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ٌُمقد ِّمةٌ 
َعُ عدُنٌمعدُبٌ،ُ لُدددٌَتَِّّ عشعم ِّدٌَْعدُنٌمعددُبٌٌ احلمدُدٌ ٌاَّذديِّلٌَّعددَيخٌْ

ٌ  ا ِّدٌْ ٌ،َُي ُددٌَتَِّّطعود ِّ دُدٌْت ،دعَيُكنٌت،سُجدٌَتَِّّطُِّيد ٌماجاجِّدٌْ،سد َُيٌاَ دعُ ج ِّ
ٍعٌ دمع ٌكع دج ِّْ د أٌُْ ٌُ،عع ٌَيِّ ٌ كدمٍ  وذُمٌسلحجنْع ُجعجهُدٌندعُفسعٌْتَيعُ دٌَ، عكع

،دعُليُِّلٌاَ
ٌِّْْ دددٌَنقددَي  ٌَّدديمٌ  دد ذُلٌخودد ٌنلي ِّدد ُادع

ٌك ج ُددٌْاَ ِّْ دد ٌكممِّ ددُب اَخودد  وٌت،دعُل دددٌَتمِّ
ٌغريعٌُمععَيذدٌَْتش دٌ ٌخو ٌاب ِّْ ٌمعُبٌ،دعَُيُا ٌاَّ   فع تنُدَيعد ِّدٌَْ د ٌ عُدع تهنجراٌ 
دع علذدددددٌَ ٌ ٌِت ٌَّددددٌْشدددد جد عٌمعدددُبٌْ ودددد ع دددددع ٌٌْشدددَي،ةع َُ حٌت ٌْذ ُْ ٌٌْإَِّّدددٌْإِّ

دعد عتذُدٌَ دوذ ٌْتش دٌْ ذٌحمم ٌاَّذديلٌ دجٌٍ  ااد ٌاَّ لدجدِّ ٌِت خلدُد ٌترسد َُّْ داٌ 
ٌِّْ حٌخويدددٌْتخوددد ٌ دددجَلٌْْصٌ كدددَي ٌاَّمدددد،وٌاَّذددديِّلٌمددد ٌ وعددد  ٌُمُل ِّ دددُي
سدمٍعٌت،دعُ ُ ددٌَتخود ٌ َِّ ٌاَّذديِّلٌ ٌ،دعدُ لٌ،ُدقعد  ِّلٌا دَيع ٌُِدُافِّدٌَتخود ٌُخمع جت  َع  عَي

َعدذُدٌَ َرُ عٌخثمج ٌاَّذيِّلٌاجءعٌُِْاَّع جدُ ٌفومٌ،د ٌاَّذديِّلٌ،ُاسدُرٌ تخود ٌتخودٍّ  
ٌ ددم ٌُمُسدد عمَيذ ٌخودد ٌ ٌِّْْت ددحج ِّْ اَُّكفددَيٌِّ سدديفٌِّْتُعُُمدددٌَتخودد ٌسددجوَيٌِّاَِّّدد

ٌاَُُّمؤ ذدٌَتسوذمٌِسويمج .ٌ ٌاَّ مج ِّ
ٌ

*****ٌ
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ٌٌْع23ٌ يوعة ٌمُِّبٌفع عجوِّ ِّ ٌتعاُْس ِّيقعجظٌاَّادذُ ٌٌٍِّذُكعجرٌِّفع ِّ
ٌاأٌ:1-2 ددج عِّ ٌ ع ددددلِّ ٌاَّادد ٌٍُخعوددد ٌٍ دددجر  ٌمدددبٌهع ٌَِّّقعلُددد لِّ ٌسدددل   ٌتهدددٍّع

نليدددجءِّ
خجءِّ:ٌ ٌاَّدأ
ٌرسدد لٌحٌ عددوذ ٌفٌٌ َُ ٌ ددجل:ٌلُ دد ٌُْ دد عٌحٌُخعُادد َِّ  دبٌْصٌْمجمددةٌرع

وذمعٌ،ق ل:ٌ ٌِّْتعسع خعوعُي ٌُْ»حٌُ د ٌ،ُُدرِّكع دىذ َع ٌاَّللذٌِّ ٍعجهَِّي اٌَتعذعكعَيع ٌِّْ ٌفَِّيعاشِّ معُبٌْعتعىٌإَِّلع
ٌ،دع دعقعوذُ ٌسعجخعة ٌمِّبعٌاَّوٌذ نُديعجٌاَّادأ عجُسٌَ ُع درُيٌِّاَّددأ دُبٌ ع درُي اٌمِّ دجٌ ع فِّي ع ٌ،عُسدلعُلٌاَّللذٌع ُيد ِّ

ٌْعُخطعجُ ٌإَِّّيذ ٌُ َيع ٌِّ;ٌإِّْذ ٌ )1(«تعاُْل ِّ
َِّ عٌحٌُخعادُ ٌٌُا بٌخمَيٌعخبٌٌت حٌٌُ:ٌ جلٌرس لٌحٌ عدوذ ٌمجٌ جلرع

ددَيكمٌحٌُفبنددٌَّْددي ٌمددبٌخلددد ٌ ددَيتاٌهددي ٌاأاسددجدعٌٍ ذ ددوذمعٌٌ:ٌ ٌٍ  ِّ ٌِّْتعسع خعوعُيدد
ٌَُ ٌإٌٌْ،لي ٌٌْ، قوذدُ ٌسدجخة ٌمدبٌاَّويد ِّ ٍجهَي اٌإٌْابتٌم ٌْيفٌشِّ جرِّ ٌموة 

 )2(  جل:ٌاَّو مذٌاغفَُيٌَّ لدِّكٌفبنٌْابتٌٍجهَي ا

                              
36ٌٌ( حيحٌاَّكومٌاَّطي 1ٌ)

 

َعسذاعٌٌُْ(2) ٌٌ)رتاُ ٌاَّطرباينٌيفٌاَّكلريٌت ٌاجلعجمِّنِّ يحِّ أٌيفٌ عحِّ ٌ(3936اأَّلعجينِّ
ٌ جلٌاَاجتلٌر ٌُْحُ:

ٌ)ٍ دددَيكمٌح(ٌٌ ددديِّ ٌاأاسدددجد(ٌمدددبٌاحلدددد وٌتاملدددرٌخُِّاددددٌاَّا دددٍ  )ٍ دددَيتاٌهع
ٌشد جر (ٌ ِّكعُسدَيٌاٌَُّ تٌمع عدٌْمودةٌيفِّ ٌابع ٍعدجهَِّيٌإِّْذ ٌخلددٌ،ليدٌَ ُمُ جعمعدةٌُدخعدجءٌ)فعبِّنذدٌَُّْعدُي ع

(ٌْعلٌاَُّمودددةٌ)اَّوذُ دددمذٌ ٌ عددجلع دددجخعةٌمددبٌاَّوذُيددد ٌإِّْذ ٌ، قودد ٌسع  دعُ  ددٌْاَّذددديِّلٌ،عوِّددٌٍّاسدددد ٌ)ْع
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ٌحُِّسددد ٌٌِّ-3 ٌاَّثيدددج ٌٌمِّ دددنِّ َُ ددددبعٌ دعُلددد عٌتع ٌمِّ دددج ِّ ٌخعددد ر ٌِّاَُنسع ُفدددةِّ َِّ ٌيفٌ ددددلع   سع
: ٌاجلعج ِّ

ٌ دجل:ٌ دجلٌرسد لٌحٌ عدوذ فٌ ٌُْ د عٌحٌُخعُاد َِّ ٌٌِّْ بٌْن ٌرع حٌُخعوعُيد
ٌ ٌ عدددددددددددددد ِّ ٌُمددددددددددددددجٌ ددددددددددددددوعٌْعُخددددددددددددددُوٌِّاجلِّددددددددددددددب ٌِّتٌخعددددددددددددددُ رعاتِّ َُ دددددددددددددد ددددددددددددددوذمعٌ: سع تعسع

ٌٍع نٌع إذا اد ٌحِّ  :،ق لٌع ْ ٌُ  دعُ  عٌُْ َُْدُهمٌُ َت ٌٌ)1( ٌ سمِّ
4-ٌ:ٍ ُ ٌتاَّسذمع ٌِّْاَّمذمع ٌخعوعي ٌاَّاذبِّ ِّ ٌمُِّبٌهعُدى ِّ عاعجٍِّ

ٌتعاَُّدخعجءٌُ دعُل عٌاَ
ُفمعددةٌَعُتنٌاَّاذددبِّ ٌِّفدٌعٌٌٌ َع ٌ- ددو ٌحٌخويددٌْتسددومٌٌ-ٌ عددُبٌ :ٌْع ذٌرعُسدد لع

ٌٌٌ- ددو ٌحٌخويددٌْتسددومٌٌ-حٌِّ ُ ٌاَُُّيُمدد ع ددنعٌ،عدددع َع ٌتع ددج عٌإِّذعاٌْعرعادعٌْعُ ٌ،دعَُي ُدددع كع
ٌ عد ِّ ٌُِّثُذٌ،دعُق ُل:ٌ َع ٌ،دعُ ٍعٌِدعلدُ عرٌُ»َتعُ ا ِّةع ٌخعيع ٌ)2(«خِّلعجدكٌعٌاَّوذُ مذ!ٌ ِّ ِّ

                                                          
ٌْع ٌاَّ عُلدددٌ ٌ،ُوددٍ  ددةٌْاسددجٌٍن رانيددةٌفعددمع وِّكع ٍعددجهَِّيا(ٌتعاَُّمعمع تٌ اٌ)فعبِّنذددٌُْابع دديع اُغفِّددَيٌَّ لدددك(ٌهع

ٌْع ٌ،سمنٌ دعُ ٌَّْذعَِّّة ٌتعْع َُّموةِّ ٌ(2/116َيحٌاجلجمنٌاَّم ري:اَّ يسريٌ ع)ٌُ ٌابِّ
ٌ سددمج ٌٍ ددجر ٌاَّشددجهَيٌتهددٌٍّم َيتفددةٌٍت ددجر ٌاَّلددجٍبٌ تاَّط ددجر ٌخادددٌاَّاددٍ 
تهددددٌٍّابَّ   ددددةٌتهددددٌٍّاكدددددٌمددددبٌاَّشددددجهَي ٌفَيأبددددجٌمددددجتٌيفٌن مددددٌْتهدددد ٌم ودددد  ٌ تسددددج ٌ
قددٌتمكدَيت ٌَّكد ٌمسدوم ٌكد ٌشدٍّءٌَت ٌاَّين  ٌفي  وٌخويٌْاَّ   ةٌْت ٌ، ، ٌمبٌ ولدْ

 (4/271فيضٌاَّقد،َيٌشَيحٌاجلجمنٌاَّم ري:)
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ(3610ٌ)ٌ(ٌ حيحٌاجلجمن1)

 

أٌيف5045ٌ(ٌرتاُ ٌْع ددددد ٌداتدٌ)2) ٌَتع عدددددحذحعٌُْاأَّلعددددددجينِّ (ٌاب ٌمدددددجٌ،قدددددجلٌخادددددددٌاَّادددددٍ 
(ٌٌ ٌاجلعجمِّنِّ يحِّ ٌ(4656 عحِّ
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ٌٌَِّت ٌاأعَُهعَيٌاأعُْنعجرِّلٌرع ٌحٌِّخعُبٌْعصِّ ُْ:ٌْع ذٌرعُسد لع  دو ٌٌ-ٍّعٌحٌُخعُا
:ٌٌٌ-حٌخويدددٌْتسدددومٌ ٌ عدددجلع دددبعٌاَّو ُِّيددد ِّ مِّ ٌُْ ٌمعُ دددجِّ ع ددديع دددج عٌإِّذعاٌْع ع ٌحٌِّ»كع  ُِّسدددمِّ

دُ ٌ ٌَتعْعُ سِّ ٌذعنُدبِّ ٌاَّوذُ دمذ!ٌْعُغفِّدَُيٌ ِّ ٌاعُابِّ َُ َعُ  ٌٌ)1(تع دجينِّ ٌرِّهع ٌَتعفُدةذ دُيطعجينِّ شع
)2(ٌٌ ٌاَّاذدِّل ِّ ٌيفِّ ٌ)4(«اأعُخوع ٌ)3(تعاُا عو ِّ

                                                          
ٌ جلٌاَّما جينٌر ٌُْحُ:

ددنٌاَّدديلٌ،سدد قَيٌفيددٌَّْياددجٍ.ٌ ٌيفٌاََ  )كددج ٌإذاٌْ دديٌم ددج ْ(ٌْرادٌاَّاددٍ 
اَّيمدد (ٌْلٌراَ ددْ.ٌ)َتددٌَ ددد ٌاأمددب(ٌفياددجٌٍخودد ٌشددقٌْاأمددب;ٌأ ذٌٌ)ا دد ٌ،ددد 

ٌخويٌْْسَي ٌإَلٌاْن لج ٌَّ دٌٍاسد قَيارٌاَّقود ٌَيا؛دي;ٌأ ٌحمودٌْاجلجند ٌاأ،سدَيٌ اَّاٍ 
ٌكمدجٌسدورٌمدَياراٌ  اَّ اد ،َيٌشدَيحٌاجلدجمن0ٌٌفيلق ٌم وق جٌٌْ،س قَيٌفمٌ،س  َيقٌيفٌاَّادٍ 

ٌ(8/313اَّم ري:
 

 (ْ س :ٌاٍَيدٌْت  د.1)
 (تفةٌرهجين:ٌْل:ٌمبٌاَّين  .2)
 (اَّادلٌاأخو :ٌاَ ٌمبٌاَموكة.3)
أٌيف5054ٌ(ٌرتاُ ٌْع ددددد ٌداتدٌ)4) ٌَتع عدددددحذحعٌُْاأَّلعددددددجينِّ (ٌاب ٌمدددددجٌ،قدددددجلٌخادددددددٌاَّادددددٍ 

(ٌٌ ٌاجلعجمِّنِّ يحِّ ٌ(4649ٌ عحِّ
ٌ جلٌاَّ ممُةٌاَاجتلٌر ٌُْحُ:

ٌ ِّسدمٌح(ٌتٌع ٌإِّذاٌْع يٌم ج ٌْمبٌاَّوذُيد ٌ عدجلع لِّدةٌاَّوذُ دمذٌ)كعج ع ٌرِّتعا،عدةٌابِّ يفِّ
َُّقددددرٌِّ)اَّوذُ دددمذٌاُغفِّدددَيٌ ٌذعندددبٌ معدددج ٌابِّ َُِّ ٌِّْا ُادددبٌفعفِّيددد ددد ٌَاع ُادددب(ْعلٌْع ٌَت ددد ٌَاع )َت
)تعفددةٌرهددجين(ٌ ومدد ٌمددبٌخقددجلٌ ْعلٌمطددَيتداٌ  تا سددلٌشدديطجين(ٌْعلٌاُا عُوددٌُْ جسدد؛جٌ 
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أٌٌت ددج عٌاَّاذددبِّ ٌكع : ٌُْ عددجلع ددٍّعٌحٌُخعُادد َِّ ددةعٌرع ،ُدفع َُيع  ددو ٌحٌخويددٌٌْ-خعدُبٌ
،دعُقدد ُل:ٌٌ-تسددومٌ ددد ِّ ٌُِّثٌُذ ٌ ع َع ُ ٌَتعُدد ددنعٌ،عدددع َع ٌتع ددبعٌاَّوذُيدد ِّ مِّ ٌُْ ٌمعُ ددجِّ ع دديع إِّذعاٌْع ع

يجٌع» َُ ٌْعُم ُتٌتعْع لِّةع :ٌٌ)1(«اَّوذُ مذ!ٌابِّ ٌ عجلع قعةع احلُعُمُدٌ ٌِّاَّذيِّلٌ».ٌتعإِّذعاٌاُس دعيدُ
ٌِّْاَّاأُع رٌُ ٌمعجٌْعمعجِدعاعجٌتعإَِّّعُي ٌ دعُ دع يعج ع َُ ٌٌ)1(«ْع

                                                          
ٌَُّ ٌَِِي دي جٌابِّ ٌْع ٌٍّمبٌاُأعُخمعجلٌاَّذديِّ َفٌَنعفسِّ ٌكسد جٌٍاَّدَيذُهبٌمعجٌا   عفد ٌخعادُ عدجٌتاََّيهدج 

ددجلٌ َ ٌاُأعُخمع عهنذعددجٌمعَُيُه نعددةٌ  مو ددجٌ)تع قدد ٌميدد اين(ٌ،دعددُ ٌٍِدد  ددج ٌأِّ ُنسع َُِّ تعاَُّمددَيعادٌُهاعددجٌنفدد ٌا
ددةٌتاَّادددىٌ ِّفعددُ حٌفعكسددَيٌ وِّكع ٌاَّادددىٌاُأعُخوعدد (ٌْعلٌاَددمٌاُأعُخوعدد ٌمددبٌاَُّمعمع )تاا ودد ٌيفِّ

ٌجُموِّ  ُاٌْاَّاجدلٌاَُّقعُ ٌٍاجمل م   ٌيفِّ  (2/236)اَّ يسريٌ عَيحٌاجلجمنٌاَّم ري:ٌتعمِّ
ٌ جلٌاَّ ممةٌُا ُبٌخثيموٌر ٌُْحُ:(1)

اَّسدداةٌتاأف دد ٌْ ٌ،اددجٌٍاَنسددج ٌخودد ٌاالددٌْاأمددبٌتيفٌَددد،رٌَي،فددةٌ
ٌْهندجٌاَّيددٌاَّيمد ٌ ٌٍّحٌخادٌْْندٌْ،ال دٌٍّْ ٌ، دنٌاَنسدج ٌ،دد ٌَتدٌَ دد ٌتم ودٍ  َر

خو ٌسلي ٌاَّ ا  ٌتَّكبٌخو ٌسلي ٌاأف ويةٌٌِك  ٌَتٌَامدٌاأمبٌتهياٌَّي 
فدب ٌِيسدَيٌَّدةٌهددياٌتإٌْفدجأمَيٌتاسدنٌت ٌاحلمددٌفكددج ٌاَّادبٌ دو ٌحٌخويدٌْتسددومٌ
، ددنٌ،ددد ٌَتددٌَ ددد ٌت،قدد ل:ٌابلددةٌاَّو ددمٌْمدد تٌْتَيددجٌ، دد ٌْندد ٌْمدد تٌْتَيددجٌ

ٌ،سدم ٌٌتٌإبراد ٌحٌخد ٌتاد ٌتاَدَياد ٌأ ٌاَّادٍ  فدج ٌابَد تٌهادجٌتحٌْخودمٌمد تٌاَّادٍ 
ٌكق َّددٌِْ ددجَل:ٌ ُددُ ٌإِّ ذٌ ْتٌْنددٌْاَدد تٌاأكددربٌاَّدديلٌهدد ٌمفجر ددةٌاَّددَيتحٌَّولددد ٌت،كدد  
ٌاَُّ عدددجَّعمِّوعٌتإذاٌ دددجٌٍ دددجل:ٌاحلمددددٌ ٌاَّددديلٌ ٌ ٌِّرع  ِّ ٌتعُنُسدددكٌٍِّّتعحمعُيعدددجلعٌتع ععدددجوِّ  عدددمعوِّ

 دمٌَْيج ٌ  دٌمجٌْمجِاجٌتإَّيٌْاَّاع رٌتهياٌ،ؤ،دٌْ ٌاََيادٌابَ تٌيفٌ  َّْ:ٌابلدةٌاَّو
ٌتهدددد ٌاَدددد تٌاأ دددد َي )شددددَيحٌرَّيصٌاَّمددددجحلوٌٌٌٌٌٌْمدددد تٌْتَيددددجٌ، دددد ٌمدددد تٌاَّاددددٍ 
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ٌحٌِّ عدددوذ خعدددُبٌٌت ٌْ ٌرسددد لع ٌُْ ددد عٌحٌُخعُاددد َِّ ٌُهَيع،ُددددَيع عٌرع ٌٌِّْْعِبِّ حٌُخعوعُيددد
: وذمعٌ جلع ٌٌُْتعسع ُفُ د ٌَِّْفدعُويدعادُ دنعٌإَِّّعيد رعاع ٌَُِّْثٌذ دُُكُمٌخعُبٌفَِّيعاشِّ َع ٍعٌْ  ِّمعداِّفعةٌِّ ٌإذعاٌ عج

ٌتإذعاٌاَددطعجعنعٌَ ٌِّْ  دددَُ ددٌْخعوعُيدد وعفع ،عددُدرِّلٌمعددجٌ ع ٌْع ٌُْ ٌَفبنذدد ٌمعددَي اتِّ إَِّعارِّ ٌِّ عددم ع
دٌٍَّ ٌندعُفسِّ َع ٌَُْفدبُ ٌْعُمسدُك ٌْرفُ د ٌَت ِّدةع ٌاعابِّ َُ َعُ  ٌرعصٌت لِّةع فويدعُقُ ٌ:ٌابِّ

ٌاَّمذجحلِِّّوعٌ  ٌٌ)2(فعجر  جٌَتإُِّ ٌُْرسُو  عجٌَفجَفعش جٌأبجٌَتفُةٌ ٌِِّّْخِّلجدعكع

                                                          
(4/339)ٌ

ٌ َُ يِّي َع يعجٌمعجٌ َُ ٌْع يعجٌ ِّي عٌمعُ اعجُ ٌ ِّيُِّكَيٌِّالِّةع َُ ٌْع لِّةع ٌْعُم ُتٌتعابِّ لِّةع اَّوذُ مذٌابِّ
نددددٌَ ي ٌَتليدددد ٌْت َع يعددددجٌْعُلٌْعنُدددد َُ ٌْع ٌِّْْعُمدددد ُتٌتع ِّيدددد عٌمعُ اعددددجُ ٌ ِّددددةع  دددد ٌتاْسددددمٌهاددددجٌتعخعوعُيدددد

دددوذمعٌاحلُعُمدددُدٌَّللِّذٌِّاَّددديىٌَْيدددج ٌ  ددددٌمدددجٌْمجِادددجٌتاَّيدددٌْ ٌِّْتعسع ٌُخعوعُيددد تاَسدددم ٌ دعُ َُّدددٌُْ عدددوذ ٌاَّللذ
ٌُ ْعٌ عدددوذ ٌاَّللذ ٌ،دعددُ ٍعٌاَُّقِّيعجمعددةٌِّفدعادعلذدد يعددجءٌَُُِّّولدعُ ددرِّ َُ َُِّ مجاَّاعدد رٌا ٌْت اَّاعدد رٌاَددَيادٌ مجِاددجٌاَّاددٍ 

ددوذمعٌإبِِّّخعددجدع ٌِّا ٌِّْتعسع ٌ دعُ دددعٌخعوعُيدد ٌاَُّلدعُ ددرِّ ٌخعوعدد ٌإِّ ُدلعددجتِّ ددجَُّمعُ تِّ ٌكع ٌاَّذدديِّلٌُهدد ع ٌاَّادذددُ ٍِّ َُّيعقِّشعددةٌِّ دعُ دددع
ددجٌ ٌكعمع ِّْ ٌْعُ ٌِعُكدد  عٌ عج ِّعددةعٌْعُخمعجَِّّدد كمددةٌاَّدددخجءٌخادددٌإراد اَّاددٍ  ٌ ددجلٌاَّ ومددجءٌَت ددُ تِّ اَُّمع

ٌِّْ ِّديُِّكَيٌِّاَّ دٌذ ٌُْإِّذعاٌْعُ لعحعٌْعُ ٌ،عُكد  عٌْعتذُلٌخعمعوِّد  ُ ُكمع َِّ ٌتع ٌاَّطذي ِّد ٌِّسعلعوع يددٌِّتعاَُّكعوِّدمِّ )شدَيحٌٌُ َِّ
ٌ(17/35اَّا تلٌخو ٌمسوم:

 

نٌاَّيدٌاَّيم ٌَتٌَامدٌاأمب.5955(ٌرتاُ ٌاَّلخجرلٌ)1) ٌ(ٌاب ٌَت
َميل2ٌ) 3401ٌٌٌ( حيحٌاَّ

ٌ جلٌاَّ ممُةٌاَاجتلٌر ٌُْحُ:
ٌكدج ٌْتىٌ ٌك دري ٌإ  )إذاٌْتى(ٌ قمَيٌاهلم  ٌخو ٌاأفمحٌ جلٌاَّ ،بٌَكَيَّي

ٌكمدجٌه َمدج ٌكمدجٌيفٌاحلمدددٌ ٌاَّديلٌاتا ٌفجَدددٌْ ٌكدج ٌم  دددَّي اددجٌفجَّقمدَيٌْفمددحٌتإ 
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ْفمددحٌخكدد ٌمددجٌت ددنٌَّل  دد مٌان  دد .ٌ)َْدددكمٌإَلٌفَياشددْ(ٌْلٌان ددمٌإَّيددٌْتد دد ٌ
ٌكمدددجٌِفسددَي ٌاََّيتا،دددةٌاأ دددَيىٌاَّددد ارد ٌضددياٌاَّوفدددةٌت دددجلٌاَّقجَدددٍّ:ٌْتىٌإَلٌ فيددٌَّْيادددجٍ

َ،حٌ)فوياف دْ(ٌ  دمٌاَّفدجءٌ لد ٌْ  ،دد  ٌفيدٌْنددابٌتإرشدجداٌٌفَياشٌْانقود ٌإَّيدٌَّْيسد
ٌكثددريٌمددبٌ ) دا وددة(ٌ  ددجءٌاَّ لنيددرٌخودد ٌمددجٌيفٌنسدد ٌهددياٌاَّك ددج ٌكل ددوٌَّْكددبٌيف
َارٌٌْ َار (ٌْلٌَْدددٌاجنليددٌْاَّدديلٌ،وددٌٍّاَّلددد ٌ دد ٌاَّددافضٌابَ اأ دد لٌ دددتهنجٌ)إ
َم ددٌَّْوَياد ٌفمددبٌ َكٌاْو دد ارٌف د ٌ دٌْْتَلٌَم أندٌٌْْ،كد  ٌإٌْ ددٌْأ ٌاَّ دَي ٌٌِْد

َارٌَّدٌْ،دافضٌ َارٌدت ٌ جرا دٌٌْْأندٌْْ ود ٌْتادددىٌٌْإ مدَي ٌ دا ودةٌاَ أبدجٌَ دَيٌْت
تإْنجٌذَّةٌخود ٌا دةٌامدربٌخدبٌف د ٌاَّفجخد ٌأ ٌاَدِؤ رٌإذاٌاو د رٌط ديٌَْددٌٍدَييفٌ
َار ٌ يمياٌْخو ٌمجٌ،وٌٍّاسد ٌتاْل َيٌ عمجٌَّْفدريدٌمدجٌْمسدكٌْ عدمجٌَّْخود ٌ دندٌْ إ

َارٌت،دددَيدٌمدددجٌْمسدددةٌ يميادددٌْخوددد ٌمدددجٌ،ودددٌٍّاسددد َارٌفدددبذاٌتذَّددةٌدا ودددةٌاَ د ٌمدددبٌاَ
لقد ٌاَّدا ودةٌم وقدةٌتضدجٌ،قدنٌاَّدافض.ٌ َارٌِت  جرٌإَلٌفَياشٌْفح ٌ لميادٌْ جرادةٌاَ
فددددب ٌ يدددد :ٌفوددددمٌٌْ،قدددددرٌاأمددددَيٌفيددددٌْابَّ كدددد  ٌ واددددج:ٌأ ٌِوددددةٌاهلي؛ددددةٌ ددددانٌذتلٌ
َارٌ َار.ٌذكددددَي ٌاَّ تعددددَيلٌتا  مددددَي ٌاَّقجَددددٌٌٍّفقددددجل:ٌدا وددددةٌاَ اْلدا ٌيفٌخقدددددٌاَ

ت جسدٌْتإْندجٌْمدَي ٌابَّدافضٌضدجٌأ ٌاَ حد لٌإَلٌفَياشدٌٌْهٌٍّاحلجشيةٌاَّيٌِوٌٍّاجلسدد
َار ٌ كسدَيٌ لق ٌاَّدا وةٌم وقةٌفيافضٌضدجٌترتىٌ مدافةٌإ َار ٌِت ُ ٌ يمياٌْ جراةٌإ
اَّادد  ٌتهددد ٌاجنلدددٌْاَّددديلٌٌْهددد ٌَّدددٌْتهددد ٌم افدددوٌَددجٌذكدددَيٌ)فبندددٌْْ(ٌتيفٌرتا،دددةٌمدددجٌ

ٌْت،دددرلٌم وددوٌ)،دددرلٌمددجٌ وفددْ(ٌابَّ عددد،دٌتابَّ خفيددر.ٌ ددجلٌاَّ تعددَيل:ٌمددجٌمل ددد
خادٌَّْ  دماٌْم دد ٌاْسد ف جٌٍ)خويددْ(ٌْلٌخود ٌاَّفددَيارٌ، د ٌٌْ،دددرلٌمدجٌَمدد ٌيفٌ
فَياشدددٌْ  ددددٌ َيتادددٌْمادددٌْإَلٌخددد د ٌمدددبٌ ددديرٌتهددد اٌٍمؤذ،دددةٌ)ُثٌَّي دددطجن(ٌنددددابٌتٌ
دد ٌَااددبٌت ددةٌْرف دددْ(ٌ )خودد ٌشددقٌْاأمددب(ٌْتَلٌ)ُثٌَّيقدد (ٌندددابٌ)ابلددةٌرصٌَت
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ٌتٌع ٌرعُس لع ٌَّيع ٌٍّحٌخاٌْ عجلع د ِّ،وعٌَر ٌ عُكَي ٌاَّم ِّ ٌُهَيع،ُدَيع عٌْع ذٌْعابع خعُبٌْعِبِّ
ٌ .ٌ عددجلع َُ ددُي ٌتعإِّذعاٌْعُمسع َُ ٌْع ُدد هُلُبذٌإِّذعاٌْعُ ددلعُح ددجت  وِّمع ٌ ِّكع ٌاَّوذُ ددمذٌ»ٌاَّللذٌُِّمددَُي ِّ  ُدد ِّ

دد عجدع ِّ ٌتعاَّعذ اَُّ عُيدد ِّ ٌخعددج ٌِّع ٌتعاأعُرصِّ ددمع عاتِّ ٌاَّسذ ٍَِّيع ٌٌُْفعددج دد ددُ ء ٌتعمعوِّيكع ٌشع ٌُكدد  ِّ رع ذ
ٌِّْ َيُكِّ ٌتعشِّ ٌمُِّبٌشعَي ٌِّندعُفسِّ ٌتعشعَي ٌِّاَّعذُيطعج ِّ ٌْعُخ ُذٌ ِّةع َع ْعُن ٌْذ ْعٌإِّ ْعٌإَِّّع ُدٌْعُ ٌ ْعُش ع

.»ٌ ٌ»ٌ عجلع ٌمعُ جع عةع ٌتعإِّذعاٌْع عُيتع َع ُي ٌتعإِّذعاٌْعُمسع َع جٌإِّذعاٌْعُ لعُح ٌ.ٌ)1(« ُدُو ع

                                                          
دددددنٌاادددددبٌترف دددددٌْفجَّلدددددج ءٌَّمسددددد  جنةٌت ددددددٌاسددددد دلٌ دددددنٌْلٌ دددددةٌْسددددد  وٌخوددددد ٌَت

م دل َيت ٌ دٌْخود ٌْ ٌم  وددوٌاَّلسدموةٌ،قددرٌف دمٌمددؤ َياٌماجسدلجٌَدجٌا ودٌَاَّ سددميةٌ
ٌكمجٌاداحٌإَّيدٌْاَّكعدجفٌتفيدٌْإشد جرٌ ندٌٌْْ،قد لٌإ ٌشدجءٌحٌإذٌَّد ٌشدَيخٌَ ملدْ
اَعي؛ةٌهاجٌَّيكَيهجٌفجْ  مجرٌخو ٌاَّ اردٌْتَلٌذكَي ٌاَّسلكٌٍّ)إ ٌْمسدكٌَنفسدٍّ(ٌ

ٌٍّ يفٌن مٌٍّ)فجر  دج(ٌتيفٌرتا،دةٌاَّلخدجرلٌفدجغفَيٌهلدجٌ)تإ ٌْرسدو  ج(ٌْلٌ ل ٌَرَت
ٌ)فجَفش ددددج(ٌإشددددجر ٌإَلٌا،ددددةٌ حٌ، ددددد  ٌ ،قش دددد ٌمددددبٌاَّادددددٍ  ْلٌرددتٌاحليددددج ٌ ٌْت
اأنفدد ٌَددوٌم )ددج ٌ)أبددج(ٌْلٌابَّدديلٌ)َتفددةٌ ددٌْخلددجدكٌاَّمددجحلو(ٌْلٌاَّقددجوموٌ

َّدٌْتاَّ دجءٌيفٌأبدجٌَتفدةٌٌحبق  ة.ٌتذكَيٌاَ فَي ٌَّوميٌَتاحلفةٌخاددٌاَرسدجلٌَاجسدل ْ
مثو جٌيفٌك لٌَابَّقومٌتمدجٌم  د َّةٌمل دةٌت يجهندجٌمدجٌدلٌخويدٌْ دو  جٌأندٌِْ دجَلٌإْندجٌ
ُفةٌخلجد ٌاَّمجحلوٌمبٌاَ ج ٌٍّْت ٌٌْ، اد اٌيفٌٍجخ دٌْ   فيقدٌْتفيدٌْندد ٌهدي ٌ

)فدديضٌٌاأذكدجرٌخادددٌاأتلٌإَلٌاَّفددَيارٌَّيكدد  ٌن مددٌْخودد ٌذكددَيٌتادد مٌ،قش ددٌْ  لددجد 
ٌ(1/308اَّقد،َي:ٌ

 

اب ٌمدددددددددجٌ،قددددددددد لٌإذاٌْ دددددددددلحٌٌَ-ك دددددددددج ٌاأد ٌٌٌ-(5067ٌرتاُ ٌْع ددددددددد ٌداتدٌ)(1)
ٌ(5067ت ححٌْاأَّلجينٌيفٌ حيحٌْصٌداتدٌ)

ٌ

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net  11 11 

ٌُْتٌع دد عٌحٌُخعُادد َِّ ددوذمعٌٌخعددُبٌْندد ٌرع ٌِّْتعسع ْ ٌرسدد لٌحٌ عددوذ ٌحٌُخعوعُيدد
ٌ ددج ع ٌَتعكعفع ددقعج ع ٍُ عمعاعددجٌتعسع :ٌاحلُعُمدددٌُِّ ٌِّاَّذدديِّلٌْع ٌِّْ عددجلع دد ٌفَِّيعاشِّ ددج عٌإِّذعاٌْعتعىٌإَلع كع

ٌُمُؤتِّلعٌ  تعْع ٌُْ عٌَّع ٌكعجيفِّ ٌَفعكعُمٌ ِّذُبٌْع ٌٌ)1( تعاتعا ع
ٌٌَخعدُبٌخعُلد ٌتعخعُبٌخعُلدٌِّحٌِّ ُدبٌِّاحلُعدجرِّ ِّ دَيع دٌٍّحٌٌ-دٌِّحٌِّ ُدبٌُِّخمع َر

ددٌٌٌٍَّ-خا مدجٌ ٌندعُفسِّ َع وعُقد :ٌاَّوذُ دمذٌ ع ٌُْ عدجلع ٌمعُ دجع ع دديع ٌإِّذعاٌْع ع ٌرعُادم  ْعمعدَيع ٌُْ ْعنذد
دجٌ دجٌٌَتعإُِّ ٌْعمع دذ ع فعُش ع َُ دجٌفعج يدعيدُ دع ع َُ دجٌٌَإُِّ ٌْع ٌ ععج)ُعدجٌتعحمعُيعجهع ٌِدع عفذجهعجٌٌََّعدةع َع تعْعُن

اٌٌفعددجُغفَُِّيٌهلععددجٌٌَاَّوذُ ددمٌذ دديع ٌهع َع رعُادد  :ٌْعلعُِّ دد ٌُْ ٌَّعدد ٌاَُّ عجفِّيعددةعٌ ٌٌَفدعقعددجلع ٌْعُسددلعَُّةع إِّين ِّ
ٌحٌِّ ددُبٌرعُسدد لِّ ٌٌَ ٌمِّ ددَيع ددُبٌُخمع ددرُي ٌمِّ ددُبٌ ع :ٌمِّ ددَيع ٌٌَفدعقعددجلع ددُبٌُخمع  ددو ٌحٌٌُ-مِّ

ٌ )2(  -خويٌْتسوذمٌ
ٌكددج عٌرسدد ُلٌحٌ عددوذ ٌحٌُخعوٌع ٌُْ دد عٌحٌُخعُادد َِّ ٌُهَيع،ُدددَيع عٌرع ٌِّْتعخعددُبٌْعِبِّ ُيدد

ٌاأرصٌَ ٌَترع   ٌاَّسذمدددعجتاتِّ دوذمعٌ،قد ُلٌإذاٌْتىٌإَلٌفَياشددْ: ٌاَّو دددمذٌرع ذ تعسع
ٌ ٌتاَّاذدد ىٌَتُماددد ِّلع ٌاحلدد  ِّ ٌشددٍّء ٌَفددجَّوع ٌكدد  ِّ ٌاَّ ددَيرٌاَّ شدديمٌَر  اددجٌتر ذ تر ذ
ٌا دددي ٌ َع ددَي ٌِّْندد ٌذِّلٌشع ٌكدد  ِّ دددبعٌشددَي ِّ ٌمِّ ٌتاَّفَي ددج ٌَْخدد ُذٌ ددةع اَّ دد را ٌِّتاَليدد ِّ

ٌٌ ِّاعج ي ٌَِِّّْاَّو مٌذ ٌ  دكع َُيٌفوي ع ٌاأ ِّ َع ن ٌشٍّء ٌَْت ٌ لوةع ٌاأتُلٌفوي ع َع ْن
ٌ ٌدتنددةع ٌاَّلددجٍب ٌفوددي ع َع ندد ٌشددٍّء ٌَْت ٌف  ددةع ٌفوددي ع نددٌَاَّشددجهَي  شددٍّء ٌَْت

                              
ٌ(64ٌ(رتاُ ٌمسومٌ)1)

 

ٌ(60ٌ(رتاُ ٌمسومٌٌ)2)
ٌ
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ٌخاجٌاَّدذ،بٌَتعْعُغاِّاجٌمِّبعٌاَّفقَيٌ  ٌٌ)1(شٍّء ٌَا ضِّ
5-ٌ: َُسبٌِّامِّ عجٍِّ ٌٍّ ٌ ٌسعلع   عاعجٍِّ

ٌتُدخعجءٌ  دعُل عٌاَ
َِّفٌ ٌرعُسدد ُلٌحٌِّ عددبٌِّاَُّددربععاءٌِّ ُددبٌِّخعددج :ٌ عددجلع ٌُْ عددجلع ددٍّعٌحٌُخعُادد َِّ ٌرع   -ٌ

ٌ:ٌ»- دددددو ٌحٌخويدددددٌْتسدددددومٌ دددددُلٌُتَددددد ءعكع َذ ٌَفدع دع ع ٌمعُ دددددجِّ عةع َع دعُيددددد إِّذعاٌِْع
دٌٍّ ٌتعُا ِّ َُ ُ ُ :ٌاَّوذُ مذ!ٌْعُسدوعُم ٌاأعُمعبٌَُثٌُذ ق ِّةع ُنٌخعوع ٌشِّ َُطعجِّ َِّّومعمع ٌَُِّثُذٌا

ٌْعُمدَيِّلٌإَِّّعُيدةٌع َُ َُ ٌَتعفدع ذ ٌَإَِّّعُيةع ٌَرعُغلعدة ٌتعرعُهلعدة ٌإَِّّعُيدةع َعُ دَيِّلٌإَِّّعُيدةع ٌَتعْعجلِّدُلُتٌ
ٌَع ٌاَّذديِّلٌْعنُد عَُّد ٌ ِّكِّ عج ِّدةع َُ ٌَاَّوذُ مذ!ٌامعُا إَِّّعُيةع ٌْذ ٌإِّ ْعٌمعُاجعجٌمُِّاةع لعٌتع ٌَْعٌمعُوجع

ٌخعوعددددد ٌاَُّفِّطُدددددَيع ِّ َع ٌفعلعنُددددد وع ِّدددددةع دددددُبٌَّعيدُ ٌمِّ َذ ٌَفعدددددبُِّ ٌُمددددد َع دددددُو ٌاَّذددددديِّلٌْعُرسع ٌتع ِّاعلِّي ِّددددةع
                              

َميل1899ٌ(ت مَيٌمسوم1ٌ) 3400ٌٌ حيحٌاَّ
ٌ جلٌاَّ ممُةٌاَّا تلٌر ٌُْحُ:

َّدددٌذ ددُ ٌْع ذٌاَُُّمددَيعادعٌابِّ ددُبٌُُُ عمع ددجٌمِّ ٌُكوأ ع َُُقدد ُقٌاَُّ ِّلعددجدِّ ٌتع َُُقدد ُقٌاَّللذٌِِّدع عددجَلع ُ،بٌُِّهاعددجٌ
ٌاَُّقعُ دددَيٌِّ ٌاَّشأُ دد رٌِّأبِّعُ دد ع ددبع ٌمِّ ددُبٌْعُلعدددجءٌِّاَّللذٌِّفعقِّيدد عٌُهدد ع ٌاَّشذددجهَِّيٌِّمِّ ٌتعْعمذددجٌمعُ دد ع ٌاُأعنُددد عا ِّ يددنِّ  عِّ

ٌفُددمع  ٌخٌع ددَيع َع ع ُاددٌُْ ٌاَُُّقددُدرع ٌِّتعمِّ ددجلِّ ٌتع ِّيدد عٌاَّشددجهَيٌابَّدددْو ٌاَّقط يددةٌتعاَُّ عوعلعددةٌِّتعكعمع وعدد ٌفُددمع  
دَيٌِّ ُْل ِّ ٌُسدلحجنٌِْت دجَلٌابِّ يدع ُْ ٌتعْعمذدجٌِعُسدمِّ مُعفِّيذجتِّ ٌُابِّ ٌِّْتع ِّي عٌاَُّ عج ِّ تاَّلجٍبٌل ٌخعُبٌ عُوقِّ

ٌتعاَُُّقدددٌُ ٌاَُّ ُِّودمِّ ددبع ددفعجٌِِّّْمِّ ٌم اددج ٌاَّلدج  ٌ ِّمِّ ينِّ ِّ ٌٍُْع ُد ٌ عُكددَيٌِّ ُددُبٌاَُّلعدج ِّمذ معددج َُِّ ٌا عددجٌفدعقعدجلع رع ٌِّتعغعرُيِِّهِّ
ٌُخوُدددد مِّ ُِّمٌ ددددج ِّ ٌتعذعهع وِّددددوِّ ٌامُعمع ٌمعددددُ تِّ ٌ دعُ دددددع َِّّةع دددديع ٌكع ٌتع،عُكدددد ُ  ٌاُأعَعلِّ ددددجٌيفِّ ددددج عٌخعوعيدُ ع ٌكع اَّذدددديِّ
ٌِّْ َُ عجأ اٌ ِّدد ٌفعددج ُسددمِّ اٌاِّْ ددجمِّ ُِّمٌفقددجلٌِت وقددٌَاَ  َّددةٌضِّعدديع ٌْعُاسع دد ُِّمٌتعِدعفعددَيأقِّ َع عاس ِّ تع عدددعرِّهُِّمٌتع

ٌفدعاعددد دددُيهعلِّ ُِّمٌيفِّ ٌَِِّّّْمع ُوقِّددد ٌفدعاعدددجءٌِّ ع َُُّكو ِّيذدددةٌِّ عدددجَُّ اٌتعمعُ اعدددجُ ٌاَُّلعدددج ٌٍِّّ دعُ ددددع ٌجءٌِّاأاسدددجٌٍتذهجضدددجٌابِّ
ٌ(17/36)شَيحٌاَّا تلٌخو ٌمسوم:
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)1(ٌِّْ وذُمٌ ِّد ٌمعجٌِدع عكع َيع :ٌفدعَيعدذُد)ُعدجٌخعوعد ٌاَّاذدبِّ ٌِّ«ٌ.ٌتعاُا عُوُ بذٌا ِّ  دو ٌحٌٌ- عدجلع
:ٌٌ-خويٌْتسومٌ َُ جٌ دعوعُ د :ٌ»فدعوعمذ َُ ٌ ُدُود َع ٌاَّذديِّلٌْعنُد عَُّد ٌ ِّكِّ عج ِّدةع َُ اَّوذُ دمذٌامعُاد

ٌ«ٌ.ٌتعرعُسُ َِّّةٌع ٌَع» عجلع ُو ٌاَّذيِّلٌْعُرسع ٌ)2(«ٌْ:ٌتعنعلِّي ِّةع

                              
 (خو ٌاَّفطَي :ٌخو ٌاَسمٍ.1)
دد ءٌَتاَّوفددةٌَّدد244ٌَْ(م فددوٌخويددٌَْاَّلخددجرلٌ)2) (ٌاب ٌف دد ٌمددبٌابتٌخودد ٌَت

ٌْت يٌاَ 2710تمسومٌ) ٌٌجن.(ٌاب ٌمجٌ،ق لٌخادٌاَّاٍ 
ٌ جلٌاَّ ممُةٌا ُبٌخثيموٌر ٌُْحُ:ٌ

دٌٍّحٌخا مدجٌََيدرٌْت دج ٌاَّادبٌ دوٌٍّحٌ َ ٌَر َد،رٌاَّرباءٌا دبٌخدج
خويددٌْتسددومٌإ ٌ،قدد لٌخادددٌن مدددٌَْإذاٌْتىٌإَلٌفَياشددٌَْإ ٌ،قدد لٌهددياٌاَّدديكَيٌَاَّددديلٌ
،  دددمبٌِفددد ،ضٌاَنسدددج ٌْمدددَي ٌإَلٌر دددٌَْتاندددٌْم  مددددٌخودددٌٍّحٌيفٌَدددجهَي ٌتابٍادددٌَْ

 ٌإَّيددْ.ٌتفيددٌْإ ٌاَّاددبٌ ددوٌٍّحٌخويددٌْتسددومٌْمددَي ٌإ ٌ، ددجنٌإَلٌاجلادد ٌْمددَيٌمفدد ص
ٌخودٌٍّاجلد ٌاأمدبٌاف د ٌ اأمبٌَْ ٌذَّةٌه ٌاأف  ٌَت دٌذكَيٌاأٍلجءٌإ ٌاَّادٍ 
ٌخوددٌٍّاجلاددد ٌاأ،سددَي.ٌتذكدددَيٌْ، ددجٌ  دددضٌْراب ٌاَّسدددو كٌ َّولددد ٌَتا دددحٌمددبٌاَّادددٍ 

ٌ خوددٌٍّاجلادد ٌاأ،سددَيٌ،اددجٌٍتاْسدد قجمةٌَانددٌْا ددَي ٌيفٌاسدد يقجظٌاَنسددج ٌَْ ٌابَّاددٍ 
ٌخوددٌٍّاجلادد ٌاأمددبٌَفجنددٌْ،لقددٌٍّاَّقودد ٌ ٌ،سدد يقةٌ سددَيخةٌَنددمفٌاَّاددٍ  اَّقودد ٌَْت
م  وقدجٌَت،كدد  ٌا دد ٌخمقددجٌيفٌماجمددٌْفيسدد يقةٌ سددَيخة.ٌتيفٌهددياٌاحلددد،ر:ٌإ ٌاَّاددبٌ
 دوٌٍّحٌخويدٌْتسدومٌْمدَي ٌإ ٌَي و دبٌا دَيٌمدجٌ،قد لٌَمدنٌإ ٌهادجكٌذكدَياٌ د ٌْذكدجرٌ

ٌِقجلٌغريٌ هي ٌَمثم:ٌاَّ سليحٌتاَّ حميددٌَتاَّ كلدريٌَفجندٌْ،ال دٌٍَّّننسدج ٌخادٌاَّاٍ 
إذاٌ ٌٍخودددددٌٍّفَياشددددددٌْإ ٌ،قدددددد ل:ٌسددددددلحج ٌحٌ دددددم ٌت م ددددددوٌَتاحلمدددددددٌ ٌ ددددددم ٌ
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ددٌٍّحٌ ت م دوٌَتحٌاكددربٌْر ددنٌت م ددوٌَهددياٌمدبٌاَّدديكَيٌََّكددبٌَددد،رٌاَّددرباء ٌَر

َي و دبٌا دَيٌمدجٌٌخاْ ٌ،دلٌخوٌٍّإ ٌمجٌْت ج ٌاََّيسد لٌ دوٌٍّحٌخويدٌْتسدومٌ دٌْإ 
ٌٍّحٌخاْ ٌهياٌاحلد،رٌخدبٌاَّادبٌ دوٌٍّحٌ َ  ٌَر ،ق ل.ٌت دٌاخدٌاَّرباءٌ بٌخج
خويدددددٌْتسدددددومٌََّي قادددددٌَْفقدددددجل:ٌ))امادددددٌَ ك ج دددددةٌاَّددددديلٌْن َّدددددٌَترسددددد َّةٌاَّددددديلٌ

فدددددَيدٌخويدددددٌْاَّادددددبٌخويدددددٌْاَّمددددم ٌتاَّسدددددمٌٍَت دددددجلٌ ددددد :ٌ))تنليدددددةٌاَّددددديلٌٌْرسددددوَ((
ٌْرسوَ((

ٌِق :ٌ))ترس َّةٌاَّيلٌْرسوَ((ٌ.  جلٌْهد ٌاَّ ودم:ٌتذَّدةٌْ ٌاََّيسد لٌ،كد  ٌٌْت
ٌ) ددَيِّ   ٌكع ٌكمددجٌ دجلٌحٌخددبٌارب،د :(ٌإِّنذددٌَُّْعقعدُ ُلٌرعُسدد ل  مدبٌاَّلعددَيٌت،كد  ٌمددبٌاَموكدةَ

ٌمعكِّدو (ٌ)اَّ كد ،َي:ٌ مدجٌاَّادبٌ دوٌٍّحٌخويد20ٌَ19ٌْذِّلٌ ُد ذ  ٌخُِّاددعٌذِّلٌاَُّ عدَُيرِّ (ٌٌَْت
اَّديلٌْرسدوَ((ٌفدج ٌاَّوفدةٌٌتسومٌفمٌ،ك  ٌإٌْمدبٌاَّلعدَي.ٌفدبذاٌ دجل:ٌ))ترسد َّة

 دج،ٌَْ ٌ،كدد  ٌاَدَيادٌ ددٌْارب،د ٌخويددٌْاَّمدم ٌتاَّسددمٌٍََّكدبٌإذاٌ ددجل:ٌ))تنليددةٌ
اَّدديلٌْرسددوَ((ٌا دد  ٌأبحمدددٌ ددوٌٍّحٌخويددٌْتسددومٌَهددياٌمددبٌتاددٌَْتمددبٌتاددٌْ
ا ددَي:ٌانددٌْإذاٌ ددجل:ٌ))ترسدد َّةٌاَّدديلٌْرسددوَ((ٌفددج ٌدَّْددةٌهددياٌاَّوفددةٌخوددٌٍّاَّالدد  ٌ

ْمددددجٌإذاٌ ددددجل:ٌ))نليددددة((ٌفجنددددٌْ،دددددلٌخوددددٌٍّاَّالدددد  ٌدَّْددددةٌمددددبٌاب ٌدَّْددددةٌاَّْ دددد اٌٌٍَت
ٌإ ٌدَّْددددةٌاَطج قددددةٌا دددد لٌمددددبٌدَّْددددةٌاَّْ دددد اٍ.ٌاَّعددددجهدٌمددددبٌهددددياٌ مطج قددددةٌَتم وددددٍ 
ٌماجددد ٌمادددةٌإٌْ دددٌَْمدددَيلٌإَّيدددة((ٌت  َّدددْ:ٌ))ٌْموجدددلٌْت احلدددد،رٌ  َّدددْ:ٌ))تفَ 

ٌ،طود ٌم اجد ٌإَّية((ٌفج ٌاَّ  ك :ٌِف ،ضٌاَنسج ٌْمَي ٌإَلٌر دٌَْتاندٌٌْْ،وجدجٌْت
ٌسد ءاٌفددمٌمدَيدٌَّددٌَْفددبذاٌْرادٌحٌ مدبٌحٌإٌْإَلٌحٌخدد ٌتاد ٌَأنددٌْإذاٌْرادٌحٌ قددٍ 
ابَنسج ٌشي؛جٌفمٌمَيدٌٌَّْإٌْحٌخ ٌتا ٌَ، د :ٌإٌْإ ٌ،وجدجٌإَلٌر دة ٌسدلحجنٌْ

ٌِت جَل ٌابََّيا  
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عاعددجٌٌٍِّتٌ-6
ٌ دعُلدد عٌاَ ٌاَّاذددبِّ ِّ ددُدى ِّ ددُبٌهع ٌ ِّددَيعاءعُ ٌٌمِّ ددل ِّحعجتِّ ددُبٌٌتاَُُّمسع ددرُي ٌمِّ ددجٌا،عددةٌ  ع فِّي ع

 مِّبعٌاْلَّيت:ٌْعَُّرٌ 
ذٌف ُْ:ٌْع ذٌاَّاذددبِّ ددٍّعٌحٌُخعُادد َِّ ددجرِّ،عةعٌرع ٌ ُددبٌِّسع  ددو ٌحٌٌ- عددبٌِّاَُّ ِّددَُيابعصِّ
،دعاعجٌٌٌٍُ-خويٌْتسومٌ ٌْع اَُُّمسعل ِّحعجتٌٌٌِّكعج عٌ ٌ،دعُقَيٌْع جٌا،عدةٌ »تع،دعُق ُل:ٌٌ)1(ٌَعىذ فِّي ع

ٌا،عةٌ  ُبٌْعَُّرِّ ٌ)2(«ٌ عرُي ٌمِّ
ٌ َِّيعاءعُ ٌٌ-7 ٌ دعُل عٌاَّاذ ٍِّ ٌاجلوي ِّ ٌاَّاذبِّ ِّ  )3( ِدعُا ِّ،ُ  ت ِدعلعجرعكع تمُِّبٌهعُدى ِّ

أٌفدٌع دددج عٌاَّاذدددبِّ ٌكع : ٌُْ عدددجلع دددٍّعٌحٌُخعُاددد َِّ دددج َِّي ٌرع  دددو ٌحٌخويدددٌٌْ- عدددُبٌاع
ٌ،دعُقَيٌْعٌ-تسومٌ َعىذ ٌٍُ ٌٌٌ)4(«ٌ دٌ ِدعُا ِّ،ُ  ٌاَّسذُجد ٌَِّت دٌ ِدعلعجرعكع ٌٌٌْ،دعاعج

ٌ ِّدَيعاءعُ ٌٌ-8 ٌ دعُلد عٌاَّاذد ٍِّ ٌاجلويد ِّ ٌاَّاذبِّ ِّ ٌ تمُِّبٌهعُدى ِّ ٌإُِّسدَيعاوِّي عٌت ٌاَّ أمعدَيع  ٌ عد ِّ
)1(ٌ )2( 

                                                          
ٌإ ٌ،اددددجٌٍخودددٌٍّاالددددٌْاأمددددبٌَتا ٌ،قدددد لٌهددددياٌ إَّيدددْ.ٌفيال ددددٌٍَّّننسددددج ٌإذاٌْرادٌاَّاددددٍ 

-1/561)شدددَيحٌرَّيصٌاَّمدددجحلو:َّددديكَيٌَتا ٌَي ودددٌْا دددَيٌمدددجٌ،قددد ل.ٌتحٌاَ فو.ا
562) 

دددل ِّح..(ٌٌَتهدددب1ٌ) (اَسدددلحجت:ٌهدددٌٍّاَّسددد رٌاَّددديٌاف  حدددٌَ ددددٌ)سدددلحعج ٌتسدددلذحعٌتُ،سع
 سلنٌس ر:ٌاَسَياءٌَاحلد،دٌَاحلعَيٌَاَّمرٌَاجلم ةٌَاَّ  ج بٌَاأخو .

َميلٌ)2) ٌأ3406(ٌرتاُ ٌاَّ ٌُْاأَّلعجينِّ َعسذاع َميل(ٌٌٌَتع ٌاَّ يحِّ  ٌيفٌ عحِّ
ٌْىٌس ر ٌاَّسجد ٌ (3)
َميلٌ)4) ٌٌ)3404(ٌرتاُ ٌاَّ ٌاجلعجمِّنِّ يحِّ أٌيفٌ عحِّ ٌُْاأَّلعجينِّ  (4873ٌٌ(ٌٌَتع عحذحع
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أٌفدٌع ٌكعج عٌاَّاذبِّ : َُ جٌ عجَّع ٌحٌُخعادُ ع ٍّع َِّ ععةعٌرع
 و ٌحٌخويدٌٌْ- عُبٌخعجوِّ

،دعاعجٌٌٍُ-تسومٌ ٌإُِّسَيعاوِّي عٌٌٌْع ٌ،دعُقَيٌْع اَّ أمعَيع ٌتٌ  ع ِّ ٌ)4( ٌ«ٌٌ)3(َعىذ
9-ٌ: ٌاَّ عُلدٌِّمبٌاَّعذُيطعج ِّ ُفةِّ َِّ ٌيفٌ ٌسعلع   ٌْتخشُمٌا،ة ٌيفٌاَُّقَيا ِّ

ٌفدع عدُبٌ دٌٍّعٌُهَيع،ُددَيع ٌعٌْعصِّ َِّ ٌٌُْاَّللذٌٌُرع وعد ٌِّ:ٌ عدجلٌعٌخعُاد ٌاَّللذٌٌُ عدوذ ٌاَّللذٌِّرعُسد لٌٌُتعكذ
ٌِّْ دددوذمٌعٌخعوعُيددد دددج ٌِّحبُِِّّفدددةٌٌِّتعسع ٌٌرعمع عدددج ٌعٌَعكع ينِّ ٌاَّطذ عدددجٌٍمدددبٌُعُثُددد ٌفعجع عددد ٌعٌاتٌ ٌفعدددلع ع

حٌتع وددٌَفعلع عيِددْ عُرفدع عاذددةٌعٌتع ٌٌِّْاَّللذٌٌُ عددوذ ٌاَّللذٌِّرعُسدد لٌٌِّإَِّلعٌٌأع ددوذمٌعٌخعوعُيدد ٌ عددجلٌعٌتعسع
ٌ ٌٌخِّيعددجلٌ ٌتعخعوعددٌٍّذٌحُمُ عددجنٌ ٌإِّين ِّ ددةٌ ٌتع ِّ جاع دددِّ،دع ٌ ٌَع ٌٌَُ عددجلٌعٌشع وذُيدد ٌٌُْفعخع ٌَُفعلعُ ددلٌعٌخعُادد ٌُح
ٌأٌفدعقعجلٌع ٌٌِّْاَّللذٌٌُ عوذ ٌاَّاذبِّ وذمٌعٌخعوعُي دةٌْسدريكٌف د ٌمعدجٌُهَيع،ُدَيع ٌْعابٌعٌَّيٌع»:ٌتعسع ٌ«اَّلجَر

                                                          
 (  ٌإسَياوي :ٌهٌٍّس ر ٌاَسَياء.1)
ٌْىٌس ر ٌاَّسجد ٌ (2)
 (  ٌإسَياوي :ٌهٌٍّس ر ٌاَسَياء.3)
َميلٌ)4) ٌُْاأَّلٌع3405(رتاُ ٌاَّ ٌٌ)(ٌٌَتع عحذحع ٌاجلعجمِّنِّ يحِّ أٌيفٌ عحِّ ٌ(4874ٌجينِّ

ٌ جلٌاَّ ممُةٌاَاجتلٌر ٌُْحُ:ٌ
)كج ٌٌْ،اجٌٍَىٌ،قَْي(ٌس ر ٌ)  ٌإسَياوي (ٌتس ر ٌ)اَّ مَي(ٌ جلٌاَّطيدب:ٌَدىٌغج،دةٌ
ٌٌْ،اددجٌٍَدددىٌ،قددَْيٌتك ندددٌٌْْ،ادددجٌٍ ٌكدد  ٌاَ ددد ٌإذاٌد دد ٌت دددٌَاَّادددٍ  َّن،اددجٌٍُت مددد 

ٌ لدد ٌ َياء)مددجٌف قددنٌاَّقددَياء ٌ لدد ٌد دد لٌمطوقددجٌَددىٌ،قددَْيٌ، دد ٌ ٌ،كددبٌخجدِدد ٌْاَّاددٍ 
ٌكددددج ٌ،قَي ِهددددجٌابَّويدددد ٌ ٌ،فدددددٌذَّددددة ٌْلٌت ددددٌَكددددج ٌتَّدددد ٌ يددددد  )فددددديضٌٌت ددددٌَاَّاددددٍ 

ٌ(5/190اَّقد،َي:
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ٌٌَُ عددجلٌع.ٌ ددكعجٌاَّللذٌِّرعُسدد لٌعٌَّيٌعٌ ُدُودد ددةٌ ٌشع جاع دددِّ،دع ٌ ٌَع ٌٌُْتعخِّيعددجْ ٌٌشع ُ ُدد ٌٌَُفدعَيع ِّ وذُيدد ٌفعخع
ددلِّيوعٌُْ ٌٌُْْعمعددج»:ٌ عددجلٌعٌسع دديع عةٌعٌٌ عدددٌٌُإِّنذدد دديدعُ  دٌٌُكع ٌَُ.ٌٌ«تعسع ٌٌُْفدع عَيعُفدد دديدعُ  دٌٌُْعنذدد ٌَِّّقعددُ لٌٌِّسع
ٌٌِّْاَّللذٌٌُ عددوذ ٌاَّللذٌِّرعُسدد لٌُ ددوذمٌعٌخعوعُيدد ددجءٌعٌفدعَيع عددُدٌُُِْ.ٌٌ«سددي  دٌْعنذددٌُْ»:ٌتعسع ٌُعُثُدد ٌفعجع

ُيٌٌُُِْاَّطذ عجٌٌٍِّمِّبٌع ٌٌَُفعلع ع عُرفدع عاذةٌع:ٌفدعُقُو ٌٌِّْاَّللذٌٌُ عوذ ٌاَّللذٌِّرعُس لٌٌِّإَِّلعٌٌأع وذمٌعٌخعوعُي ٌتعسع
ٌٌدعُخدددد ٌٌِّ عددددجلٌع ٌٌُْْعُخدددد دٌٌُْعٌٌخِّيعددددجلٌ ٌتعخعوعددددٌٍّذٌحُمُ عددددجنٌ ٌفعددددبِّين ِّ ُ ُدددد ٌٌَُفدعَيع ِّ وذُيدددد ددددلِّيوعٌٌُْفعخع ٌسع

ٌَُ ٌٌفدعقعددجلٌعٌفعلعُ ددلعُح ٌٌِّْاَّللذٌٌُ عددوذ ٌاَّللذٌِّرعُسدد لٌٌُ ِّ ددوذمٌعٌخعوعُيدد ٌمعددجٌُهَيع،ُدددَيع ٌعٌْعابٌعٌَّيٌع»:ٌتعسع

ددريُكع ٌفدع عدد ٌع ٌٌَُ«ْعسِّ ددكعجٌاَّللذٌِّرعُسدد لٌعٌَّيٌعٌ ُدُودد ددةٌ ٌشع جاع ددٌَع ٌٌُْتعخِّيعددجْ ٌٌدِّ،دع ٌ شع ُ ُدد ٌفدعَيع ِّ
ٌَُ وذُيدد ددلِّيوعٌٌُْفعخع ٌٌُْْعمعددج»:ٌ عدددجلٌعٌسع ددي ةٌٌ عدددٌٌُإِّنذددد ددديدعُ  دٌٌُكع ٌاَّثذجَِّّثعدددةٌفَي دددِْ.ٌٌ«تعسع

جءٌع ُيٌٌُُِْاَّطذ عجٌٌٍِّمِّبٌعٌُعُُث ٌفعجع ٌٌَُفعلع ع عُرفدع عاذةٌعٌفدعُقُو اٌحٌرعُس لٌإَِّلعٌٌأع َيٌٌُتعهعيع ٌا ِّ
دددجتٌ ٌٌُْخعو ُِّمددةٌعٌدعُخددد ٌٌِّ عددجلٌعٌِدعُ ددد دٌٌُُثٌُذٌِدعُ دد دٌٌُْعٌٌِدعدددُ ُخمٌٌُإِّنذددةٌعٌمعدددَيذاتٌ ٌ عددمع ٌِّ وِّمع ٌكع
ٌَعٌإِّذعاٌ عجلٌعٌُه ٌعٌمعجٌ وٌَضعجٌحٌ،اف ة دةٌعٌإَِّلعٌٌْعتعُ، دٍّ ٌٌِّا،عدةٌعٌفعدج دَُيعٌٌُْفَِّيعاشِّ ٌاَُُّكَُيسِّ

ٌْعٌْعٌٌاَّللذٌُ) ددىذٌٌ(اَُّقعيأدد ٌٌٍُاحلُعددٌٍّأٌُهدد ٌعٌإِّْذٌٌإَِّّعدد ُدد ِّمٌعٌَع ٌخعوعُيددةٌعٌالٌع،دعدد ٌعٌَّعددبٌٌُفعبِّنذددةٌعٌاُْل،عددةٌعٌاع
جفةٌحٌمب ٌٌَُُُِملِّحٌعٌَعىذٌٌشعُيطعج ٌ ٌ،قَي اةٌتعْعٌٌَع وذُي ٌٌَُسعلِّيوعٌٌُْفعخع ٌفعلعُ دلعُح

ٌٌفدعقعددجلٌع ٌٌِّْاَّللذٌٌُ عددوذ ٌاَّللذٌِّرعُسدد لٌٌُ ِّ ددوذمٌعٌخعوعُيدد ددريُكع ٌفدع عدد ٌعٌمعددج»:ٌتعسع ٌٌَُ«ْعسِّ :ٌ ُدُودد

دجتٌٌ،ُد عو ُِّمد ٌٌٌِّْعنذٌٌَُْعخعمٌع وِّمع فع د ٌٌِّكع ٌٌ دجلٌسدليوٌْخويدَفٌضعدجٌحٌ،دعادُ ٌ دو ٌاَّاذدبِّ
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ٌٌِّْح ٌُمُاديٌٌُاجٍد ٌمدبٌِ ومٌكيت ٌٌتعُه ٌعٌ د ةٌ دٌإِّنْذٌْمج»:ٌتعسومٌخعوعُي
ٌ.ٌ)1(ٌ«شعُيطعج ٌذعاك»:ٌ عجلٌعٌْعٌٌ عجلٌعٌُهَيع،ُدَيع ٌْعابٌعٌَّيٌع.ٌٌ«َّعيعجلٌ عمع 
ٌكعج :ٌ-10 ج ٌْ،ُداعمع ٌتيفٌاَّلدعقعَيع ٌِّا، ج ٌِعُكفٌٍِّّاَّ علدع

ٌمعُسددُ  دٌ فدع عددُبٌ ٌرعُسدد ُلٌاَّللذٌٌِّْعصِّ :ٌ عددجلع ٌَُْ عددجلع ٌُخعُادد ٌاَّللذ ددٍّع َِّ ٌرع اَّلعددُدرِّل ِّ
وذمع:ٌ ٌِّْتعسع خعوعُي وعدة ٌٌ» عوذ ٌحٌُ ٌَّعيدُ َيٌُِّس رع ٌِّاَّلدعقعَيع ٌَِّمعُبٌ دعَيعْعِهُعجٌيفِّ ٌمُِّبٌا ِّ اْل،دع عج ِّ

ٌ )2(«كعفع عج ٌُ
دددجفَُِّيت ٌعت ِّدددَيعاءعُ ٌٌ-11 ٌٌاَُّكع عاعدددجٍِّ

دددبعٌاَُّعددددَيِّكٌِّ دعُلدددد عٌاَ ٌٌ دعددددَيعاءع  ٌمِّ ٌاَُّقدددددأتسِّ  فعُ ددد ِّ
:ٍ ٌاَّسذمع

ذٌفدٌعٌ ُْ:ٌْع ذٌاَّاذدددبِّ دددٍّعٌحٌُخعُاددد َِّ ٌرع  ٍّ
 دددو ٌحٌٌ- عدددُبٌندعُ فعددد ٌاأعُشدددجع ِّ

ٌَِّّادعُ فعدد :ٌٌ-خويددٌْتسددومٌ ىعٌُخعوعدد ٌ» عددجلع ددجفَُِّيت عٌ ٌُثٌُذ ددجٌاَُّكع ٌْع،دأ ع ددَيعٌُْ  ُددُ ٌَّيع ا دُ
جٌفعبِّهنذعجٌ دعَيعاءع  ٌمِّبعٌاَُّعَيِّكٌِّ ٌ)3(«ٌ عج ِّع ِّ ع

                              
 (2311ٌٌ)ٌرتا ٌاَّلخجرل(1ٌ)
 (807(ٌتمسومٌ)4008ٌٌ)ٌرتا ٌاَّلخجرل(2ٌ)
ٌأ5055(ٌرتاُ ٌْع دددددد ٌداتدٌ)3) دددددداعٌُْاأَّلعددددددجينِّ َعسذ ٌٌَتع ٌيفٌ(ٌاب ٌمددددددجٌ،قددددددجلٌخادددددددٌاَّاددددددٍ 

(ٌٌ ٌاجلعجمِّنِّ يحِّ ٌ(292 عحِّ
ٌ جلٌاَّ ممُةٌاَّما جينٌر ٌُْحُ:ٌ

)إذاٌْ دددددديتٌم ددددددج ةٌمددددددبٌاَّويدددددد (ٌْلٌإذاٌْردتٌْتٌإذاٌاَددددددطج ٌَ
دددجفَُِّيت ع ٌهددد ٌْلٌاَّسددد ر ٌاَسدددمج ٌضدددي ٌاجلمودددةٌٌْهدددياٌ دددجٌاَُّكع ٌْع،دأ ع )فدددج َْي(ٌيفٌ  ُدددُ ٌَّيع
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:ٌاَُُّم ع  ِّذعاتٌِّ َِّيعاءعُ ٌٌتٌ-12ٌ ٍِّ ٌسعي ِّدٌِّاأع ع ٌمُِّبٌهعُدىِّ عاعجٍِّ
ٌ دعُل عٌاَ

ددةٌعٌ عددبٌُف ددٌٍّعٌخعجوِّعع َِّ ٌٌَُ ددجٌُخعاٌٌُاَّللذٌٌُرع ددج ٌع:) عجَّع ٌاَّللذٌٌُ عددوذ ٌحٌرسدد لٌكع
ٌِّْ ددوذمٌخعوعُيدد ٌٌِّْإَِّلعٌٌْعتعىٌإِّذعاٌٌٌعتعسع دد وعددةٌ ٌُكدد ٌذٌٌفَِّيعاشِّ ٌٌٌِّْ ععددنٌعٌَّعيدُ ددجٌفدعادعفعددرٌعٌكعفذُيدد ٌَيعٌْعتع دعددٌفِّي ِّمع
ددج دددٌ ٌاَّللذٌٌُُهدد ٌعٌ ُدد ٌُ)ٌفِّي ِّمع َع ٌ ِّددَيع  ٌٌِّْعُخدد ذٌٌُ دد )ٌت(ٌاَّفوددوٌ ددَي ٌْخدد ذٌ دد )ٌت(ٌْع
جٌ،دعُلدعٌٌُْاعسعدِّ ٌِّمِّبٌٌُاُس عطعج ٌعٌمعجٌضِِّّمعجٌمعسعحٌعٌُثٌُذ(ٌاَّاذجسٌِّ ٌٌُْضِِّّمع ٌٌُْرعُْسع د ٌتعمعدجٌتعتعُا ع

ٌٌ)1((مَياتٌ عمع ٌعٌذعَِّّةٌعٌ،عُماعنٌٌُاعسعدِّ ٌِّمِّبٌٌُْع دُلع ٌع

                                                          
ٌكمجٌ،مَيحٌ ٌْ  ٌَّْ)ُثٌىٌخو ٌ ج   ج(ٌْل د  اا و دجٌا دَيٌْذكدجرٌاَادجٌٌٍاَّوفةٌَت

)فبهنددجٌ ددَياء ٌمددبٌاَّعددَيك(ٌْنددرٌاَّ ددمري;ٌأنددٌْْرادٌ يجْ، ددجٌاَّكددجفَيت ٌاَّسدد ر ٌٌْهددياٌ
دددجٌهلدددجٌْتٌأندددٌْا  مدددَيٌخويدددٌَْتاَدددَيادٌ دددٌْاَّسددد ر ٌَّو ودددمٌ اَّوفدددةٌإمدددجٌأندددٌْ ددددٌ دددجرٌخوم 
 يَّةٌَتاََيادٌْهنجٌِربلٌ جوو جٌمبٌاَّعَيكٌأهنجٌاشد موٌَخود ٌنفدٌٍّخلدجد ٌمدجٌ، لدد ٌ

عدددَيك  ٌ  وددد ٌخلدددجر ٌْتت ٌ كيددددٌفبندددٌْنفددد ٌخلجدِدددٌَْدددجٌ، لدتندددٌْابجلمودددةٌاَّف ويدددةٌاَ
ٌْعُخلُددُد ٌْلٌيفٌاحلددجلٌتاْسدد قلجلٌُثٌ اَ ددجرخيةٌَّيفيدددٌاحلددجلٌتاْسدد قلجلٌفقددجل:ٌ ْع
ٌكمددجٌ ٌخعج ِّددد ٌمعددجٌخعلعددُدُ ُ  ٌْع ع نفددج ٌابجلموددةٌاْليددةٌَددجٌخلدددت ٌفيمددجٌم دد ٌفقددجل:ٌ تعْع

، لدد ٌابجلمودةٌاْليدةٌيفٌاَّطدَيفوٌمدجٌ، لدتندٌْيفٌاحلدجلٌتاْسد قلجلٌٌنف ٌخلجد)مٌَج
َ،دددةٌيفٌك ج دددٌْ  دددداونٌ مدددجٌٍا دددبٌ ددديمٌاجل  َِّ تيفٌهدددي ٌاَّسددد ر ٌملجَدددرٌشدددَي،فةٌذكَيهدددجٌا

ٌخو ٌْكم ٌ دَياء ٌمدبٌٌٌ(1ٌ/145اَّف اود ٌ) ٌْ  جٌَّوم تٌَسبٌاَّاٍ  ٌكج ٌاَّاٍ  ج َت
ٌ(1/511)اَّ ا ،َيٌشَيحٌاجلجمنٌاَّم ري:ٌاَّعَيك

 

ٌ(2192)ٌٌَتمسومٌ(5416ٌ)ٌرتا ٌاَّلخجرل(1ٌ)
ٌاأَّلجينٌر ٌْحٌ:ٌاَّ ممةٌُ جلٌ
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ُموٌعٌ-13 ٌاجلاج :ت ِّ ٌَّد  لِّ ٌا ا ج ٌسل     عج ِّ
ٌرعُسدد ُلٌحٌِّ :ٌ عددجلع ددجٌ عدجلع ُ مع ددٍّعٌحٌُخعادُ َِّ ٌ ُددبٌِّخعُمدَي تٌرع

فدع عدُبٌخعُلدددٌِّحِّ
ٌْذ»ٌ- دددو ٌحٌخويدددٌْتسدددومٌٌ- دددي ِّمعجٌرعُاددد  ٌُمُسددددوِّم ٌَإِّ ُُُمِّ ٌٌْ ُمددددوع عج ِّ ِّ 

جٌ عوُي ٌ  ٌ عدمع  ٌدع ع عٌاجلُعاذةعٌَِهُعجٌ،عسري ٌَتعمعُبٌ،دعُ معُ ٌضِِّّمع ٌُكد  ِّ ُد دُدَيع دل ُِّحٌحٌع ٌَُ،سع
ٌُخعُعَياٌ  ٌتع،ُكعرب ِّ ُدُ ٌخعُعَياَ  ٌتُعُمع ذٌ«ٌ.ٌخعُعَياَ  ٌاَّاذبِّ َُ ٌرعْعُ، :ٌفعلع ع  و ٌحٌٌ- عجلع

                                                          
ددددددٌ ٌُثٌ،قددددددَْيٌَُثٌمسح.ْهدددددددٌٌةٌُاٌذتاَّسأ َْع اَّمددددددحيحةٌٌ)ٌْ ٌ،افددددددرٌيفٌكفيددددددٌْْت

3104)ٌ
ٌحٌ:ٌر ٌٌُْا ُبٌخثيموٌاَّ ممةٌُ جلٌ

ٌكفيددٌْ، دد ٌَددمٌ   دد مجٌإَلٌ  ددضٌتنفددرٌ كددج ٌإذاٌْ دديٌم ددج ٌْ ددن
ف ٌمنٌر،وٌ،سريٌُثٌ،قَْيٌ  ٌه ٌحٌَْدٌ  ٌْخد ذٌ دَي ٌاَّفودوٌفي مجٌتاَّافرٌه ٌاَّا

 ددد ٌْخددد ذٌ دددَي ٌاَّادددجسٌمسدددحٌضمدددجٌْلٌ يد،دددٌْمدددجٌاسددد طج ٌمدددبٌاسدددد ٌ،لددددٌْ َْيسدددٌْ
ٌتمقدٌٍاسد ٌ م ٌمَياتٌ.

فيال ددددددٌٍَّّننسددددددج ٌإذاٌْ دددددديٌم ددددددج ٌْْ ٌ،ف دددددد ٌذَّددددددةٌ،دددددداف ٌيفٌ،د،ددددددٌْ
ْخدد ذٌ دَي ٌاَّاددجسٌجممد خ وٌت،قدَْيٌفي مددجٌ د ٌهد ٌحٌَْدددٌ د ٌْخد ذٌ ددَي ٌاَّفودوٌ د ٌ

 ددم ٌمددَياتٌمسددحٌْرسددٌْتتا ددٌْت دددر ٌت طاددٌْتفخي،ددٌْتسددج يٌْتكدد ٌمددجٌ،سدد طينٌ
ٌ(1/1676)شَيحٌرَّيصٌاَّمجحلو:مبٌاسد ٌ

ٌ
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:ٌٌ-خويددٌْتسددومٌ :ٌفدعقعددجلع جٌ ِّيعدددِّ ٌَِّ عددجلع ددج ٌِّ»،دعُ قِّددُدهع َّو ِّسع ابِّ ٌ)1(َخعُُسدد  عٌتعمِّ؛عددةٌ 
ٌاٌَُّ ُددُ ٌمِّ؛عدة ٌيفِّ ٌتعَخع ددربذعٌمِّ؛عددٌْتعْعَُّدر  ددعٌتعكع ددلذحعٌتع عِّ ٌَِّْسع د ٌفَِّيعاشِّ ٌتإِّذعاٌْعتعىٌإَِّلع يدد عا ِّ مِّ

ددٌٌِّ)2( َِّ ٌاَُّ عا ٌاَُّيعد ٍِّ دُ ٌيفِّ ٌَفعدلع،أُكُمٌ،دعُ مع يدُ عا ِّ ٌاَُّمِّ ٌيفِّ ٌَتعْعَُّر  َّو ِّسعج ِّ ابِّ ٌمِّ؛عةٌ  فع ُِّوةع
دي ِّ؛عةٌ  ٌمِّ؛عدةٌِّسع :ٌ«ٌ.ٌْعَُّفعُوٌِّتعَخعُ ع ديدُ عج ٌ عدجلع ُُُمِّ ٌْع ٌ ٌكُيدرع : ددعُكُمٌ» عدجلع َع ٌْع طععوِّ

ٌَُْ ددد عوع ٌشع دددىذ َع اٌ ددديع ٌكع اٌَاذُُكدددَُي دديع ٌكع ُقددد ُل:ٌاذُُكدددَُي ٌ عدددمع  ٌَفدعيدع ٌيفِّ ددُيطعجُ ٌتعُهددد ع اَّعذ
ٌٍع ٌ،دعاعج َعىذ ٌُْ ،دع عاُلٌ،ُدادع  ُِّم ٌمعُ جع ٌِِّّْفعمٌع ُِيٌِِّّْيفِّ طع ،دعُ قِّ عٌَتع ٌْع ْعُ ٌ ٌ)3(«تعَّع عوذةٌُ

14-ٌِّ ٌ عاعجٌٍ،ُدُ فَُِّيٌَّعةع
ٌ دعُل عٌاَ ٍ:تذُِّكَي  نُ ُ ٌتعاْلعَثع ٌٌِّْاَّيأ

ٌُهَيع،ُدددَيع عٌ ددوذمعٌفدع عددُبٌْعصِّ ٌِّْتعسع خددبٌاَّاددبٌ عددوذ ٌحٌُخعوعُيدد ٌُْ دد عٌحٌُخعُادد َِّ رع
ٌ دددع ٌٌْشدَي،ةع ٌَت ْعٌإٌْحَُ ْ:ٌ ٌٌْإَّد ٌَوٌُطتلٌإَلٌفَياشِّ  جل:ٌ مبٌ جلع
ٌ د ٌذ ٌْت ٌَد لع ٌَْت ٌشدٍّء ٌ دد،َي  ٌٌََُّْْاَُودُةٌَتٌَّْاحلُمدُدٌَته ٌخود ٌكد  ِّ ٌَّ 

                              
(َخسددد  ٌتم؛دددةٌابَّوسددددج :ٌهددد ٌجممددد  ٌِسددددليحٌْيفٌاَّمدددو اتٌاممدددد ٌَْل:ٌإ 1ٌ)

سلحٌيفٌ م ٌاَّفجَيٌخعَياٌتكربٌخعَياٌت دٌخعدَياٌهدي ٌ م د  ٌَسداةٌَتإ ٌف و دجٌ
ٌ ٌٍّاَّممتاتٌامم ٌكج ٌجمم  ٌِسليحٌَْخس  ٌتم؛ةٌابَّوسج .يفٌاب

ٌكمدددجٌيفٌاحلدددد،رٌاْل دددَي2ٌ) فمددديو ج مددددٌ دددمَثٌ»(ٌم؛دددْ:ٌِت ،سدددلحٌ دددمَثٌت م دددوٌُت
ٌ«ٌ.ت م وٌت،كربٌْر  جٌت م و

ٌ(2406(ٌٌَت ححٌْاأَّلجينٌيفٌاَعكج ٌ)2009(رتاُ ٌا بٌَلج ٌ)3)
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ٌتحٌُْكدددرُبٌٌَُغفِّدددَيُتٌ ٌإَّدددٌْإٌْحَُ إٌْاب ٌَسدددلحج عٌحٌَِّتاحلمدددُدٌ ٌَْت
ٌمُث عٌَع دٌِّاَّلُحَيٌِّ ٌ ٌكجنَع :ٌ طجَّيُ ٌْتُ  ٌ)1(ذن  ٌُْْتٌ جلع

15-ٌٌ عاعجٍِّ
ٌ دعُل عٌاَ ٌ عرُي ٌتذُِّكَي  :مُِّبٌَّعةع اٍِّ ٌامُدذ

وعدد ٌفدٌع ٌَّعيدُ ٌخعدددبٌِّا ُدددبٌِّْعِبِّ دددمِّ دددٌ- عددبٌِّاحلُعكع ٌُمسع د ٌ عدددجلع ددددذ دعاعجٌٌ-دذ َع ٌ  عدددجلع
ٌ ٌاَّاذدىِّ ِّ دُةٌإَِّلع ٍِّمع ٌفعج َُ ٌشعكع ٌٌ- دو ٌحٌخويدٌْتسدوم-خعوِّ ٌٌّ عجلع معدجٌِدعُوقعد ٌ ِّ

دةعٌ ٌخعجوِّعع َِّّةع فدعوعدُمٌِدعدَيعُ ٌفعدلعُ ربععُتٌ ِّديع ٌُْ ِعُسلعَُّ ٌُْ دعُ  ٌفعلِع ٌ ِّسعُى   ع
َع ٌفعُلِّ ،عدِّهعجٌمِّبعٌاََّيذ
أٌ ددددجءعٌاَّاذددددىِّ دددجٌاع ٌٌ-ويددددٌْتسدددوم ددددو ٌحٌخ-فدعوعمذ ددددُي ع ٌتع عددددُدٌْع ع فعددددلع ع ع ٌُْ ُدددد ْعُ ربعِع

ٌ اعجٌَِّّادعُقدد ٍعٌفدعقعددجلع لدُ هع ددجٌ»ٌمع عددجاِّ عاعجٌفعدديع جنُِّكمع ادعاعددجٌ«.ٌخعوعدد ٌمعكع ٌ دعيدُ ددجءعٌفدعقع عدددع فعجع
ٌ ٌِّْخعوعد ٌ عدُدرِّىٌفدعقعدجلع معُي ٌتعاعُدُتٌ دعَُيدعٌ عدع درُي ٌ ِّذدجٌ»ٌَعىذ دجٌخعوعد ٌ ع ْعُدَّأُكمع ٌْع ْع

جٌإِّ ددددلعَُُّ مع ٌسع اٌ عددددمعَث  ٌتع عمع ِّددددوعٌتعاُ عدددددع جٌ عددددمعَث  ددددل ِّحع جٌفعسع ددددُيُ عجٌمع عددددجاِّ عُكمع ذعاٌْع ع
ٌ دددجدٍِّ  ددُبٌ ع دددجٌمِّ ددرُي ٌَّعُكمع ٌ ع عاٌْعُر دع  دددجٌتع عمع ِّددوعٌفدعُ ددد ع ددرب ِّ  ددجلٌخودددٌٌٍّّ«.ٌتع عمع ِّددوعٌتعكع

:ٌفمدجٌِدَيُك  بذٌمادُيٌلُ د ُ بذٌمدبٌِّرسد لٌحٌ عدوذ ٌحٌُ ٌُْ د عٌحٌُخعُاد َِّ ٌٌِّْرع خعوعُيدد
ف ِّو وعةٌ ِّ ٌَّعيدُ ف ِّو ٌ جل:ٌْت وعةعٌ ِّ ٌَّعيدُ وذمعٌ ِّي عٌَّْ:ٌْت تعسع

)2(.ٌ

                              
3414ٌٌ(اَّمحيحة1ٌ)

 

 دحيحٌاَّكودم1895ٌت مَيٌمسدوم2427ٌٌَّلخجرلت مَيٌا3596ٌ(اَّمحيحة2)
29ٌٌ

ٌ جلٌاَّ ممُةٌا ُبٌخثيموٌر ٌُْحُ:
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ِّوعٌ،دعُ دُِّلٌٌعٌ-16 ٌاَّ عج ٌْعُ ع ِّو:ٌامُعُووٌٌِّجمِّدٌعحمعٌعت د ٌََِّّيع  ِّ
                                                          
تذَّددةٌْ ٌفجٍمددةٌاشدد كٌَإَلٌاَّاددبٌ ددو ٌحٌخويددٌْتسددومٌمددجٌ ددد ٌمددبٌ
ولٌَمبٌْ ي جٌ جدمجٌفقجلٌ و ٌحٌخويدٌْتسدومٌٌْْ اَََّي ٌ)ْدا ٌَّطحبٌاحل (ٌٍت

هدياٌْهنمدجٌإذاٌْتَّيٌإَلٌفَياشد مجٌٌْدَّكمجٌخو ٌمجٌه ٌ ريٌمدبٌامدجدٌٍُثٌْرشددِهجٌإَل
مدددا ٌ م ددةٌت م ددوٌت،كددربا ٌْر  ددةٌ ْت ددياٌم ددج ي مجٌ،سددلحج ٌ م ددةٌت م ددوٌُت
ت م دددوٌ ددددجلٌف دددياٌ ددددريٌَّكمدددجٌمددددبٌامددددجدٌٍتخوددد ٌهددددياٌفيسدددبٌَّننسددددج ٌإذاٌْ دددديٌ
مدددٌ م ددةٌت م ددوٌت،كددربٌْر  ددةٌت م ددوٌ م ددج ٌَّْياددجٌٍْ ٌ،سددلحٌ م ددةٌت م ددوٌُت

ٌكمدجٌْندٌْْ، ددجٌإذاٌ ٌٍف دي ٌمجودةٌمدَي  ٌفدب ٌهدياٌ دجٌ، دوٌاَنسدج ٌيفٌ  دجءٌَجاجِدْ
ٌ(5/555)شَيحٌرَّيصٌاَّمجحلو:ٌفبنٌْ،اجٌٍخو ٌذكَيٌحٌخ ٌتا .
ٌ جلٌاَّ ممُةٌاَّقسطمينٌر ٌُْحُ:

ْعٌْعُدَّأُكمعجٌخعوع ٌ عرُي ٌ ِّذجٌسعلعَُُّ معج(ٌيفٌاْل َي ٌْتٌْنٌُْم ٌَّكمدجٌ سدل ٌ )ْع
ضدددجٌخوددد ٌامدمدددةٌْكثدددَيٌ دددجٌ،قددددرٌامدددجدٌٍخويدددٌْ دددجٌْ وددد ٌفقدددجل:ٌٌذَّدددةٌ ددد  ٌِقددددرا ٌ

كومجتٌخوماي بٌارب، ٌ)إذاٌْت، مجٌإَلٌفَياشكمجٌْتٌْ ي جٌم جا كمج(ٌابَّعدةٌ
ٌت م ددو(ٌمددَي ٌ)تسددلحجٌ مددبٌاَّددَياتلٌسددويمج ٌ ددبٌَددَي ٌكمددجٌيفٌاَّفدد حٌ)فكددرباٌ ددمَث 

ٌت م ددوٌف دديا(ٌاَّ كلددريٌتمددجٌ  ددد  ٌت م ددوٌتا ددداٌ ددمَث  إذاٌ و مددج ٌيفٌاَّ  ددٌٌَ ددمَث 
َتا ددجٌمددجٌَْدد ٌَّافسددٌْمددبٌإ،ثددجرٌ اَدديك رٌ) ددريٌَّكمددجٌمددبٌ ددجدٍ(ٌفلَدد ٌْ ا ددٌْت
ددجٌَّ اددَيٌتا ددَيٌْهد ٌاَّمددفةٌَّدد  ف مٌْنفسدد مٌ اَّفقدَيٌتَتمدد ٌشدددٌِْابَّمددربٌخويدٌِْ شيم 
خوددد ٌلدددج ٌاَّ ودددمٌاَق  دددٌٍَّّ ددددٌٍاَّ كسددد .ٌت دددجلٌاَّطيدددب:ٌتهدددياٌمدددبٌاب ٌِوقدددٌٍّ

  ٌاأهمٌمبٌاَطو  ٌه ٌاَّ  تدٌَّوم دجدٌتاَّ جدجيفٌٌاَخجٍ ٌ  ريٌمجٌ، طو ٌإ،يا ٌ 
ٌ(9/186)إرشجدٌاَّسجرلٌَّعَيحٌ حيحٌاَّلخجرل:مبٌدارٌاَّ َيتر.
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ٌرعُسددد ُلٌحٌِّ :ٌ عدددجلع ٌُْ عدددجلع دددٍّعٌحٌُخعُاددد َِّ ٌرع ٌ-فدع عدددُبٌْعنعددد ٌ ُدددبٌِّمعجَِّّدددة 
ِّْ:ٌاحلُعُمدُدٌ ٌِّاَّذديِّلٌٌٌمعدبٌُ:ٌ»- و ٌحٌخويٌْتسومٌ د ٌفَِّيعاشِّ ٌإِّذعاٌْعتعىٌإَِّلع  عدجلع

ٌَتعاحلُعُمدُدٌ ٌِّاَّذديِّلٌمعدبذٌ دقعجينِّ ٌتعسع د ِّ ٍُ عمع ٌَتعاحلُعُمدُدٌ ٌِّاَّذديِّلٌْع ٌتعاتعاينِّ كعفعجينِّ
عمِّينٌحمععجمِّدٌِّامُعُووٌُكو ِّ ِّم ِبِّ ٌفعلعُف ع عٌَفدعقعُدٌ عِّدعٌحٌع ٌ)1(«خعوعٍّذ

ٍ:ٌت ُدٌرع  ٌٌِّ-17ٌ ٌاَّسذمع ٌيفٌ دعاعجءٌِّاَُّقدأتسِّ ٌسعلع   عاعجٍِّ
وعٌ دعُل عٌاَ

ِّ ٌاَّ عج
ٌحٌٌِّ ٌرعُسد لع َُ :ٌلعُِّ د ٌُْ عدجلع ٍّعٌحٌُخعُاد َِّ ٌُهَيع،ُدَيع عٌرع  دو ٌٌ-فدع عُبٌْعصِّ

دددد ذٌٌ-إِّ ذٌحٌع»،دعُقدددد ُل:ٌٌ-حٌخويددددٌْتسددددومٌ ٌتعاع ،دعُقدددد ُل:ٌإِّ ذٌخعُلدددددِّلٌٌ-خعدددد ذ
ٌِّْاَُُّمُؤمِّبٌخُِّادِّلٌأبِّعاٌُ لعي ادُ مُِّبٌ عوٌِّاع ٌُْ ٌْعنُد عُ ٌندعُفسع ٌتعْع ع ُعُمعُدينِّ ٌ عري ٌ ٌُك  ِّ ٌ)2(« َِّّعةِّ

ٌٌتعُدخعجءٌ -18 عاعجٍِّ
ٌيفٌاَ ٌاَّ دعقعوأ ِّ ٌخادع :سيدٌِّاأ ٌعمُِّبٌهعُدلِّ ٌٍِّ

دج عٌرعُسد ُلٌحٌِّ ٌكع : َُ دجٌ عجَّعد ٍّعٌحٌُخعادُ ع َِّ ععةعٌرع
 دو ٌحٌٌ-خعُبٌخعجوِّ

:ٌٌ)3(إِّذعاٌِع عدددد ذرٌعٌ-خويددددٌْتسددددومٌ ٌ عددددجلع ددددبعٌاَّوذُيدددد ِّ ددددُدٌ»مِّ َِّ حٌُاَُّ عا ٌْذ ْعٌإِّ إَِّّعدددد ٌْع
جٌاَُّ ع ِّ،ُدُ ٌاَُّ عفذجرٌُ ادعُ مع ٌتعمعجٌ ِّيدُ ٌتعاأعُرصِّ ٌاَّسذمعجتعاتِّ جُرٌَرع أ ٌ)4(«ٌاَُّقع ع

                              
ٌك ج ٌاَّددخجءٌتاَّ كلدريٌتاَّ  ويد ٌتاَّ سدليحٌتاَّديكَي2001ٌَمس دركٌاحلجكمٌ)(1ٌ) )

(4382ٌِ ويوٌاحلجكمٌ هياٌَد،رٌ دحيحٌاَسداجدٌت ٌََيادج  ٌَشد  ٌاَمدج ٌ)
ٌُْ َعسذاع أٌيفٌٌَتع َهي ٌ) حيحٌاأَّلعجينِّ َغي ٌتاَّ ٌ(3444ٌ(ٌٌَاَّمحيحةٌ)609اَّ

ٌٌ)8473رتا ٌْ دٌ)(2ٌ) ٌاجلعجمِّنِّ يحِّ أٌيفٌ عحِّ ٌُْاأَّلعجينِّ ٌ(ٌ.1910(ٌٌَتع عحذحع
 (ٌِ  ر:ٌِقو ٌَ َياٌَّلطب.3)
ٌٌ)5505(رتاُ ٌا بٌَلج ٌ)4) ٌاجلعجمِّنِّ يحِّ أٌيفٌ عحِّ ٌُْاأَّلعجينِّ ٌ(4693(ٌٌَتع عحذحع
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ٌٌتُدخعجءٌ ٌ-19 عاعجٍِّ
ٌيفٌاَ ٌاَّفع ع ِّ ٌخادع :دٌِّاأ ٌعي ِّسٌعمُِّبٌهعُدلِّ ٌٍِّ

ٌخعدُبٌٌْع ٌاَّللذٌِّ عدوذ ٌفدع عُبٌخعُمدَيِّتٌ ُدبٌُِّشد عُي   دد ِّ ٌِّْع ذٌرعُسد لع ٌِّْخعدُبٌاع  ِّيد
ٌ دجتِّ وِّمع ٌفدعُويدعُقدُ :ٌْعُخد ُذٌ ِّكع دُ ٍِّ ٌاَّادذ ددُُكُمٌيفِّ َع :ٌ ٌإِّذعاٌفعد ِّ عٌْع وذمعٌ عدجلع ٌِّْتعسع خعوعُي اَّللذٌُ
ٍِّوٌِّتعْع ٌُ دديعج ٌاَّعذ ددُبٌِهععدد عاتِّ ددَي ٌِّخِّلعددجدِّ ٌِّتعمِّ ٌِّْتعشع ددُبٌغع عددلٌِِّّْتعخِّقعج ِّدد ٌمِّ ٌاَّللذٌِّاَّ ذجمذددجتِّ

ددُبٌ»ُعُُ دَُيت عٌفعبِّهنذعدجٌَّعدُبٌِعُ دَيذُ ٌ دجٌمعدُبٌ دعوعد عٌمِّ دج عٌخعُلدُدٌاَّللذٌِّ ُدُبٌخعُمدَي تٌ،ُد عو ُِّم ع تعكع
ٌِّْ ٌُخُاقِّ خعوذقع عجٌيفِّ ٌُثٌُذ ٌ عة   ٌكع دعلدع عجٌيفِّ ُ ُم ادُ ُوُ ٌمِّ ،دعلدُ ٌ.ٌٌ)1(«تعَّعدِّ ٌِّتعمعُبٌ عٌُ

                                                          
ٌمُةٌاَّما جينٌر ٌُْحُ: جلٌاَّ م

عدددددد،دٌاَّددددد اتٌتاَّدددددَياءٌْلٌِقوددددد ٌ )كدددددج ٌإذاٌِ ددددد ر(ٌابَّ دددددجدٌاَ جمدددددةٌِت
ود ى.ٌ) دجل:ٌٌْإَّدٌْإٌْحٌاَّ اَددٌاَّق دجرٌر ٌاَّسدمجتاتٌتاأرصٌاَّ  ،د ٌاَّ فددجر(ٌ ِت
دِدٌْ  دجرٌجلميدنٌمدبٌ يفٌَمٌاَّق جرٌمنٌتاَد ٌسَيٌشَي،رٌته ٌاَخمٌٍ ندٌْمدنٌَت

د ٌاَّ لدجدٌتيفٌَدمٌاَّ فدجرٌمدنٌاَّ د  ٌذَّدةٌٌيفٌاَّسمجتاتٌتاأرصٌفويسَ دٌَِْت َت
دددٌْ تهدد ٌْ ٌاَّ دد  ٌِق ددٌٍّابَّددلط ٌتاَّ ق  ددةٌخودد ٌمددبٌْسددجءٌفلفددجدٌ نددٌْمددنٌخِ  ْ، ددجٌ 

ٌ(8/356)اَّ ا ،َيٌشَيحٌاجلجمنٌاَّم ري:ٌ، ف ٌت،مفح.
اٌَّعفشددددددْ(ٌرٌع1) دددددديع دددددديِّل ٌتعهع ُمِّ ٌاٌتعاُ ٌْع ُدددددد ٌدعاُتدعٌتعاََّ ِّ يحِّ أٌيفٌ عددددددحِّ دددددداعٌُْاأَّلعددددددجينِّ َعسذ ٌٌتع جلعددددددجمِّنِّ
(701-321)ٌ

ٌ جلٌاَّ ممُةٌاَّما جينٌر ٌُْحُ:
ٌإفدَيادٌت دفٌْت  دٌْ)ٌْع (ٌه ٌ فةٌَّوجمنٌتَيدَ  ٌاَّللذٌِّاَّ ذجمذجتِّ ُخ ُذٌ ِّكعوِّمعجتِّ

م جٌمعُ ُدتدع   ٌ]اَّلقَي :ٌ م دجٌمعُ دُدتدعات  ٌ]اَّلقدَي :80ٌتيفٌاَّقَيا :ٌ ْعَّيذ [184ٌ[ٌتٌ ْعَّيذ
ٌكدج ٌأب دد ٌ ج خدةٌادجٌَإفددَيادٌت دفٌْ يدد ٌْتٌأ ٌ دنٌاَّسددممةٌتتا دٌْْ ٌاجلمدنٌَددج
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دد عُ ٌٌت ٌْعفدُ َُ ٌُكُادد : جَِّّدددٌِّ ُدددبٌِّاَُّ عَِّّيدددٌِّ عدددجلع ذٌخعددُبٌ ع ٌاَّاذدددبِّ َُ دعُيدد ٌَفعلِع َّوذُيددد ِّ ابِّ
ٌْعَُّقعدد ٌ دُيفٌٍَِّّفعدمع ٌفعسُ دُيٌسع َّوذُيد ِّ د عُ ٌابِّ ٌْعفدُ :ٌإِّين ِّ َُ دوذمعٌَفدعُقُود ٌِّْتعسع  عدوذ ٌحٌُخعوعُيد

ددوذمع:ٌ ٌِّْتعسع ٌرعُسدد ُلٌاَّللذٌِّ عددوذ ٌحٌُخعوعُيدد ددُيفٌٍَِّّفدعقعددجلع ٌُْ ِّسع ددَيع ُدُ  َع ٌ ؛ جٌإِّْذ دديدُ ٌ»شع ْعْع

                                                          
مددبٌ دد  ٌاَّقودددةٌتهددٌٍّْ دددَي ٌإَلٌاَفددَيادٌتَّدددياٌْخددجدٌإَّي دددجٌاَّ ددمريٌَدددمريٌإفددَيادٌمدددبٌ

ٌُ طُ هنِّعدددج ٌ]اَؤماددد  :ٌ ٌَّع ِّدددرُبع  ٌُنُسدددقِّيُكُمٌ ِّذدددجٌيفِّ ٌاُأعنُد عدددجٍِّ [ٌتيف21ٌ  َّدددْ:ٌ تعإِّ ذٌَّعُكدددُمٌيفِّ
ٌْ ٌٌ(.:ٌاَّ جمةٌ يد ٌهدٌٍّاَّقدَيا 4ٌ/198اَّا ج،ةٌ) تإْندجٌت دفٌَابَّ مدجٌٍأندٌٌَْْيدَ 

،كدد  ٌيفٌشددٍّءٌمددبٌكممددٌْنقدد ٌْتٌخيدد ٌكمددجٌ،كدد  ٌيفٌكددمٌٍاَّاددجسٌت يدد ٌم دد ٌ
فشدٌْمدبٌاْلفدجتٌت،كفيدٌْ)مدبٌغ دلْ(ٌيفٌاَّا ج،دةٌ اَّ مجٌٍهاجٌإْنجٌ،افنٌاَ  د ذٌضدجٌُت

ْ،  دجٌغ دد ٌحٌإنكددجر ٌخودد ٌمددبٌخمددج ٌتسددخطٌْخويددٌْتإخَياَددٌْخاددٌٌْ(3ٌ/690)
ٌ.تم ج ل ٌَّْْ

 ودَ:ٌفيكد  ٌخطددرٌ  َّدْ:ٌ)تخقج ددْ(ٌخويدٌْمددبٌخطدرٌاجلدد ءٌخود ٌاَّكدد ٌ
تاَّاك ةٌفيٌْهٌٍّاَّاك ةٌيفٌخطرٌامجصٌخو ٌاَّ جٌٍ)تمبٌشدَيٌخلدجد (ٌخدجٌٍَنسد مٌ
تاا مٌ)تمبٌِه اتٌاَّعيجٍو(ٌ نٌِه  ٌَاهلم  ٌمبٌاهلم ٌته ٌاَّداخ ٌتاَّعديجٍوٌ

ٌكمددجٌ، ددمٌاَّددَيا ض اَّدا ددةٌَث ددجٌضددجٌَّوسددريٌٌُثدد  ٌاَّ لددجدٌخودد ٌاَ ج ددٌٍّتَيددَيتهمٌإَّي ددج
ٌْعخُد ُذٌ )ْت ٌُ َيت (ٌُ م  ٌَ  ٌت، مو  ٌصٌته ٌمل  ذٌمدبٌاْل،دة:ٌ تع ُدُ ٌرع  ِّ

ٍِّوٌِّ) دديعج ٌاَّعذ ددُبٌِهععدد عاتِّ ٌمِّ ٌ)97 ِّددةع ُعُُ ددَُيت ِّ ٌْعُ ٌ ٌرع  ِّ ( ٌ]اَؤمادد  :98ٌ(ٌتعْعخُدد ُذٌ ِّددةع
ٌَف ٌْ ٌاَمدجو ٌاَّد ارد ٌخود ٌاَّ لددٌإمدجٌمدبٌغ د ٌمدْ 97ٌَ98  ٌتفدجٍَي ٌ[ٌْت

ْتٌمددبٌخقج ددٌْْتٌمددبٌشدددَيٌاَّثقوددوٌمددبٌاَّ لددجدٌْتٌمدددبٌ لدد ٌاَّدداف ٌ  اسددطةٌتسدددجتسٌ
ث مٌَّو لجدٌخو ٌاَّقلجوح ٌ(1/577)اَّ ا ،َيٌشَيحٌاجلجمنٌاَّم ري:ٌاَّعيجٍوٌَت

ٌ
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وِّمٌع ٌكع عٌاََّيأتُحٌاُأعمُِّو ُْخعو ُِّمةع ٌخعوذمع ِّ :ٌ«ٌجت  :ٌ دعوع .ٌفدعقعجلع َُ ُ ُ :ٌْعُخ ُذٌ»فدعُقُو
ٌَمُِّبٌشعَي ٌِّمعجٌ،دعُا ُِّلٌمِّبعٌ َي  ٌفعجاِّ َُُهبذٌ َِّيٌٌّتعْع ٌَُيعجتِّ ٌْع ٌاَّذيِّ ٌاَّللذٌِّاَّ ذجمذجتِّ وِّمعجتِّ  ِّكع

ٌتٌع ٌِّاَّوذُي ِّ ٌاَّسذمعجءٌَِّتعمعجٌ،دعُ َيُُنٌفِّي عجٌَتعمُِّبٌشعَي ٌِّفَِّتع ٌإِّْذ ٍعجرِّق  ٌ ٌُك  ِّ ُب اَّادذ عجرٌَِّتعمِّ
ٌرعُ عبٌُ عرُي ٌََّيع ٌ،عُطَُيُقٌنِّ ٌخعُاٌُْ«ٌٍعجرِّق  َُ هعلع ٌ)1( ٌَفدعقعجهلععجٌَفعيع

تمع ْع :تٌعٌ-20ٌ ر أٌُْ ٌُْ ٌَّع ٌحٌغعفعَيع ٌفعيعكعَيع ُبٌاَّوذُي ِّ ٌمِّ ٌمعُبٌِدع عجرذ
ٌ َِّ دٌٍّحٌخادٌٌْ-فدع عُبٌُخلعدجدع عٌ ُدبٌِّاَّمذدجمِّ :ٌ عدجٌ-َر ٌرعُسد ُلٌ عدجلع لع

ٌ- و ٌحٌخويٌْتسدومٌٌ-حٌِّ ْعٌإِّْذ ٌإَِّّعد ٌ:ٌْع ٌفدعقعدجلع دُبٌاَّوذُيد ِّ ٌمِّ :ٌ ٌمعدُبٌِدع عدجرذ
دٍُّء ٌ ٌشع ٌخعوعد ٌُكد  ِّ احلُعُمدُدٌٌَتعُهد ع ٌُْ اَُُّمُودُةٌٌَتعَّعد ٌُْ ٌََّعد ٌُْ ٌَّع ٌشعَيِّ،ةع ُ ٌْع دع َُ تع حٌُ

ْعٌ ٌإَِّّعد ٌٌَُسدُلحعج عٌحٌٌَِّتعاحلُعُمدُدٌ ٌٌَِّتعْع ٌ عدِّ،َي  دُ لع َع ٌ حٌُْعُكدربعٌُتعْع ٌحٌٌَُتع إِّْذ
ٌَفعبُِّ ٌ ٌُْ ٌَّع ي ع ٌٌَْعُتٌدعخعجٌٌَاُسُ جِّ :ٌاَّوذُ مذٌاُغفَُِّيٌ ِّ ٌابِّ ٌٌَُِّثُذٌ عجلع ٌ ُد ذ عٌإِّْذ تعْع

ٌ ٌُْ ُِ ٌ عمع َُ تع عوذ ٌٌَ ُلِّوع َذلٌع ٌ)2(ِدع ع

                              
2738ٌٌ(ٌٌاَّمحيحة1ٌ)

 

ٌ(1103ٌٌ)ٌ(ٌٌرتا ٌاَّلخجرل2)
ٌ جلٌاَّ ممُةٌاَاجتلٌر ٌُْح:

ْلٌان لددٌْ)مددبٌاَّويدد (ٌتاَّ  ددجرٌاْن لددج ٌيفٌ)كددج ٌإذاٌِ ددجر(ٌ  عددد،دٌاَّددَياءٌٌ
اَّوي ٌمدنٌ د تٌمدبٌتد ٌِسدليحٌْتٌاسد  فجرٌتهدياٌَكمدةٌاَّ ددتلٌإَّيدٌْخدبٌاَّ  لدريٌ
ابْن لدج ٌفدب ٌمدبٌهد ٌمدبٌن مدٌْذاكدَياٌ ٌتسدلٌَّْ درياٌْخطدج ٌتإْندجٌ،كد  ٌذَّدةٌَددبٌ
ِ دد دٌاَّدديكَيٌتاسدد لن ٌ ددٌْتغودد ٌخويددٌْت ددجرٌَددد،رٌنفسددٌْيفٌن مددٌْت،قش ددٌْ ددجَّ ا:ٌ
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تٌ ٌ-21 ددي ِّدٌِّاَّددربعٌِّتع ِّددَيعاءعُ ٌخعُعددَيٌِّاعَّيع ٌسع ددُدى ِّ ددُبٌهع ٌمِّ ٌخُِّادددع تِّ ددبعٌٌاُْسدد ِّيقعجظَّيذ مِّ
ٌَّومعم ِّ: ٌاَّوُي ِّ

ٌخاددعٌ دجَّيٌميم ندةعٌٌجسٌ لذدخٌعٌا دبٌٌِّفدع عدبٌٌٌٌِّ َأ دجٌ جل: ِّد ُ مع ٌُخعادُ ٌاَّللذ دٍّع َِّ رع
ٌِّْتعسعوذمعٌ وذمعٌَّيوة ٌَفاجٌٍرس لٌحٌ عوذ ٌحٌُخعوعُي ٌِّْتعسع َتنٌاَّابٌ عوذ ٌحٌُخعوعُي

ْعٌ قوي ٌاَّويُ ٌَْتٌ لو  ٌَْتٌ  د ٌ قوي ٌَفقدجٌٍاَّادبٌ عدوذ ٌحٌَُىٌان مرع
ٌَ وذمعٌفجوع ع ٌِّْتعسع ٌرس لٌحٌ عوذ ٌحٌُخعوعُي وذمعٌمبٌاَّوي ٌُثٌاس يقعةع ٌِّْتعسع خعوعُي
ٌاَّيتٌ د ا ٌ ٌخبٌتا ٌِّْ يدِّ ٌفاشَيٌإَلٌاَّسمجءٌُثٌ دَْيٌاَّ عدَيع فمسحٌاَّاٍ 

ٌتعاأعرٌٌٌُالٌخمدددددَيا ٌٌسددددد ر ٌ دددددمع عاتِّ ٌاَّسذ ُودددددوِّ ٌ ع ٌإِّ ذٌيفِّ ٌتعاُ ددددد ِّمعفِّ صِّ
ٌاْل،ة ٌاأعَُّلعج ِّ ُت ِّ ٌأِّ ت  َّيع ٌتعاَّادذ عجرٌِّْلع ٌ)1(إَلٌٌا َيٌاَّس ر 190ٌٌٌاَّوذُي ِّ

ٌ22-ٌٌ ٌخُِّادع دُدىٌٌِّاُْس ِّيقعجظتعذِّكَي  دُبٌهع ٌَّومعدم ٌِّمِّ دبعٌاَّوُيد ِّ ٌ-حٌٌِّرعُسد لٌٌِّمِّ
ٌ:- و ٌحٌخويٌْتسومٌ

                                                          
 ٌاَّ  دددجرٌاَّسددد َيٌتاَّ قوددد ٌخوددد ٌاَّفددددَيارٌُثٌاسددد  م ٌفيمدددجٌذكدددَيٌت ددددٌتردٌخددددبٌْت ددد

ددمٌتاهدددٌَّوسددلي ٌ ٌكددج ٌإذاٌان لددٌْ) ددجلٌر ٌاغفددَيٌتاَر اأنليددجءٌْذكددجرٌمددل  ر ٌما ددجٌْنددْ
ٌاَّطدددَيقٌْتخشم دددجٌاسددد قجمةٌ (ٌْلٌدَّددد ٌخوددد ٌاَّطَي،دددوٌاَّ اَدددحٌاَّددديلٌهددد ٌْ دددٍ  اأ دددٍ 

ٌتفيددٌْاددد اٌَِسددجينٌاَّدددخ دديفٌاَ مدد لٌَّيدددؤذ ٌابَّ مددٍ  جءٌإذاٌ دددمٌخددبٌِكودددرٌَت
ٌ،  ددوٌَّددٌْ ٌْت ٌك ددياٌفيال ددٌٍّاعجفشددةٌخودد ٌ دد لٌاَّدديكَيٌخادددٌاْن لددج ٌمددبٌاَّاددٍ  ت مددد

ٌ(5/113)فيضٌاَّقد،َي:ٌَّفةٌَّكاٌْابَل  رٌْف  ٌتماٌْمجٌذكَيٌيفٌهياٌامرب
92ٌٌ(ت مَيٌاَّلخجرل1ٌ)
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ددجٌَ عددٌا ُددبٌٌِّبٌِّ عددفدٌعٌ ُ مع ٌُخعادُ ٌاَّللذ ددٍّع َِّ ٌرع أٌ عددوذ ٌحٌُخعلذددجس  ددج عٌاَّاذددبِّ ٌكع : جلع
ٌ دعدي ُِّمٌ َع ٌاحلعُمدُدٌْعنُد :ٌ ٌاَّوذُ دمذٌَّعدةع ٌ،دع دع عجذُدٌ عدجلع ٍعٌمِّبعٌاَّوذُي ِّ وذمعٌإِّذعاٌ عج ٌِّْتعسع خعوعُي
ٌ ٌتعاأعُرصِّ ٌُمُوُةٌاَّسذمع عاتِّ ٌاحلعُمُدٌَّعةع ٌتعمعُبٌفِّي ِّبذٌَتعَّعةع ٌتعاأعُرصِّ اَّسذمع عاتِّ

ٌتعمعُبٌفِّي ِّبذٌَتعٌَّع ٌتعمعدُبٌفِّدي ِّبذٌَتعَّعدةع ٌتعاأعُرصِّ دمع عاتِّ ٌنُد ُرٌاَّسذ َع ٌاحلعُمدُدٌْعنُد ةع
ٌ ٌاحلعددوأٌتعتعُخددُدكع َع ٌاحلعُمددُدٌْعنُدد ٌَتعَّعددةع ٌتعاأعُرصِّ ددمع عاتِّ ٌمعوِّددُةٌاَّسذ َع احلعُمددُدٌْعنُدد

دددوٌٌَّتعاَّاذلِّيأددد َع دددوٌٌَّتعاَّاذدددجُرٌ َع دددوٌٌَّتعاجلعاذدددةٌُ َع ٌ دددوٌٌَّتع دعُ َُّدددةع َع ٌ ٌَتعَِّّقعدددجُ كع   عٌاحلعدددوأ
ٌ دددوٌٌَّاَّوذُ دددمذٌَّعدددةع َع دددجخعةٌُ دددوٌٌَّتعاَّسذ َع دددوذمعٌ ٌِّْتعسع دددد ٌ عدددوذ ٌحٌُخعوعُيددد دددوٌٌَّتعحُمعمذ َع
ٌَ َُ ٌ عج عدُم ٌَتع ِّةع َُ ٌْعندعُل ٌَتعإَِّّعُيةع َُ ُو ٌِدع عكذ ٌَتعخعوعُيةع َُ ٌامعُا ٌَتع ِّةع َُ ْعُسوعُم

ددَُيتٌُ ٌتعمعدددجٌْع ذ َُ ُم ٌمعدددجٌ عدددذ ٌَفعددجُغفَُِّيٌ ِّ َُ ُمددد جكع َع ٌ ٌَتعمعدددجٌْعُسددَيعُرُتٌتعمعدددجٌتعإَِّّعُيددةع
ٌ َع ٌْعنُد ْعٌإِّْذ إَِّّعد ٌْع َُيٌَ ُدؤع  ِّ

ٌاَ َع ٌٍَُتعْعنُد ُقعدد ِّ
ٌاَ َع ٌَْعنُد َُ ٌٌ-ْعُخوعُاد ْعٌغعددرُيُكع إَِّّعد ٌْع ْعُت:ٌ

ٌْع ُددد ٌُْمعيذدددةع:ٌٌ- دددَيِّ ِّ َعادعٌخعُلدددُدٌاَّكع ٌُسدددُفيعجُ :ٌتع ٌ» ٌ عدددجلع ٌْع ُدددد ذ عٌإِّْذ ٌتع دددُ لع َع ٌْع تع
َّللذِّ ٌُسُفيعج ٌُ«ابِّ ٌَخعدُبٌٌَ عجلع ٍعدجُتس  دُبٌ مِّ ٌُْ :ٌلعِّ عد ٌُمُسدوِّم  جُ ٌ ُدُبٌْعصِّ ٌُسوعُيمع :ٌ عجلع

وذمٌع ٌِّْتعسع ُ معجٌَخعبٌِّاَّاذبِّ ٌِّ عوذ ٌحٌُخعوعُي ٌُخعادُ ٌاَّللذ ٍّع َِّ ٌرع ٌ)1(اُ بٌِّخعلذجس 
                              

ٌ(1120رتا ٌاَّلخجرلٌ)ٌ(1)
ٌ جلٌاَّ ممُةٌاَّقسطمينٌر ٌْح:

دددوذمٌع عدددوٌذ-)كدددج ٌاَّادددبٌ ٌِّْتعسع ٌُخعوعُيددد ٌك ندددٌْ- ٌاَّللذ ٌَإذاٌ دددجٌٍمدددبٌاَّويددد (ٌَدددجل
ٌكمددجٌيفٌرتا،ددةٌمجَّددةٌَخددبٌْصٌاَّدد  ريٌَخددبٌخجوعددةٌ )،  جددد(ٌْل:ٌمددبٌادد فٌاَّويدد َ
ٌكدج ٌخويدٌْاَّمدم ٌتاَّسدمٌٍَخاددٌ يجمدٌْمدبٌ ٌكدج ٌْل: نٌنمد ٌ درب ) جل(ٌيفٌمَ 
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اٌ،قدد ل.ٌت دجلٌاَّطيددب:ٌاَّشددجهَيٌْ ٌ دجلٌَادد ا ٌإذاٌٌَت يةٌاَّويد ٌم  جددد  اجلموددةٌاَّعددٍَي

ٌكج . ٌ رب
)اَّو دددمٌَّدددةٌاحلمددددٌَْندددٌَ ددديمٌاَّسدددا اتٌتاأرصٌتمدددبٌفدددي ب(ٌتيفٌرتا،دددةٌ

ٌَم  ٌتاَد. ٌْصٌاَّ  ريٌاَيك ر ٌَ يجٌٍابأَّرٌَتم اج :ٌتاَّسج وٌتاَّقيٍ 
ت يد :ٌاَّقديم:ٌم ادج ٌاَّقدجومٌ مدد رٌامودوٌَتمدد َيهمٌَتمدد َيٌاَّ دج ٌيفٌ يددنٌ

:ٌٌَْ اٌََّْتماٌْ ديم ٌكد ٌاَّطفد .ٌتاَّقيدٍ  ٌ دْ هد ٌاَّقدجومٌ افسدٌْمطوق دجٌٌْ  دري ٌَت،قدٍ 
ٌدتاٌٍتادددد د ٌإٌْ دددددْ.ٌ ددددجلٌاَّ  ر عدددددي:ٌ م ادددد دٌََددددىٌٌْ، مددددد رٌتادددد دٌشدددددٍّءٌْت
فددةٌمددبٌَْجٍددٌَ دٌَْتاشدد موٌَخويددٌَِْددؤوٌٌ ٌحبفش دجٌََت تاَ د :ٌْنددٌَاَّدديلٌِقددٍ 
ٌ ق َّدْ:ٌ ٌخو ٌك ٌشٍّءٌمبٌ وقةٌأبجٌَِيا ٌمبٌِدد ريكٌَتخدرب  قٍ  كمم جٌ ٌْ  امٌَِْت

ٌبٌَيفٌ  َّْ:ٌتمبٌفي بٌَدت :ٌمجٌَِ ويل جٌَّو قمءٌخو ٌغريهم.م
)تَّددةٌاحلمدددٌََّددةٌموددةٌاَّسددمجتاتٌتاأرصٌتمددبٌفددي بٌَتَّددةٌاحلمدددٌَ
ندد رٌاَّسدددمجتاتٌتاأرص(ٌتأ ددد لٌذرٌَتاَّ  دددٌََتاأ دديوٌٍَّتا دددبٌخسدددجكَي:ٌ تَّدددةٌ
احلمددددددٌْندددددٌَنددددد رٌاَّسدددددمجتاتٌتاأرص ٌ ددددد َّيد :ٌْندددددٌََاَقددددددر ٌيفٌاََّيتا،دددددةٌاأتَلٌَ

 ٌ  َّدٌْفي دج:ٌند ر:ٌ دربٌمل ددٌْحمديتفٌَتإَدجفةٌاَّاد رٌإَلٌاَّسددمجتاتٌتاأرصٌفيكدٌ 
ٌإَددجءٌِْتخودد ٌهددياٌفسددَيٌ  َّددٌِْ ددجَل:ٌ حٌُنُدد ُرٌ َّودَّْددةٌخودد ٌسدد ةٌإشددَيا ٌَْتفعدد  
ٌكدددد ٌشددددٍّءٌاسددد اجرٌما مددددجٌتاس  ددددجء.ٌ ٌتاأعُرصِّ ٌْلٌما  رِهددددجٌ، ددد :ٌْ  دددمعجتعاتِّ اَّسذ

ددددددةٌَتاَّ قدددددد ٌتاحلدددددد اسٌ وقددددددةٌفلقدددددددِرةٌتادددددد دكٌَتاأاددددددَياٌٍاَّاددددددري ٌ ددددددداونٌف طَِي
ٌتخطي ة.

 يدد :ٌتلددٌٍّابَّادد رٌَددجٌا دد  ٌ ددٌْمددبٌإشددَياقٌاجلددملٌَتسددلحجتٌاَّ شمددةٌ
جٌهيلٌَّو ج ٌمبٌاَّا رٌَّي  دتاٌ ٌْيفٌخدج ٌامودو.ٌف دياٌ اَّيٌِ مح ٌاأن ارٌدتهنجٌََت
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ٌ دٌْ ت ٌِّ اْسمٌخو ٌهياٌاَ  ٌٌْاس حقجقٌَّ ري ٌفيٌَْ د ٌهد ٌاَسد حوٌَّدٌْاَددخ  

َادٌيفٌرتا،دددةٌْ ددد لٌذرٌَتاَّ  دددٌََتاأ ددديوٍّ:ٌتمدددبٌاأٌع ٌفعدددجُدُخ ُ ٌضِّعدددج ٌت ُلعدددجءٌُاحُلُسددد ع
ٌفي ب.

ٌكدددددياٌَّوحمددددد لٌَ ) تَّدددددةٌاحلمددددددٌَْندددددٌَمودددددةٌاَّسدددددمجتاتٌتاأرص (
تاَسددد موٌٍَّتيفٌرتا،دددةٌاَّكعدددمي  :ٌَّدددةٌمودددةٌاَّسدددمجتاتٌتاأرصٌَتاأت لٌْشدددلٌْ

ٌابَّسيجقٌَ)تَّةٌاحلمدٌَْنٌَاحلو(ٌاَ حقوٌتا د .
كددد ٌشدددٍّءٌ لدددٌَتاددد د ٌتَتقدددوٌف ددد ٌَدددوٌَتهدددياٌاَّ  دددرٌَّودددَي ٌاددد ٌٌت

ٌ امَّدددٌْابحلقيقدددةٌتامم  ددديةٌٌْ،ال دددٌٍَّّ دددري ٌَإذٌتاددد د ٌ ياِدددٌْ ٌ،سدددلقٌْخددددٌٍَْت
ٌ،وحقٌْخدٌٍَتمبٌخدا ٌ بٌ،قجلٌفيٌْذَّةٌف  ٌنمفْ.

ٌشدةٌيفٌت  خدٌَْ )تتخدكٌاحلو(ٌاَّثج ٌَاَ حقدوٌَفدمٌ،د ودٌْ ودرٌْت
ر ، ددددةٌيفٌاَّدددددارٌاْل ددددَي ٌَيددددرٌٌْمددددجننٌَْتٌَّقددددجءٌٌتَتققددددٌَْ)تَّقددددج كٌَددددو(ٌْل:

ٌا اوةٌأه ٌاَّس جد ٌتاَّعقجت .
ته ٌدا  ٌفيمجٌ لوْ.ٌف  ٌمبٌخطرٌامجصٌخو ٌاَّ دجٌٍَت يد :ٌتَّقدج كٌ

ٌَوٌَْل:ٌاَ تٌَْت طوٌْاَّا تل.
)ت  َّدددةٌَدددو(ٌْل:ٌمدَّ َّددددٌَْث دددٌَ)تاجلاددددةٌَدددوٌَتاَّاددددجرٌَدددو(ٌْلٌكدددد ٌ

ددددوذمٌع عددددوٌذ-ما مددددجٌم ادددد دٌ)تاَّاليدددد  ٌَددددوٌَتحممدددددٌ ٌِّْتعسع ٌُخعوعُيدددد َددددوٌَتاَّسددددجخةٌٌ- ٌاَّللذ
ٌاَّقيجمة. ٌَوَ(ٌْل:ٌ،ٍ 

ٌْتٌاَّويوددةٌَُثٌاسدد  ريٌَّو  ددٌَاَّدديلٌ ْت دد ٌاَّسددجخةٌاجلدد ءٌاَّقويدد ٌمددبٌاَّيددٍ 
ٌِقجٌٍفيٌْاَّقيجمةٌَ،َي،دٌفيٌْاَّقيجمةٌَ،َي،دٌْهنجٌسجخةٌ فيفةٌَُد ٌفي جٌْمَيٌخشيم.
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ٌك ٌمَي ٌ كَي،َيٌاحلمدٌَّمه مجٌٍ علنٌَْتَّياجطٌ ْ م د ٌا دَيٌَتيفٌِقدد ٌِت

اجلجرٌتاجملَيترٌإفجد ٌاَّ خمي ٌَتكلنٌْخويٌْاَّمم ٌتاَّسمٌٍََدجٌ د ٌاحلمددٌاب ٌَ
ٌحبفدةٌاَخو  دجتٌإَلٌغدريٌ  ي :ٌ ٌ مم  ٌابحلمد ٌ جل:ٌأنةٌْندٌَاَّديلٌِقدٍ 

ٌذَّة.
فددب ٌ وددَ:ٌ ٌخددَي فٌاحلددوٌيفٌ  َّددْ:ٌْنددٌَاحلددوٌَتتخدددكٌاحلددوٌَتنكددَيٌيفٌ

ٌاَّل ا ٍّ 
 دجٌَّوحمدَيٌَأ ٌحٌهد ٌاحلدوٌاَّثج دٌَاَّدداومٌاَّلدج ٌٍَّتمدجٌ جلٌاَّطيدبٌخَيف

ٌس ا ٌيفٌم َيصٌاَّ تالٌَ جلٌَّليد:
ٌك ٌشٍّءٌمجٌ مٌحٌابٍ  ْع ٌْ

ٌتكياٌتخد ٌت  ٌابَلجٌَدت ٌتخدٌغري .
ت جلٌاَّس يوٍّ:ٌاَّ  َي،رٌَّودَّْةٌخو ٌْنٌْاَس حوٌهلدياٌاْسدمٌابحلقيقدةٌَ

ٌإذٌه ٌمق   ٌهي ٌاأدا .
َيكددٌَيفٌاَّلدد ا ٌٍّأهنددجٌْمدد رٌتكدديا:ٌيفٌتخدددكٌ ٌكممددٌَِْت احلددوٌَأ ٌتخددد 

ٌماددٌْخوددمٌابمددربٌ حمد ددةٌَتاعددد ٌٌَْيدد ٌَّددٌْاَّلقددجءٌمددبٌا ددةٌذاِددٌَْت قددجءٌمددجٌ،دددٍت
ٌاَّمجدقٌٌْمبٌا ةٌاس حجَّةٌفاجوْ.

ِت قلددٌْيفٌاَمددج يحٌ نددٌْ،ددَيدٌخويددٌْ  َّددٌْيفٌهددياٌاحلددد،ر:ٌت  َّددةٌَددوٌَ
ٌكممٌْاَّقد ٌفياشَيٌتا ْ.ٌا ٌهد.منٌْ ٌ  َّْ

ددوذمٌع- ددجلٌاَّطيددب:ٌتهجهاددجٌسددَيٌد يددوٌَتهدد :ٌْنددٌْ ٌِّْتعسع ٌُخعوعُيدد َددجٌٌ- عددوذ ٌاَّللذ
نشددَيٌإَلٌاَقددجٌٍاَهلددٌٍَّتمقددَيصٌَ ددَي ٌاََّي   يددةٌَخشددمٌشددلنٌَْتفخددمٌما َّ ددٌََْيددرٌ

اٌ ٌِّْتعسعدوذمٌع-ذكَيٌاَّاليو.ٌتخَيف دجٌابَّدمٌٍاْسد  َيا ٌٍَُّثٌ د ٌحممدد  ٌُخعوعُيد ٌَ- عدوذ ٌاَّللذ
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نددٌْفددجووٌخوددي مٌ ت ددجفٌت مددةٌ ددٌَْمددبٌ يددا مٌَتخطفدد ٌابَّ  ددج،َيٌَْت ٌْخوددي مٌَإ،دديا  

ٌفب ٌِ ريٌاَّ  رٌأبا َّةٌاَّ  ريٌيفٌاَّيات.
ٌكلنددٌْغددري ٌَْتتادد ٌ ٌْ  نددٌَْددوٌَتاددَيد ٌخددبٌذاِددْ ُثٌَكددمٌخويددٌْاسدد قم

ٌخويٌِْمد،قْ.
دددددجٌراددددددنٌإَلٌمقددددددجٌٍاَّ ل د،ددددددةٌتنشددددددَيٌإَلٌاف قددددددجرٌنفسددددددٌَْ دىٌ وسددددددج ٌ َت

ٌكسجر:اَْطَيارٌيفٌمطجتلٌاْن
)اَّو ددددمٌَّددددةٌْسددددومَ(ٌْلٌانقدددددتٌأمددددَيكٌتهنيددددةٌ)ت ددددةٌاماددددَ(ٌْل:ٌ
 ددددد ٌَ ددددةٌتأبددددجٌْن َّددددٌَ)تخويددددةٌِ كوددددَ(ٌْل:ٌف  َددددٌَْمددددَيلٌإَّيددددةٌ)تإَّيددددةٌ
ْنلدددَ(:ٌرا ددددٌَإَّيددددةٌمقددددلمٌ  قوددددبٌخويدددةٌ)ت ددددة(ٌْل:ٌأبددددجٌاِي دددد ٌمددددبٌاَّرباهددددوٌ
تاحلجدددداٌ) ج ددددمَ(ٌمددددبٌ ج ددددم ٌمددددبٌاَّكفددددجرٌَْتٌ  ل،يدددددكٌتنمددددَِيةٌ جِوددددٌَ

ٌك ٌمبٌِْبٌ ل لٌمجٌْرسو  ٌ ْ.)تإَّيةٌٌَج ٌكمَ(
ٌت دددددٌٍ يددددنٌ ددددم ٌهددددي ٌاأف دددددجلٌخوي ددددجٌإشدددد جر اٌابَّ خمددددي ٌَتإفدددددجد 

ٌَّوحمَي.
)فجغفَيٌ ٌمجٌ دمَ(ٌ لد ٌهدياٌاَّ  دٌَ)تمدجٌْ دَيت(ٌخادٌْ)تمدجٌْسدَيرت(ٌ
ٌْ فيٌَ)تمجٌْخواَ(.ٌَْ َيتٌَْل:ٌمجٌَد ٌَ ٌْنفسٌٍَّتمجٌَتَيكٌ ٌَّْسجين.

ْ ٌ ٌِ جَل ٌَْتٌِ ويم جٌأم ٌِْت قد ٌيفٌاَّفد حٌاأ دريٌ جٌَِّْ اَ  جٌتإام
ٌكج ٌَّو  ويمٌفقطٌَّكف ٌيفٌْمَيهمٌ  ٌ،ق َّ اٌَفجأتَلٌْنٌَّْومجم  . ٌ نْ:ٌَّ 

ندددٌَاَددؤ َي(ٌ ٌيفٌاَّل دددرٌيفٌ )ْنددٌَاَقدددٍ(ٌ ٌيفٌاَّل دددرٌيفٌاْل ددَي ٌ)ْت
َادٌا دددددددبٌادددددددَي،اٌيفٌاَّدددددددددخ ات:ٌْندددددددٌَإهلدددددددٌٍّ)ٌْحٌإٌْْنددددددددٌَْتٌٌْحٌ اَّددددددددنيج.ٌت

ٌ(309-2/307إرشجدٌاَّسجرلٌَّعَيحٌ حيحٌاَّلخجرل:)غريك(.
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ٌٌذِّكَيٌ تٌعٌ-23 عاعجٌٌٍِّاُْس ِّيقعجظخُِّادع
ٌٌمِّبعٌاَ :دٌِّاأ ٌعي ِّسٌعمُِّبٌهعُدلِّ ٌٍِّ

ددةعٌرٌع ،ُدفع َُيع أٌخعددُبٌ ددج عٌاَّاذددبِّ ٌكع : ٌُْ عددجلع ددٍّعٌحٌُخعُادد  ددو ٌحٌخويددٌٌْ-َِّ
،دعُقدد ُل:ٌٌ-تسددومٌ ددد ِّ ٌُِّثٌُذ ٌ ع َع ُ ٌَتعُدد ددنعٌ،عدددع َع ٌتع ددبعٌاَّوذُيدد ِّ مِّ ٌُْ ٌمعُ ددجِّ ع دديع إِّذعاٌْع ع

يددجٌع» َُ ٌْعُمدد ُتٌتعْع لِّددةع :ٌ«ٌ.ٌاَّوذُ ددمذ!ٌابِّ ٌ عددجلع قعةع احلُعُمددُدٌ ٌِّاَّذدديِّلٌ»تعإِّذعاٌاُسدد دعيدُ
ٌ دٌع يعج ع َُ ٌِّْاَّاأُع رٌُْع ٌمعجٌْعمعجِدعاعجٌتعإَِّّعُي ٌٌ)1(«ُ دع

*****

                              
نٌاَّيدٌاَّيم ٌَتٌَامدٌاأمب.5955(ٌرتاُ ٌاَّلخجرلٌ)1) ٌ(ٌاب ٌَت

نٌاَّاىٌ) و ٌحٌخويٌْتسدوم(ٌ،دد ٌَتدٌَ دد  ٌخاددٌ ُ م ٌْ ٌ،ك  ٌَت
ٌِيَّم ٌ ٌخ ٌتا ٌتاس ع جر اٌحلجلٌاَ تٌَت ثيوٌَّْافسدٌَّْ  لسد ٌْم دٌْ ديَّةٌَ اَّاٍ 

ٌطماددد ا ٌاَددد تٌخودددي مٌ ٌَدددجلٌنددد م مٌَت،ك نددد اٌخوددد ٌر لدددةٌمدددبٌمفجالِدددٌٌْْت هجدددٍ 
في ددلهل اٌَّددٌْ ٌ،قشدد  مٌت يددنٌَْدد اهلمٌٌَِْْددَيىٌ  َّددٌْ) ددو ٌحٌخويددٌْتسددوم(ٌخادددٌ

)شددددَيحٌ دددحيحٌاَّلخددددجرلٌْ ددددبٌن مدددْ:ٌ)اَّو ددددمٌ دددةٌْمدددد تٌْتَيدددجٌتإَّيددددةٌاَّاعددد ر(ٌ
ٌ(10/84 طجل:ٌ

ٌ
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 ْت ريا
إ ٌْردتٌْ ٌَتشددد ٌأب دددجخفةٌهدددي ٌاأاددد رٌتاحلسددداجتٌف ددديكَيٌ

ُثُ ٌْعُاَيٌِّفعجخِّوٌِِّّْ»  لٌسيدٌاَّربَّيتٌ:ٌ مِّ ٌُْ ٌخعوع ٌ عرُي ٌفدعوع  )1(«معُبٌدعلذ
ٌخودد ٌهددياٌامددريٌتاِقددج ٌَسدد اءٌ كومددةٌْتٌ فطدد ِبٌَّكدد ٌمددبٌدل 

ٌكددياٌمددبٌخوق ددجٌخودد ٌ يددٌَمددبٌ يدد تٌحٌَم خشددةٌا   ددٌٍّضدد جٌتاددٌْحَ
َخ دجٌخودد ٌخلدجدٌحٌَتمدبٌ ث ددجٌخدربٌاَّقادد اتٌ تمدبٌٍل  دجٌراددجءٌ  اضدجٌتت
َنٌَاَّ جَيةٌَتمبٌَِي  جٌإَلٌاَّو دجتٌاأااليدةٌَ اَّف جويةٌَْتٌشلكةٌاَن

ٌُ»َّ ا فدنٌضدجٌ يدنٌاأمدةٌاَسدمميةٌَت،كفيدٌْتخددٌسديدٌاَّرب،دةٌ:ٌ ٌاَّللذ نع ذدَيع
ٌا ٌمعدُبٌُهد ع ْ ٌإَِّلع ٌفُِّقد د ِّ جمِّ َع ٌ ٌَُْفدعدَُي ذ ٌ،ُدلدعو ِّ عد دىذ َع ٌُْ ددِّ،ث جٌَفعحعفِّشعد َع لعِّنعٌمِّاذدجٌ ُمَيعٌْ 

 ٌْ ٌ ِّفعقِّي ْ ٌَّعُي ع ٌفُِّق جمِّ ِّ َع ٌ ٌَُْتعُر ذ ُا مِّ ٌُْ قع ٌ )2(«ْعفدُ
ٌك ل ٌٌٌٌْفيجَّيٌَمبٌ َْيٌدخجٌَّيج  ْم تٌت،لق ٌك ٌمج
 جخس ٌاٌََّْْ ٌ، ف ٌخ ٌٌٌٌٌت، فَيٌَلٌس ءٌف جَّدي

                              
133ٌ(ٌرتا ٌمسوم:1)
َميىٌت ححٌْاأ2) 6764ٌٌَّلجينٌيفٌ حيحٌاجلجمنٌ:ٌ(ٌرتا ٌاَّ
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ٌكع دعلعٌُْ
 أبو عبد الرمحن أمحد مصطفى

dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.comٌ
ٌفيٌْْتٌاس خدمٌْ ٌْغَياصٌ )َق قٌاَّطلنٌَّك ٌمسومٌخداٌمعبٌغريذ

  جر،ة(
*****
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ٌاَّف َيسٌُ
 3 ................................................................. ُمقد ِّمة  

يَلًة مِّْن َفَضائِّلِّ َأذَْكارِّ الن َّْومِّ َواالْستِّيَقاظ 23  4 .......................... َفضِّ

 4 وهَي سبب  لَِّقُبولِّ الدُّعاءِّ: : النوُم َعلى طهارٍة من َهديِّ َخاَتِّ األنبياءِّ 1-2

:قَ ْبَل َوْضعِّ الثياب بِّْسمِّ هللاِّ  -3 ْفظِّ َعورةِّ اإلْنَسانِّ مَِّن اجلَانِّ  5 ... َسَبب  يف حِّ

 5 ............. الُدَعاُء قَ ْبَل املََنامِّ مِّْن َهْدى ِّ النَّبِّ ِّ َعَليهِّ الصَََّلُة والسَََّلم:وَ  -4

5- :  12 .......................... وُدَعاء  قَ ْبَل املََنامِّ َسَبب  قي ُحسنِّ اخلَِّتامِّ

ومِّْن َهْدى ِّ النَّبِّ ِّ قَ ْبَل املََنامِّ قَِّراَءُة اْلُمَسب َِّحاتِّ وفِّيَها آيَة  َخ ْر  مِّ ْن أَلْ ٍم مِّ َن  -6
 15 .............................................................. اآلايت:

 15 ........ ()َءُة }تَ َباَرَك{و}تَ ْنزِّيُل{ومِّْن َهْدى ِّ النَّبِّ ِّ اجلليلِّ قَ ْبَل النَّومِّ قَِّرا -7

َِّ ِّْس َرائِّيَل  -8 ){ ()ومِّْن َه ْدى ِّ النَّ بِّ ِّ اجللي لِّ قَ ْب َل النَّ ومِّ قِّ َراَءُة } الزَُّم َر {و} بَ 
 ..................................................................... 15 

9- : ْفظِّ الَعْبدِّ من الشَّْيطَانِّ  16 ........... وأعظُم آيٍة يف الُقرآنِّ َسَبب  يف حِّ

 18 ......................... ويف البَ َقَرةِّ آيتان َتْكفِّي الَعبَد أيْ َنَما َكان: -10

وقِّ َراَءُة اْلَك افُِّروَن قَ ْب َل املَنَ امِّ بَ  َراَءة  مِّ َن الْش رِّكِّ بَفْض لِّ الُق دُّومِّ السَّ ََلم: -11
 ..................................................................... 18 

:قَ ْبَل املََنامِّ مِّْن َهْدىِّ َسي ِّدِّ اأَلنَ  قَِّراَءُة اْلُمَعو َِّذاتِّ و  -12  19 ............... مِّ
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ْصَلَتانِّ اثنتان سبب  لدخولِّ اجلنان: -13  20 .......................... وخِّ

نُوُب َواآَلََثم: -14  21 ....................وذِّْكر  قَ ْبَل املََنام يُ ْغفُِّر َلَك بِّهِّ الذُّ

:َلَك َخْر  وذِّْكر  قَ ْبَل املََنامِّ  -15 امِّ  22 ............................ مِّْن اخلُدَّ

 23 ................... عِّني:ََمَامَِّد اخْلَْلقِّ َأجَْ ومحد  لَِّرب ِّ الَعاملِّنَي يَ ْعدُِّل َ  -16

 24 ...... ومحُد َرب ِّ الَعاملِّنَي قَ ْبَل املََنامِّ َسَبب  يف ثَ َناءِّ الُقدُّومِّ السَََّلم: -17

:َوُدَعاء  عنَد التَ َقلُّبِّ يف-18  24 ................  املََنامِّ مِّْن َهْديِّ سيدِّ األَنمِّ

19- : ْن َهْديِّ َسي ِّدِّ األَنمِّ  25 ................. وُدَعاء  عنَد الَفزَعِّ يف املََنامِّ مِّ

 27 ................. َعارَّ مِّْن اللَّْيلِّ َفَذَكَر هللا َغَفَر َلُه ربُّهُ وَمواَله:َوَمْن ت َ  -20

ْن  َد االْس  تِّيَقاظ َوقِّ  َراَءُة َعْش  رِّ َآاَيتٍ  -21 تِّ عِّ مِّ  َن اللْي  لِّ  مِّ  ْن َه  ْدى ِّ َس  ي ِّدِّ ال  َعِّايَّ
 28 ............................................................. للَصَلةِّ:

ْن  َد االْس  تِّيَقاظ مِّ  َن اللْي  لِّ للَص  َلةِّ مِّ  ْن َه  ْدىِّ َرُس  ولِّ هللاِّ  -22 ص  لى  -َوذِّك  ر  عِّ
 28 .................................................... :-هللا عليه وسلم 

: َن املََنامِّ مِّ  عِّْنَد االْستِّيَقاظَوذِّكر   -23  34 ............ مِّْن َهْديِّ َسي ِّدِّ األَنمِّ

 35 ............................................................... وأخرا

 37 .............................................................. الفهرمُ 
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