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الكلمة، عٌن الكلمة، 
 المعنى(

 الملخص 
 جألعالف ػ٘ذ ُػشف ٓح ٝٛٞ جُؼشذ٤س، جُِـس ٓٞػٞػحش أقذ ٖٓ جُركع ٛزج كٌشز جٗرػوص 

 ٝٓح أقشكٜح، ضشض٤د ٗلظ ُٜح ًِٔحش، غالظ ٖٓ ٌٓٞٗس ٓؿٔٞػس ٢ٛٝ جُِـ٣ٞس، جُٔػِػحش: ذحعْ

ش،: ٓػَ غالظ ذكشًحش ػ٤ٜ٘ح أٝ سجٌُِٔ كحء ٛٞ ٜٓ٘ح ٣طـ٤ش ْٔ ـَ ٔش، جُ ـِ ـُٔش، ٝجُ  جُـ٤ٖ ذلطف ٝجُ

ٜح، ًٝغشٛح ّٔ ح ٝػ ّٓ  ػٖ ػرحسز كٜٞ جُِـ١ٞ ذحُػ٘حت٢ ضغ٤ٔطٚ ٣ٌٖٔ جُز١ جُٔٞػٞع ٛزج أ

 ذكشًط٤ٖ ػ٤ٜ٘ح أٝ جٌُِٔس كحء ٛٞ ٜٓ٘ٔح ٣طـ٤ش ٝٓح جألقشف، ضشض٤د ٗلظ ُٜٔح جغ٘ط٤ٖ ًِٔط٤ٖ

ذ،ٝجُ جُغَّذ،: ٓػَ كوؾ، جغ٘ط٤ٖ ٜح، جُغ٤ٖ ذلطف غُّ ّٔ  كٞؾذش ،جُ٘ٞع ٛزج ٓػَ ضطّرؼصهذ ٝ ٝػ

 جُوشجءجشٖٓ خالٍ  جٌُش٣ْ جُوشإٓ ٖٓ ٓخطِلس ٓٞجؽٖ ٖٓ ٗٔحرؼ كحخطشش ًػ٤شز، أٓػِطٚ

ّْ  ،ػششز جألسذغ جُوشآ٤ٗس  ٣٘طؽ هذ ذكشًط٤ٖ ػ٤ٜ٘ح أٝ جٌُِٔس ُلحء جُكش٢ً جُطـ٤ش إٔ سأ٣ص غ

 ٓركػ٤ٖ ك٢ جُذسجعس ضٌٕٞ إٔ كحسضأ٣ص جٌُِٔس، ٓؼ٠٘ ٤ّش٣طـ ال ٝهذ جٌُِٔس، دالُس ك٢ ضـ٤ّش ػ٘ٚ

 جُز١ جألغش ئظٜحس ٝقحُٝص جُٔؼ٠٘، جُٔخطِق ٝجُػّ٘حت٢ّ  جُٔؼ٠٘، جُٔطّلن جُػّ٘حت٢ّ : ٛٔح جغ٤ٖ٘

ّٕ  جُركع ئ٤ُٚ خِض ٝٓٔح ػ٤ٜ٘ح، أٝ جٌُِٔس ُلحء جُكش٢ً جُطّـ٤ّش ٛزج ٣كذغٚ  جُِـ١ٞ جُػّ٘حت٢ أ

ّٕ ٝ جُٔؼ٠٘، جُٔخطِق جُِـ١ّٞ  جُػّ٘حت٢ ٖٓ ػشأً جُوشجءجش ك٢ جُٔؼ٠٘ جُٔطّلن  جُػ٘حت٢ أًػش أ

 هرحتَ ئ٠ُ ٓ٘غٞخ ذكشًط٤ٖ ػ٤ٜ٘ح أٝ جٌُِٔس كحء ضـ٤ش ك٤ٚ قذظ جُز١ جُٔؼ٠٘ جُٔطّلن جُِـ١ٞ

ٌّٖ ٝذؼؼٚ جُؼشخ، ّٕ  جُطّخل٤ق، ألؾَ ػ٤٘ٚ ك٤ٚ ضغ  جُٔؼ٠٘ جُٔخطِق جُِـ١ّٞ  جُػّ٘حت٢ أًػش ٝأ

 .جُٔؼ٠٘ ذحضّلحم ُـطحٕ ك٤ٚ ٝسد ذؼؼٚ ئٕ ئر ؛ػ٘ذ ذؼغ جُؼِٔحء ذٚ ٓغِّْ ؿ٤ش

 ًطحخ؛ ُدكّط٢ ذ٤ٖ ٣ؿٔغ جُ٘ٞع ٛزج ٖٓ ػذد أًرش ُؿٔغ كحضكس جُٔٞػٞع ٛزج ٣ٌٕٞ إٔ ٝأسؾٞ

 ذحُٔػِػحش كُِؼَ ًٔح ،ػ٘ذ جألٝجتَ ذطأ٤ُق ٝخّظٚ جُ٘ٞع ٛزج ٓػَ ؾٔغ ٖٓ ػ٠ِ أهق ُْ ئر

 .جُِـ٣ٞس

 

 المقدمة

 ِْ ِق٤ ِٖ جُشَّ َٔ ْق ِْ هللاِ جُشَّ  ذِْغ

ذ، ٝػ٠ِ آُٚ ٝطكرٚ ٖٝٓ  ّٔ جُكٔذ هلل سّخ جُؼح٤ُٖٔ، ٝأط٢ِّ ٝأعِّْ ػ٠ِ جُٔرؼٞظ سقٔسً ُِؼح٤ُٖٔ، ع٤ّذٗح ٓك

ٍٕ ئ٠ُ ٣ّٞ جُّذ٣ٖ، ٝذؼذ:  ضرؼْٜ ذاقغح

كوذ ٗضٍ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ط٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ ُإلػؿحص، ًٝحٗص ُـطٚ جُؼشذ٤ّس ٢ٛ جُط٢ جًطغرص 

ٝضشج٤ًرٚ، ٝذٚ كحهص ؾ٤ٔغ ُـحش جُؼحُْ جُٔخطِلس، ُٝزج ًحٗص أششف جُِـحش، ٝض٤ٔضش ششف قشٝكٚ ًِٝٔحضٚ 

ٍُ كؼَ هشجءضٚ ئال ئرج ًحٕ ٓ٘طٞهًح  جُؼشذ٤س ٝكّؼِص ػ٠ِ ؿ٤شٛح؛ ألّٜٗح ُـس د٣ٖ، ُـس هشإٓ؛ ئر ال ٣طؼرّذ ذحُوشإٓ ٣َُٝ٘ح

 ذحُِـس جُؼشذ٤ّس.

ح ًحٗص جُؼشذ٤ّس ُـس جُوشإٓ ُٝـس ٗر٢ جإلعالّ ع ّٔ ذ َُٝ ّٔ ّٕ ك٤ٜح أعشجًسج  –ط٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ  -٤ّذٗح ٓك كا

 ٝػؿحتد ال ٣ذسًٜح ئاّل ٖٓ كْٜ ٓؼح٢ٗ ٓلشدجضٜح، ٝؿحص ك٢ ئػؿحص ضشج٤ًرٜح.

ٖٝٓ ذ٤ٖ ٓح ٣ٞؾذ ٖٓ أعشجس ك٢ جُؼشذ٤س ٓح أعٔحٙ جُؼِٔحء ذحُٔػِػحش جُِـ٣ٞس جُط٢ ضؼ٢٘ ٓؿٔٞػس ٓشًرس ٖٓ 

ٓح ٣طـ٤ّش ك٤ٜح ٛٞ ػرؾ كحء جٌُِٔس أٝ ػ٤ٜ٘ح ذػالظ قشًحش: جُلطف غالظ ًِٔحش، ُٜح ٗلظ ضشض٤د جُكشٝف، ٝ

٠ ٓػِّػًح  ّٔ ٠ ٓػِػًح ٓخطِق جُٔؼ٠٘، ٝهذ ال ٣طـ٤ّش ك٤غ ّٔ ّْ ٝجٌُغش، ٝذغرد ٛزج جُطّـ٤ّش هذ ضطـ٤ّش دالُس جٌُِٔس ك٤غ ٝجُؼ

 ٓطّلن جُٔؼ٠٘.

ٌْ أظٜشٙ ُِّ٘حط أذٞ جُكغٖ ٓكٔذ ذٖ جُٔغط٤٘ش جُِٔود ذوطشخ ) ط٤ّرًح ػظ٤ْ 206ٛٝٛٞ ػِ ًُ ــ( كوذ ٝػغ 

جُلحتذز، قٟٞ ذ٤ٖ دكّط٤ٚ غالغًح ٝغالغ٤ٖ ًِٔس ٓٔح جخطِلص ٓؼح٤ٜٗح، غْ عحس جُؼِٔحء ػ٠ِ ٜٗؿٚ ٝأُّلٞج ًطرًح ذ٤ٖ شحسـ 

 ُٔػِّػحضٚ ٝٓغطذسى ػ٤ِٜح.
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٠ ذحُػّ٘حت٢ جُِ ّٔ ح ٓٞػٞع ٛزج جُركع كٜٞ ٓ٘طضٌع ٖٓ كٌشز جُٔػِّػحش جُِـ٣ٞس، ٝٛٞ ٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٣غ ّٓ ـ١ّٞ، ذ٤ذ ٝأ

ًّد ٖٓ ًِٔط٤ٖ جغ٘ط٤ٖ، ُٜٔح ٗلظ ضشض٤د جُكشٝف، ٝٓح ٣طـ٤ّش ٛٞ ػرؾ كحء جٌُِٔس أٝ ػ٤ٜ٘ح ذكشًط٤ٖ جغ٘ط٤ٖ  أّٗٚ ٓش

 ال غالظ قشًحش.

ٖ ُٝؽ ٛزج جُرحخ ٝأُّق ك٤ٚ، ٝؾٔغ أُلحظٚ، كأسدش إٔ  َٓ ُْٝ ٣ّٔش ذ٢ ٓغ ًػشز جُركع ٝجُٔطحُؼس ك٢ جٌُطد 

ؾٔغ ًِٔحضٚ جُٔطرؼػشز ك٢ ًطد ٓؼؿٔحش جُِـس، كشأ٣ص إٔ ضطرّؼٚ ك٢ جُٔؼؿٔحش  أؽشم ذحذٚ، ٝأُؽ ٓكشجذٚ، ٝأقحٍٝ

ح  َٔ ٣كطحؼ ئ٠ُ ؾٜذ ًر٤ش، كحهطظشش ػ٠ِ ٓح ٝسد ٖٓ ٓػَ ٛزج جُّ٘ٞع ك٢ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ذوشجءجضٚ جألسذغ ػششز؛ َُ

ُٚ جُوشجءجش جُوشآ٤ٗس ٖٓ غشٝز ُـ٣ّٞس ٝؾد ػ٠ِ جُرُّكحظ ئق٤حؤٛح.  ضٔػِِّ

ح ًحٗص جُوش ّٔ جءجش جُوشآ٤ّٗس ضٔػَ ئسغًح ُـ٣ًّٞح جعطخشؾص ٛزٙ جألُلحظ ٖٓ ًطحخ: ئضكحف كؼالء جُرشش ك٢ ُٝ

جُوشجءجش جألسذؼس ػشش، ُِر٘حء جُذ٤ٓحؽ٢، ٝٛٞ ًطحخ ػشع ك٤ٚ طحقرٚ ُِوشجءجش جألسذغ ػششز أطالً ٝكشًشح، 

 ٝهذ ٣ّٞؾٚ ذؼغ جُوشجءجش ك٢ أغ٘حء ػشػٚ جُوشجءجش.

ستًح ٢ٛ جُؼشش جُظك٤كس ٝجألسذغ جُّشحّرز، ٢ٛٝ  هشجءز ٗحكغ جُٔذ٢ٗ ٝجذٖ ًػ٤ش ٝهشجءز جُوشجء جألسذؼس ػشش هح

٢ّ ٝجذٖ ػحٓش جُذٓشو٢ ٝأذ٢ ػٔشٝ ذٖ جُؼالء جُرظش١ ٝػحطْ ٝقٔضز ٝجٌُغحت٢ جٌُٞك٤٤ٖ، ٝأذ٢ ؾؼلش ٣ض٣ذ  ٌّ جُٔ

٢ٌّ ٝجألػٔ ش جٌُٞك٢ ذٖ جُوؼوحع جُٔذ٢ٗ ٣ٝؼوٞخ جُرظش١ّ ٝخِق جُؼحشش، ٝجُكغٖ جُرظش١ ٝجذٖ ٓك٤ظٖ جُٔ

 ٝج٤ُض٣ذ١ جُرظش١ّ.

ّٕ ًِٔحش ٛزج جُ٘ٞع ًػ٤شز، كحخطشش ٜٓ٘ح ٗٔحرؼ ُطٌٕٞ ٓششًٝػح ٌُطحخ ًر٤ش ٣ؿٔغ ٓح ٣ٌٖٔ ؾٔؼٚ  ّْ سأ٣ص أ غ

ٖٓ ٛزج جُؼِْ، ٝقحُٝص ضطرغ ٓؼ٠٘ ًَ ًِٔس ٖٓ جُػ٘حت٢ جُِـ١ٞ ك٢ ًطد ضٞؾ٤ٚ جُوشجءجش ًٝطد ضلغ٤ش جُوشإٓ 

جُطّـ٤ّش ك٢ ٓلّٜٞ ج٣٥س ئٕ ًحٗص جُِلظس ٖٓ جُ٘ٞع جُز١ ٣طـ٤ّش ٓذٍُٞ  جٌُش٣ْ ًٝطد ٓؼؿٔحش جُِـس، ٝرًشش أغش

 جٌُِٔس ك٤ٚ ذغرد ضـ٤ّش ػرؾ كحتٜح أٝ ػ٤ٜ٘ح ذكشًط٤ٖ.

 ٝجسضأ٣ص إٔ ٣ٌٕٞ جُركع ك٢ ٓوّذٓس ٝٓركػ٤ٖ ٝخحضٔس، ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطّح٢ُ:

 ٓوذٓس جُركع.

ٍ: جُػّ٘حت٢ّ جُٔطّلن جُٔؼ٠٘. ّٝ  جُٔركع جأل

 ػّ٘حت٢ّ جُٔخطِق جُٔؼ٠٘.جُٔركع جُػّح٢ٗ: جُ

 غْ جُخحضٔس ٝك٤ٜح أْٛ ٗطحتؽ جُركع.

 ٝذؼذ ٛزج أػشع ٓركػ٢َ جُٔٞػٞع ػ٠ِ جُّ٘كٞ جُطّح٢ُ: 

ًّ المتّفق المعىى  المبحث األّول: الثّىائ

ٝأػ٢٘ ذٚ جُِلظس جُط٢ ضـ٤شش قشًس كحتٜح أٝ ػ٤ٜ٘ح ذكشًط٤ٖ جغ٘ط٤ٖ، ُْٝ ٣٘طؽ ػٖ ٛزج ضـ٤ّش ك٢ ٓؼ٠٘ جُِلظس، 

 جُ٘ٞع ٓح ٢ِ٣: ٖٝٓ ٛزج

 أُُرٌن(: –)أُْرٌن  

ٌٕ  هحٍ ضؼح٠ُ:  َٞ أُُر ُٛ َٕ ٣َوُُُٞٞ َٝ َٕ جَُّ٘ر٢َِّ  َٖ ٣ُْإُرٝ ُْ جَُِّز٣ ُْٜ٘ ِٓ َٝ
(1)

. 

ٜح ّٔ (، ذؼ ٌٕ ( ذاعٌحٕ جُّزجٍ، ٝهشأ جُؿٜٔٞس )أُُر ٌٕ هشأ ٗحكغ )أُْر
(2)

. 

ُٕ ضخلّق ٝضػوَّ" ٝٛٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقٍذ، هحٍ جُؿٞٛش١: "ٝجألَر
(3)

٢ّ ذٖ أذ٢ ؽحُد ، أ١ ر ٌّ جُٜح،  ٝهحٍ ٓ

ّْ ػ٠ِ جألطَ، ٝقُغٖ رُي؛ ُوِّس قشٝف جٌُِٔس، -ذؼذ إٔ رًش هشجءز ٗحكغ  –جُو٤غ٢ّ   : " هشأ جُرحهٕٞ ذحُّؼ

 

                                                           

 .61جُطّٞذس: (1)

 .305ئضكحف كؼالء جُرشش، ص (2)

 .5/2069جُّظكحـ )أرٕ(،  (3)
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" َُ ّٕ ػ٤ِٚ جُؿٔحػسَ، ٝألّٗٚ جألط ٝٛٞ جالخط٤حس؛ أل
(1)

. 

 ّٕ ٢ّ أّٗٚ ٣خطحس ذ٤ٖ جُوشجءجش، ًٝال جُوشجءض٤ٖ طك٤كس، ذ٤ذ أ ٌّ جُوذج٠ٓ هذ ّٗظٞج ػ٠ِ أّٗٚ ال  ٣ظٜش ٖٓ ًالّ ٓ

ؼْص ٖٓ سعٍٞ هللا  ِٔ هحٍ أذٞ ؾؼلش  –ط٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ  –جخط٤حس ذ٤ٖ جُوشجءجش جُوشآ٤ّٗس ٝال ٓلحػِس؛ ألّٜٗح ُع

ّٕ " ٛزج ٓح ٣ٌ٘ش ػ٠ِ جُلشجء إٔ ٣وحٍ ُِوشجءجش جُط٢ هذ سٝضٜح جُؿٔحػس ػٖ جُؿٔحػس: ٛزٙ أؾٞد ٖٓ ٛزٙ؛  جُّّ٘كحط: ئ

سٝضٜح جُؿٔحػس ػٖ جُؿٔحػس ه٤َ: ٌٛزج أٗضٍ ألْٜٗ ال ٣ؿطٔؼٕٞ ػ٠ِ ػالُس ك٤ٌق ضٌٕٞ ئقذجٛٔح أؾٞد ألٜٗح ئرج 

ٖٓ جألخشٟ؟ "
(2)

ّٕ " جُّغالٓس َٖٓ ٛزج ػ٘ذ أَٛ جُّذ٣ٖ ئرج طّكص جُوشجءضحٕ ػٖ جُؿٔحػس  أاّل ٣وحٍ:  ، ٝصجد أ٣ًؼح أ

ك٤أغْ ٖٓ هحٍ رُي، ًٝحٕ سؤعحُء  -ػ٤ِٚ ٝعِّْ  ط٠ِّ هللا -ئقذجٛٔح أؾٞد ٖٓ جألخشٟ ألٜٗٔح ؾ٤ٔؼح ػٖ جُّ٘ر٢ّ 

٣ٌ٘شٕٝ ٓػَ ٛزج" -سقْٜٔ هللاُ  -جُّظكحذس 
(3)

. 

ّْ جألطَ   ّٕ جُؼ ُْٝ ٣كِي ع٤ر٣ٞٚ ؿ٤شٙ ًٔح –ٝخ٤ُش ٓح ٣وحٍ ػٖ ٛحض٤ٖ جُوشجءض٤ٖ ئّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقٍذ، ٝأ

ذ٤ذ١ّ  رًش جُضَّ
(4)

ٌْ ُِؿحسقس  –ٓخللًح ٝٓػواًّل  –ٝجألرٕ ٝجإلعٌحٕ ُـح٣س جُطخل٤ق، هحٍ جذٖ أذ٢ ٓش٣ْ : "  - جع

جُٔخظٞطس، ئالّ أّٜٗح أؽِوص ػ٠ِ جُؿِٔس؛ ٌُػشز جعطؼٔحُٚ ُٜح ك٢ جإلطـحء ذٜح ئ٣ؿحًصج ٝعٔحًػح"
(5)

. 

ةٌ  ةٌ(:  –)إِْسو   أُْسو 

زٌ َقَغَ٘سٌ  هحٍ ضؼح٠ُ:  َٞ ِ أُْع ٍِ هللاَّ ْْ ك٢ِ َسُعٞ ٌُ َُ َٕ ح ًَ َُوَْذ 
(6)

. 

ّْ جُٜٔضز، ٝجُرحهٕٞ ذٌغشٛح )ئعٞز(أُعْ (هشأ ػحطْ ٝجألػٔش   زٌ ( ذؼ َٞ
 (7)

. 

ًٝالٛٔح ذٔؼ٠٘ ٝجقٍذ، ٝجألعٞز ضؼ٢٘ جُوذٝز، " ٢ٛٝ جُكحُس جُط٢ ٣ٌٕٞ جإلٗغحٕ ػ٤ِٜح ك٢ جضّرحع ؿ٤شٙ ئٕ 

ج" ج ٝئٕ ػحّسً قغً٘ح ٝئٕ هر٤ًكح، ٝئٕ عحّسً
(8)

 . 

ّْ ئ٠ُ ه٤ظ ٝض٤ْٔ، ٝجٌُغش ألَٛ جُكؿحص ٝهذ ُٗغد جُؼ
(9)

ك٢ ًالّ جُؼشخ ًٔح رًش أذٞ ؾؼلش ، ٝٛٞ جألًػش 

جُّّ٘كحط
(10)

، صجد أذٞ ٓ٘ظٞس جألصٛش١ُّ أّٜٗٔح " ُـطحٕ ؾ٤ّذضحٕ"
(11)

. 

 بٍُُوٌث(: –)بٍُِوٌث 

٢ٛٝ ؾٔغ ذ٤ص، ٝٛزٙ جُِلظس ق٤ػٔح ٝسدش ك٢ جُوشإٓ عٞجء أًحٗص ٓؼحكس أّ ؿ٤ش ٓؼحكس، هشأٛح ذٌغش جُرحء 

ُٖ ػحٓش ٝأذٞ ذٌش ٝقٔضز ٝخ ٜح جُرحهٕٞهحُٕٞ ٝجذٖ ًػ٤ٍش ٝجذ ّٔ ِق، ٝػ
(12)

. 

ّْ كوذ ؾحء ػ٠ِ أطَ جُؿٔغ؛ ئر أطَ ٛزج جُؿٔغ كَْؼَ ػ٠ِ كُُؼٍٞ ٝٛٔح ذٔؼ٠٘ ٝجقٍذ، كٖٔ ػ
(13)

، ٝرُي ٓػَ: 

 هَِد هُُِٞخ، كَِظ كُُِٞط، ئُخ.

                                                           

 .1/503جٌُشق ػٖ ٝؾٞٙ جُوشجءجش،  (1)

 .4/90ئػشجخ جُوشإٓ،  (2)

 .5/43، جُٔظذس جُغحذن (3)

 .34/164ضحؼ جُؼشٝط )أرٕ(،  (4)

 .374جُٔٞػف، ص (5)

 .21جألقضجخ: (6)

 .453ئضكحف كؼالء جُرشش، ص (7)

 .76جُٔلشدجش ك٢ ؿش٣د جُوشإٓ، ص (8)

 .453ص، ٝئضكحف كؼالء جُرشش، 20/235ؾحٓغ جُر٤حٕ،  (9)

 .3/222ئػشجخ جُوشإٓ،  (10)

 .632، ٝجُٔٞػف، ص384ٓؼح٢ٗ جُوشجءجش ص (11)

 .200ئضكحف كؼالء جُرشش، ص (12)

 .1/284جٌُشق ػٖ ٝؾٞٙ جُوشجءجش،  (13)
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س ك٢ جُرحء  ّٔ ح ٖٓ هشأ ذٌغش جُرحء كُخّشؼ ػ٠ِ ؽِد جُطّخل٤ق، هحٍ جذٖ صٗؿِس: " ٝرُي أّْٜٗ جعطوِٞج جُّؼ ّٓ ٝأ

حش، ٝٛزج ٖٓ أغوَ ٝذؼ ّٔ ٌٝ عحً٘سٌ كطظ٤ش ذٔ٘ضُس غالظ ػ طحٕ ذؼذٛح ٝج ّٔ ذٛح ٣حٌء ٓؼٔٞٓسٌ، ك٤ؿطٔغ ك٢ جٌُِٔس ػ

حش، ُٝوشخ جٌُغش ٖٓ ج٤ُحء " ّٔ جٌُالّ، كٌغشٝج جُرحء ُػوَ جُّؼ
(1)

. 

اٌث  اٌث(: –)ُحُجر   ُحْجر 

ُُْكُؿَشجِش أَ   هحٍ ضؼح٠ُ:  َسجِء ج َٝ  ْٖ ِٓ َٖ ٣َُ٘حُدََٝٗي  َّٕ جَُِّز٣ َٕ ئِ ْْ اَل ٣َْؼوُِِٞ ػَُشُٛ ًْ
(2)

. 

ّْ جُكحء ٝجُؿ٤ْ ًٓؼح، ٝهشأ أذٞ ؾؼلش ٝقذٙ )جُُكْؿَشجش( ذؼْ جُكحء ٝئعٌحٕ  هشأ جُؿٜٔٞس )جُُكُؿشجش( ذؼ

جُؿ٤ْ
(3)

. 

 -ط٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ  -ٝٛٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقٍذ، ٝجُكؿشجش ؾٔغ جُؿٔغ، ٝجُٔشجد ذٜح " ٓ٘حصٍ جُّشعٍٞ 

ز: جُّشكؼس ٖٓ جألسع جُٔكؿٞسز ذكحتؾ ٣كٞؽ ػ٤ِٜح "ًٝحٗص ضغؼسً، ٝجُكؿش
(4)

. 

ٝػٖ ؾٔؼٜح هحٍ جُطّرش١ّ: " ٝجُكؿشجش: ؾٔغ ُقْؿشز، ٝجُػالظ: ُقَؿش، غْ ضؿٔغ جُكؿش ك٤وحٍ: ُقُؿشجش 

َّ ؾٔغ ًحٕ ٖٓ غالغس ئ٠ُ ػششز ػ٠ِ  ُٝقْؿشجش، ٝهذ ضؿٔغ ذؼغ جُؼشخ جُكؿش: قَؿشجش ذلطف جُؿ٤ْ، ًٝزُي ً

ٍَ ٣ؿٔؼٞٗٚ ػ  ٠ِ كَؼالش ذلطف غح٤ٗٚ، ٝجُشكغ أكظف ٝأؾٞد: ٝٓ٘ٚ هٍٞ جُشحػش:كَُؼ

ُُْكُؿَشجُش " أِلَْذ٤َحٍش ذَِٜح ج َٝ ل٤ِثًح َُِذجِسّ   ذ٠ََِ،  ًَ َٕ َػرَّحٌد  ح ًَ ح  َٓ أَ
(5)

. 

ّْ ك٢ جُكشك٤ٖ ٤ًِٜٔح" ٝذؼذ إٔ رًش جُوشجءض٤ٖ هحٍ: " ٝجُّظٞجخ ٖٓ جُوشجءز ػ٘ذٗح جُّؼ
(6)

، ٝال ضظ٣ٞد 

 ِس؛ ُظّكس ع٘ذٛٔح ئ٠ُ سعٍٞ هللا، ط٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ.ذ٤ٜ٘ٔح، ٝال ٓلحػ

اٌد  ص  اٌد(: –)ح   ِحص 

َّ َقظحِدِٙ   هحٍ ضؼح٠ُ:  ْٞ َ٣ ُ آضُٞج َقوَّٚ َٝ
(7)

. 

هشأ أذٞ ػٔشٝ ٝجذٖ ػحٓش ٝػحطْ ٣ٝؼوٞخ ٝج٤ُض٣ذ١ )َقظحدٙ( ذلطف جُكحء، ٝجُرحهٕٞ ذٌغشٛح
(8)

. 

َُْكَظحُد ٝجُِكَظحُد، ٝضوشأ ذٜٔح ٝٛٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقٍذ ك٢ ٓظذس جُلؼَ )قظذ(،  هحٍ جُّضّؾحؼ: " ٣ؿٞص ج

ؾ٤ًٔؼح "
(9)

جء جٌُغش ألَٛ  ، ٝهذ ٗغد جٌُغش ألَٛ جُكؿحص، ٝجُلطف ُط٤ْٔ ٝٗؿذ، هحٍ جذٖ ػحدٍ: " ٝٗغد جُلشَّ

ذكُٞػس، ٢ٌّٓٝ جُِكَؿحص، ٝجُلطف ُط٤ْٔ َْٝٗؿذ، ٝجخطحس أذٞ ُػر٤َذ جُلطَف، هحٍ: ُِلخحٍٓس، ٝئٕ ًحٕ جألخشٟ كَحِش٤َسً ؿ٤ش  َٓ
ٌَْغش؛ هحٍ: ألَّٗٚ جألْطَ، ٝػ٤ِٚ أًػش جُؿٔحػس " جُ

(10)
. 

ٝذحُطؼر٤ش ػٖ جُٔظذس )قظحد( ذذال ٖٓ جَُكْظذ هحٍ ع٤ر٣ٞٚ: " ٝؾحءٝج ذحُٔظحدس ق٤ٖ أسجدٝج جٗطٜحء 

، ٝرُي: جُّظشجّ ٝجُؿضجص، ٝجُؿذجد، ٝجُوطحع، ٝجُّكظحد. ٍٍ  جُّضٓحٕ ػ٠ِ ٓػحٍ كؼح

                                                           

 .127قّؿس جُوشجءجش، ص (1)

 .4جُكؿشجش: (2)

 .512ئضكحف كؼالء جُرشش، ص (3)

 .9/511جُركش جُٔك٤ؾ،   (4)

 .283-22/282ؾحٓغ جُر٤حٕ،   (5)

 .22/285جُٔظذس جُغحذن،   (6)

 .141جألٗؼحّ: (7)

 .276ئضكحف كؼالء جُرشش، ص  (8)

 .2/297ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ ٝئػشجذٚ،  (9)

 .8/471جُِرحخ ك٢ ػِّٞ جٌُطحخ،  (10)
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، كارج أسجدٝج جُلؼَ ػ٠ِ كؼِص هحُٞج: قظذضٚ َقْظًذج، ٝسذٔح دخِص جُِـس ك٢  ٌٍ ٌٍ ٝكِؼح ذؼغ ٛزج كٌحٕ ك٤ٚ كَؼح

ٝهطؼطٚ هطًؼح، ئٗٔح ضش٣ذ جُؼَٔ ال جٗطٜحء جُـح٣س، ًٝزُي جُؿّض ٝٗكٞٙ"
(1)

. 

حٕ ٝال ػذٜٓح َٓ ْٗطَِٜحء َص َٔظذس جألط٢ِِّ ئٗٔح ٛٞ جَُكْظذ، كحَُكْظذ ٤ُظ ك٤ٚ دالُس ػ٠ِ ج ُْ ّٕ " ج ؛ ٝٛٞ ٣ؼ٠٘ أ

ذخالف جَُكَظحد ٝجُِكَظحد "
(2)

. 

ْوٌب(: –)ُحوٌب   ح 

ر٤ًِشج  هحٍ ضؼح٠ُ:  ًَ َٕ ُقٞذًح  ح ًَ  ُ ئَِّٗٚ
(3)

. 

ُٖ جُرظش١ّ ذلطكٜح ّْ جُكحء، ٝهشأ جُكغ هشأ جُؿٜٔٞس )ُقٞذًح( ذؼ
(4)

. 

ذًح ٝجُكٞخ ٣ؼ٢٘ جإلغْ جُؼظ٤ْ ٝجُظِّْ، ٝٛٞ ذؼْ جُكحء ٝكطكٜح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقٍذ، " ٣ُوحٍ: َقحَخ ٣َكُ  ْٞ ُٞخ َق

: َُ جُغَّْؼِذ١ُّ َخرَّ ُٔ ِق٤َحذَسً. هحٍ جُـ َٝ ُقُإٝذًح  َٝ َقحذًح  َٝ ُقٞذًح  َٝ 

ِْوَحُٙ َػ٤ََِْي َقِغ٤ُد " ُْٛش هَْرَشَى ُقُٞخ ... كَاََِّٗي ضَ كاََل ٣ُْذِخ٢َِِّ٘ جُذَّ
(5)

. 

ّْ ئ٠ُ ض٤ْٔ، ٝجُلطف ئ٠ُ أَٛ جُكؿحص ٝهذ ُِٗغد جُّؼ
(6)

جُٔظذُس،  -طف جُكحء ذل -، ًٔح أّٗٚ " ه٤َ: جُكٞخ 

" ُْ ٝذؼٜٔح جالع
(7)

. 

اٌن  اٌن(: –)ِرْضو   ُرْضو 

ِ   هحٍ ضؼح٠ُ:  َٖ هللاَّ ِٓ  ٌٕ ج َٞ ِسْػ َٝ
(8)

. 

ّْ جُّشجء، ٝهشأ جُؿٜٔٞس )ِسْػٞجٕ( سٟٝ شؼرس ػٖ ػحطْ )ُسػٞجٕ( ذؼ
 (9)

. 

 ّْ ٓػَ  ٝٛٔح ٓظذسجٕ ُِلؼَ سػ٢ ٣شػ٠، ك٤ٚ ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقٍذ، كرحٌُغش ٓػَ جُِكشٓحٕ، ٝذحُّؼ

جُّشٌشجٕ
(10)

 ، ٌٕ ، ًٝزُي: ئِخٞج ٌٕ ج َٞ : ُسْػ ٌْ ٤ ِٔ جًٗح، ٝه٤ٌَْظ ٝضَ َٞ ٍُ هللاَ ِسْػ َُ جُكؿحِص ٣وُٕٞٞ: أعأ ، هحٍ جُلشجء: " أٛ

، ُؿٔحػِس جإلخٞز " ٌٕ ٝأُخٞج
(11)

، ٝهحٍ أذٞ ق٤حٕ: " ًغش سجتٚ ُـس جُكؿحص، ٝػٜٔح ُـس ض٤ْٔ ٝذٌش ٝه٤ظ ٝؿ٤الٕ 

"
(12)

. 

ّٕ جٌُغَش ٝهحٍ أذٞ ٓ٘ظٞس جألصٛش١ّ:   ػٞجٕ ُـطحٕ كظ٤كطحٕ، ٖٓ سػ٢ ٣شػ٠، ئاّل أ ػٞجٕ ٝجُشِّ " جُشُّ

أًػُش ك٢ جُوشجءز، ٝٛٞ جالخط٤حس "
(13)

. 

ّٕ جٌُغش ٛٞ جُِّـس جُٔشٜٞسز ّٝؾٚ هشجءز جٌُغش ذكؿط٤ٖ ٛٔح:  ٝذؼذ إٔ رًش جذٖ خح٣ُٞٚ أ

                                                           

 .4/12جٌُطحخ،  (1)

 .8/471جُِرحخ ك٢ ػِّٞ جٌُطحخ،  (2)

 .2جُ٘غحء: (3)

 .236ئضكحف كؼالء جُرشش، ص (4)

 .3/489ؾ، جُركش جُٔك٤ (5)

 .2/322ضحؼ جُؼشٝط )قٞخ(،  (6)

 .3/489جُركش جُٔك٤ؾ،  (7)

 .15آٍ ػٔشجٕ: (8)

 .305ئضكحف كؼالء جُرشش، ص (9)

 .1/337جٌُشق،  (10)

 .47ُـحش جُوشإٓ،  (11)

 .3/54جُركش جُٔك٤ؾ،  (12)

 .96ٓؼح٢ٗ جُوشجءجش، ص (13)
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ٓظذس سػ٢ ٣شٟ سًػ٠ " أّٗٚ كّشم ذ٤ٖ جالعْ ٝجُٔظذس، ٝرُي إٔ جعْ خحصٕ جُؿّ٘س ِسػٞجٕ، ُٝسػٞجٕ 

 ٝسػٞجٗح، ٝؿلش ؿلشجًٗح.

ْ٘ؼحٕ، ئرج سػ٢ جُخظٔحٕ ذٚ  ، ًوٍٞ: سؾَ هُ ّْ ّٕ )كُؼالًٗح( ك٢ جُٔظحدس ٣أض٢ ٓ٘ٚ ًغٌش ُِّؼ ٝجُكّؿس جألخشٟ أ

َّ ٓح كّشم ذ٤ٖ جُش٤ث٤ٖ " ٝذكٌٔٚ، ٝجُلُشهحٕ ٌُ
(1)

. 

ّٕ ٖٓ ٝؾٚ هشجءز جٌُغش ٝٗخِض ٓٔح عِق ئ٠ُ أّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقٍذ، ٝأّٗٚ ال جخط٤حس ذ٤ٖ ج ُوشجءض٤ٖ، ٝأ

ّٕ جُٔشجد ٛٞ خحصٕ جُؿ٘س ِسػٞجٕ ذؼ٤ٌذ ػٖ ٓلّٜٞ ج٣٥س جٌُش٣ٔس؛ ئر ٓؼ٠٘ جُشػٞجٕ ٛ٘ح ٛٞ  ك٢ أقذ ضٞؾ٤ٜٜح ذأ

ٌٕ ٖٓ هللا، ٣ؼ٢٘: ٝسػح هللا " ج َٞ ، هحٍ جُطّرش١: " ٝهُٞٚ:ِٝسْػ َّ سػح هللا ػض ٝؾ
(2)

. 

َعْؼَذ٣َْي  : "-ط٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ  –ٝهحٍ جُّ٘ر٢ّ  َٝ َح  : َُر٤ََّْي َسذَّ٘ َٕ َُْؿَِّ٘س ك٤ََوُُُٞٞ ََ ج ْٛ َِ جَُْؿَِّ٘س: ٣َح أَ ْٛ ٍُ أِلَ َّٕ هللاَ ٣َوُٞ " ئِ

ح َٓ هَْذ أَْػط٤َْطََ٘ح  َٝ ح ََُ٘ح اَل َْٗشَػ٠؟ ٣َح َسخِّ  َٓ َٝ  : َٕ ؟ ك٤ََوُُُٞٞ ْْ َْ َسِػ٤طُ َٛ : ٍُ َُْخ٤ُْش ك٢ِ ٣ََذ٣َْي ك٤ََوُٞ ج ْْ ضُْؼِؾ أََقذً  َٝ ِْوَِي، َُ ْٖ َخ ِٓ ج 

: أُ  ٍُ ْٖ َرَُِي؟ ك٤ََوُٞ ِٓ  َُ أ١َُّ َش٢ٍْء أَْكَؼ َٝ : ٣َح َسخِّ  َٕ ْٖ َرَُِي؟ ك٤ََوُُُٞٞ ِٓ  ََ ْْ أَْكَؼ ٌُ : أاََل أُْػِط٤ ٍُ ْْ ك٤ََوُٞ ٌُ َُّ َػ٤َِْ اوًِِق ، كاََل ِرْضو 

ْْ ذَْؼَذُٙ أَذًَذج " ٌُ أَْعَخؾُ َػ٤َِْ
(3)

. 

ة  ٌْر  ة(: –)ز  ٌ ر   ز 

٤َْٗحَٝ  هحٍ ضؼح٠ُ:  َُْك٤َحِز جُذُّ َْٛشزَ ج ْْ َص ُْٜ٘ ِٓ جًؾح  َٝ ِٚ أَْص طَّْؼَ٘ح ذِ َٓ ح  َٓ َّٕ َػ٤َْ٘٤َْي ئ٠َُِ  ذَّ ُٔ اَل ضَ
(4)

. 

َْٛشزَ( ذاعٌحٜٗح  هشأ ٣ؼوٞخ ٝجُكغٖ جُرظش١ّ )َصََٛشزَ( ذلطف جُٜحء، ٝهشأ جُرحهٕٞ )َص
(5)

. 

ذ أقشف جُكِن كحٌُٞك٤ّٕٞ ٣ػوِّٞٗٚ ٝٛٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقٍذ، ٝٓح ًحٕ ػ٠ِ )كْؼَ( ٓٔح عٌٖ ػ٤٘ٚ ٢ٛٝ أق

٣ٝؿؼِٞٗٚ ٓو٤ًغح، ٝجُرظش٣ٕٞ ٣وطظشٕٝ ك٤ٚ ػ٠ِ جُّغٔحع، هحٍ أذٞ ق٤ّحٕ: " ٝجٌُٞك٤ٕٞ ئعٌحٕ جُؼ٤ٖ ػ٘ذْٛ ضخل٤ق 

ْٜش ٝجَُٜ٘ش ٝجُشْؼش ٝجُشَؼش، ٝجُرظش٣ٕٞ ال ٣و٤غٞٗٚ، ٝٓح ٝسد ٖٓ رُي  ٣و٤غٞٗٚ ك٤ٔح ٝعطٚ قشف قِن، ًحُّ٘

 ـطحٕ ".ػ٘ذْٛ ٛٞ ٓٔح ؾحء ك٤ٚ ُ

ٝهحٍ جذٖ ؾ٢ّ٘: " ٖٝٓ رُي هشجءز عَٜ ذٖ شؼ٤د ج٢ُٜٔ٘: }َؾَٜشز{ ٝ )َصَٛشز( ًَ ش٢ء ك٢ جُوشإٓ ٓكشًح؛ 

هحٍ أذٞ جُلطف: ٓزٛد أطكحذ٘ح ك٢ ًَ ش٢ء ٖٓ ٛزج جُ٘كٞ ٓٔح ك٤ٚ قشف قِن عحًٖ ذؼذ قشف ٓلطٞـ: أٗٚ ال 

ْٜش  َٛشز، ٝجَُّ٘ ْٛشز ٝجُضَّ ٝجَُٜ٘ش، ٝجُشَّْؼش ٝجُشََّؼش، كٜزٙ ُـحش ػ٘ذْٛ ًحُْ٘شض ٣كشى ئال ػ٠ِ أٗٚ ُـس ك٤ٚ، ًحُضَّ

ِْد ٝجُكَِد، ٝجُطْشد ٝجُطَشد.  ٝجَُ٘شض، ٝجُك

ٝٓزٛد جٌُٞك٤٤ٖ ك٤ٚ أٗٚ ٣كشى جُػح٢ٗ ٌُٞٗٚ قشكًح قِو٤ًّح، ك٤ؿ٤ضٕٝ ك٤ٚ جُلطف ٝئٕ ُْ ٣غٔؼٞٙ؛ ًحُرْكش ٝجُرَكش 

 ٝجُظْخش ٝجُظَخش.

ك٤ٚ ئال ك٢ أ٣ذ٣ْٜ، ٝرُي أ٢٘ٗ عٔؼص ػحٓس ػو٤َ ضوٍٞ رجى ٝال ٝٓح أسٟ جُوٍٞ ٖٓ ذؼذ ئال ٓؼْٜ، ٝجُكن 

ضوق ك٤ٚ عحتـح ؿ٤ش ٓغطٌشٙ، قط٠ عٔؼص جُشؿش١ ٣وٍٞ: أٗح َٓكّٔٞ، ذلطف جُكحء، ٤ُٝظ أقذ ٣ذػ٠ إٔ ك٢ جٌُالّ 

)ٓلَؼٍٞ( ذلطف جُلحء "
(6)

. 

ٌّ٘ص ػ٤٘ٚ أٗٚ ٣ك  ّشى ه٤حًعح.ٝٛٞ ٛ٘ح ٣شّؾف هٍٞ جٌُٞك٤٤ٖ، ٣ٝشٟ إٔ ٓح ًحٕ ػ٠ِ )كؼَ( ٓٔح ع
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َشٍز  ْٔ : ضَ َُ ْػ ِٓ ٤َْٗح  َْٛشزُ جُذُّ َص َٝ ٍْرُ ًٝإٔ جُل٢ٓٞ٤ ُْ ٣ش ك٤ٜح ئال ئعٌحٕ جُٜحء، هحٍ: "  ِص٣َ٘طَُٜح"َل  غ  َٝ طَحُػَٜح  َٓ  ،
(1)

 ،

 ٝهُٞٚ ٓشدٝد ذحُوشجءز جُوشآ٤ّٗس جُظك٤كس.

ذ٤ذ١ كوحٍ: "ٝجؿطش ذٚ ش٤خ٘ح  ٝهذ سّد ػ٤ِٚ جُضَّ
(2)

ٝػضجٙ ألًػش أتٔس جُـش٣د، ٝال كأٌٗش جُطكش٣ي ك٤ٜح ٓطِوح،  

َْٛشزَ أدس١ ٤ًق رُي؟ كل٢ جُٔكٌْ: صٛشز جُذ٤ٗح ٝصٛشضٜح: قغٜ٘ح ٝذٜؿطٜح ٝؿؼحسضٜح، ٝك٢ جُط٘ض٣َ جُؼض٣ض  َص

٤َْٗح َُْك٤َحِز جُذُّ (، هحٍ أذٞ قحضْ: )صَٛشز جُك٤حز جُذ٤ٗح( ذحُلطف، ٢ٛٝ هشجءز جُؼحٓس ذحُرظشز، ٝهحٍ: 131)ؽٚ:  ج

ْٛشز( ٢ٛ هشجءز أَٛ جُكش٤ٖٓ، ٝأًػش ج٥غحس ػ٠ِ رُي، كل٢ جُكذ٣ع: )ئٕ أخٞف ٓح أخحف ػ٤ٌِْ ٖٓ صٛشز  )ٝص

جُذ٤ٗح ٝص٣٘طٜح( أ١ قغٜ٘ح ٝذٜؿطٜح ًٝػشز خ٤شٛح "
(3)

. 

َْٛشز: َصَْٛشز جُ٘رص،  ج٢ٗ ػٖ جذٖ جُغ٤ٌص هحٍ: جُضَّ هحٍ أذٞ ٓ٘ظٞس جألصٛش١: " ٝأخرش٢ٗ جُٔ٘زس١ ػٖ جُكشَّ

َْٛشز  َْٛشز جُك٤حز جُذ٤ٗح، ٠ٛٝ: َؿؼحَسضُٜح ُٝقْغُٜ٘ح" -ذغٌٕٞ جُٜحء  -ٝجُضَّ َص
(4)

. 

ُسُٙ. ًٝزُي جَُضََٛشزُ ذحُطّكش٣ي  ْٞ َْٛشزُ جَُ٘رحش أ٣ؼحً: َٗ ٤ْٗح ذحُطغ٤ٌٖ: َؿؼحَسضُٜح ُٝقْغُٜ٘ح. َٝص َْٛشزُ جُُذ ٝهحٍ: " َص

"
(5)

. 

ضكش٣ٌٜح ك٢ هشجءز ٣ٝخِض جُركع ئ٠ُ أّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقذ، ٝال٣ِطلص ئ٠ُ هٍٞ جُل٢ّٓٞ٤؛ ُٞسٝد 

ال، ُٝ٘وَ جُػّوحش غح٤ًٗح. –ط٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ  –طك٤كس ٓطّظِس جُغ٘ذ ئ٠ُ سعٍٞ هللا  ّٝ  أ

 الظَّْعه(: –)الظَّع ه 

ْْ  هحٍ ضؼح٠ُ:  ٌُ طِ َٓ َّ ئِهَح ْٞ َ٣ َٝ  ْْ ٌُ َّ ظَْؼِ٘ ْٞ ِّ ذ٤ُُٞضًح ضَْغطَِخلََُّٜٞٗح ٣َ َْٗؼح ْٖ ُؾُِِٞد جأْلَ ِٓ  ْْ ٌُ َُ ََ َؾَؼ َٝ
(6)

. 

( ه ْْ ٌُ ( ذاعٌحٕ جُؼ٤ٖ، ٝجُرحهٕٞ )ظََؼِ٘ ْْ ٌُ شأ جذٖ ػحٓش ٝػحطْ ٝقٔضز ٝجٌُغحت٢ ٝخِق ٝجألػٔش )َظْؼِ٘

ذلطكٜح 
(7)

. 

ٝجُظّؼٖ جُغلش، ػّذ جُٔوحّ
(8)

، ٝٛٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقذ، ٝهحٍ جذٖ ػحدٍ: " ٝصػْ ذؼؼْٜ إٔ جألطَ جُلطف، 

ٝجُغٌٕٞ ضخل٤ق ألؾَ قشف جُكِن؛ ًحُشَّْؼش ٝجُشَؼش "
(9)

. 

غ  ْٔ ٝهذ ّٗض جُؼِٔحُء ػ٠ِ أّٜٗٔح ُـطحٕ ٤ُٝغح ضخل٤لًح، هحٍ أذٞ ػ٢ِ جُلحسع٢ّ: " ٛٔح ُـطحٕ، ٝٓػَ رُي: جُشَّ

َش، هحٍ جألػش٠: ْٜش ٝجَُّٜ٘ غ، ٝجَُّ٘ َٔ  ٝجُشَّ

َّ جُظََّؼٖ ْٞ َ٣ َٝ  ِّ وَح ُٔ ُْ َّ ج ْٞ َ٣ َٖ ٤ـــ ... ــــ ِٔ ـَ هَْذ ضَْؼَِ ج  كَوَْذ أَْشَشُخ جُشَّ

، أال ٝال ٣ؿٞص إٔ ٣ٌٕٞ  ّْ ّٕ ػْؼذج ًْٝطلح ٝٗكٞ رُي، ٓخلّق ػٖ جٌُغش ٝجُّؼ جُظَّْؼٖ ٓخلّلًح ػٖ جُظََّؼٖ، ًٔح أ

َ ٝسَعٖ ... ٝقشف جُكِن ٝؿ٤شٙ ك٢ رُي عٞجء" َٔ ضشٟ إٔ ٖٓ هحٍ: ك٢ ػْؼذ، ٝػُؼذ ُْ ٣خلّق ٗكٞ: ؾ
 (10)

. 
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 القُْسط اس(: –)القِْسط اس 

غْ   هحٍ ضؼح٠ُ:  ُٔ ُْ ُْوِْغطَحِط ج ِصُٗٞج ذِح َٝ ِْ طَو٤ِ
(1)

. 

سٟٝ قلض ػٖ ػحطْ ٝقٔضز ٝجٌُغحت٢ ٝخِق ٝجألػٔش )جُوِغطحط( ذٌغش جُوحف، ٝجُرحهٕٞ )جُوُغطحط( 

ذحُّؼّْ 
(2)

. 

ٝٛٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقذ، هحٍ جُطرش١: "ٝك٤ٚ ُـطحٕ: جُوِغطحط ذٌغش جُوحف، ٝجُوُغطحط ذؼٜٔح، ٓػَ 

س هّشجء أَٛ جٌُ َّٓ ّْ ٣وشأ ػحٓٚ هّشجء أَٛ جُٔذ٣٘س ٝجُرظشز، ٝهذ جُوِشؽحط ٝجُوُشؽحط؛ ٝذحٌُغش ٣وشأ ػح ٞكس، ٝذحُؼ

هشأ ذٚ أ٣ؼح ذؼغ هّشجء جٌُٞك٤٤ٖ، ٝذأ٣ّطٜٔح هشأ جُوحسب كٔظ٤د، ألٜٗٔح ُـطحٕ ٓشٜٞسضحٕ، ٝهشجءضحٕ ٓغطل٤ؼطحٕ 

ك٢ هّشجء جألٓظحس "
(3)

. 

ّٕ جُؼِٔحء جخطِلٞج ك٢ ٓؼ٠٘ ٛزٙ جُِلظس، هحٍ جُّشجص١: " ٝجُوغطحط ك٢ ٓؼ٠٘   ج٤ُٔضجٕ ئال أّٗٚ ك٢ جُؼشف ذ٤ذ أ

أًرش ٓ٘ٚ، ُٜٝزج جشطٜش ك٢ أُغ٘س جُؼحٓس أّٗٚ جُوَرَّحٕ، ٝه٤َ: ئٗٚ ذِغحٕ جُّشّٝ أٝ جُغش٣ح٢ٗ، ٝجألطّف أّٗٚ ُـسُ جُؼشخ، 

ٝٛٞ ٓأخٌٞر ٖٓ جُوغؾ، ٝٛٞ جُز١ ٣كظَ ك٤ٚ جالعطوحٓس ٝجالػطذجٍ، ٝذحُؿِٔس كٔؼ٘حٙ جُٔؼطذٍ جُز١ ال ٤ٔ٣َ ئ٠ُ أقذ 

ٝأؾٔؼٞج ػ٠ِ ؾٞجص جُِـط٤ٖ ك٤ٚ "جُؿحٗر٤ٖ، 
(4)

. 

٣ٝظٜش ٓٔح ؾحء ك٢ ٗض جُّشجص١ أّٗٚ ٓشطّن ٖٓ جُوغؾ، ٝٛٞ جُؼذٍ، ٝهذ أذؼذ ٛزج جُضذ٤ذ١ كوحٍ: " ... أٝ ٛٞ 

هٍٞ ٖٓ هحٍ: ئٗٚ ٓأخٞر ٖٓ جُوغؾ " ٌسقطس٢ٓٝ ٓؼشخ، هحُٚ جذٖ دس٣ذ ٝٓػِٚ ك٢ جُرخحس١، ٝذٚ 
(5)

. 

ج ػ٠ِ  جذٖ ػط٤ّس: " هحٍ جذٖ ػط٤س: ٝجُِلظ٤س ُِٔرحُـس ٖٓ جُوغؾ جٗط٠ٜ. ٝال ٣ؿٞص ٖٝٓ هرِٚ هحٍ أذٞ ق٤حٕ سجّدً

إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ جُوغؾ؛ الخطالف جُٔحدض٤ٖ؛ ألٕ جُوغؾ ٓحدضٚ )م ط ؽ(، ٝرُي ٓحدضٚ )م ط ؽ ط( ئاّل إٔ جػطوذ 

غس "ص٣حدز جُّغ٤ٖ آخًشج، ًغ٤ٖ هذٓٞط ٝػـ٤ٞط ٝػشكحط، ك٤ٌٖٔ، ٌُّ٘ٚ ٤ُظ ٖٓ ٓٞجػغ ص٣حدز جُّغ٤ٖ جُٔو٤
(6)

. 

ٝذزج ٣ظٜش إٔ جٌُِٔس ؿ٤ش ػشذ٤ّس، ٝإٔ كحءٛح ػرطص ذكشًط٤ٖ ًٝالٛٔح ُـس، ًٝال جُوشجءض٤ٖ طك٤كس، 

 ٓطّظِس جُّغ٘ذ ئ٠ُ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ُْٝ ٣كذظ ضـ٤ش جُكشًس ضـ٤ًّشج ك٢ دالُس جٌُِٔس.

 المبحث الثّاوً: الثّىائً المختلف المعىى

٤شش قشًس كحتٜح أٝ ػ٤ٜ٘ح ذكشًط٤ٖ جغ٘ط٤ٖ، ٝٗطؽ ػٖ ٛزج ضـ٤ّش ك٢ دالُس جُِلظس، ٝأػ٢٘ ذٚ جُِلظس جُط٢ ضـ

 ٖٝٓ ٛزج جُ٘ٞع ٓح ٢ِ٣: 

 أ ْدب اٌر(: –)إِْدباٌر 

ُؿِٞد   هحٍ ضؼح٠ُ:  أَْدذَحَس جُغُّ َٝ َِ كََغرِّْكُٚ  َٖ ج٤َُِّْ ِٓ َٝ
(7)

. 

ذحس( ذٌغش جُٜٔضز، ٝجُرحهٕٞ هشأ ٗحكغ ٝجذٖ ًػ٤ش ٝقٔضز ٝأذٞ ؾؼلش ٝخِق ٝجذٖ ٓك٤ظٖ ٝجألػٔش )ئد

ذلطكٜح
(8)

. 

                                                           

 .35جإلعشجء:  (1)

 .357ء جُرشش، صئضكحف كؼال (2)

 .17/445ؾحٓغ جُر٤حٕ،  (3)

 .20/338ٓلحض٤ف جُـ٤د،  (4)

 .16/378ضحؼ جُؼشٝط )هغطظ(،  (5)

 .7/46جُركش جُٔك٤ؾ،  (6)

 .40م: (7)

 .514ئضكحف كؼالء جُرشش، ص (8)
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٢ٛٝ ذحٌُغش ٓظذس جُلؼَ )أدذش( ذٔؼ٠٘ ٓؼ٠، ٝهذ ُؾِؼَ ٛزج جُٔظذُس ٛ٘ح ظشكًح " ػ٠ِ ضوذ٣ش ئػحكس 

أعٔحء جُضٓحٕ ئ٤ُٜح ... ضوذ٣شٙ: ٝهص ئدذحس جُّغؿٞد، أ١ ٝهص جُلشجؽ ٖٓ جُّظالز، ه٤َ: ٢ٛ جُّ٘ٞجكَ ذؼذ جُّظِٞجش 

طحٕ ذؼذ جُٔـشخ "جٌُٔطٞذس، ٝه٤َ: ٢ٛ سًؼ
(1)

. 

ٝأٓح )أدذحس( ذحُلطف ك٢ٜ ؾٔغ )ُدذُش، أٝ ُدْذش(، " ٝهذ جعطؼَٔ رُي أ٣ًؼح ظشكًح، هحُٞج: ؾثطي ُدذش جُظالز،  

كٜٞ ٓ٘ظٌٞخ ػ٠ِ جُظّشف أ٣ًؼح "
(2)

ّٕ جٌُٔغٞسز أ٠ُٝ ذحُظّشك٤ّس ٌُٜٞٗح ٓظذًسج " . هحٍ جذٖ أذ٢ ٓش٣ْ: " ئال أ
(3)

. 

"
(3)

. 

جءض٤ٖ هحٍ: " ٝجُّظٞجخ ػ٘ذ١ جُلطف ػ٠ِ ؾٔغ دذش "ٝذؼذ إٔ رًش جُطّرش١ّ جُوش
(4)

ّٕ ًال جُوشجءض٤ٖ  ، ٝجُكّن أ

 كال ضظ٣ٞد ذ٤ٜ٘ٔح. –ط٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ  –جُوشجءض٤ٖ طّكطح ػٖ سعٍٞ هللا 

بُوٌر   ُزبُوٌر(: –)ز 

َٝد َصذًُٞسج هحٍ ضؼح٠ُ:  ُٝ آض٤ََْ٘ح َدج َٝ
(5)

. 

ّْ جُّضج١، ٝجُؿٜٔٞس )صَ  ذُٞسج(، ذلطكٜحهشأ قٔضز ٝخِق )ُصذُٞسج(، ذؼ
(6)

. 

ّْ كحء جٌُِٔس كِٚ ضٞؾ٤ٜحٕ:  كٖٔ ػ

أّٗٚ ؾٔغ )َصْذش(، ٓػَ دٛش ٝدٛٞس، ٝٛٞ ٛ٘ح ٣شجد ذٚ جُٔضذٞس، ٗكٞ: ٛٞ ٗغؽ ج٤ُٖٔ، أ١ ٓ٘غٞؼ، ٝ)صْذش( -1

ًُطُد(  ّٕ )جٌُطحخ( ٓظذٌس ك٢ جألطَ، ٣ٝؿٔغ ػ٠ِ ) ٓظذٌس، ٝؾحص ؾٔؼٚ ٛ٘ح؛ ألّٗٚ ٝهغ ٓٞهغ جالعْ ، " أال ضشٟ أ

ح  ّٔ ًحٕ ذٔؼ٠٘ جٌُٔطٞخ "َُ
(7)

 . 

جٕ، ٝهحُٞج: -2 َٝ ًِْش َشٝجٕ، ٝ ًَ ّٕ )ُصذُٞس( ؾٔغ )َصذٞس( ػ٠ِ ضوذ٣ش قزف قشف جُٞجٝ جُضجتذ، ٝرُي ٗكٞ:  أ

ز ٛزج جُٞؾٚ ك٢ جُو٤حط إٔ جُطٌغ٤ش ٓػَ جُطظـ٤ش،  ّٞ ؾٔغ ظش٣ق ظشٝف، هحٍ أذٞ ػ٢ِّ جُلحسع٢:" ٣ٝذٍ  ػ٠ِ ه

ٗكٞ: أصٛش ٝص٤ٛش ٝقحسظ، ٝقش٣ع، ٝغحذص، ٝغر٤ص كحُؿٔغ ٓػِٚ ك٢ ٝهذ جؽّشد ٛزج جُكزف ك٢ ضشخ٤ْ جُطظـ٤ش 

َّ ٓ٘ٚ ك٢ جالعطؼٔحٍ". جُو٤حط، ٝئٕ ًحٕ أه
(8)

 

ٌْ ُْ ٛزج جٌُطحخ جُز١ ؾحء ذٚ ع٤ّذٗح دجٝد ػ٤ِٚ  ٝأٓح هشجءز جُؿٜٔٞس ٢ٛٝ )صذٞسج( ذلطف جُّضج١ كٜٞ أٗٚ جع

جُّغالّ، " ٝج٥غحس ًزج ؾحءش: َصذٞس دجٝد، ٝضٞسجز ٓٞع٠"
(9)

، ٝهحٍ جذٖ ػط٤ّس:" ٝٛٞ جعْ ًطحخ دجٝد ضخظ٤ًظح، 

َّ ًطحخ ك٢ جُِّـس كٜٞ صذٞس، ٖٓ ق٤ع ضوٍٞ: صذشش جٌُطحخ، ئرج ًطرطٚ " ًٝ
(10)

. 

ذٜح جُطرش١ ٝجخطحسٛح، كوحٍ: "ٝأ٠ُٝ جُوشجءض٤ٖ ك٢ رُي ذحُّظٞجخ ػ٘ذٗح، هشجءز  ّٞ ٝهشجءز جُلطف ٢ٛ جُط٢ ط

َد َصذًُٞسج (، ذ ُٝ آض٤ََْ٘ح َدج َٝ ٢ جٌُطحخ جُز١ أٝض٤ٚ ٖٓ هشأ:)  ّٔ لطف جُضج١، ػ٠ِ أّٗٚ جعْ جٌُطحخ جُز١ أٝض٤ٚ دجٝد، ًٔح ع

ٓٞع٠ جُطٞسجز، ٝجُز١ أٝض٤ٚ ػ٤غ٠ جإلٗؿ٤َ، ٝجُز١ أٝض٤ٚ ٓكٔذ جُلشهحٕ؛ ألٕ رُي ٛٞ جالعْ جُٔؼشٝف ذٚ ٓح أٝض٢ 

دجٝد،. ٝئٗٔح ضوٍٞ جُؼشخ: َصذُٞس دجٝد، ذزُي ضؼشف ًطحذَٚ عحتُش جألْٓ "
(11)

. 

                                                           

 .737جُّٔٞػف، ص (1)

 .2/286جٌُشق ػٖ ٝؾٞٙ جُوشجءجش،  (2)

 .737جُٔٞػف، ص (3)

 .22/381ؾحٓغ جُر٤حٕ،  (4)

 .163جُ٘غحء: (5)

 .248ئضكحف كؼالء جُرشش، ص (6)

 ..1/402، ٣ٝ٘ظش: جٌُشق، 275جُٔٞػف، ص (7)

 .3/194جُكؿس ُِوشجء جُغرؼس،  (8)

 .136ٓؼح٢ٗ جُوشجءجش، ص (9)

 .2/136جُٔكشس جُٞؾ٤ض،  (10)

 .9/402ؾحٓغ جُر٤حٕ،  (11)
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َٖ ػذ٣ذٍز ك٢ ٛزج جُركع أّٗٚ ال جخط٤حس ذ٤ٖ  -سقٔٚ هللا  –ًٝأٗٚ  ّْ جُضج١، ٝهذ عِق ك٢ ٓٞجؽ ٣خطّة هشجءز ػ

جُوشجءجش ٝال ضظ٣ٞد ذ٤ٜ٘ح؛ كٌال جُوشجءض٤ٖ ٛ٘ح هشجءزٌ طك٤كسٌ، ٓطّظِس جُّغ٘ذ ئ٠ُ سعٍٞ هللا، ط٠ِّ هللا ػ٤ِٚ 

 ٝعِّْ.

 ِسْخِرّي(: -)ُسْخِريّ  

ُٔ   هحٍ ضؼح٠ُ:  ِش١كَحضََّخْزضُ ًْ ْْ ِر ًُ ْٞ َْٗغ ْْ ِعْخِش٣ًّح َقط٠َّ أَ ُٛٞ
(1)

. 

ّْ جُّغ٤ٖ، ٝهشأ جُرحهٕٞ )ِعْخِش٣ًّح(  هشأ ٗحكغ ٝقٔضز ٝجٌُغحت٢ ٝأذٞ ؾؼلش ٝخِق ٝجألػٔش )ُعْخِش٣ًّح( ذؼ

ذٌغشٛح 
(2)

. 

جقٍذ، ه٤َ: ئّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقٍذ، هحٍ جألصٛش١ّ: " ٝس١ٝ ػٖ جٌُغحت٢ّ ٝجُخ٤َِ ٝع٤ر٣ٞٚ أّٜٗٔح ذٔؼ٠ً٘ ٝ

ّس، ٝجُُؼِظ٢ ٝجُِؼِظ٢، ؾٔغ جُؼظح " ًوٍٞ جُؼشخ: ذكش ُُّؿ٢، ُِّٝؿ٢، ًًٝٞد ُدّس١ ِٝدّس١، ٓ٘غٞخ ئ٠ُ جُذُّ
(3)

 .

 ٝٛٔح ٓظذس جُلؼَ عخش.

ّْ ٖٓ جُطغخ٤ش ٝٛٞ ٣ؼ٢٘ جُخذٓس، ٝذحٌُغش ٖٓ جالعطٜضجء، ٝهذ   ٝه٤َ: ئٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٓخطِق، كحُؼ

ّٕ " هُٞٚ ذؼذٛح: ُسّؾف أٜٗح ك٢ ج٣٥س ذٔؼ٠٘ جالعط َٕ  ٜضجء؛ أل ٞ ٌُ ْْ ضَْؼَك ُْٜ٘ ِٓ  ْْ ْ٘طُ ًُ َٝ
(4)

، ٝجُّؼكي أشرٚ ذحُٜضء 

"
(5)

. 

؛ الضلحم جُؿ٤ٔغ ػ٠ِ جُط٢ ك٢ جُضخشف:  ّْ ٤َُِطَِّخَز ٝهحٍ جذٖ خح٣ُٞٚ: " ٝهحٍ ذؼغ جُؼِٔحء: جالخط٤حس جُّؼ

ْْ ذَْؼًؼح ُعْخِش٣ًّح ذَْؼُؼُٜ
(6)

 "
(7)

. 

ُٖ ٓك٤ظٖ ٌّش ٓح ٗوِٚ جذٖ خح٣ُٞٚ إٔ جُط٢ ك٢ جُضخشف هذ هشأٛح ذٌغش جُّغ٤ٖ جذ ّٕ جُز١ ٣ؼ ذ٤ذ أ
(8)

، ٝهذ أشحس 

 ئ٠ُ ٛزج جذٖ خح٣ُٞٚ ٗلغٚ.

ّٕ " جُّظٞجخ ٖٓ جُوٍٞ ك٢ رُي أٜٗٔح هشجءضحٕ ٓشٜٞسضحٕ، ُٝـطحٕ ٓؼشٝكطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقذ، هذ  ٝجُخالطس أ

َّ ٝجقذز ٜٓ٘ٔح ػِٔحء ٖٓ جُوّشج ء، كرأ٣طٜٔح هشأ جُوحسب رُي كٔظ٤د، ٤ُٝظ ٣ُْؼشف ٖٓ كّشم ذ٤ٖ ٓؼ٠٘ رُي هشأ ذٌ

٤ٌَص ػ٘ٚ" ّٔص؛ ُٔح رًشش ٖٓ جُّشٝج٣س ػٖٔ عٔغ ٖٓ جُؼشخ ٓح َق ئرج ًغشش جُّغ٤ٖ ٝئرج ػ
(9)

. 

ّٕ جُطرش١  ٛ٘ح ٣خحُق ٜٓ٘ؿٚ جُـحُد ك٢ ضٞؾ٤ٚ جُوشجءجش؛ كٜٞ ك٢ أقح٤٣ٖ ًػ٤شز   –سقٔٚ هللا  –ٝأقغد أ

 ُوشجءجش ٣ٝشؾف هشجءز ػ٠ِ أخشٟ، ٝئٕ ًحٗطح طك٤كط٤ٖ.٣لحػَ ذ٤ٖ ج

ُذ  (: –)السَّ ذُّ  السُّ

اًل  هحٍ ضؼح٠ُ:  ْٞ َٕ هَ َٕ ٣َْلوَُٜٞ حُدٝ ٌَ ح اَل ٣َ ًٓ ْٞ ح هَ َٔ ِٜ ْٖ ُدِٝٗ ِٓ َؾَذ  َٝ  ِٖ ٣ْ ذَّ َٖ جُغَّ َقط٠َّ ئَِرج ذَََِؾ ذ٤َْ
(10)

. 

 

                                                           

 .110جُٔإٕٓ٘ٞ: (1)

 .406ئضكحف كؼالء جُرشش، ص (2)

 .328جءجش، صٓؼح٢ٗ جُوش (3)

 .110جُٔإٕٓ٘ٞ: (4)

 .492قؿس جُوشجءجش، ص (5)

 .32جُضخشف: (6)

 .2/95ئػشجخ جُوشجءجش جُغرغ،  (7)

 .495ئضكحف كؼالء جُرشش، ص (8)

 .19/80ؾحٓغ جُر٤حٕ،  (9)

 .93جٌُٜق: (10)
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ّذ٣ٖ(، ذلطف جُغ٤ٖ، ٝجُرحهٕٞ هشأ جذٖ ًػ٤ش ٝأذٞ ػٔشٝ ٝقلض ػٖ ػحطْ ٝجذٖ ٓك٤ظٖ ٝج٤ُض٣ذ١ )جُغَّ 

ٜح  ّٔ ذ٣َّٖ( ذؼ )جُغُّ
(1)

. 

 ٝك٢ ضٞؾ٤ٚ ٛحض٤ٖ جُوشجءض٤ٖ أسذؼس أهٞجٍ، ٢ٛ:

ّْ ٓح  -1 أّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٓخطِق، كرحُلطف ٓح ًحٕ ٖٓ ط٘غ هللا ضؼح٠ُ ًحُشؼحخ ٝجُؿرحٍ ٝؿ٤شٛح، ٝذحُّؼ

َّ ش٢ء ٝؾذضٚ  ّٕ أذح ػر٤ذز هحٍ: " ً جُؼشخ ٖٓ كؼَ هللا ٖٓ جُؿرحٍ ٝجُشؼحخ كٜٞ ًحٕ ٖٓ كؼَ ج٥د٤٤ٖٓ، س١ٝ أ

عّذ، ٝٓح ذ٘حٙ ج٥د٤ٕٓٞ كٜٞ عّذ "
(2)

. 

ٗوَ ٛزج أذٞ ػ٢ِ جُلحسع٢ ٝؿ٤شٙ، ّٝٗض أذ٢ ػر٤ذز ك٢ ًطحذٚ: " ٓؼّٔٞ ئرج ؾؼِٞٙ ٓخِٞهح ٖٓ كؼَ هللا ٝئٕ  

ًحٕ ٖٓ كؼَ ج٥د٤٤ٖٓ كٜٞ عّذ، ٓلطٞـ "
(3)

. 

ر٤ذز ٝهطشخ، ٝق٠ٌ جُلّشجء ػٖ جُٔش٤خس ٗكٞٙ "هحٍ ٢ٌّٓ: " ٝٛزج ٖٓ هٍٞ ػٌشٓس ٝهٍٞ أذ٢ ػ
(4)

. 

ذُّ ذحُؼْ: ٓح ًحٕ  -2 ذُّ ذحُلطف: ٛٞ جُكحؾض ذ٤٘ي ٝذ٤ٖ جُش٢ء، ٝجُغُّ إٔ أذح ػٔشٝ ذٖ جُؼالء ًحٕ ٣وٍٞ: " جُغَّ

ٖٓ ؿشحٝز ك٢ جُؼ٤ٖ "
(5)

. رًش ٛزج جُطرش١، ٝػ٘ذ ٢ٌّٓ 
(6)

ّٕ أذح ػٔشٝ ذٖ   ّٕ ٛزج جُوٍٞ ٓ٘غٌٞخ ٤ُِض٣ذ١، ٝأ أ

ء ٣وٍٞ ذأّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقذ، ٝجُشأ١ ألذ٢ ػٔشٝ ذأٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٓخطِق ٛٞ جُشحتغ ك٢ جٌُطد جُؼال
(7)

 ،

ٝهحٍ ذٜزج جُطّأ٣َٝ ػٌشٓس
(8)

. 

ّذ ذحُؼْ:  -3 ّذ ذحُؼْ جعْ، ذٔؼ٠٘ جُش٢ء جُٔغذٝد، هحٍ جُّضٓخشش١: " جُغُّ ّذ ذحُلطف ٓظذس، ٝجُغُّ ّٕ جُغَّ أ

ّذ، ذحُلطف: ٓظذس قذظ ٣كذغٚ جُ٘حط ")كُْؼَ( ذٔؼ٠٘ ٓلؼٍٞ، أ١: ٛ ٞ ٓٔح كؼِٚ هللا ضؼح٠ُ ٝخِوٚ، ٝجُغَّ
(9)

، هحٍ جذٖ 

َِ هللا ، ٝجُغذُّ  َّٕ جُغذ٣َّٖ ك٢ ٛزٙ جُغٞسز ؾرالٕ ، عذَّ رٝ جُوش٤ٖٗ ذ٤ٜ٘ٔح ذغذٍّ ، كٜٔح ٖٓ كؼ ػحدٍ: " ٝٛٞ ٓشدٌٝد : ذأ

جُز١ كؼِٚ رٝ جُوش٤ٖٗ ٖٓ كؼَ جُٔخِٞم "
(10)

. 

ُّ٘كحط ذؼذ ضٞؾ٤ٚ جُوشجءض٤ٖ: " ٝجُكّن ك٢ ٛزج ٓح ق٢ٌ ػٖ ٓكٔذ ذٖ ٣ض٣ذ هحٍ: جُغَّّذ ٝهحٍ أذٞ ؾؼلش ج

ّْ أ٠ُٝ؛ ألٕ جُٔوظٞد  ّذ جالعْ. كارج ًحٕ ػ٠ِ ٛزج ًحٗص جُوشجءز ذحُّؼ جُٔظذس، ٝٛزج هٍٞ جُخ٤َِ ٝع٤ر٣ٞٚ، ٝجُغُّ

جالعْ ال جُٔظذس "
(11)

 . ٝٓكٔذ ذٖ ٣ض٣ذ ٛٞ جُٔرشد.

ج،  ٝهذ كّظَ أذٞ ػ٢ِ جُلحسع٢ ٛزج جُطخش٣ؽ ٝأٝػكٚ كوحٍ: "٣ٝؿٞص إٔ ٣ٌٕٞ جُغَّذ جُٔظذس ٖٓ َعَذدضٚ َعّذً

و٢، ٝجُطِّكٖ ٝجُطُّكٖ  ّذ: جُٔغذٝد ك٢ جألش٤حء جُط٢ ٣لظَ ك٤ٜح ذ٤ٖ جُٔظحدس ٝجألعٔحء ٗكٞ جُغِّو٢ ٝجُغُّ ٝجُغُّ

ذ٣ٖ( أل  ٗٚ جُٔغذٝد.ٝجُشِّشخ ٝجُشُّشخ ٝجُورغ ٝجُورغ، كارج ًحٕ رُي ًزُي، كحألشرٚ )ذ٤ٖ جُغُّ

ح ُِٔغذٝد، ٗكٞ: ٗغؽ ج٤ُٖٔ، ٝػشخ جأل٤ٓش، ضش٣ذ ذٜٔح: ٓ٘غٞؾٚ  ًٔ ٣ٝؿٞص ك٤ٖٔ كطف جُغَّذ٣ٖ إٔ ٣ؿؼِٚ جع

ٝٓؼشٝذٚ ... هحٍ أذٞ جُكغٖ جُٔلطٞقس أًػش جُِـط٤ٖ "
(12)

. 

                                                           

 .372ئضكحف كؼالء جُرشش، ص (1)

 .5/171جُكؿس ُِوشجء جُغرؼس،  (2)

 .1/414ٓؿحص جُوشإٓ،  (3)

 .87، ٝهٍٞ جُلشجء ك٢ ًطحذٚ: ُـحش جُوشإٓ، ص76-2/75جٌُشق،  (4)

 .18/101ؾحٓغ جُر٤حٕ،  (5)

 .2/76جٌُشق،  (6)

 .430، ٝجذٖ صٗؿِس ك٢ قؿس جُوشجءجش، ص2/306ٖٓٔ ٗوَ ٛزج ػ٘ٚ جُ٘كحط ك٢ ئػشجخ جُوشإٓ،  (7)

 .18/102ؾحٓغ جُر٤حٕ،  (8)

 .2/746جٌُشحف،  (9)

 .11/17جُِرحخ،  (10)

 .2/306جُوشإٓ،  ئػشجخ (11)

 .5/171جُكؿس،  (12)
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أّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقٍذ، ٝٛٞ ٓ٘غٌٞخ ٌُِغحت٢-4
(1)

. 

ح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٓخطِق؛ ُؼذّ ٝسٝد ٓح ٣إ٣ذ هُٜٞٔح ٝهذ سكغ جُطّرش١ هٍٞ ػٌشٓس ٝأذ٢ ػٔشٝ ٖٓ أّٜٗٔ

٣ٚ، كوحٍ: " ٝجُّظٞجخ ٖٓ جُوٍٞ ك٢ رُي ػ٘ذ١ إٔ ٣وحٍ: ئٜٗٔح هشجءضحٕ ٓغطل٤ؼطحٕ ك٢ هشجءز  ّٞ ٣ٝذػٔٚ ٣ٝو

جألٓظحس، ُٝـطحٕ ٓطلوطح جُٔؼ٠٘ ؿ٤ش ٓخطِلس، كرأ٣طٜٔح هشأ جُوحسب كٔظ٤د، ٝال ٓؼ٠٘ ُِلشم جُز١ رًش ػٖ أذ٢ 

ذ ٝجُغَّذ؛ ألّٗ٘ح ُْ ٗؿذ ُزُي شحٛذج ٣ر٤ّٖ ػٖ كشم ٓح ذ٤ٖ رُي ػ٠ِ ٓح ق٢ٌ ػٔشٝ ذٖ جُؼالء ، ٝػٌشٓس ذ٤ٖ جُغُّ

ٌَ  -ػٜ٘ٔح. ٝٓح ٣ر٤ٖ رُي إٔ ؾ٤ٔغ أَٛ جُطأ٣َٝ جُز١ ُس١ٝ ُ٘ح ػْٜ٘ ك٢ رُي هٍٞ  ُْ ٣كي ُ٘ح ػٖ أقذ ْٜٓ٘ ضلظ٤

شحء هللا. ٌُٖٝ ٓؼ٠٘ رُي ًحٕ ػ٘ذْٛ  ذ٤ٖ كطف رُي ٝػٔٚ، ُٝٞ ًحٗح ٓخطِل٢ جُٔؼ٠٘ ُ٘وَ جُلظَ ٓغ جُطأ٣َٝ ئٕ

ؿ٤ش ٓلطشم، ك٤لغش جُكشف ذـ٤ش ضلظ٤َ ْٜٓ٘ ذ٤ٖ رُي. ٝأٓح ٓح ُرًش ػٖ ػٌِشٓس ك٢ رُي، كإ جُز١ ٗوَ رُي ػٖ 

أ٣ٞخ ٝٛحسٕٝ، ٝك٢ ٗوِٚ ٗظش؛ ٝال ٗؼشف رُي ػٖ أ٣ٞخ ٖٓ سٝج٣س غوحش أطكحذٚ "
(2)

. 

ذ ؾ٤ٔؼح: جُكحؾض ذ٤ٖ جُ ّْ هحٍ: " ٝجُغَّذ ٝجُغُّ ش٤ث٤ٖ، ٝٛٔح ٛح ٛ٘ح ك٤ٔح ُرًش ؾرالٕ عّذ ٓح ذ٤ٜ٘ٔح، كشدّ رٝ غ

جُوش٤ٖٗ قحؾضج ذ٤ٖ ٣أؾٞؼ ٝٓأؾٞؼ ٖٝٓ ٝسجءْٛ، ٤ُوطغ ٓحّد ؿٞجتِْٜ ٝػرػْٜ ػْٜ٘. ٝذ٘كٞ جُز١ هِ٘ح ك٢ رُي هحٍ 

أَٛ جُطأ٣َٝ "
(3)

. 

 ٝهٍٞ جُطّرش١ ٛٞ جُز١ ٣خِض ئ٤ُٚ جُركع.

 قُْرٌح(: –)ق ْرٌح  

ْٕ ٣َ  هحٍ ضؼح٠ُ:  ْػُُِٚ ئِ ِٓ ـٌ  َّ هَْش ْٞ ُْوَ ظَّ ج َٓ ـٌ كَوَْذ  ْْ هَْش ٌُ َغْغ ْٔ
(4)

. 

ّْ جُوحف، ٢ٛٝ أ٣ًؼح سٝج٣س شؼرس ػٖ ػحطْ، ٝجُرحهٕٞ  ( ذؼ ـٌ هشأ قٔضزُ ٝجٌُغحت٢ّ ٝخٌِق ٝجألػُٔش:)هُْش

( ذلطكٜح ـٌ )هَْش
(5)

. 

ه٤َ: ئّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠ً٘ ٝجقذٍ 
(6)

ـَ هَْشًقح ٝهُْشًقح  ، ٝٛٔح ٓظذسجٕ ُــ: هَِش
(7)

، ٝهذ ُٗغد جُلطف ألَٛ جُكؿحص 

ّْ ألَٛ ٗؿذ ٝضٜحٓس ٝجُّؼ
(8)

ّٕ ٓؼ٠٘ جُِلظس ذؼرطٜح ك٢ جُكحُط٤ٖ  ضؼ٢٘  -جُلطف ٝجُؼْ –،  ٝرٛد جُضؾحؼ ئ٠ُ أ

ٜح" ُٔ جُؿشجـ ٝأُٜٔح، هحٍ: " ٝٛٔح ػ٘ذ أََٛ جُِـس ذٔؼ٠٘ ٝجقذ، ٝٓؼ٘حٙ جُؿشجـ ٝأُـ
(9)

 ، كِْ ٣لّشم ذ٤ٜ٘ٔح.

طِق، كحُوَشـ ذلطف جُوحف ضؼ٢٘ جُؿشجـ، ٝجُوُشـ ذؼْ جُوحف ضؼ٢٘ أُْ جُؿشجـ، ٝه٤َ: ئّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٓخ

 ّٕ ُْ جُؿشجقحش، ًٝأ ّٕ جُوُشـ أُ ٝٛزٙ جُطّلشهس ٓ٘غٞذس ك٢ أًػش جٌُطد ئ٠ُ جُلشجء، ٝٛٞ ٓح ٝسد ك٢ ًطحذٚ، هحٍ: " ًأ

ـُ ذأػ٤حٜٗح " جُوَْشـ جُؿشج
(10)

. 

 

 

                                                           

 .2/76، ٝجٌُشق، 275، ٝٓؼح٢ٗ جُوشجءجش، ص18/102ؾحٓغ جُر٤حٕ،  (1)

 .18/102ؾحٓغ جُر٤حٕ،  (2)

 جُٔظذس جُغحذن. (3)

 .140آٍ ػٔشجٕ: (4)

 .228ئضكحف كؼالء جُرشش، ص (5)

 .1/233ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ ُألخلش،  (6)

 .1/356جٌُشق ػٖ ٓؼح٢ٗ جُوشجءجش،  (7)

 .9/372ٓلحض٤ف جُـ٤د،  (8)

 .1/470ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ ٝئػشجذٚ،  (9)

 .1/234ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ،  (10)
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ّٕ جذٖ خح٣ُٞٚ، ٝجذٖ أذ٢ ٓش٣ْ ذ٤ذ أ
(1)

ح ٛزج ئ٠ُ جٌُغحت٢، ٝٗغرطٚ ئ٤ُٚ ؿ٤ش شحتؼس ك٢ جٌُطد، ٝجُٞجسد هذ ٗغر 

ّٕ ٓح ٝسد ك٢ قؿس جُوشجءجش ّٕ ٛزٙ جُطّلشهس ٓ٘غٞذسٌ ئ٠ُ جُلّشجء، ذَ ئ أ
(2)

الذٖ صٗؿِس ػٌظ ٓح َٗغرَح ئ٠ُ جٌُغحت٢،  

ؼق، ٝجُلَْوش ٝجُلُْوش. ؼق ٝجُؼَّ ّٕ جٌُغحت٢ّ ٣ؿؼِٜٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقذ، ٓػَ: جُؼُّ  كل٤ٚ أ

خ جُطّرش١ هشجءز جُلطف ٝه ّٞ ٢ٛٝ ػ٘ذٙ ذٔؼ٠٘ جُوطَ  –ٝال ضظ٣ٞد ذ٤ٖ جُوشجءجش ًٔح ٣زٛد جُركع  –ذ ط

ٝجُؿشجقحش كوحٍ: " ٝأ٠ُٝ جُوشجءض٤ٖ ذحُّظٞجخ هشجءز ٖٓ هشأ: "ئٕ ٣ٔغغٌْ هَشـ كوذ ٓظ جُوّٞ هَْشـ ٓػِٚ"، ذلطف 

ّٕ جُوشجءز ٢ٛ جُلطف "جُوحف ك٢ جُكشك٤ٖ؛ إلؾٔحع أَٛ جُطّأ٣َٝ ػ٠ِ إٔ ٓؼ٘حٙ: جُوطَ ٝجُؿ ٍّ ػ٠ِ أ شجـ، كزُي ٣ذ
(3)

. 

ُْ إٔ"جُوَشـ" ٝ"جُوُشـ" ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقذ، ٝجُٔؼشٝف ػ٘ذ أَٛ  ّْ  هحٍ: " ًحٕ ذؼغ أَٛ جُؼشذ٤س ٣ضُػ غ

جُؼِْ ذٌالّ جُؼشخ ٓح هِ٘ح "
(4)

. 

ُْ ٓشّؾًكح هٍٞ ٝهذ سؾف جذٖ صٗؿِس إٔ ضٌٕٞ ذٔؼ٤٤ٖ٘ ٓخطِل٤ٖ ٝإٔ جُٔ٘حعد ُٜح ك٢ ج٣٥س إٔ ضٌٕٞ ذٔؼ٠٘ جأل

َّ ٝػّض  ٍُ جُلّشجء؛ ُطظ٤٤شٛٔح ُٔؼ٤٤ٖ٘، ٝجُّذ٤َُ ػ٠ِ رُي هٍٞ هللا ؾ  –جُلّشجء، هحٍ: " ٝأ٠ُٝ جُو٤ُٖٞ ذحُّظٞجخ هٞ

ٍّ ػ٠ِ أّٗٚ أسجد جألُْ كوحٍ:  َٕ ق٤ٖ أعحْٛ ذْٜ ك٢ ٓٞػغ آخش ذٔح د ٞ ُٔ ٌُُٞٗٞج ضَأَُْ ْٕ ضَ ِّ ئِ ْٞ ُْوَ حِء ج ـَ ُِٜ٘ٞج ك٢ِ جْذطِ اَل ضَ َٝ
َٕ كَاِ  ٞ ُٔ ح ضَأَُْ َٔ ًَ  َٕ ٞ ُٔ ْْ ٣َأَُْ ُ َّٜٗ

(5)
ّٕ ذْٜ ٖٓ رُي ٓػَ ٓح  ٍّ رُي ػ٠ِ أّٗٚ أسجد: ئٕ ٣ٔغغٌْ أُْ ٖٓ أ٣ذ١ جُوّٞ كا ، كذ

ذٌْ"
(6)

. 

ُْٝ ٣شَع جذٖ ػط٤ّس ذٜزٙ جُطلشهس ذ٤ٖ ػرط٢ جٌُِٔس ئال ذذ٤َُ، ٝسّد ػ٠ِ جُطرش١ ضلشهطٚ ذ٤ٖ جُؼرط٤ٖ، 

ّٖ ئال أٜٗح ٓش٣ٝس ػٖ جُّ٘ر٢ّ ػ٤ِٚ جُّغالّ:  ٝضظ٣ٞرٚ ئقذٟ جُوشجءض٤ٖ ػ٠ِ جألخشٟ كوحٍ: "  ٛزٙ جُوشجءجش ال ٣ظ

ٓغ ؽٍٞ جُّغ٤ٖ٘ ضٞعؼس ػ٠ِ ٛزٙ جألٓس ... ٝػ٠ِ ٛزج ال ٣وحٍ: ٛزٙ أ٠ُٝ  -ػ٤ِٚ جُّغالّ  -ٝذؿ٤ٔؼٜح ػحسع ؾرش٣َ 

ٝ « جُوشـ: »ٖٓ ؾٜس ٗضٍٝ جُوشإٓ ذٜح، ٝئٕ سؾكص هشجءز كرٞؾٚ ؿ٤ش ٝؾٚ جُّ٘ضٍٝ، هحٍ أذٞ جُكغٖ جألخلش

ٓظذسجٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقذ. ٖٝٓ هحٍ جُوشـ ذحُلطف جُؿشجقحش ذأػ٤حٜٗح، ٝجُوشـ ذؼْ جُوحف أُْ جُؿشجقحش « جُوشـ»

 ؛ ألٕ ٛزج ٓٔح ال ٣ؼِْ ذو٤حط، ٝهحٍ ذٜزج جُطّلغ٤ش جُطّرش١ّ ".قبل مىً إرا أتى برواٌت

ػوحش ًحذٖ ػرحط ٝهطحدز ٝجذٖ ئعكحم ٗوَ ٓؼح٢ٗ جُطلشهس ذ٤ٖ جُِلظط٤ٖ ػٖ جُ –سقٔٚ هللا  –ٝجإلٓحّ جُطرش١ 

 ٝجُغذ١ ٝؿ٤شْٛ.

ٝهذ رًش جُلخش جُشجص١ 
(7)

 ك٢ ضٞؾ٤ٚ ٛحض٤ٖ جُوشجءض٤ٖ خٔغس أٝؾٚ، غالغس ٜٓ٘ح عِق رًشٛح ٢ٛٝ: 

ْؼق. -1 ؼق ٝجُؼُّ  أّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقذ، ًحُؼَّ

ٜح ُـس ٗؿذ. -2 ّٔ  أّٜٗح ذلطف جُوحف ُـس ضٜحٓس ٝجُكؿحص، ٝذؼ

 ٤ٜ٘ٔح.هٍٞ جُلشجء ك٢ جُطلشهس ذ -3

 ٝصجد:

4- . ٌْ ّْ جع  أّٜٗح ذحُلطف ٓظذس )هشـ(، ٝذحُّؼ

ّٕ جذٖ ٓوِغْ ؾؼِٜٔح ُـط٤ٖ ٝأّٜٗح ذحُلطف ٓٞٛٔس ألٕ ضٌٕٞ ؾٔغ هشقس. -5  أ

٣ٝخِض جُركع ئ٠ُ أّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٓخطِق؛ ُ٘وَ جُػّوحش ٝضأ٣ٝالضْٜ، ذ٤ذ أّٗٚ ال ٣٘ظش ئ٠ُ جُطشؾ٤ف ذ٤ٖ 

 جُوشجءجش ٖٓ ق٤ع جُ٘ضٍٝ.

 

                                                           

 .245، ٝجُٔٞػف ص1/119ئػشجخ جُوشجءجش جُغرغ،  (1)

 .174ص (2)

 .7/237ؾحٓغ جُر٤حٕ،  (3)

 جُٔظذس جُغحذن. (4)

 .104آٍ ػٔشجٕ: (5)

 .174قّؿس جُوشجءجش، ص (6)

 .371-9/370ٓلحض٤ف جُـ٤د،  (7)
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 ْريٌ(:ك   –)ُكْريٌ 

ْشًٛح هحٍ ضؼح٠ُ:  ًَ ْٕ ضَِشغُٞج جَُِّ٘غحَء  ْْ أَ ٌُ َُ َُّ ُ٘ٞج اَل ٣َِك َٓ َٖ آ َح جَُِّز٣ ٣َحأ٣َُّٜ
(1)

. 

ْشٛح(، ذلطكٜح ًَ ًُْشٛح( ذؼْ جٌُحف، ٝهشأ جُرحهٕٞ ) هشأ قٔضز ٝجٌُغحت٢ خِق ٝجُكغٖ ٝجألػٔش )
(2)

. 

ّؾٜص ٛحضحٕ جُوشجءضحٕ ذٜزٙ جُطٞؾ٤ٜحش: ُٝ  ٝهذ 

ٌَشٙ ذحُل -1 ّٕ جُ ٌُشٙ ذحُّؼْ ٣ؼ٢٘ جُٔشوسأ طف ٣ؼ٢٘ جإلؾرحس، ٝجُ
 (3). 

2-  ّْ ٌُشٙ، ذحُّؼ ّْ ٓح ًشٛطٚ ذوِري، ٝهحٍ أذٞ ػٔشٝ ذٖ جُؼالء: " جُ ًَ ش٢ء ٣ٌشٙ  –أّٗٚ ذحُلطف جإلؾرحس، ٝذحُؼ

ٌَشٙ  ٓح جعطٌشٙ ػ٤ِٚ " –ذحُلطف  –كؼِٚ، ٝجُ
. ٝٛٞ ٓش١ّٝ ػٖ جذٖ ػرّحط سػ٢ هللا ػٜ٘ٔح(4)

، ٝرًشٙ (5)

جُلّشجء
ًَشًٛح ذحُلطف، أ١: أًُشٛص ػ٤ِٚ ٝكؼِطٚ ذـ٤ش جخط٤حس١،  ،(6) " ٝٓؼ٠٘ رُي أٗي ئرج هِص: كؼِص جُش٢ء 

ًُشًٛح ذحُؼْ، أ١: كؼِطٚ ػ٠ِ ٓشوس ٝئٕ ًحٕ ذحخط٤حس١ " ٝكؼِطٚ 
(7). 

أّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقٍذ، ٝٛٞ ػٖ جألخلش ٝجٌُغحت٢ -3
(8). 

ٌُشٙ جعْ رُي جُش٢ء -4 ٌَشٙ ذحُلطف جُٔظذس، ٝجُ إٔ جُ
(9) . 

َلٌت(: –)الِوَلٌتُ   الو 

َُْكنِّ  هحٍ ضؼح٠ُ:  ِ ج ِٞاَل٣َسُ هلِلَّ ُْ َُٛ٘حَُِي ج
(10)

. 

ال٣س( ذلطكٜح َٞ ِٞال٣س( ذٌغش جُٞجٝ، ٝجُرحهٕٞ )جُ هشأ قٔضزُ ٝجٌُغحت٢ّ ٝخٌِق )جُ
(11)

. 

ِٝال٣س، ٝٛٞ ذ٤ّٖ  ٝجُٞال٣س ذلطف جُٞجٝ ٝذٌغشٛح " ٓظذسجٕ، كحٌُغش ٓظذس جُٞج٢ُ، ضوٍٞ: ٤ُٝص جُش٢ء 

ال٣س "ج َٞ ِٞال٣س، ٝجُٔلطٞـ ٓظذٌس ٢ُُِٞ، ضوٍٞ: ٛزج ٢ُّٝ ذ٤ّٖ جُ ُ
(12)

، ه٤َ ئّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقذٍ 
(13)

. 

 َّ ٝه٤َ ئّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٓخطٍِق، كحٌُغش ضؼ٢٘ جُّغِطحٕ ٝجُش٣حعس ٝجُّضػحٓس ٝجُوذسز هلل ػض ٝؾ
(14)

 ٢ٛٝ ،

ٌِطحذس، ٢ٛٝ ٖٓ ض٠ُٞ جألٓش"ػ٠ِ " ٝصٕ كِؼحُس، ذٌغش جُلحء، ٖٓ جُظ٘حػحش ٗكٞ جإِلٓحسز ٝج ُِخالكس ٝجُ
(15)

. 

 

 

                                                           

 .19جُ٘غحء: (1)

 .239ئضكحف كؼالء جُرشش، ص (2)

 .1/382جٌُشق،  (3)

 .1/382جُٔظذس جُغحذن،  (4)

 .195قؿس جُوشجءجش، ص (5)

 .35ُـحش جُوشإٓ، ص (6)

 .2/231جُلش٣ذ،  (7)

 ، 196، ٝقؿس جُوشجءجش، ص6/2247جُظكحـ )ًشٙ(، ، 1/184ٝٓؼح٢ٗ جُوشإٓ ُألخلش،  (8)

 .1/131ئػشجخ جُوشجءجش جُغرغ،  (9)

 .44جٌُٜق: (10)

 .367ئضكحف كؼالء جُرشش، ص (11)

 .419قؿس جُوشجءجش، ص (12)

 .268ٓؼح٢ٗ جُوشجءجش، ص (13)

 ..3/519جُٔكشس جُٞؾ٤ض،  (14)

 .482جُّٔٞػف، ص (15)
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ّٕ ًغش  ٝهذ ُّكٖ أذٞ ػٔشٝ ٝجألطٔؼ٢ هشجءز جٌُغش، هحٍ جذٖ ػط٤ّس:" ٣ٝك٠ٌ ػٖ أذ٢ ػٔشٝ ٝجألطٔؼ٢ أ

ّٕ كِؼحُس ئٗٔح ضؿ٢ء ك٤ٔح ًحٕ ط٘ؼسً أٝ ٓؼ٠٘ ٓطوِذج، ٤ُٝظ ٛ٘ح ض٢ُٞ أٓش جُٔٞجالز" ؛ أل ٌٖ جُٞجٝ ٛ٘ح ُك
(1)

. 

ّٕ هشجءز جٌُغش هشجءز طك٤كس ٓطّظِس جُّغ٘ذ ئ٠ُ سعٍٞ هللا ٓ –ئٕ طّف  –ٝهُٜٞٔح  ط٠ِّ هللا  –شدٌٝد؛ كا

ّٕ  –ػ٤ِٚ ٝعِّْ  ّٕ ك٢ ػرؾ كحء جٌُِٔس ُـط٤ٖ ذٔؼ٠٘ ٝجقذ، ٝأ ّْ ئٗٚ عِق إٔ ٖٓ جُؼِٔحء ٖٓ ٗض ػ٠ِ أ ال ضُشّد، غ

ّٕ أخؼؼٞج جُوشجءجش جُوشآ٤ٗس ٌُ الّ جُؼشخ، ٝجُز١ ّٗض ػ٤ِٚ جعطوشجء جُِـ٤٣ٖٞ ٝجُّ٘ك٤ّ٣ٖٞ ًحٕ ٗحهًظح؛ رُي أ

ّٕ جُوشجءز عّ٘س، ٝإٔ هٞجػذ جُؼشذ٤س ٢ٛ جُط٢ ضُؼشع ػ٠ِ جُوشجءز ٤ُٝظ جُؼٌظ، ٝك٢ ٛزج ٣وٍٞ جذٖ ج٤ُّ٘ٔش  جُؼِٔحء أ

ذؼذٓح ّٝؾٚ هشجءز هشآ٤ٗس ؽؼٖ ػ٤ِٜح ذؼغ جُّ٘كحز: " ٤ُٝظ ؿشػ٘ح ضظك٤َف جُوشجءز ذوٞجػذ جُؼشذ٤ّس، ذَ ضظك٤ف 

ز "هٞجػذ جُؼشذ٤ّس ذحُوشجء
(2)

، ٝهحٍ جُّظلحهغ٢: " جُوشجءز ال ضطرغ جُؼشذ٤ّس، ذَ جُؼشذ٤ّس ضطرغ جُوشجءز؛ ألّٗــــٜح 

ذ، ط٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ" ّٔ ٓـــغٔـــٞػسٌ ٓـــٖ أكــظف جُؼشخ ذاؾٔحع، ٝٛٞ ٗر٤ّ٘ح ٓك
(3)

. 

٠ ػشٝسز ْٝٛ ذٜزج جُلؼَ خطّإٝج ذؼغ جُوشجءجش جُوشآ٤ٗس ٝسٓٞٛح ذحُِكٖ ٝجُخطأ ٝجُـِؾ ٝقِٔٞٛح ػِ

جُّشؼش، ُٝٞ أّْٜٗ أخؼؼٞج هٞج٤ْٜٗ٘ ُِوشجءز ُٔح ٓ٘ؼٞج ًػ٤شج ٓٔح ظّ٘ٞٙ ٓخحُلح هٞجػذْٛ، هحٍ جُش٤خ ٓكٔذ ػرذ جُخحُن 

ٌٖ ًػ٤شز ُْ ٣كطٌٔٞج ك٤ٜح ألعِٞخ جُوشإٓ، كٔ٘ؼٞج أعح٤ُد ًػ٤شز ؾحء ٗظ٤شٛح ك٢ جُوشإٓ  ػؼ٤ٔس: " ُِٝ٘ك٤٣ٖٞ هٞج٤ٗ

"
(4)

 ِس. ، غْ ػشخ ُٜزج ًػ٤ًشج ٖٓ جألٓػ

ال٣س ػ٤ِي، أ١: ٓط٘حطشٕٝ ػ٤ِي " َٝ ٢ٛٝ ذحُلطف ضؼ٢٘ جُّ٘ظشز، ٣وحٍ: " ْٛ أَٛ 
(5)

، أٝ ٢ٛ " ٖٓ ٝال٣س 

جُّذ٣ٖ، ٢ٛٝ جُّشذٞذ٤ّس "
(6)

. 

ٝجخطحس جُطّرش١ هشجءز جٌُغش كوحٍ: " ٝأ٠ُٝ جُوشجءض٤ٖ ك٢ رُي ذحُظٞجخ، هشجءز ٖٓ هشأ ذٌغش جُٞجٝ، ٝرُي 

 ٌِٚ ُٓ ّٕ هللا ػود رُي خرشٙ ػٖ  َّ ذٚ ٗؤطٚ ٣ّٞ جُو٤حٓس كال ٗحطش ُٚ ٣ٞٓثز، كاضرحع رُي جُخرش أ ٝعِطحٗٚ، ٝإٔ ٖٓ أق

ػٖ جٗلشجدٙ ذحٌُِٔٔس ٝجُغِطحٕ أ٠ُٝ ٖٓ جُخرش ػٖ جُٔٞجالز جُط٢ ُْ ٣ؿِش ُٜح رًٌش ٝال ٓؼ٠٘، ُوٍٞ ٖٓ هحٍ: ال 

ِٞال٣س ٓؼ٘حٛح  ّٕ جُ ٠ رُي عِطحٕ جُرشش؛ أل ّٔ ٠َّٔ عِطحٕ هللا ٝال٣س، ٝئٗٔح ٣غ أٗٚ ٢ِ٣ أٓش خِوٚ ٓ٘لشًدج ذٚ دٕٝ ؾ٤ٔغ ٣غ

خِوٚ، ال أّٗٚ ٣ٌٕٞ أ٤ًٓشج ػ٤ِْٜ "
(7)

. 

ال٣س، ذحُلطف، ٖٓ جُٞال٣س ك٢  َٝ َّ رًشٙ كٜٞ  ٝهحٍ ٣ٞٗظ ك٢ جعطؼٔحٍ جُِلظس ذؼرط٢ كحتٜح: " ٓح ًحٕ هلل ؾ

ِٞال٣س، ٝٛٞ ٢ُٝ ك٢ ٌّٖ جُ ٍٍ ٓطٔ ال٣س " جُّذ٣ٖ، ٝٓح ًحٕ ٖٓ ٝال٣س جألٓش كٜٞ ذحٌُغش، ٣وٍٞ: ٛٞ ٝج َٞ جُ
(8)

 . 

ّٕ ك٢ ػرؾ كحء )جُٞال٣س( هشجءض٤ٖ طك٤كط٤ٖ ٓطّظِط٢ جُّغ٘ذ ئ٠ُ سعٍٞ هللا  ط٠ِّ هللا ػ٤ِٚ  –ٝجُخالطس أ

 كرأ٣ّٜٔح هشأ جُوحسب كظٞجٌخ. –ٝعِّْ 

 

 

 

 

 

                                                           

 .482جُّٔٞػف، ص (1)

٘ٚ جٌُشحف ٖٓ جالػطضجٍ،  (2) ّٔ  .2/70جالٗطظحف ك٤٘ح ضؼ

 .152-151ؿ٤ع جُ٘لغ، ص (3)

 .1/7جُوشإٓ جٌُش٣ْ،  دسجعحش ألعِٞخ (4)

 .2/63جٌُشق،  (5)

 .482جُّٔٞػف، ص (6)

 .18/29ؾحٓغ جُر٤حٕ،  (7)

 .2/44جٌُشق،  (8)
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 وتائج البحث:

ّٕ ضـ٤ّش جُكشً -1 ّٕ جُطّـ٤ّش جُكش٢ًّ ُلحء جٌُِٔس أٝ ػ٤ٜ٘ح ذكشًط٤ٖ ٓخطِلط٤ٖ ٓ٘ٚ ٓح ٣ذٍ ػ٠ِ أ ط٤ٖ ٣ٌٕٞ سجؾًؼح أ

ئ٠ُ أّٜٗٔح ُـطحٕ ذٔؼ٠٘ ٝجقذ، ٝٛٞ جألًػش ش٤ٞػح ك٢ ًطد ضٞؾ٤ٚ جُوشجءجش، ٝك٢ ًالّ جُؼشخ، ٝهذ ٣ُـ٤ُِّش ضُ٘ٞع 

ّٕ ذؼَغ جُؼِٔحء ال ٣ورَ ٛزج جُطـ٤ّش ك٢ جٌُِٔس جُٞجقذز جُٔطّكذز ك٢ قشٝكٜح جُٔخطِلس ك٢  جُكشًِس دالُسَ جٌُِٔس، ٝأ

ٍَ ٓغٔٞع ػٖ جُؼشخ، ًٔح عِق ك٢ جُركع. ػرؾ كحتٜح أٝ ػ٤ٜ٘ح  ئال ذذ ٤ُ 

ّٕ جُػّ٘حت٢ جُِـ١ٞ جُٔطّلن جُٔؼ٠٘ ك٢ جُوشجءجش أًػش ٖٓ جُػّ٘حت٢ جُِـ١ّٞ جُٔخطِق جُٔؼ٠٘. -2  أ

ّٕ أًػش جُػ٘حت٢ جُِـ١ٞ جُٔطّلن جُٔؼ٠٘ جُز١ قذظ ك٤ٚ ضـ٤ش كحء جٌُِٔس أٝ ػ٤ٜ٘ح ذكشًط٤ٖ ٓ٘غٞخ ئ٠ُ هرحتَ  -3 أ

ٌّٖ ك٤ٚ ػ٤٘ٚ  ألؾَ جُطّخل٤ق. جُؼشخ، ٝذؼؼٚ ضغ

ّٕ أًػش جُػّ٘حت٢ جُِـ١ّٞ جُٔخطِق جُٔؼ٠٘ ؿ٤ش ٓغِّْ ذٚ؛ ئر ئٕ ذؼؼٚ ٝسد ك٤ٚ ُـطحٕ ذحضّلحم جُٔؼ٠٘. -4  أ

ّٕ جُـحُد ػ٠ِ ٜٓ٘ؽ جُطّرش١ جُطّشؾ٤ف ذ٤ٖ جُوشجءجِش ٝجُٔلحػِس ذ٤ٜ٘ح، ٝٛٞ ٤ُظ ذٔطّشد ػ٘ذٙ ًٔح ظٜش ك٢  -5 أ

 غ٘ح٣ح جُركع.

ّٕ جعطوشجء ػِٔحء جُؼشذ٤ّس ك٢ أغ -6 ٘حء ضوؼ٤ذ جُوٞجػذ ًحٕ ٗحهًظح، ٝأّْٜٗ ُْ ٣كطٌٔٞج ئ٠ُ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ذوشجءضٚ أ

ػ٠ِ طّكس هٞجػذ جُؼشذ٤س، ذَ كؼِٞج جُؼٌظ، كأّدٟ ٛزج ئ٠ُ جُكٌْ ػ٠ِ ًػ٤ش ٖٓ جُطشج٤ًد جُغ٤ِٔس ذٔ٘غ 

 جالعطؼٔحٍ ذكّؿس أّٜٗح ُْ ضشد ك٢ ًالّ جُؼشخ.

 وهللا الموفّق
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 ادر والمراجعقائمت المص
ئضكحف كؼالء جُرشش ك٢ جُوشجءجش جألسذؼس ػشش ، ُشٜحخ جُذ٣ٖ أقٔذ ذٖ ٓكٔذ ذٖ ػرذ جُـ٢٘ جُر٘حء جُذ٤ٓحؽ٢   -1

 ّ.2001ٛـ/1422ُر٘حٕ،  -ٛـ(، ٝػغ قٞجش٤ٚ: أٗظ ٜٓشز، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ذ٤شٝش 1117)

ضف: ػرذ جُشقٖٔ جُؼػ٤ٔ٤ٖ، ٌٓطرس ٛـ(، 370ئػشجخ جُوشجءجش جُّغرغ ٝػِِٜح، ُِكغ٤ٖ ذٖ أقٔذ ذٖ خح٣ُٞٚ ) -2

 ّ.1992ٛـ/1413، 1ٓظش، ؽ –جُخحٗؿ٢، جُوحٛشز 

ٛـ(، ضف: ػرذ جُٔ٘ؼْ خ٤َِ ئذشج٤ْٛ، 338ئػشجخ جُوشإٓ، ألذ٢ ؾؼلش أقٔذ ذٖ ٓكٔذ ذٖ ئعٔحػ٤َ جُ٘كحط ) -3

 ّ. 2001ٛـ/1421ُر٘حٕ، –ٓ٘شٞسجش ٓكٔذ ػ٢ِ ذ٤ؼٕٞ، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ذ٤شٝش 

4-  ّٔ ذ ذٖ ج٤ُّ٘ٔش )جالٗطظحف ك٤٘ح ضؼ ّٔ ٛــ(، ؽُرغ ذٜحٓش جٌُشحف 683٘ٚ جٌُشحف ٖٓ جالػطضجٍ، ألقٔذ ذٖ ٓك

 ُر٘حٕ، ذـ٤ش ضحس٣خ. –ٛــ(، دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢، ذ٤شٝش 538ُِضٓخشش١ )

ٛـ (، ضف: ػحدٍ أقٔذ ػرذ جُٔٞؾٞد، ٝػ٢ِ ٓكٔذ 745)  جُـشٗحؽ٢ ٣ٞعق ذٖ ألذ٢ ق٤ّحٕ ٓكٔذجُركش جُٔك٤ؾ،  -5

 ّ. 1993ٛـ/1413، 1ُر٘حٕ، ؽ –ٔؿ٤ذ، ٝأقٔذ جُ٘ؿ٢ُٞ، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ذ٤شٝش ٓؼٞع، ٝصًش٣ح ػرذ جُ

ذ٤ذ١ ) ضحؼ جُؼشٝط، -6 ذ جُضَّ ّٔ ذ ذٖ ٓك ّٔ ٛـ(، ضف: ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔكوو٤ٖ، جُٔؿِظ جُٞؽ٢٘ 1205ألذ٢ جُل٤غ ٓك

 ّ.2001ّ قط٠ 1969ُِػوحكس ٝجُلٕ٘ٞ، ج٣ٌُٞص ،ٖٓ 

ٛـ(، ضف: أقٔذ ٓكٔذ 310إٓ(، ألذ٢ ؾؼلش ٓكٔذ ذٖ ؾش٣ش جُطرش١ )ضلغ٤ش جُطّرش١ّ )ؾحٓغ جُر٤حٕ ك٢ ضأ٣َٝ جُوش -7
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