلع  ككقةا٢ إٔبل

نج٭ةت األٚاكر كاملٌٞؽرات، كل٥ يٛذأكا ٨ٔ اقذؼؽاـ قبلح ا٣تن١يٟ كإ٣ٞةء ال
يف أذ٬ةف اجلةس ظٮؿ لٌك ٦ة يذ٤ٌٕٜ ثٕٞةاؽ٥٬ كإي٧ة٩٭٥، كًلؾا االقذٛةدة ٨٦ 
االػذبلٚةت ا١ٛ٣ؿيٌح، كا٢٧ٕ٣ ىلع دٮصي٫ أ٩ْةر اجلةس إىل ٩ٞةط االػذبلؼ، 
كاتل٧ٕيح ىلع ٩ٞةط االمرتاؾ؛ إلذاكء ا٣ٛنت ثني األَؿاؼ املذؼة٣ٛح، كدٛذيخ 

أص٢ الكيُؿة ىلع كظؽد٭٥، كًلّس مٮًلذ٭٥، كإًٕةؼ ٔـي٧ذ٭٥؛ ٨٦ 
 منةٔؿ٥٬ كاتلعٌس٥ يف مٮاٝٛ٭٥، كإػٌةٔ٭٥ لك٤ُذ٭٥.

٨٦ ٬٪ة يججيغ جلة ثٮوٛ٪ة ٦ذىٌؽي٨ ل٤نأف ا١ٛ٣ؿٌم ادلييٌن أف ٩ُٰٕ ٬ٰؾا 
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ة ٠جرينا، كأف يسٮف يف أىلع ق٥ٌ٤ أكلٮٌيةد٪ة كمنةريٕ٪ة ا١ٛ٣ؿٌيح ا٣ٌيت  ا٣ٕةم٢ ا٬ذ٧ة٦ن
ٌيذ٫ )ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦ٌيح كٜٚ نكىع تل٪ٛيؾ٬ة؛ جلذ٧ٌس٨ ٨٦ دؿقيغ ٦ة ٩ٕذٞؽ ثأظ ٌٞ

، ٧٠ة ( اال٦ذؽاد ا٣ُجييٌع جليٌب اإلقبلـ حم٧ٌؽو رؤيح ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ 
، دت٪ةقت  يججيغ أف جنذ٭ؽ يف َؿح ٬ٰؾق الؿؤيح ٨٧ً ويةٗحو ٦ٕةرصةو روي٪حو

كأوةتل٭ة، مكذٛيؽي٨ ٨٦ ٦ُٕيةت  كمكذٮل ٔؿاٝح ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ 
 ا٢ٕٞ٣، كاجلىٮص ادليجٌيح املٕذربة.

كألص٢ ٰذلٟ صةء مرشكع مؤٌقكح ادلحل٢ لرلراقةت كابلعٮث ا٣ٕٞؽيٌح 
اتلةثٕح ل٤ٕذجح احلكح٪ٌيح املٌٞؽقح؛ حل٤يٌب ٝؽرنا ٨٦ احلةصح امل٤ٌعح لٮصٮد 

 اعد٫ٞ مؤٌقكةتو ّتىىٌيحو د٢٧ٕ ىلع اجلة٩ت ا١ٛ٣ؿٌم ا٣ٕٞؽٌم، كحلع٢٧ ىلع
مكؤكحٌلح دأوي٢ ٬ٰؾا اجلة٩ت كاتلىٌؽم دلٚٓ النج٭ةت، كاتلأكيؽ ىلع ا٣ٕٞةاؽ 
ح ثةلٮقةا٢ كاإلماك٩ٌيةت املذةظح؛ كٰذلٟ ل٧٤كة٧٬ح يف قٌؽ ا٣ٛؿاغ ا١ٛ٣ؿٌم  ٌٞ احل

 ا٣ٕٞؽٌم اذٌلم يٕةين ٦٪٫ املضذ٧ٓ.

 كٌلف ٨٦ اقرتاديضٌيةت املؤٌقكح املٕذ٧ؽة يف حتٞيٜ أ٬ؽاٚ٭ة ٠ذةثح ابلعٮث
اتلؼٌىىٌيح اتلأوي٤ٌيح كاجلٞؽيٌح، كرٌد النج٭ةت يف خمذ٤ٙ املٮاًيٓ ا٣ٕٞؽيٌح، 

.  كبةخلىٮص د٤ٟ ا٣يٌت د٭٥ٌ الكةظح ا١ٛ٣ؿٌيح ث٪عٮو ٌٕٚلٍّ

 ألٚاكر 
ى
كل٧ٌة اكف ١ٚؿ اث٨ دي٧يح كحم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ٌةب األو٢ى كاملٌذ١أ

خ د٦ةء٥٬ أكرث املؾا٬ت كاحلؿٌلت امل٪عؿٚح ا٣يٌت زٌٛؿت املك٧٤ني كأثةظ
كأمٮاهل٥، كا٣يٌت ال زا٣خ د٢٧ٕ ىلع د٧ـيٜ كظؽة املك٧٤ني، كٌٚخ ٌٔؽ٥٬ 
يف ٬ٰؾا الـ٨٦ الىٕت؛ ٌٝؿر املض٤ف ا٤ٕ٣ٌِل يف املؤٌقكح اتلٮٌص٫ إىل ٠ذةثح 
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حو ٨٦ ا بلعٮث اجلٞؽيٌح لٰ٭ؾا ا١ٛ٣ؿ امل٪عؿؼ ٨ٔ كاٝٓ ا١ٛ٣ؿ ل١ذت كادل٧ٔٮ
 اإلقبلٌَل األوي٢ ك٩٭ض٫ ا٣ٞٮي٥.

ٔخيد ، كاملكٌُل اذٌلم ثني أيؽيس٥ ال١ذةب٭ة ٬ٰؾا كٌلف ٨٦ ثح٪ )ٌِافيات اتل
 ّْ ، ك٬ٮ ادلنخٔر غيل األشدي، كاذٌلم ٝةـ ثذؽكي٪٫ من١ٮرنا ايّب(يف اىفهر الٔ

ٮاعت ا٣يٌت دٌٕؿض هلة ٠ذةب ) ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ٔجةرةه ٨ٔ دراقحو ٩ٞؽيٌحو أل٥ٌ٬ املًٮ
ٌؽ ٨٦ أ٥٬ٌ  ماذٌل  ،ا٣ٕسي٧ني ع٧ٌؽ ث٨ وة٣طو مل (ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ رشكح  يٕي
يرش م ذٌل املع٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ٌةب، ك٠ذةب )اتلٮظيؽ(  يف األكقةط ا١ٛ٣ؿٌيح ن

، ك٬ٮ يف الٮٝخ احلةرض أ٥ٌ٬ ٠ذةبو أذ٧ؽ ٤ٔي٫ ا١ٛ٣ؿ الك٤فٌ ، كييٌٕؽ كادليجيٌح
٦ة ي١ٕف وٮرةن منٮ٬ٌحن ٨ٔ ا١ٛ٣ؿ اإلقبلٌَل يف د٤ٟ األكقةط كدٔٮد٭ة تلبيٌن 

يٌحن أكرث، ٬ٰٚؾا ا١ٛ٣ؿ امل٪عؿؼ.  ٔٮ اكف اجلٞؽ ٞؽ كألص٢ أف دسٮف ادلراقح مًٮ
ة   ٠ذةب اتلٮظيؽ. رشحإىل يف ٬ٰؾا ال١ذةب مٮص٭ن

ة دذٌٞؽـ مؤٌقكح ادلحل٢ لرلراقةت كابلعٮث ا٣ٕٞؽيٌح ثٮاٚؿ الن١ؿ  ػذة٦ن
؛ ملة ثؾهل ٨٦ ادلنخٔر غيل األشديكاال٦ذ٪ةف إىل مكؤكؿ كظؽة ا١ٛ٣ؿ املؾ٬يٌب 

قةا٤ني كٌَل ٨٦ قة٥٬ يف إػؿاص٫، ؾا ال١ذةب ا٣ٌٞي٥، ص٭ؽو ممٌّيو يف دؽكي٨ ٬ٰ 
 ا ا٣ٌٌٕل ا٣ٞؽيؿ هل دكاـ اتلٌٞؽـ كاتلٮٚيٜ.



 
احل٧ؽ  اذٌلم ص٢ٕ أٌكؿ ادلي٨ يف ٦ٕؿٚذ٫، كأرق٢ األ٩بيةء ث٫ُٛ٤ ك٦ٌ٪ذ٫، 

ػ٫ٞ٤ اقتذةر ٌٝٮةو كأق٤ٟ َؿؽ اجلضةة خل٫ٞ٤ كأ٢٬ ٔجةدد٫، كاقترت ٨ٔ 
َْ َخْتِو كاٝذؽارو، ك٬ٮ األٝؿب إحل٭٥ ٨٦ ظج٢ الٮريؽ ﴿ ٌِ  ِّ ْكَرُب إحَِلْ

َ
َُ أ َكََنْ

رِيدِ  َٔ ْ ة، كبٕؽ.  ةٚاكف رمحٰ٪ن  ،(1)﴾ال ٚنة رظي٧ن  خب٫ٞ٤ كبةملؤ٦٪ني رؤك
٤ًٜ يف ٬ٰؾق ادل٩ية ثبل ٚةاؽةو، ٚبل ٬ؽؼ هل  ٝؽ يذىٌٮر اإلنكةف ل٤عْحو أ٫ٌ٩ ػي

ة  كال اغيح، ك٬ٰؾا اتلىٌٮر اخلةَئ ٝؽ أػؾ ٦أػؾق يف ا٣ٛرتة األػرية، ػىٮون
ثٕؽ اهلض٧ح الرشقح ٨٦ أٔؽاء ادلي٨، كاملرتٌبىني ثةملك٧٤ني، قٮاءه ٨٦ 

املك٧٤ني  إثٕةداخلةرج أك ٨٦ داػ٢ ابليخ اإلقبلٌَل، كاهلؽؼ ٨٦ ٰذلٟ ٬ٮ 
٨ٔ دي٪٭٥، كتنتيخ أٚاكر٥٬، كبةتلةيل إًٕةؼ املضذ٧ٕةت اإلقبل٦ٌيح 

، كإػٌةٔ٭ة اىل ٦٪٭ض٭٥ امل٪عؿؼ ا٣ٞةرص كالكي ُؿة ٤ٔي٭ة ثس٢ٌ يّسو كق٭ٮ٣حو
 كاًطه كذ٩ته ال ي٘ذٛؿ؛ 

ه
٨ٔ الٮوٮؿ ثةإلنكةف اىل مؿادت ال٧١ةؿ، ك٬ٰؾا ػُأ
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٬ٮ ٤ٌٔح الٮصٮد، ك٬ٮ املؽثٌؿ لؤلمٮر، كبيؽق ثٞةء اإلنكةف  -دٕةىل  -ٚة 
٩ُةؽ ٝؽرد٫  كٚ٪ةؤق، ٧ٚ٭٧ة و٪ٓ اإلنكةف، ك٦٭٧ة ث٤ٖ ٚ٭ٮ ال خيؿج ٨ٔ

مؿظ٤ذني يٌذىٙ لكٌّ ٦٪٭٧ة دٕةىل، كال يذٌٕؽل ظؽكد مىريق، ٚ٭ٮ ثني 
يف لكٍّ ٦٪٭٧ة ٚٞريه كاإلنكةف ابلٞةء، مؿظ٤ح الٮصٮد كمؿظ٤ح  ثةلٌٕٙ ٧٬ة/

٨٧ٚ ٗري الىعيط ٩ف ا٣٘ةيح كاهلؽؼ ٨٦ ػ٤ٜ اإلنكةف؛  إىل ٗريق؛ كحمذةجه 
ة ال يىؽ -دٕةىل  -ألٌف ا  ر ٦٪٫ ا٣ٕجثٌيح ا٣ٛةٝؽة ل٤٘ةيح ث٧ٞذىض ٠ٮ٫٩ ظ١ي٧ن

يف ٔؽـ كصٮد اهلؽؼ  -كاهلؽؼ، كٝؽ ٩ىف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٬ٰؾا االٌداعء 
َِانُ ٚٞةؿ دٕةىل/ ﴿ -كا٣٘ةيح ٨٦ ػ٤ٞ٭٥  ا َخيَْل ٍَ نَّ

َ
ًْ أ فََدِصبُْخ

َ
كٝؽ ، (1)﴾ًْ َعَتًراػأ

 /اإلنكةفاأل٬ؽاؼ ٨٦ ػ٤ٜ  -قجعة٫٩ كدٕةىل  -مٌؼه ا 

أ٫ٌ٩  -٧٠ة يف احلؽير ا٣ٞؽيٌس  -٫ ٨ٔ ربٌ  ظاكيحن  ٨ٔ اجليٌب األكؿـ 
ؿؼ ،٠٪خ ٠زننا خمٛيًّة ٚأظججخ أف أٔؿؼ»ٝةؿ/   .(2)«ٚؼ٤ٞخ اخل٤ٜ أٔل

ا٣ٕةل٥؛ ل١ٮ٫٩ خم٤ٮٝنة ملٕؿٚح ؾا ٬ٰ يٌٕؽ اإلنكةف ٨٦ أرشؼ املٮصٮدات يف 
ٮبةت، كٝؽ -دٕةىل  -ا  ػٌى٫ ا  ا٣ٌيت يه أرىق امل٤ُٮبةت، كأقُل املٗؿ

ثة٢ٕٞ٣ اذٌلم ث٫ يكذُيٓ أف يؽرؾ املٕٞٮالت، كي٧ٌّي ثني ظٞةاٜ املٮصٮدات، 
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بلع ىلع املٌٞؽ٦ةت اجلْؿٌيح املكت٪ؽة إىل  ٌَ ك٨٦ الٮاًط أٌف ٬ٰؾا ال يذ٥ٌ دكف اال
ا٣ٌٞةية الرضكرٌيح ا٣يٌت دٮو٫٤ إىل امل٤ُٮب، كحتٞيٜ ٦ة صةء ث٫، ككاًطه أٌف 

٦ٕةر٫ٚ ث٪ٛك٫ ٨٦ دكف ٦ٕنيو كمكةٔؽو هل ٨٦ لٌك ٚؿدو ال يكذ٢ٌٞ ثذعىي٢ 
٫؛ كلٰ٭ؾا دٔخ احلةصح إىل ٩ىت دالا٢ تكةٔؽق يف اتلٮو٢ إىل  ٩ٔٮ

ٯ ا٣ٕٞجةت، كأف يذضةكز (1)املٕؿٚح ٌُ ، ٚجةملٕؿٚح يكذُيٓ اإلنكةف أف يذؼ
ة  ٌٍ ملكريد٫ كأوجط ٦٪٭ضن امل٪ٕةت؛ ٣ريديق ث٭ة اىل مؿادت اتلاكم٢ اذٌلم ػي

 لؿٌٝي٫.

 

ََّ كَاإْلِ ٝةؿ دٕةىل/﴿ ِ
ْ

ا َخيَْلُج اْل ٌَ  .(2)﴾َسنَس إاِلَّ حِلَْػُتُدكفِ َك

دٌٕؽ ا٣ٕجةدة ٬ؽٚنة أقةقيًّة ٨٦ ٬ٰؾا اخل٤ٜ؛ أل٩ٌ٭ة تكتج٨ُ ا٣ُةٔح امل٤ُٞح 
لؿٌب األربةب ا٣يٌت ٨٦ ػبلهلة يكذُيٓ اإلنكةف أف يذٮاو٢ ٦ٓ ابلةرم، 

٪٭ض٫ اذٌلم رق٫٧ بلين ا٣برش؛ حلى٢ ثٰؾلٟ ثة٦ذسةؿ أكامؿق كالكري ىلع كٜٚ ٦
 اىل مؿادت ال٧١ةؿ اذٌلم أريؽ ٦٪٫ أف يى٢ إحل٭ة.
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٪ٮف ا٣٘ةيح كاهلؽؼ ٨٦ إجيةد  ٨٦ املبلظِ أٌف ا ٝؽ ظٌؽد املكؤكحلح ٔك
ٝىةؿى ٬ٰؾا اإلنكةف يف ٬ٰؾق األرض ٝج٢ أف خي٤ٜ اخل٤ٜ ٚٞؽ ٝةؿ دٕةىل/ ﴿ إًٍذ  كى

ٟى  بُّ ة  رى ًكؽي ًذي٭ى ٍٛ ٨ٍ حي ة ٦ى ٢ي ًذي٭ى ٕى ٍ ّتى
ى
يٮا أ حن ٝىةل ٛى ٤ًي رًٍض ػى

ى
٢ه يًف األ ًٔ ة ًح إًينّّ صى ل٧ٍ٤ًىبلاًسى

ة ال  ٤ى٥ي ٦ى ٍٔ ى
 إًينّّ أ

ٟى ٝىةؿى ى سي ل ؽّّ ٞى جي جّّطي ًِبى٧ًٍؽؾى كى يكى ٨ٍي ن حنى ةءى كى ٦ى ٟي ادلّّ ًٛ ىٍك ي كى
ٮفى  ٤ى٧ي ٍٕ جط دقذٮرنا يٌُجٜ . ظير أريؽ مل٪٭ش الك٧ةء ك٦جؽإ ا٣ٕؽؿ أف يى(1)﴾تى

ٌٓ ا٣ٞي٥ ا٤ٕ٣ية ٨٦ ػبلهل كد٪ترش، كيٕحل يف ٤ٌّ٭ة  ىلع ٬ٰؾق امل٧ٕٮرة؛ ٣تن
أث٪ةء ا٣برش، كدسذ٢٧ املكرية اإلوبلظٌيح املٌٞؽرة لٰ٭ؾق األرض ثٮاقُح 
٥ ٨٦ لٌك الك٤جٌيةت  اإلنكةف اذٌلم يٌٕؽ ٨٦ أ٢ٌٚ خم٤ٮٝةت ا دٕةىل. كبةلٗؿ

٬ٰؾق املكرية، كامل٪ُٕٛةت ا٣يٌت دٕىٙ ث٫  ا٣يٌت ي٧س٨ أف دٮاص٫ اإلنكةف يف
ة٩ىحى إٚإ٫ٌ٩ أىب إاٌل أف حي٢٧ األ٦ة٩ح ا٣يٌت كٌٍلخ ث٫ ٚٞؽ ٝةؿ دٕةىل/ ﴿ ٦ى

ى
٪ىة األ ًٍ ؿى ٔى ٩ًَِّة 

ةكىاًت  ٧ى ى الكَّ ة  ىلعى ى٤ى٭ى ة كىمحى ٨ى ٦ً٪ٍ٭ى ٍٞ ٛى ٍم
ى
ة كىأ ٤٧ًٍٍ٪ى٭ى ٍف حيى

ى
بىنٍيى أ

ى
جىةًؿ ٚىأ اجٍلً رًٍض كى

ى
كىاأل

ٮالن  ةفي نكى اإٍلً  ٭ي ة صى ٤يٮ٦ن ّى فى  ، (2)﴾إ٫َّ٩ًي اكى ٥ ٬ٰؾق األ٦ة٩ح كز٤ٞ٭ة ٨٦ ص٭حو ْى ًٕ . ك٣ً
ت هل ادلالا٢  كص٭٢ اإلنكةف ٨٦ ص٭حو أػؿل؛ أوجط ٨٦ الرضكرٌم أف دي٪ىى
كيٮٌص٫ إىل ا٣ُؿيٜ الىعيط، كأف يٕةف ىلع الٮوٮؿ ثةأل٦ة٩ح إىل اغيذ٭ة، 

ة ٦٪٫ األ٩بيةء كالؿق٢،  -دٕةىل  -ٚأرق٢ ا  ٛن ك٩ٌىت األكويةء ٣٘ؿض ٣ُ
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حتٞيٜ لٌك األ٬ؽاؼ املؿصٌٮة، كٌلف ػةد٧٭٥ كأ٤ٌٚ٭٥ اجليٌب املىُىف حم٧ٌؽ ث٨ 
، ٚض٫٤ٕ ػبلوح األ٩بيةء، كص٢ٕ رقةتل٫ ٦٭ي٧٪حن ىلع لٌك ٔجؽ ا 

ة ملة قج٫ٞ ٨٦ ال١ذت كالىعٙ، ٚجٕس٫ إىل األ٦ٌح  ٕن الؿقةا٢ كًلذةث٫ صة٦
ِْ املؿظٮ٦ح ا٣يٌت ص٤ٕ٭ة ػري األم٥/ ﴿ ُمُركَف ُن

ْ
َِّاِس حَأ ْخرَِجْج لِي

ُ
ٍث أ ٌَّ ُ

ًْ َخرْيَ أ ُخ
َُِٔف ةِاهللِ  ٌِ َِهِر َكحُْؤ ٍُ ْ َْ ال َف َع ْٔ َٓ ِْ ْػُركِؼ َكَت ٍَ ْ . كاوُٛة٬ة ٨٦ دكف لٌك (1)﴾ةِال

ة، كحل١ٮ٩ٮا م٭ؽاء ىلع اجلةس/ ﴿ ُن ًث ػ٫ٞ٤ أ٦ٌحن كق ٌَّ ُ
ًْ أ َِاُك لَِم َجَػيْ َكَكذم

َداَء ََعَ  َٓ ٔا ُط ٝخ ، (2)﴾ اجلَّاِس كََشًطا تِلَُهُُٔ ـٌ جةت ٝؽ م إاٌل أٌف األ٬ٮاء كالٗؿ
٬ٰؾق األ٦ٌح ٚنتٌذخ لك٧ذ٭ة، كأوجط االٝذذةؿ مة٤ٗ٭٥ األٌكؿ، كاتل١ٛري 
ة يف اآلك٩ح األػرية ثٕؽ ػؿكج د٤ٟ اجل٧ةٔح ا٣ٌيت  ٔ٪ٮا٩٭٥ األ٦س٢، ػىٮون
ٝخ  ـٌ دٌؽيع ا٣ٌٞيٮ٦ٌيح ىلع ادلي٨ احل٪يٙ، كحترص الرشيٕح ث٧٪٭ض٭ة، ٧ٚ

ؿت دميٓ ٦ؾا٬ج٭ة، كٝذ٤خ أث٪ةء اإلقبلـ، كاقذع٤ٌخ أكوةؿ  ٌٛ األ٦ٌح، كًل
ا، كٌٚؿٝخ أث٪ةء اإلقبلـ ٔٮض  احلؿاـ، ٚأثؽ٣خ يّس ادلي٨ ل٤٪ةس ٌّٔسن
دٮظيؽ٥٬، ٚأٚكؽد٭٥ كٌلف امل٤ُٮب إوبلظ٭٥، ٕٚةدت اجلة٤٬ٌيح األكىل يف 

 ا٣ٞةا٥ االقذؼبلؼ ٬ٮ اذٌلم -ز٦ة٩٪ة، كدؿؾ اجلةس ٬ؽؼ كصٮد٥٬ كاغيذ٫ 
 كراء أفٌ  ٦ذ٪ةقني كا٣تكة٢ٚ، االحنُةط ماك٨٦ اىل كدٮٌص٭ٮا - اإلوبلح ىلع

ؾاثنة ٔٞةثنة ثٕؽق ك٨٦ ظكةثنة ٰذلٟ  . ٔك
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؛ أل٫ٌ٩ ي٧ٌس٢ امل٪٭ش  ينٌّك اتلٮظيؽ الؿًل٨ األقةس اذٌلم ثين ٤ٔي٫ لٌك يشءو
اإلنكةف أوٕت  اذٌلم تكٍٞ أ٦ة٫٦ دميٓ اتلعٌؽيةت، كدؿٚٓ ٨ٔ اك٢٬

ا٣ٕٞجةت، ث٢ يٌٕؽ اتلٮظيؽ ٬ٮ املكةر اذٌلم ٨٦ ػبلهل يكذُيٓ اإلنكةف أف 
يس٢٧ مكريد٫ اإلوبلظٌيح، كأف يى٢ إىل مؿادت ال٧١ةؿ املجنٮد، ك٦ة ٨٦ 

 يشءو يف ٬ٰؾا ال١ٮف إاٌل كين٭ؽ ىلع كظؽا٩ٌيح ا دٕةىل/
 (1)دؽٌؿ ىلع أ٫ٌ٩ الٮاظؽ  كيف لٌك يشءو هل آيحه 

يف حمس٥ آيةت ٠ذةث٫ ال١ؿي٥ اتلٮظيؽ يف أكرث ٨٦  -دٕةىل  -كٝؽ ذ٠ؿ ا 
، ث٢ كم٭ؽ جلٛك٫ ثٰؾلٟ ٚٞةؿ دٕةىل/  ٮى ﴿آيحو ٫َّ٩ي الى إهًٰلى إاًلَّ ٬ي

ى
ً٭ؽى اي أ مى

ـي احٍلى١ًي٥ي  ي ـً ٕى ٮى ا٣ٍ  إًهٰلى ًإالَّ ٬ي
ًٍ الى ٍك ًٞ ة ثًة٣ٍ ٥ًٍ٤ ٝىةا٧ًن ًٕ يٮ ا٣ٍ ٍكل

ي
حي كىأ اًسى . كٝؽ (2)﴾كىال٧ٍىبلى

ة ل٤ٕ٤ٌٮ كا٣تكةَل، ٚٞؽ ٝةؿ  ا لٮظؽة األديةف دمٕةء ك٦٪٭ضن ـن ص٢ٕ اتلٮظيؽ رم
الَّ َنْػُتَد إاِلَّ ﴿دٕةىل/ 

َ
ًْ أ َُِل َِا َكَبيْ َِ َٔاٍء ةَيْ ٍث َش ٍَ ِ ْٔا إََِل لَك َ َو اىِْهَخاِب َتَػال ْْ َ

كُْو يَا أ
ِّ َطيًْئا ِ ىلع دٮظيؽ أ٢٬ الرشاآ، . ٚإذا اكف احلؿص اإل٣يٌٰه (3)﴾اهلَل َكاَل َسنرُْشَِؾ ة

ٚعؿمٌّ ثأ٢٬ الرشيٕح الٮاظؽة أف حتٌر اخلُٯ ىلع َؿيٜ الٮظؽة ثني أث٪ةا٭ة، 
كأف ّت٧ٓ النذةت ٦٪٭٥ تلٕيؽ اهليجح لؤل٦ٌح، إاٌل أٌف ا٣ٛ٭٥ اخلةَئ ل٤ذٮظيؽ ٨٦ 

                                                                                                                                                       

، دٛكري اثل٤ٕيٌب، ج  (1)   .20/ ص 2اثل٤ٕيٌب، أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽو

 .61( قٮرة آؿ ٧ٔؿاف/ 2) 

 .12( قٮرة آؿ ٧ٔؿاف/ 3) 
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٨ يؽيع اإلقبلـ، كاإلماك٩ةت اهلةا٤ح ا٣يٌت ي٧ذ١٤ٮ٩٭ة، ك٦ة  ٝج٢ ثٕي ٦ى
ح املك٧٤ني، ٝؽ أكٕٝخ أث٪ةء ٬ٰؾق األ٦ٌح يف مٮاص٭ح يرصؼ ٨٦ األمٮاؿ تلٛؿٝ

ثٌٕ٭٥ ابلٕي، كدسٛري ثٌٕ٭٥ ابلٕي، ك٬ٮ ٦ة ظؿوخ ٤ٔي٫ دكااؿ 
مٕؿ أ٢٬ ٬ٰؾا ادلي٨ خبُٮرة احلةؿ كص٭ة٣ح ٝؽ االقذ١جةر كأٔؽاء ادلي٨، ك

٦٪ؾ ٚرتةو َٮي٤حو ظة٣ح ٨٦ اتلضـاح كا٣تنٌذخ كٌف املك٧٤ني يٕحنٮف يف أ ،املآؿ
٥ كتك٤ٌُخ ٤ٔي٭٥ أٔؽاؤ٥٬، ظٌّت أوجعخ مكأ٣ح دٮظيؽ أذ٬جخ ثؿحي٭

املضذ٧ٓ االقبلٌَل ٬ؽٚنة ثٕيؽى امل٪ةؿ يف أ٩ْةر ابلٕي، أك رضبنة ٨٦ اخليةؿ؛ 
ؽ، األمؿ اذٌلم جي٢ٕ ل٥ٌ  ـٌ ا ملة آ٣خ إحل٫ أظٮاؿ املك٧٤ني ٨٦ ا٣ٛؿٝح كاتل٧ ٩ْؿن

، ك٬ٮ ٦ة دٚٓ ال١سري ٨٦ اجلةس إىل احلأس كاال قتكبلـ الن٢٧ ٌٌٝيحن وٕجحن
؛ كذٰللٟ م٧ٌؿ  ل٤ٮاٝٓ املؤل٥ اذٌلم د٧ٌؿ ث٫ األ٦ٌح، ك٬ٰؾا ٦ة يـيؽ اجلؿح اتٌكةاعن
ؽ  ـٌ ا٧٤ٕ٣ةء األٚؾاذ ٨٦ ٬ٰؾق األ٦ح ٨ٔ قٮأؽ٥٬ ل٤ذىٌؽم حلة٣ح اتل٧
كاالػذبلؼ اذٌلم ي٧ٌؿ ث٫ املضذ٧ٓ اإلقبلٌَل كا٢٧ٕ٣ ىلع دأوي٢ الٮظؽة ثني 

يٞىؽق املؼ٤ىٮف كد٭ٛٮ إحل٫ لٌك  أث٪ةا٫؛ ألٌف الٮظؽة ثني املك٧٤ني ٤ُ٦ته 
٤ٝٮب املؤ٦٪ني ثؽي٪٭٥ كبؿٌب٭٥، ك٬ٮ ٬ؽؼه يكىع إىل حتٞي٫ٞ دميٓ ادلاعة 
كاملى٤عني ىلع مٌؿ اتلةريغ، ٚةلٮظؽة اإلقبل٦ٌيح ّت٢ٕ النٕٮب اإلقبل٦ٌيح 
اكجلكؽ الٮاظؽ كابلجيةف املؿوٮص اذٌلم ال يكذُيٓ أظؽ ٨٦ اػرتا٫ٝ، كال 

ٌٟ يف ٧ْٔح ٬ٰ  ؾا اهلؽؼ كأ٧ٌ٬ٌيذ٫ ا٤ٕٞ٣ٌيح كا٣ترشيٌٕيح، ٌّٚك ٦ة داع ي٧س٨ الن
ٜ يف ٢ٌّ  ٌٞ ةو ك٦٪ٕحو كدٞٮيحو لنٮًلح املك٧٤ني إ٧ٌ٩ة يذع ـٌ إحل٫ اإلقبلـ ٨٦ ٔ
الٮظؽة، كٝؽ ٩ؾر ٬ٰؤالء املؼ٤ىٮف أ٩ٛك٭٥ ل٤ذٞؿيت ثني املؾا٬ت، كًلٌؿقٮا 
ص٭ٮد٥٬ تل٧ٌيؽ ٬ٰؾا اجليؿح، ٚة٤ُ٩ٜ ٬ٰؤالء ىلع أقةس اإلظكةس 
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ة ثةملك ٞن ؛ حتٞي ٌٙ ؤكحٌلح كالنٕٮر ثةتللكيٙ الرشيٌع، كاحلؿص ىلع كظؽة الى
ل٤٭ؽؼ ا٣ٞؿآيٌن اذٌلم أٌكؽ ىلع ٦ٛ٭ٮـ الٮظؽة اإلقبل٦ٌيح املؿدجٍ ثةتلٮظيؽ، 

ة ذٰللٟ ثأركع وٮرةو كأدم٤٭ة ٨٦ ػبلؿ ٝٮهل دٕةىل/ ﴿ عن ًٌ ُخهُ مٮ ٌَّ ُ
ِذقِ أ ْم ًْ ػإِفَّ 

 
ُ
ًْ أ َُا َربُُّل

َ
ًث كَاِخَدةً كَأ ، كٝؽ أثؽل النةرع املٌٞؽس ظؿو٫ (1)﴾ْعُتُدكفِ فَا ٌَّ

ذىةـ ِبج٢ ا املذني؛ أل٫ٌ٩ امل٪يج  النؽيؽ ىلع اتل٧ٌكٟ ثةتلٮظيؽ كاأل
ٔاْ ِِبَْتِو اهللِ ََجِيًػا َكالَ كاملؼ٤ٌه ٨٦ دجٕةت اتلٛؿٝح ٚٞةؿ دٕةىل/ ﴿ ٍُ كَاْعَخِص

 ًْ َث اهللِ َغيَْيُل ٍَ ٔاْ كَاْذُنُركاْ ُِْػ ٝؽ أمؿ٥٬ ث٧ة  -دٕةىل  -، ٚإذا اكف ا (2)﴾َتَفرَّكُ
ٚي٫ وبلح أ٩ٛك٭٥ ألػؿا٥٬، ٚ٭ٮ يٕين أمؿ٥٬ ث٧ة ٚي٫ وبلح ظةهل٥ يف 
ؽـ اتلٌٛؿؽ؛  ة، كٰذلٟ ٨٦ ػبلؿ االصذ٧ةع ىلع ٬ٰؾا ادلي٨ ٔك ٌن د٩ية٥٬ أي
حل١تكجٮا ثةحٌتةد٥٬ ٌٝٮةن ك٧٩ةءن؛ أل٩ٌ٪ة ثأمٌف احلةصح إىل األ٦ٌح الٮاظؽة ا٣ٞةدرة 

يل كاتل١ٌيٙ ٚي٧ة ثني أث٪ةا٭ة؛ إذ إٌف اتلٕةيل ي٧ٌس٢ مًلكن ٨٦ أماكؿ ىلع اتلٕة
اتلاك٢ٚ كاتلٌة٨٦ كاتلٕةكف ثني املك٧٤ني اذٌلي٨ جي٧ٕ٭٥ ٝةق٥ ادٌلي٨ الٮاظؽ 
كالؿقة٣ح الٮاظؽة، كال ثٌؽ ٨٦ دٕٛي٢ ٬ٰؾا املٛ٭ٮـ ىلع أرض الٮاٝٓ، كإف 

إىل األ٬ؽاؼ ال١ربل اػذ٤ٛ٪ة يف ثٕي اجلـاٌيةت ا٣يٌت ال دؤزٌؿ يف الٮوٮؿ 
 اجلة٦ٕح لن٢٧ املك٧٤ني ىلع لك٧ح اتلٮظيؽ. 

                                                                                                                                                       

 .20( قٮرة األ٩بيةء/ 1) 

 .622( قٮرة آؿ ٧ٔؿاف/ 2) 
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ظؿص ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ىلع إّ٭ةر اتلٮظيؽ يف ال١سري ٨٦ آيةد٫، كرًٌلـ ىلع 
، ٬ؽ٫ٚ األقةس ٬ٮ إرصةع األ٦ٌح إىل ا٤ٕ٣ٌح املٮصؽة ل٭ٰ  ؾا ثية٫٩ ثىٮرةو ص٤يٌحو

جٓ أث٪ةء األ٦ٌح الكج٢ ٚيذٌٛؿٝٮا ٨ٔ ال١ٮف، كاملؽثٌؿ احلٞييٌق هل؛ ظٌّت ال يتٌ 
قبي٫٤، ث٢ إٌف ا٢ٕٞ٣ كا٣ُٛؿة الك٤ي٧ح دٞؿُّ ثٮظؽا٩ٌيح ا٤ٕ٣ٌح كاملٮصؽ، ٌّٚك ٦ة يف 

ؾا ال١ٮف ٨٦ اجل٥ْ كاإلثؽاع كاخل٤ٜ كاتلٞؽيؿ يؽٌؿ ىلع أٌف اخلة٣ٜ املؽثٌؿ ٬ٰ 
؛ ألٌف اتلٌٕؽد يٞذض االػذبلؼ كاتلجةي٨، ككامل٭ي٨٧ ىلع ٬ٰ  ب٧ة أٌف ؾا لك٫ٌ كاظؽه

ؾا الٮصٮد ينري إىل الٮظؽة كا٣رتاثٍ، ٚ٭ٮ دحل٢ه ىلع كظؽا٩ٌيح اخلة٣ٜ، لٌك ٦ة يف ٬ٰ 
قٮاءه اكف ىلع مكذٮل اذلات أك األٕٚةؿ، ث٢ إٌف اإلظيةء كاإل٦ةدح ٤ٌٔذ٭ة كاظؽةه 

، كاقذٞبلهل يف لٌك ذٰ  ة، إذف ٚةإلي٧ةف ثٮظؽا٩يٌح اخلة٣ٜ ذادنة كإٔٚةالن ٌن لٟ ٬ٮ أي
، ٧ٚٞذىض اتل٧يّي إذف ثني و٫٤، كػبلؼ ذٰ أقةس اتلٮظيؽ كأ لٟ يٌٕؽ رشٌلن

، ك٣ٰ  ١ٌ٪٪ة جنؽ ثٕي اتلٮظيؽ كالرشؾ ٬ٮ اقذٞبلحلٌح املٮصؽ كا٣ٛة٢ٔ يف لٌك يشءو
اآليةت ا٣ٞؿآ٩ٌيح كيه دجكت اإلجيةد كاتلؽثري بلٕي املٮصٮدات، ٦ٓ أ٩ٌ٭ة ٨٦ 

 ا ٔحىس اث٨ؾا ال١ٮف، ٧٠ة يف احلاكيح ٨ٔ ٝٮؿ ٩يٌب ٢ٕٚ اخلة٣ٜ كاملؽثٌؿ ل٭ٰ 
غي ًذي٫ً  ، ٝةؿ دٕةىل/مؿي٥  ٛي ٩

ى
رٍيً ٚىأ َُّ يٍبىًح ا٣ ٭ى نًي ٠ى ُّّ ٨ى ا٣ ّّ٥ ٦ ٜي ٣ىسي ٍػ٤ي

ى
ينّّ أ

ى
﴿أ

ا ثًإًٍذًف اً  رٍين َى ٮفي  يى١ي ثًٍؿئي ذى
ي
٫ى  كىأ ٍك٧ى

ى
ثٍؿىصى  اأٍل

ى
ٍظًي  كىاأٍل

ي
ٰ  كىأ ٍٮتى ، (1)﴾اً  ثًإًٍذفً  ال٧ٍى

َدةِّرَاِت ﴿ كٝٮهل دٕةىل/ ٍُ ْ ْمرًافَال
َ
ٚةخل٤ٜ كاإلثؿاء كاإلظيةء كاإل٦ةدح كاتلؽثري . (2)﴾أ

                                                                                                                                                       

 .٧ٔ22ؿاف/ ( قٮرة آؿ 1) 
 .5قٮرة اجلةزاعت/ ( 2) 
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 -ظةمةق  -ؾا رشؾه ٝؽ صٌٮزق ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ، ٚ٭٢ ٬ٰ (1)ٝؽ نكجخ ٣٘ري ا دٕةىل
أك أٌف ٬٪ةلٟ ٩سذحن أراد ال١ذةب ا٣ٕـيـ أف يْ٭ؿ٬ة كيجٌج٫ اجلةس ٤ٔي٭ة؟ 

االقذٞبلؿ يه ا ؾا ال١ٮف ٤ٌٔذ٫ الؿاحكح كىلع حنٮ ٚىعيطه أٌف لٌك يشءو يف ٬ٰ 
ؾق األٕٚةؿ ٨٦ ٗري س٨ لٮ وؽرت ٬ٰ ؾا ٬ٮ ٔني اتلٮظيؽ كأقةق٫، ك٣ٰ دٕةىل، ك٬ٰ 

ا دٕةىل ث٪عٮ األذف كاتلجٌٕيح هل ٚيه ال دؽػ٢ يف مٌةٌف الرشؾ، ث٢ يه يف 
ؾا أوجط املّياف ل٤ذٮظيؽ الىعيط ٬ٮ اإلي٧ةف اتلٮظيؽ كيف َٮهل. إذف ًٕٚل ٬ٰ 

كػة٫ٞ٣ كا٣ٛة٢ٔ كاملؽثٌؿ هل ثةذلات كىلع حنٮ االقذٞبلؿ ٬ٮ ؾا ال١ٮف  ٬ٰ ثأٌف إهٰل 
ا دٕةىل، كاملٮصؽ كا٣ٛة٢ٔ إذا اكف ٗري ا دٕةىل، ٚإف اكف ثةإلذف كاتلجٓ هل 
دٕةىل، ٚ٭ٮ يف ٔني اتلٮظيؽ، كإف اكف ىلع حنٮ االقذٞبلؿ كبةذلات ٚ٭ٮ الرشؾ 

 ؾا ٬ٮ املّياف احلٞييٌق ل٤ذٮظيؽ كالرشؾ.ٔي٪٫، ك٬ٰ 

ٌٟ أٌف االػذبلؼ ثني املؽارس يٞذض اتل٧ةيـ ثني ٦٪ة٬ض٭ة، ك٬ٰؾا  ال م
ـه  ٜو ىلع الكةظح اإلقبل٦ٌيح، ك٬ٮ مكذ٤ـ يٕين أٌف ٬٪ةلٟ أكرث ٨٦ ٦٪٭شو ٦ٌُج
الػذبلؼ آراء ا٧٤ٕ٣ةء يف ٬ٰؾق األ٦ح، ك٣ٰس٨ٌ ٬ٰؾا ال يٕين اتلٞةَٓ ثح٪٭٥؛ ألٌف 

                                                                                                                                                       

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، ٚذط ابلةرم، ج  (1)  ؛ ا٣رت٦ؾٌم، حم٧ٌؽ ث٨ 010/ ص 6ا٩ْؿ/ اث٨ ظضؿو
؛ اث٨ ٦ةصح، حم٧ٌؽ ث٨ يـيؽ، قنن اث٨ 10احلؽير  55/ ص 6ٔحىس، قنن ا٣رت٦ؾٌم، ج 

 ٦ةصح، 
/ ص 6ج ؛ ابلي٭يٌق، أمحؽ ث٨ احلكني، قنن ابلي٭يٌق، 6215، احلؽير 220/ ص 6ج 

222. 
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ة إذا اكف يف ٦ٞجٮالن ؼ يف ثٕي املٮارد يسٮف االػذبل املٌٞؽ٦ةت ا٣ٌيت ، ػىٮون
ؾق احلة٣ح يسٮف دٮو٢ إىل احلس٥ الرشيٌع كإىل ا٣ٞٮأؽ كا٣ٞٮا٩ني، ٚف ٬ٰ 

ة ث٫، اآلراء كاألٝٮاؿاالػذبلؼ ثني ا٧٤ٕ٣ةء يف  لٟ االػذبلؼ يف ًلؾٰ ك مك٧ٮظن
األ٦ٌح يف رٌٝي٭ة  ، ٌّٚك ٰذلٟ ال يرضٌ (1)عىي٢ ا٤ٕ٣ٮـح كا٣ٕـي٧ح تلاهل٧ٌ 

ا يف ث٪ةء مٮا٨َ ٝؽرد٭ة كٌٝٮد٭ة كدٌٞؽ٦٭ة،  كدسةم٤٭ة، ث٢ يسٮف اعمبلن مكةٔؽن
كإزؿاء الكةظح اإلقبل٦ٌيح ث٧ؼذ٤ٙ ا٤ٕ٣ٮـ، كرٚؽ٬ة ثة٣ٞٮأؽ كا٣ٞٮا٩ني ا٣يٌت 
ة إذا اكف ٬ٰؾا اتلجةي٨  تكت٪ؽ إحل٭ة األ٦ٌح يف ث٪ةء ٠ية٩٭ة كدٌُٮر٬ة، ػىٮون

،  ثح٪٭٥ ٦ججيًّة ىلع أقفو  وعيعحو ككٜٚ ٦٪ة٬ش ٧٤ٌٔيحو كاصذ٭ةديٌحو ٦٪ٌجُحو
؛ ألٌف لٌك ٰذلٟ يىٌت يف مى٤عح أث٪ةء األ٦ٌح  ك٦٪ةمئ ٔٞبلاٌيحو كاًعحو
ةؽ ٬ٰؾق الرشيٕح ا٣ٌ٘ؿاء، كػبلؼ ٰذلٟ قحنٌّك  كي٤ُٕ٭٥ ىلع قٕح ٚآ
االػذبلؼ اعمبلن أقةقيًّة يف دٛؿٝح املضذ٧ٓ كّتـاذ٫، ث٢ يف د٪ةظؿق كدٞةد٫٤، 

ؽاء احلٞيٌٞيني كقذ١ٮف ا ٓ الٌٕٙ كاالقذ٭ؽاؼ ٨٦ ٝج٢ اأٔل أل٦ٌح يف مًٮ
املرتٌبىني ث٭ة، ك٬ٰؾا ٦ة ننة٬ؽق احلٮـ يف أ٦ٌذ٪ة، ٧ٚة د٧ٌؿ ث٫ األ٦ٌح اإلقبل٦ٌيح 

                                                                                                                                                       

. كإف اكف ٬ٰؾا ا٣ٞٮؿ خية٣ٙ 00/ ص 6( ا٩ْؿ/ اإلييٌج، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أمحؽ، املٮاٝٙ، ج 1) 
، ٨٦ دٛكري ٦ٕىن االػذبلؼ؛ أل٫ٌ٩ يٕين االػذبلؼ ٦ة ذ٬جخ إحل٫ ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ 

ير ؛ ٧٠ة يف احلؽ-ذ٬ةثنة كإيةثنة ألػؾ األظاكـ كاملٕةرؼ ٦٪٫  -٨٦ ابلرلاف كاالػذبلؼ إحل٫ 
»... ٔ٪ؽ٦ة قأهل أظؽ أوعةث٫ ٨ٔ ٬ٰؾا احلؽير ٚٞةؿ/  ٨ٔ أب ٔجؽ ا الىةدؽ 

خيذ٤ٛٮا إحل٫ ٚيذ٧ٌ٤ٕٮا ز٥ٌ يؿصٕٮا إىل ٝٮ٦٭٥ ٚي٧ٌ٤ٕٮ٥٬، إ٧ٌ٩ة أراد اػذبلٚ٭٥ ٨٦ ابلرلاف ال 
، إ٧ٌ٩ة ادلي٨ كاظؽه  ، ;الىؽكؽ، « اػذبلٚنة يف دي٨ ا، إ٧ٌ٩ة ادلي٨ كاظؽه ٢٤ٔ حم٧ٌؽ ث٨ ٌٔلٍّ

 :.2احلؽير  12ةب ابل 15/ ص 6رشايٓ، ج ال
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ؽو كٝذ٢و كترشيؽو ٩ةمئه ٨٦ تك٤ٌٍ ثٕي اجل٧ةاعت ا٣ٌيت  ـٌ ٙو كد٧ ًٕ ٨٦
ثة٣ٌٞٮة  يع ادٌجةٔ٭ة ل٤ك٤ٙ، كدؿيؽ الكيُؿةدؿدؽم بلةس اإلقبلـ، كدؽٌ 

كا٣ٕ٪ٙ أك ثةملةؿ ىلع لٌك مؿا٠ـ ا٣ٞؿار الكيةيٌس كادلييٌن يف األ٦ٌح، كدٌّٛس 
ادلي٨ ىلع ًٮء ٦ة حت٫٤٧ ٨٦ ػ٤ٌٛيةت، ٚذؽٚٓ ثأث٪ةء املضذ٧ٓ اإلقبلٌَل تلبيٌن 

؛  ة ة٣ٙ كّت٦ة حت٫٤٧ ٨٦ أٚاكرو كٚذةكل ال د٧ٌخ إىل اإلقبلـ ثى٤حو ٌن ٦ة أي
دٔيةء ا٥٤ٕ٣ اذٌلي٨ ث٪ةء صي٢و ٨٦ أ٣٘ؿض ؛ دتجٌ٪ةق دميٓ املؾا٬ت اإلقبل٦ٌيح

ٌغ الك٧ٮـ ثني أث٪ةء املضذ٧ٓ يؿدجُٮف بكيةقح الك٤ُةف ٦جةرشةن،  ًك
اإلقبلٌَل؛ كلٰ٭ؾا جنؽ أٌف ال١سري ٨٦ ٧٤ٔةء املؾا٬ت اإلقبل٦ٌيح ٝؽ دىٌؽكا 
ة ملؼةَؿ٬ة، كبليةف  ٕن لٰ٭ؾق األٚاكر كا٣ٛذةكل، كأ٣ٌٛٮا املؤ٣ٌٛةت يف رٌد٬ة؛ دٚ

٨ الكٞي٥ ٚي٭ة؛ ٣٘ؿض إرصةع األ٦ٌح إىل َؿيٞ٭ة الىعيط؛ تل٪٭٢ الىعيط ٦
٨٦ ٦٪ة٫٤٬ الؿكٌيح، كد٪٥ٕ ث٪٧ٕح اإلقبلـ املع٧ٌؽٌم األوي٢، ك٦ة ٬ٰؾا ال١ذةب 
إاٌل كاظؽه ٨٦ د٤ٟ ال١ذت ا٣يٌت د٭ؽؼ إىل ثيةف احلٞيٞح كإّ٭ةر٬ة، ك٬ٮ يف 

ظيؽ( ل٤نيغ ٠ذةب )ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮتك٤يٍ الٌٮء ىلع احلٞيٞح 
ٕسي٧ني اذٌلم رشح ٚي٫ )٠ذةب اتلٮظيؽ( ملع٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا٣وة٣طو ث٨ حم٧ٌؽ 

ؾا ال١ذةب دم٭ٮر كبيةف ثٕي املٮارد ا٣يٌت ػة٣ٙ ٚي٭ة وةظت ٬ٰ  الٮ٬ٌةب،
املك٧٤ني، كأصج٪ة ٤ٔي٭ة؛ تل١ذ٢٧ الىٮرة ل٤ٞةرئ ال١ؿي٥ يف أٌف ٬٪ةلٟ 
ال١سري ٨٦ املُة٣ت املنرتًلح ثني املؾا٬ت اإلقبل٦ٌيح، إاٌل أٌف ٧٤ٔةء الك٤ٌٛيح 

ػذبلؼ إلّ٭ةر اتلجةي٨ ثني د٤ٟ أمٮارد ثٕي املٮارد ىلع أ٩ٌ٭ة ٝؽ رًٌلـكا ىلع 
املُة٣ت صة٩ت احليةد ا٤ٕ٣ٌِل كاملؾ٬يٌب، كٝؽ دبٌ٪ح٪ة يف َؿح املؾا٬ت، 

كا٠ذٛي٪ة ث٧ة يتجٌ٪ةق ٧٤ٔةء ٦ؽرقح ا٣ٕة٦ٌح، ٌّٚك ٦ة يف ٬ٰؾا ال١ذةب ٬ٮ ىلع كٜٚ 
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٦ذب٪يةد٭٥ ك٦٪٭ض٭٥، كٝؽ أظىي٪ة ثٕي مٮارد اخلبلؼ يف ٬ٰؾا ال١ذةب 
 يه/ ٚأدم٤٪ة٬ة يف ٌٔؽة ٚىٮؿو 

 ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ زيةرة ا٣ٞجٮر 
 ا٣ٛى٢ اثلةين/ اتلٮٌق٢ 
 ا٣ٛى٢ اثلة٣ر/ اتلرٌبؾ 

 ا٣ٛى٢ الؿاثٓ/ االقذ٘ةزح 
 ا٣ٛى٢ اخلةمف/ النٛةٔح

ٮاعت ىلع صة٩تو ٨٦ احليةديٌح  ٮع ٨٦ ٬ٰؾق املًٮ كقٮؼ ٩ت٪ةكؿ لٌك مًٮ
ا٧٤ٕ٣ٌيح ا٣يٌت يبذ٘ي٭ة ا٣ٞةرئ ال١ؿي٥. كىلع َجٜ امل٪٭ش املٌذجٓ يف ٦ؽرقح ٚٞ٭ةء 
ا٣ٕة٦ٌح، كٝؽ ظةكجلة ِبس٭ة ىلع كٜٚ األد٣ٌح ا٣ٞؿآ٩ٌيح كاحلؽيثٌيح، كًلٰؾلٟ 

اذٌلم اكف يتٌج٫ٕ النةرح اإلدمةع إلزجةت الىعيط ٦٪٭ة، كبيةف ػُإ امل٪٭ش 
ك٨٦ قةر ىلع َؿيٞذ٫ ك٦٪٭ض٫، كٝؽ ثؾجلة اغيح ص٭ؽ٩ة يف اال٣زتاـ ثةجل٢ٞ 

صب٪ة ث٭ة ىلع الٮص٫ الىعيط، كإف ا٤ٕ٣ٌِل ادلٝيٜ، إاٌل يف ثٕي اجلٮا٩ت ا٣يٌت 
٦س٢ اإلديةف ثةلىبلة اتلة٦ٌح اك٩خ خمة٣ٛحن ملة ٬ٮ مٮصٮده يف ا٣ٕجةرات امل٪ٞٮ٣ح، 

٥ْ ؿ ابلرتاء ثٕؽثؽ ثٕؽ ذ٠ؿ لٌك ٩يبٍّ  ، كدثجيخ  (1) ذ٠ؿ اجليٌب اأٔل
                                                                                                                                                       

٩ة ل٤ىبلة اتلة٦ٌح يف ٬ٰؾا ابلعر إ٧ٌ٩ة ٬ٮ دٌٞيؽه ث٧ة كرد ٨ٔ اجليٌب األكؿـ 1)  يف أف يسٮف  ( ًذ٠ؿي
ذ٠ؿق ٦ٓ ذ٠ؿ آهل األَ٭ةر، ك٬ٮ الٮارد يف أظةدير الىبلة ٤ٔي٫. ;ا٩ْؿ/ ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ 

؛ 651/ ص 1؛ ج 01/ ص 1؛ ج 661/ ص 2إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 
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، إًةٚحن إىل أ٩ٌ٪ة ٧ٝ٪ة ٨٦ األ٩بيةء أك أٌم أظؽو ٨٦ أ٢٬ ثيخ اجليٌب 
ٮع كٜٚ امل٪٭ش املٌذجٓ ٔ٪ؽ ٚٞ٭ةء  ثذىعيط لٌك األظةدير الٮاردة يف ٬ٰؾا املًٮ

يط امل٪٭ش اذٌلم  أذ٧ؽ٩ةق يف ا٣ٕة٦ٌح كيف ٦ؽارق٭٥؛ كلٰ٭ؾا اكف ٤ٔي٪ة دًٮ
 ٦٪ةٝنح النةرح، كًلٰؾلٟ يف دىعيط األظةدير الٮاردة يف ٬ٰؾا ابلعر.

وة٣طو ث٨ حم٧ٌؽ يٌٕؽ ٠ذةب )ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ( ل٤نيغ 
تلٮظيؽ( ٕسي٧ني ٨٦ ال١ذت امل٭٧ٌح يف ا١ٛ٣ؿ الك٤ٌف؛ أل٫ٌ٩ رشحه ل١ذةب )اا٣

ا لكٕح  اذٌلم ٠ذج٫ مؤٌقف احلؿًلح الٮ٬ٌةثٌيح حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ٌةب. ك٩ْؿن
ا٩تنةرق كأذ٧ةد أوعةب ٬ٰؾا ا١ٛ٣ؿ يف نرش ٦٪٭ض٭٥ ىلع ًٮء ٦ة يذ٧ٌٌ٪٫ 

ٌٚٞ٪ة ا  ٮاعت املُؿكظح  -دٕةىل  -٬ٰؾا ال١ذةب؛ ٚٞؽ ك ل٤ؿٌد ىلع ثٕي املًٮ
 كب٧ة أٌف ا١ٛ٣ؿ الك٤ٌف يٕذ٧ؽ يف مٌةٌف ٦ة د٪ةكهل النةرح يف ٬ٰؾا ال١ذةب.

آليةت ا٣ٞؿآ٩ٌيح يف دأوي٢ ل ٌم ىلع امل٪٭ش الؿكايٌئ كاتلٛكريثةدلرصح األكىل 
٦ٕذٞؽاد٭٥، كا٨ُٕ٣ يف ٦ٕذٞؽات املؾا٬ت األػؿل، ٚٞؽ ظةكجلة الكري ىلع 

ذ٧ةد ىلع امل٪٭ش امل٪٭ش ٩ٛك٫  آليةت ا٣ٞؿآ٩ٌيح يف القذؽالؿ ثةالؿكايٌئ، كاثةأل
ؽـ وٌعح ٦ٕذٞؽ٥٬ كَؿيٞذ٭٥ كبيةف الىعيط ٨٦ إزجةت ػُإ ٦٪٭ ض٭٥ ٔك

                                                                                                                                                       

 

، ج  ؛ ادلارٌَل، ٔجؽ ا ث٨ 61/ ص 0اجلحنةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و
 :262/ ص 6ٔجؽ الؿمح٨ٰ، قنن ادلارٌَل، ج 
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ا ثؾ٠ؿ ٝٮؿ النةرح، ز٥ٌ  ا٣ٞٮؿ ٚي٫؛ كلٰ٭ؾا ٚٞؽ ٧ٝ٪ة ثرتديت امل٪ةٝنح ثؽءن
اجلٮاب ٤ٔي٫ ٨٦ ػبلؿ اآليةت ا٣ٞؿآ٩ٌيح كاألظةدير ا٣ٌيت دؽٌؿ ىلع ػبلؼ ٦ة 
يتٌجٕٮ٫٩، كبٕؽق ٤٩عٞ٭ة ثأٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء املؼذ٤ٛح ادلا٣ٌح ىلع الىٮاب ٨٦ 
ا٣ٞٮؿ، كًلٰؾلٟ ٢ٞ٩ اإلدمةع اذٌلم رٌصح ث٫ ا٧٤ٕ٣ةء يف ػىٮص ثٕي 
املُة٣ت. كاليشء اذٌلم ال ثٌؽ ٨٦ اإلمةرة إحل٫ ٬ٮ أٌف دميٓ ٦ة يف ٬ٰؾا ال١ذةب 
٨٦ الؿدكد كاألظةدير كاألٝٮاؿ، إ٧ٌ٩ة أػؾ٩ة٬ة ٨٦ ٠ذت ٧٤ٔةء ٦ؽرقح 

، كا٣٘ؿض ا٣ٕة٦ٌح، كل٥ ٩ؾ٠ؿ محبنة م٧ٌة ٬ٮ يف ٦ؽرقح ٧٤ٔةء أ٢٬ ابليخ 
٨٦ ٰذلٟ ٬ٮ إّ٭ةر أٌف املذبىٌن ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء ٦ؽرقح ا٣ٕة٦ٌح ل٥ خيذ٤ٙ ٧ٌٔة ٬ٮ 

، ٦ٓ اتلأكيؽ ىلع دٞةرب اآلراء ثني ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ 
٧٤ٔةء املؾا٬ت اإلقبل٦ٌيح، كإٌف ا٣ٞٮؿ ثٮصٮد اخلبلؼ ثني ٧٤ٔةء املؽرقتني 

 ؽاء ادلي٨ كاملك٧٤ني.إ٧ٌ٩ة ٬ؽ٫ٚ ٬ٮ دٛؿٝح األ٦ٌح كإًٕةٚ٭ة ػؽ٦حن أٔل

إٌف دىعيط األظةدير الٮاردة يف ٬ٰؾا ال١ذةب ل٥ يس٨ ىلع ًٮء ٦ة ٩تج٪ٌةق يف 
ٚنة يف ٦ؽرقح أ٢٬ ٦ؽرقت٪ة ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ  ، ث٢ ٬ٮ كٜٚ ٦ة اكف ٦ذٕةر

ذٌجٕحو يف دٮزيٜ الؿصةؿ؛ الك٪ٌح كاجل٧ةٔح ٨٦ ٦٪ة٬ش دىعيعٌيحو أك ٨٦ َؿؽو ٦
/  كلٰ٭ؾا ظةكجلة إدمةؿ امل٪٭ش اذٌلم ادٌجٕ٪ةق يف اتلىعيط كاتلٮزيٜ ثٌٕؽة ٩ٞةطو

ة أك يف أظؽ٧٬ة حيس٥ ثىٌعذ٫. ٕن  األكىل/ إذا كرد احلؽير يف الىعيعني ٦

أٌكؿ ٨٦ وٌ٪ٙ يف الىعيط أثٮ ٔجؽ ا »ٚٞؽ ٝةؿ اث٨ ظضؿو ا٣ٕكٞبليٌن/ 
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كدبلق مك٥٤ ث٨ احلٌضةج. ٝةؿ/ كًلذةثة٧٬ة أوٌط  حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ اجلٌٕف،
٤ٚحف حتخ أدي٥ الك٧ةء ». كٝةؿ اث٨ دي٧ٌيح/ (1)«ال١ذت ثٕؽ ٠ذةب ا ا٣ٕـيـ

 .(2)«٠ذةبه أوٌط ٨٦ ابلؼةرٌم كمك٥٤و ثٕؽ ا٣ٞؿآف

 اثلة٩يح/ دىعيط أظؽ ا٧٤ٕ٣ةء املٕذ٧ؽي٨ ٔ٪ؽ ٦ؽرقح ا٣ٕة٦ٌح ل٤عؽير،
ري٥٬، ٦ٓ ٔؽـ ا٨ُٕ٣ ثةحلؽير  ٠أمحؽ كا٣رت٦ؾٌم كادلارُٝيٌن كابلي٭يٌق ٗك

ة ٧٤ٔةء اجلؿح كاتلٕؽي٢  . (3)٨٦ ثةيق ا٧٤ٕ٣ةء، ػىٮون

، كيذ٥ٌ ٰذلٟ ٨٦ ػبلؿ/  اثلةثلح/ دىعيط الك٪ؽ اكمبلن
1- .  درصيط ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ثأٌف ق٪ؽ ٬ٰؾا احلؽير وعيطه
 .(4)ٞةتٝٮؿ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء إٌف رصةؿ احلؽير لكٌ٭٥ ٨٦ اثل -2

                                                                                                                                                       

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، د٤٘يٜ اتل٤ٕيٜ، ج  (1)   .202/ ص 0اث٨ ظضؿو

 .12/ ص 61اث٨ دي٧ٌيح، أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، دل٧ٮع ا٣ٛذةكل، ج  (2) 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، ٚذط ابلةرم، ج ( 3)  ؛ ا٣رت٦ؾٌم، حم٧ٌؽ ث٨ 010/ ص 6ا٩ْؿ/ اث٨ ظضؿو
؛ اث٨ ٦ةصح، حم٧ٌؽ ث٨ يـيؽ، قنن 10، احلؽير 55/ ص 6ٔحىس، قنن ا٣رت٦ؾٌم، ج 

 اث٨ ٦ةصح،
 .222/ ص 6؛ ابلي٭يٌق، أمحؽ ث٨ احلكني، قنن ابلي٭يٌق، ج 6215، ح 220/ ص 6ج  

؛ النٮٌليٌن، حم٧ٌؽ ث٨ ٌٌٔل، 51/ ص 0ٌٌٔل، د٤ؼيه احلجري، ج ( ا٩ْؿ/ اث٨ ظضؿو، أمحؽ ث٨ 4) 
/ ص 0؛ اث٨ ٦ةصح، حم٧ٌؽ ث٨ يـيؽ، قنن اث٨ ٦ةصح، ج 056/ ص ٩6ي٢ األكَةر، ج 

 .2112، احلؽير 6062
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دسؿار ق٪ؽ احلؽير ٨٦ ٝج٢ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء، ٦ٓ ٔؽـ ا٨ُٕ٣ ث٫، ٦ٓ  -3
 . (1)٠ٮف اجل٢ٞ يف ٦ٞةـ دىعيط احلؽير أك دٮزيٜ رصةهل

/ ا، ك٬ٰؾا حيى٢ ثٌٕؽة أمٮرو ا كاظؽن  الؿاثٕح/ دٮزيٜ أٚؿاد الك٪ؽ كاظؽن
ة أك ٨٦ أظؽ٧٬ة. .1 ٕن  إذا اكف الؿاكم ٨٦ رصةؿ الىعيعني ٦

٪ؽ٥٬. إذا ٩ٌه ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ىلع .2 ة املٕذ٧ؽي٨ كاملن٭ٮري٨ٔ   كزةٝذ٫، كػىٮون
٨ يف ٬ٰؾا ال١ذةب ىلع أٌف إذا كيًصؽى الؿاكم يف ٠ذةبو ٩ٌه وةظج٫  .3 لٌك ٦ى

٥٬ ٨٦ اثلٞةت، كأذ٧ؽ آػؿكف ىلع ٬ٰؾا اتلٮزيٜ، ٦س٢ ٠ذةب )اثلٞةت( الث٨ 
٫ٛ/ىلع الؿٌد ظٌجةف، ٚٞؽ ٝةؿ اذل٬يٌب يف دؿدمح ػةدل ث٨ ٦حّسة يف  ٌٕ ً ٨  ٦ى

كٝةؿ  .(2)«٧٤ٚةذا ذ٠ؿد٫ يف الٌٕٛةء كٝؽ ذ٠ؿق اث٨ ظٌجةف يف اثلٞةت؟ ٤ٝخ/»
ٌن  ـٌ  اـ ابلة٬ٌلٌ أثٮ ا٣ٕٮٌ / »ٚةاؽ ث٨ ٠حكةفة يف دؿدمح أي ٦ة  ،ثرصمٌّ  ،ةـاز ال٤عٌ اجل

                                                                                                                                                       

، أمحؽ 20/ 626 / ص2 ( ا٩ْؿ/ اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج1)  ؛ اث٨ ظضؿو
؛ اث٨ ظضؿو، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، اإلوةثح، 011/512 / ص2 ث٨ ٌٌٔل، د٭ؾيت اتل٭ؾيت، ج

 .016/2122/ ص 2 ج

ذؽاؿ، ج 2)  ؛ ا٩ْؿ/ اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ 0211/  122/ ص 6( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، ٦ّياف األ
ةظ، ج  ٌٛ ؛ اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ 2161/  522/ ب 0ث٨ أمحؽ، دؾ٠ؿة احل

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، اإلوةثح، ج  ؛ اث611٨/  211/ ب 2اجلجبلء، ج  /  611/ ص 0ظضؿو
ري٬ة. 0222  ٗك
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ؿاض ٨ٔ الًلكـ الكةثٜ  .(1)«ظٌجةف٫ٞ اث٨ ث٢ كزٌ  ،ة٧٤ٔخ ٚي٫ صؿظن  ٚةإٔل
ؽـ ٝجٮهل دحل٢ه    .ظٌجةفٔذ٧ةد ىلع دٮزيٜ اث٨ ىلع اال ٔك

ة، كٌلف النؼه  .4 ٞن إذا وٌعط أظؽ ا٧٤ٕ٣ةء املٕذ٧ؽي٨ يف ٦ؽرقذ٭٥ َؿي
 .(3)كاألبلةينٌ  (2)أظؽ أٚؿادق ٧٠ة يف دىعيعةت اث٨ ظضؿو 

إذا ظٌؽث النٕيٌب ٨ٔ رص٢و ٚك٧ٌةق ٚي١ٮف زٞحن كحيذٌش ِبؽيس٫، ٚٞؽ  .5
ٝةؿ اث٨ ٦ٕنيو يف النٕيٌب/ إذا ظٌؽث ٨ٔ رص٢و ٚك٧ٌةق »٢ٞ٩ اث٨ ظضؿو ٝةؿ/ 

 .(4)«زٞحه كحيذٌش ِبؽيس٫ ٚ٭ٮ
/ إذا كصؽت مٮا٬ؽ ك٦ذةثٕةته وعيعحه ك٦ٕذربةه تكةٔؽ ىلع ةمكحاخل

/  ٝٮؿ ا٧٘٣ةرٌم ٧٠ة يف  ،وؽؽ احلؽير كٝجٮهل ث٢ ٦ة هل »تلىعيط ظؽيرو
ة مٮا٬ؽ ك٦ذةثٕةته  ٰ » /كٝةؿ امل٪ةكٌم  .(5)«ٚي١ٮف احلؽير وعيعن س٨ ٣

                                                                                                                                                       

ذؽاؿ، ج 1)   .1112/  222/ ص 2( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، ٦ّياف األ

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، د٤ؼيه احلجري، ج 2)  ، أمحؽ ث٨ 212/ ص 2( ا٩ْؿ/ اث٨ ظضؿو ؛ اث٨ ظضؿو
، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ 255/ 2 ك 62/ ص 1ٌٌٔل، ٚذط ابلةرم، ج   / 1، اإلوةثح، ج ؛ اث٨ ظضؿو

 .2225/ 626ص 

، أظاكـ اجل٪ةاـ، ج3)  ، إركاء ا٤٘٣ي٢، ج22 / ص10 ( ا٩ْؿ/ األبلةيٌن، حم٧ٌؽه  ؛ األبلةيٌن، حم٧ٌؽه
 .12 ، ح620/ ص 6

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، د٭ؾيت اتل٭ؾيت، ج 4)   .52/ ص 5( ا٩ْؿ/ اث٨ ظضؿو
، املؽاكم ٢٤ٕ٣ اجلة٦ٓ الى٘ري5)  ةرًٌم، أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽو ٧ى ٘ي  / 1 كرش ي امل٪ةكٌم، ج ( ا٣

 .026 ك 022ص 



 44  ....................................................................................... املٌٞؽ٦ح

ٌٝ  ل٤عؽير مٮا٬ؽ ٠سريةه    .(1) «ي٫ إىل درصح احلك٨دؿ
ثأٌف أك ٗريق ػ مؤ٫ٌٛ٣ م٭ؽ اعل٥ ػ ح/ إذا كصؽ احلؽير يف ٠ذةبو دقالكة

ذجةر أٌف الدميٓ ٦ة يف  ٓه ىلع وٌعذ٫، ٦ٓ األػؾ ث٪ْؿ األ ١ذةب وعيطه كدل٧
املؤ٣ٌٙ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء املٕذ٧ؽي٨، ٧٠ة يف ٠ذةب )الكنن الىعةح( ألب ٌٔلٍّ اث٨ 

 .(3)، أك )املؼذةرة( ل٤ٌيةء املٞؽيسٌ (2)الكس٨
/ كركد احلؽير يف )املكذؽرؾ ىلع الىعيعني(، كاتلرصيط ثأ٫ٌ٩ كةثٕحال

 .(4)وعيطه ىلع رشط النيؼني أك أظؽ٧٬ة
/ ٚي٧ة لٮ ق١خ ثٕي ٧٤ٔةء اجلؿح كاتلٕؽي٢ ٨ٔ ظؽيرو كل٥ ة٦٪حاثل

ك٨٦ ٬ٰؾا ا٣ٞجي٢ ٦ة »يُٕ٪ٮا ث٫، ك٥٬ يف ٦ٞةـ ثيةف ظةهل، ٚٞؽ ٝةؿ النٮٌليٌن/ 
ة ركاق اث٨ الىبلح ٨ٔ أب داكد أ٫ٌ٩ ٝةؿ/ ٦ة ق١خ ٔ٪٫ أثٮ داكد؛ كٰذلٟ ل٧ٌ 

اكف يف ٠ذةب ٬ٰؾا ظؽيره ٚي٫ ك٨٬ه مؽيؽه ثحٌ٪ذ٫، ك٦ة ل٥ أذ٠ؿ ٚي٫ محبنة ٚ٭ٮ 
... إٌف ٦ة ق١خ ٔ٪٫ اإل٦ةـ أمحؽ ٨٦ أظةدير  ، كبٌٕ٭ة أوٌط ٨٦ ثٕيو وة٣طه

                                                                                                                                                       

 .62/ ص 0امل٪ةكٌم، حم٧ٌؽ ٔجؽ الؿؤكؼ، ٚيي ا٣ٞؽيؿ رشح اجلة٦ٓ الى٘ري، ج  (1) 
 .11ص  /( ا٩ْؿ/ الكجيٌك، ٌٌٔل ث٨ ٔجؽ الاكيف، مٛةء الكٞةـ2) 

 .211/ ص 0( ا٩ْؿ/ الكؼةكٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، ٚذط امل٘ير، ج 3) 

 65ك  2/ ص 6احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا، املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ج ( 4) 
ري٧٬ة؛  ؛ ا٣ٕييٌن، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة 12ص  /2ٚذط ابلةرم، ج  ،ا٩ْؿ/ اث٨ ظضؿو ٗك

، إركاء ا٤٘٣ي٢، ج 011/ ص 2ا٣ٞةرم، ج   .100ح  15/ ص 2؛ األبلةيٌن، حم٧ٌؽه



 ٦٪ةٚيةت اتلٮظيؽ يف ا١ٛ٣ؿ الٮ٬ٌةبٌ  ........................................................ 43

 . (1)«مك٪ؽق وة٣طه لبلظذضةج
٪جةط ظس٥و رشيعٍّ ٨٦ / أذ٧ةد ثٕي ا٣ٛٞ٭ةء ىلع احلؽير يف اقتةقٕحاتل

ػبلهل، كل٥ يس٨ مٮردنا ل٤ضؿح كا٨ُٕ٣ ٨٦ ٝج٢ ٧٤ٔةء اجلؿح كاتلٕؽي٢، 
٧٠ة يف ٠ذةب )امل٘ين( الث٨ ٝؽا٦ح ٚٞؽ ٔٞؽ ٚىبلن  ٚ٭ٮ مٮرد ٝجٮؿو كأذجةرو 

زجةت احلس٥ ثجٕي إكاقذؽٌؿ ىلع  لرلال٣ح ىلع اقذعجةب زيةرة ٝرب اجليٌب 
 .(2)األظةدير

ٙى اةا٣ٕ ّّٕ ًي حلؽير ٤ٕ٣ٌحو ٦ة، كد٥ٌ رٌد ٬ٰؾق ا٤ٕ٣ٌح أك ٩ٛي٭ة أوبلن رشة/ إف 
 ، ٚي٧س٨ أذ٧ةدق يف دىعيط احلؽير كأذجةرق.(3)٨٦ ٝج٢ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء

ذ٧ةد ىلع ثٕي ا٣ٞٮأؽ اتلىعيعٌيح ألظٮاؿ الؿصةؿ  ةديحاحل ٔرشة/ األ
ة ل٤ذٮزيٜ، ٦س٢ ا٣ٞةٔؽة ا٣ٌيت ذ٠ؿ٬ة اث٨ ظٌجةف/  ٞن ٨٧ٚ ل٥ ي٥٤ٕ جبؿحو »٦٪٤ُ

 .(4)«ؽؿه إذا ل٥ يبنٌي ًٌؽقٚ٭ٮ ٔ
ة ل٤٭ؽؼ قةا٤ني ا ٞن ٌٞ ينة هل، حم  ا٣ٌٌٕل ا٣ٞؽيؿ أف يسٮف ٬ٰؾا ا٢٧ٕ٣ مًؿ

 املذٮٌّخ ٦٪٫، كاحل٧ؽ  رٌب ا٣ٕةملني.
                                                                                                                                                       

، 252 ك 626 / ص6 ، ٩ي٢ األكَةر،ج( ا٩ْؿ/ النٮٌليٌن، حم٧ٌؽ ث٨ ٌٔلٍّ 1)  ؛ األبلةيٌن، حم٧ٌؽه
 .01 ص /د٧ةـ املٌ٪ح

 .202ص  :0( ا٩ْؿ/ اث٨ ٝؽا٦ح، ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ، امل٘ين، ج 2) 

 .22/  022ص  :5( ا٩ْؿ/ اذل٬يٌب، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء ج 3) 

 .62ص  :6( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت ج 4) 



 42  ....................................................................................... املٌٞؽ٦ح

 ٌٔل األقؽم د.



 

 

 

 زيارة القبور





كدؿاث٫ُ،  دذٛةػؿ األم٥ ث٧اك٩ذ٭ة ٨٦ ػبلؿ د٧ةقٟ نكيض٭ة االصذ٧ةيعٌ 
كًلٰؾلٟ كصٮد ا٧ْٕ٣ةء  ،كا٧ٕ٣ٌلٌ  ىل مؿادت ال٧١ةؿ ا٤ٕ٣ِلٌ إ٦٭ة ككوٮهلة كدٞؽٌ 

 حو أ٦ٌ  األصيةؿ يف لٌك  كلٰ٭ؾا جنؽ أفٌ ٚي٭ة؛ ي٨ قة٧٬ٮا يف إجيةد ٬ٰؾا اتلاكم٢ اذٌل 
ي٨ هل٥ الرشؼ يف دٚٓ ىل مىةؼ أكخٰلٟ ا٧ْٕ٣ةء اذٌل إدتكةثٜ يف أف دى٢ 

٨ هل رشؼ أث٪ةء األ٦ٌ  ث٢ كجنؽ أفٌ  ،ـىل اتلٞؽٌ إاجلةس  ح يٞٮمٮف ثذ١ؿي٥ ٦ى
كٰذلٟ ٨٦  ،األمٮات ـاألظيةء ٦٪٭٥ أ قٮاءه  ،الكجٜ يف ظىٮؿ ٬ٰؾا اتلاكم٢

ؽـ حمٮ آزةر٥٬ ،ػبلؿ إّ٭ةر ٦ٞة٦ةد٭٥  اجل٧يٓ حلذأٌس  ،كإثؿاز ٝجٮر٥٬ ،ٔك
  كل٥ يس٨ املضذ٧ٓ اإلقبلَلٌ  .ث٭٥

ن
ث٢ اك٩خ األصيةؿ  ،ل ٨ٔ ٰذلٟيف ٦٪أ

لـيةرة ٝجٮر ٬ٰؤالء  ؼ يف أف حترض ٚؿادل كزراٚةتو الكةثٞح كالبلظٞح دترشٌ 
كنرش ادلي٨ احل٪يٙ يف  ،ح٣ح اإلقبل٦يٌ ي٨ قة٧٬ٮا يف ث٪ةء ادلكا٧ْٕ٣ةء اذٌل 

كاتلٛةين يف ػؽ٦ح الرشيٕح  دكا ٦٪٭٥ ا٣ٕــ كاجلؽٌ ٚيزتكٌ  ،أ٤ٗت ثٞةع األرض
 ،ابلٕي ظةكؿ أف يُٞٓ أكارص اتلٮاو٢ ثني املةيض كاحلةرض أفٌ  ثيؽ .قحاملٞؽٌ 

٧ٚ٪ٓ  ،ح ثأكخٰلٟ ا٧ْٕ٣ةء كا٣زتكد ٨٦ ٦٪ة٤٬٭٥ الؿكيٌ كي٧٪ٓ اجلةس ٨٦ اتلأيٌس 
لئلقبلـ ِبكت  كخمة٣ٛحه  ،ثة دٕةىل ٭ة رشؾه ح أ٩ٌ ة ٝجٮر٥٬ ِبضٌ ٨٦ زيةر
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ح يف تكٛي٫ ح كاملةحلٌ ةد٭٥ ا٧٤ٕ٣يٌ إماك٩يٌ  كقٌؼؿكا لٌك  ،ٚذ٧ةدكا يف ٰذلٟ ،٭٥ّ٪ٌ 
ؿكا دميٓ ا٣ُٮااٙ كاملؾا٬ت اإلقبل٦يٌ كث٢  ،زااؿم ٝجٮر ٬ٰؤالء ا٧ْٕ٣ةء ٌٛ ح ًل

 ك٦ةهل٥ كأٔؿاً٭٥ ِبضشو  أدجةٔ٭ة كأثةظٮا دـ ،ا٣يٌت حتةِٚ ىلع د٤ٟ املٞة٦ةت
كلٰ٭ؾا قٮؼ حنةكؿ يف ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ ثيةف  ؛ىل اإلقبلـ ثى٤حو إ ال د٧ٌخ  كا٬يحو 

كًلنٙ  ،حا٣ٞٮؿ الىعيط كالىةات اذٌلم ٤ٔي٫ دميٓ املؾا٬ت اإلقبل٦يٌ 
ـ٥ٔزيٙ ٦ة ٤ٔي٫ ٬ٰؾق اجل٧ةٔح   ،ثة دٕةىل زيةرة ا٣ٞجٮر رشؾه  أفٌ  ا٣يٌت د

 .٨٦ و٤ت ادلي٨ احل٪يٙ حه إقبل٦يٌ  حه ٧ة يه ق٪ٌ الـيةرة إ٩ٌ  سجخ أفٌ كقج
٨٧ٚ الك٫ٛ أف جن٢ٕ املؼ٤ٮؽ احلةدث » ٕسي٧ني/ا٣ حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ٝةؿ 

ة ٩ٕجؽق؛ ٚ٭ٮ  ٨٣ ي٪ٕٟٛ ال ثإجيةدو كال ثإٔؽادو  -يف احلٞيٞح  -اآلي٢ ل٤ٛ٪ةء إلٰ٭ن
ة دؽٔٮق كدٕجؽق ك٬ٮ  ؛ ٨٧ٚ الك٫ٛ أف دأيت إىل ٝرب إنكةفو وةر ر٦ي٧ن كال ثإ٦ؽادو

إىل داعاٟ، كأ٩خ لكخ ِبةصحو إىل أف دؽٔٮق؛ ٚ٭ٮ ال ي٤٧ٟ جلٛك٫  ِبةصحو 
ا، ١ٚيٙ ي٤٧ٟ ٣٘ريق كلٮ اكف أرٚٓ ا٣برش ٔ٪ؽ ا مؿدجحن  ة كال رضًّ ٕن ٛ٩ 

 .»(1) ك٬ٮ اجليبٌ 

 :الجواب

ٓ أ -٨٦ الٮاًط أٌف الكـ النةرح  ٝؽ  -يف مٮآً أػؿل  كيف ٬ٰؾا املًٮ
كٝؽ  كيه ا٣ٛيى٢ يف إي٧ةف ا٣ٕجؽ، ح زيةرة ا٣ٞجٮر،ا٩ىٌت ىلع ثيةف حمٮريٌ 

                                                                                                                                                       

 .66 ك 62ص  /6حم٧ٌؽ ث٨ وة٣ط، ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ، ج ٕسي٧ني، ا٣ (1) 
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، كص٤ٕ٭ة ٨٦ مٮارد الرشؾ كاتل١ٛري، كحن٨ يف (1)أمّك ٤ٔي٭ة مؿارنا كدسؿارنا
 أقةيسٌّ  ىع مٮرده ك٢٬ ٬ٮ ٧٠ة يؽٌ  ،املٮرد ا٬ٰؾا املٞةـ حنةكؿ أف ٩بنٌي ظٞيٞح ٬ٰؾ

 ح إٔذٞةدق.يف ٔؽـ إي٧ةف املك٥٤ كوعٌ 

إٌف ابلعر يف مكأ٣ح زيةرة ا٣ٞجٮر ك٦ة يذ٤ٌٕٜ ث٭ة ٨٦ املٮارد ا٣يٌت د٪ةكهلة ك
ابلةظسٮف يف ال١سري ٨٦ ال١ذت ا٣يٌت أ٣ٌٛٮ٬ة، كٝؽ ٠رث األػؾ كالؿٌد يف الًلكـ 
ٚي٧ة يذ٤ٌٕٜ ث٭ة، كال إماكؿ أ٩ٌ٭ة ٨٦ مٮارد ا٣ٞجٮؿ ٔ٪ؽ ٧ٔٮـ املك٧٤ني، ثيؽ 

ٮ٥٬ يف ٬ٰؾق املكأ٣ح، أٌف النةرح ك٨٦ ادٌج٫ٕ ٝؽ ػة٣ٛٮا ٧ٔٮـ ا ملك٧٤ني كاعًر
ث٢ رًٌلـكا ٤ٔي٭ة يف أكرث ٨٦ ماكفو يف ٠ذج٭٥، كال دسةد مؤ٣ٌٛةد٭٥ ّت٤ٮ ٨٦ 
ِبر ٬ٰؾق املكأ٣ح؛ ّ٪ًّة ٦٪٭٥ أ٩ٌ٭ة تنٌّك ا٣ٕةم٢ األقةيٌس يف كٝٮع اإلنكةف يف 

ٕسي٧ني ا٣الرشؾ ثة قجعة٫٩ كدٕةىل، كقٮؼ حنةكؿ ٬٪ة إدمةؿ ثٕي ٦ة ذ٠ؿق 
 الىؽد ٦ٓ رٌد٩ة ٤ٔي٫ يف ٌٔؽة مٮارد. يف ٬ٰؾا

/ ٦ة ظس٥ زيةرة ا٣ٞجٮر؟ ك٢٬ أٌف ٬ٮ الكؤاؿ اذٌلم ي٧س٨ أف يُؿح ٬٪ة
حه كصةاـةه أ حه ك٨٦ مٮا٨َ الرشؾ ٧٠ة يٌؽيع أ٩ٌ  كزيةرد٭ة مرشٔك ٭ة حمٌؿ٦حه كمم٪ٔٮ

 أوعةب ٬ٰؾا امل٪٭ش؟ 

                                                                                                                                                       

 .021 ك 012ك  621 ك 661 املىؽر الكةثٜ/ ص ( 1) 
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 ةرةن ثةجلٞي كدةرةن أػؿل ثةحل٢ٌ. كاجلٮاب ٨ٔ ٬ٰؾا الكؤاؿ يسٮف د

ي   
 الجواب النقض 

 كٝؽ ٌٝك٧٪ة ٬ٰؾا اجلٮاب إىل ٝك٧ني/

إٌف املذتٌجٓ ل١ذت ٧٤ٔةء ٦ؽرقح أ٢٬ الكٌ٪ح كاجل٧ةٔح كمؤ٣ٌٛةد٭٥ جيؽ أٌف 
كٝجٮر األكحلةء  ال١سري ٦٪٭٥ م٨٧ٌ رٌصح جبٮاز زيةرة ٝرب اجليٌب 

 كالىةحلني، ث٢ ٤ُ٦ٜ ا٣ٞجٮر، ك٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء اذٌلي٨ رٌصظٮا ثٰؾلٟ/ 
ـو ا٣ْة٬ؿٌم )ت  -0 كلٮ  ٬(/ ذ٬ت إىل أٌف زيةرة ا٣ٞجٮر كاصجحه  326اث٨ ظـ

/ نكذعٌت زيةرة ا٣ٞجٮر، ك٬ٮ ٚؿضه كلٮ »مٌؿةن كاظؽةن يف ا٧ٕ٣ؿ، ٝةؿ/  مكأ٣حه
 .(1)«محي٫٧ املرشؾ، الؿصةؿ كا٣جكةء قٮاءمٌؿةن، كال ثأس ثأف يـكر املك٥٤ ٝرب 

/ ٝةؿ رقٮؿ ا »مكذؽالًّ ٤ٔي٫ ثىعيعح اث٨ ثؿيؽة ٨ٔ أثي٫ ٝةؿ/ 
ا يف ٰذلٟ ل٤ٞةٔؽة األوٮحٌلح  .(2)«٩٭يذس٥ ٨ٔ زيةرة ا٣ٞجٮر ٚـكرك٬ة كمكت٪ؽن

ِو األمؿ ٚ٭ٮ ٚؿضه »ٝةؿ/  ،ا٣يٌت يتجٌ٪ة٬ة يًكغى احلْؿ ٩ْؿ٩ة، ٚإف صةء ث٤ٛ ٚإذا ن
ةكاصته ٕٚ  . (3)«٫٤ ثٕؽ أف اكف ظؿا٦ن

                                                                                                                                                       

، ٌٌٔل ث٨ أمحؽ، املعًٌل، ج 1)  ـو  .122، املكأ٣ح 612 ص :5( اث٨ ظـ

، ج 2)   .10/ ص 1( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و

، اإلظاكـ يف أوٮؿ األظاكـ، ج ( اآل٦ؽٌم، ٌٌٔل ث٨ أب 3)   .206 ك 12/ ص 2ٌٔلٍّ
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رة املؽي٪ح ٤ٚيى٢ٌ ىلع ٨٧ٚ ٝىؽ زية»٬( ٝةؿ/  212ا٣٘ـايٌل )ت  -8
ا، ٚإذا كٝٓ ثرصق ىلع ظيُةف املؽي٪ح   رقٮؿ ا يف َؿي٫ٞ ٠سرين

٬ٰؾا ظؿـ رقٮلٟ ٚةص٫٤ٕ يل كٝةيحن ٨٦ اجلةر كأ٦ة٩نة  ٭٥ٌ كأمضةر٬ة ٝةؿ/ ال٤ِّ 
 .«٨٦ ا٣ٕؾاب كقٮء احلكةب

ز٥ٌ ذ٠ؿ آداب الـيةرة كوي٘ذ٭ة، ٧٠ة ذ٠ؿ زيةرة النيؼني كزيةرة ابلٞيٓ ث٨٧ 
كيىٌٌل يف مكضؽ »ٚي٭ة، ٠ـيةرة ٝرب ٔس٧ةف كٝرب احلك٨ ث٨ ٌٔلٍّ ز٥ٌ ٝةؿ/ 

 ث٨ رقٮؿ ا كٝرب وٌٛيح ٧ٌٔح رقٮؿ اكيـكر ٝرب إثؿا٬ي٥  ،:ٚة٧َح ;
 .(1)«، ٰٚؾلٟ لك٫ٌ ثةبلٞيٓ ا

 احل٪ةث٤ح ٠ذت أ٥ْٔ ٨٦ ك٬ٮ -٬( يف ٠ذةث٫ امل٘ين  681اث٨ ٝؽا٦ح )ت  -4
 ٚىبلن يف اقذعجةب زيةرة ٝرب  ٔٞؽ ٝؽ - ٤ٔي٭ة يٕذ٧ؽكف ا٣يٌت

 ال ٥٤ٕ٩ ثني أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ػبلٚنة يف إثةظح زيةرة الؿص٢»، كٝةؿ/  (2) اجليبٌ 
قأ٣خ أمحؽ ٨ٔ زيةرة ا٣ٞجٮر دؿًل٭ة أ٢ٌٚ  /ا٣ٞجٮر، كٝةؿ ٌٌٔل ث٨ قٕيؽو 

 .(3)«ٔ٪ؽؾ أك زيةرد٭ة، ٝةؿ/ زيةرد٭ة
ـااؿ اإل٠سةر ٨٦ ٝؿاءة »٬( ظير ٝةؿ/  676اجلٮكٌم )ت  -3 يكذعٌت ل٤

ا٣ٞؿآف كاذل٠ؿ كادلاعء أل٢٬ د٤ٟ املٞربة كقةاؿ املٮت كاملك٧٤ني أدمٕني، 
                                                                                                                                                       

، إظيةء ٤ٔٮـ ادلي٨، ج 1)   .221 ك 225/ ص 6( ا٣٘ـايٌل، أثٮ ظة٦ؽو

 .522/ ص 2( اث٨ ٝؽا٦ح، ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ، امل٘ين، ج 2) 

 .202/ ص 0، ج املىؽر الكةثٜ( 3) 
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اإل٠سةر ٨٦ الـيةرة، كأف يسرث الٮٝٮؼ ٔ٪ؽ ٝجٮر أ٢٬ اخلري  كيكذعٌت 
 . (1)«كا٢ٌٛ٣

ٝةؿ األكرثكف/ زيةرة ٝجٮر املؤ٦٪ني »٬( ٝةؿ/  788اث٨ دي٧يح )ت  -2
خيؿج إىل ابلٞيٓ   مكذعٌجحه لرلاعء ل٧٤ٮت كالكبلـ ٤ٔي٭٥، ٧٠ة اكف اجليبٌ 

يف الىعيعني أ٫ٌ٩ ػؿج إىل م٭ؽاء أظؽو  ٚيؽٔٮ هل٥، كًل٧ة زجخ ٔ٪٫ 
 ٚىًٌل ٤ٔي٭٥ وبلد٫ ىلع املٮت، اكملٮٌدع لؤلظيةء كاألمٮات، كزجخ ٔ٪٫ 

الكبلـ ٤ٔيس٥ "يف الىعيط أ٫ٌ٩ اكف ي٥ٌ٤ٕ أوعةث٫ إذا زاركا ا٣ٞجٮر أف يٞٮلٮا/ 
 ك٬ٰؾا يف زيةرة ٝجٮر املؤ٦٪ني، كأ٦ٌة زيةرة ٝرب الاكٚؿ ".أ٢٬ ادليةر ٨٦ املؤ٦٪ني

/ ٚإٌف  ٚؿٌػه ٚي٭ة ألص٢ دؾاكر اآلػؿة... كاألٝٮاؿ اثلبلزح وعيعحه ثةٔذجةرو
... ٚيه حمٌؿ٦حه ثةإلدمةع.  ة ٨٦ رشؾو أك ٠ؾبو ا حمٌؿ٦ن الـيةرة إذا د٧ٌٌ٪خ أمؿن
كاجلٮع اثلةين/ زيةرة ا٣ٞجٮر ملضٌؿد احلـف ىلع املٌيخ ٣ٞؿاثذ٫ أك وؽاٝذ٫؛ ٚ٭ٮ 

د٭ة لرلاعء هلة، اكلىبلة ىلع اجل٪ةزة، ٰٚ٭ؾا كأ٦ٌة اجلٮع اثلة٣ر/ ٚ٭ٮ زيةر .٦جةحه 
٫٤ٕٚ، كٌلف   ٬ٮ املكذعٌت اذٌلم د٣ٌخ الكٌ٪ح ىلع اقذعجةث٫؛ ألٌف اجليبٌ 

 .(2)«ي٥ٌ٤ٕ أوعةث٫ ٦ة يٞٮلٮف إذا زاركا ا٣ٞجٮر
 قح ذحلبلن ٨٧ٚ كٝٙ ٔ٪ؽ احلضؿة املٞؽٌ »/ ( ٝةؿ٬ 738اذل٬يٌب )ت  -6
هل، ٚٞؽ أظك٨ الـيةرة، كأدم٢ يف  ٫، ٚية َٮىبة ىلع ٩بيٌ ين ة، مى٤ٌ ٧ن مك٤ٌ 

                                                                                                                                                       

، األذاكر اجلٮكٌيح/  حيىي( اجلٮكٌم، 1)   .211 زااؿ ا٣ٞجٮر، ح ثةب ٦ة يٞٮهل 611ص ث٨ رشؼو

 .21 - 22 ص ( اث٨ دي٧يح، أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، اجلٮاب ابلة٬ؿ يف زٌكار املٞةثؿ/2) 
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 ٌ ٫ أك يف ىلع ٨٦ وًٌل  زااؽةو  ، كٝؽ أىت ثٕجةدةو ٢ كاحلٌت اتلؾل  ٤ٔي٫ يف أًر
 ٤ٔي٫ يف إذ الـااؿ هل أصؿ الـيةرة كأصؿ الىبلة ٤ٔي٫، كاملىٌٌل  ؛وبلد٫

 .(1)«قةاؿ ابلبلد هل أصؿ الىبلة ٍٚٞ
٬(/ ٚٞؽ أ٣ٌٙ ٠ذةثنة دىٌؽل ٚي٫ بليةف  726الكجيٌك النةٚيٌع )ت  -7

أق٧ةق )مٛةء الكٞةـ يف زيةرة ػري األ٩ةـ(،  ظس٥ زيةرة ٝرب الؿقٮؿ 
كٝؽ ٢ٞ٩ ٚي٫ ٨٦ األد٣ٌح ادلا٦٘ح ٦ة يثجخ صٮاز زيةرة ٝربق الرشيٙ، ث٢ إ٫ٌ٩ 

  ةرد٫زي أفٌ  ىلع لبلقذؽالؿ - كالكةدس اخلةمف -ػٌه ٚي٫ ثةثني 
ثح٪٧ة كزٌٜ يف ابلةب الؿاثٓ ٦٪٫ ٩ىٮص ا٧٤ٕ٣ةء كالكٛؿ إحل٫ ٨٦ ا٣ٞؿبةت، 

، ٚٞؽ ٝةؿ يف ثٕي ٦ة ٢ٞ٩/  املؤًٌلؽة ىلع اقذعجةب زيةرة ٝربق
٨٦ أ٢ٌٚ امل٪ؽكبةت   كاحل٪ٛيٌح ٝةلٮا/ إٌف زيةرة ٝرب اجليبٌ »

 .(2)«كاملكذعجٌةت، ث٢ دٌٞؿبه ٨٦ درصح الٮاصجةت
٨٦ دم٤ح ٦ة اقذؽٌؿ ث٫ اث٨ »٬( ٝةؿ/  ٨828 ظضؿو ا٣ٕكٞبليٌن )ت اث -8

ٌيح زيةرة ٝرب   دي٧يح ىلع دٚٓ ٦ة اٌداعق ٗريق ٨٦ اإلدمةع ىلع مرشٔك
ٟو أ٫ٌ٩ ٠ؿق أف يٞٮؿ زرت ٝرب اجليٌب   اجليبٌ  ، كٝؽ ٦ة ٢ٞ٩ ٨ٔ ٦ةل

ٞٮف ٨٦ أوعةث٫ أ٫ٌ٩ ٠ؿق ال٤ِٛ أدثنة ال أو٢ الـيةرة، ٚإ٩ٌ٭ة  ٌٞ أصةب ٔ٪٫ املع
٧ةؿ كأص٢ٌ ا٣ٞؿبةت  ٌيذ٭ة ٨٦ أ٢ٌٚ اأٔل املٮو٤ح إىل ذم اجلبلؿ، كأٌف مرشٔك

                                                                                                                                                       

 . 615/  212/ ص 2( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج 1) 

 .651( الكجيٌك، ٌٌٔل ث٨ ٔجؽ الاكيف، مٛةء الكٞةـ يف زيةرة ػري األ٩ةـ/ ص 2) 
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 .(1)«٩ـاعو  حم٢ٌ إدمةعو ثبل
ا٥٤ٔ أٌف زيةرة ٝربق »٬( ٝةؿ/  984احلةِٚ أثٮ ا٣ٌٕجةس ا٣ٞكُبليٌن )ت  -9

الرشيٙ ٨٦ أ٥ْٔ ا٣ٞؿبةت كأرىج ا٣ُةاعت، كالكبي٢ اىل أىلع ادلرصةت، 
كرقٮهل  ك٨٦ أذٞؽ ٗري ٬ٰؾا ٚٞؽ اخن٤ٓ ٨٦ ربٞح اإلقبلـ، كػة٣ٙ ا

بلـ، كٝؽ أ٤َٜ ثٕي املةل١ٌيح   ا٣ٛةيٌس، ٧ٔؿاف ك٬ٮ -كدمةٔح ا٧٤ٕ٣ةء اأٔل
ٌٜ  (د٭ؾيت ا٣ُة٣ت)٨ٔ  (املؽػ٢) يف ذ٠ؿق ٧٠ة ، ك٫ٌ٤ٕ٣  -٣ٕجؽ احل أ٩ٌ٭ة كاصجحه

 / إ٩ٌ٭ة ٨٦ قنن املك٧٤ني، "أراد كصٮب الكنن املؤًٌلؽة، كٝةؿ ا٣ٞةيض ٔيةضه
ٮبه ٚي٭ة ٓه ٤ٔي٭ة، كٌٚي٤حه مٗؿ . كٝؽ وٌط ٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ اكف "دل٧

، ٚةلكٛؿ إحل٫ ٝؿبحه ٧ٕ٣ٮـ األد٣ٌح، ك٨٦ ٩ؾر يربد ا٣ربيؽ ل٤كبلـ ىلع اجليٌب 
 .(2)«٨٦ أوعةث٪ةاث٨ ٠ٌش الـيةرة كصجخ ٤ٔي٫، ٧٠ة صــ ث٫ 

كي٪ؽب »ٝةؿ/  (اإلٝ٪ةع)٬( يف  977حم٧ٌؽه الرشبحيٌن اخلُيت )ت ػ 01
زيةرة ا٣ٞجٮر ا٣يٌت ٚي٭ة املك٧٤ٮف ل٤ؿصةؿ ثةإلدمةع... كيسؿق زيةرد٭ة ل٤جكةء؛ 
أل٩ٌ٭ة ٦ٌْ٪ح ثسةا٭٨ٌ كرٚٓ أوٮاد٭٨ٌ، ٥ٕ٩ ي٪ؽب هل٨ٌ زيةرة ٝرب رقٮؿ ا 

(3)«؛ ٚإ٩ٌ٭ة ٨٦ أ٥ْٔ ا٣ٞؿبةت، كيججيغ أف ي٤عٜ ثٰؾلٟ ثٌٞيح األ٩بيةء. 

                                                                                                                                                       

، أمح1)   .21/ ص 2ؽ ث٨ ٌٌٔل، ٚذط ابلةرم، ج ( اث٨ ظضؿو

، املٮا٬ت الرلٌجٌيح2)   .512/ ص 2، ج ثةمل٪ط املع٧ٌؽيٌح ( ا٣ٞكُبليٌن، أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽو

، اإلٝ٪ةع، ج 3)   .021/ ص 6( اخلُيت الرشبحيٌن، حم٧ٌؽه
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إٌف زيةرة ا٣ٞجٮر ٨٦ مٮارد ا٣ٞجٮؿ ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء أ٢٬ الكٌ٪ح كاجل٧ةٔح، ٚٞؽ 
٢ى جلة  ًٞ اك٩خ قريد٭٥ ا٤٧ٕ٣ٌيح زيةرة ٝجٮر األ٩بيةء كاألكحلةء كالىةحلني، ٧ٚة ٩ي
٨ٔ ٠جةر ٧٤ٔةا٭٥ أ٩ٌ٭٥ اك٩ٮا يـكركف ا٣ٞجٮر، ٔبلكةن ىلع ٦ة ٤ٞ٩٪ةق ٨٦ 

، أٝٮاهل٥، ك٬ٰؾا دحل٢ه كاًطه ىلع اقذعج ٌيذ٭ة ىلع أ٢ٌٝ دٞؽيؿو ةث٭ة، أك مرشٔك
 ك٨٦ ٬ٰؤالء اذٌلي٨ ٤ٞ٩خ جلة ال١ذت قريد٭٥ يف زيةرة ا٣ٞجٮر/ 

ةب ي٤ُت ٨٦ ٠ٕت األظجةر زيةرة ٝرب اجليبٌ ػ 0 ٌُ  .  ٧ٔؿ ث٨ اخل
من٭ٮرةن يف ز٨٦ ٠جةر  يٕين اجليٌب  ٝؽ اك٩خ زيةرد٫ »ٝةؿ الـرٝةيٌن/ 

ةب أ٢٬ ثيخ املٞؽس صةءق ة وة٣ط ػٌ الىعةثح، ٦ٕؿكٚحن ثح٪٭٥. مل ٌُ ٧ٔؿ ث٨ اخل
٠ٕت األظجةر ٚأق٥٤، ٚٛؿح ث٫، كٝةؿ/ ٢٬ لٟ أف تكري ٦يٌع إىل املؽي٪ح 

 .(1)«كدذ٧ٌذٓ ثـيةرد٫؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩  كدـكر ٝربق
ةب )ت ػ 8 ٌُ  ٬(  74ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿ ث٨ اخل

٧ؿ يأدي٫ »ٝةؿ اث٨ دي٧يح/  رب الؿقٮؿ اكف اث٨ٔ  ٤ي٫ كىلع   يٕينٝ  ٚحك٥ٌ٤ٔ 
ـ  ة... يٞٮؿ/ الكبل ٌن ٧ؿ أي ري اث٨ٔ   ٗ٫٤ٕ ؽك٫٦ ٨٦ الكٛؿ، كٝؽ يسٮفٚ  ٪ؽٝ  وةظجي٫ٔ 

ٟ ية أث٫ ٤ي ـٔ  ٟ ية أثة ثسؿو، الكبل ٤ي ـٔ  ٟ ية رقٮؿ ا، الكبل  .(2)«٤ٔي

                                                                                                                                                       

 .022/ ص 1( الـرٝةيٌن، ٔجؽ ابلةيق، رشح املٮا٬ت الرلٌجٌيح ثةمل٪ط املع٧ٌؽيٌح، ج 1) 

 .٧12يح، أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، اجلٮاب ابلة٬ؿ يف زٌكار املٞةثؿ/ ص ( اث٨ دي2) 
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 ٬( 041)ت  (1)اث٨ امل٪١ؽرػ 4

بلـ)ٝةؿ اذل٬يٌب يف  اكف اث٨ امل٪١ؽر جي٤ف ٦ٓ أوعةث٫، »/ (قري اأٔل
، ٚاكف يٞٮـ ٧٠ة ٬ٮ ظٌّت يٌٓ ػٌؽق ىلع ٝرب اجليبٌ ٚاك ٧ةته ،  ف يىيج٫ وي

، ٚإذا كصؽت ٰذلٟ  ز٥ٌ يؿصٓ، ٕٚٮدت يف ٰذلٟ، ٚٞةؿ/ إ٫ٌ٩ يىيبين ػُؿه
 .»(2) اقذٕ٪خ ثٞرب اجليبٌ 

د٭ؾيت )ٚٞؽ ذ٠ؿ اث٨ ظضؿو يف  ،٬( 400)ت  (3)أثٮ ثسؿو ث٨ ػـي٧حػ 3
                                                                                                                                                       

;اذل٬يٌب، « ٝةؿ ٦ةلٟ/ اكف اث٨ امل٪١ؽر قٌيؽ ا٣ٌٞؿاء»( ك٬ٮ حم٧ٌؽ ث٨ امل٪١ؽر، ٝةؿ اذل٬يٌب/ 1) 
اكف اث٨ امل٪١ؽر »:. كٝةؿ اث٨ ٔيح٪ح/ 251/ ص 5حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج 

/ 1دةريغ اإلقبلـ، ج  ،ؽ ث٨ أمحؽ، حم٧ٌ ;اذل٬يبٌ « إحل٫ الىةحلٮف٨٦ ٦ٕةدف الىؽؽ جيذ٧ٓ 
ٝةؿ حم٧ٌؽ ث٨ ٧ٔؿ/ ق٧ٓ حم٧ٌؽ ث٨ امل٪١ؽر ٨٦ صةثؿ ث٨ »:. كٝةؿ اث٨ ٔكة٠ؿ/ 051 ص

ا ٤ٝي٢ احلؽير يسرث اإلق٪ةد ٨ٔ صةثؿ ث٨ ٔجؽ ا ;اث٨ « ٔجؽ ا... كٌلف زٞحن كراعن اعثؽن
 :.22/ ص 51منٜ، ج ٔكة٠ؿ، ٌٌٔل ث٨ احلك٨، دةريغ ٦ؽي٪ح د

 .612/  251/ ص 5( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج 2) 

( ك٬ٮ اجلحكةثٮرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إقعةؽ ث٨ ػـي٧ح ث٨ امل٘رية ث٨ وة٣ط ث٨ ثسؿو الك٤ٌِل، ٠٪حذ٫ 3) 
، ٦ؾ٬ج٫ ا٣ٛٞيٌه مةٚيعٌّ ;اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج  / ص 62أثٮ ثسؿو

اكف أظؽ »ل٤٭ضؿة. ٝةؿ د٧٤يؾق اث٨ ظٌجةف/  002:. كدل يف ٩حنةثٮر يف م٭ؿ وٛؿ ق٪ح 215
ة َن ة كاقت٪جة ْن ة كظٛ ة كٚٞ٭ن :. 651/ ص 2;اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج « أا٧ٌح ادل٩ية ٧٤ٔن

٫ »كٝةؿ الك٧ٕةيٌن/  ٌٞ ادٌٜٛ أ٢٬ ٔرصق ىلع دٌٞؽ٫٦ يف ا٥٤ٕ٣، كٌلف أدرؾ أوعةب النةٚيٌع كدٛ
، األنكةب، ج ;ا« ٤ٔي٭٥ :. كٝةؿ اذل٬يٌب/ 210/ ص 0لك٧ٕةيٌن، ٔجؽ ال١ؿي٥ ث٨ حم٧ٌؽو

« ٔىن يف ظؽازذ٫ ثةحلؽير كا٫ٞٛ٣ ظٌّت وةر يرضب ث٫ املس٢ يف قٕح ا٥٤ٕ٣ كاإلدٞةف»
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ق٧ٕخ أثة ثسؿو حم٧ٌؽ ث٨ املؤٌم٢ ث٨ احلك٨ ث٨ ٔحىس »ٝةؿ/  (اتل٭ؾيت
ؽي٫٤ أب ٌٔلٍّ  يٞٮؿ/ ػؿص٪ة ٦ٓ إ٦ةـ أ٢٬ احلؽير أب ثسؿو ث٨ ػـي٧ح ٔك

ك٥٬ إذ ذاؾ  -٨٦ ٠جةر ٚٞ٭ةء النةٕٚيٌح ٦ٓ دمةٔحو ٨٦ منةخي٪ة  (1)اثلٞفٌ 
، ٝةؿ/ ٚؿأيخ ٨٦ دْٕي٫٧  -٦ذٮاٚؿكف  ة ثُٮسو إىل زيةرة ٝرب ٌٌٔل ث٨ مٮس الًؿ

 .(2)«تل٤ٟ ابلٕٞح كدٮا٫ًٕ هلة كدرٌض٫ٔ ٔ٪ؽ٬ة ٦ة حترٌي٩ة -يٕين اث٨ ػـي٧ح  -
                                                                                                                                                       

 

/ 215/ ص 62;اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج  اكف »:. كٝةؿ اث٨ ٠سريو
ا ٨٦ ِبٮر ا٥٤ٕ٣ َةؼ ابلبلد كر ;اث٨ ٠سريو، « ظ٢ إىل اآلٚةؽ يف احلؽير ك٤َت ا٥٤ٕ٣ِبؿن

املضذ٭ؽ امل٤ُٜ كابلعؿ »:. كٝةؿ الكجيٌك/ 612/ ص 66إق٧ةٔي٢، ابلؽايح كاجل٭ةيح، ج 
، َجٞةت النةٌٕٚيح ال١ربل، ج « ا٣ٕضةج... ك٬ٮ إ٦ةـ األا٧ٌح ;الكجيٌك، ٔجؽ الٮ٬ٌةب ث٨ ٌٔلٍّ

، :. كٝةؿ ٔ٪٫ اث٨ ظضؿو يف )د٭ؾيت اتل٭ؾ622/ ص 2 يت( ثأ٫ٌ٩ إ٦ةـ األا٧ٌح ;اث٨ ظضؿو
 :.126/ يف دؿدمح ا٣رت٦ؾٌم  220/ ص 2أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ، د٭ؾيت اتل٭ؾيت، ج 

( ك٬ٮ اجلحكةثٮرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ٌةب ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ٌةب اثلٌٞف، أثٮ ٌٔلٍّ 1) 
اإل٦ةـ »ـ اجلجبلء(/ اثلٌٞف ٨٦ كدل احلٌضةج ث٨ يٮقٙ اثلٌٞف. ٝةؿ اذل٬يٌب يف )قري أٔبل

املعٌؽث ا٣ٛٞي٫ ا٣ٕبٌل٦ح الـا٬ؽ ا٣ٕةثؽ ميغ ػؿاقةف أثٮ ٌٔلٍّ حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ٌةب ث٨ ٔجؽ 
الؿمح٨ٰ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ٌةب اثلٌٞف اجلحكةثٮرٌم النةٚيٌع الٮأِ ٨٦ كدل احلٌضةج... كق٧ٕخ أثة 

;اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ،  «ا٣ٌٕجةس الـا٬ؽ يٞٮؿ/ اكف أثٮ ٌٔلٍّ يف ٔرصق ظٌضح ا ىلع ػ٫ٞ٤
:. ك٢ٞ٩ يف )دةريغ اإلقبلـ( ٨ٔ أب 601 /، 016 ك 012 ص /65ج قري أٔبلـ اجلجبلء 

;اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، « ٦ة صةء٩ة ٨٦ ػؿاقةف أ٫ٞٚ ٦٪٫»الٮحلؽ ٨ٔ اث٨ رسيش ٝةؿ/ 
 :.021 ص /02ج دةريغ اإلقبلـ 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، د٭ؾيت اتل٭ؾيت، ج 2)   .222/ ص 1( اث٨ ظضؿو
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ٝةؿ يف ٠ذةث٫ )اثلٞةت( يف ػةد٧ح دؿدمذ٫ ك ،٬( 423اث٨ ظٌجةف )ت ػ 2
ة  ة ثُٮسو ٨٦ »/ لئل٦ةـ ٌٌٔل ث٨ مٮس الًؿ ٦ةت ٌٌٔل ث٨ مٮس الًؿ

رشبحو قٞةق إيٌة٬ة املأمٮف، ٧ٚةت ٨٦ قةٔذ٫... كٝربق بك٪ةثةذ ػةرج اجلٮٝةف 
من٭ٮره يـار جب٪ت ٝرب الؿميؽ، ٝؽ زرد٫ مؿارنا ٠سريةن، ك٦ة ظ٤ٌخ ب مٌؽةه يف 

٤ي٫  -كٝخ ٦ٞةَل ثُٮسو ٚـرت ٌٌٔل ث٨ مٮس   -و٤ٮاته ىلع صٌؽق ٔك
يٌن إاٌل أقذضيت يل، كزا٣خ ٔيٌن د٤ٟ النٌؽة، ك٬ٰؾا كدٔٮت ا إزاتل٭ة ٔ

 .(1)«يشءه ٝؽ صٌؿبذ٫ مؿارنا ٚٮصؽد٫ ٠ٰؾلٟ

إذ ٢ٞ٩ أٌف اجلةس اك٩خ مبلز٦حن  (،مؾرات اذل٬ت٠ذةب )وةظت ػ 6
، ٚٞةؿ ٩يًبلى ٝرب أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و كد٨ٚ ٚي٫، كلــ اجلةس »/ ٣ٞرب أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و

إ٫ٌ٩  /بٕةء، كخيذ٧ٮف اخلذ٧ةت، ٚيٞةؿٝربق، ٚاك٩ٮا يبيذٮف ٔ٪ؽق لٌك حل٤ح أر
 .(2)«ٝيًؿئ ىلع ٝربق د٤ٟ األيٌةـ ٔرشة آالؼ ػذ٧حو 

ي   
ي

 الجواب الحل

، ك٣حف ٬٪ةلٟ ٨٦ يشءو  ٞبلن إٌف زيةرة ا٣ٞجٮر ٨٦ األمٮر اجلةاـة رشاعن ٔك
ي٧٪ٓ ٨٦ ٤ٕٚ٭ة، كٝؽ زجخ صٮاز٬ة ٨٦ ػبلؿ األد٣ٌح/ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، كالكٌ٪ح 

 ىل أٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء. إ إًةٚحن الرشيٛح، كاإلدمةع، 

                                                                                                                                                       

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، د٭ؾيت اتل٭ؾيت، ج (1)   .222/ ص 1اث٨ ظضؿو

 .221/ ص 2( ا١ٕ٣ؿٌم احل٪جٌٌل، ٔجؽ ا٣يٌح ث٨ أمحؽ، مؾرات اذل٬ت، ج 2) 
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ٚٞؽ كردت ثٕي اآليةت ا٣ٞؿآ٩ٌيح املجةرًلح ا٣يٌت دؽٌؿ ىلع صٮاز زيةرة 
 ا٣ٞجٮر، ٦٪٭ة/

ةءيكؾى ٝٮهل دٕةىل/ ﴿ :اآليث األكىل ٥ٍ صى ٭ي كى ٛي ٩
ى
ٮا أ ٤ى٧ي ّى ٥ٍ إًذ  جَّ٭ي

ى
ىٍٮ أ ل ... كى

ى٭ي  ؿى ل ٛى ٍ٘ كا اى كىاٍقذى ؿي ٛى ٍ٘ ةٚىةٍقذى اثنة رىًظي٧ن كا اى دىٮَّ ؽي ىٮىصى ٮؿي ل  . (1)﴾٥ي الؿَّقي

أٌف ٬ٰؾق اآليح املجةرًلح دؽٌؿ ىلع صٮاز زيةرة ا٣ٞرب الرشيٙ ل٤٪يٌب  ادلالىث:
كؾ( يف قيةؽ الرشط يٛيؽ ا٧ٕ٣ٮـ، ٚذؽٌؿ ء؛ إذ إٌف كركد ا٢ٕٛ٣ )صةحم٧ٌؽو 

، كٝؽ رٌصح األوٮحٌلٮف أٌف  ـه ىلع أٌف امليجء إحل٫ يف ظيةد٫ أك ثٕؽ كٚةد٫ صةا
إٌف »ا٢ٕٛ٣ إذا كرد يف قيةؽ الرشط يكذٛةد ٦٪٫ ا٧ٕ٣ٮـ، ث٢ إٌف النٮٌليٌن ٝةؿ/ 

كلٰ٭ؾا رٌصح دم٤حه ٨٦ أكةثؿ  .(2)«أىلع ويٖ ا٧ٕ٣ٮـ ٦ة كٝٓ يف قيةؽ الرشط
، ٨ ٬ٰؾق اآليح صٮاز زيةرة اجليٌب ٫ يكذٛةد ٧٤ٔ٦ةء أ٢٬ الكٌ٪ح كاجل٧ةٔح ثأ٩ٌ 

كٝؽ دٌٞؽـ ذ٠ؿ ثٌٕ٭٥ يف ا٣ٞك٥ األٌكؿ ٨٦ اجلٮاب  -كاتلٮٌق٢ ث٫ ظيًّة ك٦ٌيذنة 
ة/  كٝةؿ النٮٌلينٌ  -اجلٌٞض  ٌن ىٮٍ  ...اظذٌش ا٣ٞةا٤ٮف ثٞٮهل دٕةىل/ ﴿»أي ل ٥ٍ  كى جَّ٭ي

ى
 إًذٍ  أ

 ٍ ٮا ٤ى٧ي ّى
  ٍ٥ ٭ي كى ٛي ٩

ى
ة أ كاٍ  كؾى ءي صى ؿي ٛى ٍ٘ ؿى كىاٍقذى  اى  ٚىةٍقذى ٛى ٍ٘

٥ي   ى٭ي ... ل ٮؿي اآليح، ككص٫  ﴾الؿَّقي
األ٩بيةء أظيةءه يف " يٌّ يف ٝربق ثٕؽ مٮد٫، ٧٠ة يف احلؽير  -االقذؽالؿ ث٭ة أ٫ٌ٩ 

                                                                                                                                                       

 .12( قٮرة ا٣جكةء/ 1) 

 .600( النٮٌليٌن، حم٧ٌؽ ث٨ ٌٔلٍّ، إرمةد ا٣ٛعٮؿ/ ص 2) 
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ـءنا، كإذا زجخ أ٫ٌ٩  يٌّ يف (1)"ٝجٮر٥٬ ، كٝؽ وٌعع٫ ابلي٭يٌق كأ٣ٌٙ يف ٰذلٟ ص
ٝربق اكف امليجء إحل٫ ثٕؽ املٮت اكمليجء إحل٫ ٝج٫٤، ٝةؿ األقذةذ أثٮ ٦٪ىٮرو 

ٞٮف ٨٦ أوعةث٪ة/ إٌف ٩بٌي٪ة  ٌٞ  يٌّ ثٕؽ كٚةد٫،  ابل٘ؽادٌم/ ٝةؿ املذلك٧ٌٮف املع
 .(2)«ثٕؽ املٮت اكمليجء إحل٫ ٝج٫٤ كإذا زجخ أ٫ٌ٩  يٌّ يف ٝربق اكف امليجء إحل٫

أ٦ٌة ال١ذةب ٚٞٮهل دٕةىل/ »كٝةؿ الك٧٭ٮدٌم يف ٦ٞةـ ٫٤ٞ٩ لًلكـ الكجيٌك/ 
ىٮٍ  ...﴿ ل ٥ٍ  كى ٭ي جَّ

ى
ٍ  إًذٍ  أ ٮا ٤ى٧ي ّى

ة  ٥ٍ صى ٭ي كى ٛي ٩
ى
...ءي أ اآليح دا٣ٌحه ىلع احلٌر ثةمليجء ، ﴾كؾى

 كاالقذ٘ٛةر ٔ٪ؽق كاالقذ٘ٛةر هل٥، ك٬ٰؾق ردجحه ال د٪ُٞٓ   إىل الؿقٮؿ
 ...، كٝؽ ظى٢ اقذ٘ٛةرق جل٧يٓ املؤ٦٪ني؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ ﴿ث٧ٮد٫ 

ؿٍ  ًٛ ٍ٘ اٍقذى ٟى  كى ٩جً ٍؤ٦ً٪ًنيى  ذًلى ل٧ٍ٤ًي ٍؤ٦ً٪ىةًت.. كى ال٧ٍي ٚإذا كصؽ دليب٭٥  .(3)﴾.كى
ٚةقذ٘ٛةر٥٬ دس٤٧ٌخ األمٮر اثلبلزح املٮصجح تلٮبح ا كرمحذ٫... كا٧٤ٕ٣ةء 
ٚ٭٧ٮا ٨٦ اآليح ا٧ٕ٣ٮـ حلة٣يت املٮت كاحليةة، كاقذعجٌٮا مل٨ أىت ا٣ٞرب أف 

                                                                                                                                                       

، دل٧ٓ الـكااؽ، ج 1)  ؛ ، ثةب ذ٠ؿ األ٩بيةء 066/ ص 1( اهليسٌِل، ٌٌٔل ث٨ أب ثسؿو
احلؽير  621 ص /1 ، جاملٮوٌٌل، أثٮ يًٕل أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ، مك٪ؽ أب يًٕل املٮوٌلٌ 

/  062 ص ، ذ٠ؿق ثإق٪ةدو صيٌؽو كذ٠ؿق األبلةيٌن يف )أظاكـ اجل٪ةاـ(/2205 أػؿصذ٫ »ٝةابلن
 ص /1 ، جظضؿو يف )ٚذط ابلةرم( (، كذ٠ؿق اث100٨يف )األظةدير الىعيعح( ثؿ٥ٝ )

٨ وٌعع٫ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٦ٓ ٔؽـ اتلٌٕؿض ل٨ُٕ٤ ث٫ ٚحكذْ٭ؿ ٦٪٫  250 ٩ةٝبلن أٝٮاؿ ٦ى
 «.ا٣ٞجٮؿ

 .611/ ص 5( النٮٌليٌن، حم٧ٌؽ ث٨ ٌٔلٍّ، ٩ي٢ األكَةر، ج 2) 

 (3 /  .62( قٮرة حم٧ٌؽو
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ؿاٌب يف ٰذلٟ ٤ٞ٩٭ة دمةٔحه ٨٦  يذ٤ٮ٬ة، كيكذ٘ٛؿ ا دٕةىل، كظاكيح اأٔل
٧ٌؽ ث٨ ٔجيؽ ا ث٨ ٧ٔؿوك أدرؾ اث٨ ٔيح٪ح كاق٫٧ حم -األا٧ٌح ٨ٔ ا٣ٕذيٌب 

كيه من٭ٮرةه ظاك٬ة املى٪ٌٛٮف يف امل٪ةقٟ ٨٦ دميٓ املؾا٬ت،  -كركل ٔ٪٫ 
 .(1)«كاقذعك٪ٮ٬ة كرأك٬ة ٨٦ أدب الـااؿ

كٝؽ ذ٠ؿ٬ة اث٨ ٠سريو يف دٛكريق ٨ٔ دمةٔحو ٦٪٭٥ النيغ أثٮ ٩رصو ث٨ 
ة ٔ٪ؽ ٝرب اجليٌب ٠٪خ ص»الىٌجةغ يف ٠ذةث٫ )النةم٢( ٨ٔ ا٣ٕذيٌب ٝةؿ/   ةلكن

ىٮٍ .ٚضةء أٔؿابٌّ ٚٞةؿ/ الكبلـ ٤ٔيٟ ية رقٮؿ ا، ق٧ٕخ ا يٞٮؿ/ ﴿ ل  .. كى

 ٍ٥ جَّ٭ي
ى
ٍ ّى  إًذٍ  أ ٮا ة ٤ى٧ي ٥ٍ صى ٭ي كى ٛي ٩

ى
كاٍ  كؾى ءي أ ؿي ٛى ٍ٘ ؿى  اى  ٚىةٍقذى ٛى ٍ٘ ٥ي  كىاٍقذى ى٭ي ... ل ٮؿي ﴾ اآليح، الؿَّقي

ة ثٟ إىل رٌّب،  ٕن ا ذل٩يب مكتنٛ  ز٥ٌ أننأ يٞٮؿ/كٝؽ صبذٟ مكذ٘ٛؿن

٫ي  ٧ي ْي ٍخ
ى
ًٚ٪ىٍخ ثة٣ٞةًع أ ٨ دي  ٥ػةعي كاألكػُٚةبى ٨٦ َيج٭٨ٌ ا٣ٞ ية ػري ٦ى

 ؿـػٮدي كال١ػةؼي كٚي٫ اجلػػٚي٫ ا٣ٕٛ ٰ ا٣ٛؽاء ٣ٞربو أ٩خ قػة٠٪٫ػ٩ٛك

ؿاٌب ٤٘ٚجين ٔيين، ٚؿأيخ اجليٌب  يف اجلٮـ، ٚٞةؿ/ ية  ز٥ٌ ا٩رصؼ اأٔل
ؿاٌب ٚبرٌشق أٌف ا ٝؽ ٗٛؿ هل ،ٔذيبٌ   .(2)«احلٜ اأٔل

قٮاءه اكف  ،كم٧ٌة دٌٞؽـ يْ٭ؿ أٌف اآليح دؽٌؿ ىلع ٧ٔٮـ امليجء إىل اجليٌب 
يف ظيةد٫ أك ثٕؽ كٚةد٫، كّتىيى٭ة ثأظؽ٧٬ة حيذةج إىل دحل٢و ك٬ٮ ٦ٛٞٮده ٬٪ة، 

                                                                                                                                                       

 .615/ ص 2( الك٧٭ٮدٌم، ٌٌٔل ث٨ ٔجؽ ا، كٚةء الٮٚةء، ج 1) 

، إق٧ةٔي٢، دٛكري اث٨ ٠سريو 2)   .12، دٛكري قٮرة ا٣جكةء/ 120/ ص 6، ج ( اث٨ ٠سريو
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ثٕؽ كٚةد٫ ال د٪٭ي ثةملٌؽىع ٧٠ة  -ك٦ة ذ٠ؿ ٨٦ أد٣ٌح امل٪ٓ ٨٦ امليجء إىل ٝربق 
ة ٞن ، ك٬ٮ -ز٥ٌ إٌف الـيةرة يه احلٌٮر اذٌلم يٕين امليجء إحل٫  ،قحٌذٌط ٰذلٟ الظ

 ٨٦ األمٮر امل٪ؽكبح كاملكذعٌجح.
الى ٝٮهل دٕةىل/ ﴿: اآليث اثلاُيث ى كى ٥ٍ ىلعى ٞي ا كىال تى ثىؽن

ى
ةتى أ ٥ٍ ٦ى ؽو ٦ً٪ٍ٭ي ظى

ى
ى أ ٢ّّ ىلعى  ديىى

٥ٍ زى  ٭ي رٍبًقً إًجَّ ٮفى رى ٞي ٚىةًق  ٥ٍ ةديٮا كى٬ي ٦ى ٮهًلً كى كا ثًةً كىرىقي ؿي  .(1)﴾ٛى
٨ٔ الىبلة كا٣ٞيةـ ىلع ٝجٮر   ٌف اآليح املجةرًلح د٪ىه اجليبٌ إ ادلالىث:

ُٙ اجل٤٧ح اثلة٩يح امل٪ةٚٞني أك الاكٚؿي٨؛ أل٩ٌ  ٭٥ زٛؿكا ثة كرقٮهل، ٔك
كبةملٛ٭ٮـ  ىلع ٦ة ٝج٤٭ة كإَبلٝ٭ة يكذ٤ــ إ٧ٔةـ احلس٥ ٔ٪ؽ ادل٨ٚ كبٕؽق،

األمؿي٨ ٤ُ٦ٮبةف يف ٗري امل٪ةٜٚ كالاكٚؿ، ك٬ٮ املؤ٨٦، ٚيضٮز  يْ٭ؿ أفٌ 
 ا٣ٞيةـ ىلع ٝربق كزيةرد٫.

اػذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ةء يف دٛكري ٬ٰؾق اآليح املجةرًلح كبيةف دالتل٭ة،  ةياف ذملم:
 ك٥٬ يف ٰذلٟ ىلع ٝٮ٣ني/

 األٌكؿ/ أ٩ٌ٭ة دؽٌؿ ىلع اػذىةو٭ة ثٮٝخ ادل٨ٚ. 
 .(2)٦ٌحه تن٢٧ كٝخ ادل٨ٚ كالـيةرةاثلةين/ أ٩ٌ٭ة اع

كٝج٢ ادلػٮؿ يف ثيةف دال٣ح اآليح ال ثٌؽ ٨٦ املبلظْح أٌف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٝؽ 

                                                                                                                                                       

 .12( قٮرة اتلٮبح/ 1) 

 .12، دٛكري قٮرة ا٣جكةء/ 055 ص ( املعٌٌلٌ كالكيٮيٌط، صبلؿ ادلي٨، دٛكري اجلبل٣ني/2) 
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ـٌ أ٧٬ٌ   ٭ة/صةء ثٌٕؽة ٦٭ة
ث٪ةء النؼىيٌح اإلقبل٦يٌح كدسةم٤٭ة، قٮاءه ثٮصٮد٬ة يف اعل٥ ادل٩ية، أـ 

األصيةؿ ا٣ٞةد٦ح ثٕؽ رظي٤٭ة، ك٦ة اقذؾاكر٬ة إاٌل ٣٘ؿض اتلأيٌس ث٭ة ٨٦ ٝج٢ 
كأػؾ ا٣ٕربة ٦٪٭ة، ك٬ٰؾا ٬ٮ ٦٪٭شه ٝؿآينٌّ ادٌج٫ٕ يف ذ٠ؿ ٝىه األٌك٣ني. ٝةؿ 

بٍلىةًب...دٕةىل/ ﴿
ى
كيًل اأٍل

ي
ةه أًل رٍبى ًٔ ًىً٭٥ٍ  فى يًف ٝىىى ٍؽ اكى ٞى ﴾ كيف ٝجةؿ ٰذلٟ ٚإ٫ٌ٩ ٣ى

٧ٔؽ إىل ٬ؽـ مؼىيٌح امل٪ةٜٚ، كقىع إىل حمٮ لٌك أزؿو إجيةبٍّ د٩يٮمٍّ يكىع 
ي٫٤، ك٦ة الىبلة ىلع امل٪ةٜٚ كالٮٝٮؼ ىلع ٝربق إاٌل ٨٦ د٤ٟ اآلزةر؛ تلعى

كلٰ٭ؾا جنؽ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٝؽ ٩ىه ٔ٪٭٧ة أمٌؽ اجليه؛ ألٌف ٚي٭٧ة ث٪ةءن لٰ٭ؾق 
النؼىيٌح امل٪عؿٚح، كاقذؾاكرنا مل٪٭ض٭ة، ك٬ٮ م٧ٌة ٝؽ يكجٌت آزةرنا ق٤جيٌحن يف 

ة أٌف األمؿي٨ )ال ٤ُ٦ٮبةف ٣٘ري ىبلة كا٣ٞيةـ( املضذ٧ٓ، ك٬ٰؾا يٕين ٦ٛ٭ٮ٦ن
ألٌف أزؿق اإلجيةٌب ي٧س٨ أف يكةٔؽ يف ث٪ةء  ؛ك٬ٮ املؤ٨٦، الاكٚؿ كامل٪ةٜٚ

 ضذ٧ٓ كدسةم٢ أث٪ةا٫.امل
 ز٥ٌ إٌف اآليح املجةرًلح ٝؽ تنلٌكخ ٨٦ ٦ُٕٞني/

ااألٌكؿ/ ﴿ ثىؽن
ى
ةتى أ ٥ٍ ٦ى ؽو ٦ً٪ٍ٭ي ظى

ى
ى أ ٢ّّ ىلعى الى ديىى  ﴾.كى

ى كاثلةين/ ﴿ ٥ٍ ىلعى ٞي الى تى رٍبًقً كى
 ﴾.رى

( الٮارد يف اآليح املجةرًلح ٝؽ صةءت ٩سؿةن يف قيةؽ  أ٦ٌة األٌكؿ ٚإف ٣ِٛ )أظؽو
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، (1)اجلف، كٝؽ ذ٠ؿ األوٮحٌلٮف أ٩ٌ٭ة دٛيؽ ا٧ٕ٣ٮـ كاالقذ٘ؿاؽ لٌّك األٚؿاد
ا( االقذ٘ؿاؽ الـ٦ةيٌن، كيؤٌيؽ ٰذلٟ ٦ة كرد يف ٝٮهل  ثح٪٧ة أٚةدت ٣ْٛح )أثؽن

ف دى٪١ً  ...دٕةىل/ ﴿
ى
الى أ اكى ثىؽن

ى
ًؽقً أ ٍٕ ٫ي ٨٦ً بى ٍزكىاصى

ى
ٮا أ ، ١ٚأٌف اآليح املجةرًلح (2)﴾...عي

 دٞٮؿ/ ال دى٢ٌ ىلع أظؽو ٨٦ امل٪ةٚٞني ٦ةت يف أٌم كٝخو كز٦ةفو اكف.
ز٥ٌ إٌف الىبلة ٝؽ يؿاد ث٭ة ٦ٕ٪ة٬ة االوُبل ٌي، ك٬ٮ الىبلة املٕؿكٚح، كٝؽ 

٢ه هل٧ة، إًةٚحن إىل يؿاد ث٭ة املٕىن ال٤٘ٮٌم، ك٬ٮ ادلاعء؛ ٚإَبلؽ الىبلة مةم
أٌف وبلة املٌيخ ٗري ٝةث٤حو ألف دذ١ٌؿر يف لٌك ز٦ةفو إذا قٍٞ دس٤يٛ٭ة؛ كذٰللٟ 
ا( يف اآليح ٣٘ٮنا،  ٚإٌف اتل٧ٌكٟ ثةإلَبلؽ أ٢ٌٚ، كإاٌل ألوجط ذ٠ؿ ٣ْٛح )أثؽن
٤ًتى ٨٦  َي ك٬ٮ م٧ٌة يكذْ٭ؿ ٨٦ ثٕي الؿكايةت الٮاردة يف قجت ا٣زنكؿ، إذ 

اث٨ أب ق٤ٮؿو رأس اجلٛةؽ يف املؽي٪ح كاالقذ٘ٛةر هل، الىبلة ىلع  اجليٌب 
 ١أٌف اآليح املجةرًلح د٪ىه ، ٚ(3)ك٦ة االقذ٘ٛةر إاٌل ٤َت امل٘ٛؿة، ك٬ٮ داعءه 

٨ ادلاعء ثةمل٘ٛؿة هل،   اجليبٌ  ٨ٔ الىبلة ىلع أٌم أظؽو ٨٦ امل٪ةٚٞني ٔك
                                                                                                                                                       

؛ الـرًليٌش، حم٧ٌؽ 2/ ص 2( ا٩ْؿ/ اآل٦ؽٌم، ٌٌٔل ث٨ أب ٌٔلٍّ، اإلظاكـ يف أوٮؿ األظاكـ، ج 1) 
ايٌف، أمحؽ اث٨ إدريف، 10/ ص 2أوٮؿ ا٫ٞٛ٣، ج  ث٨ ث٭ةدر، ابلعؿ املعيٍ يف ؿى ٞى ؛ ا٣

 ، املجعر اثلة٣ر يف ويٖ ا٧ٕ٣ٮـ.6101/ ص ٩2ٛةئف األوٮؿ يف رشح املعىٮؿ، ج 

 . 52( قٮرة األظـاب/ 2) 

٠ذةب اتلٛكري،  622/ ص 0( ا٩ْؿ/ ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 3) 
، ج 021ص  /5 ثةب اجل٪ةاـ؛ ج / 1؛ اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و

 ، ٠ذةب وٛةت امل٪ةٚٞني كأظاك٦٭٥. 602ص 
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 قٮاءه اكف ٔ٪ؽ ادل٨ٚ أك ثٕؽق. 
رٍبًقً كأ٦ٌة اثلةين/ ك٬ٮ ٝٮهل دٕةىل/ ﴿

ى رى ٥ٍ ىلعى ٞي الى تى ﴾، ٚإٌف ٬ٰؾا املُٞٓ ٨٦ كى
اآليح املجةرًلح ِبس٥ ا٣ُٕٙ ىلع قةث٫ٞ يثجخ هل دميٓ ٝيٮد املُٕٮؼ ٤ٔي٫، 

ي٫ االٚؿادٌم كالـ٦ةينٌ  ا( املٌٞؽرة  .ك٦٪٭ة االقذ٘ؿاؽ ث٪ٔٮ كم٧ٌة زجخ هل لك٧ح )أثؽن
ح د٪ىه ٨ٔ ا٣ٞيةـ ا٣يٌت دٛيؽ االقذ٘ؿاؽ الـ٦ةيٌن، ك٬ٰؾا يٕين أٌف اآليح املجةرًل

كالٮٝٮؼ ىلع ٝجٮر امل٪ةٚٞني دسؿارنا، ك٬ٮ املكذٛةد ٨٦ ٬ٰؾا اتلأثيؽ املٌٞؽر 
ٓه ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء اكبليٌةكٌم  ، (1)قٮاءه ٔ٪ؽ ادل٨ٚ أك الـيةرة، ك٬ٮ ٦ة رٌصح ث٫ دم

يٛ٭٥ ٨٦ الكـ ثٌٕ٭٥ أٌف )ىلع( ث٧ٕىن ، كاآللٮيٌس، إذ ٝةؿ/ (2)كالكيٮيطٌ 
كًلأٌف اآليح املجةرًلح  .(3)ٔ٪ؽ ٝربق لرل٨ٚ أك ل٤ـيةرة)ٔ٪ؽ(، كاملؿاد/ ال دٞٙ 

، أًٙ إىل أٌف  د٪ىه ٨ٔ الٮٝٮؼ ىلع ٝرب أٌم أظؽو ٨٦ امل٪ةٚٞني يف أٌم كٝخو
٥ٍ جَّ إً اظذ٧ةؿ اجليه ٝؽ يسٮف ل٤ٕ٤ٌح املؾ٠ٮرة يف ذي٢ اآليح يف ٝٮهل دٕةىل/ ﴿ ٭ي

ٍ زى  كا ؿي ٍ  ٛى ةديٮا ٦ى ٮهًلً كى ٮفى  ثًةً كىرىقي ٞي ٥ٍ ٚىةًق ﴾، ٚإذا ا٩ذٛخ ا٤ٕ٣ٌح يجذف ٦ٕ٭ة كى٬ي
ٚإذا زجخ ث٧٪ُٮؽ اآليح املجةرًلح اجليه ٨ٔ  -ك٬ٮ احلس٥ )اجليه(  -امل٤ٕٮؿ 

ةر كزيةرد٭٥، ٚإ٫ٌ٩ ثةملٛ٭ٮـ يثجخ صٮاز ا٣ٞيةـ  ٌٛ الٮٝٮؼ ىلع ٝجٮر امل٪ةٚٞني كال١

                                                                                                                                                       

، أ٩ٮار اتلزني٢، ج1)  ، دٛكري قٮرة اتلٮبح/ 261/ ص 6 ( ابليٌةكٌم النةٚيٌع، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌؽو
12. 

 .قٮرة اتلٮبح .12، ح 12 ص /( املعٌٌلٌ كالكيٮيٌط، صبلؿ ادلي٨، دٛكري اجلبل٣ني2) 

 ، دٛكري قٮرة اتلٮبح.220/ ص 5( اآللٮيٌس، حم٧ٮد ث٨ ٔجؽ ا، ركح املٕةين، ج 3) 
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 ىلع ا٧٤ٕ٣ةء اقذؽٌؿ  كلٰ٭ؾا كزيةرد٭ة؛ -( املؤ٦٪ٮف) ك٥٬ -ىلع ٝجٮر ٗري٥٬ 
 .اآليح ٬ٰؾق ٦ٛ٭ٮـ ػبلؿ ٨٦ املؤ٦٪ني ٝجٮر ةرةزي صٮاز

كم٧ٌة دٌٞؽـ يْ٭ؿ أٌف أد٣ٌح ال١ذةب ال١ؿي٥ دثجخ صٮاز زيةرة ٝجٮر املؤ٦٪ني 
.  يف أٌم كٝخو كز٦ةفو

٨٦ الٮاًط أٌف الكٌ٪ح الرشيٛح أمؿ٬ة ال خيىف ىلع أظؽو يف صٮاز زيةرة 
ال١سرية ا٣ٌيت ٦ٕ٭ة يُٞٓ اإلنكةف ا٣ٞٮي٥  ا٣ٞجٮر، ٚٞؽ كردت األظةدير

 كوةظت ا٤ٞ٣ت الك٤ي٥ ثةجلٮاز، كٝؽ ٌٝك٧٪ة ٬ٰؾق األظةدير إىل َةاٛذني/

  اىطائفث األكىل: األخاديد اىيّت حتّد َع زيارة كرب الرشٔؿ

٨٦ زار ٝربم »/  ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا :احلديد األّكؿ
 «. كصجخ هل مٛةٔيت

ري٧٬ةأػؿص٫   .(1)ادلارُٝيٌن كابلي٭يٌق ٗك

                                                                                                                                                       

؛ ابلي٭يٌق، أمحؽ ث٨ 0112، ح 011/ ص 0( ادلارُٝيٌن، ٌٌٔل ث٨ ٧ٔؿ، قنن ادلارُٝيٌن، ج 1) 
؛ الكيٮيٌط، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب 2652، ح 222/ ص 2احلكني، مٕت اإلي٧ةف، ج 

، اجلة٦ٓ الى٘ري، ج ، ٠زن ا٧ٌٕ٣ةؿ، ج 1165، ح 125/ ص 0 ثسؿو ؛ املٌذيق اهل٪ؽٌم، ٌٔلٌّ
 .0 ص ؛ الكجيٌك، ٌٌٔل ث٨ ٔجؽ الاكيف، مٛةء الكٞةـ/20512، ح 156/ ص 65
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  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ٜه ٣ٞٮهل/ »ٞةؿ اذل٬يٌب/ ٚ ا الصِد:أ احلؽير كإف اكف ٗؿيجنة ٚ٭ٮ ٦ُةث
ة ٨٦ ٤ٝج٫"  ".أقٕؽ اجلةس بنٛةٔيت ٨٦ ٦ةت ين٭ؽ أاٌل إهٰل إاٌل ا خم٤ىن

أ٫ٌ٩  أرصٮ"كركل ٬ٰؾا احلؽير اث٨ ٔؽمٍّ يف دؿدمح مٮس ث٨ ٬بلؿو كٝةؿ/ 
 .(1)"«ال ثأس ث٫

  .(2)«كهل َؿؽه كمٮا٬ؽ، ظٌك٪٫ اذل٬يٌب ألص٤٭ة»كٝةؿ الكيٮيٌط/ 
٣ٰس٨ يذٌٞٮل  ،ٝةؿ اذل٬يٌب/ َؿ٫ٝ لكٌ٭ة حٌل٪حه »كٝةؿ احلةِٚ الكؼةكٌم/ 

؛ ألٌف ٦ة يف ركايذ٭ة ٦ٌذ٭٥ه ثةل١ؾب  .(3)«ثٌٕ٭ة ثجٕيو
 ٌّ ٚٞؽ  ،ل٤نٛةٔح مٮصجحه  زيةرة ٝربق  ٚٞؽ ذ٠ؿ احلؽير أفٌ  ا ادلالىث:أ

/ ذ٤ٌٜٔ اث٨ ظضؿو اهلي ظيًّة ك٦ٌيذنة،  احلؽير ين٢٧ زيةرد٫ »ٌِل ٤ٔي٫ ٝةابلن
، ٚحكذؽٌؿ ىلع ٌٚي٤ح مٌؽ الؿظةؿ ذٰللٟ  كين٢٧ اذل٠ؿ كاأل٩ىث ٨٦ ٝؿبو أك ثٕؽو

 .(4)«ك٩ؽب الكٛؿ ل٤ـيةرة؛ إذ ل٤ٮقةا٢ ظس٥ املٞةوؽ
 ٚةاؽة زيةرة  /ٝةؿ ادل٦ريٌم »كٝةؿ الك٪ؽٌم يف رشظ٫ قنن اث٨ ٦ةصح/ 

                                                                                                                                                       

 . 221/ ص 62( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، دةريغ اإلقبلـ، ج 1) 

 .021( الكيٮيٌط، صبلؿ ادلي٨، ٦٪ة٢٬ الىٛة يف ّتؿيش أظةدير النٛة/ ص 2) 

 .212ةكٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، املٞةوؽ احلك٪ح/ ص ( الكؼ3) 

 .211، أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ، ظةميحه ىلع رشح اإليٌةح/ ص اهليذِلٌ  ث٨ ظضؿو ا( 4) 
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٨٦ زار ٝربم "/ ٨٦ أ٢ٌٚ ا٣ُةاعت كأ٥ْٔ ا٣ٞؿبةت ٣ٞٮهل  اجليٌب 
ريق، كوعٌ  ".كصجخ هل مٛةٔيت ؛ ركاق ادلارُٝيٌن ٗك ٌٜ  ع٫ ٔجؽ احل

ة ٌٌٔل أف "/ ك٣ٞٮهل  ًّٞ ا ال حت٫٤٧ ظةصحه إاٌل زيةريت اكف ظ ٨٦ صةءين زااؿن
ة يٮـ ا٣ٞية٦ح ٕن ركاق دمةٔحه ٦٪٭٥ احلةِٚ أثٮ ٌٔلٍّ اث٨ الكس٨ يف  ".أكٮف هل مٛي

٠ذةث٫ املكٌُل ثػ )الكنن الىعةح( ٰٚ٭ؾاف إ٦ة٦ةف وٌععة ٬ٰؾي٨ احلؽيثني 
 .(1)«كٝٮهل٧ة أكىل ٨٦ ٝٮؿ ٨٦ ٨َٕ يف ٰذلٟ

 أثٮ إقعةؽ النريازٌم يف -كاقذؽٌؿ ثةحلؽير ىلع اقذعجةب زيةرد٫ 
/  (2)ب()امل٭ؾٌ  / كيكذعٌت زيةرة ٝرب رقٮؿ ا »ٝةابلن ملة ركل اث٨  ٚى٢ه

كًلٰؾلٟ املةكردٌم  "«.٨٦ زار ٝربم كصجخ هل مٛةٔيت"ٝةؿ/  ٧ٔؿ أٌف اجليٌب 
 .(4)ؼ ا٣ٞ٪ةع(ةكابل٭ٮيٌت يف )٠نٌ  (3)يف )األظاكـ الك٤ُة٩ٌيح(

ة ػةف املعٌؽث ا٣ربي٤ٮٌم/  ركاق اث٨ ػـي٧ح يف وعيع٫، »كٝةؿ أمحؽ ًر
كاث٨ أب ادل٩ية كا٣ُربايٌن كاملعةمٌٌل كا٣زٌبار كا٣ٕٞيٌٌل كاث٨ ٔؽمٍّ كادلارُٝيٌن 
ٌٜ كاذل٬يٌب  جؽ احل كابلي٭يٌق كأثٮ النيغ كاث٨ ٔكة٠ؿ كأثٮ َة٬ؿو الك٤ٌف ٔك

                                                                                                                                                       

 .2660، ح 011/ ص 0الك٪ؽٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ اهلةدم، ظةميحه ىلع قنن اث٨ ٦ةصح، ج  ( 1) 

 . 022/ ص 6( النريازٌم، إثؿا٬ي٥ ث٨ ٌٔلٍّ، امل٭ٌؾب، ج 2) 

، األظاكـ الك٤ُة٩ٌيح/ ص 3)   . 622( املةكردٌم، ٌٌٔل ث٨ حم٧ٌؽو

 .565ك 562/ ص 0( ابل٭ٮيٌت، ٦٪ىٮر ث٨ يٮنف، ٠ٌنةؼ ا٣ٞ٪ةع، ج 4) 
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ٌٜ كظٌك٪٫ اذل٬يٌب، ٤ٝخ/ (1)كاث٨ اجلٮزٌم لكٌ٭٥ ٨ٔ ٧ٔؿ ، كوٌعع٫ ٔجؽ احل
ٌٟ يف وٌعذ٫ ل١رثة ا٣ُؿؽ، ٚف ابلةب ٨ٔ ثسؿ ث٨ ٔجؽ كبٕؽ احلك٨ ٚ بل م

٨ ٧ٔؿ ا٣ٛةركؽ  ا ركاق أثٮ احلك٨ حيىي ث٨ احلك٨ يف أػجةر املؽي٪ح، ٔك
٨ أب ٬ؿيؿة ٟو ٔك ٨ أنف ث٨ ٦ةل ٨ اث٨ ٌٔجةسو ٔك  .(2)«ٔك

ٌٜ يف األظاكـ الٮقُٯ كالى٘ؿل، »كٝةؿ احلةِٚ الكجيٌك/  ذ٠ؿق ٔجؽ احل
/ إ٫ٌ٩ ّترٌي٬ة وعيعح اإلق٪ةد (األظاكـ الى٘ؿل) كق١خ ٔ٪٫، كٝؽ ٝةؿ يف

ةد، كٝؽ ٤ٞ٩٭ة األزجةت كدؽاكهلة اثلٞةت، كٝةؿ يف ػُجح  ٌٞ ٦ٕؿكٚحن ٔ٪ؽ اجل
إٌف ق١ٮد٫ ٨ٔ احلؽير دحل٢ه ىلع "الٮقُٯ كيه املن٭ٮرة احلٮـ ثةل١ربل/ 

ا٩ذىه. كبٰؾلٟ دبنٌي أٌف أ٢ٌٝ درصةت ٬ٰؾا احلؽير أف  "وٌعذ٫ ٚي٧ة ي٥٤ٕ...
 .(3)«ظك٪نةيسٮف 

 ، كم٧ٌة دٌٞؽـ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ثىٌعح احلؽير أك ِبك٪٫ ىلع أ٢ٌٝ دٞؽيؿو
  .كبةتلةيل ٚ٭ٮ ٦ٕذربه كيىٌط االظذضةج ث٫

ا »/ ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا : احلديد اثلاين ٨٦ صةءين زااؿن

                                                                                                                                                       

ة ٨٦ ًٝج٢ ا٣جٌكةخ؛ 1)  ُن ة ٝؽ كٝٓ يف اجل٢ٞ ل٤ك٪ؽ ٨٦ ٝج٢ النيغ ا٣ربي٤ٮٌم أك ٤ٗ ( يْ٭ؿ أٌف امتجة٬ن
ريق  -إذ إف الؿاكم ل٤عؽير اث٨ ٧ٔؿ  ك٣حف ٧٠ة ذ٠ؿق النيغ  -٧٠ة يف قنن ادلارُٝيٌن ٗك

ة زة٩ينة ل٥ جنؽق يف ال١ذت. ٞن  ٬٪ة ٨ٔ ٧ٔؿ، أك ٝؽ يسٮف ٬ٰؾا اذٌلم ذ٠ؿق َؿي

ٮٌيح، ج 2)  ة ػةف، ا٣ُٕةية اجلجٮٌيح يف ا٣ٛذةكل الًؿ  .120/ ص 6( ا٣ربي٤ٮٌم، اإل٦ةـ أمحؽ ًر
 . 11( الكجيٌك، ٌٌٔل ث٨ ٔجؽ الاكيف، مٛةء الكٞةـ/ ص 3) 
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ة يٮـ ا٣ٞية٦ح ٕن ة ٌٌٔل أف أكٮف هل مٛي ًّٞ  .«ال حت٫٤٧ ظةصحه إاٌل زيةريت اكف ظ
ادلٌر )كالكيٮيٌط يف  (1)(األكقٍ)ك (املٕض٥ ال١جري)٫ ا٣ُربايٌن يف أػؿص

ذؽاؿ)كاذل٬يٌب يف  (2)(دل٧ٓ الـكااؽ)ك (امل٪سٮر  .(3)(٦ّياف األ

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ٝةؿ »/ (4)إٌف احلةِٚ مؿدىض الـبيؽٌم ٝةؿ يف )إحتةؼ الكةدة(ٚ ا الصِد:أ
 .«اث٨ ٧ٔؿ، كوٌعع٫ اث٨ الكس٨ / ركاق ا٣ُربايٌن ٨٦ ظؽير(5)ا٣ٕؿايقٌ 

٬ٰؾق َؿؽ ٬ٰؾا احلؽير، كٝؽ ذ٠ؿق اإل٦ةـ احلةِٚ »كٝةؿ احلةِٚ الكجيٌك/ 
أثٮ ٌٔلٍّ قٕيؽ ث٨ ٔس٧ةف ث٨ قٕيؽ ث٨ الكس٨ ابل٘ؽادٌم املرصٌم ا٣زٌبار يف 

                                                                                                                                                       

؛ ا٣ُربايٌن، ق٤ي٧ةف ث٨ 005/ ص 60( ا٣ُربايٌن، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥ ال١جري، ج 1) 
 «. ال د٫٧٤ٕ»كٚي٭٧ة  65/ ص 5أمحؽ، املٕض٥ األكقٍ، ج 

؛ اهليسٌِل، ٌٌٔل ث٨ «ل٥ دزن٫ٔ»كٚي٫ 021/ ص 6( الكيٮيٌط، صبلؿ ادلي٨، ادلٌر امل٪سٮر، ج 2) 
، دل٧ٓ الـكااؽ، ج   «. ال ي٥٤ٕ»ٚي٫ ك 0/ ص 2أب ثسؿو

ذؽاؿ، ج3)   02/621 / ص1 ؛ ج622/1211 / ص2 ( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، ٦ّياف األ
 كٚي٭٧ة 

 «.ل٥ دزن٫ٔ»

، إحتةؼ الكةدة املٌذٞني، ج 4)   . 261/ ص 2( الـبيؽٌم، حم٧ٌؽ ث٨ حم٧ٌؽو

 .162ح  021/ ص 6( ا٣ٕؿايٌق، ٔجؽ الؿظي٥، امل٘ين ٨ٔ مح٢ األقٛةر، ج 5) 
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، ك٬ٮ ٠ذةبه ٠ذةث٫ املكٌُل ثػ )الكنن الىعةح( املأزٮرة ٨ٔ رقٮؿ ا 
أ٦ٌة ثٕؽ ٚإ٩ٌٟ قأتلين أف أدمٓ لٟ ٦ة وٌط »ُجذ٫/ حمؾكؼ األقة٩يؽ ٝةؿ يف ػ

ٔ٪ؽم ٨٦ الكنن املأزٮرة ا٣يٌت ٤ٞ٩٭ة األا٧ٌح ٨٦ أ٢٬ ابلرلاف اذٌلم ال ي٨ُٕ 
٨ ٩ىت ٩ٛك٫ ٤ُ٣ت وعيط اآلزةر  ٤ٔي٭٥ َة٨ٔه ٚي٧ة ٤ٞ٩ٮق... ٚأٌكؿ ٦ى
ٌٛعخ ٦ة ذ٠ؿكق كدؽثٌؿت  ابلؼةرٌم كدةث٫ٕ مك٥٤ه كأثٮ داكد كا٣جكةيٌئ، كٝؽ دى

٤ٞٮق، ٚٮصؽد٭٥ دلذ٭ؽي٨ ٚي٧ة ٤َجٮق، ٧ٚة ذ٠ؿد٫ يف ٠ذةب ٬ٰؾا دل٧بلن ٚ٭ٮ ٦ة ٩
  .(1)«م٧ٌة أدمٕٮا ىلع وٌعذ٫

ٝؽ ذ٠ؿ يف ظةمحذ٫ ىلع  ثةإلًةٚح ملة دٌٞؽـ يف احلؽير األٌكؿ ٨٦ أٌف الك٪ؽٌم 
ٌٜ كأب ٌٔلٍّ ث٨ الكس٨ لٰ٭ؾا احلؽير ٦ٓ  قنن اث٨ ٦ةصح دىعيط ٔجؽ احل

ة٦ةف وٌععة ٬ٰؾي٨ احلؽيثني، كٝٮهل٧ة أكىل ٨٦ ٝٮؿ ٰٚ٭ؾاف إ٦»قةث٫ٞ ٚٞةؿ/ 
٨ٍ ٨َٕ يف ٰذلٟ ة ي٧س٨ أذجةرق. .(2)«٦ى ٌن  ٚ٭ٮ اكحلؽير الكةثٜ أي

 ٌّ ٨ صةء  يف أفٌ  ٚيه كاًعحه  ا ادلالىث:كأ  ػةلىحو  ثجٌيحو  ىل ٝرب الؿقٮؿ إ٦ى
 ًّٞ كٝؽ  ،بنٛةٔذ٫ هل يٮـ ا٣ٞية٦ح  ة أف جيةزي٫ اجليبٌ ل٤ـيةرة ٚٞؽ اكف ظ

م امل٧ٌٮف يت دؤدٌ كا٣ٌ  ،ي األظةدير ا٣ٞؿيجح ٨٦ ٬ٰؾا احلؽيرثٕ تكرد
ري٥٬ (1)كا٣ٞكُبلينٌ  (3)ٚٞؽ أػؿج ابلي٭يقٌ  ٩،٫ٛك ٟو  (2)ٗك ٨ٔ أنف ث٨ ٦ةل

                                                                                                                                                       

 .11( الكجيٌك، ٌٌٔل ث٨ ٔجؽ الاكيف، مٛةء الكٞةـ/ ص 1) 

 .2660ح  011/ ص 0( الك٪ؽٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ اهلةدم، ظةميح ىلع قنن اث٨ ٦ةصح، ج 2) 

 .2651، ح 212/ ص 2( ابلي٭يٌق، أمحؽ ث٨ احلكني، مٕت اإلي٧ةف، ج 3) 
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ة ٝةؿ رقٮؿ ا »ٝةؿ/  ٕن ا كمٛي / ٨٦ زارين ثةملؽي٪ح حمتكجنة ٠٪خ هل م٭يؽن
ٌٕ  ك٬ٮ ظك٨ه  «.يٮـ ا٣ٞية٦ح املىٌ٪ٙ حلك٪٫، كرمـ »ثٞٮهل/  ٫ٛ امل٪ةكٌم كإف ً

؛ ٚٛي٫ ًٕٛةء ٦٪٭٥ أثٮ املسىٌن ق٤ي٧ةف ث٨ يـيؽ ال١ٕيٌب، ٝةؿ  ك٣حف ِبك٨و
/ ٦٪١ؿ احلؽير  .(3)«اذل٬يٌب/ دؿؾ، كٝةؿ أثٮ ظةد٥و

ٍـّ؛ ٚٞؽ رٌد احلةِٚ  أكٔؿ: ٨٦ الٮاًط أٌف ٦ة ذ٬ت إحل٫ امل٪ةكٌم ٗري دة
إ٧ٌ٩ة ٚي٫ أثٮ ٤ٝخ/ الٌك ٣حف ٚي٫ ًٕٛةء، »ا٧٘٣ةرٌم ىلع ٬ٰؾا اتلٌٕيٙ ثٞٮهل/ 

، كاحلؽير هل ٔ٪٫ َؿؽه (4)(اثلٞةت)يف  ظٌجةفاملسىٌن املؾ٠ٮر، كٝؽ ذ٠ؿق اث٨ 
كاث٨  (دةريغ صؿصةف)كمحـة ث٨ يٮقٙ الك٭ٌِل يف  (5)٦ذٌٕؽدةه ٔ٪ؽ ابلي٭يقٌ 

/ ز٪ة  ٟو ري٥٬، كأق٪ؽ اتليٌق الكجيٌك ٨٦ زبلزح َؿؽو ٨ٔ اث٨ أب ٚؽي ٔكة٠ؿ ٗك

                                                                                                                                                       

 

، املٮا٬ت الرلٌجيٌح ثةمل٪ط املع٧ؽيٌح1)   املٞىؽ ا٣ٕةرش. 510/ ص 2، ج ( ا٣ٞكُبليٌن، أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽو

؛ املٌذيق 1161، ح 125/ ص 0( الكيٮيٌط، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿو، اجلة٦ٓ الى٘ري، ج 2) 
؛ الك٭ٌِل، محـة ث٨ يٮقٙ، 20512، ح 150/ ص 65اهل٪ؽٌم، ٌٔلٌّ، ٠زن ا٧ٕ٣ةؿ، ج 

ح  662؛ الكجيٌك، ٌٌٔل ث٨ ٔجؽ الاكيف، مٛةء الكٞةـ/ ص 221، ح 002 ص دةريغ صؿصةف/
66. 

 .616/ ص 1( امل٪ةكٌم، حم٧ٌؽ ٔجؽ الؿؤكؼ، ٚيي ا٣ٞؽيؿ يف رشح اجلة٦ٓ الى٘ري، ج 3) 

 .225/ ص 1( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 4) 

٨٦ زار »ك٣ٰس٨ كرد/  025/ ص 5( ابلي٭يٌق، أمحؽ ث٨ احلكني، الكنن ال١ربل، ج 5) 
ا -أك ٝةؿ/ ٨٦ زارين  -ٝربم  ة أك م٭يؽن ٕن  «.٠٪خ هل مٛي
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ز٥ٌ ٝةؿ/ ٬ٰؾق األقة٩يؽ اثلبلزح دارت ىلع  ق٤ي٧ةف ث٨ يـيؽ ال١ٕيٌب ٨ٔ أنفو 
ٓه ٤ٔي٫  ٟو ك٬ٮ دل٧ ة يٕين -حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ أب ٚؽي  يف ث٫ حمذضًّ

... ك٦ٓ ٬ٰؾا ٫٤ٚ مٮا٬ؽ ٨٦ ظؽير دمةٔحو ٨٦ الىعةثح يى٢ - الىعيعني
٭ة إىل درصح احلك٨، ث٢ إىل الىعيط  .(1)«ث٧ض٧ٔٮ

ذ٠ؿق ابلؼةرٌم يف دةرخي٫ ال١جري كل٥ ز٥ٌ إٌف أثة املسىٌن اق٫٧ ق٤ي٧ةف ث٨ يـيؽ 
ٓه ٚي٫، كظٌك٨ ا٣رت٦ؾٌم  (3)، كوٌعط احلةز٥(2)ي٨ُٕ ٚي٫  (4)ظؽيسنة ٬ٮ كاٝ

ٝؽ  (5)(رشح اإلظيةء)ظؽيسنة ٬ٮ يف ق٪ؽق، إًةٚحن إىل أٌف احلةِٚ الـبيؽٌم يف 
رتاض ٤ٔي٫ أك دٌٕي٫ٛ، كٚي٫ دال٣حه ىلع  ٝةـ برشح ٬ٰؾا احلؽير ٨٦ دكف األ

 ٔ٪ؽق. أ٫ٌ٩ ٦ٞجٮؿه 

٤ي٫ ٚأ٢ٌٝ ٦ة ي٧س٨ أٌف يٞةؿ يف احلؽير إ٫ٌ٩ ظك٨ه ك٬ٮ يسف  ٔك
                                                                                                                                                       

، املؽاكم ٢٤ٕ٣ اجلة٦ٓ الى٘ري كرش ي امل٪ةكٌم، ج 1)  ةًرٌم، أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽو ٧ى ٘ي  / 1( ا٣
 .026ك 022ص 

/  20/ ص 2؛ ج 212/  222/ ص 6( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، اتلةريغ ال١جري، ج 2) 
6225. 

 .006/ ص 2( احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا، املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ج 3) 

، ثةب ٦ة صةء يف ٢ٌٚ 01 / ص2 ( ا٣رت٦ؾٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔحىس، قنن ا٣رت٦ؾٌم، ج4) 
 .6501 األًعيح، ح

، إحتةؼ الكةدة املٌذٞني، ج 5)   .212/ ص 62( الـبيؽٌم، حم٧ٌؽ ث٨ حم٧ٌؽو
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 يف االٔذجةر. 

٨٦ زارين ثٕؽ » /٨ٔ ظةَتو ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا : احلديد اثلاىد
 .«مٮيت ١ٚأ٧ٌ٩ة زارين يف ظيةيت

، (2)(٠زن ا٧ٕ٣ةؿ)يف  ، كاملذٌيق اهل٪ؽٌم (1)يف قج٪٫ أػؿص٫ ادلارُٝينٌ 
، كاذل٬يٌب يف (4)(ادلٌر امل٪سٮر)، كالكيٮيٌط يف (3)(النٕت)كابلي٭يٌق يف 

 .(5)(٦ّياف االٔذؽاؿ)

( إف اكف ٬ٮ حم٧ٌؽ ث٨ »كٝةؿ األبلةيٌن/  ة ك)أثٮ ٔٮفو ٌن ك٬ٰؾا إق٪ةده دل٭ٮؿه أي
؛ ٚإٌف ٬ٰؾا  ٓه ، ك١ٰ٣ٌ٪٫ م٨٧ٌ ل٥ يؽرًل٫ كًلي ٔجيؽ ا ث٨ قٕيؽ اثلٌٞف ٚ٭ٮ زٞحه

(، كيؤٌيؽق كدل ثٕؽ كٚةة أب ٔٮفو ثإظؽل ٔرشة  ، ٚة٣ْة٬ؿ أ٫ٌ٩ )اث٨ ٔٮفو ق٪حن
أ٫ٌ٩ كٝٓ ١٬ٰؾا يف ركايح الكجيٌك يف النٛةء ٨٦ ٗري َؿيٜ ادلارُٝيٌن ك)اث٨ 
ـٔح  ٤ي٫ ٚةلك٪ؽ إىل ٬ةركف أب ٝ ؛ ٔك ( اق٫٧ ٔجؽ ا ك٬ٮ زٞحه ٚٞي٫ه ٔٮفو

                                                                                                                                                       

 .0111، ح 022/ ص 0( ادلارُٝيٌن، ٌٌٔل ث٨ ٧ٔؿ، قنن ادلارُٝيٌن، ج 1) 

، ٠زن ا٧ٕ٣ةؿ، ج 2)   .60212، ح 625/ ص 5( املٌذيق اهل٪ؽٌم، ٌٔلٌّ

 .2656، ح 211/ ص 2( ابلي٭يٌق، أمحؽ ث٨ احلكني، مٕت اإلي٧ةف، ج 3) 

 .021/ ص 6( الكيٮيٌط، صبلؿ ادلي٨، ادلٌر امل٪سٮر، ج 4) 

ذؽاؿ، ج 5)   .2611/  015/ ص 2( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، ٦ّياف األ
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، ٚ٭ٮ ٤ٌٔح احلؽير ك٬ٮ دل٭ٮؿه    .(1)«وعيطه

ٕٙ احلؽير ص٭ة٣ح ٬ةركف؛ ٨٦ الٮاًط أٌف األبلةيٌن ص٢ٕ ً اتلدليق:
إذف ٚةلك٪ؽ وعيطه إىل ٬ةركف ٧٠ة رٌصح، ك٦ٓ ٰذلٟ ي٧س٨ دٮزي٫ٞ حلىجط 

ة، ٚٞؽ ذ٠ؿق اث٨  . كٝةؿ اث٨ ظضؿو (2)(اثلٞةت)يف  ظٌجةفالك٪ؽ لك٫ٌ وعيعن
ٝةؿ اث٨ ٦ٕنيو يف النٕيٌب/ إذا ظٌؽث ٨ٔ رص٢و ٚك٧ٌةق ٚ٭ٮ زٞحه »ا٣ٕكٞبليٌن/ 

٫ النٕيٌب كذ٠ؿ اق٫٧ ٧٠ة يف ركايح ادلارُٝيٌن . كٝؽ ركل ٔ٪(3)«كحيذٌش ِبؽيس٫
٤ي٫ ي٧س٨ دٮزي٫ٞ، أًةٚحن  كابلي٭يٌق، ٚ٭ةركف إذف ٣حف دل٭ٮالن ٧٠ة يٌؽىع؛ ٔك

ا ٦ة »إىل أٌف اذل٬يٌب ٝةؿ يف دةرخي٫ ثٕؽ ذ٠ؿ ركايةت الـيةرة/  ك٨٦ أصٮد٬ة إق٪ةدن
ريق ٨ٔ النٕيٌب كأقٮد ث٨ ٦ي٧ٮفو ٨ٔ ٬ةر ٓو ٩ة اث٨ ٔٮفو ٗك كف وٌط ٨ٔ كًلي

ح ٨ٔ ظةَتو  ٜو ٨ٔ  .(4)«٨ٔ أب كٔز كٝؽ ركاق الكجيٌك ثأكرث ٨٦ َؿي
٤ي٫ ٚك٪ؽ احلؽير وعيطه كي٧س٨ االظذضةج ث٫.(5)ظةَتو   ؛ ٔك

٨٦ ظٌش ٚـار ٝربم ثٕؽ »ٝةؿ/  ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ ٨ٔ اجليٌب : احلديد الراةع

                                                                                                                                                       

، إركاء ا٤٘٣ي٢، ج 1)   .222/ ص 2( األبلةيٌن، حم٧ٌؽه

، اثلٞةت، ج 2)   .512/ ص 1( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽه

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، د٭ؾيت اتل٭ؾيت، ج 3)   .52/ ص 5( اث٨ ظضؿو

 .062/ ص 66( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، دةريغ اإلقبلـ، ج 4) 

 .1، ح 621 ص ( الكجيٌك، ٌٌٔل ث٨ ٔجؽ الاكيف، مٛةء الكٞةـ/5) 
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 .«كٚةيت اكف ٨٧٠ زارين يف ظيةيت

، (2)(ال١جري)ك (األكقٍ)، كا٣ُربايٌن يف (1)أػؿص٫ ابلي٭يٌق يف قج٪٫
، كاهليسٌِل يف (4)(اجلة٦ٓ الى٘ري)، كالكيٮيٌط يف (3)ُٝيٌن يف قج٪٫ كادلار

ث٫ ىلع اقذعجةب زيةرة  (7)كابل٭ٮيتٌ  (6)، كاقذؽٌؿ اث٨ ٝؽا٦ح(5)(املض٧ٓ)
 . ٝرب اجليٌب 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

                                                                                                                                                       

 .021/ ص 5( ابلي٭يٌق، أمحؽ ث٨ احلكني، الكنن ال١ربل، ج 1) 

/ ص 60؛ املٕض٥ ال١جري، ج 256/ ص 2( ا٣ُربايٌن، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥ األكقٍ، ج 2) 
262. 

 .0111، ح 022/ ص 0( ادلارُٝيٌن، ٌٔل ث٨ ٧ٔؿ، قنن ادلارُٝيٌن، ج 3) 

ةرًٌم، أمحؽ ث٨ حم٧ؽ، املؽاكم ٢٤ٕ٣ اجلة٦ٓ الى٘ري، ج 4)  ٧ى ٘ي ؛ 1101، ح 522/ ص 0( ا٣
 .021/ ص 6الكيٮيٌط، ادلٌر امل٪سٮر، ج 

، دل٧ٓ الـكااؽ، ج 5)   .ثةب زيةرة قٌيؽ٩ة رقٮؿ ا  0/ ص 2( اهليسٌِل، ٌٌٔل ث٨ أب ثسؿو

/ 511/ ص 2( اث٨ ٝؽا٦ح، ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ، امل٘ين، ج 6)  يكذعٌت زيةرة ٝرب اجليٌب  ٚى٢ه
. 

/ إذا ٚؿغ ٨٦ احلٌش  521/ص 0ةؼ ا٣ٞ٪ةع، ج ابل٭ٮيٌت، ٦٪ىٮر ث٨ يٮنف، ٠نٌ  (7)  ٚى٢ه
 .اقذعٌت هل زيةرة اجليٌب 
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 ٌّ ا؛ ٨٦ أص٢ حلرو »/ (1)ٝةؿ األبلةينٌ ٚٞؽ  ا الصِد:أ ٙه صؽًّ ك٬ٰؾا إق٪ةده ًٕي
٨ أػؿج ظؽيس٭٧ة قٮل  ، كٝؽ ذ٠ؿت ثٕي أٝٮاؿ األا٧ٌح ٚي٭٧ة، ك٦ى كظٛهو

(، ك٤ٞ٩خ ٚي٫ الكـ ميغ ٨٦37 ذ٠ؿ٩ة يف )ق٤ك٤ح األظةدير الٌٕيٛح ر٥ٝ 
ٓ ٨٦ ظير ٦ٕ٪ةق  . «اإلقبلـ اث٨ دي٧يح ىلع احلؽير، كظ٫٧١ ٤ٔي٫ ثةلًٮ

ًٕيٙ لٮصٮد حلرو كظٛهو يف ق٪ؽق، ٣حف ٌف احلؽير إأٝٮؿ/ إٌف ٝٮهل 
ة، ألٌف حلسن  ، ٝةؿ ا٣رت٦ؾٌم ةدة٦ن ٝةؿ حم٧ٌؽ ث٨ »/ / ٬ٮ حلر اث٨ أب ق٤ي٥و

 .(2)«إق٧ةٔي٢/ حلر اث٨ أب ق٤ي٥و وؽكؽه 
كركاق ا٣ُربايٌن يف ال١جري، كٚي٫ حلر اث٨ أب ق٤ي٥و ك٬ٮ »كٝةؿ اهليسٌِل/ 

، إاٌل أ٫ٌ٩ يجكت إىل اتلؼ٤يٍ كا٤٘٣ٍ  .(3)«زٞحه
 .(4)«ٝةؿ ٔس٧ةف/ حلر اث٨ أب ق٤ي٥و زٞحه وؽكؽه »كٝةؿ اث٨ مة٬ني/ 

 .(5)يف وعيع٫ ركل ٔ٪٫ ابلؼةرٌم 

اكف مٮدلق ثةل١ٮٚح »/ ظٌجةف، كٝةؿ اث٨ (1)كٝؽ وٌعط احلةز٥ ظؽيسنة ٬ٮ ٚي٫
                                                                                                                                                       

، إركاء ا٤٘٣ي٢، ج 1)   .6601/  225/ ص 2( األبلةيٌن، حم٧ٌؽه
 .0252، ح 622/ ص 2( ا٣رت٦ؾٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔحىس، قنن ا٣رت٦ؾٌم، ج 2) 

، دل٧ٓ الـكااؽ، ج 3)   ثةب االقذض٧ةر ثةحلضؿ. 060/ ص 6( اهليسٌِل، ٌٌٔل ث٨ أب ثسؿو

 .6612/  621 ص ( اث٨ مة٬ني، ٧ٔؿ، دةريغ أق٧ةء اثلٞةت/4) 

/ ال حي٢ٌ ا٣ٞذةؿ 065/ ص 0( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 5)  ، ثةبه
 ث١ٌ٧ح.
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ة ث٭ة... كٌلف ٨٦ ا٣ٌٕجةد، ك١ٰ٣ٌ٪٫ اػذ٤ٍ يف آػؿ ٧ٔؿق  .(2)«كٌلف ٧ٌ٤ٕ٦ن

حل٫ ٨٦ إ٢، ك٦ة اكف ٨٦ دٌٕي٫ٛ إاٌل ملة يجكت إذف ال إماكؿ يف كزةٝح الؿص
اتلؼ٤يٍ ٧٠ة ذ٠ؿق اهليسٌِل، ك٬ٮ ٦ة ظى٢ إحل٫ يف آػؿ ٧ٔؿق ٧٠ة ٝةهل اث٨ 

، كىلع ظٌجةف ٓ دؿديؽو ، ك٣ٰس٨ دجىق ٦ؽل وٌعح ٬ٰؾق ا٣جكجح ٨٦ ٔؽ٦٭ة مًٮ
ٚؿض وٌعذ٭ة ٚبل ي٧س٨ دؿؾ ركايةد٫ ألص٢ أ٫ٌ٩ ػ٤ٍ يف آػؿ ٧ٔؿق، ٥ٕ٩ ٦ة 

٥٤ أ٫ٌ٩ ركا ٌٝٙ ٚي٭ة، كال دحل٢ ٔ٪ؽ٩ة ىلع أٌف ٔي ٬ة يف ز٨٦ ّت٤ي٫ُ ي٧س٨ اتلٮ
 ٬ٰؾق الؿكايح ٝؽ ركا٬ة أيٌةـ ٤ٌٔذ٫. 

/ ٚ٭ٮ ظٛه ث٨ ق٤ي٧ةف األقؽٌم ال١ٮيٌف ا٣٘ةرضٌم، كظٛه  كأ٦ٌة ظٛهه
.  ث٨ أب داكد، كأثٮ ٧ٔؿ األقؽٌم، كاجل٧يٓ كاظؽه

 .(3)«اكف زٞحن »ٝةؿ كًليٓ/ 

يزنؿ قٮيٞح ٩رصو لٮ رأيذ٫ ٣ٌٞؿت ٔي٪ٟ اكف »كٝةؿ اخلُيت ابل٘ؽادٌم/ 

                                                                                                                                                       

 

دٛكري  260 / ص0 ، املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ج( احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا1) 
 قٮرة الكضؽة.

 .221/  026/ ص 0( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ٠ذةب املضؿكظني، ج 2) 

؛ اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، 6222/  65/ ص 1، د٭ؾيت ال٧١ةؿ، ج املـم، يٮقٙ( ا٩ْؿ/ 3) 
ذؽاؿ، ج   .0606/ 551ص  /٦6ّياف األ
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ة ة كٚ٭٧ن  .(1)«;ٔي٪ةؾ: ث٫ ٧٤ٔن

كٌلف زبذنة يف ا٣ٞؿاءة كا٬ينة يف احلؽير؛ أل٫ٌ٩ اكف ال يذ٨ٞ »كٝةؿ اذل٬يٌب/ 
 .(2)«احلؽير كيذ٨ٞ ا٣ٞؿآف كّتٮيؽق، كإاٌل ٚ٭ٮ يف ٩ٛك٫ وةدؽه 

ظٛه ث٨ ق٤ي٧ةف أثٮ ٧ٔؿ األقؽٌم، »/ (الى٘ري)كٝةؿ ابلؼةرٌم يف 
، ك ٧ٞ٤ح ث٨ مؿزؽو ٬ٮ ظٛه اث٨ أب داكد، أراق ا٣ٞةرئ ٨ٔ اعو٥و ٔك

 .(3)«ق١ذٮا ٔ٪٫

٢ًٞ ٨ٔ ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و ٝةؿ/   ٨ٔ - أثةق يٕين -قأتل٫ »ك٩ي
 .(4)«وة٣طه / ٚٞةؿ املٞؿئ ق٤ي٧ةف ث٨ ظٛه

 .(5)«٦ة ث٫ ثأسه »كٝةؿ ظ٪ج٢ ث٨ إقعةؽ ٨ٔ أمحؽ/ 
                                                                                                                                                       

، دةريغ ث٘ؽاد، ج 1)  ـٌٌم، يٮقٙ، د٭ؾيت 612/ ص1( اخلُيت ابل٘ؽادٌم، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ ؛ امل
 .6222/ 60/ ص 1ال٧١ةؿ، ج 

ذؽاؿ، ج 2)   .0606/ 551/ ص 6( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، ٦ّياف األ

 .022/ ص 0( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، اتلةريغ الى٘ري، ج 3) 

احلؽير الؿاثٓ، ك٣ٰس٨ يف  22ٌٌٔل ث٨ ٔجؽ الاكيف، مٛةء الكٞةـ/ ( ا٩ْؿ/ ديق ادلي٨ الكجيٌك، 4) 
ظٛه ث٨ ق٤ي٧ةف امل٪ٞؿٌم ال املٞؿئ ;ا٢٤ٕ٣، ج ، كرد ٠ذةب ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و 

.261/  206/ ص 6  :، كذ٬ت الكجيٌك إىل احٌتةد٧٬ة، ك٣ٰس٨ ٚي٫ دأٌم٢ه

ذؽاؿ، ج 5)   .0606/  551/ ص 6( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، ٦ّياف األ
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؛ ٚإفٌ »ق ىلع اتلٌٕيٙ/ كٝةؿ الكجيٌك يف ردٌ  ٪ؽم أف ٬ٰؾا ا٣ٞٮؿ رسؼه  ٔك
ٓ احلؽير كال١ؾب كيٌذٜٛ  ذٞؽ أ٫ٌ٩ يٞؽـ ىلع ًك الؿص٢ إ٦ةـ ٝؿاءةو، كًليٙ يٕي

 .(1)«اجلةس ىلع األػؾ ثٞؿاءد٫؟! كإ٧ٌ٩ة اغيذ٫ أ٫ٌ٩ ٣حف ٨٦ أ٢٬ احلؽير

٤ي٫ ٚعٛه ث٨ ق٤ي٧ةف  ة، ٚذ١ٮف  -ىلع أ٢ٌٝ دٞؽيؿو  -ٔك يسٮف ممؽكظن
، كي٧س٨ االظذ  ضةج ث٭ة يف املٞةـ.الؿكايح ظك٪حن

 ىلع زيةرة ٝرب احلؽير يف ٦ٞةـ احلٌر  ة ادلال٣ح/ ٨٧ٚ الٮاًط أفٌ أ٦ٌ 

 زيةرد٫ يف ٝربق د٧ةز٢ زيةرد٫ يف ظيةد٫.  كأفٌ  ، اجليبٌ  

ا يف ٬ٰؾا األمؿ، إاٌل أ٩ٌ٪ة ا٠ذٛي٪ة ث٧ة ذ٠ؿ٩ةق ٨٦  ك٬٪ةلٟ أظةدير ٠سريةه صؽًّ
 إلزجةت امل٤ُٮب. األظةدير ا٣يٌت دؽٌؿ ىلع صٮاز زيةرة ٝرب اجليٌب 

ٔاردة يف احلّد َع زيارة كتٔر املؤٌِني ثاثلاُياىطائفث   : األخاديد ال

 كالًلكـ يف أظةدير ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح يٞٓ يف ٌٔؽة أٝكةـ/

ٔاؿ اجلبّ   يف زيارة اىلتٔر  اىلصً األّكؿ: أك

يف صٮاز زيةرة ٝجٮر املؤ٦٪ني دحل٢ه ىلع  ال إماكؿ أٌف ٝٮؿ اجليٌب اال٠ؿـ 
، كيف املٞةـ أظةدير ٠سريةه ٦٪٭ة/ ٌيذ٭ة، كأ٩ٌ٭ة قٌ٪حه  مرشٔك

                                                                                                                                                       

 احلؽير الؿاثٓ. 22 ص ( الكجيٌك، ٌٌٔل ث٨ ٔجؽ الاكيف، مٛةء الكٞةـ/1) 
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٨ٔ ٌٌٔل ث٨  ،٨ٔ مٌحةد ث٨ ق٧٤ح ،ظٌؽز٪ة يـيؽ ث٨ ٬ةركف»: احلديد األّكؿ
ٝةؿ/ إٌف  ٨ٔ ٌٌٔل ث٨ أب َة٣تو  ،٨ٔ أثي٫ ،٨ٔ ربيٕح ث٨ اجلةث٘ح ،زيؽو 

ٝةؿ/ إيٌن ٠٪خ ٩٭يذس٥ ٨ٔ زيةرة ا٣ٞجٮر ٚـكرك٬ة؛ ٚإ٩ٌ٭ة  رقٮؿ ا 
 . «دؾ٠ٌؿًل٥ اآلػؿة

كاث٨ ٔكة٠ؿ يف  (2)كأثٮ يًٕل يف مك٪ؽق (1)(املىٌ٪ٙ)ذ٠ؿق اث٨ أب محجح يف 
ث٨ أمحؽ ث٨ ٦ٞةد٢و أٌف صٌؽم أثٮ  أػرب٩ة أثٮ ا٣ٞةق٥ ٩رص»دةرخي٫ بك٪ؽق ٝةؿ/ 

ز٥ٌ يٌذى٢ الك٪ؽ  «حم٧ٌؽو ا٩ة أثٮ ٌٔلٍّ أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ ٩ة إثؿا٬ي٥ ث٨ احلٌضةج
 .(4)(٧ٔؽة ا٣ٞةرم)كا٣ٕييٌن يف  (3)ِب٧ٌةدو 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ٕؽ اتلؽٝيٜ كا٣ٛعه يف أظٮاؿ الؿصةؿ ادٌٌط أٌف رصةهل لكٌ٭٥ ٚج ا الصِد:أ
 / ٍٙ إاٌل يف ٌٌٔل ث٨ زيؽو كاجلةث٘ح كادل ربيٕح. ٌٌٕٚل ث٨ زيؽو ٍذى٤ى ٨٦ اثلٞةت، كل٥ خيي

                                                                                                                                                       

، ثةب ٨٦ رٌػه يف زيةرة 002/ ص 2 ( اث٨ أب محجح، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌؽ، املىٌ٪ٙ، ج1) 
 .2ا٣ٞجٮر، ح 

 .011ح  022/ ص 6( املٮوٌٌل، أثٮ يًٕل أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ، مك٪ؽ أب يًٕل املٮوٌٌل، ج 2) 

 .1165/  621/ ص 12( اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٌٔل ث٨ احلك٨، دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ، ج 3) 

 .12/ ص 1( ا٣ٕييٌن، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةرم، ج 4) 
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ٙه »ٝةؿ اث٨ ٦ةصح/  / (1)«ًٕي ٓو يٞٮؿ/ »، كٝةؿ اث٨ ٔؽمٍّ ق٧ٕخ يـيؽ ث٨ زري
 .(2)«ٌيًّة٣ٞؽ رأيخ ٌٌٔل ث٨ زيؽو كل٥ أمح٢ ٔ٪٫، ٚإ٫ٌ٩ اكف راٚ

كٝةؿ  (3) ك٦ٓ ٰذلٟ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ثٮزةٝذ٫، ٚٞؽ ركل ٔ٪٫ مك٥٤ه يف وعيع٫
، كركل ٔ٪٫ أظةدير (5)«وؽكؽه »، كٝةؿ ا٣رت٦ؾٌم/ (4)«ال ثأس ث٫»ا٣ٕضٌٌل/ 

، ك٢ٞ٩ اث٨ (7)، ككو٫ٛ اذل٬يٌب ثةإل٦ةـ ا٣ٕةل٥ ال١جري(6)٠سريةن وٌعط أقة٩يؽ٬ة
. كيْ٭ؿ م٧ٌة دٞؽـ أ٫ٌ٩ زٞحه (8)«الىؽؽاكف ٨٦ أ٢٬ »ظضؿو ٨ٔ الكةيٌج ٝٮهل/ 

ك٣حف محبنة  -٠ٮ٫٩ راٌٚيًّة  -ٌف ٫ًٕٛ اكف بكجت ٦ؾ٬ج٫ أيف ٩ٛك٫ ك٫٤ٞ٩، ك
. ٤ي٫ ٚ٭ٮ زٞحه ثبل إماكؿو  آػؿ؛ ٔك

اجلؿح )يف  ذ٠ؿق الؿازٌم  ،كأ٦ٌة اجلةث٘ح/ ٚ٭ٮ ٩ةث٘ح ث٨ خمةرؽ ث٨ ق٤ي٥و 

                                                                                                                                                       

 .661، ح 22/ ص 6( اث٨ ٦ةصح، حم٧ٌؽ ث٨ يـيؽ، قنن اث٨ ٦ةصح، ج 1) 

، ٔجؽ ا، الاكم٢، ج 2)   .6256/  621/ ص 5( اث٨ ٔؽمٍّ

، ج اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨  (3)   .611/ ص 5احلٌضةج، وعيط مك٥٤و

 .6021/  652/ ص 0ا٣ٕضٌٌل، أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا، ٦ٕؿٚح اثلٞةت، ج  (4) 

 .0162، ح 656/ ص 2ا٣رت٦ؾٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔحىس، قنن ا٣رت٦ؾٌم، ج  (5) 

، ح 211/ 2ج ؛ 522، ح 02/ 0ج ؛ 621، ح10/ ص 6ا٩ْؿ/ املىؽر الكةثٜ، ج  (6) 
0220. 

 .10/  021/ ص 5اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج  (7) 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، د٭ؾيت اتل٭ؾيت، ج  (8)   .525/  012/ ص 1اث٨ ظضؿو
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املّياف ٝةؿ/  يف لكةف ، كاث٨ ظضؿو (1)بيشءو  ٤ٔي٫كل٥ ي٨ُٕ  (كاتلٕؽي٢
، ٚةلىعجح إذف يه مٮرد االػذبلؼ الٮظيؽ، ال ثيةف (2)«خمذ٤ٙ يف وعجذ٫»

، إًةٚحن إىل أٌف األبلةيٌن  ظةهل ٨٦ الٮزةٝح كالٌٕٙ، كإاٌل ألمةر إحل٫ اث٨ ظضؿو
٫ٛ بنؼهو آػؿ ٌٕ ٌٕٙ اجلةث٘ح يف ظؽيرو ً ة (3)ل٥ يٌ ٛن ، ٤ٚٮ اكف اجلةث٘ح ًٕي

 ا٣تك٤ي٥ ثٮزةٝذ٫، كإف ل٥ يؾ٠ؿ ٰذلٟ ألمةر إحل٫ ثٰؾلٟ، ك٬ٰؾا دحل٢ه ىلع
ة. إذف ٚؿصةؿ الك٪ؽ لكٌ٭٥  ٌن ٤ي٫ ٚةجلةث٘ح ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ثٮزةٝذ٫ أي ؛ ٔك رصاظحن

 ٨٦ اثلٞةت. 

 تصحيح رفع الحديث 

ربيٕح ث٨ »كأمّك ىلع ق٪ؽ احلؽير ثإماكؿو آػؿ، ٚٞؽ ٝةؿ ابلؼةرم/ 
كًلٰؾلٟ ٝةهل اث٨  .(4)«ال يىطٌ  ٨ٔ اجليٌب  اجلةث٘ح ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ ٌٔلٍّ 

 (امل٘ين)ٝةؿ يف »/ (ةؿ٠زن ا٧ٕ٣ٌ )كٝةؿ املٌذيق اهل٪ؽٌم يف  (6)كاذل٬يبٌ  (5)ٔؽمٍّ 

                                                                                                                                                       

، اجلؿح كاتلٕؽي٢، ج  (1)   .0222/  522/ ص 1الؿازٌم، حم٧ٌؽ ث٨ أب ظةد٥و

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، لكةف املّياف، ج  (2)   .221/  622/ ص 1اث٨ ظضؿو

، إركاء ا٤٘٣ي٢، ج األ (3)   .6655، ح 211/ ص 2بلةيٌن، حم٧ٌؽه

 .212/  012/ ص 2( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، اتلةريغ ال١جري، ج 4) 

، ٔجؽ ا، الاكم٢، ج 5)   .115/  652/ ص 2( اث٨ ٔؽمٍّ

ذؽاؿ، ج 6)   .0151/  25/ ص 0( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، ٦ّياف األ
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ٕٚؽـ الىٌعح  .(1)«ال يىٌط ظؽيس٫ ربيٕح ث٨ اجلةث٘ح ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ ٌٔلٍّ 
٣حف ألص٢ ًٕٙ أظؽ أٚؿاد الك٪ؽ، ث٢ ليشءو آػؿ ك٬ٮ ٦ة يْ٭ؿ ٨٦ ٔجةرة 

ال يىٌط( ذ٠ؿ ظؽيسنة ثةمل٧ٌٮف ٩ٛك٫ ٝةؿ ابلؼةرٌم، ٚجٕؽ أف رٌصح ثٕجةرة )
٤ٌٔح ٔؽـ الىٌعح يه الؿٚٓ كلٮ  ، ٚيْ٭ؿ أفٌ (2)«كال يؿ٫ٕٚ اث٨ ٔيح٪ح»ثٕؽق/ 

ة ال يرٌض ثىٌعح احلؽير؛ ألٌف ادلارُٝيٌن ذ٠ؿ احلؽير  ٌن ة، ك٦ٓ ٬ٰؾا أي ظ٧١ن
قأؿ ٨ٔ ظؽير خمةرؽ ث٨ ق٤ي٥ ٨ٔ »يف ٫٤٤ٔ بك٪ؽي٨ خمذ٤ٛني، ٚٞؽ ٝةؿ/ 

ٚٞةؿ/ ٬ٮ ظؽيره يؿكي٫ ٌٌٔل ث٨ زيؽ ث٨ صؽاعف كاػذ٤ٙ   ٌٔلٍّ ٨ٔ اجليبٌ 
ٚؿكاق ٔجؽ الٮارث ث٨ قٕيؽو ٨ٔ ٌٌٔل ث٨ زيؽو ٨ٔ اجلةث٘ح ث٨ خمةرؽ ث٨  ،ٔ٪٫

. ػة٫ٛ٣ محةد ث٨ ق٧٤ح ٚؿكاق ٨ٔ ٌٌٔل ث٨ زيؽو ٨ٔ  ق٤ي٥و ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ ٌٔلٍّ
 . (3)«ربيٕح ث٨ اجلةث٘ح ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ ٌٔلٍّ 

دةرةن ثٮاقُح  حلؽير ٨ٔ ٌٌٔل ث٨ أب َة٣تو يؿكم ا إذف ٌٌٕٚل ث٨ زيؽو 
 ، كأػؿل ٨ٔ اجلةث٘ح ث٨ خمةرؽو ربيٕح ث٨ اجلةث٘ح ٨ٔ أثي٫ اجلةث٘ح ث٨ خمةرؽو 

 / ، كٝؽ دٌٞؽـ ٝٮؿ اث٨ ظضؿو إٌف اجلةث٘ح ث٨ خمةرؽو »٨ٔ أثي٫ خمةرؽ ث٨ ق٤ي٥و
ٙه يف وعجذ٫  ٚي٧س٨ أف يسٮف الؿٚٓ ٨٦ ص٭ح أٌف اجلةث٘ح ث٨ خمةرؽو  ،(4)«خمذ٤

                                                                                                                                                       

، ٠زن ا٧ٕ٣ةؿ، ج 1)   .62516، ح 151/ ص 5( املٌذيق اهل٪ؽٌم، ٌٔلٌّ

 .212/  012/ ص 2( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، اتلةريغ ال١جري، ج 2) 

 .212/  662/ ص 2( ادلارُٝيٌن، ٌٌٔل ث٨ ٧ٔؿ، ٢٤ٔ ادلارُٝيٌن، ج 3) 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، لكةف املّياف، ج 4)   .221/  622/ ص 1( اث٨ ظضؿو
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 .ال يؿكم ٦جةرشةن ٨ٔ ٌٔلٍّ 
كىلع لٌك ظةؿو ٚإف ٤ٝ٪ة إٌف ل٤عؽير ق٪ؽي٨ مك٪ؽي٨ ٚبل إماكؿ يف 
ٙه ثةلؿٚٓ، ٚي١ف  وٌعذ٭٧ة، كإف ٤ٝ٪ة/ إٌف ق٪ؽ احلؽير املؾ٠ٮر ًٕي

كإف اكف ٚي٫ ٔجؽ الٮارث ث٨ الك٪ؽ اثلةين يف املٞةـ كرصةهل ٨٦ اثلٞةت، 
/ ي٫ ٚ، كٝةؿ (1)قٕيؽو ٚإٌف ا٣ٕضٌٌل ٝؽ كز٫ٌٞ  (2)زٞحه رَل ثة٣ٞؽر»اث٨ ظضؿو

 . (3)«كل٥ يثجخ ٔ٪٫
يؿكم ٨ٔ »، كٝةؿ/ (اثلٞةت)يف  ظٌجةفكأ٦ٌة خمةرؽ ث٨ ق٤ي٥و ٚٞؽ ذ٠ؿق اث٨ 

/  .»(4)ٌٌٔل ث٨ أب َة٣تو  ٬ٰؾا »كوٌعط احلةز٥ ظؽيسنة ٬ٮ ٚي٫ ٝةابلن
 ، كأ٦ٌة ثةيق رصةهل ٚٞؽ دٌٞؽـ دٮزيٞ٭٥.(5)«وعيط اإلق٪ةد كل٥ خيؿصةق

                                                                                                                                                       

 .6621/  621 / ص0 ٌٌل، أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا، ٦ٕؿٚح اثلٞةت، ج( ا٣ٕض1) 

ة كٝةلٮا/ إٌف ا ل٥  ( أم أ٫ٌ٩ ادٌ٭٥ ثة٣ٞؽرٌيح.2)  كا٣ٞؽرٌيح ىلع ٚؿٝذني/ ٚؿٝح أ٩سؿت ا٣ٞؽر رأقن
يٌٞؽر املٕةيص ىلع أ٤٬٭ة، كال ٬ٮ يٞؽر ىلع ٰذلٟ، كال ي٭ؽم الٌةٌؿ، كال ٬ٮ يٞؽر ىلع ذلٟ. 

رب اخل٤ٜ ىلع ٦ة ٤٧ٔٮا، كأٌف ا٣سٛؿ كا٣ٛؿٝح اثلة٩يح/ ٨٦ ٝ ٥ أٌف ا صي ةث٢ ٬ٰؤالء كٔز
كاملٕةيص يف اخل٤ٜ اكبليةض كالكٮاد يف ػ٤ٜ اآلدٌَل. ;اث٨ ٔجؽ الٮ٬ٌةب، ق٤ي٧ةف، ٚى٢ 

 :22اخلُةب/ ص 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، دٞؿيت اتل٭ؾيت، ج 3)   .2015/  105/ ص 6( اث٨ ظضؿو

 .222/ ص 5( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 4) 

 .625/ ص 0( احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا، املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ج 5) 
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٤ي٫ ٚةحلؽير وعيطه كي٧س٨ االظذضةج ث٫.  ٔك
 ٌّ ٜو  األكؿـ ٝؽ رٌصح ثأ٫٩ ٝؽ ٩ىه يف كٝخو  اجليبٌ  إفٌ ٚ ا ادلالىث:أ ٨ٔ  قةث

ث٢ أكرث ٨٦  ،مل٨ يؿيؽ الـيةرة ثٕؽ ٰذلٟ ٫ ٝؽ أثةح زيةرد٭ةإاٌل أ٩ٌ  ،زيةرة ا٣ٞجٮر
٣٘ؿض ػؿة كأ٬ٮاهلة ؿ اجلةس ثةآل٭ة دؾ٠ٌ أل٩ٌ  ؛ظٌر ىلع زيةرد٭ة -٫ ٰذلٟ ٚإ٩ٌ 

ة ٦ة ركم ٨ٔ ٦٪ىٮر ث٨ قٕؽو ٝةؿ/  ،كأػؾ ا٣ٕرب ظٕةاالدٌ  ٌن كيؤيؽ ٰذلٟ أي
ٌف اعئنح أق٧ٕخ مٌحةدنا يٞٮؿ/ أػربين إثؿا٬ي٥ أٌف األقٮد ث٨ يـيؽ ظٌؽز٫ »

ٝةؿ/ إ٩ٌة ٠ٌ٪ة ٩٭ي٪ةز٥ ٨ٔ زيةرة ا٣ٞجٮر ٚـكرك٬ة؛  أػربد٫ أٌف رقٮؿ ا 
ٌف رصةهل إك (1)(املٕض٥ األكقٍ)يف  ركاق ا٣ُرباينٌ  . ك٬ٮ ٦ة«ٚإ٩ٌ٭ة دؾ٠ٌؿ اآلػؿة

، ألفٌ   .٬ٮ/ مٌحةد ث٨ أب ق٤ي٧ةف امٌحةدن  لكٌ٭٥ ٨٦ اثلٞةت، كإف اػذ٤ٙ يف مٌحةدو
ة يف املؿصبح»ٝةؿ ا٣ٕٞيٌٌل/  ، كٝةؿ الؿازٌم/ (2)«اكف مٌحةد ث٨ أب ق٤ي٧ةف رأقن

/ (3)«وؽكؽه ال حيذٌش ِبؽيس٫» صةء إ٧ٌ٩ة دس٥ٌ٤ مٌحةده يف اإلر». كٝةؿ اث٨ ٔؽمٍّ
، ك٦ٓ ٬ٰؾا لك٫ٌ ٚٞؽ ٝةؿ (5). كيْ٭ؿ ٨٦ اذل٬يٌب أ٫ٌ٩ ٝؽ ٩ىف ٰذلٟ(4)«حلةصحو 

                                                                                                                                                       

 .12/ ص 2( ا٣ُربايٌن، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥ األكقٍ، ج 1) 

 .222/ ص 6( ا٣ٕٞيٌٌل، حم٧ٌؽ ث٨ ٧ٔؿك، الٌٕٛةء، ج 2) 

، اجلؿح كاتلٕؽي٢، ج 3)   .120/  621/ ص 2( الؿازٌم، حم٧ٌؽ ث٨ أب ظةد٥و

، ٔجؽ ا، الاكم٢، ج 4)   .025/ ص 0( اث٨ ٔؽمٍّ

 .22/  022/ ص 5( ا٩ْؿ/ اذل٬يٌب، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج 5) 
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. ذ٠ؿق اث٨ (1)«٠ٮيفٌّ زٞحه يف احلؽير، اكف أ٫ٞٚ أوعةب إثؿا٬ي٥»ا٣ٕضٌٌل/ 
ل٥ دؿكم ٨ٔ »، ك٢ٞ٩ الؿازٌم ٨ٔ مٕجح ظي٪٧ة قألٮق/ (2)(اثلٞةت)يف  ظٌجةف

. كٝةؿ (3)«وؽكؽ ال٤كةفمحٌةد ث٨ أب ق٤ي٧ةف كٌلف مؿصبنة؟ ٝةؿ/ اكف 
ـه دلذ٭ؽه ٠ؿي٥ه صٮاده »/ (الاكمٙ)يف  اذل٬يبٌ  ٢ى ٨ٔ (4)«زٞحه إ٦ة ًٞ . ك٩ي

ٓه ٚي٫/ (5)دٮزي٫ٞ ا٣جكةيئٌ  ركاق ٔجؽ ا »، كٝةؿ اهليسٌِل يف ظؽيرو ٬ٮ كاٝ
  .(6)«ث٨ أمحؽ كرصةهل رصةؿ الىعيط

ة   ٤ي٫ ٚؿصةؿ الك٪ؽ لكٌ٭٥ ٨٦ اثلٞةت، ٚي١ٮف احلؽير وعيعن ٔك
 حل٫.إكي٧س٨ االقت٪ةد 
٨ٔ  ،ظٌؽز٪ة أثٮ ثسؿو اث٨ أب محجح، ز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ ٔجيؽو »: احلديد اثلاين
ـو  ،يـيؽ ث٨ ٠حكةف / ٨ٔ أب ٬ؿيؿة ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا  ،٨ٔ أب ظةز

 .:«اآلػؿة;زكركا ا٣ٞجٮر؛ ٚإ٩ٌ٭ة دؾ٠ٌؿًل٥ املٮت 

                                                                                                                                                       

 .255/  202/ ص 6( ا٣ٕضٌٌل، أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا، ٦ٕؿٚح اثلٞةت، ج 1) 

 .612/ ص 2( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 2) 

، اجلؿح كاتلٕؽي٢، ج 3)   .61/  621/ ص 6( الؿازٌم، حم٧ٌؽ ث٨ أب ظةد٥و

 / 6( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، الاكمٙ يف ٦ٕؿٚح ٨٦ هل ركايحه يف ٠ذت الكٌذح، ج 4) 

 .6006/  222ص 

 .221/ ص 1( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، دةريغ اإلقبلـ، ج 5) 
، دل٧ٓ الـكااؽ،6)   ثةب ٚي٧ة رػه ٚي٫ ٨٦ اذل٬ت. 652/ ص 5ج  ( اهليسٌِل، ٌٌٔل ث٨ أب ثسؿو
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، كاث٨ ٦ةصح يف قج٪٫، ك٣ٰس٨ ػبل ٨٦ (1))املىٌ٪ٙ(ركاق اث٨ أب محجح يف 
 . (2)٣ْٛح )املٮت(

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

، ٫ ثٕؽ اتلؽٝيٜ يف أظٮؿ رصةهل ادٌٌط أ٩ٌ٭٥ لكٌ٭٥ ٨٦ اثلٞةتة الك٪ؽ/ ٚإ٩ٌ أ٦ٌ 
 كًل٧ة يٌل/

/ ٬ٮ حم٧ٌؽ ث٨ ٔجيؽ اث٨ أب أ٦ٌيح أثٮ ٔجؽ ا اإل يةدٌم حم٧ٌؽ ث٨ ٔجيؽو
. (3)ال١ٮيٌف ا٣ُ٪ةٚيٌس األظؽب مٮىل ثين ظ٪يٛح، احلةِٚ اثلٞح. ٝةهل اذل٬يبٌ 

 /  ال١ٮيفٌ  ا٣ُ٪ةٚيسٌ  أ٦ٌيح أب اث٨ إًةٚح ث٘ري -حم٧ٌؽ ث٨ ٔجيؽو »كٝةؿ اث٨ ظضؿو
 (6)، ركل ٔ٪٫ ابلؼةرٌم (5)«٠ٮيفٌّ زٞحه »كٝةؿ ا٣ٕضٌٌل/  .(4)«حيِٛ زٞحه  - األظؽب

                                                                                                                                                       

 .2، ح 002/ ص 2( اث٨ أب محجح، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌؽ، املىٌ٪ٙ، ج 1) 

 ، ثةب ٦ة صةء يف زيةرة ا٣ٞجٮر، 522/ ص 6( اث٨ ٦ةصح، حم٧ٌؽ ث٨ يـيؽ، قنن اث٨ ٦ةصح، ج 2) 
 .6512ح 

ةظ، ج 3)  ٌٛ ري أٔبلـ اجلجبلء ج ؛ ق265/  222/ ص 6( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، دؾ٠ؿة احل
 .612/  221ص 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، دٞؿيت اتل٭ؾيت، ج 4)   .1622/  662/ ص 0( اث٨ ظضؿو

/  021/ ص 0؛ ج 2/  21/ ص 6( ا٣ٕضٌٌل، أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا، ٦ٕؿٚح اثلٞةت، ج 5) 

 .26/ ص 1( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 6) 
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 .(1)كمك٥٤ه يف وعيعي٭٧ة

، كذ٠ؿق (2)كأ٦ٌة يـيؽ ث٨ ٠حكةف/ ٚٞؽ ركل ٔ٪٫ مك٥٤ه يف وعيع٫ ٠سرينا
يـيؽ ث٨ ٠حكةف األق٤ٌِل ٠٪حذ٫ أثٮ »، ٝةؿ/ )اثلٞةت(يف  ظٌجةفاث٨ 

. (4)«ظك٨ احلؽير». ٝةؿ اذل٬يٌب/ (3)«إق٧ةٔي٢، ك٬ٮ اذٌلم يٞةؿ هل أثٮ ٦ذنيو 
 .(5)ك٢ٞ٩ اث٨ ظضؿو دٮزيٞةت ا٧٤ٕ٣ةء هل

ـو ٚ٭ٮ/  (6)األمضيٌع، كاق٫٧ ق٧٤ةف، ركل ٔ٪٫ ابلؼةرٌم  كأ٦ٌة أثٮ ظةز
٠ٮيفٌّ »، كٝةؿ ا٣ٕضٌٌل/ (8))ا٢٤ٕ٣(يف وعيعي٭٧ة، ككز٫ٌٞ أمحؽ يف  (7)كمك٥٤ه 

                                                                                                                                                       

، ج 1)   .15/ ص 2( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و

 50ك 21/ ص 2؛ ج 622ك 621/ ص 0؛ ج 611ك 26/ ص 6، ج املىؽر الكةثٜ( 2) 
ري٬ة.  ٗك

 .101/ ص 1( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 3) 

/  212/ ص 0( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، الاكمٙ يف ٦ٕؿٚح ٨٦ هل ركايحه يف ٠ذت الكٌذح، ج 4) 
1256. 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، د٭ؾيت اتل٭ؾيت، ج 5)   .511/  266/ ص 66( ا٩ْؿ/ اث٨ ظضؿو

 .661/ ص 1؛ ج 52/ ص 1( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 6) 

، ج 7)   .50/ ص 2؛ ج 622ك 621/ ص 0( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و

، أمحؽ، ا٢٤ٕ٣، ج 8)   .2121/  55/ ص 0( اث٨ ظ٪ج٢و



 80  .................................................................. ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ زيةرة ا٣ٞجٮر

 . (1)«دةثيعٌّ زٞحه 

٤ي٫ ٚةحلؽير وعيطه كرصةهل لكٌ٭٥ ٨٦ اثلٞةت، كي٧س٨ االقذؽالؿ ث٫  ٔك
 ىلع ٦ة حن٨ ٚي٫.

 .ة ادلال٣ح/ ٚيه ٠ؽال٣ح احلؽير الكةثٜأ٦ٌ 

ةس، أ٩جأ حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ ٔجؽ ظٌؽز٪ة أثٮ ا٣ٕجٌ »: ديد اثلاىداحل
أػربين أقة٦ح ث٨ زيؽو أٌف حم٧ٌؽ ث٨  ،احلس٥ ٝةؿ/ أ٩جأ ٔجؽ ا ث٨ ك٬تو 

ظٌؽز٫ أٌف أثة قٕيؽو  ظجٌةفاأل٩ىةرٌم أػربق أٌف كاقٓ ث٨  ظجٌةفحيىي ث٨ 
ٝةؿ/ ٩٭يذس٥ ٨ٔ زيةرة ا٣ٞجٮر  اخلؽرٌم ظٌؽز٫/ أٌف رقٮؿ ا 

 .«ٚـكرك٬ة؛ ٚإٌف ٚي٭ة ٔربةن 

٬ٰؾا ظؽيره وعيطه ىلع رشط مك٥٤و »كٝةؿ/  (املكذؽرؾ)ركاق احلةز٥ يف 
ظٌؽز٪ة ». كركاق أمحؽ بك٪ؽو آػؿ وعيطو كرصةهل لكٌ٭٥ زٞةته ٬ٮ/ (2)«كل٥ خيؿصةق

، ز٥ٌ (3)«ٔجؽ ا، ظٌؽزين أب، ز٪ة حيىي ث٨ آدـ، ز٪ة اث٨ ٦جةرؾو ٨ٔ أقة٦ح

                                                                                                                                                       

/  222/ ص 0؛ ج 150/  202/ ص 6( ا٣ٕضٌٌل، أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا، ٦ٕؿٚح اثلٞةت، ج 1) 
665. 

 .212/ ص 6( احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا، املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ج 2) 

، أمحؽ، مك٪ؽ أمحؽ، ج 3)   .21/ ص 2( اث٨ ظ٪ج٢و
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ركاق أمحؽ »كٝةؿ/  (دل٧ٓ الـكااؽ)يٌذى٢ الك٪ؽ ثةألٌكؿ. كركاق اهليسٌِل يف 
. كركاق ابلي٭يٌق بك٪ؽي٨ أظؽ٧٬ة املؾ٠ٮر يف (1)«كرصةهل رصةؿ الىعيط
أثٮ ٔجؽ ا احلةِٚ، ز٪ة أثٮ ا٣ٌٕجةس حم٧ٌؽ ث٨ »احلؽير، كاثلةين ٬ٮ/ 

، ز٥ٌ يٌذى٢ ثةلك٪ؽ (2)«٬تو يٕٞٮب، ز٪ة الؿبيٓ ث٨ ق٤ي٧ةف ٨ٔ ٔجؽ ا ث٨ ك
 األٌكؿ، ك٬ٮ ق٪ؽه وعيطه كرصةهل ٨٦ اثلٞةت.

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

، كرصةهل لكٌ٭٥ ٨٦  ة الك٪ؽ/أ٦ٌ   ال إماكؿ يف أٌف ق٪ؽ احلؽير وعيطه
ٚ٭ٮ ال٤ييٌث ٝؽ ذ٠ؿق ا٣ٕٞيٌٌل يف ، اثلٞةت، كإف اػذ٤ٙ يف أقة٦ح ث٨ زيؽو 

. «قٕيؽو ثأظةدير أقة٦ح ث٨ زيؽو ز٥ٌ دؿًل٫ظٌؽز٪ة حيىي ث٨ »الٌٕٛةء، كٝةؿ/ 
. (3)«زيؽو  ث٨ أقة٦ح يٕين -اكف حيىي ث٨ قٕيؽو يك١خ ٔ٪٫ »كٝةؿ ابلؼةرٌم/ 

، ك٣ٰس٨ٌ ص٢ٌ أٝٮاؿ (4)كذ٠ؿ اذل٬يٌب أٝٮاالن يف اتلٌٕيٙ كأػؿل يف اتلٮزيٜ
، ٚٞؽ ذ٠ؿ اث٨  اتلٌٕيٙ ٤ٌٔذ٭ة دؿؾ حيىي ث٨ قٕيؽو ألظةدير أقة٦ح ث٨ زيؽو

                                                                                                                                                       

، دل٧ٓ الـكااؽ، ج 1)   ثةب زيةرة ا٣ٞجٮر. 51/ ص 2( اهليسٌِل، ٌٌٔل ث٨ أب ثسؿو

ثةب زيةرة ا٣ٞجٮر؛ ٦ٕؿٚح الكنن  11/ ص 2( ابلي٭يٌق، أمحؽ ث٨ احلكني، الكنن ال١ربل، ج 2) 
 .1122ح  256/ ص 5كاآلزةر ج 

 .0/  61/ ص 6( ا٣ٕٞيٌٌل، حم٧ٌؽ ث٨ ٧ٔؿك، الٌٕٛةء، ج 3) 

ذؽاؿ، ج ( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث4)   .121/  612/ ص ٨6 أمحؽ، ٦ّياف األ
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اظذٌش حيىي ث٨ قٕيؽو ثسذةب ٔس٧ةف ث٨ ٧ٔؿ ِبؽيثني ٨ٔ أقة٦ح » ظضؿو ٝٮهل/
ٙه  / ٔؿٚح لكٌ٭ة مٮٝ . كي٧س٨ أف يسٮف اإلماكؿ يف (1)«٨ٔ ُٔةءو ٨ٔ صةثؿو

، ك٬ٮ ٦ة رٌصح ث٫ ا٣ٕٞيٌٌل  الك٪ؽ ٩ٛك٫، ك٬ٮ إرقةؿ أقة٦ح ٨ٔ ُٔةءو
ة ٌن ؛ ذٰللٟ ٚإٌف ا٣رتؾ اكف بكجت اإلرقةؿ، ك٢٬ يكذ٤ــ ٰذلٟ دٌٕيٙ (2)أي

ة إذا اكف الؿ ؟ ػىٮون ص٢ كدؿؾ أظةديس٫ لكٌ٭ة إذا أرق٢ ظؽيثني أك أكرث ث٤ٞي٢و
 (3)الؿص٢ زٞحن ٔ٪ؽ ال١سري ٨٦ أ٢٬ اجلؿح كاتلٕؽي٢، ٚٞؽ كز٫ٌٞ اث٨ ٦ٕنيو 

، ث٢ ػٌؿج هل مك٥٤ه أظةدير (5))اثلٞةت(يف  ظٌجةف، كذ٠ؿق اث٨ (4)كا٣ٕضٌلٌ 
، ككو٫ٛ اذل٬يٌب (7)ظؽيسنة ٬ٮ ٚي٫ ، كوٌعط األبلةينٌ (6)٠سريةن يف وعيع٫

                                                                                                                                                       

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، د٭ؾيت اتل٭ؾيت، ج 1)   .022/ 622/ ص1( اث٨ ظضؿو

 .0/  61/ ص 6( ا٣ٕٞيٌٌل، حم٧ٌؽ ث٨ ٧ٔؿك، الٌٕٛةء، ج 2) 

، ج 3)   .115/ 661/ ص6( اث٨ ٦ٕني، حيىي، دةريغ اث٨ ٦ٕنيو

 .16/  061/ ص 6( ا٣ٕضٌٌل، أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا، ٦ٕؿٚح اثلٞةت، ج 4) 

 .12/ ص 1( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 5) 

، ج 6)   / 2 ؛ ج05 / ص2 ؛ ج22 / ص0( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و
ري٬ة. 12ك 01 / ص5؛ ج 060ص   ٗك

، إركاء ا٤٘٣ي٢، ج 7)   .022/  012/ ص 6( األبلةيٌن، حم٧ٌؽه



 ٦٪ةٚيةت اتلٮظيؽ يف ا١ٛ٣ؿ الٮ٬ٌةبٌ  ........................................................ 83

 . (2)«وؽكؽه »، كٝةؿ اث٨ ظضؿو ٔ٪٫/ (1)ثةإل٦ةـ ا٣ٕةل٥ الىؽكؽ

ذ٧ةد ىلع أظةديس٫، ٥ٕ٩ ٦ة اكف مؿقبلن ال ٩أػؾ  إذف الؿص٢ زٞحه كي٧س٨ األ
 ث٫، ك٦ة حن٨ ٚي٫ ٣حف ٨٦ ٬ٰؾا ا٣ٞجي٢. 

 ٚةحلؽير وعيطه كي٧س٨ االقت٪ةد إحل٫ يف إزجةت امل٤ُٮب.

كيؤيؽ ٰذلٟ ٦ة ركاق  ،ظةدير الكةثٞح٧٠ة يف األ ة ادلال٣ح/ ٚٮاًعحه أ٦ٌ 
مك٥٤ه يف وعيع٫ ٨ٔ أب ثسؿو اث٨ أب محجح كحم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ ٧٩ريو 

ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ ٌٚي٢و »/ ٝةلٮا - ٧٩ريو  كاث٨ ثسؿو  ألب كال٤ِٛ -كحم٧ٌؽ ث٨ املسىٌن 
٨ٔ أب ق٪ةفو رضار ث٨ مٌؿة، ٨ٔ حمةرب ث٨ دزةرو ٨ٔ اث٨ ثؿيؽة ٨ٔ أثي٫ ٝةؿ/ 

، كركاق اث٨ أب (3)«٩٭يذس٥ ٨ٔ زيةرة ا٣ٞجٮر ٚـكرك٬ة ٝةؿ رقٮؿ ا 
 .(4)بك٪ؽو وعيطو  (املىٌ٪ٙ)محجح يف 

 اىلصً اثلاين: فػو اجلّب  

                                                                                                                                                       

 .625/  220/ ص 1( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج 1) 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، دٞؿيت اتل٭ؾيت، ج 2)   .261/  15/ ص 6( اث٨ ظضؿو

، ج 3)   .10/ ص 1؛ ج 15/ ص 2( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و

جؽ ا ث٨ حم٧ٌؽ، املى٪ٌٙ ج4)  ، ثةب ٨٦ رػه يف زيةرة ا٣ٞجٮر، ح 002/ ص 2 ( اث٨ أب محجح،ٔ 
6. 
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ط  إٌف ٢ٕٚ اجليٌب األكؿـ   كزيةرد٫ ٣ٞجٮر املؤ٦٪ني كٝرب أ٫٦ٌ مل٨ أًك
اكف يـكر  مىةديٜ اجلٮاز، ٚٞؽ د٣ٌخ األظةدير ال١سرية ىلع أٌف اجليٌب 

ة، كٚي٫ دال٣حه  ٕن ٝجٮر املؤ٦٪ني، كًلٰؾلٟ ٝرب أ٫٦ٌ، ك٫٤ٕٚ ٬ٰؾا ظٌضحه ٤ٔي٪ة دمي
ٌيح زيةرة ا٣ٞجٮر، ك٨٦ ٬ٰؾق األظةدير/  ىلع مرشٔك

  ٨ٔ أب ٬ؿيؿة ٨ٔ اجليبٌ »ركل مك٥٤ه يف وعيع٫/ :  احلديد األّكؿ
ـو مؤ٦٪ني،  أ٫ٌ٩ أىت املٞربة ٚك٥ٌ٤ ىلع أ٢٬ املٞربة ٚٞةؿ/ الكبلـ ٤ٔيس٥ دار ٝٮ

 .(1)«الظٞٮف ثس٥ - ا مةء إف-كإ٩ٌة 
 (5)كا٣جكةيئٌ  (4)كأثٮ داكد (3)، كاث٨ ٦ةصح(2)كركاق أمحؽ يف مك٪ؽق

يف وعيعي٭٧ة، كاث٨  (1)ظٌجةفكاث٨  (7)يف قج٪٭٥، كاث٨ ػـي٧ح (6)كابلي٭يقٌ 
                                                                                                                                                       

، ج 1)   .652/ ص 6( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و

، أمحؽ، مك٪ؽ أمحؽ، ج 2)   .222/ ص 0( اث٨ ظ٪ج٢و

ثةب ذ٠ؿ احلٮض، ح  6222/ ص 0( اث٨ ٦ةصح، حم٧ٌؽ ث٨ يـيؽ، قنن اث٨ ٦ةصح، ج 3) 
2221. 

ثةب ٦ة يٞٮؿ إذا زار ا٣ٞجٮر  11/ ص 0داكد، ج ( اث٨ األمٕر، أثٮ داكد ق٤ي٧ةف، قنن أب 4) 
 .2021أك مؿَّ ث٭ة، ح 

، قنن ا٣جكةيٌئ، ج 5)  ٮء. 22/ ص 6( ا٣جكةيٌئ، أمحؽ ث٨ مٕيتو  ثةب ٚؿض الًٮ

ٮء؛ ج  10/ ص 6( ابلي٭يٌق، أمحؽ ث٨ احلكني، الكنن ال١ربل، ج 6)  / 2ثةب إقجةغ الًٮ
 ثةب ٦ة يٞٮؿ إذا دػ٢ ٦ٞربةن. 11ص

 .1/ ص 6حم٧ٌؽ ث٨ إقعةؽ، وعيط اث٨ ػـي٧ح، ج  ( اث٨ ػـي٧ح،7) 
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 . (2)(اجلٮاب ابلة٬ؿ)دي٧يح يف 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

ؽـ ٨َٕ أظؽو ٚي٫ أ٦ٌ  ة الك٪ؽ/ ٚةحلؽيري وعيطه لٮركدق يف وعيط مك٥٤و ٔك
 إحل٫ االقت٪ةد ٚي٧س٨ كاتلٕؽي٢، اجلؿح أ٢٬ ٨٦ - ق٪ؽق أك ٦ذ٪٫ يف قٮاءه  -

 .ٚي٫ حن٨ ٦ة يف ث٫ كاالظذضةج
٥ْ ل٤ٞجٮر كقبل٫٦ ىلع أ٤٬٭ة دحل٢ه  ة ادلال٣ح/ ٚ٪ٛف زيةرة اجليبٌ أ٦ٌ  ىلع  اأٔل

كٝؽ كردت األظةدير ال١سرية يف ٬ٰؾا  ،٤ٔي٪ة حه ٫٤ٕٚ ٬ٰؾا ظضٌ  ألفٌ  ؛اجلٮاز
يف وعيع٫ ٨ٔ اعئنح  ؽ احلؽير املؾ٠ٮر ٦ة ركاق مك٥٤ه يؤيٌ  ٫،امل٧ٌٮف ٩ٛك

ـه »ٝة٣خ/  ـو  ٚٞؽد٫ ٨٦ ال٤ي٢، ٚإذا ٬ٮ ثةبلٞيٓ ٚٞةؿ/ قبل ٤ٔيس٥ دار ٝٮ
 .(3)«مؤ٦٪ني، كأ٩ذ٥ جلة ٚؿطه كإ٩ٌة ثس٥ الظٞٮف

ة ٦ة ركاق ا٣رت٦ؾٌم كيؤيٌ  ،وعيطه كال إماكؿ ٚي٫ ك٬ٮ ظؽيره  ٌن  ؽق أي
  .ةسو ٨ٔ اث٨ ٔجٌ 

مٌؿ رقٮؿ ا ثٞجٮر املؽي٪ح، ٚأٝج٢ ٤ٔي٭٥ ثٮص٭٫ ٚٞةؿ/ الكبلـ »ٝةؿ/ 

                                                                                                                                                       

 

 .002/ ص 61؛ ج 206/ ص 2( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، وعيط اث٨ ظٌجةف، ج 1) 

 .62( اث٨ دي٧يح، أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، اجلٮاب ابلة٬ؿ يف زٌكار املٞةثؿ/ ص 2) 

، ج 3)   .12/ ص 2( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و
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 . (1)«ق٤ٛ٪ة كحن٨ ثةألزؿ٤ٔيس٥ ية أ٢٬ ا٣ٞجٮر، ي٘ٛؿ ا جلة ك٣س٥، كأ٩ذ٥ 
 إٌف رقٮؿ»٨ٔ ق٤ي٧ةف ث٨ ثؿيؽة ٨ٔ أثي٫ ٝةؿ/  كًلٰؾلٟ ٦ة ركاق ا٣جكةيئٌ 

اكف إذا أىت ىلع املٞةثؿ ٚٞةؿ/ الكبلـ ٤ٔيس٥ أ٢٬ ادليةر ٨٦ املؤ٦٪ني  ا  
ثس٥ الظٞٮف، كأ٩ذ٥ جلة ٚؿطه كحن٨ ٣س٥  -إف مةء ا  -كاملك٧٤ني، كإ٩ٌة 

، أقأؿ ا ا٣ٕةٚيح ٓه كبٰؾلٟ يسٮف . (3). كوٌعع٫ األبلةينٌ (2)«جلة ك٣س٥ دج
؛ ٚي٧س٨ االقذؽالؿ  ة؛ لٮزةٝح رصةهل، كأ٫ٌ٩ ل٥ ي٨ُٕ ث٫ أظؽه احلؽير وعيعن

 ث٫ ىلع ٦ة حن٨ ٚي٫.
أػرب٩ة أثٮ ثسؿو اث٨ أب محجح، »ركل مك٥٤ يف وعيع٫ ٝةؿ/ : احلديد اثلاين

٨ٔ أب  ،٨ٔ يـيؽ ث٨ ٠حكةف ،كز٬ري ث٨ ظؿبو ٝةال/ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ ٔجيؽو 
ـو   .(4)«ٝرب أ٫٦ٌ ٚجىك كأثسٯ ٨٦ ظٮهل ٨ٔ أب ٬ؿيؿة ٝةؿ/ زار اجليٌب  ،ظةز

يف  (3)كا٣جٌكةيئٌ  (2)كأثٮ داكد (1)، كاث٨ ٦ةصح(5)أمحؽ يف مك٪ؽقكركاق 
                                                                                                                                                       

ثةب ٦ة يٞٮؿ الؿص٢ إذا  051/ ص 0ث٨ ٔحىس، وعيط ا٣رت٦ؾٌم، ج ( ا٣رت٦ؾٌم، حم٧ٌؽ 1) 
 .6252دػ٢ املٞةثؿ، ح 

، قنن ا٣جكةيٌئ، ج2)   / ص6 ؛ الكنن ال١ربل، ج22 / ص2 ( ا٣جكةيٌئ، أمحؽ ث٨ مٕيتو
151،  

 .0611 ح

، إركاء ا٤٘٣ي٢، ج 3)   .111، ح 025/ ص 2( األبلةيٌن، حم٧ٌؽه

، ج  ( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج،4)   .15/ ص 2وعيط مك٥٤و

، أمحؽ، مك٪ؽ أمحؽ، ج 5)   .226/ ص 0( اث٨ ظ٪ج٢و
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 قج٪٭٥. 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

، كًلٰؾلٟ أ٦ٌ  رصةهل لكٌ٭٥ ة الك٪ؽ/ ٚةحلؽير وعيطه لٮركدق يف وعيط مك٥٤و
 ٨٦ اثلٞةت، كحيذٌش ث٫ يف إزجةت امل٤ُٮب.

 ٌّ ط ٣ٞرب أ٦ٌ  األكؿـ  زيةرة اجليبٌ  إفٌ ٚ ا ادلالىث:أ ٫ كابلاكء ٔ٪ؽق مل٨ أًك
يٌ  ،ح جلٮاز زيةرة ا٣ٞجٮراألد٣ٌ  ح زيةرة ك٦ة اكف ٫٤ٕٚ ٬ٰؾا إاٌل بليةف مرشٔك

النيؼني ع٭٧ة ىلع رشط ا٣ٞجٮر، كٝؽ ركل احلةز٥ يف مكذؽرًل٫ بك٪ؽي٨ وعٌ 
٨ٔ ٧ٞ٤ٔح ث٨ مؿزؽو ٨ٔ ق٤ي٧ةف ث٨ » يٞٮؿ/ ظؽيسنة ٝؿيجنة ٨٦ ٬ٰؾا احلؽير
ٓو  ثؿيؽة ٨ٔ أثي٫ ٝةؿ/ إٌف اجليٌب  َّ٪ ٞى ٧ٚة رؤم أكرث  ،زار ٝرب أ٫٦ يف أ٣ٙ ٦ي

 .(4)«ثة٠ينة ٨٦ ٰذلٟ احلٮـ

                                                                                                                                                       

 

 .6510ح  526/ ص 6( اث٨ ٦ةصح، حم٧ٌؽ ث٨ يـيؽ، قنن اث٨ ٦ةصح، ج 1) 

 ، ثةبه يف زيةرة ا٣ٞجٮر، 11/ ص 0( اث٨ األمٕر، أثٮ داكد ق٤ي٧ةف، قنن أب داكد، ج 2) 
 .2022ح 

، قنن ا٣جك3)   .22/ ص 2ةيٌئ، ج ( ا٣جكةيٌئ، أمحؽ ث٨ مٕيتو

؛ ج 215/ ص 6( احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا، املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ج 4) 
0 / 
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ةر كأثة ثسؿو  ٌٛ ؛ لٮزةٝح لٌك رصةهل إاٌل أثة ٔجؽ ا الى كأظؽ الك٪ؽي٨ ظك٨ه
 ادل٩ية، ٚ٭٧ة ممؽكظةف.اث٨ أب 

، كي٧س٨ االقذؽالؿ ث٫ ىلع امل٤ُٮب. ٤ي٫ ٚةحلؽير ظك٨ه  ٔك

ـداد ٚي٭ة ا٤٘٣ٮٌ »/ ا٣ٕسي٧نيوة٣طو ث٨ حم٧ٌؽ ٝةؿ   كًلٰؾلٟ ا٣ٞجٮر املرشٚح ٝؽ ي
ح، ة دٕجؽ ٨٦ دكف ا، ك٬ٰؾا ٦ة كٝٓ يف ثٕي ابلبلد اإلقبل٦يٌ  ّت٢ٕ أكزة٩ن ظٌّت 

ٚذجذ٭ة يف  كٰذلٟ ألفٌ  ؛كٝؽ أَةؿ النةرح يف ٬ٰؾا ابلةب يف ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر
 .(1)«كبةٝيحه  ح ٝؽي٧حه ابلبلد اإلقبل٦يٌ 

اجلٮاب/ ا٥٤ٔ أٌف اخلبلؼ ثني ا٧٤ٕ٣ةء يف ظس٥ ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر ٝؽ 
ؽـ إظاكـ اجلْؿ يف أدتٌل٫ ٨٦ ص٭ح  ،يسٮف ٦جنؤق ٨٦ اخلُإ يف االقذؽالؿ ٔك

، أك ٨٦ ص٭ح ٔؽـ  ٔؽـ ٚ٭٥ املٕىن احلٞييٌق كمؿاد النةرع ٨٦ ادلحل٢ أٌكالن
ح هل زة٩ينة، كٌَل ٰذلٟ أٚىض إىل الٮٝٮع يف ػُإ  اجلْؿ يف األد٣ٌح املٕةًر
اتلُجيٜ، ث٢ إٌف اإلرصار ىلع اخلُإ أكٝٓ األ٦ٌح يف منةلك ٠جريةو دٕةين إىل اآلف 

ةر٬ة املٞيذح، كدؽٚٓ ز٧٪٭ة األصيةؿ، ككدٌلت ثح٪٭٥ ا٣تنٌ٪ش كاخلىٮ٦ح ٨٦ آز
                                                                                                                                                       

 

 «.٬ٰؾا ظؽيره وعيطه ىلع رشط النيؼني كل٥ خيؿصةق»كٝةؿ يف الك املٮردي٨/  125ص 

، ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ، ج  (1)   .222/ ص 0ا٣ٕسي٧ني، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو
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كاالٝذذةؿ، ك٬ٮ ٦ة دٕٚ٪ة بلعر ٬ٰؾا األمؿ يف ثيةف ظٞيٞح صٮاز ابل٪ةء ىلع 
قح ٨٦ ظؿ٦ذ٫؛ ذلا اكف ٤ٔي٪ة أف ٩جعر ٬ٰؾا األمؿ ا٣ٞجٮر يف الرشيٕح املٞؽٌ 

٩ٞٮـ ثؾ٠ؿ أد٣ٌح  ثىٮرةو ٦ٌٛى٤حو ٨٦ ػبلؿ ذ٠ؿ أد٣ٌح املضٌٮزي٨، ك٨٦ ز٥ٌ 
 املة٩ٕني ك٦٪ةٝنذ٭ة.

ٓه ٨٦ ٧٤ٔةء اإلقبلـ إىل صٮاز ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر، كٝؽ اقذؽلٌٮا  ذ٬ت دم
ثٌٕؽة أد٣ٌحو يف إزجةت ٤ُ٦ٮب٭٥، ظير ثحٌ٪ٮا أٌف الرشيٕح املٌٞؽقح ل٥ د٧٪ٓ ٨٦ 

كصٌٮزد٫، كٝؽ اقت٪ؽكا يف ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر كل٥ حتٌؿ٫٦، ث٢ رٌػىخ ٰذلٟ 
ظٌضذ٭٥ د٤ٟ إىل األد٣ٌح الٮاردة يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كالكٌ٪ح الرشيٛح كأٝٮاؿ 
ا٧٤ٕ٣ةء املةًني كإٔٚةهل٥؛ كذلا اكف ٤ٔي٪ة أف ٩ؾ٠ؿ ٬ٰؾق األد٣ٌح ك٩بنٌي امل٤ُٮب 

 ٚي٭ة، كًل٧ة يٌل/ 

ل: القرآن الكريمالدليل   األوي

يف مكأ٣ح ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر، إٌف املٮٝٙ ا٣ٞؿآيٌن اذٌلم ي٧س٨ تنؼيى٫ 
٬ٮ اجلٮاز،  ؛كاٌّتةذ املكةصؽ ٤ٔي٭ة يف الرشاآ الكةثٞح كًلٰؾلٟ يف رشيٕذ٪ة

إذ ذ٠ؿ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يف قٮرة ال١٭ٙ ٌٝىح ا٣ٛذيح اذٌلي٨ آ٦٪ٮا ثؿٌب٭٥ 
كأ٩ٞؾ٥٬ ا ٨٦ ثؿاز٨ ا٣ُةٗيح كامل٤ٟ ا٣ْةل٥ آ٩ؾاؾ كجنٌة٥٬ ٨٦ ا٣ٞؿيح 

٥ رٌب٭٥ إىل ال١٭ٙ كرضب ىلع آذا٩٭٥ ٚي٫ قجني ا٣ْةل٥ أ٤٬٭ة، كٝؽ آكا٬
ٔؽدنا، ز٥ٌ أٔرث أ٢٬ ا٣ٞؿيح ٤ٔي٭٥ ثٕؽ أف مٌؿت ا٣ٞؿكف، كٝؽ ٗرٌي ا ظةؿ 
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٩ىة أ٤٬٭ة ٨٦ ا٣سٛؿ إىل اإلي٧ةف، ك٬ٮ ٦ة دٌؿ ٤ٔي٫ ٝٮهل دٕةىل/ ﴿ ٍ ٍخرثى
ى
ٟى أ ً ٰؾل ًلى كى

فَّ الكَّ 
ى
ٌّٜ كىأ ؽى اً ظى ٍٔ فَّ كى

ى
ٍ أ ٮا ٤ى٧ي ٍٕ ٤ىيًٍ٭٥ٍ حًلى ٮفى ٔى ٔي ة إًٍذ يىتى٪ىةزى يٍتى ًذي٭ى حى الى رى ٔى ة

ى  ٤ىجيٮا ىلعى ٗى ي٨ى  ً ٤ى٥ي ثًً٭٥ٍ ٝىةؿى اذلَّ ٍٔ ى
٥ٍ أ بُّ٭ي ٤ىيًٍ٭٥ ثيجٍيىة٩نة رَّ ٔى يٮاٍ اٍب٪يٮاٍ  ةل ٞى ٥ٍ ذى ٍمؿى٬ي

ى
٥ٍ أ ثىحٍ٪ى٭ي

ا ٍكًضؽن ٤ىيًٍ٭٥ ٦َّ ٔى فَّ  ىذًَّؼؾى ٍمًؿ٥ٍ٬ً جلى
ى
 .(1)﴾أ

رًلح دبنٌي ظة٣ح األ٦ٌح ك٦ة أوةث٭ة ٨٦ ٨٦ الٮاًط أٌف اآليح املجة /دال٣ح اآليح
ػبلؼو كاػذبلؼو ثٕؽ أف ٔرثكا ىلع أوعةب ال١٭ٙ، ك٦ة ٬ٮ ا٢٧ٕ٣ اذٌلم 

ٮا أمؿ٥٬ ىلع حنٮي٨/  ال ثٌؽ ٨٦ ا٣ٞيةـ ث٫، كٝؽ د٪ةٔز
٤ىيًٍ٭٥ٍ األٌكؿ/ ث٪ةء ثجيةفو ٤ٔي٭٥، ك٬ٮ ٝٮهل دٕةىل/ ﴿ ٔى يٮاٍ اٍب٪يٮاٍ  ةل ٞى  ﴾.ثيجٍيىة٩نة ذى

ي٨ى  ٝىةؿى ﴿ دٕةىل/ ٝٮهل ك٬ٮ ٤ٔي٭٥، املكضؽ اٌّتةذ اثلةين/ ً ٤ىجيٮا اذلَّ ى  ٗى  ىلعى
ٍمؿ٥٬ًًٍ 

ى
فَّ  أ ىذًَّؼؾى ٤ىيًٍ٭٥ جلى ا ٔى ٍكًضؽن َّ٦.﴾  

كال إماكؿ يف أٌف ا٣ٞٮؿ األٌكؿ إ٧ٌ٩ة ٬ٮ ٝٮؿ اذٌلي٨ زٛؿكا، كأ٦ٌة اثلةين ٚ٭ٮ 
 .ٝٮؿ املؤ٦٪ني اذٌلي٨ ٥٬ ىلع دي٨ ا٣ٛذيح أوعةب ال١٭ٙ

ٝةؿ امل٤ٟ/ اث٪ٮا ٤ٔي٭٥ ثجية٩نة، كٝةؿ اذٌلي٨ ٥٬ »ريق/ ٝةؿ ا٣ٞؿَيٌب يف دٛك
ا  . (2)«ىلع دي٨ ا٣ٛذيح اٌّتؾكا ٤ٔي٭٥ مكضؽن

ٝةؿ اذٌلي٨ ٤ٗجٮا ىلع أمؿ٥٬ ٨٦ املك٧٤ني كم١٤٭٥، »كٝةؿ الـخمرشٌم/ 

                                                                                                                                                       

 .06ة ال١٭ٙ/ ( قٮر1) 

 .212/ ص 62( ا٣ٞؿَيٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، اجلة٦ٓ ألظاكـ ا٣ٞؿآف، ج 2) 
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ا يىٌٌل ٚي٫  كٌل٩ٮا أكىل ث٭٥ كبةبل٪ةء ٤ٔي٭٥/ جلٌذؼؾٌف ىلع ثةب ال١٭ٙ مكضؽن
 .(1)«ث٧اك٩٭٥املك٧٤ٮف كيترٌب٠ٮف 

 / ٌٜ ث٭٥ ٥٬ ٦ٌ٪ة، »كذ٠ؿ ا٣ُربٌم يف دٛكريق ٝةابلن ٝةؿ املك٧٤ٮف/ ث٢ حن٨ أظ
ا ٩ىٌٌل ٚي٫ ك٩ٕجؽ ا ٚي٫  .(2)«٩بين ٤ٔي٭٥ مكضؽن

 . (3)كٝؽ ذ٠ؿ ٬ٰؾا األمؿ ٗري٥٬ ٠سريه يف دٛةقري٥٬
ز٥ٌ إٌف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ذ٠ؿ ٝٮيل املذؼةو٧ني ٨٦ اجلةس يف أمؿ أوعةب 

ة، ٕن كل٥ يجؽ رأي٫ ٚي٭٧ة، كًليٙ أٌف املؤ٦٪ني أرادكا أف يٌذؼؾكا ىلع  ال١٭ٙ ٦
ا يكضؽكف ٚي٫    -قجعة٫٩  -مٌةصٓ أوعةب ال١٭ٙ كٝجٮر٥٬ مكضؽن

كيٕجؽك٫٩، ث٢ ل٥ جنؽ ٦٪٫ أٌم أرتاضو ىلع ٬ٰؾا ا٢ٕٛ٣ كال ىلع ا٢ٕٛ٣ األٌكؿ، 
ـٌ أوعةث٫، ٚف ٝ رتاض ىلع لٌك ٢ٕٚو ٗري وعيطو كذ ٌٌيح ٦ٓ أٌف ديؽ٫٩ األ

ا٫/ ﴿جلبيٌ  مكضؽ رضارو ٝةؿ ا  ثىؽن
ى
٥ٍ ًذي٫ً أ ٞي ، كيف ٝٮؿ احل٭ٮد (4)﴾الى تى

                                                                                                                                                       

 .112/ ص 0( الـخمرشٌم، حم٧ٮد ث٨ ٧ٔؿك، دٛكري ال١نةؼ، ج 1) 

، صة٦ٓ ابليةف، ج 2)   .61261ح  012/ ص 65( ا٣ُربٌم، حم٧ٌؽ اث٨ صؿيؿو

، دٛكري ابل٘ٮٌم، ج 3)  ؛ اثل٤ٕيٌب، أمحؽ ث٨ 651/ ص 2( ا٩ْؿ/ ابل٘ٮٌم، احلكني ث٨ مكٕٮدو
، دٛكري اثل٤ٕيٌب، ج  ، دٛكري 610/ ص 1حم٧ٌؽو ؛ الك٧ؿٝ٪ؽٌم، ٩رص ث٨ حم٧ٌؽو

 .220/ ص 0الك٧ؿٝ٪ؽٌم، ج 

 .621( قٮرة اتلٮبح/ 4) 
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ًظجَّةؤيقي كاجلىةرل/ ﴿
ى
ٍب٪ىةء اً كىأ

ى
٨ٍي أ ٝي٢ٍ ٚى٥٤ًى ٚؿٌد ٤ٔي٭٥ ثٞٮهل/ ﴿ (1)﴾حنى

ؾّّ  ٕى يي ةءي كى ىنى ؿي ل٧ًى٨ ي ًٛ ٍ٘ ٜى حى ٤ى ٨ٍ ػى َّ٧ ه مّّ ىرشى ٩ذي٥ ب
ى
٥ ثى٢ٍ أ ٩يٮبًسي ٥ ثًؾي ثيسي ؾّّ ٕى ٨ حي بي ٦ى

ةءي  ىنى ٤يٮ٣ىحه ﴿ ﴾،ي ٍ٘ ٮدي يىؽي اً ٦ى ٝىة٣ىًخ احٍلى٭ي يًٍؽيً٭٥ٍ ، ٚأصةث٭٥ ثٞٮهل/ ﴿(2)﴾كى
ى
٤ٍَّخ أ ٗي

ةءي  ىنى ٙى ي يٍ ٜي ٠ى ًٛ ذىةًف يي٪ َى ٮ بٍكي اقي ٦ى ٍ ثى٢ٍ يىؽى يٮا ٝىةل ة  ٍ ث٧ًى ٪يٮا ًٕ ٣ي كٝةؿ املرشًلٮف/  ﴾،كى
ا﴿ ن دلى ىؾى اي كى ٮفى ثى٢ٍ ، ٚؿٌد ٤ٔي٭٥ ثٞٮهل/ ﴿(3)﴾اّتَّ مي ١ٍؿى جىةده ٦ي ًٔ.﴾ 

أًٙ إىل أٌف َؿح ٝٮؿ املٮٌظؽي٨ ثٰ٭ؾا الكيةؽ يٛيؽ املؽح؛ أل٩ٌ٭٥ ُٕٝٮا 
، ث٢  ، ٥٤ٚ يٌذؼؾكا أٌم ث٪ةءو ٓه ٨٦ ٩ْؿةو إي٧ة٩ٌيحو (، ك٬ٮ ٩ةث فَّ ىذًَّؼؾى ثأمؿ٥٬ )جلى
ـو بلنٌي ا٣ٞؿآف  ا ل٤ٕجةدة، ٤ٚٮ اكف ابل٪ةء ىلع ٝجٮر٥٬ ٗري صةا أرادكا مكضؽن

ـٌ ٕٚ ٤٭٥ ٬ٰؾا، ٚك١ٮد٫ ٬ٰؾا إمٌةءه ٦٪٫ ل٢ٕٛ٤، ث٢ إ٫ٌ٩ ٔ٪ؽ٦ة ٰذلٟ، كذ
ا ظٌّت  يت٪ةكؿ يف آيةد٫ ظةؿ ٝجٮر خنجحو ٨٦ الىةحلني اذٌلي٨ ث٤ٖ ٤ٌٔٮ مأ٩٭٥ ظؽًّ
ة ملؽظ٫ كدلةالن ذل٠ؿق كدأييؽق بل٪ةء املكضؽ ىلع  ٕن ا ٣ٕ٪ةيذ٫ كمًٮ أوجعٮا مٮردن

كب٪ةء املكةصؽ ٝجٮر٥٬، لٌك ٰذلٟ يكذٛةد ٦٪٫ صٮاز الىبلة ٔ٪ؽ ٝجٮر٥٬ 
كاملنة٬ؽ ٤ٔي٭ة؛ إلثٞةء آزةر٥٬ كاتلرٌبؾ ث٧اك٩٭٥. ك٬ٰؾق اآليح املجةرًلح ٨٦ 
ط األد٣ٌح يف صٮاز ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر؛ ألٌف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ل٥ يٕرتض ىلع  أًك
  ٬ٰؾا ا٢ٕٛ٣، ٚحكذْ٭ؿ مٮاٚٞذ٫ ٤ٕٛ٣٭٥، ك٬ٮ يٕين صٮازق يف رشيٕذ٪ة املٌٞؽقح.

                                                                                                                                                       

 . 61( قٮرة املةاؽة/ 1) 

 .12( قٮرة املةاؽة/ 2) 

 .01( قٮرة األ٩بيةء/ 3) 
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ة الش  الدليل 
ي
: السن  

 
 يةة الثان

إٌف املذتٌجٓ ل١٤ذت الؿكااٌيح أك ٗري٬ة ٨٦ ال١ذت ا٣يٌت د٪ةك٣خ قرية 
املك٧٤ني ػبلؿ ا٣ٞؿكف امل٪رص٦ح جيؽ أف ٬٪ةلٟ أظةدير ٠سريةن كردت ٨ٔ 

أك ٨ٔ ثٕي الىعةثح دذعٌؽث ٨ٔ ٝجٮر ثٕي األ٩بيةء ٝؽ ثيين  اجليٌب 
ة ٬ٰؾا، كل٥ إىل يٮ٦٪  ٨٦ ز٨٦ اجليٌب األكؿـ ٤ٔي٭ة املكةصؽ، كيه ٝةا٧حه 

ط النٮا٬ؽ  ، كل٥ ي٤ُ٭ة اهلؽـ كاتلؼؿيت، ك٬ٰؾا ٨٦ أًك ؿٍَّض إحل٭ة بكٮءو ٕى ذى حي
ىلع صٮاز ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر، كحن٨ ثىؽد ذ٠ؿ ٬ٰؾق األظةدير ٣٘ؿض 

 ٦٪ةٝنذ٭ة كبيةف دالتل٭ة.

ـو »: احلديد األّكؿ ٨ٔ ٔجؽاف ث٨ أمحؽ ز٪ة ٔحىس ث٨ مةذاف ز٪ة أثٮ ٧ٌ٬ة
ادلاٌلؿ ز٪ة إثؿا٬ي٥ ث٨ َ٭٧ةف ٨ٔ ٦٪ىٮرو ٨ٔ دلة٬ؽو ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ ٝةؿ/ ٝةؿ 

 .«/ إٌف ث٧كضؽ اخليٙ ٝرب قجٕني ٩بيًّةرقٮؿ ا 

كاث٨ ظضؿو يف )املُة٣ت ا٣ٕةحٌلح(  (1)ركاق ا٣ُربايٌن يف )املٕض٥ ال١جري(
ـو بك٪ؽق ٨ٔ أب يًٕل أػ ، ز٥ٌ يٌذى٢ الك٪ؽ ثأب ٧ٌ٬ة رب٩ة الؿ٦ةدٌم أثٮ ثسؿو

ثب٪ةء  «ٝيرًبى قجٕٮف ٩بيًّة»كركاق اهليسٌِل يف )دل٧ٓ الـكااؽ(، ك٣ٰس٨ كرد  (2)ادلاٌلؿ

                                                                                                                                                       

 .261/ ص 60( ا٣ُربايٌن، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥ ال١جري، ج 1) 

 ، ثةب ٢ٌٚ مكضؽ اخليٙ،615 / ص1 ( اث٨ ظضؿو، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، املُة٣ت ا٣ٕةحلح، ج2) 
 .6220ح  
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رٍب( ل٧٤ٕٛٮؿ، كٝةؿ/   .(1)«ار كرصةهل زٞةتركاق ا٣زبٌ »)رى

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

ٔجؽاف ث٨ أمحؽ/ ك٬ٮ ٔجؽاف ٭٥ ٨٦ اثلٞةت قٮل ة الك٪ؽ/ ٚؿصةهل لكٌ أ٦ٌ 
٪ة ل٥ ٚإ٩ٌ  ،ث٨ أمحؽ ث٨ مٮس ث٨ زيةدو أثٮ حم٧ٌؽو األ٬ٮازٌم اجلٮاحليٌق احلةِٚ

احلةِٚ اثلٞح وةظت »ٝةؿ/  (مؾرات اذل٬ت)٫ٞ إاٌل وةظت جنؽ ٨٦ كزٌ 
/ كذ٠ؿق . (2)«اتلىة٩يٙ ةظ األزجةت»اذل٬يٌب ٝةابلن ٌٛ كٝةؿ  «.اكف أظؽ احل

... ق٧ٕخ أثة ٌٔلٍّ احل»احلةز٥/  ةِٚ يٞٮؿ/ رأيخ ٨٦ أا٧ٌح احلؽير أربٕحن
جؽاف ثةأل٬ٮاز، ك٦ة رأيخ يف املنةيغ أظِٛ ٦٪٫  دٞؽيؿو  . ٚ٭ٮ ىلع أ٢ٌٝ (3)«ٔك

ة.  (،النؾرات)إف أػؾ٩ة ثذٮزيٜ وةظت  كبٰؾلٟ يسٮف زٞحن  يسٮف ممؽكظن
.  كإاٌل ٚ٭ٮ ممؽكحه

يف  ظٌجةفذ٠ؿق اث٨  ،ة ٔحىس ث٨ مةذاف/ ك٬ٮ ٨٦ أ٢٬ ابلرصةأ٦ٌ 
/ (4))اثلٞةت( ِه »، كٝةؿ اث٨ ظضؿو  . (5)«زٞحه ظةٚ

                                                                                                                                                       

، دل٧ٓ الـكااؽ، ج 1)   ، ثةبه يف مكضؽ اخليٙ.021/ ص 2( اهليسٌِل، ٌٌٔل ث٨ أب ثسؿو

 .022/ ص 0( ا١ٕ٣ؿٌم احل٪جٌٌل، ٔجؽ ا٣يٌح ث٨ أمحؽ، مؾرات اذل٬ت، ج 2) 

 .611/ ص ٧ٌ02ؽ ث٨ أمحؽ، دةريغ اإلقبلـ، ج ( اذل٬يٌب، حم3) 

 .222/ ص 1( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 4) 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، دٞؿيت اتل٭ؾيت، ج 5)   .5262/  112/ ص 6( اث٨ ظضؿو
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ـو ادلاٌلؿ/ ٚ٭ٮ حم٧ٌؽ ث٨ حمٌجت ;أك دليت: ث٨ إقعةؽ ا٣ٞؿيٌش كأ٦ٌ  ة أثٮ ٧ٌ٬ة
، (2)يف )اثلٞةت( ظٌجةف، كذ٠ؿق اث٨ (1)ابلرصٌم وةظت الؿٝيٜ، كز٫ٌٞ ا٣ٕضٌلٌ 

/ (3)«اإل٦ةـ اثلٞح املعٌؽث»كٝةؿ اذل٬يٌب/   . (4)«اثلٞح ابلرصٌم »، كٝةؿ اث٨ ظضؿو
 .كذٰللٟ ٚإٌف رصةؿ احلؽير لكٌ٭٥ ٨٦ اثلٞةت إاٌل ٔجؽاف، ٚ٭ٮ ممؽكحه 

/ ٬ٮ أمحؽ ث٨ ٦٪ىٮر  كأ٦ٌة ق٪ؽ اث٨ ظضؿو يف املُة٣ت/ ٚةلؿ٦ةدٌم أثٮ ثسؿو
/ (5)يف )اثلٞةت( ظٌجةفث٨ قٌيةرو ابل٘ؽادٌم، ذ٠ؿق اث٨  ، ككز٫ٌٞ اث٨ ظضؿو ٝةابلن

ِه »  .(6)«زٞحه ظةٚ

 كأ٦ٌة ثةيق الك٪ؽ ٚلك٭٥ ٨٦ اثلٞةت. 

، أك ىلع ثٕي االظذ٧ةالت ظك٨ه  ٚةحلؽير ثإق٪ةد ا٣ُربايٌن وعيطه
 ، ، كأ٦ٌة ثإق٪ةد اث٨ ظضؿو ٚ٭ٮ وعيطه ثبل إماكؿو ثٕجؽاف ث٨ أمحؽ، ٚ٭ٮ ممؽكحه

                                                                                                                                                       

 .0012/  225/ ص 0( ا٣ٕضٌٌل، أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا، ٦ٕؿٚح اثلٞةت، ج 1) 

 .16/ ص 2( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 2) 
ذؽاؿ، 621/  222/ ص ٬62يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج ( اذل3)  ؛ ٦ّياف األ

 .1661/  05/ ص 2ج 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، دٞؿيت اتل٭ؾيت، ج 4)   .1012/  602/ ص 0( اث٨ ظضؿو

 .26/ ص 1( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 5) 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، دٞؿيت اتل٭ؾيت، ج 6)   .662/  21/ ص 6( اث٨ ظضؿو
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 كبة٣ُؿيٞني ي٧س٨ االظذضةج ثةحلؽير.

 ٌّ ٭ؿ جلة أٌف مكضؽ اخليٙ ٚ ا ادلالىث:أ مكضؽ ٦ىن  ك٬ٮ -إٌف احلؽير يْي
ي٥ٌٌ يف دؿبذ٫ ٝجٮر قجٕني ٩بيًّة، ك٬ٮ ٝةا٥ه ثب٪ةا٫ إىل يٮ٦٪ة ٬ٰؾا، ث٢  -املٕؿكؼ 

، ٚٞيةـ املكضؽ  ، كل٥ ي٧ٌف املكضؽ ثأٌم قٮءو إٌف الىبلة ٚي٫ هلة ٢ٌٚه ْٔي٥ه
ىلع ٝجٮر ٬ٰؤالء األ٩بيةء، كاتلأكيؽ ىلع ٌٚي٤ح الىبلة ٚي٫، أمؿاف هل٧ة دال٣حه 

 ء ىلع ا٣ٞجٮر كالىبلة ٔ٪ؽ٬ة. كاًعحه ىلع صٮاز ابل٪ة

٨ٔ اث٨  ،٨ٔ اث٨ صؿيشو ٝةؿ/ أػربين ٔجؽ ا ث٨ ٔس٧ةف»: احلديد اثلاين
ٍو  ٨ٔ ٔجؽ ا ث٨ ٧ًؿة ٝةؿ/ َٛخ ٫ٕ٦ ظٌّت إذا ٠ٌ٪ة ثني الؿًل٨ كاملٞةـ  ،قةث
ذ٠ؿ حنٮ  -أظكج٫  -ظٌّت ذ٠ؿ ٝرب إق٧ةٔي٢ ٬٪ةلٟ  ،٠ؾا كًلؾا -ٝرب  -ٚؾ٠ؿ 

 .«تكٕني ٩بيًّة أك قجٕني
٨ٔ وة٣ط ث٨ »بك٪ؽق ٝةؿ/  (2)كاألبلةينٌ  (1)ركاق ٔجؽ الؿٌزاؽ يف مىٌ٪٫ٛ

ز٥ٌ  «أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و ٝةؿ/ ظٌؽزين أب ٝةؿ/ ظٌؽزين حيىي ث٨ ق٤ي٥و ا٣ُةافٌ 
، (3)يٌذى٢ الك٪ؽ ثٕجؽ ا ث٨ ٔس٧ةف. كركل ٝؿيجنة ٦٪٫ ابل٘ٮٌم يف دٛكريق

                                                                                                                                                       

 .2602ح  602/ ص 5( الى٪ٕةيٌن، ٔجؽ الؿٌزاؽ، املى٪ٌٙ، ج 1) 

ح، ج 2)  ٔٮ  .121/ ص 60( األبلةيٌن، حم٧ٌؽ، ق٤ك٤ح األظةدير الٌٕيٛح كاملًٮ

، دٛكري ابل٘ٮٌم، ج 3)   .021/ ص 2( ابل٘ٮٌم، احلكني ث٨ مكٕٮدو
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، كركاق األزريٌق بك٪ؽي٨/ (2)، كا٣ٕييٌن يف )٧ٔؽة ا٣ٞةرم((1)كاثل٤ٕيٌب ٠ٰؾلٟ
؛ كاثلةين ٝةؿ/ (3)«ظٌؽزين صٌؽم ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة حيىي ث٨ ق٤ي٥و »األٌكؿ ٝةؿ/ 

ك٬ٮ ;٨ٔ اث٨ ػسي٥و  ،ظٌؽز٪ة حيىي ث٨ ق٤ي٥و  ،ظٌؽز٪ة ٦٭ؽٌم ث٨ أب ٦٭ؽمٍّ »
. كركل ٝؿيت ٦٪٫ ابلي٭يٌق يف )مٕت (4)ٚيٌذى٢ الك٪ؽ :«ٔجؽ ا ث٨ ٔس٧ةف

ظٌؽز٪ة أثٮ ٧ٔؿوك اث٨  ،أػرب٩ة أثٮ ٔجؽ ا احلةِٚ» بك٪ؽق ٝةؿ/ (5)اإلي٧ةف(
 ،ظٌؽزين ٌِٔل أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ظ٪ج٢و  ،ظٌؽز٪ة ظ٪ج٢ ث٨ إقعةؽ ،الك٧ٌةؾ

 كيٌذى٢ الك٪ؽ. «٨ٔ ٔجؽ ا ث٨ ٔس٧ةف ث٨ ػسي٥و  ،ظٌؽز٪ة حيىي ث٨ ق٤ي٧ةف

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

كال إماكؿ يف الك٪ؽ إاٌل  ،اجل٢ٞ ف يفك٭٥ اثلٞةت املٕذ٧ؽأ٦ٌة الك٪ؽ/ ٚؿصةهل لكٌ 
دةثيعٌّ ذ٠ؿق ابلؼةرٌم يف دةرخي٫  -الك٤ٮيٌل  -٨٦ ص٭ح ٔجؽ ا ث٨ ٧ًؿة/ ك٬ٮ 

، كذ٠ؿق اث٨ (1)«٠ٮيفٌّ زٞحه »، كٝةؿ ا٣ٕضٌٌل/ (6)«ق٧ٓ أثة ٬ؿيؿة كًلٕجنة»ال١جري كٝةؿ/ 

                                                                                                                                                       

، دٛكري اثل٤ٕيٌب، ج 1)   .052/ ص 2( اثل٤ٕيٌب، أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽو

 .001/ ص 65حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةرم، ج ( ا٣ٕييٌن، 2) 

 .12ح  26/ ص 6( ا٣ٛة٠يٌه، حم٧ٌؽ ث٨ إقعةؽ، أػجةر م١ٌح، ج 3) 

 .121ح  206/ ص 0( املىؽر الكةثٜ، ج 4) 

 .2221ح  226/ ص 2( ابلي٭يٌق، أمحؽ ث٨ احلكني، مٕت اإلي٧ةف، ج 5) 

 .216/  600/ ص 5( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، اتلةريغ ال١جري، ج 6) 
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ة(3)، ك٢ٞ٩ اث٨ ظضؿو أٝٮاالن يف دٮزي٫ٞ(2)يف )اثلٞةت( ظجٌةف ٌن ٠ٮيفٌّ / »، كٝةؿ أي
ا ٬ٮ ٚي٫ كل٥ خيؿصةق(4)«دةثيعٌّ زٞحه  ، كٝؽ ركل ٨ٔ دمةٔحو (5)، كوٌعط احلةز٥ ق٪ؽن

 .(8)كأثٮ ادلرداء (7)كأثٮ ٬ؿيؿة ٨٦(6) الىعةثح ٦٪٭٥ األ٦ةـ ٌٔلٌّ 

 
ي
ي الموقوفة يي حج  حديث السلول 

٫ٛ ٦ٓ أمّك األبلةيٌن ىلع احلؽير املذٞؽٌ  ٌٕ ـ ثةلٮٝٙ ىلع الك٤ٮيٌل، ظير ً
 . دةثيعٌّ  الك٤ٮيلٌ  أفٌ 

ٜى يف األوٮؿكاجلٮاب ٤ٔي٫/ أ٩ٌ  ّّٞ ة، كٝٮهل أ ٫ ٝؽ ظي ٌن ٌف ٝٮؿ اتلةثيٌع ٦ٕذربه أي
٨ٔ اجلٮكٌم يف  (ابلعؿ املعيٍ)ٚٞؽ ٢ٞ٩ وةظت  ،٠ٞٮؿ الىعةٌب يف احلٌضٌيح

                                                                                                                                                       

 

 .262/  21/ ص 0( ا٣ٕضٌٌل، أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا، ٦ٕؿٚح اثلٞةت، ج 1) 

 .22/ ص 5( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 2) 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، دٞؿيت اتل٭ؾيت، ج 3)   .2221/  522/ ص 6( اث٨ ظضؿو

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، د٭ؾيت اتل٭ؾيت، ج 4)   .251/  022/ ص 5( اث٨ ظضؿو

 .212/ ص 0، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا، املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ج ( احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم 5) 

 .221/ ص 2( ا٩ْؿ/ ابلي٭يٌق، أمحؽ ث٨ احلكني، الكنن ال١ربل، ج 6) 

 .2620، ح 021/ ص 2( ا٩ْؿ/ ا٣ُربايٌن، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥ األكقٍ، ج 7) 

 .2110، ح 11ص  املىؽر الكةثٜ/( 8) 
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إذا ا٩ترش ٝٮؿ اتلةثيٌع كل٥ خية٣ٙ، ٚةلىعيط أ٫ٌ٩ »رشح )الٮقيٍ( ٝٮهل/ 
، ٬ٰؾا ٬ٮ اذٌلم وعٌع٫، ك٬ٮ اكلىعةٌب... ٝةؿ وةظت  )النةم٢(/ إ٫ٌ٩ إدمةعه

. ك٢ٞ٩ اث٨ دي٧يح يف (1) «األّ٭ؿ؛ ألٌف املٕىن املٕذرب يف الىعةثح مٮصٮده ٚي٭٥
ٌـّ يف اتلٛكري  )ا٣ٛذةكل ال١ربل( ٨ٔ أمحؽ ٝٮهل يف الؿصٮع إىل ٝٮؿ اتلةثيٌع اع

ريق يٕذٌؽ ث٫ ٦ٓ ، كٝةؿ الّسػيٌس يف أوٮهل )ٚى٢ه يف ػبلؼ اتلةثيٌع ٢٬ (2)ٗك
اتل٧يّي ثني اتلةثيٌع اذٌلم أدرؾ الىعةثح كاذٌلم ل٥ »إدمةع الىعةثح(/ 

 .(3)«يؽرًل٭٥، ٚةألٌكؿ يؤزٌؿ يف اإلدمةع دكف اثلةين

ك٨٦ الٮاًط أٌف ٔجؽ ا ث٨ ٧ًؿة الك٤ٮيٌل ٝؽ أدرؾ الىعةثح كركل 
كبٰؾلٟ يسٮف ػبلؼ  .كأب ٬ؿيؿة كأب ادلرداء ٔ٪٭٥، اكإل٦ةـ ٌٔلٍّ 

، كٌَل  ك٤ٮيلٌ ال ا يف إدمةع الىعةثح، ك٬ٰؾا دحل٢ه ىلع أٌف أٝٮاهل ٦ٞجٮ٣حه  مؤزٌؿن
. كإف (4)ٰذلٟ ىلع ا٣ٞٮؿ إٌف احلؽير ٬ٮ ٝٮؿ الك٤ٮيٌل ٧٠ة يف ثٕي ال١ذت

أػؾ٩ة ثأو٢ احلؽير اذٌلم ٬ٮ م٧ٌؿه يف ٝٮهل )َٛخ ٫ٕ٦... كذ٠ؿ( ٚيؽٌؿ ىلع 
ٌف ركايةت ٔجؽ ا ث٨ أٌف ٬ٰؾا ا٣ٞٮؿ ٬ٮ ٝٮؿ مؼهو آػؿ اكف ٫ٕ٦، كب٧ة أ

                                                                                                                                                       

 اتلججي٫ اثلةين. 522/ ص 2عؿ املعيٍ يف أوٮؿ ا٫ٞٛ٣، ج ( الـرًليٌش، حم٧ٌؽ ث٨ ث٭ةدر، ابل1) 

 ثةب وبلة اتلٌُٮع.  222/ ص 5( اث٨ دي٧يح، أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، ا٣ٛذةكل ال١ربل، ج 2) 

 .662/ ص 0( ا٩ْؿ/ الّسػيٌس، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، أوٮؿ الّسػيٌس، ج 3) 

؛ األبلةيٌن، 2221 ح 226/ ص 2( ا٩ْؿ/ ابلي٭يٌق، أمحؽ ث٨ احلكني، مٕت اإلي٧ةف، ج 4) 
ح، ج  ٔٮ ، ق٤ك٤ح األظةدير الٌٕيٛح كاملًٮ  .121/ ص 60حم٧ٌؽه
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٧ًؿة لكٌ٭ة ٨ٔ الىعةثح، ٚي٧س٨ أف ٩ٞٮؿ إٌف ٬ٰؾا النؼه ٬ٮ ٨٦ 
 الىعةثح، كٝؽ ٔؿٚخ أٌف أٝٮاؿ الىعةثح ظٌضحه ك٦ٕذربةه ٚذأٌم٢.

ٚضٌؽق/ ك٬ٮ أمحؽ  ،كرصةهل ٨٦ اثلٞةت كأ٦ٌة ق٪ؽا األزريٌق ٚةألٌكؿ/ وعيطه 
، كاذل٬يٌب يف (1)ا٣ُجٞةت(ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ الٮحلؽ األزريٌق، كز٫ٌٞ اث٨ قٕؽو يف )

 / يف )اثلٞةت(  ظٌجةف، كذ٠ؿق اث٨ (2)«أثٮ الٮحلؽ امليٌكٌ زٞحه »)الاكمٙ( ٝةابلن
 / ، كٝةؿ احلةز٥ يف ق٪ؽو ٬ٮ أظؽ (3)«٨٦ أ٢٬ م١ٌح، ٠٪حذ٫ أثٮ حم٧ٌؽو »ٝةابلن

 . (4)«٬ٰؾا ظؽيره وعيط اإلق٪ةد ركاد٫ م١ٌٌيٮف»أٚؿادق يف )املكذؽرؾ(/ 
ة اثلةين/ ٚىعيطه كأ٦ٌة الك٪ؽ  ٌن  ،٥ٕ٩ اػذ٤ٙ يف ٦٭ؽٌم ث٨ أب امل٭ؽٌم  ،أي

، (5)ك٬ٮ ٦٭ؽٌم ث٨ أب ٦٭ؽمٍّ ا٣ٕجؽٌم اهلضؿٌم امليٌكٌ، كأثٮ ٦٭ؽمٍّ اق٫٧ ظؿبه 
، (6)يف )اثلٞةت( ظٌجةفك٣س٨ ٦ٓ ٰذلٟ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ثٮزةٝذ٫ ٚٞؽ ذ٠ؿق اث٨ 

٣حف ث٧٪١ؿ  قأ٣خ أب ٔ٪٫ ٚٞةؿ/ ميغه »ك٢ٞ٩ الؿازٌم ٨ٔ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ٝةؿ/ 

                                                                                                                                                       

، حم٧ٌؽ، ا٣ُجٞةت ال١ربل، ج 1)   .520/ ص 5( اث٨ قٕؽو

/  022/ ص 6( اذل٬يٌب، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، الاكمٙ يف ٦ٕؿٚح ٨٦ هل ركايةته يف ال١ذت الكٌذح، ج 2) 
12. 

 .1/ ص 1( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 3) 

 .12/ ص 6احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا، املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ج  (4) 

ـٌٌم، يٮقٙ، د٭ؾيت ال٧١ةؿ، ج 5)   .1002/  511/ ص 01( ا٩ْؿ/ امل

 .526/ ص 1( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 6) 
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/ ميغه ٣حف ث٧٪١ؿ »، كٝةؿ األبلةيٌن/ (1)«احلؽير ٝةؿ اث٨ أب ظةد٥و
/ (2)«احلؽير  .(3)«إٌف اث٨ ػـي٧ح وٌعط ظؽيس٫»، كٝةؿ اث٨ ظضؿو

 كبٰ٭ؾا يسٮف ق٪ؽا األزريٌق وعيعني كرصةهل٧ة ٨٦ اثلٞةت.
ة كأ٦ٌة ق٪ؽ ابلي٭يٌق/ ٚ٭ٮ وعيطه  ٌن  ؛كإف ٝي٢ جب٭ة٣ح حيىي ث٨ ق٤ي٧ةف ،أي

ٍه ٨٦ ا٣جٌكةخ، كالىعيط أ٫٩ حيىي ث٨ ق٤ي٥و ثٞؿي٪ح ٦ة  ألفٌ  ا٣ْة٬ؿ ٠ٮ٫٩ ٤ٗ
 كل٥»/ احلؽير ٬ٰؾا ذي٢ يف ٝةؿ ظير - ظ٪ج٢و  ث٨ أمحؽ ك٬ٮ -ذ٠ؿق الؿاكم ٔ٪٫ 

 «.ق٤ي٥و ٗري ٬ٰؾا احلؽير ث٨ حيىي ٨٦ أق٧ٓ
ثةإلًةٚح ملة دٌٞؽـ ٨٦ األقة٩يؽ ٚإٌف الؿاكم ٨ٔ ٔجؽ ا ث٨ ٔس٧ةف ٬ٮ اث٨ 

 ك٣حف اث٨ ق٤ي٧ةف، كٝؽ دٌٞؽـ الًلكـ ٚي٫ ك٤ٝ٪ة ثٮزةٝذ٫.ق٤ي٥و 
ط كبنّكو رصيطو أ٫ٌ٩ يٮصؽ يف احلؿـ امليٌكٌ ٚة ادلال٣ح/ أ٦ٌ  ًٌ إٌف احلؽير يٮ

املٌُ٭ؿ ٝرب إق٧ةٔي٢ كٝجٮر تكٕني أك قجٕني ٩بيًّة ٨٦ أ٩بيةء ا دٕةىل، كٝؽ 
ةرج احلؿـ أظؽه ىلع ٩بل ٝجٮر٥٬ كإػؿاص٭٥ كدٚ٪٭٥ ػ ؤدٚ٪ٮا ٬٪ةؾ كل٥ جيؿ

ة  ٌن امليٌكٌ، ث٢ كل٥ يٕرتض أظؽه ىلع كصٮد٥٬، ٧ٚة اكف ٨٦ ث٪ةءو ل٤عؿـ ٚ٭ٮ أي
يٌٕؽ ث٪ةءن هل٥ ٧٠ة دٌٞؽـ يف دال٣ح احلؽير الكةثٜ، كبةتلةيل ي٧س٨ اقت٪ذةج 

                                                                                                                                                       

، اجلؿح كاتلٕؽي٢، ج 1)   .225/ ص 1( الؿازٌم، حم٧ٌؽ ث٨ أب ظةد٥و

ح ، ق٤ك٤ح األظةدير الٌٕيٛح( األبلةيٌن، حم٧ٌؽه 2)  ٔٮ  .0115/  021/ ص 1، ج كاملًٮ

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، دٞؿيت اتل٭ؾيت، ج 3)   .511/  011/ ص 62( اث٨ ظضؿو
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ٌيح يف ٰذلٟ.   املرشٔك
ل٧ٌة ٦ةت احلك٨ ث٨ »ركل ابلؼةرٌم يف وعيع٫ ٝةؿ/ : اىداحلديد اثل
، ز٥ٌ رٕٚخ رضبخ  احلك٨ ث٨ ٌٔلٍّ   .(1)«امؿأد٫ ا٣ٌٞجح ىلع ٝربق ق٪حن

ـٌٌم يف )د٭ؾيت ال٧١ةؿ(  (3)، كاث٨ ظضؿو يف )د٭ؾيت اتل٭ؾيت((2)كركاق امل
 .(4)ك)د٤٘يٜ اتل٤ٕيٜ(

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

، ثيؽ أٌف كصٮدق يف وعيط ابلؼةرٌم كأ٦ٌ  ة الك٪ؽ/ ٰٚ٭ؾا احلؽير كرد مؿقبلن
  .الؿصةؿ ل٥ يُٕ٪ٮا ث٫ يسف يف وٌعذ٫، ز٥ٌ إٌف ٧٤ٔةء

ا ادلالىث: ٌّ ٚإٌف احلؽير يىٙ ظةؿ زكصح احلك٨ ث٨ احلك٨ ث٨ ٌٌٔل ث٨  أ
ثأ٩ٌ٭ة  -  كيه ٚة٧َح ث٪خ احلكني ث٨ ٌٌٔل ث٨ أب َة٣تو  -أب َة٣تو 

 -ظني ٦ةت ٔ٪٭ة زكص٭ة رضبخ ٌٝجحن ىلع ٝربق ق٪حن اكم٤حن دؽٔٮ كدىٌٌل ٚي٭ة 
، كبيخه ٦ٌٞجته ص٢ٕ جى ابل٪ةء كاجل٧ٓ ري ٨٦  /كا٣ٌٞجح يف ال٤٘ح/ ثةل٥ٌٌ  ته كٝجةبه

                                                                                                                                                       

 .22/ ص 0( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 1) 

ـٌٌم، يٮقٙ، د٭ؾيت ال٧١ةؿ، ج 2)   .6065/  25/ ص 1( امل

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، د3)   .211/  022/ ص 0٭ؾيت اتل٭ؾيت، ج ( اث٨ ظضؿو

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، د٤٘يٜ اتل٤ٕيٜ، ج 4)   .16/  216/ ص 0( اث٨ ظضؿو
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، كل٥ يٕرتض مؼهه كاظؽه ىلع ٤ٕٚ٭ة كٌل٩خ يف  - (1)ٚٮ٫ٝ ٌٝجحه  كل٥ ي٧٪ٕ٭ة أظؽه
ز٨٦ اتلةثٕني، ك٢٬ ي٢ٕٞ أ٫ٌ٩ ال يٮصؽ دةثيعٌّ كاظؽه ي٪٭ة٬ة ٨ٔ ٬ٰؾا ا٢ٕٛ٣ لٮ 

؟! إذ يؽػ٢ ٬ٰؾا اجليه ٨٦ ثةب األمؿ ثةملٕؿكؼ ة كمم٪ٮاعن كاجليه ٨ٔ  اكف حمٌؿ٦ن
، كإٌف  ـه امل٪١ؿ، أـ دؿا٥٬ ز٬ؽكا يف ٰذلٟ! ٥ٕ٩ إاٌل إذا ٤ٝ٪ة إٌف ٬ٰؾا األمؿ صةا

 ٌُ /  ةؿو ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر اكف ٦ذٕةرٚنة، كٝؽ ٢ٞ٩ ا٣ٕييٌن ٨ٔ اث٨ ث رضبخ »ٝةابلن
، ك٬ٰؾا (2)«ا٣ٌٞجح ىلع احلك٨، كق١٪خ ٚي٭ة، كو٤ٌيخ ٚي٭ة، ٚىةرت اكملكضؽ

ة ِبير اكف حي٧ي٭ة ٨٦ يٕين أٌف ابل٪ةء اكف مكذع حلٌؿ اتل٘رٌيات امل٪ةػٌيح اك٧١ن
َي٤ح ٬ٰؾق الك٪ح، ٚك١ٮت أ٢٬ املؽي٪ح دميٕ٭٥ ىلع ٬ٰؾا ا٢ٕٛ٣ دحل٢ه  كا٣ربد

ٌيذ٫.   ىلع صٮازق ٔ٪ؽ٥٬ كمرشٔك
ة رصٓ رقٮؿ ػٌ ٝةؿ/ مل ٝةؿ مٮس ث٨ ٔٞجح ٨ٔ اث٨ م٭ةبو »: راةعاحلديد ال

ٙو أثٮ ثىريو ث٨ أقيؽ  ا  ٨٦ و٤ط احلؽيبيح إىل املؽي٪ح، ا٤ٛ٩خ ٨٦ زٞي
ث٨ ظةرزح اثلٌٞف ٨٦ املرشًلني... ٚؼؿج أثٮ ثىريو ٫ٕ٦ مخكحه اك٩ٮا ٝؽمٮا ٨٦ 
... كأرق٢ رقٮؿ  م١ٌح، كل٥ دؿق٢ ٝؿيله يف ٤َج٭٥، ٧٠ة أرق٤ٮا يف أب ثىريو

، ٚٞؽ ا  ـ ال١ذةب ىلع أب ٠ذةث٫ إىل أب ثىريو أف ال دذٌٕؿًٮا ألظؽو
، كأثٮ ثىريو ي٧ٮت ٧ٚةت كًلذةب رقٮؿ ا يف يؽق   ص٪ؽؿو كأب ثىريو

                                                                                                                                                       

، الىعةح، ج 1)  ٦ةٌدة )ٝجت(؛ اث٨ ٦٪ْٮرو،  621/ ص 6( ا٩ْؿ/ اجلٮ٬ؿٌم، إق٧ةٔي٢ ث٨ مٌحةدو
 ٦ةٌدة )ٝجت(. 152/ ص 6حم٧ٌؽ ث٨ م١ؿـ، لكةف ا٣ٕؿب، ج 

 .622/ ص ٧ٔ1ؽة ا٣ٞةرم، ج ( ا٣ٕييٌن، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، 2) 
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ا  . «يٞؿؤق، ٚؽٚ٪٫ أثٮ ص٪ؽؿو ماك٫٩ كص٢ٕ ٔ٪ؽ ٝربق مكضؽن
كٝؽ اقذٛةد ٦٪٫  -يف )ٚذط ابلةرم(  ، كاث٨ ظضؿو (1)ركاق اذل٬يٌب يف دةرخي٫

ذ٧ةد ٤ٔي ، ك٬ٮ دحل٢ األ كا٣ٕيين يف  -٫ صٮاز ٝذ٢ املرشؾ املٕذؽم ٗي٤حن
ة اث٨ األزري يف )أقؽ ا٣٘ةثح((2))ا٧ٕ٣ؽة( ٌن أػرب٩ة أثٮ »ٝةؿ/  (3)، كركاق أي

صٕٛؿو ٔجيؽ ا، ثإق٪ةدق ٨ٔ يٮنف ٨ٔ اث٨ إقعةؽ ٨ٔ الـ٬ؿٌم ٨ٔ ٔؿكة 
، ٧ٚةت ٚؽٚ٪٫ أثٮ ص٪ؽؿو كوًٌل  ٨ٔ املكٌٮر كمؿكاف كٚي٫/ كأثٮ ثىريو مؿييه

ا ة يف )دةريغ دمنٜ(، ككرد أي«٤ٔي٫ كبىن ىلع ٝربق مكضؽن ٫ٕ٦ »كٚي٫/  (4)ٌن
كيف  (5)ح(، كيف )الكرية احل٤جيٌ «قجٕٮف را٠جنة م٨٧ٌ أق٧٤ٮا ك٬ةصؿكا

 «.ثىن ىلع ٝربق»كٚي٫/  (6))االقتيٕةب(

 (7)كٝؽ ركاق آػؿكف ٦ٓ ٔؽـ ذ٠ؿ ذي٢ احلؽير ٠أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢
                                                                                                                                                       

 .226ك 222/ ص 0( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، دةريغ اإلقبلـ، ج 1) 

 .61/ ص 62( ا٣ٕييٌن، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةرم، ج 2) 

 .652/ ص 5( اث٨ األزري، ٌٌٔل ث٨ حم٧ٌؽ، أقؽ ا٣٘ةثح، ج 3) 

 .222ك 022/ ص 05( اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٌٔل ث٨ احلك٨، دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ، ج 4) 

 .102/ ص 0( احل٤يٌب، ٌٌٔل ث٨ ثؿ٬ةف ادلي٨، الكرية احل٤جٌيح، ج 5) 

 .0115/  6162ك 6160/ ص 2( اث٨ ٔجؽ ا٣رٌب، يٮقٙ ث٨ ٔجؽ ا، االقتيٕةب، ج 6) 

، أ7)   .226/ ص 2، مك٪ؽ أمحؽ، ج محؽ( اث٨ ظ٪ج٢و
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 .(4)كابلي٭يقٌ  (3)كاحلةز٥ (2)كأب داكد (1)كابلؼةرٌم 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

ح يٌ أل٧٬ٌ  ؛َؿ٫ٝ ٚكٮؼ ٩ت٪ةكؿ ق٪ؽ احلؽير ثةتلٛىي٢ كبس٢ٌ  أ٦ٌة الك٪ؽ/
 ٚك٪ؽ احلؽير ٬ٮ/ ،ذ٫كاتلأكيؽ ىلع وعٌ  ،إزجةد٫

مٮس ث٨ ٔٞجح/ ك٬ٮ وةظت ٠ذةب )امل٘ةزم( اذٌلم يٌٕؽ ٨٦ أوٌط 
ـٌ (5)ذ٠ؿ ٰذلٟ احلةز٥ يف )٦ٕؿٚح ٤ٔٮـ احلؽير( -امل٘ةزم  ت يف )د٭ؾي ٌم ، كامل
يف )د٭ؾيت  ، كاث٨ ظضؿو (7)اذل٬يٌب يف )قري أٔبلـ اجلجبلء(ك، (6)ال٧١ةؿ(

، كقب٢ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و (1)كمٮس ٬ٰؾا ٨٦ رصةؿ الىعيعني - (8)اتل٭ؾيت(

                                                                                                                                                       

 .610/ ص 2( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 1) 

 .0115، ح 121/ ص 6مٕر، أثٮ داكد ق٤ي٧ةف، قنن أب داكد، ج ( اث٨ األ2) 

 .011/ ص 2( احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا، املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ج 3) 

 .006ك 622/ ص 2( ابلي٭يٌق، أمحؽ ث٨ احلكني، الكنن ال١ربل، ج 4) 

 .21اجلٮع /  022/ ص ( احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا، ٦ٕؿٚح ٤ٔٮـ احلؽير5) 

ـٌٌم، يٮقٙ، د٭ؾيت ال٧١ةؿ، ج 6)   .1010/  602/ ص 02( امل

 .26/  661/ ص 1( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج 7) 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، د٭ؾيت اتل٭ؾيت، ج 8)   .121/  200/ ص 62( اث٨ ظضؿو
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 .(2)«زٞحه »ٔ٪٫ ٚٞةؿ/ 

اكف ٦ةلٟ ث٨ أنفو »، ك٢ٞ٩ الؿازٌم أ٫ٌ٩/ (3)«٦ؽينٌّ زٞحه رص٢ه وة٣طه »ٝةؿ ا٣ٕضٌٌل/ 
. (4)«٦ى٨ ٩سذت؟ ٝةؿ/ ٤ٔيس٥ ث٧٘ةزٌم مٮس ث٨ ٔٞجح ٚإ٫ٌ٩ زٞحه إذا ٝي٢ هل/ ٦٘ةزٌم 

ـه يف امل٘ةزم»، كٝةؿ اث٨ ظضؿو/ (5)يف )اثلٞةت( ظجٌةفذ٠ؿق اث٨   . (6)«زٞحه ٚٞي٫ه إ٦ة
/ ك٬ٮ حم٧ٌؽ ث٨ مك٥٤ ث٨ ٔجيؽ ا ث٨ ٔجؽ ا ث٨ م٭ةبو اث٨ م٭ةبو 

بلـ، كاعل٥ احلضةز  ،ا٣ٞؿيٌش الـ٬ؿٌم  أثٮ ثسؿو احلةِٚ املؽيٌن، أظؽ األا٧ٌح اأٔل
٠سرينا، كذ٠ؿق  (9)كمك٥٤ه  (8)، كركل ٔ٪٫ ابلؼةرٌم (7)كالنةـ. ذ٠ؿق اث٨ ظضؿو 

                                                                                                                                                       

 

؛ اجلحكةثٮرٌم، 612ك 602/ ص 6( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 1) 
، ج   .15ك 11/ ص 0مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و

، أمحؽ، ا٢٤ٕ٣، ج 2)   .2605/  211/ ص 0( اث٨ ظ٪ج٢و

 .6102/ 225/ ص 0( ا٣ٕضٌٌل، أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا، ٦ٕؿٚح اثلٞةت، ج 3) 

، اجلؿح كاتلٕؽي٢، ج 4)   .00/ ص 6( الؿازٌم، حم٧ٌؽ ث٨ أب ظةد٥و

 .222/ ص 5اثلٞةت، ج ( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، 5) 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، دٞؿيت اتل٭ؾيت، ج 6)   .1261/  001/ ص 0( اث٨ ظضؿو

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، د٭ؾيت اتل٭ؾيت، ج 7)   .122/  221/ ص 2( اث٨ ظضؿو

 06ك 62/ ص 5؛ ج 22/ ص 2( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 8) 
ري٬ة.  ٗك

، ج  ( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج،9)  ري٬ة. 01/ ص 1؛ ج 02/ ص 2وعيط مك٥٤و  ٗك
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، كٝةؿ اث٨ (2)«٦ؽينٌّ دةثيعٌّ زٞحه »، كٝةؿ ا٣ٕضٌٌل/ (1)اثلٞةت((يف  ظٌجةفاث٨ 

، كذ٠ؿ (3)«كا٥٤ٕ٣ كالؿكايحاكف الـ٬ؿٌم زٞحن ٠سري احلؽير »ٔكة٠ؿ يف دةرخي٫/ 
بلـ( أ٫ٌ٩/  ةظ »الـريلٌك يف )اأٔل ٌٛ أٌكؿ ٨٦ دٌكف احلؽير، كأظؽ أكةثؿ احل

 .(4)«كا٣ٛٞ٭ةء، دةثيعٌّ ٨٦ أ٢٬ املؽي٪ح

ة أ٫ٌ٩ كارده يف ٠ذةب )امل٘ةزم(  إذف ٚةحلؽير ال إماكؿ يف ق٪ؽق، ػىٮون
 ك٬ٮ ٨٦ أوٌط ال١ذت ٧٠ة دٌٞؽـ.

 قؽ ا٣٘ةثح( ٧١ٚة يٌل/كأ٦ٌة إق٪ةد اث٨ األزري يف )أ

، كيٞةؿ هل  أثٮ صٕٛؿو ٔجيؽ ا/ ك٬ٮ أثٮ صٕٛؿو ٔجيؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ
ٝةؿ أثٮ احلك٨ ث٨ ا٣ُٞييٌع/ »أثٮ صٕٛؿو اث٨ أب املٕةيل ابل٘ؽادٌم. ٝةؿ اذل٬يٌب/ 

، كذ٠ؿق وةظت ٠ذةب «٠ذجخ ٔ٪٫ كٌلف زٞحن ٨٦ أ٢٬ اتلٌٞنٙ كالىبلح
/  .(5)«اكف زٞحن وؽكٝنة» )ذي٢ دةريغ ث٘ؽاد( ٝةابلن

                                                                                                                                                       

 .221/ ص 5( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 1) 

 .6125/  052/ ص0( ا٣ٕضٌٌل، أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا، ٦ٕؿٚح اثلٞةت، ج 2) 

 .1226/  222/ ص 55( اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٌٔل ث٨ احلك٨، دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ، ج 3) 

بل4)  ، اأٔل  .21/ ص 1ـ، ج ( الـريلٌك، ػري ادلي٨ ث٨ حم٧ٮدو

 .011/  65/ ص 0( اث٨ اجلٌضةر ابل٘ؽادٌم، حم٧ٌؽ، ذي٢ دةريغ ث٘ؽاد، ج 5) 
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 ثإق٪ةدق ٨ٔ يٮنف/ 
أٝٮؿ/ إٌف ٬ٰؾا اإلق٪ةد يف الٮاٝٓ ٬ٮ إق٪ةد اث٨ األزري ل١ذةب اث٨ إقعةؽ، 

 ٧٬ة/  (1)كٝؽ ذ٠ؿ اث٨ األزري ق٪ؽي٨ لٰ٭ؾا ال١ذةب
، أػرب٩ة أثٮ ا٢ٌٛ٣ »األٌكؿ/  أػرب٩ة أثٮ صٕٛؿو ٔجيؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ

أػرب٩ة أثٮ احلكني أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ اجلٞٮر  حم٧ٌؽ ث٨ ٩ةرص ث٨ ٌٔلٍّ ٝةؿ/
 . «إصةزةن 

/ أػرب٩ة أثٮ احلك٨ ٌٌٔل ث٨ ٔكة٠ؿ ابلُةايٌح، »كاثلةين/  ٝةؿ أثٮ صٕٛؿو
أػرب٩ة أثٮ ثسؿو حم٧ٌؽ ث٨ احلكني ث٨ ٌٔلٍّ املؿزكيٌق، أػرب٩ة أثٮ احلكني ث٨ 

ٮ احلكني اجلٞٮر، أػرب٩ة أثٮ َة٬ؿو حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ املؼ٤ه، أػرب٩ة أث
ٮاف ث٨ أمحؽ الىيؽاليٌن، أػرب٩ة أثٮ ٧ٔؿ أمحؽ ث٨ ٔجؽ اجلٌجةر ا٣ُٕةردٌم،  ًر

 . «ظٌؽز٪ة يٮنف ث٨ ثسريو ٨ٔ اث٨ إقعةؽ
إذف الك الك٪ؽي٨ يٌذىبلف ثةث٨ اجلٞٮر، ٚ٭ٮ الؿاثٍ ثح٪٭٧ة، ٚي١ذ٢٧ 

 الك٪ؽ األٌكؿ ث٧ة ثٕؽ اث٨ اجلٞٮر ٧٠ة يف اثلةين.
 الك٪ؽ األكؿ الث٨ األزري/

 ٤ٝ٪ة ثٮزةٝذ٫.الكةثٜ ك ك٪ؽالدٌٞؽـ يف  /صٕٛؿو ٔجيؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ  أثٮ
/ ك٬ٮ ابل٘ؽادٌم احلةِٚ األديت، اكف  أثٮ ا٢ٌٛ٣ حم٧ٌؽ ث٨ ٩ةرص ث٨ ٌٔلٍّ

                                                                                                                                                       

 ٦ٌٞؽ٦ح املؤ٣ٌٙ. 0/ ص 6( اث٨ األزري، ٌٌٔل ث٨ حم٧ٌؽ، أقؽ ا٣٘ةثح، ج 1) 
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اال٦ةـ ». ٝةؿ اذل٬يٌب/ (1)من٭ٮرنا ثة٢ٌٛ٣ كٌلف مةٕٚيًّة كوةر ظ٪ج٤يًّة ٦٘ةحلنة
اكف ميؼ٪ة »ي٨ اث٨ اجلٮزٌم/ ، كٝةؿ النيغ دمةؿ ادل«املعٌؽث ٦ٛيؽ ا٣ٕؿاؽ

ة ٨٦ أ٢٬ الكٌ٪ح ال ٧٘٦ـ ٚي٫ ُن ة ًةث ْن ة/ «زٞحن ظةٚ ٌن ِه »، كٝةؿ أي ٬ٮ زٞحه ظةٚ
، ٚأصةز هل... أثٮ احلكني ث٨  ... دٌٛؿد ثإصةزاتو اعحلحو دٌح٨ه ٦ذ٨ٞه زجخه ٣٘ٮمٌّ

 .(2)«اكف زٞحن زبذنة ظك٨ ا٣ُؿيٞح»كٝةؿ اث٨ اجلٌضةر يف دةرخي٫/ «. اجلٞٮر
 أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ اجلٞٮر/ أثٮ احلكني ث٨ اجلٞٮر ابل٘ؽادٌم أثٮ احلكني

 .(3)ا٣زٌباز مك٪ؽ ا٣ٕؿاؽ
النيغ اجل٤ي٢ الىؽكؽ مك٪ؽ »ٝةؿ اذل٬يٌب يف )قري أٔبلـ اجلجبلء(/ 

اكف »، كٝةؿ اخلُيت/ «ا٣ٕؿاؽ، اكف وعيط الك٧ةع ٦ذعٌؿينة يف الؿكايح
 . (4)«زٞحه »، كٝةؿ اث٨ ػريكف/ «وؽكٝنة

حم٧ٌؽو اتل٧يٌِل اذٌلم اكف حيرض دل٤ك٫ كيك٧ٓ ٦٪٫ ٝٮهل/  ك٢ٞ٩ ٨ٔ أب
 .(5)«ظؽير اث٨ اجلٞٮر قبي١ح اذل٬ت»

                                                                                                                                                       

 .020/ ص 66( اث٨ األزري، ٌٌٔل ث٨ حم٧ٌؽ، الاكم٢ يف اتلةريغ، ج 1) 

ة/ اث٨ 612/  011/ ص 02ء، ج ( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبل2)  ٌن ؛ كا٩ْؿ أي
، أمحؽ، ا٢٤ٕ٣، ج   .21/ ص 6ظ٪ج٢و

ةظ، ج 3)  ٌٛ  .6200/  6612/ ص 2( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، دؾ٠ؿة احل

 .612/  212/ ص 61( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج 4) 

 .260/ ص 26( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، دةريغ اإلقبلـ، ج 5) 



 000  ................................................................. ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ زيةرة ا٣ٞجٮر

 الك٪ؽ اثلةين الث٨ األزري/
ظٌؽث ثةل١سري، كأٝؿأ »أثٮ احلك٨ ٌٌٔل ث٨ ٔكة٠ؿ ابلُةايٌح/ ٝةؿ اذل٬يٌب/ 

 .(1)«ا٣ٞؿاءات قجني، كٌلف زٞحن وعيط الك٧ةع هل ٦ٕؿٚحه ظك٪حه ثةجلعٮ
ة يف دةرخي٫/ كٝةؿ اذل ٌن ركل ال١سري، كدىٌؽر ل٤ٞؿاءات ٦ٌؽةن »٬يٌب أي

، كٌلف ثةراعن ٚي٭ة صٌيؽ املٕؿٚح ثة٣ٕؿبٌيح، زٞحن وعيط الك٧ةع، أزىن  َٮي٤حن
اثلٞح الىؽكؽ، اكف يٕؿؼ ثةجلعٮ »، كٝةؿ الىٛؽٌم/ (2)«٤ٔي٫ ٗري كاظؽو 

ا، كٌلف ظك٨ ا٣ُؿيٞح  .(3)«صٌيؽن
ٌٔلٍّ املؿزكيٌق/ ل٥ ٩ٕرث ىلع دؿدمحو هل يف ال١ذت أثٮ ثسؿو حم٧ٌؽ ث٨ احلكني ث٨ 

، ثٰ٭ؾا االق٥ ك٣ٰس٨ كصؽ٩ة ١٬ٰؾا/ أثٮ ثسؿو حم٧ٌؽ ث٨ احلكني ث٨ ٌٔلٍّ املـريفٌ 
 .كحيذ٢٧ أٌف ٬ٮ ٩ٛك٫

اإل٦ةـ املك٪ؽ أثٮ ثسؿو حم٧ٌؽ ث٨ احلكني ث٨ »ٝةؿ ٔ٪٫ اذل٬يٌب يف )اتلؾ٠ؿة(/ 
اإل٦ةـ ميغ »قري أٔبلـ اجلجبلء(/ ، كٝةؿ يف )(4)«ٌٔلٍّ املـريٌف ٦ٞؿئ ث٘ؽاد

ا٣ٌٞؿاء أثٮ ثسؿو حم٧ٌؽ ث٨ احلكني ث٨ ٌٔلٍّ ابل٘ؽادٌم، كمـرٚح دكف ١ٔربا، 

                                                                                                                                                       

 220/ ص ( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، املؼذرص املعذةج إحل٫ ٨٦ دةريغ احلةِٚ ادلثحيثٌ 1) 
/6602. 

 .2/  622/ ص 22( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، دةريغ اإلقبلـ، ج 2) 

 .066/ ص 06( الىٛؽٌم، ػ٤ي٢ ث٨ أيجٟ، الٮايف ثةلٮٌٚيةت، ج 3) 

ةظ، ج 4)  ٌٛ  .6211/  6011/ ص 2( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، دؾ٠ؿة احل
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 .(1)«اكف زٞحن ٦ذٞ٪نة
، كإاٌل ٚإ٫ٌ٩  ٤ي٫ ٚإف احٌتؽ النؼىةف ٚي١ٮف أثٮ ثسؿو املؿزكيٌق ٬ٰؾا زٞحن ٔك

ة ث٫ ٛن  فٌ أل ؛ةدكا٣ْة٬ؿ ٬ٮ االحٌت  ،دل٭ٮؿ احلةؿ، كبةتلةيل يسٮف الك٪ؽ ًٕي
ٙه  املؿزكيقٌ  كيٌق ال ز؛ ألٌف املؿاثلٞح ةخ كالىعيط ٬ٮ املـريفٌ ٨٦ ا٣جكٌ  دىعي

 كصٮد هل يف ٠ذت احلؽير، كل٥ يؿك ٗري ٬ؾا خببلؼ املـريٌف.

أثٮ احلكني ث٨ اجلٞٮر/ ك٬ٮ أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ ث٨ اجلٞٮر املذٌٞؽـ، 
 ك٤ٝ٪ة ثٮزةٝذ٫.

ه/ ك٬ٮ حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٤ى أثٮ َة٬ؿو حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ املؼ
 كٌلف -ط البلـ ثٛذ -ا٣ٕجٌةس ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ زًلؿيٌة أثٮ َة٬ؿو املؼ٤ه 

ميغ املؼ٤ه »، كٝةؿ اذل٬يٌب/ (2)«زٞحه  وة٣طه  ميغه »/ ا٣ٕذييقٌ  ٝةؿ. زٞحن 
النيغ املعٌؽث امل٧ٌٕؿ »، كٝةؿ ٔ٪٫ يف )قري أٔبلـ اجلجبلء(/ (3)«زٞحه 

اكف »، كٝةؿ الك٧ٕةيٌن/ (4)«اكف زٞحن »كٝةؿ اخلُيت/ ، «الىؽكؽ أثٮ َة٬ؿو 

                                                                                                                                                       

 .210/  126/ ص 62( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج 1) 

 .6601/  602/ ص 2( اث٨ اجلٌضةر ابل٘ؽادٌم، حم٧ٌؽ، دةريغ ث٘ؽاد، ج 2) 

ةظ، ج 3)  ٌٛ يف دؿدمح قٛيةف ث٨  621/  021/ ص 6( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، دؾ٠ؿة احل
.  قٕيؽو

 .252/  211/ ص 61أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج ( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ 4) 
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ا ٨٦ احلؽير ٌم/ ر، كٝةؿ اث٨ األزري اجلـ(1)«زٞحن وؽكٝنة وةحلنة م١رثن
 .(2)«ث٘ؽادمٌّ م١رثه زٞحه وة٣طه »

ٮاف ث٨ أمحؽ ث٨ إقعةؽ  ٮاف ث٨ أمحؽ الىيؽاليٌن/ ك٬ٮ ًر أثٮ احلكني ًر
ٮاف ث٨ صةحل٪ٮس  ث٨ ٌُٔيح ث٨ ٔجؽ ا أثٮ احلكني اتل٧يٌِل، ك٬ٮ ًر

، اكف زٞحن ذ٠ؿق اخلُيت يف ٩ٛك٫ املؾ٠ٮر يف ق٪ؽ احلؽير الىيؽالينٌ 
 «. زٞحه »، كٝةؿ اذل٬يٌب/ (3)دةرخي٫

يف )اثلٞةت(  ظٌجةفأثٮ ٧ٔؿ أمحؽ ث٨ ٔجؽ اجلٌجةر ا٣ُٕةردٌم/ ذ٠ؿق اث٨ 
أثٮ ٧ٔؿ ٨٦ أ٢٬ ال١ٮٚح... ل٥ أرى يف ظؽيس٫ محبنة جيت أف يٕؽؿ ث٫ ٨ٔ »كٝةؿ/ 

قأهل أب »، كٝةؿ اخلُيت ابل٘ؽادٌم/ (4)«قبي٢ ا٣ٕؽكؿ إىل قنن املضؿكظني
، كٝةؿ اذل٬يٌب يف )املّياف(/ (5)«٨ٔ ا٣ُٕةردٌم أمحؽ ث٨ ٔجؽ اجلٌجةر ٚٞةؿ/ زٞح

/ رأيذ٭٥ دل٧ٕني» ا، إ٧ٌ٩ة ٝةؿ اث٨ ٔؽمٍّ  ىلع ٫ًٕٛ، كال أرل هل ظؽيسنة ٦٪١ؿن
ٛٮق أل٫ٌ٩ ل٥ ي٤ٜ اذٌلي٨ حيٌؽث ٔ٪٭٥ ٌٕ ، كٝةؿ يف )قري أٔبلـ اجلجبلء(/ (6)«ً

                                                                                                                                                       

، األنكةب، ج 1)   .001/ ص 5( الك٧ٕةيٌن، ٔجؽ ال١ؿي٥ ث٨ حم٧ٌؽو

، ال٤جةب يف د٭ؾيت األنكةب، ج اث٨ األزري( 2)   .616/ ص 2، ٌٌٔل ث٨ حم٧ٌؽو

 .2521/  226/ ص 1( اث٨ اجلٌضةر ابل٘ؽادٌم، حم٧ٌؽ، دةريغ ث٘ؽاد، ج 3) 

 .25/ ص 1ؽ، اثلٞةت، ج ( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌ 4) 

 .0202/  61/ ص 5( اث٨ اجلٌضةر ابل٘ؽادٌم، حم٧ٌؽ، دةريغ ث٘ؽاد، ج 5) 

ذؽاؿ، ج 6)  ، ٔجؽ ا، 660/ ص 6( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، ٦ّياف األ ؛ كا٩ْؿ/ اث٨ ٔؽمٍّ
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النيغ امل٧ٌٕؿ املعٌؽث أثٮ ٧ٔؿ أمحؽ ث٨ ٔجؽ اجلٌجةر ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٧ٔري ث٨ »
ُٔةرد اتل٧يٌِل ا٣ُٕةردٌم ال١ٮيٌف، كدل ق٪ح قجٓ كقجٕني، كبٌسؿ ثةلك٧ةع 

رأيذ٭٥ "/ ةٔذ٪ةء كادلق، كظٌؽث ٨ٔ أب ثسؿو ث٨ ٌٔيةشو ك... ٝةؿ اث٨ ٔؽمٍّ ث
ٛٮق ثأ٩ٌ  ٌٕ ا، إ٧ٌ٩ة ً  ".٫ ل٥ ي٤ٜ أكخٰلٟدل٧ٕني ىلع ٫ًٕٛ، كل٥ أر هل ظؽيسنة ٦٪١ؿن

ق٧ٕخ أثة ٔجيؽة الٌّسٌم "ٝةؿ األو٥ٌ/  .٤ٝخ/ ٝؽ ٣ٞي٭٥ كهل ثٌٓ ٔرشة ق٪حن 
كز٫ٌٞ ادلارُٝيٌن ». ٝةؿ اهليسٌِل/ (1)«"ث٨ حيىي كقأهل أب ٨ٔ ا٣ُٕةردٌم ٚٮز٫ٌٞ

/  .(2)«كأزىن ٤ٔي٫ ال ثأس ث٫ كأزىن »كذ٠ؿق ادلارُٝيٌن يف )قؤاالت محـة( ٝةابلن
. كٝؽ وٌعط احلةز٥ أظةدير ٠سريةن ىلع رشط النيؼني (3)«٤ٔي٫ أثٮ ٠ؿيتو 

 .(4)اكف ٬ٮ أظؽ أٚؿاد٬ة 
 ٌٞ ٫ٛ ابلٕي؛ ٚإٌف لٌك ٦ة ٝي٢ يف ظ ٌٕ ٫ ٝؽ أصةب إذف ٚةلؿص٢ زٞحه كإف ً

                                                                                                                                                       

 

 .22/  626/ ص 6ج ، الاكم٢

؛ ا٩ْؿ/ اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ 22/  52/ ص 62( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج 1) 
 .2/  051/ ص 02ث٨ أمحؽ، دةريغ اإلقبلـ، ج 

، دل٧ٓ الـكااؽ، ج 2)   .662/ ص 0( اهليسٌِل، ٌٌٔل ث٨ أب ثسؿو

 .612 / 651 ص( الك٭ٌِل اجلؿصةيٌن، محـة ث٨ يٮقٙ، قؤاالت محـة/ 3) 

/ ص 6، ج ( ا٩ْؿ/ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا، املكذؽرؾ ىلع الىعيعني4) 
 ؛ 602

ري٬ة. 502ك 212ك 051/ ص 0ج   ٗك
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ة ، أًٙ إىل أٌف ادلارُٝيٌن ٝةؿ يف )قؤاالت (1)ٔ٪٫ اذل٬يٌب ك٩ٛةق د٧ة٦ن
٨ٔ أب ا٣ٌُيت ث٨ احلكني ث٨ محيؽ ث٨ الؿبيٓ كيؾ٠ؿ ٨ٔ ميٮػ٫ »احلةز٥(/ 

 .(2)«أ٩ٌ٭٥ ل٥ ين١ٌٮا يف وؽؽ أمحؽ ث٨ ٔجؽ اجلٌجةر
/ ركل ٔ٪٫ ابلؼةرٌم يف وعيع٫  (4)كوٌعط احلةز٥ (3)يٮنف ث٨ ثسريو

/  (5)كاألبلةينٌ  ، (6)«زٞحه »ظؽيسنة ىلع رشط مك٥٤و ٬ٮ أظؽ اٚؿادق. ٝةؿ اث٨ ٦ٕنيو
احلةِٚ ا٣ٕةل٥ املؤٌرخ أثٮ »، كٝةؿ اذل٬يٌب/ (7)يف )اثلٞةت( ظٌجةفكذ٠ؿق اث٨ 

، كٝةؿ يف )قري أٔبلـ (8)«ثسؿو النحجةيٌن ال١ٮيٌف احل٧ٌةؿ وةظت امل٘ةزم
ذؽاؿ( . كأ(9)«اإل٦ةـ احلةِٚ الىؽكؽ»اجلجبلء(/   ردٌ  ٚٞؽ -٦ٌة يف )٦ّياف األ

 احل٧ةينٌ  ٨٦ أكزٜ ٬ٮ»/ ٝةؿ - ٔ٪٫ الؿكايح أقذع٢ٌ  ال/ ٝةؿ ٔ٪ؽ٦ة احل٧ةينٌ  ىلع
                                                                                                                                                       

 .222/  52/ ص 62ج ( ا٩ْؿ/ اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء/ 1) 

 .502/  012( ادلارُٝيٌن، ٌٌٔل ث٨ ٧ٔؿ، قؤاالت احلةز٥/ ص 2) 

 .061/ ص 6( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 3) 

 .011/ ص 6حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا، املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ج ( احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم، 4) 

، إركاء ا٤٘٣ي٢، ج 5)   .0، ح 651/ ص 1( األبلةيٌن، حم٧ٌؽه

، ج 6)  ، حيىي، دةريغ اث٨ ٦ٕنيو  .6221/  026/ ص 6( اث٨ ٦ٕنيو

 .156/ ص 1( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 7) 

ةظ، ج 8)  ٌٛ  .262/  201 / ص6( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، دؾ٠ؿة احل

 .16/  025/ ص 2( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج 9) 
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/ (1)«ثسسريو   . (2)«وؽكؽه »، كٝةؿ اث٨ ظضؿو
اث٨ إقعةؽ/ ك٬ٮ حم٧ٌؽ ث٨ إقعةؽ ث٨ يكةرو، مٮىل ٝحف ث٨ خمؿ٦ح ث٨ 

، كيسىن حم٧ٌؽه أثة ٤ت ث٨ ٔجؽ ٦٪ةؼو ث٨ ٝيصٍّ ٌُ ٔجؽ ا، كٌلف صٌؽق يكةره  امل
 .(3)٨٦ قيب ٔني اتل٧ؿ، كٌلف حم٧ٌؽه زٞحن ذ٠ؿق اث٨ قٕؽو يف َجٞةد٫

٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ ٤ٌٔيح  (5)كمك٥٤ه  (4)ركل ٔ٪٫ ابلؼةرٌم  يف وعيعي٭٧ة، ٔك
. كقب٢ أثٮ «ق٧ٕخ مٕجح يٞٮؿ/ حم٧ٌؽ ث٨ إقعةؽ وؽكؽ يف احلؽير»ٝةؿ/ 

ح ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ إقعةؽ ث٨ يكةرو ٚٞةؿ/  يف  ظٌجةف، ذ٠ؿق اث٨ (6)«وؽكؽه »زٔر
ة يف )منة٬ري ا٧٤ٕ٣ةء(/ (7))اثلٞةت( ٌن ٠٪حذ٫ أثٮ ثسؿو م٨٧ٌ ٔين »، كٝةؿ أي

ث٥٤ٕ الكنن، ككاّت ىلع دٕة٬ؽ ا٥٤ٕ٣، كًلرثت ٔ٪ةيذ٫ ٚي٫ كدم٫ٕ هل ىلع 

                                                                                                                                                       

ذؽاؿ، ج 1)   .2222/  211/ ص 2( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، ٦ّياف األ

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، دٞؿيت اتل٭ؾيت، ج 2)   .1202/  221/ ص 0( اث٨ ظضؿو

، حم٧ٌؽ، ا٣ُجٞةت ال١ربل، ج 3)   .206/ ص 1( اث٨ قٕؽو

 22ك 0/ ص 5؛ ج 22/ ص 2ؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج ( ابل4) 
ري٬ة.  ٗك

، ج 5)  ري٬ة. 62/ ص 2؛ ج 021/ ص 0( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و  ٗك

، اجلؿح كاتلٕؽي٢، ج 6)   .6211/  626/ ص 1( الؿازٌم، حم٧ٌؽ ث٨ أب ظةد٥و

 .212/ ص 1( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 7) 



 007 ................................................................. ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ زيةرة ا٣ٞجٮر

اإل٦ةـ احلةِٚ أثٮ ثسؿو ». كٝؽ ٔرٌب ٔ٪٫ اذل٬يٌب ثأ٫ٌ٩/ (1)«الىؽؽ كاإلدٞةف
٤يٌب املؽيٌن  ٌُ يح ا٥٤ٕ٣، ظربنا يف ٦ٕؿٚح امل مىٌ٪ٙ امل٘ةزم... اكف أظؽ أٔك
بلـ(/ (2)«امل٘ةزم كالكري ٨ دٌكف ا٥٤ٕ٣ ثةملؽي٪ح، ». كٝةؿ يف )قري اأٔل ٬ٮ أٌكؿ ٦ى

ة... ٝةؿ اث٨ إدريف  ا ٔضةصن ٟو كذكي٫، كٌلف يف ا٥٤ٕ٣ ِبؿن كٰذلٟ ٝج٢ ٦ةل
؟!  .(3)«احلةِٚ/ ٠يٙ ال يسٮف اث٨ إقعةؽ زٞحن

بلـ... ك٬ٮ وة٣ط احلؽير ٦ةهل »كذ٠ؿ يف )املّياف( أ٫ٌ٩/  أظؽ األا٧ٌح اأٔل
 / / ٬ٮ ظك٨ احلؽير، كٝةؿ اث٨ ٦ٕنيو ... كٝةؿ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و ٔ٪ؽم ذ٩ته

 ٍ ، كٝةؿ ٌٌٔل ث٨ ال  .(4)«/ ظؽيس٫ ٔ٪ؽم وعيطه يًنّّ يى ؽٍ ٧ً زٞحه
كٝؽ ذ٠ؿ اذل٬يٌب أقجةب إمكةؾ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ االظذضةج ثؿكايةد٫، 

أصةب ٧ً٪نة يف الك٫٦ ٨ٔ ثٌٕ٭ة، ك٩ىف ابلٕي اآلػؿ رصاظحن ٧٠ة يف كٝؽ 
ذؽاؿ( ٚؿاصٓ.  )٦ّياف األ

ك٬ٮ حم٧ٌؽ ث٨ مك٥٤ ث٨ ٔجيؽ ا ث٨ ٔجؽ ا ث٨ م٭ةبو ا٣ٞؿيٌش  :الـ٬ؿٌم 
 الـ٬ؿٌم، كٝؽ دٌٞؽـ ا٣ٞٮؿ ثٮزةٝذ٫.

                                                                                                                                                       

 .6625/ 000( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، منة٬ري ٧٤ٔةء األمىةر/ ص 1) 

 .611/  610/ ص 6( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، دؾ٠ؿة احلٛةظ، ج 2) 

 .65/  22/ ص 1( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، ج 3) 

ذؽاؿ، ج 4)   .1621/  211/ ص 2( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، ٦ّياف األ
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 (1)ك٬ٮ ٔؿكة ث٨ الـبري أثٮ ٔجؽ ا ا٣ٞؿيٌش، ركل ٔ٪٫ ابلؼةرٌم  :ٔؿكة
ا يف وعيعي٭٧ة. كٝةؿ اث٨ قٕؽو يف )ا٣ُجٞةت(/  (2)مك٥٤ه ك  اكف زٞحن »٠سرينا صؽًّ

ة ٦أمٮ٩نة زبذنة ة اعل٧ن  .(3)«٠سري احلؽير ٚٞي٭ن
، اكف »، كٝةؿ ا٣ٕضٌٌل ٚي٫/ (4)يف )اثلٞةت( ظٌجةفذ٠ؿق اث٨  ٦ؽينٌّ دةثيعٌّ زٞحه

، كٝةؿ (6). كز٫ٌٞ اث٨ ظضؿو (5)«رصبلن وةحلنة ل٥ يؽػ٢ يف يشءو ٨٦ ا٣ٛنت
٫ »اذل٬يٌب/  ٌٞ اإل٦ةـ اعل٥ املؽي٪ح أثٮ ٔجؽ ا ا٣ٞؿيٌش األقؽٌم املؽيٌن... دٛ

ة زبذنة ْن ة ثةلكري ظةٚ  . (7)«خبةتل٫ اعئنح كٌلف اعل٧ن

ك٬ٮ املكٌٮر ث٨ خمؿ٦ح ث٨ ٩ٮ٢ٚ ث٨ أ٬يت ث٨ ٔجؽ ٦٪ةؼو ث٨ ز٬ؿة،  :املكٌٮر
، ك٬ٮ ٨٦ الىعةثح، ركل ٨ٔ رق ٮؿ ا، اث٨ أػخ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٔٮؼو

                                                                                                                                                       

 10ك 11ك 11ك 11ك 2/ ص 6ٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج ( ابلؼةر1) 
ري٬ة.  ٗك

، ج 2)  ري٬ة. 12ك 12ك 10ك 05/ ص 6( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و  ٗك

، حم٧ٌؽ، ا٣ُجٞةت ال١ربل، ج 3)   .611/ ص 5( اث٨ قٕؽو

 .622/ ص 5( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 4) 

 .6002/  622/ ص0ث٨ ٔجؽ ا، ٦ٕؿٚح اثلٞةت، ج ( ا٣ٕضٌٌل، أمحؽ 5) 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، دٞؿيت اتل٭ؾيت، ج 6)   .2511/  116/ ص 6( اث٨ ظضؿو

ةظ، ج 7)  ٌٛ  .56/  10/ ص 6( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، دؾ٠ؿة احل
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ا  (3)كمك٥٤ه  (2). ركل ٔ٪٫ ابلؼةرٌم (1)ذ٠ؿ ٰذلٟ اث٨ ظضؿو  يف وعيعي٭٧ة ٠سرين
ا، كذ٠ؿق اث٨   .(4)يف )اثلٞةت( ظٌجةف٠سرينا صؽًّ

ك٬ٮ مؿكاف ث٨ احلس٥ ث٨ أب ا٣ٕةص ث٨ أ٦ٌيح ث٨ ٔجؽ م٧فو : مؿكاف
ةف كٌلدج٫ يف  ٌٛ ا٣ٞؿيٌش األمٮٌم، أثٮ ٔجؽ امل٤ٟ، ك٬ٮ اث٨ ٥ٌٔ ٔس٧ةف ث٨ ٔ

، (6)، ركل ٔ٪٫ ابلؼةرٌم ٠سرينا(5)ذ٠ؿ اث٨ ظضؿو أ٫ٌ٩ ٨٦ الىعةثحػبلٚذ٫، 

                                                                                                                                                       

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، اإلوةثح يف د٧يّي الىعةثح، ج 1)  ؛ دٞؿيت 1266/  22/ ص 1( اث٨ ظضؿو
 .1122/  612/ ص 0اتل٭ؾيت، ج 

؛ ج 610/ ص 0؛ ج 000/ ص 6( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 2) 
2 / 

ري٬ة. 622ك 21ص   ٗك

، ج 3)  ؛ ج 020/ ص 0؛ ج 612/ ص 6( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و
2 / 

ري٬ة. 622ك 622ص   ٗك

 .222/ ص 2( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 4) 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، اإلوةثح يف د٧يّي الىعةثح، ج  ( اث5٨)   .1221/  022/ ص 1ظضؿو

 656/ ص 0؛ ج 611/ ص 6( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 6) 
 ؛ 020ك

ري٬ة. 622ك 606ك 10/ ص 2ج   ٗك
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 .(1)يف )اثلٞةت( ظٌجةفكذ٠ؿق اث٨ 

إذف َؿيٞة اث٨ األزري وعيعةف، كرصةهل٧ة ٨٦ اثلٞةت؛ كبٰؾلٟ يسٮف 
ذ٧ةد ٤ٔي٫ يف إزجةت امل٤ُٮب. ة ثس٢ٌ َؿ٫ٝ، كي٧س٨ األ  احلؽير وعيعن

ا ادلالىث: ٌّ ٦٭٧ٌحن مٌؿت يف ظيةة املضذ٧ٓ  ٚإٌف احلؽير يت٪ةكؿ مكأ٣حن  أ
ة ثٕؽ و٤ط احلؽيبيح ٔ٪ؽ٦ة دػ٢ ثٕي األمؼةص يف  اإلقبلٌَل، ػىٮون

 م١ٌح أ٢٬ ٨٦ دػ٢ ٨٦ لٌك  يٕةد أف الى٤ط رشكط ٨٦ كٌلف -ادلي٨ األقبلٌَل 
 كأثٮ ثىريو  أثٮ ٦٪٭٥ -٥ إحل٭٥ كيك٤ٌ  ٝؿيلو  إىل اإلقبلَلٌ  ادلي٨ يف ظ٤ٛةا٭٥ أك

 ٝؿيل، إىل إرصةٔ٭٥ ٨٦ ػٮٚنة ابلعؿ قيٙ إىل ٚ٭ؿبٮا آػؿي٨، ٦ٓ ص٪ؽؿو 
 مٕؿت كل٧ٌة النةـ، ٨٦ ا٣ٞةد٦ح اتلضةرٌيح ٝؿيلو  ٝٮا٢ٚ َؿيٜ ُٕٝٮا كٝؽ

أف ي٧٪ٕ٭٥ ٨٦ ٰذلٟ، كأف يٕيؽ٥٬ إحل٫،   اجليبٌ  ٨٦ ٤َجخ ثةخلُؿ ٝؿيل
ٌٙ ٨ٔ اتلٌٕؿض ل٤ٞٮا٢ٚ، كأف يٞؽمٮا ٤ٔي٫،  ١ٚذت هل٥ ٠ذةثنة يأمؿ٥٬ ثةل١
كٝؽ كو٤٭٥ ال١ذةب كأثٮ ثىريو يف ٩ـاعت املٮت، ٚٞؿأ ال١ذةب ك٦ةت، 
ا، ز٥ٌ  ٌٚ٘ك٫٤ أثٮ ص٪ؽؿو كوًٌل ٤ٔي٫ كدٚ٪٫ يف ماك٫٩، كبىن ىلع ٝربق مكضؽن

ٌٟ أٌف لٌك ذم ظفٍّ ق٤ي٥و رصٓ إىل املؽي٪ح ٦ٓ ا لىعةثح اآلػؿي٨، كال م
اكف ي٥٤ٕ بكرية أوعةث٫ ك٦ة اك٩ٮا ي٤٧ٕٮ٫٩، إ٦ٌة ثإػجةرو   يؽرم أٌف اجليبٌ 

ة  ة حمٌؿ٦ن ا ْٔي٧ن ٨٦ الٮ ي أك أ٩ٌ٭٥ اك٩ٮا خيربك٫٩، ٨٧ٚ ٗري املٕٞٮؿ أٌف أمؿن

                                                                                                                                                       

 .265/ ص 0( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج 1) 
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 ىلع املكضؽ ث٪ةء ٨٦ ص٪ؽؿ أثٮ ث٫ ٝةـ ٦ة ك٬ٮ -ي٭ؽم إىل الٌبلؿ كا٣سٛؿ 
ة أٌف  األكؿـ اجليبٌ  ىلع ػف ٝؽ - مٮد٫ ثٕؽ ثىريو  أب ٝرب ، كػىٮون

ا ٨٦ الىعةثح  وعةثيًّة ىلع ثٕي  71يٌٞؽر ٔؽيؽ٥٬ ثػ  -ٔؽدنا ٠جرين
٦ة ٤ٕٚٮا يف ٚرتة  أ٥٤ٚ يكأهل٥ اجليٌب ، (1)اك٩ٮا ٦ٓ أب ص٪ؽؿو  - الؿكايةت

دٕةىل ٝؽ  أٌف ا أكيٮصؽ مؼهه كاظؽه خيربق ث٧ة ظى٢؟!  ٥ألثٞةا٭٥ ٬٪ةؾ، 
ة أٌف أ ٞن ٤ُ٦ ٌٟ ؛ ٚبل م ٫ٕ٤َ ىلع ٰذلٟ ٧٠ة أ٫ٕ٤َ ىلع ٌٝيٌح مكضؽ رضارو

،  اجليٌب  ٝؽ ٥٤ٔ ث٧ة ٫٤ٕٚ أثٮ ص٪ؽؿو ٨٦ ث٪ةء املكضؽ ىلع ٝرب أب ثىريو
ة ٧٠ة يٞةؿ جلىه اجليٌب  ٨ٔ ٰذلٟ، كألمؿ ث٭ؽ٫٦، كٌَل  ٤ٚٮ اكف األمؿ حمٌؿ٦ن

ىلع صٮازق، ٚي٥٤ٕ ٦٪٫ أٌف ٦ة ٝةـ ث٫ أثٮ ٰذلٟ ل٥ حيى٢، ٚك١ٮد٫ ٔ٪٫ يؽٌؿ 
 ص٪ؽؿو اكف مرشكاعن يف ادلي٨ اإلقبلٌَل. 

ثٕؽ أف ذ٠ؿ٩ة أد٣ٌح صٮاز ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر ا٣ٌيت ادٌٌط ٨٦ ػبلهلة أٌف ابل٪ةء 
ح يف ادلي٨ اإلقبلٌَل احل٪ي ٙ، اكف ىلع ا٣ٞجٮر ٨٦ األمٮر اجلةاـة كاملرشٔك

ة ٤ٔي٪ة أف ٩ؾ٠ؿ أد٣ٌح ا٣ٞٮـ ا٣يٌت اقذؽلٌٮا ٨٦ ػبلهلة ىلع ٔؽـ صٮاز ابل٪ةء  لـا٦ن
ىلع ا٣ٞجٮر، ك٨٦ ز٥ٌ ٦٪ةٝنذ٭ة، كٝؽ ٌٝك٧٪ة أدتٌل٭٥ ٨٦ ظير ٝؿب أ٣ٛةظ 

 األظةدير إىل ٌٔؽة َٮااٙ/

                                                                                                                                                       

 .001/ ص 2ل١ربل، ج ( ا٩ْؿ/ ابلي٭يٌق، أمحؽ ث٨ احلكني، الكنن ا1) 
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٨ٕ٣ احل٭ٮد  األظةدير ادلا٣ٌح ىلع أٌف اجليٌب  كيه: اىطائفث األكىل
ة اٌّت   ؾت ٝجٮر أ٩بيةا٭٥ مكةصؽ/ كاجلىةرل أك أٝٮا٦ن

٫ اذٌلم  ٨ٔ ٔؿكة ٨ٔ اعئنح ٨ٔ اجليٌب » األٌكؿ/احلؽير  ٝةؿ يف مًؿ
 .«ل٥ ي٥ٞ ٦٪٫/ ٨ٕ٣ ا احل٭ٮد كاجلىةرل اٌّتؾكا ٝجٮر أ٩بيةا٭٥ مكةصؽ

 يف وعيعي٭٧ة. (2)كمك٥٤ه  (1)ركاق ابلؼةرٌم 

 ة ٩ـؿ ثؿقٮؿ ا ػٌ كاث٨ ٌٔجةسو ٝةال/ مل٨ٔ اعئنح »اثلةين/ احلؽير 
َٜٛ يُؿح مخيىحن ىلع كص٭٫، ٚإذا اٗذ٥ٌ ٠نٛ٭ة ٨ٔ كص٭٫ ٚٞةؿ ك٬ٮ 

 .«٠ٰؾلٟ/ ٣ٕ٪ح ا ىلع احل٭ٮد كاجلىةرل اٌّتؾكا ٝجٮر أ٩بيةا٭٥ مكةصؽ

 يف وعيعي٭٧ة. (4)كمك٥٤ه  (3)ركاق ابلؼةرٌم 

/ ٝةد٢ ا احل٭ٮد ٝةؿ ٨ٔ أب ٬ؿيؿة أٌف رقٮؿ ا » /اثلة٣راحلؽير 

                                                                                                                                                       

 .621ك  26/ ص 0( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 1) 

، ج 2)   .11/ ص 0( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و

؛ ج 622/ ص 5؛ ج 622/ ص 2( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 3) 
1 / 

 .26ص 

، ج  ( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج،4)   .11/ ص 0وعيط مك٥٤و
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 .«اٌّتؾكا ٝجٮر أ٩بيةا٭٥ مكةصؽ
 يف وعيعي٭٧ة. (2)كمك٥٤ه  (1)ركاق ابلؼةرٌم 

ة اٌّتؾكا ٝجٮر  ٨ٔ اعئنح أٌف اجليٌب »الؿاثٓ/ احلؽير  ٝةؿ/ ٨ٕ٣ ا ٝٮ٦ن
 .«أ٩بيةا٭٥ مكةصؽ

 .(4)كا٣جٌكةيٌئ يف قج٪٫ (3)ركاق أمحؽ يف مك٪ؽق
 ص٭ح الك٪ؽ كأػؿل ٨٦ ص٭ح ادلال٣ح/كابلعر يف ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح دةرةن ٨٦ 

ة  أ٦ٌة ٨٦ ص٭ح الك٪ؽ ٚبل إماكؿ يف أقة٩يؽ أظةدير ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح، ػىٮون
اثلبلزح األكىل؛ لٮركد٬ة يف الىعيعني، ٦ٓ ٔؽـ املٕةرض هلة، كأ٦ٌة احلؽير 

ك٬ٮ قٕيؽ ث٨ أب  -الؿاثٓ ٚٞؽ أمّك ٤ٔي٫ ثٌٕٙ قٕيؽو يف ركايح أمحؽ 
أظٌت إيٌل أاٌل حيذٌش ث٫، إاٌل »يف )اثلٞةت( كٝةؿ/  ةفظجٌ ٚٞؽ ذ٠ؿق اث٨  -ٔؿكبح 

ٝةؿ أمحؽ/ اكف ٝذةدة ». كٝةؿ اذل٬يٌب/ (5)«ث٧ة ركل ٔ٪٫ ا٣ٞؽ٦ةء ٝج٢ اػذبل٫َ

                                                                                                                                                       

 .660/ ص 6( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 1) 

، ج 2)   .11/ ص 0( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و

، أمحؽ، مك٪ؽ أمحؽ، ج 3)   .050/ ص 1؛ ج 621/ ص 1( اث٨ ظ٪ج٢و

، قنن ا٣جكةيٌئ، ج 4)   .25/ ص 2( ا٣جكةيٌئ، أمحؽ ث٨ مٕيتو

 .252/ ص ٨1 ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٞةت، ج ( اث5) 
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ـه كقٕيؽه يٞٮلٮف ثة٣ٞؽر كيسذ٧ٮ٫٩... كيؽلٌف /  .(1)«ك٬نة كٝةؿ اث٨ ظضؿو
 .(2)«٠سري اتلؽ٣حف كاػذ٤ٍ»

، كركل ٔ٪٫ النيؼني ٠سرينا؛ ٚإف (3)ك٦ٓ ٰذلٟ ٚ٭ٮ ٨٦ رصةؿ الىعيعني
ذجةر كزةٝذ٫ لٮصٮدق يف ركايةت الىعيعني، ٚة٣ُؿيٜ يسٮف  أػؾ٩ة ث٪ْؿ األ
ة كحن٨ ال ٥٤ٕ٩ أٌف  ، ػىٮون ٙه ة، كإف أػؾ٩ة ث٨ُٕ ٬ٰؤالء ث٫ ٚ٭ٮ ًٕي وعيعن
 ، ٬ٰؾا احلؽير اكف ٝج٢ االػذبلط أـ ثٕؽق، كأ٦ٌة ق٪ؽ ا٣جٌكةيٌئ ٚ٭ٮ وعيطه

. كرصةهل ٨٦ اثلٞةت، كبؾٰ   لٟ دسٮف أظةدير ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح لكٌ٭ة وعيعحه

دميٓ أظةدير ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح دذعٌؽث ٨ٔ أٌف  كأ٦ٌة ٨٦ ص٭ح ادلال٣ح، ٚإفٌ 
ة اٌّتؾكا ٝجٮر أ٩بيةا٭٥ مكةصؽ، ك٬ٰؾا  اجليٌب  ٨ٕ٣ احل٭ٮد كاجلىةرل أك أٝٮا٦ن

ةر، يؽٌؿ ىلع ظؿ٦ح اٌّتةذ ٝجٮر األ٩بيةء مكةصؽ؛ ألٌف اعٝجح ال٨ٕ٤ إ٧ٌ٩ة يه اجل
ـه؛ كذٰللٟ ٚإٌف ٬ٰؾا ا٢ٕٛ٣ ٗري  ك٦ة اكف اعٝجذ٫ اجلةر ٚبل إماكؿ يف أ٫ٌ٩ حمٌؿ

                                                                                                                                                       

ذؽاؿ، ج 1)  ، 2020/  656/ ص 0( اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، ٦ّياف األ ؛ ا٩ْؿ/ اث٨ ظ٪ج٢و
 .111/  255/ ص 6أمحؽ، ا٢٤ٕ٣ ج 

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل، دٞؿيت اتل٭ؾيت، ج 2)   .0210/  212/ ص 6( اث٨ ظضؿو

/ ص 2؛ ج 66/ ص 2ابلؼةرٌم، ج ( ا٩ْؿ/ ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط 3) 
، ج 022 ؛ ج 605ك 21/ ص 6؛ اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و

ري٬ة. 21/ ص 2  ٗك
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، كٝؽ اقذؽٌؿ ث٫ ا٣ٞٮـ ىلع ٔؽـ صٮاز ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر. ـو  صةا

 مناقشة الدليل

إٌف أظةدير ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح دذعٌؽث ٨ٔ اٌّتةذ ا٣ٞجٮر مكةصؽ، ك٬ٰؾا حيذ٢٧ 
 ٦ٕ٪حني/أظؽ 

 ؽ هلة كدٕجؽ ٨٦ دكف ا.األٌكؿ/ أ٩ٌ٭ة مكةصؽ أم يكض
ري٬ة ٨٦ األمٮر  كاثلةين/ أم يبىن ٤ٔي٭ة املكةصؽ ٣ٕجةدة ا كل٤ىبلة ٗك

 ا٣ٕجةديٌح األػؿل.
ا أف يؿاد ٨٦ ال٤ِٛ املٕ٪حٌ  ة ىلع حنٮ احلٞيٞح يف آفو ك٨٦ ابلٕيؽ صؽًّ ٕن ني ٦

؛ أل٫ٌ٩ ال حيذ٢٧ ٚي٫ إاٌل  ٓ أم أفٌ  - كاظؽه  ظٞييقٌّ  ٦ٕىنن كاظؽو  الٮآً ٝؽ ًك
؛ ٚبل ثٌؽ إذف أف يسٮف أظؽ٧٬ة ىلع حنٮ احلٞيٞح  -ؾا املٕىن هلؾا ال٤ِٛ ٬ٰ 

كاآلػؿ ىلع حنٮ املضةز، كالًلكـ يٞٓ يف أمؿي٨ ٬٪ة/ األٌكؿ/ ٢٬ ي٧س٨ د٧يّي 
كاثلةين/ ٢٬ ي٧س٨ أف جيذ٧ٓ  املٕىن احلٞييٌق ك املٕىن املضةزٌم ٨٦ املٕ٪حني؟

 ال؟  احلٞيٞح كاملضةز يف مؿادو ك٦ٞىٮدو كاظؽو أك
أ٦ٌة األمؿ األٌكؿ/ ك٬ٮ ٢٬ ي٧س٨ د٧يّي املٕىن احلٞييٌق ك املٕىن املضةزم 

 ؟٨٦ املٕ٪حني
ٚأٝٮؿ/ إٌف املذتٌجٓ لؤلظةدير اجلجٮٌيح الرشيٛح جيؽ أٌف املٞىٮد ٨٦ املكةصؽ 

جةدد٭ة  -يف احلؽير ٬ٮ املٕىن األٌكؿ  ٚٞؽ د٣ٌخ األظةدير  -أم الكضٮد هلة ٔك
ؾى ٝربق كز٪نة يٕجؽ/ ٝؽ داع ا  ىلع أٌف اجليٌب  ذَّؼى  أف ال حي



 ٦٪ةٚيةت اتلٮظيؽ يف ا١ٛ٣ؿ الٮ٬ٌةبٌ  ...................................................... 086

ال ّت٢ٕ ٝربم  ٭٥ٌ / ال٤ِّ  ٨ٔ أب ٬ؿيؿة ٝةؿ/ ٝةؿ اجليبٌ » احلؽير األٌكؿ/
ة اٌّتؾكا ٨٦ ٝجٮر أ٩بيةا٭٥ مكةصؽ  .«كز٪نة. ٨ٕ٣ ا ٝٮ٦ن

، ك٬ٮ وعيط اإلق٪ةد كرصةهل ٨٦ اثلٞةت، (1)ركاق أمحؽ يف مك٪ؽق
كرصةهل لكٌ٭٥ ٨٦ اثلٞةت، كإف  (3)كأثٮ يًٕل يف مك٪ؽق، (2)كابلؼةرٌم يف دةرخي٫

، ٚٞؽ كز٫ٌٞ اذٌلم أمّك ٤ٔي٫ يف (4)أمّك ابلٕي ىلع إقعةؽ ث٨ أب إرسااي٢
 .(6)«إ٫ٌ٩ زٞحه »، كٝةؿ األبلةيٌن/ (5)ماكفو آػؿ

 ٨ٔ زيؽ ث٨ أق٥٤ ٨ٔ ُٔةء ث٨ يكةرو أٌف رقٮؿ ا » احلؽير اثلةين/
ـو اٌّتؾكا ٝجٮر ٭٥ٌ ال ّت٢ٕ ٝربم ٝةؿ/ ال٤ِّ  كز٪نة يٕجؽ، امذٌؽ ٌٗت ا ىلع ٝٮ

 . «أ٩بيةا٭٥ مكةصؽ

                                                                                                                                                       

، أمحؽ، مك٪ؽ أمحؽ، ج 1)   .021/ ص 0( اث٨ ظ٪ج٢و

. 611ح  21/ ص 2( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، اتلةريغ ال١جري، ج 2)   ٦ٓ اػذبلؼو يكريو

، مك٪ؽ أب يًٕل، ج ( املٮوٌٌل، أثٮ 3)   .1116ح  22/ ص 60يًٕل أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ

، دل٧ٓ الـكااؽ، ج 4)  ال ّت٨ٌ٤ٕ »ثةب ٝٮهل/  0/ ص 2( ا٩ْؿ/ اهليسٌِل، ٌٌٔل ث٨ أب ثسؿو
 «.ٝربم كز٪نة

 .26/ ص 1، ج املىؽر الكةثٜ( 5) 

، أظاكـ اجل٪ةاـ/ ص 6)   .061( األبلةيٌن، حم٧ٌؽه
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ا،  (1)ركاق اث٨ قٕؽو يف )ا٣ُجٞةت( مؿقبلن  ك٣ٰس٨ٌ اث٨ ٔجؽ ا٣رٌب ركاق مك٪ؽن
 . (2)«٨ٔ زيؽ ث٨ أق٥٤ ٨ٔ ُٔةء ث٨ يكةرو ٨ٔ أب قٕيؽو اخلؽرٌم »ٝةؿ/ 

٨ٔ زيؽ ث٨ ظٌؽز٪ة أثٮ ػةدلو األمحؿ ٨ٔ اث٨ ٔضبلف » احلؽير اثلة٣ر/
٭٥ٌ ال ّت٢ٕ ٝربم كز٪نة يىًٌل هل؛ أمذٌؽ / ال٤ِّ أق٥٤ ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا 

ـو اٌّتؾكا ٝجٮر أ٩بيةا٭٥ مكةصؽ  .«ٌٗت ا ىلع ٝٮ

 ٬ٮ ػةدلو  أثٮ ػ بك٪ؽو وعيطو كرصةهل لكٌ٭٥ ٨٦ اثلٞةت (3)ركاق اث٨ أب محجح
ة كركاق ػكاث٨ ٔضبلف ٬ٮ حم٧ٌؽه  ،ث٨ ظٌيةفو ق٤ي٧ةف  ٌن  (4)الؿٌزاؽ ٔجؽ أي

ٜو رصةهل زٞةته ٨ٔ ٧ٌٕ٦ؿو ٨ٔ زيؽ ث٨ أق٥٤.  ثُؿي

٨ٔ إثؿا٬ي٥ ث٨ أب حيىي كاث٨ صؿيطو ٨ٔ وٛٮاف ث٨ »احلؽير الؿاثٓ/ 
٭٥ٌ إيٌن ٝةؿ/ ال٤ِّ  ق٤ي٥و ٨ٔ قٕيؽ ث٨ أب قٕيؽو مٮىل امل٭ؿٌم أٌف رقٮؿ ا 

ا  .«أٔٮذ ثٟ أف يٌذؼؾ ٝربم كز٪نة ك٦٪ربم ٔيؽن

                                                                                                                                                       

، حم٧ٌؽ، ا٣ُجٞةت ال1١)   .026/ ص 0ربل، ج ( اث٨ قٕؽو

 .26/ ص 5( اث٨ ٔجؽ ا٣رٌب، يٮقٙ ث٨ ٔجؽ ا، اتل٧٭يؽ، ج 2) 

، ثةب الىبلة ٔ٪ؽ ٝرب اجليٌب 012/ ص 0( اث٨ أب محجح، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌؽ، املىٌ٪ٙ، ج 3) 
  2كإدية٫٩، ح. 

 كٚي٫/ "يىًٌل إحل٫". 6511، ح 221/ ص 6( الى٪ٕةيٌن، ٔجؽ الؿٌزاؽ، املى٪ٌٙ، ج 4) 



 ٦٪ةٚيةت اتلٮظيؽ يف ا١ٛ٣ؿ الٮ٬ٌةبٌ  ....................................................... 088

ك٬ٮ ظؽيره وعيطه كإف اػذ٤ٙ يف إثؿا٬ي٥  (1)مىٌ٪٫ٛ ركاق ٔجؽ الؿٌزاؽ يف
ث٨ أب حيىي، ٚ٭ٮ ال يرٌض؛ لٮصٮد اث٨ صؿيطو ٫ٕ٦ يف ا٣ُؿيٜ، ك٬ٮ ٨٦ اثلٞةت 

.(2)كرصةؿ الىعيعني  ، كبةيق الؿصةؿ لكٌ٭٥ زٞةته
كم٧ٌة دٌٞؽـ يْ٭ؿ أٌف املؿاد ٨٦ املكةصؽ يف األظةدير املذٌٞؽ٦ح إ٧ٌ٩ة ٬ٮ 

ٝؽ ٩ىه أف  ثٞؿي٪ح أٌف اجليٌب  -يكضؽ هلة كدٕجؽ  ك٬ٮ أف -املٕىن األٌكؿ 
ة  -يٌذؼؾ ٝربق كز٪نة  كدٕٮٌذ ٨٦ ٰذلٟ، ٚي١ٮف  يٕجؽ ٨٦ دكف ا  -أم و٪٧ن

٬ٰؾا ٬ٮ املٕىن احلٞييٌق ٨٦ ال٤ِٛ، ثح٪٧ة اقذؽالهل٥ ثٰ٭ؾق األظةدير ىلع ظؿ٦ح 
ؾا األمؿ ال يه دذعٌؽث ٨ٔ ٔجةدة ا٣ٞجٮر، ك٬ٰ ٚابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر أص٪يبٌّ ٔ٪٭ة، 

جيٌٮزق أظؽه ٨٦ املك٧٤ني؛ أل٫ٌ٩ يؽػ٢ يف ثةب الرشؾ ثة دٕةىل، ثةإلًةٚح إىل 
ا٣يٌت د٨ٕ٤ ٨٦ اٌّتؾ ا٣ٞجٮر مكةصؽ ٝؽ صةءت يف ذي٢  أٌف أظةدير اجليٌب 

أظةدير اجليٌه ٨ٔ اٌّتةذ ٝربق كز٪نة، ك٬ٰؾا يؽٌؿ ىلع االمرتاؾ ٚي٧ة ثني ٬ٰؾق 
  اآلػؿ.األظةدير، أم أٌف أظؽ٧٬ة يٌّٛس 

ة يف ٬ٰؾا ال٤ِٛ  ٕن كأ٦ٌة األمؿ اثلةين/ ك٬ٮ إماكف اصذ٧ةع احلٞيٞح كاملضةز ٦
٣ٞةا٢و أف يٞٮؿ/ إ٩ٌ٪ة لٮ ق٧ٌ٤٪ة أٌف املٕىن احلٞييٌق ٨٦ املكةصؽ يف  ٨٦ ٔؽ٫٦

جةدد٭ة، ٣ٰس٨ أال ي٧س٨ أف يٞىؽ  األظةدير املذٌٞؽ٦ح ٬ٮ الكضٮد ل٤ٞجٮر ٔك
                                                                                                                                                       

 .65261ح  212/ ص 1ى٪ٕةيٌن، ٔجؽ الؿٌزاؽ، املى٪ٌٙ، ج ( ال1) 

؛ اجلحكةثٮرٌم، 21ك 21/ ص 5( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 2) 
، ج  ري٬ة. 12ك 62ك 0/ ص 5مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و  ٗك
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ة يف ٬ٰؾق األظةدير؟ أم أف ٦٪٭ة املٕىن احلٞييٌق كاملٕىن امل ٕن ضةزٌم دلذ٧ٕني ٦
ة ك٬ٮ  ٌن جةدد٭ة كاملٕىن املضةزٌم أي جيذ٧ٓ املٕىن احلٞييٌق ك٬ٮ الكضٮد ل٤ٞجٮر ٔك

 ث٪ةء املكةصؽ ٤ٔي٭ة، ٚي١ٮف الك املٕ٪حني ٦ٞىٮدي٨ ٬٪ة.
ري٬ة ٦ة ٬ٮ من٭ٮره  رى يف ٠ذت األوٮؿ ٗك اجلٮاب ىلع ٬ٰؾا األمؿ/ أ٫ٌ٩ ٝؽ ٝيؿّّ

رقح أ٢٬ الكٌ٪ح أ٫ٌ٩ ال ي٧س٨ أف جيذ٧ٓ املٕىن احلٞييٌق ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء ٦ؽ
. ِو كاظؽو ة يف ٣ٛ ٕن  كاملضةزٌم كيسٮ٩ة ٦ٞىٮدي٨ ٦

أم احلٞيٞح  -اقذعةؿ اصذ٧ةٔ٭٧ة / »)٠نٙ األرسار(ٝةؿ وةظت 
ِو كاظؽو  -كاملضةز  ال ّتذ٧ٓ احلٞيٞح »كٝةؿ الّسػيٌس يف أوٮهل/ . (1)«يف ٣ٛ

/  .(2)«كاملضةز مؿادنا ثةل٤ِٛ ذ٬ت »كذ٬ت النٮٌليٌن يف )إرمةد ا٣ٛعٮؿ( ٝةابلن
ٞٮف ٨٦ النةٌٕٚيح  ٌٞ ٓه ٨٦ املٕزت٣ح كاملع دم٭ٮر أ٢٬ ا٣ٕؿبٌيح كدميٓ احل٪ٌٛيح كدم
إىل أ٫ٌ٩ ال يكذ٢٧ٕ ال٤ِٛ يف املٕىن احلٞييٌق كاملضةزٌم ظةؿ ٠ٮ٩٭٧ة ٦ٞىٮدي٨ 

اجلاكح/  كٝةؿ اجلٌىةص يف )أظاكـ ا٣ٞؿآف( يف ثةب ا٣ُبلؽ ٝج٢ .(3)«ثةحلس٥
ا ال جيٮز أف يؿاد ث٫ احلٞيٞح كاملضةز» ة كاظؽن ْن  .(4)«ألٌف ٣ٛ

                                                                                                                                                       

 .212/ ص 0، ٠نٙ األرسار، ج ابلؼةرٌم، ٔجؽ ا٣ٕـيـ (1) 

 يف ثيةف احلٞيٞح كاملضةز. 12/ ص 6أمحؽ، األوٮؿ، ج ( الّسػيٌس، حم٧ٌؽ ث٨ 2) 

، إرمةد ا٣ٛعٮؿ، ج 3)  املجعر ا٣ٕةرش/ يف اجل٧ٓ ثني  12/ ص 6( النٮٌليٌن، حم٧ٌؽ ث٨ ٌٔلٍّ
 احلٞيٞح كاملضةز.

، أظاكـ ا٣ٞؿآف، ج 4)   ثةب ا٣ُبلؽ ٝج٢ اجلاكح. 261/ ص 1( اجلٌىةص، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ
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ِو  كبٰؾلٟ يٌذٌط أ٫ٌ٩ ال ي٧س٨ أف جيذ٧ٓ املٕىن احلٞييٌق كاملضةزٌم يف ٣ٛ
؛ ٚبل ثٌؽ ٨٦ اتل٧ٌكٟ ثةملٕىن احلٞييٌق يف املٞةـ، ٚي١ٮف  كاظؽو ك٦ٞىٮدو كاظؽو

ا، ال دلٌؿد ابل٪ةء  املؿاد ٨٦ املكةصؽ ٬ٮ أف يكضؽ هلة كدٕجؽ ٨٦ دكف
ـه ٧٠ة ٔؿٚخ، كبٰ٭ؾا يسٮف ٦ة اقذؽلٌٮا ث٫ ىلع امل٤ُت ٗري  ٤ٔي٭ة، ٚ٭ٮ صةا

ٍـّ كال دػ٢ هل ث٧جعس٪ة ٬٪ة.  دة
احلبنح إذا ٦ةت الىة٣ط  أ٢٬األظةدير ادلا٣ٌح ىلع أٌف : اىطائفث اثلاُيث

ا، كوٌٮركا ٚي٫ اتلىةكيؿ، ٚأكخٰلٟ ٥٬ رشار ا خل٤ٜ ٦٪٭٥ ث٪ٮا ىلع ٝربق مكضؽن
 ٔ٪ؽ ا يٮـ ا٣ٞية٦ح/ 

ـو ٝةؿ/ أػربين أب ٨ٔ اعئنح/ أفٌ » احلؽير األكؿ/ ـٌ  ٨ٔ ٬نة ـٌ ظجحجح كأ أ
 ق٧٤ح ذ٠ؿدة ٠٪حكحن رأي٪٭ة ثةحلبنح ٚي٭ة اتلىةكيؿ، ٚؾ٠ؿدة ٰذلٟ ل٤٪يٌب 

ا  ٚٞةؿ/ إٌف أكخٰلٟ إذا اكف ٚي٭٥ الؿص٢ الىة٣ط ٧ٚةت، ث٪ٮا ىلع ٝربق مكضؽن
 .«كوٌٮركا ٚي٫ د٤ٟ الىٮر، ٚأكخٰلٟ رشار اخل٤ٜ ٔ٪ؽ ا يٮـ ا٣ٞية٦ح

 يف وعيعي٭٧ة. (2)كمك٥٤ه  (1)ركاق ابلؼةرٌم 

                                                                                                                                                       

ثةب ٢ٌٚ اقذٞجةؿ  666/ ص 6وعيط ابلؼةرٌم، ج  ( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،1) 
 ا٣ٞج٤ح؛ 

 ثةب ٬ضؿة احلبنح. ،025/ ص 2ج 

، ج 2)  ثةب اجليه ٨ٔ ث٪ةء  11/ ص 0( اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، وعيط مك٥٤و
 املكةصؽ ىلع ا٣ٞجٮر.
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ـو ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ اعئنح ٝة٣خ/ ل٧ٌة امذىك »احلؽير اثلةين/   ٨ٔ ٬نة
ذ٠ؿت ثٕي نكةا٫ ٠٪حكحن رأي٪٭ة ثأرض احلبنح يٞةؿ هلة ٦ةرٌيح،  اجليٌب 

ـٌ ظجحجح أدذة أرض احلبنح، ٚؾ٠ؿدة ٨٦ ظك٪٭ة كدىةكيؿ  ـٌ ق٧٤ح كأ كٌل٩خ أ
ٚي٭ة، ٚؿٚٓ رأق٫ ٚٞةؿ/ أكخٰلٟ إذا ٦ةت ٦٪٭٥ الؿص٢ الىة٣ط ث٪ٮا ىلع ٝربق 

ا، ز٥ٌ وٌٮركا ٚي٫ د٤ٟ الىٮر، أكخٰلٟ رشار اخل٤ٜ ٔ٪ؽ ا  .«مكضؽن
 .(1)ركاق ابلؼةرٌم يف وعيع٫

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ  - ٔ٪ؽ٥٬ ٚأظةدير ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح ال إماكؿ يف وٌعح ق٪ؽ٬ة ا الصِد:أ
 لٮصٮد٬ة يف الىعيعني.  - يف ٦ٌٞؽ٦ح ال١ذةب أمري إحل٫ث٪ةءن ىلع ٦ة 

ا ادلالىث: ٌّ ٌف يف احلبنح إٔ٪ؽ٦ة ٝي٢ هل   اجليبٌ  ٚٮاًعحه ٨٦ أفٌ  أ
ا، كوٌٮركا هل الىٮر،  ةأ٩ةقن  إذا ٦ةت الىة٣ط ٦٪٭٥ ث٪ٮا ىلع ٝربق مكضؽن

ٛن  -ٚٞةؿ  ، «أكخٰلٟ ٥٬ رشار اخل٤ٜ ٔ٪ؽ ا يٮـ ا٣ٞية٦ح» ة ٬ٰؤالء ثػكاو
يىٌط ث٪ةء املكةصؽ ىلع ا٣ٞجٮر  كبٰؾلٟ دؽٌؿ ٬ٰؾق األظةدير ىلع أ٫ٌ٩ ال

 كاٌّتةذ اتلىةكيؿ ٚي٭ة.
ا٣ُةاٛح ٚة٣ْة٬ؿ أ٩ٌ٭ة دذعٌؽث ٨ٔ  إ٩ٌ٪ة إذا ٩ْؿ٩ة يف أظةدير ٬ٰؾق أٝٮؿ/

                                                                                                                                                       

 ثةب ث٪ةء املكةصؽ  22/ ص 0( ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج 1) 
 ٞجٮر.ىلع ا٣
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٧ةؿ يه/  أ٧ٔةؿو يىؽؽ ىلع ٚة٤ٔ٭ة أ٫ٌ٩ ٨٦ رشار اخل٤ٜ ٔ٪ؽ ا ك٬ٰؾق اأٔل
  .ؿ/ ث٪ةء املكضؽ ىلع ا٣ٞرباألكٌ 

 اثلةين/ دىٮيؿ اتلىةكيؿ كحنخ اتل٧ةزي٢.
، ك٬ٮ ك٨٦ الٮاًط أٌف األمؿ األٌكؿ ل٥ يس٨ ٦ٞىٮدنا يف الكـ اجليٌب 

ة ٦ة يٮ ي ث٫ ال ٌن ـٌ ظجحجح قأتلة ٨ٔ ٠٪حكحو أي ـٌ ق٧٤ح كأ كؤاؿ ٩ٛك٫، ٚإٌف أ
ة  ظٌكجذ٭ة دىةكيؿ٬ة املٮصٮدة ٚي٭ة، ٚضةء اجلٮاب ىلع َجٜ الكؤاؿ مكذؼؽ٦ن
اق٥ اإلمةرة )أكخٰلٟ( إمةرةن إىل املىٌٮري٨ اذٌلي٨ ٥٬ )رشار اخل٤ٜ( ٔ٪ؽ ا، 

يٮـ ظير كرد ٚي٭٥ ٨٦ األظةدير ادلا٣ٌح ىلع أ٩ٌ٭٥ أمٌؽ اجلةس ٔؾاثنة 
إٌف ٨٦ أمٌؽ »/ ا   ، كًلؾا ٦ة ركاق ٔجؽ ا ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ(1)ا٣ٞية٦ح

ٓو أٌف ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿ  .(2)«أ٢٬ اجلةر ٔؾاثنة يٮـ ا٣ٞية٦ح املىٌٮري٨ أك ٨ٔ ٩ةٚ
إٌف اذٌلي٨ يى٪ٕٮف ٬ٰؾق الىٮر يٌٕؾثٮف يٮـ »ٝةؿ/  أػربق/ أٌف رقٮؿ ا 

ري٬ة ٨٦ األظةدير ال١سرية ادلا٣ٌح  .(3)«ا٣ٞية٦ح، يٞةؿ هل٥/ أظيٮا ٦ة ػ٤ٞذ٥ ٗك
ـٌ املىٌٮري٨  أًٙ إىل ٦ة دٌٞؽـ ٨٦ أد٣ٌح صٮاز ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر، كملة  -ىلع ذ

كيه دكر  -ركاق ابلؼةرٌم يف وعيع٫ ٨٦ أٌف اث٨ ٌٔجةسو اكف يىٌٌل يف ابليٕح

                                                                                                                                                       

 .12ص / 1ج  ،وعيط ابلؼةرٌم حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،  / ابلؼةرٌم،٩ْؿا( 1) 

، أمحؽ،  (2)   .201ص / 6ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 .12ص / 1ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 3) 
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، ث٢ ٬ٮ رصيط ٝٮؿ (1)اتل٧ةزي٢ ٚي٭ة اكف ٦ة إاٌل  -ا٣ٕجةدة ٔ٪ؽ أ٢٬ ال١ذةب 
ةب ٔ٪ؽ٦ة داعق رص٢ه ٨٦ اجلىةرل إىل ٦أدثحو ٚٞةؿ/  ٧ٔؿ ٌُ إ٩ٌة ال »ث٨ اخل

ك٬ٰؾا احلؽير كإف  .(2)«٩ؽػ٢ ٠٪ةئكس٥ ٨٦ أص٢ اتل٧ةزي٢ ا٣يٌت ٚي٭ة الىٮر
لٮركدق يف وعيط ابلؼةرٌم كل٥ ي٨ُٕ ث٫ أظؽ،  ال يرضٌ  ٮاكف مؿقبلن ٚ٭

ا ٨ٔ أق٥٤ مٮىل ٔ ل٧ٌة »٧ؿ ٝةؿ/ كًلٰؾلٟ ٚٞؽ ركاق ٔجؽ الؿٌزاؽ يف مىٌ٪٫ٛ مك٪ؽن
ة، كٌلف ٨٦ ٧ْٔةا٭٥ كٝةؿ/ أظٌت   ٝؽـ النةـ و٪ٓ هل رص٢ه ٨٦ اجلىةرل َٕة٦ن

. كٝؽ ٢ٞ٩ ٨ٔ اآلٌب (3)«أف ّتيئين كدسؿ٦ين ٚٞةؿ هل ٧ٔؿ/... كذ٠ؿ احلؽير
جؽ، كإف اك٩خ مل٨ حنخ »ٝٮهل/  األّ٭ؿ يف اإلمةرة )أكخٰلٟ( أ٩ٌ٭ة مل٨ حنخ ٔك

ؽ املىٮري٨ٍٚٞ ٚيعذ٢٧ ٠ٮ٩٭٥ رشارنا ثذىٮيؿ٥٬؛   . (4)«حلؽير ٔك
٨ ثىن ىلع  ٤ي٫ ٚي١ٮف املٞىٮد ٨٦ الرشار املىٌٮري٨ كاجلٌعةدني، ال ٦ى ٔك
ـه ِبكت ٦ة ذ٠ؿ٩ةق ٨٦  ا حلٕجؽ ٚي٫ ا؛ ملة ٔؿٚخ ٨٦ أ٫ٌ٩ صةا ا٣ٞرب مكضؽن
األد٣ٌح، كي٧س٨ أف ٩ٌيٙ محبنة آػؿ لؤل٧ٔةؿ ا٣يٌت يىجط وةظج٭ة ٨٦ رشار 

ا كيٌٓ ٚي٫ اخل٤ٜ، ك٬ٮ أف جي٧ٓ ثني  األمؿي٨، ٚيبين ىلع ا٣ٞرب مكضؽن

                                                                                                                                                       

 .660ص / 6ج  املىؽر الكةثٜ،( 1) 

 .12 ، ص1، ج وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 2) 

ح  221ص / 62ج  ؛6166 ح 260ص / 6ج  ،اؽ، املى٪ٌٙٔجؽ الؿزٌ  الى٪ٕةيٌن، (3) 
62211. 

 .51ص / ث٧ٕىن اٌّتةذ ا٣ٞجٮر مكةصؽإٔبلـ الؿا٠ٓ الكةصؽ  ،ؽو ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌ  ،٧٘٣ةرٌم ا( ا٩ْؿ/ 4) 
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 .اتل٧ةزي٢ كاتلىةكيؿ؛ حلىجط ماك٩نة ٣ٕجةدة أكخٰلٟ
 كبٰؾلٟ دسٮف أظةدير ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح ٝةرصةن يف ادلال٣ح ىلع ٤ُ٦ج٭٥.

٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ صعةدة ٝةؿ/ ق٧ٕخ أثة وة٣طو حيٌؽث ثٕؽ »: اىطائفث اثلاثلث
زٌكارات ا٣ٞجٮر، كاملذؼؾي٨   ٦ة ٠رب ٨ٔ اث٨ ٌٔجةسو ٝةؿ/ ٨ٕ٣ رقٮؿ ا

 .«٤ٔي٭ة املكةصؽ كالّسج
ٓو   (3)كا٣رت٦ؾٌم  (2)، كأثٮ داكد(1)ركاق أمحؽ يف مك٪ؽق يف أكرث ٨٦ مًٮ

 يف قج٪٭٥. (4)كا٣جٌكةيئٌ 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

ا الصِد ٌّ ٙه ثأب وة٣طو ك٬ٮ )ثةذاف أك ثةذاـ(؛ ٚٞؽ ٝةؿ أ / ٚةحلؽير ًٕي
٫ٛ دم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء، كل٥ يٮز٫ٌٞ إاٌل ا٣ٕضٌٌل، »٤٘ي٢/ األبلةيٌن يف إركاء ا٣ ٌٕ ٝؽ ً

ة يف )د٧ةـ املٌ٪ح( ثٕؽ (5)«ث٢ إ٫ٌ٩ ذ٠ؿ احلؽير كظس٥ ٤ٔي٫ ثةلٌٕٙ ٌن . كٝةؿ أي
أف ذ٠ؿ احلؽير/ ٬ٰؾا ظؽيره ىلع م٭ؿد٫ ًٕيٙ اإلق٪ةد، ٚإ٫ٌ٩ ٨٦ ركايح أب 

                                                                                                                                                       

، أمحؽ،  (1)   .221ك  202ك  011ك 002ص / 6ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 .2021ح  11ص / 0ج  ،قنن أب داكد ،ق٤ي٧ةفاث٨ األمٕر،  (2) 

 .262ح  026/ ص 6ج ،قنن ا٣رت٦ؾٌم  ،ؽ ث٨ ٔحىسحم٧ٌ ا٣رت٦ؾٌم، ( 3) 

 .22ص / 2ج  ،قنن ا٣جكةيئٌ  ،أمحؽ ث٨ مٕيتو ا٣جكةيٌئ، ( 4) 

،  األبلةيٌن، (5)   .116ح  060ص / 2ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢حم٧ٌؽه
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٫ٛ اجل٧٭ٮر، ث٢ ادٌ٭٫٧ ٌٕ ، كبةذاـ ً ثٌٕ٭٥  وة٣طو ثةذاـ ٨ٔ اث٨ ٌٔجةسو
أثٮ وة٣طو ٬ٰؾا ٣حف ثةلك٧ٌةف املعذٌش ». كٝةؿ احلةز٥ يف مكذؽرًل٫/ (1)«ثةل١ؾب

ا.(2)«ث٫، إ٧ٌ٩ة ٬ٮ ثةذاف كل٥ حيذٌش ث٫ النيؼةف ٙه ق٪ؽن  ؛ كذٰللٟ احلؽير ًٕي
 ٌّ ٝؽ ٨ٕ٣ زٌكارات ا٣ٞجٮر، كًلٰؾلٟ املٌذؼؾي٨ ىلع  اجليٌب  ٚإفٌ  ا ادلالىث:أ

ء، ك٬ٰؾا يٕين أٌف ٬ٰؾق األمٮر اثلبلزح كالّساج أم الٌية ،ا٣ٞجٮر املكةصؽ
 ؛ ألٌف أوعةث٭ة م٤ٕٮ٩ٮف كاعٝجح ال٨ٕ٤ يه اجلةر.حمٌؿ٦حه 

٩ٌ٪ة لٮ رصٕ٪ة إىل ٬ٰؾا احلؽير لٮصؽ٩ة أ٫ٌ٩ ٝؽ كرد ٦ذ٪٫ ثٌٕؽة أ٣ٛةظو إأٝٮؿ/ 
 كبةلك٪ؽ ٩ٛك٫، كًل٧ة يٌل/

زااؿات ا٣ٞجٮر كاملذٌؼؾات ٤ٔي٭ة  ٨ٕ٣ رقٮؿ ا »األٌكؿ/ 
 «.املكةصؽ كالّسج

 «.كاملٌذؼؾات ٤ٔي٭ة املكةصؽ كال١جف»اثلةين/ 

 «.زٌكارات ا٣ٞجٮر ٨ٕ٣ رقٮؿ ا »اثلة٣ر/ 

 الؿاثٓ/ ك٬ٮ ٦ة كرد يف أو٢ احلؽير )املٌذؼؾي٨ ٤ٔي٫ املكةصؽ(.

إذف ٚ٭٪ةلٟ اًُؿابه يف ٦نت احلؽير، ك٬ٰؾا ي٫ٌٕٛ ٨٦ ظير ادلال٣ح، 

                                                                                                                                                       

 (1) ،  .021ص د٧ةـ املٌ٪ح/ األبلةيٌن، حم٧ٌؽه

 .212ص / 6ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ؽ ث٨ ٔجؽ احم٧ٌ  احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم، (2) 
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ة ال يؽٌؿ ىلع امل٤ُٮب، ٚ ٌن ٌف زااؿات أك زٌكارات إكلٮ ق٧ٌ٤٪ة ثىٌعح املنت ٚ٭ٮ أي
ٌٜ أزكاص٭٨ٌ  -٨٦ ويٖ املجة٣٘ح  -ا٣ٞجٮر  ، يٕين ٠سريات الـيةرة املٞرٌصات ِب
، ٚيه ٗري من٧ٮ٣حو ثةل٨ٕ٤. كأ٦ٌة ال دلؿٌ  ٨ زارت ا٣ٞجٮر كلٮ مٌؿاتو ٤ٝي٤حن د ٦ى

جةدد٭ة،  ؼؾي٨ ٤ٔي٭ة املكةصؽ ٚٞؽ ذ٠ؿ٩ةاملذٌ  أٌف املٞىٮد ث٭ة ٬ٮ الكضٮد هلة ٔك
ال ابل٪ةء ٤ٔي٭ة، كإذا اكف ٠ٰؾلٟ ٧ٚة ذ٠ؿكق يف اقذؽالهل٥ ثٰ٭ؾق األظةدير ىلع 

ٍـّ ك٬ٮ أص٪يبٍّ ٨ٔ ِبس٪ة.  ٤ُ٦ج٭٥ ٗري دة
 كٝؽ كردت ٚي٭ة ٌٔؽة أظةدير يه/ : اىطائفث الراةػث 

٨ٔ  ،ظٌؽز٪ة كًليٓ ٨ٔ قٛيةف»األٌكؿ/ ركل مك٥٤ه يف وعيع٫ ٝةؿ/ 
٨ٔ أب اهليةج األقؽٌم ٝةؿ/ ٝةؿ يل ٌٌٔل  ،٨ٔ أب كاا٢و  ،ظجيت ث٨ أب زةثخو 

/ أال أثٕسٟ ىلع ٦ة ثٕسين ٤ٔي٫ رقٮؿ ا  ، أف ال دؽع ث٨ أب َة٣تو
 .(1)«د٧سةالن إاٌل ٧َكذ٫، كال ٝربنا مرشٚنة إاٌل قٌٮيذ٫

 .(4)٪ؽقكأثٮ يًٕل يف مك (3)كا٣جٌكةيٌئ يف قج٪٫ (2)كركاق أمحؽ يف مك٪ؽق
                                                                                                                                                       

 .16ص / 2ج  ،وعيط مك٥٤و اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج،  (1) 

، أمحؽ،  (2)   .602ك 21ص  /6، ج مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

  152ص / 6ج  ،؛ الكنن ال١ربل11ص / 2ج  ،قنن ا٣جكةيئٌ ، أمحؽ ث٨ مٕيتو  ا٣جكةيٌئ،( 3) 
 .0651ح 

 .222ح  012ص / 6ج  ،مك٪ؽ أب يًٕل ،أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ املٮوٌٌل، أثٮ يًٕل  (4) 
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أ٩جأ٩ة أمٕر ث٨ قٮارو ٨ٔ  ،ظٌؽز٪ة ٔجؽ ا ظٌؽزين أب ز٪ة يـيؽ»اثلةين/ 
ثٕر وةظت رش٫َ  ٨ٔ ظجل ث٨ املٕذ٧ؿ أٌف ٤ٔيًّة  ،اث٨ صؿيطو 

ا إاٌل قٌٮيذ٫، كال  ٚٞةؿ/ أثٕسٟ ملة ثٕسين هل رقٮؿ ا ، ال دؽع ٝربن
ٕذ٫  .«د٧سةالن إاٌل ًك

 .(2)كاهليسٌِل يف دل٫ٕ٧ (1)ركاق أمحؽ يف مك٪ؽق
٨ٔ ظجلو  ،٨ٔ أمٕر ٨ٔ اث٨ أمٮع ،ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ ٌٚي٢و »اثلة٣ر/ 

ٝةؿ/ دػ٢ ٌٔلٌّ ىلع وةظت الرشَح ٚٞةؿ/ ا٤ُ٩ٜ ٚبل دؽع زػؿٚنة إاٌل  ال١٪ةينٌ 
ز٥ٌ داعق ٚٞةؿ/ ٢٬ دؽرم إىل أي٨ ثٕسذٟ؟ إىل ٦ة  .أ٣ٞيذ٫، كال ٝربنا إاٌل قٌٮيذ٫

 .«ثٕسين ٤ٔي٫ رقٮؿ ا 
 .(3))املى٪ٙ(ركاق اث٨ أب محجح يف 

٨٦ أ٢٬  ظٌؽز٪ة أثٮ داكد ٝةؿ/ ظؽز٪ة مٕجح ٨ٔ احلس٥ ٨ٔ رص٢و »الؿاثٓ/ 
كٌلف  كأ٢٬ ال١ٮٚح ثأب حم٧ٌؽو  ،عٮ٫٩ أ٢٬ ابلرصة أثٮ املٮدٌ كيس٪ٌ  -ابلرصة 

 يف ص٪ةزةو   ٝةؿ/ اكف رقٮؿ ا ث٨ أب َة٣تو  ٨ٔ ٌٔلٌ  - ٨٦ ٬ؾي٢و 
 إاٌل  كال وٮرةن  ،املؽي٪ح ٚبل يؽع ٚي٭ة كز٪نة إاٌل ٠ّسقس٥ يأيت ٚٞةؿ/ أيٌ 

                                                                                                                                                       

، أمحؽ،  (1)   .625ص / 6ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

ثةب ٦ة صةء يف اتل٧ةزي٢  610ص  /5ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ، ث٨ أب ثسؿو  ٌٔلٌ  اهليسٌِل، (2) 
 يف املنت. اػذبلؼو  ٦ٓ

ح  ،يف تكٮيح ا٣ٞجٮر ثةبه ) 000ص / 2ج  ،املىٌ٪ٙ، ؽٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌ  اث٨ أب محجح، (3) 
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 ٌُ ا إاٌل قٮٌ  ،ؼ٭ة٣  .أ٩ة ،رقٮؿ ا ٨٦ ا٣ٞٮـ ٚٞةؿ/ ية ٚٞةـ رص٢ه  ؟اقكال ٝربن
٤ُ٩ٜ ٌٔلٌّ ٚؿصٓ ٚٞةؿ/ ٦ة ةٚ ،٫ ٬ةب أ٢٬ املؽي٪ح ٚؿص٤ُ٩ٜٓ الؿص٢ ١ٚأ٩ٌ ةٚ

ا إاٌل قٮٌ  ل٥ أدع ٚي٭ة كز٪نة إاٌل ٠ّسد٫ كال أدحذٟ ية رقٮؿ ا ظٌّت  يذ٫ ٝربن
ٌُ  كال وٮرةن   «.ؼذ٭ةإاٌل ٣

 .(1)ركاق أثٮ داكد يف مك٪ؽق

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

، ٚي٧س٨ ا٣ٞٮؿ إٌف  أ٦ٌة الك٪ؽ/ ٚإٌف احلؽير األٌكؿ ٝؽ كرد يف وعيط مك٥٤و
كنكذُيٓ أف حنس٥ ىلع أٌف ثٕي أظةدير ٬ٰؾق  ،ٰذلٟ يسف يف وٌعح ق٪ؽق

 ا٣ُةاٛح وعيعح الك٪ؽ، كبةتلةيل يثجخ احلس٥.
٫ٛ األبلةيٌن  -كإف كرد يف وعيط مك٥٤و  -إٌف ٬ٰؾا احلؽير  أٝٮؿ/ ٌٕ ٚٞؽ ً

؛ ٚإ٫ٌ٩ ٦ؽلٌفه كل٥ يرٌصح ثةتلعؽير بيشءو ٨٦ ٬ٰؾق ا٣ُؿؽ  ٣ٕ٪ٕ٪ح ظجيتو
ق يف وعيع٫. كأ٦ٌة أثٮ اهليةج ٚٞؽ كز٫ٌٞ ، إًةٚحن إىل أٌف ابلؼةرٌم ل٥ يؿك(2)إحل٫

. (1)، كذ٠ؿق اث٨ ظٌجةف يف )اثلٞةت((4)كاث٨ ظضؿو  (3)ا٣ٕضٌلٌ   ٚ٭ٮ زٞحه

                                                                                                                                                       

 .61ص مك٪ؽ أب داكد/ ا٣ُيةليٌس، ق٤ي٧ةف ث٨ داكد،  (1) 

 (2)  ،  .022ص / 2ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢األبلةيٌن، حم٧ٌؽه

 .0016/  225ص / 0ج  ،٦ٕؿٚح اثلٞةت ،أمحؽ ث٨ ٔجؽ اا٣ٕضٌٌل،  (3) 

 (4)  ،  .6126/  050ص / 6ج  ،دٞؿيت اتل٭ؾيت ،ٌٔلٌ أمحؽ ث٨ اث٨ ظضؿو
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٫ٛ األبلةينٌ  ٌٕ ٙه ثأمٕر ث٨ قٮارو، ٚٞؽ ً  (2)كأ٦ٌة احلؽير اثلةين ٚ٭ٮ ًٕي
 .(4)كا٣ٕضٌلٌ  (3)كاث٨ ٦ٕنيو 

.كأ٦ٌ  ٙه ثةث٨ قٮارو ة ًٕي ٌن  ة احلؽير اثلة٣ر ٚ٭ٮ أي
ىلع االػذبلؼ  -حلؽير الؿاثٓ الٮارد ٨ٔ أب املٮٌدع أك أب حم٧ٌؽو كأ٦ٌة ا

ٙه جل٭ة٣ح ظةؿ أب املٮٌدع، ٥٤ٚ يؿد  -ٔ٪ؽ أ٢٬ ابلرصة كأ٢٬ ال١ٮٚح  ٚ٭ٮ ًٕي
 .(5)يف ٠ذت الؿصةؿ ثيةفه حلةهل، ٚ٭ٮ دل٭ٮؿ احلةؿ ذ٠ؿ ٰذلٟ األبلةينٌ 

ا األمؿ، أًٙ إىل أٌف األبلةيٌن ٝؽ ذ٠ؿ ثٕي األظةدير مٮا٬ؽ ىلع ٬ٰؾ
ٛ٭ة لكٌ٭ة ٌٕ ث٭ة، كذ٠ؿ  كلٰ٭ؾا صةء ث٭ة مٮا٬ؽ ىلع امل٤ُت كل٥ يكذؽٌؿ  ؛ً

، »يف ٫٤٤ٔ ظؽير أب اهليةج ٚٞةؿ/  ادلارُٝينٌ  يؿكي٫ ظجيت ث٨ أب كاا٢و
كاػذ٤ٙ ٔ٪٫ ٚؿكاق اثلٮرٌم ٨ٔ ظجيتو ٨ٔ أب كاا٢و ٨ٔ أب اهليةج، ٝةؿ 

ٓه  ةف كػةدل ث٨ احلةرث ككًلي ٌُ كأثٮ ٩ٕي٥و كٝجيىح، كٝةؿ أثٮ  ٰذلٟ حيىي ث٨ ا٣ٞ
 /، كٝةؿ اث٨ املجةرؾ"٨ٔ اثلٮرٌم ٨ٔ ظجيت ث٨ أب كاا٢و ٨ٔ ٌٔلٍّ " /إقعةؽ

                                                                                                                                                       

 

 .612ص / 2ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ،  (1) 

 (2)  ،  .212ص / 5؛ ج 621ص / 2ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢األبلةيٌن، حم٧ٌؽه

 (3)  ،  .2022/  12ص / 0ج  ،دةريغ اث٨ ٦ٕنيو ، حيىياث٨ ٦ٕنيو

 .622 / 022ص / 6ج  ،٦ٕؿٚح اثلٞةت، أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا ا٣ٕضٌٌل، (4) 

 (5)  ،  .6ح  022ص / 2ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢األبلةيٌن، حم٧ٌؽه



 ٦٪ةٚيةت اتلٮظيؽ يف ا١ٛ٣ؿ الٮ٬ٌةبٌ  ....................................................... 031

، كل٥ يؾ٠ؿ أثة اهليةج، كٝةؿ "٨ٔ اثلٮرٌم ٨ٔ ظجيت ث٨ أب كاا٢و ٨ٔ ٌٔلٍّ "
، كٝةؿ ٝحف "٨ٔ ظجيتو ٨ٔ اهليةج كل٥ يؾ٠ؿ أثة كاا٢و " /مكٕؿه كاملكٕٮدٌم 

٨ٔ ظجيت ث٨ أب زةثخو ٨ٔ " /٤ي٧ةف كزيةد ث٨ ػيس٧حث٨ الؿبيٓ كقٕةد ث٨ ق
. ٧ل  أب كاا٢و ٨ٔ قٕيؽ ث٨ أب اهليةج ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ ٌٔلٍّ كركاق صؿيؿه ٨ٔ اأٔل

٧ل ال أ٥٤ٔ  ٨ٔ ظجيت ث٨ أب زةثخو ٨ٔ أب اهليةج، ك٬ٮ ٗؿيته ٨ٔ اأٔل
، كػة٫ٛ٣ ٔحىس ث٨ الٌٌعةؾ  ٧ل ١٬ٰؾا ٗري صؿيؿو ا ظٌؽث ث٫ ٨ٔ اأٔل أظؽن

٧ل ٨ٔ أب كاا٢و أػٮ اجلؿٌ  اح ث٨ الٌٌعةؾ كركح ث٨ مكةٚؿو ٚٞةال/ ٨ٔ اأٔل
 كل٥ يؾ٠ؿا أثة اهليةج. (1)«٨ٔ ٌٔلٍّ 

ك٬٪ةؾ ٗري٬ة ٨٦ األقة٩يؽ األػؿل ا٣يٌت يكذْ٭ؿ ٨٦ ٢ٞ٩ ادلارُٝيٌن هلة أٌف 
ك٬ٰؾا  ،٬ٰؾا احلؽير ٦ٓ ٠رثة االػذبلٚةت يف ق٪ؽق مٌُؿب اإلق٪ةد

ٌٕٙ احلؽير.  االًُؿاب يٌ
ا ادلال ٌّ  حتذ٢٧ ٚي٫  «كال ٝربنا إاٌل قٌٮيذ٫»ٚإٌف كركد ٔجةرة  ىث:أ

/  ٌٔؽة دٮصي٭ةتو
 األٌكؿ/ ٦ة ٨٦ ٝربو ٦جينٍّ إاٌل قةكيذ٫ ثةألرض.

ٚنة ٤ٔي٭ة إاٌل قةكيذ٫ ثة٣ٞجٮر األػؿل.  اثلةين/ ٦ة ٨٦ ٝربو أىلع ٨٦ ثةيق ا٣ٞجٮر كمرش
عذ٫، ٚإٌف ا٣تكٮيح يٕين  ٌُ  ا٣تكُيط.اثلة٣ر/ ٦ة ٨٦ ٝربو مكٌ٪٥و إاٌل ق

                                                                                                                                                       

 .222س  612ك 612ص / 2ج  ،٢٤ٔ ادلارُٝينٌ  ث٨ ٧ٔؿ، ٌٔلٌ  ادلارُٝيٌن،( 1) 
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ٙه  -كإف ٬ٰؾا اكف حمذ٧بلن  - أ٦ٌة األٌكؿ ك٬ٮ تكٮيح ا٣ٞرب ثةألرض، ٚ٭ٮ خمة٣
ملن٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ أ٫ٌ٩ يكذعٌت رٚٓ ا٣ٞرب ٨ٔ األرض ٦ٞؽار مربو أك أكرث 

. ٚٞؽ ذ٬ت اث٨ ٝؽا٦ح يف )الرشح ال١جري( إىل أ٫ٌ٩/  يكذعٌت رٚٓ ا٣ٞرب »ث٤ٞي٢و
، ٚيذٮىٌق  . كٝةؿ اجلٮكٌم يف (1)«كيرتٌظ٥ ىلع وةظج٫ ٨ٔ األرض؛ حلٕؿؼ أ٫ٌ٩ ٝربه

 / ة ٠سرينا... ث٢ »رشظ٫ لىعيط مك٥٤و ٕن الكٌ٪ح أٌف ا٣ٞرب ال يؿٚٓ ىلع األرض رٚ
أػرب٩ة أثٮ ظ٪يٛح ٨ٔ مٌحةدو ٨ٔ ». ك٢ٞ٩ األبلةيٌن ٝةؿ/ (2)«يؿٚٓ حنٮ مربو 

ؾا . كب٭ٰ (3)«إثؿا٬ي٥ ٝةؿ/ اكف يٞةؿ/ ارٕٚٮا ا٣ٞرب ظٌّت يٕؿؼ أ٫ٌ٩ ٝربه ٚبل يٮَأ
 يٌذٌط أٌف األمؿ األٌكؿ ٗري ٦ٞىٮدو ك٣حف ٬ٮ املؿاد ٨٦ احلؽير. 

ة  -كأ٦ٌة اتلٮصي٫ اثلةين/ ٚإ٫ٌ٩ ثٞؿي٪ح )مرشٚنة(   ٕن ك٬ٮ اذٌلم يسٮف مؿدٛ
املرشؼ ٦ة رٚٓ »٠سرينا ٨ٔ ثةيق ا٣ٞجٮر ٚٞؽ ٝةؿ اث٨ ٝؽا٦ح يف امل٘ين/ 

ؿدٛٓ، كمنةرؼ . كذ٬ت أ٢٬ ال٤٘ح إىل أٌف املرشؼ ٬ٮ ا٣ٕةيل كامل(4)«٠سرينا
يسٮف املؿاد ٨٦ ا٣تكٮيح يف  - (5)األرض أاعحل٭ة، كصج٢ه مرشؼه اعؿو 

                                                                                                                                                       

 .212ص / 0، ج الرشح ال١جري ٔجؽ الؿمح٨ٰ، اث٨ ٝؽا٦ح، (1) 

 .21ص / 1ج  ،رشح مك٥٤و  ،حيىي ث٨ رشؼو اجلٮكٌم،  (2) 

 (3)  ،  .025ص أظاكـ اجل٪ةاـ/ األبلةيٌن، حم٧ٌؽه

 .212ص / 0ج  ،امل٘ين ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ، اث٨ ٝؽا٦ح، (4) 

اث٨ ة )رشؼ(؛ ٦ةدٌ  050ص / 1ج  ،٠ذةب ا٣ٕني ، اخل٤ي٢ ث٨ أمحؽ،٣ٛؿا٬يؽٌم ا( ا٩ْؿ/ 5) 
 اجلٮ٬ؿٌم،ة/ )رشؼ(؛ ٦ةدٌ  012ص / 2ج  ،٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح ،أمحؽٚةرس، 

 ة/ )رشؼ(. ٦ةدٌ  6212ص / 2ج  ،الىعةح ،ةدو إق٧ةٔي٢ ث٨ محٌ 
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احلؽير ٬ٮ املكةكاة كاملٞةربح ثني ا٣ٞجٮر ٨٦ ظير االردٛةع، ز٥ٌ إٌف 
احلؽير يذلك٥ٌ ٨ٔ اردٛةع ا٣ٞرب ٩ٛك٫، ال اردٛةع ابل٪ةء اذٌلم ظٮهل، ٰٚ٭ؾا 
ـو يف )املعًٌل(  األمؿ مك١ٮته ٔ٪٫ يف احلؽير، كيؤٌيؽ ٰذلٟ ٦ة ذ٠ؿق اث٨ ظـ

حي٢ٌ أف يبىن ا٣ٞرب كال أف كال »٨٦ اتل٧يّي ثني ث٪ةء ا٣ٞرب كابل٪ةء ٤ٔي٫ ٚٞةؿ/ 
، كي٭ؽـ لٌك ٰذلٟ، ٚإف ثىن ٤ٔي٫ ثيخه  جيٌىه، كال أف يـاد ىلع دؿاث٫ يشءه

 . (1)«أك ٝةا٥ه ل٥ يسؿق ٰذلٟ
ط، ٚٞؽ ٢ٞ٩ اث٨ ظضؿو يف  ٌُ كأ٦ٌة اتلٮصي٫ اثلة٣ر/ ٚإٌف ا٣ٞجٮر املكٌ٪٧ح تك

ال / »)اتل٤ؼيه( ٨ٔ النةٚيٌع أ٫ٌ٩ اظذٌش ىلع تكُيط ا٣ٞجٮر ِبؽير ٌٔلٍّ 
. كٝةؿ اجلٮكٌم يف (2)«دؽع د٧سةالن إاٌل ٧َكذ٫، كال ٝربنا مرشٚنة إاٌل قٮيذ٫

ة ثني »)املض٧ٮع(/  ٕن ٝةلٮا ل٥ ييؿد ا٣تكٮيح ثةألرض، كإ٧ٌ٩ة أراد تكُيع٫ دم
ثؽؿ  -أم ثتكُيع٭ة  -. ١ٚأٌف األظةدير أمؿت ثتكٮيح ا٣ٞجٮر (3)«األظةدير

.  أف ّت٢ٕ مكٌ٪٧حن
ٓه ي ٧س٨ ا٣ٞٮؿ ث٫ ك٬ٮ/ أ٫ٌ٩ لٮ ق٧ٌ٤٪ة ثأٌف ا٣تكٮيح دٕين ك٬٪ةلٟ دٮصي٫ه راث

ة ال ي٧س٨ مح٫٤ ىلع ا٧ٕ٣ٮـ، ٚ٭ٮ ٦٪رصؼه  ٌن ا٣تكٮيح ثةألرض، ٧ٚٓ ٰذلٟ أي
 املرشًلني، حتٞري يكذ٤ــ ٰذلٟ ألفٌ  -إىل ٝجٮر املرشًلني ال ٝجٮر املك٧٤ني 

                                                                                                                                                       

 (1) ، ـو  .622ص / 5ج  ،املعًٌل ، ث٨ أمحؽ ٌٔلٌ  اث٨ ظـ

 (2) ،  .122ح  221ص / 0ج  ،د٤ؼيه احلجري، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ ظضؿو

 .021ص / 5ج  ،املض٧ٮع، حيىي ث٨ رشؼو  اجلٮكٌم، (3) 
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 إّ٭ةر ٨٦ ثؽٌ  ال اذٌلي٨ املك٧٤ني خببلؼ مٮًلذ٭٥، كًلّس ٝجٮر٥٬، كإ٬ة٩ح
 أفٌ  ثٞؿي٪ح -قٮاءه اك٩ٮا أظيةءن أك أمٮادنة  كدسؿي٧٭٥، مأ٩٭٥ كرٚٓ ٦ٞة٦٭٥

 املرشًلني ٢٧ٔ ٬ٮ ك٬ٰؾا كاتلىةكيؿ، اتل٧ةزي٢ ذ٠ؿت ٝؽ ا٣ُةاٛح ٬ٰؾق أظةدير
ةر ٌٛ  ث٪ٮا إذا املك٧٤ني أفٌ  امل٤ٕٮـ ك٨٦ ا٣سٛؿ، ثبلد كيف اجلة٤٬ٌيح يف كال١
٤٧٭٥ ي٧٪ٕةف  ٚي٭ة؛ كاتلىةكيؿ اتل٧ةزي٢ يٌٕٮف ال ٝجٮر٥٬ ألٌف ٔٞةاؽ٥٬ ٔك

٬ٰؾق ا٣ُةاٛح دذعٌؽث ٨ٔ ٢٧ٔ املرشًلني كأ٢٬ ال١ذةب يف  ٰذلٟ، كًلأفٌ 
ـٌ  ظؽير يف مؿٌ  ٧٠ة -ٝجٮر٥٬ كأ٦ةز٨ ٔجةدد٭٥  ـٌ  ق٧٤ح أ  ال - املذٌٞؽـ ظجحجح كأ

٤ي٫ املك٧٤ني؛ ٝجٮر  ٨٦ ٬ٰؾا ِبس٪ة، ٨ٔ ػةرصحه  ا٣ُةاٛح ٬ٰؾق أظةدير ٚإفٌ  ٔك
، ٧٪ة أٌف أظةدير ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح دؽٌؿ ىلع ق٤ٌ  لٮ ٚإ٩ٌ٪ة أػؿل ص٭حو  ك٨٦ ص٭حو

ة  ٕن ةر املؤ٦٪ني ٝجٮر -تكٮيح ا٣ٞجٮر دمي ٌٛ  ك٣ٰس٨ ثةألرض، - كاملرشًلني كال١
 ٬ٰؾق أفٌ  امل٤ٕٮـ ٨٦ أ٫ٌ٩/ كيه أػؿل ص٭حو  ٨٦ ا٣ُةاٛح ٬ٰؾق أظةدير جل٪ةٝل

 /ظىبل ٝؽ مٮٝٛني جلة دبنٌي  األظةدير
اكف يف تنحيٓ ص٪ةزةو، ك٤َت أف  املٮٝٙ األٌكؿ/ أٌف اجليٌب األكؿـ 

، ٚٞةـ إحل٫ رص٢ه  غ لٌك وٮرةو، كأف يكٌٮل لٌك ٝربو ٌُ ييسّسى لك كز٨و كأف د٤
كذ٬ت، ز٥ٌ اعد كٝؽ ٬ةب ٨٦ أ٢٬ املؽي٪ح، كل٥ ي٧ذس٢ األمؿ، كا٣ْة٬ؿ أٌف 

، ك٬ٮ كٝخ ا٣تنحيٓ،  ٙو كاظؽو  إذ إٌف ٬ٰؾق احلةدزح ٝؽ ظى٤خ يف مٮٝ
اكف كل٥ يـؿ يف ا٣تنحيٓ، ٤ُٚت ٨٦ أظؽ املٮصٮدي٨ ا٣ٞيةـ ثٰ٭ؾا  اجليٌب 

٧ةؿ كاعد  األمؿ، ٚٞةـ اإل٦ةـ ٌٔلٌّ  تل٪ٛيؾق، كذ٬ت كٝؽ أجنـ لٌك اأٔل
. كيْ٭ؿ أ٫ٌ٩ ال يـاؿ مٮصٮدنا يف ا٣تنحيٓ، ٤ٚٮ ٝةر٩ٌة ثني كٝخ ل٤٪يٌب 

، كاذٌلم ال يكذ٘ؿؽ الكةٔح أك ا٣تنحيٓ اذٌلم امرتؾ ٚي٫ اجليٌب األكؿـ 
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/ أ٧ٔةؿو  زبلزح ك٬ٮ - الكةٔذني، كبني ا٢٧ٕ٣ اذٌلم ٝةـ ث٫ اإل٦ةـ ٌٔلٌّ 
 ثٞؿي٪ح املؽي٪ح، ثيٮت لٌك  يف ا٣ٞجٮر كتكٮيح الىٮر كد٤ُيغ األكزةف ٠ّس

، كَل ٰذلٟ ٝؽ  - املؽي٪ح يف أم( ٚي٭ة) ة أك أ٢ٌٝ ث٤ٞي٢و ك٬ٮ ٦ة ٝؽ يكذ٘ؿؽ يٮ٦ن
 ل٥ يـؿ يف ا٣تنحيٓ، ٚ٭٢ ي٢ٕٞ ٬ٰؾا؟! ـ ظى٢ كاجليٌب األكؿ

 )أيٌس٥ يأيت املؽي٪ح( حيذ٢٧ ٚي٭ة أمؿاف/  -ز٥ٌ إٌف ٝٮهل 
ل٥ يس٨ يف املؽي٪ح ثٕؽ، أم أ٫ٌ٩ اكف يف م١ٌح، كٝؽ  -األكؿ/ أ٫ٌ٩  األمؿ

ا؛ ألٌف أ٢٬ املؽي٪ح ل٥ يسٮ٩ٮا ٝؽ آ٦٪ٮا  وؽر ٦٪٫ ٬ٰؾا األمؿ، ك٬ٰؾا ثٕيؽه صؽًّ
ثٕؽ، ث٢ اذٌلم آ٨٦ ٦٪٭٥ ٬ٮ ٨٦ صةء ٦ٓ الٮٚؽ إىل م١ٌح،  لكٌ٭٥ ثةلؿقٮؿ 

٪ؽ٦ة ٬ةصؿ اجليٌب  ل٥ دس٨ هل ق٤ُحه  -إحل٭٥ آ٦٪ٮا ث٫ دميٕ٭٥، أم أ٫ٌ٩  ٔك
مؿ، ث٢ ل٥ يي٪٢ٞ جلة 

ي
٤ٔي٭٥ ٝج٢ اهلضؿة ظٌّت يأمؿ ٨٦ يؾ٬ت إحل٭٥ حل٢ٕٛ ٦ة أ

ثٕؽ  ٝؽ ذ٬ت إىل املؽي٪ح ٝج٢ اهلضؿة، كإ٧ٌ٩ة ذ٬ت أٌف اإل٦ةـ ٤ٔيًّة 
 اهلضؿة إحل٭ة مكذىعجنة ٫ٕ٦ ا٣ٛٮا٥َ.

األمؿ اثلةين/ أ٫ٌ٩ اكف يف املؽي٪ح، كظى٢ ٬ٰؾا األمؿ ثٕؽ اهلضؿة كٝؽ آ٨٦ 
، ث٢  ث٫ أ٢٬ املؽي٪ح ٚي١ٮف ٝٮهل  )أيٌس٥ يأيت املؽي٪ح( ٗري وعيطو

الىعيط ٬ٮ ىلع دٞؽيؿ حمؾكؼو يف الًلكـ ٠أف يٞٮؿ/ أيس٥ يأيت ثيٮت املؽي٪ح 
ي٪ح أك أ٦ةز٨ ا٣ٕجةدة يف املؽي٪ح، أ٦ٌة ثيٮت املؽي٪ح ٚةملٛؿكض أٌف أك مكةصؽ املؽ

٧٤ٮا أٌف اتل٧ةزي٢ كالىٮر ٗري صةاـةو يف ادلي٨ اجلؽيؽ،  أ٤٬٭ة ٝؽ آ٦٪ٮا ث٫ ٔك
يف ثؽايح اهلضؿة اجلجٮٌيح مكةصؽ ٝؽ ل٥ يس٨  ٫كأ٦ٌة املكةصؽ ٨٧ٚ امل٤ٕٮـ أ٩ٌ 

ة أ٦ةز٨ ا٣ٕجةدة ٚةملٞىٮد ٗري املكضؽ اجلجٮٌم الرشيٙ، كأ٦ٌ ثجيخ يف املؽي٪ح 
أ٦ةز٨ ٔجةدة احل٭ٮد اذٌلي٨ اك٩ٮا يف املؽي٪ح ٨٦ ثين اجلٌري كبين  فث٭ة إذ
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ري٥٬ ك٬ٰؤالء ٥٬ ٨٦ أ٢٬ ال١ذةب، كٝؽ ٤ٝ٪ة إٌف األظةدير  ،ا٣ٞ٪يٞةع ٗك
مٮٌص٭حه اىل أ٦ةز٨ ٔجةدد٭٥، ك٬ٮ أمؿه مك٥ٌ٤ه كال أرتاض ٤ٔي٫ ٨٦ لٌك 

 املؾا٬ت اإلقبل٦ٌيح.
ٝؽ ٤َت ٨٦ وةظت رشَذ٫ أك ٨٦  ةين/ أٌف اإل٦ةـ ٤ٔيًّة املٮٝٙ اثل

ا  أب اهليةج أف يؾ٬ت حل٧ُف لٌك د٧سةؿو أك ي٫ٌٕ، أك زػؿٚنة ٚي٤ٞي٫، أك ٝربن
 ٚحكٮي٫، ك٨٦ امل٤ٕٮـ أٌف ٬ٰؾا ٝؽ ظى٢ يف ز٨٦ ػبلٚح أ٦ري املؤ٦٪ني 

، ك٬ٮ يٕين أ٩ٌ٭ة اك٩خ ثةٝيحن إىل ز٦ةف ػبلٚذ٫، أم أ٩ٌ٭ة اك٩خ ٌٔلٍّ 
س٧ةف، كل٥ ي٤ذٛخ أظؽه ٦٪٭٥ إىل ٬ٰؾا م ٧ؿ ٔك ٮصٮدةن يف ز٨٦ ػبلٚح أب ثسؿ ٔك

ة أٌف ٚرتة  األمؿ، أك أ٩ٌ٭٥ دؿًلٮ٬ة منٌيؽةن يف ٚرتة ػبلٚذ٭٥ كد٭ةك٩ٮا ٚي٭ة، ٧٤ٔن
، كل٥ يى٪ٕٮا ٦ٕ٭ة محبنة ٦ٓ ٬ٰؾا  82ظ٧١٭٥ اقذ٧ٌؿت ألكرث ٨٦  ق٪حن

ػبلٚذ٫، ٚةتلٛخ إىل  يف ا٣تنؽيؽ يف ظؿ٦ذ٭ة، إىل أف صةء اإل٦ةـ ٌٔلٌّ 
ٰذلٟ األمؿ، ٚأرق٢ ٨٦ ي٧ُف اتل٧ةزي٢ كيكٮم ا٣ٞجٮر، ك٬ٰؾا يف احلٞيٞح أمؿه 
ٌٜ اخل٤ٛةء  هل ٨٦ ال٤ٮازـ كاملٛةقؽ ال١سرية، أظؽ٬ة أ٫ٌ٩ يكذ٤ــ اتل٪ٞيه يف ظ

، ا٣ٌٞٮامٮف ىلع الرشيٕح كادلي٨ ثٕؽ اجليٌب  -٧٠ة يٞةؿ  -اثلبلزح؛ أل٩ٌ٭٥ 
 ألمؿ اذٌلم يٮٝٓ اجلةس يف الرشؾ أك ا٣سٛؿ؟!١ٚيٙ ٤ٛٗٮا ٨ٔ ٬ٰؾا ا

، ال ثٌؽ ٨٦ ذ٠ؿق ك٬ٮ  ٌف إرقةؿ أ٦ري املؤ٦٪ني ٌٔلٍّ أ ك٬٪ةلٟ أمؿه ٦٭٥ٌّ
 أثة اهليةج تل٪ٛيؾ ٬ٰؾا األمؿ يكذْ٭ؿ ٦٪٫ ٝؿب ٦ٞة٫٦ ٨٦ اإل٦ةـ 

٨٦ ، كًلؾا ٬ٮ احلةؿ ٦ٓ وةظت رشَذ٫، ك٬ٰؾا يٕين أ٩ٌ٭٧ة اك٩ة ٌٔلٍّ 
ق٧ٕة ال١سري ٨٦ أظةدير أ٦ري بلزـ ا٣ٞؿب أف يسٮ٩ة ٝؽ ٚ ،املٌٞؿبني ٦٪٫ 

، ك٣ٰس٨ٌ ا٣٘ؿيت أ٩ٌ٪ة ٦ة كصؽ٩ة ألب اهليةج أك لىةظت رشَذ٫ املؤ٦٪ني 
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، ١ٚيٙ ي٧س٨ دٛكري ٰذلٟ؟! أال يٮدٌل إاٌل ٬ٰؾا احلؽير ٨ٔ اإل٦ةـ ٌٔلٍّ 
 ٰذلٟ يف اجلٛف محبنة؟!

يه ٨ٔ ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر ظٮؿ اجل حو ٦ة ذ٠ؿكق ٨٦ أد٣ٌ  لٌك  ٌط أفٌ كبٰؾلٟ يذٌ 
ة حه ة أل٩ٌ إ٦ٌ  ،ل٥ يس٨ وعيعن ٔٮ ي٧س٨ دٮصي٭٭ة ٥٤ٚ تن٢٧  ةأك أ٩٭ ،٭ة مًٮ

٪ة ٔٮ ةٔ٪٫ ّتٌى  ٚيه ػةرصحه  ،مًٮ   .ىن

ا مكذعؽزنة اٌّتؾد٫ ثٕي املؾا٬ت اإلقبل٦ٌيح  إٌف ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر ل٥ يس٨ أمؿن
٧٠ة ينةع جلؿّّ املك٧٤ني ملكت٪ٞٓ الرشؾ، كإيٞةٔ٭٥ يف ٚؼةخ النيُةف، ث٢ ٬ٮ 
أمؿه قةرت ٤ٔي٫ األصيةؿ ٨٦ املك٧٤ني ٨٦ لٌك املؾا٬ت اإلقبل٦يٌح، كاألكرث ٨٦ 

ة ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٝةـ  ٰذلٟ أ٩ٌ٪ة ل٥ نك٧ٓ يف ٠ذت اتلةريغ أفٌ  صيبلن ٨٦ األصيةؿ أك اعل٧ن
٨٦ األثجيح كاألرضظح، إاٌل ثٕؽ ٦ة  -يف األ٦ةز٨ اجلةاـة  -ث٭ؽـ ٦ة ثين ىلع ا٣ٞجٮر 

ف ىلع دسٛري لٌك املك٧٤ني ألبكٍ اذلراآ؛ كلٰ٭ؾا صةء ا١ٛ٣ؿ الٮ٬ٌةٌب اذٌلم أقٌ 
أصةزكا ابل٪ةء ىلع جنؽ أٌف ال١سري ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء يف ٦ؽرقح أ٢٬ الك٪ٌح كاجل٧ةٔح ٝؽ 

 /ٚٞؽ - ٫ال ا٣ٞرب ٩ٛك -ا٣ٞرب 
ـو يف )املعًٌل( إىل صٮاز ث٪ةء ابليخ أك ا٣ٞةا٥ ىلع ا٣ٞرب ٨٦ ػ 0 ذ٬ت اث٨ ظـ

 .(1)ٗري ٠ؿا٬حو 
                                                                                                                                                       

 (1)  ، ـو  .511املكأ٣ح  620ص / 5ج  ،املعًٌل  ،ث٨ أمحؽ ٌٔلٌ اث٨ ظـ
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 صٮاز إىل - املةليكٌ  املؾ٬ت أا٧ٌح ٨٦ ك٬ٮ -ذ٬ت اث٨ ٌٝىةرو  ػ8
 .(1)ا٣ٞرب ىلع ابل٪ةء

٢ٌٕ٣ املؿاد/ أف يبىن ىلع ٝجٮر٥٬ ا٣ٞجةب »ك٢ٞ٩ ٨ٔ وةظت )اذلػةاؿ(/  ػ4
كا٣ٞ٪ةَؿ ٧٠ة ي٢ٕٛ يف املنة٬ؽ إذا اكف ادل٨ٚ يف مٮآً مم٤ٮًلحو هل٥ أك مل٨ 

ٝجٮر  -٨٦ ٔؽـ ٧ٔةرة ا٣ٞجٮر  -دٚ٪٭٥ ٚي٭ة... كٝةؿ األق٪ٮٌم/ يججيغ اقتس٪ةء 
 .(2)«األ٩بيةء كا٧٤ٕ٣ةء كالىةحلني

/ كأقتسىن  ذ٠ؿ ابلضريَلٌ » /ادل٦يةيطٌ  كٝةؿ ابل١ؿٌم  ػ3 ٮع ٝةابلن ٬ٰؾا املًٮ
جةرة الؿمحةيٌن/ ٥ٕ٩  ثٌٕ٭٥ ٝجٮر األ٩بيةء كالن٭ؽاء كالىةحلني كحنٮ٥٬... ٔك

  .(3)«ٝجٮر الىةحلني جيٮز ث٪ةؤ٬ة كلٮ ثٌٞجحو إلظيةء الـيةرة كاتلرٌبؾ

ا »ٌِل يف )اتلعٛح( يف ٠ذةب الٮوةية/ ذٝةؿ اث٨ ظضؿو اهلي ػ2 كيْ٭ؿ أػؾن
م٧ٌة دٌٞؿر كم٧ٌة ٝةلٮق يف اجلؾر ل٤ٞرب املٕؿكؼ جبؿصةف وٌعذ٭ة، اكلٮٝٙ لرضيط 
٨ خيؽمٮ٫٩  النيغ ا٣ٛبليٌن، كيرصؼ يف مىة٣ط ٝربق كابل٪ةء اجلةاـ ٤ٔي٫، ك٦ى

ة ٨٦ وٌعذ٭ة ثب٪ةء ٌٝجحو ىلع ٛن ٝرب كيلٍّ أك  أك يٞؿؤكف ٤ٔي٫، كيؤٌيؽ ٰذلٟ ٦ة مٌؿ آ٩
                                                                                                                                                       

ييٌن، ٩ْؿ/ ا( 1)  ةب الٔؿ ٌُ  ٠ذةب اجل٪ةاـ. 52ص / 2ج  ،مٮا٬ت اجل٤ي٢ ؽو ؽ ث٨ حم٧ٌ حم٧ٌ احل

، أ( 2)  ؛ 22ص / 2ج  يف رشح ركض ا٣ُة٣ت، قىن املُة٣تاأل٩ىةرٌم، زًلؿٌية ث٨ حم٧ٌؽو
 .216ص / 0ج  ،٦٘ين املعذةج ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ الرشبحيٌن، 

 .621ص / 0ج  ،إاع٩ح ا٣ُةبلني، ؽٔس٧ةف ث٨ حم٧ٌ  ابل١ؿٌم ادل٦يةيٌط، (3) 
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ة/  .(1)«اعل٥و  ٌن ... »كٝةؿ أي كإذا أكىص جل٭حو اع٦ٌحو ٚةلرشط أف ال يسٮف ٦ٕىيحن
، كحنٮ ٌٝجحو ىلع ٝرب  ، كلٮ ٨٦ اكٚؿو كم٢٧ ٔؽـ املٕىيح ا٣ٞؿبح ٠ج٪ةء مكضؽو

  .(2)«اعل٥و يف ٗري مكج٤حو 

 ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر ٗري ٦٪يهٍّ ٔ٪٫ إذا اكف يف» ٢ٞ٩ ٨ٔ اث٨ احلةٌج ٝٮهل/ ػ6
  .(3)«م٤ٟ اإلنكةف ٩ٛك٫

ال ثأس ثٌٞجحو »ٝةؿ اث٨ ٤ٛ٦طو يف ٠ذةب )ا٣ٛؿكع ٨٦ ٫ٞٚ احل٪ةث٤ح(/  ػ7
ك٢ٞ٩  .(4)«كبيخو كظْريةو يف م٫١٤؛ ألٌف ادل٨ٚ ٚي٫ ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٠ٰؾلٟ ٦أذكفه ٚي٫

إف اكف  -يٕين ىلع ا٣ٞرب  -ا٣ٌٞجح كاحلْرية يف ا٣رتبح »ٝٮهل/  ٔ٪٫ يف )ا٣ٛىٮؿ(
 . (5)«، كإف اكف يف مكج٤حو ٠ؿق ل٤ذٌييٜيف م٫١٤ ٢ٕٚ ٦ة مةء

ٝؽ أّٚت احلةِٚ الكيٮيٌط ثةقتس٪ةء ٝجٮر األكحلةء كالىةحلني، كلٮ  ػ 8
اك٩خ يف األرض املعبكح، ثح٪٧ة أّٚت اث٨ ٔجؽ الكبلـ ث٭ؽـ ا٣ٞجةب كابليٮت 

                                                                                                                                                       

 62ص  /1، ج حتٛح املعذةج يف رشح امل٪٭ةج، ؽأمحؽ ث٨ حم٧ٌ  اث٨ ظضؿو اهليذٌِل، (1) 
 ٠ذةب الٮوةية.

 ٠ذةب الٮوةية. 5ص / املىؽر الكةثٜ( 2) 

ييٌن،( ا٩ْؿ/ 3)  ةب الٔؿ ٌُ  .022ص / 0ج  ،مٮا٬ت اجل٤ي٢ ،ؽو ؽ ث٨ حم٧ٌ حم٧ٌ  احل

 (4) ،  .060ص / 0ج  ،ا٣ٛؿكع ،ؽحم٧ٌ  اث٨ ٤ٛ٦طو

ٚى٢ه يف ٩ىٮص  2ص إظيةء املٞجٮر/  ،ؽو محؽ ث٨ حم٧ٌ الىٌؽيٜ ا٧٘٣ةرٌم، أا٩ْؿ/  (5) 
 ٧٤ٔةء املؾ٬ت.
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، كاقتسىن ٌٝجح  كاألثجيح الٮإٝح يف ٝؿاٚح مرص؛ أل٩ٌ٭ة كإٝحه يف أرض مٮٝٮٚحو
 .(1)اإل٦ةـ النةٚيٌع؛ أل٩ٌ٭ة ٦ججٌيح يف دار اث٨ ٔجؽ احلس٥ٝرب 

يف احلس٥ ثني ث٪ةء ا٣ٞرب ل٧٤جة٬ةة كب٪ةا٫  ٢ٞ٩ ٨ٔ ثٌٕ٭٥ ٚى٢ه  ػ9
 . (2)ٚعٌؿـ األكؿ كصٌٮز اثلةين ل٤ذ٧يّي،

ا ٦ذٕةرٚنة يف  ك٨٦ ذٰلٟ لك٫ٌ يكذْ٭ؿ أٌف ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر اكف أمؿن
ة ل٧٤ؾا٬ت ٞن اإلقبل٦يٌح اخل٧كح، كأ٫ٌ٩ اكف  املضذ٧ٕةت اإلقبل٦يٌح كَج

ا. ـن  مرٌشاعن كصةا

ري٬ة ٨٦ ال١ذت األػؿل، لٮصؽ٩ة٬ة دٌ٘ه  ع٪ة ٠ذت اتلةريغ ٗك ٌٛ إذا دى
ثةلنٮا٬ؽ ال١سرية ىلع أٌف ٬٪ةلٟ ٝجٮرنا بلٕي األمؼةص ٨٦ الىعةثح 
ري٥٬، ٝؽ د٥ٌ ث٪ةء ا٣ٞجت كاألرضظح ٤ٔي٭ة، كل٥ يذضٌؿأ مؼهه كاظؽه ىلع  ٗك

، ك٬ٰؾا ال يٕين أ٩ٌ٭٥ اك٩ٮا خينٮف ٨٦ ا٣ٕٞةب، ث٢ ألٌف  اتلٌٕؿض هلة بكٮءو
ا٣ٞجٮر اكف ٦ذٕةرٚنة ٔ٪ؽ٥٬، ث٢ كمرشكاعن يف دي٪٭٥، كإذا أرد٩ة أف ىلع ٪ةء ابل

٩ؾ٠ؿ دميٓ النٮا٬ؽ ٣ُةؿ ث٪ة املٞةـ، كال دسف ٬ٰؾق األكراؽ حلرص٬ة، ٗري 
أ٩ٌ٪ة اردأي٪ة أف ٩ؾ٠ؿ ل٤ٞةرئ ال١ؿي٥ ثٕي النٮا٬ؽ امل٭٧ٌح ٦٪٭ة؛ حلعس٥ 

                                                                                                                                                       

 .1ص / املىؽر الكةثٜ( ا٩ْؿ/ 1) 

ييٌن،( ا٩ْؿ/ 2)  ةب الٔؿ ٌُ  .16 – 52ص / 2ج  ،مٮا٬ت اجل٤ي٢ ،ؽو ؽ ث٨ حم٧ٌ حم٧ٌ  احل
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كحلؽ الكةٔح أك ثؽٔحن ٧٠ة يٌؽىع، ث٪ٛك٫ ىلع أٌف ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر ل٥ يس٨ 
 كإ٧ٌ٩ة ٬ٮ أمؿه قةر ٤ٔي٫ الك٤ٙ كاخل٤ٙ، ك٨٦ ٬ٰؾق النٮا٬ؽ/

/ ك٬ٮ مة٬ؽه ل٤ٕيةف إىل يٮ٦٪ة احلةرض، ا٣ٞرب الرشيٙ ل٤٪يٌب األكؿـ  ػ0
.  ٝربه منٌيؽه كابل٪ةء ٤ٔي٫ ّة٬ؿه

/ ك٬ٮ مٮصٮده يف املؽاا٨ إىل ٝرب الىعةٌب اجل٤ي٢ ق٧٤ةف ا٣ٛةريٌس  ػ8
ا، ٝةؿ اخلُيت ابل٘ؽادٌم  يف  (2)كاث٨ ٔكة٠ؿ (1)اآلف، كال يـاؿ اعمؿن

ٝربق اآلف ّة٬ؿه ٦ٕؿكؼه ثٞؿب إيٮاف ٠ّسل، ٤ٔي٫ ث٪ةءه، ك٬٪ةلٟ »دةرخيي٭٧ة/ 
 ٓ ٧ةرد٫ كاجلْؿ يف أمؿ مىةحل٫، كٝؽ رأيخ املًٮ ٓ ٔك ـه ٦ٞي٥ه حلِٛ املًٮ ػةد

 «. كزرد٫ ٗري مٌؿةو 
ظٌؽزين ميغه ٨٦ أ٢٬ ٤ٚكُني أ٫ٌ٩ »ٝرب أب أيٌٮب األ٩ىةرٌم/ ٝةؿ الٮحلؽ/  ػ4

رأل ثجيحن ثيٌةء دكف ظةاٍ ا٣ٞكُ٪ُ٪يح، ٚٞةلٮا/ ٬ٰؾا ٝرب أب أيٌٮب األ٩ىةرٌم 
٤ي٫ ٝ٪ؽي٢ه وةظت اجليٌب  ، ٚأديخ د٤ٟ ابلجيح ٚؿأيخ ٝربق يف د٤ٟ ابلجيح، ٔك

، ذ٠ؿ ذٰلٟ اخلُيت ابل٘ؽادٌم  ٜه بك٤ك٤حو  «. يف دةرخيي٭٧ة (4)كاث٨ ٔكة٠ؿ (3)٤ٕ٦ٌ
                                                                                                                                                       

 .60/  615ص / 6ج  ،دةريغ ث٘ؽاد ،أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ اخلُيت ابل٘ؽادٌم،  (1) 

 ٦ٓ  0522/  212ص / 06ج  ،دمن٦ٜؽي٪ح دةريغ ، ث٨ احلك٨ ٌٔلٌ  اث٨ ٔكة٠ؿ، (2) 
.  اػذبلؼو يكريو

 .1 / 611ص / 6ج  ،دةريغ ث٘ؽاد، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ  اخلُيت ابل٘ؽادٌم، (3) 

 .6111/  10ص / 61ج  ،دمن٦ٜؽي٪ح دةريغ ، ث٨ احلك٨ ٌٔلٌ  اث٨ ٔكة٠ؿ، (4) 
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/ أٌف أ٢٬ (2)كاث٨ ٠سريو  (1)ٝرب الـبري ث٨ ا٣ٌٕٮاـ/ ذ٠ؿ اث٨ اجلٮزٌم  ػ3
ٜو ٚٮصؽكا ٚي٫ ٦يٌذنة َؿيًّة  ـو اٌدٔٮا أ٩ٌ٭٥ ٠نٛٮا ٨ٔ ٝربو ٔذي ابلرصة يف م٭ؿ حمٌؿ
٪ٮق كدٚ٪ٮق ثةملؿبؽ ثني  ٌٛ ثثيةث٫ كقي٫ٛ، كأ٫ٌ٩ الـبري ث٨ ا٣ٌٕٮاـ، ٚأػؿصٮق كًل
ا،  ٓ مكضؽن ، كص٢ٕ املًٮ ادلربني، كبىن ٤ٔي٫ األزري أثٮ املكٟ ٔ٪رب ث٪ةءن

، ك٤ٞ٩خ إحل٫ ا٣ٞ٪ةدي٢ كاآلال ـه كظْٛحه ت كاحلرص كالك٧ةدات، كأٝي٥ ٚي٫ ٌٝٮا
 «. ككٝٙ ٤ٔي٫ كٝٮٚنة

ٮَح يف رظ٤ذ٫/  ػ2 ٌُ من٭ؽ ٤َعح ث٨ »ٝرب ٤َعح ث٨ ٔجيؽ ا/ ٝةؿ اث٨ ث
، كزكاية ٚي٭ة ا٣ُٕةـ ل٤ٮارد  ٤ي٫ ٌٝجحه كمكضؽه ٔجيؽ ا ثؽاػ٢ املؽي٪ح، ٔك

 كىلع -كٝةؿ/  نيكاتلةثٕ الىعةثح ثٕي منة٬ؽ ٨٦ دم٤حن  ذ٠ؿ ز٥ٌ  -كالىةدر 
 . (3)«ككٚةد٫ ا٣ٞرب وةظت اق٥ ٚي٭ة م١ذٮبه  ٌٝجحه  ٝربو  لٌك 

الكجٍ الن٭يؽ ث٧رص،   ٝرب رأس احلكني ث٨ ٌٌٔل ث٨ أب َة٣تو  ػ6
حو ٦ؽٚٮفه حتخ األرض، ٝؽ ثيينى ٤ٔي٫ »ٝةؿ اث٨ صجري يف رظ٤ذ٫/  ٌٌ ٬ٮ دةثٮت ٚ

ثجيةفه ظٛي٢ه يٞرص الٮوٙ ٔ٪٫، كال حييٍ اإلدراؾ ث٫، دل٢ٌ٤ه ثأ٩ٮاع ادليجةج، 

                                                                                                                                                       

 .611ص / 1ج  ،امل٪ذ٥ْ، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ اجلٮزٌم، (1) 

 (2)  ، . 215ص / 66ج  ،ابلؽايح كاجل٭ةيح ،إق٧ةٔي٢اث٨ ٠سريو  ٦ٓ اػذبلؼو يكريو

ٮَح،  (3)  ٌُ ٌُ  ،ؽ ث٨ ٔجؽ احم٧ٌ اث٨ ث ذ٠ؿ املنة٬ؽ املجةرًلح  11ص / 6ج  ،ٮَحرظ٤ح اث٨ ث
 ثةبلرصة.
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ٓ أكرث٬ة  ة أثيي، ك٦٪٫ ٦ة دكف ٰذلٟ، ٝؽ ًك ٕن حمٛٮؼه ثأ٦سةؿ ا٧ٕ٣ؽ ال١جةر م٧
حو ػةلىحو  ٌٌ ... كإ٧ٌ٩ة ذ٠ؿ٩ة ٦٪٭ة ٦ة أم١٪٪ة منة٬ؽد٫  يف أدٮار ٚ ك٦٪٭ة ٦ؾ٬ٌجحه

٧ٚ٪٭ة/ ٝرب اث٨ اجليٌب وة٣طو كٝرب ركبي٢ ث٨ يٕٞٮب ث٨ إقعةؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ 
ٮف   ػ٤ي٢ الؿمح٨ٰ )و٤ٮات ا ٤ٔي٭٥ أدمٕني( كٝرب آقيح امؿأة ٚٔؿ

: منة٬ؽ أربٕح ٔرش ٨٦ الؿصةؿ كمخفو ٨٦ كمنة٬ؽ أ٢٬ ابليخ ;
ةته ثؽيٕح اإلدٞةف  ا٣جكةء كىلع لٌك  ، ٚيه ثأرس٬ة رًك كاظؽو ٦٪٭ة ث٪ةءه ظٛي٢ه

ـه يك١٪ٮف ٚي٭ة كحيْٛٮ٩٭ة  . (1)«ٔضيجح ابلجيةف، ٝؽ كٌَل ث٭ة ٝٮ
كيف َؿيٜ »/ ٝةؿ اث٨ صجريو يف رظ٤ذ٫/ ٝرب اإل٦ةـ مٮس ث٨ صٕٛؿو  ػ7

ثةب ابلرصة من٭ؽه ظٛي٢ ابلجيةف داػ٫٤ ٝربه ٦تٌكٓ الك٪ةـ، ٤ٔي٫ م١ذٮبه 
كيف  ، ٔٮفو ك٦ٕنيو ٨٦ أكالد أ٦ري املؤ٦٪ني ٌٌٔل ث٨ أب َة٣تو ٬ٰؾا ٝرب

ة ٝرب مٮس ث٨ صٕٛؿو  ٌن كمنة٬ؽ ٠سريةه م٨٧ٌ ل٥  اجلة٩ت ا٣٘ؿٌّب أي
 .»(2)حترضين تك٧يذ٫ ٨٦ األكحلةء كالىةحلني كالك٤ٙ ال١ؿي٥ 

يٕين  -يف ٬ٰؾق األيةـ »/ (4)كاث٨ األزري (3)ٝرب أب ظ٪يٛح/ ٝةؿ اث٨ اجلٮزٌم  ػ 8
ٌٞت رشؼ امل٤ٟ من٭ؽ أب ظ٪يٛح،  - ـه 329ق٪ح  ثىن أثٮ قٕيؽو املكذٮيف امل٤

                                                                                                                                                       

 (1)  ،  ذ٠ؿ مرص كا٣ٞة٬ؿة. 5ص / 6ج  ،رظ٤ح اث٨ صجريو  ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ اث٨ صجريو

 (2 ) ،  .12ص  /6ج  ،رظ٤ح اث٨ صجريو  ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ اث٨ صجريو

 .025ص / 1ج  ،امل٪ذ٥ْ ،ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ اجلٮزٌم،  (3) 

 (4)  ، . 661ص / 60ج  ،ابلؽايح كاجل٭ةيح ،إق٧ةٔي٢اث٨ ٠سريو  ٦ٓ اػذبلؼو يكريو
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٢٧ ٣ٞربق م٤جٌ  ٢٧ املؽرقحٔك ٞؽ ا٣ٞجٌح ٔك كٝةؿ اث٨ اجلجري يف رظ٤ذ٫/ «. ٪نة ٔك
، كيف د٤ٟ املع٤ٌ » ٌٍ ح من٭ؽه ظٛي٢ه هل كبةلؿوةٚح اكف ثةب ا٣ُةؽ املن٭ٮر ىلع الن

ثىن »، كٝةؿ اذل٬يٌب/ (1)«ٝرب اإل٦ةـ أب ظ٪يٛح ٝجٌحه ثيٌةء قة٦يحه يف اهلٮاء، ٚي٫
 . (2)«٧ٔيؽ ث٘ؽاد ىلع ٝرب أب ظ٪يٛح ٝجٌحن ْٔي٧حن كأ٩ٜٛ ٤ٔي٭ة

كٝربق ثةبلٞيٓ ٝةؿ اث٨ صجريو يف رظ٤ذ٫/ »٦ةلٟ ث٨ أنفو إ٦ةـ املةل١ٌيح/  ػ9
 .(3)«٤ٔي٫ ٌٝجحه و٘ريةه خمذرصة ابل٪ةء

ثجيخ دؿبح ٝرب ٦ٕؿكؼو يف »ٝرب ٦ٕؿكؼو ال١ؿيٌخ/ ٝةؿ اث٨ اجلٮزٌم/  ػ01
ٓو األٌكؿ ق٪ح  ة ثةجلٌه كاآلصؿٌ 361ربي ا أزاصن ٞؽ من٭ؽن  .(4)«، ٔك

أننأ الاكم٢ دار احلؽير ثة٣ٞة٬ؿة »ٝرب اإل٦ةـ النةٚيٌع/ ٝةؿ اذل٬يٌب/  ػ00
٧ٌؿ ٌٝجحن ىلع رضيط النةٚيعٌ  ادلي٨ ثب٪ةء  أمؿ وبلح»، كٝةؿ اث٨ األزري/ (5)«ٔك

                                                                                                                                                       

 (1 )،  .12ص / 6ج  ،صجريو رظ٤ح اث٨  ؽ ث٨ أمحؽ،حم٧ٌ  اث٨ صجريو

 .021ص / 22ج  ،دةريغ اإلقبلـ ؽ ث٨ أمحؽ،حم٧ٌ  اذل٬يٌب، (2) 

 (3 ) ،  ذ٠ؿ املنة٬ؽ امل١ٌؿ٦ح ا٣يٌت  10ص / 6ج  ،رظ٤ح اث٨ صجريو  ؽ ث٨ أمحؽ،حم٧ٌ اث٨ صجريو
 ثجٞيٓ ا٣٘ؿٝؽ.

 .٬ 212أظؽاث ق٪ح  021ص / 1ج  ،امل٪ذ٥ْ، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ اجلٮزٌم، (4) 

ج  ،؛ دةريغ اإلقبلـ15/ 601ص / 00ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء ؽ ث٨ أمحؽ،حم٧ٌ اذل٬يٌب،  (5) 
21 / 
 .2/ 055ص 
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 .(1)«املؽرقح ا٣ٌيت ىلع ٝرب النةٚيعٌ 
 احلةِٚ األقٛؿااحينٌ  إقعةؽ ث٨ يٕٞٮب اجلحكةثٮرٌم  ٔٮا٩ح أب ٝرب ػ08
ٝرب أب ٔٮا٩ح ٤ٔي٫ من٭ؽه ٦جينٌّ »/ ٝةؿ اذل٬يٌب/ 406 ق٪ح املذٮيٌف  الن٭ري

 .(2)«ثأقٛؿااني يـار، ك٬ٮ ثؽاػ٢ املؽي٪ح

ٝرب ابلؼةرٌم وةظت الىعيط املٕؿكؼ/ يٞٓ ٝربق ٔ٪ؽ منةرؼ ٝؿيح  ػ04
ة  )ثةم أريٜ( يف ٦٪ُٞح )ػؿد٪ٟ( يف ق٧ؿٝ٪ؽ، ظير ال يـاؿ ابل٪ةء ٤ٔي٫ ٝةا٧ن

 كيـار، كيٞةؿ إ٫ٌ٩ ي٤ُت ٔ٪ؽق ال١ؿا٦ةت.

ٝرب صبلؿ ادلي٨ الكيٮيٌط/ كيٞٓ ٬ٰؾا ا٣ٞرب ىلع ٦ة يٞةؿ يف أقيٮط  ػ03
، ك إظؽل ٦ؽف مرص، كٝؽ ثين ٔ ٤ي٫ مكضؽه قٌِل ث٧كضؽ قٌيؽم صبلؿو

ة يف املكضؽ ٕن  .(3)اليـاؿ ٝربق مؿدٛ

ا ٨٦ النٮا٬ؽ اتلةرخييح ا٣يٌت دْ٭ؿ جلة أٌف ابل٪ةء ىلع  ك٬٪ةلٟ ال١سري صؽًّ
؛ كلٰ٭ؾا ل٥ يٕرتض  ة كمم٪ٮاعن ا يف د٤ٟ األز٦٪ح، كل٥ يس٨ حمٌؿ٦ن ـن ا٣ٞجٮر اكف صةا

                                                                                                                                                       

 .222ص / 66ج  ،الاكم٢ يف اتلةريغاث٨ األزري، ٌٌٔل ث٨ حم٧ٌؽ،  (1) 

 ،؛ دةريغ اإلقبلـ026/  262ص / 62ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء ؽ ث٨ أمحؽ،حم٧ٌ  اذل٬يٌب، (2) 
 / 02ج 

 .6110/  112ص / 2ج  ،دؾ٠ؿة احلٛةظ؛ 2/ 501ص 

٫ٕ ألمحؽ دي٧ٮر ثةمة.ا( 3)   ٩ْؿ/ ٠ذةب ٝرب اإل٦ةـ الكيٮيٌط كحتٞيٜ مًٮ
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ٌيح ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر، كلٮ أرد٩ة ، كإٌف ديؽف ا٧٤ٕ٣ةء اكف ٦ٓ مرش٤ٔي٭ة أظؽه  ٔك
أف حنيص د٤ٟ النٮا٬ؽ ملة كقٕخ د٤ٟ األكراؽ ذل٠ؿ٬ة، ك٣ٰس٨ ا٠ذٛي٪ة ث٧ة 

 ذ٠ؿ٩ةق؛ أل٫ٌ٩ يف ثة٣٘ؿض. 

وبلة الؿص٢ كقبل٫٦ ٤ٔي٫ يج٫٘٤  إفٌ »/ حم٧ؽ ث٨ وة٣ط ا٣ٕسي٧نيٝةؿ 
ؽى  ٕي ىل أف إ٫٧ ٨٦ أراد ا٣ٞؿب... ٚبل ظةصح ىل ٦ة يذٮ٬ٌ إ، ٚبل ظةصح كأف بى

 .(1)«ىل ٝربقإيأيت 
ٍٞ »كٝةؿ/  ة أف تي ٌن ؽى كال جيٮز أي كال ظةصح  ا٣ٞجٮر ل٤ىبلة ٔ٪ؽ٬ة... ىى

 .(2)«ىل ا٣ٞربإأف دأدٮا 
ة ٝجٮر األ٩بيةء كاألكحلةء  –ثٕؽ أف زجخ أٌف زيةرة ا٣ٞجٮر   ػىٮون

حه  كأ٩ٌ٭ة املكذعجٌح، األمٮر ٨٦ -كالىةحلني   اإلقبلَلٌ  ادلي٨ يف مرشٔك
 أ٫ٌ٩ ثةٔذجةر لـيةرد٭ة؛ الؿظةؿ مؽٌ  بلعر اتلٌُؿؽ ٨٦ ثؽٌ  ال احل٪يٙ،

                                                                                                                                                       

 كرٌصح  252ص / 6ج  ،ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو  ا٣ٕسي٧ني، (1) 
 ؾق ا٣ٞجٮر اك٩خ ٬ٰ  ةىل زيةرة ا٣ٞجٮر أيًّ إمٌؽ الؿظةؿ »/ ٝةابلن  (دل٧ٮع ا٣ٛذةكل كالؿقةا٢)يف 

  021ص / 0ج ٕسي٧ني ا٣ ؽ ث٨ وة٣طحم٧ٌ ٩ْؿ/ دل٧ٮع ٚذةكل كرقةا٢ ;ا «ال جيٮز
 :.املكأ٣ح اثلة٦٪ح

 .256 - 222ص  /كةثٜ( املىؽر ال2) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXnp7vlLjfAhUJ0xoKHWH2DnQQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.sunnti.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D34474&psig=AOvVaw0Fn4e-VCesqagl869724h0&ust=1545730443346237
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 الؿظةؿ مؽٌ  يف ا٧٤ٕ٣ةء اػذ٤ٙ كٝؽ األ٦ةز٨، ٬ٰؾق إىل ل٤ٮوٮؿ ٦ٌٞؽ٦حه 
 /ٝٮ٣ني ىلع ا٣ٞجٮر، لـيةرة
 ؿ/ اجليه كاحلؿ٦حكٌ األ

ٌيح  كاثلةين/ اجلٮاز كاملرشٔك
ا٣ٞٮؿ األٌكؿ ٨٦ ثٕي األد٣ٌح ا٣يٌت كردت يف ثٕي  كٝؽ اقذٛةد أوعةب

ال١ذت احلؽيثٌيح القت٪جةط ٬ٰؾا احلس٥ كاالقت٪ةد إحل٫ يف ٦٪ٓ املك٧٤ني ٨٦ 
 -ٚي٧ة دٌٞؽـ  -الكٛؿ لـيةرة ٝجٮر األ٩بيةء كاألكحلةء كالىةحلني ثٕؽ أف زجخ 

 اقذعجةب زيةرة ٝجٮر٥٬.

 ٠ؿ أدتٌل٭٥ يف امل٪ٓ.كبليةف ٬ٰؾا امل٤ُت ثىٮرةو ص٤ٌيحو ال ثٌؽ ٨٦ ذ

ة المانعي   
ي
 أدل

اقذؽٌؿ املة٩ٕٮف ٨٦ مٌؽ الؿظةؿ إىل زيةرة ا٣ٞجٮر ثٌٕؽة أظةدير، كص٤ٌ٭ة 
 يؿصٓ إىل احلؽيثني الزلي٨ ق٪ؾ٠ؿ٧٬ة ك٩سذف ث٭٧ة يف ٦ٞةـ االقذؽالؿ ك٧٬ة/

ٝةؿ/ ال تنٌؽ الؿظةؿ  ٨ٔ أب ٬ؿيؿة ٨ٔ رقٮؿ ا » احلديد األّكؿ:
 «.ةصؽ/ املكضؽ احلؿاـ كمكضؽم ٬ٰؾا كاملكضؽ األٝىصإاٌل إىل زبلزح مك

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ، كرصةهل ٨٦ اثلٞةت ٚٞؽ / ا الصِدأ ركاق أمحؽ يف مك٪ؽق بك٪ؽو وعيطو
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ظٌؽز٪ة ٔجؽ ا، ظٌؽزين أب، ز٪ة ٔجؽ الؿزاؽ، أ٩ة »كرصةؿ الىعيعني. ٝةؿ/ 
. كركاق ابلؼةرٌم يف (1)«٧ٌٕ٦ؿه ٨ٔ الـ٬ؿٌم ٨ٔ اث٨ املكٌيت ٨ٔ أب ٬ؿيؿة

 قٛيةف ظٌؽز٪ة/ ٝةؿ - ا ٔجؽ اث٨ -ظٌؽز٪ة ٌٔلٌّ »وعيع٫ بك٪ؽو وعيطو ٝةؿ/ 
يف  . كركاق مك٥٤ه (2)«٬ؿيؿة أب ٨ٔ - املكٌيت اث٨ - قٕيؽو  ٨ٔ الـ٬ؿٌم  ٨ٔ

ة ٨ٔ »وعيع٫ بك٪ؽو وعيطو ٝةؿ/  ٕن ك اجلةٝؽ كز٬ري ث٨ ظؿبو دمي ظٌؽزين ٧ٔؿه
ك/ ظٌؽز٪ة قٛيةف ٨ٔ الـ٬ؿٌم ٨ٔ قٕيؽو ٨ٔ أب ٬ؿيؿة  اث٨ ٔيح٪ح، ٝةؿ ٧ٔؿه

، ك٬ٮ ٨٦ رصةؿ »(3)يج٤ٖ ث٫ اجليٌب  ك اجلةٝؽ ٬ٮ/ اث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ثسريو ٧ؿه . ٔك
ا. ، كركل ٔ٪٫ ٠سرينا صؽًّ  مك٥٤و

 س٢ٌ أقة٩يؽق وعيطه كرصةهل ٨٦ اثلٞةت.ٰٚ٭ؾا احلؽير ث

 ٌّ إٌف احلؽير صةء يف ٦ٞةـ ادلال٣ح ىلع أٌف مٌؽ الؿظةؿ ٚ/ ا ادلالىثأ
ٓو ٨٦ املٮآً ٦٪يهٌّ ٔ٪٫ ٔؽا املكةصؽ اثلبلزح، ٚإ٫ٌ٩  كالكٛؿ إىل أٌم مًٮ
، ٥ٌٕٚ احلس٥ دميٓ  جيٮز مٌؽ الؿظةؿ إحل٭ة؛ ألٌف االقتس٪ةء ٬٪ة ٦ٌٛؿغه

                                                                                                                                                       

، أمحؽ،  (1)  ة ٨ٔ أب قٕيؽو  ؛011ص / 0ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و ٌن   ،اخلؽرٌم  كركاق أي
 .11ص / 2ج 

املكضؽ احلؿاـ "كٚي٫/  51ص / 0ج  ،وعيط ابلؼةرٌم إق٧ةٔي٢،  ث٨ ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ( 2) 
 ."كاملكضؽ األٝىص كمكضؽ الؿقٮؿ 

مكضؽم ٬ٰؾا "كٚي٫/  601ص / 2ج  ،وعيط مك٥٤و اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج،  (3) 
 ."كاملكضؽ احلؿاـ كاملكضؽ األٝىص
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إحل٭ة الؿظةؿ، كبٰؾلٟ ال جيٮز مٌؽ الؿظةؿ ل٤كٛؿ لـيةرة املٮآً ا٣ٌيت ينٌؽ 
 ا٣ٞجٮر؛ أل٫ٌ٩ ٦٪يهٌّ ٔ٪٫.

/ ال تنٌؽكا الؿظةؿ ٨ٔ أب قٕيؽو ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا »احلؽير اثلةين/ 
 «.إاٌل إىل زبلزح مكةصؽ/ مكضؽم ٬ٰؾا، كاملكضؽ احلؿاـ، كاملكضؽ األٝىص

/  ق٪ؽ احلؽير/ س٧ةف ث٨ ظ»ركاق مك٥٤ه يف وعيع٫ ٝةابلن ٌؽز٪ة ٝذحجح ٔك
، ٝةؿ ٝذحجح/ ظٌؽز٪ة صؿيؿه ٨ٔ ٔجؽ امل٤ٟ ك٬ٮ  ة ٨ٔ صؿيؿو ٕن أب محجح دمي

ـٔح   قٕيؽو  أب ٨ٔ - أثي٫ ث٨ زيةد مٮىل ك٬ٮ حيىي اث٨ -اث٨ ٧ٔريو ٨ٔ ٝ
 ٬ٰؾا ق٧ٕخ أ٩خ/ هل ٤ٞٚخ ٚأٔضجين، ظؽيسنة ٦٪٫ ق٧ٕخ/ ٝةؿ: اخلؽرٌم ;

! ٝةؿ/ ق٧ٕذ٫ ؟ا ٦ة ل٥ أق٧ٓٚٞةؿ/ ٚأٝٮؿ ىلع رقٮؿ ؟  ا رقٮؿ ٨٦
 ، ز٥ٌ ذ٠ؿ احلؽير.»(1)يٞٮؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا 

 يف الصِد كادلالىث  حتليٌق 

 ٌّ ، ٚٞؽ  إفٌ ٚ/ ا الصِدأ رصةؿ الك٪ؽ ٨٦ اثلٞةت إاٌل ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ٧ٔريو
 اػذ٤ٙ ٚي٫.

؛ ألٌف ٔجؽ »ٚٞؽ ٝةؿ األبلةيٌن ثٕؽ أف ذ٠ؿ ظؽيسنة ٬ٮ ٚي٫/  ٤ٝخ/ ٚي٫ ٩ْؿه
ة». كٝةؿ اث٨ ظٌجةف/ (2)«٧ٔريو يؽلٌفامل٤ٟ ث٨  ٨ ٔجؽ ا (1)«اكف ٦ؽلٌكن . ٔك

                                                                                                                                                       

 .620ص / املىؽر الكةثٜ (1) 

 (2)  ،  .256ح  ،621ص / 2ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢األبلةيٌن، حم٧ٌؽه



 029  ................................................................ ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ زيةرة ا٣ٞجٮر

ق٧ٕخ أب يٞٮؿ/ أثٮ ٔٮفو حم٧ٌؽ ث٨ ٔجيؽ ا أزجخ »ث٨ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و ٝةؿ/ 
٬ٮ ». ك٢ٞ٩ اذل٬يٌب ٨ٔ اث٨ ٦ٕنيو ٝٮهل/ (2)«كأكزٜ ٨٦ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ٧ٔريو 
٫ٛ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و  ٌٕ ... ًك ٍه ٨ أمحؽ ٝٮهل/ (3)«خمذ٤ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ٧ٔريو ». ٔك

ا ٦ٓ ٤ٌٝح ركايذ٫، ٦ة أرل هل مخك٧بح ظؽيرو كٝؽ ٤ٍٗ  مٌُؿب احلؽير صؽًّ
. ٧ٚٓ ظة٣ح الؿص٢ ٬ٰؾق ٠يٙ ي٧س٨ (5)، كًلؾا ٝةؿ اث٨ ظضؿو (4)«يف ٠سريو ٦٪٭ة

اتل٧ٌكٟ ثؿكايذ٫؛ كذٰللٟ ٚة٣ٞٮؿ ث٫ٌٕٛ أٝؿب، كيسٮف ق٪ؽ احلؽير يف 
ة. ٛن  وعيط مك٥٤و ًٕي
 ليدديد طيتث ٌِاكظث شِدي اةَ أيب

 ؾا احلؽير يف مىٌ٪٫ٛ بك٪ؽي٨ ٧٬ة/ ٚٞؽ ركل اث٨ أب محجح ٬ٰ 

ـٔح ٨ٔ أب قٕيؽو ظؽٌ »األٌكؿ/   .(6)«ز٪ة ي٨ يٌٕل ٨ٔ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ٧ٔريو ٨ٔ ٝ

                                                                                                                                                       

 

 .661ص / 5ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ،  (1) 

، أمحؽ،  (2)   .222/  022ص / 6ج  ،ا٢٤ٕ٣اث٨ ظ٪ج٢و

ٌٛ ، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  اذل٬يٌب، (3)   .602/  625ص / 6ج  ،ةظدؾ٠ؿة احل

 .625/  222ص / 5ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ اذل٬يٌب،  (4) 

 (5) ،  .115/  212ص / 1ج  ،د٭ؾيت اتل٭ؾيت، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ ظضؿو

 .5ح  011ص / 0ج  ،املىٌ٪ٙ ،ؽٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌ  اث٨ أب محجح، (6) 
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ظٌؽز٪ة أثٮ ثسؿو ٝةؿ/ ٩ة حيىي ث٨ يًٕل ٨ٔ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ٧ٔريو ٨ٔ »اثلةين/ 
ـٔح ٨ٔ أب قٕيؽو   ٚي٫ )ال تنٌؽ الؿظةؿ(. ٣ٰس٨، ك(1)«ٝ

ا الصِد األّكؿ ٌّ ٙه ألٌف )ي٨ يٌٕل( ال ي٥٤ٕ ٨٦ ٬ٮ، كا٣ْة٬ؿ أ٫ٌ٩  :أ ٚ٭ٮ ًٕي
 ٨٦ ا٣جٌكةخ، 

ه
بٞؿي٪ح الك٪ؽ اثلةين ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ إ٫ٌ٩ دىعيٙ )اث٨ كػُأ

يًٕل( ك٬ٮ حيىي، ك٦ٓ ٰذلٟ ٚةذٌلم يؿكم ٔ٪٫ اث٨ أب محجح ٦جةرشةن ثٰ٭ؾا االق٥ 
/  ٥٬ زبلزح أمؼةصو

.حيىي ث٨ يًٕل 4 حيىي ث٨ يًٕل اتليِلٌ . 8 ىي ث٨ يًٕل أثٮ املعيةةحي. 0
 األق٤ٌِل.

ةة، أ٦ٌة األٌكؿ كاثلةين ٚ٭٧ة مؼهه كاظؽه ك٬ٮ حيىي ث٨ يًٕل اتليٌِل أثٮ املعيٌ 
، ككز٫ٌٞ (3)، كذ٠ؿق اث٨ ظٌجةف يف )اثلٞةت((2)دل٭ٮؿ احلةؿ ٔ٪ؽ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و 

 . (5)يف )اتلٞؿيت(، كاث٨ ظضؿو (4)اذل٬يٌب يف )املّياف(

                                                                                                                                                       

 .1ح  562ص / 2ج ( املىؽر الكةثٜ 1) 

، أمحؽ، ( ا٩ْؿ/ 2)   .2621/  51ص / 2ج  ؛6151/  26ص / 0ج  ،ا٢٤ٕ٣اث٨ ظ٪ج٢و

 .016ص / 2ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ،  (3) 

ذؽاؿ، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  اذل٬يٌب، (4)   .2151/  265ص / 2ج  ،٦ّياف األ

 (5) ،  .1122/  262ص / 0ج  ،دٞؿيت اتل٭ؾيت، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ ظضؿو
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ٚٞؽ ٝةؿ ٔ٪٫ ابلؼةرٌم يف  -ك٬ٮ حيىي ث٨ يًٕل األق٤ٌِل  -كأ٦ٌة اثلة٣ر 
/ (1)«مٌُؿب احلؽير»)الى٘ري(/  ٠ٮيفٌّ، ك٬ٮ يف دم٤ح ». كٝةؿ ٔ٪٫ اث٨ ٔؽمٍّ

٫ٛ اذل٬يبٌ (2)«ميٕذ٭٥ ٌٕ ٙه »، كٝةؿ اث٨ ظضؿو ال١ٮيٌف/ (3). ًك  .(4)«مييعٌّ ًٕي

٤ي٫ ٚإٌف اتليٌِل أثٮ  ، ك٦ٓ ٰذلٟ ال ي٧س٨ ٔك ٙه ، كاألق٤ِل ًٕي املعيةة زٞحه
اتل٧ٌكٟ ثأظؽ٧٬ة يف ٬ٰؾا الك٪ؽ؛ ألٌف لكي٭٧ة يؿكيةف ٨ٔ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ 
، كالؿاكم ٔ٪٭٧ة اث٨ أب محجح، كٝؽ كرد )حيىي ث٨ يًٕل( يف الك٪ؽ  ٧ٔريو
؛ ٚبل ي٧س٨ إق٪ةد احلؽير إىل أظؽ٧٬ة؛ كال ي٧س٨ ثةجلتيضح  ة ثبل د٧يّيو ٞن ٤ُ٦

ذ ٧ةد ىلع ٬ٰؾا احلؽير، إًةٚحن إىل ٦ة دٌٞؽـ ٨٦ ًٕٙ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ األ
، كال ي٧س٨ اتل٧ٌكٟ ث٫ يف إزجةت امل٤ُٮب. ٙه ، ٚةحلؽير إذف ًٕي  ٧ٔريو

ا الصِد اثلاين ٌّ جؽ امل٤ٟ ث٨  :كأ ٙه ٠كةث٫ٞ يف حيىي ث٨ يًٕل ٔك ك٬ٮ ًٕي
، كال ي٧س٨  ٙه ؛ كبٰؾلٟ يسٮف احلؽير اثلةين ٨٦ أد٣ٌح ا٣ٞٮـ ًٕي ٧ٔريو

 اتل٧ٌكٟ ث٫ يف إزجةت امل٤ُٮب.
 ٌّ ٚ٭ٮ ٠ؽال٣ح  -كإف صةء ثىي٘ح اجل٧ٓ  -إٌف دال٣ح احلؽير ٚ :ا ادلالىثأ

                                                                                                                                                       

 .020ص / 0ج  ،اتلةريغ الى٘ريابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،  (1) 

 (2) ،  .0620/  022ص / 1ج  ،الاكم٢ ٔجؽ ا، اث٨ ٔؽمٍّ

ذؽاؿ، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ اذل٬يٌب،  (3)   .2151/  265ص / 2ج  ،٦ّياف األ

 (4) ،  .1125/  262ص / 0ج  ،دٞؿيت اتل٭ؾيت، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ ظضؿو
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 احلؽير األٌكؿ يف اجليه ٨ٔ مٌؽ الؿظةؿ، كالكٛؿ ٣٘ري ٬ٰؾق املكةصؽ اثلبلزح. 
 )ذكر ألةاظ حديث 

ي
 (الرحال شد

كٝج٢ ابلؽء ث٧٪ةٝنح ٦ة صةء ث٫ املة٩ٕٮف ٨٦ أد٣ٌحو قةٝٮ٬ة يف ٦ٞةـ اجليه ٨ٔ 
ا ثٕؽ ٔؽـ ٝجٮؿ احلؽير  -مٌؽ الؿظةؿ لـيةرة ا٣ٞجٮر  كإف اكف ظؽيسنة كاظؽن

كا٣زتمٮا ث٭ة يف ٦٪ٓ الكٛؿ إىل زيةرة ٝجٮر األ٩بيةء كاألكحلةء  -اثلةين ل٫ٌٕٛ 
يت كرد ث٭ة احلؽير يف ٠ذت ال ثٌؽ ٨٦ ذ٠ؿ األ٣ٛةظ ا٣ٌ اكف كالىةحلني، 

ة ٠سريةن ألظةدير  ّن ا٧٤ٕ٣ةء، إذ إٌف املذتٌجٓ لٰ٭ؾق ال١ذت جيؽ يف ٌَيةد٭ة أ٣ٛة
حت٢٧ مٌة٦ني مبي٭حن ملة د٧ٌك١ٮا ث٫ ٨٦ أظةدير يف ٦ٞةـ االقذؽالؿ ىلع 
٤ُ٦ج٭٥، ك٦ة ذ٠ؿ٩ة٬ة إاٌل ألص٢ إَبلع ا٣ٞةرئ ال١ؿي٥ ىلع أٌف ٦ة صةءكا ث٫ 

٬ٰؾق األظةدير دىرصًؼي احلؿ٦ح  إزجةت ٦ٌؽاع٥٬، ألفٌ  ٨٦ أد٣ٌحو ال ي٪٭ي يف
، أًٙ إىل أٌف ٬ٰؾق األظةدير ي٧س٨ أف لٟذٰ  كامل٪ٓ إىل ٗري٧٬ة ٧٠ة قحٌذٌط

٭ة دؿمؽ إىل األ٤ٌٌٚيح ثني املكةصؽ ك٬ٮ ٦ة قيْ٭ؿ لٟ ٨٦ ػبلؿ ٩ٌ إ٩ٞٮؿ ٚي٭ة 
 ابلعر، كاألظةدير يه/ 

ؿظةؿ إىل زبلزح مكةصؽ/ / تنٌؽ ال٨ٔ أب ٬ؿيؿة ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا » 
 «.املكضؽ احلؿاـ، كمكضؽم ٬ٰؾا، كاملكضؽ األٝىص
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يف مك٪ؽق،  (3)يف وعيعي٭٧ة، كأب داكد (2)كاث٨ ظجٌةف (1)ركاق مك٥٤ه 
، كرصةهل ٨٦  ك٬ٮ ظؽيره  وعيط اإلق٪ةد؛ لٮصٮدق يف وعيط مك٥٤و

 اثلٞةت ٠ٰؾلٟ.

الؿظةؿ إىل / إ٧ٌ٩ة تنٌؽ ٨ٔ أب قٕيؽو اخلؽرٌم ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا »
 «.زبلزح مكةصؽ/ مكضؽ إثؿا٬ي٥ كمكضؽ حم٧ٌؽو كبيخ املٞؽس

ة ٦ٓ اػذبلؼو يكريو يف أ٣ٛة٫ّ  (4)ركاق ابلي٭يٌق يف قج٪٫ ال١ربل ٌن كركاق أي
جؽ الؿٌزاؽ يف مىٌ٪٫ٛ(5)ابلؼةرٌم يف دةرخي٫ ، كاث٨ ٔكة٠ؿ يف (6)، ٔك

 الىعيعني. ، ك٬ٮ ظؽيره وعيطه كرصةهل رصةؿه زٞةته كص٤ٌ٭٥ رصةؿ(7)دةرخي٫

/ أ٩ة ػةد٥ األ٩بيةء كمكضؽم ػةد٥ ٨ٔ اعئنح ٝة٣خ/ ٝةؿ رقٮؿ ا »
                                                                                                                                                       

 .601ص / 2ج  ،وعيط مك٥٤و اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج،  (1) 

 .221ص / 2ج  ،وعيط اث٨ ظٌجةفاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ،  (2) 

 .201ص مك٪ؽ أب داكد ا٣ُيةليٌس/ ا٣ُيةليٌس، ق٤ي٧ةف ث٨ داكد،  (3) 

 .250ص / 0ج  ،الكنن ال١ربل، أمحؽ ث٨ احلكني ابلي٭يٌق، (4) 

 "إىل زبلزح مكةصؽ"كٚي٫/  022ص / 1ج  ،اتلةريغ ال١جريابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،  (5) 
 ٨٦ دكف ذ٠ؿ ٬ٰؾق املكةصؽ.

 .625ص / 5ج  ،٪ٌٙاملى، اؽٔجؽ الؿزٌ  الى٪ٕةيٌن، (6) 

 .6252/  605ص / 62ج  ،دمن٦ٜؽي٪ح دةريغ  ،ث٨ احلك٨ ٌٔلٌ اث٨ ٔكة٠ؿ،  (7) 
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ٌٜ املكةصؽ أف يـار كتنٌؽ إحل٫ الؿكاظ٢ املكضؽ احلؿاـ  مكةصؽ األ٩بيةء. أظ
كمكضؽم. الىبلة يف مكضؽم أ٢ٌٚ ٨٦ أ٣ٙ وبلةو ٚي٧ة قٮاق ٨٦ املكةصؽ 

 «.إاٌل املكضؽ احلؿاـ

، (2)كالكيٮيٌط يف )ادلٌر امل٪سٮر( (1)اؽ(ركاق اهليسٌِل يف )دل٧ٓ الـكا
ٙه ث٧ٮس ث٨ ٔجيؽة.  كاحلؽير ًٕي

ٌؿ ظٌؽز٫ أ٩ٌ  ٨ٔ ٧ٔؿاف ث٨ أب أنف أفٌ » ٫ ق٧ٓ أثة ٬ؿيؿة خيرب ق٧٤ةف اأٗل
ٝةؿ/ إ٧ٌ٩ة يكةٚؿ إىل زبلزح مكةصؽ/ مكضؽ ال١ٕجح  أٌف رقٮؿ ا 

 «.كمكضؽم كمكضؽ إي٤ية

يف )إركاء  ، كاألبلةينٌ (4)يف قج٪٫، كابلي٭يٌق (3)ركاق مك٥٤ه يف وعيع٫
، (6)أظاكـ اجل٪ةاـ()ك (5)(ا٤٘٣ي٢ ، كرصةهل رصةؿ مك٥٤و . كاحلؽير وعيطه

 كٍلٌ٭٥ ٨٦ اثلٞةت.
                                                                                                                                                       

 .2ص / 2ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ٌٔلٌ  اهليسٌِل، (1) 

 .52ص / 0ج  ،ادلٌر امل٪سٮرالكيٮيٌط، صبلؿ ادلي٨،  (2) 

 .601ص / 2ج  ،وعيط مك٥٤و اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج،  (3) 

 .022ص / 5ج  ،الكنن ال١ربل، أمحؽ ث٨ احلكني ابلي٭يٌق، (4) 

 (5،  .112ح  001ص / 2ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢ ( األبلةيٌن، حم٧ٌؽه

،  األبلةيٌن، (6)   .002ص  أظاكـ اجل٪ةاـ/حم٧ٌؽه
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ٌف أثة ٬ؿيؿة ٝةؿ/ ٝةؿ ق٧٤ح ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ أ ٨ٔ قٕيؽ ث٨ املكٌيت كأب»
/ إ٧ٌ٩ة الؿظ٤ح إىل زبلزح مكةصؽ/ املكضؽ احلؿاـ كمكضؽز٥  رقٮؿ ا

 «.مكضؽ إي٤ية٬ٰؾا ك
 (2)كا٣ُربايٌن يف )مك٪ؽ النة٦ٌيني( (1)ركاق اث٨ ظٌجةف يف وعيع٫

 احلؽير وعيطه كرصةهل زٞةته كص٤ٌ٭٥ ك .(3)كادلارُٝين يف ٫٤٤ٔ
 رصةؿ الىعيعني.

ٝةؿ/ إف ػري ٦ة رًلجخ إحل٫ الؿكاظ٢  ٨ٔ رقٮؿ ا  ٨ٔ صةثؿو »
 «.مكضؽم ٬ٰؾا كاملكضؽ ا٣ٕذيٜ

، (6)، كا٣جكةيٌئ يف قج٪٫(5)كاث٨ ظٌجةف يف وعيع٫، (4)ركاق أمحؽ يف مك٪ؽق
. كإق٪ةد احلؽير وعيطه كرصةهل ٨٦ اثلٞةت، ك٥٬ (7)كأثٮ يًٕل يف مك٪ؽق

                                                                                                                                                       

 .562ص / 2ج  ،وعيط اث٨ ظٌجةفاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( 1) 

٦ٓ اػذبلؼو  0111ح  602ص / 2ج  ،نيمك٪ؽ النة٦يٌ  ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، ا٣ُربايٌن، (2) 
.  يكريو

. 220ص / 2ج  ،٢٤ٔ ادلارُٝينٌ  ،ث٨ ٧ٔؿ ٌٔلٌ ادلارُٝيٌن، ( 3)   ٦ٓ اػذبلؼو يكريو

، أمحؽ،  (4)   .52ص / 2ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 .225ص / 2ج  ،وعيط اث٨ ظٌجةفاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( 5) 

 .266ص / 1ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ مٕيتو  ا٣جكةيٌئ، (6) 

 .0011ح  610ص / 2ج  ،مك٪ؽ أب يًٕل املٮوٌلٌ ، ،أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ  املٮوٌٌل، أثٮ يًٕل (7) 
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 رصةؿ الىعيعني.

٨ٔ م٭ؿ ث٨ ظٮمتو ٝةؿ/ ق٧ٕخ أثة قٕيؽو ٚؾ٠ؿت ٔ٪ؽق الىبلة يف »
/ ال يججيغ ل٧٤ىٌٌل أف ينٌؽ رظةهل إىل مكضؽو ا٣ُٮر ٚٞةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا 

 «. بذىغ ٚي٫ الىبلة ٗري املكضؽ احلؿاـ كاملكضؽ األٝىص كمكضؽمدي 

ككيٌل ادلي٨ اخلُيت ا٧ٕ٣ؿٌم اتلربيـٌم يف (1)ركاق اث٨ ظضؿو يف )ٚذط ابلةرم(
 .(2))مناكة املىةثيط(

ة ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا » ٌن ٪٫ أي ٌٰ أف تنٌؽ رظةهل ٔك / ال يججيغ ل٧٤ُ
احلؿاـ كاملكضؽ األٝىص إىل مكضؽو يججيغ ٚي٫ الىبلة ٗري املكضؽ 

 «.كمكضؽم ٬ٰؾا

، كا٣ٕييٌن يف )٧ٔؽة (4)، كاهليسٌِل يف دل٫ٕ٧(3)ركاق أمحؽ يف مك٪ؽق
، كذ٠ؿق النٮٌليٌن كٝةؿ ٔ٪٫/ (6)، كاألبلةيٌن يف )أظاكـ اجل٪ةاـ((5)ا٣ٞةرم(

                                                                                                                                                       

 (1)  ،  .52ص / 2ج  ،ٚذط ابلةرم ،أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو

 .166ص / 0ج  ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، مناكة املىةثيطحم٧ٌ اخلُيت اتلربيـٌم،  (2) 

، أمحؽ، ( 3)   .12ص / 2ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 .2ص / 2ج  ،، دل٧ٓ الـكااؽث٨ أب ثسؿو  ٌٔلٌ اهليسٌِل،  (4) 

 .052ص / 1ج  ،٧ٔؽة ا٣ٞةرم حم٧ٮد ث٨ أمحؽ،ا٣ٕييٌن،  (5) 

 (6)  ،  .001ص أظاكـ اجل٪ةاـ/ األبلةيٌن، حم٧ٌؽه
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 .(1)«إق٪ةده ظك٨ه »
، ٚٞؽ اػذ٤ٙ ٚي٫،  كرصةؿ احلؽيثني ٨٦ اثلٞةت إاٌل م٭ؿ ث٨ ظٮمتو

 (3)، ككز٫ٌٞ اث٨ ٦ٕنيو (2)٧س٨ دٮزي٫ٞ إذ ركم هل مك٥٤ه يف وعيع٫ك٣ٰس٨ ي
ة/  ٌن ًٞ (5)، كذ٠ؿق ابلؼةرٌم يف دةرخي٫(4)«زجخه »كٝةؿ ٔ٪٫ أي ٢ى ٔ٪٫ ٝٮهل/ ، ك٩ي

، (7). كوٌعط ا٣رت٦ؾٌم أظةدير ٬ٮ ٚي٭ة(6)«م٭ؿه ظك٨ احلؽير ٝٮمٌّ أمؿق»
رٌب ٔ٪٫ اذل٬يٌب ثأ٫ٌ٩/  دةثيعٌّ »كٝةؿ ا٣ٕضٌٌل/ . (8)«٨٦ ٠جةر ٧٤ٔةء اتلةثٕني»ٔك

٢ى ٨ٔ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و ٝٮهل/ (9)«زٞحه  ًٞ  . (10)«م٭ؿه زٞحه ٦ة أظك٨ ظؽيس٫!»، ك٩ي

                                                                                                                                                       

 .612ص / 5ج  ،٩ي٢ األكَةر ،ؽ ث٨ ٌٔلٍّ حم٧ٌ النٮٌليٌن،  (1) 

 .605ص / 1ج  ،وعيط مك٥٤و اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج،  (2) 

 (3) ،  .2226/  612ص / 0ج  ،دةريغ اث٨ ٦ٕنيو ، حيىي اث٨ ٦ٕنيو

 .5652/  225ص / 0ج  ،( املىؽر الكةث4ٜ) 

 .0122/  051ص / 2، ج اتلةريغ ال١جريابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،  (5) 

اذل٬يٌب، ؛ 0122ح  ،612ص / 2ج  ،قنن ا٣رت٦ؾٌم  ،ؽ ث٨ ٔحىسحم٧ٌ ا٣رت٦ؾٌم، ( ا٩ْؿ/ 6) 
 .656/  212ص / 2ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ 

ريق. 21ح  01ص / 6ج  ،قنن ا٣رت٦ؾٌم  ،ؽ ث٨ ٔحىسحم٧ٌ ا٣رت٦ؾٌم، ( 7)   ٗك

 .656/  210ص / 2ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ اذل٬يٌب، ( 8) 

 .126/  216ص / 6ج  ،٦ٕؿٚح اثلٞةت ،أمحؽ ث٨ ٔجؽ اا٣ٕضٌٌل،  (9) 

 .656/  212ص / 2ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء، أمحؽؽ ث٨ حم٧ٌ  اذل٬يٌب،( 10) 
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ٌٟ يف كزةٝذ٫؛ كلٰ٭ؾا ٚ٭ٮ يف ٔؽاد اثلٞةت،  كذٰللٟ ٚةلؿص٢ ال ي٧س٨ الن
ة.  كبٰ٭ؾا لك٫ٌ يسٮف احلؽير وعيعن

إىل ٨ٔ ٧ٔؿك ث٨ مٕيتو ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ صٌؽق يؿ٫ٕٚ/ ال د٢٧ٕ الؿظةؿ إاٌل »
أربٕح مكةصؽ/ املكضؽ احلؿاـ كمكضؽم ٬ٰؾا كاملكضؽ األٝىص، كإىل 

 «.مكضؽ اجل٪ؽ
ٙه ثةلؿٚٓ، كًلٰؾلٟ (1)ركاق ا٣ٕييٌن يف )٧ٔؽة ا٣ٞةرم( . ك٬ٰؾا احلؽير ًٕي

ٮعه »ٝةؿ ٔ٪٫ ا٣ٕييٌن/   «.ظؽيره مًٮ
ة ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ صٌؽق ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا » ٌن ٪٫ أي / د٢٧ٕ الؿظةؿ إىل ٔك

املكضؽ احلؿاـ كمكضؽم ٬ٰؾا كاملكضؽ األٝىص، كإىل  أربٕح مكةصؽ/
 «.مكضؽ اجل٪ؽ

ٝةؿ أثٮ ٧ٔؿ/ ٬ٰؾا ظؽيره ٦٪١ؿه »ركاق اث٨ ٔجؽ ا٣رٌب يف )اتل٧٭يؽ(، كٝةؿ/ 
. كركاق (2)«ال أو٢ هل، كحم٧ٌؽ ث٨ ػةدلو اجل٪ؽٌم كاملسىٌن ث٨ الىجةح ٦رتكٌلف

ةاث٨ ظضؿو يف )د٭ؾيت اتل٭ؾيت( ك٢ٞ٩ ٝٮؿ أب ٧ٔؿ يف دٌٕي ٌن  . (3)٫ٛ أي
ٛ٭٧ة  ٌٕ ٙه ث٧ع٧ٌؽ ث٨ ػةدلو كاملسىٌن، ٚٞؽ ً إذف احلؽير ًٕي

                                                                                                                                                       

 .050ص / 1ج  ،٧ٔؽة ا٣ٞةرم حم٧ٮد ث٨ أمحؽ،ا٣ٕييٌن،  (1) 

 .21ص / 02ج  ،اتل٧٭يؽ ،يٮقٙ ث٨ ٔجؽ ااث٨ ٔجؽ ا٣رٌب،  (2) 

 (3)  ،  .601ص / 2ج  ،د٭ؾيت اتل٭ؾيت ،أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو
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 أوعةب الؿصةؿ.

يٞٮؿ/  ٨ٔ أب ٬ؿيؿة ٨ٔ ثرصة ث٨ أب ثرصة ٝةؿ/ ق٧ٕخ رقٮؿ ا »
ٌٰ إاٌل إىل زبلزح مكةصؽ/ إىل املكضؽ احلؿاـ كإىل مكضؽم كإىل  ال د٢٧ٕ املُ

 «.مكضؽ إي٤ية أك ثيخ املٞؽس

، (3)، كاث٨ ظٌجةف يف وعيع٫(2)، كا٣جكةيٌئ يف قج٪٫(1)مك٪ؽقركاق أمحؽ يف 
جؽ الؿٌزاؽ يف مىٌ٪٫ٛ  ، ك٬ٰؾا ظؽيره وعيطه كرصةهل رصةؿ الىعيعني.(4)ٔك

٪ة ٨ٔ ذ٠ؿ٬ة؛ خمةٚح  ك٬٪ةلٟ ركايةته ٠سريةه يف ٬ٰؾا امل٧ٌٮف ٝؽ أًٔؿ
 اإلَة٣ح، كإٌف ٦ة ذي٠ًؿى ٚي٫ ال١ٛةيح. 

 
ي
ة المانعي   لشد

ي
 الرحالمناقشة أدل

ادلحل٢ اذٌلم قةٝٮق يف ٦ٞةـ االقذؽالؿ ىلع ظؿ٦ح مٌؽ الؿظةؿ لـيةرة  إفٌ 
ال تنٌؽ »يف إزجةت املٌؽىع؛ كٰذلٟ ألٌف املكتسىن ٦٪٫ يف ٝٮهل/  ا٣ٞجٮر ٗري ٩ة٬يو 

/ «الؿظةؿ إاٌل إىل زبلزح مكةصؽ  حيذ٢٧ ٌٔؽة اظذ٧ةالتو

                                                                                                                                                       

، أمحؽ،  (1)   .1ص / 1ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

. 662ص / 2ج  ،قنن ا٣جكةيئٌ ، أمحؽ ث٨ مٕيتو  ٣جكةيٌئ،ا( 2)   ٦ٓ اػذبلؼو يكريو

 .1ص / 1ج  ،وعيط اث٨ ظٌجةفاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( 3) 

. 2610ح  620ص / 5ج  ،املى٪ٌٙ، اؽٔجؽ الؿزٌ  الى٪ٕةيٌن، (4)   ٦ٓ اػذبلؼو يكريو
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ةأل٥ٌٔ، ٚي١ٮف ٚيٌٞؽر ث (1)االظذ٧ةؿ األٌكؿ/ أٌف االقتس٪ةء ٬٪ة ٦ٌٛؿغو 
ٓو ثةقتس٪ةء املكةصؽ اثلبلزح(،  املٕىن/ )ال تنٌؽ الؿظةؿ إىل أٌم مًٮ

ٓو ٨٦ املٮآً مم٪ٮاعن  ٔ٪٫  ةك٦٪٭يًّ  ٚي١ٮف الكٛؿ كمٌؽ الؿظةؿ إىل أٌم مًٮ
 .(2)قٮل ٬ٰؾق اثلبلزح

، كاتلٞؽيؿ أ٫ٌ٩ )ال تنٌؽ الؿظةؿ  االظذ٧ةؿ اثلةين/ أٌف االقتس٪ةء ٬٪ة ٦ٌذى٢ه
٨٦ املكةصؽ إاٌل إىل املكةصؽ اثلبلزح(، ٚ٘ري املكةصؽ ل٥ يس٨  إىل أٌم مكضؽو 

٦ٞىٮدنا ثةحلؽير، ٠ـيةرة وة٣طو أك ٤َت ٥٤ٔو أك ّتةرةو أك دزٌنقو أك زيةرة ٝرب 
ة.  املذٌٞؽ٦حدير ظةاأل ثٕي ، كٝؽ ذي٠ًؿى ٰذلٟ رصحينة يف(3)٩يبٍّ أك كيلٍّ  ٛن  آ٩

إاٌل أٌف اجليه ل٥  -الكةثٜ  ٧٠ة يف -االظذ٧ةؿ اثلة٣ر/ أٌف االقتس٪ةء ٦ٌذى٢ه 
ة إىل مٌؽ الؿظةؿ ل٧٤كةصؽ ث٧ة يه مكةصؽ، ث٢ مل٨ ٩ؾر ىلع ٩ٛك٫  يس٨ مٮٌص٭ن
الىبلة يف مكضؽو ٗري ٬ٰؾق املكةصؽ اثلبلزح، ٚإٌف اجلؾر ال ي٪ٕٞؽ كال جيت 

 ٌُ ٢ ٬ٰؾا ا٣ٞٮؿ ٨ٔ اث٨ ث ًٞ  .(4)ةؿو الٮٚةء ث٫، ٩ي

                                                                                                                                                       

ة(، كٰذلٟ أٌف 1)  ة ك٦٪ٛيًّة أك مج٫ ٦٪فٍّ )٩٭ينة، اقذٛ٭ة٦ن ( ٬ٮ اذٌلم يسٮف ٚي٫ االقتس٪ةء ٩ةٝىن
املكتسىن ٦٪٫ يسٮف حمؾكٚنة. كقٌِل ٦ٛؿاغن أل٫ٌ٩ ٦ٌٛؿغه ٨٦ االقتس٪ةء، ك٦ة ٝج٢ األداة ٦ذٌٛؿغه 

 حل٢٧ٕ يف ٦ة ثٕؽق. 

،  ،ألبلةينٌ ا (2)   .001ص أظاكـ اجل٪ةاـ/ حم٧ٌؽه

 .022ص / 0ج  ،حتٛح األظٮذٌم  ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ،حم٧ٌ  املجةرًلٛٮرٌم،( ا٩ْؿ/ 3) 

، ( ا٩ْؿ/ 4)    ،٧ٔؽة ا٣ٞةرم حم٧ٮد ث٨ أمحؽ،ا٣ٕييٌن، ؛ 001ص أظاكـ اجل٪ةاـ/ األبلةيٌن، حم٧ٌؽه
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يؽ أٌف اجليه خمىٮصه ث٨٧ االظذ٧ةؿ الؿاثٓ/ ك٬ٮ ٠كةث٫ٞ يف االقتس٪ةء، ث
ذاكؼ ث٘ري ٬ٰؾق املكةصؽ اثلبلزح، ٚإ٫ٌ٩ ال يىطٌ   . (1)أراد األ

 ، ، إاٌل أٌف اجليه ٚي٫ إرمةدمٌّ ة ٦ٌذى٢ه ٌن االظذ٧ةؿ اخلةمف/ أٌف االقتس٪ةء أي
 . (2)كصةء بليةف ا٣ٌٛي٤ح اتلة٦ٌح لٰ٭ؾق املكةصؽ دكف ٗري٬ة

 الجواب عن االحتماالت 

؛ ل٤ـك٫٦ حمؾكري٨/ أ٦ٌة االظذ٧ةؿ األٌكؿ/ ري كاردو  ٚ٭ٮ ثٕيؽه ٗك

األٌكؿ/ أ٫ٌ٩ لٮ ٤ٝ٪ة ثةجليه ٨ٔ مٌؽ الؿظةؿ إىل ٧ٔٮـ املٮآً أك ظرص 
ة  ثٕي األظةدير املذٌٞؽ٦ح٧٠ة يف  -الكٛؿ ثةملكةصؽ اثلبلزح ٍٚٞ  ٛن لــ  -آ٩

٦٪٫ خمة٣ٛح اإلدمةع يف صٮاز مٌؽ الؿظةؿ كالكٛؿ اىل ثٕي املٮارد ادلاػ٤ح 
ةع ىلع صٮاز مٌؽ الؿظةؿ ل٤ذضةرة أك قةاؿ ٦ُة٣ت ادل٩ية، كىلع ٚي٫، اكإلدم

كصٮب٫ إىل ٔؿٚح ل٤ٮٝٮؼ، كإىل ٦ىنن ل٧٤٪ةقٟ، كإىل اجل٭ةد، كاقذعجةث٫ 

                                                                                                                                                       

 

 .052ص / 1ج 

،( ا٩ْؿ/ 1)   .50ص / 2ج  ،ٚذط ابلةرم، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ ظضؿو

 ،جلٮكٌم ا؛ 022ص / 0ج  ،حتٛح األظٮذٌم  ٔجؽ الؿمح٨ٰ،ؽ ث٨ حم٧ٌ املجةرًلٛٮرٌم، ( ا٩ْؿ/ 2) 
 .621ص / 2ج  ،مك٥٤و  وعيط ، رشححيىي ث٨ رشؼو 
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، كٝؽ رٌصح (2)، أك لـيةرة اإلػٮاف(1)٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣ أك كصٮب٫ ىلع حنٮ ال١ٛةيح
٨﴿... ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ جبٮاز ثٌٕ٭ة ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/  ٦ى ٍؿي  كى  ثىحًٍذ٫ً  ٨٦ً جٍ خيى

ا ةًصؿن ٭ى ٮهًلً  اً  إًىلى  مي ٮٍتي  ييٍؽًرًٍل٫ي  ثي٥َّ  كىرىقي ؽٍ  ال٧ٍى ٞى ٓى  ذى رى قي  كى ٍصؿي
ى
، كٝٮهل (3)...﴾اً  ىلعى  أ

حه حًلى دٕةىل/  ٛى ةاً َى  ٥ٍ ّّ ًٍٚؿٝىحو ٦ً٪ٍ٭ي ؿى ٨٦ً لكي ٛى حًلي٪ًؾريكاٍ ﴿ٚى٤ٍٮالى جى ي٨ً كى ٮاٍ يًف ادلّّ ٭ي َّٞ ٛى ذى
٥ٍ إًذىا  ٭ي ريكفى ٝىٍٮمى ٍؾى ٥ٍ حيى ٤َّ٭ي ٕى ًٍ٭٥ٍ ٣ى ٮاٍ إًحلى ٕي لنٌؽ  ، ٌّٚك ٬ٰؾق األمٮر مكذ٤ـ٦حه (4)﴾رىصى

ـه ثرصيط ا٣ٞؿآف.  الؿظةؿ إحل٭ة ك٬ٮ صةا

اثلةين/ لٮ ٝي٢ إٌف ابل٪ةء ىلع ٧ٔٮـ احلؽير يجىق، ك٣ٰس٨ ّتؿج ٬ٰؾق ك
املٮارد املؾ٠ٮرة دميٕ٭ة ٨ٔ ٧ٔٮ٫٦، ٚإٌف الزـ ٰذلٟ ٬ٮ ّتىيه األكرث، ك٨٦ 

اًط أٌف ّتىيه األكرث كػؿكص٫ ٨ٔ ٧ٔٮـ ادلحل٢ ٬ٮ أمؿه مكذ٭ض٨ه ال الٮ
 .  يؿدٌي٫ اع٢ٝه كال ظ١ي٥ه

ة ال ي٧س٨ ٝجٮهل؛ كٰذلٟ ألٌف ظرص مٌؽ  ٌن كأ٦ٌة االظذ٧ةؿ اثلةين/ ٚ٭ٮ أي
ٙه ملة  الؿظةؿ إىل د٤ٟ املكةصؽ اثلبلزح دكف ٗري٬ة ٨٦ املكةصؽ األػؿل خمة٣

يأيت ٝجةءن را٠جنة  اكف اجليٌب ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ ٝةؿ/ »كرد يف الىعيط/ 
                                                                                                                                                       

 .616ص / 5ج  ،٩ي٢ األكَةر، ؽ ث٨ ٌٔلٍّ حم٧ٌ  النٮٌليٌن،( ا٩ْؿ/ 1) 

 .621ص / 22ج  ،دةريغ اإلقبلـ، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  اذل٬يٌب،( ا٩ْؿ/ 2) 

 .622( قٮرة ا٣جكةء/ 3) 

 .600( قٮرة اتلٮبح/ 4) 
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٨ٔ يٕٞٮب ث٨ دل٧ٓ ث٨ صةريح »، ك٦ة ركاق ٔجؽ الؿٌزاؽ يف مىٌ٪٫ٛ/ (1)«ك٦ةمينة
ٜو ٨٦  ةب ٚٞةؿ/ لٮ اكف مكضؽ ٝجةءو يف أٚ ٌُ ٨ٔ أثي٫ ٝةؿ/ صةء ٧ٔؿ ث٨ اخل

 ٌٰ ٨ٔ اعئنح ث٪خ »، أك ٦ة صةء يف الىعيط/ (2)«اآلٚةؽ رضب٪ة إحل٫ أكجةد املُ
ٌٝةصو ٝة٣خ/ ق٧ٕخ أب يٞٮؿ/ ألف أوٌٌل يف مكضؽ ٝجةءو  قٕؽ ث٨ أب ك

. ث٢ إٌف ثٕي الىعةثح (3)«يت ثيخ املٞؽس مٌؿدنيآرًلٕذني أظٌت إيٌل ٨٦ أف 
، كد٧ىٌن ثٌٕ٭٥ زيةرة مكضؽ (4)مٌؽكا الؿظةؿ إىل مكضؽ ال١ٮٚح ٠أب ٬ؿيؿة

/  ال١ٮٚح، كأٌف امليجء ركل اث٨ أب محجح »إحل٫ ػريه ٨٦ اتلىٌؽؽ ثأ٣ف دي٪ةرو
٨ٔ إثؿا٬ي٥ ث٨ األقٮد ٝةؿ/ ٣ٞيخ ٠ٕجنة ثبيخ املٞؽس ٚٞةؿ/ ٨٦ أي٨ صبخ 
٤ٞٚخ/ ٨٦ مكضؽ ال١ٮٚح ٚٞةؿ/ ألف أكٮف صبخي ٨٦ ظير صبخى أظٌت إيٌل 

 . (5)«٨٦ أف أدىٌؽؽ ثأ٣ف دي٪ةرو 

ؾا الًلكـ، ز٥ٌ إٌف ابلي٭يٌق ٝؽ ٤ٚٮ اكف األمؿ ٧٠ة ٝي٢ ملة وٌط ٨٦ ٬ٰؤالء ٬ٰ 

                                                                                                                                                       

اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ ؛ 51ص / 0ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 1) 
 .601ص / 2ج  ،وعيط مك٥٤و احلٌضةج، 

 .2612ح  622ص / 5ج  ،املى٪ٌٙ اؽ،ٔجؽ الؿزٌ  الى٪ٕةيٌن، (2) 

 (3) ، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٕييٌن، ؛ 51ص / 2ج  ،ٚذط ابلةرم، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ ظضؿو
 .012ص / 1ج  ،ةرما٣ٞ

 .026ص / 20ج  ،دمن٦ٜؽي٪ح دةريغ ، ث٨ احلك٨ ٌٔلٌ  اث٨ ٔكة٠ؿ،( ا٩ْؿ/ 4) 

 .0ح  12ةب ابل 512ص / 1ج  ،ٙاملى٪ٌ  ؽ،ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌ  اث٨ أب محجح، (5) 
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أكرث ٦ة حيٌؽث ث٫ ٬ٮ )تنؽ الؿظةؿ إىل زبلزح »٢ٞ٩ جلة أ٫ٌ٩ اكف قٛيةف يٞٮؿ/ 
ة أٌف احلؽير األٌكؿ أكرث َؿ٫ٝ ٨ٔ قٛيةف  - (1)مكةصؽ( أم  -ػىٮون

ثةإلزجةت ال اجلف، ك٨٦ الٮاًط أٌف َجيٕح اجلف ٗري َجيٕح اإلزجةت؛ ٚةألٌكؿ 
ٚؿاد يف دااؿة احلس٥، خببلؼ اثلةين اذٌلم ال يٞذض يٞذض دػٮؿ دميٓ األ

ٰذلٟ، ٚإزجةت يشءو ليشءو ال يٕين ٩ٛي٫ ٦ة ٔؽاق، ٚنٌؽ الؿظةؿ إىل ٬ٰؾق 
٢ٞ٩ املكةصؽ اثلبلزح ال يٕين ٔؽـ صٮازق ٣٘ري٬ة ٨٦ املكةصؽ األػؿل، كٝؽ 

ر وًٌل ٚي٭ة لٮ ٩ؾ رقٮؿ ا  إٌف املكةصؽ ا٣ٌيت زجخ أفٌ / »ٝٮهل ابل٘ٮٌم  ٨ٔ
. ك٬ٰؾا يٕين أ٫ٌ٩ (2)«أظؽ الىبلة يف يشءو ٦٪٭ة دٕنٌي ٧٠ة دٕنٌي املكةصؽ اثلبلزح

ال ٚؿؽ ثني ٬ٰؾق املكةصؽ كاملكةصؽ اثلبلزح، أًٙ إىل أٌف اث٨ ظٌجةف يف 
ا حلس٥ امل٪ٓ، ٝةؿ/  ؿي ًذ٠ٍ »وعيع٫ ٤ٌٜٔ ىلع ظؽير )مٌؽ الؿظةؿ( مكت٪١ؿن

ة ٨٦ اجلةس أٌف مٌؽ املؿء الؿ ظ٤ح إىل مكضؽ ٗري املكةصؽ ػربو أك٥٬ اعل٧ن
ـو   .(3)«اثلبلزح ا٣يٌت ذ٠ؿ٩ة٬ة ٗري صةا

 / كأ٦ٌة »كٝةؿ ا٣ٕييٌن يف صٮاز مٌؽ الؿظةؿ إىل ٗري املكةصؽ اثلبلزح رصاظحن

                                                                                                                                                       

 ؛62120ح  066ص / 62ج  ،٦ٕؿٚح الكنن كاآلزةر ،أمحؽ ث٨ احلكنيابلي٭يٌق، ( ا٩ْؿ/ 1) 
 .10ص / 62ج  ،الكنن ال١ربل

 .011ص / 2ج  م،٧ٔؽة ا٣ٞةر حم٧ٮد ث٨ أمحؽ،ا٣ٕييٌن، ( ا٩ْؿ/ 2) 

 .221ص / 2ج  ،ةفوعيط اث٨ ظجٌ اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( 3) 



 072  ................................................................ ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ زيةرة ا٣ٞجٮر

٨٦ أراد الىبلة يف مكةصؽ الىةحلني كاتلرٌبؾ ث٭ة ٦ذُٮاٌعن ثٰؾلٟ ٧ٚجةحه إف 
 . (1)«ٝىؽ٬ة ثإ٧ٔةؿو أك ٗريق

ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ث٫ إف ٤ٝ٪ة ثٞٮؿ من٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء، كأ٦ٌة االظذ٧ةؿ اثلة٣ر/ ٚ
؛ ألٌف قٮا٬ة ال ٢ٌٚ بلٌٕ٭ة ىلع (2)ثأ٫ٌ٩ ال يىٌط اجلؾر إاٌل ل٧٤كةصؽ اثلبلزح

٨ ػة٣ٛ٭٥ اكمل٪ٞٮؿ ٨ٔ ابل٘ٮٌم ا٣ٞةا٢/  ، كإف ٤ٝ٪ة ثٞٮؿ ٦ى إٌف املكةصؽ »ثٕيو
٦٪٭ة دٕنٌي  وًٌل ٚي٭ة لٮ ٩ؾر أظؽ الىبلة يف يشءو  ا٣يٌت زجخ أٌف رقٮؿ ا 

إ٫ٌ٩ لٮ ٩ؾر الىبلة يف »أك امل٪ٞٮؿ ٨ٔ ال٤ير/ ، (3)«٧٠ة يٕنٌي املكةصؽ اثلبلزح
 .(4)«قٮل املكةصؽ اثلبلزح ٚإ٫ٌ٩ جيت الٮٚةء ث٫

كىلع لٌك ظةؿو ظٌّت لٮ ٤ٝ٪ة  ا،ظذ٧ةؿ ثٕيؽن ٬ٰؾا االلٟ يسٮف كبؾٰ 
ٰٚ٭ؾا األمؿ ال ٔبلٝح هل ث٧ة حن٨ ٚي٫، ٚ٭ٮ ػةرجه  ،ثٞٮؿ املن٭ٮر

ص٪يبٌّ ٨ٔ مٮًٮع ابلعر، كال ي٧س٨ أف يكذؽٌؿ ث٫ ىلع ظؿ٦ح مٌؽ كأ
 الؿظةؿ لـيةرة ا٣ٞجٮر.

                                                                                                                                                       

 .052ص / 1ج  ،حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةرما٣ٕييٌن،  (1) 

ٔجؽ ا ث٨  اث٨ ٝؽا٦ح،؛ 215ص / 1ج  ،املض٧ٮع، حيىي ث٨ رشؼو اجلٮكٌم، ( ا٩ْؿ/ 2) 
ص / 1ج  ،ةؼ ا٣ٞ٪ةع٠نٌ  ٦٪ىٮر ث٨ يٮنف،ابل٭ٮيٌت، ؛ 221ص / 66ج  ،امل٘ين، أمحؽ
،؛ 252  .52ص  /2ج  ،ٚذط ابلةرم، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ ظضؿو

 .011ص / 2ج  ،حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةرما٣ٕييٌن،  (3) 

 .052ص / 1ج  كةثٜ،( ا٩ْؿ/ املىؽر ال4) 
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ذاكؼ ال يسٮف إاٌل ث٧كضؽو كٝؽ  ٌٟ أٌف األ كأ٦ٌة االظذ٧ةؿ الؿاثٓ/ ٚبل م
٢ ىلع ٰذلٟ اإلدمةع ، ك٣ٰس٨ ٢٬ ينرتط يف أف يسٮف املكضؽ املٕذ١ٙ (1)٩ٞي

٧٠ة ٢ٞ٩ ٨ٔ ظؾيٛح ٰذلٟ ٚٞؽ  -ث٫ ٬ٮ أظؽ املكةصؽ اثلبلزح دكف ٗري٬ة 
ذاكؼ إاٌل يف زبلزح مكةصؽ املكضؽ احلؿاـ كاملكضؽ »ٝةؿ/  ٣ٞؽ ٧٤ٔخ ٦ة األ

أك يىٌط يف قٮا٬ة ٨٦ املكةصؽ  - »(2)األٝىص كمكضؽ رقٮؿ ا 
ٮفى يًف كالىعيط ٬ٮ اثلةين كٰذلٟ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل دٕةىل/ ﴿ ؟األػؿل ٛي ٠ً ٍجذي٥ٍ اعى

ى
كىأ

ةًصؽً  كى / (3)﴾ال٧ٍى ٟه ذاكؼ يف لٌك مكضؽو ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل دٕةىل/ »، ٝةؿ ٦ةل يىٌط األ
ةًصؽً ﴿ كى ٮفى يًف ال٧ٍى ٛي ٠ً ٍجذي٥ٍ اعى

ى
 .(4)«﴾كىأ

كإذا »كاقذٛةد اجلٮكٌم ٨٦ ٬ٰؾق اآليح يف إزجةت ٧ٔٮـ احلس٥ ظير ٝةؿ/ 
٨ ػٌى٫  ، كال يٞج٢ ّتىيه ٦ى زجخ صٮازق يف املكةصؽ وٌط يف لٌك مكضؽو

، كل٥ يىٌط يف اتلؼىيه يشءه رصيطه  ة ٦ة (5)«ثجٌٕ٭ة إاٌل ثؽحل٢و ٌن . ك٬ٮ أي

                                                                                                                                                       

املكأ٣ح اثلة٦٪ح  222ص / 0ج  ،دٛكري ا٣ٞؿَيبٌ  ،حم٧ؽ ث٨ أمحؽا٣ٞؿَيٌب، ( ا٩ْؿ/ 1) 
 كا٣ٕرشكف.

ـو 601ص / 2ج  ،امل٘ين ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ، اث٨ ٝؽا٦ح،( ا٩ْؿ/ 2)   ،ث٨ أمحؽ ، ٌٔلٌ ؛ اث٨ ظـ
 .622ص / 5ج  ،املعًٌل 

 .611( قٮرة ابلٞؿة/ 3) 

، ٦ةلٟ،  (4)  أاث٨ أنفو ٌَ  .262ص / 6ج  ،املٮ

 .212ص / 1ج  ،املض٧ٮع، حيىي ث٨ رشؼو  اجلٮكٌم، (5) 
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ذاكؼ ٨٦ الؿصةؿ إاٌل »ذ٬ت إحل٫ الك٧ؿٝ٪ؽٌم يف )اتلعٛح( ٝةؿ/  ال يىٌط األ
جٍ يف مكضؽو يىًٌل ٚي٫ ثةجل٧ةٔح، كأو٫٤ ٝٮهل دٕةىل/ ﴿

ى
ٮفى يًف كىأ ٛي ٠ً ذي٥ٍ اعى

ةًصؽً  كى ٨ أ٦ري املؤ٦٪ني ٌٌٔل ث٨ أب َة٣تو (1)«﴾ال٧ٍى ال أذاكؼ »ٝةؿ/  . ٔك
٨ اعئنح ٦س٫٤(2)«إاٌل يف مكضؽ دمةٔح ة ٨ٔ اث٨ ٌٔجةسو كاحلك٨ . كأ٦ٌ (3)، ٔك

؛ ٚة٣ٞٮؿ ثةالػذىةص يف (4)«ال أذاكؼ إاٌل يف مكضؽو دٞةـ ٚي٫ الىبلة»ٝةال/ 
ة. كلٮ دزٌنجلة ك٤ٝ٪ة املكةصؽ اثلبلزح ٗري د ٌن ـه يف ٗري٬ة أي ٍـّ، ث٢ ٬ٮ صةا ة

ة ال ي٪ٛٓ يف املٞةـ؛ أل٫ٌ٩ أص٪يبٌّ ٨ٔ ِبس٪ة )مٌؽ الؿظةؿ  ٌن ثةالػذىةص ٚ٭ٮ أي
 إىل زيةرة ٝجٮر األ٩بيةء كاألكحلةء كالىةحلني(.

ك٬ٮ االظذ٧ةؿ الىعيط، كأٌف اجليه يف ٬ٰؾق  كأ٦ٌة االظذ٧ةؿ اخلةمف/
إرمةدمٌّ يبنٌي أٌف ٬ٰؾق املكةصؽ هلة ٨٦ ا٢ٌٛ٣ ا٣ْٕي٥،  األظةدير إ٧ٌ٩ة ٬ٮ ٩يهه 

، كإٌف األظةدير إ٧ٌ٩ة صةءت ٣رتمؽ إىل ٬ٰؾق  ث٢ ثٌٕ٭ة ال يؽا٩ي٫ ٢ٌٚه
ا٣ٌٛي٤ح ا٣يٌت ٔرٌب ٔ٪٭ة ا٧٤ٕ٣ةء ثة٣ٌٛي٤ح اتلة٦ٌح، كيؤٌيؽ ٰذلٟ ٦ة دٌٞؽـ ٨٦ 

أكرث ويٖ احلؽير صةءت ثةإلزجةت ال اجلف، ك٬ٮ يٞذض دػٮؿ  فٌ إا٣ٞٮؿ 

                                                                                                                                                       

 .210ص / 6ج  ،حتٛح ا٣ٛٞ٭ةءأمحؽ،  ث٨ الك٧ؿٝ٪ؽٌم، حم٧ؽ (1) 

 .1222ح  221ص / 2ج  ،املى٪ٌٙ ،اؽٔجؽ الؿزٌ الى٪ٕةيٌن،  (2) 

 .206ص / 2ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكني ،بلي٭يقٌ ا (3) 

 .261، ص ( املىؽر الكةث4ٜ) 
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ـه  كٝؽ ثحٌ٪ة ٚى٢ ا٣ٞٮؿ  -ثح٪٭ة  ثةيق املكةصؽ، إاٌل أٌف اتلجةي٨ يف ا٣ٌٛي٤ح د٧ةي
كًلٰؾلٟ ٦ة كرد يف احلؽير الكةدس املذٌٞؽـ الىعيط ٨ٔ صةثؿو ٨ٔ  -ٚي٫ 

كاملكضؽ إٌف ػري ٦ة رًلجخ إحل٫ الؿكاظ٢ مكضؽم ٬ٰؾا »ٝةؿ/  رقٮؿ ا 
 ، ك٬ٮ كاًط ادلال٣ح يف أٌف املؿاد ثةخلري ٬ٮ ثيةف األ٤ٌٌٚيح.(1)«ا٣ٕذيٜ

 / ك٬ٮ اذٌلم  -كالىعيط ٔ٪ؽ أوعةث٪ة »كٝؽ ٝةؿ اجلٮكٌم يف رشظ٫ ملك٥٤و
ٞٮف  ٌٞ أ٫ٌ٩ ال حيؿـ كال يسؿق، ٝةلٮا كاملؿاد أٌف  -اػذةرق إ٦ةـ احلؿ٦ني كاملع

.(2)«٬ٰؾق اثلبلزحا٣ٌٛي٤ح اتلة٦ٌح إ٧ٌ٩ة يه مٌؽ الؿظةؿ إىل   ، ٬ٰؾا أٌكالن

كزة٩ينة/ أٌف ٬٪ةلٟ ال١سري ٨٦ األظةدير ا٣يٌت كردت يف ثيةف ٌٚي٤ح ٬ٰؾق 
 املكةصؽ اثلبلزح ك٢ٌٚ الىبلة ٚي٭ة، كيه/

ٝةؿ/ وبلةه يف مكضؽم ٬ٰؾا ػريه ٨٦ أ٣ٙ  ٨ٔ أب ٬ؿيؿة ٨ٔ اجليٌب »
 «.وبلةو ٚي٧ة قٮاق إاٌل املكضؽ احلؿاـ

/  (4)مك٥٤ه ك (3)ركاق ابلؼةرٌم  ػريه ٨٦ أ٣ٙ »يف وعيعي٭٧ة، كٝةؿ مك٥٤ه

                                                                                                                                                       

ة يف ٬ٰؾا ابلعر.1)  ٛن  ( دٌٞؽـ آ٩

 (2)  ،  .621ص / 2ج  ،مك٥٤و وعيط رشح اجلٮكٌم، حيىي ث٨ رشؼو

 .51ص / 0ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 3) 

 .602ص / 2ج  ،وعيط مك٥٤و اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج،  (4) 
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؛ كركاق أمحؽ يف مك٪ؽق كٚي٫ «وبلةو أك ٠أ٣ٙ وبلةو ٚي٧ة قٮاق ٨٦ املكةصؽ
 ، كا٣جكةيئٌ (2)«ػريه ٨٦ أ٣ٙ وبلةو »، كركاق ا٣رت٦ؾٌم ث٤ِٛ (1)«٠أ٣ٙ وبلةو »

 .(4)«٠أ٣ٙ وبلةو »، كادلارٌَل ث٤ِٛ (3)«أ٢ٌٚ ٨٦ أ٣ٙ وبلةو »ث٤ِٛ 
/ إٌف الىبلة يف مكضؽم ٬ٰؾا ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا »

 «.أ٢ٌٚ ٨٦ الىبلة ٚي٧ة قٮاق ٨٦ املكةصؽ إاٌل املكضؽ احلؿاـ
 يف قج٪٭٥. (8)كابلي٭يقٌ  (7)كا٣جكةيئٌ  (6)، كاث٨ ٦ةصح(5)ركاق أمحؽ يف مك٪ؽق

/ وبلةه يف مكضؽم ٬ٰؾا ٨ٔ ٔجؽ ا ث٨ الـبري ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا »
٢ ٨٦ أ٣ٙ وبلةو ٚي٧ة قٮاق ٨٦ املكةصؽ إاٌل املكضؽ احلؿاـ، كالىبلة يف أٌٚ

 «.املكضؽ احلؿاـ أ٢ٌٚ ٨٦ ٦بح وبلةو يف مكضؽم

                                                                                                                                                       

، أمحؽ،  (1)   .215ص / 0ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 .2221ح  211ص / 5ج  ،قنن ا٣رت٦ؾٌم  حم٧ؽ ث٨ ٔحىس، ا٣رت٦ؾٌم،( 2) 

 .25ص / 0ج  ،قنن ا٣جكةيئٌ  ،أمحؽ ث٨ مٕيتو ا٣جكةيٌئ، ( 3) 

 .222ص / 6ج  ،قنن ادلارَلٌ  ٔجؽ ا ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، ادلارٌَل، (4) 

، أمحؽ، ( 5)   .655ص / 0ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 .6225ح  256ص / 6ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح ؽ ث٨ يـيؽ،حم٧ٌ اث٨ ٦ةصح، ( 6) 

 .062ص / 5ج  ،ا٣جكةيئٌ قنن ، أمحؽ ث٨ مٕيتو  ا٣جكةيٌئ،( 7) 

 .021ص / 5ج  ،الكنن ال١ربل، أمحؽ ث٨ احلكني ابلي٭يٌق، (8) 
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كرصةهل »، كاهليسٌِل يف )دل٧ٓ الـكااؽ( كٝةؿ ٔ٪٫/ (1)ركاق أمحؽ يف مك٪ؽق
 .(2)«رصةؿ الىعيط

٨ٔ أب ادلرداء يؿ٫ٕٚ/ الىبلة يف املكضؽ احلؿاـ ث٧بح أ٣ٙ »
، كالىبلة يف مكضؽم ثأ٣ٙ وبلةو، كالىبلة يف ثيخ املٞؽس وبلةو 

 «.خب٧ك٧بح وبلةو 
، كاث٨ ظضؿو يف )ٚذط (3)«رصةهل رصةؿ اثلٞةت»ركاق اهليسٌِل يف دل٫ٕ٧ كٝةؿ/ 

 .(5)يف )٧ٔؽة ا٣ٞةرم( ، كًلؾا ٝةؿ ا٣ٕيينٌ (4)«إق٪ةدق ظك٨ه »ابلةرم( كٝةؿ/ 
ري٬ة ٨٦ األظةدير ال١سرية يف ٬ٰؾا األمؿ.   ٗك

كزةثلنة/ اإلدمةع امل٪ٞٮؿ يف ٢ٌٚ ثٕي ابلٞةع ٨٦ األرض، ك٦ة ٌٚي٤ذ٭ة 
٢ ٨ٔ ا٣ٞةيض ٔيةضو ٝٮهل/  أدمٕٮا ىلع أٌف »إاٌل ٣ٌٛي٤ح مكةصؽ٬ة، ٚٞؽ ٩ٞي

ٓ ٝربق  . (6)«أ٢ٌٚ ثٞةع األرض، كأٌف م١ٌح كاملؽي٪ح أ٢ٌٚ ثٞةع األرض -مًٮ

                                                                                                                                                       

، أمحؽ، ( 1)   .5ص / 2ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 .2ص  /2ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ٌٔلٌ اهليسٌِل،  (2) 

 .1ص  /2ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ٌٔلٌ اهليسٌِل،  (3) 

 (4) ،  .55ص / 2ج  ،ٚذط ابلةرم، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ ظضؿو

 .051ص / 1ج  ،٧ٔؽة ا٣ٞةرم حم٧ٮد ث٨ أمحؽ،ا٣ٕييٌن،  (5) 

، ( ا٩ْؿ/ 6)   .612ص / 2ج  ،مك٥٤و وعيط رشح اجلٮكٌم، حيىي ث٨ رشؼو
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ػؿج ٨ٔ إدمةع ٬ٰؾق األ٤ٌٌٚيح ثيخ املٞؽس، ك٬ٮ ٦ة د
ي
ٚٓ قٕؽ ث٨ أب كٝؽ أ

ٌٝةصو إىل دؿصيط الىبلة رًلٕذني يف مكضؽ ٝجةءو ىلع إديةف ثيخ املٞؽس  ك
ة ك٬ٮ - دٞؽـ ٧٠ة -مٌؿدني  ٌن ةب ث٨ ٧ٔؿ اخل٤يٛح دٚٓ ٦ة أي ٌُ رضب  اىل اخل

٤ٚٮ  -ة ٦٪٫ ٰذلٟ ّ٪ًّ  - (1)رص٤ني ٝؽ مٌؽا الؿظةؿ إىل ثيخ املٞؽس يف ٔٮدد٭٧ة
ا ثٰ٭ؾق املكةص ؽ اثلبلزح، ٧٤ٚةذا ٝةـ اخل٤يٛح اكف مٌؽ الؿظةؿ ٦٪عرصن

ىل أٌف ٬٪ةلٟ دجةي٪نة يف أ٤ٌٌٚيح ٬ٰؾق إثرضب٭٧ة؟! أك٣حف ٬ٰؾا ا٢٧ٕ٣ يؿمؽ 
 املكةصؽ؟ ك٬ٰؾا ٦ة أمةرت إحل٫ األظةدير املذٌٞؽ٦ح.

ة/ أٌف ص٢ٌ ال١ذت ا٣ٌيت ذ٠ؿت أظةدير )ال تنٌؽ الؿظةؿ( ٝؽ أكردت  ٕن كراث
ك٫، إ٦ٌة ٝج٤٭ة أك ثٕؽ٬ة، أظةدير ٌٚي٤ح املكةصؽ اثلبلزح يف ابلةب ٩ٛ

ينٕؿ ثأٌف املؿاد ٨٦ أظةدير  ، ك٬ٰؾا ي ثةإلًةٚح إىل ذ٠ؿ ٌٚي٤ح مكضؽ ٝجةءو
 ٌٰ )مٌؽ الؿظةؿ( ثيةف األ٤ٌٌٚيح ال ٗري٬ة، ك٬ٮ ٦ة رٌصح ث٫ ا٣ٕبٌل٦ح الن٪ٞيُ

ك٢ٌٕ٣ ٦ؾ٬ت ابلؼةرٌم ظكت و٪ي٫ٕ ٬ٮ »يف )أًٮاء ابليةف( ظير ٝةؿ/ 
ف ابلةب ثٕؽ ظؽير )مٌؽ الؿظةؿ( ٦جةرشةن ٦ؾ٬ت اجل٧٭ٮر؛ أل٫ٌ٩ أىت يف ٩ٛ

، م٧ٌة ينٕؿ "وبلةه يف مكضؽم ٬ٰؾا ػريه ٨٦ أ٣ٙ وبلةو ٚي٧ة قٮاق"ِبؽير 
ثأ٫ٌ٩ ٝىؽ ثيةف مٮصت مٌؽ الؿظةؿ ٬ٮ ٌٚي٤ح الىبلة، ٚي١ٮف اجليه ٨ٔ مٌؽ 

ة ثةملكةصؽ كألص٢ الىبلة إاٌل يف د٤ٟ املكةصؽ، الػذىةو٭ة  ،الؿظةؿ خمذىًّ

                                                                                                                                                       

 .2612ح  622ص / 5ج  ،املىٌ٪ٙٔجؽ الؿٌزاؽ، ( ا٩ْؿ/ 1) 
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 .(1)«ٚي٭ة دكف ٗري٬ة ٨٦ ثٞيح املكةصؽث٧ٌةٔٛح الىبلة 
/ ٚإف قةٚؿ لـيةرة ا٣ٞجٮر كاملنة٬ؽ ٚٞةؿ اث٨ »كٝةؿ اث٨ ٝؽا٦ح/  ٚى٢ه

/ ال يجةح هل ا٣رتػيه؛ أل٫ٌ٩ ٦٪يهٌّ ٨ٔ الكٛؿ إحل٭ة. ٝةؿ اجليٌب  ال "/ ٔٞي٢و
ٜه ٤ٔي٫، كالىعيط إثةظذ٫ كصٮاز  "تنٌؽ الؿظةؿ إاٌل إىل زبلزح مكةصؽ ٦ٌذٛ

اكف يأيت ٝجةءن را٠جنة ك٦ةمينة، كٌلف يـكر ا٣ٞجٮر،  ا٣ٞرص ٚي٫؛ ألٌف اجليٌب 
. كٝةؿ النٮٌليٌن/ (2)«كاحلؽير حي٢٧ ىلع ٩ف اتلٌٛي٢ ال ىلع اتلعؿي٥

كالىعيط ٔ٪ؽ أوعةث٪ة أ٫ٌ٩ ال حيؿـ كال يسؿق، ٝةلٮا/ كاملؿاد أٌف ا٣ٌٛي٤ح »
... كادلحل٢ ىلع ٰذلٟ أ٫ٌ٩ ٝؽ اثلةثذح إ٩ٌ  ٧ة يه مٌؽ الؿظ٢ إىل ٬ٰؾق اثلبلزح ػةٌوحن

ٌٰ أف ينٌؽ رظةهلة "زجخ ثإق٪ةد ظك٨و يف ثٕي أ٣ٛةظ احلؽير/  ال يججيغ ل٧٤ُ
اىل مكضؽو دجىغ ٚي٫ الىبلة ٗري مكضؽم ٬ٰؾا كاملكضؽ احلؿاـ كاملكضؽ 

ري٬ة ػةرصحه ٨ٔ اجليه"األٝىص  .(3)«؛ ٚةلـيةرة ٗك
ـ يْ٭ؿ جلة أٌف ظؽير )ال تنٌؽ الؿظةؿ( إ٧ٌ٩ة ٬ٮ يف ٦ٞةـ ثيةف كم٧ٌة دٞؽٌ 

ا٣ٌٛي٤ح اتلة٦ٌح كالاكم٤ح لٰ٭ؾق املكةصؽ اثلبلزح، ال ل٤٪يه ٨ٔ الكٛؿ كمؽ 
 الؿظةؿ إىل ٗري٬ة، ك٦٪٭ة زيةرة ا٣ٞجٮر، ٚإٌف لٌك ٰذلٟ أص٪يبٌّ ٨ٔ ٬ٰؾا احلؽير.

                                                                                                                                                       

 (1)  ، ٌٰ  .222ص  /1ج  ،أًٮاء ابليةف ،ؽو ؽ األ٦ني ث٨ حم٧ٌ حم٧ٌ الن٪ٞيُ

 .622ص / 0ج  ،امل٘ين ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ،اث٨ ٝؽا٦ح،  (2) 

ة/ 612ص / 5ج  ،٩ي٢ األكَةر، ؽ ث٨ ٌٔلٍّ حم٧ٌ  النٮٌليٌن، (3)  ٌن ،؛ كا٩ْؿ أي أمحؽ ث٨  اث٨ ظضؿو
 .52ص / 2ج  ،ٚذط ابلةرم، ٌٔلٌ 
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ـه ثبل إماك ، ٧٤٤ٚؿء أف ينٌؽ إذف مٌؽ الؿظةؿ إىل ٗري ٬ٰؾق اثلبلزح صةا ؿو
الؿظ٢ إىل زيةرة ا٣ٞجٮر، ك٦٪٭ة ٝجٮر األ٩بيةء كاألكحلةء كالىةحلني ل٤ذرٌبؾ، 

ٚٮا ٦ة حيى٢ اال٩ـاعج ملك٥٤و كالىيةح كدٞجي٢ »ك٬ٮ دال٣ح ىلع احلٌت 
، ٚعٌج٫ املٕيةر كا٣ٛةرؽ  كلؿقٮهل  اجلؽراف كًلرثة ابلاكء إاٌل ك٬ٮ حمتٌّ 

. ك٬ٰؾا ٬ٮ اذٌلم يٞٮـ ث٫ أدجةع ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ (1)«ثني أ٢٬ اجلٌ٪ح كاجلةر
  يف زيةرد٭٥ ٣ٞجٮر األكحلةء كالىةحلني كاألا٧ٌح املٕىٮ٦ني ؛

٥ٍ ٝي ، كحلٛٮا ثأصؿ الؿقة٣ح ﴿حلْ٭ؿكا ظٌج٭٥ ٣ٕرتة اجليٌب األكؿـ  ٣يسي
ى
ٍقأ

ى
٢ٍ الى أ

ٍؿىبى  ٞي ةى يًف ا٣ٍ ٮىدَّ ا ًإالَّ ال٧ٍى ٍصؿن
ى
٤ىي٫ًٍ أ  . (2)﴾ٔى

، أ٩ـهل ثةحلٜ؛ حليؼؿج إٌف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٠ذةب ا املزٌنؿ ىلع رقٮهل 
اجلةس ٨٦ ا٧٤ْ٣ةت إىل اجلٮر، كص٢ٕ يف آيةد٫ ثٮا٨َ رمحةد٫، ك٬ؽايح ػ٫ٞ٤، 

﴿ ، ، كص٫٤ٕ دبية٩نة لٌّك يشءو ٨َّ ٦ً٪٫ٍي كل٥ جي٢ٕ ٚي٫ ٨٦ ٔٮجو ةته ٬ي ٧ى ١ٍى ُـّ  آيىةته حمي
ي
أ

ةته  ةثً٭ى تىنى ؿي ٦ي ػى
ي
ٖه ٦ة تنةث٫ (3)﴾ا١ًٍ٣ذىةًب كىأ ، ٚةدٌجٓ اذٌلي٨ يف ٤ٝٮب٭٥ مؿضه كزي

٨٦ آيةد٫؛ رصةء ٚذ٪ح ٔجةدق، كظؿؼ ظٞةا٫ٞ، كأ٦ٌة ٨٦ اقذٌةء ث٫ ٚٞؽ أثرص 

                                                                                                                                                       

 .615/  212ص / 2ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء ؽ ث٨ أمحؽ،حم٧ٌ  اذل٬يٌب،( ا٩ْؿ/ 1) 

 .02النٮرل/ ( قٮرة 2) 

 .1( قٮرة آؿ ٧ٔؿاف/ 3) 
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كجنة، ك٨٦ أٔؿض ٔ٪٫ زٌؿ ك٬ٮل، ٌٚةا٫٤ ال حتىص، كدالا٫٤ ال دٌٕؽ، ٚ٭ٮ 
يؽق، ث٫ يذ ؽق كٔك ٥٤ٌٕ اجلة٢٬، كي٢٧ٕ ا٣ٕةم٢، ٩ٌج٫ الكةيه ظٌضح ا كٔك

كذ٠ؿ البليه، برٌش ثةثلٮاب كأ٩ؾر ثة٣ٕٞةب، ٚي٫ مٛةءه ل٤ىؽكر كصبلءه 
كٝؽ ذعى٢ ث٫ ا٧ُ٣أ٩ح٪ح كالكبلـ، ٚلؤلمٮر، ٨٦ ٌٚةا٫٤ ٝؿاءد٫ ىلع ادلكاـ، 

٩ـؿ ٨٦ ا رمححن 
ي
ِ ل٤ٕجةد ﴿ أ ف يُيََْقم إحَِلَْم اىِْهَخاُب إ

َ
ا ُنَِج حَرُْجٔ أ ٌَ  رَْحًَث الَّ َك

٬ٮ »٠ذةب ا ك، ٚؿمحذ٫ كقٕخ دميٓ اخل٤ٜ؛ ألٌف ا٣ٞؿآف ٬ٮ (1)﴾َم بِّ رَ  َْ ٌِ 
، كال إماكؿ يف أف ٬ٰؾق الؿمحح ل٥ (2)«ظج٢ ا امل٧ؽكد ثني الك٧ةء كاألرض

ة ك٥٬ يف ٝجٮر٥٬، أم أٌف ٝؿاءة  ٌن د٪عرص ثةألظيةء ٍٚٞ، ث٢ تن٢٧ األمٮات أي
ٌٛ ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ ا٣ٞجٮر د٪ٛٓ  ٙ ٔ٪٭٥، ك٬ٮ ٦ة يتجٌ٪ةق أ٤ٗت األمٮات كّت

املك٧٤ني ٨٦ لٌك املؾا٬ت، خببلؼ ٦ة يؾ٬ت إحل٫ كيٌؽٔي٫ أوعةب ا١ٛ٣ؿ 
.  الك٤ٌف اذٌلي٨ يؾ٬جٮف إىل أٌف ٝؿاءة ا٣ٞؿآف كادلاعء ٔ٪ؽ ا٣ٞجٮر ثؽٔحه

ك٦٪٭ة ٦ة ٬ٮ ثؽٔحه »يف ثيةف أٝكةـ الـيةرة/  ا٣ٕسي٧ني حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ٝةؿ 

                                                                                                                                                       

 .11( قٮرة ا٣ٞىه/ 1) 

،الكيٮيٌط، ٔجؽ الؿمحٰ ( ا٩ْؿ/ 2)  ؛ 1002 ح 011ص / 0، ج اجلة٦ٓ الى٘ري ٨ ث٨ أب ثسؿو
 ، ق٤ي٧ةف ث٨ ا٩ْؿ/ ا٣ُربايٌن، ؛ 202 ح 610ص / 6ج  ،٠زن ا٧ٌٕ٣ةؿاملٌذيق اهل٪ؽٌم، ٌٔلٌّ

مك٪ؽ ، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ  املٮوٌٌل، أثٮ يًٕل؛ 0111 ح 15ص / 2ج  ،املٕض٥ ال١جري ،أمحؽ
  ،أب يًٕل

 .6206 ح 021ص / 0ج 
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 .(1)«لرلاعء ٔ٪ؽ٥٬ كٝؿاءة ا٣ٞؿآف كحنٮ ٰذلٟكيه زيةرد٭٥ 

ة/  ٌن  .(2)«١ٚٮ٩ٟ دٌذؼؾ ا٣ٞؿاءة ٔ٪ؽ ا٣ٞرب ػةٌوحن ٬ٰؾا ٨٦ ابلؽع»كٝةؿ أي

ثٌؽ ٨٦  ال ؛كٝج٢ اإلصةثح ىلع ٦ة خيٌه ٝؿاءة ا٣ٞؿآف كادلاعء ٔ٪ؽ ا٣ٞجٮر
ك٢٬ أٌف ٬ٰؾق املٮارد  ،كظٞيٞذ٭ة -ا٣يٌت ذ٠ؿ٬ة النةرح  -ثيةف ٦ٕىن ابلؽٔح 

ال؟ ٚ٪ٞٮؿ مكذٕيجني  ك٭ة ٨٦ ابلؽع يىؽؽ ٤ٔي٭ة ٬ٰؾا الٮوٙ أا٣يٌت ذ٠ؿكا أ٩ٌ 
 ثة قجعة٫٩ كدٕةىل/ 

 تعريف البدعة

ٜه »يه/  دَغُث ىغثً الِ   .(3)«كال ٦ٕؿٚحه  كال ذ٠ؿه  إظؽاثي يشءو ل٥ يس٨ هل ٨٦ ٝج٢ ػ٤

ثذؽاء اابلةء كادلاؿ كا٣ٕني أوبلف/ أظؽ٧٬ة »كٝةؿ وةظت املٞةيحف/ 
  .(4)«٩ُٞةع كالًلك٣ح. كاآلػؿ/ االاليشء كو٪٫ٕ ال ٨ٔ ٦سةؿو 

 .(5)«كاٝذؽاءو  ثبل اظذؾاءو  اإلثؽاع/ إننةء وٛحو »كٝةؿ الؿاٗت يف ٦ٛؿداد٫/ 

                                                                                                                                                       

 .201ص / 6ج  ،٠ذةب اتلٮظيؽ ىلعا٣ٞٮؿ املٛيؽ ، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو  ا٣ٕسي٧ني، (1) 

 .220ص  املىؽر الكةثٜ/( 2) 
 .ة )ثؽع(٦ةدٌ  52ص / 0ج  ،٠ذةب ا٣ٕنيا٣ٛؿا٬يؽٌم، اخل٤ي٢ ث٨ أمحؽ،  (3) 

، أمحؽ،  (4)    .ة )ثؽع(٦ةدٌ  022ص / 6ج  ،٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘حاث٨ ٚةرسو

 .ة )ثؽع(٦ةدٌ  21ص ، ٦ٛؿدات ٗؿيت ا٣ٞؿآف/ ؽو احلكني ث٨ حم٧ٌ  الؿاٗت األوٛ٭ةيٌن، (5) 
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ة ال ٦ة أظؽث م٧ٌ »/ ابلؽٔح/ احل٪جٌلٌ  / ٝةؿ اث٨ رصتو كالِدَغُث اصطالًخا
ك٬ٮ  ،يه ٦ة ل٥ يرٌش٫ٔ ا كرقٮهل»كٝةؿ اث٨ دي٧يح/  .(1)«أو٢ هل يف الرشيٕح

ىل أٌف إثح٪٧ة ذ٬ت أثٮ ا٣ٛؿج  .(2)«قذعجةبو اكال  مؿ ث٫ أمؿ إجيةبو أ٦ة ل٥ ي
٤ت يف املجذؽاعت أ٩ٌ٭ة  ٨ٔ ٢ٕٚو ل٥ يس٨ ٚةثذيًؽع، ٔجةرةه »ابلؽٔح يه/  كاأٗل

، ك٨٦ (3)«ٞىةفو ديىةدـ الرشيٕح ثةملؼة٣ًٛح كدٮصتي اتلٕةيط ٤ٔي٭ة ثـيةدةو أك ٩
 ػبلؿ ٬ٰؾق اتلٕؿيٛةت ي٧س٨ حتؽيؽ الٌةثُح الىعيعح ملٕؿٚح ابلؽٔح كيه/ 

يف صٮا٩ت ا٣ٕٞيؽة أك األظاكـ  قٮاءه  ،ٜ ثأمٮر ادلي٨٭ة دذ٤ٌٕ ٩ٌ أ -1
  .ةأك ٩ٞىة٩ن  زيةدةن 

اكف  قٮاءه  ،يف الرشيٕح يٌٕؽ٬ة كيؽ٥ٔ صٮاز٬ة ٣حف هلة أو٢ه  -2
 .ةة أك اع٦ًّ ػةوًّ 

كادلٔٮة هلة ثة٣ٞٮؿ أك ثة٢ٕٛ٣ إلمةٔذ٭ة  ،٦ٕ٭ة أف يسٮف ٬٪ةلٟ دٕةطو  -3
  .ل٤رشيٕح ٦ٓ ٠ٮ٩٭ة خمة٣ٛحن 

                                                                                                                                                       

، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أمحؽ، (1)  احلؽير اثلة٨٦  02ص / 22ج  ،صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلس٥ اث٨ رصتو
،ا٩ْؿ/  ؛كا٣ٕرشكف  .٦٪٫ ٝؿيته  060ص / 60ج  ،ٚذط ابلةرم، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ ظضؿو

 .621ص / 2ج  ،دل٧ٮع ا٣ٛذةكلاث٨ دي٧يح، أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥،  (2) 

ؿٌ  05ص د٤جحف إث٤حف/ ، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ اجلٮزٌم، (3)   َؿيٞحه » ٭ة/ثأ٩ٌ  ٚ٭ة النةَيبٌ ٔك
ىؽ ثةلك٤ٮؾ ٤ٔي٭ة املجة٣٘ح يف اتلٕجٌؽ  قجعة٫٩ ،دٌةيه الرشيٕح يف ادلي٨ خمرتٔحه   «يٞي

ذىةـ ،إثؿا٬ي٥ ث٨ مٮس;النةَيٌب،   :.ؿ يف دٕؿيٙ ابلؽعابلةب األكٌ  52ص / 6ج  ،األ
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ة ال ك٨٦ ػبلؿ ٬ٰؾق الٌةثُح ي٧س٨ ٦ٕؿٚح ٦ة يىٌط كو٫ٛ ثةبلؽٔح م٧ٌ 
ًٙ ٬ٰؾا صـاٚنة ىلع لكّّ  ،يىطٌ  ٝٮؿو أك ٢ٕٚو ييؤت ث٫ ٧٠ة  كال جيٮزي إَبلؽي الٮو

 . ي٫٤ٕٛ أوعةبي امل٪٭ًش الك٤فٌ 

 أقسام البدعة 

ذ٤ٛحو  ـو خمي حى اىل أٝكة ٔى  ،٭ة ٨٦ ك ي اصذ٭ةدادً٭٥كٍلُّ  ،ٚٞؽ ٌٝك٥ى ا٧٤ٕ٣ةءي ابلؽ
ؽي إحل٭ة  ك٬ٰؾق األٝكةـ يه/ ،كل٥ يس٨ ٬٪ةلٟ ٩هٌّ يؽؿُّ ٤ٔي٭ة أك يىؿمي

 كبؽٔحه  حم٧ٮدةه  ابلؽٔح ثؽٔذةف/ ثؽٔحه »ٝٮهل/  ؿ/ ٦ة ركم ٨ٔ النةٚيعٌ األكٌ 
ـه ك٦ة ػة٣ٙ الك٪ٌ  ،ح ٚ٭ٮ حم٧ٮده ، ٧ٚة كاٜٚ الك٪ٌ ٦ؾمٮ٦حه   .(1)«ح ٚ٭ٮ ٦ؾمٮ

/  :اثلةين ـو ٝةىؿى ـٍ ٤ي٫ً كييٕؾر ٚي٧ة ٝىؽ »٨ٔ اث٨ً ظى ٔى ؿي  حي ٦ً٪٭ة/ ٦ة يؤصى ٔى ابًلؽ
ك٬ٮ ٦ة اكف  ،كيسٮف ظك٪نة ك٦٪٭ة/ ٦ة يؤصؿ ٤ٔي٫ وةظج٫ دم٤حن ، ث٫ اخلري

ة كال يٕؾر وةظج٫، أو٫٤ اإلثةظح ك٬ٮ ٦ة ٝة٦خ ث٫  ،ك٦٪٭ة/ ٦ة يسٮف ٦ؾمٮ٦ن
 .(2)« ٚكةدق ٚذ٧ةدل ٤ٔي٫ ا٣ٞةا٢ ث٫ح ىلعاحلضٌ 

ل كبؽٔح ابلؽٔح ثؽٔذةف/ ثؽٔح ٬ؽن »اثلة٣ر/ ٝةؿ اث٨ األزري/ 
ـٌ  ٧ٚة اكف يف ػبلؼ ٦ة أمؿ ا ث٫ كرقٮهل  ،ًبلؿو   ٚ٭ٮ يف ظٌّي اذل

                                                                                                                                                       

 (1)  ،  .060ص / 62ج  ،ٚذط ابلةرم ،أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو

 (2) ، ـو  .21ص / 6ج  ،ظاكـظاكـ يف أوٮؿ األاإل ث٨ أمحؽ، ٌٔلٌ  اث٨ ظـ
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ة حتخ ٧ٔٮـ ٦ة ٩ؽب ا إحل٫ كظٌي ٤ٔي٫ ا أك  ،كاإل٩سةر ٕن ك٦ة اكف كاٝ
 .(1)«رقٮهل ٚ٭ٮ يف ظٌّي املؽح

ة د٪ؽرج حتخ إف اك٩خ م٧ٌ »ٝةؿ/  ا٣ٕكٞبلينٌ  ٨ٔ اث٨ ظضؿو  :الؿاثٓ
يف  ة د٪ؽرج حتخ مكذٞجطو ، كإف اك٩خ م٧ٌ يف الرشع ٚيه ظك٪حه  مكذعك٨و 

  .(2)«، كإاٌل ٚيه ٨٦ ٝك٥ املجةحالرشع ٚيه مكذٞجعحه 
ابلؽٔح » /ٝٮهل (أكاػؿ ا٣ٞٮأؽ)٦ة ذ٠ؿق اث٨ ٔجؽ الكبلـ يف : اخلةمف

 م١ؿك٬حو  كبؽٔحو  ٦٪ؽكبحو  كبؽٔحو  ٦حو حمؿٌ  كبؽٔحو  كاصجحو  ىل/ ثؽٔحو إ ٦٪ٞك٧حه 
كا٣ُؿيٜ يف ٦ٕؿٚح ذٰلٟ/ أف دٕؿض ابلؽٔح ىلع ٝٮأؽ  ،٦جةظحو  كبؽٔحو 

كإف دػ٤خ يف  ،الرشيٕح/ ٚإف دػ٤خ يف ٝٮأؽ اإلجيةب ٚيه كاصجحه 
 ،كإف دػ٤خ يف ٝٮأؽ امل٪ؽكب ٚيه ٦٪ؽكبحه  ،٦حه ٝٮأؽ اتلعؿي٥ ٚيه حمؿٌ 

كإف دػ٤خ يف ٝٮأؽ املجةح  ،ٔؽ امل١ؿكق ٚيه م١ؿك٬حه كإف دػ٤خ يف ٝٮا
 .(3)«ٚيه ٦جةظحه 

                                                                                                                                                       

ة ٦ةدٌ  011ص / 6ج  ،كاألزؿاجل٭ةيح يف ٗؿيت احلؽير  ؽ،املجةرؾ ث٨ حم٧ٌ  اث٨ األزري، (1) 
 .)ثؽع(

، أمحؽ ث٨ ٌٌٔل،  (2)   .052ص / 2ج  ،ٚذط ابلةرماث٨ ظضؿو

 ٩ْؿ/ا ؛022ص / 0ج  ،ٝٮأؽ األظاكـ يف مىة٣ط األ٩ةـ ٔجؽ ا٣ٕـيـ، اث٨ ٔجؽ الكبلـ، (3) 
،  .025ص / 62ج  ،ٚذط ابلةرم، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ ظضؿو
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 .(1)٨٦ ٬ٰؾا ةٝؿيجن  كٌٝك٧٭ة اجلٮكٌم 
زيةرة  -ـ ِبس٭ة املٮارد ا٣يٌت دٞؽٌ  فٌ إـ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ك٨٦ ػبلؿ ٦ة دٞؽٌ 

 -اذٌلم ثني أيؽي٪ة  ابلعر حل٭ة ك٬ٰؾاإا٣ٞجٮر كابل٪ةء ٤ٔي٭ة كمٌؽ الؿظةؿ 
ح أك ٨٦ الك٪ٌ  ة ٝؿآينٌّ إ٦ٌ  ،قحيف الرشيٕح املٞؽٌ  ٭ة هلة أو٢ه لكٌ كًلٰؾلٟ اآليت ٦٪٭ة 

كإف كوٛخ ثٰؾلٟ ٚي١ٮف ٨٦  ،يىٌط كوٛ٭ة ثةبلؽع كبٰؾلٟ ال ،الرشيٛح
ح ٭ة ٨٦ األمٮر املكذعجٌ أل٩ٌ  ؛ك٣حف ٨٦ ا٣ٞك٥ اآلػؿ ،ٝك٥ امل٪ؽكب كاحلك٨

ٮع ابلؽٔح ثةتلٛىي٢ يف ِبرو  ،ـ٧٠ة ثحٌ٪ة ٰذلٟ ٚي٧ة دٞؽٌ   كقٮؼ ٩ت٪ةكؿ مًٮ
  .إف مةء ا دٕةىل مكذ٢ٍّٞ 
ٚةجلٮاب  - ا٣ٞجٮر ٔ٪ؽ كادلاعء ا٣ٞؿآف ٝؿاءة -ىل ِبس٪ة ٬ٰؾا إة ثة٣جكجح كأ٦ٌ 

يه أٌف ٢٧ٔ أ٢٬ ادل٩ية يى٢ إىل  الن ىلع مكأ٣حو ٫ ال ثٌؽ ٨٦ اتلأكيؽ أكٌ ٔ٪٫/ إ٩ٌ 
ا٩ذٛةع املٌيخ ٨٦  -يف ٚذةكي٫  -أ٩سؿ  ؛ ألٌف املؤ٣ٌٙ ٝؽاألمٮات كيجذٕٛٮف ث٫

٥ أ٫ٌ٩ ال يى٢ إحل٫ يشءه ٦٪٭ة، ٝةؿ/ ٬ٰ  ٧ةؿ، كٔز ا٣ٞؿاءة ٔ٪ؽ أ٦ٌة »ؾق اأٔل
٭ة ال ٚإ٩ٌ د٪ٛٓ امليخ ة ٠ٮ٩٭ة كأ٦ٌ  ،ث٢ يه ٨٦ ابلؽٔح ،حا٣ٞجٮر ٤ٚحكخ ٨٦ الك٪ٌ 

ٚإ٩ٌ٪ة ك٨٦ ػبلؿ  .(2)«ابلؽٔح ال د٪ٛٓ وةظج٭ة كال ٗريق ألفٌ  ؛خد٪ٛٓ امليٌ 
٪٢ٞ جلة احلؽير الٮارد ٨ٔ أب ال١سري ٦٪٭ة يدتٌجٕ٪ة ل١ذت األظةدير كصؽ٩ة أٌف 

إذا ٦ةت اإلنكةف ا٩ُٞٓ ٔ٪٫ ٫٤٧ٔ إاٌل ٨٦ »ٝةؿ/  ٬ؿيؿة ٨ٔ اجليٌب األكؿـ 
                                                                                                                                                       

 .021ص / 2ج  ،رشح وعيط مك٥٤و  ،حيىي ث٨ رشؼو  اجلٮكٌم، (1) 

 .6/ ص 022، ٚذةكل ٩ٮرو ىلع ادلرب، ج حم٧ٌؽ ث٨ وة٣ط ا٣ٕسي٧ني، (2) 
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، أك ٥٤ٔو يجذٛٓ ث٫، أك كدلو وة٣طو يؽٔٮ هل / إاٌل ٨٦ وؽٝحو صةريحو . (1)«زبلزحو
نكةف إ٧ٌ٩ة ي٪ُٞٓ ثة٩ذ٭ةء أص٫٤ كمٮد٫، إاٌل أٌف ٬ٰؾا ك٨٦ الٮاًط أٌف ٢٧ٔ اإل

احلؽير يكتسين زبلزح أمؼةصو ل٥ ي٪ُٞٓ ٤٧ٔ٭٥ ٨٦ دار ادل٩ية ظٌّت ثٕؽ 
املٮت، ٤٧ٕٚ٭٥ جيؿم هل٥، كزٮاب ا٢٧ٕ٣ يى٢ إحل٭٥، كال إماكؿ يف أٌف آزةر 

٧ةؿ حتى٢ هل٥ ك٦٪٭ة اتلؼٛيٙ ٨٦ ٔؾاب ا٣ٞرب. ك لٟ ٦ة يؤٌيؽ ذٰ ٬ٰؾق اأٔل
/ إٌف م٧ٌة ي٤عٜ املؤ٨٦ ٨٦ ٝةؿ رقٮؿ ا »٨ٔ أب ٬ؿيؿة ٝةؿ/ ركم 

ة  ٛن ا وةحلنة دؿًل٫، كمىع ة ٫٧ٌ٤ٔ كنرشق، ككدلن ٫٤٧ٔ كظك٪ةد٫ ثٕؽ مٮد٫/ ٧٤ٔن
ا أصؿاق، أك وؽٝح  ا ث٪ةق، أك ثحذنة الث٨ الكبي٢ ث٪ةق، أك ٩٭ؿن كٌرز٫ أك مكضؽن

 .(2)«أػؿص٭ة ٨٦ ٦ةهل يف وٌعذ٫ كظيةد٫، ي٤ع٫ٞ ٨٦ ثٕؽ مٮد٫

                                                                                                                                                       

ثةب ٦ة ي٤عٜ اإلنكةف ٨٦  12ص / 5ج  ،وعيط مك٥٤و اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج،  (1) 
 اث٨ ظـي٧ح،؛ 011ص / 1ج  ،وعيط اث٨ ظٌجةفاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، اثلٮاب ثٕؽ كٚةد٫؛ 

قنن أب اث٨ األمٕر، ق٤ي٧ةف، ؛ 600ص / 2ج  ،ي٧حوعيط اث٨ ػـ حم٧ؽ ث٨ إقعةؽ،
ص / 0ج  ،قنن ا٣رت٦ؾٌم  ؽ ث٨ ٔحىس،حم٧ٌ  ا٣رت٦ؾٌم،؛ 0112ح  152ص / 6ج  ،داكد
 ،قنن ا٣جكةيئٌ ، أمحؽ ث٨ مٕيتو  ا٣جكةيٌئ،؛ «ظؽيره ظك٨ه وعيطه »كٝةؿ/  6222ح  261

الكنن  ،أمحؽ ث٨ احلكني ،بلي٭يقٌ اثةب ٢ٌٚ الىؽٝح ٨ٔ املٌيخ؛  056ص / 1ج 
كذ٠ؿ ا٣ُربايٌن ثةثنة ٚي٫ قجٕح أظةدير ق٧ٌةق  .ثةب ادلاعء ل٧٤ٌيخ 011ص / 1ج  ،ال١ربل

، ا٣ُرباين، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، ٠ذةب ادلاعء/ ثةب )٦ة ي٤عٜ املٌيخ ٨٦ ادلاعء ثٕؽ مٮد٫(
 ، 215ص 

ري٬ة ٨٦ ال١ذت األػؿل. ،625ثةب   ٗك

ك٢ٞ٩ ٨ٔ اث٨ امل٪ؾر  020 ح 11ص  /6ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح ؽ ث٨ يـيؽ،حم٧ٌ  اث٨ ٦ةصح،( 2) 
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ٟو ٝةؿ/  ٨ أنف ث٨ ٦ةل ٓه جيؿم أصؿ٨ٌ٬ ل٤ٕجؽ ٝةؿ رقٮؿ ا »ٔك / قج
٨ أب أ٦ة٦ح ابلة٬ٌٌل ٝةؿ/ (1)«ثٕؽ مٮد٫ ك٬ٮ يف ٝربق... / ٝةؿ رقٮؿ ا ». ٔك

ٓه ّتؿم ٤ٔي٭٥ أصٮر٥٬ ثٕؽ املٮت... ٨ ق٧٤ةف ٨ٔ اجليٌب (2)«أرب ٝةؿ/  ، ٔك
ٓه ٨٦ ٢٧ٔ األظيةء جيؿم لؤلمٮات...» ، ثةإلًةٚح إىل احلؽير املن٭ٮر (3)«أرب

٨٦ ق٨ٌ يف اإلقبلـ قٌ٪حن ظك٪حن ٫٤ٚ أصؿ٬ة كأصؿ ٨٦ »ٝةؿ/  ٨ٔ اجليٌب 
 .(4)«٢٧ٔ ث٭ة ثٕؽق، ٨٦ ٗري أف ي٪ٞه ٨٦ أصٮر٥٬ يشءه 

٧ةؿ يف ادل٩ية دى٢ لؤلمٮات  أم  -كٌَل ٬ٰؾق األظةدير تنري إىل أٌف اأٔل

                                                                                                                                                       

 

ص / 2ج  ،وعيط اث٨ ػـي٧ح ،ؽ ث٨ إقعةؽحم٧ٌ اث٨ ػـي٧ح، ؛ «إق٪ةدق ظك٨ه »أ٫ٌ٩ ٝةؿ/ 
ا أكؿاق»كٚي٫/  606 ا أصؿاق»ثؽؿ « ٩٭ؿن  «.٩٭ؿن

، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  ا٣ٞؿَيٌب،؛ 611ص / 6ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ٌٔلٌ  اهليسٌِل، (1) 
 .22ص / 62ج  ،دٛكري ا٣ٞؿَيبٌ 

، أمحؽ، ( 2)  ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥  ا٣ُربايٌن،؛ 012ص / 5ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و
 .021ص / 1ج  ،ال١جري

 .011ص / 1ج  ،املٕض٥ ال١جري ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، ا٣ُربايٌن، (3) 

اث٨ ؛ 16ص / 1ج  ؛11ص / 2ج  ،وعيط مك٥٤و اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج،  (4) 
، أمحؽ،   ،الكنن ال١ربل، أمحؽ ث٨ احلكني ابليٞيٌه،؛ 251ص / 2ج  ،مك٪ؽ أمحؽظ٪ج٢و

 / 2ج 
 .615ص 
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٧ةؿ د -يى٢ زٮاث٭ة  ٌٛٙ كال إماكؿ يف أٌف ٬ٰؾق اأٔل ؤزٌؿ يف ظةؿ املٌيخ، كّت
ـٌ املؤ٦٪ني إىل ٔذٜ ٔجؽو  ٔ٪٫ ٨٦ أ٬ٮاؿ ا٣ٞرب كا٣ربزخ، ك٬ٰؾا ٦ة دٚٓ اعئنح أ

 .(1)٨ٔ أػي٭ة ٔجؽ الؿمح٨ٰ كٌلف ٦ةت كل٥ يٮًص 
ك٨٦ ابلٕيؽ أف دسٮف اعئنح ٝؽ أٔذٞخ كيه ال د٥٤ٕ أٌف األمٮات ال 

دال٣حه ىلع أٌف يى٤٭٥ يشءه ٨٦ ٢٧ٔ ادل٩ية، ٕٚذٞ٭ة ل٤ٕجؽ ٨ٔ أػي٭ة ٚي٫ 
ٌٛٙ ٔ٪٭٥ ٨٦  أ٧ٔةؿ األظيةء يى٢ إىل األمٮات يف ٝجٮر٥٬ كيٛؿظ٭٥ كخي

ة ٠سريةه صؽًّ  ٌن ٍٕ ا٣ٕؾاب. ك٬٪ةلٟ أظةدير أي ٢ي يف دار ادل٩ية ا دؽٌؿ ىلع أٌف ٦ة حي ٧ى
ة (3)أك ٩ؾرنا  (2)يى٢ إىل املٌيخ، قٮاءه اكف وؽٝحن  ٞن أك ٗري٬ة ٨٦  (4)أك ٔذ

٧ةؿ األػؿل. إذف ٚة٤ٕ٣ٞ ح كاتلٮاو٢ ثني اعل٥ ادل٩ية كاعل٥ ا٣ربزخ ل٥ اأٔل
٤ي٫ ٚإف ٢٧ٔ أ٢٬ ادل٩ية يى٢ إىل األمٮات، ك٬ٮ  د٪ُٞٓ، ث٢ يه مٮصٮدةه؛ ٔك

 أمؿه زةثخه ال ي٧س٨ ٩ٛي٫ أك إ٩سةرق.

                                                                                                                                                       

 ،أمحؽ ث٨ احلكني ،بلي٭يقٌ ا؛ 55ص / 62ج  م،٧ٔؽة ا٣ٞةر حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ا٣ٕييٌن، (1) 
.  012ص / 1، ج الكنن ال١ربل  ٦ٓ اػذبلؼو يكريو

٦ةت كل٥ ، ثةب ٨٦ 221ص / 0ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح ؽ ث٨ يـيؽ،حم٧ٌ  اث٨ ٦ةصح،( ا٩ْؿ/ 2) 
 يٮص ٢٬ ييذىٌؽؽ ٔ٪٫؟

، أمحؽ، ( ا٩ْؿ/ 3)  قنن ، أمحؽ ث٨ مٕيتو  ا٣جكةيٌئ،؛ 1ص / 1ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و
 .052ص / 1ج  ،ا٣جكةيئٌ 

 .012ص / 1ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكني ،بلي٭يقٌ ا( ا٩ْؿ/ 4) 
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 كأ٦ٌة اإلصةثح ٨ٔ ٝٮؿ النةرح/
 ٧ٚة خيٌه ا٣ٞؿآف ٚإ٫ٌ٩ يٌذٌط ٨٦ ػبلؿ اتلةيل/

ٌّٚك ٢٧ٔو يٞٮـ ث٫ اإلنكةف ا٣يٌح إذا أ٬ؽاق ل٧٤ٌيخ ٚإٌف زٮاث٫ يى٢ إحل٫ 
جذٛٓ ث٫ ك٬ٮ يف ٝربق، ك٦ة ٬ٰؾق املٮارد املؾ٠ٮرة يف األظةدير إاٌل أ٦س٤حه كإاٌل يك

٢  ٌّٚك ٢٧ٔو ٨٦ ا٣يٌح ي٭ؽل زٮاث٫ إىل املٌيخ ٚ٭ٮ يى٢ إحل٫، كيؤٌيؽ ٰذلٟ ٦ة ٩ٞي
إٌف املٌيخ يى٢ إحل٫ لٌك يشءو ٨٦ اخلري ل٤٪ىٮص الٮاردة »٨ٔ أمحؽ ٝٮهل/ 

٨ ا٣ٞؿَيٌب يف )اتلؾ٠ؿة( ٝٮهل/ (1)«ٚي٫ أو٢ ٬ٰؾا ابلةب الىؽٝح ا٣يٌت ال ». ٔك
ػبلؼ ٚي٭ة، ٧١ٚة يى٢ ل٧٤ٌيخ زٮاث٭ة ١ٰٚؾلٟ دى٢ ٝؿاءة ا٣ٞؿآف كادلاعء 

الـي٤يٌع يف )دبيني احلٞةاٜ( ٦ة ، كٝةؿ (2)«كاالقذ٘ٛةر؛ إذ لٌك ٰذلٟ وؽٝحه 
ثةب احلٌش ٨ٔ ا٣٘ري/ األو٢ يف ٬ٰؾا ابلةب أٌف اإلنكةف هل أف جي٢ٕ »٩ٌى٫/ 

ة أك  ة أك ظضًّ زٮاب ٫٤٧ٔ ٣٘ريق ٔ٪ؽ أ٢٬ الكٌ٪ح كاجل٧ةٔح، وبلةن اكف أك وٮ٦ن
وؽٝحن أك دبلكة ٝؿآف أك ادلاعء أك ٗري ٰذلٟ ٨٦ لٌك أ٩ٮاع ا٣رٌب، كيى٢ ٰذلٟ 

 .(3)«كي٪٫ٕٛإىل املٌيخ 
                                                                                                                                                       

 .616ص / 0ج  ،ةؼ ا٣ٞ٪ةع٦٪ىٮر ث٨ يٮنف، ٠نٌ  ،بل٭ٮيتٌ ا( ا٩ْؿ/ 1) 

 .12ص / 6ج  ،اتلؾ٠ؿة، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  ا٣ٞؿَيٌب، (2) 

ثةب احلٌش  12ص / 0ج  ،دبيني احلٞةاٜ رشح ٠زن ادلٝةاٜ، ٔس٧ةف ث٨ ٌٔلٍّ  الـيٌٌٕل احل٪ٌف، (3) 
 ٨ٔ ا٣٘ري.
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 -كٝؽ دٮادؿت اآلزةر ٔ٪٭٥ »ٚٞؽ ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥ٌ يف )٠ذةب الؿكح(/ 
كأٌف األمٮات  ،(1)«ثأٌف امليخ يٕؿؼ زيةرة ا٣يٌح هل كيكذبرش ث٫ -الك٤ٙ 

يك٧ٕٮف الًلكـ، كيكذأنكٮف ثةلـااؿي٨ هل٥ كٝؽ كرد يف ذٰلٟ أظةدير 
 ٦٪٭ة/ ٠سريةه 

/ ٦ة ٨٦ رص٢و يـكر ٝةؿ رقٮؿ ا »/ ٨ٔ اعئنح ٝة٣خ/ احلديد األّكؿ
 «.ٝرب أػي٫ كجي٤ف ٔ٪ؽق إاٌل اقذأنف ث٫ كرٌد ٤ٔي٫ ظٌّت يٞٮـ

ٌٰ يف )أًٮاء ابليةف( (2)ركاق اث٨ ظضؿو يف )ال٤كةف( كاث٨  (3)كالن٪ٞيُ
 .(4)ا٣ٌٞي٥ يف )٠ذةب الؿكح(

ف ٦ة يسٮف املٌيخ يف ٝربق إذا زارق آن»ٝةؿ/  / ٨ٔ اجليٌب احلديد اثلاين
٨ اكف حيٌج٫ يف دار ادل٩ية  «.٦ى

                                                                                                                                                       

،  أب ث٨ اث٨ ٝي٥ٌو اجلٮزٌيح، حم٧ٌؽ (1)  ٢٬ دٕؿؼ  /املكأ٣ح األكىل 5ص ٠ذةب الؿكح/ ثسؿو
 ٥ أك ال؟األمٮات زيةرة األظيةء كقبل٦٭

 (2) ،  .6022/  021ص / 2ج  ،لكةف املّياف، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ ظضؿو

 (3)  ، ٌٰ ثةب ٦ٕؿٚح املٮت  621ص / 1ج  ،أًٮاء ابليةف ،ؽو ؽ األ٦ني ث٨ حم٧ٌ حم٧ٌ الن٪ٞيُ
 ثـيةرة األظيةء.

 (4)  ،  املكأ٣ح األكىل. 5ص ٠ذةب الؿكح/ اث٨ ٌٝي٥و اجلٮزٌيح، حم٧ٌؽ ث٨ أب ثسؿو
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 . (2)كالىة٣يٌح النةٌَل يف )قج٢ اهلؽل كالؿمةد( (1)ركاق ا٣ٕبٌل٦ح الكجيٌك يف )النٛةء(

ث٫ٌٕ ٨ٔ ٧ٔؿ ث٨  (4)كركل ابلؼةرٌم  (3)/ ٨ٔ مك٥٤و احلديد اثلاىد
ةب ٝةؿ/  ٌُ اكف يؿي٪ة مىةرع أ٢٬ ثؽرو ثةألمف  إٌف رقٮؿ ا »اخل

ٌٜ ٦ة  ا إف مةء ا، ٝةؿ/ ٚٮاذٌلم ثٕس٫ ثةحل كيٞٮؿ/ ٬ٰؾا مرصع ٚبلفو ٗؽن
، ٝةؿ/ ٚض٤ٕٮا يف ثرئو ثٌٕ٭٥ ىلع كا احلؽكد ا٣يٌت ظٌؽ رقٮؿ ا أأػُ

، كية  ٚة٤ُ٩ٜ رقٮؿ ا  ثٕيو  ظٌّت ا٩ذىه إحل٭٥ ٚٞةؿ/ ية ٚبلف ث٨ ٚبلفو
ة؟ ٚإيٌن ٝؽ كصؽت ٦ة  ًّٞ ؽز٥ ا كرقٮهل ظ ، ٢٬ كصؽد٥ ٦ة ٔك ٚبلف ث٨ ٚبلفو

ة، ٝةؿ ٧ٔؿ/ ية رقٮؿ ا ٠يٙ دس٥ٌ٤ أصكةدنا ال أركاح ٚي٭ة ًّٞ ؽين ا ظ  ؟ٔك
 «.ٝةؿ/ ٦ة أ٩ذ٥ ثأق٧ٓ ملة أٝٮؿ ٦٪٭٥...
أنف ثـيةرة ا٣يٌح كظٌٮرق كص٤ٮق٫ ٔ٪ؽق ك٨٦ امل٤ٕٮـ أٌف املٌيخ إذا اقذ

كرٌدق لكبل٫٦ كق٧ة٫ٔ لًلك٫٦، أٚبل يكذأنف ثٞؿاءة ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽق؟ أال يك٧ٓ 
٦ة يذًل ٤ٔي٫ ٨٦ آيةت ا املجةرًلح؟ ٚك٧ةع املٌيخ ل٤ٞؿآف كاقتب٪ةق٫ ث٫ ٦ة ٬ٮ 

 إاٌل أزؿه ٨٦ آزةر ٬ٰؾق ا٣ٞؿاءة.
                                                                                                                                                       

 .626ص مٛةء الكٞةـ/  ،ث٨ ٔجؽ الاكيف ٌٔلٌ الكجيٌك،  (1) 

 ابلةب اثلةين. 210ص / 60، ج ؽ ث٨ يٮقٙ، قج٢ اهلؽل كالؿمةدحم٧ٌ الىة٣يٌح النةٌَل،  (2) 

 .612ص / 1ج  ،وعيط مك٥٤و اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج،  (3) 

ٝةؿ ٩ةسه ٨٦ »كٚي٫/  06ص / 5ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 4) 
 «.ٝةؿ ٧ٔؿ»ثؽؿ « الىعةثح
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ٚإٌف األظةدير ا٣ٌيت ذ٠ؿ٬ة ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ أٌف صؿيؽة اجلؼي٢ الؿَجح د٪ٛٓ 
ٌٛٙ ٔ٪٫ ٨٦ ا٣ٕؾاب، ٚٞؽ ركل ابلؼةرٌم  يف  (2)كمك٥٤ه  (1)املٌيخ كّت

داع جبؿيؽةو ١ّٚس٬ة  إٌف اجليٌب »وعيعي٭٧ة ٨ٔ اث٨ ٌٔجةسو ٝةؿ/ 
ٓ ىلع ٝرب لكٍّ  هل/ ية رقٮؿ ا ل٥ى ٤ٕٚخ ٬ٰؾا، ٦٪٭٧ة ٠ّسةن ٚٞي٢  ٠ّسدني ًٚٮ

ٌٛٙ ٔ٪٭٧ة ٦ة ل٥ ديبكة ٝةؿ   .«٫ٌ٤ٕ٣ أف خي

٨٧ٚ ٗري املٕٞٮؿ أٌف صؿيؽة خني٢و هلة أزؿه يف اتلؼٛيٙ ٨ٔ وةظت 
 ٌٛ ٙ دبلكة آيةت ا املجةرًلح ا٣ٌيت دذًل ىلع ٝرب امليٌخ محبنة، ا٣ٞرب، كال ّت

ؾا ذ٬ت ا٧٤ٕ٣ةء إىل أال يسٮف أزؿ٬ة ٠أزؿ اجلؿيؽة إف ل٥ يس٨ أ٢ٌٚ؟! كل٭ٰ 
، كٝةؿ (3)«يكذٛةد ٨٦ ٬ٰؾا ٗؿس األمضةر كٝؿاءة ا٣ٞؿآف ىلع ا٣ٞجٮر»أ٫ٌ٩/ 

ةٌب/  ٌُ ٚي٫ دحل٢ه ىلع اقذعجةب دبلكة ال١ذةب ا٣ٕـيـ ىلع ا٣ٞجٮر؛ أل٫ٌ٩ »اخل
إذا اكف يؿىج ٨ٔ امليٌخ اتلؼٛيٙ ثتكبيط النضؿ، ٚذبلكة ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ 

 .(4)«أ٥ْٔ رصةءن كبؿًلح
                                                                                                                                                       

 .21ص / 0؛ ج 16ص / 6ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 1) 

 .611ص / 6ج  ،وعيط مك٥٤و اجلحكةثٮرٌم، مك٥٤ ث٨ احلٌضةج،  (2) 

 .12ص / 6ج  ،اتلؾ٠ؿة ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  ،٣ٞؿَيبٌ ا( ا٩ْؿ/ 3) 

 .662ص / 2ج  م،حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةر ا٣ٕييٌن، ( ا٩ْؿ/4) 
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ٚ٭٪ةلٟ أظةدير ٠سريةه دؽٌؿ ىلع احلٌر ىلع ٝؿاءة ثٕي قٮر ا٣ٞؿآف 
 كاآليةت ىلع ٝرب املٌيخ ٦٪٭ة/ 

ةؿ اجليٌب »: األّكؿاحلديد  ةؿ/ٝ  ؿؤكا يػف ىلع مٮدةز٨ٔ٥ ٢ٕٞ٦ ث٨ يكةروٝ   .«/ ٝا
، كا٣جٌكةيٌئ يف قج٪٫ (2)مك٪ؽق، كأمحؽ يف (1)ركاق أثٮ داكد يف قج٪٫

احلؽير يؽٌؿ ىلع أٌف امليٌخ »، كذ٠ؿق ا٣ٕييٌن يف )ا٧ٕ٣ؽة( كٝةؿ/ (3)ال١ربل
٨ ٝةؿ/ إٌف امليٌخ ال يجذٛٓ  يجذٛٓ ثٞؿاءة ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽق، ك٬ٮ ظٌضحه ىلع ٦ى

 . (4)«ثٞؿاءة ا٣ٞؿآف
 ٰٚ٭ؾا»كٝةؿ اث٨ اعثؽي٨ يف ظةمحذ٫ ثٕؽ أف ذ٠ؿ دم٤حن ٨٦ ٬ٰؾق األظةدير/ 

ك٬ٮ اجلٛٓ  -لك٫ٌ كحنٮق م٧ٌة دؿًل٪ةق ػٮؼ اإلَةهل يج٤ٖ ا٣ٞؽر املنرتؾ ثح٪٫ 
ركاق أمحؽ كٚي٫ ». كركاق اهليسِل يف دل٫ٕ٧ كٝةؿ/ (5)«٦ج٤ٖ اتلٮادؿ -ث٢٧ٕ ا٣٘ري 

                                                                                                                                                       

 .2606ح  10ص / 0ج  ،ب داكدأقنن اث٨ األمٕر، ق٤ي٧ةف،  (1) 
، أمحؽ، ( 2)   .يكريو  ػذبلؼو ا٦ٓ  01ص / 5ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و
 .62262ح  015ص / 1ج  ،الكنن ال١ربل، أمحؽ ث٨ مٕيتو  ا٣جكةيٌئ، (3) 
 .611ص / 1ج  م،حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةرا٣ٕييٌن،  (4) 

/ ٤ُ٦ته  151ص / 0ج  ،ذةر رشح د٪ٮيؿ األثىةرعظةميح رٌد امل ؽأ٦ني،حم٧ٌ  اعثؽي٨،اث٨ ( 5) 
٧ةؿ ل٤٘ري  .يف إ٬ؽاء زٮاب اأٔل
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 .(1)«راكو ل٥ يك٥ٌ، كبٌٞيح رصةهل رصةؿ الىعيط
ٝةؿ  ،ٔس٧ةف ك٣حف ثةجل٭ؽٌم  ٮالؿاكم اذٌلم ل٥ يك٫٧ٌ أمحؽ ٬ٮ أث / إفٌ أكٔؿ

ق٫٧ اٝي٢  لك٤ي٧ةف اتليِلٌ  ميغه  - ك٣حف ثةجل٭ؽٌم  -أثٮ ٔس٧ةف »/ اث٨ ظضؿو 
 .(3)ةف يف اثلٞةتكذ٠ؿق اث٨ ظجٌ  (2)«٦ٞجٮؿه  ،قٕؽه 

٤ي٫ ٚةلؿص٢ أ٢ٌٝ ٦ة ٩ٞٮؿ ٚي٫   .كيسٮف احلؽير ث٫ ٦ٕذربنا ،٫ ٦ٞجٮؿه ٩ٌ إٔك
٨ مٌؿ ىلع املٞةثؿ كٝؿأ   ب َة٣تو أث٨  ٨ٔ ٌٔلٌ »: يناحلديد اثلا ٝةؿ/ ٦ى

 ُاهللُ  َٔ ُْ  ْو ك  
َ
ُٰٔ ٨٦  ز٥ٌ  ،ةن إظؽل ٔرشة مؿٌ  دٌ خَ أ

ي
ك٬ت أصؿ٬ة لؤلمٮات أ

 «.األصؿ ثٕؽد األمٮات
 .(5)(ٞنيإحتةؼ الكةدة املذٌ )يف  كالـبيؽٌم  (4)يف ٧ٔؽد٫ ركاق ا٣ٕيينٌ 
اك٩خ األ٩ىةر إذا ٦ةت هل٥ امليخ »ٝةؿ/  ٨ٔ النٕيبٌ : اىداحلديد اثل

 «.ىل ٝربق يٞؿأكف ٔ٪ؽق ا٣ٞؿآفإػذ٤ٛٮا ا
 /كٚي٫ (اتل٤ؼيه)يف  كاث٨ ظضؿو  ،(1)ح يف ٠ذةب الؿكحاجلٮزيٌ  ٥و ركاق اث٨ ٝيٌ 

                                                                                                                                                       

 .266ص / 1ج  ،، دل٧ٓ الـكااؽث٨ أب ثسؿو  ٌٔلٌ  اهليسٌِل، (1) 

 (2)  ،  .1011/  222ص / 0ج  ،دٞؿيت اتل٭ؾيت ،أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو

 .112ص / 1ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ،  (3) 

 .661ص  /2ج  ،حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةرما٣ٕييٌن،  (4) 

 .216ص / 62ج  ،ٞنيإحتةؼ الكةدة املذٌ  ،ؽو ؽ ث٨ حم٧ٌ حم٧ٌ الـبيؽٌم،  (5) 
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ب محجح يف أكركل اث٨  .(2)«خ قٮرة ابلٞؿةكا ٔ٪ؽ امليٌ ؤٮف أف يٞؿيكذعجٌ »
٪ة ٨ٔ  ك٬٪ةلٟ أظةدير ٠سريةه  ،(3)٦٪٫ ة٫ٛ ٝؿيجن مى٪ٌ  ثٰ٭ؾا امل٧ٌٮف أًٔؿ

 .ذ٠ؿ٬ة خمةٚح اإلَة٣ح

 

ؿأ ٚٞؽ ٢ٞ٩ جلة ٨ٔ ثٕي األوعةب كا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ أ٩ٌ  ٭٥ ٝؽ أكوٮا أف يٞي
ةس ث٨ ٨ٕٚ ا٣ٕجٌ  ،ٔ٪ؽ ٝجٮر٥٬ ٤ٔي٭٥ ٨٦ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ثٕي اآليةت

ز٪ة ٨ٔ ا٣ٞؿاءة ٔ٪ؽ ا٣ٞرب ٚٞةؿ/ ظؽٌ  قأ٣خ حيىي ث٨ ٦ٕنيو »ٝةؿ/  ؽو حم٧ٌ 
٨ٔ  ،٨ٔ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ا٣ٕبلء ث٨ ال٤ضبلج ،٦برٌش ث٨ إق٧ةٔي٢ احل٤يبٌ 

بك٥  /٫ ٝةؿ بلجي٫/ إذا أدػ٤ذ٧ٮين ٝربم ٌٕٚٮين يف ال٤عؽ كٝٮلٮاأ٩ٌ  (4)أثي٫

                                                                                                                                                       

 

 (1)  ،  .66ص ٠ذةب الؿكح/ اث٨ ٌٝي٥و اجلٮزٌيح، حم٧ٌؽ ث٨ أب ثسؿو

 (2)  ،  .125ح  021ص / 0ج  ،د٤ؼيه احلجري ،أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو

 .0ح  602ص / 2ج  ،ٙاملى٪ٌ  ؽ،ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌ  اث٨ أب محجح، (3) 

/ 0ج  ،٦ٕؿٚح اثلٞةت، أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا ;ا٣ٕضٌٌل، ٫ٞ ا٣ٕضٌلٌ كزٌ  ،( ك٬ٮ ا٣ٕبلء ث٨ ال٤ضبلج4) 
يف  الاكمٙ يف ٦ٕؿٚح ٨٦ هل ركايحه  ؽ ث٨ أمحؽ،حم٧ٌ ;اذل٬يٌب،  كاذل٬يبٌ  :6015/  656ص 

، كاث٨ ظضؿو  :2220/  621ص / 0ج  ،حال١ذت الكذٌ  دٞؿيت ، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  ;اث٨ ظضؿو
دةريغ  ،ث٨ احلك٨ ٌٔلٌ ;اث٨ ٔكة٠ؿ، كاث٨ ٔكة٠ؿ  :5016/  115ص / 6ج اتل٭ؾيت 

  ،اثلٞةت;اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ةف كذ٠ؿق اث٨ ظجٌ  :5212/  002ص / 21ج  ،دمن٦ٜؽي٪ح 
 :.025ص / 5ج 
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ٝؿؤكا ٔ٪ؽ اك ،كق٪ٌٮا ٌٔلَّ ا٣رتاب ق٪ًّة ،ح رقٮؿ ا ا كىلع ق٪ٌ 
ث٢  ،(1)«ذٰلٟ  رأيخ اث٨ ٧ٔؿ يكذعٌت ٚإيٌن  ،كػةد٧ذ٭ةؿ ابلٞؿة رأيس أكٌ 

 .(2)٫ يٮيص ثٰؾلٟركا٬ة ثٌٕ٭٥ أ٩ٌ 

ط األد٣ٌ  كإاٌل  ،ٝؿاءة ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ ا٣ٞجٮر صةاـةه  ح ىلع أفٌ ك٬ٰؾا ٨٦ أًك
ـو  ىلع أمؿو  ٚةإلصةرة ال دىطٌ  مل٨ أراد  قذعجةب اجل٤ٮساكًلٰؾلٟ  ،ٗري صةا
٨ٕٚ  ،ٚٞؽ ذ٠ؿ ا٧٤ٕ٣ةء ٰذلٟ كب٪ٮا ٤ٔي٫ ٚي٧ة أٚذٮا ث٫ ،ا٣ٞؿاءة ٔ٪ؽ ا٣ٞرب

/ ا٣ٞؿاءة ح اإلصةرة يف أربٓ وٮرو ٚةحلةو٢ وعٌ »يف ظٮامي٫ ٝةؿ/  الرشكاينٌ 
ٌُ  .(3)«ٔ٪ؽ ا٣ٞرب... يينٌ كٝةؿ احل اإلصةرة ىلع ا٣ٞؿاءة ٔ٪ؽ ا٣ٞرب  دىطٌ »/ ةب الٔؿ

٨ أراد ا٣ٞؿاءة »/ أفٌ  (إاع٩ح ا٣ُةبلني)كذ٠ؿ وةظت  .(4)«حلىٮؿ اجلٛٓ ث٭ة ٦ى

                                                                                                                                                       

، ث٨ أب ثسؿو  ٌٔلٌ  ،هليسِلٌ ا ؛51ص / 2ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكني ،بلي٭يقٌ ا (1) 
،  ؛«ٞٮفرصةهل مٮزٌ » كٝةؿ/ ،22ص / 2ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ  ،دةريغ اث٨ ٦ٕنيو  ،حيىياث٨ ٦ٕنيو

 .5262/  212ص / 0ج 

ث٨  ٌٔلٌ  ،ملؿداكٌم ا ؛252ص / 0ج  ،ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ، امل٘ين ،ث٨ ٝؽا٦حا٩ْؿ/ ا( 2) 
 .551ص / 0ج  ،ق٤ي٧ةف، اإل٩ىةؼ

 .651ص / 1ج  ،ظٮايش الرشكاينٌ  ،ٔجؽ احل٧يؽ الرشكايٌن، (3) 

 (4)  ٌُ يينٌ احل  .506ص / 2ج  ،مٮا٬ت اجل٤ي٢ ،ؽو ؽ ث٨ حم٧ٌ ، حم٧ٌ ةب الٔؿ
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 .(1)«ٔ٪ؽ ا٣ٞرب ق٨ٌ هل اجل٤ٮس

 

ريق ٨٦ ٠ذج٫/ أفٌ  (األذاكر)يف  ٚٞؽ ذ٠ؿ اجلٮكٌم  كأوعةث٫ ٝةلٮا/  النةٚيعٌ  ٗك
٫ اكف ف ٝةلٮا/ ٚإف ػذ٧ٮا ا٣ٞؿآف لكٌ كا ٔ٪ؽق محبنة ٨٦ ا٣ٞؿآؤأف يٞؿ يكذعٌت »

 كيؽٔٮ هل٥ ٔٞج٭ة أف يٞؿأ ٦ة دحٌّس  يكذعٌت »/ (املض٧ٮع)كٝةؿ يف  .(2)«ظك٪نة
ث٨  ىل ٦ة كرد ٨ٔ ٌٔلٌ إ إًةٚحن  .(3)«ٜٛ ٤ٔي٫ األوعةبدٌ اك ٩هَّ ٤ٔي٫ النةٚيعٌ 

ٝنة كٌلف -اد مٮس احلؽٌ  ٠٪خ »/ ٝةؿ ٚأػربين - احل٫ يؿمؽ مٌحةد اث٨ كٌلف وؽك
خ ة دي٨ٚ امليٌ ٧٤ٌٚ  ،يف ص٪ةزةو  ؽ ث٨ ٝؽا٦ح اجلٮ٬ؿٌم كحم٧ٌ  أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و ٦ٓ 

ص٤ف رص٢ه 
ي
ا٣ٞؿاءة ٔ٪ؽ  إفٌ  ،ٚٞةؿ هل أمحؽ/ ية ٬ٰؾا ،يٞؿأ ٔ٪ؽ ا٣ٞرب رضيؿه  أ

/ ية ؽ ث٨ ٝؽا٦ح ألمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و ة ػؿص٪ة ٨٦ املٞةثؿ ٝةؿ حم٧ٌ ، ٧٤ٌٚ ا٣ٞرب ثؽٔحه 
ٝةؿ/ ٠ذجخ ٔ٪٫ محبنة؟ ٝةؿ/  .ٝةؿ/ زٞحه  ؟احل٤يبٌ  ٦ة دٞٮؿ يف ٦برٌشو  ،أثة ٔجؽ ا

٫ أ٩ٌ ، ٨ٔ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ا٣ٕبلء ث٨ ال٤ضبلج ٨ٔ أثي٫ ٝةؿ/ أػربين ٦برٌشه  .٥ٕ٩

                                                                                                                                                       

 .612ص / 0ج  ،ؽ، إاع٩ح ا٣ُةبلني، ٔس٧ةف ث٨ حم٧ٌ ادل٦يةيطٌ  ابل١ؿٌم  (1) 

 ريةض الىةحلني/  ؛212ح  610ص ح/ األذاكر اجلٮكيٌ  ،حيىي ث٨ رشؼو  ،اجلٮكٌم  (2) 
 .221ح  222ص 

 .266ص / 5ج  ،املض٧ٮع ،حيىي ث٨ رشؼو ، اجلٮكٌم  (3) 
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ؿأ ٔ٪ؽ رأق٫ ثٛةحتح ابلٞؿة كػةد٧ذ٭ة كٝةؿ/ ق٧ٕخ اث٨  أكىص إذا د٨ٚ أف يٞي
ةر . ركا٬ة اث٨ اجلضٌ «٧ٔؿ يٮيص ثٰؾلٟ ٚٞةؿ هل أمحؽ/ ٚأرصٓ ٢ٞٚ ل٤ؿص٢ يٞؿأ

 .(2)(امل٘ين)كاث٨ ٝؽا٦ح يف  (1)(دةريغ ث٘ؽاد)٢ يف ذي

 ٨ ق٧ٕخ »/ ٝةؿ - ظ٪ج٢و  ث٨ أمحؽ دبل٦ؾة ٨٦ ك٬ٮ - املؿكزٌم  ب ثسؿو أٔك
 اهللُ  َٔ ُْ  ْو كُ ك﴿ كا آيح ال١ؿيسٌ ؤٝؿةيٞٮؿ/ إذا دػ٤ذ٥ املٞةثؿ ٚ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و 

 
َ
  .(3)«ص٢ٕ ٫٤ٌٚ أل٢٬ املٞةثؿا ٭٥ٌ ٝٮلٮا/ ال٤ِّ  ز٥ٌ  ،اتو زبلث مؿٌ  ﴾دٌ خَ أ

 ٨ كا ٚةحتح ال١ذةب ؤٝؿةإذا دػ٤ذ٥ املٞةثؿ ٚ»يٞٮؿ/  محؽ ث٨ ظ٪ج٢و أٔك
  اهللُ  َٔ ُْ  ْو كُ كاملٕٮذدني ك﴿

َ
٫ ص٤ٕٮا زٮاب ذٰلٟ أل٢٬ املٞةثؿ ٚإ٩ٌ ا﴾ كدٌ خَ أ

 .(4)«يى٢ إحل٭٥

                                                                                                                                                       

 .210/  625ص / 2ج  ،ذي٢ دةريغ ث٘ؽاد حم٧ٌؽ،، ابل٘ؽادٌم  ةراث٨ اجلضٌ  (1) 

 ٦برٌشه »ثؽؿ  «٨ٔ أثي٫ ٦برٌشه » كٚي٫/ 205ص / 0، ج اث٨ ٝؽا٦ح، ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ، امل٘ين (2) 
  «.ثي٫أ٨ٔ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ا٣ٕبلء ث٨ ال٤ضبلج ٨ٔ 

  ،املٞىؽ األرمؽ يف ذ٠ؿ أوعةب اإل٦ةـ أمحؽ ،ؽإثؿا٬ي٥ ث٨ حم٧ٌ  ،اث٨ ٤ٛ٦طو  /٩ْؿا( 3) 
ٌُ  ؛110/  221ص / 0ج  يينٌ احل  / 2ج  ،مٮا٬ت اجل٤ي٢ ،ؽو ؽ ث٨ حم٧ٌ حم٧ٌ  ،ةب الٔؿ

 .202ص / 0ج  ،ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ، امل٘ين ،اث٨ ٝؽا٦ح ؛56ص 

/ 0ج  ،املٞىؽ األرمؽ يف ذ٠ؿ أوعةب اإل٦ةـ أمحؽ ،ؽإثؿا٬ي٥ ث٨ حم٧ٌ  ،اث٨ ٤ٛ٦طو  (4) 
 .110/  222ص 
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ة، ال / دى٢ ل٧٤يٌ كٚي٭ة زبلزح أٝٮاؿو »كٝةؿ النيغ اث٨ أب دمؿة/  ٞن خ ٤ُ٦
ة، كاثلة٣ر/ إف اك٩خ ٔ٪ؽ  ٞن ا٣ٞرب كو٤خ كإاٌل ٚبل، كيف آػؿ ٩ٮازؿ دى٢ ٤ُ٦

 كى ﴿ /اث٨ رمؽ يف الكؤاؿ ٨ٔ ٝٮهل دٕةىل
ى
ٍ ئٍلً لً  فى حٍ ٣ى  فٍ أ ٝةؿ/  (1)﴾ىعى ة قى  ٦ى الَّ إً  ةفً كى ن

 .خ أصؿقصةز ٰذلٟ كظى٢ ل٧٤يٌ  ،خكإف ٝؿأ الؿص٢ كأ٬ؽل زٮاب ٝؿاءد٫ ل٧٤يٌ 
٨٦  حل٫ ٗري كاظؽو إكٝةؿ اث٨ ٬بلؿ يف ٩ٮازهل اذٌلم أّٚت ث٫ اث٨ رمؽ كذ٬ت 

 ،كيى٢ إحل٫ ٫ٕٛ٩ ،خ يجذٛٓ ثٞؿاءة ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥امليٌ  فٌ إني/ ذ٪ة األ٩ؽلكحٌ أا٧ٌ 
ٝنة  ،كحيى٢ هل أصؿق إذا ك٬ت ا٣ٞةرئ زٮاث٫ هل كب٫ صؿل ٢٧ٔ املك٧٤ني رش

ؿبنة ٚنة ،ٗك  ز٥ٌ  ،قة٣ٛحو  ٤ٔي٫ األمؿ ٦٪ؾ أز٦٪حو  قذ٧ؿٌ اك ،ككٝٛٮا ىلع ٰذلٟ أكٝة
ـٌ  ٝةؿ/ ك٨٦ ال٤ُةاٙ أفٌ  جؽ الكبلـ ريؤم يف امل٪ةـ ثٕؽ مٮد٫ ادلي٨ ث٨ ٔ ٔ

ٚٞي٢ هل ٦ة دٞٮؿ ٚي٧ة ٠٪خ د٪١ؿ ٨٦ كوٮؿ ٦ة ي٭ؽل ٨٦ ٝؿاءة ا٣ٞؿآف 
 .(2)«ٚٞةؿ/ ٬ي٭ةت كصؽت األمؿ ىلع ػبلؼ ٦ة ٠٪خ أ٨ٌّ  ؟ل٧٤ٮت

م١٪ح ىلع ٰذلٟ األز٦٪ح كاأل صذ٧ةع املك٧٤ني يف لٌك اٚٞؽ ٢ٞ٩ اث٨ ٝؽا٦ح 
جيذ٧ٕٮف كيٞؿؤكف ا٣ٞؿآف كي٭ؽكف  كمرصو  ٔرصو  ٭٥ يف لٌك ٚإ٩ٌ »ظير ٝةؿ/ 

                                                                                                                                                       

 .22 /( قٮرة اجلض1٥) 

 ؛202ص / 6ج  ،ىلع الرشح ال١جري ، ظةميح ادلقٮيقٌ ححم٧ؽ ٔؿٚ ،( ا٩ْؿ/ ادلقٮيقٌ 2) 
 .211ص / 6ج  ،ث٤٘ح الكةلٟ ألٝؿب املكةلٟ ،ؽو أمحؽ ث٨ حم٧ٌ  ،لىةكٌم ا
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 -. كا٣ْة٬ؿ أٌف اصذ٧ةٔ٭٥ كٝؿاءد٭٥ ل٤ٞؿآف (1)«ىل مٮدة٥٬ ٨٦ ٗري ٩سريو إزٮاث٫ 
 ٥و كأ٦ٌة اث٨ ٝيٌ  لٟ ٔ٪ؽ ا٣ٞجٮر.دؽٌؿ ىلع أ٩ٌ٭٥ اك٩ٮا ي٤ٕٛٮف ذٰ  -ثإَبلؽ ا٣ٕجةرة 

قٮاءه  .(2)خىل امليٌ إح ٚٞؽ ٢ٞ٩ اإلدمةع ىلع كوٮؿ زٮاب ٝؿاءة ا٣ٞؿآف اجلٮزيٌ 
٥٤ أفٌ ـ لكٌ ة دٞؽٌ كم٧ٌ  ؾق ا٣ٞؿاءة ٔ٪ؽ ا٣ٞجٮر كيف املٞةثؿ أك يف ٗري٬ة.اك٩خ ٬ٰ   ٫ يٕي

 ،حخ ٨٦ األمٮر اجلةاـة كاملكذعجٌ ٝؿاءة ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ ا٣ٞجٮر كإ٬ؽاء زٮاث٭ة ل٧٤يٌ 
أك أظؽو ٨٦ الىعةثح  األكؿـ  جليبٌ ٨ٔ ا كاظؽو  ث٢ ل٥ يثجخ كلٮ يف ظؽيرو 

٢ جلة  ،٫ ٝةؿ ثٕؽـ صٮاز ٝؿاءة ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ ا٣ٞجٮرأ٩ٌ  كلٮ كصؽ بلةف كّ٭ؿ ك٩ٞي
ؽـ ٫٤ٞ٩ يؿمؽ  ،يف ال١ذت ىل ٝؿاءة إك٬ٰؾا الًلكـ ثة٣جكجح  ،ىل ٔؽـ كصٮدقإٔك

 .ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ ا٣ٞجٮر
 كأ٦ٌة ادلاعء ٔ٪ؽ ا٣ٞجٮر/ ٚ٭ٮ ىلع ٝك٧ني/

 ك٬ٰؾا حيى٢ لكبجني/

أٌف ٬٪ةلٟ ثٕي ابلٞةع املجةرًلح ا٣يٌت يكذضةب ٚي٭ة ادلاعء،  /ؿالصتب األكّ 
اكبلٞةع ا٣يٌت د٨ٚ ٚي٭ة األ٩بيةء كاألكحلةء؛ أل٩ٌ٭٥ أظيةءه كدرصذ٭٥ أىلع ٨٦ 

ؾا دسٮف ٝجٮر درصح الن٭ؽاء امل٪ىٮص ىلع ظيةد٭٥ يف اآليةت ا٣ٞؿآ٩ٌيح؛ ٤ٚ٭ٰ 

                                                                                                                                                       

 .201ص  /0ج  ،امل٘يناث٨ ٝؽا٦ح، ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ،  (1) 

، ح،اجلٮزيٌ  ٥و ( ا٩ْؿ/ اث٨ ٝيٌ 2)   .620ص ٠ذةب الؿكح/  حم٧ٌؽ ث٨ أب ثسؿو
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لٟ دم٤حه ٨٦ أل٩بيةء كاألكحلةء ٨٦ مٌةٌف اقذضةثح ادلاعء؛ كٝؽ رٌصح ثؾٰ ا
 .(1)«ابلٞةع املجةرًلح يكذضةب ٚي٭ة ادلاعء فٌ إ»٧٤ٔةء اجل٧٭ٮر اكذل٬يٌب إذ ٝةؿ/ 

ة/  ٌن  كٝةؿ ا٣جكفٌ  .(2)«ٔ٪ؽ ٝجٮر األ٩بيةء كاألكحلةء كادلاعء مكذضةبه »كٝةؿ أي
 ،اإلثة٩ح ٨ٔ رشؼ ابلٞةع املجةرًلحك٦ٕىن ا٣ٞك٥ ثٰ٭ؾق األميةء »يف دٛكريق/ 

كين٭ؽ ىلع ٰذلٟ  .(3)«ك٦ة ّ٭ؿ ٚي٭ة ٨٦ اخلري كا٣ربًلح بك١ىن األ٩بيةء كاألكحلةء
/  (اثلٞةت)يف  ظٌجةف٦ة ذ٠ؿق اث٨  يف كٝخ ٦ٞةَل  ٦ة ظ٤ٌخ ب مٌؽةه »ٝةابلن

ة ٚـرت ٝرب ٌٔلٌ  ثُٮسو  ٤ي٫( كدٔٮت )و٤ٮات ا ىلع صؽٌ  ث٨ مٮس الًؿ ق ٔك
 ك٬ٰؾا يشءه  ،ة د٤ٟ النؽٌ قذضيت يل كزا٣خ ٔيٌن اإاٌل  ،ٔيٌن  ا إزاتل٭ة

ؽة ٩ٛحكح يف دؿدمح الكيٌ  ٝؽ ذ٠ؿ اذل٬يبٌ ك .(4)«بذ٫ مؿارنا ٚٮصؽد٫ ٠ٰؾلٟصؿٌ 
كادلاعء  وةظجح املن٭ؽ ال١جري امل٧ٕٮؿ ثني مرص كا٣ٞة٬ؿة...»/ بلن اٝة

٪ؽ ٝجٮر األ٩بيةء كالىةحلني ،ٔ٪ؽ ٝرب٬ة مكذضةبه  يف  كٝةؿ امل٪ةكٌم  .(5)«ث٢ ٔك

                                                                                                                                                       

  ،دةريغ اإلقبلـ ؛222ص / 2ج  ،ؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلءحم٧ٌ اذل٬يٌب، ( 1) 
 .222ص / 62ج 

  ،دةريغ اإلقبلـ ؛222ص / 2ج  ،ؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلءحم٧ٌ اذل٬يٌب، ( 2) 
 .26/  11ص  /61ج 

 .6 /دٛكري قٮرة اتلني 012ص / 2ج  ،دٛكري ا٣جكفٌ  ،، ٔجؽ ا ث٨ أمحؽا٣جكفٌ  (3) 

 .251ص / 1ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( 4) 

كٝؽ ذ٠ؿ  1/  621 - 621ص / 62ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء ؽ ث٨ أمحؽ،حم٧ٌ اذل٬يٌب، ( 5) 
ٌٛ  حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، اذل٬يٌب،٩ْؿ/ ا .آػؿي٨ أ٦ةز٨ أػؿل ألمؼةصو  ص / 2ج  ،ةظدؾ٠ؿة احل

/ 61؛ ج 216/  562ص / 61ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء؛ 210/  6212؛ 206/  211
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 ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞؿف الؿاثٓ ٚٞي٫ه »/ اهل٧ؽاينٌ  ب ثسؿو أيف دؿدمح  (ٚيي ا٣ٞؽيؿ)
ادلاعء قذضةثح ا ك٨٦ الٮاًط أفٌ  .(1)«... كادلاعء ٔ٪ؽ ٝربق مكذضةبه مةٚيعٌّ 

ى  ػري دحل٢و ىلع صٮاز ادلاعء ٔ٪ؽ ا٣ٞجٮر؛ أل٫ٌ٩ لٮ ل٥ يس٨  ٮى ٭ي ٔ٪ؽ ٝجٮر ٬ٰؤالء ل
٠ٰؾلٟ ال يسٮف ٨٦ مٮارد اقذضةثح ادلاعء؛ ٚإٌف ا ال يُةع ٨٦ ظير 

ًٞنيى يٕىص، ك﴿ ذَّ ج٢َّي اي ٨٦ًى ال٧ٍي ٞى ذى ة حى  .(2)﴾إًج٧َّى
 -أوعةب ٬ٰؾق ا٣ٞجٮر هل٥ ٨٦ ا٣ٞؿب كال١ؿا٦ح ٨٦ ا  فٌ أ/ الصتب اثلاين 

ك٬ٰؾا الكجت قٮؼ ٩جعس٫  ،ص٤ٕ٭٥ مٮردنا القذضةثح ادلاعء ثٞؿب٭٥ة ٦ -دٕةىل 
ٮع اتلٮقٌ   .٢ إف مةء ا دٕةىليف مًٮ

 كي٧س٨ االقذؽالؿ ىلع صٮازق ث٧ة يٌل/

ىل ا إب ث٭ة اإلنكةف ح ا٣ٌيت يذٞؿٌ ادلاعء ٨٦ األمٮر ا٣ٕجةديٌ  فٌ أ :اًل أكّ 
ٝىةؿى ﴿/ كٝؽ ظٌر ٔجةدق ىلع داعا٫ ٚٞةؿ ،قجعة٫٩ كدٕةىل ٥ي  كى بُّسي ٮيًن  رى ٔي  اٍد

ٍقذىًضٍت 
ى
٥ٍ  أ ي٨ى  إًفَّ  ٣ىسي ً ىٍكذى١ٍرًبيكفى  اذلَّ ٨ٍ  ي جىةدىيًت  خى ٤يٮفى  ًٔ يىٍؽػي ٪٥َّى  قى ٭ى  صى

                                                                                                                                                       

 

 .26/  11ص 

 .026ص / 6ج  ،رشح اجلة٦ٓ الى٘ري ؽ ٔجؽ الؿؤكؼ، ٚيي ا٣ٞؽيؿ، حم٧ٌ امل٪ةكٌم  (1) 

 .01 /( قٮرة املةاؽة2) 
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إًذىا﴿ /، كٝةؿ دٕةىل(1)﴾دىاًػًؿي٨ى  ٟى  كى ى ل
ى
أ جىةًدم قى ينّّ  ًٔ إًينّّ  خى

ًصيتي  ٝىًؿيته  ٚى
ي
ةى  أ ٮى ٍٔ  دى

اًع  فً  إًذىا ادلَّ حٍليٍؤ٦ً٪يٮا يًل  ٚى٤ٍحىٍكذىًضيجيٮا دىاعى ٥ٍ  ًب  كى ٤َّ٭ي ٕى كفى  ٣ى ؽي ٨ أب(2)﴾يىؿٍمي  ، ٔك
 .(3)«أكؿـ ىلع ا ٨٦ ادلاعء ٝةؿ/ ٣حف يشءه  رقٮؿ ا  فٌ إ»٬ؿيؿة ٝةؿ/ 
ة ،ال خيذهُّ ٫ٕٛ٩ ثةألظيةء حمجٮبه  ٚةدلاعء أمؿه  ٌن ٚٞؽ  ،ث٢ ين٢٧ األمٮات أي

ي٨ى ﴿ /ٝةؿ دٕةىل ٨ٔ لكةف املؤ٦٪ني ً كا كىاذلَّ ةءي ًؽ٥٬ًٍ  ٨٦ً صى ٍٕ يٮفى  بى ٮل ٞي بَّ٪ىة حى ؿٍ  رى ًٛ ٍٗ  ا
ىة ا٩ً٪ىة جلى إًلًٍػٮى ي٨ى  كى ً ٮ٩ىة اذلَّ ٞي جى ةفً  قى ي٧ى الى  ثًةإٍلً ٢ٍ  كى ٕى ٍ بلًّ  ٝي٤يٮبً٪ىة يًف  ّتى ي٨ى  ًٗ ً ٪يٮا لزًلَّ بَّ٪ىة آ٦ى  رى

ٟى  ـٌ كص٢ٌ  -ٚأزىن ا »ثٕؽ ذ٠ؿ ٬ٰؾق اآليح/  ٝةؿ اجلٮكٌم  .(4)﴾رىًظي٥ه  رىؤيكؼه  إ٩ًَّ ٔ
قذؽالؿ ثٰ٭ؾق يف اال كرٌصح األبلةينٌ  .(5)«٤ٔي٭٥ ثةدلاعء إلػٮا٩٭٥ ٨٦ املٮت -

 / / داعء املك٥٤ هل... ٣ٞٮؿ خ ٨٦ ٢٧ٔ ٗريق ثأمٮر/ أكٌ كيجذٛٓ امليٌ »اآليح ٝةابلن الن
ي٨ى ﴿ /ا دجةرؾ كدٕةىل ً كا كىاذلَّ ةءي ًؽ٥٬ًٍ بى  ٨٦ً صى يٮفى  ٍٕ ٮل ٞي بَّ٪ىة حى ؿٍ  رى ًٛ ٍٗ ىة ا ا٩ً٪ىة جلى إًلًٍػٮى  كى

ي٨ى  ً ٮ٩ىة اذلَّ ٞي جى ةفً  قى ي٧ى   ا... كداعء اجليبٌ صؽًّ  ة األظةدير ٚيه ٠سريةه كأ٦ٌ  ،﴾ثًةإٍلً
                                                                                                                                                       

/( قٮرة اغ1ٚ)   .12 ؿو

 .611 /( قٮرة ابلٞؿة2) 

، أمحؽ، ( 3)  ؽ ث٨ ٔحىس، قنن حم٧ٌ ا٣رت٦ؾٌم،  ؛210ص / 0ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و
املكذؽرؾ  ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم ؛ 2202ح  05ص / 5ج  ،ا٣رت٦ؾٌم 

؛ «وعيط اإلق٪ةد كل٥ خيؿصةق ٬ٰؾا ظؽيره » ٝةؿ/ 222ص / 6ج  ،ىلع الىعيعني
حم٧ٌؽ،  ؛ اث٨ ظٌجةف،122ح  652ص  األدب املٛؿد/، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ابلؼةرٌم 

 .655ص / 2ج  ،وعيط اث٨ ظٌجةف

 .62 /( قٮرة احلرش4) 

 .562ص / 65ج  ،املض٧ٮع ،، حيىي ث٨ رشؼو ٌم اجلٮك (5) 
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 .(1)«هل٥ كأمؿق ثٰؾلٟ
كبٕي الىعةثح يف ادلاعء  األكؿـ  األظةدير الٮاردة ٨ٔ اجليبٌ  ذاًُيا:

 ك٦٪٭ة/  ،لؤلمٮات ثةمل٘ٛؿة كالؿمحح كا٣ٕةٚيح
 د٤ٕي٧٭ة ٠يٛيح يف -يف وعيع٫ ٨ٔ اعئنح  ركل مك٥٤ه : ؿاحلديد األكّ 

ٝٮيل/ الكبلـ ىلع أ٢٬ ادليةر »ٝةؿ/   اجليبٌ  ٨ٔ - ا٣ٞجٮر أ٢٬ ىلع الكبلـ
 .(2)«كاملكذأػؿي٨ة كيؿظ٥ ا املكذٞؽ٦ني ٦٪ٌ  ،٨٦ املؤ٦٪ني كاملك٧٤ني

 .يف قج٪٭٧ة (5)كابلي٭يقٌ  (4)كا٣جكةيئٌ  (3)كركاق أمحؽ يف مك٪ؽق
٨ٔ أثي٫  ،يف الىعيط ٨ٔ ق٤ي٧ةف ث٨ ثؿيؽة ٦ة ركاق مك٥٤ه : احلديد اثلاين

إذا ػؿج اىل املٞةثؿ اكف ٝةا٤٭٥ يٞٮؿ/ الكبلـ  اكف رقٮؿ ا »ٝةؿ/ 
 .(6)«٤ٔيس٥ أ٢٬ ادليةر ٨٦ املؤ٦٪ني كاملك٧٤ني... أقأؿ ا جلة ك٣س٥ ا٣ٕةٚيح

يف قج٪٭٥ كاث٨ أب محجح  (2)كا٣جكةيئٌ  (1)كابلي٭يقٌ  (7)كركاق اث٨ ٦ةصح
                                                                                                                                                       

، ،بلةينٌ األ (1)   .661/  612ص أظاكـ اجل٪ةاـ/  حم٧ٌؽه

 .12ص / 2ج  ،وعيط مك٥٤و مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ، اجلحكةثٮرٌم  (2) 

، أمحؽ، ( 3)   .006ص / 1ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 .22ص / 2ج  ،قنن ا٣جكةيئٌ ، أمحؽ ث٨ مٕيتو  ا٣جكةيٌئ،( 4) 

 .12ص / 2ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكني ابلي٭يٌق، (5) 

 .15ص / 2ج  ،وعيط مك٥٤و مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ، اجلحكةثٮرٌم  (6) 

 .6521ح  222ص / 6ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح ؽ ث٨ يـيؽ،حم٧ٌ اث٨ ٦ةصح، ( 7) 
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 .(3)٫ٛيف مى٪ٌ 
ـٌ  (4)يف وعيع٫ ركل مك٥٤ه : احلديد اثلاىد  /ٝة٣خ ق٧٤ح  ٨ٔ أ

رٚٓ اك ،ٗٛؿ ألب ق٧٤حا ٭٥ٌ ب ق٧٤ح ٚٞةؿ/ ال٤ِّ داع أل  اجليبٌ  فٌ إ»
 كاٗٛؿ جلة كهل ية رٌب  ،كأػ٫ٛ٤ يف ٔٞج٫ يف ا٣٘ةثؿي٨ ،نيدرصذ٫ يف امل٭ؽيٌ 

ة  ركاق .«ر هل ٚي٫ك٩ٮٌ  ،ٚكط يف ٝربقا ٭٥ٌ ل٤ِّ ا ،ا٣ٕةملني ٌن  (5)أمحؽ يف مك٪ؽقأي
 .(6)داكد يف قج٪٫ ٮكأث

ة... ر ث٨ خمؿ٦ح ٝةؿ/ ػؿص٪ة ٦ٓ ٧ٔؿ ظضٌ املكٮٌ ٨ٔ »: احلديد الراةع ةصن
ٚأدةق  .ٚٞةؿ/ ذاؾ ٝربق - ظجل ث٨ ٔٞي٢و  -ة رصٕ٪ة قأجلة وةظت املةء ٔ٪٫ ٧٤ٌٚ 

 .«قذ٘ٛؿ هلا٥ ٤ٔي٫ ك٧ٔؿ ٚرتظٌ 

                                                                                                                                                       

 

 .12ص / 2ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكني ابلي٭يٌق، (1) 

  151ص / 6ج  ،الكنن ال١ربل؛ 22ص / 2ج  ،قنن ا٣جكةيئٌ ، أمحؽ ث٨ مٕيتو ا٣جكةيٌئ، ( 2) 
 .62222ح  011ص / 1؛ ج 0611ح 

 .1ح  006ص / 2ج  ،ٙ، املى٪ٌ ؽو اث٨ أب محجح، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌ  (3) 

 .21ص / 2ج  ،وعيط مك٥٤و مك٥٤ ث٨ احلٌضةج،  ،اجلحكةثٮرٌم  (4) 

، أمحؽ، ( 5)   .021ص / 1ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 .2661ح  10ص / 0ج  ،ب داكدأقنن ق٤ي٧ةف، اث٨ األمٕر،  (6) 
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٥ ٧ٔؿ ٤ٔي٫ دؿظٌ  ك٨٦ الٮاًط أفٌ ، (1)(اإلوةثح)يف  ركاق اث٨ ظضؿو 
ـو  ،كامل٘ٛؿةقذ٘ٛةرق هل ٦ة ٬ٮ إاٌل داعؤق هل ثةلؿمحح اك  ٤ٚٮ اكف ادلاعء ٗري صةا

 .ىلع صٮازق ك٬ٰؾا دحل٢ه  ،ٔ٪ؽ ا٣ٞرب ملة ٫٤ٕٚ ٧ٔؿ

إذا »ٝةؿ/   ٨ٔ أب ٬ؿيؿة ٨ٔ اجليبٌ  ٦ة كرد يف احلؽير املن٭ٮر ذاثلًا:
 .(2)«يؽٔٮ هل وة٣طو  ... أك كدلو حو ٩ُٞٓ ٫٤٧ٔ إاٌل ٨٦ زبلزا٦ةت اإلنكةف 

ة، قٮاءه اكف داعء الٮدل ألثي٫  أفٌ الٮاًط ك٨٦  ٞن ٝؽ كرد يف احلؽير ٤ُ٦
 : ال ي٪ُٞٓ ث٧ٮت ٔ٪ؽ ا٣ٞرب أك يف ٗريق، ك٨٦ امل٤ٕٮـ أٌف ادلاعء ٢٧ٔ ;يشءو

 ٨٦ ٩ذٛةع األب املذٮٌف اك٬ٮ يٕين  ،ٚ٭ٮ يى٢ إحل٫ كإف اكف يف ا٣ٞرب ،الٮادل
ٌٛ ؿ ىلع ظة٣ح امليٌ ٬ٰؾا ادلاعء قٮؼ يؤزٌ  كال إماكؿ يف أفٌ  ،داعء كدلق ٙ خ كخي

ٮاءه اكف ثة٣ٞٮؿ ٠ؽاعء الٮدل هل أك ثة٢ٕٛ٣ ٧٠نةرًلح الٮادل ل٤ٮدل ، قٔ٪٫
  ثة٢٧ٕ٣ الىة٣ط اذٌلم ٝةـ ث٫.

                                                                                                                                                       

يف دؿدمح  6151/  662ص / 0ج  ،اإلوةثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثح ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو  (1) 
 .ظجل ث٨ ٔٞي٢و 

؛ 1002 ح 011ص / 0، ج اجلة٦ٓ الى٘ري ٨ ث٨ أب ثسؿو،ٔجؽ الؿمحٰ الكيٮيٌط، ( ا٩ْؿ/ 2) 
 ، ق٤ي٧ةف ث٨ ا٩ْؿ/ ا٣ُربايٌن، ؛ 202 ح 610ص / 6ج  ،٠زن ا٧ٌٕ٣ةؿاملٌذيق اهل٪ؽٌم، ٌٔلٌّ

مك٪ؽ ، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ  املٮوٌٌل، أثٮ يًٕل؛ 0111 ح 15ص / 2ج  ،املٕض٥ ال١جري ،أمحؽ
  ،أب يًٕل

 .6206 ح 021ص / 0ج 
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ادلاعء ي٪ٛٓ املٮت/  / اإلدمةع امل٪ٞٮؿ ٨٦ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ىلع أفٌ راةًػا
 - األمٮات - ادلاعء ي٪ٕٛ٭٥ أدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء أفٌ »يف ٧ٔؽد٫/  ٝةؿ ا٣ٕيينٌ 

 .(1)«كيى٤٭٥ زٮاث٫
ادلاعء لؤلمٮات ي٪ٕٛ٭٥  أدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع أفٌ »/ كٝةؿ اجلٮكٌم 

 .(2)«كيى٤٭٥ زٮاث٫
خ املك٥٤ ٤ٕٚ٭ة كص٢ٕ زٮاث٭ة ل٧٤يٌ  مُّ ٝؿبحو أ»/ ىل أفٌ إكذ٬ت اث٨ ٝؽا٦ح 

قذ٘ٛةر كالىؽٝح كأداء الٮاصجةت ٚبل أ٦ٌة ادلاعء كاال ،٫ٕٛ٩ إف مةء ا
 .(3)«أ٥٤ٔ ٚي٫ ػبلٚنة

 ٩ذٛةٔ٭٥ ث٫/اصٮاز ادلاعء ل٧٤ٮت ك ؽ ىلعأٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء ا٣يٌت دؤًلٌ  خامًصا:
ٜه ٤ٔي٫ أ٫ٌ٩ »ٝةؿ اجلٮكٌم يف )املض٧ٮع(/ ػ 1 كا٣ْة٬ؿ أٌف ادلاعء ٦ذٌٛ

 .(4)«ي٪ٛٓ امليٌخ
يف أ٦ةز٨ اإلصةثح/ كيه  ٚى٢ه »/ (حتٛح اذلا٠ؿي٨)يف  ٝةؿ النٮٌلينٌ  ػ8

                                                                                                                                                       

 .662ص / 2ج  م،، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةريينٌ ا٣ٕ (1) 

، ، ٌم ٩ْؿ/ اجلٮكا( 2)   612ص ح/ األذاكر اجلٮكيٌ  ؛506ص / 65ج  ،املض٧ٮعحيىي ث٨ رشؼو
 .212ح 

 .201ص / 0 ، جاث٨ ٝؽا٦ح، ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ، امل٘ين (3) 

، ،ٌم اجلٮك (4)  ٩ي٢  ،ٌٔلٍّ ؽ ث٨ حم٧ٌ ، النٮٌلينٌ  ؛500ص / 65ج  ،املض٧ٮع حيىي ث٨ رشؼو
 .620ص / 2ج  ،األكَةر
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املٮآً املجةرًلح... ٚٞؽ يسٮف ٦ة هلة ٨٦ الرشؼ كا٣ربًلح ٦ٞذٌينة ٣ٕٮد 
ٓه  ،ثؿًلذ٭ة ىلع ادلايع ٚي٭ة ُةؤق ص٥ٌّ  ك٢ٌٚ ا كاق ٪ؽ ٝجٮر ٔك ... ٔك

 قذضةثح ادلاعء ٔ٪ؽ ٝجٮر الىةحلني كبرشكطو اكصٌؿب  األ٩بيةء 
٭ة تّسم ٦٪ة أ٩ٌ كٝؽ ٝؽٌ  ،... ككص٫ ذٰلٟ مـيؽ الرشؼ ك٩ـكؿ ا٣ربًلح٦ٕؿكٚحو 

 .(1)«ثؿًلح املاكف ىلع ادلايع
أ٢ٌٚ ٦ة »/ ىل أفٌ إ (الؿكح)ح يف ٠ذةب ٥ اجلٮزيٌ ذ٬ت اث٨ ا٣ٞيٌ  ػ4

 .(2)«قذ٘ٛةر كادلاعءخ ا٣ٕذٜ كالىؽٝح كاالىل امليٌ إي٭ؽل 
ؿكف ٨٦ رق املذأػٌ اذٌلم ظؿٌ »ٝةؿ اث٨ اعثؽي٨ يف ظةمحذ٫/  ػ3

اكف ِبرضد٫ أك داع هل ٔٞج٭ة... خ إف ح كوٮؿ ا٣ٞؿاءة ل٧٤يٌ النةٕٚيٌ 
 .(3)«كادلاعء أرىج ل٤ٞجٮؿ

 .(4)٦نياملذٞؽٌ  كالـي٤يعٌ  ـ ٨٦ ٝٮيل ا٣ٞؿَيبٌ ملة دٞؽٌ  إًةٚحن 
 ٝؿاءة ا٣ٞؿآف كادلاعء ٔ٪ؽ ٝجٮر املٮت ل٥ يس٨ ثؽٔحن  ـ أفٌ ة دٞؽٌ ٌط م٧ٌ دٌ ةٚ

٣ني كدجٕ٭٥ صؿت يف األكٌ  ث٢ يه قٌ٪حه  ،ؿكف ٧٠ة ييٌؽىعثذؽٔ٭ة املذأػٌ ا

                                                                                                                                                       

 .11ص ة احلى٨ احلىني/ حتٛح اذلا٠ؿي٨ ثٕؽٌ  حم٧ٌؽ ث٨ ٌٔلٍّ، ،النٮٌلينٌ  (1) 

، ح، اجلٮزيٌ  ٥و اث٨ ٝيٌ  (2)   .620ص ٠ذةب الؿكح/ حم٧ٌؽ ث٨ أب ثسؿو

 .012ص / 0ج  ،ذةرعظةميح رٌد امل ،ؽأ٦نياث٨ اعثؽي٨، حم٧ٌ  (3) 

  .الن أكٌ  ،ا٣ٞرب( ا٩ْؿ/ ِبر ٝؿاءة ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ 4) 
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خ أف يأيت ث٫ ٔ٪ؽ ٦ة ل٧٤يٌ  كبٰؾلٟ جيٮز مل٨ أراد إ٬ؽاء زٮاب ٢٧ٔو  ،ؿكفاملذأػٌ 
ا ٔ٪٫ ة زٮابه  ،ٝربق أك ثٕيؽن ٌن  ثؽاعا٫ ٬ٰؾا.  ٠سريه  كال إماكؿ يف ٰذلٟ كلرلايع أي

 ٨٦ ػبلهل كدبنٌي  -األربٕح  ٧ٮاردقث -كبٰ٭ؾا يجذيه ابلعر يف زيةرة ا٣ٞجٮر 
٭ة ظةؿ إحل٭ة كٝؿاءة ا٣ٞؿآف كادلاعء ٔ٪ؽ٬ة لكٌ زيةرة ا٣ٞجٮر كب٪ةء٬ة كمٌؽ الؿ أفٌ 

ث٢ كدميٓ  كاجل٧ةٔح، حال ػبلؼ ٚي٭ة ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ٌ  صةاـةه  أمٮره 
ٙ ال١ذةب كمةرظ٫ ك٨٦ ٨٦ أدجةع مؤ٣ٌ  املك٧٤ني إاٌل أوعةب ا١ٛ٣ؿ الك٤فٌ 

كبٰؾلٟ يسٮف ٝٮهل٥  ،ٚإ٩٭٥ ٝةلٮا ثةمل٪ٓ كاحلؿ٦ح ،قةر ىلع َؿيٞذ٭٥ ك٩٭ض٭٥
ٛن  ٤ي٫ ٚة٣ٞٮؿ  ،ل٧٤ك٧ٌ٤ةت ٨٦ ادلي٨ كاملض٧ٓ ٤ٔي٫ ٔ٪ؽ املك٧٤ني ة٬ٰؾا خمة٣ ٔك

ٚي١ٮف ٝٮهل٥  ،ٜ ث٭ة إدػةؿ يف اإلقبلـ ٦ة ٣حف ٦٪٦٫ة يذ٤ٌٕ  ث٧٪ٕ٭ة كحتؿي٥ لٌك 
 !ثذؽٔٮ٬ة ك٦ة أ٩ـؿ ا ث٭ة ٨٦ ق٤ُةفو ا ثؽٔحن 





 التوّســل





ٌٜ  ،٦ة يٞٓ اإلنكةف يف ا٤ٛ٘٣ح ا٠سرين  كتن٫٤٘ ادل٩ية  ،ا دٕةىل ٚيٞرٌص يف ظ
ىل اثذٕةدق ٨ٔ قةظح ا٣ٞؽس إبنة ٚبل ي٤ذٛخ ك٦٘ؿٌ ٝنة ث٫ كيأػؾق اهلٮل مرشٌ 

٪ٟ احليةة  ،كمؿًلـ ا٣ٛيي اجلٮراينٌ  كد٧ٌؿ قيٌن ٧ٔؿق ك٬ٮ يف ٠ؽكرة ا٣ٕحل ًك
ٌٜ إ٨٦ دكف أف يىيغ  ٚذذ٭ةكل أظبل٫٦ ٔ٪ؽ  ،ك٩ؽاء احلٞيٞح ىل وٮت احل

ة ثؽل ٦٪٫ يف ٬ٰؾق الكجني كقةدة املؿض كاألل٥ ٚحنٕؿ ثةجلؽـ كاتلٞىري م٧ٌ 
ٌُ ٚبل ٝٮٌ  ،ا٣ٛة٩يح ٢ يف ٚيذأمٌ  ،٤ٓة يكت٪ؽ ٤ٔي٭ة كال ٢٧ٔ ي٪ضي٫ ٨٦ ٬ٮؿ امل

٫ٕ ا ،ه كامل٪يج ٨٦ ٔؾاب يٮ٦بؾو املؼ٤ٌ  ثةثنة ل٤ؼبلص  ٚبل جيؽ إاٌل ٨٦ ًك
ة ل٤ؿمحح اإلهلٰيٌ  كاأل٩بيةء  األكؿـ  أال ك٬ٮ اجليبٌ  ،ح٨٦ اجلةر ك٦ٛذةظن

 ؛ىل ا دٕةىلإبلن ٚي٤زتـ ث٭٥ ٦ذٮقٌ  ،فٮكاألكحلةء كالىةحل  فكاآلػؿ
ٚذع٫ ا جلضةة ا٣ٕجةد ٨٦  ثةبه  ف٢ إذٚةتلٮقٌ  ،ة خيىش كخيةؼحل٪ضي٫ م٧ٌ 

)ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع  النةرح ٝؽ اقتنّك يف ٠ذةث٫ أفٌ  ٗري ،ا٣ٕٞةب كا٣ٕؾاب
ىل إكذ٬ت  ،٢ ثةأل٩بيةء كاألكحلةء كالىةحلنيىلع ٦ٛ٭ٮـ اتلٮقٌ ٠ذةب اتلٮظيؽ( 

 ي٪ٞؾكف، ث٢ كل٥ ي٘٪ٮا ٔ٪٭٥ ٨٦ ا ٭٥ ال يؽٕٚٮف ٨ٔ ٗري٥٬ محبنة كالأ٩ٌ 
ؾر، كقٮؼ حنةكؿ يف ٬ٰؾا ابلعر أف ٩بنٌي أفٌ م٧ٌ  ةؼ كحيي  ٢ ٦٪٭شه اتلٮقٌ  ة خيي

بل حل٫إزق ل٤٪ةس حلذٌٞؿبٮا ، كصٮٌ  ٝؽ رٌػه ث٫ ابلةرم ٝؿآينٌّ  كأف  ،ص٢ٌ ٔك
٤ٮا ث٭٥ يٌٞؽمٮا األ٩بيةء كاألكحلةء كالىةحلني يف داعا٭٥ كأ٧ٔةهل٥ كأف يذٮقٌ 
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ٮع اتلٮقٌ  ؛ة أكٕٝٮا ث٫ أ٩ٛك٭٥ل٤ؼبلص م٧ٌ  ٢ كذٰللٟ قٮؼ ٩جعر مًٮ
 .بليةف الىعيط ٨٦ ا٣ٞٮؿ ٚي٫ -إف مةء ا دٕةىل  - ٤حو ٦ٌٛى  ثىٮرةو 

٧ذ٥ أ٩ٌ ٰٚ٭ؤالء اذٌل »/ ا٣ٕسي٧ني حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ٝةؿ  ٭٥ أكحلةء ال ي٨ ٔز
ف أل٩ٌ٭٥ أ٩ٛك٭٥ يؽٔٮ؛ إىل ماكف ي١٤٧ٮف ٠نٙ الرٌض كال حتٮي٫٤ ٨٦ ماكفو 

٭٥ ٭٥ أٝؿب... ٨٧٠ يؽٔٮ ٤ٔيًّ ٭٥ الٮقي٤ح أيٌ يبذ٘ٮف إىل ربٌ  ة ٔ٪ؽ كٝٔٮ
٨ ٥٬ يف ظةصحو ... ك٨٦ ا٣ٕضت أ٩ٌ - ثةلنؽااؽ، كًل٨٧ يؽٔٮ اجليبٌ   ٭٥ يؽٔٮف ٦ى

إىل ٦ة يٌٞؿب٭٥ إىل ا دٕةىل، ٚ٭٥ ٗري مكذ٘٪ني ٨ٔ ا ثأ٩ٛك٭٥ ١ٚيٙ 
 .(1)«ي٘٪ٮف ٗري٥٬

 الجواب

  الك٤ي٥ ٬ٮ اإلي٧ةف ثأفٌ  املك٥٤ الكٮٌم الىعيط يف ٔٞيؽة اإلنكةف 
٬ٮ ػة٣ٜ دميٓ ٦ة يف ٬ٰؾا ال١ٮف ك٦ؽثٌؿق، كأٌف ا٣ٕجةدة ٦٪عرصة ث٫  ا 

ِ ﴿/ ٚٞؽ ٝةؿ دٕةىل ،دٕةىل، ث٢ يه احل٧١ح ٨٦ اخل٤ٜ
ْ

ا َخيَْلُج اْل ٌَ  ََّ َك
 ٥٤ّه اإلنكةف ٨٦ الرشؾ ث٫؛ أل٫ٌ٩  ٚعٌؾر ا  ،(2)﴾تُدكفِ  حِلَػْ َسنَْس إاِلَّ َكاإْلِ 

جي٢ى ٗريق ٚيذٌٛؿؽ دٌ ا، كأراد ٦٪٫ ْٔي٥ه  جةع رصا٫َ ا٣ٞٮي٥، كأف ال يك٤ٟ قي
قي كظٌؾرق، كداعق كػرٌيق، ز٥ ٌٝؿب٫ كأد٩ةق، كإذا ٤َت  ؛٨ٔ قبي٫٤ ؿى كلٰ٭ؾا أمى

                                                                                                                                                       

 .622ك 621ص / 6، ج ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ ،ٕسي٧ني، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ا٣ (1) 

 .51 /( قٮرة اذلاريةت2) 
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 ٦٪٫ أُٔةق، ٚذةٝخ أركاح ٔجةدق لؿمحذ٫، كقٕخ تلعىي٢ مؿاداد٫، ٣ٰس٨ٌ 
٤٭ة إىل ٗري امل٪ذىه، كاهلٮل أكو ص٭٢ اجلٛٮس أكٕٝ٭ة يف ٦٭ةلٟ الؿدل،

كدؿًلخ أقجةب إقٕةد٬ة، ٚذ٤ٌٕٞخ ثأظجةؿ ادل٩ية  ٧ٚة٣خ ٨ٔ ٤ٌٔح إجيةد٬ة،
الٮا٬يح، كانكةٝخ كراء اخليةؿ، كا٩ُٕٞخ ٨ٔ املآؿ، ٚأوجط داعء ا٣ٕجؽ ال 

يكذضةب هل يك٧ٓ كال ي  َككَاَؿ ﴿/ ا٣ٌٌٕل األىلع ٝةؿ يف حمس٥ اتلزني٢ ٦ٓ أفٌ  ،ي
ًُ َربُّ  ْشَخِجْب  اْدُغِٔن  ُل

َ
ًْ  أ ، ٚاك٩خ األثٮاب ثٮص٫ اإلنكةف مؤوؽةن  ،﴾ىَُل

ٌٜ لٟ ا٣ٕؿكج ٔ٪٫ ٦جٕؽةن ةكمك ٨ يٕيؽق حلٌرية احل كيك٤ٟ  ،، ٚةظذةج إىل ٦ى
إىل مٌةٌف ا٣ٕؿكج ك٦ٛةديط  -دٕةىل  -ٚأرمؽق ا  ث٫ مكةلٟ الىؽؽ،

ـٌ ٨٦ ٝةا٢و  الؿمحح، ِ  يَا﴿ /ٚٞةؿ ٔ ا اّلَّ َٓ يُّ
َ
ٔا اتَّ أ ُِ ٌَ َ ََ ْٔا اهللَ ي ِّ ُل ٔا إحَِل َخُغ َْ  كَا

 ْ يٌ  ،(1)﴾َِٔشييَثَ ال  ،حل٭ةإ٦٪٫  ٣حف حلةصحو  حن ٚض٢ٕ ثح٪٫ كبني ٔجةدق كقةا٢ مًؿ
٤٤ٕٚجؽ  كتل١ٮف ٦ٛةديط األثٮاب امل٤٘ٞح، ث٢ حلي٥ٌ٤ٕ اجلةس املٞة٦ةت ٔ٪ؽق،

أف  حيٌت  ٫ أل٩ٌ  ؛حل٫ ث٭ةإ٢ كيذٮقٌ  ،ب٫ إىل ا دٕةىلدٞؿٌ  ؼؾ كقي٤حن أف يذٌ 
ٌُ  ،يؿل ا٣ٕجؽ ممذسبلن ألمؿق ا ىلع ٦٪٭ض٫ اذٌلم ػ ة دٕةحل٫٧ ٦ُجٌ  ،٫ هلقةاؿن ٞن

 خم٤ٮٝةد٫.  ا٣ٌيت ٦٪٭ة أف يذٌٞؿب إحل٫ ثأظٌت 
ٚةتلٮق٢ ل٥ يس٨ ثؽٔح اثذؽٔ٭ة اإلنكةف، أك اك٩خ مٮردنا ٨٦ مٮارد  لٟذلٰ ك

 ٨ ق٤ٟ ٦٪٭ش النةرح كقةر ىلع َؿيٞذ٫،رق ابلٕي م٧ٌ الرشؾ ثة ٧٠ة يذىٮٌ 
، أصةزق رٌب األربةب  ٝؿآينٌّ  ث٢ ٬ٮ ٦٪٭شه   ٗري ٣ٕجةدق، -دجةرؾ كدٕةىل  -رشيعٌّ

                                                                                                                                                       

 .25 /( قٮرة املةاؽة1) 
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٬ٰؤالء الرشذ٦ح ٝؽ ػة٣ٛٮا ث٧٪٭ض٭٥ ٬ٰؾا قةاؿ دم٭ٮر ٧٤ٔةء املك٧٤ني  أفٌ 
ظير ذ٬ت قةاؿ املك٧٤ني إىل صٮاز  ،ث٧ؼذ٤ٙ ٦ؾا٬ج٭٥ كمنةرب٭٥

ٝٮاؿ أط ٨٦ ٌكًلٰؾلٟ ٦ة قحذٌ  ح،ذ٫ ثةل١ذةب كالك٪ٌ ٢، كأزبذٮا رشٔيٌ اتلٮقٌ 
يٌ ا٧٤ٕ٣ةء اذٌل  كحن٨ يف ٬ٰؾق الىٛعةت  ٢ كصٮازق،ح اتلٮقٌ ي٨ رٌصظٮا ث٧رشٔك

ح ا٣ٌيت ٢ ٨٦ ػبلؿ األد٣ٌ ح اتلٮقٌ ق٪عةكؿ الكري ىلع ٦٪٭ض٭٥ يف إزجةت رشٔيٌ 
 .٢ثٌؽ ٨٦ ثيةف ٦ٕىن اتلٮقٌ  ذ٠ؿك٬ة، كٝج٢ ٰذلٟ ال

  اللغة
 
ل ف : التوسي

ا
ال  أوي

ٝةؿ/  (ال٤كةف)يف  ٨ٕٚ اث٨ ٦٪ْٮرو  /ٌٔؽةو  ٢ ثذٕؿيٛةتو ٮف اتلٮقٌ ٌٔؿؼ ال٤٘ٮيٌ 
كدٮٌق٢  ،كالٮقي٤ح/ ا٣ٞؿبح ،كالٮقي٤ح/ ادلرصح ،الٮقي٤ح/ املزن٣ح ٔ٪ؽ امل٤ٟ»

  .(1)«د٫ُٕٛ ٤ٔي٫ ب إحل٫ ِبؿ٦ح آرصةو إحل٫ ثسؾا/ دٞؿٌ 

كذ٬ت اث٨  ،(2)«ب ث٫ إىل ا٣٘ريالٮقي٤ح ٦ة يذٞؿٌ »/ (الىعةح)يف  كٝةؿ اجلٮ٬ؿٌم 
 .(1)(املٛؿدات)٦٪٫ يف  كٝؿيته  ،(3)ب ث٢٫ ث٫ إىل اليشء كيذٞؿٌ ٫ ٦ة يذٮٌو األزري إىل أ٩ٌ 

                                                                                                                                                       

 .ة )كق٢(٦ةدٌ  102ص / 66ج  ،ؽ ث٨ م١ؿـ، لكةف ا٣ٕؿب، حم٧ٌ اث٨ ٦٪ْٮرو  (1) 

  .ة )كق٢(٦ةدٌ  6126ص / 5ج  ،الىعةح ،ةدو ، إق٧ةٔي٢ ث٨ محٌ اجلٮ٬ؿٌم  (2) 

ة ٦ةدٌ  220ص / 5ج  ،اجل٭ةيح يف ٗؿيت احلؽير كاألزؿ ؽ،اث٨ األزري، املجةرؾ ث٨ حم٧ٌ  (3) 
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 .٢ إىل املزن٣ح كادلرصحاتلٌٞؿب كاتلٮٌو  ٢ يف ال٤٘ح يهظٞيٞح اتلٮقٌ إذف 

ا:    االصطالح التوسي ثانيا
 
 ل ف

٢ ال خيؿج يف ال١سري ٨٦ لك٧ةت ا٧٤ٕ٣ةء ل٤ذٮقٌ  اتلٕؿيٙ االوُبل يٌ  إفٌ 
 .٨ٔ ٦ٕ٪ةق ال٤٘ٮٌم 

ؿٌ (2)«ث٢٧ٕو  -دٕةىل  -ب إىل ا ٬ٮ اتلٞؿٌ »/ ٚٞؽ ٝةؿ ا٣ٕيينٌ  ٫ٚ اث٨ . ٔك
٢ ٦ة يذٮقٌ »٬ٮ/  . كٝةؿ اآللٮيسٌ (3)«حل٫ ثة٢٧ٕ٣ الىة٣طإاتلٌٞؿب » ٫/ثأ٩ٌ  اجلٮزٌم 

ـٌ كص٢ٌ  -ث٫ كيذٌٞؿب إىل ا  ؿٌ  .(4)«٨٦ ٢ٕٚ ا٣ُةاعت كدؿؾ املٕةيص -ٔ ٫ٚ ٔك
د اث٨ كٝؽ ظؽٌ  .(5)«كادٌجة٫ٔ ؽو ٢ إىل ا ثةإلي٧ةف ث٧ع٧ٌ اتلٮقٌ »٫/ اث٨ دي٧يح ثأ٩ٌ 

ٓو   ،٢ ثُةٔذ٫ؿ/ اتلٮقٌ آػؿ زبلزح مىةديٜ لٰ٭ؾا اتلٕؿيٙ األكٌ  دي٧يح يف مًٮ
ك٬ٰؾا اكف يف  ،٢ ثؽاعا٫كاثلةين/ اتلٮقٌ ؛ اإلي٧ةف إاٌل ث٫ ال يذ٥ٌ  ك٬ٰؾا ٚؿضه 

                                                                                                                                                       

 

 .)كق٢(

ة ٦ةدٌ  502ص / 6ج  ،٦ٛؿدات ٗؿيت ا٣ٞؿآف ،ؽو احلكني ث٨ حم٧ٌ  ،الؿاٗت األوٛ٭ةينٌ  (1) 
  .)كق٢(

 .600ص / 5ج  م،٧ٔؽة ا٣ٞةر ، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ،ا٣ٕيينٌ  (2) 

 .21ص / 5ج  ،زاد املكري، ، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔلٌ اجلٮزٌم اث٨  (3) 

 .022ص / 2ج  ،حم٧ٮد ث٨ ٔجؽ ا، دٛكري ركح املٕةين اآللٮيٌس، (4) 

 .6ص / 0ج  ،ص٤ي٤حه  ٝةٔؽةه  أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، اث٨ دي٧يح، (5) 
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٢ ث٫ ث٧ٕىن اتلٮقٌ  كاثلة٣ر/؛ ٤ٮف بنٛةٔذ٫كيسٮف يٮـ ا٣ٞية٦ح يذٮقٌ  ،ظيةد٫
ٰٚ٭ؾا ٬ٮ اذٌلم ل٥ دس٨ الىعةثح  ،كالكؤاؿ ثؾاد٫ ،اإلٝكةـ ىلع ا ثؾاد٫

 .(1)ي٤ٕٛٮ٫٩ ثةالقتكٞةء كحنٮق ال يف ظيةد٫ كال ثٕؽ ممةد٫
اكف  قٮاءه  ،٬ٮ اتلٌٞؿب إىل ا ٢ ىلع ًٮء املٕىن االوُبل يٌ اتلٮقٌ  إذف

ٌٞ ة اتلٮقٌ أك اإلي٧ةف ث٫، كأ٦ٌ  األكؿـ  أك ثؽاعء اجليبٌ  ث٢٧ٕو  ٫ أك ٢ ثؾاد٫ كِب
ال؟ ك٢٬  كأ ك٣ٰس٨ ٢٬ ٬ٰؾا الؿأم وعيطه  جبة٫٬ ًٕٚل رأم اث٨ دي٧يح ال يىٌط،

ٌط ٨٦ ػبلؿ ٦ة نكٮ٫ٝ ٬ٰؾا قحذٌ  ل٥ ي٤ٕٛٮق؟ ٌّٚك  ك٫٤ٕٚ الىعةثح كاتلةثٕٮف أ
إلزجةت  -كذٰللٟ قٮؼ ٩جعر ٬ٰؾا األمؿ  ؛يعدثجخ ػبلؼ ٦ة يؽٌ  حو ٨٦ أد٣ٌ 

اث٨ يف ٦ٞؽ٦ذ٭٥ ك ،اع٬ة أوعةب ٬ٰؾا امل٪٭شح ٬ٰؾق ادلٔٮل ا٣يٌت ادٌ ل وعٌ ٦ؽ
 يف أربٕح مٮارد يه/ -دي٧يح ٨٦ ٔؽ٦٭ة 

 .٢ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ؿ/ اتلٮقٌ األكٌ 
 .اثلةين/ اتلٮٌق٢ يف األظةدير كاألػجةر

 .اثلة٣ر/ أٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء يف اتلٮٌق٢
 .ٛةد٭٢٥ ا٧٤ٕ٣ةء يف مؤ٣ٌ الؿاثٓ/ ٧٩ةذج ٨٦ دٮقٌ 

                                                                                                                                                       

 .11ص / املىؽر الكةثٜ (1) 
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ح ؿ اذٌلم ٨٦ ػبلهل ي٧س٨ إزجةت وعٌ يٌٕؽ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ املرٌشع األكٌ 
 صةء ٨٦ ا٣ٌٕلٌ  ،٫ الكـ ا الٮاًط كدحل٫٤ الىةدحأل٩ٌ  ؛إٔٚةؿ ا٣ٕجةد كصٮاز٬ة

ٌٜ  ،ا٤ٕ٣ي٥ ثةمل٪٭ش الك٧ط ا٣ٞٮي٥ كلكةف الىؽؽ دٕؿؼ ث٫  ٚ٭ٮ ٦ّياف احل
جٍلىة﴿/ ٣ٞٮهل دٕةىل ؛ٌطاألميةء كدذٌ  َـّ ٩ى ٟى  كى ٤ىيٍ ّّ  دًبٍيىة٩نة ا١ًٍ٣ذىةبى  ٔى ءو  ٣ًّكي ٍ ل يشى ؽن  كى٬ي

يرٍشىلٰ  كىرىمٍحىحن  ب ٍك٧ً٤ًنيى  كى ة﴿ /كٝٮهل دٕةىل ،(1)﴾ل٧ٍ٤ًي ٪ىة ٦ى ٍَ  ٨٦ًٍ  ا١ًٍ٣ذىةًب  يًف  ٚىؿَّ
ءو  ٍ ك٦ة  ،أك ركايئٌّ  ة ٝؿآينٌّ إ٦ٌ  إاٌل كٝؽ كرد ٚي٫ ٩هٌّ رشيعٌّ  ٧ٚة ٨٦ يشءو  ،(2)﴾يشى

 ،٨٦ د٤ٟ املٮارد ا٣يٌت صةء ث٭ة ا٣ٞؿآف يف ٨٧ً ٦٪٭ض٫ اتلٮٌق٢ إاٌل كاظؽه 
يٌ مكذؽالًّ  ،كبحٌ٪٭ة ٣ٕجةدق يف ثٕي آيةد٫ ك٨٦  ،ذ٫ ثٰؾلٟ ىلع صٮازق كمرشٔك

 اآليةت ا٣يٌت كردت يف صٮاز اتلٮٌق٢ يه/ 
ة يىة﴿ :ٝةؿ دٕةىل: اآليث األكىل ٭ى حُّ

ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اذلَّ ٮا آ٦ى ٞي ٮا اى  اتَّ ٘ي اٍبذى ٫ًٍ  كى  الٍٮىًقي٤ىحى  إحًلى

كا ة٬ًؽي ًبي٫٤ًً  يًف  كىصى ٥ٍ  قى ٤َّسي ٕى ٮفى  ٣ى ٤ًعي ٍٛ  .(3)﴾تي
 تلعٞيٜ ٚبلح املؤ٨٦/ / ذ٠ؿت اآليح املجةرًلح زبلزح أمٮرو دالىث اآليث

كٝؽ ٔرٌبت  اثلةين/ الٮقي٤ح، كاثلة٣ر/ اجل٭ةد يف قبي٢ ا،كاتلٞٮل،  ؿ/األكٌ 

                                                                                                                                                       

 .12 /( قٮرة اجلع1٢) 

 .21 /٩ٕةـ( قٮرة األ2) 

 .25 /املةاؽة( قٮرة 3) 



 ٦٪ةٚيةت اتلٮظيؽ يف ا١ٛ٣ؿ الٮ٬ٌةبٌ  ......................................................883

ك٬ٰؾق الىي٘ح دؽٌؿ  ،ٞٮا كاثذ٘ٮا كصة٬ؽكا()ادٌ ٨ٔ ٬ٰؾق األمٮر ثىي٘ح األمؿ 
كٝؽ  الٮقي٤ح دسٮف ٨٦ األمٮر امل٤ُٮبح، إذف، األمٮر اثلبلزح ٤ُ٦ٮبحه  ىلع أفٌ 

يف دٛكريق لٰ٭ؾق  ٚٞؽ ٝةؿ ا٣ُربٌم  ،اػذ٤ٛخ أٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء يف مىةديٜ اتلٮٌق٢
ي٫أم دٞؿٌ »اآليح/  يف  ك٢ٞ٩ املؿداكٌم  .(1)«بٮا إحل٫ ثُةٔذ٫ كا٢٧ٕ٣ ث٧ة يًؿ

ذ٫ اتلٮٌق٢ ثةإلي٧ةف ث٫ كَةٔذ٫ كحمجٌ »ادلي٨ ٝٮهل/  ٨ٔ ديقٌ  (٩ىةؼاإل)
ة ٬ٮ ٨٦ ٫٤ٕٚ أك إٔٚةؿ كبؽاعا٫ كمٛةٔذ٫ كحنٮ٬ة م٧ٌ  ،كالىبلة كالكبلـ ٤ٔي٫

 ٌٞ ك٬ٮ ٨٦ الٮقي٤ح املأمٮر ث٭ة يف  ،إدمةاعن  مرشكعه  ،٫ا٣ٕجةد املأمٮر ث٭ة يف ظ
ة يىة﴿ ٝٮهل دٕةىل/ ٭ى حُّ

ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اذلَّ ٮا آ٦ى ٞي ٮا اى  اتَّ ٘ي اٍبذى ٫ًٍ  كى كا الٍٮىًقي٤ىحى  إًحلى ة٬ًؽي  يًف  كىصى

ًبي٫٤ًً  ٥ٍ  قى ٤َّسي ٕى ٮفى  ٣ى ٤ًعي ٍٛ  ٝةؿ ا٣ٞةيض/»/ (ٚيي ا٣ٞؽيؿ)يف  كٝةؿ امل٪ةكٌم  .(2)«﴾تي
ة يىة﴿ /ٝةؿ دٕةىل ب ث٫ إىل ٗريق،كأو٢ الٮقي٤ح ٦ة يذٞؿٌ  ٭ى حُّ

ى
ي٨ى  أ ً ٪يٮا اذلَّ ٮا آ٦ى ٞي  اتَّ

ٮا اى  ٘ي اٍبذى ٫ًٍ  كى كا الٍٮىًقي٤ىحى  إًحلى ة٬ًؽي ًبي٫٤ًً  يًف  كىصى ٥ٍ  قى ٤َّسي ٕى ٮفى  ٣ى ٤ًعي ٍٛ ٞٮق ثرتؾ أم ادٌ  ﴾تي
 .(3)«كاثذ٘ٮا إحل٫ ث٢ٕٛ ا٣ُةاعت ،املٕةيص

٦ة  أ٢ٌٝ  ٚإفٌ  ،ك٤ُ٦ٮبنة -مؿ ثؽال٣ح وي٘ح األ -ٚإذا اكف اتلٮٌق٢ ٦أمٮرنا ث٫ 
 ٚي١ٮف اتلٮٌق٢ مكذعجًّة. ،٬ٮ االقذعجةب رشيعٍّ  مؿ ٨٦ ظس٥و ٤ٔي٫ األ يؽٌؿ 

                                                                                                                                                       

 .25/ دٛكري قٮرة املةاؽة 221ص / 1ج  ،صة٦ٓ ابليةف، ؽ اث٨ صؿيؿو حم٧ٌ  ،ا٣ُربٌم  (1) 

 .251ص / 0ج  ،اإل٩ىةؼ ،ث٨ ق٤ي٧ةف ٌٔلٌ  املؿداكٌم، (2) 

ح  622ص / 2، ج ؽ ٔجؽ الؿؤكؼ، ٚيي ا٣ٞؽيؿ رشح اجلة٦ٓ الى٘ري، حم٧ٌ امل٪ةكٌم  (3) 
2122. 
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 ٮاٍ ٘ي ذى ابٍ ﴿كى  -ةجلْؿ إىل ٣ِٛ اتلٮٌق٢ املؾ٠ٮر يف ٬ٰؾق اآليح املجةرًلح ث أكٔؿ:
ٍ إً  ٍ  ٫ً حلى ة كل٥ يٌٞيؽ ثٞيؽو  أ٫ٌ٩٪ضؽ ق - ﴾حى ي٤ى قً ٮى ال ٞن دكف  ى٫ ث٧ىؽاؽو خيٌى  كرد ٤ُ٦

 ٦ة يىطٌ  كاتلٮٌق٢ ثس٢ٌ  ،٦ة يسٮف مىؽاٝنة هل اإلديةف ثس٢ٌ  كبٰؾلٟ يىطٌ  ،آػؿ
 األكؿـ  ك٨٦ مىةديٜ اتلٮٌق٢ ٬ٮ اتلٮٌق٢ ثةجليبٌ  ،اتلٮٌق٢ ث٫ إىل ا دٕةىل

ري٥٬ ٌط ٰذلٟ ٨٦ ٧٠ة قحذٌ  ،كبأ٢٬ ثحذ٫ كبةألكحلةء كالىةحلني كا٧٤ٕ٣ةء ٗك
 .ػبلؿ ٦ة يأيت ٨٦ ابلعر

ٟى ﴿ ٝةؿ دٕةىل/: اآليث اثلاُيث ك٣ىٰػبً
ي
ي٨ى  أ ً ٮفى  اذلَّ ٔي ٮفى  يىٍؽ ٘ي ٰ  يىبٍذى بًّّ٭٥ي  إًىلى  الٍٮىًقي٤ىحى  رى

 ٍ٥ ٭ي حُّ
ى
ٍٝؿىبي  أ

ى
ٮفى  أ يىؿٍصي ىةٚيٮفى  رىمٍحىذى٫ي  كى خيى اثى٫ي  كى ؾى ابى  إًفَّ  ٔى ؾى ٟى  ٔى بّّ فى  رى كرنا اكى ٍؾي  .(1)﴾حمى

 ،٭٥ي٨ يؽٔٮف ربٌ ث ٨ٔ أكخٰلٟ اذٌل اآليح دذعؽٌ  ٨٦ الٮاًط أفٌ  دالىث اآليث:
 ،كخيةٚٮف ٔؾاث٫ ٭٥ يؿصٮف رمحح ا أل٩ٌ  ؛كي٤ُجٮف الٮقي٤ح األٝؿب إحل٫

ٝؽ ذ٬ت ك ،ح اتلٮٌق٢ إىل ا دٕةىل ث٧ة ٬ٮ األٝؿب إحل٫ىلع ٤ُ٦ٮبيٌ  كٚي٭ة دال٣حه 
 ٚٞؽ ٝةؿ ا٣ٛؼؿ الؿازٌم  ،ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء إىل مح٢ األٝؿب يف اآليح ىلع األ٩بيةء

ٟى ﴿ /يف دٛكري ٝٮهل دٕةىل ك٣ىٰػبً
ي
ي٨ى  أ ً ٮفى  اذلَّ ٔي ي٨ ذ٠ؿ٥٬ ا ٥٬ األ٩بيةء اذٌل  ﴾يىٍؽ

ؽٍ ﴿ /ثٞٮهل - دٕةىل - ٞى ٣ى ٤ٍ٪ىة كى ٌَّ ٍٕيى  ٚى ٰ  اجلًَّبيّّنيى  بى ى ٍٕيو  ىلعى كد٤ٕيٜ ٬ٰؾا ، (2)﴾بى
ي٨ ٧ْٔخ ٦زنتل٭٥ ك٥٬ األ٩بيةء ال يٕجؽكف إاٌل ا اذٌل  الًلكـ ث٧ة قجٜ ٬ٮ أفٌ 

                                                                                                                                                       

 .51 /( قٮرة اإلرساء1) 

 .55 /اإلرساء( قٮرة 2) 
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يف دٛكري ٬ٰؾق  . ثح٪٧ة ذ٬ت اآللٮيسٌ (1)كال يبذ٘ٮف الٮقي٤ح إاٌل إحل٫ ،دٕةىل
 / ٫ ثٕؽ أف أم أ٩ٌ  .(2)«إىل ا دٕةىل األٝؿب ٦٪٭٥ كقي٤حن أم ي٤ُت »اآليح ٝةابلن

ؽٍ ﴿ ٞ٭ة ىلع ٝٮهل دٕةىل/٤ٌٔ  ٞى ٣ى ٤ٍ٪ىة كى ٌَّ ٍٕيى  ٚى ٰ  اجلًَّبيّّنيى  بى ى ٍٕيو  ىلعى ٚي٤ُت  /﴾ ٝةؿبى
٨ ٬ٮ األ٢ٌٚ كاألٝؿب إىل ا دٕةىل ٩بٌي٪ة  ك٨٦ امل٤ٕٮـ أفٌ  ،حل١ٮف كقي٤حن  ؛٦ى

حل١ٮف  ؛ٚ٭ٮ املٌٞؿب إحل٫ ،٬ٮ أ٢ٌٚ أ٩بيةء ا كرق٫٤  اؽن األكؿـ حم٧ٌ 
ف ٥٬ ككاأل٩بيةء اآلػؿ  ؽه حم٧ٌ  كبٰؾلٟ يسٮف اجليبٌ  ،الٮقي٤ح ٔ٪ؽ اجلةس

ىلع صٮاز اتلٮٌق٢ ثةأل٩بيةء كالؿق٢  حه ٚةآليح املجةرًلح دا٣ٌ  ؛الٮقةا٢ إىل ا دٕةىل
  كًلٰؾلٟ األكحلةء.

كٝؽ ظةكؿ ابلٕي رصؼ اآليح ٨ٔ دالتل٭ة الىعيعح ٨٦ ػبلؿ إجيةد 
 مىةديٜ تلأكي٤٭ة ك٥٬ يف ٰذلٟ ىلع ٝٮ٣ني/ 

جىؽكف ٫ اكف ٬٪ةلٟ ٩ٛؿ ٨٦ اجل٨ٌ ٩ٌ أ/ ؿاألكّ  ي٨ ٚجيق اذٌل  ،أق٧٤ٮا كٌل٩ٮا يٕي
كف ىلع ٔجةدد٭٥ جؽي  . (3)كٝؽ أق٥٤ اجلٛؿ ٨٦ اجل٨ٌ  ،اك٩ٮا يٕى

حىس كأ٦ٌ  فٌ أ/ اثلاين ا ٔك ٫ كاملبلاسح ثٕي املرشًلني اك٩ٮا يٕجؽكف ٔـيؿن

                                                                                                                                                       

 .611ص / 02ج  ،دٛكري الؿازٌم  ،ؽ ث٨ ٧ٔؿ، حم٧ٌ الؿازٌم  (1) 

 .602ص / 1ج  ،ركح املٕةين حم٧ٮد ث٨ ٔجؽ ا، اآللٮيٌس، (2) 

ٔجؽ  ،لكيٮيطٌ ا ؛022ص / 1ج  ،وعيط مك٥٤و  مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ،اجلحكةثٮرٌم  /( ا٩ْؿ3) 
 .51/ قٮرة اإلرساء دٛكري 026ص / 1ج  ،امل٪سٮر ادلرٌ  ،الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿو 
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 .(1)٤ٮف ث٭٥ ٚبل ي٪ٕٛٮ٥٬كيذٮقٌ  ،ٚحكذ٘يسٮف ث٭٥ ٚبل ي٘ةزٮا ،كالن٧ف كا٧ٞ٣ؿ

 الجواب

ا لآليح ال١ؿي٧حأ٦ٌة ٨ٔ األكٌ  ٫ ال ٦٪ةقجح أل٩ٌ  ؛ؿ/ ٨٧ٚ ابلٕيؽ أف يسٮف مؿادن
ك٣حف ٬٪ةلٟ ٦ة يؿمؽ  ،كال ٨٦ ثٕيؽو  ثني ٬ٰؾا املىؽاؽ كاآليح ال ٨٦ ٝؿيتو 

ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يف ثٕي آيةد٫ ٝؽ  أًٙ إىل أفٌ  ،إحل٫ ٨٦ اآليةت ا٣يٌت قجٞذ٫
ة ي٨ يٕٮذكف ثةجل٨ٌ الؿصةؿ ٨٦ اإلنف اذٌل  رٌصح ثأفٌ  ٞن ـدادكف ر٬ ٚٞؽ ٝةؿ  ،ي

٫َّ٩ي ﴿ /دٕةىل
ى
فى  كىأ ةؿه  اكى نًف  ٨٦ًى  رًصى ٮذيكفى  اإٍلً ٕي ةؿو  حى ٨ّّ  ٨٦ًى  ثًؿًصى ٥ٍ  اجٍلً اديك٬ي ـى  ٚى

ةرى  ٞن  ؟!٨٦ ٔؾاث٫ لؿمحح ا كػٮؼه  ١ٚيٙ ي٧س٨ أف حيى٢ ٦٪٭٥ رصةءه  ،(2)﴾٬ى
ا ٔ٪٫ ٩ٌ إث٢  ؽن ـدادكف ثٕي لٮ ٝج٤٪ة ثٰ٭ؾا املىؽاؽ لآليح ل٤ــ  لٟذلٰ ك ؛٭٥ ي

 اتلٕةرض ثني وؽر اآليح كذي٤٭ة. 
ٜه ثةآليح الكةثٞح، ٬ٰؾا املىؽاؽ ٞؽ يٞةؿ إفٌ كأ٦ٌة اجلٮاب ٨ٔ اثلةين/ ٚ  ٦ذ٤ٌٕ

ٔا كُوِ ﴿ كيه ٝٮهل دٕةىل/ ََ  اْدُغ ِي ًْ  اّلَّ ُخ ٍْ ِّ  ٌَِ زََع ِ يُِهٔفَ  فاََل  ُدكُ ٍْ ِّ  َنْظَف  َي  الّضُّ
 ًْ ِٔياًل  َكاَل  َغُِل ٦ة ذ٠ؿ٩ةق ألٌف  لٟكذٰ  ؛ٞجٮؿو ٦ احل٢٧ ٗري٬ٰؾا  إاٌل أفٌ  ،(3)﴾حَتْ

                                                                                                                                                       

،  ،٣ُربٌم ا( ا٩ْؿ/ 1)  اث٨  ؛61122ح  620ص /65ج  ،صة٦ٓ ابليةفحم٧ٌؽ اث٨ صؿيؿو
 ؛51/ رساءدٛكري قٮرة اإل 21ص / 5ج  ،زاد املكري ،ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔلٌ  ،اجلٮزٌم 

ٌٰ ا  .612ص / 2ج  ،أًٮاء ابليةف ،ؽو ؽ األ٦ني ث٨ حم٧ٌ حم٧ٌ  ،لن٪ٞيُ

 .1 /( قٮرة اجل٨ٌ 2) 

 .51/ رساءاإل ( قٮرة3) 
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ة ؿ ٨٦ لـكـ دٕةرض وؽر اآليح ٦ٓ ذي٤٭ةيف اجلٮاب ٨ٔ األكٌ  ٌن  ؛يأيت ٬٪ة أي
٨٦ املرشًلني كأ٦سةهل٥ ال يؿصٮف  فيسٮ٩ٮ -ىلع ًٮء ٬ٰؾا احل٢٧  -٬ٰؤالء  ألفٌ 

 ح احل٢٧ كأفٌ لٮ اٚرتً٪ة وعٌ  ذاًُيا:، كاًل أكّ ٬ٰؾا  ،رمحح ا كال خيةٚٮف ٔٞةث٫
ٙه أل٩ٌ  ؛إىل أظؽ ا٣ٞٮ٣ني لاكف ا٣ٞؿآف ٝؽ رٌد ٤ٔي٫ اآليح ٩ةّؿةه   مل٪٭ض٫، ٫ خمة٣

 ة مٮآً ٝؽ رٌصظخ ثأفٌ ٮصؽ٩ة٬ة يف ٔؽٌ ثح٪٧ة لٮ ٩ْؿ٩ة إىل اآليةت املجةرًلح ل
ي٨ى  إًفَّ ﴿ ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/ ،حن اذٌلم يؿصٮ رمحح ا ٬ٮ املؤ٨٦ ػةٌو  ً ٪يٮا اذلَّ  آ٦ى

ي٨ى  ً كا كىاذلَّ ؿي ةصى كا ٬ى ؽي ة٬ى ًبي٢ً  يًف  كىصى ٟى  اً  قى ك٣ىٰػبً
ي
ٮفى  أ ٮره  كىاي  اً  رىمٍحىحى  يىؿٍصي ٛي  دى

 رىمٍحىحى  ًإفَّ ﴿ ٨٦ املعكجني ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/ الؿمحح ٝؿيته  أك أفٌ  .(1)﴾رًَّظي٥ه 
ٍعًكجًنيى  ٨٦ًى  ٝىًؿيته  اً  ٨ اذٌل  كًلٰؾلٟ ٚإفٌ  .(2)﴾ال٧ٍي ي٨ يف رمحح ا ٥٬ ٦ى

خ كصٮ٬٭٥ ٌٌ ة﴿ ك٥٬ املؤ٦٪ٮف ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/ ،اثي َّ٦
ى
ي٨ى  كىأ ً ٍخ  اذلَّ ٌَّ  اٍبيى

 ٍ٥ ٭ي ٮ٬ي ٥ٍ  اً  رىمٍحىحً  ٚىًف  كيصي ة ٬ي كفى  ًذي٭ى ةدًلي كخ ث٭٥ الؿمحح ٚ٭٥ أك ٨٦ د٤بٌ  ،(3)﴾ػى
دي٫ي  اً  رىمٍحىحي ﴿ األكحلةء ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/ ٌلى بىؿى ٥ٍ  كى ٤ىيٍسي ٢٬ٍى  ٔى

ى
يؽه  إ٫َّ٩ًي  ابٍلىيًٍخ  أ ً  محى

يؽه  ً ي٨ خيةٚٮف ا كخينٮف ٔٞةث٫ ٚ٭٥ األكحلةء ٚٞؽ اذٌل  ثح٪٧ة جنؽ أفٌ  .(4)﴾دلى
ةؿه ﴿ /ٝةؿ دٕةىل ةه  دي٤ًٍ٭يً٭٥ٍ  الى  رًصى الى  ًّتىةرى ٓه  كى يٍ ٨ بى ـً  اً  ًذ٠ٍؿً  ٔى ٝىة إً ةً  كى بلى إًيذىةءً  الىَّ  كى

                                                                                                                                                       

 .061 /( قٮرة ابلٞؿة1) 

ؿاؼ2)   .51 /( قٮرة اأٔل

 .621 /( قٮرة آؿ ٧ٔؿاف3) 

 .12 /( قٮرة ٬ٮدو 4) 
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ةً  اكى َـّ ىةٚيٮفى  ال ة خيى ٤َّتي  يىٍٮ٦ن ٞى ذى ٤يٮبي  ًذي٫ً  تى ٞي ةري  ا٣ٍ ثٍىى
ى
٥ي   كىاأٍل يى٭ي ـً ٨ى  اي  حًلىٍض ٍظكى

ى
ة أ  ٦ى

٤٧ًيٮا ٥ ٔى ٬ي يؽى ـً يى ٫٤ًً  ٨٦ً كى ٌٍ ؽي  كىاي  ٚى ٨ يىٍؿزي ةءي  ٦ى ىنى رٍيً  ي ٘ى ةبو  ثً أك ٦ة  ،(1)﴾ًظكى
بّّ إ٩ًَّ ﴿ رٌصظخ ث٫ قٮرة اإلنكةف يف ٝٮهل دٕةىل/ ىةؼي ٨ٍ٦ً رى ة ٪ىة يىٮٍ ة خنى جيٮقن ة خى ٦ن

 ٍ٧ ارى ًؿيؿن ًّٞ  ،(2)﴾ُى ٢٧  ،ة ٬ٮ ٨٦ اكف ثني الؿصةء كاخلٮؼٚةملؤ٨٦ ظ ١ٚيٙ حتي
 ؟!ؿ أك اثلةينىلع ًٮء املىؽاؽ األكٌ  ٬ٰؾق اآليح ىلع املرشًلني قٮاءه 

جعر يف ٦ذٮف األظةدير كاألػجةر املٮصٮدة يف ٠ذت ٧٤ٔةء أ٢٬ ٔ٪ؽ٦ة ٩
 ،٭ة دٌٌش ث٧ة دؿكي٫ ٨٦ األظةدير الٮاردة يف اتلٮٌق٢جنؽ أ٩ٌ كاجل٧ةٔح، ح الك٪ٌ 

٨ ي٪١ؿ أو٢ اتلٮٌق٢ ني ك٨٦ كاال٥٬ ل٥ ي٪١ؿكا الك٤ٛيٌ   أفٌ ظٌّت  ،كال يٮصؽ ٦ى
ٌط ك٬ٮ ٦ة قٮؼ يذٌ  ،(4)كًلٰؾلٟ قٕذ٫ (3)ذ٫ٰذلٟ، ٥ٕ٩ ٦ة أ٩سؿكا ٦٪٫ ٠يٛيٌ 

، كا٣ٌيت ي٧س٨ ٨٦ ػبلؿ ٦ة ٩ذٌٕؿض هل ٨٦ األظةدير ا٣ٌيت دت٪ةكؿ اتلٮٌق٢
 إىل َٮااٙ/  دٞكي٧٭ة

                                                                                                                                                       

 .21 /( قٮرة اجلٮر1) 

 .62 /( قٮرة اإلنكةف2) 
٢ ثةدلاعء اكتلٮقٌ  ،٢ كاملٕىن املؿاد ث٭ة٢ ث٭ة املذٮقٌ يت يذٮقٌ ح يه األ٣ٛةظ ا٣ٌ ( كاملٞىٮد ثةل١يٛيٌ 3) 

ٌٜ كاإلي٧ةف كاملعجٌ  ري٬ة ٨٦ أ٣ٛةظ اتلٮقٌ  ح أك ثةذلات كاجلةق كاحل  .٢ٗك
ك٢٬  ،ثةألظيةء ٍٚٞاػذىةو٫ أـ  ،٢ ثةألظيةء كاألمٮاتاتلٮقٌ اػذىةص ( كاملؿاد ث٭ة 4) 

ة كأ األكؿـ  ي٪عرص ثةجليبٌ  ٌن   ؟ين٢٧ ٗريق أي
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ي  ل بالنب  
  األكرم  الطائةة األول: التوسي

  يبٌ ٢ ثٕي األمؼةص ثةجل٬٪ةلٟ ال١سري ٨٦ األظةدير ا٣يٌت دت٪ةكؿ دٮقٌ 
ث٢ م٢٧ دميٓ  ،٦ٕنٌيو  ك٬ٰؾا اتلٮٌق٢ ل٥ ي٪عرص يف ز٦ةفو  ،األكؿـ 
ـو  ؛األز٦ةف  / كذلا ي٧س٨ دٞكي٥ ٬ٰؾق األظةدير الٮاردة إىل زبلزح أٝكة



ٌُ »: ؿاحلديد األكّ  ة ل٧ٌ  /ةب ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا ٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ اخل
ٌٜ  ٝرتؼ آدـ اخلُيبح ٝةؿ/ ية رٌب ا ٚٞةؿ ا/ ية  .ة ٗٛؿت يلل٧ٌ  ؽو حم٧ٌ  أقألٟ ِب

ة ػ٤ٞذين ثيؽؾ ٟ ل٧ٌ أل٩ٌ  ،كل٥ أػ٫ٞ٤؟ ٝةؿ/ ية رٌب  اؽن كًليٙ ٔؿٚخ حم٧ٌ  ،آدـ
ال إهٰل )ك٩ٛؼخ يٌف ٨٦ ركظٟ رٕٚخ رأيس ٚؿأيخ ىلع ٝٮاا٥ ا٣ٕؿش م١ذٮبنة 

اخل٤ٜ   أظٌت ٌٙ إىل اق٧ٟ إاٌل ٟ ل٥ د٧٤ٕٚخ أ٩ٌ  (،رقٮؿ ا ؽه إاٌل ا حم٧ٌ 
ٌٞ ا ،اخل٤ٜ إيلٌ  ٫ ألظٌت ٩ٌ إ ،ٚٞةؿ ا/ وؽٝخ ية آدـ .إحلٟ ٚٞؽ  ،٫دٔين ِب

 «.٦ة ػ٤ٞذٟ ؽه كلٮال حم٧ٌ  ،ٗٛؿت لٟ
 كابلي٭يق .(1)«اإلق٪ةد وعيط ظؽيره  ٬ٰؾا»/ كٝةؿ مكذؽرًل٫ يف احلةز٥ ركاق

 يف ٠سريو  كاث٨ (3)الرلٌجٌيح( )املٮا٬ت يف كا٣ٞكُبلينٌ  (2)اجلجٌٮة( )دالا٢ يف

                                                                                                                                                       

 .165ص / 0ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (1) 

 .212ص / 5ج  ،ةدالا٢ اجلجٮٌ ، ، أمحؽ ث٨ احلكنيابلي٭يقٌ  (2) 

 .10ص / 6ج  ثةمل٪ط املع٧ٌؽيٌح، ٌيحاملٮا٬ت الرلجٌ  ،ؽو ، أمحؽ ث٨ حم٧ٌ ا٣ٞكُبلينٌ  (3) 
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 .(2)اجلجٮٌيح( ك)الكرية (1) األ٩بيةء( ٠ذةثي٫ )ٝىه

 
 
   تحقيق
 
 السند والداللةف

ٚٞؽ  ،ة الك٪ؽ/ ٚٞؽ يٞةؿ ث٫ٌٕٛ لٮصٮد ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ زيؽ ث٨ أق٥٤أ٦ٌ  
٫ٛ ٗري كاظؽو  ٌٕ ً.  

 ،٠رث يف ركايذ٫ ٨٦ رٚٓ املؿاقي٢ كإق٪ةد املٮٝٮؼ»/ ظٌجةفٝةؿ اث٨ 
 ٌٜ ا»/ كٝةؿ ا٣ٕٞيٌلٌ  .(3)«ا٣رتؾ ٚةقذع   .(4)«ركل ظؽيسنة ٦٪١ؿن

/  (ال١جري)يف  ك٢ٞ٩ ابلؼةرٌم  ٌٕ »ٝةابلن   .(5)«اصؽًّ  ٫ٛ ٌٔلٌّ ً

ط احلةز٥ ٝؽ وعٌ  ألفٌ ؛ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ِبك٨ ظةؿ الؿص٢ كىملَ ٌع ذملم
٨ٔ  ك٬ٮ أظؽ رصةؿ ق٪ؽق. ك٢ٞ٩ اث٨ ظضؿو  -ـ ٧٠ة دٞؽٌ  -إق٪ةد ٬ٰؾا احلؽير 

ح ٨ٔ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨  .(6)«٩ٛك٫ وةحلنةاكف يف »ٝٮهل/  أب ظةد٥و  كقب٢ أثٮ زٔر

                                                                                                                                                       

 .202 ؛02ص / 6ج  ،، إق٧ةٔي٢، ٝىه األ٩بيةءاث٨ ٠سريو  (1) 

 .202ص / 6ج  ،ح، إق٧ةٔي٢، الكرية اجلجٮيٌ اث٨ ٠سريو  (2) 

 .521/  51ص / 0ج  ،٠ذةب املضؿكظنيحم٧ٌؽ، اث٨ ظٌجةف،  (3) 

 .201/  226ص / 0ج  ،الٌٕٛةء ،كؽ ث٨ ٧ٔؿو ، حم٧ٌ ا٣ٕٞيٌلٌ  (4) 

 .200/  012ص / 5ج  ،اتلةريغ ال١جريحم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ابلؼةرٌم،  (5) 

 .216/  616ص / 1ج  ،د٭ؾيت اتل٭ؾيت، ، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو  (6) 
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جؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب الؿصةؿ ٚٞةؿ/  ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ زيؽ ث٨ »زيؽ ث٨ أق٥٤ ٔك
إىل ٦ة ذ٠ؿق اث٨ دي٧يح ٚٞؽ ٝةؿ/  إًةٚحن  .(1)«أق٥٤ أظتُّ إيٌل ٨٦ اث٨ أب الؿصةؿ

ة كأػؾ اتلٛكري ٨ٔ أثي٫ زيؽو » ة ٚي٫، ك كٌلف زيؽه  ،اكف إ٦ة٦ن ٟه إ٦ة٦ن ريق  ٦ةل ٗك
٨٧ٚ ٗري املٕٞٮؿ أف يسٮف  .(2)«أػؾكا ٔ٪٫ اتلٛكري كأػؾق ٔ٪٫ ٔجؽ ا

ة ك٦ٞؽٌ  ة يف اتلٛكري كيؤػؾ ٝٮهل كال يسٮف زٞحن أ٦ة٦ن ٥ٕ٩ ٬ٮ ل٥ يس٨  ،يف ٗريق ٦ن
ة يف احلؽير، ْن ة كظةٚ ، ١ٚٮف ظؽيس٫ ٗري وعيطو  ك٬ٰؾا ال يٕين أفٌ  إ٦ة٦ن

أف  ٔ٪ؽ٥٬ ال يىطٌ  ش ابلٕي ك٦٪١ؿةن األظةدير ا٣يٌت ركا٬ة ال دذبلءـ ٦ٓ ٦٪٭
ة، إًةٚحن  ألفٌ  ي٨ُٕ يف كزةٝذ٫؛ ٧ة إ٩ٌ  ابلؼةرٌم  إىل أفٌ  ٬ٰؾا ال يسٮف وعيعن
  ٬ٮ ٬ٰؾا اتلٌٕيٙ. كل٥ يرٌصح أك يتجىٌن  ٢ٞ٩ دٌٕيٙ ٌٔلٍّ 

ا ٚ٭ٮ يف احلٞيٞح ال ثأ٩ٌ  ة ٝٮؿ ا٣ٕٞيٌلٌ أ٦ٌ  ة ٫ ركل ظؽيسنة ٦٪١ؿن ٛن يٌٕؽ دٌٕي
هل »ٔجةرة  ٝؽ رٌصح ثأفٌ  األبلةينٌ  يرٌض ِبك٨ ظةؿ الؿص٢؛ ألفٌ  كال ،ل٤نؼه

كٝةؿ  ،(3)كلٮ يف مؿدجح احلك٨ ،ظذضةج ِبؽيس٫ال تكٍٞ اال «٦٪ة٠ري

                                                                                                                                                       

 .6621/  020ص / 5ج  ،اجلؿح كاتلٕؽي٢ ،ب ظةد٥و أؽ ث٨ ، حم٧ٌ الؿازٌم  (1) 

 .11ص / 65ج  ،دل٧ٮع ا٣ٛذةكلأمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، اث٨ دي٧يح،  (2) 

، ،( ا٩ْؿ/ األبلةينٌ 3)   .262ص / 0ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢ حم٧ٌؽه
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٨٧ٚ هل  .(1)«دق دؿؾ ركايذ٫ال دٞذض ث٧ضؿٌ  "ركل ٦٪ة٠ري" /ٝٮهل٥» /الكؼةكٌم 
ا، ٚ٭ٮ  ١ٚيٙ إذا اكف ٝؽ ركل ،٦٪ة٠ري ال يكٍٞ ظؽيس٫ ا ٦٪١ؿن ظؽيسنة كاظؽن

 ظك٨ احلةؿ. - دٞؽيؿو  ىلع أ٢ٌٝ  -ٚةلؿص٢  ف يكٍٞ ظؽيس٫، إذاٌل أ٨٦ ثةب أكىل 
 ٌّ  ٢ ثةجليبٌ ٝؽ دٮقٌ  آدـ  يف أفٌ  دال٣ح احلؽير كاًعحه  / ٚإفٌ ا ادلالىثكأ
٩ٛك٫ ال ثؽاعا٫ أك بنٛةٔذ٫ ٧٠ة يٌؽيع أوعةب ٬ؾا امل٪٭ش،   األكؿـ
٤ي٫  حل٫ احلؽير ٬ٮ صٮاز اتلٮٌق٢ ث٨٧ ٬ٮ أ٢ٌٚ اخل٤ٜ ٔ٪ؽ إ٦ة يؿمؽ  ٚأ٢ٌٝ ٔك

 ؾال٭ٰ ك كإٍف ل٥ يس٨ مٮصٮدنا؛ حىل آػؿ ا٣برشيٌ إ  ٨٦ دلف آدـ -دٕةىل  -ا 
 ٦جنٮرنا ك٬ٮ يف يطٌ  ٪ة ل٥ يـؿ ذ٠ؿ ٩بيٌ » ٫/يف املؽ٬ل أ٩ٌ  ذ٠ؿ اث٨ اجلٮزٌم 

 .(2)«٢ ث٫ آدـ كأػؾ هل ٦يسةؽ األ٩بيةء ىلع دىؽي٫ٞا٣ٕؽـ دٮقٌ 
ٝةؿ/ اك٩خ ي٭ٮد ػيرب  ةسو ٨ٔ اث٨ ٔجٌ  ٨ٔ قٕيؽ ث٨ صجريو »: احلديد اثلاين

٧ة اتلٞٮا ٬يـ٦خ ي٭ٮد ػيرب ٕٚةذت احل٭ٮد ثٰ٭ؾا ادلاعء ٚٞة٣خ/ ٚلكٌ  ،دٞةد٢ ُٗٛةف
ٌٜ إ٩ٌ  ٭٥ٌ ال٤ِّ  ؽد٪ة أف ّتؿص٫ جلة يف آػؿ الـ٦ةف  األٌَلٌ  اجليبٌ  ؽو حم٧ٌ  ة نكألٟ ِب اذٌلم ٔك

 .«٩ٮا إذا اتلٞٮا دٔٮا ثٰ٭ؾا ادلاعء ٚ٭ـمٮا ُٗٛةفٝةؿ/ ٚاك إاٌل ٩رصد٪ة ٤ٔي٭٥،
٦ذةع إ)يف  كاملٞؿيـٌم  ،(1)كاحلةز٥ يف مكذؽرًل٫ ،يف دالا٫٤(3)ركاق ابلي٭يقٌ 

                                                                                                                                                       

 .212ص / 6ج  ،ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، ا٣ٛذط امل٘ير، حم٧ٌ الكؼةكٌم  (1) 

 ٮى ﴿٬ي  /ا٣ٛى٢ اثلةين يف ٝٮهل دٕةىل 626ص ؽ٬ل/ امل، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔلٌ  ،اث٨ اجلٮزٌم  (2) 
 ً  اذلَّ

ى
ي قي رى  ٢ى قى رٍ م أ ٍ ثً  ٮهلى  .﴾ّّٜ احٍلى  ي٨ً دً ل كى ؽى ٭ي ةل

 .266ح  216ص / 6ج  ،ة، أمحؽ ث٨ احلكني، دالا٢ اجلجٮٌ ابلي٭يقٌ  (3) 
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إ٩ٌة نكت٪رصؾ  ٭٥ٌ ال٤ِّ »/ ، كٚي٫ةسو ةؾ ٨ٔ اث٨ ٔجٌ كالٌعٌ  ٨ٔ ُٔةءو  (2)(األق٧ةع
 ٌٜ  .«إاٌل د٪رص٩ة ٤ٔي٭٥ ٚيجذرصكف األٌَلٌ  اجليبٌ  ِب

 .(4)يف قريد٫ كاحل٤يبٌ  (3)(امل٪سٮر ادلرٌ )يف  كركاق الكيٮيطٌ 

 
 
   تحقيق
 
 السند والداللةف

 ٌّ ٌٕ  ،/ ٚٞي٢ ث٫ٌٕٛ ثٕجؽ امل٤ٟ ث٨ ٬ةركف ث٨ ٔ٪رتةا الصِدأ ٫ٛ ٚٞؽ ً
  .(5)«هل أظةدير ٗؿاات»/ (الاكم٢)يف  ني، ٝةؿ اث٨ ٔؽمٍّ ثٕي الؿصةحلٌ 

 ذ٠ؿق اث٨ ٔؽمٍّ  يكت٪ؽ إىل ٦ة إ٧ٌ٩ةقجت اتلٌٕيٙ  فٌ إك٣ٰس٨/ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ 
ة ٣ٕجؽ امل٤ٟ ،«هل أظةدير ٗؿاات» ٨٦ أفٌ  ٛن  .ك٬ٮ ٣حف دٌٕي

                                                                                                                                                       

 

 .012ص / 0ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (1) 

 .252ص / 2ج  ،إ٦ذةع األق٧ةع ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ املٞؿيـٌم  (2) 

 .12 /دٛكري قٮرة ابلٞؿة 612ص / 6ج  ،امل٪سٮر ادلرٌ  ،، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿو الكيٮيطٌ  (3) 

 .يكريو  ػذبلؼو ا٦ٓ  206ص / 0ج  ،حالكرية احل٤جيٌ  ،، ٌٔل ث٨ ثؿ٬ةف ادلي٨احل٤يبٌ  (4) 

 .6221 / 222ص / 5ج  ،الاكم٢ ،، ٔجؽ ااث٨ ٔؽمٍّ  (5) 
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 د يف َجٞحو اكف اتلٛؿٌ  قٮاءه  ،د ثؿكايذ٫ راكو كاظؽو ٦ة دٛؿٌ  احلؽير ا٣٘ؿيت ٬ٮ
ٔ٪ؽ ا٧٤ٕ٣ةء ثٕؽـ  ٚ٭ٮ ٦٪٭شه  ،(1)ا٣ُجٞةت ٨٦ َجٞةت الك٪ؽ أك يف لٌك 

ٙه ٧٪ة دزٌنالن ثأ٩ٌ كلٮ ق٤ٌ  كال دػ٢ هل يف الك٪ؽ، ،االظذضةج ثةحلؽير  ٫ دٌٕي
ٙه ل٤ك٪ؽ ٰٚ٭ؾا ال يٕين أ٩ٌ   -احلؽير ا٣٘ؿيت  -٫ أل٩ٌ  ؛لنؼهو ثٕي٪٫ ٫ دٌٕي

 ٤ٝخ لكٛيةف اثلٮرٌم »٨ٕٚ اجل٧ٕةف ث٨ ٔجؽ الكبلـ ٝةؿ/  ،ٝؽ يؤػؾ ٨ٔ اثلٞح
 ظؽيرو  ٫ ٣حف لٌك ٩ٌ إ ز٥ٌ  .(2)«ٝةؿ/ اذٌلم دأػؾق ٨ٔ زٞحو  ؟٦ة احلؽير ا٣٘ؿيت

ٛن  ٗؿيتو   فٌ أل ؛ثٌٕ٭ة يسٮف يف مؿدجح احلك٨ أك الىعيط فٌ إث٢  ة،ًٕي
 -ح ال١سري ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٝؽ ظ٧١ٮا ىلع احلؽير ا٣٘ؿيت ثةحلك٨ كالىعٌ 

ة اث٨ ظضؿو  ري٧٬ة كا٣رت٦ؾٌم  ػىٮون ث٢ ثٌٕ٭٥ ٨٦ ظس٥ ثٮصٮب  - (3)ٗك
ة  ٞن ر احلؽي فٌ إّٚك ٬ٰؾا يكذٮصت ا٣ٞٮؿ  ،(4)١٤ذةبلٝجٮهل إف اكف مٮاٚ

ة. كبٰؾلٟ يسٮف دٌٕيٙ )ٔجؽ امل٤ٟ( ٞن ة ٤ُ٦ ٛن  ،ة٣حف دة٦ًّ  ا٣٘ؿيت ٣حف ًٕي
                                                                                                                                                       

 .11ص / 0ج  ،رشح ٢٤ٔ ا٣رت٦ؾٌم  ،ٔجؽ الؿمح٨ٰ ،( ا٩ْؿ/ اث٨ رصتو 1) 

ص / 1ج  ،أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا، دةريغ أوج٭ةف )ذ٠ؿ أػجةر أوٛ٭ةف( ،وٛ٭ةينٌ حلةِٚ األا (2) 
 .22261 ح 262

قنن ا٣رت٦ؾٌم،  ؛602ص / 1؛ ج 11ص / 6ج  ،، ٚذط ابلةرم( ا٩ْؿ/ اث٨ ظضؿو 3) 
ري٬ة 650ح  620؛ ص 625ح  21ص / 6ج  ،ا٣رت٦ؾٌم  احلةز٥ اجلحكةثٮرم،  ؛ٗك

أمحؽ ث٨  ،بلي٭يقٌ ؛ ا252ك 212ك 11ك 51ص / 6ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني
 .612ص / 6، ج احلكني، الكنن ال١ربل

 .216ص / 2ج  ،رسار٠نٙ األ ، ٔجؽ ا٣ٕـيـ،( ا٩ْؿ/ ابلؼةرٌم 4) 
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ة إذا ٧٤ٔ٪ة ث٧ة ٫٤ٞ٩ اث٨ ظضؿو  ك٬ٮ ا٣ٞٮؿ  كاث٨ قٕؽو  ٨ٔ ا٣ٕضٌلٌ  ػىٮون
كدىعيط احلةز٥ ، (1)٫ ال ثأس ث٩٫ٌ إكًلٰؾلٟ ٝٮؿ يٕٞٮب ث٨ قٛيةف  ،ثٮزةٝذ٫

/  اق٪ؽن  كٝةؿ أثٮ  .(2)«خيؿصةق٬ٰؾا ظؽير وعيط اإلق٪ةد كل٥ »٬ٮ ٚي٫ ٝةابلن
 ٍ   .(3)«ظك٨ه  ٬ٰؾا ظؽيره »٬ٮ يف ق٪ؽق/  يف ظؽيرو  يًنُّ يى ؽٍ ٧ً مٮس ال

؛ الؿص٢ ظك٨ احلةؿ كي٧س٨ االظذضةج ث٫ فٌ إي٧س٨ ا٣ٞٮؿ  ظةؿو  كىلع لٌك 
 .كي٧س٨ األػؾ ث٫ يف ٦ٞةـ االظذضةج احلؽير ظك٨ه  فإذ

ا ادلالىث ٌّ ثججٌي٫ اذٌلم  -دٕةىل  -٤ٮف إىل ا ي٭ٮد ػيرب اك٩ٮا يذٮقٌ  إفٌ ٚ/ كأ
حل٪رص٥٬ ىلع  ؽ ث٨ ٔجؽ ا حم٧ٌ  األٌَلٌ  ك٬ٮ اجليبٌ  ،يْ٭ؿق يف آػؿ الـ٦ةف

٤٭٥ ٬ٰؾا ك٣ٰس٨ ثٕؽ دٮقٌ  ،٩ـاؿو  ُٗٛةف ثٕؽ أف اك٩خ اهلـي٧ح دبلظٞ٭٥ يف لٌك 
 ىلع أفٌ  كٚي٫ دال٣حه  ،ٚٞؽ ا٩ذرصكا يف املٕؿًلح ،ّ٭ؿ أزؿق ىلع أرض الٮاٝٓ

ة د  لٌك يف  ث٢ ٬ٮ ٦٪٭شه  ،ة يف الرشيٕح اخلةد٧حة ػةوًّ ؿبٮيًّ اتلٮٌق٢ ل٥ يس٨ ٦٪٭ضن
ٓه  ،الرشاآ الكةثٞح ة ك٦ٌذج ٌن ة ىلع صٮاز  كيؽٌؿ  ،٨٦ ٝج٢ أ٢٬ ال١ذةب أي ٌن أي
 .اتلٮٌق٢ ثة٣٘ةات

٨ٔ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٔجؽ » /يف وعيع٫ ابلؼةرٌم  ركل: احلديد اثلاىد
 /أب َة٣تو ٢ بنٕؿ ٨ٔ أثي٫ ٝةؿ/ ق٧ٕخ اث٨ ٧ٔؿ يذ٧سٌ  ا ث٨ دي٪ةرو 

                                                                                                                                                       

 .62 / 62ص / 66ج  ،د٭ؾيت اتل٭ؾيت ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو  (1) 

 .212ص / 2ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ااحلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (2) 

 .٢ كالٮقي٤حاتلٮقٌ ، 052ص / 6ج  ،دل٧ٮع ا٣ٛذةكلأمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥،  ،ث٨ دي٧يحا (3) 
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 .(1)«لؤلرام٢ ز٧ةؿ احلذةٍل ٔى٧حه    كأثيي يكتكىق ا٧٘٣ةـ ثٮص٭٫
 (4)كابلي٭يقٌ  (3)كاث٨ ٦ةصح (2)كٝؽ ركل أثيةت النٕؿ ٬ٰؾق أمحؽ يف مك٪ؽق

 .يف قج٪٭٧ة

 
 
   تحقيق
 
 السند والداللةف

 ٌّ كٰذلٟ لٮركدق يف  ؛ح ق٪ؽ ٬ٰؾا احلؽير/ ٚبل إماكؿ يف وعٌ ا الصِدأ
٥ٕ٩ ٨َٕ يف ٔجؽ الؿمح٨ٰ  ،كص٢ٌ رصةهل ٨٦ الؿصةؿ اثلٞةت ،وعيط ابلؼةرٌم 

وة٣ط احلؽير كٝؽ » /ك٣ٰس٨ ٝةؿ اذل٬يبٌ  ،(5)"٣نٌيه "٫ ثأ٩ٌ  ث٨ ٔجؽ ا ث٨ دي٪ةرو 
ة أثٮق ٚبل كأ٦ٌ  .ٜه ٚةلؿص٢ مٮثٌ  فإذ ،(7)«وؽكؽه » /كٝةؿ اث٨ ظضؿو  ،(6)«كزٌٜ

س يٞةؿ ا٣ٛبٌل  ،الىرييفٌ  ٭ٮ أثٮ ظٛهو ٚ كأ٦ة ٧ٔؿك ث٨ ٌٔلٍّ  ،إماكؿ يف كزةٝذ٫
اخلؿقةين كُل٧٬ة  كأثٮ ٝذحجح ٬ٮ ق٥٤ ث٨ ٝذحجح أثٮ ٝذحجح النٕريٌم  .ابلرصٌم 

                                                                                                                                                       

 .65ص  /0ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 1) 

، أمحؽ، ( 2)   .٨ٔ اعئنح 1ص  /6ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 .٨ٔ اعئنح 6010ح  225ص / 6ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح حم٧ؽ ث٨ يـيؽ، اث٨ ٦ةصح،( 3) 

 .٨ٔ اعئنح 250ص / 2ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكني ابلي٭يٌق، (4) 

 .6022 / 052ص / 5ج  ،اجلؿح كاتلٕؽي٢ ،ب ظةد٥و أؽ ث٨ حم٧ٌ  ،لؿازٌم ا٩ْؿ/ ا( 5) 

ذؽاؿ ؽ ث٨ أمحؽ،، حم٧ٌ اذل٬يبٌ  (6)   .2226 / 510ص / 0ج  ،٦ّياف األ

 .2201/  511ص / 6ج  ،دٞؿيت اتل٭ؾيت ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو  (7) 
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 .ث٫ كحيذشٌ  ٚةحلؽير وعيطه  ،٨٦ اثلٞةت
 ٌّ  ٝةهلة أثٮ ا٣يٌت  نٕؿالأثيةت  أظؽٰ٭ؾا ابليخ ٨٦ النٕؿ ٬ٮ ٚ/ ا ادلالىثكأ
 /ٝٮهلك ،ٔ٪ؽ٦ة اكف و٘رينا األكؿـ  ٔ٪ؽ٦ة اقتكىق ٬ٮ ثةجليبٌ   َة٣تو 

 ٝؽ اقتكىق ثٮص٫ اجليبٌ  أثة َة٣تو  أم أفٌ  «يكتكىق ا٧٘٣ةـ ثٮص٭٫كأثيي 
ٌٙ  األكؿـ  الرضع ك٬ؿع ا٣ٞٮـ  املُؿ ثٕؽ أف أصؽثخ األرض كص

داعء ٨٦  ٢ ال١جري إىل ا ثٰؾلٟ الٮص٫ ال١ؿي٥ اذٌلم ال ييؿدٌ ل١جري٥٬ كدٮقٌ 
يكؽُّ ثةبه ٦ٛذةظ٫ ثؿًلح اجليبٌ  كال ،٦ةـ داعا٫أٌٝؽ٫٦  كٝؽ كردت  ، ي

ٔ٪ؽ٦ة  األكؿـ  الؿكايةت ال١سرية ا٣يٌت دؽؿُّ ىلع اقتكٞةء أب َة٣ت ثةجليبٌ 
ٚعؽزخ ثٰ٭ؾا »...  ٨ٔ ص٤٭٧ح ث٨ ٔؿُٚح ٝةؿ/ ٚٞؽ ٢ٞ٩ اذل٬يبٌ  ،اكف و٘رينا

 -ث٪نة اٚٞةؿ/ إف لٰ٭ؾا النيغ  ا٣يحٌ  (1)احلؽير ٧ٔؿك ث٨ ػةرصح كٌلف ٕٝؽد
كا٤ٔٮا ث٭ة  ،د٭ة٦ح أككٓ ث٭ة احلؽكد ٝةؿ/ ٚ٭ٮيخ رظٌل حنٮ - يٕين أثة َة٣تو 

كإذا ٝؿيل ٔـي٨ ٝؽ اردٕٛخ هل٥  ، ا٩ذ٭يخ إىل املكضؽ احلؿاـظٌّت  ،ال١ؽاف
ةء يكتكٞٮف، ٚٞةا٢ه  ـٌ  ًًٮ  ل، كٝةا٢ه ٦٪٭٥ يٞٮؿ/ أذ٧ؽكا البلت كا٣ٕ

ظك٨ الٮص٫  ٝكي٥ه  كقي٥ه  يٞٮؿ/ أذ٧ؽكا ٦٪ةة اثلةثلح األػؿل، كٝةؿ ميغه 
كقبل٣ح إق٧ةٔي٢، ٝةلٮا  كٚيس٥ ثةٝيح إثؿا٬ي٥   دؤ١ٚٮفؽ الؿأم/ أٌن صيٌ 

ة، ٚٞةمٮا ثأدمٕ٭٥ ك٧ٝخ ٦ٕ٭٥ ٚؽٝٞ٪ة ، ٝةؿ/ إي٭ن ٟ ٔ٪يخ أثة َة٣تو هل ٠أ٩ٌ 
                                                                                                                                                       

 ،جلٮ٬ؿٌم اا٩ْؿ/ ;م يسٮف أٝؿب اآلثةء اىل اجلٌؽ األكرب ( ا٣ٕٞؽد يف ال٤٘ح ٬ٮ الؿص٢ اذٌل 1) 
اث٨ ;أك ٬ٮ أم٤ٟ ا٣ٞؿاثح يف ا٣جكت  :،501ص / 0ج  ،الىعةح ،ةدو إق٧ةٔي٢ ث٨ محٌ 

 :.216ص / 2ج  ،لكةف ا٣ٕؿب ،ؽ ث٨ م١ؿـ، حم٧ٌ ٦٪ْٮرو 
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ٌٛ  ٚؼؿج إحل٪ة رص٢ه  ،٤ٔي٫ ثةث٫ ٌ  ٤ٔي٫ إزاره  ؿه ظك٨ الٮص٫ مى نط ث٫، ٝؽ ات
ٝعٍ الٮادم كأصؽب ا٣ٕجةد، ٚ٭٥٤َّ  ،ية أثة َة٣تو  /ٚسةركا إحل٫ ٚٞةلٮا

ة زاٗخ الن٧ف ٧٤ٌٚ  ٚةقتكٜ، ٚٞةؿ/ ركيؽز٥ زكاؿ الن٧ف ك٬جٮب الؿيةح،
ـه  أك اكدت ػؿج أثٮ َة٣تو  ٝذ٧ةء  ّت٤ٌخ ٔ٪٫ قعةثحه  ٫ دص٨ه ٠أ٩ٌ  ٫ٕ٦ ٗبل

ٗي٧٤حه 
ي
ٚألىٜ ّ٭ؿق ثةل١ٕجح كالذ ثإوج٫ٕ ا٣٘بلـ،  ، ٚأػؾق أثٮ َة٣تو كظٮهل أ

ٗي٧٤ح ظٮهل ك
ي
ـٔحه كبىجىخ األ ٬٪ة  ٚأٝج٢ الكعةب ٨٦ ٬ة ،٦ة يف الك٧ةء ٝ

 كاػىٌت اجلةدم كابلةدم، كأٗؽؽ كاٗؽكدؽ كا٩ٛضؿ هل الٮادم، ٬٪ة، ك٬ة
 /كيف ٰذلٟ يٞٮؿ أثٮ َة٣تو 

 .(1)«لؤلرام٢ ربيٓ احلذةٍل ٔى٧حه   كأثيي يكتكىق ا٧٘٣ةـ ثٮص٭٫ 
ٌُ صؽٌ  ك٬٪ةلٟ أػجةر أػؿل دؽؿُّ ىلع أفٌ  ة ٝؽ  ٤ت ق ٔجؽ امل ٌن أي

ريق ٨ٔ خمؿ٦ح ث٨ ٩ٮ٢ٚ ، ك٬ٮ و٘ريه  قتكىق ث٫ ا ٚٞؽ ٢ٞ٩ اث٨ ٔكة٠ؿ ٗك
ٌُ ٫ رٝيٞح ث٪خ أب ويفٍّ ٨ٔ أ٦ٌ  ٝة٣خ/  ،٤ت ث٨ ٬ةم٥و ، كٌل٩خ كادلة ٔجؽ امل

ٌٝخ ا٥ْٕ٣، دذةثٕخ ىلع ٝؿيل ق٪ٮف صؽبو » ٝة٣خ/  أٝع٤خ ا٤ْ٣ٙ كأر
ٙو ٚجح٪ة أ٩ة راٝؽةه   إفٌ  ،يل٦ٕرش ٝؿ يٞٮؿ/ ية ،وع٢و  يرصخ ثىٮتو  ... إذا ث٭ةد

                                                                                                                                                       

ث٨ ثؿ٬ةف  ٌٔلٌ  ،احل٤يبٌ  ؛52ك 50ص / 6ج  ،دةريغ اإلقبلـ ،ؽ ث٨ أمحؽ، حم٧ٌ اذل٬يبٌ  (1) 
ؽ ث٨ يٮقٙ، قج٢ اهلؽل حم٧ٌ  ،النةَلٌ  الىة٣يحٌ  ؛622ص / 6ج  ة احل٤جٌيح،كري، الادلي٨

 ، كالؿمةد
ص  /6ج  ،اخلىةاه ال١ربل ،ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿو  ،الكيٮيطٌ  ؛621ص  /0ج 

625. 
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ٚيح ٬بل ثةحلية كاخلىت، أال  ك٬ٰؾا أكاف جنٮ٫٦، ٬ٰؾا اجليٌب املجٕٮث ٦٪س٥،
ة أثيي ٩ٌٮن  يس٥ْ  هل ٚؼؿه  ا أم٥ٌ ا٣ٕؿي٨،ٚ٪ْؿكا ٦٪س٥ رصبلن َٮاالن ْٔة٦ن

٬ٰؾا محجح، كد٪ة٬خ ٔ٪ؽق  ح د٭ؽم إحل٫،... ٝةؿ/ ٬ٰؾا محجح احل٧ؽ،كق٪ٌ  ٤ٔي٫،
 َؿٝٮا ز٥ٌ أٚكٌ٪ٮا كمنٮا كاقذ٧٤ٮا ك، رص٢ه  ث٨ُو  كا٩ٛيَّ إحل٫ ٨٦ لٌك  ٝؿيل،

كا  ٚؿٌ ٝٮف ٦ة أف يؽرؾ قٕي٭٥ ٦٭٫٤ ظٌّت كَٜٛ ا٣ٞٮـ يؽٌ  ،اردٞٮا أثة ٝجحفو 
ٌُ  ،ذلركد٫ كاقذ١ٕٮا ا ٤ت ٚةٔذٌؽ اث٨ اث٪٫ حم٧ٌ ٚٞةـ ٔجؽ امل ٚؿ٫ٕٚ ىلع  ؽن

ـه  اعد٫ٞ، ك٬ٮ يٮ٦بؾو   ح كٌلمٙ ال١ؿبح،اخل٤ٌ  قةدٌ  ٭٥ٌ ٝةؿ/ ال٤ِّ  ٝؽ ٠ؿب، ز٥ٌ  ٗبل
ك٬ٰؾق ٔجؽاؤؾ كإ٦ةؤؾ ث٘ؽراف  ،ٗري ٦جؼ٢و  ، مكؤكؿه ٥و ٗري ٤ٕ٦ٌ  ٥ه أ٩خ اعل

ٌٙ ذحلٟ قجإظؿمٟ ين١ٮف   ٭٥ٌ ٚةق٨ٕ٧ ال٤ِّ  ،٭٥ ا٣يٌت أٝع٤خ ا٤ْ٣ٙ كاخل
ٝنة، ٧ٚة رامٮا كابليخ ظٌّت  ة ٦٘ؽ ٕن  ا٩ٛضؿت الك٧ةء كأ٦ُؿ ٤ٔي٪ة ٗيسنة مؿي

ٌِ  ث٧ةا٭ة، ٕخ ميؼةف ٝؿيل كيه دٞٮؿ ٣ٕجؽ ٚتك٧ٌ  ،الٮادم ثسضيض٫ كًل
 ٌُ أم ثٟ اعش أ٢٬ ابلُعةء، كيف  ٬٪حبنة لٟ ية أثة ابلُعةء ٬٪حبنة/ /٤تامل

 ٰذلٟ دٞٮؿ رٝيٞح/
 ؿػذ امل٤ُٮٌ ػؽ٩ة احلية كاصػكٝؽ ٚٞ   ؽ أقىق ا ثرلد٪ةػح احل٧ػبنحج

 ٕٚةمخ ث٫ األ٩ٕةـ كالنضؿ ،دافو    ٢ه ػػ٫ قجػ٣ ٮينٌّ ػةء صػةد ثةملػٚض
٨ بنٌ ػػيك   ؿقػػٮف َةاػ٨ ا ثةملي٧ػة ٦٪ًّ ػ٦ ة ث٫ مٌػؿ ٦ى  ؿػؿت يٮ٦ن
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 .(1)«كال ػُؿ ٦ة يف األ٩ةـ هل ٔؽؿه    ٦جةرؾ األمؿ يكتكىق ا٧٘٣ةـ ث٫
ٌُ اقتكىق صؽٌ  ٚجةلٮص٫ ال١ؿي٥ لؿقٮؿ ا  ٧ٌ ق ٔجؽ امل  ٫ أثٮ ٤ت ٔك

٢ ل٤ذٮقٌ  ٔ٪ؽ ادلاعء ٔبل٦حه  األكؿـ  كدٞؽي٥ اجليبٌ  ،٣ٞٮ٦٭٧ة  َة٣تو 
٬ٰؾا يف احلٞيٞح  ب َة٣تو أ٦ٕىن ٝٮؿ »يف ا٧ٕ٣ؽة/  ٝةؿ ا٣ٕيينٌ  .ث٫ إىل ا دٕةىل

ٌُ ٝؽ ظرض اقتكٞةء صؽٌ   اجليبٌ  فٌ أل ٫؛إىل ا ثججيٌ  ٢ه دٮقٌ   ،٤تق ٔجؽ امل
كإف ل٥ ، ٚي١ٮف اقتكٞةء اجلةس ا٧٘٣ةـ يف ٰذلٟ الٮٝخ ثربًلح كص٭٫ ال١ؿي٥

ا قأهل كٌل٩ٮا مكتنٕٛني ث٫ يس٨ يف ا٣ْة٬ؿ أفٌ    .(2)«أظؽن
 ثٕؽ ثٕسذ٫ كيف ظيةد٫ ا٣ٞك٥ اثلةين/ أظةدير اتلٮٌق٢ ثةلؿقٮؿ األكؿـ 

٪ىيٙ ٝةؿ/ »: ؿاحلديد األكّ  ركل أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ ثإق٪ةدق ٨ٔ ٔس٧ةف ث٨ ظي
ٚٞةؿ/ أدعي ا أف يٕةٚيين ٝةؿ/ إف مبخ   إف رصبلن رضيؿ ابلرص أىت اجليبٌ 

ًٌ  ؿت ٰذلٟ ٚ٭ٮ ػريه دٔٮت لٟ كإف مبخ أػٌ  أ لٟ ٚٞةؿ/ ٚةد٫ٔ ٚأمؿق أف يذٮ
ٮ ٫  أقألٟ كأدٮصٌ إيٌن  ٭٥ٌ ال٤ِّ   رًلٕذني كيؽٔٮ ثٰ٭ؾا ادلاعء/ق ٚيىٌٌل ءٚيعك٨ ًك

                                                                                                                                                       

، اهليسِلٌ ؛ 622 - 621ص / 51ج  ،دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ ،ث٨ احلك٨ اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٔلٌ  (1) 
ق٤ي٧ةف ث٨  ،ا٣ُرباينٌ  ؛002ص / 1ج  ؛062ص / 0ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ٌٔلٌ 

ث٨  ٌٔلٌ  احل٤يٌب، ؛11 ص ا٣ُٮاؿ/ظةدير األ ؛052ص / 02ج  ،أمحؽ، املٕض٥ ال١جري
ج  ،ا٣ُجٞةت ال١ربل ،ؽ، حم٧ٌ اث٨ قٕؽو  ؛616ص  /6ج  ،حالكرية احل٤جيٌ ، ثؿ٬ةف ادلي٨

 .22ص / 6

 .01ص  /1ج  م،، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةرا٣ٕيينٌ  (2) 
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ٚذٞىض   يف ظةصيت٭خ ثٟ إىل رٌّب  دٮصٌ إيٌن  ،ؽية حم٧ٌ  الؿمحح، ٟ ٩يبٌ إحلٟ ثججيٌ 
 .(1)«م٫ٕٛ يفٌ  ٭٥ٌ ال٤ِّ  ،يل

كركاق  .(2)«وعيطه  ٬ٰؾا ظؽيره  ٝةؿ أثٮ إقعةؽ// »كركاق اث٨ ٦ةصح كٚي٫
ىلع رشط النيؼني كل٥  وعيطه  ٬ٰؾا ظؽيره »احلةز٥ يف مكذؽرًل٫ كٝةؿ/ 

ؿ/ ٨ٔ ٧ٔةرة ث٨ ثُؿيٞني/ األكٌ  (4)يف قج٪٫ ال١ربل كركاق ا٣جكةيئٌ  .(3)«خيؿصةق
ٙو  ػـي٧ح ث٨ زةثخو  ٨ٔ  ب أ٦ة٦ح ث٨ ق٭٢و أكاثلةين/ ٨ٔ  ،٨ٔ ٔس٧ةف ث٨ ظ٪ي

ٙو    .ٔس٧ةف ث٨ ظ٪ي
كركل  ،(6)(ادلٔٮات)يف  كابلي٭يقٌ ، (5)وعيع٫ كركاق اث٨ ػـي٧ح يف

                                                                                                                                                       

، أمحؽ، ( 1)   .621ص  /2ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 .6215 ح 226ص  /6ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح ،ؽ ث٨ يـيؽحم٧ٌ اث٨ ٦ةصح، ( 2) 

 262ص  /6ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (3) 
 .501ك

 62225ك 62222ح  611ص / 1ج  ،الكنن ال١ربل ،، أمحؽ ث٨ مٕيتو ا٣جكةيئٌ  (4) 
 .62221ك

يت  005ص / 0ج  ،وعيط اث٨ ػـي٧ح ،ؽ ث٨ إقعةؽحم٧ٌ  ػـي٧ح، اث٨ (5)  ثةب وبلة ا٣رٗت
 .كا٣رت٬يت

 .622ح  006ص  /6ج  ،ادلٔٮات ال١ربل ،، أمحؽ ث٨ احلكنيابلي٭يقٌ  (6) 
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ا ٨٦ احلؽير (اتلةريغ ال١جري)يف  ابلؼةرٌم   .(1)مُؿن

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

ا الصِد:  ٌّ رصةهل ٨٦  كٰذلٟ ألفٌ  ؛ح ق٪ؽ ٬ٰؾا احلؽيرٚبل إماكؿ يف وعٌ أ
 ك٦ة ٫٤ٞ٩ اث٨ دي٧يح ٨ٔ ابلي٭يقٌ  كتلىعيط اث٨ ٦ةصح هل كاحلةز٥،، اثلٞةت
٨ٔ ركح ث٨ ٔجةدة ٨ٔ  وعيطو  ثإق٪ةدو  (ادلٔٮات)ركي٪ةق يف ٠ذةب »ٝٮهل/ 
ة .(2)«مٕجح ٌن ٫ ٝؽ ذ٠ؿ ٬ٰؾا أل٩ٌ  ؛كا٣ْة٬ؿ أٌف اث٨ دي٧يح ٝج٢ احلؽير أي

ٚيْ٭ؿ ٦٪٫  ،احلؽير ثىي٫٘ املؼذ٤ٛح ٦ٓ ٢ٞ٩ دٮزيٞةت ا٧٤ٕ٣ةء كل٥ ي٨ُٕ ث٫
كي٧س٨ االظذضةج ث٫  ،ق٪ؽ احلؽير وعيطه  فٌ إي٧س٨ ا٣ٞٮؿ  فإذ ،ا٣ٞجٮؿ ث٫

 .يف إزجةت امل٤ُٮب
ا ادلالىث ٌّ   ىلع صٮاز اتلٮٌق٢ ثةجليبٌ  كاًعحه  / ٚف احلؽير دال٣حه كأ

٫ اكف اتلٮصٌ  دؽؿُّ ىلع أفٌ  «٭خ ثٟ دٮصٌ إيٌن  ،ؽية حم٧ٌ » /ٚٞٮهل ،األكؿـ 
يف  ٝةؿ النيغ ٔجؽ ا٣٘ينٌ »يف حتٛذ٫/  ٚٞؽ ٝةؿ املجةرًلٛٮرٌم  ، ثؾات اجليبٌ 

كاحلؽير يؽٌؿ ىلع  /يف رقةتل٫ الك٪ؽٌم  / ذ٠ؿ ميؼ٪ة اعثؽه (احلةصحإجنةح )
حتٛح )يف  كٝةؿ النٮٌلينٌ  .(3)«ـ يف ظيةد٫صٮاز اتلٮٌق٢ كاالقتنٛةع ثؾاد٫ امل١ؿٌ 

                                                                                                                                                       

 .0620/  022ص / 1ج  ،اتلةريغ ال١جريحم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ابلؼةرٌم،  (1) 

 .11ص / 6ج  ،دل٧ٮع ا٣ٛذةكل أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، اث٨ دي٧يح، (2) 

 .05ص / 62ج  ،حتٛح األظٮذٌم  ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ،، حم٧ٌ املجةرًلٛٮرٌم  (3) 
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إىل ا، ٦ٓ  ىلع صٮاز اتلٮٌق٢ ثؿقٮؿ ا  كيف احلؽير دحل٢ه »/ (اذلا٠ؿي٨
ذٞةد أفٌ   ،٦ة مةء اكف ،٫ املُٰٕ املة٩ٓكأ٩ٌ  ،ا٣ٛة٢ٔ ٬ٮ ا قجعة٫٩ كدٕةىل األ

 .(1)«ك٦ة ل٥ ينأ ل٥ يس٨
ٟو »: احلديد اثلاين ة ٦ةدخ ٚة٧َح ث٪خ أقؽ ث٨ ٝةؿ/ ل٧ٌ  ٨ٔ أنف ث٨ ٦ةل

ـٌ  ٬ةم٥و  ٚض٤ف ٔ٪ؽ رأق٭ة ٚٞةؿ/ رمحٟ  دػ٢ رقٮؿ ا  ، ٌٔلٍّ  أ
ني كتنجٕيين ، ثٕؽ أٌَل ا ية أٌَل  كد٧٪ٕني ٩ٛكٟ  ،كدٕؿي٨ كدسكحين ،ّتٔٮ

أمؿ أف دٌ٘ك٢  ز٥ٌ  ،دؿيؽي٨ ثٰؾلٟ كص٫ ا كادلار اآلػؿة ،َيجنة كد٧ُٕيين
ػ٤ٓ  ز٥ٌ  ،ثيؽق ة ث٤ٖ املةء اذٌلم ٚي٫ الاكٚٮر ق١ج٫ رقٮؿ ا ٧٤ٌٚ  ،زبلزنة

 داع رقٮؿ  ز٥ٌ  ،ٚٮ٫ٝ كًلٛ٪٭ة ثربدةو  ،ةق٧ٝيى٫ ٚأ٣بك٭ة إيٌ  رقٮؿ ا 
ٌُ  األ٩ىةرٌم ٮب كأثة أيٌ  أقة٦ح ث٨ زيؽو  ا  ٧ؿ ث٨ اخل ة أقٮد ٔك بل٦ن ةب ٗك

 ،ثيؽق ة ث٤٘ٮا ال٤عؽ ظٛؿق رقٮؿ ا ٧٤ٌٚ  ،ٚعٛؿكا ٝرب٬ة ،حيٛؿكف
ًُضٓ ٚي٫ ٚٞةؿ/ ا ةٚ ة ٚؿغ دػ٢ رقٮؿ ا ٧٤ٌٚ  ،كأػؿج دؿاث٫ ثيؽق

٪٭ة  ، ٚة٧َح ث٪خ أقؽو اٗٛؿ ألٌَل  ،ال ي٧ٮت اذٌلم حيي كي٧يخ ك٬ٮ  يٌّ  ٌٞ ك٣
ٌٜ  ،ظٌضذ٭ة ٟ ٚإ٩ٌ  ،ي٨ ٨٦ ٝجٌلٟ كاأل٩بيةء اذٌل ٩بيٌ  ككٌقٓ ٤ٔي٭ة ٦ؽػ٤٭ة ِب

  «.أرظ٥ الؿامحني
/  (دل٧ٓ الـكااؽ)يف  ركاق اهليسِلٌ  ٫ٞ اث٨ كزٌ  كٚي٫ ركح ث٨ وبلحو »ٝةابلن

                                                                                                                                                       

 .021ص حتٛح اذلا٠ؿي٨/  ،ؽ ث٨ ٌٔلٍّ ، حم٧ٌ النٮٌلينٌ  (1) 
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ٙه  ،كاحلةز٥ ظٌجةف  .(1)«كبٌٞيح رصةهل رصةؿ الىعيط ،كٚي٫ ًٕ
 .(3)(امل٪ةٝت)يف  كاخلٮارزَلٌ  (2)(ال١جري)ك (األكقٍ)يف  كا٣ُرباينٌ 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ك٬ٮ ركح ث٨  - / ٚض٧يٓ رصةهل ٨٦ اثلٞةت إاٌل ركح ث٨ وبلحو ا الصِدأ
ٌٕ  - املرصٌم  ز٥ٌ  ك املٮوٌلٌ ةثح ث٨ ٧ٔؿو وبلح ث٨ قيٌ  ٫ٛ ثٕي ٚٞؽ ً

 ،(5)(اثلٞةت)يف  ظٌجةفٚٞؽ ذ٠ؿق اث٨  ،ك٣ٰس٨ ي٧س٨ دٮزي٫ٞ ،(4)نيالؿصةحلٌ 
 /(7)(رٚٓ امل٪ةرة)ٝةؿ وةظت ك .(6)«٨٦ أ٢٬ النةـ ٦أمٮفه  زٞحه »كٝةؿ احلةز٥/ 

  .أم ٦جةرشةن  (8)«ركل ٔ٪٫ يٕٞٮب ث٨ قٛيةف ا٣ٛكٮٌم »

                                                                                                                                                       

 .051ك 051ص  /2ج  ،، دل٧ٓ الـكااؽث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ  (1) 

ص  /02ج  ،املٕض٥ ال١جري ؛11ص / 6ج  ،املٕض٥ األكقٍ ، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ،ا٣ُرباينٌ  (2) 
 «. ثٕؽ أٌَل ٠٪خ أٌَل  ،رمحٟ ا ية أٌَل » /ك٣ٰس٨ كرد ٚي٭٧ة 256

ٌٚ اخلٮارزَلٌ  (3)   .62ح  21ص  امل٪ةٝت/ ،ٜ ث٨ أمحؽ، املٮ

 .111 / 621ص / 2ج  ،ٔجؽ ا، الاكم٢ ،اث٨ ٔؽمٍّ  /٩ْؿا( 4) 

 .022ص  /1ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( 5) 

 .11/  21ص ل٤عةز٥/  قؤاالت الكضـٌم  ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (6) 

 .665ص ممؽكح، رٚٓ امل٪ةرة/ حم٧ٮد قٕيؽ  (7) 

  .ةثح(ركح ث٨ قيٌ ) ثةق٥س٨ كرد ك٣ٰ  211/ 2املٕؿٚح كاتلةريغ  ،يٕٞٮب ،٩ْؿ/ اث٨ قٛيةفا( 8) 
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٠ذجخ ٨ٔ أ٣ٙ ميغ »ٝٮهل/  ٨ٔ يٕٞٮب ث٨ قٛيةف ا٣ٛكٮٌم  ك٢ٞ٩ اذل٬يبٌ 
ا م٧ٌ )قيٌ  ٚي١ٮف ركح ث٨ وبلحو ، (1)«٭٥ زٞةته لكٌ  كًلّسو  ٨ ٠ذت ةثح( كاظؽن

 .ٔ٪٫ ٚحن٫٤٧ اتلٮزيٜ

ٌٜ  إىل أفٌ  إًةٚحن   ،ال٥ يس٨ ٦ٌّٛسن  ركح ث٨ وبلحو  اتلٌٕيٙ املؾ٠ٮر يف ظ
 .(2)ـ اتلٮزيٜكيٞؽٌ  ،ٚبل يٞج٢ كإذا اكف اجلؿح ٗري ٦ٌّٛسو 

هل  يف دةرخي٫ أفٌ  ذ٠ؿ اذل٬يبٌ  إذ ٦ٌّٛسه  ٫ صؿحه ٩ٌ إأف يٞٮؿ/  كىلائٍو 
ظّت ٦ٓ كصٮد ٬ٰؾق  /فِلٔؿ .يف دٛكري اتلٌٕيٙ ك٬ٮ اكؼو  ،(3)ري"٦٪ة٠"

ة، ٚٞؽ ٝةؿ ٟ ث٫ٌٕٛ؛ أل٩ٌ ا٣ٕجةرة يف الؿص٢ ال ي٧س٨ اتل٧كٌ  ٭ة ٣حكخ صؿظن
كبٰؾلٟ . (4)«دق دؿؾ ركايذ٫ال دٞذض ث٧ضؿٌ  "ركل ٦٪ة٠ري" /ٝٮهل٥»الكؼةكم/ 

 ـ اتلٮزيٜ ٤ٔي٫ كيسٮف الؿص٢ زٞحن ٚيٞؽٌ  ،ٟ ثةتلٌٕيٙال ي٧س٨ اتل٧كٌ 
اك٫ٕ٦ يىعٌ  ،ثٞٮهل كحيذشٌ   ،٨ اثلٞةتثةيق رصةهل ٦ ألفٌ  ؛ط احلؽير ق٪ؽن

 .كرصةهل رصةؿ الىعيط ٧٠ة ذ٠ؿ اهليسِلٌ 

 ٌّ ٌٜ » // ٚٞٮهلا ادلالىثكأ ٨٦  ٢ه ٬ٮ دٮقٌ  «ي٨ ٨٦ ٝجٌلٟ كاأل٩بيةء اذٌل ٩بيٌ  ِب
                                                                                                                                                       

 .2 / 612ص / 61ج  ،ؽ ث٨ أمحؽ، دةريغ اإلقبلـ، حم٧ٌ اذل٬يبٌ  (1) 

 .262ص / 0ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢حم٧ٌؽ،  ،ألبلةينٌ ا /٩ْؿا( 2) 

 .2 / 612ص / 61ج  ،ث٨ أمحؽ، دةريغ اإلقبلـ ؽ، حم٧ٌ اذل٬يبٌ  (3) 

 .212ص / 6ج  ،ا٣ٛذط امل٘ير ،ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، حم٧ٌ الكؼةكٌم  (4) 
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ٌٞ  األكؿـ  اجليبٌ  ك٬ٰؾا احلؽير ٨٦ األظةدير ا٣ٌيت  ،٫ كماك٩ذ٫ ٔ٪ؽ اِب
ث٢ كيؽٌؿ ىلع صٮاز اتلٮٌق٢ ثةأل٩بيةء  ، دؽؿُّ ىلع صٮاز اتلٮٌق٢ ثؾات اجليبٌ 

ـه  إىل أفٌ  كٚي٫ إمةرةه  ،ي٨ قجٞٮقاذٌل   / ثؽال٣ح ٝٮهل ،اتلٮٌق٢ ثةملٮت صةا
 «.ي٨ ٨٦ ٝجٌلكاأل٩بيةء اذٌل »

٬ٰؾا ادلاعء  ٧ين رقٮؿ ا ٝةؿ/ ٤ٌٔ  ٨ٔ أب ثسؿو »: احلديد اثلاىد
 ،كب٧ٮس جنٌيٟ ،كإثؿا٬ي٥ ػ٤ي٤ٟ ،٩ٟبيٌ  ؽو  أقألٟ ث٧ع٧ٌ إيٌن  ٭٥ٌ ٝةؿ/ ٢ٝ/ ال٤ِّ 

كبذٮراة مٮس كإجني٢ ٔحىس كزبٮر داكد كٚؿٝةف  ،كبٕحىس ركظٟ كٍل٧ذٟ
أ٩ـتل٫ يف ٠ذةثٟ  ق٥و ا كأقألٟ ثس٢ٌ  ،ٌٝيذ٫ أكظيذ٫ كٌٝةءو  ك يو  كٌَل  ،ؽو حم٧ٌ 

ؿ ا٣ُة٬ؿ ثةألظؽ الى٧ؽ كأقألٟ ثةق٧ٟ املُ٭ٌ  ،أك اقذأزؿت ث٫ يف ٗيجٟ
كأف  ،٪ٮر كص٭ٟ أف دؿزٝين ا٣ٞؿآف كا٥٤ٕ٣كب٧ْٕذٟ كًلربيةاٟ كب ،الٮدؿ

 ...«.ّت٫ُ٤ ث٤عِل كدَل كق٧يع كبرصم

 .(2)(إظيةء ٤ٔٮـ ادلي٨)يف  كا٣٘ـايلٌ  ،(1)(صة٦ٓ األوٮؿ)ركاق اث٨ األزري يف 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

ا الصِد ٌّ ٚٞؽ  ،/ ٚٞي٢ ث٫ٌٕٛ لٮصٮد ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ٬ةركف ث٨ ٔ٪رتةأ
                                                                                                                                                       

ح  220ص / 2ج  ،صة٦ٓ األوٮؿ يف أظةدير الؿقٮؿ ،ؽاث٨ األزري، املجةرؾ ث٨ حم٧ٌ  (1) 
0220. 

 .265ص / 6ج  ،إظيةء ٤ٔٮـ ادلي٨ ،ؽو ؽ ث٨ حم٧ٌ ، حم٧ٌ ا٣٘ـايلٌ  (2) 
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 ٌٕ ة ا٣ٞٮؿ ِبك٨ ظةؿ الؿص٢ك٣ٰس٨ دٞؽٌ  ،٫ٛ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةءً ٞن  إًةٚحن  ،(1)ـ قةث
ك٬ٰؾا احلؽير ذ٠ؿق رزي٨ ث٨ »ٝةؿ/  (دل٧ٮع ا٣ٛذةكل)إىل أف اث٨ دي٧يح يف 

... كٝؽ ركاق (صة٦ٓ األوٮؿ)ك٫٤ٞ٩ اث٨ األزري يف  ،يف صة٫ٕ٦ ٦ٕةكيح ا٣ٕجؽرٌم 
٨ وٌ٪ٙ يف ٢٧ٔ احلٮـ كال٤ي٤ح  النيغ كركاق  - كأب ٩ٕي٥و  ث٨ الكيٌنٌ اك -٦ى

٧ةؿ)يف ٠ذةب  األوج٭ةينٌ  ٍ  (،ٌٚةا٢ اأٔل ٨٦ ظؽير  يًنُّ يى ؽٍ ٧ً كركاق أثٮ مٮس ال
 .(2)"«٬ٰؾا ظؽير ظك٨"ةب ٨ٔ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ٬ةركف كٝةؿ/ زيؽ ث٨ احلجٌ 

 .كي٧س٨ االظذضةج ث٫ حلؽير ظك٨ه ا فإذ
 ٌّ  «ٟ كإثؿا٬ي٥ ػ٤ي٤ٟ...٩بيٌ  ؽو  أقألٟ ث٧ع٧ٌ إيٌن  ٭٥ٌ ال٤ِّ » // ٚٞٮهلا ادلالىثكأ

كًلٰؾلٟ ثةأل٩بيةء  ، ؽو ِبجحج٫ املىُىف حم٧ٌ  -دٕةىل  -إىل ا  ٢ه دٮقٌ 
 ثؽال٣ح أفٌ  ،أم بنؼى٭٥ كذكاد٭٥ ل١ؿا٦ذ٭٥ ٔ٪ؽ ا قجعة٫٩ ،اآلػؿي٨

 . ؽو حم٧ٌ  يف ز٦ةف اجليبٌ  األ٩بيةء ل٥ يسٮ٩ٮا مٮصٮدي٨ كأظيةءن 
ٌـّ  ٤ي٫ ٚةحلؽير دة ا كدال٣حن  ٔك  حل٫ يف إزجةتإكي٧س٨ االقت٪ةد  ،ق٪ؽن

ريق ٨٦ األ٩بيةء   اتلٮٌق٢ ثةجليبٌ    ٢ ثةجليبٌ اتلٮقٌ إذف . ٗك
٫ ٝؽ كال خيٛةؾ أ٩ٌ »يف حتٛذ٫/  كٝؽ ٝةؿ املجةرًلٛٮرٌم  ،كال إماكؿ ٚي٫ زةثخه 

 .(3)«زجخ اتلٮٌق٢ ث٫ يف ظيةد٫

                                                                                                                                                       

 .ؿ ٨٦ ٬ٰؾا ابلعرا٩ْؿ/ احلؽير اثلةين ٨٦ ا٣ٞك٥ األكٌ ( 1) 

 .11ص / 6ج  ،دل٧ٮع ا٣ٛذةكل أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، اث٨ دي٧يح، (2) 

 .05ص / 62ج  ،حتٛح األظٮذٌم  ،ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، حم٧ٌ املجةرًلٛٮرٌم  (3) 
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ز٪ة ٧ٔؿك ث٨  ،ز٪ة قٕيؽ ث٨ زيؽو  ،ز٪ة أثٮ اجل٧ٕةفظؽٌ »: ؿاحلديد األكّ 
ٟو  ظؽز٪ة أثٮ اجلٮزاء أكس ث٨ ٔجؽ ا ٝةؿ/ ٝعٍ أ٢٬ املؽي٪ح  ،اجل١ؿٌم  ٦ةل

ا ة مؽيؽن ُن ٚةص٤ٕٮا ٦٪٫   ٩ْؿكا ٝرب اجليبٌ اٚن١ٮ إىل اعئنح ٚٞة٣خ/  ،ٝع
ٙه ا إىل الك٧ةء ظٌّت ٠ٮكن ;٠ٮنل:  ٝةلٮا/ .  ال يسٮف ثح٪٫ كبني الك٧ةء قٞ

ا ظٌّت  ،٤ٕٛٚٮا ٞخ ٨٦  دٛذٌ  ٩جخ ا٣ٕنت كق٧٪خ اإلث٢ ظٌّت ٧ُٚؿ٩ة ٦ُؿن
  .(1)يف قج٪٫ ركاق ادلارَلٌ  .«ٚكٌِلٌ اعـ ا٣ٛذٜ ؛النع٥

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ  /ٚٞؽ ٝةؿ ا٣جكةيئٌ  ،/ ٚٞؽ ٝي٢ ث٫ٌٕٛ لٌٕٙ قٕيؽ ث٨ زيؽو ا الصِدأ
٬ٮ ػ  زيؽو  . ك٣ٰس٨ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ثٮزةٝذ٫ ٚكٕيؽ ث٨(2)«ثرصمٌّ  ٣حف ثة٣ٞٮٌم »

. كٝةؿ ٔ٪٫ يف (3)يف وعيع٫ ٨ ركل ٔ٪٫ ابلؼةرٌم م٧ٌ ػ  ةد ث٨ زيؽو أػٮ محٌ 
ِه  أثٮ احلك٨ وؽكؽه »/ (اتلةريغ ال١جري) ٣حف ث٫ »كٝةؿ أمحؽ/  .(4)«ظةٚ

                                                                                                                                                       

ظكني  ٦ٓ د٤ٕيٞح 20ح  51ص / 6ج  ،قنن ادلارَلٌ  ،ٔجؽ ا ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰادلارٌَل، ( 1) 
 «.رصةهل زٞةته »ق٤ي٥ أقؽ كٝةؿ/ 

حم٧ؽ ث٨  ،ا٣ٕٞيٌلٌ  ؛015/  622ص  الٌٕٛةء كاملرتكًلني/ ،، أمحؽ ث٨ مٕيتو ا٣جكةيئٌ  (2) 
 .512/  625ص / 0، ج يف الٌٕٛةء ،ك٧ٔؿو 

 .ثةب ٦ة يٞٮؿ ٔ٪ؽ اخلبلء 25ص / 6ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 3) 

 .6511/  210ص / 2ج  ،اتلةريغ ال١جري، حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ابلؼةرٌم،( 4) 



 ٦٪ةٚيةت اتلٮظيؽ يف ا١ٛ٣ؿ الٮ٬ٌةبٌ  ...................................................... 821

 .(4)كاث٨ ظضؿو  (3)كا٣ٕضٌلٌ  (2)٫ٞ اث٨ ٦ٕنيو كزٌ  .(1)«ثأسه 
 ،ث٨ ا٢ٌٛ٣ؽ ة أثٮ اجل٧ٕةف ٚ٭ٮ حم٧ٌ أ٦ٌ  ،٭٥ ٨٦ اثلٞةتكبةيق الؿصةؿ لكٌ 

ـه  ة ٫ٞ ا٣ٕضٌلٌ كٝؽ كزٌ  ،(5)٨٦ رصةؿ الىعيعني ،كيٞةؿ هل اعر ٌن  .(6)أي
 ٌّ ص٤ٕٮا ٦٪٫ ةٚ  ٩ْؿكا ٝرب اجليبٌ ا» /ٝٮؿ اعئنح هل٥ إفٌ ٚ/ ا ادلالىثكأ

ٚنة حنٮ الك٧ةء  «ا إىل الك٧ةء٠ٮكن ;٠ٮنل:  أم اص٤ٕٮا ا٣ٞرب الرشيٙ م١نٮ
ٕٮق ثح٪س٥ كبني ا دٕةىل، كٝؽمٮق ٔ٪ؽ داعاس٥ حل١ٮف ٬ٮ كقي٤ذس٥  ؛ًك

ىلع صٮاز اتلٮٌق٢ ثة٣ٞرب الرشيٙ ل٤ؿقٮؿ  كيف احلؽير دال٣حه  إحل٫،ا٤٧ٕ٣ٌيح 
 ٥ْ  ٧ة ٬ٮ ثةمل١ني ك٨٦ يكذٞؿٌ ٫ ٨٦ امل٤ٕٮـ أف رشؼ املاكف إ٩ٌ أل٩ٌ  ؛اأٔل

ث٢  ،ىلع ا٣ٞرب الرشيٙ ك٦ؽرو  ك٣حف املٞىٮد ٬ٮ ٦ة كصؽ ٨٦ ظضؿو  ،ٚي٫

                                                                                                                                                       

 .2216/  502ص / 0ج  ،ا٢٤ٕ٣ أمحؽ، ،( اث٨ ظ٪ج٢و 1) 

 (2 )،  .215 / 621ص / 0ج  ،دةريغ اث٨ ٦ٕنيو ، حيىي اث٨ ٦ٕنيو

 .522 / 222ص / 6ج  ،٦ٕؿٚح اثلٞةت ،، أمحؽ ث٨ ٔجؽ اا٣ٕضٌلٌ  (3) 

 .56/  02ص / 2ج  ،د٭ؾيت اتل٭ؾيت ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو  (4) 

٨ رٚٓ وٮد٫  06ص  /6ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ٩ْؿ/ ا( 5)  ثةب ٦ى
 .ثةب ٠ؿاء األرض 62ص / 5ج  ،وعيط مك٥٤و  مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ،اجلحكةثٮرٌم ؛ ثة٥٤ٕ٣

ؽ ث٨ حم٧ٌ » كٝةؿ/ 6122/  052ص / 0ج  ،٦ٕؿٚح اثلٞةت ،، أمحؽ ث٨ ٔجؽ اا٣ٕضٌلٌ  (6) 
ـه  ا٢ٌٛ٣ الكؽكيسٌ  ك٣حف يٕؿؼ إاٌل  ،وة٣طه  رص٢ه  زٞحه  ثرصمٌّ  ، أثة اجل٧ٕةفيسىٌن  ،اعر

ـو   «.ثٕةر



 820  ...................................................................... اتلٮٌق٢ا٣ٛى٢ اثلةين/ 

 املٞىٮد ٬ٮ وةظت ا٣ٞرب كالكةز٨ ٚي٫، كٝؽ ٝةؿ النةٔؿ/ 
 ؽاراػؽار كذا اجلػ٢ ذا اجلػأٝجٌ    ًلػةر حلػةر ديػؿُّ ىلع ادليػأ٦

٨ قس٨ ادليةرا   ك٦ة ظتُّ ادليةر م٨ٌٛ٘ ٤ٝيب  (1)ك٣ٰس٨ ظٌت ٦ى
ٙو »: احلديد اثلاين رصبلن اكف خيذ٤ٙ إىل  ٝةؿ/ إفٌ  ٨ٔ ٔس٧ةف ث٨ ظ٪ي

 ٌٛ ٚاكف ٔس٧ةف ال ي٤ذٛخ إحل٫ كال ي٪ْؿ يف  ،هل يف ظةصحو ةف ٔس٧ةف ث٨ ٔ
ٙو  ،ظةصذ٫ اخ اٚٞةؿ هل ٔس٧ةف ث٨ ظ٪يٙ/  ،ٚناك ٰذلٟ إحل٫ ٤ٚيق اث٨ ظ٪ي

 ًٌ  أقألٟ إيٌن  ٭٥ٌ ٢ٝ/ ال٤ِّ  ز٥ٌ  ،ٚي٫ رًلٕذني اخ املكضؽ ٚى٢ٌ ا ز٥ٌ  ،أامليٌأة ٚذٮ
 ثٟ إىل رٌّب ٫  أدٮصٌ إيٌن  ،ؽية حم٧ٌ  ،الؿمحح ٩يبٌ   ؽو ٪ة حم٧ٌ ٫ إحلٟ ثججحٌ كأدٮصٌ 

ز٥ أىت  ،كدؾ٠ؿ ظةصذٟ... ٚة٤ُ٩ٜ الؿص٢ ٚى٪ٓ ٦ة ٝةؿ هل ،تلٞض يل ظةصيت
 ٌٛ اب ظّت أػؾ ثيؽق ٚأدػ٫٤ ىلع ٔس٧ةف ث٨ ةف ٚضةء ابلٮٌ ثةب ٔس٧ةف ث٨ ٔ

 ٌٛ  ،ٚأص٤ك٫ ٫ٕ٦ ىلع ا٣ُ٪ٛكح ٚٞةؿ/ ظةصذٟ؟ ٚؾ٠ؿ ظةصذ٫ ٌٚٞة٬ة هل ،ةفٔ
ؿ/ ٦ة اكف لٟ ٨٦ كٝة ، اك٩خ الكةٔح٦ة ذ٠ؿت ظةصذٟ ظٌّت  ٝةؿ هل/ ز٥ٌ 

  «.ٚةذ٠ؿ٬ة ظةصحو 
كٝةؿ ٚي٫/  (الى٘ري)املٕض٥ كيف  (2)(املٕض٥ ال١جري)يف  ركاق ا٣ُرباينٌ 

 (دل٧ٓ الـكااؽ)يف  كركاق اهليسِلٌ  ،(1)(ادلاعء)كيف ، (3)«كاحلؽير وعيطه »
                                                                                                                                                       

 .611ص مٛةء الكٞةـ/  ،ث٨ ٔجؽ الاكيف ، ٌٔلٌ الكجيكٌ  (1) 

 .26ص  /2ج  ،املٕض٥ ال١جري ، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ،ا٣ُرباينٌ  (2) 

 .612ص / 6ج  ،املٕض٥ الى٘ري ، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ،ا٣ُرباينٌ  (3) 
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  .(2)"«كاحلؽير وعيط" /ٔٞج٫ ٝةؿ ا٣ُرباينٌ »كٝةؿ/ 

 
 
   تحقيق
 
 السند والداللة ف

 ٌّ ٕٙ أب قٕيؽو  ،ٚٞؽ ٝي٢ ث٫ٌٕٛ جل٭ة٣ح َة٬ؿ ث٨ ٔحىس/ ا الصِدأ  ًك
 .ك٣ٰس٨ ٦ٓ ٰذلٟ ي٧س٨ دٮزيٞ٭٧ة ،امليٌكٌ 

 ٚ٭ٮ َة٬ؿ ث٨ ٔحىس ث٨ ٝربس املٞؿئ املرصٌم ، ة َة٬ؿ ث٨ ٔحىسأ٦ٌ 
ٚي١ٮف  ،كال ثٞؽحو  ل٥ يؾ٠ؿ يف ٠ذت الؿصةؿ ال ث٧ؽحو . (3)ا٣ٞربيسٌ  اتل٧يِلٌ 

ٚجةإلًةٚح اىل أ٫ٌ٩ ٝؽ  ٬ٰؾا ٬ٮ ٨٦ منةيغ ا٣ُرباينٌ  اَة٬ؿن  ك٣ٰس٨ٌ  ،دل٭ٮؿ احلةؿ
ة هل يف  ،(4)ط ظؽيسنة ٬ٮ يف ق٪ؽقٞؽ وعٌ ٚ ،ٔ٪٫ ٠سريناركل  ٚي١ٮف دىعيعن

 .دٞؽيؿو  ظك٨ ظةؿ الؿص٢ ىلع أ٢ٌٝ ٨٦ ذلٟ ٚحكذْ٭ؿ  ،ال٨٧ٌ
/  .مبيت ث٨ قٕيؽ٭ٮ ٚ ،امليٌكٌ  ة أثٮ قٕيؽو كأ٦ٌ  ظٌؽث ٔ٪٫ »ٝةؿ اث٨ ٔؽمٍّ

 نكؼح الـ٬ؿمٌ ػ  ،٨ٔ يٮنف ٨ٔ الـ٬ؿٌم مبيته كظٌؽث  ،ثةمل٪ة٠ري اث٨ ك٬تو 
 .(5)«وعيطه  كًلذةث٫ ٠ذةبه ػ  أظةدير مكذٞي٧حه 

                                                                                                                                                       

 

 .6252ح  202ص ، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، ادلاعء/ ا٣ُرباينٌ  (1) 

 .012ص / 0ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ  (2) 

 .222ص / 2ج  ،األنكةب ،ؽو ٔجؽ ال١ؿي٥ ث٨ حم٧ٌ  ،لك٧ٕةينٌ ا٩ْؿ/ ا( 3) 

 .612ص / 6ج  ،املٕض٥ الى٘ري ، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ،ا٣ُرباينٌ  (4) 

 .126/  22ص / 2ج  ،الاكم٢ ،، ٔجؽ ااث٨ ٔؽمٍّ  (5) 
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 ٫ٞ ا٣ُرباينٌ كٝؽ كزٌ  ،(1)(وعيط ابلؼةرٌم )ك٣ٰس٨ ٦ٓ ٰذلٟ ٚ٭ٮ ٨٦ رصةؿ 
ذؽاؿ)يف  كاذل٬يبٌ  ،(2)(الى٘ري)يف  دل٧ٓ )يف  كاهليسِلٌ  ،(3)(٦ّياف األ

كٝةؿ ٔ٪٫ احلةز٥ يف  ،(5)(اثلٞةت)ةف يف كذ٠ؿق اث٨ ظجٌ  ،(4)(الـكااؽ
 الؿص٢ زٞحه »/ (اإلركاء)يف  كٝةؿ األبلةينٌ  .(6)«٦أمٮفه  زٞحه »/ (املكذؽرؾ)
ال يكٍٞ  «ثةمل٪ة٠ري ظٌؽث ٔ٪٫ اث٨ ك٬تو »ٝٮهل٥/  إىل أفٌ  إًةٚحن  .(7)«ٛةٝنةدٌ ا

ال تكٍٞ  «هل ٦٪ة٠ري» ٔجةرة ـ ا٣ٞٮؿ ثأفٌ ٫ ٝؽ دٞؽٌ أل٩ٌ  ؛االظذضةج ِبؽيس٫
 .(8)االظذضةج ِبؽيس٫

ة لٮزةٝح  جلة ٨ٔ ٰذلٟ ٚ٭ٮ كلٮ دزنٌ  ،رصةهل لٌك كبٰؾلٟ يسٮف احلؽير وعيعن
 .كي٧س٨ االظذضةج ث٫ يف إزجةت امل٤ُٮب ،ال خيؿج ٨ٔ مؿدجح احلك٨

                                                                                                                                                       

٨ ا٩ذْؿ ظٌّت  22ص / 0ج  ،وعيط ابلؼةرٌم / ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ٩ْؿا( 1)   ثةب ٦ى
 .ثةب أداء ادلي٨ 12ص / 2؛ ج دؽ٨ٚ

 .612ص / 6ج  ،، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥ الى٘ريا٣ُرباينٌ  (2) 
ذؽاؿ ،ؽ ث٨ أمحؽ، حم٧ٌ اذل٬يبٌ  (3)   .2222/  612ص / 0ج  ،٦ّياف األ

ٝةؿ يف  610ص / 1ج  ؛202ص / 62ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ  (4) 
 .ك٬ٮ أظؽ أٚؿادق «رصةهل رصةؿ الىعيط» ق/ق٪ؽ

 .262ص / 1ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( 5) 

 .501ص / 6ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (6) 

، ،األبلةينٌ  (7)   .250ص / 5ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢ حم٧ٌؽه

 .٨٦ ٬ٰؾا ال١ذةب 022( راصٓ ص 8) 
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 ٌّ  ٢ه دٮقٌ  «٭خ ثٟ إىل رٌّب  دٮصٌ إيٌن  ،ؽية حم٧ٌ » // ٚٞٮؿ الؿص٢ا ادلالىثكأ
ىلع صٮاز اتلٮٌق٢ ثأوعةب ا٣ٞجٮر ٨٦  كٚي٫ دال٣حه  ،ك٬ٮ يف ٝربق  ةجليبٌ ث

كال إماكؿ يف ٰذلٟ، ك٬ٮ يؽٌؿ ٧٠ة دٞؽـ ىلع أف  ،األ٩بيةء كاألكحلةء كالىةحلني
٭٥ أل٩ٌ  ؛ك٣حف ثؽاعا٫ ،«٭خ ثٟدٮصٌ / »ثؽال٣ح ٝٮهل - اتلٮٌق٢ اكف ثؾات اجليبٌ 

ٙو ٣ٕؽـ ٝؽرد٫ ىلع ٰذلٟ، كإذاادلاعء ٨٦ امليٌ  يؾ٬جٮف إىل أفٌ  اكف ٗري  خ ٦٪ذ
 آػؿ ٗري ادلاعء. رك٫٩ ٚي٤ــ أف يسٮف اتلٮٌق٢ بيشءو ىلع ادلاعء ٧٠ة يذىٮٌ  ٝةدرو 

ثإق٪ةدق/ صةء  (ادلاعء ٮدلةث)ب ادل٩ية يف ٠ذةث٫ أ٨ٔ اث٨ »: احلديد اثلاىد
ثُ٪٫  ٚضٌف  ،ةف ث٨ قٕيؽ ث٨ احلك٨ ث٨ أجبؿإىل ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ظيٌ  رص٢ه 

ٚذعٌٮؿ الؿص٢  .(1)ثي٤ح٬ٮ؟ ٝةؿ/ ادلُّ  ٚٞةؿ الؿص٢/ ٦ة .ال يربأ ٚٞةؿ/ ثٟ داءه 
 ٩يبٌ  ؽو ٟ حم٧ٌ ٫ إحلٟ ثججيٌ  أدٮصٌ إيٌن  ٭٥ٌ ال٤ِّ  ، ال أرشؾ ث٫ محبنةكٝةؿ/ ا ا رٌّب 

 رمححن  ة ب،ين م٧ٌ ؿمح يٟ كرٌّب ٫ ثٟ إىل ربٌ  أدٮصٌ إيٌن  ،ؽية حم٧ٌ  ،الؿمحح 
٨ قٮاق   ٚضٌف  ،داع إىل اث٨ أجبؿ ز٥ٌ  - اتو زبلث مؿٌ  -د٘٪حين ث٭ة ٨ٔ رمحح ٦ى

 .«حه ثُ٪٫ ٚٞةؿ/ ثؿأت ٦ة ثٟ ٤ٌٔ 

                                                                                                                                                       

حم٧ٌؽ ث٨  ٦٪ْٮر، اث٨و ;اج كادلٌم٢ يْ٭ؿ يف اجلٮؼ كيٞذ٢ وةظج٫ اغبلنة ٨٦ اخلؿٌ  ( كيه ٩ٮعه 1) 
اجل٭ةيح يف ٗؿيت  ،ؽاملجةرؾ ث٨ حم٧ٌ  ،اث٨ األزري ؛025ص / 66ج  ،لكةف ا٣ٕؿب م١ؿـ،
 :.22ص / 0ج  ،احلؽير
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دل٧ٮع )كاث٨ دي٧يح يف  (1)ركاق اث٨ أب ادل٩ية يف ٠ذةب )دلةثٮ ادلٔٮة(
ك٢ٞ٩  .٫ داع ث٫ الك٤ٝٙ٤خ ٰٚ٭ؾا ادلاعء كحنٮق ٝؽ ركم أ٩ٌ »كٝةؿ/  (ا٣ٛذةكل

 .(2)«يف ادلاعء  اتلٮٌق٢ ثةجليبٌ  (٦جكٟ املؿكذٌم )٨ٔ أمحؽ يف 

  
 
   تحقيق
 
 السند والداللة  ف

 ٌّ ـو ظؽٌ »ٚٞؽ ركاق اث٨ أب ادل٩ية ٝةؿ/  /ا الصِدأ ق٧ٕخ ٨ٔ  ،ز٪ة أثٮ ٬نة
ـو «ؽ ث٨ ٠سري ث٨ رٚةٔح٠سري ث٨ حم٧ٌ  ؽ ث٨ يـيؽ ث٨ ٬ٰؾا/ ٬ٮ حم٧ٌ  . ٚأثٮ ٬نة

ـو حم٧ٌ  ث٢  ل٥ ي٨ُٕ ث٫ أظؽه  ،الؿٚةيعٌ  ؽ ث٨ ٠سري ث٨ رٚةٔح ث٨ ق٧ةٔح أثٮ ٬نة
/ كوعٌ  ،(3)ثذٮزي٫ٞ ٝٮؿ ا٣ربٝةينٌ  ذ٠ؿ اذل٬يبٌ  ط احلةز٥ ظؽيسنة ٬ٮ ٚي٫ ٝةابلن

 .(4)«وعيط اإلق٪ةد كل٥ خيؿصةق ٬ٰؾا ظؽيره »

ـو أ ٚ٭ٮ ٥ٌٔ  ة ٠سري ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٠سريو كأ٦ٌ  ل٥ جنؽ  ،ـاملذٞؽٌ  الؿٚةيعٌ  ب ٬نة
ٌٕ ك٣حف ٬٪ةلٟ ٨٦ كزٌ  ،يف ٠ذت الؿصةؿ هل دؿدمحن  ٚ٭ٮ دل٭ٮؿ  ،٫ٞ٫ٛ أك ً

٥٤ جبؿحو  ٝؽ رٌصح ثأفٌ  ظجٌةفاث٨  ك٣ٰس٨ٌ  ،احلةؿ ٨ ل٥ يٕي ، (5)ٚ٭ٮ ٔؽؿه  ٦ى
                                                                                                                                                       

 .601ح  15ص دلةثٮ ادلٔٮة/  ،ؽاث٨ أب ادل٩ية، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌ  (1) 

 .11ص / 6ج  ،دل٧ٮع ا٣ٛذةكل أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، اث٨ دي٧يح، (2) 

ذؽاؿ ،ؽ ث٨ أمحؽ، حم٧ٌ اذل٬يبٌ  (3)   .1201/  11ص / 2ج  ،٦ّياف األ

 .221ص / 6ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (4) 

 .62ص / 6ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( ا٩ْؿ/ 5) 
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اث٨ دي٧يح ٝؽ د٪ةكؿ ٬ٰؾا احلؽير  ثةإلًةٚح إىل أفٌ  ،ٚحن٫٤٧ ٬ٰؾا ا٣ٞٮؿ
كال٨٦  ض لك٪ؽ احلؽير ال ٨٦ ٝؿيتو كِبر يف ٦ذ٪٫ ٩ٛينة كإزجةدنة كل٥ يذٕؿٌ 

 ٤ٚٮ اكف ٚي٫ أدن ،ديؽ٫٩ د٪ةكؿ الك٪ؽ يف ِبس٫ ل٤عؽير ٦ٓ أفٌ  ،ثٕيؽو 
ٌٕٙ ٚي٫ احلؽير مةاجحو  ة إذا اكف خية٣ٙ ٔٞيؽد٫ ،ذل٠ؿ٬ة ًك  ،ػىٮون

 ،ذ٫ثىعٌ  مك٥ٌ٤ه أ٫ٌ٩ ك ،٫ ال إماكؿ ٚي٫ىلع أ٩ٌ  ٚك١ٮد٫ ٨ٔ الك٪ؽ دحل٢ه 
ة أ٩ٌ  ٧٠ة  -ادلاعء يف ٬ٰؾا احلؽير ٝؽ داع ث٫ الك٤ٙ  ٫ ٝؽ ذ٠ؿ أفٌ ػىٮون

 .ؽو ك٦٪٫ يكذْ٭ؿ ظك٨ ظةؿ ٠سري ث٨ حم٧ٌ  -ـ دٞؽٌ 

 ٌّ ة  يؿمحين م٧ٌ ٟ كرٌّب ٫ ثٟ إىل ربٌ  أدٮصٌ إيٌن  ،ؽية حم٧ٌ »/ ٚٞٮهل/ ا ادلالىثكأ
 «ثٟ»ثٞؿي٪ح ٝٮهل  ،ؿٚٓ ٦ة ث٫ ٨٦ داءو ل األكؿـ  ثؾات اجليبٌ  ٢ه دٮقٌ  «ب

ري٬ةآػؿ اكدلاعء كاإلي٧ةف كاملعجٌ  ك٣حف بيشءو    .ح ٗك

ز٪ة اث٨ ظؽٌ  ،ز٪ة يٕٞٮب ث٨ إقعةؽ ث٨ أب إرسااي٢ظؽٌ »: احلديد الراةع
ٚٞةؿ  أ٦ري املؤ٦٪ني ٦ةلاكن يف مكضؽ رقٮؿ ا  ٝةؿ/ ٩ةّؿ أثٮ صٕٛؿو  محيؽو 

ٟه  دٕةىل  -ا  فٌ إٚ ،ال دؿٚٓ وٮدٟ يف ٬ٰؾا املكضؽ ،/ ية أ٦ري املؤ٦٪نيهل ٦ةل
ة ٚٞةؿ/ أدٌ  -   ٮاٍ ٕي ذى ؿٍ  دى الى ﴿ب ٝٮ٦ن

ى
ظؿ٦ذ٫  فٌ إ... ك﴾يًبّّ اجلَّ  ًت ٮٍ وى  ؽى ٮٍ ٚى  ٥ٍ سي ادى ٮى ٍو أ

قذٞج٢ أ ،كٝةؿ/ ية أثة ٔجؽ ا ٦ٌيذنة ٠عؿ٦ذ٫ ظيًّة، ٚةقذاكف هلة أثٮ صٕٛؿو 
ٚٞةؿ/ كل٥ًى درصؼ كص٭ٟ ٔ٪٫؟ ك٬ٮ  ؟ا٣ٞج٤ح كأدٔٮ أـ أقذٞج٢ رقٮؿ ا 

 ...«.كقي٤ذٟ ككقي٤ح أثيٟ آدـ 
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كاحلةِٚ  (2)(٦ذةعاال)يف  كاملٞؿيـٌم  (1)ء(النٛة)ركاق ا٣ٞةيض ٔيةض يف 
كٝةؿ/  (رشح املٮا٬ت)يف  كالـرٝةينٌ  (3)(ٌيحاملٮا٬ت الرلجٌ )يف  ا٣ٞكُبلينٌ 

ٟو )يف ٠ذةث٫  ث٨ ٚ٭ؿو  ركا٬ة أثٮ احلك٨ ٌٔلٌ » ك٨٦ َؿي٫ٞ احلةِٚ  (،ٌٚةا٢ ٦ةل
ك٣حف يف ركاد٭ة  ث٢ ٝي٢ وعيطه  ،ال ثأس ث٫ ثإق٪ةدو  (النٛةء)يف  ٔيةضه 

ًٌ  ابه ٠ؾٌ   كٝةؿ ٔيةضه »ؿ/ كٝة (كٚةء الٮٚةء)يف  كركاق الك٧٭ٮدٌم  .(4)«ةعه كال ك
ٟو  ٨ٔ اث٨ محيؽو  ؽو صيٌ  بك٪ؽو  (النٛةء)يف    .(5)«أظؽ الؿكاة ٨ٔ ٦ةل

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ق٪ؽ  ٦ح ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ثأفٌ ٨٧ ػبلؿ أٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء املذٞؽٌ ٚ/ ا الصِدأ
رصةؿ الك٪ؽ ٥٬ ثني  أًٙ إىل أفٌ  ،ظك٨ه  دٞؽيؿو  أك ىلع أ٢ٌٝ  احلؽير وعيطه 

٫ كيْ٭ؿ أ٩ٌ  ،ؽ ث٨ محيؽو ٦٪٭٥ إاٌل حم٧ٌ  كل٥ يٕرتض ىلع أظؽو  ،اثلٞح كاحلك٨
 ك٢ٞ٩ اخلُيت ابل٘ؽادٌم  .(6)«ٚي٫ ٩ْؿه »يف دةرخي٫/  ٚٞؽ ٝةؿ ابلؼةرٌم  ،الؿازٌم 

                                                                                                                                                       

 .26ص  /0ج  ،النٛة ثذٕؿيٙ ظٞٮؽ املىُىفا٣ٞةيض ٔيةض، أثٮ ا٢ٌٛ٣ اث٨ مٮس، ( 1) 

 .161ص / 62ج  ،إ٦ذةع األق٧ةع ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ املٞؿيـٌم  (2) 

ماكف  512ص / 2ج  ،حؽيٌ ٌيح ثةمل٪ط املع٧ٌ الرلجٌ ، املٮا٬ت ؽو ، أمحؽ ث٨ حم٧ٌ ا٣ٞكُبلينٌ  (3) 
 .الٮٝٮؼ لرلاعء ثٕؽ الـيةرة

 .062ص / 60ج  ،حيٌ رشح املٮا٬ت الرلجٌ  ،، ٔجؽ ابلةيقالـرٝةينٌ  (4) 

 .211ص / 2ج  ،كٚةء الٮٚةء ،ث٨ ٔجؽ ا ، ٌٔلٌ الك٧٭ٮدٌم  (5) 

 .611/  12ص  /6ج  ،اتلةريغ ال١جري حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ابلؼةرٌم، (6) 
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م ٝةؿ/ حم٧ؽ أ٩ة صؽٌ ٩جٌ »ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ يٕٞٮب ث٨ محجح ٝةؿ/ يف دةرخي٫ ٨ٔ حم٧ٌ 
 . (1)«٠سري امل٪ة٠ري الؿازٌم  ث٨ محيؽو 

/  ظٌجةفكذ٠ؿق اث٨  ٨ ي٪ٛؿد ٨ٔ اثلٞةت اكف م٧ٌ »يف املضؿكظني ٝةابلن
٧ة إذا ظٌؽث ٨ٔ ميٮخ ثرلق... ٝةؿ اث٨ كارة/ كال قيٌ  ،ثةألميةء امل٤ٞٮبةت

 ،ني يأيت ثأميةء مكذٞي٧حو ٠يٙ رأيخ ظؽيس٫؟ ٝةؿ/ إذا ظٌؽث ٨ٔ ا٣ٕؿاٝيٌ 
ك٨٦ ٬ٰؾا  .(2)«يه كإذا ظٌؽث ٨ٔ أ٢٬ ثرلق أىت ثأميةء ال دٕؿؼ كال ٩ؽرم ٦ة

٧ة ة يف أظةديس٫ ٚة٣ٞؽح إ٩ٌ كأ٦ٌ  ،يف ٩ٛك٫ ال ٝؽح ٚي٫ محيؽو حم٧ٌؽ ث٨  ٤ى٥ أفٌ يٕي
كيْ٭ؿ أف  ،ظٌجةفؽق اث٨ ك٬ٮ ٦ة أكٌ  ،ظٌؽث ٨ٔ ميٮخ أ٢٬ ثرلقإذا ٦ة  يسٮف

ـٌ ٧٠ة رصٌ  ،٬ٰؾق امل٤ٞٮبةت ٣حكخ ٦٪٫ ث٢ ٨٦ ميٮػ٫ يف  ٌم ح ثٰؾلٟ امل
ك٬ٰؾق األظةدير ا٣يٌت »ٝةال/  (4)(اجلؿح كاتلٕؽي٢)يف  كالؿازٌم  (3)(اتل٭ؾيت)

 «.ث ٔ٪٭٧٥ة ٬ٮ ٨٦ ٝج٢ النيٮخ اذٌلم حيؽٌ إ٩ٌ  ،حيٌؽث ث٭ة ٣حف ٬ٮ ٨٦ ٝج٫٤
ريق ٝؽ رٌصظٮا ثأفٌ  األبلةينٌ  ـ ٨٦ أفٌ ثةإلًةٚح ملة دٞؽٌ  ال  "هل ٦٪ة٠ري"ٔجةرة  ٗك

 "٠سري امل٪ة٠ري"ٕٚجةرة ، (5)تكٍٞ االظذضةج ِبؽيس٫ كلٮ يف مؿدجح احلك٨

                                                                                                                                                       

 .051ص / 0ج  ،دةريغ ث٘ؽاد ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ اخلُيت ابل٘ؽادٌم  (1) 

 .6222/  222ص / 0ج  ،املضؿكظني حم٧ٌؽ، اث٨ ظٌجةف، (2) 

ـٌ  (3)   .5611/  626ص / 05ج  ،د٭ؾيت ال٧١ةؿ ،، يٮقٌٙم امل

 .6015/  020ص / 1ج  ،اجلؿح كاتلٕؽي٢ ،ب ظةد٥و أؽ ث٨ ، حم٧ٌ الؿازٌم  (4) 

، ،( ا٩ْؿ/ األبلةينٌ 5)   ،حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ،لكؼةكٌم ا ؛262ص / 0ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢ حم٧ٌؽه
 



 829  ..................................................................... اتلٮٌق٢ا٣ٛى٢ اثلةين/ 

ة ل٤نؼه ٥ٕ٩ ٛن ـه  ظؽيس٫ ٦٪١ؿه  لٮ كرد أفٌ  ٣حكخ دٌٕي ك٬ٮ  ،آػؿ ٚؾاؾ الك
ة ال دذٮاٜٚ ٦ٓ ٦ة أظةديس٫ ٬ٰؾق م٧ٌ  كا٣ْة٬ؿ أفٌ ، تلٌٕيٙ النؼه مٮصته 

 ،أكرث٬ة يف ذ٠ؿ ٌٚةا٢ أ٢٬ ابليخ  ألفٌ  ؛يٕذٞؽق ٬ٰؤالء ا٣ُةٔ٪ٮف
. ك٦ٓ ٰذلٟ (1)٧٠ة ٝةؿ اث٨ ٠سريو  ٬ٰؾا مييعٌّ  الؿازٌم  ؽ ث٨ محيؽو حم٧ٌ  كا٣ْة٬ؿ أفٌ 

ٓه ٫ لكٌ  ؽ ٨ٔ حم٧ٌ  قب٢ حيىي ث٨ ٦ٕنيو »ٚٞؽ  ،٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ثٮزةٝذ٫ ٚٞؽ رٌصح دم
... كقأتل٫ ٨ٔ ٔس٧ةف ث٨ أب محجح ٚٞةؿ/ زٞحه  ٚٞةؿ/ زٞحه  الؿازٌم  ث٨ محيؽو 

٨ أظٌت  أك ٔس٧ةف، ٚٞةؿ/ زٞذني أ٦يجني  إحلٟ ؟ اث٨ محيؽو  ٤ٞٚخ ٦ى
ٔس٧ةف ق٧ٕخ صٕٛؿ ث٨ أب » /ةس ث٨ قٕيؽو . كٝةؿ أثٮ ا٣ٕجٌ (2)«;٦أمٮ٩ني:
ق٧ٕخ أب »كٝةؿ ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ/  .(3)«زٞحه  يٞٮؿ/ اث٨ محيؽو  ا٣ُيةليسٌ 
ح «.ظيًّة ؽ ث٨ محيؽو ٦ة داـ حم٧ٌ  ٥٤ٔه  يـاؿ ثةلؿٌم  يٞٮؿ/ ال ٨ » /كٝةؿ أثٮ زٔر ٦ى

٬ٮ »/ كٝةؿ اهليسِلٌ  .(4)«حيذةج أف يزنؿ يف ٔرشة آالؼ ظؽيرو  ٚةد٫ اث٨ محيؽو 

                                                                                                                                                       

 

 .212ص / 6ج  ،ٚذط امل٘ير

 .022ص / 1ج  ،، إق٧ةٔي٢، ابلؽايح كاجل٭ةيحاث٨ ٠سريو  (1) 

 .015ص / 66ج  ،دةريغ ث٘ؽاد ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ ( ا٩ْؿ/ اخلُيت ابل٘ؽادٌم 2) 

ـٌ  (3)   .5611 / 626ص / 05ج  ،د٭ؾيت ال٧١ةؿ ،، يٮقٌٙم امل

ٌٛ  ،، حم٧ؽ ث٨ أمحؽاذل٬يبٌ  (4)   .1521/  222ص / 0ج  ،ةظدؾ٠ؿة احل
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كٝةؿ  ،(2)ظؽيسنة ٬ٮ ٚي٫ يف قج٪٫ ا٣رت٦ؾٌم ٨ كظكٌ   .(1)«كٚي٫ ػبلؼه  زٞحه 
 .(3)«٤ٝخ/ إق٪ةدق ظك٨ه »٬ٮ ٚي٫/  يف ٧ٔؽد٫ يف دٞيي٥ ق٪ؽ ظؽيرو  ا٣ٕيينٌ 

ٚةلؿص٢ ال ي٧س٨ أف خيؿج ٨ٔ مؿدجح احلك٨ إٍف ٤ٝ٪ة  ظةؿو  كىلع لٌك 
االظذضةج ث٫  ٚي١ٮف احلؽير ث٫ ظك٪نة كيىطٌ  ،خبؿكص٫ ٨ٔ مؿدجح الىعيط

 .يف إزجةت امل٤ُٮب

 ٌّ ٟو ادلالىثا كأ ٬ٮ كقي٤ذٟ ككقي٤ح أثيٟ » /ل٤ؼ٤يٛح أب صٕٛؿو  / ٚٞٮؿ ٦ةل
 ٫٦ يف لٌك كدٞؽٌ  ،٫ جيٮز لٟ أف ّت٫٤ٕ الٮقي٤ح ثح٪ٟ كبني ا دٕةىلأم أ٩ٌ  «آدـ

 ،٢ ث٫ أثٮؾ آدـ ٧٠ة دٮقٌ  ،دؿيؽ أف د٤ُج٫ ٨٦ ا قجعة٫٩ كمٮردو  ظةصحو 
ـه  ،يف ٰذلٟ ح ألب صٕٛؿو كال ػىٮويٌ  ٌـّ  ث٢ ٬ٮ الك  مؼهو  ، ٌّٚك مةم٢ه ك اع

٫٦ ثني يؽم ظةصةد٫ إىل ا كيٞؽٌ  األكؿـ  ٢ ثةجليبٌ ي١٧٪٫ أف يذٮقٌ 
ة مؤيٌ  ،قجعة٫٩ كدٕةىل ٌن  .ؿؿ ٨٦ ا٣ٞك٥ األكٌ ل٤عؽير األكٌ  ؽه ك٬ٰؾا احلؽير أي

ٚٞؽ  ،يف ٝجٮر٥٬ األ٩بيةء أظيةءه  ٨٦ الٮاًط اذٌلم ال ي٧س٨ إ٩سةرق أفٌ 

                                                                                                                                                       

 .022ص / 2ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ  (1) 

 .562ح  62ص / 0ج  ،ؽ ث٨ ٔحىس، قنن ا٣رت٦ؾٌم حم٧ٌ  ا٣رت٦ؾٌم،( 2) 

 .2ص / 2ج  م،٧ٔؽة ا٣ٞةر ،، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ٣ٕيينٌ ا (3) 
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٨ يٞذ٢ يف قبي٢ ا  يٌّ  ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ أفٌ ح رصٌ  الى ﴿/ ٝةؿ دٕةىل ،٦ى  كى
كفى  ؿي ٕي ىن ٣ًٰس٨ٍ الى ت ظيىةءه كى

ى
اته ثى٢ٍ أ مٮى

ى
بًي٢ً اً أ ٨ٍ ييٞذى٢ي يًف قى يٮا ل٧ًى ٮل ٞي  .(1)﴾تى

 ٌٟ ة ٩بيٌ٪ة األكؿـ  أفٌ  كال م ٨ٕٚ  ،األ٩بيةء أ٢ٌٚ ٨٦ الن٭ؽاء ػىٮون
ٟو   .(2)«يف ٝجٮر٥٬ / األ٩بيةء أظيةءه رقٮؿ ا  ٝةؿ»ٝةؿ/  أنف ث٨ ٦ةل

٨ أكس ث٨ أب أكسو  ٝةؿ »ٝةؿ/  (3)كُل٧٬ة كاظؽ( )أكس ث٨ أكسو  ٔك
ة٦س٥ اجل٧ٕح... ٚة٠رثكا ٌٔلَّ ٨٦ الىبلة / ٨٦ أ٢ٌٚ أيٌ ا  رقٮؿ

٠يٙ دٕؿض  ،ية رقٮؿ ا /ٚٞةلٮا .ٌٔلَّ  وبلدس٥ ٦ٕؿكًحه  ٚإفٌ  ،ٚي٫
خّرـ  إّف اهلل ؟ ٝةؿ/  - ث٤يخ كٝؽ يٕين -ر٦يخ أ٤ٔيٟ وبلد٪ة كٝؽ 

٨ ق٤ي٧ةف ث٨ قعي٥ ٝةؿ/ (4)«َع األرض أف حأكو أجصاد األُبياء . ٔك
                                                                                                                                                       

 .612 /قٮرة آؿ ٧ٔؿاف ؛652 /ابلٞؿة( قٮرة 1) 

، اهليسِلٌ  ؛2205ح  621ص / 1ج  ،، مك٪ؽ أب يًٕلأثٮ يًٕل أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ املٮوٌٌل،  (2) 
ب أكرصةؿ كا٣زٌبار، يًٕل  ٮثأكركاق » /كٝةؿ 006ص / 1ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ٌٔلٌ 

،  ،األبلةينٌ  ؛250ص / 1ج  ،ٚذط ابلةرم ،أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  ،اث٨ ظضؿو  ؛«يًٕل زٞةته  حم٧ٌؽه
 .062ص  أظاكـ اجل٪ةاـ/

،( ا٩ْؿ/ 3)   / 216ص / 0ج  ؛651/  21ص / 6ج  ،دةريغ اث٨ ٦ٕنيو ، حيىي اث٨ ٦ٕنيو
5222. 

، أمحؽ، ( 4)  قنن  ٔجؽ ا ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، ادلارٌَل، ؛1ص  /2ج  ،ؽأمحمك٪ؽ اث٨ ظ٪ج٢و
  225ص  /6ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح ؽ ث٨ يـيؽ،حم٧ٌ  اث٨ ٦ةصح، ؛212ص / 6ج  ،ادلارَلٌ 

 ؛26ص / 2ج  ،قنن ا٣جكةيئٌ ، أمحؽ ث٨ مٕيتو  ا٣جكةيٌئ، ؛ث٨ أكسو  كٚي٫ مؽادٌ  6215ح 
 /ٝةؿ 011ص / 6ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ااحلةز٥ اجلحكةثٮرٌم 

 ٬ٰؾا ظؽيره »كٝةؿ/  512ص/ 2؛ ج «كل٥ خيؿصةق ىلع رشط ابلؼةرٌم  وعيطه  ٬ٰؾا ظؽيره »
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ي٨ يأدٮ٩ٟ ٬ٰؤالء اذٌل  ،يف اجلٮـ ٤ٞٚخ/ ية رقٮؿ ا  رأيخ اجليبٌ »
. كٝةؿ (1)«كأردُّ غييًٓ ،ُػ٧ًٮف ٤ٔيٟ أد٫ٞٛ قبل٦٭٥؟ ٝةؿ/ ٚحك٤ٌ 

ٔ٪ؽ٩ة  يف ٝربق كظيةة قةاؿ األ٩بيةء ٤ٕ٦ٮ٦حه   ظيةة اجليبٌ »/ الكيٮيطٌ 
ة ُٕٝيًّ  يف  كٝةؿ ا٣ٕجؽرٌم  .(2)«ح كدٮادؿ األػجةرة ل١رثة األد٣ٌ ٧٤ٔن

ينٕؿ ٩ٛك٫ ثأ٩ٌ  ٝةؿ ٧٤ٔةؤ٩ة رمحح ا ٤ٔي٭٥/ إفٌ »/ (املؽػ٢) ٫ الـااؿ ي
ٙه  أٔين  ،ٚؿؽ ثني مٮد٫ كظيةد٫ إذ ال ؛٧٠ة ٬ٮ يف ظيةد٫ -ثني يؽي٫  كاٝ

ـاا٧٭٥ كػٮاَؿ٥٬يف منة٬ؽد٫ أل٦ٌ   ،ذ٫ ك٦ٕؿٚذ٫ ثأظٮاهل٥ ك٩يٌةد٭٥ ٔك
٬ٮ  األكؿـ  اجليبٌ  كبٰؾلٟ ي٥٤ٕ أفٌ  .(3)«ال ػٛةء ٚي٫ كذٰلٟ ٔ٪ؽق صٌلٌّ 

أك  ،حاحليةة ادل٩يٮيٌ يف ثني ٠ٮ٫٩ ٚٮؽ األرض  فٚبل ٚؿؽ إذ ، يٌّ يف ا٣ٞرب
كال  ٚعيةد٫ يف املٮردي٨ كاظؽةه  ،حاحليةة ا٣ربزػيٌ  يفحتخ األرض يف ا٣ٞرب 

أك  ،ٝج٢ كالدد٫ كبٕسذ٫ قٮاءه   ؽو اتلٮٌق٢ ثةلؿقٮؿ حم٧ٌ إذف  ؛ٚؿؽ ثح٪٭٧ة
                                                                                                                                                       

 

  «.ىلع رشط النيؼني كل٥ خيؿصةق وعيطه 
ٔجؽ  ،لكيٮيطٌ ا ؛2615 ح 226ص / 2ج  ،مٕت اإلي٧ةف ،أمحؽ ث٨ احلكني ،بلي٭يقٌ ا (1) 

، أثٮ ا٢ٌٛ٣ اث٨ ٣ٞةيض ٔيةضا ؛021ص / 6ج  ،امل٪سٮر ادلرٌ  ،الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿو 
 .12ص  /0، ج النٛة ثذٕؿيٙ ظٞٮؽ املىُىفمٮس، 

٤ٮـ اتلٛكري كاحلؽير ،٨ ث٨ أب ثسؿو ، ٔجؽ الؿمحٰ الكيٮيطٌ  (2)    ،احلةكم ل٤ٛذةكم يف ا٫ٞٛ٣ ٔك
 .622ص / 0ج 

 .222ص / 6ج  ،املؽػ٢ ،ؽؽ ث٨ حم٧ٌ ، حم٧ٌ اث٨ احلةجٌ  (3) 
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كا٩ذٞةهل إىل  أك ثٕؽ كٚةد٫ ككٚةدد٫ ىلع ا  ،يف ٚرتة ظيةد٫ كبٕسذ٫
ـه  -٫ صٮار ربٌ  ؽ ذٰلٟ كٝؽ أكٌ  ،ذ٫كال ي٧س٨ إ٩سةرق كا٣ٞٮؿ ثٕؽـ وعٌ  صةا

  اتلٮٌق٢ ثةجليبٌ  إفٌ »ظير ٝةؿ/  (مٛةء الكٞةـ)يف  ٦ح الكجيكٌ ا٣ٕبٌل 
ـه  ة ظيةد٫ يف ادل٩ية كبٕؽ مٮد٫ ٝج٢ ػ٫ٞ٤ كبٕؽ ػ٫ٞ٤ ك٦ؽٌ  ظةؿو  يف لٌك  صةا

 .(1)«حة ا٣ربزخ كبٕؽ ابلٕر يف ٔؿوةت ا٣ٞية٦ح كاجل٪ٌ يف ٦ؽٌ 

ا ثةجليبٌ    ،األكؿـ  ل٥ يس٨ اتلٮٌق٢ ٨٦ ٝج٢ الىعةثح أك ٗري٥٬ ٦٪عرصن
ةكإ٩ٌ  ٌن ـه ٚٞؽ دٮقٌ  ،٧ة م٢٧ ٗريق أي  ٠ؿي٥ه  ٤ٮا ثةلىةحلني كاألكحلةء ك٨٦ هل ٦ٞة

 ٦٪٭ة/ ك ،ؽ ٰذلٟكٝؽ كردت األظةدير ا٣يٌت دؤًلٌ  ،ٔ٪ؽ ا قجعة٫٩ كدٕةىل
٧ٔؿ ث٨  / إفٌ ٨ٔ أنفو  ٨ٔ ز٧ة٦ح ث٨ ٔجؽ ا ث٨ أنفو »: ؿاحلديد األكّ 

 ٌُ ٌُ ةس ث٨ ٔجؽ ةب اكف إذا ٝعُٮا اقتكىق ثة٣ٕجٌ اخل ة إ٩ٌ  ل٤ِّ٭٥ٌ اٚٞةؿ/  ٤ت،امل
 ،٩بٌي٪ة ٚةقٞ٪ة ٢ إحلٟ ث٥ٌٕ كإ٩ٌة ٩ذٮقٌ  ،ٚتكٞي٪ة ٢ إحلٟ ثججحٌ٪ة ة ٩ذٮقٌ ٠٪ٌ 

 «.ٝةؿ/ ٚحكٞٮف
 كاجلٮكٌم ، (3)(كنن ال١ربل)اليف  كابلي٭يقٌ  ،(2)يف وعيع٫ ركاق ابلؼةرٌم 

                                                                                                                                                       

 .022ص مٛةء الكٞةـ/  ،ث٨ ٔجؽ الاكيف ، ٌٔلٌ الكجيكٌ  (1) 

 .022ص / 2ج  ؛61ص / 0ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 2) 

 .250ص / 2ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ مٕيتو  ابلي٭يٌق، (3) 
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 .(2)«وعيطه »كٝةؿ/  (اإلركاء)يف  كاألبلةينٌ  ،(1)(األذاكر)يف 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

ا الصِد:  ٌّ لٮركدق يف وعيط  ؛ح ق٪ؽ ٬ٰؾا احلؽيرإماكؿ يف وعٌ  بلٚأ
 رصةهل رصةؿ الىعيعني ك٨٦ اثلٞةت.  كإفٌ  ،ابلؼةرٌم 

 ٌّ ٌُ ا ادلالىثكأ  ٢ إحلٟ ثججحٌ٪ة ة ٠ٌ٪ة ٩ذٮقٌ إ٩ٌ » /ةب/ ٚٞٮؿ ٧ٔؿ ث٨ اخل
 /ٝٮهل إىل أفٌ  إًةٚحن  ،األكؿـ  ىلع صٮاز اتلٮٌق٢ ثةجليبٌ  ٚي٫ دال٣حه  «ٚتكٞي٪ة

 ىلع أظؽ أمؿي٨/  ٚي٫ دال٣حه  «٢ إحلٟ ث٥ٌٕ ٩بٌي٪ة ٚةقٞ٪ةكإ٩ٌة ٩ذٮقٌ »

  ٦ٓ اجليبٌ  حه نكبيٌ  / صٮاز اتلٮٌق٢ ثس٢ مؼهو دسٮف هل راثُحه ؿاألكّ األمر 

ث٥ٌٕ » كيؿمؽ إىل ٰذلٟ ٝٮؿ ٧ٔؿ ٩ٛك٫/ ،٨٦ أ٢٬ ثحذ٫  األكؿـ 
 ك٬ٰؾا حيذ٢٧ إظؽل ظةتلني/ "،ةسثة٣ٕجٌ "كل٥ ي٢ٞ  «٩بٌي٪ة

 ٢ه ٧ة ٬ٮ دٮقٌ أك ثأظؽ أ٢٬ ثحذ٫ ال١ؿاـ إ٩ٌ  اتلٮٌق٢ ث٥ٌٕ اجليب  فٌ أ األكىل:
ة ىلع ٬ٰؾا احلؽير/ ٤ٕ٦ٌ  (رٚٓ امل٪ةرة)ٚٞؽ ٝةؿ وةظت ، ٩ٛك٫  ثةجليبٌ  ٞن

كٝؽ "ةس يف داعا٫ ؽق ٦ة ٝةهل ا٣ٕجٌ كيؤيٌ  ، بلن ثةجليبٌ ال خيؿج ٨ٔ ٠ٮ٫٩ دٮقٌ »

                                                                                                                                                       

 .521ح  611ص ح/ األذاكر اجلٮكيٌ ، ث٨ رشؼو  اجلٮكٌم، حيىي( 1) 

، ، األبلةينٌ  (2)   .110ح  621ص / 2ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢حم٧ٌؽه
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 .(1)"«إحلٟ ملاكين ٨٦ ٩بٌي٫ٟ ا٣ٞٮـ ب دٮصٌ 
 مرشكغيث اتلّٔشو ةاّلات

ٌُ  ةف ث٨ زةثخو ٝةؿ ظكٌ   ةس/ ةب ثة٣ٕجٌ الىعةب مٕؿنا يف اقتكٞةء ٧ٔؿ ث٨ اخل

 ةسة ا٣ٕجٌ ةـ ث٘ؿٌ ػىق ا٧٘٣ػٚك  قأؿ اإل٦ةـ كٝؽ دذةثٓ صؽث٪ة

 (2)ثؾاؾ دكف اجلةس كرث اجليبٌ   ٮ كادلق اذٌلمػٌٰ كو٪ػ٥ُّٔ اجلج

ٚىً٭٥ى ظكٌ  ٌُ اتلٮٌق٢ ثة٣ٕجٌ  أفٌ  زةثخو  ةف ث٨كٝؽ  ٬ٮ  ٧ة٤ت إ٩ٌ ةس ث٨ ٔجؽ امل
ك٣حف ثؽاعا٫ ٧٠ة حيةكؿ ابلٕي  ،«ةسثٌ٘ؿة ا٣ٕجٌ » /ثٞؿي٪ح ٝٮهل ،ثؾاد٫ ٢ه دٮقٌ 

يف احلؽير ك٬ٮ  كيؾ٬ت إىل دٞؽيؿ حمؾكؼو  ،رصؼ ا٣ْة٬ؿ إىل ٰذلٟ
األو٢ يف الًلكـ ٬ٮ ٔؽـ  ىلع أفٌ  ٬٪ةلٟ مج٫ إدمةعو  ألفٌ  ؛(3))ثؽاعا٫(

ٓه  ،اتلٞؽيؿ مةرح ٬ٰؾا  أًٙ إىل أفٌ  .(4)٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٠سريه  ٧٠ة رٌصح ثٰؾلٟ دم

                                                                                                                                                       

 .61ص ٢ كالـيةرة/ حم٧ٮد قٕيؽ ممؽكح، رٚٓ امل٪ةرة تلؼؿيش أظةدير اتلٮقٌ  (1) 

رٚٓ امل٪ةرة تلؼؿيش أظةدير  ؛666ص / 2ج  ،قؽ ا٣٘ةثحأ ،ؽاملجةرؾ ث٨ حم٧ٌ  اث٨ األزري، (2) 
 .02ص ٢ كالـيةرة/ اتلٮقٌ 

ة،؛ حم٧ؽرميؽ 662ص / 1ج  ،دٛكري املؿاغٌ  ،، أمحؽ ث٨ مىُىف( ا٩ْؿ/ املؿاغٌ 3)   ٌٔل ًر
وية٩ح اإلنكةف  ،ؽو بنري ث٨ حم٧ٌ  ؽحم٧ٌ  ،اهل٪ؽٌم  الك٭كٮاينٌ  ؛221ص / 1ج  ،دٛكري امل٪ةر

 .621ص ٨ٔ كقٮقح النيغ ادلظبلف/ 

 ،، حم٧ٮد ث٨ أمحؽا٣ٕيينٌ  ؛215ص / 6ج  ،ٚذط ابلةرم، ، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ ٩ْؿ/ اث٨ ظضؿو ا( 4) 
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ة ثأفٌ  -ٕسي٧ني ا٣حم٧ؽ ث٨ وة٣ط  -ال١ذةب  ٌن األو٢ ٬ٮ ٔؽـ  ٝؽ رٌصح أي
 ثؽٌ  كبٰؾلٟ ال .أك دأكي٢و  ٚيجىق ال٤ِٛ ىلع ّة٬ؿق ٨٦ دكف دٞؽيؿو  ،(1)اتلٞؽيؿ

ةس اخل٤يٛح ٧ٔؿ ثة٣ٕجٌ ٢ دٮقٌ  ك٬ٮ أفٌ  ،٨٦ أػؾ الًلكـ ىلع ّة٬ؿق يف ٬ٰؾا املٮرد
 ال ثؽاعا٫. -أم ثؾاد٫  -ةس اكف ث٪ٛف ا٣ٕجٌ 

 حيى٢  أك ثأ٢٬ ثيخ اجليبٌ  األكؿـ  اتلٮٌق٢ ث٥ٌٕ اجليبٌ  فٌ أ اثلاُيث:
 ٚبل جيةري٭٥ أظؽه  ،كاألٝؿب إىل ا دٕةىل ،٥٬ أ٢ٌٚ اجلةس ٝةَجحن  ٬ٰؤالء ألفٌ 

٦٪٭٥  -٨٦ املك٧٤ني يف ا٢ٌٛ٣ كالىبلح، كٝؽ ذ٠ؿ ال١سري ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء 
ري٧٬ة  كاث٨ ظضؿو  النٮٌلينٌ  ح ا٣ٕجةس اقذعجةب يكذٛةد ٨٦ ٌٝى » ٫/أ٩ٌ  -ٗك

يف  كٝةؿ الرشبحينٌ  .(2)«ةاالقتنٛةع ثأ٢٬ اخلري كالىبلح كأ٢٬ ثيخ اجلجٮٌ 
 ، لئلصةثحكأف يكتنٛٓ ثأ٢٬ الىبلح؛ ألفَّ داعء٥٬ أرىج»/ (٦٘ين املعذةج)

٦ة ركاق أثٮ  ص٤ٌيحو  ؽ ٰذلٟ ثىٮرةو ة يؤيٌ كم٧ٌ  .»(3) ٧ة أٝةرب اجليبٌ ال قيٌ 
                                                                                                                                                       

 

ص  /6ج  دٛكري اآللٮيسٌ ، حم٧ٮد ث٨ ٔجؽ ا ؛ اآللٮيٌس،061ص / 5ج  م،٧ٔؽة ا٣ٞةر
،  ؛222  .21ادلرس  /مٮٝٓ النج١ح اإلقبل٦ٌيحوٮدٌيحه ٝةـ ثذٛؿي٘٭ة  دركسه األبلةيٌن، حم٧ٌؽه

 .252ص / 6ج  ،ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ، ٕسي٧ني، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ا٩٣ْؿ/ ا( 1) 

 ،أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ ، اث٨ ظضؿو  ؛22ص / 2ج  ،٩ي٢ األكَةر ،ؽ ث٨ ٌٔلٍّ حم٧ٌ  ،لنٮٌلينٌ ا٩ْؿ/ ا( 2) 
 .22ص / 1ج  م،٧ٔؽة ا٣ٞةر حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ،٣ٕيينٌ ا ؛262ص / 0ج  ،ٚذط ابلةرم

 .202ص / 6ج  ،٦٘ين املعذةج ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  ،الرشبحينٌ  (3) 
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زين أب قٕيؽ ث٨ ظؽٌ  - أمبلق ٤ٔي٪ة - احلةرث أقؽ ث٨ قٕيؽ ث٨ ٠سري ث٨ ٔٛريو 
ؽ ث٨ ٨ٔ أثي٫ حم٧ٌ  ،ؽو ٨ٔ أثي٫ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ  ،زين مٮس ث٨ صٕٛؿو ظؽٌ  ٠سريو 
٨ٔ صةثؿ ث٨ ٔجؽ ا ٝةؿ/ أوةثت٪ة ق٪ح  ،ث٨ احلكني ٨ٔ أثي٫ ٌٔلٌ  ،ٌٔلٍّ 

اقتكٞي٪ة ٥٤ٚ  ز٥ٌ  ،اقتكٞي٪ة ٥٤ٚ نكٜ ز٥ٌ  ،ٚةقتكٞي٪ة ٥٤ٚ نكٜ ،الؿ٦ةدة
٨؟  ،نكٜ ٨ يكتكٞين ا ث٫، ٚٞةؿ اجلةس/ ث٧ى ا ث٧ى ٚٞةؿ ٧ٔؿ/ ألقتكٞنٌي ٗؽن

ةس ٚؽٌؽ ٤ٔي٫، ٚٞةؿ/ ة أوجط ٗؽا إىل ٦زنؿ ا٣ٕجٌ ، ٧٤ٌٚ ، ِبكنيو ، ِبك٨و ثػٌٕلٍّ 
٨، ٚٞة  نكتكيق ا ثٟ، ػؿج ظٌّت اؿ/ ٧ٔؿ، ٝةؿ/ ٦ة ظةصذٟ، ٝةؿ/ ٦ى

أف دٌُ٭ؿكا كأ٣بكٮا ٨٦ وة٣ط زيةثس٥،  ٕٝؽ، ٚأرق٢ إىل ثين ٬ةم٥و ا /ٝةؿ
ٌلٌّ  ٚأدٮق، ٚأػؿج إحل٭٥ َيجنة ٌُٚيج٭٥، ز٥ٌ  أ٦ة٫٦ ثني يؽي٫ كاحلك٨  ػؿج ٔك

ٚٞةؿ/ ية ٧ٔؿ ال  ػ٤ٙ ّ٭ؿق، ٬ةم٥و  ٮ٨ٔ ي٧ي٪٫ كاحلكني ٨ٔ يكةرق كب٪
ة، ٧ٚة كو٤٪ة إىل ٤ٍ ث٪ة ٗري٩ة... ٧ٚة ثؿظ٪ة ظّت قٌعخ الك٧ةء ٤ٔي٪ة قعًّ ّت

ًن   .(1)«ة٦٪ةزجلة إاٌل ػٮ

ٌُ ٚٞٮؿ ا٣ٕجٌ   إمةرةه  «ال ّت٤ٍ ث٪ة ٗري٩ة»٤ت ل٤ؼ٤يٛح ٧ٔؿ ةس ث٨ ٔجؽ امل
٥٬ أ٢ٌٚ اجلةس كأٝؿب٭٥ إىل ا دٕةىل،  ة ٨٦ ثين ٬ةم٥و أ٢٬ ثيخ اجلجٮٌ  إىل أفٌ 

ٝؽ اقتكٞٮا  اجلةس ٝج٢ ظٌٮر ثين ٬ةم٥و  كإاٌل ٚإفٌ  ،ٚج٭٥ ديزًنؿي الك٧ةء ُٝؿ٬ة

                                                                                                                                                       

ث٨  ٌٔلٌ  احل٤يٌب، ؛210ص / 01ج  ،دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ ،ث٨ احلك٨ اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٔلٌ  (1) 
 .001ص / 0ج  ،حالكرية احل٤جيٌ ، ثؿ٬ةف ادلي٨
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ٮا ةو أكرث ٨٦ مؿٌ  ٞى يك  .٧٠ة رٌصح ثٰؾلٟ الؿاكم يف ثؽايح ٬ٰؾا احلؽير ،٥٤ٚ ي

ٌُ / أف دٮقٌ اثلايناألمر  ةس ث٨ ٔجؽ ا٣ٕجٌ   ةب ث٥ّّٕ اجليبٌ ٢ ٧ٔؿ ث٨ اخل
 ٌُ   اتلٮٌق٢ ال ي٪عرص ثةجليبٌ  ٧ة ٬ٮ إلرمةد اجلةس إىل أفٌ إ٩ٌ ٤ت امل

٨٦ هل  ث٢ جيٮز ث٘ريق ٨٦ اجلةس ٨٦ الىةحلني كاألدٞيةء كٌَل  ،األكؿـ 
إذا اكف ٚي٭٥  كيكذعٌت » يف أذاكرق/ كلٰ٭ؾا ٝةؿ اجلٮكٌم  ؛ٔ٪ؽ ا دٕةىل كصة٬حه 

ة نكتكيق ك٩تنٛٓ إ٩ٌ  ٭٥ٌ ثةلىبلح أف يكتكٞٮا ث٫ ٚيٞٮلٮا/ ال٤ِّ  من٭ٮره  رص٢ه 
كٝؽ ذ٠ؿ ظؽير اقتكٞةء ٧ٔؿ ثة٣ٌٕجةس ثٕؽ ٬ٰؾا . (1)«إحلٟ ثٕجؽؾ ٚبلفو 

ة ٦ة ركم ٨ٔ ٦ٕةكيح أ٩ٌ ة يؤيٌ كم٧ٌ  هل، ؽه الًلكـ كًلأ٫٩ مؤيٌ  ٌن ٫ اقتكىق ؽ ٰذلٟ أي
كٝؽ ذ٠ؿ  (2)«٭٥ إ٩ٌة نكتكيق خبري٩ة كأ٤ٌٚ٪ة...ال٤ِّ » ثّييؽ ث٨ األقٮد ٚٞةؿ/

جيٮز اتلٮٌق٢ ثةلؿص٢ » /(ٚٮااؽ)حتخ ٔ٪ٮاف  (٩ىةؼاإل)يف ٠ذةب  املؿداكٌم 
يف  كٝةؿ املجةرًلٛٮرٌم . (3)«كٝي٢ يكذعٌت  ،الىة٣ط ىلع الىعيط ٨٦ املؾ٬ت

٣ٕؽـ  ؛ةكزجخ اتلٮٌق٢ ث٘ريق ثٕؽ مٮد٫ ثإدمةع الىعةثح إدمةاعن ق١ٮديًّ » حتٛذ٫/
٪ؽم أ٩ٌ  إ٩سةر أظؽ ٦٪٭٥...  .»(4) ٫ ال كص٫ تلؼىيه صٮاز اتلٮٌق٢ ثةجليبٌ ٔك

                                                                                                                                                       

 (1 ) ،  .ذاكر يف االقتكٞةء٦ح ثةب األ٦ٞؽٌ  611ص ح/ ذاكر اجلٮكيٌ األاجلٮكٌم، حيىي ث٨ رشؼو

، ( ا٩ْؿ/ 2)   .15ص / 5ج  ،املض٧ٮعاجلٮكٌم، حيىي ث٨ رشؼو

 .251ص / 0ج  ،٩ىةؼاإل ،ث٨ ق٤ي٧ةف ٌٔلٌ  املؿداكٌم، (3) 

 .05ص / 62ج  ،ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، حتٛح األظٮذٌم ، حم٧ٌ املجةرًلٛٮرٌم  (4) 
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 /ك٨٦ ػبلؿ ٬ٰؾا احلؽير ي٧س٨ أف نكت٪ذش ٌٔؽة أمٮرو 

 ٢ه ٧ة ٬ٮ دٮقٌ ٢ ث٭٥ إ٩ٌ كاتلٮقٌ   االقتكٞةء ثأ٢٬ ثيخ اجليبٌ  فٌ أ/ ؿاألكّ 
 .٭٥ ٦٪٫ ك٦٪تكجٮف إحل٫أل٩ٌ  ؛٩ٛك٫  ثةجليبٌ  كاقتكٞةءه 

٭٥ األ٢ٌٚ ىلع أل٩ٌ  ظؽث ةاتلٮٌق٢ كاالقتكٞةء ثأ٢٬ ثيخ اجلجٮٌ  فٌ أ/ اثلاين
 .ةق٪ًّ  أكرب أ٢٬ ابليخ إاٌل أل٫ٌ٩ ةس ا٣ٕجٌ ٦ة خمةَجح ك، املك٧٤نيَبلؽ ثني اإل

ٌُ  فٌ أ اثلاىد: ة ٨ٔ اقتكٞةء ٧ٔؿ ثة٣ٌٕجةس ث٨ ٔجؽ امل ًن  ٤ت ٣حف إٔؿا
 ، اتلٮٌق٢ كاالقتكٞةء ٣حف حمىٮرنا ثةجليبٌ  ٧ة ٬ٮ بليةف أفٌ كإ٩ٌ  ، اجليبٌ 

ة. ٌن  ث٢ جيٮز اتلٮٌق٢ كاالقتكٞةء ثةلىةحلني ٨٦ اجلةس أي

 ،ةس كذاد٧٫ة اكف ث٪ٛف ا٣ٕجٌ اتلٮٌق٢ كاالقتكٞةء ثة٣ٌٕجةس إ٩ٌ  فٌ أ اةع:الر
كًلٰؾلٟ النٕؿ  ،ك٬ٮ ٦ة د٣ٌخ ٤ٔي٫ األٝٮاؿ ،رك٫٩ك٣حف ثؽاعا٫ ٧٠ة يىٮٌ 

 .ةف ث٨ زةثخو اذٌلم أننؽق ظكٌ 

 ٬ٰؾا احلؽير يؽٌؿ ىلع صٮاز اتلٮٌق٢ ثأ٢٬ ثيخ  فٌ إكبٰؾلٟ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ 
 .كبةلىةحلني ٨٦ اجلةس  اجليبٌ 

٨ٔ  ،ز٪ة ٌٚي٢ ث٨ مؿزكؽو  ٨ٔ اث٨ ٦ةصح يف قج٪٫ ٝةؿ/»: احلديد اثلاين
٨ ػؿج ٨٦ً ثحذ٫  /ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا  اخلؽرٌم  ٨ٔ أب قٕيؽو  ،حُٔيٌ  ٦ى

ٌٜ إيٌن  ٭٥ٌ إىل الىبلة ٚٞةؿ/ ال٤ِّ  ٌٜ  ،الكةا٤ني ٤ٔيٟ  أقألٟ ِب ممنةم  كأقألٟ ِب
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ا... ،٬ٰؾا ا كال ثُؿن  .(1)«ٚإين ل٥ أػؿج أرشن

 كا٣ُرباينٌ  (3)(ٙاملى٪ٌ )كاث٨ أب محجح يف  (2)محؽ يف مك٪ؽق مؿٚٮاعن أكركاق 
 .(4)(ادلاعء)يف 

 
 
   تحقيق
 
 السند والداللة  ف

 ٌّ ك٣ٰس٨ ي٧س٨ أف ، (5)ح ا٣ٕٮيفٌ ٚٞؽ ٝي٢ ث٫ٌٕٛ لٌٕٙ ُٔيٌ ا الصِد: أ
ٝةؿ/  ؟٠يٙ ظؽير ُٔيح /ٝي٢ حلعىي» ح ٚٞؽ٩ٞٮؿ ِبك٨ ظةؿ ُٔيٌ 

ككو٫ٛ ، (8)ظؽيسنة ٬ٮ ٚي٫ ط ا٣رت٦ؾٌم كٝؽ وعٌ ، (7)٫ٞ ا٣ٕضٌلٌ ككزٌ . (6)«وة٣طه 

                                                                                                                                                       

 .111ح  051ص / 6ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح ؽ ث٨ يـيؽ،حم٧ٌ  اث٨ ٦ةصح،( 1) 

،أمحؽ، ( 2)   .06ص / 2ج  ،محؽأمك٪ؽ اث٨ ظ٪ج٢و

 .2ح  02ص / 1ج  ،ٙاملى٪ٌ  ،ؽاث٨ أب محجح، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌ  (3) 

 .206ح  622ص ادلاعء/  ، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ،ا٣ُرباينٌ  (4) 

،  /( ا٩ْؿ5)  ث٨ أب  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ  ؛12ح  22ص ح/ ذاكر اجلٮكيٌ األاجلٮكٌم، حيىي ث٨ رشؼو
ٙه » /كٝةؿ 52ص / 2ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ثسؿو    «.ٜكٝؽ كزٌ  ك٬ٮ ًٕي

 (6 ) ،  .0221/  212ص / 6ج  ،دةريغ اث٨ ٦ٕنيو  ،حيىياث٨ ٦ٕنيو

 .6055/  622ص / 0ج  ،٦ٕؿٚح اثلٞةت ،، أمحؽ ث٨ ٔجؽ اا٣ٕضٌلٌ  (7) 

 .0151ح  12ص / 2ج  ،قنن ا٣رت٦ؾٌم  ؽ ث٨ ٔحىس،حم٧ٌ ا٣رت٦ؾٌم، ( 8) 
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 إىل أفٌ  إًةٚحن  ،(1)ا٣ٛٞي٫ ث ال١ٮيفٌ ثةملعؽٌ  (قري أٔبلـ اجلجبلء)يف  اذل٬يبٌ 
ٌن  / (ا٣رتٗيت)يف  ٚٞؽ ٝةؿ امل٪ؾرٌم  ،٨٦ د٪ةكؿ احلؽير ٝؽ كو٫ٛ ثةحلك٨ ةثٕ

 ،(2)٪٫ ميؼ٪ة احلةِٚ أثٮ احلك٨كظكٌ  ،ٚي٫ ٦ٞةؿه  ركاق اث٨ ٦ةصح ثإق٪ةدو »
 ٪٫ ا٣ٕؿايقٌ كظكٌ  ،(3)ظك٨ه  ٫ ظؽيره ثأ٩ٌ  (٩ذةاش األٚاكر)يف  ٫ٛ اث٨ ظضؿو ككو

كاث٨ ٦ةصح ٨ٔ اث٨ ػـي٧ح  ك٢ٞ٩ ابلٮوريٌم  ،(4)(ظيةءّتؿيش أظةدير األ)يف 
٤ي٫ ٚةحلؽير وعيطه  ؛(5)دىعيط احلؽير كي٧س٨  ثبل إماكؿو  أك ٬ٮ ظك٨ه  ٔك

 .االقذؽالؿ ث٫
 ٌّ ٥ٌ٤ٔ اجلةس ٠يٙ يٞٮؿ ٝؽ  األكؿـ  اجليبٌ  / ٚإفٌ ا ادلالىثكأ

ٌٜ ثأف يذٮقٌ  ،أظؽ٥٬ إذا ػؿج ٨٦ ثحذ٫ إىل الىبلة قأؿ  مؼهو  لٌك  ٢ ِب
٢ ثذ٤ٟ اخلُٮات ا٣ٌيت يكىع ث٭ة املؤ٨٦ يذٮقٌ  فكأ ،كداعق -دٕةىل  -ا 

 .إىل املكةصؽ ألداء ا٣ٛؿااي
ٌٜ أل٩ٌ  ؛ٮزجيخب٫ٞ٤ ال   اقؤاؿ  / إفٌ ككد يلاؿ ل٧٤ؼ٤ٮؽ  ٫ ال ظ

                                                                                                                                                       

 .601/  225ص / 2ج  ،أٔبلـ اجلجبلءقري ، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  اذل٬يٌب،( 1) 

 .222ص / 0ج  ،ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت ،، ٔجؽ ا٣ْٕي٥ ث٨ ٔجؽ ا٣ٞٮٌم امل٪ؾرٌم  (2) 

 .010ص / 6ج  ،٩ذةاش األٚاكر ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو  (3) 

 .202ص / 6ج  ،ظيةءظةدير اإلأّتؿيش  ،، ٔجؽ الؿظي٥ا٣ٕؿايقٌ  (4) 

اث٨  ؛212ح  20ص / 0ج  ،حتةؼ اخلرية امل٭ؿةإ ،، أمحؽ ث٨ أب ثسؿو ابلٮوريٌم  /( ا٩ْؿ5) 
 .111ح  051ص / 6ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح ؽ ث٨ يـيؽ،حم٧ٌ ٦ةصح، 
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  .(1)ىلع اخلة٣ٜ
ٌٜ  / إفٌ فِلٔؿ ٫  ٫،حيى٢ ٨٦ الكةا٢ ٩ٛك املٛؿكض دةرةن  احل ٠أف يًٛؿ

كأػؿل  ٍ،ٍ أك ثة٤٘٣جح كا٣ٞ٭ؿ أك ث٘ري٧٬ة ٨٦ كقةا٢ ا٣تك٤ٌ ة كا٣تك٤ٌ ثة٣ٞٮٌ 
ٝنة  ٫،حيى٢ ا٣ٛؿض ٨٦ املكؤكؿ ٩ٛك ٠أف جي٢ٕ املكؤكؿ ىلع ٩ٛك٫ ظٞٮ

ؿض ىلع ٝؽ ٚ ا  ٚإفٌ  ،٧ة ٬ٮ ٨٦ ا٣ٞك٥ اثلةينك٦ة حن٨ ٚي٫ إ٩ٌ  ،لآلػؿي٨
 ،ك٬ٮ ٦ة رٌصح ث٫ يف ٠ذةث٫ ال١ؿي٥ ،٩ٛك٫ ظٞٮٝنة بلٕي ا٣ٛبةت اكملؤ٦٪ني

ؾٰ ﴿ /ٚٞؽ ٝةؿ دٕةىل ٟى ٠ى ً ة ل ًّٞ ٤ىيٍ٪ىة ظى ٍؤ٦ًً٪نيى  جي٪ًٍش  ٔى فى ﴿ /كٝةؿ دٕةىل (2)﴾ال٧ٍي ٌلى  كى
ة ًّٞ ٤ىيٍ٪ىة ظى ٍؤ٦ًً٪نيى  ٩ىرٍصي  ٔى ٚ٪ضةة املؤ٦٪ني ك٩رص٥٬ ٨٦ احلٞٮؽ ا٣ٌيت  ،(3)﴾ال٧ٍي

ٍقذىًضٍت ﴿ /كٝةؿ دٕةىل ،٧ً٪٭ة ا دٕةىل ىلع ٩ٛك٫
ى
ٮيًن أ ٔي ٥ي اد بُّسي ٝىةؿى رى كى

 ٍ٥ ٌّٜ  -اجلة٦ٓ ل٤رشااٍ  -ٚةقذضةثح ادلاعء  ،(4)﴾٣ىسي ٫  ل٤كةا٤ني ظ ا ٝؽ ًٚؿ
ٌٜ  ىلع ٩ٛك٫، ٕٚ٪ؽ٦ة أدٮق٢ إىل ا   ٬ٰؤالء الكةا٤ني ٚ٭٢ أديخ ثأمؿو  ِب

ـو   خ ػُاردسجأك  ؟!ال ق٧ط ا ٗري صةا
ن
ا؟ أ ٪ؽ٦ة أك أديخ ٕٚبلن ٦٪١ؿن ! ٔك

ٌٜ أدٮقٌ  ة؟ ك٬ٮ ا٣ٞةا٢ يف حمس٥  ٌلال يسٮف دٮقٌ أأ٩بيةا٫  ٢ إىل ا ِب وعيعن

                                                                                                                                                       

ص / ب احلك٨ الكجيكٌ أال١نٙ املجؽم تل٧ٮي٫  ،ؽ ث٨ ظكنيحم٧ٌ  ،٩ْؿ/ اث٨ إثؿا٬ي٥ ا٣ٛٞي٫ا( 1) 
221. 

 .622 /( قٮرة يٮنف2) 

 .21 /( قٮرة الؿكـ3) 

 .12 /( قٮرة اغٚؿ4) 
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٤ى٪ىة جي٪ىيجّّ  ثي٥َّ ﴿ /آيةد٫ ي٨ى  ريقي ً ٪يٮا كىاذلَّ ٟى  آ٦ى ً ٰؾل ة ٠ى ًّٞ ٤ىيٍ٪ىة ظى ٍؤ٦ًً٪نيى  ٩ي٪ًش  ٔى  ،(1)﴾ال٧ٍي
ي  إ٩ًَّة﴿ /كٝةؿ دٕةىل ى٪رصي ٤ى٪ىة جلى ي٨ى  ريقي ً ٪يٮا كىاذلَّ ٍجيىة احٍلىيىةةً  يًف  آ٦ى ـى  ادلُّ يىٍٮ ـي  كى ٮ ٞي  حى

ةدي  ٍم٭ى
ى
ٌٜ إ٢ أدٮقٌ  إيٌن  ٭٥ٌ ال٤ِّ  /٢ٚإذا ٝةؿ املذٮقٌ  ،(2)﴾اأٍل ٌٜ  حلٟ ِب  أ٩بيةاٟ أك ِب
ي٨ أ٧َٕٮا ا٣ُٕةـ ٬ٰؾا؟ أك ٔ٪ؽ٦ة يٞٮؿ ابلةرم لزٌل  أال يىطٌ   ؽو ٟ حم٧ٌ ٩بيٌ 

ة كأقريناىلع ظجٌ  ٥ي ﴿/ ٫ مك١ي٪نة كيتي٧ن ٝىة٬ي َّ  اي  ٚىٮى ٟى  رشى ً ـً  ٰذل ٥ٍ  احٍلىٍٮ ة٬ي َّٞ ٣ى ةن  كى  ٩ىرٍضى
كرنا ي ٥  كىرسي ا٬ي ـى ة كىصى كا ث٧ًى ي ربى ٪َّحن  وى ا صى ًؿيؿن فى ﴿/ يٞٮؿ هل٥ ز٥ٌ ، (3)﴾كىظى إًفَّ ٬ٰؾا اكى

اءن  ـى ٥ٍ صى ٮرنا ٣ىسي ٍن١ي ٥ٍ مى ييسي ٍٕ فى قى ٌلى  -دٕةىل  -٢ إىل ا أف أدٮقٌ  أٚبل يىطٌ  .(4)﴾كى
اي٨ صـا٥٬ ص٪ٌ ثٰ٭ؤالء اذٌل  ٭٥ إين أقألٟ ل٤ٌ اكأٝٮؿ  ؟!كم١ؿ قٕي٭٥ ،حن كظؿيؿن

٦ة  ِبٜ ٬ٰؤالء اذلي٨ صـيذ٭٥ كم١ؿت قٕي٭٥ أف د٢ٕٛ ب ٠ؾا كًلؾا ؟ ٌّٚك 
 ه ث٫، ٚأمُّ مك٥٤و كرػٌ  -دٕةىل  -ي٧٪ٓ ٦ة أصةزق ا  ا٢ٕٞ٣ ال ٩ٕذٞؽق ٬ٮ أفٌ 

 خلبلص ٔجةدق كجنةد٭٥، كأمُّ اع٢ٝو  ٬ٰؾا اذٌلم ي٤ٜ٘ أثٮاثنة ٝؽ ٚذع٭ة ا 
قؽ٣خ إحل٫ يؽٚٓ كي٧٪ٓ رمححن 

ي
٤ي٫ ٚةتلٮقٌ  ؟!أ ٌٜ ٔك األ٩بيةء أك األكحلةء أك  ٢ ِب

ـه   .كال إماكؿ ٚي٫ املؤ٦٪ني صةا

                                                                                                                                                       

 .622 /يٮنف( قٮرة 1) 

 .56 /( قٮرة اغٚؿ2) 

 .60ك 66 /( قٮرة اإلنكةف3) 

 .00 /( قٮرة اإلنكةف4) 
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 ٭ة زاػؿةه ح كاجل٧ةٔح جنؽ أ٩ٌ اجلْؿ يف ٠ذت ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ٦ؽرقح أ٢٬ الك٪ٌ  إفٌ 
أك ٗري٧٬ة، ث٢  أك مىؽاؽو  ٜ ث٫ ٨٦ ظس٥و ٦ة يذ٤ٌٕ  كًلٰؾلٟ لٌك  ،ثجعر اتلٮٌق٢

ك٦ة اكف ٰذلٟ إاٌل  ، جنؽ ٠ذةثنة ٝؽ ػبل ٨٦ د٪ةكؿ ِبر اتلٮٌق٢ إاٌل ٩ةدرناالإ٩ٌة 
ٮعيٌ أل٧٬ٌ  ـه أو٢ اتلٮٌق٢  كأفٌ  ،ح ٬ٰؾا املًٮ  ث٢ ظٌّت  ،ثإدمةع ا٧٤ٕ٣ةء صةا

خيذ٤ٛٮف ٨ٔ ثةيق  ،٥ٕ٩ .ٙ كالنةرح يٞٮلٮف ثةجلٮازح ٨٦ أدجةع املؤ٣ٌ الك٤ٛيٌ 
كلٰ٭ؾا قٮؼ ٩٪٢ٞ أٝٮاؿ  -ـ ذ٠ؿق ٧٠ة دٞؽٌ  - حاملك٧٤ني ثةلكٕح كال١يٛيٌ 

ٮع بليةف الىعيط ٚي٭ة ٨٦ ٗريق/  ا٧٤ٕ٣ةء يف ٬ٰؾا املًٮ
 ٢ ث٫ ٚةتلٮقٌ »/ (املؽػ٢)٬( يف ٠ذةب  747) ت  املةليكٌ  اث٨ احلةجٌ  -0

 ٌٍ  ثؿًلح مٛةٔذ٫  فٌ أل ؛زٞةؿ اذل٩ٮب كاخلُةيةأمحةؿ األكزار كأ ٬ٮ حم
٧ْ٭ة ٔ٪ؽ ربٌ  ًٔ  .(1)«٭ة أ٥ْٔ ٨٦ اجل٧يٓإذ إ٩ٌ  ؛٫ ال يذٕة٧ّ٭ة ذ٩ته ك

٫ جيٮز ٥٤ٔ أ٩ٌ ا»/ (النٛةء)يف  ٬( 726)ت  ٦ح الكجيكٌ ٝةؿ ا٣ٕبٌل  -8
ٌٛ كحيك٨ اتلٮٌق٢ كاالقذٕة٩ح  كصٮاز  ،٫ قجعة٫٩ كدٕةىلإىل ربٌ  ٓ ثةجليبٌ كا٣تن

املٕؿكٚح ٨٦ ٢ٕٚ األ٩بيةء  ،ذم دي٨و  ٰذلٟ كظك٪٫ ٨٦ األمٮر امل٤ٕٮ٦ح لٌّك 
ـٌ  كل٥ ي٪١ؿ  ،٨٦ املك٧٤ني كاملؿق٤ني كقري الك٤ٙ الىةحلني كا٧٤ٕ٣ةء كا٣ٕٮا

 .(2)«٨٦ األز٦ةف كال ق٧ٓ ث٫ يف ز٨٦و  ،ٰذلٟ ٨٦ أ٢٬ األديةف أظؽه 
                                                                                                                                                       

 .222ص / 6ج  ،املؽػ٢ ،ؽؽ ث٨ حم٧ٌ ، حم٧ٌ اث٨ احلةجٌ  (1) 

 .ابلةب اثلة٨٦ 022ص مٛةء الكٞةـ/  ،ث٨ ٔجؽ الاكيف ، ٌٔلٌ الكجيكٌ  (2) 
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 ،جيٮز اتلٮٌق٢ ثىة٣طو »/ )ا٣ٛؿكع(  ـه( يف 764)ت  ث٨ ٤ٛ٦طو ٝةؿ ا -4 
٫ إ٩ٌ  /()املؿكذٌم  محؽ يف ٦جك٫١ اذٌلم ٠ذج٫ ل٧٤ؿكزٌم أٝةؿ  .كٝي٢ يكذعٌت 

 ٢ يذٮقٌ 
ريق ،يف داعا٫  ثةجليبٌ  ت ٗك كوةظت  كٝةؿ الكةمؿٌم . كصــ ث٫ يف املكذٔٮ

 .(1)«ٞنياملذٌ ٢ يف االقتكٞةء ثةلنيٮخ كا٧٤ٕ٣ةء اتل٤ؼيه/ ال ثأس ثةتلٮقٌ 
جيٮز اتلٮٌق٢ »/ (اال٩ىةؼ)٬( يف  882)ت  ادلمنيقٌ  ٢ٞ٩ املؿداكٌم  -3 

٦ةـ أمحؽ ٝةؿ اإل ...ثةلؿص٢ الىة٣ط ىلع الىعيط ٨٦ املؾ٬ت كٝي٢ يكذعٌت 
ت)يف داعا٫ كصــ ث٫ يف   ٢ ثةجليبٌ / يذٮقٌ ل٧٤ؿكذٌم  ريق (املكذٔٮ   .(2)«ٗك

كيججيغ »ٝةؿ/  (ٌيحاملٮا٬ت الرلجٌ )يف  ٬( 986)ت  ٦ح ا٣ٞكُبلينٌ ا٣ٕبٌل  -2
ع كاالقذ٘ةزح أف يسرث ٨٦ ادلاعء كاتلرضٌ   أم ل٤٪يبٌ  ل٤ـااؿ هل 

 ٌٛ  .(3)«ث٨٧ اقتنٛٓ ث٫ أف ين٫ٕٛ ا ٚي٫ ٚضؽيؿه  ،٢ ث٫ٓ كاتلٮقٌ كا٣تن
 0130)ت  املةليكٌ  ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ال٤ٞةينٌ  (ػبلوح األزؿ)يف  املعيٌبٌ  ٢ٞ٩ -6

ب٫ ة صؿٌ ٣حف ل٤نؽااؽ كا٧٘٣ٮـ م٧ٌ »ٝٮهل/  (اتلٮظيؽصٮ٬ؿة )٬( وةظت ٠ذةب 
ؿّّ كم٧ٌ  ،املٕذ٪ٮف ٦س٢ اتلٮٌق٢ ث٫  ٌٞ ة صي جح ثسنٙ ب يف ٰذلٟ ٝىيؽيت امل٤

                                                                                                                                                       

 .601ك 601ص / 0ج  ،ا٣ٛؿكع ،ؽ، حم٧ٌ اث٨ ٤ٛ٦طو  (1) 

 .251ص / 0ج  ،٩ىةؼاإل ،ث٨ ق٤ي٧ةف ٌٔلٌ  املؿداكٌم، (2) 

ؽيٌح، حيٌ ، املٮا٬ت الرلجٌ ؽو ، أمحؽ ث٨ حم٧ٌ ا٣ٞكُبلينٌ  (3)   522ص/ 2ج  ثةمل٪ط املع٧ٌ
 .٢يف اتلٮقٌ  ِبره 
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 .(1)«٢ ثةملعجٮبال١ؿكب ث٧بلظةت احلجيت كاتلٮقٌ 
 ٬( ك٬ٮ ا٣ْة٬ؿ ٨٦ الك٫٦ يف ٩ٌه  0816)ت  ةبؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ٌ حم٧ٌ  -7

٫ ث٤٘ين إ٩ٌ »ٚٞؽ ٝةؿ/  ،ظير يؾ٬ت إىل ا٣ٞٮؿ ثةجلٮاز ،رقةتل٫ أل٢٬ ا٣ٞىي٥
ٝ٭ة ثٕي ٫ ٝج٤٭ة كوؽٌ كأ٩ٌ  ،ٝؽ كو٤خ إحلس٥ رقة٣ح ق٤ي٧ةف ث٨ قعي٥و  أفٌ 

 ،الؿص٢ اٚرتل ٌٔلَّ أمٮرنا ل٥ أ٤ٝ٭ة كا ي٥٤ٕ أفٌ  ،امل٪ذ٧ني ل٥٤ٕ٤ ٨٦ ص٭ذس٥
ٌٛ يٌن أكل٥ يأًت أكرث٬ة ىلع ثةيل/ ٦٪٭ة... ك ٌٛ يٌن أك ٢ ثةلىةحلني،ؿ ٨٦ دٮقٌ  أك ؿ  أك

 .(2)«٣ٞٮهل/ ية أكؿـ اخل٤ٜ ابلٮوريٌم 

ي٨ ذ٬جٮا إىل صٮاز اتلٮٌق٢ ك٬٪ةلٟ ال١سري ٨٦ أٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء اذٌل 
يٌ  ٪ة ٨ٔ ذ٠ؿ٬ة خمةٚح اإلَة٣ح ،ذ٫كمرشٔك  .كٝؽ أًٔؿ

ٌٛ  إفٌ  ٮاعد٭ة جنؽ دى  ال١سري ٦٪٭ة م٤يبحن ط ٠ذت ا٧٤ٕ٣ةء كيف خمذ٤ٙ مًٮ
إلد٧ةـ ٤٧ٔ٭٥ أك جنةد٭٥ يف ادل٩ية  ؛٨٦ ٝج٤٭٥ ثٕجةرات اتلٮٌق٢ إىل ا 

يٌ  ك٦ة ٬ٰؾا إاٌل دحل٢ه  ،كاآلػؿة ك٨٦  ،ث٢ كاقذعجةث٫ ،ح اتلٮٌق٢ىلع مرشٔك
                                                                                                                                                       

 .1ص / 6ج  ،ػبلوح األزؿ ،حم٧ؽ أ٦ني ث٨ ٢ٌٚ ا ،ملعيٌبٌ ا (1) 

ؽ ث٨ ٔجؽ ٛةت النيغ حم٧ٌ مؤ٣ٌ "٨٧ً  ح )٦ُجٮعه الؿقةا٢ النؼىيٌ  حم٧ٌؽ، ةب،اث٨ ٔجؽ الٮ٬ٌ  (2) 
ٓه ؛ 1ص / 6ج  ،("ةبالٮ٬ٌ   / 0ج  ،حح يف األصٮبح اجلضؽيٌ ، ادلرر الكجيٌ ٨٦ ٧٤ٔةء جنؽو  دم
 .012ص 
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 ٬ٰؤالء ا٧٤ٕ٣ةء/

 وةظت املؾ٬ت املٕؿكؼ ك٬ٮ يٞٮؿ يف مٕؿو  ٬( 813)ت  ٦ةـ النةٚيعٌ اإل -0
 أننؽق/

 يتػػػ٫ كقي٤ػ٥ إحلك٬               يتػػذريٕ يبٌ ػػػآؿ اجل  
ا  (1)ثيؽ احل٧ني وعيٛيت     أرصٮ ث٭٥ أُٔٯ ٗؽن

٬( يف ٠ذةث٫ )اثلٞةت( يف ػةد٧ح دؿدمذ٫  423ٝةؿ اث٨ ظٌجةف )ت  -8
ة  ة ثُٮسو ٨٦ »/ لئل٦ةـ ٌٌٔل ث٨ مٮس الًؿ ٦ةت ٌٌٔل ث٨ مٮس الًؿ

رشبحو قٞةق إيٌة٬ة املأمٮف، ٧ٚةت ٨٦ قةٔذ٫... كٝربق بك٪ةثةذ ػةرج اجلٮٝةف 
من٭ٮره يـار جب٪ت ٝرب الؿميؽ، ٝؽ زرد٫ مؿارنا ٠سريةن، ك٦ة ظ٤ٌخ ب مٌؽةه يف 

٤ي٫ صٌؽق ىلع و٤ٮاته  -كٝخ ٦ٞةَل ثُٮسو ٚـرت ٌٌٔل ث٨ مٮس   كدٔٮت - ٔك
قذضيت يل، كزا٣خ ٔيٌن د٤ٟ النٌؽة، ك٬ٰؾا يشءه ٝؽ ايٌن إاٌل ٔ إزاتل٭ة ا

 .(2)«صٌؿبذ٫ مؿارنا ٚٮصؽد٫ ٠ٰؾلٟ
 ٚة جي٤ٕ٭ة ٔربةن »/ (ابلؽايح كاجل٭ةيح)يف  ٬( 773)ت  ٝةؿ اث٨ ٠سريو  -4

 .(3)«كآهل ا٣ُة٬ؿي٨ ؽو ل٤ٕةملني ث٧ع٧ٌ  ل٧٤ك٧٤ني كرمححن 

                                                                                                                                                       

 .502ص / 0ج  ،الىٮأٜ املعؿٝح ،ؽأمحؽ ث٨ حم٧ٌ  ظضؿو اهليذٌِل، ٫٤ٞ٩/ اث٨ (1) 

 .251ص  /1ج  ،اثلٞةت( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، 0) 

 .005ص / 62ج  ،ابلؽايح كاجل٭ةيح ،ةٔي٢، إق٧اث٨ ٠سريو  (3) 
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4-  ٌٞ أقأؿ ا ال١ؿي٥ »/ (امل٪ريابلؽر )يف  ٬( ٨813 )ت ٝةؿ اث٨ امل٤
٭ة كأ٩ٕٛ٭ة كأدك٦٭ة إد٧ة٫٦ مىٮ٩نة اعصبلن ىلع أظك٨ الٮصٮق كأثؿًل٭ة كأ٧ٌٔ 

ٓو . (1)«كآهل ؽو ث٧ع٧ٌ  ة لٮص٭٫ ث٧ع٧ٌ »آػؿ/  كٝةؿ يف مًٮ  ؽو ص٢ٕ ا ٰذلٟ ػةلىن
 .(2)«كآهل

 يف ديٮا٫٩/ ٬( 828)ت  ا٣ٕكٞبلينٌ  ٝةؿ اث٨ ظضؿو  -2
 ةءػيق ٚى٢ ا٣ٌٞدٌ أجبة٬ٟ    ةػػا٣ربايري ػا ية ػ ٌٰ ػية ٩ج
 ةءػػاحلج ٫ يؽام ية رٌب ػص٪ذ    ةٮ ٧ٌٔ ػ٥ ا٣ٕٛػٮ ية ٠ؿيػكأرص
 يف الكؼةء جل٤ٕٟ ك٬ٮ رأسه    ٮد ال يؿىض ٚؽاءن ػت اجلػ١ٕٚ

 ةءػـة اثل٪ػٟ صةاػٌل ٦٪ػػملس   ٠ٕته  كق٨َّ ث٧ؽظٟ اث٨ ز٬ريو 
 ةءػػثبل م٥ٞ ػػإىل دار اجلٕي   تػاذ٬ ؽ ث٨ ٌٔلٍّ ػٚٞي٢ ية أمح

 (3)كإف أٝ٪ٍ ٧ٚؽظٟ يل رصةيئ        ٚإف أظـف ٧ٚؽظٟ يل رسكرم
ػؿل كٝةؿ يف ٝىيؽةو 

ي
 /أ

ٙه  ٦ؾ٩ته  ثجةب صٮدؾ ٔجؽه  ة مرشٝنة كٝٛة   لك  ية أظك٨ اجلةس كص٭ن
                                                                                                                                                       

 (1)  ٌٞ ، ظةدير كاآلزةر الٮإٝح يف الرشح ال١جريابلؽر امل٪ري يف ّتؿيش األ ،٨، ٧ٔؿ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ امل٤
 .222ص / 6ج 

 .21ح  615ص / 0املىؽر الكةثٜ، ج ( 2) 

 .ؿ / ا٣ٞىيؽة الكةدقحا٣ٞك٥ األكٌ  01ك 01ص / ، ادليٮافأمحؽ ث٨ ٌٔلٌ ، اث٨ ظضؿو  (3) 
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 (1)٨٦ ػٮ٫ٚ صٛ٪٫ اهلةَل ٣ٞؽ ذرٚة   ٢ يؿصٮ ا٣ٕٛٮ ٨ٔ زل٢و ثس٥ دٮقٌ 
كأقأؿ ا أف »/ (دٞةفاإل)٬(/ يف  900)ت  ٦ح الكيٮيطٌ ٝةؿ ا٣ٕبٌل  -6

 -كأقأؿ ا »/ (دةريغ اخل٤ٛةء). كٝةؿ يف (2)«كآهل ؽو يٕني ىلع إ٧٠ةهل ث٧ع٧ٌ 
  ؽو أف يٞجٌ٪ة إىل رمحذ٫ ٝج٢ كٝٮع ٚذ٪ح املبح اتلةقٕح جبةق حم٧ٌ  -دٕةىل 

 .(3)«كوعج٫ أدمٕني آ٦ني
مف ٫ٛ ٔٛة ا ٔ٪٫ يٮـ الكجخ ػة٫ٞ مؤ٣ٌ ٤ٌٔ »/ (ادلرر امل٪ترثة)كٝةؿ يف 

 .(4)«كآهل آ٦ني ؽو أظك٨ ا ٔٞجة٬ة ث٧ع٧ٌ  ق٪ح ز٧ة٩ني كز٧ة٧٩بحو  رصتو 

ٌٞ  ٝةؿ م٧ف ادلي٨ الؿمٌلٌ  -7 ٬( يف  909الى٘ري )ت  ت ثةلنةٚيعٌ امل٤
٢ أف ٫ أدٮقٌ كا أقأؿ ك٩بيٌ »/ (اغيح ابليةف يف رشح زيؽ ث٨ رقبلف)٠ذةث٫ 
ة لٮص٭٫ ال١ؿي٥ :أم ٬ٰؾا ال١ذةب;جي٫٤ٕ   .(5)«ػةلىن

ػذ٥ ا جلة »/ (ارحتٛح الـكٌ )يف  ٬( 974)ت  ِلٌ ذاهلي ٝةؿ اث٨ ظضؿو  -8
                                                                                                                                                       

 .ؿ / ا٣ٞىيؽة اثلةثلحا٣ٞك٥ األكٌ  61ص  ( املىؽر الكةثٜ/1) 

 .022ص / 2ج  ،دٞةف يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآفاإل ،، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿو الكيٮيطٌ  (2) 

 .250ص ، دةريغ اخل٤ٛةء/ ، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿو الكيٮيطٌ  (3) 

 .02ص ، ادلرر امل٪ترثة يف األظةدير املنذ٭ؿة/ ، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿو الكيٮيطٌ  (4) 

٦ح ٦ٞؽٌ ، 0ص ث٨ رقبلف/ اؽ باغيح ابليةف يف رشح ز، ؽ ث٨ أمحؽ، حم٧ٌ األ٩ىةرٌم  الؿمٌلٌ  (5) 
 .ال١ذةب
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ح إىل املٞةـ ة٥٬ يف اجل٪ٌ كرٕٚ٪ة كإيٌ  ،كمل٨ رأل يف ٬ٰؾا ال١ذةب ثةلكٕةدة كاخلري
 .(1)«٣ني كاآلػؿي٨ؽ األكٌ األقىن جبةق قيٌ 

ٔ٪ةيح )يف ٠ذةث٫  ٬( 0169)ت  احل٪فٌ  محؽ املرصٌم أٝةؿ م٭ةب ادلي٨  -9 
 جلة ظك٨ ت ٬ٰؾا اإلد٧ةـ يٌّس ٧٠ة يٌّس  ٭٥ٌ ال٤ِّ »/ (ا٣ٞةيض كًلٛةيح الؿايض

 .(2)«ٟ ٤ٔي٫ أ٢ٌٚ الىبلة كالكبلـ كىلع آهل كوعج٫ ال١ؿاـاالػذذةـ جبةق ٩بيٌ 
ٌَ  0088)ت  املةليكٌ  الـرٝةينٌ  -01 ٝةؿ/  إ٬( يف ػةد٧ح رشظ٫ ل٧٤ٮ

رشح  أم;بلن إحلٟ ثأرشؼ رق٤ٟ أف ّت٫٤ٕ كأقألٟ ٨٦ ٤ٌٟٚ ٦ذٮقٌ »
 ٌَ ة لٮص٭ٟ إ:املٮ  .(3)«ػةلىن
٠نٙ )يف  ٬( 0068)ت  النةٚيعٌ  ٦ح ا٣ٕض٤ٮينٌ ٝةؿ ا٣ٕبٌل  -00 

بةت أ٧ٔةجلة ثإٌٚةهل اجلةرم كػذ٧٭ة كًٓ ا ٔ٪ة قحٌ »/ (اخلٛةء
 .(4)«ؽ الكةداتقيٌ   ؽو ثةلىةحلةت جبةق حم٧ٌ 

كقأ٣خ ا »ٝةؿ/  (دةج ا٣ٕؿكس)٬( يف  0812)ت  احلةِٚ الـبيؽٌم  -08

                                                                                                                                                       

 .ػةد٧ح ال١ذةب 062ص ىل ٝرب املؼذةر/ إار حتٛح الـكٌ  ،ؽأمحؽ ث٨ حم٧ٌ  ظضؿو اهليذٌِل، اث٨ (1) 

/ 1ج ،ٔ٪ةيح ا٣ٞةيض كًلٛةيح الؿايض ىلع دٛكري ابليٌةكٌم  ،ؽو حم٧ٌ ، أمحؽ ث٨ املرصٌم  احل٪فٌ  (2) 
 .222ص 

ٌَ  ،ؽ ث٨ ٔجؽ ابلةيق، حم٧ٌ املرصٌم  الـرٝةينٌ  (3)    . اجليبٌ  ءأق٧ة 510ص / 2ج  إ،رشح املٮ

حاأل 262ص / 0ج  ،٠نٙ اخلٛةء ،ؽو ، إق٧ةٔي٢ ث٨ حم٧ٌ ا٣ٕض٤ٮينٌ  (4)  ٔٮ  .ظةدير املًٮ
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كال يس٤٪ة إىل أ٩ٛك٪ة ٚي٧ة ٫٤٧ٕ٩ ك٩٪ٮي٫  أف ال حيؿ٦٪ة زٮاب اتلٕت ٚي٫،
 .(1)«كآهل ال١ؿاـ ا٣ربرة ؽو ث٧ع٧ٌ 
 - أقأهل كإيٌن »٬( يف ظةمحذ٫ ٝةؿ/  0828)ت  اث٨ اعثؽي٨ احل٪فٌ  -04
 .»(2)بلن إحل٫ ثججٌي٫ امل١ٌؿـ ٦ذٮقٌ  -دٕةىل 

ٚٞىؽت ٝرب  ين أمؿه ٧٬ٌ  ٦ة»ؿ/ اخلبٌل  ؿ احلك٨ ث٨ إثؿا٬ي٥ أثٮ ٌٔلٍّ ةٝ -03
 .(3)«يل ٦ة أظٌت  -دٕةىل  -٤خ ث٫ إاٌل قٌ٭٢ ا ٚذٮقٌ  مٮس ث٨ صٕٛؿو 

٪ة ٨ٔ ذ٠ؿ٬ة  ،٢ ا٧٤ٕ٣ةء يف ٠ذج٭٥ك٬٪ةلٟ ال١سري ٨٦ مٮارد دٮقٌ  ٝؽ أًٔؿ
اتلٮٌق٢ ٨٦ األمٮر  ٌط أفٌ كبٰؾلٟ يذٌ  ،ك٦ة ذ٠ؿ٩ةق ٚي٫ ال١ٛةيح ،ػٮؼ اإلَة٣ح

اكف اتلٮٌق٢ ثةألظيةء أك  قٮاءه  ،الرشع احل٪يٙح يف ث٢ كاملكذعجٌ  ،اجلةاـة
٤ي٫ يىطٌ  ؛كال ٚؿؽ يف ٰذلٟ ،ثةألمٮات كِب٫ٞ   اتلٮٌق٢ ثؾات اجليبٌ  ٔك

ة جيٮز اتلٮٌق٢ ثةلىةحلني أظيةءن كأمٮادنة ،كجبة٫٬ أك ثٞربق املجةرؾ ٌن ث٢  ،كأي
ة إذا اكف ادلاعء يف ابلٞةع  ٧ة ٬ٮ داعءه اتلٮٌق٢ إ٩ٌ  ألفٌ ؛ كبٞجٮر٥٬ ػىٮون

ٚي١ٮف ادلاعء  ،األصكةد ا٣ُة٬ؿة لؤلكحلةء كالىةحلني ؿة ا٣يٌت د٥ٌٌ ملُ٭ٌ ا

                                                                                                                                                       

 .اخلةد٧ح 511ص / 22ج  ،دةج ا٣ٕؿكس ،، حم٧ٌؽ ث٨ حم٧ٌؽو الـبيؽٌم  (1) 

 .٦حاملٞؽٌ  2ص / 6ج  ،ذةرعظةميح رٌد امل ،ؽأ٦نياث٨ اعثؽي٨، حم٧ٌ  (2) 

ٔجؽ  ،اث٨ اجلٮزٌم ؛ 602ص / 6ج  ،، دةريغ ث٘ؽاد، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ اخلُيت ابل٘ؽادٌم  (3) 
 .621ص / 2ج  ،امل٪ذ٥ْ ،الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔلٌ 
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ة  - كأرسع إصةثحن  ثٞؿب ٝجٮر ٬ٰؤالء أكرث ثؿًلحن  ٞن  - (1)ك٬ٮ ٦ة أرش٩ة إحل٫ قةث
 ة ال إماكؿ ٚي٫ كال مج٭ح.كبٰؾلٟ يسٮف اتلٮٌق٢ م٧ٌ 

 اتلٮٌق٢ إ٩ٌ  فٌ إك٨٦ ٬٪ة ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ 
ه
كٝؽ أٌٝؿد٫ الرشيٕح  ،ٝؿآينٌّ  ٧ة ٬ٮ ٦جؽأ

أك يف أٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء كقريد٭٥ ا٣يٌت  ،األكؿـ  يف أظةدير اجليبٌ  قٮاءه  ،قحاملٞؽٌ 
كل٥  ،٤ٮف إىل ا ثأ٩بيةا٫ كالىةحلني ٨٦ املؤ٦٪ني٭٥ اك٩ٮا يذٮقٌ ٌط ٨٦ ػبلهلة أ٩ٌ ادٌ 

 ٔي٫ النةرح ك٨٦ اكف ىلع ٦٪٭ض٫.يس٨ ٬ٰؾا ا٢٧ٕ٣ ٦٪١ؿنا ٧٠ة يؽٌ 

                                                                                                                                                       

 .ؿ/ ادلاعء لرلايع ٩ٛك٫، الكجت اثلةينا٣ٞجٮر( األكٌ  ( ا٩ْؿ/ ِبر زيةرة ا٣ٞجٮر )ادلاعء ٔ٪ؽ1) 



كالتـبّر





ك٬ٮ ي٪ْؿ  ،ك٦ة ٝج٫٤ ٦٪ؾ ٔرص اجلٌه  ث٢ اإلنكةينٌ  اعش املضذ٧ٓ اإلقبلَلٌ 
ا٣ربًلح  ٭٥ حم٢ٌ ثأ٩ٌ  كمٕٮرو  ثح٪٭٥ ٩ْؿة دٛةؤؿو ةت املٮصٮدة إىل ثٕي النؼىيٌ 

٨ اكف أٝؿب ل٤ك٧ةء ك٦٪٭ض٭ة ،كاخلري ىلع ٬ٰؾق املضذ٧ٕةت ة ٦ى ك٥٬  ،ػىٮون
٨٦ مٮارد  ٭٥ مٮرده كٝؽ دٕةم٤ٮا ٦ٕ٭٥ ىلع أ٩ٌ  ،فٮكحلةء كالىةحلاأل٩بيةء كاأل
ة املك٤ ،ىلع ٬ٰؾق األم٥ -دٕةىل  -ح ا٣يٌت أ٩ـهلة ا الؿمحح اإلهلٰيٌ   ني٧ػىٮون

 ء الىعةثح األصبٌل  ٦ٓك كأ٢٬ ثحذ٫   اذلي٨ دٕةم٤ٮا ٦ٓ اجليبٌ 
 ،ظةَٮ٥٬ ثةتلجضي٢ كاالظرتاـ كاتلٞؽيؿأك ،ثإظكةفو  جٕٮا الؿقٮؿ ي٨ ادٌ اذٌل 

٠ٮف كذٰللٟ اك٩ٮا يتربٌ  ؛ا٣ربًلح يف األرض ٭٥ حمةٌؿ ك٥٬ ي٪ْؿكف إحل٭٥ ىلع أ٩ٌ 
 كىلع ٬ٰؾا قةر املك٧٤ٮف يف ز٨٦ اجليبٌ  ،ى٢ ث٭٥ ٨٦ آزةرو ٦ة يذٌ  ث٭٥ كبس٢ٌ 

ث٢ ٬ٮ مٮرد  ،ىلع ٬ٰؾا ا٢ٕٛ٣ ٨٦ أظؽو  األكؿـ ك٦ة ثٕؽق ٨٦ دكف أرتاضو 
ٔخ ادٌ ك٨ٔ ٬ٰؾق املؾا٬ت  ػةرصحن  ٤ٝي٤حن  حن  ز٤ٌ ح إاٌل املؾا٬ت اإلقبل٦يٌ  لٌك ٝجٮؿ 

٧خ ك ،ح ىلع املك٧٤نيجلٛك٭ة ا٣ٞيٮ٦يٌ   ،ا٣ُؿيٜ الىعيط٬ٮ ٭ة َؿيٞ أفٌ ٔز
ٕنةٚؼة٣ٛذ٭٥ دم ؾ ك٨٦ ٧ً٪٭ة اتلربٌ  ،ث٢ كًلٛؿد٭٥ يف ال١سري ٨٦ املٮارد ،ي

ري ٰذل٩ٟبيةء كاألثةأل ٮع اتلربٌ ٚإٌف كلٰ٭ؾا  ؛كحلةء كالىةحلني ٗك ؾ ِبس٪ة مًٮ
 .بليةف الىعيط كاملٞجٮؿ ٨٦ ٗريق٦ة ٬ٮ ح ٔ٪ؽ ٦ؽرقح أ٢٬ الك٪ٌ 

ٚبل  ، الىؼؿة ا٣يٌت يف ثيخ املٞؽسظٌّت »/ ا٣ٕسي٧ني حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ٝةؿ 



 ٦٪ةٚيةت اتلٮظيؽ يف ا١ٛ٣ؿ الٮ٬ٌةبٌ  ...................................................... 886

ػبلٚنة  حمٌحه  ... ٚذٞجي٫٤ ٔجةدةه  ؾ ث٫كًلؾا احلضؿ األقٮد ال يتربٌ  ،ؾ ث٭ةيتربٌ 
 .(1)«اكن ط ث٭ة دربٌ ٚبل يذ٧كٌ    ظضؿة ٝرب اجليبٌ ح... ظٌّت ل٤ٕة٦ٌ 

  اللغة
 
ك ف ي : التب 

ا
ال  أوي

/ ث٧ٕىن اجل٧َّةءً  ك٬ٮ ٦أػٮذه  حن ٠ى حي حمؿَّ ًلى ى يةدىةً  ٨٦ ا٣ربى ّـّ  .كال

ًلح اجل٧َّةء كالـيةدة»/ (لكةف ا٣ٕؿب)يف  كٝةؿ اث٨ ٦٪ْٮرو  ى كاتلَّرٍبيٟ  ،ا٣ربى
ة /يٞةؿ .ادلاعء لئلنكةف أك ٗريق ثة٣ربًلح ٠ٍخي ٤ٔي٫ تىرٍبيسن  /أم ٤ٝخ هل ،ثىؿَّ

ح .ثةرؾ ا ٤ٔيٟ ًلى ى ٓ ٚي٫ ا٣ربى ٤ي٫ ًك كَٕةـ  .كبةرؾ ا اليشءى كبةرؾ ٚي٫ ٔك
جةرؾه ثىًؿيٟ ٠أ٩ٌ  ًلحي  .٫ ٦ي ى / ا٣ربى ٌؿاءي ٛى ةي كٝةؿ ا٣ ٕةدى / ،/ الكَّ ى ٝٮهلي دٕةىلى  كب٫ ٚيّسّّ

ٌلى ﴿ ٤ىيٍ  ٫ي دي رىمٍحىحي اً كبىؿى ٥ٍ ٔى ٢٬ٍى ابٍلى  سي
ى
ق ا  ؛﴾يًخ أ ٕىؽى ٍق

ى
٨ٍ أ ٌف ٦ى

ى
ث٧ة  -دٕةىلى  -أل

ؽى ث٫ اجليبَّ  ٕى ٍق
ى
حى   أ ح ادلاا٧ًى ًلى ةى املجىةرى  .(2)«ٚٞؽ ٩ةؿى الكٕةدى

ىٌف كىلع كص٫و  كل٧ٌة اكفى اخلىريي اإًل٣يٰهٌ »كٝةؿ الؿاٗت/  ري ٨٦ ظيري ال حيي يىٍىؽي
ٮقحو  ٍكى ةه ٗريي حمى ؽي ٦٪٫ زيةدى ينة٬ى ّّ ٦ة ي رٍصى ًري٢ لّكي ىٍصى كال حيي جةرىؾه ال حيي / ٬ٮ ٦ي

حه  ًلى .  ،كٚي٫ ثىؿى ٝىحو ؽى ٞيهي ٦ةؿه ٨٦ وى ٍ٪ ًة أًمريى ث٧ة ريكًل إ٫ٌ٩ً ال حى يىةدى ـٌ ًكإىل ٬ٰؾق ال
                                                                                                                                                       

 .621ص / 6ج  ،ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ، ٕسي٧ني، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ا٣ (1) 

 .ة )ثؿؾ(٦ةدٌ  225ص / 62ج  ،لكةف ا٣ٕؿب ؽ ث٨ م١ؿـ،، حم٧ٌ اث٨ ٦٪ْٮرو  (2) 
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ٟى  كييٞةؿ/ ثةرىؾى اي  ٟى كًذي ى حى ل ًلى ى ٓ ٚي٫ً ا٣ربى ًى ٟى أم/ ك ًلى ٤ىيٟ كبةرى ٔى  .(1)«ك
ك ٗرًيق» (/دةج ا٣ٕؿكس)يف  ٝةؿ الـبيؽٌم 

ى
... لئلنكةف أ اعءي / ادلُّ ٟي  ،اتلَّرًبي

ةؿ ٫ٌ٩  /يٞي
ى
ٟه ٠أ ـه ثىًؿي ٕة َى ة/ أم ٝي٤ٍخي هل/ ثةرىؾى اي ٤ٔيٟ. ك ٠ٍخي ٤ٔي٫ دىرًبيسن ثىؿَّ

جةرىؾه ٚي٫ً   .(2)«٦ي
ح اجل٧ةء كالـيةدة»/ (لىعةحخمذةر ا)يف  كٝةؿ الؿازٌم  ًلى ى ٟي  ،كا٣ربى ي كاتلَّرٍبً

٤يٟ كبةرًلٟ /كيٞةؿ ،ادلاعء ثة٣ربًلح ك٦٪٫ ٝٮهل  ،ثةرىؾ ا لٟ كٚيٟ ٔك
 ﴿/ دٕةىل

َ
 إاٌل  ،كتىجىةرؾى ا أم ثةرؾ ٦س٢ ٝةد٢ كدٞةد٢ ،﴾ارِ  اجلَّ يِف  َْ ٌَ  ؾَ ٔرِ ةُ  فْ أ

ؾى ث٫ دي٧ٌ  ،لل كدٛة٢ٔ ال يذٕؽٌ ٚة٢ٔ يذٕؽٌ  أفٌ   .(3)«ث٨٫ كتىربَّ

ا:  ك ثانيا ي   االصطالحالتب 
 
  ف

، ٚةملؿاد ل٤ذرٌبؾ ٨ٔ املٕىن ال٤٘ٮٌم  ال خيذ٤ٙ املٕىن االوُبل يٌ 
 أـ  حن اك٩خ د٩يٮيٌ  قٮاءه  ،٤َت ا٣ربًلح ؾ ٬ٮ/ثةتلربٌ 

ي
٨٦ ا  حن ػؿكيٌ أ

  ٍ ثٕي الٮقةاٍ ا٣ٌيت ثةرؾ ا ٚي٭ة، ٠أق٧ةا٫)قجعة٫٩ كدٕةىل( ثذٮقٌ 
 ، كاأل٩بيةء اآلػؿي٨،كأ٢٬ ثحذ٫   دٕةىل، كا٣ٞؿآف، كاجليبٌ 

٤َت » ٦ة يؿدجٍ ث٭٥ كبآزةر٥٬، كٝي٢ ٬ٮ/ كاألكحلةء كالىةحلني، ث٢ كٌَل 

                                                                                                                                                       

 .ة )ثؿؾ(٦ةدٌ  22ص ٦ٛؿدات ٗؿيت ا٣ٞؿآف/  ،ؽو احلكني ث٨ حم٧ٌ  ،الؿاٗت األوٛ٭ةينٌ  (1) 

 .ة )ثؿؾ(٦ةدٌ  565ص / 62ج  ،دةج ا٣ٕؿكس ،، حم٧ٌؽ ث٨ حم٧ٌؽو الـبيؽٌم  (2) 

 (3 ) ،   .ة )ثؿؾ(٦ةدٌ  22ص خمذةر الىعةح/ الؿازٌم، حم٧ٌؽ ث٨ أب ثسؿو
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ة ٨٦ ا  ،(1)«يف اليشء زجٮت اخلري اإل٣يٰهٌ  قجعة٫٩  -ك٦ة اكف خمذىًّ
 .٦ٌّيد٫ ٨ٔ ٗريق كًل٧ةالتو  ثٕ٪ةيةتو  -كدٕةىل 

ؾ ل٥ ديؾ٠ؿ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ث٤ْٛ٭ة الرصيط، ث٢ لك٧ح اتلربٌ  ٨٦ الٮاًط أفٌ 
كٝؽ ظةكجلة ذ٠ؿ ثٕي  ،ح، يف ال١سري ٨٦ اآليةت ا٣ٞؿآ٩يٌ خمذ٤ٛحو  ثأ٣ٛةظو  تكرد

ٌلدي٫،  ٌلت، ثىؿى ، دىجةرىؾ، ثىؿى ًل٪ة، ثٮرًؾى ، ثةرى ٬ٰؾق األ٣ٛةظ الٮاردة كيه/ ثةرىؾى
ري٬ة ٨٦ األ٣ٛةظ األػؿل، ، ٗك ٌلن جةرىؾ، ٦جةرى ة اآليةت ا٣يٌت ذ٠ؿت ثٕي أ٦ٌ ك ٦ي

 ٬ٰؾق األ٣ٛةظ ٧ٚ٪٭ة/
٥و ﴿ ٝةؿ دٕةىل/ -0 مى

ي
ى أ ٟى كىىلعى ٤ىيٍ ٔى تو  ٌلى بىؿى ـو ٦ً٪َّة كى بل ٍٍ بًكى ًري٢ى يىة ٩يٮحي ا٬ًٍج

حًل٥ه 
ى
ابه أ ؾى ٔى ٥ٍ ٦ً٪َّة  ٭ي كُّ ٧ى ٥ٍ ثي٥َّ حى ٭ي ٕي ذّّ ٪ي٧ى ٥ه قى مى

ي
ٟى كىأ ٕى ٨ٍ ٦ى  .(2)﴾ًم٧َّ

ًٍل٪ىة ﴿/ ٝةؿ دٕةىل -8 بىةرى ةل٥ًه كى ّى ًٍك٨ه كى ة حمي يًَّذً٭٧ى ٨ٍ٦ً ذيرّّ ٜى كى  إًٍقٰع
ى ٤ىي٫ًٍ كىىلعى ٔى

                                                                                                                                                       

 ،وٛ٭ةينٌ لؿاٗت األ؛ ا060ص / 0ج  ،كَةر٩ي٢ األ ،ؽ ث٨ ٌٔلٍّ حم٧ٌ ، لنٮٌلينٌ ا( ا٩ْؿ/ 1) 
٧ٔؽة  حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ،٣ٕيينٌ ؛ ا22ص  ٗؿيت ا٣ٞؿآف/٦ٛؿدات  ،ؽو احلكني ث٨ حم٧ٌ 

  م،ا٣ٞةر
 .660ص / 1ج 

 .21 /( قٮرة ٬ٮدو 2) 
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ًجنيه  ًك٫ً ٦ي ٍٛ  .(1)﴾جًلى
٪خي ﴿ ٝةؿ دٕةىل/ -4 ة ٠ي ٍح٨ى ٦ى

ى
ٌلن أ جىةرى ٤ىيًن ٦ي ٕى  .(2)﴾كىصى

يؽه ٝةؿ دٕةىل/ ﴿ -3 ً يؽه دلى ً ٢٬ٍى ابٍلىيًٍخ إ٫َّ٩ًي محى
ى
٥ٍ أ ٤ىيٍسي ٔى دي٫ي  ٌلى بىؿى  .(3)﴾رىمٍحىحي اً كى

٧ٰٮىاًت ٝةؿ دٕةىل/ ﴿ -2 ة ًمٍىجىةحه  اي ٩يٮري الكَّ ةو ًذي٭ى ٧ًٍناكى سى٢ي ٩يٮرًًق ٠ى رًٍض ٦ى
ى
كىاأل

يٍذيٮ٩ًحو ال  حو زى ًلى جىةرى ةو ٦ي ؿى ضى ٝىؽي ٨ٍ٦ً مى ٍٮ٠ىته ديرّّمٌّ ييٮ ة ٠ى جَّ٭ى
ى
أ حي ٠ى ةصى ُـّصى حو ال ةصى ال٧ًٍٍىجىةحي يًف زيصى

يٍذي٭ى  ةدي زى ٍؿبًيَّحو يىسى ٗى ًريَّحو كىال  ٍ ى ٩يٮرو حىٍ٭ًؽم اي رشى ٍك٫ي ٩ىةره ٩يٮره ىلعى ى٥ٍ تى٧ٍكى ىٍٮ ل ل ة ييًضءي كى
٤ًي٥ه  ٔى ءو  ٍ ٢ّّ يشى ٦ٍسىةؿى ل٤ً٪َّةًس كىاي ثًسي

ى
يىرٍضًبي اي األ ةءي كى ىنى ٨ٍ ي  .(4)﴾جًليٮرًقً ٦ى

ٌلن إً ﴿ ٝةؿ دٕةىل/ -6 جىةرى حى ٦ي م ثًجى١َّ ً ىزلَّ ٓى ل٤ً٪َّةًس ل ًً يٍخو كي ؿى بى كَّ
ى
فَّ أ

ى٧ًنيى  ةل ٕى ٍ ل ل٤ً ؽن  .(5)﴾كى٬ي

ل:   القرآن الكريم األوي

                                                                                                                                                       

 .662 /( قٮرة الىةٚةت1) 

 .26 /( قٮرة مؿي2٥) 

 .12 /( قٮرة ٬ٮدو 3) 

 .25 /( قٮرة اجلٮر4) 

 .21 /( قٮرة آؿ ٧ٔؿاف5) 
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٧ًييًص ٬ٰؾى ﴿ ٝةؿ دٕةىل// اآليح األكىل ٞى جيٮا ثً ًب اذ٬ٍى
ى
ى كىٍص٫ً أ ٮقي ىلعى ٞي ٍ٣

ى
ا ٚىأ

نيى  ًٕ دٍمى
ى
٥ٍ أ ٤٬ًٍسي

ى
ديٮيًن ثًأ

ٍ
أ ا كى ًت ثىًىرين

ٍ
٥ٍ إًينّّ  يىأ ثيٮ٬ي

ى
ريي ٝىةؿى أ ًٕ ٤ىٍخ ا٣ٍ ة ٚىىى ى٧َّ ل كى

 
ى كًف ألى ٪ّّؽي ٛى ٍف تي

ى
ىٍٮال أ ٙى ل بلى  ًصؽي ًريطى ييٮقي ًى ٟى ٣ىًف  َّ٩ يٮا دىةً إً ٟى ٝىةل ً ل

ًؽي٥ً  ٞى ٝي٢ٍ  ا٣ٍ
ى
ى٥ٍ أ ل

ى
ا ٝىةؿى أ ى كىٍصً٭٫ً ٚىةٍردىؽَّ ثىًىرين ةقي ىلعى ٞى ٍ٣

ى
ةءى ا٣ٍبىًنريي أ ٍف صى

ى
ة أ ٚى٤ى٧َّ

ٮفى  ٤ى٧ي ٍٕ ة ال تى ٤ى٥ي ٨ٍ٦ً اً ٦ى ٍٔ ى
٥ٍ إًينّّ أ  .(1)﴾٣ىسي

ط اآليةت يف مكأ٣ح اتلربٌ د / ٝٮهل دٕةىل ألفٌ  ؛ؾال٣ح اآليح/ كيه ٨٦ أًك
ى كىٍصً٭٫ً ٚىةٍردىؽَّ ثىًىرينا﴿ ةقي ىلعى ٞى ٍ٣

ى
ةءى ا٣ٍبىًنريي أ ٍف صى

ى
ة أ  ا  ٩يبٌ  يؽٌؿ ىلع أفٌ  ﴾ٚى٤ى٧َّ
د أف أ٣ىق ا٣بنري ىلع كص٭٫ ٰذلٟ ا٧ٞ٣يه ٝؽ اردٌؽ ثرصق ث٧ضؿٌ   يٕٞٮب

ٰٜذلٟ ا٧ٞ٣يه ٝؽ ظ أم أفٌ  ، اذٌلم اكف ٔ٪ؽ يٮقٙ ٕةد ثرص ٚأزؿق  ٌٞ
 إحل٫. ا يٕٞٮب  ٩يبٌ 

  كا أثة٥٬ ث٧ٞيه اجليبٌ ء، ٚضة كٝؽ ا٦ذس٢ اإلػٮة ألمؿ يٮقٙ
كٌلف األب ٝؽ ٚٞؽ ثرصق ظـ٩نة ىلع  ،املجةرؾ كأ٣ٞٮق ىلع كص٭٫ يٮقٙ 

 ٚؿاؽ كدلق يٮقٙ، ٚض٢ٕ ا ٰذلٟ ا٧ٞ٣يه قبجنة الردؽاد ثرص 
 ٦ة يٕذٞؽق املك٧٤ٮف، ٚ٭٥ يؿكف أٌف ا يٞؽر أف يؿدٌ  ؾاك٬ٰ  ،يٕٞٮب 

  ظ٧١حن  ثرص يٕٞٮب دكف ظةصح إىل إ٣ٞةء ٰذلٟ ا٧ٞ٣يه ىلع كص٭٫، ك٣ٰس٨ٌ 
ٜ ا٣٘ةيح. ٌٞ  يف ص٢ٕ ثٕي األميةء املجةرًلح قبجنة تلع

                                                                                                                                                       

 .21 – 22 /( قٮرة يٮق1ٙ) 
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٧ًييًص ٬ٰؾى ﴿ ٝةؿ دٕةىل/ ز٥ٌ »يف دٛكريق/  ٝةؿ الك٧ؿٝ٪ؽٌم كٝؽ  ٞى جيٮا ثً ... ﴾ااٍذ٬ى
ح، ك٬ٮ ا٧ٞ٣يه اذٌلم أ٣بف صربي٢ إلثؿا٬ي٥ ظني أ٣يق ٧يه ٨٦ اجل٪ٌ اكف ا٣ٞ

وةر ٔ٪ؽ يٕٞٮب،  يف اجلةر، ٚربدت ٤ٔي٫ اجلةر، ٚىةر ٔ٪ؽ إقعةؽ، ز٥ٌ 
٤ٌ ٚض٫٤ٕ يٕٞٮب يف ٔٮذةو  ٫ٞ يف ٔ٪ٜ يٮقٙ، ٚاكف ٫ٕ٦ ظني أ٣يق يف ، ٔك

ق صربي٢، كأ٣بك٫ يف اجلٌت، كٌلف ا٧ٞ٣يه ، ك٩ـع ٔ٪٫ ٧ٝيى٫، ٚبرٌش اجلٌت 
٧ًييًص ٬ٰؾى ﴿، كٝةؿ إلػٮد٫/ ٫ٕ٦ ٞى جيٮا ثً ًت ثىًىرينااٍذ٬ى

ٍ
ًب يىأ

ى
ٮقي ىلعى كىٍص٫ً أ ٞي ٍ٣

ى
 ﴾ا ٚىأ

ة ٫ قأهل٥ ٚٞةؿ/ ٦ة ٢ٕٚ أب ثٕؽم؟ ٝةلٮا/ ل٧ٌ أم/ يٕٮد إحل٫ ثرصق، كٰذلٟ أ٩ٌ 
 ا ٚى  ٬ٰؾى ييًص ٧ً ٞى ثً  ٮاٍ جي ٬ى اذٍ ﴿ٚةر٫ٝ ثجية٦ني، ِٔل ٨٦ احلـف، ٝةؿ/ 

ى
ى  ٮقي ٞي ٣ٍ أ  ٫ً صٍ  كى ىلعى

 
ى
 يى  ًب أ

ٍ
 .(1)«ةو ؿ مؿٌ ، ٧٠ة اكف أكٌ ﴾ريناًى ثى  ًت أ

ةؾ/ اكف ذٰلٟ ا٧ٞ٣يه ٨٦ نكش ٝةؿ الٌعٌ »يف دٛكريق/  كٝةؿ اثل٤ٕيبٌ 
٨ٔ ٬ٰؾق اآليح ٝةؿ/ اكف يٮقٙ  ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ دلة٬ؽو  اجل٪ٌح، ركل الكٌؽٌم 

، ك٣ٰس٨ٌ ذٰلٟ (2)٨٦ أف ي٥٤ٕ أٌف ٧ٝيى٫ يؿٌد ىلع يٕٞٮب ثرصق أ٥٤ٔ ثة
يف اجلةر ٨٦ ظؿيؿ اجل٪ٌح، كٌلف ٠كةق  اذٌلم أ٣بك٫ ا٧ٝيه إثؿا٬ي٥ 

إقعةؽ، كٌلف إقعةؽ ٠كةق يٕٞٮب كٌلف يٕٞٮب، أدرج ا٧ٞ٣يه كص٫٤ٕ 
٫ٌٞ٤ يف ٔ٪ٜ يٮقٙ ل٧ٌ  يف ٝىجحو  ة اكف خيةؼ ٤ٔي٫ ٨٦ ا٣ٕني، ز٥ٌ أمؿق ٔك

                                                                                                                                                       

 .022ص / 0ج  ،دٛكري الك٧ؿٝ٪ؽٌم  ،ؽو ٩رص ث٨ حم٧ٌ الك٧ؿٝ٪ؽٌم، ( 1) 
ٍـّ  (2)  كإاٌل ملة أرق٫٤ ٦ٓ  ،ل٧ٞ٤يه ٰذلٟ األزؿ اكف ي٥٤ٕ أفٌ  يٮقٙ  ألفٌ  ؛ك٬ٰؾا الًلكـ ٗري دة

٫ يأيت ح ٨ٔ لكةف يٮقٙ أ٩ٌ ا٣ٞؿآف ٝؽ رصٌ  ىل أفٌ إأًٙ  ، ثي٭٥أأػٮد٫ حل٤ٞٮق ىلع كص٫ 
 .ىلع ٦ٕؿٚذ٫ ثجذيضح ٬ٰؾا ا٢ٕٛ٣ ك٬ٰؾا دحل٢ه  ،ثىرينا
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كال  ٚإٌف ٚي٫ ريط اجل٪ٌح ال يٞٓ ىلع ٦جذ٢ٌّ  ،أف أرق٢ ث٧ٞيىٟ صرباي٢ 
ٮيفو إاٌل  قٞي٥ه   .(1)«ٌط ٔك

 ٨٦ اع٬ةت ادل٩ية إاٌل  ح ىلع اع٬حو ٨٦ اجل٪ٌ  ك٣حف يٞٓ يشءه »/ كٝةؿ الكيٮيطٌ 
 .(2)«أثؿأ٬ة ثإذف ا دٕةىل

ـه اتلربٌ  ـ يْ٭ؿ أفٌ ة دٞؽٌ كم٧ٌ  كإاٌل ل٤ــ  ،يف أو٢ الرشيٕح ؾ ثٰ٭ؾق األميةء صةا
 ىلع اجلٮاز.  ٚك١ٮد٫ ٚي٫ دال٣حه  ،أف يؿٌد ا٣ٞؿآف ىلع ٦س٢ ٬ٰؾق األمٮر كيج٤ُ٭ة

٥ٍ ﴿ ٝةؿ دٕةىل/: اآليث اثلاُيث  ًتيىسي
ٍ
ٍف يىأ

ى
٫ً١ًٍ٤ أ ٥ٍ إًفَّ آيىحى مي ٥ٍ ٩ىًبيُّ٭ي ى٭ي ٝىةؿى ل كى

٤٧ًٍي٫ي  ةريكفى حتى آؿي ٬ى ٮسى كى ة دىؿىؾى آؿي مي يَّحه ًم٧َّ ًٞ بى ٥ٍ كى بّّسي ١ًي٪ىحه ٨ٍ٦ً رى اتلَّةثيٮتي ًذي٫ً قى
 ً حي إًفَّ يًف ٰذل ٍؤ٦ًً٪نيى يىحن آلى  ٟى ال٧ٍىبلاًسى ٪ذي٥ٍ مي ٥ٍ ًإٍف ٠ي  .(3)﴾٣ىسي

ة دىؿىؾى ﴿ ٚٞٮهل دٕةىل/ دال٣ح اآليح/ يَّحه ًم٧َّ ًٞ بى ٥ٍ كى بّّسي ١ًي٪ىحه ٨ٍ٦ً رى اتلَّةثيٮتي ًذي٫ً قى
ةريكفى  آؿي ٬ى ٮسى كى يف اتلةثٮت كيف ٦ة دؿؾ آؿ مٮس كآؿ  أفٌ  كاًطه  ﴾آؿي مي

٬ة كٌل٩خ ٝذةهلة ٦ٓ ٔؽكٌ ٫٦ يف ثين إرسااي٢ اك٩خ دٞؽٌ  ظٌّت أفٌ  ا،٬ةركف أزؿن 
٤٭٧ة ؤ٬ٌ دثؿًلحه يف اتلةثٮت كيف ٦ة دؿؾ آؿ مٮس كآؿ ٬ةركف  فإذ دجذرص ٚي٫،

                                                                                                                                                       

ٚذط  ،ؽ ث٨ ٌٔلٍّ حم٧ٌ  ،النٮٌلينٌ  ؛052ص / 5ج  ،دٛكري اثل٤ٕيبٌ ، ؽو أمحؽ ث٨ حم٧ٌ  اثل٤ٕيٌب، (1) 
 .051ص / 2ج  ،ا٣ٞؿَيبٌ  دٛكري ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ ا٣ٞؿَيٌب،  ؛12ص / 2ج  ،ا٣ٞؽيؿ

 .22ص / 2ج  ،امل٪سٮر ، ادلرٌ ، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿو الكيٮيطٌ  (2) 

 .021 /( قٮرة ابلٞؿة3) 
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 . ث٭٧ة ؾ ثين إرسااي٢ربٌ تل قبجنةألف يسٮ٩ة 

ك٬ٮ اتلةثٮت اذٌلم اك٩خ ث٪ٮ »يف دٛكريق لٰ٭ؾق اآليح/  ٝةؿ ا٣ُربٌم 
يٞٮـ هل٥  مٮق أ٦ة٦٭٥، كزظٛٮا ٫ٕ٦، ٚبلا هل٥ ٝؽٌ إرسااي٢ إذا ٣ٞٮا ٔؽكًّ 

ٕٮا أمؿ ا، كًلرث  ًيٌ ٩ةكأ٥٬، ظٌّت  ، كال يْ٭ؿ ٤ٔي٭٥ أظؽه ٫ٕ٦ ٔؽكٌّ 
 ق إحل٭٥ يف لٌك ، يؿدٌ ةو ثٕؽ مؿٌ  ةن ةق مؿٌ اػذبلٚ٭٥ ىلع أ٩بيةا٭٥، ٚك٤ج٭٥ ا إيٌ 

إحل٭٥ آػؿ األثؽ...  ق ٤ٔي٭٥، ك٨٣ يؿدٌ ٥٤ٚ يؿدٌ  ةو  ق٤ج٭٥ آػؿ مؿٌ ذٰلٟ، ظٌّت 
، ٨ٔ إق٧ةٔي٢، ٨ٔ اث٨ أب صةثؿ ث٨ ٩ٮحو ز٪ة ظؽٌ  /ٝةؿ ز٪ة أثٮ ٠ؿيتو ظؽٌ 

ف﴿ /، ٨ٔ أب وة٣طو ػةدلو 
ى
٥ي  أ يىسي تً

ٍ
١ًي٪ىحه  ًذي٫ً  اتلَّةثيٮتي  يىأ ٨ قى ّّ٥ٍ  ٦ بّّسي  رَّ

يَّحه  ًٞ بى ة كى َّ٧ ٰ  آؿي  دىؿىؾى  مّّ ٮسى آؿي  مي كفى  كى ةري ىة  ﴾٬ى ٝةؿ/ اكف ٚي٫ ٔىة مٮس ٔك
 .(1)«٬ةركف، كلٮظةف ٨٦ اتلٮراة، كامل٨ٌ 

 كأفٌ  ،ؾا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ل٥ ي٢ٛ٘ ٨ٔ ثيةف مكأ٣ح اتلربٌ  ٌط أفٌ كبٰؾلٟ يذٌ 
ؽـ ردٌ  يٌ  ٬ة ٬ٮ دحل٢ه ذ٠ؿ٬ة يف آيةد٫ ٔك  .ح كاجلٮازىلع املرشٔك

 :  
 
 الثان

ي
يةة السن  ة الش 

 ٭ة م٤يبحه جيؽ أ٩ٌ  -ح أك ٗري٬ة اك٩خ الؿكاايٌ  قٮاءه  -ٓ ل١ذت ا٣ٞٮـ املذتجٌ  إفٌ 
ؾ ثجٕي اتلربٌ  فٌ إث٢  ،ؾاتلربٌ خ ٚيه دؽٌؿ ىلع صٮاز ؾ ا٣يٌت إف د٣ٌ ث٧ٮارد اتلربٌ 

                                                                                                                                                       

 .126 - 102ص / 0ج  ،صة٦ٓ ابليةف ،ؽحم٧ٌ  ،اث٨ صؿيؿو  (1) 
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ة ل٤رشع كل٥ يي  ٛن ك٬ٮ ٦ة  ،٧٠ة ذ٠ؿ ٰذلٟ النةرح ،٪٫ ٔ٪٫األميةء ال يٌٕؽ خمة٣
ري٬ة حو ركاايٌ  حو ٌط ٨٦ ػبلؿ ٦ة ق٪ؾ٠ؿق ٨٦ أد٣ٌ قحذٌ  كلٰ٭ؾا ٚكٮؼ ٩ٞٮـ  ؛ٗك

 ثذٞكي٥ ٬ٰؾا ابلعر إىل ٌٔؽة أٝكةـ/



 ِبر ٬ٰؾا ا٣ٞك٥ يف وٮردني/ كقحذ٥ٌ 

 الصٔرة األكىل: يف خاؿ خياحّ 

ثةألظةدير  ٭ة م٤يبحه ؽ أ٩ٌ جي حظر يف ٠ذت ٧٤ٔةء ٦ؽرقح أ٢٬ الك٪ٌ ةابل إفٌ 
يف ٚرتة  ٨٦ آزةرو  األكؿـ  ٜ ثةجليبٌ ٦ة يذ٤ٌٕ  ؾ الىعةثح ثس٢ٌ ح ثتربٌ ا٣يٌت درصٌ 

 ك٬ٮ دحل٢ه  ،ث٢ كبٕؽ كٚةد٫ ككٚةدد٫ ىلع ا دٕةىل ،ظيةد٫ كبٞةا٫ ثني ّ٭ؿا٩ي٭٥
ـه اتلربٌ  ىلع أفٌ  ث٢ اقذٛةد ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ٬ٰؾق األظةدير تلٕؽيح احلس٥ إىل  ،ؾ صةا

ٌط لٟ ٨٦ ػبلؿ ٦ة ق٪ؾ٠ؿق يف ٬ٰؾق الىٮرة ك٬ٮ ٦ة قحذٌ  ، ٗري اجليبٌ 
 /ة أ٩ٮاعو ٧٪ة٬ة إىل ٔؽٌ كٝؽ ٝكٌ  ،كيف ٗري٬ة

  اجلبّ  ؾ ةثيابؿ: اتلربّ اجلٔع األكّ 
 /ةف ٝةؿز٪ة أثٮ ٗكٌ ظؽٌ  ،ز٪ة قٕيؽ ث٨ أب مؿي٥ظؽٌ » ؿ:احلديد األكّ 

ـو ظؽٌ   - ثربدةو   إىل اجليبٌ  ٝةؿ/ صةءت امؿأةه  ٨ٔ ق٭٢ ث٨ قٕؽو  زين أثٮ ظةز
/ يه ٚٞةؿ ق٭٢ه  ،ل٤ٞٮـ/ أدؽركف ٦ة ا٣ربدة؟ ٚٞةؿ ا٣ٞٮـ/ يه م٤٧حه  ٚٞةؿ ق٭٢ه 

ٚأػؾ٬ة  .أككٮؾ ٬ٰؾق ،ٚٞة٣خ/ ية رقٮؿ ا -ٚي٭ة ظةمحذ٭ة  ٦جكٮصحه  م٤٧حه 
٨٦ الىعةثح ٚٞةؿ/ ية  ة إحل٭ة ٤ٚبك٭ة، ٚؿآ٬ة ٤ٔي٫ رص٢ه حمذةصن   اجليبٌ 
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ال٫٦   ة ٝةـ اجليبٌ ٧٤ٌٚ  .٦ة أظك٨ ٬ٰؾق ٚة٠كجي٭ة، ٚٞةؿ/ ٥ٕ٩ ،رقٮؿ ا
 ز٥ٌ  ،ة إحل٭ةأػؾ٬ة حمذةصن  أوعةث٫ ٝةلٮا/ ٦ة أظك٪خ ظني رأيخ اجليب 

رجٔت ةركخٓا ة ٚي٧٪٫ٕ، ٚٞةؿ/ ٫ ال يكأؿ محبن كٝؽ ٔؿٚخ أ٩ٌ  ،ة٬ةقأتل٫ إيٌ 
٨ ٚي٭ة  خني ىبصٓا اجلبّ  ٌٛ  .«٣ٌٌٕل أك

يف  كا٣ُرباينٌ  (2)(الكنن ال١ربل)يف  كابلي٭يقٌ  (1)يف وعيع٫ ابلؼةرٌم  اقرك
 .(3)(املٕض٥ ال١جري)

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ   .ق٪ؽ ٬ٰؾا احلؽير لٮصٮدق يف وعيط ابلؼةرٌم ح / ٚبل إماكؿ يف وعٌ ا الصِدأ
 ٌّ ىػيّل   رجٔت ةركخٓا خني ىبصٓا اجلبّ » // ٚٞٮؿ الؿص٢ا ادلالىثكأ

كأف حيى٢ ىلع آزةر٬ة يف ظيةد٫  ،ؾ ث٭ة٫ أراد أف يتربٌ يف أ٩ٌ  كاًطه  «أكّفَ فيٓا
٨ اكف م٧ٌ  كل٥ يٕرتض ٤ٔي٫ أظؽه  ٫،ح ث٫ الؿص٢ ٩ٛكك٬ٮ ٦ة رصٌ  ،كبٕؽ كٚةد٫

ا  ـو اتلربٌ  فٌ ٚيٞٮؿ هل إظةرضن  .ٚك١ٮد٭٥ دحل٢ اإلٝؿار ىلع اجلٮاز ،ؾ ٗري صةا

  اجلٔع اثلاين: اتلربّؾ ةٍاء كطٔئّ

                                                                                                                                                       

 .10ص / 1ج  ؛11ص / 0ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 1) 

 .222ص / 2ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكني ابلي٭يٌق، (2) 

 .622ص / 1ج  ،، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥ ال١جريا٣ُرباينٌ  (3) 
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ؿة ٝةؿز٪ة حم٧ٌ ظؽٌ » ؿ:احلديد األكّ   ،زين ٧ٔؿ ث٨ أب زااؽةظؽٌ  /ؽ ث٨ ٔٔؿ
محؿاء  حو يف ٝجٌ   رأيخ رقٮؿ ا ٝةؿ/ ،٨ٔ أثي٫ ،٨ٔ ٔٮف ث٨ أب صعيٛح

ـو  ٮء رقٮؿ ا ،٨٦ أد كرأيخ اجلةس يبذؽركف ،  كرأيخ ثبلالن أػؾ ًك
ٮء ة أػؾ ك٨٦ ل٥ يىت ٦٪٫ محبن  ،ة د٧ٌكط ث٨٧ٚ٫ أوةب ٦٪٫ محبن  ،ذاؾ الًٮ

 .«٨٦ ث٢٤ يؽ وةظج٫
 .(3)يف ٦ٕض٫٧ كا٣ُرباينٌ ٧ة، يف وعيع٭ (2)كمك٥٤ه  (1)ابلؼةرٌم  اقرك

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ثةإلًةٚح  ،ق٪ؽ احلؽير كركدق يف الىعيعنيح / ٚي١ف يف وعٌ ا الصِدأ
 .دميٓ َؿ٫ٝ وعيعحه  إىل أفٌ 

ك٨٦ ل٥ يىت ٦٪٫  ،ة د٧ٌكط ث٨٧ٚ٫ أوةب ٦٪٫ محبن » ة ادلال٣ح/ ٚٞٮهلكأ٦ٌ 
ٮء األوعةب اك٩ٮا يتربٌ  يف أفٌ  كاًطه « ة أػؾ ٨٦ ث٢٤ يؽ وةظج٫محبن  ٠ٮف ثًٮ

ٌٞ  ٌم ٝةؿ اجلٮك ؾ،ىلع صٮاز اتلربٌ  كٚي٫ دال٣حه ، األكؿـ  اجليبٌ  جنة ىلع ٦ٕ
ٮء اجليبٌ  ؾ ثآزةر ٚٛي٫ اتلربٌ »/  ظؽير تكةثٜ الىعةثح ىلع ٢ٌٚ ًك

                                                                                                                                                       

 .52ص / 1ج  ؛22ص  /6ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 1) 

 .51ص  /0ج  ،وعيط مك٥٤و مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ، اجلحكةثٮرٌم  (2) 

 .602ص / 00ج  ،، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥ ال١جريا٣ُرباينٌ  (3) 
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 .(1)«كاقذ٧ٕةؿ ٢ٌٚ َ٭ٮر٥٬ كَٕة٦٭٥ كرشاث٭٥ كبلةق٭٥ ،الىةحلني

يف ٧ٔؽد٫ يف ثيةف اقت٪جةط ثٕي األظاكـ ٨٦ ٬ٰؾا احلؽير/  كٝةؿ ا٣ٕيينٌ 
٭٥ إذا اكف املؿاد أ٩ٌ  / ٚي٫ ادلال٣ح ا٣ْة٬ؿة ىلع َ٭ةرة املةء املكذ٢٧ٕ،ؿاألكّ »

٭٥ اك٩ٮا يأػؾكف ٦ة كإف اكف املؿاد أ٩ٌ  اك٩ٮا يأػؾكف ٦ة قةؿ ٨٦ أٌٔةا٫،
ٮا٫ يف اإل٩ةء، ٚي١ٮف املؿاد ٦٪٫ اتلربؾ ثٰؾلٟ، كاملةء َة٬ؿه   ٢ٌٚ ٨٦ ًك

ٓ اجليبٌ  ٚةزداد َ٭ةرةن  ٚي٫ ادلال٣ح ىلع صٮاز  اثلاين: .يؽق املجةرًلح ٚي٫ ثربًلح ًك
  .(2)«نيؾ ثآزةر الىةحلاتلربٌ 

ؽ ث٨ امل٪١ؽر ز٪ة مٕجح ٨ٔ حم٧ٌ ظؽٌ  /ز٪ة أثٮ الٮحلؽ ٝةؿظؽٌ » /احلديد اثلاين
ا يٞٮؿ/ صةء رقٮؿ ا  /ٝةؿ  ،ال أ٢ٞٔ يٕٮدين كأ٩ة مؿييه  ق٧ٕخ صةثؿن

 ًٌ ٮا٫ ٤ٕٞٚخ ٌٔلٌ  أ كوٌت ٚذٮ  .«٨٦ ًك

، (5)كأمحؽ يف مك٪ؽق ،٧ةيف وعيع٭ (4)مك٥٤ه ك (3)ابلؼةرٌم  ركاق

                                                                                                                                                       

 .062ص / 2ج  ،، رشح وعيط مك٥٤و ، حيىي ث٨ رشؼو اجلٮكٌم  (1) 

 .15ص / 2ج  م،٧ٔؽة ا٣ٞةر ،، حم٧ٮد ث٨ أمحؽا٣ٕيينٌ  (2) 

 .66ص  /1ج  ؛51ص / 6ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 3) 

 .12ص / 5ج  ،وعيط مك٥٤و مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ، اجلحكةثٮرٌم  (4) 

، أمحؽ، ( 5)   .021ص / 2ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و
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 .يف قج٪٭٧ة (2)ادلارَلٌ  (1)كابلي٭يقٌ 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ  .مك٥٤و ك لٮصٮد احلؽير يف وعييح ابلؼةرٌم  / ٚ٭ٮ وعيطه ا الصِدأ

 ٌّ ٮء اجليبٌ  يف أفٌ  / ٚٮاًعحه ا ادلالىثكأ ٝؽ أدخ أزؿ٬ة  األكؿـ  ثؿًلح ًك
أم  ،ؾك٬ٰؾا ٬ٮ املٞىٮد ثةتلربٌ  ، أوجط ي٨٦٢ٕٞ املؿض ظٌّت  يف مٛةء صةثؿو 

ّّ ٫ أ٩ٌ  يف  كين٭ؽ ىلع ٰذلٟ ٦ة ركاق ابلؼةرٌم  ،ؾحيى٢ أزؿ اليشء يف املذربى
  ٨ٔ الكةات ث٨ يـيؽ يٞٮؿ/ ذ٬جخ ب ػة٣يت إىل اجليبٌ »وعيع٫/ 

ٓه ٧ٚكط رأيس كداع يل ثة٣ربًلح إفٌ  ،ية رقٮؿ ا /ٚٞة٣خ  ز٥ٌ  ،اث٨ أػيت كىًص
 ًٌ ٮا٫دٮ  .(3)«أ ٚرشبخ ٨٦ ًك

   األكـر بّ ؾ بظػر رأس اجلاجلٔع اثلاىد: اتلربّ 

ٓو ز٪ة حم٧ٌ ظؽٌ »: ؿكّ احلديد األ يٕين ٬ةم٥ ) ظؽز٪ة أثٮ اجلرض ،ؽ ث٨ راٚ
ٝةؿ/ ٣ٞؽ رأيخ رقٮؿ  ٨ٔ أنفو  ،٨ٔ زةثخو  ،ز٪ة ق٤ي٧ةفظؽٌ  ،ث٨ ا٣ٞةق٥(

                                                                                                                                                       

 .025ص / 6ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكني ابلي٭يٌق، (1) 

 .611ص / 6ج  ،قنن ادلارَلٌ  ٔجؽ ا ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، ادلارٌَل،( 2) 

 / 1؛ ج 612ص / 2ج  ؛51ص / 6ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 3) 
 .11ص / 1ج  ،وعيط مك٥٤و مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ، اجلحكةثٮرٌم  ؛651ك 62ص 
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 ٧ٚة يؿيؽكف أف دٞٓ مٕؿةه  ،كأَةؼ ث٫ أوعةث٫ ،ؽ حي٫ٞ٤كاحلبٌل   ا
 .« يف يؽ رص٢و إاٌل 

يف  كابلي٭يقٌ ، (2)يف مك٪ؽقكأمحؽ ، (1)يف وعيع٫ مك٥٤ه  ركاق
 .(3)(الكنن ال١ربل)

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ كًلٰؾلٟ رصةهل ٨٦  (،وعيط مك٥٤و )لٮركدق يف  / ٚىعيطه ا الصِدأ
ٚ٭ٮ ٬ةم٥ ث٨ ا٣ٞةق٥  ،ة أثٮ اجلرض ٬ةم٥ ث٨ ا٣ٞةق٥ٚأ٦ٌ  ،رصةؿ ابلؼةرٌم 

 ابل٘ؽادٌم  ز٥ٌ  كاخلؿقةينٌ ، (4)اتل٧يِلٌ  ال٤ييثٌ  اذٌلم يٞةؿ هل ٝىريه  ث٨ مك٥٤و 
 . (5)زجخه  زٞحه  ،احلةِٚ
 ٌّ ٣حف   األكؿـ أػؾ الىعةثح مٕؿ رأس اجليبٌ  فٌ ٚإ/ ا ادلالىثكأ
كإاٌل ملةذا ٬ٰؾا احلؿص  ،ح ٦٪٫ؾ ث٫ كظىٮؿ اآلزةر اإلجيةثيٌ إاٌل ل٤ذربٌ  ليشءو 

رشح وعيط )يف  ٝةؿ اجلٮكٌم  ؟٫ ىلع احلىٮؿ ىلع مٕؿ الؿقٮؿ لكٌ 
                                                                                                                                                       

 .12ص / 1ج  ،وعيط مك٥٤و مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ، اجلحكةثٮرٌم  (1) 

، أمحؽ، ( 2)   .622ص / 2ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 .11ص / 1ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكني ابلي٭يٌق، (3) 

 .022ص / 2ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( ا٩ْؿ/ 4) 

ٌٛ  ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ اذل٬يٌب، ( ا٩ْؿ/ 5)   .252ص / 6ج  ،ةظدؾ٠ؿة احل
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٠٭٥ كدربٌ  -ؾ ثآزةرق الىعةثح ٤ٔي٫ ٨٦ اتلربٌ ثيةف ٦ة اك٩خ »/ (مك٥٤و 
ةق يٌ إكإ٠ؿا٦٭٥  ،٠٭٥ بنٕؿق ال١ؿي٥كدربٌ  ،ثإدػةؿ يؽق ال١ؿي٧ح يف اآل٩يح

 .(1)« يف يؽ رص٢و ٦٪٫ إاٌل  إف يٞٓ يشءه 
يٌ » ٔٞت ٬ٰؾا احلؽير/ (كَةر٩ي٢ األ)يف  كٝةؿ النٮٌلينٌ  ح ٚي٫ مرشٔك

ريقاتلربٌ    .(2)«ؾ بنٕؿ أ٢٬ ا٢ٌٛ٣ ٗك
ز٪ة ٔجؽ الى٧ؽ ث٨ ٔجؽ  ،زين أبز٪ة ٔجؽ ا ظؽٌ ظؽٌ »: اثلايناحلديد 
٨ٔ أب  ،ث٨ أب ٠سريو از٪ة حيىي يٕىن  /ز٪ة أثةف ٬ٮ ا٣ُٕةر ٝةؿ /الٮارث ٝةؿ

ىلع   ٫/ م٭ؽ اجليبٌ ٩ٌ أز٫ أثةق ظؽٌ  فٌ أؽ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ زيؽ ٨ٔ حم٧ٌ  ،ق٧٤ح
كال  ءه ٥٤ٚ يىج٫ ٦٪٭ة يش ،٥ أًة ي ٨٦ ٝؿيل ك٬ٮ يٞكٌ امل٪عؿ كرصبلن 

ٚٞك٥ ٦٪٫ ىلع  ،ٚأُٔةق ،رأق٫ يف زٮب٫ ٚع٤ٜ رقٮؿ ا  ،وةظج٫
ةء ثةحل٪ٌ  ٫ ٣ٕ٪ؽ٩ة خمٌٮبه ٚإ٩ٌ  /ٝةؿ ،٥ أّٛةرق ٚأُٔةق وةظج٫ك٤ٌٝ  ،رصةؿو 

 .«كال١ذ٥ يٕىن مٕؿق

 ٬ٰؾا ظؽيره » /كٝةؿ (املكذؽرؾ)كاحلةز٥ يف ، (3)ركاق أمحؽ يف مك٪ؽق

                                                                                                                                                       

، ، اجلٮكٌم  (1)   .10ص / 65ج  ،رشح وعيط مك٥٤و حيىي ث٨ رشؼو

ؽ ث٨ ٔجؽ ، حم٧ٌ املجةرًلٛٮرٌم ؛ 621ص / 5ج  ،كَةر٩ي٢ األ ،ؽ ث٨ ٌٔلٍّ ، حم٧ٌ النٮٌلينٌ  (2) 
 .512ص / 2ج  ،ظٮذٌم الؿمح٨ٰ، حتٛح األ

، أمحؽ، ( 3)   .20ص / 2ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و
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، (2)(الكنن ال١ربل)يف  كابلي٭يقٌ ، (1)«ىلع رشط النيؼني كل٥ خيؿصةق وعيطه 
 .(3)«ركاق أمحؽ كرصةهل رصةؿ الىعيط» /يف دل٫ٕ٧ ٝةابلن  كاهليسِلٌ 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ  ٚإفٌ  ،٦ح ل٤عؽير/ ٚجةإلًةٚح إىل دىعيعةت ا٧٤ٕ٣ةء املذٞؽٌ ا الصِدأ
ٔجؽ الى٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮارث  ،٥ٕ٩ .ص٢ٌ رصةؿ احلؽير ٨٦ رصةؿ الىعيعني

ٌُ كأثةف  ؽ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ ة حم٧ٌ كأ٦ٌ  ،دكف ابلؼةرٌم  ةر ٧٬ة ٨٦ رصةؿ مك٥٤و ا٣ٕ
٫ٞ ٚٞؽ كزٌ  ،٬ٮ ٨٦ اثلٞةت ،٥ٕ٩ .٥٤ٚ جنؽ هل يف الىعيعني ظؽيسنة زيؽو 

ٌٞ ، (5)(اثلٞةت)يف  ظٌجةفكذ٠ؿق اث٨  ،(4)ا٣ٕضٌلٌ   .٫ ٨َٕه كل٥ يؿد يف ظ
 ٌّ احلؿص ىلع  لٌك  ظؿيهه   األكؿـ اجليبٌ  / ٨٧ٚ املبلظِ أفٌ ا ادلالىثكأ

 ،٠٭٥ بنٕؿق ا٣ُة٬ؿ٧ة أراد ثٰؾلٟ ٬ٮ دربٌ إ٩ٌ  ،إُٔةء مٕؿ رأق٫ ٔ٪ؽ احلبلٝح ل٤٪ةس
 ٫ أراد ثأّٛةر ىلع أ٩ٌ  ٚي٫ دال٣حه  «٥ أّٛةرق ٚأُٔةق وةظج٫ك٤ٌٝ / »كذٰلٟ ٝٮهل

ة ٦ة يٛ٭٥ ٨٦ كويٌ  ؾ ث٭ة ٰذلٟ النؼه،أف يتربٌ   اجليبٌ  ٌن ح ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ك٬ٮ أي

                                                                                                                                                       

 .215ص / 6ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (1) 

 .05ص / 6ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ مٕيتو  ابلي٭يٌق، (2) 

 .62ص / 2ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ  (3) 

 .6160/  020ص / 0ج  ،٦ٕؿٚح اثلٞةت ،، أمحؽ ث٨ ٔجؽ اا٣ٕضٌلٌ  (4) 

 .251ص / 5ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( 5) 
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٨٦ أّٛةرق  كأّٛةرو   ٨٦ مٕؿ اجليبٌ  ةة، داع بنٕؿو ا٣ٕـيـ ظي٪٧ة ظرضد٫ الٮٚ
 .(1)اص٤ٕٮق يف ٠ٛين ٚؼؾكا النٕؿ كاألّٛةر ز٥ٌ  إذا ٦ٌخ »كٝةؿ/ 

 أك ةدُّ  اجلٔع الراةع: اتلربّؾ ةٍا المصخّ يد اجلبّ 

ز٪ة ظؽٌ  ،ز٪ة أثٮ اجلرض ٬ةم٥ ث٨ ا٣ٞةق٥ظؽٌ  /ٝةؿ أثٮ ثسؿو »: ؿكّ احلديد األ
 ا٣٘ؽاة إذا وًٌل   ٝةؿ/ اكف اجليبٌ  ٨ٔ أنفو  ،٨ٔ زةثخو  ،ق٤ي٧ةف ث٨ امل٘رية

 ،إاٌل ٧ٗف يؽق ٚي٭ة ٧ٚة يؤت ثإ٩ةءو  ،صةء ػؽـ أ٢٬ املؽي٪ح ثآ٩حذ٭٥ ٚي٭ة املةء
 .«٧٘ٚف يؽق ٚي٭ة ،٧ة صةءكق يف ا٣٘ؽاة ابلةردةٚؿبٌ 

يف  كالكيٮيطٌ  ،(3)كأمحؽ يف مك٪ؽق، (2)يف وعيع٫ مك٥٤ه  ركاق
 .(4)(اجلة٦ٓ الى٘ري)

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ دميٓ رصةؿ  فٌ إٚ / ٚجةإلًةٚح إىل كركد احلؽير يف وعيط مك٥٤و ا الصِدأ
كرصةهل رصةؿ  محؽ وعيطه أكًلٰؾلٟ َؿيٜ  ،احلؽير ٥٬ رصةؿ الىعيعني

                                                                                                                                                       

قري أٔبلـ ، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  ؛ اذل٬يٌب،221ص / 5ج  ،ا٣ُجٞةت ال١ربل ،ؽ، حم٧ٌ اث٨ قٕؽو  (1) 
 .622ص / 5ج  ،اجلجبلء

 .12ص / 1ج  ،وعيط مك٥٤و مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ، اجلحكةثٮرٌم  (2) 

، أمحؽ، ( 3)   .621ص / 2ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 .1121ح  226ص / 0ج  ،، اجلة٦ٓ الى٘ري٨ ث٨ أب ثسؿو ٔجؽ الؿمحٰ  ،الكيٮيطٌ  (4) 
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ةاحلؽير كبٰؾلٟ يسٮف ق٪ؽ  ،الىعيعني  .ثُؿيٞي٫ وعيعن
 ٌّ ٧ٚة  ،املةءصةء ػؽـ أ٢٬ املؽي٪ح ثآ٩حذ٭٥ ٚي٭ة » // ٚٞٮؿ أنفو ا ادلالىثكأ

« ٚؿب٧ة صةءكق يف ا٣٘ؽاة ابلةردة ٧٘ٚف يؽق ٚي٭ة ،إاٌل ٧ٗف يؽق ٚي٭ة يؤت ثإ٩ةءو 
ؾ ثيؽق ٧ة ي٤ٕٛٮف ٰذلٟ ألص٢ اتلربٌ أ٢٬ املؽي٪ح إ٩ٌ  ىلع أفٌ  كاًعحه  ٚي٫ دال٣حه 

 /يف رشظ٫ لىعيط مك٥٤و  كٝؽ ٝةؿ اجلٮكٌم  ؟كإاٌل ٧ٚة دٛكري ٰذلٟ ،-املجةرًلح 
٠٭٥ ثإدػةؿ يؽق كدربٌ  -ؾ ثآزةرق ٤ٔي٫ ٨٦ اتلربٌ ثيةف ٦ة اك٩خ الىعةثح »

 .(1)«ال١ؿي٧ح يف اآل٩يح
ز٪ة قٛيةف ٨ٔ يـيؽ ث٨ يـيؽ ث٨ ظؽٌ  ،ز٪ة اث٨ أب ٧ٔؿظؽٌ »: احلديد اثلاين

د٫ ٠بنح ٝة٣خ/ دػ٢ ٌٔلَّ ٨ٔ صؽٌ  ،٨ٔ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ٧ٔؿة ،صةثؿو 
 .«٧ٞٚخ إىل ٚي٭ة ُٕٚٞذ٫ ،ةٝةا٧ن  ٞحو ٤ٕ٦ٌ  ٚرشب ٨٦ ٝؿبحو  رقٮؿ ا 

 وعيطه  ظك٨ه  ٬ٰؾا ظؽيره  /كٝةؿ أثٮ ٔحىس» (/الكنن)يف  ركاق ا٣رت٦ؾٌم 
ك٬ٮ  ،٬ٮ أػٮ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ يـيؽ ث٨ صةثؿو  كيـيؽ ث٨ يـيؽ ث٨ صةثؿو  ،ٗؿيته 

 .(2)«ةأٝؽـ ٦٪٫ مٮدن 
قري أٔبلـ )يف  كاذل٬يبٌ  (4)كاث٨ ٦ةصح يف قج٪٫ ،(3)(الن٧ةا٢)كركاق يف 

                                                                                                                                                       

 (1 ) ،  .10ص / 65ج  ،رشح وعيط مك٥٤و اجلٮكٌم، حيىي ث٨ رشؼو

 .022ص / 2ج  ،قنن ا٣رت٦ؾٌم  ؽ ث٨ ٔحىس،حم٧ٌ  ا٣رت٦ؾٌم،( 2) 

 .066ح  026ص  /حؽيٌ ؽ ث٨ ٔحىس، الن٧ةا٢ املع٧ٌ ، حم٧ٌ ا٣رت٦ؾٌم  (3) 

 .2202ح  6620ص / 0ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح، ؽ ث٨ يـيؽحم٧ٌ  اث٨ ٦ةصح،( 4) 
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 .(2)(اإلوةثح)يف  كاث٨ ظضؿو ، (1)(اجلجبلء

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ كص٤ٌ٭٥  ،كرصةهل ٨٦ اثلٞةت ،ح ق٪ؽ احلؽير/ ال إماكؿ يف وعٌ ا الصِدأ
 .٨٦ رصةؿ مك٥٤و 

 ٌّ ٠بنح )٠جحنح( ث٪خ زةثخ ث٨ امل٪ؾر  ٨٧ امل٤ٕٮـ أفٌ ٚ/ ا ادلالىثكأ
٠ٮ٫٩ ٝؽ المف  ؛٫ؾ ث٧ة أرادت ٦٪٫ اتلربٌ ح يف ُٕٝ٭ة ٥ٛ٣ ا٣ٞؿبح إ٩ٌ ٩ىةريٌ األ

ظير  ٰذلٟ يف رشظ٫ لىعيط مك٥٤و  كٝؽ ثنٌي اجلٮكٌم  األكؿـ  ٥ٚ اجليبٌ 
ة  أخدٍْا:كُٝٓ ;كُٕٝ٭ة: ٥ٛ٣ ا٣ٞؿبح ٤ٕٚذ٫ لٮص٭ني/ »ٝةؿ/  ٕن أف دىٮف مًٮ

/ أف حت٫ْٛ كاثلاين .أظؽو  ٫ لٌك ٨ٔ أف يبذؾؿ كي٧كٌ   أوةث٫ ٥ٚ رقٮؿ ا
٦ة ذ٠ؿق اث٨ ٦ةصح يف ذي٢ ٬ٰؾا احلؽير ؽ ٰذلٟ كيؤيٌ . (3)«ؾ ث٫ كاالقتنٛةءل٤ذربٌ 

ٓ دبذيغ  ؛ُٕٚٞخ ٥ٚ ا٣ٞؿبح» ظير ٝةؿ/  .«يف رقٮؿ ا ثؿًلح مًٮ
يف د٤ٕي٫ٞ ىلع اقتي٭ةب ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ  (املٛ٭٥)يف  ٝةؿ ا٣ٞؿَيبٌ 

ا٣ٕـيـ  كاقتي٭ةبي ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ» / األكؿـ اجليبٌ  ةٝؽ رشب ث٭ ل١أسو 

                                                                                                                                                       

 .221ص / 0ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء ،أمحؽؽ ث٨ حم٧ٌ اذل٬يٌب، ( 1) 

 .66111/  022ص / 1ج  ،اإلوةثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثح ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو  (2) 

، ،اجلٮكٌم  (3)  ا٩ْؿ/ ريةض  ؛622ص / 62ج  ،رشح وعيط مك٥٤و  حيىي ث٨ رشؼو
 .112ح 215صالىةحلني/ 
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ؾ ثآزةر اجليبٌ ٧ة اكف ىلع ص٭ح إ٩ٌ  ا٣ٞؽح ٨٦ ق٭٢و  ، كل٥ يـؿ ذٰلٟ  اتلَّربُّ
، ٚاكف دأب الىعةثح كاتلةثٕني كأدجةٔ٭٥، كا٣ٌٛبلء يف لكّّ ٔرصو 

ٮا٫، كرشاث٫، كبٕؿ٫ٝ، كيكتنٛٮف جًبيجَّذ٫،  ٠ٮف ثًٮ أوعةث٫ يتربَّ
٠ٮف ثآزةرق، كمٮاَ٪٫، كيؽٔٮف، كيى٤ُّٮف ٔ٪ؽ٬ة. ك٬ٰؾا لك٫ُّ ٧ٔؽه كيتربٌ 

ك٩تيضح احٍليتّّ الىعيط، رزٝ٪ة ا  ْي٥،ث٧ٞذىض األمؿ ثةتلٕـيؿ كاتلٕ
َِّ األكرب ٨٦ دْٕي٫٧ كحمجَّذ٫، كظرش٩ة يف زمؿد٫ ؾ ك٨٦ مٮارد دربٌ  .(1)«احل

٨ٔ »يف وعيع٫/  ٬ٮ ٦ة ركاق ابلؼةرٌم  كؿـ األ وعةب ثةجليبٌ األ
 ٚأديخي اجليٌب  ، ٤ٔي٫ دي٨ه أثةق دٮيٌف  أفٌ  زين صةثؿه ٝةؿ/ ظؽٌ  اعمؿو 

ؿجي خن٫٤ك٣حف ٔ٪ؽم إاٌل  ،٤ٞٚخ/ إٌف أب دؿؾ ٤ٔي٫ دي٪نة كال يج٤ٖ ،  ٦ة خيي
ؿجي قجني ٦ة ٤ٔي٫ عل ٌٌٔل ا٣٘ؿ٦ةء ،٦ة خيي ٧ٚىش  ،ٚة٤ُ٩ٜ ٦يع ليك ال يٛي

ٚٞػةؿ/  ،ص٤ف ٤ٔي٫ ز٥ٌ  ،آػؿ ٚؽاع ز٥ٌ  ،٨٦ ثيةدر اتل٧ؿ ظٮؿ ثيؽرو 
ٔقُ   .(2)«كبيق ٦س٢ ٦ة أُٔة٥٬ ،ٚأكٚة٥٬ اذٌلم هل٥ ،اُػزغ

٧ة ظى٤خ ث٢ٌٛ ٢ٕٚ ثؿًلح ابليؽر ٨٦ اتل٧ؿ إ٩ٌ  ىلع أفٌ  كدالتل٫ كاًعحه 
٨٦  ح ث٫ دم٤حه ك٬ٮ ٦ة رصٌ  ،كمني٫ ظٮؿ ابليؽر كداعا٫  اجليبٌ 

                                                                                                                                                       

 .011ص / 1ج  ،املٛ٭٥ ملة أمّك ٨٦ د٤ؼيه ٠ذةب مك٥٤و  ،أمحؽ ث٨ ٧ٔؿ ،ا٣ٞؿَيبٌ  (1) 

، أمحؽ،  ؛610ص / 2ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 2)  اث٨ ظ٪ج٢و
 ؛512ص / 2ج  ،ا٣ُجٞةت ال١ربل، ؽ، حم٧ٌ اث٨ قٕؽو  ؛215ص / 2ج  ،مك٪ؽ أمحؽ

 .201ص / 6ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ اذل٬يٌب، 
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ك٦ُةثٞذ٫ ل٤رتدمح ٨٦ ظير » ٚٞؽ ٝةؿ ا٣ٞةرئ يف ٧ٔؽد٫/ ،ا٧٤ٕ٣ةء
  ث٤ٖ ٦ة أػؿج خن٫٤ ٦ةظىٮؿ ا٣ربًلح الـااؽة ث٧ني٫ ظٮؿ ابليةدر ظٌّت 

ٌن  ،س٢ ذٰلٟك٢ٌٚ ٦ ،٤ٔي٫ ّة٬ؿة  كٚي٫ ٦ٕضـةه  ،ة ٨٦ ٦ٕضـاد٫ك٬ٰؾق أي
 .(1)«كّ٭ٮر ثؿًلذ٫  ل٤٪يبٌ 

كداعا٫ هل كمني٫ يف  ٫ ثربًلح رقٮؿ ا كظةو٤٭ة أ٩ٌ »زري/ كٝةؿ اث٨ األ
اكف ال  ، كصةثؿه ا دي٨ أثي٫، كٌلف ٝؽ ٝذ٢ ثأظؽو  ظةا٫ُ كص٤ٮق٫ ىلع د٧ؿق كيف

يؿصٮ كٚةءق يف ٰذلٟ ا٣ٕةـ كال ٦ة ثٕؽق، ك٦ٓ ٬ٰؾا ٢ٌٚ هل ٨٦ اتل٧ؿ أكرث ٚٮؽ 
 .(2)«٫٤ كيؿصٮق٦ة اكف يؤمٌ 

 األكـر  ؾ ةتصاؽ اجلبّ اجلٔع اخلامس: اتلربّ 

ز٪ة ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨  ،ا٣ُٞييعٌ  أػرب٩ة أمحؽ ث٨ صٕٛؿو »: ؿاحلديد األكّ 
 ،ةرو ز٪ة ١ٔؿ٦ح ث٨ ٧ٌٔ  ،ز٪ة ٔجؽ الى٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮارث ،زين أبظؽٌ  ،ظ٪ج٢و 

ػيرب ظني   زين أب ٝةؿ/ م٭ؽ٩ة ٦ٓ رقٮؿ از٪ة إيةس ث٨ ق٧٤ح ٝةؿ/ ظؽٌ 
 .«ٚربأ ٚأُٔةق الؿايح يف ٔيين ٌٔلٍّ  ثىٜ رقٮؿ ا 

                                                                                                                                                       

 .602ص / 61ج  ؛021ص / 66ج  م،٧ٔؽة ا٣ٞةر ، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ،ا٣ٕيينٌ  (1) 

 .601ص / 1ج  ،ابلؽايح كاجل٭ةيح ،، إق٧ةٔي٢اث٨ ٠سريو  (2) 
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 ىلع رشط مك٥٤و  وعيطه  ٬ٰؾا ظؽيره » /كٝةؿ، (1)ركاق احلةز٥ يف مكذؽرًل٫
 .(2)(ػىةاه أ٦ري املؤ٦٪ني)ك (الكنن ال١ربل)يف  كا٣جكةيئٌ  «.كل٥ خيؿصةق

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ٚ٭ٮ  ،كرصةهل رصةؿ الىعيعني قٮل ٔجؽ الى٧ؽ / ٚ٭ٮ وعيطه ا الصِدأ
 ،ة كادل إيةس ث٨ ق٧٤ح ٚ٭ٮ ق٧٤ح ث٨ ٧ٔؿك ث٨ األكٮعكأ٦ٌ  ،٨٦ رصةؿ مك٥٤و 

 .(3)ك٬ٮ ٨٦ الىعةثح

 ٌّ  ىلع أفٌ  ؽٌؿ ي «ٚربأ يف ٔيين ٌٔلٍّ  ثىٜ رقٮؿ ا » // ٚٞٮهلا ادلالىثكأ
 ، ث٨ أب َة٣تو  ثؿًلح ابلىةؽ ٝؽ أدخ أزؿ٬ة يف ٔيين أ٦ري املؤ٦٪ني ٌٔلٌ 

كٝؽ ظى٤خ ٬ٰؾق احلةدزح يف ٦ٕؿًلح  -ٚربأ ٨٦ الؿ٦ؽ اذٌلم اكف يف ٔيجي٫ 
 .٫٧ الؿايح ا٣يٌت ٚذط ث٭ة ػيرب كظى٪٭ةق٤ٌ  ز٥ٌ  - ػيرب ٦ٓ احل٭ٮد

ةأ األكؿـ  اجليبٌ   ثؿًلحكدذضًٌل  ٌن  ز٪ةء ظٛؿ اخل٪ؽؽ ٧٠ة يفأ ي
ٚىةح  صةثؿ تل٪ةكؿ ا٣ُٕةـ اذٌلم ٤٧ٔذ٫ زكصذ٫/ٔ٪ؽ٦ة داعق » الىعيعني/

ا ٝؽ و٪ٓ ٣س٥ قٮرن  ،كٝةؿ/ ية أ٢٬ اخل٪ؽؽ رقٮؿ ا  ا ٚعي٭بل إف صةثؿن
                                                                                                                                                       

 .22ص / 2ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (1) 

٦ري أػىةاه  ؛1656 ح 21ص / 5ج  ،الكنن ال١ربل ،، أمحؽ ث٨ مٕيتو ا٣جكةيئٌ  (2) 
 .51ص املؤ٦٪ني/ 

 .2226/  602ص / 2، ج اإلوةثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثح ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو  (3) 
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 ٔضيجذس٥ ظٌّت  فٌ ذس٥ كال ّتزبي ثؿ٦ٌ  ٨ٌ ال دزن٣ي / كٝةؿ رقٮؿ ا  .ثس٥
 /ٚٞة٣خ . صبخ امؿأيتيٞؽـ اجلةس ظٌّت  ، ٚضبخ كصةء رقٮؿ ا ءأيج

ٚجىٜ ٚي٭ة ٚأػؿصخ هل ٔضيجذ٪ة  .ٝؽ ٤ٕٚخ اذٌلم ٤ٝخ يل /٤ٞٚخ !ثٟ كبٟ
٤ٚذؼزب  ٝةؿ/ اديع ػةثـةن  ز٥ٌ  ،كبةرؾٚجىٜ ٚي٭ة ٧ٔؽ إىل ثؿ٦ذ٪ة  ز٥ٌ  ،كبةرؾ
ٙه  ،كاٝؽ ي ٨٦ ثؿ٦ذس٥ كال دزنلٮ٬ة ،٦ٕٟ  ا ظٌّت ٚأٝك٥ ثة ألك٤ٮ ،ك٥٬ أ٣

ٌٍ  إفٌ  كا،دؿًلٮق كاحنؿٚٮ أك ٧٠ة ٝةؿ  -كإف ٔضيجذ٪ة  ،٧٠ة يه ثؿ٦ذ٪ة تل٘
 .(1)«تلؼزب ٧٠ة ٬ٮ -ةؾ الٌعٌ 

ز٪ة أمحؽ ث٨ ٔجؽ  ،ؽ ث٨ يٕٞٮبةس حم٧ٌ ز٪ة أثٮ ا٣ٕجٌ ظؽٌ »: احلديد اثلاين
٨ٔ  ،٨ٔ امل٪٭ةؿ ث٨ ٧ٔؿك ،٨ٔ األ٧ٔل ،ز٪ة يٮنف ث٨ ثسريو  ،ةراجلجٌ 

ة ٚؿأيخ ٦٪٫ محبن  ٨ٔ أثي٫ ٝةؿ/ قةٚؿت ٦ٓ رقٮؿ ا  ،ةيًٕل ث٨ مؿٌ 
 ٦٪ؾ قجٓ قجني يأػؾق لٌك  اثين ٬ٰؾا ث٫ مل٥ه  ٚٞة٣خ/ إفٌ  ة... كأدذ٫ امؿأةه ٔضجن 

ـو  كٝةؿ/  / اد٩ي٫ ٚأد٩ذ٫ ٦٪٫ ٚذ٢ٛ يف ٚي٫،ٚٞةؿ رقٮؿ ا  .دنيمؿٌ  يٮ
 رصٕ٪ة ا/ إذٝةؿ هلة رقٮؿ ا  ز٥ٌ  .ا أ٩ة رقٮؿ ا اػؿج ٔؽكٌ 

اقذٞج٤ذ٫ ك٦ٕ٭ة ٠بنةف  ة رصٓ رقٮؿ ا ٧٤ٌٚ  .ٚة٧٤ٔي٪ة ٦ة و٪ٓ
ٍه  ؾ ٦٪٫ ٦ة / ػؾ ٬ٰؾا ال١بل ٚةٌّت ٚٞةؿ يل رقٮؿ ا  ،كق٨٧ه  كإٝ
 ة ٦٪ؾ ٚةرٝذ٪ة. ٚٞة٣خ/ كاذٌلم أكؿمٟ ٦ة رأي٪ة ث٫ محبن  .أردت

                                                                                                                                                       

، ،اجلٮكٌم ؛ 21ص / 5ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 1)   حيىي ث٨ رشؼو
 .661ص / 1ج  ،وعيط مك٥٤و رشح 
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ق٪ةد كل٥ ٬ٰؾا ظؽير وعيط اإل» /ركاق احلةز٥ يف مكذؽرًل٫ كٝةؿ
 .(3)كاث٨ ٔكة٠ؿ يف دةرخي٫، (2)يف ٦ٕض٫٧ كا٣ُرباينٌ ، (1)«خيؿصةق

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ٚ٭ٮ  ،ةردميٓ رصةهل ٨٦ اثلٞةت إاٌل أمحؽ ث٨ ٔجؽ اجلجٌ  / ٚإفٌ ا الصِدأ
ٙه  ، (4)(اثلٞةت)ذ٠ؿق يف  ظٌجةفاث٨  ألفٌ  ؛األّ٭ؿ كزةٝذ٫ ك٣ٰس٨ٌ  ،ٚي٫ خمذ٤

 ،(5)النيؼني ك٬ٮ يف ق٪ؽ٬ةط احلةز٥ ال١سري ٨٦ األظةدير ىلع رشط كوعٌ 
/  ك٢ٞ٩ اهليسِلٌ   «.(6)كأزىن ٤ٔي٫ أثٮ ٠ؿيتو  ٫ٞ ادلارُٝينٌ كزٌ »يف دل٫ٕ٧ ٝةابلن

  .(7)«ركاق ٦٪١ؿه  ال يٕؿؼ هل ظؽيره » (/الاكم٢)يف  كٝةؿ اث٨ ٔؽمٍّ 
 ٌّ ا  كٝةؿ/ اػؿج ٔؽكٌ  ٚأد٩ذ٫ ٦٪٫ ٚذ٢ٛ يف ٚي٫،» /ٝٮهلف / ٚا ادلالىثكأ

٦٪ؾ قجٓ قجني ٝؽ مٮيف  اذٌلم ث٫ مل٥ه  ٬ٰؾا الىيبٌ  أفٌ ٌط يذٌ « أ٩ة رقٮؿ ا

                                                                                                                                                       

 .22ص / 2ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ااحلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (1) 

 .012ص / 00ج  ،املٕض٥ ال١جري ، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ،ا٣ُرباينٌ  (2) 

 .211ص / 2ج  ،دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ ،ث٨ احلك٨ اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٔلٌ  (3) 

 .25ص / 1ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( 4) 

 .11ص  /6ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ااحلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (5) 

 .622ص / 0ج  ،، دل٧ٓ الـكااؽث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ  (6) 

 .22/  626ص / 6ج  ،الاكم٢ ،، ٔجؽ ااث٨ ٔؽمٍّ  (7) 
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ك٬ٮ ٦ة  ،األكؿـ  ة ث٫ ثربًلح ٦ة دػ٢ يف ٚي٫ ٨٦ ثىةؽ اجليبٌ كدٕةىف م٧ٌ 
ـٌ  ٚٞؽ ٩ةتل٫ « ا ٌِذ فاركخِاكاّّلي أكرمم ٌا رأيِا ةّ طيئً » ٝة٣خ/ إذ ذ٠ؿد٫ األ
ذؽركف إىل الىعةثح اك٩ٮا يب فٌ إث٢  ،٦٪٫ كظى٢ األزؿ املؿصٮٌ ،  ثؿًلح اجليبٌ 

٨ٔ  ؿو اؽ ٨ٔ ٧ٕ٦ٌ ؽ ٰذلٟ ٦ة ركاق ٔجؽ الؿزٌ كيؤيٌ  .٠ٮا ث٫حلتربٌ  ؛٦ة خيؿج ٨٦ ٚي٫
اكف إذا  رقٮؿ ا  ٭٥ ٨٦ األ٩ىةر أفٌ زين ٨٦ ال أدٌ ظؽٌ » /ٝةؿ الـ٬ؿٌم 

 ًٌ  ،٧ٚكعٮا ث٭ة كصٮ٬٭٥ كص٤ٮد٥٬ ،ءقٮ٥ اثذؽركا خنة٦ذ٫ كًكأ أك د٪ؼٌ دٮ
 .(1)«ٝةلٮا/ ٤٩ذ٧ف ث٫ ا٣ربًلحل٥ د٤ٕٛٮف ٬ٰؾا؟ / ٚٞةؿ رقٮؿ ا 

 ٔؿكة ث٨ ينأػرب /ٝةؿ ٨ٔ الـ٬ؿٌم »يف وعيع٫/  كًلٰؾلٟ ركل ابلؼةرٌم 
٦٪٭٧ة ظؽير  كاظؽو  ؽ لٌك يىؽٌ  ،كمؿكاف ،ر ث٨ خمؿ٦حالـبري ٨ٔ املكٮٌ 

ٚٮا  /ثٕي٪٫ ٝةؿ  ٔؿكة ص٢ٕ يؿ٦ٜ أوعةب اجليبٌ  إفٌ  وةظج٫ ٝةال/... ز٥ٌ 
ٌٙ  إاٌل  خنة٦حن  ٥ رقٮؿ ا ٦ة د٪ؼٌ  ٚؽلٟ ث٭ة  ،٦٪٭٥ رص٢و  كٕٝخ يف ٠

ًٌ  ،كإذا أمؿ٥٬ اثذؽركا أمؿق ،كص٭٫ كصرلق ٮا٫كإذا دٮ  ،أ اكدكا يٞذذ٤ٮف ىلع ًك
ٚؿصٓ  ،ة هلكف إحل٫ اجلْؿ دْٕي٧ن ك٦ة حيؽٌ  ،٥ ػٌٛٮا أوٮاد٭٥ ٔ٪ؽقكإذا دس٤ٌ 

كا ٣ٞؽ كٚؽت ىلع امل٤ٮؾ ككٚؽت ىلع  ،أم ٝٮـ /ٔؿكة إىل أوعةث٫ ٚٞةؿ
ٌٍ كا إف رأيخ م٤اكن  ،ضةيشٌ ٝيرص كًلّسل كاجل ٝ   ٌْ ٌْ يٕ ٥ ٫٧ أوعةث٫ ٦ة يٕ

ا، كا إف د٪ؼٌ حم٧ٌ  ؽو أوعةب حم٧ٌ  ٌٙ إاٌل  ٥ خنة٦حن ؽن  ،٦٪٭٥ رص٢و   كٕٝخ يف ٠
ًٌ  ،كإذا أمؿ٥٬ اثذؽركا أمؿق ،ٚؽلٟ ث٭ة كص٭٫ كصرلق أ اكدكا يٞذذ٤ٮف كإذا دٮ

                                                                                                                                                       

 .62121ح  1ص / 66ج  ،ٙاملى٪ٌ  ،اؽٔجؽ الؿزٌ  ،الى٪ٕةينٌ  (1) 
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ٮا٫  .(1)«ىلع ًك

  اجلٔع الصادس: اتلربّؾ ةأٌاكَ صالة اجلبّ 

ز٪ة ال٤ير ظؽٌ  ،كحيىي ث٨ ثسريو  زين قٕيؽ ث٨ ٔٛريو ظؽٌ »/ ؿكّ احلديد األ
ٓو  /ٝةؿ ٨ٔ اث٨ م٭ةبو  ،٨ٔ ٔٞي٢و  ٔذجةف  أفٌ  األ٩ىةرٌم  أػربين حم٧ٮد ث٨ ربي
ٟو  أىت  -ا ٨٦ األ٩ىةر ٨ م٭ؽ ثؽرن م٧ٌ   كٌلف ٨٦ أوعةب اجليبٌ  - ث٨ ٦ةل

 ، ٣ٞٮَلكأ٩ة أوٌٌل  ، أ٩سؿت ثرصمإيٌن  ،ية رقٮؿ ا /ٚٞةؿ رقٮؿ ا 
ٚإذا اك٩خ األ٦ُةر قةؿ الٮادم اذٌلم ثحين كبح٪٭٥ ل٥ أقذُٓ أف آيت مكضؽ٥٬ 

ؾق  يف ثحيت ٚأٌّت ٟ دأيت ٚذىٌٌل أ٩ٌ  ية رقٮؿ ا  -ٚٮددت  ، هل٥ألوٌٌل 
... ظني ٚ٘ؽا رقٮؿ ا  /ٝةؿ ٔذجةف .قأ٢ٕٚ إف مةء ا /ٚٞةؿ ،مىًلًّ 

 ، دػ٢ ابليخ٥٤ٚ جي٤ف ظٌّت  ،ٚأذ٩خ هل  ٚةقذأذف اجليبٌ  ،اردٛٓ اجل٭ةر
ٚٞةـ  ،٨٦ ابليخ ٚأرشت إىل ٩ةظيحو  ؟ ٨٦ ثحذٟأف أوٌٌل  أي٨ حتٌت  /ٝةؿ يل ز٥ٌ 

يف  ابلؼةرٌم كاق  «٥ق٤ٌ   رًلٕذني ز٥ٌ ٚىًٌل  ، ٚىٛٛ٪ة١ٚرٌب   اجليبٌ 
كاث٨ ػـي٧ح يف  ،يف قج٪٭٧ة (2)كا٣جكةيئٌ  (1)كابلي٭يقٌ ، (2)وعيع٫

                                                                                                                                                       

أمحؽ ث٨  ؛ ابلي٭يٌق،61ص / 2ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 1) 
ص / 5ج  ،ٙاملى٪ٌ الى٪ٕةيٌن، ٔجؽ الؿٌزاؽ،  ؛062ص / 2ج  ،الكنن ال١ربل ،احلكني
221  

؛ اث٨ ظٌجةف، 66ص / 02ج  ،، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥ ال١جريا٣ُرباينٌ  ؛2102ح 
 .061ص / 66ج  ،وعيط اث٨ ظٌجةفحم٧ٌؽ، 

 .020ص / 1ج  ؛622ص / 6ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 2) 
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  .(3)وعيع٫

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ يؿكي٫ ٨ٔ  ٚذةرةن  ،ةو كرث ٨٦ مؿٌ أيف وعيع٫  / ٚٞؽ ركاق ابلؼةرٌم ا الصِدأ
 ،ك٧٬ة ٨٦ رصةؿ الىعيعني ،كأػؿل ٨ٔ حيىي ث٨ ثسريو  ،قٕيؽ ث٨ ٔٛريو 

كبةتلةيل ٚك٪ؽ احلؽير  ،رصةؿ الىعيعني٨٦ دميٓ رصةؿ الك٪ؽ ٥٬  فٌ إك
 .كي٧س٨ االظذضةج ث٫ وعيطه 
 ٌّ ٟو / ا ادلالىثكأ ٟ أ٩ٌ  ية رقٮؿ ا  -ٚٮددت » /ٚٞٮؿ ٔذجةف ث٨ ٦ةل

ؾ ثةملاكف اذٌلم ٫ أراد أف يتربٌ يف أ٩ٌ  كاًطه « ؾق مىًلًّ  يف ثحيت ٚأٌّت دأيت ٚذىٌٌل 
كٝؽ ٝةؿ اث٨  ق ادلاا٥ يف ثحذ٫،حلض٫٤ٕ ماك٩نة ملىبٌل ؛  ٚي٫ رقٮؿ ا وًٌل 

ٟو  - ٔٞت ظؽير وبلد٫ - ظضؿو  ٓ  ٣ٕذجةف ث٨ ٦ةل يف ثحذ٫ حلذؼؾ ٬ٰؾا املًٮ
أك كَب٭ة، كيكذٛةد    ٚي٭ة اجليبٌ ؾ ثةملٮآً ا٣يٌت وًٌل كٚي٫ اتلربٌ » هل/ مىًلًّ 

 .(4)«٫ جييت٩ٌ أؾ ث٫ ٨٦ ديع ٨٦ الىةحلني حلتربٌ  ٦٪٫ أفٌ 
 ، ؾ ثآزةر اجليبٌ ك٬ٰؾا ٚي٫ اتلربٌ / »يف رشظ٫ لىعيط مك٥٤و  ٝةؿ اجلٮكٌم 

                                                                                                                                                       

 

 .21ص / 2ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكنيابلي٭يٌق، ( 1) 

 .112ح  010ص / 6ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ مٕيتو  ا٣جكةيٌئ،( 2) 

 .11ص / 2ج  ،وعيط اث٨ ػـي٧ح ؽ ث٨ إقعةؽ،حم٧ٌ اث٨ ػـي٧ح، ( 3) 

 .221ص / 6ج  ،ٚذط ابلةرم ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو  (4) 
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، ك٬ٰؾا حنٮ ٦ة أدمٕٮا ٤ٔي٫ كأَجٜ قجته  ٫ أك ٣بك٫ أك اكف ٦٪٫ ٚي٫ك٦ة مكٌ 
يف   رقٮؿ ا ؾ ثةلىبلة يف مىًٌل الك٤ٙ كاخل٤ٙ ٤ٔي٫ ٨٦ اتلربٌ 

ح ال١ؿي٧ح، كدػٮؿ ا٣٘ةر اذٌلم دػ٫٤  ري ٰذلٟ. ٨٦ ٬ٰؾا  الؿًك  ٗك
ٌٛ  ظٞٮةن   أثة ٤َعح مٕؿق حلٞك٫٧ ثني اجلةس، كإُٔةؤق  إُٔةؤق ٨ تل١

 ٚي٫ ثجذ٫ كص٫٤ٕ اجلؿيؽدني ىلع ا٣ٞربي٨، كدمٕخ ث٪خ م٤عةف 
ٮا٫، كد٧كٌ ٔؿ٫ٝ  كأمجةق  ، كدل١ٮا كصٮ٬٭٥ ث٪ؼة٦ذ٫،  عٮا ثًٮ

ٌٟ  ٰذلٟ كاًطه  يف الىعيط، كٌَل  من٭ٮرةه  ٬ٰؾق ٠سريةه   .(1)«ٚي٫ ال م

 ٌُ ؾ ت/ كٚي٫ اتلربٌ ٝةؿ امل٭٤ٌ » /يف رشظ٫ لىعيط ابلؼةرٌم  ةؿو ٝةؿ اث٨ ث
٨٦ الىةحلني إىل  ٫ ٨٦ دييعكمكةصؽ ا٣ٛة٤ًني، كٚي٫/ أ٩ٌ  ،الىةحلني ث٧ىًٌل 

 .(2)«ؾ ث٫ ٦٪٫، ٫٤ٚ أف جييت إذا أ٨٦ ا٣ٛذ٪ح ٨٦ ا٣ٕضتيتربٌ  ءو يش

 الصٔرة اثلاُيث: ةػد كفاة الرشٔؿ األغظً 

٥ْ ل٥ د٪ُٞٓ ظةالت اتلربٌ   ،ثٕؽ كٚةد٫ ؾ ث٧ة يجكت إىل الؿقٮؿ اأٔل
ري٥٬ اك٩ٮا ي فٌ إث٢  كٌل٩ٮا يؿصٮف ظىٮؿ  ،٠ٮف ثآزةرق املجةرًلحتربٌ الىعةثح ٗك

 يه/  كلٰ٭ؾا قٮؼ ٩جعر ٬ٰؾق الىٮرة يف ٨٧ً أ٩ٮاعو  ؛ٮف ك٦ة ي٤ُجٮف٦ة يذ٧٪ٌ 

                                                                                                                                                       

 (1 ) ،  .611ص / 62ج  ،رشح وعيط مك٥٤و اجلٮكٌم، حيىي ث٨ رشؼو

 (2)  ٌُ  .26ص / 2ج  ،رشح وعيط ابلؼةرٌم  ،ث٨ ػ٤ٙ ، ٌٔلٌ ةؿو اث٨ ث
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  ؾ ةثياب اجلبّ ؿ: اتلربّ اجلٔع األكّ 

٨ٔ  ،ا أػرب٩ة ػةدل ث٨ ٔجؽ ،ز٪ة حيىي ث٨ حيىيظؽٌ »: ؿكّ احلديد األ
 كٌلف ػةؿ كدل ُٔةءو  ،ثسؿو  ا مٮىل أق٧ةء ث٪خ أب ٨ٔ ٔجؽ ،امل٤ٟ ٔجؽ

 ح رقٮؿ ا ٬ٰؾق صجٌ  /ٚٞة٣خ ،د٭ةٝةؿ/... ٚؿصٕخ إىل أق٧ةء ٚؼرٌب 
كٚؿصي٭ة  ،هلة بل٪ح ديجةجو  حن ٠ّسكا٩يٌ  َيةلكحن  حن صجٌ  ٚأػؿصخ إيلٌ 

ة ٧٤ٌٚ  ، ٝجٌخ٬ٰؾق اك٩خ ٔ٪ؽ اعئنح ظٌّت  /ٚٞة٣خ ،ثةدليجةج (1)م١ٛٮٚني
ٚ٪ع٨ ٩٘ك٤٭ة ل٧٤ؿىض  ،ي٤بك٭ة  كٌلف اجليبٌ  ،ٝجٌخ ٝجٌذ٭ة

  .«يكتنىف ث٭ة

يف  كا٣ُرباينٌ  ،(3)يف قج٪٫ ال١ربل ابلي٭يقٌ ، ك(2)يف وعيع٫ مك٥٤ه ركاق 

                                                                                                                                                       

 (1 )"ك٧٬ة ٦٪ىٮبةف ث٢ٕٛو  كٚؿصي٭ة م١ٛٮٚني ،كٝٓ يف دميٓ ا٣جكغ ٰٚ٭١ؾا" كٚؿصي٭ة م١ٛٮٚني 
 ،الاكؼ ث٥ٌٌ  حن ٌٛ ٠ي ٫ ص٢ٕ هلة ك٦ٕىن امل١ٛٮؼ أ٩ٌ . كرأيخ ٚؿصي٭ة م١ٛٮٚني /أم ،حمؾكؼو 

 ٌٙ  ،نيال٧١ٌ  ا٣ٛؿصني كيف ٰذلٟ يف اذلي٢ كيف كيسٮف ،ث٫ صٮا٩ج٭ة كيُٕٙ ٤ٔي٭ة ك٬ٮ ٦ة يس
;اجلٮكٌم، رشح وعيط  ٫ ال ٠ؿا٬ح ٚي٫كأ٩ٌ  ،هل ٚؿصةف ح كبلةس ٦ة٬ٰؾا صٮاز بلةس اجلجٌ  كيف

، ج   :.22، ص 62مك٥٤و

 .622 ص/ 1ج  ،وعيط مك٥٤و  مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ،اجلحكةثٮرٌم  (2) 

 .012ص / 2ج  ؛202ص / 0ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكنيابلي٭يٌق، ( 3) 
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 .(1)٦ٕض٫٧ ال١جري

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ دميٓ رصةهل  ٚإفٌ  (،وعيط مك٥٤و )إىل كركد احلؽير يف  / إًةٚحن ا الصِدأ
ة قٮل ٔجؽ امل٤ٟ (ابلؼةرٌم وعيط )٨٦ رصةؿ  ٌن ك٬ٮ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ أب  ،أي

 .(2)ك٬ٮ زٞحه  ،ٚ٭ٮ ٨٦ رصةؿ مك٥٤و  ،ق٤ي٧ةف
كاًط ادلال٣ح « ٚ٪ع٨ ٩٘ك٤٭ة ل٧٤ؿىض يكتنىف ث٭ة» /ة ادلال٣ح/ ٚٞٮهلكأ٦ٌ 

ؾ كيكذؼؽمٮ٩٭ة يف مٛةء املؿىض كاتلربٌ  ،٠ٮف ث٭ةح اك٩ٮا يتربٌ يف أف ٬ٰؾق اجلجٌ 
/ يف رشح وعيط مك٥٤و  ٝةؿ اجلٮكٌم  ،األكؿـ  ث٧ة المف صكؽ اجليبٌ 

كٚي٫  ،ؾ ثآزةر الىةحلني كزيةث٭٥ىلع اقذعجةب اتلربٌ  ٬ٰؾا احلؽير دحل٢ه  كيف»
 ،-ؾ ثآزةرق ؾ ثآزةر الىةحلني كبيةف ٦ة اك٩خ الىعةثح ٤ٔي٫ ٨٦ اتلربٌ اتلربٌ 
كإ٠ؿا٦٭٥  ،٠٭٥ بنٕؿق ال١ؿي٥كدربٌ  ،٠٭٥ ثإدػةؿ يؽق ال١ؿي٧ح يف اآل٩يحكدربٌ 

 .(3)« يف يؽ رص٢و اٌل ةق إف يٞٓ يشء ٦٪٫ إيٌ إ

 األكـر  ؾ بظػر رأس اجلبّ اجلٔع اثلاين: اتلربّ 

                                                                                                                                                       

 .22ص / 02ج  ،املٕض٥ ال١جري ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ،ا٣ُربايٌن، ( 1) 

،  ،ألبلةينٌ ا ؛151/  262ص / 6ج  ،ا٢٤ٕ٣ ،محؽأ ،ث٨ ظ٪ج٢و ا( ا٩ْؿ/ 2)    ،إركاء ا٤٘٣ي٢حم٧ٌؽه
 .202ص / 6ج 

 (3 ) ،  .10ص / 65ج  ،رشح وعيط مك٥٤و اجلٮكٌم، حيىي ث٨ رشؼو
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٨ٔ  ،ز٪ة إرسااي٢ظؽٌ  /ز٪ة ٦ةلٟ ث٨ إق٧ةٔي٢ ٝةؿظؽٌ »: ؿاحلديد األكّ 
أوج٪ةق   ٔ٪ؽ٩ة ٨٦ مٕؿ اجليبٌ  /٨ٔ اث٨ قريي٨ ٝةؿ/ ٤ٝخ ٣ٕجيؽة ،اعو٥و 

 ٦٪٫ أظٌت  ألف دسٮف ٔ٪ؽم مٕؿةه  /، ٚٞةؿأك ٨٦ ٝج٢ أ٢٬ أنفو  ٨٦ ٝج٢ أنفو 
 . «٨٦ ادل٩ية ك٦ة ٚي٭ة إيلٌ 

 .(1)يف وعيع٫ ابلؼةرٌم  ركاق

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ رصةهل  كأفٌ  (وعيط ابلؼةرٌم )ذ٫ كصٮدق يف / ٚي١ف يف وعٌ ا الصِدأ
 .رصةؿ الىعيعني

 ٌّ ٨٦ ادل٩ية ك٦ة  إيلٌ  ٦٪٫ أظٌت  ألف دسٮف ٔ٪ؽم مٕؿةه » // ٚٞٮهلا ادلالىثكأ
٣ٕجيؽة ٨٦ ادل٩ية  أظٌت  األكؿـ  ٨٦ مٕؿ اجليبٌ  مٕؿةن  يف أفٌ  كاًطه  «ٚي٭ة

ك٦ة ٬ٰؾا إاٌل ملة حت٫٤٧ ٬ٰؾق النٕؿة ٨٦ ا٣ربًلح كاآلزةر ا٣يٌت ي٤ُج٭ة  ،ك٦ة ٚي٭ة
ة ثٕؽ رظي٢ اجليبٌ   .٨ٔ ٬ٰؾق ادل٩ية  األكؿـ ٨٦ اك٩خ ٔ٪ؽق ػىٮون

 ؽ ث٨ ٔجؽ اظؽز٪ة حم٧ٌ  ،ز٪ة ٝذحجح ث٨ قٕيؽو ظؽٌ »: احلديد اثلاين
ـٌ  / أفٌ ٨ٔ أنفو  ،٨ٔ ز٧ة٦ح ،زين أبظؽٌ  /ٝةؿ ،األ٩ىةرٌم  اك٩خ دبكٍ  ق٤ي٥و  أ

ٕن   ل٤٪يبٌ    ٚإذا ٩ةـ اجليبٌ  /ٝةؿ ،ة ٚيٞي٢ ٔ٪ؽ٬ة ىلع ٰذلٟ اجل٩ُُٓ
٧ة ٝةؿ ٤ٌٚ  ،دمٕذ٫ يف قٟ ز٥ٌ  ،أػؾت ٨٦ ٔؿ٫ٝ كمٕؿق ٚض٧ٕذ٫ يف ٝةركرةو 

                                                                                                                                                       

 .55ص / 6ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 1) 
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ٟو  ٝةؿ  ،لٟ الكٟالٮٚةة أكىص إيل أف جي٢ٕ يف ظ٪ٮ٫َ ٨٦ ذٰ  ظرض أنف ث٨ ٦ةل
 . «ٚض٢ٕ يف ظ٪ٮ٫َ

 .٧ةيف وعيع٭ (2)مك٥٤ه ك (1)ابلؼةرٌم  ركاق

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ يف أذجةر الك٪ؽ  كركد احلؽير يف الىعيعني اكؼو ٚإٌف / ا الصِدأ
 .ذ٫كاحلس٥ ثىعٌ 

 ٌّ ـٌ  إفٌ ٚ /ا ادلالىثكأ  كمٕؿق يف ٝةركرةو  األكؿـ  ٔؿؽ اجليبٌ  ق٤ي٥و  دمٓ أ
ٟو  ،ؾ ث٫ل٤ذرٌب ٧ة ٬ٮ إ٩ٌ  أف جي٢ٕ يف ظ٪ٮ٫َ حل٪ةؿ ٨٦  كٝؽ أكىص أنف ث٨ ٦ةل

٤ٟ ا٣ربًلح ثٕؽ دكحيى٢ هل أزؿ  ،٦ة ي٪ةؿ  ثؿًلح ٦ة ا٩ٛى٢ ٨٦ ثؽف اجليبٌ 
  ؾ بنٕؿ اجليبٌ ث٢ ٬ٰؾا ػةدل ث٨ الٮحلؽ ك٬ٮ يتربٌ  ،كٚةد٫ ك٩ـكهل يف ا٣ٞرب

 ز٪ة ٔجؽظؽٌ  ،ز٪ة ٬ني٥ه ظؽٌ » /ظير ٝةؿ قٕيؽ ث٨ ٦٪ىٮرو  ، األكؿـ
 ،ػةدل ث٨ الٮحلؽ ٚٞؽ ٤ٝجكٮد٫ يٮـ ا٣ريمٮؾ أفٌ  ،٨ٔ أثي٫ ،احل٧يؽ ث٨ صٕٛؿو 

 ،ٚإذا يه ػ٫ٛ٤ ، كصؽك٬ة٥٤ٚ يـؿ ظٌّت  ،٥٤ٚ جيؽك٬ة ،ا٤َجٮ٬ة /ٚٞةؿ
ٚع٤ٜ رأق٫ ٚةثذؽر اجلةس مٕؿق  أذ٧ؿ اجليب  /ٚكب٢ ٨ٔ ٰذلٟ ٚٞةؿ

                                                                                                                                                       

 .622ص / 1ج  املىؽر الكةثٜ، (1) 

 .10ص  /1ج  ،وعيط مك٥٤و مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ، اجلحكةثٮرٌم  (2) 
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يه ٦يع  ك٥٤ٚ أم٭ؽ ٝذةالن  ،ٚكجٞذ٭٥ إىل ٩ةويذ٫ ٚض٤ٕذ٭ة يف ٬ٰؾق ا٤ٞ٣جكٮة
 .كدميٓ رصةهل رصةؿ الىعيعني ك٬ٮ وعيطه  .(1)« دبني يل اجلرصإاٌل 

 أك ةدُّ  : اتلرّبؾ ةٍا المصخّ يد اجلبّ اثلاىداجلٔع 

 مٮىل ثين ،ز٪ة أثٮ قٕيؽو  ،زين أبز٪ة ٔجؽ ا ظؽٌ ظؽٌ »: ؿاحلديد األكّ 
 م أفٌ صؽٌ  ق٧ٕخ ظ٪٤ْح ث٨ صؾي٥و  /ةؿ ث٨ ٔذجح ث٨ ظ٪٤ْح ٝةؿز٪ة ذيٌ  ،٬ةم٥و 

 إفٌ  /ٚض٧ٕ٭٥ ٚٞةؿ .أريؽ أف أكيص يٌن إٚ / ادمٓ يل ثينٌ ق ظ٪يٛح ٝةؿ جلؾي٥و صؽٌ 
ي٭ة ٨٦ اإلث٢ ا٣يٌت ٠٪ة نك٧ٌ  حلتيِل ٬ٰؾا اذٌلم يف ظضؿم ٦بحن  أفٌ  أكؿ ٦ة أكيص

يل ثجني  إفٌ  /ٚٞةؿ  ٚؽ٩ة ب إىل اجليبٌ  /جح... ٝةؿ ظ٪٤ْحح املُيٌ يف اجلة٤٬يٌ 
 /٧ٚكط رأق٫ كٝةؿ .ٚةدع ا هل ،ذا أو٘ؿ٥٬ كإفٌ ،  كدكف ٰذل٣ٟحن  مذك

٤ٚٞؽ رأيخ ظ٪٤ْح يؤت ثةإلنكةف  ةؿ/ٝةؿ ذيٌ  .ثةرؾ ا ٚيٟ أك ثٮرؾ ٚي٫
 ،بك٥ ا /ٚيذ٢ٛ ىلع يؽي٫ كيٞٮؿ ،الٮارـ كص٭٫ أك ابل٭ي٧ح الٮار٦ح الرضع

 ٌٙ ٠ ٓ  .ٚي٧كع٫ ٤ٔي٫، رقٮؿ ا  كيٌٓ يؽق ىلع رأق٫ كيٞٮؿ ىلع مًٮ
 . «يؾ٬ت الٮرـٚ /ةؿكٝةؿ ذيٌ 

ركاق أمحؽ » كٝةؿ/ (دل٧ٓ الـكااؽ)يف  كاهليسِلٌ  ،(2)ركاق أمحؽ يف مك٪ؽق
                                                                                                                                                       

أثٮ يًٕل ؛ املٮوٌٌل، 012ص / 6ج  ،اإلوةثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثح ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو  (1) 
 ٨ٔ رسيط ث٨ يٮنف أب» 1612ح  622ص / 62ج  ،ب يًٕلأ، مك٪ؽ أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ 

 .يف أ٣ٛة٫ّ يكريو  ٦ٓ اػذبلؼو  «احلةرث

، أمحؽ، ( 2)   .11ص / 5ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و
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املٕض٥ )يف  كا٣ُرباينٌ ، (2)(اتلةريغ ال١جري)كابلؼةرٌم يف  ،(1)«كرصةهل زٞةته 
 .(4)(اإلوةثح)يف  كاث٨ ظضؿو ، (3)(ال١جري

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ كٝٓ  ،٥ٕ٩ .رصةهل لٌك ح ق٪ؽ احلؽير لٮزةٝح بل إماكؿ يف وعٌ ٚ/ ا الصِدأ
األدب )ٚٞؽ ٝةؿ ابلؼةرٌم يف  ،ةؿاالػذبلؼ يف أق٧ةء ثٌٕ٭٥ ٧٠ة يف ذيٌ 

ةؿ ث٨ ٔجيؽ ث٨ ظ٪٤ْح ك٣حف اث٨ ٔذجح ذيٌ » /(6)(اتلةريغ ال١جري)ك (5)(املٛؿد
أق٧ةق ِب٪٤ْح ث٨  (اإلوةثح)يف  اث٨ ظضؿو  ة ظ٪٤ْح ٚإفٌ كأ٦ٌ «. ٧٠ة يف احلؽير

اتلةريغ )ابلؼةرٌم يف  ذ٠ؿثح٪٧ة  ،ك٣حف )اث٨ صؾي٥(( 7)٪يٛحظؾي٥ ث٨ ظ
ك٬ٰؾا  ؛٫ ظ٪٤ْح ث٨ ظ٪يٛح ث٨ ظؾي٥و ٩ٌ أ (1)(اثلٞةت)يف  ظٌجةفكاث٨ ( 8)(ال١جري

                                                                                                                                                       

 .221ص / 2؛ ج 062ص / 2ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،، ٌٔل ث٨ أب ثسؿو اهليسِلٌ  (1) 

 .650ح  ،21ص / 2ج  ،اتلةريغ ال١جريحم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ابلؼةرٌم،  (2) 

ص / 2ج  ،املٕض٥ األكقٍ ؛1ص / 2ج  ،، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥ ال١جريا٣ُرباينٌ  (3) 
626. 

 .6112/  661ص / 0ج  ،اإلوةثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثح ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو  (4) 

 .120ح  611ص  املٛؿد/دب األحم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،  ابلؼةرٌم، (5) 

 .122/  016ص / 2ج اتلةريغ ال١جري حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ابلؼةرٌم،  (6) 

 .6112/  665ص / 0ج  ،اإلوةثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثح، ، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو  (7) 

 .650/  21ص / 2ج  ،اتلةريغ ال١جريحم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،ابلؼةرٌم،  (8) 
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إًةٚح  ،كاظؽو  دميٓ ٬ٰؾق األق٧ةء يه لؿص٢و  ألفٌ  ؛ةلك٪ؽث يرضٌ  االػذبلؼ ال
 .٫ ٨٦ الىعةثح اثلٞةتإىل أ٩ٌ 

 ٌّ بكجت  اك٩خ٧ة ا٣ربًلح ا٣يٌت ٔ٪ؽ ظ٪٤ْح إ٩ٌ  لٌك  يف أفٌ  يه كاًعحه ٚ /ا ادلالىثكأ
ٌٙ  ىلع رأق٫، مكط رقٮؿ ا   ٚع٪٤ْح ي٧كط ىلع رأق٫ اذٌلم المك٫ ٠

٫ٕ ىلع ماكف الٮرـ  ،ٝج٢ أف ي٫ٌٕ ىلع ماكف الٮرـ األكؿـ  اجليبٌ  ٚإذا ًك
 يشءو  ؾ ثس٢ٌ اجلةس دتربٌ  كلٰ٭ؾا جنؽ أفٌ ؛ ينىف ٰذلٟ الٮرـ ٨٦ ثؿًلح د٤ٟ املكعح

 األكؿـ  ٨٦ ثؽف اجليبٌ  ٦ة المك٫ يشءه  لٌك  فٌ إث٢  ،لؿقٮؿ االمكذ٫ يؽ 
إذا رأل أنف ث٨  ابل٪ةينٌ  كٝؽ اكف زةثخه »/ ٠ٮف ث٫، ٚٞؽ ٝةؿ اذل٬يباكف اجلةس يتربٌ 

ٟو  ، ٚ٪ٞٮؿ حن٨ إذ ٚةد٪ة يؽ مٌكخ يؽ رقٮؿ ا / ٤٭ة كيٞٮؿأػؾ يؽق ٚٞجٌ  ٦ةل
٥ه  ظضؿه / ذٰلٟ ٌْ ة هل،  ث٧٪ػـ٣ح ي٧ني ا يف األرض مٌكذ٫ مٛذة ٩بيٌ٪ة  ٦ٕ الز٧ن

ٌٞ ٚإذا ٚةدٟ احلشٌ  مٌف ثةتلٞجي٢  ٥ٚه  /، كٝج٢ٌ ٫٧ٚ، ك٢ٝيخ الٮٚؽ، ٚة٣زتـ احلةجٌ ، كد٤
ا ٝج٫٤ٌ ػ٤يٌل ة ٦ة .»(2) ظضؿن ٌن ٩ٛك٫، ظير  ظٌؽث ث٫ زةثخه  كيؤيؽ ذٰلٟ أي

ة خيرب ث٧اكين ٚأدػ٢ ٤ٔي٫» يٞٮؿ/ ٤٭٧ة، ٚآػؾ يؽي٫ ٚأٝجٌ  ،٠٪خ إذا أديخ أنكن
، كأٝج٢ٌ ٔيجي٫ كأٝٮؿ/ ثأب كأٝٮؿ/ ثأب ٬ةدني احلؽي٨ ال٤ذني مٌكذة رقٮؿ ا 

                                                                                                                                                       

 

 .20ص / 2ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( 1) 

 .2/  22ص / 2ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  اذل٬يٌب،( 2) 
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 . »(1) ٬ةدني ا٣ٕيجني ال٤ذني رأدة رقٮؿ ا
٤ي٫ ٰٚ٭ؾا احلؽير يؽٌؿ   .ؾ كي٧س٨ االقت٪ةد إحل٫ يف إزجةت امل٤ُٮباتلربٌ ىلع  ٔك

 األٌاكَ اىيّت يرتّدد فيٓاك  ؾ ةأٌاكَ صالة اجلبّ : اتلربّ الراةعاجلٔع 

٨ٔ  ،٨ٔ إرسااي٢ ،ز٪ة ٔجيؽ اظؽٌ  ،ز٪ة حم٧ٮده ظؽٌ »: ؿاحلديد األكّ 
ـو َةرؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ٝةؿ/ ا٤ُ٩ٞخ ظةصًّ  ٦ة  /٤ٝخ ،ٮفيى٤ٌ  ة ٧ٚؿرت ثٞٮ

ٮاف ٬ٰؾا املكضؽ؟ ٝةلٮا ٬ٰؾق النضؿة ظير ثةيٓ رقٮؿ ا   .ثيٕح الًؿ
٫ اكف ٚي٨٧ ثةيٓ زين أب أ٩ٌ ظؽٌ  /ٚٞةؿ قٕيؽ ،ٚأػربد٫ت ٚأديخ قٕيؽ ث٨ املكيٌ 

 . «حتخ النضؿة رقٮؿ ا 
 .(3)(ال١جري)يف  كا٣ُرباينٌ  ،(2)ابلؼةرٌم يف وعيع٫ ركاق

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ٬ٮ حم٧ٮد  ٧ٚع٧ٮده  -كدميٓ رصةهل رصةؿ الىعيعني  ،ىعيطه ٚ/ ا الصِدأ
ة إرسااي٢ ٚ٭ٮ كأ٦ٌ  ،ا ث٨ مٮسة ٔجيؽ ا ٚ٭ٮ ٔجيؽ كأ٦ٌ  ،ث٨ ٗيبلف

                                                                                                                                                       

 ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ  ؛2226 ح 066ص / 1ج  ،ب يًٕلأمك٪ؽ  ،أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ  أثٮ يًٕلاملٮوٌٌل،  (1) 
كرصةهل رصةؿ الىعيط  ،ركاق أثٮ يًٕل» /كٝةؿ 205ص  /2ج  ،، دل٧ٓ الـكااؽث٨ أب ثسؿو 

 «.ك٬ٮ زٞحه  ،املٞؽَلٌ  ثسؿو  بأٗري ٔجؽ ا ث٨ 

 .15ص / 5ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 2) 

 .221ص / 02ج  ،املٕض٥ ال١جري ، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ،ا٣ُرباينٌ  (3) 
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 .كي٧س٨ االظذضةج ث٫ - إرسااي٢ ث٨ يٮنف ث٨ أب إقعةؽ الكبييعٌ 
 ٌّ ـو » ٞٮهل/ٚ/ ا ادلالىثكأ  /٦ة ٬ٰؾا املكضؽ؟ ٝةلٮا /ٮف ٤ٝخيى٤ٌ  ٧ٚؿرت ثٞٮ

ٮاف ٬ٰؾق النضؿة ظير ثةيٓ رقٮؿ ا  ٮحو ىلع «ثيٕح الًؿ  أفٌ  يؽٌؿ ثًٮ
ثيٕح  ٠ٮف ثةملاكف اذٌلم ثةيٓ ٚي٫ الىعةثح رقٮؿ ا ا٣ٞٮـ اك٩ٮا يتربٌ 

ٮاف الىعةثح  فٌ إ هل٥ رصةء ا٣ٞجٮؿ كزيةدة ا٣ربًلح، ث٢ ؼؾك٫٩ مىًلًّ ٚيذٌ  ،الًؿ
ؽ ٰذلٟ ٦ة ركاق كيؤيٌ  ،ٚي٫ ٨٦ آزةر األ٩بيةء الكةثٞني يشءو  ٠ٮف ثس٢ٌ اك٩ٮا يتربٌ 

 ث٨ ٧ٔؿ كأ٩ة ٫ ٔؽؿ إيلَّ ٔجؽ ا٨ٔ أثي٫/ أ٩ٌ  ؽ ث٨ ٧ٔؿاف األ٩ىةرٌم حم٧ٌ »
٤ٝخ أردت  ؟٦ة أ٩ـلٟ حتخ ٬ٰؾق الّسظح /ح ٚٞةؿثُؿيٜ م١ٌ  حتخ رسظحو  ٩ةزؿه 

 /ٝةؿ ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿ . ٰذلٟاٌل إال ٦ة أ٩ـ٣ين  /٤ٝخ ؟٢٬ ٗري ٰذلٟ /ٝةؿ .٭ة٤ٌّ 
 ،إذا ٠٪خ ثني األػنبني ٨٦ ٦ىن ك٩ٛغ ثيؽق حنٮ املرشؽ /ٝةؿ رقٮؿ ا 

  .(1)«ةحتذ٭ة قجٕٮف ٩بيًّ  رسٌ  ث٫ رسظحه  ة يٞةؿ هل الّسر٬٪ةلٟ كادين  ٚإفٌ 
ة ىلع ٬ٰؾا احلؽير/  كلٰ٭ؾا ٝةؿ الـرٝةينٌ  ٞن  /ٝةؿ اث٨ ظجيتو »يف رشظ٫ د٤ٕي

كب٫ أٝٮؿ  ،ّٚسكا ثٰؾلٟ ،ا ثٕؽ كاظؽو ؤكا حتذ٭ة كاظؽن ٚ٭ٮ ٨٦ الّسكر أم دججٌ 
أمؿ أوعةث٫   اجليبٌ  كاألكرث ٨٦ ٰذلٟ ٚإفٌ . (2)«نيؾ ث٧ٮآً اجلبيٌ كٚي٫ اتلربٌ 

                                                                                                                                                       

، أمحؽ، ( 1)  الكنن  ،أمحؽ ث٨ احلكني ،بلي٭يقٌ ا ؛621ص / 0ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و
 ؛022ص  /5ج  ،قنن ا٣جكةيئٌ  ،ث٨ مٕيتو أمحؽ ؛ ا٣جكةيٌئ، 622ص / 5ج  ،ال١ربل

  ،الكنن ال١ربل
 .621ص / 62ج  ،وعيط اث٨ ظٌجةفاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ،  ؛2211ح  261ص / 0ج 

ٌَ  ،ؽ ث٨ ٔجؽ ابلةيق، حم٧ٌ الـرٝةينٌ  (2)  ٟو اإل إرشح ىلع مٮ  .211ح  126ص  /0ج  ،٦ةـ ٦ةل
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ٌُ  .أف يرشبٮا ٨٦ ثرئ اجلةٝح أف يكذٞٮا ٨٦ ثرئ  -أمؿق »/ ةب الؿأينٌ ٝةؿ اخل
كإف دٞةد٦خ أٔىةر٥٬  ،ؾ ثآزةر األ٩بيةء كالىةحلنيىلع اتلربٌ  اجلةٝح دحل٢ه 

  .(1)«كػٛيخ آزةر٥٬

 األكـر  ؾ ةلرب اجلبّ اتلربّ  :اخلامساجلٔع 

٩ة أثٮ إقعةؽ  ،اث٨ ا٣ٛيي٩ة / أثٮ أمحؽ احلةز٥ ٝةؿ»: ؿاحلديد األكّ 
٨ٔ أثي٫  ،زين أبإثؿا٬ي٥ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ق٤ي٧ةف ث٨ ثبلد ث٨ أب ادلرداء/ ظؽٌ 

ـٌ  ،ق٤ي٧ةف  ة دػ٢ ٧ٔؿ النةـ قأهل ثبلؿه ٨ٔ أب ادلرداء ٝةؿ/ ل٧ٌ  ،ادلرداء ٨ٔ أ
٦ة ٬ٰؾق  ك٬ٮ يٞٮؿ هل/  ٫ رأل اجليبٌ إ٩ٌ  ة. ز٥ٌ ق ث٫ ٢ٕٛٚ ك٩ـؿ داريٌ أف يٞؿٌ 

ٚة٩تج٫ ظـي٪نة كرًلت راظ٤ذ٫ كٝىؽ  ؟!أ٦ة آف لٟ أف دـكرين ؟اجلٛٮة ية ثبلؿ
ٚأٝج٢  ،غ كجّٓ غييّفجػو يتيك غِدق كيٍرّ ،  ٚأىت ٝرب اجليبٌ  ،املؽي٪ح

 .«احلك٨ كاحلكني ٧ٌٌٚ٭٧ة كٌٝج٤٭٧ة
ٙه  ؽه إق٪ةدق صيٌ »يف دةرخي٫ كٝةؿ/  اذل٬يبٌ  ركاق كاث٨  ،(2)«٦ة ٚي٫ ًٕي

 .(3)ٔكة٠ؿ يف دةرخي٫

                                                                                                                                                       

 (1)  ٌُ يينٌ احل ؽ ث٨ حم٧ٌ  ا٣ٞؿَيٌب، ؛11ص / 6ج  ،مٮا٬ت اجل٤ي٢ ،ؽو ؽ ث٨ حم٧ٌ حم٧ٌ  ،ةب الٔؿ
 .21ص / 62ج  ،دٛكري ا٣ٞؿَيبٌ ، أمحؽ

 .11ص  /61ج  ،دةريغ اإلقبلـ ،ؽ ث٨ أمحؽ، حم٧ٌ اذل٬يبٌ  (2) 

 .621ص / 1ج  ،دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ ،ث٨ احلك٨ اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٔلٌ  (3) 
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  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ  /ـ يف ػىٮص ٬ٰؾا احلؽيراملذٞؽٌ  ي٥٤ٕ ٨٦ ٝٮؿ اذل٬يبٌ »/ ا الصِدأ
ٙه  ؽه إق٪ةدق صيٌ » ك٣ٰس٨ ثٕؽ ابلعر  ،رصةؿ الك٪ؽ زٞةته  لٌك  فٌ أ« ٦ة ٚي٫ ًٕي

ث٢ ثٌٕ٭٥ ٨٦ رصةؿ الىعيعني قٮل  ،دميٕ٭٥ زٞةته  ٌط أفٌ كاتلعٞيٜ ادٌ 
 ،كال ٝؽحو  ٚ٭٧ة ل٥ يؾ٠ؿا ث٧ؽحو  ،كصٌؽق ق٤ي٧ةف ث٨ ثبلؿو  ؽو إثؿا٬ي٥ ث٨ حم٧ٌ 

رٌصح  إذ ،ك٣ٰس٨ ٦ٓ ٰذلٟ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ِبك٨ ظةهل٧ة ،ٚي١ٮ٩ة دل٭ٮيل احلةؿ
٥٤ جبؿحو  ثأفٌ  ظٌجةفاث٨  ٨ ل٥ يٕي ٤ي٫ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ثأ٩ٌ ؛ (1)ٚ٭ٮ ٔؽؿه  ٦ى ٭٧ة ٔك

 .االقذؽالؿ ث٫ كبةتلةيل يىطٌ  ،ط احلؽيرك٫ٕ٦ يىعٌ  ،ٔؽكؿه 
ف مؤذٌ  احلبيشٌ  ثبلالن  أم أفٌ  «٤ٔي٫ غ كص٭٫كي٧ؿٌ »ادلال٣ح/ ٚٞٮهل  ةكأ٦

إىل ا٣ٞرب  ذ٬ت ٦جةرشةن  ثٕؽ أف كو٢ إىل ٦ؽي٪ح الؿقٮؿ  الؿقٮؿ 
غ كص٭٫ ىلع ٰذلٟ ا٣ٞرب الرشيٙ أػؾ ي٧ؿٌ  ز٥ٌ  ،ٚـارق كبسٯ ٔ٪ؽق ،الرشيٙ

 ىلع صٮاز ٬ٰؾا ٚي٫ دال٣حه  احلبيشٌ  اجل٤ي٢ ثبلؿو  ك٢ٕٚ الىعةبٌ  ،ؾ ث٫ل٤ذربٌ 
د٧ؿيٖ الٮص٫ ل٥ ي٪عرص  فٌ أأًٙ إىل ٰذلٟ ،  ؽو حم٧ٌ  ؾ ثٞرب اجليبٌ اتلربٌ 

ؽ ٰذلٟ ٦ة ٫٤ٞ٩ كيؤيٌ ، األكؿـ  ٦ة اقذ٫٤٧ٕ اجليبٌ  ث٢ ثس٢ٌ  ،ثة٣ٞرب الرشيٙ
ث٨ أمحؽ ث٨  ؽ ث٨ ٌٔلٌ أػربين دمةؿ ادلي٨ ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌ » اث٨ ٚؿظٮف ٝةؿ/

 ق٪ح أظؽ الىٮٚيح خبة٩ٞةق قٕيؽ الكٕيؽاء يف;أٌف: ث املعؽٌ  ظؽيؽة األ٩ىةرٌم 
إىل  ٝةؿ/ رظ٤٪ة ٦ٓ ميؼ٪ة دةج ادلي٨ ا٣ٛة٠٭ةينٌ  كقجٕني كقج٧ٕبحو  ز٧ةفو 

                                                                                                                                                       

 .62ص / 6ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( ا٩ْؿ/ 1) 
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ح ا٣يٌت ثؽار احلؽير األرشٚيٌ  ؽ٩ة رقٮؿ ا ٚٞىؽ زيةرة ٢ٕ٩ قيٌ  ،دمنٜ
كص٢ٕ يٌٞج٫٤  ،٦ح ظّس ٨ٔ رأق٫ة رأل اجل٢ٕ امل١ؿٌ ٧٤ٌٚ  ،كًل٪خ ٫ٕ٦ ،ثؽمنٜ

٫ تكي٢ كأننؽ/ ،كي٧ٌؿغ كص٭٫ ٤ٔي٫  كدمٔٮ
ـٌ  ،ؽػدؿي  ل٧٤ض٪ٮف/ حلًل ككو٤٭ة٤ٚٮ ٝي٢   ادل٩ية ك٦ة يف َٮاية٬ة أ

 (1)إىل ٩ٛيس كأمىف بل٤ٮا٬ة أظٌت    ةهلةػؿاب ٩ٕػ٨٦ د ةره ػةؿ/ ٗجػ٣ٞ  
ك٬ٮ  -٬ػ(  684)ت  ٚٞؽ ٝةؿ الؿاٚيعٌ ،  ل إىل ٗري ٝرب اجليبٌ كٝؽ يذٕؽٌ 

 ٦ٞةثؿيف ٠ذةث٫ )اتلؽكي٨ يف أػجةر ٝـكي٨( ٔ٪ؽ ذ٠ؿ  - ميغ املؾ٬ت النةٚيعٌ 
ى٢ أظؽ أَؿاٚ٭ة ثةملةرقذةف... ٚأ٥ْٔ املٞةثؿ املٞربة ا٣يٌت يذٌ »كمـاراد٭ة/ ٝـكي٨ 

٨٦ الىعةثح يف ٬ٰؾق املٞربة  ى٢ ثُؿيٜ أرادؽ ٝرب كاظؽو كيف ا٣ُؿيٜ املذٌ 
ة  ٣ٌٕلٌ  املن٭ؽ املٕؿكؼ ثةث٨و  كٌلف ٝؽ ٦ةت يف الى٘ؿ،  ،ث٨ مٮس الًؿ

دؽىع ٝجٮر الن٭ؽاء يكذضةب  كبٕٞحه  ح كالنيٕح...٨٦ ا٤ٕ٣ٮيٌ  كٚي٫ ٝرب دمةٔحو 
 كٚي٭ة مكضؽه  ،كدؽىع ٠ٮ٬ٟ ،٦٪٭ة ٦ٞربة َؿيٜ دقذضؿد ،ٔ٪ؽ٬ة ادلاعء
ٚي٫ ٣٘ؿض احلةصةت كاقت٪ضةح ا٤ُ٣جةت...  ىًٌل كيي  ،ؾ ث٫تربٌ يي  ىلع رأس د٢ٍّ 

ثةجلؿ٩ؽؽ ٚي٫ ٝرب ثٕي الىعةثح  ٦٪٭ة مكضؽه  ،ؾ ث٭ةتربٌ كيف الؿقذةؽ مٮآً يي 
٨ زار٬ة م٧ٌ  ذ٠ؿ ٗري كاظؽو  ،ٔ٪ؽ در ث٪ؽ امجكذةف ٧حه ْٔي كٝجٮره  ،٧٠ة يٞةؿ

 ،ٔ٪ؽ٬ة ْٔي٧حه  ؿ إذا أدة٬ة أػؾد٫ ٬يجحه االـا كأفٌ  ،ادلاعء ٔ٪ؽ٬ة مكذضةبه  أفٌ 

                                                                                                                                                       

 .621ص ت يف ٦ٕؿٚح أٔيةف ٧٤ٔةء املؾ٬ت/ ادليجةج املؾ٬ٌ  ،ث٨ ٚؿظٮف، إثؿا٬ي٥ ث٨ ٌٔلٌ ا (1) 
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 . (1)«ؾ ث٫يتربٌ  من٭ٮره  كبُـرؾ ٨٦ ٩ةظيح الؿا٦٪ؽ من٭ؽه 

ٔجؽ ا ث٨ ٔجؽ  ٨ٔ احلةز٥ أب (دةريغ ظ٤ت)كٝؽ ٢ٞ٩ اث٨ ا٣ٕؽي٥ يف 
 اجلحكةثٮرٌم  أثٮ ٔجؽ ا املُٮيعٌ » ٫ ٝةؿ/أ٩ٌ  (دةريغ ٩حكةثٮر)ا احلةِٚ يف 

 .(2)«ؾ ث٭٧ةوةظت الىٮ٦ٕح كاملكضؽ الزلي٨ يتربٌ 

ز٦ةف ٔ٪ؽ األ لٌك يف  ّة٬ؿه  ؾ ثة٣ٞجٮر كاقذبل٦٭ة أمؿه كىلع ٬ٰؾا ٚةتلربٌ 
ٝةؿ »/ (الٮٚةء)يف  كًلٰؾلٟ ٦ة ٫٤ٞ٩ الك٧٭ٮدٌم  ،ك٣حف ٚي٫ ثأسه  ،املك٧٤ني

 ٔجؽ الكبلـ ث٨ يـيؽ الى٪٭ةيجٌ  ؽو ي٥/ ق٧ٕخ أثة حم٧ٌ وة٣ط ث٨ ٔجؽ احل٤
يٞٮؿ/ قأ٣خ أمحؽ ث٨ يسٮت ٨ٔ دؿاب املٞةثؿ اذٌلم اكف اجلةس حي٤٧ٮ٫٩ 

ـه  ؾ ٢٬ جيٮز أك ي٧٪ٓ؟ل٤ذربٌ  ٠ٮف ثٞجٮر ، ك٦ة زاؿ اجلةس يتربٌ ٚٞةؿ/ ٬ٮ صةا
ؽ٩ة محـة ث٨ ا٧٤ٕ٣ةء كالن٭ؽاء كالىةحلني، كٌلف اجلةس حي٤٧ٮف دؿاب ٝرب قيٌ 

ٌُ  ٔجؽ / كاجلةس حيف ا٣ٞؽي٥ ٨٦ الـ٦ةف. ٝةؿ اث٨ ٚؿظٮف ٔٞج ٤ت امل
ا ؽ٩ة محـة، كي٤٧ٕٮف ٦٪٭ة ػؿزن ٨٦ من٭ؽ قيٌ  ٝؿيجحو  احلٮـ يأػؾكف ٨٦ دؿبحو 

اث٨ ٚؿظٮف ثٰؾلٟ ىلع صٮاز ٢ٞ٩ دؿاب املؽي٪ح، كٝؽ  ينج٫ الكجط، كاقذؽٌؿ 
 .(3)«٧ة ٬ٮ ل٤ذؽاكمإ٩ٌ  ٢ٞ٩ دؿبح محـة  ـ أفٌ ة دٞؽٌ ٧٤ٔخ م٧ٌ 

                                                                                                                                                       

 .51ص / 6ج  ،، اتلؽكي٨ يف أػجةر ٝـكي٨ؽو ، ٔجؽ ال١ؿي٥ ث٨ حم٧ٌ ا٣ٞـكيينٌ  الؿاٚيعٌ  (1) 

 .611ص  /2ج  ،ث٘يح ا٤ُ٣ت يف دةريغ ظ٤ت ،٧ٔؿ ث٨ أمحؽ ا٣ٕؽي٥، اث٨ (2) 

 .622ص / 6ج  ،كٚةء الٮٚةء ،ث٨ ٔجؽ ا ، ٌٔلٌ الك٧٭ٮدٌم  (3) 
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ث٧ٮا٨َ ٧ٌٔؿت ثةلٮ ي  / كصؽيؿه (النٛة)يف  املةليكٌ  ؿ ا٣ٞةيض ٔيةضه كٝة
ؿصخ ٦٪٭ة املبلاسح كالؿكح،  ،كاتلزني٢ كدؿدد ث٭ة صرباي٢ ك٦ياكاي٢، ٔك

ٌضخ ٔؿوةد٭ة ثةتلٞؽيف كا٣تكبيط، كامذ٤٧خ دؿبذ٭ة ىلع صكؽ قيٌ  ؽ ًك
 ا٣برش، كا٩ترش ٔ٪٭ة ٨٦ دي٨ ا كقٌ٪ح ٩بٌي٫ ٦ة ا٩ترش، ٦ؽارس كآيةته 

ك٦ٕة٬ؽ ا٣ربا٬ني  ،كمنة٬ؽ ا٣ٌٛةا٢ كاخلريات ،مكةصؽ كو٤ٮاته ك
 ،ؽ املؿق٤نيكمنةٔؿ املك٧٤ني، كمٮاٝٙ قيٌ  ،كاملٕضـات، ك٦٪ةقٟ ادلي٨

ي٨ ٚةض ٔجةث٭ة، كمٮا٨َ أك٦ذجٌٮأ ػةد٥ اجلبٌيني، ظير ا٩ٛضؿت اجلجٌٮة، ك
 ،أف د٥ْٕ ٔؿوةد٭ة ؛مٌف صرل املىُىف دؿاث٭ة ٦٭جٍ الؿقة٣ح، كأٌكؿ أرضو 

٭ة كصؽرا٩٭ة ،كدجٌك٥ ٩ٛعةد٭ة  .(1)«كدٌٞج٢ ربٔٮ
ز٪ة ٔجؽ امل٤ٟ ث٨  ،زين أبظؽٌ  ،ز٪ة ٔجؽ اظؽٌ »: احلديد اثلاين

ة  ٨ٔ داكد ث٨ أب وة٣طو  ،ز٪ة ٠سري ث٨ زيؽو  ،ك٧ٔؿو  ٝةؿ/ أٝج٢ مؿكاف يٮ٦ن
ٚأٝج٢ ٤ٔي٫  ؟ٚٞةؿ/ أدؽرم ٦ة دى٪ٓكاطًػا كجّٓ َع اىلرب ٚٮصؽ رصبلن 

 كل٥ آت احلضؿ، صبخ رقٮؿ ا  ٚٞةؿ/ ٥ٕ٩، ٮب،ٚإذا ٬ٮ أثٮ أيٌ 
ك٣ٰس٨  ،يٞٮؿ/ ال دج١ٮا ىلع ادلي٨ إذا كحل٫ أ٫٤٬ ق٧ٕخ رقٮؿ ا 

 «.اثسٮا ٤ٔي٫ إذا كحل٫ ٗري أ٫٤٬

                                                                                                                                                       

. 52ص / 0ج  ،النٛة ثذٕؿيٙ ظٞٮؽ املىُىفا٣ٞةيض ٔيةض، أثٮ ا٢ٌٛ٣ اث٨ مٮس، ( 1) 
 كٝؽ كرد يف ثٕي نكغ النٛة )صؽاراد٭ة( ثؽؿ )صؽرا٩٭ة(.
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وعيط  ٬ٰؾا ظؽيره » /كاحلةز٥ يف مكذؽرًل٫ ٝةابلن  ،(1)ركاق أمحؽ يف مك٪ؽق
  .(2)«اإلق٪ةد كل٥ خيؿصةق

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ثٕي رصةهل ٨٦  فٌ إملة ذ٠ؿق احلةز٥ يف مكذؽرًل٫ ٚ حًةٚٚجةإل/ ا الصِدأ
ٚي٫ ؿ ٝةؿ ٚةألكٌ  ،ٞةل٥ يٮزٌ  ب وة٣طو أكداكد ث٨  ٠سري ث٨ زيؽو  ،٥ٕ٩ .اثلٞةت
ال ٩ٕؿ٫ٚ إاٌل  ٠سري ث٨ زيؽو » /كٝةؿ احلةز٥ .(3)«ة٦ة أرل ث٫ ثأقن »أمحؽ/ 
ركل ٔ٪٫ ٠سري ث٨ » /يف دل٫ٕ٧ اهليسِلٌ ٔ٪٫ ٝةؿ ٚٞؽ ة اثلةين كأ٦ٌ  .(4)«ثةلىؽؽ

ٌٕ  زيؽو  ٓو  .(5)«٫ٛ أظؽه ٧٠ة يف املك٪ؽ كل٥ يٌ ٫ٞ أمحؽ كزٌ »آػؿ/  كٝةؿ يف مًٮ
ريق ٌٕ  ،ٗك ريق ٫ٛ ا٣جكةيئٌ ًك   .(6)«ٗك

٧ة يه إ٩ٌ  ركايح اتلٌٕيٙ ا٣ٌيت ذ٠ؿ٬ة ا٣جكةيئٌ  ٨٦ املبلظِ أفٌ  أكٔؿ:

                                                                                                                                                       

، أمحؽ، ( 1)   .200ص / 5ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 .565ص / 2ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (2) 

 .0221/  261ص / 0ج  ،ا٢٤ٕ٣أمحؽ، ، اث٨ ظ٪ج٢و  (3) 

 .061ص / 6ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (4) 

 .0ص  /2ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ  (5) 

 .025ص / 5ج  املىؽر الكةثٜ، (6) 
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ة إذا ػىٮون  ، ال يٞج٢اجلؿح ٗري املٌّٛس  أفٌ  زجخكٝؽ  ،ٗري ٦ٌّٛسو  صؿحه 
ـ اتلٮزيٜ يٞؽٌ ، ٚ(1)ال يٕةرض اتلٮزيٜ ٚةتلٌٕيٙزبذخ كزةٝح النؼه 

 .ثؿكايذ٫ كحيذشٌ 

ة كص٭٫ ىلع ا٣ٞرب» ة ادلال٣ح/ ٚٞٮهل/كأ٦ٌ  ٕن ؾا ٬ٮ  «رصبلن كاً ٚةلؿص٢ ٬ٰ
ؾا يؽٌؿ  ،ٮب األ٩ىةرٌم أثٮ أيٌ  ؾ ٫ أراد أف يتربٌ ىلع أ٩ٌ  كٌلف يف ٫٤ٕٚ ٬ٰ

ؼ ثٰؾلٟ ا٣ٕجٜ اذٌلم كيترشٌ  ،ثة٣ٞرب الرشيٙ ل٤ؿقٮؿ األكؿـ 
كلٰ٭ؾا ٝةؿ  ؛ؿخ ذٰلٟ اجلكؽ املُ٭ٌ دي٥ األرض ا٣ٌيت ٧ًٌ أيكذجنٜ ٨٦ 

ٮا ث٫، كٝج٤ٌٮا يؽق، كٌلدكا ة، كد٤٧ٌ ٝؽ اعي٪ٮق ظيًّ  الىعةثح ٚإفٌ »/ اذل٬يبٌ 
األكرب، كٌلف إذا  ؿ يٮـ احلشٌ ٫، كاٝتك٧ٮا مٕؿق املُ٭ٌ ايٞذذ٤ٮف ىلع كًٮ

ٚيؽلٟ ث٭ة كص٭٫، كحن٨   يف يؽ رص٢و إاٌل ذ٥ ال دسةد خنة٦ذ٫ دٞٓ د٪ؼٌ 
ؾا اجلىيت األكٚؿ دؿا٦ي٪ة ىلع ٝربق ثةال٣زتاـ ٧٤ٌٚ  ة ل٥ يىط جلة ٦س٢ ٬ٰ

 .(2)«كاتلجضي٢ كاالقذبلـ كاتلٞجي٢

ٚٞؽ  ، ثٞجٮر الىةحلنيث٢ ظٌّت  ،كؿـ األ ؾ ثٞرب اجليبٌ كل٥ ي٪عرص اتلربٌ 
ٌُ  (اتلعٛح ال٤ُيٛح)يف  ٝةؿ الكؼةكٌم  ٚ٭ٮ يـار »٤ت/ يف ذ٠ؿ محـة ث٨ ٔجؽ امل

                                                                                                                                                       

،جلٮكٌم ا ؛612ص / 6ج  ،ٚذط ابلةرم ،أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  ،( ا٩ْؿ/ اث٨ ظضؿو 1)   ، حيىي ث٨ رشؼو
، ،األبلةينٌ  ؛616ص / 62ج  ،رشح وعيط مك٥٤و   .262ص / 0ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢ حم٧ٌؽه

 .51/  55ص  /٦ٕض٥ ميٮخ اذل٬يبٌ ، ؽ ث٨ أمحؽ، حم٧ٌ اذل٬يبٌ  (2) 
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 .٫»(1) ؾ ث٫ كب٧ع٤ٌ كيتربٌ 

ٔافر داةخّ  ؾ ةٍِربقاتلربّ  :الصادساجلٔع   ٔاطع خ  كم

ٓه »ؿ: كّ احلديد األ ٓو  ،٨ٔ أب مٮدكدو  كًلي ٫ اكف يف ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ أ٩ٌ  ،٨ٔ ٩ةٚ
ًّٛ  ح يٞٮؿ ثؿأس راظ٤ذ٫ يث٪ي٭ة كيٞٮؿ/ ٢ٌٕ٣ َؿيٜ م١ٌ  ٍّٙ ػ يٕين  - ة يٞٓ ىلع ػ

 ٌٙ  . « راظ٤ح اجليبٌ  ػ

، (3)(قري أٔبلـ اجلجبلء)يف  كاذل٬يبٌ  ،(2)٫ٛركاق اث٨ أب محجح يف مى٪ٌ 
 .(4)(الكنن ال١ربل)يف  كابلي٭يقٌ 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ  ،ب مٮدكدو أ/ ٚض٧يٓ رصةؿ الك٪ؽ ٥٬ رصةؿ الىعيعني قٮل ا الصِدأ
كاآلػؿ  - (5)املؽيينٌ  أك - املؽينٌ  ثٰ٭ؾق ال١٪يح ٧٬ة مؼىةف أظؽ٧٬ة كامل١ىٌن 
ٓه كاذٌل  ،ابلرصٌم  ك٬ٮ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨  ،ؿ دكف اثلةين٬ٮ األكٌ  م يؿكم ٔ٪٫ كًلي

                                                                                                                                                       

 .025ص ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، اتلعٛح ال٤ُيٛح يف دةريغ املؽي٪ح الرشيٛح/ حم٧ٌ  الكؼةكٌم، (1) 

 . 06ح  611ص / 1ج  ،ٙؽ، املى٪ٌ أب محجح، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌ  اث٨ (2) 

 .021ص / 2ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  اذل٬يٌب،( 3) 

 .يكريو  ٦ٓ اػذبلؼو  022ص / 5ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكنيابلي٭يٌق، ( 4) 

 .6126/ 212/ ص 5ج  ، اجلؿح كاتلٕؽي٢،ؽ ث٨ أب ظةد٥و حم٧ٌ ( الؿازٌم، 5) 
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 ظٌجةفكذ٠ؿق اث٨ ، (2)بلةينٌ كاأل (1)٫ٞ اث٨ ٦ٕنيو ك٬ٮ ٨٦ اثلٞةت كزٌ  ،ب ق٤ي٧ةفأ
كبٰؾلٟ يسٮف الك٪ؽ ، (4)كدؿص٥ هل ابلؼةرٌم يف دةرخي٫ ،(3)(اثلٞةت)يف 

ة   .كال إماكؿ ٚي٫وعيعن
 ٌّ ح ح ٬ٮ زين ادلاثٌ ٦ة ي٫٤ٕٛ اث٨ ٧ٔؿ يف َؿي٫ٞ إىل م١ٌ  إفٌ ٚ /ا ادلالىثكأ

ٓ ظٮاٚؿ داثٌ رصةء أف دٞٓ ظٮاٚؿ داثٌ  ؛٨ٔ رسٔح امليش  ح اجليبٌ ذ٫ ىلع مًٮ
ح ا٣ٌيت اك٩خ حت٢٧ ؾ ِبٮاٚؿ د٤ٟ ادلاثٌ ك٦ة ذاؾ إاٌل ألص٢ اتلربٌ  ،األكؿـ 

 .ا ؽن الؿقٮؿ األ٥ْٔ حم٧ٌ 
ٟو أػرب٩ة حم٧ٌ »: اثلايناحلديد  ث٨ اٝةؿ/ أػربين  ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ أب ٚؽي

٨ٔ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٔجؽ  ،٨ٔ محـة ث٨ أب صٕٛؿو  ،أب ذاتو 
ٓ يؽق ىلع ٦ٕٞؽ اجليبٌ  ٫أ٩ٌ  ئ،ا٣ٞةر  ز٥ٌ  ،٨٦ امل٪رب  ٩ْؿ إىل اث٨ ٧ٔؿ ًك

ٕ٭ة ىلع كص٭٫  .«ًك
يف  كالك٧ٕةينٌ  (6)يف َجٞةد٫ كاث٨ قٕؽو  (5)(اثلٞةت)يف  ظٌجةفركاق اث٨ 

                                                                                                                                                       

 (1 )،  .2120/  620ص / 0ج  ،دةريغ اث٨ ٦ٕنيو ، حيىي اث٨ ٦ٕنيو

،  ،األبلةينٌ  (2)   .112/  061ص / 2ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢حم٧ٌؽه

 .662ص / 1ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( 3) 

 .6521/  65ص / 1ج  ،اتلةريغ ال١جريابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، ( 4) 

 .62ص / 2ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ( 5) 
 .052ص / 6ج  ،ا٣ُجٞةت ال١ربل ،ؽ، حم٧ٌ اث٨ قٕؽو  (6) 
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 .(3)(األق٧ةع)يف  كاملٞؿيـٌم  (2)(النٛة)يف  كا٣ٞةيض ٔيةضه  (1)أنكةث٫

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ٧٬ة ٨٦ رصةؿ  ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ كاث٨ أب ذاتو حم٧ٌ  فٌ أل ؛/ ٚىعيطه ا الصِدأ
  .(4)٭٥ ٨٦ اثلٞةتة ابلةٝني ٚلكٌ كأ٦ٌ  ،الىعيعني

 ٌّ  حم٢ٌ ص٤ٮساث٨ ٧ٔؿ ٔ٪ؽ٦ة يٌٓ يؽق ىلع  يف أفٌ  / ٚٮاًعحه ا ادلالىثكأ
ؾ ث٧اكف اغيذ٫ ٨٦ ٰذلٟ اتلربٌ ٚإٌف  ،يٌٕ٭ة ىلع كص٭٫ ز٥ٌ  ،٨٦ امل٪رب  اجليبٌ 

 ٥ْ ث٢ اكف يذةثٓ  ،كل٥ ي٪عرص ٢ٕٚ اث٨ ٧ٔؿ ثٰ٭ؾا، ص٤ٮس الؿقٮؿ اأٔل
يف  د يف ٰذلٟ ٧٠ة ٝةؿ اث٨ ظضؿو كيتنؽٌ ،  اكف يكذؼؽ٫٦ اجليبٌ  يشءو  لٌك 

دجةع كتنؽدق يف اإل ؛ؾ ثذ٤ٟ األ٦ةز٨اث٨ ٧ٔؿ اكف يتربٌ  فٌ إ»/ (ابلةرمٚذط )
ث٢ ل٥ يٞذرص ٰذلٟ ا٢ٕٛ٣  .(5)«ؾ ثآزةر الىةحلنييف اتلربٌ  حه ٚ٭ٮ ظضٌ  ،من٭ٮره 

ؽ ٰذلٟ ٦ة ركاق يـيؽ ث٨ كيؤيٌ  ،٧ة م٢٧ ٗريق ٨٦ الىعةثحكإ٩ٌ  ،ىلع اث٨ ٧ٔؿ
ٍو  ة ٨٦ أوعةب اجليبٌ »ٝةؿ/  ٔجؽ ا ث٨ ٝكي ، إذا ػبل  رأيخ ٩ةقن

                                                                                                                                                       

 .161ص / 2ج  ،األنكةب ،ؽو ٔجؽ ال١ؿي٥ ث٨ حم٧ٌ  الك٧ٕةيٌن، (1) 

 .51ص / 0ج  ،النٛة ثذٕؿيٙ ظٞٮؽ املىُىفا٣ٞةيض ٔيةض، أثٮ ا٢ٌٛ٣ اث٨ مٮس، ( 2) 

 .162ص  /62ج  ،إ٦ذةع األق٧ةع ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ املٞؿيـٌم  (3) 

 .62ص / 2ج  ؛001ص / 1ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ،  ( ا٩ْؿ/4) 

 .212ص / 6ج  ،ٚذط ابلةرم ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  اث٨ ظضؿو  (5) 
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اقذٞج٤ٮا  ز٥ٌ  ،ة٩ح امل٪رب الى٤ٕةء ا٣ٌيت دٌل ا٣ٞرب ث٧ية٦٪٭٥املكضؽ أػؾكا ثؿ٦ٌ 
كدميٓ رصةهل ٥٬ رصةؿ الىعيعني  ،ك٬ٮ وعيط الك٪ؽ. (1)«ا٣ٞج٤ح يؽٔٮف

. (2)ـ ا٣ٞٮؿ ثٮزةٝذ٫ك٣ٰس٨ دٞؽٌ  ،٥٤ٚ يؿك ٔ٪٫ يف الىعيعني ،ب مٮدكدو أقٮل 
ٍو ظؽٌ »ب محجح ٝةؿ/ أكًلٰؾلٟ ٦ة ذ٠ؿق اث٨   ز٪ة يـيؽ اث٨ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ٝكي

ا ٨٦ أوعةب اجليبٌ  ة٩ح إذا ػبل هل٥ املكضؽ ٝةمٮا إىل ر٦ٌ   ٝةؿ/ رأيخ ٩ٛؿن
 .(3)«٧ٚكعٮ٬ة كدٔٮا، ٝةؿ/ كرأيخ يـيؽ ي٢ٕٛ ٰذلٟ ء،امل٪رب ا٣ٞؿاع

/ ق٧ٕخ أب الـبري يٞٮؿ/ ز٪ة الـبريٌم  ٝةؿ مىٕته »/ ك٦ة ذ٠ؿق اذل٬يبٌ 
ٟه   ة٩ح امل٪رب، ز٥ٌ دػ٢ املكضؽ كأػؾ ثؿ٦ٌ  أب ربةحو ٝةؿ/ رأيخ ُٔةء ث٨  ٦ةل

  .(4)«اقذٞج٢ ا٣ٞج٤ح يؽٔٮ
ة٩ح امل٪رب أك احلضؿة ؾ ثؿ٦ٌ ٝؽ أ٩سؿ ىلع ٨٦ ي٪١ؿ اتلربٌ  اذل٬يبٌ  فٌ إث٢ 

أي٨ »ظير ٝةؿ/  كيىٙ رأي٫ ثؿأم اخلٮارج أك وةظت ثؽٔحو  ،حاجلجٮيٌ 
 ٌُ ة٩ح ٨ ي٧٤ف ر٦ٌ ٔجؽ ا قأؿ أثةق ٧ٌٔ  ٓ امل٪١ؿ ىلع أمحؽ، كٝؽ زجخ أفٌ املذ٪

ة، أاعذ٩ة ح، ٚٞةؿ/ ال أرل ثٰؾلٟ ثأقن احلضؿة اجلجٮيٌ  ، كي٧ٌف  ٦٪رب اجليبٌ 
                                                                                                                                                       

٦ذةع إ ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ املٞؿيـٌم ؛ 052ص / 6ج  ،ا٣ُجٞةت ال١ربل ،ؽ، حم٧ٌ اث٨ قٕؽو  (1) 
النٛة ثذٕؿيٙ ؛ ا٣ٞةيض ٔيةض، أثٮ ا٢ٌٛ٣ اث٨ مٮس، 161ص / 62ج  ،األق٧ةع

 .11ص  /0ج  ،املىُىف ظٞٮؽ
 ىٮرة اثلة٩يح.٨٦ ال ألٌكؿاحلؽير ا ٮع الكةدس،( ا٩ْؿ/ اجل2) 
 .6ح  521ةب ابل 551ص / 2ج  ،ٙؽ، املى٪ٌ اث٨ أب محجح، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌ  (3) 
 .262ص / 66ج  ،دةريغ اإلقبلـ، ؽ ث٨ أمحؽ، حم٧ٌ اذل٬يبٌ  (4) 
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 .(1)«ةز٥ ٨٦ رأم اخلٮارج ك٨٦ ابلؽعا كإيٌ 
ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ كاث٨ ٔكة٠ؿ ٨ٔ مٮس ث٨ حم٧ٌ  ك٢ٞ٩ اث٨ ٔجؽ ا٣ربٌ 

ٌٝ رأيخ قٕؽ ث٨ أب »٨ٔ أثي٫ ٝةؿ/  احلةرث اتليِلٌ  كاث٨ ٧ٔؿ يأػؾاف  ةصو ك
  .(2)«ي٪رصٚةف ز٥ٌ  ،ة٩ح امل٪ربثؿ٦ٌ 
ري٥٬ لٌك  ـ يْ٭ؿ أفٌ ة دٞؽٌ كم٧ٌ   ـه  ،٦ة اك٩ٮا ي٤ٕٛٮ٫٩ الىعةثح ٗك ث٢  ٚ٭ٮ صةا

٬ٰؾا ا٢ٕٛ٣  كال يؿكف أفٌ  ،ٚي٭٥ ٤حن ٦ذأٌو  ٬ٰؾا ا٢ٕٛ٣ اكف قريةن  يكتنٕؿ ٦٪٫ أفٌ 
ـو   .ـو كحمؿٌ  ٗري صةا



ؽ ث٨ ٧ٔؿ ٝةؿ/ ٝةؿ/ أػرب٩ة حم٧ٌ  ؽ ث٨ قٕؽو ز٪ة حم٧ٌ ظؽٌ »: ؿاحلديد األكّ 
٨٦  ة ػؿج ظكني ث٨ ٌٔلٍّ ٝةؿ/ ل٧ٌ  ٨ٔ أب ٔٮفو  زين ٔجؽ ا ث٨ صٕٛؿو ظؽٌ 

ٓو املؽي٪ح يؿيؽ م١ٌ  ك٬ٮ حيٛؿ ثرئق، ٚٞةؿ هل/ أي٨، ٚؽاؾ أب  ح مؿَّ ثةث٨ ٦ُي
ٓو اٚٞةؿ هل  إحل٭٥. ٚأىب ظكنيه ٕ٪ة ث٪ٛكٟ كال تّس ؟ ٦ذٌ كأٌَل  ثرئم  / إفٌ ث٨ ٦ُي

، ٤ٚٮ ٨٦ ٦ةءو  ك٬ٰؾا احلٮـ أكاف ٦ة ػؿج إحل٪ة يف ادللٮ يشءه  ،٬ٰؾق ٝؽ رمعذ٭ة
 ،دٔٮت ا جلة ٚي٭ة ثة٣ربًلح. ٝةؿ/ ٬ةت ٨٦ ٦ةا٭ة، ٚأيت ٨٦ ٦ةا٭ة ٚرشب ٦٪٫

                                                                                                                                                       

 .060ص / 66ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء، ؽ ث٨ أمحؽ، حم٧ٌ اذل٬يبٌ  (1) 

ث٨  اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٔلٌ ؛ 265ص / 02ج  ،يٮقٙ ث٨ ٔجؽ ا، اتل٧٭يؽ ،اث٨ ٔجؽ ا٣ربٌ  (2) 
 .622ص / 56ج  ،دمن٦ٜؽي٪ح دةريغ  ،احلك٨
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 .«ٚأٔؾب كأ٦ىه ،ق يف ابلرئردٌ  ز٥ٌ  ،م٧ٌي ز٥ٌ 
  .(1)يف دةرخيي٭٧ة كاث٨ ٔكة٠ؿ كاذل٬يبٌ  ،يف َجٞةد٫ ركاق اث٨ قٕؽو 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ؽ ث٨ ٧ٔؿ ك٬ٮ كرصةهل ٨٦ اثلٞةت قٮل حم٧ٌ  ،/ ٚىعيطه ا الصِدأ
٬ٮ  الٮاٝؽٌم »/ (اتلؾ٠ؿة)يف  كيسف يف ظك٨ ظةهل ٦ة ٝةهل اذل٬يبٌ  ،الٮاٝؽٌم 

ٌٰ  ؽ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ كاٝؽو حم٧ٌ  احلةِٚ ابلعؿ...  مٮال٥٬ أثٮ ٔجؽ ا املؽينٌ  الٮاقُ
يح ا٥٤ٕ٣ يف امل٘ةزم  ك٬ٮ رأسه  ،٫ ال يذ٨ٞ احلؽير١ٰ٣٪ٌ  ،ك٬ٮ ٨٦ أٔك

 .(2)«ْٔي٧حه  كوٮرةه  كصبل٣حه  كٌلف هل راةقحه  ، ٌٝةء ث٘ؽادكالكري...كيٌل 
 ،ؽ ث٨ ٧ٔؿ يسٮف احلؽير ظك٨ه كب٧ع٧ٌ  ،ٰذلٟ ىلع ظك٨ ظةهل يؽٌؿ ك

 .زجةت امل٤ُٮبإكي٧س٨ االظذضةج ث٫ يف 
 ٌّ ق يف ردٌ  ز٥ٌ  ،م٧ٌي ز٥ٌ  ،ٚأيت ٨٦ ٦ةا٭ة ٚرشب ٦٪٫» /ٚٞٮهل /ا ادلالىثكأ

ٓو  ىلع أفٌ  ٚي٫ دال٣حه  «.ٚأٔؾب كأ٦ىه ،ابلرئ اكف يؿصٮ ثؿًلح احلكني  اث٨ ٦ُي
ٌٞ  ،يف ٬ٰؾا ابلرئ ث٨ ٌٔلٍّ  كل٥ ". أٔؾب كأ٦ىه"ٜ ٕٚبلن يف وريكرة املةء ك٬ٮ ٦ة حت

أ٢٬ ٩حكةثٮر ثٞؽكـ ؾ ث٢ دربٌ  ،يف ٬ٰؾا املٮرد ؾ ثأ٢٬ ابليخ ي٪عرص اتلربٌ 

                                                                                                                                                       

دةريغ  ،ث٨ احلك٨ اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٔلٌ ؛ 625ص  /5ج  ،ا٣ُجٞةت ال١ربل ،ؽ، حم٧ٌ اث٨ قٕؽو  (1) 
 .2ص / 5ج  ،دةريغ اإلقبلـ، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  ؛ اذل٬يٌب،612ص / 62ج  ،دمن٦ٜؽي٪ح 

ٌٛ  ،حم٧ؽ ث٨ أمحؽاذل٬يٌب، ( 2)   .222/  221ص / 6ج  ،ةظدؾ٠ؿة احل
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ة اإل ريق يف ٠ذج٭٥ أ٩ٌ  ِلٌ ذاهلياث٨ ظضؿ ٚٞؽ ٢ٞ٩  ،٤ٔي٭٥ ٦ةـ الًؿ ٫/ ٗك
ٌٜ ل٧ٌ » ٤ي٫ ٤ْ٦ٌ  ة دػ٢ ٩حكةثٮر كم ال يؿل ٨٦ كراا٭ة، دٌٕؿض هل  حه قٮٝ٭ة، ٔك

ح الؿازٌم  ك٦ٕ٭٧ة ٨٦ ٤َجح ا٥٤ٕ٣  ؽ ث٨ أق٥٤ ا٣ُٮيسٌ كحم٧ٌ  احلةْٚةف أثٮ زٔر
ة ٨ٔ كيؿكم هل٥ ظؽيسن  ،٫ أف يؿي٭٥ كص٭٫اع إحلكاحلؽير ٦ة ال حيىص، ٚذرضٌ 

 ٌٙ ٔيٮف د٤ٟ  ح، كأٝؿٌ امل٤ٌْ  آثةا٫، ٚةقذٮٝٙ ابل٤٘ح، كأمؿ ٧٤ٗة٫٩ ثس
اخلبلاٜ ثؿؤيح ٤َٕذ٫ املجةرًلح، ٚاك٩خ هل ذؤاثذةف ٦ؽحلذةف ىلع اعد٫ٞ، 

 ٚأٌم  .(1)«حلةٚؿ ث٤٘ذ٫ يف ا٣رتاب ك٦ٌٞج٢و  غو ك٦ذ٧ؿٌ  كبةؾو  كاجلةس ثني وةرخو 
ط ىلع اتلرٌبؾ ٨٦ ٬ٰؾا دال٣حو   ؟!أًك

 ،٢ ث٨ احلك٨ ث٨ ٔحىسؽ ث٨ املؤمٌ حم٧ٌ  أػربين أثٮ ثسؿو »: ؿاحلديد األكّ 
، ز٪ة ٔحىس ث٨ يٮنف، ز٪ة ةدو ز٪ة ٩ٕي٥ ث٨ محٌ  ،تؽ ث٨ املكيٌ ز٪ة ا٢ٌٛ٣ ث٨ حم٧ٌ 

ث٨ احلكني، ٨ٔ صةثؿ ث٨  ؽ ث٨ ٌٔلٌ ك٬ٮ حم٧ٌ  ؽ ث٨ إقعةؽ، ٨ٔ أب صٕٛؿو حم٧ٌ 
ثةب   ٚأىت اجليبٌ  ،ح ٔ٪ؽ اردٛةع الٌحٔجؽ ا، ٝةؿ/ دػ٤٪ة م١ٌ 

دػ٢ املكضؽ ٚجؽأ ثةحلضؿ ٚةقذ٫٧٤، كٚةًخ  ٚأ٩ةخ راظ٤ذ٫، ز٥ٌ  ،املكضؽ
ٕن رم٢ زبلزن  ٔي٪ةق ثةبلاكء، ز٥ٌ  ة ٚؿغ ٌٝج٢ احلضؿ  ٚؿغ، ٧٤ٌٚ ة ظٌّت ة، كميش أرب

                                                                                                                                                       

 ؛525، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر، ص 0ج  ،الىٮأٜ املعؿٝح ،ؽمحؽ ث٨ حم٧ٌ اث٨ ظضؿو اهليذٌِل، أ( 1) 
ؽ ث٨ حم٧ٌ ال١عبليٌن،  ؛126ص / 2ج  ،ٚيي ا٣ٞؽيؿ ،ؽ ٔجؽ الؿؤكؼ، حم٧ٌ امل٪ةكٌم 

 .61ص / 1ج  ،يف رشح اجلة٦ٓ الى٘ري اتل٪ٮيؿ ،إق٧ةٔي٢
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ٓ يؽي٫ ٤ٔي٫، كمكط ث٭٧ة كص٭٫  .«كًك
كل٥  ىلع رشط مك٥٤و  وعيطه  ٬ٰؾا ظؽيره »ركاق احلةز٥ يف مكذؽرًل٫ كٝةؿ/ 

 .(3)(ا٧ٕ٣ؽة)كا٣ٞةرئ يف  (2)يف قج٪٫ كركاق ابلي٭يقٌ ( 1)«خيؿصةق

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ؽ حم٧ٌ  ،٥ٕ٩ .كص٢ٌ رصةؿ الك٪ؽ ٥٬ رصةؿ الىعيعني ،/ ٚىعيطه ا الصِدأ
ؽ حم٧ٌ  ة أثٮ صٕٛؿو ٦ٌ أك ،ك٬ٮ ٨٦ رصةؿ مك٥٤و  ،ث٨ إقعةؽ ذ٠ؿق ابلؼةرٌم ٦ذةثٕحن 

ح كأظؽ أا٧ٌ  ،قبل٣ح الؿقٮؿ املىُىف  ٨٦ٚ٭ٮ ابلةٝؿ  ،ث٨ احلكني ث٨ ٌٔلٌ 
ك٬ٮ أىلع مأ٩نة ٨٦  ،ح ثٕى٧ذ٭٦٥ة٦يٌ ح اإلي٨ دٕذٞؽ ا٣ُةاٛح النيٕيٌ املك٧٤ني اذٌل 

ٕىٌؿؼ ط ٨٦ ٩ةرو  ،أف حي  ،كأثني ٨٦ الن٧ف يف راثٕح اجل٭ةر ،ىلع ٥٤ٔو  ٚ٭ٮ أًك
 ،ٚ٭٧ة ٣حكة ٨٦ رصةؿ الىعيعني ؽو ٢ كا٢ٌٛ٣ ث٨ حم٧ٌ ؽ ث٨ املؤمٌ ة حم٧ٌ كأ٦ٌ 

 .ٚةلك٪ؽ وعيطه  ؛٭٧ة ٨٦ اثلٞةتك١ٰ٣٪ٌ 
 ٌّ ٥ْ  اجليبٌ  فٌ إ/ ٚٞٮهل ا ادلالىثكأ إذا ٚؿغ ٨٦ أ٧ٔةؿ زيةرة ابليخ  ،اأٔل
ٓ يؽي٫ ٤ٔي٫، كمكط ث٭٧ة »٫ حنٮ احلضؿ األقٮد كـ دٮصٌ املعؿٌ  ٌٝج٢ احلضؿ كًك
كي٥ٌ٤ٕ اجلةس  ،ؾ ثةحلضؿيؿيؽ أف يتربٌ  اجليبٌ  ىلع أفٌ  كاًعحه  ال٣حه ٚي٫ د« كص٭٫

/  (كَةر٩ي٢ األ)يف  ك٢ٞ٩ النٮٌلينٌ  .٠يٙ دذٕةم٢ ٦ٓ احلضؿ األقٮد ٝةابلن
                                                                                                                                                       

 .255ص / 6ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (1) 

 .12ص / 5ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكني ابلي٭يٌق، (2) 

 .026ص / 2ج  م،، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةرا٣ٕيينٌ  (3) 
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يٌ » ٨٦  ح دٞجي٢ احلضؿ األقٮد صٮاز دٞجي٢ لٌك اقت٪جٍ ثٌٕ٭٥ ٨٦ مرشٔك
 ٌٜ ريق اتلْٕي٥ ٨٦ آدَلٍّ  يكذع  .(1)«ٗك

ٟو  ابل٪ةينٌ  زةثخه كٝؽ اكف / »كٝةؿ اذل٬يبٌ  أػؾ يؽق  إذا رأل أنف ث٨ ٦ةل
 ٚ٪ٞٮؿ حن٨ إذ ٚةد٪ة ٰذلٟ/ ظضؿه  .خ يؽ رقٮؿ ا مكٌ  ٤٭ة كيٞٮؿ/ يؽه ٚٞجٌ 

 ٌْ ة هل، ٚإذا ٚةدٟ الز٧ن   ٩بٌي٪ة ذ٫ مٛذةث٧٪ػـ٣ح ي٧ني ا يف األرض مكٌ  ٥ه ٦ٕ
ٌٞ احلشٌ  ثةتلٞجي٢  مٌف  ، كٝج٢ ٫٧ٚ، ك٢ٝ/ ٥ٚه يخ الٮٚؽ، ٚة٣زتـ احلةجٌ ، كد٤

ا ٝجٌ   .٫٤»(2) ػ٤يٌل ظضؿن

ك٦٭٧ة ٌٝج٢ ٨٦ ابليخ » ٬(/ 813)ت  دريفإؽ ث٨ حم٧ٌ  ٝةؿ النةٚيعٌ ػ 0
يٌ ٚإ٩ٌ  ،ٚعك٨ كاملجةح ٨٦  ،ث٢ أراد إثةظح ٰذلٟ ،ح ٰذل٫ٟ ل٥ يؿد ثةحلك٨ مرشٔك

الرشيٛح ىلع ٝىؽ ة دٞجي٢ األ٦ةز٨ ٮف... كأ٦ٌ دم٤ح احلك٨ ٧٠ة ذ٠ؿق األوٮحلٌ 
ثةٔذجةر  حم٧ٮده  ٚ٭ٮ ظك٨ه  ،كًلٰؾلٟ دٞجي٢ أيؽم الىةحلني كأرص٤٭٥ ،ؾاتلربٌ 

 .(3)«حا٣ٞىؽ كاجليٌ 
٢ٞ٩  ،ح حيىي ث٨ حيىيؾ جبجٌ ٫ دربٌ ٩ٌ إ»٬(/  830)ت  أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و ٝةؿ ػ 8

                                                                                                                                                       

 .665ص / 5ج  ،كَةر٩ي٢ األ ،ؽ ث٨ ٌٔلٍّ ، حم٧ٌ النٮٌلينٌ  (1) 

 .22ص / 2ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  اذل٬يٌب،( 2) 

 .026ص / 2ج  م،، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةرا٣ٕيينٌ ٫٤ٞ٩  (3) 
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يف ٠ذةب الٮرع/ ق٧ٕخ أثة ٔجؽ ا  ظير ٝةؿ/ ٝةؿ املؿكذٌم  ٰذلٟ اث٨ ٤ٛ٦طو 
ٚضةءين ث٭ة اث٪٫ ٚٞةؿ يل...  ،ذ٫ٝؽ اكف حيىي ث٨ حيىي أكىص يل جبجٌ  /يٞٮؿ

 . (1)«ٝؽ أَةع ا ٚي٭ة أدربؾ ث٭ة وة٣طه  ٤ٞٚخ/ رص٢ه 

رأيخ أب »٨ٔ أثي٫ ٝةؿ/  ٨ٔ ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و  ك٢ٞ٩ اذل٬يبٌ 
ٚيٌٕ٭ة ىلع ٚي٫ يٞج٤٭ة، كأظكت أين رأيذ٫ يٌٕ٭ة  ٨٦ مٕؿ اجليبٌ  يأػؾ مٕؿةن 

 ٪٫، كي٧٘ك٭ة يف املةء كيرشب٫ يكتنف ث٫. كرأيذ٫ أػؾ ٝىٕح اجليبٌ ىلع ٔي
رشب ٚي٭ة، كرأيذ٫ يرشب ٨٦ ٦ةء زمــ يكتنف  ز٥ٌ  ،ٚ٘ك٤٭ة يف ظٌت املةء

 .(2)«كي٧كط ث٫ يؽي٫ ككص٭٫ ،ث٫
قأ٣خ »ٝةؿ/  ٣ٕجؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و  (ا٢٤ٕ٣ كالكؤاالت)٠ذةب  ك٢ٞ٩ يف

، كيتربٌؾ ث٧ٌك٫ كيٞج٫٤ٌ، كي٢ٕٛ ثة٣ٞرب ٦س٢ أب ٨ٔ الؿص٢ ي٧ٌف ٦٪رب الؿقٮؿ 
 .(3)«ذٰلٟ أك حنٮق، ٬ٰؾا يؿيؽ ثٰؾلٟ اتلٌٞؿب إىل ا، ٚٞةؿ/ ال ثأس ثٰؾلٟ

٬( ٝةؿ يف ٠ذةث٫ )اثلٞةت( يف ػةد٧ح دؿدمذ٫ لئل٦ةـ  423)ت  ظٌجةفاث٨ ػ 4
ة  ة ثُٮسو ٨٦ رشبحو قٞةق »/ ٌٌٔل ث٨ مٮس الًؿ ٦ةت ٌٌٔل ث٨ مٮس الًؿ

إيٌة٬ة املأمٮف، ٧ٚةت ٨٦ قةٔذ٫... كٝربق بك٪ةثةذ ػةرج اجلٮٝةف من٭ٮره يـار 
جب٪ت ٝرب الؿميؽ، ٝؽ زرد٫ مؿارنا ٠سريةن، ك٦ة ظ٤ٌخ ب مٌؽةه يف كٝخ ٦ٞةَل 

                                                                                                                                                       

 .005ص / 0ج  ،حاآلداب الرشٔيٌ  ،ؽ، حم٧ٌ اث٨ ٤ٛ٦طو  (1) 

 .060ص  /66ج  ،ٔبلـ اجلجبلءأقري ، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  اذل٬يٌب،( 2) 

 .2022ح  220ص / 0ج  ،٠ذةب ا٢٤ٕ٣ أمحؽ، ،اث٨ ظ٪ج٢و  (3) 
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٤ي٫  -ثُٮسو ٚـرت ٌٌٔل ث٨ مٮس  كدٔٮت ا إزاتل٭ة  -و٤ٮاته ىلع صٌؽق ٔك
قذضيت يل، كزا٣خ ٔيٌن د٤ٟ النٌؽة، ك٬ٰؾا يشءه ٝؽ صٌؿبذ٫ مؿارنا ايٌن إاٌل ٔ

 .(1)«ٚٮصؽد٫ ٠ٰؾلٟ
ث ا٣ٛٞي٫ اث٨ ٝؽا٦ح كٝةؿ اإل٦ةـ املعؽٌ »٬(/  641اث٨ ٝؽا٦ح )ت ػ 3

ؽ ث٨ / كٌلف إ٦ة٦٪ة أثٮ ٔجؽ ا أمحؽ ث٨ حم٧ٌ (امل٘ين)يف ٠ذةث٫  احل٪جٌلٌ  املٞؽيسٌ 
حل٥٤ٕ  ؛كٝؽ أظججخ أف أرشح ٦ؾ٬ج٫ كاػذيةرق ...٨٦ أكٚة٥٬ ٌٚي٤حن  ظ٪ج٢و 

ة أدمٓ ٨٦ املكةا٢ ٦ة اػذ٤ٙ ٚي٫ م٧ٌ   يف ٠سريو كأثنٌي  ،ٰذلٟ ٨٦ اٝذىف آزةرق
ٛن  ، ث٭٥اكن دربٌ  ؛إ٦ةـ ٦ة ذ٬ت إحل٫ كأذ٠ؿ لٌّك  ،٤ٔي٫  .(2)«ة ملؾا٬ج٭٥كدٕؿي
اكف اث٨ امل٪١ؽر جي٤ف ٦ٓ »٬(/  738اذل٬يٌب )ت ٝةؿ ػ 2

ق  ، ٚاكف يٞٮـ ٧٠ة ٬ٮ ظٌّت يٌٓ ػٌؽ ٧ةته أوعةث٫، ٚاكف يىيج٫ وي
 .(3)«، ز٥ٌ يؿصٓىلع ٝرب اجليٌب 

 ص٢ٕ ٚى٢ يف ٠ذةث٫ اآلداب»٬(/  764)ت  احل٪جٌلٌ  اث٨ ٤ٛ٦طو ٝةؿ ػ 6
 .(4)«ؾ ث٭٧ةح كاتلربٌ ؽيٌ ح يف االقتنٛةء ث٧ةء زمــ كاآلزةر املع٧ٌ الرشٔيٌ 

                                                                                                                                                       

 . 251ص  /1ج  ،اثلٞةت( اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، 6) 

 .٦حاملٞؽٌ  02ص / 6ج  ،امل٘ين ،ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ، اث٨ ٝؽا٦ح (2) 

 .612الؿ٥ٝ  251ص  /5ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  اذل٬يٌب، (3) 

 .21ص / 2ج  ،حاآلداب الرشٔيٌ  ،ؽحم٧ٌ  ،اث٨ ٤ٛ٦طو ( 4) 
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ؿي٨ ٦ح ا٧٤ٕ٣ةء املذجعٌ ٝةؿ ميغ منةخي٪ة ٔبٌل »٬(/  844)ت  اجلـرٌم ػ 7
 ثذىعيط ٦ح رشظ٫ ل٧٤ىةثيط املكٌُل يف ٦ٞؽٌ  اجلـرٌم  ؽه م٧ف ادلي٨ حم٧ٌ 

كٝؿأت ثٕي  ث٪حكةثٮر، -وةظت الىعيط  مك٥٤و  - زرت ٝربق إيٌن  /املىةثيط
 .(1)«كرأيخ آزةر ا٣ربًلح ،ؾ ٔ٪ؽ ٝربق٨ كاتلربٌ وعيع٫ ىلع قبي٢ اتلي٧ٌ 

/ (اإل٩ىةؼ)يف  احل٪جٌلٌ  كٝةؿ ا٣ٛٞي٫ املؿداكٌم »٬(/  882)ت  املؿداكٌم ػ 8
جيٍقى  -ل٤ٌيٙ أف ي٢ٌٛ  كيكذعٌت  ٨ ٧ة إف اكف م٧ٌ ة، كال قيٌ محبن  -أم/ حي

 .(2)«ظةصحه  ؾ ث٤ٌٛذ٫، أك اكف ز٥ٌ يتربٌ 
كًلٰؾلٟ أٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ خمذ٤ٙ  ،كأظةدير حو ٝؿآ٩يٌ  حو ـ ٨٦ أد٣ٌ ة دٞؽٌ كم٧ٌ 

 اتلربٌ  أفٌ  ٌطيذٌ  ،املؾا٬ت
ه
 ،كٝٓ يف خمذ٤ٙ ا٣ٕىٮر كاألز٦ةف إقبلَلٌّ  ؾ ٦جؽأ

ث٢ ٬ٮ  ،ح كاجل٧ةٔح٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ال١جةر يف ٦ؾا٬ت أ٢٬ الك٪ٌ  كل٥ ي٪١ؿق أظؽه 
 ؾ ثةجليبٌ اكف اتلربٌ  قٮاءه  ،ح األػؿل٦ٓ ثةيق املؾا٬ت اإلقبل٦يٌ  مٮرد كٚةؽو 

كالىةحلني كا٧٤ٕ٣ةء، كحلةء ث٘ريق ٨٦ األ٩بيةء كاأل أـ ،كبآزةرق األكؿـ 
  .ٔي٫ مةرح ال١ذةب ك٨٦ قةر ىلع ٦٪٭ض٫ كَؿيٞذ٫ك٣حف ٧٠ة يؽٌ 

                                                                                                                                                       

  ،مؿٝةة املٛةديط رشح مناكة املىةثيط ،ؽث٨ ق٤ُةف حم٧ٌ  ، ٌٔلٌ ٌم ا٣ٞةرٌ  اهلؿكٌم ( ٫٤ٞ٩/ 1) 
 .26ص / 6ج 

 .222ص / 1ج  ،٩ىةؼاإل ،ث٨ ق٤ي٧ةف ٌٔلٌ  ( املؿداكٌم،2) 





  االستغاثت بغير اهلل







 ،د٥٬ ث٧ة حيذةصٮف إحل٫ٝؽ ػ٤ٜ دميٓ املؼ٤ٮٝةت كزكٌ  -دٕةىل  -ا  إفٌ 
 ،أَٮؿ ةت ا٣يٌت تكةٔؽ٥٬ ىلع االقذ٧ؿار يف احليةة ٣ٛرتةو ؿ هل٥ اإلماك٩يٌ كقؼٌ 
 كب٧ة أفٌ  ،٨ٔ ٩ٛك٫ مٮصٮدو  ة ا٣يٌت يؽاٚٓ ٚي٭ة لٌك د٥٬ ٚي٫ ا٣ٞؽرة كا٣ٞٮٌ ة زكٌ كم٧ٌ 

 ك٦ٞذىض ٰذلٟ ٬ٮ ا٣ٛٞؿ املكذ٧ؿٌ  - اإلماكف ٬ٰؾق املٮصٮدات ال ّتؿج ٨ٔ ظٌّي 
٨ يٕي٪٭ة ىلع اتلؼ٤ٌ  -يف الٮصٮد كابلٞةء  ه ٨٦ ثٕي النؽااؽ ٚٞؽ حتذةج إىل ٦ى
 كب٧ة أفٌ  ،٫ إىل ثةرا٭ة ٣تكذ٘ير ث٫ يف رٚٓ ٦ة أوةث٭ةٚذذٮصٌ  ،ا٣يٌت ٝؽ دٞٓ ٚي٭ة

٫ األو٢ يف أل٩ٌ  ؛٫ٚ٭ٮ يكذ٘ير ثؿبٌ  ؛ق املٮصٮداتاإلنكةف ٨٦ ٨٧ً ٬ٰؾ
 ك٬ٮ ا٣ٞةدر امل٤ُٜ ىلع رٚٓ ٦ة يىيت اث٨ آدـ، ك٨٦ امل٤ٕٮـ أفٌ  ،االقذ٘ةزح

يٞؽر ٤ٔي٭ة إاٌل ا  ٚجٌٕ٭ة ال ،ة كالٌٕٙالنؽااؽ ّتذ٤ٙ ٨٦ ظير ا٣ٞٮٌ 
ك٣ٰس٨ ٣حف ىلع ، ٓ اإلنكةف أف يؿٕٚ٭ة ٨ٔ أػي٫يكذُيكبٌٕ٭ة اآلػؿ  ،دٕةىل
 ،ٔ٪ؽ املكذ٘ةث ث٫ ٬ٮ ٨٦ ا دٕةىل مٮصٮده ٬ٮ ٦ة  لٌك  ألفٌ  ؛القذٞبلؿحنٮ ا

يع ٫ ٝؽ أرشؾ ثة دٕةىل ٧٠ة دؽٌ يٕين أ٩ٌ  ٫ ثةالقذ٘ةزح إىل اإلنكةف الٚةتلٮصٌ 
ٝؽ صٮز  ادلي٨ اإلقبلَلٌ  فٌ إث٢  ،ىل اإلقبلـإٰذلٟ ثٕي احلؿٌلت املجكٮبح 

ك٬ٮ ٦ة رٌصظخ ث٫ اآليةت  -ال ىلع حنٮ االقذٞبلؿ  -االقذ٘ةزح ث٘ري ا 
ٌط لٟ ٰذلٟ ٨٦ ػبلؿ ِبر االقذ٘ةزح يف ٬ٰؾا كقحذٌ  ،ح املجةرًلحا٣ٞؿآ٩يٌ 
٨ اقذ٘ةث ث٘ري ا ال كأفٌ  ،ا٣ٛى٢ .  يٕؽٌ  ٦ى  مرشٌلن
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 ألفٌ  ٨٦ الرشؾ االقذ٘ةزح ث٘ري ا...»/ ا٣ٕسي٧نيحم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ٝةؿ 
 .(1)«ةثإزا٣ح النؽٌ  االقذ٘ةزح داعءه 

ىلع الكـ النةرح الثٌؽ ٨٦ ٦ٕؿٚح ٦ٕىن اإلقذ٘ةزح قٮاء اكف كٝج٢ اجلٮاب 
 يف ال٤٘ح أك يف اإلوُبلح.

: االستغاثة 
ا
ال   اللغةأوي

 
 ف

ًبى ٚبلف ٌٚ٘ٮث د٘ٮيسنة أم ٝةؿ كا ٗٮزةق »/ (ا٣ٕني)ٝةؿ وةظت   -يٞةؿ/ رضي
٨ ي٘يثين   .(2)«كا٣٘ٮث اق٥ ٨٦ ٰذلٟ -أم ٦ى

كيه  كاظؽةه  ا٣٘ني كالٮاك كاثلةء لك٧حه »إىل أٌف/  (املٞةيحف)كذ٬ت وةظت 
 .(3)«ةا٣٘ٮث ٨٦ اإلاغزح كيه اجلرصة ٔ٪ؽ النؽٌ 

كىل أىلع... أ»يف لكة٫٩/  كٝةؿ اث٨ ٦٪ْٮرو 
ي
يةزنة كاأل اغز٫ ا كاغز٫ ٗٮزنة ٗك

 .(4)«كيٞٮؿ الٮاٝٓ يف ث٤يح أٗسين/ أم ٌٚؿج ٔيٌن 
                                                                                                                                                       

 .016ص / 6ج  ،ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ ،ٕسي٧ني، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ( ا1٣) 

 .ة )ٗٮث(٦ةدٌ  216ص / 6ج  ،٠ذةب ا٣ٕنياخل٤ي٢ ث٨ ، ا٣ٛؿا٬يؽٌم ( 2) 

 .ة )ٗٮث(٦ةدٌ  200ص / 2ج  ،٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘حأمحؽ، ، اث٨ ٚةرسو ( 3) 

 .ة )ٗٮث(٦ةدٌ  612ص / 0ج  ،لكةف ا٣ٕؿبحم٧ٌؽ ث٨ م١ؿـ، ، اث٨ ٦٪ْٮرو ( 4) 
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كاالق٥ ا٣٘ٮث،  ،كاٗٮزةقٌٗٮث الؿص٢ ٝةؿ »يف دل٫ٕ٧/  كٝةؿ ا٣ُؿييحٌ 
٨٦  -ثةل١ّس  -يف ٤َت اإلاغزح... كا٣٘يةث  كا٣٘ٮث ا٣٘ٮث دسؿاره 

 .(1)«اإلاغزح/ اإلاع٩ح
٤ي٫ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ أم ا٣ٛؿج  ،٨٦ ا٣٘ٮث االقذ٘ةزح ٦أػٮذةه  فٌ إ /ٔك

 .كاجلرصة ٔ٪ؽ النٌؽة

ا:    االصطالحاالستغاثة ثانيا
 
 ف

 / ة دٕؿيٛةتو ؽ ٌٔؿؼ ا٧٤ٕ٣ةء االقذ٘ةزح ثٕؽٌ ٣ٞ
 .(2)«ة كاجل٧ٞح٬ٮ اتلؼ٤يه ٨٦ النؽٌ »يف دٛكريق االقذ٘ةزح/  ٝةؿ املؿاغٌ 

ؿٚخ االقذ٘ةزح ثأ٩ٌ   .(3)«ى٫ ٦٪٨٫ خي٤ٌ ٤َت ا٣٘ٮث م٧ٌ »٭ة/ ٔك
٤ي٫ ي٧س٨ أف ٩ٞٮؿ يف ة ٭ة ٤َت اتلؼ٤يه ٨٦ النؽٌ االقذ٘ةزح/ إ٩ٌ  ٔك

 كادلٚٓ كا٣ٕٮف ىلع إزاتل٭٧ة. ،كاألل٥
ا  ٌّ ٔابكأ ٬ٮ  -قجعة٫٩ كدٕةىل  -ا  فٌ إ: الظارح فِلٔؿ ٌا ذنرقَع  اْل

٨ يف ٬ٰؾا ال١ٮف ك٬ؽ٫ٚ، ،٦جؽأ اخل٤ٜ ك٦٪ذ٭ةق ٚبل يشء يف ٬ٰؾق  كاغيح كصٮد ٦ى

                                                                                                                                                       

  .ة )ٗٮث(٦ةدٌ  626ص / 0ج  ،، ٚؼؿ ادلي٨، دل٧ٓ ابلعؿي٨ا٣ُؿييحٌ ( 1) 

 .610ص / 2ج  ،دٛكري املؿاغٌ  أمحؽ ث٨ مىُىف، ،املؿاغٌ ( 2) 

 .62ص / 2ج  ،إاع٩ح ا٣ُةبلني ،ؽ، ٔس٧ةف ث٨ حم٧ٌ ادل٦يةيطٌ  ابل١ؿٌم ( 3) 
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٫ ا٣ٞةدر كاملٞذؽر كابلةرئ أل٩ٌ  ؛يف ٗري٬ة إاٌل كأو٫٤ ٬ٮ ا  ا٣جنأة كال
ـق يش ٚ٭ٮ ا٣ٞة٬ؿ ٚٮؽ ٔجةدق، ،كاملؽثٌؿ ض يف  ءه ك٬ٮ ربُّ األربةب اذٌلم ال يٕي

٨ قأهل، الك٧ةكات كال يف األرض، ٨ داعق، ك٦ُٰٕ ٦ى ك٬ٮ  ك٬ٮ دليت دٔٮة ٦ى
٤ت لٌك  كٌلمٙ ا٥ٌ٘٣ ٨ٔ امل١ؿكبني، ،٦ٌٛؿج اهل٥ٌ ٨ٔ امل٭٧ٮ٦ني ُى  ٧ٚ٪٫ حي

ك٬ٮ املؿصٓ  ،ٚ٭ٮ األو٢ كامل٪جٓ يف االقذ٘ةزح كب٫ يكذ٘ير املعذةصٮف، ،يشءو 
االقذ٘ةزح ث٘ري " رد٫ ٨٦ أفٌ ٦ة ذ٬ت إحل٫ النةرح يف ٔجة ك٣ٰس٨ ٢٬ أفٌ . ٚي٭ة

ة ا رشؾه  ٞن  "ح٨٦ امل٤ٌ  ػةرجه أك وة٣طو  أك كيلٍّ  املكذ٘ير ثجيبٍّ  كأفٌ  ،٤ُ٦
٦ة َؿظ٫  فٌ إثٌؽ ٨٦ ا٣ٞٮؿ  ؟ كلئلصةثح ٨ٔ ٬ٰؾا ا٣تكةؤؿ الوعيطه أك ال

ٍـّ  االقذ٘ةزح د٪ٞك٥  كٰذلٟ ألفٌ  ؛إَبلؽ امل٪ٓ ٗري ممس٨و  ؛ ألفٌ النةرح ٗري دة
ـو  يف ٨٧ً ٫٤ٕٚ  ٫ داػ٢ه أل٩ٌ  ؛ؿ/ ٦ة اكف ٦ٞؽكرنا ل٧٤٘ير/ األكٌ إىل زبلزح أٝكة

٫٤٧ ح املٞؽكرة. كاثلةين/ ٦ة ل٥ يس٨ ٦ٞؽكرنا هل ٜ ثةألمٮر ادل٩يٮيٌ ك٦ة يذ٤ٌٕ  ،ٔك
ة ٞن  -قجعة٫٩ كدٕةىل  -٫ ٨٦ ٢ٕٚ ا أل٩ٌ ؛ كال يكذُيٓ أف يأيت ث٫ ،٤ُ٦
كرنا هل أف ينةرًل٫ ٚي٫. كاثلة٣ر/ ٦ة ل٥ يس٨ ٦ٞؽ ك٣حف ألظؽو  ؛حن ػةٌو 

  .امل٧٪ٮح هل ٫ أوجط ٦ٞؽكرنا ثةإلذف اإل٣يٰهٌ ك١ٰ٣٪ٌ  ،ثةالقذٞبلؿ
ـه ٚةألكٌ  ث٢  ،ذ٫ح تنري إىل صٮازق كوعٌ كدميٓ األد٣ٌ  ،ثإدمةع املك٧٤ني ؿ صةا

 ٭٥ يؾ٬جٮف إىل صٮازق. ٚإ٩ٌ  ، أوعةب ٦٪٭ش النةرح ك٦ذةثٕي٫ظٌّت 
ـو  ة  ا، ٫ ٨٦ ٢ٕٚثإدمةع املك٧٤ني؛ أل٩ٌ  كال يىطٌ  كاثلةين ٗري صةا ػىٮون

ؽ ٚي٫ ٰذلٟ يشءو  ح امل٘ير يف ا٢ٕٛ٣، ث٢ لٌك إذا أذٞؽ امل٘ةث اقذٞبلحلٌ  ٞى ذى  ؛يٕي
ـو ٚإ٩ٌ    .كيٌٕؽ رشٌلن ث٫ قجعة٫٩ كدٕةىل ،كال يىطٌ  ٫ ٗري صةا

ة م٧ٌ  ٌن َّٟ كال مج٭ح يف صٮازق كوعٌ كأ٦ٌة اثلة٣ر ٚ٭ٮ أي كا٣ٞؿآف  ،ذ٫ة ال م
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 ٍّٜ أزجخ ال١سري ٨٦ األٕٚةؿ ا٣يٌت ٣حكخ ٨٦ ٝؽرة  إذ ،ىلع ٰذلٟ مة٬ؽ ظ
ل٤جةرم، ك٣ٰس٨ اقذُةع اإلنكةف اإلديةف ث٭ة  حه ث٢ يه ػةٌو  ذ٫،اإلنكةف كٝةث٤يٌ 

ري٧٬ة ،ثةإلذف امل٧٪ٮح هل ٨٦ ا دٕةىل ٧٠ة كرد ىلع  ،اكخل٤ٜ كإظيةء املٮت ٗك
ينّّ ﴿ ٚٞؽ ٝةؿ دٕةىل/، لكةف ٔحىس 

ى
٥ ٝىؽٍ  أ ٨ ثًآيىحو  ًصبٍذيسي ٥ٍ رَّ  ٦ّّ ينّّ  بّّسي

ى
 أ

ٜي  ٍػ٤ي
ى
٥ أ ٨ى  ٣ىسي نيً  ٦ّّ ُّّ يٍبىحً  ا٣ ٭ى رٍيً  ٠ى َُّ غي  ا٣ ٛي ٩

ى
ٮفي  ًذي٫ً  ٚىأ يى١ي رٍينا ذى ثًٍؿئي  ا ثًإًٍذفً  َى

ي
 كىأ

٫ى  ٍك٧ى
ى
ثٍؿىصى  اأٍل

ى
ٍظًي  كىاأٍل

ي
ٰ  كىأ ٍٮتى كاجلٛغ ٚي٫ ٠٭يبح ا٣ُري ٚةخل٤ٜ . (1)﴾ً ا ثًإًٍذفً  ال٧ٍى

 إاٌل أفٌ  ،ةت ثة دٕةىلكاإلظيةء ٦ٓ ٠ٮ٩٭ة ٨٦ املؼذٌى َرينا كاإلثؿاء وريكرد٫ ك
كل٥ يٕرتض  ،٫ ٝؽ أىت ث٭ة ظٞيٞحن ٝؽ رٌصح أ٩ٌ   ث٨ مؿي٥اا ٔحىس  ٩يبٌ 

 ا إثؿا٬ي٥  ح ٩يبٌ ا٣ٞؿآف ىلع ٦ة ذ٠ؿق ٨٦ ٬ٰؾا ا٢ٕٛ٣، ك٣حكخ ٌٝيٌ 
إًذٍ ﴿ /ىلع لكةف إثؿا٬ي٥ -دٕةىل  -٨ٔ ٬ٰؾق األصٮاء، ٚٞؽ ٝةؿ  ثجٕيؽةو   ٝىةؿى  كى

ا٬ًي٥ي  ًريًن  رىبّّ  إًثٍؿى
ى
ٙى  أ يٍ ًٍي  ٠ى ٰ  حتي ٍٮتى ى٥ٍ  ٝىةؿى  ۖ   ال٧ٍى ل كى

ى
ٰ  ٝىةؿى  ديٍؤ٨٦ً أ ًس٨ ثىًلى

ٰ ٣ى ًئَّ  كى ٧ى ٍُ ى  حلّّ
ؾٍ  ٝىةؿى  ٝى٤يًٍب  حن  ٚىؼي ٕى ٍربى

ى
٨ى  أ رٍيً  ٦ّّ َُّ ٨َّ  ا٣ ٬ٍي ٟى  ٚىرصي ٍ ٢ٍ  ثي٥َّ  إحًلى ٕى ٰ  اٍص ى ّّ  ىلعى جى٢و  لكي ٨َّ  صى ٪ٍ٭ي ّّ٦ 

ا ـٍءن ٨َّ  ثي٥َّ  صي ٭ي ٟى  اٍدخي دًح٪ى
ٍ
ينة يىأ ٍٕ ٤ى٥ٍ  قى ٍٔ ا فَّ  كى

ى
ـه  اى  أ ي ـً ١ًي٥ه  ٔى ٚض٢ٕ ا  .(2)﴾ظى

ّت٧ٕخ د٤ٟ األصـاء  د دٔٮد٭٨ٌ ٚج٧ضؿٌ  ،٫ دٔٮة ٬ٰؾق ا٣ُيٮر ثيؽ ٩بيٌ 
ث٢ . كصةءت هل تكىع ثٕؽ أف اعدت ل٤عيةة ثذ٤ٟ ادلٔٮة ،املذ٪ةزؿة ىلع اجلجةؿ

ةد٫، كيه ٨٦ خمذٌى  ،ٗري ا ٬٪ةلٟ ال١سري ٨٦ املٮارد ا٣يٌت ظى٤خ ٨٦

                                                                                                                                                       

 .22 /قٮرة آؿ ٧ٔؿاف (1) 

 .012 /قٮرة ابلٞؿة (2) 
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ث٢ صةء ث٭ة ٨٦ ػبلؿ اإلذف  ،ا٣ٛة٢ٔ ىلع حنٮ االقذٞبلؿ٭ة ث ٥ جيئك٣ٰس٨ ل
  .امل٧٪ٮح هل يهٌ اإل٣ٰ 

رشؾ ل٥ وٛح الإَبلؽ النةرح ل٤عس٥ ىلع االقذ٘ةزح  ٌط أفٌ كبٰؾلٟ ادٌ 
ة كال مٮذٌ  ةيس٨ وعيعن ا ٨٦ ٬ٰؾق األٝكةـ ي٪ُجٜ ٤ٔي٫  فٌ إث٢  ،ٞن ة كاظؽن ٝك٧ن

يط امل٤ُت صيٌ احلس ي٨، ك٣٘ؿض دًٮ ؿى ا ال٥ دكف اآلػى  ثٌؽ ٨٦ ِبس٫ ثىٮرةو  ؽن
ٌٜ  ؛أكرث  كيْ٭ؿ الىعيط ٨٦ ا٣ٞٮؿ/  ٣حكتجني احل

ل:   القرآن الكريمالدليل األوي

يف ثٕي آيةد٫ تلىعيط ال١سري ٨٦ األمٮر ا٣ٌيت دٞٓ  ل امل٪٭ش ا٣ٞؿآينٌ دىؽٌ 
ة ٚي٧ة يذ٤ٌٕ  ،يف املضذ٧ٓ اإلنكةينٌ  ذٞةديٌ ػىٮون ٨٦ لٟ كذٰ  ،حٜ ثةجلٮا٩ت األ

ة ػةوًّ كٝؽ ادٌ  ،ػبلؿ ذ٠ؿ٬ة كبيةف الؿأم ٚي٭ة  ك٬ٮ ٦جينٌّ  ،ة يف ٰذلٟجٓ ٦٪٭ضن
٩سةر ثح٪٧ة اػذةر الؿٌد كاإل ،الك١ٮت أك املؽح ٧ٌٔة وٌط ٦٪٫ ىلع رسٌد األمؿ ز٥ٌ 

 .٧ٌٔة اكف ثةَبلن 
اآليةت ٝؽ  ٩بلظِ أفٌ  إذ ،ةزحك٨٦ األمٮر ا٣يٌت دٕؿض ا٣ٞؿآف هلة االقذ٘

ـو   ٨٦ ص٭ح املكذ٘ةث ث٫/  ٌٝك٧خ االقذ٘ةزح إىل زبلزح أٝكة
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يسيٮفى  ًإذٍ ٝةؿ دٕةىل/﴿: اآليث األكىل ً٘ ىٍكذى بَّ  ت ٥ٍ رى ةبى  سي ٥ٍ  ٚىةٍقذىضى ينّّ  ٣ىسي
ى
٧ًؽُّ  أ ٥مي  زي

ٙو  ٍ٣
ى
حً  ٨ى ٦ّّ  ثًأ اًسى ؿًٍدًذنيى  ال٧ٍىبلى  .(1)﴾مي

األو٢ يف ٬ٰؾا  -قجعة٫٩ كدٕةىل  -دٌٕؽ االقذ٘ةزح ثة دالىث اآليث: 
ٮع، ٫ ٗيةث ٚ٭ٮ ا٣ٞةدر كاملٞذؽر اذٌلم يؽرؾ ٔجةدق يف النؽااؽ؛ أل٩ٌ  املًٮ

إً ﴿ املكذ٘يثني، ك٬ٮ األٝؿب إلصةثح ػ٫ٞ٤، ٚٞؽ ٝةؿ دٕةىل/
 ٝىًؿيته ينّّ ٚى

ةى ادلَّ  ًصيتي دىٔٮى
ي
ا أ فً اًع إًذى ٥ي ﴿ كٝةؿ دٕةىل/، (2)﴾دىاعى بُّسي ٝىةؿى رى ٮيًن ادٍ  كى ٔي

 ٍ٥ قذىًضٍت ٣ىسي
ى
ال١ربل  يف ٦ٕؿًلح ثؽرو  األكؿـ  ٫ اجليبٌ كلٰ٭ؾا دٮصٌ  ؛(3)﴾أ

 ،إىل ا ٤ُ٣ت ا٣٘ٮث كاجلرصة ثٕؽ أف رأل ٤ٌٝح أوعةث٫ كًلرثة األٔؽاء
ينّّ ﴿ /ٚةقذضةب ا ٗٮز٫ كٝةؿ هل

ى
٧ًؽُّ  أ ٥مي ٙو  زي ٍ٣

ى
حً  ٨ى ٦ّّ  ثًأ اًسى بلى  ال٧ٍى

ٍؿًدًذنيى  ز٥ تكذضريكف ث٫ ٨٦ ٔؽكٌ »/ (صة٦ٓ ابليةف)يف  ٝةؿ ا٣ُربٌم . ﴾مي
 .(4)«كدؽٔٮ٫٩ ل٤٪رص

ثٌؽ ٨٦  ٫ الة ٧٤ٔٮا أ٩ٌ ٭٥ ل٧ٌ كاقذ٘ةزذ٭٥ أ٩ٌ »/ (ا٧ٕ٣ؽة)يف  كٝةؿ ا٣ٕيينٌ  
ؾ ية ٗيةث ا٣ٞذةؿ َٛٞٮا يؽٔٮف ا دٕةىل، أم/ ربّّ ا٩رص٩ة ىلع ٔؽكٌ 

                                                                                                                                                       

 .2 /قٮرة األ٩ٛةؿ (1) 

 .611 /قٮرة ابلٞؿة (2) 

 .12 /قٮرة اغٚؿ (3) 

 .056ص / 2ج  ،ابليةفصة٦ٓ ، ؽ، حم٧ٌ اث٨ صؿيؿو ( 4) 
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أم دُةبلٮف »/ (حتٛح األظٮذٌم ) ٠ذةب كٝةؿ وةظت .(1)«املكذ٘يثني أٗس٪ة
 .(2)«٦٪٫ ا٣٘ٮث ثةجلرص ٤ٔي٭٥

كأكرث ٦ة يٞةؿ/ ٗيةث  ،ا٣٘يةث ٬ٮ امل٘ير»/ كٝةؿ أثٮ ٔجؽ ا احل٤يِلٌ 
 .(3)«ى٭٥كدليج٭٥ كخم٤ٌ  ،ك٦ٕ٪ةق املؽرؾ ٔجةدق يف النؽااؽ إذا دٔٮق املكذ٘يثني،

أٌو٫٤  ٝؿآينٌّ  االقذ٘ةزح ٦٪٭شه  ىلع أفٌ  حن كبٰؾلٟ دسٮف ٬ٰؾق اآليح املجةرًلح دا٣ٌ 
األو٢ يف ٰذلٟ ٬ٮ  ال١ذةب ال١ؿي٥ ٨٦ ػبلؿ آيةد٫ ا٣يٌت دىؽح ث٫، كأفٌ 

ت ٨٦ داعق كاقذضةر ث٫ كاقذ٘ةز٫ يف أظ٤ٟ اذٌلم ال خييٌ   االقذ٘ةزح ثة
 ٚ٭ٮ امل٪ٞؾ كامل٪يج. ؛النؽااؽ

ًم﴿ٝةؿ دٕةىل/ : اآليث اثلاُيث  ي٫ًٍ  ٝىةؿى  كىاذلَّ ؼٍّ  لًٮىادًلى
ي
ة أ ٧ى ا٩يًًن  ١َّ٣ي ؽى ًٕ دى

ى
فٍ  أ

ى
جى  أ ٍػؿى

ي
 أ

ٝىؽٍ  ٤ىًخ  كى كفي  ػى ؿي ٞي جًٌٍل  ٨٦ً ا٣ٍ ة رى ٧ى يسىةفً  كى٬ي ً٘ ىٍكذى ٟى  اى  ي ي٤ٍى ؽى  إًفَّ  آ٨٦ًٍ  كى ٍٔ ٌّٜ  اً  كى  ظى
ٮؿي  ٞي يى ة ذى ا ٦ى ٰؾى ريي  إًالَّ  ٬ى ًَ ة قى

ى
٣ًنيى  أ كَّ

ى
 .(4)﴾اأٍل

 - كد٭ؾيتو  ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٬ٮ ٠ذةب دؿبيحو  ٨٦ امل٤ٕٮـ أفٌ : دالىث اآليث

                                                                                                                                                       

 .12ص / 61ج  م،٧ٔؽة ا٣ٞةر ،، حم٧ٮد ث٨ أمحؽا٣ٕيينٌ ( 1) 

 .212ص / 1ج  ،، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، حتٛح األظٮذٌم املجةرًلٛٮرٌم ( 2) 

أمحؽ  ،اث٨ دي٧يح ؛610ص / 6ج  ،األق٧ةء كالىٛةت ،أمحؽ ث٨ احلكني ،بلي٭يقٌ ا ٩ْؿ/ا (3) 
 .0ص / 6، ج ٛذةكلا٣دل٧ٮع ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، 

 .61 /قٮرة األظٞةؼ (4) 



  ....................................................  424ا٣ٛى٢ الؿاثٓ/ االقذ٘ةزح ث٘ري ا 

٫ يؿيؽ أف يى٢ أل٩ٌ  ؛ح دمٕةءث٢ ل٤برشيٌ  ،حلؤل٦ٌ  - إىل صٮا٩ج٫ األػؿل إًةٚحن 
٫٤ ألف يسٮف ٨٦ مىةديٜ ثةإلنكةف إىل مؿادت ال٧١ةؿ ا٤ٕ٣ية ا٣يٌت دؤ٬ٌ 

كذٰللٟ ٤َت ٨٦ اإلنكةف أف يذٕةم٢ ىلع كٜٚ  ؛املجنٮد االقذؼبلؼ اإل٣يٰهٌ 
٥٤ ثةملىة٣ط أل٩ٌ  - ال ىلع حنٮ اإل٠ؿاق كاإلصجةر - دٕةىل ٦ة يؿيؽق ا ٫ اأٔل

َِا ﴿ٝةؿ دٕةىل/  .كلٰ٭ؾا أكوةق أف حيك٨ لٮادلي٫ ؛كاملٛةقؽ يف األمٮر ي َككصَّ
ًِا افَ َسنَص اإْلِ  ِّ ُخْص ي َٔادِلَ ِ ًٍٛي ﴿كٝةؿ دٕةىل/  ،(1)﴾ة ة كىاٍػ ٧ى ى٭ي ٪ىةحى  ل  ٨٦ًى  ؿّّ اذلُّ  صى
ٝي٢ مٍحىحً الؿَّ  ة بّّ رَّ  كى ٧ى ٍ٭ي ة ارمٍحى ٧ى بَّ  ٠ى رينا يىةيًن رى ً٘ ؼٍّ ٧٠ة أمؿق  .(2)﴾وى

ي
 أف ال يٞٮؿ هل٧ة أ

ة ٝىٍٮالن ﴿ كال ي٪٭ؿ٧٬ة ٝةؿ دٕةىل/ ٧ى ى٭ي ٝي٢ٍ ل ة كى ٧ى ؿ٬ي الى دى٪٭ى ؼٍّ كى
ي
ة أ ٧ى ى٭ي ٢ٍ ل ٞي ٚىبلى تى

ة ًؿي٧ن ة .(3)﴾٠ى  إذا ٠ربا يف ا٧ٕ٣ؿ، ،٧ٚؼة٣ٛح ٰذلٟ يٮصت ٔٞٮٝ٭٧ة ػىٮون
دلةراة احليةة املؿيؿة، ٌٕٚٛ٭٧ة يٮصت اقذٞٮاء  كأوجعة ٗري ٝةدري٨ ىلع

الرشيٕح  ٚزٰللٟ ل٥ دذؼ٢ٌ  ؛حح كابلؽ٩يٌ كلٮ ٨٦ اجلةظيح املةحلٌ  ،األث٪ةء ٤ٔي٭٧ة
٨ محةيذ٭٧ة،املٞؽٌ  ك٦ة ثحٌ٪ذ٫ اآليح ٨٦ اقذ٘ةزح األثٮي٨ ثة دٕةىل  قح ٔ٪٭٧ة ٔك

ا  ٮ ال ي٥٤ٕ أفٌ ك٬ ،ة كا٣ٞؽرةاذٌلم يٕذٞؽ يف ٩ٛك٫ ا٣ٞٮٌ  ٨٦ ٬ٰؾا الٮدل ا٣ٕةٌؽ 
٫ أل٩ٌ  ؛٭ةٝؽ كٕٝخ يف حم٤ٌ  ٚةالقذ٘ةزح ثة  أٝٮل كأٝؽر ٤ٔي٫، -دٕةىل  -

أم »يف دٛكريق/  ٝةؿ اآللٮيسٌ  .ك٬ٮ األو٢ يف ٰذلٟ ،ٝؽر ىلع إاغزذ٭٧ةاأل
                                                                                                                                                       

 .1 /قٮرة ا٣ٕ٪١جٮت (1) 

 .02 /رساءقٮرة اإل (2) 

 .02 /قٮرة اإلرساء (3) 
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٭٧ة ٠أ٩ٌ  ،٩سةر ٝٮهل كاقذْٕة٫٦إكاملؿاد  "،ا٣٘يةث ثة دٕةىل ٦٪ٟ"يٞٮلٮف/ 
يكذرصػةف ا »يف ٧ٔؽد٫/  كٝةؿ ا٣ٕيينٌ  .(1)«إىل ا قجعة٫٩ يف د٫ٕٚ آجل

 .(2)«كيٞٮالف ا٣٘يةث ثة ٦٪ٟ ك٨٦ ٝٮلٟ ،كيكذ٘يسة٫٩ ٤ٔي٫

ىنٮًم﴿ٝةؿ دٕةىل/ : اآليث األكىل ٍ٭٢ً ي ل٧ي ةءو اكى ةزيٮا ث٧ًى ٘ى يسيٮا حي ً٘ ىكذى إًٍف ي ٍ  كى ٮقى ال  .(3)﴾ٮيصي
ؾابو  ض هل اإلنكةف ٨٦ ٔٞةبو ٦ة يذٕؿٌ  إفٌ : دالىث اآليث ٰ  ٔك يٮـ  مؽيؽو  يهٍّ إ٣

ث٢ كدؿل اجلةس  مح٤٭ة، ذات مح٢و  كدٌٓ هل لٌك  ا٣ٞية٦ح تنيت هلٮهل الٮدلاف،
ً  ٥ٍ ة ٬ي ٦ى ل كى رى اكى قي ﴿ٚي٫ ظيةرل ك  ،(4)﴾يؽه ؽً مى  اً  ابى ؾى ٔى  ٨َّ سً ٣ٰ ل كى رى اكى كي ب

٥ ك٬ٮ يجذْؿ مىريق املعذٮـ يف دػٮؿ ٩ةر ص٭٪ٌ  يشءو  ٚي٪ؾ٢٬ املؿء ٨ٔ لٌك 
ا، ا ٚي٭ة ذحلبلن ٦٪١ّسن ا كال أف جي٤ت ال يكذُيٓ أف يؽٚٓ ٨ٔ ٩ٛك٫ رضًّ  داػؿن

ة، ٕن ٧٠ة  ح ل٤ذؼٛيٙ ٨ٔ ٦ٕة٩ةد٭٥،ٚحكذ٘ير أ٢٬ اجلةر ثأ٢٬ اجل٪ٌ  هلة ٩ٛ
٩ىةدىلٰ ﴿ ٝةؿ دٕةىل/ .كوٛخ ٰذلٟ اآليةت ا٣ٞؿآ٩يح ةبي  كى ٍوعى

ى
  اجلَّةرً  أ

ى
ةبى أ  ٍوعى

فٍ  اجٍلى٪َّحً 
ى
ٮا أ ٌي ًذي

ى
٤ىيٍ٪ىة أ ةءً  ٨٦ًى  ٔى كٍ  ال٧ٍى

ى
ة أ ٥ي  ًم٧َّ ٝىسي ٚذ١ٮف ٬ٰؾق  .(5)﴾اي  رىزى

                                                                                                                                                       

 .611ص / 62، ج دٛكري اآللٮيسٌ  ،حم٧ٮد ث٨ ٔجؽ ااآللٮيٌس،  (1) 

 .612ص / 62ج  م،، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةر٣ٕيينٌ ( ا2) 

 .02/ قٮرة ال١٭ٙ( 3) 

 .0احلٌش / قٮرة ( 4) 

ؿاؼ( 5)   .52 /قٮرة اأٔل
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(، ا٣ٞك٥ اثلة٣ر/ اقذ٘ةزح اإلنكةف ثةإلنكةف) االقذ٘ةزح ٨٦ ا٣ٞك٥ اآليت
 ألف أ٢٬ اجل٪ح ؛ة ي٤ُجٮفك٣ٰس٨ ٨٦ ػبلؿ صٮاث٭٥ ي٪ُٞٓ األم٢ كالؿصةء م٧ٌ 

يٮا إًفَّ ﴿ ًًٚؿي٨ى ٝىةل ى الاكى ة ىلعى ٧ى ٭ي مى ؿَّ دكف االقذ٘ةزح ٭٥ جيؽٌ كا٣ْة٬ؿ أ٩ٌ . (1)﴾اى ظى
أل٩٭٥ األٝؿب ك ،ملة ث٭٥ ٨٦ مٌؽة ا٣ُٕل ؛وعةث٭ةأأػؿل خبـ٩ح اجلةر ك ةن مؿٌ 

كأظةط  ،كقٌؽت ٦٪ةٚؾ٬ة دك٩٭٥ ،ثٕؽ أف أ٤ٗٞخ أثٮاب اجلةر ٤ٔي٭٥ -إحل٭٥ 
ةطى ٩َّ إً ﴿ ٚٞؽ ٝةؿ دٕةىل/ ،ماكفو  ث٭٥ رسادٝ٭ة ٨٦ لٌك  ظى

ى
ةل٧ًًنيى ٩ىةرنا أ ْى ٔذىؽ٩ىة ل٤ً

ى
ة أ

ة ٭ى اًدري ى ةبى اجلَّ كٝةؿ دٕةىل/ ﴿ ،(2)﴾ثًً٭٥ٍ رسي وعى
ى
٤٪ىة أ ٕى ة صى ٦ى ة ةًر إًالَّ كى ٦ى حن كى اًسى بلى  مى

ؽَّ  ًٔ ٤٪ىة  ٕى ٥ٍ إاًلَّ صى كاتى٭ي ؿي ٛى ي٨ى زى ً  ٚي٘ةزٮا ث٧ةءو  ،ٚحكذ٘يسٮف ثةملبلاسح ،(3)﴾ ًٚذ٪ىحن لزًلَّ
 ٌُ يف  كٝؽ ٝةؿ ا٣ُربٌم . ٦ٕةء٥٬أٓ اكمل٭٢ ينٮم كصٮ٬٭٥ كيزنع ص٤ٮد٥٬ كيٞ

كإف يكذ٘ر ٬ٰؤالء ا٣ْةملٮف يٮـ ا٣ٞية٦ح يف اجلةر ٨٦ مٌؽة ٦ة »/ (صة٦ٓ ابليةف)
 .(4)«ي٘ةزٮا ث٧ةء امل٭٢ ،ٚي٤ُجٮف املةء ،ث٭٥ ٨٦ ا٣ُٕل

٭ ك٨٦ الٮاًط أفٌ   ،ةا٣ٞؿآف يف ٬ٰؾق االقذ٘ةزح ل٥ يٕرتض ىلع أو٢ كٝٔٮ
املكذ٘ير  فٌ إث٢  -أم اقذ٘ةزح أ٢٬ اجلةر ثةملبلاسح  - ٭ة ٗري صةاـةو ٩ٌ ل٥ ي٢ٞ إك

ٌٜ أل٩ٌ  ؛ل٥ يس٨ مٮردنا تلعٞيٞ٭ة اذٌلم اقذٮصج٫  ٫ يف مؿظ٤ح ا٣ٕٞةب املكذع
                                                                                                                                                       

ؿاؼ( 1)   .52 /قٮرة اأٔل

 .02 /قٮرة ال١٭ٙ (2) 

 .26 /قٮرة املؽزؿ (3) 

 .61211ح  021ص / 65ج  ،صة٦ٓ ابليةفحم٧ٌؽ،  ،اث٨ صؿيؿو ( 4) 
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 ،ة٨٦ أثٮاب الؿمحح كاتلؼٛيٙ ٨٦ النؽٌ  ثح٪٧ة االقذ٘ةزح يه ثةبه  ،ثيؽي٫
يف ٩ٛف  كذٰللٟ اك٩خ اإلصةثح داػ٤حن  ؛ٚحكذ٤ــ اتلٕةرض ثح٪٭ة كبني ا٣ٕٞٮبح

االقذ٘ةزح  ٤ٚٮ اٚرتً٪ة أفٌ  .اكمل٭٢ ينٮم الٮصٮق ظير أاغزٮ٥٬ ث٧ةءو  ،ا٣ٕٞةب
دٕةىل  -٣ٞة٣خ املبلاسح هل٥ اقذ٘يسٮا ٍٚٞ ثة  ،ٗري وعيطو ٢٧ٔه ثةملبلاسح 

َكإِْف ﴿ /٧ة أصةثٮ٥٬ ك٣ٰس٨ يف ٨٧ً ظؽكد اجلةر ك٨٦ مٮارد٬ةكإ٩ٌ  ،ك٣حف ث٪ة -
ٔايَصخَ  ٔا ُيَغاذُ  .٫ ٨٦ مٮارد اجلةرأل٩ٌ  ؛اكمل٭٢ ٚأاغزٮ٥٬ ث٧ةءو ، ﴾ِغيُر

٥ يًف ادلّّ ﴿ ٝةؿ دٕةىل/: اآليث األكىل كًلي ي إًًف اٍقتى٪رصى ٥ي اجلىرصي كى ٤ىيٍسي ٕى  .(1)﴾ي٨ً ذى

ظٌّت  ،ح دأػؾ وؽا٬ة ثني اجلةسف ثؽأت ادلٔٮة اإلقبل٦يٌ أ٦ة : دالىث اآليث
٨ دػ٨٢ أ٢٬ م١ٌ دػ٢ ٚي٭ة ٦ً  دٮٌقٕخ يف كقٍ املضذ٧ٕةت ا٣ٞؿيجح  ز٥ٌ  ،ح ٦ى

 أػؾ اجلةس ثةتلٮاٚؽ ىلع ٬ٰؾا ظٌّت  ،كػؿصخ ٨ٔ ظؽكد كصٮد٬ة ،كابلٕيؽة
ادلي٨ اجلؽيؽ اذٌلم كصؽكا ٚي٫ امل٪ٞؾ كامل٪يج هل٥ ٨٦ ١٤٬ح املآؿ كقٮء 

ة ٦ة ،كب٧ة أٌف اإلقبلـ ظؽير الٮالدة ك٤ٝي٢ الٮٚةدة .األظٮاؿ ٛن  ل٥ يـؿ ًٕي
ٚةملك٧٤ٮف ثني ا٣ٞذ٢  ح كأٔٮا٩٭٥،دا٦خ الك٤ُح كالكُٮة ثيؽ صجةثؿة م١ٌ 

ح ثةهلضؿة كػٮٚنة ىلع ٬ٰؾا ادلي٨ ٨٦ االظذٌةر صةءت األكامؿ اإلهلٰيٌ  كاحلىةر،
ة كا٣ٞؽرة د٪عةز كبة٢ٕٛ٣ ثؽأت ا٣ٞٮٌ . حإىل يرثب تلأقحف ادلك٣ح اإلقبل٦يٌ 

                                                                                                                                                       

 .10 /قٮرة األ٩ٛةؿ (1) 
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 ،حيكت هل٥ أ٣ٙ ظكةبو وةر ك ،٧ح ا٤ٕ٣ية أوجعخ هل٥ اللكل٧٤ك٧٤ني ظٌّت 
 ك٩تيضحن  .كٓ رٕٝح ادلك٣ح اجلؽيؽة كيؽػ٢ ٚي٭ة ال١سري ٨٦ اجلةسكبؽأت دتٌ 

٤ٮ٬ة كل٥ كاملآيس ا٣يٌت حت٧ٌ  ،ل٤ذضؿبح املؿيؿة ا٣يٌت ػةًٮ٬ة يف ثؽايح ادلٔٮة
/ح صةءت األكامؿ اإلهٰليٌ  إاٌل ا دٕةىل، كال ٦ٕنيو  يس٨ هل٥ ٨٦ ٩ةرصو  إذا  ٝةا٤حن
 ،٧ٚة ٤ٔيس٥ إاٌل أف تكذضيجٮا القذ٘ةزذ٫ ،٨٦ املك٧٤ني اقذ٘ةث ثس٥ أظؽه 

إاٌل إذا اكف ثح٪س٥  ،٤ٕٚيس٥ أف د٪رصكق ،كإف ٤َت ٦٪س٥ املٕٮ٩ح يف اجلرص
 ٧ة ٬ٮ ٨٦ ٔ٪ؽ ا، ٝةؿ دٕةىل/اجلرص إ٩ٌ  ك٨٦ الٮاًط أفٌ  .ق ٦يسةؽه كبني ٔؽكٌ 

ة اجلَّرٍصي ﴿ ٦ى ـً  إاًلَّ كى ٕى ٪ًٍؽ اً ا٣ ًٔ ـً احلى١ًي٥ً  ٨ٍ٦ً   -جنؽ أٌف ا  ك٦ٓ ٰذلٟ .(1)﴾ي
 كٚي٫ دال٣حه  ،كاملك٧٤ني إىل الؿقٮؿ اآليح الكةثٞح أق٪ؽق يف  ٝؽ -دٕةىل 

ح كاملٞؽكرة لئلنكةفاىلع أ٫٩ جيٮز االقذ٘ةزح ث٘ري ا دٕةىل يف   ،ألمٮر املرشٔك
يف صة٫ٕ٦/  كلٰ٭ؾا ٝةؿ ا٣ُربٌم ؛ امل٧٪ٮح هل اكف ثٞؽرد٫ أك ثةإلذف اإل٣يٰهٌ  قٮاءه 

يٕين ٨٦ أ٢٬  -ي٨ آ٦٪ٮا كل٥ ي٭ةصؿكا يف ادلي٨ إف اقت٪رصكًل٥ ٬ٰؤالء اذٌل »
ؽكٌ ىلع ٔؽكٌ  -دي٪س٥  ٥٬ ٨٦ املرشًلني ٤ٕٚيس٥ أيٌ٭ة املؤ٦٪ٮف ٨٦ ز٥ ٔك

 .(2)«امل٭ةصؿي٨ كاأل٩ىةر اجلرص

ي٨ ل٥ ي٭ةصؿكا يؿيؽ إف دٔٮا ٬ٰؤالء املؤ٦٪ٮف اذٌل »يف دٛكريق/  كٝةؿ ا٣ٞؿَيبٌ 

                                                                                                                                                       

 .601 /قٮرة آؿ ٧ٔؿاف (1) 

 .60125ح  12ص / 62ج  ،صة٦ٓ ابليةفحم٧ٌؽ،  ،اث٨ صؿيؿو ( 2) 
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 ٰٚؾلٟ ٚؿضه  ؛ٔي٪ٮ٥٬أالقت٪ٞةذ٥٬ ٚ أك ٦ةؿو  ؿب ٔٮ٩س٥ ث٪ٛريو ٨٦ أرض احل
إف اقذ٘ةزٮا ثس٥ ىلع »يف ٧ٔؽد٫/  . كٝةؿ ا٣ٕيينٌ (1)«٤ٔيس٥ ٚبل ّتؾلٮ٥٬

 . (2)«املرشًلني ٚة٩رصك٥٬

ـه  مرشكعه  االقذ٘ةزح ثةإلنكةف أمؿه  ٌط أفٌ كبٰؾلٟ يذٌ  كال يٌٕؽ ٰذلٟ  كصةا
ة ٨٦ اإلقبلـ احل٪يٙ - ٧٠ة يى٫ٛ أوعةب ٬ٰؾا امل٪٭ش -رشٌلن   قٮاءه  ،كخمؿصن

امل٧٪ٮح  فهل ثةإلذ لئلنكةف ثُجيٕذ٫ أك ٦ٞؽكرةن  اك٩خ ٬ٰؾق االقذ٘ةزح ٦ٞؽكرةن 
 ك٬ٰؾا ٬ٮ الىعيط ٨٦ ا٣ٞٮؿ كالىةات ٨٦ الؿأم. ،٨٦ ا دٕةىل

ً ٝةؿ دٕةىل/ ﴿: اآليث اثلاُيث  ةزى٫ي اذلَّ ٘ى ً ٚىةقذى ى اذلَّ ذ٫ًً ىلعى ٕى م ٨ٍ٦ً م ٨ٍ٦ً ًمي
قي  ـى ًلى كّّقً ٚىٮى ؽي  .(3)﴾ٔى

كٝؽ دسٮف  ،ثةملٛةصآت يف ٬ٰؾق ادل٩ية ظيةة اإلنكةف م٤يبحن  إفٌ : دالىث اآليث
٭ة أل٩ٌ  ؛ ٔ٪٭ةث٢ ٝؽ دٮاص٭٫ مٮاٝٙ ٬ٮ يف ٗىنن  ،ثني الكٕيؽة كاملؤملح ٦ذٛةكدحن 
االًُؿار ٬ٮ ٨٦ يٮ٫ٕٝ يف ٦س٢ ٬ٰؾق  إاٌل أفٌ  ،املىةٔت كاملذةٔتهل ّت٤ت 
ك٦ة ظةؿ  ٤٭ة،ح ا٣ٌيت يذع٧ٌ ٝؽ دٛؿض ٤ٔي٫ ٨٦ ص٭ح املكؤكحلٌ  ٭ةأك أ٩ٌ  ،األمٮر

ت ٚةملكؤكحلح ا٣يٌت ٝةـ آتل٤ٟ املٛةص كاًطه  إاٌل مىؽاؽه  ا مٮس  ٩يبٌ 
                                                                                                                                                       

 .51ص / 1ج  ،اكـ ا٣ٞؿآفظاجلة٦ٓ أل ،ؽ ث٨ أمحؽ، حم٧ٌ ا٣ٞؿَيبٌ ( 1) 

 .001ص / 2ج  م،، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةرا٣ٕيينٌ ( 2) 

 .65 /قٮرة ا٣ٞىه (3) 
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 ٚاكف ال ،ّتةق أ٩ىةرق كأدجة٫ٔ ٨٦ ثين إرسااي٢ كًلجريةه  ْٔي٧حه  ث٭ة ٬ٰؾا اجليبٌ 
٨ الٮاٝٓ املؿيؿ ٔدسنٙ ك٬ٰؾق اآليح ال١ؿي٧ح  ،٨٦ محةيذ٭٥ كادلٚةع ٔ٪٭٥ ثؽٌ 

ؾا ٬ٰ  ،٨٦ اجل٭٤ح كالكٛ٭ةء ٨٦ ٝٮ٫٦ ا مٮس  اذٌلم اكف يٕحن٫ ٩يبٌ 
، ٮف حيى٢ ٨٦ ا٥٤ْ٣ كا٣ٞ٭ؿ  اكف٦ة أػؿل  ك٨٦ ص٭حو  ٨٦ ص٭حو ٨٦ آؿ ٚٔؿ

ك٦ٓ ٰذلٟ  ،ىلع الٌٕٛةء ٨٦ أث٪ةء صرلد٫ثٌٞٮد٭٥ كصربكد٭٥ ُٮف يتك٤ٌ اذٌلي٨ 
كلٰ٭ؾا جنؽق ٔ٪ؽ٦ة  ؛ي٨ٚ٭ٮ ل٥ يرتؾ ٬ٰؤالء الٌٕٛةء ثيؽ ا٧٤ْ٣ح كاملذضرٌب 

ٮينٌ  اقذ٘ةز٫ اإلرساايٌلٌ  ٮينٌ ٚ ،دو أاغز٫ ٨٦ ٗري دؿدٌ  ىلع ا٣ٛٔؿ  .ٚٞذ٫٤ ٮًلـ ا٣ٛٔؿ
ٚةقذ٘ةز٫ اذٌلم ٬ٮ ٨٦ أ٢٬ دي٨ مٮس ىلع »/ (صة٦ٓ ابليةف)يف  ٝةؿ ا٣ُربٌم 

ـق  ،ق ٨٦ ا٣ٞجٍاذٌلم ٨٦ ٔؽكٌ  أم »/ . كٝةؿ النٮٌلينٌ (1)«مٮس ٚٞىض ٤ٔي٫ٚٮًل
 ٩ىرٍصى امل٤ْٮـ كاصته  ألفٌ  ؛٤َت ٦٪٫ أف ي٪رصق كيٕي٪٫ ىلع ػى٫٧... ٚأاغز٫

٨ اث٨ (2)«يف دميٓ امل٢٤ ٨٦ ثين  اكف اذٌلم اقذ٘ةز٫ رص٢ه »ٝٮهل/  ب ظةد٥و أ. ٔك
ٮفإرسااي٢ اقذ٘ةث مٮس ىلع ٔؽكٌ  يف  . ثح٪٧ة ٝةؿ ابل٘ٮٌم (3)«ق ٨٦ آؿ ٚٔؿ

ٮينٌ  ٚةقذ٘ةز٫ اإلرساايٌلٌ »دٛكري ٬ٰؾق اآليح/  كاالقذ٘ةزح ٤َت  ،ىلع ا٣ٛٔؿ
ٮز٫»/ كٝةؿ ا٣ٞؿَيبٌ  .(4)«ا٣٘ٮث ٤ي٫ ٚةقذ٘ةزح (1)«أم ٤َت ٩رصق ٗك . ٔك

                                                                                                                                                       

 .02156ح  55ص / 02ج  ،صة٦ٓ ابليةفحم٧ٌؽ،  ،اث٨ صؿيؿو ( 1) 

 .611ص  /2ج  ،ٚذط ا٣ٞؽيؿ ،ؽ ث٨ ٌٔلٍّ ، حم٧ٌ النٮٌلينٌ ( 2) 

 .61112ح  2052ص / 2ج  ،ب ظةد٥و أدٛكري اث٨  ،دريفإؽ ث٨ ، حم٧ٌ اث٨ أب ظةد٥و ( 3) 

 .222ص / 2ج  ،دٛكري ابل٘ٮٌم  ،احلكني ث٨ مكٕٮدو  ،ابل٘ٮٌم ( 4) 



 ٦٪ةٚيةت اتلٮظيؽ يف ا١ٛ٣ؿ الٮ٬ٌةبٌ  ...................................................... 461

ـه  اإلنكةف ثةإلنكةف أمؿه   كإاٌل  ،قح كل٥ حتؿ٫٦كل٥ د٧٪ٓ ٦٪٫ الرشاآ املٞؽٌ  صةا
ك٬ٮ يْ٭ؿ  ،اإلٝؿار دال٣حه  ٚةلك١ٮت ،كابليةف ىلع ٬ٰؾا ا٢ٕٛ٣ ل٤ــ الؿدٌ 
يٌ    .ح كاجلٮازاملرشٔك

ؾق األد٣ٌ  ح ا٣ٌيت ذ٠ؿت يف املٞةـ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ح ا٣ٞؿآ٩يٌ ك٨٦ ػبلؿ ٬ٰ
صةءت ث٫ اآليةت  أمؿه  ح االقذ٘ةزح كصٮاز٬ةإزجةت مرشكٔيٌ  إفٌ 

ث٢ ٧ٕ٣ٮـ  ،ح املؿظٮ٦حكأثؽاق ٦٪٭ش الرشع ا٣ٞٮي٥ لؤل٦ٌ  ،ال١ؿي٧ح
ؾق ا٣بكيُح. ا٣برشيٌ   ح ىلع ٬ٰ

 :  
 
يةةالسنة الدليل الثان  الش 

٭ة ٪ضؽ أ٩ٌ ٚك ،حيف ٠ذت احلؽير ٧٤ٕ٣ةء ٦ؽرقح ا٣ٕة٦ٌ  ْؿاجل أ٦ٌٕ٪ة اإذ
 ؽ ىلع أفٌ دؤًلٌ يه ك ،٨٦ الىعةثح أك ٨٦ ٗري٥٬ قٮاءه  ،ث٧ٮارد االقذ٘ةزح م٤يبحه 

ـه  مرشكعه  ٤ٕٚ٭ة أمؿه  ٤ٔي٫ ٨٦  اقت٪اكرو  ث٢ ل٥ جنؽ ٨٦ ٤ٕٚ٭٥ ٬ٰؾا أٌم  ،كصةا
ض لؤلظةدير الٮاردة يف ػبلؿ ٬ٰؾا ابلعر أف ٩ذٕؿٌ كق٪عةكؿ  ،اآلػؿي٨

 ٧٭ة إىل زبلث َٮااٙ/كق٪ٞكٌ  ،املٞةـ

ال إماكؿ يف أٌف اجلةس يٮـ ا٣ٞية٦ح ي٤ُجٮف اجلضةة ٨٦ ا٣ٕؾاب ثأٌم 

                                                                                                                                                       

 

 .012ص / 62ج  ،دٛكري ا٣ٞؿَيبٌ ، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  ا٣ٞؿَيٌب، (1) 
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؛ كل٭ٰ  ٨٦  ؛ٝج٢ احلكةبلبلقذ٘ةزح ث٭٥ األ٩بيةء ؾا ٚ٭٥ يذٮٌص٭ٮف إىل كقي٤حو
ٝؽ ذ٠ؿت األظةدير ذلٟ ك ،ة ٥٬ ٚي٫ ٨٦ األل٥ كا٣ٕؾابأص٢ ػبلو٭٥ م٧ٌ 

 ٨٦ ٬ٰؾق األظةدير/ك
 ،ز٪ة حيىي ث٨ ثسريو ظؽٌ » ابلؼةرٌم يف وعيع٫ ٝةؿ/ اجلؽير األٌكؿ/ ركل

ق٧ٕخ محـة ث٨ ٔجؽ ا ث٨  /ٝةؿ ٨ٔ ٔجيؽ ا ث٨ أب صٕٛؿو  ،ز٪ة ال٤يرظؽٌ 
الن٧ف دؽ٩ٮ  / إفٌ  / ٝةؿ اجليبٌ ق٧ٕخ ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿ ٝةؿ /ٝةؿ ،٧ٔؿ

 ٚجح٪ة٥٬ ٠ٰؾلٟ اقذ٘ةزٮا ثآدـ ز٥ٌ  ، يج٤ٖ ا٣ٕؿؽ ٩ىٙ األذفيٮـ ا٣ٞية٦ح ظٌّت 
زين اث٨ أب ظؽٌ  ،زين ال٤يرظؽٌ  /كزاد ٔجؽ ا.  ؽو ث٧ع٧ٌ  ث٧ٮس ز٥ٌ 

 ٚيٮ٦بؾو  ، يأػؾ ِب٤ٞح ابلةبٚي٧يش ظٌّت  ،ٚحنٛٓ حلٞض ثني اخل٤ٜ /صٕٛؿو 
ة حم٧ٮدنا حي٧ؽق أ٢٬ اجل٧ٓ لكٌ   .(1)«٭٥يجٕس٫ ا ٦ٞة٦ن

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ يسف يف أذجةرق  (وعيط ابلؼةرٌم )/ ٚٮصٮد احلؽير يف ا الصِدأ
 .كاالظذضةج ث٫

 ٌّ ٨٦ د٩ٌٮ  كأل٥و  اجلةس ملة يىيج٭٥ ٨٦ ٦ٕة٩ةةو  / ٨٧ٚ الٮاًط أفٌ ا ادلالىثأ
 ٭٥ يكذ٘يسٮف ثةأل٩بيةء ٚإ٩ٌ  ؛ة ظؿارد٭ة يٮـ ا٣ٞية٦حالن٧ف كمؽٌ 

 ز٥ٌ ،  الن ثآدـٚحكذ٘يسٮف أكٌ  ،خلبلو٭٥ ٨٦ ٰذلٟ كدٕضي٢ ظكةث٭٥

                                                                                                                                                       

 .622ص / 0ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،  (1) 
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٤ٚٮ  .ٚي٘يس٭٥  ؽو األكؿـ حم٧ٌ  ٚحكذ٘يسٮف ثةجليبٌ  ،يٕذؾر كَلٌّ ، ث٧ٮس 
ل٤ــ  ،كاحنىةر٬ة ثة دٕةىل ،وٌط الكـ ٬ٰؤالء ثٕؽـ صٮاز االقذ٘ةزح ثةجلةس

 ىلع أفٌ  كيف احلؽير دال٣حه  .ٮصي٭٭٥ إىل ا دٕةىلىلع األ٩بيةء ردع اجلةس كد
 كال إماكؿ ٚي٭ة. ٩بيةء وعيعحه االقذ٘ةزح ثةأل



أػرب٩ة  /ٝةؿ ؽه ز٪ة حم٧ٌ ظؽٌ »ابلؼةرٌم يف وعيع٫ ٝةؿ/  لرك: ؿاحلديد األكّ 
٫ أ٩ٌ  ٔجؽ ا ث٨ أب ٧٩ؿو ز٪ة رشيٟ ث٨ ظؽٌ  /ٝةؿ أثٮ ٧ًؿة أنف ث٨ ٗيةضو 

ٟو  صةق اكف كً  رصبلن دػ٢ يٮـ اجل٧ٕح ٨٦ ثةبو  يؾ٠ؿ أفٌ  ق٧ٓ أنف ث٨ ٦ةل
 /ة ٚٞةؿٝةا٧ن  ٚةقذٞج٢ رقٮؿ ا  ،خيُت ٝةا٥ه  كرقٮؿ ا  ،(1)امل٪رب

ٚؿٚٓ  /ٝةؿ .١٤٬خ املٮايش كا٩ُٕٞخ الكج٢ ٚةدع ا ي٘يث٪ة ،ية رقٮؿ ا
/ ٝةؿ أنفه  .اقٞ٪ة ٭٥ٌ اقٞ٪ة ال٤ِّ  ٭٥ٌ اقٞي٪ة ال٤ِّ  ٭٥ٌ يؽي٫ ٚٞةؿ/ ال٤ِّ  رقٮؿ ا 

ـٔحو  ال كا ٦ة ٩ؿل يف الك٧ةء ٨٦ قعةبو  ك٦ة ثح٪٪ة كبني ق٤ٓ  ،ةكال محبن  كال ٝ
ُخ ٧٤ٚة دٮقٌ  ،٦س٢ ا٣رتس ٤ُٕٚخ ٨٦ كراا٫ قعةثحه  /، ٝةؿكال دارو  ٨٦ ثيخو 

 دػ٢ رص٢ه  ٥ٌ ة، زكا ٦ة رأي٪ة الن٧ف قذًّ  /ٝةؿ أ٦ُؿت، ز٥ٌ  ،الك٧ةء ا٩ترشت
ٚةقذٞج٫٤  ،خيُت ٝةا٥ه  ٨٦ ٰذلٟ ابلةب يف اجل٧ٕح املٞج٤ح كرقٮؿ ا 

ٚةدع ا  ،١٤٬خ األمٮاؿ كا٩ُٕٞخ الكج٢ ،ية رقٮؿ ا /ة ٚٞةؿٝةا٧ن 
                                                                                                                                                       

.( ٝٮهل/ "اكف كصةق امل٪رب" ثسّس 1)  ٭حن  كاك كصةق كجيٮز ٧ًٌ٭ة، أم مٮاصى
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 ٭٥ٌ ال٤ِّ  ،ظٮحل٪ة كال ٤ٔي٪ة ٭٥ٌ ال٤ِّ  /ٝةؿ ي٧ك١٭ة. ٝةؿ ٚؿٚٓ رقٮؿ ا يؽي٫ ز٥ٌ 
 /ٝةؿ .ىلع اآلاكـ كاجلجةؿ كاآلصةـ كا٣ْؿاب كاألكديح ك٦٪ةثخ النضؿ

 .(1)«ٚة٩ُٕٞخ كػؿص٪ة ٧٩يش يف الن٧ف

 .(4)يف وعيع٫ ظجٌةفكاث٨  ،(3)يف قج٪٫ ا٣جكةيئٌ ك ،(2)يف وعيع٫  كركاق مك٥٤ه 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 (وعيط مك٥٤و )يف كًلٰؾلٟ  (وعيط ابلؼةرٌم )/ ٚٮركدق يف ا الصِدٌّ أ
 ذ٫ كاالظذضةج ث٫.يسف يف احلس٥ ثىعٌ 

 ألفٌ ؛ األكؿـ  الؿص٢ ٝؽ اقذ٘ةث ثةجليبٌ  يف أفٌ  حه / ٚٮاًعا ادلالىثٌّ أ
ثأف داع   ٚةقذضةب هل اجليبٌ  ،الكج٢ ٝؽ ا٩ُٕٞخ املٮايش ٝؽ ١٤٬خ كأفٌ 

٫ ٣حف يف الك٧ةء أ٩ٌ  كٝؽ رٌصح أنفه  .ٚأاغز٭٥ ،حل٘يس٭٥ ثةملُؿ -دٕةىل  -ا 
ـٔحه  ٦س٢  قعةثحه  أم ٨٦ كراء اجليب  -٤ُٕٚخ ٨٦ كراا٫ ، كال يشءه  ٝ

ـو ح أيٌ أ٦ُؿت قذٌ  ز٥ٌ  ،ُخ الك٧ةء ٚة٩ترشتٚذٮقٌ  ،ا٣رتس كبٕؽ٬ة اقذ٘ةث  ة
 كيف ٰذلٟ دحل٢ه  ،أػؿل حل٧ك١٭ة ا دٕةىل ةن الؿص٢ يف اجل٧ٕح املٞج٤ح ثةجليٌب مؿٌ 

                                                                                                                                                       

 .61ص / 0ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،  (1) 

  .يكريو  ٦ٓ اػذبلؼو  05ك 02ص / 2ج  ،وعيط مك٥٤و مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ، اجلحكةثٮرٌم ( 2) 

 .يكريو  ٦ٓ اػذبلؼو  652ص / 2ج  ،قنن ا٣جكةيئٌ  ،أمحؽ ث٨ مٕيتو ا٣جكةيٌئ،  (3) 

 .010ص / 2ج  ،وعيط اث٨ ظٌجةفاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ،  (4) 
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 / كإاٌل ل٤ــ أف يٞٮؿ هل اجليبٌ  ،كؿـ األ ىلع صٮاز االقذ٘ةزح ثةجليبٌ 
 !كا٤َت ٦٪٫ ا٣٘ير اقذ٘ر ثة 

٢ ث٫ أك اقذ٘ةث ث٫ أك ٤َت / ٨٧ٚ دٮقٌ (املؽػ٢)يف  كٝؽ ٝةؿ ا٣ٕجؽرٌم 
كحيذةج إىل  ،ملة م٭ؽت ث٫ املٕةي٪ح كاآلزةر ؛كال خييت ظٮاجئ٫ ٦٪٫ ٚبل يؿدٌ 

الـااؿ  / إفٌ كٝؽ ٝةؿ ٧٤ٔةؤ٩ة رمحح ا ٤ٔي٭٥ ،يف زيةرد٫  األدب اللٌكٌ 
ٙه ينٕؿ ٩ٛك٫ ثأ٩ٌ  إذ ال ٚؿؽ ثني مٮد٫  ؛٧٠ة ٬ٮ يف ظيةد٫ ثني يؽي٫  ٫ كاٝ

ـاا٧٭٥ ذ٫ ك٦ٕؿٚذ٫ ثأظٮاهل٥ ك٩يٌ أٔين يف منة٬ؽد٫ أل٦ٌ  ،كظيةد٫ ةد٭٥ ٔك
٬ٰؾق الىٛةت  /ٝةؿ ا٣ٞةا٢ ٚإفٌ  ،ال ػٛةء ٚي٫ كٰذلٟ ٔ٪ؽق صٌلٌّ  ،كػٮاَؿ٥٬

٨٦ ا٩ذ٢ٞ إىل اآلػؿة ٨٦  لٌك  فٌ أٚةجلٮاب/  ،ثةملٮىل قجعة٫٩ كدٕةىل حه خمذٌى 
ِبير  ،كٝؽ كٝٓ ٰذلٟ يف ال١رثة ،املؤ٦٪ني ٚ٭٥ ي٧٤ٕٮف أظٮاؿ األظيةء اغبلنة

كحيذ٢٧ أف يسٮف ٧٤ٔ٭٥ ثٰؾلٟ ظني  ،كٕٝخ ٦٪٭٥ امل٪ذىه ٨٦ ظاكيةتو 
 .(1)«ٌٔ٪ة جحه ك٬ٰؾق أميةء ٦٘يٌ  ،كحيذ٢٧ ٗري ٰذلٟ ،ٔؿض أ٧ٔةؿ األظيةء ٤ٔي٭٥

/ إذ ٝةؿ ٦ة ركم ٨ٔ قٛيةف اثلٮرٌم   ؽو حم٧ٌ  االقذ٘ةزح ثةجليبٌ  أمؿؽ كيؤيٌ 
ة إاٌل ك٬ٮ يىًٌل »   ىلع ثح٪ة أ٩ة أَٮؼ ثةبليخ إذ رأيخ رصبلن ال يؿٚٓ ٝؽ٦ن

ٟ دؿًلخ ا٣تكبيط كاتل٭٤ي٢ كأٝج٤خ ثةلىبلة ىلع ٤ٞٚخ/ ية ٬ٰؾا إ٩ٌ  ، اجليبٌ 
٤ٞٚخ أ٩ة  ؟؟ ٚٞةؿ/ ٨٦ أ٩خ اعٚةؾ اءه ٚ٭٢ ٔ٪ؽؾ يف ٬ٰؾا يش  اجليبٌ 

 ،يف أ٢٬ ز٦ة٩ٟ ملة أػربدٟ ٨ٔ ظةيل ٟ ٗؿيته ٩ٌ أٚٞةؿ لٮال  .قٛيةف اثلٮرٌم 

                                                                                                                                                       

 .222ص / 6ج  ،املؽػ٢ ،ؽؽ ث٨ حم٧ٌ ، حم٧ٌ اث٨ احلةجٌ ( 1) 
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 ،ػؿصخ أ٩ة كأب ظةٌصني إىل ثيخ ا احلؿاـ /ٝةؿ ز٥ٌ  !ٌم كال أ٤َٕذٟ ىلع رسٌ 
ٌٝخ ٔي٪ةق،  كص٭٫، ك٦ةت كاقٮدٌ   إذا ٠ٌ٪ة يف ثٕي امل٪ةزؿ مؿض أبظٌّت  كازر

رض أ٦ةت أب يف  كإ٩ٌة إحل٫ راصٕٮف،كا٩ذٛغ ثُ٪٫، ٚج١يخ ك٤ٝخ/ إ٩ٌة  
ٚ٪٧خ ٚإذا أ٩ة  ،٬ٰؾق املٮدح، ٚضؾثخ اإلزار ىلع كص٭٫ ٤٘ٚجتين ٔي٪ةم ٗؿبحو 
ة، كال أ٩ْٙ زٮبنة، ثؿص٢و  ٚؽ٩ة ٨٦ أب  كال أَيت رحينة، ل٥ أرى أدم٢ ٦٪٫ كص٭ن

ة ٨٦ ال٤نب، ز٥ٌ  ٚىةر أمؽٌ  ،كمكط ىلع كص٭٫ ،١ٚنٙ اإلزار ٨ٔ كص٭٫ ًن  ثية
أراد أف ي٪رصؼ ٧ٞٚخ إحل٫ ٚأمك١خ  ز٥ٌ  ٕٚةد ٧٠ة اكف، ،مكط ىلع ثُ٪٫

؟ ٨٦ أ٩خ يف أرض ٗؿبحو  م أرق٤ٟ إىل أب رمححن ثةذٌل  م،ؽية قيٌ  ثؿداا٫ ك٤ٝخ/
ٗري  ،رقٮؿ ا، اكف أثٮؾ ٬ٰؾا ٠سري املٕةيص ؽه أ٩ة حم٧ٌ  ؟!ٚٞةؿ/ أك٦ة دٕؿٚين

كأ٩ة  ٗسذ٫،أة ٩ـؿ ث٫ ٦ة ٩ـؿ اقذ٘ةث ب ٫ٚ اكف يسرث الىبلة ٌٌٔل، ٧٤ٌٚ أ٩ٌ 
 ٚة٩تج٭خ ٚإذا كص٫ أب ٝؽ اثيٌي  ،مل٨ يسرث الىبلة ٌٌٔل يف دار ادل٩ية ةثه ٗيٌ 

 .(1)«كا٩ذٛةخ ثُ٪٫ ٝؽ زاؿ
ظؽز٪ة أثٮ »ٝةؿ/  (األدب املٛؿد)ركل ابلؼةرٌم يف : احلديد اثلاين

ٝةؿ/ ظؽز٪ة قٛيةف، ٨ٔ أب إقعةؽ، ٨ٔ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ قٕؽ  ٩ٕي٥و 
اجلةس إحلٟ،  / اذ٠ؿ أظٌت ةؿ هل رص٢ه ٝةؿ/ ػؽرت رص٢ اث٨ ٧ٔؿ، ٚٞ

                                                                                                                                                       

اث٨ ؛ 005ص / 1ج  ،ركح ابليةف ، ث٨ مىُىفإق٧ةٔي٢ ظيٌق  ،احل٪فٌ  اإلقذة٩جٮيلٌ ( 1) 
)ركاق ٨ٔ  012ص بكذةف الٮأْني كريةض الكة٦ٕني/  ،، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔلٌ اجلٮزٌم 

 .(يكريو  ٦ٓ اػذبلؼو  الٮاظؽ ث٨ زيؽو ٔجؽ 
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 .(1)«ؽٚٞةؿ/ ية حم٧ٌ 

 /أػرب٩ة ا٢ٌٛ٣ ث٨ د٠ني ٝةؿ»ٝةؿ/  (2)(ا٣ُجٞةت)يف  كركاق اث٨ قٕؽو  
 . «٨ٔ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ قٕؽو  ،٨ٔ أب إقعةؽ ،ز٪ة قٛيةف كز٬ري ث٨ ٦ٕةكيحظؽٌ 

٨ٔ اهليس٥ ث٨  (ذاكراأل)يف  كاجلٮكٌم  ،(3)رخي٫ةكركاق اث٨ ٔكة٠ؿ يف د
كركاق اث٨ دي٧يح ، (4)«٧ة ننٍ ٨٦ ٔٞةؿ١ٚأ٩ٌ  .ؽٚٞةؿ/ ية حم٧ٌ »كٚي٫  ظجلو 

  .(5)(اللك٥ ا٣ُيٌت)يف 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

                                                                                                                                                       

ثةب ٦ة يٞٮؿ الؿص٢ إذا ػؽرت  021ص األدب املٛؿد/ حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،  ابلؼةرٌم،( 1) 
 .222رص٫٤ ح 

 .يف أ٣ٛة٫ّ يكريو  ٦ٓ اػذبلؼو  652ص / 2ج  ،ا٣ُجٞةت ال١ربل ،ؽ، حم٧ٌ اث٨ قٕؽو ( 2) 

 .611ص / 26ج  ،دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ ،ث٨ احلك٨ اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٔلٌ ( 3) 

(4)  ، « ٨٦ ٔٞةؿو  ٧ة نن٠ٍأ٩ٌ . كٝٮهل/ 616ح  305ص ح/ ذاكر اجلٮكيٌ األاجلٮكٌم، حيىي ث٨ رشؼو
ل٧٤ؿيي  -3اكف.  ٢٧ٔو  ل٧٤ّسع يف أٌم  -2 .م يّسع يف األمؿل٤ؿقٮؿ اذٌل  -1 /يٞةؿ ٦س٢ه ٬ٮ 
 .أٚةؽ م أِٗل ٤ٔي٫ ز٥ٌ لزٌل  -4م مف. اذٌل 

ص٢ إذا ػؽرت )كٚي٫ ثةب يف الؿّّ  22 ص ا٣ٌُيت/ اللك٥أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، اث٨ دي٧يح، ( 5) 
 .(٨ٔ اهليس٥ ث٨ ظجلو 
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 ٌّ  ،كرصةهل ٨٦ اثلٞةت وعيطه  / ُٚؿيٜ ابلؼةرٌم كاث٨ قٕؽو ا الصِدأ
٬ٮ ا٢ٌٛ٣ ث٨ د٠ني اثلٞح ٨٦  كأثٮ ٩ٕي٥و  ،كص٤ٌ٭٥ ٨٦ رصةؿ الىعيعني

كال  ،ثني اث٨ ٔيح٪ح كاثلٮرٌم  ده ة قٛيةف ٬ٰؾا ٚ٭ٮ مؿدٌ كأ٦ٌ  ،منةيغ ابلؼةرٌم 
كبٰؾلٟ يسٮف َؿيٜ  ،٦٪٭٧ة ٨٦ رصةؿ الىعيعني الكًّ  ٚإفٌ  ؛ؽي٬ٰؾا ا٣رتد يرضٌ 

 كي٧س٨ االظذضةج ث٫. ،وعيطه  ابلؼةرٌم كاث٨ قٕؽو 
 ٌّ مل٨   ؽو األكؿـ حم٧ٌ  يف صٮاز االقذ٘ةزح ثةجليبٌ  / ٚٮاًعحه ا ادلالىثأ

ٌٕخ أٔىةب رص٫٤ أ  اجلةس ل٧٤كذ٘ير ظٌّت  ٧ٚة أف يؾ٠ؿ أظٌت  ،ك ػؽرتّت٧
ـه  يف أفٌ  أظؽو  كال خيىف ىلع .يؿدٛٓ ٦ة ث٫ كد٪بكٍ ٝؽ٫٦ كإاٌل  ،٬ٰؾا األمؿ صةا

اث٨ دي٧يح ٝؽ ص٢ٕ  إىل أفٌ  إًةٚحن  لؿٌد اث٨ ٧ٔؿ ٤ٔي٫ ثإ٩سةرق كردع ا٣ٞةا٢ ث٫،
ك٬ٮ  - ـ٧٠ة يْ٭ؿ ٨٦ ٠ذةث٫ املذٞؽٌ - (تاللك٥ ا٣ُيٌ )٬ٰؾا احلؽير ٨٦ مٮا٬ؽ 

 ىلع ٝجٮهل لبلقذ٘ةزح. دحل٢ه 
ٚؿؽ  إذ ال ،يف ٝربق األكؿـ  ـ الًلكـ ظٮؿ ظيةة اجليبٌ / ٝؽ دٞؽٌ أكٔؿ

ٝةؿ  .ٚعيةد٫ ٚي٭٧ة كاظؽةه  ،يف ظيةد٫ ثني اعل٥ ادل٩ية كاعل٥ ا٣ربزخ
يف ٝجٮر٥٬ يى٤ٌٮف كحيٌضٮف ٧٠ة كردت ث٫  ٭٥ أظيةءه أل٩ٌ »/ ا٣ٕجؽرٌم 

ٟو األػجةر،   األ٩بيةء أظيةءه »/ ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا  ٨ٕٚ أنف ث٨ ٦ةل
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٨ أكس ث٨ أب أكسو  .(1)«يف ٝجٮر٥٬  (2)(كُل٧٬ة كاظؽه  )أكس ث٨ أكسو  ٔك
كرثكا ٌٔلَّ ٨٦ أة٦س٥ اجل٧ٕح... ٚ/ ٨٦ أ٢ٌٚ أيٌ ٝةؿ رقٮؿ ا »ٝةؿ/ 

حه  ٚإفٌ  ،الىبلة ٚي٫ ٠يٙ  ،ية رقٮؿ ا /ٚٞةلٮا .ٌٔلَّ  وبلدس٥ ٦ٕؿًك
 ؟ ٝةؿ/ إٌف  -يٕين كٝؽ ث٤يخ  -ر٦يخ أؽ دٕؿض ٤ٔيٟ وبلد٪ة كٝ

 .(3)«ظٌؿـ ىلع األرض أف دأك٢ أصكةد األ٩بيةء  ا
االقذ٘ةزح ذ١ٮف ٚ قٌيةف،ظيةد٭٥ كممةد٭٥  ٚإفٌ  ،يف ٝجٮر٥٬ كإذا اك٩ٮا أظيةءن  
ا. ث٭٥ ـن ا مم١٪نة كصةا   يف الك الـ٦ة٩ني أمؿن

 

                                                                                                                                                       

، اهليسِلٌ  ؛2205ح  621ص / 1ج  ،، مك٪ؽ أب يًٕلأثٮ يًٕل أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ ( املٮوٌٌل، 1) 
 ،اث٨ ظضؿو  ؛«ب يًٕل زٞةته أيًٕل كرصةؿ  ٮثأكركاق » /كٝةؿ 006ص / 1ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ
،األبلةينٌ  ؛250ص  /1ج  ،ٚذط ابلةرم ،أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ   .062ص  أظاكـ اجل٪ةاـ/ ،حم٧ٌؽه

، ا٩ْؿ/  (2)   216ص / 0؛ ج 651/  21ص / 6ج  ،دةريغ اث٨ ٦ٕنيو  ،حيىياث٨ ٦ٕنيو
/5222. 

، أمحؽ،  (3)  جؽ الؿمح٨ٰ، ؛ ادلارٌَل،1ص  /2ج  ،محؽأمك٪ؽ اث٨ ظ٪ج٢و ،ج قنن ادلارَلٌ  ٔجؽ ا ث٨ٔ 
ـيؽ،ؽ حم٧ٌ ؛ اث٨ ٦ةصح ا٣ٞـكييٌن، 212ص / 6  6215ح  225ص  /6ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح ث٨ ي

احلةز٥  ؛26ص / 2ج  ،قنن ا٣جكةيئٌ  ،أمحؽ ث٨ مٕيتو ا٣جكةيٌئ،  ؛اد ث٨ أكسو مؽٌ  /كٚي٫
جؽ ا، حم٧ٌ اجلحكةثٮرٌم  ٬ٰؾا ظؽير » /ٝةؿ 011ص /  6ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ؽ ث٨ٔ 

ٝةؿ/  512ص / 2؛ ج «كل٥ خيؿصةق ىلع رشط ابلؼةرٌم  وعيطه  ىلع رشط  وعيطه  ٬ٰؾا ظؽيره »ك
  «.النيؼني كل٥ خيؿصةق
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  مبلاسحن  ٝةؿ/ إفٌ  رقٮؿ ا  أفٌ  ةسو ٨ٔ اث٨ ٔجٌ »: ؿاحلديد األكّ 
ٚإذا أوةب  ،يسذجٮف ٦ة يكٍٞ ٨٦ كرؽ النضؿ ،يف األرض قٮل احلْٛح

 «.٤ٚي٪ةًد/ أٔي٪ٮا ٔجةد ا ٚبلةو  ثأرضو  (1)أظؽز٥ ٔؿصحه 

كٝةؿ/  (دل٧ٓ الـكااؽ)يف  كركاق اهليسِلٌ  (2)(ٙاملى٪ٌ )ركاق اث٨ أب محجح يف 
 .(3)«كرصةهل زٞةته  ركاق ا٣ُرباينٌ »

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ٌٕٙ ثٌٕ٭٥ الك٪ؽ لٮصٮد أثةف ث٨ وة٣طو ٚا الصِد: أ ٚ٭ٮ  ،ٚي٫ ٞؽ ً
ٙه   .٭٥ ٨٦ اثلٞةتة ثةيق الؿصةؿ ٚلكٌ كأ٦ٌ  ،(4)ًٕي

٧ة يس٨٧ يف كصٮد أثةف ث٨ اإلماكؿ يف الك٪ؽ إ٩ٌ  ٨٦ الٮاًط أفٌ  /كاتلدليق
ٌٕ  وة٣طو  ٬ٰؾا ٚ٭ٮ  ك٣ٰس٨ ٦ٓ ٰذلٟ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ثٮزةٝح أثةفو  ،٫ٛ ابلٕياذٌلم ً

 (3)كاث٨ ظضؿو  (2)ظٌجةفكاث٨  (1)٫ٞ ا٣ٕضٌلٌ كٝؽ كزٌ  ،(5)٨٦ رصةؿ ابلؼةرٌم 
                                                                                                                                                       

ٚؼ٧ٓ كمىش منيح  ،يف رص٫٤ ٔؿج/ إذا أوةث٫ يشءه » (/الىعةح)يف  ا٣ٕؿصح/ ٝةؿ اجلٮ٬ؿٌم  (1) 
ي٢ ث٨ محٌ ;اجلٮ٬ؿٌم،  «ك٣حف خب٫ٞ٤ ،ا٣ٕؿصةف ؿج٦ةدٌ  251ص / 6ج  ،الىعةح ،ةدإق٧ٔة  :.ةٔ 

ثةب ٦ة يؽٔٮ ث٫ الؿص٢ إذا  661ص / 1ج  ،ٙاملى٪ٌ  ،ؽاث٨ أب محجح، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌ ( 2) 
 .0ح  ،حه ٤ًٌخ ٦٪٫ ًة٣ٌ 

 .620ص / 62ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ ( 3) 

 .262ح  6221ص / 0ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح ؽ ث٨ يـيؽ،حم٧ٌ  اث٨ ٦ةصح،ا٩ْؿ/ ( 4) 

 .25ص / 0؛ ج 061ص / 6ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،  (5) 
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 يف ق٪ؽو  كًلٰؾلٟ ٝةؿ األبلةينٌ  ،(4)ظةدير ٬ٮ ٚي٭ةط احلةز٥ ال١سري ٨٦ األكوعٌ 
إىل ٬ٰؾا  ثةإلًةٚح .(5)«لٮال ٔ٪ٕ٪ح اث٨ إقعةؽ ؽه صيٌ  ٤ٝخ/ ٬ٰؾا إق٪ةده »٬ٮ ٚي٫/ 

١يٙ ٚ ؛(6)٨ ظؽيسنة ٬ٮ يف ق٪ؽقا٣رت٦ؾم ظكٌ  اث٨ ٦ةصح ٝؽ ذ٠ؿ أفٌ  ٫ ٚإفٌ لكٌ 
ٙه  أثةف ث٨ وة٣طو  فٌ إي٧س٨ ا٣ٞٮؿ  كلٮ ٝج٤٪ة ٬ٰؾا  ،ث٢ ٬ٮ زٞحه  ؟!ًٕي

ٙه  ة دٌٕي ٌن ـ ٚيٞؽٌ  ،يؤػؾ ث٫ كبةتلةيل ال ،ٗري ٦ٌّٛسو  اتلٌٕيٙ ٚ٭ٮ أي
ة ،اتلٮزيٜ ٤ي٫ يسٮف ظؽيس٫ وعيعن  ث٫ كال إماكؿ ٚي٫.  كحيذشٌ  ،ٔك

ٗري احلْٛح  ٥ ٨ٔ كصٮد مبلاسحو احلؽير يذلكٌ  ٮاًط أفٌ ٨٦ ال ادلالىث:
 ثأرضو  حه كم٧٤ٌ  ٚإذا أوةب أظؽز٥ ٔؿصحه  ،يسذجٮف ٦ة يكٍٞ ٨٦ كرؽ النضؿ

ىلع صٮاز االقذ٘ةزح  كٚي٫ دال٣حه  ،ٚإ٩٭٥ يٕي٪ٮ٩س٥ يف ٰذلٟ ،ٚةقذ٘يسٮا ث٭٥ ٚبلةو 
يف   مبلاسحن  إفٌ »ٝةؿ/  ةسو ركم ٨ٔ اث٨ ٔجٌ كالنة٬ؽ ىلع ٰذلٟ ٦ة  ثةملبلاسح،

ا ٦٪س٥ األرض يسذجٮف ٦ة يٞٓ يف األرض ٨٦ كرؽ النضؿ، ٚإف أوةثخ أظؽن 
                                                                                                                                                       

 

 .62/  621ص / 6ج  ،٦ٕؿٚح اثلٞةت ،، أمحؽ ث٨ ٔجؽ اا٣ٕضٌلٌ ( 1) 

 .11ص / 1ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ،  (2) 

 .621/  56ص / 6ج  ،دٞؿيت اتل٭ؾيت ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو ( 3) 

 605ص / 0ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني، ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم ( 4) 
ري٬ة 266ك 625ك  .ٗك

، ، األبلةينٌ ( 5)   .6112ح  012ص / 1ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢حم٧ٌؽه

 .205ح  661ص / 6ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح ؽ ث٨ يـيؽ،حم٧ٌ  اث٨ ٦ةصح، (6) 
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٨٦ األرض ٤ٚي٢ٞ/ أٔي٪ٮا ٔجةد ا رمحس٥  ثٛبلةو  أك اظذةج إىل ٔٮفو  ،ٔؿصحه 
 . (1)«٫ يٕةف إف مةء اا، ٚإ٩ٌ 

ىلع اث٨  ٬ٰؾا مٮٝٮؼه »يف ذي٢ احلؽير/  (اآلداب)يف  كٝؽ ٝةؿ ابلي٭يقٌ 
لٮصٮد وؽ٫ٝ ٔ٪ؽ٥٬ ٚي٧ة  ؛ٔ٪ؽ الىةحلني ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ، مكذ٢٧ٕه ةسو ٔجٌ 
٫ ٝؽ كرد يف ثٕي أل٩ٌ  ٫ ِبس٥ املؿٚٮع؛إاٌل أ٩ٌ  ،ف اكف مٮٝٮٚنةإٚ٭ٮ ك«. بٮاصؿٌ 

ٮؿى اً  /  ٦ذٮف احلؽير أفَّ رىقي كٍ »ٝىةؿى
ى
٥ٍ، أ ًؽزي ظى

ى
اثَّحي أ ؿىٍت دى ٛى ا جى بلةو  إذى ٛى رييقي ثً ًٕ ثى

رًٍض الى 
ى
ةف ٨٦ًى األ ٕى يي إ٫َّ٩ًي قى

جىةدى اً، ٚى ًٔ ًخي٪يٮا 
ى
٢ٍ/ أ ٞي ا ٚى٤ٍيى ؽن ظى

ى
ة أ كٝؽ  .(2)«يىؿىل ثً٭ى

ٚٞؽ ٝةؿ ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨  ،صٌؿب ا٧٤ٕ٣ةء ٬ٰؾا األمؿ ٦٪٭٥ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و 
 زحن كزبل ،ة٦٪٭ة زجذني را٠جن  ،ظضضخ مخف ظضشو  /ب يٞٮؿأق٧ٕخ »/ ظ٪ج٢و 
كًل٪خ  ،حو ٤٤ٌٚخ ا٣ُؿيٜ يف ظضٌ  ،ةرا٠جن  ة كزبلزحن ك زجذني ٦ةمين أ ،ة٦ةمين 
ٌ  /ٝٮؿأٚض٤ٕخ  ،ة٦ةمين  ٝٮؿ ٰذلٟ أزؿ أ٥٤ٚ  ،ٮ٩ة ىلع ا٣ُؿيٜية ٔجةد ا دل
 .(3)«بأك ٧٠ة ٝةؿ أ;ىلع: ا٣ُؿيٜ   كٕٝخظٌّت 

                                                                                                                                                       

  601ص / 1ج  ،مٕت اإلي٧ةف؛ 151 ح 012ص اآلداب/  ، أمحؽ ث٨ احلكني،ابلي٭يقٌ ( 1) 
 .1121 ح

 .620ص / 1ج  ،ٙؽ، املى٪ٌ اث٨ أب محجح، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌ ( 2) 

املكأ٣ح  025ص ثؿكايح اث٪٫ ٔجؽ ا/  مكةا٢ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و أمحؽ،  ،اث٨ ظ٪ج٢و ( 3) 
ٰ ، ك٬ٰ 260 س٨ٌ الىٮاب ٬ٮ/ ٦٪٭ة زجذةف را٠جنة كزبلثه ٦ةمينة، أك ١ؾا يف املىؽر، ٣

 زجذةف ٦ةمينة كزبلثه را٠جنة.
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الؿاكم كٝٙ ثةحلؽير  ٠أفٌ ، (1)٨٦ "الٮىٝٙ" / اق٥ ٦ٕٛٮؿو ٣٘حن  املٔكٔؼ
 ، كل٥ يذةثٓ رسد ثةيق ق٤ك٤ح اإلق٪ةد.ٔ٪ؽ الىعةبٌ 

 ٌّ ٙى إىل الىعةبٌ  ا اصطالًخاكأ ي ًً
ي
أك  أك دٞؿيؿو  أك ٢ٕٚو  ٨٦ ٝٮؿو  ٚ٭ٮ/ ٦ة أ

 املٮٝٮؼ ٦ة أق٪ؽق الؿاكم إىل الىعةبٌ ». كٝؽ أدم٢ ٰذلٟ اخلُيت ٚٞةؿ/ وٛحو 
 ٨٦ ٗري إرقةؿو  ر إىل الىعةبٌ أف يؿكل احلؽي». كٝةؿ احلةز٥/ (2)«كل٥ يذضةكزق
كٌلف ي٢ٕٛ  ،٠ؾا كًلؾا ٫ اكف يٞٮؿ/ٝةؿ/ إ٩ٌ  ٚإذا ث٤ٖ الىعةبٌ  ،كال إٌٔةؿو 

 .(3)«كٌلف يأمؿ ثسؾا كًلؾا ،٠ؾا
٬ٮ ٦ة يؿكل ٨ٔ الىعةثح ٨٦ أٝٮاهل٥ كإٔٚةهل٥ كحنٮ٬ة، املٮٝٮؼ  فإذ

، كٝؽ ذ٠ؿ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٚيٮٝٙ ٤ٔي٭٥ كال يذضةكز ث٭ة إىل رقٮؿ ا 
٫٤ ظس٥ املؿٚٮع ٚ ،٦ة اكف ٨٦ اآلزةر مٮٝٮٚنة كال ٦ؽػ٢ لبلصذ٭ةد ٚي٫ أفٌ 

 ل١ٮ٫٩ ٝؽ ق٫ٕ٧ ٨٦ ٥ ث٫ إاٌل ىلع اتللكٌ  أ الىعةبٌ ، ٚبل يذضؿٌ  إىل اجليبٌ 
اذٌلم يسٮف ٠ٰؾلٟ إذا  الىعةبٌ  إفٌ »/ ٝةؿ اث٨ ظضؿو  .رقٮؿ ا 

                                                                                                                                                       

ة/ ص 1)   .215( أثٮ ظجيت، قٕؽم، ا٣ٞةمٮس ا٣ٛٞيٌه ٣٘حن كاوُبلظن

 .21ص ايح/ كال١ٛةيح يف ٥٤ٔ الؿ ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ ابل٘ؽادٌم اخلُيت ( 2) 

 .اجلٮع اخلةمف 62ص ٦ٕؿٚح ٤ٔٮـ احلؽير/  ،ؽ ث٨ ٔجؽ احم٧ٌ  ،احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم ( 3) 
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 .(1)«أػرب ث٧ة ال دلةؿ ل٤ؿأم كاالصذ٭ةد ٚي٫ يسٮف ل٤عؽير ظس٥ الؿٚٓ
األػؾ ٨ٔ أ٢٬ ال١ذةب، ٚإف  ك٬ٰؾا ٚي٧ة إذا ل٥ يٕؿؼ ٨ٔ ٬ٰؾا الىعةبٌ 

. ٔؿٚخ ٔ٪٫ الؿكايح ٨ٔ أ٢٬ ال١ذةب، ٚبل يسٮف ملٮٝٮ٫ٚ ظس٥ املؿٚٮع
 ،ٚ٭ٮ يف ظس٥ املؿٚٮع ،ة ال دلةؿ ل٤ؿأم ٚي٫ف اكف م٧ٌ إٚ»ٝةؿ الن٪ٞيُٰ/ 

ث٫ اجله إف ل٥  ٚيٞؽـ ىلع ا٣ٞيةس كخيٌه  ،ر يف ٥٤ٔ احلؽير٧٠ة دٞؿٌ 
 ،ة ل٤ؿأم ٚي٫ دلةؿه ف اكف م٧ٌ إك ،ةتثةألػؾ ٨٦ اإلرسااي٤يٌ  يٕؿؼ الىعةبٌ 

ٙه إٚ ك٬ٮ  ،ٚ٭ٮ اإلدمةع الك١ٮيتٌ  ،ف ا٩ترش يف الىعةثح كل٥ يْ٭ؿ هل خمة٣
ٙه إك ،ٔ٪ؽ األكرث حه ظضٌ  ٨٦ الىعةثح ٚبل جيٮز ا٢٧ٕ٣  ف ٥٤ٔ هل خمة٣

 .(2)«ح ثرتصيط ثةجلْؿ يف األد٣ٌ ثٞٮؿ أظؽ٥٬ إاٌل 

٦ة  اتلةثيعٌ  ال؟ الىعيط أفٌ  كيف املٮٝٮؼ أ ٚ٭٢ ي٤عٜ ثةلىعةبٌ  ة اتلةثيعٌ كأ٦ٌ 
إذا  الىعةبٌ ألٌف  -  ة كٝٙ ىلع الىعةبٌ م٧ٌ  ردجحن  أ٢ٌٝ  كإف اكفكٝٙ ٤ٔي٫، 

ٚنة، ك٣ٰس٨ إف اكف ال دلةؿ ل٤ؿأم ٚي٫ ٚ٭ٮ ٫ يكٌُل ا٩ذىه إحل٫ اإلق٪ةد ٚإ٩ٌ   مٮٝٮ
ة، كإف اكف ل٤ؿأم دلةؿه  ، أ٦ٌ  ٚي٫ ٚ٭ٮ مٮٝٮؼه  مؿٚٮع ظ٧١ن ة إف أوبلن كٚؿاعن

ت، كٝذةدة، )ك٬ٮ اذٌلم رأل الىعةثح( ٠كٕيؽ ث٨ املكيٌ  ا٩ذىه إىل اتلةثيعٌ 
٦ة كٝٙ  كأمجة٬٭٥، ٚإفٌ  ، كالـ٬ؿٌم ، كحلر ث٨ أب ق٤ي٥و كيـيؽ ث٨ أب زيةدو 

إاٌل أٌف ٬ٰؾا ال ي٧٪ٓ ٨٦ أذجةرق، ٚجةإلًةٚح إىل ٦ة دٌٞؽـ  –  ٦ُٞٮاعن ٤ٔي٫ يكٌُل 
                                                                                                                                                       

 .256ص / 1ج  ،ٚذط ابلةرم ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو ( 1) 

ٌٰ ( ا2)   .621ص ؿة أوٮؿ ا٫ٞٛ٣/ ٦ؾ٠ٌ  ،املؼذةر ؽو األ٦ني ث٨ حم٧ٌ  ؽه حم٧ٌ  ،لن٪ٞيُ
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ة ٞن ٨٦ أٌف ٝٮؿ اتلةثيٌع ٦ٕذربه كأ٫ٌ٩ ٠ٞٮؿ الىةظيٌب، ث٢ دٔٮل اإلدمةع  (1)قةث
ٌٰ ىلع ٰذلٟ، ٚٞؽ  ٟه  -ثةلىعةثح  -ٚأحلٜ ث٭٥ »ٝٮهل/  ذ٠ؿ الن٪ٞيُ اتلةثٕني  ٦ةل
 .(2)«٧٭٥ ٰذلٟ ٨ٔ الىعةثحتل٤ٌٕ  ٚي٧ة ٚي٫ اصذ٭ةده  ،٨٦ أ٢٬ املؽي٪ح

ي٧س٨ ر٫ٕٚ ثٞؿي٪ح احلؽير الكةثٜ  ةسو مٮٝٮؼ اث٨ ٔجٌ  ك٨٦ امل٤ٕٮـ أفٌ 
ك٣حف اصذ٭ةدنا، كبةتلةيل يسٮف ٦ة ركاق اث٨  ، اذٌلم يؿكي٫ ٨ٔ اجليبٌ 

ة.  ،ِبس٥ املؿٚٮع -كإف اكف مٮٝٮٚنة  -٬٪ة  ةسو ٔجٌ   ٚي١ٮف وعيعن
 ٫ ح إق٧ةٔي٢ كأ٦ٌ ركل ابلؼةرٌم يف وعيع٫ يف ٌٝى : احلديد اثلاين

 ٔ٪ؽ ثيخ ا احلؿاـ ٝةؿ/  ا إثؿا٬ي٥ ثٕؽ ٦ة دؿًل٭٥ ٩يبٌ   ٬ةصؿ
ة أرشٚخ ىلع املؿكة ق٧ٕخ وٮدنة /... ٧٤ٌٚ  ٝةؿ اجليبٌ  /ةسو ٝةؿ اث٨ ٔجٌ »

ٌن  -دؿيؽ ٩ٛك٭ة  - ٚٞة٣خ/ و٫و  ة ٚٞة٣خ/ ٝؽ أق٧ٕخ ز٥ تك٧ٌٕخ ٚك٧ٕخ أي
ـو إف اكف ٔ٪ؽؾ ٗٮاثه  ٓ زمـ أك  -ٚجعر ثٕٞج٫  ، ٚإذا يه ثةمل٤ٟ ٔ٪ؽ مًٮ

٫ كدٞٮؿ ثيؽ٬ة ١٬ٰؾا  ّ٭ؿ املةء،ظٌّت  -ٝةؿ جب٪ةظ٫   ،(3)ٚض٤ٕخ حتًٮ

                                                                                                                                                       

 . 11دٌٞؽـ يف الىعٛح /  (1) 

ٌٰ ( ا2)   .610ص ؿة أوٮؿ ا٫ٞٛ٣/ ٦ؾ٠ٌ  ،املؼذةر ؽو األ٦ني ث٨ حم٧ٌ  ؽه حم٧ٌ  ،لن٪ٞيُ

أم د٢٧ٕ هل حمٌٮَحن دبيؽ٬ة مج٫ احلٮض تلض٧ٓ املةء ٚي٫، "كدٞٮؿ ثيؽ٬ة ١٬ٰؾا" أم/ د٧٪٫ٕ  (3) 
 ٨٦ اال٩تنةر ىلع األرض .
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  .(1)«كص٤ٕخ د٘ؿؼ ٨٦ املةء يف قٞةا٭ة ك٬ٮ يٛٮر ثٕؽ ٦ة د٘ؿؼ

جؽ الؿزٌ  (2)(كنن ال١ربل)اليف  كركاق ابلي٭يقٌ   .(3)٫ٛاؽ يف مى٪ٌ ٔك

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ  ك٬ٮ اكؼو  ،(وعيط ابلؼةرٌم )٬ٰؾا احلؽير ٝؽ كرد يف  / ٚإفٌ ا الصِدأ
ة وعيعحه  ثةإلًةٚح إىل أفٌ  ،ذ٫يف وعٌ  ٌن  ؛كال إماكؿ ٚي٭ة ثةيق ا٣ُؿؽ أي

 .لٮزةٝح رصةهلة

 ٌّ ـٌ ا ادلالىثأ أم/ ٔ٪ؽؾ ٦ة د٘يث٪ة  «ٔ٪ؽؾ ٗٮاثه » /إق٧ةٔي٢ / ٚإف ٝٮؿ أ
ٚأاغز٭ة ثأف  ،كٌلف املةء ٤َج٭ة ،ٚيه تكذ٘ير ثةمل٤ٟ )صربااي٢( حلةصذ٭ة ،ث٫

٦ة  ٤ٚٮ وطٌ  ك٤َٛ٭ة، كرشبخ يه ،ٚ٪جٓ املةء ٨٦ زمــ ،رضب األرض ثٕٞج٫
ل٤ــ ىلع امل٤ٟ أف ي٪٭ة٬ة ٨ٔ  ،االقذ٘ةزح ال دسٮف إاٌل ثة دٕةىل ٝي٢ ٨٦ أفٌ 

٫ أاغز٭ة كأصةث٭ة إىل ٦ة دؿيؽ، ٦ة ٩ؿاق أ٩ٌ  ك٣ٰس٨ٌ  ،كيؿمؽ٬ة إىل الىٮاب ،ٰذلٟ
ـه أمؿه االقذ٘ةزح ثةملبلاسح  ىلع أفٌ  ك٬ٰؾا يؽٌؿ   .كوعيطه  صةا

                                                                                                                                                       

 .662ص / 2ج  ،ابلؼةرٌم وعيط ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،  (1) 

 .22ص / 5ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكنيابلي٭يٌق،  (2) 

 .2621ح  621ص / 5ج  ،ٙاملى٪ٌ ، اؽ، ٔجؽ الؿزٌ الى٪ٕةينٌ ( 3) 
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 ،ٔرشة ٧ٔؿ اعـ الؿ٦ةدة ق٪ح قٌخ  ٨ٔ أق٥٤ ٝةؿ/ ظشٌ »: ؿاحلديد األكّ 
ىلع ا٣ُؿيٜ   إذا اكف ثني الكٞية كا٣ٕؿج يف صٮؼ ال٤ي٢ ٔؿض هل را٠ته ظٌّت 

؟ ٚٞةؿ هل ٧ٔؿ/ كي٤ٟ أد٢ٕٞ؟ ٝةؿ/ ٭ة الؿًلت أٚيس٥ رقٮؿ ا ٚىةح/ أيٌ 
ٚجىك كبسٯ اجلةس  .؟ ٚٞةلٮا/ دٮيف رقٮؿ ا أدٮيٌف  ،ا٢ٕٞ٣ قةٝين إحلٟ

 ؟ٚٞةؿ/ أظ٪ٙ ثين دي٥ .األمؿ ثٕؽق؟ ٝةلٮا/ اث٨ أب ٝعةٚح ٫ٕ٦، ٚٞةؿ/ ٨٦ كيلٌ 
ٚٞةؿ/ ٨٦  . ٚؽاع كداع اجلةسٝؽ دٮيٌف  ،ٚٞةؿ/ ٚ٭ٮ ٚيس٥؟ ٝةلٮا/ ال .ٚٞةلٮا/ ٥ٕ٩

٬ٮ اذٌلم  ،؟ ٝةلٮا/ ٥ٕ٩ٝةؿ/ أمحؿ ثين ٔؽمٍّ  .ٝةلٮا/ ٧ٔؿ ؟األمؿ ٨٦ ثٕؽق كيلٌ 
؟ ٝةلٮا/ ٝؽ ح أك أو٤ٓ ثين ٬ةم٥و ٝةؿ/ ٚأي٨ ٠٪ذ٥ ٨ٔ أثيي ثين أ٦يٌ  .٧ٟيس٤ٌ 

ىلع  يٌلٌ ٕاجل كأ٩ة أثٮ ٔٞي٢و  ٧ٚة ظةصذٟ؟ ٝةؿ/ ٣ٞيخ رقٮؿ ا  ،اكف ذاؾ
ٜو  ٚأق٧٤خ كبةيٕخ كرشبخ ٫ٕ٦ رشبحن  ،رد٬ح صٕي٢ هلة رشب أكٌ  ٨٦ قٮي

٧ة كبؿد٬ة لكٌ  ،٧ة صٕخٚٮا ٦ة ز٣خ أصؽ مجٕ٭ة لكٌ  ،كقٞةين آػؿ٬ة
ز٥ تك٪٧خ ٬ٰؾا اجلج٢ األثٕؿ أ٩ة  ،٧ة ٧ّبخ إىل يٮَل ٬ٰؾا٭ة لكٌ كريٌ  ،ُٔنخ

ـو   لٌك ١ٚ٪خ ٚي٫ أوٌٌل  ،يل كزكصيت كب٪ةتو  كأوٮـ  ،مخف و٤ٮاتو  كحل٤حو  يٮ
ا يف الك٪ح  ،٧ين رقٮؿ ا ٰٚؾلٟ ٦ة ٤ٌٔ  ،حكأذثط ٣ٕرش ذم احلضٌ  ،م٭ؿن

ث٘ذ٭ة اذلات  كاظؽةه  ةه  مةإاٌل   دػ٤خ ٬ٰؾق الك٪ح ٚٮا ٦ة ثٞيخ جلة مةةه ظٌّت 
فلاؿ غٍر: أحاؾ  .فاىغٔث اىغٔث ،ٚأك٢ ثٌٕ٭ة كأك٤٪ة ثٌٕ٭ة ،ابلةرظح
ؿ الؿكاح كص٢ٕ يجذْؿ كأػٌ  ، املةءأوجط ٦ٕ٪ة ثةملةء. كمىض ٧ٔؿ ظٌّت  ،اىغٔث

٫ٕ٦ زبلث  اجلٕيٌلٌ  أثة ٔٞي٢و  ٥٤ٚ يأت. ٚؽاع وةظت املةء ٚٞةؿ/ إفٌ  ،٨٦ أص٫٤
،هل كزكص ث٪ةتو  ة   أمؿٌ ٚإذا صةءؾ ٚأ٩ٜٛ ٤ٔي٫ كىلع أ٫٤٬ ككدلق ظٌّت  حه ٕن ثٟ راص

٫ كرصٓ داع وةظت املةء ٚٞةؿ/ ٦ة ٢ٕٚ أثٮ ة ٝىض ٧ٔؿ ظضٌ ٧٤ٌٚ  .إف مةء ا
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ٮؾ ،زتين؟ ٚٞةؿ/ صةءين ا٣٘ؽ يٮـ ظؽٌ ٔٞي٢و   ٧ٚؿض ٔ٪ؽم حلةؿو  ،ٚإذا ٬ٮ مٔٮ
 ،ٚذجذس٥ ٚؾاؾ ٝربق، ٚأٝج٢ ٧ٔؿ ىلع أوعةث٫ ٚٞةؿ/ ل٥ يؿض ا هل ،٦ةت ز٥ٌ 
٥ ث٪ةد٫ كزكصذ٫ ، ٤ٔي٫ٝةـ يف اجلةس ٚىًٌل  ز٥ٌ   . «ٚاكف ي٪ٜٛ ٤ٔي٭٥ ،ًك

 /ٝةؿ (املٕض٥ األكقٍ)يف  كا٣ُرباينٌ  (1)(٦ٕض٥ الـكااؽ)يف  ركاق اهليسِلٌ 
زين حيىي ث٨ ظؽٌ  /ٝةؿ ز٪ة مؿار ث٨ محٮي٫ اهل٧ؾاينٌ ظؽٌ  /ز٪ة إثؿا٬ي٥ ٝةؿظؽٌ »

زين حم٧ؽ ث٨ وة٣ط ظؽٌ  /ٝةؿ ظةِٚ ٝرب رقٮؿ ا  ة املؽينٌ أثٮ زًلؿيٌ  قٕيؽو 
 .(2)«٨ٔ أثي٫ أق٥٤ ،٨ٔ زيؽ ث٨ أق٥٤ ،مٮىل ثين احلةرث ث٨ ٚ٭ؿ ث٨ ٝحفو 

ا ٨ٔ ظجل ث٨ ٔٞي٢و  (اإلوةثح)يف  كركاق اث٨ ظضؿو   .(3)خمذرصن

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 فٌ إك٣ٰس٨ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ  ،كإف ل٥ يؾ٠ؿ الك٪ؽ اكمبلن  اهليسِلٌ  إفٌ ٚة الك٪ؽ/ أ٦ٌ 
رصةهل ٨٦ اثلٞةت إاٌل حيىي ث٨  ك٬ٰؾا ا٣ُؿيٜ لٌك  ،َؿي٫ٞ ٬ٮ َؿيٜ ا٣ُرباينٌ 

ٌٞ ٚإ٩ٌ  ،ظةِٚ ٝرب رقٮؿ ا  ة املؽينٌ أثٮ زًلؿيٌ  قٕيؽو   ٫ ٦ؽحه ٫ ل٥ يؿد يف ظ
 كٚي٫ دمةٔحه » ٝةؿ/ إذثٕؽ ركايذ٫ ل٤عؽير  ك٬ٮ ّة٬ؿ ٝٮؿ اهليسِلٌ  ،كال ٝؽحه 

رٌصح  ظٌجةفاث٨  ٬ٮ دل٭ٮؿ احلةؿ، ك٣ٰس٨ٌ  إذف ،٫ ٦٪٭٩٥ٌ ٚيْ٭ؿ أ «.ل٥ أٔؿٚ٭٥
                                                                                                                                                       

. كإف ذ٠ؿت ثٕي نكغ )دل٧ٓ 221ص / 62ج  ،، دل٧ٓ الـكااؽث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ ( 1) 
 زبذ٪ةق ٬ٮ الىعيط املٮاٜٚ ألكرث ا٣جكغ. س٨ ٦ة أ، ك٣ٰ «أثٮ ٔٞي٢و ا٣ٕضيٌلٌ »الـكااؽ( 

 .022ص / 2ج  ،املٕض٥ األكقٍ ،، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽا٣ُرباينٌ ( 2) 

 .6151/  665ص / 0ج  ،اإلوةثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثح ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو ( 3) 
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٥٤ جبؿحو  ثأفٌ  ٨ ل٥ يٕي  ٚحن٫٤٧ ٬ٰؾا ا٣ٞٮؿ ٚي١ٮف ىلع أ٢ٌٝ  ،(1)ٚ٭ٮ ٔؽؿه  ٦ى
ؿ الك٪ؽ ٚ٭ٮ إثؿا٬ي٥ ث٨ احلكني ة إثؿا٬ي٥ يف أكٌ كأ٦ٌ  .ظك٨ احلةؿ دٞؽيؿو 

ط احلةز٥ ظؽيسنة ٬ٮ ٚي٫ كوعٌ  ،(2)(اثلٞةت)يف  ظٌجةفذ٠ؿق اث٨  ،اهل٧ؽاينٌ 
كبٰؾلٟ يسٮف  .(3)«ىلع رشط النيؼني كل٥ خيؿصةق وعيطه  ٬ٰؾا ظؽيره »كٝةؿ/ 

 .االظذضةج ث٫ كيىطٌ  ةاحلؽير ظك٪ن 
ٌُ  يف أفٌ  ة ادلال٣ح/ ٚٮاًعحه كأ٦ٌ   /ٝةؿ ل٧ٌةةب الؿص٢ ٝؽ اقذ٘ةث ث٧ٕؿ ث٨ اخل

الؿزؽ ثيؽ  ك٨٦ امل٤ٕٮـ أفٌ  -٫ ي٤ُت الؿزؽ هل ك٣ٕيةهل أم أ٩ٌ  «ٚة٣٘ٮث ا٣٘ٮث»
أم أدةؾ ٦ة د٤ُت كدؿيؽ  «أدةؾ ا٣٘ٮث» /كٝؽ أصةث٫ ٧ٔؿ ثٞٮهل -ا دٕةىل 
لٮصت  ٤ٚٮ اك٩خ االقذ٘ةزح ثةإلنكةف يف ٦س٢ ٬ٰؾق املٮارد ٗري صةاـةو  .٨٦ الؿزؽ

 ط ٝٮؿ الؿص٢ كيٞٮؿ هل اقذ٘ر ثة دٕةىل. ىلع ٧ٔؿ أف يىعٌ 
، ٨ٔ زيؽ ث٨ قٕؽو  ، ٨ٔ ٬نةـ ث٨ز٪ة ال٤ير ث٨ قٕؽو »: احلديد اثلاين

٠ذت ٧ٔؿ  ،، كأصؽثخ األرضةة اكف اعـ الؿ٦ةد٫ ل٧ٌ أ٩ٌ  ،أق٥٤، ٨ٔ أثي٫
 ٌُ ةب إىل ٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕةص/ ٨٦ ٔجؽ ا ٧ٔؿ إىل ٧ٔؿك ث٨ ث٨ اخل

٦ة دجةيل إذا ق٧٪خ ك٨٦ ٝج٤ٟ، أف أٔضٙ ك٨٦  ا٣ٕةص، أػربين ا٧ٕ٣ؿٌم 
يٟ، بلٌ  يٟة ثٕؽ/ بلٌ ١ٚذت ٧ٔؿك/ الكبلـ ٤ٔيٟ أ٦ٌ  !ٝجٌل، كية ٗٮزةق

                                                                                                                                                       

 .62ص / 6ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ا٩ْؿ/  (1) 

 .11ص / 1ج  املىؽر الكةثٜ، (2) 

 .502ص / 2ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم ( 3) 
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 أرصٮ أف أصؽ قبيبلن أف هلة ٔ٪ؽؾ، كآػؿ٬ة ٔ٪ؽم، ٦ٓ أيٌن أكٌ  أدذٟ ٔريه 
ؿ ٬ٰؾق داع الـبري، ٚٞةؿ/ اػؿج يف أكٌ  ؿ ٔريو ة ٝؽـ أكٌ ٧٤ٌٚ  !أمح٢ يف ابلعؿ

ا:، ٚةمح٢ إىل لٌك  ا ;جنؽن ٦ة ٝؽرت أف  أ٢٬ ثيخو  ا٣ٕري، ٚةقذٞج٢ ث٭ة ٗؽن
ث٧ة ٤ٔي٫،  ثجٕريو  أ٢٬ ثيخو  ، ك٨٦ ل٥ تكذُٓ مح٫٤ ٧ٚؿ لٌّك حت٢٧ إيلٌ 

كمؿ٥٬ ٤ٚي٤بكٮا اجلةس ٧٠ة أدني، كحل٪عؿكا ابلٕري، ٚيع٤٧ٮا مٕؿق، 
٨٦  حن ، كًلجٌ ٨٦ ٝؽيؽو  حن حلأػؾكا ٠جٌ  كحلٞؽدكا حل٫٧، كحلعذؾكا صرلق، ز٥ٌ 

ٜو  ، كصٛ٪حن مع٥و   .«٤ٚيُجؼٮا كحلأك٤ٮا ٨٦ دٝي

،  ٬ٰؾا ظؽيره وعيطه ىلع رشط»ركاق احلةز٥ يف )املكذؽرؾ( كٝةؿ/  مك٥٤و
 .(3)، كاث٨ ػـي٧ح يف وعيع٫(2). كركاق ابلي٭يٌق يف قج٪٫(1)«كل٥ خيؿصةق

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٥ٕ٩ ذ٠ؿ اهليسِلٌ  ،رصةؿ الك٪ؽ ٨٦ اثلٞةت ة الك٪ؽ/ ٚبل إماكؿ يف أفٌ أ٦ٌ 
ٌٕ  ثسؿ ث٨ ق٭٢و  يف أفٌ   ؛٬ٰؾا ال يرضٌ  ك٣ٰس٨ٌ  .(4)٫ٞ ٗريقككزٌ  ٫ٛ ا٣جكةيئٌ ٝؽ ً

                                                                                                                                                       

 .225ص / 6ج  ( املىؽر الكةثٜ،1) 

 .يكريو  ٦ٓ اػذبلؼو  255ص / 1ج  ،الكنن ال١ربل، أمحؽ ث٨ احلكني ابلي٭يٌق، (2) 

 .يكريو  ٦ٓ اػذبلؼو  11ص / 2ج  ،وعيط اث٨ ػـي٧ح، ؽ ث٨ إقعةؽحم٧ٌ  اث٨ ػـي٧ح، (3) 

 .622ص / 2ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ ( 4) 
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احلةز٥ ٝؽ  فٌ إكًلٰؾلٟ ٚ ،ثذٮزيٜ ٗريق ٦ٕةرضه  دٌٕيٙ ا٣جكةيئٌ  كٰذلٟ ألفٌ 
 .(1)٬ٰؾا ٨٦ ٨٧ً رصةهلة كبسؿه  ،ىلع رشط النيؼني ط أظةدير ٠سريةن وعٌ 

٧ة ٬ٮ إ٩ٌ  دٌٕيٙ ا٣جكةيئٌ  إىل أفٌ  إًةٚحن  ،(2)ثثةإل٦ةـ املعؽٌ  ككو٫ٛ اذل٬يبٌ 
ل٥  إذ - ٗري ٦ٌّٛسو  كإف زجخ ٚ٭ٮ صؿحه  ،كل٥ جنؽق يف ٠ذج٫ ،ٔ٪٫ ٦٪ٞٮؿه 

 (4)اث٨ ظضؿو ك (3)ح األبلةينٌ ٚبل يٞج٢ ٧٠ة رصٌ  -ح اتلٌٕيٙ يؾ٠ؿ ٤ٌٔ 
ٚيعس٥ ثٮزةٝح ثسؿ  ،ـ اتلٮزيٜ ىلع اتلٌٕيٙكيف ٬ٰؾق احلة٣ح يٞؽٌ  ،ٰؾلٟث

ة ال يرٌض ثىعٌ جلة ٨ٔ ٰذلٟ لكٌ كلٮ دزنٌ . ث٨ ق٭٢و  ٌن ح ٫ ك٤ٝ٪ة ث٫ٌٕٛ ٚ٭ٮ أي
أػرب٩ة أثٮ » ك٬ٮ/ ٢و ٣حف ٚي٫ ثسؿ ث٨ ق٭ بك٪ؽو  ٚٞؽ ركاق ابلي٭يقٌ  .احلؽير

ؽ ث٨ ةس حم٧ٌ ز٪ة أثٮ ا٣ٕجٌ  /ث٨ أب ٧ٔؿ كٝةال ٔجؽ ا احلةِٚ كأثٮ قٕيؽو 
زين ظؽٌ  ،ز٪ة ٔجؽ ا ث٨ وة٣ط ،قعةؽ الى٘ةينٌ إؽ ث٨ ز٪ة حم٧ٌ  ،يٕٞٮب
 ؾاك٬ٰ  «.ق٥٤أثي٫ أ٨ٔ  ،ق٥٤أ٨ٔ زيؽ ث٨  ،زين ٬نةـ ث٨ قٕؽو ظؽٌ  ،ال٤ير
ٜه   كأكرث رصةهل ٨٦ اثلٞةت. ،ظك٨ه  َؿي
 ٌّ أف أٔضٙ ك٨٦  ٦ة دجةيل إذا ق٧٪خ ك٨٦ ٝج٤ٟ،/ »ٚٞٮهل ا ادلالىث:أ

                                                                                                                                                       

ص / 6ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ؽ ث٨ ٔجؽ ا،، حم٧ٌ ا٩ْؿ/ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم  (1) 
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 .062/  205ص / 62ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  اذل٬يٌب، (2) 

، ،ا٩ْؿ/ األبلةينٌ  (3)   .262ص / 0ج  ،إركاء ا٤٘٣ي٢ حم٧ٌؽه

 .612ص / 6ج  ،ٚذط ابلةرٌم  ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ ا٩ْؿ/ اث٨ ظضؿو  (4) 
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ٔضةؼ اإل ةالز٦٭ ا٣يٌت ،دؿدجٍ بنٌعح أرزاؽ اجلةس ٔجةرةه !« ٝجٌل، كية ٗٮزةق
٫ ٔف ؽ ٰذلٟ ٦ة ركم ٨ٔ ٧ٔؿ أ٩ٌ كيؤيٌ  ،كالٌٕٙ ل١٤سري ٨٦ املك٧٤ني

ا يٌعٟ، كال يذعؽٌ أ٥٤ٚ جيؽ  ،اعـ الؿ٦ةدة املؽي٪ح ذات حل٤حو  اجلةس يف ث ظؽن
ية » /ٚٞي٢ هل ٚكأؿ ٨ٔ قجت ٰذلٟ، كل٥ يؿى قةابلن يكأؿ، ٦٪ةزهل٥ ىلع ا٣ٕةدة،

 كاجلةس يف ٥٬ٍّ  ،ُٕٚٞٮا الكؤاؿ ،الكٌؤاؿ قألٮا ٥٤ٚ يُٕٮا إفٌ ، ٦ري املؤ٦٪نيأ
ٜو  ي ١ٚذت ٧ٔؿ إىل أب مٮس ثةبلرصة . زٮف كال يٌع١ٮفٚ٭٥ ال يذعؽٌ  ،ًك

ح ٧ؿك ث٨ ا٣ٕةص ث٧رص أف ية ٗٮزةق أل٦ٌ كًلذت إىل ٔ ،ؽو ح حم٧ٌ أف ية ٗٮزةق أل٦ٌ 
كقةاؿ  حت٢٧ ا٣ربٌ  ْٔي٧حو  ٦٪٭٧ة ثٞة٤ٚحو  كاظؽو  ٚجٕر إحل٫ لٌك  ،ؽو حم٧ٌ 
 .«حة إىل م١ٌ ك٨٦ صؽٌ  ،ةك يف ابلعؿ إىل صؽٌ ككو٤خ ٦رية ٧ٔؿو  ،٧َٕةتاإل

/ (ابلؽايح كاجل٭ةيح)يف  سريو ٠كٝؽ ٔرٌب اث٨  ٬ٰؾا » ٨ٔ ٬ٰؾا احلؽير ٝةابلن
 .(1)«ؽ اإلق٪ةداألزؿ صيٌ 

ٚةقذ٘ةزح اخل٤يٛح ثأب مٮس  ،أرزاؽ اجلةس ثيؽ ا دٕةىل ك٨٦ امل٤ٕٮـ أفٌ 
٧ؿك ث٨ ا٣ٕةص ِب٢٧ األ االقذ٘ةزح اك٩خ يف  ىلع أفٌ  رزاؽ ل٤٪ةس دحل٢ه ٔك

٧ٔؿك ث٨ كمٮس  أباكف ىلع أك  ،كإاٌل ل٤ــ أف ال ي٢٧ٕ ث٭ة اخل٤يٛح ،٭ةحم٤ٌ 
 -ة ثؽر ٦٪٫، ٚىؽكر٬ة ٔ٪٭٧ة كي٪٭يةق ٧ٌٔ  ،عة ٰذلٟ ل٤ؼ٤يٛحيىعٌ أف ا٣ٕةص 

ٮى دحل٢ه  - االقذ٘ةزح كصٮاث٭ة  .ذ٭ةىلع صٮاز٬ة كوعٌ  هلى

                                                                                                                                                       

 .622ص / 1ج  ،ابلؽايح كاجل٭ةيح ،، إق٧ةٔي٢اث٨ ٠سريو ( 1) 
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ٌق٢ ث٫، أك ٨٧ٚ دٮ/ »٬( 747 )ت املٕؿكؼ ثةث٨ احلةجٌ  ٌم رؽٝةؿ ا٣ٕج -0
ملة م٭ؽت ث٫ املٕةي٪ح  ؛كال خيٌيت أك ٤َت ظٮاجئ٫ ٦٪٫ ٚبل يؿدٌ  اقذ٘ةث ث٫،

 .»(1)يف زيةرد٫  حيذةج إىل األدب اللٌكٌ ككاآلزةر، 
ا٥٤ٔ أ٫ٌ٩ جيٮز كحيك٨ اتلٮٌق٢ »٬(/  726 )ت ادلي٨ الكجيكٌ  ٝةؿ ديقٌ  -8

ٓ ثةجليٌب  ٌٛ كصٮاز ٰذلٟ كظك٪٫  ،إىل رٌب٫ قجعة٫٩ كدٕةىل كاالقذ٘ةزح كا٣تن
، املٕؿكٚح ٨٦ ٢ٕٚ األ٩بيةء كاملؿق٤ني كقري ٨٦ األمٮر امل٤ٕٮ٦ح لٌّك ذم دي٨و 

ـٌ ٨٦ املك٧٤ني، كل٥ ي٪١ؿ ٰذلٟ أظؽه  ٨٦  الك٤ٙ الىةحلني كا٧٤ٕ٣ةء، كا٣ٕٮا
 .(2)«٨٦ األز٦ةف أ٢٬ األديةف، كال ق٧ٓ ث٫ يف ز٨٦و 

ٌٛ  إفٌ »٬(/  806)ت  النةٚيعٌ  ٝةؿ املؿاغٌ  -4 ٓ اتلٮٌق٢ كاالقذ٘ةزح كا٣تن
ٓه   ثةجليبٌ  مٮد٫ يف ة ظيةد٫ يف ادل٩ية كبٕؽ ٝج٢ ػ٫ٞ٤ كيف ٦ؽٌ  ظةؿو  يف لٌك  كاٝ

ؿوةت ا٣ٞية٦ح٦ؽٌ   .(3)«ة ا٣ربزخ كبٕؽ ابلٕر ٔك
ة  (ٚذط ابلةرم)٬( يف  828 ت) اث٨ ظضؿو  ٝةؿ -3 ٞن  مؿكمٍّ  ىلع ظؽيرو د٤ٕي

ؿًؼى ٨٦ ٬ٰؾا أفٌ / »األكؿـ  ٨ٔ اجليبٌ  ٔي ٧ة كإ٩ٌ  ،ةاالقذ٘ةزح ٣حكخ ظؿا٦ن  ك

                                                                                                                                                       

 .222ص / 6ج  ،املؽػ٢ ،ؽؽ ث٨ حم٧ٌ ، حم٧ٌ ( اث٨ احلةجٌ 1) 

 .022ص مٛةء الكٞةـ/  ،ث٨ ٔجؽ الاكيف ، ٌٔلٌ الكجيكٌ ( 2) 

 .662ص يه ٦ٕةل٥ دار اهلضؿة/ ؼة ثذ٤رصحتٞيٜ اجل ،ث٨ احلكني ثسؿو  ٮ، أثاملؿاغٌ ( 3) 
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  .(1)«حت ٤ٔي٭ة ٨٦ دٔٮل اجلة٤٬يٌ احلؿاـ ٦ة يرتدٌ 
يججيغ ل٤ـااؿ أف يسرث ٨٦ »٬(/  984)ت  ا٣ٞكُبلينٌ ةس ٝةؿ أثٮ ا٣ٕجٌ  -2

ٌٛ ادلاعء كاتلرضٌ   ٨٦ االقذ٘ةزح الكًّ  فٌ إ ... ز٥ٌ -٢ ث٫ ٓ كاتلٮقٌ ع كاالقذ٘ةزح كا٣تن
ٌٛ كاتلٮقٌ   (حتٞيٜ اجلرصة)٧٠ة ذ٠ؿق يف   ٫ ثةجليبٌ ٓ كاتلٮصٌ ٢ كا٣تن

ٓه  - (مىةثيط ا٣ْبلـ)ك ٝج٢ ػ٫ٞ٤ كبٕؽ ػ٫ٞ٤ يف ٦ٌؽة ظيةد٫  ظةؿو  يف لٌك  كاٝ
 .(2)«يف ادل٩ية كبٕؽ مٮد٫ يف ٦ٌؽة ا٣ربزخ كبٕؽ ابلٕر

ب٢ ٧ٌٔ »٬( يف ٚذةكي٫/  0113) ٦ح الؿمٌلٌ ا٣ٕبٌل ٝةؿ  -6 ح ة يٞٓ ٨٦ ا٣ٕة٦ٌ قي
كحنٮ ٰذلٟ ٨٦ االقذ٘ةزح  !ية رقٮؿ ا !ية ميغ ٚبلف /٨٦ ٝٮهل٥ ٔ٪ؽ النؽااؽ

ال؟  كٚ٭٢ ٰذلٟ صةاـ أ ،ثةأل٩بيةء كاملؿق٤ني كاألكحلةء كا٧٤ٕ٣ةء كالىةحلني
ك٦ةذا  ؟ثٕؽ مٮد٭٥ ك٢٬ ل٤ؿق٢ كاأل٩بيةء كاألكحلةء كالىةحلني كاملنةيغ إاغزحه 

االقذ٘ةزح ثةأل٩بيةء كاملؿق٤ني كاألكحلةء كا٧٤ٕ٣ةء  فٌ إيؿٌصط ٰذلٟ؟ ٚأصةب/ 
 ثٕؽ مٮد٭٥؛ ، كل٤ؿق٢ كاأل٩بيةء كاألكحلةء كالىةحلني إاغزحه كالىةحلني صةاـةه 

 ٦ٕضـة األ٩بيةء كًلؿا٦ةت األكحلةء ال د٪ُٞٓ ث٧ٮد٭٥. ألفٌ 
يى٤ٌٮف كحيٌضٮف ٧٠ة كردت ث٫  ،يف ٝجٮر٥٬ ٭٥ أظيةءه ة األ٩بيةء ٚؤل٩ٌ أ٦ٌ 

ة أظيةءه  هل٥. كدسٮف اإلاغزح ٦٪٭٥ ٦ٕضـةن  ،األػجةر ٌن مٮ٬ؽكا  كالن٭ؽاء أي
ٌٜ  ٚإفٌ  ،هل٥ كحلةء ٚيه ٠ؿا٦حه ة األكأ٦ٌ  ٩٭ةرنا ص٭ةرنا يٞةد٤ٮف ال١ٛةر. ىلع  أ٢٬ احل

                                                                                                                                                       

 .521ص / 1ج  ،ٚذط ابلةرمأمحؽ ث٨ ٌٌٔل، ، اث٨ ظضؿو ( 1) 

 .261ص / 2ج  ثةمل٪ط املع٧ٌؽيٌح، حيٌ املٮا٬ت الرلجٌ  ،ؽو ، أمحؽ ث٨ حم٧ٌ ا٣ٞكُبلينٌ ( 2) 
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 -جيؿي٭ة ا  ،ل٤ٕةدة ػةرٝحه  أمٮره  كب٘ري ٝىؽو  ٫ يٞٓ ٨٦ األكحلةء ثٞىؽو أ٩ٌ 
ال ي٤ــ ٨٦ صٮاز  مم١٪حه  ٭ة أمٮره كادلحل٢ ىلع صٮاز٬ة أ٩ٌ  بكبج٭٥، -دٕةىل 

٭ة حمةؿه   .(1)«ا مأ٫٩ ٚ٭ٮ صةاـ الٮٝٮع٦ة ٬ٰؾ كٌَل  ،كٝٔٮ
كل٥ د٪٫  ،يف ادلي٨ اإلقبلَلٌ  مرشكعه  االقذ٘ةزح أمؿه  ـ ي٥٤ٕ أفٌ ة دٞؽٌ كم٧ٌ 

٦ة ذ٠ؿق ٬٪ة ل٥ يس٨  قح ٧٠ة يىٌٮر جلة النةرح، كأفٌ ٔ٪٫ الرشيٕح املٞؽٌ 
ةدة٦ًّ  ث٢ صةز لئلنكةف أف يكذ٘ير ثةأل٩بيةء كاألكحلةء  ،ة كال وعيعن

 كالىةحلني يف ٌٝةء ظٮاجئ٫. 

                                                                                                                                                       

 .021ص / 1ج  ،ٚذةكل الؿمٌلٌ  ،، أمحؽ ث٨ محـةالنةٚيعٌ  الؿمٌلٌ ( 1) 



 الشفاعت





جةع امل٪٭ش دٌ اٝؽ حيةكؿ اإلنكةف أف يى٢ إىل املٞةـ األقُل ٨٦ ػبلؿ 
كبؾؿ اجل٭ؽ يف االقذٞة٦ح كاملكري ىلع ا٣ُؿيٜ اذٌلم رق٧ذ٫ الك٧ةء  ،الىعيط

ِ ﴿ /حل١ٮف مىؽاٝنة ٣ٞٮهل دٕةىل ؛هل ٌَ الَّ إ   َْ  
َ
ِ   اهللَ َت أ ًٍ يِ شَ  ٍب يْ لَ ة  أفٌ  ٗري .﴾ي

كا٦ذبل٫٠ ا٣٘ؿااـ كالن٭ٮات  ،َجيٕذ٫ كدؿًليبذ٫ النةم٤ح ل٤ؿكح كابلؽف
 ،أظٌةف النيُةفٝؽ دؽ٫ٕٚ إىل الكٞٮط يف  ،كاجلٛف اآلمؿة ثةلكٮء

الؿصةء  كدجٕؽق ٨ٔ مٌةفٌ  ،كاردسةث٫ ٦ة يكٮٌد وعيٛح أ٧ٔةهل أ٦ةـ ػة٫ٞ٣
ٚيٌٕي  ،حل٭ة قٮؽ اإلث٢ إىل املؿىعإكيكةؽ  ،ٚيىجط جل٭٪٥ ظُجنة ،كاألم٢

ة ىلع ٦ة ٚؿٌ  ٛن  ،س٨ ال ي٪ٛٓ اجلؽـ يٮ٦بؾو ك٣ٰ  ،ط يف ص٪ت اىلع أ٩ةم٫٤ أق
 ،ٚيأم٢ يف أ٧ٔةهل ٨٦ دكف صؽكل ،٨ ي٪ضي٫ ٨٦ ٬ٰؾا ا٣ٕؾابٚيجعر ٧ٌٔ 

٨ ٌٝؿب٫ ا  حل١ٮف هل  ؛٨٦ األ٩بيةء كاألكحلةء كالىةحلني ٚي٪ْؿ إىل ٦ى
ة يؽٚٓ ٔ٪٫ ٔؾاب ص٭٪ٌ  ٕن كإاٌل  ،ٚإف اكف هلة أ٬بلن ٚذ٪ٞؾق ٨٦ صعي٧٭ة ،٥مٛي

ٚذج٤ٖ ث٫  ،يشءو  كمٛةٔذ٫ ا٣يٌت يه األو٢ يف لٌك  -دٕةىل  -٩ْؿ إىل رمحح ا 
ك٨٦ ل٥ يس٨ هل  .قُل ٚذؼؿص٫ ٨٦ ٩ةر الك٧ٮـ إىل ص٪ح اجلٕي٥إىل املٞةـ األ

ٓه  ٨٦ الؿمحح ٚذع٫ ا  ٚةلنٛةٔح ثةبه  فإذ .ػرل يف ا٣ٕؾاب األثؽٌم  مٛي
 كليك ،ي٨ اػذ٤ُخ أ٧ٔةهل٥ ثني احلك٨ كا٣ٞجيطل٤ٕةوني ٨٦ املؤ٦٪ني اذٌل 

ٓو  ال ؛ييذضةكز ٨ٔ ٝجيع٭٥ ح ؽت اجلىٮص ا٣ٞؿآ٩يٌ كٝؽ أكٌ  .ثٌؽ ٨٦ مٛي
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يٌ كاألظ  إقبلَلٌّ  ٦٪٭شه  ة٭كأ٩ٌ  ،ح النٛةٔح كصٮاز٬ةةدير ال١سرية ىلع مرشٔك
النٛةٔح يه   كأفٌ  ،٧ةت يف ادلي٫٨ ٨٦ املك٤ٌ د٪ةكهل ا٧٤ٕ٣ةء يف ٠ذج٭٥ ىلع أ٩ٌ 

ٔ٪ؽ ة الػبلؼ ٚي٫ قٮل ك٬ٰؾا م٧ٌ  ،كلؿقٮهل كلؤلكحلةء كالىةحلني ٨٦ املؤ٦٪ني
األ٩بيةء كاألكحلةء يف ٝجٮر٥٬  فٌ إكٝةلٮا  ،أ٩سؿك٬ة ٣٘ري ا دٕةىل إذح الك٤ٛيٌ 

 .الي٪ٕٛٮف ٗري٥٬

٩ف النٛةٔح ٨٦ دكف ا أم ٨٦ دكف »ٕسي٧ني/ ا٣ حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ٝةؿ 
ثإذ٫٩، ك٬ٰؾا ٬ٮ املٞىٮد/ النٛةٔح ٨٦ دك٫٩  ٭ة زةثذحه إذ٫٩، ك٦ٛ٭ٮ٦٭ة/ أ٩ٌ 

 . (1)«كمم١٪حه  ، كبإذ٫٩ صةاـةه مكذعي٤حه 

 رح ل٥ يس٨ يف أو٢ مٮردق اػذبلؼه ٦ة ذ٠ؿق النة اجلٮاب/ ٨٦ امل٤ٕٮـ أفٌ 
ة ث٧ة ٚي٭ة ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ ثني ٧٤ٔةء املؽارس اإلقبل٦يٌ  ٕن ٧ة كإ٩ٌ  ،ح دمي

ٮع االػذبلؼ يف اتلٛؿٌ  كقٮؼ ٩ذٕؿض بلٌٕ٭ة  -اعت اجلةمبح ٨٦ ٬ٰؾا املًٮ
٦ة كرد يف ثٕي ال١ذت إاٌل أف  -ابلعر إف مةء ا دٕةىل  يف مٌةفٌ 

كالىةحلني   املىُىف جليبٌ اٛةت األػؿل ل٤نةرح ٬ٮ ٩ف مٛةٔح كاملؤ٣ٌ 
ا، ك٬ٮ يف ٩ٌ إ» ظير ٝةؿ/ ،ثٕؽ مٮد٭٥ ة كال رضًّ ٕن ٫ ٦س٤٭٥ ال ي٤٧ٟ جلٛك٫ ٩ٛ

ة، كال أف ينٛٓ ألظؽو  ٝربق ال يكذُيٓ أف يؽٔٮ ألظؽو  ٌن  . (2)«أي
                                                                                                                                                       

 .226ص / 6ج  ،ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ، ٕسي٧ني، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ( ا1٣) 

 .620ص / 62ج  ،ىلع ادلرب ٚذةكل ٩ٮره  ،ٕسي٧ني، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ( ا2٣) 
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ة/  ٌن ٮؽ املؼ٤ كاحل٧ؽ  اذٌلم ل٥ جي٢ٕ أمؿ٩ة إىل أظؽ قٮاق، ألفٌ »كٝةؿ أي
ٕن   .(1)«ا، ١ٚيٙ ي٤٧ٟ ٣٘ريق؟!ة كال رضًّ ال ي٤٧ٟ جلٛك٫ ٩ٛ

ة ي٪١ؿ  -اكث٨ دي٧يح -٩ىةر ٬ٰؾا امل٪٭ش أثٕي  أًٙ إىل ٰذلٟ ٚإفٌ  ٌن أي
أك ٨٦ إٔٚةؿ  ٰذلٟ رشؾه  كأفٌ  ،ىةحلني ثٕؽ مٮد٭٥المٛةٔح األ٩بيةء ك

٨ يأىت إىل ٝرب ٩يبٍّ » كال ثٌؽ ٨٦ اال٩ذ٭ةء ٔ٪٫ ظير ٝةؿ/ ،املرشًلني أك  كأ٦ٌة ٦ى
٨ يٕذٞؽ ٚي٫ أ٩ٌ  ،وة٣طو  ك٣حف ٠ٰؾلٟ كيكأهل  ،وة٣طو  أك رص٢و  ٫ ٝرب ٩يبٍّ أك ٦ى

 ...كيكت٪ضؽق ٰٚ٭ؾا ىلع زبلث درصةتو 
 ٣حنٛٓ يل يف ٬ٰؾق األمٮر... ٰٚ٭ؾا كإف ٝةؿ أ٩ة أقأهل ل١ٮ٫٩ أٝؿب إىل ا ٦يٌن 

ـ٧ٔٮف أ٩ٌ ٚإ٩ٌ  ،٨٦ إٔٚةؿ املرشًلني كاجلىةرل ؼؾكف أظجةر٥٬ ٭٥ يذٌ ٭٥ ي
٬ٰؾا الؿأم  . كاحلٞيٞح أفٌ (2)«ة٩٭٥ مٕٛةء يكتنٕٛٮف ث٭٥ يف ٦ُةبل٭٥كر٬ج
 يف أفٌ  -اذٌلم يؾ٬ت إحل٫ النةرح كاث٨ دي٧يح  كٰذلٟ ألفٌ  ؛ك٦ذ٭ةٚخه  ٚةقؽه 

٬ٰؾا ىلع  ٧ة يىطٌ إ٩ٌ  -ك٥٬ يف ٝجٮر٥٬  األ٩بيةء كالىةحلني الينٕٛٮف ألظؽو 
أثؽا٩٭٥   ا٣برش يف أفٌ عةؿ ثةيقا٣ٞرب ٠ يفاأل٩بيةء كالىةحلني ظةهل٥  ا٣ٞٮؿ أفٌ 

٭٥ ٩ٌ إك٣ٰس٨ إذا ٤ٝ٪ة  ،اعل٥ ادل٩ية ٨كأف و٤ذ٭٥ د٪ُٞٓ ٔ ،دذبلىش ٔ٪ؽ مٮد٭٥
ري وعيطو  ٬ٰؾا الًلكـ ال يذ٥ٌ  ٚإفٌ  ،كظةؿ مٮد٭٥ ٠عةؿ ظيةد٭٥ أظيةءه  ؛ ٬٪ة ٗك

ٝؽرد٭٥ ٔ٪ؽ اال٩ذٞةؿ إىل ا٣ٕةل٥ اآلػؿ ال دجذف ٦ة دا٦خ احليةة ٚي٭٥  ألفٌ 
                                                                                                                                                       

 .022ص / 6، ج ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ ،ٕسي٧ني، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ( ا1٣) 

 .021ص / 1ج  ،ٛذةكلا٣دل٧ٮع اث٨ دي٧ٌيح، أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥،  (2) 
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اث٨ دي٧يح ٝؽ ص٢ٕ ٤َت ادلاعء كالنٛةٔح ث٧زن٣حو  أًٙ إىل أفٌ  مٮصٮدةن.
، ٦ٓ أفَّ النٛةٔح ال دٕين ا٣ٕجةدة أوبلن ال ث٧ٕ٪ة٬ة «ٔجةدة ٗري ا«  مكةكيحو ٣

ح ٤ُ٣ت ح كاجلٛكيٌ ، ٧٠ة أٌف ادلكايع ادلاػ٤يٌ كال ث٧ٕ٪ة٬ة االوُبل يٌ  ال٤٘ٮٌم 
لٟ ٚكٮؼ ك٦ٓ ذٰ  ،ح ٣ٕجةدة األو٪ةـ كا٣برشالنٛةٔح ٗري ادلكايع اجلٛكيٌ 

كٰذلٟ ٨٦ ػبلؿ ٦ة ٩ُؿظ٫ ، ىع ك٦ؽل ثُبل٫٩ح ٬ٰؾا املؽٌ ٩٪ْؿ يف ٦ؽل وعٌ 
ٮع املجةظر  ز٥ٌ  ، ٦ٛ٭ٮـ النٛةٔح٩بنٌي  اكبؽءن  ،٨٦ ٦جةظر يف ٬ٰؾا املًٮ

ٮع ٨٦ أد٣ٌ    .كأٝٮاؿو  حو األػؿل املؿدجُح ثةملًٮ

 :
ا
ال   اللغةالشةاعة أوي

 
  ف

النةٚٓ/ ا٣ُة٣ت ٣٘ريق/ كدٞٮؿ اقتنٕٛخ »/ (ا٣ٕني)يف  ٝةؿ ا٣ٛؿا٬يؽٌم 
٫ٕ يفٌ  ثٛبلفو  ٌٛ ٓ يل إحل٫ ٚن ٌٛ  كاق٥ ا٣ُة٣ت/ النٛيٓ... ،كاالق٥/ النٛةٔح .ٚتن

 . (1)«كالنةٚٓ/ املٕني
حً »/ (دةج ا٣ٕؿكس)يف  ٝةؿ الـبيؽٌم  ٔى ٛة ٓي  ،الٌنةًٚٓ ك٬ٮ وةظتي النَّ كاجلى٧

ٕةء ٛى ٓي ث٫ إىل ال٧ى  ،مي َّٛ رًيق يىتىنى ٘ى  .(2)«٤ُٮبك٬ٮ ا٣ُة٣تي ٣

                                                                                                                                                       

 .٦ةدة )مٛٓ( 016ص / 6ج  ،٠ذةب ا٣ٕني اخل٤ي٢ ث٨ أمحؽ، ،ا٣ٛؿا٬يؽٌم ( 1) 

 (.ة )م٦ٓٛةدٌ  021ص / 66ج  ،دةج ا٣ٕؿكس ،، حم٧ٌؽ ث٨ حم٧ٌؽو الـبيؽٌم ( 2) 
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ا »/ (الىعةح)يف  ٝةؿ اجلٮ٬ؿٌم  النٛٓ/ ػبلؼ الٮدؿ دٞٮؿ/ اكف كدؿن
ة... كالنٛيٓ/ وةظت النٕٛح كوةظت النٛةٔح،...  ٕن ٕذ٫ مٛ ٌٛ ٚن

ٕخ إحل٫ يف  ،، أم قأتل٫ أف ينٛٓ يل إحل٫كاقتنٕٛذ٫ إىل ٚبلفو  ٌٛ كتن
ٌٛ  ٚبلفو  ٕن ٚن  .(1)«ةٕين ٚي٫ تنٛي

٬ٮ األٝؿب ملٌة٦ني ِبس٪ة ٬ٰؾا ك٬ٮ  اجلٮ٬ؿٌم ٦ة ذ٠ؿق  ٨٦ الٮاًط أفٌ  أٝٮؿ/
 .األنكت ذٰللٟ

ا:    االصطالحالشةاعة ثانيا
 
  ف

يه الكؤاؿ يف اتلضةكز ٨ٔ اذل٩ٮب » يف اتلٕؿيٛةت/ ٝةؿ اجلؿصةينٌ 
يه »ٕسي٧ني/ ا٣وة٣طو ث٨ حم٧ٌؽ . ٝةؿ (2)«٨٦ اذٌلم كٝٓ اجل٪ةيح يف ظ٫ٞ

أف يسٮف النةٚٓ ثني  ؛ يٕينةو ، أك دٚٓ مرضٌ اتلٮقٍ ل٤٘ري جب٤ت ٦٪ٕٛحو 
إىل املنٛٮع هل، أك  جل٤ت ٦٪ٕٛحو  املنٛٮع إحل٫، كاملنٛٮع هل كاقُحن 

 .(3)«ةن يؽٚٓ ٔ٪٫ مرضٌ 

ٚإذا  ؛٦ٕ٪ة٬ة ال٤٘ٮٌم ٝؿيجحه ٨٦  النٛةٔح يف ٦ٕ٪ة٬ة االوُبل يٌ  أٝٮؿ/ إفٌ 
                                                                                                                                                       

 .)مٛٓ(ة/ ٦ةدٌ  6021ص / 2ج  ،الىعةح ،ةدو ، إق٧ةٔي٢ ث٨ محٌ اجلٮ٬ؿٌم ( 1) 

 .26ص اتلٕؿيٛةت/  ،ؽو ث٨ حم٧ٌ  ، ٌٔلٌ اجلؿصةينٌ ( 2) 

ص  /0ج  ،ٕسي٧نيا٣ حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو دل٧ٮع ٚذةكل كرقةا٢  ،ٕسي٧ني، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣ط( ا3٣) 
25. 
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٦ة ذ٠ؿق ي١ٮف ٚاك٩خ النٛةٔح ا٣يٌت يؿاد ِبس٭ة ٬٪ة دذ٤ٌٕٜ ث٘ٛؿاف اذل٩ٮب 
 .٬ٮ األنكت تلٕؿيٙ النٛةٔح اجلؿصةينٌ 

 زجةت النٛةٔح إىل ٝك٧ني/ إح ي٧س٨ دٞكي٥ أد٣ٌ 

  القرآن الكريمل: القسم األوي 

 ،اصؽًّ  زجةت النٛةٔح ٠سريةه إح ا٣يٌت كردت يف مبلظْح اآليةت ا٣ٞؿآ٩يٌ  إفٌ 
كٝؽ ظةكجلة دؿدحج٭ة ِبكت د٤ٟ ا٣ٞيٮد ىلع مّك  ،ٝيٮدو  ةكٝؽ ٝييؽت ثٕؽٌ 

 كيه/  ،كذٰللٟ قٮؼ ٩ؾ٠ؿ٬ة ٦ٓ ثيةف دالتل٭ة ؛َٮااٙ

ِ ﴿ ٝةؿ دٕةىل/ -۱ َْ َذا اّلَّ َِْدقُ إاِلَّ ٌَ ِّ  ي يَْظَفُع ِغ ِ  .(1)﴾ةِإِْذُ
َْ َطِفيٍع إاِلَّ ﴿ ٝةؿ دٕةىل/ -۲ ٌِ ا  ٌَ  ِّ ِ ََْػِد إِْذُ  َْ ٌِ﴾(2). 

ا ٬ٮ  ألفٌ  ؛ؿ يف ظىٮؿ النٛةٔح)اإلذف( ٬ٮ ا٣ٞيؽ األكٌ  ادلال٣ح/ ٚإفٌ 
ا ﴿ /ك٦ة ٨٦ يشء إاٌل ٨٦ ثٕؽ إذ٫٩ كمنحبذ٫ ،ؿقػة٣ٜ ٬ٰؾا ال١ٮف ك٦ؽثٌ  ٌَ َك

                                                                                                                                                       

 .055 /قٮرة ابلٞؿة (1) 

 .2 /قٮرة يٮنف (2) 
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ا تََظاُءكَف إاِلَّ  ًٍ ا َخِهي ًٍ ْف يََظاَء اهلُل إِفَّ اهلَل ََكَف َغيِي
َ
 ك٬ٮ املةلٟ احلٞييقٌ . (1)﴾أ

يٞٓ ٚي٭٧ة إاٌل  ٧ٚة ٨٦ أمؿو  ،٩ية كاآلػؿةادل ك٬ٮ رٌب  ،٦ة يف ٬ٰؾا ال١ٮف لٌّك 
٨٦ ٬ٰؾق األمٮر ا٣يٌت ال حتى٢ ٨٦  كالنٛةٔح ل٧٤ؾ٩بني كاظؽةه  ،ثإرادد٫ كإذ٫٩

حه  ٭ة كإٝحه ك٬ٰؾا يٕين أ٩ٌ  ،ٗري إذ٫٩ قجعة٫٩ كدٕةىل ، كإاٌل يٮـ ا٣ٞية٦ح كمرشٔك
ري مم١٪حو  لٮ اك٩خ ممذ٪ٕحن  يف اآليةت ٣٘ٮنا،  -اإلذف  -ألوجط ذ٠ؿ ا٣ٞيؽ  ٗك

حن  كبٰ٭ؾا دسٮف النٛةٔح صةاـةن   ثةإلذف. اك٩خ ٤ٕ٦ٌٞحن كإف  كمرشٔك

ِّ ُمْظِفُلٔفَ   يَْظَفُػَٔف إاِلَّ َكاَل ﴿ ٝةؿ دٕةىل/ -۱ َْ َخْظيَخِ ٌِ  ًْ ُْ َْ اْرحَََض َك ٍَ ِ  .(2)﴾ل
 لٌك يف  ٤ُ٦ٮبه  أمؿه  -ك٬ٮ ا٣ٞيؽ اثلةين  -رىض ا دٕةىل  ادلال٣ح/ إفٌ 

٧ةؿ ا٣يٌت دذ٤ٌٕ  إاٌل  كلٰ٭ؾا ال ي٧س٨ ظىٮؿ أٌم يشءو  ؛ٜ ث٫ قجعة٫٩ كدٕةىلاأٔل
ةق ٌٝ  ،٦ٓ ًر ٧ةؿ املذٮ ٜ دذ٤ٌٕ  كيه دةرةن  ،ٛح ىلع الؿىض النٛةٔحك٨٦ اأٔل

يًّ  أف يسٮف  يىط م٧ٮؿ املؾ٩ت يف النٛةٔح ال ثؽٌ ٚعٌّت  ،ثةملنٛٮع هل ة مًؿ
 .٨ يؤ٨٦ ث٫ كيٌٞؿ ثةتلٮظيؽأم م٧ٌ  ،ٔ٪ؽ ا دٕةىل

 يؤذف هل ظٌّت  -قجعة٫٩  -ة ٔ٪ؽ ا كأػؿل أف يسٮف النةٚٓ مؿًيًّ 
ريض  لزٌلي٨كٝؽ ذ٠ؿ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املىةديٜ  ،(3)ثةلنٛةٔح

                                                                                                                                                       

 .22 /نكةفقٮرة اإل (1) 

 .01 /قٮرة األ٩بيةء (2) 

 / 0ج  ،ٕسي٧نيوة٣طو ا٣ث٨ حم٧ٌؽ دل٧ٮع ٚذةكل كرقةا٢  ،وة٣طٕسي٧ني، حم٧ٌؽ ث٨ ا٣ا٩ْؿ/  (3) 
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 ٦٪٭٥/ك ،ا ٔ٪٭٥
ـٌ ٨٦ ٝةا٢و ػري ا٣ربيٌ  -أ ََ ﴿ /ح/ ٝةؿ ٔ ِي احِلَاِت إِفَّ اّلَّ ٔا الصَّ يُ ٍِ ٔا َكَغ ُِ ٌَ َ

 
ُ
ِ أ رَبِيَّثِ  َم كخلم

ًْ َخرْيُ اىْ ُْ
  ا َٓ ٌَِ حَتْخِ َِّاُت َغْدٍف ََتْرِي  ًْ َج ِٓ ًْ ِغَِد َربِّ ُْ َجزَاُؤ

 
َ
ِ اأْل ُّ ذمل ِْ ٔا َع ًْ َكَرُط ُٓ ِْ ةًَدا َرَِيَ اهلُل َع

َ
ا أ َٓ ََ يِي اُر َخادِلِي َٓ َْ َخِِشَ  َم ْن ٍَ ِ ل

 ُّ  كٝؽ ذ٠ؿت األظةدير ال١سرية مىؽاؽ ػري ا٣ربيح ىلع لكةف اجليبٌ  .(1)﴾َربَّ
 ةسو ٨ٔ اث٨ ٔجٌ  احل٪فٌ  ك٨٦ ٬ٰؾق األظةدير ٦ة ذ٠ؿق الـر٩ؽٌم ، األكؿـ 

ِ ﴿ة ٩ـ٣خ ٬ٰؾق اآليح/ ػٌ مل»ٝةؿ/  ِ  فَّ إ ََ اّلَّ ٌَ  ي   اِت احِلَ ٔا الصَّ يُ ٍِ غَ كَ  ٔاْ ُِ َ
ُ
ِ أ  ًْ ُْ  َم كخلم

 رَبِ اىْ  رْيُ خَ 
دأيت يٮـ ا٣ٞية٦ح أ٩خ كميٕذٟ  ،٬ٮ أ٩خ كميٕذٟ /ٝةؿ ٣ٌٕلٍّ  ﴾ثِ يَّ

يٌ  ك٨٦  ،ية رقٮؿ ا /ٚٞةؿ .ؾ ٌٗةثنة ٦ٞع٧نيكيأيت ٔؽكٌ  ،نيراًني مًؿ
 . (2)«أ ٦٪ٟ ك٣ٕ٪٨٦ٟ دربٌ  /ٝةؿ ؟ٔؽكٌم 

 ﴿ /ؽ ث٨ ٌٔلٍّ يف دٛكريق ٨ٔ أب اجلةركد، ٨ٔ حم٧ٌ  كركل ا٣ُربٌم  
ُ
ِ أ  َم كخلم

رَبِيَّثِ 
ًْ َخرْيُ اىْ   .(3)«كميٕذٟ / أ٩خ ية ٌٔلٌ  ٚٞةؿ اجليبٌ  ﴾ُْ

ٔى »ٝةؿ/  (امل٪سٮر ادلرٌ )يف  كركل الكيٮيطٌ  ةس ٨ٔ اث٨ ٔجٌ  مٍّ ؽً أػؿج اث٨ 
                                                                                                                                                       

 

 .كٝؽ ص٤ٕ٭ة ىلع مّك رشكطو  25ص 

 .1ك 1 /٪حقٮرة ابلحٌ  (1) 

 .11ص ٥ْ٩ درر الك٧ُني/  ،ؽه ، حم٧ٌ ( الـر٩ؽٌم 2) 

 .225ص / 22ج  ،صة٦ٓ ابليةفحم٧ٌؽ،  ،اث٨ صؿيؿو ( 3) 
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ِ ﴿ ة ٩ـ٣خٝةؿ/ ل٧ٌ  ِ  فَّ إ ََ اّلَّ ٌَ  ي   اِت احِلَ ٔا الصَّ يُ ٍِ غَ كَ  ٔاْ ُِ َ
ُ
ِ أ  رَبِ اىْ  رْيُ خَ  ًْ ُْ  َم كخلم

 ﴾ثِ يَّ
يٌ / ٬ٮ أ٩خ كميٕذٟ يٮـ ا٣ٞية٦ح راًني ٣ٌٕلٍّ  ٝةؿ رقٮؿ ا   .(1)«نيمًؿ

ٝةؿ/ ٝةؿ يل  أػؿج اث٨ مؿدكي٫ ٨ٔ ٌٔلٍّ »يف دٛكريق ٝةؿ/  كركل اآللٮيسٌ 
ِ ﴿ ٥ تك٧ٓ ٝٮؿ ا/ل/ أرقٮؿ ا  ِ  فَّ إ ََ اّلَّ ٌَ  ي ُٔ ٍِ غَ كَ  ٔاْ ُِ َ  اِت احِلَ ا الصَّ ي

 
ُ
ِ أ  رَبِ اىْ  رْيُ خَ  ًْ ُْ  َم كخلم

ؽز٥ احلٮض إذا صسخ  ﴾ثِ يَّ ؽم كمٔٮ أ٩خ كميٕذٟ كمٔٮ
ا حمضٌ  ،األم٥ ل٤عكةب  .(2)«٤نيدؽٔٮف ٗؿًّ

 ،ـ٨ ريض ا ٔ٪٭٥ يف ٨٧ً ٬ٰؾا ا٣ٞيؽ املذٞؽٌ كميٕذ٫ م٧ٌ   ٌٕٚلٌّ 
 .أف يسٮف ٨٦ النٕٛةء ل٤٪ةس يٮـ ا٣ٞية٦ح كبةتلةيل يىطٌ 

ْمذَ ﴿ الىةدٝٮف/ ٝةؿ دٕةىل/ – ب ًْ كَاَؿ اهلُل  ُٓ اِدقنَِي ِصْدُق ـُ يََِفُع الصَّ ْٔ ا يَ
 ٌَِ َِّاٌت ََتْرِي  ًْ َج ُٓ َ  ل

َ
ا اأْل َٓ ٔا حَتْخِ ًْ َكَرُط ُٓ ِْ ةًَدا َرَِيَ اهلُل َع

َ
ا أ َٓ ََ يِي اُر َخادِلِي َٓ ْن

 ِ ُّ ذمل ِْ ًُ  َم َع ُز اىَْػِظي ْٔ  .(3)﴾اىَْف
/ أ٩ة ٔجؽ ا كأػٮ ٝةؿ ٌٔلٌّ »ةد ث٨ ٔجؽ ا ٝةؿ/ يف احلؽير ٨ٔ ٔجٌ ك

يخ ٝج٢ ، و٤ٌ  ٠ٌؾابه يٜ األكرب، ال يٞٮهلة ثٕؽم إاٌل ، كأ٩ة الىؽٌ رقٮهل 
 .«اجلةس لكجٓ قجني

                                                                                                                                                       

 .212ص / 1ج  ،امل٪سٮر ادلرٌ  ،، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿو الكيٮيطٌ ( 1) 

 .220ص / 65ج  ،دٛكري اآللٮيسٌ  حم٧ٮد ث٨ ٔجؽ ا،اآللٮيٌس،  (2) 

 .662 /قٮرة املةاؽة (3) 
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 ،٬ٰؾا اإلق٪ةد وعيطه » (/الـكااؽ)يف ركاق اث٨ ٦ةصح يف قج٪٫ كٝةؿ 
ىلع  وعيطه  /٨ٔ امل٪٭ةؿ كٝةؿ (املكذؽرؾ)ركاق احلةز٥ يف  ،رصةهل زٞةته 

كركاق  (4)كا٣جكةيئٌ  (3)كاحلةز٥ (2)ب محجحأكركاق اث٨  .(1)«رشط النيؼني
كاث٨  (6)كًلٰؾلٟ ا٣ُرباينٌ ،  (5) كق٧٤ةف ٨ٔ اجليبٌ  ب ذرٍّ أ٨ٔ  اهليسِلٌ 

 .(8)كاذل٬يبٌ  (7)ظضؿو 
٠ٮ٩ٮا ٦ٓ  -إف املؿاد » ٝٮهل/ ٨ٔ اث٨ ٔكة٠ؿ ٨ٔ أب صٕٛؿو  ك٢ٞ٩ اآللٮيسٌ 

 .(9)«ـ ا دٕةىل كص٭٠٫ؿٌ  ٠ٮ٩ٮا ٦ٓ ٌٔلٍّ  -الىةدٝني 

٫ ال خيؿج اجلةس ٨٦ اهلؽل كال يؽػ٤٭٥ أل٩ٌ   كاألمؿ ثةل١ٮف ٦ٓ ٌٔلٍّ 

                                                                                                                                                       

 .602ح  25ص / 6ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح، ؽ ث٨ يـيؽحم٧ٌ  اث٨ ٦ةصح، (1) 

 .06ح  221ص / 1ج  ،ٙاملى٪ٌ  ،ؽاث٨ أب محجح، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ٌ ( 2) 

 .660ص / 2ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ٔجؽ اؽ ث٨ ، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم ( 3) 

 .1225ح  621ص / 5ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ مٕيتو ا٣جكةيٌئ،  (4) 

 .620ص / 2ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ، ث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ ( 5) 

 .012ص / 1ج  ،املٕض٥ ال١جري ،، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽا٣ُرباينٌ ( 6) 

 .62212/  022ص / 1ج  ،ثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثحاإلوة ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو ( 7) 

 .220ص / 21ج  ،دةريغ اإلقبلـ ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ اذل٬يٌب،  (8) 

 .22ص / 1ج  ،دٛكري اآللٮيسٌ  ،حم٧ٮد ث٨ ٔجؽ ااآللٮيٌس،  (9) 
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ٝةؿ »٨ٔ زيؽ ث٨ أر٥ٝ ٝةؿ/  (املكذؽرؾ)٧٠ة يف ركايح احلةز٥ يف  ،يف الٌبلؿ
/ ٨٦ يؿيؽ أف حيىي ظيةيت، كي٧ٮت مٮيت، كيكس٨ ص٪ح اخلرل رقٮؿ ا 

ؽين رٌّب  ل، ٫ ٨٣ خيؿصس٥ ٨٦ ٬ؽن ، ٚإ٩ٌ ث٨ أب َة٣تو  ٌٔلٌ  ، ٤ٚيذٮٌؿ ا٣يٌت ٔك
 . (1)«ك٨٣ يؽػ٤س٥ يف ًبل٣حو 

 ٌٞ ٨ ٩ـؿ يف ظ ِ ﴿ ٫ ٝٮهل دٕةىل/ك٬ٮ ٦ى  ٍَ نَّ إ
َ
ِ كَ  رٌ ذِ ِْ ٌُ  َج ُْ ا أ ٚٞؽ  ﴾ادٍ َْ  ـٍ ْٔ كَ  ُكِّ ى

ٝةلٮا/  (6)كالكيٮيطٌ  (5)كالنٮٌلينٌ  (4)كا٣ُربٌم  (3)كاحلةز٥ (2)ركل اث٨ ظضؿو 
  .«امل٪ؾر، كأ٩ة اهلةدم / رقٮؿ ا ٝةؿ ٌٔلٌّ »

ة ي٪ُجٜ ىلع ٌٔلٌ  ٌن  ، ب َة٣تو أث٨  كىلع ٬ٰؾا ٚٮوٙ )الىةدٝني( أي
 .ٚي١ٮف ٨٦ النٕٛةء يٮـ ا٣ٞية٦ح

                                                                                                                                                       

 /كٝةؿ 601ص  /2، ج املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم ( 1) 
 «.كل٥ خيؿصةق ،ق٪ةدوعيط اإل ٬ٰؾا ظؽيره »

 .012ص / 1ج  ،ٚذط ابلةرم ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو ( 2) 

 /كٝةؿ 622ص  /2، ج املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم ( 3) 
 «.كل٥ خيؿصةق ،ق٪ةدوعيط اإل ٬ٰؾا ظؽيره »

 .622ص / 62ج  ،صة٦ٓ ابليةفحم٧ٌؽ،  ،اث٨ صؿيؿو ( 4) 

 .يف األ٣ٛةظ ٦ٓ اػذبلؼو  12ص / 2ج  ،ٚذط ا٣ٞؽيؿ ،ؽ ث٨ ٌٔلٍّ ، حم٧ٌ النٮٌلينٌ ( 5) 

 .25ص / 2ج  ،امل٪سٮرٌ  ، ادلرٌ ، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿو الكيٮيطٌ ( 6) 
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ًذتى يف ٤ٝٮب٭٥ اإلي٧ةف/ ٝٮهل دٕةىل/ اذٌل  - ص ة ييٍؤ٦ً٪يٮفى  الى ﴿ي٨ ٠ي ؽي ٝىٍٮ٦ن ً
ّتى

ٍك 
ى
٥ٍ أ ٬ي ٍب٪ىةءى

ى
ٍك أ

ى
٥ٍ أ ٬ي ٩يٮا آثىةءى ىٍٮ اكى ل ي كى ٮهلى ةدَّ اى كىرىقي ٨ٍ ظى ـً اآلًػًؿ ييٮىادُّكفى ٦ى احٍلىٍٮ ثًةً كى

نً  ٔى ٍك 
ى
٥ٍ أ  إًٍػٮىاجى٭ي

ي
٥ٍ أ تى٭ي ذىتى يًف ٝي٤يٮبًً٭٥ي اإٍلً  ٟى كخٰلً ريى ٪٫ٍي ٠ى كحو ٦ّّ ٥ ثًؿي ٬ي يَّؽى

ى
ةفى كىأ ي٧ى

 
ى
ة اأٍل ًٍذ٭ى ًٍؿم ٨٦ً حتى ٪َّةتو ّتى ٥ٍ صى ييٍؽًػ٤ي٭ي ٮا كى ًي رى ٥ٍ كى ٪ٍ٭ي ة رىيًضى اي خى ي٨ى ًذي٭ى ةدًلً ةري ػى ٍج٭ى

 
ي
٪٫ٍي أ ٮفى  ٟى كخٰلً خى ٤ًعي ٍٛ ٥ي ال٧ي ـٍبى اً ٬ي ال ًإفَّ ًظ

ى
ـٍبي اً أ كٝؽ ظةكؿ ا٣ٞؿآف  .(1)﴾ًظ
ي٨ يؽػ٤ٮف يف ٨٧ً دااؿة ظـب ا ح املؤ٦٪ني اذٌل ال١ؿي٥ دٌييٜ م٧ٮحلٌ 

بلةى ﴿ ٚٞةؿ دٕةىل/ ٮفى الىَّ ي٧ي ًٞ ي٨ى يي ً ٪يٮا اذلَّ ي٨ى آ٦ى ً ي كىاذلَّ ٮهلي ٥ٍ اي كىرىقي حًلُّسي ة كى إًج٧َّى
ييٍؤديٮ ٕيٮفى كى ٥ٍ رىا٠ً ةى كى٬ي اكى َـّ ـٍبى   فى ال إًفَّ ًظ

٪يٮا ٚى ي٨ى آ٦ى ً ي كىاذلَّ ٮهلى ؿَّ اى كىرىقي ذىٮى ٨ٍ حى ٦ى كى
ةبًليٮفى  ٘ى ٥ٍ ا٣ٍ  .(2)﴾اً ٬ي

ً ﴿ املؿاد ٨٦ خ األظةدير ال١سرية ىلع أفٌ كٝؽ د٣ٌ  ٍ ٪ي ٦ى آ ي٨ى اذلَّ يف ٬ٰؾق اآليح  ﴾ٮا
يف  ِلٌ ذاهلي ذ٠ؿ اث٨ ظضؿو ٚٞؽ ،  ث٨ أب َة٣تو  ٬ٮ أ٦ري املؤ٦٪ني ٌٔلٌ 

٦ة  ٝةؿ/ ةسو ٨ٔ اث٨ ٔجٌ  كاث٨ أب ظةد٥و  كأػؿج ا٣ُرباينٌ »ٝةؿ/  (الىٮأٜ)
 يى "أ٩ـؿ ا 

ى
ً ٭ى حُّ ة أ ٍ ٪ي آ٦ى  ي٨ى ة اذلَّ ٌلٌّ إاٌل  "ٮا ك٣ٞؽ اعدت ا  ،أ٦ري٬ة كرشيٛ٭ة  ٔك

/ كٝةؿ الكيٮيطٌ  .(3)« خبريو ة إاٌل ك٦ة ذ٠ؿ ٤ٔيًّ  ،يف ٗري ماكفو  ؽو أوعةب حم٧ٌ 

                                                                                                                                                       

 .00 /قٮرة املضةد٣ح (1) 

 .51ك 55 /قٮرة املةاؽة (2) 

  .210ص / 0ج  ،الىٮأٜ املعؿٝح ،ؽمحؽ ث٨ حم٧ٌ ظضؿو اهليذٌِل، أ ( اث3٨) 
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ؽ ٌٔلٌّ »ٝةؿ/  ةسو ٜٛ ٨ٔ اث٨ ٔجٌ كأػؿج اخلُيت يف املذٌ » خبةد٫٧ ك٬ٮ  دىؽَّ
ٓه  ٨٦ أُٔةؾ ٬ٰؾا اخلةد٥؟ ٝةؿ/ ذاؾ الؿا٠ٓ،  /ل٤كةا٢  ، ٚٞةؿ اجليبٌ را٠

ي قي رى كى  اي  ٥ي سي حًلُّ ة كى ٧ى جَّ إً ﴿ٚأ٩ـؿ ا   .(1)«﴾ٮهلي

 قةا٢ه  كٝٙ ثٌٕلٍّ »ٝةؿ/  ةر ث٨ يةرسو ٨ٔ ٧ٌٔ  (األكقٍ)يف  كأػؿج ا٣ُرباينٌ 
ٓه   ، ٚزنع ػةد٫٧ ٚأُٔةق الكةا٢، ٚأىت رقٮؿ ا يف وبلة دٌُٮعو  ك٬ٮ را٠

ةإًجَّ ﴿/ ٬ٰؾق اآليح  ٫٧٤ٔ ٰذلٟ، ٚزن٣خ ىلع اجليبٌ أٚ حًلُّ  ٧ى ٥ي كى ي  اي  سي ٮهلي  كىرىقي
 ً ٪يٮا ي٨ى كىاذلَّ ً  آ٦ى ٮفى  ي٨ى اذلَّ ي٧ي ًٞ ييٍؤديٮفى  بلةى الىَّ  يي َـّ  كى ةى ال ٥ٍ  اكى ٕيٮفى  كى٬ي ٚٞؿأ رقٮؿ  ﴾رىا٠ً
كاؿ ٨٦  ٭٥ٌ مٮالق، ال٤ِّ  ٝةؿ/ ٨٦ ٠٪خ مٮالق ٌٕٚلٌّ  ىلع أوعةث٫، ز٥ٌ  ا 
 .(2)«كاعد ٨٦ اعداق ،كاالق
ث٨ أب  ٝةؿ/ كٝٙ ىلع ٌٔلٌ  ةر ث٨ يةرسو ٨ٔ ٧ٌٔ »يف دل٫ٕ٧/  ركل اهليسِلٌ ك

ٓه  قةا٢ه   َة٣تو  ٚأىت  ،ٚزنع ػةد٫٧ ٚأُٔةق الكةا٢ ،عو يف دُٮٌ  ك٬ٮ را٠
ةإًجَّ ﴿٬ٰؾق اآليح/  ٚزن٣خ ىلع رقٮؿ ا  ،ٚأ٫٧٤ٔ ثٰؾلٟ رقٮؿ ا   ٧ى

حًلُّ  ٥ي كى ي  اي  سي ٮهلي ً  كىرىقي ٪يٮا ي٨ى كىاذلَّ ً  آ٦ى ٮفى  ي٨ى اذلَّ ي٧ي ًٞ ييٍؤديٮفى  بلةى الىَّ  يي َـّ  كى ةى ال ٥ٍ  اكى  كى٬ي
ٕيٮفى   ٭٥ٌ مٮالق. ال٤ِّ  ٝةؿ/ ٨٦ ٠٪خ مٮالق ٌٕٚلٌّ  ز٥ٌ  ٚٞؿأ٬ة رقٮؿ ا  ﴾رىا٠ً

                                                                                                                                                       

  .222ص / 2ج  ،امل٪سٮر ، ادلرٌ ، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿو الكيٮيطٌ ( 1) 

  .061ص / 1ج  ،، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥ األكقٍا٣ُرباينٌ ( 2) 
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 .(1)«كاؿ ٨٦ كاالق كاعد ٨٦ اعداق

 ، ٰ٭ؾا املىؽاؽ اإل٦ةـ ٌٔل ث٨ أب َة٣تو لٕ٪ةكي٨ الٮاًعح ا٣ك٨٦ 
  .ٚي١ٮف ٨٦ النٕٛةء يٮـ ا٣ٞية٦ح

 .ذف كالؿىضاإلأٔين 

بًؾو الى ﴿ ٝةؿ دٕةىل/ -0 ٔىحي إاًلَّ  يىٍٮ٦ى ة ٛى ٓي النَّ ٛى ي الؿَّ  دى٪ ًذفى هلى
ى
٨ٍ أ ىٍٮالن  ٨ي مٍحٰ ٦ى يٝ    .(2)﴾كىرىيًضى هلى

ٟو يًف الكَّ ﴿ ٝةؿ دٕةىل/ - 8 ٤ى ٥ٍ ٨ٍ٦ً مى ًلى حٍبنة إًالَّ الى  اًت ةكى ٧ى كى ٥ٍ مى ذي٭ي ةخى ٛى يًن مى ٍ٘   تي
يىٍؿىضى  ةءي كى ىنى ٨ٍ ي ذىفى اي ل٧ًى

ٍ
ٍف يىأ

ى
ًؽ أ ٍٕ  .(3)﴾٨ٍ٦ً بى

ة  ،٦نيا٣ُةاٛح ٝؽ دمٕخ ا٣ٞيؽي٨ املذٞؽٌ ادلال٣ح/ ك٬ٰؾق  ٞن كٝؽ ثحٌٌ٪ة قةث
 .دالتل٭٧ة ٚبل ظةصح لئلاعدة

الى ﴿ ٝةؿ دٕةىل/ -0 حى إاًلَّ كى ٔى ة ٛى ٮفى ٨ٍ٦ً ديك٫ًً٩ النَّ ٔي ي٨ى يىٍؽ ً ٟي اذلَّ ٤ً٧ٍ ً٭ؽى   حى ٨ٍ مى ٦ى

                                                                                                                                                       

  .61ص / 1ج  ،، دل٧ٓ الـكااؽث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ ( 1) 

 (2)  ٰ٫ َٰ  .622 /قٮرة 

 .01 /قٮرة اجلض٥ (3) 
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 ّّٜ ٮفى  ثًةحٍلى ٤ى٧ي ٍٕ ٥ٍ حى  .(1)﴾كى٬ي

حى إًالَّ ﴿ٝةؿ دٕةىل/  -8 ٔى ة ٛى ٮفى النَّ ١٤ً٧ٍي ٪ٍؽى الؿَّ  ال حى ًٔ ىؾى  ٨ٍ اّتَّ ا ٨ً مٍحٰ ٦ى ٍ٭ؽن  .(2)﴾خى

ٌٜ  النٛةٔح زةثذحه  اآليح األكىل دٌٞؿ ثأفٌ  ٨٦ الٮاًط أفٌ ادلال٣ح/   مل٨ م٭ؽ ثةحل
ال ٨ٔ  ك٦ٕؿٚحو  ج٫ٕ ٨ٔ ٥٤ٔو كادٌ  ،اذٌلم صةء ٨٦ ٔ٪ؽ ا كوؽح ث٫ املؿق٤ٮف

ا٣ٕ٭ؽ املؿاد ٚي٭ة ٬ٮ اإل٦ة٦ح كين٭ؽ ذٰللٟ ٝٮهل  ة اآليح اثلة٩يح ٚإفٌ كأ٦ٌ  ،د٤ٞيؽو 
ة ﴿ دٕةىل/ ة٦ن ٟى ل٤ً٪َّةًس إ٦ًى ٤ي ًٔ ة  إًينّّ صى

٨َّ ٝىةؿى ٭ي تى٧َّ
ى
ةتو ٚىأ ٧٤ًى ب٫ُّي ثًسى ا٬ًي٥ى رى إًٍذ اٍبذىًلى إًثٍؿى كى

يَّيًت ٝىةؿى الى  ٨ٍ٦ً ذيرّّ ٍ٭ؽً ٝىةؿى كى ٪ىةؿي خى ةل٧ًًنيى  حى َّْ   .(3)﴾م ا٣

، يف إزؿ ﴾يًت يَّ رّّ ذي  ٨ٍ ٦ً كى ﴿ ٝٮؿ إثؿا٬ي٥/ ألفٌ »يف دٛكريق/  ٚٞؽ ٝةؿ ا٣ُربٌم 
ًٔ  صى ينّّ إً ﴿ ز٪ةؤق/ ٝٮؿ ا ص٢ٌ  ً  ٟى ٤ي ة ـه  ﴾ةة٦ن ٦ى إً  ةًس ٤٪َّ ل اذٌلم قأهل  أفٌ  ٤ٕ٧ٚٮ

 ٣س٨ٌ ةق، لاكف ٦جح٪نة ك٫ أُٔةق إيٌ ٫ أ٩ٌ ذ٫، لٮ اكف ٗري اذٌلم أػرب ربٌ يٌ إثؿا٬ي٥ ذلرٌ 
ة صؿل ذ٠ؿق، ا٠ذىف ثةذل٠ؿ اذٌلم ٝؽ مىض، ٨٦ دسؿيؿق ة اك٩خ م٧ٌ املكأ٣ح ل٧ٌ 

يت ٚةص٢ٕ ٦س٢ اذٌلم يٌ ، ث٧ٕىن/ ك٨٦ ذرٌ ﴾يًت يَّ رّّ ذي  ٨ٍ ٦ً كى ﴿ كإاعدد٫، ٚٞةؿ/
  .(4)«ص٤ٕذين ث٫، ٨٦ اإل٦ة٦ح ل٤٪ةس

                                                                                                                                                       

ـػؿؼ (1)   .11 /قٮرة ال

 .11/ قٮرة مؿي٥ (2) 

 .602 /قٮرة ابلٞؿة (3) 
 .6120ذي٢ احلؽير ، 121ص / 6ج  ،دٛكري صة٦ٓ ابليةف حم٧ٌؽ، ،اث٨ صؿيؿو ( 4) 
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ؾا ا٣ٕ٭ؽ ٬ٮ اإل٦ة٦ح املؾ٠ٮرة ٚي٧ة  إفٌ »يف دٛكريق/  كٝةؿ الؿازٌم  ٰ٬
  ٚبل...كإاٌل  ،ة ١ٚؾاٝج٢، ٚإف اكف املؿاد ٨٦ د٤ٟ اإل٦ة٦ح ٬ٮ اجلجٮٌ 

رّّ ﴿ ٝٮهل/ ؿ أكىل ألفٌ كا٣ٞٮؿ األكٌ  ٨٦ً ذي تل٤ٟ اإل٦ة٦ح ا٣ٌيت  ٤َته  ﴾يًت يَّ كى
ًٔ صى  إًينّّ ﴿ كٔؽق ث٭ة ثٞٮهل/ ة ٟى ٤ي ة ة٦ن ةًس إ٦ًى َّ٪٤ً ٪ىةؿي  الى ﴿ ٚٞٮهل/ ﴾ل حى

ٍ٭ؽً  َّْ خى ً م ا٣  إذا اكف املؿاد ال يسٮف صٮاثنة ٨ٔ ذٰلٟ الكؤاؿ إاٌل  ﴾نيى ٧ً ةل
 .(1)ثٰ٭ؾا ا٣ٕ٭ؽ د٤ٟ اإل٦ة٦ح

٨ اخلُيت ابل٘ؽادٌم  ريق ٔك ق٧ٕخ صةثؿ »ٝةؿ اخلُيت يف دةرخي٫/  ،ٗك
 ثيؽ ٌٔلٍّ  ػؾه آيٮـ احلؽيبيح ك٬ٮ  ث٨ ٔجؽ ا ٝةؿ/ ق٧ٕخ رقٮؿ ا 

٨٦  خمؾكؿه  ؛٨٦ ٩رصق ٦٪ىٮره  ،كٝةد٢ ا٣ٛضؿة ،يٞٮؿ/ ٬ٰؾا أ٦ري ا٣ربرة
ٌلٌّ  ،ث٭ة وٮد٫ ي٧ؽٌ  ،ػؾهل ٨٧ٚ أراد ابليخ  ،ثةث٭ة أ٩ة ٦ؽي٪ح ا٥٤ٕ٣ ٔك

 . (2)«٤ٚيأت ابلةب

ا ق٧ٕخ ظجحيب حم٧ٌ »يف ٦٪ةٝج٫ ٨ٔ ق٧٤ةف ٝةؿ/  ك٢ٞ٩ اث٨ امل٘ةزيلٌ   ؽن
ٌلٌّ  ق٫ كيٞؽٌ  ٰذلٟ اجلٮري  ط اى ، يكجٌ ٩ٮرنا ثني يؽم ا  يٞٮؿ/ ٠٪خ أ٩ة ٔك

ـو  ة ػ٤ٜ ا آدـ رًٌلت ٰذلٟ اجلٮر يف ! ٧٤ٌٚ ٝج٢ أف خي٤ٜ ا آدـ ثأ٣ٙ اع
                                                                                                                                                       

 .21ص / 2ج  ،دٛكري الؿازٌم  ،ؽ ث٨ ٧ٔؿ، حم٧ٌ ( الؿازٌم 1) 
ث٨  اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٔلٌ ؛ 616ص  /2ج  ،دةريغ ث٘ؽاد ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ اخلُيت ابل٘ؽادٌم ( 2) 

 ،لكةف املّياف ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو ؛ 212ص / 20ج  ،دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ ،احلك٨
 .106 / 621ص / 6ج 
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ٌُ ظٌّت  كاظؽو  و٤ج٫، ٥٤ٚ يـؿ يف يشءو  ٤ت، ٌٚف  اٚرتٝ٪ة يف و٤ت ٔجؽ امل
 . (1)«اخلبلٚح ة كيف ٌٔلٍّ اجلجٮٌ 

ٌٜ  ىلع أفٌ  حن كبٰؾلٟ دسٮف آيةت ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح دا٣ٌ  هل النٛةٔح ٬ٮ  ٨٦ حي
 ٌٜ ك٬ٮ الؿقة٣ح أك  ،أك ٨٦ اكف ٔ٪ؽق ٔ٭ؽ ٨٦ ا دٕةىل ٨٦ م٭ؽ ثةحل

 اإل٦ة٦ح كاخلبلٚح.



كا اى ٝةؿ دٕةىل/ ﴿ -0 ؿي ٛى ٍ٘ ةءيكؾى ٚىةٍقذى ٥ٍ صى ٭ي كى ٛي ٩
ى
ٮا أ ٤ى٧ي ّى ٥ٍ إًٍذ  ٭ي جَّ

ى
ىٍٮ أ ل كى

كا ا ؽي ىٮىصى ٮؿي ل ٥ٍ الؿَّقي ى٭ي ؿى ل ٛى ٍ٘ ة ى كىاٍقذى اثنة رىًظي٧ن  .(2)﴾دىٮَّ
٤ُ٣ت   لؿقٮؿال٧٤يجء إىل  ىلع احلٌر  ادلال٣ح/ ك٬ٰؾق اآليح ٚي٭ة دال٣حه 

 اجليبٌ  ألفٌ  ؛ ث٧ٮد٫ ك٬ٰؾق املؿدجح ال د٪ُٞٓ  ،االقذ٘ٛةر ل٧٤ؾ٩بني ٨٦ املؤ٦٪ني
٧ةؿ  ؽ أفٌ ة كرد يف ثٕي األظةدير ا٣يٌت دؤًلٌ كل٧ٌ . يف ٝربق ٧٠ة دٞؽـ ثية٫٩  يٌّ  اأٔل

 ٚٞؽ ركل اهليسِلٌ  ،اٚحكذ٘ٛؿ مل٨ ٢٧ٔ رشًّ  ،ثٕؽ كٚةد٫  دٕؿض ىلع اجليبٌ 
ريق ٨ٔ ٔجؽ ا ث٨ مكٕٮدو   ،٣س٥ / ظيةيت ػريه ٝةؿ رقٮؿ ا »ٝةؿ/  ٗك

أ٧ٔة٣س٥ ٧ٚة رأيخ ٨٦  دٕؿض ٌٔلٌ ، ٣س٥ ككٚةيت ػريه  ،ث ٣س٥زٮف كحيؽٌ حتؽٌ 

                                                                                                                                                       

 .622ح  622ص / ٦٪ةٝت أ٢٬ ابليخ  ؽ،ث٨ حم٧ٌ  ، ٌٔلٌ اث٨ امل٘ةزيلٌ ( 1) 

 .12 /قٮرة ا٣جكةء( 2) 
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 .(1)«ت ا ٣س٥اقذ٘ٛؿ ك٦ة رأيخ ٨٦ رشٍّ  ،محؽت ا ٤ٔي٫ ػريو 

ؽ ٰذلٟ ٦ة ركم كيؤيٌ  .كرصةهل رصةؿ الىعيط ،ارركاق ا٣زبٌ »/ كٝةؿ اهليسِلٌ 
ـو زبلزح أيٌ  ٔ٪ؽ٦ة دٌٚ٪ة رقٮؿ ا  ٝةؿ/ ٝؽـ ٤ٔي٪ة أمؿؤه   ٨ٔ ٌٔلٍّ   ،ة

 ،كظسة ىلع رأق٫ ٨٦ دؿاث٫ كٝةؿ/ ية رقٮؿ ا ، ٚؿٍل ث٪ٛك٫ ىلع ٝرب اجليبٌ 
ي٪ة ٔ٪ٟ ،٤ٝخ ٚك٧ٕ٪ة ٝٮلٟ يخ ٨٦ ا ٚٔٮ كٌلف ٚي٧ة أ٩ـؿ ا  ،كٔك

ة﴿/ ٤ٔيٟ ٥ٍ صى ٭ي كى ٛي ٮا أ٩ ٤ى٧ي ّى ٥ٍ إٍذ  ىٍٮ أجَّ٭ي ل ٥ي ءي كى ى٭ي ؿى ل ٛى ٍ٘ كا اى كىاٍقذى ؿي ٛى ٍ٘ كؾى ٚىةٍقذى
اثنة رىًظي٧ن  كا اى دىٮَّ ؽي ىٮىصى ٮؿي ل  ،ٚٞؽ ٧٤ّخ ٩ٛيس ٚضبذٟ ٣تكذ٘ٛؿ يل ﴾ةالؿَّقي

/ كٝؽ د٧ٌس٢ ثأثيةتو  .(2)«٫ ٝؽ ٗٛؿ لٟٚ٪ٮدم ٨٦ ا٣ٞرب أ٩ٌ   ٨٦ النٕؿ ٝةابلن

 ا٣ٞةع كاألك٥ ُٚةب ٨٦ َيج٭٨ٌ   ٫ ػية ػري ٨٦ دٚ٪خ ثة٣ٞةع أ٧ْٔ
 ٚي٫ ا٣ٕٛةؼ، كٚي٫ اجلٮد كال١ؿـ   ٫ػأ٩خ قة٠٪ ؽاء ٣ٞربو ػ٩ٛيس ا٣ٛ

                                                                                                                                                       

ا٣ُجٞةت  ،ؽ، حم٧ٌ اث٨ قٕؽو ؛ 02ص / 2ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ ( 1) 
 .11ص / 2ج  ،الاكم٢ ،ٔجؽ ا ،اث٨ ٔؽمٍّ ؛ 622ص / 0ج  ،   ال١ربل

 ،ٔجؽ ا ث٨ أمحؽا٣جكٌف،  ؛222ص / 2ج  ،دٛكري اثل٤ٕيبٌ  ،ؽو أمحؽ ث٨ حم٧ٌ اثل٤ٕيٌب،  (2) 
 / 5ج  ،دٛكري ا٣ٞؿَيبٌ  ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ ا٣ٞؿَيٌب،  ؛021ص / 6ج  ،دٛكري ا٣جكفٌ 

، ؛015ص  ، صبلؿ الكيٮيطٌ  ؛520ص / 6ج  ،دٛكري اث٨ ٠سريو ، إق٧ةٔي٢ اث٨ ٠سريو
 ،دٛكري ابلعؿ املعيٍ ،ةفو ظيٌ  ٮ، أثاأل٩ؽليسٌ  ؛021/ ص 6ج  ،امل٪سٮر دٛكري ادلرٌ ، ادلي٨

 .165ص / 62ج  ،ق٧ةع، ا٦ذةع األاملٞؿيـٌم  ؛025ص / 2ج 



 312  ................................................................. ا٣ٛى٢ اخلةمف/ النٛةٔح

 ؽـػخ ا٣ٞٔ٪ؽ الرصاط إذا ٦ة ز٣ٌ    أ٩خ احلجيت اذٌلم دؿىج مٛةٔذ٫
 ؽـػ٥ اجلٓ اخل٤ٜ إذ ي٘نة٬ػكمةٚ  ٫ ػأ٩خ ا٣بنري اجلؾيؿ املكذٌةء ث

 (1)ح املأكل هل٥ ػؽـكاحلٮر يف اجل٪ٌ    ٫ػػةد ٣ػػال ٩ٛ ٥و ػػ٥ ث٪ٕيػػ٭ّتٌى 
ة  كؿـ األ كبٰؾلٟ يسٮف اجليبٌ  ٕن  -يف ظيةد٫ أك ثٕؽ كٚةد٫  قٮاءه  -مةٚ

ا ملة ص٪ةق ىلع ٩ٛك٫ ٨٦ اذل٩ٮب  .مل٨ صةءق ٨٦ املؤ٦٪ني مكذ٘ٛؿن

 
ي
: السن  

 
يةةة القسم الثان  الش 

 ٭ة م٤يبحه ح جنؽ أ٩ٌ ح يف ٦ؽرقح ٧٤ٔةء ا٣ٕة٦ٌ مؿاصٕح ال١ذت احلؽيثيٌ  إفٌ 
، األكؿـ  ٨٦ اجليبٌ  النٛةٔح ظةو٤حه  ؽ ىلع أفٌ ثةألظةدير ا٣يٌت دؤًلٌ 

مٮارد٬ة ال  فٌ إكحلةء كالىةحلني يف يٮـ ا٣ٞية٦ح، ث٢ كًلٰؾلٟ ٨٦ ٗريق ٨٦ األ
يٌ ٭ة دذعؽٌ كٍلٌ  ،دٌٕؽ كال حتىص ز ظىٮهلة يف يٮـ ح النٛةٔح كصٮاث ٨ٔ مرشٔك

ي٨ اردسجٮا يف ٨٦ ػبلهلة اتلضةكز ٨ٔ ثٕي املؤ٦٪ني اذٌل  يذ٥ٌ  إذ ،ا٣ٞية٦ح
 ،ا٣يٌت يؽػ٢ اإلنكةف بكبج٭ة اجلةر ،احليةة ادل٩ية ثٕي اذل٩ٮب ال١جرية

ك٣ٞؽ ظةكجلة دٞكي٥ ٬ٰؾق األظةدير إىل َٮااٙ  ،ب ٤ٔي٭ة ث٧ة ص٪ذ٫ يؽاقكيٕؾٌ 
 ٜ/٧٠ة ٤ٕٚ٪ة ٦ٓ ادلحل٢ الكةث دةو ٦ذٕؽٌ 



                                                                                                                                                       

دٛكري كيف  025ص / 2ج  (،ابلعؿ املعيٍ)ثيةت ٨٦ النٕؿ يف دٛكري كرد ثٕي ٬ٰؾق األ (1) 
 .520ص / 6ج  ،اث٨ ٠سريو 
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ٟو  ركل مك٥٤ه » ؿ:احلديد األكّ  ٝةؿ/  يف وعيع٫ ٝةؿ/ ٨ٔ أنف ث٨ ٦ةل
ة ،حاجل٪ٌ  ؿ اجلةس ينٛٓ يف/ أ٩ة أكٌ ٝةؿ رقٮؿ ا  ٕن  .(1)«كأ٩ة أكرث األ٩بيةء دج

 .(2)ثٮ يًٕل يف مك٪ؽقأكركاق 

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ (،مك٤وعيط )لٮصٮدق يف  ٚىعيطه  ا الصِد:أ  .كًلٰؾلٟ رصةهل ٨٦ اثلٞةت ٥و
 ٌّ ىلع  كاًعحه  ٚي٫ دال٣حه  «ؿ اجلةس ينٛٓأ٩ة أكٌ » / ٚٞٮؿ اجليبٌ  ا ادلالىث:أ

٨ ينٛٓ ل٤٪ةس يف دػٮؿ اجل٪ح، ك٬ٮ أكٌ  ،هل  النٛةٔح زةثذحه  أفٌ  ؿ ٦ى
 ٚحنٛٓ هل٥ حلؽػ٤ٮ٬ة. ،ذ٩ٮب٭٥ ٝؽ ٦٪ٕذ٭٥ ٨٦ دػٮهلة كا٣ْة٬ؿ أفٌ 

 /ز٪ة إق٧ةٔي٢ ٝةؿظؽٌ »ركل ابلؼةرٌم يف وعيع٫ ٝةؿ/ : احلديد اثلاين
ٟه ظؽٌ  ؿج ،٨ٔ أب الـ٩ةد ،زين ٦ةل رقٮؿ  فٌ إ٨ٔ أب ٬ؿيؿة ٝةؿ/  ،٨ٔ اأٔل
 مٛةٔحن  ؛(3)كأريؽ أف أػذجئ دٔٮيت ،يؽٔٮ ث٭ة دٔٮةه  ٩يبٍّ  ٝةؿ/ لٌّك   ا
 .(4)«يف اآلػؿة يتأل٦ٌ 

                                                                                                                                                       

 .622ص / 6ج  ،وعيط مك٥٤و مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ، اجلحكةثٮرٌم ( 1) 

 .2211ح  56ص / 1ج  ،، مك٪ؽ أب يًٕلأثٮ يًٕل أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ ( املٮوٌٌل، 2) 

 أػذجئ دٔٮيت/ أم أٌدػؿ٬ة.  (3) 

 .625ص / 1ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،  (4) 
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 .(1)يف وعيع٫ ركاق مك٥٤ه ك

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 .ل١ٮ٫٩ ٨٦ ركايةت الىعيعني ؛ح ق٪ؽ احلؽيربل إماكؿ يف وعٌ ٚة الك٪ؽ/ أ٦ٌ 

٥ْ  اجليبٌ  يف أفٌ  ة ادلال٣ح/ ٚٮاًعحه أ٦ٌ ك دٔٮة النٛةٔح  أٝؽ ػجٌ  اأٔل
ك٬ٰؾا  ،يٮـ ا٣ٞية٦ح زةثذحه ذ٫ يف مٛةٔذ٫ أل٦ٌ  كيه دؽٌؿ ىلع أفٌ  ،ذ٫ إىل اآلػؿةأل٦ٌ 
ني النٛةٔح هل كلكةاؿ اجلبيٌ  فٌ إث٢  ، ث٫ النٛةٔح ٦٪عرصةه  يٕين أفٌ  ال

ٌٜ كالىؽٌ  ري٥٬؛ ٚحنٛٓ ٚي٨٧ اقذع ٚي٨٧  أكاجلةر أف ال يؽػ٤٭ة،  يٞني ٗك
ث٢ دسٮف ، يف أ٦ٌذ٫  ثةجليبٌ  حن ٣حكخ ػةٌو  كيهدػ٤٭ة أف خيؿج ٦٪٭ة، 

ة ني ل٤٪بيٌ  ٌن يٞني ينٕٛٮف يف ٔىةة ٝٮ٦٭٥، كل٤ىؽٌ ينٕٛٮف يف ٔىةة  إذأي
ري٥٬ ٨٦ املؤ٦٪ني، كًلٰؾلٟ دسٮف ٣٘ري٥٬ ٨٦ الىةحلني، ظٌّت   أٝةرب٭٥ ٗك

 .(2)ينٛٓ الؿص٢ يف أ٫٤٬ كيف صريا٫٩ كٚي٧ة أمج٫ ٰذلٟ

ث٨ إق٧ةٔي٢ اجلةٝؽ،  أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ  ٨ٔ أب ثسؿو »: ؿاحلديد األكّ 
ز٪ة ٔجؽ ا ث٨ داكد، ٨ٔ ، ظؽٌ ده ز٪ة مكؽٌ ، ظؽٌ ز٪ة ٦ٕةذ ث٨ املسىٌن ظؽٌ 

                                                                                                                                                       

 .يكريو  ٦ٓ اػذبلؼو  622ص / 6ج  ،وعيط مك٥٤و مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ، اجلحكةثٮرٌم ( 1) 

 .611ص / 0ج  ،حرشح ا٣ٕٞيؽة الٮاقُيٌ  ،ٕسي٧ني، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ( ا2٣) 
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، ٨ٔ أب ق٧٤ح، ٨ٔ أب ٬ؿيؿة ٝةؿ/ ، ٨ٔ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ٧ٔريو مكٕؿو 
/ النٕٛةء مخكح/ ا٣ٞؿآف، كالؿظ٥، كاأل٦ة٩ح، ٝةؿ رقٮؿ ا 

 .«س٥س٥، كأ٢٬ ثيخ ٩بيٌ ك٩بيٌ 
يف  كاألبلةينٌ  ،(2)(ةي٪ةثيٓ املٮدٌ )يف  كا٣ٞ٪ؽكزٌم  (1)يف صة٫ٕ٦ ركاق الكيٮيطٌ 

ٙه  ق٪ؽه »كٝةؿ/  (ق٤ك٤ح األظةدير الٌٕيٛح) ث٨  ، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ ًٕي
٨ ٚٮ٫ٝ زٞةته  ،ٚي٧ة ٔ٪ؽم ٨٦ املىةدر إق٧ةٔي٢ ٬ٰؾا ل٥ أصؽ هل دؿدمحن   .(3)«ك٦ى

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

ث٨  أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ ة الك٪ؽ/ ٚض٧يٓ رصةهل ٨٦ رصةؿ الىعيعني قٮل أ٦ٌ 
ة م٧ٌ  ٚػ٧ٕةذه  ،٥٤ٚ يؿك ٔ٪٭٧ة النيؼةف يف وعيعي٭٧ة ،ك٦ٕةذ ث٨ املسىٌن  ،إق٧ةٔي٢

ٌٟ  ال  ط ال١سري ٨٦ ركايةد٫ ىلع رشط مك٥٤و احلةز٥ وعٌ  فٌ أل ؛يف كزةٝذ٫ م
 ٔبلـأقري )يف  كٝةؿ ٔ٪٫ اذل٬يبٌ  ،(5)(املؼذةرة)يف  كذ٠ؿق املٞؽيسٌ  ،(4)كابلؼةرٌم 

                                                                                                                                                       

  .2220ح  11ص / 0ج  ،اجلة٦ٓ الى٘ري ،٨ ث٨ أب ثسؿو ٔجؽ الؿمحٰ ، الكيٮيطٌ ( 1) 

 .25ص / 0ج  ،ةي٪ةثيٓ املٮدٌ  ، ق٤ي٧ةف ث٨ إثؿا٬ي٥،ا٣ٞ٪ؽكزٌم ( 2) 

، ، األبلةينٌ ( 3)  حق٤ك٤ح األحم٧ٌؽه ٔٮ  .2110/  021ص / 1ج  ،ظةدير الٌٕيٛح كاملًٮ

/ 2؛ 11ص / 0ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ااحلةز٥ اجلحكةثٮرٌم ( 4) 
02.  

 / 2؛ ج 212ح  611ص / 2ج  ،األظةدير املؼذةرة ،ؽ ث٨ ٔجؽ الٮاظؽ، حم٧ٌ املٞؽيسٌ ( 5) 
 .6225ح    12ص 
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 ث٨ إق٧ةٔي٢ اجلةٝؽ ٥٤ٚ جنؽ هل دؿدمحن  ة أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ كأ٦ٌ  .(1)«٦ذ٨ٞه  زٞحه »/ اجلجبلء(
٫ ال أل٩ٌ  ٬ٰؾا ال يرضٌ  ك٣ٰس٨ٌ  ،ٚي١ٮف دل٭ٮؿ احلةؿ ،كال يف ٗري٬ة ،يف ٠ذت الؿصةؿ

٥٤ جبؿحو » /ثأف ظجٌةف، كٝؽ رٌصح اث٨ ٝؽح ٚي٫ كال صؿح ٦ؾ٠ٮره  ٨ ل٥ يٕي ٚ٭ٮ  ٦ى
 ،ٚي١ٮف احلؽير ظك٪نة ث٫ ،ٚيعس٥ ِبك٨ ظةهل ،ٚحن٫٤٧ ٬ٰؾا ا٣ٞٮؿ .(2)«ٔؽؿه 

ذ٧ةد ٤ٔي٫ يف  ك٬ٰؾا اكؼو   .زجةت امل٤ُٮب كاالظذضةج ث٫إيف األ
 ٌّ ح )النٕٛةء( لٰ٭ؾق األ٦ٌ  ٬ٰؾا احلؽير ٝؽ ذ٠ؿ أفٌ  ٨٦ الٮاًط أفٌ  ا ادلالىث:أ
، كإاٌل ٚ٭٪ةلٟ ٗري٬ة، ثةٔذجةر املؾ٠ٮر ٬٪ة ك٬ٰؾا احلرص إًةيفٌّ  ،مخكحه 

  كاخل٧كح اكتلةيل/
 ،٫ ينٛٓ هل يٮـ ا٣ٞية٦حٚإ٩ٌ  ؛٨٧ٚ ص٫٤ٕ إ٦ة٫٦ كا٩ٞةد ألظاك٫٦، ا٣ٞؿآف هلة/أكٌ 

ح ألف يسٮف ٨٦ مىةديٜ ٦ى٨ ينٛٓ، ٝةؿ ٚإفَّ د٥ٌ٤ٕ ا٣ٞؿآف يُٰٕ لىةظج٫ األ٤٬يٌ 
أدػ٫٤  ،٥ ا٣ٞؿآف ٚةقذْ٭ؿق ٚأظ٢ٌ ظبلهل كظٌؿـ ظؿا٨٦٫٦ د٤ٌٕ / » رقٮؿ ا
٫ٕ يف ٔرشةو  ،حا ث٫ اجل٪ٌ  ٌٛ  . (3)«٭٥ ٝؽ كصجخ هل اجلةر... لكٌ  ،٨٦ أ٢٬ ثحذ٫ كم

 ٨٦ كو٤ين ٚى٫٤.  كدٞٮؿ ية رٌب  ٭ة تنٛٓ مل٨ كو٤٭ة،٩ٌ إٚ ،كزة٩ي٭ة/ الؿظ٥

                                                                                                                                                       

 .052/  501ص / 62ج  ،قري أٔبلـ اجلجبلء ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ اذل٬يٌب،  (1) 

 .62ص / 6ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ، ا٩ْؿ/  (2) 

، أمحؽ،  (3)  قنن اث٨  ؽ ث٨ يـيؽ،حم٧ٌ ؛ اث٨ ٦ةصح، 622ص / 6ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و
ص / 2ج  ،ا٣رت٦ؾٌم قنن  حم٧ؽ ث٨ ٔحىس،ا٣رت٦ؾٌم،  ؛061ح  11ص / 6ج  ،٦ةصح
 .2212ح  025
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٨٦ ظْٛين  كدٞٮؿ ية رٌب  ،٭ة تنٛٓ مل٨ ظْٛ٭ةٚإ٩ٌ  ،األ٦ة٩ح كزةثل٭ة/
 ٚةظ٫ْٛ ٨٦ اجلةر. 

ـ الًلكـ ظٮؿ كٝؽ دٞؽٌ  ،حن اع٦ٌ  ٫ ينٛٓ مٛةٔحن ٚإ٩ٌ  ، يبٌ اجل كراثٕ٭ة/
  . ذ٫مٛةٔ

يف آيح   ٤ٔي٭٥ ا ي٨ ٩ٌه اذٌل   يبٌ اجلكػةمك٭ة/ أ٢٬ ثيخ 
٢٬ٍى ابٍلىيًٍخ ﴿إً  /إذ ٝةؿاتلُ٭ري 

ى
٥ٍ الؿٍّّصفى أ ٪ٍسي يًؿيؽي اي حًليٍؾ٬ًتى خى ة ي ٧ى جَّ

ا ً٭رين ٍُ ٥ٍ تى ًلي ؿى ٭ّّ ُى يي  .(1)﴾كى

 أ٢٬ ابليخ  كٝؽ ظرصت األظةدير الىعيعح الٮاردة ٨ٔ الؿقٮؿ
  ٍّكٚة٧َح كاحلك٨ كاحلكني  يف ٬ٰؾق اآليح ثٌٕل ، ٚٞؽ ركل مك٥٤ه 

٤ي٫ مً  ٗؽاةن   ٝة٣خ اعئنح/ ػؿج اجليبٌ »يف وعيع٫ ٝةؿ/   (2)٢ه ظَّ ؿى مي  طه ؿٍ ٔك
 ،صةء احلكني ٚؽػ٢ ٫ٕ٦ ز٥ٌ  ،ٚأدػ٫٤ ٚضةء احلك٨ ث٨ ٌٔلٍّ  ،أقٮد ٨٦ مٕؿو 

 اي  يؽي ؿً ة يي ٧ى جَّ إً ﴿ /ٝةؿ ز٥ٌ  ،ٚأدػ٫٤ صةء ٌٔلٌّ  ز٥ٌ  ،صةءت ٚة٧َح ٚأدػ٤٭ة ز٥ٌ 
  فى صٍ الؿّّ  ٥ي سي ٪ٍ خى  تى ٬ً ؾٍ حًلي 

ى
  .(3)﴾ارين ٭ً ٍُ تى  ٥ٍ ًلي ؿى ٭ّّ ُى يي كى  ًخ يٍ ابٍلى  ٢ى ٬ٍ أ

                                                                                                                                                       

 .26/ قٮرة األظـاب( 1) 

 (2. ، كمؿٌظ٢ه أم ٦٪ٞٮشه  ( ال٧ًؿطي ٠كةءه دم٫ٕ مؿكطه

 .626ص / 1ج  ،وعيط مك٥٤و مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ، اجلحكةثٮرٌم ( 3) 
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ٝةؿ/ دػ٤خ ىلع كاز٤ح  أب ٧ٔةرو  ادو ٨ٔ مؽٌ »كركل أمحؽ يف مك٪ؽق ٝةؿ/ 
ـه  ،قٞٓث٨ األ ٪ؽق ٝٮ  ،ك٫ٕ٦ ٌٔلٌّ  صةء رقٮؿ ا  ة...ٚؾ٠ؿكا ٤ٔيًّ  ٔك
ة  دػ٢ ٚأدن ٤ٔيًّ ظٌّت  ،٦٪٭٧ة ثيؽق كاظؽو  لٌك  اآػؾن ،  كظكنيه  كظك٨ه 

٦٪٭٧ة ىلع  كاظؽو  ص٤ف ظك٪نة كظكح٪نة لٌك أك ،كٚة٧َح ٚأص٤ك٭٧ة ثني يؽي٫
 يؽي ؿً ة يي ٧ى جَّ إً ﴿دبل ٬ٰؾق اآليح  ز٥ٌ  - أك ٝةؿ ٠كةءن  -٣ٙ ٤ٔي٭٥ زٮب٫  ز٥ٌ  ،ٚؼؾق

  فى صٍ الؿّّ  ٥ي سي ٪ٍ خى  تى ٬ً ؾٍ حًلي  اي 
ى
 ٭٥ٌ ال٤ِّ  /كٝةؿ ،﴾ارين ٭ً ٍُ تى  ٥ٍ ًلي ؿى ٭ّّ ُى يي كى  ًخ يٍ ابٍلى  ٢ى ٬ٍ أ

 ٌٜ   .(1)«٬ٰؤالء أ٢٬ ثحيت كأ٢٬ ثحيت أظ
ي٨ ٨٦ مىةديٜ النٕٛةء اذٌل  األكؿـ  كبٰؾلٟ يسٮف أ٢٬ ثيخ اجليبٌ 

 ينٕٛٮف ل٤٪ةس يٮـ ا٣ٞية٦ح.
 ،ز٪ة حيىي ث٨ ثسريو ظؽٌ »ركل ابلؼةرٌم يف وعيع٫ ٝةؿ/ : احلديد اثلاين

٨ٔ  ،٨ٔ قٕيؽ اث٨ أب ٬بلؿو  ،٨ٔ ػةدل ث٨ يـيؽ ،ز٪ة ال٤ير ث٨ قٕؽو ظؽٌ 
...  /ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا  اخلؽرٌم  ٨ٔ أب قٕيؽو  ،زيؽ ٨ٔ ُٔةء ث٨ يكةرو 

 .(2)«ٚيٞٮؿ اجلٌجةر/ ثٞيخ مٛةٔيت ،ينٛٓ اجلبٌيٮف كاملبلاسح كاملؤ٦٪ٮف

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ  .(وعيط ابلؼةرٌم )٫ ٨٦ أظةدير أل٩ٌ  ؛ذ٫ٚبل إماكؿ يف وعٌ  ا الصِد:أ

                                                                                                                                                       

، أمحؽ،  (1)   ر٩ؤكط ٔ٪٫/ األ كٝؽ ٝةؿ مٕيته  ؛621ص / 2ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و
  «.وعيطه  ظؽيره »

  .610ص / 1ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،  (2) 
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 ٌّ ني كل٧٤بلاسح ل٤٪بيٌ  النٛةٔح زةثذحه  احلؽير يبنٌي أفٌ  ٚإفٌ  ا ادلالىث:أ
ؽ كيؤيٌ  ،كبٕؽ أف ينٛٓ ٬ٰؤالء دأيت النٛةٔح ال١ربل  دٕةىل ،كل٧٤ؤ٦٪ني

ٮف ٚتنٛٓ املبلاسح كاجلبيٌ »ٝةؿ/  إذيف وعيع٫  ظٌجةفٰذلٟ ٦ة ذ٠ؿق اث٨ 
. (1)«ثٞيخ مٛةٔيت /ٮ ٬اٌل إهٰل إةر دجةرؾ كدٕةىل ال ٚيٞٮؿ اجلجٌ  ،يٞٮفكالىؽٌ 

٨ٔ  ،٨ٔ أثةف ث٨ ٔس٧ةف ،كًلٰؾلٟ ٨٦ مىةديٜ النٕٛةء ٬ٮ ٦ة ركاق اث٨ ٦ةصح
 ٌٛ  ،/ ينٛٓ يٮـ ا٣ٞية٦ح زبلزح األ٩بيةءٝةؿ رقٮؿ ا »ةف ٝةؿ/ ٔس٧ةف ث٨ ٔ

ؾا احلؽير ثؽال٣ح لك٧ح )ز٥ٌ( كيكذٛةد ٨٦ ٬ٰ  .(2)«الن٭ؽاء ز٥ٌ  ،ا٧٤ٕ٣ةء ز٥ٌ 
٨ ينٛٓ ٥٬ أكٌ ؾق املىةديٜ املؾ٠ٮرة، كإٌف ا٣رتديت يف النٛةٔح ثني ٬ٰ  ؿ ٦ى

ك٬ٮ ٦ة أمةرت إحل٫ ا٣ُةاٛح األكىل ٨٦  ،هل٥ ٩بٌي٪ة املىُىف كأكٌ  ،األ٩بيةء
ث٢  ،يٕين ظرص النٛةٔح يف ٬ٰؤالء احلؽير ال إىل أفٌ  إًةٚحن  ،٬ٰؾق األظةدير
ذ٠ؿ ٬ٰؤالء ٝؽ يسٮف ٨٦ ثةب  إاٌل أفٌ  -٧٠ة مٌؿ ك٦ة قيأيت  -٬٪ةلٟ ٗري٥٬ 

ة ظرصه  ،ؿ ٨٦ ينٛٓثيةف ا٣رتديت يف أكٌ  ٌن   .ال ظٞييقٌّ  إًةيفٌّ  ٚ٭٪ة أي

ز٪ة ظؽٌ  ،ةفو ز٪ة حيىي ث٨ ظكٌ ظؽٌ  ،ز٪ة أمحؽ ث٨ وة٣طو ظؽٌ »: ؿاحلديد األكّ 
دػ٤٪ة  /ٝةؿ ، ٧٩ؿاف ث٨ ٔذجح اذل٦ةرٌم زين ٌِٔل ظؽٌ  ،اذل٦ةرٌم  الٮحلؽ ث٨ ربةحو 

                                                                                                                                                       

 .212ص / 61ج  ،وعيط اث٨ ظٌجةفاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ،  (1) 

 .2262ح  6222ص / 0ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح ؽ ث٨ يـيؽ،حم٧ٌ اث٨ ٦ةصح،  (2) 
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ـٌ  ـه  ىلع أ  ق٧ٕخ أثة ادلرداء يٞٮؿ/ ٝةؿ ٚإيٌن  !أبرشكا /ٚٞة٣خ ،ادلرداء كحن٨ أيذة
 . «ينٛٓ الن٭يؽ يف قجٕني ٨٦ أ٢٬ ثحذ٫ رقٮؿ ا 

 ظجٌةفكاث٨  ،(2)(الكنن ال١ربل)يف  كابلي٭يقٌ  ،(1)د يف قج٪٫كركاق أثٮ دا
 .(3)يف وعيع٫

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ ٦ّياف )ٝةؿ اذل٬يب يف  ،٥ٕ٩ .ٚض٧يٓ رصةهل ٨٦ اثلٞةت ا الصِد:أ
ذؽاؿ ٨ ٬ٮ»٧٩ؿاف ث٨ ٔذجح/ ٨ٔ  (/األ  ٬ٰؾا ال يرضٌ  ك٣ٰس٨ٌ  .(4)«ال ييؽرل ٦ى

يف  ظٌجةفكذ٠ؿق اث٨  (5)«٫ كز٩ٌٌٜ إ» (/الاكمٙ)٩ٛك٫ ٝةؿ يف  اذل٬يبٌ  ألفٌ  ؛ِبةهل
٤ي٫ ٚي٧س٨ ا٣ٞٮؿ  ؛(7)«٫ ٦ٞجٮؿه ٩ٌ إ»/ كٝةؿ ٔ٪٫ اث٨ ظضؿو  ،(6)(اثلٞةت) ٫ ٩ٌ إٔك

                                                                                                                                                       

 .0500ح  511ص / 6ج  ،ب داكدأقنن ق٤ي٧ةف، اث٨ األمٕر، ( 1) 

  .612ص / 2ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكنيابلي٭يٌق،  (2) 

  .561ص  /62ج  ،وعيط اث٨ ظٌجةفاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ،  (3) 

ذؽاؿ ،ؽ ث٨ أمحؽ، حم٧ٌ اذل٬يبٌ ( 4)    .2662/  012ص / 2ج  ،٦ّياف األ

/  201ص / 0ج  ،حيف ٠ذت الكذٌ  الاكمٙ يف ٦ٕؿٚح ٨٦ هل ركايحه  ؽ ث٨ أمحؽ،، حم٧ٌ اذل٬يبٌ ( 5) 
5116.  

  .522ص / 1ج  ،اثلٞةتاث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ،  (6) 

  .1062/  050ص  /0ج  ،دٞؿيت اتل٭ؾيت ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو ( 7) 
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  .ظك٨ احلةؿ
 ٌّ يٮـ ا٣ٞية٦ح يف قجٕني ٨٦ أ٢٬  ٤ن٭يؽ مٛةٔحن ل يف أفٌ  ٚٮاًعحه  ا ادلالىث:أ
ؽ ٰذلٟ ٦ة كرد كيؤيٌ  ،ث٢ ي٧س٨ أف دسٮف مٛةٔذ٫ أكرب ٨٦ ٬ٰؾا ثسسريو  ،ثحذ٫

ٟو  كذ٠ؿ احلؽير ىف ٢ٌٚ  ٝةؿ رقٮؿ ا »ٝةؿ/  ٨ٔ أنف ث٨ ٦ةل
 مٕٛٮا إاٌل   أُٔٮق، كال ينٕٛٮف يف يشءو يكألٮف محبنة إاٌل الن٭ؽاء، كٚي٫/ كال 

 ألفٌ  ؛(1)«ٮاظير أظجٌ  حؤف ٨٦ اجل٪ٌ كيتجٮٌ  ،ٮاح ٦ة أظجٌ ٚي٫، كيُٕٮف يف اجل٪ٌ 
ة ٌٞ  ؛ دٕةىل ةن ٬ٰؤالء ثةٔٮا أ٩ٛك٭٥ مًؿ ٮا ٬ٰؾق املؿادت كال١ؿا٦ةت ٚةقذع

 ك٥٬ يف احليةة ظٌّت  كذٰللٟ ٦٪ع٭٥ ابلةرم ؛ك٦ٌ٪٫ ٤ٔي٭٥ -دٕةىل  -ث٢ٌٛ  
يك٧ٕٮف كجييجٮف ٨٦ قأهل٥، كٝؽ ثنٌي ٰذلٟ يف ٝٮهل دٕةىل/  ٚ٭٥ أظيةءه  .ٝجٮر٥٬

بًّّ٭٥ٍ ﴿ ٪ؽى رى ًٔ ٍظيىةءه 
ى
ادنة ثى٢ٍ أ ٍمٮى

ى
ًبي٢ً اً أ ي٨ى ٝيًذ٤يٮا يًف قى ً َّ اذلَّ نبى ٍكى كىال حتى

ٝيٮفى  حليةة يف ا٣ٞرب ح ال يؽرؾ ايٌ اإلنكةف ثُجيٕذ٫ املةدٌ  ك٨٦ الٮاًط أفٌ  .(2)﴾ييٍؿزى
 .كال ي٧٤ك٭ة كال يٕؿؼ ظٞيٞذ٭ة إاٌل ٔ٪ؽ ٦ٛةرٝح ادل٩ية يف املٮت ،ك٦ة ثٕؽق

ٓو ظؽٌ »: احلديد اثلاين ، ٨ٔ ةشو ز٪ة إق٧ةٔي٢ ث٨ ٔيٌ ، ظؽٌ ز٪ة احلس٥ ث٨ ٩ةٚ
ًري ث٨ قٕيؽو  ٍٕؽاف، ٨ٔ املٞؽاـ ث٨ ٦ٕؽمِبى  ٠ؿب ال١٪ؽٌم  ، ٨ٔ ػةدل ث٨ ٦ى

/ أف ي٘ٛؿ هل يف ػىةؿو  ل٤ن٭يؽ ٔ٪ؽ ا قٌخ  / إفٌ ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا 

                                                                                                                                                       

  .020ص / 5ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ ( 1) 

  .612 /قٮرة آؿ ٧ٔؿاف (2) 
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ح ٨٦ د٫٦، كيؿل ٦ٕٞؽق ٨٦ اجل٪ٌ  ٕى ٍذ ٤َّح اإلي٧ةف، كيـكٌ أكؿ دى ج ٨٦ ح، كحيًل ظي
ٓ ىلع  ٨ ٨٦ ا٣ٛـع األكرب، كيًٮ احلٮر ا٣ٕني، كجيةر ٨٦ ٔؾاب ا٣ٞرب، كيىأ٦ى

جٕني ج ازجذني كق٨٦ ادل٩ية ك٦ة ٚي٭ة، كيـكٌ  رأق٫ دةج الٮٝةر، احلةٝٮدح ٦٪٫ ػريه 
ٓ يف قجٕني إنكة٩ن  َّٛ ينى  . «ة ٨٦ أٝةرب٫زكصح ٨٦ احلٮر ا٣ٕني، كي

يف قج٪٫  ا٣رت٦ؾٌم ركاق ك ،(2)كاث٨ ٦ةصح يف قج٪٫ ،(1)ركاق أمحؽ يف مك٪ؽق
 / ككرد  (ال١جري)يف  ا٣ُرباينٌ ركاق ك .(3)«ٗؿيته  وعيطه  ظك٨ه  ٬ٰؾا ظؽيره »ٝةابلن

 ٫ٛ كٝةؿ/اؽ يف مى٪ٌ الؿزٌ  ٔجؽركاق ك. (4)«أك ٝةؿ ٔرش ػىةؿو  تكٓ ػىةؿو »ٚي٫/ 
  .(6)«زٞةته  ٝةؿ/ كرصةؿ أمحؽ كا٣ُرباينٌ ك يف دل٫ٕ٧ اهليسِلٌ ركاق ك. (5)«تكٓ ػىةؿو »

 
 
  السند والداللة  تحقيق
 
 ف

 ٌّ  ثٞٮهل/ ح ق٪ؽ ٬ٰؾا احلؽير ٦ة ذ٠ؿق ا٣رت٦ؾٌم ٚي١ف يف وعٌ  ا الصِد:أ
ة ٧٠ة دٞؽٌ  «.ٗؿيته  وعيطه  ظك٨ه  ٬ٰؾا ظؽيره » ٛن ـ ٚ٘ؿاثح احلؽير ٣حف دٌٕي

                                                                                                                                                       

، أمحؽ،  (1)    .626ص / 2ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

  .0122ح  221ص / 0ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح يـيؽ،ؽ ث٨ حم٧ٌ  اث٨ ٦ةصح، (2) 

  .6160ح  621ص / 2ج  ،ؽ ث٨ ٔحىس، قنن ا٣رت٦ؾٌم حم٧ٌ ا٣رت٦ؾٌم،  (3) 

 .011ص / 02ج  ،املٕض٥ ال١جري ، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ،ا٣ُرباينٌ ( 4) 

 .2552ح  015ص / 5ج  ،ٙاملى٪ٌ  ،ٔجؽ الؿٌزاؽ، الى٪ٕةينٌ ( 5) 

  .022ص / 5ج  ،الـكااؽدل٧ٓ  ،ث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ ( 6) 
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ة ٞن / كًلٰؾلٟ دٮزيٜ اهليسِلٌ  ،(1)قةث  كرصةؿ أمحؽ كا٣ُرباينٌ » رصةؿ احلؽير ٝةابلن
ة دىعيط األبلةينٌ  «.زٞةته  ٌن كبٰؾلٟ ي٧س٨  (2)(ظاكـ اجل٪ةاـ)ألك٪ؽق يف  كأي

ا.احلس٥ ثىعٌ   ح ٬ٰؾا احلؽير ق٪ؽن
 ٌّ ٓ يف »/ ٞٮهل ٚ ا ادلالىث:أ َّٛ ينى ٚي٫ « ة ٨٦ أٝةرب٫قجٕني إنكة٩ن كي
٢٬  ز٥ٌ  .ة ٨٦ أٝةرب٫كٓ لكجٕني إنكة٩ن دتٌ  ل٤ن٭يؽ مٛةٔحن  ىلع أفٌ  دال٣حه 

ٍؿ ﴿ بليةف ال١رثة ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/ كالكجٕني تلعؽيؽ ا٣ٕؽد أ ًٛ ٍ٘ ىٍكذى إًٍف ت
 ٍ٥ ى٭ي ؿى اي ل ًٛ ٍ٘ ةن ٚى٤ى٨ٍ حى ؿَّ نيى مى ًٕ جٍ ٥ٍ قى ى٭ي أراد يف ٬ٰؾق اآليح املجةرًلح  . إذ(3)﴾ل

ك٬ٮ  ،ٚذ١ٮف مٛةٔح الن٭يؽ أكرب ٨٦ ٬ٰؾا ا٣ٕؽد ،ثيةف ال١رثة ال ا٣ٕؽد
ة ٚٞةؿ/ إذ ،الكةثٜ ؽق احلؽير املؾ٠ٮر يف دال٣ح احلؽير٦ة يؤيٌ  ٞن  صةء ٤ُ٦

 حو كم٧ٮحلٌ  ٚإَبل٫ٝ يؽٌؿ ىلع قٕحو . (4)« مٕٛٮا ٚي٫إاٌل  كال ينٕٛٮف يف يشءو »
٨ د٪ُجٜ كم٧ٌ  ،اصؽًّ  ف مٛةٔح الن٭يؽ ٠جريةن كبٰؾلٟ دسٮ ،يف مٮرد٬ة

 إذ ، ث٨ أب َة٣تو  ٦ةـ احلكني ث٨ ٌٔلٌ ٤ٔي٫ وٛح الن٭ةدة ٬ٮ اإل
 ٌٙ ا ٝؽ أدمٕخ صيٮش الٌبلؿ ىلع ٝذ٫٤ يف َ ة ٦٘ؽكرن ٠ؿببلء  ٝذ٢ ٤ْ٦ٮ٦ن

                                                                                                                                                       

 .021راصٓ الىٛعح/  (1) 

، أ، بلةينٌ ا٩ْؿ/ األ (2)    .6الؿاثٕح/ االقتن٭ةد يف قةظح ا٣ٞذةؿ ح  21ص ظاكـ اجل٪ةاـ/ حم٧ٌؽه

 .12/ قٮرة اتلٮبح (3) 

 .020ص / 5ج  ،، دل٧ٓ الـكااؽث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ ( 4) 
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ك٬ٮ ٨٦  ،(1)كذٰللٟ كو٫ٛ ا٧٤ٕ٣ةء ثةلن٭يؽ ؛٬ٮ كأوعةث٫ كأ٢٬ ثحذ٫
ة يٮـ ا٣ٞية٦ح. ؛ؽ٢ٌٚ٥٬ الن٭ؽاء كقيٌ أ ٕن  كذلا ٚ٭ٮ مم٨ يسٮف مٛي

ك٬٪ةلٟ ٨٦ األظةدير األػؿل ا٣يٌت دبنٌي مٛةٔح ثٕي اجلةس ٦٪٭ة ٦ة ركاق 
ق٧ٕخ احلؿث ث٨ أٝحل  /ٝةؿ ٨ٔ ٔجؽ ا ث٨ ٝحفو »أمحؽ يف مك٪ؽق/ 

يت مل٨ ينٛٓ ٨٦ أ٦ٌ  فٌ إيٞٮؿ/  ق٧ٕخ رقٮؿ ا  /أثة ثؿزة ٝةؿ فٌ أحيؽث 
/  ع٫ اهليسِلٌ كٝؽ وعٌ  .(2)«ألكرث ٨٦ ربيٕح كمرض كٝةؿ/ ركاق أمحؽ »ٝةابلن

 . (3)«كرصةهل زٞةته 

ة/ (5)كا٣ُرباينٌ  (4)كركل أمحؽ ٌن  ٫ ق٧ٓ رقٮؿ ا ٩ٌ أ٦ة٦ح إ٨ٔ أب » أي
ني ني أك ٦س٢ أظؽ احليٌ احليٌ  ٦س٢ي  ٣حف ثجيبٍّ  رص٢و ح بنٛةٔح اجل٪ٌ  يٞٮؿ/ حلؽػ٨٤ٌ 

  .«ربيٕح كمرض

                                                                                                                                                       

  .21/  012ص / 2ج  ،اجلجبلءٔبلـ أقري  ؽ ث٨ أمحؽ،حم٧ٌ  اذل٬يٌب،ا٩ْؿ/  (1) 

، أمحؽ،  (2)    .060ص / 2ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

  .216ص / 62ج  ،، دل٧ٓ الـكااؽث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ ( 3) 

، أمحؽ،  (4)   .051ص / 5ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و

 ص/ 0ج  ،نيمك٪ؽ النة٦يٌ ؛ 622ص / 1ج  ،املٕض٥ ال١جري ، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ،ا٣ُرباينٌ ( 5) 
 .يكريو  ٦ٓ اػذبلؼو  6212ح   621
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 ،ثأقة٩يؽ كرصةؿ أمحؽ أمحؽ كا٣ُرباينٌ ركاق »يف دل٫ٕ٧/  كٝةؿ اهليسِلٌ 
رصةهل٥ رصةؿ الىعيط ٗري ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨  كأظؽ أقة٩يؽ ا٣ُرباينٌ 

 .(1)«ك٬ٮ زٞحه  ،٦حّسة

أػؿل ٨٦ النٛةٔح ٝؽ  ك٬٪ةلٟ ٨٦ األظةدير ال١سرية ا٣يٌت دؾ٠ؿ أ٩ٮااعن 
٪ة ٨ٔ ذ٠ؿ٬ة  ث٧ة ذ٠ؿ٩ةق.  ٠ٛةيحن  ؛أًٔؿ



األكؿـ  ل٤٪يبٌ  أفٌ  -ك٨٦ اكف ىلع ٦٪٭ض٫  - ا٣ٕسي٧ني ؽ ث٨ وة٣طو حم٧ٌ ذ٠ؿ 
إاٌل أف ٬ٰؾق النٛةٔح ّتذ٤ٙ  ، ٫ أب َة٣تو كيه مٛةٔذ٫ ٧ٕ٣ٌ  ،حن ػةٌو  مٛةٔحن 

٧ة كإ٩ٌ  -اعا٭٥ ظكت ادٌ  -٭ة ل٥ ّتؿص٫ ٨٦ اجلةر ٩ٌ إ ؛ إذ٨ٔ ثةيق النٛةاعت
 مٛةٔذ٫ » ٦٪٭ة ٚٞؽ ٝةؿ/ اجلةر إىل ًعٌةحو أػؿصذ٫ ٨٦ ادلرؾ األق٢ٛ ٨٦ 

ٌٛ  ٫ أب َة٣تو يف ٧ٌٔ  ة ﴿ ٨٦ ٝٮهل دٕةىل/ ك٬ٰؾق مكتس٪ةةه  ،ٙ ٔ٪٫ ا٣ٕؾابأف خي ٧ى ذى
ًٕنيى  ًٚ ة حي النَّ ٔى ة ٛى ٥ٍ مى ٭ي ٕي ٛى بًؾو الى ﴿كٝٮهل دٕةىل/  ،(2)﴾تى٪ٍ حي إاًلَّ يىٍٮ٦ى ٔى ة ٛى ٓي النَّ ٛى ٨ٍ  تى٪ٍ  ٦ى

ي الؿَّ  ًذفى هلى
ى
ٝىٍٮالن  ٨ي مٍحٰ أ ي    ل٤٪يبٌ  ٨٦ ٩رصةو  كٰذلٟ ملة اكف ألب َة٣تو  ،(3)﴾كىرىيًضى هلى

ٌٛ  كدٚةعو  كا٣ٕيةذ ثة  - وةر ٙ ٔ٪٫ ظٌّت ٔ٪٫، ك٬ٮ ل٥ خيؿج ٨٦ اجلةر، ٣ٰس٨ ػ

                                                                                                                                                       

  .216ص / 62ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ ( 1) 

  .21 /ؿزٌ قٮرة املؽٌ  (2) 
 (3)  ٰ٫ َٰ  .622 /قٮرة 
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٤ي٫ ٩ٕبلف ٦٪٭ة يٌ٘ل ٦٪٭٧ة د٦ة٫ٗ، ك٬ٰؾق النٛةٔح ٨٦ ٩ةرو  يف ًعٌةحو  - ، ٔك
ك٦ٓ ٰذلٟ ل٥ دٞج٢    اجليبٌ ا إاٌل أثؽن  ال أظؽ ينٛٓ يف اكٚؿو   ثةلؿقٮؿ حه ػةٌو 

ٙه ، كإ٩ٌ النٛةٔح اكم٤حن   . (1)«ٍٚٞ ٧ة يه ّتٛي

 الجواب

أراد ٨٦ دميٓ اجلةس أف يؤ٦٪ٮا ث٫ كيٕجؽكق يف الّس كا٨٤ٕ٣  ا  إفٌ 
ََّ كَاإِلَسنَس إاِلَّ حِلَْػُتُدكفِ ﴿ ِ

ْ
ا َخيَْلُج اْل ٌَ  ،كأرق٢ األ٩بيةء حلُةٔٮا، (2)﴾َك

٨  ،ث٭ةكأ٩ـؿ ال١ذت حلؤ٦٪ٮا  ٨ زٛؿآ٧ٚ٪٭٥ ٦ى ٤ى٥ ٰذلٟ إاٌل  ،٨٦ ك٦٪٭٥ ٦ى كال يٕي
ةت ا٣ٌيت كٝؽ ذ٠ؿ جلة اتلةريغ ال١سري ٨٦ النؼىيٌ  ٨٦ ػبلؿ ا٣ٞٮؿ كا٢ٕٛ٣،

خ دٔٮل األ٩بيةء كظةربذ٭ة ،كل٥ دؤ٨٦ ثؽٔٮد٭٥  ،اعًر ٌٍ كٝؽ ذ٠ؿ ا٣ٞؿآف  ٝ
يِب َتتَّْج يَدَ ﴿ - ب هلتو أ٧٠ة يف  - ال١ؿي٥ ثٌٕ٭٥ يف ٨٧ً آيةد٫ رصاظحن 

َ
ا أ

ٍب َكحَبَّ  َٓ َ كٝؽ ص٢ٕ النةرح  ،ثح٪٧ة أمةر إىل ابلٕي اآلػؿ ٦٪٭٥ إمةرةن  .(3)﴾ل
 كاملؽاٚٓ ٨ٔ الؿقٮؿ  احلةَلى  ك٦ى٨ ىلع ٦٪٭ض٫ املىؽاؽ الٮاًط لٰ٭ؾا ا٣ٞك٥ً 

 ٥ْ اكظ٧١ٮا ثسٛؿق كأ٩ٌ  ، أثة َة٣تو  اأٔل دكا ث٢ كتنؽٌ  ،٫ ٦ةت اكٚؿن
ثٌؽ  بلٚ كاًعحو  كألص٢ ثيةف املكأ٣ح ثىٮرةو  ؛ ب َة٣تو أ٩سةر إي٧ةف إيف 

                                                                                                                                                       

  .222ص / 6ج  ،ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ ،ٕسي٧ني، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ( ا1٣) 
 .51 /قٮرة اذلاريةت (2) 

 .6 /قٮرة املكؽ (3) 
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 كقٮؼ ٩جعر ٰذلٟ يف أمؿي٨/ ،حو مكذ٤ٌٞ  ٨٦ ِبس٭ة ثىٮرةو 



 ،ح٨٦ املكةا٢ ا٣يٌت ٠رث ذ٠ؿ٬ة يف ٠ذت ا٣ٕة٦ٌ   إي٧ةف أب َة٣تو  إفٌ 
ح يف ال١سري ـكا ىلع إّ٭ةر ٬ٰؾق املكأ٣كٝؽ رًلٌ  ،حدجةع الك٤ٛيٌ أكًلٰؾلٟ يف ٠ذت 

ال١سري ٨٦  ٦ٓ أفٌ  ،ث٢ ال يسةد خي٤ٮ ٦٪٭ة ٦جعره  ،ح٨٦ املجةظر ا٣ٕٞؽيٌ 
ااكف آثةؤ٥٬ م٧ٌ   أوعةب اجليبٌ  ا٣رتًلّي ىلع كادل  إاٌل أفٌ  ،٨ ٦ةت اكٚؿن

ك٬٪ة  ،يثري ال١سري ٨٦ ا٣تكةؤالت كاالقذ٘ؿاب  ب َة٣تو أث٨  ٦ةـ ٌٔلٌ اإل
٦ة يؿٌكج هل  ك٢٬ وعيطه  ، كاٝٓ ظةهل اكف ٨٦ البلزـ ٤ٔي٪ة أف ٩بنٌي 

ا أثة َة٣تو  أوعةب ٬ٰؾا امل٪٭ش ٨٦ أفٌ  يف كاٝٓ األمؿ الؿص٢  أك أفٌ  ؟٦ةت اكٚؿن
اإلي٧ةف ٬ٮ  ألفٌ  ؛٫ مؤ٨٦ه ح ثأ٩ٌ ٫٤ٕٚ يرصٌ  كأفٌ  ،٦ةت مؤ٦٪نة م١ذ٢٧ اإلي٧ةف

ٝٮاؿ كاجلٮارح ٨٦ ػبلؿ األٕٚةؿ ا٣ٌيت يأيت ث٭ة يف ا٤ٞ٣ت كدْ٭ؿق األ أذٞةده 
ط لٰ٭ؾق الىٮرة   اكف أثٮ َة٣تو  ك٦ة ،النؼه ٩ٛك٫ إاٌل اجل٧ٮذج األًك

٨٦  إي٧ة٫٩  قجسجخ كذلا ؛املرشٝح املؿقٮ٦ح ل٧٤ؤ٨٦ اذٌلم يسذ٥ إي٧ة٫٩
حو  ٫، كالنٮا٬ؽ٨٦  ػبلؿ دل٧ٔٮ ٌٞ ا٣ٌيت ، كاألٝٮاؿ ا٣يٌت ٝةهلة أك ٝي٤خ يف ظ

 ًٌ ٌٟ يف أٌف الؿص٢ اكف ٨٦ املؤ٦٪ني اذٌلي٨ ٩ؾركا ط دٮ ثىٮرةو ال دٞج٢ الن
أركاظ٭٥ لرلٚةع ٨ٔ ادلي٨ اجلؽيؽ، كاتلٌعيح يف قبي٢ إّ٭ةرق كمحةيح 

 /كيه الؿقٮؿ 

ٍّ   ً اجلبّ ؿ: حرخّ األكّ  الظاْد  كطهرق   يب طاىٍب أّ كاشخغفارق ىػ
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 َع ٌا فػيّ

٥ ٤ٔي٫ املرتظٌ  ىلع أفٌ  دال٣حو  أمؿه ذككاقذ٘ٛةرق   ٥ اجليبٌ دؿظٌ  إفٌ 
 ٌٜ ثةملؤ٨٦ دكف  ٧ة ٬ٮ ٦٪عرصه ك٬ٰؾا االقذعٞةؽ إ٩ٌ  ،ٰذلٟ كاملكذ٘ٛؿ هل يكذع

 ،إاٌل ل١ٮ٫٩ ٨٦ املؤ٦٪ني ٫ أب َة٣تو ٬ٰؾا ٧ٕ٣ٌ   ٧ٚة اكف ٢ٕٚ اجليبٌ  ،الاكٚؿ
 ٌٜ ٌٍ  اقذ٘ٛؿ لاكٚؿو  اجليبٌ  ٥ كاالقذ٘ٛةر كل٥ ي٥٤ٕ أفٌ ا٣رتظٌ  ٚةقذع أك دؿظ٥  ،ٝ

ٌٜ  الاكٚؿ ال م١ؿق؛ ألفٌ  أك ،٤ٔي٫  اجليبٌ  كٝؽ زجخ أفٌ  دميٓ ٰذلٟ، يكذع
٥ْ ٢ٕٚ لٌك   ٚٞؽ أػؿج ابلي٭يقٌ  ، ٫ أب َة٣تو ٬ٰؾق األمٮر ٦ٓ ٧ٌٔ  اأٔل

ريق ٨ٔ اث٨ ٔجٌ  ٚٞةؿ/  اعد ٨٦ ص٪ةزة أب َة٣تو   اجليبٌ  أفٌ »/ ةسو ٗك
 اعرض اجليبٌ »كيف ٣ِٛ اخلُيت/  .(1)«، كصـيخ ػرينا ية ٥ٌٔ كو٤ذٟ رظ٥ه 

 .(2)«، صـاؾ ا ػرينا ية ٥ٌٔ ٚٞةؿ/ كو٤ذٟ رظ٥ه  ص٪ةزة أب َة٣تو 

إىل رقٮؿ   صةء ٌٔلٌّ  ،ة ٦ةتل٧ٌ  أثة َة٣تو  فٌ إ»ب احلؽيؽ/ أكٝةؿ اث٨ 
ا، ز٥ٌ ٚآذ٫٩ ث٧ٮد٫، ٚذٮصٌ  ا  ة كظـف مؽيؽن ٝةؿ هل/ امي ٚذٮؿَّ  ٓ ْٔي٧ن

                                                                                                                                                       

 ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو  ؛602 / ص 6ج  ،ا٣ُجٞةت ال١ربل حم٧ٌؽ، ،ا٩ْؿ/ اث٨ قٕؽو  (1) 
 ؛25ص  /6ج  ،ق٧ةعإ٦ذةع األ ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ املٞؿيـٌم  ؛621ص / 1ج ،ٚذط ابلةرم

، حيىي،  ؛050ص / 5ج  ،دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ ،ث٨ احلك٨ اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٔلٌ  اث٨ ٦ٕنيو
 .612/  02ص / 6ج  ،دةريغ اث٨ ٦ٕنيو 

اث٨ ؛ 1612/  621ص / 62ج  ،دةريغ ث٘ؽاد ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٍّ اخلُيت ابل٘ؽادٌم ( 2) 
 .225ص / 11ج  دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ ،ث٨ احلك٨ ٔكة٠ؿ، ٌٔلٌ 
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 ٧٤ٔين، ٢ٕٛٚ، ٚةٔرت٫ً رقٮؿأٗك٫٤، ٚإذا رٕٚذ٫ ىلع رسيؿق ٚ
، ية ٥ٌٔ  كس الؿصةؿ، ٚٞةؿ/ كو٤ذٟ رظ٥ه ؤىلع ر ك٬ٮ حم٧ٮؿه  ا  

دج٫ٕ  يخ كًل٤ٛخ و٘رينا، ك٩رصت كآزرت ٠جرينا، ز٥ٌ ٤ٚٞؽ ربٌ  ،كصـيخ ػرينا
 .(1)«إىل ظٛؿد٫، ٚٮٝٙ ٤ٔي٫

ريق ٨ٔ صةثؿو  ٝةؿ رقٮؿ  ة ٦ةت أثٮ َة٣تو ل٧ٌ »ٝةؿ/   كركل احلةز٥ ٗك
ٛؿ لٟ ية ٥ٌٔ ا  قذ٘ٛؿ لٟ... ٚأػؾ املك٧٤ٮف أكال أزاؿ  ،/ رمحٟ ا ٗك

ة﴿ٚأ٩ـؿ ا دٕةىل/  ،ي٨ ٦ةدٮا ك٥٬ مرشًلٮفيكذ٘ٛؿكف ملٮدة٥٬ اذٌل  فى  ٦ى  اكى
ً  يًبّّ ل٤ً٪َّ  ٪يٮا ي٨ى كىاذلَّ ف آ٦ى

ى
كا أ ؿي ًٛ ٍ٘ ىٍكذى ًًلنيى  ي رٍشً ىٮٍ  ل٧ٍ٤ًي ل ٩يٮا كى كيًل  اكى

ي
ٰ  أ ٍٕؽً  ٨٦ً ٝيٍؿىبى ة بى  ٦ى

ى  ٥ٍ  دىبىنيَّ ى٭ي جَّ  ل
ى
٥ٍ أ ةبي  ٭ي ٍوعى

ى
  .(2)﴾اجٍلىًعي٥ً  أ

ريق يف ٬ٰؾا احلؽير ٨٦ أفٌ  أٝٮؿ/ ٨٦ الٮاًط أفٌ  قجت  ٦ة ذ٠ؿق احلةز٥ ٗك
ا﴿/ ٩ـكؿ ٝٮهل دٕةىل َِّ  ََكفَ  ٌَ ِ  ِبِّ لِي ََ كَاّلَّ ٔا ي ُِ ٌَ ف َ

َ
رْشِكنِيَ  يَْصَخْغِفُركا أ ٍُ  ﴾...لِيْ

 كٰذلٟ/  ؛مكتجٕؽه  أمؿه   يف أب َة٣تو  (،اآليح)

                                                                                                                                                       

 .11ص / 62، ج رشح ٩٭ش ابلبلٗح ا، ٬جح ث٨ احل٧يؽ ٔجؽ اث٨ أب احلؽيؽ،( 1) 

اث٨ ؛ 225ص / 0ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم ( 2) 
حم٧ٌؽ، ، اث٨ قٕؽو ؛ 221ص / 11ج  ،دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ، ث٨ احلك٨ ٔكة٠ؿ، ٌٔلٌ 

 .602ص / 6ج  ،ا٣ُجٞةت ال١ربل
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/ أكٌ   ،ثإدمةع ا٧٤ٕ٣ةء حه ٦ؽ٩يٌ  -كيه ٨٦ قٮرة اتلٮبح  -اآليح املجةرًلح  فٌ ألالن
يف  ك٬ٮ ٦ة دٚٓ اث٨ ظضؿو  ،ح ٝج٢ اهلضؿةيف م١ٌ   ب َة٣تو أثح٪٧ة اكف مٮت 

يبني قجت   ٨ٔ اجليبٌ  ٚٞةؿ دٕٞيجنة ىلع ظؽيرو  ،لئلماكؿ ٤ٔي٭ة (ا٣ٛذط)
ٚٞةؿ  ، ي٪٭ةين ٔ٪٫ رٌّب ظٌّت  ٚبل أزاؿ أقذ٘ٛؿ ألب َة٣تو » ٩ـكؿ اآليح/

ك٬ٰؾا ٚي٫ «. ٫، ٚزن٣خ٪ة ٧ٕ٣ٌ آلثةا٪ة ٧٠ة اقذ٘ٛؿ ٩بيٌ  ٣جكذ٘ٛؿفٌ  /أوعةث٫
  .(1)ٛةٝنةح ٝج٢ اهلضؿة ادٌ اك٩خ ث١٧ٌ  كٚةة أب َة٣تو  ألفٌ  ؛إماكؿه 

 ألقجةب ٩ـكؿ ٬ٰؾق اآليح املجةرًلح/  ة وٮرو زة٩ينة/ ٝؽ ذ٠ؿ ا٧٤ٕ٣ةء ٔؽٌ 
٨٦  مؿرت ثؿص٢و »٫ ٝةؿ/ أ٩ٌ   ث٨ أب َة٣تو  الىٮرة األكىل/ ٨ٔ ٌٔلٌ 

ٚٞةؿ/ ٝؽ اقذ٘ٛؿ  .ٚ٪٭يذ٫ /ٝةؿ ،املك٧٤ني يكذ٘ٛؿ ألثي٫ كٝؽ ٦ةت مرشٌلن 
ة﴿ٚأ٩ـؿ ا  ،ٚأػربد٫  ٚأديخ اجليبٌ  ،إثؿا٬ي٥ ألثي٫ فى  ٦ى ً  يًبّّ ل٤ً٪َّ  اكى  ي٨ى كىاذلَّ

٪يٮا ف آ٦ى
ى
كا أ ؿي ًٛ ٍ٘ ىٍكذى ًًلنيى  ي رٍشً ىٮٍ  ل٧ٍ٤ًي ل ٩يٮا كى كيًل  اكى

ي
ٰ  أ  .(2)﴾ٝيٍؿىبى

ة، ٚؼؿص٪ة ػؿج يٮ٦ن   رقٮؿ ا أفٌ  الىٮرة اثلة٩يح/ ٨ٔ اث٨ مكٕٮدو 
ٌُ   ا٩ذ٭ي٪ة إىل املٞةثؿ، ٚأمؿ٩ة ٚض٤ك٪ة، ز٥ٌ ٫ٕ٦، ظٌّت   ا٩ذىه ٯ ا٣ٞجٮر ظٌّت ّت

ة، ثة٠ين  رصٓ رقٮؿ ا  ، ز٥ٌ ٦٪٭ة ٚض٤ف إحل٫، ٚ٪ةصةق َٮيبلن  إىل ٝربو 
ٌٞ  ، ز٥ٌ ٚج١ي٪ة بلاكء رقٮؿ ا  ةق ٧ٔؿ كٝةؿ/ ٦ة اذٌلم أٝج٢ ٤ٔي٪ة، ٚذ٤

ـٔذ٪ة؟ ٚأػؾ ثيؽ ٧ٔؿ، ز٥ٌ  أٝج٢ ٤ٔي٪ة،  أثسةؾ ية رقٮؿ ا، ٚٞؽ أثسيت٪ة كأٚ
                                                                                                                                                       

 .222ص / 1ج  ،ٚذط ابلةرم ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو ( 1) 

، ث٨ أمحؽ ،ةسجلعٌ ( ا2)   .052ص / 2ج  ،٦ٕةين ا٣ٞؿآف حم٧ٌؽو
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ـٔس٥ ثسةيئ يذ٧ٮين أ٩ةيج ٝرب ا٣ٞرب اذٌلم رأ ٤ٝ٪ة/ ٥ٕ٩، ٚٞةؿ/ إفٌ  ؟ٚٞةؿ/ أٚ
 / االقذ٘ٛةر هلة، ٥٤ٚ يأذف يل، ٚزنؿ ٌٔلٌ  قأ٣خ رٌّب ، كإيٌن آ٦٪ح ث٪خ ك٬تو 

ة﴿ فى  ٦ى ً  يًبّّ ل٤ً٪َّ  اكى ٪يٮا ي٨ى كىاذلَّ ف آ٦ى
ى
كا أ ؿي ًٛ ٍ٘ ىٍكذى ًًلنيى  ي رٍشً ٧ٚٓ  .(1)(«اآليح) ﴾...ل٧ٍ٤ًي

ة ي٤ــ ٦٪٫ أف دسٮف لآليح زبلزح   ٭ة ٩ـ٣خ يف أب َة٣تو إزجةت أ٩ٌ  ٌن أي
كاألو٢ ٔؽـ دسؿار ا٣زنكؿ ىلع ٦ة  .خمذ٤ٛحو  يف مٮآً كأز٦٪حو  أقجةب ٩ـكؿو 

أىت ٝرب   اجليبٌ  كٝؽ زجخ أفٌ »ظير ٝةؿ/  (ٚذط ابلةرم)يف  ذ٠ؿق اث٨ ظضؿو 
كاألو٢ ٔؽـ  ،ٚزن٣خ ٬ٰؾق اآليح ،٫ أف يكذ٘ٛؿ هلة٫ ملة أذ٧ؿ ٚةقذأذف ربٌ أ٦ٌ 

اقذ٘ٛةر  ةاآليح ل٥ يس٨ ٨٦ أقجةب ٩ـكهل ك٦ٓ ٬ٰؾا ي٤ــ أفٌ  .(2)«ر ا٣زنكؿدسؿٌ 
٬ٰؾا ٦ٓ ٫٧ٔ   كٝؽ تنةث٫ ٢ٕٚ اجليبٌ .  ب َة٣تأ٫ ٧ٕ٣ٌ   اجليبٌ 
ؽ الن٭ؽاء ٔ٪ؽ ٫ محـة قيٌ كظـ٫٩ ىلع ٧ٌٔ   ٫ر دؿمٌح دسؿٌ  إذ ،محـة

ىلع محـة، كٝؽ  كٝٙ رقٮؿ ا »ٚٞؽ ركل أثٮ ٬ؿيؿة ٝةؿ/  ،اقتن٭ةدق
ا اكف أك ًس٢ى ث٫، ٥٤ٚ يؿ ٦٪ْؿن ، صٓ ٤ٞ٣ج٫ ٦٪٫، ٚٞةؿ/ رمحٟ ا، أم ٥ٌٔ ٦ي

                                                                                                                                                       

قري  ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ اذل٬يٌب،  ؛016ص / 2ج  ،ةفوعيط اث٨ ظجٌ اث٨ ظٌجةف، حم٧ٌؽ،  (1) 
 .021ص / 6ج  ،حالكرية اجلجٮيٌ  ،إق٧ةٔي٢ ،اث٨ ٠سريو  ؛20ص / 61ج  ،أٔبلـ اجلجبلء

ـٌ اجليبٌ  قجت ٩ـكؿ ٬ٰؾق اآليح ٬ٮ يف آ٦٪ح ث٪خ ك٬تو  فٌ إا٣ٞٮؿ  أٝٮؿ/ ٨٦ الٮاًط أفٌ   ٥ْ  أ  اأٔل
ٍـّ ٝٮؿه  ذٞةد٩ة ا٣ٞةَٓ ثأفٌ  ؛ٗري دة كىلع ادلية٩ح  ،٨٦ املؤ٦٪ني ة٧٬  كادلم الؿقٮؿ أل

ـٌ  ؛ح دية٩ح آثةا٭٥ كأصؽاد٥٬احل٪يٛيٌ  ٤ي٫ ٚأ ؽات ال ٧٠ة يؾ٠ؿق ٨٦ املؤ٦٪ةت املٮظٌ   اجليبٌ  ٔك
 .٬ٰؾا احلؽير

 .222ص / 1ج  ،ٚذط ابلةرم ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو ( 2) 
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  .(1)«٤ٚٞؽ ٠٪خ كوٮالن ل٤ؿظ٥ ٕٚٮالن ل٤ؼريات
٫ قأؿ ةس أ٩ٌ ٨٦ اجلةصني ٦ة كرد ٨ٔ ا٣ٕجٌ   أثة َة٣تو  ؽ أفٌ ة يؤيٌ كم٧ٌ 

 . (2)«ٝةؿ/ لك اخلري أرصٮ ٨٦ رٌّب  ؟٦ة دؿصٮ ألب َة٣تو » / اجليبٌ 
كػري ا  ،يكٓ املؤ٨٦ دكف الاكٚؿ٧ة إ٩ٌ  -دٕةىل  -٨٦ ا  اخلري املؿصٮٌ  ٚإفٌ 

ٕنةال ي٪ٞه ٨ٔ اجل٪ٌ  ٫٧ٌٕ٣ دحل٢ه ىلع أٌف  ٚؿصةء اخلري ٨٦ ٝج٢ اجليٌب  ،ح ُٝ
ا ١ٚيٙ يؿصٮ اخلري هل كاجلٌ٪ح؟ ٌّٜ هل، كلٮ اكف ٫٧ٌٔ اكٚؿن  ٫٧ٌٔ مكذع

ٍّ   اثلاين: أمر اجلبّ  الظاْد  كاملظاركث يف تظييػّ ّةخغصيو غ

كإف اكف ثح٪٭٧ة  ،الاكٚؿ ال جيٮز د٘كي٫٤ ٨٦ ٝج٢ املك٥٤ ٨٦ الٮاًط أفٌ 
٫ٛ اؽ يف مى٪ٌ ٚٞؽ أػؿج ٔجؽ الؿزٌ  ،٢ أوبلن الاكٚؿ ال ي٘كٌ  فٌ إث٢  ،و٤ح رظ٥و 

 / ٌٛ / كال ي٘كٌ ٝةؿ/ ٝةؿ يل ُٔةءه  أػرب٩ة اث٨ صؿيشو »ٝةابلن يٕين  -٪٫ ٫٤ كال يس
 .(3)«ٝؿيجحه  كإف اك٩خ ثح٪٭٧ة ٝؿاثحه  - الاكٚؿ

 ٝةلٮا كاملك٥٤ ال جيٮز أف يذٮىٌل »/ (رشح اجل٭ش)ب احلؽيؽ يف أكٝةؿ اث٨ 

                                                                                                                                                       

، يٮقٙ ث٨ ٔجؽ اث٨ ٔجؽ ا٣ربٌ ؛ 21ص / 0ج  ،قؽ ا٣٘ةثحأ ،ؽاث٨ األزري، املجةرؾ ث٨ حم٧ٌ ( 1) 
 .212ص / 6ج  ،االقتيٕةب ،ا

ؽ ث٨ حم٧ٌ  ،ذل٬يبٌ ا ؛221ص / 11ج  ،دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ ،ث٨ احلك٨ اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٔلٌ ( 2) 
  ،زاد املكري ،ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔلٌ  ،اث٨ اجلٮزٌم  ؛022ص / 6ج  ،دةريغ اإلقبلـ ،أمحؽ

 .056ص / 5ج 

 .2222ح  21ص / 1ج  ،ٙاملى٪ٌ ، اؽ، ٔجؽ الؿزٌ الى٪ٕةينٌ ( 3) 
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، كال أف ، كال أف يؽٔٮ هل خبريو أف يؿٌؽ لاكٚؿو  ٗك٢ الاكٚؿ، كال جيٮز ل٤٪يبٌ 
ٞيبلن َةبلن  فٌ أل ٗك٫٤؛  ٧ة دٮىل ٌٔلٌّ يٕؽق ثةالقذ٘ٛةر كالنٛةٔح، كإ٩ٌ   ة ٔك

ٔخ اجل٪ةاـ رشٌ  ثةحلبنح، كل٥ دس٨ وبلة ل٥ يسٮ٩ة أق٧٤ة ثٕؽ، كٌلف صٕٛؿه 
 . (1)«٧ة اكف تنحيٓ كرٝح كداعءه ىلع ػؽجيح، كإ٩ٌ   رقٮؿ ا ثٕؽ، كال وًٌل 

زين ٦ٕةكيح ث٨ ٔجؽ ا ث٨ ٔجيؽ ا ث٨ ظؽٌ »يف َجٞةد٫/  كٝةؿ اث٨ قٕؽو 
ث٧ٮت أب  أػربت رقٮؿ ا  /ٝةؿ ق ٨ٔ ٌٔلٍّ أب راٚٓ ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ صؽٌ 

ٌٛ  /ٝةؿ ز٥ٌ  ،ٚجىك َة٣تو   /ٝةؿ. ٗٛؿ ا هل كرمح٫ ،٪٫ ككارقاذ٬ت ٚةٗك٫٤ كًل
ة اث٨ ظضؿو . (2)«٤ٕٛٚخ ٦ة ٝةؿ ٌن يف  كا٣جكةيئٌ  (3)(ادلرايح)يف  كركاق أي

 .(5)(ا٧ٕ٣ؽة)كا٣ٞةرم يف  (4)(اخلىةاه)
ة يف  ،اكف ٝؽ دػ٢ اإلقبلـ ة ٤ٔيًّ  ك٨٦ املض٧ٓ ٤ٔي٫ أفٌ  كٌلف مك٧٤ن

ٚذ٘كي٫٤  ،ؿ ٨٦ آ٨٦ ثةلؿقة٣ح اجلؽيؽة كبةلؿقٮؿ ث٢ ٬ٮ أكٌ  ،ٰذلٟ الٮٝخ
ة كيه أفٌ  ،كاظؽةن  ألثي٫ ال حي٢٧ إاٌل دال٣حن  كإاٌل ملة صةز  ،األب اكف مك٧٤ن

ا ا ىلع رص٢و   األكؿـ ٠يٙ يجيك اجليبٌ  ز٥ٌ  .د٘كي٫٤ إف اكف اكٚؿن  ،٦ةت اكٚؿن
                                                                                                                                                       

 .11ص / 62، ج رشح ٩٭ش ابلبلٗح ا، ٬جح ث٨ احل٧يؽ ٔجؽ اث٨ أب احلؽيؽ،( 1) 

 .602ص  /6ج  ،ا٣ُجٞةت ال١ربل حم٧ٌؽ، ،اث٨ قٕؽو ( 2) 

  .021ص / 6ج  ،ظةدير اهلؽايحأادلرايح يف ّتؿيش  ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو ( 3) 

  .21ص ٦ري املؤ٦٪ني/ أػىةاه  ،أمحؽ ث٨ مٕيتو  ا٣جكةيٌئ،( 4) 

 .55ص  /1ج  ،٧ٔؽة ا٣ٞةرم ،، حم٧ٮد ث٨ أمحؽا٣ٕيينٌ ( 5) 
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 ؟!ك٢٬ ي٢ٕٞ ٬ٰؾا

ٔا ءأةِا كأمرق  غَ اجلبّ   اثلاىد: دفاع أيب طاىٍب  الظاْد ق أف يصي
ٔا ٌػّ ،جِاخّ  كأف يصيّ

٥ْ  اجليبٌ  يف دٛكريق أفٌ  األ٩ؽليسٌ  ةفو ٚٞؽ ذ٠ؿ اث٨ ظيٌ   اكف يىٌٌل  اأٔل
، ٚٞةؿ هل/ و٢ ص٪ةح اث٨ ٧ٟٔ كا٩رصؼ ك٫ٕ٦ اث٪٫ صٕٛؿه  ٧ٌٚؿ ث٫ أثٮ َة٣تو »

 يٞٮؿ/ مّسكرنا، كأننأ أثٮ َة٣تو 
ا زٞػػة كصٕٛػػ٤ٔيًّ  إفٌ   ؿبػكال١ةف ػالـ٦ ٔ٪ؽ م٥٤ٌ    يتػػؿن

 خيؾهل ٨٦ يسٮف ٨٦ ظكيب   كال  ٌٰ ػػػؾؿ اجلجػكا ال أػ
 ٥ كأبػ٨ ثح٪٭ػ٦ ػٰ أل٦ٌ أيخ    ٧١ةال ّتؾال كا٩رصا اث٨ ٧ٌٔ 

 . (1)«ثٰؾلٟ ٚٛؿح رقٮؿ ا 
٨ ٔجؽ ا ث٨ ٧ًرية ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ ٌٔلٍّ   /٫ ملة أق٥٤ ٝةؿ هل أثٮ َة٣تو أ٩ٌ  ٔك

٨ أب ٔجيؽة ٦ٕ .(2)«ٟث٨ ٧ٌٔ االــ »  ،ةج٨ٔ رؤبح ث٨ ا٣ٕضٌ  ،ؿ ث٨ املسىٌن ٧ٌ ٔك
ة ل٧ٌ  ٝةؿ جلٕٛؿ ث٨ أب َة٣تو  أثة َة٣تو  أفٌ  ٨ٔ ٧ٔؿاف ث٨ ظىنيو  ،٨ٔ أثي٫

                                                                                                                                                       

 .212ص / 1ج  ،دٛكري ابلعؿ املعيٍ ،ؽ ث٨ يٮقٙ، حم٧ٌ األ٩ؽليسٌ ( 1) 

 .621ص / 1ج  ،اإلوةثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثحأمحؽ ث٨ ٌٌٔل، ، اث٨ ظضؿو ( 2) 
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 .»(1) ٦ٓ اجليبٌ   صٕٛؿه ٚىًٌل  ،ٟث٨ ٧ٌٔ اٌٝج٢ ص٪ةح  ،أق٥٤
ىلع ٦ة ذ٠ؿق يف   ؽو حم٧ٌ  ث٢ كيْ٭ؿ دٛة٩ي٫ ص٤يًّة يف ادلٚةع ٨ٔ اجليبٌ 

 ٬ٰؾا ابليخ/
 (2)ؽ يف ا٣رتاب دٚي٪ةكقٌ أ ظٌّت    إحلٟ جب٧ٕ٭٥كا ٨٣ يى٤ٮا 

ٌََ ظيٍّ  ةاهلل الراةع: خرص داعء أيب طاىٍب  الظاْد  َع 

ة  ٨ٔ ٦ٕذ٧ؿ ث٨ ق٤ي٧ةف ٨ٔ أثي٫ أفٌ »يف دةرخي٫/  ٚٞؽ ركل اذل٬يبٌ  ٝؿينن
ٌُ أ ٚٞةمٮا ثني  ،ر٫ُ٬ ٤ت ا٣ٕؽاكة كالنذ٥ ٚض٧ٓ أثٮ َة٣تو ّ٭ؿكا بلين ٔجؽ امل

/ إٍف أىب ٝٮ٦٪ة إاٌل كٝةؿ أثٮ َة٣تو  ا ىلع ٨٦ ٧٤ّ٭٥، أقذةر ال١ٕجح يؽٔٮف
 .(3)«ابليغ ٤ٔي٪ة ٌٕٚض٢ ٩رص٩ة

امل٤ٕٮـ أ٫ٌ٩ ل٥ د٪٢ٞ جلة ٠ذت اتلةريغ كال ٗري٬ة أٌف أثة َة٣تو  ك٨٦
ـو ٨٦ األيٌةـ، ث٢ كل٥ يي٪٢ٞ أٌف  إحل٭ة داع كأدٮٌص٫ إىل األو٪ةـ ٝؽ  يف يٮ

                                                                                                                                                       

  الكةثٜ.املىؽر  (1) 

دٛكري  ،ؽو أمحؽ ث٨ حم٧ٌ اثل٤ٕيٌب،  ؛621ص / 1، ج ٚذط ابلةرمأمحؽ ث٨ ٌٌٔل، ، اث٨ ظضؿو ( 2) 
 ؛21ص / 0ج  ،دٛكري الك٧ٕةينٌ  ،٦٪ىٮر ث٨ حم٧ؽو الك٧ٕةيٌن،  ؛626ص  /2ج  ،اثل٤ٕيبٌ 

 ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ ؛ ا٣ٞؿَيٌب، 26ص / 0ج  ،دٛكري ابل٘ٮٌم  ،احلكني ث٨ مكٕٮدو ابل٘ٮٌم، 
 /2ج  ،زاد املكري ،، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ اجلٮزٌم  ؛221ص  /1ج  ؛دٛكري ا٣ٞؿَيبٌ 

 .652ص  /6ج  ،دةريغ اإلقبلـ ،ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  ،اذل٬يبٌ  ؛61ص 

 .020ص / 6ج  ،دةريغ اإلقبلـ، ؽ ث٨ أمحؽحم٧ٌ  ،اذل٬يبٌ ( 3) 
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ؾا ّة٬ؿه يف أ٫ٌ٩ ٕجؽ٬ة ٝؿيل، ك٬ٰ ثحذ٫ اكف ٚي٫ ٨٦ األو٪ةـ ا٣ٌيت اك٩خ د
دحل٢ه ىلع إي٧ة٫٩، كإاٌل القذٕةف يف  ل٥ يس٨ يٕجؽ٬ة، ٚؽاعؤق ا 

 داعا٫ ثذ٤ٟ األو٪ةـ.

ٔخيد ةكأطػارق اىيّت حفيض  اخلامس: الكـ أيب طاىٍب  الظاْد  هلل اخ
دٍ اككٍاؿ  ٍّ    جلّب حم

ٔـ ُلاح اجلبّ أكّ    اًل: الكٌّ يف ي

/  ذ٠ؿق اآللٮيسٌ  ٦ة  يٮـ ٩سةح  أثة َة٣تو  ٝؽ وٌط أفٌ »يف دٛكريق ٝةابلن
ٚٞةؿ/ أمحؽ ا اذٌلم ص٤ٕ٪ة  ػُت ث٧عرض رؤقةء مرض كٝؿيلو   اجليبٌ 

بٌ ح إثؿا٬ي٥،يٌ ٨٦ ذرٌ  ٪رص مرض، كص٤ٕ٪ة  ئكزرع إق٧ةٔي٢، ًك ٦ٕؽ، ٔك
ة آ٦٪نة ة كظؿ٦ن كص٤ٕ٪ة  ،ظٌ٪ح ثحذ٫، كقٌٮاس ظؿ٫٦، كص٢ٕ جلة ثحذنة حمضٮصن

 إاٌل  ؽ ث٨ ٔجؽ ا ال يٮزف ثؿص٢و اث٨ أيخ ٬ٰؾا حم٧ٌ  إفٌ  ز٥ٌ  ،اجلةس احلاٌكـ ىلع
٨٦ ٝؽ  ؽه كحم٧ٌ  ،ظةا٢ه  كأمؿه  زاا٢ه  ٚإف املةؿ ٢ٌّّ  رصط ث٫، ٚإف اكف يف املةؿ ٢ٌٝ 

كبؾؿ هلة ٨٦ الىؽاؽ ٦ة آص٫٤  ٔؿٚذ٥ ٝؿاثذ٫، كٝؽ ػُت ػؽجيح ث٪خ ػٮيرلو 
  كاعص٫٤ ٨٦ ٦ةيل ٠ؾا،

ه
 . «ص٤ي٢ه  كػُؿه  ْٔي٥ه  ك٬ٮ كا ثٕؽ ٬ٰؾا هل ٩جأ

ا كا٩ذ٭ةءن ءن ٝؽ ص٢ٕ الك٫٦ ثؽ أثة َة٣تو  ىلع أفٌ  كاًطه  كيف ٬ٰؾا دحل٢ه 
 أم -ح إثؿا٬ي٥ ك٨٦ زرع إق٧ةٔي٢ يٌ ثأف ص٫٤ٕ ٨٦ ذرٌ  ، دٕةىل احت٧يؽن 

ح ا٣ُة٬ؿة يه يٌ ػةد٧ح د٤ٟ اذلرٌ  كأفٌ  -ذ٭٥ ح األ٩بيةء كىلع م٤ٌ يٌ ٫ ٨٦ ذرٌ أ٩ٌ 
 ،٨٦ ظرض ل٥ يٕرتض ىلع ٦ة ذ٠ؿق أثٮ َة٣تو  كأفٌ ، األ٥ْٔ  ة اجليبٌ ٩جٮٌ 
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 .(1) أل٩سؿكا ٝٮهلكإاٌل 
أثة  أفٌ  يف قريد٫/ جةت ذ٠ؿ احل٤يبٌ ٫ ثةمل٘يٌ بكدججٌ   األكؿـ يف ٦ؽظ٫ اجليبٌ 

ذ٫ كٌلف ٨٦ كويٌ  ،ة ظرضد٫ الٮٚةة دمٓ إحل٫ كص٭ةء ٝؿيل ٚأكوة٥٬ل٧ٌ  َة٣تو 
ٚيس٥  ،ك٤ٝت ا٣ٕؿب ،أ٩ذ٥ وٛٮة ا ٨٦ ػ٫ٞ٤ ،ية ٦ٕرش ٝؿيل أف ٝةؿ/

ل٥ درتًلٮا ل٤ٕؿب ىف املآزؿ  ،كالٮاقٓ ابلةع ،ـ النضةعاملُةع كٚيس٥ املٞؽٌ 
٤ٚس٥ ثٰؾلٟ ىلع اجلةس  ، أدرًلذ٧ٮقة إاٌل كال رشٚن  ، أظؿزد٧ٮقة إاٌل ٩ىيجن 

أم ال١ٕجح  -أكويس٥ ثذْٕي٥ ٬ٰؾق ابلجيح  ،كهل٥ ث٫ إحلس٥ الٮقي٤ح ،ا٣ٌٛي٤ح
ةةن  ٚإفٌ  - ة ل٧٤ٕةشكٝٮا، ل٤ؿٌب  ٚي٭ة مًؿ  ٚإفٌ  ،دُٕٞٮ٬ة و٤ٮا أرظة٦س٥ كال .٦ن

 
ن
كادؿًلٮا  ،ىف ا٣ٕؽد كزيةدةن  ،يف األص٢ - أم ٚكعحن  - يف و٤ح الؿظ٥ ٦جكأ

أصيجٮا ادلاىع كأُٔٮا  .ٚٛي٭٧ة ١٤٬خ ا٣ٞؿكف ٝج٤س٥ ،ابليغ كا٣ٕٞٮؽ
٤يس٥ ثىؽؽ احلؽير كأداء  ،ٚي٭٧ة رشؼ احليةة كامل٧ةت ٚإفٌ  ،الكةا٢ ٔك
ـٌ  كم١ؿ٦حن  يف اخلةٌص  حن ٚي٭٧ة حمجٌ  ٚإفٌ  ،األ٦ة٩ح  ؽو  أكويس٥ ث٧ع٧ٌ كإيٌن  ،ىف ا٣ٕة

 ك٬ٮ اجلة٦ٓ لٌّك  -أم ك٬ٮ الىٌؽيٜ يف ا٣ٕؿب  -٫ األ٦ني يف ٝؿيل ٚإ٩ٌ  ،اػرين 
أم  -ٝج٫٤ اجل٪ةف كأ٩سؿق ال٤كةف خمةٚح الن٪آف  كٝؽ صةء ثأمؿو  ،٦ة أكويس٥ ث٫

إىل وٕةحلٟ ا٣ٕؿب كأ٢٬   أ٩ْؿكاي٥ ا ٠أيٌن  - يف الن٪آف ك٬ٮ ٣٘حه  ،ابل٘ي
 ،ٝٮا لك٧ذ٫كوؽٌ  ،يف األَؿاؼ كاملكذٌٕٛني ٨٦ اجلةس ٝؽ أصةثٮا دٔٮد٫ ا٣ربٌ 

 ٌْ ٚىةرت رؤقةء ٝؿيل كو٪ةديؽ٬ة  ،ٚؼةض ث٭٥ ٧ٗؿات املٮت ،٧ٮا أمؿقٔك

                                                                                                                                                       

 .ؼو ثذرصٌ  056ص / 2ج  ،دٛكري اآللٮيسٌ  ،حم٧ٮد ث٨ ٔجؽ ااآللٮيٌس،  (1) 
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ٕٛةؤ٬ة أربةثنة ،كدكر٬ة ػؿاثنة ،أذ٩ةثنة  ،كإذا أ٧ْٔ٭٥ ٤ٔي٫ أظٮص٭٥ إحل٫ ،ًك
كأُٔذ٫ ٝيةد٬ة  ،حمٌذ٫ ا٣ٕؿب كداد٬ةٝؽ  ،كأثٕؽ٥٬ ٦٪٫ أظْة٥٬ ٔ٪ؽق

 كا ال يك٤ٟ أظؽه  ،كحلـب٫ محةةن  ،٠ٮ٩ٮا هل كالةن  ،ية ٦ٕرش ٝؿيل .دك٩س٥
 .(1)« قٕؽث٭ؽي٫ إاٌل  كال يأػؾ أظؽه  ، رمؽ٦٪س٥ قبي٫٤ إاٌل 

الؿمةد يف  فٌ أا أف يٕؿؼ صؽًّ  ثٕيؽه  /٤ٝخ»ٝٮهل/  كٝؽ ٢ٞ٩ ٨ٔ ا٣ربز٩يجٌ 
 .(2)«يرتًل٫ ٬ٮ جة٫ٔ كيأمؿ ٗريق ز٥ٌ ادٌ 

  األكـر كاجلبّ  يٍدح اهلل  هل  ذاًُيا: ٌَ كصيدةٍ 

 ٌٜ  (3)ؽك٬ٰؾا حم٧ٌ  ٚؾك ا٣ٕؿش حم٧ٮده     هل ٨٦ اق٫٧ حلض٫ٌ٤ كم
٦ة  /ث٨ زيؽو  ث٨ ٔيح٪ح ٨ٔ ٌٔلٌ اٝةؿ »ثٕؽق/  (اإلوةثح)يف  كٝةؿ اث٨ ظضؿو 

 .(4)«ق٧ٕخ أظك٨ ٨٦ ٬ٰؾا ابليخ
                                                                                                                                                       

 .52ص / 0ج  ،حث٨ ثؿ٬ةف ادلي٨،الكرية احل٤جيٌ  ٌٔلٌ احل٤يٌب،  (1) 

 .56ص / ب َة٣تو أقىن املُة٣ت يف جنةة أ زيين دظبلف، أمحؽ،( 2) 

أمحؽ ث٨ ٌٌٔل،  ،اث٨ ظضؿو  ؛21ص / 6ج  ،اتلةريغ الى٘ري ، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،بلؼةرٌم ( ا3) 
 ،ذل٬يبٌ ا ؛621ص / 1ج  ،وةثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثحاإل ؛222ص / 1ج  ،ٚذط ابلةرم

دةريغ  ،ث٨ احلك٨ اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٔلٌ  ؛20ص / 6ج  ،ؽ ث٨ أمحؽ، دةريغ اإلقبلـحم٧ٌ 
، ث٨ ظ٪ج٢و ا ؛20ص / 6ج  ،اثلٞةتحم٧ٌؽ،  ،اث٨ ظٌجةف ؛22ص / 2ج  ،٦ؽي٪ح دمنٜ

 .6220/  255ص / 6ج  ،ا٢٤ٕ٣ ،محؽأ

 .621ص / 1ج  ،اإلوةثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثح ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو ( 4) 
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 ب احلؽيؽ ثحذنة ٝج٫٤ ك٬ٮ/ أكٝؽ أًةؼ اث٨ 
احم٧ٌ  ٣ٞؽ أكؿـ ا اجليبٌ   كؿـ ػ٤ٜ ا يف اجلةس أمحؽأٚ   ؽن

ٌٜ هل ٨٦ اق٧  (1)ك٬ٰؾا حم٧ٌؽ ٚؾك ا٣ٕؿش حم٧ٮده     ٫ػ٫ حلض٤ٌ ػكم
  م٤ٟ احلبنح ي٧ؽح ٚي٭ة اجليبٌ  أرق٤٭ة ل٤٪ضةيشٌ  هل  ك٨٦ ٝىيؽةو 

 ٝةؿ ٚي٭ة/
ا  ط ث٨ مؿي٥ػٯ كاملكيػملٮق كزيؿه     د٥ٌ٤ٕ ػيةر اجلةس أف حم٧ؽن

 ٥ػؽم كيٕىػػؿ ا ي٭ػثأ٦ كَلٌّ     ة ث٫ػأىت ث٭ؽم ٦س٢ اذٌلم أدي
 ال ظؽير ا٣رتٌص٥ ثىؽؽ ظؽيرو     ٥ػ١ػ٫ يف ٠ذةثػس٥ دذ٤ٮ٩كأ٩ٌ 
 (2)ٮا ثةتل١ٌؿـػ أرص٤ٕٟ إاٌل ػ٣ٌٛ    حه ػة ٔىةثٟ ٦ة يأديٟ ٦٪ٌ كأ٩ٌ 

  َع اجلبّ  ملا حٍاألت كريٌض  ذاثلًا: كصيدحّ 

ثٮ٩٭٥ كيٛذ٪ٮ٩٭٥ ٨ٔ يٕؾٌ  ،ىلع ٨٦ أق٥٤ ٦٪٭٥ ٝجي٤حو  جخ لٌك ة كزٌ ٝؿينن  إف
 ٚؽاع ثين ٬ةم٥و  ٚٞةـ أثٮ َة٣تو  ،٫ أب َة٣تو ث٧ٌٕ  ٧ٚ٪ٓ ا رقٮهل  ،دي٪٭٥

 ٌُ ٚةصذ٧ٕٮا إحل٫  ،كا٣ٞيةـ دك٫٩ ٤ت إىل ٦ة ٬ٮ ٤ٔي٫ ٨٦ ٦٪ٓ رقٮؿ ا كبين امل
ي٧ؽظ٭٥ كيؾ٠ؿ  ٚض٢ٕ أثٮ َة٣تو  ،٦ة اكف ٨٦ اخلةرس أب هلتو  إاٌل  ،كٝةمٮا ٫ٕ٦

                                                                                                                                                       

 .11ص / 62ج  ،رشح ٩٭ش ابلبلٗح ،اث٨ أب احلؽيؽ، ٔجؽ احل٧يؽ ث٨ ٬جح ا( 1) 

 .022ص / 2ج  ،قرية اث٨ إقعةؽ ،ؽاث٨ إقعةؽ، حم٧ٌ ( 2) 
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ة ػيش د٧٬ةء ٫ ل٧ٌ إ٩ٌ  ز٥ٌ  ا.لٟ أمٕةرن كٝةؿ يف ذٰ ،   ؽو ٝؽي٧٭٥ كيؾ٠ؿ ٢ٌٚ حم٧ٌ 
 يت ٦٪٭ة/ ٝةؿ ٝىيؽد٫ ا٣ٌ  ،(1)ة ا٩ترش ذ٠ؿقا٣ٕؿب أف يؿًلجٮق ٦ٓ ٝٮ٫٦ ل٧ٌ 

 

                                                                                                                                                       

 .610/ ص  6اذل٬يٌب، حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ، دةريغ اإلقبلـ، ج  (1) 

 ٥ي ػ٭ػٮـ ال كٌد ٚيػػخ ا٣ٞػة رأيػكل٧ٌ 
 

ػػؿ كٝػػؽ ُٕٝػػٮا لٌك  ٕي  كالٮقػػةا٢ لا٣
 

 ؽاكة كاألذلػػثة٣ٕة ػؽ صة٬ؿك٩ػكٝ
 

ٮا أمػػؿ ا٣ٕػػؽكٌ   ٢ػاملـايػػ كٝػػؽ َػػةٔك
 

 س٥ػػري ٝٮ٦ ٥ي ػأ٩ذ ةؼو ػؽ ٦٪ػأٔج
 

 ٢ػكاٗ ؿًل٥ لٌك ػٰ أ٦ػؿًلٮا ٚػنػٚبل د
 

ٍٛخي إف ل٥ يى٤ط ا أمؿًل٥  ٚٞؽ ػ
 

 دسٮ٩ػػٮا ٧٠ػػة اك٩ػػخ أظةديػػر كااػػ٢
 

 َة٨ٔو  ةس ٨٦ لٌك ػاجل ؿٌب ػٮذ ثػأٔ
 

 ٢ػػػػأك م٤ػػطٍّ ثجةَ ٮءو ػة بكػػػػػػ٤ٔي٪
 

ا ماك٩ػٯ زبيػػك٨٦ أرق ٮرو ػػكز  ٫ػؿن
 

 ةزؿػػػػػػؿاء ك٩ػػػػيف ظ ربٍّ ػ٣ػػ كراؽو 
 

 ٌٜ  حابليخ ٨٦ ث٨ُ م١ٌ  كبةبليخ ظ
  

 ٢ػػػػف ث٘ةٚػػػػػػكبػػة أف ا حل
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ٌَ َع أُّ  راةًػا: إكرار أيب طاىٍب    ةديَ اجلبّ  ّ مؤٌ

 ٚٞؽ ٢ٞ٩ ٔ٪٫ ٝٮهل/ 
 أمحؽ يٌن ىلع دي٨ اجليبٌ أ   ية مة٬ؽ ا ٌٌٔل ٚةم٭ؽ

                                                                                                                                                       

 ،ث٨ احلك٨ ٌٔلٌ ؛ اث٨ ٔكة٠ؿ، 260ص / 0ج  ،ٚذط ابلةرمأمحؽ ث٨ ٌٌٔل، ، اث٨ ظضؿو ( 1) 
ؽ ث٨ حم٧ٌ اذل٬يٌب،  ؛ح()ذ٠ؿ ثٕي األثيةت النٕؿيٌ  262ص / 11ج  ،يغ ٦ؽي٪ح دمنٜدةر

ص / 2ج  ،ابلؽايح كاجل٭ةيحإق٧ةٔي٢، ، اث٨ ٠سريو ؛ 610ص / 6ج  ،دةريغ اإلقبلـ ،أمحؽ
ـو  ؛12  .611ص / 6ج  ،حالكرية اجلجٮيٌ  ،ٔجؽ امل٤ٟ ،اث٨ ٬نة

اػخ ا ٩زبم حم٧ٌ ػ٥ كبيػػ٠ؾثذ  ؽن
 

 ٢ػػػػػة٨ٔ ظػػٮهل ك٩٪ةًػة ٩ُػػػكل٧ٌػػ
 

 ٮهلػػػع ظؿٌ ػػ ٩ى٫ ظٌّت ػػ٧٤ػكنك
 

 ٢ػػػػة كاحلبلاػ٢ ٔػػ٨ أث٪ةا٪ػػػك٩ؾ٬ػػ
 

ـو ػػؿؾ ٝػػك٦ة د اػٌ ال أثنة لٟ قي ٮ  ؽن
 

 ةر ثػني ثسػؿ ثػ٨ كااػ٢ػٮط اذل٦ػحي
 

 ٫ػػةـ ثٮص٭ػتكىق ا٧٘٣ػكأثيي يك
 

 ٢ػػػػلؤلرا٦ حه ػةؿ احلذػػةٍل ٔى٧ػػػز٧ػػ
 

 ٥و ػ٨ آؿ ٬ةمػػبٌلؾ ٦ػػ٫ اهلػي٤ٮذ ث
 

 (1)كٚٮاًػ٢ حو ػؽق يف ٧ٕ٩ػػ٥ ٔ٪ػػٚ٭ 
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 ٨ ٢ًٌ  (1) ٦٭ذؽيف ادلي٨ ٚإيٌن  ٦ى

 رشاىث الرشٔؿ يه رشاىث الصٍاء ةأفّ  إكرارق  خامًصا:

 دؤلأل ٦س٢ ا٣ربكؽ ثبييو     ٦٪ٕ٪ة الؿقٮؿ رقٮؿ امل٤يٟ
 (2)ٜػػ٤ٔي٫ مٛي محةيح ٥ٍّٔ     ٮؿ اإلهلٰ ػػِل رقػظأك أذٌب 

 خني أكيج الصديفَث األرطثُ  كصيدحّ  شادًشا:

 ىلع ٩أي٭٥ كاألمؿ ثةجلةس أكرد  ٪ةٓ ربٌ ػة و٪ػ٪٢ أىت ِبؿيٌ ػأال ٬
٫ي ا ٦ٛكؽ كٌَل   الىعيٛح أٚكؽت أل٥ يأد٭٥ أفٌ  ًى  اذٌلم ل٥ يىٍؿ

ٌُ   حو ػثأزي٧ حو ػػرٕٝ ٌٜ ػخ أظػػكٌل٩  ؽػك٤ٞ٦ٌ  ؽه ػػٓ ٚي٭ة قةٔػػيٞ

                                                                                                                                                       

١ؾا ٬ٮ يف ٬ٰ  11ص / 62ج  ،رشح ٩٭ش ابلبلٗح ا، ٬جح ث٨ احل٧يؽ ٔجؽ اث٨ أب احلؽيؽ،( 1) 
س٨ كرد يف ثٕي املىةدر األػؿل دس٤٧حه ل٤نُؿ اثلةين ٨٦ ابليخ النٕؿٌم، املىؽر، ك٣ٰ 

 كابليخ ٬ٮ/ 

  ٌٟ  يف اجل٪ةف مٮردم ٚةص٢ٕ ية رٌب     ٦٭ذؽم يف ا ٚإيٌن  ٨٦ م

ؾق األمٕةر دةرةن ٬ٰ  أٝٮؿ/ إفٌ « .  ب َة٣تو أث٨  كٝؽ يؿكل ٨ٔ ٌٔلٌ »/ اث٨ أب احلؽيؽ كٝةؿ 
ؾا ٩ٮعه ٨٦ اتلٕةرض يف ، ك٬ٰ كأػؿل دجكت لئل٦ةـ ٌٔلٍّ  دجكت ألب َة٣تو 

، ؾا اتلٕةرض ٨٦ ػبلؿ ا٣ٞٮؿ ثأٌف األمٕةر يه ألب َة٣تو س٨ ي٧س٨ ظ٢ٌ ٬ٰ ا٣جكجح، ك٣ٰ 
 .س٨ د٧ٌس٢ ث٭ة اإل٦ةـ ٌٔلٌّ ك٣ٰ 

 . 26ص  نكةب األرشاؼ/، أمحؽ ث٨ حيىي، أبلبلذرٌم ا (2) 



 ٦٪ةٚيةت اتلٮظيؽ يف ا١ٛ٣ؿ الٮ٬ٌةبٌ  ...................................................... 346

ٟي ذا ٔػػ٧ٚ  ؽػح أد٨٤ م١ٌ ػػد٪ة يف ثُـٌ ػػٕٚ  ح ٦س٫٤ػث١٧ٌ  ٍـّ ػ٨ يى
ـداد ػرينا ك٧٩ضؽ ٥٤ٚ ٩٪١ٟٛ     حه ػػةس ٚي٭ة أ٤ٌٝ ػة ث٭ة كاجلػػننأ٩     ٩ 

ة ثةحلضٮف دذةثٕٮا  ُن  (1)كيؿمؽ ي٭ؽم خلريو  ئو جلرص امؿ  صـل ا ر٬

 كاؿ   أةا طاىٍب  الصادس: طٓادة ةػض األطخاص ةأفّ الظاْد 
ٔخيد   لكٍث اتل

٨ٔ اث٨  ،٨ٔ ثٕي أ٫٤٬ ،ةس ث٨ ٔجؽ ا ث٨ ٦ٕجؽو ٨ٔ ا٣ٕجٌ »األكىل/ 
٢ٝ ال إهٰل إال ا  ،ٝةؿ/ أم ٥ٌٔ  أثة َة٣تو   ة أىت اجليبٌ ٝةؿ/ ل٧ٌ  ةسو ٔجٌ 

ىلع أ٢٬  حن كا لٮال أف دسٮف قجٌ  ،ٝةؿ/ ية ث٨ أيخ .لٟ ث٭ة النٛةٔح أقذع٢ٌ 
ة ٧٤ٌٚ  ،ؾ ث٭ة ألرسٌ ال أٝٮهلة إاٌل  ،٤ٞ٣ذ٭ة  ٨٦ املٮت ٤ٝذ٭ة صـاعن ثحذٟ يؿكف أيٌن 
رٚٓ ٔ٪٫  ز٥ٌ  ،ةسٚأوىغ إحل٫ أػٮق ا٣ٕجٌ  ،ؾ مٛذي٫رؤم حيؿٌ  ز٢ٞ أثٮ َة٣تو 

  .(2)«ٝؽ كا ٝةهلة ،ٚٞةؿ/ ية رقٮؿ ا
 ،ٝؽ ُٔل ثأب ٝعةٚح ك٬ٮ ميغه  صةء أثٮ ثسؿو  /ٝةؿ ةسو ٨ٔ اث٨ ٔجٌ »اثلة٩يح/ 

 أردت أف يأصؿق ا، /ٝةؿ . آدي٫/ أال دؿًلخ النيغ ظٌّت  ٚٞةؿ رقٮؿ ا

                                                                                                                                                       

ص / 11ج  ،دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ، ث٨ احلك٨ ٌٔلٌ  اث٨ ٔكة٠ؿ، ؛20ص  /املىؽر الكةثٜ (1) 
ـو  ؛يكريو  ٦ٓ اػذبلؼو  202 ٦ٓ  052ص / 6ج  ،حالكرية اجلجٮيٌ  ،ٔجؽ امل٤ٟ ،اث٨ ٬نة

 .يكريو  ٦ٓ اػذبلؼو  600ص  /2ج  ،ابلؽايح كاجل٭ةيح ، إق٧ةٔي٢،اث٨ ٠سريو  ؛يكريو  اػذبلؼو 

  .021ص / 6ج  ،دةريغ اإلقبلـ ،أمحؽؽ ث٨ حم٧ٌ اذل٬يٌب،  (2) 
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ٌٜ كاذٌل  ة ثإقبلـ أب َة٣تو  أل٩ة ٠٪خ أمؽٌ  م ثٕسٟ ثةحل  ، ثإقبلـ أب٦يٌن  ٚؿظن
 .(1)«ة ٔي٪ٟأتل٧ف ثٰؾلٟ ٝؿٌ 

 يبّ َع ديَ غتد املّط أُّ ة الصاةع: إكرارق الظاْد 

٫ اكف يف أ٩ٌ   ٟ ث٭ة ٦٪١ؿك إي٧ةف أب َة٣تو األظةدير ا٣يٌت د٧كٌ  ك٨٦
٪ؽق ٔجؽ ا ث٨ أب أ٦يٌ  ،ٚضةءق رقٮؿ ا  ،املٮتق١ؿات  ح كأثٮ ٔك

 ٚٞةال .أظةٌج لٟ ث٭ة ٔ٪ؽ ا  ا لك٧حه ٢ٝ ال إهٰل إاٌل  ،ية ٥ٌٔ »، ٚٞةؿ هل/ ص٭٢و 
ت ٨ٔ م٤ٌ  ٌُ هل/ أدٗؿ ٚأاعدا، ٚاكف آػؿ ٦ة   ٤ت؟ ٚأاعد ٤ٔي٫ اجليبٌ ح ٔجؽ امل

ٌُ ٝةؿ/ ٬ٮ ىلع م٤ٌ   . (2)« ا إاٌل إهلٰ  ٤ت، كأىب أف يٞٮؿ/ الح ٔجؽ امل
 ٌُ ٨٦ املرشًلني أك اكف   األكؿـ ٤ت صٌؽ اجليبٌ الكؤاؿ/ ٢٬ اكف ٔجؽ امل

ثةتلٮظيؽ ٨٦ منةمح رأق٫ إىل أمخه ٝؽ٦ي٫ كىلع دي٨ آثةا٫  ةمؤ٦٪نة ممذ٤بن 
  ؟!إثؿا٬ي٥ كإق٧ةٔي٢

٤ت اك٩خ ًةٚح إىل أفٌ أٝٮؿ/ ثةإل ٌُ ح ٝج٢ ابلٕسح اجلجٮيٌ  كٚةة ٔجؽ امل
٬٪ةلٟ إٌف يس٨ ٝؽ أدرؾ الرشيٕح املٌٞؽقح ظٌّت يؤ٨٦ ث٭ة، ك ٚ٭ٮ ل٥ ،الرشيٛح

 ؽي٨ املؤ٦٪ني ٦٪٭ة/ ؽ أ٫٩ اكف ٨٦ املٮظٌ دؤيٌ  ة ظةالتو ٔؽٌ 
ٌٟ  احلة٣ح األكىل/ ال ٌُ  ٚي٫ أفٌ  م كيسف  ،٤ت ٬ٮ دي٨ اتلٮظيؽدي٨ ٔجؽ امل

                                                                                                                                                       

 .621ص / 1ج  ،اإلوةثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثح ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو ( 1) 

 .021/ ص 5ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، ج  (2) 
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 املىُىف  آثةء اجليبٌ  ؽ ىلع أفٌ يف ٰذلٟ م٭ةدة ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ اذٌلم يؤًلٌ 
ةًصًؽي٨ى ﴿ ؽي٨ ٝةؿ دٕةىل/اك٩ٮا مٮظٌ ٭٥ لكٌ  ٟى يًف الكَّ ٤ُّجى ٞى تى جٟ يف أم/ د٤ٌٞ . (1)﴾كى

، كإىل إثؿا٬ي٥، كإىل ٨٦ ثٕؽق أوبلب اآلثةء كأرظةـ األ٦٭ةت ٨٦ آدـ إىل ٩ٮحو 
٨ ٝذةدة/  .(2)و٤ٮات ا ٤ٔي٭٥  ٔ٪٭٥ جٟ يف املؤ٦٪ني، ٕٚرٌب أراد كد٤ٌٞ »ٔك

ت ٗريؾ ٨٦ جٟ ٧٠ة د٤ٌٞ يةء، أم د٤ٌٞ / أراد األ٩بثةلكةصؽي٨. كٝةؿ اث٨ صجريو 
 .(3)«األ٩بيةء

كبٰ٭ؾا اتلٞؽيؿ/  ،إىل قةصؽو  ٫ اكف ي٪٢ٞ ركظ٫ ٨٦ قةصؽو كٝي٢ ٦ٕ٪ةق/ إ٩ٌ 
 .(4)«اك٩ٮا مك٧٤ني  ؽو دميٓ آثةء حم٧ٌ  ىلع أفٌ  حه ٚةآليح دا٣ٌ 

/  ذ٠ؿ الؿازٌم  ة ىلع أفٌ  ة يؽٌؿ كم٧ٌ »يف دٛكريق ٝةابلن ٌن ا ٨٦ آثةء  أي  أظؽن
٢ٞ٩ ٨٦ أوبلب  اكف ٨٦ املرشًلني ٝٮهل٦ة   ؽو حم٧ٌ 

ي
/ ل٥ أزؿ أ

ْ ﴿ ٝةؿ دٕةىل/ .ا٣ُة٬ؿي٨ إىل أرظةـ ا٣ُة٬ؿات ا ال ٍَ كٰذلٟ  (5)﴾ََنٌَس  ٔفَ كُ رْشِ ٍُ إِنَّ
ا ٨٦ أصؽادق ٦ة اكف ٨٦ املرشًلني يٮصت أف يٞةؿ/ إفٌ   . (6)«أظؽن

                                                                                                                                                       

 .062 /قٮرة النٕؿاء( 1) 

 .512ص / 0ج  ،دٛكري الك٧ؿٝ٪ؽٌم  ،ؽو ٩رص ث٨ حم٧ٌ الك٧ؿٝ٪ؽٌم،  (2) 

 .22ص / 1ج  ،دٛكري ابلعؿ املعيٍ ،ؽ ث٨ يٮقٙ، حم٧ٌ األ٩ؽليسٌ ( 3) 

 .20ص / 62ج  ،دٛكري الؿازٌم  ،ؽ ث٨ ٧ٔؿ، حم٧ٌ ( ا٣ٛؼؿ الؿازٌم 4) 

 .01/ قٮرة اتلٮبح (5) 

 .22ص / 62ج  ،دٛكري الؿازٌم  ،ؽ ث٨ ٧ٔؿ، حم٧ٌ الؿازٌم  ( ا٣ٛؼؿ6) 
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كا٣ٕربة  ،ثة٣ُ٭ةرة ٨٦ الكٛةح ال دحل٢ يٕٮؿ ٤ٔي٫كّتىيه ا٣ُ٭ةرة 
 .(1)٧ٕ٣ٮـ ال٤ِٛ ال خلىٮص الكجت

ٌُ  أفٌ ك٨٦ الٮاًط  ٨٦   ٤ت ٬ٮ ٨٦ أصؽاد احلجيت املىُىفٔجؽ امل
ٙه مىة يفٚي١ٮف داػبلن  ،ثي٫أ  ،ؽآػؿ ل٧٤ٮظٌ  ديٜ الكةصؽي٨ اذٌلم ٬ٮ كو

 ٌُ  .ؽي٨ املؤ٦٪ني٤ت ٨٦ املٮظٌ ٚي١ٮف ٔجؽ امل
ق٧ٕخ »ٝةؿ/  ٨ٔ أب ذرٍّ  (امل٪ةٝت)يف  احلة٣ح اثلة٩يح/ ٦ة ركاق اث٨ امل٘ةزيلٌ 

ٌلٌّ  يٞٮؿ/ رقٮؿ ا  ط ا ٰذلٟ يكجٌ  ،٩ٮرنا ٨ٔ ي٧ني ا٣ٕؿش ٠٪خ أ٩ة ٔك
ـو اجلٮر كيٞؽٌ  ٌلٌّ ق٫ ٝج٢ أف خي٤ٜ ا آدـ ثأربٕح ٔرش أ٣ٙ اع  ، ٥٤ٚ أزؿ أ٩ة ٔك

ٌُ ظٌّت  كاظؽو  يف يشءو   .(2)«٤ت اٚرتٝ٪ة يف و٤ت ٔجؽ امل
٨ صةثؿ ث٨ ٔجؽ ا ٨ٔ اجليبٌ  ـٌ  -ا  إفٌ »ٝةؿ/   ٔك أ٩ـؿ ُٕٝحن  - كص٢ٌ  ٔ

ـءنا يف و٤ت ٔجؽ ٨٦ ٩ٮرو ٚأق١٪٭ة يف و٤ت آدـ، ٚكةٝ٭ة ظٌّت   ٝك٧٭ة صـاني/ ص
ـءنا يف و٤ت أب َة٣تو   . (3)«ةة كويًّ ة كأػؿج ٤ٔيًّ ٚأػؿصين ٩بيًّ  ،ا، كص

ٚةجلٮر  ؟!كا٣ٕيةذ ثة ٰذلٟ اجلٮر يف و٤ت مرشؾو  ١ٚيٙ ي٧س٨ أف يكذٞؿٌ 
ا يف ابلة٨َ كا٣ْة٬ؿإاٌل م٧ٌ  خيؿج ال ة  ،٨ اكف َة٬ؿن ٌن أف يسٮف  إىلكحيذةج أي

ة وةحلنة  .ث ثسؽكراد٫ ال يذ٤ٮٌ ظٌّت  ؛ٰذلٟ الٮاعء اذٌلم يكذٌٞؿ ٚي٫ اجلٮر ق٤ي٧ن

                                                                                                                                                       

 .625ص / 1ج  ،لٮيسٌ دٛكري اآل، حم٧ٮد ث٨ ٔجؽ ا اآللٮيٌس، (1) 
  .626ح  625ص / ؽ، ٦٪ةٝت أ٢٬ ابليخ ث٨ حم٧ٌ  ، ٌٔلٌ اث٨ امل٘ةزيلٌ ( 2) 
 .620ح  621ص / املىؽر الكةثٜ (3) 
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ٌُ جبؽٌ   املىُىف احلة٣ح اثلةثلح/ دٛةػؿ اجليبٌ  ٤ت/ ٚٞؽ كرد يف ق ٔجؽ امل
ا/  اجليبٌ  الىعيعني أفٌ    ٝةؿ ٦ذٛةػؿن
ٌُ    ال ٠ؾب  اجليبٌ أ٩ة »  .(1)«٤تأ٩ة اث٨ ٔجؽ امل

 ؟!ٰذلٟ يىطٌ  ك٢ٌ٬  ؟!أف يذٛةػؿ ثسةٚؿو  األكؿـ  ١ٚيٙ ي٧س٨ ل٤٪يبٌ 
ح ا٣يٌت صةء ث٭ة لرلية٩ح احل٪يٛيٌ  ٢ اال٦ذؽاد احلٞييقٌ ٫ ي٧سٌ ك٣ٰس٨ دٛةػؿ ث٫ أل٩ٌ 

فى ﴿ ٝةؿ دٕةىل/ .ح يف اتلٮظيؽ٢ ا٧ٞ٣ٌ يت اك٩خ د٧سٌ ا٣ٌ  إثؿا٬ي٥ اخل٤ي٢  ة اكى ٦ى
الى  ٮًديًّة كى ٭ي ا٬ًي٥ي حى فى ٨ٍ٦ً إًثٍؿى ة اكى ٦ى ة كى ٍك٧٤ًن ة مي ٛن ً٪ي فى ظى ٣ًٰس٨ٍ اكى اًجيًّة كى  ٩ىرٍصى

ًًلنيى  رٍشً ٌُ . (2)﴾ال٧ٍي ذ٫ ٨٦ ػري األديةف ٤ت كم٤ٌ كبٰؾلٟ يسٮف دي٨ ٔجؽ امل
 ىلع م٤ٌح ٔجؽ إيٌن »  أف ٝٮؿ أب َة٣تو ٚيتجنٌي  ،كٌلف ىلع اتلٮظيؽ ،كامل٢٤

 ٌُ  .ر٬ة ابلٕيح اتلٮظيؽ ال الرشؾ ٧٠ة يذىٮٌ ٫ ىلع م٤ٌ أ٩ٌ  ٫أراد ث «٤تامل
ٍّ   اثلاٌَ: خزف اجلبّ الظاْد   ّ الظديد َع مٔت غ

 اعـ  قٌِل كزكصذ٫ ػؽجيح ظٌّت  ٫ أب َة٣تو ىلع مٮت ٧ٌٔ   ظـف اجليبٌ 
 .«اعـ احلـف» اعـ كٚةد٫ ثػ ٬ٮ ٦ى٨ قٌُل   ٌف اجليبٌ إث٢  ،كٚةد٭٧ة ثػ)اعـ احلـف(

ل١ٮ٫٩   اكف مك٧٤نة، كل٥ يس٨ دٚة٫ٔ ٨ٔ اجليبٌ  أال يؽٌؿ ٰذلٟ ىلع أٌف أثة َة٣تو 
٫، ٨ٔ ظضٌ  خم٤هو  مؤ٨٦و  اث٨ أػي٫ كأظؽ أرظة٫٦، ث٢ دٚةع رص٢و  ح ا يف أًر

                                                                                                                                                       

 01ص / 2ج  ؛022ك 006ص / 2ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،  (1) 
 .611ص / 5ج  ،وعيط مك٥٤و مك٥٤ ث٨ احلٌضةج، ، اجلحكةثٮرٌم ؛ 616ك

 .11 /قٮرة آؿ ٧ٔؿاف (2) 
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ريق ٝةؿ/  ح ٨٦ اهل١٤ح، ٨ٕٚ الك٤ِلٌ ٦ٌ ه لٰ٭ؾق األكالؿقٮؿ املؿدىج كاملؼ٤ٌ   دٮيٌف »ٗك
؛  يف الك٪ح ا٣ٕةرشة ٨٦ ظني ٩جئ رقٮؿ ا اؿو ل٤٪ىٙ ٨٦ مٮٌ  أثٮ َة٣تو 

ـو كمخكح أيٌ  كدٮٚيخ ػؽجيح ثٕؽق بن٭ؿو  ٤ٔي٭ة كىلع   ، ٚةصذ٧ٓ ىلع رقٮؿ اة
  .(1)« ٰذلٟ ا٣ٕةـ اعـ احلـف قٌِل ظٌّت  ،مؽيؽه  ٫ ظـفه ٧ٌٔ 

ؾق احلة٣ح ٢٬ ٨٦ املٕٞٮؿ أف حيـف اجليبٌ  ؾا   األكؿـ ٧ٚٓ ٬ٰ ٰ٬
ؾا ٦ٓ ظـ٫٩  ؟!٦ةت اكٚؿو  احلـف النؽيؽ ىلع رص٢و  كٝؽ تنةث٫ ظـ٫٩ ٬ٰ

ٌُ ىلع ٧ٌٔ  ٚٞؽ ركل  ،٤ت ثٕؽ اقتن٭ةدق كاتل٧سي٢ ث٫٫ محـة ث٨ ٔجؽ امل
٢ ِب٧ـة   ة ق٧ٓ اجليبٌ ل٧ٌ »ٝةؿ/  ٨ٔ صةثؿو  ؽ ث٨ ٔٞي٢و حم٧ٌ  ًٕ ٦ة ٚي

٢ ث٫ وٕٜم٭ٜ، ٧٤ٌٚ  ًٕ إىل املؽي٪ح ق٧ٓ   ة اعد اجليبٌ كل٧ٌ  ،ة رأل ٦ة ٚي
ٚك٧ٓ األ٩ىةر  .محـة ال ثٮايك هل ٣ٰس٨ٌ  اجلٮح ىلع ٝذًل األ٩ىةر، ٝةؿ/

ٝةؿ  .ٚأمؿكا نكةء٥٬ أف ي٪ؽث٨ محـة ٝج٢ ٝذبل٥٬، ٨٤ٕٛٚ ذٰلٟ
 .(2)« اآلف/ ٥٤ٚ يـ٨٣ يجؽأف ثةجلؽب حل٧ـة ظٌّت الٮاٝؽٌم 

                                                                                                                                                       

 ،اؽٔجؽ الؿزٌ ؛ الى٪ٕةيٌن، 222ص / 0ج  ،ةدالا٢ اجلجٮٌ  ، أمحؽ ث٨ احلكني،ابلي٭يقٌ ( 1) 
  ،دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ ،ث٨ احلك٨ ٌٔلٌ اث٨ ٔكة٠ؿ،  ؛2222 ح 21ص / 1ج  ،ٙاملى٪ٌ 

ؽ حم٧ٌ اذل٬يٌب،  ؛621ص / 1ج  ،وةثحاإل ،، أمحؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ظضؿو  ؛052ص / 52ج 
 .021ص / 6ج  ،دةريغ اإلقبلـ ث٨ أمحؽ،

 .21ص / 0ج  ،قؽ ا٣٘ةثحٌٌٔل ث٨ حم٧ٌؽ، أاث٨ األزري، ( 2) 
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 ىفلد ُارصق كاملدافع غِّ   األكـر اتلاشع: طاكيث اجلبّ الظاْد 

ٚٞةؿ/ ٦ة أرسع   اجليبٌ ٪ٮا حتيٌ  ة ٦ةت أثٮ َة٣تو ل٧ٌ »٨ٕٚ أب ٬ؿيؿة ٝةؿ/ 
  .(1)«٦ة كصؽت ٚٞؽؾ ية ٥ٌٔ 

٨ اعئنح ٝة٣خ/  ٌٚ ٝةؿ رقٮؿ ا »ٔك   ظٌّت ٔيٌن  حن / ٦ة زا٣خ ٝؿيل اك
 .(2)«٦ةت أثٮ َة٣تو 

ة ٦ةت ل٧ٌ   رقٮؿ ا كدٮادؿت األػجةر أفٌ »/ (املكذؽرؾ)كٝةؿ احلةز٥ يف 
 .(3)«مٮد٫ل ٨٦ املرشًلني ثٕؽ ٣يق ٬ٮ كاملك٧٤ٮف أذن  ٫ أثٮ َة٣تو ٧ٌٔ 

ملة أقؽل »/ (ا٣ٞٮؿ املٛيؽ)ٕسي٧ني ٩ٛك٫ يف ٠ذةث٫ ا٣وة٣طو ث٨ حم٧ٌؽ كٝةؿ 
،... ك٨٦ ٦٪ةرصة أب ل٤ؿقٮؿ كاإلقبلـ ٨٦ املٕؿكؼ ٚ٭ٮ ىلع ٬ٰؾا من١ٮره 

ك٦٪ةرصد٫، كٌلف ي٨٤ٕ ىلع   ٫ ٬ضؿ ٝٮ٫٦ ٨٦ أص٢ ٦ٕةًؽة اجليبٌ أ٩ٌ  َة٣تو 
 ىلع األذل ٨٦ أص٫٤، كيٞٮؿ ٝىةاؽ يف ٰذلٟ كي٧ؽظ٫، كيىرب ،وؽ٫ٝ املئل

                                                                                                                                                       

، ث٨ احلك٨ ٌٔلٌ  ؛ اث٨ ٔكة٠ؿ،65ص / 1ج  ،دل٧ٓ الـكااؽ ،ث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ ( 1) 
 .222ص / 11؛ ج 050ص / 5ج  ،دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ

، ث٨ احلك٨ ٌٔلٌ  اث٨ ٔكة٠ؿ، ؛65ص / 1ج  ،، دل٧ٓ الـكااؽث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ ( 2) 
  ،املٕض٥ األكقٍ ، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ،ا٣ُرباينٌ ؛ 222ص / 11ج  ،دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ

 .611ص / 6ج 

 .100ص / 0ج  ،املكذؽرؾ ىلع الىعيعني ،ؽ ث٨ ٔجؽ ا، حم٧ٌ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم ( 3) 
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 .(1)«ثأف حيؿص ىلع ٬ؽايذ٫ ك٬ٰؾا صؽيؿه 
 دٚة٫ٔ ٨ٔ اجليبٌ   ٢ٕٚ أب َة٣تو  ٕسي٧ني يف أفٌ ا٦٣ة ٝةهل  أٝٮؿ/ إفٌ 

ٌٜ   األكؿـ  ٨ اذٌلم ين١ؿق ىلع ٬ٰؾا ا٢ٕٛ٣ ٬ٰؾا يكذع  ؟الن١ؿ ٚجكأؿ ٦ى
٬ٮ  ٧ةإ٩ٌ   ٫٦ أثٮ َة٣تو ٦ة ٝؽٌ  ال؟ ٚيٞي٪نة أفٌ  كك٢٬ ي٪٫ٕٛ ٬ٰؾا الن١ؿ أ

ثٌؽ أف يسٮف الن١ؿ وةدرنا ٦٪٭٧ة ملة  ٚبل ،قبلـ اذٌلم ٬ٮ دي٨ ا كرقٮهللئل
 املىُىف  يف ثؾؿ ا٣٘ةيل كاجلٛحف ل٤عٛةظ ىلع اجليبٌ   قٕةق أثٮ َة٣تو 

فى ًإفَّ ٬ٰؾى ﴿ كيسٮف مىؽاٝنة ٨٦ مىةديٜ ٝٮهل دٕةىل/ ،كرقةتل٫ اجلؽيؽة ا اكى
 ٥ٍ ييسي ٍٕ فى قى ٌلى اءن كى ـى ٥ٍ صى ٮرنا٣ىسي ٍن١ي ٩تيضح م١ؿ  كال خيذ٤ٙ از٪ةف ىلع أفٌ ، (2)﴾مى

 ح.ل٤ٕجؽ يه اجل٪ٌ  -دٕةىل  -ا 

 ٌع مؤٌَ َؿ فرغٔف اّّلي  اىػارش: تظاةّ خاىث أيب طاىٍب الظاْد 
 نخً إيٍاُّ 

إذا اٝذٌخ  ٝؽ ٝىًج٢ ٨٦ اإلنكةف أف يؤ٨٦ ث٫ كيُي٫ٕ يف الّسٌ  ا  إفٌ 
ح إاٌل مؤ٦٪نة ٝؽ ٠ذ٥ إي٧ة٫٩ يف ٬ٰؾق األ٦ٌ   ك٦ة اكف أثٮ َة٣تو  ،الرضكرة ٰذلٟ

 كيه ابلٞةء يف املزن٣ح ا٣يٌت ي٧س٨ ٨٦ ػبلهلة محةيح  ،اٝذٌخ لرضكرةو 
 ٬ٮ مؤ٨٦ ٝؿيل اذٌلم ٠ذ٥ إي٧ة٫٩، إف أثة َة٣تو ٚ ،كادلٚةع ٔ٪٫  اجليبٌ 

                                                                                                                                                       

 .251ص / 6ج  ،ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ ،ٕسي٧ني، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ( ا1٣) 

 .00 /نكةفقٮرة اإل (2) 
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٫ ىلع ا كإّ٭ةرنا ٣ٞؿيل أ٩ٌ كتكرٌتن  ٧ة اكف ٰذلٟ د٧ٕيحن إ٩ٌ » محؽ زيين دظبلف/أٝةؿ 
٫ ٦ٕ٭٥ يٞج٤ٮف ظير ٧٤ٔٮا أ٩ٌ  ،كمحةيذ٫  هل ٩رصة اجليبٌ  حلذ٥ٌ  ؛دي٪٭٥
ٰٚ٭ؾا ٬ٮ  ، جة٫ٔ اجليبٌ خببلؼ ٦ة لٮ أّ٭ؿ هل٥ خمة٣ٛذ٭٥ كادٌ  ،محةيذ٫
ملة اكف يف األم٥  منةث٭حو  ح ال ي٧س٨ أف ّت٤ٮ ٨٦ ظة٣حو ٬ٰؾق األ٦ٌ . ك(1)«ا٣ٕؾر

 ظير ركل اهليسِلٌ  ،كٝؽ كردت األظةدير ا٣يٌت دؾ٠ؿ ظة٣ح املنةث٭ح ،الكةثٞح
ا  / ٣رتًلنبٌ  ٝةؿ رقٮؿ ا»ٝةؿ/  ةسو ٨ٔ اث٨ ٔجٌ  قنن ٨٦ اكف ٝج٤س٥ مربن

 أظؽ٥٬ دػ٢ صعؿ ًتٍّ   لٮ أفٌ ظٌّت  ،كبةاعن ثجةعو  ،، كذرااعن ثؾراعو بنربو 
ٮف اذٌلم ذ٠ؿق ا٣ٞؿآف  .(2)«دلػ٤ذ٥ ٚٞؽ اكف يف د٤ٟ األم٥ مؤ٨٦ آؿ ٚٔؿ

ٝىة﴿ ٝةؿ دٕةىل/ال١ؿي٥ يف آيةد٫ ظير  ٍٮفى يىٍسذي٥ي كى ٔى ٍؤ٨٦ًه ٨ٍ٦ً آًؿ ًٍٚؿ ٢ه مي ؿى رىصي
إًٍف  ٥ٍ كى بّّسي ٥ٍ ثًةبٍلىحّّ٪ىةًت ٨ٍ٦ً رى زي ةءى ٝىٍؽ صى ٮؿى رىّبّّ اي كى ٞي ٍف حى

ى
بلن أ ذي٤يٮفى رىصي ٍٞ تى

ى
ة٩ى٫ي أ إًي٧ى

 ً ٍٕيي اذلَّ ٥ٍ بى ةًدٝنة ييًىجٍسي ٟي وى إًٍف يى ًؾثي٫ي كى ٤ىي٫ًٍ ٠ى ٕى ًذثنة ذى ٟي اكى ٥ٍ يى زي ؽي ًٕ  إًفَّ اى الى م يى
ابه  ؾَّ ٍّسًؼه ٠ى ٮى مي ٨ٍ ٬ي ٍ٭ًؽم ٦ى ح يف ٬ٰؾق األ٦ٌ   ٚي١ٮف ظةؿ أب َة٣تو . (3)﴾حى

ٮف يف د٤ٟ األم٥ ٝؽ ٠ذ٥ إي٧ة٫٩  .٠عةؿ مؤ٨٦ آؿ ٚٔؿ

 كفرٌ   ةغض أيب طاىٍب  احلادي غرش: حرصيح ةػض اىػيٍاء ةأفّ الظاْد 

( يف رشظ٫ ثػةث٨ كظيشٍّ املن٭ٮر ) احل٪فٌ  محؽ ث٨ احلك٨ املٮوٌلٌ أٚٞؽ ذ٠ؿ 
                                                                                                                                                       

 .56ص / ب َة٣تو أقىن املُة٣ت يف جنةة أزيين دظبلف، أمحؽ، ( 1) 

 «.ار كرصةهل زٞةته ركاق ا٣زبٌ »كٝةؿ/  016ص / 1ج  ،، دل٧ٓ الـكااؽث٨ أب ثسؿو  ، ٌٔلٌ اهليسِلٌ ( 2) 

 .01 /قٮرة اغٚؿو  (3) 
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 املذٮٌف  ؽ ث٨ قبل٦ح ا٣ٌٞةيعٌ ٦ح حم٧ٌ  )م٭ةب األػجةر( ل٤ٕبٌل ال١ذةب املكٌُل 
ة ٨٦ أا٧ٌ  ك٩ٌه  ،زٛؿه  ث٘ي أب َة٣تو  إفٌ »٬(/  323ق٪ح ) ٌن ح ىلع ٰذلٟ أي
يف ظةمحذ٫ ىلع النٛة  كاتل٧٤كةينٌ  ،يف ٚذةكي٫ ص٭ٮرٌم األ ٦ح ٌٔلٌّ ح ا٣ٕبٌل املةل١يٌ 

٫ محةق أل٩ٌ  ؛ / اليججيغ أف يؾ٠ؿ إاٌل ِب٧ةيح اجليبٌ َة٣تو  ٚٞةؿ ٔ٪ؽ ذ٠ؿ أب
 ،اكٚؿه  كمؤذم اجليبٌ  ، ل٤٪يبٌ  حه أذيٌ  كيف ذ٠ؿق ث١٧ؿكقو  ،ك٩رصق ثٞٮهل ك٫٤ٕٚ

٨ أث٘ي أثكٝةؿ أثٮ َة٬ؿو  .كالاكٚؿ يٞذ٢  .(1)«ٚ٭ٮ اكٚؿه  َة٣تو  ة/ ٦ى



ا ا دٕةىل اكف مؤ٦٪نة مٮظٌ   أثة َة٣تو   أفٌ أف دبنٌي كبٕؽ  ال ٧٠ة  -ؽن
 ،كيف مؿادج٭ة ا٤ٕ٣ية، حك٬ٮ ٨٦ أ٢٬ اجل٪ٌ  -٫ ٦ةت مرشٌلن يىٌٮرق ابلٕي ٨٦ أ٩ٌ 
 ال؟ كأ  املىُىف بنٛةٔح اجليبٌ  من٧ٮؿه  أثة َة٣تو  يجىق الكؤاؿ ٢٬ أفٌ 

ذ٭ة، ىلع ثيةف قٕح النٛةٔح كم٧ٮحلٌ  ٙه كاجلٮاب ٨ٔ ٬ٰؾا الكؤاؿ ٦ذٮرٌ 
٭ة ٦٪عرصة ثأ٢٬ ال١جةاؿ ٨٦ أل٩ٌ  ؟ال تن٤٧٭٥ كك٢٬ يه تن٢٧ أ٢٬ اجل٪ح أ

٢٬ ؿ كيه م٧ٮؿ النٛةٔح ألٚإف ٤ٝ٪ة ثةألكٌ  -٧٠ة قيأيت ثية٫٩  -املك٧٤ني 
٧ة دسٮف ٨٦ ثةب االردٞةء يف مؿادت إ٩ٌ   ٧ٕ٣٫ٌ   ح ٚنٛةٔح اجليبٌ ٪ٌ اجل

 ٭ة ٦٪عرصةه أل٩ٌ  -ك٬ٮ الىعيط  -ةين كيه ٔؽـ م٧ٮهل٥ ح، كإف ٤ٝ٪ة ثةثلاجل٪ٌ 
 إف اك٩خ ٬٪ةلٟ ذ٩ٮبه  ،ٚذأيت النٛةٔح ٬٪ة ٣٘ٛؿاف اذل٩ٮب ،ثأ٢٬ ال١جةاؿ

ـو  ، ألب َة٣تو   .٠كةاؿ اجلةس ل١ٮ٫٩ ٗري ٦ٕىٮ
                                                                                                                                                       

 .660ص / أقىن املُة٣ت يف جنةة أب َة٣تو  أمحؽ، زيين دظبلف،( 1) 
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يف  َة٣تو ٫ أثة ٧ٌٔ  األكؿـ ٝؽ ذ٠ؿ أفٌ  اجليبٌ  ٦ة ٝي٢ ٨٦ أظةدير دؾ٠ؿ أفٌ 
ٍـّ  ٨٦ ٩ةرو  ًعٌةحو   كٰذلٟ/  ؛ٗري دة

/ ملة دبنٌي ٨٦ أفٌ أكٌ  ٫ ٨٦ املؤ٦٪ني أ٩ٌ  -ـ ٚي٧ة دٞؽٌ  -ٝؽ أزبذ٪ة  أثة َة٣تو  الن
  .ح٨٦ أ٢٬ اجل٪ٌ  فٚ٭ٮ إذ

دؽٌؿ ىلع  ٚيه ال -أظةدير الٌعٌةح  -٧٪ة ثٰ٭ؾق األظةدير زة٩ينة/ لٮ ق٤ٌ 
ح ليك جيةزل ٤ٔي٭ة يٮـ احلك٪ دٞج٢ أ٧ٔةهل الاكٚؿ ال ألفٌ  ؛ٔؽـ إي٧ة٫٩

،  ا٣ٞية٦ح، كإ٧ٌ٩ة صـاؤ٬ة يسٮف يف اعل٥ ادل٩ية، ك٣حف هل يف اآلػؿة ٨٦ ٩ىيتو
٤ي٫ ٚ ،، ٬ٰ بل تن٫٤٧ مٛةٔح النةٕٚنئك  إفٌ ٚ ؿلأػ ك٨٦ ص٭حو  ؾا ٨٦ ص٭حو

 .ػؿاص٫ ٔ٪٫إي٧س٨  بلٚ يف ادلرؾ األق٢ٛ ٨٦ اجلةرإذا اكف صـاؤق الاكٚؿ 
ب أكص٢ٕ  ،درصح املؾ٩بني ٨٦ املؤ٦٪ني٧ة ٬ٮ الٌعٌةح إ٩ٌ  إفٌ  زةثلنة/

ٓ كإ٩ٌ  ،٫ ٨٦ املؤ٦٪نيٚيه دٕين أ٩ٌ  -٧٪ة ث٭ة لٮ ق٤ٌ  -يف ٬ٰؾق املزن٣ح  َة٣تو  ٧ة ًك
ال١سري  فٌ إث٢  ،(1)ٔخ يف ظيةد٫٫ ل٥ يأت ثة٣ٛؿااي ا٣يٌت رشٌ أل٩ٌ  يف ٬ٰؾا املع٢ٌ 

 ،ؽي٨ٮظٌ ٫ ٨٦ امل١ٰ٣٪ٌ  ،يف اجلةر كأكرث درصحن  ،٨٦ اجلةس ٨٦ ٬ٮ أمٌؽ ٦٪٫ ٔؾاثنة
ؽ ٰذلٟ ٦ة ركاق كيؤيٌ  ،٭٥ ٨٦ أوعةب ال١جةاؿ ٚتن٤٧٭٥ النٛةٔحثيؽ أ٩ٌ 

 ابلؼةرٌم يف وعيع٫/ 

                                                                                                                                                       

 .11ص / ا٩ْؿ/ املىؽر الكةثٜ (1) 
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ٌُ ز٪ة ا٣ٕجٌ ظؽٌ  ،٨ٔ ٔجؽ ا ث٨ احلةرث» / ٝةؿ ٤ت ةس ث٨ ٔجؽ امل
٫ اكف حيٮَٟ كيٌ٘ت لٟ؟ ٝةؿ/ ٬ٮ يف ٟ ٚإ٩ٌ ٦ة أٗ٪يخ ٨ٔ ٧ٌٔ   ل٤٪يبٌ 

أم لٮال  .(1)«كلٮال أ٩ة لاكف يف ادلرؾ األق٢ٛ ٨٦ اجلةر ،٨٦ ٩ةرو  ًعٌةحو 
يف   إي٧ة٫٩ ب لاكف يف ادلرؾ األق٢ٛ ٨٦ اجلةر، ك٬ٰؾا ا٣ٞٮؿ ي٧ةز٫٤ ٝٮهل

٨ٔ أنف » ،ركل أمحؽ يف مك٪ؽق إذ ،اذٌلم آ٨٦ يف آػؿ ظيةد٫ ا٣٘بلـ احل٭ٮدٌم 
ٟو    ٧ٚؿض ٚأدةق اجليبٌ  ، ة اكف خيؽـ اجليبٌ ة ي٭ٮديًّ ٗبل٦ن  أفٌ  ث٨ ٦ةل

ٚ٪ْؿ إىل أثي٫ ك٬ٮ ٔ٪ؽ رأق٫ ٚٞةؿ/  ٕٚٞؽ ٔ٪ؽ رأق٫ ٚٞةؿ هل/ أق٥٤، ،يٕٮدق
٨٦ ٔ٪ؽق ك٬ٮ يٞٮؿ/ احل٧ؽ    ٚؼؿج اجليبٌ  أَٓ أثة ا٣ٞةق٥، ٚةق٥٤،

  .(2)«اذٌلم أ٩ٞؾق ب ٨٦ اجلةر
ة/ يف أفٌ  ٕن ظؽير الٌعٌةح  يؿصط ىلع إي٧ةف اجلةس كأفٌ  إي٧ة٫٩  راث

أثة  ة يٞٮهل اجلةس أفٌ ٫ قب٢ ٧ٌٔ أ٩ٌ  ابلةٝؿ  ؽو ٨ٔ اإل٦ةـ حم٧ٌ  ٗري وعيطو 
ٓ »، ٚٞةؿ/ يف ًعٌةح ٨٦ ٩ةرو  َة٣تو  ٌٛ  ب َة٣تو أي٧ةف إلٮ ًك  ،ح ٦ّيافو يف ٠

 ٌٛ  .(3)«ػؿل لؿصط إي٧ة٫٩ح األكإي٧ةف ٬ٰؾا اخل٤ٜ يف ال١
٨ تن٫٤٧ مٛةٔح م٧ٌ  -٫ يف اجلةر ٧٪ة ثأ٩ٌ لٮ ق٤ٌ  - كبٰؾلٟ يسٮف أثٮ َة٣تو 

                                                                                                                                                       

 .021ص / 2ج  ،وعيط ابلؼةرٌم ابلؼةرٌم، حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢،  (1) 

، أمحؽ،  (2)    ،قنن أب داكدق٤ي٧ةف، اث٨ األمٕر، ؛ 001ص / 2ج  ،مك٪ؽ أمحؽو اث٨ ظ٪ج٢و
 .021ص / 1ج  ،الكنن ال١ربل ،أمحؽ ث٨ احلكني ،بلي٭يقٌ ؛ ا2225ح  51ص / 0ج 

 .11ص / 62ج  ،رشح ٩٭ش ابلبلٗح ا، ٬جح ث٨ احل٧يؽ ٔجؽ ،اث٨ أب احلؽيؽو ( 3) 
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كجلبل٣ح ٝؽرق ك٦ة ثؾهل يف ٩رصة اإلقبلـ كمحةيذ٫ ل٤ؿقٮؿ  ، األكؿـ اجليبٌ 
٥ْ  ،هل ّتذ٤ٙ ٨ٔ مٛةٔذ٫ بلةيق اجلةس  مٛةٔح اجليبٌ  ٚإفٌ   اأٔل

أ٦ة كا »ٝةؿ/  ٫ يف ٧ٌٔ  األكؿـ  ؽ ٰذلٟ ٦ة كرد ٨ٔ اجليبٌ كيؤيٌ 
كًلٰؾلٟ ٦ة . (1)«يٕضت هلة اثلٞبلف كألم٨ٌٕٛ ٚيٟ مٛةٔحن  ،لٟ قذ٘ٛؿفٌ أل

٨ٔ ٔجؽ ا ث٨ » يف ٚٮااؽق ٨٦ َؿيٜ الٮحلؽ ث٨ مك٥٤و  أػؿص٫ د٧ةـ الؿازٌم 
ٌِل ٫ إذا اكف يٮـ ا٣ٞية٦ح مٕٛخ ألب كأٌَل ٧ٔؿ ر٫ٕٚ أ٩ٌ  يل  كأخو   أب َة٣تو  ٔك

 ؛ثةلنٛةٔح ٗري من٧ٮؿو  أثة َة٣تو  كإٍف ٠ٌ٪ة ٩ٕذٞؽ أفٌ  .(2)«حاكف يف اجلة٤٬يٌ 
أ٢٬ احل٪ح ال يؽػ٤ٮف يف دااؿة  ٌط ٨٦ أفٌ كملة قحذٌ  ،ح٫ ٨٦ أ٢٬ اجل٪ٌ أل٩ٌ 

ث٢ ٨٦ اكف داػبلن يف دااؿد٭ة ٥٬ املك٧٤ٮف ٨٦ أوعةب ال١جةاؿ  ،النٛةٔح
 .أك دػ٤ٮ٬ة ليك خيؿصٮا ٦٪٭ة ،ي٨ ل٥ يؽػ٤ٮا اجلةر ثٕؽاذٌل 

 أدػ٢ ظٌّت  ،ح النٛةٔحالنةرح ٝؽ كٌقٓ يف دااؿة م٧ٮحلٌ  ٨٦ املبلظِ أفٌ 
مٛةٔذ٫ يف أ٢٬ »ٝةؿ/  إذ ،كاردٞةء مؿادج٭٥ ٚي٭ة ،٪ح يف دػٮهلةاجلٌ  ٚي٭ة أ٢٬

، ٭٥ إذا ٔربكا الرصاط ككو٤ٮا إحل٭ة كصؽك٬ة ٤٘٦ٞحن أل٩ٌ  ؛ح أف يؽػ٤ٮ٬ةاجل٪ٌ 

                                                                                                                                                       

 .11ص / ( املىؽر الكةث1ٜ) 

؛ اث٨ 62615/  022ص  /1ج  ،اإلوةثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثحأمحؽ ث٨ ٌٌٔل، ، اث٨ ظضؿو ( 2) 
 .222ص / 11ج  ،دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜٔكة٠ؿ، ٌٌٔل ث٨ احلك٨، 
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إىل ا يف ٚذط أثٮاب اجل٪ح   ٚي٤ُجٮف ٨٦ ينٛٓ هل٥، ٚحنٛٓ اجليبٌ 
ةءيك٬ى ﴿ أل٤٬٭ة، كينري إىل ٰذلٟ ٝٮهل دٕةىل/ ّتَّ إًذىا صى ةظى ثٍٮىابي٭ى

ى
ٍخ أ ٚيًذعى  (1)﴾ة ك

، أم/ كظى٢ ٦ة ظى٢ ٨٦ النٛةٔح، حمؾكؼه  )كٚذعخ( ٚ٭٪ةؾ يشءه  ٚٞةؿ/
 .(2)«كٚذعخ األثٮاب

لنٛةٔح ك٬ٮ/ الكؤاؿ يف ذي٠ؿ ٨٦ دٕؿيٙ ا٬ٰؾا األمؿ ػبلؼ ٦ة  أٝٮؿ/ إفٌ 
ح دلػٮؿ أ٤٬٭ة ٚي٭ة اتلضةكز ٨ٔ اذل٩ٮب كاجلؿاا٥ ثح٪٭٥، ٚٛذط أثٮاب اجل٪ٌ 

ؽ ٰذلٟ ٦ة كرد كيؤيٌ  ،٫ ٣حف ّتةكزنا ٨ٔ اذل٩ٮبأل٩ٌ  ؛ة النٛةٔحػةرج ٨ٔ دااؿ
مٛةٔيت أل٢٬ ال١جةاؿ ٨٦  /ٝةؿ رقٮؿ ا »٨ٔ صةثؿ ث٨ ٔجؽ ا ٝةؿ/ 

٨ ل٥ يس٨ ٨٦ أ٢٬ ال١جةاؿ ٧ٚة هل كل٤نٛةٔح ،ٝةؿ/ ٚٞةؿ يل صةثؿ .يتأ٦ٌ  ، (3)«٦ى
 .الن ٬ٰؾا أكٌ 

النٛةٔح  ح ٝؽ أدمٕٮا ىلع أفٌ املؽارس اإلقبل٦يٌ  لٌك ا٧٤ٕ٣ةء يف  فٌ أكزة٩ينة/ 
٥ْ  ح اجليبٌ تن٢٧ ا٣ٕةوني ٨٦ أ٦ٌ   ٫ك٬ٰؾا ٦ة رٌصح ث٫ النةرح ٩ٛك ،اأٔل
ٌٜ »ٝةؿ/  إذيف ٬ٰؾا ال١ذةب ٩ٛك٫  اجلةر أف ال يؽػ٤٭ة،...  النٛةٔح ٚي٨٧ اقذع

ٝج٢ أف يؽػ٢ اجلةر،... كالنٛةٔح ٚي٨٧ دػ٢ اجلةر أف خيؿج  ٬ٰؾق مٛةٔحه  ٚإفٌ 

                                                                                                                                                       

 .12 /قٮرة الـمؿ (1) 

ص / 2ج  ،ٕسي٧نيوة٣طو ا٣ث٨ حم٧ٌؽ دل٧ٮع ٚذةكل كرقةا٢  ،حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو  ،ٕسي٧نيا٣ (2) 
202. 

 .022ص ، مك٪ؽ أب داكد/ ( ا٣ُيةليٌس، ق٤ي٧ةف ث٨ داكد3) 
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ٜٛ ٤ٔي٭ة أ٢٬ ٭ة األظةدير كأدمٕخ ٤ٔي٭ة الىعةثح، كادٌ ٦٪٭ة، كٝؽ دٮادؿت ث
٭٥ ي٪١ؿكف النٛةٔح يف ح ٦ة ٔؽا َةاٛذني، ك٧٬ة/ املٕزت٣ح كاخلٮارج، ٚإ٩ٌ امل٤ٌ 

ٞن  يف اجلةر، ك٨٦  ٚة٢ٔ ال١جرية خمرٌله  ٭٥ يؿكف أفٌ أل٩ٌ  ة؛أ٢٬ املٕةيص ٤ُ٦
 ٌٜ ريق   اجليبٌ  اخل٤ٮد، ٚبل د٪ٛٓ ٚي٫ النٛةٔح، ٚ٭٥ ي٪١ؿكف أفٌ  اقذع ٗك

ال يؽػ٤ٮا اجلةر، أك إذا دػ٤ٮ٬ة أف خيؿصٮا ٦٪٭ة،  ليكينٛٓ يف أ٢٬ ال١جةاؿ 
 .(1)كاإلدمةع ثةجلٌه  ٝٮهل٥ ٬ٰؾا ثة٢َه  ٣ٰس٨ٌ 

النٛةٔح يه أل٢٬ ال١جةاؿ ٨٦  ؽ أفٌ كرد ٨٦ األظةدير ا٣يٌت دؤًلٌ  كزةثلنة/ ٦ة
ٟو ٚٞؽ ركل أمحؽ يف مك٪ؽق ٨ٔ  ،ح٬ٰؾق األ٦ٌ  ٝةؿ رقٮؿ ا » ٝةؿ/ أنف ث٨ ٦ةل
 (2)«يت٨٦ أ٦ٌ أل٢٬ ال١جةاؿ / مٛةٔيت. 

 ٝةؿ رقٮؿ»ٝةؿ/  مٕؿٌم ب مٮس األأكركل اث٨ ٦ةصح يف قج٪٫ ٨ٔ 
رٌيت ثني النٛةٔح كبني أف يؽػ٢ ٩ىٙ أ٦ٌ   ا  ٚةػرتت  ،حيت اجل٪ٌ ػي

ٌُ ٭ة أ٥ٌٔ كأكىف، أدؿك٩٭ة ل٧٤ذٞني؟ ال، ك١ٰ٣٪ٌ أل٩ٌ  ؛النٛةٔح ةاني ٭ة ل٧٤ؾ٩بني اخل
 .(3)«زنياملذ٤ٮٌ 

ة/ ٦ة ذ٠ؿق ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء يف أٝٮاهل٥  ٕن النٛةٔح  ٨٦ أفٌ  -٧٠ة قيأيت  -كراث
                                                                                                                                                       

 .222ص / 6ج  ،ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ ،ٕسي٧ني، حم٧ٌؽ ث٨ وة٣ط( ا1٣) 

، أمحؽ،  (2)  ؽ ث٨ يـيؽ، قنن اث٨ حم٧ٌ ؛ اث٨ ٦ةصح، 062ص / 2ج  ،مك٪ؽ أمحؽاث٨ ظ٪ج٢و
 .2262ح  6220ص / 0ج  ،٦ةصح

 .2266ح  6226ص / 0ج  ،قنن اث٨ ٦ةصح ؽ ث٨ يـيؽ،حم٧ٌ  اث٨ ٦ةصح، (3) 
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 .تن٢٧ أ٢٬ ال١جةاؿ ٨٦ املؤ٦٪ني

 ٣ٰس٨ٌ ، ٭ة د٪ةؿ املؤ٦٪نيكأ٩ٌ  ،يسةد جي٧ٓ ٧٤ٔةء املك٧٤ني ىلع كصٮد النٛةٔح
ي٫ٞ، ٚٛي٧ة جي٧ٓ أ ح ا٣ٛؿؽ ٤ٗت أا٧ٌ ثٌٕ٭٥ ٩ةٝل يف قٕح املٛ٭ٮـ ًك

٭ة كأ٩ٌ  ،ح ىلع أٌف النٛةٔح د٪ٛٓ يف دٚٓ الرضر كا٣ٕؾابقبل٦يٌ كاملؾا٬ت اإل
ة ال ػبلؼ ٚي٫ ك٬ٮ م٧ٌ  ،ي٨ يؽػ٤ٮف اجلةرتن٢٧ أ٢٬ ال١جةاؿ ٨٦ املؤ٦٪ني اذٌل 

 ؛ٚٞؽ أ٩سؿكا م٧ٮهلة أل٢٬ ال١جةاؿ ،ح قٮل املٕزت٣حثني ا٣ُٮااٙ اإلقبل٦يٌ 
٨ٍ ﴿ ني ثٞٮهل دٕةىل/مكذؽ٣ٌ  ،اؿ يف اجلةر٨٦ ٔٞةاؽ٥٬ ػ٤ٮد أ٢٬ ال١جة ألفٌ  ٧ى ذى

ى
أ

٨ٍ يًف اجلَّةرً  ؾي ٦ى ًٞ ٩ٍخى دي٪
ى
ٚىأ

ى
اًب أ ؾى ٕى حي ا٣ٍ ٧ًى ٤ىي٫ًٍ لكى ٔى  َّٜ ٬ٰؾق  كٝؽ د٪ةقٮا أفٌ  .(1)﴾ظى

ٌٛ  حه اآليح خمذٌى  ٌٞ أل٩ٌ  ؛ةر كاملرشًلنيثةل١ خ ٤ٔي٭٥ لك٧ح ٭٥ كظؽ٥٬ ٝؽ ظ
ًإفَّ ﴿ داػ٤ٮف يف ٝٮهل دٕةىل/ة ٗري٥٬ ٚ٭٥ كأ٦ٌ  ،كف يف اجلةرك٥٬ خمرٌل  ،ا٣ٕؾاب
ً اى الى  ة ديكفى ٰذل ؿي ٦ى ًٛ ٍ٘ يى يرٍشىؾى ث٫ًً كى ٍف ي

ى
ؿي أ ًٛ ٍ٘ ةءي  ٟى  حى ىنى ٨ٍ ي ٚأ٢٬ ال١جةاؿ  .(2)﴾ل٧ًى

ٌٞ  يىطٌ  ِ ﴿ ٭٥يف ظ ا ُدكَف ذمل ٌَ  ثةإلًةٚح ،كذٰللٟ تن٤٧٭٥ النٛةٔح؛ ﴾َم َكيَْغِفُر 
 ح اجليبٌ النٛةٔح يه أل٢٬ ال١جةاؿ ٨٦ أ٦ٌ  ؽ أفٌ ة ا٣يٌت دؤًلٌ ال١سري إىل األظةدير

كًلٰؾلٟ ٦ة رٌصح ث٫ ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ٦ؽرقح  ،يت ذ٠ؿ٩ة ثٌٕ٭ةكا٣ٌ   األكؿـ

                                                                                                                                                       

 .62 /قٮرة الـمؿ (1) 

  .21 /قٮرة ا٣جكةء (2) 
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 ح ٦٪٭٥/ ٕة٦ٌ ا٣
٢ ٨ٔ ا٣ٞةيض ٔيةضو  -0 ٦ؾ٬ت أ٢٬ الكٌ٪ح ٬ٮ »ٝٮهل/  ٬( 233)ت  ٩ٞي

ة، ثرصيط اآليةت، كخبرب الىةدؽ، كٝؽ  ٕن ، ككصٮب٭ة ق٧ صٮاز النٛةٔح ٔٞبلن
٭ة اتلٮادؿ ثىعٌ صةءت  ح النٛةٔح يف اآلػؿة ملؾ٩يب اآلزةر ا٣يٌت ث٤٘خ ث٧ض٧ٔٮ

املؤ٦٪ني، كأدمٓ الك٤ٙ الىة٣ط ك٨٦ ثٕؽ٥٬ ٨٦ أ٢٬ الكٌ٪ح ٤ٔي٭ة، ك٦٪ٕخ 
اخلٮارج كبٕي املٕزت٣ح ٦٪٭ة، كد٤ٌٕٞٮا ث٧ؾا٬ج٭٥ يف ّت٤يؽ املؾ٩بني يف اجلةر، 

حي ﴿ ٮا ثٞٮهل دٕةىل/كاظذضٌ  ٔى ة ٛى ٥ٍ مى ٭ي ٕي ٛى ة دى٪ ٧ى نيى  ذى ًٕ ًٚ ة كأ٦سةهل، كيه يف  ﴾النَّ
ةر، كأ٦ٌة دأكي٤٭٥ أظةدير النٛةٔح ثسٮ٩٭ة يف زيةدة ادلرصةت، ٚجة٢َه  ٌٛ ، ال١

ريق رصحيحه  يف ثُبلف ٦ؾ٬ج٭٥، كإػؿاج ٨٦  كأ٣ٛةظ األظةدير يف ال١ذةب ٗك
 .(1)«اقذٮصت اجلةر

٬ٰؾق اآليح ٨٦ أٝٮل  كا٥٤ٔ أفٌ »٬( يف دٛكريق/  616)ت  ٝةؿ الؿازٌم  -8
 .(2)«الا٢ جلة يف إزجةت النٛةٔح أل٢٬ ال١جةاؿادل

ة ٨٦ كأ٦ٌ »/ (اال٩ذىةؼ)٬( يف  684) املةليكٌ  ق١٪ؽرٌم اث٨ امل٪ري اإلٝةؿ  -4
ة ٨٦ آ٨٦ ث٭ة كوٌؽٝ٭ة ك٥٬ أ٢٬ أف ال ي٪ةهلة، كأ٦ٌ  صعؽ النٛةٔح ٚ٭ٮ صؽيؿه 

 الكٌ٪ح كاجل٧ةٔح ٚأكخٰلٟ يؿصٮف رمحح ا، ك٦ٕذٞؽ٥٬ أ٩ٌ٭ة د٪ةؿ ا٣ٕىةة ٨٦

                                                                                                                                                       

،  ،جلٮكٌم ( ا1)   ،، حم٧ٮد ث٨ أمحؽا٣ٕيينٌ ؛ 25ص / 2ج  ،رشح وعيط مك٥٤و حيىي ث٨ رشؼو
 .088ص / 8ج  م،٧ٔؽة ا٣ٞةر

 .049ص / 88ج  ،دٛكري الؿازٌم  ،ؽ ث٨ ٧ٔؿ، حم٧ٌ الؿازٌم  (2) 
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 .(1)«كإ٧ٌ٩ة اديػٌؿت هل٥ ،املؤ٦٪ني
زةر ا٣ٌيت كٝؽ صةءت اآل»٬( يف حتٛذ٫/  0888)ت  ٝةؿ املجةرًلٛٮرٌم  -3

٭ة اتلٮادؿ ثىعٌ  كأدمٓ  ،ػؿة ملؾ٩يب املؤ٦٪نيح النٛةٔح يف اآلث٤٘خ ث٧ض٧ٔٮ
 .(2)«ح ٤ٔي٭ةالك٤ٙ الىة٣ط ك٨٦ ثٕؽ٥٬ ٨٦ أ٢٬ الك٪ٌ 

ح ىلع زجٮت أو٢ أدمٓ األ٦ٌ »/ (املٮاٝٙ)يف  ٬( 726)ت  ٝةؿ اآلييجٌ  -2
ح يف إقٞةط ك٣ٰس٨ يه ٔ٪ؽ٩ة أل٢٬ ال١جةاؿ ٨٦ األ٦ٌ  ،النٛةٔح املٞجٮ٣ح هل

 .(3)«يتمٛةٔيت أل٢٬ ال١جةاؿ ٨٦ أ٦ٌ  /٣ٞٮهل ،ا٣ٕٞةب ٔ٪٭٥
كبٰ٭ؾا يجذيه ِبر النٛةٔح ك٫ٕ٦ يسذ٢٧ ابلعر يف ٬ٰؾا ال١ذةب كاحل٧ؽ 

  .ا٣ٕةملني  رٌب 

                                                                                                                                                       

  ،ةؼةؼ يف ظةميح دٛكري ال١نٌ ٪٫ ال١نٌ اال٩ذىةؼ ٚي٧ة د٧ٌٌ  ،كحم٧ٮد ث٨ ٧ٔؿو  ،لـخمرشٌم ( ا1) 
 .024ص / 3ج 

 .018ص / 7ج  ،ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، حتٛح األظٮذٌم ، حم٧ٌ املجةرًلٛٮرٌم ( 2) 
 .218ص / 4ج  ،املٮا٨ٙٝ ث٨ أمحؽ، اإلييٌج، ٔجؽ الؿمحٰ  (3) 



 

 
ٮاعتو ةد٫ ٔؽٌ م ٥ًٌ يف َيٌ ٬ٰؾا ابلعر اذٌل  إفٌ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ  ٜ دذ٤ٌٕ  ة مًٮ

ذٞةديٌ  ىلع ًٮا٭ة النةرح ك٨٦ قةر ىلع ثىن يت ح ا٣ٌ ث٧ؼذ٤ٙ اجلٮا٩ت األ
ة كال دة٦ًّ مٮذٌ ف ٰذلٟ ل٥ يس٨ إ /٦٫٪٭ض٫ ا٣ٞٮؿ ثسٛؿ ٨٦ أىت ث٭ة أك رشًل ث٢  ،ةٞن

ٮاعت ل٥ دس٨ وعيعحن ٝٮاؿ ا٣يٌت دب٪ٌ لٌك األ فٌ إ كػة٣ٙ ٚي٭ة  ،ة٬ة يف ٬ٰؾق املًٮ
ال  ةتو كدبذين ىلع ػ٤ٛيٌ  ةه ٚأٝٮاهل ٬ٰؾق مةذٌ  ،ح اخل٧كحقبل٦يٌ دميٓ املؾا٬ت اإل

٬ؽٚ٭ة الكيُؿة ىلع  حه قيةقيٌ  يةته ٦ذب٪ٌ  يهك ،سأقةس هلة يف النةرع املٞؽٌ 
 ،ح محةيح ادلي٨ احل٪يٙكص٫٤ٕ ي٪ٞةد إىل أ٬ؽاٚ٭ة كظؿًلذ٭ة ِبضٌ  ،ا٢ٕٞ٣ املك٥٤

ؿت دميٓ املؾا٬ت اإلقبل٦يٌ  ٌٛ  ،ح ملؼة٣ٛذ٭ة ٦٪٭ش ٬ٰؾق احلؿًلح كمكريد٭ةكٝؽ ز
 / ة ٩ٞةطو ةق يف ٬ٰؾا ابلعر ثٕؽٌ ى٪ة ٦ة ثحٌ٪ٌ كٝؽ خلٌ 

 ،س كصٌٮزقصةء ث٫ النةرع املٞؽٌ  إقبلَلٌّ  زيةرة ا٣ٞجٮر ٦٪٭شه  فٌ أاألكىل/ 
  .٧٠ة يٕذٞؽق أوعةب امل٪٭ش الك٤فٌ  ؽٔحن ك٣حف ث

ك٬ٮ  - ثني االقذعجةب كبني اإلثةظح ظس٥ زيةرة ا٣ٞجٮر دااؿه  فٌ أاثلة٩يح/ 
ـو  -املن٭ٮر ثني ا٧٤ٕ٣ةء   . يف املعًٌل  كبني الٮصٮب اذٌلم يؾ٬ت إحل٫ اث٨ ظـ

ـه  ابل٪ةء ىلع ا٣ٞجٮر أمؿه  فٌ أاثلةثلح/   ٰذلٟ كٝؽ دبىٌن  ،يف ادلي٨ اإلقبلَلٌ  صةا
 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يف ٨٧ً آيةد٫. 
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ٍه  ك٬ٮ ٔؽـ اتلٛؿيٜ ثني  ،كٝٓ ث٫ أوعةب ٬ٰؾا امل٪٭ش الؿاثٕح/ ٬٪ةلٟ ػ٤
اص٤ٕٮا األ إذ ،ث٪ةء ا٣ٞرب كابل٪ةء ىلع ا٣ٞرب ٝن  ٦ٓ أفٌ  ،مؿي٨ كاظؽن  ة٬٪ةلٟ ٚؿ

ثح٪٧ة صةز اثلةين ك٬ٮ  ،كٝؽ يى٢ إىل احلؿ٦ح ،ؿ ٚي٫ ٠ؿا٬حه كٌ ٚةأل ،ثح٪٭٧ة ا٠جرين 
 ح كاألظةدير الرشيٛح. ٔذ٫ اآليةت ا٣ٞؿآ٩يٌ م رشٌ اذٌل 

ٌٟ مٌؽ الؿظةؿ إىل زيةرة ا٣ٞجٮر م٧ٌ  فٌ أاخلةمكح/  يف صٮازق  ة ال مج٭ح كال م
ٮع  الؿظةؿ( ٚ٭ٮ أص٪يبٌّ  ة ظؽير )ال تنؽٌ كأ٦ٌ  ،حيف الرشيٕح اإلقبل٦يٌ  ٨ٔ مًٮ

كةصؽ ىلع ح ٬ٰؾق املأل٤ٌٚيٌ  ٫ ثيةفه أل٩ٌ  ؛ ٚي٧ة حن٨ ٚي٫كال دػ٢ هل أوبلن  ،ِبس٪ة
ثةملكةصؽ ال  ٜه ك٦ذ٤ٌٕ  ،ال مٮلٮمٌّ  إرمةدمٌّ  ٚ٭ٮ ٩يهه  ،ٗري٬ة ٧٠ة اقذْ٭ؿ٩ة ٰذلٟ

 ثـيةرة ا٣ٞجٮر. 
ث٢  ،حٝؿاءة ا٣ٞؿآف كادلاعء ٔ٪ؽ ا٣ٞجٮر ٨٦ األمٮر املكذعجٌ  فٌ أالكةدقح/ 

 خ يك٧ٓ كي٥٤ٕ ثس٢ٌ امليٌ  ألفٌ  ؛املٌيخ يكذأنف ثآيةت ا كبؽاعء املؤ٦٪ني فٌ إ
  .٨٦ يأيت لـيةرد٫

كبةأل٩بيةء اآلػؿي٨ كبةألكحلةء  األكؿـ  اتلٮٌق٢ ثةجليبٌ  فٌ أالكةثٕح/ 
ـه   رصاظحو  خ ٤ٔي٫ اآليةت كاألظةدير ثس٢ٌ كٝؽ د٣ٌ  ،ثبل إماكؿو  كالىةحلني صةا

ٮحو   .كًك
٥ْ  اتلرٌبؾ ثةجليبٌ أٌف اثلة٦٪ح/  كحلةء كالىةحلني ٩بيةء كاألكبةأل اأٔل

ح ىلع يٌؽد٫ األظةدير ال١سرية ادلا٣ٌ أك ،٫ اآليةت املجةرًلحرٌصظخ ث ٝؿآينٌّ  ٦٪٭شه 
بلـ ىلع رشٔيٌ كٝؽ أكٌ ، صٮازق ٫ ٨٦ و٤ت اإلقبلـ كأ٩ٌ  ،ذ٫ؽ ا٧٤ٕ٣ةء اأٔل

 ىع.٧٠ة ييؽٌ  ك٣حف ثؽٔحن 
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 ،االقذ٘ةزح يف األو٢ يه ثة دٕةىل اتلةقٕح/ ال مج٭ح كال إماكؿ يف أفٌ 
ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥  ٚإفٌ  ،االقذ٘ةزح ثةملؼ٤ٮٝني ٗري صةاـةو  ٬ٰؾا ال يٕين أفٌ  ك٣ٰس٨ٌ 

ؽت ىلع صٮاز االقذ٘ةزح ثةملؼ٤ٮٝني ٨٦ املبلاسح كاألظةدير الرشيٛح ٝؽ أكٌ 
ٌٍ كل٥ د٧٪ٓ ٦٪٫  ،كٝؽ صةءت اآليةت دىؽح ثٰؾلٟ ،كا٣برش ٝ . 

٨ ينٛٓ ك٬٪ةلٟ م٧ٌ  ،مك٥ٌ٤ه  أمؿه  األكؿـ  مٛةٔح اجليبٌ  فٌ أا٣ٕةرشة/ 
٫ ح أ٩ٌ اذٌلم زجخ ثةآليةت ا٣ٞؿآ٩يٌ   ث٨ أب َة٣تو  ة٦ح ٠ٌٕلٌ ل٤٪ةس يٮـ ا٣ٞي

  أ٢٬ ثيخ اجليبٌ  كًلٰؾلٟ ،٨ ي٪ُجٜ ٤ٔي٫ وٛةت النةٕٚني ل٤٪ةسم٧ٌ 
 .  كالن٭ؽاء

ي٨ ٧ة تن٢٧ أ٢٬ ال١جةاؿ ٨٦ املؤ٦٪ني اذٌل النٛةٔح إ٩ٌ  فٌ أ/ ةاحلةديح ٔرش
كال تن٢٧ ٗري  ،ثٕؽ ٚيٕىف ٔ٪٭٥ ٮاأك ٨٦ ل٥ يؽػ٤ ،دػ٤ٮا اجلةر ٚيؼؿصٮف

 ٬ٰؤالء. 
ث٢ ٬ٮ  ،ٝؽ ٦ةت ىلع اإلقبلـ أثة َة٣ت  فٌ أ/ ٝؽ زجخ ةاثلة٩يح ٔرش

ة كدٚةاعن ٨ٔ اجليبٌ  ؛اذٌلم ٠ذ٥ إي٧ة٫٩ مؤ٨٦ ٝؿيلو  ّن كٝؽ ،  األكؿـ ظٛة
ٮف اذٌلم ذ٠ؿق ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥.   قةكل يف ٫٤٧ٔ ٬ٰؾا مؤ٨٦ آؿ ٚٔؿ

ٚ٭ٮ ٨٦ أ٢٬  ،اإلقبلـ ٝؽ ٦ةت ىلع  أثة َة٣تو  / ث٧ة أفٌ ةاثلةثلح ٔرش
٥ْ كبٰؾلٟ ال يسٮف مٮردنا لنٛةٔح اجليبٌ  ،حاجل٪ٌ  أل٫٩ ٣حف ٨٦  ؛ اأٔل

٭ة ٔٮ ة ٔ٪٭ةّتٌى  ٚ٭ٮ ػةرجه  ،مًٮ ٭ة أل٢٬ ال١جةاؿ ٨٦ ٪ة أزبذ٪ة أ٩ٌ أل٩ٌ  ؛ىن
ؽ ثٕي كٝؽ أكٌ  ،حث٢ ٨٦ أ٢٬ اجل٪ٌ  ،٣حف ٦٪٭٥  كأثٮ َة٣تو  ،املؤ٦٪ني
 . األكؿـ  ل٤٪يبٌ  ٫ إيؾاءه أل٩ٌ  ؛زٛؿه  ث٘ي أب َة٣تو  فٌ ىلع أا٧٤ٕ٣ةء 





 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥.

جًٍؽم تل٧ٮي٫ أب  ،اث٨ إثؿا٬ي٥ .6 ٍنٙ ال٧ي ا٣ٛٞي٫ حم٧ؽ ث٨ ظكني ث٨ ق٤ي٧ةف، ال١ى
جيكٌ، دس٤٧ح  دراقح كحتٞيٜ/ د. وة٣ط ث٨ ٌٔل « الٌىةرـ امل٪يك»احلك٨ الكُّ

املعك٨ كد. أثٮ ثسؿ ث٨ قةل٥ م٭ةؿ، اجلةرش/ دار ا٣ٌٛي٤ح، الؿيةض الكٕٮديح، 
 ـ. 0220 - ـه 0388ط األكىل، ق٪ح 

ث٨ ٬جح ا ث٨ حم٧ؽ، رشح ٩٭ش ٔجؽ احل٧يؽ ، أثٮ ظة٦ؽ اث٨ أب احلؽيؽ املٕزتيل .0
 -ابلبلٗح، حتٞيٜ/ حم٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ي٥، اجلةرش/ دار إظيةء ال١ذت ا٣ٕؿبيح 

 ـ. 6252 - ـه 6211ٔحىس ابلةب احل٤يب كرشٌلق، ط األكىل، ق٪ح 
٨ اث٨ أب ادل٩ية، أثٮ ثسؿ ٔجؽ ا ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجيؽ، دلةثٮ ادلٔٮة )٦ُجٮع ٧ً .2

ح رقةا٢ اث٨ أب ادل٩ية(، دراقح كحتٞيٜ/ زيةد محؽاف، اجلةرش/ مؤقكح ال١ذت  دل٧ٔٮ
 ـ. 6222 - ـه 6262اثلٞةٚيح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

اث٨ أب ظةد٥ الؿازم، حم٧ؽ ث٨ إدريف، دٛكري اث٨ أب ظةد٥، حتٞيٜ/ أقٕؽ حم٧ؽ  .2
 ح َجٓ.ا٣ُيت، اجلةرش/ امل١ذجح ا٣ٕرصيح، ويؽا بل٪ةف، ثبل ق٪

اث٨ أب محجح ال١ٮيف، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ؽ، املى٪ٙ، حتٞيٜ كد٤ٕيٜ/ قٕيؽ ال٤عةـ،  .5
اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

 ـ. 6212 - ـه 6222

اث٨ إدريف ا٣ٞؿايف، م٭ةب ادلي٨ أمحؽ، ٩ٛةئف األوٮؿ يف رشح املعىٮؿ، حتٞيٜ/  .1
ٌل حم٧ؽ ٦ٕٮض، اجلةرش/ م١ذجح ٩ـار مىُىف ابلةز، ط  اعدؿ أمحؽ ٔجؽ املٮصٮد ٔك

 ـ. 6225 - ـه 6261األكىل ق٪ح 
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اث٨ إقعةؽ، حم٧ؽ، قرية اث٨ إقعةؽ، حتٞيٜ/ حم٧ؽ محيؽ ا، اجلةرش/ ٦ٕ٭ؽ  .1
 ةث ل٤ذٕؿيٙ، ثبل ق٪ح َجٓ.ادلراقةت كاألِب

اث٨ األزري اجلـرم، أثٮ الكٕةدات املجةرؾ ث٨ حم٧ؽ، اجل٭ةيح يف ٗؿيت احلؽير كاألزؿ،  .1
حتٞيٜ/ َة٬ؿ أمحؽ الـاكم، حم٧ٮد حم٧ؽ ا٣ُ٪ة ي، اجلةرش/ مؤقكح إق٧ةٔي٤يةف 

 ش. 6212إيؿاف، ط الؿاثٕح، ق٪ح  -٥ٝ  -ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ 
أثٮ الكٕةدات املجةرؾ ث٨ حم٧ؽ، صة٦ٓ األوٮؿ يف أظةدير اث٨ األزري اجلـرم،  .2

 -٦ُجٕح املبلح  -الؿقٮؿ، حتٞيٜ/ ٔجؽ ا٣ٞةدر األر٩ؤكط، اجلةرش/ م١ذجح احل٤ٮاين 
 ـ.  6212 - ـه 6222م١ذجح دار ابليةف، ط األكىل ق٪ح 

قؽ ا٣٘ةثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثح، اجلةرشأاث٨ األزري، ٌٔل ث٨  .62
ي
/ ب ال١ؿـ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ، أ

 بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.  -ثريكت  -دار ال١ذةب ا٣ٕؿّب 
اث٨ األزري، ٌٔل ث٨ أب ال١ؿـ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ، الاكم٢ يف اتلةريغ، اجلةرش/ دار وةدر  .66

 ـ.6211 - ـه 6211دار ثريكت ل٤ُجةٔح كا٣جرش، ق٪ح  -ل٤ُجةٔح كا٣جرش 
قٕيؽ حم٧ؽ اث٨ األمٕر الكضكذةين، ق٤ي٧ةف، قنن أب داكد، حتٞيٜ كد٤ٕيٜ/  .60

ق٪ح  ،ال٤عةـ، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل
 ـ. 6222 - ـه 6262

 اث٨ اجلٮزم/ أثٮ ا٣ٛؿج ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔل ث٨ حم٧ؽ، املؽ٬ل، حتٞيٜ/  .62
د. مؿكاف ٝجةين، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط اثلة٩يح، ق٪ح 

 ـ.6215
ٮزم، أثٮ ا٣ٛؿج ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔل ث٨ حم٧ؽ، امل٪ذ٥ْ يف دةريغ امل٤ٮؾ اث٨ اجل .62

 ٬. 6251كاألم٥، اجلةرش/ دار وةدر، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

اث٨ اجلٮزم، أثٮ ا٣ٛؿج ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔل ث٨ حم٧ؽ، بكذةف الٮأْني كريةض  .65
ةٚيح، ثريكت بل٪ةف، الكة٦ٕني، حتٞيٜ/ أي٨٧ ابلعريم، اجلةرش/ مؤقكح ال١ذت اثلٞ

 ـ. 6221 - ـه 6262ق٪ح  ،ط اثلة٩يح
اث٨ اجلٮزم، أثٮ ا٣ٛؿج ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٌٔل ث٨ حم٧ؽ، د٤جحف إث٤حف، اجلةرش/ دار  .61
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 ـ. 0226 - ـه 6206ا١ٛ٣ؿ، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 
جؽ  .61 ٌل ث٨ حم٧ؽ، زاد املكري، حتٞيٜ/ حم٧ؽ ث٨ٔ  جؽ الؿمح٨ٰ ث٨ٔ  اث٨ اجلٮزم، أثٮ ا٣ٛؿجٔ 

الؿمح٨ٰ ٔجؽ ا، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، 
 ـ. 6211 - ـه 6221ق٪ح 

١ؿ ثريكت اث٨ احلةج ا٣ٕجؽرم، أثٮ ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ، املؽػ٢، اجلةرش/ دار ا٣ٛ .61
 ـ. 6216 - ـه 6226بل٪ةف، ق٪ح 

اث٨ ا٣ٕؽي٥، ٧ٔؿ ث٨ أمحؽ ا٣ٕٞيٌل احل٤يب، ث٘يح ا٤ُ٣ت يف دةريغ ظ٤ت، ظ٫ٞٞ  .62
بل٪ةف، ق٪ح  -كٝؽـ هل/ ادل٠ذٮر ق٭ي٢ زٌلر، اجلةرش/ مؤقكح ابلبلغ، ثريكت 

 ـ. 6211 - ـه 6221

ٌل ث٨ حم٧ؽ، ٦٪ةٝت أ٢٬ ابليخاث٨ امل٘ةزيل .02 املع٧ٮدم، اجلةرش/ ، حتٞيٜ/ حم٧ؽ اك٥ّ ،ٔ 
 - ـه 6201دل٧ٓ اتلٞؿيت ثني املؾا٬ت اإلقبل٦يح، َ٭ؿاف إيؿاف، ط األكىل، ق٪ح 

 ـ. 0221
اث٨ امل٨ٞ٤ النةٚيع، أثٮ ظٛه ٧ٔؿ ث٨ ٌٔل ث٨ أمحؽ، ابلؽر امل٪ري يف ّتؿيش األظةدير  .06

جؽا ث٨ ق٤ي٧ةف  كاآلزةر الٮإٝح يف الرشح ال١جري، حتٞيٜ/ مىُىف أثٮ ا٣٘يٍ ٔك
ىل، ألككيةرس ث٨ ٧٠ةؿ، اجلةرش/ دار اهلضؿة ل٤جرش كاتلٮزيٓ، الؿيةض الكٕٮديح، ط ا

 ـ. 0222 - ـه 6205ق٪ح 
ذي٢ دةريغ ث٘ؽاد، دراقح  ،ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ حم٧ٮد اث٨ اجلضةر ابل٘ؽادم، .00

كحتٞيٜ/ مىُىف ٔجؽ ا٣ٞةدر حيىي، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط 
 ـ. 6221 - ـه 6261األكىل، ق٪ح 

اث٨ ثُةؿ، أثٮ احلك٨ ٌٔل ث٨ ػ٤ٙ ث٨ ٔجؽ امل٤ٟ، رشح وعيط ابلؼةرٌم،  .02
حتٞيٜ/ يةرس ث٨ إثؿا٬ي٥، اجلةرش/ م١ذجح الؿمؽ، الكٕٮديح الؿيةض، ط اثلة٩يح، 

 ـ. 0222 - ـه 6202ق٪ح 
اث٨ ثُٮَح، أثٮ ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا، رظ٤ح اث٨ ثُٮَح، اجلةرش/ دار ا٣رتاث،  .02

 ـ. 6211 - ـه 6211 ق٪ح بل٪ةف، -ثريكت 

و٫٤ كظ٫ٞٞ أاجلٮاب ابلة٬ؿ يف زكار املٞةثؿ، وعط  ،اث٨ دي٧يح، أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥ .05
الؿمح٨ٰ ث٨ ق٤ي٧ةف ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ الى٪يٓ كمةرؾ يف حتٞي٫ٞ كإػؿاج أظةديس٫ ٔجؽ 
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ٚذةء حيىي امل٤ِٕل احل٧ةين، اجلةرش/ الؿاةقح ا٣ٕة٦ح إلدارات ابلعٮث ا٧٤ٕ٣يح كاإل
 ـ.  6212 - ـه 6222كادلٔٮة كاإلرمةد، الؿيةض الكٕٮديح ق٪ح 

 -ا٣ٞةدر ُٔة  اث٨ دي٧يح، أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، ا٣ٛذةكل ال١ربل، حتٞيٜ/ حم٧ؽ ٔجؽ .01
ل١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ا٣ٞةدر ُٔة، اجلةرش/ دار ا مىُىف ٔجؽ

 ـ. 6211 - ـه 6221ق٪ح 
اث٨ دي٧يح، أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، اللك٥ ا٣ُيت، حتٞيٜ/ حم٧ؽ ٩ةرص ادلي٨ األبلةين،  .01

 ـ. 6211 ق٪ح ط اثلةثلح، ثريكت، -اجلةرش/ امل١ذت اإلقبلَل 
حتٞيٜ/ ربيٓ اث٨ دي٧يح، أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، ٝةٔؽة ص٤ي٤ح يف اتلٮٌق٢ كالٮقي٤ح،  .01

 ق٪ح ط األكىل، ٔض٧ةف، -ث٨ ٬ةدم ٧ٔري املؽػٌل، اجلةرش/ م١ذجح ا٣ٛؿٝةف
 .ـ 0226 - ـه 6200

اث٨ دي٧يح، أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥، دل٧ٮع ا٣ٛذةكل، حتٞيٜ/ أ٩ٮر ابلةز كاعمؿ اجلـار،  .02
 ـ. 0225 - ـه 6201اجلةرش/ دار الٮٚةء، ط اثلةثلح، ق٪ح 

اث٨ صجري، أثٮ احلكني حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، رظ٤ح اث٨ صجري، اجلةرش/ دار وةدر ل٤ُجةٔح  .22
 ـ. 6212 - ـه 6212كا٣جرش / دار ثريكت ل٤ُجةٔح كا٣جرش، ق٪ح 

اث٨ صؿيؿ ا٣ُربم، أثٮ صٕٛؿ حم٧ؽ، صة٦ٓ ابليةف يف دأكي٢ ا٣ٞؿآف، حتٞيٜ/ النيغ  .26
جلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ ًجٍ كدٮزيٜ كّتؿيش/ وؽيق دمي٢ ا٣ُٕةر، ا ػ٤ي٢ املحف،

 ـ. 6225 - ـه 6265ل٤ُجةٔح كا٣جرش، ثريكت بل٪ةف،ق٪ح 
حم٧ؽ، اثلٞةت، حتخ مؿاٝجح حم٧ؽ ث٨ املٕيؽ ػةف ٦ؽيؿ دااؿة أثٮ ظةد٥ اث٨ ظجةف،  .20

 ٬. 6222املٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩يح، اجلةرش/ مؤقكح ال١ذت اثلٞةٚيح، ط األكىل، ق٪ح 
اث٨ ظجةف، أثٮ ظةد٥ حم٧ؽ، وعيط اث٨ ظجةف ثرتديت اث٨ ث٤جةف، حتٞيٜ/ مٕيت  .22

 ـ. 6222 - ـه 6262األر٩ؤكط، اجلةرش/ مؤقكح الؿقة٣ح، ط اثلة٩يح، ق٪ح 
املضؿكظني، حتٞيٜ/ حم٧ٮد إثؿا٬ي٥ زايؽ، اجلةرش/ ٠ذةب اث٨ ظجةف، أثٮ ظةد٥ حم٧ؽ،  .22

 دار الٮيع، ظ٤ت قٮرية، ثبل ق٪ح َجٓ. 
أثٮ ظةد٥ حم٧ؽ، منة٬ري ٧٤ٔةء األمىةر، حتٞيٜ/ مؿزكؽ ٌٔل إثؿا٬ي٥،  اث٨ ظجةف، .25

 ٬.  6266امل٪ىٮرة، ط األكىل، ق٪ح  -اجلةرش/ دار الٮٚةء ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ 
اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين، أمحؽ ث٨ ٌٔل، اإلوةثح يف ٦ٕؿٚح الىعةثح، حتٞيٜ/ اعدؿ أمحؽ  .21
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 ر ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ٔجؽ املٮصٮد، ٌٔل حم٧ؽ ٦ٕٮض، اجلةرش/ دا

 ٬. 6265ط األكىل، ق٪ح 
اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين، أمحؽ ث٨ ٌٔل، اتل٤ؼيه احلجري يف ّتؿيش أظةدير الؿاٚيع  .21

 ـ. 6212 - ـه 6262ال١جري، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ط ا٣ُجٕح األكىل ق٪ح 
ؽايح، حتٞيٜ/ اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين، أمحؽ ث٨ ٌٔل، ادلرايح يف ّتؿيش أظةدير اهل .21

 ثريكت بل٪ةف،  -الكيؽ ٔجؽ ا ٬ةم٥ احل٧ةين املؽين، اجلةرش/ دار املٕؿٚح 

 ثبل ق٪ح َجٓ.
اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين، أمحؽ ث٨ ٌٔل، املُة٣ت ا٣ٕةحلح ثـكااؽ املكة٩يؽ اثل٧ة٩يح،  .22

ح ٨٦ ابلةظسني يف  رقة٣ح صة٦ٕيح، دجكيٜ/ د. قٕؽ ث٨ ٩ةرص ث٨  61حتٞيٜ/ دل٧ٔٮ
رثم، اجلةرش/ دار ا٣ٕةو٧ح ل٤جرش كاتلٮزيٓ  دار ا٣٘ير ل٤جرش  -ٔجؽ ا٣ٕـيـ النَّ

 ـ. 6221 - ـه 6262كاتلٮزيٓ الؿيةض الكٕٮديح، ط األكىل ق٪ح 
اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين، أمحؽ ث٨ ٌٔل، د٤٘يٜ اتل٤ٕيٜ، حتٞيٜ/ قٕيؽ ٔجؽ الؿمح٨ٰ  .22

دار ٧ٔةر، ثريكت بل٪ةف، ٧ٔةف األردف،   ،جلةرش/ امل١ذت اإلقبلَلمٮس ا٣ٞـيق، ا
 ٬. 6225ط األكىل، ق٪ح 

اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين، أمحؽ ث٨ ٌٔل، دٞؿيت اتل٭ؾيت، دراقح كحتٞيٜ/  .26
مىُىف ٔجؽ ا٣ٞةدر ُٔة، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط 

 ـ. 6225 - ـه 6265اثلة٩يح، ق٪ح 
اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين، أمحؽ ث٨ ٌٔل، د٭ؾيت اتل٭ؾيت، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح  .20

 ـ.6212 - ـه6222كا٣جرش كاتلٮزيٓ، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين، أمحؽ ث٨ ٌٔل، ديٮاف اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين، حتٞيٜ/ الكيؽ أثٮ  .22
 ـ. 6210 - ـه 6216ا٢ٌٛ٣، اجلةرش/ امل١ذجح ا٣ٕؿبيح، ظيؽر آثةد ق٪ح 

اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين، أمحؽ ث٨ ٌٔل، ٚذط ابلةرم يف رشح وعيط ابلؼةرٌم،  .22
 -اجلةرش/ دار املٕؿٚح ل٤ُجةٔح كا٣جرش، ثريكت بل٪ةف، ط اثلة٩يح، دار املٕؿٚح 

 ٬. 6212ثريكت، ق٪ح 

٤ِل  .25 اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين، أمحؽ ث٨ ٌٔل، لكةف املّياف، اجلةرش/ مؤقكح اأٔل
 ـ. 6216 - ـه 6222ثريكت بل٪ةف، ط اثلة٩يح، ق٪ح  -ل٧٤ُجٮاعت 
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اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞبلين، أمحؽ ث٨ ٌٔل، ٩ذةاش األٚاكر يف ّتؿيش أظةدير األذاكر، حتٞيٜ/  .21
 - ـه 6202محؽم ٔجؽ املضيؽ الك٤ف، اجلةرش/ دار اث٨ ٠سري، ط اثلة٩يح ق٪ح 

 ـ. 0221
محؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٌٔل، الىٮأٜ املعؿٝح ىلع أ٢٬ الؿٚي أِل، ذاث٨ ظضؿ اهلي .21

كالٌبلؿ كالـ٩ؽٝح، حتٞيٜ/ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ٔجؽ ا ا٣رتيك كٌلم٢ حم٧ؽ اخلؿاط، 
 ـ.6221اجلةرش/ مؤقكح الؿقة٣ح ثريكت بل٪ةف ط األكىل، ق٪ح 

اث٨ ظضؿ اهليذِل، أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٌٔل، ا٣ٛذةكل احلؽيثيح، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ،  .21
 ريكت بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.ث

ِل، أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٌٔل، حتٛح الـكار إىل ٝرب املؼذةر، حتٞيٜ كد٤ٕيٜ ذاث٨ ظضؿ اهلي .22
 ـ. 6216أمحؽ ٚؿيؽ املـيؽم، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 

ِل، أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٌٔل، حتٛح املعذةج يف رشح امل٪٭ةج، ركصٕخ ذاث٨ ظضؿ اهلي .52
 ٔؽة نكغ ث٧ٕؿٚح جل٪ح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء، اجلةرش/ امل١ذجح اتلضةريح ال١ربل كوععخ ىلع

 ـ. 6212 - ـه 6251ث٧رص لىةظج٭ة مىُىف حم٧ؽ، ق٪ح 

ِل ىلع رشح ذاث٨ ظضؿ اهليذِل، أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٌٔل، ظةميح اث٨ ظضؿ اهلي .56
ٕٮديح اإليٌةح يف ٦٪ةقٟ احلش ل٤٪ٮكم، اجلةرش/ امل١ذجح الك٤ٛيح، املؽي٪ح امل٪ٮرة الك

 ـ. 0221ط اثلةثلح، ق٪ح 
 -اث٨ ظــ األ٩ؽليس، ٌٔل ث٨ أمحؽ، اإلظاكـ يف أوٮؿ األظاكـ، اجلةرش/ دار احلؽير  .50

 ٬. 6222 ق٪ح ط األكىل، مرص، ا٣ٞة٬ؿة
اث٨ ظــ األ٩ؽليس، ٌٔل ث٨ أمحؽ، املعًل، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح كا٣جرش  .52

ىلع ا٣جكؼح ا٣ٌيت ظٞٞ٭ة األقذةذ كاتلٮزيٓ، ثريكت بل٪ةف، َجٕح مىععح ك٦ٞةث٤ح 
 النيغ أمحؽ حم٧ؽ مة٠ؿ، ثبل ق٪ح َجٓ.

اث٨ ظ٪ج٢، أمحؽ، ا٢٤ٕ٣ ك٦ٕؿٚح الؿصةؿ، حتٞيٜ/ ادل٠ذٮر كيص ا ث٨ حم٧ٮد ٔجةس،  .52
 ٬. 6221اجلةرش/ دار اخلةين، الؿيةض الكٕٮديح، ط األكىل، ق٪ح 

ذات الكذح أصـاء، اث٨ ظ٪ج٢، أمحؽ، مك٪ؽ أمحؽ ٦ؾي٤ح ثأظاكـ مٕيت األر٩ؤكط،  .55
 اجلةرش/ مؤقكح ٝؿَجح، ا٣ٞة٬ؿة مرص ثبل ق٪ح َجٓ. 
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اث٨ ظ٪ج٢، ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ، مكةا٢ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ ركايح اث٪٫ ٔجؽ ا، حتٞيٜ  .51
 ـ. 6216 - ـه 6226ز٬ري النةكيل، اجلةرش امل١ذت اإلقبلَل، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 

ي٧ح، حتٞيٜ كد٤ٕيٜ كّتؿيش ثسؿ حم٧ؽ ث٨ إقعةؽ، وعيط اث٨ ػـ ٮاث٨ ػـي٧ح، أث .51
ِْل، اجلةرش/ امل١ذت اإلقبلَل، ط اثلة٩يح،  كدٞؽي٥/ ادل٠ذٮر حم٧ؽ مىُىف اأٔل

 ـ. 6220 - ـه 6260ق٪ح 
ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أمحؽ، صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلس٥ يف رشح مخكني  احل٪جٌل، اث٨ رصت .51

ظؽيسنة ٨٦ صٮا٦ٓ اللك٥، حتٞيٜ/ ادل٠ذٮر حم٧ؽ األمحؽم أثٮ اجلٮر، اجلةرش/ دار 
 ـ.0222 - ـه 6202الكبلـ ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ، ط اثلة٩يح، 

، رشح ٢٤ٔ ا٣رت٦ؾم، حتٞيٜ/ ٧٬ةـ ث٨ أمحؽ اث٨ رصت احل٪جٌل، ٔجؽ الؿمح٨ٰ .52
جؽ الؿظي٥ قٕيؽ، اجلةرش/ م١ذجح الؿمؽ، الؿيةض الكٕٮديح، ط اثلة٩يح، ق٪ح ٔ

 ـ. 0226 - ـه 6206
، أقىن املُة٣ت يف رشح ركض ا٣ُة٣ت، حتٞيٜ/ زًلؿية ث٨ حم٧ؽاث٨ زًلؿية األ٩ىةرم،  .12

ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح  -د. حم٧ؽ حم٧ؽ دةمؿ، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح 
 ـ. 0222 - ـه 6200

 ،قٕؽ، حم٧ؽ، ا٣ُجٞةت ال١ربل، حتٞيٜ/ إظكةف ٔجةس، اجلةرش/ دار وةدر اث٨ .16
 ـ.  6211 ق٪ح ط األكىل، بل٪ةف، ثريكت

اث٨ قٕيؽ احل٪ف امليك، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، ا٣ٛٮااؽ اجل٤ي٤ح يف مك٤كبلت اث٨ ٔٞي٤ح،  .10
ة، اجلةرش/ دار ا٣بنةاؿ اإلقبل٦يح، ثريكت بل٪ةف،  حتٞيٜ كد٤ٕيٜ/ ادل٠ذٮر حم٧ؽ ًر

 ـ. 0222 - ـه 6206كىل ق٪ح ط األ

أثٮ يٮقٙ يٕٞٮب، املٕؿٚح كاتلةريغ، حتٞيٜ/ ػ٤ي٢ امل٪ىٮر،  ،اث٨ قٛيةف ا٣ٛكٮم .12
 اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.

اث٨ مة٬ني، ٧ٔؿ، دةريغ أق٧ةء اثلٞةت، حتٞيٜ/ وجيح الكةمؿايئ، اجلةرش/ دار  .12
 ٬. 6222الك٤ٛيح، دٮنف، ط األكىل، ق٪ح 

اث٨ اعثؽي٨، حم٧ؽ أ٦ني، ظةميح رد املعذةر، إرشاؼ/ م١ذت ابلعٮث كادلراقةت،  .15
 ـ.  6225 - ـه 6265، ق٪ح اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ، ثريكت بل٪ةف
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اث٨ ٔجؽ ا٣رب، يٮقٙ ث٨ ٔجؽ ا، االقذؾاكر، حتٞيٜ/ قةل٥ حم٧ؽ ُٔة كحم٧ؽ ٌٔل  .11
 ـ. 0222األكىل، ق٪ح  ٦ٕٮض، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط

اث٨ ٔجؽ ا٣رب، يٮقٙ ث٨ ٔجؽ ا، االقتيٕةب يف ٦ٕؿٚح األوعةب، حتٞيٜ/ ٌٔل  .11
 - ـه 6260ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح  ،حم٧ؽ ابلضةكم، اجلةرش/ دار اجلي٢

 ـ.  6220
اث٨ ٔجؽ ا٣رب، يٮقٙ ث٨ ٔجؽ ا، اتل٧٭يؽ، حتٞيٜ/ مىُىف ث٨ أمحؽ ا٤ٕ٣ٮم كحم٧ؽ  .11

اجلةرش/ كزارة ٧ٔٮـ األكٝةؼ كالنؤكف اإلقبل٦يح، امل٘ؿب،  ،ابل١ؿم ٔجؽ ال١جري
 ٬. 6211ق٪ح 

اث٨ ٔجؽ الكبلـ، أثٮ حم٧ؽ ٔـ ادلي٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ، ٝٮأؽ األظاكـ يف مىة٣ط األ٩ةـ،  .12
٤ٜ ٤ٔي٫/ ٫َ ٔجؽ الؿؤكؼ قٕؽ، اجلةرش/ م١ذجح اللكيةت األز٬ؿيح  ،راص٫ٕ ٔك

 ـ. 6226 - ـه 6262جٮَح ٦٪ٞعح، مٌ صؽيؽة/ َجٕح ا٣ٞة٬ؿة،
اث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب آؿ النيغ، ٔجؽ ال٤ُيٙ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، مىجةح ا٣ْبلـ يف الؿد ىلع  .12

٨٦ ٠ؾب النيغ اإل٦ةـ كنكج٫ إىل دسٛري أ٢٬ اإلي٧ةف كاإلقبلـ، حتٞيٜ/ ٔجؽ ا٣ٕـيـ 
ث٨ ٔجؽ ا ث٨ إثؿا٬ي٥، اجلةرش/ كزارة النؤكف اإلقبل٦يح كاألكٝةؼ كادلٔٮة 

 ـ. 0222 - 6202يةض الكٕٮديح، ط األكىل، كاإلرمةد، الؿ
ة  .16 اث٨ ٔجؽ الٮ٬ٌةب اجلضؽٌم، ق٤ي٧ةف، ٚى٢ اخلُةب، إرشاؼ الكٌيؽ حم٧ٌؽًر

 احلكحيٌن اجلبليل، حتٞيٜ/ جل٪ح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء، ط الؿاثٕح، ثبل ق٪ح َجٓ.

اث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب، حم٧ؽ، الؿقةا٢ النؼىيح )٦ُجٮع ٨٧ً مؤ٣ٛةت النيغ حم٧ؽ ث٨  .10
ـء الكةدس(، حتٞيٜ/ وة٣ط ث٨ ٚٮزاف ث٨ ٔجؽ ا ا٣ٛٮزاف كحم٧ؽ ٔجؽ الٮ٬ةب،  اجل

ث٨ وة٣ط ا٣ٕي٤يق، اجلةرش/ صة٦ٕح اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ قٕٮد، الؿيةض، امل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح 
 الكٕٮديح، ثبل ق٪ح َجٓ.

أمحؽ ٔجؽ ا، الاكم٢ يف ًٕٛةء الؿصةؿ، ٝؿاءة كدؽٝيٜ/ حيىي خمذةر  ٮاث٨ ٔؽم، أث .12
ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ، ثريكت بل٪ةف، ط اثلةثلح،  ٗـاكم، اجلةرش/ دار

 ـ. 6211 - ـه 6222ق٪ح 
اث٨ ٔكة٠ؿ، ٌٔل ث٨ احلك٨ ث٨ ٬جح ا، دةريغ ٦ؽي٪ح دمنٜ، حتٞيٜ/ ٌٔل مريم،  .12
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  ـه. 6265اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح كا٣جرش، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 
حتٞيٜ/ ٔجؽ الكبلـ حم٧ؽ  اث٨ ٚةرس، أثٮ احلكني أمحؽ، ٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح، .15

بلـ اإلقبلَل، ق٪ح   . ٬ ٬6222ةركف، اجلةرش/ م١ذجح اإٔل

اث٨ ٚؿظٮف املةليك، إثؿا٬ي٥ ث٨ ٌٔل ث٨ حم٧ؽ، ادليجةج املؾ٬ت يف ٦ٕؿٚح أٔيةف ٧٤ٔةء  .11
املؾ٬ت، حتٞيٜ/ د. حم٧ؽ األمحؽم أثٮ اجلٮر، اجلةرش/ دار ا٣رتاث ل٤ُجٓ كا٣جرش، 

  ا٣ٞة٬ؿة مرص، ثبل ق٪ح َجٓ.
اث٨ ٝؽا٦ح املٞؽيس، ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ، امل٘ين يف ٫ٞٚ اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢، اجلةرش/  .11

 ٬. 6225دار ا١ٛ٣ؿ، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 
اث٨ ٝؽا٦ح، أثٮ ا٣ٛؿج ٔجؽ الؿمح٨ٰ، الرشح ال١جري، ثٕ٪ةيح دمةٔح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء،  .11

، ا٣ُجٕح/ صؽيؽة بل٪ةف ،ثريكت ،اجلةرش/ دار ال١ذةب ا٣ٕؿّب ل٤جرش كاتلٮزيٓ
 ثةألكٚكخ، ثبل ق٪ح َجٓ. 

 ث٨ أب ثسؿ ث٨ أيٮب، ٠ذةب الؿكح، حتٞيٜ/ حم٧ؽ إق١٪ؽرحم٧ٌؽ اث٨ ٝي٥ اجلٮزيح،  .12
 - ـه 6220يرلا، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

 ـ. 6210

ا٣ٛؽاء إق٧ةٔي٢، ابلؽايح كاجل٭ةيح، حتٞيٜ كدؽٝيٜ  ٮاث٨ ٠سري ادلمنيق، أث .12
كد٤ٕيٜ/ ٌٔل مريم، اجلةرش/ دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿّب، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، 

 ـ. 6211 - ـه 6221ق٪ح 
، أثٮ ا٣ٛؽاء إق٧ةٔي٢، الكرية اجلجٮيح، حتٞيٜ/ مىُىف ٔجؽ ادلمنيق اث٨ ٠سري .16

 6221 كاتلٮزيٓ، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح الٮاظؽ، اجلةرش/ دار املٕؿٚح ل٤ُجةٔح كا٣جرش
 ـ. 6211 - ـه

اث٨ ٠سري ادلمنيق، أثٮ ا٣ٛؽاء إق٧ةٔي٢، دٛكري اث٨ ٠سري، حتٞيٜ كدٞؽي٥/  .10
نٌل، اجلةرش/ دار املٕؿٚح ل٤ُجةٔح كا٣جرش، ثريكت  يٮقٙ ٔجؽ الؿمح٨ٰ املٔؿ

 ـ. 6220 - ـه 6260بل٪ةف، ق٪ح 
، أثٮ ا٣ٛؽاء إق٧ةٔي٢، ٝىه األ٩بيةء، حتٞيٜ/ مىُىف ادلمنيق اث٨ ٠سري .12

ٔجؽ الٮاظؽ، اجلةرش/ دار ال١ذت احلؽيسح، ا٣ٞة٬ؿة مرص، ط األكىل، ق٪ح 



 367  ..................................................................................... املىةدر

 ـ. 6211 - ـه 6211
اث٨ ٦ةصح ا٣ٞـكيين، حم٧ؽ ث٨ يـيؽ، قنن اث٨ ٦ةصح، حتٞيٜ كدؿٝي٥ كد٤ٕيٜ/ حم٧ؽ  .12

 كاتلٮزيٓ، بل٪ةف ثريكت، ٚؤاد ٔجؽ ابلةيق، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح كا٣جرش 

 ثبل ق٪ح َجٓ. 
اث٨ ٦ٕني، حيىي، دةريغ اث٨ ٦ٕني ثؿكايح ادلكرم، حتٞيٜ/ ٔجؽ ا أمحؽ ظك٨،  .15

 ثريكت بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ. ،اجلةرش/ دار ا٥٤ٞ٣ ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ
٧ؿ ا٣ٞيةـ،  .11 اث٨ ٤ٛ٦ط املٞؽيس، حم٧ؽ، اآلداب الرشٔيح، حتٞيٜ/ مٕيت األر٩ؤكط ٔك

 ـ. 6222 - ـه 6262ةرش/ مؤقكح الؿقة٣ح، ثريكت بل٪ةف، ط اثلةثلح، ق٪ح اجل

اث٨ ٤ٛ٦ط املٞؽيس، حم٧ؽ، ا٣ٛؿكع كدىعيط ا٣ٛؿكع، حتٞيٜ أثٮ الـ٬ؿاء ظةزـ  .11
 ٬. 6261ا٣ٞةيض، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 

اث٨ ٤ٛ٦ط، إثؿا٬ي٥ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا، املٞىؽ األرمؽ يف ذ٠ؿ أوعةب اإل٦ةـ  .11
أمحؽ، حتٞيٜ/ د ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ ق٤ي٧ةف ا٣ٕسي٧ني، اجلةرش/ م١ذجح الؿمؽ، الؿيةض 

 ـ. 6222 - ـه 6262الكٕٮديح، ق٪ح 
٥ٝ إيؿاف،  ،اث٨ ٦٪ْٮر، حم٧ؽ ث٨ م١ؿـ، لكةف ا٣ٕؿب، اجلةرش/ نرش أدب احلٮزة .12

 ٬. 6225ق٪ح 

جٍ كد٤ٕيٜ/  .22 اث٨ ٬نةـ احل٧ريم، أثٮ حم٧ؽ ٔجؽ امل٤ٟ، الكرية اجلجٮيح، حتٞيٜ ًك
ا٣ٞة٬ؿة  ،حم٧ؽ حمي ادلي٨ ٔجؽ احل٧يؽ، اجلةرش/ م١ذجح حم٧ؽ ٌٔل وجيط كأكالدق

 ـ. 6221 - ـه 6212مرص، ق٪ح 
أثٮ ا٣ٛؽا اإلقذة٩جٮيل احل٪ف، إق٧ةٔي٢ ظيق ث٨ مىُىف، دٛكري ركح ابليةف،  .26

 اجلةرش/ دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿّب، ثبل ق٪ح َجٓ.
يٜ ث٨ أمحؽ، املؽاكم ٢٤ٕ٣ اجلة٦ٓ  .20 ةرًم، أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ الىؽّّ ٧ى ٘ي أثٮ ا٣ٛيي ا٣

دم٭ٮريح مرص ا٣ٕؿبيح، ط  ،الى٘ري كرش ي امل٪ةكم، اجلةرش/ دار ال١ذيب، ا٣ٞة٬ؿة
 ـ. 6221األكىل، ق٪ح 

ٮـ ادلي٨، اجلةرش/ دار املٕؿٚح، ثريكت أثٮ ظة٦ؽ ا٣٘ـايل، حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ، إظيةء ٤ٔ .22
 بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.
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 دمنٜ ،ة، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿكاوُبلظن  ثٮ ظجيت، قٕؽم، ا٣ٞةمٮس ا٣ٛٞيه ٣٘حن أ .22
 ـ.6211 - ٬ 6221قٮريح، ط اثلة٩يح 

أثٮ ظيةف األ٩ؽليس، حم٧ؽ ث٨ يٮقٙ ث٨ ٌٔل، دٛكري ابلعؿ املعيٍ، حتٞيٜ/ النيغ  .25
كالنيغ ٌٔل حم٧ؽ ٦ٕٮض، مةرؾ يف اتلعٞيٜ د. زًلؿية ٔجؽ  اعدؿ أمحؽ ٔجؽ املٮصٮد

بل٪ةف ثريكت،  ،املضيؽ اجلٮيق كد. أمحؽ اجلضٮيل اجل٢٧، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح
 ـ. 0226 - ـه 6200ط األكىل، ق٪ح 

أثٮ داكد الكضكذةين، ق٤ي٧ةف ث٨ األمٕر، قؤاالت أب ٔجيؽ اآلصؿم، حتٞيٜ  .21
، اجلةرش اجلة٦ٕح اإلقبل٦يح، املؽي٪ح امل٪ٮرة الكٕٮديححم٧ؽ ٌٔل ٝةق٥ ا٧ٕ٣ؿم، 

 .ـ 6212 - ـه 6222ق٪ح 
٩ٕي٥ األوج٭ةين، أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا، دةريغ أوج٭ةف )ذ٠ؿ أػجةر أوٛ٭ةف(، حتٞيٜ/  ٮأث .21

قيؽ ٠ّسكم ظك٨، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 
 ـ. 6222 - ـه 6262

أمحؽ ث٨ ٌٔل، مك٪ؽ أب يًٕل، حتٞيٜ/ ظكني ق٤ي٥ أقؽ، اجلةرش/  أثٮ يًٕل املٮوٌل، .21
 ـ. 6212 - ـه 6222 ق٪ح ط األكىل، قٮرية، دمنٜ ،دار املأمٮف ل٤رتاث

األزريق، أثٮ الٮحلؽ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ، أػجةر م١ح ك٦ة صةء ٚي٭ة ٨٦ اآلزةر،  .22
 ثريكت بل٪ةف،  ،حتٞيٜ/ رمؽم الىة٣ط م٤عف، اجلةرش/ دار األ٩ؽلف ل٤جرش

 ثبل ق٪ح َجٓ. 
٦ةلٟ، املٮَأ، دىعيط كد٤ٕيٜ/ حم٧ؽ ٚؤاد ٔجؽ ابلةيق، اجلةرش/ دار إظيةء األوجيح،  .622

 ـ. 6215 - ـه 6221ا٣رتاث ا٣ٕؿّب، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 
األبلةين، حم٧ؽ، أظاكـ اجل٪ةاـ، اجلةرش/ امل١ذت اإلقبلَل، ثريكت بل٪ةف، ط  .626

 .ـ 6211 - ـه 6221الؿاثٕح، ق٪ح 
حم٧ؽ، إركاء ا٤٘٣ي٢، حتٞيٜ كإرشاؼ/ ز٬ري النةكيل، اجلةرش/ امل١ذت  األبلةين، .620

 ـ. 6215 - ـه 6225اإلقبلَل، ثريكت بل٪ةف، ط اثلة٩يح، ق٪ح 

ح، اجلةرش/ دار الؿايح ل٤جرش كاتلٮزيٓ، األبلةين، حم٧ؽ، د٧ةـ امل٪ٌح يف اتل٤ٕيٜ ىلع ٫ٞٚ الك٪ٌ  .622
 ٬. ٧ٔ6222ةف األردف، ط اثلة٩يح، ق٪ح  ،الؿيةض الكٕٮديح، كامل١ذجح اإلقبل٦يح
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 /وٮديح ٝةـ ثذٛؿي٘٭ة مٮٝٓ النج١ح اإلقبل٦يح دركساألبلةيٌن، حم٧ؽ،  .622
http://www.islamweb.net  

ح، دار ا٣جرش/ دار املٕةرؼ،  .625 ٔٮ األبلةين، حم٧ؽ، ق٤ك٤ح األظةدير الٌٕيٛح كاملًٮ
 ـ. 6220 - ـه 6260الؿيةض الكٕٮديح، ط األكىل، ق٪ح 

اآللٮيس، م٭ةب ادلي٨ حم٧ٮد ث٨ ٔجؽ ا، ركح املٕةين يف دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥  .621
، اجلةرش/ دار كالكجٓ املسةين، )دٛكري اآللٮيس(، حتٞيٜ/ ٌٔل ٔجؽ ابلةرم ُٔيح

 ٬. 6265، ط األكىل، ق٪ح بل٪ةف ثريكت ،ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح
اآل٦ؽم، أثٮ احلك٨ ٌٔل ث٨ أب ٌٔل ث٨ حم٧ؽ، اإلظاكـ يف أوٮؿ األظاكـ، حتٞيٜ/  .621

 6220ٔجؽ الؿزاؽ ٔٛيف، اجلةرش/ امل١ذت اإلقبلَل، ثريكت بل٪ةف، ط اثلة٩يح، ق٪ح 
 .٬ 

املٮاٝٙ، حتٞيٜ/ ٔجؽ الؿمح٨ ٧ٔرية، اجلةرش/ دار ٨ ث٨ أمحؽ، اإلييج، ٔجؽ الؿمحٰ  .621
 ـ. 6221 - ـه 6261ق٪ح  ،ثريكت بل٪ةف، ط األكىل ،اجلج٢

ابلؼةرٌم، ٔبلء ادلي٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ، ٠نٙ األرسار ٨ٔ أوٮؿ  .622
ٚؼؿ اإلقبلـ ا٣زبدكم، حتٞيٜ/ ٔجؽ ا حم٧ٮد حم٧ؽ ٧ٔؿ، اجلةرش/ دار ال١ذت 

 ـ. 6221 - ـه 6261 ق٪ح ط األكىل، ةف،بل٪ثريكت  ،ا٧٤ٕ٣يح
ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، األدب املٛؿد، اجلةرش/ مؤقكح ال١ذت اثلٞةٚيح، ابلؼةرٌم، حم٧ٌ  .662

 ـ. 6211 - ـه 6221ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 
ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، اتلةريغ الى٘ري، حتٞيٜ/ حم٧ٮد إثؿا٬ي٥ زايؽ، اجلةرش/ ابلؼةرٌم، حم٧ٌ  .666

 ٬. 6221، ط األكىل، ق٪ح/ دار املٕؿٚح، ثريكت بل٪ةف
ديةر  -ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، اتلةريغ ال١جري، اجلةرش/ امل١ذجح اإلقبل٦يح ابلؼةرٌم، حم٧ٌ  .660

 دؿًلية، ثبل ق٪ح َجٓ. -ثسؿ 
ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢، وعيط ابلؼةرٌم، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح ابلؼةرٌم، حم٧ٌ  .662

 ـ. 6216 - ـه 6226كا٣جرش، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 
الك٭كٮاين اهل٪ؽم، حم٧ؽ بنري ث٨ حم٧ؽ، وية٩ح اإلنكةف ٨ٔ كقٮقح ثؽر ادلي٨  .662
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 النيغ دظبلف، اجلةرش/ املُجٕح الك٤ٛيح كم١ذبذ٭ة، ط اثلةثلح، ثبل ق٪ح َجٓ.
ثؽر ادلي٨ ا٣ٕيين، حم٧ٮد ث٨ أمحؽ، ٧ٔؽة ا٣ٞةرم، اجلةرش/ دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿّب،  .665

 ثريكت بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.
احلكني ث٨ مكٕٮد ث٨ حم٧ؽ ث٨ ا٣ٛؿاء، دٛكري ابل٘ٮم، حتٞيٜ/ ابل٘ٮم، أثٮ حم٧ؽ  .661

 ػةدل ٔجؽ الؿمح٨ٰ ا٣ٕٟ، اجلةرش/ دار املٕؿٚح، ثريكت بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.

ابل١ؿم ادل٦يةيط، ٔس٧ةف ث٨ حم٧ؽ، إاع٩ح ا٣ُةبلني ىلع ظ٢ أ٣ٛةظ ٚذط املٕني،  .661
 - ـه 6261٪ح اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح كا٣جرش، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق

 ـ. 6221
ابلبلذرم، أمحؽ ث٨ حيىي، أنكةب االرشاؼ، حتٞيٜ/ حم٧ؽ ثةٝؿ املع٧ٮدم، اجلةرش/  .661

٤ِل ل٧٤ُجٮاعت، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح   .ـ6212 - ـه 6222مؤقكح اأٔل
ةؼ ا٣ٞ٪ةع ٨ٔ ٦نت اإلٝ٪ةع، حتٞيٜ/ أثٮ ٔجؽ ا ابل٭ٮيت، ٦٪ىٮر ث٨ يٮنف، ٠نٌ  .662

حم٧ؽ ظك٨ حم٧ؽ ظك٨ إق٧ةٔي٢ النةٚيع، ٝؽـ هل/ ٧٠ةؿ ٔجؽ ا٣ْٕي٥ ا٣ٕ٪ةين 
 ـ.6221 - ـه 6261اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

ؽ ابلٮوريم، أمحؽ ث٨ أب ثسؿ ث٨ إق٧ةٔي٢، إحتةؼ اخلرية امل٭ؿة ثـكااؽ املكة٩ي .602
 6222 - ـه 6202 الؿيةض الكٕٮديح، ط األكىل، ق٪ح ،ا٣ٕرشة، اجلةرش/ دار الٮ٨َ

 ـ.

ابليٌةكم النةٚيع، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ؽ، أ٩ٮار اتلزني٢ كأرسار اتلأكي٢، إٔؽاد  .606
نٌل، اجلةرش/ دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿّب مؤقكح  ،كدٞؽي٥/ حم٧ؽ ٔجؽ الؿمح٨ٰ املٔؿ

 ـ. 6221 - ـه 6261ألكىل، ق٪ح اتلةريغ ا٣ٕؿّب، ثريكت بل٪ةف، ط ا
ابلي٭يق، أثٮ ثسؿ أمحؽ ث٨ احلكني، اآلداب، حتٞيٜ/ أثٮ ٔجؽ ا الكٕيؽ امل٪ؽكق،  .600

 - ـه 6221اجلةرش/ مؤقكح ال١ذت اثلٞةٚيح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 
 ـ.6221

األق٧ةء كالىٛةت، حتٞيٜ/ ٔجؽ ا ث٨ حم٧ؽ  ،ابلي٭يق، أثٮ ثسؿ أمحؽ ث٨ احلكني .602
 احلةمؽم، اجلةرش/ م١ذجح الكٮادم، صؽة الكٕٮديح، ط األكىل ثبل ق٪ح َجٓ. 

ابلي٭يق، أثٮ ثسؿ أمحؽ ث٨ احلكني، ادلٔٮات ال١جري، حتٞيٜ/ ثؽر ث٨ ٔجؽ ا  .602
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 ـ. 0222ال١ٮيخ، ط األكىل، ق٪ح  ،ابلؽر، اجلةرش/ ٗؿاس ل٤جرش كاتلٮزيٓ
، أثٮ ثسؿ أمحؽ ث٨ احلكني، الكنن ال١ربل، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ ثريكت ابلي٭يق .605

 بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.
ابلي٭يق، أثٮ ثسؿ أمحؽ ث٨ احلكني، دالا٢ اجلجٮة ك٦ٕؿٚح أظٮاؿ وةظت الرشيٕح،  .601

كدار  ،ثريكت بل٪ةف ،حتٞيٜ/ ٔجؽ املُٰٕ ٤ٕٝيج، دار ا٣جرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح
 ـ. 6221 - ـه 6221، ط األكىل، ق٪ح ا٣ٞة٬ؿة مرص ،الؿيةف ل٤رتاث

جؽ املُٰٕ أ٦ني ٤ٕٝيج، اجلةرش/  .601 ابلي٭يق، أثٮ ثسؿ أمحؽ ث٨ احلكني، قنن ابلي٭يق، حتٞيٜ/ٔ 
 ـ. 6212 - ـه 6262صة٦ٕح ادلراقةت اإلقبل٦يح، ٠ؿاتيش ثة٠كذةف، ط األكىل، ق٪ح 

ابلي٭يق، أثٮ ثسؿ أمحؽ ث٨ احلكني، مٕت اإلي٧ةف، حتٞيٜ/ حم٧ؽ الكٕيؽ بكيٮين  .601
٤ٮؿ، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح   ٬. 6262ٗز

ابلي٭يق، أثٮ ثسؿ أمحؽ ث٨ احلكني، ٦ٕؿٚح الكنن كاآلزةر، حتٞيٜ/ ٔجؽ املُٰٕ أ٦ني  .602
دمنٜ(، دار  -كت(، دار الٮيع )ظ٤ت ثري -٤ٕٝيج، اجلةرشكف/ دار ٝذحجح )دمنٜ 

 ـ. 6226 - ـه 6260ا٣ٞة٬ؿة(، ط األكىل، ق٪ح  -الٮٚةء )امل٪ىٮرة 
ا٣رت٦ؾم، حم٧ؽ ث٨ ٔحىس، الن٧ةا٢ املع٧ؽيح، حتٞيٜ/ قيؽ ٔجةس اجل٤يِل،  .622

 ٬. 6260اجلةرش/ مؤقكح ال١ذت اثلٞةٚيح، ثريكت، ط األكىل، ق٪ح 
حتٞيٜ كدىعيط/ ٔجؽ الٮ٬ةب ٔجؽ  ا٣رت٦ؾم، حم٧ؽ ث٨ ٔحىس، قنن ا٣رت٦ؾم، .626

ثريكت بل٪ةف، ط اثلة٩يح  ،ال٤ُيٙ، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ
 ـ. 6212 - ـه 6222ق٪ح 

اثلٕة٣يب، ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ حم٧ؽ ث٨ خم٤ٮؼ، دٛكري اثلٕة٣يب، حتٞيٜ/ ادل٠ذٮر  .620
ؽ املٮصٮد، ٔجؽ ا٣ٛذةح أثٮ ق٪ح كالنيغ ٌٔل حم٧ؽ ٦ٕٮض كالنيغ اعدؿ أمحؽ ٔج

 ثريكت بل٪ةف،  ،اجلةرش/ دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿّب، مؤقكح اتلةريغ ا٣ٕؿّب

 ٬. 6261ط األكىل، ق٪ح 
اثل٤ٕيب، أثٮ إقعةؽ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥، دٛكري اثل٤ٕيب، حتٞيٜ/ أب حم٧ؽ ث٨  .622

اعمٮر، مؿاصٕح كدؽٝيٜ/ ٩ْري الكةٔؽم، اجلةرش/ دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿّب، ثريكت 
 ـ. 0220 - ـه 6200بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 
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، اجلةرش/ دار اجلؿصةين، ٌٔل ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٌٔل، اتلٕؿيٛةت، حتٞيٜ/ إثؿا٬ي٥ األثيةرم .622
 ٬. 6225ال١ذةب ا٣ٕؿّب، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

اجلىةص، أثٮ ثسؿ أمحؽ ث٨ ٌٔل الؿازم، أظاكـ ا٣ٞؿآف، حتٞيٜ/ ٔجؽ الكبلـ  .625
ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح  ،حم٧ؽ ٌٔل مة٬ني، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح

 ـ.  6225 - ـه 6265

دمٓ ٨٦ ٧٤ٔةء جنؽ، ادلرر الكجيح يف األصٮبح اجلضؽم، حتٞيٜ/ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ حم٧ؽ  .621
 ـ. 6221 - ـه 6261ث٨ ٝةق٥، ط الكةدقح، ق٪ح 

اجلٮ٬ؿم، إق٧ةٔي٢ ث٨ محةد، الىعةح دةج ال٤٘ح كوعةح ا٣ٕؿبيح، حتٞيٜ/ أمحؽ  .621
ثريكت بل٪ةف، ط الؿاثٕح، ق٪ح  ،ٔجؽ ا٣٘ٛٮر ا٣ُٕةر، اجلةرش/ دار ا٥٤ٕ٣ ل٧٤بليني

 ـ. 6211 - ـه 6221
ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ حم٧ؽ، املكذؽرؾ ىلع  ٮاحلةز٥ اجلحكةثٮرم، أث .621

نٌل، اجلةرش/ دار املٕؿٚح،  الىعيعني، حتٞيٜ كإرشاؼ/ يٮقٙ ٔجؽ الؿمح٨ٰ املٔؿ
 ثريكت بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ. 

ٔجؽ ا ث٨ حم٧ؽ، قؤاالت مكٕٮد ث٨  احلةز٥ اجلحكةثٮرم، أثٮ ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ .622
ٌٔل الكضـم ٦ٓ أقب٤ح ابل٘ؽاديني، حتٞيٜ/ مٮٜٚ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ ٔجؽ ا٣ٞةدر، 

 ـ.6211 - ـه 6221اجلةرش/ دار ا٣٘ؿب اإلقبلَل، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ حم٧ؽ، ٦ٕؿٚح ٤ٔٮـ  ٮاحلةز٥ اجلحكةثٮرم، أث .622
احلؽير، حتٞيٜ/ جل٪ح إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿّب يف دار اآلٚةؽ اجلؽيؽة كدىعيط الكيؽ 
٥ْٕ٦ ظكني، اجلةرش/ ٦جنٮرات دار اآلٚةؽ احلؽير، ثريكت بل٪ةف، ط الؿاثٕح، 

 ـ. 6212 - ـه 6222ق٪ح 
يين، أثٮ ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ  .626 ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، مٮا٬ت اجل٤ي٢، احلُةب الٔؿ

ًج٫ُ كػؿج آيةد٫ كأظةديس٫/ النيغ زًلؿية ٧ٔريات، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، 
 ـ. 6225 - ـه 6261ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

كرية احل٤جيح، اجلةرش/ دار املٕؿٚح، ثريكت بل٪ةف، الاحل٤يب، ٌٔل ث٨ ثؿ٬ةف ادلي٨،  .620
 ٬. 6222ق٪ح 

ةب ادلي٨ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ اخلٛةيج، ٔ٪ةيح ا٣ٞةيض كًلٛةيح م٭ احل٪ف املرصم، .622
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 الؿايض ىلع دٛكري ابليٌةكم، دار ا٣جرش/ دار وةدر، ثريكت بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.
اخلُيت ابل٘ؽادم، أثٮ ثسؿ أمحؽ ث٨ ٌٔل، ال١ٛةيح يف ٥٤ٔ الؿكايح، حتٞيٜ/ أثٮ  .622

ا الكٮريق كإثؿا٬ي٥ محؽم املؽين، اجلةرش/ امل١ذجح ا٧٤ٕ٣يح كاملؽي٪ح  ٔجؽ
 امل٪ٮرة ثبل ق٪ح َجٓ. 

أمحؽ ث٨ ٌٔل، دةريغ ث٘ؽاد، حتٞيٜ/ دراقح كحتٞيٜ/  أثٮ ثسؿاخلُيت ابل٘ؽادم،  .625
مىُىف ٔجؽ ا٣ٞةدر ُٔة، جلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، 

 ـ.  6221 - ـه 6261ق٪ح 

اخلُيت اتلربيـم، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا، مناكة املىةثيط، حتٞيٜ/ حتٞيٜ حم٧ؽ  .621
٩ةرص ادلي٨ األبلةين، اجلةرش/ امل١ذت اإلقبلَل ثريكت بل٪ةف، ط اثلةثلح، ق٪ح 

 ـ. 6215 - ـه 6225
اخلُيت الرشبحين، حم٧ؽ، اإلٝ٪ةع يف ظ٢ أ٣ٛةظ أب مضةع، حتٞيٜ/ م١ذت  .621

 6265ابلعٮث كادلراقةت يف دار ا١ٛ٣ؿ، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 
.٬ 
مؤقكح قيؽ  ،اخلٮارزَل، املٮٜٚ ث٨ أمحؽ، امل٪ةٝت، حتٞيٜ/ النيغ ٦ةلٟ املع٧ٮدم .621

تلةثٕح جل٧ةٔح املؽرقني ث٥ٞ املرشٚح ، اجلةرش/ مؤقكح ا٣جرش اإلقبلَل االن٭ؽاء 
 ٬.  6262إيؿاف، ط اثلة٩يح، ق٪ح 

ٌٔل ث٨ ٧ٔؿ، قنن ادلارُٝين، حتٞيٜ كد٤ٕيٜ كّتؿيش/ دلؽم  أثٮ احلك٨ادلارُٝين،  .622
 ط األكىل، بل٪ةف،ثريكت  ،ث٨ ٦٪ىٮر قيؽ النٮرم، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح

 ـ. 6221 - ـه 6261ق٪ح/ 
ا ث٨ االت احلةز٥، حتٞيٜ/ مٮٜٚ ث٨ ٔجؽٌٔل ث٨ ٧ٔؿ، قؤادلارُٝين، أثٮ احلك٨  .652

 - ـه 6222الؿيةض، ط األكىل، ق٪ح  ،ٔجؽ ا٣ٞةدر، اجلةرش/ م١ذجح ا٣ٕةرؼ
 ـ.6212

ادلارُٝين، أثٮ احلك٨ ٌٔل ث٨ ٧ٔؿ، ٢٤ٔ ادلارُٝين، حتٞيٜ/ حمٛٮظ الؿمح٨ٰ زي٨  .656
 ٬. 6225ا الك٤ف، اجلةرش/ دار َيجح، الؿيةض الكٕٮديح، ط األكىل، ق٪ح 

ادلارَل، ٔجؽ ا ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، قنن ادلارَل، َجٓ ثٕ٪ةيح حم٧ؽ أمحؽ د٧٬ةف،  .650
ذؽاؿ، دمنٜ قٮرية، ق  ٬. 6222٪ح اجلةرش/ ٦ُجٕح األ



 ٦٪ةٚيةت اتلٮظيؽ يف ا١ٛ٣ؿ الٮ٬ٌةبٌ  ..................................................... 373

، ظةميح ادلقٮيق ىلع الرشح ال١جري، حتٞيٜ حم٧ؽ ٤ٔحل، حادلقٮيق، حم٧ؽ ٔؿٚ .652
 اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ، ثريكت بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.

اذل٬يب، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، الاكمٙ يف ٦ٕؿٚح ٨٦ هل ركايح يف ٠ذت الكذح ٦ٓ ظةميح أب  .652
ؤقكح ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف، صؽة الٮٚةء احل٤يب، اجلةرش/ دار ا٣ٞج٤ح ل٤سٞةٚح اإلقبل٦يح، م

 ـ. 6220 - ـه 6262الكٕٮديح، ط األكىل ق٪ح 
، اجلةرش دار اذل٬يب، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، املؼذرص املعذةج إحل٫ ٨٦ دةريغ احلةِٚ ادلثحيثٌ  .655

 ـ. 6215 - ـه 6225ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 
ؽمؿم، اذل٬يب، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، دةريغ اإلقبلـ، حتٞيٜ/ د. ٧ٔؿ ٔجؽ الكبلـ د .651

 ـ.6211 - ـه 6221اجلةرش/ دار ال١ذةب ا٣ٕؿّب، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 
اذل٬يب، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، دؾ٠ؿة احلٛةظ، اجلةرش/ دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿّب، ثريكت  .651

 بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.

اذل٬يب، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، قري أٔبلـ اجلجبلء، أرشؼ ىلع ّتؿيش أظةديس٫/ مٕيت  .651
حتٞيٜ/ ظكني األقؽ، اجلةرش/ مؤقكح الؿقة٣ح، ثريكت بل٪ةف، ط  ،األر٩ؤكط

 ـ. 6222 - ـه 6262اتلةقٕح، ق٪ح 

اذل٬يب، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، ٦ٕض٥ ميٮخ اذل٬يب، حتٞيٜ د. ركظيح ٔجؽ الؿمح٨ٰ  .652
 - ـه 6262الكيٮيف، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

 ـ.  6222

ذؽاؿ، حتٞيٜ/ ٌٔل حم٧ؽ ابلضةكم، اجلةرش/ دار اذل٬يب، حم٧ؽ ث٨ أمح .612 ؽ، ٦ّياف األ
 ـ.6212 - ـه 6210املٕؿٚح ل٤ُجةٔح كا٣جرش، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

ٔجؽ الؿمح٨ٰ حم٧ؽ ث٨ أب ظةد٥، اجلؿح كاتلٕؽي٢، اجلةرش/ دار إظيةء  ٮالؿازم، أث .616
 ـ. 6250 - ـه 6216ا٣رتاث ا٣ٕؿّب، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

الؿازم، ٚؼؿ ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ اتل٧يِل، دٛكري الؿازم )٦ٛةديط ا٣٘يت(، اجلةرش/  .610
 ـ.0222 - ـه6206دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

، اجلةرش/ الىعةح، وعع٫ / أمحؽ م٧ف ادلي٨ الؿازم، حم٧ؽ ث٨ أب ثسؿ، خمذةر .612
 ـ.6222 - ـه6265دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

الؿاٗت األوٛ٭ةين، احلكني ث٨ حم٧ؽ، ٦ٛؿدات ٗؿيت ا٣ٞؿآف، اجلةرش/ دٚرت نرش  .612
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 ٬. 6222ال١ذةب، إيؿاف، ط اثلة٩يح، ق٪ح 
الؿاٚيع ا٣ٞـكيين، ٔجؽ ال١ؿي٥ ث٨ حم٧ؽ، اتلؽكي٨ يف أػجةر ٝـكي٨، حتٞيٜ/ ٔـيـ  .615

 ـ.6211ا ا٣ُٕةرم، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 
الؿمٌل األ٩ىةرم، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، اغيح ابليةف رشح زبؽ اث٨ رقبلف، اجلةرش دار  .611

 املٕؿٚح ثريكت بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.

ةٚيع، أمحؽ ث٨ محـة األ٩ىةرم، ٚذةكل الؿمٌل، دمٕ٭ة/ اث٪٫، م٧ف ادلي٨ الؿمٌل الن .611
حم٧ؽ ث٨ أب ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ محـة م٭ةب ادلي٨ الؿمٌل، اجلةرش/ امل١ذجح اإلقبل٦يح، 

 دؿًلية، ثبل ق٪ح َجٓ.  -ديةر ثسؿ 

إحتةؼ الكةدة املذٞني برشح إظيةء ٤ٔٮـ ادلي٨، اجلةرش/  ،الـبيؽم، حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ .611
 ـ. 6222 - ـه 6262اتلةريغ ا٣ٕؿّب، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح  مؤقكح

ح ٨٦  .612 الـبيؽم، حم٧ٌؽ ث٨ حم٧ٌؽ، دةج ا٣ٕؿكس ٨٦ صٮا٬ؿ ا٣ٞةمٮس، حتٞيٜ دل٧ٔٮ
 املعٞٞني، اجلةرش دار اهلؽايح، ثبل ق٪ح َجٓ.

الـرٝةين، ٔجؽ ابلةيق، رشح املٮا٬ت الرل٩يح يف امل٪ط املع٧ؽيح، ًجٍ كدىعيط/  .612
ةدلم، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، حم٧ؽ ٔجؽ ا٣ٕـيـ اخل

 ـ.  6221 - ـه 6261ق٪ح 
الـرٝةين، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ابلةيق ث٨ يٮقٙ، رشح الـرٝةين ىلع مٮَإ اإل٦ةـ ٦ةلٟ،  .616

حتٞيٜ/ ٫َ ٔجؽ الؿؤكؼ قٕؽ، اجلةرش/ م١ذجح اثلٞةٚح ادليجيح، ا٣ٞة٬ؿة مرص، ط 
 ـ. 0222 - ـه 6202األكىل، 

ًجٍ ٩ىٮو٫  ،يش، ثؽر ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ ث٭ةدر، ابلعؿ املعيٍ يف أوٮؿ ا٫ٞٛ٣الـرًل .610
٤ٜ ٤ٔي٫/ ادل٠ذٮر حم٧ؽ حم٧ؽ دةمؿ، اجلةرش/ ٦جنٮرات حم٧ؽ ٌٔل  ٫كػؿج أظةديس ٔك

 ـ. 0222 - ـه 6206ط األكىل، ق٪ح  ،ثريكت بل٪ةف ،دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ،ثيٌٮف

بلـ، اجلةرش/ دار ا٥٤ٕ٣ الـريلك ادلمنيق، ػري ادلي٨ ث٨ حم٧ٮد ث٨ حم٧ؽ،  .612 اأٔل
 ـ. 0220ل٧٤بليني ثريكت بل٪ةف، ط اخلةمكح ٔرش، ق٪ح 

الـر٩ؽم احل٪ف، حم٧ؽ، ٥ْ٩ درر الك٧ُني، ٝؽـ هل/ حم٧ؽ ٬ةدم األ٦يين ط األكىل،  .612
 ـ. 6251 - ـه 6211ق٪ح 
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الـخمرشم، صةر ا حم٧ٮد ث٨ ٧ٔؿك ث٨ أمحؽ، ال١نةؼ ٨ٔ ظٞةاٜ ٗٮامي  .615
)اال٩ذىةؼ ٚي٧ة د٧ٌ٪٫ ال١نةؼ( الث٨ امل٪ري اإلق١٪ؽرم  اتلزني٢ ٦ؾي٢ ِبةميح

 ٬. 6221 ق٪ح ،اجلةرش/ دار ال١ذةب ا٣ٕؿّب، ثريكت بل٪ةف، ط اثلةثلح

ني احلٞةاٜ رشح ٠زن ادلٝةاٜ، اجلةرش/ دار يالـيٌٕل احل٪ف، ٔس٧ةف ث٨ ٌٔل، دب .611
 ٬. 6262ال١ذت اإلقبلَل، ا٣ٞة٬ؿة مرص، ق٪ح 

ُة٣ت يف جنةة أب َة٣ت، حتٞيٜ كد٤ٕيٜ/ ظك٨ ث٨ ٌٔل زيين دظبلف، أمحؽ، أقىن امل .611
 - ـه 6201الكٞةؼ، اجلةرش/ دار اإل٦ةـ اجلٮكم، ٧ٔةف األردف، ط اثلة٩يح ق٪ح 

 ـ. 0221

َجٞةت النةٕٚيح  ،دةج ادلي٨ أثٮ ٩رص ٔجؽ الٮ٬ةب ث٨ ٌٔلالكجيك،  .611
ال١ربل، حتٞيٜ/ د. حم٧ٮد حم٧ؽ ا٣ُ٪ة ي كد. ٔجؽ ا٣ٛذةح حم٧ؽ احل٤ٮ، اجلةرش/ ٬ضؿ 

 ٬. 6262ل٤ُجةٔح كا٣جرش، ط اثلة٩يح، ق٪ح 

الكجيك، ٌٔل ث٨ ٔجؽ الاكيف ث٨ ٌٔل، مٛةء الكٞةـ يف زيةرة ػري األ٩ةـ، حتٞيٜ/  .612
ة احلكحين اجلبليل، ط الؿاثٕح، ق٪ح   ٬. 6262الكيؽ حم٧ؽ ًر

الكؼةكم، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ حم٧ؽ، اتلعٛح ال٤ُيٛح يف دةريغ املؽي٪ح الرشيٛح،  .612
 ـ. 6222 - ـه 6262اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

الكؼةكم، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ حم٧ؽ، املٞةوؽ احلك٪ح يف ثيةف ٠سري ٨٦  .616
حتٞيٜ/ حم٧ؽ ٔس٧ةف اخلنخ، اجلةرش/ دار ال١ذةب  األظةدير املنذ٭ؿة ىلع األلك٪ح،

 ـ. 6215 - ـه 6225ثريكت بل٪ةف، ط األكىل،  ،ا٣ٕؿّب

الكؼةكم، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ حم٧ؽ، ٚذط امل٘ير رشح أ٣ٛيح احلؽير، اجلةرش/  .610
 6222.٬دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

الّسػيس، حتٞيٜ/ أثٮ الٮٚة األٚ٘ةين، اجلةرش/ الّسػيس، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، أوٮؿ  .612
 ـ. 6222 - ـه 6262ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح  ،دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح

الك٧ؿٝ٪ؽم، أثٮ ال٤ير ٩رص ث٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، دٛكري الك٧ؿٝ٪ؽم، حتٞيٜ/ د.  .612
 حم٧ٮد ٦ُؿيج، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ، ثريكت بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.
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حتٛح ا٣ٛٞ٭ةء، اجلةرش/ دار ال١ذت  ،حم٧ؽ ث٨ أمحؽ الك٧ؿٝ٪ؽم، ٔبلء ادلي٨ .615
 ـ. 6222 - ـه 6262ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط اثلة٩يح، ق٪ح 

الك٧ٕةين، ٔجؽ ال١ؿي٥ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٦٪ىٮر، األنكةب، حتٞيٜ كدٞؽي٥ كد٤ٕيٜ/ ٔجؽ  .611
ثريكت بل٪ةف، ط  ،ا ٧ٔؿ ابلةركدم، اجلةرش/ دار اجل٪ةف ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ

 ـ. 6211 - ـه 6221كىل، ق٪ح األ
الك٧ٕةين، ٦٪ىٮر ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اجلجةر، دٛكري الك٧ٕةين، حتٞيٜ/ يةرس ث٨  .611

٪ي٥ ، ط الكٕٮديح الؿيةض ،ث٨ ٔجةس ث٨ ٗ٪ي٥، اجلةرش/ دار الٮ٨َ إثؿا٬ي٥ ٗك
 ـ. 6221 - ـه 6261األكىل، ق٪ح 

الٮٚةء ثأػجةر دار الك٧٭ٮدم، ٌٔل ث٨ ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ احلكين النةٚيع، كٚةء  .611
 ٬. 6262 ، ق٪حثريكت بل٪ةف، ط األكىل ،املىُىف، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح

اجلةرش/ دار  حالك٪ؽم، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلةدم، ظةميح الك٪ؽم ىلع قنن اث٨ ٦ةص .612
 ثريكت بل٪ةف، ط اثلة٩يح، ثبل ق٪ح َجٓ. ،ا١ٛ٣ؿ

ف، حتٞيٜ/ د. حم٧ؽ ٔجؽ الك٭ِل اجلؿصةين، أثٮ ا٣ٞةق٥ محـة ث٨ يٮقٙ، دةريغ صؿصة .622
 - ـه6226املٕيؽ ػةف، اجلةرش/ اعل٥ ال١ذت، ثريكت بل٪ةف، ط اثلةثلح، ق٪ح 

 ـ.6216
الك٭ِل اجلؿصةين، محـة ث٨ يٮقٙ ث٨ إثؿا٬ي٥، قؤاالت محـة، حتٞيٜ/ مٮٜٚ ث٨  .626

الؿيةض الكٕٮديح، ط األكىل،  ،ٔجؽ ا ث٨ ٔجؽا٣ٞةدر، اجلةرش/ م١ذجح املٕةرؼ
 ـ. 6212 - ـه 6222ق٪ح 

ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿ، اإلدٞةف يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف، حتٞيٜ/ صبلؿ ادلي٨ الكيٮيط،  .620
 ـ.6221 - ـه6261قٕيؽ امل٪ؽكب، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ، ط األكىل، ق٪ح 

ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ أب ثسؿ، اجلة٦ٓ الى٘ري، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ  صبلؿ ادلي٨الكيٮيط،  .622
 ـ. 6216 - ـه 6226ىل، ق٪ح ل٤ُجةٔح كا٣جرش، ثريكت بل٪ةف، ط األك

٤ٮـ  .622 الكيٮيط، صبلؿ ادلي٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿ، احلةكم ل٤ٛذةكم يف ا٫ٞٛ٣ ٔك
اتلٛكري كاحلؽير، حتٞيٜ/ ٔجؽ ال٤ُيٙ ظك٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، اجلةرش/ دار ال١ذت 

 ـ. 0222 - ـه 6206ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 
الكيٮيط، صبلؿ ادلي٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿ، اخلىةاه ال١ربل، اجلةرش/ دار  .625
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 ٬.  6202ال١ذةب ا٣ٕؿّب، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح/ 
الكيٮيط، صبلؿ ادلي٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿ، ادلر امل٪سٮر يف اتلأكي٢ ثةملأزٮر،  .621

 ثريكت ثبل ق٪ح َجٓ.  -اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ 
الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿ، ادلرر امل٪ترثة يف األظةدير  الكيٮيط، صبلؿ ادلي٨ ٔجؽ .621

 -املنذ٭ؿة، حتٞيٜ/ ادل٠ذٮر حم٧ؽ ث٨ ٣ُف الىجةغ، اجلةرش/ ٧ٔةدة مؤكف امل١ذجةت 
 صة٦ٕح امل٤ٟ قٕٮد، الؿيةض الكٕٮديح، ثبل ق٪ح َجٓ.

ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿ، دةريغ اخل٤ٛةء، حتٞيٜ/ حم٧ؽ ٦يح  صبلؿ ادلي٨الكيٮيط،  .621
 - ـه6216احل٧يؽ، اجلةرش/ ٦ُجٕح الكٕةدة، مرص، ط األكىل، ق٪ح  ادلي٨ ٔجؽ
 ـ. 6250

الكيٮيط، صبلؿ ادلي٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ أب ثسؿ، ٦٪ة٢٬ الىٛة يف ّتؿيش أظةدير  .622
النٛة، حتٞيٜ/ النيغ ق٧ري ا٣ٞةيض، اجلةرش/ مؤقكح ال١ذت اثلٞةٚيح، دار اجل٪ةف 

 ـ. 6211 - ـه 6221ل٤جرش كاتلٮزيٓ، ط األكىل، ق٪ح 

ذىةـ، حتٞيٜ/ ق٤ي٥ ث٨ ٔيؽ  .022 النةَيب، إثؿا٬ي٥ ث٨ مٮس ث٨ حم٧ؽ ال٤ؼِل، األ
 .ـ6220 - ـه 6260اهلبليل، اجلةرش/ دار اث٨ ٔٛةف، الكٕٮديح، ط األكىل، ق٪ح 

الرشبحين، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ، ٦٘ين املعذةج، اجلةرش/ دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿّب، ثريكت  .026
 ـ. 6251 - ـه 6211بل٪ةف، ق٪ح/ 

الرشكايٌن، ٔجؽ احل٧يؽ، ظٮايش الرشكايٌن ىلع حتٛح املعذةج برشح امل٪٭ةج، اجلةرش/  .020
 دار ا١ٛ٣ؿ، ثريكت بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.

الن٪ٞيُٰ، حم٧ؽ األ٦ني ث٨ حم٧ؽ املؼذةر، أًٮاء ابليةف يف إيٌةح ا٣ٞؿآف ثة٣ٞؿآف،  .022
كت بل٪ةف، حتٞيٜ م١ذت ابلعٮث كادلراقةت، اجلةرش دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح كا٣جرش ثري

 ـ.  6225 - ـه 6265ق٪ح 
الن٪ٞيُٰ، حم٧ؽ األ٦ني ث٨ حم٧ؽ املؼذةر، ٦ؾ٠ؿة يف أوٮؿ ا٫ٞٛ٣، اجلةرش/ م١ذجح  .022

 ـ. 0226ا٤ٕ٣ٮـ كاحلس٥، املؽي٪ح امل٪ٮرة، ط اخلةمكح، ق٪ح 
حتٞيٜ احلٜ ٨٦ ٥٤ٔ األوٮؿ،  النٮٌلين، حم٧ؽ ث٨ ٌٔل ث٨ حم٧ؽ، إرمةد ا٣ٛعٮؿ إىل .025
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ك ٔ٪ةيح، دمنٜ زٛؿ ثُ٪ة، ٝؽـ هل/ النيغ ػ٤ي٢ املحف حتٞيٜ/ النيغ أمحؽ ٔـ
كادل٠ذٮر كيل ادلي٨ وة٣ط ٚؿٚٮر، اجلةرش/ دار ال١ذةب ا٣ٕؿّب، ط األكىل، ق٪ح 

 ـ. 6222 - ـه6262
النٮٌلين، حم٧ؽ ث٨ ٌٔل ث٨ حم٧ؽ، حتٛح اذلا٠ؿي٨ ثٕؽة احلى٨ احلىني اجلةرش/ دار  .021

 ـ. 6212ا٥٤ٞ٣، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 
٧ؽ ث٨ ٌٔل ث٨ حم٧ؽ، ٚذط ا٣ٞؽيؿ، اجلةرش/ دار اث٨ ٠سري، دار اللك٥ النٮٌلين، حم .021

 ٬. 6262ا٣ُيت، دمنٜ قٮرية ك ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 
النٮٌلين، حم٧ؽ ث٨ ٌٔل ث٨ حم٧ؽ، ٩ي٢ األكَةر ٨٦ أظةدير قيؽ األػيةر، اجلةرش/  .021

 .6212ثريكت بل٪ةف، ق٪ح ا٣ُجٓ/  ،دار اجلي٢
النحجةين اجلـرم، أثٮ احلك٨ ٌٔل ث٨ أب ال١ؿـ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ، ال٤جةب يف د٭ؾيت  .022

 ـ. 6212 - ـه 6222األنكةب، اجلةرش/ دار وةدر، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 
النريازم، أثٮ اقعةؽ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٌٔل ث٨ يٮقٙ، امل٭ؾب يف ٚٞح اإل٦ةـ النةٚيع،  .062

 ق٪ح َجٓ.اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ثبل 
الىة٣يح النةَل، حم٧ؽ ث٨ يٮقٙ، قج٢ اهلؽل كالؿمةد، حتٞيٜ كد٤ٕيٜ/ النيغ  .066

 ،اعدؿ أمحؽ ٔجؽ املٮصٮد، النيغ ٌٔل حم٧ؽ ٦ٕٮض، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح
 ـ. 6222 - ـه 6262ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

الىةكم، أمحؽ ث٨ حم٧ؽ اخل٤ٮيت، ث٤٘ح الكةلٟ ألٝؿب املكةلٟ، ًج٫ُ  .060
كوعع٫/ حم٧ؽ ٔجؽ الكبلـ مة٬ني، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، 

 ـ. 6225 - ـه 6265ق٪ح 

ا٤ٕ٣ٮـ،  ِبؿ حم٧ؽوةدؽ الكيؽ/ الىؽكؽ، حم٧ؽ ث٨ ٌٔل، ٢٤ٔ الرشاآ، دٞؽي٥ .062
 األرشؼ ا٣ٕؿاؽ، ق٪ح اجلضٙ ك٦ُجٕذ٭ة، احليؽريح امل١ذجح ٦جنٮرات/ اجلةرش
 ـ. 6211- ـه 6215/ ا٣ُجٓ

الىٌؽيٜ ا٧٘٣ةرم، أمحؽ ث٨ حم٧ؽ، إظيةء املٞجٮر ٨٦ أد٣ح اقذعجةب ث٪ةء املكةصؽ  .062
كا٣ٞجةب ىلع ا٣ٞجٮر، اجلةرش/ م١ذجح ا٣ٞة٬ؿة، دم٭ٮريح مرص ا٣ٕؿبيح ط الؿاثٕح، ق٪ح 
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 ـ. 0221 - ـه 6202

يٜ ا٧٘٣ةرم، ٔجؽ ا ث٨ حم٧ؽ، إٔبلـ الؿا٠ٓ الكةصؽ ث٧ٕىن اّتةذ ا٣ٞجٮر الىؽٌ  .065
 - ـه 6200/ م١ذجح ا٣ٞة٬ؿة مرص، ٌٔل يٮقٙ ق٤ي٧ةف، ق٪ح مكةصؽ، اجلةرش

 ـ. 0226
الىٛؽم، ػ٤ي٢ ث٨ أيجٟ، الٮايف ثةلٮٚيةت، حتٞيٜ/ أمحؽ األر٩ؤكط كدؿيك مىُىف،  .061

 ـ. 0222 - ـه 6202اجلةرش/ دار إظيةء ا٣رتاث، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 
ِْل، اجلةرش/  .061 الى٪ٕةين، أثٮ ثسؿ ٔجؽ الؿزاؽ، املى٪ٙ، حتٞيٜ/ ظجيت الؿمح٨ٰ اأٔل

 ٬. 6222امل١ذت اإلقبلَل، ثريكت بل٪ةف، ط اثلة٩يح، ق٪ح 
ا٣ُرباين، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، األظةدير ا٣ُٮاؿ، حتٞيٜ/ مىُىف ٔجؽ ا٣ٞةدر ُٔة،  .061

 ـ. 6220 - ـه 6260بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح  -اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ثريكت 
ا٣ُرباين، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥ األكقٍ، حتٞيٜ/ ٝك٥ اتلعٞيٜ ثؽار احلؿ٦ني،  .062

 ـ. 6225 - ـه 6265اجلةرش/ دار احلؿ٦ني ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ، ق٪ح 
ثريكت  ،ا٣ُرباين، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥ الى٘ري، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح .002

 .َجٓ ق٪ح ثبل بل٪ةف،

رباين، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، املٕض٥ ال١جري، حتٞيٜ كّتؿيش/ محؽم ٔجؽ املضيؽ ا٣ُ .006
 الك٤ف، اجلةرش/ دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿّب، ط اثلة٩يح، مـيؽة ك٦٪ٞعح، 

 ثبل ق٪ح َجٓ. 

ا٣ُرباين، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، ٠ذةب ادلاعء، حتٞيٜ/ مىُىف ٔجؽ ا٣ٞةدر ُٔة،  .000
 ٬. 6262ثريكت، بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح  ،اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح

ا٣ُرباين، ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ، مك٪ؽ النة٦يني، حتٞيٜ/ محؽم ٔجؽ املضيؽ الك٤ف،  .002
 ـ.6221 - ـه6261اجلةرش/ مؤقكح الؿقة٣ح ثريكت بل٪ةف، ط اثلة٩يح، ق٪ح 

ا٣ُؿييح، ٚؼؿ ادلي٨، دل٧ٓ ابلعؿي٨، حتٞيٜ/ الكيؽ أمحؽ احلكحين، اجلةرش/  .002
 ش. 6211 - ـه 6221اثلٞةٚح اإلقبل٦يح، إيؿاف، ط اثلة٩يح، ق٪ح م١ذت ا٣جرش 

ا٣ُيةليس، ق٤ي٧ةف ث٨ داكد، مك٪ؽ أب داكد ا٣ُيةليس، اجلةرش/ دار املٕؿٚح ثريكت  .005
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 بل٪ةف ، ثبل ق٪ح َجٓ .
ا٣ٕسي٧ني، حم٧ؽ ث٨ وة٣ط ث٨ حم٧ؽ، ا٣ٞٮؿ املٛيؽ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽ، اجلةرش/ دار  .001

 ٬. 6202بيح الكٕٮديح، ط اثلة٩يح، ق٪ح اث٨ اجلٮزم، امل١٤٧ح ا٣ٕؿ
، رشح ا٣ٕٞيؽة الٮاقُيح، ػٌؿج أظةديس٫ كأذىن ث٨ حم٧ؽ ا٣ٕسي٧ني، حم٧ؽ ث٨ وة٣ط .001

ث٫/ قٕؽ ث٨ ٚٮاز الى٧ي٢، اجلةرش/ دار اث٨ اجلٮزم ل٤جرش كاتلٮزيٓ، الكٕٮديح، ط 
 ٬. 6206الكةدقح، ق٪ح 

، ٚذةكل ٩ٮر ىلع ادلرب، اجلةرش/ مؤقكح النيغ ث٨ حم٧ؽ ا٣ٕسي٧ني، حم٧ؽ ث٨ وة٣ط .001
 ـ. 0221 - ـه 6201اخلرييح، ط األكىل، ق٪ح  ا٣ٕسي٧نيحم٧ؽ ث٨ وة٣ط 

ٕسي٧ني، ا٣ حم٧ٌؽ ث٨ وة٣طو ا٣ٕسي٧ني، حم٧ؽ ث٨ وة٣ط ث٨ حم٧ؽ، دل٧ٮع ٚذةكل كرقةا٢  .002
 حتٞيٜ/ ٚذةكل ا٣ٕٞيؽة، دمٓ كدؿديت/ ٚ٭ؽ ث٨ ٩ةرص ث٨ إثؿا٬ي٥ الك٤ي٧ةف، اجلةرش/

 ٬. 6262دار ا٣رثية، ق٪ح  -دار الٮ٨َ 
 ٠نٙ اخلٛةء، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت ،ا٣ٕض٤ٮين، إق٧ةٔي٢ ث٨ حم٧ؽ .022

 ـ. 6211 - ـه 6221، ط اثلةثلح، ق٪ح بل٪ةف
املؽي٪ح  ،ا٣ٕضٌل، أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ وة٣ط، ٦ٕؿٚح اثلٞةت، اجلةرش/ م١ذجح ادلار .026

 ٬. 6225امل٪ٮرة الكٕٮديح، ط األكىل، ق٪ح 
ا٣ٕؿايق، أثٮ ا٢ٌٛ٣ ٔجؽ الؿظي٥، امل٘ين ٨ٔ مح٢ األقٛةر، حتٞيٜ أرشؼ ٔجؽ  .020

 ـ. 6225 - ـه 6265اجلةرش م١ذجح َربيح الؿيةض الكٕٮديح، ق٪ح  املٞىٮد،
ا٣ٕؿايق، أثٮ ا٢ٌٛ٣ ٔجؽ الؿظي٥، ّتؿيش أظةدير إظيةء ٤ٔٮـ ادلي٨، اقذؼؿاج/ أب  .022

ٔجؽ ا حم٧ٮد ث٨ حم٧ؽ احلؽاد، اجلةرش/ دار ا٣ٕةو٧ح ل٤جرش، الؿيةض الكٕٮديح، ط 
 ـ. 6211 - ـه 6221األكىل، ق٪ح 

ا٣ٕٞيٌل، أثٮ صٕٛؿ حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿك، الٌٕٛةء ال١جري، حتٞيٜ/ ادل٠ذٮر ٔجؽ املُٰٕ  .022
 ٬. 6261أ٦ني ٤ٕٝيج، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط اثلة٩يح، ق٪ح 

ا١ٕ٣ؿم احل٪جٌل، ٔجؽ ا٣يح ث٨ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ، مؾرات اذل٬ت يف أػجةر ٨٦ ذ٬ت،  .025
ث٨ ٠سري، دمنٜ احتٞيٜ/ ٔجؽ ا٣ٞةدر األر٩ؤكط كحم٧ٮد األر٩ؤكط، اجلةرش دار 

 ٬. 6221قٮرية، ق٪ح 
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ة، حم٧ؽ رميؽ، .021 دٛكري امل٪ةر، اجلةرش/ اهليبح املرصيح ا٣ٕة٦ح ل١٤ذةب،  ٌٔل ًر
 ـ. 6222ا٣ٞة٬ؿة مرص، ق٪ح 

ا٣ٛة٠يه، أثٮ ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ إقعةؽ ث٨ ا٣ٕجةس، أػجةر م١ح يف ٝؽي٥ ادل٬ؿ  .021
، بل٪ةف ثريكت ،كظؽيس٫، حتٞيٜ/ د. ٔجؽ امل٤ٟ ٔجؽ ا د٬حل، اجلةرش/ دار ػرض

 6262.٬ط اثلة٩يح، ق٪ح 
اخل٤ي٢ ث٨ أمحؽ، ٠ذةب ا٣ٕني، حتٞيٜ/ ادل٠ذٮر ٦٭ؽم املؼـكَل ا٣ٛؿا٬يؽم،  .021

كادل٠ذٮر إثؿا٬ي٥ الكةمؿايئ، اجلةرش/ مؤقكح دار اهلضؿة، إيؿاف، ط اثلة٩يح، 
 ٬. 6222ق٪ح 

/ دار ، اجلةرش، النٛة ثذٕؿيٙ ظٞٮؽ املىُىفاث٨ مٮس ا٣ٞةيض ٔيةض، أثٮ ا٢ٌٛ٣ .022
 . ـ 6211 - ـه 6222ا١ٛ٣ؿ، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 

إرمةد الكةرم لرشح وعيط ابلؼةرٌم، اجلةرش/  ،ثسؿ ا٣ٞذحيب، أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ أب .022
 ٬. 6202املُجٕح ال١ربل األ٦رييح، مرص، ط الكةثٕح، ق٪ح 

ا٣ٕجةس ًيةء ادلي٨ أمحؽ ث٨ ٧ٔؿ، املٛ٭٥ ملة أمّك ٨٦ د٤ؼيه  ٮا٣ٞؿَيب، أث .026
٠ذةب مك٥٤، حتٞيٜ/ ٦يح ادلي٨ ديت مكذٮ كأمحؽ حم٧ؽ الكيؽ كيٮقٙ ٌٔل 
ثؽيٮم كحم٧ٮد إثؿا٬ي٥ ثـاؿ، اجلةرش/ دار اث٨ ٠سري، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، 

 ـ. 6221 - ـه 6261ق٪ح 
ا٣ٞؿَيب )اجلة٦ٓ ألظاكـ ا٣ٞؿآف(، ا٣ٞؿَيب، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ أب ثسؿ ، دٛكري  .020

ثريكت  ،دىعيط/ أمحؽ ٔجؽ ا٤ٕ٣ي٥ ا٣ربدكين، اجلةرش/ دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿّب
 بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.

ا٣ٞؿَيب، حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ أب ثسؿ، اتلؾ٠ؿة ثأظٮاؿ املٮت كأمٮر اآلػؿة، حتٞيٜ  .022
امل٪٭ةج ل٤جرش كدراقح/ د. الىةدؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥، اجلةرش/ م١ذجح دار 

 ٬. 6205كاتلٮزيٓ، الؿيةض الكٕٮديح، ط األكىل، ق٪ح 
ا٣ٞكُبلين، أمحؽ ث٨ حم٧ؽ، املٮا٬ت الرل٩يح ثةمل٪ط املع٧ؽيح، حتٞيٜ/ وة٣ط أمحؽ  .022

 ـ. 0222 - ـه 6205النةَل، اجلةرش/ امل١ذت اإلقبلَل ط اثلة٩يح، ق٪ح 

ا٣ٞ٪ؽكزم، ق٤ي٧ةف ث٨ إثؿا٬ي٥، ي٪ةثيٓ املٮدة ذلكم ا٣ٞؿىب، حتٞيٜ/ قيؽ ٌٔل دمةؿ  .025
 ٬. 6261أرشؼ احلكحين، اجلةرش/ دار األقٮة ل٤ُجةٔح كا٣جرش، ط األكىل، ق٪ح 
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ال١عبلين الى٪ٕةين، حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ وبلح، اتل٪ٮيؿ رشح اجلة٦ًٓ الى٘ري،  .021
 جلةرش/ م١ذجح دار الكبلـ، الؿيةضحتٞيٜ/ د. حم٧ؽ إقعةؽ حم٧ؽ إثؿا٬ي٥، ا

 ـ. 0266 - ـه 6220، ط األكىل، الكٕٮديح

املةكردم، ٌٔل ث٨ حم٧ؽ ابل٘ؽادم، األظاكـ الك٤ُة٩يح كالٮاليةت ادليجيح، اجلةرش/  .021
٦ح ، ط اثلة٩يح، ق٪ح ح امل١ؿٌ دار اتلٕةكف ل٤جرش كاتلٮزيٓ ٔجةس أمحؽ ابلةز، م١ٌ 

 ـ. 6211 - ـه 6211
ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ، حتٛح األظٮذم برشح صة٦ٓ ا٣رت٦ؾم، اجلةرش/ املجةرًلٛٮرم، حم٧ .021

 ـ. 6222 - ـه 6262ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح  ،دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح
املذيق اهل٪ؽم، ٌٔل املذيق ث٨ ظكةـ ادلي٨، ٠زن ا٧ٕ٣ةؿ يف قنن األٝٮاؿ كاألٕٚةؿ،  .022

كٞة، اجلةرش/ ًجٍ كدٛكري/ النيغ ثسؿم ظيةين، دىعيط كٚ٭ؿقح/ النيغ وٛٮة ال
 ـ. 6212 - ـه 6222مؤقكح الؿقة٣ح، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 

املعيب احل٧ٮم، حم٧ؽ أ٦ني ث٨ ٢ٌٚ ا ث٨ حمت ادلي٨، ػبلوح األزؿ يف أٔيةف  .052
 ـ. 6222ا٣ٞؿف احلةدم ٔرش، اجلةرش/ دار وةدر، ثريكت بل٪ةف، ط اثلة٩يح، ق٪ح 

ٮٌيح، ٝةـ ثرتدمذ٫  .056 ة ػةف، ا٣ُٕةية اجلجٮٌيح يف ا٣ٛذةكل الًؿ املعؽث ا٣ربي٤ٮٌم، أمحؽ ًر
ة، ٚٮر ث٪ؽر،  كإػؿاص٫/ دمةٔحه ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء، نرش/ مؿًلـ أ٢٬ الكٌ٪ح، ثؿٌلت ًر

 ـ. 0222 - ـه 6202ٗضؿات )اهل٪ؽ(، ق٪ح 

ب أ ث٨صبلؿ ادلي٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ  محؽ كالكيٮيط،أصبلؿ ادلي٨ حم٧ؽ ث٨  ،املعٌل .050
ثسؿ، دٛكري اجلبل٣ني، دٞؽي٥ كمؿاصٕح/ مؿكاف قٮار، اجلةرش/ دار املٕؿٚح 

ثريكت بل٪ةف، ٦ؾيبل ثسذةب بلةب اجلٞٮؿ يف أقجةب  ،ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ
 ا٣زنكؿ ل٤كيٮيط.

ثسؿ ث٨ احلكني ث٨ ٧ٔؿ، حتٞيٜ اجلرصة ثذ٤ؼيه ٦ٕةل٥ دار اهلضؿة،  ٮاملؿاغ، أث .052
د األو٧يع، اجلةرش/ م١ذجح اثلٞةٚح، ثريكت بل٪ةف، ط اجلٮا حتٞيٜ/ حم٧ؽ ٔجؽ

 ٬. 6226اثلة٩يح، ق٪ح 

املؿاغ، أمحؽ ث٨ مىُىف، دٛكري املؿاغ، اجلةرش/ رشًلح م١ذجح ك٦ُجٕح مىُىف  .052
 ـ. 6221 - ـه 6215ابلةب احل٤يب كأكالدق ث٧رص، ط األكىل، ق٪ح 
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املؿداكم، أثٮ احلك٨ ٌٔل ث٨ ق٤ي٧ةف، اإل٩ىةؼ يف ٦ٕؿٚح الؿاصط ٨٦ اخلبلؼ،  .055
حتٞيٜ/ حم٧ؽ ظة٦ؽ ا٣ٛيق، اجلةرش/ دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿّب، ثريكت بل٪ةف، ط 

 ـ. 6211 - ـه 6221اثلة٩يح، ق٪ح 
جٍ كد٤ٕيٜ/  ٮاملـم، أث .051 احلضةج يٮقٙ، د٭ؾيت ال٧١ةؿ يف أق٧ةء الؿصةؿ، حتٞيٜ ًك

ةر ٔٮاد ٦ٕؿكؼ، اجلةرش/ مؤقكح الؿقة٣ح، ثريكت بل٪ةف، ط الؿاثٕح، ق٪ح ادل٠ذٮر بن
 ـ. 6215 - ـه 6221

املٞؽيس، أثٮ ٔجؽ ا ًيةء ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮاظؽ، األظةدير املؼذةرة  .051
)املكذؼؿج ٨٦ األظةدير املؼذةرة ممة ل٥ خيؿص٫ ابلؼةرٌم كمك٥٤ يف وعيعي٭٧ة(، 

٤ٟ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ د٬حل، اجلةرش/ دار ػرض دراقح كحتٞيٜ/ ادل٠ذٮر ٔجؽ امل
 ـ. 0222 - ـه 6202ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ، ثريكت بل٪ةف، ط اثلةثلح، ق٪ح 

املٞؿيـم، ديق ادلي٨ أمحؽ ث٨ ٌٔل، إ٦ذةع األق٧ةع، حتٞيٜ كد٤ٕيٜ/ حم٧ؽ ٔجؽ  .051
احل٧يؽ اجل٧حيس، اجلةرش/ ٦جنٮرات حم٧ؽ ٌٔل ثيٌٮف، دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت 

 ـ. 6222 - ـه 6202بل٪ةف،ط األكىل، ق٪ح 
ممؽكح، حم٧ٮد قٕيؽ، رٚٓ امل٪ةرة تلؼؿيش أظةدير اتلٮٌق٢ كالـيةرة، اجلةرش/ دار  .052

 ـ. 6225 - ـه 6261اإل٦ةـ اجلٮكم، ٧ٔةف األردف، ط األكىل، ق٪ح 

امل٪ةكم، حم٧ؽ ٔجؽ الؿؤكؼ، ٚيي ا٣ٞؽيؿ رشح اجلة٦ٓ الى٘ري، دىعيط  .012
رش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، أمحؽ ٔجؽ الكبلـ، اجلة

 ـ. 6222 - ـه 6265ق٪ح 

امل٪ؾرم، ٔجؽ ا٣ْٕي٥ ث٨ ٔجؽ ا٣ٞٮم، ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت ٨٦ احلؽير الرشيٙ،  .016
حتٞيٜ/ إثؿا٬ي٥ م٧ف ادلي٨، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت، ط األكىل، 

 ٬. 6261ق٪ح 
اجلعةس، أثٮ صٕٛؿ، ٦ٕةين ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، حتٞيٜ/ النيغ حم٧ؽ ٌٔل الىةثٮين،  .010

 ٬. 6222اجلةرش/ صة٦ٕح أـ ا٣ٞؿل، الكٕٮديح، ط األكىل، ق٪ح 
ا٣جكةيئ، أمحؽ ث٨ مٕيت، الكنن ال١ربل، حتٞيٜ/ ٔجؽ ا٣٘ٛةر ق٤ي٧ةف ابل٪ؽارم،  .012
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 األكىل،  قيؽ ٠ّسكم ظك٨، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف، ط

 ـ. 6226 - ـه 6266ق٪ح 
ا٣جكةيئ، أمحؽ ث٨ مٕيت، الٌٕٛةء كاملرتكًلني، اجلةرش/ دار املٕؿٚح ل٤ُجةٔح كا٣جرش  .012

 ـ.6211 - ـه 6221ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح  ،كاتلٮزيٓ
، حتٞيٜ/ ا٣جكةيئ، أمحؽ ث٨ مٕيت، ػىةاه أ٦ري املؤ٦٪ني ٌٔل ث٨ أب َة٣ت  .015

حم٧ؽ اك٥ّ املع٧ٮدم، اجلةرش/ دل٧ٓ إظيةء اثلٞةٚح اإلقبل٦يح، ٥ٝ املٞؽقح إيؿاف، ط 
 ٬. 6261األكىل، ق٪ح 

ا٣جكةيئ، أمحؽ ث٨ مٕيت، قنن ا٣جكةيئ، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح كا٣جرش  .011
 ـ. 6222 - ـه6221كاتلٮزيٓ، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

 ث٨ أمحؽ ث٨ حم٧ٮد، دٛكري ا٣جكف )٦ؽارؾ اتلزني٢ ا٣جكف، أثٮ ا٣ربٌلت ٔجؽ ا .011
كظٞةاٜ اتلأكي٢(، ظ٫ٞٞ كػٌؿج أظةديس٫/ يٮقٙ ٌٔل ثؽيٮم كراص٫ٕ كٝؽـ هل/ 
حمي ادلي٨ ديت مكذٮ، اجلةرش/ دار اللك٥ ا٣ُيت، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

 ـ.  6221 - ـه 6262
اجلٮكم، حمي ادلي٨ حيىي ث٨ رشؼ، املض٧ٮع رشح امل٭ؾب، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ،  .011

 ـ. 0262ثريكت بل٪ةف، )َجٕح اكم٤ح ٦ٕ٭ة دس٤٧ح الكجيك كاملُييع(، ق٪ح 
اجلٮكم، حيىي ث٨ رشؼ، األذاكر اجلٮكيح، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح كا٣جرش  .012

 ـ. 6222 - ـه 6262كاتلٮزيٓ، ثريكت بل٪ةف، ق٪ح 
ٮكم، حيىي ث٨ رشؼ، ريةض الىةحلني، اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ املٕةرص، ثريكت بل٪ةف اجل .012

 ـ. 6226 - ـه 6266ط اثلة٩يح، ق٪ح 
اجلٮكم، حيىي ث٨ رشؼ، رشح وعيط مك٥٤، اجلةرش/ دار ال١ذةب ا٣ٕؿّب، ثريكت  .016

 ـ. 6211 - ـه 6221بل٪ةف، ق٪ح 
 -١ٛؿ، ثريكت اجلحكةثٮرم، مك٥٤ ث٨ احلضةج، وعيط مك٥٤، اجلةرش/ دار ا٣ .010

 بل٪ةف، ثبل ق٪ح َجٓ.

اهلؿكم ا٣ٞةرم، املبل ٌٔل ث٨ ق٤ُةف حم٧ؽ، مؿٝةة املٛةديط رشح مناكة املىةثيط،  .012
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 ـ. 022 - ـه 6200اجلةرش/ دار ا١ٛ٣ؿ، ثريكت بل٪ةف، ط األكىل، ق٪ح 

اهليسِل، ٌٔل ث٨ أب ثسؿ، دل٧ٓ الـكااؽ، اجلةرش/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت بل٪ةف،  .012
 ـ. 1988 - ـه 1408ق٪ح 

 


