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 هقّذهت الوؤلِّف

ٮاٝت األمؿ حن٧ؽق ىلع ْٔي٥ إظكة٫٩  ،احل٧ؽ ّلٌل اذلم إحل٫ مىةاؿ اخل٤ٜ، ٔك
٫ ٌٝةءن  ٫٤ٌٚ كا٦ذ٪ة٫٩، محؽان  ك٩ٌّي ثؿ٬ة٫٩، ك٩ٮايم ٌٞ ، كإىل كلن١ؿق أداءن  يكٮف حل

٢ جل٫ٕٛ، ٫٤ٌٛ٣، مؤ٦   جذٕة٩ح راكنكذٕني ث٫ اق .كحلك٨ مـيؽق مٮصجةن  ،زٮاث٫ ٦ٌٞؿبةن 
ٮؿ، ٦ؾ٨ٔ هل ثة٢٧ٕ٣ كا٣ٞٮؿ. ك٩ؤ٨٦ ث٫ إي٧ةف ٦ى  كازٜ ثؽ٫ٕٚ، ٌُ ٨ رصةق ٦ٕرتؼ هل ثة٣

٫٧ ممض  ؽان ، كأػ٤ه هل مٮظ  ، كػ٪ٓ هل ٦ؾٔ٪ةن ةن كأ٩ةب إحل٫ مؤ٦٪ ،مٮٝ٪ةن  ٌْ ، كالذ ؽان ، ٔك
ـٌ منةرٌلن دلذ٭ؽان  ث٫ راٗجةن    ٚي١ٮف مٮركزةن كل٥ يرل ،. ل٥ يٮدل قجعة٫٩ ٚي١ٮف يف ا٣ٕ
 .٬ةلكن 

الك٧ةء ثأمحؽ كيف األرض  املكَّمى يفكايوٌٌل كايق٥ٌ٤ ىلع أرشؼ اخل٤ٜ أدمٕني، 
 ثأيب ا٣ٞةق٥ حم٧ؽ، كىلع آهل ا٣ُيبني ا٣ُة٬ؿي٨.

إٌف ابلعر ٨ٔ ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭ٌيح ك٤َت ٦ٕؿٚذ٭ة ينٌّك رضكرة ٨٦ الرضكرات 
 قي٧ة، ح بنّك ػةٌص ٤ٕ٣ٮـ ادليجيٌ ٤ُة٣ت يف الا٣ٛٞ٭ٌيح املٕةرصة ل٤ٕةل٥ بنّك اعـ ك

ي٤ُج٭٧ة ٣٘ؿض حتىي٢ ا٣ٞؽرة ىلع م١٤ح اقت٪جةط  ٨زليليف دلةؿ ا٫ٞٛ٣ كااليوٮؿ ا
 ح. األظكـ الرشٌٔيح ٨٦ أدتل٭ة اخلةٌو 

( وةظت أٝؽـ ٠ذةب 778٬ املذٮىفكٝؽ ا٬ذ٥ٌ ا٧٤ٕ٣ةء ٦٪ؾ ز٨٦ الن٭يؽ األكؿ )
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يف ٦ؽرقح أ٢٬  ()كا٣ٛٮااؽ(ٔ٪ٮاف )ا٣ٞٮأؽ حتخ ٌكف يف ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يٌح دي 
، كإىل يٮ٦٪ة ٬ؾا أي٧ٌة ا٬ذ٧ةـ ثؽراقح ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭ٌيح؛ كذلٟ حلةصذ٭٥ ابليخ

ٓ يف ، ك٨٦ ز٥ى اتلٮقٌ املةقح إىل ثيةف ال١سّي ٨٦ املكةا٢ كا٣ٌٞةية اخلةٌوح ث٭ؾا ا٨ٛ٣ٌ 
األحبةث كاملُة٣ت ا٧٤ٕ٣ٌيح ا٣يت هلة ٦ؽػ٤يح يف ٠نٙ ا٣ُ٘ةء ٨ٔ دم٤ح ٨٦ 

 ـ الرشٌٔيح كاملكةا٢ ا٣ٛٞ٭ٌيح.األظك
راصٓ إىل ٦ة  يف ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ ا٣ٛٞ٭ٌيح ا٣ٞٮأؽ ز٥ى إٌف ٦٪٤ُٜ دأقحف

٫ٕ كبحٌ٪٫ أا٧ح أ٢٬ ابليخ  ثةتلٛؿيٓ ا٣ٛٞ٭ةء أمؿكاا٣يت  اللكٌٌيح االيوٮؿ ٨٦ ًك
 .()«اتلفريع كغييكً االيضٔؿ إىلةء غييِة» :٤ٔي٭ة
 احلػػٌٌل  قػٕيؽ ثػػ٨ حيػى ا٣ٛٞيػ٫ ةر٧ٌػػامل ٬ػؾا يف األكؿ النػػ٭يؽ ٝػؽ قػجٜك
 اجل٧ػٓ يف اجلػةّؿ )٩ـ٬ح ٠ذةث٫ كأقَّم، كاجلْةاؿ األمجةق دى٪يٙ يف (698٬ػ  606)
٫ ٨٦ ٠ذت ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭ٌيح األمجةق ثني ٛي ى٪ى ؽى مي ٔي  .()كاجلْةاؿ(، ٬ؾا إذا 

٥ م٧ٌة ٠ذج٫ ٬ؾا األػّي إاٌل أٌف ٠ذةب الن٭يؽ األكؿ يف ا٣ٞٮأؽ  كىلع الٗؿ
٧٤ةا٭ة ذح ٝؽ ا٦ذةز خبىةاه ٠سّية ص٤ٕا٣ٛٞ٭يٌ  ٫ حم٢ ا٬ذ٧ةـ ٚٞ٭ةء اإل٦ة٦ٌيح ٔك

ظٌّت ث٤ٖ دل٧ٮع ٬ؾق الرشكظةت كاتل٤ٕيٞةت أكرث ٨٦  ،األاع٥ّ ثةلرشح كابليةف
 ، ٩ؾ٠ؿ ٦٪٭ة:()ازين ٔرش رشظةن 
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صة٦ٓ ا٣ٛٮااؽ يف د٤ؼيه ا٣ٞٮأؽ، ك٩ٌؽ ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يح ىلع ٦ؾ٬ت ػ  6
 (،826٬املذٮىف ) الكيٮرم املٞؽاد ا٣ٛة٢ً اهلل ٔجؽ يبأ، ملؤ٣ٛ٭٧ة أ٢٬ ابليخ

 ا٣ٞٮأؽ د٭ؾيت ىلع األكىل ل٤ٮ٤٬ح ٢٧ٔ ٚٞؽ الن٭يؽ، دبل٦ؾة أثؿز ٨٦ كييٕؽ  
 ىلع ثي٥ى ردٌج٫ ،(ا٣ٞٮأؽ د٤ؼيه يف ا٣ٛٮااؽ صة٦ٓ)كأق٧ةق  ٦٪٫، الـيةدات كظؾؼ
 .(ابليخ ٢٬أ ٦ؾ٬ت ىلع ا٣ٛٞ٭ٌيح ا٣ٞٮأؽ ٩ٌؽ)كأق٧ةق  ا٣ٛٞ٭ٌيح ا٣ٛؿكع نكٜ
 ال١ٕٛيم احلةريث يلع ث٨ إثؿا٬ي٥ ادلي٨ دٌفملؤ٫ٛ٣  ،الن٭يؽ ٝٮأؽ خمذرصػ  2
 (.900٬) املذٮىف
، ملؤ٫ٛ٣ الرشٌٔيح األظكـ ٚٮااؽ تلٛؿيٓ كا٣ٕؿبيح االيوٮحلٌح ا٣ٞٮأؽد٧٭يؽ ػ  3
 (. 965٬)املذٮىف ا٣ٕةمٌل أمحؽ ث٨ يلع ث٨ ادلي٨ زي٨

ثةإلًةٚح إىل اقذ٧ؿار  ا٣ٛٞ٭ٌيح ا٣ٞٮأؽ يف ى٪يٙكٝؽ ا٩ربل ل٤ذأحلٙ كاتل
 ٨٦اتلض٧يٓ كاتلجٮيت كاتلٛؿيٓ ثٕؽ ز٨٦ الن٭يؽ دمٓ ٨٦ ا٣ٛٞ٭ةء، ظّت ذ٠ؿ هل٥ 

 :املضةؿ ٬ؾا يف املىٌ٪ٛةت
 إثؿا٬ي٥ ث٨ يلع ٨ملؤ٫ٛ٣ حم٧ؽ ث، اإل٦ة٦ٌيح ٦ؾ٬ت ىلع ا٣ٛٞ٭ٌيح األُٝةب ػ6

 (.906٬)املذٮىف ر( ٮدم٭ أيب ثػ )اث٨ املٕؿكؼ األظكةيئ
(، 6227٬)املذٮىف ا٣ُ٘ةء اكمٙ صٕٛؿ النيغ ملؤ٫ٛ٣، ٔرش الكذح ا٣ٞٮأؽ ػ2
ٌٜ  ٠ذةب ٦ٓ َجٓ كٝؽ  .٥ٝ املٌٞؽقح يف ٬(6306) ق٪ح ل٧٤ؤ٣ٙ  ٩ٛك٫ املجني( )احل
 ػ االيوٮؿ األو٤ٌيح كا٣ٞٮأؽ الرشٌٔيح، ملؤ٫ٛ٣ الكيٌؽ ٔجؽاهلل مرٌب.3
 ث٨ ٦٭ؽم حم٧ؽ ث٨ أمحؽ املٮايلؤ٫ٛ٣ مل، األظكـ أد٣ٌح ةت٦٭٧ٌ  ٨٦ األيةـ ٔٮااؽػ 4
، اعاؽة (88) ىلع ال١ذةب ٬ؾا امذ٢٧ كٝؽ .(6245٬)املذٮىف الكمةين ا٣رنايق ذر أيب
ؽ  ٦٪٭ة  ةكاظؽ كٌَل  د٥ٌ يف  كٝؽ .كاالقذؽالؿ ابلعر ٤ٔي٭ة دؿًٌلـ ٚٞ٭ٌيح ٝةٔؽة دٕي

 ةثاألحب مؿًلـ ًٝج٢ ك٨٦ ثى٥ى إوؽارق ٨٦ ،ال١ذةب ٬ؾا اآلك٩ح األػّية حتٞيٜ
بلـ مل١ذت اتلةثٓ اإلقبل٦ٌيح كادلراقةت  .اإلقبليم اإٔل
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 صٕٛؿ حم٧ؽ ملؤ٫ٛ٣، ٔرشيح االزين ا٣ٞٮأؽ يف اجلٕٛؿٌيح املٞةحلؽػ  5
 ال١ذةب هلؾا دٮصؽ. (6263٬) ق٪ح املذٮىٌف  )رشيٕذ٧ؽار(  ثػ املٕؿكؼ االقرتآثةدم

يش الكٌيؽ اهلل آيح م١ذجح يف حػُيٌ  نكغ أربٓ ( 3858( )3857) كأرٝة٦٭ة:، املٔؿ
(3882( )3883.) 

املذٮىف  املؿايغ احلكحين يلع ث٨ ا٣ٛذةح ٔجؽ الكٌيؽ ملؤ٫ٛ٣، االيوٮؿ ٔ٪ةكي٨ػ 6
 ىلع كينذ٢٧ ،األيةـ( )ٔٮااؽ ٠ذةثح ٨٦ كاظؽة ق٪ح ثٕؽ كٝؽ ٠ذج٫ (،6274٬)ق٪ح 
 .ٚٞ٭ٌيح ٝةٔؽة (93)

 (.6285٬)ذٮىف امل ادلرب٪ؽم النّيكاين اعثؽ اث٨ آاغ ملؤ٫ٛ٣، األظكـ ػـاا٨ ػ 7
 (.6306٬)املذٮىف  ا٣ُة٣ٞةين يلع ٩ْؿ مبل ملؤ٫ٛ٣، األظكـ ٦٪ةط ػ 8
 (،6326٬)املذٮىف  ا٣ُجةَجةيئ ا٤ٕ٣ٮـ حبؿ حم٧ؽ الكيٌؽ ملؤ٫ٛ٣، ا٣ٛٞي٫ ثي٤٘ح ػ9
 األرشؼ اجلضٙ يف كنرش احلؽيسح ثة٣ُجةٔح اثلةثلح كيف، مؿدني احلضؿ ىلع َجٓ كٝؽ
 .دلرلات أربٕح يف

 ظجيت مبل ملؤ٫ٛ٣، ا٣ٛٮااؽ ًٮاثٍ ك٦٪ذىه املؽارؾ ٝٮأؽ ذٞىصمكػ  60
 خمذرص رشح ٦ٓ ٚٞ٭ٌيح ٝةٔؽة احةمخك٧ ىلع كٝؽ امذ٢٧ .(6340٬)املذٮىف  الكمةين
 .ٝةٔؽةو ٦٪٭ة لّك  

 الكّيم اخلةليص ٔـيـ ث٨ ظكني ث٨ ٦٭ؽم ملؤ٫ٛ٣، ا٣ٛٞ٭ٌيح ا٣ٞٮأؽػ  66
 .دلرلي٨ يف كٝؽ َجٓ .(6343٬)املذٮىف 
 (.6373٬ػ  6294) ا٣ُ٘ةء اكمٙ ظكني حم٧ؽ النيغملؤ٫ٛ٣ ، املض٤ح حتؿيؿػ  62
 دٞؿيؿات كيه، احلةاؿم ا٣ٞيٌم  ظك٨ الكٌيؽ ملؤ٫ٛ٣، املعكجٌيح ا٣ٞٮأؽػ  63
 .ا٣ٛٞ٭ٌيح ا٣ٞٮأؽ ثٕي إَةر يف النّيازم املّيزا دلرس
 ابلض٪ػػٮردم املٮقػػٮم ظكػػ٨ حم٧ػػؽ الكػػٌيؽ ملؤ٣ٛػػ٫ ا٣ٛٞ٭ٌيػػح، ا٣ٞٮأػػؽػ  64

 (.6396٬ػ  6366)
ّٗي أٌف دراقح كٚ٭٥ ٦س٢ ٬ؾق األحبةث املُؿكظح ظٮؿ ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭ٌيح ىلع ٦ة 
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يه ٤ٔي٫ ٨٦ الكٕح كالن٧ٮحلح زٞي٢ ىلع اك٢٬ ٤َجح ا٤ٕ٣ٮـ ادليجيح يف املؿاظ٢ 
االيكىل؛ ظير يىٕت ٤ٔي٭٥ إدرا٠٭ة كٚ٭٥ دميٓ ٦ة صةء ٚي٭ة ٨٦ ٦ُة٣ت ٧ٔيٞح 

ٮف ٬ؾق دراقح ٦بٌكُح دت٪ةقت ٦ٓ إدراؾ كٚ٭٥ ٬ؤالء كدٝيٞح؛ ٚزلا اردأي٪ة أف دك
 ا٤ُ٣جح، ٠ؼُٮة ايكىل يف حتٞيٜ األ٦ةين كاأل٬ؽاؼ امل٤ُٮبح كاملجنٮدة جلة. 

ىلع أ٩ٌ٪ة يف الٮٝخ اذلم ال ٩ٌؽيع ٚي٫ ال٧١ةؿ كاتل٧ةـ هلؾق ادلراقح املٞذٌجح؛ إذ 
ـاء ٨٦ ذكظؽق ال٧١ةؿ هلل  اخلربة كم دجةرؾ كدٕةىل، ٩٭يت جب٧يٓ اإلػٮة اأٔل

بلـ كأقةدؾد٪ة ال١ؿاـ ثأف يؿٚؽك٩ة ث٧ة دلي٭٥ ٨٦  ٧٤ةؤ٩ة اأٔل  ٔ كاالػذىةص ال قي٧ٌة
٢٧ يف ػُٮاد٫   ٔ ؛ ألٌف لكى ْةت ك٦ٞرتظةت دكٮف ٠ٛي٤ح يف ق٧ٮ كرييق ٬ؾا املؤ٣ٙى مبلظ
ؿي٫ٞ   َٜ ي ي اهل٪ةت كاإلمكالت ا٣يت ٕد االيكىل ال ي٧ك٨ حبةؿ ٨٦ األظٮاؿ أف خي٤ٮ ٨٦ ٕث

ٜ األ٩ٛف كجت٫٤ٕ ال ٖ مأكق إالٌ بن  .يج٤
 ػٮةىل دميٓ األإدٞؽـ ثةلن١ؿ اجلـي٢ ككاٚؿ اال٦ذ٪ةف أف أال يٛٮدين ك

 ثةذل٠ؿ ٦٪٭٥ ػٌه أك ،جنةز ٬ؾا ا٢٧ٕ٣إكا جلة يؽ ا٣ٕٮف كاملكةٔؽة يف اذلي٨ ٦ؽٌ 

 د٧٤يؾ٩ة املسةثؿ ا٣ٛة٢ً الكيؽ حم٧ؽ املٮقٮم ابلعؿاين اذلم اكف ٝؽ ثؾر

 خكًلؾا األ ،ذؽكي٪٫ اخلُٮط ا٣ٕؿيٌح لرلركس امل٤ٞةةكىل ث٩ٮاة ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ األ

 كراؽجنةز ٬ؾق األإد٧ةـ كإالنيغ ٔىةـ ا٣ٌٕل اذلم كٝٓ ىلع اعد٫ٞ ٔتء 

جػؿاص٭ة ث٭ؾق احل٤ٌ إك  ٭ة كًلؾا دميٓ املُة٣تُح ث٧ؿاصٕذ٫ ٩ىٮص ال١ذةب ًك
 ،اءاجلـ ٚضـا٧٬ة اهلل دٕةىل ىلع د٤ٟ اجل٭ٮد املٌ٪يح ػّي ،ا٧٤ٕ٣يح ا٣يت امذ٢٧ ٤ٔي٭ة

  .٧٠ةؿ ٬ؾق ادلراقحكجلة إل ،قةا٤ني املٮىل ا٣ٞؽيؿ اتلٮٚيٜ هل٧ة
كآػؿ دٔٮا٩ة أف احل٧ؽ هلل رب  ا٣ٕةملني، كوًٌل اهلل ىلع حم٧ٌؽ كىلع آهل ا٣ُيبني 

  .ا٣ُة٬ؿي٨

 المكرانيأحمد عبد الجليل 
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 تعرٌف القاعذة

 و٢ كاألقةس. ٌٔؿؼ أ٢٬ ال٤٘ح ا٣ٞةٔؽة ثأ٩ٌ٭ة األ
  .()ىجةح امل٪ّي(: ٝٮأؽ ابليخ أقةق٫، كالٮاظؽة ٝةٔؽةاملٝةؿ ا٣ٛيٮيم يف )

إًٍذ كٝةؿ الؿاٗت األوٛ٭ةين يف )املٛؿدات(: ٝٮأؽ ابل٪ةء أقةق٫، ٝةؿ دٕةىل:  كى
َى اٍْلىٍيًخ  ًٌ ٔىاًغدى  ًي اىٍلى ًْي عي إًثٍرىا  . (3) (2)يىٍرفى

كيه األقةس كاألو٢ ملة  ،ٔؽ دمٓ ٝةٔؽةا٣ٞٮا :كذ٠ؿ الؿازم يف دٛكّيق ال١جّي
 .()ٚٮ٫ٝ

ٌٔؿٚخ ا٣ٞةٔؽة حبكت االوُبلح ػ ٧٠ة يف )املىجةح امل٪ّي( ػ ثأ٩ٌ٭ة ث٧ٕىن 
  .()الٌةثٍ، كيه األمؿ اليلك امل٪ُجٜ ىلع دميٓ صـايةد٫

مؿ كٝةؿ يف )امل٪ضؽ(: إ٩ٌ٭ة د٤ُٜ ىلع األو٢ كا٣ٞة٩ٮف كالٌةثٍ، كدٕؿؼ ثأ٩ٌ٭ة أ
  .()يلك ي٪ُجٜ ىلع دميٓ صـايةد٫
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إٌف ٦ة يجعر يف املكةا٢ ا٣ٛٞ٭يح ٬ٮ األظكـ كالٮّةاٙ ا٤٧ٕ٣يح الرشٔيح ك٦ة 
ٕيح املذ٤ٕٞح ثإٔٚةؿ امللكٛني.   إحل٭ة، ٚيجعر ٚي٭ة ٨ٔ األظكـ اتللكيٛيح كالًٮ

كـ ا٣ٕة٦ح اجلةريح يف أثٮاب خمذ٤ٛح ٨٦ ك٦ة يجعر يف ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يح األظ
 ا٫ٞٛ٣.

ا٣ٞةٔؽة حبكت االوُبلح ا٣ٛٞيه ٔجةرة ٨ٔ األو٢ اليلٌك اذلم زجخ ٨٦ أدتٌل٫ 
الرشٔيٌح، كي٪ُجٜ ث٪ٛك٫ ىلع مىةدي٫ٞ ا٩ُجةؽ اليلٌك ا٣ُجييع ىلع مىةدي٫ٞ؛ ٠ٞةٔؽة 

ٟى   يف َ٭ةرد٫، ك٬ؾق املٮارد يه املىةديٜ. ا٣ُ٭ةرة ػ ٦سبلنػ ٚإ٩ٌ٭ة د٪ُجٜ ىلع لك  مٮردو مي
؛ ألٌف اتلُجيٜ ىلع املىؽاؽ ػ أم ٩تيضح ا٣ٞةٔؽة ا٣ٛٞ٭ٌيح كالريت يف صـايح

 النٟ يف َ٭ةرة يشءو ػةص ػ صـيئ ١ٚؾلٟ دكٮف اجلتيضح اغبلةن.
ٮع، ٚإ٫ٌ٩ يف  ٤ي٫ ٚإٌف ٦ة ي٧زي ا٣ٞةٔؽة ا٣ٛٞ٭يح ٨ٔ املكأ٣ح ا٣ٛٞ٭يح ٬ٮ املًٮ ٔك

ح يىؽؽ ىلع مٮارد خمذ٤ٛح، ثح٪٧ة اليىؽؽ إاٌل يف مٮرد كاظؽ يف ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭ي
 املكةا٢ ا٣ٛٞ٭يح.

ٮع  ٮع املكأ٣ح ا٣ٛٞ٭يح ٦ذعؽ املٮارد ىلع ػبل٫ٚ يف مًٮ ٚة٣ٛؿؽ ثح٪٭٧ة أٌف مًٮ
 ا٣ٞةٔؽة ا٣ٛٞ٭يح ٚإ٫ٌ٩ خمذ٤ٙ املٮارد.

٣ك٨ ٣حف ٦ٕىن ذلٟ أٌف املكةا٢ ا٣ٛٞ٭يح ٌٝةية مؼىيح صـايح، كإ٧٩ة 
ظؽ كإف دٕؽدت مىةديٞ٭ة كدكرثت، ٚإٌف ٌٝيح الكٚؿ جنف د٪ع٢ إىل مٮرد٬ة كا

ٌٝةية ٦ذٕؽدة ثٕؽد أٚؿاد ٦ة يىؽؽ ٤ٔي٫ ٔ٪ٮاف الكٚؿ، ٣ك٨ ٬ؾق ا٣ٌٞةية 
املذٕؽدة الدىؽؽ إاٌل ىلع مٮرد كاظؽ ك٬ٮ ٔ٪ٮاف الكٚؿ. ك٬ؾا خببلؼ ا٣ٞةٔؽة 

٭ة خمذ٤ٛح ي٧ك٨ دُجيٞ٭ة ىلع أكرث ٦ ٔٮ ٨ مٮرد، ٠ٞةٔؽة ا٣ٛٞ٭يح ٚإٌف مٮارد مًٮ
ّي ذلٟ.  الىعح ا٣يت دىؽؽ ىلع وبلة ا٣ّ٘ي كبي٫ٕ كإصةزد٫ ك٩كةظ٫ ٗك
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كىلع ٬ؾا ٚة٣ٞةٔؽة ا٣ٛٞ٭يح د٪ع٢ إىل مكةا٢ ٚٞ٭يح خمذ٤ٛح كٍليح، ثح٪٧ة املكأ٣ح 
 .()ا٣ٛٞ٭يح د٪ع٢ إىل ٌٝةية رشٔيح صـايح

ألوٮحلح ٨ٔ ا٣ٞةٔؽة ا٣ٛٞ٭يح ٬ٮ أٌف األكىل ٌٝيح ٦٪ذضح إٌف ٦ة ي٧زي املكأ٣ح ا
٭ة ٠ربلن يف ا٣ٞيةس امل٪ذش ل٤عك٥ الرشيع، ث٧ٕىن أٌف  ل٤عك٥ الرشيع؛ لٮٝٔٮ
اقذٛةدة احلك٥ الرشيع ٦٪٭ة يكٮف ثةتلٮقيٍ اذلم ٬ٮ االقت٪جةط، أم أٌف املكأ٣ح 

ٔيح يليح األوٮحلح ٝةٔؽة تكتج٨ُ ظ٧١ةن اع٦ةن يكذٛةد ٦٪٭ة اقت٪جةط أظكـ رش
 ٦٘ةيؿة ذللٟ احلك٥ ا٣ٕةـ.

ٮع ٦ٕني دكف ّٗيق، ث٢ تنذ٢٧ دميٓ  كيه الختذه ثجةب دكف آػؿ، كال ث٧ًٮ
 أثٮاب ا٫ٞٛ٣ ظيس٧ة كصؽ هلة مىؽاؽ.

ك٦سةهلة: ظضيح ػرب اثلٞح ٚإ٫ٌ٩ ٨٦ ػبلؿ دُجيٞ٭ة نكذٛيؽ ظؿ٦ح ا٣ٕىّي 
املؾ٠ٮرة ٣حكخ  ا٣ٕ٪يب إذا ىلغ ٚي٧ة إذا دٌؿ ػرب اثلٞح ىلع ذلٟ. ك٬ؾق احلؿ٦ح

مىؽاٝةن مل٧ٌٮف ظضيح ػرب اثلٞح، ث٢ ٧٬ة محبةف ٦ذ٘ةيؿاف يكت٪جٍ ٨٦ أظؽ٧٬ة 
 اآلػؿ كيكذعى٢ ٤ٔي٫ ٨٦ ػبلهل.

ثح٪٧ة اثلة٩يح ػ ا٣ٞةٔؽة ا٣ٛٞ٭يح ػ ٚيه ث٪ٛك٭ة ظك٥ رشيع اعـ يكذٛةد ٨٦ 
ٜ ذللٟ احلك٥ ا٣ٕةـ. كيه ػ يدُجيٞ٭ة احلىٮؿ ىلع أظكـ رشٔيح صـايح يه مىةد

 ةٔؽة ا٣ٛٞ٭يح ػ ث٪ٛك٭ة ٩تيضح ل٧٤كأ٣ح األوٮحلح.ا٣ٞ
٤ي٫ ٚيه الدجذش ظ٧١ةن رشٔيةن ث٢ اقذٛةدة األظكـ املذٕؽدة ٦٪٭ة يكٮف  ٔك

 ث٪عٮ دُجيٜ اليلك ىلع مىةدي٫ٞ دكف اتلٮقيٍ كاالقت٪جةط.
ٌٟ يف جنةقذ٫ حم١ٮـ  ين ك٦سةهلة: ٝةٔؽة ا٣ُ٭ةرة ا٣يت د٪ٌه ىلع أٌف لك يشء ي

ظ٧١ةن رشٔيةن اع٦ةن يُجٜ ىلع مٮاردق كمىةدي٫ٞ ل٤عىٮؿ  ثة٣ُ٭ةرة، ٚيه دذ٨٧ٌ
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ىلع أظكـ دذٜٛ كم٧ٌٮ٩٭ة، ٚةحلك٥ ثة٣ُ٭ةرة ىلع اثليةب ا٣يت ينٟ يف جنةقذ٭ة 
٬ٮ ث٪ٛك٫ م٧ٌٮف ٝةٔؽة ا٣ُ٭ةرة ك٣حف محبةن آػؿ، اغيذ٫ أ٫ٌ٩ أًيٜ خيذٌه 

 ثةثليةب.
ةٔؽة ا٣ٛٞ٭يح يكذٛةد إذان ي٧ك٨ إدمةؿ ا٣ٞٮؿ يف ا٣ٛةرؽ ثح٪٭٧ة ثةتلٕجّي ثأٌف ا٣ٞ

٦٪٭ة يف دلةؿ اتلُجيٜ ىلع مىةديٞ٭ة، ثح٪٧ة املكأ٣ح األوٮحلح يكذٛةد ٦٪٭ة يف دلةؿ 
 .()االقت٪جةط كاتلٮقيٍ
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 الطهارة

٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ٨٦ ا٣ٞٮأؽ املن٭ٮرة كامل٭٧ٌح ا٣يت يذ٧ٌكٟ ث٭ة األوعةب إلزجةت 
٦ٕ٪ة٬ة احليك٥ ثُ٭ةرة اليشء ٦ة ل٥ ةء يف أثٮاب ا٣ُ٭ةرات يل٭ة، كَ٭ةرة األمي
 .()يثجخ جنةقذ٫

 أمٮر، أ٧ٌ٬٭ة: ةي٧ك٨ إزجةت ظك٥ ا٣ٞةٔؽة ثٕؽٌ 
ٚٞؽ أدمٓ األوعةب ىلع ٬ؾا احلك٥ ٧٠ة ذ٠ؿ وةظت  األكؿ: اإلمجةع:

٠ٮر ػ ا٣يت أكرد يف املٞؽ٦ح احلةديح ٔرشة ٨٦ ٦ٞؽ٦ةت ٠ذةث٫ املؾ إذ)احلؽااٜ(، 
ٔٞؽ٬ة بليةف دم٤ح ٨٦ ا٣ٞٮأؽ الرشٔيح ا٣يت يبذين ٤ٔي٭ة دم٤ح ٨٦ األظكـ 
ا٣ٛٞ٭يح ػ ظك٥ ا٣ٞةٔؽة ثٞٮهل: )٨٧ٚ د٤ٟ األوٮؿ: َ٭ةرة لك ٦ة ل٥ د٥٤ٕ جنةقذ٫ 
 .()ظّت د٥٤ٕ اجلضةقح ... كأو٢ احلك٥ املؾ٠ٮر مٌمة الػبلؼ ٚي٫ كالمج٭ح دٕرتي٫(

 .()ضةقح ل٤يشء املن١ٮؾاقذىعةب ٔؽـ ص٢ٕ اجل اثلةين:
 كيه ٠سّية يف صـايةت املكةا٢، ٦٪٭ة: الركايةت: اثلةىر:

 .() «ٌة أثةيل أثٔؿ أضةثين أـ ٌةء إذا لً أغيً»: ػ ٨ٔ يلع 6
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 .() «املةء لكّ ؼةْر خىت دػيً أٌُّ كذر»: ػ ٨ٔ أيب ٔجؽاهلل 2
ً أَُّّ كىًذر، لكُّ يشءو ُظيفه خىٌت دػيى » :مٮزٌٞح ٧ٔةر ٨ٔ أيب ٔجؽ اهللػ 3

ر، كٌة لً دػيًى فييس غييم  .()«فإذا غيٍخى فلد كىذي
اع٦ٌح مةم٤ح ل٤عك٥ ثُ٭ةرة ٦ة يٮصت يه ا٧ٕ٣ؽة؛ أل٩ٌ٭ة  كالؿكايح األػّية

أراد امللكٌٙ حتؽيؽ الٮّيٛح ا٤٧ٕ٣يح جتةق م٫١ٌ يف ٤ٚٮ  .اجلضةقح اخلجثٌيح أك احلؽزٌيح
ا٣ُ٭ةرة جتؿم يف ١٬ؾا مٮرد. ك١٬ؾا يشء كٝٓ ىلع زٮب٫ ل٥ ي٥٤ٕ ث٪ضةقذ٫، ٚٞةٔؽة 

ٟى يف يشءو ػؿج ٨٦ اإلنكةف أ٬ٮ ثٮؿ أـ كذم، ٚ٭٪ة جتؿم ا٣ٞةٔؽة ٠ؾلٟ.  لٮ مي

يح: ٦ة لٮ مٟ يف ٠ٮف ابلةآ مخؿان أك ال ثٕؽ ا٥٤ٕ٣ ثكٮف  ٔٮ ٦سةؿ النج٭ح املًٮ
 اخل٧ؿ جنكةن.

ؽ٦٭ة. ٦سةؿ النج٭ح احل٧١يح: النٟ  ث٪ضةقح املؾم ٔك
 ٚ٭٢ ا٣ٞةٔؽة تن٢٧ األكىل كاثلة٩يح ٦ٕةن أك ختذه ثةألكىل دكف اثلة٩يح؟

يٌح ٔٮ  حثأد٣ٌ  ٧كٟاتل ي٧ك٨: ٤ٝخى  إفٚ. املن٭ٮر صؿية٩٭ة يف النج٭ةت املًٮ
 . يف املٮرد االظذيةط
ٌةؼ ىلع حم٧ٮ٣ح يه: ٝي٤٪ة  ٤ُ٦ٞةن  يكٮف ال ٝؽ االقذعجةب أفى  إحل٫ االقذعجةب. كيي

ٟ   ػةٌوح مٮارد هل ث٢ يٌةن،أ ٪ؽ الن  يف أ٦ٌة ثةجلضةقح، ٦ذى٭٥ه  يكذ٫٤٧ٕ يشء َ٭ةرة يف ٧٠ةٔ 
 املٕىٮ٦ني قّية أفى  ٨٦ قيأيت ػبل٫ٚ؛ ملًة ىلع االظذيةط يكٮف ٚٞؽ ا٣ٕةديح االيمٮر
٥٤ ال ٦ة ٦ٓ اتلٕةم٢ ٝةا٧ح ىلع اك٩خ ؿح م٧ٌة جنةقذ٫ دٕي ٦سبلن ىلع احلك٥  األقٮاؽ يف َي

ّي ذلٟثُ٭ةرد٫  ـاكلٮف اجلةس كيأك٤ٮف كيرشبٮف ٦ٕ٭٥ ٗك  . ٨٦ ػبلؿ ٦ة اك٩ٮا ي
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ىع ٔؽـ صؿيةف ا٣ٞةٔؽة ٚي٭ة ثؽحل٢ أفى ّة٬ؿ  كأ٦ٌة النج٭ةت احل٧١يٌح ٚٞؽ ييؽى
ٌيح.  ٔٮ  الؿكايح خمذهٌّ ثةلنج٭ةت املًٮ

يع٫: ٨ ٦٪٭ةفى الؿكايح كإف كردت ثألك٨ خمذ٤ٛح إاٌل أفى أ كدًٮ ٌٞ  ا٣ٞؽر املذي
ٌيحالنج٭ةت  ٔٮ   ٬ؾا ٨٦ ص٭ح. ،املًٮ

 ثٕؽ كصٮدق يف اخلةرج، إ٧ٌ٩ة دكٮف ا٥٤ٕ٣ ث٪ضةقح اليشءإٌف ك٨٦ ص٭ح ايػؿل 
ٮع املن١ٮؾ جنةقذ٫ يف اخلةرجك   .احلك٥ ث٭ؾا ال٤عةظ ٝؽ كٝٓ ىلع املًٮ

دٛيؽ االقذ٘ؿاؽ يف األٚؿاد اخلةرصيح ك٨٦ ص٭ح زةثلح أٌف )لك( الٮاردة يف الؿكايح 
يٌح.اجلـاٌيح، ك٬ؾا ال يك ٔٮ  ٮف إاٌل يف النج٭ةت املًٮ

ةؿ: إٌف ّة٬ؿ الؿكايح ٬ٮ أٌف احليك٥ كٝٓ ىلع األٚؿاد  كٝؿيت ٦٪٫ ٦ة يٞي
يح ٔٮ  . ()كاملىةديٜ اخلةرصيح ال ىلع ا٣ٕ٪ةكي٨ اللكٌيح، ك٬ؾا يت٪ةقت ٦ٓ النج٭ح املًٮ

كص٭ةن آػؿ ٣ٕؽـ صؿية٩٭ة يف النج٭ةت احل٧١ٌيح، ك٬ٮ أٌف  ()ذ٠ؿ ابلٕي ،٥ٕ٩
يح؛  «خىٌت دػيًى»ٝٮهل:  ٔٮ يؽؿ ىلع احلك٥ ا٣ْة٬ؿم، ك٬ٮ يت٪ةقت ٦ٓ النج٭ح املًٮ

 ألٌف احلك٥ الٮاٝيع اليٌ٘ية ثة٥٤ٕ٣ كاردٛةع اجل٭٢.
  كي٧ك٨ أف يكذؽؿ ىلع صؿية٩٭ة يف النج٭ةت احل٧١ٌيح، ثةيمٮر:

 ٝٮهل يف داػ٤ح ٚذ١ٮف احل٧١ٌيح، ث٧ٕٮ٦٭ة ل٤نج٭ةت م٧ٮؿ الؿكايحٌِٓة: 
كًل٧ة أٌف ا٣ٕةـ ين٢٧ اجلة٩ت  ،أيٌةن  يشءه  يلٌك ٬ٮ ٠ٕ٪ٮاف ٚةملؾم ،«ُظيفه  يشء لكُّ »

 .النةم٤ح لبليمٮر اللكٌٌيح «يشء»األٚؿادم ين٢٧ اجلٮيع أيٌةن؛ ث٤عةظ ٣ْٛح 
ٌف األو٢ يف األظكـ ٬ٮ ا٣ُ٭ةرة، ٚإف اكف اليشء ٝىًؾران ٚبل ثيٌؽ ٨٦ أ كٌِٓة:

ةرع يف٨٦ ٝج٢  ثية٫٩ ٢ النى ةرع، ٧ٚة ل٥ يذؽػى ، ك٬ٮ ابليةف ثًٌف األو٢ ٧٠ة ٬ٮ النى
 .مةم٢ ل٤نج٭ةت احل٧١يح أيٌةن 
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الثؽ  ةن ي٧أك ٤ٔ ةن ٝج٢ ابلؽء يف ذ٠ؿ دٛىي٢ األٝٮاؿ يف ٠ٮف ظك٥ ا٣ُ٭ةرة كإٝي
 ٨٦ ثيةف املؿاد ٨٦ الٮإٝيح كا٧٤ٕ٣يح، ٚ٪ٞٮؿ:

ة يف ٠ٮف اليشء ٝؽ د٪ضف ثةجلضف، أك اكف جنف أ٦ٌة األكىل ٚي٧ك٨ إدمةهل
٦ٌة إا٣ٕني يف الٮاٝٓ قٮاء ٥٤ٔ امللكٙ ثؾلٟ أـ ل٥ ي٥٤ٕ، ٚإٌف كاٝٓ ٬ؾا اليشء 
 ٦ذ٪ضف أك ٬ٮ جنف ا٣ٕني ٦سبلن. ٚةجلضةقح ث٭ؾا ال٤عةظ دكٮف جنةقح كإٝيح.

٤ٚٮ  ثٕؽ ا٥٤ٕ٣ ث٭ة، كأ٦ة اثلة٩يح ٚإدمةهلة: ٔؽـ زجٮت اجلضةقح ليشء ظٞيٞح إالٌ 
 ٌٞ ٫، كيه إ٧٩ة دذعٜٞ كدثجخ لٮ ٥٤ٔ ل٥ ي٥٤ٕ امللكٙ ث٭ة ٚبل دثجخ اجلضةقح يف ظ

 ث٭ة، ١ٚأٌف ا٥٤ٕ٣ ث٭ة ٝيؽ ل١ٮف اليشء جنكةن يف الٮاٝٓ.
 :اتلةيلكبٕؽ أف ادٌط املؿاد ٦٪٭٧ة ي٧ك٨ َؿح الكؤاؿ 
 ٢٬ ا٣ُ٭ةرة يف ا٣ٞةٔؽة ظك٥ كاٝيع أك ٤ٔيم؟

ةدان إىل ركايةت ٝةٔؽة ا٣ُ٭ةرة اجلةّؿة ّة٬ؿ األوعةب أ٩ٌ٭ة ظك٥ كاٝيع؛ اقت٪
لك يشء ُظيف خىت دػيً أٌُّ »إىل ا٣ُ٭ةرة الٮإٝيح دكف ا٧٤ٕ٣يح، ث٧ٕىن أف ٝٮهل: 

ّة٬ؿ يف ا٣ُ٭ةرة ا٣ْة٬ؿيح. ٚإ٩ٌ٭٥ ظ٧١ٮا ثأٌف اجلضف إ٧ٌ٩ة ٬ٮ ٔجةرة ٧ٌٔة  «كذر
وبلة  ف ل٥ ي٥٤ٕ ث٫ امللكٙ، كذللٟ ٚؿٌٔٮا ٤ٔي٫ ثُبلفإالٝذ٫ اجلضةقح كإٝةن ك

 .()املىٌل يف اجلضةقح صة٬بلن كإف قٍٞ اخلُةب ٔ٪٫ ّة٬ؿان 
كاػذةر وةظت )احلؽااٜ( أ٩ٌ٭ة ظك٥ ٤ٔيم، ث٧ٕىن أٌف اجلضةقح الدثجخ 
لؤلميةء كالدذىٙ ث٭ة إاٌل ثةجلْؿ إىل ٥٤ٔ امللكٙ، ٤ٚحف املذ٪ٌضف ٔ٪ؽق ٔجةرة 

٥٤ امللكٙ ث٫، ك ًلؾلٟ زجٮت ٧ٌٔة الٝذ٫ اجلضةقح كإٝةن، ث٢ ٦ة اكف ٠ؾلٟ ٔك
٥٤ امللكٙ ثؾلٟ.  اجلضةقح ليشء ٔجةرة ٨ٔ ظك٥ النةرع ثأ٫ٌ٩ جنف ٔك

 .()كب٪ةءن ىلع خمذةرق يكٮف املؿاد ٨٦ ا٣ُ٭ةرة يه ا٣ُ٭ةرة الٮإٝيح ال ا٣ْة٬ؿيح
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ٮء ك٦ةء ا٣٘ك٢، ٚ٭٢ ا٣ُ٭ةرة ٚي٭٧ة  كمٌمة يذٛؿع ىلع ذلٟ َ٭ةرة ٦ةء الًٮ
 كإٝيح أك ٧٤ٔيح؟

ٮاف اهلل ٤ٔي٭٥ ػ ٧٠ة أرتؼ ث٫ النيغ مكرـ النّيازم يف  ّة٬ؿ الك٦٭٥ ػ ًر
؛ كذلٟ ألٌف الرشط ىلع ةن ٧٤ٔي ةن )ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يح( أ٩ٌ٭ة رشط كاٝيع ٚي٭٧ة الرشَ

ٝك٧ني: رشط كاٝيع، كرشط ٤ٔيم. ٚةجلضةقح كإف اك٩خ أمؿان كإٝيةن ٣ك٨ امرتاط 
الىبلة دكٮف  الىبلة ثٕؽ٦٭ة رشط ٤ٔيم خيذه ثْؿؼ ا٥٤ٕ٣، ث٧ٕىن أفٌ 

وعيعح ٦ة ل٥ ي٥٤ٕ امللكٙ ثٮصٮد اجلضةقح كإف اك٩خ مٮصٮدة كإٝةن، ٚإ٫ٌ٩ يف ظةؿ 
ٔؽـ ٫٧٤ٔ ثٮصٮد٬ة حيك٥ ثىعح وبلد٫ كال إاعدة ٤ٔي٫؛ ألٌف اجلضةقح املرشكط 

 ٔؽ٦٭ة يف الىبلة يه ا٥٤ٕ٣ ث٭ة.
كب٪ةءن ىلع ٬ؾا اتلٞكي٥ اثل٪ةيئ ل٤رشط ذ٠ؿ ػ ظ٫ْٛ اهلل ػ أٌف ّة٬ؿ األوعةب 

ٮء أك ٦ةء ا٣٘ك٢ ال ٔؽـ ا٥٤ٕ٣ ث٭ة، ك٬ؾا خببلؼ امرتاط ٔؽ ـ جنةقح ٦ةء الًٮ
ٔي  ٮء أك ا٣٘ك٢ ثٕؽ٦٭ة كصجخ ث٥٤ ٦سةؿ الىبلة املذٞؽـ، ٚإف  ٪ضةقح ٦ةء الًٮ

 .()اإلاعدة
 

                                                           



 

 ؟، ك٦ة يه أ٥٬ األد٣ٌح املؾ٠ٮرة ٤ٔي٭ة٦ة ٦ٕىن ٝةٔؽة ا٣ُ٭ةرة :6س
يشءو  لكُّ » :٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل٧ٌٔةر  ٠يٙ ي٧ك٨ االقذؽالؿ ث٧ٮزٌٞح :2س

 ؟ىلع أوة٣ح ا٣ُ٭ةرة «ُظيفه خىٌت دػيًى أَُّّ كىًذر
: ٢٬ ي٧ك٨ صؿيةف ٝةٔؽة أوة٣ح ا٣ُ٭ةرة يف النج٭ةت احل٧١ٌيح؟ ثنٌي 3س

 ذلٟ ٦ٓ املسةؿ. 
 : ٢٬ ا٣ُ٭ةرة امل٤عٮّح يف ا٣ٞةٔؽة يه الٮإٌٝيح أك ا٧٤ٕ٣ٌيح؟4س



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 الثانيةالقاعدة 

 الصالة إاّل هن خوست  تععادال

 
 





 ...خوست هنالتعاد الصالة إاّل 

٨٦  يت ختذه  ثجةب الىبلة دكف ّٗيقا٣ ٛٞ٭ٌيحا٣ ٞٮأؽا٨٦٣  ٞةٔؽةا٣ ٬ؾق
ٔ٪ؽ ٚي٭ة األكيل  و٢ثيةف األ٨٦ ال ثيٌؽ اتلٕؿ ض ملجةظس٭ة  كٝج٢ .ٛٞ٭ٌيحا٣األثٮاب 

ـءو   :ٚ٪ٞٮؿ ،٦٪٭ة املؿاد جلة حلتجنٌي  ؛الىبلة٨٦  اػذبلؿ رشط أك ص
ـءه  ،اك٣ُ٭ةرة ٦سبلن إذا اػذ٢ى رشطه   أك أىت املىٌٌل  ،اكلؿًلٮع الىبلة٨٦  أك ص

يٞذيض  د٣ٌحٚإفى إَبلؽ األ ،ٚي٭ةذل٬ت اك ٣بف أ ٓ ٨٦ مٮا٩ًٓ الىبلة اك٣ٞ٭ٞ٭حث٧ة٩
ّي٬ة إذا اػذ٢ يشء ٨٦  ابلُبلف ىلع دٛىي٢؛ كذلٟ ألٌف املؿًلجةت الرشٔيح ٗك

ذلٟ املؿًلت، ، أك إذا أيت بيشء ٨٦ مٮا٩ٕ٭ة ٚبل يذعٜٞ كصٮد أصـاا٭ة كرشااُ٭ة
 كبةتلةيل ٔؽـ ظىٮؿ اال٦ذسةؿ.

ة ٔ٪ؽ اإلػبلؿ ثجٕي كصٮب إاعدة الىبلىلع الؿكايةت ٨٦  دكيؤي ؽ ذلٟ ٦ة كر
 ٨٦ يشءه  أك ّٗييق أك راعؼ دـ زٮيب أوةب :ٝةؿ ظير٠ؿكايح زرارة  ،كاصجةد٭ة
 ػيددي » :ٝةؿ ؟ذلٟ ثٕؽ ذ٠ؿت إيٌن ثي٥ى  ،يخ٤ٌ كو محبةن  ثسٮيب أفٌ  كنكيخ ...٦ينٌ 

٫ٕ رأيخ أك٨ ل٥ ٚإيٌن  :٤ٝخ .«كدغصيّ الطالة ٧٤خ ،مًٮ  ٥٤ٚ ٤ُٚجذ٫ أوةث٫ ٫أ٩ٌ  ٔك
 .()«كدػيد دغصيّ» :ٝةؿ .كصؽدي٫ و٤يخي  ة٧٤ٌٚ  ،٤ٔي٫ أٝؽر

الؿكايح الىعيعح املؿكيح ٨ٔ زرارة ٨ٔ أيب صٕٛؿ  ٩ٌه  ا٣ٞةٔؽة٦أػؾ 
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ٔكخ ،اىؽٓٔر :مخصح ٌَ إالٌ  الطالة ػةددي  ال» :ٝةؿ٫ٌ٩ أ ابلةٝؿ  ،كاىلجيح ،كال
ٔد ،كالركٔع ٌٓ  ،حٌِ شي  اىلراءة» :ٝةؿثي٥ى  .«كالصج ٌِح دكاىتش ٌِح كاتلهجري ،شي  كال ،شي

ٌِحي ال دِلظ   .«()اىفريغحى  صُّ
ح ث٫ ابلٕي ٞةٔؽةاملؽرؾ الٮظيؽ ل٤ يه٬ؾق الؿكايح  كٝؽ ركا٬ة  ،()٧٠ة رصى

٨ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫)ك (اخلىةؿ)٠ذةيب  الىؽكؽ يف  ٬ٮك ،بك٪ؽق إىل زرارة (٦ى
 .()ك()(اتل٭ؾيت)النيغ يف  ةكًلؾا ركا٬ ،وعيط

٦ٛةد ٬ؾق « ػةد الطالةال دي » :ابلعٮث املُؿكظح يف املٞةـ ظٮؿ ٝٮهل٨٦ 
مٮلٮم  ح ث٧ٕىن إننةء ظك٥ػربيٌ ٬ت ثٕيه إىل أ٩ى٭ة دم٤ح ٚؾ ؟٦٪٭ة ٦ة املؿاد اجل٤٧ح، إذ
 .إىل أ٩ى٭ة أمؿه إرمةدم لرلال٣ح ىلع الىعح ثٕي آػؿ ذ٬تك .الىبلة ثٕؽـ إاعدة

 إلننةء ظك٥ اكفذلٟ ثٕؽـ صٮاز إاعدة الىبلة إف ز٧ؿة ؿ يىٮدكي٧ك٨ 
 كا٣ٕجةدة دكتًكت رشٔيذ٭ة ،ث٭ة ٦أمٮرح اإلاعدة ّٗي الىبلة ثجيٌ  ألفٌ  ؛مٮلٮم صؽيؽ

 ة٫ ذلٟ ٚبل يذ٤ٕٜى ث٭ح االظذيةط أك ٦ة مةث٬ة ثجيٌ لٮ وبلٌ  ،٥ٕ٩ .األمؿ اإل٣يه٨٦ 
 .ح اإلاعدة٬ة ثجيٌ ك٣ك٨ الالكـ لٮ وبلٌ  ،اجليه
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يع٫ ظٮؿك  :٬ٮ ٦ٞؽار م٧ٮهلة مًلة يٌل ا٣ٞةٔؽة٬ؾق  ٠يٙ اكف ٚإٌف ٦ة ي٭٧٪ة دًٮ
٫ إحل٫ األمؿ يذٮصٌ م٨٧ٌ  ٢٬ ٬ٮ ٕة٦ؽا٣أٌف  ث٧ٕىن ؟ٕة٦ؽا٣ ا٣ٞةٔؽةتن٢٧  ٢٬ .6
 ؟أك ال دة ٔ٪ؽ اإلػبلؿ ثّ٘ي املٮارد اخل٧كح املؾ٠ٮرةثةإلاع
ٮع قٮاءا٣جكيةف كا٤ٛ٘٣ح كالك٭ٮ مٮارد تن٢٧  ٢٬ .2  ؟يف احلك٥ أك املًٮ
ـاء كالرشااٍ أك ا٣ٞةٔؽة ختذٌه  ٢٬ .3 ٭ة تن٢٧ ظة٣ح أ٩ٌ  ثةإلػبلؿ يف األص

 ؟ٓاإلديةف ثةملة٩
ٮعك ثةحلك٥ أ قٮاء٢ ظة٣ح اجل٭٢ تن٧ ٢٬ .4 رص  أك املٞ اجلة٢٬ قٮاءك ،املًٮ
 ؟ا٣ٞةرًص 
 ؟٭ة تن٢٧ الـيةدة أيٌةن أ٩ٌ  كا٣ٞةٔؽة ثةجلٞيىح أ ختذٌه  ٢٬ .5

يط املعةًكر اتلةحلح بيشءو   :اتلٛىي٨٦٢  كإحلٟ دًٮ

كال  ،ىةن ختٌى  ا٣ٞةٔؽةػةًرج ٨ٔ  ٕة٦ؽا٣إٌف ٝةؿ الكيؽ ا٣ربكصؿدم ٦ة ظةو٫٤: 
ىعيط ٟى أفى احلؽير يف ٦ٞةـ د٫ ال مكذلٟ أل٩ى  ؛مكٮ غى ل٤تن١يٟ يف ٬ؾا األمؿ
٨ أراد اال٦ذسةؿ ٚٮٝ ؽ الٮٝٮع يف اخل٢٤ ال يذىٮٌ  ،ٓ يف اخل٢٤وبلة ٦ى ٨ يذ٧ٕى ٫ ٦٪ر ك٦ى

 .()ىةن ٚ٭ٮ ػةًرج ختٌى  ،ٝىؽ اال٦ذسةؿ

 ٌٞ ا٣جكيةف  اكف قٮاء ؛ة٢ٚ كالكةيه كاجلةيسم٧ٮهلة ل٤٘ ٨ ل٤ٞةٔؽةإٌف ا٣ٞؽر املذي
ٮع ٌٟ  ال دلةؿ م٧ٌةك٬ٮ ػ  ٦ذ٤ٕٞةن ثةملًٮ ة ٦ٓ ٫٧٤ٔ لٮ نيس ا٣ٞؿاء٧٠ة ػ  ٚي٫ ل٤ن

٨ نيًس  اكف أك .٭ة ٤ٔي٫ثٮصٮب  .كصٮب ا٣ٞؿاءة أو٦٢ذ٤ٕٞةن ثةحلك٥ ٧٠ى
 الكيٌؽ٧ة رٌصح ٪حث ،٢٬ةاجلةيس ل٤عك٥ ثةجل اخلٮيئ الكٌيؽكأحلٜ 
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ٝٮا ثني ن٭ٮر يؾ٬ت إىل ػؿكج اجلة٢٬ ٨ٔ ا٣ٞةٔؽة دكف أف يٛؿٌ املثأٌف ابلض٪ٮردم 
 .(6)ةحلك٥ قةثٞةن ثاجلة٢٬ اذلم اكف ي٥٤ٕ ك اجلة٢٬ ٨٦ أكؿ األمؿ

ٌٞ كا٤ٔ ٮع ٬ٮ ا٣ٞؽر املذي كذ٠ؿ  .ا٣ٞةٔؽة٨٦  ٥٨ أفى م٧ٮؿ احلؽير جلةيس املًٮ
ٌٞ ثآػؿكف  احليك٥ ٩ةيس  كأحلٜ ثٕي ،()٨ ٬ٮ م٧ٮؿ اجلةيس ٤ُ٦ٞةن أفى ا٣ٞؽر املذي

 .٬ؾا مكجٮٝةن ثة٥٤ٕ٣ ص٭٫٤ اكفثة٢ٕٛ٣ كإف  صة٢٬ثؽحل٢ أ٩ى٫  ةجلة٢٬ث

إلَبلؽ  كذلٟ ؛األوعةب م٧ٮؿ ا٣ٞةٔؽة حلة٣ح اإلديةف ثةملة٩ٓ املن٭ٮر ثني
ـاء كالرشااٍ ابلٕيى٭ة ػٌى ٚي٧ة  ،احلؽير ص٭ح  كذلٟ ألفى  ؛ثةإلػبلؿ يف األص
  .ل٤ذضةنف كا٣تكة٩غ ؛٫ ٤ٔي٭٧ة٦٪ٚذيع٢٧ ص٭ح املكتسىن  ،ث٭٧ة خمذٌىحاملكتسىن 
كاقذؽؿ  ،()النّيازم يف ٝٮأؽق مكًرـ رصذ٠ؿ ذلٟ النيغ ا٣ٛٞي٫ ٩ةكٝؽ 
 .مح٫٤ ىلع اال٩ُٞةع٨٦  ثأفى مح٢ االقتس٪ةء ىلع االدىةؿ أكىل ٤ٔي٫

 جلة حلتكىٌن  اجلة٢٬ثيةف أٝكةـ اجل٭٢ ك٨٦ ال ثيٌؽ ذلٟ ثيةف ٝج٢ ابلؽء يف ك
ت :ٝك٧نيإٌف اجل٭٢ ي٪ٞك٥ إىل  :ٚ٪ٞٮؿ ،٦ٕؿٚذ٭٧ة كاحلك٥ ٚي٭٧ة  .بكيٍ كمؿًلى

  .٦ٞرص  كٝةرًص  :إىل ٝك٧ني٠ؾلٟ  اجلة٢٬ك
 ثح٪٧ة خيذٌه  ،ا٣ٞةرًص كاملٞرص   اجلة٢٬اجل٭٢ ا٣بكيٍ ٬ٮ اذلم يذٛؿىع ٤ٔي٫ ك

أك ال ٥٤ٔ هل ثة٣ُؿؽ  ،أوبلن ٬ٮ اذلم ال ي٤ذٛخ إىل ص٭٫٤ )ك ،جل٭٢ املؿًلت ثة٣ٞةرًص ا
  .()(ا٣يت دؿٚٓ ص٭٫٤
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 اجلٓو اىبصيػ :أكالن 
 ؛(ػةدال دي ) ٞةٔؽةّٗي من٧ٮؿ ثإىل أفى اجلة٢٬ ثةجل٭٢ ا٣بكيٍ املن٭ٮر ذ٬ت 

ثةجل٭٢ املٞرص   اجلة٢٬ج إلػؿاك .ٕة٦ؽ٤ٕٚي٫ أف يٕيؽ وبلد٫ يف ّٗي اخل٧كح اك٣
ينّي ،٠سّية أد٣ٌحاحلؽير ذي٠ًؿت ٨٦  ا٣بكيٍ ك٦٪ةٝنذ٭ة ٦ٓ أٌف ابلعر  ٭ةإىل ثٌٕ ن

يط ال اتل٪ٞيط:  ٦جين ىلع االػذىةر كاتلًٮ
ؽ٬ة الؿكايةت ٞيٌ د ٣ك٨ ،الؿكايح ثإَبلٝ٭ة اجل٭٢ ا٣بكيٍ م٧ٮؿق٤ى٧٪ة  .6
 فرض كدػةىل دجةرؾ اهلل إفٌ » :٧٠ٕذربة زرارة ٨ٔ أظؽ٧٬ة ،الٮاردة ػؿلاالي 

ٔدى  الركٔعى  ٍىَ درؾ ،حشٌِ  كاىلراءةي  ،كالصج ٌىَ نيس ،اىلراءة ٌذػٍدان أاعد الطالة ف  ك
٫ ا٣ٞؿاءة  ،ثةجل٭٢ ا٣بكيٍ م٤ذٛخه إىل ص٭٫٤ اجلة٢٬ٚإفى  ؛()«فال يشءى غييّ ٚرتًلي
 .()حبك٥ املذ٧ٕ ؽ

ـء يىجط ٫ أل٩ٌ  ؛ثةإلاعدة اجلة٢٬خمةَجح  ي٧ك٨ال  .2 يف  ٕة٦ؽاك٣ثرتًل٫ اجل
ت ثةال٦ذسةؿ الكةثٜ كظيجبؾ ،الىبلةأو٢  ٔؽـ ا٦ذسةهل َى ٜ اال٦ذسةؿ الكةث ألفٌ  ؛خية
ٞيٍ ٔ٪٫  .ل٥ يك

لىبلة ثةقٍٞ ٔ٪٫ األمؿ األٌكؿ  ٦٨ى ثيةف  إفى احلؽير يف ٦ٞةـ :ايػؿلبٕجةرة ك
ٟ   ،بكجت ا٣جكيةف ٦سبلن  ٨ ل٥ يكٍٞ ٔ٪٫  كأ٦ٌة ؟أك ال٤ٔي٫ اإلاعدة  ٢٬ٚحن ذلٟ ٦ى
 .٬ؾا أكالن  .الؿكايح ٫٤ ظك٥ٚبل ين٧األمؿ األكؿ ثةلىبلة 

ته  ةجلة٢٬ٚ ،قٮاءظؽٍّ كا٣ٕةل٥ً ىلع  ضة٢٬ؿ اع٦ٌح ل٤ة اك٩خ األكامل٧ٌ أ٫ٌ٩  :يةن كزة٩ َى خمة
٤ي٫  ،٫ي٧ذس٤ل٥ إف ك لىبلةثةألمؿ األكؿ ثة ٫ ٚةألمؿ األكؿ ثةؽو ٔك ٌٞ  كٝؽ ٧٤ٔخ أفٌ  .يف ظ

 ٚ٭ٮاألمؿ  ؾا٬ ٔ٪٫ل٥ يكٍٞ  اجلة٢٬ك ،الؿكايح يف ٦ٞةـ ٦ى٨ قٍٞ ٔ٪٫ األمؿ األكؿ
 .ال ختىيىةن  ك٬ؾا ادلحل٢ خيؿج اجلة٢٬ ا٣بكيٍ ختٌىىةن  .()الؿكايحمٮرد ج ٨ٔ ػةر
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ثةب اتلٞؿ ب إىل ٨٦  ثةجل٭٢ ا٣بكيٍ أف يأيت ثةملُٞٮع ث٫ اجلة٢٬جيت ىلع 
جيت ٤ٔي٫ أف  ،أك ال٠ٮف ا٣ٞؿاءة الز٦ح كم٫١ٌ يف ٚ٭ٮ ٦ٓ اتلٛةد٫ إىل ص٭٫٤  ،اهلل

 .ٮارد٫ يف ثٕي امل٦٪ح ا٣ٞؿبح ر ٩يٌ ينّكي دىٮٌ  ث٢ ،ث٫ ٘ةؿ ذ٦ذ٫المذ ؛يأيت ثةملُٞٮع ث٫
 اجلٓو املركَّت :ةن زةُي

ة اكف ٦ؽار الؿكايح ك ؽ٫٦ ا٣ٞةٔؽةل٧ى  ٭ة دكٮف مةم٫٤ٚإ٩ٌ  ىلع االتلٛةت ٔك
ٚ٭ٮ ٠٪ةيس  ،٫ ّٗي م٤ذٛخو أل٩ٌ  ؛بل جتت ٤ٔي٫ اإلاعدةٚ ،ت٤ضة٢٬ ثةجل٭٢ املؿًلٌ ل

ٮع  .()املًٮ

 :زبلزح أٝٮاالن  كأ٣حامل٬ؾق يف إٌف 
٢ الـيػةدةأ٩ٌ٭ة  .6 ٦ٕػىن  كذلػٟ ألفى  ؛ثةجلٞيىػح خمذٌىػحالؿكايػح  ثػ٢ ،ال تن٧ى
اإلديػػةف  ثٕػػؽالكػػ  إف ٩ٞىػػخ الىػػبلة  ٔػػؽـ ٩ٞىػػةف «ال دػػِليظ» ٝػػٮهل

ال يٮًصت ػ  ٦سبلن  ٠ـيةدة ا٣ٞؿاءةػ  زيةدة اجلةيس ٣ّ٘ي اخل٧كح إفٌ  ،٩٥ٕ .()ثة٣ٛؿااًي
ركايػةت ٦ػ٨  ثػ٢ ،٬ؾق الؿكايػح٨٦  ٣ك٨ ٔؽـ اإلاعدة ثةلـيةدة ل٥ يكذٛؽ ،اإلاعدة
 .ايػؿل

يع أفى الؿكايح  ٨٦  ٔؽـ اإلاعدة صة٩تيف  قٮاءثةجلٞيىح  خمذٌىحك٬ؾا ا٣ٞٮؿ يؽى
األكؿ دػؿؾ  ة٩ػت٦سػةؿ اجلك .اخل٧كػح٨٦  كصٮب اإلاعدة صة٩تّٗي اخل٧كح أك يف 

 .ة زيةدة ا٣ٞؿاءة ٤ٚحكػخ منػ٧ٮ٣ح ثةلؿكايػحأ٦ٌ  ،ؿ ثٕؽـ اإلاعدةك٬ٮ املن٧ٮ ،ا٣ٞؿاءة
ة زيػةدة الؿًلػٮع أ٦ٌ  ،٬ٮ املن٧ٮؿ ثٮصٮب اإلاعدةك ،اثلةين دؿؾي الؿًلٮع ة٩تك٦سةؿ اجل

 .٤ٚحكخ من٧ٮ٣ح ثٮصٮب اإلاعدة
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 كذلٟ ألفى  ؛اإلاعدة يف اخل٧كح ٍٚٞ صة٩تثةجلٞيىح يف  خمذٌىحالؿكايح  .2
 أك ٩ٞهػ  اك٣ٞؿاءةػ ّٗي اخل٧كح  زاد كٮاءٚ ،اإلاعدةٔؽـ  صة٩تالؿكايح ٤ُ٦ٞح يف 
٤ي٫  ؛اإلاعدة صة٩تكاملٛؿكض ٦س٫٤ يف  .ٚبل جتت اإلاعدة ٚيضت احلك٥ ثٮصٮب ٔك

  .خاخل٧كح أـ ٩ٞى تزاد قٮاءاإلاعدة 
ر ال ي٧ك٨ دىٮٌ ػ  ا٣ُ٭ٮرك ،ا٣ٞج٤حك ،الٮٝخ :يهكػ  اخل٧كح٨٦  زبلزح إاٌل أفى 
كال تن٢٧  ،ث٪ٞىةف اخل٧كحػ  أم كصٮب اإلاعدةػ  تؽ ص٭ح اإلزجةٚذذٞيٌ  ،زيةدد٭ة
كبةتلةيل ٚبل دٛكؽ الىبلة ثـيةدة  ،املؾ٠ٮرةبلزح اثل٣ٕؽـ دىٮر الـيةدة يف  ؛زيةدد٭ة
 .٦٪٭ةٚي٧ة يذىٮر ٚي٫ الـيةدة  اخل٧كح
ر ٔؽـ دىٮٌ ٨٦  ك٦ة ذي٠ًؿ ،لئلَبلؽكذلٟ  ؛الؿكايح تن٢٧ الـيةدة كاجلٞيىح .3

 .ال يٌٞيؽ د٧ةـ الؿكايح ثةجلٞيىح اخل٧كح٨٦  الـيةدة يف زبلزح
ٍىوأٌُٓة  كالطالة أ ثػدثٍة  خمذٌطح اىلةغدة ْو  ؟آةاخليو أزِةخىٌت  تش

ٟى ٚيم٧ٌة ال  الالكـ يف م٧ٮهلة كٝٓ إ٧ٌ٩ة ك ،ملة ثٕؽ الىبلة ا٣ٞةٔؽة م٧ٮؿ٫ م
  ؟أك الاإلاعدة املىٌٌل  دىؽؽ ىلع ٬ؾا ٭٢ٚ ،أز٪ةء الىبلة٤ؼ٢٤ ل

اإلديةف ثةليشء ثٕؽ د٧ة٫٦ مؿةن  ٭ةأل٩ٌ  ؛ؽ اإلاعدةي٧ك٨ أف يٞةؿ ثٕؽـ وؽ
  .كال د٧ةـ ٬٪ة ،ايػؿل

ـاء املةًيح٭ة دي أل٩ٌ  ؛ثىؽؽ اإلاعدة ٞةؿكي٧ك٨ أف ي  .()٤ُٜ ٔؿٚةن ثة٣جكجح لؤلص
 :أف يكذؽؿ ىلع الىؽؽ ث٧ٛ٭ٮـ األكلٮيح ثةل١يٛيح اتلةحلح ي٧ك٨ك

 ،ثكةم٤٭ة الىبلةإذا م٤٧خ الؿكايح اخل٢٤ ثٕؽ الىبلة كظ٧١٪ة ثٕؽـ إاعدة 
ـءو  ٚإفٌ    .ذل٨٦ٟ  أكىل ٭ة٦٪ احلك٥ ثٕؽـ إاعدة ص
ع٪ة د٧ةـ الىبلة ٦ٓ كٝٮع اخل٢٤ ٚي٭ة :ايػؿلبٕجةرة ك ـءو  لٮ وعى ٚذىعيط ص
 .أكىل كأق٭٢ ٦٪٭ة
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 ٨ٔ أثيخ كإف) :ثٞٮهل ثؾلٟ النّيازم مكًرـالنيغ ا٣ٛٞي٫ ٩ةرص  كٝؽ رصح
ٌٟ  ٚبل ؛هل احلؽير م٧ٮؿ ٔؽـ  الىبلة وعخ ٚإذا ،ا٣ُٕٞيح كلٮيحثةأل م٧ٮهلة يف م
٭ة يف نكية٩ةن  الكرت دؿؾ ٦ٓ  .()(؟٦سبلن  ٦٪٭ة رًلٕح يف دؿًل٫ إذا دىط ال ١ٚيٙ ،دل٧ٔٮ

ٟى أفٌ  دكجّية اإلظؿاـ ا٣ٛٞ٭ةء ظ٧١ٮا ثإاعدة الىبلة ٦ٓ اإلػبلؿ يف  ال م
 ؾ٠ؿا يف الؿكايح ٨٧ً اخل٧كحاألكىل أف يي  كفٚ ،كلٮ ق٭ٮان  ٮعكا٣ٞيةـ املذى٢ ثةلؿًل
ظٌّت  ألفى املًؼ٢ ثةتل١جّية ل٥ يٛذذط الىبلة ؛٭٧ة ل٥ يؾ٠ؿاإاٌل أ٩ى  ،املنةر إحل٭ة آ٩ٛةن 
ت ثةإلاعدة َى  .()ا٣ٞيةـ املؾ٠ٮر ٚ٭ٮ م٤عٜ ثةلؿًلٮع كظ٫٧١ كأ٦ٌة .خية

ي٧ك٨ الىبلة ال  فٌ ٬ٮ أ ح٨٦ مخك إالٌ ٕةد الىبلة ٝةٔؽة ال دي إٌف املٞىٮد ٨٦ 
 يف مخكح مٮارد ٩ٌه  ّي إالٌ ىٚؿض كٝٮع ػ٢٤ ٚي٭ة ٨٦ ّٗي ٧ٔؽ كال دٞ يف ٕةددي أف 

 .الكضٮد ،الؿًلٮع ،ا٣ٞج٤ح ،الٮٝخ ،ا٣ُ٭ٮر :يهك ،٤ٔي٭ة احلؽير
 :ثأمؿي٨  ٬ؾق املٮاردكي٧ك٨ االقذؽالؿ ىلع

 .٣ٞةٔؽةكيه رصحيح يف ا ،وعيعح زرارة ٨ٔ اإل٦ةـ ابلةٝؿػ  6
 .ا٣تكةل٥ املذعٜٞ ثني ا٣ٛٞ٭ةء ىلع ٦ؽلٮهلةػ  2
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ةد(٢٬ تن٢٧ ٝةٔؽة  :6س  كملةذا؟ ؟ا٣ٕة٦ؽ )ال دٕي

ةد( ٢٬ تن٢٧ ٝةٔؽة  :2س ثنٌي  ؟المٮارد ا٣جكيةف كا٤ٛ٘٣ح كالك٭ٮ أك )ال دٕي
 . ثإجيةز ذلٟ

ةد(ٝةٔؽة  ٢٬ ختذٌه  :3س أك أ٩ٌ٭ة  ،ااٍثةإلػبلؿ يف األصـاء كالرش )ال دٕي
 ؟أيٌةن  تن٢٧ ظة٣ح اإلديةف ثةملة٩ٓ

ةد(ٝةٔؽة ٢٬ تن٢٧  :4س ٮع،  )ال دٕي ظة٣ح اجل٭٢ قٮاء ثةحلك٥ أك املًٮ
ًٌ  ؟كقٮاء اجلة٢٬ املٞرص  أك ا٣ٞةرًص   ط ذلٟ.ك

ةد(ٝةٔؽة ٢٬ ختذٌه  :5س  أيٌةن؟ ثةجلٞيىح أك تن٢٧ الـيةدة )ال دٕي
ةد(  ٝةٔؽة ٢٬ :6س الٮاٝٓ  ٤ؼ٢٤مةم٤ح ل أ٩ٌ٭ة أك الىبلة ثٕؽ ث٧ة خمذٌىح)ال دٕي
  أز٪ةا٭ة؟يف 





 الثالثة القاعدة 

 الفراغ 





 

 

 

 ()الفراغ والتجاوز

يذ٭ة أفى ابلٕي أكو٢ ٨٦ ا٣ٞٮأؽ امل٭٧ح، كيكيف يف ثيةف أ٧٬ٌ  ةا٣ٞةٔؽ٬ؾق 
ًل٭ة ٨٦ الؿكايةت إىل مخف ٔرشة ركايح. كذ٠ؿ ا٣ربكصؿدم ثأٌف ز٧ةين ٦٪٭ة  ٦ؽرى

٭ة اع٦ح ح ثةتلضةكز، كمخكح ػةٌو مك٥٤ً: زبلزح ػةٌو  ملع٧ؽ ث٨ ٌي ح ثة٣ٛؿاغ، ثٕ
ٮء  .()كبٌٕ٭ة ختذه ثةلىبلة كالًٮ
ثح٪٧ة ر٫ٌٚ  ،()ك٬ٮ قّية ا٣ٕٞبلء آػؿ ل٤ٞةٔؽة٥ٕ٩، ذ٠ؿ ابلٕي ٦ؽرٌلن 

ّيق اك٣تكةل٥ ػؿلاالي  ؽارؾ٬ؾا ثةإلًةٚح إىل ثٕي امل ()آػؿكف  . ٗك
ل٤كّية ٚبل دى٤ط تلٮقٕح ا٣ٞةٔؽة  كظي٪٭ة ٚإٍف اك٩خ الؿكايةت إمٌةءن 

ةرع يف ثٕي املٮار ٢ النى ، كإف اك٩خ يف ٦ٞةـ اتلأقحف ٤ٚ٭ة دكدٌييٞ٭ة إاٌل أف يذؽػى
 ٦س٢ ٬ؾق الىبلظيح.
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٨ أفى  كيجؽك ٥ كاتلضةكز ا٣ٛؿاغ ٝةٔؽة ىلع دحلبلن  ا٣ٕٞبلايح الكّية ص٢ٕ ٦ى  ٧ٔى
 الىعح أوة٣ح ىلع دحلبلن  فاك ٧ٚة كظي٪٭ة أيٌةن، ٩ٛك٫ النةؾٌ  ٢ٕٚ إىل الىعح أوة٣ح

 ٢ٕ  .ل٤ٞةٔؽة دحلبلن ي٧ك٨ أف جيي

 ٬٪ةؾ ٝٮالف ي٧ك٨ ذ٠ؿ٧٬ة يف ٦ٛةد ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة، ك٧٬ة:
، ظير ذ٬جٮا إىل أفى ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ جتؿم يف ()ك٬ٮ ٝٮؿ املن٭ٮر اىلٔؿ األٌكؿ:

ٟ يف وعح ا٢٧ٕ٣ ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٦٪٫ كإد٧ة٫٦، قٮاء اكف النى  ٟ يف وعح ظة٣ح النى
 ٟ ـء أك رشط أك ٦ة٩ًٓا٢٧ٕ٣ بكجت النى كأ٦ٌة ٝةٔؽة اتلضةكز  .()يف اإلػبلؿ جب

ـء الكةثٜ ثٕؽ اال٩ذ٭ةء ٦٪٫ كاتلضةكز ٔ٪٫. ٟ يف اإلديةف ثةجل  ٚذضؿم يف ظة٣ح النى
ٟ يف وعح اليشء، :()اىلٔؿ اثلةين  ثٕؽ أم أفى ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ جتؿم ٔ٪ؽ النى

ٌٟ اكف قٮاء  كصٮدق، ثأو٢ احلٞني ٧٠ة ػٌىى٭ة  ٢٧ٕثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ د٧ةـ ا٣الن
كأ٦ٌة ٝةٔؽة اتلضةكز ٚذضؿم  .ا٣ٞٮؿ األكؿ ثؾلٟ، أـ ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ ثٕي أصـاا٫

ـء. يف أو٢ كصٮد اليشء، ٌٟ النيف ظة٣ح   أم أو٢ كصٮد اجل
ٌٟ يف الىعح. ك٬ؾا هل  كىلع ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ٚإٌف ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ جتؿم يف مٮرد الن

  :ظةتلةف
 : ٝج٢ ا٣ٛؿاغ ٨٦ ا٢٧ٕ٣، كبٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ أو٢ كصٮد املن١ٮؾ.األكىل احلة٣ح
 : ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ ا٢٧ٕ٣ ٔ٪ؽ النٟ يف الىعح كلٮ يف لك ا٢٧ٕ٣.حاثلة٩ياحلة٣ح 

ؿ ثٌٕةن ٦٪٭ة:  ٣ٞؽ ذي٠ؿت هلؾق ا٣ٞةٔؽة ٦ؽارؾ ٔؽيؽة ق٪ؾ٠ي
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ٌٟ  رص٢ :اهلل ٔجؽ أليب ٤ٝخ: وعيعح زرارة، ٝةؿ .6  دػ٢ كٝؽ األذاف يف م
ٌٟ  رص٢: ٤ٝخ .«يٍيض»: اإلٝة٦ح؟ ٝةؿ يف  .«يٍيض»: ٝةؿ ٠رٌب؟ كٝؽ كاإلٝة٦ح األذاف يف م
ٌٟ  رص٢: ٤ٝخ ٌٟ : . ٤ٝخ«يٍيض»: ٝةؿ ٝؿأ؟ كٝؽ اتل١جّي يف م  رًلٓ؟ كٝؽ ا٣ٞؿاءة يف م
ٌٟ : ٤ٝخ .«يٍيض»: ٝةؿ : . ثي٥ى ٝةؿ«ضالدّ ىلع يٍيض»: ٝةؿ قضؽ؟ كٝؽ الؿًلٮع يف م

م ىيس بيشءية زرارة، إذا خ» ًَّ دخيخى يف غريق فشهُّ  .()«رجخى ٌَ يشء ثي

٨٦ ٬ؾق الىعيعح ػ ثٕؽ أف كصؽ هل أ٩ىةران  ()كٝؽ اقت٪جٍ ابلٕي
ٟ ٚي٭ة يف اإلديةف ثةليشء؛ ٚض٢ٕ ()كمؤيؽي٨ ٬ؾق  ػ ٝةٔؽة اتلضةكز؛ ذلٟ ألٌف النى
 .وعذ٫ ال املن١ٮؾ اليشء ثٮصٮد احلك٥ إىل اجلةّؿة الؿكايةت ٨٧ً الىعيعح

 .()كاتلضةكز ٣ٞةٔؽيت ا٣ٛؿاغ اآلػؿ كٌقٓ احلك٥ ٚي٭ة ٚض٤ٕ٭ة اع٦ٌح ٣ك٨ٌ ابلٕي
 األكيل ثة٣ْ٭ٮر الؿكايح ٨٦ اقذْ٭ؿ ٞؽٚ النّيازم مكًرـ النيغأ٦ٌة 
ٌٟ  كًلٮف ،ثة٣ٛؿاغ اػذىةو٭ة  اليشء ٨ٔ اخلؿكج أفى  ححبضٌ  كذلٟ الىعح؛ يف الن

 .()ثةليشء تى يؤ ل٥ كإف حم٤ ٫ ٨ٔ ال ٩ٛك٫ اليشء ٨ٔ اخلؿكج ٬ٮ
 الركٔع يف شمَّ  إفٍ » :أثٮ صٕٛؿ إق٧ةٔي٢ ث٨ صةثؿ، ٝةؿ ()وعيعح .2

ٔد يف شمَّ  كإف فييًٍظ، شجد ٌة ثػد مَّ فيّ  كةـ ٌة ثػد الصج فييًٍظ. لكُّ يشءو شى
ة كد جةكزق كدخو يف غريق فييًٍظ غييّ ٌٍ  . ()«م
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 ٨٦ الكةثٞح كايحالؿ يف كرد ٦ة ٚي٭ة كيأيتةن، كيه دا٣ٌح ىلع ٝةٔؽة اتلضةكز أيٌ
 . ابلض٪ٮردما٣ٕبل٦ٌح  ذ٠ؿق اذلم ثةتلٞؿيت ل٤ٛؿاغ م٧ٮهلة إمكف

٤ي٫ ٌٚؿٝٮا  كٝؽ اقذٛةد ابلٕي ٨٦ وؽر الؿكايح اػذىةص اتلضةكز ثةلىبلة، ٔك
. ثح٪٧ة اقذٛةد ثةلىبلة دكف اثلةين ثني اتلضةكز كا٣ٛؿاغ؛ كذلٟ ثأفى األكؿ ػةٌص 
 .()ؾلٟابلٕي اآلػؿ ٨٦ ذي٤٭ة ٔؽـ اػذىةو٭ة ث

لٌك ٌة شههخ فيّ ثػدٌة دفرغ »: وعيعح حم٧ؽ ث٨ مك٥٤ ٨ٔ ابلةٝؿ .3
  .()«ٌَ ضالدم فةمًظ كال ديًػد

كيه دؽؿ ىلع أفى دلؿل ا٣ٞةٔؽة ٬ٮ ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ د٧ةـ الىبلة ٧٠ة ٤ٔي٫ 
ـء املن١ٮؾ أيٌةن ٚةقذؽؿى ىلع  ٨ ص٢ٕ ا٣ٛؿاغ ثٕؽ امليض ٨٦ اجل املن٭ٮر، كأ٦ٌة ٦ى

 ٧ؽ ث٨ مك٥٤ اآلديح.ذلٟ ث٧ٮزٌٞح حم

ة كد »: ٨ٔ أيب صٕٛؿ ()مٮزٌٞح حم٧ؽ ث٨ مك٥٤ .4 ٌٍ لٌك ٌة شههخ فيّ م
 . ()«مىض فةمًغّ نٍة ْٔ

ٌٟ  لّكالؿكايح اع٦ح، ٚيه مةم٤ح  ٚي٫ ٨٦ وبلة أك َ٭ةرة أك ّٗي٧٬ة.  ٦ة ين
، ٝةابلن ٚأ٩ٌ٭ة دحل٢ ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ، ىلع ()كاقذؽؿ ث٧ٕٮ٦٭ة ىلع ذلٟ الكيؽ اخلٮيئ

ٮءا١ٕ٣ف   .()٨٦ ٝةٔؽة اتلضةكز ا٣يت الجتؿم يف الًٮ
 ٭ةأ٩ٌ ث ييٌؽىع أف ي٧ًك٨ ظير ؛()ي٧ك٨ أف يٞةؿ: إفى املٮزٌٞح دحل٢ ا٣ٞةٔؽدنيك 
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إاٌل أفى اتلضةكز  ،أيٌةن  الٮصٮد أو٢ يف النٟ د٥ٕ ث٢ الىعح، يف ثةلنٟ ختذه ال
ه ثؽحل٢و آػؿ ى   .()ػي

، كإ٧ٌ٩ة كٝٓ الالكـ يف ()ك٤ى٥ ث٫ صؿيةف ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ يف دميٓ ا٣ٕجةدات٨٦ ال٧ي 
  ؟ٚ٭٢ يه ٩ّْية ايػذ٭ة يف اجلؿيةف أك ال ،ٝةٔؽة اتلضةكز

 زرارة٠ىعيعح ػ  ، كل٤ؿكايةت() لئلدمةع ؛ كذلٟ()ثةلىبلة ٭ةٝي٢ ثةػذىةو
 أـ يمذراغ ددرً أغصيخ فيً كعٔام ىلع كةغدان  نِخ إذا»: ٝةؿ صٕٛؿ أيب ٨ٔ

ة دٍصدّ أك دغصيّ لً أٌُم فيّ شههخ ٌة مجيع كىلع غييٍٓة فأغد ال ٌٍ  اهلل شٌم  م
ٔء، خةؿ يف دٌخ ٌة ٔء ٌَ كٍخى  فإذا الٔع  خةؿ يف رصت ككد ٌِّ كفرغخ الٔع

ة اهلل شٌم  ٌة ثػظ يف فشههخ غريْة يف أك الطالة يف ايخرل ٌٍ  اهلل أكجت م
ٔءق فيّ غييم ٮء ٔ٪٭ةيت ا٣ػ  ()«فيّ غييم يشء ال كع م٧ٌة  ،ػؿىصخ الًٮ

لٮصٮد ثٕي الؿكايةت الٮاردة يف الىبلة ادلا٣ٌح . كيكنٙ ٨ٔ اػذىةو٭ة ثةلىبلة
 .()دكف ّٗي٬ة ٭ةىلع كصٮد ػىٮويح ٚي

ٮء إىل ا٣٘ك٢  ٚإذا اك٩خ الؿكايح خمذٌىح ثةلىبلة، ٚبل ظةصح تل٧ٕي٥ ٦٪ةط الًٮ
 كاتلي٥٧؛ ألٌف األػّيي٨ ػةرصةف ٨ٔ الؿكايح ختٌىىةن.

ٮء ثةدلحل٢ اخلةٌص ك٣ك٨ لٮ ٤ٝ٪ة ثأٌف الؿكايح اع٦ٌ  ، ٚإ٩ى٫ ظي٪٧ة ح، كػؿىص٪ة الًٮ
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ٮء ثي٥ى اتل٧ٕي٥.  يؿاد ختؿيش ا٣٘ك٢ كاتلي٥٧ ٚبل ثيؽى ٨٦ د٪ٞيط ٦٪ةط ختؿيش الًٮ
ٮء ثأفى األو٢  ط ابلٕي امل٪ةط يف ٔؽـ صؿيةف ٝةٔؽة اتلضةكز يف الًٮ ٞى كٝؽ ٩

ـء ٔ٪ؽ النى  ـء  امللكٌٟٙ يف أو٢ كصٮدق، كبةتلةيل إف ل٥ يأًت ٔؽـ اإلديةف ثةجل ثةجل
ت اتلةـ ل٥ يذعٜٞ. ٚإفٌ   املؿًلى

 ٥ْ ط امل٪ةط ػ ػ إاٌل أ٩ى٫ كبٕؽ مؿاصٕح ٦ة ٤ٞ٩ٮق ٨ٔ النيغ اأٔل ٞى ك٬ٮ اذلم ٩
كصؽ أفى ٚعٮل الك٫٦ ٦٪ىجىح ىلع أزؿ ٬ؾق األٕٚةؿ كاألصـاء، ك٬ٮ ا٣ُ٭ةرة، كيه أمؿه 

ـءه ل٥ يذعٜٞ ٬ؾا بكيٍ إ٦ٌة أف دذعٜٞ ثذ عٜٞ د٤ٟ األٕٚةؿ أك ال، ٚإذا اػذ٢ ص
٢ ذلٟ.  ، ٚذأ٦ى  األزؿ ال أ٩ى٫ ل٥ يذعٜٞ الّكي

 الىبلة، دكف إىل ا٣٘ك٢ كاتلي٥٧ أيٌةن  ()ثٕؽ د٪ٞيط امل٪ةط ٧٧ٌٔٮا احلك٥ثي٥ى 
يكت  ٥ْ النيغ إىل ثةتل٧ٕي٥ ا٣ٞٮؿكٝؽ ن   .()اأٔل
 إحلةؽ يكٮف أف اظذ٧ةؿ ذ٠ؿ إذ حلةؽ،لئل آػؿ كص٭ةن  ثنٌي  ٚٞؽ ابلض٪ٮردم كأ٦ٌة
ٮء اتلي٥٧ ٮء ا٣٘ك٢ إحلةؽ ةكأ٦ٌ  .٪٫ٔ ثؽؿ أ٩ى٫ ثةب ٨٦ ثةلًٮ  كص٫ ال أ٩ى٫ ٚؾ٠ؿ ثةلًٮ
٥ْ النيغ ذ٠ؿق اذلم امل٪ةط ردٌ  يف ثؽأ ثي٥ى  أوبلن، هل   .اأٔل

  .ٮركد دحل٢ ػةصو ٧٠ة مؿى ٚ٭ٮ لقجت ختؿيش الىبلة ٨ٔ ٧ٔٮـ امل٪ةط أ٦ٌة ك

ـء  ـء ّٗي اجل ٢ امللكٙى يف ص ث٧ٕىن أ٩ى٫ ٢٬ ينرتط يف اتلضةكز أف يؽػي
٢ يف ٢ٕٚ ك٢٬ ينرتط يف ا٣ٛؿاغ أف ؟املن١ٮؾ كصٮديق آػؿ ّٗي ا٢ٕٛ٣  يىؽػي
 ؟املن١ٮؾ وعذي٫

ٟ  ٚي٫ ٚبل يججيغ  ل٤ذضةكز ثة٣جكجح أ٦ٌة  :؛ كذلٟ()٣ّ٘ييف امرتاط ادلػٮؿ يف ا النى
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٦ح:  أكالن: ًَّ دخيخى يف »لرصيط وعيعح زرارة املذٞؽ  إذا خرجخى ٌَ يشءو ثي
م ىيس بيشء  .«غريق فشهُّ

 إاٌل ثٕؽ جتةكز حم٫ٌ٤. اليشء كصٮد أو٢ يف النٟاليىؽؽ امليض ٦ٓ  ٫أل٩ٌ زة٩يةن: 
ؿى ىلع امرتاط ذلٟ ٚي٫ ثةحتة كإ٧ٌ٩ة يكذؽى د كٝٓ الالكـ يف ا٣ٛؿاغ، ٚي٧ك٨ أف ي
كًلؾا ث٧ة كرد يف مٮزٌٞح اث٨ أيب يٕٛٮر ٨ٔ أيب ٔجؽ  .()كإف ٩ٮٝل يف ذلٟ ا٣ٞةٔؽدني

ٔء ٌَ يشء يف شههخ إذا»: اهلل شهم  فييس غريق يف دخيخ ككد الٔع
م إذا بيشء؛  ألفٌ  ثة٣ٛؿاغ؛ حخمذٌى  ٚةلؿكايح، ()«يشء لً جتزق يف نِخ إٌٍُة الشَّ
ٮء يف جيؿم ال اتلضةكز   ٨٦ ص٭ح. ٬ؾا .٧٤ٔخ ٧٠ة الًٮ
 ثإرصةع الؿكايح ٨٦ مكذٛةده  ا٣ّ٘ي يف ادلػٮؿ امرتاط ٚإفٌ  ايػؿل ص٭حو  ك٨٦
ٮء إىل (غريق) ٧ًّي ٔء ٌَ يشءو ) إىل ايرصٓ لٮ كأ٦ٌة، ()الًٮ  ٚبل ،صـؤق ك٬ٮ (الٔع
 ا٣ٛؿاغ ٝةٔؽة أفى  ىلع ث٪ةءن  وعذ٫؛ يف املن١ٮؾ ا٢ٕٛ٣ ّٗي يف ادلػٮؿ ىلع يؽٌؿ 
ٟ   حخمذٌى    .()املن٭ٮر ٝٮؿ ٬ٮ٬ؾا ك كد٧ة٫٦، ٦٪٫ ا٣ٛؿاغ ثٕؽ ءاليش وعح يف ثةلن
ٌٞ ذ٬ت ابلٕي إىل ٔؽـ امرتاط ذلٟ؛ حبضٌ ك ٨ ح أفى امليض ٨ٔ اليشء املذي

 .()، كال ينرتط ادلػٮؿ يف ّٗيق٦٪٫ثةال٩ذ٭ةء  كصٮدق كاملن١ٮؾ يف وعذ٫ يذ٥ٌ 

ا٣ٛؿاغ ىلع ا يف ٝةٔؽة ٣ٞؽ ٔؿٚخ امرتاط ادلػٮؿ يف ا٣ّ٘ي يف ٝةٔؽة اتلضةكز، كًلؾ
، دكر اجلٮاب ٨ٔ الكؤاؿ اتلةيل: ٦ة املٞىٮد ثة٣ّ٘ي اذلم ينرتط  كظي٪٭ة يأيت ٝٮؿو
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ـء اتلةيل اكهلٮم إىل الكضٮد أك أ٫ٌ٩ ال ثيٌؽ  ،ٚي٫ ادلػٮؿ؟ ٚ٭٢ يذعٜٞ ث٧ٞؽ٦ةت اجل
 ؟()٨٦ الكضٮد ٩ٛك٫ ظٌّت يذعٜٞ ادلػٮؿ يف ا٣ّ٘ي
، كيؤي ؽ ٦ؾ٬ج٭٥ ٦ة كرد () املٞؽ٦ةتذ٬ت املن٭ٮر إىل ٔؽـ ٠ٛةيح ادلػٮؿ يف
إف شمَّ يف الركٔع ثػدٌة شجد »يف ثٕي الؿكايةت ٠ؿكايح إق٧ةٔي٢ ث٨ صةثؿ: 

ٔد ثػدٌة كةـ فيٍيًظ  أف ٦ة يٌٕؽ ّٗيان  ٬ةّة٬ؿٚإٌف . «فييًٍظ، كإف شمَّ يف الصج
 الكضٮد. كا٣ٞيةـ ثٕؽالكضٮد،  ٬ٮالؿًلٮع يؽػ٢ ٚي٫ ثٕؽ 

ثةدلػٮؿ يف املٞؽ٦ةت، كيؤيؽ ٦ؾ٬ج٭٥ ٦ة كرد يف كذ٬ت آػؿكف إىل اال٠ذٛةء 
 الكضٮد إىل ٬ٮل رص٢ :اهلل ٔجؽ أليب ٤ٝخ ٝةؿ: ،ركايح ٔجؽ الؿمح٨ االيػؿل

 . ()«كد ركع» :ٝةؿ يؿًلٓ؟ ل٥ أـ أرًلٓ يؽرً  ٥٤ٚ
٦خ،  إذا خرجخى ٌَ »: اإل٦ةـ ٚٞؽ كرد ٚي٭ة ٝٮؿكًلؾا ركايح زرارة ا٣يت دٞؽى

ًَّ دخيخ يف غريق ٟى أفى اهلٮم إىل الكضٮد أمؿه ٦٘ةيؿ ل٤ؿًلٮع، . «يشءو ثي ٤ي٫ ٚبل م ٔك
 .كظيجبؾو يىؽؽ ٤ٔي٫ ادلػٮؿ يف ّٗي الؿًلٮع

اليشء، ٚ٭٢ املٞىٮد  ظي٪٧ة ٩ٞٮؿ يف ٝةٔؽة اتلضةكز: ينرتط اتلضةكز ٨ٔ حم٢ٌ 
ٕيؿيف أك ا٣ٕةدمحم٤ٌ   ؟٫ الرشيع أك ا٣ٌٕٞل أك ا٣

 ثيٌؽ ٨٦ ثيةف املؿاد ٨٦ ٬ؾق االيمٮر األربٕح، ٚ٪ٞٮؿ: الكٝج٢ اإلصةثح ٨ٔ ٬ؾا ا٣تكةؤؿ 
ٓ الرشع هل اثذؽاءن ثةحلك٥  املدو الرشيع: .6 ٬ٮ حم٢ اليشء حبكت ًك

 األٌكيل؛ ٧ٚع٢ الكضٮد رشاعن ٬ٮ ٦ة ثٕؽ الؿًلٮع كٝج٢ ا٣ٞيةـ حبكت احلك٥ األٌكيل
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 .حلحاتلة الؿًلٕح رًلٮع ٝج٢ ٦ة إىل كالكةيه ل٤٪ةيس يتىكٓ املع٢ ٬ؾا اكف إفك
ك٬ٮ حم٢ اليشء حبكت ظك٥ ا٢ٕٞ٣ كا٣ُجٓ. ك٬ؾا يؿصٓ إىل  املدو اىػلٌل: .2

ّي. ٫املع٢ الرشيع ثةملآؿ؛ أل٩ٌ   يذ٤ٕٜ ثةألٚؿاد امل١٧٪ح اٗل

ٕيؿؼ كا٣ُؿيٞح املألٮٚح، ٠رتديت  املدو اىػيريف: .3 ك٬ٮ حم٢ٌ اليشء حبكت ا٣
ـاء اجلي٢٧؛ ٚإفى حم٤٭ة أف دأيت ٦ذٮاحلح ثبل ٚى٢ َٮي  ٢.اآليةت كأص

٘يك٢  املدو اىػةدم: .4 ـاء ا٣ ك٬ٮ املع٢ املٕذةد ل٤يشء، اكٔذيةد اجلةس دٮايل أص
ى يف أكىؿ الٮٝخ كٌلٔذيةد مؼه كإف ل٥ يك٨ اتلٮايل كاصجةن،  املسةؿ كيكٌَّم  .أف يىٌل 

يح، كاثلةين ثة٣ٕةدة النؼىيح.  األكؿ ثة٣ٕةدة اجلٔٮ

ٟى ٔ٪ؽ٥٬ يف أذجةر امل كاثلةين  ع٢ األٌكؿإذا ٔؿٚخ ذلٟ ٚة٥٤ٔ أ٩ى٫ ال م
ا٣ٕةدم؛  كإ٧ٌ٩ة الالكـ يف املع٢ٌ  .()الرشيعاألكؿ  إىل املع٢ٌ  دؿصٓ؛ أل٩ى٭ة كاثلة٣ر

ٚٞؽ ٩ٛةق ال١سّي ٨٦ املذأػؿي٨، ثح٪٧ة أذربق آػؿكف ٦٪٭٥ ٚؼؿ املعٞٞني ٧٠ة ظيك 
ٟى يف ، ()ٔ٪٫ ٘يك٢ ٦ذذةحلةن ٚإ٩ى٫ إف م ٨ اكف ٨٦ اعدد٫ ٗك٢ أصـاء ا٣ ث٧ٕىن أ٫ٌ٩ ٦ى
ـء األػّيا  ٚبل يٕذين بن٫١ٌ؛ أل٫ٌ٩ جتةكز املع٢ ا٣ٕةدم.ػ ٦سبلنػ  إلديةف ثةجل

ؽان ٚةإلنكةف ظني ا٢٧ٕ٣ يكٮف ٝةو؛ ()ثت٪ٞيط امل٪ةط كيي٧ك٨ أف يكذؽؿ ٤ٔي٫
٫٤ٕٚ ٝىؽق، ٦ُةثٞح األو٢ ٚإٌف الىعيعح، إليٞةع ا٢ٕٛ٣ الىعيط، ٦ذؾ٠ؿان ل١يٛيذ٫ 

ٟى  ؽـ ا٤ٛ٘٣ح،  ٚعي٪٭ة ال ثؽى ٫ ٨ٔ يشء ذيف ٤ٛٗٚإذا م أف حي٢٧ ٫٤ٕٚ ىلع اتلؾ٠ؿ ٔك
 ٌٟ  ك٬ؾا ٦ة ايمّي إحل٫ يف مٮزٌٞح ثكّي ث٨ أٔني، ظير ٝةؿ: ٤ٝخي هل: الؿص٢ ين

أ. ٝةؿ:  . كال ٚؿؽى يف ذلٟ ثني ()«ْٔ خني يذٔعأ أذنر ٌِّ خني يشٌم »ثٕؽ٦ة يذًٮ
ّيق  .املع٢ ا٣ٕةدم ٗك
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 :()زبلث، كيه اكتلةيل ٛؿاغ ٦٪٫ هل ظةالتالنٟ يف ا٢٧ٕ٣ ثٕؽ ا٣
ذا٠ؿان ل٢ٕٛ٤ ظني ا٢٧ٕ٣، اعملةن ثىعح ٫٤ٕٚ حبكت أذٞةدق،  ا٥٤ٕ٣ ثكٮ٫٩ .6
ٟ  يف أذٞةدق، ٚيعذ٢٧ أف يكٮف أذٞةدق الكةثٜ يف املأمٮر ث٫ ػةَبةن،  ٫ل١٪ٌ  ين

 ا٢٧ٕ٣. ق يفؤأيٌةن ػُُأ كيتج٫ٕ يف اخل

ٌٟ يف ٠ٮ٫٩  .2  ٚبلن.اغ ذا٠ًؿان ظني ا٢٧ٕ٣ أكين

ُٓ ث .3 ٢٧ اغٚبلن  كٮ٫٩ٞي ّيظني ا٣ٕ حيذ٢٧ ظىٮؿ  ٫م٤ذٛخو ل٧٤أمٮر ث٫، كل١٪ٌ  ٗك
٤ي٫  ٨ حتؿيٟ اخلةد٥ كإيىةؿ وؽٚح؛ ٧٠ى٨ يُٞٓ ثأ٩ٌ الٮاصتٔ   ٔ ٮء اكف اغٚبلن ٫ ظني الًٮ

 .املةء إىل ٦ة حتذ٫، إالٌ أ٩ى٫ حيذ٢٧ كوٮؿ املةء ٨٦ ثةب الىؽٚح
ٟى يف صؿيةف ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ يف الىٮرك ني، كإ٧ٌ٩ة كٝٓ الالكـ يف دني األكحلال م

يف  ٠ؿ هل ٦ؽػ٤يح يف ا٣ٞةٔؽة ٧٠ة يف ٝٮهلاذل كظةو٫٤: إذا اكف .الىٮرة اثلةثلح
٦ح:  ، ٚبل جتؿم «ٌّْٔ خني يذٔعأ أذنر ٌِّ خني يشم»ركايح ثكّي ث٨ أٔني املذٞؽ 
 احلك٥ كأ٦ٌة إف اكف اذل٠ؿ ٨٦ ثةب ثيةف ظ٧١ح .ا٣ٞةٔؽة؛ كذلٟ ٣ٕؽـ اذل٠ؿ ٬٪ة

  ٚذضؿم ا٣ٞةٔؽة ظي٪٭ة.ٍٚٞ، ل٤كةا٢ً 

                                                           



 

ط ذلٟ.6س  : ٢٬ ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ كاتلضةكز اع٦ٌح جل٧يٓ ا٣ٕجةدات؟ ًك
ـء املن١ٮؾ ٚي٫؟2س ـء ّٗي اجل ٙي يف ص ينرتط يف اتلضةكز أف يؽػ٢ امللكى  : ٢٬ ي
ٙي يف ٢ٕٚ آػؿ ّٗي ا٢ٕٛ٣ 3س ينرتط يف ا٣ٛؿاغ أف يؽػ٢ امللكى : ٢٬ ي

 ن١ٮؾ وٌعذ٫؟امل
ينرتط ٚي٫ ادلػٮؿ؟4س  : ٦ة املٞىٮد ثة٣ّ٘ي اذلم ي
ينرتط اتلضةكز 5س ةؿ يف ٝةٔؽة اتلضةكز: ي : ٦ة ٬ٮ املٞىٮد ٨٦ املع٢ ظي٪٧ة يٞي

 ٨ٔ حم٢ اليشء؟ 
ط ذلٟ.6س   : ٢٬ جتؿم ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ ٦ٓ ا٤ٛ٘٣ح؟ ًك
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 حجٍت الظّن

ٟ، كاملؿاد ٨٦ ظضٌ  ٫ يف الىبلة ظضيذ يذ٫املٞىٮد ٨٦ ا٨ْ٣  ٬٪ة ٦ة يٞةث٢ النى
دؿديت األزؿ ىلع ٦ة يٞذٌي٫ ا٨ٌْ٣ كأذجةرق ث٧زن٣ح  ث٧ٕىن ،()يف الؿًلٕةت كاألٕٚةؿ

٧ٚسبلن لٮ ٤ٗت ك٥٬ي املىٌٌل ىلع األربٓ رًلٕةت ٦ٓ اظذ٧ةؿ اثلبلث، ٚإٍف ٤ٝ٪ة  ،احلٞني
 ٚيٕذرب ثةألربٓ، كإاٌل ٚي٢٧ٕ ثٮّيٛح النةؾ ثني اثلبلث كاألربٓ. حبٌضيح ا٨ْ٣  

ٜه ٣ُجٓ إرادة الىبلة، ٧ٚى٨ يٞىؽ إٝة٦ح الىبلة أ .6 ٌف اإلديةف ثة٢٧ٕ٣ مٮاٚ
 ٚإفى ٦ٞذىض َج٫ٕ األكيل اإلديةف ث٫.

 .()اإلدمةع ىلع ظٌضيح ا٨ْ٣  يف الىبلة .2
 .()رشيٕح الك٧عةء٢ كا٣تكة٦ط الزلاف ٧٬ة ٦ٛةد اليا٣تك٭ .3
 ح، ك٦٪٭ة:الؿكايةت اخلةٌو  .4

  اهلل ٔجؽ أيب ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ قيةثح كأيب ا٣ٕجةس ابلٞجةؽ دميٕةن، ٨ٔوعيعح 
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ًَ  ىلع اثلالث رأيم كككع أربػةن  أك ضيٌيخ زالزةن  ددرً  لً إذا»: ٝةؿ  ىلع فةث
ًَ  األربع ىلع رأيم ككع كإف اثلالث،  كإف فصيًٌ كاُرصؼ، األربع، ىلع فةث

ٍم ذدؿاغ  .()«جةلس كأُخ ركػذني كضو   فةُرصؼ ْك

 ة إف نِخى ال ددرم كً ضيٌيخ، »: مىععح وٛٮاف ٨ٔ أيب احلك٨ الًؿ
ٍيم ىلع يشء فأغد الطالة ك٬ٮ ػ . ٧ٚٛ٭ٮ٦٭ة أ٩ى٫ لٮ كٝٓ ك٧٬ٟ ()«كلً يلع ْك

 ػ ىلع يشء ٚبل إاعدة. ا٨ْ٣ٌ 

إىل األد٣ٌح املٕةرًًح حلٌضيح ا٨ْ٣  يف  اإلمةرة أكالن كبليةف ٦ٛةد األد٣ٌح حنةكؿ 
إىل ظٌضيح ا٨ْ٣  يف الؿًلٕةت ك٢٬ يه خمذٌىح ثةثلةثلح زة٩يةن الؿًلٕةت، ثي٥ى ننّي 

 إىل ظٌضيح ا٨ْ٣  يف األٕٚةؿ. زةثلةن  كبٕؽ٬ة ننّي ؟كالؿاثٕح أك ال

ح حلٌضيح ا٨ْ٣  ٬٪ة فإف »: ، ٝةؿ()٨ مك٥٤ مٮزٌٞح حم٧ؽ ث ٨٦ األد٣ٌح املٕةًر
ًَّ كرأ فةحتح الهذةب َّٓد كشيًَّ ثي ٍّ إىل األربع تش ٚيأيت ثىبلة  .()«اكف أكرثي ْك

 االظذيةط كال يٕٮ ؿ ىلع ٌّ٪٫ يف ذلٟ.
٣ٕؽـ اتلٛةت األوعةب هلة، أك أ٩ى٭ة حم٧ٮ٣ح  ؛ك٬ؾق الؿكايح كأ٦سةهلة إ٦ٌة ٦ُؿكظح

 ٕح االظذيةط.رًلىلع اقذعجةب 
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أك أ٩ى٭ة تن٢٧  ،٢٬ احلٌضيح ٬٪ة خمذٌىح ثةلؿًلٕذني اثلةثلح كالؿاثٕح ٚعكت
   كاثلة٩يح؟الؿًلٕذني األكىل

 يف املكأ٣ح ٝٮالف:
 اث٨ إىل املجكٮب ذ٬ت ابلٕي إىل اػذىةو٭ة ثةثلةثلح كالؿاثٕح، ك٬ٮ .6
٩ةّؿة ، كٝؽ اقذؽؿ ىلع ذلٟ ثأٌف ثٕي الؿكايةت (6))احلؽااٜ( كوةظت إدريف

 إحل٭٧ة ػةٌوح ٠ىعيعح ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ قيةثح املذٞؽ٦ح.

ذ٭ة  كأ٦ٌة ركايح وٛٮاف ٚي٧ك٨ أف يٞةؿ: إ٫ٌ٩ ال يكذؽؿ ث٭ة؛ كذلٟ ملٕةًر
 اىػجةد ىلع اهلل فرض اذلم اكف: »٧٠ٕذربة زرارة ٨ٔ أيب صٕٛؿ ،ثؿكايةت احلِٛ

ٌَ  ،ركػةت غرش ٌَ  كىيس اىلراءة، كفيٓ ً، فيٓ ٔان، يػين ْك  اهلل رشٔؿ فزاد شٓ
 ٌَ ًْٔ، شجػةن كفيٓ ٌَ  كىيس ال ٍىَ شمَّ يف األكحلني أاعد خىٌت حيفؾ  فيٓ كراءة، ف

 .()«كيكٔف ىلع يلني
ٌد ث٧ة يٌل: .2  املن٭ٮر ٔؽـ اػذىةو٭ة ثةثلةثلح كالؿاثٕح، كأ٦ٌة ٦ة ذي٠ًؿ ّٚيي

ح يف املٞةـ ىلع ركايةت احلِٛ، ٚإف ل٥ حت٢٧ د٤ٟ ح وٛٮاف ظضٌ ركايفى أ أكالن:
ٟ ٚذ١ٮفالؿكاي  ظة٧٠ح. الؿكايح املؾ٠ٮرة ةت ىلع النى

 احلٞني املأػٮذ يف ركايةت احلِٛ ٦أػٮذ ىلع حنٮ ا٣ُؿيٞيح الٌف أ زةُيةن:
يح، ٚيٞٮـ ا٨ٌْ٣ ػ ثٕؽ ص٢ٕ النةرع هل أ٦ةرة ىلع كصٮد املْ٪ٮف ػ ٦ٞةـ  ٔٮ املًٮ

ٮع احلك٥ ثةلىعح.  احلٞني املأػٮذ يف مًٮ

  املكأ٣ح ٝٮالف أيٌةن:كيف
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٥ْأ .6 ، ()٩ى٭ة صةريح يف األٕٚةؿ، ك٬ٮ املن٭ٮر ثح٪٭٥ ٧٠ة ٢ٞ٩ ذلٟ النيغ اأٔل
ح  ٞىني اإلدمةع ىلع ذلٟ، ث٢ رصى  ٞ ث٢ ٢ٞ٩ ّٗي كاظؽ اكلنيغ كالن٭يؽي٨ كاملع

ٞىني ثٕؽـ اخلبلؼ ٚي٫، ك٢ٞ٩ وةظت   ٞ ا٣ٞٮؿ ثةٔذجةرق يف  (اجلٮا٬ؿ)اثلةين ٨٦ املع
 .()كرث ٨٦ ٔرشي٨ ٠ذةثةن األٕٚةؿ ٨ٔ أ

 كادلحل٢ ٤ٔي٫ ٬ٮ:

 اإلدمةع املؾ٠ٮر آ٩ٛةن. أكالن:
 ٦ٞؽ٦ذني:ر يف ؛ كذلٟ ييذىٮٌ ()٦ٛ٭ٮـ األكلٮيح زةُيةن:
 .٪ح لؤلٕٚةؿالؿًلٕح ٦ذ٧ٌٌ االيكىل: أفى  

يف ٔؽد الؿًلٕةت يكذ٤ــ زجٮت احلضيح ل٨ٌْ٤ يف  ٌف زجٮت احلضيح ل٨ْ٤ٌ أاثلة٩يح: 
 ُٕٞيح.األٕٚةؿ ثةألكلٮيح ا٣

ح  كذلٟ ثٕؽ أف ص٢ٕ النةرع ا٨ٌْ٣ َؿيٞةن إلظؿاز الؿًلٕح املنذ٤٧ح ىلع دل٧ٔٮ
ـء  إٔٚةؿ يكٮف ٨٦ ّٗي املٕٞٮؿ ٔؽـ ص٫٤ٕ ا٨ٌْ٣ َؿيٞةن إلظؿاز ا٢ٕٛ٣ اذلم ٬ٮ ص

٤ي٫ ٚة٨ْ٣ ثٕؽ ٠ٮ٫٩ ظضٌ  ح إلظؿاز صـا٫ ح إلظؿاز الّك يكٮف ظضٌ ٨٦ الؿًلٕح، ٔك
 ثُؿيٜ أكىل.

  .كذلٟ ٣ٕؽـ ٝجٮؿ األد٣ٌح املؾ٠ٮرة يف األٕٚةؿ؛ٔؽـ صؿية٩٭ة  .2
ك٬ٮ ٨٦ األٕٚةؿ ػ لٮ ٨ّى املىٌل  إدية٫٩ ثةلؿًلٮع كز٧ؿة ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٞٮ٣ني أ٫ٌ٩ 
يف األٕٚةؿ  حبٌضيح ا٨ْ٣  ًٕل ا٣ٞٮؿ األكؿ ا٣ٞةا٢ خببلؼ الؿًلٕح ػ كٌلف يف املع٢، ٚ

اإلديةف  ٤ي٫كىلع ا٣ٞٮؿ اثلةين ا٣ٞةا٢ ثٕؽـ ظضيذ٫ ٚي٭ة ٔ .يبين ىلع ٌّ٪٫ كيك٢٧ً
 ث٫.

                                                           

 



 : ٦ة املٞىٮد ٨٦ احلٌضيح كا٨ْ٣  يف ٝٮهل٥: ظٌضيح ا٨ْ٣  يف الىبلة؟6س
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: ٬٪ةؾ ٝٮالف يف ظٌضيح ا٨ْ٣  يف األٕٚةؿ، اذ٠ؿ٧٬ة ثةتلٛىي٢ .3س
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 ال شكَّ لكثٍر الشَّك

ح أفى ل٤نةٌؾ كّيٛح ػةٌو  ٨ٔ أ٢٬ ابليخ ٣ٞؽ د٣ىخ الؿكايةت الٮاردة
ٟ  ك٣ك٨ى اهلل ،اكإلاعدة أك اتلؽارؾ ك٦ة مةث٫ ذلٟ ٨ى ىلع ٠سّي النى ـى كص٢ى ٦ى ٔ

ذ٪ةء بن١ٌ  حبك٥ ةؾ،  ٫، كص٫٤ٕ ث٧زن٣ح ّٗيا٦ذ٪ةين؛ ظير رٚٓ ٔ٪٫ كصٮب األ النى
 ك٬ؾا ٬ٮ املؿاد ٨٦ ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة.

٤ي٫، ٚة٣ٞةٔؽة ظة٧٠حه ىلع أظكـ الٌنةؾ،   ث٤عةظ احل١ٮ٦ح ثةب ٨٦ ص٤ٕ٭ةكٔك
ٟى  أفى  الرشيٕح يف زجخ أ٩ى٫  د٤ٟ د٪يف ا٣ٞةٔؽة ك٬ؾق ح،ػةٌو  أظكـ هل املىٌٌل  ٨٦ النى

ٌٟ  ٠سّي ظة٣ح يف األظكـ ٭ة، ث٪يف الن ٔٮ ٟى  ال: )ٚذٞٮؿ مًٮ  ٦ٕىن ٬ٮ ؾاك٬ ،(مى
 .()احل١ٮ٦ح

ٌؽة ًٔ  ٭ة:إاٌل أ٩ى٪ة ٩ٞذرص ىلع أ٧٬ٌ  ،ذي٠ًؿت ل٤ٞةٔؽة ٦ؽارؾ 
ال٧يؿدكـات ا٣ٕٞبلاٌيح يف اجل٤٧ح، ٚإٌف ا٣ٕٞبلء ال يٕذ٪ٮف ثكرثة  .6

ةر ين١ٌٮف ٠سّيان يف مكأ٣ح الؿبط كاخلكةرة م١ٮًل٭٥ يف ثٕي املٮارد، ٧٠ة ٩ؿل اتلضٌ 
 ٭٥.ٟ املٕةمبلت كال يٕذ٪ٮف بن١ٌ إاٌل أ٩ى٭٥ ي٧ٌٮف يف د٤

 الؿكايةت اخلةٌوح الٮاردة يف ٬ؾا ابلةب.  .2
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وعيعح حم٧ؽ ث٨ مك٥٤ ا٣يت ركا٬ة اثلبلزح ٨ٔ أيب صٕٛؿ  :()٦٪٭ةك
إذا نرثي غييم الصٓٔ فةمًظ يف ضالدم؛ فإَُّّ ئشم أف يدغم، إٌٍُة »: ابلةٝؿ

 . ()«ْٔ ٌَ الشيؽةف

ٟ(، كدٞؿيج٫: أ٫ٌ٩ كرد يف الىعيعح امل ِي )الك٭ٮ( دكف ٣ِٛ )النى ؾ٠ٮرة ٣ٛ
، أك ٦ة  ٌٟ كظي٪٭ة يتجةدر إىل اذل٨٬ الكؤاؿ اتلةيل: ٢٬ املٞىٮد ٦٪٫ ػىٮص النى

 ين٧ى٢ ا٣جكيةف أيٌةن؟

ؿ ٔؽا وةظت  ؛ ظير ذ٬ت إىل أفى املؿاد ٦٪٫ (املؽارؾ)ذ٬ت املن٭ٮر إىل األكى
، ٚإف اكف م٤ذٛذةن إىل كاذل٬ٮؿ ٨ٔ اليشء ، ك٬ٮ ا٤ٛ٘٣ح()املٕىن احلٞيٌف ل٤ك٭ٮ

 ٤ٛٗذ٫ اكف مٌكن، كإف ل٥ يك٨ م٤ذٛذةن إحل٭ة اكف نكية٩ةن.
ي كٝؽ  ؿ ك٣ًك٨ األوعةب، ثٕي إىل ل٤جكيةف بن٧ٮهل ا٣ٞٮؿ كتن  أفى  يْ٭ى
ٌٟ  ين٢٧ ٦ة الػةٌوح،  ا٣جكيةف ٬ٮ ل٤ك٭ٮ احلٞيٌف املٕىن ٤ي٫  .كا٣جكيةف الن ٔك
 : زبلث ظةالت ي٧ك٨ أف يذىٌٮر املؿاد يف املٞةـ ٨٧ًٚ

 .حػةٌو  ا٣جكيةف ك٬ٮ ،احلٞيٌف املٕىن األكىل: ٠ٮ٫٩
ٌٟ  اثلة٩يح: ٕيؿؼ ؛ػةوح الن  الؿكايةت. ٣
 . ()يلي٭٧ة املؿاد ٠ٮفاثلةثلح: 
٤ي٫  ٔجةرة ٨٦ يْ٭ؿ ٧٠ة كا٣جكيةف النٟ ين٢٧ ٦ة هل احلٞيٌف املٕىن ٤ٚحف ٔك
  (.املؽارؾ)وةظت 
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ةؿ ٝؽك ـكب٫ اليشء ٨ٔ ا٤ٛ٘٣ح ٬ٮ الك٭ٮ ثأفٌ  يٞي  ٩ّْي ك٬ٮ اذل٨٬، ٨ٔ ٔك
 .ا٣جكيةف
ٌٟ  كأ٦ٌة ٌٟ  يكٮف دةرة: ٝك٧ني ىلع ٚ٭ٮ الن  ٧٠ة ،ث٥٤ٕ ّٗي مكجٮؽيشء يف الن

 .٧ٔؿك أك زيؽ يف ٦يجء اثذؽاءن  مٟ لٮ
٥٤، مكجٮٝةن ايػؿل ك ًٕ ٌٟ  ٫كل١٪ٌ  الؿاكم ظِٛ لٮ ٧٠ة ثة٣ ث٨  زرارةى ٠ٮ٫٩  اآلف م
ٟ ٚإفى  .مك٥٤ ث٨ حم٧ؽى  أك أٔني  ا٥٤ٕ٣ ذلٟ ٨ٔ كا٤ٛ٘٣ح ٣جكيةفا ٦جنؤق اثلةين النى
ٌّٟ  ٚ٭ٮ الؿاكيني ثني ا٣رتدد الظِ إذا ظي٪٭ةك الكةثٜ،  بكجت اكف ٫أ٩ٌ  الظِ كإف ،م
٤ٛح ق٭ٮ ٚ٭ٮ ا٣جكيةف  .ٗك
ًٞك٥ ٨٦ الىبلة يف ا٣يت ٚةلن١ٮؾ ذلٟ، ٧٤ٔخى  إذا  ظنياملىٌٌل  ألفٌ  اثلةين؛ ا٣
٢ٛٗ ٨ٔ اذلم ٫٤ٕٚ،  آلفكا ٫٤ٕٛ،ي ث٧ة ػ إدمةالن  كلٮ ػ مٕٮر ٨٦ هل ثيؽى  ال ا٢ٕٛ٣

ٌّٟ  رتديؽ٬ؾا ا٣ ىلع ٚيي٤ُٜ ٚنٟ يف ٠ٮ٫٩ ٝؽ ٫٤ٕٚ أك ال،  كق٭ٮ د،دؿدٌ  ٫أ٩ٌ  ث٤عةظ م
 . ()٫٤ٕٚ ٦ة كنيس ٢ٛٗ أ٩ى٫ ث٤عةظ

ٟ يف ٬ؾا املٮرد ٚ٭ٮ: حل٢ ىلع اػذىةص الٮ٥٬ ثةلنى  كأ٦ٌة ادلى
ٟ (الٮ٥٬)فى الؿكايةت ٝؽ اقذ٤٧ٕخ ٣ِٛ أ .6 ٧ة كرب ،٠سّيان يف ٦ٕىن النى
ٌٟ ()٨ٔ ٦ٕ٪ةق احلٞيٌف ٫أػؿصذ ةرع ٨ٔ ذلٟ املٕىن إىل النى ، ؛ إ٦ٌة ث٪٫٤ٞ ٨٦ ٝج٢ النى

 .()كإ٦ٌة ثة٣ٞؿاا٨ ا٣يت د٣ٌخ ىلع اػذىةو٭ة ثةلنٟ
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ٝؽ ػةَت الكةيه ثةمليض أز٪ةء ق٭ٮق، كال ي٧ك٨ أف يؿاد ث٫  ٌف اإل٦ـةأ .2
ـ إمكف خمةَج ٚي١ٮف املؿاد الن ذ٫اجلةيس؛ ٣ٕؽ  .حػةٌو  ةؾٌ أز٪ةء نكية٫٩، 

ٌٝٙ يف الىبلة بكجت ق٭ٮق، كظي٪٭ة  ٌف ّة٬ؿ اجلٌه أ .3 ٨ دٮ ٬ٮ ثيةف كّيٛح ٦ى
ٌٟ . ك٬ؾا يذىٮٌ «امًظ »ثٞٮهل:  ػةَج٫ اإل٦ةـ ، كأ٦ٌة اجلةيس ٚبكجت ر يف ظة٣ح النى

ٝىٙ، ث٢ ٬ٮ ٦ةضو ىلع لك  ظةؿ.  ٤ٛٗذ٫ كذ٬ٮهل ال يذٮ

ثيةف  ٌف ّة٬ؿ اجلٌه ؛ كذلٟ ثأف يٞةؿ: إكي٧ك٨ د٦ش ادلحل٢ اثلة٣ر ٦ٓ اثلةين
ٝىٙ بكجت ق٭ٮق يف الىبلة ٨ دٮ  .كّيٛح ٦ى

كبٕجةرة ايػؿل: املؿاد ثيةف كّيٛح الكةيه يف ظة٣ح الك٭ٮ، كد٤ٟ الٮّيٛح يه  
الىبلة ال الٮّيٛح د٧ةـ إامليض ال ٔؽـ اإلاعدة؛ ألٌف ٔؽـ اإلاعدة يه الٮّيٛح ثٕؽ 

مؿ ل٤٪ةيس يف ظة٣ح يف ظة٣ح الك٭ٮ، ٚإذا اكف ٠ؾلٟ ٚبل ي٧ك٨ أف يكٮف األ
 .()٫يف ظة٣ح م١ٌ  نكية٫٩؛ كذلٟ ٣ٕؽـ إمكف خمةَجذ٫، ٚي١ٮف املؿاد النةؾٌ 

ٟ  كٝٓ ابلعر يف ٫ يف  اذلم ظ٫٧١ ثأالٌ أٌف ٠سّي النى ٟى هل ظٌّت لٮ اكف م١  م
ٟ ٬ؾا احلك٥ أـ أٌف  ،أو٢ اإلديةف ثةلىبلة   ؟يف الؿًلٕةت كاألٕٚةؿخيذه ثةلنى

ٟ لٮ اكف يف أو٢ اإلديةف ثةلىبلة ٚع٫٧١ ظك٥  ذ٬ت املن٭ٮر إىل أفى النى
٫ يف الٮٝخ كصجخ ٤ٔي٫ الىبلة  الٮٝخ يف الىبلة نيس ٚإف، ّٗيق؛ ٚإف اكف م١ 

٫ ألفٌ  ٌٝة٬ة؛ كإف اكف  .()الىبلة كٝخ ال النٟ كٝخ املؽارإذ  الٮٝخ؛ يف اكف م١ى
ٟ   ٫، ٚيؼذٌه ػةرص٫ ٚبل ٌٝةء ٤ٔي  ثةألٕٚةؿ كالؿًلٕةت. ظك٥ ٠سّي النى

حل٢ ىلع ذلٟ ٦ة كرد ٔ دكا : »ٔ٪٫يف وعيعح زرارة كأيب ثىّي  كادلى ال تيػى
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ٔق؛ الطالة اخلجيرى ٌَ أُفصكً ُلظى  ٔ د، ملًة ٌػذةده  خجيره  الشيؽةفى  فإفٌ  فذيؽٍػ  غي
كً فييًٍظ  ًْٔ، يف أخدي ٟ  ؽير ػةٌص . ٚةحل()«الطالة ُلظى  يكرثىفَّ  كال ال ثةلنى

أز٪ةء الىبلة؛ ألٌف ٩ٞي الىبلة ث٧ٕىن ٬ؽ٦٭ة، كال حيى٢ ذلٟ إاٌل يف أز٪ةا٭ة، 
ٟ يف األٕٚةؿ كالؿًلٕةت ال يف أو٢ الىبلة.  ٚةلؿكايح رصحيح يف أٌف النى

ٟ يف األز٪ةءػ ك٬ٮ اإل٧٠ةؿ ػ كًلؾا األمؿ ثةمليض  ٨ يذبلءـ ٦ٓ النى ؛ أل٫ٌ٩ يٞةؿ ل٧ى
ٟى يف أو٢ وبلد٫  .«امًظ »: م

٬ؾا ثة٣جكجح جلؿية٩٭ة يف الؿًلٕةت، كأ٦ٌة صؿية٩٭ة يف األٕٚةؿ ١ٚؾلٟ، ٚإف 
ثةلؿًلٕةت، ٚ٪ٞٮؿ ث٧ٮزٌٞح ٧ٔةر الكةثةيط  زرارة كأيب ثىّي ذةػٌىىخ وعيع

 الىبلة، يف الٮ٥٬ ٤ٔي٫ يكرث الؿص٢ يف املرص ظح ثةألٕٚةؿ ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل
 ٌٟ ٌٟ  ال، أـ أرًلٓ يؽرم ٚبل الؿًلٮع يف ٚحن  ال، أـ أقضؽ يؽرم ٚبل الكضٮد يف كين
 .()«يليِةن  يصتيلَخىٌت  ضالدّ يف كيٍيض يركع، كال يصجد ال» :ٚٞةؿ

ظٌّت  ٠ؾلٟأ٩ى٫ ٠يٙ يكٮف النؼه ألص٢ حتؽيؽ ٨٦ ٬ٮ ٠سّي النٟ، ك
ٟ  :()زبلزح ، ذ٠ؿت يف ٬ؾق املكأ٣ح أٝٮاؿ ٧ٔؽد٭ةيٞٮـ ثٮّيٛح ٠سّي النى

ةرع.حت١ي٥ ا .6 ٕيؿؼ يف ذلٟ؛ ٣ٕؽـ حتؽيؽ ذلٟ ٨٦ ٝج٢ النى ٣ 

ةرع ذلٟ حتؽيؽ  .2 ٌٟ زبلث ػ النى ٨ ين ٧٠ة قيأيت يف ركايح اث٨ أيب محـة ػ ث٧ى
 مؿاتو يف وبلةو كاظؽة.

ٟى زبلزةن يف زبلث و٤ٮات ٦ذٮاحلح .3   .أف ين
ٟى يف زبلثو   .٨٦ الى٤ٮات اخل٧فكبٕجةرة ايػؿل: أف ين
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ٌٟ  راثٓك٬٪ةؾ ٝٮؿه  لك زبلث و٤ٮات مؿةن كاظؽة، كال جيت  يف ثأف ين
 .()اتلٮايل

ركايح حم٧ؽ ث٨ أيب كالؿاثٓ  كالكجت يف االػذبلؼ ثني ا٣ٞٮؿ اثلةين كاثلة٣ر
ٌٍَ يصٓٔ يف لك  زالثو فٓٔ »أ٫ٌ٩ ٝةؿ:  محـة ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ إذا اكف الرجو م

َ نرث غييّ الصٓٔ ٌٍ اثلبلزح ملؿات ؛ ٚإٍف اك٩خ ٣ْٛح )لك( القتيٕةب الىبلة، ك()«م
(، ٚ٭ٮ دحل٢ ا٣ٞٮؿ  ٟ حبير يىّي املٕىن: )م٨٧ٌ يك٭ٮ يف لٌك وبلة زبلثى مؿاتو النى

٪٭ة: )م٨٧ٌ يك٭ٮ يف ٦املؿاد ٚي١ٮف كإف اك٩خ ٣ْٛح )لك زبلث( ل٤ى٤ٮات،  .اثلةين
 ٦جنأ كأ٦ٌة٣ر. لك زبلث و٤ٮات ٨٦ الى٤ٮات اخل٧ف(، ٚ٭ٮ دحل٢ ا٣ٞٮؿ اثلة

 ٦ٞؽار حيؽد كل٥ الى٤ٮات، القتيٕةب( زبلث لٌك ) أفٌ  ٚ٭ٮكدحل٫٤  الؿاثٓ ا٣ٞٮؿ
 ٌٟ  (.مؿةن  و٤ٮات زبلث لك   يف: )املٕىن أوجطٚ ،الن

ٟ اذلم ٩ذلك٥ ٔ٪٫ يف ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ٬ٮ الٮقٮايس ؛ ()٣حف املؿاد ٨٦ ٠سّي النى
 ح، ك٣حف مٮرد حبس٪ة ٚي٫.لٮقٮايس هل أظك٫٦ اخلةٌو إٌف اٚ

٤ ٟ ٔ٪ؽ مؼه ٩ةمبحن ٨٦ أمؿ اعرض ٧٠ؿض أك ٔك ي٫، ٚإذا اك٩خ ٠رثة النى
ٟ  ؟أك ال ،٥٬ أك ّٗي٧٬ة ٚ٭٢ جيؿم ٤ٔي٫ ظك٥ ٠سّي النى

٨ ذ٬ت إىل ٔؽـ صؿية٫٩ ٬٪ة ٚٞؽ اظذٌش ث٧ة كرد يف الؿكايةت ٨٦ اتل٤ٕي٢ ثأفى  ٦ى
 ل٠ٟؾظٌّت لٮ ل٥ يٕذرب كث٢  ح ل٤عك٥،ذلٟ ٨٦ إ٣ٞةء النيُةف، ٚةٔذربكا ذلٟ ٤ٌٔ 
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ٟ يف م٧ٮؿ احلك٥ حلة٣ح ٔؿكض اعرض، كل٧ٌة اك٩خ  ٚبل أ٢ٌٝ ٨٦ اإلدمةؿ كالنى
، ()ا٣ٞةٔؽة ا٦ذ٪ة٩يح ػةرصح ٨ٔ األو٢ ّٚيصٓ يف خمة٣ٛح األو٢ إىل ا٣ٞؽر املذي٨ٞ

 يف ذلٟ. اخلٮيئ الكٌيؽك٬ؾا ٬ٮ ٝٮؿ املن٭ٮر، كٝؽ دجٕ٭٥ 
ٟ يف املٞةـ ٚٞؽ أػؾ اتل٤ٕي٢ املؾ٠ٮر  كأ٦ٌة ٦ى٨ ذ٬ت إىل صؿيةف ظك٥ ٠سّي النى

 ك٬ؾا ا٣ٞٮؿ حميك ٨ٔ الكيٌؽي٨ ا٣لگپةياگين كالكحكذةين.ىلع أ٫ٌ٩ ظ٧١ح، ٚحن٢٧ ّٗيق

رب  ٔ٪٫ ثأ٫ٌ٩ ٢٬ ٬ٮ ىلع حنٮ اتلٕيني أك اتلؼيّي كًلؾا ٢٬ ٬ٮ ىلع حنٮ  ؟كٝؽ عي
 كاجلتيضح كاظؽة يف اجل٧يٓ. ؟اإللـاـ أك ا٣رتػيه

ملن٭ٮر إىل أ٩ى٫ ٔـي٧ح؛ ٣ْة٬ؿ اإلَبلؽ يف األمؿ، ك٬ٮ حم٧ٮؿ ىلع ذ٬ت ا
ذ٪ةء كذ٬ت آػؿكف إىل أ٫ٌ٩ رػىح .اتلٕيني كاإللـاـ ، ث٧ٕىن أ٫ٌ٩ خمّي ثني ٔؽـ األ

 ثةلنٟ كبني دؿديت آزةر النٟ.
 الىبلة إثُةؿ مأ٩٭ة ٨٦ ا٣يت الـيةدة ذ٤ٟثدج٢ُي الىبلة كىلع ا٣ٞٮؿ األكؿ 

 ؛ إذ لٮ مٟ أ٫ٌ٩ رًلٓ أك ل٥ يؿًلٓ ل٥ يك٨ هل أف يؿًلٓ.مةث٫ ك٦ة اكلؿًلٮع ثىٮرد٭ة

الىبلة ٢٬ ٬ٮ م٤عٜ  ()٣ٞؽ كٝٓ ابلعر يف أٌف ٠سّي النٟ يف ٦ٞؽ٦ةت
ذ٬ت إىل صؿية٩٭ة يف ٦ٞؽ٦ةت الىبلة ٚٞؽ  ثكسّي النٟ يف إٔٚةؿ الىبلة؟ فى٧ى٨
ٟ ث٧ٕٮـ اتل٤ٕي٢ الٮارد يف  الؿكايةت؛ ٚإفى اجليه ٨ٔ ٩ٞي الىبلة بكجت د٧كى

ذ٪ةء بن٫١ٌ ػ ا٣ٛؿار ٨٦ إَةٔح النيُةف يىؽؽ ىلع  ػ ك٬ؾا ٬ٮ امل٪ةط يف ٔؽـ األ
٦ةت الىبلة ٟ يف ٦ٞؽ   .٠رثة النى
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٨ ذ٬ت إىل ٔؽـ صؿية٩٭ة يف املٞؽ٦ةت   دك٩٭ةػٌىى٭ة ثةلىبلة ث٢ كأ٦ٌة ٦ى
ػىٮص الىبلة، كل٧ٌة اكف احلك٥  أٌف الؿكايةت كردت يف ذ٫ٚعضٌ ػ ك٬ٮ املن٭ٮر ػ 

ؾ ثة٣ٞؽر املذي٨ٞ ٚي٫ ك٬ٮ الىبلة.  ا٦ذ٪ة٩يةن خمة٣ٛةن لؤلو٢ ٚيؤػى

، ٚ٭٢ ّٗي٬ةاكف النؼه ٦سبلن م٨٧ٌ يكرث م٫١ٌ يف الؿًلٕح االيكىل دكف لٮ 
ٟ يف دميٓ الؿًلٕةت أك أ٩ى٫ خيذٌه   ؟ىل ٍٚٞثةلؿًلٕح االيك جيؿم ٤ٔي٫ ظك٥ ٠سّي النى

ٟ خمذه ثةملٮرد اذلم يكرث م١ٌ  ذ٪ةء ثةلنى ٫ املذجةدىر ٨٦ الؿكايةت أفى ٔؽـ األ
 ٟ ه احلك٥ ث٧ٮرد ٠رثة النى ٮع ختى  ٚي٫؛ كذلٟ ألفى ٦٪ةقجةت احلك٥ كاملًٮ

 ح، كيف ّٗي ذلٟ املٮرد يكٮف م٫١ٌ ادٛةٝيةن ٠جٞيح اجلةس.ػةٌو 

يف »ةر ا٣يت صةء ٚي٭ة: ي الؿكايةت اتلٕجّي ثةلٮ٥٬ ٠ؿكايح ٧ٌٔ كرد يف ثٕل٧ٌة 
ً  ، ٚإف ٠سّي ا٨ْ٣ٌ ةن ين٢٧ ا٨ْ٣ٌ ة اكف الٮ٥٬ اع٦ٌ ، كل٧ٌ «الرجو يكرث غييّ الْٔ

ٟ  .١٠سّي النى
. ك٬ؾا «كيٍيض يف ضالدّ خىٌت يصتيلَ»: ث٢ يف الؿكايح ٩ٛك٭ة ٝةؿ اإل٦ةـ

 .ني، ك٦٪٫ ا٨ْ٣ٌ األمؿ ثةمليض ين٢٧ لك ٦ة دكف احلٞيكنٙ أفى 
٬ٮ ٨٦ ثةب كظؽة امل٪ةط، ك٬ٮ  ي٧ك٨ أف يٞةؿ ثأفى اتل٧ٕي٥ كإحلةؽ ا٨ْ٣ٌ ك

 ال١رثة اجلةمبح ٨٦ النيُةف، كلـكـ ٔؽـ إَةٔذ٫.
ٟ  ٬ؾا ل٧ى٨ أحلٜ ٠سّي ا٨ْ٣ٌ  ٨ ل٥ ي٤عٞ()ثكسّي النى ٚي٧ك٨ أف  ٫، كأ٦ٌة ٦ى

 .()٥يكذؽؿ هل ثأد٣ٌح ظٌضيح ا٨ْ٣  يف الىبلة كأ٫ٌ٩ ث٧زن٣ح ا٤ٕ٣
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 هشروعٍّت عباداث الصبً

 ا٣ُ٭ةرة. ك، احلشٌ كالىيةـ، ككيه ٨٦ ا٣ٞٮأؽ ا٣يت ديجعر يف ٠ذةب الىبلة، 
يف َؿح األٝٮاؿ ٝج٢ ابلؽء . كاعـ جعر يف ا٣ٕجةدات بنّككبٕجةرة صة٦ٕح: دي 

ـ دٮَبح جن٤ٕ٭ة ٚةحتحن هلؾق ا٣ٞةٔؽة: ٚي٭ة  ٩ٞؽ 

 كيه دذ١ٮف ٨٦ حًمٮري٨ راحكني:
ٟى أفى ا٣ٕجؽ ٔ٪ؽ٦ة يأيت ثة٣ٕ .6 ٭ة ثٞىؽ اال٦ذسةؿ ألمؿ جةدات ٚإ٩ى٫ يأيت ثال م

ك٣ك٨ الكؤاؿ  .ع ا٣ٕجةدةترشاهلل دٕةىل؛ ذلا ال ثيٌؽ ٨٦ كصٮد األمؿ اإل٣يه ظٌّت 
ث٧ٕىن: ٢٬  ؟٪ة: ٢٬ ٬٪ةؾ أمؿه ل٤ىيب ثذ٤ٟ ا٣ٕجةدات كلٮ ىلع ّٗي اإللـاـاملُؿكح ٬

ت ث٭ؾا األمؿ أك ال َى   ؟٬ٮ خمة
ٟى أ٩ى٫ ال إلـاـ  ؛ كذلٟ الدٛةٝ٭٥ ىلع رشَيح ()ىلع الىيبػ أمؿان ك٩٭يةن ػ ال م
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 .()اتل٧يزي كابل٤ٮغ يف الٮصٮب كاتلعؿي٥

املؿاد ٦٪٫ رٚٓ اتللكيٙ ٚإ٫ٌ٩ ال إف اكف  ؟()٦ة ٬ٮ املؿاد ٨٦ ظؽير رٚٓ ا٥٤ٞ٣ .2
ىلع إَبلؽ أد٣ٌح الىبلة ك٦ة مةث٫  ةن ظة٧٠يكٮف  ظيجبؾو  ٫ٚةاؽة ل٤جعر املُؿكح؛ أل٩ٌ 

ٞةب ال رٚٓ اتللكيٙ ٚعيج إفك .ذلٟ ًٕ ؾة كا٣ ٓي املؤاػى ر ي٧ك٨ دىٮٌ  بؾو اكف املؿاد رٚ
ؾدك٤يٙ الىيب، اغيح األمؿ أ٩ٌ   .٫ ال يؤاػى

ح ال ؿٚٓ إ٧ٌ٩ة ٬ٮ لؿٚٓ اتللكيٙ اإللـايم ػةٌو ٧٠ة ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ: إفى ظؽير ال
ؾة؛ أل٩ى  ٔ٪ؽ خمة٣ٛح اإللـاـ،  دذعٜٞ ٭ةلؿٚٓ ٤ُ٦ٜ اتللكيٙ، كبةتلةيل دؿدٛٓ املؤاػى

ؾة ٔ٪ؽك  .()رٚٓ اإللـاـ ٚبل مؤاػى

 ثي٥ى ٩ؾ٠ؿ أد٣ٌح لٌك ٝٮؿو  أٝٮاؿ ذ٠ؿت يف املكأ٣ح ٔؽة
٭ة إدمةالن حنةكؿ أف ٩ًٕؿ

 :٦٪٭ة
، ث٧ٕىن أ٩ى٭ة ٦٪ؽكبح كإف اك٩خ كاصجح ىلع ابلة٣ًٖ، ٔجةدات الىيب رشٌٔيح .6

أم الٮصٮب كاحليؿ٦ح، كظي٪٭ة  ٚةحليك٥ املؿٚٮع حبؽير رٚٓ ا٥٤ٞ٣ ٬ٮ اإللـاـ،
 دكٮف ٔجةدات الىيب ٦٪ؽكبح، ك٬ؾا ٬ٮ املن٭ٮر ثني ا٣ٞؽ٦ةء.

ؽب، ال١ؿا٬ح، أفى األظكـ اتللكيٌٛيح يف ظٜ الىيب زبلزح: اجلٕي كٝؽ ذ٠ؿ ابل
 . ()٦ةت م١ؿك٬ةت هلكأ٦ٌة الٮاصجةت ٚيه ٦٪ؽكبةت هل، كاملعؿٌ  .اإلثةظح

 ّٗي ٦سةب ىلع ٤ٕٚ٭ة.ٔجةداد٫ د٧ؿيجيح رصٚح  .2

 ث٧ٕىن أ٩ى٫ إ٧ٌ٩ة يسةب ىلع اتل٧ؿي٨ ال ىلع ا٣ٕجةدة ٩ٛك٭ة. ٔجةداد٫ د٧ؿيجيح رشٔيٌح، .3
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ٝٮؿ ٦٪٭ة  حنةكؿ أف ٩ٞٙ ٔ٪ؽ لٌك  ح، كقٮؼكأ٣امليف ٬ؾق ػبلوح األٝٮاؿ 
 ثةتلٛىي٢، ك٧٩زٌيق ٨ٔ ّٗيق ٨٦ األٝٮاؿ: 

 ٚإفى أ٥٬ ٦ة ي٧زٌيق ٨ٔ ثٞيح األٝٮاؿ ٬ٮ: ،أ٦ٌة ا٣ٞٮؿ األكؿ

 ا٣ٕجةدة الز٦ح أك ّٗي الز٦ح. أ٫ٌ٩ ال ٚؿؽى ثني ٠ٮفج ػ 
كاثلة٣ر ثأ٩ى٫ ال زٮابى يف ا٣ٕجةدة ا٣يت  كأ٦ٌة ا٣ٞٮؿ اثلةين ٚ٭ٮ يٛرتؽ ٨ٔ األكؿ

يؤدي٭ة، ك٬٪ة ال ثيٌؽ ٨٦ اتلٛىي٢ كبيةف املؿاد ٨٦ ٔؽـ اثلٮاب؛ ٚ٭٢ املؿاد ٦٪٫ ٔؽـ 
اثلٮاب ٚي٭ة ٤ُ٦ٞةن ال ل٤ىيب كال ل٤ٮيل؟ أك أٌف املؿاد ٦٪٫ ٔؽـ اثلٮاب ٚي٭ة ل٤ىيب 

 ػةٌوح دكف الٮيل؟ 
رصح ثؾلٟ  ٧ةزٮاب د٧ؿي٨ الىيب ٠ ٚإف اكف اثلةين ٚةثلٮاب املضٕٮؿ ل٤ٮيل ٬ٮ

ـاء اتل٧ؿي٨ هل٥، ابلٕي ثٞٮهل: ، ()أم األكحلةء؛ أل٫ٌ٩ مكذعت ٤ٔي٭٥( )ٚةثلٮاب كص
 . ()٦ة ذ٠ؿق املؿايغ ثٞٮهل: )كإف اكف لٮحل٫ زٮاب اتل٧ؿي٨(كًلؾا 

 أدّلت األقىال 

يح ٔجةدة ال ىيب املأمٮرة اقذؽؿ ىلع ا٣ٞٮؿ األكؿ املن٭ٮر ا٣ٞةا٢ ث٧رشٔك
 ثةألمؿ االقذعجةيب ثٮصٮق:

ٔجّ األكؿ:  م٧ٮؿ أد٣ح ا٣ٕجةدات ٨٦ ا٧ٕ٣ٮ٦ةت كاإلَبلٝةت ٣ّ٘ي ابلة٣٘ني ال
كٝٮهل  ،() ٠ن٧ٮهلة ل٤جة٣٘ني، ٨٦ ٝجي٢ ٝٮهل دٕةىل:
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إلَبلؽ قٮل ظؽير رٚٓ ا٥٤ٞ٣، ك٬ٮ ا اإذ ال٦ٌٞيؽ هلؾ؛ () دٕةىل:
 اليؽؿ ىلع أزيؽ ٨٦ رٚٓ اإللـاـ.

ٔجّ اثلةين: ا٧ٕ٣ٮ٦ةت ادلا٣ح ىلع دؿدت اثلٮاب ىلع ا٣ٕجةدات اكلىبلة  ال
ّي٬ة، ٚيه مةم٤ح ٣ّ٘ي ابلة٣٘ني، كيه دا٣ح ا٣زتا٦ةن ىلع  كالىيةـ كإُٔةء الـٌلة ٗك

ّ٘ي ابلة٣٘ني ثٕؽ ا٣ُٞٓ اقذعجةب ٦س٢ ٬ؾق األٕٚةؿ ا٣ٕجةديح الٮاصجح ثة٣جكجح ٣
 ثٕؽـ كصٮب٭ة ٤ٔي٭٥.
ٔجّ اثلةىر:  ؽـ دٛؿٝذ٫ يف ال اقذٞبلؿ ا٢ٕٞ٣ حبك٨ ٢ٕٚ ثٕي الٮاصجةت ٔك

ذلٟ ثني ٠ٮف ا٣ٛة٢ٔ ثة٣٘ةن أك ّٗيق، ٨٦ ٝجي٢ رد األ٦ة٩ح كظِٛ اجلٛف 
 ()املعرت٦ح.

ثأٌف اجلىٮص ؿيجيح ٠ٮف الىيب ّٗي ٦سةب ىلع ٔجةدد٫ كأ٩ٌ٭ة د٧ اقذيًؽؿى ىلع
ٍَ ٞٮهل دٕةىل: ٠ يل ٭ة ٩ةّؿة إىل ّٗي الىيب، ٭ةالٮاردة يف زٮاب ا٣ٕجةدات ك٦ة مةث٭ ٌى

ة ٓى ً سىةل ٌٍ ى
رٍشي أ ّي غى ِىًح فىيى ىصى ةءى ثًةْلٍ كًلؾا ٦ة كرد يف ٌٚي٤ح وٮـ ثٕي األيةـ  .()جى

٧ةؿ املكذعجح االيػؿل،  ٪٭ة ختٌىىةن.ٚإٌف الىيب ػةرج ٔ املؼىٮوح كاأٔل

ت ٨٦ ٬ٮك  :٦ٞؽ٦ذني مؿًلى
يذ٭ة ٣حكخ  األو٤يح، ث٧ٕىن أفٌ  ٔؽـ رشٌٔيح ا٣ٕجةدات ثٕ٪ةكي٪٭ة .6 مرشٔك

 .٨٦ د٤ٟ ا٣ٕ٪ةكي٨ أ٩ٛك٭ة، ث٢ ٨٦ ظير اتلٕٮٌد كد٧ؿي٨ اجلٛف ىلع إدية٩٭ة
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هي األد٣ٌح ا٣ٕة٦ٌ  .2 ٌيح الىبلة إفى ظؽير الؿٚٓ خيى  ػ ٦سبلن ػ ح؛ ّٚيٚٓ مرشٔك
 اتل٧ؿيجيح ٨٧ً املأمٮرات. ثٞةء ٨ٔٓ٦ الىيب 

ٔاججح كاملصذدجح: .6 ٪ة لؤلٝٮاؿ ٢٬ يه  اىػجةدات ال كٝؽ ٧٤ٔخ يف ًٔؿ
ح هل ثجيح االقذعجةب ح ؟مرشٔك ح  ؟أك أ٩ٌ٭ة ّٗي مرشٔك أك أٌف املكذعجح مرشٔك

 ك١٬ؾا. ؟ح دكف الٮاصجحػةٌو 

  ؟ادّْو جئز اشتبجةر الطيب ىلع اىلٔؿ ثٍرشكغٌيح غجةد .2

ٌيح ٔجةداد٫، إاٌل أٌف ابلٕي ػة٣ٙ  املن٭ٮر أ٩ى٫ ال ٦ة٩ٓ ٨٦ ذلٟ ثٕؽ مرشٔك
 .()ذلٟ كذ٬ت إىل امل٪ٓ؛ لٮصٮد ٦ٞي ؽات يف املٞةـ

 ؟فٓو جئز ُذرق ثِةءن ىلع مرشكغٌيح غجةدادّ ،لٔ ُذر الطيب أف يأيت ثػجةدة .3

أل٫ٌ٩ ال لـكـ ىلع ىلع ثُبلف ٩ؾرق، كًلؾا األد٣ٌح ٝةا٧ح ىلع ذلٟ؛  ()ٝةـ اإلدمةع
 الىيب ٤ُ٦ٞةن.

                                                           

 



 : ٢٬ الىيب خمةَته ثة٣ٕجةدات كلٮ ىلع ّٗي اإللـاـ أك ال؟6س
 : يف ٔجةدات الىيب دٮصؽ أٝٮاؿ، اذ٠ؿ٬ة يإجيةز.2س
ٌيح ا٣ٞٮؿ ىلع الىيب اقتبضةر جيٮز ٢٬: 3س   ٔجةداد٫؟ ث٧رشٔك
ٌيح ىلع ث٪ةءن  ؾرق٩ جيٮز ٚ٭٢ ،ثٕجةدة يأيت أف الىيب ٩ؾر لٮ: 4س ٔجةداد٫؟ مرشٔك



 

 

 

 

 

 القاعدة الشابعة 

 األحكام الىضعٍّت اشتراط البلىغ فً





 

 

 

 

 تٍاشتراط البلىغ فً األحكام الىضع

٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ٨٦ ا٣ٞٮأؽ املٕؿكٚح كاملن٭ٮرة، كاملؿاد ٦٪٭ة ػ ٧٠ة قٮؼ يأيت ػ 
ٕيح، ثةػذىة ص األكىل ثةبلة٣٘ني كم٧ٮؿ ثيةف ا٣ٛؿؽ ثني األظكـ اتللكيٛيح كالًٮ

اثلة٩يح ٣ّ٘ي ابلة٣٘ني، ٚإدبلؼ الىيب ّٗي ابلة٣ٖ ٦ةؿ ا٣ّ٘ي مٮصت ل٧ٌة٫٩ ٧٠ة يه 
 احلةؿ يف إدبلؼ ابلة٣ٖ هل.

ح أمٮر:  ي٧ك٨ االقذؽالؿ ىلع ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ث٧ض٧ٔٮ
اإلدمةع، ٚإ٫ٌ٩ ل٥ ي٪٢ٞ اخلبلؼ يف زجٮت ال٧ٌةف ىلع الىيب ا٣٘ةوت،  األكؿ:

ٕيح. ك٬ؾا ك ًلؾا ىلع الىيب اذلم أد٤ٙ ٦ةؿ ا٣ّ٘ي، ك١٬ؾا قةاؿ مٮارد األظكـ الًٮ
 اإلدمةع حمٜٞ لّك ٨٦ دتجٓ يف ا٫ٞٛ٣.

قّية ا٣ٕٞبلء ىلع أٌف الىيب إذا أد٤ٙ ٦ةؿ ا٣ّ٘ي أك ٗىج٫ ٚٮٝٓ ٤ٔي٫  اثلةين:
 اتل٤ٙ يف يؽق يكٮف ًة٦٪ةن.

 ذ٤ٛح ٨٦ ا٧ٔ.٫ٞٛ٣ٮـ األد٣ح كالؿكايةت الٮاردة يف أثٮاب خم اثلةىر:

ال مج٭ح يف امرتاط ابل٤ٮغ يف األظكـ اتللكيٌٛيح، ّٚ٘ي ابلة٣ٖ ال يك٤ٙى 
ٌٕيح أيٌةن أك ال .بيشء ٤ٚٮ ٚٞأ الىّ٘ي  ؟ك٣ك٨ ٢٬ ينرتط ابل٤ٮغ يف األظكـ الًٮ

 ؟ابل٤ٮغ ق٨ٌ  ٤ٖجٔنيى أظؽ٥٬ ٚ٭٢ يثجخ ٤ٔي٫ ال٧ٌةف ٦ٓ أ٩ى٫ ل٥ ي
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٣تكةؤؿ ٩ٞٮؿ: إ٫ٌ٩ ينرتط ابل٤ٮغ يف ثٕي األظكـ كلئلصةثح ٨ٔ ٬ؾا ا
ٌٕيح ا٣يت ل٥  ٤ي٫ ٚبل ثيٌؽ ٨٦ اتلٛىي٢ ثني األظكـ الًٮ ٌٕيح دكف ّٗي٬ة، ٔك الًٮ

 ي٤عِ ٚي٭ة اإلننةء كبني ّٗي٬ة.

٧ةف، ٚ٭٢ ي٧ٌى٨ الىيب ٦ة أد٫ٛ٤، أك ال؟ ٦ى٨ ذ ٧ةف اقذؽؿى كيه ٩ّْي اٌل ٬ت إىل اٌل
ٞةٔؽة، ك٬٪ة ي٧ك٨ ثية٩٭ة بيشء ٨٦ اتلٛىي٢  :()ثةألد٣ٌح املذٞؽ٦ح ا٣يت اقذؽؿ ث٭ة ىلع ا٣

ىلع »ّٗيق، حنٮ: ث٢ تن٫٤٧ كتن٢٧  الؿكايةت امل٤ُٞح ا٣يت ال ختذه ثةبلة٣ٖ .6
ٔادةن فيه». ك()«احلد ٌة أخذت خىٌت دؤٌدم  . كحنٮ ذلٟ؛ ٚإ٩ى٭ة()«هل ٌىَ أخية أرعةن م

 ثةبلة٣ٖ. ٤ُ٦ٞح ال ختذٌه 

٪رصؼ إىل ابلة٣ٖ ١ٚؾلٟ د ٚإف ٝي٢: ٧٠ة أفى األظكـ اتللكيٌٛيح ٦ٓ إَبلٝ٭ة
ٌٕيح.  األظكـ الًٮ

: إفى أد٣ٌح األظكـ اتللكيٌٛيح إ٦ٌة أف دكٮف ىلع حنٮ االػذىةص ثةبلة٣ٖ أك يٞةؿ
يٌؽىع ؛ ٚإف اك٩خ ىلع حنٮ االػذىةص ٚبل ا٩رصاؼ ٚي٭ة ظٌّت إحل٫ ٪رصؼد٤ُ٦ٞح 

ٌٕيح، كإف اك٩خ ٤ُ٦ٞح ك٣ك٨ ا٩رصٚخ إىل  ٩ّْي ذلٟ اال٩رصاؼ يف األظكـ الًٮ
ٌٕيح أيٌةن.  ابلة٣ٖ، ٚبل ثيٌؽ ٨٦ ٝؿي٪ح دلٔٮل اال٩رصاؼ يف األظكـ الًٮ

ٌٕيح ل٤ىّ٘ي، ك٬ٮ ظضٌ  كدٌٞؽـ أ٫ٌ٩ ين٢٧ ،اإلدمةع .2 ح يف ثٕي األظكـ الًٮ
ٌٕيح إىل ابلة٣ٖ ػةٌو املٞةـ كٝؿي٪ح ىلع ٔؽـ ا٩رصاؼ أد٣ٌح األظكـ ال  ح.ًٮ

 .يه صةريح يف ٧ًةف الىّ٘ي ثإدبل٫ٚكالكّية ا٣ٕٞبلاٌيح،  .3
 ٚإف ٤ٝخ: إفى ال٧ٌةف ىلع الٮيل ال الىّ٘ي ٩ٛك٫.
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 ٌٜ  ح الىّ٘ي اذلم زجخ ال٧ٌةف ٤ٔي٫.الٮيل ٬ٮ إثؿاء ذ٦ٌ  ٤ٝ٪ة: ٦ة زجخ يف ظ

ؽ ثني الىّ٘ي امل٧زي   ّيق، كًلؾا ثني  ك٣ك٨ ٝؽ يٞةؿ: إٌف الكّية ا٣ٕٞبلاٌيح دٛؿ  ٗك
 إدبلؼ اليشء اخلُّي كا٣حكّي.

ؿى ثٚي٭ة ٧٠ة يف ا٣ٕٞٮد كاملٕةمبلت، ٧ٚى٨ امرتط  يهك  ةلؿكايحابل٤ٮغ ٚٞؽ اقذؽى
حمضٮره ٤ٔي٫،  ٬ٮ، كأ٩ى٫ ال ٔجةرة ل٤ىيب، ك()«كاًخد كخؽؤق الطيب غٍد»: ا٣ٞةا٤ح

ٓى قجني، كالىيٌب ال ظك٥ هل كأفى اجلةري يج٤ٖ  ظّتح ال ظيك٥ هلة ظٌّت دج٤ٖ تك
امرتاط ابل٤ٮغ يف ا٣ٕٞٮد  ةأ٦سةهل٬ؾق الؿكايح كمخفى ٔرشةى ق٪ح، ٚإفى ا٣ْة٬ؿ ٨٦ 

 .هل ٝىؽ كال ٔجةرةالالمرتاط ا٣ٞىؽ ٚي٭ة، كالىيب  ؛كاملٕةمبلت
٨ ث٤ٖ ٔرشان إف  ، كأٌف كويح ()٤ٝخ: إٌف الؿكايةت ٝؽ د٣ٌخ ىلع وعح درصؼ ٦ى

 الىيب ٩ةٚؾة، كحنٮ ذلٟ م٧ٌة يكنٙ ٨ٔ ٔؽـ امرتاط ابل٤ٮغ يف ا٣ٕٞٮد كاإليٞةاعت.
: إفى األٝٮاؿ يف ذلٟ زبلزح:  ٤ٝخي

ا٣ٕٞٮد كٝٮع ال ٝىؽ ل٤ىيب ٤ُ٦ٞةن، ث٢ ينرتط ابل٤ٮغ لىعح  .6
 ٫  ٕرش ق٪ٮات.ثكاإليٞةاعت، ك٦ة كرد ي٧ك٨ مح٫٤ ىلع ث٤ٗٮ

. ()ة٣ٖ؛ ٚةمل٧زي  ي٧ك٨ ٦٪٫ ا٣ٞىؽيكيف ظىٮؿ ا٣ٞىؽ كلٮ ٨٦ ّٗي ابل .2
 كي٧ك٨ أف يكذؽؿ ٤ٔي٫ ثةلكّية ا٣ٕٞبلاٌيح.

ّيق  .3 ؛ كذلٟ ()يف االيمٮر اخلُّية دكف ا٣حكّيةاتلٛىي٢ ثني الىيب امل٧زي ٗك
 ل٤كّية أيٌةن.

                                                           

 



ينرتط ذلٟ 6س ٟى ٚي٫ امرتاط ابل٤ٮغ يف األظكـ اتللكيٌٛيح، ٚ٭٢ ي : م٧ٌة ال م
ٕيح أيٌةن؟ ثنٌي ذلٟ ثةػذىةر.يف   األظكـ الًٮ

يت لٮ ٝي٢ لٟ: 2س  : ث٧ةذا جتي
أ ػ أٌف األظكـ اتللكيٌٛيح ٦ٓ إَبلٝ٭ة د٪رصؼ إىل ابلة٣ٖ، ١ٚؾلٟ األظكـ 

ٌٕيح؟  الًٮ
 ب ػ أٌف ال٧ٌةف ىلع الٮيل ال الىّ٘ي ٩ٛك٫؟

٨ ث٤ٖ ٔرشان، كأٌف كويح الىيب  ج ػ أٌف الؿكايةت د٣ٌخ ىلع وعح درصؼ ٦ى
٩ةٚؾة؟



 

 الثامنة القاعدة 

 التقٍّت





 

 

 

 

 التقٍّت

 ٣ٞؽ اد يًعى ىلع النيٕح اإل٦ة٦ٌيح أفى اتلٌٞيح ًمٕةري٥٬، كأفى دي٪ى٭٥ ثييًن ىلع ال١ًؾب
٤ٛح ٧ٔة حيك٥ ث٫  ألص٤٭ة؛ كذلٟ ص٭بلن ٦٪٭٥ ث٧ٕ٪ة٬ة كمٮارد ظؿ٦ذ٭ة كصٮاز٬ة، ٗك

ٚةتلٞيٌح ٨٦ ا٣ٞٮأؽ الرشٌٔيح  .سى هلال أقة اعءن اد   ؛ ٚزلا يكٮفكاجل٢ٞ ا٢ٕٞ٣
كيبذين ٤ٔي٭ة ٚؿكع ٠سّية يف خمذ٤ٙ  ،ح كا٣ٕة٦ٌحاإلقبل٦ٌيح املؾ٠ٮرة يف ٠ذت اخلةٌو 
ّي٬ة  .أثٮاب ا٫ٞٛ٣ ٨٦ ا٣ٕجةدات ٗك

ظْٛخي ٨ٔ رقٮؿ اهلل )وًٌل اهلل ٤ٔي٫ ]كآهل[ كق٥ٌ٤( كاًعءي٨؛ )ٝةؿ أثٮ ٬ؿيؿة: 
ٓ ٬ؾا ابل٤ٕٮـػ كأ أم أػؿصذ٫ ٚأ٦ٌة أظؽ٧٬ة ٚجثسذ٫ ػ ًُ . كال ()(٦ٌة اآلػؿ ٤ٚٮ ثثسذي٫ ٝي

ٟى أفى أثة ٬ؿيؿة يف ثبلد املك٧٤ني يذٌٌف ٦٪٭٥ ال ٨٦ ّٗي٥٬.  م
٢ًٞ ٨ٔ احلك٨ ابلرصم ةر كا٣ٛكٞح  :كًلؾلٟ ٩ي ٌٛ أٌف اتلٌٞيح صةاـة ٦ٓ ال١

 .()كًلؾا ٨ٔ الرسػيس .()ـكا٧٤ْ٣ح كاحلٌك 
٢ أفى اتلٌٞيح ٦ؾ٠ٮرة، ث٢ أ٩ٌ٭ة ٦ٞ ح كا٣ٕة٦ٌح، ك٣حف ٨٦ جٮ٣ح ٔ٪ؽ اخلةٌو ٚذعىى

ٌٜ يف يشءو ريمي النيٕح اإل٦ة٦ٌيح ثةل١ؾب بكبج٭ة.  احل
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إػجةران  ٭ة٣حكخ اتلٌٞيح إػجةران داا٧ةن حل١ٮفى ٨٦ ال١ًؾب، كلٮ اكف ثٌٕ دجرًصة:
.٢ ًؾب يف ثٕي مٮارد االًُؿار كاملى٤عح، ٚذأ٦ى ٟى يف صٮاز ال١ى  ٚبل م

 أك ٨٦ ادًٌف يٌذٌف. يذًف كيه اق٥ مىؽر ٨٦ دًف .ح ٣٘حن ٨٦ االدٌٞةء كالٮٝةيحاتلٞيٌ 
كدٌٞيح كدٞةء  كٝةؿ ا٣ّٛيكز آثةدم: ادٌٞيخ اليشء كدٞيذ٫ أدٌٞي٫، كأدٞي٫ دًف

 .()٤ٝجٮق ل٤ٛؿؽ ثني االق٥ كالىٛح ،أو٫٤: دٞية ظؾرد٫. كاالق٥ اتلٞٮل، ١٠كةء:
 جةاؿ دذٞةرب مٌة٦ي٪٭ة.كأ٦ٌة اوُبلظةن ٚٞؽ ٌٔؿٚ٭ة األوعةب ثٕ

ٝةؿ النيغ املٛيؽ: )اتلٞيح ٠ذ٧ةف احلٜ، كقرت لبلٔذٞةد ٚي٫، كمكد٧ح املؼة٣ٛني، 
 .()كدؿؾ ٦ْة٬ؿد٭٥ ث٧ة يٕٞت رضران يف ادلي٨ أك ادل٩ية(

ٝةؿ الن٭ؿقذةين يف د٤ٕي٫ٞ ىلع ٠ذةب )األكاا٢(: )اتلٞيح إػٛةء أمؿ ديين خلٮؼ 
 .()الرضر ٨٦ إّ٭ةرق(
ثٕي ٧٤ٔةء ٔرص٩ة ث٤٘ح ٔرصيح ظؽيسح خيؿص٭ة ٨ٔ ٠ٮ٩٭ة ٨٦  ك٣ٞؽ ٌٔؿٚ٭ة

دميٓ ا٣ُٮااٙ يف ا٣ٕةل٥ إذا ٦ة اثذ٤ٮا ث٧س٢ ٦ة اثذٌل ث٫  خمذىةت اإل٦ة٦يح، ث٢ د٥ٌٕ 
  ٔ٪٭ة ثٞٮهل:النيٕح يف ثٕي ا٣ْؿكؼ كاألظيةف، ٕٚرٌب 

لك أ٤ٌٝيح يكيُؿ ٤ٔي٭٥ األكرثكف، كاليك٧عٮف هل٥ ثإّ٭ةر ٔٞةاؽ٥٬، أك 
كٚٞ٭ة، ٚيؼةٚٮف ىلع أ٩ٛك٭٥ أك اجلٛحف ممة يذ٤ٌٕٜ ث٭٥، ٨٦ خمة٣ٛي٭٥ ا٢٧ٕ٣ ىلع 

املذٕىجني، ٚ٭ؤالء ث٪ؽاء ا٣ُٛؿة ي٤ضأكف إىل اتلٞيح ٚي٧ة اكف ظِٛ اجلٛف أك ٦ة 
يذ٤ٕٜ ث٭ة أ٥٬ ٔ٪ؽ٥٬ ٨٦ إّ٭ةر احلٜ... لك ذلٟ ٦ٞذبف ٨٦ ظك٥ ا٢ٕٞ٣ ثذٞؽي٥ 

 .()األ٥٬ ىلع امل٭٥ إذا دار األمؿ ثح٪٭٧ة
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 ي٧ك٨ ٔؿض ا٣ٛؿؽ ثني اتلٞيح كاملؽا٬٪ح ٨٦ صة٩بني:
املؽا٬٪ح يه دْٕي٥ ّٗي املكذًعٜ جل٤ت ٦٪ٕٛذ٫ ٚإٌف  ،ك٬ٮ صة٩ت املٕىن األكؿ:

إ٧٩ة  كأ٦ٌة اتلٌٞيح ٚيه .كحتىي٢ وؽاٝذ٫؛ ٠أف ي٧ؽح ا٣ْةل٥ ثة٣ٕؽؿ جل٤ت امل٪ٕٛح
 ٤ت امل٪ٕٛح.جلدلٚٓ الرضر ال  ي٢٧ٕ ث٭ة

املؽا٬٪ح ٦ٕىيح، ك٣حكخ اتلٞيٌح ٚإٌف  ،ك٬ٮ صة٩ت احلك٥ اتللكييف ثلةين:ا
 .٠ؾلٟ

 اقذيًؽؿى ىلع اتلٌٞيح ثةألد٣ٌح األربٕح، كإحلٟ دٛىي٤٭ة:
ٍَ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، ك٬ٮ ٝٮهل دٕةىل:  .6 ًٌ ٍكحًلىةءى 

ى
َى أ فًًري ِئفى اىٍَكى ًٌ ٍؤ ٍي ٍ الى يىذًَّخذ ال

 ٍ كًف ال ةةن دي ًٍ تيلى ٓي ٍِ ٔا ًٌ ٍف تىذَّلي
ى
ءو إاًلَّ أ ٍ ً يًف يشى ٍو ذىلًمى فىيىيٍسى ًٌَ اَّللَّ ٍَ يىٍفػى ٌى ًٌِنًيى كى ٍؤ . ()ٍي

ةر، ك٣ك٨ أكرث ٨٦ ىلع  كاآليح ال دؽٌؿ  ٌٛ ٌيح اتلٌٞيح ٦ٓ ال١ ي٧ك٨ د٧ٕي٧٭ة مرشٔك
. هلةث٧ٌي٧ح اتلٛةقّي الؿكاايح ٣ّ٘ي٥٬ أيٌةن 
ٟ ٨٦ ثةب دٛكّي اآليح دٛكّيان ٦ٛ٭ٮ٦يةن ان أف يكٮف ذليكتجٕؽ صؽٌ ٣ك٨ 

ةر، ث٢ إ٦ٌة  ٌٛ أك ٨٦ ثةب اتل٧ٕي٥  ،اتلُجيٜىلع ٦ة يف الؿكايةت أف حي٢٧ ين٢٧ ّٗي ال١
٤ي٫ ٚةألد٣ٌح املؾ٠ٮرة ٬٪ة  ةر، ك٬ٮ األٝؿب؛ ٔك ٌٛ حبكت ٤ٌٔح احلك٥ جبٮاز٬ة ٦ٓ ال١

 ل٤ذ٧ٕي٥ ال دٕؽك ٨ٔ ٠ٮ٩٭ة أد٣ٌح ركاايح ال ٝؿآ٩يح.
٧٧٪ة ثٌٕ٭ة إىل ثٕي أل٩ذضخ جلة اتلٌٞيح ٥ٕ٩، لٮ د٧كى  ؿ ًك ١٪ة ثآيةت ايػى

ّي٥٬لالنةم٤ح  ا٣ٕة٦ح ةر ٗك ٌٛ ١٤.
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٨ٔ  ،٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ ،٨ٔ احلك٨ ث٨ زيؽ ()(ا٣ٕيةيش)٤ٞؽ كرد يف دٛكّي ٚ
ٍىَ ال دلٌيح هل»اكف يٞٮؿ:  أفى رقٮؿ اهلل :أثي٫  ، ثي٥ى يٞؿأ«ال إيٍةفى ل

 اآليح ال١ؿي٧ح: 
ى
ةةن إاًلَّ أ ًٍ تيلى ٓي ٍِ ًٌ ٔا   .ٍف تىذَّلي

: إٌف اآليح ال١ؿي٧ح كاردة يف اإل٠ؿاق ال يف ٤ُ٦ٜ اتلٌٞيح.  ٚإف ٤ٝخى
٨٦ ٝٮهل يف  إٌف املٮرد الخيىه الٮارد، ٚجٕؽ ا٥٤ٕ٣ ثأٌف مؿاد اإل٦ةـ ٝي٤٪ة: 

٬ٮ ٧ٔٮـ ٦ة يٮصت اتلٞيح، ك () «كال إيٍةف ملَ ال دليح هل»وعيعح ثكؿ ث٨ حم٧ؽ: 
ٚي٧ك٨ اتل٧ٕي٥. كأيٌةن ثٕؽ ٠ٮف اتلٞيح ٨٦ األمٮر  ،هل قةاؿ الؿكايةت تكًل٧ة م٭ؽ

ختذه ث٧ٮرد اإل٠ؿاق ث٢ د٥ٌٕ ٠ؾلٟ مٮرد اخلٮؼ  ا٤ٕٞ٣يح كا٣ٕٞبلايح ا٣يت ال
يح هل كإ٧ٌ٩ة ٬ٮ منّي إىل ٦ة خيةؼ ٦٪٫ ٨٦ ػُؿ  كاخلُؿ، ث٢ اإل٠ؿاق ال ٔٮ مًٮ
 ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثةتل٧ٕي٥.

 ان، إاٌل أ٩ى٪ة ننّي إىل ثٌٕ٭ة:٠سّية صؽٌ  كيه، الؿكايةت الٮاردة يف اتلٌٞيح .2

 :٦ة كرد يف دْٕي٥ اتلٞيٌح، ٠ؿكايح حم٧ؽ ث٨ مؿكاف ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل ٌِٓة 
ٌِحي  ،اكف أيب»ٝةؿ:  يلٔؿ: كأمُّ يشءو أكرُّ ىػيين ٌَ اتللٌيح. إفَّ اتللٌيح ج

ًٌَ  . ()«املؤ

درس املؤٌَ،  اتللٌيح: »٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل ،كًلؾا ٦ة كرد ٨ٔ أيب يٕٛٮر
 .()«كاتللٌيح خرز املؤٌَ

 :٦ة د٣ىخ ىلع أفى اتلٞيٌح ٨٦ ٧٠ةؿ ادلي٨ كاإلي٧ةف، ٠ؿكايح ظجيت ث٨  كٌِٓة
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شٍػخي أيب يلٔؿ: ال كاهلل، ٌة ىلع كجّ األرض : »بنّي ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل
ٌىَ اكُخ هل دلٌيح رفػّ اهلل. ية  يشءه أختُّ إيلَّ ٌَ اتللٌيح. ية خجيت، إَُّّ 

ٌىَ لً دكَ هل دلٌيح كعػّ اهللخجي  . ()«ت، 

ية ٦ًٌٕل، إفى اتلٌٞيح ديين : »كًلؾلٟ ركايح املًٌٕل ث٨ ػ٪حف ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل
 .()«كدي٨ آثةيئ، كال دي٨ى ل٧ى٨ ال دٌٞيح هل

  .ك٬ؾق الؿكايةت اع٦ٌح تن٢٧ دميٓ أ٩ٮاع اتلٌٞيح
 ذلٟ ٬ٮ اتلٌٞيح.ا٢ٕٞ٣، ٚإفى ظِٛ اجلٛف كدٚٓ ا٥٤ْ٣ م٧ٌة يٮصج٫ ا٢ٕٞ٣، ك .3

 اإلدمةع. .4

آثةا٭٥،  ٭٥ كدي٨ى ، كٌل٩خ دي٪ى ل٧ٌة اك٩خ اتلٌٞيح مٕةرى أ٢٬ ابليخ كد ييلةؿ:
٢ًٞ ٔ٪٭٥، كبةتلةيل تكٍٞ ظٌضيح أٔي٪٭٥ كأ٩ى٭ة ٝؿةي  ، ٚإ٩ى٭ة حمذ٤٧ح يف دميٓ ٦ة ٩ي
 .ركايةد٭٥

ٔاب:  أفى النيٕح اإل٦ة٦ٌيح مك٧٤ٮف، كأفى ٠سّيان  ةا٢ ٠أ٧ٌ٩ة ٢ٛٗ ٨ٌٔٞف ا٣أاجل
 ل١ذةب اهلل دٕةىل. يه مٮاٚٞح٨٦ أظك٦٭٥ ال ختذ٤ٙ ٧ٌٔة ٤ٔي٫ ّٗي٥٬، ث٢ 

٢ٛ أيٌةن ٧ٌٔة كرد ٔ٪٭٥ ًًٓ»٨٦ ركايةتو أمةرت إىل أفى  ٗك . «الرُّشد يف خالفً
ّي٬ة  مٮارد  ص٤ٕٮ٬ة لنيٕذ٭٥، ث٢ إفٌ ٝؽ ك٬ؾق ٝةٔؽة ل٤ذ٧يزي ثني مٮارد اتلٌٞيح ٗك

ٛىخ ثٞؿاا٨ دا٣ٌح ىلع ذلٟ.ح صؽٌ اتلٌٞيح ػةٌو   ان كحمؽكدة، كًلسّي ٦٪٭ة ظي
٥ إىل دٞكي٧ةتو خمذ٤ٛح؛ز٥  كى ذىٌف ٩ٛك٫، ا٥٤ٔ أٌف اتلٌٞيح دٞي  دةرةن ٨٦ ظير ال٧ي
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ذىًف،ك ٌذًف ٚي٫،ك ايػؿل ٨٦ ظير ال٧ي ذىًف هلك زةثلح ٨٦ ظير ال٧ي . راثٕح ٨٦ ظير ال٧ي
 ك٥ اتلٞيح اتللكييف ٧٠ة قٮؼ يأيت.ك٬ؾا اتلٞكي٥ يؿدجٍ حب

يف  ٦ذجٕي٭٥ ٨٦ النيٕح٨٦ ثةب ظِٛ د٦ةء  ٦٪٭٥يىؽر كٌلف ذلٟ 
 .الك٤ُح احلة٧٠حاملكةا٢ ا٣يت اػذ٤ٛٮا ٚي٭ة ٦ٓ ا٣ٕة٦ح أك 

ٔاججح: .6 ؛ كٝٮًع ظؿاـكيه ا٣يت ييؽٚٓ ث٭ة لك  ٦ة جيت د٫ٕٚ ٨٦  اتللٌيح ال
 .٪ح، كالنٞةؽ ثني املك٧٤ني، كك٨٬ املؾ٬ت، كإ٬ة٩ح املعرت٦ةت، ك٬ذٟ النٕةاؿاك٣ٛذ

 يذعذ٥ د٫ٕٚ ٠رضرو ىلع اجلٛف ث٭بل٠٭ة
 .ك٦ة مةث٫ ذلٟ ،كًلؾا ٦ة يٮصت رضران

حل٢ ٤ٔي٭ة الؿكايةتي ال١سّية الٮاردة يف املٞةـ، حنٮ ٝٮهل٥ : إ٩ى٭ة ٨٦ كادلى
ةٝىت ٤ٔي٭ة ٠ذةر()ادلي٨  .()ؾ الىبلة، كإفى دةرًل٭ة يٕي
ٚٓ أك أمؿ م١ؿكق،  اتللٌيح املصذدجح: .2 كيه ا٣يت ييؽٚٓ ث٭ة رضره ّٗيي كاصت ادلى

ًِلٌّ ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل:  ّي كى َُّ
ى
أ ةه نى اكى دى ّي غى ِى بىيٍ ِىمى كى ًم ثىيٍ َي فىإًذىا اذلَّ ٍخصى

ى
ٍع ثًةىًَِّت ًِهى أ اٍدفى

ًه  ًي ي  . ()َحى َي الصَّ ٍخصى
ى
ٍع ثًةىًَِّت ًِهى أ .()بىحى اٍدفى

ٌح:  .3 ٍيدرَّ كيه يف املٮارد ا٣يت دكٮف ٚي٭ة املى٤عح املرتدٌجح ىلع اتللٌيح ال
دؿًل٭ة أ٥ْٔ ٨٦ املى٤عح املرتدٌجح ىلع ٤ٕٚ٭ة؛ ٚبل دٞيٌح يف إراٝح ادل٦ةء كٝذ٢ 

 اجلٛٮس، كًلؾا ال دٌٞيح يف إٚكةد ادلي٨، كًلؾا ال دٌٞيح يف رشب اخل٧ؿ
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٧٠ة ذ٠ؿ  اخلةٌص  جلٌه ػ كرد ٚي٭ة اب اخل٧ؿ٠رشػ كا٣ْة٬ؿ أفى ٦س٢ ٬ؾق املٮارد 
٦ح أـ ال. ثٌٕ٭٥؛ قٮاء ا٩ُجٞخ ٤ٔي٭ة ا٣ٞةٔؽة اللكٌٌيح يف اتلٌٞيح املعؿى

  ؟ٚإف ٤ٝخ: ٢٬ األد٣ٌح مةم٤ح ملس٢ ٬ؾق املٮارد
كاتللٌيح يف لك  يشءو إالٌ يف اجلبيذ كاملصح ىلع : »: ٥ٕ٩، حنٮ ٝٮهل٤ٝ٪ة
٤ى٥ ٦ة اذل()«اخلفَّني ، كًلؾلٟ . ٚبل يٕي م ٝؽ يؿدكج٫ مةرًبي اخل٧ؿ ثٕؽ ذلٟ ٨٦ رضرو

ٮء ا٣ُ٭ةرة الٮإٌٝيح ني؛ ألفى املؿاد يف الًٮ ٛى  .ال دىط اتلٌٞيح يف املكط ىلع اخل
حل٢ ىلع ٠ٮف ثٕي اتلٞيٌح حمؿٌ  كدٌذلٔف خير ال جتت اتللٌيح، : »٦ةن ٝٮهلكادلى
 .()«كدرتكٔف اتللٌيح خير ال ثيٌد ٌَ اتللٌيح

ح:اتللٌيح ا .4 ت أك جتؿ  إىل ٢ٕٚ امل١ؿكق  ملهرْك كيه ا٣يت د٧٪ٓ ٨٦ ٢ٕٚ املكذعى
 ٦ٓ ٔؽـ كصٮد رصعةف هلة.

 كيه ٦ة تكةكل ٚي٭ة ا٣ُؿٚةف ٨٦ ظير املى٤عح. اتللٌيح املجةخح: .5

٬ؾق أٝكةـ مخكح ل٤ذٞيح حبكت احلك٥ اتللكييف. كي٧ك٨ ٔؿض ٬ؾق 
ٮظةن، ٚ٪ٞٮؿ:   األٝكةـ ثىيةٗح أػؿل ق٭٤ح كأكرث ًك

كٮف دكٮف املى٤عح يف اتلٞيح أ٥ْٔ ٨٦ املٛكؽة ٚي٭ة، كأػؿل دةرة د
 ٤عح كاملٛكؽة أك د٪ٕؽ٦ةف ٚبل مى٤عح كالىتكةكم ٚي٭ة املد١ٔف ذلٟ، كزةثلح 
ؿ إف اك٩خ املى٤عح املرتدجح ٤ٔي٭ة ٨٦ املىة٣ًط ك املجةح،٦ٛكؽة. كاثلة٣ر  األكى

ت ك٦ة مةث٫ الٮاصجح ٠عِٛ اجلٛف كظِٛ كظؽة املك٧٤ني كدٚٓ ٦ة يٮ٨٬ املؾ٬
اثلةين إف اك٩خ املٛكؽة املرتدجح ىلع اتلٞيٌح . كٚيه اتلٌٞيح الٮاصجح، كإاٌل ٚيه مكذعجح

٦ح ٠ٞذ٢ ا٣ّ٘ي كإٚكةد ادلي٨ ك٦ة مةث٭ ؿى ٦ح، كإاٌل ٚيه ٚيه اتلٌٞيح املعؿٌ  ٭٧ةحمي
٢ ذلٟ كدؽثىؿق.  م١ؿك٬ح، ٚذأ٦ى
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٭ة، اتللٌيح االعؽرارٌيح .6  ٚةخلٮؼ ٨٦ أظٮاؿ ح؛اخلٮٚيٌ  آػؿكف ثةتلٞيح كق٧ 
 ٫٤ٕٛ٣.  مٌُؿٌ  يشء ىلع ٚةل٧ي١ؿىق كاإلصجةر؛ اإل٠ؿاق ظة٣ح ين٢٧ك٬ٮ  ،االًُؿار

ًٕؿض كًليٙ اكف ٚةتلٞيح االًُؿارٌيح  يه ٦ة اك٩خ دلٚٓ الرضر ٨ٔ اجلٛف كا٣
  .مةث٭٭٧ةك٦ة 

 ٫ الؿكايح:أمةرت إحل٧٠ة  اإلنكةفكبٕجةرة ايػؿل: يه يف لك  يشء يٌُؿ إحل٫ 
 .()«اتللٌيح يف لٌك رضكرة»

كيه ا٣يت يكذ٤٧ٕ٭ة النؼه ٔ٪ؽ اإل٠ؿاق؛ كذلٟ ثأف  اتللٌيح اإلنراْيح: .2
د هل ثة٣ٞذ٢ ٦سبلن   ػٮٚةن ٨٦ ا٣ٞذ٢ أك اهلذٟ ك٦ة مةث٫ ذلٟ. ؛يذىٌف ّٗيىق امل٭ؽ 

 قةثٞذ٭ة كص٤ٕ٭٧ة ٝك٧ني مكذ٤ٞني ٬ٮ أمؿاف:ٛؿؽ ثح٪٭ة كبني كرس  ا٣
رة إىل أٌف اتلٞيح ٣حكخ خمذىح ثةألكىل ػ اإل٠ؿا٬يح ػ ٧٠ة يذٮ٥٬ٌ اإلمة األكؿ:

: ظير ٝةؿ اإل٦ةـ، ذلٟ ٨٦ ثٕي الؿكايةت ٠ىعيعح ثكؿ ث٨ حم٧ؽ املذٞؽ٦ح
و اتللٌيح إالٌ ْذا»  .إىل اتلٌٞيح اإل٠ؿا٬يح الٮاردة يف اآليح إمةرةٚإ٩ٌ٭ة  ،«؟ْك

٥ أفى اتلٌٞيحاإل اثلةين: ث٢  ،اإل٠ؿا٬يح ٣حكخ دٌٞيح يف الٮاٝٓ مةرة إىل أ٩ى٫ ٝؽ ييذٮ٬ى
يه ٨٦ ثةب أظكـ اإل٠ؿاق؛ ذلا دؿل ٠سّيان ٨٦ ا٣ٕة٦ٌح جي٤ٕٮف أظكـ اتلٌٞيح يف ثةب 

.()اإل٠ؿاق كال جي٤ٕٮف هلة ثةثةن مكذٞبلن 
حل٢ إٌف اتلليح درس »: ٨ٔ أيب ٔجؽاهلل ٤ٔي٭ة ركايح ثكؿ ث٨ حم٧ؽ  كادلى

. ٤ٞٚخ هل: ص٤ٕخ ٚؽاؾ، ٝٮؿ اهلل دجةرؾ كدٕةىل: «املؤٌَ، كال ايٍةف ملَ الدليح هل
ةفً  ٍى ًِئٌّ ثًةإًلي ٍى ٍؽ ٌي ّي  ٍكرًقى كىكىيٍجي

ي
ٍَ أ ٌى و اتلليح إالٌ ْذا؟!»؟ ٝةؿ: ()إاًلَّ   .() «ْك
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ٌيِع : »٦ة كرد ٨ٔ حم٧ؽ ث٨ مؿكاف: ٝةؿ يل أثٮ ٔجؽ اهللكًلؾلٟ  ٌة 
يًً أفَّ ْذق اآليح ُز ٌيسً ٔاهلل ىلد غى إاًلَّ ىخ يف غٍةر كأضدةثًّ: ٌَ اتللٌيح؟ ف

ةفً  ٍى ًِئٌّ ثًةإًلي ٍى ٍؽ ٌي ّي  ٍكرًقى كىكىيٍجي
ي
ٍَ أ  . ()«ٌى

 ا٣ٞؿاءة يه ل٧٤ض٭ٮؿ ثةملجين الٮاردة يف الؿكايح «ٌِع» ٝؿاءة أفى  كا٤ٔى٥
٥ ٝؽ؛ إذ ()اخلٮيئ الكٌيؽ ذلٟ إىل أمةر ٧٠ة الىعيعح الؿكايح أٌف ٚي٭ة  ٨٦ ييذٮ٬ى

ٮاف) يس٥و مل ذ٦ٌةن  أكص٭ةن  ، ك٣ك٨ احلةؿ ٣حكخ ٠ؾلٟ؛ ٚٞؽ ذ٠ؿ(٤ٔي٫ هللا ًر
مليس٥؛  ٦ؽظةن  الؿكايح دكٮف أف اظذ٧ةؿ: ٦٪٭ةكوٮران ٦ذٕؽدة يف دٮصي٫ ٬ؾق الؿكايح، 

 جبٮاز٬ة ي٤ٕى٥ كٌلف اتلٞيٌح، ٨٦ مم٪ٮاعن  يك٨ ل٥ ٦يس٧ةن  إفى : املٕىن يكٮف ثأف كذلٟ
ٜ   يف اجلةز٣ح اآليح حبكت  إ٦ٌة ؛يلع ٨٦ يتربأ ل٥ ذلٟ ٦ٓ ٫أ٩ى  إالٌ  كأوعةث٫، ٧ٔةر ظ
ذ٢ ثأ٩ى٫ ٠إي٧ة٫٩ ايػؿل اليمٮر ٤ٔي٫، أك كاصجح دك٨ ل٥ اتلٞيٌح ألفٌ   .حمة٣ح ال قيٞي

كيه ا٣يت رشي ٔخ ألص٢ كظؽة املك٧٤ني، كحتجيت  اتللٌيح املدارادٌيح: .3
 املؼة٣ٛني كص٤ت مٮدد٭٥؛ إ٩ٞةذان ٨٦ ا٣ٛذ٪ح.

حل٢ ٤ٔي٭ة ركايةته ٠سّيةه، ٦٪  ٭ة:ك ادلى
 ي »: ركايح ٬نةـ ال١٪ؽم ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ ٔا غٍالن ُػريَّ ً أف دػٍي إيٌةكي

َ اُلؽػذً إحلّ زيِةن، كال  ٍى ٔا ل ٔء يػريَّ كادلق ثػٍيّ. نُٔ ثّ؛ فإفَّ كدل الص
 ،ً ٔدكا مرعةًْ، كاشٓدكا جِةاْز ً، كغ ٔا يف غشةاْر يٌ ٔا غييّ شيِةن. ضى دكُٔ

جًد اهلل كال يصجلُٔكً إىل يشءو ٌَ اخلري؛ فأُذي  ً أكىل ثّ ًٌِٓ. كاهللً ٌة غي
: ك٦ة اخًلتء .«بيشءو أختُّ إحلّ ٌَ اخلًتء  .()«اتللٌيح»ٝةؿ:  ؟٤ٝخي
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 ٔدة : »ركايح ٦ؽرؾ ث٨ اهلـ٬ةر ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل رخً اهلل غجدان اجرتَّ م
ٓيً ثٍة يػرفٔف، كدرؾى ٌة يِهركف ثى  .()«اجلةس إىل ُفصّ، فددَّ

٧ةؿ الىةدرة ىلع ػبلؼ الٮاٝٓ دٞيح أك ال  ٦ٕىن ذلٟ أ٫ٌ٩ جيٮز اال٠ذٛةء ثةأٔل
 جيٮز ذلٟ؟

أ ٦ٓ املكط ىلع اخلٛني ٧ٔبلن ثةتلٞيح، كٌلف ادلحل٢  ٤ٚٮ وًٌل ٦ذ١ذٛةن أك دًٮ
مةمبلن حلة٣يت االػذيةر كاالًُؿار اكف ٦ٞذىض ادلحل٢ احلك٥ ثة٣ٛكةد. ٬ٮ كإف 

٦ٕؾكران ٨٦ ص٭ح اتلٞيح يف ذلٟ إاٌل أٌف ٬ؾق املٕؾريح الد٧٪ٓ ٨ٔ ٚكةد ٫٤٧ٔ ف اك
ٕةن.  كلـكـ اإلاعدة ًك

ـاء ٠عؽير الؿٚٓ اذلم  كيف ٬ؾق احلة٣ح حيذةج إىل دحل٢ آػؿ يؽؿ ىلع اإلص
 م٧ٮهل جل٧يٓ مٮارد املكأ٣ح املذٞؽ٦ح. ييٌؽىع

ا أمؿ ثإديةف ا٣ٕجةدة ىلع كب٪ةءن ىلع ذلٟ اليججيغ النٟ يف أٌف النةرع املٞؽس إذ
كٜٚ اتلٞيح ٚإٌف ذلٟ يٮصت اإلصـاء ٧٠ة إذا ٝةؿ: و٢ٌ ٦ذ١ذٛةن ٔ٪ؽ اتلٞيح. ك٬ٮ يف 

 .()احلٞيٞح يؽػ٢ يف املأمٮر ث٫ ثةألمؿ االًُؿارم

؛ ٚإف اك٩خ ٦ذةثٕحايػؿل دكٮف ك دةرةن دكٮف دمةٔح، املؼة٣ٙ الىبلة ػ٤ٙ
دكٮف ىلع حنٮ  ٨٦ األكىل ٚإ٦ٌة أفإف اك٩خ ك ٚبل إمكؿ يف وعذ٭ة، ٨ اثلة٩يح٦

بلـ٭٧ة ييلذك ىلع حنٮ املؽاراة، كيف أاالًُؿار،  إىل  ٫مؿصٕ ػبلؼه ثني اأٔل
 اػذبلؼ الؿكايةت الٮاردة يف املٞةـ، ٚيه ىلع َٮااٙ ٦ذٕؽدة:

يٜ ثني دكف دٛؿ ٨٦ ٤ُ٦ٞةن  املؼة٣ٙ الؿكايةت ادلا٣ٌح ىلع الىبلة ػ٤ٙ .6
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ّي٬ة ٔا يف »: ركايح زيؽ النٌعةـ ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ :حنٮ ،ظة٣ح االًُؿار ٗك ضيٌ
 . ()«مصةجدًْ

ٌىَ ضًٌل ٌػًٓ يف »أ٩ى٫ ٝةؿ:  كًلؾا ركايح محةد ث٨ ٔس٧ةف ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل

ٍىَ ضًٌل خيف رشٔؿ اهلل ك٦س٤٭ة  .()«يف الطف األكؿ الطف األكؿ اكف ن
 .()ركايح احل٤يب
ية إشدةؽ، أدطٌٌل »قأهل:  ايح إقعةؽ ث٨ ٧ٔةر أفى أثة ٔجؽ اهللكًلؾا رك

: ٥ٕ٩. ٝةؿ:  «.ٌػًٓ؟ ؿ اكلشةْر »٤ٝخي ضو  ٌػًٓ؛ فإفَّ املطٌل  ٌػًٓ يف الطف األكَّ
 .()«شيفّ يف شبيو اهلل

قٮاء اك٩خ  الؿكايةت ادلا٣ٌح ىلع إديةف الىبلة ٝج٤٭٥ أك إاعدد٭ة ثٕؽ٥٬ .2
 .()مكذعٌجح أـ كاصجح

أ٩ى٫ ٝةؿ:  ركايح ٧ٔؿ ث٨ يـيؽ ٨ٔ أيب ٔجؽ اهللأيٌةن الؿكايةت  د٨٦ٟ٤ ك
« ٔ ًَّ يطٌل  ٌػًٓ ضالةى دلٌيح ْك ًٌِكً أخده يطٌل  ضالة فريغحو يف ككذٓة، ثي ٌة 

ٔا يف ذلم ، فةرغج  .(6)«ٌذًٔعئه إالٌ نذت اهللي هل ثٓة مخصةن كغرشيَ درجحن
كا٣ٛؿؽ ثح٪٭ة كبني  .٤ُٞةن الؿكايةت ادلا٣ٌح ىلع ٔؽـ االصزتاء ثىبلد٭٥ ٦ .3

ا٣ُةاٛح اثلة٩يح أفى د٤ٟ د٣ٌخ ىلع ٤ُ٦ٮبٌيح اإلاعدة قٮاء اك٩خ ىلع حنٮ الٮصٮب أـ 
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االقذعجةب، ك٬ؾق ا٣ُةاٛح ال دؽٌؿ ىلع ذلٟ، كٍلذة ا٣ُةاٛذني دؽالف ىلع ٔؽـ 
االصزتاء ثةلىبلة ػ٤ٛ٭٥؛ ذلا ي٧ك٨ ص٢ٕ ٬ؾق ا٣ُةاٛح ٨٧ً ا٣ُةاٛح الكةثٞح 

 أيٌةن.
دطٌو  ال»أ٫ٌ٩ ٝةؿ:  ٦ة ٨ٔ أيب صٕٛؿ حم٧ؽ ث٨ يلعأ٦س٤ح ٬ؾق ا٣ُةاٛح ك٨٦ً 

ٔا ىلع أُفصكً أف تشٓركا كيشةر إحلكً،  خيف ُةضت كال نراٌح، إالٌ أف ختةف
ٔا ضالدكً ٌػًٓ دؽٔاعن  ٔا ٌػًٓ، كاجػي ٔا يف ثئدكً، زً ضيٌ  .() «فطيٌ

٠ؿكايح ، ًُؿارالؿكايةت ادلا٣ٌح ىلع كصٮب االٝذؽاء كاالصزتاء ث٭ة ٔ٪ؽ اال .4
ٮا٭٥ دٌٞيح يلع ث٨ يُٞني يف أمؿ اإل٦ةـ مٮىس الك٥ّ  كيه ،()هل ثةالصزتاء ثًٮ

ٮء االصزتاء يف ٥ أف إالٌ  ،الىبلة ال ثةلًٮ  كأ٩ٌ٭٧ة ثح٪٭٧ة، اتلٛؿيٜ ثٕؽـ احلك٥ ي٧ٕى
 .ثٕي ىلع ٦رتدجةف

رأي٪ةؾ ٩ى٫ ثٕؽ وبلد٫ ٦ٕ٭٥ ٝةلٮا هل: )ٚٞؽ كاهلل ٚإ ،كًلؾا ركايح إقعةؽ ث٨ ٧ٔةر
؛ إذ . كٝؽ اقذيٛيؽ ٦٪٭ة االًُؿار ال املؽاراة()ػبلؼى ٦ة ّ٪ٌ٪ة ثٟ ك٦ة ٝي٢ ٚيٟ(

 (.كمج٭٫ ٬ؾا يلعى  خيةؼ ك٬ٮ إالٌ  يأمؿين ل٥ اهلل ٔجؽ أثة أفى  ٧٤ٕٚخي ): ذي٤٭ة يفكرد 
ذلٟ ثأف يٞذؽم ك، الؿكايةت ادلا٣ٌح ىلع االصزتاء حبةؿ اتلٞيٌح ػةوح دكف ّٗي٬ة .5

٧٠ة يف وعيعح أيب ثىّي ٨ٔ  ،ٚإف اردٕٛخ الرضكرة ا٩ٛؿد ثىبلد٫ ث٫ ظةؿ اتلٌٞيح،
غ كجو أف يفرغ؛ فإَُّم يف : »أيب صٕٛؿ  فةكؽع مكجيى  فرغ فإف ،خطةرافرى

 ٝج٤ى٫ اإل٦ةـ أد٥ى  ٚإف يكذُيٓ، ٦ة ث٧ٞؽار اال٩ٛؿاد دٛيؽ ٚيه .()«ٌػّ كاركع اىلراءة
 جيت أ٩ى٫ ىلع يؽٌؿ  ك٬ؾا ٫ٕ٦، كيؿًلٓ ا٣ٞؿاءة يُٞٓ ٚعي٪٭ة اتلٌٞيح، مٮرد يف ؽػ٢ي
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 ،اتلٌٞيح مٮرد ػىٮص يف ٚ٭ٮ االصزتاء كأ٦ٌة ا٣ٞؿاءة. ٨٦ يكذُيٓ ث٧ة اإلديةف ٤ٔي٫
 «.فإَُّم يف خطةر»ٚةقذٛيؽ ٨٦ الؿكايح أ٩ى٫ يف ظة٣ح اخلٮؼ؛ ٣ٞٮهل: 

٠ىعيعح زرارة ٨ٔ أيب ، الؿكايةت ادلا٣ٌح ىلع قٞٮط ا٣ٞؿاءة ٍٚٞ .6
خيفّ فيٍة جيٓر فيّ؛  ()خيف اجلةًضت، كال دلرأال ثأس ثأف دطٌل  : »صٕٛؿ

 . ()«فإفَّ كراءدّ جتزيم إذا شٍػذٓة

٨ٔ اجلةًوت يأ٦ٌ٪ة، ٦ة  كًلؾا ركايح ثكّي ث٨ أٔني ٝةؿ: قأ٣خي أثة ٔجؽ اهلل
د »ٚٞةؿ:  ؟دٞٮؿ يف الىبلة ٫ٕ٦ ًَّ اركع كاشجي ة إذا جٓر فأًُطخ ليلراءة كاشٍع، ثي ٌٌ أ

 .()«أُخ جلفصم
٩ّْي ركايح أيب ثىّي املذٞؽ٦ح ا٣يت د٣ىخ  ادلا٣ٌح ىلع كصٮب ا٣ٞؿاءةالؿكايةت  .6

 ىلع كصٮب ا٣ٞؿاءة كا٣ٛؿاغ ٝج٢ إ٦ةـ اجل٧ةٔح.
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كص٫ كايػؿل يف اتلٌٞيح املؽارادٌيح؛ ك يف اتلٌٞيح االًُؿارٌيح،يٞٓ ٭ة دةرةن ٚيكالالكـ 
 :كاألٝٮاؿ ٚي٭ة اكتلةيلتلٌٞيح االًُؿارٌيح، اجل٧ٓ ثني الؿكايةت ٬ٮ احل٢٧ ىلع ا

 ثٕؽ٥٬ إاعدد٭ة  كأالىبلة ثجٌيح اجل٧ةٔح، كأ٦ٌة ٦ة دؿى ىلع الىبلة ٝج٤٭٥  كٝٮع
ىلع وعح الىبلة  كىلث٢ د٣ىخ ثٕي ركايةت األٚ٭ٮ حم٧ٮؿه ىلع االقذعجةب، 

 الٮإٝح ٦ٕ٭٥ ال ىلع ٠ٮ٩٭ة دلؿىد وٮرة الىبلة، كذلٟ ٧٠ة يف ركايح ٧ٔؿ ث٨
ٔ ٌذًٔعئ»يـيؽ:  ًَّ يطٌل  ٌػًٓ ضالةى دلٌيحو ْك ٮء يف «ثي ؛ ٚإفى امرتاط الًٮ

٭ة وعيعح، كلٮ اك٩خ وٮريح حمٌح ملة اكف  الىبلة ٦ٕ٭٥ يكنٙ ٨ٔ كٝٔٮ
ٮء كص٫  ثةإلًةٚحا٣ُةاٛح اثلة٩يح،  ٦ة يذ٤ٌٕٜ ثؿٌد ركايةت. ٬ؾا ()المرتاط الًٮ

 إىل أٌف ثٕي ركايةد٭ة ًٕيٛح الك٪ؽ. 

ةاٛح اثلةثلح ادلا٣ٌح ىلع ٔؽـ االصزتاء ٤ُ٦ٞةن ٚيه حبكت احلك٥ ُا٣أ٦ٌة ك
 .()األكىيل ال حبكت ٦ٛ٭ٮـ اتلٞيٌح

اخلةمكح مؿًٌلجح ٨٦ دالتلني: ك كأ٦ٌة ا٣ُةاٛح الؿاثٕح ٚيه دؽٌؿ ىلع امل٤ُٮب،
أ٦ٌة ادلال٣ح االيكىل  .دال٣ح ىلع االصزتاء ث٧ة أىت ث٫ مٌُؿان، كدال٣ح ىلع ٢ٕٚ ٦ة ي١٧٪٫

٪ىٌجح يف امل٤ُٮب، كاثلة٩يح ٩ّْي دال٣ح ا٣ُةاٛح الكةثٕح ادلا٣ٌح ىلع ا٣ٞؿاءة، ٚيه ٦
  .()يف رقةا٫٤اخل٧يين اإل٦ةـ  الكيٌؽكيه حم٧ٮ٣ح ىلع االقذعجةب ٧٠ة أمةر إىل ذلٟ 

 كأ٦ٌة ا٣ُةاٛح الكةدقح ادلا٣ٌح ىلع قٞٮط ا٣ٞؿاءة ٚيه ٦٪ىجٌح ىلع امل٤ُٮب.
ا٣ُةاٛح اثلةثلح املع٧ٮ٣ح ىلع احلك٥ األكيل ػ ثةقتس٪ةء ػ كا٤ٔى٥ أفى ا٣ُٮااٙ 

ح ا٣ُةاٛح االيكىل كالؿاثٕح ادلاتٌلني  ىلع االصزتاء ثةلىبلة ػ٤ٙ ال دى٢ حلؽ  ٦ٕةًر
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ُؿار.ظةؿ االًُؿار؛ إ٦ٌة ثةإلَبلؽ أك ثةتلرصيط يف ظةؿ  املؼة٣ٙ  ااًل
 ٌيح اال٩ٛؿاد ٦ٓ ا٣ٞؿاءة؛ كذلٟ حب٢٧ ٦ة دؿى ىلع الىبلة ػ٤ٛ٭٥ يف ٠ٮ٩٭ة ثج

 ٣ُةاٛح الكةثٕح.ؽحل٤٭ة ااال٩ٛؿاد، كأ٦ٌة كصٮب ا٣ٞؿاءة ٚ

 .اال٩ٛؿاد ٦ٓ قٞٮط ا٣ٞؿاءة؛ كذلٟ ثؽحل٢ ا٣ُةاٛح الكةدقح ٨٦ الؿكايةت 

 كأ٦ٌة اتلٌٞيح املؽارادٌيح ٚيف إصـاء الىبلة ػ٤ٛ٭٥ ٝٮالف:
 اإلصـاء؛ كذلٟ ل٤ؿكايةت امل٤ُٞح الٮاردة يف الىبلة ػ٤ٛ٭٥(). 
  أك  ،املن٭ٮر، ٣ك٨ ييىٌٌل ٦ٕ٭٥ حتٌججةن؛ إ٦ٌة ثأف يٞؿأ جلٛك٫ٔؽـ اإلصـاء، ك٬ٮ

 أك يىٌٌل ٝج٤٭ة. ،يٕيؽ الىبلة ثٕؽ ذلٟ

كاملؿاد ٦٪٭ة الكٕح، ث٧ٕىن إمكف اإلديةف ثةملأمٮر ث٫ ىلع الٮص٫ الىعيط كإٝةن 
 يف ز٦ةفو أك مكفو آػؿ.

 ، كيه اكتلةيل:()ٛي٫ أٝٮاؿه أ٦ٌة أذجةر ٔؽ٦٭ة يف اتلٌٞيح االًُؿارٌيح ٚ
جخ ك إىل أذجةر ٔؽـ امل٪ؽكظح ٤ُ٦ٞةن، (املؽارؾ)ذ٬ت وةظت  .6 لٮ اقذٔٮ

ُؿار؛ ألفى أذجةر ٔؽـ  اتلٌٞيح د٧ةـ الٮٝخ ٚعي٪٭ة ال ٦٪ؽكظح، كيذعٜٞ ااًل
 امل٪ؽكظح رشطه تلعٜٞ االًُؿار.

ذجةر؛ كذلٟ  (ركض اجل٪ةف)ك (ابليةف )ذ٬ت الن٭يؽاف يف .2 إىل ٔؽـ األ
 َبلؽ الؿكايةت.إل

ه ٚي٫  .3 ذجةر ٚي٧ة رػى ذ٬ت ابلٕي إىل اتلٛىي٢؛ كذلٟ ثٕؽـ كصٮب األ
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ةرع ػةٌو  كأ٦ٌة ٦ة ل٥ يؿد ٚي٫ ٩هٌّ أك ركايح ػةٌوح ٚيضت  .ح ثةجلىٮص الٮاردةالنى
ذجةر.  األ

ذجةر ٔؽـ يف اتلٛىي٢ .4  ٕذربٚذي  ّٗي٥٬ ٦ٓ كأ٦ٌة ٤ُ٦ٞةن، املؼة٣ٛني ٦ٓ األ
 .امل٪ؽكظح ٔؽـ
أذجةر ٔؽـ امل٪ؽكظح رشَةن تلعٜٞ االًُؿار ٚيه خمذٌىح ثةتلٌٞيح ٧ٌة اكف لك

االًُؿارٌيح دكف املؽارادٌيح، كٝي٢ ثةمرتاط ٔؽـ امل٪ؽكظح؛ إذ إ٩ى٫ ال ٦ة٩ٓ ٨٦ 
 اإلاعدة كمج٭٭ة.

صجخ ٤ٔي٫ ٧٠ة لٮ ُٝٓ ثأفى ٬ؾا احلٮـ ٬ٮ ٨٦ م٭ؿ رمٌةف املجةرؾ، ك٣ك٨ ك
ذ٬ت املن٭ٮر إىل كصٮب  ؟اتلٌٞيح ثةإلُٚةر، ٚ٭٢ جيت ٤ٔي٫ ا٣ٌٞةء كاإلاعدة أك ال

 ا٣ٌٞةء كإف اكف إُٚةرق دٌٞيح.



 : ٌٔؿؼ اتلٌٞيح ٣٘حن كاوُبلظةن؟6س
 : ٦ة ٬ٮ ا٣ٛؿؽ ثني اتلٌٞيح كاملؽا٬٪ح؟2س
ٌيح اتلٌٞيح؟3س  : ٦ة يه األد٣ٌح ىلع مرشٔك
، كٌل٩خ ل٧ٌة اك٩خ اتلٌٞيح مٕةرى أ٢٬ ابليخجتييت لٮ ٝي٢ لٟ: : ث٧ةذا 4س
٢ًٞ ٔ٪٭٥، كبةتلةيل تكٍٞ ظٌضيح  ٭٥ كدي٨ى دي٪ى  آثةا٭٥، ٚإ٩ى٭ة حمذ٤٧ح يف دميٓ ٦ة ٩ي

 ؟ركايةد٭٥
 : اذ٠ؿ أٝكةـ اتلٌٞيح حبكت احلك٥ اتللكييف ز٥ى ارشح كاظؽان ٦٪٭ة.5س
٭ة؟ ثنٌي 6س  ذلٟ ٦ٓ رشحو لٮاظؽو ٦٪٭ة.: ٦ة يه أٝكةـ اتلٌٞيح حبكت ٩ٔٮ
: ٣ٞؽ ذي٠ؿت أٝٮاؿ ٠سّية يف الىبلة ػ٤ٙ ا٣ٕة٦ٌح، اذ٠ؿ ٝٮ٣ني ٦٪٭ة 7س

عةن ذلٟ ثةلؿكايةت كأٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء. ًٌ  مٮ
 : ٦ة املؿاد ثٕؽـ امل٪ؽكظح؟8س
 ؟اتلٞيٌح ٦ٓ اليشء ظٞيٞح ٚي٭ة تكٍٞ ا٣يت ٧٤ٮارد: ٦ٌس٢ ل9س
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 لٍذا

أظكـ  ح ا٣يت دؽكر ٤ٔي٭ة رىح٨٦ ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭ٌيح امل٭٧ٌ  (احلؽ)ٝةٔؽة 
؛ ذلٟ أل٩ٌ٭ة دؽكر ٦ؽار الك٤ُ٪ح كاالقتيبلء. كٝؽ كردت ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ()املٕةمبلت

  . لكةف أ٢٬ ثيخ ا٣ٕى٧ح كا٣ُ٭ةرةىلع
٨  :ك٦ٛةدي٬ة ثإجيةز زجٮت اليشء ل٧ى٨ هل احلؽ ٤ٔي٫، ٠سجٮت ٠ٮف األرًض ل٧ى

 ةن.الظٞكبية٫٩ ذلٟ كقيأيت دٛىي٢  .ثي ٚي٭ةحيؿي 

 ٩ؾ٠ؿ٬ة دجةاعن: ،()ذي٠ؿت هلؾق ا٣ٞةٔؽة ٦ؽارؾي أربٕح
 ؛ كيه ٠سّية د٪ةزؿت يف خمذ٤ٙ أثٮاب ا٫ٞٛ٣.الؿكايةت الٮاردة يف املٞةـ .6

 هل ، ٝةؿ: ٝةؿ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل ()كإحلٟ إظؽا٬ة، كيه ركايح ظٛه ث٨ ٗيةث
م يف محبةن  رأيخي  إذا: رص٢  ٝةؿ .«ُػً» :ٝةؿ ؟هل ٫أ٩ٌ  أم٭ؽ أف يل رص٢، جيٮز يؽى
 :اهلل ٔجؽ أثٮ ٚٞةؿ ؟٣ّ٘يق ٫٤ٕ٤ٚ هل، ٫أ٩ٌ  أم٭ؽ كال يؽق يف ٫أ٩ٌ  أم٭ؽ: الؿص٢

 أيَ فٍَ ىغريق، فيػيٌّ» :اهلل ٔجؽ أثٮ ٚٞةؿ ٥ٕ٩.: ٝةؿ .«؟ٌِّ الرشاء أفيدو»
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ًَّ دلٔؿ لم، ميَكن  كيطري تشرتيّ أف لم جةز  غييّ، كحتيف يل، ْٔ: امليم دثػ ثي
 :اهلل ٔجؽ أثٮ ثي٥ى ٝةؿ .«؟إحلم كجيّ ٌَ ميهّ ضةر ٌىَ إىل دنصجّ أف جئز كال

 .«شٔؽ ليٍصيٍني يلً لً ْذا جيز لً لٔ»
يف ث٨ يٕٞٮبكم٧ٌة ذي٠ًؿ ٨٦ الؿكايةت يف   كًلؾا ركايح ٔس٧ةف ث٨ ()املٞةـ ركايح يٮن

 .()ٕؽة ث٨ وؽٝح، كًلؾا ركايح مك()س٧ةفٔحىس كمحةد ث٨ ٔ
، اليٌٕٮؿ ٤ٔي٫ ٫ إدمةاعن ٦ؽرًليةن ةع ىلع ذلٟ ل١٪ٌ ٚٞؽ اد يًع اإلدم :()اإلدمةع .2

يط ال اتل٪ٞيط ٧٠ة ٔؿٚخ  .٣ك٨ ٦٪ةط ابلعر اتلًٮ
دؿديت آزةر امل٤ٟ ىلع احلؽ دجٕةن تلجة٩ي٭٥ ىلع ٝؽ ٝة٦خ ىلع ك الكّية ا٣ٕٞبلايٌح: .3

كي٧ك٨ أف يكٮف كىل يف ٬ؾا ا٣ٕةل٥. اتل٤٧ٟ ثةحليةزة اذلم ننأ ٦ٓ ننأة اإلنكةف األ
 ٦جنأ ٬ؾق الكّية ًظِٛ اجلْةـ.

. ٞؽ ذي٠ًؿ أفى قّية املك٧٤ني ٝة٦خ ىلع أقةس ٬ؾق ا٣ٞةٔؽةٚ قّية املترشٔح: .4
٨  ءا٣ٕٞبل ث٪ةءاك٩خ ىلع أقةس إ٧ٌ٩ة ؛ ألفى قّيد٭٥ ٣ك٨ ذلٟ ّٗي دةـ يف املٞةـ، كل٥ دكي
 أكرث ٨٦ ذلٟ. 

يةف ٨ ٨٦ ا٣ٞةٔؽة م٧ٮهلة حلة٣ح ًم٤ٟ اأٔل ٞى حل٢ د؛ ٚإف اكف ()إفى ا٣ٞؽر املذي
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يٞ٭ة،  ا٣ٞةٔؽة الؿكايةت الٮاردة ٚيججيغ ابلعر يف دالتل٭ة ملٕؿٚح قٕح ا٣ٞةٔؽة ًك
 الكّية ا٣ٕٞبلاٌيح ٚيضت االٝذىةر ىلع ا٣ٞؽر املذي٨ٞ ٦٪٭ة. ٭ةكإف اكف دحل٤

كدٌٞؽـ يف ٦ؽرؾ ا٣ٞةٔؽة أٌف ا٧ٕ٣ؽة ٦٪٭ة ٬ٮ ث٪ةء ا٣ٕٞبلء كقّيد٭٥ ىلع دؿديت 
٤ي٫  أزؿ امل٤ٟ ىلع احلؽ، ك٨٦ الٮاًط أٌف مبل٫٠ ٔ٪ؽ٥٬ أ٥ٌٔ ٨٦ ا٣ٕني ك٦٪ةٕٚ٭ة، ٔك

 .()ال٦ة٩ٓ ٨٦ م٧ٮؿ أد٣ٌح ظضيح احلؽ هلة
 ا٥٤ٞ٣ ثي٥ى إٌف حتٜٞ احلؽ ىلع اليشء خيذ٤ًٙ ٨٦ أمؿو إىل آػؿ؛ ٚذعٜٞ احلؽ ىلع

، كىلع ادلار ثةلكك٨ ٚي٭ة، كىلع كإ٧ٔةر٬ةثإمكة٫٠، كىلع األرض حبؿز٭ة  يذ٥ٌ 
 .()ادلاك٠ني حب٢٧ ٦ٛةديع٭ة، كىلع ادلاثح ثؿًلٮب٭ة، ك١٬ؾا

٢٬ يكيف حتٜٞ احلؽ ىلع ا٣ٕني ٣تن٤٧٭ة  كربٍة يأيت ِْة ْذا اىتصةؤؿ:
ٜ احلؽ ىلع أػؿل ا٣ٞةٔؽة أك ال ثيٌؽ ٨٦ دٮٚ ؿ رشكطو  ٌٞ  ؟ا٣ٕنييف حت

٧ة:  كيف ٦ٕؿض اجلٮاب ٨ٔ ذلٟ ٩ٞٮؿ: ٣ٞؽ ذ٠ؿكا هلؾا األمؿ رشَني، ٬ي
٨ ٨٦  :()أاٌل دكٮف احلؽ مكجٮٝح ثة٥٤ٕ٣ الكةثٜ .6 ٌٞ ك٬ؾا ٬ٮ ا٣ٞؽر املذي

ا٣ٞةٔؽة، ك٦ٕ٪ةق أفى ا٣ٞةٔؽة جتؿم إف اك٩خ احلؽ املذعٞٞح ًٕٚبلن ّٗي مكجٮٝح 
جٞخ احلؽ ا٤ٕٛ٣يح ثيؽو ايػؿل ٤ٕ٦ٮ٦ح ا٣ٕ٪ٮاف ٠يىؽ ا٣٘ةًوت ػ  ثٕ٪ٮافو آػؿ، ٤ٚٮ قي

ػ ٚإٌف ا٣ٞةٔؽة ال جتؿم  األ٦ة٩ح ثيؽ ةةاملك٧ٌ  كيه اإلصةرة يؽ كًلؾا، أم احلؽ ا٣ٕةديح
٤ي٫ ٚةملجةظر اآلديح ٨ٔ الٮٝٙ ك٦ة لٮ امرتط الرشط املؾ٠ٮر يف ٬ؾق احلة٣ح ، ٔك

 ٤ٕ٦ٮ٦ح ا٣ٕ٪ٮاف. مكجٮٝح ثيؽمةث٫ ذلٟ ػةرصح ٨ٔ ا٣ٞةٔؽة؛ أل٩ى٭ة 

 ٨ ٢ ثني ٦ة إذا اك٩خ احلؽ الكةثٞح ٔؽكا٩يحأ٦ٌة ٦ى  ل٥ ينرتط ذلٟ، ٚإ٩ى٫ ٚىى
 .يف اثلة٩يحجتؿم  ٧ةا٣ٞةٔؽة، كإ٩ٌ  ٚي٭ة ال جتؿمٚةألكىل ّٗي٬ة، ك
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٨،  :()أف دكٮف ا٣ٕني ٝةث٤ًح ل٤٪٢ٞ كاال٩ذٞةؿ .2 ٌٞ ك٬ؾا ٬ٮ ا٣ٞؽر املذي
 ك٬ؾا ٬ٮ مؿاد٥٬ ٨٦ أف دكٮف ا٣ٕني .الٮٝٙ ٨ٔ ٦ٞذىض ا٣ٞةٔؽة ثؾلٟ ؼؿجيٚ

 ٤ًَٞح ال مٮٝٮٚح. 

 كبليةف ٚةاؽة ٬ؾا الرشط ٩ؾ٠ؿ احلةالت اثلبلث ثة٣جكجح ل٤ٮٝٙ:

٨ تلُجيٜ ا٣ٞةٔؽة، ك٬٪ة  أٌكالن: ٞى ٤ى٥ ٔؽـ كٌٝٛيح ا٣ٕني، ك٬ؾا ٬ٮ ا٣ٞؽر املذي أف يٕي
 ٩ُٞٓ ثكٮف ا٣ٕني ٝةث٤ح ل٤٪٢ٞ كاال٩ذٞةؿ.

ٌٟ يأف  زةُيةن: إلَبلؽ ؽة أيٌةن؛ ك٬٪ة جتؿم ا٣ٞةٔ .ال كا٣ٕني كٌٝٛيح أ يف ٠ٮفن
 األد٣ح كم٧ٮؿ الكّية ل٧٤ٮرد. 

ال جيٮز ٚي٭ة اجل٢ٞ كاال٩ذٞةؿ  كيف ٬ؾق احلة٣حُٞٓ ثكٮف ا٣ٕني كٌٝٛيح، ا٣ زةثلةن:
إاٌل ثُؿك أظؽ االيمٮر ا٣يت جيٮز ٦ٕ٭ة اجل٢ٞ ٠ؼؿاث٭ة، ٤ٚٮ ُٝٓ ثأفى ٬ؾق ا٣ٕني 

؛ المرتاط جتؿم الك اليكٮف اجلٮاب  ؟ٝةٔؽة احلؽ أك الٚي٭ة كٌٝٛيح ٚ٭٢ جتؿم 
 ا٣ٕني ٝةث٤ح ل٤٪٢ٞ كاال٩ذٞةؿ.  ٠ٮف

ذ٬ت املعٜٞ األوٛ٭ةين إىل ٧ٔٮـ ظٌضيح ٝةٔؽة احلؽ ظٌّت يف ٦س٢ ٬ؾا  كٝؽ
ح كاظذ٢٧ ٠ٮف املٮرد؛ ٚأصؿل ا٣ٞةٔؽة يف ظة٣ح ٦ة إذا ُٝٓ ثكٮف ا٣ٕني كٝٛيٌ 

 .()د١٤٧٭ة ث٧كٮغ رشيع بليٕ٭ة ٠ؼؿاث٭ة

ؽ دكنٙ ٨ٔ م١٤ٌيح وةظت احلؽ؛ إ٦ٌة ألفى ا٣٘ة٣ت يف احلؽ ا٣يت ىلع احل إفٌ 
يؽان  ٠ٮ٩٭ةاليشء يه يؽ املةلٟ الٮاٝيع، كإ٦ٌة ألٌف َجٓ احلؽ ا٣يت ىلع اليشء 

 . ()٦ةل١ح
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 ي٧ك٨ دٞكي٥ امل٪ةٚٓ ا٣يت د٤ٌٕٞخ ث٭ة احلؽ إىل ٝك٧ني: 
 حلح.ا٣ٞك٥ األكؿ: امل٪ٕٛح االقذٞبل
 ا٣ٞك٥ اثلةين: امل٪ٕٛح اتلجٕيح.

ح املٮٝٮٚح أك املكذأصؿة. ك٦سةؿ اثلةين: اال٩ذٛةع  ك٦سةؿ األكؿ: ز٧ؿة املـٔر
 بك١ىن ادلار املكذأصؿة.

كاملؿاد ٨٦ امل٪ٕٛح يف املٞةـ كا٣يت يؿاد دُجيٜ ا٣ٞةٔؽة ٤ٔي٭ة يه امل٪ٕٛح ٨٦ 
بلـ  دكٮف دجٕةن ل٤ٕني، ك٬ؾا ٦ة أكؽق ا٣ٞك٥ األكؿ كا٣يت ال ّٗي كاظؽ ٨٦ اأٔل

ثٞٮهل: كا٥٤ٔ أ٫ٌ٩ جيت اتلؽٝيٜ ٬٪ة ثأٌف املؿاد ٨٦ امل٪ةٚٓ املكذ٤ٞح د٤ٟ امل٪ةٚٓ ا٣يت 
يةف  . ()دٞةث٢ اأٔل

حلٮ أٝؿى زيؽه ىلع ٩ٛك٫ ثأفى ك٦سةؿ ذلٟ: ٦ة   ٚي٭ة ٣حكخ م٤كن هل ٬ٮا٣يت  املـٔر
٢ تن٢٧ ا٣ٞةٔؽة ٬ؾق ، ٚ٭٨٦ اثل٧ةر هل، ك٣ك٨ اٌدىع أفى ٦٪ٕٛذ٭ة كإ٧ٌ٩ة يه كٝٙ

  ت احلؽ ٤ٔي٭ة؟امل٪ٕٛح ٚيٞةؿ: إ٩ى٫ وةظ
٩ٕؿؼ اجلٮاب الثؽ ٨٦ اجلْؿ إىل دحل٢ ا٣ٞةٔؽة، ٚةذا اكف ادلحل٢ ٬ٮ  كليك

الكّية ا٣ٕٞبلايح ٚيؤػؾ ثة٣ٞؽر املذي٨ٞ ٦٪٭ة كال ي٤ذٛخ إىل مٮرد النٟ، إاٌل أف 
 حيؿز ٚي٭ة ٦٪ةط اتلٮٌقٓ.

يع  خ يؽ مؼه ل١٪٫ٌاك٩خ ا٣ٕني حت ٤ٚٮ ، م١٤يذ٭ة أك م١٤يح ٦٪ةٕٚ٭ةال يؽى
كإ٧ٌ٩ة يٌؽيع أفى هل ظٞةن ٠عٜ الٮاليح ىلع الٮٝٙ أك الؿ٬ة٩ح ك٦ة مةث٫، ٚ٭٢ جتؿم 

 ٌٜ ٫ ٚيٞةؿ ثثجٮت احل  ٞ ىع  ا٣ٞةٔؽة يف ظ  ؟١ٮف ا٣ٕني حتخ يؽقهل لال٧يؽى
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٦ٌة الكّية ا٣ٕٞبلاٌيح ٚإفى امل٪ةط ، كأ()أ٦ٌة الؿكايةت ٚبل دحل٢ ٚي٭ة يى٤يط ذللٟ
ٚي٭ة أفى ا٣٘ةبليح يف احلؽ يه امل١٤ٌيح، كال م١٤ٌيح يف احلٞٮؽ ظٌّت دذ٥ ٬ؾق ا٣٘ةبليح؛ 

  .كألص٢ ٬ؾا ذ٬ت املن٭ٮر إىل ٔؽـ صؿية٩٭ة يف احلٞٮؽ

٭ؽ ٤ٔي٫؛ ٚحن٭ؽ ىلع يف ثةب الن٭ةدات ىلع امرتاط ا٥٤ٕ٣ ث٧ة ينا٣ٛٞ٭ةء ادٜٛ 
٫ أك ٧٠ة يؿل الن٧ف ٌٛ ال ٥٤ٔ ث٧س٢ ذلٟ يف ٣ك٨ ، ()٦ة يٕؿ٫ٚ ٧٠ة يٕؿؼ ٠

، ٚ٭٢ جتٮز الن٭ةدة ثةمل٤ٟ لىةظت دٮصت ٧٤ٔةن  ؛ ألٌف احلؽ ث٧ضٌؿد٬ة الٝةٔؽة احلؽ
  كاحلةؿ ٬ؾق؟ احلؽ

 املكًرـ النيغ ٫٤ٞ٩ ٧٠ة ٤ٔي٫ اإلدمةع ، ث٢ ٝؽ يٌؽىعذلٟصٮاز  ىلع املن٭ٮر
حل٢ ٤ٔي٫ ٦ة كرد يف ثٕي األػجةر ٠ؿكايح ظٛه  .()أؽقٝٮ يف ٗيةث ا٣يت كادلى ث٨ 

ط  ٚةملىع  ٤ٔي٫  ٓ، ك ٨ م١٤يٌح ابلةا ٓ، م٧ٌة يكًنٙٔ  رصىظخ جبٮاز الن٭ةدة كوععخ ابلي
ط ل٤ن٭ةدة ىلع امل١٤يٌح ٕي٪٫ املىع  ٙ ٬ٮ ث اء كاحلى٤  .ل٤رش 

٫ ٚي١ٮف  ٌٞ ٟى مؼهه ثأفى ٦ة يف يؽق هل أك ال، ٚ٭٢ جتؿم ا٣ٞةٔؽة يف ظ لٮ م
 ؟أك أ٩ى٭ة خمذٌىح ثإزجةت م١٤ٌيح ا٣ّ٘ي ،٦ةلكن 

  ٜ  كاقذيًؽؿى ىلع ذلٟ ثؿكايح دمي٢ ث٨، وةظت احلؽ ٩ٛك٫ أيٌةن اد يع صؿية٩٭ة يف ظ
 يدخو» :ٝةؿ ؟ان دي٪ةر ٦زنهل يف كصؽ : رص٢ٝةؿ: ٤ٝخ أليب ٔجؽ اهلل ،وة٣ط
 و٪ؽك٫ٝ يف كصؽ ٚؿص٢: ٤ٝخ «.ىلؽح ْذق» :٠سّي. ٝةؿ ٥ٕ٩ ٤ٝخ: .«؟غريق ٌزنهل
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ال.  ٤ٝخ: .«؟شيبةن  فيّ يغع أك غرييق ضِدككّ يف يدق أخده  ييدًخو» :ٝةؿ ؟دي٪ةران 
 . ()«ْٔ هل»: ٚٞةؿ

٥ ثؾلٟ إاٌل ألٌف ٦ٛةد ا٣ٞةٔؽة ٠ٮف احلؽ ٦ةل١ح يف ا٣٘ة٣ت.  كل٥ حيكي
 

ٓ احلؽ ىلع  أكالن: يٞىؽ ثٞةٔؽة احلؽ إزجةت امل١٤يٌح ثٮاقُح االقتيبلء كًك
ٌؽ ذلٟ اليشء ٨٦ دٮاثٓ وةظت احلؽ.  يشء ٦ٕني حبير يٕي

ةرع  زةُيةن: يكذؽؿ ىلع ا٣ٞةٔؽة ثةلؿكايةت كالكّية ا٣ٕٞبلاٌيح امل٧ٌةة ٨٦ النى
ةـ، كبة٣تكةل٥ املذعٜٞ ىلع أ٦ةريح احلؽ ثة٣جكجح إىل امل٤ٟ، كيه املؽرؾ امل٭٥ يف املٞ

 ثني ا٣ٛٞ٭ةء ىلع ٦ؽلٮهلة. 
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 : ٦ة ٬ٮ املٞىٮد ٨٦ ٝةٔؽة احلؽ؟6س
 : اذ٠ؿ ٦ؽارؾ ا٣ٞةٔؽة ثإجيةز ز٥ى ارشح كاظؽان ٦٪٭ة.2س
 : ٦ة ٬ٮ ادلحل٢ ىلع أٌف ٝةٔؽة احلؽ مةم٤ح لؤلٔيةف؟ ثنٌي ذلٟ ثةػذىةر.3س
ٮ اكف دحل٢ م٧ٮؿ ٝةٔؽة احلؽ ل٧٤٪ةٚٓ ٬ٮ : دٮصؽ اظذ٧ةالت زبلزح ٚي٧ة ل4س

 الكّية ا٣ٕٞبلايح . اذ٠ؿ٬ة ثةتلٛىي٢.
 : ٢٬ ي٧ك٨ صؿيةف ا٣ٞةٔؽة يف احلٞٮؽ؟ كملةذا؟5س
ٜ  ذم احلؽ ٩ٛك٫، أك أ٩ٌ٭ة خمذىح ثة٣ّ٘ي؟ 6س  : ٢٬ جتؿم ٝةٔؽة احلؽ يف ظ
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 قاعذة الصحت

ؿاد ٨٦ ٬ؾق ا٣ ىلع الىعح يف ٦ٞةث٢ً ا٣ٛكةد،  اآلػؿي٨ ٞةٔؽة ٬ٮ مح٢ ٢ًٕٚال٧ي
ث٧ٕىن دؿديت دميٓ اآلزةر ا٣يت ي٧ك٨ أف درتدت ىلع ا٢ٕٛ٣ الىعيط، كيذٕةم٢ ٦ٓ 

 ا٢ٕٛ٣ ثأ٫ٌ٩ وعيط.
ك٬ؾا أكرث ٧ٔٞةن ٨٦ أف حيك٨ اإلنكةف املك٥٤ ا٨ْ٣ يف أػي٫ املك٥٤، أك أف 

 اإلنكةف الىة٣ط. ٦ٓ يذٕةم٢ ٫ٕ٦ ٧٠ة يذٕةم٢
املٕذربة يف ثٕؽ دٮٚؿ الرشكط ػ ٪ة ٤َٜى املك٥٤ً زكصذ٫ ٚإ٩ٌ  سةؿ ذلٟ: ٦ة لٮك٦
ػ حن٢٧ً ٫٤ٕٚ ٬ؾا ىلع الىعح؛ ٚ٪ٕذرب َبل٫ٝ َبلٝةن وعيعةن صة٦ٕةن  ا٣ُبلؽ

، ي٧ك٨ دؿدت آزةر ا٣ُبلؽ ل٤رشااٍ كاألصـاًء، ػةحلةن ٨٦ املٮا٩ًٓ، ٦ُةثٞةن ل٤ٮاًٝٓ
 ٤ٔي٫ ٠ىعح ا٣زتكج ٨٦ ٤ُ٦ٌٞح ذلٟ الؿص٢.

ٌٞ  ٝةٔؽةإٌف  ٨، كأ٦ٌة ٝةٔؽة الىعح جتؿم يف ٢ٕٚ ا٣ّ٘ي ٧٠ة ٬ٮ ا٣ٞؽر املذي
ٝةٔؽة الىعح كًلؾلٟ جتؿم  .٭ة جتؿم يف ٢ٕٚ النؼه ٩ٛك٫ا٣ٛؿاغ كاتلضةكز ٚإ٩ٌ 

أك  يف أز٪ةء ا٢٧ٕ٣ خببلؼ ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ ا٣يت ال جتؿم إاٌل ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ ا٢٧ٕ٣
 ا٢ٕٛ٣ املن١ٮؾ.

ك٬ٮ مح٢ ا٣ٛة٢ٔ املؿيؽ ىلع الىعح، ك٬ؾا ٬ٮ  ،كًليٙ اكف ٚ٭٪ةؾ صة٦ٓ ثح٪٭٧ة
 األو٢ يف يلذة ا٣ٞةٔؽدني.
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 إاٌل أفى الىعيط ٦٪٭ة أمؿاف: هلؾق ا٣ٞةٔؽة ٦ؽارؾ ٔؽيؽة،ذ٠ؿت 
 قّية: ٝي٢ ث٢، إٌف إدمةع املك٧٤ني ٨٦ اجلةظيح ا٤٧ٕ٣يٌح اإلمجةع اىػٌٍل: .6

 ٝةا٥ ىلع ا٢٧ٕ٣ ث٧ٞذىض ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة. ،املترشٔح

ٌٟ يف  الصرية اىػلالاٌيح: .2 ةرع هلة، ٚإذا م كظٌضيذ٭ة ٦ذٮٝٛح ىلع إمٌةء النى
 ٢٧ ةرع، كىلع ٬ؾا األقةس حيي ظٌضيذ٭ة ٚبل ثيٌؽ ٨٦ الؿصٮع إحل٭ة ث٧ٞؽار ٦ة أمٌةق النى

ٌٟ ٚي٫. كًلؾا حي٢٧ ٢ٕٚ املك ٥٤ ىلع الىعح إذا ٝةـ ٢ٕٚ اذلاثط املك٥٤ ىلع الىعح إذا م
ّيذلٟ. ،ث٘ك٢ امليخ كدكٛي٪٫ كالىبلة ٤ٔي٫  كًلؾا إذا ٌَ٭ؿ األكاين املذ٪ضكح. ٗك

٬ٮ الكّية ىلع ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ٣ٞؽ ٧٤ٔخى قةثٞةن أفى ا٧ٕ٣ؽة يف االقذؽالؿ 
٤ي٫ ٚإٌف ا٣ٕٞبلاٌيح،  ةرع مٌةق٦٪٭ة ٬ٮ ٦ة أا٣ٞؽر املذي٨ٞ ٔك ك٬ٮ مح٢ ٢ٕٚ ٭ة، ٦٪ النى

 .املك٥٤ً ىلع الىعح دكف ّٗيق
 ٚي٫ أ٦ك٨ ٚي٧ة أيٌةن  املك٥٤ ااٌل أٌف ابلٕي ٝؽ ٥٧ٔ ذلٟ ٣حن٢٧ ظّت ّٗي

 . ()ذلٟ
 حل١ٮف دلؿل ل٤ٞةٔؽة؟نرتط يف ٬ؾا املك٥٤ً رشكطه ايػؿل تك٣ك٨ ٢٬ 

 اجلٮاب: ٬٪ةؾ زبلزح رشكط ذللٟ:
ٔاثػ الطدح .1 ()غيً اىػةمو ثغ

 

ؿاد ٨٦ ا٣ٕةم٢ املنةر كٝج٢ ثيةف ٬ؾا الرش حل٫ ٬٪ة، إط ال ثؽى جلة ٨٦ ٦ٕؿٚح ال٧ي
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٤ي٫ ٚإ٫ٌ٩ دٮصؽ يف  ٨ ييؿاد مح٢ ٫٤ٕٚ ىلع الىعح، ٔك ؿاد ثة٣ٕةم٢ ٬ٮ ٦ى ٚ٪ٞٮؿ: ال٧ي
 املٞةـ زبلث ظةالت ال ثٌؽ ٨٦ ٦ٕؿٚذ٭ة، كيه: 

 ٫٤ٕٚ ٦ُةثٞةن تل٤ٟ  ثكٮف نٟالثي٥ى  ثكٮ٫٩ اعملةن ثٌٮاثٍ الىعح ا٥٤ٕ٣
ٌٞ ٚ ؟الٌٮاثٍ أك ال  .()٨ ٨٦ صؿيةف ا٣ٞةٔؽة٭ؾا ٬ٮ ا٣ٞؽر املذي

 ٫٤ٕٚ ٦ُةثٞةن تل٤ٟ ٠ٮف ٥٤ٕ ثكٮ٫٩ صة٬بلن ثٌٮاثٍ الىعح، ٣ك٨ اظذ٢٧ ا٣
 الٌٮاثٍ ٨٦ ثةب الىؽٚح، ٚيف ٬ؾق احلة٣ح ال جتؿم ا٣ٞةٔؽة.

 ٤ت؛ .نٟ يف ٫٧٤ٔ ثٌٮاثٍ الىعحال ٥ اأٗل ل١سّي م٨٧ٌ ٚإٌف ا ك٬ؾا ٬ٮ اأٔل
 ُٞٓ ث٧٤ٕ٭٥ ثٌٮاثٍ الىعح.ا٣ال ي٧ك٨ سبلنػ ػ ٦ي٢٧ٕ يف قٮؽ املك٧٤ني 

ذ٬ت املن٭ٮر إىل صؿيةف ا٣ٞةٔؽة، ٚي٧ة ػة٣ٙ ابلٕي حمذٌضةن ثةمرتاط  ٬٪ةك
 .إظؿاز ٠ٮف ا٣ٕةم٢ اعملةن 

()ٌؽةثلح غليدة اىػةمو ىػليدة اْلةمو .2
 

ك٦ٕىن ذلٟ أ٫ٌ٩ ٢٬ ينرتط ٠ٮف ا٢٧ٕ٣ وعيعةن ىلع كٜٚ رأم ا٣ٕةم٢ أك ىلع كٜٚ 
 .()أم الىعح ثؿأم احلةم٢ ػ ثةلىعح الٮإٝيٌحػ ؽ يٕربى ٨ٔ اثلةين رأم احلةم٢؟ كٝ

٫ يف األظكـث٤ٮ ُٝٓ احلةم٢ ٚ ٛي ٢ خية٣ ًٔ ٚبل جتؿم ا٣ٞةٔؽة؛ كذلٟ ألٌف  أفى ا٣ٛة
 ٌٜ ٤ي٫ ٚبل ثيٌؽ أف يكٮف ٦ُةثٞةن ملة ٬ٮ  دؿدٌت األزؿ يف الٮاٝٓ ٬ٮ حب احلةم٢، ٔك

 وعيط ٔ٪ؽق ال ٦ة ٬ٮ وعيط ٔ٪ؽ ا٣ٛة٢ٔ.

ٟ يف الىعح ىلع زبلزح أٝكةـ:   إفى النى
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ٟ يف ٝةث٤يح ا٣ٛة٢ٔ: .6 ٚىؿ ٚي٫ الرشكط  النى ٨ مك٧٤ًةن، أك ل٥ دذٮ ٧٠ة لٮ ل٥ يكي
ٟى  ابل٤ٮغ ٚي٫ ينرتط م٧ٌة ا٢٧ٕ٣ اكف لٮ الكةثٞح، ٨٦ ٝجي٢ ٦ة ٫ يف كمي ذلٟ،  ظني ث٤ٗٮ

ٌٟ ثكٮف ا٣ٛةٔ ٌٟ يف الىعح بكجت الن ٢ م٨٧ٌ هل وبلظيح دىعيط ٫٤٧ٔ أك ٚ٭٪ة ين
 .()ٚ٭٪ة ال جتؿم ا٣ٞةٔؽة .ال

ٟ يف ٝةث٤يح املٮرد: .2 ثأٌف ال٤ع٥ املجيٓ ثيؽ املك٥٤ ٬ٮ حل٥ ٦ة  ٧٠ة لٮ مٟ النى
ٚ٭٪ة ال جتؿم  .أك ٬ٮ م٧ٌة ال يٞج٤٭ة اكللكت كاخلزنيؿ ،يٞج٢ اتلؾ٠يح اك٣٘٪٥ كابلٞؿ

 ا٣ٞةٔؽة أيٌةن.

ٟ يف اإلديةف ثةلرشط أك  .3 ـء أك ٚٞؽاف املة٩ٓ:النى ٧٠ة لٮ أظؿز ا٣ٞةث٤يتني  اجل
ٟى  اإل٦ةـ برشااٍ الىبلة كأصـاا٭ة كدؿؾ مٮا٩ٕ٭ة أك  يف إديةفالكةثٞذني ك٣ك٨ م

 ٚذضؿم أوة٣ح الىعح ٬٪ة. .ال

 ٫.ٔ٪ٮا٩ إظؿاز ايػؿلك ا٢٧ٕ٣، أو٢ إظؿاز فنرتَٮي دةرة أ٩ى٭٥ ا٤ٔى٥
 االحن٪ةء أفى  إظؿاز اثلةينك الـكج. ٨٦ كٝٓ ٝؽ ؽا٣ُبل أفى  إظؿاز األكؿ ٦سةؿك
  .الؿًلٮع ثٕ٪ٮاف ٬ٮ ا٣ٛة٢ٔ ث٫ يٞٮـ اذلم

٥ٌ  ا٢٧ٕ٣ وٮرة ثإظؿاز األكؿ ٨ٔ ثٌٕ٭٥ ٔربى  كٝؽ  كدمٓ كا٣ٛةقؽ، الىعيط ٨٦ اأٔل
 اك٣ُ٭ةرة الىٮرة دلؿد حت٫ٞٞ يف ينرتط ٧ٚة ا٢٧ٕ٣، أو٢ إظؿاز ثٕ٪ٮاف ثٕي آػؿ ثح٪٭٧ة

 . ()٭٧ةجٚ احلؽزيح اك٣ُ٭ةرة كا٣ٕ٪ٮاف الىٮرة حت٫ٞٞ يف ينرتط ك٦ة ،ٚج٭ة اخلجثيح
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أك  ،تلٞةط يشءو ٦ة ٨٦ األرضألص٢ ا٬ؾا النؼه اكف ةء ٪إحنأفى  يف ٤ٮ مٟٚ
؛ كذلٟ ٣ٕؽـ إظؿاز أو٢ ا٢٧ٕ٣ املؿاد ال جتؿم ٚإٌف ا٣ٞةٔؽة ،رًلٮع الىبلةألص٢ 

 دىعيع٫.

ٟى الـ  ،وعيعةن أك ال ة اكفثأٌف َبل٫ٝ هل٫ ذ٨٦ َبل٫ٝ زكص كج ثٕؽ ٚرتةو لٮ م
ط ا٣ُبلؽ ثة٣جكجح هل ٦ٓ درصيط ٭٥ ثأفى أوة٣ح الىعح ثٌٕ ٚإفى ا٣ٛذةكل دىع 

 ا٣ّ٘ي.ث٢ٕٛ  ختذٌه 
٤ي٫ ٚبلثؽ تلىعيع٫ ٨٦ أظؽ أمؿي٨:  ٔك
 ختذه ثة٣ٕجةدات كإ٧ٌ٩ة تن٢٧ دميٓ األمؿ األكؿ: ا٣ٞٮؿ ثأٌف ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ ال

٤ي٫ ٚذضؿم يف ٦س٢ املٮرد كإف ّي٬ة، ٔك جتؿم ٚي٫  اك٩خ األثٮاب ٨٦ ا٣ٕجةدات ٗك
 .أيٌةن  ٝةٔؽة الىعح

األمؿ اثلةين: ا٣ٞٮؿ ثأٌف ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ خمذىح ثة٣ٕجةدات دكف ّٗي٬ة، كظيجبؾ 
ٚبلثؽ تلىعيط ٦س٢ املٮرد ٨٦ اتل٪ةزؿ ٨ٔ ختىيه ٝةٔؽة الىعح ث٢ٕٛ ا٣ّ٘ي 

 النؼه ٩ٛك٫ أيٌةن. ث٤عةظ أٌف ٦ؽرًل٭ة ي٥ٌٕ ٢ٕٚ
٤ي٫ يكٮف ا٣ٛؿ   ؽ ثني ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ كٝةٔؽة الىعح:ٔك

ّي٬ة، كأ٦ٌة ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ ٚإٌف الىعح اع٦ٌ  ٝةٔؽةفى أ كالن:أ ح تن٢٧ ا٣ٕجةدات ٗك
 .ا٣ٞؽر املذي٨ٞ ٦٪٭ة ٬ٮ ا٣ٕجةدات، ك٬ؾا يكيف حلىٮؿ امل٘ةيؿة اجلْؿيح ثح٪٭٧ة

الىعح  ٝةٔؽةلنؼه ٩ٛك٫، كأ٦ٌة فى ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ خمذٌىح ث٢ٕٛ اأ زةُيةن:
 ٚتن٢٧ ٢ٕٚ ا٣ّ٘ي كاجلٛف.

ؿم ٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ جتظٌّت لٮ ٤ٝ٪ة ثأٌف  جيؿم األػّيا كجتؽر اإلمةرة إىل أٌف ٬ؾ
 يف ّٗي ا٣ٕجةدات.

ؿى ىلع ذلٟ ك ٨ ذ٬ت إىل ٔؽـ م٧ٮهلة ٢ٕٛ٣ النؼه ٩ٛك٫، ٚةقذؽى ثأٌف أ٦ٌة ٦ى
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ةت إ٧ٌ٩ة ٬ٮ ٨٦ ثةب ثيةف احل٧١ح ال املؾ٠ٮر يف الؿكايةت ٨٦ ٦ؽػ٤يح اذل٠ؿ كاالتلٛ
 ح. ا٤ٕ٣ٌ 

ّيق، كا٣ٞٮؿ  الكيٌؽثي٥ى إٌف ا٣ٞٮؿ ث٤ٌٕيح االتلٛةت كاذل٠ؿ ٬ٮ ٦ؾ٬ت  اخلٮيئ ٗك
  .الكحكذةين ظ٫ْٛ اهلل الكٌيؽثكٮ٫٩ ظ٧١ح ٬ٮ ٦ؾ٬ت 



 : ٦ة ٬ٮ ا٣ٛؿؽ ثني ٝةٔؽة الىعح كٝةٔؽة ا٣ٛؿاغ كاتلضةكز؟6س
 ٔؽة الىعح ٦ؽارؾ ٌٔؽة، اذ٠ؿ ٦ؽرًلني ٦٪٭ة ثةتلٛىي٢.: ذي٠ؿت ٣ٞة2س
 : ٦ة ٬ٮ ا٣ٞؽر املذي٨ٞ ٨٦ ٝةٔؽة الىعح؟3س
 : ٢٬ ي٧ك٨ أف جتؿم ٝةٔؽة الىعح يف ٢ٕٚ النؼه ٩ٛك٫؟4س





 عشرةاحلادية القاعدة 
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 سإقرار العقالء على أنفسهن جائ

٣ٞةٔؽة ىلع ألك٨ ا٧٤ٕ٣ةء، ث٢ دٮادؿت، ث٢ أدمٕٮا ىلع ٣ٞؽ امذ٭ؿت ٬ؾق ا
 ا٢٧ٕ٣ ث٭ة، كإ٧ٌ٩ة الالكـ يف املؿاد ٦٪٭ة كمٮارد دُجيٞ٭ة.
 كالالكـ يف املؿاد ٦٪٭ة كمٮارد دُجيٞ٭ة، ٚ٪ٞٮؿ:

ؿٚةن ث٧ٕىن اإلزجةت كص٢ٕ اليشء ذا ٝؿار كزجةت. ك٦ٕىن أٌٝؿق ىلع  إٌف اإلٝؿار ٣٘ح ٔك
 الن٢٘. ك٦ٕ٪ةق يف املٞةـ ٬ٮ إزجةت املٌٞؿ ث٫ كص٫٤ٕ زةثذةن.م٫٤٘ ص٫٤ٕ زةثذةن ىلع ذلٟ 

كأ٦ٌة إًةٚح اإلٝؿار إىل ا٣ٕٞبلء دكف ّٗي٥٬ ٤ٚؼىٮويح هل٥ يف ٬ؾا احلك٥، 
ؽـ م٧ٮهل ٣ّ٘ي٥٬ مم٨ ال ٢ٞٔ هل.  ٔك

٦ٕىن جلٛك٫  كاملذجةدر ٨٦ يل٧ح )ىلع أ٩ٛك٭٥( ٠ٮف اليشء ىلع رضرق ٧٠ة أفٌ 
ردة يف ا٣ٞةٔؽة يه يف ٦ٞةث٢ )البلـ( ا٣يت يه )ىلع( الٮا ح٠ٮ٫٩ جل٫ٕٛ، ٤ْٚٛ

ة ل٧٤٪ٕٛح، ٚذ١ٮف ث٧ٕىن املرٌضة، ٩ّْي ٝٮهل دٕةىل:  ٌى ة  ٓى يىٍي جىٍخ كىغى ة نىصى ٌى ة  ٓى ى ل
جىٍخ   . ()اٍنتىصى

يع  ال كاملؿاد ثةجلٮاز ٬ٮ اجلٛٮذ كامليض ال اجلٮاز ٦ٞةث٢ احلؿاـ، ٚ٭ٮ اجلٮاز الًٮ
ٚإٌف أك رضب٫  ٠ٞذ٢ مؼها٣ٕة٢ٝ ىلع ٩ٛك٫ ٌؿ كب٪ةءن ىلع ٦ة دٞؽـ ٤ٚٮ أٝاتللكييف 

٫ ٬ؾا اإلٝؿار   ٞ  ٦ةضو ٤ٔي٫.ك٩ةٚؾه يف ظ

ح أمٮر:  ك٬ٮ دل٧ٔٮ
                                                           



 021 شذرات توضيحّية   

ٔ٪٭ة، ث٢ ٝؽ ٢٧ٔ ث٭ة يف احلؽكد  نةرعالكّية ا٣ٕٞبلاٌيح ا٣يت ل٥ يؿد ال األكؿ:
 ٧٠ة ٬ٮ ظةؿ ٨٦ أٝؿى ٔ٪ؽ أ٦ّي املؤ٦٪ني ،حكادليةت، ٚذٕةم٢ ٦ٕ٭ة ٦ٕةم٤ح احلضٌ 

 .()ىلع ٩ٛك٫ ثةلـ٩ة أربٓ مؿات ٚأٝةـ اإل٦ةـ ٤ٔي٫ احلؽٌ 
  كايػؿل ػةوح: ،األد٣ٌح اجل٤ٞيح، كيه ىلع ٝك٧ني: أد٣ٌح اع٦ٌح اثلةين:

٦ة ٔربى ٔ٪٫ وةظت ا٣ٞك٥ األكؿ: ٦ة يؽؿ ىلع ا٣ٞةٔؽة ثٕ٪ٮا٫٩ اليلٌك، ك٬ٮ 
إكرار »دم٭ٮر:  ، ك٬ٮ ركايح اث٨ أيب()اجلٮا٬ؿ ثػ )اجلجٮم املكذٛيي أك املذٮادؿ(

، كيه ()(ئ٣ٔٮايل الآل٠ذةب )كالؿكايح ٦٪ٞٮ٣ح يف . ()«اىػيلالء ىلع أُفصًٓ جةاز
ح ٧٠ة دؿل  .كد٪ُجٜ ىلع ا٣ٞةٔؽة، ث٢ ٔ٪ٮا٩٭ة ٦أػٮذ ٚي٭ة اع٦ى

 ا٣ٞك٥ اثلةين: األظةدير ال١سّية الٮاردة يف املٮارد اخلةوح، ك٦٪٭ة:
أضدؽ ىلع ُفصّ ٌَ شجػنيى  املؤٌَ: »مؿق٤ح ا٣ُٕةر ٨ٔ أيب ٔجؽ اهللػ 6

 .()«مؤٌِةن غييّ
ال أكجو شٓةدةى اىفةًشق إالٌ ىلع : »ػرب صؿاح املؽااين ٨ٔ أيب ٔجؽ اهللػ 2
 .()«ُفصّ

ؽـ اخلبلؼ ىلع ظضٌ  اثلةىر: يح إٝؿار ا٣ٕٞبلء ىلع أ٩ٛك٭٥ ك٩ٛٮذق اإلدمةع ٔك
 مٌٌي٫ يف اجل٤٧ح.ك

ت املؾ٠ٮرة دكف اإلدمةع؛ أل٫ٌ٩ ال أوة٣ح كاحلٌضح يف املٞةـ الكّية ا٣ٕٞبلايٌح كالؿكاية
 لٮصٮد اجلٌه املٕذرب، إاٌل أف يكٮف اإلدمةع صةثؿان لٌٕٙ الؿكايح. ؛هل يف ٦س٢ املٞةـ
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اإلٝؿار ىلع اجلٛف أمؿان مكذٞبلن ال يؿدجٍ بيشءو آػؿ ٧٠ة لٮ أٝؿى إذا اكف  .6
م ا٣ٞةٔؽة ىلع ذلٟ النؼه مؼهه ىلع ٩ٛك٫ ثأ٩ى٫ ٝذ٢ زيؽان؛ ٚيف ٬ؾق احلة٣ح جتؿ

 املٕرتًؼ ثبل إمكؿ.

اإلٝؿار ىلع اجلٛف مكذ٤ـ٦ةن ل٤٪ٛٓ ٧٠ة ٬ٮ مكذ٤ــ ل٤رضر؛ ٧٠ة لٮ  إذا اكف .2
٤ٔي٫ ك٬ٮ  ان أٝؿى ىلع ٩ٛك٫ ثأفى ٚبل٩ةن كدلق أك أفى ٚبل٩ح زكصذ٫، ٚإفى يف ذلٟ رضر
 اجلٛٓ كالرضر، اجلٛٞح، كهل ٦٪ٕٛح يف املٞةـ اكإلرث ٦سبلن، كال ي٧ك٨ اتل١ٛيٟ ثني

 كإاٌل ٚبل. ،٤ٚٮ ٝيًج٢ اإلٝؿار ثلجخ األمؿاف

ك٬ؾا ٩ّْي ٠ٮف الن٧ف هلة آزةر ٦ٛيؽة كايػؿل ًةرة، ٚبل ي٧ك٨ اتل١ٛيٟ 
  .ة٧ثح٪٭

ج٢ إٝؿارق يف األمؿي٨ ٦ٕةن كيف املٞةـ   ؟٢٬ يٞي
ج٢ إٝؿارق ٚي٧ة يرٌضق ٚذضت ٤ٔي٫ اجلٛٞ  . يٞج٢ ، كأ٦ٌة ٦ة ي٪٫ٕٛ ٚبلحيٞي

  ؟ٙ ي٧ك٨ اتل١ٛيٟ يف أمؿ كاظؽو ال يٞج٢ اتل١ٛيٟٚإف ٤ٝخ: ٠ي
٤ٝ٪ة: إفى ٔؽـ إمكف اتل١ٛيٟ زةثخه يف االيمٮر اتل١ٮيجيح، كأ٦ٌة االيمٮر 

ذجةريح ٚيه ق٭٤ح املؤ٩ح  .()األ
ٌؿ زيؽه ثكٮف ابليخ ٧ٕ٣ؿك ٚيٞج٢ ٬ؾا األػّي ثؾلٟ، ك .3  أػؿلدةرةن يٞي

  ؟ةتلنييذضة٢٬ ٧ٔؿك ٬ؾا األمؿ، ٚ٭٢ جتؿم ا٣ٞةٔؽة يف احل
ٜ  لـيؽو اإل٩كةر،  اثلة٩يحىٮرة الإف ٝي٤٪ة ثأٌف اإلٝؿار جيؿم ٤ُ٦ٞةن ٚيف  ال حي

كأ٦ٌة لٮ ٌٝيؽ٩ة  .٤ٚٮ أ٩كؿ ثٕؽ ذلٟ ٚإ٩كةرق ّٗي مك٧ٮع؛ أل٫ٌ٩ إ٩كةر ثٕؽ إٝؿار
٧ٔؿك ثكٮف ابليخ هل، ٚيف ٬ؾق احلة٣ح لٮ جتة٢٬ ٧ٔؿك  ٔؽـ جتة٢٬ا٣ٞةٔؽة حبة٣ح 
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٧ًٓ إ٩كةريق؛ ألفى ظني إٝؿار زيؽ ثكٮف ابل يخ هل ٚإفى زيؽان لٮ أ٩كؿ ثٕؽ ذلٟ قي
ؿ ل٥ يك٨ ٩ةٚؾان يف ظة٣ح جتة٢٬ ٧ٔؿك.  إٝؿارق األكى

ـ ٝٮؿ زيؽ أل٦ةريح يؽق ىلع ابليخ، ٭ة كظي٪ ذ٬ت ابلٕي إىل ٔؽـ ثح٪٧ة يٞؽى
ـ االقذىعةب ٤ٔ ؛صؿيةف ٝةٔؽة احلؽ ٬٪ة  .ي٭ةتلٞؽ 

  ؟ٜ  لـيؽ اتلرصؼ ٚي٫لٮ أٝؿى مؼهه ثكٮف ابليخ لـيؽو ٚ٭٢ حي .4
ٚيف  ٦ٓ ٔؽـ إ٩كةرقكأ٦ٌة  .ق٦ٓ إ٩كةراجلٮاب: ال حيٜ لـيؽ اتلرصؼ ٚي٫ 

 ال. كاملكأ٣ح ػبلؼه ثني صؿيةف ا٣ٞةٔؽة يف إزجةت لٮازـ اإلٝؿار أ

: ابليخ  ؟٢٬ اإلٝؿار ػةصه ثةإلزجةت أك أ٫ٌ٩ ين٢٧ اجليف أيٌةن  .5 ٤ٚٮ ٝي٢ لـيؽو
  ؟إٝؿار ىلع ٩ٛك٫ ثٕؽـ م٫١٤ ابليخ لٟ، ٚأ٩كؿ زيؽه ذلٟ، ٚ٭٢ إ٩كةر زيؽ

دْ٭ؿ اثل٧ؿة ٚي٧ة لٮ ادىىع زيؽه ٚي٧ة ثٕؽ أفى ابليخ م٫١٤، ٚبل يٞج٢ ٝٮهل؛ ث٪ةءن 
 ىلع ٠ٮف إ٩كةرق الكةثٜ إٝؿاران.

ِو رصيط ٚيي٧ىض ٤ٔي٫ ٦ة أٌٝؿ ث٫،  .6 ٟى أفى النؼه لٮ أٌٝؿ ىلع ٩ٛك٫ ث٤ٛ ال م
  ؟م ا٣ٞةٔؽة أك الٚ٭٢ جتؿ ،كأ٦ٌة لٮ أٝؿى ىلع ٩ٛك٫ ثةإلمةرة

ٟ  يف صؿيةف الكّية ا٣ٕٞبلاٌيح يف ٬ؾا املٮرد.ي ؽٝؽ  ٕيىلع أٌف ابل ن  ثني ٚؿى
ٕيؿؼ يؿل ا٣يت اإلمةرة كبني ا٣ٕؿؼ، ٔ٪ؽ اإلٝؿار ّٗي هلة ٦ٕىنن  ال ا٣يت اإلمةرة  أفٌ  ا٣
  .اإلٝؿار ّٗي أيٌةن  آػؿ ٦ٕىنن  هلة



 

ؿار ا٣ٕٞبلء ىلع أ٩ٛك٭٥ صةاـ؟ ك٦ة يه مٮارد : ٦ة املٞىٮد ٨٦ ٝةٔؽة إ6ٝس
 دُجيٞ٭ة؟
 ٦ة ٬ٮ دحل٢ ا٣ٞةٔؽة؟ ثنٌي ذلٟ ثةػذىةر. :2س
 ؟ثةإلزجةت أك أ٫ٌ٩ ين٢٧ اجليف أيٌةن  : ٢٬ اإلٝؿار ػةصٌّ 3س
ٜ  لـيؽ اتلرصؼ ٚي٫: 4س  ؟ كملةذا؟ لٮ أٝؿى مؼهه ثكٮف ابليخ لـيؽو ٚ٭٢ حي
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 سىق الوسلوٍن

املٮصٮد ٚي٫ ٦ٛةد ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة أفى قٮؽ املك٧٤ني أ٦ةرة دا٣ٌح ىلع دؾ٠يح احليٮاف 
ثة٣ُؿيٞح الرشٌٔيح، كبةتلةيل ٚيه ظة٧٠ح ىلع أوة٣ح ٔؽـ اتلؾ٠يح؛ ألٌف ٦ٛةد٬ة 

 .أذجةر دؾ٠يح ال٤ع٥ املٮصٮد يف قٮؽ املك٧٤ني

ٚٞؽ اقذٞؿت  ،يه د٤ٟ الكّية ا٣يت اعرصت املٕىٮـك قّية املترشٔح: .6
قّية املك٧٤ني كاملؤ٦٪ني ىلع أ٩ٌ٭٥ يؽػ٤ٮف األقٮاؽ كينرتكف ال٤عٮـ كاجل٤ٮد ٨٦ 

 األا٧حث٢ أٌف ردع ٨ٔ ٦س٢ ٬ؾا اتلرصؼ.  دكف الكؤاؿ، كل٥ يؿد ٔ٪٭٥
٭٥ يؽػ٤ٮف األقٮاؽ كيب٪ٮف ىلع ٦ٛةد ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة   ٫إحل اإلمةرة٧٠ة قذأيت أ٩ٛكى

 ح يف ٬ؾا املضةؿ.٨٧ً الؿكايةت اخلةٌو 

 .ظضيح الكٮؽ ىلع اإلدمةع .2
 كيه ٠سّية ٩ؾ٠ؿ ثٌٕةن ٦٪٭ة: الؿكايةت: .3

 ،كحم٧ؽ ث٨ مك٥٤،  ،كزرارة ،ك٥٬: ا٣ٌٛي٢ ث٨ يكةر ٦ة ركاق ا٣ٌٛبلء اثلبلزح
 و٪ٓ ٦ة ييؽرل كال األقٮاؽ، ٨٦ ال٤عٮـ رشاء ٨ٔ ٭٥ قألٮا أثة صٕٛؿٚأ٩ٌ 

ٍ » :ٚٞةؿ ا٣ٌٞىةثٮف،  .()«غِّ تصأؿ كال املصيٍني، شٔؽ يف ذلم اكف إذا لكي
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 يف دجةع ا٣يت اخًلٛةؼ ٨ٔ اهلل ٔجؽ أثة ٝةؿ: قأ٣خ ،وعيعح احل٤يب 
 .()«ّ ٌيخه ثػيِّأٌُ  دػيًخىٌت  فيٓة كضو   اشرتً »: ٚٞةؿ الكٮؽ،

كاملؿاد ٨٦ الكٮؽ يف الؿكايح اثلة٩يح كأمجة٬٭ة ٨٦ الؿكايةت ال١سّية د٤ٟ الكٮؽ 
ّي٥٬. ،دةاملٕ٭ٮ  كيه قٮؽ املك٧٤ني، ك٬ؾا ٦ة رٌصظخ ث٫ ركايح ا٣ٌٛبلء اثلبلزح ٗك

أك أ٩ى٭ة اكمٛح ٨ٔ يؽ  ،ث٧ٕىن أٌف الكٮؽ ٢٬ يه ث٪ٛك٭ة أ٦ةرة ىلع اتلؾ٠يح
  ؟املك٥٤، كد٤ٟ احلؽ يه األ٦ةرة ىلع اتلؾ٠يح

 ٮاؿ، إاٌل أ٩ٌ٪ة ٩ؾ٠ؿ ازجني ٦٪٭ة:يف املكأ٣ح ٌٔؽة أٝ
ؽ ثكٮف احلؽ ا٣يت ىلع ال٤ع٥ ٌف احلٌضيح لكٮؽ املك٧٤ني ٩ٛك٭ة، كال يذٞيٌ أ .6
ث٢ ذ٠ؿ ابلٕي أفى اال٩رصاؼ إىل ٠ٮف  يؽ املك٥٤؛ كذلٟ إلَبلؽ الؿكايةت،ػ ٦سبلنػ 

٨ٔ ٤ٗجذ٭٥ ػ  حن ةآ مك٧٤ةن ػ ٧٠ة قيأيت يف ا٣ٞٮؿ اثلةين ثؽحل٢ ٠ٮف قٮٝ٭٥ اكمٛامل
٤ت يف قٮٝ٭٥ آ٩ؾاؾ اكف كصٮد أ٢٬ اذل٦ح ؛ ألٌف اأٗل  .()مم٪ٮعه

٘ة٣ت يف قٮؽ أ .2 ٧ٌ٤ة اكف ا٣  ٚ ٨ يؽ املك٥٤،  ٔ ٛيذ٭ة ٔذجةر اكم ٌف احلٌضيح ل٤كٮؽ ثة
ٚإفى احلٌضيح اك٩خ حلؽ ٟ، الكٮؽ  ق، كدكراملك٧٤ني ٬ٮ ابلةٓا املك٥٤  ٨ ذل كبةتلةيل ال١نٙٔ 

ٮؿ أ٦ةريح يؽ املك٥٤  .()ٚأ٦ةريح الكٮؽ يفَ 

كبذٕجّي آػؿ: أٌف اذلم ٬ٮ أ٦ةرة ىلع اتلؾ٠يح أكالن كبةذلات احلؽ، كالكٮؽ يه 
  أ٦ةرة ىلع د٤ٟ األ٦ةرة.

 كي٧ك٨ أف يكذؽٌؿ ىلع ا٣ٞٮؿ اثلةين أيٌةن ثؿكايح أيب ثىّي، ظير ٝةؿ: قأ٣خ
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ًدان  رجالن  اْلصني ثَ يلع اكف»: ٚٞةؿ ا٣ٛؿاء، يف الىبلة ٨ٔ اهلل ٔجؽ أثة  رصى
ة فيؤىت اىػراؽ إىل يجػر فَكف ثةىلرظ، دثةغٓة ألفٌ  اء اْلجةز؛فر ييدفبّ ال ٌٍ  م

 فَكف يييّ، اذلم اىلٍيص كأىىق أىلةق الطالة خرضت فإذا فييبصّ، ثةىفرك كًجيكً
يصأؿ ٔد ْلةس يصذدئٌف اىػراؽ أْو إفٌ : فلةؿ ذلم، غَ ي امليذح كيزغٍٔف أٌف  اجلي

 . ()«دثةغّ ذاكدّ
ٞ ٞني أفٌ قذعجةب، كي٧ك٨ مح٢ ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ ىلع اال  ث٢ ٝؽ ذ٠ؿ ٠سّي ٨٦ املع

ديؿ خمذٌىح ثةلىبلة؛ ألٌف ةىلع أ٢ٌٝ اتلٞيه ٚ ٭ةدالتل كأ٦ٌة .()الؿكايح دلة٬ي٢يف ق٪ؽ 
اكف ي٤بف ا٣ٛؿاء يف ّٗي الىبلة؛ ذًلا ٝةؿ وةظت املؽارؾ: )ث٢ ٣بك٭ة  اإل٦ةـ

 . ()ٞةن(يف ّٗي الىبلة يٞذيض ٠ٮ٩٭ة ٣حكخ ٦يذح، كإاٌل ال٦ذ٪ٓ ٣بك٭ة ٤ُ٦
أفى الؿكايح: ث إاٌل أٌف النيغ األ٩ىةرم ٝؽ ذ٠ؿ يف أظكـ اخل٢٤ يف الىبلة

 أف ٚيذٕني كص٫، هل يك٨ ل٥ ثؾاكد٫ ظ٫٧١ كلٮال هل، املٕىٮـ ٣بف )رصحيح يف
ـ٫ٔ يكٮف  .()ادلي٨( ٧ٔٮد يف االظذيةط ظك٨ ألص٢ ٩

صؿيةف ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ٠ٮف املك٧٤ني اذلي٨ يف الكٮؽ ٨٦  ينرتط يف وعح ال
اإل٦ة٦يح؛ كذلٟ لن٧ٮؿ إَبلؽ الؿكايةت جل٧يٓ املك٧٤ني. ث٢ ٝؽ رصظخ ركايةت 

ذٞةد أك املؾ٬تٛؿيٜ ثح٪٭٥ اتلثةملك٧٤ني دكف ا٣ٌٛبلء  ث٢ ا٣٘ة٣ت يف د٤ٟ  ،ثةأل
 .()األز٦٪ح أٌف األقٮاؽ اك٩خ ثيؽ ّٗي اإل٦ة٦ٌيح
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 اجل٤ٮد ٨ٔ احلك٨ أثة ٫٤ٞ٩ إق٧ةٔي٢ ث٨ ٔحىس ظي٪٧ة قأؿكيؤي ؽ ذلٟ ٦ة 
 ابلةآ اكف إذا ةذاكد٭ ٨ٔ أيكأؿ اجلج٢، أقٮاؽ ٨٦ قٮؽ يف الؿص٢ ينرتي٭ة كا٣ٛؿاء
ٔا أف غييكً» :ٝةؿ اعرؼ؟ ّٗيى  مك٧٤ةن   يبيػٔف املرشكني رأيذً إذا غِّ تصأل
ً كإذا ذلم، ٔا فال فيّ يطئٌف رأيذٍْٔ  . ()«غِّ تصأل

كٝؽ  .ّٗي ا٣ٕةرؼ ثٮاليح أ٢٬ ابليخ ٬ٮد ثةملك٥٤ ًّٗي ا٣ٕةرؼ كاملؿا
 اظذ٢٧ ابلٕي أٌف املؿاد ٬ٮ ّٗيي ا٣ٕةرؼ ثةألظكـ، إاٌل أفى صٮاب اإل٦ةـ
ّيق يكنٙ ٨ٔ املٕىن املؾ٠ٮر  .()ثةتلٛؿيٜ ثني املرشؾ كاملك٥٤ دكف ا٣ٕةرؼ ٗك

قٮؽ املك٧٤ني ٨٦ ثةب أ٦ةريذ٭ة املجةرشة، أك  ثٕؽ زجٮت احلضيح حلؽ املك٥٤ أك
٠ٮ٩٭ة أ٦ةرة ىلع أ٦ةرة احلؽ، ٢٬ دكٮف أ٦ةرةن ىلع اتلؾ٠يح ٤ُ٦ٞةن ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ 

 ٫ ّٗي مكذع٢ٍّ جيت ا٥٤ٕ٣ ثأ٩ٌ أك  ،()ح ٔ٪ؽ املك٥٤ ابلةآٗةثثةقذعبلؿ امليذح ثةدل
 ؟أك ّٗي ذلٟ ٨٦ االظذ٧ةالتهلة، 

 يف املكأ٣ح أٝٮاؿه أربٕح:
ح ٤ُ٦ٞةن ظٌّت يف وٮرة ا٥٤ٕ٣ ثأ٩ى٫ م٨٧ٌ يكذع٢ امليذح ملك٥٤ ظضٌ ٌف يؽ اأ .6
أ٦ةريح يؽ املك٥٤ ثىٮرة دٌٕجؽيٌح ىلع حنٮ  كيؽٌؿ ٤ٔي٫ إَبلؽ ركايةت .ثةدلثةٗح

 ا٣تك٭ي٢ كاتلحكّي، ك٬ٮ املن٭ٮر.

، ٌف يؽ املك٥٤ أ٦ةرة ىلع اتلؾ٠يح برشط أف ي٥٤ٕ أ٩ى٫ ّٗي مكذع٢ٍّ ل٧٤يذحأ .2
ٟى  ،ذلٟ اظذ٧ةؿ يكيف كال ،هلة مكذع٢ٍّ  ّٗي ٠ٮ٫٩ إظؿاز جيت أم ٤ي٫ ٤ٚٮ م ٔك
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 كالن٭يؽ أك ٥٤ٔ ثؾلٟ ٚبل جتؿم األ٦ةرة، ك٬ٮ ٝٮؿ املعٜٞ ةهل أ٩ى٫ مكذع٢ٌّ 
 .نياثلة٩ح

حل٢ ىلع ذلٟ ٌٟ اتل إىل مٌةٚةن ػ  كادلى  حيى٢ ال ٫كأ٩ٌ  اتلؾ٠يح، ٔؽـ ثأوة٣ح ٧ك
٦ح؛ ٚإفى  ركايحػ  املكتجيط ّٗي يؽ ٨٦ اكف إف إالٌ  ة٭ث ا٨ْ٣   أيب ثىّي املذٞؽ 
ُٓ ثأ٩ٌ ل٧ٌة َؿح  اإل٦ةـ ٫ م٨٧ٌ يكذع٢ امليذح، ث٢ اكف حيذ٢٧ ٠ٮ٫٩ اثلٮب ل٥ يك٨ ٞي

ّي  ٛةيح اظذ٧ةؿ ٠ٮ٫٩ٗ  ؽـ ٠  ٔ٨ ؿاؽ، م٧ٌة يكنٙٔ  ٘ة٣ت يف قٮؽ أ٢٬ ا٣ٕ ٟ؛ أل٩ى٫ ا٣ ٠ؾل
ّي مكذع٢ٍّ  ٥٤ٕ ثأ٫٩ٗ  ٚيضت ا٣ ٤ي٫  ، ٔك  .مكذع٢ٍّ
 .()ؽ كادلال٣حكًليٙ اكف ٚةلؿكايح ًٕيٛح الك٪

٤ي٫ ٤ٚٮ ٌف يؽ املك٥٤ أ٦ةرة ىلع اتلؾ٠يح ٦ة ل٥ يي أ .3 ٥٤ٕ ثةقذعبلهل امليذح، ٔك
امليذح ٠ىف ذلٟ يف احلك٥ ثةتلؾ٠يح، كال ينرتط  ٢اظذ٢٧ ٠ٮ٫٩ م٨٧ٌ ال يكذع

 .()ا٥٤ٕ٣ ثكٮ٫٩ م٨٧ٌ ال يكذع٢ امليذح ٧٠ة يف ا٣ٞٮؿ اثلةين
 ٢: ٤ٝخاث٨ احلضةج ا٣ٞةكي٧ك٨ االقذؽالؿ هلؾا ا٣ٞٮؿ خبرب ٔجؽ الؿمح٨ 

 يٌؽٔٮف اذلي٨ اخل٤ٜ ٬ؾا أٔينػ  املك٧٤ني قٮؽ أدػ٢ إيٌن : اهلل ٔجؽ أليب
: ٚيٞٮؿ ؟ذ٠يح يه أ٣حف: لىةظج٭ة ٚأٝٮؿ ل٤ذضةرة، ا٣ٛؿاء ٦٪٭٥ ٚأمرتمػ  اإلقبلـ
 دبيػٓة أف ثأس ال كىكَ ال،»: ٚٞةؿ ؟ذ٠يح ٭ةأ٩ٌ  ىلع أثيٕ٭ة أف يل يى٤ط ثًل. ٚ٭٢

: ٝةؿ ؟ذلٟ أٚكؽ ك٦ة: ٤ٝخ .«ذنيح ٓةأٌُ  ٌِّ اشرتيذٓة اذلم يل رشط كد: كدلٔؿ
ٔا ليٍيذح، اىػراؽ أْو اشذدالؿ» ًَّ لً ذاكدّ، امليذح جرل دثةغ أفٌ  كزغٍ ٔا ثي  أف يرع

ٔا   .()«اهلل رشٔؿ ىلع إالٌ  ذلم يف يكٌذث
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ذلا ظك٥  ،املٛؿكض يف املٞةـ ٔؽـ ٥٤ٔ املنرتم ثةقذعبلؿ ابلةآ امليذحٚإٌف 
ط ابليٓ برشط اإلػجةر ثأٌف ابلةآ األكؿ اٌدىع دؾ٠يذ٭ة، م٧ٌة  ىلع ذلٟاإل٦ةـ  ٚىعى

 ذلٟط ا٥٤ٕ٣ ثٕؽـ امرتا دكفيٕين أ٩ى٫ ا٠ذىف ثٕؽـ ا٥٤ٕ٣ ثكٮ٫٩ مكذعبلن ل٧٤يذح، 
 .ط ذلٟ لكف البلزـ ٔؽـ دىعيط ابليٓلٮ امرتأ٦ٌة  .٧٠ة يف ا٣ٞٮؿ اثلةين

  .ث٭ة كإاٌل ٚبلٌف يؽ املك٥٤ أ٦ةرة ىلع اتلؾ٠يح إف أػرب أ .4
 ثٕي ٝةؿ: ٠ذت ،كي٧ك٨ االقذؽالؿ هل خبرب حم٧ؽ ث٨ احلكني األمٕؿم

ينرتل ا٣ٛؿك يف دٞٮؿ ٦ة :ك٬ٮ اجلٮاد ،اثلةين صٕٛؿ أيب إىل أوعةث٪ة  الكٮؽ؟ ٨٦ ي
 ؛ كذلٟ ثأف يكٮف املؿاد ٨٦ ال٧ٌةف اإلػجةر.()«ثأس فال مغٍُٔةن  اكف إذا»: ٚٞةؿ

جٞخ ثيؽ الكًٚؿ كال جيت ح ٤ُ٦ٞةن ظٌّت لٮ قي ٢٬ دكٮف يؽ املك٥٤ ظضٌ 
ي  ، أك أ٩ى٭ة ختذٌه ()ا٣ٛعه ظي٪٭ة  يف املكأ٣ح ٝٮالف: ثؾلٟ؟كجٜ ث٧ة لٮ ل٥ ت

٨ ذ٬ت إىل ٠ٮف يؽ املك٥٤ ظضٌ  ٟ ثإَبلؽ ٦ى ح ظٌّت ٦ٓ قجٜ يؽ الكٚؿ د٧كى
ي٭ة أ٩ى٫ لٮ كصؽ٬ة ثيؽ ركايح ا٣ٌٛبلء، كًلؾا ركايح إق٧ةٔي٢ ث٨ ٔحىس؛ ظير كرد ٚ
ةر أـ ال ٌٛ ٨ يى٤ٌٮف ٚبل يكأؿ قٮاء اك٩خ مكجٮٝح ثيؽ ال١  .()٦ى

٨ ذ٬ت إىل ػبلؼ ذلٟ ٚٞؽ امرتط ٔؽـ قةثٞيح يؽ الكٚؿ، كإاٌل كصت  كأ٦ٌة ٦ى
 ا٣ٛعه.

اكف يذلك٥ ٨ٔ األقٮاؽ يف ذلٟ  كي٧ك٨ االقذؽالؿ ذللٟ ثأفى اإل٦ةـ
ني، كل٥ يٕ٭ؽ إدية٩٭٥ ثةجل٤ٮد ٨٦ ثبلد ا٣كٛؿ، لكٮاد املك٧٤اكف أ٤ٗج٭ة  ٚإفٌ الـ٦ةف 

ٟ يف ٠ٮ٩٭ة ظضٌ   ح ظٌّت ٦ٓ قجٜ يؽ الكٚؿ ٩ٞذرص ىلع ا٣ٞؽر املذي٨ٞ.ك٦ٓ النى
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ك٣ك٨ ٝؽ ييؿٌد ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ثإَبلؽ ركايح ا٣ٌٛبلء؛ ظير ذ٠ؿت قٮؽ 
ّيق، كًلؾا ركايح إق٧ةٔي٢ ث٨ ٔحىس.  املك٧٤ني دكف دٛىي٢ ثني قجٜ احلؽ ٗك

٥٤ٔ بكجٜ يؽ الكٚؿ يف ثٕي ظةالت أقٮاؽ ذلٟ الـ٦ةف، ؾ كرب٧ة يكٮف ٬٪ة
٤ي٫  يك٤ٌ ظّت لٮ اك٩خ ا٣ٌٞيح ػةرصيح ٔك ٥ ثكٮف أقٮاؽ ذلٟ الـ٦ةف خمذٌىح ٚبل ي

٦ٓ ابل٪ةء ىلع احلك٥  حوةػ ،حبة٣ح ٔؽـ قجٜ يؽ الكٚؿ، ث٢ حيذ٢٧ قجٜ يؽ الكٚؿ
أفى األو٢  يؽق. كيؤاحل١ي٥ ٧٠ة ذ٠ؿق الكيٌؽثكٛؿ اخلٮارج كاجلٮاوت كا٣٘بلة، 

ٟ يؿصٓ إىل األو٢  .()٠ٮف األظكـ الرشٌٔيح أظك٦ةن ظٞيٞيح ال ػةرصيح، ك٦ٓ النى

٤ٮد مٮصٮدة يف أيؽم املك٧٤ني مكذٮردة ٨٦ ثبلد ا٣كٛؿ٬٪ةؾ  ٢٬ حيك٥  ،صي
  ؟ثذؾ٠يذ٭ة أك ال

كلئلصةثح ٨ٔ ٬ؾا ا٣تكةؤؿ ٩ٞٮؿ: إٍف اكف ابل٪ةء ىلع ظٌضيح يؽ املك٥٤ كلٮ 
كجٮٝح ثيؽ الكٚؿ ٚيه ٦ؾاٌكة، كإف اكف ابل٪ةء ىلع امرتاط ٔؽـ ٠ٮ٩٭ة اك٩خ م

. مكجٮٝح ثيؽ الكٚؿ ٚبل ظٌضيح يف املٞةـ، كجيت ا٣ٛعه ٨ٔ دؾ٠يذ٭ة ظيجبؾو

                                                           



 

 ح ىلع ٝةٔؽة قٮؽ املك٧٤ني؟٦ة يه األد٣ٌ  :6س
 ثنٌي ذلٟ ثإجيةز.: ٢٬ الكٮؽ أ٦ةرة ث٪ٛك٭ة أك أ٩ٌ٭ة أ٦ةرة ىلع أ٦ةرة ايػؿل؟ 2س
ط ذلٟ.3س ًٌ ينرتط ٠ٮف مك٤يم الكٮؽ ٨٦ اإل٦ة٦يح أك ال؟ ك  : ٢٬ ي
: ٢٬ يؽ املك٥٤ أ٦ةرة ىلع اتلؾ٠يح ٤ُ٦ٞةن ظٌّت ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ ثةقذعبلؿ امليذح 4س

 ثةدلثةٗح ٔ٪ؽق؟
يف  ظٌّت  ٤ُ٦ٞةن  ظضح اثلة٩يح دكٮف ٚ٭٢، املك٥٤ يؽى  الكٚؿ يؽي  قجٞخ لٮ: 5س

ي  ل٥ لٮ ث٧ة ختذه ٭ةأ٩ى  أك ،٦س٢ ٬ؾق احلةؿ  ؟الكٚؿ ثيؽ كجٜت
 املك٧٤ني أيؽم يف املٮصٮدة اجلي٤ٮد حثذؾ٠يي٧ك٨ احليك٥  ٢٬: 6س

ط ذلٟ ثةتلٛىي٢. ا٣كٛؿ ثبلد ٨٦ كاملكذٮردة ًٌ ؟ ك



 

 

 

 الثالثة عشرةالقاعدة 

 اإلعانت على اإلثن





 

 

 

 

 عانت على اإلثناال

أاع٫٩ ىلع ذلٟ أم قةٔؽق ٤ٔي٫.  اإلاع٩ح يف ال٤٘ح ٦ٕ٪ة٬ة املكةٔؽة، ٚيٞةؿ:
كاتلٕةكف: ٠ٮف لك َؿؼ ٨٦ ا٣ُؿٚني ٔٮ٩ةن لآلػؿ، حبير يىجعة رشيكني يف 

 إجيةد ا٢ٕٛ٣.
املكةٔؽة ا١ٛ٣ؿيح أيٌةن، كًلؾا  كال ختذه املكةٔؽة ثةملكةٔؽة ا٤٧ٕ٣يح، ث٢ د٥ٌٕ 

 اإلرمةد إىل ٦ة ٬ٮ امل٤ُٮب كاملٞىؽ.
ٚحن٢٧ خمة٣ٛح اتللكيٙ الٮصٮيب أ٦ة اإلز٥ ٚ٭ٮ ٤ُ٦ٜ املؼة٣ٛح كاملٕىيح، 

 كاتلعؿييم.
ٚةإلاع٩ح ىلع اإلز٥ ٦ٕ٪ة٬ة مكةٔؽة اآلز٥ كإاع٩ذ٫ يف ص٭ح حتٜٞ اإلز٥ كوؽكر 

 املٕىيح، قٮاء اك٩خ ٤٧ٔيح أـ ١ٚؿيح.
 اآلز٥ ىلع حتٜٞ اإلز٥ كوؽكر املٕىيح ٦٪٫. مكةٔؽة ظك٥ ثيةف ا٣ٞةٔؽة كمؿاد

ٛٞ٭ةء يف دم٤ح ٨٦ ا٣ٛؿكع كيه ٨٦ ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يح ا٣يت يذ٧كٟ ث٭ة ا٣
 . ()ا٣ٛٞ٭يح

ًً كىاىػيٍدكافٝٮهل دٕةىل:  .6 ى اإًلزٍ ٔا ىلعى ُ ةكى ال تىػى  . ()كى

ةؿ: إٌف اجليه الٮارد يف اآليح املجةرًلح حم٧ٮؿه ىلع ال١ؿا٬ح ثٞؿي٪ح  ك٣ك٨ ٝؽ يٞي
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ٔى املٞةث٤ح، ظير ٝةؿ ٝج٢ ذلٟ:  ى اىًٍِب  كىاتلٍَّل ٔا ىلعى ُي ةكى تىػى األمؿ ٬٪ة حم٧ٮؿه ىلع ك ،لكى
 االقذعجةب ال اإللـاـ، ١ٚؾلٟ اجليه. 

ٮع دٞذيض احليؿ٦ح؛ ٚةإلز٥  كي٧ك٨ أف جيةبى ٔ٪٫ ثأفى ٦٪ةقجح احلك٥ كاملًٮ
 كا٣ٕؽكاف امل٤ُٞةف ي٪ةقج٭٧ة احلؿ٦ح. 

فى األو٢ يف األمؿ ٬ٮ الٮصٮب، ك٣ك٨ ل٧ٌة اكف إ :كي٧ك٨ أف يٞةؿ أيٌةن 
٢٧ً األمؿ ٤ٔي٫ين٢٧ االقذع ٤ُ٦ٜ ا٣ربٌ  كأ٦ٌة اجليه ٚبل مٮًصت لؿٚٓ احلؽ  .جةب ٚعي
 ٨ٔ ّة٬ؿق. 

ـه ث٧ٕىن ا٤ُ٣ت قٮاء  ةؼ ثأفى األمؿ ثةتلٕةكف ىلع ا٣رب اع ٠ؾلٟ ي٧ك٨ أف يٌي
كاألكؿ ػ ٠ٮف املأمٮر ث٫ إلـا٦يةن ػ ٨٦ ٝجي٢ إ٩ٞةذ ا٣٘ؿيٜ، كاثلةين ػ اكف إلـا٦يةن أـ ال، 

 كال خيذٌه  ،مكةٔؽة ا٣ٛٞؿاء كاملعذةصنيجي٢ ٠ٮف املأمٮر ث٫ اقذعجةثيةن ػ ٨٦ ٝ
كًلؾلٟ اجليه، إاٌل أفى مٮرد اجليه ل٧ٌة اكف احلؿاـ  .األمؿ ثةالقذعجةب ٧٠ة ذي٠ًؿ

اجليه ثةحلؿ٦ح ل١ٮف مٮردق  ح أوجعخ دميٓ مٮارد اجليه يف احلؿ٦ح؛ ٚةػذٌه ػةٌو 
 .()٠ؾلٟ

زجةت ظؿ٦ح ٤ُ٦ٜ كاجلؽيؿ ثةذل٠ؿ أفى ٠ٮف اإلاع٩ح مةم٤حن ل٤ذٕةكف ال يكيف إل
٬ٮ اتلٕةكف إاٌل أف اذلم اإلاع٩ح ثٕؽ كٝٮع احليؿ٦ح ىلع ٚؿدو ػةصو ٨٦ أٚؿاد اإلاع٩ح 

 يكٮف اتل٧ٕي٥ تل٪ٞيط امل٪ةط. 
ةب ٨ٔ ٬ؾا اإلمكؿ ث٧ة أٚةدق ابلض٪ٮردم يف  (ٝٮأؽق) ك٣ك٨ يي٧ك٨ أف جيي

ء ثىي٘ح ةآً صأفى اخًلُةب ل٧ٌة اكف ٧ٕ٣ٮـ املك٧٤ني كٌلف مةمبلن ملؼذ٤ٙ الٮٝة٨٦ 
٨ًٕ ثٌٕك٥ ثٌٕةن ىلع اإلز٥، ك٬ٮ ٩ّْي ٝٮهل دٕةىل:  االمرتاؾ، كًلأ٫٩ ٝةؿ: ال يي

ٍِبً  ٍٔا ثًةلطَّ ٔىاضى دى ىق  كى ٍٔا ثًةْلٍ ٔىاضى دى ٚٞؽ ذ٠ؿكا أفى املؿاد: أف يٮيص ثٌٕ٭٥ ثٌٕةن ، كى
 .()ثةحلٜ
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 ٦٪٭ة:ك٦ة كرد يف الؿكايةت املؼذ٤ٛح،  .2

 ركايةت إاع٩ح ا٣ْةملني(). 
 َى رشٔؿ اهلل: »كايةت ظؿ٦ح ثيٓ اخل٧ؿ، ٨ٕٚ أيب صٕٛؿر ر  ىػ يف اخلٍى

ٓة، كاعرصىْة، كشةربىٓة، كشةكيٓة، كخةًميٓة، كاملدٍٔىح  ٓة، كخةرًشى غرشة: اغرشى
٪ٮا ل١ٮ٩ً٭٥ م٨٧ٌ ()«إحلّ، كبةاػٓة، كمشرتيٓة، كآكو زٍِٓة . ٚأكرث ا٣ٕرشة ٣ٕي

 يٕني ىلع رشب٭ة.

يكذ١نٙ أٌف املؼذ٤ٛح الٮاردة يف ٬ؾا املضةؿ كبةجلْؿ إىل دل٧ٮع الؿكايةت 
 ح ٚي٭ة يه ظؿ٦ح اإلاع٩ح ىلع اإلز٥، كأفى ٬ؾق املكةا٢ ٦جت٪يح ٤ٔي٭ة.ا٣ٞةٔؽة ا٣ٕة٦ٌ 

مكةٔؽة النؼًه ىلع اإلديةف ث٧ة ٬ٮ ٦ج٘ٮض ٔ٪ؽ  ثٞجط ()ظيك٥ ا٢ٕٞ٣ .3
 ك٦ة ٚي٫ املٛكؽة.املٮىل 

ؿاد   :أمؿي٨ ثيةف ٬٪ة ال٧ي
ٝىٙ اإلاع٩ح وؽؽ ٢٬ :أخدٍْة دؿدت احلؿاـ اذلم يؿدكج٫  ٝىىؽ ىلع يذٮ

  ؟اآلز٥
ٝىٙ ٢٬ زةُيٍٓة: ٫  احلؿاـ حتٜٞ ىلع يذٮ   ؟أيٌةن  اخلةرج يفككٝٔٮ

يط ذلٟ: أ٫ٌ٩ لٮ ٝىؽ دؿدٌت احلؿاـ ٨٦ إجيةدق ٦ٞؽ٦ح احلؿاـ الىةدر ٨ٔ  ةكدًٮ
٫ ػةرصةن أـ ّٗيق، ٚ٭٢ حيذةج وؽؽ اإلاع٩ح ىلع اإلز٥ إىل حتٜٞ ذلٟ احلؿاـ كك ٝٔٮ

لٮ ٗؿس مؼهه مضؿة ٨٦ أٌف رصؼ إجيةدق ثؾلٟ ا٣ٞىؽ يكيف يف وؽٝ٭ة؟ ٧٠ة 
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٨ يى٪ٕ٭ة، ك٣ك٨  ا٣ٕ٪ت كل٥ يٞىؽ ٦٪٭ة االقذٛةدة يف و٪ٓ اخل٧ؿ أك ثيٕ٭ة ىلع ٦ى
٫ ٬ؾا أك ال ٗىؿقي  ؟امرتا٬ة ٦٪٫ وة٩ٓ ل٤ؼ٧ؿ، ٚ٭٢ حيؿـ 

 ، كيه اكتلةيل:()يف املكأ٣ح أربٓ وٮرو 
ؽ ثيٓ ا٣ٕ٪ت حلى٪ٓ ذلٟ  ()لٮ ٝىؽ .6 كدؿدىت األزؿ يف اخلةرج، ٧٠ة لٮ ٝىى

ح احليؿ٦ح  ً٪ٓ ٠ؾلٟ، ٚ٭ؾق الىٮرة ٦ُٞٔٮ ٧٠ة ال لىؽؽ اإلاع٩ح ىلع اإلز٥ مخؿان، كوي
 خيىف.

لٮ ل٥ يًٞىؽ ذلٟ كل٥ يرتدىت ٤ٔي٫ األزؿ يف اخلةًرج، ٚ٭٪ة ال ظؿ٦ح يف ٬ؾق  .2
 .()؛ إذ الوؽؽ لئلاع٩ح يف املٞةـالىٮرة ُٕٝةن 

ىؽ كل٥ يرتدىت ٤ٔي٫ األزؿ، ٧٠ة لٮ ثةع ا٣ٕ٪ت حلى٪ٓ مخؿان، ك٣ك٨ ل٥ لٮ ٝ .3
 كٝؽ يٞةؿ ثةحلؿ٦ح ل١ٛةيح ٝىؽ اإلاع٩ح. .يى٪ٓ ٦٪٫ ذلٟ، ٚبل حيؿـ

لٮ ل٥ يٞىؽ ك٣ك٨ دؿدٌت األزؿ، ٧٠ة لٮ ل٥ يٞىؽ ثيٓ ا٣ٕ٪ت حليى٪ٓ مخؿان،  .4
٪ٓ ٠ؾلٟ،  لٟ ىلع ٚ٭٪ة حيؿـ ىلع ا٣ٞٮؿ ثكٛةيح دؿدت األزؿ، ك٣حف ٠ؾك٣ك٨ وي

 .()ثةمرتاط ا٣ٞىؽا٣ٞٮؿ 
ٔيؿٚةن كلٮ ل٥ حيى٢ ٦٪٫ ٝىؽ  كأ٦ٌة ٔ٪ؽ ٦ى٨ يؾ٬ت إىل اال٠ذٛةء ثىؽؽ اإلاع٩ح 
ًٕ٪ت مخؿان، ل١٪٫  ؿٚةن، ٧٠ة لٮ ٥٤ٔ أ٩ى٫ قيى٪ٓ ٨٦ ٬ؾا ا٣ ٔي ـ إف وؽٝخ اإلاع٩ح  ٚيعؿي
ٕى٫ ألص٢ ذلٟ، كإ٧ٌ٩ة ٝىؽ أمؿان آػؿ اكلؿبط ٦سبلن  ، أك ظني ثيٕي٫ ٤ٔي٫ ل٥ يًٞىؽ ثي

ٓو  ا٦ذعة٫٩، أك رصةء اجلؽـ ىلع ا٢ٕٛ٣، ث٧ٕىن أ٫ٌ٩ آم٢ ثٮٝٮع  ٦ة أك مخؿان  و٪٫ٕ ٨٦ ٦ة٩
ٔيؿٚةن كلٮ ل٥ حيى٢ ٦٪٫ ا٣ٞىؽ؟! مةث٫  ذلٟ. ٚيف ٦س٢ ٬ؾق احلةالت دىؽؽ اإلاع٩ح 
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حبير ين٢٧ إاع٩ح يف احلؿ٦ح ٬ٮ اإلاع٩ح ىلع اإلز٥ ٤ُ٦ٞةن  ثأفى امل٪ةط ٝي٢إف 
، كيؤي ؽ ذلٟ إَبلؽ ٚة٣ٞةٔؽة صةريح يف ظٜ ٩ٛك٫اإلنكةف ٩ٛك٫ ىلع اإلز٥ 

، ()«ٌىَ أكو اىؽني فٍةت فلد أاعف ىلع ُفصّ»اجلىٮص كا٣ٛذةكل، كًلؾا الؿكايح: 
ٌىَ) كيه ٪٭ة،ٔ ٦ٛؿكغه  ال١ربل كًلأفى  ًه  فٓٔ ُفًصّ ىلع أاعف ك ً  .(آز

٫ يف اخلةًرج، ك٦سةهل:  لٮ ثةع ا٣ٕ٪ت ىلع ٦ى٨ قيى٪٫ٕ مخؿان ثٞىؽ ذلٟ ٦ٓ كٝٔٮ
 ؟ٚ٭٢ يج٢ُ ابليٓ مٌةٚةن حلؿ٦ح اإلاع٩ح ىلع اإلز٥

ٌٕيح؛يف املٞةـ ال يج٢ُ ابليٓ ثؾلٟ؛ ألٌف احليؿ٦ح   ٨ٔ ث٢، دك٤يٌٛيح ك٣حكخ ًك
 ٦ذ٤ٕٞح ٚيه ملٕةم٤ح،ا ٨ٔ ػةرج ثأمؿ د٤ٌٕٞخ احليؿ٦ح أفى  ()مكقج٫ يف النيغ
.اإلز٥ ىلع ثةإلاع٩ح

                                                           
 



 

 : ٦ة ٬ٮ املؽرؾ املٕذ٧ؽ يف ٝةٔؽة اإلاع٩ح ىلع اإلز٥؟6س
ٞىىؽ؟ ىلع يذٮٝٙى اإلاع٩ح وؽؽ ٢٬: 2س ٙٝى ك٢٬ ا٣  يف احلؿاـ حتٜٞ ىلع يذٮ
 ؟اخلةرج
 : اذ٠ؿ ثةػذىةر احلك٥ الرشيع لّكٍّ م٧ٌة يأيت:3س

 .اخلةرج يف األزؿ٤ٔي٫  كدؿدىت اإلز٥ ٝىؽ لٮأ ػ 
 .يف اخلةرج األزؿ ٤ٔي٫ يرتدىت كل٥ اإلز٥ ٝىؽ لٮب ػ 
 يف اخلةرج. األزؿ٤ٔي٫  دؿدٌت ك٣ك٨ اإلز٥ يٞىؽ ل٥ لٮج ػ 
 .اخلةًرج يف األزؿ ٤ٔي٫ يرتدىت كل٥ اإلز٥ يًٞىؽ ل٥ لٮد ػ 

 : ٢٬ اإلاع٩ح ىلع اإلز٥ تن٢٧ النؼه ٩ٛك٫؟ ثنٌي ذلٟ ثإجيةز.4س
٢٬ يرتدت ابلُبلف ىلع ظؿ٦ح اإلاع٩ح ىلع اإلز٥؟ كملةذا؟: 5س



 

 

 

 

 

 

 

  الرابعة عشرةالقاعدة 

  اإللسام





 

 

 

 

 اإللسام

٨٦ ا٣ٞٮأؽ املضٕٮ٣ح ٣ٛؿض اتلٮقٕح كرٚٓ اللكٛح ٨ٔ ٦ٕذ٪ٌف  ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة
٦ؾ٬ت اإل٦ة٦يح املؼذ٤ُني ث٨٧ اليٕذ٪ٞٮف ٬ؾا املؾ٬ت، كإ٧ٌ٩ة يتج٪ٮف أظك٦ةن 

. ٚة٣ٞةٔؽة إ٧ٌ٩ة ص٤ٕخ تل١ٮف ٌٕ٭ة ٦ٓ أظكـ ٦ؾ٬ت أ٢٬ ابليخث يت٪ةىف
خمؿصةن ملة يرتدٌت ٨٦ أظكـ ٦جت٪ةة ٔ٪ؽ املؼة٣ٛني، كا٣يت لٮال٬ة لكف البلزـ رشاعن 

 دؿديت اآلزةر الٮإٝيح ا٣يت رب٧ة دٮٝٓ اللكٛح.
ؿاد ٨٦ ٬ؾق ا٣ٞةٔؽةإذان   إلـاـ املؼة٣ًٙ ث٧ة يؽي٨ ث٫ وعحػ ثىٮرة دل٤٧ح  ػ ال٧ي
كاظؽ، ٤ٚٮ  يؽي٨ ثىعح ا٣ُبلؽ زبلزةن يف دل٤فلٮ اكف املؼة٣ًٙ  :٧ٚسبلن  ٨٦ أظكـ.

٢ٕٚ ذلٟ ٦ٓ زكصذ٫ صةز لئل٦ةيم أف يؿد ت آزةر ا٣ُبلؽ كإف اكف ا٣ُبلؽ زبلزةن 
ـي املؼة٣ًٙ ث٧ة يٕذٞؽق ٨٦ وعح ا٣ُبلؽ  لئل٦ةيم، ٚيضٮزي اإل٦ة٦يح ٔ٪ؽثةَبلن  إلـا

 .ثٕؽ ا٩ٌٞةء ٔؽد٭ة ٨٦ املؿأة امل٤ُٞح ث٧س٢ ٬ؾا ا٣ُبلؽزبلزةن، كبةتلةيل جيٮز الـكاج 
٨ ذ٠ؿ ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة كأمةر إحل٭ة ٬ٮ النيغ  ؿ ٦ى كجتؽر اإلمةرة إىل أٌف أكى

 .(قتجىةرالا٠ذةث٫ )يف  ا٣ُٮيس

يه الؿكايةت، ىلع إزجةت ا٣ٞةٔؽة يف املٞةـ ؽؿ ث٭ة ا٣يت يكذ٧ٔؽة األد٣ٌح  إفى 
ؿ  ()ةعػ٨ اإلدمػة ذي٠ؿ ٦ػة ٦ػكأ٦ٌ  ٚيعذ٢٧ ٠ٮ٫٩ ٦ؽرًليةن، كبةتلةيل ال ي٧ك٨ أف يٕٮى

 ٤ٔي٫ يف ٦س٢ املٞةـ.
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 ثأثٮابو ٦ٕي٪ح ٨٦ ا٫ٞٛ٣ اك٣ُبلؽ ركايةت ػةوح :()الؿكايةت ىلع ٝك٧نيك

  كقجنّي إىل ثٕيو ٦٪٭ة يف الك ا٣ٞك٧ني: ركايةت اع٦ح.ك .كحنٮ٧٬ة كاإلرث

 

 كايػذ٫ اثجذ٫ دؿؾ رص٢ه  :اهلل ٔجؽ أليب ز، ٝةؿ: ٤ٝخ٦ٕذربة ٔجؽ اهلل ث٨ حمؿ 
ـ   األب ٌَ لاليخخ كىيس الثنذّ، ّلكٌ  املةؿ» :كاي٫٦ٌ؟ ٚٞةؿ ألثي٫  .«يشء كاالي
 مؤ٦٪ح كايػذ٫ اجلةس، ٬ؤالء ٨٦ رص٢ كامليخ ٬ؾا، إىل اظذض٪ة ٝؽ ٚإ٩ىة: ٤ٞٚخ
 نٌذًٓش يف ٌِكً يأخذكف نٍة ًٌِٓ خذكا اجلطف؛ هلة فخذ»: ٝةؿ اعرٚح؟

  .«ككغةيةًْ
ٮران  حمؿز اث٨ ث٫ صةء ٦ة ىلع إفٌ : ٚٞةؿ لـرارة، ذلٟ ٚؾ٠ؿتي : ايذي٪ح اث٨ ٝةؿ  .()جلى
ح ثيةف ٦ٞةـ يف الؿكايح إفٌ  يٞةؿ: ٝؽ يح املٞةوى ـاـ، ال اجلٔٮ  الؿكايح أفى  ث٧ٕىن اإلل
 ٨٦ ألػؾكق ا١ٕ٣ف ادٜٛ لٮ ا٣يت املٮارًد يف ٦٪٭٥ يشءو  أػؾ صٮاز تلبني   صةءت
 .()٦ةيماإل
 ٝةؿ: قأتلي٫ ٨ٔ الؿص٢ ٔجؽ اهلل أيب ٨ٔ أٔني ث٨ األىلع ٔجؽ وعيعح ،

 .()«إف اكف مصذخٌفةن ثةىؽالؽ ألزٌذّ ذلم»ي٤ُٜ امؿأد٫ زبلزةن، ٝةؿ: 

 

 ٝةؿ: قأتلي٫ ٨ٔ األظكـ، ٝةؿ:  وعيعح حم٧ؽ ث٨ مك٥٤ً ٨ٔ أيب صٕٛؿ
                                                           

 



 اإللشاو 9 الزابعة عشزةالقاعدة 

 

048 

َو ٌة يصذديٌ  جئزي ىلع أْو لك  »  . ()«ٔفذكم دي

كملس٢ ٬ؾق الؿكايح ذ٬ت ابلٕي إىل أفى ٝةٔؽة اإللـاـ خمذٌىح برشط إجيةد رضر 
  .؛ كذلٟ ل٤ذٕجّي ثػ )ىلع( يف الؿكايحىلع املؼة٣ًٙ
 ٦ة ٤ٔي٭٥أم ي٧يض  ،يف الؿكايح ث٧ٕىن ي٧يض «جئز» ٦ٛؿدة أفى  كا٤ٔى٥
 اإلمٌةء ٝةٔؽة ةفبلي٦ٌٞؿرة  الؿكايح ٚي٫ ا٣ٞٮؿ: إفٌ  أ٦ك٨ اذلم األمؿ ٮ٫٩،يكذع٤ٌ 
 ثأف ال ادلي٨ ثؾلٟ يؽي٨ مل٨ ثة٣جكجح ال٤ـكـ ثةب يف دكٮف ٝؽ ث٢ اإللـاـ، ال

ة ٩ّْي كًلأ٫ٌ٩ ثؾلٟ، ٤٩ـ٦٭٥ ـو  داف ٌىَ» ٝٮؿ اإل٦ةـ أيب احلك٨ الًؿ  ثديَ كٔ
 .٧٠ة يف الؿكايح اتلةحلح «أخَكًٌٓ لزٌذّ

  ( األػجةر٦ٕةين)ركايح ٔجؽ اهلل ث٨ َةككس ا٣يت ٤ٞ٩٭ة النيغ الىؽكؽ يف 
ة ٔيٮف أػجةر)ك إاٌل أفى حم٢ى النة٬ؽ ٚي٭ة  ،، كالؿكايح َٮي٤ح املنت()(الًؿ

ـو لزٌذّ أخَكًٌٓ: »ٝٮهل ًَ كٔ  «.ٌىَ داف ثدي

٧ٮـ يف الىعيعح األكىل «ٌة يصذدئف»ككص٫ ا٧ٕ٣ٮـ يف الؿكايتني ٧ٔٮـ  ، ٔك
ؿكايةت ٥ ا٣ٞةٔؽة ث٧ة كرد يف ثٕي الكًلؾا د٧ٌٕ  .()ذي٢ ركايح اث٨ َةككس

ٔا ثّ أُفصًٓ: »٠ٞٮهل ًْٔ ثٍة ألزم  .()«ألزم
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 ٌٞ ٟى أفى ا٣ٞؽر املذي  كال ٨ ٨٦ ا٣ٞةٔؽة ٬ٮ إلـاـ املؼة٣ًٙ ٨٦ املك٧٤ني،ال م
ٟى  ٨ ا٣ٞؽر أفى أيٌةن ث مى ٌٞ ـ ٠ٮف املذي ـً ٤ . ()آػؿ خمة٣ًٛةن  ك٣حف ةن إ٦ة٦يٌ  ل٧٤ؼة٣ًٙ ال٧ي

ةؿ  جؽ اهلل ث٨ َةككس إلَبلؽ ركاييتثةتل٧ٕي٥؛ ٣ك٨ ٝؽ يٞي  .()حم٧ؽ ث٨ مك٥٤ ٔك
٤ي٫، ٤ٚٮ أفى ٠ذةثيةن ٠رس صؿٌ  ةى مخؿو كأراؽى ٦ة ٚي٭ة ٨٦ اخل٧ؿ، كٌلف اخل٧ؿ ٔك

م٧ٌة هل ٦ةحلح ٔ٪ؽ  ٫ل١٪ٌ  ،ال ٦ةحلح هل ثة٣جكجح ل٧٤ك٥٤المٟ ٚي٫ أ٫ٌ٩ م٧ٌة ك ل٧يك٥٤،
 كإاٌل ٚبل. ،صةزى جلة أػؾ ٦ة يٞةث٢ اتلة٣ٙال١ذةيب؛ ٚإف ٤ٝ٪ة ثذ٧ٕي٥ ا٣ٞةٔؽة ل١٤ذةيب 

كٝؽ اقتنّك ابلٕي يف اتل٧ٕي٥ ثأفى ٣ْٛح )ادلي٨( الٮاردة يف الؿكايةت ال يؿاد 
 ٦٪٭ة ادلي٨ املى٤ُط، ث٢ املؿاد املؾ٬ت؛ كذلٟ ثٞؿي٪ح قيةؽ الؿكايةت.

ةرع صٮى  ٟ اإل٦ةيم ث٧ة ألــ املؼة٣ٙ ٩ٛك٫، ز أف يذ٧كٌ ثٕؽ أف ٧٤ٔخ أفى النى
  ؟ٚ٭٢ اجلٮاز ىلع حنٮ اإلثةظح أك ٬ٮ صٮازه كاٝيع

ٝؽ كٝٓ وعيعةن كإٝةن ٣ك٨ الٮاٝٓ ٨٦ املؼة٣ٙ كاملؿاد ثةثلةين أفى ا٣ُبلؽ 
كأ٦ٌة اإلثةظح ٚيه وعح ا٣ُبلؽ ثة٣جكجح لئل٦ةيم ال  .ثةحلك٥ اثلة٩ٮم ال األكيل

أثةح لئل٦ةيم الـكاج ث٭ة ٦ٓ ٔؽـ وعح ا٣ُبلؽ  ٌف اإل٦ةـوعذ٫ يف الٮاٝٓ، كًلأ
 يف الٮاٝٓ. 
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ٜ املؼة٣ٙ زكصذ٫ زبلزةن يف دل٤ف، كل٥ كدْ٭ؿ اثل٧ؿة ثني ا٣ٞٮ٣ني ٚي٧ة إذا ٤ٌَ 
إف ٤ٝ٪ة ثأفى ٦ٛةد ا٣ٞةٔؽة  ؟يزتكص٭ة أظؽ، ثي٥ى اقتجرص، ٚ٭٢ هل أف يؿصٓ إحل٭ة أك ال

كإف ٤ٝ٪ة ثأفى ٦ٛةد٬ة الىعح  .وعيعةن  اإلثةظح ٫٤ٚ ذلٟ؛ ألفى ا٣ُبلؽ ل٥ يٞٓ
 الٮإٌٝيح ٚٞؽ كٝٓ ا٣ُبلؽ، كال ثيٌؽ ٨٦ ٔٞؽ صؽيؽ ل٤ؿصٮع إحل٭ة.

: إذا ل٥ يىط ا٣ُبلؽ كإٝةن ٚةملؿأة ذات ث٢ٕ، ١ٚيٙ يىط الـكاج  ٚإف ٤ٝخى
  ؟!ثؾات ابل٢ٕ

يكنٙ ٨ٔ اجلؽيؽ ، أك أٌف ا٣ٕٞؽ حيى٢ ا٣ُبلؽ ثٕٞؽ اإل٦ةيم ف٤ٝ٪ة: إ٦ٌة أ
  .()لٮاٝيعا٣ُبلؽ ا

 ،ٞٮؿ ثإمكف ختىيه ظؿ٦ح الـكاج ثؾات ابل٢ٕ يف ّٗي ٬ؾا املٮردكي٧ك٨ ا٣
ةرع املٌٞؽس  .()األيؿكاين الك الٮص٭نيالنيغ كٝؽ ٢ٞ٩  .ل١٪ى٫ ثٕيؽ ٨ٔ ٦ؾاؽ النى

 :٬ة٭ة؛ تلذىٌط مٮارد ىلع ثٌٕإٌف دُجيٞةت ا٣ٞةٔؽة ٠سّية إاٌل أ٩ى٪ة ٩ٞذرص
ٜ ثؽكف م٭ٮد، ، أك ٤ٌَ ()ا ٤َٜى املؼة٣ٙ زكصذ٫ زبلزةن يف دل٤فو كاظؽو إذ .6

، ٣ك٨ جيٮز اإل٦ة٦يح إاٌل أ٩ى٫ ثة٢َ ٔ٪ؽيط حبكت ٦ؾ٬ج٫، ٚإفى ا٣ُبلؽ وع
ج ث٭ة؛ إلـا٦ةن ل٧٤ؼة٣ٙ ث٧ة يٕذٞؽق.  لئل٦ةيم أف يزتكى

، ٚإفى هلة اجلىٙ كلؤلخ ابلةيق ٔ٪ؽ٥٬ .2 ، لٮ ٦ةت املؼة٣ٙ كٌلف هل ث٪خه كأخه
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٤ؤلخ كأ٦ٌة ٔ٪ؽ٩ة ٚةجل٧يٓ ل٤ج٪خ، ك٣ك٨ إف اكف األخ إ٦ة٦يةن كٌل٩خ ابل٪خ  حٚ  خمة٣ٛ
ـ.  ـا  أف يأػؾ ابلةيق ٨٦ ثةب اإلل

ًٕىجح، ث٢ إٌف ٬ؾا اإللـاـ جيؿم يف إرث  كًلؾا يف ّٗي ٬ؾا املسةؿ ٨٦ أ٦س٤ح ا٣
دؿث  ؛ ٚإ٩ى٭ة دؿث ىلع ٦ؾ٬ج٭٥ ٨٦ دل٧ٮع ا٣رتًلح، أ٦ٌة ىلع ٦ؾ٬ج٪ة ٚبلأيٌةن  الـكصح
٤ي٫ ٚإف ٦ةت  .رتًلح ّٗي امل٪ٞٮ٣ح، كإ٧ٌ٩ة دؿث ٨٦ ٝي٧ح ابل٪ةء كحنٮق ال ٔي٪٫ا٨٦٣  ٔك

املؼة٣ٙ كٌلف الٮرزح ٨٦ املؼة٣ٛني، ك٣ك٨ الـكصح اك٩خ إ٦ة٦ٌيح ٚيضٮز هلة أف 
٭ة ٨٦ دل٧ٮع ا٣رتًلح ظٌّت ٨٦ ّٗي امل٪ٞٮ٣ح؛ كذلٟ ٨٦ ثةب اإللـاـ. ٞى  دأػؾ ظ

٢ه ٔأ .3 ًَ وعيط ٔ٪ؽ٩ة، ٚإذا ٔٞؽ اإل٦ةيم ىلع ك ٪ؽ٥٬فى اجلكح ثبل م٭ٮد ثة
ًٜٛ ٤ٔي٭ة؛ إلـا٦ةن هلة ثجُبلف ا٣ٕٞؽ ٔ٪ؽ٬ة.  املؼة٣ٛح ثبل م٭ٮد ٚيضٮز هل أاٌل يي٪

ٙى ٠ذةثةن كل٥ ينرتط ىلع املؼة٣ٙ ال٧ٌةف ٦ٓ اتل٤ٙ  .4 لٮ أاعر اإل٦ةيم  املؼة٣
٫ ل١٪ٌ ثبل دٛؿيٍ، ٚإف د٤ٙ ال١ذةب ثبل دٛؿيٍ ٚبل يكٮف األ٦ني ًة٦٪ةن ٔ٪ؽ٩ة، ك

 ًة٨٦ ٔ٪ؽ٥٬، ٚيضٮز لئل٦ةيم أف ي٤ـ٫٦ ثةل٧ٌةف ث٪ةءن ىلع ٦ؾ٬ج٭٥.

 كإحلٟ ٦ة اػذي٤ٙ يف صؿيةف ٝةٔؽة اإللـاـ ٚي٫:

٫٤ ثةل١يٛيح الىعيعح إذا أراد اإل٦ةيم د٘كي٢ املي خ املؼة٣ً  .6 ٙ ٚ٭٢ ي٘ك 
 أك ثةل١يٛيح ا٣يت يٕذٞؽكف ثىعذ٭ة ٨٦ ثةب ٝةٔؽة اإللـاـ؟ ،ٔ٪ؽ٩ة

ؿ؛ ذ٬ت ابلٕي إىل ا ـاـ، ٚي٧ة ذ٬ت دمٓ إىل األكى ثلةين مكذؽالن ثٞةٔؽة اإلل
٘يك٢ امليخ املؤ٨٦ كاملؼة٣ٙ،  ٘يك٢ ثةل١يٛيح الىعيعح النةم٤ح ٣ إلَبلؽ ركايةت ا٣
ـاـ ٬ٮ اإلجيةب كاإلصجةر ىلع اال٣زتاـ ث٧ة  ـاـ يف املٞةـ؛ ألفى اإلل ؽـ صؿيةف ٝةٔؽة اإلل ٔك

  يذىٌٮر أف ي٤ـ٦ى٫ مؼهه كيٛؿض ٤ٔي٫ محبةن.ي٤زتـ ث٫ ا٣ُؿؼ املٞةث٢، كأ٦ٌة امليخ ٚبل

٢ه ٔ٪ؽ٥٬لٮ دـكٌ  .2 ًَ وعيط ك ج املؼة٣ٙ ث٧ؼة٣ٛح ثبل م٭ٮد ٚةجلكح ثة
الـ٩ة بكجت أ٩ى٭٧ة  ٔ٪ؽ٩ة، ٚإف دؿإٚة إىل ا٣ٞةيض اإل٦ةيم ٚ٭٢ هل أف يٞي٥ ٤ٔي٭٧ة ظؽٌ 

 ؟أك ال ،زا٩يةف ىلع ٦ؾ٬ج٭٧ة، ٤ٚزن٦٭٧ة ثؾلٟ
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كٝؽ يٞةؿ ثٕؽ٦٭ة؛  .٭٧ة ث٧ٞذىض ٝةٔؽة اإللـاـٝؽ يٞةؿ ثىعح إٝة٦ح احلؽ  ٤ٔي
ألفى ٝةٔؽة اإللـاـ جتؿم يف مٮارد دٚٓ الرضر ٨ٔ اإل٦ةيم أك املٮارد ا٣يت دٕٮد ثةجلٛٓ 
ح ٨ٔ اإل٦ةيم، كيف ا٣ٛؿض املؾ٠ٮر ال  ٌٞ ٤ٔي٫، ٚيه ٨٦ ا٣ٞٮأؽ اال٦ذ٪ة٩يح لؿٚٓ املن

٫ إحل٫ ، ٚعي٪٭ة ال مٮرد جلؿيةف ٩ٛٓ لئل٦ةيم ثإصؿاء احلؽ  كال رٚٓ لرضرو يذٮصى
 ا٣ٞةٔؽة.

يف الرضكريةت ٠ٞٮؿ اث٨ ظــ ثةقذعٞةؽ الـا٩يح لبليصؿة، ٤ٚٮ  ػة٣ٙ اعيمٌ لٮ 
ٚ٭٢ جيٮز هلة أف د٤ـ٫٦ ثةاليصؿة ث٪ةءن ىلع ٝٮؿ  إ٦ة٦ٌيح ػ كا٣ٕيةذ ثةهلل ػث ة خمة٣ٙز٩

 أك ال؟  ،اث٨ ظــ
 . جيٮز ذلٟ؛ ٣ٕؽـ صؿيةف ٝةٔؽة اإللـاـ ٚي٧ة خية٣ٙ الرضكريةتالاجلٮاب: 

، ٙلٮ اكف اإللـاـ يٕٮد ثةلرضر ىلع اإل٦ةيم حبير ي٪١نٙ أمؿق ٔ٪ؽ املؼة٣
ٌؽـ ٝةٔؽة اإللـاـ أك اتلٌٞيح   ؟أك ال دٕةرض يف املٞةـ ،ٚ٭٢ دٞي

مٮرد صؿيةف ا٣ٞةٔؽة ٚي٧ة يٕٮد ثةجلٛٓ  الىعيط أ٩ى٫ ال دٕةرض يف املٞةـ؛ ألفى 
ىلع اإل٦ةيم أك يؿٚٓ ٔ٪٫ الرضر ٨٦ ثةب اال٦ذ٪ةف، كأ٦ٌة لٮ اكف اإللـاـ يٕٮد ثةلرضر 

ا٣ٞةٔؽة أثؽان. جلؿيةفىلع اإل٦ةيم ٚبل كص٫ 



ذ٧ةد ىلع اإلدمةع يف ٦ؽرؾ ٝةٔؽة اإللـاـ.6س  : ٢٤ٔ ٔؽـ األ
رـ النّيازم الؿكايةت ادلا٣ٌح ىلع ٝةٔؽة اإللـاـ إىل : ٌٝك٥ النيغ مك2س

 ٝك٧ني، اذ٠ؿ مىؽاٝةن كاظؽان لالك ا٣ٞك٧ني.
 : ٢٬ ي٧ك٨ أف تن٢٧ ٝةٔؽة اإللـاـ ّٗي املؼة٣ٙ؟3س
 : ارشح ثإجيةز ٦ٕىن اإللـاـ، ك٢٬ يٕين اإلثةظح أك الىعح الٮإٝيح؟4س
 رات؟: ٢٬ ي٧ك٨ أف جتؿم ٝةٔؽة اإللـاـ يف ٦ة خية٣ٙ الرضك5س
 ٔ٪ؽ أمؿق ي٪١نٙ حبير اإل٦ةيم ىلع ثةلرضر يٕٮد اإللـاـ اكف لٮ: 6س
ٌؽـ ٚ٭٢ ،املؼة٣ٙ  املٞةـ؟ يف دٕةرض ال أك ،اتلٌٞيح أك اإللـاـ ٝةٔؽة دٞي



 

 

 در الوعتوذةالوصا

 ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف 
 اجلجأ دار ،األكىل ا٣ُجٕح ،اخلة٦٪يئ احلكحين يلع الكيؽ ،االقذٛذةءات أصٮبح .6

 . 6465٬ ،ال١ٮيخ ػ ٮزيٓكاتل ل٤جرش
ٚح، ٥ٝ اثلة٩يح، ا٣ُجٕح أثٮا٣ٞةق٥ اخلٮيئ، الكيٌؽ اتلٞؿيؿات أصٮد .2  .ش ـه6368 املرشى
 جل٪ح :حتٞيٜ، (6286٬ ت) األ٩ىةرم مؿدىض النيغ ،الىبلة يف اخل٢٤ أظكـ .3

٥ْ النيغ دؿاث حتٞيٜ ٚح ٥ٝ ،األكىل ا٣ُجٕح ،اأٔل  . 6463٬ ،املرشى
 ٥ٝ ،اخلةمكح ا٣ُجٕح ،املن١يين يلع النيغ ،أحبةز٭ة ٥ك٦ْٕ االيوٮؿ اوُبلظةت .4

ٚح  . 6463٬ ،املرشى
 اللكيين إقعةؽ ث٨ يٕٞٮب ث٨ حم٧ؽ صٕٛؿ أثٮ النيغ ،الكيف ٨٦ االيوٮؿ .5

٤ٌٜ وٌعع٫ ،(328٬ ت)  دار ،اثلةثلح ا٣ُجٕح ،ا٣٘ٛةرم أكرب يلع :٤ٔي٫ ٔك
 .  6388٬ ،َ٭ؿاف ػ اإلقبل٦ٌيح ال١ذت

 ٬ةم٥ الكيؽ :حتٞيٜ ،(320٬ ت) ا٣ٕيةيش مكٕٮد ث٨ ؽحم٧ ،ا٣ٕيةيش دٛكّي .6
 .َ٭ؿاف ،املعبليت

ٚح ٥ٝ ،األكىل ا٣ُجٕح ،الؿقة٣ح مؿًلـ ،اإلقبليم ا١ٛ٣ؿ يف اتلٞيح .7  . 6469٬ ،املرشى
 ،احلكٮف ٚةرس النيغ :حتٞيٜ ،(6286٬ ت) األ٩ىةرم مؿدىض النيغ ،اتلٞيح .8

ٚح ٥ٝ ،األكىل ا٣ُجٕح  . 6462٬ ،املرشى
 احلك٨ ث٨ حم٧ؽ صٕٛؿ أثٮ ا٣ُةاٛح ميغ ،املٞ٪ٕح رشح يف ظكـاأل د٭ؾيت .9

 ،اثلةثلح ا٣ُجٕح ،اخلؿقةف املٮقٮم ظك٨ الكيؽ :حتٞيٜ  ،(460٬ ت) ا٣ُٮيس
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 .ش 6364٬ ،َ٭ؿاف ػ اإلقبل٦ٌيح ال١ذت دار
يط .60 يلع ابلعؿاين، ٦جنٮرات رميؽ،  و٪ٞٮر حم٧ؽ النيغ ،ا٣ٛٞ٭ٌيح ا٣ٞٮأؽ دًٮ

  ـه.6430إلقبل٦يح، ا٣ُجٕح األكىل، ظٮزة اهلؽل لرلراقةت ا
 يلع :د٤ٕيٜ ،اخلٮانكةرم أمحؽ الكيؽ ،اجلةٚٓ املؼذرص رشح يف املؽارؾ صة٦ٓ .66

 .  ش 6355٬ ،َ٭ؿاف ،اثلة٩يح ا٣ُجٕح ،ا٣٘ٛةرم أكرب
 ٨ث يلع ث٨ احلك٨ ث٨ حم٧ؽ النيغ ،ا٣ٞؽقيح األظةدير يف الكجيح اجلٮا٬ؿ .62

 . 6384٬ ،األرشؼ اجلضٙ ،(6604٬ ت) ا٣ٕةمٌل احلؿ احلكني
 املٕؿكؼ ا٣ٞيمٌ  ثةثٮي٫ ث٨ احلكني ث٨ يلع ث٨ حم٧ؽ صٕٛؿ أثٮ النيغ ،اخلىةؿ .63

٤ٌٜ وٌعع٫ ،(386٬ ت) ثةلىؽكؽ  ٦جنٮرات ،ا٣٘ٛةرم أكرب يلع :٤ٔي٫ ٔك
ٚح ٥ٝ ػ ا٧٤ٕ٣يح احلٮزة يف املؽر قني دمةٔح  . 6403٬ ،املرشى

ٜ ،اإلرمةد رشح يف املٕةد ذػّية .64 ٌٞ  ،(6090٬ ت) الكزبكارم ثةٝؿ حم٧ؽ مبل املع
ٚح ٥ٝ ػ ا٣رتاث إلظيةء  ابليخ آؿ مؤقكح ،احلضؿيح ا٣ُجٕح  . املرشى

 ا٣ٕةمٌل ميك ادلي٨ دمةؿ ث٨ حم٧ؽ النيغ ،الرشيٕح أظكـ يف النيٕح ذ٠ؿل .65
 إلظيةء ابليخ آؿ مؤقكح :حتٞيٜ ،(786٬ ت) األكؿ ثةلن٭يؽ املٕؿكؼ
ٚ ٥ٝ ،األكىل ا٣ُجٕح ،ا٣رتاث  . 6469٬ ،حاملرشى

 :كنرش حتٞيٜ ،(6205٬ ت) ابل٭ج٭ةين الٮظيؽ ثةٝؿ حم٧ؽ ا٣ٕبل٦ٌح ،ا٣ٛٞ٭يح الؿقةا٢ .66
ٚح ٥ٝ ،األكىل ا٣ُجٕح ،ابل٭ج٭ةين الٮظيؽ املضؽد ا٣ٕبل٦ح مؤقكح  ،املرشى
6469٬ . 

 مؤقكح ،ا٣ُ٭ؿاين دلذىب حتٞيٜ ،(6460٬ ت) اخل٧يين اهلل ركح الكيؽ ،الؿقةا٢ .67
ٚحامل ٥ٝ ػ إق٧ة٤ٔيةف  . 6385٬ ،رشى

 ،األكىل ا٣ُجٕح ،(6402٬ ت) الىؽر ثةٝؿ حم٧ؽ الكيؽ ،الٮزًف ا٣ٕؿكة رشح .68
 .  6396٬ ،األرشؼ اجلضٙ
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 دار َجٕح ٨ٔ ثةألكٚكخ َجٕح ،ابلؼةرم إق٧ةٔي٢ ث٨ حم٧ؽ ،ابلؼةرم وعيط .69
 . 6406٬ ،ا١ٛ٣ؿ دار ،ثإقذة٩جٮؿ ا٣ٕةمؿة ا٣ُجةٔح

 ،احلكٮف ٚةرس النيغ حتٞيٜ ،(6286٬ ت) األ٩ىةرم مؿدىض النيغ ،الىبلة .20
ٚح ٥ٝ ،األكىل ا٣ُجٕح  . 6462٬ ،املرشى

 .ثّيكت ػ وةدر دار ،(230٬ ت) قٕؽ ث٨ حم٧ؽ ،ال١ربل ا٣ُجٞةت .26
 .احلضؿيح ا٣ُجٕح ،ا٣زيدم اك٥ّ حم٧ؽ الكٌيؽ ،االظذيةط كوبلة الىبلة يف ا٨ْ٣ٌ  .22
 مؤقكح ،(6250٬ ت) املؿايغ احلكحين ا٣ٛذةح ٔجؽ ٦ّي الكيؽ ،ا٣ٛٞ٭ٌيح ا٣ٕ٪ةكي٨ .23

ٚح ٥ٝ ػ املؽر قني جل٧ةٔح اتلةثٕح اإلقبليم ا٣جرش  .املرشى
 إثؿا٬ي٥ ث٨ يلع ث٨ حم٧ؽ النيغ ،ادليجٌيح األظةدير يف ا٣ٕـيـٌيح ٣ئالآل ٔٮايل .24

ة :حتٞيٜ ،(880٬ ت) دم٭ٮر أيب ثةث٨ املٕؿكؼ األظكةيئ  ،ا٣ٕؿايق دلذىب ٝآ
ٚح ٥ٝ ،األكىل ا٣ُجٕح  .  6403٬ ،املرشى

ة أػجةر ٔيٮف .25  ثةثٮي٫ ث٨ احلكني ث٨ يلع ث٨ حم٧ؽ صٕٛؿ أثٮ النيغ ، الًؿ
٤يم ظكني النيغ :كدٞؽي٥ كد٤ٕيٜ دىعيط ،(386٬ ت) ا٣ٞيم  مؤقكح ،اأٔل
٤يم  . 6404٬ ،ثّيكت ػ اأٔل

 ا٣جرش مؤقكح :حتٞيٜ ،(395٬ ت) ا٣ٕك١ؿم ٬بلؿ أثٮ ،ال٤٘ٮيح ا٣ٛؿكؽ.26
ٚح ٥ٝ ،األكىل ا٣ُجٕح ،املؽر قني جل٧ةٔح اتلةثٕح اإلقبليم  .  6462٬ ،املرشى

 مؤقكح ،اثلةثلح ا٣ُجٕح ،الؿكظةين وةدؽ حم٧ؽ الكيؽ ،الىةدؽ اإل٦ةـ ٫ٞٚ .27
ٚح ٥ٝ ػ ال١ذةب دار  . 6462٬ ،املرشى
ٚح ٥ٝ ،اثلة٩يح ا٣ُجٕح ،(6380٬ ت) ابل٭ج٭ةين يلع الكيؽ ،ا٤ٕ٣يح ا٣ٛٮااؽ .28  ،املرشى

6405٬ . 
 ٦٭ؽم: حتٞيٜ ،(6395٬ ت) ابلض٪ٮردم ظك٨ حم٧ؽ الكيؽ ،ا٣ٛٞ٭ٌيح ا٣ٞٮأؽ  .29

ٚح ٥ٝ ،االيكىل ا٣ُجٕح ،ادلراييت ظكني حم٧ؽ ،امل٭ؿيـم  . 6469٬ ،املرشى
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ٚح ٥ٝ ،اثلةثلح ا٣ُجٕح ،النّيازم مكرـ ٩ةرص النيغ ،ا٣ٛٞ٭ٌيح ا٣ٞٮأؽ .30  ،املرشى
6466٬ . 

  ـه. ٤6428ُجةٔح كا٣جرش، ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يح، ثةٝؿ االيؿكاين، ا٣ُجٕح الؿاثٕح، دار ا٫ٞٛ٣ ل .36
 ميك ث٨ حم٧ؽ اهلل ٔجؽ أثٮ ،كا٣ٕؿبيح كااليوٮؿ ا٫ٞٛ٣ يف كا٣ٛٮااؽ ا٣ٞٮأؽ .32

 ٔجؽ الكيؽ ادل٠ذٮر :حتٞيٜ ،(786٬ ت) األكؿ ثةلن٭يؽ املٕؿكؼ ا٣ٕةمٌل
ٚح ٥ٝ ،احل١ي٥ اهلةدم  .املرشى

ة ، ا٩تنةرات دمةٔح املؽرقني ل٤عٮزالكّيم دٞؿيؿ ،ل٤٪ةاحين الىبلة ٠ذةب .33
  ـه. 6466ا٧٤ٕ٣يح، ٥ٝ املٞؽقح، 

 ٥ٝ ،اثلةثلح ا٣ُجٕح ،(6466٬ ت) اخلٮيئ ا٣ٞةق٥ أثٮ الكيؽ ،الىبلة ٠ذةب .34
ٚح  . 6460٬ ،املرشى

 مؤقكح ،اثلة٩يح ا٣ُجٕح ،( 6466٬ ت) اخلٮيئ ا٣ٞةق٥ أثٮ الكيؽ ،ا٣ُ٭ةرة ٠ذةب .35
ٚح ٥ٝ ػ كا٣جرش ل٤ُجةٔح  ابليخ آؿ  .املرشى
 ثػة٣ٛة٢ً املٕؿكؼ األوٛ٭ةين احلك٨ ث٨ حم٧ؽ ادلي٨ ةءث٭ النيغ ،ال٤سةـ ٠نٙ .36

 مؤقكح ،األكىل ا٣ُجٕح ،اإلقبليم ا٣جرش مؤقكح :حتٞيٜ ،(6637٬ ت) اهل٪ؽم
ٚح ٥ٝ ػ املؽر قني جل٧ةٔح اتلةثٕح اإلقبليم ا٣جرش  . 6466٬ ،املرشى

 ،٬(6328 ت) اخلؿاقةين ثةآلػٮ٩ؽ املٕؿكؼ اك٥ّ حم٧ؽ النيغ، االيوٮؿ ٠ٛةيح .37
ٚح، ٥ٝ األكىل، ا٣ُجٕح ا٣رتاث، إلظيةء ابليخ آؿ مؤقكح: ٞيٜحت  . 6409٬ املرشى
 ا٣جرش مؤقكح ،اثلةثلح ا٣ُجٕح ،املىُٛٮم اك٥ّ حم٧ؽ الكيؽ ،ٚٞ٭ٌيح ٝةٔؽة احة٦ .38

ٚح ٥ٝ ػ املؽر قني جل٧ةٔح اتلةثٕح اإلقبليم  .  6467٬ ،املرشى
 ،االيكىل ا٣ُجٕح ،ا٣ٛيةض إقعةؽ حم٧ؽ لنيغا ،ا٫ٞٛ٣ ايوٮؿ يف حمةرضات .39

ٚح ٥ٝ ػ املؽر قني جل٧ةٔح اتلةثٕح اإلقبليم ا٣جرش مؤقكح  . 6469٬ ،املرشى
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 ،األكىل ا٣ُجٕح ،ػةزـ يلع النيغ ،النيٕح املك٧٤ني ٔ٪ؽ ا٫ٞٛ٣ ٥٤ٔ إىل ٦ؽػ٢ .40
 .  6463٬ ،ثّيكت ػ كا٣جرش ل٤ُجةٔح ا٣ٕـبح دار
 املٕؿكؼ ا٣ٕةمٌل يلع ٨ث ادلي٨ زي٨ ،اإلقبلـ رشاآ د٪ٞيط إىل ٚ٭ةـاإل مكةلٟ .46

 ،األكىل ا٣ُجٕح ،اإلقبل٦ٌيح املٕةرؼ مؤقكح :حتٞيٜ ،(966٬ ت) اثلةين ثةلن٭يؽ
ٚح ٥ٝ  . 6463٬ ،املرشى
 مؤقكح ،اثلة٩يح ا٣ُجٕح ،(598٬ ت) احلٌل إدريف اث٨ ،الرسااؿ مكذُؿٚةت .42

ٚح ٥ٝ ػ املؽر قني جل٧ةٔح اتلةثٕح اإلقبليم ا٣جرش  . 6466٬ ،املرشى
 م١ذجح ٦جنٮرات ،(6390٬ ت) احل١ي٥ حمك٨ الكيؽ ،الٮزًف ا٣ٕؿكة كٟمكذ٧ .43

يش ا٣َّْٕم اهلل آيح ٚح ٥ٝ ػ اجلضيف املٔؿ  . 6404٬ ،املرشى
 ا٣ٞيم ثةثٮي٫ ث٨ احلكني ث٨ يلع ث٨ حم٧ؽ صٕٛؿ أثٮ النيغ ،األػجةر ٦ٕةين .44

 اإلقبليم ا٣جرش مؤقكح ،ا٣٘ٛةرم أكرب يلع :كد٤ٕيٜ دىعيط ،( 386٬ ت)
ٚح ٥ٝ ػ املؽر قني جل٧ةٔح ٕحاتلةث  . 6379٬ ،املرشى

 دؿاث حتٞيٜ جل٪ح :حتٞيٜ ،(6286٬ ت) األ٩ىةرم مؿدىض النيغ ،املكقت .45
٥ْ النيغ ٚح ٥ٝ ،األكىل ا٣ُجٕح ،اأٔل  . 6465٬ ،املرشى

 ا٣ٞيم ثةثٮي٫ ث٨ احلكني ث٨ يلع ث٨ حم٧ؽ صٕٛؿ أثٮ النيغ ،ا٣ٛٞي٫ حيرضق ال ٦ى٨ .46
٤ٌٜ وٌعع٫ ػ،(386٬ ت) ثةلىؽكؽ املٕؿكؼ  ،ا٣٘ٛةرم أكرب يلع :٤ٔي٫ ٔك
ٚح ٥ٝ ػ ا٧٤ٕ٣يح احلٮزة يف املؽر قني دمةٔح ٦جنٮرات ،اثلة٩يح ا٣ُجٕح  .املرشى

ٚح ٥ٝ ،األكىل ا٣ُجٕح الكحكذةين، يلع الكيؽ، الىةحلني ٦٪٭ةج .47   . 6464٬ ،املرشى
رش مؤقكح ، الكيؽ ٔجؽ األىلع الكزبكارم، ا٣ُجٕح الؿاثٕح، ناألظكـ ٦٭ٌؾب .48

  ـه.6463امل٪ةرػ ثّيكت، 
ح .49  دل٧ٓ ،األكىل ا٣ُجٕح ،األ٩ىةرم يلع حم٧ؽ النيغ ،املحرٌسة ا٣ٛٞ٭ٌيح املٮقٔٮ

ٚح ٥ٝ ػ اإلقبليم ا١ٛ٣ؿ  .  6465٬ ،املرشى
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 دمةٔح ٦جنٮرات ،ا٣ُجةَجةيئ ظكني حم٧ؽ الكيؽ ،ا٣ٞؿاف دٛكّي يف املزياف .50
ٚ ٥ٝ ػ ا٧٤ٕ٣يح احلٮزة يف املؽر قني  .حاملرشى

 الكيؽ :حتٞيٜ ،(826٬ ت) الكيٮرم املٞؽاد ،ا٣ٛٞ٭ٌيح ا٣ٞٮأؽ ٩ٌؽ .56
ٚح ٥ٝ ،ال١ٮ٧١٬ؿم ٔجؽال٤ُيٙ  . 6403٬ ،املرشى

٩٭ةيح اتلٞؿيؿ يف ٦جةظر الىبلة، حم٧ؽ ٚة٢ً ال٤٪١ؿاين، مؿًلـ ٫ٞٚ األا٧ح  .52
  ـه. 6426، ا٣ُجٕح األكىل املعٞٞح، ٥ٝ املٞؽقح، األَ٭ةر

 ادل٠ذٮر ،اإل٦ة٦يح النيٕح ّٗي ٨٦ اإلقبل٦يح كا٣ٛؿؽ املؾا٬ت ٔ٪ؽ اتلٞيح كاٝٓ .53
ح ،ا٧ٕ٣يؽم ٬ةم٥ زةمؿ  .اثلة٨٦ ا٣ٞؿف ٨٦ النيٕح ٫ٞٚ دل٧ٔٮ

 احلك٨ ث٨ حم٧ؽ النيغ املعؽث ،الرشيٕح مكةا٢ حتىي٢ إىل النيٕح كقةا٢ .54
 ا٣ُجٕح ،ا٣رتاث إلظيةء ابليخ آؿ مؤقكح :حتٞيٜ ،(6604٬ ت) ا٣ٕةمٌل احلؿ
  . 6464٬ ،ٚحاملرشى  ٥ٝ ،اثلة٩يح
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