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 اهلِل َرسىَل َسِنِعُت: قال  ُعَنَر َعِن

 َّاِت األعَنال إىََّنا »:  يقىُل  باليِّ

َْى ما امسٍٖء ِلُكلِّ ِّإىَّنا ًِ َى  ِتَكاَى َفَن

ُُ ُِ اهلِل إىل ٍِِجَسُت ُُ َّزُسِْل َِِجَسُت  إىل ف

ُِ اهلِل ِِْل ًِ َّزُس ُُ َكاَىِت َّم َٔا ٍِِجَسُت  ِلُدِى

ُِٔبَا ٍٗ أّ ُِٓص ََا امسأ ُُ َِٓيِكُح َِِجَسُت  إىل ف

ُِ ٍَاَجَس ما . « إلٔ

 .وُمسِلٌه الُبخاريُّ رواُه
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 وٍو حسيب وبُ ثقيت وعليُ اعتنادي وىعه الوكيل

=  = 
ل  رمحذ٫ قٕخكى  ا٣ٕةملني، رب هلل احل٧ؽ  ،ػ٫ٞ٤ً  ٨ٍ ٦ً  يشءو  كي

ٚل  ظير ،كحمجذ٫ً  َةٔذ٫ أل٢ً٬  رأٚذ٫ خكجت٤ٌ   ،٣ٕجةدد٫ً  ٞ٭٥ك
 ٚٛةزكاٍ  ٤ٔي٭ة، املسٮبح هل٥ كأصـؿى  ثٞجٮهلة، إحل٭٥ أظك٨ى  ز٥ل 

ة ك٧ٕ٩ح ادل٩ية، يف ا٣ُةٔح ٧ٕ٩ح؛ ثةلكٕةددنيً   كاتل١ؿي٥ الًؿ
 قيؽ٩ة األ٦ني، الؿقٮؿ ىلع لكالـكا كالىالة اجلٕي٥، دار يف

 ا٣ُيبني كأوعةث٫ً  آلً  كىلع ل٤ٕةملني، رمححن  املجٕٮث حم٧ؽ
ـً  إىل ثإظكةفو  ٥دجٕ٭ ٨ٍ ٦ى  كىلع ا٣ُة٬ؿي٨،  . ي٨ادلٌ  يٮ

ة   ثٕؽ ... أ٦ل

ـو   ٚإفل اإلقالـ يذٕؿض ٦٪ؾ أرشٝخ م٧ك٫ إىل ٬ضٮ
ٙو  حو  ٔ٪ي ٨٦ صة٩ت ػىٮ٫٦ اذلي٨ حيةكلٮف  ًةريحو  ك٦ٕةًر
يُٛبٮا ٩ٮر اهلل ثأٚٮا٬٭٥ كاٚرتاءاد٭٥ كمـا٧ٔ٭٥،  فٍ ٔجسنة أ

يذ٥ ٩ٮرق كيج٢ُ ٠يؽ الاكاؽي٨، ٚ٭ٮ   أفٍ ك٣س٨ اهلل يأىب إّلل 

 



 4  توجيهات وحتقيقات يف كالم سيد السادات

  

قجعة٫٩ اذلم أك٢٧ ادلي٨ كأد٥ اجل٧ٕح كاردىض جلة اإلقالـ 
 دي٪نة.

ك٨٦ ٬٪ة ٨٣ د٪ةؿ ٬ؾق اتل٭ض٧ةت ابلةٗيح ٬ؽٚ٭ة، ألف 
ٌيبح، كّل شخى اإلقالـ ٝٮم ث٧جةدا٫ الكة٦يح كدٕةحل٫٧ امل

٤ٔي٫ ٨٦ أيح ديةرات ٦٪ةكاح أينة اكف مىؽر٬ة كأينة اكف 
ظض٧٭ة َةملة كصؽ ٬ؾا ادلي٨ ٨٦ أدجة٫ٔ ٨٦ يكذُيٓ ٚ٭٫٧ 

ة كإدراؾ أ٬ؽا٫ٚ كمؿا٦ي٫ إدرااكن كأينة. ة ق٤ي٧ن  ٚ٭٧ن
خ الك٪ٌ ك  ة هلض٧ةتو ة كظؽيسن ح اجلجٮيح ٝؽي٧ن ٣ٞؽ دًٕؿ

ح، دةرةن  ا كأماكّلن ة كوٮرن اختؾت ألٮا٩ن  كَٕ٪ةتو  ثة٨ُٕ٣  ٦ذ٪ٔٮ
، أك ال١ؿي٥ً  ثة٣ٞؿآفً  ثؽٔٮل اّل٠ذٛةءً  يذ٭ة مج٤حن ضٌ يف ظي 

٩ىٮو٭ة يف ثٕي ثؽٔٮل اتل٪ةٝي كاتلٌةد احلةو٢ ثني 
ا أظةدير كنكبذ٭ة زكرن  كاػذالؽً  ثةٚرتاءً  ، كدةرةن ا٣ْة٬ؿً 
؛ ٦ٕي٪حو  كاغيةتو  ؛ أل٬ؽاؼو  ال١ؿي٥ً  ة إىل اجلبي كب٭ذة٩ن 
ةا٭٥، كدةرةن ٜ إىل احلاكـ كاكتل٤٧ٌ  ح، ثة٨ُٕ٣ يف ركاة الك٪ٌ  إًر

٧ـ٥٬ ثسرثةً   . ا٣ٛ٭٥ ىلع ظكةًب  الؿكايحً  ٗك

ح ا٣يت دٮاص٫ الك٪ٌ  كاهلض٧ةًت  أػُؿ ا٣ُٕ٪ةًت  ٨ٍ ٦ً  إفل ك
ًُُٗش٠ءُياجلجٮيح يف ٬ؾا ا٣ٕرص  أٔؽاء اإلقالـ  ٨ٍ ، ٣حف ٦ً إٍٟ
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ل٥ يتك٤عٮا  اذلي٨ األ٦ح أث٪ةءً  ٨ٍ ٦ً  َةاٛحو  ٨ٍ ٦ً ٚعكت ث٢ كى 
  . حح اجلجٮيٌ ٭٥ الك٪ٌ ث٧ؤ٬الت ٚ

ة، يبين ٤ٔي٫ ظ٧١ن ٦ٚ٪٭٥ ىلع احلؽير،  ٚٞؽ يٞٓ الٮاظؽي 
ةن  ٞن  كيسٮف ٬ؾا احلؽير اع٦ى ٤ى ٍُ ، أك ٦ي هه ىىي كل  ةكل ُمي

الن  ٧ٍى ييؽ، أك دلي ٞى ة كل ٩ةقغ، أك ة يٛرسق، أك ٦جكٮػن كل ٦ى  ٦ي
ً ، كحنٮ ذى ػةصو  ا ىلع قجتو كاردن  ذجةراًت  ٨ى ٦ً  ٟى ل ا٣يت  أّل

٢ى هل ـً  ة ٧٤ٔةءي أول ٭٥ الك٪ٌ  اإلقال ة ح ٚ٭٧ن ح اجلجٮيٌ ظىت دٛي
 رى ة، كييؽٍ وعيعن 

ي
 ٨ى ٦ً  ٕئ٪ؽ ابل ة ٝؽ يْ٭ؿ ٤ٔي٭ةٔ٪٭ة ٦ى  أ

 . أك دٕةرضو  أك دٌةدو  اػذالؼو 

ة أٔال٦ن  يف ك ٔرصو ح ح اجلجٮيٌ ل٤ك٪ٌ  ؽ ٝيي اهلل كٝ
ثؾلٮا ا٣٘ةيل كاجلٛحف يف  ا٧٤ٕ٣ةءً  ٨ى ٦ً  ا كص٭ةثؾةن كأٚؾاذن 

جُ٭ة، ك ٔؿي٪٭ة، كمحةيح ثيٌذ٭ة، ٚاك٩ٮا  ٨ٍ خى  بي اذلى ظْٛ٭ة ًك
ح اجلجٮيح، ي٪ٛٮف ٔ٪٭ة حتؿيٙ الك٪ٌ  ا يف ٦يؽافً حبٜ أقٮدن 

 ا٣٘ة٣ني، كا٩ذعةؿ املج٤ُني، كدأكي٢ اجلة٤٬ني.

كل٥ دٞذرص ص٭ٮد ٬ؤّلء ا٧٤ٕ٣ةء ىلع دٮزيٜ املؿكيةت، 
يف  ا ٠جريةن ث٢ ثؾلٮا ص٭ٮدن  ،ة كدٕؽيالن كبيةف ظةؿ الؿكاة صؿظن 

 دٕةرضو  ٨ٍ ٝؽ يسٮف ثح٪٭ة ٦ً املؿكيةت، كيف رٚٓ ٦ة  ٚ٭٥ ٬ؾق
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٤ً  فٍ ٮؿ ثة٣جكغ إً ثةجل٧ٓ كاتلٮٚيٜ، أك ثة٣ٞ يف ا٣ْة٬ؿ  ٥ى ٔي
 فٍ إً  ا٣رتصيًط  كصٮقً  ٨ٍ ٦ً  ثح٪٭ة ثأم كص٫و  اتلةريغ، أك ثة٣رتصيًط 

 .كًغ ة٣جل ا٣ٞٮؿ ث كأاجل٧ٓ  رى دٕؾل 

ي ؾى ة ثى كبٕؽ ك ٦ى   حّ٭ؿت ٤ٔٮـ ظؽيثيل  ؛اثلٞةت ا٧٤ٕ٣ةءي  لى
٥٤ ًٔ  /أ٧٬٭ة ٨ٍ ح، ٦ً ح اجلجٮيٌ الىعيط ل٤ك٪ٌ ٕني ٌٔل ا٣ٛ٭٥ دي 

 ،٥٤ٔ ٩ةقغ احلؽير ك٦جكٮػ٫ك ،ُمذ٤ٙ احلؽير كمنلك٫
 ٥٤ٔ ٗؿيت احلؽير.ك ،٥٤ٔ أقجةب كركد احلؽيرك

 ؽل ة ّلثي ة وعيعن ة ق٤ي٧ن الك٪ح اجلجٮيح ٚ٭٧ن  ٥ى ٭ٍ ؿيؽ ذى يي  ٨ٍ ٧ى ذى 
 ً٨ٍ ٦  

ى
 يتك٤ط ث٭ؾق ا٤ٕ٣ٮـ.  فٍ أ

 كبؽكف ٬ؾق ا٤ٕ٣ٮـ 
ى
٭٥  فٍ لك٭ة أك ثٌٕ٭ة يكذعي٢ أ دٛي

 ة.ة ق٤ي٧ن ة وعيعن الك٪ح اجلجٮيح ٚ٭٧ن 

 ح ّل يٮصؽ ٚي٭ة اػذالؼه ح اجلجٮيٌ الك٪ٌ  ممة ّل ريت ٚي٫ أفل ك
 ظير احلٞيٞح كالٮاٝٓ؛ ألفل  ٨ٍ ٦ً  أك د٪ةٝيه  أك دٕةرضه 

أك  ٦ٓ ٩ٛك٫ يف ٝٮلً  ، كّل يت٪ةٝي اجلبي   مىؽر٬ة اجلب
ح اجلجٮيح ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، كالك٪ٌ  ٨ى ٦ً ٦ة صةء ث٫  ؛ ألفل ٫٤ًٕٚ 

دٕةىل، كالٮح ظٜ ّل  اهللً  ؽً ٪ٍ ًٔ  ٨ٍ ٦ً  ٍحي ة ٬ٮ كى ٧ى جل الىعيعح إً 
.د٪ةٝي ٚي٫
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ُ) / ٝةؿ دٕةىل ٌىلى كفُىُأى ةَّري خىدى ٍرآفُىُحى ِي ى٠ٍُُإٍ ل فُىُكى ٍَُُٚكى ٍٜدًًُُ٘ ًُن
ٍيًُ

كاًُُٝػالَُُّٖدى دي ى٠ىجى ًُُٝل ٌناُذًي رًيناُاٍخخًلى ْى
  .[88/ا٣جكةء] (

ٌن كٝ ا) ة/ةؿ أي ٘ى َيُُكى ًف ٍٜ ًُُٚحى ٠ىلُنى ٟى ٍ ٠ُىُإًفٍُُ*ُال ُُٞي ٍحُهُإًّلَّ ُكى
ُ ُ.[4، 3/اجلض٥] (يي٠حى

 
ى
يٞٓ اتلٕةرض أكاتل٪ةٝي أك اّلػذالؼ  فٍ كّل ي٧س٨ أ

يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ أك يف الك٪ح اجلجٮيح الىعيعح؛  ظٞيٞحن 
دٕةىل اهلل اجل٭٢ أك ا٣ٕضـ  أ٦ةراًت  ٨ٍ ٦ً  اتلٕةرض أ٦ةرةه  ألفل 

ً ذى  ٨ٍ خى كرقٮل   .ا ا ٠جرين ٤ٔٮ   ٟى ل

ًُٖ ُني ُخربيٚ ُُُٗىكلك
ى
ُُُانلبَُُّفَُّأ ُةٟٙا َّٖٗ ُحىسى ُيػحُ= ٌل

ُٝو ُكج ُىلع ٌُيٟٙا ُاتلهارض اكف ّة٬ؿ٧٬ة  فٍ إً كى  ،ُدخ٠ؿ
ني؛ ألفل   ٦ٕىن اتلٕةرض ثني اجلىٮص ا٣ٞؿآ٩يح أك ٦ذٕةًر

 ة، أك إثةظحن ا ك٩٭ين اك٩ة أمؿن  فٍ احلؽيثيح ييج٢ُ اتللكيٙ إً 
اك٩ة  فٍ ة إً ة كاآلػؿ ٠ؾثن صت ٠ٮف أظؽ٧٬ة وؽٝن ا، أك يٮكظْؿن 

ـه  ٨ٍ خى  ٦زنقه  ػربي٨، كاجلب  ٦٪٫ ثةدٛةؽ  ذلٟ أمجٓ، ك٦ٕىٮ
 األ٦ح.

ل  املذٞؽمٮف ثٕؽـ كٝٮع  كا٧٤ٕ٣ةءي  األا٧حي  حى كٝؽ صى
ح اجلجٮيح الىعيعح، يف الك٪ٌ  اتلٕةرض أك اتلٌةد ظٞيٞحن 

 



 8  توجيهات وحتقيقات يف كالم سيد السادات

  

ً ذى  ٨ٍ ٦ً كى   ٨ٔ اجلبّل يىط  " / ٝٮؿ اإل٦ةـ النةٚيع  / ٟى ل
  ًٍِف أظؽ٬أثؽن٪ ٧ة ٦ة ا ظؽيسةف وعيعةف ٦ذٌةداف، حى

ٮـ، كاإلمجةؿ ييثًٍجذي٫ اآلػؿ ٨٦ ٗري ص٭ح اخلىٮص كا٧ٕ٣
٫ ا٣جكغ، كإف ل٥ يٕؿ٫ٚ ابلةظر أك كاتلٛكري، إّل ىلع كص

  ". ا٣ٞةرئ

ّل أٔؿؼ أ٫٩ ريكم ٨ٔ  " /  ؿ اإل٦ةـ اث٨ ػـي٧حٮكٝ
ةدي٨، ٨٧ٚ اكف ظؽيسةف ثإق٪ةدي٨ وعيعني، ٦ذٌ اجلب 

٣ٙي ثح٪٭٧ة ؤى
ي
أكٜٚ ثح٪٭٧ة  أم– ٔ٪ؽق ٤ٚيأت ث٭٧ة ظىت أ

  ." –كأمجٓ

، كاحلةِٚ  (٬ 804 )ت الكـ اإل٦ةـ النةٚيعٌ  ٨ٍ كيذٌط ٦ً 
  (٬ 333)تاث٨ ػـي٧ح 

ى
ُاألخاديدُ فل أ ُةني اتلهارض

٦ة يؽٔي٫ ابلٕي  ، كإفل الػديدثُىيُم٠ج٠دُيفُاحلِيِث
ا٣ْة٬ؿ ٩تيضح ٔؽـ مجٓ  حبكت ٚ٭ٮ دٕةرضه  ؛دٕةرضو  ٨ٍ ٦ً 

ٮع الٮاظؽ، ملٕؿٚح  ك الؿكايةت كاألظةدير الٮاردة يف املًٮ
 ٠يٛيح إزا٣ح ٬ؾا اتلٕةرض.

ُإٛٙاُ٘اُٛراقُُإفَُّك يفٌُُٟٗىيُاملؤٖٞنيُُكاٞرمُ ٠ُُٞحهارضه
ً ذى  كقجتي ؛ ثُانلت٠يثدلراشثُالصٌُٜ اجل٭٢ ث٥٤ٕ ُمذ٤ٙ ة ٦ل إً  ٟ؛ل

 



 9  توجيهات وحتقيقات يف كالم سيد السادات

  

ٛيح اجل٧ٓ اذلم ث٫ يٕؿؼ املك٥٤ ٠ي احلؽير كمنلك٫
 ،كاتلٮٚيٜ ثني د٤ٟ األظةدير ا٣يت يٮ٥٬ ّة٬ؿ٬ة اتلٕةرض

أك اجل٭٢ ثةمل٤ُٜ كاملٞيؽ  ،أك اجل٭٢ ثةخلةص كا٣ٕةـ ٦٪٭ة
أك اجل٭٢ ثةجلةقغ  ،أك اجل٭٢ ثةملض٢٧ كاملٛرس ٦٪٭ة ،٦٪٭ة

ككصٮ٫٬ املذٕؽدة  أك اجل٭٢ ثة٣رتصيط ثح٪٭ة ،كاملجكٮخ ٦٪٭ة
  ٔرشة ك٦ةاح كص٫. ٨ٍ ا٣يت أكو٤٭ة ا٧٤ٕ٣ةء إىل أكرث ٦ً 

 ٨ٍ ٦ً  أكّلن  ؽل كظىت ييؿٚٓ اجل٭٢ ث٭ؾق األمٮر الكةثٞح ّلثي 
ح ظؽيثيح، كرًل٨ رًلني ٣ٛ٭٥ ق٪ل  ح، كٚؿيٌح٧٤ٔيٌ  رضكرةو 

مجٓ ك الؿكايةت كاألظةدير  ٬ٮ/ كأّلل   األ٦نيً  اجلبي 
ؽثؿ ٚي٭ة حل٭ة، كاتلأم٢ كاتلى ْؿ إالٮاردة يف املٕىن الٮاظؽ، كاجلل 

 .مج٤ح

 ٝةا٥ه  ي٢ْ اجل٭٢، كي٢ْ اتلٕةرض ا٣ْة٬ؿٌم  ٟى لً ف ذى كبؽك
 املعكٮبني ٌٔل ا٥٤ٕ٣ً  ٨ى ، كلٮ اكف املذلك٥ ٦ً األظةديًر  ثنيى 

 .كا٧٤ٕ٣ةءً 

ًِ  ٨ى ٦ً كى  فل  املالظ
ى
 املك٧٤ني ٨٦ًى  ي٪ؼؽٔٮف اذلي٨ أ

 أكٕٝ٭٥ إ٧٩ة الك٪ح أٔؽاء ٨٦ًٍ  املكترشٝني مج٭ةت كيؿديدكف
 / األمٮر ؾق٬ أظؽ ٬ؤّلء هل٥ ٩ىج٫ اذلم ا٣ٛغ يف
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ؽـ ،اإلقالمٌ  ا٣رتاث حبٞةاٜ ص٭٤٭٥ ةإ٦ل  (3 الٔ٭٥ ٔك َي  ا
 .الىةٚيحً  ي٪ةثي٫ًٕ  ٨ٍ ٦ً  ٤ٔي٫

ـٔٮـ ا٤ٕ٣مٌ  ثةألق٤ٮب اخنؽأ٭٥ ةكإ٦ل  (8  اذلم امل
ٔي٫  .اإلقالـ أٔؽاء يؽل

جذ٭٥ ةكإ٦ل  (3  ا١ٛ٣ؿم ثةتلعؿر كاتلْة٬ؿ الن٭ؿة، يف ٗر
ٔٮ٫٩ ٧٠ة اتل٤ٞيؽ ربٞح ٨٦  .يؽل
٭٥ ةكإ٦ل  (4  ّل حو ١ٚؿيل  احنؿاٚةتو  أك أ٬ٮاءو  دأزري خحت كٝٔٮ

 أكخلٟ كراء ثة٣تكرتي  إّل ٔ٪٭ة ل٤ذٕجري دلةّلن  جيؽكف
 .املكترشٝني

 كاإلظكةس اجلٛسي  لال٩٭ـاـ َجيٕيح ٩تيضح ٫إ٩ل  ةكإ٦ل  (5
 كاجل٭٢ ،الؿكحٌ  اخلٮاء ٦ٓ ا٣٘ؿبيح احلٌةرة أ٦ةـ ثةجلٞه
ً ذى  ٨ٍ ٦ً  ٚيضذ٧ٓ ،الرشعٌ  جحن  ٟى ل  حبير ي٨ادل جتؽيؽ يف ٗر
 كاألٚاكر ا٣٘ؿبيح احلٌةرة ٦ٓ كأظاك٫٦ ترشيٕةد٫ دذٮاٜٚ

 .املٕةصة

ُك ُٕسٚ ُالصٌُٜحتيق ُاملفٟرة ُطُىث ُكّل ُجاٛبَُُُّّحٙرٔ إيل
ُالٓريٗ ُاألشاشيثُُإِرآف ُكُاندحٝ ُاإلشليٌم ُادليٚ أشس

ُُكّلٌُُٟٗكّلٌُُِٝدكٟٛا.ُإيتُّلُيصخِيُٗلرليُٚأمر

 



 11  توجيهات وحتقيقات يف كالم سيد السادات

  

ُالصٌُٜ ُاملفٟرةٌتدكف ُكحُث ُالصية، ُإِدكة،حؾيم ٍُِد
كييِيضُنيلُكحتُٟٗ٘هاينُالٓخابُإهزيز،ُكحِٜفمُالرشإث،ُ

. ًٚ ُادلي ًٗ ٌُٟ

٪يخ  الـ٦ةف ثأٔؽاءو  ٝؽي٥ً  ٨ٍ ٦ً املُ٭ؿة  الك٪ٌحكٝؽ ٦ي
 النج٭ةت ثذىٮراتو  هلة ال١يؽ، كيثريفى ظٮهلة ٧ٌؿكفى يي 

، كاحل٧ؽ هلل ٤ٚٞؽ اكف مىري٥٬ ثة٤َحو  كاٚرتاءاتو  ػةَبحو 
 اهلل كرقٮل. ا٣ٛن٢، كبةءكا ثٌ٘تو ٨٦

ُ ُاملفٟرة ُالصٜث ُاهلل–كشخلٔ ُجاٛبُُ–ةٙظيئث إيل
ُيفُإدراؾُالرشإثُالٓخابُإهزيزُ ٗو ُللكُمصٖ ا كٌُُٟٗمرجهن

ُك٘هرٌثُأخاكـُاإلشلـ.ُادليٚ،

ك٬ؾق رقة٣ح مٮصـة يف ثيةف ماك٩ح الك٪لح كأ٧٬يذ٭ة 
ضيذ٭ة كرد اإلٚرتاءات كالنج٭ةت ا٣يت ديسةر ظٮهلة، ٦ٓ  كظي

 .كبالٗذ٫ ا٣ٕةحلح ِٛ اجلجٮٌم ثيةف إٔضةز ال٤

يف  اجلجٮٌم  اهلؽٌم  ٨ى ُمذةرة ٦ً  أظةديرز٥ أٔٞجذ٭ة ث
ٮاعتو   ٠٪٧ةذج ٤٧ٔيلح، نكة٩يحإ ح كاجتة٬ةتو إقال٦يل  مًٮ

ح يف احلؽير اجلجٮم الرشيٙ، ديبني ا٣ٞي٧ح ابلالٗيلح ا٣ٕةحل
يط ثٕي  ٧ٝخي  يط ثٕي ٦ة ػِف ٚي٭ة كدًٮ حنٮ٬ة ثذًٮ
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ث٫  ث٧ة ٚذط اهللي ، ٦ٞجٮؿو  كد٪ةكؿو  ٦حرسو  ق٭٢و  ين ثأق٤ٮبو املٕة
  .ٌٔلل 

 
ى
يط ثٕي ٦ة دحرس يل ٦ً  فٍ كآزؿتي أ  ٨ى يذ٨٧ٌ ٬ؾا اتلًٮ
، كأظةدير قيؽ املؿق٤ني آيةت ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٨ٍ النٮا٬ؽ ٦ً 

 ٨ٍ    .اتلةثٕنيك ،ثٕي الىعةثحكبٕي اآلزةر املؿكيح خى

  /املجةرؾ كٝؽ أق٧يخي ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ 

  توجيَات وحتقيقات

   و يي  الساداتيف كال

 /ة د٧٭يؽ يكجٞ٭ زالزح ٚىٮؿٌٔل ك٬ٮ 

ُ ا٣ٛى٢ األكؿ / ُنيل ُالالكـ َُّٜيف ُالص ُكأٞٙيخٟا،ُماكٛث ث،
ُحياكؿُاتلفاكؿُنٖيٟا. ٍٚ ٘ى ُكالردُنيلُ

  مجاؿُاحلديدُانلت٠مُ. ا٣ٛى٢ اثلةين /

 / كٚي٫ أربٕح ٦جةظر

دٕؿيٙ احلؽير اجلجٮم، كدؽكي٪٫  / املجعر األكؿ
ج٫ُ  .ًك
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 .ا٣ٛؿؽ ثني أق٤ٮيب ا٣ٞؿآف كاحلؽيرثلةين / املجعر ا
 .دٮويٙ احلؽير اجلجٮماملجعر اثلة٣ر / 

 .املجعر الؿاثٓ / ثالٗح الؿقٮؿ 

ُُح٠جيٟاتهُ/  ا٣ٛى٢ اثلة٣ر ُكحتِيِاته ُةلىيَّث ةهؼُيف
ُ.ُثاألخاديدُانلت٠يَُّ

كاهلل دٕةيل أقأؿ أف ي٪ٛٓ ث٭ؾا ا٢٧ٕ٣ ٔنةؽ ا٣ٛىةظح 
  ع٧ؽيح .ٮيح ، كحمب الؿقة٣ح املاجلج

 ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ ػةلىةن لٮص٭٫ أف يذٞج٢ ٦ين أقأل٧٠ة 
  .٠ٛي٢، ك٬ٮ ظكب٪ة ك٥ٕ٩ الٮًلي٢ ، إ٫٩ ثس٢ مجي٢و ال١ؿي٥

ٜو ٚى  ٨ٍ ك٦ة اكف ٦ً  ٬ؾا ...  كظؽق، ك٦ة اكف   اهللً  ٨ى ٧ً دٮٚي
 . النيُةفً  ٨ى ٦ً ٧ٚين كى  أك زل٢و  دٞىريو  ٨ٍ ٦ً 

 ك٦ة أمج٢ ٦ة ٝةل ا٣ٞةيض ا٣ٛة٢ً ابلحكةين / 

 ٌرايٍخي أ٫ٌ٩ ّل يسذتي أظؽه ٠ذةثنة يف يٮ٫٦ ؛ إّل ٝةؿ يف " إين
رًيٌ ٬ؾا لاكف أظك٨، ٗي كلٮ ًزٍيؽى ٬ؾا لاكف  ٗؽق / لٮ 

،٨ يكذعكى ـ ٬ؾا لاكف أ٢ٌٚ، ي كلٮ ديًؿؾى ٬ؾا لاكف  كلٮ ٝيًؽٌ
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أ٥ْٔ ا٣ٕرب ، ك٬ٮ دحل٢ ىلع اقتيالء  ٨ٍ ك٬ؾا ٦ً  أمج٢!
 اجلٞه ىلع مج٤ح ا٣برش ".

٪ٟ ،يٟكٚ ،ٚية رب ٬ؾا ٦٪ٟ  ، ....كإحلٟ ،كبٟ ،ٔك
يت ..  ضل  ا٬ًؽ ث٫ ٤ٝب .. كقؽد ٚي٫ ث٪ةين .. كزجيخ دك٫٩ ظي

 .. ية ظ٪لةف.. كارٚٓ كا٩ٛٓ ث٫، 
 

 كاحل٧ؽي هلًل ربي ا٣ٕةملني!
 

  
 أبى صهًب                             

 عمر بن محمد عمر عبد الرحمن
 علي رسوله حامداً ربه ، ومصليًّا                                               
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ى
 ثؽٔٮةً  ك٦٪ؾري٨ى  ٦برشي٨ى  اجلبينيى  اهللي  ٍف ثٕرى ٦٪ؾ أ

اتلٮظيًؽ، كاحلؿب مكذٕؿةه ثني اإلي٧ةف كا٣سٛؿ، كيه 
، كإظؽم اجلج٭ةًت  ظؿبه ٦ٕٞؽة، ٦تكٕح اآلٚةؽ، ٦ذٕؽدةي 

ةد٢ ٚي٭ة أكحلةءي اهلًل؛ صج٭حي   ٩ىٮًص  ٬ؾق اجلج٭ةت ا٣يت يٞي
 . كالك٪حً  ةًب ال١ذ

ل٤عِٛ الاكم٢ ل١ذةب اهلل األزؿ األكرب يف صؼ  كٌلفى 
، إيل الك٪لح املُ٭ؿة  حمةك٣ح ا٣ٕجر ث٫ ٨ٍ ٥٧٬ أٔؽاء ادلي٨ خى 

 ٥٬ إيل حمةك٣ح ا٣تن١يٟ ٚي٫ل١٪٭٥ ثؾلٮا ك َةٝذ٭٥ كص٭ؽ
ة ،  ت النؽيؽة كاملؿًلـة ىلع ا٣ٞؿآف احل٧الد٤ٟ ٔضـت كل٧ل

٬ؾق احل٧الت ملة ازدادت رضاكة  ا٣ٞؿآف ث٢ إفل  ٨ى ٦ً  د٪ةؿى  أفٍ 
ري  كظؽة ٣ٛذخ أ٩ْةر الٮأني إىل ا٣ٞؿآف ٨٦ املك٧٤ني ٗك

ء املٮصٮد كاذلم  ىلع األ٢ٝ ك ى يتجح٪ٮا ٬ؾا الياملك٧٤ني
٠رث اهلضٮـ ٤ٔي٫، ٚجؽأ يذأم٤ٮ٫٩ ٨٦ صؽيؽ كيٛعىٮ٫٩ 

هل٥ َٮؿ اتلبيةف ٨ٔ أ٫٩ ٠ذةب ٦زنؿ ث٧ٕٜ كأ٩ةة، ٚأٔؿب 
٨٦ ٔ٪ؽ اهلل، كّل ي٧س٨ أف يسٮف ٨٦ ٩ذةج ٢ٞٔ برش 
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٦٭٧ة أكىت ٨٦ ٝٮة ا٣ٕجٞؿيح، ظىت كلٮ اك٩خ ٬ؾق ا٣ٕجٞؿيح، 
  ٔجٞؿيح ظةزٝح د٧س٢ ٤ٞٔيح ٩ب ٨٦ األ٩بيةء.

كأظف الؿاثٌٮف ػ٤ٙ ال١ٮا٣حف أف املٕؿًلح دٮمٟ 
٭٥، ٚرتًلٮا مجةٔح أف تكٛؿ ٨ٔ ٩تيضذ٭ة اخلةرسة ثة٣جكجح إحل

٤ٝي٤ح ٨٦ مجةاعد٭٥ يف ٬ؾا املٮٝٓ ينةٗجٮف ٚي٫، كقعجٮا 
 ابلةٝني إىل ص٭ح أػؿل إىل الك٪ح اجلجٮيح املُ٭ؿة.

كالك٪ح اجلجٮيح املُ٭ؿة دلةؿ كاقٓ شخي٢ أ٦ةـ اجلةّؿي٨ 
ؽاء اإلقالـ أف يٕجسٮا  أ٫٩  ص٪جةد٫. يفي٧س٨ أٔل

وةظج٭ة أ٢ٌٚ ٌٔل –٧ٕٚؽكا إيل الك٪ح اجلجٮيح املُ٭ؿة 
أفل اهلل دٕةيل ل٥ يذ٢ٛ١ ٦ذٮ٧٬ني  –الىالة كأد٥ ا٣تك٤ي٥

ُٚيُإًَّٛايف ٠ذةث٫ ا٣ٕـيـ /ٝةؿ  اهلل دٕةيلحبْٛ٭ة ، ٦ٓ أفل  ٍ َُنى
نٍلىا رُىُٛىزَّ ٍْ إًَّٛاُاذلِّ ُيُكى ٠فُىُلى ىاًٌلي   .[9]احلضؿ/حلى

ك٬ؾق اآليح كإٍف اكف املؿاد ث٭ة ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يف أوط 
الرشيٛح ٨ٍ٦ً لٮازـ ظِٛ  األٝٮاؿ، إٌّل أفل ظِٛ الك٪ح

  الرشيٕح.

 
ى
ـى كٝؽ اػذةر٬ة اهلل دٕةيل دي٪نة ٣ٕجةدق إيل أ ،  ٍف دٞٮ الكةٔحي

  ٭ة الرشاآ.كػذ٥ ث
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ِى اهللي ٬ى  اإل٣هي  لٮازـ ٬ؾا اتلؽثريً  ٨ٍ كٌلف ٦ً   قً ؾً أٍف حيٛ
 حبِٛ أو٤ي٭ة ّلل الرشيٕح ا٣ٌ٘ؿاء، ك٨٣ يذعٜٞ ٬ؾا احلِٛ إً 

 ا٣ْٕي٧ني/ ال١ذةب، كالك٪ح.
٬جٍ الٮح األ٦ني ىلع وةظت الؿقة٣ح  ٧٪ؾ أفٍ ٚ

 ح٢ٝ ّل درتؾ املكرية اإلقال٦يل كا٣ٞال اخلةد٧ح قيؽ٩ة حم٧ؽ 
 .م هلٮ احلؽير حل٢ٌ ٨ٔ قبي٢ اهلل ٨٧ اجلةس ٨٦ ينرتٚ

٨٦ إذا دٮىل قىع يف األرض حلٛكؽ  ك٨٦ اجلةس ٠ؾلٟ
 ٚي٭ة كي٭٤ٟ احلؿث كا٣جك٢.

ة ٌن ٨٦ يٕضجٟ ٝٮل يف احليةة ادل٩ية ك٬ٮ  ك٨٦ اجلةس أي
 أدل اخلىةـ.

 ك٨٦ اجلةس ٨٦ جيةدؿ يف آيةت اهلل ث٘ري ٥٤ٔ.
 ل١ؾب ... ك٨٦ اجلةس ٨٦ يٛرتم ىلع اهلل ا

كَل ذلٟ ل٤ىؽ ٨ٔ قبي٢ اهلل، ك٬٪ةؾ اذلي٨ حيةكلٮف 
أف يُٛبٮا ٩ٮر اهلل ثأٚٮا٬٭٥، ك٣س٨ اهلل يأىب إّل أف يذ٥ 

 ٩ٮرق.
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حمةكّلت ٦ذ١ؿرة، ك٦٘ةّلثةت ٦ذضؽدة كاللك يؿيؽ أف 
يىةدـ احلٜ، كي٤ٕٮ ٤ٔي٫، كأ٬ٮاء اجلٛف ٠سرية ك٩ـاغد٭ة 

 أكرث.
ة ٨٦ حي ُؽاٚٓ ٔ٪٧٫ي٫ كيك٣س٨ اهلل يٞيي دلي٪٫ داا٧ن

ُٚيُإًَّٛاُكدي٨ اهلل حمٛٮظ مكذٞؿ  ؛ ٍ نٍلىاَُنى رُىُٛىزَّ ٍْ إًَّٛاُاذلِّ ُيُكى ُلى
٠فُى ىاًٌلي  .حلى
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يف الكالو علي مكاىة السية 
 ًْ وأٍنيتَا، والرد علي َم
 حياول التطاول عليَا.
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ي  دٕةيل ٝؽ أرق٢ى  إفل اهللى  ا  رقٮلى ثةهلؽم كدي٨  حم٧ؽن
، كأ٩ـؿى ٤ٔيٍ احل  حً ٬ؽمن ك٩ٮرنا، كأكح إحل٫ ثةلك٪ل  ا٣ٞؿآفى  ٫ً ٜي

ةج ا٣يت يه األو٢ اثلةين دليج٪ة احل٪يٙ كاجلٮر الٮ٬ل  املُ٭ؿةً 
 
ى
ٍف يؿثى اهلل اذلم اقذٌةءت ث٫ األ٦ح، كتكذيضء إيل أ

٨ٍ ٤ٔي٭ة.   األرض ك٦ى

ة ٦ً   ٨ٍ ك٩الظِ أفل حمةك٣ح ا٣ٕجر ث٭ؾا ادلي٨ دأيت داا٧ن
 .  حالك٪ل  ٩ةظيحً 

 ؟! ملةذا

ِى  ألفل اهللى   ٨ى ظ٫ْٛ ٦ً ٬ٮ،  ال١ؿي٥ ثٞؽرد٫ً  ا٣ٞؿآفى  ظٛ
ُٚيُإًَّٛاُ؛ ٝةؿ دٕةيل /ا٣برشمي  ا٣ٕجًر  ٍ نٍلىاَُنى رُىُٛىزَّ ٍْ إًَّٛاُاذلِّ ُيُكى ُلى

٠فُى ىاًٌلي    .[9/ ]احلضؿُحلى

 كإ
ى
 فٍ ذا اكف ٬ؾا احلِٛ ثة٣جكجح ل٤ٞؿآف ٨٤ٚ تكذُيٓ يؽه أ

؛ أل٩ل٫ي حمٛٮظه تي٪ٍٞهي ٦٪٫ أػؿم ـيؽ ٚي٫ لك٧ح أك دٕجر ث٫، د
 . اهللً  ثٞؽرةً 

  ٭خكهلؾا اجتل 
ى
ٍف دٕجر ك ا٣ٞٮم املٕةديح لإلقالـ حتةكؿ أ

ثٞؽرات ا٣برش، ٚجٌٕ٭٥  حمٛٮّحأل٩ل٭ة  الرشيٛح؛ حثةلك٪ل 
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ى
ِف ثٕي أظةديس٭ة، أك يٌيٙحيةكؿ أ أك ي٨ُٕ ، إحل٭ة ٍف شخي

 كدٕؽدت ذللٟيف وعح ٤ٞ٩ذ٭ة،  يف وعذ٭ة أك ين١ٟ
٨ٍ دٮيل محالت كقةا٤٭٥ كاػذ٤ٛخ مكةل١٭٥ ، ٧ٚ٪٭٥ ٦ى

٨ٍ مح٤ٮا لٮاءى ا٣تن١يٟ يف زجٮت الك٪ل  ُل  ح، ك٦٪٭٥ ٦ى يف  ٨ً ٍٕ ا٣
ـً كدٮصي٭٫،ضٌ ظي  ًٓ اإلقال ٍ  يذ٭ة كمىؽريذ٭ة ٣ترشي ٧ٮا  كٔز
 
ى
٨ٍ حيةكؿ ٬ؽـ ٭٥ اقذ٘٪ٮا ثة٣ٞؿآًف ٨ٍٔ الك٪ل ٩ل أ ح، ك٦٪٭٥ ٦ى

ٕي األظةدير كذلٟ ثأػؾ ثح ٩ٛك٭ة، ح ثةلك٪ل الك٪ل 
ٕ٭ة، كاإلقذؽّلؿ ث٭ة ٌٔل ٗريً  ٨ٍ كحتؿيٛ٭ة خى  ة دؽؿ ٦ى  مًٮ

  .٤ٔي٫ً 

  اهلل ٤ٔي٪ة٢ٌٚ  ٨ٍ ك٣س٨ ٦ً 
ى
 ٨ٍ ٍف يذٮاٚؿ املعٞٞٮف ٦ً أ

دير رقٮؿ ةظأٌٔل مجٓ  ٦٪ؾ ٝؽي٥ الـ٦ةف ٧٤ٔةء اإلقالـ
  .وعذ٭ة ٨ٍ جي٭ة كاتلأكؽ ٦ً كختؿي  اهلل 

ـً  ٧٤ٔةءي  اؿى ة زى ٦ى كى  جب٭ٮدو ٠جريةو  فى ظيت اآلف يٞٮمٮ اإلقال
فل ادلٚةع خى  يف ػؽ٦ح ظؽير رقٮؿ اهلل 

ى
ح الك٪ل  ٨ٍ إٍذ أ

ة ٌٔل ك ٗيٮرو أٍف ي٪ةًٚطى ٔ٪٭ة ، دييني  كاصته  املُ٭ؿة كظذ٧ن
 حا٣يت دٮاص٫ ٚي٭ة الك٪ل  يف ٬ؾق اآلك٩ح  –كّل قي٧ة– كيؽاٚٓ

 اٗذيةهلة اذلي٨ حيةكلٮف ٨ى املُ٭ؿة ٬ض٧ةتو رشقحو ٦ً 
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 ٨ٍ ٦ً  ٮاٍ ١ي ٤ى ة مى ٦ى ٝٮةو، كى  ٨ٍ ة اقذُةٔٮا ٦ً ٦ى  ثس٢ي  كاإلص٭ةز ٤ٔي٭ة
 .٤حو يٍ ظً 

١ني ٬ؤّلء املن١كظؾر٩ة ٨٦   ٩ة رقٮؿ اهللكٝؽ أػربى 
  ٨ٍ ٦ً ٝج٢ ّ٭ٮر٥٬ كى  ٨ٍ ٦ً ، يف الك٪ح ا٣ُةٔ٪ني

ى
ٍ ٚي ؿى ٍٕ حي  فٍ ٝج٢ أ ، ٮا

  ٝج٢ى ، أف ٬ؤّلءً يف مى   ةؿى ٞى ذى 
ى
كيؿكصٮا أٚاكر٥٬ ٍف يْ٭ؿكا أ

ٍٕؽم ث٨ املٞؽاـ ٨ٍ خى  ةءى صى  ٧٠ةاملك٧ٮ٦ح الٌة٣ح كامل٤ٌح؛   ٦ى
ًؿب    اهلل رقٮؿً  ٨ٍ خى  ،٠ى

ى
 ال١ذةبى  أكديخي  يني إً  أّلل » /ةؿى ٝى  ٫ي ٩ل أ

ٟي  أّلل  ٫ٕ٦، ك٦س٤ى٫ ٢ه  يٮًم جٕةفه  رىصي ى  مى   ىلعى
ى
/ يٞٮؿي  ٫ً ذً ريسى أ

ؽدي٥ ة٧ى ذى  ا٣ٞؿآف، اؾى ٭ى ثً  س٤٥يٍ ٔى  ًظ٤يٮق، ظالؿً  ٨ٍ ٦ً  ٚي٫ كىصى
ى
 ٚأ

ا ٨ٍ ٦ً  ٚي٫ كصؽدي٥ ة٦ى كى  ؿى ٮق، ـو ظى مي ؿي ٢ي  ّل أّلل  ٚعى ً ٥ حيى  حل٥ي  ٣ىسي
ةرً  ، احًل٧ى ي  ّلى كى  األ٬ٌلي ، ٨ى ٦ً  ةبو ٩ى  مذً  كي جٓي ُحي  ّلى كى  الكل ٞى ؽً  ٣ي ٕة٬ى  ٦ي

  ّلل إً 
ى
،ثً  ـؿى ٩ى  ٨ٍ ٦ى كى  وةًظجي٭ة، ٔ٪٭ة يكذ٘ينى  فٍ أ ـو   ٤ٕٚي٭٥ ٞٮ

ى
 فٍ أ

كق، ؿي ٍٞ كق ل٥ فٍ إً ٚى  حى ؿي   ٫ي ٤ى ٚى  يٞى
ى
جى٭٥ فٍ أ ًٞ اق ث٧س٢ يٕي  .(3)«ًٝؿى

 ٞٮؿيي إٍذ َةٔحن ل ،  ٝؽ ص٢ٕى َةٔح الؿقٮؿ كاهلل دٕةيل 
ٍُُٚ/ دٕةيل يف ٠ذةث٫ ٠ؿُىُييًفمًُُ٘ى دٍُُالرَّشي ِى اعُىُذى ـى ٍُُُٚٝىػالَُُّٖأى ٘ى ُكى

ُ ّلَّ اُحى٠ى ٙى ٜىاؾُىُذى ٍٖ ٍرشى
ى
ٍُُٗأ ًٟ ٖىٍي اُنى ًٍيلن  .[80]ا٣جكةء/خى

                                                           
ري٧٬ة. (37374) 4/333أمحؽ (، ك4604) 7/34أثٮ داكد ركاق  (3)  ٗك
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جيؽ٨ٔ  كصةءى    اجلبي  ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ راٚٓ أيب ث٨ اهلل ٔي
نيى  ّل »/ (3)ٝةؿ ًٛ ٍ٣

ي
٥ أ زي ذل١بةن  أظؽى ًذ٫ً  ىلع ٦ي  ألمؿي ا يأدي٫ أريسى

ة أمؿم ٨٦ يخي  أك ث٫ أمٍؿتي  ًم٧ل  ٦ة ٩ؽرم ّل ٚيٞٮؿ ٔ٪٫ جى٭ى
 .« ادلجٕ٪ةق اهلل ٠ذةب يف كصؽ٩ة

ا٣ُةٔ٪ني ٚي٭ة ل٥ ح ْٚ٭ٮر ٬ؤّلء املضةد٣ني يف الك٪ل 
اجلجٮة ا٣يت أ٩جأد٪ة  ٦ٕضـاًت  ٨ٍ ٧ة ٬ٮ ٦ً إ٩ل  ةجل يس٨ ٦ٛةصأةن 
 . ٝؿكفو  ٝج٢ أٍف حيؽث ثٕؽةً ث٧ة قيعؽث 

وٮرنا كأماكّلن ح املُ٭ؿة ٌٔل الك٪ل  اهلض٧حكٝؽ أػؾت 
، إيل دأحلٙ أظـابو  ٨ٍ ميت ٦ً  ، إيل كمجٕيةتو  إوؽار ٠ذتو

، كيٌُ٭ؽ بكبج٭ة ؽار أكامؿ صةاؿة دذ٤ٙ ٚي٭ة ال١ذتإو
ا٣ٞؿكف ا٣ُٮاؿ  ةد٭ة ٔربى جٮيح كمحي ح اجلل مح٤ح الك٪ل  ٨ٍ ا٧٤ٕ٣ةء ٦ً 

 .ا٣يت مٕخ ٚي٭ة أ٩ٮار الرشيٕح ا٣٘ؿاء

زة٩يح ازجني ٧٬ة أقةس املُ٭ؿة جلجٮيح اح اك٩خ الك٪ل ٣ٞؽ ك
احلٌةرة اإلقال٦يح ا٣ْٕي٧ح ثس٢ ٦ُٕيةد٭ة ك٩ذةجئ٭ة، 

ى كى  ، از٪ةف ٧٬ة ال١ذةب كالك٪ح يـؿ ٬ؾاف املنٕالف  ٥ٍ ل
اجلرٌياًف يكُٕةف ٌٔل ا٣ٕةل٥ ثأ٩ٮار٧٬ة قةملني حمٛٮّني 

                                                           
 (.33( ، كاث٨ ٦ةصح )8663( ، كا٣رت٦ؾم )4605) 7/35ركاق أثٮ داكد  (3)
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يني ثؿاعيذ٫، يذعؽية حبِٛ اهلل  ف أٔؽاء٧٬ة يف ك مٔؿ
. ز٦ةفو كماكفو

ثأٍف حنذس٥ إيل ا٣ٞؿآف املنةٗجني ؽ َة٣ت ٬ؤّلء كٝ
ال١ؿي٥، كحن٨ ٩ذٜٛ ٦ٕ٭٥، كق٪عذس٥ ٦ٕ٭٥ إيل ا٣ٞؿآف 

 ً٨ٍ ٦ ٜ  ٪ل ال١ؿي٥ ٣رنم ٦ى ٨ٍ ٬ٮ ٌٔل ثة٢َو !، ة ٌٔل ظ   ك٦ى

 يف ٠ذةث٫ ا٣ٕـيـ ؟! ٦ةذا ٝةؿ اهلل 

٠ا/ أل٥ ي٢ٞ اهلل  يهي ـً
ى
٠ؿىُُُٝىػالَُُّٖكىأ ٍُُٗكىالرَّشي َّٖسي ُٕىهى

يُ  [ ؟!338]آؿ ٧ٔؿاف/٠فُىحيرٍحى

ٚ٭ؾق اآليح ال١ؿي٧ح د٤ٛذ٪ة إيل أفل َةٔح اهلل كَةٔح 
، ٬ٮ َةٔح اهلل ٨ٍ ٮؿ ٦ً الؿق ٓو كاظؽو  .  ٦٪ج

ٖه  كالؿقٮؿ  اذلم ، حي٢٧ إحل٪ة ا٣ٞؿآف، ٨ٔ اهلل ٦ج٤
أم ثح٪٫ كبني صربي٢ - ا٣برشً  ٨ى يٮح إحل٫ دكف ٦ة م٭ٮدو ٦ً 

 - ز٥ل يأيت الؿقٮؿي  ًف ٧٠ة أكح إحل٫ حلج٤٘٪ة ثة٣ٞؿآ
.  . دكف د٘يري ظؿؼو كاظؽو

يذ٤ٮ اآليح ٔ٪ؽ٦ة دزنؿ ٤ٔي٫، ز٥ يٞؿؤ٬ة يف  ك٣ٞؽ اكف 
عِٛ يف الىالة، ز٥ ي٤٧ي٭ة ل١ذجح الٮح ٨٦ الىعةثح؛ تل
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يه  إذف ُٚةٔح الؿقٮؿ  .الىؽكر كدسذت يف الكُٮر
 يج٤٘٪ة ٦ة يؿيؽق اهلل  ألفل الؿقٮؿ ؛  َةٔح اهلل  ٨ٍ ٦ً 

رب ٨ٔ اهلل .. ٬ٮ ٦٪ة، ُٚةٔ ذ٪ة ل كدىؽيٞ٪ة إيةق يف ك ٦ة شخي
 َةٔح هلل.

ا/كيٞٮؿ اهلل  ٟى حُّ
ى
ُٚىُيىاأ ًي ٜي٠اُاذلَّ ٘ى ٠اُآ يهي ـً

ى
٠اُُٝىػالَُُّٖأ يهي ـً

ى
ُكىأ

٠ؿىُ ُُالرَّشي ّلى ٍُُٗتيٍتًفٖي٠اُكى إىسي ٙى ٍخ
ى
 .[33]حم٧ؽ/أ

  ِٚف اآليح الكةثٞح ٌٔل ٬ؾق اآليح اك٩خ َةٔح الؿقٮؿ
َةٔح الؿقٮؿ كيف ٬ؾق اآليح يتجني أفل  ،٨٦ َةٔح اهلل 

 هلل.٨ٍ٦ً أمؿ ا

، ك٤َتى ٨٦ ٬٪ة ظٜ ا٣ُةٔح الؿقٮؿ أُٰٔ  ةهلل ٚ
 ٨ى ١ٚأف ٬٪ةؾ أميةء قحذ٥ ترشيٕ٭ة ٦ً  املؤ٦٪ني أٍف يُيٕٮق.

  .اهلًل  رقٮؿً  ٨ٍ كأميةء قحذ٥ اقذ٧١ةؿ ترشيٕ٭ة ٦ً   اهللً 

م اهلٮ ٨ٍ اذلم ّل ي٪ُٜ خى  قحرتؾ لؿقٮل  ةهلل ٚ
ا ٦ٕي٪ح ًٓ كذللٟ ٤َتى ٦٪ة أٍف ٩ُي٫ٕ.يف ا٣ ظؽكدن   ترشي

 تل٤ٛذ٪ة إيل أفل َةٔح رقٮؿ اهلل كدسِف ٬ؾق اآليح 
 . ٤ٔي٪ة ث٪ًه ا٣ٞؿآفً  كاصجحه 
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٨ٍ يٞٮؿ ٗري ذلٟ يسؾث٫ ا٣ٞؿآف، اذلم ٝةؿ  كأفل ك ٦ى
٠اصاظحن  يهي ـً

ى
٠ؿىُُكىأ ا هلؾق ا٣ُةٔحكل٥ يٌٓ ظالرَّشي ، ؽكدن
ـانثُالرش٠ؿُُ.(1)ٌخؿُإفانثُكاخد  .٤ُ٦ٞحن كإ٩ل٧ة دؿًل٭ة 

 ُ٘ٚجنسُـانثُاهللُ.
                                                           

 مج٭ح كالؿد ٤ٔي٭ة / (3)
ثٕي ا٣ُةٔ٪ني يف الك٪ح حيةكلٮف أٍف ييثريكا مكأ٣ح ّ٪نة ٦٪٭٥ أٍف يٌٕٮا 

ة  النٟ يف ٤ٝٮب املؤ٦٪ني، ٚيٞٮلٮف / إفل اهلل دٕةيل ٝؽ وعط جلبي٫ أظاك٦ن
٠سريةو ٠عس٥ أرسم ثؽرو اذلي٨ لكٛ٭٥ الؿقٮؿ ثذ٤ٕي٥ املك٧٤ني ا٣ٞؿاءة 

٨ٍ أػؾى ٦٪٭٥ ا٣ٛؽيح ٚزنؿى ٝٮؿ اهلل  ٍف /  كال١ذةثح، أك ٦ى
ى
فى جًلىًب  أ ة اكى ٦ى

رًٍض 
ى
ىتل حيسًٍؼ٨ى يًف اأٍل رٍسىل ظى

ى
ي أ ٮفى لى  [ . 67]األ٩ٛةؿ / يىسي

ة أي –كيف ٌٝيح اتلبين  ٌن
زيؽ ث٨ ظةرزح ٚك٧ةق /  ظني دبيٌن رقٮؿ اهلل  –

٥ٍ  زيؽ ث٨ حم٧ؽ..ك٩ـؿ ٝٮؿ اهلل  ٮ٬ي ٔي ٮى  آًلثىةاًً٭٥ٍ  اٍد ٍي  ٬ي ٍٝكى
ى
٪ٍؽى  أ  ال٤لػ٫ً  ًٔ

ري ذلٟ ٨٦ ا٣ٌٞةية ا٣يت وعط اهلل 5]األظـاب/ ة لؿقٮل  [، ٗك  .أظاك٦ن
٨ٍ يثري ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٌٞةية هلؽـ الك٪ح /   ك٩ٞٮؿ ل٧ى

أٍف  ة يىعط اهلل لؿقٮل ثٕي األظاكـ يسٮف رشٚنة لؿقٮؿ اهلل ٥ٕ٩ ٔ٪ؽ٦
 ييىعط ل رب٫ .

ة ل٥ ييرتؾ ثال دىعيط،  إفل ٬ؾا اتلىعيط يف ظؽي ذاد٫ ٬ٮ د٧ُني جلة أفل ظ٧١ن
٩ل٫ي تى٥ل دىعيط ك  كأفل ٦٪٭ش رقٮؿ اهلل 

ى
كقجذ٫ حمؿكقةف ثٕ٪ةيح الك٧ةًء، كأ

قي كأوج ٦ة أراد اهلل  ة، كا٩ذه ٔ٭ؽ اجلجٮة. أٍف يٞؿل  عخ ك أظاكـ الك٪ح ٦ٞؿل
ٝةؿ ٠ؾا أك ل٥ ي٢ٍٞ ..  إفل ٦ة جيت أٍف ٩ذأكؽى ٦٪٫ يف الك٪ح ٬ٮ أفل رقٮؿ اهلل 

 أم / ّل ثيؽل أٍف ٩ذأكؽ ٨ٍ٦ وعح احلؽيًر كنكذٮزٜ ٦٪٫ .. ٬ؾق يه ٦٭٧ذ٪ة .
ةع. ك٦ةداـ رقٮؿ اهلل  ؛ ٚ٭ٮ يُي ٝةؿ؛ ٚٞؽ وؽؽ .. ك٦ةداـ ٝؽ أمؿى
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اُ/ كيف آيحو أػؿم يٞٮؿ احلٜ  ٟى حُّ
ى
ُٚىُيىاأ ًي ٜي٠اُاذلَّ ٘ى ُآ

٠ا يهي ـً
ى
٠اُُٝىػالَُُّٖأ يهي ـً

ى
٠ؿىُُكىأ كًلُُالرَّشي

ي
ٍمرًُُكىأ

ى
ٍُُٗاأٍل ٍٜسي ٌُىإًفًٍُُ٘

ٍُٗ ٜىازىٍخخي ءُوُيًفُُتى ٍ كقُيَُشى ٌُُىريدُّ ٍُُٗإًف٠ٍُُؿًُكىالرَّشُيًُُٝػالَُُّٖإًلى ٍٜخي ٜي٠فُىُْي ً٘ ُحيٍؤ
ـًًُُُٝػةًالَُّٖ ّىُُاٍْلًخرًُُكىاٍْلى٠ٍ ً ل ٍيُهُذى ُٚيُخى ٍخصى

ى
ُُكىأ كًيلن

ٍ
 [.59]ا٣جكةء/ُحىأ

ٔ٪ؽ اتل٪ةزع يف أل   كالؿد إىل اهلل دٕةىل كإىل الؿقٮؿ
ة اكف أك ص٤يالن، ٬ٮ الؿد إىل ٠ذةث٫  ٞن أمؿ ٨٦ أمٮر ادلي٨ دٝي
املجني اذلم ّل يأدي٫ ابلة٢َ ٨٦ ثني يؽي٫ كّل ٨٦ ػ٫ٛ٤، 

٨٦  كالؿد إىل رقٮل يف ظيةد٫ كإىل قجذ٫ ثٕؽ كٚةد٫، ك٬ٮ
٦ٞذٌيةت اإلي٧ةف كلٮاز٫٦، كٝؽ أػرب دٕةىل أ٫٩ ػري 
ل٧٤ؤ٦٪ني، كأف اعٝجذ٫ أظك٨ اعٝجح إذ ث٫ اهلؽايح كٚي٫ 
اجلضةة، ٧٠ة أف اإلي٧ةف ّل يذ٥ إّل ثةّلظذاكـ إىل الؿقٮؿ يف 
ظيةد٫، كإىل قجذ٫ اثلةثذح ثٕؽ كٚةد٫ ٚي٧ة يٕؿض ٨٦ 
ة ك٧َأ٩ح٪ح  اخلالٚةت كامل٪ةزاعت كبٞجٮؿ ٌٝةءق ثًؿ

كتك٤ي٥ كإذاعف.

كيه كاصجحي يف مجيٓ األظٮاؿ،  ٧ٚؿد الك٪لح إيل الٮحي 
أك ٦ة وؽرى ٔ٪٫  اإلدجةًع كا٣ُةٔح يف كي ٦ة رش٫ٔ اجلبي 

٨ٍ أ٨٦ ٝٮؿو أك ٢ٕٚو أك دٞؿيؿ ػؾى ٨ٔ رقٮؿ اهلل، ٨ٕٚ ؛ ٧ٚى
 اهلل دٕةيل أػؾ.
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ُيىاُ/كٝةؿ دٕةيل كهلؾا يٞٮؿ اإل٦ةـ اث٨ ٝيي٥ً اجلٮزيح / 
ا ٟى حُّ

ى
ُٚىُأ ًي ٜي٠اُاذلَّ ٘ى ٠اُآ يهي ـً

ى
٠اُُٝىػالَُُّٖأ يهي ـً

ى
٠ؿىُُكىأ كًلُُالرَّشي

ي
ٍمرًُُكىأ

ى
ُاأل

ٍُٗ ٍٜسي ٌٍُُٗىإًفًٍُُ٘ ٜىازىٍخخي ءُوُيًفُُتى ٍ كقُيَُشى ٌُُىريدُّ ٠ؿًُكىالرًَُُُّٝػالَُُّٖإًلى ُإًفٍُُشي
ٍُٗ ٍٜخي ٜي٠فُىُْي ً٘ ـًًُُُٝػةًالَُُّٖحيٍؤ ّىُُاْلًخرًُُكىاٍْلى٠ٍ ً ل ٍيُهُذى ُٚيُخى ٍخصى

ى
ُكىأ

كًيل
ٍ
 كأاعد رقٮل، كَةٔح ثُةٔذ٫ دٕةىل ٚأمؿ[ 59/ا٣جكةء]حىأ

 ٗري ٨ٍ ٦ً  اقذٞالّلن  جتت الؿقٮؿ َةٔح ثأفل  ةإٔال٦ن  ا٢ٕٛ٣
 َةٔذ٫ كصجخ أمؿ إذا ث٢ ال١ذةب، ىلع ث٫ أمؿ ٦ة ٔؿض
ٞن   ٚي٫، يس٨ ل٥ أك ال١ذةب يف ث٫ أمؿ ٦ة اكف قٮاء ة،٤ُ٦

 األمؿ أكيل ثُةٔح يأمؿ كل٥ ٫ٕ٦، ك٦س٫٤ ال١ذةب أكيت ٫ٚإ٩ل 
 َةٔح ٨٧ً يف َةٔذ٭٥ كص٢ٕ ا٢ٕٛ٣ ظؾؼ ث٢ ،اقذٞالّلن 
ٕن  يُةٔٮف إ٧٩ة ثأ٩٭٥ ةإيؾا٩ن  الؿقٮؿ؛  ٨ٍ ٧ى ذى  ،الؿقٮؿً  ٣ُةٔح ةدج

 خبالؼ مؿأ ٨ٍ ٦ى كى  َةٔذ٫، كصجخ الؿقٮؿ ثُةٔح ٦٪٭٥ أمؿى 
  ٔ٪٫ وط ٧٠ة َةٔح كّل ل ق٧ٓ ٚال الؿقٮؿ ث٫ صةء ٦ة
حى  ّلى »/ ٝةؿ أ٫٩ ٔى ة ٍؼ٤يٮؽو  َى ًىيىحً  يًف  ل٧ًى ٍٕ ًٜ  ٦ى ىة٣ً ة»/ كٝةؿ «اخٍل  إجل٧ى

حي  ٔى ة ُل كًؼ  يًف  ا٣ ٍٕؿي ٨ٍ »/ ٮرً األم كّلة يف كٝةؿ «ال٧ٍى ٥ٍ  ٦ى ًلي ؿى مى
ى
 أ

 ٍ٥ ًٍٕىيىحً  ٦ً٪ٍ٭ي ٓى  ٚىالى  اهلللً  ث٧ًى ٧ٍ ي  قى ّلى  لى حى  كى ٔى ة  ا٬ .(3)«َى

                                                           
 . 3/38إٔالـ املٮٕٝني لإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥  (3)
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 ٨ ٨ى »/ ٝةؿ  ٔجؽ اهلل ث٨ مكٕٮد ٔك ٕى ةًت  اهللي  ٣ى اًم٧ى  الٍٮى
ةًت، ٍكذىٮًٍم٧ى ال٧ٍي ةًت  كى ةًت، كىاجللةًمىى ىى ذى٪ى٧ي ال٧ٍي ةًت  كى ٤يضى ٛى ذى ال٧ٍي  كى

ٍك٨ً  ىاًت  ل٤ًٍعي ريي ٘ى ٜى  ال٧ٍي ٍ٤   .«اهللً  ػى

ٖى / ٝىةؿى  جى٤ى ٟى  ذى ً ل ةن  ذى
ى
أ ؽو  ثىيًن  ٨٦ًٍ  اٍمؿى قى

ى
ةؿي  أ ٞى ة حي ى٭ى ـي / ل

ي
ٮبى  أ ٞي ٍٕ  حى

٩ىٍخ  ٌلى   كى
ي
أ ؿى ٍٞ ، تى ٍؿآفى ٞي تىذ٫ٍي  ا٣ٍ

ى
ة٣ىٍخ ، ٚىأ ٞى ة/ ذى ًؽيره  ٦ى يًن  ظى ٘ى ٟى  ثى٤ى ٍ٪  خى

ٟى  ٩ل
ى
٪ٍخى  أ ٕى ةًت  ٣ى اًم٧ى ةًت، الٍٮى ٍكذىٮًٍم٧ى ال٧ٍي ةًت  كى ىى ذى٪ى٧ي ال٧ٍي  كى

ةًت، ٤يضى ٛى ذى ال٧ٍي ٍك٨ً  كى ىاًت  ل٤ًٍعي ريي ٘ى ٜى  ال٧ٍي ٍ٤ ةؿى  اهلًل، ػى ٞى جٍؽي  ذى / اهللً  خى
ة» ٦ى ٨ي  ّلى  يًل  كى ٕى ٍ٣

ى
٨ٍ  أ ٨ى  ٦ى ٕى ٮؿي  ٣ى ٮى  ؟ اهللً  رىقي  ٠ًذىةًب  يًف  كى٬ي

ة٣ىًخ  ،«اهللً  ٞى ةي  ذى
ى
ٍؿأ ؽٍ / ال٧ٍى ٞى تي  ٣ى

ٍ
أ ة ٝىؿى ً  بىنٍيى  ٦ى

ىٍٮحى ًٙ  ل ٍىعى ة ال٧ٍي ٧ى  ذى
، ٍؽدي٫ي ةؿى  كىصى ٞى ٪ًٍخ  ٣ىًئٍ / ذى ًتي٫ً  ٠ي

ٍ
أ ؽٍ  ٝىؿى ٞى ٍؽًتي٫ً، ٣ى ُأ٦ة ٝؿأًت  كىصى

ا ٘ى ُٗيُكى ٠ؿُيُآحىازي كقيُُالرَّشي ذي اٌُىخي ٘ى ٍُُٗكى ازي ٟى ُٝيُجى ٍٜ ٠اُخى ٟي ٌُىاٍجخى

 . (3) ٔ٪٫ ٩ىه ٝؽ ٚإ٫٩/ ٝةؿ ثًل،/ ٝة٣خ[ 7/ احلرش]

ة يف زيةث٫ املؼيُح، ٚٞةؿ ل / اَؿح ٬ؾا  كرأم رصالن حمؿ٦ن
أدٞؿأ ٌٔلل آيح ٨٦ ٠ذةب اهلل ؟! ٚٞةؿ ٔ٪ٟ! ٚٞةؿ ل الؿص٢/ 

 .(8)٥ٕ٩، كدال ٬ؾق اآليح/  اث٨ مكٕٮد 

                                                           
 (.8385) 3/3678(، كمك٥٤ 4886) 6/347أػؿص٫ النيؼةف، ابلؼةرم  (3)
 . 376 – 34/375ا٩ْؿ املعؿر الٮصزي ّلث٨ ُٔيح  (8)
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/ ٣حكخ دزنؿ ثأظؽو ٩ةز٣ح إّل يف  كٝةؿ اإل٦ةـ النةٚيعي
/ ٨٦ ادلحل٢ ٌٔل قبي٢ اهلؽم ٚي٭ة، ٠ذةب اهلل  ٚإف ٝي٢ى

ُذلٟ ٦أػٮذه ٨٦زجخ اثذؽاءن ثةلك٪لًح، ٤ٝ٪ة /  ٦ة األظاكـ
٠ذةب اهلل يف احلٞيٞح، ألفل ٠ذةب اهلل أكصت ٤ٔي٪ة ادجةعى 

 .(3)، كٚؿضى ٤ٔي٪ة األػؾ ثٞٮل الؿقٮؿ 

ٍُُٚ/  اهلل كيٞٮؿ ٘ى ٠ؿىُُُٝىػالَُُّٖييًفمًُُكى ّىُُكىالرَّشي ً كَلى
ي
مُىٌُىأ ُ٘ى

ُٚى ًي ُٗىُاذلَّ ٍجهى
ى
ٍُُُٗٝيػالَُُّٖأ ًٟ ٖىٍي ُٚىُنى ًِنيُىُانلَّبًيِّنيُىًُ٘ ي دِّ اءًُُكىالػِّ دى ٟى ُكىالظُّ

احًلنًيُى ُٚىُكىالػَّ صي ّىُُكىخى ً كَلى
ي
اُأ ِن  [.69]ا٣جكةء/رىذًي

ٍى اهلل ٚ ػؿة؛ كيه الٮوٮؿ املزن٣ح ا٣ٕةحلح يف اآل ٤ٞؽ رب
كيه كالىةحلني، إيل ٦زن٣ح اجلبيني، كالىؽيٞني، كالن٭ؽاء، 

 –إيل ٬ؾق املزن٣ح  الٮوٮؿربٍ  – أٌٔل امل٪ةزؿ يف اجل٪ح
  ثُةٔح اهلل كالؿقٮؿ.

٨ٍ أَةع اهلل، كدؿؾ ق٪ح الؿقٮ/  كل٥ ي٢ٞ  ؿ ٚ٭ٮ يف ٦ى
  أٌٔل املؿادت يف اجل٪ح.

٨ٍ أَةع ٦ة صةء يف ا٣ٞؿ/  كل٥ ي٢ٞ  ٚ٭ٮ يف أٌٔل  آف٦ى
  . املؿادت يف اآلػؿة

                                                           
 . 79 – 4/78ا٩ْؿ اإلدٞةف يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف ل٤كيٮيط  (3)
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ٍُٚ/ ث٢ ٝةؿ  ٘ى ٠ؿىُُُٝىػالَُُّٖييًفمًُُكى ُ.كىالرَّشي

ٚؿبٍ اهلل دٕةيل ثني َةٔذ٫ كَةٔح رقٮل ثأٌٔل ٦زن٣ح يف 
٨ٍ أرادى أٍف يتجٮأ ٬ؾق املزن٣ح ا٣ٕةحلح ّل ثيؽل أفٍ اآلػؿة،   ٚلك ٦ى

 يف ادجةع قجذ٫ .  يُيٓ الؿقٮؿ، كَةٔح الؿقٮؿ

  دٕةيل يف آيح أػؿم ٦جح٪نة أفل َةٔح ٩بي٫ كٝةؿ اهلل
ٍُٚ/ قجت ا٣ٛٮز ا٣ْٕي٥ ٚٞةؿ دٕةيل ٘ى ُيُُٝىػالَُُّٖييًفمًُُكى ٠لى رىشي ُكى

دٍُ ِى اٌُى٠ٍزناٌُىازُىُذى ٙن ًلي   .[73]األظـاب/نى

/قجت لؿمحذ٫  دٕةيل أفل َةٔح ٩بي٫ ٧٠ة أػرب 
ٜي٠فُى ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٜىاتيُُكىال ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٍُُٗكىال ٟي ٍكًْلىاُبىٍهؾي

ى
ُُءُيأ كفُىُبىٍهؼو ري مي

ٍ
ُيىأ

كًؼُ ٍهري ٙى ٍ ٠ٍفُىُةًال ٟى ٍٜ يى ًُُٚكى رًُُنى ٓى ٍٜ ٙي ٍ ٠فُىُال ٙي ًِي يي ةُىُكى لى ييٍؤحي٠فُىُالػَّ ُكى
ةىُ َكى ٠فُىُالزَّ ييًفيهي ُيُُٝىػالَُُّٖكى ٠لى رىشي ّىُُكى ً كَلى

ي
ُٗيُأ ٟي ي ٍحى يى ُإًفَُُُّٝيػالَُُّٖشى

ًزيزُهُُٝىػالَُّٖ ُٗهُنى ًٓي  .[73]اتلٮبح/خى

ايىاظيةة ا٤ٞ٣ٮب؛ كيف َةٔذ٫  ٟى حُّ
ى
ُٚىُأ ًي ٜي٠اُاذلَّ ٘ى ُآ

٠ؿًًُُُٝػلًَُُّٖاٍشخىًجيتي٠ا لًٖرَّشي ٍُُٗإًذىاُكى زي اُدىَعى ٙى ً ٍُُٗل ٍيًيسي ٠اُحيي ٙي ُكىاٍنٖى
فَُّ

ى
ي٠ؿيُُُٝىػالَُُّٖأ ٍرءًُُبىنٍيُىُحيى ٙى ٍ ًُُٝال ٍٖتً

ُٝيُكىُى َّٛ
ى
ًُُٝكىأ ٍ كفُىُإًْلى ي ٍَشى  ]األ٩ٛةؿحتي

/84].
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إًفٍُ؛ كَةٔذ٫ قجت اهلؽايح كالىالح ٠قيُُكى كاُحيًفيهي خىدي ٍٟ تى
 .[54/ ]اجلٮر

/ دٕةيلاهلل قجته دلػٮؿ اجل٪ح، ٝةؿ  ث٢ إفل َةٔذ٫ 
ٍُٚ ٘ى ُيُُٝىػالَُُّٖييًفمًُُكى ٠لى رىشي ُٝيُكى ُُييٍدًخٍٖ َّٜاتو ٍرًمُجى ٍَُُٚتى اًُ٘ ٟى ٍخً

ُحتى
ارُي ٟى ٍج

ى
ُٚىُاأٍل ادًلًي اُخى ٟى ّىُُذًي ً ل ٠ٍزُيُكىذى ٍى ُٗيُإٍ ًلي .[33]ا٣جكةء/إٍهى

ي »/ ٝةؿ أفل اجلبل ىعيط ؽير الصةء يف احلٝؽ ك ٦ٌيت كي
ي
 أ

٤يٮفى  ٨ٍ  إّل اجل٪لحى  يىٍؽػي ىبى  ٦ى
ى
يٮا .«أ ٨ٍ ! اهلل رىقٮؿي  يىة/ ٝىةل ٦ى ؟ كى  يىأىبى

٨ٍ »/ٝىةؿى  ٔىين ٦ى ة َى ٢ى  أ ، دىػى ٨٦ٍ  اجلى٪لحى ةيًن  كى ىى ؽٍ  ٔى ٞى  .(3) «أىبى  ذى

ا/ اهلل كيٞٮؿ ٘ى ُٗيُكى ٠ؿيُُآحىازي كقُيُالرَّشي ذي اٌُىخي ٘ى ٍُُٗكى ازي ٟى ُجى
ُٝي ٍٜ ٠اُخى ٟي ٠اٌُىاٍجخى ِي ًديدُيُُٝىػالَُُّٖإًفَُُُّٝىػالَُُّٖكىاتَّ اًبُُطى ِى  ]احلرشإًٍه

/7.] 

ٜل   اهللً  ُٰٕ لؿقٮؿً ك٬ؾق اآليح ال١ؿي٧ح دي  ًٓ ا٣ ظ ترشي
ى  ةؿى ٞى ذى ، ٝج٫٤ ٫ُٕ لؿقٮؿو ةل٥ يي ك٬ٮ ٦ى  ا/ةجلى ٘ى ُٗيُكى ٠ؿُيُآحىازي ُالرَّشي

كقيُ ذي اٌُىخي ٘ى ٍُُٗكى ازي ٟى ُٝيُجى ٍٜ ٠اُخى ٟي  ٌىاٍجخى

يرشي  ٦٭ةـ الؿقٮؿ األ٦ني  ٨ٍ ٤ٞؽ اكف ٦ً ٚ أل٦ذ٫،  عى أٍف ي
ٓى  ًٓ  ٨ى هلة ٦ً  كأٍف يٌ دي٪٭ة  هلة قال٦ح ة ي٦٨٧ٌى  ا٣ترشي

                                                           
 (.7880) 9/98ركاق ابلؼةرم  (3)
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ة جي٤ٕ٭ة ٝةدرة ٌٔل مٮاص٭ح ٦ى كى ة يٞي٭ة ا٣ٛنت، ٦ى كد٩ية٬ة، كى 
ـً  ٦ذ٤ُجةًت   . الكةٔح احليةة ادل٩ية إيل ٝية

ة ٦٭ي٧٪نة ٌٔل ظؿًل ٚ٭ؾا ادلي٨ احل٪يٙ ح صةء حل٢ْ ٝةا٧ن
 اهلًل. ٦٪٭ش ٌٔل مؤد٧٪ٮف كاملك٧٤ٮف ،إيل يٮـ ا٣ٞية٦ح ال١ٮف

 اذلم ا٣ٞؿآفً  حبس٥ اتل٪ٛيؾً  كاصتي    الؿقٮؿ ترشيٓٚ
 ػ٫ٛ٤. ٨٦ كّل يؽي٫ ثني ٨ٍ ٦ً  ابلة٢َ يأدي٫ ّل

ٍُُٚ/  اهلل ٝٮؿ جيئ ز٥ل  ٠ؿىُُييًفمًُُ٘ى دٍُُالرَّشي ِى اعُىُذى ـى ُُٝىػالَُُّٖأى
ٍُٚ ٘ى ُُكى ّلَّ اُحى٠ى ٙى ٜىاؾُىُذى ٍٖ ٍرشى

ى
ٍُُٗأ ًٟ ٖىٍي اُنى ًٍيلن حليؤًلؽ ؛ [ 80]ا٣جكةء/خى

ٜي   . َةٔح اهلل ٨ى فل َةٔح الؿقٮؿ يه ٦ً أ  جلة احل

٨ٍ أَةعى الؿقٮؿ  ٥٤ ي٢ٞ اهلل ٚ ٨ٍ  ٦ى ، أك ٦ى  ٚ٭ؾا ظك٨ه
ٍُُٚ/ة ٝةؿ ٧ى جل إً ، أَةع الؿقٮؿ ٚٞؽ اقذ٧كٟ ثؽي٪٫ ُييًفمًُُ٘ى

٠ؿىُ دٍُُالرَّشي ِى اعُىُذى ـى ُٝىػالَُُّٖأى

ً ذى  ثٕؽ يأيت ١ٚيٙ  كل٥ الؿقٮؿ، دُٓ ل٥ إذا يٞٮؿ ٨ٍ ٦ى  ٟى ل
ـى  ٚال ح،الك٪ل  ثأظاكـ ٢٧ٕد  كّل ٦ٕىيح كّل ٤ٔيٟ، صؿ

ةقت  ؟! حتي
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 صبذ٥ أي٨ ٨ٍ ٦ً  الالكـ/ ٬ؾا يؿددكف اذلي٨ هلؤّلء ٩ٞٮؿ إ٩٪ة
 !؟ ث٫

ُالَُّٖ/ يٞٮؿ دٕةيل ةهللٚ اعى ـى ُأى ٍد ِى ُذى ٠ؿى ُالرَّشي ُييًفًم ٍٚ ُػ٘ى ٝى

رٍُ
ى
اُأ ٙى ُذى ّلَّ ُحى٠ى ٍٚ ٘ى اكى ًٍيلن ُخى ٍٗ ًٟ ٖىٍي ُنى ٜىاؾى ٍٖ  .[80]ا٣جكةء/شى

٠اُ/دٕةيل كيٞٮؿ يهي ـً
ى
٠اُُٝىػالَُّٖكىأ يهي ـً

ى
٠ؿىُُكىأ ٌٍُُٗىإًفٍُُالرَّشي ٍخي ْلَّ ُحى٠ى

ا ٙى ٌُُىإًجَّ ى ٠نًلىاُىلعى غُيُرىشي تنًيُيُاٍْلىلى ٙي ٍ   .[38]اتل٘ةث٨/ال

ٔؽـ  ٨ٍ ٦ً  يف ٬ؾق اآليح ال١ؿي٧ح حيؾر٩ة ٚ٭ٮ قجعة٫٩
 أفل الؿقٮؿ  ٨ٍ كحيؾر٩ة ٦ً رقٮل، َةٔذ٫، أك ٔؽـ َةٔح 

 
ى
أك ٌٔل جيرب٩ة ٌٔل ا٣ُةٔح،  فٍ ٦٭٧ذ٫ أف ييج٤٘٪ة، ك٣حف أ

٤٘٪ة؛ ٚإفل احلكةب يىجط ٔؽّلن يف ٝؽ ثي  . ك٦ةد٦٪ةاإلي٧ةف
 أل٩٪ة ث٤٘٪ة كل٥ ٩ُٓ .اآلػؿة، 

إفل الؿقٮؿ املع١ٮـ ث٧٪٭ش الك٧ةًء كبإلو ييىعط ل 
إلَةر املعس٥ يف كي٭ؽي٫ إيل ٦ة يؿيؽ، ٬ٮ اذلم يٌٓ ا

 
ى
ي٤ْٮا يف  فٍ د٪ٛيًؾ ٦٪٭ش اهلل، كامل٤ُٮب مم٨ آ٦٪ٮا ث٫ كادجٕٮق أ

  ا اإلَةر، ظيت ّل ي٪عؿٚٮا ثةدلي٬.٨ؾ

 إذا ظةكؿى  ك٬ؾا اإلَةر ٬ٮ اذلم يٕؽؿ ظؿًلح ا٣ٕجةدة
 ةس اإلحنؿاؼ ث٭ة.اجلل 
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ة ٦ى  اآليةًت  ٨ى ٦ً  ٝؽ أُٔة٩ة يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ إفل اهلل 
كأفل ٬ؾق الك٪ح إذا   اهللً  ح رقٮؿً ح ق٪ل جي٤ٕ٪ة ٩ؽرؾ أ٧٬ي

 ديؿًلخ كأ٤٧٬خ؛ احنؿؼى اجللةسي ثةدلي٨، كأفل رقٮؿ اهلل 
٬ٮ ا٣ٞؽكة هلؾق األ٦ح كٝخ ٩ـكؿ الؿقة٣ح، كقي٢ْ ا٣ٞؽكة 

ـى الكةٔح،  دٍُ/ يٞٮؿ  ةهلل ٚهلة إيل أٍف دٞٮ ِى فُىُٕى ٍَُُٗكى ُٕىسي
٠ؿًُُيًفُ ةُهًُُٝػالَُُّٖرىشي ٍش٠ى

ي
ٜىثُهُأ صى ُٙىُخى ً فُىٍُُٚل ٠َُكى ُـىُُٝىػالَُُّٖيىرٍجي ُكىاٍْلى٠ٍ

رُىُاٍْلًخرُى ْى رًيناُُٝىػالَُُّٖكىذى ْى
ُ.[11]األخزاب/

اكف ٝةدرنا ٌٔل أٍف يزنؿ املض٢٧، اذلم أكردق يف  ٚةهلل 
اكف ٝةدرنا ٌٔل أٍف يزنؿى ٔؽد ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٦ٛىالن، 

، كًليٛيح أداا٭ة ٦ٛىالن، كًلؾلٟ احلش، رًلٕةت ك والة
كوالة  ،٨ٍ٦ رًلٕيت الك٭ٮكأظاكـ الىالة/ ، كًلؾلٟ الـٌلة

ري ذلٟ ؼةرة، كوالة اّلقتكٞةءاّلقذ  .ٗك

  امل٧س٨ً  ٨ى ٣ٞؽ اكف ٦ً 
ى
٧٠ة ٩ـ٣خ ٍف يزنؿ ٬ؾا لك٫، أ

ؽد ا٣يت دؤدم ػالؿ احلؿكب، ٠يٛيح والة اخلٮؼ،  ٔك
  رًلٕةد٭ة، ٣ٞؽ مةءت إرادة اهلل 

ى
ٟى لؿقٮل أ  ٍف يرتؾى ذل

ّل نكذُيٓ أٍف ٩ٕؿؼ ٚأوجطى ٦ة  كاصجح اّلدجةع، ٫ي ذى كص٢ٕ قجل 
 ح الرشيٛح تلٛرسق جلة.دأيت الك٪ل يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥،  دٛةوي٫٤
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ًٍلخي  ٝىؽٍ  إيًني »/  رقٮؿ اهلل قيؽ٩ة ٝةؿ  كذللٟ ٥ٍ  دىؿى  ًذيسي
حٍبىنٍيً  ٤يٮا ٣ى٨ٍ  مى ًٌ ة دى ٧ى ٬ي ٍٕؽى جليًت، ٫ً ػال٤ل  ٠ًذىةبى / بى ٣ى٨ٍ  كىقي ٝىة كى ؿل ٛى ذى  حى

ىتل  ا ظى ل  يىؿًدى ٌلى  .(3)«احٍلىٮٍضى  ٔى

ٔؿض احلؽير  ٨ٍ ٌٔل ألك٪ح ثٕي املٕة٩ؽي٨ ٦ً  ك٦ة يىؿًدي 
ٌٔل ا٣ٞؿآف ٧ٚة كا٫ٞٚ ٚ٭ٮ الىعيط، ك٦ة ػة٫ٛ٣ ٚ٭ٮ ثة٢َ 

نٍلىااقذؽّلهل٥ ثٞٮؿ اهلل دٕةيل/يف ٦س٢  ٛىزَّ ّىُُكى ٖىٍي ُُنى ًٓخىابى ُإٍ
ُُحًبٍيىاٛنا ِّ ءُوُٕلًكي ٍ لَُشى دن ٞي رىٍحىثُنُكى لُكى يٍَشى ب ًُُٙكى ٍصًٖ ٙي  ]اجلع٢نيُىلًٍٖ

اُ/كٝٮل دٕةيل ،[89/ ٜىاُ٘ى ـٍ ًٓخىاًبُُيًفٌُُىرَّ ٍُُٚإٍ ءُوًُ٘ ٍ  ]األ٩ٕةـَشى

 " إذا ٝٮل / ٨ٍ ٦ً  ، ك٦ة نكجٮق إيل الؿقٮؿ ال١ؿي٥ [38/
ٮق ٌٔل ٠ذةب اهلل؛ ٚإف كاٜٚ  ق٧ٕذ٥ ٔين ظؽيسنة ٚةًٔؿ

أك " ٚإف كاٜٚ ٠ذةب اهلل ٚأ٩ة ٚةرككق كإف ل٥ يٮاٜٚ ٚال " 
 ٤ٔي٭٥ ث٧ة يٌل / ٚرندي  ،٥٤ٚ أ٫٤ٝ" ٤ٝٙذ٫، كإف ػة٣

ة اآليح األكيل ٧ٕٚ٪ة٬ة أفل ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ثيةفه جل٧يٓ  أ٦ل
ة ثةجلهي  ألفل ؛  املُ٭ؿةً  حً أك ثةإلظة٣ح ٌٔل الك٪ل  ،أمٮر ادلي٨ إ٦ل

نٍلىا/ اهلل دٕةيل يٞٮؿي  ٍٛزى
ى
ّىُُكىأ ٍ رُىُإًْلى ٍْ ُىُاذلِّ َّٜاًسُُتًليبىنيِّ اُلًٖ ؿُىُ٘ى ُٛيزِّ

ًُٟ ٍ ٍٍُُُٗٗإًْلى ٟي َّٖ ٕىهى كفُىُكى ري َّٓ ٍى ُ .[44]اجلع٢/حىخى

                                                           
 . ( ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة 339) 3/379ملكذؽرؾ ركاق احلةز٥ يف ا (3)
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اُ/ؿق يٞٮؿ٠ٍ ٫ ص٢ل ذً كأل٩ل  ٘ى نٍلىاُكى ٍٛزى
ى
ّىُُأ ٖىٍي ُُنى ًٓخىابى ُُإٍ ُإًّلَّ

ُى ُٗيُتًليبىنيِّ ٟي ى ًمُل ٠اُاذلَّ ٍي ًُُٝاٍخخىٖى لُذًي ٞيدن رىٍحىثُنُكى ُـوُكى ٠ٍ ِى ً ٜي٠فُىُٕ ً٘ ييٍؤ
  [.64]اجلع٢/

 ٨٘ ، أك دبيةف ٦ي ثبيةف الؿقٮؿ ٚة٣ٞؿآف دبيةفه للك يشءو
.

ُٝٮل دٕةيل يف كوٙ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٨ٍ كيجؽك ٬ؾا ص٤ي ة ٦ً 
ُُحًبٍيىاٛنا/ ِّ ءُوُٕلًكي ٍ ٦ٓ ٝٮل دٕةيل ُمةَجنة ٩بي٫ ال١ؿي٥َشى

ُى ُٗيُتًليبىنيِّ ٟي ى ُ.ل

ة املؿاد ثةل١ذةب يف اآليح ال١ؿي٧ح اثلة٩يح ٨٦ ٝٮل  كأ٦ل
ادٕةيل / ٜىاُ٘ى ـٍ ًٓخىاًبُُيًفٌُُىرَّ ٍُُٚإٍ ًٍُُ٘ ؛ ٚ٭ٮ [38]األ٩ٕةـ/ءُوَشى

ك٣حف ا٣ٞؿآف، ثؽحل٢ قيةؽ اآليح ال١ؿي٧ح ،ال٤ٮح املعٛٮظ
ا ٘ى ٍُُٚكى اةَّثُوًُ٘ ٍرًضُُيًفُُدى

ى
ُُاأٍل ّلى ائًرُوُكى ًُُٝيىًفيُيُـى ٍي ٜىاخى ًُُِبى ُٗهُإًّلَّ مى

ي
ُأ

ٍُٗ رىإيسي ٍ٘ ى
اُأ ٜىاُ٘ى ـٍ ًٓخىاًبُُيًفٌُُىرَّ ٍُُٚإٍ ءُوًُ٘ ٍ ََُُّٗشى ُُثي ٍُُٗإًلى ًٟ بِّ ُرى

كفُى ي ٍَشى أم أفل ٬ؾق األم٥ م١ذٮب أرزاٝ٭ة  [38أل٩ٕةـ/]احيي
ًذتى أرزاٝس٥ كآصة٣س٥ كآصةهلة ، ٦ة دؿًل٪ة أك أ٤ٛٗ٪ة٧٠ة ٠ي

ًٓخىاًبُُيًفُ ٍُٚأم يف ال٤ٮح املعٛٮظإٍ ءُوًُ٘ ٍ ٨٦ َشى
ٚةهلل دٕةيل ّل يٕـب ٨ٔ ٫٧٤ٔ كدٞؽيؿق ذلٟ ل٥ ٩سذج٫، 

َُّٗيشء، ُُثي ٍُُٗإًلى ًٟ بِّ كفُىُرى ي ٍَشى حيرش٬ة ، ٭ةيٕين األم٥ لكحيي
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٭ة كي٪ىٙ ثٌٕ٭ة ٨٦ ثٕي كحيةقت ٨٦  ،(3)ٚيًٕٮ
 .(8)يكذعٜ املكةء٣ح كاحلكةب كاجلٕي٥ كا٣ٕؾاب

ة احلؽير اذلم نكجٮق ل٤٪بي ك  ٨ى ٦ً ٚال أو٢ ل، ك٬ٮ  أ٦ل
 
ى
ى ػٍ األظةدير ابلة٤َح، أ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣  ٨ٍ ٦ً  كاظؽو  ٔ٪٫ ٗريي  ربى

  اثلٞةت
ى
ٮعه  ظؽيره ٫ ٩ل أ ٕ مًٮ  ٫ الـ٩ةدٝح.ًك

ى  ٢ٍ ثى  ٪ة أ٦سةؿ ٬ؾق املٞٮّلت امل١ؾكبح ٌٔل ٠ذةب ل ٮ ًٔؿ
ُ/ة كصؽ٩ة يف ٠ذةب اهلل اهلل دٕةيل خلة٣ٛذ٫؛ أل٩ل  ٗي اُآحىازي ٘ى كى

٠ا ٟي ٌُىاٍجخى ٝي ٍٜ ُخى ٍٗ ازي ٟى اُجى ٘ى ُكى كقي ذي ٌُىخي ٠ؿي / كٚي٫ [،7]احلرش/الرَّشي
ُالَُُّٖ٘ى اعى ـى ٍدُأى ِى ُذى ٠ؿى ُييًفًمُالرَّشي  [.8]ا٣جكةء/ُٝىػٍٚ

  –أك رشاعن ٔٞالن –ذلٟ ّل يٞذيض ك
ى
ح ث٧ة ٍف دأيت الك٪ل أ

ة٣ٙ دذٌةرب كّل  فل اجلىٮص الرشٔيح ّلإً ؛ ٚى ال١ذةب شخي
  دذٕةرض.

ً ذى  ٨ٍ ك٣س٨ املٞىٮد ٦ً    ٟى ل
ى
يف زجٮد٭ة  ّل حتذةجي  حفل الك٪ل أ

٭ة   كإيل اتلٮٚيٜ ثح٪٭ة كبح٪٫، ٚالك٧٬ة ٌٔل ال١ذةبإيل ًٔؿ

                                                           
 .88احلؽير كاملعؽزٮف ل٤نيغ حم٧ؽ حم٧ؽ أثٮ ز٬ٮ ص  (3)
٤ٮ٦٭ة ثني أ٢٬ الك٪ح كالنيٕح اإل٦ة٦يح٠ذةب / " ا٩ْؿ  (8) ،  " الك٪ح اجلجٮيح ٔك

 .  3/380د/ ٔؽ٩ةف حم٧ؽ زرزكر  أ. دأحلٙ
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ى٠ٍُ/ك٬ٮ ا٣ٞةا٢ اهلل  ٨ى كحي ٦ً  ل فُىُكى ٍَُُٚكى ٍٜدًًُُ٘ ٍيًًُُن
ًُُٝػالَُُّٖدى

كا دي ى٠ىجى ًُُٝل ٌناُذًي رًيناُاٍخخًلى ْى
 [.88]ا٣جكةء/

  ٨ٍ ٦ً كى 
ى
ذٞالهلة قكا حت ظضيح الك٪ل ٮفل زج٬٪ة ٩تجني أ

 .سرضكرة رشٔيح زةثذح ثترشيٓ األظاكـ

ة كحي أى  (4/34) كيؿم النةَب يف املٮاٚٞةت فل احلؽير إ٦ل
ة اصذ  ٦ٕذرب ثٮح   الؿقٮؿ  ٨ى ٭ةده ٦ً ٨٦ًى اهلل صؼ، كإ٦ل

 ح.٠ذةبو أك ق٪ل  ٨ٍ ٦ً  وعيطو 

ا ٘ى َيُُكى ًف ٍٜ ًُُٚحى ٠ىلُنى ٟى ٍ ٠ُىُإًفٍُُ*ُال ُُٞي ٍحُهُإًّلَّ ُُكى ُٝيُ*ُيي٠حى ٙى َّٖ ُنى
ًديدُي ٠ىلُطى ِي  [.5، 4، 3]اجلض٥/ إٍ

 
ى
 إيل ُمة٣ٛح ا٣ٞؿآف ٍف يؤدم إصذ٭ةد اجلب كّل ييذىٮر أ

ذ٫ دكف كح   ك٣س٨ ٝؽ دأيت  .ىٮاًب يؿدق إيل ال أك ٦ٕةًر
ث٧ة يسٮف ، ث٢ كّل مٮاٚٞح ث٧ة ّل حي٢٧ ُمة٣ٛح الك٪ح

إذا ٝةـ ا٣رب٬ةف ٌٔل ػالًؼ  يف ا٣ٞؿآف، إّلل  مك١ٮدنة ٔ٪٫
 ٨ٍ ٦ً  –ٌٔل كص٫ ا٧ٕ٣ٮـ  – يف احلؽيًر  ؽل كظيجبؾو ٚال ثي  ذلٟ.

 .ا ـه)ثذرصؼ(. اهللً  ل١ذةًبًِ مٮاٚٞحو 

ة يسؾث٫ ا٣ ٛن ة إذا اكف احلؽيري ُمة٣ = ٞؿآف كالك٪ح أ٦ل
 ٫ ل٥ ي٫٤ٞ.كيي٥٤ٕ أ٩ل ،  تى أٍف ييؽٚٓصى كى 

 



 41  توجيهات وحتقيقات يف كالم سيد السادات

  

ً ٩تيضح ذًلى كى  ٍ ٚإ٩ل  ٟى ل ثىعح إٔذجةر احلؽير  ٥ي سى ٫ حيي
ؽـ ُمة٣ٛذ٫ يف املض٧ٮع ا٣ٕةـ.  ث٧ٮاٚٞذ٫ ا٣ٞؿآف ٔك

ح ثإ٩سةر٬ة كا٨ُٕ٣ كإفل اذلي٨ ي٤ٕ٪ٮف احلؿب ٌٔل الك٪ل 
 ٮفٚي٭ة ي٤ٕ٪ٮف يف صاظحو أ٩٭٥ ّل حيجٮف اهلل، كّل حيج

ُُيٞٮؿ يف ٠ذةث٫ ا٣ٕـيـ / ٣ٞةءق، ذلٟ ألفل اهلل  ٍٔ ُإًفٍُُُي
ٍُٗ ٍٜخي ًت٠ُّفُىُْي ٠ًنُُُٝىػالَُُّٖحتي ُٗيٌُىاحَّتًهي ٍتًٍتسي ًٍرٍُُُٝيػالَُُّٖحيي يىٍي ٍُُٗكى ُٕىسي

ٍُٗ ٠رُهُُٝيػكىالَُُّٖذيٛي٠بىسي ٍي ُٗهُدى   .[33/ ]آؿ ٧ٔؿافرىًخي

ٝؽ أ٤ٔ٪ٮا  ح رقٮؿ اهلل ١ٚأف اذلي٨ ّل يتجٕٮف ق٪ل 
/ ّل حيجٮف اهلل، ألفل اهلل دٕةيل يٞٮؿ ذم ثؽءو أ٩٭٥ثةدئ 

٠ًنُ ُالٌَُُّٖىاحَّتًهي ٗي ٍتًٍتسي ٥٬ يأثٮف أٍف يتجٕٮا  ك٦ة دامٮاُٝيػحيي
 رقٮؿ اهلل، ٚإفل اهلل ّل حيج٭٥ .

ق٪ح رقٮؿ اهلل  ٨ٍ يٞٙ ٦ً  ٨ٍ ٚي٧ى  ٚ٭ؾا ٬ٮ ظس٥ ا٣ٞؿآف
  ة ٛن  .٦ٕةدي ةمٮٝ

ًةؿ، كاذلم =  ح رقٮؿ اهلل ٟ بك٪ل ةذلم ّل يذ٧كٚ
ٕيٌل ص٪ةت  ٬ٮ اذلم يى٢ث٭ة =  يذ٧كٟ إيل ادلرصةت ا٣

 .ٔؽفو 
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إفل زجٮت ظضيح الك٪ح  " كيف ٬ؾا يٞٮؿ اإل٦ةـ النٮٌليني /
ًٓ األظاكـ رضكرة ديجيح، امل كّل ُ٭ؿة كاقذٞالهلة ثترشي

ة٣ٙ يف ذل ٨ٍ ّل ظِ ل يف اإلقالـشخي  .(3) " ٟ إّل ٦ى

  مأف أ٢٬ اإلي٧ةف أ٩٭٥ إذا ٨ٍ ٦ً كى 
ى
ٍف دٔٮا إيل اهلل كرقٮل أ

ا/ يٞٮلٮا ق٧ٕ٪ة كإَٔ٪ة؛ ٝةؿ دٕةيل ٙى فُىُإًجَّ ًٜ٘نًيُىُُى٠ٍؿىَُُكى ٍؤ ٙي ٍ ُال
٠اُإًذىا ني ُُدي ٠ًلًًُُُٝػالَُُّٖإًلى رىشي ُٗىُكى ًٍُُْٗلىٍدسي ٟي ٜى فٍُُةىيٍ

ى
ي٠اُأ ٠ل ِي ٜىاُحى ٍه ًٙ ُشى

ٜىا ٍه ـى ّىُُكىأى ً كَلى
ي
ُٗيُكىأ ٠فُىُٞي ًٖدي ٍٍ ٙي ٍ ٍُُٚ*ُال ٘ى ُيكُىُُٝىػالَُُّٖييًفمًُُكى ٠لى ُرىشي

ُ ٍضى َيى ًُُُٝٝىػالَُُّٖكى ٍِ يىخَّ ّىُُكى ً كَلى
ي
ُٗيٌُىأ كفُىُٞي ائًزي ٍى   .[58،  53]اجلٮر/ إٍ

ا/كٝةؿ دٕةيل ٘ى فُىُكى ٚوَُُكى ً٘ ٍؤ ٙي ً ُُل ّلى ٜىثُوُكى ً٘ ٍؤ اُمي ُُإًذى ُُٝيػالَُُُّٖىضى
ُي ٠لي رىشي ٍمرناُكى

ى
فٍُُأ

ى
٠فُىُأ ُٗيُيىسي ٟي ى ةيُُل ى ًيى

ٍ
ٍُُٚاْل ًٍُُ٘ٗ ًٞ ٍمًر

ى
ٍُُٚأ ٘ى ُحىٍهًعُُكى

ُيُُٝىػالَُّٖ ٠لى رىشي دٍُُكى ِى َُُّٔذى ُُؽى ّلن لى ٜناُؽى تًي ٘ي

ٙى أمؿى  ٨ٍ ٦ى  فل اذل٣ح كالى٘ةر يالز٦ةفإً كى  رقٮًؿ اهلل  ػة٣
  ُٚىُإًفَُّ/ اهلل دٕةيل  ةؿى ٝى ذلا ًي ىادُّكفُىُاذلَّ ُيُُٝىػالَُُّٖحيي ٠لى رىشي ُكى

تًخي٠ا اُْي ٙى ُُْى تًجى ُٚىُْي ي ً ٍُُٚاذلَّ ًٍُُ٘ٗ ًٟ ٍتًٖ نٍلىُُكىُىدٍُُرى ٍٛزى
ى
ُُاأ ُُآيىاتو ٜىاتو ُةىيِّ

ُٚى ًًٌري لًٍٖاكى ُُكى ابه ذى ًٟنيُهُنى   .[5/ ]املضةد٣حمي

                                                           
 . 3/89إرمةد ا٣ٛعٮؿ ل٤نٮٌلين  (3)
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ُٚىُإًفَُّ/ كٝةؿ دٕةيل ًي ىادُّكفُىُاذلَّ ُيُُٝىػالَُُّٖحيي ٠لى رىشي ّىُُكى ً كَلى
ي
ُيًفُُأ

ذىِّٕنيُى
ى
 [.80]األظـاب/اأٍل

 
ى
مؤذف  قً فل ٔىيةف ٬ؾا اجلٌب ال١ؿي٥ كُمة٣ٛح أمؿً ٧٠ة أ
ؿ ٮكقجت دػ ،ؿ املجنيً كقجت الٌال ،األحل٥ً  ثة٣ٕؾاًب 
رًُدٕةيل /اهلل ؛ ٝةؿ اجلعي٥ً 

ُٚىٌُىٍٖيىٍدذى ًي ٠فُىُاذلَّ ٍي ً ىإ ٍَُُٚيي ًُُخى ٍمرًق
ى
ُأ

فٍُ
ى
ٍُُٗأ ٟي ٜىثُهُحيًػيتى كًٌٍٍُُخ

ى
ٍُُٗأ ٟي ُُييًػيتى ابه ذى ُٗهُنى ًْل

ى
  .[63]اجلٮر/أ

ٍُٚ/ ٝةؿ دٕةيلك ٘ى ُيُُٝىػالَُُّٖحىٍهًعُُكى ٠لى رىشي دَُُّكى يىخىهى قيُُكى كدى دي ُخي
ُٝي اُارناٛىُُييٍدًخٍٖ ادًلن اُخى ٟى ُيُذًي لى ُُكى ابه ذى ًٟنيُنى  .[34/ ]ا٣جكةءمي

ة / ٌن ٍُٚكٝةؿ أي ٘ى ُيُُٝىػالَُُّٖحىٍهًعُُكى ٠لى رىشي دٍُُكى ِى َُُّٔذى ُُؽى ّلن لى ُؽى
ٜنا تًي   .[36]األظـاب/٘ي

ٍُٚكٝةؿ قجعة٫٩ / ٘ى ُيُُٝىػالَُُّٖحىٍهًعُُكى ٠لى رىشي ُيٌُىإًفَُُّكى ُٛىارُىُلى
ُٗى َّٜ ٟى ُٚىُجى ادًلًي اُخى ٟى ةىُُذًي

ى
اأ  [.83]اجل٨/دن
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 مجال احل يح اليبوّي
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 -: وفيُ أربعة مباحح
 

 املبحح األول :

 وتدوينه وضبطه.، احلديث النبويتعريف      
 

 : املبحح الجاىي

 الفرق بني أسلوبي القرآن واحلديث .             
 

 : املبحح الجالح

 . توصيف احلديث النبوي        
 

 : املبحح الرابع

 . بالغة الرسول         
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 املبحث األول 

تعريف الحديث 

، وتدوينه  ، النبوّي

  . هطوضب
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 تعريف احل يح اليبوي

ُ ، (3)، أك ٤ٝي٢ الالكـ كًلسريقًؽ ا٣ٞؽي٥ /ٕيثُناحلديد
يف ٦ٞةث٢ الكـ اهلل ٫ي ؛ أل٩ل دٕؿي٫ٛ يف ال٤٘ح ثؾلٟ ك٢ٕ٣ل 

  .ا٣ٞؽي٥

ؿ ا٣ٛؿاء / ٝة .ير ٌٔل ٗري ٝيةسو أظةد ؛كمجٓ ظؽيرو 
 . (8)، ز٥ ص٢ٕ مجٕةن ل٤عؽيركاظؽ األظةدير أظؽكزح

َُّ٘ ًيٙ إيل اجلب/  ٚ٭ٮ ؛ اُيفُاإلغفلحأ
ي
٨٦  ك ٦ة أ

أك وٛحو  ،(6)ِوأك قرية ،(5)أك دٞؿيؿو  ،(4)أك ٢ٕٚو ، (3)ٝٮؿو 

                                                           
ًديرانُ/  ٞٮل دٕةىل٠ (3)  ُخى ُاهللً ٚى ً٘ ُ ؽي ٍغدى

ى
ُأ ٍٚ ٘ى / [، كٝٮل87]ا٣جيكةء/كى

ُ اًديدى خى
ى
ُأ ٍٗ ٞي ٜىا ٍٖ هى جىأ/ٌىجى  [.39]قى

 .3/797، لكةف ا٣ٕؿب  3/363ا٣ٞةمٮس املعيٍ   (8)

٧ةؿ ثةجليةت ..." ./ ٚة٣ٞٮؿ ٬ٮ األ٣ٛةظ اجلجٮيح، حنٮ ظؽير  (3)  " إ٧٩ة اأٔل
ٮء  ٨ٍ حنٮ ٦ة كرد ٔ٪٫ ٦ً ٬ٮ اتلرصٚةت اجلجٮيح ا٤٧ٕ٣يح. ك (4) إٔٚةؿ الًٮ

 كالىالة كاحلش.
أك أك يف ز٦٪٫ كيك٧ٓ ث٫؛ كيٞؿق اجلب ك٬ٮ ٦ة حيؽث حبرضة اجلب (5)

 يٞؿق الٮح، ٚال ي٪١ؿ كّل ي٘ري، ٚي١ٮف ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٦ٞؿان رشاعن. 
ال٫ٔ أك ٫٧٤ٔ ٚال ي٪١ؿق .٫ ٦ة يٞٓ ٨٦ ٗريق ثأ٩ل = ثٌٕ٭٥  ٫كيٕؿٚ َي  ثة

٨ ٗـكاد٫ كٚذٮظةد٫ كظةّلد٫ كٝخ الك٥٤ ككٝخ ٦ً ٪٢ٞ ٔ٪٫ة يي كيه ٦ى  (6)
 .٦ة ل و٤حه حبيةة اجلب ككٚةد٫ كأزكاص٫ كأكّلدق كاحلؿب كػرب مٮدلق 
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٤ٞيحو  ٤ٞيحو  ،(3)ػي ، ظيت احلؿٌلت كالك١٪ةت يف احلْٞح (8)أك ػى
 كامل٪ةـ.

يؽكف ث٭ة حنٮ ٦ة ٚري"  ثَُّٜالصيُاملعؽزٮف لك٧ح " كذ٢٧ٕ كي
 يؿيؽكف ثةحلؽير.

٭٧ة ث كيؿيؽكف " أذر" ، "  خربأ٩ل٭٥ يكذ٤٧ٕٮف لك٧ح " ٧٠ة 
 املٕين اذلم ييؿاد ٨٦ احلؽير.

كرب٧ة أ٤َٞٮ٧٬ة ٌٔل ٦ة ٬ٮ أ٥ٌٔ ٨٦ ٦ٕين احلؽير اذلم 
ةؼ إيل الىعةثح كاتلةثٕني  ذ٠ؿ٩ةق؛ حبير ين٢٧ ٦ة يٌي

ٌن   ة.أي

                                                           
٠يٙ اك٩خ، حنٮ أػالؽ الؿقٮؿ ٨ٍ إحل٪ة ٦ً  ٢ى ًٞ كالىٛح اخل٤ٞيح يه ٦ة ٩ي  (3)

 ٠ؿ٫٦ كقؼةا٫ كمضةٔذ٫، كق٧ةظذ٫ كٝٮد٫ كوؽ٫ٝ.
ري ذلٟ.٬يئذ٫ ٨ٍ جلة خى  ٢ٞ٪ٍ كيه ٦ة حي  (8)  اك٣ُٮًؿ كا٣ٞرًص، كلٮف الٮص٫، ٗك
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ُُ٘ٚـرٌنيُ/ُالصٜدُ،ُكاملنتُُ.كيخ٠ٓفُ  احلديدي

ُ/  الصٜدأكّلُن
ريق ٨ٍ ٮ ٦ة اقت٪ؽت إحل٫ ٦ً ٭ٚ /ٕيثُن ٍو ٗك لك٪ؽ كا . ظةا

ةؿ ل ق٪ؽ/ أم ٦ٕذ٧ؽٔ  ٚالف / "دٞٮؿك .٧ؽ اإلنكةف، يٞي
مٮرق يف كيٕذ٧ؽ إحل٫، ي٤ضأ اكف إذا"  ٚالف ق٪ؽ

ي
  ٤ٔي٫. أ

 .كاجل٧ٓ أق٪ةد، أك اجل٧ٓ اكلٮاظؽ

 .(3)؛ رٕٚذ٫ إحل٫ ثؾ٠ؿ ٩ة٫٤ٝ إيل ٝةا٫٤ً  احلؽيرى  تكأق٪ؽ

 . (8)ق٤ك٤ح الؿصةؿ املٮو٤ح ل٧٤نتكاغفلخان/ُ

 أك. اإلػجةر ٨ٔ َؿيٜ املنت أك. ظاكيح َؿيٜ املنت أك
ُُ.(3)ا٣ُؿيٜ املٮو٤ح إيل املنت

 . (4)َؿيٜ ٦نت احلؽير أك
                                                           

 .3/437، ا٣ٞةمٮس املعيٍ  3/893، املىجةح امل٪ري 3/880لكةف ا٣ٕؿب  (3)

ٔ٪ؽ ٠سري ٨٦ ك٬ؾا دٕؿيٙ ٚي٫ ٩ْؿ  . 43/  3راصٓ دؽريت الؿاكم (8)
 ٩ْؿ إيل )ّة٬ؿ الك٪ؽ( ٍٚٞ ّل إيل )ظٞيٞح الك٪ؽ(.املعؽزني أل٩ل٫ ٚي٫ 

، إيل أف دى٢ إيل  (3) أم الؿصةؿ املٮو٤ٮف إيل ٦نت احلؽير ميؼةن ٨ٔ ميغو
 ٣ِٛ احلؽير.

 . 93ص  3دٮصي٫ اجلْؿ إيل أوٮؿ األزؿ ج (4)
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قٮاء ٔ٪ؽ  ، الٮص٫(8)، كا٣ُؿيٜ(3)، اإلق٪ةدالك٪ؽك
  .املعؽزني

 املٕىن ٚجعكت ؛"اإلق٪ةد" ك" الك٪ؽ" ثني ؽى ؿل ٚى  ٨ٍ ك٦ى 
  اّلوُالح. ّل ال٤٘ٮم،

 الك٪ؽ يكذ٤٧ٕٮفى  ٚةملعؽزٮفى  اّلوُالح ظير ٨ٍ ٦ً  ةأ٦ل ك
  .كاظؽو   ليءو  كاإلق٪ةد

 الؿاكم إيل اإلق٪ةد ٌٔل" ا٣ُؿيٜ" يكذ٤٧ٕٮف ة٦ى  كأكرث
 احلؽير ٬ؾا/ "٦سالن  ٚيٞٮلٮف احلؽير؛ إحل٫ يؿصٓ اذلم
 َؿيٜ ٨ٍ ٦ً " أك ،"الـ٬ؿم ٨ٔ أك أنف، ٨ٍ خى  ؿؽو َي  ٨ٍ ٦ً  ييؿكم
، ٨ٍ خى  ٚيالفو   . ك١٬ؾا ؛"الـ٬ؿم ٨ٍ خى  أك أنفو

                                                           
ثٌٕ٭٥ يؿم أفل اإلق٪ةد ٬ٮ/ ٔـك )أك / رٚٓ( احلؽير إيل ٝةا٫٤ مك٪ؽان .  (3)

ةؿ أق٪ؽ احلؽير أم ر٫ٕٚ إيل ٝةا٫٤ مك٪ؽان  .   ٚيٞي
ل٤ك٪ؽ، ٝةؿ اث٨ مجةٔح/ املعؽزٮف يكذ٤٧ٕٮف الك٪ؽ  ٫ مؿادؼه كاألم٭ؿ أ٩ل 

 .  كاإلق٪ةد ليءو كاظؽو
 [.37]راصٓ امل٪٭٢ الؿكم يف ُمذرص ٤ٔٮـ احلؽير اجلجٮم ّلث٨ مجةٔح ص 

 [. 87ك٬ٮ أق٧ةء الؿكاة ]ا٩ْؿ ٦ٕض٥ مى٤ُعةت احلؽير ص  (8)
 يٞٮؿ ادل٤٬ٮم/ )الك٪ؽ/ َؿيٜ احلؽير، ك٬ٮ رصةل اذلي٨ رككق، كاإلق٪ةد

  .ث٧ٕ٪ةق، كٝؽ جيييء ث٧ٕين ذ٠ؿ الك٪ؽ، كاحلاكيح ٨ٔ َؿيٜ املنت(
 [.3/40]ي٪ْؿ ٦ٞؽ٦ح يف أوٮؿ احلؽير لرل٤٬ٮم 
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/ كق٪ؽ احلؽير ٬ٮ ٦ة ذ٠ؿ  ٝةؿ َة٬ؿ اجلـااؿ ادلمنقٌ 
، ٣ُؿيٜ أل٫٩ يٮو٢ إيل املٞىٮد ٬٪ة، كييٞةؿ ل اٝج٢ املنت

ؽق ىاملعكٮس إيل ٦ة يٞك٬ٮ احلؽير ٧٠ة يٮو٢ ا٣ُؿيٜ 
ةؿ ل٤ُؿيٜ الٮص٫، دٞٮؿي  ،الكةلٟ ٚي٫ ظؽيره ّل / ٬ؾا كٝؽ يٞي
  .(3)٬ؾا الٮص٫ ٨ٍ يٕؿؼ إّل ٦ً 

٫ يٕذ٧ؽ ٤ٔي٫ ا٧٤ٕ٣ةء يف احلس٥ ٌٔل ؛ أل٩ل كقم ثةلك٪ؽ
وعح احلؽير أك ٫ًٕٛ أك ا٩ُٞة٫ٔ أك إٌٔةل أك إرقةل 

ري ذلٟ.  ... ٗك

ـه  يأيت ىلع وٮرًة /  ، ٚإفل ظؽير اجلبي كًل٧ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮ
زى٪ة ٚال ٩ة ٚالف، ٝةؿ/ ظؽل ف ٨ٔ ٚالف أفل ٚال٩نة ٝةؿ/ أػربى

٩ة ٚالف، ٝةؿ/ ق٧ٕخي اجلبل 
ى
 . (8)ٝةؿ ٠ؾا كًلؾا أ٩جأ

                                                           
 . 3/90يي٪ْؿ / دٮصج٫ اجلْؿ إيل أوٮؿ األزؿ  (3)
٧ؿى أفل اجلب (8) ٔي ٟه ٨ٔ ٩ةٚٓ، ٨ٔ اث٨ً  زى٪ة ٦ةل ٝةؿ ٠ؾا ٦سةؿ ذلٟ / ظؽل

٥ ق٤ك٤حي الؿيصةًؿ املٮو٤ح إىل املنت. =. ٧ٚةلٟ ك٩ةٚٓ كاث٨ ٧ٔؿ. كًلؾا  ٬ي
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 ٙنتػإذاٛينا/ُ
ُٕيثُن يٞٮم كيؿدٛٓ  ٫ي ؛ أل٩ل ٦ة و٤ت كاردٛٓ ٨٦ األرض/

 ك يشءو ٦ة و٤ت ّ٭ؿق . ٨ٍ كاملنت ٦ً . ةلك٪ؽ إيل ٝةا٫٤ث

  (. املخني) ، ك٦٪٫ اق٥ اهلل النؽيؽ ا٣ٞٮم/ كاملذني

 املجةٔؽة يف ا٣٘ةيح، امل٧ةد٪ح كيه يسٮف ٨٦ كٝؽ 

إذا مٞٞخ صرلة ثيٌذ٫  ؛ / ٦ذ٪خ ال١بلأك ٨٦ ٝٮهل٥ 
 ٚةقذؼؿصذ٭ة .

/   .٩ه احلؽيرأك  .أ٣ٛةظ احلؽيرُكاغفلخاُن

(3)٦ة يجذه إحل٫ اغيح الك٪ؽ ٨٦ الالكـ أك
 . 

.(3)ٝةل ا٣ُيب.(8)أ٣ٛةظ احلؽير ا٣يت دذٞٮـ ث٭ة املٕةين أك
      

                                                           
. 3/83، ٦ٞؽ٦ح دؽريت الؿاكم ل٤كيٮيط  3/333ا٩ْؿ املٞ٪ٓ ّلث٨ امل٨ٞ٤  (3)

 ك٬ؾا اتلٕؿيٙ أ٥ٔ كأم٢٧ كأدؿ ٌٔل امل٤ُٮب .
ؿ ثٕؽى ًق٤ك٤ح الؿيصةؿ، ٬ٮ ٝٮؿي اجلبي  (8) أك ٝٮؿ  أم/ الالكـ اذلم ييؾ٠ى

عةيب.  .كالىٛح كاتلٞؿيؿ كا٢ٕٛ٣ ؿا٣ٞٮ ين٢٧-املنت–ك٬ٮ الىل
 .48/  3ا٩ْؿ دؽريت الؿاكم ل٤كيٮيط  (3)

 



 53  توجيهات وحتقيقات يف كالم سيد السادات

  

  يحت ويً احل

٣ٞؽ أػؾى دؽكي٨ احلؽير أَٮارنا ثة٣جكجح جل٫ٕ٧، كًليٛيح 
إيل آػًؿ ٔرص  اجلجٮمي  ا٣ٕرصً  ٨ى ، كذلٟ ٦ً املض٧ٮع ٦٪٫

 -/ك٬ؾق يه أَٮار دؽكي٪٫ ثلالز٧ةاح .الؿكايح يف ظؽكد ا

/ُاتلدكيُٚإٍردٌمُلٖدديد  /ُأكّلُن

إيل  كاقذ٧ؿل   كٝؽ ثؽأ ٬ؾا اتلؽكي٨ ٦٪ؾ ٔرص اجلبٌ 
  حن٢٧ ٔرص الىعةثح كًلجةر اتلةثٕني.آػؿ املةاح األكيل؛ ٣

ٙو  ؽيركٌلف دؽكي٨ احل يف ٬ؾا ا٣ُٮر ٌٔل ملك وع
 .(3)ػةوح مكذ٤ٌٞحو ٗري مؿدجح ٧٠ة ٝةؿ اإل٦ةـ اذل٬بي 

الىعيٛح الىةدٝح  / الىعٙ يف ٬ؾا ا٣ُٮر يهكأ٥٬ 
وعيٛح صةثؿ ث٨ ، ك(8)ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕةص  ٣ٕجؽ اهللً 
وعيٛح ، ك(3)كيه يف ٦٪ةقٟ احلشي   األ٩ىةرٌم ٔجؽ اهلل

ٝةا٥ قيٙ رقٮؿ اهلل 
ًلذةب الىؽٝةت كادليةت ، ك(4)

                                                           
 . 863ا٩ْؿ دةريغ اخل٤ٛةء ل٤كيٮيٌط ص  (3)
 . 3/73، كصة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ 84ا٩ْؿ دٞييؽ ا٥٤ٕ٣ ص  (8)
 . 3/43، كدؾ٠ؿة احلٛةظ 33ا٩ْؿ منة٬ري ٧٤ٔةء األمىةر ص  (3)
 . 3/73ا٩ْؿ صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ّلث٨ ٔجؽ ا٣رب  (4)
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ًلذةب ، ك(3)إيل أ٢٬ احل٨٧ كا٣ٛؿااي، ٠ذج٫ رقٮؿ اهلل 
، كٌلف ٝؽ "الىؽٝةت ك٦ٞةديؿ٬ة" كٌلف ٔ٪ؽ أيب ثسؿ 

، (8)ل٧ٌة كص٭٫ إيل ابلعؿي٨ اعمالن  ٠ذج٫ إيل أنف ث٨ ٦ةلٟ 
الىعيعح ا٣يت يؿكي٭ة ٧٬ةـ ث٨ ٦٪ج٫ ٨ٔ أيب الىعيٛح 

 .(3)ظؽيس٫ً  ٨ٍ ٦ً  ٬ؿيؿة 

ُذاٛيناُ/ُاتلدكيُٚالرشيٌمُ/

ظير أمؿى اخل٤يٛح كٌلف ذلٟ يف ٔرص أكاقٍ اتلةثٕني، 
ة.ا٣ٕةدؿ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣  ٕـيـ ثذؽكي٨ الك٪ح دؽكي٪نة اع٦ن

ـً ٠ذتى ظير  ٧ٌةًل يف ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـي ثؾلٟ إيل خي
، ٚةقذضةب ا٧٤ٕ٣ةء ألمؿقً، كٝةـ (4)قال٦يٌحأ٦٭ةت املؽف اإل

 .  حً الك٪ل  ٨ى ٦٪٭٥ ثذؽكي٨ ٦ة ٔ٪ؽق ٦ً  ك كاظؽو 

                                                           
 . 3/305ا٩ْؿ قج٢ الكالـ ل٤ى٪ٕةين  (3)
 . 3/343ا٩ْؿ ٩ي٢ األكَةر  (8)
( ظؽيسنة، ركا٬ة اإل٦ةـ أمحؽ يف مك٪ؽق، كٝؽ 338كد٥ٌ ٬ؾق الىعيٛح ) (3)

جٕخ ثذعٞيٜ/ حم٧ؽ محيؽ اهلل.  َي
 . 45ا٩ْؿ دٞييؽ ا٥٤ٕ٣ ص  (4)
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٨ٍ دك٩٭ة/ك حم٧ؽ ث٨ مك٥٤ ث٨ م٭ةب الـ٬ؿٌم  ٌلف أكؿى ٦ى
" أمؿ٩ة ٧ٔؿ ث٨  ٔجؽ ا٣ٕـيـ جب٧ٓ / ٝةؿى ظيري  [384٬ت ]

ا ، ٚجٕر إيل ك أرضو ل ٤ٔي٭ة  ا دٚرتن الكنن ١ٚذب٪ة٬ة دٚرتن
  .(3) "دٚرتناق٤ُةف 

   دؽكي٪٭ة يف ٠سري ٨٦ًى األمىةًر.ز٥ٌ صؽل ا٧٤ٕ٣ةءي يف

جنة،  ألفل ك٣س٨ٌ اتلؽكي٨ يف ٬ؾا ا٣ُٮر ل٥ يس٨ مكذٔٮ
امل٪يح اعص٤خ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ دكف حتٞيٜ ٦ة أراد أك 

 إ٧٠ةل .

ُ

                                                           
 . 3/76يي٪ْؿ صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣  (3)

٨ٍ دكف الك٪ح أثٮ ثسؿ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ اث٨ ظــ،  كٝةؿ ثٌٕ٭٥ / إفل أكؿ ٦ى
ظير اكف اعمالن ٧ٕ٣ؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ٌٔل املؽي٪ح، ٚأرق٢ إحل٫ / " أف ا٠ذت 

كحبؽير ٧ٔؿة ث٪خ ٔجؽ  إيلل ٦ة يثجخ ٔ٪ؽؾى ٨٦ ظؽيًر رقٮؿ اهلل 
 الؿمح٨ ؛ ٚإين ػنيخ دكرس ا٥٤ٕ٣ كذ٬ةث٫ "، ١ٚذج٫ ل. 

جٞةت اث3/386٨]ا٩ْؿ قنن ادلارم   [.8/343قٕؽ  ، َك
ةؿ / أفل اخل٤يٛح ٧ٔؿ ث٨ ٔ جؽ ا٣ٕـيـ ٝؽ أرق٢ كي٧س٨ اجل٧ٓ ثني الؿأيني ٚيٞي

ة ٕن  . أٍف يؿم ال١ذت ا٣يت مجٕ٭ة أثٮ ثسؿ٣س٨ٌ امل٪يح اػرت٦ذ٫ ٝج٢  إحل٭٧ة مجي
 [.4، 3، كالؿقة٣ح املكذُؿٚح ص 47]ا٩ْؿ ٝٮأؽ اتلعؽير ل٤ٞةقٌم ص 
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ُ/ُاُ/ُاتلػٜيًُإهٖيٌمُلٓخبُاحلديدذالنُ

ٜى يف ا٣ُٮري٨  كاتلى٪يٙ شخذ٤ٙ ٨ٔ اتلؽكي٨ اذلم قج
الكةثٞني؛ إٍذ اتلؽكي٨ = ٬ٮ دٞييؽ املذٛؿؽ املنذخ كمج٫ٕ يف 

عٙ. أك ٠ذةبو  ديٮاف ٧ٓ ٚي٫ الىي  جتي

ة اتلى٪يٙ= ٚ٭ٮ أدؽي ٨٦ًى اتلؽكي٨ً  إٍذ ٬ٮ دؿديت ٦ة  ؛أ٦ل
فى يف ٚىٮؿو حمؽكدةو كأثٮابو ممزيةو. ُ ديكي

ٙي يف احلؽير ُ/ ثٕؽًة مؿاظ٢ كٝؽ مؿل اتلى٪ي

ثٕني، ك٦ٕ٭٥ ٠جةر يف أكاػؿ ٔرص اتلةكٌل٩خ  األكلُ/ُ-
  أدجةع اتلةثٕني.

ظير ّ٭ؿ يف ٬ؾا ا٣ٕرص املج١ؿ أ٩ٮاعه ٨٦ًى املى٪ٛةت 
ٜى ٌٔل ثٌٕ٭ة اق٥ "املى٪ٙ" ٧٠ى٪ٙ مٕجح  اجلة٦ٕح، أ٤َ

ٌل ثٌٕ٭ة اآلػؿ ، ٨ احلضةج، كمى٪ٙ ال٤ير ث٨ قٕؽث ٔك
ٌل ابلٕي اآلػؿ اق٥ اجلة٦ٓ، ٠ضة٦ٓ ٧ٕ٦ؿ ث٨ را مؽ، ٔك

 . أ" ٧٠ٮَأ اث٨ أيب ذات، كمٮَأ ٦ةلٟ ث٨ أنفاق٥ "املٮَ

كل٥ دس٨ ٬ؾق املى٪ٛةت ٝةصة ٌٔل ظؽيًر رقٮؿ اهلل 
.ث٢ ٧ًخ إيل ذلٟ أٝٮاؿ الىعةثح كٚذةكم اتلةثٕني ، 
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  .كٌل٩خ يف ٔرص أدجةع اتلةثٕني الاٛيثُ/ُ-
 ، ٙى ا٧٤ٕ٣ةءي املكة٩يؽى كٝىؽكا ٨ٍ٦ كيف ذلٟ ا٣ٕرص أ٣ل

ٝٮاؿ الىعةثح أ ٨ٍ ةلىح ٦ً دؽكي٪٭ة مجٓ الك٪ح ٍٚٞ، ػ
  كاتلةثٕني كٚذةكي٭٥.

جيؽ  ٙى د٤ٟ املكة٩يؽ أثٮ داكد ا٣ُيةلس، ٔك ٨ٍ أ٣ل كأكؿ ٦ى
ٌل ث٨ مٮيس املؽييٌن.اهلل ث٨ مٮيس ا٣ٕبٌس،    ٔك

س٧ةف ز٥ل صةء ٨ٍ٦ً ثٕؽ٥٬ اث٨ را٬ٮي٫، كأمحؽ ث٨ ظ٪ج٢،  ٔك
 ث٨ أيب محجح.

-ُ/ُ ني مم٨ دجةع اتلةثٕكٌل٩خ يف ٔرص أدجةع أ الالث
  اعص ابلؼةرٌم.

الك٪ح كيف ذلٟ ا٣ٕرص ازد٬ؿ دؽكي٨ الك٪ح، ٚؽك٩خ 
  الىعيعح كردجخ ٌٔل األثٮاب.

كٌل٩خ ز٧ؿة اتلؽكي٨ يف ٬ؾا ا٣ٕرص ّ٭ٮر ال١ذت الكذح / 
وعيط ابلؼةرم، وعيط مك٥٤، قنن أيب داكد، كا٣رت٦ؾم، 

 كا٣جكةيئ، كاث٨ ٦ةصح.

  الؿكايح. ٨ى ٔرص املذأػؿي٨ ٦ً  الراةهثُ/ُ-
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دجخ ٠ذ املذٞؽ٦ني ك٬ؾثخ كرشظخ  تي كٚي٫ ري
 .  كاػذرصت

ؿؼ ثةجلٮا٦ٓ، اكجل٧ٓ يف ٬ؾا ا٣ٕرص ٦ى  املؤ٣ٛةًت  ٨ى ٦ً كى  ة يٕي
كصة٦ٓ األوٮؿ ّلث٨ األزري، ثني الىعيعني ل٤ع٧يؽٌم، 

ؿؼ ثةلـكااؽ ١٠ذت  كمجٓ اجلٮا٦ٓ ل٤كيٮيٌط، ك٦٪٭ة ٦ة يٕي
٦٪جٓ ك٦٪٭ة ٠ذةث٫ "دل٧ٓ الـكااؽ ك٩ٮر ادلي٨ اهليسٌم، 

ؿؼ ثةألَؿاًؼ، ٠أَؿاؼ الىعيعني ا٣ٛٮااؽ"،  ك٦٪٭ة ٦ة يٕي
  .(3)كحتٛح األرشاؼ ل٧٤ـٌم أليب مكٕٮدو ادلمنٌق، 

 .األَٮارً  ٨ى للك َٮرو ٦ً  كيف ٦٪ة٬ش املعؽزني دٛىي٢ه 

  

                                                           
رل٠ذٮر / حم٧ؽ ث٨ ٦ُؿ الـ٬ؿايٌن، ل٤ذٮقٓ يي٪ْؿ ٠ذةب دؽكي٨ الك٪ح ل (3)

 كًلذةب املجذ١ؿ ل٤نيغ / ٔجؽ الٮ٬ةب ٔجؽ ال٤ُيٙ .

 



 59  توجيهات وحتقيقات يف كالم سيد السادات

  

 (1)ضبط احل يح
ًِ احلؽ ج٫ُ ٣ٞؽ ظؿص املك٧٤ٮف ٌٔل ظٛ ير ك٫ً٤ٞ٩ ًك

  ٦٪ؾ الىؽر األكؿ.

ً ذى  فى ٌلى كى  ٝٮأؽ ٧٤ٔيلح دٝيٞح اقت٪جُٮ٬ة ثٕٞٮهل٥، ٜ ًكٍٚ  ٟى ل
  ػالهلة. ٨ٍ ز٥ل دك٩ٮ٬ة يف وعةاٛ٭٥، كدٕةم٤ٮا ٦ٓ اجلىٮص ٦ً 

  يذ٤ٕٜ ثةحلؽير إّل ثح٪ٮق كدك٩ٮق. كل٥ يرتؾ ا٧٤ٕ٣ةء محبنة

ٍى الاكم٢ى  ٜي الٌج ٞ كٝؽ اقنتل املعؽزٮفى ل١٤ذةثًح آداثنة حتي
، كدس٢ٛ قال٦ح اجلىٮص،  ًٙ ملة ييسذت يف الىع

ٕ ذلةبى كًك ٮا ذللٟ ٝٮأؽ كأوٮّلن قةركا ٤ٔي٭ة كألـمٮا ال١ي
 ثةدجةٔ٭ة، ك٦٪٭ة /

ة يؤ٨٦  - ٞن ًٍ احلؽيًر كحتٞي٫ٞ مالكن ك٩ُ اّل٬ذ٧ةـ ثٌج
٦ٕ٭ة ال٤بف ٔ٪ؽ األداء؛ حلؤدي٫ ٧٠ة ق٫ٕ٧ كّل يٕذ٧ؽ ٌٔل 
ظ٫ْٛ كيْٞذ٫ ٚؾلٟ كػي٥ ا٣ٕةٝجح؛ ٚإفل اإلنكةفى ٦ٕؿض 

 ل٤ؼُأ كا٣جكيةف.

                                                           
ح ٤ٔٮـ احلؽير الرشيٙ  (3)  –ا٩ْؿ ق٤ك٤ح املٮقٮاعت اإلقال٦يح .. مٮقٔٮ

ٌل ل٤نبٮف اإلقال٦يح  .. ثذرصؼ. 585مرص، ص  –إوؽار املض٤ف اأٔل
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األق٧ةء ػةوح امل٤ذبف ٦٪٭ة، ألفل  ا٣ٕ٪ةيح ثٌجٍ -
يكذؽؿ  ، كّل ي األق٧ةء ّل ديؽرؾي ثةملٕين كّل يؽػ٤٭ة ا٣ٞيةسي

 ٤ٔي٭ة ٨٦ قيةؽ الالكـ.

صؼ ا٣ٕ٪ةيح إيل ًجٍ احلؿكؼ امل٭٤٧ح ثٕال٦ح دؽؿ  -
ٕٮا ذللٟ اوُالظةت ػةوح  ٌٔل ٔؽـ ٩ُٞ٭ة، كٝؽ ًك
ثؾلٟ دٕؿؼ يف ٠ذج٭٥، كدؤًلؽ حتؿز٥٬ النؽيؽ كاظذيةَ٭٥ 

  ٢ٞ٩ اجلىٮص.يف

ًجٍ األ٣ٛةظ املنلكح يف ٦نت ال١ذةب ٦ٓ ٠ذةثذ٭ة يف  -
جُ٭ة؛ ٚإفل ذلٟ أث٤ٖ كأظٮط لكال٦ح اجلله.  احلةميح ًك

ذ٪ةء ثٌجٍ ُمذ٤ٙ الؿكايةت كد٧يزي٬ة، ٚيض٢ٕ  - أّل
٠ذةث٫ ٌٔل ركايح ٦ٕي٪ح، ز٥ل ٦ة اكف يف ٗري٬ة ٨٦ زيةدات 

 أحلٞ٭ة يف احلةميح.

ي - ٍي كدًٮ ؽـ حتٞيٜ اخل ع٫ كدؿؾ الرسٔح يف ال١ذةثح ٔك
 دؽٝيٜ احلؿكؼ كدى٘ري٬ة.

٦ٞةث٤ح ال١ذةب ثةألو٢ اذلم أق٧ٕ٭٥ ٦٪٫ النيغ؛  -
ظيت يذعٜٞ ٨٦ قال٦ح اجله كييى٤ط ٦ة كٝٓ ٔ٪ؽق ٨٦ 

 ػُأ.
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ح دٛى٢ ثني ك ظؽيثني أك ثني ك  - ٓ دااؿة ٚةٗر ًك
 ٚٞؿدني ظيت ّل شخذ٤ٍ الالكـ ث٫ٌٕ ثجٕي.

، ٚيٞٮؿ  ثل٪ةء ٌٔل اهلل املعةْٚح ٌٔل ذ٠ؿ ا - ٧ٌة ذي٠ًؿى لكي
  كحنٮق، كإٍف ل٥ يس٨ يف األو٢، كاملعةْٚح ٌٔل ٠ذةثح

ٔ٪ؽ ذ٠ؿق ك مؿة، كّل  الىالة كا٣تك٤ي٥ ٌٔل رقٮؿ اهلل 
يؿمـ إحل٫ كّل يٞذرص ٌٔل ذ٠ؿ الىالة دكف ا٣تك٤ي٥ ٤ٔي٫، 

 كا٣رتيض كا٣رتظ٥ ٌٔل الىعةثح كا٧٤ٕ٣ةء كقةاؿ األػيةر .

ٓ ال - ؿمٮز لأل٣ٛةظ املذ١ؿرة يف اإلق٪ةد، ٚريمـكف ًك
إيل ظؽز٪ة ٚيٞٮلٮف "ز٪ة"، كإيل أػرب٩ة ٚيٞٮلٮف "أ٩ة" 
كيسذجٮف ل٤ذعٮي٢ ٨٦ إق٪ةدو ألػؿى ظؿؼ احلةء امل٭٤٧ح 
ٕٮ٬ة ل٤عٛةًظ ٌٔل  "ح"، كهل٥ ٗري ذلٟ ٨٦ ا٣ٞٮأؽ ا٣يت ًك
قال٦ح اجللًه، ظيت إ٩ل٭٥ أٍٚؿدكا ذلٟ ث٧ؤ٣ٛةتو ػةوح، 

ح يف ٥٤ٔ الؿكايح ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم، كاإلملةع يف اكل١ٛةي
ري٬ة.     أوٮؿ الؿكايح، كدٞييؽ الك٧ةع ل٤ٞةيض ٔيةض، ٗك
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  ىقل احل يح مً املصادرضوابط 
ت األظةدير ثأقة٩يؽ٬ة يف ا٩ذه ٔرص الؿكايح، كاقذٞؿل 

٨ٍ أرادى أٍف ي٪٢ٞ ظؽيسنة ٨٦ًى  ثُٮف ال١ذت، كالٮاصت ٌٔل ٦ى
 -ظذضةج ث٫ أٍف حيؿص ٌٔل /املىةدًر املٕذ٧ؽة لإل

وعح نكبذ٭ة إيل مؤ٣ٛي٭ة ثةتلٮادؿ، أك الن٭ؿة ا٣يت  -أ
ري٬ة . د٘ين ٨ٔ  اإلق٪ةد، اكل١ذت الكذح ٗك

 .أٍف يأػؾ ٨ٍ٦ نكؼحو مٮزٮؽ ثىعذ٭ة -ب

ي  ةزى ٧ٚيت حتٜٞ ٬ؾاف الرشَةف ؛ صى  أٍف يؿكم احلؽير  لى
 كحيذش ث٫ كيجكج٫ إيل ٝةا٫٤.

ينرتط أ ي كالىعيط أ٩ل٫ ّل ي ل٤عؽير  ركايح ٍف دسٮف لى
كّل ق٪ؽ ٦ذى٢ إيل وةظت احلؽير أك إيل مؤ٣ٙ ال١ذت 

 املؽك٩ح .

ًِكل ٨ٔ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء أ٩ل٫ ّل حي٢ اجلــ ث٪٢ٞ احلؽير  كظي
٨ٍ ل ركايح كلٮ ٌٔل أ٢ٝ كصٮق  ٨٦ املىةدر األو٤يح إّل ل٧ى

 الؿكايةت.
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كأفل ا٢٧ٕ٣ ثةحلؽيًر ك٫٤ٞ٩ ٨٦ كالىعيط ػالؼ ذلٟ، 
در ّل يذٮٝٙ ٌٔل ق٧ة٫ٔ، ث٢ إذا وعخ ٔ٪ؽق املىة

ا٣جكؼح كدأكؽ ٨٦ نكبذ٭ة ملؤ٣ٛ٭ة؛ صةز ل الؿكايح ٦٪٭ة، 
، ألفل اثلٞح ٝؽ ظى٤خ  كا٢٧ٕ٣ ث٭ة، كإٍف ل٥ يك٧ٓ احلؽيرى

كذللٟ أذ٧ؽ اجللةسي ٌٔل ال١ذت ث٭ة ٧٠ة حتى٢ ثةلؿكايح، 
حلىٮؿ  املن٭ٮرة يف اجلعٮ كال٤٘ح كا٣ُت كقةاؿ ا٤ٕ٣ٮـ

٥ى أفل اجللةس ادٛٞٮا ٌٔل اثلٞح  ٨ٍ ٔز ًؽ اتلؽ٣حف، ك٦ى ٍٕ ث٭ة كبي
ذ٧ةد  اخلُأ يف ذلٟ؛ ٚ٭ٮ أكيل ثةخلُأ ٦٪٭٥، كلٮّل صٮاز أّل

٢ ٠سري ٨٦ى  ُل .(3)املىة٣ًط املذ٤ٕٞح ث٭ة ٌٔل ذلٟ تلٕ

                                                           
، 3/358لؿاكم ، كدؽريت ا3/873لالقزتادة ي٪ْؿ ٚذط امل٘ير ل٤كؼةكم  (3)

 .8/768كدٮصي٫ اجلْؿ 
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 املبحث الثاني 

الفرق بين أسلوبي 

  القرآن والحديث .
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ة ي٧ٌذةزي ث٫ ٨٦ أثؿز ٦ْة٬ؿ إٔضةز ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥؛ ٦ ٨ٍ ٦ً 
ة احلؽير الرشيٙ ٚإ٩ل٫ ٦٭٧ة  الؿبٮبيٌح يف آيةد٫ً، صالؿ أ٦ل

ك٦٭٧ة اكف ذلٟ ٦ذض٤ي ة يف أق٤ٮب٫ اكف ميرشٝنة ث٪ٮر اجلجٮة، 
ة ثة٣ُجيٕح ا٣برشيح ٘ن ة كػُةث٫؛ ي٢ْ مىُج ٕن ، كػةً

 ّل٩ٕاكقةت املنةٔؿ اإلنكة٩يٌح.

٦ٓ  جت٫٤ٕ شخٌٓ ا٣يت تنيٓ يف ظؽيس٫  ك٬ؾق الىٛح
، ٗريق ٨٦ًى اجلةس ٣ٞؽرو منرتؾو ٨٦ الكي٧ة كاّل٩ُجةعـ الك

ٚٮؽ الكـ اآلػؿي٨ يف ا٣ٛىةظح   ٦٭٧ة اردق ظؽيس٫
  كابليةف.

أفل  ك٦سةؿ ذلٟ ٦ة ركاق ابلؼةرم كمك٥٤ يف وعيع٭٧ة
ٍُٗ»ٝةؿ /  رقٮؿ اهلل  ٠فُىُإًَّٛسي ٙي ٍخىًػ ََُُّتى َُُّٔإًلى ٕىهى ٍُُٗكى سي ُبىٍهؾى

فٍُ
ى
٠فُىُأ ُٚىُيىسي ى حلٍ

ى
ًًُٝبيُُأ خً ٍُُٚجَّ ًُُ٘ ًٍُضُُبىٍهؼو ُيٌُىأى ُُلى ى ٠ُوُىلعى

ٍ اَُنى َّٙ ًُم
مُي ٙى ٍش

ى
ُٝيُأ ٍٜ ًٍُُ٘ٚ ٙى ُُذى ٍهجي ُيُرىفى ٍُُٚلى ًُُ٘ َِّ ًُُٝخى ًخي

ى
يٍئناُأ ٍذقُيٌُىلىُُطى خي

ٍ
ُيىأ

ا ٙى مُيٌُىإًجَّ ٍرفى
ى
ُيُأ ًُُٝلى ً ثُنُة ُٚىًٍُُفهى  .(3)«انلَّارًًُُ٘

أفل املٕين يؽكر ظٮؿ  احلؽير الرشي٬ٙؾا ٩يالظِ يف 
٬ٮ دأكيؽ ا٣ُجيٕح ا٣برشيح ا٣يت يذىٙ ث٭ة حمٮرو كاًطو ك

                                                           
 ( ك٬ؾا ٣ِٛ مك4570.٥٤) 5/388(، كمك٥٤ 6967) 9/85ركاق ابلؼةرم  (3)
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دٕةيل،  ٦٭٧ة ق٧خ درصذ٫ كاردٛٓ ٝؽرق ٔ٪ؽ اهلل اجلب 
ا ٦٪٫ ٌٔل ابلحٌ٪ةت  ٚ٭ٮ  إٍف ظس٥ى ثنيى اخلىٮـ ٚةٔذ٧ةدن

٤ٓ ٤ٔي٫ أك مٕٮر ي٧ؼؿي كا٣ٞؿاا٨ امل٧٤ٮقح ٌُ ، ّل ٌٔل ٗيتو ي
يذعٮؿ  ، ك٨٦ أص٢ ذلٟ ّل ي٧س٨ أفٍ أ٧ٔةؽ ٤ٝج٫ إيل

ٜو كإف ٝيض ث٫ ٬ٮ ابلة٢َ إيل ا ٌٔل ّٮا٬ؿ األد٣ح  ظ أذ٧ةدن
كإٍف ّ٪ل٫ ٬ٮ ثةَالن  كابلح٪ةت، كّل يذعٮؿ احلٜ إيل ثة٢َ

 كٝيض ثأ٩ل٫ ثة٢َ.

ٟى كًل٧ة د٧٤ف ٬ؾا ا٣ُةثٓ ٨٦ ػالؿ ٦ٕين احلؽير،  ٚإ٩ل
ة؛ ا٩ْؿ إيل  د٧٤ف ٬ؾا ا٣ُةثٓ ذاد٫ يف أق٤ٮب٫  ٌن أي

ا٩ْؿ إيل مج٤ح  ٧ًري املذلك٥ ك٬ٮ يذ١ؿر يف نكٜ احلؽير، ك
ًٍُضُ" ُيٌُىأى ُُلى ى ٠ُوُىلعى

ٍ اَُنى َّٙ مُيًُم ٙى ٍش
ى
ُٝيُأ ٍٜ " دالظِ أفل املنةٔؿ ً٘

 ٮب.ا٣برشيح دس٨٧ كراء الىيةٗح كاألق٤

 ٍ٨ ىًب  كخى
ى
ةى  أ يٍؿى ؿى ٮؿي  / ٝىةؿى  ٝىةؿى   ٬ي ُٚى»/   اهلللً  رىقي َّٙ ُحىؾى

ٍُُُٚٝيػالَُّٖ ٙى ً جُىُل رى ًًُُٝفُُخى بًيًٖ ُٝيُّلىُ]ُشى ٍرًجي ُٟىُإًّلََُُّيي اًج بًيًلًُُفُُادن ُشى
اٛنا ٙى إًي اًُبُُكى ِن حىٍػًدي ًلُُكى ٠ُىُةًريشي ٟي َُُّذى ى ُٚهُىلعى ً٘ ا فٍُُؽى

ى
ُٝيُأ ٍدًخٖى

ي
َّٜثُىُأ ى ُاْلٍ
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كٍُ
ى
ُٝيُأ رًٍجهى

ى
ُُأ ًُُٝإًلى ًٜ ٓى ٍص ًلُمى جُىُاذلَّ رى ُٝيُخى ٍٜ اُٛىائًلنًُُ٘ ٍُُٚٛىاؿىُُ٘ى ٍجرُوًُ٘

ى
ُأ

كٍُ
ى
ثُوُأ ٙى ًٜي  .ُ(1)[ىى

ًل ُُكىاذلَّ سي ٍٍ دُوُجى َّٙ ى اُبًيىًدقًُُُمي ُٗوًٍُُُُٚ٘٘ى
ٍ ُٗيَُكى ًًُُٔفُُييٍسٖى بًي ًُُٝػالَُُّٖشى

اءُىُإًّلَُّ ُـىُجى ثًُُيى٠ٍ ٘ى يىا ًِ ًُُٝإٍ ٍيئىخً ٟى ُٗىًُخنيُىُْى ً ُٝيَُكي ى٠ٍٛي ى٠ٍفُيُل ُـوُل ُٝيُدى حيي رً ُكى
ّهُ ُ.ًمٍص

ًل ُُكىاذلَّ سي ٍٍ دُوُجى َّٙ ى ى٠ٍّلىُُبًيىًدقًُُُمي فٍُُل
ى
ََُُّأ ىظي ُُي ى ًٙنيُىُىلعى ٍصًٖ ٙي ٍ اُال ُ٘ى

ٍدتيُ هى ُُرى ًيَّثُوًُخلىؼى كَُسى ًًُُٔفُُتىٍيزي بًي اًُُٝػالَُُّٖشى ةىدن
ى
ٍُُٚأ ٕىًس ُّلىُُكى

ًجدُي
ى
ثُنُأ هى ٍُُٗشى ٟي ٍحًٖى

ى
ّلىٌُُىأ كفُىُكى ًدي ثُنَُيى هى َُُُّشى ىظي ي ٍُُٗكى ًٟ ٖىٍي فٍُُنى

ى
ُأ

٠ا ٍي َّٖ ُُحىخىخى ّنِّ ُُ.خى

ًل ُُكىاذلَّ سي ٍٍ دُوُجى َّٙ ى ى٠ىًدٍدتيُُبًيىًدقًُُُمي ُُل ّنِّ
ى
كُأ ٍىزي

ى
ًًُُٔفُُأ بًي ًُُٝػالَُُّٖشى

ٔيُ ٍرخى
ي
ٌَُُّٗىأ كُثي ٍىزي

ى
رٍُُأ

ي
ٌُىأ ٔي َُُّٗخى كُثي ٍىزي

ى
ُُأ ٔي ٍرخى

ي
 .(8)«ٌىأ

ة د٧٤ف احلٞيٞح ا٣يت ٝؿر٩ة٬ة ٌن  ٨ٍ ، ٦ً ِٚف ٬ؾا احلؽير أي
  األق٤ٮب كاملعذٮم. ٨ى ك ٦ً  الؿً ػً 

                                                           
ا إًّلل  ٦ة ثني امل١ٕٮٚذني ] [ ظؽير ٝؽيس، كاملكتسين ٦٪٫ يف ٝٮل / " (3) ةدن  ًص٭ى

ة٩نة " ٦ُٕٮؼ ٌٔل  ًف  ًبيًًل " حمؾكؼه دٞؽيؿق/ إّل ٠ٮ٫٩ ص٭ةدنا يف قبيٌل، " إًي٧ى قى
 " ص٭ةد ". 

 (.4967) 6/33ركاق اإل٦ةـ مك٥٤  (8)
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ًلا٩ْؿ إيل ويةٗح ا٣ٞك٥ " ُ كىاذلَّ سي ٍٍ دُوُجى َّٙ ى جتؽ " بًيىًدقًُُُمي
َةثٓ ا٣برشيح ث٢ َةثٓ ا٣ٕجٮديح هلل ٚي٫ أد٥ٌ ٦ة يسٮف 

ّ٭ٮرنا.

ى٠ىًدٍدتيُ" ملٕين املذ٧س٢ يف ٝٮل كا٩ْؿ إيل ا ُُل ّنِّ
ى
كُأ ٍىزي

ى
ًُفُُأ

ًُٔ بًي ٔيًُُُٝػالَُُّٖشى ٍرخى
ي
كأ٩خ ذاد٫ ثةرزنا ٚي٫،  جتؽ ٬ؾا ا٣ُةثٓ "ٌىأ

د٥٤ٕ أفل ٦ٕين اتل٧سي٢ ٨٦ أػه مكذ٤ـ٦ةت ا٣برشيح 
كالٌٕٙ اّلنكةيٌن ثُٞٓ اجلْؿ ٨ٔ الىيةٗح ا٣يت يؤدي٫ أك 

 امل٧ٌٮف اذلم يذ٤ٕٜ ث٫.

؛ ّلظْخ األق٤ٮب إيل املٕين اذلم يذ٧ٌ٪٫ ٚإذا جتةكزت
يؽكر ٚإفل أثؿز ٦ة ٚي٫ ٨٦ املٕةين إ٩ل٧ة ٚي٫ ٬ؾا ا٣ُةثٓ ذاد٫، 

ذةح ل اخلؿكج ٌٔل رأس ٨٦ أٍف يي  ٦ة يذ٧٪ةق اجلب  ظٮؿ
ث٢ أٍف يذةح ل أٍف ي٘ـك ، ل٤ٞذةؿ يف قبي٢ اهللك رسيح، 

ة يف ٩ي٢ ٦ة ي٫٧٤ٕ ٨٦ اكيكتن٭ؽ مؿاتو ٦ذذةحلح،  ٕن  ألصؿ٧َ
 اهلل دٕةيل ل٧٤ٞةد٤ني يف قبي٫٤. قي ؿى ػى ا٣ْٕي٥ اذلم ادل 

٨ٍ ك٦ة صةء يف الىعيعني  ةى  خى ٍؿكى ٨ى  ٔي حى  خى ئًنى فل   اعى
ى
 أ

ة يٍنن ٥ٍ  ٝيؿى ٭ي ٧ل ٬ى
ى
في  أ

ٍ
أ ةً  مى

ى
ٍؿأ ك٦ًيلحً  ال٧ٍى ـي ٍؼ ٝىٍخ  ا٣لىًت  ال٧ٍى ى يٮا رسى ةل ٞى ٨ٍ  ذى  ٦ى

٤ي٥ي  ة ييسى ٮؿى  ًذي٭ى يٮا  ٫ً ػال٤ل  رىقي ةل ٞى ٦ى  ذى ًئي  ٨ٍ كى
رٍتى ٤ىي٫ًٍ  جيى  إًّلل  ٔى
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حي  ة٦ى قى
ي
ٮؿً  ًظتي  أ ٫ي .  ٫ً ػال٤ل  رىقي ل٧ى حي  ٚىلكى ة٦ى قى

ي
ةؿى . أ ٞى ٮؿي  ذى  رىقي

مُي» /  ٫ً ػال٤ل  ٍى ىٍظ ت
ى
دُ ًُفُُأ ٍُُٚخى كدًًُُ٘ دي  . «ًُٝػالَُُّٖخي

ـى  ثي٥ل  تى  ٝىة ُى ةؿى  ٚىةٍػذى ٞى ا» / ذى ٟى حُّ
ى
ُُأ اُانلَّاسي ٙى ّىُُإًجَّ ٖى ٍٞ ى

ُٚىُأ ًي ُاذلَّ
ٍُٗ ٍتٖىسي ٍُُٗرى ٟي جَّ

ى
ٛي٠اُأ ؽىُُإًذىاَُكى ى ُٗيَُسى ًٟ ُُذًي ًي ي ً

٠قيُُالَشَّ كي اُحىرى إًذى ؽىُُكى ى َُسى
ُٗي ًٟ ُُذًي ًي ًهي ٠اُالؾَّ ُىامي

ى
ًُُٝأ ٖىٍي ىدَُُّنى ُٗيُاحلٍ ى٠ًٍُُُٝػالَُُّٖكىاٍح فَُُّل

ى
ثُىُأ ٙى ـً ٌُىا

ُ ٍٜجى ً دُوُة َّٙ ى ُىٍجُُُمي ى َُُسى ٍهجي فى ِى إُى ٞى  .(3)«يىدى

منة٬ؽ ك ٦٪٭ة  ك٬ؾا احلؽير يسنٙ جلة ٨ٔ زالزح
ل٤ُجيٕح ا٣برشيح ا٣يت د٪٭ي ٤ٔي٭ة ظٞيٞح ٦ْ٭ؿ ثةرز 

 .اجلجٮة

 ٨٦ قيع أقة٦ح  ٌٗت رقٮؿ اهلل  األكؿاملن٭ؽ 
٤ح الكةرٝح،  دلي٫ أٍف ينٛٓ ل٧٤ؿأة ثةلٮقةَح كالؿكايةت املٛىل

  ٨٦ ٬ؾق الٮقةَح. ٨٦ ٗىت رقٮؿ اهلل  ترشح املـيؽ

ث٫ اذلم ٝةث٢ كجتؽ ٬ؾا املن٭ؽ يف اّلقذٛ٭ةـ اّل٩سةرم، 
رصةء أقة٦ح، ز٥ل يف إرسا٫ٔ إيل امل٪رب كدٔٮة  اجلب 

 اجللةس إيل املكضؽ كحتؾيؿ٥٬ ٨٦ ٬ؾق ابلةدرة اخلُرية.

                                                           
 (.4505) 5/334( ، كمك٥٤ 3475) 4/375ركاق ابلؼةرم  (3)
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اقتسةرةي ٔربًة اتلةريغ كأقجةب ٬الؾ اثلةين كاملن٭ؽ 
ذ٧ةد ٤ٔي٭ة يف اتلعؾيؿاألم٥،  ٨٦ اإلٝؽاـ ٌٔل ٦س٢  كأّل

٨ٍ شخٌٓ بنلك ٝرسٌم جلْةـ  ٬ؾا ا٢٧ٕ٣، احليةة كيه مأف ٦ى
كّل يك٫ٕ أٍف يكذٌٕل ٚٮٝ٭ة أك يذعؿر ٨٦  كقنن ال١ٮف

 بكريد٭ة كٝة٩ٮ٩٭ة. يف ١٤ٚ٭ة ك٦ذى٢ق٤ُة٩٭ة، ث٢ ٬ٮ دااؿ 

ؽى ٚي٭ة اجلب ة٣ر كاملن٭ؽ اثل  د٤ٟ اللك٧ةت ا٣يت صكل
، كيه أٌٔل درصح ٨٦ درصةت اخلٌٮع حلس٥ اهلل كرش٫ٔ

ُٗي "/ ٝٮل  ى٠ًٍُُُٝػالَُُّٖكىاٍح فَُُّل
ى
ثُىُأ ٙى ـً ًٌُُىا ُة دُوٍُٜجى َّٙ ى ُىٍجُُُمي ى َُُسى ٍهجي فى ِى ُٕى

ا ٞى ٧ٝح اّل٩ٞيةد اإلنكةيٌن  ٚإ٩ٟل دالظِ يف ٬ؾا اتلٕجري؛ " ُيىدى
ك٨٦ ثى٥ل ٚإ٩ٟل تلالظِ ٚي٫ دٕةيل كترشي٫ٕ، حلس٥ اهلل 

ث٧ة يكتذج٫ٕ ٨٦ اعَٛح  يف ظيةة اجلب  املٕين ا٣برشمي 
أمؿ ك٦٘ةبلح اجللٛف أ٦ةـ الكيع تل٪ٛيؾ  األب جتةق أكّلدق

 اهلل دٕةيل.

 ٍ٨ ىًب  كركم مك٥٤ يف وعيع٫ خى
ى
ةى  أ يٍؿى ؿى فل  ٬ي

ى
ٮؿى  أ  ٫ً ػال٤ل  رىقي

  تى
ى
ةى  أ ى ربي ٍٞ ةؿى  ال٧ٍى ٞى ُـي» / ذى لى ٍُُٗالصَّ ٖىٍيسي ارُىُنى ُـوُدى ًٜ٘نًيُىُُى٠ٍ ٍؤ ُمي
إًَّٛا اءُىُإًفٍُُكى ٍُُُٗٝيػالَُُّٖطى ٠فُىُةًسي ِي َّٛاُكىًدٍدتيُُّلىًخ

ى
ٜىاُُىدٍُُأ ٍح

ى
ُرىأ

ٜىا  . «إًٍخ٠ىاجى
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يٮاٝى  ىٍك٪ىة/  ةل ل كى
ى
ٟى  أ ا٩ى ٮؿى  يىة إًٍػٮى  ؟! ٫ً ػال٤ل  رىقي

ٍُٗ »/  ٝىةؿى  ٍجخي
ى
اًبُُأ ٍغدى

ى
ٜىاُأ إًٍخ٠ىاجي ُٚىُكى ًي ٍُُٗاذلَّ ى حي٠اُل

ٍ
 .«ُبىٍهدُيُيىأ

يٮا ةل ٞى ٙى /  ذى يٍ ٍٕؿًؼي  ٠ى ٨ٍ  تى ى٥ٍ  ٦ى ًت  ل
ٍ
ٍٕؽي  يىأ ٟى  ٨٦ًٍ  بى ًذ ٦ل

ي
ٮؿى  يىة أ  رىقي

  ؟ ٫ً ػال٤ل 

ةؿى  ٞى ُ » / ذى يٍجى
ى
رىأ

ى
ى٠ٍُُأ ُُل

ى
لنُُفَُّأ ُيُرىجي ُُلى ٔه ٍي رُ ُخى ٖىثُهُىي ىجَّ ُبىنٍيُىُ(1)ُمي

رىلٍُ ٍٟ ٔوُُكى ٍي ُٗوُخى ٍٞ ُٗوُ(1)دي ٍٟ ّلىُُبي
ى
ُُأ ُٝيُحىٍهرًؼي ٍيٖى  . «ُخى

يٮا ٮؿى  يىة ثىًلى /  ٝىةل  . ٫ً ػال٤ل  رىقي

ٍُٗ »/  ٝىةؿى  ٟي حي٠فُىٌُىإًجَّ
ٍ
رًّاُيىأ ٖنًيُىُىي ىجَّ ُٚىُُمي ٠ءًًُُ٘ ٛىاُال٠ٍيؽي

ى
ٍُُٗكىأ ٟي ـي ٌُىرى

ُ ى ى٠ًٍضُُىلعى ُُاحلٍ
ى
فَُُّّلىُأ ادى يذى اؿهُُْلى ٍُُٚرًجى ٠ًٍضُُخى اُخى ٙى ادُيُْى ُاٍْلىًهيُيُييذى

اؿُُّ ٍُُٗالؾَّ ًٟ ٛىاًدي
ي
ّلىُُأ

ى
َُُّٗأ ٖي ُٞى اؿيُ. ِى يي ٍُُٗذى ٟي ي٠اُُىدٍُُإًجَّ ل ؾُىُةىدَّ ُبىٍهدى ُي٠ؿيُ.

ى
ٌُىأ

ا ِن ٍد اُشي ِن ٍد  .(3)« شي

ـداد ٬ؾق احلٞيٞح ّ٭ٮرنا  ِٚف ٬ؾا احلؽير الرشيٙ د
ُـي " / ٫ كيه ٝٮلِف ا٣ٛٞؿة األكيل ٦٪كدسةمالن، ٚ لى ُالصَّ

                                                           
اء ا٣يت هلة ثيةض يف صجح٪٭ة، كاملعض٤ح يه ا٣يت د٧ذةز ثبيةض  (3) اخليٮؿ ا٣٘ؿى

 يف أٝؽا٦٭ة.
 ادل٥٬ ابل٭٥ النؽيؽة الكٮاد. (8)
 (.607) 3/350ركاق مك٥٤ يف وعيع٫  (3)
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ٍُٗ ٖىٍيسي ارُىُنى ُـوُدى ًٜ٘نًيُىُُى٠ٍ ٍؤ إًَّٛاُمي اءُىُإًفٍُُكى ٍُُُٗٝيػالَُُّٖطى ٠فُىُةًسي ِي ُّلىًخ
كقةاؿ اجللةس، ك٬ٮ  ثني اجلب ؛ يذضٌلل ا٣ٞؽر املنرتؾ  "

كذلٟ ٨ٍ٦ً أػٌه ق٧ةت اخلٌٮع لك٤ُةف املٮت كظ٫٧١، 
 ا٣برشيح كمكذ٤ـ٦ةد٭ة.

َّٛاُكىًدٍدتيُ"  / ٝٮل كيهكيف ا٣ٛٞؿة اثلة٩يح 
ى
ٜىاُُىدٍُُأ ٍح

ى
ُرىأ

ٜىا ا٣ُجيٕح ا٣برشيح يف ٠ية٫٩  يذضٌٌل صة٩ت آػؿ ٨٦ "ُإًٍخ٠ىاجى
  ، ك٬ٮ اجلة٩ت ا٣ٕةٌَِف اذلم يذ٧س٢ يف امتية٫ٝ  إيل

ٟى اذلي٨ قيأدٮف ٨٦ ثٕؽق يؤ٦٪ٮف ثؿقةتل٫  أٍف يؿم أكخل
  كيكت٪ٮف بكجذ٫. كيٞذٛٮف أزؿقك٩جٮد٫، 

ٜىا "/  ثٞٮل كا٩ْؿ إيل اتلٕجري " ز٥ حي٢٧ ٨٦ ُإًٍخ٠ىاجى
اجلجف،  يف كإمةرة الٮظؽةا٣تنٮؽ يف ا٤ٞ٣ت، منةٔؿ 

 كظٮاٚـ اثلجةت ٌٔل اجل٭ش.

امل٪ٮاؿ  لك٭ة قةاؿة ٌٔل ٬ؾا  اهللً  رقٮؿً  كأظةديري 
 ثة٣ُجيٕح ا٣برشيح. ٧٘٦ٮقح

دلم املٞةر٩ح ثح٪٫  –ذلا ٚأػه ق٧ةت احلؽير اجلجٮم 
كأفل ٩جي ، ثة٣ُةثٓ ا٣برشٌم  ٮعأ٩ل٫ ٦ُج –كبني ا٣ٞؿآف 

  ي٢ْ قةرينة ٚي٫. املنةٔؿ اّلنكة٩يح
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ٚأ٩خ ّل دٞٓ يف آيح كا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ػةؿو ٨ٔ ٬ؾا لك٫، 
الٌٕٙ ا٣برشٌم أك ٌٔل  ٨٦ آيةد٫، ٌٔل ٩جٌح ٨٦ ٩جٌةت

ا٣برشيح، ث٢  أم ٦ٕين ممة ٨٦ مأ٫٩ أٍف ي٪١ٕف ٨٦ املنةٔؿ
ة جبالؿ الؿبٮبيٌح ٬ٮ ٦ُجٮع  األلٮ٬يح.كر٬جح  داا٧ن

٠ؾلٟ ٚإفل مٮٝٓ احلؽير اجلجٮم ٨٦ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ 
مٮٝٓ الرشح ٨٦ املنت؛ ظير يٕذ٧ؽ احلؽير يف أق٤ٮب٫ ٌٔل 

كدٞييؽ ٦ة كإيٌةح ٦ة أث٭٫٧، ٦ة أمج٫٤ ا٣ٞؿآف،  دٛىي٢
  أ٫ٞ٤َ.

ة٣ش لكيةت املكةا٢ كاألظاكـ، ز٥ل دأيت  ٚة٣ٞؿآفي إ٩ل٧ة يٕي
ٌٔل الٮٝةآ كاجلـايةت،  ٦حتلُجٜ لكيةد٭ة ا٣ٕة الك٪ح املُ٭ؿة

ٛرس٬ة ٌٔل ًٮء اتلٛةوي٢ كالىٮر املؼذ٤ٛح ٦ؾي٤ٌح كتل
ُٮيلحن يف صٮا٦ٓ لك٥ ا٣ٞؿآف. برشكَ٭ة كٝيٮد٬ة  ا٣يت اك٩خ ٦ى

٧ٕٚةين احلؽير الرشيٙ ّل دأيت دلؿدةن ٤ُ٦ٞح، ث٢ ٨٦ 
ة أٍف دسٮف كزيٞح الى٤ح ثٞيٮد الـ٦ةف كاملاكف  مأ٩٭ة داا٧ن

  كاألمؼةص كاألظٮاؿ.

ؿاؼ ًٓ ابلحبح كاتلٞةحلؽ كاأٔل ، ٚه ذللٟ دأيت ممـكصح ثُةث
ؿاؼ ة. ثُٞٓ اجلْؿ ٨ٔ مٮٝٛ٭ة ٨٦ ٬ؾق اأٔل ٌن  مٮاٚٞحن أك رٚ
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إ٩ل٧ة  ٚض٧يٓ األظةدير املؿكيح ٨ٔ قيؽ٩ة رقٮؿ اهلل 
ٚةتو  يه ظىي٤ح ٨٦ ظٮارق ٦ٓ  ا٩بسٞخ أٝٮاؿو أك درصي

ؿظخ ٤ٔي٫أوعةث٫،  َي ـكاتو ، أك كٝةآ كأقٛةر ٗكأك أقب٤حو 
يف ٩ُةؽ  – ٚاكف ّل ثيؽل أٍف ي٪١ٕف إحل٭ة ٝةـ ث٭ة يف ظيةد٫،

ذيٮؿ الكةا٤ني، كٝيٮد  –ك ٨٦ األق٤ٮب كامل٧ٌٮف 
َةرات احلٮادث كإ ا٣ْؿكؼ كالٮٝةآكلٮف األظٮاؿ، 
  كاألقجةب .

ؿ ٨٦ ٧ٔٮ٦ةت ا٣ٞؿآف كَل ذلٟ ٨٦ مأ٫٩ زٍنً
 كٍليٌةد٫ أف حى

 ٦زن٣ح الرشح كابليةف كاتلُجيٜ.

ؿى ٦ ٣س٨ل  ة دلا٣ٞؿآف ٝؽ دزنل ٞن ا٤ُ ٨ٍٔ وج٘ح الـ٦ةف  ؿدن
٨ٍ ٝيٮد  كاملاكف ا٣يت ٨٦ مأ٩٭ة أٍف دُٕي٫ َةثٓ ابلحبح، ٔك

حو ثٕي٪٭ةاألمؼةص كاألق٧ةء ا٣يت ٨٦ مأ٩٭ة   أٍف حترصق يف أ٦ل
 . أك ٣ٞٮـ خبىٮو٭٥

ة  ٚضةء ثؾلٟ ٦ذعؿرنا ٨٦ ٞن ٨ٔ ٝيٮد أ٦ح َةثٓ ابلحبح، ٤ُ٦
  .أك ٝٮـ خبىٮو٭٥
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أ٩ل٫  –٩ة٧٠ة ٝؿرٌ –ؿز ق٧ةت احلؽير الرشيٙ أث٨٧ ٚ
ٜي  ، كاألمؼةص كاألظٮاؿ ثٕ٪رص الـ٦ةف كاملاكف الى٤حً  كزي

  كاألظؽاث .

 كظ٢ه  ،ملج٭٧ةد٫ كرشحه  ،ملض٢٧ ا٣ٞؿآف كأ٩ل٫ دٛىي٢ه 
 .٫ً ملنالكدً 

ل٤عؽير، كٝؽ ٩هل ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٌٔل ٬ؾق اخلىيىح 
نٍلىا/كذلٟ يف ٝٮؿ رب٪ة ٍٛزى

ى
ّىُُكىأ ٍ رُىُإًْلى ٍْ ُىُاذلِّ َّٜاًسُُتًليبىنيِّ ُلًٖ

ا ؿىُُ٘ى ٍُُٗٛيزِّ ًٟ ٍ ٍُُٗإًْلى ٟي َّٖ ٕىهى كفُىُكى ري َّٓ ٍى خى  [.44]اجلع٢/حى

يف  مؿق٢ه ٠جٞيح اجلرث،  ٠ؾلٟ ٚإفل احلؽير الرشيٙ ٩رثه 
جى٫ه ٠جري ثجرث ا٣ٕؿب ٨ٔ الكضٓ كحنٮق،  أ٤ٗت األظيةف ل مى

ري٥٬، الكـ  ٨ٍ ٦ً  ثٛىٮؿو  ظيٌت إ٩ل٫ ٝؽ ي٤ذبف ٨٦ الىعةثح ٗك
٪ةيح احلٛةظ اآلػؿي٨ لٮّل ًٮاثٍ الؿكايح ، ك٣س٨ ل ٔك

 . ّل جتؽ٧٬ة يف ٗريقريكاءن كإرشاٝنة 

بى ظؽير ٔؿيٌب ثٕؽ ا٣ٞؿآف  كظؽيس٫  كإٍف اكف أٔؾى
يف ٠ٮ٫٩  ، ّل ينرتؾ ٦ٓ ا٣ٞؿآفكألى٫ٞ ث٧ضة٦ٓ ا٤ٞ٣ٮب

٥ يكري ٌٔل ٌٔل مكذٮم كاظؽو ٨٦ الك٧ٮ ابليةيٌن،  ٗر
 ز٫.اػذالؼ مٮاًي٫ٕ كأحبة
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ُكمجٖثُا٠ِٕؿُيفُإٍرؽُةنيُإِرآفُكاحلديد؛ُ

ُطيئناُُ٘ٚ٘لاٞر اإلنجازُيفُإِرآفُالٓريُّٗلُيخجيٌلُُأفَّ
اُيتصُٗةُُٝ٘ٚن٠ٌُٖكإرشاؽُكش٠ٌُٙ ٌٙ يفُاحلديد،ُنيلُالرىُٗم

ُ.(1)ةياف

 

  

                                                           
٪ْؿ ٠ذةب " يف احلؽير الرشيٙ كابلالٗح اجلجٮيح " لرل٠ذٮر / حم٧ؽ يي  (3)

 ) ثذرصؼ (. 43/  38قٕيؽ رمٌةف ابلٮيط، ص 
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 ثالث املبحث ال

توصيف الحديث 

 النبوي
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 ػربو إيل –٧٠ة ي٪ٞك٥ ك الكـ– د٪ٞك٥ي   اجلبي  أٝٮاؿي 
 .3 ا٤ُ٣ت(ك٬ٮ ) كإننةءو 

 دٕةيل كأق٧ةا٫ً  اهللً  ٨ٍ ٝؽ دسٮف خى   انلبُُِّكأختارُي
احلؽير ا٣ٞؽيٌس؛  ٟى لً يف ذى  ) كيؽػ٢ي   كإٔٚةلً  كوٛةد٫ً 

اعل٥ ا٣٘يت  ٨ٍ ( كٝؽ دسٮف خى   اهللً  ٨ٍ أل٩ل٫ ػربه خى 
، كحنٮ٬ة ممة ّل ، كال١ؿيسي ، كا٣ٕؿًش كاجل٨ي ، اكملالاسحً 

 ٨ٍ ٦ً كى  .كا٥٤ٕ٣ ا٣برشمي  اؾ احلسي رى اإلدٍ  ؿةً حتخ داا يؽػ٢ي 
ً ذى  (، املٮًت  ؽى ٍٕ ة بى ٦ى أم احليةة ا٣ربزػيح ) ٨ٍ ة ييؾ٠ؿ خى ٦ى  ٟى ل
  ٨ٍ ة ٚي٭ة ٦ً ٦ى كى ، اآلػؿةً  ارً ادلل  ٨ٍ خى كى 

ى
 اؿو كى ٮى ٬ٍ أ

ى
كزٮابو ، اؿو ٮى ظٍ أ

ٞةبو   ٩ٕي٫٧ً كى  ا٣ٞربً  قؤاؿً  ٨ٍ خى  )٠إػجةرقً  .٩ةرو كص٪حو كى ، ٔك
ًٙ ، كى رٍشً احلكى  ،ًر ٍٕ بلى ا ٨ٍ خى كى ، ٔؾاث٫ً كى  ٛى ، كى املٮٝ ٔى الن ، حً ة
، حً ٪ل يف اجلى  ٕي٥ً اجلل  ألٮافً كى ، الرصاًط ، كى املزيافً احلكةب، كى كى 
 (. يف اجللةرً  ا٣ٕؾاًب  أ٩ٮاًع كى 

  ٨ٍ ٦ً كى 
ى
ٝى ٦ى   قً ةرً جى ػٍ أ ٫ ٤ٔي٪ة ٦ً ة   ٨ى ٦ً  قري املةًنيً  ٨ٍ ىل

 ةحلني كى الىل أٝٮاهل٥، كى كى  األ٩بيةءً 
ى
 اهل٥.ٮى ظٍ أ

                                                           
ةكم، ص  (3)  83/  33املؽػ٢ دلراقح الك٪ح اجلجٮيح، ل٤نيغ د. يٮقٙ ا٣ًٞؿ

 )ثذرصؼ(.
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  ٢ي ػي ؽٍ يى كى 
ى
  املكذٞج٢ً  ٨ٍ خى  ؿقي ٠ي ؾٍ ة يى ٦ى   قً ةرً جى ػٍ يف أ

ى
 ٫ي ٕى ٤ى ٍَ ممة أ

  ٦ى إّلي  ا٣٘يٮًب  ٨ى ٦ً  ٥ي ٤ى ٍٕ  حى ّلى   ، أل٩ل٫ي ٫ً يٍ ٤ى ٔى  اهللي 
ى
 اهللي  ٫ي ٧ى ٤ى ٍٔ ة أ

 ممة يٞٓ أل٦ذ٫  قٮاء أكةفى  ،(3)٫ً ثً 
ى
قٮاء كى ح، ٍٚ اكى  ل٤٪لةًس  ـٍ ، أ

  أكةفى 
ى
ـو يؤ٦٪ٮف،  ريه ٭ٮ ٩ؾيؿه كبنٚى ممة يرس،  ـٍ ممة يكٮء أ ٣ٞٮ

ٜى ٤ٔي٫ " أظةدير ا٣ٛنت، كأرشاط ٦ى  ٟى لً كين٢٧ ذى  ٤َ
ي
ة أ

أظؽاث  ٨ٍ ٦ً  كٝؽ كٝٓ ٠سريه ممة أػرب ث٫  .الكةٔح "
ثٌٕ٭ة كٝٓ يف ٔ٭ؽ الىعةثح، كبٌٕ٭ة كٝٓ ثٕؽ املكذٞج٢، 

، كبٌٕ٭ة ّل يـاؿ يٞٓ احلٮـ، ٩ؿاق ثأٔيج٪ة،  ذلٟ ثٞؿكفو
٪ك٧٤٩ك٫ ثأ ا .يؽي٪ة، كبٌٕ٭ة ّل يـاؿ ٦ي ؿن ْى  ذى

 ٦ة يؾ٠ؿق  أٝٮال  ٨ٍ ٠ؾا ممة يؽػ٢ يف دااؿة اخلرب ٦ً 
٧ةؿ، كبيةف ٝي٧٭ة  بليةف ظٞةاٜ األميةء كاملٛة٬ي٥ كاأٔل

  زٮابو أك ٔٞةب. ٨ٍ ك٦ة ٚي٭ة ٦ً كمؿادج٭ة، 

كيف ٬ؾق األػجةر ٦ة يذ٨٧ٌ دٮصي٭ةت ديجيح، كإرمةدات 
يجنة يف اخلري كَةٔح اهلل، كدؿ٬يجنة ٨٦ ،  أػالٝيح الرش كدٗؿ

 ك٦ٕىيح اهلل دٕةيل.

                                                           
ُٗي ٝةؿ اهلل دٕةيل / (3) ً ل ٍيًبَُُعى ُُإٍيى ًٟرُيٌُىلى ُُحيٍل ى ًُُٝىلعى ٍيتً

اُدى دن خى
ى
ُُ*ُأ ًُُٚإًّلَّ ُُ٘ى ُاٍرحىضى

ٍُٚ ٠ؿُوًُ٘  [.87، 86]اجل٨/  رىشي
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 . ٨٦ أٝٮال  –ث٧ٕين ا٤ُ٣ت– كاإلنظاء

 .ك٦ة يف ٦ٕ٪ة٬ة، اعءكادل ،كاجله، األمؿ/ ين٢٧ك٬ٮ 

ة األمؿ ٜي  / ) ؛ ٠ٞٮل  أ٦ل دًٍجٓ اتى
ى
ة٣ًٜ ، أ ،  ، و٤ٮا ، ػى

 (. ، دع وٮمٮا ، ػؾكا

، كّل حتككٮا كّل  إيةز٥ كا٨ْ٣ / )كاجله؛ ٠ٞٮل 
 (. نٮا، كّل دؽاثؿكاجتككٮا، كّل د٪ةص

ة  ٍف كاثذ٭ةّلد٫ ٚ٭٧ة أثؿز ٦ة  داعء اجلب كأ٦ل
ى
ي٧س٨ أ

  يٕرب ٔ٪٫ جبٮا٦ٓ اللك٥ .

ٟى تلضؽ٬ة مجالن ٝىريةو دٛيي ث٧ٕةفو ٗـيؿة، ّل  كإ٩ل
 دتجني ٚي٭ة محبنة ٨٦ الى٪ٕح أك اتللكٌٙ. 

قجٟ ث٤يٖ مؿق٢ ٨ٔ اتللكٛةت ا٣زتيجيح  ٚؽاعء اجلب 
ا٣يت دؿا٬ة يف قةاؿ الكـ ا٣ٕؿب امل٪سٮر كاتلٕٞؿات ال٤ْٛيح 

 . يف ٔرصق 
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كأ٤ٗج٫ مج٢ه ُمذرصة صة٦ٕح يٛيي ك ٦٪٭ة ثؾػؿ ٨٦ 
 .(3)املٕةين كاملنةٔؿ كاألٚاكر

٠ذُي» ٠ٞٮل ك٦ة يف ٦ٕ٪ة٬ة؛  ًَُُّةًسًٖٙاتًُُأني اتًُُاهلل َّ٘ ُاتلَّا
ٍُٚ ًٌُُ٘ َىُُ٘اُرشى ٖى   . (8)«خى

نةء يف ٚ٭ؾق اّلقذٕةذة كحنٮ٬ة، ػربه يف وٮرد٭ة، إن
 ٦ٕ٪ة٬ة؛ أل٩ل٭ة دذ٨٧ٌ ٤َجنة ٨٦ى اهلل ثإاعذد٫ ممة يسؿق.

ا ك٩٭ينة.ا٤ُ٣ت/ اخلرب كيذ٨٧ٌ احلؽير الٮاظؽكٝؽ   ، أمؿن

ُٚي»/ ٠ٞٮل  ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ،ُال ٠ًمُّ ِى ٍيُهُإٍ ُُخى بُّ خى
ى
ُُكىأ ُٚىُاهللًُُإًلى ًُ٘

ًُٚ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ،ُال ًً ًهي ًفُُالؾَّ ،ُكي ُُكى ٍيه ُُاٍخرًٍصُُخى ى اُىلعى ،ُ٘ى ّى هي ٍى ٍٜ ُحى
ٍُٚ ُُةًاهللًُُكىاٍشخىًه ّلى ٍز،ُكى إًفٍُُتىٍهجى ّىُُكى اةى غى

ى
،ُأ ءه ٍ َُُشى ٌُُىلى ٍٔ ِي ى٠ٍُُتى ُُل ينِّ

ى
ُأ

                                                           
٨ٍ ( ٧٠486ة يف وعيط مك٥٤ ) (3) يًب  خى

ى
ةى، أ يٍؿى ؿى ٨ٍ  ٬ي ، خى حى ئًنى ٍؽتي / ٝىة٣ىٍخ  اعى ٞى  ذى

ٮؿى  ٤ٍىحن   اهللً  رىقي اًش  ٨٦ًى  حلى ؿى ًٛ ٍكذي٫ي  ا٣ٍ ٍخ  ٚىةتٍلى٧ى ٕى رى ى  يىًؽم ٚىٮى ٨ً  ىلعى ٍُ ي٫ًٍ  بى ٦ى ٮى  ٝىؽى  كى٬ي
ٍكًضؽً  يًف  ة ال٧ٍى ٧ى ٮبىذىةفً  كى٬ي ٪ٍىي ٮى  ٦ى ٮؿي /  كى٬ي ٞي ٥ل »حى ٮذي  ال٤٭ي ٔي ى

ةؾى  أ ًى ، ٨٦ًٍ  ثًًؿ ٟى ًُ ؼى  قى
ٟى  ةٚىةدً ٕى ب٧ًي ، ٨٦ًٍ  كى ٟى ٮبىًذ ٞي ٮذي  خي ٔي ى

ٟى  كىأ ٟى  ثً ٍظًص  ّلى  ٦ً٪ٍ
ي
ٟى  ثى٪ىةءن  أ ٤ىيٍ ٩ٍخى  ٔى

ى
ة أ ٧ى  ٠ى

زٍجىيٍخى 
ى
ى  أ ٟى  ىلعى ًك ٍٛ  .«جى
 (.8709ركاق اإل٦ةـ مك٥٤  ) (8)
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ُ ٍٖجي هى فُىُذى اَُكى ذى ا،ُْى ذى كى ٍُُٚكى ٕىًس ُُكى ٍٔ رُيُُي اُاهللًُُُىدى ٘ى اءُىُكى ،ُطى ٔى هى ُذى
ى٠ٌٍُُىإًفَُّ خىحُيُل ٍٍ ٔىُُتى ٙى افًُُخى ٍيفى  .(3)«الظَّ

ُامل٠جزا٣ٞٮحلٌح ٦٪٭ة  كأظةدير اجلب  ذلم ا إِػي
٥، أك صٮا٦ٓ اللك٥ ( ٚه  يذ١ٮف ٨٦ مج٤ح كاظؽة ) احًلسى

٦ٞةَٓ و٘رية ٨٦ الالك ٦تكٕح ملٕةفو لكيح صة٦ٕح، د٪بكٍ 
ٌٔل صـايةتو كأظؽاث ٠سرية، يف ويةٗحو ٦ذح٪حو ٨٦ًى اتلٕجري 

٬ة اجلب ال١ؿي٥ املرشؽ األػةذ،  ٨٧ً املـاية  كٝؽ ٔؽل
 ، كاملنن ا٣يت أكؿ٫٦ اهلل ث٭ة

 اذلم ٝؽ يكذ٘ؿؽ وٛعةت ٠عؽيس٫  ئإف٠ك٦٪٭ة 
٧ٌٔة اكف أك ٦ة يسٮف، ٨٦ ٝىه األك٣ني، أك أظٮاؿ 

 .أك رؤية رآ٬ةا٣ٞية٦ح، 

؛ تل٤ٕي٥ ٝؽ دسٮف اثذؽاءن ثية٩نة ٦٪٫  كأظةديس٫ 
 ) أّل ٠ٞٮل اجللةس ٦ة جيت أٍف يٕؿٚٮق ٨ٍ٦ً دي٪٭٥، 

  أ٩ببس٥ ؟! (، ) أّل أد٣س٥ ؟! ( .

ج٫  ُى يةًد.يف ا ك٨٦ ذلٟ ػي ًٓ كاأٔل  جلي٧

                                                           
 (.8664ـ مك٥٤ )ركاق اإل٦ة (3)
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، ٠عؽير قؤاؿو  ٨ٍ كٝؽ دىؽر ٬ؾق األظةدير صٮاثنة خى 
  .(3)املن٭ٮر صربي٢

كيؽػ٢ يف ٬ؾا األظةدير ال١سرية ا٣يت دذ٨٧ٌ ثيةف 
املكةا٢ الرشٔيح  ٨ى ة أمج٫٤ ا٣ٞؿآف ٦ً األظاكـ كدٛىيالت ٦ى 

 املؼذ٤ٛح.

ة ٌٔل يشءو رآق أك ٝٮؿ ق٫ٕ٧ ٞن أك  كٝؽ دىؽر ٔ٪٫ د٤ٕي
 .ق٧ٓ ٔ٪٫ 

٤ي٭ة كا ألظةدير ا٣ٞٮحلح د٧س٢ يف الٮاٝٓ مج٭ؿة الك٪ح، ٔك
٦ؽار ا٣ترشيٓ، كٚي٭ة يذضٌل ابليةف اجلجٮٌم، كدذ٧س٢ ابلالٗح 
هل اهلل  املع٧ؽيح ثأصٌل وٮر٬ة، كٚي٭ة صٮا٦ٓ اللك٥ ا٣يت ػى

كييؿادي ث٭ة األظةدير ا٣يت مجٕخ يف  ث٭ة ػةد٥ رق٫٤ 
لح.  أ٣ٛةظ ٤ٝي٤ح ٦ٕةين مجى
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ٍُ٘رتاقُ ُ/ُطتٟثه

٥ى  ج٢ إّل املذُةك٣ني يف ٔرص٩ة ثٕي كٝؽ ٔز أ٫٩ ّل يٞي
ة األظةدير ا٣ٞٮحلح ٚ٭ٮ يؿد٬ة.  الك٪ح ا٤ٕٛ٣يح ٚعكت. أ٦ل

ٮحو ذلٟ إ٧٩ة  كاحلٜ أفل ٨٦ ٝةؿ ح ٤ك٪ٌ ٫ لرٌٚي٨٤ٕ ثًٮ
فل إٍذ لك٭ة، 

ى
ا ممة  صة٩جنة إّل٤ٕٛيح ّل د٧س٢ الك٪ح ا٣أ يكرين

  .د٧ٌ٪ذ٫ دكاكي٨ الك٪ح

دؽؿ ٌٔل أكرث ٨٦ صٮاز ث٧ضؿد٬ة ّل  ٌٔل أفل إٔٚةل 
ة اقذعجةث٫ أك كصٮب٫ ٚال ثيؽل ٨٦ أٍف يؽؿ ٤ٔي٫ ا٢ٕٛ٣ ، أ٦ل

  . (3)دحل٢ ٨٦ ٝٮل 

                                                           
ةكم " املؽػ٢ دلراقح الك٪ح اجلجٮيحيي٪ْؿ ٠ذةب " (3) ، لرل٠ذٮر / يٮقٙ ا٣ًٞؿ

 .)ثذرصؼ( 84، ص 

 



 85  توجيهات وحتقيقات يف كالم سيد السادات

  

 

 

   

 

 

 

 املبحث الرابع 

 بالغة الرسول 
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طْٓلَا ّقصريٍا  ّاألقْال اليبْٓ٘ اليت صحت عيُ 

ّٖ، ّالبالغ٘ اإلىشاىٔ٘ مبيّن  متثل ذزّٗ البٔاٌ البشس

ًٗ ّأسلّْبا، فقد حْت مً ّم عين، مضنّْىا ّشكاًل، فكس

جْامع العله ّجْاٍس احلكه ّحقائق املعسف٘، ّزّائع 

التشسٓع، ّبدائع التْجُٔ، ّغسائب األمثال، ّىْادز 

التشبُٔ، ما مل حيِْ كالو بلٔغ ّال حكٔه، مع سَْل٘ 

ٍ٘ زائع٘، ّحْٔٓ٘ بالغ٘، جعلت يف الكلنات  فائق٘، ّعرّب

ّٔ٘. زّّحا ٓشسٖ،  كنا تشسٖ العصازٗ يف األغصاٌ احل

ٌِ تْصف بأىَا تيزٓل مً التيزٓل، ّقبص مً  ٍّٕ أجدز أ

َِّ بُ كباز األدباء ّالبلغاء  ىْز الركس احلكٔه، ٍّرا ما ى

 يف خمتلف العصْز .

 

 .. ْٓسف القسضاّٖ أ. د/

 12" املدخل لدراسة السنة النبىّية " ص  هكتاب يف
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ؿي  ٘فاةِثُثٞٮهل٥ / يه  ابلالٗحى  حً يٌ ا٣ٕؿب ؼ ٧٤ٔةءي يٕي
  الالكـُملِخيضُاحلاؿُ٘مٌُػاخخٝ.

أٝص ٦ة  يج٤ٖ ث٫ املذلك٥ أم أٍف ييىةغ الالكـ ٌٔل حنٮو 
 َجيٕحً  ٨ٍ مكذٮظينة ٦ً ، ل٤ٞ٤ت كاملنةٔؿ املٕين ٨ى ٦ً  ٫ي ييؿيؽ ثية٩ى 

  احلةؿ
ى
٤ٞيح املؼةَجني كّؿكٚ٭٥، برشط أ  ٥ً ٍْ ٍف يذٮٚؿ يف جى ٔك

ـً   ال٤ِٛ كاتلٕجري. مجةؿاّلتكةؽ ك الالك

ٙه  ٚةبلالٗح   ٦ٕي٪ح حلة٣حو  إذف كو
ى
ٍف دذٮاٚؿ ثني جيت أ

  ال٤ِٛ كاملٕين.

ٙه ل٤لك٧ح كالىيةٗح كا٣ٛىةظح كأداةي اتلٕجرًي  كو
ة ًٓ اجلْؿً ٧ٔٮ٦ن  املؽلٮؿ كاملٕين. ٨ٍ خى  ، ثُٞ

 ك
ى
أٍف  ٟى ّل تكذُيٓإٍذ إ٩ل  ؛ا٣ٛىةظح ٨ى ٦ً  هي ػى ابلالٗح أ

إذا اكف ٝؽ دٮاٚؿ ٚي٫ مجةؿ  ّلل إ حتس٥ ٌٔل ٩هو ثةبلالٗح
٪ؽاؾو يي٪ْؿ/ ٚإفٍ اػذيةر األ٣ٛةظ الىيةٗح كظك٨ ٖى  ، ٔك ث٫  ث٤

ٚ٭ٮ الكـ =  املٕةين كاملنةٔؿ ٨ى ٦ً  املذلك٥ أٝص ٦ة ييؿاد ثية٫٩
، ٖه  ٚ٭ٮ ٚىيطه ٍٚٞ . كإّلل = ث٤ي
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 ؿيبل الكـ يذىٙ ثة٣ٛىةظحٚ ؛ٚٛىةظح الالكـ أ٥ٔي 
درصح  ٨ٍ ٫ يذٞةص خى كظك٨ قج٫١، كل١٪ جل٧ةؿ أ٣ٛة٫ّ

  ٣ٕؽـ كٚةا٫ً ثةملٕين امل٤ُٮب. ابلالٗح

 ك١٬ؾا، 

ٖو ٦ً  ٚىيطه ثال مٟ، ك٣س٨ ٣حف = ٨ى الالكـ ٚإفل ك ث٤ي
ة. ٨ى كي ٚىيطو ٦ً  ٘ن ـً ث٤ي  الالك

٦ٌةين ٦ً   –أ٩٭ة  ٨ٍ ك٢ٕ٣ل أمجٓ دٕؿيٙ ل٤جالٗح ٦ة أذ٧ؽق الؿي
ُُإيػاؿُاملهينُإيلُإِٖبُيفُأخصُٚغ٠رةُو –أم ابلالٗح  ٚى ٘

 .الًٍٖقُ

جالن كأوٮّلن ٠سرية ،  كتلعٞيٜ كوٙ ابلالٗح يف الالكـ قي
ة  ٕن ٧٠ة يٞؿر النيغ ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ –ك٣س٨ مؿد٬ة مجي

ضةزاجلؿصة إيل  –"يٌن يف ٠ذةثي٫ "أرسار ابلالٗح"، "دّلا٢ اإٔل
 ٦ٕؿٚح ال١يٛيح ا٣يت جيت أٍف ديىةغ اجل٤٧ح ٌٔل كٚٞ٭ة

ا٣ٞىًؽ؛ ٨٦ دٞؽي٥و ل٤ٮوٮؿ ث٭ة إيل ًم٘ةؼ املٕين كأ٧ٔةًؽ 
، كدأػريو  ٙو ، ، كد٪١ريو كدٕؿي ، كدٞييؽو كإَالؽو كظرصو كد٧ٕي٥و

 ، ، كاػذىةرو كإق٭ةبو ثي٥ل ٨٦ًى أػذيةًر أٝؿب ككو٢و كٚى٢و
ٟى ألفل  األ٣ٛةظ املرتادٚح إيل ظٞيٞح املٕين امل٤ُٮب. ذل
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،  اجل٤٧ح الٮاظؽة ديىةغ ًة أماكؿو للك ملكو ٦٪٭ة ٚي١ٮف ثٕؽل
  ٤ٔي٦.٫ٕين ػةص دؽؿ 

ٕ٭ة، كيكذ٤٧ٕ٭ة = كابل٤يٖ  ٨ٍ يٕؿؼ للك مج٤حو مًٮ ٦ى
 ظير يججيغ .

 مـيح اللك٧ح أفل =  ككص٫ الىٕٮبح يف حتٞيٜ ٦ٕين ابلالٗح
ة، ث٢ دْ٭ؿ كختذِف ظكت املٞةـ كد٪ٮع  ّل دثجخ هلة داا٧ن

 .املٕين ك٦ؽم اػذال٫ٚ

الالكـ درصةتو ٠سرية يذٛةكت  ، اك٩خ بلالٗحك٨٦ ٬٪ة
اذلم إٍذ ك يذعٜٞ ثة٣ٞؽر ثني وةٔؽو ك٬ةثٍ،  اجللةسي ٚي٭ة

يف ٫ كزٞةٚذ٫ ا٣ٕؿبيٌح، كل١٪٭ة دى٢ ا٦ذؽت إحل٫ م١٤ذ
٤ية إيل ظى  ٕي ضةًز اذلم يذٞةص ٔ٪٫ اجل٭ؽ  ؽي درصةد٭ة ا٣ اإٔل

كاتكٕخ اثلٞةٚح ظني  امل٤ى١ح ٦٭٧ة اقذٞة٦خاإلنكةيٌن 
ـي خى   ابلالٗح اجلجٮيلح . ٨ٍ الالك

ج ذإ٧ٌ٩ة ٬ٮ اتلٛةته إيل ٧٩ٮ حجٮيل ابلالٗح اجل ٨ٍ احلؽيري خى ك
  قةـ ٚؿيؽ ل٤الكـ ا٣ٕؿيب ابل٤يٖ.

ٕ٪ة ا٣ٞؿآف صة٩جنة، ٚإ٩لة ّل ننٟ يف أفل  ٚإ٩٪ة إذا ٦ة ًك
الكـ ا٣ٕؿب  يٕذرب ذركة ٦ة ا٩ذه إحل٫ ظؽير رقٮؿ اهلل 

 



 91  توجيهات وحتقيقات يف كالم سيد السادات

  

حن كإرشاٝن  ة؛ ػال ٨٦ًى اتللكٌٙ املكضٮع كاحلٮيش ثالٗحن كرٔك
ح –اثلٞي٢  ق ٨ٔ كدزنل  –ا٣ٕؿيٌب يف ٔرصقالالكـ ك٧٬ة ٚآ

  ثؽكف َةا٢. ٦ٓ احلةصح، كاتلُٮي٢ً  اّلػذىةرً 

 .   ق٥٤ ٬ؾا املزياف ثةقذٞة٦ح ٣٘ريق ٧ةك٤ٝل 

٦س٢ٌ اتلٍٞ أٝؿب األميةء كأ٣ُٛ٭ة  كإذا مجل٫ أ ٚإ٫٩ 
.   دكف دٕٞريو كّل دٕٞيؽو

ة مؿق٤حن  كإذا ٩ىطى أك أرمؽى وةغ ٧ن يف أ٣ٛةظو ٩ىةحئ٫ ًظ١ى
ـً  ض٥ يجؽك ٤ٔي٭ة صالؿ اجلجٮةمٌيبح اكجل كأزؿ اإلهلة

  كظالكةي الىؽًؽ.

ٛٮى ابلؽي٭ًح  ك٦ٓ ذلٟ ٚ٭ٮ يؿق٢ أظةديس٫ ٚيي اخلةَؿ ٔك
ًٜ حتٌريو كّل د١ٛريو   .(3)كبؾ٣خى الٮًٝخ، دكفى قةث

ة ظؽيرى  يٞٮؿ اجلةظِ  ٛن  / " ك٬ٮ رقٮؿ اهلل  كاو
 ٨ٔ ٢ل صى كى  ٦ٕة٩ي٫، ٔؽد كًلرثى  ظؿك٫ٚ ٔؽد ٢ل ٝى  اذلم الالكـ

ـٌق الى٪ٕح، ُية ٢ٝ/   اهلل ٝةؿ ٧٠ة كٌلف اتللكٙ، ٨ٔ ك٩
٘ا/ حم٧ؽ ٛىاُكى

ى
ُٚىُأ ًٍنيُىًُ٘ ِّ خىَكى ٙي ٍ  . ال

                                                           
يي٪ْؿ ٠ذةب " يف احلؽير الرشيٙ كابلالٗح اجلجٮيح " ، د/ حم٧ؽ قٕيؽ  (3)

 .48/  44رمٌةف ابلٮيط، ص
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 اتلٕٞيت، أوعةب كصة٩ت ، ا٣تنؽيٜ اعب كٝؽ ١ٚيٙ
ٓ يف املبكٮط كاقذ٢٧ٕ ٓ يف كاملٞىٮر ا٣بكٍ، مًٮ  مًٮ

ت ،الٮظيٌ  ا٣٘ؿيت ك٬ضؿ ا٣ٞرص،  اهلضني ٨ٔ كٗر
 إّل يذلك٥ كل٥ ظ٧١ح، ٦رياث ٨ٔ إّل ي٪ُٜ ٥٤ٚ ،الكٮقٌ 

 .ثةتلٮٚيٜ كيرس ثةتلأييؽ، كميؽ ثة٣ٕى٧ح، ظٙ ٝؽ ثسالـ

نةق املعجح، ٤ٔي٫ اهلل أ٣ىق اذلم الالكـ ك٬ٮ  ثة٣ٞجٮؿ ٗك
 ك٤ٝح األٚ٭ةـ، ظك٨ كبني كاحلالكة، امل٭ةثح ثني ل كمجٓ
 الكة٦ٓ ظةصح ك٤ٝح إاعدد٫، ٨ٔ اقذ٘٪ةا٫ ٦ٓ الالكـ، ٔؽد

  .٦ٕةكدد٫ إىل

 ظضح، ل ثةرت كّل ٝؽـ، ث٫ ز٣خ كّل لك٧ح، ل تكٍٞ ٥ل
 اخلُت يجؾٌ  ث٢ ػُيت، أٚع٫٧ كّل ػى٥، ل ي٥ٞ كل٥

 ث٧ة إّل اخلى٥ إقاكت ي٤ذ٧ف كّل ا٣ٞىةر، ثةلالكـ ا٣ُٮاؿ
 إّل ا٤ٛ٣ش ي٤ُت كّل ثةلىؽؽ، إّل حيذش كّل اخلى٥، يٕؿ٫ٚ
 ـي٭٧ كّل املٮاربح، يكذ٢٧ٕ كّل ثةخلالثح، يكذٕني كّل ثةحلٜ،

 . حيرص كّل يك٭ت كّل يٕض٢، كّل يجُٯء كّل ي٧٤ـ، كّل

ٕن  أ٥ٔ ٍٝ ثسالـ ةساجلل  يك٧ٓ ل٥ ٥ل ثي  ْن  أٝىؽ كّل ة٩ٛ  ة٣ٛ
 كّل ة،٤ُ٦جن  أكؿـ كّل ة٦ؾ٬جن  أمج٢ كّل ة،كز٩ن  أٔؽؿ كّل
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ٕن  أظك٨ ى أبٍ  كّل ٦ٕىنن  أٚىط كّل ة،ُمؿصن  أق٭٢ كّل ة،مٮٝ  نيى
. "(3) الك٫٦ ٨٦ ٚعٮلن 

ـه أ٩ل  ٥ يج٤ٖ ١٪٫ ل٩رثه ل ف ل٤ٕؿًب يف صة٤٬يذ٭٫٥ اكك٤ٕ٦ٮ
ٖى النًٕؿ،  كل٥ يؿدٛٓ مأ٫٩ إيل يف الؿكايح كاّل٩تنةر، ٦ج٤

كاتلٕجري ٨ٔ املٞةوؽ ٦ٕةجلح األظؽاث كاملنالكت، 
هلؾا اكف النٕؿ أثق إٍذ اكفى أكؿ ٚؼؿ٥٬ ثةلنٕؿ،  كالٮصؽاف.
جح الؿكاة كاحل كأمؽ ٌٔل الـ٨٦   ْني.ٚةاتلىةٝنة ثٗؿ

٬ؾا  ٨ٍ األدًب ا٣ٕؿيبي محبنة ٦ً  دةريغ ٞؽ أظصك٦ٓ ذلٟ ٚ
 ملة ٝؽ كاعق اتلةريغي ٨٦ مٕؿ٥٬. اجلرث، ك٬ٮ ٩ـر يكري ثة٣جكجح

ٟى ألفل الؿكاة  ٪ٮا ٨٦ اجلرًث  –يٞٮؿ الـيةت٧٠ة –ذل ل٥ يٕي
ٜى ثةذل٨٬ جلٛةقذ٫ كبالٗذ٫ ٤ً ٔى كإجيةزق،  ٌٔل ٠رثد٫ إّل ث٧ة 

  .(8)اكأل٦سةؿ كاحًلس٥ كالٮوةية

 يكري يف حمذٮاق ٦ٓ أػالؽ ابلؽاكة ف ٬ؾا اجلرثك٣ٞؽ اك
٦ٓ ٦ة ٝؽ ٔؿؼ  كيكري يف ٩٭ض٫ كأق٤ٮب٫ .كأٔؿاًؼ اجلة٤٬يح

 ٨ٍ ٚ٭ٮ ٝٮم ال٤ِٛ، كل١٪٫ يذ١ئ ٌٔل ٠سري ٦ً  ٨٦ ٝكٮد٭ة،
                                                           

 . 8/34ابليةف كاتلبيني ل٤ضةظِ  (3)
 .37دةريغ األدب ا٣ٕؿيب، ألمحؽ ظك٨ الـيةت، ص  (8)
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 ظٮيش ا٣ٞٮؿ، ٦ذني ا٣رتًليت كل١٪٫ ٌٔل ا٣٘ة٣ت قُحٌ 
 ا١ٛ٣ؿة.

ر  ، أوجط ل٤٪رث ثٕؽ كاقذٌةء ٗكٜ اجلة٤٬يح ٧٤ٚة ثٕي
٫ كا٦ذؽت ركايذ٫مأفه صؽيؽ،  ذلٟ مؿدجح إيل  كاردق مئٮ

  .النٕؿ ث٢ دـيؽ

 اهلل رقٮؿظؽير  ٫ي ٤ل املٮٝٓ اذلم اظذ ،قجتي ذلٟإ٩ل٧ة ك
 .ثني قةاؿ اجلرث ا٣ٕؿيٌب  

٤ٚٞؽ حتؿرت أ٣ٛةظ احلؽير اجلجٮم ٨٦ ظٮيش ا٣ٞٮؿ 
ٍكرتٍذىؿ ا٣تنبي٫  جيٕحثُ ٥٤ٚ يذأزؿ يف ذلٟ  أك ا٣رتًليت. كمي

 .(3)كٝكٮة ابلحبح ابلؽاكة
                                                           

( 8/36ابليةف كاتلبيني ) ٬ؾق املٞةر٩ح يف ٠ذةثح كٝؽ اقذْ٭ؿ اجلةظِ  (3)
ٔ٪ؽ٦ة ٔؿض جلة ٦ٕينن صةء يف النٕؿ ا٣ٕؿيب ز٥ صةء ٬ٮ ثؾاد٫ يف احلؽير 
اجلجٮم، كٝؽ أذ٧ؽ ك ٦٪٭٧ة ٌٔل تنبي٫ ييربز ا٣ٛةرؽ ال١جري ثح٪٭٧ة يف ذكؽ 

/ " اجلةس  ٕجري ك٣ُٙ ا٣تنبي٫ كرٝح الىيةٗح/ ظير يٞٮؿ الؿقٮؿ اتل
 ٠أق٪ةف املنٍ، ٣حف ألظؽ٥٬ ٢ٌٚ ٌٔل أظؽو إّل ثذٞٮم اهلل " . 

 كٝؽ صةء ٬ؾا املٕين ٩ٛك٫ ٌٔل لكةف النةٔؿ ا٣ٕؿيٌب ٔ٪ؽ٦ة ٝةؿ / 
 قٮاء ٠أق٪ةف احل٧ةر ٚال دؿم ** ذلم محجح ٦٪٭٥ ٌٔل ٩ةيشء ٌٚالن 

 ا ظٌى٤خ ٌٔل تنبي٫ النةٔؿ كظٞيٞذ٫، كتنبي٫ اجلب يٞٮؿي اجلةظِ / إذ
 كظٞيٞذ٫؛ ٔؿٚخ ٢ٌٚ ٦ة ثني الالك٦ني . ا٬
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ًٙ ا٣رتًليًت  ٥ه د٧ذةز ثذلكٌ كٌلف ل٤ٕؿب يف صة٤٬يذ٭٥ ًظسى
ؿ الى٪ةًٔح أكرث ممة د٧ذةز ث٘ـارة املٕين ٌٕ كاصذ٧ةع  كدٞ

  أَؿا٫ٚ.

ًٙ  ِف احلؽير الرشيٙٚ ك٨ اتلأحل ٥ه اصذ٧ٓ ٚي٭ة ظي ًظسى
ًٟ أَؿا٫ًٚ   .(3)كقالقح ال٤ِٛ ٦ٓ ٗـارة املٕين كد٧ةق

حف دلؿد كاعء ل٤ع٧١ح، ٧٠ة أفل احلؽير الرشيٙ ٣
كوةدؽ املٕين؛ كإ٩ل٧ة ٬ٮ إيل ذلٟ ذي٢ جلٮر ال١ٮًلت 

كا٦ذؽاده هلؽم الٮح الك٧ةكٌم، ٚ٭ٮ الكـ مؤيلؽه ٨٦ ا٣ٞؿآيٌن، 
 دزني٢ رب ا٣ٕةملني .

                                                           
/ "  ٦سالن / دٞٮؿ احل٧١ح ا٣ٕؿبيح/ اتلٮبح د٧عٮا احلٮبح !، كيٞٮؿ الؿقٮؿ  (3)

ة / " اتلةات ٨٦ اذل٩ت ٨٧٠ ّل ذ٩ت ل ٌن  ."اإلقالـ جيت ٦ة ٝج٫٤ "، كيٞٮؿ  أي
ح ا٣ٕؿبيح كاحلؽير اجلجٮم جتؽ يف أكهل٧ة دس٤ٌٙ دأم٢ ا٣ٛؿؽ ثني احل٧١

الى٪ةٔح كًلٌؽ اذل٨٬ يف اػذيةر ال٤ِٛ، ظيت إ٩ٌ٭ة تل٤ٛخ اجلْؿ إيل أ٣ٛةّ٭ة 
كإيل جتةكر احلةءي٨ ٚي٭ة أكرث ممة د٤ٛخ اجلْؿ إيل م٧ٌٮ٩٭ة، كاملٕين اذلم 

 قيٞخ ٨٦ أص٫٤ .
ح يف أ٣ٛةّ٭ة ثُةثٓ الك٤يٞح، مكٮ ٝح كراء ٔٛٮ كجتؽ احل٧١ح اجلجٮيح ٦ُجٔٮ

اخلةَؿ، يف ويةٗح حم٧١حو ٨٦ األ٣ٛةظ دحرس لزل٨٬ ث٤ٮغ م٘ةؼ املٕين 
ٜو كّل تنتذ٫ ٔ٪٫ ثني دٕةريش األ٣ٛةظ، كو٪ةٔح ا٣زتكيٜ  املؿاد ٨٦ أيرس َؿي
كاتلأحلٙ. ]ا٩ْؿ يف احلؽير الرشيٙ كابلالٗح اجلجٮٌيح، دأحلٙ د/ حم٧ؽ 

 [.53قٕيؽ رمٌةف ابلٮيط، ص 
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ؿى كظي ة ٨٦ الك٧ةء ٦ٕ٪ةق.   وةغى لكةفي اجلجٮة أ٣ٛة٫ّ، كدزنل

 ك٣ئ اكف ٚي٫ ال١سري ٨٦ ممة ٬ٮ ػةله ١ٚؿ اجلٌب 
٧ٚة اكف اهلل حلؽعى محبنة ٨٦ى كاصذ٭ةدق أك مٕٮرق ككصؽا٫٩، 

ك ال٤٘ٮ يتك٢٤ إيل ١ٚؿق ككصؽا٫٩ ثٕؽ أٍف اػذةرق ابلة٢ًَ أ
  قبي٢ى كظي٫ إيل األرض، ككاقُح رش٫ٔ إيل اجللةًس.

ثح٪٧ة اكف اجلرث ا٣ٕؿيٌب إٍذ ذاؾى ز٧ؿة ثحبح كأوؽاء أٔؿاؼو 
 كا٩ٕاكس ثؽاكة.

وؽم تلٕةحل٥  رشيٙ إ٩ل٧ة اكفى كأفل احلؽير اجلجٮم ال
ح رمؽو حنٮ حتٞيٜ أقم ٦ٕةين اإلنكة٩يح  ُل ٠ذةب اهلل كػي

  امل٤ُٞح.

 يف ال١ٛةيح ظؽ ىلع  " اكف/  ؿاٚيع قذةذ اليٞٮؿ األ
ٓ، ىلع ٝؽرد٫  املؾا٬ت كا٩زتاع األ٣ٛةظ، ٨٦ كالنٞيٜ الًٮ

ة اٝذٌت ظىت ابلية٩يح، ّن ي  ل٥ ٠سرية أ٣ٛة  ا٣ٕؿب ٨٦ ك٧ٓت
 ظك٪ةت ٨ٍ ٦ً  دٕؽ كيه الك٦٭ة، ـ٦ذٞؽل  يف ٮصؽدي  ل٥ك ٝج٫٤،

 دّلتل٭ة، كٝٮة ثالٗذ٭ة، ظك٨ يف ٦س٤٭ة ألظؽ يذٜٛ ل٥ابليةف 
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ؿاثح  ٝؽ كٍل٭ة كد٪ٌيؽ٬ة، دأحلٛ٭ة يف ال٤٘ٮيح ا٣ٞؿحيح ٗك
، وةر ا ٦ريازنة كأوجط ٦سالن  .(3)ا٣ٕؿيب"  ابليةف يف ػةدلن

 كاػذالؼ اتلٕجري يتك٥ ثةملؿك٩ح كٝؽ اكف الك٫٦ 
ك٣حف املٞىٮد كاألق٤ٮب لك٧ة اٝذيض األمؿ ذلٟ، 

اػذالؼ األق٤ٮب كاتلٕجري إجيةزنا كدُٮيالن، أك مؽةن كحل٪نة، 
، ٚ٭ٮ أمؿه ّل مـيح ٚي٫ ألظؽو ٨٦ ا٣ٛىعةء ٌٔل أك حنٮ ذلٟ

إٍذ دٕذرب مؿك٩ح اتلٕجري ث٭ؾا املٕين أدين ٝؽر منرتؾ آػؿ، 
ةَت ك اك لرشط ابلالٗح كابليةف، كإ٩ل٧ة ٩ٕين أ٫٩  ف شخي

كٚؽو ٨٦ كٚٮد ا٣ٕؿب ث٧ة دلي٭٥ ٨٦ اللك٧ةت كاتلٕةثري 
ك٪٫ أظؽ ٨٦ اخلةوح ث٭٥،  كٌلف يأيت ٨٦ ذلٟ ث٧ة ّل حيي
إٍذ اكف لكةف ك ٦٪٭٥ ٦ذ١٧٪نة ٨٦ ال٤٘ح ا٣يت ا٣ٕؿب ٗريق، 

ة هلة، ننأ ٤ٔي٭ة،  ٞن ة ٦ة كراء كال٤٭ضح ا٣يت اقذٞةـ لكة٫٩ كٚ أ٦ل
 لٟ ثةعه ييؾ٠ؿ.ذلٟ ٥٤ٚ يس٨ ألظؽو ٦٪٭٥ يف ذ

ييؿق٢ إيل ٬ؾق الٮٚٮد ثسذتو ُمذ٤ٛح ال٤٘ح  ث٢ اكف 
كبأ٣ٛةّ٭٥ املذؽاك٣ح شخةَج٭٥ ٚي٭ة ث٤عٮ٩٭٥، كال٤٭ضح، 

                                                           
 . 8/806ا٣ٕؿب ملىُِف وةدؽ الؿاٚيع،  ي٪ْؿ دةريغ آداب (3)
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ٙى ٦ٓ َجيٕح ال٤٘ح  ٔ٪ؽ٥٬ كاخلةوح ث٭٥ ممة ل٥ يس٨ حلأد٤ً
 ا٣ٞؿميح، كممة ل٥ يس٨ ل٤ٞؿمحني ممةرقحن ل أك درايح ث٫.

ة   هلؾق األمٮر لك٭ة اكف حلؽير رقٮؿ اهلل ٕن مٮٝ
ة ثني اجلرث ا٣ٕؿيٌب.٦ذ ٕن ا رٚي  ٧زين

ك٣ٞؽ اكف ل دأزريق ا٧ٕ٣يٜ يف دُٮر اجلرث كػ٤ٮو٫ ٨٦ 
وٛةء  ٨ٍ ٠ؽكرة ابلؽاكة كصالٚح ا٣ُجٓ إيل ٦ة ا٩ذه إحل٫ ٦ً 

 ادليجةصح كظك٨ الكجٟ.

ل٥ دس٨ ز٧ؿة ننأد٫ ا٣ٞؿميح  ك٬ؾق املـاية يف الك٫٦ 
٬ؾي٨ الكبجني يأدية  ٚإفل كّل اقرتًة٫ٔ يف ثةديح ثين قٕؽ، 

ـى أفل ٨٦ كراء ا٣ُٛؿ ثجٕي ٬ؾق املـاية ّل لك٭ة،  إٍذ ّل صؿ
لكة٫٩  ٬ٮ اإلهلةـ اإل٣ٌه اذلم وةغا٣جنأة محبنة آػؿى  كاعم٢

٬ؾق الىيةٗح املؿ٩ح املذ٧ؿقح ظيت يذ٭يأ ل ٨٦ ذلٟ إثالغ 
 رقةتل٫ كٝىؽق إيل ميت ا٣ٞجةا٢ كال٤٭ضةت.

 ٝؽ ا٣ٛىةظح ٬ؾق أفل  ٥٤ٕ٩ ّلالؿاٚيع / " كيٞٮؿ األقذةذ 
ة إّل  ل اك٩خ ٞن ة، اهلل ٨٦ دٮٚي ٛن  ل٤ٕؿب اثذٕس٫ إذ كدٮٝي
 يف املن٭ٮرة املٞة٦ةت كهل٥ ألكجذ٭٥، ٨٦ يٞةدكف ٝٮـ ك٥٬

 ٦ة دٛةكت ىلع ذلٟ يف ُمذ٤ٛٮف ٥٬ ز٥ كا٣ٛىةظح؛ ابليةف
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 ا٣ٛىيط ٧ٚ٪٭٥ ا٣ٕؿب، آداب ال٤٘ةت يف َجٞةد٭٥ ثني
 ال٤ٮزح ذك ك٦٪٭٥ كاملٌُؿب، اجلةيف ك٦٪٭٥ كاألٚىط،
 ال٤٘ةت امرتاؾ ٨٦ اكف ٦ة إىل ٦٪٫ُٞ، يف كاخلةله

ةع ا٣ٞجةا٢ ثٕي كختىه ثي٭٥، كا٩ٛؿاد٬ة  كويٖ ثأًك
 إّل ا٣ٕؿب، ٨٦ ٗري٥٬ ٚي٭ة يكة٧٬٭٥ ّل ٤ٔي٭٥، ٦ٞىٮرة

 .املأػؾ د٩ٮ ٦٪٭٥ د٩ة أك ػة٣ُ٭٥ ٨٦

 دسةم٫ٛ ٠أ٧٩ة ظ٫ٞ؛ ىلع ذلٟ ك ي٥٤ٕ  ٚاكف
ةع  ٝٮـ ك ٚيؼةَت حبٞةاٞ٭ة؛ كدجةدرق ثأرسار٬ة، ال٤٘ح أًك
 ػُةثنة، أٚىع٭٥ إّل يسٮف ّل ز٥ ٦ؾ٬ج٭٥، كىلع ث٤ع٪٭٥
ة، كأقؽ٥٬ ْن  ٨٦ ٣٘ريق ذلٟ يٕؿؼ كل٥ ٔجةرة، كأثح٪٭٥ ٣ٛ
 كاقذٛةض ث٫ كحتؽزٮا ٤ٞ٩ٮق اك٩ٮا ٣ٞؽ ٔؿؼ كلٮ ا٣ٕؿب،

 .ٚي٭٥

 أك د٤ٕي٥و  ٨ٍ خى  ّلإً  ا٣ٕؿًب  ٨ى ٦ً  لؿص٢و  يسٮف ّل ٬ؾا ك٦س٢
 ثٕؽ كٝجيالن  ح   ؽى ٍٕ بى  ةظي   ا٣ٕؿب أظيةء ٨ٍ خى  ركايحو  أك ٞنيو د٤

 ذلٟ يف مكذٛؿاغن  ٦٪ةَٞ٭٥، كيتذجٓ ٣٘ةد٭٥، يٌٛل ىتل ظى  ٝجي٢،
ا  .٤ٔي٫ ٦ذٮٚؿن
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  ٧٤ٔ٪ة كٝؽ
ى
ي  يذ٭يأ ل٥  ٩٫ل أ  د٭يأ كّل كوٛ٪ة، ممة يشء لى

ى  ٝٮ٫٦ً  قةاؿً  ٨ى ٦ً  ألظؽو  ً ذى  ىلعى ة٤ٍ ًٔ  (3)الٮص٫ ٟى ل ْى ثً  ٣حف ٧ن  ،٨ي ة٣
 األػجةر ؿؽَي  ٫ً ثً  دؿادٚخ ذٍ إً  ٚي٫؛ ل٤نج٭ح مكةغ ّل كيٞي٪نة

 ة٧ى ذى  أ٩ٛك٭٥؛ ا٣ٕؿب أظٮاؿ ٨ٍ ٦ً  مىؽا٫ٝ كٌلف املذٮادؿة،
  ؼى ؿً ٔي 

ى
ا فل أ  ٨ٍ ٦ً  ثح٪٭ة ة٦ى  كظِٛ ال٤٘ةت دٞىه ٦٪٭٥ أظؽن

ةًع  ٚؿكؽ  كاقذٞىص األثجيح، كأ٩ٮاع الىيٖ كاػذالًؼ  األًك
ً ذًلى   ٬ؾق اك٩خ ث٢ ٚي٭٥؛ ذع٫٤يج أك ٤ٔي٭٥ ٫ً ثً  يكذْ٭ؿ ٟى ل

ح األقجةب  أك ث٭ة، ي٧ذؽ ٦ة ا٣ُجيٕح يف جتؽ ّل ٦٪٭٥، ٦ُٞٔٮ
 ٨ى ٦ً  ظةصح يج٘ي٭ة أك مأ٩نة، ٔ٪ؽ٥٬ هلة جي٢ٕ أك ي٪٧ي٭ة،

  إّل ٤ٚحف ٤ٔي٭ة؛ ابلةٔسح احلةصةًت 
ى
 ٫ً ثً  هل ػي  ة٦ى  يسٮف فأ

ً ذى  ٨ٍ ٦ً   اجلب ة فى اكى  ؽٍ ٝى  ٟى ل ٞن ة دٮٚي  ؾق٬ ة٦ى  أك ،اهللً  ٨ى ٦ً  كإهلة٦ن
 ٚٞؽ ثة٨ْ٣ ٚي٫ ٩ٞيض كّل أقجةث٫، يف ٩٪ٛؾ ّل ممة قبي٫٤،
 يٕية ّل ظىتل  ي٥٤ٕ؛ يس٨ ل٥ ٦ة ٠سرية أميةء ٨ٍ ٦ً  اهلل ٫٧٤ٔ

                                                           
ة ألف الٮص٫؛ ذلٟ ىلع ٤ٝ٪ةيف اهلةمل / "   يٞٮؿ  (3)  جتةرة، أ٢٬ اك٩ٮا ٝؿينن

 إحل٭٥ دذٮاف اك٩خ ز٥ كالىيٙ، النذةء رظ٤ح كهل٥ األرض يف يرضبٮف كٌل٩ٮا
 ثؽ ٚال ٔاكظ، يف كػةوح األقٮاؽ، يف ث٭٥ كختذ٤ٍ املٮق٥ يف ا٣ٕؿب ٝجةا٢

. ٚي٫ حن٨ ٦ة ٗري ٬ؾا ك٣س٨ ا٣ٕؿب، أ٣ٛةظ ٨٦ ٠سري ألكجذ٭٥ يف يسٮف أف
 ّل أوعةث٫ كٌلف ٣٘ذ٭٥، ٨٦ ثة٣٘ؿيت ٝٮـ ك شخةَت اكف  اهلل رقٮؿ ٚإف

 .ذلٟ" ا٬ أكرث يٛ٭٧ٮف
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ـو   ك يف يسٮف كّل قألٮق، فٍ إً  حيرص كّل ٤ٔي٫، كردكاٍ  فٍ إً  ثٞٮ
 ىلع كا٣رب٬ةف أّ٭ؿ، ث٫ احلضح تل١ٮف ٦٪٭٥؛ إّل ٝجي٢

ط رقةتل٫   كحل٥٤ٕ ، أًك
ى
ي  ذلٟ فل أ  ،ا٣ٕؿًب  دكف ٨ٍ ٦ً  ػةوح لى

 ػىةؿو  يف ث٭٥ يِف ٧٠ة ابلح٪ح، اخلى٤ح ٬ؾق يف ث٭٥ يِف ٚ٭ٮ
 .(3)" ٠سرية أػؿل

                                                           
 . 388،  8/387يي٪ْؿ دةريغ آداب ا٣ٕؿب ملىُِف وةدؽ الؿاٚيع،  (3)
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توجيَات وحتقيات بالغيَّة 
 يف بعض األحاديح اليبوية.
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ةى  يٍؿى ؿى يًب ٬ي
ى
٨ٍ أ ٨ٍ اجللًبي خى ُ »/ ٝىةؿى خى

ى
ٍرأ ٙى ٍ ُال حي ٓى ٍٜ ةيُتي

ٍربىموُ
ى
اُُأًل ٟى دًلًيًٜ ُكى ا، ٟى ً ال ٙى ًْلى ُكى ا، ٟى تً حًلىصى ُكى ا، ٟى ً ال ٙى ً اًتُل ُةًذى ٍر ٍى ٌُىاٍك ،

اؾُى ُحىًربىٍجُيىدى ًٚ ي  .(3)« ادلِّ

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

ةيُ»
ى
ٍرأ ٙى ٍ أؿ" يه أؿ اجلجف، ٚةملؿاد ث٭ة أيلح امؿأة اك٩خ؛ "  «ال

 ./ "أؿ" ا٣يت ل٤ضجف يف ٦ٕىن اجل١ؿة ٦ؽػٮؿ ألفل 

«ٍُ ُال حي ٓى ٍٜ ٍربىموُتي
ى
ُأًل ةي

ى
ٍرأ ة أفٍ  «ٙى ٌن ؿأة امل قي ختذةرى  يأيت يف الؿص٢ أي

ة هلة ٬ؾق األمٮر األربٓ ٤تي زكصن إيسةر  الؿص٢ً  ٨ى ٦ً  ، كًل٧ة يُي
٤تي  ؛ذات ادلي٨ ، كإ٧٩ة ل٥ يي٪ه يسةر ذم ادلي٨املؿأة إ ٨ى ٦ً  يُي

٥٤ ٦٪٫ ثُؿيٜ ا٣ٞيةسٌٔل ٬ؾا يف احل  .ؽير أل٫٩ يٕي

ا» ٟى ً ال ٙى ً حًلُىل ُكى ُكُى، ا، ٟى تً اصى ٟى ً ال ٙى اًْلى ٟى دًلًيًٜ ُكى ة ٧ٔل  ادلي٨ى  ؿل أػى  «،
ت ٚي٫ ةًس اجلل  ٫ أ٢ٌٚ ٦٪٫ ألفل أكرثى ٝج٫٤ ٦ٓ أ٩ل  ، ّل يٗؿ

رب ٧ٔل  . ٤ٔي٫ ٦ة ٝج٫٤ ؿي زً ؤٍ كيي  ة يٞٓ يف ٬ؾا ٦٪٭٥، كاحلؽير شخي
جةد٭٥ ٚي٫ً  ًٜ ٍٚ ٚؿدج٫ ٌٔل كي   .٥٬ ٤ٔي٫ٞؿي ّل يي  اكفى  إفٍ ، كى ٗر

                                                           
ٜه ٤ٔي٫؛ ( 3)  (.4/375(، كمك٥٤ )3/437أػؿص٫ ابلؼةرل )٦ذٛ
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ة ٦ٓ ٩ؽاءً ٚةحلؽير ذ٠ؿى ٬ؾق املُة٣ت ٦ذؽ جح  رصن الٗؿ
كالن٭ٮة يف ٩ٛٮس اجللةًس، ظيٌت إذا كو٢ إيل آػؿ ٦ُةبل٭٥، 

٭٥ ٤ٔي٫ يف ظسٌ  –أ٧٬٭ةأل٩ل٫ – ك٬ٮ ٦ة يججيغ أٍف يسٮفى أكّلن 
وي٘ح األمؿ ثة٣ْٛؿ، ككص٭٭٥ إيل أ٧٬يذ٫ كظ٧١ح احلىٮؿ 

رٍُ» / ٤ٔي٫ ثٞٮل ٍى ًٌُُٚىاٍك ي اًتُادلِّ اؾُى؛ُةًذى  .(3)«حىًربىٍجُيىدى

ٍُى» ًُُٚرٌٍُىاٍك ي ُادلِّ اًت ؛  أفل ذات ادلي٨ ٠زندّل٣ح ٌٔل «ةًذى
 .يذؼة٫َٛ ٦٪ٟ اخلةَٛٮف ٚجةدر ث٫ ٝج٢ أفٍ 

اؾُى» ُيىدى  ٫ يؽٔٮ ٤ٔي٫ أفٍ ، أل٩ل يه مج٤ح داعايح «حىًربىٍج
ة إننةايح ٦ٕين ْن  .د٤ذىٜ يؽق ثة٣رتاب، ٚه ػربيح ٣ٛ

ُيلٍرُىك ُأٍف ٠ُيأمرق اؿُْيًُيدن٠ُنٖيُٝةذلُّٞك ُُدُيِي
ُُٚ؟!ةػاختثُادلي

ة أٍف يسٮف ممة صؿت ث٫ً ٚ٪ٞٮؿ  ا٣ٕةدة أفٍ  / ٬ؾا ادلاعء إ٦ل
ة أفٍ  جيؿم ٌٔل ال٤كةف كّل يٞىؽ ٦ٕ٪ةق. يسٮف  كإ٦ل

كهلؾا  .ل٥ دْٛؿ ثؾات ادلي٨ / دؿبخ يؽاؾ إفٍ اتلٞؽيؿ ٚي٫
اؾُى»ٚى٢ى جنؽق  ة ٝج٤٭ة ٦ٓ ادٛةٝ٭٧ة ٧ل ٔ «حىًربىٍجُيىدى

لٮو٢ لالدٛةؽ يف ، كايف اّلننةء؛ ٣ٕؽـ كصٮد اجلة٦ٓ ثح٪٭٧ة
                                                           

 .36ص ،يي٪ْؿ / ٨٦ دٮصي٭ةت الؿقٮؿ ، دأحلٙ أ.د/ أمحؽ ٧ٔؿ ٬ةم٥ (3)
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اجلة٦ٓ ثني  كصٮدً  ٨ٍ ٚي٫ ٦ً ؽل اخلربيح أك اّلننةايح ّل ثي 
 .اجل٤٧ذني

ُآخركيتتا ُشؤاؿ ُاذلٞٚ ُإيل ُأمرقدر ُٔٞ ةذلُّ ُ/
ًُ٘ ُ ُـٖتٟاٍُُُٚيٜٙم ُ٘م ُكْلٙاهلا ُكحلصتٟا ُملاهلا ُاملرأة ـٖب

ُدليٜٟاُ؟!ُ

ّل ي٧٪ٓ إّل ايسةر ذات املةؿ كذات  احلؽيرى أفل / كاجلٮابي 
، ٚال يي٧٪ٓ ٤َت املؿأة ذات ادلي٨ اجل٧ةؿ ٌٔل احلكت كذات

ي٤زتـ  ، ك٣س٨ جيت أفٍ رلي٨ كاملةؿ كاحلكت كاجل٧ةؿ ٦ٕةن ل
ذؽاؿ ةيل يف ٤َت املةؿ كاحلكت ، ٚال ي٘ييف ٬ؾا صة٩ت أّل

 . إيل إ٧٬ةؿ صة٩ت ادلي٨ يف املؿأة ، ألفل ٬ؾا ٝؽ جيؿقكاجل٧ةؿ

ذ٧ٓ ٫ٕ٦ جي ٚإذا حتٜٞ ٤ُ٦ت ادلي٨ يف املؿأة، ٚال ٦ة٩ٓ أفٍ 
ة مؿااعة املةؿ أك اجل٧ةؿ أك  املةؿ أك اجل٧ةؿ أك احلكت، أ٦ل

 احلكت كظؽق دكف ادلي٨ ٚ٭ؾا ٦ة ٩ه ٔ٪٫ اإلقالـ.

 ٍ٨ جٍؽً  خى ك ث٨ًٍ  ٫ً ػال٤ل  خى ٧ٍؿو ٮؿي  ٝىةؿى / ٝىةؿى  ، خى  ٫ً ػال٤ل  رىقي
ٮا ّلى »/   كلصي ـى ةءى  دى ٕىسى حًليٍكً٪ً٭٨ل  ا٣جيكى ٨ل  ذى ٍك٪ي٭ي فٍ  ظي

ى
 أ

٨ل ييؿٍدً  ٭ي ّلى حى ٨ل  كى ٮ٬ي كلصي ـى الًً٭٨ل  دى ٍمٮى
ى
ٕىسى  أًل ٨ل  ذى ي٭ي ال ٍمٮى

ى
فٍ  أ

ى
٨ل  أ يى٭ي ً٘ ٍُ  تي
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٣ىًس٨ٍ  ٨ل  كى ٮ٬ي كلصي ـى ى  دى ي٨ً، ىلعى حه  ادلي ٦ى
ى ألى ةءي  كى ٍؿ٦ى اءي  ػى ٮٍدى  ًدي٨و  ذىاتي  قى

٢ي  ٌى ٍٚ
ى
 .(3)«أ

ج٪ة احل٪يٙ الىٮرة املرشٚح ل٤ـكصح املسةحلح كٝؽ رق٥ دي
، يف املضذ٧ٓ اإلقال  رقٮؿ قب٢ ٝةؿ/  ٬ؿيؿة أيب ٨ٕٚمي

، أمؿ إذا دُيٓ ا٣يت»/  ؟! ٚٞةؿ ا٣جكةء ػري ٨ٔ اهلل
  .(8)«ك٦ةل ٩ٛك٭ة يف كحت٫ْٛ ،٩ْؿ إذا كترس

                                                           
مٕيت األر٩ؤكط / (، كٝةؿ النيغ  3859)  3/63ركاق اث٨ ٦ةصح يف قج٪٫  (3)

٥، أثٮ  ٕي إق٪ةدق ًٕيٙ لٌٕٙ اإلٚؿيق، ك٬ٮ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ زيةد ث٨ أ٩
جؽ الؿمح٨ ال٧يعةريب ؽ ث٨ ا٣ٕالء اهل٧ٍؽاين، ٔك ؿيت/ ٬ٮ حم٧ل ؽ، ٠ي / ٬ٮ اث٨ حم٧ل

جؽ اهلل ث٨ يـيؽ، ٬ٮ أثٮ ٔجؽ الؿمح٨ احليجيٌل. كأػؿص٫ قٕيؽ ث٨ ٦٪ىٮر  ٔك
جؽ ث٨ محيؽ ) (505)  80/ 7(، كابلي٭ق 8438(، كا٣زبار يف "مك٪ؽق" )388، ٔك

 ٨ ث٨ زيةد ث٨ أ٥ٕ٩ األٚؿيق، ث٨٦.٫ َؿيٜ ٔجؽ الؿمح
ػري ا٣جكةء " ٣ِٛ / كيف (. 8963)  5/330ركاق ا٣جكةيئ يف الكنن ال١ربم  (8)

 "ا٣ىت ترسق إذا ٩ْؿ كدُي٫ٕ إذا أمؿ كّل ختة٫ٛ٣ ف ٩ٛك٭ة كّل ٦ةهلة ث٧ة يسؿق 
( كٝةؿ / وعيط  8688، )  8/375( ، كاحلةز٥ 7435) 8/853أػؿص٫ أمحؽ 

، 8/350( ، كاحل١ي٥ ا٣رت٦ؾم  33855)  7/88ىلع رشط مك٥٤ . كابلي٭ىق 
كيف ركايح /  (. 8938)  8/383ك ادلي٤ىم  ، 5/60كاث٨ صؿيؿ ا٣ُربل ف اتلٛكري 

ػري ا٣جكةء ٨٦ ترسؾ إذا أثرصت كدُيٕٟ إذا أمؿت كحتِٛ ٗيبذٟ ف  "
٨ٔ ٔجؽ اهلل  4/873أػؿص٫ ا٣ُرباىن ٧٠ة ف دل٧ٓ الـكااؽ  " ٩ٛك٭ة ك٦ةلٟ

ث٨ قالـ، كٝةؿ اهليسىم / ٚي٫ رزيٟ ث٨ أىب رزيٟ كل٥ أٔؿ٫ٚ كبٞيح رصةل 
 زٞةت .
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ط الؿقٮؿكٝؽ  أفل زكاج ذات ادلي٨ ٧ٕ٩ح يذ٥   أًك
٨ٍ أد٥ل اهللي ٤ٔي٫ ٬ؾق اجل٧ٕح  ث٭ة مُؿ ادلي٨، ٚٮصتى ٌٔل ٦ى

ٜل اهلًل يف اقذ٧١ةؿ ٫ ٤ٔي٭ة، أٍف ين١ؿى رب كأٍف يؿع ظ
 النُؿ اثلةين ثإػالص ا٣ٕجةدة ٚي٫ ملة صةء ٨ٔ أنف

فل 
ى
ٮؿى  أ ٨ٍ »/ ٝىةؿى ٫ً ػال٤ل  رىقي ٝى٫ي  ٦ى ةن  ٫ي ػال٤ل  رىزى

ى
أ ، اٍمؿى ةحًلىحن ؽٍ  وى ٞى  ذى

٩ى٫ي  اعى
ى
ى  أ ؿً  ىلعى ٍُ ًٜ  ًديً٪٫ً، مى ٤ٍيىذل

ؿً  يًف  ٫ى ػال٤ل  ٚى ٍُ   .(3)«اثللةيًن  النل

 ٚال يجج
ى
كص٭ح أك اجل٧ةؿ أك احلكت املةؿ  يسٮفى  فٍ يغ أ

، ٚةملك٥٤ يك٧ٮ ثةلـكاج املك٥٤ ا٣يت يٞىؽ٬ة ٨٦ الـكاج
ا ٨ٔ املةدة.  كظ٧١ذ٫ ثٕيؽن

  

                                                           
ا ( ، كٝةؿ اذل٬بي /  8738)  ٥8/393 يف املكذؽرؾ أػؿص٫ احلةز (3) ؾى " ٬ى

ةقي ". ىؿيصى ى٥ٍ شخي ل ًعيطي اإٍلًٍق٪ىةًد ، كى ًؽيره وى  ظى
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جٍؽ  ٨ٍ خى ٓى اجللًبي  ٫ً ث٨ مكٕٮدػال٤ل خى ٪لة ٦ى  ٝةؿ/ ٠ي
ٮؿي ال٤ل  ىة رىقي ةؿى جلى ٞى حٍبنة ذى ؽي مى ً

جىةثنة ّلى جنى يىاُ »/  ٫ً ػمى
ُُ٘ى ىىؼُّ

ى
ُأ ٝي ٌُىإًَّٛ ٍج كَّ ى ٍٖيىَتى ٌُى ةى ُاٍْلىاءى اعى ُاٍشخىفى ًٚ ٘ى ُ تىاًب ُالظَّ ى ٍهَشى

ُ ٝي ٌُىإًَّٛ ـً ٠ٍ ُةًالػَّ ًٝ ٖىٍي ىٍصخىًفٍمُذىهى ُي ٍٗ ى ُل ٍٚ ٘ى ٍرًجُكى ٍى ُلًٍٖ ٚي ٍخػى
ى
ُكىأ ً لًٍٖتىَصى

اءُه يُكًجى  . (3)« لى

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

تىاًبُ» ُالظَّ ى ٍهَشى ٘ى ُ ملٕرش ٥٬ ا٣ُةاٛح ا/ ٝةؿ أ٢٬ ال٤٘ح «يىا
 ٭٥ يف ق٨ي أل٩ل  ، كػهل النجةب ثةجلؽاءاذلي٨ ين٤٧٭٥ كوٙ

يج٭٥ ٚي٫ احلؽيًر  ٨ى ٦ً  ؽي ىى ٍٞ ٧ة حي إ٩ل ، كاّلٝؽاـ ٌٔل الـكاج ، دٗؿ
ة النيٮخ ٚٞؽ ك يت، أ٦ل ٥٬ اذلي٨ يٮص٫ إحل٭٥ ٬ؾا ا٣رٗت

اجلؽاء ثة٣رتٗيت يف الـكاج،  ، ٚال يذٮص٫ إحل٭٥دـكصٮا ٕٚالن 
  .ٚي٭٥ ٗري املزتكجي٪ؽر  ٫ي أل٩ل 

 ، ألفل ا٣٘ة٣تآػؿ سٮف ٦٪٭٥ ّل زكصح ل ٫٤ٚ مأفه ي ٨ٍ ٦ى كى 
، ٚيؼة٣ٙ أمؿق يف الـكاج أف يجنأ ٬ؾا ٨ٔ ٦ة٩ٓ ٨٦ املٮا٩ٓ

 أمؿ النجةب .

                                                           
 .(4/388(، كمك٥٤ )3/438أػؿص٫ ابلؼةرل ) (3)
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جٍُ» كَّ ى ، األمؿ ٚي٫ ل٤٪ؽب؛ ألفل الـكاج ق٪ح ّل ٚؿض «ٌىٍٖيىَتى
ًٓ  كٝؽ جيت إذا دٕني كقي٤حن   حنٮ الـ٩ة . ٨ٍ ٦ً  ل٧٤٪

ًٌُىإًَُّٛ» ُلًٍٖتىَصى ىىؼُّ
ى
ُأ ، كال٧ٌري يٕٮد إيل ا٣ٛةء ل٤ذ٤ٕي٢ «ٝي

جٍُ»٨٦ ٝٮل  ـالـكاج املٛ٭ٮ كَّ ى  . «ٌىٍٖيىَتى

ُ»كأ٢ٕٚ اتلٌٛي٢ يف ٝٮل  ىىؼُّ
ى
جيٮز أف يسٮف ٌٔل  «أ
 ثةث٫ أك يسٮف ٌٔل ٗري ثةث٫ .

يصخفاعُالزكاجُ٘مُأُٛٝيسيفُٟ٘رقُ اؿُ/ُْيًُّلُي كُدُيِي
ًُ٘ ُ؟!ُخديدُوٍُُٚخاحُٗ

، ٔح يف الـكاج ّل دٞذرص ٌٔل امل٭ؿأفل اّلقذُة/ كاجلٮابي 
ري ذلٟث٢ يؽػ٢ ٚي ، ٭ة ٦ة ي٤ــ ٨٦ اجلٛٞح ٌٔل الـكصح، ٗك

 ٌٚالن ٨ٔ ا٣ٞؽرة اجلكؽيح كاّلقذُةٔح اجلٛكيح .

ـًُ» ٠ٍ ُةًالػَّ ًٝ ٖىٍي هى ٤ٔي٫ اق٥ ٢ٕٚ أمؿ ث٧ٕين الــ، كابلةء  «ذى
٦ٞؽرة ألص٢ كالىٮـ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب ثٛذعح ، زااؽة

ف يسٮف ٤ٔي٫ صةر كجيٮز أ ،ؿؼ اجلؿ الـااؽظؿًلح ظ
 .كدلؿكر ػرب ٦ٞؽـ، كابلةء زااؽة، كالىٮـ ٦جذؽأ مؤػؿ
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اءُه» ُكًجى ي ُلى ٝي  ،ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت ، كإفل ا٣ٛةء ل٤ذ٤ٕي٢ «ٌىإًَّٛ
، ككصةء كال٧ٌري اق٧٭ة، ك ل صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٮصةء

 ػرب٬ة .

ـًُ» ٠ٍ ُةًالػَّ ًٝ ٖىٍي هى اءُه ذى ُكًجى ي ُلى ٝي ٝٮل دٕةىل/ يؽؿ ىلع ٬ؾا ك «ٌىإًَّٛ
(ُ ًً ًٍ ٍٕيىٍصخىٍه ُٚىُكى ًي ُُاذلَّ كفُىُّلى ًدي اَُيى اخن ًُُٛسى ّتَّ ُٗيُخى ٟي ٍيًٜيى َُّيُحي ُاهلل

ٍُٚ ًًُُ٘ٝ  .[33]اجلٮر/ (ٌىٍؾًٖ

ة  ٌن   . ٔؽـ اتللكيٙ ث٘ري املكذُةعكيف ٬ؾا أي
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ؿى  ٨ٔ اٍب٨ى  ٧ى فى  ،خي ٮؿي  اكى ٞي ُ »/ حى فٍُانلًَّبُُُّجىهى
ى
ُأ

ُُيىبًيمُى ٔي ُُالرَّجي ى ُ،ُبىٍيمًُُىلعى ًٝ ًخي
ى
فٍُُأ

ى
ُُكىأ بى ٍفي ٔيَُُيى ُُالرَّجي ى ًُخٍفتىثًُُىلعى

، ًٝ ًخي
ى
ُُأ ّتَّ ُُحىرٍتيؾُىُخى ـًبي ُٝيُاْلىا ٍتٖى كٍُُرى

ى
ذىفُىُأ

ٍ
ُيُيىأ ُُلى ـًبي  .(3) « اْلىا

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

لؿص٢ أم رص٢و أؿ" يه أؿ اجلجف، ٚةملؿاد ثة"  «الرجٔ»
 .  ٦ٕىن اجل١ؿة٦ؽػٮؿ "أؿ" ا٣يت ل٤ضجف يف ؛ ألفل اكف

ُأخيٝ» ُأخيٝ»، «ةيم األػٮة ٬٪ة ٝي٢ يه أػٮة  «خفتث
اإلقالـ، كٝي٢ يه أػٮة اإلنكة٩يح؛ ٚحن٢٧ اجله املك٥٤ 

ري املك٥٤، ك٬ؾا ٬ٮ األوط؛  ٨ى ألفل اذلم كاملٕة٬ؽ هل٧ة ٦ً  ٗك
٤ي٭٧ة ٦ى  ة ل٧٤ك٥٤ً ٦س٢ ٦ى  احلٞٮؽً   . ة ٤ٔي٫ً ٔك

ُاْلاـب» ُيرتؾ  جيٮز أفٍ  «خيت»  ٝٮل «خيت
  .ث٧ٕين إّلل  دسٮفى  ث٧ٕين إيل ، كجيٮز أفٍ  دسٮفى 

ُُتٖٝ» ُاْلاـب ُل ُيأذف دكف ذ٠ؿ٬ة اجلبي  «أك
ٝؽ ي٨٤ٕ دؿًل٫ ل٤ؼُجح ٧٠ة يف  ٫ي ؛ أل٩ل اّل٠ذٛةء ث٧ة ٝج٤٭ة

                                                           
ري٧٬ة .3438(، كمك٥٤ )5348ركاق ابلؼةرم )  (3)  ( ، ٗك
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املُٕٮؼ ٤ٔي٫ ٚال حيذةج اخلةَت اثلةين يف ٬ؾق احلة٣ح إيل 
٨٤ دؿًل٫ ل٤ؼُجح ٦ٓ ا٩رصاؼ ٍٕ ، كٝؽ يك١خ ٚال حي ذ٫٩ً إ

ك٫ ٔ٪٭ة ٧٠ة يف املُٕٮؼ، كيف ٬ؾق احلة٣ح حيذةج إيل ٩ٛ
 ٨ٍ ظؽا٧٬ة خى ٚ٭٧ة ظةتلةف ّل ي٧س٨ اّلقذ٘٪ةء ثإ، إذ٫٩

 األػؿم .

ُرٌؾجُ ُإذا ُاْلاـب ُإذف ُإيل ُحيخاج ٌُٟٔ /ُ اؿ ُيِي كُد
ىُ ىٍُُُٗاملخف٠بثُأكُكْلٟاُخفتخُٝكل ُيأذفُ؟!ٍُُٗيرتكٟاُكل

 ؛ ألفل ّل حيذةج إيل إذ٫٩يف ٬ؾق احلة٣ح  أفل  /كاجلٮاب
اصارق ٌٔل اخلُجح ثٕؽ رٌٚ٭ة ٨٦ املؼُٮبح أك كحل٭ة ّل 

 ظٜ ل ٚي٫ . 

٥ ل هلة كحتسٌ  ٔ٪٭ة ّلصارق ٤ٔي٭ة رضره كيف ٦٪ٓ اخلُجح 
 . ٫ً يٍ ذً  ٥ى يذعسٌ  ، ك٬ٮ ّل ي٤٧ٟ أفٍ يف أمؿ٬ة 

ى  ًٓ  ي٢ٞ اجلبي  ٥ٍ ل ٧٠ة ٝةؿ  «خيتُيرتؾُأكُيأذف» يف ابلي
، ٚال يأيت ٚي٫ ٦س٢ ٝؽ د ؛ كذلٟ ألفل ابليٓ ٔٞؽيف اخلُجح ٥ل

اكف يف ظةؿ املكةك٦ح يف ابليٓ  يذ٥ ثأفٍ  ، ٚإذا اكف ل٥ٍ ذلٟ
٫ يأيت ٚي٫ ٦س٢ ذلٟ .ٚإ٩ل 
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حُيُّلىُ»/ ٝىةؿى  أفل اجللًبل ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة  ٓى ٍٜ ُٗيُتي حِّ
ى
ُاأل

ُ ّتَّ ،ُخى رى مى
ٍ
يٍصخىأ ّلىُُت حُيُكى ٓى ٍٜ رُيُتي ٍٓ

ُُاْلً ّتَّ ذىفُىُخى
ٍ
يٍصخىأ يٮا «ت ٮ يىة/ ٝىةل  ؿى رىقي

ٙى  ٫ً،ػال٤ل  يٍ ًلى ة؟ كى فٍُ»/ ٝىةؿى  إًٍذجي٭ى
ى
ُُأ جى ٓي ىٍص  .(3)«ت

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

لؿص٢؛ َة٣ت ا٣ٕـكبح ٌٔل دأي٧خ املؿأة كدأي٥ ا  «األيٗ»
  / يه أي٥ ٦ة هلة ٨٦ ٝي٥ .ذٞٮؿٚ، ك ٦٪٭٧ة

 األي٧ح . ٨ى اكف يذٕٮذ ٦ً   ككرد أ٫٩

٤ت أمؿ٬ة، كدأمؿ يه ث «تصخأمر»  ٝٮل ؾلٟ أم يُي
 . كدؿيض

٭ة ل٥ ا٣يت ا٣ٕؾراء/ ٣٘ح ابًل١ٍؿك «اْلٓر»  .رص٢ ي٧كل

 كمجٕ٭ة دٛذي، ل٥ ا٣يت اجلةريح/ ابًل١ٍؿ/ ٦٪ْٮر اث٨ ٝةؿ
 ٨ى ٦ً كى  ،رص٢ه  يٞؿب٭ة ل٥ ا٣يت ا٣جكةءً  ٨ى ٦ً  كابًل١ٍؿ أثسةر،
ى  اذلم الؿصةؿً  / ثًٍسؿ كامؿأة أثسةر، كاجل٧ٓ ،امؿأةن  يٞؿب ٥ٍ ل
ا ثُ٪نة مح٤خ  . كاظؽن

                                                           
 (. 3439( ، كمك٥٤ )  5336ركاق ابلؼةرم )  (3)
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/ كابًل١ٍؿ -ثة٣ٛذط - ابلىاكرة كاملىؽر ا٣ٕؾراء،/ ١ٍؿكابلً 
ا، ثُ٪ةن  كدلت ا٣يت املؿأة  كاذل٠ؿ كدل٬ة، كبًٍسؿي٬ة كاظؽن

 . ا٬(3)قٮاء ٬ؾا يف كاأل٩ىث

 ا٣يت املؿأة ث٭ة ٚةملؿاد/  ا٣ٛٞ٭ةءً  اوُالح يف ابًل١ٍؿ ةكأ٦ل 
٭ة ل٥  ٚه ،كطءو  ث٘ري ثسةرد٭ة زا٣خ لٮ ظىت ،رص٢ه  ي٧كل

 وعيطو  ٩سةحو  يف رص٢ه  كَب٭ة ٚإفٍ  ، ٔ٪ؽ٥٬ ةاعن إمج ثًٍسؿ
، زيٌت ٚه ٩سةحو  مج٭حً  أك ٚةقؽو  أك  زا٣خ ٨ٍ كٚي٧ى  إمجةاعن

ـو  ثٮطءو  ثسةرد٭ة  .ػالؼ -زىن أم-ظؿا

 ٤ٔي٫ ٩ٌىخ م٧ٌة أػهي  ا٣ٛٞ٭ةء ٔ٪ؽ ٚةبل١ؿ ؛٬ؾا كىلع
 األ٣ٛةًظ  دّلّلًت  ٨ٍ ٦ً  ٠سريو  يف النأف ٬ٮ ٧٠ة ال٤٘ح، ٦ٕةص٥

 أك الرشعٌ  ٦ٕ٪ة٬ة ٥ل ثي  ،ص٭حو  ٨ٍ ٦ً  مال٤٘ٮ ٦ٕ٪ة٬ة ىلع
 .أػؿل ص٭حو  ٨ٍ ٦ً  اّلوُالحٌ 

٤ي٫  ل٥ اذلم الؿص٢/ ٬٪ة ابل١ؿ مكىٌم  يف يؽػ٢ ٚال ؛ٔك
ا قىٌم  كإفٍ  ثٕؽ، امؿأة يُأ  ابل١ؿ »/ ٝٮل يف ٧٠ة ثسؿن

 .(8)« ق٪ح ك٩ِف ٦ةاح صرل ثةبل١ؿ،

                                                           
 ( .4/78) ا٣ٕؿب كةفا٩ْؿ ل (3)
 (.393-388 /33 ) مك٥٤ ركاق (8)
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  ٨ٍ خى  ٌٚالن  كَب٭ة، ثٕؽ املؿأة دؽػ٢ ّل كًلؾلٟ
ى
 تكىٌم  فٍ أ

ٕ٭ة أك مح٤٭ة ثٕؽ اثسؿن   يف ٝي٢ ٦ة إّلل  أكّلد٬ة، أٌكؿ ًك
 .٣٘حن  زحٌجةن  اك٩خ كإفٍ  ثـىن، املٮَٮءة

 كدلو  أك هلة، مح٢و  أكؿ يف ل٧٤ؿأة ال٤٘ح أ٢٬ تك٧يح ك٢ٕ٣
ا د٫ٌٕ  ًب ؿٍ ٞي ٣ً  األكؿ؛ لالق٥ اقذىعةب ٬ٮ إ٧ٌ٩ة ثسؿن

 أفل  ك٬ٮ/ األو٢ يف ا٣تك٧يح ٧ٔٮـ ثةٔذجةرً  أك ،٫ً ثً  ٔ٭ؽ٬ة
ؿ ا، يكىٌم  يشء كي  أكل ؿ ك٬ؾا ثسؿن ؿ هلة، مح٢ أكل  كدل كأكل

ا ٚك٧يخ د٫ٌٕ،  .(3)أ٥٤ٔ كاهلل ذللٟ، ثسؿن

٤ت إذ٩٭ة ، كدأذف يه ثؾلٟ . «تصخأذف»  يُي

 ختذةرى  ٌٔل أفل ل٧٤ؿأة أفٍ  دّل٣حه  «تصخأذف»، «تصخأمر»كيف 
ٟى  ٜى  ، كأفٍ ٭ةظيةد رشي ٦جؽأ اإلػذيةر ٬ؾا  ، ألفل ٤ٔي٫ دٮاٚ

ٚي٫ ثةلؿأم الكؽيؽ ة ا٣يت يججيغ أٍف دٛى٢ ػىٮويةد٭ ٨ٍ ٦ً 
 .كا٢ٕٞ٣ الؿاصط

                                                           
/  ٦ةصكتري دأحلٙ ( رقة٣ح3/873اجلاكح ) يف الٮّليحثذرصؼ ٨٦ ٠ذةب  (3)

 ثةجلة٦ٕح ا٤ٕ٣م ابلعر ا٣ٕٮيف، نرش/ ٧ٔةدة ٚؿيش ث٨ رصةء ث٨ ٔٮض
 ـ. ]٦ٓ املىةدر ا٣يت أظةؿ ٤ٔي٭ة[.8008/ ـه 3483ط  اإلقال٦يح،
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ٍؿضى احلةاٍ ك٬ؾا يرضب ٔي ، كّل يأث٫ ثذٞةحلؽ اجلة٤٬يح 
ٜه كّل رأمي كّل  هلة؛ ٚٞؽ اك٩خ املؿأة ٦٭ٌٮ٦ح ٣حف هلة ظ

.  اػذيةره

يف  ك٤ٕ٦ٮـ أفل املؿأة إنكةف يججيغ أٍف دسٮف ذات رأم  
ة دا٦خ ذات ٢ٞٔو أػهي ٦ة شخى٭ة ك٬ٮ اػذيةر الـكج، ٦

 ، كدٞؽيؿو ل٤ٕٮاٝت . وعيطو  ، كد١ٛريو  قؽيؽو  ، كرأم  راصطو 

حُيُّلىُ» ٓى ٍٜ ُٗيُتي حِّ
ى
ُُاأل ّتَّ رُىُخى مى

ٍ
يٍصخىأ إٍف اك٩خ املؿأة ثة٣٘ح اع٤ٝح  «ت

 زحجنة ٚال يىط لٮحل٭ة أف يـكص٭ة دكف اقتنةرد٭ة كدكف أفٍ 
٤ت ٦٪٭ة ٦ٕؿٚح رأي٭ة يف ٬ؾا األمًؿ صاظحن ،  تكذأمؿ؛ أم يُي

ة٬ة . ٨ٍ كجتيت ث٤كة٩٭ة خى   ًر

ّلىُ» حُيُكى ٓى ٍٜ رُيُتي ٍٓ
ُُاْلً ّتَّ ذىفُىُخى

ٍ
يٍصخىأ ا  «ت ة إذا اك٩خ ثسؿن أ٦ل

 يكذأذ٩٭ة .  ٌٕٚل كحل٭ة أفٍ 

ة٬ة ٨ٍ كّل ثيؽل ٦ً  ًٜ الك١ٮت٦ٕؿٚح ًر  ،، كلٮ ٨ٔ َؿي
رتاض ؽـ أّل يٮا ،ٔك ٮؿى  يىة/ ٝىةل ٙى ٫ً ػال٤ل  رىقي يٍ ًلى ة؟ كى / ٝىةؿى  إًٍذجي٭ى

فٍُ»
ى
ُُأ جى ٓي ىٍص  .«ت

ًذي٫ً  ٩ل٫ي  كى
ى
٤ىًت  ٨٦ًٍ  ثيؽل  ّلى  أ ٍمؿً  َى

ى
ؽي  ٚىالى ،  اثللييًت  ٨٦ًٍ  اأٍل ٞى ٍٕ  حي

ة ٤ىيٍ٭ى ىتل  ٔى ٤يتى  ظى ٍُ يًلي  حى ٍمؿى  الٍٮى
ى
ة اأٍل ؽً  ثًةإٍلًٍذفً  ٦ً٪ٍ٭ى ٍٞ ٕى ادي ،  ثًة٣ٍ ؿى ال٧ٍي  كى
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ٟى  ٨٦ًٍ  ً ل ًذجىةري  ذى ٍٔ ة ا ة٬ى ًى ٮى ،  ًر ٍٕىنى  كى٬ي ة ٦ى يلًذ٭ى ٞي ظى
ى
ة أ ًك٭ى ٍٛ  ٨ٍ ٦ً  ثً٪ى

ة حًلي٭ى ةًديًر  يًف  كى ظى
ى
 .(3)اأٍل

٨ٍ كصةءى  جلةسو  اث٨ًٍ  خى فل  خى
ى
 »/ ٝىةؿى  اجللًبٌ  أ

ٜي  اثللييتي  ظى
ى
ة أ ًك٭ى ٍٛ ة ٨٦ًٍ  ثً٪ى حًلي٭ى ابٍل١ًٍؿي  كى ؿي  كى يٍكذىأمى ة، ت إًٍذجي٭ى  كى
ة ٮتي٭ى ١ي   .(8)« قي

ٜي  اثللييتي  »/ ركايح كيف ظى
ى
ة أ ًك٭ى ٍٛ ة ٨٦ًٍ  ثً٪ى حًلي٭ى ابٍل١ًٍؿي ،  كى  كى

ة ىٍكذىأًذجي٭ى ة ي ثيٮ٬ى
ى
ة يًف  أ ًك٭ى ٍٛ ة، جى إًٍذجي٭ى ة كى ةتي٭ى ٧ى ة، وي بل٧ى ري / ٝىةؿى  كى

ة ٧ٍذي٭ى ة كىوى اري٬ى  . (3)« إًٍٝؿى

٥ي »/ ركايح كيف حي
ى
ٜي  اأٍل ظى

ى
ة أ ًك٭ى ٍٛ ة ٨٦ًٍ  ثً٪ى حًلي٭ى حي ،  كى احٍلىتًي٧ى  كى

ؿي  يٍكذىأمى ة،  ت إًٍذجي٭ى ة كى ةتي٭ى ٧ى  . (4)«وي

يًلي  ٣ىحٍفى »/ ركايح كيف ٓى  ل٤ًٍٮى ٍمؿه  اثللييًت  ٦ى
ى
حي ، أ احٍلىتًي٧ى ؿي  كى يٍكذىأمى  ت

ة ٧ٍذي٭ى ة كىوى اري٬ى  .(5)«إًٍٝؿى

                                                           
 ( نرش دار احلؽير . 374/  8ين ) قج٢ الكالـ ل٤ى٪ٕة (3)
 .( 3483) - 67  ركاق مك٥٤ (8)
 .( 3483) - 68 ركاق مك٥٤ (3)
 (. 3863 ركاق ا٣جكةيئ ) (4)
 (.3087 أمحؽ )، (  3863 ا٣جكةيئ )، (  8300 ركاق أثٮ داكد ) (5)
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٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ ٨٦ ظؽير   ٝةؿ/ ٝةؿ ،أيب ٬ؿيؿة ٔك
مؿ، ابل١ٍؿ »/ اهلل رقًٮؿ

ى
يٍكذأ ينةىكر كاثليٌت ت  ية/  ٝي٢ « ت

ىٍكذحابل١ؿ  إفل  ، اهلل رقٮؿ ١ٮد٭ة » /ٝةؿ !؟ ت ة٬ة  قى  .(3)«ًر

مىؽر مؤكؿ أم ق١ٮد٭ة، ك٬ٮ  «أفُتصٓج» ٝٮل
جيٮز أف دسٮف ، كجذؽأ ٦ٞؽر؛ أم "إذ٩٭ة ق١ٮد٭ة"ػرب مل

، كاألكؿ أكيل؛ ألفل اإلذف ق١ٮد٭ة إذ٩٭ة "٦جذؽأ كاتلٞؽيؿ / "
ث ٔ٪٫ ٚي١ٮف ٦جذؽأ .  ٬ٮ املذعؽل

  

                                                           
 (. 7333ظؽير وعيط ركاق أمحؽ )  (3)
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 ٍ٨ يًب  خى
ى
يؽو  أ ًٕ فل  اخليٍؽًرمي  قى

ى
ة أ ٍوعى  ٨٦ًٍ  ٩ىةقن

ى
 اجللًبي  ةًب أ

دىٍٮا
ى
ى  أ ٍظيىةءً  ٨٦ًٍ  حى   ىلعى

ى
ؿىًب  أ ٕى ٥ٍ  ٚى٤ى٥ٍ  ا٣ ك٬ي ؿي ٍٞ ة ،(3)حى جىحٍ٪ى٧ى  ذى

 ٍ٥ ، ٬ي ٟى ً ل ؾى غى  إًذٍ  ٠ى ً ييؽي  دلي ، قى ٟى ً كخلى
ي
يٮا أ ةل ٞى ٢ٍ / ذى ٥ٍ  ٬ى ٕىسي  ٨٦ًٍ  ٦ى

اءو  كى كٍ  دى
ى
؟ أ يٮا رىاؽو ةل ٞى ٥ٍ / ذى ى٥ٍ  إ٩ًلسي ك٩ىة، ل ؿي ٍٞ ّلى  تى ٢ي  كى ٕى ٍٛ ىتل  جى  ظى

 ٍ ٤يٮاجتى ىة ٕى ، جلى ٍٕالن ٤يٮا صي ٕى ٥ٍ  ٚىضى ى٭ي ة ل ٕن ي ًُ ةًء، ٨٦ًى  ٝى ٢ى  النل ٕى   ٚىضى
ي
أ ؿى ٍٞ  حى

ـي 
ي
ٍؿآًف، ثًأ ٞي ٓي  ا٣ ٧ٍى جيى اٝى٫ي  كى ـى ، ثي ٢ي ًٛ يىذٍ   كى

ى
ىأ ربى دىٍٮا ذى

ى
ةًء، ٚىأ يٮا ثًةلنل ةل ٞى / ذى

قي  ّلى  ؾي ػي
ٍ
ىتل  ٩ىأ ؿى  ظى

ى
ىٍكأ يٮقي  ، اجللًبل  ن ل

ى
أ ٟى  ٚىكى ًع ٌى ٝىةؿى  ٚى / كى

ُ٘ى» ٍدرىاؾُىُاكى
ى
اُأ ٟى جَّ

ى
،ُأ اُريٍريىثه ٞى ك ذي ُٗوُيًلُُكىاٍْضًبي٠اُخي ٍٟ  .(8)«بًصى

توجيَات وحتقيقات احل يح :

دىٍٮا»
ى
ى  أ ٍظيىةءً  ٨٦ًٍ  حى   ىلعى

ى
ؿىًب  أ ٕى املرشًلني، كهلؾا  ٨ى اك٩ٮا ٦ً  «ا٣

٭٥ يسٮ٩ٮف أل٩ل  املك٧٤ني ٣ٞؿك٥٬؛ ٨ى ل٥ يٞؿك٥٬، كلٮ اك٩ٮا ٦ً 
  .إػٮا٩نة هل٥

رد يف ركايح أػؿم ٨ٔ أيب قٕيؽ اخلؽرم كدحل٢ي ذلٟ ٦ة ك
ٮؿى ال٤ل   فل رىقي

ى
يؽو ،   ٫ً ػأ ًٕ ثيٮ قى

ى
ة أ ٤ىيٍ٭ى ٔى يلحن  ً ٕىرى رسى بى

                                                           
 أم ٥٤ٚ يٌيٛٮ٥٬ . (3)
 (8356( ، )5736يف وعيع٫ ) ركاق اإل٦ةـ ابلؼةرم (8)
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ة ٚى٤ى٥ٍ  ة٦ن ٕى َى  ٥ٍ جٍلىة٬ي
ى
أ ٖه ، ٚىكى ي ً ٍؿيىًح دلى ٞى ٟي ا٣ٍ ٤ً إًذىا مى

ٍؿيىحو ٚى ٞى ؿل ثً ٧ى ذى
 
ى
٢ه ٨ٍ٦ً أ ؿل ثً٪ىة رىصي ٧ى يٮ٩ىة ، ذى ل زٍنً

ى٥ٍ حي ل ٮ٩ىة كى ٧ي ًٕ ٍُ / حي ةؿى ٞى ٍؿيىًح ، ذى ٞى ٢ً٬ٍ ا٣ٍ
ٟى  ٤ً ؟ إًفل ال٧ٍى ٍف يىٍؿًقى

ى
ًٍك٨ي أ ؽه حيي ظى

ى
٥ٍ أ ٢ٍ ٦ً٪ٍسي ؿىًب ٬ى ٕى ى ا٣ٍ ٍٕرشى يىة ٦ى

ٚىةحًتىحى ا١ًٍ٣ذىةًب  ٤ىي٫ًٍ  ٔى تي 
ٍ
أ ؿى ٞى دىحٍذي٫ي ذى

ى
يؽو / ٚىأ ًٕ ثيٮ قى

ى
ٮتي ، ٝىةؿى أ ٧ي حى

ٕى  بى ًؿ كى ي ٍ٪ىة ثًة٣زني ٕىرى إًحلى جى  ، ذى
ى
أ بىؿى ٚىةؽى كى

ى
٤ٍ٪ىة ٚىأ كى

ى
ةًء ، ٚىأ ٍ٪ىة ثًةلنل رى إًحلى

دىحٍ٪ىة 
ى
ىتل أ ٪ى٥ً ظى ٘ى ٤يٮا ٨٦ًى ا٣ٍ كي

ٍ
ٍف يىأ

ى
ثىٍٮا أ

ى
ةيًب كىأ ٍوعى

ى
٩ىة كىأ

ى
ـى أ ة ٕى ُل ا٣
ٮؿى ال٤ل  /  ٫ً ػرىقي ةؿى ٞى ى ، ذى دي٫ي اخٍلىربى ٍ ٍػربى

ى
ة »ٚىأ ٭ى جل

ى
ٟى أ ة ييٍؽًري ٦ى كى

؟ ٍريىحه ٮؿى ال٤ل « ري / يىة رىقي  ػٝي٤ٍخي
ي
ءه أ ٍ / ٫ً يشى ٣ًٍقى يًف رىٍكًع ، ٝىةؿى

٪ى٥ً » ٘ى ٮ٩ىة ٨٦ًى ا٣ٍ ٧ي ًٕ ٍَ أى يٮا كى  . (3)«ٚىلكي

ة» جىحٍ٪ى٧ى ٥ٍ  ذى ، ٬ي ٟى ً ل ؾى غى  إًذٍ  ٠ى ً الٮإٝح ثٕؽ  «إًذٍ »اػذ٤ٙ يف  «دلي
، أك ظؿؼ ثح٪ة أك ثح٪٧ة، ٚٞي٢/ يه ّؿؼ ماكف أك ز٦ةف

 .  –أم زااؽ–ث٧ٕين املٛةصأة أك ظؿؼ دٮًليؽ 

ٌل أ٩٭ة ّؿؼ ٢ٕٛ٣ ثٕؽ٬ة أل٩٭ة ٗري م٤٭ة ا؛ يسٮف اعٔك
رسق ا٢ٕٛ٣ ، كاعم٢ ثح٪ة كبح٪ة حمؾكؼه يٛمٌةٚح إحل٫ 

٢ ٚي٭ة ا٢ٕٛ٣ مٌةٚح إيل اجل٤٧ح ٚال ي٧ٕ «إًذٍ »، كٝي٢ املؾ٠ٮر
ّل ي٢٧ٕ يف املٌةؼ ؛ ألفل املٌةؼ إحل٫ كّل يف ثح٪ة كبح٪٧ة

                                                           
 ( . 3037ركاق ادلارُٝين )  (3)
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، ك حمؾكٚنة يؽؿ ٤ٔي٫ الالكـ ، ٚي١ٮف اعم٤٭ةكّل ٚي٧ة ٝج٫٤
 .ٔؿاث٭ة ٗري ذلٟإ، كٝي٢ يف ٦٪٭٧ةثؽؿ  «إًذٍ »

ييؽي » ٟى  قى ً كخلى
ي
ا هل٥ ثةق٥ اإلمةركل٥ ي٢ٞ "٬ؤّلء «أ ة " حتٞرين

 .اذلم ل٤جٕيؽ؛ أل٩٭٥ ل٥ يٞؿك٥٬

« ٢ٍ ٥ٍ  ٬ى ٕىسي اءو  ٨٦ًٍ  ٦ى كى كٍ  دى
ى
؟ أ ، ٢٬ ظؿؼ اقذٛ٭ةـ «رىاؽو

، ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـك٦ٕس٥ ّؿؼ كمٌةؼ إحل٫ ٦ذ
ْن ، كدكاء ٦جذؽأ ك٨٦ زااؽة ة ث٨٧ الـااؽة مؿٚٮع دلؿكر ٣ٛ

، كراؽ ٦ُٕٮؼ ٌٔل دكاء مؿٚٮع ث٧ٌح ٦ٞؽرة ٌٔل حمالن 
اؽ اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ رق ، كراحلةء املعؾكٚح ّلتلٞةء الكة٠٪ني

اق٥  ؛ ألفل  املىؽراق٥ ٚة٢ٔ ث٧ٕينكٝي٢ ٬ٮ ، ث٧ٕين الؿٝيح
 . ا٣ٛة٢ٔ ييجءي ث٭ؾا املٕين

ـى  وٌل ألفل ادلكاء ٬ٮ ا٣ٕالج األ «راؽ»ٌٔل  «دكاء»كٝيؽي
ة الؿٝيح ٚذأيت ثٕؽ ادلكاء .  لألمؿاض ، أ٦ل

٢ى » ٕى   ٚىضى
ي
أ ؿى ٍٞ ـي  حى

ي
ٍؿآفً  ثًأ ٞي ٬ٮ أثٮ قٕيؽ اخلؽرم ا٣ٞةرئ  «ا٣

  أػؿم صةء ٚي٭ة أفل اجلبل  ركايحو  ٨ٍ ٧٠ة يؤػؾ ٦ً  
ؿى ٤ٔي٭٥ أثة قٕيؽ  ثٕر رسيح ٔؽد٬ة زالزٮف رصالن كأ٦ل

.
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دىٍٮا»
ى
ةءً  ٚىأ ٕؽ ك٦ٕٛٮل حمؾكؼ ذا٢ٕٛ٣ " أيت " ٦ «ثًةلنل

، كاملٕ٭ٮد دٞؽيؿق ٚأدٮ٥٬، كأؿ يف النةء ل٤ٕ٭ؽ اذل٠ؿم
 .ادٛٞٮا ٤ٔي٫ ك٬ٮ زالزٮف ٨٦ًى ا٣٘٪٥ً ا٣ُٞيٓ ٨٦ النةء اذلم 

دىٍٮا »
ى
ةًء، ٚىأ يٮا ثًةلنل ةل ٞى قي  ّلى / ذى ؾي ػي

ٍ
ىتل  ٩ىأ ؿى  ظى

ى
ىٍكأ  «اجللًبل  ن

ٍف يأػؾك٬ة ٦٪٭٣٥حف ا
ى
ظى٢  ، كإ٧٩ة اذلمملؿاد أ٩٭٥ أثٮا أ

ة أ٩٭٥ أك٤ٮا ا٣ُٕةـ ، ٚأُٔٮ٥٬ النةء كٝؽمٮا هل٥ َٕة٦ن
ّل د٤ٕٛٮا /  ، ٚٞةؿ هل٥ أثٮ قٕيؽكأرادكا ٝك٧ح ا٣٘٪٥

، كّل ٩أػؾ ٌٔل ك٩٪ْؿ ٦ة يأمؿ٩ة،  ظيت ٩أيت اجلب
 ٠ذةب اهلل أصؿ .

ةؿ / ٠يٙ أ٩سؿ أثٮ قٕيؽ اخلؽرم  أفٍ  كٝؽ يٞي
 يأػؾ ٬ؾا األصؿ ثٕؽ أٍف ٤َج٫ كأػؾق ؟!

ٟل يف / ألٮابكاجل ٫٩ ٨ّل أكّلن أ٩ل٫ جيٮز ل ذلٟ، ثي٥ل مى
ُٰء يف ، كاملضذ٭ؽ ٝؽ ٫ أػؾق ثةصذ٭ةد ٦٪٫؛ أل٩ل صٮازق ل شخي

 .اصذ٭ةدق ٧٠ة ييىيت ٚي٫

يٮقي » ل
ى
أ ٟى  ٚىكى ًع ٌى اٝؿارنا ٤ٕٛ٣٭٥  إ٧٩ة ًعٟ اجلب «ٚى

، ألفل ٬ؾا ٔال٦ح اٝؿار ا٢ٕٛ٣ ، ٧٠ة أفل ا٣ٌ٘ت ٔال٦ح 
 ٔؽـ اٝؿارق .
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  ، كالىعيطي ثالٗحيف ًع٫١ فل كٝي٢ إً 
ى
 فل أ

، ٚال وٛةت الالكـ، كالٌعٟ ٣حف ثسالـ ٨ٍ ابلالٗحى ٦ً 
 ييٮوٙ ثةبلالٗح .

ا» ٘ى ٍدرىاؾُىُكى
ى
اُأ ٟى جَّ

ى
، ييؿاد ٦٪٫  «ريٍريىثُهُأ اّلقذٛ٭ةـ دٞؿيؿمي

 ، كجيٮز أٍف يسٮف دٕضجي ة .دٞؿيؿ أ٩٭ة رٝيح

ا» ٞى ك ذي ُٗوُيًلُُكىاٍْضًبي٠اُخي ٍٟ  .. «بًصى
اؿُ/ٌُٓيًُاُتص٠ٙاُالظاءُ٘مُأجَُّ ٠ُُاُأجرُيُٟىُدُيِي الرايقُٞك

اُُ؟ُككيًُأخذُانلبُاْلدرمٌُُأة٠ُشهيد ٙن شٟ
ُ
ى
ُُٝلُٗيسُٚ٘هُٟٗ؟!َُُّٛ٘مُأ

ة أيب قٕيؽ كاجلٮاب/ أ٩٭٥ اٝتك٧ٮ٬ة  ، كجيٮز أفٍ  ثًؿ
، أل٩٭ة ظى٤خ هل٥ ك٥٬ يف قبي٤٭٥ إيل يسٮ٩ٮا ٔؽك٬ة ٚيبنة

 .اذلم حيى٢ ٝج٢ ا٣ٞذةؿ ف ٨٦ًى ا٣ِفءً ؛ ٚذ١ٮ اجل٭ةد

 كإ٩ل 
ى
ة ٦٪٭ة  اجلبي  ؾى ػى ٧ة أ أك ألفل ، ّ٭ةرنا حل٤٭ةإ؛ ق٭٧ن

ة ٌن ة يف ا٣ِفء أي ٞن  .ل ظ

ُةخأذيُ ُأك ُإٍاحتث ُةخأذي ُإربء ُخػٔ ٔ ُٞك /ُ اؿ ُيِي كُد
ُالرايقٌُيُٙٚرُاقُ؟!
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دٕةيل /اهلل ثذأزري ا٣ٛةحتح، ٝةؿ إ٩ًل٫ ٝي٢  / كاجلٮابي 
ؿيُ ِّ جيَنى ُٚىُكى ٍرآفًُإًٍُُ٘ اُِي ٠ُىُ٘ى اءُهُٞي ٍى رىٍحىثُهًُط ًٜ٘نًيُىُكى ٍؤ ٙي ُُلًٍٖ ّلى ُيىًزيدُيُكى
ًٙنيُى ً ال ُُإلَّ ارناُإًّلَّ صى  . [88]اإلرساء/خى

 ك "٨٦" يف اآليح بليةف اجلجف، ٚض٧يٓ ا٣ٞؿآف مٛةء.  

  -كيف ٬ؾا النٛةء زالزح أٝٮاؿ /

 أظؽ٬ة/ مٛةء ٨٦ الٌالؿ، ملة ٚي٫ ٨٦ اهلؽل .  
 ٥ٞ، ملة ٚي٫ ٨٦ ا٣ربًلح. كاثلةين/ مٛةء ٨٦ الك 
 كاثلة٣ر/ مٛةء ٨٦ ابليةف ل٤ٛؿااي كاألظاكـ . 

ري٬ة ٦ً  ، ٫ً ف ل٥ يزنؿ ٣ريق ثً آا٣ٞؿ ٨ى كٝي٢ إفل ا٣ٛةحتح ٗك
ّىُ، ٝةؿ اهلل دٕةيل /ةًس ل٤٪ل  ٬ؽايحو  كإ٧٩ة ٬ٮ ٠ذةبي  ً ل ُذى

ُ ًٓخىابي ُُإٍ ُُّلى ٍيبى ًُُٝرى ل ذًي ًِنيُىُٞيدن خَّ ٙي ٔىُ،[8]ابلٞؿة/لًٍٖ ٍٞ ى
ُيىاأ

ٍُُُٗىدًٍُُٓخىاًبُإٍُ اءىزي ىاُجى ٠نلي ُيُرىشي ٍُُٗييبىنيِّ رًينإُىسي اُْى َّٙ ًٍُُٗم ٍٜخي ُْي
٠فُى ٍي ٍ ُٚىَُتي ًٓخىاًبًُُ٘ ٠ُإٍ ٍي يىٍه ٍُُٚكى رًيُوُخى ٍُُُٗىدٍُُْى اءىزي ُٚىُجى ًًَُُّ٘ ُاهلل

ُُٛي٠رُه كًخىابه تنًيُهُكى ًدمُ٘ي ٍٟ ًُُٝحى ً َُّيُة ًُُٚاهلل ُٝيُاتَّتىمُىُ٘ى ٔىُُرًٍؽ٠ىاٛى تي ُشي
ـًُ لى ٍُُٗالصَّ ٟي ٍرًجي َيي ُٚىُكى اتًًُُ٘ ٙى ٖي ُُإلُّ ًُُٝانل٠ُّرًُُإًلى ً ٍُُٗةًإًٍذٛ ًٟ ًدي ٍٟ يى ُُكى ُإًلى
ُ ُٗوًُِصىاطو ًِي ٍصخى دٍُ،[36، 35]املةاؽة/مي ِى ٕى ٍُُٗكى ٞي ٜىا ًُُجٍئ ُةًًسخىابو

ٜىاقيُ ٍٖ ٌُُىػَّ ى ُٗوُىلعى
لًُنٍٖ رىٍحىثُنُٞيدن ُـوُكى ٠ٍ ِى ً ٜي٠فُىُٕ ً٘ ؿاؼ/ييٍؤ ،[58]اأٔل
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ّىُ ًٓخىاًبُُآيىاتيُُحًٍٖ ًُُٗإٍ ًٓي ى لُٞيُ|ُاحلٍ رىٍحىثُنُدن ٍدًصننًيُىُكى ٙي لًٍٖ
  [.3، 8]٧ٞ٣ةف/

ٌل ٬ؾا يسٮف ا٣ربء ثذأزري الؿايق ٚي٨٧ رٝةق ٔ٪ؽ٬ة ّل  ٔك
ث٭ة ، ك٬ؾا أمؿ ٝؽ يٮصؽ يف ثٕي اجلةس ٚال يىط للك 
كاظؽو أٍف يذٕةَةق ، كّل يىط أف يسٮف ٬ٮ املٕٮؿ ٤ٔي٫ يف 
ٔالج املؿيض ، كإ٧٩ة جيت أف يسٮف املٕٮؿ ٤ٔي٫ يف 

ٔجةد اهلل دؽاككا  »ادلكاء ؛ ٧٠ة كرد يف ظؽير /  ٔالص٭٥
 .(3)« كّل دؽاككا حبؿاـ

٨ أقة٦ح ث  ٔك
ى
 رقٮؿ اهلل فل ٨ زيؽ كاث٨ مكٕٮد ، أ

اهلل ثٌر ادلاء كبٌر ادلكاء كص٢ٕ للك داء دكاء  إفل  »ٝةؿ / 
 .(8)«٨٦ النضؿ كا٣ٕك٢ ٚذؽاكا 

٨ ٦ةلٟ ث٨ أنف ٨ٔ زيؽ ث٨ أق٥٤  أفل رصالن يف  »/ ٔك
ؿح ٚةظذ٨ٞ اجلؿج ثةدلـ كأف  ةف رقٮؿ اهللز٦ صي

الؿص٢ داع ثؿص٤ني ٨٦ ثين أ٧٩ةر ٚ٪ْؿا إحل٫ ٚٞةؿ هل٧ة 
ية ٚٞةّل / أيف ا٣ُت ػري  « أيس٧ة أَت ؟! »رقٮؿ اهلل / 

                                                           
 (.3874ركاق ا٣رت٦ؾم ) (3)
 . 5/  30( ، كابلي٭ق يف الكنن ال١ربل 3874ركاق أثٮ داكد ) (8)
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أ٩ـؿ ادلكاء اذلم  »/ رقٮؿ اهلل ؟!  ٚٞةؿ رقٮؿ اهلل
 .(3)« أ٩ـؿ ادلاء

٨ٍ كى  ٟو    خى ي ً حى ث٨ًٍ رشى ة٦ى قى
ي
ابي    / ٝىة٣ىٍخ  ٝىةؿى    أ ؿى ٍٔ ى

ٮؿى  /  اأٍل يىة رىقي
ّلى ػال٤ل 

ى
اكىل ؟؟   ٫ً أ جىةدى ال٤ل  »   ٝىةؿى /  جىذىؽى ًٔ ٥ٍ يىة  ٕى ٍكا ؛ ٚىإًفل ػجى اكى ٫ً دىؽى

اءن ػال٤ل  اءن إًّلل دى كى ٍك ٝىةؿى دى
ى
ةءن ،أ ٛى ي ًم ٓى لى ًى اءن إًّلل كى ٍٓ دى ٌى ى٥ٍ يى ٫ى ل

ا  ٮ «كىاًظؽن يٮا/ يىة رىقي ٮى ؟! ٝىةؿى /ػؿى ال٤ل ، ٝىةل ة ٬ي ٦ى ـي  »  ٫ً كى ؿى  .  «الٍ٭ى

دؽاككا ٔجةد اهلل ! ٚإف اهلل ل٥ يزنؿ داءن إّل  »كيف ٣ِٛ / 
 .(8)«ٝؽ أ٩ـؿ ل مٛةءن ؛ إّل الكةـ كاهلؿـ 

اؿُ/ُككيًُداككاُشيدُأكَلُّاملَشكنيُ،ُ٘مُأَُّٛ ُٟٗكُدُيِي
َُك٠ٛاَُياٞدكُٟٛٗ؟!ُ

، يسٮ٩ٮا يف ص٭ةدو ٦ٕ٭٥ ٧ة داككق أل٩٭٥ ل٥ٍ / إ٩ل كاجلٮاب
 ٧ة اك٩ٮا يف َؿيٞ٭٥ إيل اجل٭ةد ٦ٓ ٗري٥٬ . كإ٩ل 

                                                           
 (.330( كاث٨ ٔجؽ ا٣رب يف اتل٧٭يؽ )944ركاق ٦ةلٟ يف املٮَأ ) (3)
( ، ٦8/3337ةصح ) ( ، كاث4/383٨( ، كا٣رت٦ؾم )4/398أػؿص٫ أثٮ داكد ) (8)

 (.9/343( ، كابلي٭ق يف الكنن ال١ربل )4/399، كاحلةز٥ ) (4/87كأمحؽ )
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، ٚ٭ٮ يؽٚٓ الكحبح ثةحلك٪ح كألفل اإلقالـ دي٨ ق٧ط
إًٍف اكفى ٨ٍ٦ً أٔؽاا٫ اذلي٨ ، كى ي٤ُت ادلكاء ٦٪٫ ٨ٍ كيؽاكم ٦ى 

 .ي٪ةكاٮ٫٩

 .(3)كّل ػالؼ ثني ا٣ٛٞ٭ةء يف صٮاز رٝيح املك٥٤ ل٤اكٚؿ
/ُ ٝه ًؿًؽ احلؽير أ٫٩ ٝؿأ ا٣ٛةحتح قجٓ كرد يف ث حنتي َي ٕي 

 مؿات ، كاألّ٭ؿ أ٩٭ة ركايح مةذة .

                                                           
ح ا٣ٛٞ٭يح  (3)  . 34/  33ا٩ْؿ املٮقٔٮ
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 تتنة يف ذكر ح يح أو املؤميني عائشة

يف بياٌ رقية الييب

 ٍ٨ حى  خى ئًنى فل اعى
ى
فى اجللًبل  أ ٮيذي  اكى ٕى ٍٕيى  حي ٫ً٤ً٬ٍ، بى

ى
 أ

طي  ٧ٍكى ٮؿي احلي٧ٍىنى  بًيىًؽقً  حى ٞي يى َُّٗ»/ ، كى ٟي ُُالَّٖ ًٞبًُُانلَّاًسُُرىبَّ ٍذ
ى
ُأ

، ًُُٝاْلىاسى ًٍ ُُاٍط ٍٛجى
ى
ايًف،ُكىأ اءُىُّلىُُالظَّ ٍى ًُُط ،ُإًّلَّ اؤيؾى ٍى اءُنًُط ٍى ُّلىًُُط

اًدرُي اُحييى ٙن ِى  .(3)« شى

حُي» صى ٍٙ ُُبًيىًدقًُُحى ّنى ٍٙ ٝج٫٤ ملة ثح٪٭٧ة ٨٦ ٧٠ةؿ ٚيًى٢ى ٧ٌٔة  «اْلي
 اّلدىةؿ، ألفل اثلةين ثيةفه لألكؿ

ى
يسٮف ا٣ٛى٢  فٍ ، كجيٮز أ

٨ٔ قؤاؿ ٦ٞؽر،  ، ألفل اثلةين صٮابه اّلدىةؿلنج٫ ٧٠ةؿ 
 / ٠يٙ اكف يٕٮذ٥٬ ؟! كدٞؽيؿق

حُي»كٝٮهلة  صى ٍٙ ُُبًيىًدقًُُحى ّنى ٍٙ ٚي٫ اجيةز ثةحلؾؼ؛  «اْلي
٨ٍ يٕٮذق/ ي٧كط ثيؽق احلكاتلٞؽيؿ  .٧ين ٌٔل ٦ى

«ُ ٍٛجى
ى
ايًفُُكىأ ُ»، الٮاك ل٤عةؿ «الظَّ ٍٛجى

ى
ايًفُُأ ٓ  «الظَّ يف مًٮ

 .٩ىت ٌٔل احلةحلح

                                                           
 ( .5734ركاق اإل٦ةـ ابلؼةرم ) (3)
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اُّلىُ» ٍى ُُءُىًط اؤيؾُىُإًّلَّ ٍى ٚيًى٢ى ٧ٌٔة ٝج٫٤ ل٧١ةؿ اّل٩ُٞةع ؛  «ًط
ا كإننةءن   .ّلػذالٚ٭٧ة ػربن

اءُن» ٍى اًدرُيُّلىًُُط اُحييى ٙن ِى ٝج٫٤ ملة ثح٪٭٧ة ٨٦ ٚيًى٢ى ٧ٌٔة  «شى
ٮز أف ، أل٫٩ جي٧٠ةؿ اّلدىةؿ، أك لنج٫ ٧٠ةؿ اّلدىةؿ

، كدٞؽيؿق رو ملةذا اكف ّل مٛةء إّل  /يسٮف صٮاثنة لكؤاؿ ٦ٞؽل
؟! مٛةؤق
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 ٍ٨ ةل٥ًً  خى جٍؽً  ث٨ًٍ  قى ٨ٍ  ، ٫ً ػال٤ل  خى بًي٫ً  خى
ى
٩ل٫ي  ، أ

ى
ىقي  أ ٍػربى

ى
٩ل٫ي  أ

ى
ٓى  أ ٧ً  قى

ٮؿى  ٮؿي  ، ٫ً ػال٤ل  رىقي ٞي ا »/  حى ٙى ٍُُٗإًجَّ زي اؤي ِى اُبى ٙى ُُذًي ًى ٖى ُشى
ٍُٗ ٍتٖىسي ُٚىُرى ًًُُ٘ٗ مى

ي
اُاأل ٙى لىةًُُبىنٍيُىُْى ٍَصًُُغى ُُإهى كًبُُإًلى ري ُىي

ًس، ٍٙ كًتُىُالظَّ
ي
ٔيُُأ ٍٞ ى

ٖي٠اُاتل٠ٍَّرىاةى،٠ٍُرىاةًُاتلَُُّأ ًٙ هى ُُذى ّتَّ ُُإًذىاُخى ًى ُاٍجخىػى
ارُي ٟى كا،ُانلَّ زي جى ٠اُنى ٍخفي

ي
اٌُىأ ـن ا،ُرًيىا ـن َُُّٗرًيىا كًتُىُثي

ي
ُُأ ٔي ٍٞ ى

ًُُٔأ ُاإًلٍْنًي
، ٔى ٖي٠اُاإًلٍْنًي ًٙ هى ُُذى لىةًُُإًلى ٍَصً،ُغى َُُّٗإهى كاُثي زي جى ٠اُ،ُنى ٍخفي

ي
ٌُىأ

ا ـن ا،ُرًيىا ـن َُُّٗرًيىا ُٜىُثي كحًي
ي
،ُاأ ٍرآفى ِي ٜىاُإ ٍٖ ًٙ هى ُُذى كًبُُإًلى ري ُىي

ًس، ٍٙ ٜىاُالظَّ ٍنًفي
ي
نٍيًٌُُىأ ـى ،ُرًيىا نٍيً ـى اؿىُُرًيىا ِى ٔيُ/ُذى ٍٞ ى

ًٓخىابىنٍيًُُأ /ُال
مٍُ

ى
ٜىا،ُأ بَّ ُُرى ٍيجى ٍخفى

ى
ّلىءًُُأ ؤي نٍيًُُٞى ـى ،ُرًيىا نٍيً ـى ٜىاُرًيىا ٍيتى ٍخفى

ى
ُكىأ

ا ـن ا،ُرًيىا ـن ُٚيُرًيىا ٍ َنى َّٜاُكى ُىُْي ٍكثى
ى
؟ُأ ٙىلن ُاؿىُُىُُخى /ُُٝيػالَُُُّٖىاؿىُ/

ُ ٍٔ ٍُُٗٞى خيسي ٍٙ ٖى ٍُُٚكى ًٍُُ٘ٗ ٍجًركي
ى
ٍُُٚأ ؟ًُ٘ ءو ٍ ي٠اَُشى ُُىال ُُىاؿىُُّلى،/ ٠ُى/ ٟي ُذى

ًٌُُٝىٍؾيًلُ كتًي
ي
ٍُُٚأ اءُيُ٘ى طى

ى
 .(3)« أ

 حتقيات وتوجيَات احل يح :

ا» ٙى ٍُُٗإًجَّ زي اؤي ِى اُبى ٙى ُُذًي ًى ٖى ٍُُٗشى ٍتٖىسي يف يف" ظؿؼ اجلؿ " «رى
ا»/ ٝٮل ٙى / إ٧٩ة كاتلٞؽيؿ"؛  "إيلٝي٢ إ٩٭ة ث٧ٕين «ذًي

                                                           
 ( . 7467( ، )  557ركاق ابلؼةرم يف وعيع٫ )  (3)
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نكجح ز٨٦ ثٞةؤًل٥ إيل ز٨٦ ٦ة ق٤ٙ ٤ٝجس٥ ٨٦ األم٥ 
ؿكب الن٧ف إيل ٠جكجح الـ٨٦ اذلم ثني والة ا٣ ٕرص ٗك

 اتللكٌٙ . ٨ى ، كّل شخِف ٦ة يف ٬ؾا اتلٞؽيؿ ٦ً ثٞيح اجل٭ةر

كاألكيل أف دسٮف "يف" ل٧٤ٞةيكح؛ ٧٠ة يف ٝٮل دٕةيل
ا ٙى خىاعُيُذى ىيىاةًُُ٘ى

ٍ
ٍجيُىُاحل ةًُُيًفُُاادلُّ ُُاٍْلًخرى ُُإًّلَّ ٔه ، [38]اتلٮبح/ُىًٖي

 كّل حيذةج ٦ٓ ٬ؾا إيل دٞؽيؿ د٤ٟ املٌةٚةت .

" يف "٦ة كٝؽ اقذ٘ؿب ابلٕي اقذ٧ٕةؿ اجلب 
ا»ٝٮل  ٙى ُُذًي ًى ٖى ٍُُٗشى ٍتٖىسي ٢ٍ !!  «رى ًٞ ٍٕ ٨ٍ حى ٭ة ٌٔل ٦ى  ٦ٓ كٝٔٮ

٨ٍ ي٢ٕٞ؛ ٧٠ة  كاجلٮاب ٌٔل ذلٟ أف "٦ة" ٝؽ دؿد أل٩ٮاع ٦ى
٠ا ٝٮل دٕةيل / كرد ذلٟ يف اٌُىاًٍٛسدي ُُ٘ى ابى ٍُُٗـى ُٚىُٕىسي ًُ٘

اءًُ  كًل٧ة يف ٬ؾا احلؽير . ،[3]ا٣جكةء /إنِّصى

ا»/ احلرص يف ٝٮل ٙى ٍُُٗإًجَّ زي اؤي ِى ٝرص ظٞيق  «بى
ٝرص ٚي٫ ثٞةؤ٥٬ ٌٔل منةث٭ح ٦ة ثني  ٫ ؛ أل٩ل  اداعيئ

ؿكب الن٧ف .  والة ا٣ٕرص ٗك

ا» ٙى لىةًُُبىنٍيُىُْى ٍَصًُُغى ًُُإهى ُإ كًبُُلى ري ًسُُىي ٍٙ دٞؽيؿ  «الظَّ
ا إيل ٗؿكب الالكـ / ٧٠ة ثني أكٝةت والة ا٣ٕرص ممذؽن

أم اكبلٞةء ، ؛ ألفل "ثني" ّل دٌةؼ إّل إيل ٦ذٕؽدالن٧ف
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ٞةء؛ حل١ٮف ٚي٫ ، ٧ٚة كإٝح ٌٔل ثاذلم ثني ٬ؾق األكٝةت
 .تنبي٫ ثٞةء ثجٞةء

ُٚى» ًًُُ٘ٗ مى
ي
أؿ ٔ٭ؽيح؛ ألفل املؿاد ٨٦ األم٥ احل٭ٮد  «األ

؛ كإ٧٩ة  كاجلىةرم ثؽحل٢ ثةيق احلؽير؛ ٚه ل٤ٕ٭ؽ ا٤ٕ٣مي
ػهل احل٭ٮد كاجلىةرم ٨٦ األم٥ الكةثٞح بلٞةا٭٥ إيل ز٨٦ 

 املك٧٤ني .

كًتُى»
ي
ٔيُُأ ٍٞ ى

٧ٌٔة ٝج٫٤؛ لنج٫  ٚى٫٤ اجلب «اتل٠ٍَّرىاةًُُأ
، ٠أ٫٩ ٝي٧٠٢ةؿ اّلدىةؿ / ؛ أل٫٩ كاٝٓ يف صٮاب قؤاؿو ٦ٞؽرو

صيجٮا ثؾلٟف ثٞةؤ٩ة ٠ؾلٟ ؟! ٠يٙ اك
ي
 .ٚأ

ةؿ ٠يٙ نكت إحل٭٥ ا٣ٕضـ ٦ٓ أ٩٭٥ ٧٤ٔٮا ٦ة  كٝؽ يٞي
 أمؿكا ث٫ كل٥ يس٤ٛٮا ث٧ة ثٕؽق ظيت يٕضـكا ٔ٪٫ ؟!

  /كاجلٮابي 
ى
إدراؾ األصؿ اثلةين دكف  ٨ٍ املؿاد ٔضـ٥٬ خى  فل أ

ًٛٮا ث٫ ٣ٕؽـ  دٕةيل، أك أفل اهلل األكؿ ٥٤ٔى ٔضـ٥٬ ٔ٪٫ إذا لكي
 اقذٕؽاد٥٬ ل .

ارًيىا»ٝٮل ة أٍف يسٮف ٦ُٕ «ـن ٮٚنة ٌٔل اثلةين؛ إ٦ل
ة األكؿ ثذٞؽيؿ ظؿؼ ا٣ُٕٙ، كاتلٞؽيؿ َن / ٚأُٔٮا ٚٞريا
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ة ثٕؽ كٝري َن ة أٍف يسٮفى اتلٞؽيؿ/ ٚأُٔٮا ٝريا ة، كإ٦ل َن ا
 ، ٚعؾؼ املٌةؼ كأٝي٥ املٌةؼ إحل٫ ٦ٞة٫٦ .ٝرياطو 

َُّٗ»األق٤ٮب يف ٝٮل ٗرٌيى اجلب ٜىاُثي كحًي
ي
ٌٔل – «أ

ا»ٝٮل ثٕؽ  -اتللك٥ ٙى ٍُُٗإًجَّ زي اؤي ِى  ٨ى ك٬ؾا ٦ً  -ٌٔل اخلُةب- «بى
 ٨ٍ ، كٚي٫ ٚةاؽة اّلتلٛةت ٦ً لك٥اخلُةب إيل اتل ٨ى اّلتلٛةت ٦ً 

 .، ٦ٓ إّ٭ةر اّل٬ذ٧ةـ ث٧ة أدٮقجتؽيؽ ننةط الكة٦ٓ كحنٮق

مٍُ»آزؿكا يف ٩ؽاا٭٥ 
ى
ٜىاُأ بَّ "أم" ا٣يت جلؽاء ا٣ٞؿيت ٌٔل  «رى

يسٮ٩ٮا يف ٦زن٣ح  أفٍ  " ا٣يت جلؽاء ابلٕيؽ؛ أل٩٭٥ ٝىؽكا"ية
يكٮي٭٥ يف األصؿ  ا٣ٞؿب ٦٪٫ اقذضالثنة ٫ُٕٛ٣ ٤ٔي٭٥ ظيت ي

 ث٘ري٥٬.

ُ»ٝٮل ٍيجى ٍخفى
ى
ّلىءًُُأ ؤي نٍيًُُٞى ـى نةء أل٫٩ ٌٔل ٬ٮ إن «رًيىا

ظؾؼ أداة اإلقذٛ٭ةـ، كاتلٞؽيؿ/ أأُٔيخ ٬ؤّلء ٝرياَني 
إُٔةا٭٥  ٨ٍ كاّلقذٛ٭ةـ يف ٬ؾا دٕضٌب؛ أل٩٭٥ يذٕضجٮف ٦ً  !؟

 . دك٩٭٥ٝرياَني

اؿُ/َُُٞٔتػيػُٟٗةٙظِثُإهُٙٔدكفُاملصٖٙنيُ كُدُيِي
٠ُِٕحُٟٗكؽهًُاملصٖٙنيُ؟!
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 / ؛ ألفل املك٧٤ني اك٩ٮا أٝٮم ٨٦ احل٭ٮد  ّلكاجلٮابي
ٞؿآف يف احل٭ٮد ظي٪٧ة أمؿ٥٬ كاجلىةرم ٧٠ة يؽؿ ٤ٔي٫ ا٣

ثٞذةؿ أٔؽاا٭٥ ٚضج٪ٮا ٔ٪٫ ، أك اجلىةرم ٥٬  مٮيس 
ؿ٬جة٩يح كحنٮ٬ة ممة وٕجٮا ث٫ ٌٔل اذلي٨ اثذؽٔٮا يف دي٪٭٥ ال

ة املك٧٤ٮف ٚٞةد٤ٮا أٔؽاا٭٥ ظيت ا٩ذرصكا  أ٩ٛك٭٥ ، أ٦ل
 ٤ٔي٭٥ ، كل٥ يىٕت ٤ٔي٭٥ ثؿ٬جة٩يح كحنٮ٬ة .

يصٓخُُٟٗ٘ٚ كُئُ/ُملاذاُأجاةُٟٗاهللُةٟذاُاْل٠ابُاذلمُي
ُيس٠فٌُيُٝةيافُخٓٙثُحٍؾئُاملصٖٙنيُنٖيُٟٗ ىيُأٍف

ُْٙاُأرادكاُُ٘ٚشؤاهلُٗ؟!

 ٨ٍ أصةث٭٥ ث٭ؾا ملة يف قؤاهل٥ ٦ً اهللى  / أفل ب كاجلٮا
رتاض ٌٔل ٫٤ٕٚ، ٥٤ٚ يسٮ٩ٮا أ٬الن بليةف مةاجحً  أّل

، كٌلف امل٪ةقت هل٥ ٬ؾا اجلٮاب اذلم ٚي٫ يشءه ٨٦ احل٧١ح
 اتلٮبيغ هل٥ ٌٔل ػٛةء ظ٧١ذ٫ ٤ٔي٭٥. 

ة احل٧١ح يف ذلٟ ٚه أفل األصؿ ّل ي٤ــ أٍف يسٮفى  أ٦ل
٧ةؿ النةٝح ٦ة يسٮف ثٞؽر املنٞح يف ا٣ٕ ٢٧؛ ألفل ٨٦ اأٔل

، كإٍف اكف دك٩٭ة منٞحأل٫٩ أرق ٦٪٭ة أصؿ٬ة أ٢ٝل ٨٦ ٗري٬ة؛
اآ؛ كهلؾا كرشيٕح املك٧٤ني أرق ٨٦ ٗري٬ة ٨٦ الرش
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ٙ هل٥ األصؿ ٤ٔي٭ة ٨ٍ ًٔٮ ة يؤ٦٪ٮف ثججي٭٥ ك٦ى ٌن ، كأل٩٭٥ أي
ا ٌٔل إي٧ة٩٭٥ ث٫ٝج٫٤ ٨٦ األ٩بي  ةء؛ ٚأُٔٮا أصؿن

ا ٌٔل   .األ٩بيةء ٨ى إي٧ة٩٭٥ ث٨٧ ٝج٫٤ ٦ً كأصؿن
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جٍؽى  ٨ٍ خى ٮدو  ٍب٨ى  ٫ً ػال٤ل  خى ٕي ٍك / اجللًبي  ٝىةؿى /  ٝىةؿى  مى
دُىُّلىُ » صى ُُخى ُاذٍنىخىنٍيًُُيًفُُإًّلَّ /ُ ٔه ُُُٝيػالَُُّٖآحىاقيُُرىجي ُُ٘ىاّلن ِّٖؿى ٌُُىصي ى ُىلعى

ًُٝ خً ٓى ٖى ،ُيًفُُٞى َِّ ُُاحلى ٔه رىجي ثُىُُٝيػالَُُّٖآحىاقيُُكى ٙى ٍٓ ٠ُىُاحلً ٟي يًضُحُىُذى اٍُِ ٟى ً ُة
ا ٟى ٙي ِّٖ ييهى  .(3)« كى

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

ة ا٣٘جُح احلكؽ يف احلؽير ث٧ٕين ، ألفل احلكؽ ٦ٕ٪ةق إ٦ل
ة د٧ين زكاهلة جلٛك٫، ك٬ٮ د٧ين زكاؿ ٧ٕ٩ح ا٣٘ري  ة كإ٦ل ٞن ٤ُ٦

ـه يف احلة٣ني ة ا٣٘جُح ٚه د٧ين ٦س٢ ٦ة ل٤٘ري، كيه ، أ٦ل ٦ؾمٮ
ؾمٮـ ظيت ٚي٧ة اقتس٪ةق ٮ ٦، ٚ٭ممؽكظحه خبالؼ احلكؽ

 .احلؽير

ز مؿق٢ إَالؽ " احلكؽ " ٌٔل " ا٣٘جُح " ٚي٧ة ٝي٢ دلةك
ة جبة٦ٓ اّلمرتاؾ يف ، أك اقذٕةرٔالٝذ٫ اإلَالؽ كاتلٞيؽ

 .٤ُ٦ٜ اتل٧ين

٣ِٛ "احلكؽ" ٦ٓ أ٫٩ كٝؽ آزؿ الؿقٮؿ ال١ؿي٥
؛ لالمةرة إيل أفل يف ٫ ممؽكح" ٦ٓ أ٩ل ٦ؾمٮـ ٌٔل ٣ِٛ "ا٣٘جُح

                                                           
 (. ٥868 ) ( ، كمك٤ 7336،    7343،   3409،    73ركاق ابلؼةرم )  (3)
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، كؽ ك٬ٮ اتل٤ُٓ إيل ٦ة ٔ٪ؽ ا٣٘ريمةاجح ٨٦ احلا٣٘جُح 
ٟل ت امل٪ةٚكحكب٭ؾا يسٮف احلةم٢ ٤ٔي٭ة ظ أفل  ، كّل م

امل٪ةٚكح يف اخلري ممؽكظح، ك٣س٨ ٬٪ةؾ درصح أرق ٦٪٭ة، 
، ألفل ك٬ٮ إرادة اخلري ذلات اخلري، ّل مل٪ةٚكح ا٣٘ري ٚي٫

حت٢٧ ٌٔل احلكؽ ٔ٪ؽ اّلػٛةؽ ٚي٭ة، خبالؼ امل٪ةٚكح ٝؽ 
ادة اخلري ذلات اخلري، كهلؾا يسٮف األكص٫ اَالؽ إر

قذٕةرة ّل ٨٦ ٝجي٢ " ٨٦ ٝجي٢ اّل"احلكؽ" ٌٔل "ا٣٘جُح
ؽ ، ألفل املضةز املؿق٢ اذلم ٔالٝذ٫ اّلَالاملضةز املؿق٢

ٌل ٬ؾا اّلَالؽ اقذٕةرة كاتلٞييؽ ٨٦ املضةز ٗري املٛيؽ ، ٔك
ة ٔ٪ؽ ي٭٧ة ٨٦ اتل٤ُٓ إيل ٦تنج٫ ا٣٘جُح ثةحلكؽ جبة٦ٓ ٦ة ٚ

 يسِف ، أل٫٩ ّلجبة٦ٓ امرتا٠٭٧ة يف ٤ُ٦ٜ اتل٧ين ، ّلا٣٘ري
، ز٥ يكذٕةر ٣ِٛ املنج٫ ث٫ ل٧٤نج٫ ٌٔل يف اَال٫ٝ ٤ٔي٭ة

 .بي٢ اّلقذٕةرة اتلرصحييح األو٤يحق

دُىُّلىُ» صى ُُخى احلرص ٬٪ة حتٞيق اداعيئ ٨٦  «اذٍنىخىنٍيًُُيًفُُإًّلَّ
 ٧ٕينٝرص املٮوٮؼ ٌٔل الىٛح أل٫٩ ٝرص ٚي٫ احلكؽ ث

، ا٣٘جُح ٌٔل ال١ٮف يف ازجذني، ٚ٭ٮ ٝرص مٮوٮؼ ٌٔل وٛح
كل١٪٫ اداعيئ ألف احلكؽ ث٧ٕين ا٣٘جُح يسٮف يف ٗري 

 .٧ة ٦زن٣ح ا٣ٕؽة ٌٔل قبي٢ اّلداعءاّلزجذني ٚزنؿ ٗري٬
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٘اُخسُٗحٙينُزكاؿُٛهٙثُاْلخئُأكُإٍاشَُأكُ ٕفيٍثُ/
ُٗ؟! ُالاكٌرُكَن٠ٞ

 ٧ح ا٣٘ري ٦س٢ ٬ؤّلءذـ د٧ين زكاؿ ٩ٕ ٨ٍ ٫ يكتسين ٦ً ٩ل ٝي٢ إً 
٬٪ة ، كإف اكف األ٢ٌٚ أل٩٭٥ يكذٕي٪ٮف ث٭ة ٌٔل ٦ٕةوي٭٥

 .د٧ين ٬ؽايذ٭٥ ّل زكاؿ ٧ٕ٩ذ٭٥

٠ُى» ٟي يًضُُذى ٍِ اُحى ٟى ً   . ٦ٕ٪ةق ٚ٭ٮ ي٢٧ٕ ث٭ة «ة

َُّٚ/ ٧٠ة يف ٝٮل دٕةيل ٞي ا ؾى ِى ٍتمُىُذى ُُشى اكىاتو ٙى نٍيًُُيًفُُشى ٘ى يى٠ٍ
 أم ٤٧ٔ٭٨ل . [38/ ]ٚى٤خ
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به ث٨ ٪ٍؽي ٨ٍ صي ٮؿي  ٝىةؿى /  ٝىةؿى  ،٫ً ػٔجًؽ ال٤ل  خى ٫ً ػال٤ل  رىقي
فُى»/  ٍَُُٚكى ٙى فُىُذًي ٍَُُٗكى ٍتٖىسي ُُرى ٔه ًُُٝرىجي ً ،ُة ٍرحه ،ُجي ًزعى ٌُىجى

ذُى خى
ى
ٜناٌُىأ ي ِّٓ زًَُُّش اٌُىدى ٟى ً قي،ُة اُيىدى ٙى ُُذى

ى
ُىأ ُـيُرى ُُادلَّ ّتَّ ،ُخى اتى ُُىاؿُىُ٘ى

ُُُٝيػالَُّٖ الى ًنُ/ُتىهى رى ٍتًدمُةىادى ،ُخى ًٝ ًص ٍٍ ٜى ً ُُة جي ٍ٘ رَّ ًُُٝخى ٖىٍي َّٜثُىُنى   .(3)« اْلى

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

فُى» ٍَُُٚكى ٙى فُىُذًي ٍَُُٗكى ٍتٖىسي ُُرى ٔه ًُُٝرىجي ً ٍرحُهُة /  دٞؽيؿ الالكـ «جي
ُ»ث٫ صؿح ٚي٨٧ اكف ٝج٤س٥، ٚػ اكف رص٢ه  ٔه ، اق٥ اكف «رىجي

«ًُٝ ً ٍرحُهُة ٍُٚ»، وٛذ٫ «جي ٙى فُىُذًي ٍَُُٗكى ٍتٖىسي ـى ػرب٬ة..  «رى كإ٧٩ة ٝيؽي
ةدة أ٩٭ة ٝىح ٝؽي٧ح ٨٦ أكؿ األمؿ، ٥ إلٚاخلرب ٌٔل اّلق

ـه ث٭ؾا ا٣ٞىه  .كل٤كة٦ٓ ا٬ذ٧ة

فُى» أف دسٮف زااؽة ثني املٮوٮؿ جيٮز  –اثلة٩يح– «َكى
، كأف دسٮف دة٦ح ٚة٤ٔ٭ة ٧ًري يٕٮد إيل املٮوٮؿ، كو٤ذ٫

، كػرب٬ة ٮف ٩ةٝىح اق٧٭ة اعاؽ إيل املٮوٮؿكأف دس
«ٍُٗ ٍتٖىسي  .«رى

                                                           
الن  إًفل »( ث٤ِٛ /  380( ، كمك٥٤ )  3463ركاق ابلؼةرم )  (3) ٨ٍ  رىصي فى  ًم٧ل  اكى

 ٍ٥ ج٤ٍىسي ٍخ  رى ؿىصى ، ث٫ًً  ػى حه ة ٝيؿٍظى د٫ٍي  ٚى٤ى٧ل ىعى  آذى ة اٍجزتى ٍ٭٧ن ة، ٠ً٪ىة٩ىًذ٫ً  ٨٦ًٍ  قى ٬ى
ى
أ ٪ى١ى  ٚى٤ى٥ٍ  ذى

 ً ـي  يىٍؿٝىأ ىتل  ادلل ، ظى ةتى ٥ٍ  ٝىةؿى  ٦ى بيسي ٦ٍ  ٝىؽٍ / رى ؿل ٤ىي٫ًٍ  خي ظى  .«اجٍلى٪لحى  ٔى
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زَُّ» اٌُىدى ٟى ً قيُُة ـي املؿاد  «يىدى ٓ احل ثةحلؽ ٬٪ة ثٌٕ٭ة، ك٬ٮ مًٮ
ثةب اَالؽ اللك كإرادة  ٨ٍ ، ٦ً ٢، ٌٔل قبي٢ املضةز املؿقٍٚٞ
ـء  .اجل

ا» ٙى ُُذى
ى
ُىأ ُـيُرى ُُادلَّ ّتَّ اتىُُخى ث٧ٕين  «خيت»ٝٮل  «٘ى

، يل؛ أم ٧ٚة قس٨ ادلـ إيل أف ٦ةت، ٚي١ٮف ظؿؼ صؿإ
  . ٧ؿة ثٕؽق، ك٬ؾا ٬ٮ رأم اث٨ ٦ةلٟكأف مٌ

 .يح ّل صةرة دلػٮهلة ٌٔل اجل٤٧حاا٭ة اثذؽ٩ل كٝي٢ إ

ُُُٝيػالَُُُّٖىاؿىُ» الى ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ٧ٔة ٝج٫٤ ٚى٢ اجلب «تىهى
ؿ؛ أل٫٩ كاٝٓ يف صٮاب قؤاؿ ٦ٞؽر، لنج٫ ٧٠ةؿ اّلدىة

 ، ٧ٚةذا اكف ٔٞةب اهلل ل ؟!كدٞؽيؿق

ًنُ»ٝٮل  رى ٍتًدمُةىادى ًُُٝخى ًص ٍٍ ٜى ً ٣حف اقذٕةرة، كإ٧٩ة  «ة
  . يٞحن يف ا٣ْة٬ؿ٫ اقذٕض٢ ث٪ٛك٫ ظٞ؛ أل٩ل ظٞيٞح

 ك٬ؾا يسِف يف ٠ٮف اّلق٪ةد ال٤٘ٮم ظٞيٞحن ّل دلةزنا .

اؿكُدُ /ُْيًُةادرقُةٍٜصُٝ٘مُأُٛٝ٘يجُيفُأجُٖٝاذلمُيِي
ُُدرقُاهللُلُ؟!
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ي٧٪ٓ أ٫٩ ٦ةت يف أص٫٤  ٦جةدرد٫ ث٪ٛك٫ ّل كاحلٜ أفل 
رى ، ألفل اهللاملٞؽر ل ل أف ييجةدر ث٪ٛك٫  ٬ٮ اذلم ٝؽل
 . ف مٮد٫ ٦ٓ ٬ؾا يف أص٫٤ املٞؽر لٌل، كٚجةدرى ث٭ة

 /ف يف ٬ؾا أصالف ثذٞؽيؿ اهلليسٮف لالنكة كجيٮز أفٍ 
، كأص٢ه مؤص٢ه برشًط أص٢ه ٦ٕض٢ه برشط ظىٮؿ ذلٟ ا٢ٕٛ٣

 ٔؽـ ظىٮل .

«ُ جي ٍ٘ رَّ ًُُٝخى ٖىٍي َّٜثُىُنى ٦ة ٝج٤٭ة ثٛةء ٦ٞؽرة،  ٦ُٕٮٚح ٌٔل «اْلى
نج٫ ٧٠ةؿ ك أ٩٭ة ٦ٛىٮ٣ح ل، أكاتلٞؽيؿ/ ٚعؿ٦خي ٤ٔي٫ اجل٪حى 

 .اّلدىةؿ

اؿ ُٔكُدُيِي ُ!حتريُٗاْلٜثُنٖيُٝمؤُجُأكُمؤبد؟/ُٞك

 ؛ كيف ذلٟ دٛىي٢

اكف حتؿي٧٭ة ٤ٔي٫ = ٦ة ٢ٕٚ  ٢ل ل٥ يٕذٞؽ ظً  فٍ ذلٟ أ٫٩ إً 
 ، مؤٝذنة

ا= ٦ة ٢ٕٚ  ٢ل اكف يٕذٞؽ ظً  كإفٍ  ؛ اكف حتؿي٧٭ة ٤ٔي٫ مؤبؽن
ا برشيٕح حتؿي٫٧ .  أل٩ل٫ي يسٮف اكٚؿن
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ُٔحتريُٗاّلٛخدارُيف ُ٘ىُٞك َكفُُٖتٜاٍُُُٚٞذاُاحلديدُنيلُ
ُيِخيضُحتريُٙٝنٖيٜاُ؟!

ٝج٤٪ة  ٨ٍ رشع ٦ى  ؛ ألفل احلٜ أفل يٞذيض حتؿي٫٧ ٤ٔي٪ة ٥ٕ٩
 .(3)رشعه جلة ٦ة ل٥ يؿد يف رشٔ٪ة ٦ة يجكؼ٫

أػؿم يف حتؿي٥ اّل٩ذعةر يف ٫ ٝؽ كردت أظةدير ٌٔل أ٩ل 
 .رشٔ٪ة

  

                                                           
  / ٝج٤٪ة ٨ٍ رشع ٦ى ٚةاؽة أوٮحلح يف  (3)

٫ رشٔ٪ة    .   جلة٤ٚحف رشاعن = إذا اعًر

 . ٝيج٢= إذا كاٜٚ رشٔ٪ة  

ًن   ٞن إذا ل٥ يس٨ ٦ٕةر اػذ٤ٙ ( = مك١ٮت ٔ٪٫)ة لرشٔ٪ة ة كّل مٮاٚ
. ) كل٤ذٛىي٢ يف ٬ؾا ييؿصٓ إيل ٠ذت األوٮؿ، ٚٞؽ حبر  ٚي٫

ٍمجٕخ، كهلل احل٧ؽ كامل٪ح (ا٧٤ٕ٣ةء ٬ؾق ا٣ٌٞيح ظيت
ي
 . أ
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جًٍؽ ال٤ل  ةثًًؿ ث٨ًٍ خى ٨ٍ صى ٨ً اجلل  ٫ػخى ٩ل٫ي ٝىةؿى / ًبي ٔى
ى
أ

«ُ ُإًلى ٍؼ ُتيتىيِّ ّلى ُكى ، َو
ٌٍ ُةًًر ًٝ ُذًي ٍٔ ٍكًى

ى
ٌُىأ ، خنًيه ٘ى ُ ٚى ي ُادلِّ ا ذى ٞى ُ إًفَّ

ُالَُّٖ ةى تىادى ُخي ّى ًص ٍٍ رناُػجى ٍٟ ُكى ّلى ُكى مى ُرىفى ا ٍرؽن
ى
ُأ ُّلى ٍٜتىجَّ ٙي ٍ ُال ٌىإًفَّ ُ ، ًٝ

ُ ٍبقى
ى
 .(3)«أ

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

خنًيُه» ٘ى ُ ٚى ي ُادلِّ ا ذى ٞى ُ ؛ الك٫٦  أكؽل اجلبي  «إًفَّ ثػ إفل
، ؿ أفل ادلي٨ ٦ذني أك ينٟ يف ٬ؾا٫ يي٪١؛ أل٩ل حلةؿ املؼةَت

٢ يٜ ٚيٗٮ ، كٝؽ يسٮف ٗري ٚي٫ ظيت حي٢٧ٌ ٩ٛك٫ ٦ة ّل يُي
، كاهلل دٕةيل ّل مةاكن ٚي٫ كل١٪٫ ٩ـؿ ٦زنتل٭٧ة٦٪١ؿ هلؾا ك

ُ /يٞٮؿ ُُّلى ًي ِّٖ اُُٝيػالَُُّٖييسى صن ٍٍ ُُجى اُإًّلَّ ٟى ُٟىُكيٍشهى ى اُال تىٍجُُ٘ى صى ُْى
ا ٟى ٖىٍي اُكىنى تىٍجُُ٘ى تىصى ٍْ ٜىاُا بَّ ُُرى اًخٍذٛىاُّلى ٜىاُإًفٍُُحيؤى ىًصي كٍُُن

ى
ٛىاُأ

ٍ
أ ٍخفى

ى
ُأ

ٜىا بَّ ُُرى ّلى ُُكى ٍٔ ًٙ ٍ ٜىاُحتى ٖىٍي اُإًٍِصناُنى ٙى ُٝيُْى ىٍٖخى ُُحى ى ُٚىُىلعى ًي ٍُُٚاذلَّ ٜىاًُ٘ ٍتًٖ ُرى
ٜىا بَّ ُُرى ّلى ٜىاُكى ٍٖ ِّٙ ى اُحتي ُُ٘ى اُىثُىُّلى ىاُـى ًُُٝنلى ً ُُة ًي ًٍرٍَُُّٜاخُىُكىاٍخ ىاُكىاٍى ُنلى

ٜىا ٍ ُُكىارٍحى ٍٛجى
ى
ٛىاُأ ٠ٍّلى ٛىاُمى ٍ ٌُُىاٍَٛصي ى ـًُُىلعى ٠ٍ ِى ُٚىُإٍ ًًٌري  ]ابلٞؿة/ إٍاكى

886].  

                                                           
( ، 3/39ص٫ ابلي٭ق يف الكنن ال١ربل )ظؽديره ظك٨ ٣٘ريق؛ ػؿل  (3)

 (. 3347)  8/384كالن٭ةب يف مك٪ؽق 
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ة ٌن ُ/كٝةؿ أي ٍَ ًٍ ٍٜ ثُوُذيكًُْلي هى ٍُُٚشى ًًُُ٘ٝ خً هى ٍُُٚشى ٘ى ًُُُٝيًدرُىُكى ٖىٍي ُنى
ُٝي ٍَُُرًٍزُي ًٍ ٍٜ اٌُىٍٖيي َّٙ َُّيُآحىاقيًُُم ُُاهلل ُُّلى ًي ِّٖ َُّيُييسى صنُُاهلل ٍٍ ُُاجى اُإًّلَّ ُ٘ى
ا ٞى ٔيُُآحىا يىٍجهى َُّيُشى ٍسُوُبىٍهدُىُاهلل

اُني يٍسن   .[7]ا٣ُالؽ/ ي

ُ/كٝةؿ جو رى ُخى ٍٚ ً٘ ُ ًٚ ي ُادلِّ ُيًف ٍٗ ٖىٍيسي ُنى ٔى هى ُجى ا ٘ى كى
.[78/ ]احلش

ُالٌُٖ/كٝةؿ ُييًريدي ا ُػ٘ى جو رى ُخى ٍٚ ِّ٘ ُ ٗ ٖىٍيسي ُنى ٔى ًُْلىٍجهى  ٝي
.[6/ ]املةاؽة

ُٚى»ك ي الرشٔيح قٮاء يف دي٨ املؿاد ث٫ اتلاكحلٙ  «ادلِّ
 . اإلقالـ أك ٗريق

إف ػري »/ ٝةؿ  ٫ أ٩ل آػؿ ظؽيرو  ٝؽ كرد يفك
تي »، كيف ٗريق / (3)«ي٪س٥ أيرسق، إف ػري دي٪س٥ أيرسقد ظى

ى
أ

ي٨ً إىل ال٤ل  حي ػادلي ٧ٍعى يلحي الكل ًٛ  .، ٚ٭ٮ يرس ّل ٔرس(8)«٫ً احٍلىً٪ي

                                                           
 (.3/479ظؽيره ظك٨ه ، ػؿص٫ اّل٦ةـ أمحؽ يف مك٪ؽق  ) (3)
، كركاق ٗريق مٮوٮّلن اكإل٦ةـ أمحؽ يف  83/  ٤ٔ3ل٫ٞ ابلؼةرم يف وعيع٫  (8)

ريق ٨٦ ظؽير أيب أ٦ة٦ح  866/  5 قمك٪ؽ  . ٗك
جلةسو ٝةؿ/ ًري٢ى  887كأػؿج ابلؼةرم يف األدب املٛؿد )  ٨ً اث٨ خى ٔى ريق ،  ( ٗك

ٮًؿ اهلللً  تي إىل اهلللً؟ ٝةؿ/ ية رىقي ظى
ى
ٍديىةًف أ

ى
حي  »/ أم األ ٧ٍعى يلحي الكل ًٛ  .«احٍلىً٪ي
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ٟو كٝؽ كرد ٨ٔ  ً ةل ىفى ٍب٨ى ٦ى ن
ى
زىحي  أ٫٩ ٝةؿ / أ ةءى زىالى صى

ٍو إًىلى  اًج اجللًبي رى٬ٍ ٍزكى
ى
ًة اجللًبي  بيييٮًت أ جىةدى ًٔ  ٨ٍ يٮفى خى ل

ى
ىٍكأ ي

ػٍ 
ي
ة أ ة، ٚى٤ى٧ل ة٣يٮ٬ى ٞى ٥ٍ تى ٭ي جل

ى
أ كا ٠ى يٮا رًبي ةل ٞى ٨ٍي ٨ٍ٦ً ، ذى ٍح٨ى حنى

ى
كىأ

ؿى ، ٝىةؿى  اجللًبي  ػل
ى
ة دىأ ٦ى ـى ٨ٍ٦ً ذى٩ًٍج٫ً كى ؽل ٞى ة تى ي ٦ى ؿى لى ًٛ ٗي ٝىٍؽ 

ـي  ٮ وي
ى
٩ىة أ

ى
ؿي أ ٝىةؿى آػى ا ، كى ثىؽن

ى
ٌلي ال٤لي٢ٍى أ وى

ي
٩ىة ٚىإيًني أ

ى
ة أ ٦ل

ى
٥ٍ أ ٬ي ؽي ظى

ى
أ

جي  كل ـى دى
ى
ٚىالى أ ةءى  ؿي ا٣جيكى ً

ٍخزتى
ى
٩ىة أ

ى
ؿي أ ٝىةؿى آػى ؿي ، كى ًُ ٍٚ

ي
ّلى أ ٬ٍؿى كى ادلل

ثىؽن 
ى
ٮؿي ال٤ل  ا ،أ ةءى رىقي ةؿى ٫ً ػٚىضى ٞى ًٍ٭٥ٍ ذى ي٨ى  »/  إًحلى ً ٍجذي٥ٍ اذلل

ى
أ

ال٤ل  ة كى ٦ى
ى
ا أ ؾى ًلى ا كى ؾى ٥ٍ ل٤ًل ػٝي٤ٍذي٥ٍ ٠ى ةزي ٍػنى

ى ٥ٍ ػ٫ً إيًني ألى ةزي ٞى ٍت
ى
٫ً كىأ

ي  ٨ٍ  لى ٧ى ةءى ذى جي ا٣جيكى كل ـى دى
ى
ٍرٝيؽي كىأ

ى
أ ٌلي كى وى

ي
ؿي كىأ ًُ ٍٚ

ي
ـي كىأ ٮ وي

ى
٣ى١ًيني أ
 ٍ٨ تى خى ًٗ جليًت ٚى٤ىحٍفى ٦ًيني  رى  .(3)«قي

ـل اهلل أ٢٬ ال١ذةب بكجت ٤ٗٮ٥٬ ٚٞةؿ دٕةيل / كٝؽ ذ
ٍُٗ ُتىٍيٖي٠اُيًفًُديًٜسي ًٓخىاًبُّلى ُإٍ ٔى ٍٞ ى

ُيىاُأ ٍٔ  .[77]املةاؽة/ُي

اإلقالـ /  اث٨ ظضؿميغ اإلقالـ احلةِٚ ٝةؿ 
يرس ثة٣جكجح إىل األديةف ٝج٫٤ ألف اهلل رٚٓ ٨ٔ ٬ؾق األ٦ح 

ط األ٦س٤ح أفل اإلص ا دٮبح  ذلم اكف ىلع ٨٦ ٝج٤٭٥ ك٨٦ أًك

                                                           
 (. 3403( )  4/389( ، كمك٥٤ )  5063أػؿص٫ ابلؼةرم )  (3)
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٨٦ اكف ٝج٤٪ة اك٩خ ثٞذ٤٭٥ أ٩ٛك٭٥ كدٮبح ٬ؾق األ٦ح 
 . (3)كاجلؽـ تثةإلٝالع كا٣ٕــ ىلع ٔؽـ ا٣ٕٮدة لزل٩

  .(8)« ٤٬ٟ املذ٪ُٕٮف »/ كهلؾا ٝةؿ رقٮؿ اهلل

ٚةدلي٨ يالا٥ ُٚؿة اإلنكةف كي٪ةقت دسٮي٪٫ كّل 
ة ثأم صة ٞن ٩تو ٨ٍ٦ً صٮا٩ج٫ النٕٮريح أك يىُؽـ ٤ُ٦

 الٮصؽا٩يح أك اجلكؽيح أك ا٣٘ؿيـيح.

ك٦ة داـ اإلقالـ يذٜٛ ٦ٓ ا٣ُٛؿة ا٣يت ُٚؿ اهلل اجلةس 
 ٨ٍ ٤ٔي٭ة كأفل ٬ؾا اّلدٛةؽ كاّلتكةؽ ٬ٮ ٦٪جٓ ا٣حرس، ٚإفل ٦ى
 ٚكؽت ُٚؿد٫ كا٩ذ١كخ ٨٤ٚ ينٕؿ ث٭ؾا ا٣حرس، ّل ألفل 

٥٤ٚ تكذ٥ٞ ىلع ادلي٨ ٔرس ك٣س٨ ألفل ُٚؿد٫ ٬ٮ ٚكؽت 
اقذٞة٦خ ُٚؿد٫ ٚ٭ؾا ٬ٮ اذلم ينٕؿ  ٨ٍ ة ٦ى كأ٦ل . ٬ؾا ادلي٨

 . ثحرس اإلقالـ كيكٕؽ ث٫

                                                           
 . 3/338ا٩ْؿ ٚذط ابلةرم  (3)
٤ٜ النيغ حم٧ؽ ٚؤاد ٔجؽ ابلةيق ثٞٮل / أم 8670ركاق مك٥٤ ) (8) ( ، ٔك

 املذ٧ٕٞٮف ا٣٘ةلٮف املضةكزكف احلؽكد يف أٝٮاهل٥ كإٔٚةهل٥.
 ٓ كٝةؿ النيغ اث٨ دي٧يح يف ٦ٕىن املذ٪ُٕٮف / املتنؽدكف يف ٗري مًٮ

 [.)8/87ا٣ٛذةكل ال١ربل ) ا٣تنؽيؽ ]
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اُٝةؿ اهلل دٕةيل / ٟى إًجَّ ُكى لىةً ُكىالػَّ رٍبً ُةًالػَّ ٜي٠اٍ كىاٍشخىًهي
ىاًطًهنيُى

ٍ
ُاْل ى ىلعى ةهُإًّلَُّ تًيى ٓى  .[45]ابلٞؿة/ٕى

ة / ٌن ُكٝةؿ أي
ي
ُأ ٍٗ ٜىازي ٍٖ هى ُجى ّى ً ل ذى كى ٠ٛي٠اٍُكى ٓي ى ُتلِّ فان ُكىشى ثن َّ٘

اُ ٘ى ُكى ًٟيدان ُطى ٍٗ ٖىٍيسي ُنى ٠ؿي ُالرَّشي ٠فى يىسي ُكى ُانلَّاًس ى ُىلعى اء دى ٟى طي
ُ ٠ؿى ُالرَّشي ٘ىُٚيىتَّتًمي ُ ٗى ُنًلىٍهٖى اُإًّلَّ ٟى ٖىٍي ُنى ٜجى ْي ُإَّيًتُ ٍتٖىثى ًِ ٜىاُإٍ ٍٖ هى جى

ُ ُإًّلَّ ةن تًيى ٓى ُٕى ٛىٍج َُكى إًف ُكى ًٝ تىٍي ًِ ُنى ى ُىلعى ًٖبي ِى ُيٜى ٚ َّٙ ًُم ٚى ًي ُاذلَّ ى ىلعى
لُالٌُٖ ٌُٖػٞىدى ُال فى اَُكى ٘ى ُكى ُالٌُٖػٝي ُإًفَّ ٍٗ اٛىسي ٙى ُإًي ًُْليًؾيمى ُةًانلَّاًسُػٝي ٝى

ُٗه ُرًَّخي كؼه ؤي ىرى   . [343 / ]ابلٞؿة ل

٨ٍ ٢٧ٔو يؽػ٫٤   كٝؽ ٝةؿ اجلبي  ملٕةذ ٔ٪ؽ٦ة قأل خى
ؽٍ »اجل٪ح كيجةٔؽق ٨ٔ اجلةر /  ٞى تٍلىيًن  ٣ى

ى
أ ٨ٍ  قى ، خى ي٥و ًْ إ٩ًل٫ي  ٔى  كى

ى  ٣ىحىًكريه  ٨ٍ  ىلعى قي  ٦ى ى ىرسل ٤ىي٫ًٍ، ٫ي ػال٤ل  ي جيؽي  ٔى ٍٕ ّلى  ٫ى ػال٤ل  تى رٍشًؾٍ  كى
ي  ث٫ًً  ت

حٍبنة، ي٥ي  مى ًٞ دي الىةى، كى ديٍؤيًت  الىل ةى، كى اكى ـل ـي  ال ٮ دىىي ، كى ةفى ٌى مى يشي  رى حتى  كى
 . (3)« ابلىيٍخى ...

٧ٚة أ٥ْٔ اتل٪ةقٜ ثني ٠ٮف اهلل كرشيٕذ٫ كُٚؿة ػ٫ٞ٤ 
ضةز اإ٩ل   ملج٭ؿ جبٮار اجل٧ٕح الكةث٘ح.٫ اإٔل

                                                           
.( ، كٝةؿ /  8636)  4/308أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم  (3) ًعيطه ٨ه وى كى ًؽيره ظى ا ظى ؾى  ٬ى
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ُٝةؿ دٕةيل / َّى ُاهلل ُإًفَّ ا ٞى ٠ ٍػي ُحتي ُّل ًَّ ُاهلل ثى ٙى ًٍُٛه كا ُتىهيدُّ إًٍف كى
ُٗه ُرىًخي ٠ره ٍي   .[38]اجلع٢/ٕىيى

ة / ٌن ُكٝةؿ أي ُإًفَّ ا ٞى ٠ ٍػي ُحتي ُّل ًَّ ُاهلل ٙىجى ًٍُٛه كا دُّ ُتىهي إًٍف كى
ارُه ٍَّ ْى ُ ـه ٖي٠ ُٕىلى افى  [.34]إثؿا٬ي٥/ اإًلنٍصى

ُٚى»ييؿاد ثػ فٍ كجيٮز أ ي مؽة دسةحل٫ٛ  اإلقالـ ٌٔل أفل  «ادلِّ
 ،ثة٣جكجح إيل ٔؽ٦٭ة، ألفل اجلٛف تكتس٤ٞ٭ة ٦ٓ يرس٬ة

 .كد٧ي٢ي إيل أٍف تكريى كٜٚ ٬ٮا٬ة

 ٟى / ٚإ٩ل  ا٣ٛةء ل٤ذ٤ٕي٢، كيه د٤ٕي٢ه ملعؾكؼ دٞؽيؿق «ٌإفَُّ»
٤خ ٚ ٜو أ١٤٬خ ٩ٛكٟ كا٩ُٕٞخلٮ أٗك  .ي٫ ث٘ري رٚ

أكؽق اجلبي  «،ُكّلُكٟرناُأةيقاُُفمّلُأرؽُنُ(1)ٌإفُاملٜتج»
ٌٔل ٦ة ي٪١ؿق ٫ ٦س٫٤ يف الؿد ؛ أل٩ل ٧٠ة أكؽ أكؿ الك٫٦

 .املؼةَت أك ينٟ ٚي٫

                                                           
٪ٍجىخي / ٬ٮ امل٪ُٞٓ يف قٛؿق ٝج٢ كوٮل ، ٚال قٛؿا ُٝٓ ، كّل ّ٭ؿق  (3) كال٧ي

اذلم يكري ٤ٔي٫ أثىق ظىت ي١٧٪٫ الكري ٤ٔي٫ ثٕؽ ذلٟ ؛ ث٢ ٬ٮ اكمل٪ُٞٓ يف 
ٜ ثؿاظ٤ذ٫ كاٝذىؽ يف قريق ٤ٔي٭ة املٛةكز ، ٚ٭ٮ إىل اهلالؾ أٝؿب ، كلٮ أ٫٩ رٚ

-٣3/336ُٕٞخ ث٫ قٛؿق كب٤ٖ إىل املزنؿ ".  يي٪ْؿ ٚذط ابلةرم ّلث٨ رصت )
339.) 
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٤خ ٚ فٍ ٟ إً ٚإ٩ل دٞؽيؿ الالكـ يف ٬ؾا/  «ٌإفُاملٜتج» ي٫ أٗك
ٜو أ١٤٬خ ٩ٛكٟ كا٩ُٕٞخ، ٚذ١ٮف اكمل٪جخ؛ ّل  ث٘ري رٚ

ا أثق ة ُٝٓ، كّل ّ٭ؿن ًن ة ٭ن ، كب٭ؾا يسٮف تنبيأر ٘ن ة ث٤ي
، مج٭خ تنبي٫ د٧سيٌل ٧ًين، ك٬ٮ حلؾؼ أداق ا٣تنبي٫ ٚي٫

ٚي٫ ٬يبح املتنؽد اذلم يٌٕٙ ٩ٛك٫ ثة٣ٕجةدة ظيت ي٪ُٞٓ 
ؽـ كوٮل إيل ٔ٪٭ة ث٭يبح امل٪جخ يف إًٕة٫ٚ  داثذ٫ ٔك

 .كاجلة٦ٓ ٔؽـ إدراؾ املٞىٮد ٚي٭٧ة، ٦جذ٘ةق

اُُف» ٕٛٮؿ املاجلبي  ـى ؽل ٝى  «مُ،ُكّلُكٟرناُأةيقّلُأرؽن
لإل٬ذ٧ةـ ث٪ِف ا٢ٕٛ٣ ٔ٪٫ ، أل٫٩ ٬ٮ املٞىٮد ٨٦ ٫٤ٕٚ ، 

 كل١٪٫ ل٥ يى٢ إحل٫ بكٮء دؽثريق .

اُ؛ٌُُٟٔيٙدحُ ٘ن اؿُإذاَُكفُإتظددُيفُادليُٚ٘ذم٠ كُدُيِي
ُإتصاٌُٞٔيُٝ؟!

ح ٬ٮ اتلٮقٍ ثني ا٣تنؽد امل٧ؽك أفل كاجلٮاب/ 
؛ ألفل ٬ؾا ٬ٮ الكبي٢ اذلم ق٫١٤ اإلقالـ يف ك كا٣تكة٢٬

ةرشت ُن كّل دٛؿيٍ، كّل ؛ ّل إٚؿاط يٕةد٫ ، كب٭ؾا صةء دي٪نة كق
 .تنؽيؽ كّل تكة٢٬
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كاّلقذٞؿاء ا٣ٌٕٛل ل٤رشيٕح يؤًلؽ أفل الرشيٕح ٦ج٪ة٬ة ىلع 
 ص٤ت مىة٣ط ا٣ٕجةد يف ادلاري٨.

٫ ٦٪٭ش كاٝيع، كقُٰ، ٦ذٮازف، ٬ؾا اجل٭ش الٮاٝيع، إ٩ل 
 . املذٮازف، ي٪٤ٟٞ إىل أىلع مؿادت اإلي٧ةف الٮقُٰ

ُنكهلؾا ٝةؿ اهلل دٕةيل / فا ُكىشى ثن َّ٘ ي
ُأ ٍٗ ٜىازي ٍٖ هى ُجى ّى ً ل ذى كى كى

ُ ٍٗ ٖىٍيسي ُنى ٠ؿي ُالرَّشي ٠فى يىسي ُكى ُانلَّاًس ى ُىلعى اء دى ٟى ُطي ٠ٛي٠اٍ ٓي ى تلِّ
ًٟيدا  .[343]ابلٞؿة/طى

كىاٍبخىًوُ كظر ٌٔل اتلٮازف يف ظيةة املك٥٤ ٚٞةؿ دٕةيل /
ُالَُّٖ ُآحىاؾى ا ٙى ُكُىػذًي ةى ُاٍْلًخرى ارى ُادلَّ ٍجيىاُٝي ُادلُّ ٚى ً٘ ُ ّى ُٛىًػيتى ُحىنسى ّلى

ُالَُّٖ ٚى ٍخصى
ى
ُأ ا ٙى ْى ٍخًصُٚ

ى
ّىُػكىأ ٍ ُإًْلى /كٝةؿ ،[77]ا٣ٞىه/ ٝي

ُالَُّٖ ٍسُىػييًريدي ٍٕهي ُا ٗي ُةًسي ُييًريدي ّلى ُكى ُإٍييٍسى ٗي ُةًسي  ]ابلٞؿة ٝي
/385]. 

 نكذ٭ني ث٭ؾق الرشيٕح ل١ٮ٩٭ة يرس كّل ٔرس؛ ٚيججيغ أّلل 
ال٧١ةؿ كاجل٧ةؿ كدحل٢ اّلدٛةؽ  كذلٟ ألفل ا٣حرس رس

كاّلتكةؽ ثني ُٚؿة اهلل ا٣يت ُٚؿ اجلةس ٤ٔي٭ة كبني 
 الرشيٕح الؿبة٩يح ا٣يت اردٌة٬ة اهلل دٕةىل ل٤٪ةس.
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ة اتلٕٞيؽ ٚي٫ ٧ٚجنأق اّلوُؽاـ ثني ا٣ُٛؿة كالرشاآ  أ٦ل
ٕ٭ة ا٣برش كا٣يت دجٕؽ  املذٕكٛح، الرشاآ كا٣ٞٮا٩ني ا٣يت ًك

 ٥ ا٣يت ُٚؿ٥٬ اهلل ٤ٔي٭ة.ث٭٥ ٠سريا ٨ٔ ظٞيٞذ٭

ا ٬ٮ املجنأ األكؿ إفل اإلقالـ ٬ٮ دي٨ ا٣ُٛؿة ك٬ؾ
ًٜيٍاُن، ٝةؿ دٕةيل /كاألكرب ٣حرسق ُخى ًٚ ي ُلرًلِّ ّى ٟى ُكىٍج ٍٗ ًُ

ى
ٌىأ

ُالَُّٖ ةى ُالَُّٖػًٌٍفرى ًَ
ًُْلىٍٖ ٔى ُتىٍتًدي ُّلى ا ٟى ٖىٍي ُنى ُانلَّاسى رى ُذىفى ُإَّيًت ُػًٝ ًٝ

َُّٚ ٕىًس ُكى ٗي يِّ ِى ُإٍ ٚي ي ُادلِّ ّى ً ل ٠فُىُذى ٙي ُحىٍهٖى ُّلى ُانلَّاًس ى ٍكثى
ى
 ]الؿكـأ

/3]. 

ٚة٣حرس وٛحه مالز٦حه هلؾق الرشيٕح ٩ـ٣خ ث٭ة ٨ٍ٦ً ٔ٪ؽ 
اهلل، ٩ـ٣خ ٨ٍ٦ً ٔ٪ؽ اهلل ق٭٤ح يكرية ّل ٔرس ٚي٭ة كّل 

ك ٦ة ٚي٭ة ٨٦ ٔـاا٥ كرػه كَل ٦ة ٚي٭ة ٨٦ أكامؿ  ظؿج.
ك٩ٮايه كَل ٦ة ٚي٭ة ٨٦ كاصت كمكذعت ك٦جةح كم١ؿكق 

، كَل ٦ة ٚي٭ة ٨٦ دسةحلٙ يججين ٤ٔي٭ة اثلٮاب كحمؿـ
كا٣ٕٞةب، ك ٬ؾا صةء ٨٦ ٔ٪ؽ اهلل ٬ي٪ة ّل مؽة ٚي٫، صةء 
٨٦ ٔ٪ؽ اهلل ٦ذٛٞة ٦ٓ ُٚؿة اإلنكةف، صةء ٨٦ ٔ٪ؽ اهلل 
داػال ٚيُٮؽ اّلظذ٧ةؿ كدااؿة الٮقٓ كا٣ُةٝح، ّل شخؿج ٨ٔ 
ـق  ٝؽرة اإلنكةف كّل ي٪ةيف ُٚؿد٫ كّل يىُؽـ ث٘ؿاا
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ة حلةصح الؿكح كظةصح اجلكؽ ا٣ُجيٕيح صةء م٤جي  كظةصةد٫ 
 يف د٪ةقٜ كم٧ٮؿ كبأق٤ٮب ٦٭ؾب ٩ْيٙ.

  ٬ؾا ٬ٮ املٕىن احلٞيق ل٤حرس. 

ك٩ٞٓ يف  ،ك٩رتؾ الٮاصجةت ،ة أٍف ٩ٛؿط يف دي٨ اهلل٦ل أ
"ادلي٨  ٩ٞٮؿ ثةقذ٭ة٩ح أك ص٭٢ أك ّل ٦جةّلة ز٥ل  ،املعؿ٦ةت

ٮ ا٣تنٮي٫ اذلم يرس" ٚ٭ؾا ٬ٮ اتلالٔت ثؽي٨ اهلل، ك٬ؾا ٬
 .(3)صاط اهلل املكذٞي٥ ٨ٍ ا خى ا مؽيؽن يأػؾ األٝؽاـ أػؾن 

إًفل / " كهلؾا يٞٮؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥ 
حى  ٚى ٕى ي ً ة الرشل جٍ٪ىة٬ى  ٦ى

ة ٭ى ةقي قى
ى
ى  كىأ ٥ً  ىلعى ة٣ًًط  احٍلًسى ىى مى جىةدً  كى ًٕ ةًش  يًف  ا٣ٍ ٕى ةًد، ال٧ٍى ٕى ال٧ٍى  كى

يًهى  ٍؽؿه  كى ة، ٔى ي٭ى رىمٍحىحه  لكي ي  كى ة،لكي ة٣ًطي  ٭ى ىى مى ة، كى ي٭ى حه  لكي ة؛ كىًظ٧١ٍى ي٭ى  لكي
ي  ٣ىحو  ٚىلكي

ى
ٍكأ ٍخ  مى ؿىصى ٨ٍ  ػى ٍؽؿً  خى ٕى ٨ٍ  اجٍلىٍٮًر، إىلى  ا٣ٍ خى  إىلى  الؿلمٍحىحً  كى

ة، ٬ى ؽي ًً  ٍ٨ خى حً  كى ٍى٤ىعى ًة، إىلى  ال٧ٍى ؽى كى ٍٛ ٨ٍ  ال٧ٍى خى حً  كى  إىلى  احٍل٧١ًٍى
ًٍٕر؛ ٍخ  ابٍلى حً  ٨٦ًٍ  ٚى٤ىحٍكى ٕى ي ً إًفٍ  الرشل دٍ  كى

ي
ة ًػ٤ىٍخ أ ًكي٢ً؛ ًذي٭ى

ٍ
 ثًةتللأ

حي  ٕى ي ً ٍؽؿي  ٚىةلرشل جىةًدقً، بىنٍيى  ٫ً ػال٤ل  ٔى رىمٍحىذي٫ي  ًٔ ٫ً، بىنٍيى  كى ًٞ ٍ٤ ٤ي٫ي  ػى ًّ  كى
٫ً، يًف  ًً ٍر

ى
ذي٫ي  أ ا٣لحي  كىًظ٧١ٍى ٤ىي٫ًٍ  ادلل ى  ٔى ٮًلً  ًوٍؽؽً  كىىلعى تى٥ل   رىقي

ى
 أ

                                                           
ـء  (3) ٨٦ ٦ٞة٣ح/ إصالء ظٞيٞح يرس اإلقالـ، لرل٠ذٮر/ ُٔيح ٔؽّلف، ص

 http://www.alukah.net/culture/0/57579/#_ftn1 ث٧ٮٝٓ مج١ح األلٮًلح
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٣ىحن  ة، دىّلى ٭ى ري ٍوؽى
ى
يًهى  كىأ م ٩يٮريقي  كى ً ى  ث٫ًً  اذلل ثرٍصى

ى
، أ كفى جرًٍصي اقي  ال٧ٍي ؽى  كى٬ي

م ً ل ث٫ًً  اذلل ، ا٬ٍذىؽى كفى ٍ٭ذىؽي ةؤيقي  ال٧ٍي ٛى ـي  كىًم م اتللة ً اءي  ث٫ًً  اذلل كى ي  دى  كي
، ٤ًي٢و ٫ي  ٔى ٞي ًؿي َى ي٥ي  كى ًٞ ٍكذى م ال٧ٍي ً ٨ٍ  اذلل ـى  ٦ى ة ٞى ٤ىي٫ًٍ  اٍقذى ؽٍ  ٔى ٞى  ذى

ى  ـى ىلعى ة ٞى اءً  اٍقذى ٮى ًبي٢ً  قى  .الكل

ةي  ٚىًهى  يي  ٝيؿل ٕي يىةةي  ٮًف،ا٣ٍ ٤يٮًب، كىظى ٞي ةي  ا٣ٍ ل ذلى اًح؛ كى ٍركى
ى
ة ٚىًهى  اأٍل  ثً٭ى

اءي  احٍلىيىةةي  ؾى ً٘ ا٣ٍ اءي  كى كى ةءي  كىاجليٮري  كىادلل ٛى الني ، كى حي ٍى٧ى ًٕ ا٣ٍ ي  كى َلي رٍيو  كى  ػى
ٮدً  يًف  ة الٍٮيصي إًجل٧ى

ٮى  ٚى ةده  ٬ي ٛى ٍكذى ة، مي ةًو٢ه  ٦ً٪ٍ٭ى ة، كىظى ي  ثً٭ى َلي ٍٞهو  كى  جى
ٮدً  يًف  بىجي٫ي ٚى  الٍٮيصي ة، ٨٦ًٍ  كى ًذ٭ى ٔى ة ًى ىٍٮّلى  إ ل ـه  كى ٮ يىٍخ  ٝىؽٍ  ريقي ًٞ  ثى

ىًؿبىٍخ  ٍجيىة خلى ًٮمى  ادلي َي ، كى ى٥ي ةل ٕى يًهى  ا٣ٍ حي  كى ٍى٧ى ًٕ ـي  ل٤ً٪لةًس  ا٣ٍ ا ًٝٮى  كى
ى٥ً، ةل ٕى ة ا٣ٍ بً٭ى ٧ًٍكٟ كى ٮىاًت  اهلللي  حي ٧ى رٍضى  الكل

ى
اأٍل فٍ  كى

ى
، أ كّلى ـي  ٚىإًذىا دى

رىادى 
ى
ابى ٫ي ػال٤ل  أ ؿى ل  ٍجيىةادلي  ػى ى٥ً  كىيطى ةل ٕى ٓى  ا٣ٍ ذى ٫ًٍ  رى ة إحلى  ٨٦ًٍ  ثىًقى  ٦ى

ة؛ ٮًم٭ى حي  ريقي ٕى ي ً ٕىرى  ا٣ليًت  ٚىةلرشل ة ٫ي ػال٤ل  بى ي  ثً٭ى ٮلى ٮدي  يًهى  رىقي ٧ي  خى
ى٥ً، ةل ٕى تي  ا٣ٍ ٍُ ري ًح  كى الى ٛى ةً  ا٣ٍ ةدى ٕى الكل ٍجيىة يًف  كى ًة " ادلي اآٍلًػؿى  .(3)كى

                                                           
 .لإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥ 3/38إٔالـ املٮٕٝني  (3)
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ٝى (3)كٝةؿ النةَبي يف املٮاٚٞةت ٥٤ًى  ؽٍ / " كى فل  ٔى
ى
اًت  أ جىةدى ًٕ  ا٣ٍ

ٍخ  ٕى ًً ة٣ًًط  كي ىى جىةدً  ل٧ًى ًٕ ٍجيىة يًف  ا٣ٍ كٍ  ادلي
ى
ةً  يًف  أ ى  اآٍلًػؿى  اجٍلي٤٧ٍىحً  ىلعى

إًفٍ  ى٥ٍ  كى ٤ى٥ٍ  ل ٍٕ ٟى  حى ً ل ى  ذى ًىي٢ً " ا٬. ىلعى ٍٛ   اتلل

ة ٌن ؽي / " (8)كٝةؿ أي ذى٧ى ٍٕ ال٧ٍي ة كى ٮى  إًجل٧ى ٩لة ٬ي
ى
يٍ٪ىة أ ؿى ٍٞ  ٨٦ًى  اٍقذى

حً  ٕى ي ً ة الرشل ٭ى جل
ى
ٍخ  أ ٕى ًً ة٣ًًط  كي ىى جىةدً  ل٧ًى ًٕ اءن  ا٣ٍ ؿى ٍٞ ٪ىةًزعي  ّلى  اٍقًذ  ًذي٫ً  حي

اًزمي  ّلى  الؿل رٍييقي، كى إًفل  دى
ةىلى  ٫ى ػال٤ل  ٚى ٕى ٮؿي  تى ٞي ًس٫ً  يًف  حى ٍٕ ٢ى  بى ٮى  الؿيقي  كى٬ي

ٍو٢ي 
ى
ُ /اأٍل لن ُٚىُريشي ي ً

بىَشِّ ُٚىُ٘ي ًٍٜذرًي ٘ي ُُكى ٠فُىًَُلىلَّ َّٜاًسُُيىسي ُُلًٖ ى ُىلعى
ًَُّ ثُهُاهلل جَّ ًُُٔبىٍهدُىُخي ةءً ] الرُّشي ا، [365/ ا٣جيكى ٘ى ٜىاؾُىُكى ٍٖ ٍرشى

ى
ُُأ ُإًّلَّ

ًٙنيُىُرىٍحىثُن ى ال ٩ًٍبيىةًء/] لًٍٖهى
ى
 ."[307اأٍل

 ؽى صً ٚٞؽ كي /"  د/ ٔجؽ ال١ؿي٥ زيؽافكيٞٮؿ ا٣ٕال٦ح 
أك  رضكريحو  ثةّلقذٞؿاء أفل مىة٣ط ا٣ٕجةد دذ٤ٕٜ ثأمٮرو 

 ،٣يت ّل ٝيةـ ل٤عيةة ثؽك٩٭ة، ٚةألكىل يه اأك حتكح٪يحو  ظةصيحو 
٧خ ا٣ٛٮىض ،ا٣ٛكةد ٢ل كإذا ٚةدخ ظى  اػذ٢ ٩ْةـ ك ،ٔك

ت كيه/ ظِٛ ادلي٨ كاجلٛف احليةة، ك٬ؾق الرضكرية
 كا٣ٕؿض كا٢ٕٞ٣ كا٣جك٢ كاملةؿ.

                                                           
 .لإل٦ةـ النةَب  3/383املٮاٚٞةت  (3)
 . 8/38املىؽر الكةثٜ  (8)
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كاحلةصيةت يه ا٣يت حيذةج إحل٭ة اجلةس حلٕحنٮا ثحرس 
كقٕح، كإذا ٚةدذ٭٥ ل٥ شخذ٢ ٩ْةـ احليةة ك٣س٨ يىيت 

 كظؿج.اجلةس ًيٜ 

٢ احليةة ث٧عةق٨ كأ٦ل  ٧ي ة اتلعكح٪يةت، ٚه ا٣يت جتي
 ،ا٣ٕةدات كماكرـ األػالؽ، كإذا ٚةدخ ل٥ شخذ٢ ٩ْةـ احليةة

٣س٨ ختؿج ظيةد٭٥ ٨ٔ اجل٭ش ك ،كل٥ يىت اجلةس حبؿج
 .األٝٮـ

كالرشيٕح صةءت أظاك٦٭ة تلعٞيٜ كظِٛ الرضكريةت 
 كاتلعكح٪ةت كب٭ؾا ظْٛخ مىةحل٭٥. كاحلةصيةت

ع حلْٛ٭ة  ةٚأ٦ل  ع إلجيةد٬ة اجلاكح كرشي ادلي٨ ٚٞؽ رشي
ري ذلٟ.   ا٣ٞىةص كلـكـ دٚٓ الرضكرة ٗك

ع حل٫ْٛ ٔٞٮبح الـىن كا٣ٞؾؼ ٦ل كأ ة ا٣جك٢ ٚٞؽ رشي
 . ... إ٣غ  كحتؿي٥ اإلص٭ةض

ع حل٫ْٛ حتؿي٥ اخل٧ؿ كحتؿي٥ اخلٮض ٚي٧ة  كا٢ٕٞ٣ رشي
  ي٤بف ث٧ٞؽكر ل... إ٣غ.
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ع تلعىي٫٤ أ٩ٮاع املٕ ع حل٫ْٛ كاملةؿ رشي ةمالت كرشي
ظؿ٦ح أك٢ أمٮاؿ اجلةس ثةبلة٢َ، كاحلضؿ ىلع الكٛي٫... 

 إ٣غ.

ة احلةصيةت رشٔخ هلة الؿػه ٬ؾق يه الرضكريةت. أ٦ل 
ٔخ ا٣ُ٭ةرة كقرت ا٣ٕٮرة  ٔ٪ؽ املنٞح كيف اتلعكح٪يةت رشي
كأػؾ الـي٪ح ٔ٪ؽ ك مكضؽ كاتلعٌل ث٧اكرـ األػالؽ 

 كحمةق٨ ا٣ٕةدات.

النةرع ٦ة ٝىؽ ثترشي٫ٕ  ؽؿ ىلع أفل الرشيٕح ي ٚةقذٞؿاءي 
إّل ظِٛ ٬ؾق الرضكريةت كاحلةصيةت كاتلعكح٪ةت، ك٬ؾق 

 .(3)" يه مىةحل٭٥

                                                           
أ.د/ ٔجؽ ال١ؿي٥ زيؽاف ص  ،يي٪ْؿ / املؽػ٢ دلراقح الرشيٕح اإلقال٦يح (3)

 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 8/384لٟ املٮاٚٞةت ؾ، كا٩ْؿ ٠ 47-49
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يًب ٨ٔ 
ى
ةى  أ يٍؿى ؿى ٨ً  ،٬ي ُٚىُإًفَُّ »/ ٝىةؿى   اجللًبي  ٔى ي ُادلِّ

، يٍسه ٍُُٚي ٕى ادَُُّكى يظى ُٚىُي ي دُهُادلِّ خى
ى
ُُأ ،ُإًّلَّ ٝي ٖىتى كاُىى دي دِّ ُكىُىارًبي٠ا،ٌُىصى

ٍُ ب
ى
كا،كىأ ٜي٠اًَُشي ةًُُكىاٍشخىًهي ٍدكى ٍٕيى ثًُُةًا كٍخى ءُوُكىالرَّ ٍ ُٚىُكىَشى ىثًًُُ٘ ْلٍ  .(3)« ادلُّ

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

يٍسُه»  ا٣حرس ًؽ ا٣ٕرس ؛ أم ق٭٢ه ّل مؽةى ٚي٫ . «ي
ُٚىُإًفَُّ» ي يٍسُهُادلِّ ؿؼ  «ي ٚ٭ٮ دي٨ه ٦حكٮر للك ٨٦ أذ٪٫ٞ، ٔك

جةداد٫ ، ثؽٔ٭ة اهلل دٕةيلش كالكنن ا٣يت أ، كامل٪ة٬رشاا٫ٕ ٔك
ؿؼ ٝؽراد٭٥ ٝةؿ دٕةيلكأ٩ـهلة ٣ٕجةدق اذل / ي٨ ػ٤ٞ٭٥ ٔك

ا ٘ى ٔىُُكى هى ٍُُٗجى ٖىٍيسي ًُُٚيًفُُنى ي ٍُُٚادلِّ ًُُ٘ جو رى كٝةؿ  ،[78]احلش/ خى
ة ٌن ٠اأي ِي اُُٝىػالٌَُُّٖىاتَّ ٍُُٗ٘ى ٍهخي   .[36]اتل٘ةث٨/ اٍشخىفى

 ٚأدٮا ثأمؿ أمؿدس٥ إذا»/ ٝةؿ أ٫٩  اجلب ٨ٔ كزجخ
 .  (8)«ٕذ٥اقذُ ٦ة ٦٪٫

ذ٢٧١ دي٪٫ كذلا اك٩خ ٬٪ةؾ ٦ٕةيري مل٨ أراد أف يك
ٮف دلي٫ ا٣ٞؽرة ، ك٬ٮ أف دسكي٢٧ٕ ثس٢ي ٦ة أمؿ ث٫

                                                           
 ( .39ركاق اإل٦ةـ ابلؼةرم ) (3)
 .( 3337) ( ، مك7888٥٤ركاق ابلؼةرم ) (8)
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، ز٥ ي٢٧ٕ ث٭ة ٦ة ييؿيؽ ٨٦ دسةحلٙ كقنن كاّلقذُةٔح أكّلن 
ا ٌٔل ٤٧ٔ٭ة أك يجكت إحل٫  ٥ أظؽن يف ٩ٛك٫ دكف أف يٗؿ

٢٧ الىةحلةت .  اتلٞىري يف أداء ا٣ٕجةدات ٔك

 ث٫ صةءت ملة دجٓ ٬ٮ ث٢، ل٤٭ٮل دجٕةن  ٣حف ي٨ادل كيرس
فٍُُييًريدُيُُٝيػكىالَُّٖ اهلل ٝةؿ .الرشيٕح

ى
ُُأ خي٠بى ٍُُٗحى ٖىٍيسي ُنى

ييًريدُي ُٚىُكى ًي ٠فُىُاذلَّ ٠ىاتًُُيىتَّتًهي ٟى فٍُُالظَّ
ى
يٖي٠اُأ ًٙ ُُحى ٍيلن اُ٘ى ٙن ًلي *ُُنى

فٍُُُٝيػالَُُّٖييًريدُي
ى
ُُأ ًى ٍِّ ى ٍَُُٗيي ٍٜسي َىُُخى ًٖ افُيُكىخي نٍصى ٍُنُاإٍلً ًهي  اؽى

  [.88، 87]ا٣جكةء/

َُّيُييًريدُي كٝةؿ ُٗيُاهلل ُُإٍييٍسُىُةًسي ّلى ُٗيُييًريدُيُكى ُةًسي
ٍسُى  [.385/  ]ابلٞؿةإٍهي

دٍُ اهللل  رقٮؿ كوٙ يفكٝةؿ ِى ٍُُٕٗى اءىزي ُجى
٠ؿهُ ٍُُٚرىشي ًٍُُ٘ٗ ًصسي ٍي ٍج

ى
ًزيزُهُأ ًُُٝنى ٖىٍي اُنى ٍُُٗ٘ى ًٜخُّ ُُنى ًريعه ٍُُٗخى ٖىٍيسي ُنى

ًٜ٘نًيُى ٍؤ ٙي ٍ ُرىءُيُةًال ُٗهُكؼه  .(3)[388]اتلٮبح/ رىًخي

                                                           
ً٪ذي٥ٍ /  كٝٮل دٕةيل (3) ٔى ة  ٤ىي٫ًٍ ٦ى ٔى ـه  ي ـً ٔى

  أم ينٜ ٤ٔي٫، كيٕ٪ذ٫، كحيؿص٫ ك
أمؿ ينٜ ىلع أ٦ذ٫، كيٕ٪ذ٭ة، أك حيؿص٭ة، ك٬ٮ ظؿيه ىلع أ٦ذ٫، ظؿيه ىلع 

 ص٤ت املىة٣ط هلة، كدٚٓ املٛةقؽ كاملكةكئ ٔ٪٭ة.
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مُي /كاإلجني٢ اتلٮراة يف وٛذ٫ يف كٝةؿ يىؾى ٍُُٗكى ٟي ٍٜ ُخى
ٍُٗ ٞي ؿىُُإًٍِصى ٍىلى

ى
ٛىٍجُُإَّيًتُُكىاأٍل ٍَُُٗكى ًٟ ٖىٍي ؿاؼ/نى  .[357]اأٔل

 ٬ؾق يف احلؿج رٚٓ ىلع األد٣ح إفل " / النةَب ٝةؿ
 .(3)" ا٣ُٞٓ ٦ج٤ٖ ث٤٘خ األ٦ح

ِٚف ا٣ُ٭ةرة منٞح؛  ٚي٫ ٣حف ةدل٤ٕج دي٪ةن  اهلل ص٫٤ٕ ك٦ة
ٌةء٦س ؛ ٣س٨ إذا ٚٞؽ املةء الن يكذؼؽـ املةء يف ٗك٢ اأٔل

يكتجؽؿ ث٫ اتلي٥٧أك د ٍُٗ،ٌٕؾر اقذ٧ٕةل ي كاٌُىٖى ًدي
اءُنَُتى ُ٘ى

٠ا ٙي َّٙ خىيى اُذى ًهيدن يِّتناُغى  [.43/ ]ا٣جكةء ـى

ا يٞىؽ ّل ٚةلنةرع  ٦ة دس٤يٛ٭٥ أك امللكٛني إٔ٪ةت أثؽن
 ل٤ٕجةد اهللل  ٨٦ دس٤يٙ أ٫٩ زجخ ٦ة ٚلك أ٩ٛك٭٥، دُي٫ٞ ّل

 .(8)كَةٝذ٭٥ ٦ٞؽكر٥٬ يف داػ٢ ٚ٭ٮ

ينؽد ٌٔل ٩ٛك٫ كيٞكٮا ٬٪ة اكف ٌٔل املك٥٤ أٌّل  ٨ٍ ك٦ً   ي
ة كّل  ٧ةؿ ظيت ي٢ْ ٦ٞجالن ٌٔل اهلل داا٧ن ٤ٔي٭ة يف أداء اأٔل

يذعٮؿ إيل ٠ؿا٬يح كٚذ٪ح يف يىيج٫ امل٢٤ كالكأـ اذلم 
 ادلي٨.

                                                           
 . 3/340املٮاٚٞةت ل٤نةَب  (3)
 ، ملع٧ؽ اق٧ةٔي٢ املٞؽـ . 3/339ا٩ْؿ ٔٮدة احلضةب  (8)
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٤ىعةيب اجل٤ي٢ ٦ٕةذ ث٨ لكذللٟ ٝةؿ اجلب
ةذي، يىة»ظني أَةؿ ا٣ٞؿاءة يف الىالة صج٢ ٕى ذلةفه  ٦ي ذى

ى
 أ

٩ٍخى 
ى
كٍ -«أ

ى
ٚىةد٨ًه » أ

ى
ارو  زىالىثى  -«أ ٤ليٍخى  ٚى٤ىٍٮّلى »/ ًمؿى جيًط  وى  اٍق٥ى  بًكى

، ٟى بي ٧ًٍف  رى النل ة، كى ة٬ى عى ًي ال٤لي٢ًٍ  كى ، إًذىا كى ٍ٘ىى إ٩ًل٫ي  حى
ٌلي  ٚى  ييىى

ؾى  رىاءى ًجريي  كى ٙي  ال١ى ي ًٕ ٌل ال حً  كىذيك كى  .(3)«احلىةصى

 
ى
 ا٣ٛؿااي كأفٍ  ٨ى ي٢٧ٕ ٦ة ٤ٔي٫ ٦ً  فٍ ٌٕٚل املك٥٤ إذف أ

، ثي٥ل ثٕؽ ذلٟ يكذبرش كيذٛةءؿ ال٧١ةؿً  ٨ى يكؽد كيٞؿب ٦ً 
كفُىا٣ٕةملني لث٧ة أٔؽق اهلل رب ىٍصخىبًٍَشي ثُوُي ٙى ُٚىُةًًٍٜه ًًَُُّ٘ ُاهلل

ٔوُ فَُُّكىٌىٍؾ
ى
َُّىُكىأ ُُاهلل ٍجرُىُييًؾيمُيُّلى

ى
ًٜ٘نًيُىُأ ٍؤ ٙي ٍ ُٚىُ*ُال ًي اةي٠اُاذلَّ ُاٍشخىجى

ًَُّ ٠ؿًُُهلًل ٍُُٚكىالرَّشي اُبىٍهدًًُُ٘ ُٗيُ٘ى ٟي ابى غى
ى
ٍرحُيُأ ِى ُٚىُإٍ ي ً ٜي٠اُلزًلَّ ٍخصى

ى
ٍُُٗأ ٟي ٍٜ ًُ٘

٠ٍا ِى ٍجرُهُكىاتَّ
ى
ُٗهُأ ًلي  [.378، 373]آؿ ٧ٔؿاف/نى

«ٍُٚ ٕى ادَُُّكى يظى ُٚىُي ي املنةدة/ امل٘ةبلح، كدسٮف ثةتل٧ٕٜ يف  «ادلِّ
 .ادلي٨

دُِّ» كاٌىصى ا٢٧ٕ٣ ٨٦  املٞىٮد الـمٮا الىٮاب كا٣ٞىؽ يف «دي
ٍو كّل اٚؿاطو   .ٗري دٛؿي

                                                           
 (. 465( ، كحنٮق مك٥٤ )  705ركاق ابلؼةرم )  (3)
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كتكؽيؽ ا٢٧ٕ٣ يسٮف بك٤ٮؾ ا٣ٞىؽ ٚي٫ ٨٦ ٗري ٦ي٢ 
 إيل اإلٚؿاط أك اتلٛؿيٍ ، كإ٧٩ة ٬ٮ ٝٮاـ ثني ذلٟ.

ا٤٧ٔٮا األٝؿب ٨٦ ا٢٧ٕ٣ الاكم٢ ؛ ك٨٦ ل٥  «كىُىارًبي٠ا»
 يج٤ٖ اتل٧ةـ ٝةرب٫ .

ٙ ا٣تكؽيؽ يف ا٢٧ٕ٣ ٣ٕضـ ٧٠ؿضو ل٥ يكذُٓ امللك ٚإفٍ 
ةرب ال٧١ةؿ ثٞؽر أك ٔؾر َةرئ ٝة٬ؿ أك حنٮق ٤ٕٚي٫  أٍف يٞي

، ك٬٪ةؾ ا٣بنةرة هل٥ إف اك٩ٮا مكؽدي٨ أك ٦ة يكذُيٓ
 ٦ٞةربني ثة٣ٛٮز ا٣ْٕي٥ .

كا» بًٍَشي
ى
، ة٣بنةرة ثةثلٮاب ٌٔل وة٣ط ا٢٧ٕ٣ثأمؿه  «كىأ

، كٝؽ دسٮف ل٤ذٮبيغ كا٣بنةرة دسٮف ٚي٧ة حيت كيرس
ٍُٗ ٠ٞٮل دٕةيل يف مأف الاكٚؿي٨ / ٞي ٍ ٌُُىبىَشِّ ابو ذى ُٗوُةًهى ًْل

ى
ؿ آ] أ

 . [٧ٔ83ؿاف/

ٜي٠ا» ةًُُكىاٍشخىًهي ٍدكى ثسؿ املكةٚؿ  /ابل١ؿة، ٚييٞةؿ «ةًإٍيى
ؿكا»/ كيف احلؽير .كأثسؿ كاثذ١ؿ كدج١ؿ  ثةإلُٚةًر، ثسي

ؿكا  .(3)«الكعٮرى  كأػي

ثًُ» كٍخى  الكري ثٕؽ الـكاؿ . «كىالرَّ
                                                           

 ( .383/ 6أػؿص٫ اث٨ ٔؽم )ظؽير ظك٨ ٣٘ريق  (3)
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ءُو» ٍ ُٚىُكىَشى ىثًًُُ٘ ْلٍ ث٥ٌ ادلاؿ كٚذع٭ة ، كاقاكف الالـ   – «ادلُّ
قري ال٤ي٢ لك٫ . كأدجلٮا أم قةركا يف  –، ٌٔل كزف ٫٤ٕٚ 

 .ل٤ي٢آػؿ ا

ٜي٠ا» ةًُُكىاٍشخىًهي ٍدكى ثًُُةًإٍيى كٍخى ءُوُكىالرَّ ٍ ُٚىُكىَشى ىثًًُُ٘ ْلٍ / أم «ادلُّ
 املجنُح األكٝةت يف ثإيٞةٔ٭ة ا٣ٕجةدة ٦ؽاك٦ح ىلع اقذٕي٪ٮا

 ال٤ي٢. كآػؿ الـكاؿ كبٕؽ جل٭ةرا ٠أكؿ

ي٪يٮا»ٝٮل  ٨٦ / كيؤػؾٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥ٌ ًٕ اٍقذى ةً  كى ٍؽكى ٘ى  ثًة٣ٍ
حً  كٍظى الؿل ءو  كى ٍ جٍلىحً  ٨٦ًى  كىيشى  اهلل َةٔح ىلع اإلقذٕة٩ح؛ «ادلي

٧ةؿ   ا٬ .(3)اثلالزح األكٝةت ٬ؾق يف ثةأٔل

رب  فل ٢٧ٔ ال٤ي٢ أمٜ ٨٦  ؛يف ادلجلح ثةتلجٕيي ٔك
ى
أل

 .٭ةر٢٧ٔ اجل

كٝةت ك٬ؾق
ى
 ػةَت  كًلأ٫٩ املكةٚؿ، أكٝةت أَيت األ

ا ف ننة٫َ؛ أكٝةت ىلع ٚ٪ج٭٫ ٦ٞىؽو  إىل مكةٚؿن
ى
 إذا املٍكةٚؿ أل

ة كاجل٭ةر ال٤ي٢ قةٚؿ ٕن  يف الكري حتؿل كإذا كا٩ُٞٓ، ٔضـ مجي
كٝةت ٬ؾق

ى
 .منٞح ٗري ٨٦ املؽاك٦ح أم١٪ذ٫ املجنُح األ

                                                           
 (.495 /8)، لإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٦٥ؽارج الكةل١ني (3)
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 إىل ٤ٞ٩ح دار ٞيٞحاحل يف ادل٩ية أفل  اّلقذٕةرة ٬ؾق كظك٨
كٝةت ٬ؾق كأف اّلػؿة،

ى
 ٚي٭ة يسٮف ٦ة أركح خبىٮو٭ة األ

 .(3)ل٤ٕجةدة ابلؽف

ٚي٤ُت ٨٦ املك٥٤ د٪ْي٥ ا٢٧ٕ٣ كأداءق ثسيٛيح ٦ٞجٮ٣ح 
كذلٟ يف ا٣تكؽيؽ كاملٞةربح ، ثي٥ل إيل د٪ْي٥ الٮٝخ ٚي١ٮف 
٬٪ةؾ كٝخ الؿاظح لالقذٕة٩ح ث٫ ٌٔل أداء ا٢٧ٕ٣ كذلٟ 

ٜىام ٬ٮ بلةس ل٤٪ةمٍ ا٣ٕةم٢يسٮف ثةل٤ي٢ اذل ٍٖ هى ُكىجى
ٔىُ اُالٍَّٖي ة األكٝةت ا٣يت ذ٠ؿت يف ا٣٘ؽكة ، [30]اجلجأ/ ًْلىاشن أ٦ل

كالؿكظح كيشء ٨٦ ادلجلح ٚه أكٝةت ا٣جنةط كاحليٮيح ، 
كدسٮف ٚي٭ة ا٣ٕجةدة كا٣ٞؿب إيل اهلل دٕةيل ، كيؤدم ٚي٭ة 

 املك٥٤ ٔجةدد٫ ٌٔل أك٢٧ كص٫ .

٨ٍ ؿ كٝؽ كرد يف ظؽيرو آػ يًب  خى
ى
ةى  أ يٍؿى ؿى  ٝىةؿى / ٝىةؿى  ، ٬ي

ٮؿي  ى  ٣ى٨ٍ »/  ٫ً ػال٤ل  رىقي ٪ىيجي ا حي ؽن ظى
ى
٥ٍ  أ ٤ي٫ي  ٦ً٪ٍسي ٧ى يٮا «خى ّلى / ٝىةل  كى

٩ٍخى 
ى
ٮؿى  يىة أ ّلى »/ ٝىةؿى  ؟ ٫ً ػال٤ل  رىقي ٩ىة، كى

ى
فٍ  إًّلل  أ

ى
يًن  أ ؽى ٧ل ٘ى ذى  ٫ي ػال٤ل  حى

                                                           
 ( ّلث٨ ظضؿ. 39)  3/95ثذرصؼ ٨٦ ٚذط ابلةرم  (3)
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، ديكا ثًؿىمٍحىحو ؽي ٝىةًربيٮا، قى كا كى ٍٗؽي ا ريكظي  كى ءه  ٮا،كى ٍ جٍلىًح، ٨٦ًى  كىيشى  ادلي
ٍىؽى  ٞى ا٣ ٍىؽى  كى ٞى ٮا ا٣ ٘ي  .(3)«تىج٤ٍي

٨ أيب  ةى ٔك يٍؿى ؿى ٍٕخي / ٝىةؿى  ، ٬ي ٧ً ٮؿى  قى اهلللً  رىقي
ٮؿي  ٞي ا ييٍؽًػ٢ى  ٣ى٨ٍ »/ حى ؽن ظى

ى
٤ي٫ي  أ ٧ى يٮا «اجلى٪لحى  خى ّلى / ٝىةل ٩ٍخى  كى

ى
 يىة أ

ٮؿى  ّلى  ّلى،»/ ٝىةؿى  اهلللً؟ رىقي ٩ىة، كى
ى
فٍ  إًّلل  أ

ى
يًن  أ ؽى ٧ل ٘ى ذى ٢و  اهلللي  حى

ٌٍ ٛى  ثً
، رىمٍحىحو ديكا كى ؽي ٝىةًربيٮا، ٚىكى ّلى  كى ل  كى ٪لنيى ذى٧ى ٥ي  حى زي ؽي ظى

ى
ٮٍتى  أ ة/ ال٧ى  إ٦ًل

ًٍك٪نة ٤ل٫ي  حمي ٕى فٍ  ٚى٤ى
ى
ادى  أ ـٍدى ا، يى رٍين ة ػى إ٦ًل ًكحبنة كى ٤ل٫ي  مي ٕى فٍ  ٚى٤ى

ى
 أ

ًٍٕذتى  ىٍكذى  .(8)«ي

كاّلدٞةف  ٚة٢٧ٕ٣ ا٤ٞ٣ي٢ ادلاا٥ اذلم حيٮ٫َ اإلػالص
  صـاؤق ْٔي٥ ٔ٪ؽ اهلل .

ملؿء الؿٜٚ يف أداء ا٣ٕجةدات ٤ُ٦ٮب ظيت ّل ي٢٧ اك
ي٤ُت  ، ٌٕٚل املك٥٤ أفٍ كد٭جٍ ٔـي٧ذ٫ ٚيىيج٫ ا٣ٛذٮر

ة إذا اكف ٗري ٝةدرو ٤ٔي٫ال٧١ةؿ إذا اكف ٝٮينة ٝةدرنا  ، أ٦ل
 . ك٫٤ٕ٣ يى٢ إيل ال٧١ةؿ أك يٞةرب٫ ٤ٚيٞةرب ا٢٧ٕ٣

                                                           
 (. 8836( ، كمك٥٤ )  6463ركاق ابلؼةرم  )  (3)
 ( . 5673ركاق ابلؼةرم )  (8)
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٤ي٫ أف يكذ٢٘ل األكٝ ةت ا٣يت يسٮف ٚي٭ة ننة٫َ ٔك
 . مٮٚٮرنا ي٭يب٫ ل٢٧ٕ٤ الىة٣ط ٚي٭ة

٧ةؿ ةإلقالـ ّل يؿيؽ ا٣ٞكٮة ل٧٤ك٧٤نيٚ . كأظك٨ اأٔل
 .أدك٦٭ة كإف ٢ٝل 
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 ٍ٨ حى  خى ٛى ٍح ؾى ثى٪ىة/ ٝىةؿى  ، ظي ؽل ٮؿي  ظى ًؽيثىنٍيً اهللً  رىقي  ظى
يٍخي  ٝىؽٍ 

ى
ة، رىأ ٧ى ٬ي ؽى ظى

ى
٩ىة أ

ى
ؿي  كىأ ًْ ٍجذى

ى
ؿى  أ ثى٪ى  اآٍلػى ؽل فل »/ ةظى

ى
ة٩ىحى  أ ٦ى

ى
 اأٍل

٣ىٍخ  ـى ٍؾرً  يًف  ٩ى ةًؿ، ٝي٤يٮًب  صى ؿى  ثي٥ل  الؿيصى ـى ، ٩ى ٍؿآفي ٞي ٮا ا٣ٍ ٧٤ًي ٕى  ٨٦ًى  ذى
ٍؿآًف، ٞي ٮا ا٣ٍ ٧٤ًي ٔى ٪لحً  ٨٦ًى  كى ثى٪ىة ثي٥ل  ،«الكي ؽل ٨ٍ  ظى ًٓ  خى ٍٚ ة٩ىحً  رى ٦ى

ى
/ ٝىةؿى  اأٍل

ـي  » ٪ىة ٢ي  حى حى  الؿلصي جىيي  اجللٍٮ٦ى ٍٞ ذي ة٩ىحي  ذى ٦ى
ى
٢ي  ، ٝى٤ًٍج٫ً  ٨٦ًٍ  اأٍل ْى يى ة ذى زىؿي٬ى

ى
 أ

ًٍلًخ، ٦ًس٢ٍى  ـي  ثي٥ل  الٍٮى ٪ىة حى  حى جىيي  اجللٍٮ٦ى ٍٞ ذي ة٩ىحي  ذى ٦ى
ى
٢ي  ٝى٤ًٍج٫ً، ٨٦ًٍ  اأٍل ْى يى  ذى

ة زىؿي٬ى
ى
ٍض٢ً  ٦ًس٢ٍى  أ ٧ٍؿو  ال٧ٍى ضى ى  دىٍظؿىٍصذى٫ي  ٠ى ٟى  ىلعى ، رًٍص٤ً ٍى ًٛ ٪ى اقي  ذى ى رتى  ذى

ا ٪ٍتىرًبن ٣ىحٍفى  ٦ي ءه  ًذي٫ً  كى ٍ ؾى  ثي٥ل  - يشى ػى
ى
ىصن  أ ٫ي  ظى ٍظؿىصى ى  ٚىؽى  ىلعى

ييٍىًجطي  - رًٍص٫٤ًً  ٮفى  اجللةسي  ذى ٕي ةدي  ّلى  يىتىجىةحى ؽه  يىسى ظى
ى
 ييؤىديم أ

ة٩ىحى  ٦ى
ى
ىتل  اأٍل ةؿى  ظى ٞى فو  ثىيًن  يًف  إًفل / حي

الن  ٚيالى ٦ًي٪نة، رىصي
ى
ىتل  أ ةؿى  ظى ٞى  حي

 ٢ً ة/ ل٤ًؿلصي قي  ٦ى ى ٍصرلى
ى
ة أ ٚى٫ي  ٦ى ؿى ٍّ ة أى ٤ى٫ي  ٦ى ٞى ٍخ

ى
ة أ ٦ى ةؿي  ًج٫ً ٝى٤ٍ  يًف  كى ٞى  ٦ًسٍ

جلحو  ؿٍدىؿو  ٨٦ًٍ  ظى ةفو  ٨٦ًٍ  ػى ؽٍ  إًي٧ى ٞى ٣ى تى  كى
ى
ل  أ ٌلى ةفه  ٔى ٦ى ة زى ٦ى ثىةيًل  كى

ي
 أ

 ٍ٥ يلسي
ى
، أ ٍٕخي فى  ٣ىًئٍ  ثىةحى ة اكى ٍك٧٤ًن ٩ل٫ي  مي يدل ل  ٣ىريى ٌلى ، ٔى ٣ىًئٍ  ًدي٪ي٫ي فى  كى  اكى

اًجي ة كٍ  ٩ىرٍصى
ى
ٮًدي ة أ ٭ي ٩ل٫ي  حى يدل ل  ٣ىريى ٌلى ةًخي٫ً، ٔى   قى

ى
أ ةكى ـى  ٦ل ة احٍلىٍٮ ٧ى ٪ٍخي  ذى  ٠ي

ٓى  ثىةيً
ي
٥ٍ  أًل ٩نة إًّلل  ٦ً٪ٍسي ٩نة ٚيالى ٚيالى .(3)« كى

  
                                                           

 ( ك٬ؾا ٣ِٛ مك٥٤ . 343( ، كمك٥٤ )  6497ركاق ابلؼةرم )  (3)
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 توجيَات وحتقيقات احل يح :

اجل٤ي٢ ظؾيٛح ث٨  الىعةيبي  ـى ؽل ٝى  «كأ٩ة أ٩ذْؿ اآلػؿ»
إلٚةدد٫ دٞٮيح  املك٪ؽ إحل٫ ٌٔل اخلرب ا٣ٌٕٛل؛احل٧ةف

ةظىٮؿ ا ٨ٍ ٫ ّل ثيؽل ٦ً ٩ل ، ٚيٛيؽ أاحلس٥ ٌن  .ألػؿ أي

 ظؽل »
ى
ة ٝج٤٭ة؛ أل٫٩ دٛىي٢ ثٕؽ ٚى٤٭ة ٧ٔل  «األ٦ة٩ح.. فل ز٪ة أ

، كجيٮز أٍف ٚ٭ٮ ٨٦ ثةب ا٣ٛى٢ ل٧١ةؿ اّلدىةؿ ،إمجةؿو 
٫ صٮاثنة ٨ٔ  ، ٠أف قةاالن ٝةؿ ليسٮفى لٮٝٔٮ / قؤاؿو ٦ٞؽرو

 .ي١ٮف ٨٦ ا٣ٛى٢ لنج٫ ٧٠ةؿ اّلدىةؿ٧ٚةذا ظٌؽزس٥ ؟ ٚ

٩ـ٣خ يف صؾر ٤ٝٮب ٠ؿ ٦ٓ أ٩٭ة ػهل الؿصةؿ ثةذلي ك
ة ٌن  ٨ٍ اّل٠ذٛةء ثأظؽ اجلجكني خى  ثةب ٨ٍ ؛ ك٬ؾا ٦ً  ا٣جكةء أي

ٔىُ/ٝٮل، ٚ٭ٮ ٌٔل ظؽي اآلػؿ هى ٍُُٗكىجى ٔىُُٕىسي ابًي ى َُسى
ُٗي ًِيسي ىرَُُّحى  أم كا٣ربد .[ 83]اجلع٢/احلٍ

ثٕؽ ٩ـكؿ األ٦ة٩ح يف صؾر  «..ثي٥ل ٩ـؿ ا٣ٞؿآف»ذ٠ؿ ٝٮل 
٠ٮ٩٭ة ُٚؿيح يف ا٤ٞ٣ٮب ّل ثيؽل  ؛ حلٛيؽ أفل األ٦ة٩ح ٤ٝٓ٦ٮب٭٥

ع٭ة كدؤًلؽ٬ة كدـيؽ ٚي٭ة ٦ة  هلة ٨٦ رشيٕحو دبي٪٭ة كدًٮ
 دٛةوي٤٭ة . ٨ٍ شخِف ٦ً 
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٬ؾا ٬ٮ احلؽير اثلةين اذلم  «رٚٓ األ٦ة٩ح ٨ٍ ة خى ظؽز٪ى  ز٥ل »
ظيت ّل يجق إّل  ك٬ٮ رٚٓ األ٦ة٩ح أوالن يجذْؿق ظؾيٛح

، كّل يي٪ةيف اجلةدر، ك٬ؾا ل٥ يؽرًل٫ ظؾيٛح، ث٢ اكف يجذْؿق
٬ؾا ٦ة ذ٠ؿق يف آػؿ احلؽيًر ممة يؽؿ ٌٔل أ٫٩ أدرؾ محبنة 

، كّل يجةيٓ األ٦ة٩ح ص٫٤ٕ حيذةط يف املٕةم٤ح رٚٓ ٨ٍ ٤ٝيالن ٦ً 
، ٥٤ٚ ٕؿؼ ثةأل٦ة٩ح، كٌلف مجيٕ٭٥ ٝج٢ ٬ؾا أ٦٪ةءيي  ٨ٍ إّل ٦ى 

 يس٨ حيذةط يف ٦ٕةم٤ذ٭٥ .

  «ي٪ةـ الؿص٢ اجلٮ٦ح»
ى
، يسٮف اجلٮـ ٌٔل ظٞيٞذ٫ فٍ جيٮز أ

ٜي  تلٞييؽ رٚٓ  ٫ ّل ٦ٕيناّلقذٕةرة؛ أل٩ل  ةًب ثى  ٨ٍ ٫ ٦ً أ٩ل  كاحل
ٮـ ا٣ُةٔح ثةجلل  ٨ٍ ، كإ٧٩ة مج٭خ ا٤ٛ٘٣ح خى األ٦ة٩ح حبة٣ح اجلٮـ

اقذٕري اجلٮـ ل٤ٛ٘٤ح  ، ز٥ل جبة٦ٓ ٔؽـ النٕٮر يف ك ٦٪٭٧ة
 .ا٣ُةٔح ٨ٍ ٜ ٦٪٫ ي٪ةـ ث٧ٕين ي٢ٛ٘ خى ا٣ُةٔح كامذ ٨ٍ خى 

٫؛ حل٧س٢ ؿص٫ ٌٔل رص٤ظظص كداجلبي  أػؾى كٝؽ 
ح ا٣يت كقةا٢ اإليٌة ٨ٍ ، ك٬ؾا ٦ً املٕٞٮؿ ث٧ة يؽرًل٫ احلف

 !!ٝؿر٬ة ٥٤ٔ ا٣رتبيح احلؽير

ةؿ» ظيت اثذؽاايح ث٧ٕين ا٣ٛةء، كركايح ابلؼةرم/  «ظيت يٞي
 ."ٚييٞةؿ"
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٦ة أ٫٤ٞٔ ٦ة –ركايح ابلؼةرم  «٦ة أّؿ٫ٚ ٦ة أ٫٤ٞٔ»
٦ُٕٮؼ ح ٚلك ٨٦ اجل٤٧ح اثلة٩يح كاثلةثل –٦ة أصرلقأّؿ٫ٚ 

 .ٌٔل األكيل حبؾؼ ظؿؼ ا٣ُٕٙ

ةؿ / ٧ٚة يٛيؽ ثٞةء الؿص٢ األ٦ني يف ظةؿ رٚٓ  كٝؽ يٞي
 األ٦ة٩ح ؟!

ة كاجلٮاب ٞن / أفل ٬ؾا جي٢ٕ ظؽير رٚٓ األ٦ة٩ح مٮاٚ
اؿي  ّلى »حلؽير  ـى حه  دى ٛى ةاً يًت  ٨٦ًٍ  َى ٦ل

ي
ة٬ًًؿي٨ى  أ ى  ّى ، ىلعى ٜي  ّلى  احٍلى

 ٍ٥ ٬ي ي ٨ٍ  يىرضي ٥ٍ، ٦ى ى٭ي ل ؾى ىتل  ػى يًتى يى  ظى
ٍ
ٍمؿي  أ

ى
٥ٍ  اهللً  أ ٟى  كى٬ي ً ل ؾى ، (3)«٠ى

األم٢ يف ٔٮدة ، كّل ي٪ُٞٓ حل١ٮ٩ٮا م٭ؽاء ٌٔل اجلةس
ة ٤ٔي٭ة ثةدلٔٮة ثق حم ٨ٍ ، ٚيٞٮـ ٦ى األ٦ة٩ح إيل أو٤٭ة ْن ةٚ

 ، كّل ييأس ٨٦ إوالظ٭٥ .إحل٭ة ثح٪٭٥

، "٦ة" ٩ةٚيح، "أثةيل" ٢ٕٚ مٌةرع «٦ة أثةيل أيس٥ ثةيٕخ»
ثةيٕخ" ، "اقذٛ٭ةـ ٦ٕٛٮؿ ٦ٞؽـ كٚة٫٤ٔ أ٩ة، "أيس٥" اق٥

ة ، كٝؽ ٤ٜٔ اّلقذٛ٭ةـ ٢ٕٚ كٚة٢ٔ ْن أثةيل ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ ٣ٛ
 .ٚي٧ة ثٕؽ٬ة، كاتلٞؽيؿ/ ك٦ة أثةيل صٮاب ٬ؾا اّلقذٛ٭ةـ

                                                           
.(3980) - 370ركاق اإل٦ةـ مك٥٤  (3)
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جلةسو  ٨ٍ اث٨ًٍ خى / ٝىةؿى اجللًبي خى خىاًفُ »/ ، ٝىةؿى ٙى ًٍٛه

ُكىا ثي دَّ ُانلَّاًس/ُالػِّ ٚى ً٘ ُ رًيه ْى اُ ٙى ًٟ ُذًي ٍيتي٠فه رىاغُي٘ى ٍى ٍٕ »(3). 

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

خىافًُ»املك٪ؽ ٝؽـ اجلب ٙى ٌٔل املك٪ؽ إحل٫  «ًٍٛه
رىاغُي» ٍى ُكىإٍ ثي دَّ ؛ ل٤تنٮيٜ إيل ذ٠ؿ املك٪ؽ إحل٫ ؛ ظيت  «الػِّ

 يذ٧س٨ يف ذ٨٬ الكة٦ٓ أ٢ٌٚ د٧س٨و .

ٍيتي٠فُه» ٝٮل اقذٕةرة دجٕيح إف اكف ٨٦ ا٣٘نب  «٘ى
ٓ ، كجيٮز أف يسٮف دلةزنا مؿقالن ٨ٔ ث٧ٕين اخلؽاعي يف ابلي

الرضر الالزـ ل٤ؼؽاع ٣ٕالٝح ال٤ـكـ ، كجيٮز أف يسٮف 
٘ىنب    ك٬ٮ ًٕٙ الؿأم. -ثٛذط ابلةء-ظٞيٞح إف اكف ٨٦ ا٣

كاّلقذٕةرة اتلجٕيح ٚي٫ ثتنبي٫ إقةءة اتلرصؼ يف 
اجل٧ٕذني ثة٣٘نب يف ابليٓ .. ز٥ اقذٕةرة ٣ِٛ املنج٫ ث٫ 

 ٦٪٫ ث٧ٕين مسء اتلرصؼ. ل٧٤نج٫ كامذٞةؽ ٦٘جٮف

ةؿ / ٠يٙ يسٮف ا٣ٛؿاغ ٧ٕ٩ح ٦ٓ أ٫٩ ث٧ٕين  كٝؽ يٞي
 اخل٤ٮ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ ، كٝؽ يسٮف ٧ٞ٩ح ؟!

                                                           
 (.6438ظؽير ر٥ٝ ) 8/88ركاق ابلؼةرم يف وعيع٫  (3)
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/ أفل ا٣ٛؿاغ يف احلؽير ّل ييؿاد ٦٪٫ ظٞيٞذ٫ كاجلٮاب
 ٍٚٞ ، كإ٧٩ة ٬ٮ ٠٪ةيح ٨ٔ اّلقذ٘٪ةء ثةملةؿ. 

كهلؾا ٝةؿ اث٨ ثُةؿ / ٦ٕين احلؽير أفل املؿء ّل يسٮف 
 .(3)ظيت يسٮف م١ذٛي ة وعيط ابلؽف . ا٬ ٚةراغن 

، ٝةؿ / ٝةؿ رقٮؿ كٝؽ كرد يف احلؽير ٨ٔ أيب ذر
ية أثة ذر ، أدؿل ٠رثة املةؿ ٬ٮ ا٣٘ىن ؟ ٤ٝخ /  »/ اهلل

٥ٕ٩ ية رقٮؿ اهلل . ٝةؿ / ٚرتل ٤ٝح املةؿ ٬ٮ ا٣ٛٞؿ ؟ ٤ٝخ / 
٥ٕ٩ ية رقٮؿ اهلل . ٝةؿ / إ٧٩ة ا٣٘ىن ٗىن ا٤ٞ٣ت ، ك ا٣ٛٞؿ 

 .(8)«ٚٞؿ ا٤ٞ٣ت 

ك إ٧٩ة حيى٢ ٗىن  /"كٝةؿ احلةِٚ اث٨ ظضؿ
اجلٛف ث٘ىن ا٤ٞ٣ت ؛ ثأف يٛذٞؿ إىل رب٫ يف مجيٓ أمٮرق ، 
ٚيذعٜٞ أ٫٩ املُٰٕ املة٩ٓ ٚريىض ثٌٞةا٫ كين١ؿق ىلع 
٧ٕ٩ةا٫ ، كيٛـع إحل٫ يف ٠نٙ رضاا٫ ، ٚيجنأ ٨ٔ اٚذٞةر 

 .(3)ا٤ٞ٣ت لؿب٫ ٗىن ٩ٛك٫ ٨ٔ ٗري رب٫ دٕةىل "

                                                           
 ( .33/873ٚذط ابلةرم ) (3)
  (.685ظؽير ر٥ٝ  8/463ظؽير وعيط، أػؿص٫ اث٨ ظجةف ) اإلظكةف  (8)
 (.33/873ٚذط ابلةرم )يي٪ْؿ /  (3)
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٢ / ٔؽل ثٕي الىٮٚيح الك ٨٦ الىعح كاملةؿ ٧ٞ٩ح كٝي
 ٦ٓ ٔؽقً يف احلؽيًر ٧ٕ٩ح ، ٧ٚة ظٞيٞح ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ؟!

اإلنكةف مؿًلت ٨٦ ٩ٛف أفل الىٮٚيح يؿكف / كاجلٮاب
ٌل كصك٥، كأفل اجلٛف ٬جُذ٫ إيل اجل ك٥ ٨٦ اعمل٭ة اأٔل

ثةًٕةؼ ، كّل قبي٢ إيل كوٮهلة إحل٫ إّل ٚعضج٭ة ٔ٪٫
. كب٭ؾا ٤٧ٔٮا ٌٔل إًة٫ٚ تلؼ٤ه ٦٪٫اجلك٥ حل١٧٪٭ة ا

 ثةلؿيةًح النةٝح ٨٦ اجلٮع كحنٮق ممة ي٫ٌٕٛ .

كٝؽ صؿ٥٬ ٬ؾا إيل ايسةر ٔحنح ا٣ٛٞؿ ظيت ق٧ٮا أ٩ٛك٭٥ 
" ٚٞؿاء " ، كٌلف هلؾا أقٮأ أزؿو يف ظيةة املك٧٤ني ظي٪٧ة 

ٌل يف اإلقالـ .  ٩ْؿكا إيل الىٮٚيح ٌٔل أ٩٭٥ املس٢ اأٔل

ـى ي ٪ْؿي إيل ا٣ٛٞؿ خبالؼ ٩ْؿ الىٮٚي٫ كاحلٜ أفل اإلقال
ا ، كٝؽ ٝةؿ ٚي٫  إحل٫ ، ث٢ إف ا٣ٛٞؿ ٚي٫ يسةد يسٮف زٛؿن

 ثٕي ٠جةر الىعةثح / " لٮ د٧س٢ يل ا٣ٛٞؿ رصالن ؛ ٣ٞذ٤ذ٫ ".

٨ٍ ًاٍقذ٢٧ٕ ٚؿا٫ٗ  / (3)ٝةؿ اث٨ اجلٮزم ٧ٚى
. ذ٫ يًف َةٔح اهلل ٚ٭ٮى امل٘جٮطي ٨ٍ ًاٍقذ٤٧ٕ٭ كوعل ٧ة يًف ك٦ى

                                                           
 املىؽر الكةثٜ . (3)
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؛ ٦ٕىيح اهلل  ٢٘، ٚ٭ٮى امل٘جٮفي ألفل ا٣ٛؿاغ يٕٞج٫ الني
/ ٥ٞ، كلٮ ل٥ يس٨ إّلل اهلؿـ، ٧٠ة ٝي٢ى عح يٕٞج٭ة الكي  كالىي

ُإٍُ ٌ ىسي اي ِى ثُكىاْلى ٘ى ل ٠ؿُالصَّ ـي ُ ّتى ُ**ٍُى
هىٌُٔٓيًُحىرىلُ  ٍٍ ل٘ثُحى ٠ؿُالصَّ ُـي

ُبُى ّتى ٍى ثيىػريٌدُإٍ اؿُكىًغدَّ ُ**ٍُهدُاًٍنخدى
ُإٍػِػًيُىػيىُ ـى ييُٜي٠ءُإًذىاُرىا  ٔػػُٙىػدٍُػاـُكى
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 ٍ٨ يًب  خى
ى
ةى  أ يٍؿى ؿى ٮؿي  ٝىةؿى / ٝىةؿى  ،٬ي  »/ اهللً  رىقي

ُٚي ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ،ُال ٠ًمُّ ِى ٍيُهُإٍ ُُخى بُّ خى
ى
ُُكىأ ُٚىُاهللًُُإًلى ًًُُ٘ٚ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ،ُال ًً ًهي ُالؾَّ

ًفُ ٍيُهُكي ُُكى ُُاٍخرًٍصُُخى ى اُىلعى ،ُ٘ى ّى هي ٍى ٍٜ ٍُُٚحى ُُةًاهللًُُكىاٍشخىًه ّلى ُكى
ٍز، إًفٍُُتىٍهجى غىُُكى

ى
ّىُأ ،ُاةى ءه ٍ َُُشى ٌُُىلى ٍٔ ِي ى٠ٍُُتى ُُل ينِّ

ى
ُُأ ٍٖجي هى فُىُذى اَُكى ذى ُْى

ا، ذى كى ٍُُٚكى ٕىًس ُُكى ٍٔ رُيُُي اُاهللُُىدى ٘ى اءُىُكى ،ُطى ٔى هى ى٠ٌٍُُىإًفَُُّذى خىحُيُل ٍٍ ُتى
ٔىُ ٙى افًُُخى ٍيفى  .(3)« الظَّ

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

ث٧ضؿد ٝؿاءة احلؽير ألكؿ ك٤٬ح يتجةدر إيل اذل٨٬ قؤاؿ 
٤ًح يف احلؽير الرشيٙ ثني ا٣ٞٮة يف أّل ك٬ٮ ٢٬ املٛة

اإلي٧ةف كالٌٕٙ ٚي٫، أك ثني ا٣ٞٮة اجلك٧يح كاجلٛكيح 
 كالٌٕٙ ٚي٭٧ة ؟!

/ ٝي٢ إفل املٛة٤ًح يف احلؽير ثني ٝٮة اإلي٧ةف كاجلٮاب
٫ٕٛ، كييؿدي ٌٔل ٬ؾا ا٣ٞٮؿ أفل املٛة٤ًح ثح٪٭٧ة ٨٦  ًك

  .ر يسٮف اإلػجةر ث٭ة ّل ٚةاؽة ٚي٫ابلؽا٬ح حبي

                                                           
ري٧٬ة . 79( ، كاث٨ ٦ةصح )  8664ركاق مك٥٤ )  (3)  ( ٗك
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ًفُ»ؿىدي ٤ٔي٫ أ٫٩ ّل يىط ٦ٕ٭ة ٝٮل٧٠ة يي  ُكي ُُكى
ٍيُه ٙى اإلي٧ةف ّل ػري ٚي٫ «خى كًلؾلٟ قيةؽي  ألفل ًٕ

 .آػؿقً  احلؽيًر إيل

ة اجلك٧يح كاحلٜ أفل املٛة٤ًح يف احلؽير ثني ا٣ٞٮ
، ألفل ا٣ٞٮة اجلك٧يح دؽػ٢ يف كاجلٛكيح كالٌٕٙ ٚي٭٧ة

ؽاد هلة ا٣ٞٮة ا٣يت أمؿى اهلل ة يف ٝٮل٧٠، اإٔل
كا ًندُّ

ى
ٍُُٗكىأ ٟي ى اُل ٍُُٗ٘ى ٍهخي ٍُُٚاٍشخىفى ةُوًُ٘ ٍُُُٚي٠َّ ً٘ ًُُٔرًبىاًطُُكى ىٍي

ٍ
ُاْل

ًٞتي٠فُى ًُُٝحيٍر ً كَُُّة دي ًٍُُُٗٝػالَُُّٖنى كَّزي دي ُٚىُكىنى ًري آخى ٍُُٚكى ًٍُُ٘ٗ ًٟ ً كٛ ُُدي ُّلى
ُٗي ٟي ٠جى ٙي ٍُُُٗٝيػالَُُّٖتىٍهٖى ٟي ٙي ٍهٖى ٕين ل٤ٛؿاًر ٨٦ ٚال ٦[ 60]األ٩ٛةؿ/حى

ٟل أفل مأف ا٣ٞٮة اجلٛكيح مح٢ احلؽير ٤ٔي٭ة  –، كّل م
؛ ٚييع٢٧ أٌٔل ٨٦ مأف ا٣ٞٮة اجلك٧يح –كيه النضةٔح 

ة ٨٦ ثةب أكيل . ٌن  احلؽير ٤ٔي٭ة أي

ُٚي» ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ٠ًمُُُّال ِى ًُٚ»، «إٍ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ُُال ًً ًهي يه  «املؤ٨٦»أ٣ػ يف  «الؾَّ
، ٣ٌٞيح ٦ٕ٭ة ٦٭٤٧ح يف ٝٮة اجلـايح، ٚذ١ٮف اأؿ اجلجكيح

، يح تل١ٮف ا٣ٌٞيح لك٭ة٭٧ة اقذ٘ؿاٝكّل يىط ص٢ٕ أؿ ٚي
ا كأظتي إيل اهلل ٨٦  ألفل املؤ٨٦ الٌٕيٙ ٝؽ يسٮف ػرٌين

٧ة جيت ٤ٔي٫ ، ك٬ؾا إذا ٝةـ املؤ٨٦ الٌٕيٙ ثاملؤ٨٦ ا٣ٞٮم
ة إّل كقٕ٭ة ، ألفل دلي٪٫ ثٞؽر ٦ة ي١٧٪٫ ، اهللى ّل يس٤ٙ ٩ٛكن
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، ٚي١ٮف املؤ٨٦ ا٣ٞٮم ث٧ة جيت ٤ٔي٫ دلي٪٫كإذا ل٥ ي٥ٞ 
ا كأظت إيل اهلل دٕةيل املؤ٨٦  الٌٕيٙ يف ٬ؾق احلة٣ح ػرين

. ٦٪٫ 

ٍيُه» ُُخى بُّ خى
ى
ُُكىأ  «ػري»ٌٔل ل٥ يٞذرص اجلب «اهللًُُإًلى
ا أ٫٩ أكرث ػرينا ٍٚٞ؛ ألفل  ك٦ٕين ٠ٮ٫٩ ، ٦ٕين ٠ٮ٫٩ ػرين

٦رتدته ٌٔل األكؿ  «أظت»، كاثلةين أظت أم أ٫٩ أكرث ظجنة
يكذ٘ين ثأظؽ٧٬ة ٨ٔ اآلػؿ .«ػري»  ، كّل ي

ًفُ» ٍيُهُكي ُُكى ثٕؽ دٌٛي٢ املؤ٨٦  اجلبذ٠ؿ٬ة  «خى
ٝٮيةء ظيت ا٣ٞٮم ٌٔل الٌٕيٙ؛ خلال ٩ذ٘ةؿ يف دٌٛي٢ األ

ة ،٢٧ٕ٩ ٌٔل حمٮ الٌٕٛةء ، ٧٠ة اكف ي٢ٕٛ أ٢٬ أقربَح ٝؽي٧ن
ةيل ثٕي ا٣ٛالقٛح يف اتل ٕىت ل٤ٞٮة ظيت ص٤ٕٮ٬ة كًل٧ة ي٘ي

ٜي  ، ٚال ٩يةادل، ألفل الك ٦٪٭٧ة ل أ٧ٔةؿ د٪ةقج٫ يف ٚٮؽ احل
، كاإلقالـ ٦ٓ  يي٧س٨ أف يكذ٘ين ثأظؽ٧٬ة ٨ٔ اآلػؿ

الٌٕيٙ ظيت جبة٩ت  دٌٛي٫٤ ا٣ٞٮم ٌٔل الٌٕيٙ يٞٙ
ٜو يف احلييأػؾ ل ظ٫ٞ ٨٦ ا٣ٞٮم ةة ، كّل ي٪١ؿ ٦ة ل ٨٦ ظ

 .٧٠ة دؿم ثٕي ا٤ٛ٣كٛةت اخلةَبح
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كٝخ أف كيل اخلالٚح ػُت أل٥ دؿى إيل أيب ثسؿو 
ة يىة»يف اجلةس ٝةاالن /  ٭ى حي

ى
خي  ٝىؽٍ  إيًني  اجللةسي  أ حلي ٥ٍ  كي ٤ىيٍسي  ٔى

ىٍكخي  ل ٥ٍ، كى ًلي رٍيً
إًفٍ  خًبى

ٍٛخي  ٚى ٕي ٮًِن، ًى مي ٮي ٞى إًفٍ  ذى ٪ٍخي  كى ٍظكى
ى
 أ

ًخي٪يٮًِن،
ى
ٍؽؽي  ٚىأ ، الىي ة٩ىحه ٦ى

ى
ًؾبي  أ ا١ٍ٣ى ، كى ٙي  ًػيىة٩ىحه ي ًٕ ٌل ٥ي  ال  ًذيسي

ًٮمي  ٞى ٪ًٍؽم ا٣ٍ ىتل  ًٔ ًزيطى  ظى
ي
٤ىي٫ًٍ  أ ٫ي  ٔى ٞل ةءى  إًفٍ  ظى ،ػال٤ل  مى ٮًمي  ٫ي ٞى ا٣ٍ  كى

٥ي  ٙي  ًذيسي ي ًٕ ٌل ٪ًٍؽم ال ىتل  ًٔ ؾى  ظى ٜل  ٦ً٪٫ٍي  آػي ةءى  إًفٍ  احٍلى ،ػال٤ل  مى  ٫ي
عي  ّلى  ـه  يىؽى ةدى  ٝىٍٮ ٭ى ًبي٢ً  يًف  اجٍلً ٥ي  إًّلل  ٫ً ػال٤ل  قى بى٭ي ى ًؿ، ٫ي ػال٤ل  رضى ٍٞ ٛى  ثًة٣ٍ

ّلى  ؿىٍت  كى ٭ى كٍ  - ّى
ى
ًخ / ٝىةؿى  أ ٔى ة حي  - مى ةًظنى ٛى ٥ي  إًّلل  ـو ٝىٮٍ  يًف  ا٣ٍ ٭ي ٧ى ٧ل  خى

، ءي ٮًِن  ابٍلىالى ٕي ي ًَ
ى
ة أ ٍٕخي  ٦ى َى ي، ٫ى ػال٤ل  أى ٮلى رىقي إًذىا كى

يٍخي  ٚى ىى  ٫ى ػال٤ل  ٔى
ي  ٮلى رىقي حى  ٚىالى  كى ٔى ة ٥ٍ، يًل  َى ٤ىيٍسي ٮا ٔى ٥ٍ  إًىلى  ٝيٮمي دًسي الى  وى

٥ي  ٍسي  .(3)«٫ي ػال٤ل  يىؿمٍحى

ُٚي» ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ،ُال ٠ًمُّ ِى ٍيُهُإٍ ُُخى بُّ خى
ى
ُُكىأ ُٚىُاهللًُُإًلى ًًُُ٘ٚ ً٘ ٍؤ ٙي ٍ ُال

ُ ًً ًهي ٍيُه»ٝٮل «الؾَّ ُُخى بُّ خى
ى
ػرب املجذؽأ، كٝؽ د٪ةزاع  «كىأ

أ٢٧ٔ اثلةين كأ٧ًؿ يف األكؿ كظؾؼ، ، ٚاملضؿكري٨ ثٕؽ٧٬ة

                                                           
 .( 3333، ٧ٕ٦ؿ ث٨ رمؽ يف صة٫ٕ٦ ) (336/ 33) الؿزاؽ ٔجؽ مى٪ٙ  (3)

يت  وعيط . إق٪ةدق /٠سري اث٨ كٝةؿ 5/848 كاجل٭ةيح كا٩ْؿ ابلؽايح كا٣رٗت
( .736) 3/430كا٣رت٬يت ل٧٤٪ؾرم 
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 ، كلٮ أ٢٧ٔ األكؿ أ٧ًؿ يف اثلةينكاتلٞؽيؿ/ ػري إيل اهلل ٦٪٫
 .، كٌلف اتلٞؽيؿ / كأظت إحل٫ ٦٪٫

«ُ  ؿ النةٔؿ /ث٧ٕين ٔ٪ؽ اهلل ، ٠ٞٮ «اهللًُُإًلى

رقًُ**ُ ُأـُّلُشبئُإيلُالظتابُكْذ

ًُٔ ُُ٘ٚالرخيَُالصٖص ُأطيهُإيلَّ

ُُاٍخرًٍصُ» ى اُىلعى ّىُُ٘ى هي ٍى ٍٜ ٧ٌٔة ٝج٫٤؛ ٚى٫٤ اجلب «حى
ا كإننةءن ملة ثجي٭٧ة ٨٦ ٧٠ةؿ اّل ، ٩ُٞةع؛ ّلػذالٚ٭٧ة ػربن

ة ك٦ٕين . ْن ٛ٣ 

/ اظؿص ثٞٮدٟ ك٬ؾق اجل٤٧ح مؿدجُحه ث٧ة ٝج٤٭ة، كاملٕين
، ك٬ؾا يذ٨٧ٌ احلرل ٕٟ، كػؾ ٚي٫ كّل درتددٌٛٔل ٦ة ي٪

، ّل ٚي٧ة ٣ٞٮة اجلك٧يح كاجلٛكيح ٚي٧ة ي٪ٌٛٓٔل اقذ٧ٕةًؿ ا
 يرض .

«ٍُٚ ُُةًاهللًُُكىاٍشخىًه ّلى زٍُُكى ة «تىٍهجى ٌن ، مؿدجُحه ثأكؿ احلؽير أي
نٕٮًر ثة٣ٕضـ كيؿاد ث٭ة احلر ٌٔل اّلقذٕة٩ح ثةهلل ٔ٪ؽ ال

 .٨ٔ امليض ٚي٧ة ي٪ٛٓ
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، كالؿًلٮف إيل ا٣ٕضـ يف ٬ؾق احلة٣حٚيضت دؿؾ احلأس 
ة٬ؽ ث٧ة ي١٧٪٫ ٨٦ ٝٮة مكذٕي٪نة ثةهلل دٕةيل  ٤ي٫ أف جيي ٔك

 حل٧ؽق ثٞٮة ٌٔل ٝٮد٫.

يئف كٝٙ يف أكؿ  ٨ٍ ٦ى ، كى زةثؿ كو٢ إيل ٦ة ييؿيؽ ٨ٍ ٦ى كى 
 ا٣ُؿيٜ .

«ٍُٚ ُُةًاهللًُُكىاٍشخىًه ّلى زٍُُكى مٮوٮ٣ح ث٧ة ٝج٤٭ة ل٤ذٮقٍ ثني  «تىٍهجى
٪٭٧ة يف اّلننةايح ككصؽ اجلة٦ٓ ثح ال٧١ة٣ني؛ أل٩٭٧ة ادٛٞة

 .ك٬ٮ اّلدٛةؽ يف املك٪ؽ إحل٫

إًفٍُ» ّىُُكى اةى غى
ى
ءُهُأ ٍ الٮٝٮع يف ل٤٪ه ٨ٔ ا٣ٕضـ ٔ٪ؽ  «َشى

، ٚيضت أٍف يذ٧كٟ اإلنكةف مىيجح ٨٦ مىةات ادل٩ية
، ٚال ، كي٢٧ٕ ٌٔل اتلؼ٤ٌه ٦٪٭ة ثٞٮةو ثٞٮد٫ يف املىيجح

٦ة ٚةد٫ ٨٦  ، كأفل كيٕذٞؽ أ٫٩ ٚؿط ٚي٧ة أك٫ٕٝ ٚي٭ة ييأس
اهلل دٕةيل كإف  أل٩٭ة كٕٝخ ثٞؽرً  ذلٟ ّل يي٧س٨ دؽارًل٫؛

ة، ٚي٧اكف ٬٪ةؾ دٛؿيٍ ٌن ، س٨ اتلؼ٤ه ٦٪٭ة ثٞؽًر اهلل أي
٭ة، كّل دؿؾ ا٢٧ٕ٣ ٌٔل كّل يىط احلأس ٨٦ اتلؼ٤ه ٦٪

 .إزاتل٭ة 
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ى٠ٍُ» ُُل ينِّ
ى
ُُأ ٍٖجي هى فُىُذى اَُكى ذى اُْى ذى كى " لٮ " رشَيح ، كرشَ٭ة  «كى

ٮ زجخ أين ٤ٕٚخ ٠ؾا ، " أف " ك٦ة ثٕؽ٬ة حمؾكؼ دٞؽيؿق / ل
يف دأكي٢ مىؽر ٚة٢ٔ زجخ ، " ٠ؾا " ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦جين ، " 

 –اكف " صٮاب الرشط دة٦ح ، " ٠ؾا " ٚة٤ٔ٭ة ٦جين ، " ٠ؾا " 
 ٦ُٕٮؼ ٤ٔي٫ . –اثلة٩يح 
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 ٨ً ؿى  اث٨ًٍ  ٔى ٧ى ٨ً  ،خي ُـىُإًفَُّ»/ ٝىةؿى اجللًبي  ٔى ُاإٍلًٍشلى
ُ
ى
أ ًريتناُةىدى ٠دُيكُىُىى يىهي ًريتناُشى اُىى ٙى ،ُْى

ى
أ ٠ُىُةىدى ٞي رًزُيُكى

ٍ
ُبىنٍيُىُيىأ

ًُٚ يٍ ٍصًجدى ٙى ٍ اُ،ُال ٙى رًزُيُْى
ٍ
ىيَّثُيُحىأ

ٍ
اُيًفُُاحل ٞى ٍدًر  . (3)«جي

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

ُـىُإًفَُّ» ُُاإٍلًٍشلى
ى
أ ًريتناُةىدى ؿبذةف .. «ىى ٗي كا٣٘ؿبح 

ؿبح ابلؽف / ثةبلٕؽ ٨ٔ األكَةف، كٚؿاؽ  (3) ٗي

ؿبح ديثري األ٢٬ كاخلالف،  ٗي ٔٮاَٙ  –كّل مٟ  –كيه 
ة، كمنةٔؿ ا٤ٞ٣ٜ كاخلٮؼ يف ٠سريو ٨٦  احل٪ني داا٧ن
األظيةف، كيف درصةتو يذٛةكت ٚي٭ة اجلةس، كيه ا٣يت 

/شخةَت احل٧ة٦ح، كيه د٪ٮح جبٮارق ٝةؿ ٚي٭ة النةٔؿ

ُلٖيريبُنصيبُأجارحٜاُياُإٌٛاُىريتافُٟٜٞ ُاُ**كلكُىريبو

ؿبح (8) ٗي ؿبح الؿكح كا١ٛ٣ؿ ..  ا٣٘ةيح كالٮص٭ح ..  ٗي
ة؛ ٚإفل  ٞن ؿبح ظ ٘ي ؿبح ا٣ٕٞيؽة كالك٤ٮؾ .. ك٬ؾق يه ا٣ ٗي

ا كإف اكف ثني مجة٬ري اجلةس،  وةظج٭ة يٕحل كظيؽن

                                                           
 (. 346ركاق اإل٦ةـ مك٥٤ )  (3)
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ة كإف ازدمحخ ٨٦ ظٮل املٮا٠ت، إ٫٩ يٕحل  مكذٮظنن
ثني اجلةس كلكةف ظةل يٞٮؿ / 

ُ(1)ىريبُْػإحُيفُذ٠ٙدُ*أٛاُيفُأ٘ثُحداركٟاُاهللُ*

ؿبح  ٘ي أوعةث٭ة يف ٬ؾا  ا٣يت كوٙ اجلب ٬ؾق يه ا٣
 احلؽير.

ُىريتنا ُاإلشلـ ُةدأ ُْٙاُُ!؟ُْيً ُىريتنا ُشيه٠د ككيً
ُ؟!ةدأ

ة يف م١حى ظير اجلٮاب / ٝي٢ى إفل ٦ٕ٪ةقي أ٫٩ ننأ ٗؿيجن 
ٚال ٥٬ آ٦٪ٮا ث٫، كّل دؿًلٮا اجللةس ، اعداق مج٭ٮر أ٤٬٭ة

يٕذ٪ٞٮ٫٩، ث٢ وؽكا ٔ٪٫، كظةربٮا اهلل كرقٮل، وةثني 
٨ٍ آ٨٦ ث٭ؾا ادلي٨،  الىةب ة كا٥ٞ٤ٕ٣ ٌٔل ك ٦ى ٛن ٚجنأ ًٕي

٫ًٕٛ ٧٠ة ثؽأ ، كيؤيؽق ٝٮؿ ثح٪٭٥ ، كقيٕٮدي يف اجل٭ةيح إيل 
٠ُى»ثٕؽق / اجلب ٞي رًزُيُكى

ٍ
،ُبىنٍيُىُيىأ ًٚ

يٍ ٍصًجدى ٙى ٍ اُال ٙى رًزُيُْى
ٍ
ُحىأ

ىيَّثُي
ٍ
اُيًفُُاحل ٞى ٍدًر  .«جي

                                                           
ةكم، ص  (3)  . 833يي٪ْؿ / يف رظةب الك٪ح، ل٤ٕال٦ح د.يٮقٙ ا٣ًٞؿ
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ميغ – "حم٧ؽ مىُِف املؿايغنيغ ا٣ٕال٦ح "كذ٬ت ال
يةة حم٧ؽ / ظ، يف ٦ٞؽ٦ذ٫ ل١ذةب –ألز٬ؿاجلة٦ٓ ا

/ أفل لألقذةذ حم٧ؽ ظكني ٬يلك، إيل أفل ٦ٕين احلؽير
ـو ٗؿبةء ٔ٪٫ ك٥٬ أ٢٬ امل ؽي٪ح ثٕؽ اإلقالـ ّ٭ؿ ثني ٝٮ

، كأ٫٩ قيٕٮد يف اجل٭ةيح إيل ا٣ْ٭ٮر اهلضؿة إحل٭٥ ك٩رص٥٬ ل
ـو ٗؿبةء ٔ٪٫ ي٭ؽي٭٥ اهلل دٕةيل إحل٫. ا٬  ثني ٝٮ

ٟل أفل  اذلم ذ٬ت إحل٫ ا٣ٕال٦ح –٬ؾا املٕين  كّل م
ـ إيل ٝٮد٫ ثٕؽ يجٕر اآلف األم٢ يف ٔٮدة اإلقال  –املؿايغ

ٙو  ، كّل يٮٝٓ يف احلأس ٨٦ ٬ؾا ٧٠ة يٮٝٓ ٦ة أدرًل٫ ٨٦ ًٕ
٠ُىكى » املٕين األكؿ، كل١٪٫ يجٕؽق ٝٮلٚي٫  رًزُيُٞي

ٍ
ُبىنٍيُىُيىأ

، ًٚ
يٍ ٍصًجدى ٙى ٍ اُال ٙى رًزُيُْى

ٍ
ىيَّثُيُحىأ

ٍ
ٍدرًُُيًفُُاحل اجي   .«ٞى

افُىُإًفَُّ»/  كيف ركايح ٙى ي رًزُيُاإٍلً
ٍ
ىأ ُُْلى ٜىًث،ُإًلى ًدي ٙى ٍ اُال ٙى رًزُيُْى

ٍ
ُحىأ

ىيَّثُي
ٍ
ُُاحل اُإًلى ٞى ٍدًر  .(3)«جي

٢٧ ا  حلؽير ٌٔل ٦ة ظؽث ٔٞت كٚةة اجلبكٝؽ حيي
، ل٥ ٨٦ اردؽاد ا٣ٕؿب ٨ٔ اإلقالـ، ٚٞؽ اردؽل مج٭ٮر٥٬ ٔ٪٫

ٜى ٌٔل اإلقالـ إّل أ٢٬ املؽي٪ح كأ٢٬ م ، ٕٚةد اإلقالـ ح١يج

                                                           
 (. 347ركاق اإل٦ةـ مك٥٤ )  (3)
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ثؽأ إيل أف ظةرب٭٥ قيؽ٩ة أثٮ ٗؿيجنة ث٭ؾا ثني ا٣ٕؿب ٧٠ة 
، كأاعد٥٬ إيل اإلقالـ ٧٠ة اك٩ٮا، ز٥ل يف ػالٚذ٫ثسؿ

، اإلقالـ يف اخلةٚٞني ، كإّ٭ةر٦٥٬ة اكف ٨٦ ٚذع٭٥ امل٧ةلٟ
، كّل لٌٕٙ ثذٛؿٝ٭٥ كاحنؿاٚ٭٥ ٨ٔ دي٪٭٥إيل أف أدرًل٭٥ ا

٦ة٩ٓ ٨٦ أف يٕٮدكا إيل ٦س٢ ٦ة اك٩ٮا ٤ٔي٫ ٨٦ ا٣ٞٮة كيٕٮد 
 اإلقالـ إيل ٦ة اكف ٤ٔي٫ ٨٦ ا٣ْ٭ٮر .

ُـىُإًفَُّ» ُُاإٍلًٍشلى
ى
أ ًريتناُةىدى اجل٤٧ح  أكؽ اجلب «ىى

ّ٭ٮر اإلقالـ ظني  ٨ٍ لال٬ذ٧ةـ ثةخلرب ٣٘ؿاثذ٫ ثٕؽ ٦ة اكف ٦ً 
٬ؾا ثٕؽ َٮؿ ف ٝؽ نس يسٮ ٨ٍ ٦ى  ةًس اجلل  ٨ى ٦ً ، كى ث٫ اإلػجةرً 

 .الـ٨٦ ٤ٔي٫

٠دُي» يىهي ًريتناُكىشى اُىى ٙى ُُْى
ى
أ ٢ٕٚ مٌةرع ي٢٧ٕ  «يه٠د»، «ةىدى

، ق٫٧ ٧ًري مكترت يٕٮد إيل اإلقالـ، كا٢٧ٔ اكف اجلةٝىح
ؽ٬ة ، كيه ك٦ة ثٕػربق، كالاكؼ صةرة، ك٦ة مىؽريح «ىريتنا»

ةر كاملضؿكر وٛح ، كاجليف دأكي٢ مىؽرو دلؿكر ثةلاكؼ
ا اكا٪نة اكبلؽءملعؾكؼ كاتلٞؽيؿ/ ٔ  .ٮدن

٠دُي»كيف ٝٮل يىهي الكني ٌٔل آزؿى اجلب «كىشى
، ك٬ؾا رة إيل ٝؿب ز٨٦ ٔٮدد٫ إيل ٗؿبذ٫؛ لالمة ""قٮؼ
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حلؽير ٌٔل ٦ة ظؽث ٔٞت كٚةة اجلبيؤيؽ مح٢ ا
٧١ٚة يه ق٪ح اهلل يف ٠ٮ٫٩،  .ـاردؽاد ا٣ٕؿب ٨ٔ اإلقال ٨ى ٦ً 

، ٚؽكاـ احلةؿ ٨٦ ٌل ظةلك يشءو يذ٘رٌي، ٚال يجق يشءه ٔ
 املعةؿ.

٥ل اآلٚةؽ،  قذيىيج٫ ٚ٭ؾا ادلي٨ اذلم ٝٮم كا٩ترش ٔك
ؿبح يف آػؿ الـ٦ةف، كقيىجط أ٫٤٬ ٗؿبةء.  ٗي

٠ُى» ٞي رًزُيُكى
ٍ
ث٧ة ٝج٫٤ ل٤ذٮقٍ ثني كو٫٤ اجلب «يىأ

ة ك٦ٕين ، ككصٮد  ْن ال٧١ة٣ني ، ّلدٛةٝ٭٧ة يف اخلربيح ٣ٛ
 اجلة٦ٓ ك٬ٮ اّلدٛةؽ يف املك٪ؽ إحل٫ .

ًُُٚنٍيُىبُى» يٍ ٍصًجدى ٙى ٍ ، كاملؿاد ث٭٧ة مكضؽ ل٤ٕ٭ؽ ا٤ٕ٣مأؿ  «ال
ٌٔل قة٠٪٭ة أ٢ٌٚ الىالة  –م١ح كمكضؽ املؽي٪ح 

 .–كالكالـ 

ا» ٙى رًزُيُْى
ٍ
ىيَّثُيُحىأ

ٍ
اُيًفُُاحل ٞى ٍدًر ، مج٭خ ٬يبح تنبي٫ د٧سيٌل «جي

اإلقالـ يف جت٫ٕ٧ يف املؽي٪ح كم٫١ ثٕؽ ا٩تنةرق ٦٪٭٧ة ث٭يبح 
، جبة٦ٓ اإل٩تنةر ؽ ا٩تنةر٬ة ٦٪٫احليح يف صعؿ٬ة ثٕجت٧ٓ 

 كاتلض٧ٓ ٚي٭٧ة .

ُُ
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 تتنة : 

 ٍ٨ يًب  صةء خى
ى
ةى  أ يٍؿى ؿى ٮؿي  ٝىةؿى / ٝىةؿى  ،٬ي  »/  اهللً  رىقي

ُػةىُ
ى
أ ُـيػاإٍلًشٍُُدى ًريتنا،ُلى ٠دُيُىى يىهي اػُْىُكىشى ُػةىُُٙى

ى
أ ًريتنا،ُدى ُُىى ٠بى ُذىفي

بىاءًُ رى  .(3)« لًٍٖيي

ُ»/ ٝٮل ٠بى بىاءًُُذىفي رى ، كقٮغ ٦جذؽأَٮيب  «لًٍٖيي
ملٮوٮؼو حمؾكؼ، أم ظيةة َيجح، ٫ وٛح أ٩ل ٌٔل اّلثذؽاء ث٫ 

بىاءًُ»، كٝي٢ ٥٤ٔ لنضؿة يف اجل٪ح رى  ػربق . «لًٍٖيي

ث٥ٌ –، كأو٤٭ة َيب –ث٥ٌ ا٣ٛةء–كز٩٭ة ٌٕٚل  «ـ٠يب»
٭ة ثٕؽ ٧ًحو ٤ٞٚ –ا٣ُةء ا لٮٝٔٮ ف ، كإ٧٩ة اكجخ احلةء كاكن

 .أو٤٭ة َيب؛ أل٩٭ة ٨٦ َةب يُيت

ُذُى»كمج٤ح  ٠بى بىاءًُُفي رى ْن  «لًٍٖيي ، أل٫٩ ة إننةايح ٦ٕينػربيح ٣ٛ
 ييؿاد ٦٪٭ة ادلاعء.

َٮيب هلؤّلء املذ٧ك١ني حبج٫٤، املتنبسني ثؾي٫٤، 
ؿَٮف يف دي٪٭٥، املذ٤ٕٞني ثأ٬ؽاث٫،   كيٞجٌٮفاذلي٨ ّل يٛي

ة ٌٔل اجل٧ؿ ٌن  .٤ٔي٫ كإٍف اكفى ٝج

                                                           
 (. 345ركاق اإل٦ةـ مك٥٤ )  (3)
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ٮيب ُي  / أم ا٣ٛؿظح كٝؿة ا٣ٕنيَٮيب ل٤٘ؿبةء .. ك٦ٕين ا٣
 كا٣٘جُح كالرسكر، دجذه ثةجل٪ح، َٮيب ل٤٘ؿبةء ..

٨ٍ ا٣٘ؿبةء ؟!  ك٣س٨ !! ٦ى

 إفل / "اهلل ٝةًؿ رقٮؿ/ ٝةؿ مكٕٮدى  ث٨ اهلل ٔجؽ ٨ٔ
 ،"ل٤٘ؿبةء ُٚٮىب ثؽأ، ٧٠ة ٗؿيجةن  كقيٕٮد ٗؿيجةن، ثؽأ اإلقالـ

٨/ ٝي٢ لاع/ "ٝةؿ ا٣٘ؿبةء؟، ك٦ى  .(3)"ا٣ٞجةا٢ ٨٦ ا٣زني

 ٝةؿ/ ٝةؿ ا٣ٕةص ث٨ ٧ٔؿك ث٨ اهلل ٔجؽ كيف ظؽير
/ ٚٞي٢ً  ،"ل٤٘ؿبةء َٮىبى / "ٔ٪ؽق كحن٨ يٮـ ذاتى اهلل رقٮؿ

٨ ٩ةسه / "ٝةؿ اهلل؟، رقٮؿ ية ا٣٘ؿبةءي  ٦ى
ي
 أ٩ةًس  يف وةحلٮف، أ

ٮءً  ، قي ًٍٕىي٭٥ ٨٦ٍ  ٠سريو  .(8)"يُيٕ٭٥ مم٨ أكرث حى

٨ٍ  كصةء يف ظؽيرو آػؿ، جٍؽً  خى ك ث٨ًٍ  اهلللً  خى ٧ٍؿو  مؿٚٮاعن  خى
تي » ظى

ى
ٍ  أ ةىلى  اهلللً  إًىلى  ءو يشى ٕى بىةءي  تى ؿى ٘ي مي / ًري٢ى  «ا٣ٍ

ى
بىةًء؟ كىأ ؿى ٘ي / ٝىةؿى  ا٣ٍ

                                                           
ريق .3784ظؽير وعيط ركاق اإل٦ةـ أمحؽ ) (3)  ( ، ٗك
( 8986ين يف األكقٍ )(، كا٣ُربا6650ظؽير وعيط ركاق اإل٦ةـ أمحؽ ) (8)

 (. 3639، كوعع٫ النيغ األبلةين يف الك٤ك٤ح الىعيعح )
 كا٣ُرباين أمحؽ ركاق/ "كٝةؿ ،878 /7 الـكااؽ دل٧ٓ يف اهليسم ذ٠ؿق كاحلؽير

 ".ًٕٙ كٚي٫ هليٕح، اث٨ كٚي٫ ٤ٝي٢، وةحلٮف أ٩ةس/ كٝةؿ األكقٍ، يف
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ي٨ى » ً كفى  اذلل ؿي ًٛ ٮفى ،  ثًًؽيً٪ً٭٥ٍ  يى ٕي ٍذى٧ً حسى  إًىلى  جيى ٍؿيى٥ى  اث٨ًٍ  ًٔ  مى
٤ىٮىاتي  ٤ىي٫ًٍ  ٫ً ػال٤ل  وى   .(3)«ٔى

 ٍ٨ ًسريً  كيف ركايح خى جٍؽً  ث٨ًٍ  ٠ى ، ٫ً ػال٤ل  خى ًِني ـى ٨ٍ  ال٧ٍي   خى
ى
٨ٍ  بًي٫ً،أ  خى

قً، ؽي ٮؿي  ٝىةؿى /  ٝىةؿى  صى ي٨ى  إًفل  »/ ٫ً ػال٤ل  رىقي   ادلي
ى
أ ًؿيجنة ثىؽى  ، ٗى

ٮدي  ٕي يى ة كىقى ٧ى   ٠ى
ى
أ ًؿيجنة، ثىؽى ٮىبى  ٗى ُي بىةءً  ذى ؿى ٘ي ي٢ى  ،« ل٤ًٍ ًٞ ٮؿى  يىة/ ٚى  رىقي

٨ً  ٫ً ػال٤ل  ؟ ٦ى بىةءي ؿى ٘ي ي٨ى »/ ٝىةؿى  ا٣ٍ ً ٍييٮفى  اذلل جليًت  حيي ة قي ٮجى٭ى ٤ي٧ي ٕى يي  جىةدى ًٔ  كى
 .(8)«٫ً ػال٤ل 

 كّل د٪ةٝي كّل اػذالؼ ثني ٬ؾق الؿكايةت ٚلك٭ة
ك أكوةؼ منرية إيل ظٞيٞح ٬ؤّلء اجلةس، ك٦ٕربة ٔ٪٭٥، 

ينري إيل وٛحو ٨٦ وٛةد٭٥،  ٚه دذاكم٢ كّل ظؽيرو ٦٪٭ة ي
  دت٪ةٝي.

كذللٟ ذ٠ؿ ميغ اإلقالـ "إق٧ةٔي٢ اهلؿكم" يف ٠ذةث٫ 
٘ي  "٦٪ةزؿ الكةاؿي٨" يف ثىةبي  ةىلى  اهلللي  ٝىةؿى  ٍؿبىحً ا٣ٍ ٕى ُ)/تى ٌُىٖى٠ٍّلى

فُى ُٚىَُكى كفًًُُ٘ ري ِي ٍُُٚإٍ ًٍُُ٘ٗ ي٠ُرىٍتًٖسي كل
ي
ًِيَّثُوُأ ٠ٍفُىُةى ٟى ٍٜ ًُُٚحى ادًُُنى صى ٍى ُإٍ

ٍرًضُُيًفُ
ى
ُُاأٍل ُُإًّلَّ ٍُُُٚىًٖيلن َّٙ ٜىاًُم ٍْنىٍي

ى
ٍُُٗأ ٟي ٍٜ  [ .336 ٬ٮد/] (ً٘

                                                           
 (.3533ركاق اث٨ املجةرؾ يف الـ٬ؽ ) (3)
 (.3053،  3058) 8/338ةع يف مك٪ؽ الن٭ةب ركاق ا٣ٌٞ (8)
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قي  ةدي ٞت ٌٔل ذلٟ ا٣ٕال٦ح اث٨ ا٣ٞي٥ ثٞٮل / اٍقتًٍن٭ى  ٔك
ؾً  ا يًف  اآٍليىحً  قً ثً٭ى ؾى ؿي  ابٍلىةًب  ٬ى ى  يىؽي ٮًػ٫ً  ىلعى ٥ٍ٤ً  يًف  ريقي ًٕ ًؿٚىحً  ا٣ٍ ٍٕ ال٧ٍى  كى

ٍ٭٥ً  ذى ٍؿآًف، كى ٞي إًفل  ا٣ٍ
بىةءى  ٚى ؿى ٘ي ى٥ً  يًف  ا٣ٍ ةل ٕى ٥ٍ  ا٣ٍ ٢٬ٍي  ٬ي

ى
ًؾقً  أ حً  ٬ى ٛى  الىي

ةً  ٮرى ٍؾ٠ي ٥ي  اآٍليىًح، يًف  ال٧ٍى ي٨ى  كى٬ي ً ةرى  اذلل مى
ى
ًٍ٭٥ي  أ / ٍٮًلً ٝى  يًف اجللًبي  إًحلى

« 
ى
أ ـي  ثىؽى ًؿيجنة، اإٍلًٍقالى ٮدي  ٗى ٕي يى ًؿيجنة كىقى ة ٗى ٧ى ، ٠ى

ى
أ ٮىبى  ثىؽى ُي  ذى

بىةًء، ؿى ٘ي ٨ً / ًري٢ى  ل٤ًٍ ٦ى بىةءي  كى ؿى ٘ي ٮؿى  يىة ا٣ٍ ي٨ى / ٝىةؿى  اهلللً؟ رىقي ً  اذلل
ٮفى  ؽى  إًذىا ييٍى٤ًعي  .(3)«اجللةسي  ٚىكى

٬ؤّلء ٥٬ ا٣٘ؿبةء، ٥٬ امل٧ؽظٮف امل٘جٮَٮف، ك٤ٞ٣ذ٭٥ يف 
ةس ق٧ٌٮا ٗؿبةء؛ إٍذ أفل أكرث اجللةًس ٌٔل ٗري ٬ؾق اجل

 الىٛةت . 

 اجلةس من٘ٮلٮف ثؽ٩ية٥٬؛ ك٬ؤّلء من٘ٮلٮف ثؽي٪٭٥.

اجلةس من٘ٮلٮف ثة٣ٛؿار إيل اخل٤ٜ، ك٬ؤّلء يٛؿكف إيل 
كا)احلٜ؛ ًٍرُّ ٌُُى  [.50]اذلاريةت/(ًُٝػالَُُّٖإًلى

اجلةس ي٤٧ٕٮف ألمٮرو دةٚ٭ح، ك٬ؤّلء ي٤٧ٕٮف إلظكةء 
ؿبة ثني اجللةس.، كي٤ٌٕ ح اجلبق٪ ٗي  ٧ٮفى اجللةس؛ هلؾا اك٩ٮا 

                                                           
 لإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥ . 3/384ا٩ْؿ ٦ؽارج الكةل١ني  (3)
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ؿبةء، كاملؤ٦٪ٮف يف أ٢٬  ٗي ٚأ٢٬ اإلقالـ يف اجلةس 
ؿبةء،  ٗي كأ٢٬ الك٪ح اإلقالـ ٗؿبةء، كأ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يف املؤ٦٪ني 

ؿبةء، كادلأٮف  ٗي ك٩٭ة ٨٦ًى األ٬ٮاء كابلؽًع ٚي٭٥  اذلي٨ ي٧زيي
.إحل٭ة الىةثؿكفى ٌٔل أذم املؼة٣ٛني   ٥٬ أمؽي ٬ؤّلًء ٗؿبحن

ا٣ٕال٦ح اث٨ ا٣ٞي٥ / " أ٢٬  –حبٜ  –ل١٪٭٥ ٧٠ة ٝةؿ ٔ٪٭٥ 
ة " ٞن  .(3)اهلل ظ

ؿبذ٭٥ ثني األكرثي٨،  ٗي ؿبح ٤ٔي٫، كإ٧ٌ٩ة  اذلي٨ ٝةؿ ٗي
إًفٍُ)اهلل ٚي٭٥ ُىُحيًفمٍُُكى ٍكثى

ى
ٍُُٚأ ٍرًضُُيًفُُ٘ى

ى
ٍُُٚييًؾ٠ُّٖؾُىُاأٍل ًُُٔخى بًي ُشى

  .[336]األ٩ٕةـ/(اهللًُ

ٟى  ؿبذ٭٥ يه أكخل ٗي ٥٬ ا٣٘ؿبةء ٨٦ اهلل كرقٮل كدي٪٫، ك
ؿبح املٮظنح، كإٍف اك٩ٮا ٥٬ املٕؿكٚني املنةر إحل٭٥، ٧٠ة  ٘ي ا٣

 ٝةؿ ا٣ٞةا٢ /
ُحٜاءٍتُديارُي ٍٚ ٘ى ُُ*قُ*كٕيسُىريتناُ

ُ ُنُٜٝىريبي ٚى ُحٜأي ٍٚ ٘ى  كٕسُٚ

                                                           
 ل٤ٕال٦ح اث٨ ا٣ٞي٥ . ٦3/386ؽارج الكةل١ني  (3)
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ٮفى  ظي٪٧ة ػؿجى ٚةرناكييؿكم أفل مٮيس ٨٦ ٝٮـ ٚٔؿ
٣يت ذ٠ؿ اهلل، ك٬ٮ كظيؽ .. ا٩ذه إيل ٦ؽي٨، ٌٔل احلةؿ ا

ٗؿيت .. ػةاٙ .. صةآ .. ٚٞةؿ / ية رب، كظيؽ مؿيي 
٨ٍ ٣حف ل ٦سٌل  ٗؿيت، ٝةلٮا / ٚ٪ٮدم / ية مٮيس، الٮظيؽ ٦ى
أ٩حف، كاملؿيي ٨٦ ٣حف ل ٦سٌل َجيت، كا٣٘ؿيت ٨٦ 

 .(3)٣حف ثحين كبح٪٫ ٦ٕةم٤ح

                                                           
 ل٤ٕال٦ح اث٨ ا٣ٞي٥ . ٦3/387ؽارج الكةل١ني  (3)
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جًٍؽ ال٤ل  ٨ٍ خى ؿى ػخى ٧ى ٮؿى ا٫ً ث٨ًٍ خي فل رىقي
ى
، ٫ً ػل٤ل / أ

ُ/ » ٝىةؿى  ـي ا ٘ى ،ٌُىاإًل ًٝ ُرىًخيَّخً ٍٚ ُخى ٍصئي٠ؿه ُمى ٍٗ ُّسي ُكي ُكى ُرىاعو ٍٗ ُّسي َُكي ّلى
ى
أ

ُ ُرىاعو ٔي ،ُكىالرَّجي ًٝ ُرىًخيَّخً ٍٚ ُخى ٍصئي٠ؿه ُمى ٠ى ٞي ُكى ُانلَّاًسُرىاعو ى ًمُىلعى اذلَّ
ُرىاًخيىثُه ةي

ى
ٍرأ ٙى ُكىال ، ًٝ ُرىًخيَّخً ٍٚ ُخى ٍصئي٠ؿه ُمى ٠ى ٞي ُكى ، ًٝ ُةىيٍخً ًٔ

ٍٞ ى
ُأ ى ُُىلعى ى ىلعى

ُ ًٔ ُالرَّجي ٍتدي ،ُكىخى ٍٗ ٟي ٍٜ ُخى ٍصئي٠ٕىثه ُمى ًِهى ًقًُكى دلى كى ا،ُكى ٟى كًٍج ُبىٍيًجُزى ًٔ
ٍٞ ى
أ

ُ ُرىاعو ٍٗ ُّسي ٌُىَكي ّلى
ى
ُأ ، ٝي ٍٜ ُخى ٍصئي٠ؿه ُمى ٠ى ٞي ُكى يًِّدقً ُشى اًؿ ٘ى ُ ى ُىلعى رىاعو

ًُٝ ُرىًخيَّخً ٍٚ ُخى ٍصئي٠ؿه ُمى ٍٗ ُّسي ُكي  .(3)«كى

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

ّلىُ»ثػ  ٠ؿر احلؽير اتلٕجري
ى
حلٛيؽ اتلأكيؽ كاتلججي٫  «أ

، كبٕؽ اتلٛىي٢ مؿ اذلم ي٤ق كذلٟ يف أكؿ احلؽيرلأل
كرشح أ٦س٤ح ٨٦ املكبٮحلح ػذ٥ ث٧ة ثؽأ ث٫ ٣زييؽ اتلأكيؽ 

ا ثٞٮل  ًُٝ»دأكيؽن ُرىًخيَّخً ٍٚ ُخى ٍصئي٠ؿه ُمى ٍٗ ُّسي ُكي ُكى ُرىاعو ٍٗ ُّسي ّلىٌُىَكي
ى
 «أ

 .ا٣ٕضـ ٌٔل الىؽر ل٤جيةف كاتلأكيؽٚؿد 

 ٌٔل ٬ؾا دأكيؽ  كيف
ى
، ي٭يت ؽاإلقالـ دي٨ ا٢٧ٕ٣ كاجل فل أ

 
ى
يسٮ٩ٮا صةدي٨ اعم٤ني ّل ػةم٤ني كّل ٠كةيل؛  فٍ ثأٚؿادق أ

                                                           
ري٧٬ة . 3889( ، كمك٥٤ )  7338ركاق ابلؼةرم )  (3)  ( ، ٗك
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، كإ٧٩ة ٥ ثٮاصج٫ كب٧٭٧ذ٫ ٚال يت٪ى٢ ٦٪٭ةظيت يٞٮـ ك ٦٪٭
ٓي ك  ٨ٍ يسٮف مكبٮّلن أ٦ةـ اهلل كأ٦ةـ املضذ٧ٓ خى  ٢٧ٔو ييؿص

ةقت ٤ٔي٫ ٫٤٧ٔ كأ٢٧٬ أـ  ، كييؿم أٝرصل يفإحل٫ً ٚي٫، كحيي
؟! ظيت د٪٭ي أمٮر املضذ٧ٓ كدٞٮم مؿا٫ٞٚ أثؽعى كل٥ يي٭٢٧

 .ؽ٦ح أٚؿادق كللك كص٭ح ٬ٮ مٮحل٭ةكدجنٍ خل

ة ٝةؿ اجلبي يف احلؽير دٛىي٢ ثٕؽ اإل ّلُى»مجةؿ ل٧ل
ى
أ

ًُٝ ُرىًخيَّخً ٍٚ ُخى ٍصئي٠ؿه ُمى ٍٗ ُّسي ُكي ُكى ُرىاعو ٍٗ ُّسي  أمج٢ يف ٬ؾق «َكي
ُكالرجٔ،ُ»ٮلا٣ٕجةرة ، ز٥ أػؾ يٛى٤٭ة ثٞ ٌاإل٘اـ،

 .«،ُكنتدُالرجٔكاملرأة

«ُ ُرىاعو ٍٗ ُّسي َُكي ّلى
ى
الؿاع ٬ٮ احلةِٚ األ٦ني كالكيةيس  «أ

 املؽثؿ ، احلةم الكةئف املة٬ؿ .

«ُ ُانلَّاًسُرىاعو ى ًمُىلعى ُاذلَّ ـي ا ٘ى   «ٌىاإًل

اإل٦ةـ ٬ٮ الؿاحف كاحلةز٥ ٚييٞةؿ/ ٬ٮ إ٦ة٦٭٥، ك٥٬ 
، ك٬ٮ يؤـ ، كبأ٦ح املكضؽأا٧ذ٭٥، ك٬ٮ أظٜ ثإ٦ة٦ح املكضؽ

أد٧ٮف ث٫، ك٬ٮ ٨٦ أ٦٭ةت اخلري/ ٨٦ أوٮل ٝٮ٫٦ ك٥٬ ي
 .ك٦ٕةد٫٩
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ـ ٨٦ اجلةس ٔ٪ؽ أل٫٩ يي  «اإل٘اـ»كا٣ْة٬ؿ تك٧يذ٫ ثػ ؤى
  .ظةصذ٭٥ كييٞىؽي 

٧ةؿ كدرصيٙ مبٮف  ٨ٍ ٨٧ٚ اجلةس ٦ى  يى٤ط لؿاةقح اأٔل
ةقت أ٧ٔةهل٥ ٦ة أثؽٔٮا ٚي٫ أك ٝرصكا اجلةس ٚرياٝت ، كحيي

٫٤٧ٔ، كشخؽـ  ذؿو أك ٦ذٮافو ٦ٞرص ظيت جيذ٭ؽ يفك ٦ذؼة
 ، حلأيت ٫٤٧ٔ ثةثل٧ةر امل٤ُٮبح .كَ٪٫ كيؿاٝت رب٫

«ًُٝ ُرىًخيَّخً ٍٚ ُخى ٍصئي٠ؿه ُمى ٠ى ٞي ،ُكى ًٝ ُةىيٍخً ًٔ
ٍٞ ى
ُأ ى ُىلعى ُرىاعو ٔي  «كىالرَّجي

ا٣يت دس٢ٛ هل٥ الكٕةدة يف ٚةلؿص٢ جي٤ت أل٫٤٬ امل٪ةٚٓ 
٤ٌُ٭٥ أك تكجت دٕ، كجي٪ج٭٥ املٛةقؽ كالرشكر ا٣يت ظيةد٭٥

٤ي٫ أف يؿاٝت أ٧ٔةهل٥ كهل٥ الٌيةع كا٣ٛن٢ يٮص٭٭٥ ، ٔك
، كٝج٢ ذلٟ لك٫ ٤ٔي٫ أف يؤدث٭٥ ثأدب اتلٮصي٫ املع٧ٮد

ُيىا/ رب٪ة٧٠ة ٝةؿ اإلقالـ كي٤ـ٦٭٥ ثأظاك٫٦ كق٤ٮًل٫ 
ُ اُانلَّاسي ٞى ُٛىارناُكىُي٠دي ٍٗ ًٖيسي ٍٞ ى

ُكىأ ٍٗ سي صى ٍي ٍج
ى
ٜي٠اُُي٠اُأ ٘ى ُآ ٚى ًي اُاذلَّ ٟى حُّ

ى
أ
ُالَُّٖكُى ٠فى ُحىٍهػي ُّلى اده ًُطدى ظه ًُىلى ثه ئًسى اُمىلى ٟى ٖىٍي ةيُنى ارى ًجى

ٍ
اُػاحل ٘ى ُ ٝى

كفُى ري اُييٍؤمى ٘ى ُ ٖي٠فى هى ٍٍ يى ُكى ٍٗ ٞي رى مى
ى
 .[6]اتلعؿي٥/أ

«ُ ٍصئي٠ٕىثه ُمى ًِهى ًقًُكى دلى كى ا،ُكى ٟى كًٍج ُبىٍيًجُزى ًٔ
ٍٞ ى
ُأ ى ُىلعى ةيُرىاًخيىثه

ى
ٍرأ ٙى كىال

ٍُٗ ٟي ٍٜ   «خى
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٨ األدب ٚه مكبٮ٣ح ٨ٔ اّل٩ٛةؽ كاتل ؽثري، ٔك
ة ابل٪ةت ٚأ٦٭٨ مكبٮ٣ح ٔ٪٭٨ يف كاتل٧ٕري ، كػىٮون

د٭ؾيج٭٨ل كَجٕ٭٨ل ثُةثٓ األدب اإلقالٌم كو٤ٞ٭٨ ثىٞةؿ 
كظٞٮؽ األزكاج يف املؤ٦٪ةت الاليئ يٕؿ٨ٚل ظٞٮؽ اهلل 

 .مكذٞج٢ أية٦٭٨ٌ 

ُٝي» ٍٜ ُخى ٍصئي٠ؿه ُمى ٠ى ٞي يًِّدقًُكى اًؿُشى ٘ى ُ ى ُىلعى ُرىاعو ًٔ ُالرَّجي ٍتدي   «كىخى

٦ة قٮاء اك٩خ ٬ؾق الؿاعيح يف زرأح أك جتةرة أك رشاء 
ري٬ة ، ٚ٭ٮ مكبٮؿ أ٦ةـ اهلل ي٤ــ ابليخ ٨٦ ٦أكٮّلت ٗك

٢٧ ٚي٭ة كحيةقت ٌٔل  ٨ٔ د٤ٟ األ٦ة٩ح ا٣يت مح٤٭ة ٔك
دٞىريق أ٦ةـ قيؽق يف ادل٩ية كيف اآلػؿة ثني يؽم اهلل يف يٮـ 

ك إنكةف ثؾ٩ج٫ كحي٢٧ كزرق  احلكةب اذلم يؤاػؾ ٚي٫
 .ظؽقك

«ًُٝ ُرىًخيَّخً ٍٚ ُخى ٍصئي٠ؿه ُمى ٍٗ ُّسي ُكي ُكى ُرىاعو ٍٗ ُّسي ٌىَكي ّلُى
ى
  «أ

٧ة اكف ٌٔل قبي٢ املسةؿ ّل دّل٣حه ٌٔل أفل ٦ة قجٜ إ٩
، ٚأم ٚؿدو ٨٦ أٚؿاد املك٧٤ني مكبٮؿ ٧ٔة اقرتاعق احلرص

، إيل ٌٔل أظٮاؿ اجلةساإل٦ةـ الؿاع ال١جري  ٨ى اهلل ثؽايح ٦ً 
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ٌٔل مبٮف و٘ريق لألرسق يف اخلةدـ كا٣ٕجؽ اذلم يٞٮـ 
  .خ كداػ٫٤ػةرج ابلي

ىفو كهلؾا صةء  ن
ى
٨ٍ أ ٮؿى ال٤ل خى فل رىقي

ى
 »/  ٝىةؿى ٫ػ، أ

ٓى ػإًفل ال٤ل  يل ًى ـٍ 
ى
ِى أ ٛى ظى

ى
قي أ اٍعى ة اٍقرتى ٧ل ل رىاعو خى ةا٢ًه كي  .(3)«؟ ٫ي قى

«ُ ُرىاعو ٍٗ ُّسي / إذا ٚي٫ إجيةز ظؾؼ ٚي٫ الرشط، كدٞؽيؿق «ٌىَكي
ًُٝ» ٧٤ٔذ٥ ذلٟ ُرىًخيَّخً ٍٚ ُخى ٍصئي٠ؿه ُمى ٍٗ ُّسي ُكي ُكى ُرىاعو ٍٗ ُّسي  .«ٌىَكي

                                                           
 ( . ٫4498 اث٨ ظجةف يف وعيع٫ ) ظؽيره وعيطه ؛ أػؿص (3)
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ٮؿي  ٝىةؿى ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة ُّلىُ»/ اهلللً  / ٝىةؿى رىقي
ٍدكىل ّلىُُنى ةى،ُكى ى يى ّلىُُـً ثُىُكى ٘ى ا ّلىُُٞى ،ُكى رى ٍى ُٚىُكىًٌرَُُّغى ـًًُُ٘ ك ٍجذي ٙى ُال

ا ٙى رُُُّْى ًٍ ُٚىُحى دًًُُ٘ شى
ى
  .(3)«األ

ُ»/ كيف ركايح  ٍدكىلُّلى ُُنى ّلى ثُىُكى ٘ى ا ُُٞى ّلى ُُٛى٠ٍءُىُكى ّلى رُىُكى ٍى  .  (8)«غى

ُ»/ كيف أػؿم ٍدكىل،ُّلى ُُنى ّلى ةى،ُكى ى يى ُُـً ّلى ٠ؿىُُكى   .(3) «ىي

                                                           

  (.5707أػؿص٫ ابلؼةرم )
 كا٣ٕؽكلاهلل ثذٞؽيؿ اتلأزري كإ٧٩ة كَجٕ٭ة ثؾاد٭ة مؤزؿة «ٔؽكل ّل»

 يتكجت ّل أم اجله ث٧ٕىن ػرب ٬ٮ كٝي٢. ٗريق إىل املىةب ٨٦ املؿض رسايح
  . ٗريق ثٕؽكل أظؽ

 . ا٣تنةؤـ ك٬ٮ اتلُري ٨ٔ ٩ه ٬ٮ «َرية ّل»
 اك٩ٮا كٝي٢. ث٫ يتنةءمٮف اك٩ٮا ثةل٤ي٢ يُري ٣ُةاؿ كاق٥ الؿأس يه «٬ة٦ح»

ـ٧ٔٮف  اقٞٮِن يٞٮؿ َةاؿا وةرت ثسأرق يؤػؾ ل٥ إذا ا٣ٞذي٢ ركح أف ي
  .ٚيُري ل يسأر ظىت اقٞٮِن

 .ذلٟ ٨ٔ اإلقالـ ٚ٪ىه ثؽػٮل يتنةءمٮف اك٩ٮا املٕؿكؼ الن٭ؿ ٬ٮ «وٛؿ»
ٌةء.  ٚي٫ زؿدت٪ة مؿض ك٬ٮ ثةجلؾاـ املىةب «املضؾكـ»  اأٔل

]ا٩ْؿ د٤ٕيٜ النيغ مىُِف ابل٘ة ٌٔل وعيط ابلؼةرم[.
 .( ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة 8880ركاق مك٥٤ ) (8)
 = .( ٨٦ ظؽير صةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل 8888ركاق مك٥٤ ) (3)
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ُ»/ كيف أػؿم ٍدكىلُّلى ُُنى ّلى ةى،ُكى ى يى ييٍهًجتييًنُُـً ؿيُُكى
ٍ
أ ٍى إًحُيُإ ُالػَّ

ثُي/ُ ٙى ً ٜىثُيُالَكى  .(3)«احلىصى

ٮؿي  كيف أػؿم ٝىةؿى  ُ»/ اهللً  رىقي ٍدكىلُّلى ُُنى ّلى رُىُكى ٍى ُغى
ُ ّلى ثُىُكى ٘ى ا ةؿى  «ٞى ٞى ايًبي  ذى ؿى ٍٔ ى

ٮؿى  يىة/ أ ة اهللً  رىقي ٧ى ث٢ًً  ثىةؿي  ذى ٮفي  اإٍلً  دىسي
ٍم٢ً  يًف  ة الؿل ٭ى جل

ى
أ ، ٠ى جىةءي ْي يىيًجءي  ا٣ ريي  ذى ًٕ ٍصؿىبي  ابٍلى

ى
٢ي  اأٍل يىٍؽػي ة ذى  ًذي٭ى

ة ييٍضًؿبي٭ى ة؟ ذى ل٭ى ٍُٚ»/ ٝىةؿى  لكي ٙى لُذى ٍندى
ى
؟ُأ ؿى كَّ

ى
 .(8)«اأٍل

 قيقات احل يح :توجيَات وحت

ٍدكىلُّلىُ» ، اق٧٭ة "/ "ّل" ٩ةٚيح ل٤ضجف، ك "ٔؽكم «نى
ؾكؼ دٞؽيؿق مٮصٮدة ٔ٪ؽ ٨٦ ي٪١ؿ٬ة، أك مؤزؿة كاخلرب حم

، كإ٧٩ة يؿيؽ اجلب٬ؾا ٬ٮ احلٜ، كثؾاد٭ة ٔ٪ؽ ٨٦ يثجذ٭ة
                                                                                                                             

ـ٥ٔ ا٣ٕؿب / اك٩خ ا٧٤ٕ٣ةء مج٭ٮر ٝةؿ ((ٗٮؿ )كّل)=   يف ا٣٘يالف أفل  د
 أم د٘ٮّل كدذ٘ٮؿ ل٤٪ةس ذرتاءلٚ النيةَني ٨٦ صجف ، كيه ا٤ٛ٣ٮات

 كٝةؿ ذاؾاجلب ٚأث٢ُ ٚذ٭١٤٭٥ ا٣ُؿيٜ ٨ٔ ٚذ٤ٌ٭٥ د٤ٮ٩ة دذ٤ٮف
ـ٫٧ٔ ٦ة إثُةؿ ٦ٕ٪ةق كإ٧٩ة ا٣٘ٮؿ كصٮد ٩ِف ثةحلؽير املؿاد ٣حف آػؿكف  د
 ّل أم ٗٮؿ ّل ك٦ٕىن ٝةلٮا كاٗذيةهلة املؼذ٤ٛح ثةلىٮر ا٣٘ٮؿ د٤ٮف ٨٦ ا٣ٕؿب

 . أظؽا د٢ٌ أف تكذُيٓ
 ٤يٜ النيغ حم٧ؽ ٚؤاد ٔجؽ ابلةيق ٌٔل وعيط مك٥٤[.]ا٩ْؿ دٕ

 .(8884( كمك٥٤ )5756أػؿص٫ ابلؼةرم ) (3)
 (.8880( ، كمك٥٤ )5737أػؿص٫ ابلؼةرم ) (8)
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٨ قؼةٚةت يف ا٣ٕؽكم أٍف ي٪ِف ٦ة اكف يف اجلة٤٬يح ٦
، ا٣ٛـع ٨٦ ا٣ٕؽكم ٩ٮا ييجة٣٘ٮف يف، أل٩٭٥ اكك٦ة ذ٠ؿ ٦ٕ٭ة

ٛٮق٭٥ ٔ٪ؽ ظؽكث ٚذ٪٭ةر ٩كجي٭٤ٮف أ٩٭ة ثٞؽر اهلل
يكةٔؽ ٌٔل رسٔح ا٩تنةر٬ة، إذٍ  األمؿاض املٕؽيح، ممة ي

 ، كّل يٕؿٚٮف ٠يٙ ي٤٧ٕٮف ٌٔلدٌٕٙ ث٫ ٦ٞةك٦ذ٭٥ هلة
ٍف حي٤٧٭٥ ٌٔل أ، ٚأراد اجلب٦٪ٓ ا٩تنةر٬ة ٫ٕ٦

ذؽاؿ يف أمؿ٬ة، ظيت ّل ييؽرًل٭٥ احلأس ي٤٧ٕٮا ٌٔل  ، كّلأّل
٨٦ ا٣ٕؽكم؛ أل٩٭ة  / ّل ٚـعٝةؿ، ١ٚأ٦٫٩٪ٓ ا٩تنةر٬ة

أوةثذ٫ ك٨٦ مةء جنة ٦٪٭ة، ٚيضت ، ٨٧ٚ مةء ثٞؽر اهلل
 .كّل يىط ا٣ٛـع ٦٪٭ة إيل ذلٟ احلؽ، اّل٧َب٪ةف ٚي٭ة

ُٚىُكىًٌرَُّ» ـًًُُ٘ ك ٍجذي ٙى   «ال
ى
إننةء ك٦ة ٫ ٩ل كو٫٤ ث٧ة ٝج٫٤ ٦ٓ أ

ٍدكُىُّلىُ»؛ ألفل ٝٮلٝج٫٤ ػرب ة إننةء  «لنى ْن ػرب ٣ٛ
أذٞةدات اجلة٤٬يح يف ٬ؾق ، ألفل املؿادى ٦٪٫ اجله ٨ٔ ٦ٕين

 .األمٮر

ٚةلٮو٢ ثني اجل٤٧ذني ل٤ذٮقٍ ثني ٧٠ةؿ اّلدىةؿ كًل٧ةؿ 
اّل٩ُٞةع؛ ّلدٛةٝ٭٧ة يف اّلننةايح ٦ٓ كصٮد اجلة٦ٓ ثح٪٭٧ة 

 ك٬ٮ اّلدٛةؽ يف املك٪ؽ إحل٫ .
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اؿ خُيفُاإليٙافُأُٞٔالرش٠–/ٌَُُٟٔي٠زُلٖخاغثُكُدُيِي
ُاتل٠لكُ ُاهللأك ُُ–نيل ُةإٍرارُخمإفث املجذك٘نيُ٘مُاألمر

ُ!؟ُٜٟ٘ٗ

ري / إفل دسةحلكاجلٮاب ٙ الرشع اع٦ح ل٤ؼةوح ٗك
، كٝؽ ، ٚال حمةثةة ألظؽو ٌٔل أظؽو يف ٬ؾق اتلاكحلٙاخلةوح

٨٦ ا٣ُةٔٮف ك٬ٮ ٨٦  ٧ٔؿ ث٨ اخلُةبقيؽ٩ة ٚؿل 
 .أكخلٟ اخلةوح

٦ني كحنٮ٥٬ إّل مل٨ يٕةجل٭٥ ٨٦ ٚال جيٮز ُمة٣ُح املضؾك
ني ، أل٩٭٥ حيذةَٮف ل٤ٕؽكم ك٣حكٮا  األَجةء كامل٧ًؿ

 ٠٘ري٥٬.

ٍدكىلُّلىُ»ٝٮل  أدجٓ اجلب ُٚىُكىًٌرَُّ»ثٞٮل  «نى ًُ٘
ـًُ ك ٍجذي ٙى اُال ٙى ًٍرُُُّْى ُٚىُحى دًًُُ٘ شى

ى
٩ِف دأزري ا٣ٕؽكم  حلٛيؽ أفل  «األ

ذٞةؿ ثؾاد٭ة ّل ي٧٪ٓ ٨٦ دٮٝي٭ة؛ أل٩٭ة قجت يف ا٣ْة٬ؿ ّل٩
األمؿاض املٕؽيح ، ك٬ؾا يسِف يف أمؿ النةرع ثةتلٮق 
ٙى الرشٔيح جتؿم ٌٔل األقجةب ا٣ْة٬ؿة ،  ٦٪٭ة؛ ألفل اتلاكحل

ؽ٫٦ ٧ٚؿصٕ٭٧ة إيل ا٣ٕٞيؽة. ة دأزري٬ة ثؾاد٭ة ٔك  أ٦ل
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ٍُٚ»ٝٮل ٙى لُذى ٍندى
ى
؟ُأ ؿى كَّ

ى
، ث٢ ٬ٮ ّل ي٪ِف ا٣ٕؽكم «اأٍل

ٍدكىلُّلىُ»٠ٞٮل   ٩ِف دأزري ا٣ٕؽكم ثؾاد٭ة . ّل ييؿادي ٦٪٫ إّل «نى

ُكحيبُ ُيخٍاءؿ َُكف ُأٛٝ ُ٘م ُإتظاـؤ ُٛيف ُملاذا اؿ ُيِي كُد
ُ؟! ُإٍأؿُاحلصُٚكّلُحأذيُلَُكٕتظاـؤ

/ ٣حف ا٣تنةؤـ اكتلٛةؤؿ؛ ألفل املتنةا٥ دت٪٘ه كاجلٮاب
كّل  ،ة املذٛةا٢ ٚإ٫٩ يكٕؽ يف ظيةد٫ظيةد٫ ثة٣تنةؤـ، أ٦ل 

حيت اكف اجلبة ، كإ٧٩يٌيٜ ث٭ة ٧٠ة يٌيٜ املتنةا٥
، ّل أل٫٩ يٕذٞؽ ألزؿ يف اجلٛفأل٫٩ ظك٨ اا٣ٛأؿ احلك٨ 

 .ة يٕذٞؽ املتنةا٥ ٚي٧ة يتنةءـ ث٫دأزريق ٧٠

ةي  كٝؽ ذي٠ًؿىًت  ى ريى ُي ٪ٍؽى  ا٣ ةؿى اجللًبي  ًٔ ٞى ة»/  ذى ٪ي٭ى ٍظكى
ى
 أ

ؿي 
ٍ
أ ٛى ّلى  ا٣ٍ ة، دىؿيدي  كى ٍك٧٤ًن إًذىا مي

ل ٚى
ى
٥ٍ  رىأ زي ؽي ظى

ى
ة أ قي  ٦ى ٢ً ٚى٤ٍيى  يىٍسؿى  ٞي

٥ل  يًت  ّلى  ال٤ل٭ي
ٍ
٪ىةًت  يىأ ، إًّلل  ثًةحٍلىكى ٩ٍخى

ى
ّلى  أ ٓي  كى حيبىةًت  يىٍؽذى  إًّلل  الكل

، ٩ٍخى
ى
ّلى  أ ٍٮؿى  كى ّلى  ظى ةى  كى ٟى  إًّلل  ٝيٮل  .(3)«ثً

ا» ٙى ًُُٔةىاؿيُُذى ً ة ٠فُيُاإٍلً ًُُٔيًفُُحىسي ٍم اُالرَّ ٟى جَّ
ى
أ تىاءُيُْى ا»،  «إلِّ  «٘ى

ًُٔاإٍلًُُةىاؿيُ»، اق٥ اقذٛ٭ةـ ػرب ٦ٞؽـ ً ، ٦جذؽأ مؤػؿ «ة
٠فُي» ُيًفُ»، دةـ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري اإلث٢ٕٚ٢ مٌةرع  «حىسي

                                                           
 (.3939إق٪ةدق ًٕيٙ ، أػؿص٫ أثٮ داكد ) (3)
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ًُٔ ٍم ا»، ٦ذ٤ٕٜ ث٫ «الرَّ ٟى جَّ
ى
أ تىاءُيُْى ، ظةؿ؛ أم منج٭ح هلة «إلِّ

 . سٮف ػربنا تل١ٮف ٌٔل ٠ٮ٩٭ة ٩ةٝىحكجيٮز أٍف ي
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ٮسى  يًب مي
ى
٨ٍ أ ٨ اجللًبي  خى / ٔى ُ »ٝىةؿى ٔي رى ٘ى

ُٟي ،ُكىاٍْلى ًٙنيى ٍصًٖ ٙي ٍ اُال ٘ن ُُى٠ٍ رى جى
ٍ
ُاٍشخىأ ٔو

ُرىجي ًٔ
رى ٙى ْى ارىل،ُ ٠ًد،ُكىانلَّػى

يُ ٖي٠اُلى ًٙ هى ،ُذى ـو ٍهٖي٠ ٘ى ُ ٍجرو
ى
ُأ ى ُىلعى ًٔ ُالٍَّٖي اُإًلى ٘ن ُيى٠ٍ لن ٙى يُخى ُلى ٖي٠فى ٙى ٍه حى

ًمُ ُاذلَّ ٍجرًؾى
ى
ُأ ُإًلى ىا ُنلى ثى اجى ُخى ُّلى ي٠ا/ ال ِى ُذى اًر ٟى ُانلَّ ًً ًٍُٛػ إًلى

ٜىاُةىا ٍٖ ًٙ اُنى ٘ى ىا،ُكى ُنلى جى ـٍ ى ٖي٠اُرشى ًٙ ٍك
ى
ٖي٠اُأ هى ٍٍ ُتى /ُّلى ٍٗ ٟي ى ُل اؿى ِى ،ُذى ٔه ـً

ُ رى جى
ٍ
٠ا،ُكىاٍشخىأ كي حىرى ةى٠ٍاُكى

ى
ٌُىأ ًملن َُكى ٍٗ كي ٍجرى

ى
كاُأ ذي ُكىخي ٍٗ ًٖسي ٙى ُخى ًِيَّثى ةى

ا،ُ ذى ٞى ُ ا ٙى ٓي ً٘ ُيى٠ٍ ًِيَّثى ُةى ًٙلى ٍك
ى
ُأ ا/ ٙى ٟي ى ُل اؿى ِى ُذى ٍٗ ٞي ُبىٍهدى ًٚ ٍي ًجيى

ى
أ

ُ
ى
ًُ٘ٚاأٍل ُ ٍٗ ٟي ى ُل جي ـٍ ى ًمُرشى ُاذلَّ ا ٙى ٓي ٕى ُكى فى َُكى ُإًذىا ّتَّ ٖي٠اُخى ًٙ هى ُذى ٍجًر،

ُ ٍجري
ى
ُاأٍل ّى ى ل ُكى ، ٔه ـً ُةىا ٜىا ٍٖ ًٙ ُنى ا ٘ى ُ ّى ى ُل / ُُىاّلى ٍَصً ُإٍهى ةً لى ُغى ًخنيي

اُ ٘ى ا،ُ ٙى ٓي ًٖ ٙى ُخى ًِيَّثى ُةى ًٙلى ٍك
ى
ا/ُأ ٙى ٟي ى ُل اؿى ِى ،ُذى ًٝ ىاُذًي ُنلى ٍٖجى هى ًمُجى اذلَّ

جُى
ٍ
بىيىا،ُكىاٍشخىأ

ى
،ٌُىأ ىًصيه ُي ءه ٍ ارًَُشى ٟى ًُ٘ٚانلَّ ُ ٖي٠اُةىيًقى ٙى ٍه ٍفُحى

ى
اُأ ٘ن ُُى٠ٍ رى

ُ، ٍٙسي ةىجُالظَّ َُغى ّتَّ ُخى ٍٗ ًٟ ُيى٠ًٍم ًِيَّثى ُةى ٖي٠ا ًٙ هى ُذى ، ٍٗ ًٟ ُيى٠ًٍم ًِيَّثى ُةى ي لى
اُ ٘ى ُ ٔي رى ٘ى ُكى ٍٗ ٟي رىٖي ٘ى ُ ّى ً ل ٌُىذى ا؛ ٙى ًٟ ًَُكىٍي نٍيً ِى ًري ٍى ُإٍ ٍجرى

ى
ُأ ٖي٠ا ٙى ٍٓ كىاٍشخى

اُانل٠ُّرًُ ذى ٞى ُ ٍٚ ً٘  .(3)« ُىتًٖي٠اُ

  

                                                           
 ( . 8873ركاق ابلؼةرم )  (3)
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 : توجيَات وحتقيقات احل يح

األم٥  ، مج٭خ ٚي٫ ٬يبحنبي٫ يف احلؽير تنبي٫ د٧سيٌلٌ ا٣ت
ة٦ٓ أف الك ٬يبح ٦٪زتٔح ٨٦ ، جباثلالث ث٭يبح أٝٮاـ أصؿاء

 .٦ذٕؽد
ـى اجلب املك٧٤ني يف أكؿ احلؽير؛ أل٩٭٥ أ٢ٌٚ ٝؽل

 ٨٦ ٗري٥٬ ، كأػؿ٥٬ ٔ٪ؽ اتلٛىي٢ تلأػؿ ز٦ة٩٭٥ .

«ًُٔ ُالٍَّٖي ُإًلى ا ٘ن ةر ثٞؿي٪ح ٝٮلملؿاد ثةحلٮـ اجل٭ا «يى٠ٍ
«ًُٔ ُالٍَّٖي ؛ ٚ٭ٮ دلةز مؿق٢ ، ٨٦ ثةب إَالؽ اللك كإرادة «إًلى

ـء .  اجل

ُ»/ ٠يٙ يٞٮلٮف ٝي٢ى  ٔه ـً ٜىاُةىا ٍٖ ًٙ اُنى ٘ى ك٬ٮ ّل يٮاٜٚ ظةؿ  «كى
 احل٭ٮد كاجلىةرم؛ أل٩٭٥ يٕذٞؽكف أ٩٭٥ ٌٔل ظٜ ؟!

ٮر كاجلٮاب أ٫٩ اكف ٠سري ٨٦ احل٭ٮد كاجلىةرم ثٕؽ ّ٭
، كٝؽ ٩ـؿ ٗري٥٬ ٦زنهل٥ ٜ كيٕة٩ؽكفاإلقالـ يٕؿٚٮف احل

 .ٮح احلٜ أ٦ة٦٭٥لًٮ

ٍُٗ»ٝٮل ٚى٢ اجلب ًٖسي ٙى ُخى ًِيَّثى ُةى ٖي٠ا ًٙ ٍك
ى
٨ٔ ٝٮل  «أ

ٖي٠ا» هى ٍٍ ُتى  ؛ ملة ثح٪٭٧ة ٨٦ ٧٠ةؿ اّلدىةؿ .«ّلى
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كاُ»ٝٮل ككو٢ اجلب ذي ُكىخي ٍٗ ًٖسي ٙى ُخى ًِيَّثى ُةى ٖي٠ا ًٙ ٍك
ى
أ

ُ ًملن َُكى ٍٗ كي ٍجرى
ى
قٍ ثني ٧٠ةؿ اّلدىةؿ ملة ثح٪٭٧ة ٨٦ اتلٮ «أ

ة٦ٓ كًل٧ةؿ اّل٩ُٞةع ّلدٛةٝ٭٧ة يف اإلننةايح ٦ٓ كصٮد اجل
 .ك٬ٮ اّلدٛةؽ يف املك٪ؽ إحل٫

ا»ٝةؿ اجلب ٙى ٓي ً٘ ُيى٠ٍ ًِيَّثى ُةى ًٙلى ٍك
ى
كل٥ ي٢ٞ " أك٧ال  «أ

يك٪ؽ إحل٭٥ ." ثٞيح ٧١٤٧ٔة  ؛ ألفل ا٢٧ٕ٣ اكف مل٨ ٝج٤٭٥ ٚال ي

ُا» ةً لى ُغى ًُخنيي فى َُكى ُإًذىا ّتَّ – «ظني»؛ إذا ٝيؿمء «ٍٕهىٍَصًُخى

، كإذا ٝؿمء ف دة٦ح ث٧ٕين ظرض كظني ٚة٢ٔ هلةٚاك –ثةلؿٚٓ 
يت / ظٚه ٩ةٝىح كاق٧٭ة حمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ –ثةجلىت–

 .إذا اكف احلني ظني والة ا٣ٕرص

ا ل٥ ي٢ٞ اجلب اذلم  ةكل٧١»لزلي٨ أدٮا أػرين
٧٠ة ٝةؿ مل٨ ٝج٤٭٥؛ أل٩٭٥ يٞةث٤ٮف  «رشَخ هل٥ ٨٦ األصؿ

ٗري أٍف ي٪ْؿكا إيل ملك٧٤ني يف ا٣تنبي٫ ، ك٥٬ ي٤٧ٕٮف ٨٦ ا
، أك لالمةرة إيل أ٫٩ جيت أف يسٮف ٬ؾا أصؿو ل٧١ةهل٥

 مأ٩٭٥ يف اجلْؿ إيل ٦ة لكٛٮا ث٫ ٨٦ ا٢٧ٕ٣ .
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ٖي٠ا» ٙى ٍه ُحى ٍف
ى
دأكي٢ مىؽر دلؿكر " ك٦ة ثٕؽ٬ة يف "أف «أ

ة ل٢٧ٕ٤ ثٞيح حبؿؼ صؿ  حمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ / ٚةقذأصؿ ٝٮ٦ن
 يٮ٦٭٥ .
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 ٍ٨ يًب  خى
ى
ةى  أ يٍؿى ؿى ٨ً ٬ي ٩ل٫ي اجللًبي  ٔى

ى
غُيُّلىُ»/ ٝىةؿى  أ ُييرٍلى

ُٚي ً٘ ٍؤ ٙي ٍُُٚال ٍدرُوًُ٘ تىنٍيًُُكىاًخدُوُجي رَّ  .(3)«مى

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

غُيُّلىُ» ُٚيُييرٍلى ٍؤً٘ ٙي غُي»ٝٮل «ال ؛ ركايح ٚي٭ة ركايذةف «ييرٍلى
  ثةل١رس كأػؿم ثةلؿٚٓ .

غُي»٩ة٬يح ك  «ّل»ٌٕٚل ال١رس دسٮف  دلـكـ ث٭ة  «ييرٍلى
ًؿؾى ث ٌل ركايح ةل١رس ل٤ذؼ٤ه ٨٦ اتلٞةء الكة٠٪نيكظي ، ٔك

 .٩ةٚيح «ّل»الؿٚٓ دسٮف 

ٌل ٠ٮف  غُيُّلىُ»٩ة٬يح دسٮف اجل٤٧ح  «ّل»ٔك ُٚيُييرٍلى ً٘ ٍؤ ٙي  «ال
ة ك٦ٕين ْن ٌل ٠ٮف إننةايح ٣ٛ اجل٤٧ح ٩ةٚيح دسٮف  «ّل»، ٔك

ة إننةايح ٦ٕين ْن   .ػربيح ٣ٛ

؛ احلري ٌٔل رسٔح رب٨ٔ اإلننةء إيل اخل ك٩سذح ا٣ٕؽكؿ
 .ّل٦ذسةؿ خلال ي٤ــ دسؾيت املذلك٥ا

                                                           
 ( .8998( ، كمك٥٤ )6333أػؿص٫ ابلؼةرم ) (3)
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غُيُّلىُ» ُٚيُييرٍلى ً٘ ٍؤ ٙي ة ك٦ٕين «ال ْن ؛ يىط ص٤ٕ٭ة ػربيح ٣ٛ
٨٦ ٌٔل املؤ٨٦ الاكم٢ يف اإلي٧ةف؛ ألفل اخلرب ّل حب٢٧ املؤ

 .يذؼ٤ٙ ٫ٕ٦، كإّل ل٥ يس٨ إي٧ة٫٩ اكمالن 

غُي» ، كٚي٫ اقذٕةرة سةؿالالكـ ٬٪ة ٌٔل قبي٢ امل «ييرٍلى
ؿدني ث٭يبح ٨٦ د٧سي٤يح مج٫ ٚي٭ة ٬يبح ٨٦ يٞٓ يف املعؾكر م

 ، ثي٥ل اقذٕري ٣ِٛ املنج٫ ث٫ ل٧٤نج٫ .يرلغ ٨٦ صعؿ مؿدني

ُٚي»يف ٝٮل ً٘ ٍؤ ٙي ٤ٕخ اجل٤٧ح اننةا «ال ة إذا صي ْن يح ٣ٛ
٤ضجف النةم٢ ل٧٤ؤ٨٦ ( ٚي٫ لك٦ٕين أك ٦ٕين ٍٚٞ ٚػ )أ٣ػ

ريق ة ك٦ٕين ٚػ اجل٤٧ح ، كإذا اك٩خ الاكم٢ ٗك ْن ػربيح ٣ٛ
 .ي٫ ل٤ٕ٭ؽ كاملٕ٭ٮد املؤ٨٦ الاكم٢( ٚ)أ٣ػ

ُُٞٔ٘هينُاملؤُ٘ٚيفُاحلديدُ٘هينُاملصُٖٗأكُىيقُ؟!ك

املؤ٨٦ اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ اّلي٧ةف ك٬ٮ اتلىؽيٜ ثة٤ٞ٣ت ، 
ة " املك٥٤ " ٚ٭ٮ اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ اإلقالـ ك٬ٮ اّلٝؿار  أ٦ل

 ثةل٤كةف .

٬ؾا يذٕني  ، ك٣س٨ل ٥٤كاملؤ٨٦ يف اّلوُالح ٗري املك
ُُىإىًجُ/ٚي٭٧ة ٔ٪ؽ اصذ٧ةٔ٭٧ة، ٧٠ة يف ٝٮل دٕةيل 

ُ ٍنرىابي
ى
َّٜاُاأٍل ٘ى ُُآ ٍٔ ٍُُُٗي ى ٜي٠اُل ً٘ ٍُُٚحيٍؤ ٕىًس ي٠اُكى ٜىاُُي٠ل ٍٙ ٍشٖى

ى
اُأ َّٙ ى ل ُكى
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ًُٔ افُيُيىٍدخي ٙى ي ٍُُٗيًفُُاإٍلً ، ٚإذا اٚرتٝة [ 34/ ]احلضؿاتُيٖي٠بًسي
ملك٥٤  املؤ٨٦ ٬ٮ ٦ٕين ا٧٠ة يف احلؽير اكف ٦ٕين

ة، ك٬ٮ اتلىؽكبة١ٕ٣ف ٕن  .يٜ ثة٤ٞ٣ت كاّلٝؿار ثةل٤كةف ٦

تىنٍيًُ» رَّ ؽع مؿدني  «مى يٌؽى ثةملؿدني أل٫٩ إذا ل٥ يىط أف شخي ري
ؽع يف أكرث ٦٪٭٧ة ٨٦ ثةب أكيل .   ل٥ يىط أف شخي

ك٣س٨ ّل يىط أف أف يي٭٢٧ كيرتؾ احلؾر يف املؿة األكيل 
ُئ ؛ ٚييٕؾر يف  ػُب٫ ٚي٭ة ، كّل ، كل١٪٫ ٝؽ جيذ٭ؽ ٚي٭ة كشخي

ؾر ٚي٫ إذا اعد إحل٫ مؿة زة٩يح .  يٕي

اؿ ُيِي ُكُد /ُ ُخديدو ُيف ُجاء ُ٘ا إً َُيي ُاحلديد ُٞذا ٔٞ
ُ َُليٗ»آخر ُخب ُكاملٜاٌَ ،ُ ُْريٗ ُىر ُإيرةُُ(1)«املؤ٘ٚ ألفَّ

ُإيٍٖثُ؟!

٣حكخ  «٠ؿي٥املؤ٨٦ ٗؿ »ا٣٘ؿة يف ظؽير / أفل كاجلٮاب
ة ل٧٤ؤ٨٦يه ا٤ٛ٘٣ح، كإ٧٩ة صةء "ٗؿ ٛن ٦ٞةثالن  " ٚي٫ كو

ملؼةدع اذلم ييج٨ُ / اٙ امل٪ةٜٚ ثػ "ػت"، كاخلتلٮو

                                                           
٦ؾم )4790)ركاق أثٮ داكد  (3) ( ، 9307( )8/394(، كأمحؽ )3964(، كا٣رًتٌ

 ( .438كابلؼةرم يف األدب املٛؿد )
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٭ؿ ا أ٫٩ َيت ، ٚي١ٮف ٦ٕين ٠ٮف املؤػالؼ ٦ة يْي ٨٦ ٗؿن
٭ؿ . اجلٛف ٗري ُمةدع  ، ٚال يج٨ُ ػالؼ ٦ة يْي
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 ٍ٨ ةى  خى ؿى ٧ي بو  ث٨ًٍ  قى ٪ٍؽي ٮؿي  ٝىةؿى / ٝىةؿى صي / اهللً  رىقي
« ُُّ ُـوُكي لى ُٚهُىي ٟى ٍرتى ًُُٝمي خً ِى ي ًِ ُٝيُحيٍذةىحُيُةًهى ٍٜ ُـىُخى اةًمًُُيى٠ٍ ُ،ُُالصَّ ّمَّ يصى ي ُكى
َيُ،ُ ٍٖى حيي ُٝيُكى  .(3) « رىأشي

 توجيَات وحتقيقات احل يح : 

، كيف ٨٦ الؿ٨٬ ك٬ٮ احلبف كامل٪ٓ «مرحٟٚ»ٝٮل
يٜث»ركايح  لؿ٬ي٪ح يه الؿ٨٬ كاهلةء ل٧٤جة٣٘ح، ، ٚة(8)«ٞر

 اقذ٧ٕال ث٧ٕين املؿ٬ٮف . ، ز٥ل اكلنتي٧ح كالنذ٥

، كأو٤٭ة ا٣ٕٞيٞح منذٞح ٨٦ ا٣ٕٜ، ك٬ٮ ا٣ُٞٓ «ةهِيِخٝ»
 النٕؿ اذلم يسٮف ٌٔل رأس املٮلٮد ظني يٮدل .

٫ كق٧يخ النةة ا٣يت ديؾثط ٔ٪٫ يف ذلٟ الٮٝخ ٔٞيٞح؛ أل٩
٤ٜ ٔ٪٫ ذلٟ النٕؿ ٔ٪ؽ اذلثط ، ك٬ؾا ٨٦ تك٧يح اليء حيي

 ثةق٥ ٦ة اكف ٫ٕ٦ أك ٨٦ قبج٫ .

                                                           
( ، اث٨  8837( ، أثٮ داكد )  4880( ، ا٣جكةيئ )  3588ركاق ا٣رت٦ؾم )  (3)

ري٥٬ . ٦3365ةصح )  ( ، ٗك
 (. 8837ركاق أثٮ داكد )  (8)
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ة منذٞح ٨٦ ا٣ٕٜ كا٣ُٞٓ؛ أل ٫٩ ينٜ ظ٤ٜ ٚة٣ٕٞيٞح إ٦ل
اذلثيعح، ك٬ؾا ٦ة رصع٫ اث٨ ٔجؽ ا٣رب، كاهلؿكم، كاث٨ 

ة نكجح إيل النٕؿ اذلم األزري شخؿج ٌٔل رأس املٮلٮد . كإ٦ل
 .٨٦ ث٨ُ أ٫٦

ُُّ»كٝٮل ُـوُكي لى ُٚهُىي ٟى ٍرتى ًُُٝمي خً ِى ي ًِ أفل  ٦ٕ٪ةق «ةًهى
، ٚنج٫ يف لـك٦٭ة ل ٦٪٭ة ؽل ا٣ٕٞيٞح ّلز٦ح ل٤نؼه ّل ثي 

ؽـ ا٩ٛاك٫٠ ٦ إذا  «ك»٣ْٛح ك .ؿ٨٬ يف يؽ املؿد٭٨٪٭ة ثةلٔك
 أًيٛخ إيل ٩سؿة أٚةدت ا٧ٕ٣ٮـ ، ٚتن٢٧ اذل٠ؿ كاأل٩يث .

ًنجُإهِيِثُ؟!ُ ُكلُٗرشي

ٔخ حلس٥ كأقجةب ٦٪٭ة ٦ة ٬ٮ ّة٬ؿ صٌل ك٦٪٭ة ٦ة  رشي
٬ٮ ثة٨َ ػِف ، ك٣حف ص٭٤٪ة حب٧١ح اليء دحلالن ٌٔل أ٫٩ 

٧٪ة ، ك٨٦ ّل ظ٧١ح ل ؛ كإ٧٩ة دحل٢ ٌٔل ص٭٤٪ة ك٤ٝح ٤ٔ
 -ًظ٧١٭ة ) ا٣ْة٬ؿة ( /

ؽ / أفل اإلقالـ يؤ٨٦ ثةتلآ٣ٙ اإلصذ٧ةع، كدأكي3
ؿٝنة؛ ا٣ٕالٝةت األػٮيح ثني املك٧٤ني َي ، كق٤ٟ يف ذلٟ 

  كاهلؽاية كاهلجةت كاألًةح . ٚرشع ا٣ُٕةية

 .ح ٣جرش املٮدة كاملعجح ثني اجلةسك٬ؾق كقي٤
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ةٕؿكؼ أفل ٬ؽؼ الـكاج ٬ٮ / 8٦ ّن ٌٔل  اتل٪ةق٢ ظٛة
، ك٬ؾق ف اهلل ٤ٔي٪ة ثةبلجني كاحلٛؽة٪ةا٦ذ، كاجلٮع ا٣برشم

٧ٕ٩ح تكذٮصت الن١ؿ؛ ٚرشٔخ ا٣ٕٞيٞح إّ٭ةرنا ل٤برش 
ا ل٤جكت ،ركا٣ٛؿح كالرسك ة كإثؿازنا ل٤٪٧ٕح، كنرشن ، كدؿقيؼن

 لإلي٧ةف .

 ٌٔل ٦ة ك٬ت ./ ا٣ٕٞيٞح دٕين م١ؿ امل٪٥ٕ 3

ة ا٤ُ٣ت لكال٦ح املٮلٮد . 4 ٌن  / كٚي٭ة أي

ُُٗإهِيِثُ/خس

يح ا٣ٕٞيٞح ،  ادٛٞخ املؾا٬ت اإلقال٦يح ٌٔل مرشٔك
ُ-كل١٪٭٥ اػذ٤ٛٮا يف ظ٧١٭ة ٌٔل أٝٮاؿو /

ة ق٪ح مكذعجح / ذ٬ت ٦ةلٟ كالنةٚيع كأمحؽ إيل أ٩٭3
ا . ٨ٍ »ملة كرد يف ثٕي الؿكايةت   اقذعجةثنة  مؤًلؽن دًلى  ٦ى ي  كي ه  لى دلى  كى

تل  ظى
ى
فٍ  ٚىأ

ى
ٟى  أ ٪٫ٍي  يىجٍكي ٍٟ  خى ٨ٍ  ٚى٤ٍيىجٍكي ـً  خى الى ٘ي ةدىةفً  ا٣ٍ  مى
ًٚبىذىةفً  اكى ٨ٍ  ٦ي خى ةةه  اجٍلىةًريىحً  كى ِو /  . (3)«مى ٨ٍ »كيف ٣ٛ دًلى  ٦ى ي  كي ه  لى دلى  كى

تل  ظى
ى
فٍ  ٚىأ

ى
ٟى  أ ٨ٍ  يىجٍكي قً  خى ً دلى ٢ٍ  كى ٕى ٍٛ ككص٫ ذلٟ أفل  .(8)«ٚى٤ٍيى

                                                           
 .( 6888 ؽ )أمح، (  4838)  ا٣جكةيئ، ( 8848)  أثٮ داكدركاق  (3)
 ( . 500/  8أػؿص٫ ٦ةلٟ )  (8)
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ظجيح ، كالٮاصت ّل ٤ٜٔ ا٣ٕٞيٞح ٌٔل األالؿقٮؿ
٤ٜ ٌٔل يشء ، ٟ" إ٩٭ة ق٪ح كاصجحك٨٦ ٬ؾا ٝٮؿ ٦ةل .يٕي

، ٮ ل٥ يؿد الٮصٮب اذلم يأز٥ ثرتًل٫، ك٬جيت ا٢٧ٕ٣ ث٭ة "
. تلأكيؽ ٌٔل ٝةٔؽد٫ يف كصٮب الك٪حكإ٧٩ة أراد ثةلٮصٮب ا

، كّل ٩ؾر اكألًعيح ٥٤ٚ ًلؾا أل٩٭ة إراٝح دـ ٨٦ ٗري ص٪ةيحك
 جيت .

كركد األمؿ ثؽحل٢  ./ ذ٬ت أ٢٬ ا٣ْة٬ؿ إيل أ٩٭ة كاصجح 8
حى  ث٭ة ٧٠ة صةء يف ظؽير ئًنى ةاعى جل٭ى

ى
ٍمؿى »/ ٝىة٣ىٍخ  أ

ى
 أ

ٮؿي  حً ٫ً ػال٤ل  رىقي ٞى ي ًٞ ٕى ٨ً  ثًة٣ٍ ًـ  ٔى الى ٘ي ةدىةفً  ا٣ٍ ًٚبىذىةًف، مى اكى  ٦ي
 ٨ً ٔى ةةه  اجٍلىةًريىحً  كى  اجلب أفل أػؿم ٔ٪٭ة كيف ركايح . «مى

ى »ٝةؿ /   ًـ  ىلعى الى ٘ي ةدىةفً  ا٣ٍ ًٚبىذىةفً  مى اكى ى  ٦ي ةةه  اجٍلىةًريىحً  كىىلعى  مى
٥ٍ  ّلى  زي ي ا٩نة يىرضي ٨ل  ذي٠ٍؿى ـٍ  زي

ى
 . (3)«إ٩ًىةزنة أ

؛ ظير مج٭٫ يف  «مرحٟٚ»كًلؾلٟ ل٤ذٕجري ثس٧٤ح 
ؽـ ا٩ٛاك٫٠ ٦٪٭ة ثةلؿ٨٬ يف يؽ املؿد٭٨ .  لـك٦٭ة ٤ٔي٫ ٔك

ٮف ٌٔل ا٣ٕٞيٞح ٧٠ة  ك٦ة كردى  ٨٦ أف اجلةس يًٕؿ
ٮف ٌٔل الى٤ٮات اخل٧ف .  يًٕؿ

                                                           
 .3890، كإقعةؽ ث٨ را٬ٮي٫ 4648ركاق أثٮ يٌٕل يف مك٪ؽق  (3)
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الكجٓ  / ذ٬ت ال٤ير ث٨ قٕؽ إيل ا٣ٞٮؿ ثٮصٮب٭ة يف3
، ) كل٥ ي٥ٞ ٌٔل ٬ؾا ٥ جتت ثٕؽ الكجٓاألكؿ؛ ٚإف ٚةدخ ل

 دحل٢ ( .

 ا٣ٞٮؿ ثجؽٔيح ا٣ٕٞيٞح كإ٩سةر٬ة./ ذ٬ت األظ٪ةؼ إيل 

ب٢ًى كاقذؽلٮا ذللٟ حبؽير  ٮؿي  قي ٨ً ٫ً ػال٤ل  رىقي  ٔى
ًح؟ ٞى ي ًٞ ٕى ةؿى  ا٣ٍ ٞى ًظتي  ّلى »/ ذى

ي
ٮؽى  أ ٞي ٕي ٩ل٫ي ، «ا٣ٍ

ى
أ ًلى ة كى ًؿقى  إًجل٧ى  (3)اًّلٍق٥ى  ٠ى

غى »، كًلؾا حبؽير  ىكى حى  ن ًٍ ى
ل  اأٍل ـي ،  ذىثٍطو  كي ٍٮ ةفى  كىوى ٌى مى ل  رى  كي

ـو  ٍٮ ٍك٢ي ، وى ٘ي ا٣ٍ ل  اجٍلى٪ىةثىحً  ٨٦ًى  كى ٍك٢و  كي ةي ،  ٗي اكى ـل ال ل  كى ٝىحو  كي ؽى  .(8)«وى

إ٧٩ة ٠ؿق صيت ٌٔل احلؽير األكؿ أفل اجلبكٝؽ أ
  ٍٞ ، ك٣حف اذلثط .اإلق٥ ٚ

  .اإلق٥ ا٣ٞجيط إيل احلك٨د٘يري كٌلف ٨٦ اعدد٫

احلؽير ٩ٛك٫ درصيطه ثأفل اجلب ٌٔل أ٫٩ ٣حف يف
 ٩ٛك٫ ٝؽ ٠ؿق اّلق٥ ، كإ٧٩ة ٬ؾا ٨٦ ٚ٭٥ الؿاكم كل٥ جيــ .

                                                           
.(83644، 83643، 83334، 6888(، أمحؽ ) 3443)  8/500ركاق ٦ةلٟ  (3)
ٙه ٚٛي٫  4747)  506/  5ركاق ادلارُٝين يف قج٪٫  (8) ( ك٬ٮ ظؽيره ًٕي

ييتي  كى طو  ٍب٨ي  ال٧ٍي ًً ا ييتي ،  ٬ٮ ًٕيٙك،  كى كى ال٧ٍي ٟو  ٍب٨ي  كى ي ً رٍتيكؾه  رشى .ك٬ٮ ٦ى
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ًظتي  ّلى »إ٧٩ة ذ٠ؿ ٝٮل أك اكف رقٮؿ اهلل
ي
ٮؽى  أ ٞي ٕي  «ا٣ٍ

ٔ٪ؽ ذ٠ؿ ا٣ٕٞيٞح خلال يكرتق٢ الكةا٢ يف اقذعكةف ك ٦ة 
أفل  اّلمذٞةؽ ، ٚجني ل اجلبيٞح يفاصذ٧ٓ ٦ٓ ا٣ٕٞ

م١ؿكق، ك٬ؾا ٨٦  ثٕي ٬ؾق املةدة حمجٮب كبٌٕ٭ة
١خ ٔ٪٫ يف كٝخو آػؿ حلىٮؿ اّلظرتاس احلك٨، كإ٧٩ة ق

، أك حبكت ظةؿ ثةبليةف اذلم ذ٠ؿق يف ٬ؾا احلؽيرا٣٘ؿض 
ؽق ، ٚيبني  . ل٤ضة٢٬ كيك١خ ل٤ٕةل٥املؼةَجني يف ا٥٤ٕ٣ ًك

" "راكم احلؽيرؿكك٫٤ٕ٣ اكف ٦ٓ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔ
، ٚإفل ٔجؽ اهلل وةظت ٥٤ٔ إيل ابليةف ألص٫٤ ٨٦ اظذةج

 ك٫ٞٚ كٚ٭٥ .

يف  ص٫ ادلارُٝيني ؿل كأصيتى ٌٔل احلؽير اثلةين اذلم ػى 
ٙه  ٫ ظؽيره قج٪٫ ثأ٩ل  ؛ ألفل يف ق٪ؽق ّل دٞٮـ ث٫ احلضح ًٕي

  .راكيني ٦رتكًلني

ح ٨ٔ ا5 ٣٘الـ / ذ٬ت احلك٨ إيل أفل ا٣ٕٞيٞح مرشٔك
ي »كف اجلةريح مكذؽّلن ثٞٮلد ـو  كي ٨ه  ٗيالى ٍؿتى٭ى  مي

ًذ٫ً  ٞى ي ًٞ ٕى  . «ثً
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كرد ٌٔل احلك٨ ثأف لك٧ح ) ك ( أًيٙ إيل ٩سؿة 
 ٚن٤٧خ اذل٠ؿ كاأل٩يث ، كأ٤َٞخ ٬٪ة ٨٦ ثةب اتل٤٘يت .

كاذلم يرتصط جلة ثٕؽ ٔؿض ٬ؾق األراء أ٩٭ة ق٪ح مؤًلؽة 
ة ثني األد٣ح دكف ا٢٧ٕ٣ ثجٌٕ٭ة كدؿؾ ابل ٕن ٕي اآلػؿ ، مج

 ٚةجل٧ٓ أ٢ٌٚ .

ُٝيُحيٍذةىحُي»ك٢٬ ٝٮل ٍٜ ُـىُخى اةًمًُُيى٠ٍ ٌٔل قبي٢  «الصَّ
 األٌٚي٤ح أك اتلٕيني ؟! 

 يٮـ قةث٫ٕ. ّة٬ؿ احلؽير أفل اذلثيعح ٨ٔ املٮلٮد دسٮف
ٜل ٨ٔ احلك٨ كاحلكنيكرد أفل اجلبكٝؽ ٔ

  يٮـ الكةثٓ ٨٦ كّلدد٭٧ة.

 -زالزح أٝٮاؿو /كٝؽ اػذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ةء يف ذلٟ ٌٔل 

ٓ ٨٦ الٮّلدة ٌٔل / أفل اذلثيعح ٨ٔ املٮلٮد يٮـ الكةث3
كٝؽ كرد  . قبي٢ اّلقذعجةب. كب٭ؾا ٝةؿ النةٕٚيح كاحل٪ةث٤ح

اجلب ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ ثؿيؽة ث٨ اهلل ٔجؽ ٨ٔيف قنن ابلي٭ق 
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 كإلظؽل ٔرشة كألربٓ لكجٓ دؾثط ا٣ٕٞيٞح»/  ٝةؿ
رشي٨  .(3)«ٔك

ال دؾثط ٝج٫٤ كّل ثٕؽق، ث٢ ٚكةثٓ / أ٩٭ة مؤٝذح ثيٮـ ال8
٧٤ةل١يح آراء أػؿم ٗري ل. ٗريى أفل ك٬ؾا ٝٮؿ ٦ةلٟ دٛٮت.

 .٬ؾا الؿأم

أ٩٭ة ّل جتـئ ٝج٢ الكةثٓ، كّل دٛٮت ثٛٮاد٫، ٚذؾثط / 3
ؽق ٚؿض ك٬ؾا رأم اث٨ ظــ؛ أل٩٭ة ٔ٪  .ثٕؽق ٦يت أ٦س٨

 .كّل ثؽ ٨٦ ٤ٕٚ٭ة كلٮ ٌٝةء

ُال صبُيـ٠ ٠ّلدةُٜٟ٘اُأكُّلُ؟!كُدُاخخًُٖإهٖٙاءُُٞٔحيي

كت ،  كت ، كٝةؿ ٦ةلٟ / ّل حيي كاألوط كاألّ٭ؿ أ٫٩ حيي
٪ؽ النةٕٚيح ػالؼ . ٔك

اؿُ/ُُٞٔتصِؿُإهِيِثُةٙركرُالزُ٘ٚ؟! ُكُدُيِي

أب، أك ٠ٛي٢  ٫ إذا ل٥ ي٥ٞ كيل األمؿ ٨٦/ أ٩ل كاجلٮاب
ث٤ٖ قٍٞ ظ٧١٭ة يف أػؿ٬ة ظيت  ؛ ٚإفٍ ثةذلثط ٨ٔ املٮلٮد

 . ثٕؽ ذلٟ ُمري يف ا٣ٕٞيٞح ٨ٔ ٩ٛك٫ؿء . كاملظٜ ٗري املٮلٮد

                                                           
 (. 39076)  303/  9قنن ابلي٭ق  (3)
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ٜٔ ٩ٛك٫ اجلب ٝؽ كرد ث٭ؾا ظؽيره ًٕيٙ أفل ك
 .(3)ثٕؽ اجلجٮة، أػؿص٫ ابلي٭ق، كٝةؿ/ ٦٪١ؿ ّل يثجخ

 ٚي٫ دّل٣ح ٌٔل ص «حيٍذةىحُي»ٝٮل
ى
يٕٜ ٨ٔ  فٍ ٮاز أ

 .املٮلٮد مؼه أص٪ب، كذلٟ ألف ا٢ٕٛ٣ ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ

ٜل ٨ٔ احلك٨ كاحلكنياجلب كممة يؤيؽ ذلٟ أفل  ٔ  ،
 .يف كصٮد الٮادلي٨ 

ك٦ةؿ النةٕٚيح إيل ا٣ٞٮؿ ثأ٫٩ إ٧٩ة يٕٜ ٨ٔ املٮلٮد ٨٦ 
 .(8)د٤ـ٫٦ ٩ٛٞذ٫ ٨٦ ٦ةؿ ا٣ٕةؽ ، ّل ٨٦ ٦ةؿ املٮلٮد 

                                                           
 . 809/  5راصٓ اتلٛىي٢ يف َؿح اتلرثيت  (3)
-ث٧ة يٌل /كأصةب النةٕٚيح ٌٔل ٢ٕٚ الؿقٮؿ (8)

 أثٮ٧٬ة. أ٫٩ زجخ يف ثٕي الؿكايةت أفل الؿقٮؿ 

ثٕؽ ٢ٕ ذلٟ؛ ٚذربع اجلبأف يٛأك أ٩٭٧ة ٤َجة ٨٦ اجلب 
 أف أذ٩ة ل. 

ٜل ث٫.    أك أ٩٭٧ة أُٔيةق ٦ة ٔ

 . أك أ٩٭٧ة اك٩ة ٦ٕرسي٨ ٚي١ٮ٩ةف يف ٩ٛٞح صؽ٧٬ة رقٮؿ اهلل 

؛ أفل ل اتلربع ٨٧ٔ مةء ٨٦ أ٦ذ٫ ، أك يسٮف ذلٟ ٨٦ ػىةاى٫ 
 ٧٠ة زجخ أ٫٩ ًح ٨٧ٔ ل٥ يٌط ٨٦ أ٦ذ٫ .
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ُ»يف ٝٮل ّمَّ يصى ي ٮلٮد يٮـ دّل٣ح ٌٔل تك٧يح امل «كى
يٮـ احلك٨ كاحلكنيالكةثٓ؛ كٝؽ قم اجلبي ىِىِى

  . (3)الكةثٓ

٨ٍ بك٪ؽًق كصةء ٔ٪ؽ ا٣رت٦ؾم  ٧ًٍؿك خى ، ث٨ًٍ  خى يٍتو ٕى ٨ٍ  مي  خى
بًي٫ً،

ى
٨ٍ  أ قً، خى ؽي فل  صى

ى
ؿى اجللًبل  أ مى

ى
يٮدً  ثًتىٍك٧ًيىحً  أ ٍٮل ـى  ال٧ٍى  يىٍٮ

 ً٫ ًٕ ةثً ًٓ  قى ًٍ كى ذىل كى
ى
٪٫ٍي  األ ٜي  خى ٕى ا٣   .(8) كى

أف تك٧يح املٮلٮد دسٮف كهلؾا ذ٬ت مج٭ٮر ا٣ٛٞ٭ةء إيل 
دسٮف ا٣تك٧يح ت ثٌٕ٭٥ إيل صٮاز أف ، كذ٬يٮـ قةث٫ٕ

  .اتلأػري إيل الكةثٓ أظك٨ ، ك٣س٨ل ٝج٢ الكةثٓ أك ثٕؽق

 ٍ٨ ٕى يًب  ذى
ى
ٮسى  أ دًلى »/ ٝىةؿى  ، مي ، يًل  كي ـه تىيٍخي  ٗيالى

ى
 اجللًبل  ث٫ًً  ٚىأ

ةقي  ٧ل ، ٚىكى ا٬ًي٥ى ٫ي  إًثٍؿى ٪ل١ى ةو، ٚىعى ي  كىدىاعى  ثًذى٧ٍؿى ًح، لى ًلى ى ٫ي  ثًة٣رٍبى ٕى ذى  كىدى
ل إً  فى  ،«يلى ٌلى ى  كى ٍكربى

ى
ً  أ دلى يًب  كى

ى
ٮسى  أ  .(3)مي

                                                           
ٚي٧ة أػؿص٫ احلةز٥ يف ح٧٠ة كرد يف ظؽير أـ املؤ٦٪ني اعئن (3)

 ( . 7588)  837/  4مكذؽرًل٫ 
ا( كٝةؿ /  8838)  489/  4ركاق ا٣رت٦ؾم  (8) ؾى ًؽيره  ٬ى ٨ه  ظى كى ًؿيته  ظى  .ٗى
 ( . 8345( ، كمك٥٤ )  5467ركاق ابلؼةرم )  (3)
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ىٍك٧ًيىحً  "ثىةبي كبٮب ابلؼةرم يف وعيع٫  يٮدً  ت ٍٮل اةى  ال٧ى ؽى ، ٗى ي  ييٮدلى
 ٍ٨ ى٥ٍ  ل٧ًى ٜل  ل ٕي ، حى ٪٫ٍي ًٍ٪ي٫١ًً  خى حتى يؿيؽ اتلٛؿٝح ثني ، كًلأ٫٩ "كى

٨ٍ ل٥ يٕٜ ٔ٪٫  يٕٜ ٔ٪٫ . ٨ٍ ، ك٦ى ٦ى

 
ى
 ،ذ٫ إيل يٮـ الكةثٓيٕٜ ٔ٪٫ ّل يؤػؿ تك٧ي فٍ ٨٧ٚ ل٥ يؿد أ

ريؽ  ٨ٍ ، ك٦ى ٧٠ة ظؽث يف كإٝح أيب مٮيس األمٕؿم
ي
أ

 
ى
 .ٔ٪٫ دؤػؿ تك٧يذ٫ إيل يٮـ ا٣ٕٞيٞحيٕٜ  فٍ أ

َيُ»يف ٝٮل ٍٖى حيي ُٝيُكى يح ظ٤ٜ  «رىأشي دّل٣حه ٌٔل مرشٔك
ٖو ُمذ٤ٛحو رأس املٮلٮد ، كٝؽ ك  . ردت ركايةت يف ذلٟ كبىي

رَُكألٛيثُيفُٞذاُ؟!ُ ُٔاذْل ُٞك

 ٥. ا٣ْة٬ؿ ٩ٕ

  .املةركدم ٠ؿا٬ح ظ٤ٜ رأس اجلةريح كظيك ٨ٔ

٤ٜ مجيٓ الؿأس ّل ث٫ٌٕ جل٭ي٫ ٨ ا٣ٞـع ٧٠ة ٔكحيي
 .صةء يف ظؽير اث٨ ٧ٔؿ

ينري إيل اتلىؽؽ ثـ٩ح كٝؽ كردت ثٕي الؿكايةت ا٣يت  ت
ٕيٛح ركا٬ة ، كأ٤ٗت ٬ؾق الؿكايةت ركايةت ًالنٕؿ ٌٚح
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٥ ًٕٛ–، كأكرث ا٣ُؿؽ اإل٦ةـ ٦ةلٟ كابلي٭ق ينري  –٭ةٗر ت
 .(3)، ك٣حف يف يشء ٦٪٭ة اذل٬تإيل اتلىؽؽ ثة٣ٌٛح

كٚي٫   اث٨ ٔجةس ٌلكٝؽ زجخ ظؽيره مٮٝٮؼه ٔ
 رصةل زٞةت . أفل ذ٠ؿ اذل٬ت ، كظس٥ ٤ٔي٫ ا٧٤ٕ٣ةء ثً 

                                                           
 . 433/  8راصٓ املض٧ٮع ل٤٪ٮكم  (3)
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 ٍ٨ يًب  خى
ى
٨ً  ذىر   أ ة ،اجللًبي  ٔى ٨ً  رىكىل ًذي٧ى  اهللً  ٔى

ةىلى  تىجىةرىؾى  ٕى تى ٩ل٫ي  كى
ى
ًُُنتىاًدمُيىا»/ ٝىةؿى  أ ُُإيًنِّ جي ٍ٘ رَّ ُٗىُخى ٍٖ ُُإلُّ ى ُىلعى

ًِس، ٍٍ ُٝيُجى ٍٖخي هى ٍُُٗكىجى ٜىسي ا،ُةىيٍ ٘ن ىرَّ ُُُمي ٠ا،ٌُىلى ٙي ى ال ًُنتىاًدمُيىاُتىلى
ٍُٗ ُّسي اؿ َُُكي ُُؽى ٍُُٚإًّلَّ ،ُ٘ى ٝي ٍحخي دى كًنُُٞى دي ٍٟ ،ٌُىاٍشخى ٍٗ ًدزي ٍٞ ى

ًُنتىاًدمُيىاُأ
ٍُٗ ُّسي ،َُكي ائًمه ُُجى ٍُُٚإًّلَّ ،ُ٘ى ٝي خي ٍٙ هى ـٍ ٠ًنٌُىاٍشخىٍفهًُُأى ،ُٙي ٍٗ ٍٙسي ًه ـٍ ُيىاُأي
ًٍُُٗنتىاًدم ُّسي ،َُكي رو

َُُعى ٍُُٚإًّلَّ ،ُ٘ى ٝي ٠ٍحي صى ٠ًنُُْى صي ٍٓ ،ٌُىاٍشخى ٍٗ سي ٍكصي
ى
ُأ

ًٍُُٗنتىاًدمُيىا ًٍفئي٠فُىُإًَّٛسي ًَُُٔتي ارً،ُةًالٍَّٖي ٟى ٛىاُكىانلَّ
ى
ًٍرُيُكىأ ٍى

ى
ُُأ ٛي٠بى ُاذلُّ

ا، ًيهن كًنُُمجى ًٍري ًٍرٌٍُُىاٍشخىٍي ٍى
ى
،ُأ ٍٗ ٍُٗإًًَُُّٛنتىادًمُيىإُىسي ٍُُٚسي ُٕى

٠ا مُتىٍتٖييي ِّ كًنُُْضى ُّ ٍُُٚذىخىُضي ٕى ٠اُكى ًِع،ُتىٍتٖييي ٍٍ ٠ًن،ُجى هي ٍى ٍٜ خى ُيىاُذى
ى٠ًٍُُنتىاًدم فَُُّل

ى
ٍُُٗأ ٕىسي كَّ

ى
ٍُُٗأ كي آًخرى ٍُُٗكى سي إًنٍصى ٍُُٗكى َّٜسي ٛي٠اُكىًج َُُكى ى ُىلعى

ُ ٍتقى
ى
ٔوُُُىٍٖبًُُأ

،ُكىاًخدُوُرىجي ٍٗ ٍٜسي اًُ٘ ّىُُزىادُىُ٘ى ً ل ًٍٖكُُيًفُُذى يٍئنا،ُمي ُيىاُطى
ى٠ٍُُتىاًدمنًُ فَُُّل

ى
ٍُُٗأ ٕىسي كَّ

ى
ٍُُٗأ كي آًخرى ٍُُٗكى سي إًنٍصى ٍُُٗكى َّٜسي ٛي٠اُكىًج َُُكى ى ُىلعى

رًُ ٌٍجى ٔوُُُىًٍٖبُُأى
،ُرىجي اُكىاًخدو ُُ٘ى عى ِى ّىُُجى ً ل ٍُُٚذى ًٍٖكًُُ٘ يٍئنا،ُمي ُيىاُطى

ى٠ًٍُُنتىاًدم فَُُّل
ى
ٍُُٗأ ٕىسي كَّ

ى
ٍُُٗأ كي آًخرى ٍُُٗكى سي إًنٍصى ٍُُٗكى َّٜسي ٠اُكىًج ُيًفُُُىامي

ًهيدُو ي٠ًنٌُىُُكىاًخدُوُغى ل
ى
أ ُُصى ٍيجي ٍخفى

ى
ٌَُُّىأ افُوُكي ،ُإًنٍصى ٝي ى تلى

ى
ٍصأ اُمى ُ٘ى

ُ عى ِى ّىُُجى ً ل اُذى َّٙ ًٍٜدمًُم ًُُن اُإًّلَّ ٙى ُُْى عي ِي ٍٜ ُُحى ٍخيىؿي ًٙ ٍ ٔىُُإًذىاُال ٍدًخ
ي
ُأ

، اًُنتىاًدمُيىاُاٍْلىٍدرى ٙى ًٍُُِٗهُىُإًجَّ إيسي ٙى ٍخ
ى
اُأ ٟى ٍخًػي

ي
،ُأ ٍٗ َُُّٕٗىسي ُثي
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ٍُٗ ٌِّيسي كى
ي
ا،ُأ ٞى ٍُُٚإًيَّا ٙى دُىُذى ٍيُنُكىجى دًُُا،خى ٙى ٍُُٚاهللُىٌُىٍٖيىٍد ٘ى دُىُكى ُكىجى

ٍيُى ،ُدى ّى ً ل ُُذى ٌَُُّٚىلى ٘ى ي٠ ُُيٖى ُٝيُإًّلَّ صى ٍٍ  .(3)«جى

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

أكؿ ٦ة ييالظِ يف ٬ؾا احلؽير ٬ٮ دٞكي٫٧ إيل ٚٞؿاتو 
كحتؽز٭٥ كأفل ك ٚٞؿة دجؽأ ث٪ؽاًء احلٜ ص٢ل كدٞؽس ٣ٕجةدق، 

ًؾيٍخ ك  ثي٥ل إفل ٨ٔ ٧ٕ٩ح ٨٦ ٫٧ٕ٩ ٤ٔي٭٥،  ا٣ٛٞؿات ظي
ا كبيجًيىخ ٌٔل ٦٪ٮاؿو كاظؽ،  كدسؿرت أكرث أ٣ٛةّ٭ة، ظؾكن

ا كًلأف ٬ؾق ا٣ُؿيٞح  ك٬ؾا جي٢ٕ ظْٛ٭ة ٦حكٮرنا صؽن
ة ل٤عِٛ ٨٦ ظضش اهلل ٌٔل ٔجةدق، كأفل اتلحكري يف  حىرسل ال٧ي
، كأ٫٩ يؿيؽ ث٪ة ا٣حيرس،  ة كأداءن ْن ة كظٛ أمٮًر ادلي٨ لك٭ة ٚ٭٧ن

 .٠ؿ، كيرس احلؽير ا٣ٞؽيس ل٤عِٛكأ٫٩ يرس ا٣ٞؿآف لزل
ذلٟ، كٌل٩خ أظةديس٫ ديىةغ ويةٗح  كٝؽ د٥٤ٕ رقٮؿ اهلل 

ديحىرسي ظْٛ٭ة. كٌل٩خ املٕةين ا٣يت ييؿاد هلة أف تنيٓ يف األ٦ح 
كأف دسٮف أوالن ٨٦ أوٮؿ زٞةٚذ٭ة ييالظِ ٚي٭ة صة٩ت 

 .(8)اتلحكري ٬ؾا
                                                           

 (. 8577ركاق اإل٦ةـ مك٥٤ يف وعيع٫ )  (3)
–األكؿ الالكـ ق٧خ يف دراقح–ح أظةدير ٨٦ وعيط مك٥٤ يي٪ْؿ / رش (8)

 ( ) ثذرصؼ يكري (.693 – 8/690، دأحلٙ أ.د/ حم٧ؽ حم٧ؽ أثٮ مٮيس، )
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ًُُنتىاًدمُيىا» ُُإيًنِّ ٍ٘جي رَّ ُٗىُخى ٍٖ ُُإلُّ ى ًِسُجُىُىلعى ةؿ  «ٍٍ ا٥٤ْ٣ / يٞي
٪ؽ ٚالف ّال٦يت ك٧٤ْ٦يت   –د٧٤ْخ ٦٪٫ إيل الٮايل ، ٔك

أم ظق اذلم ٧٤ّذ٫ ، كا٥٤ْ٣ ٧٤ّح ٧٠ة  –ثسرس الالـ 
 أفل ا٣ٕؽؿ ٩ٮر .

٦ُٞؽس ك٦زنق ٨ٔ ا٥٤ْ٣كاهلل ّلى ُٗيُكى ّىُُحىٍلًٖ بُّ ُرى
ا دن خى

ى
فَُّ،[49]ال١٭ٙ /أ

ى
ُُُٝىػالَُُّٖكىأ ُـوُٕىيٍسى لَّ تًُُةًلى ]آؿ يدًُلًٍٖهى

ا،[388/ ٧ٔؿاف ٘ى ّىُُكى بُّ ُـوُرى لَّ تًيدًُُةًلى ا،[46]ٚى٤خ/لًٍٖهى ٘ى ُكى
ٛىا

ى
ُـوُأ لَّ تًيدًُُةًلى  .[89]ؽ/لًٍٖهى

ك٦ٕين ذلٟ أفل اذلم يٞٓ ٤ٔي٫ ا٥٤ْ٣ يسٮف يف ظرية 
جةب ٚال يسةد ييؿم ، كًلأ٩ل  ٫ يٕحل يف ّالـ ال٤ي٢ ، ٧٠ة ًك

ؾى ظ٫ٞ يكذبرش ثةحليةة  ػى
ى
ؿ ث٭ة ١ٚأ٫٩ يف كيذٛةءأفل اذلم أ

٥ٍ٤ي »ك، ًيةء اجل٭ةر ٦٭ذؽ ْي ةته  ا٣ ٤ي٧ى ـى  ّي حً  يىٍٮ يىة٦ى ًٞ ، (3)«ا٣
ينج٫ احلؿاـ يف أفل الك  ٚذٞؽس اذلات اإلهليح ٨ٔ ا٥٤ْ٣ ي

 ٦٪٭٧ة مم٪ٮع ك٦ٕؽكـ .

                                                           
 ( . 8579( ، كمك٥٤ )  8447ركاق ابلؼةرم )  (3)
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«ُ ٠اٌُىلى ٙي ى ال أو٤٭ة ّل دذْةملٮا؛ ٚأد٧ٗخ اتلةء اثلة٩يح  «تىلى
ٌن يف ا٣ْ  .(3)ةةء ٚنؽدت أم ّل ي٥٤ْ ثٌٕس٥ ثٕ

ُٝي» ٍٖخي هى ٍُُٗكىجى ٜىسي ا،ُةىيٍ ٘ن ىرَّ ُُُمي ٠اٌُىلى ٙي ى ال ٚةألػٮة اإلقال٦يح  «تىلى
ُٰ ك م ، ك٥٤ احلٜ لىةظج٫، كّل ي٫٧٤ْ محبنةدٞذيض أٍف يٕي

ٚة٥٤ْ٣ لنؽة كَأد٫ ٌٔل ٩ٛف املك٥٤ ٧٤ّةت ٌٔل ا٣ْةل٥ 
ـء ٨٦ صجف  كمٌةيٜ كمـا٣ٜ د٧ٕي٫ ٚال يؿم ، ألف اجل

 ا٢٧ٕ٣ .

اذلم ظؿـ ا٥٤ْ٣ ٌٔل ٩ٛك٫  – دٕةيل كذللٟ ّل يؿيض اهلل
ة كجيٮر أظؽ٥٬  – ٌن ٣ٕجةدق املؤ٦٪ني أف ي٥٤ْ ثٌٕ٭٥ ثٕ

ٍك٥٤ًي »ٚؽيج٪ة احل٪يٙ ٤ٔل٧٪ة أفل ٌٔل ظٜ أػي٫  ٮ ال٧ي ػي
ى
 أ

ٍك٥٤ًً  ٫ي  ّلى  ال٧ي ٧٤ًي ٍْ ّلى  حى ٫ي  كى يٍك٧٤ًي  . (8)«ي

                                                           
٥٤ ثٛذط ا٣ْةء/ الؿيٜ، كيذلك٥ ث٫ يف ا٣٘ـؿ ك٦٪٫ ٝٮؿ ز٬ري/  (3) ْى  كا٣

 ػأ٩ػ٫ ٦٪٭ػ٢ ثةلؿاح ٤ٕ٦ٮؿجت٤ٮ ٔٮارض ذم ٥٤ّ إذا اثتك٧خ ** ٠
ك٨٦ املضةز أرض ٤ْ٦ٮ٦ح ظٛؿ ٚي٭ة ثرئ أك ظٮض كل٥ حيٛؿ ٚي٭ة ٍٝ، ك٥٤ّ 

 الكٞةء/ رشب بل٪٫ ٝج٢ الؿءكب .
 ( . 8580( ، كمك٥٤ )  8448ركاق ابلؼةرم )  (8)
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اؿ ُ» ٢  «ؽى ًٌ ٨ ا٣ٞىؽ ، ي ثسرس  –٢ًل ٨ٔ ا٣ُؿيٜ ٔك
٢  –الٌةد  ٌى  .(3)كالٌالؿ ًؽ اهلؽم –ذط الٌةد ثٛ –كي

كألفل اجلٛف اإلنكة٩يح دذض٫ ل٧٤ٕةيص ٧٠ة دذض٫ 
ُل٤ُةاعت  سو ٍٍ جى اُكى ٘ى اُكى ٞى ٠َّا اُ*ُشى ٟى ٙى ٟى ٍ ل

ى
اٌُىأ ٞى ٠رى اٌُيجي ٞى ٠ىا ٍِ تى ُ*ُكى

ٌٍٖىحُىُُىدٍُ ٍُُٚأى اُ٘ى ٞى َّكَّ ُىدٍُُ*ُزى ُُكى ابى ٍُُٚخى اُ٘ى ٞى ا شَّ  .[30/  7]الن٧ف/دى

ُُإًفَُّالٌالؿكاجلٛف ثُجيٕذ٭ة ٦يٌة٣ح إيل  سى ٍٍ ةُهُانلَّ ارى َّ٘
ى ُألى

٠ءًُ ُُةًالصُّ اُإًّلَّ ُٗىُ٘ى ُُرىًخ يبِّ   .[53]يٮقٙ/رى

كاملٕىٮـ ٨٦ ٔى٫٧ اهلل ك٬ؽاقي اهلل دٕةيل إيل َؿي٫ٞ 
 املكذٞي٥ ك٦٪٭ةص٫ الك٤ي٥ ، كأثٕؽق ٨ٔ الٌالؿ كا٣ُ٘يةف .

لٟ ٌٔل ك مك٥٤و أٍف ي٤ُت اهلؽايح ٨٦ رب٫ ، كيك٤ٟ ذل
ًٍُُٗنتىاًدمُيىا»َؿيٞ٭ة ؛ قبي٤٭ة كي٧يض يف  ُّسي اؿ َُُكي ُُؽى ٍُُٚإًّلَّ ُ٘ى

، ٝي ٍحخي دى كًنُُٞى دي ٍٟ ٌٍُُٗىاٍشخى ًدزي ٍٞ ى
 . «أ

                                                           
٤ٌي٢  (3) ًً ثسرس الٌةد ٦ٓ  –ك٨٦ املضةز / ٢ًل يف ادلي٨ ك٬ٮ ًةؿ ، ك

ًال٣ح ، ككٝٓ يف أًةحل٢ كأثةَي٢ ، ٝؽ كوةظت ًالؿ ك –تنؽيؽ الالـ 
٤ي٢  ٌي ث٥ٌ اتلةء كالٌةد كًلرس  –د٧ةدم يف أًةحل٢ اهلٮم ، ككٕٝٮا يف كاد دي

ًً  –الالـ املنؽدة  ٢ ك٢ًٝ ث٨ ٢ًٝ إذا ١٤٬ٮا ، كٚالف  ًً ثسرس  –٢ ث٨ 
 أم ّل يٕؿؼ ٬ٮ كأثٮق . –أكا٤٭ة 
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ًٍُُٗنتىاًدمُيىا» ُّسي ،َُكي ائًمه ُُجى ٍُُٚإًّلَّ ،ُ٘ى ٝي خي ٍٙ هى ـٍ ٠ًنُُأى ٙي ٌُىاٍشخىٍفًه
ُ ، ٍٗ ٍٙسي ػًه ـٍ ٍُٗػُْيُاًدمػًنتُىُاػيىُأي ُُُّٖسي ػارو ُنى ،ٍُُٚػػُ٘ىُإًّلَّ ٝي ٠ٍحي ػصى ُْى

صيُ ٍٓ ٠ًٍُُٗنٌُىاٍشخى سي ٍكصي
ى
ٚلك اجلةس ٌٔل ٝٮد٭٥ كبٕؽ٥٬ ٨ٔ  «أ

اذلم شخ٤ٜ هل٥ ٨٦ اجلجةت اهلل دٕةيل صةإٮف؛ ألفل اهلل ٬ٮ
٭٥ كيجٕؽكف كاحلجٮب كل٤عٮـ كاألبلةف ٦ة يكؽ كف ث٫ صٔٮ

 .رضاكد٫ ٔ٪٭٥

٨ٍ أ٫٧َٕ اهلل ك٬يأ ل أف ينجٓ ٨٦  كيكتسين احلؽير ٦ى
ي٤ُجٮا ٨٦  صٮعو كذللٟ اكف ٌٔل اجلةس ك٥٬ صةإٮف أفٍ 
 رب٭٥ أف ي٧ُٕ٭٥ ٨٦ صٮع كيكٞي٭٥ ٨٦ ٧ّأ . 

ٟل أف امجةع ظةصح اجلٮع ٔ٪ؽ اإلنكةف اظؽم  كّل م
ظةصةد٫ ا٣يت ّل ي٧س٨ أٍف يكذ٘ين ٔ٪٭ة؛ كيه امجةع 
ظةصح اجلٮع امل٤عح ، كامجةع ظةصح ا٧ْ٣أ ا٣يت ّل يىرب 

 اّلنكةف ٤ٔي٭ة. 

ؾلٟ كًلؾلٟ ال١كةء ، ك٬ٮ ّل ي١٧٪٫ أف يٕحل ثؽك٫٩ كًل
 املأكم اذلم حيم اإلنكةف ٨٦ احلؿ كا٣ربد .

ٔىُُُٝيػكىالَُّٖ هى ٍُُٗجى ٍُُٕٚىسي ًٍُُ٘ٗ ٜناُبييي٠حًسي ٓى ٔىُُشى هى ٍُُٗكىجى ُٕىسي
ٍُٚ ٖي٠دًًُُ٘ ـًُُجي ا ٍجهى

ى
اُبييي٠حناُاأٍل ٟى ٠جى ٍُّ ىٍصخىًخ ُـىُت ٍُُٗيى٠ٍ ٍهًٜسي ُـىُكى يى٠ٍ ُكى
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ٍُٗ خًسي ٘ى ٍُُٚإًُىا ً٘ اُكى ٟى ٍغ٠ىاًٌ
ى
اُأ ٞى ٍكبىارً

ى
اُكىأ ٞى ارً ٍطهى

ى
ذىاذناُكىأ

ى
خىاَعنُُأ ٘ى ُُكى ُإًلى

ٔىُُُٝيػكىالَُُّٖ*ًُخنيوُ هى ٍُُٗجى إُىسي َّٙ َىًُُم ٖى ُُخى ّلن ٔىًُُكلى هى ٍُُٗكىجى ُٚىُٕىسي ًُ٘
ًتىاؿًُ

ٍ
ٜىاٛناُاْل ٍك

ى
ٔىُُأ هى ٍُُٗكىجى ٔىُُٕىسي ابًي ى ُٗيَُسى ًِيسي ىرَُُّحى ٔىُُاحلٍ ابًي ى َسى ُكى
ٍُٗ ًِيسي ٍُُٗحى سي شى

ٍ
ّىُُةىأ ً ل ذى ُُُّْٗى ُٝيُييخً خى ٙى ًٍٍُُٗٛه ٖىٍيسي ٍُُٗنى َّٖسي ُٕىهى

٠فُى ٙي يٍصًٖ  .[83،  80]اجلع٢/ت

ك٬ؾق األمٮر األربٕح ٝؽ ذ٠ؿت يف قٮرة ٫َ ٧ًة٩نة 
ّىُُإًفَُّ/ملٕحنح آدـ ى ُُل ّلَّ

ى
ي٠عُىُأ اَُتى ٟى ُُذًي ّلى ُ*ُتىٍهرىلُكى

ّىُ َّٛ
ى
ُُكىأ ُُّلى

ي
أ ٙى ٍل اُتى ٟى ُُذًي ّلى ُُكى أم ّل دٕؿض [ 339، 338]٫َ/حىٍؾحى

عٮة الن٧ف  .ل٤ضٮ، ًك

اؿك ُ/ُُدُيِي ٗى ً ،ُديدُاذلمُ٘هٜاُباجخنيٌُِؿيفُاحلاْخكل
ُكالٓصاء ُاْل٠ع ُاطتاع ٙا ُنٜٟٙاُُٞك ُيصخيين ُّل اذلم

ُ!؟ُاإلنصاف

/ أفل احلؽير ٠أ٫٩ ا٠ذِف ثؾ٠ؿ اجلٮع ) ٦ٓ  كاجلٮاب
، كا٠ذِف ( ألفل األك٢ يتج٫ٕ الرشب٫٧ُٕ ادلاعء هلل أف ي

٧ةيح ٨٦ احلؿ ثؾ٠ؿ ال١كةء ثؽّلن ٨٦ املأكم جبة٦ٓ احل
 .كا٣ربد
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ك٥٤ أف يؽٔٮ رب٫ حل١كٮق ٨٦ ٔؿم ذللٟ ٌٔل امل
ة يف ظةصح أف ي٤ضأ إيل اهلل يف مؽد٫ ،  كاإلنكةف داا٧ن

 كاجلٮع مؽة كا٣ٕؿم مؽة .

كًلأف اهلل دٕةيل ػ٤ٜ اإلنكةف ثال ٠كةء ز٥ ٠كة ثٕي 
اجلةس ثُٕةا٫ الٮاقٓ ك٫٤ٌٚ ال١جري؛ كذللٟ يججيغ ٌٔل 

 اجلةس أف ي٤ضبٮا إحل٫ كيؽٔٮق حلؽٚٓ ٔ٪٭٥ اغا٤ح ا٣ٕؿم .

ا اجلؽاء يف ك أمؿو ث٤ِٛ ك يي٪ةدم رب ا٣ٕجةد اجلةس مؤزؿن
ٚٞؽ كوٛ٭٥ ثة٣ٕجٮديح كاخلٌٮع هلل دٕةيل ، ز٥  «ًنتىاًدمُيىا»

ة هل٥ . ٛن  أًةؼ ا٣ٕجةد إيل ٩ٛك٫ ترشي

اكاهلل دٕةيل ػ٤ٜ اإلنكةف هلؽؼ ا٣ٕجةدة ٘ى ُُكى جي ٍِ ٖى ُخى
َُّٚ ً

ٍ
ُُاْل نٍسى ُُكىاإٍلً كفًُُإًّلَّ اُ*ًُْلىٍهتيدي رًيدُيُ٘ى

ي
ٍُُٗأ ٟي ٍٜ ًٍُُ٘ٚ اُرًٍزؽوًُُ٘ ٘ى ُكى

رًيدُي
ي
فٍُُأ

ى
٠فًُُأ ٙي ٠ُىُُٝىػالَُُّٖإًفَُُّ*ُحيٍفًه زَّاؽيُُٞي ةًُُذيكُالرَّ َّ٠ ِي خنًيُيُإٍ ٙى ٍ ال

ٚي٪ةدي٭٥ أكّلن ٦ٞؿرنا هل٥ أ٩٭٥ شخُبٮف يف  .[58/  56/ ]اذلاريةت
ظيةد٭٥ كق٤ٮًل٭٥ ٚي٭ة حلالن ك٩٭ةرنا كاهلل دٕةيل ٗٛٮره رظي٥ه 

ُلك٭ةيٞؽر ٌٔل ٗٛؿاف اذل٩ٮب  ٍٔ ُٚىُيىاًنتىاًدمُىُُي ًي ٌي٠اُاذلَّ ٍَسى
ى
ُأ

ُ ى ٍُُٗىلعى ًٟ ًص ٍي ٍج
ى
ُُأ ٠اُّلى ٜىفي ٍِ ٍُُٚتى رُيُُٝىػالَُُّٖإًفًَُُُّٝػالَُُّٖرىٍحىثًًُُ٘ ًٍ ٍي ُُحى ٛي٠بى ُاذلُّ

ا ًيهن ُٝيُمجى ٠ُىُإًَّٛ ٠رُيُٞي ٍي ُٗيُإٍيى  .[53]الـمؿ/الرًَّخي
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ٕؽ وؽكرق ٔ٪٭٥ ، ك٦ة داـ اخلُأ حمذ٧الن يف ا٣ٕجةد ٚال يج
 .ي٤ُجٮا ا٣٘ٛؿاف ٦٪٫ ، ٚاكف ٤ٔي٭٥ أفٍ ٮر رظي٥كاهلل ٗٛ

ك٦٭٧ة دسذ٢ ٔجةد اهلل ٚاك٩ٮا ٌٔل ٤ٝت رص٢ كاظؽ ٚال 
ي٧س٨ هل٥ أٍف يج٤٘ٮا إيل أف يرضكا رب٭٥ ، كّل يٞؽركف 

 . ٤٘ٮا رضق ، ٚ٭ٮ ا٣ٞة٬ؿ ٚٮؽ ٔجةدقٌٔل أف يج

كلٮ أفل اإلنف كاجل٨ اك٩ٮا ٌٔل ظةؿ ٨٦ اتلٞٮم 
ؾا كٌل٩ٮا يف اغيح ٨٦ اتلٞٮم كاّلػالص كادٛٞٮا ٌٔل ٬

كاّلػالص هلل دٕةيل ، ٦ة زاد ذلٟ يف ال١ٮف محبنة ؛ ألفل 
 دٞٮا٥٬ ٩ذةجئ٭ة املس٧ؿة يف وةحل٭٥ ٥٬ .

كًلؾلٟ لٮ أفل اإلنف كاجل٨ اك٩ٮا ٠ٛةرنا ٚضةرنا كدسةدٛٮا 
٤ٟ اهلل محبنة .  ٌٔل ٬ؾا ا٣ٛضؿ كا٣سٛؿ ٦ة ٩ٞه ذلٟ ٨٦ مي

٪٭٥ يف ماكفو ٚكيط ٨٦ كلٮ اصذ٧ٕخ اخلالاٜ انك٭٥ كص
األرض كقٓ اخلالاٜ لك٭٥ ز٥ دٔٮا رب٭٥  ، كَل يؽٔٮ ث٧ة 
ي٪ةقج٫ كظكت ظةصذ٫ ، ز٥ أُٔة٥٬ الك حبكت ٦ة يؿيؽ ، 
٦ة ٩ٞه ذلٟ ٨٦ م٤ٟ اهلل محبنة إّل ٧٠ة ي٪ٞه املؼيٍ إذا 
أدػ٢ ابلعؿ ز٥ أػؿج ، ٚإ٫٩ ّل ي٪ٞه ابلعؿ محبنة ٨٦ 

 ٚيًي ٦ةا٫ً كّل زيةدة أمٮاص٫ً .
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كظؽق ٬ٮ اذلم حيةقت يٞؿر احلؽير أفل اهلل ٥ل ز
٥ كيكض٢ ٤ٔي٭٥ مكةل١٭٥ يف ٔجةدق كحيص أ٧ٔةهل

 .، كييُٰٕ ك إنكةفو ظكت ٫٤٧ٔ كيٮٚي٫ ظ٫ٞظيةد٭٥

، كاحلس٥ ٤ٔي٭ة ك٨٦ ٬٪ة اكف اإلنكةف ظكيت ٩ٛك٫ 
 .كاخلرساف أك اجلضةح يف اّل٦ذعةف  ثةلٌالؿ

َُّٝةؿ اهلل دٕةيل / لكي افُوُكى ٜىاقيُُإًنٍصى ٍ٘ لٍزى
ى
ائًرىقُيُأ ًُُٝيًفُُـى ًِ ٜي ُخي

ًٍرجُي ُني ُيُكى ُـىُلى ثًُُيى٠ٍ ٘ى يىا ًِ اقُيًُْخىاةناُإٍ ِى ٍ ٠رناُيٖى نٍظي ُُ|ُ٘ى
ٍ
ٍُرىأ ّىُُا ًُْخىاةى

ُ ّىُُْىفى ًص ٍٍ ٜى ً ُـىُة ّىُُاٍْلى٠ٍ ٖىٍي ًصيتناُنى  .[34، 33]اإلرساء/خى

ًٍُُٗنتىاًدمُيىا»ٝي٢ ٢٬ ٝٮل /  ٚإفٍ  ُّسي اؿ َُُكي ُُؽى ٍُُٚإًّلَّ ُ٘ى
حٍُ دى ،ٞى ٝي كًنُُخي دي ٍٟ ٌٍُُٗىاٍشخى ًدزي ٍٞ ى

ُ»يي٪ةيف ظؽير  «أ إيًنِّ ُُكى جي ٍِ ٖى ُخى
اءُىًُنتىاًدم ٍى ٜى ،ُخي ٍٗ ٟي َّ ٍَُُٗكي ٟي إًجَّ ُٗيُكى ٟي ٍخ تى

ى
ـًنيُيُأ يىا ٍُُٗالظَّ ٟي ٍ ٌٍُُٚىاٍجخىاتلى ُخى

ٍُٗ ًٟ  ؟  (3)«ًديًٜ

/ ّل د٪ةيف ثني احلؽيثني؛ ألفل اجلٛف اإلنكة٩يح د٧ي٢ ٤ٝ٪ة
الٌالؿ، ٚذ١ٮف ًة٣ح م٤ٌح إيل ا٣٘ٮايح كا٣ٛكةد اذلم ٬ٮ 

، ًة٣ح يف ٩ٛك٭ة م٤ٌح ٣٘ري٬ة ، إّل ٨٦ ٔى٫٧ اهلل دٕةيل 
ة ظؽير  ٨ٔ الٌالؿ كرز٫ٝ ٬ؽايح كاقذٞة٦ح . إيًني »كأ٦ل  كى

                                                           
ـء ٨٦ ظؽير أػؿص٫ اإل٦ةـ مك٥٤ )  (3)  ( . 8865ص
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ٍٞخي  ٤ى جىةًدم ػى ةءى  ًٔ ٛى ٪ى ٥ٍ  ظي ل٭ي أم أفل ذلٟ يف ُٚؿد٭٥ األكيل  «لكي
 مٮلٮد يٮدل ٌٔل كظي٤ذ٭٥ ا٣يت ػ٤ٞ٭٥ اهلل ٤ٔي٭ة؛ ألفل كل 

يف ا٣ُٛؿة كيه اّلجتةق اتل٤ٞةيئ إيل ادلي٨ كذلٟ مؿًلٮز 
ة»/ َج٫ٕ، مىؽاٝنة ل٤عؽير الرشيٙ يٮدو  ٨٦ًٍ  ٦ى ٍٮل ي  إًّلل  مى  ييٮدلى

ى  ًة، ىلعى ؿى ٍُ ًٛ اقي  ا٣ ثىٮى
ى
ا٫ً٩ً  ٚىأ ٮيدى ٭ى كٍ  حي

ى
ا٫ًً٩، أ ى ٪ىرصي كٍ  حي

ى
ة٫ًً٩، أ كى ضي ٧ى ة حي ٧ى  ٠ى

حي  ديجٍذىشي  حن  ابلىً٭ي٧ى ، ثىً٭ي٧ى ةءى ٕى ٍ ٢ٍ  مجى ٮفى  ٬ى ًكي ة حتي ءى  ٨٦ًٍ  ًذي٭ى ٍؽاعى  ،«صى
ٮؿي  ثي٥ل  ٞي ثيٮ حى

ى
ةى  أ يٍؿى ؿى ةىُ/٬ي رُىُإَّيًتًُُُٝػالًٌٍَُُّٖفرى ُُذىفى ُانلَّاسى

ا ٟى ٖىٍي .(3) اآليىحى نى

ًهيدُو» ةؿ أوٕؽت الكٛي٪ح أم ٦ؽ رشأ٭ة ٚؾ٬جخ  «غى يٞي
٤يٟ ثةلىٕيؽ أم اص٤ف ٌٔل األرض ،   ث٭ة الؿيط ، ٔك

 كوٕيؽ األرض كص٭٭ة .

ُٝيمُى» ى تلى
ى
ملكبٮؿ أم ظةصذ٫ ا٣يت املكأ٣ح مىؽر ث٧ٕين ا «ٍصأ

 يكأهلة رب٫

«ُ ٍخيىؿي ًٙ ٍ ٚٛذط آ٣ح  –ثسرسو ٚك١ٮف  –ثٮزف ٢ٕٛ٦  «ال
 .اخليةَح

                                                           
  30قٮرة الؿكـ / ، كاآليح ٨٦  8658، كمك3358٥٤ابلؼةرم ركاق  (3)
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ا» ُُ٘ى عى ِى ّىُُجى ً ل اُذى َّٙ ًٍٜدمًُم ًُُن اُإًّلَّ ٙى ُُْى عي ِي ٍٜ ُُحى ٍخيىؿي ًٙ ٍ ُإًذىاُال
ٔىُ ٍدًخ

ي
٧ْذ٫ . «اٍْلىٍدرُىُأ  تنبي٫ يٛيؽ قٕح م٤ٟ اهلل ٔك

ٔىُُإًذىا» كيف ٝٮل ٍدًخ
ي
ظؾؼ كدٞؽيؿق " ثي٥ل ػؿج " ؛  «اٍْلىٍدرُىُأ

٫ٕ يف  ألفل اػؿاج املؼيٍ ٨٦ ابلعؿ ٩ٞه ٧٠ة إفل ًك
  ابلعؿ زيةدة .

 كلٟ أف دذؼي٢ ًآ٣ح ٬ؾق الـيةدة أك ٤ٝح ذلٟ اجلٞه . 

ثٮاظؽ ل٤ذأكيؽ كايٌةح أفل األمؿ وةدر  «رجٔ»كوٙ 
 ٨ٔ ٚؿد ٝٮم ل دأزري .

،  «ًنتىاًدمُيىا»ؽير كدٕجريات ٦٪٭ة / ٠ؿرت أ٣ٛةظ يف احل
ى٠ٍُ» فَُُّل

ى
ٍُُٗأ ٕىسي كَّ

ى
ٍُُٗأ كي آًخرى ٍُُٗكى سي إًنٍصى ٍُُٗكى َّٜسي ؛ تلأكيؽ  «كىًج

 ا٣ٞؽرة اإلهليح كا٧ْٕ٣ح الؿبة٩يح .
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 ٍ٨ يًب  خى
ى
ةى  أ يٍؿى ؿى فل  ،٬ي

ى
ٮؿى  أ ا»/ ٝىةؿى اهللً  رىقي ُٚىُ٘ى ًُ٘

ٍٛبًيىاءًُ
ى
ٍُُٚاأٍل ُُٛىًبُ ًُ٘ ُٚىُيُىايٍنفًُُُىدًُُإًّلَّ اُاٍْليىاتًًُُ٘ ُٝيُ٘ى ُٚىًٍُ٘رٖي ٘ى ُآ

ًُٝ ٖىٍي ،ُنى ي اُإٍبىَشى ٙى إًجَّ فُىُكى ًمَُكى ُُاذلَّ كتًيجي
ي
ُُكىٍخيناُأ ٍكحى

ى
،ُاهللُيُأ َّ ُإيًلى

٠ رٍجي
ى
فٌٍُُىأ

ى
٠فُىُأ كي

ى
ٍُُٗأ ٞي ى ٍكثى

ى
اُأ ُـىُحىاةًهن ثًُُيى٠ٍ ٘ى يىا ًِ  .(3)«إٍ

 توجيَات وحتقيقات احل يح : 

ا» ُٚىُ٘ى ٍٛبًيىاءًًُُ٘
ى
ٍُُٚاأٍل ُُٛىًبُ ًُ٘ ُٚىُايٍنًفيُىُُىدًُُإًّلَّ اُاٍْليىاتًًُُ٘ ُ٘ى

ُٝي ُٚىًٍُ٘رٖي ٘ى ًُُٝآ ٖىٍي ُيُنى ة ٩ةٚيح «إٍبىَشى   ، ٨٦ًى ٦ى
ى
٩ًٍبيىةًء صةر كدلؿكر اأٍل

إّل أداة ، ٩ىًب  ٦جذؽأ ،زااؽة –اثلة٩يح–، ٨ٍ٦ً ظةؿ ٦ٞؽـ
 .٪ةء، كاجل٤٧ح ثٕؽ٬ة ػرب املجذؽأاقتس

ـ اجلبي  ٓ هل ٤ٔي٫ ٦ك٩ةظج٫ )احلةؿ ٌٔل وٝؽل
 لإل٬ذ٧ةـ ثإٚةدة ا٧ٕ٣ٮـ كدأكيؽق.( إماكف اّلقذ٘٪ةء ٔ٪٫

ٍُٚ»زيؽت  ة . «ً٘ ٌن  تلأكيؽ ا٧ٕ٣ٮـ أي

اإلقتس٪ةء يف احلؽير اقتس٪ةء ٦ٛؿغ حلؾؼ املكتسين ك
 ٦٪٫ ٚي٫ .

                                                           
 ( كال٤ِٛ ل . 358( ، كمك٥٤ )  4983ركاق ابلؼةرم )  (3)
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ُٝي» ة لالمةرة إيل أفل ك ٦ة  «ًٍ٘رٖي ا ، كإ٦ل ة أٍف يسٮف زااؽن إ٦ل
ة ، ٚإ٫٩ أكدي٫ األ٩بيةء ٨٦ اخلٮارؽ احلكيح ل ٦س٢ كوٮر

ي٧س٨ الكةظؿ أف شخي٢ ٦س٤٭ة ، ٚيعذةج اتل٧يزي ثح٪٭ة كبني 
ينج٭٭ة ٨٦ الكعؿ إيل ٩ْؿو ك١ٚؿ ، كاجل ؿًٍح ٦ة ي ٔي ْؿ 

 .ل٤ؼُأ

ًُٝ»يف ٝٮل «نيل»٣ْٛح  ٖىٍي ُيُنى ، يه ث٧ٕين ابلةء «إٍبىَشى
كاتلٞؽيؿ / إّل ٦ة آ٨٦ ا٣برش ث٧س٫٤ ، أم ث٫ ٌٔل دٞؽيؿ زيةدة 

ُدٕةيل / ، ٠ٞٮؿ اهلل «٘رٔ»٣ِٛ  َه ي ًِ ُُخى ى فٍُُىلعى
ى
ُُأ ُي٠ؿىُُّلى

ى
ُُأ ى ُىلعى

ًُُُٝػالَُّٖ ََُُّإًّلَّ ى ؿاؼ/احلٍ أم ثأّل أٝٮؿ ٌٔل اهلل إّل [ 305]اأٔل
  . احلٜ

 أؿ ٬٪ة ل٤ٕ٭ؽ، كاملؿاد ا٣برش اذلي٨ أرق٢ إحل٭٥. «إبَش»

ا» ٙى إًجَّ فُىُكى ًمَُكى ُُاذلَّ كتًيجي
ي
احلرصي ٬٪ة ظرصه إًةيفي  «كىٍخيناُأ

٫كإ٧٩ة اكف إًةٚي ة أل٩ل يف املٮوٮؼ ، ٨٦ ظرص الىٛح 
  ل ٦ٕضـات أػؿم ٗري ا٣ٞؿآف .

ٚ٭ٮ ظرص ثةّلًةٚح إيل ٦ة أُٔي٫ ٗريق ٨٦ املٕضـات ، 
ٚال يي٪ةيف أفل ل ٦ٕضـاته أػؿم ٗريق ، كٝؽ ٝي٢ى إ٫٩ ّل 

 



 236  توجيهات وحتقيقات يف كالم سيد السادات

  

ـ٥ٔ يسٮف ا٣ٞرص  ٌل ٬ؾا ال ٦ٕضـة ل إّل ا٣ٞؿف ، ٔك
 ظٞيٞي ة.

اؿُ/ُملاذاُرجا اُأكحيُٝأفُيس٠فُأكثُٞٗةٙكُدُيِي
اُ؟! ُحاةهن

ثٞيخ يف ظيةد٫ كبٕؽ / ألفل ٦ٕضـد٫كاجلٮابي 
، خبالًؼ ٦ٕضـاًت ؤ٨٦ اجلةس ث٭ة ٦ة ثقل ٨٦ الـ٨٦، ٚيممةد٫

٭ةٗريق ّل٩ُٞةٔ٭ة ثٕؽ كٝٮ ينة٬ؽ إّل ظةؿ كٝٔٮ ، ٔ٭ة ، ٚال ت
٫ ّل ينتج٫ ، ٚإ٩ل خبالؼ ا٣ٞؿآفكأل٩ل٭ة تنتج٫ ثةلكعؿ 

 ي٧ةف ث٫ أكرث .ثةلكعؿ ٚي١ٮف اإل

اُ٘مُأفٌَُّإفُُئُ/ُْيًُ ُأحتاعُُيس٠فُأكثُٞٗحاةهن اْلـ٠
ًُ٘نيِسُكم٠يس أكثُ ُ!؟ُأحتانٍُُٝٚ٘رلُن

، ألفل ف دجٕيح ك ٩ب ا٩ُٕٞخ ثٕؽ ثٕسذ٤ٝ٫٪ة / إ
رشيٕذ٫ ٩ةقؼح للك الرشاآ األػؿم، رقةتل٫ اع٦ح ل٤برش ، ك

ا٣ٞية٦ح ، ك٥٬ ثةٝٮف إيل يٮـ ة٫ٔأدج ٚال يٮصؽ اآلف إّلل 
 خبالًؼ أدجةع ٗريق .
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ٔىُ ُْيًُيس٠فُكإفُُي /ُ ُ٘مُكركدُخديدو ا أكثُٞٗحاةهن
ُُتُُٖٟٗ٘ٚاألمَُٗكلظهرةُاْليؾاءُيفُ َى يٍيدُأٌُٟٛٗيُٙٚشت

ُ؟!ُ(1)ال٠رُاألش٠د

ة ، كإ٩ل ّل يؿيؽ اجلب ٤ٝ٪ة / ٕن ة دةث ٕن ٧ة أ٫٩ أكرث٥٬ مجي
جةع أم كاظؽ ٦٪٭٥ ٦ة يج٤ٖ ٫ ّل يج٤ٖ أدأ٩ل  يؿيؽ

  .ة٫ٔأدج

٥ٍ  إًفل »/ ٝٮل كجيٮز أف يسٮف سى٤ىسي ٥ً  يًف  ٦ى مى
ي
 األ

سى٢ً  ٧ى  .ػُةثنة ل٤عةرضي٨ يف ز٦ة٫٩ ٍٚٞ «... ٠ى

                                                           

 ٍ٨ يًب  ملة كرد خى
ى
يؽو  أ ًٕ ٮؿي  ٝىةؿى / ٝىةؿى  ، قى ٮؿي / " ٫ً ػال٤ل  رىقي ٞي  يىة/ ال٤لػ٫ي  حى

، ـي ٮؿي  آدى ٞي يى ٟى / ذى ليٍ ٟى  بلى يٍ ٍٕؽى ،يى  يًف  كىاخلىرٍيي  كىقى ٟى يٍ ٮؿي / ٝىةؿى  ؽى ٞي ٍػًؿجٍ / حى
ى
ٍٕرى  أ  اجللةًر، بى

ة/ ٝىةؿى  ٦ى ٍٕري  كى ي  ٨٦ًٍ / ٝىةؿى  اجللةًر؟ بى ٙو  كي ٍ٣
ى
ٓى  أ حن  ٦ًةاىحو  تًٍك ٕى تًٍك ، كى ًٕنيى تًٍك اؾى  كى  ًظنيى  ٚىؾى

ىًنيتي  ريي  ي ً٘ ٓي ) الىل ٌى دى ي  كى ٢ٍو  ذىاًت  كي
ة محى ٤ٍى٭ى دىؿىل محى ١ٍؿىل اجللةسى  كى ة قى ٦ى  ٬ي٥ٍ  كى

٣ىًس٨ل  ١ٍؿىلبًكى  ابى  كى ؾى ًؽيؽه  ال٤لػ٫ً  ٔى ٟى  ٚىةٍمذىؽل ( " مى ً ٤ىيًٍ٭٥ٍ  ذىل يٮا ٔى ةل ٞى ٮؿى  يىة/ ذى  رىقي
٪ىة ال٤لػ٫ً، حي

ى
ٟى  أ ً ل ؟ ذى ٢ي كا،»/ ٝىةؿى  الؿلصي برًٍشي

ى
ٮجى  ٨٦ًٍ  ٚىإًفل  أ صي

ٍ
ٮجى  يىأ صي

ٍ
أ ٦ى ة كى ٛن ٍ٣

ى
٥ٍ  أ ٦ً٪ٍسي  كى

٢ه  ًم»/ ٝىةؿى  ثي٥ل  «رىصي ًٍٛس  كىاذلل ٓي  إًيني  بًيىًؽقً، جى ٧ى ٍَ ى فٍ  ألى
ى
ٮ٩يٮا أ ٢٬ًٍ  زي٤يرى  دىسي

ى
 «اجلى٪لحً  أ

٧ًٍؽ٩ىة/ ٝىةؿى  ٩ىة، ال٤لػ٫ى  ٚىعى ٍ ربل ًلى ًم»/ ٝىةؿى  ثي٥ل  كى ًٍٛس  كىاذلل ٓي  إًيني  بًيىًؽقً، جى ٧ى ٍَ ى فٍ  ألى
ى
 أ

ٮ٩يٮا ؿى  دىسي ٍُ ٢ً٬ٍ  مى
ى
٥ٍ  إًفل  اجلى٪لًح، أ سى٤ىسي ٥ً  يًف  ٦ى مى

ي
سى٢ً  األ ٧ى ةً  ٠ى ؿى ٕى ةءً ابلى  النل ٌى  يًف  يٍ

ٍقٮىًد، اثللٍٮرً  ًصرٍلً 
ى
كً  األ

ى
حً  أ ٍر٧ى ةرً  ًذرىاًع  يًف  الؿل ( ،  6530. ركاق ابلؼةرم ) «احًل٧ى

 (. 888كمك٥٤ ) 
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 تتنة :

 ٍ٨ يًب  خى
ى
ةى  أ يٍؿى ؿى ٨ٍ  ،٬ي ٮؿً  خى ٩ل٫ي اهللً  رىقي

ى
/ ٝىةؿى  أ

ًم» ُُكىاذلَّ سي ٍٍ دُوُجى َّٙ ى ُُبًيىًدقً،ُُمي مُيُّلى ٙى ىٍص دُهًُبُُي خى
ى
ٍُُٚأ ًًُُ٘ ًذق ثًُُٞى َّ٘ ُاأٍلي

، ٠ًدم  ٟي ُُحى ّلى ،ُكى َُُّٗٛىٍَصىايًن  ٠تيُُثي ٙي ٍُُٗحى ى ل ٍُُٚكى ً٘ ًمُييٍؤ ُُةًاذلَّ ٍرًشٍٖجي
ي
،ُأ ًٝ ً ُة

ُ فُىُإًّلَّ ٍَُُٚكى اًبًُُ٘ ٍغدى
ى
 .(3)«انلَّارًُُأ

ًم»آزؿ اجلب ُُكىاذلَّ سي ٍٍ دُوُجى َّٙ ى ٌل "كاذلم ٔ «بًيىًدقًُُُمي
ًم»يف ا٣ٞك٥ األكؿ  ؛ ألفل ٩ٛس ثيؽق" ُُكىاذلَّ سي ٍٍ دُوُجى َّٙ ى ُُمي

  .اتللك٥ إيل ا٣٘يجح ٨ى ٦ً  اتلٛةته  «ًدقًُبًيُى

، ك٩سذذ٫ اخلةوح ٫ ا٣ٕة٦ح يف ابلالٗحذي سى التلٛةت ٩ي كل
ة ٣ٕٮي ٬٪ة إّ  .٦ٞة٫٦ً  ٭ةر اتلٮآً يف ظ٫ٛ٤ ثةهلل دٕةيل، دْٕي٧ن

«ٍُٚ ًًُُ٘ ًذق ثًُُٞى َّ٘ د ث٭ة أ٦ح ادلٔٮة ّل أ٦ح األ٦ح املؿا «اأٍلي
ري٥٬، كأ٦، اإلصةثح ح اإلصةثح كأ٦ح ادلٔٮة د٥ٕ املك٧٤ني ٗك

 .ػةوح ث٭٥

٠ًدمُ » ٟي دُه»ثؽؿ ٨٦  «حى خى
ى
ُ» ثؽؿ ثٕي ٨٦ ك، «أ ّلى ُكى

 .٦ُٕٮؼ ٤ٔي٫ «ٛىٍَصىايًنُ 

                                                           
 ( . 353ركاق اإل٦ةـ مك٥٤ )  (3)
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ُأفَُُّذاملاك ُ٘م ُكانلَصاين ُاْل٠ٟدم َُع٘ثُُخعَّ دن٠حٝ
ُٕييٞٙاُ؟!

 ٧ة أ٢٬ ٠ذةب، ٚإذا دػال يف دٔٮد٫ػى٭٧ة أل٩٭
كٌل٩خ رقةتل٫ اع٦ح هل٧ة؛ دػ٢ ٗري٧٬ة ٚي٭ة ٨٦ ثةب أكيل .
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 ٍ٨ حى ث٨ احل٧ةف خى ٛى ٍح ؾى ٪لة/ ٝىةؿى  ،ظي ٪ٍؽى  ٠ي ًٔ ، ؿى ٧ى ةؿى  خي ٞى / ذى
 ٍ٥ ييسي

ى
ٓى  أ ٧ً ٮؿى  قى ؿي  اهللً  رىقي ؟ يىٍؾ٠ي ى نتى ًٛ ةؿى  ا٣ٍ ٞى ـه  ذى ٨ٍي / ٍٝٮ  حنى

٪ىةقي، ٍٕ ٧ً ةؿى  قى ٞى ٥ٍ / ذى ٤لسي ٕى ٪يٮفى  ٣ى ٍٕ ٢ً  ًٚذٍ٪ىحى  تى ٫٤ً٬ًٍ  يًف  الؿلصي
ى
ةرًقً؟ أ  كىصى

يٮا ٢ٍ،/ ٝىةل صى
ى
ٟى / ٝىةؿى  أ ة د٤ًٍ ؿي٬ى ٛي ةي  ديسى الى ـي  الىل يىة ، كىالىي ٝىحي ؽى الىل  كى
٣ىًس٨ٍ  ٥ٍ  كى ييسي

ى
ٓى  أ ٧ً ؿي  اجللًبل  قى ٮجي  ا٣ليًت  يىٍؾ٠ي ٍٮجى  تى٧ي  مى

حي  ٝىةؿى  ابٍلىٍعًؿ؟ ٛى ٍح ؾى خى / ظي ٍق١ى
ى
، ٚىأ ـي ٍٮ ٞى ٤ٍخي  ا٣ٍ ٞي ٩ىة،/ ذى

ى
٩ٍخى / ٝىةؿى  أ

ى
 أ

، ٝىةؿى  ٫ً ػل٤ًل  ثيٮؾى
ى
حي  أ ٛى ٍح ؾى ٍٕخي / ظي ٧ً ٮؿى  قى ٮؿي  اهللً  رىقي ٞي / حى

«ُ ُيُتيٍهرىضي ًٍنتى ُُإٍ ى ٖي٠ًبُُىلعى ِي ىًػيًُُإٍ حلٍ اَُكى ٠دن ا،ُني ٠دن مُُُّني
ى
ٌُُىأ بو

ُُىٍٖ
ا، ٟى بى رٍشً

ي
ُُأ ًُُٝٛيًسجى ،ُٛيٍسخىثُهُذًي اءي ٠ٍدى مُُُّشى

ى
ُُكىأ ا،ُُىٍٖبو ٞى رى ٍٛسى

ى
ُأ

ُ ًُُٝٛيًسجى اءُيُٛيٍسخىثُهُذًي ُُ،ُبىٍيؾى ّتَّ ُُحىًػيُىُخى ى ،ُىلعى ُُُىٍٖتىنٍيً ى ُىلعى
بٍُ
ى
ُأ ًُُٔيىؼى اًٍُ٘ر ٍى ُُالػَّ ُّقيٌُُىلى ٜىثُهُحىُضي اًٌٍُخ ًجُُ٘ى ٘ى ا اكىاتيُُدى ٙى ُالصَّ

، ٍرضي
ى
رُيُكىاأٍل ٍش٠ىدُيُكىاٍْلخى

ى
اُأ ٍربىادًّ ٠زً،ُمي ٓي ٍٕ يناَُكى ىخِّ ُُُمي ُُّلى ُحىٍهرًؼي

كٌنا، ٍهري ُُ٘ى ّلى ًٓرُيُكى ٍٜ رنا،ُحي ٓى ٍٜ ُُ٘ي اُإًّلَّ ُُ٘ى رٍشًبى
ي
ٍُُٚأ ٠ىاقُيًُ٘  .  « ٞى

حي  ٝىةؿى  ٛى ٍح ؾى ثٍ / ظي ؽل ،كىظى فل » ذي٫ي
ى
ٟى  أ ة ثىحٍ٪ى بىحٍ٪ى٭ى ة ثىةثنة كى ٞن ٤ى ٍ٘ ٟي  ٦ي  ييٮًم

فٍ 
ى
ى  أ  . «ييٍسرسى

ؿي  ٝىةؿى  ٧ى ا»/ خي رٍسن كى
ى
ثىة ّلى  أ

ى
؟ أ ٟى ى ٩ل٫ي  ٚى٤ىٮٍ  ل

ى
٤ل٫ي  ٚيًذطى  أ ٕى فى  ٣ى  اكى

ةدي  ٕى  .«حي
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ي  ثى٢ٍ  ّلى »/ ٝي٤ٍخي    .«ييٍسرسى

ٍثذي٫ي  ؽل فل » كىظى
ى
ٟى  أ ً ل ٢ه  ابٍلىةبى  ذى ذى٢ي  رىصي ٍٞ كٍ  حي

ى
ٮتي حى  أ ًؽيسنة ٧ي  ظى

ًٍ  ٣ىحٍفى  حًل اغى
ى
 . (3)«ثًةأٍل

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

اؿ ُيِي َُكُد ُاهلل/ ُرش٠ؿ ُيصأل٠ف ُكٍٛر ُخذيٍث فى
ُ؛ٌُٙاُالصتبُيفُذلُّ؟!ُنُٚإٍنتُدكفُمج٠ٟرُالػداةث

ة ظؾيٛحٚ٪ٞٮؿي  ةٚح أف ٚاكف يكأؿ ٨ٔ الرش ُم/ أ٦ل
 ٦ذٛةاالن  ، كٌلف مج٭ٮر الىعةثحيىيج٫ كا٣ٛنت يك يذض٪ج٭ة

، ٥٤ٚ ث٧ة اك٩ٮا ٤ٔي٫ ٨٦ احتةد اللك٧ح، ك٩رص٥٬ ٌٔل أٔؽاا٭٥
 ي١ٛؿكا ٚي٧ة ١ٚؿ ٚي٫ ظؾيٛح كذلٟ اجلٛؿ . 

ٔىُُإفٍُك ُاهللُي ُرش٠ؿ َُكف ٌُٖٗ /ُُٚ٘ ٍُٛرنا ُ َيعُّ
ُةُٝمج٠ٟرُأغداةُٝ؟!إٍنتًُُأغداةُٝبديًدُ ثي دِّ ُ،ُكّلُحيي

 لٟ ثةػٛةء ٦ة يسٮف/ ألفل املى٤عح اك٩خ دٞذيض ذ٤ٝ٪ة
أم٢و ثجرش  ٨ٍ ٚي٫ ٦ً ة ٥٬ ٧، ظيت يكذ٧ؿكا ٚي٨٦ ا٣ٛنت ٔ٪٭٥

، ل حت٧ي٫ ٨٦ أٔؽاا٫، كإننةء دك٣حو ٝٮيحو ادلي٨ يف األرض

                                                           
 (. 344ركاق مك٥٤ )  (3)
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ثي ث٭ة إّل ٨٦ يكأل ٔ٪٭ة ٠عؾيٛح ٚاكف اجلب ؽي ّل حيي
ٌٔل أٍف يسٮفى يجذٛٓ ثؿأي٫ ٚي٭ة ٧ٕ٠ؿأك ٨٦ 

ة يف ا ّل ييؾاع ثني مج٭ٮر٥٬ ، ظيت ّل حيؽث ثأقن  ٩ٛٮق٭٥ رسن
 ، ٝج٢ أف يى٤ٮا يف أم٤٭٥ إيل اغيذ٭٥ .

ٔىُُكإفٍُ ُ؟ٙرُنُٚإٍنتُ٘مُأَُٛٝكفُيهٖٟٙا/ٌُُٖٗشأهلُٗنُي

٫ ٝؽ ، كأل٩ل ثى مٮٝنة يف ٩ٛٮق٭٥ إيل ق٧ةٔ٭ة٤ٝ٪ة / حليعؽي 
 . ق٧ٓ ٦٪٭ة أكرث ممة ق٧ٓ ٠عؾيٛح ٨ٍ ٦ى يسٮف ٦٪٭٥ 

ُ/ُملاذاُرشعُنٙر ٔى يفُإذانثُٞذقُإٍنتُ٘مُُكإفُُي
اُنٜدُُ٘ٚشٙهٟاُ؟!أٟٛاُ َُكٛجَُسن

/ ألفل املى٤عح يف إػٛةا٭ة اك٩خ ٝؽ ا٩ذ٭خ ثٮوٮؿ ٤ٝ٪ة
 نةء دك٣حو ٝٮيحو هل٥ يف ٔ٭ًؽ ٧ٔؿاملك٧٤ني إيل اغيذ٭٥ ٨٦ إن

٭ة ؛ ظيت ث٢ وةرت املى٤عح يف اذأذ٭ة ٣ٞؿب كٝ ٔٮ
، كيٕؿٚٮا ٦ة أمؿ٬ة ، ٚيضذ٭ؽكا يفيسٮ٩ٮا ٌٔل ثح٪ح ٦٪٭ة

، ٨ٍ٦ً أزتاهلة ل٨ٍ٧ً شخةؼ ي٭ةثةدجة٫ٔ ٩ٚىع٭٥ اجلب
، ك٨٦ رتا٫٠ ٚي٭ة أف يؤزؿ ٤ٔي٫ أوعةث٭ة٤ٔي٫ ٨٦ ام

، يٞيض ٤ٔي٭ة مل٨ ّل شخةؼ ٤ٔي٫ ذلٟحمةربح أوعةث٭ة ظيت 
 ك٬ؾا املٮٝٙ األػري ٦٪٭ة ٬ٮ أ٢ٌٚ املٮاٝٙ ٚي٭ة .
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ًُ٘ ُ /ُ ُُئ ُنٙرٍُُٚكإف ُنٖٗ ٌُخٜثُأيٚ ُيه٠ٜف أٟٛٗ
ُةادرٞٗ ُ؟ُكملاذا ةاإلجاةثُكلُٗيرتكٟاُُالرجُٔيفُأُٖٞٝكجارق

ُهلُٗ؟!

٬ؾا ٨٦ ظةهل٥ أل٩٭٥ ل٥ يسٮ٩ٮا / ٥٤ٔ ٧ٔؿ٤ٝ٪ة
٨٦ مم٨ ي٭٪٥ ثذ٤ٟ ا٣ٛنت أك يؿصٓ إحل٫ ٚي٭ة ، كإ٧٩ة اك٩ٮا 

، كإ٧٩ة ثةدر٥٬ ثةإلصةثح اع٦ح الىعةثح اذلي٨ ػٛيخ ٔ٪٭٥
، هل٥ ٌٔل ٔؽـ دؿيس٭٥ يف اإلصةثح كل٥ يرتًل٭ة هل٥ مؤاػؾةن 

ٌل ص٭٤٭٥ ثأف ٦س٫٤ ّل يكأؿ ٔ ٔك ٨ ا٣ٛنت الى٘رية ا٣يت ي
ة .أصةثٮا ث٭ة ٕن  ، أل٩٭ة اك٩خ ٤ٕ٦ٮ٦ح ل٤ىعةثح مجي

ُخذيٍثُكإفٍُ ُيتادر ُلٗ ُملاذا /ُ ٔى ُنُُٚي ةاْل٠اب
،ُكذاٛيناُ٘مُنُٖٙٝةٙاُيصأؿُنُٜٝ؟!شؤاؿُنٙر ُأكّلُن

، ٚال ي٨ْ ا مأف ا٣ٕةل٥ اذلم ّل ي٘رت ث٫٧٤ٕ/ ٬ؾ٤ٝ٪ة
 
ى
ة٫ أ٥٤ٔ ٨٦ ٗريق، ث٢ يذ٭٥ ٩ل ٩ٛك٫ أ ، كّل يجةدر ٩ٛك٫ داا٧ن

٫ ٝؽ يسٮف يف احلةرضي٨ ٨٦ ٬ٮ ثةجلٮاب ٨ٔ الكؤاؿ؛ أل٩ل 
 أ٥٤ٔ ث٫ ٦٪٫ .

٤ٍخي » ٞي ٩ىة،/ ذى
ى
٩ٍخى / ٝىةؿى  أ

ى
" ٦جذؽأ حمؾكؼ اخلرب، "أ٩خ «أ

ننةايح ظؾٚخ ٦٪٭ة ، كاجل٤٧ح إ ق٧ٕذ٭ة ؟/ أ٩خ  كاتلٞؽيؿ
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ـه دٕضبي ٧٬ـة اّلقذٛ٭ةـ ىؽ ٦٪٫ اتلٕضت  ، ك٬ٮ اقذٛ٭ة يٞي
 . ق٧ة٫ٔ هلة٨٦ 

ثيٮؾى  ٫ً ػل٤ًل » / كًلؾلٟ ٝٮل
ى
 مج٤ح إننةايح دٕضجيح ! «أ

اؿ ُحهجبُنٙرُُ٘ٚشٙاعُخذيٍثُحلديدُكُدُيِي ُملاذا /
ُإٍنتُ؟!

املٞؽ٦ني  ٨ى ل٥ يس٨ ٦ً / ٫٤ٕ٣ ألفل ظؾيٛحكاجلٮاب
ظؽير ا٣ٛنت الىعةثح ٧ٕ٠ؿ ظيت يؾ٠ؿ ل اجلب يف

  .٣ريصٓ إحل٫ ٚي٭ة

٨ٔ اك٩ٮا يكألٮف اجلب ةسى اجلل  يٛح أفل كٝؽ ذ٠ؿ ظؾ
 . ًل٫يؽر ٫ اكف يكأل ٨ٔ الرش ُمةٚح أفٍ ، كأ٩ل اخلري

ٮجي » ٍٮجى  تى٧ي ح ، مج٫ ٚي٭ة اقذٕةرة درصحييح دجٕيل  «ابٍلىٍعؿً  مى
ةدؽاٚ٭٥ٕ يف ا٣ٛنت  ٌن ، ث٧ٮج ابلعؿ اذلم يؽٚٓ ث٫ٌٕ ثٕ

ٜل ٨٦ املٮج د٧ٮج ؛ ث٧ٕين يؽٚٓ أوعةث٭ة ثٌٕ٭٥  كامذ
ة ٌن  .ثٕ

ُى» حلٍ اًُػيًَُكى ٠دن اُني ٠دن اكحلىري صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ  «ني
ث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ ا٣ٛنت ، أك وٛح ملٮوٮؼ حمؾكؼ أم 
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ة اكحلىري ،  ًن ا ٕٚٮدنأؿ ، ، أك ٔٮكاألو٢ ٔٮدن ا ثٕؽى ٔٮدو دن
ة ، أم دٕٮد ٔٮدنا كركم ثٛذط ا٣ٕني ٞن ، ٚي١ٮف ٦ٕٛٮّلن ٤ُ٦

ة ثٛذط ا٣ٕني كاذل ٌن ا ثٕؽ ٔٮدو ، كركم أي اؿ ٕٚٮدكا أك ٔٮدن
ة ، كاتلٞؽيؿ / ٩ٕٮذ  ٌن ة أي ٞن ثؽؿ ادلاؿ ، ٚي١ٮف ٦ٕٛٮّلن ٤ُ٦

 ث٫٤٤ ٦٪٭ة ٔٮذنا ٕٚٮذنا أك ٔٮذنا ثٕؽى ٔٮذو .

«ُ ى ُُىلعى ٍبيىؼى
ى
ُ»يؽؿ ثٕي ٨٦ ك ٨٦ ٝٮل  «أ ى  . «ُىٍٖتىنٍيًُُىلعى

«ُ اُإًّلَّ ُُ٘ى رٍشًبى
ي
ٍُُٚأ ٠ىاقُيًُ٘ ُ»اقتس٪ةء ٦٪ُٞٓ ٨٦ ٝٮل  «ٞى ُّلى

ُ كٌنا،ُحىٍهرًؼي ٍهري ُُ٘ى ّلى ٍُُٜكى رنآًُرُيحي ٓى ٍٜ ٚ٭ٮ ث٧ٕين اّلقذؽراؾ  «٘ي
 كاتلٞؽيؿ ك٣س٨ يٕؿؼ ٦ة أرشب ٨٦ ٬ٮاق .

فل »
ى
ٟى  أ ة ثىحٍ٪ى بىحٍ٪ى٭ى ة ثىةثنة كى ٞن ٤ى ٍ٘ اقذٕةرة د٧سي٤يح ، مج٭خ  «٦ي

ٚي٭ة اهليبح امل٪زتٔح ٨٦ ظيةة ٧ٔؿ كٝذ٫٤ كظي٤ٮ٣ح ظيةد٫ 
دكف ا٣ٛنت كٝية٦٭ة ثٞذ٫٤ ثةهليبح امل٪زتٔح ٨٦ ثةب ٤٘٦ٜ 

ـو  يف دارو كظي٤ٮتل٫ دكف ػؿكص٭٥ ٦٪٭ة ، كػؿكص٭٥  ٌٔل ٝٮ
 ٦٪٭ة ثسرسق ، ز٥ اقذٕريت ٬يبح املنج٫ ث٫ هليبح املنج٫ .

ا» رٍسن كى
ى
ثىة ّلى  أ

ى
؟ أ ٟى ى حمؾكؼ،  ٠رسا ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٢ٕٛ٣ «ل

ا ؟، كّل ٩ةٚيح ل٤ضجف ، كأثة اق٧٭ة كاتلٞؽيؿ أيسرس ٠رسن
ؼ ، كالاك٩يةثح ٨ٔ ا٣ٛذعح، كالالـ زااؽة ٦٪ىٮب ثةأل٣ٙ
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، كاإلًةٚح ٗري حل٫ كاخلرب حمؾكؼ دٞؽيؿق/ مٮصٮدمٌةؼ إ
٦ٕني، كإ٧٩ة ٬ٮ داعء ثٕؽـ  ٫ ل٥ يٞىؽ ٩ِف أبحمٌح؛ أل٩ل 

، كجيٮز أف يسٮف األب، كَل ٨٦ ينج٭٫، أم ّل ٩ةص لٟ
جينة ٌٔل ٚذعحو ٦ٞؽرةو أثة اق٧٭ة ٌٔل ٣٘ح ا٣ٞرص ٚي١ٮف ٦ج

لنبي٫ ، كأصؿم أٌل األ٣ٙ، كاجلةر كاملضؿكر ػرب، أك وٛح
 ، كاخلرب حمؾكؼ.ثةملٌةؼ دلؿم املٌةؼ ٚعؾؼ د٪ٮي٪٫

اؿ ُيِي ُكُد َُكف ُٔٞ /ُ ُاْلابُنٙرشيدٛا ُأفَّ َئٟ
ُشيٓسُيفُإٍنتُ؟!

 كاجلٮاب
ى
 ٩ل / أ

ى
جي٭٢ ٧ٔؿ ٬ؾا كي٫٧٤ٕ ظؾيٛح فٍ ٫ جيٮز أ

ؽ املٌٛٮؿ ٦ة ّل يٮصؽ ٔ٪ؽ ٫ ٝؽ يٮصؽ ٔ٪؛ أل٩ل 
 كجيٮ، ٌٔل ٬ؾا يسٮف اّلقذٛ٭ةـ ظٞيٞي ة، كا٣ٛة٢ً

ى
 فٍ ز أ

ة ٌن ة ثؾلٟ أي ٌل ٬ؾا يسٮف اّلقذٛ٭ةـ يسٮف ٧ٔؿ اعل٧ن ، ٔك
 دٕضجي ة .

 



 247  توجيهات وحتقيقات يف كالم سيد السادات

  

   

ىًنريو  ةفى ٍب٨ى ب ٧ى ٍٕ ٨ً اجللًبي ٨ٔ اجلي ٔى  ،/ ُ » ٝىةؿى ٔي رى ٘ى

كًدُالَُّٖ دي ُخي ى ُىلعى ًٗ ً ائ ِى ُػإ ى ٠اُىلعى ٙي ٟى ُاٍشخى ـو ُُى٠ٍ ًٔ
رى ٙى ْى ا،ُ ٟى ُكىال٠ىاًًُمُذًي ًٝ

ُبُى ابى غى
ى
ٌُىأ ، ٜىثو ًٍي ُشى فى ٌُىاكى ا، ٟى ٖى ٍى ٍش

ى
ُأ ٍٗ ٟي بىٍهؾي ُكى ا ٞى ٍنلى

ى
ُأ ٍٗ ٟي ٍهؾي

ُ، ٍٗ ٟي ٌُى٠ٍرى ٍٚ ٘ى ُ ى كاُىلعى رُّ ُمى اءً ٙى ُال ٚى ً٘ ُ ٠ٍا ِى ُاٍشخى ُإًذىا ا ٟى ًٖ ٍى ٍش
ى
ُأ ُيًف ٚى ًي اذلَّ

ٜىا،ٌُىإًٍفُ ٌُى٠ٍرى ٍٚ ٘ى ُٛيٍؤًذُ ٍٗ ى ل ٍرُناُكى ٜىاُخى ٜىاُيًفُٛىًػيبً رىٍر َّٛاُخى
ى
ى٠ٍُأ ي٠ا/ُل ال ِى ذى

ُ
ى
ُأ ا ٘ى ُكى ٍٗ ٞي ٠ ْي رٍتي ُحى ٍٗ ًٟ يًٍدي

ى
ُأ ى ُىلعى كا ذي خى

ى
ُأ إًٍف ُكى ا، ًيهن ُمجى ٠ا ٓي ٖى ٞى ُ كا رىادي

ا ًيهن ى٠ٍاُمجى ْنى ى٠ٍا،ُكى  .(3)« ْنى

 احل يح :وحتقيقات توجيَات 

كًدُالَُّٖ» دي ُخي ى ُىلعى ًٗ ً ائ ِى / دلةز ٨٦ ٝةا٥ ٌٔل األمؿ ، أم /  «ًُٝػإ
 داـ كزجخ .

ا» ٟى ،  ذ٭ة، أم بكجت ُمة٣ٛ ٦ٕ٪ةق الٮاٝٓ بكبج٭ة «كىال٠ىاًًُمُذًي
 قبجيح . «يف»ٚػ 

ُالَُّٖ» كًد دي ُخي ى ُىلعى ًٗ ً ائ ِى ُإ ٔي رى ُػ٘ى ـو ُُى٠ٍ ًٔ
رى ٙى ْى ُ ا، ٟى ُذًي ُكىال٠ىاًًُم ًٝ

ٜىثُو ي ًٍ ُشى ى ُىلعى ٠ا ٙي ٟى تنبي٫ د٧سيٌل مج٫ ٚي٫ ا٣ٞةا٧ني ٌٔل  «اٍشخى
ؽـ  ِ الٮإٝني ٚي٭ة ٔك ظؽكد اهلل ٔ٪ؽ دٞىري٥٬ يف ٔك

                                                           
 .(8493) يف وعيع٫ ركاق ابلؼةرم (3)

 



 248  توجيهات وحتقيقات يف كالم سيد السادات

  

؛ إذا  دٞىري٥٬ ث٭يبح ٨٦ يف أٌٔل الكٛي٪ح ك٨٦ يف أق٤ٛ٭ة
ؽـ ٦٪ٕ٭٥ ،  أرادكا ػؿٝ٭ة ٨٦ األق٢ٛ ٔ٪ؽ ٦٪٭٥ هل٥ ٦٪٫ ٔك

 جبة٦ٓ ظىٮؿ اجلٛٓ كالرضر يف احلة٣ني .

«ُ ى إ٦ة أف دسٮف  «ىلعى
ٮا ألص٢ ٝك٧ح الكٛي٪حأو٤يح ث٧ٕين ّلـ اتل٤ٕ ، ي٢ أم اٝرٔت

 ٦ل كإً 
ى
 .تك٧ٮاة إذا اكف اقذ٭٧ٮا ث٧ٕين اٝدسٮف زااؽ فٍ ة أ

ٍرُنا» ُخى ٜىا ُٛىًػيبً ُيًف ٜىا رىٍر ُخى َّٛا
ى
ُأ ى٠ٍ دسٮف جيٮز أف  «ل٠» «ل

، أك يسٮف رشَيح صٮاث٭ة حمؾكؼ كدٞؽيؿق/ لاكف ظك٪نة
ُٛيٍؤذًُ»ٝٮهل٥  ٍٗ ى ل  ، كجيٮز أفٍ ٬ٮ اجلٮاب، كدسٮف الٮاك زااؽة «كى

 . سٮف ل٤ذ٧ين ٚال حتذةج إيل صٮابد

٨ يف أق٢ٛ ك٣س٨ل امل٪ةقت حلةؿ ا٣ٕىةة اذلي٨ ٦س٤ٮا ث٧
 ؛ ألفل اتل٧ينرشَيح ّل ل٤ذ٧ين «ل٠»دسٮف  الكٛي٪ح أفٍ 

، كا٣ٕىةة ٣حف يسٮف ٫ٕ٦ مٕٮر ثةقذعة٣ح أك دٕؾر
 . ٥٬ ٦س٢ ٬ؾا النٕٮرٔ٪ؽ

كا»ثٕؽ ذلٟ كيؤيؽق ٝٮل رىادي
ى
ُأ ا ٘ى ُكى ٍٗ ٞي ٠ ْي رٍتي ُحى  «ٌىإًٍف

 ، خبالؼ اتل٧ين ايلاإلرادة دٞذيض الرشكع يف ا٢ٕٛ٣ ألفى 
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، ٚال يسٮف ٚي٫ رشكع ذعة٣ح أك اتلٕؾر٫ٕ٦ مٕٮر ثةّلق
 يف ا٢ٕٛ٣ .

«ُ ٍٗ ٞي ٠ ْي رٍتي ُحى ٧ري / إف رشَيح صٮاث «ٌىإًٍف ٭ة ١٤٬ٮا، ًك
٧ري  الؿٚٓ )الٮاك( اعاؽ ىلع أ٢٬ ا٤ٕ٣ٮ يف الكٛي٪ح، ًك

 اجلىت )٥٬ ( اعاؽ ىلع أ٢٬ الك٢ٛ .

كا» رىادي
ى
اُأ ٘ى مٮوٮ٣ح،  الٮاك ث٧ٕىن ٦ٓ، ك)٦ة( مىؽريح أك «كى

/ كإرادد٭٥، كىلع اثلةين يسٮف ٮف املٕىنًٕٚل األكؿ يس
 .املٕىن/ كاذلم أرادكا

ا» ًيهن ٠اُمجى ٓي ٖى ٠ا»، الٮاك يف «ٞى ٓي ٖى دٕٮد ىلع ا٣ٛؿيٞني ٦ٕةن،  «ٞى
ا»ك  ًيهن  ظةؿ. «مجى

ا» ًيهن ُمجى ى٠ٍا ْنى ُكى ى٠ٍا، ى٠ٍا»، الٮاك يف «ْنى األكىل اعاؽ ىلع  «ْنى
ى٠ٍا»اآلػؾي٨، كيف  ي٨، ٠ؾا ٝةؿ اثلة٩يح اعاؽ ىلع املأػٮذ «ْنى

ال١ؿ٦ةين، كذ٠ؿ ابلؽر ا٣ٕيين أف اذلم يف اثلة٩يح اعاؽ ىلع 
 ا٣ٛؿيٞني ٦ٕةن ، ك٬ٮ ٦ة يرتصط جلة .

ٮا»ملةذا ل٥ يسؿر ٚإف ٝي٢ /  ٤ى١ي ىٍٮا»٧٠ة ٠ؿر  «٬ى  ؟! «جنى
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٠ا»ل٥ يسؿر ٤ٝ٪ة /  ٓي ٖى لإلمةرة إيل أفل الك ٦٪٭٥ ل  «ٞى
ى٠ٍُ»٩ىيج٫ ٚي٧ة كٝٓ هل٥ ٨٦ اهلالؾ ، كًلؿر  لإلمةرة إيل  «اْنى

أفل جنةة ا٣ُةإني يه األو٢ ، كأفل جنةة ٗري٥٬ دةثٕح 
ى٠ٍا»جلضةد٭٥ ، ٧ٌٚري  مل٨ يف أٌٔل الكٛي٪ح  –األكيل  – «ْنى

ة. ٚ ٕن ٧ري اثلة٩يح هل٥ مجي ح، ذللٟ ٚةملى٤عح منرتًلٍٞ ، ًك
ـأ ، ٚإذا أػُأ ثٌٕ٭٥ انكعت كقال٦ح املؤ٦٪ني كي ّل يذض

 .٬ؾا اخلُأ ىلع ابلةٝني

٠اُ/ دٕةيلكهلؾا ٝةؿ  ٙي ٖى ُكى ٚى ًي ُاذلَّ َّ ُحيًػيَبى ُّلى ٜىثن ًٌٍُخ ٠ا ِي كىاتَّ
ثُن اغَّ ُخى ٍٗ ٍٜسي   .[85]األ٩ٛةؿ/ً٘

ةس إذا رأكا ا٣ْةل٥ اجلل  إفل » / ٝٮل  كين٭ؽ هلؾا
 ٥٤ٚ يأػؾكا ىلع

ى
 . (3)«ثٕٞةب ٭٥ اهللي ي٧ٕل  فٍ  يؽي٫ أكمٟ أ

«ٍُٗ ًٟ يًٍدي
ى
ُأ ى كاُىلعى ذي خى

ى
 .ف شخؿكٝٮا ٚي٭ة٦٪ٕٮ٥٬ ٨٦ أ أم «أ

كاألػؾ ىلع احلؽ ٠٪ةيح ٨ٔ اقذ٧ٕةؿ النؽة كا٣ٞٮة، 
  كا٣ٛٮٝيح.يٛيؽ اّلقذٕالء  «ىلع»كاتلٕجري ثػ 

                                                           
( كٝةؿ/ ظك٨ 3057(، )8368( كا٣رت٦ؾم )4338أػؿص٫ أثٮ داكد ) (3)

 .وعيط  ، ٨٦ ظؽير أيب ثسؿ الىؽيٜ 
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ا٩رص »يف ظؽير ٧٠ة ذ٠ؿ احلةِٚ اث٨ ظضؿ
دأػؾ ٚٮؽ »/ ٝٮل ، ظير ٝةؿ (3)«أػةؾ ّةملةن أك ٤ْ٦ٮ٦ةن 

٠ىن ث٫ ٨ٔ ٫ٛ٠ ٨ٔ ا٥٤ْ٣ ثة٢ٕٛ٣ إف ل٥ يسٙ  «يؽي٫
رب ح إمةرة إىل األػؾ ثةّلقذٕالء  ثة٣ٛٮٝيل ثة٣ٞٮؿ، ٔك

 .(8)كا٣ٞٮة

ُملاذاُٛعُيفُاحلديدُنيل٠ُْفُإِصٙثُةاّلشخٟاـُ؟!ك

هل٧ة ثؾلٟ  ٢ى سي لإلمةرة إيل أفل ا٣ُةٔح كاملٕىيح ال٤ذني ٦ي 
 ٚي٧ة يٌةيه ٢٧ٔ ّلل إً  ٕجؽً ل٤ ، كّل ٢٧ٔى قةثٜ ٝؽرو  ٨ٍ خى 

اذلم  ربي ك٩ِف اجل، ك٬ٮ يسِف يف ازجةت اّلػذيةر اّلقذ٭ةـ
 .حيٞٮؿ ث٫ اجلربيٌ 

أِٚف احلؽي ٕن ، ٤ٚحف أمؿ ر رده ٌٔل ا٣ٞؽريح كاجلربيح ٦
ة ا٣ُةٔح كاملٕىيح ٌن ا حم ة كّل صربن ٌن ، كإ٧٩ة ٬ٮ اػذيةرنا حم

 ثني ثني . 

                                                           

 .( ، ٨٦ ظؽير أنف 8383(، كمك٥٤ )8465أػؿص٫ ابلؼةرم ) (3) 
 (.5/98يي٪ْؿ ٚذط ابلةرم ) (8)
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ُُ»ٝةؿ/ اهلل رقٮؿى  أفل ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة ُةيًهٍرجي
ً٘مًُ ،ًُِبى٠ىا ًٗ ً ٛيًَصٍتيُُالَكى ُٜىُةًالرٍُّنًب،ُكى تىيٍ ٛىاُاٙذى

ى
ُٗهُأ ً ُُٛىائ تًيجي

ي
ُأ

اتًيحًُ ٍى ٙى ً ًُُٚة ً زىائ ٍرًض،ُخى
ى
ٍجُُاأل   .«يىًدمُُيًفٌُُى٠يًؽهى

ثيٮ ٝىةؿى 
ى
ةى  أ يٍؿى ؿى ٝىؽٍ / ٬ي تى  كى ٮؿي  ذى٬ى ٍجذي٥ٍ ٫ً ػال٤ل  رىقي

ى
 كىأ

ة  .(3)دىجٍذىًس٤يٮجى٭ى

 توجيَات وحتقيقات احل يح :

«ًُ  . (8)مجيع ، ّل مجٓ ، كّل اق٥ مجٓ اق٥ صجف« / ًُٗالَكى

ُُٜىيٍُتُىذُى»
ى
ُأ ُٛىُٛىُٙا ًُا مىؽريح « ٘ا»أم يف أكٝةت ٩يةم ، « ُٗهائ

ٌٔل ٦ة ٬ٮ أو٤٭ة كيه أًيٛخ إيل ٦ذٕؽد « ةني»ّؿٚيح ، 
ُ»دذ٤ٕٜ ثٞٮل

ي
 «.ِييجتًُأ

                                                           
 (.583/ 6( ، كمك٥٤ ثؿ٥ٝ )8977ركاق ابلؼةرم ) (3)
 -كا٣ٛؿؽ ثني زالزذ٭٥ يذٌط ٚي٧ة يٌل / (8)

ٌل زالزح ٚأكرث، كد٘ري ٚي٫ ث٪ةء ٦ٛؿدق. / ك٬ٮ ٦ة دىؿل ٔ -مجٓ اتل١كري-اجل٧ٓ 
 ٦س٢ / رصةؿ مجٓ رص٢ .

 اق٥ اجل٧ٓ / ك٬ٮ ٦ة دىٌؿ ٌٔل زالزح ٚأكرث، كّل ٦ٛؿد ل ٨٦ ٫ْٛ٣. ٦س٢ / ٝٮـ.
اق٥ اجلجف اجل٧يع / ك٬ٮ ٦ة ٚؿؽ ثح٪٫ كبني كاظؽق ثةتلةء أك احلةء املنؽدة. 

 ٦س٢ / لك٥ ؛ لك٧ح .
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ُ»زيؽت ابلةء يف ٝٮل
ي
ُةٍٙاحأ ُخزائُٚحيج يح

ـد يف ٝٮل« األرض ُ»كل٥ د
ي
ُج٠ا٘مُالَكٗأ فل ٦ٓ أ« حيجي

ُ»ٝٮل ألفل  ا٢ٕٛ٣ كاظؽ ٚي٭٧ة؛
ي
ؽ؛  «حيجُةٍٙاحيحأ ٔك

تلع٫ٞٞ « حيجُج٠ا٘مُالَكٗأ»، خبالؼ ٚـيؽت ابلةء تلأكيؽق
 ٚال حيذةج إيل دأكيؽو .

ُةالرنب»صةء الٮو٢ ثني اجل٤٧ح اثلة٩يح  « كَٛصت
ُأ»كاألكيل  ُالَكٗحيجي ثٮاك ا٣ُٕٙ ل٤ذٮقٍ ثني « ج٠ا٘م

ال٧١ة٣ني أل٩٭٧ة ٦ذٛٞةف يف اخلربيح ٦ٓ كصٮد اجلة٦ٓ ثح٪٭٧ة 
ة اجل٤٧ح اثلةثلح ةؽ يف املك٪ؽ إحل٫اّلدٛك٬ٮ  ٚجح٪٧ة أ٩ة »، أ٦ل
حه ٔ٪٭٧ة ....« ٩ةا٥   صةءت ثٛةء اتلٛؿيٓ إٍذ أ٩٭ة ٦ذٛٔؿ

اجلس٢ ثةجلٮف  ٨ى ٦ً - / ثٮزف دٛذ٤ٕٮ٩٭ة «كأ٩ذ٥ دجذس٤ٮ٩٭ة»
/ ٩س٤خ ابلرئ إذا اقذؼؿصخ دؿاث٭ة. ك٩س٢  دٞٮؿ، -كاملسالزح

املٞىٮد ث٭ة يف اجلج٢. ك ٨ى / اقذؼؿج ٦ة ٚي٭ة ٦ً ٠٪ة٩ذ٫ ٩سالن 
/ يٕين األمٮاؿ ك٦ة ٚذط ٤ٔي٭٥  «كأ٩ذ٥ دجذس٤ٮ٩٭ة»احلؽير 

 .(3)٨٦ ز٬ؿة ادل٩ية

                                                           
 (.645/ 33، كلكةف ا٣ٕؿب )( 350، 349/ 6ا٩ْؿ ٚذط ابلةرم ) (3)
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دأكي٢ الؿؤية ثةّلقتيالء ٌٔل ممةلٟ األرض ّل يؽػ٢ يف ك
ثةب احلٞيٞح كّل املضةز أل٫٩ دأكؿه ملة كٝٓ يف الؿؤية ، 

 كاحلٞيٞح كاملضةز ٨٦ وٛةت األ٣ٛةظ.

ٔىُُفٍُإًٌُىُ ُملاذاُخُي/ُُي ًُِ٘بُبٌُانلُعَّ إِرآفُُُٚى٠ا٘مُالَكُٗ
ُ!؟ُكاحلديد

هل اجلب/ ٤ٝ٪ة ث٧ٕضـة ا٣ٞؿآف كبالٗح احلؽير ػي
ث٧ٕضـة ٦٪ةقجح ملة يجٕر  أفل ك ٩ب   ٨ٍ ملة ٬ٮ من٭ٮره ٦ً 

٩خ م٭ؿة ا٣ٕؿب ابلالٗح كا٣ٛىةظح، ، كٌلامذ٭ؿ ث٫ ٝٮ٫٦
، كٌل٩خ ثالٗذ٫ يف ٨٦ ٩ةظيذ٭٧ة  ٚاك٩خ ٦ٕضـد٫

 أداء رقةتل٫ ثح٪٭٥ .احلؽير د١٧٪٫ ٨٦ 

ًٕرى ثؿقة٣حو دٕذ٧ؽ ٌٔل ادلٔٮة  ٠ؾلٟ ملة أراق ٨٦ أ٫٩ ثي
يت اكف الك٧٤يح ثةّلٝ٪ةع ّل ثةتلؼٮيٙ ثآ٣ح ٔؾاب اك٣

ٕر برشيٕح ثةٝيح إيل ، إذ أ٫٩ ثالؿق٢ يٕذ٧ؽكف ٤ٔي٭ة ٝج٫٤
، ٚ٪ةقبذ٭ة ٬ؾق ٞةء ّل ا٣ٛ٪ةء، كأل٦ح أريؽ هلة ابلٝيةـ الكةٔح

.دأػؾ٥٬ ٌٔل ٦٭٢ ثةّلٝ٪ةع يح ا٣يتاملٕضـة ا٣ٞؿآ٩

ُ اءى ُطى ٘ىٚ ُكى ًٚ٘ ٌُىٍٖييٍؤ اءى ُطى ٚ ٙى ُذى ٍٗ بِّسي ُرَّ ًٚ٘ ُ َُّ ى ُاحلٍ ًٔ
كىُي

رٍُ ٍي اٌُىٍٖيىٍس ٟى اًدري ى َُسي ٍٗ ًٟ ً ُة اطى خى
ى
ُٛىارناُأ ًٙنيى ً ال ٍخخىٍدٛىاُلًٖلَّ

ى
إًفُُإًَّٛاُأ كى
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٠قىُ ُال٠ٍيجي ىٍظ٠ًم ُي ًٔ
ٍٟ ٙي ٍ ل َُكى اءو ٙى ً ُة اذي٠ا ُحييى ىٍصخىًييري٠ا ُىُي ُالَشَّ ُةًئٍسى ابي

ا ِن ٍى ٍرتى اءىٍتُمي  [.89]ال١٭ٙ/كىشى

 ٨ٍ ، ك٦ى ٔؾاب اهلل يف اآلػؿة ٨ٍ ٚ٪ضة ٦ً  = ث٭ة آ٨٦ى  ةءى مى  ٨ٍ ٧ٚى 
ٚةقذعٜ ا٣ٕؾاب األػؿكم ٍٚٞ كل٥ = ل٥ يؤ٨٦ ث٭ة  ةءى مى 

يؤػؾ ثأيح ٔؾابو د٩يٮم  ٧٠ة أػؾت األم٥ ا٣يت أ١٤٬خ 
 ث٭ؾق اآليةت. 

خى٠ٍا/   ٮؿ اهللٚ٪ٞؿأ ٦سالن ٝ هى ٍُُٚذى ٍمرًُُخى
ى
ٍُُٗأ ًٟ بِّ ُٗيُرى ٟي ٍت ذى خى

ى
ٌُىأ

ثُي ِى اًن ٍُُٗالػَّ ٞي كفُىُكى ري ٍٜلي   [.44]اذلاريةت/  حى

ٜىا/   كٝٮل ٍٙ ِى ٌٍُُٗىاٍجخى ٟي ٍٜ ًٍُُ٘ٗ ٞي ٜىا ٍىرىٍر
ى
ُُِّٗيًفٌُُىأ ٍُُٗاٍْلى ٟي جَّ

ى
ُةًأ

ةي٠ا ذَّ ٜىاُْى ً ٛي٠اُةًآيىاح َّكى اُكى ٟى ٍٜ ًٌٖنًيُىُخى ؿاؼ/ َغى  [.336]اأٔل

دٍُ ِى ٕى ٜىاُكى ٍٖ ٍرشى
ى
اٛي٠ُأ ُُخن ًُُٝإًلى ً٘ ُُُى٠ٍ ٌٍُُٗىٖىتًدى ًٟ ُُذًي ًى ٍٕ ٜىثُوُأى ُُشى ُإًّلَّ

ًٍصنيُى اَُخى ٘ن ُٗيَُعى ٞي ذى خى
ى
٠ٌىافُيٌُىأ ٍُُٗإفُّ ٞي ٠فُىُكى ٙي ً ال  ]ا٣ٕ٪١جٮت كى

/34.]  

ا َّ٘
ى
٠دُيٌُىأ ٙي ٠اُثى ٓي ًٖ ٍٞ ي

اًديىثًٌُُىأ ا * ةًإفَّ َّ٘
ى
دُهُكىأ ٠اَُعى ٓي ًٖ ٍٞ ي

ٌُُىأ ُةًًريحو
ُو ِصى ٍ تًيىثُوُِصى ا * َعى ٞى رى خَّ ٖىيٍُُشى ٍُٗنى ٍتمُىًُٟ ىاؿُوُشى اجًيىثُىُْلى ٙى ثى ُـوُكى يَّا

ى
ُأ

ا ٘ن ٠ صي ُُخي ىل* ُـىُذىرتى ٠ٍ ِى اُإٍ ٟى ُُذًي عى ٍ ٍُُِٗصى ٟي جَّ
ى
أ ازُيُْى ٍنجى

ى
ُٔوُأ

ٍ ُُنى
اكًيىثُو ُ  خى ٍٔ ٟى ٍُُٗحىرىلُذى ٟي ى ٍُُٚل اءُى*  ةىارًيىثُوًُ٘ ٠ٍفُيُكىجى ًٌٍٍُُٚرنى ٘ى ُٝيُكى ٍتٖى ُرى
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تيُ ًٍاكى ٍؤحى ٙي ٍ ئىثًُُكىال ـً ىا
ٍ
٠ٍا ةًاْل ٠ؿىُُذىهىػى بُُِّرىشي ٍُٗرى ًٍُُٟٗ ٞي ذى خى

ى
ةنٌُُىأ ٍخذى

ى
ُأ

 [.30/ 5]احلةٝح/  رىابًيىثُن

ٜىاُ ٍٍ صى ًٌُُٝىخى ً ًُُة ارًق بًدى ُُكى ٍرضى
ى
اُاأٍل ٙى فُىُذى ُيَُكى ٍُُٚلى ًٌُئىثُوًُ٘

ُٝي كٛى ي ٍَٜصي ٍُُٚحى اًُُٝػالَُُّٖديكفًًُُ٘ ٘ى فُىُكى ُٚىَُكى ُٚىًُ٘ ي ٍٜخىًَصً ٙي ٍ  ]ا٣ٞىه  ال
/83.] 

ٍُٗ كى ٜىاُكى ٍٓ ٖى ٍٞ ى
ُٚىُأ كفًًُُ٘ ري ِي ٍُُٚإٍ ُُبىٍهدًًُُ٘ ُُٛي٠حو فى كى ّىُُكى بِّ ُةًرى

ٛي٠ًبُ تًيناًُنتىاًدقًُُةًذي   [.38]اإلرساء/ ةىًػيناُخى

ا َّٙ ٠اٌُىٖى ىصي اُن كاُ٘ى ري ِّْ ًُُٝذي ً ٜىاُة ٍْنىٍي
ى
ُٚىُأ ًي ٠ٍفُىُاذلَّ ٟى ٍٜ ًُُٚحى ٠ءًُُنى ُالصُّ

ٍذٛىا خى
ى
ُٚىُكىأ ًي ٠اُاذلَّ ٙي ٖى ُُكى ابو ُُةًهىذى اُةىئًيسو ٙى ً ٛي٠اُة ٠فُىَُكى ِي صي ٍٍ ا*ُ حى َّٙ ٌُىٖى

خى٠ٍا ٍُُٚخى اُخى ٠اُ٘ى ٟي ُٝيُجي ٍٜ ٜىاُخى ٍُُُٗيٍٖ ٟي ى ٠ٛي٠اُل ةنُُْي اًشئنًيُىًُُرىدى إًذٍُ*  خى ُكى
ذَّفُى

ى
ّىُُحىأ بُّ َُُّرى ىٍتهىثى ٍُُْٗلى ًٟ ٖىٍي ُُنى ـًُُإًلى ثًُُيى٠ٍ ٘ى يىا ًِ ٍُُٚإٍ ٍُُٗ٘ى ٟي ٠مي ىصي ٠ءُىُي ُشي

اًبُ ذى ّىُُإًفَُُّإٍهى بَّ ًيمُيُرى اًبُُلىسى ِى ُٝيُإًٍه إًَّٛ ٠رُهُكى ٍي ُٗهُٕىيى  *ُرىًخي
ُٞي ٜىا ٍه ٍرًضُُيًفٍُُُٗكىرىفَّ

ى
اُاأٍل ٙن مى

ي
ُٗيُأ ٟي ٍٜ احًلي٠فُىًُ٘ ٍُُٗالػَّ ٟي ٍٜ ً٘ ُديكفُىُكى

ّىُ ً ل ٍُُٗذى ٞي بىٖى٠ٍٛىا ٜىاتًُُكى ىصى يِّئىاتًُُةًاحلٍ ٍُُٗكىالصَّ ٟي َّٖ ٠فُىُٕىهى  يىرًٍجهي
ؿاؼ  [.368/ 365/  ]اأٔل

دٍُ ِى ٕى ُٗيُكى خي ٍٙ ًٖ ُٚىُنى ًي ٍكاُاذلَّ ٍُُٗاٍخخىدى ٍٜسي ٍتًجُُيًفًُُ٘ ٜىاُالصَّ ٍٖ ِي ُذى
ٍُٗ ٟي ى ٠ٛي٠اُل ةنُُْي اًشئنًيُىًُُرىدى  [.65]ابلٞؿة/ خى
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ُ ٍٔ ُُُي ٍٔ ٍُُٗٞى ٛىبِّئيسي
ي
ُ ُأ ٍُُٚبًَشى ّىًُُ٘ ً ل ري٠بىثُنُذى ٍٜدُىُ٘ى ًٍُُُٚٝػالًَُُّٖن ُ٘ى

ُٝي ٜى ُُُٝيػالَُُّٖٕىهى ًُُٝكىىىًؾبى ٖىٍي ٔىُُنى هى ُٗيُكىجى ٟي ٍٜ ةُىًُ٘ ًِرىدى ٜىازًيرُىُإٍ ى
ٍ
ُكىاْل

تىدُى ٠تىُُكىخى اىي ّىُُإفَّ ً كَلى
ي
ُ ُأ ٛناُرشى اكى ُُ٘ى ُّٔ ؽى

ى
ٍُُٚكىأ ٠ًُُٔىاءًُشُىُخى بًي  الصَّ

 [.60/ ]املةاؽة

ا َّٙ اءُىٌُىٖى ٛىاُجى ٍمري
ى
ٜىاُأ ٍٖ هى اُجى ٟى ًْلى اَُعى ٟى اًٌٖى ٍرٛىاُشى فى ٍ٘ ى

اُكىأ ٟى ٖىٍي ُنى
ةنُ ارى ًٍُُٚخجى ٔوًُُ٘ ي ٠دُوًُشجِّ ٍٜؾي ثُن  ٘ى ٘ى َّ٠ صى ٍٜدُىُمي ّىًُُن بِّ اُرى ٘ى ُٚىًُِهُىُكى ًُ٘

ًٙنيُى ً ال  [.83، 88]٬ٮد/  ةًتىًهيدُوُإلَّ

ا َّٙ ى ل اءُىُكى ٛىُُجى ٍمري
ى
ٜىاُاأ ٍَّي ٍيتناُْنى هى ُٚىُطي ًي ٜي٠اُكىاذلَّ ٘ى ُٝيُآ هى ُةًرىٍحىثُوُ٘ى

َّٜا تًًُُ٘ ذى خى
ى
ُٚىُكىأ ًي ٠اُاذلَّ ٙي ٖى ثُيُكى ٍيدى ٠اُالػَّ ٍغتىدي

ى
ٍُُٗيًفٌُُىأ ًٞ ًُديىارً

ًٙنيُى ً اذ فٍُ  جى
ى
أ ٍُُْٗى ى ٜى٠ٍاُل ٍي اُحى ٟى ُُذًي ّلى

ى
اُأ ُٚىُبيٍهدن ٍدحى ٙى ً اُل ٙى ٍتُُْى ُةىًهدى

٠دُي ٙي  .[95، 94]٬ٮد/ ثى

ّىُاهلل لألم٥ الكةثٞح يف ادل٩ية ةب٬ؾا ثٕي ٔٞ ً ل ذى كى ُكى
ٍزًم ٍُُْٚنى ُُ٘ى ٍَسىؼى

ى
ٍُُٗأ ى ل ٍُُٚكى ً٘ ًُُٝةًآيىاتًُُييٍؤ بِّ ُُرى ابي ذى ٕىهى ةًُُكى دُُُّاٍْلًخرى طى

ى
ُأ

ُ ٍبقى
ى
 .[387]٫َ/كىأ

ً / كى  ٢ى يٍ رً  فٍ ٚإ ت ؟! رصً ثةجلل  اػذه اجلبٌ  ٥ى ل  ثةلٔؿ

ر رمححن ل٤ٕةملني٫أل٩ل ٤ٝ٪ة/   ا، ٚؼه ث٭ؾا اٝذىةدن ثٕي
ا مم٨ داع٥٬ اكف ٚي٧ة يؿاؽ يف دٔٮد٫ ٨٦ ادل٦ةء ، ألفل ٠سرين
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ت ٌٔل إصةثح دٔٮد٫ كدؿؾ ٝذةل، حي٤٧٭٥ ٬ؾا ا لٔؿ
٨ٞ ث٭ؾا د٦ةء ا٣ٛؿيٞني رمححن ، كحتٚحك٧٤ٮف أك ي٭ةد٩ٮف

 إلراٝح د٦ةا٭٧ة. ، كًلؿا٬حن ث٭٧ة

ـه أفل  ، ألفل الكيٙ ل٥ يس٨ كقي٤ح ٣جرش اإلقالـك٤ٕ٦ٮ
ُُاٍدعُي/ ثح٪خ يف ٝٮؿ املٮيل كقي٤ح نرش اإلقالـ ٝؽ ُإًلى

ًُٔ بًي ّىُُشى بِّ ثًُُرى ٙى ٍٓ ً
ٍ
ثًُُةًاحل ٠ًٍنلى ٙى ٍ ٜىثًُُكىال ىصى ٍُُٗاحلٍ ٟي ٍ اًدل ًُِهُىُةًإَّيًتُُكىجى

ُٚي ٍخصى
ى
ّىُُإًفَُُّأ بَّ ٠ُىُرى ُٗيُٞي ٍنٖى

ى
ٍُُٚأ ٙى ً َُُّٔة ٍُُٚؽى ًُُٝخى بًيًٖ ٠ُىُشى ٞي ُٗيُكى ٍنٖى

ى
ُأ

ُٚى خىًدي ٍٟ ٙي ٍ  .[ 385]اجلع٢/ةًال

ٙو كحنٮق.ك٬ؾق دٔٮة ق٧٤يح ّل   إ٠ؿاق ٚي٭ة بكي

ُكٝؽ ٩ِف اإل٠ؿاق ٌٔل ادلي٨ صحينة يف ٝٮؿ اهلل ُّلى
رىاقىُ ٍْ

ً ًُُٚيًفُُإ ي ُىُُىدٍُُادلِّ ُٚىُالرٍُّطدُيُحىبىنيَّ ًُُِّ٘  .[856]ابلٞؿة/إٍغى

ي  ثةلكيٙ إيل أفل  رًشى كٝؽ ذ٬ت اذلي٨ يؽٔٮف أفل اإلقالـ ن
ًمؿٍتي »/ ، كبٞٮلا٣ٞذةؿً  يح ٦جكٮػح ثآيةًت ٬ؾق اآل

ي
أ

كا أف ّل هلإ إّل اهلل، أفىٌ حم٧ؽان أف أٝةد٢ً اجلةسى  ىن٭ؽي ظىت ي
ٟى ٞي٧ٮا الىالةى، كييؤدٮا الـٌلةى ، كيرقٮؿي اهلل ً ٤ٮا ذل ٕى ، ٚإذا ذى
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ٮا ٦ين ٜىٌ اإلقالـٔىى٧ي ٥ٍ إّل حب ٥ ىلع  ًد٦ةا٭ي ، كًظكةبي٭ي
 .(3)«اهلل

 ، ألفل أكؿ ٦ةآيةت ا٣ٞذةؿ ّل دجكغ ٬ؾق اآليح كاحلٜ أفل 
ًذفُى/ كرد يف رشع ا٣ٞذةؿ ٝٮل 

ي
ُٚىُأ ي ً ي٠فُىُلزًلَّ احٖى ِى ٍُُٗحي ٟي جَّ

ى
ُةًأ

٠ا ٙي ًٖ إًفَُُّكي ُُُٝىػالَُُّٖكى ى ٍُُٗىلعى ًٞ ٍَصً
ًديرُهُٛى ِى ٚرشع ٚي٫  ،[39]احلش/ٕى

ا د٤ٮا املك٧٤نيا٣ٞذةؿ لزلي٨ ٝة ، ٚي١ٮف ٝذةهل٥ مل٨ ٝةد٤٭٥ ردن
ٌٔل  ، ّل حل٫٤٧ ثة٣ٞذةؿ، كمحةيح دلٔٮد٭٥ ٦٪٫ٝذةل هل٥ ٌٔل

 اإلقالـ .

ٍَشًكنًيُىُكىُىاحًٖي٠اكًلؾلٟ ٝٮل ٙي ٍ ٌَّثُنُال اَُكى ٙى ٍُُْٗى احًٖي٠ٛىسي ِى ُحي
ٌَّثُن  [.36]اتلٮبح/َكى

ة ٝٮل ٍُٗ/كأ٦ل ٞي ُُكىُىاحًٖي٠ ّتَّ ُُخى ٠فُىُّلى ٜىثُهُحىسي ٠فُىًٌٍُخ يىسي ُكى
ُٚي ي ُٝيُادلِّ ُّ ٚٞؽ ي٘رت ثْة٬ؿق ٠سري ٨٦ [ 39]األ٩ٛةؿ/ًُٝػلًََُُّٖكي

كيؿاق صحينة  -ي٧ة أوعةب األ٬ٮاء كالنج٭ةتّل ق–اجلةس 
 يسٮف ادلي٨ لك٫ ٬ٮ اإلقالـ، ؿ ظيتل يف أمؿ٥٬ ثة٣ٞذة

آليح أكّلن كاردة يف ، ألفل اك٣س٨ل احلٞيٞح ػالؼ ذلٟ
ُٝٮل دٕةيل زة٩ينة كألفل مرشيك ا٣ٕؿب،  ّتَّ ُُخى ٠فُىُّلى ُحىسي

                                                           
 (.388ثؿ٥ٝ ) 349،  3/348( ، كمك٥٤ 85ثؿ٥ٝ ) 95،  3/94ركاق ابلؼةرم  (3)
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ٜىثُه ٚي١ٮف ا٣ٞذةؿ  ،ًل٥ ٨ٔ دي٪س٥ ّل يٛذ٪ٮث٧ٕين ظيٌت ًٌٍخ
٠فُى، كألف ٝٮل زةثلنة محةيحن لرلٔٮة ٍٚٞ يىسي ُٚيُكى ي ُٝيُادلِّ ُّ َُكي

ي٭ؽم إحل٫ ٨٦ ينةء  ث٧ٕين أف أمؿق يسٮف هللًُٝػلًَُّٖ
 .يذ٧س٨ أظؽ ٨٦ ٚذ٪ح ٗريق ٨ٔ دي٪٫ ، كّلكي٢ٌ ٨٦ ينةء

ة ٝٮل كا »/ كأ٦ل ىن٭ؽي ًمٍؿتي أف أٝةد٢ً اجلةسى ظىت ي
ي
أ

مرشًلٮ ا٣ٕؿب ٧٠ة ذ٬ت  ٚةملؿاد ث٭٥ « ...أف ّل هلإ إّل اهلل
إلقالـ أراد أف دسٮف صـيؿة إحل٫ ثٕي ا٣ٛٞ٭ةء ، ألفل ا

 .ػةلىح ل٧٤ك٧٤ني –لإلقالـكيه املٮ٨َ األكؿ –ا٣ٕؿب 

ت اذلم ٩رص ث٫ اجلبكب٭ؾا لك ٗري ٫ يسٮف الٔؿ
ت ٦ً  ل٥ يس٨ كقي٤ح ٣جرش دٔٮد٫ ٫ ؛ أل٩ل الكيٙ ٨ى الٔؿ

ت اذلم كرد يف، كإ٩ل كرقةتل٫ ٝٮل دٕةيل / ٧ة ٬ٮ الٔؿ
ٜيٍٖيًقُُ ُٚىُُيٖي٠ًبُُيًفُُشى ًي كاُاذلَّ ري ٍى ُُزى اُالرٍُّنبى ٙى ً ٠اُة كي رٍشى

ى
ًُُٝػةًالَُُّٖأ

ا ٍُُٗ٘ى ى ٍؿُُل ِّ ًُُٝحيَنى ً اٛناُة ٍٖفى ُٗيُشي ٞي كىا
ٍ
أ ٘ى ُُانلَّارُيُكى بًئٍسى ٍر٠ىلُكى ًٙنيُىُ٘ى ً ال ُإلَّ

ته ٩ةيشء ٨ٔ ًٕٙ يف ٔٞيؽد٭٥ٚ[ 353]آؿ ٧ٔؿاف/ ، ٭ٮ ٔر
  .ٔٞيؽة اإلقالـكٝٮة 
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يف قبي٢ احلٜ، كٚي٫ ٝٮة، كٌلف ٚاكف ٝذةؿ اجلبٌ 
٬٪ة اك٩خ ٩رصد٫ ٨ٍ ك٦ً كٚي٫ ًٕٙ،  ،ٝذةهل٥ يف قبي٢ ابلة٢َ
ت.  ٤ٔي٭٥ ثةلٔؿ

ؽ ملةذا ػه اجلبك ُٛائُٗ»ثؾلٟ الٔٮ ُأٛا ٌتيٜٙا
ُ
ي
 ؟! «حيجٍُ٘احيحُخزائُٚاألرض٠ٌُؽهجُيفُيدمأ

ؽ تل١ٮف لإلقالـ دك٣ح حت٧ي٫ ثؾلٟ هل ػي  كد٢٧ٕ ، الٔٮ
ٚيضت ثةٝيح ّل دجذه ث٧ٮد٫ ٫ رشيٕحه أل٩ل ، ٌل نرشق ٔ

، كدٕحل يف ابلٞةء دك٣ح دس٢ٛ هلة يسٮف هلؾق الرشيٕح أفٍ 
 ٠٪ٛ٭ة ٔـيـة .
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 ٍ٨ يًب  خى
ى
ٮسى  أ ٨ً  ، مي ٔيُ »/ ٝىةؿى  اجللًبي  ٔى رى اُ٘ى رىيًنُُ٘ى ُبىهى

ًُُُٝٝيػالَُّٖ ً ُٚىُة لًُ٘ دى ٟي ،ُال ًٗ ًُُٔكىإًهٍٖ رى ٙى ٍيًدُُْى رًُُإيى ٓى ابىُُيًُال غى
ى
ُأ

ا، ٍرؽن
ى
فُىُأ اٌُىاكى ٟى ٍٜ ًُ٘، ًِيَّثه ،ُُىتًٖىًجُُٛى اءى ٙى ٍٛبىخىًجُُال

ى
ٌُُىأ

ى
ىأ ُُالَكى ٍظبى ُكىإهي

، رًيى ٓى ٛىٍجُُال َّكى اُكى ٟى ٍٜ ًُ٘، اًدبي جى
ى
ًجُُأ ٓى ٍمصى

ى
،ُأ اءى ٙى مُىُال ٍى ٜى َُّيُذى اُاهلل ٟى ً ُة

، ًبي٠اُانلَّاسى ٠ٍاٌُىَشى ِى ٠ا،ُكىشى رىني زى اةىٍجُُكى غى
ى
اُكىأ ٟى ٍٜ ثُنًُ٘ ٍى ً ائ ُُـى

ي
ٍُخرىل،أ

ا ٙى افُهًُِهُىُإًجَّ ّيُُّلىُُرًيهى ًص ٍٙ اءُنُتي ّلىُُ٘ى ُُكى ،ُحينٍتًجي
ن
ىأ ّىَُُكى ً ل ٔيٌُُىذى رى ٍُُٚ٘ى ُ٘ى

ُٝى ِي ًُُٚيًفُُذى ،ػالًَُُّٖدي ُٝيًُٝ هى ٍى جى اُكى رىيًنُُ٘ى ًُُُٝٝيػالَُُّٖبىهى ً ُٗىُة ًٖ هى ،ُذى ٗى َّٖ ُكىنى
ٔيُ رى ٘ى ٍُُٚكى ٍُُٗ٘ى ى ّىُُيىٍرذىمٍُُل ً ل ا،ُةًذى شن

ٍ
ٍُُٗرىأ ى ل ُُكى ٍٔ تى ٍِ لُحى دى ًمًُُٝػالَُُّٖٞي ُاذلَّ

ُ ٍرًشٍٖجي
ي
ًُُٝأ ً  .(3) « ة

 توجيَات وحتقيقات احل يح : 

ٔيُ» رى اُ٘ى رىيًنُُ٘ى ًُُُٝٝيػالَُُّٖبىهى ً ٔيُ» ؛  «ة رى ا»، ٦جذؽأ مؿٚٮع «٘ى  «٘ى
رىيًنُ»، كمج٤ح اق٥ مٮوٮؿ مٌةؼ إحل٫ يف حم٢ صؿ  «ُٝيػالَُُّٖبىهى

ًُٔ»، ّل حم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ رى ٙى صةر كدلؿكر يف حم٢ رٚٓ  «ْى
 ػربا املجذؽأ .

ٔيُ» رى  ، كٌلملس٢ املسي٢ .٦س٢ اليء؛ ظةتل٫ ا٣ٕضيجح «٘ى
                                                           

 (. 8888( ، كمك٥٤ )  79ركاق ابلؼةرم )  (3)
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يكذ٢٧ٕ املس٢ يف أق٤ٮب ا٣تن بي٫ اتل٧سيٌٌل ٧٠ة يف ٬ؾا كي
ٓ  ٨ٍ ال١ؿي٥ يف أكرث ٦ً  يف ا٣ٞؿآفً  ، كًل٧ة كردى احلؽير مًٮ

ا٠ٞٮل دٕةيل / ٙى ٔيُُإًجَّ رى ىيىاةًُُ٘ى
ٍ
ٍجيىاُاحل اءُوُادلُّ ٙى نٍلىاقيُُْى ٍٛزى

ى
ُٚىُأ ًُ٘

اءًُ ٙى ٌُىاخٍُُالصَّ ًُُٝخىٖىؿى ً ٍرًضُُجىتىاتيُُة
ى
اُاأٍل َّٙ ٔيًُُم كي

ٍ
ُُيىأ ُانلَّاسي

ُـي ا ٍجهى
ى
ٍُُٗكىاٍْضًٍبُ،[84]يٮنف/ كىاأٍل ٟي ى ٔىُُل رى ىيىاةًُُ٘ى

ٍ
ٍجيىاُاحل اءُوُادلُّ ٙى ُْى

نٍلىاقيُ ٍٛزى
ى
ُٚىُأ اءًًُُ٘ ٙى ُُالصَّ ًٌُُٝىاٍخخىٖىؿى ً ٍرًضُُجىتىاتيُُة

ى
،[45]ال١٭ٙ/اأٍل

ٍُٗ ٟي رىٖي ًُُٔ٘ى رى ٙى ًمُْى كٝؽ تكذ٢٧ٕ  [.37]ابلٞؿة/ٛىارناُاٍشخى٠ٍُىدُىُاذلَّ
 ٦س٢ ٚ٭٥ حم٧ؽ . يف تنبي٫ املٛؿد ٦س٢ ٝٮهل٥ / ٚ٭٥ ٌٔلٌ 

ٮظ٫  كاأل٦سةؿ ختذ٤ٙ ٨ٔ ٗري٬ة ٨٦ ص٭ح املٕين كًك
ج٫ُ؛ ألفل ال٤٘ح ا٣ٕةريح ٨٦ اتل٧سي٢ خترب ثةملؿاد  كحتؽيؽق ًك
ة  ٌن ا كدٞجي ٌٔل ٦ٞىٮد٬ة يف ػُةث٭ة ٝج ا ٦جةرشن ػربن

ة، ٠ٞٮل املٕين ٬٪ة  «حلالؿ ثنٌيه كاحلؿاـ ثنيه ا»/ كاًعن
ـظٙ ٤ٔي٫ ٗنةكة ءم ٤ٔي٫ كّل درتا ّل ي٤ذبف كّل د

ٓه كال٤ِٛ ٚي٫ مٮصـ،  ّالؿ، ٥ٕ٩ ٬ٮ ٦ٕين قيخي ك٦تك
ك٬ؾا ك٣س٨ أًٮاء ابليةف قةُٝح ٤ٔي٫ ٨٦ ص٭ةد٫ لك٭ة، 

ٟو ظمن »يف احلؽير ٩ٛك٫ / خبالؼ ٝٮل إفل للك م٤
األ٦سةؿ كاخلؿكج  ٨ى ٬ؾا رضبه ٦ً  كأفل  «كإفل ظم اهلل حمةر٫٦

٨ٔ ادلّل٣ح املجةرشة، ك٦ة داـ الالكـ ػؿجى ٨ٔ ذلٟ وةر 
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ثةثنة  مٌحةّلن لٮصٮق، كهلؾا يسٮف حت٤ي٫٤ كدىييؽ ٦ٕة٩ي٫
ة ل٤ؿأم كاإلصذ٭ةد ٦ٓ أفل ل يف اجل٭ةيح ًٮاثٍ حتيٍ  ٦ٛذٮظن

  ثةملٕين،
ى
 فٍ ك٣س٨ ٬ؾق الٌٮاثٍ ّل دى٢ إحل٭ة إّل ثٕؽ أ

ا ٦ً ختؿؽ هلة   .دك٩٭ة قرته  ٨ٍ قرتن

ٔيُ»ك٬ؾا احلؽير ثيين ٌٔل املس٢، كبؽأ ثس٧٤ح  رى ٔيُ»/ «٘ى رى ُ٘ى
ا رىيًنُُ٘ى ًُُُٝٝيػالَُُّٖبىهى ً ٔيُ»، كا٩ذه ث٭ة/ «ة رى ٘ى ٍُُٚكى ٍُُٗ٘ى ى ّىُُيىٍرذىمٍُُل ً ل ُةًذى

ا شن
ٍ
 .(3)«رىأ

ا»يف ٝٮل «اُ٘ى»يف اتلٕجري ثػ  رىيًنُُ٘ى اث٭ةـ  «بىهى
 ي٥ ٨ٔ َؿيٜ ٬ؾا اّلث٭ةـ .ل٤تنٮيٜ إيل ابليةف ، كٚي٫ اتلٛؼ

ل» ٟيدى ًُُٗال ثح٪٭٧ة  اهلؽم كا٥٤ٕ٣ ل٤ٕ٭ؽ؛ كمجٓ ٣ػ يفا «كىإًهٍٖ
  بليةف أفل رشيٕح اإلقالـ ٥٤ٔ ي٭ؽم إيل ا٣ٛالح .

ٍيًدُ» ذةج/ «إيى  ، ثي٥ل كو٫ٛ ثةل١رثة ٚٞةؿإحل٫ املُؿ اذلم حيي
رًيًُ»/  ٓى  .(8)ل٤ذأكيؽ «ال

                                                           
الالكـ  ق٧خ يف دراقح–يي٪ْؿ رشح أظةدير ٨٦ وعيط ابلؼةرم  (3)

 .388ص مٮيس،  أثٮ حم٧ؽ حم٧ؽ/ د.أ دأحلٙ ،–األكؿ
اهلل، كأرض ٦٘يسح، كقٍٞ ا٣٘ير يف أرض ثين ٚالف.كيي٤ُٜ  كييٞةؿ/ اغز٭٥(8)

و. يؽ املةميح؛ أم ٌٔل لكأ ةؿ/ كٕٝ٪ة ٌٔل ٗيرو يٛي " كييؿاد ث٫ اللكأ، يٞي  "ا٣٘يري
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«ًُٔ رى ٙى ٍيًدُُْى رًيًُُإيى ٓى ُُال ابى غى
ى
اُأ ٍرؽن

ى
ٚةلرشع ي٭ؽم ٨٦  «أ

ادج٫ٕ إيل الرصاط املكذٞي٥ ٦س٫٤ ٦س٢ املُؿ يف َ٭ةرد٫ 
ؾكبذ٫   .ك٫ٕٛ٩ ل٤٪ةس ظني يزنؿ ٌٔل األرض ٔك

ُ»كٝٮل  ابى غى
ى
اُأ ٍرؽن

ى
 مج٤ح ظةؿ. «أ

فُى» اٌُىاكى ٟى ٍٜ ًُ٘، ًِيَّثه اءُىُُىتًٖىًجُُٛى ٙى أرضه َيجحه ٝةث٤ح ل٤٪٧ةء  «ال
 اجلجةت كازد٬ةرق . دتج٨ُ ثةخلىٮبح كٚي٭ة ٦ٞٮ٦ةت ويةٗح

اءُىُُىتًٖىًجُ»مج٤ح  ٙى ، كًلؾلٟ مج٤ح يف حم٢ رٚٓ وٛح «ال
ًجُ» ٓى ٍمصى
ى
اءُىُأ ٙى  .«ال

ة  «الَكأ» نجنة كظنحنن ٔي ة أـ اكف رَجنةأم اجلجةت   .يةبكن

، ك٬ٮ ٨٦ ُٔٙ اخلةص لال٬ذ٧ةـ الؿَت «كإهظب»
 .(3)ث٫

                                                           
و ٦٪٫، كا٠ذألت ٦٪٫/  (3) كييٞةؿ يف املةدة/ اهلل يس٤ؤؾ، كدؽارًل٫ اهلل ثسأل

ة كأكالء؛ ك٬ٮ املؿع ٕن ة.  اظرتقخ.  كييٞةؿ/ أوةثٮا لكأ كاق رَجنة اكف أك يةبكن
كب٤٘ٮا الكء اجل٭ةر كملكأق، ك٬ٮ مؿٚأ الك٨ٛ كظير تكرت ٨٦ الؿيط كدسأل. 

 كب٤ٖ اهلل ثٟ أكأل ا٧ٕ٣ؿ أم أٝىةق.
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ٍٛبىخىًجُ»
ى
ٌُُىأ

ى
ىأ ُُالَكى ٍظبى رًيُىُكىإهي ٓى ُؿ ظني ٩ـؿ ٤ٔي٭ة امل «ال

ىةف، حتٮ٣خ ث٫ إيل ص٪ ح اعحلح األمضةر ٦تنةثسح اأٗل
  .ا٬يح األمضةر، أك٤٭ة داا٥ ك٤ّ٭ة، زية٩ٕح األز٧ةر

الٝح اجل٤٧ح ث٧ة ٝج٤٭ة يه ٔالٝح  فُى»ٔك اٌُىاكى ٟى ٍٜ ًِيَّثُهًُ٘ ث٧ة  «ٛى
ٝج٤٭ة، يٕين ٚي٫ مؤاػةة كتنةث٫ مؽيؽ يف َؿيٞح دٮحلؽ 

 املٕةين.

ب  –بك١ٮف ادلاؿ–مجٓ صٍؽب  «أجادب» –، كصؽى

  .٧٠ة يٞٮؿ الرشاح –ثٛذع٭ة

كيف احلؽير الرشيٙ ييؿاد ٨٦ األصةدب األرض ا٣يت ّل 
 د٧كٟ املةءى كّل دججخ ؛ ثؽحل٢ املٞةث٢ .

ٛىٍجُ» َّكى اُكى ٟى ٍٜ ًُ٘، اًدبي جى
ى
ًجُُأ ٓى ٍمصى

ى
،ُأ اءى ٙى مُىُال ٍى ٜى اُُٝيػالَُُّٖذى ٟى ً ُة

، ًبي٠اُانلَّاسى ٠ٍاٌُىَشى ِى ٠اُكىشى رىني زى خ كّل أرض صة٦ؽة ّل دجج «كى
يترسب ٦٪٭ة املةء ، ٚعني ٩ـؿ ٤ٔي٭ة املُؿ ظْٛذ٫ ٚة٩ذٛٓ 

٭٥ ثةلكقاجلةس ث٫ يف دٚٓ ٧ّب٭٥  ، ثةلرشب، كيف إ٧٩ةء زٔر
ٚةقذٛةدكا ٦٪٭ة كأٚةدكا ٗري٥٬ كبٞيخ األرض صة٦ؽةن 

  .ؽة، ٚ٪ٕٛخ ٗري٬ة، كل٥ دجذٛٓ يه٬ة٦

 



 267  توجيهات وحتقيقات يف كالم سيد السادات

  

فُى»كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ٌٔل  اٌُىاكى ٟى ٍٜ ًِيَّثُهًُ٘   .«ٛى

ًجُ»ٮي٪٭ة مج٤ح وٛح كيه كدػ٢ى يف دس ٓى ٍمصى
ى
اءُىُأ ٙى ، «ال

مُى»ثة٣ٛةء املٛيؽة ل٤رتديت؛  كمج٤ح ٦ُٕٮٚح ٤ٔي٭ة ٍى ٜى ُُٝيػالَُُّٖذى
ا ٟى ً ُُة ٙى ٌٔل ٬ؾا ٦ة يٛرسق؛ «انلَّاسى ًُ ٔي بي٠ا»ُز٥ٌ  ً ٠ٍاٌُىَشى ِى ُكىشى

٠ا رىني زى  .«كى

، ك٬ٮ املاكف املكذٮم الٮاقٓ يف كَأة مجٓ ٝةع «ُيهاف»
  ٚي٧ك٫١ . األرض ي٤ٕٮق ٦ةء الك٧ةء

ا»مج٤ح  ٙى افُهًُِهُىُإًجَّ ّيُُّلىُ»مج٤ح ٦ُجذؽأ كػرب،ُ«رًيهى ًص ٍٙ ُتي
اءُن ٙى ٤ٔي٭ة وٛح ٣ٞيٕةف، كًلؾلٟ  «٘ى ًُ ٔي ّلىُ»٦ة  ُُكى ُحينٍتًجي
ُ
ن
ىأ  .«َكى

اةىٍجُ» غى
ى
اُكىأ ٟى ٍٜ ثُنًُ٘ ٍى ً ائ ٍخرىل،ُـى

ي
اُأ ٙى افُهًُِهُىُإًجَّ ّيُُّلىُُرًيهى ًص ٍٙ ُتي

اءُن ّلىُُ٘ى ُُكى ُُحينٍتًجي
ن
ىأ إ٧٩ة يه ٝيٕةف ّل د٧ف  ةثلحاألرض اثل «َكى

؛ أل٫٩ ّل ػىٮبح املةء، كل١٪٫ يترسب ٦٪٭ة
ن
، كّل دججخ لكأ

، ٚال يجذٛٓ اجلةس ث٭ة ٚي٭ة، ك٣حكخ ٝةث٤ح ل٤عؿث كالـرع
، كّل يف ا٩جةت ، ّل يف ثٞةء املةء لال٩ذٛةع ث٫ٌٔل أم كص٫

 احلؿث كاجل٧ةء .
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ّىُ» ً ل ٔيٌُُىذى رى ٍُُٚ٘ى ُٝىُ٘ى ِي ًُُٚيًفُُذى مةرة يف ٝٮل اق٥ اإل ؛ «ًُٝػالًَُُّٖدي
ّىُ» ً ل ٓه إيل املس٢ً ٨٦ أكل، كا٣ٛةء ادلاػ٤ح ٤ٔي٫ ٚةء  «ٌىذى راص

ّىُ»/ إٍف أظ٧١خ ٥٤ٔ ذلٟ كًلأٌف املٕين،  ا٣ٛىيعح ً ل ٌُىذى
ٔيُ رى ٍُُٚ٘ى ُٝىُ٘ى ِي ًُُٚيًفُُذى ُٝى»ٝٮل، «ًُٝػالًَُُّٖدي ِي ثسرس – «ذى

٧٭ة سٮف ٨٦ الىٛةت ، ك٬ٮ ثةل٥ٌ يأم ٚ٭٥ –ا٣ٞةؼ ًك
  .الالز٦ح ٠رشؼ كّؿؼ

ٍُٚ»ؽ صةء يف احلؽير الرشيٙ / كٝ ًُُُٝٝيػالَُُّٖييرًدًُُ٘ى ً ٍيناُة ُخى
ُٝي ٍٟ ِِّ ٍى ًُُٚيًفُُحي ي  . (3)«ادلِّ

«ٍُٚ ٍُُٗ٘ى ى ّىُُيىٍرذىمٍُُل ً ل اُةًذى شن
ٍ
ة ث٧ٕين الالـ؛ أم ل٥  «رىأ ابلةء إ٦ل

٨ٍ ا٬ذ٥ ثأمؿو رٚٓ  يأث٫ ل٤رشيٕح ، ٠٪يح ٨ٔ دسربق ، ٚإفل ٦ى
ة ل٤كبجيح؛ أم ل٥ يؿٚٓ رأ ق٫ بكجت ٔؽـ ٝجٮؿ رأق٫ ل ، كإ٦ل

، اردٕٛخ رأق٫  –أم الرشيٕح–الرشيٕح، ٚإفل ٨٦ ٝج٤٭ة  ـل ٔك
 .ك٨٦ ل٥ يٞج٤٭ة ٬ةف كذؿل 

ٌل الٮص٭ني يسٮف ٝٮل ٍُٗ»ٔك ى ل ُُكى ٍٔ تى ٍِ لُحى دى ًَُُّٞي ُاهلل
ًم ُُاذلَّ ٍرًشٍٖجي

ي
ًُُٝأ ً ا ل ؛ ٣ٞىؽ ا٣تنجيٓ .  «ة  دٛكرين

                                                           
 (. 3037( ، كمك٥٤ )  73ركاق ابلؼةرم ) (3)
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ّىُ» ً ل ٔيٌُُىذى رى ٍُُٚ٘ى ُٝىُ٘ى ِي ًُُٚيًفُُذى ،ػالًَُُّٖدي ُٝيًُٝ هى ٍى جى اُكى رىيًنُُ٘ى ُُٝيػالَُُّٖبىهى
ًُٝ ً ُٗىُة ًٖ هى ،ُذى ٗى َّٖ ٔيُُكىنى رى ٘ى ٍُُٚكى ٍُُٗ٘ى ى ّىُُيىٍرذىمٍُُل ً ل ا،ُةًذى شن

ٍ
ٍُُٗرىأ ى ل ُُكى ٍٔ تى ٍِ ُحى

ل دى ًمًُُٝػالَُُّٖٞي ُُاذلَّ ٍرًشٍٖجي
ي
ًُُٝأ ً  . « ة

ز٥ ٬ؾا ٬ٮ املرضكب ل املس٢، يٕين أفل املس٢ صةءى أكّلن، 
كاألصؿم يف  ملس٢،اذلم د٧ٌ٪٫ ٬ؾا ا اقذؼؿج ٦٪٫ املٞىٮد

الالكـ أف ييؾ٠ؿ املٞىٮد أكّلن، ز٥ يٕٞت ثةملس٢ ٠ٞٮل
اذلم  ٦س٢ اذلم ي٥ٌ٤ٕ اخلري كّل ي٢٧ٕ ث٫، ٦س٢ الرساج» /

 كٝٮؿ أيب د٧ةـ املن٭ٮر / «ييضء ل٤٪ةس كحيؿؽ ٩ٛك٫
ُ**ُثُوػيٖىُػًؾُػٌُرُىػٍظُػٛىُُُٝيػالُٖأرادُىُكإذا

ص٠دًُُافُىػػلصُهلاُاحُىأحػٍُجُػ٠ًيىُػـيُ  خى
رىٍتُُٙاػٌيُانلارًُُاٍطخهاؿي٠ُُّلػٕ ُ**ُجاكى

َُُكفُىُ٘ا ُُحيٍهرىؼي يبي ٠دًٍُُرًؼُػنُىُـً  إهي
ُػاتل٠َُُّّلػٕ ٠ُّؼي ُ**ُحزٍؿُُلُٗبًُػلًٖه٠اًُُُخى

ُػانلُُُّدًُلٖداشًُ ٠دًُػإُنػلُهّمى ٍُٙدصي

٨ٍ يف »/ أك يأيت املٕين ٨٦ أكؿ األمؿ ممسال ٠ٞٮل  ٦ى
، كالٌيٙ مؿحت٢ه كا٣ٕ ادل٩ية ًيٙ ةريحي ، ك٦ة يف يؽق اعريحه

اةه   .«مؤدل
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كاحلٞيٞح أفل ٬ؾا احلؽير اذلم ٦ٕ٪ة يؿصٓ إيل ٬ؾا اجلٮع 
ٔيُ»ألفل ٦ٞىٮدق األكؿ ٬ٮ اثلةين،  رى اُ٘ى رىيًنُُ٘ى ًُُُٝٝيػالَُُّٖبىهى ً ُٚىُة ًُ٘
ل دى ٟي ،ُال ًٗ ًُُٔكىإًهٍٖ رى ٙى ٍيًدُُْى رًيًُُإيى ٓى ٚةلرشيٕح ٗيره ،  «ال

ؽ املس٢ ز٥ل ٩ذشى ٨٦ ذكا٤ٞ٣ٮب أرض،  ًٞ ٍٕ لٟ ٦ة ك٬ؾا ٬ٮ ٦ى
ّىُ»ثٞٮل ثح٪ل٫ي  ً ل ٔيٌُُىذى رى ٍُُٚ٘ى ُٝىُ٘ى ِي ًُُٚيًفُُذى إيل  «ًُٝػالًَُُّٖدي
 .(3)آػؿق

ٚ٭ؾا ظةؿ ادلي٨ اإلقالم كا٥٤ٕ٣ اّل٣ه ك٬ؽم اهلل 
ة ٩ٞيح  ظني يٮص٫ إيل اجلةس كيج٤ٖ إحل٭٥ ؛ ٚييىةدؼ ٩ٛٮقن
ة َة٬ؿة زًليح اردٮت ٨٦ ٧٩ري الرشيٕح الىةيف  كأركاظن

خ ٤ٔٮ٦٭ة ، كاٝذُ ٔؿ ٙ اجلةس ٨٦ ز٧ةًر د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮـ كدٔؿ
٦ة مةءكا ، ٬ؤّلء ٝؽ ا٩ذٕٛٮا يف أ٩ٛك٭٥ ك٩ٕٛٮا ٗري٥٬ 

 حبِٛ الرشيٕح د٤ٕي٧٭ة .

ة أػؿم ظْٛخ  ذ٭ة كأدد٭ة كييىةدؼ ٩ٛٮقن الرشيٕح كٔك
يه يف ذاد٭ة ؛ ٚةقذعٞخ اثل٪ةء كإف ل٥ دجذٛٓ إيل اجلةس 

اذلم أرق٫٤ اهلل رمححن  ، ك٬ؾا اهلؽمث٭ؾق الرشيٕح ا٣٘ؿاء
 ، كبٞيخ ظير يه .٧ة ا٩ذٛٓ ٗري٬ة، كإ٩ل ٤ٕةملنيل

                                                           
، 384ص ، د/ حم٧ؽ حم٧ؽ أثٮ مٮيس رشح أظةدير ٨٦ وعيط ابلؼةرم، (3)

385. 
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ة ػجحسح ٦ذ٧ؿدةكييىةد ة قحبح ؼ ٨٦ اجلٛٮس ٩ٛٮقن ، ٩ٛٮقن
كل٥ دس٨ كقي٤ح جلٛٓ ٗري٬ة، ٥٤ٚ حتِٛ  ل٥ دجذٛٓ يف ٩ٛك٭ة

ا٥٤ٕ٣ اذلم ق٧ٕذ٫، كّل اهلؽم اذلم ث٤ٖ إحل٭ة، ٚال ػري 
ٚاك٩خ ذحل٤ح ٦٭ي٪ح يف دأثي٭ة  .ٚي٭ة جلٛك٭ة، كّل ٣٘ري٬ة

 .٨ٔ ٝجٮؿ اهلؽم ثأم كص٫ ٨٦ الٮصٮق٦ذ٪ةٔ٭ة كا

يف احلؽير تنبي٫ د٧سي٢ ، تنبي٫ مؿًلت كا٣تنبي٫ 
٦يح يف مىةدٚذ٭ة ث٧ؿًلت كتنبي٫ ظةؿ الرشيٕح اإلقال

ة ُمذ٤ٛحن  رشيٕح كٚ٭٧خ ، ٨٧ٚ ٩ٛفو َيجحو ٝج٤خ ال٩ٛٮقن
٤٧خ . ك٨٦ ٩ٛفو أػؿم ظةْٚخ ٍٚٞ أرسار٬ة ٧٤ٕٚخ ٔك

ظْٛذ٫ ، كل٥ دٛ٭٥ يه د٤ٟ  ٌٔل الرشيٕح؛ ٚة٩ذٛٓ اجلةس ث٧ة
إيل ٩ٛفو ػجحسحو ل٥ دٞج٢ الرشيٕح ٥٤ٚ  ،األرسار أك د٢٧ٕ ث٭ة

ة ُمذ٤ٛح ا٣رتبح ؛  ًن د٪ٛٓ كل٥ دجذٛٓ ، حبة٣ح ا٣٘ير أوةب أر
٧ٚ٪٭ة ٩ٞيح وةرت ثة٣٘ير ص٪ح ٚيعةء ، ك٦٪٭ة ٝك٥ أمكٟ 
املةء ٍٚٞ ٚة٩ذٛٓ ث٫ اجلةس ، ك٦٪٭ة أرض ّل د٧كٟ املةء كّل 

 دججخ اللكأ .
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كٝؽ اكفى اجللةسي ٝج٢ املجٕر ٝؽ / ٝةؿ ابلؽر ا٣ٕيين
اهلل ا٦ذع٪ٮا ث٧ٮت ا٤ٞ٣ٮب، ك٩ٌٮًب ا٥٤ٕ٣ ظيٌت أوةث٭٥ 

 .(3) ثؿمححو ٨ٍ٦ً ٔ٪ؽقً 

كاجلة٦ٓ وٮرة اػذالؼ أزؿ اليء اجلةٚٓ وةدؼ أمٮرنا 
 اػذ٤ٛخ وٛةد٭ة كد٘ةيؿت َجةإ٭ة.

؛ ٚةهلؽم كا٥٤ٕ٣ ثةملعكٮًس تنبي٫ املٕٞٮؿ  ٨ٍ ك٬ٮ ٦ً 
، كذلٟ كاألرض ٦ٓ املُؿ كاجلجةت حمكٮقةت، ٕٞٮّلف٦

ّىُإلثؿاز املٕةين كإيٌةظ٭ة ٨ٔ َؿيٜ رضب املس٢ ، حًٍٖ ُكى
رىاؿيُ ٍ٘ اُاأٍلى ٟى بي ٍُضً

َّٜاًسُُٛى اُلًٖ ٘ى اُكى ٟى ٖي ًِ ٍه ُُحى ٠فُىُإًّلَّ ٙي ً ال  ]ا٣ٕ٪١جٮتإٍهى

ّىُ،[4/ حًٍٖ رىاؿيُُكى ٍ٘ اُاأٍلى ٟى بي ٍُضً
َّٜاًسُُٛى ٍُُٗلًٖ ٟي َّٖ َُُّٕٓىهى ٍى كفُىحىخى ري

 .[83]احلرش/

ةؿ ل٥ًى ظؾؼ اجلب ةس ا٣ٞك٥ ةـ اجلل أٝك ٨ٍ ٦ً كٝؽ يٞي
ظِٛ الرشيٕح ٚة٩ذٛٓ ٗريق ث٧ة  ٨ٍ ؛ ك٬ٮ ٦ى املٞةث٢ لألصةدب 
 ٬ٮ ؟!  ٫ً ظِٛ كل٥ يجذٛٓ ثً 

                                                           
 (. 80/  8يي٪ْؿ ٧ٔؽة ا٣ٞةرئ )  (3)
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 األكؿً  ا٣ٞك٥ً  ٨ى يٞرتب ٦ً  ٫ي / أفل ذلٟ إمةرةن إيل أ٩ل  كاجلٮابي 
 ًٓ   ظيري  ٨ٍ ، ٚ٭ٮ اك٣ٞك٥ األكؿ ٦ً يف ك   ٧ٕ٣ٮـ اجلٛ

ى
٫٩ إذا أ

  ٨ى ٧ً اقذ٧ؿل ٌٔل ظ٫ْٛ ٚى 
ى
ة  فٍ اجلةاـ أ ٌن  .(3)يجذٛٓ ٬ٮ أي

  

                                                           
. 38يي٪ْؿ ٠ذةب ٨٦ اهلؽم اجلجٮم، دأحلٙ د/ حم٧ؽ أمحؽ قال٦ح، ص (3)

 )ثذرصؼ(.
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