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F
مُ َقدِّمة
احلند هلل الطنٔع العلٔهّ ،صل ٙاهلل عل ٙحمند ذٖ اخللق العظٔهّ ،عل ٙآلُ
اهلداٗ إىل الصساط املطتقٔه.
ّبعد:
إٌ العلنا ٛربال زّاسٍ عل ٙاألزضّ ،كتبَه مياٜس للياس ةيري هله الطببٔ،،
ّطبعُ كتاب خمطْط ألصد ٍؤال ٛالعلنا ٛالعظباو إابا ٗٛمليباز مبً ٍبرِ امليبازاج،
ٍّرا كتباب لليبٔم مَبدٖ كاابغ ال طبآ ) ٛطببع لٔصٓبد مبً ضبطْر ىبْز
العله.

موضوع املخطوطة
مْاببْر ٍببرِ املوطْطبب٘ ٍببْ بعببو عىببْار املعببام،ج ادسمبب٘ ّ ،ببد زس

املصيغ  )ع ل٘ ٍرِ املعام،ج للْصْل إىل عصلامَبا ،هَبْ عبد اضبتداللٕ
يف باب ّاصد مً عبْاب الفقُ ٍّْ بباب امللاضبا ادسمبّ٘ ،مبً ساٛةبٕ ملقدمب٘
املصيغ عسهثُ عىُ مل ٓضع عيْاىاً هلرِ املوطْط٘ لليين ضبختتاز هلبا عيْاىباً مبً
عبازٗ ّز ج يف مقدمتُ كٕ ال عتسش عنا كاٌ ٓدّز يف ذٍبً املصبيغ ،ألٌ عٍب،
ملبب٘ ع ز ٚبيببعابَاّ ،العيببْاٌ ٍببْ عصلبباو املتببارس ادسمبب٘) علنبباً عٌ العبببازٗ
الببْاز ٗ يف املقدمبب٘ ٍببٕ عصلبباو املتببارس) هق ب ّ ،عاببفث كلنبب٘ ادسمبب٘) ال ب
ٓقتضببَٔا صصببس املْاببْر ،ألٌ الظبباٍس عٌ املصببيغ عزا عٌ ٓلتببا يف األبببْاب
األتببس ٚمببً املعببام،جّ ،للببً العنببس مل ٓطببعفُ علبب ٙذلببم ،ألىببُ كتببا ٍببرِ
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املوطْط٘ يف عّاتس عنسِ اليسٓغ ٍّْ ،صني ٓركس اليبٔم األىصبازٖ  )يف

املْاابببع األّىل مبببً املوطْطببب٘ بقْلبببُ سل ل ال اه) ٍّبببرا رببباٍس يف عٌ اليبببٔم
األىصببازٖ كبباٌ صٔ باً يف ذلببم الْ ببثّ ،يف املْااببع األتببريٗ مببً اللتبباب ٓقببْل
ٍّ )بببرا رببباٍس يف عىبببُ كببباٌ بببد ةبببْيف يف ذلبببم الْ بببث ،علنبباً عٌ اليبببٔم
األىصببازٖ ةببْيف ضببي٘ ٍ1281بببّ ،املصببيغ ةببْيف بعببدِ بخنبباىٕ ضببيْاج عٖ يف ضببيُ
ٍ1289ب.
عما ميَس اللتاب ه ،خيسش عً املياٍس املتبعب٘ عيبد الفقَبا ٛعنْمباً يف اللتبا
االضببتداللٔ٘ يف عصببسِ ٍّببْ عصببس اليببٔم األىصببازٖ ّاليببٔم صبباصا اجلببْاٍس
دس ضسٍنا) ٍّرا امليَس معسّف باالضبتطسا يف البضبد مبً عرب ،اضبتٔعاب
املْاْر مً رْاىبُ مجٔعَاٍّ ،را ٍْ ٓدٌ التطْز العلنٕ يف عىُ جيسب ك ،مبا
 ،كباٌ
 ،لبْ اليظباو األصطبً ،هنبخ ً
ميلً عٌ ْٓصبلُ إىل ىتٔزب٘ ةصٓبد احلٔباٗ ةلبام ً
الفقُ َٓته كخري ًا باملٔاِ لقلتَبا ،عمبا ا ٌ هباٌ ذلبم االٍتنباو ع ب ،للخسةَبا يف صٔباٗ
اليبباس ،هالفقببُ ٓتلٔببغ مببع الببصمً ّللببً علببّ ٙهببق اببْاب اليببسر ّ ،ببد شا
االٍتناو ا ٌ بالتزازٗ.

العمل يف التحقيق

ُٓبتلبب ٙاليبباس باألصلبباو املدزّضبب٘ يف ٍببرِ املوطْطببّ٘ ،بعبببازٗ صدٓخبب٘ عٌ
مْاْعَا عنلٕ ٓتعسض لُ عكخس الياس يف صٔاةَه الْٔمٍّٔ٘ ،را عصبد األضبباب
ال

عبتين إىل االٍتنباو بتضقٔقَبا بعبدما ععطباىٕ إّٓاٍبا اليبٔم البدكتْز عبباس

كاابغ ال طباٛ

او عبصِ) متفضب ً،خلدمب٘ البدًٓ ّالعلبه صبني كيبث ععبد عببً

خمطْط٘ لْٓ٘ يف ملتبتَهّ ،كلنا ش ج معسهً٘ باللتاب شا ةعلقٕ بُ لطبا آتبس
ٍْ عببازٗ اليبٔم العسبٔب٘ اجلنٔلب٘ الطلطب٘ صٔبد عٌ املصبيغ اباعس ٓعبسف الل ب٘
ّمجاهلا عٔد ةطٔعُ األلفار مت ٙعمسٍا.
ّهٔنا خيص ّصغ خمطْط٘ كتابيا ال

ٓظَس عىَبا ّصٔبدٗ ،هقبد يسٓبث علبٙ

لْ عار ،عً إملاٌ ّرْ ىطو٘ عتس ٚع ابلَا بَبا لتصبضٔضَا ّضبد ىْا صبَا
ّللببيين مل عرببد مببا ٓيببري إىل ّرْ ٍببا يف مببا يببث ٓببدٍّٖ .ببٕ ّااببض٘ اخلب ،

املقدمة

5

ّّز َا عصفس مً اليْر اجلٔد مما كاٌ مطتعن ً،يف عصس املصبيغ ّ )معبدل
الططْز يف ك ،صفض٘ هَٔا ةطع٘ عيس ضطساً ّمعدل الللناج يف الطبطس الْاصبد
ضبببع عيببسٗ كلنببّ٘ ،الظبباٍس عىَببا ىطببوث يف صٔبباٗ املصببيغّ ،ذلببم ّااب مببً

صفض٘ العيْاٌ هباٌ الياضبم عبا لْالبد اليبٔم ّربدِ ظنلب٘ قلد سلر ا) ّ عبا
هلنا عا ٛاملتْهنيّ ،مل ٓركس ذلم عً الئم ىفطُ.
عما اضه الياضم ّضي٘ اليطبم هنزَبْالٌّ ،الياضبم كبخري اطضبقاط لللنباج
ّعبازاج ،ال ب ،جلنّ ،عصٔاىاً ألضطس مً ما ٗ املوطْط٘ ّ ،د ة،هٔبث ذلبم يف
عغلا مْااع اطضقاط ،إما مً ضٔاق العببازٗ هخابفث الللنب٘ الطبا ط٘ صطبا
صار٘ املعي ٙعّ مً املصبا ز الب

زارعَبا املصبيغ ّ ،بد صصبسج اطاباه٘ ببني

معقْهتني لإلاازٗ إىل إااهتَا إىل املوطْط٘.

مراحل حتقيق املخطوطة

مسّ يقٔق املوطْط٘ بعدٗ مساص:،
عّهلببا :ببسا ٗٛالببيص ّكتابتببُ ّابببطُ ّةصببضٔ عبازةببُ ،ألٌ الياضببم عضببق
بعو الللناج ّالعببازاج الب

عمكنلبث مبً تب،ل اليصبْر الب

زربع إلَٔبا

املصيغ .)
حاىَٔا :ةيضٔد املوطْط٘ ّمسارع٘ ما ُٓيضّد لتصضٔ األتطا ٛالب

يصب ،يف

التيضٔد.
حالخَا :بسا ٗٛالبيص ادقبق مبً بب ،ااصب٘ البدكتْز اليبٔم عبباس كاابغ
ال طببباٛ

او عبببصِ) ّكبببرلم ريببباب اليبببٔم علبببٕ احلاابببٕ

او عبببصِ) ّإببببداٛ

م،صظاةَنبببا القّٔنببب٘ يف طسٓقببب٘ اطتبببساش ّةيبََٔنبببا لببببعو اليبببْا ص يف ذلبببم
متفضلني.

شكر وثناء
ممً لُ الفض ،اللبري يف إتساش ٍرِ املوطْط٘ إىل اليبْز مجبعم مبً األهااب،
البرًٓ ال عىطبّ ٙزٍبه ،هنببيَه ااصب٘ البدكتْز اليببٔم عبباس كاابغ ال طبباٛ
او عببصِ) ّذلببم لببدّزِ العلنببٕ يف ةطببَٔ ،الْصببْل إىل بعببو املصببا ز ال ب
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اعتند علَٔا املصيّغ ّ )علّ ٙزِ األبْٖ يف الدعه املعيْٖ ألر ،إكنال
ّطبع املوطْط٘.
ّال عىط ٙعٓضاً ّز رياب الئم علٕ احلاإ

او عصِ) يف مسارعب٘ البيص

ادقق ّالتيبُٔ علب ٙبعبو اليبْا ص هٔبُ ّمقابلتبُ باملوطْطب٘ هزصاٍنبا اهلل تبري
رصا ٛجيصٖ بُ عبا ِ املولصني.
حببه إٌ الفضبب ،املنّٔببص ا تببس ٍببْ ملؤضطبب٘ كااببغ ال طببا ٛالعامبب٘ يف اليزببغ
األاسف مبدٓسٍا ّمْرفَٔبا الب

مل ةبخل رَبد ًا يف ةطبَٔ ،مَنب

بْابع امللتبب٘

ّاملوطْطاج يث ةصسيف مت ٙعاا ٛمع ّزٍا الساٜد مير ما بب ،ضبقْط اليظباو
إىل ا ٌ يف ىيس الرتاذ العلنٕ ّإتسارُ للٕ ٓطتفٔد ميُ طلب٘ العله.

يطني غاشٖ عبد األمري البلداّٖ
 /3ذٖ القعدٍٗ1430 /ب

املقدمة
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الصفض٘ األّىل مً املوطْط٘
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الصفض٘ األتريٗ مً املوطْط٘

وبذة مه حياة الشيخ مهدي كاشف الغطاء
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نبذة مو حياة الشيخ مهدي كاشف الغطاء
امسه ونسبه
ٖوو ٛشيخووٝذ َٗووا ٟيوؤ شيخووٝذ يًوو ٞيوؤ شيخووٝذ شيهووء
شيٓج ٚ ،ٞشيخٝذ
ٚيا يف شيٓج

ٖ ٛأي ٛشي  ١ً٥شمل ٚف ١يف شيٓج

شأل

والدته

شأل

و ن و

شيػ و ٤

ف.

ف سٖٓ1226 ١و.

مكانته

ن ٕ شيخٝذ َٗاَ ٟؤ شي ًُو  ٤شيهءو يف ي و  ٙيخوٗ ة ٠نوٌ َؤ مو

ِ يو٘،

فك ٍ يٓ٘ يف أي ٕ ٝشيخو ١ ٝاشي و ا شألةٜوأ ،أأوا أيٝو ٕ فكٗو  ٤ي و  ٚ ٙسو ٘٥
َؤ فكٗو  ٤شي و ع شمل واٚة ٜٔيف ي و ٙ

ا1

ٚقوا نو ٕ شيخووٝذ َ مألو ٢شألْ و ٟ

جيً٘  ٜٚتُا يً ٘ٝيف أَ ٛشيا ٜٔنُو  ٚة يف َ و ف شي

شألْ و  ٟا

و ٍ أٝول قو ٍٚ :نو ٕ

 ٜظُوو٘ ٜٚكاَوو٘ يف نووم َوؤ شألَوو ٛشيخ و يٚ ١ٝشي فٝوو ١شي و

م ووٛة إىل فأل و  ٤شي و عٚ ،ا و شملووا يف شألٚأووا يف شي كوو٘ ٚشألاوو ،ٍٛي ا و
ف أٌ شي ًُ ٚ ،٤ي٘ شألظٗ  ١ٜيف شي  ٥سو ١يًو َ ٢او  ،ٜ٘ن كٝو٘ شي و شم شيخوٝذ
شضٚ ،ٞشألست ذ شيخٝذ ضبُا أسني شيه ظُٚ ٞشيخٝذ َ يً ٞششبًٚ ًٞٝشيسوٝا
أسني شيهٖٛهُ ْٚ ٟظو ش ِٖٚ ،قوا

و إيٝو٘ شملسوًُ ٕٛيف شيتكًٝوا يف ق ك ةٜو١

ٚأِٖ َإ إ ٜشٕ َمٌ طٗو شٕ ٚأاو ٗ ٕ ٚمزٜوب ٚي ون َوإ شي و شم نُو

و

إي ٘ٝمجً َٔ ١سٛشة شي شما. 2
ٚن ٕ َٔ شي كٗ  ٤شملكاَني ي ا ٚف  ٠شيخٝذ شألْ

 ،ٟق ٍ يف َ ضو ٞشيٓجو

ٚأ ضو ٖ  :اَوؤ يظُو ٖ ٤و  ٙشألسو ٚ ٠شمل ش و شيهءو  ،قو ٍ يف شيتهًُوو :١يو ا
ف ضٌ فك ٘ٝن ٌَ ضبكل أست ذ نء

ٝذ شيٓج

يٌ ٝذ شياْ ، ٝشْتٗت إي ٘ٝشي  ٥س ١شزب

 ١ٜي ا شيخٝذ شألْ

ا 1شيسٝا ضبسٔ شألَني ،أي ٕ ٝشيخ.151 / 48 ،١ ٝ
ا 2شيخٝذ أ ة شياَ ،ٜٔ

ف شي

ٍ.3/96 ،

يًو ٢شإلطو م يوٌ وٝذ شي و شم
ٚ ،ٟن ٕ شمل
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شيخ١ٝ ٝا. 1

شي ّ يف شيا ٜٔألنم شألق

ٚممو قٝووٌ يف أسووًٛي٘  َٓٚكوو٘ ممو مقنووا يوو ٞيف ذبكٝكوو ٞيهت يوو٘ ٖو ش أْوو٘ أسوؤ
شحمل ض  ٠طًل شيًس ٕ ي ع شملٓ ل ٝا شيتك  ٜيف شيءحول ٚذب ٜو شيوا يف ،مو شٙ
ن يس ٌٝشي ّ ٜتدا يف مك  َ ٜيء٘ َٔ غ شست ْ ١يً و أ ٚنًُوٚ ١نوقٕ شي كو٘
نً٘ نًُٚ ١شأا ٠يف قءألت٘.

ٚن ٕ شيخٝذ ا

ممٔ جيٝب ٕٚيف شي ٚش ١ٜيٓ٘ ،ف و ع شي ًوِ ٜك واَ ْ٘ٚؤ

مج ٝشألعب  ٤طًء ً ي ًُ٘ٚ ،مم أطً ت يًٝو٘ َؤ ٖو  ٙشأل و ةشا إ ةمو٘ يًخوٝذ
يءا شيػين ششب شس ْ.ٞ

ٚنوو ٕ ا

ٜكوو ل شيخوو ٚ ،نوو ٕ أةٜءوو ً وو ي شً يًٝػوو ً َٓ كٝوو ً ٗوووٟ ٛ

شي ٛا ،ي ا ْ  ،ٙي٘ َاشيء ا
 ٚفك  ِٗ٥يف ةش ِٖ ي يٓج

ا2

 َ ١ٜشيخ ي شألةٜوأ يءوا شيءو ق ٞشي ُو ٟ

َمٌ قٛي٘ يف صب ٤ٞشيخ ي إىل شيٓج :
ا3

أْوووت يءووواع ي ءووووا يءووووا شيءووو قٞ

قوووٌ ملووؤ ٜوووٓظِ شيكووو ٜن صبٝووواش

 َٔٚي  ٘ ٥شيخ  ٖ ١ٜشٕ شيءٝت ٕ ي٘ يً ٢يس ٕ خو ةّ موِ ً ٜوأ او َ ١ٜؤ

أخ ٘ٝشيخٝذ أسٔ ا
يءووا شسبُٝووا أم و ى ٜ
ٚشي وو ٛاأأووٛ

:

وووو ٛنسوووووووووً٠ٛ

ٚيهووِ نسووٛا سووٛش ٙيءوواشً ي  ٜو

يف شَتمو ٍ أٚشَ و ٟ

ا4

ف ْبع قُ ٝو ال مهووووؤ َتٛشْٝ

أساتذته
ة يف يف أ ٍٚأَ  ٙيً ٢شيخٝذ أمحا شيا  ًٞٝثِ يًٚ ٢شيا ٙشيخٝذ يً ٞيؤ
شيخٝذ

ن

شيػ ٚ ٤يُ٘ شيخٝذ أسؤ ٚأخٝو٘ شيخوٝذ ضبُوا ٖٚوٜ ٛو ٟٚ

ي إل ة ٠ئ أيٚ ٘ٝيُ٘ ٚشيخٝذ ضبُا أسٔ ا أأ شزبٛشٖ .

ا 1شيخٝذ آٍ ضبءٛي َ ،١ض ٞشيٓج
ا 2شيخٝذ أ ة شياَ ،ٜٔ

ف شي

ٚأ ض ٖ .205 / 3 ،
ٍ.96 ،

ا 3شيسٝا ضبسٔ شألَني ،أي ٕ ٝشيخ.151 / 48 ،١ ٝ
ا 4شيخٝذ ضبُا أسني ن

شيػ  ،٤شي ءك ا شي ٓز.402 ،١ٜ
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تالمذته
 ِٖٚنُ عم َِٓٗ شيخٝذ أسٔ شمل َك ْٚ ٞشيسٝا شمس ي ٌٝشي ا ٚشيخٝذ فألوٌ
شهلل شيٓووٚ ٟ ٛشيخووٝذ يءووا شهلل شمل ةْووا شْٚ ٞشيخووٝذ ووٛشة شي

ٚشيسووٝا ضبُووا

و

ن ظِ شيٝبةٚ ٟشيخٝذ شمس ي ٌٝشيتٓه يين.
 ٟٚ ٜٚيٓ٘ ي إل ة ٠شيسٝا ضبُا ٖ ِ شزبٗ سٛقٚ ٞشيسوٝا ضبُوا ضو يؤ
َ شيه

ْٚ ٞشيخٝذ َ يً ٞشيك ةشغٚ ٞشيخٝذ يً ٞشي  ٟ ٝشيتزٜبٚ ٟشملو ةش

يٗ  ٤شيا ٜٔئ ْظ ّ شياٚي.١
َٚؤ َ او  ٜ٘شيخووٝذ َ مألو ٢شألْ و ٚ ٟشيخووٝذ شضو ٞشيٓج ووٚ ٞشيخووٝذ
ضبُا أسني شيهو ظُٚ ٞشيسوٝا أسوني شيواى ٚشسبو ع َو يًو ٞششبًًٝوٚ ٞشيخوٝذ
ٛشة ظب .

آثاره
وو َ شيخوووٝذ

َا سووت٘ شمل ٚفوو ١ي مسوو٘ اشملٗاٜووٖٚ ١وو ٞشمل ٛووٛة ٠خًوو

شي ٛسوو ٞإىل شيٝووَٚ ،ّٛمًووٗ يف نو ي  ٤صو ٍ شي ووحٔ شسبسووٝين شيخو ٚ ، ٜقووا
أٚق و

م و خ ْ و ً  ٜو ف  ٜوو٘ يً ٗٝو ٚ ،م ُ و َكووز ٠ووا ٙشيخووٝذ

أيُ َ٘ ٚٚشياٚ ٙيٓ ٢يً ِٗٝقء ي ً.

و ٚقءووٛ

مؤلفاته

ي٘ نت ع يف شيءٚ ٝآخ يف ششب ٝشا ٖٛٚ

ح يًو ٢شيخو ش ٚ ٥سو ي ١يًُٝو١

 ٚس ي ١يف شي ٚ ّٛنت ع يف شمله سأ شحمل َو ١إىل أ َو ١شيتهسوأ يو يػوٖٚ ،وٛ
شيهت ع شي  ٟعبٔ يف ااة إخ ش ٘.

أوالده

أيكأ أ ي  ١أٚالة أنزِٖ شيخٝذ ا حل ٚشألةٜأ شيخوٝذ أَوني ٚشيخوٝذ يءوا
شملٛىل ٚأَِٗ يًٚ ،١ٜٛشيخٝذ َٛسٚ ٢أَ٘ مزٜب.١ٜ

وفاته

مٛيف شيخٝذ يف شيٓج

شأل

ف ي ١ًٝشيم ث  ٗ َٔ 24 ٤او

سوٖٓ1289 ١وو،

ٚةفٔ يف َكزمِٗٚ ،يف َستا ى س  ١ٓٝشيءح أْ٘ مٛيف يف سٖٓ 1288 ١و.
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ٚقا ث  ٙشيخ ش ٤شي  َِٗٓ ٜٔشيخٝذ ٛشة ضب ٞشيا ٜٔيف ق ٝا: َٗٓ ٠
ي ّ يٓ ٛشي ًٝو م وقطَٗ ٖ ٧و

أٖ وٌف فكوواا ي و ي غِ َٓٗ و إَ َٗ و

ْ ِ غ م ا ف شملٓ ٕٛي ةح

ي شٖ و فق ووج ٢ووٝدٗ ٚغ َٗ و

 َٔٚق ٝا ٠شيخٝذ أمحا ق

ٕ:

سووِٗ َوو ٢نءووا شمووا ٣فقاو ي
ْءوووق يووو٘ اوووم شيٓ ووَ ٍٞس َ ووووٞ

ا 1أْظ أي ٕ ٝشيخَٚ ١ ٝ

ف شي

ٍ  َٚض ٞشيٓج

َووو قٝووووٌ َٗووووا ٍٟششبًٝكوووو ١غ يووو
 ٞأٖ يووو
فقاوووُٗ أٝوووول شيٓ ووو ٍ

ٚأ ض ٖ .

ا1

مقدمت املصنف

13

مقدمة املصهف

F

ٚاووً ٢شهلل يًوو ٢خوو خًكوو٘ ضبُووا ٚشيوو٘ شي وو ٖ ٚ ،ٜٔي ٓوو ١شهلل يًوو٢
أياشَٚ ِٗ٥ءػأل َٔ ِٗٝشألٚيني ٚشآلخ  ٜٔإىل  ّٜٛشيا ،ٜٔأَ ي ا:
فكا سقيين مج ٌ َٔ شي ًُ  ٤شي و ًَنيٚ ،ط  ٥وَ ١ؤ شي ألو  ٤شحملككوني ،أو ٍ
ق ش٤مِٗ يً ٍٞي ن أأه ّ شملت
ششب َٔ ،ٍ ٝأأه ّ شملت

 ،يقٕف أنتأ َ خي و ي يءو ٍٚ ،جيو  ٟيف َو شا

 ،فخ يت يف ٖ ش شيهت ع ش  َٔ ٝشيه  ِٜشملت و ٍ إٔ

جي ً٘ ذخ ش ي ّٛٝفو ق  ،أٝول ال  ٜٓو َو ٍ ٚال يٓوٚ ،ٕٛيًو ٢شهلل شيوتٍه ٕٚ ،يو٘
شملست ٕ ٖٛٚ ،أسيب  ِ ْٚشيٛن.ٌٝ
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كتاب التجارة
شيتج  ٠م ًل يً ٍٕ َ ٢أ ي :١
أأاٖ ًَ :ه ١شمل ٚضوٚ ١شمل ًَو ١يك وا شالنتسو ع نسو  ٥أي و ظ شي وٓ ، ٥
ن سب ٝنووٚ ١شي وو ٝغٚ ١شيٓج و ٚ ٠غ ٖ و  .ف وإٕ َ و ْ ٖ ٞو  ٙشألي و ظ ًَه و اع ٖ و ٙ
شألف ٍ نُ ٜخٗا ي٘ شي ف ٚشستك شَٛ ٤ش ة شالست ُ ٍ.
ث ْ : ٗٝيكْا شمل ٚض ١يك ا شالنتس عٖٚ ،و ٛشيو  ٟي ٍفٗو يو٘ شألاوح ع يف
ي ع ةن  ٍ َ ٠شيتجو ٖٚ ،٠و ٛيو ّ زبُٝو يكوٛة شمل ٚضو اَ ،ؤ غو فو م يوني
شيء ٝو ٚغ و ٚ ،ٙخ و

ي وو ٠ ٛق ووا شالنتس و ع ،فتد و ع يٓوو٘ شمل ٚضوو ١يك ووا

شالةٍخ ٚشيكٛا ٚعب ٛذيو َٔ ة ٕٚشساي ح ٚشنتس ع.
ث يمٗ  :يكا شمل ٚض ١ي ٝن ٕ أ ٚغ  ،ٙيك ا شالنتس ع ٚيا.ْ٘ٚ
شي ٗ  :خ ٛ

شيءٜٚ ٝخٗا ي يو شستك ش ٤شي فٜ ،ك ٍ :مجو دبو  ٠إذش

ي ع ٚش ا ،٣فٗ  ٍٕ َ ٙأ ي .١
ٚشملٗوِ يٝو ٕ شملو شة َؤ شيتجو  ٠يف ٖو ش شيءو ع ،فووقق :ٍٛال نهوؤ إ شة ٠شمل ٓوو٢
شأل ٖٓ ٍٚألَ: ٛ
أأاٖ  :إٕ شيتج  َٔ ٠ب ٝ٥ا َٛضوٛع شي كو٘ ،فٗو ٞنسو  ٥شأليوٛشع شيو
ل يؤ أهُٗو
ٖ َٔ ٞب ٝ٥ا َٛضٛع شي ك٘ ٖٛٚ ،شألف ٍٚ ،شملًه ١ممو ال ٜعءحو ع
يف شي ك٘ نُ ال خي .٢
ث ْ : ٗٝإٕ َ ذن َ ٙٚؤ شيتكسو ِٝإ و  ٜٓءول يًو ٢شألف و ٍ ال يًو ٢شملًهو ،١إذ
شملًه ١ي يٓظ إىل شمل ًَ ١يٗ  ٙشألقس ّ شملو ن ٠ ٛيًُٛضوٛع يًو ٢أواٍ سوٛش ،٤فو
ٜامِأ يً ٙ ٖ ٘ٝشألأه ّ.
ث يمٗ  :إٕ َ ذ َن َٔ شألأه ّ يف شألقس ّ أيٍِ َٔ إٔ ٜهو ٕٛمممؤ يو٘ ًَهو ١أٚ
ال ،فً ٛسوًمُٓ
شألي ٕ ٝشي

وٛشة إ شةٓ َ ٠و ٢شملًهو ١قًٓو يتقًٜٚو٘ يًو ٢إٔ شملو شة انتو ع يٝو ٕ

ٜهتسأ يٗ ا أأ شملًه ١فَٗ ٛو نْٛو٘ مهًا و ةش٥واش خ

و يؤ

أسًٛع شيه ّٜ ،ستًبّ ن ٕٛشي ٓٛشٕ أخصٍ َؤ شمل ٓوٚ ،ٕٛشيتوبشّع شالسوت شة يف
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ا نٌِ شيء فووووواَ.
شنتس ع غ ذ ٟشملًه ١ي ٌ ٝ
س ٖ ي٘ مج َؤ أاوح يٓ  ،يوٌ
ٚال نهٔ إ شة ٠شمل ٓ ٢شيم ْ ٖٓ ٞأٜأل ً ٚشٕ ف ٍ
اف يء  ٠نٌ َٔ أياٍ شي ٓٛشٕ ي مله سأ أ ٚيءٍ ن ء  ٠شيخو ش ٥أٝول

مب أ

ق ٍ :اشأل :ٍٚيف َ ٜهتسأ ي٘

ا1

ألَ: ٛ

أأاٖ  :ظٗ ٛشيتكسٚ ،ِٝن ّ شألاح ع يف م ُو ِٝشيتجو ٖٓ ٠و يو يٓظ إىل
ق ا
ا2

شالنتس ع ٚياَ٘ نُ ئ شحملكل شيم ْٞ

شيت

ٜح ي٘.

ث ْ : ٗٝإٕ يكا شمل ٚض ١يك ا شالنتس ع  ٜوِ مجٝو شي كوٛة ٚشمل ٚضو ا،
فج فٌع شيتج  ٠نت يو يف َك يًو ١سو  ٥شمل ٚضو ا نٝوو واشٚ ،إة شع شيءٝو فٝو٘
ة ٕٚغو  ٙخو ٍ َؤ شي ٛوو٘ ق و  ْ .وِ يوو ٛأُفو ة شيءٝو يوؤ شمله سوأ شْواف ٖو ش
ا3

شإلٜو شةَٚ ،وؤ ٖٓو نو ٕ شحملهو ٍٞيوؤ او ٜح شي ٚضوو١
ا4

شيكٛشيا

ٚشحملكوول شيمو ْ ٞيف و ح

إٔ إف شة شيء ٝأٚىل.

ث يمٗ  :إٕ محٌ شيتج  ٠يً ٖ ٢ش شمل ٓ ٢مم ال  ٜٓل يً ٢شملء أول شآلمٝو ،١إذ
َٛضٛيٗ أيِ َٔ ذيو ق

 ،فٗ ٛمم ٜستًبّ ن ٕٛشي ٓوٛشٕ أخوص َؤ شمل ٓو،ٕٛ

ٚشيتبشّ شالست شة يف ذيو نُ م .٣
ٚال نهووؤ إ شة ٠شمل ٓووو ٢شيم يووول ،ألْو و٘ ٚإٕ سو وًَِ َووؤ شألخ ٍووو ١ٝيو و يٓظ إىل
شمل ٓ ،ٕٛيهٓ٘

ٌَ زبُ ٝشمل ٚض ا ،ف  ٜٓسأ شملك يً. ٗ َ ١

ٚأَ شمل ٓ ٢شي شي  :فكا ا ٍح ي ن شملتقخ  ٜٔحبٌُ شيتج  ٠يًٚ ، ٖٓ ٘ٝق ٍ:
شمل شة نت ع شيتج  ،٠أ ٟنت ع شيءٜٚ ، ٝخٗا م ش شمل ٓ ٢قٛمِ :م

ف ٕ ،أٟ

ي ع ٚش ا ٖٛٚ ،٣مم ال يقيف ي٘ ،إذ ٖ ٛشملٓ سأ إلف شة َ ياش ٙيهتأ َسوتكً،١

ا 1شحملكل شسبً،ٞ
ا 2شحملكل شيه ن،ٞ

ش ٥شإلس ّ.261 / 2 ،
َ شملك اا.5/ 4 ،

ا 3شيخٗٝا شأل ،ٍٚشي ٚض ١شيءٗ.206 / 3 ،١ٝ
ا 4شحملكل شيه ن،ٞ

َ شملك اا .4/5
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ألْ٘ َء  ٜٔم أل شملء .١ٜٓ
ْ ِ ٜءك ٢ذن أْٛشع شمله سأ َؤ مجًو ١ف و ٍٛشيءٝو ممو ال  ٚو٘ يو٘ٚ ،نو ٕ
شي ٥ل إف شةٖ يهت عُ َستك ٚ ،يهٓٗ ممل ن ْت قً ١ًٝشملسو  ٌ٥ا  ٜٓسوأ إف شةٖو
يهت و ع َسووتكٌ ،فًووبّ إة ش ٗ و يف ط و ٍٞأف و شة شمله سووأٚ ،مل و ن و ٕ شيء ٝو أظٗ و
أف شةٖوو ٚ ،أغًءٗوو ٚقٛيوو ٚشسووت ُ ال أة

ٗوو يف طووَ ٍٞسوو  ،ً٘٥ألْوو٘ أٚىل َوؤ

م  ٗ ٜو يًوو ٢شأليووٛشع ،أ ٚذن ٖ و يف ي و ع َسووتكٌ أ ٚذن ٖ و يف غ و  .ٙق و ٍ يف
شزبٛشٖ  :اٚ ٖٛٚإٕ ن ٕ قا ٜخٗا ي٘ إف شة غ شيء َٔ ٝأقس ّ شمل ٚض ا يهتوأ

َستكً] ١يهٔ[

ا1

ا2

ٜء ٍاٚ َ ٙف ١ٝن ْٗٛأيِ َؤ ذيووٚ ،ذنو ع

نوم ٍ َؤ أأهو ّ

شيتهسأ ٜ َٚهتسوأ يو٘ ٚعبٖٛو ممو ال َاخًٝو ١يو٘ يف شيءٝو ٚ ،يو يو قًٓو يهوٕٛ
شمل شة َٓٗ َ ًل شمل ٚضٚ ،١يواّ إفو شة شيءٝو يهتو ع خبو ف غو َ ٙؤ أف شةٖو
يخا ٠م ًك٘ يٗ ٚغًءت٘ فٗٝ
شيء ٝال  ٜٓيف إ شة ٠خ ٛ

ا3

شْتٗ ٖٛٚ .٢نُ م  ٣إذ َ ٚف ١ٝشيتجو  ٠مبو  ٜوِ

شيء ٝفٗٝو ٖٓو ملو مس وت َؤ شيك ٜٓوٚ ،١ذنو ع َو ال

َاخً ١ٝي٘ يف شيء ٝقا ي فت شملٓ سء ١ف.٘ٝ

[أقسام التجارة]
ٚنٝ

ن ٕ ،فتٓكسِ شيتج  ٠مب ٓ ٢شالنتس ع إىل شألأه ّ ششبُس:١

شسب َٚ ،١شيه شٖٚ ،١شيٛ ٛعٚ ،شإلي أٚ ،١شالستحء عٚ ،ال  ٜٓيف ذيوو

َ يف شيخ ش ٥أٝل ق ٍ :اشأل ٍٚفٜ ُٝهتسأ يٜ٘ٓٚ ،كسِ إىل :ضب َّٚ ،ه ،ٙٚ
َٚء ح ا. 4
إذ شيألُ يف آٜكسِ إَ ش

إىل شالنتس ع شملوقخٛذ يف ضؤُ اٜهتسوأ

ا َ 1يني شمل كٛفتني إض ف َٔ ١شزبٛشٖ .
ا ٚ 2ةا يف شألاٌ اٚذيو ٚشيت حٝح َٔ شزبٛشٖ .
ا 3شيخٝذ شزبٛشٖ ٛ ،ٟشٖ شيه ّ.6 / 22 ،
ا 4شحملكل شسبً،ٞ

ش ٥شإلس ّ .2/261
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يًوو ٢أووا قٛيوو٘[ :اعْددلوىا دىَ أَقْدزَ لَّتْقْدىَي]ا ، 1أ ٚإىل ْ ووم َو ٜهتسووأ يوو٘ٚ ،يًوو٢
شأل ٍٚف و إ ووه ٍ ألٕ شالنتس و ع َوؤ أف و ٍ شملهً و

شي و

ٖووَٛ ٞضووٛع شي كوو٘

شملءحووٛع يٓٗ و َوؤ أٝوول شالقتأل و ٚ ،٤شيتد وٚ ، ٝشيٛض و ٚ .يًوو ٢شيم و ْٜ ٞخووهٌ
شسب ٍ ض  ٠ ٚإٔ شي وني شملهتسوأ يٗو ممو ال مت ًول يٗو شألأهو ّ إال ي يتءو ف وٌ
شملهً  ،فٗ َٔ ٞأٝل شيو شا ال مت و

ي ٛوٛعٚ ،ال ن شٖوٚ ،١ال أ َوٚ ،١ال

إي أٚ ،١ال شستحء ع.
ٚقا ٜعاف شإل ه ٍع يقٍٕ شم
ف ٌ شملهً

ف شي ني يقأا شألأه ّ إ ٜه ٕٛي يتءو م ًول

يٗ أٜأل  ،فٗ ٞيف أوا ذشمٗو ال مٓكسوِ إىل ٖو  ٙشألقسو ّ ٚال مت و

يٗ  ٙشألأه ّٚ ،يهٓٗ قا مت

ٚمٓكسِ ي يتءو م ًول ف وٌ شملهًو

ٖٚو ٛشملك وٛة ٖٓو  ،فٝهوْ ٕٛظو شحملكول ا
شالنتس و ع ي يتء و شملٛضووٛع نُ و ٜ

يٗو أٜألو ً،

يف ممًٝول شيكسوُ ١إ و ٖو ٛشْكسو ّ

ووا إىل ذيووو

ش

ووٌ شيألووُ

و ً إىل َ و

ٜهتسأ ي٘.
ٚشيظو ٖ إٔ شألقسو ّ ي يتءو شملٛضووٛع ث ثو ١ال غو  ،فو ٜٓو يف ذيووو شْكسو ّ
َ ًل شالنتس ع نُ آ ٘ مج ي َِٗٓ ١شي

َ ١يف شيكٛشياٚ ،

شيٛش أ اَو تتو ع إيٝو٘ شإلْسو ٕ يكٛمو٘ ٚقوٛا ي ٝيو٘

ا2

ًٛش َؤ أقسو ّ

شيوٛش يب شيٓ كوَٚ ،١ؤ

شملٓوواٚع اَو ٜك ووا يوو٘ شيتٛسو  ١يًوو ٢شي ٝو ٍ أ ْ ٚو شحملو َ ٜٚو أ وو ٍٛقووا
شسب  ١يػ ٙ

ا3

إذش ا ٜٓو فَ وَ ً ٦ٝؤ شيٛش ءو ا ،إذ ْظو ِٖ إىل إٍٔ شالنتسو ع

َٔ مجًَٛ ١ضٛع شي ك٘ شي  ٟمت ًل ي٘ شألأه ّ ششبُس ،١سٛش ٤ن ٕ شسبهِ ْ ٦
َٔ خ ٛ

شملٛضٛع أ َٔ ٚغ .ٙ

ْٚظ َٔ ثًمل شيكسُ ١إىل شسبهِ شيٓ  َٔ ٧خ وٛ
ذيووو

ووٌ شيألووُ يف يء و  ٠شحملكوول ش

ا 1شمل ٥ا.8 /٠
ا 2شي

َ ١شسبً ،ٞقٛشيا شألأه ّ.2/5 ،

ا 3شمل ا ْ س٘.5 / 2 ،

شملٛضوٛعٜٚ ،خو إىل

و ً إىل َ و ٜهتسووأ يوو٘ ٚ

ووٌ شملكسووِ

أحكام املتاجز احملزمت

18

َٛضوٛع شيتجو  ٠يف يءو  ٠غو ٚ .ٙشيظو ٖ إٔ شألأهو ّ شيو
خ ٛ

مٓخووق َؤ شملٛضووٛع

شيم ث ١شمل ن ،٠ ٛألٕ شيٛش أ شي َ ٟمًٍٛش يو٘ ال ٜت ًول خب وٛ

يوني

خ اٚ ،١إ جيأ شالنتس ع يتح  ٌٝشيكٛا َٔ غ فو م يوني شأليٝو ٕ ،فًوٝم
ذيو نو حمل ّ َؤ شيتجو ٚ ٠نو يو شملسوتحأ ،فإْو٘ ال ٜت ًول ي وني خ او ١حبٝول
ٜستحأ شيتهسأ يٗ خب ٛاٗ ٚ ،إ شملستحأ شالنتس ع يق ٟيني ن ْوت يٓ و
شحمل  ، ٜٚفح ُ ٦ٓٝال َٓ ف  ٠يني ن ّ َٔ ثًمل شيكسُٚ ١مخسٍٗ .
فإٕ قًت :إٕ شي ني َٔ أٝل ٖ ٞال ٜت ًل يٗ
ٚإ و ٜت ًوول يٗوو شسبهووِ َوؤ أٝوول ف ووٌ شملهًوو
ٚشالستحء ع ٚغ ُٖو  .فخو ش ٤شملهًو
يٓووا شسب وو ١نو ٕ ٚش ءو ً ،فتت و
شملهً

َوؤ غوو فوو م يووني شي ٛووٛع

إذش م ًول ي وني َؤ شأليٝو ٕ يكوٛا ْ سو٘

مًووو شي ووني يو يٛ ٛع ي يتءو  ٚووٛع ف ووٌ

شملت ًل يٗ ٚ ،ن يو شملٓاٚع ف  ٘ ٚيتمًٝل شيكسُ.١

قًتٚ :إٕ ن ٕ شملت
مت

 َٔ ٤ٞشألأه ّ نُ ذنو ا

يو سبهِ ٖو ٛف وٌ شملهًو ٚ ،شي وني َؤ أٝول ٖو ٞال

يخ َٔ ٤ٞشألأه ّٚ ،يهٔ شسبهِ َ ٜٓ ٠خق َٔ ْ م شملٛضٛع نح َ ١يٝ

ٕ شسب َوٚ ١شيه شٖو ١إ و مٓخوق َؤ ششبُو ٚشيه ؤ،
ششبُ ٚن شٖ ١ي ٝشألن ٕ ،فإ ِ
ٜٓ ٠ َٚخق شسبهِ َٔ يُ ّٛششب ع يتح و ٌٝشيٓ كو ١نخو ش ٤شيمٝو ع يً ٝو ٍ يٓوا
شالأتٝو ع إيٗٝو  ،فوإٍٕ  ٚووٛع شيخو ش ٤ا ٜٓخووق َؤ شيمٝو عٚ ،إ و ْخووق َوؤ يُووّٛ
ششب ع يٛ ٛع ذب  ٌٝشيٓ كوٚ ١شيهسو ٠ٛيوٛش يب شيٓ كوٚ ،١شي و م يوني شألَو ٜٔ
ٚشضح.
فإ ٕ قًت :يًو ٢مكوا ٜنو ٕٛشملٓو

ٖو ٛشسبهوِ شيٓ و ٧يؤ ذشا شملٛضوٛع ال

 ٘ ٚيتمًٝل شيكسُ ١أٜأل  ،ألٕ ذشا شملٛضٛع قا مهَٓ ٕٛخق يٛ ٛع شالنتسو ع
نُو مهوَٓ ٕٛخوق يتح نو٘ٚ ،نو يو قوا مهوَٓ ٕٛخوق ي سوتحء عٚ ،ذيوو ن ُوٌ
شي ٓ  ٥شي

ٖ َٔ ٞشيٛش ء ا شيه ٝ٥و ،١فوإٕ ٛ ٚيٗو ن ٜوَ ١و  ٚوٛة َؤف يو٘

شيه ٚ ١ٜشيت اةٚ ،ي ٓٝيٓا شالعب

إ ْخق َٔ ْ وم مًوو شأليٝو ٕ شيو

م ًول

يٗوو شي ُووٌ ٚشي ووٓ  ،١ألٕ شأتٝوو ع شيٓوو يف إىل شملٓوو ةٍ ٚشيءٝووٛا شملٛقٛفوو ١يًوو٢
شسباشةٚ ٠شيٓج ٚ ٠شيءٓ  ٖٛ ٤شي  ٟأ ٚأ ٖ  ٙشأليُ ٍ .ف ٛوٛع ٖو  ٙشأليُو ٍ
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إ ْخق َٔ َٛضٛي مٗ شي

مت ًل يٗ ٖ  ٙشأليُ ٍ ٚماي ٛإيٚ ، ٗٝنهٔ ف ضوٗ

ي ٓٛشٕ شالستحء ع نُ يف ا ٠ ٛقٝو ّ َؤ يو٘ شيه ٜوَ ١و ةفو شسب و ١حبسوءٗ ،
ٚشستحء ع َء و مٗ يخودص آخو يًتٛسو  ١يًو ٢شيٓو يف يف أَوَ ٛ

وِٗ فو

 ٘ ٚيتمًٝل شيكسُ.١
قًووت :شيظ و ٖ إٕ ٖ و  ٙشي ووٓ  ٥سووٛش ٤ف ضووت ٚش ءوو ١أَٓ ٚاٚيوو ،١ا ٜٓخووق
أهُٗ َٔ شألي ٕ ٝشي

م ًكت يٗ ٖ  ٙشأليُ ٍ يٌ إ ْخوق َؤ يُو ٚ ّٛوٛع

ةف و أ وو ١شيٓ و يف ٚأ و شيٓظ و ّٚ ،يٝسووت خ ووٛ

شي ووني شحملت و ع إي ٗٝو يٓووا

شيٓ يف َٓخق يٛ ٛع ٖ  ٙشأليُ ٍ ،يٌ شمل ٛأ ٖ ٛشسب ٚ ،ُ١شألةي ُ١شياشيو ١يًو٢
ٛ ٚع ةف ٗ ئ شيٓ يف أ ظ يًٓظ ّٚ .يو ٛفو ل إٔ ٖو  ٙشألأهو ّ إ و ْخوقا
َٔ شألي ٕ ٝف أ  ١إىل شيتُم ٌٝي ي وٓ  ، ٥يوٌ شمل ٚضو ُ١يكوٛا شي ٝو ٍ أٜألو ً،
ن يو فوإٕ أ و ١شي ٝو ٍ إىل شي و ّ ٚإىل ششبءوب ي شب وٛ
ش ٤شي

ّ ٚششبءب ،فٝه ٕٛشيٛ ٛع ْ  َٔ ٦شي

ةيوت إىل  ٚوٛع

ّ ٚششبءوبٖٚ ،و ٛنُو مو ،٣

ٚيً ٢نٌ أ ٍ فًتمًٝل شيكسُٚ ،٘ ٚ ١ربُٝسٗ ي اليتء شي  ٟذن ْ  ٙأ ٚع٘.
ٚشألَ يف ذيو سٌٗ ،إ شإل ه ٍ يف يواٍ شملءو ح َؤ مجًو ١أقسو ّ شيتجو ،٠
َ و إٔ شملء و ح يف شالا و
َ
شا

ح ٖوو َ ٛو مس و  ٣ٚط ف و  ٙذشم و َوؤ ةٕٚ

ٛأ ١ٝيف شي شا َٚ .ن ٕ يف ذشم٘ ش ح أَ ٚ

ح و ٕ ٚال

ٛأ خو ع يؤ نْٛو٘ َء أو

أ ٚشٕ ن ٕ َتس  ٟٚشي فني َٔ أٝل شي وٛش ل ششب

ٝوٚ .١شمل و ٚل

إٔ شيتج  ٠مم مأل ف ا شألخءو شيوٛش ة ٠يؤ شألُ٥و ١شألطٗو ٚ ،شْ كوا شإلمجو ع
قان ٚأواٜم يًو ٢شْٗو َؤ شملسوتحء ا شمل نواٚ ٠شأليُو ٍ شملُاٚأو ،١فحٝول ال
مه ٕٛضب َٚ ١ال َه  ١ٖٚفَٗ ٞستحء ،١ف َ ٓ ٢ي ا شملء ح َٔ أقسو َٗ ٚ ،نهؤ
شيتدًص ئ ٖ ش شإل ه ٍ ي:ٙٛ ٛ
أأاٖ  :محٌ ن َِٗ ٖٓ يف ياٍ شملءو ح َؤ أقسو ّ شيتجو  ٠يًو ٢شإليو شل
يوؤ مًووو شألخءو شياشيوو ١يًوو ٢شسووتحء ع شيتجو ٚ ٠يوواّ مًكٗٝو يو يكءٚ ٍٛيوواّ
شاليتٓ  ٤يخقْٗ ٚإٕ مهمٍ اف ٚمألو ف اٖٚ ،و ٛنُو مو  ;٣إذ شإليو شل يؤ مًوو
شألخءو ٚيوواّ شاليت و ا إيٗٝو إ و ٜهووَ ٕٛستحسووٓ أٝول  ٜٓكووا شإلمجو ع يًوو٢
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ذيوووٚ ،إالم فٗوو ٞاووحٝح ١سووً ١ُٝيوؤ شمل وو ل اوو ت ١يف شمل ًووٛع ،فهٝوو
ٚشإلمج ع َٓ كا يً ٢شي ٌُ يتًو شألخء قان ٚأاٜم  ،نُ مس ت.
ث ْ ٗٝو  :محووٌ شملء و ح يف ن َٗووِ يًوو َ ٢و ن و ٕ
ح ٕ غ  ٙال يً ٢شملء ح شمل

ح ْوو٘ أْكووص ي يٓسووء ١إىل

ًح شي ٜ ٟتس  ٣ٚط ف  ٙذشمو ً .ف ملءو ح َو ْكوص

ح ْ٘ ئ غ ٚ ٙإٕ ن ٕ ش ح حبسأ ذشم٘.
ٚفٝو٘ :إْو٘ إ و ٜت ٛو٘ يًوو ٢مكوا ٜربُوٝم شيكسوُ ،١ألٕ يف شألقسو ّ شيٛش ووأ
ٚشملستحأ  ُٖٚش ح ٕ ،فٝه ٕٛشملء ح َ ْكص
يً ٢ممًٝل شيكسُٚ ١

ح ْ٘ يؤ

ح ُْٗو ٚ .أَو

وٌ أقسو ّ شيتجو َٓ ٠ح و  ٠يف شحملو ّ ٚشملهو ٚ ٙٚشملءو ح،

فًٝم يف أقس ّ شيتجو  ٠ش وح ،أتو ٢جي وٌ شملءو ح َو ْكوص

ح ْو٘ يٓو٘ ،فو

ٜتج٘ ٖ ش شي ٘ ٛيف ممًٝل شيكسُٚ ١

ٌ شملكسِ شيتج  َٔ ٠أٝم ١ٝشملٛضوٛع نُو

ال خي  ِ ْ .٢يً ٢ربُٝم شيكسُٚ ١

وٌ شملكسوِ شيتجو َ ٠ؤ أٝول شالنتسو ع

نهٔ ٖ ش شي َ ،٘ ٛإٍٔ َٔ ثًمل شيكسُ١

ٌ شملء ح َٔ أقس ّ شيتج .٠

ث يمٗ  :محٌ شملء ح يف ن َِٗ يً ٢شملستحأ شمل

ل مبمً٘ َ ياّ شملو ٍح

ألأاُٖ ٚ ،ذيو نُ ي ٛي ل شيتج َ ٠ستحأ آخو َسو  ٍٚمو يف شي
فإٍٕ شملهً

حو ٕ،

ٜتد أ ُ ٦ٓٝيف ف ٌ أ ٟشملستحءني ،فٝه ٕٛنٌ َُٓٗ َتسو  ٟٚشي وٌ

ٚشياى أٚ ، ٦ٓٝإٕ ن ٕ ش ح يف ْ س٘.
ٚف ٘ٝأْ٘ خ ف ظ ٖ ي

شملءو حٚ ،خو ف ظو ٖ شألاوح ع ،فحُوٌع شملءو ح

يً ٘ٝيف ن ّ شألاح ع مم ال َ ٓ ٢ي٘ ،ف ألٚىل يف م ٘ٝ ٛذيوو إٔف ٜكو ٍ :إٕ ْظو
َٔ ثًمل شيكسُ ١إىل شألأه ّ شيٓ و ١٦يؤ ْ وم شملٛضوٛعٚ .ال إ وه ٍ ٚال ٜوأ
إٔ شيتج  ٠شملسوتحء ١يًوَ ٢و يف شألخءو ٖو ٞشيءٝو ٚشيخو شٚ ٤شيتهسوأ َؤ غو
ةخووٌ يًتهسووأ ي ووني خ اوو ،١ن يكُو و ٚشسبءووٛع ٚشيءكووٚ ٍٛعبٖٛو ; ألٍٕ َٓو
شالستحء ع ٖ ٛياّ س شٍ شيٓ يف ٚفتح ي ع شسب  ١إيوٚ ِٗٝإيكو  ٤شمل ْو ١يًو،ِٗٝ
 ٖٚش مم ال خيتً

شسب ٍ ف ٘ٝيني شيتهسأ ي سبٓ ٚ ١شيخو

أ ٚشيكُو و أ ٚشيءكوٍٛ

أ ٚغ ٖ  .ف يتهسأ يو ي ني ششب اوَ ١ءو حٚ ،إٕ نو ٕ شيتهسوأ َ-ؤ أٝول ٖو-ٛ
َسووتحء ًٚ .أٝوول نوو ٕ ْظوو َوؤ ثًموول شيكسووُ ١إىل شألأهوو ّ شيٓ ووَ ١٦وؤ ْ ووم
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و يف نو ٕٛشيتهسوأ يػو شسبٓ وَ ١ء أو  .ف واّ شملءو ح َؤ أقسو ّ

شملٛضٛع ،ف

شيتج  َٔ ٠أٝل ٖ  ٙشسبٝم ١ٝمم ال يقيف ي٘ ،فتء ٍ .
يً ٢أْ٘ نهٔ إٔ ٜك ٍ إٕ شملتءو ة َؤ شألةيو ١شياشيو ١يًوَ ٢سوتحء ا شيتجو ٠
ٖ ٛشيكا شي  ٟت ٌ ي٘ شيتٛس  ١يً ٢شي ٜٚ ،ٍ ٝسا ي٘ ي ع شسب  ١يؤ شيٓو يف
ٜٚست ني ي٘ يًو ٢شملسوتحء ا  ٚٚو ٙٛششبو شا ٚشملوزٍشاٖٚ ،و ش ال ٜسوتًبّ شْت و ٤
شملء ح إذ نهٔ ف ل شيتج  ٠يً ٢عب ٛال ت ٌ ي٘ وَ ٤ٞؤ ذيوو نخو ش ٤و٤ٞ
ال تت ع إي ٘ٝشإلْس ٕٚ ،إ

ش  ٙجمل ة شيتخٍٗٚ ،ٞال ٜأ إٔ ٖ َ ٙؤ شملء أو ا

مبكتألوو ٢شالط قوو ا ٚشي َُٛوو اٚ ،ال ٜوواخٌ يف يَُٛوو ا شسووتحء ع شيتجوو ٠
ٚإط ق م٘ٚ .يً ٖ ٢ش مه ٕٛشيتج  َٔ ٠شملء أ ا ذشم ً.
ٚنٝ

ن ٕ ،فإٕ قًٓو ي سوتحء ع شيتجو  ٠ذشمو فُهو ٚهٖو نُهو  ٙٚشي ءو ة،٠

مب ٓ ٢أقً ١ٝشيمٛشعٚ ,عبَ ْٞ َ َٔ ٙٛه  ٙٚشي ء ةٚ ،٠إط م شمله  ٙٚيً ٘ٝخو ف
شمل وو ًح نُوو ال خي ووٚ .٢إٕ قًٓوو ي ووواّ شسووتحء يٗ ذشموو فُه ٖٗٚوو نُهوو ٙٚ
ا1

شي ء و ةشا يًوو ٢عبوو ٛس و  ٥شمله  ٖٚو ا ،ثووِ ايً وِف أْوو٘ قووا ا و ح شحملكوول شيم و ْٞ
ا2

ٚشيخووٗٝا شيم و ْٞ

يووقٕ شيءحوول يً كٝوو٘ يف شمل و َ ا ي ي و شا َوؤ أٝوول شي ووح١
ي و يوو٘

ٚشي س و ةٚ ،أَ و شسب َووٚ ١شي ٛووٛع يٝامووأ يًٝوو٘ شي ك و ع ٚشيمووٛشع ف و

ي ملك ّ ،ِ ْ .ي ن شي كٛة ي٘ ٗ ١يءو ة ٠أٜألو  ،ف ٝوح ذيوو ٖٓو مو ش شاليتءو

،

ٚق ٍ يف شملس يو ايهٔ ال ضبو  ٚيف ذيوو ٖٓو شسوت شةشً ي يتءو ٚ ،شخوت ف ٗو١

شمله سوووأ; فإْٗوو قوووا مهووو ٕٛيءوو ةَ ٠ووؤ ٗووو١اًَ َٚ 3وووٚ َ]ٚ ١ضووو[١

ا4

ا5

أخ ٚ،٣نو ش يو ق ٞشي كووٛة ن ي ووًح
ا 1شحملكل شيه ن،ٞ

ٚشإل و َٚ ٠مًوو٘ شيٓهو

ا6

ح)

َ شملك اا.4/6 ،

ا 2شيخٗٝا شيم َْ ،ٞس يو شإلفٗ ّ.6 / 4 ،
ا 3يف شملد ٛط ١اٚ ٘ ٚشي حٝح َ يف شملس يو ياي ٌٝمقْٝل نًُ ١اأخ . ٣
ا َ 4يني شمل كٛفتني إض ف َٔ"١شملس يو.
ا 5يف شملد ٛط ١اٚشي ًح ٚشيت حٝح َٔ شملس يو.
ا 6شيخٗٝا شيم َْ ،ٞس يو شإلفٗ ّ.6 / 4 ،

َووؤ

شْتٗووٖٚ .٢ووٛ
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أسوؤ.

[الكالم يف ما يكتسب به]
ٜٓٚكسِ إىل :ضب ّ َٚه َٚ ٙٚء ح.
ف حمل ّ أْٛشع:
شأل :ٍٚشألي ٕ ٝشيٓجسٚ ،١مٓكٝح شملسقيٜ ١تٛق

يً ٢يَ ٕ ٝكاََٚ ،١ء أل.

أَ شملكاَ ١ف  ٞيٝو ٕ قو ْ ٕٛنًو :ٞاٖٚو ٛإٔ نوٌ َو أ َوت َٓ ف و٘ أو ّ
شالنتس ع ي٘ .
ٚأَ شملء أل فست:١
شأل :ٍٚيف ي ٝو ٕ ٖووٌ إٕ شألاووٌ ووٛشة شالْت و ع ي ألي ٝو ٕ شيٓجسوو ١إالم َ و ةٍٍ
شيوواي ٌٝيًوو َٓ ٢وو٘؟ أ ٚإٕ شألاووٌ أ َوو ١شالْت وو ع ي أليٝوو ٕ شيٓجسوو ١إالم َوو ةٍٍ
شياي ٌٝيًٛ ٢شةٙ؟.
شيم ْ :ٞيف ي ٕ ٝشألي ٕ ٝشيٓجس ٌٖ ١ماخٌ يف شملًو أ ٚال؟.
شيم يل :يً ٢مكا ٜةخٛم يف شملًو يف شْٗ ٌٖ مكءٌ شيتًُٝو صب ْو َؤ غو
يٛل أ ٚال؟.
شي شي  :يً ٢مكا ٜقءٛمو شيتًُٝوو صب ْو يف أْٗو ٖوٌ مكءوٌ شيتًُٝوو ي وٛل
فٝجٛة شالنتس ع يٗ أ ٚال؟.
ششبووو َم :يًووو ٢شيكووو ٍٛي ووواّ ةخٛمووو يف شملًووووٖ ،وووٌ ٜمءوووت فٗٝووو أووول
شالخت

أ ٚال؟.

شيس ةيف ٌٖ :جيٛة شالنتس ع حبل شالخت

يً ٢مكا ٜثءٛم٘ أ ٚال؟.

أَ شملكاَ ٖٞٚ ١اإٕ نٌ َ أ َوت َٓ ف و٘ أو ّ شالنتسو ع يو٘ فٗو ٞق يوا٠
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َتٓٝووَ ١ك ووٛع يٗو يف نو ّ شيكوو ،ّٛيووٌ ا ْو
ا1

اٚأَ َ فَ ١ َٓ ٘ٝك ٛة ٠ف خيً ٛئ

شةٍش مو  .قو ٍ يف ضبهو ٍٞشإلٜألو ح:

ث ث ١أقس ّ:

أأاٖ  :إٔف مه ٕٛس  َٓ ٥ف ٘ ضب َِ.١
شيم ْ :ٞإٔ مه ٕٛس  َٓ ٥ف ٘ ضبًً.١
شيم يل :إٔ ٜه ٕٛي ألٗ ضبً ٚي ألٗ ضب ٍَ  .فإٕ ن ْت سو  َٓ ٥ف و٘ ضب ٍَو١
ا2

ا نُ ال َٓ  ١ف ٘ٝأاو ً

ا3

مب ٓو ٢يواّ وٛشة ي ٝو٘ٚ ،يؤ شيتٓكوٝح

أه ٜو١

شإلمج ع يً ٢ذيوٚ .ق ٍ يف ضبه ٍٞشإلٜأل ح اٚإٕف ن ْت س  َٓ ٥ف ٘ ضبًًو ١و ة
ي ٝوو٘ إمج يوو ٚإٕ ن ْووت َٓ ف وو٘ طبتً وو ١فٗوو ش شملٛضوو َوؤ شملخووه ا َٚووبشٍ
شألقاشّ ا. 4
فٓكوو ٍٛقووا مكوواّ أاو ٕ :ووٛشة شيءٝو يٓووا ذبًٝووٌ سو  ٥شملٓو ف ٚذب نوو٘ يٓووا
ذب نٗ ا ... 5إىل آخ ٚ ،ٙئ شملكاشة ٚشي د أُْٗ ق ال يف ي ٕ ٝأ َ ١يٝو شأليٝو ٕ
شيٓجس ١اإ ت ّ ي ٗ ٝألْٗ ضب ٍَ ١شالْت ع

ا6

ٚنٌ ضب ّ شالْت ع ال  ٜح ي ٝو٘،

يٚ ،٘ ٝمم ٜاٍ يً ٙ ٖ ٢شيك يا ٠إٔ شمل ٗ َٔ ّٛشيهت ع ٚشيسٓ ١إٔ شمل و َ ا إ و
يتف مل

حل شي ء ة ٚفٛش٥اِٖ شياْٚ ١ٜٛٝشألخ  ،١ٜٚمم ٜسًُ َ ٢ح ١أ ٚف ٥وا٠

ي ف  َٚ ،ذب ٜووِ مج ٝشملٓ ف ال َ ًح ١يف شمل ًَٜٚ .١واٍ يًٗٝو َو  ٟٚيؤ

شيٓيب ا

أْ٘ ق ٍ :اإٕ شهلل إذش أ ٍّ  ً ٦ٝأ عّ مثٓ٘

ا7

ٜٚاٍ يًٗٝو أٜألو

ا 1يف شإلٜأل ح أَ .
ا 2شئ شي

َ ،١إٜأل ح شي ٛش٥اٚ ،1/401 ،شي ء  ٠شألخو  ٠فٝو٘ ااو ن يكسوِ شأل ٍٚشيو  ٟال

َٓ  ١ف. ٘ٝ
ا 3شملكاشة شيس ،ٟ ٛٝشيتٓكٝح ٚ ،ق 55 ١ع.
ا 4شئ شي

َ ،١إٜأل ح شي ٛش٥ا.1/401 ،

ا 5شمل ا ْ س٘ ٚ ،402 ،1/401يف شإلٜأل ح اذب ّ مج. ٗ ٝ
ا 6شملكاشة شيس ،ٟ ٛٝشيتٓكٝح ٚ ،ق55 ١ع.
ا 7يً ٞئ يُ شياش ق ين ،سٓٔ شياش ق ين 3/7 ،شي ٛس ،ٞششب ف .3//184 ،يً ٞئ
شزب اَ ،سٓا شئ شزب ا.479 ،

أحكام املتاجز احملزمت

24

خز أي ٞي

ئ أيو ٞيءوا شهلل ا ، أْو٘ قو ٍ ا

يٗ أ ّ مثٓٗ

ا1

ٚال خي  ٢إٔ ي

ٜٚواٍ يًٗٝو أٜألو

 :اإٍٕ شيو  ٟأو ّ

شيءٚ ٝشيمُٔ يف ششبز َٔ ي ع شملم ٍ.

قٛيو٘ ا

 :ا ي ؤ شهلل شيٗٝوٛة أ ٍَوت يًو ِٗٝشيخوحّٛ

فء ي ٖٛاٜٚ ، 2واٍ يًٝو٘ أٜألو خوز ذبو

شي كو ٍٛأٝول قو ٍ فٝو٘ :اٚأَو  ٚوٙٛ

شسب شّ َٔ شيءٚ ٝشيخ ش ،٤فهٌ أَ ٜه ٕٛف ٘ٝشي س ة ممو ٖوَٗٓ ٛو ٞيٓو٘ َؤ ٗو١
أنً٘ٚ ،

ي٘ ،أ ٚنسء٘ ،أْ ٚه أ٘ ،أًَ ٚه٘ ،أ ٚإَس ن٘ ،أٖ ٚءت٘ ،أ ٚي ٜتو٘ ،أٚ

ٜ ٤ٞه ٕٛفَ ٘ ٚ ٘ٝؤ  ٚو ٙٛشي سو ة اٜٚ ، 3واٍ يًو ٢شيك يوا ٠شملو ن ٠ ٛخوز
ةي  ِ٥شإلس ّ ئ شي

ةم ا

 :اإٕ شسب ٍ َؤ شيءٝوٛع نوٌ َو نو ٕ أو الً

َٔ شملقنٚ ٍٛشملخ ٚع ٚغ ذيو مم ٖ ٛقٛشّ شيٓ يف ٜٚء ح موِ شالْت و ع يوَ٘ٚ .و
ن ٕ ضب َ ً أاً٘ َٓٗ ً ٝيٓ٘ ا جيب يٚ ٘ ٝال

ش  ٙا. 4

ٚنهوؤ إٔ ٜوواٍي ٢إٔ شالنتسوو ع مبحوو ّ شملٓوو ف َوؤ يوو ع شألنووٌ ي يء طووٌ،
ألٕ شي وووٛل إ ووو ٜووواف يف َك يًووو ١شالْت ووو ع يووو مل ٛل ،فوووإذش أووو ّ شالْت ووو ع
ي و مل ٍٛل ن و ٕ أخ و شي ووٛل َوؤ غ و َك يووٌٖٚ ،وو ٛيووني شألنووٌ ي يء طووٌ ،يووٌ
مب و ٜك و ٍ :إْٗ و َوؤ شمل ٚض و ا شيس و ٗ ١ٝشيء طًووٚ .١نُ و إٔ ضب و ٍّ مج ٝو شملٓ و ف
تووو عّ شالنتسووو ع يووو٘ ،فهووو ش ضبووو ٍّ شملٓ ووو ١شيػ يءووو ١شيظووو ٖ  ٠شملك وووٛةَ ٠ووؤ
مًووو شي ووني ،توو ّ شالنتسوو ع يوو٘ ٚ ،مبوو ٜخوو

يوو

يو قٛيوو٘ ا

 :اشيوو ٟ

أ و ٍّ و يٗ أ و ٍّ مثٓٗ و اٚ ، 5قووا ي فووت إٔ شيوومُٔ يف ششبووز َوؤ ي و ع شملم و ٍ،
يوٌ مب ٜخ و ي

يو قٛيو٘ ا

 :اي وؤ شهلل شيٝووٗٛة أوو ٍَت يًٝووِٗ شيخووحّٛ

ا 1شسب شي ًَٚ ،ٞس  ٌ٥شيخ.164 / 12 ،١ ٝ
ا 2شمحا يؤ أٓءوٌَ ،سوٓا شمحوا .1/247 ،شيءدو  ،ٟاوحٝح شيءدو  .40 ،3 ،ٟشيءٗٝكو،ٞ
شيسٓٔ شيهز.13 /6 ٣
ا 3شئ

ء ،١ذب

شي ك.247 ،ٍٛ

ا 4شيٓ ُ ٕ ئ ضبُا شملػ ي ،ٞةي  ِ٥شالس ّ ،16 / 2 ،يتػ ٝقً ٌٝيف شألي ظ.
ا 5شسب شي ًَٚ ،ٞس  ٌ٥شيخ.164 / 12 ،١ ٝ
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فء ي ٖٛو ا . 1ألٕ شيظ و ٖ َوؤ أ َوو ١شيخووح ّٛأ َوو ١أنًووٗ ٚي وو ٛن ْ ووت شملٓ وو١
شيٓو ة  ٠شملوحًًَّ ١قو ضٝو ١يوجوٛشة شيتهسوأ ملو أو عّ شيتهسوأ يخوَ ٤ٞؤ شأليٝو ٕ،
ألْ٘ َ َٔ يني إال ٚم َٓ  ١ضبًًٚ .١يهٔ شملٝبشٕ ٚشملواش يًو ٢شملٓ و ١شملك وٛة٠
يً ك  ٤يف شمل ٚض ا.
ٚي ء  ٠أخ  :٣شملٓ  ١شي

َ سًءٗ ئ شي ني رب ع شي ني ئ شمل يٝو ١ي فو ،

يو قٛي٘ ا

 :اإذش أ ٍّ شهلل  ٦ٝأ ٍّ مثٓو٘ ا . 2ألٕ َ ٓو ٢ششبوز

ٚمم ٜخ

ي

إذش أو ٍّ شهلل ووً َ ٦ٝكو أو ّ مثٓوو٘ ،أ ٟقو ٍ :إٕ ٖو ش أو شّٚ .ال ووو إٔ ْسووء١
شيتح  ِٜإىل شألي ٕ ٝمٓ

ف إىل ذب  َٓ ِٜف ٗ شيظ ٖ  ٠يً ٘ ٚ ٢نُ ال خي .٢

فكا مًدٍص مم ذن ْ  ،إٔ نٌ َ أ عَت س  َٓ ٥ف و٘ أو ّ شيتهسوأ يو٘ ،يوٌ
نًُ أ َت شملٓ  ١شملك ٛة ٠يً ك  ٤يٓا شمل ٚض ١أ ّ شيتهسأ ي٘.

املبحث األول
[االنتفاع باألعياى الهجسة]
ٖوٌ إٕ شألاوٌ وٛشة شالْت و ع ي أليٝو ٕ شيٓجسو ١إال َو خو ع ي يوايٌٝ؟ نُو
ا3

ته ٢يؤ شملوٛىل شأل ةيًٝوٞ

شملٝوٌ إيٝو٘ٚ ،شختو  ٙوا ٟيف و ح شيكٛشيواا، 4

ٚمء ٘ يً ٢ذيو ي ن شمل ا  َٔ ٜٔشملتقخ ٜٔا ، 5أ ٚإٔ شألاٌ شي هم ،ف
،ف و شألاووٌ أ َوو ١شالْت و ع ي ألي ٝو ٕ شيٓجسوو ١إال َ و خ و ع ي يووايٖ ٚ ،ٌٝووٛ
شملٓسٛع إىل ظ ٖ شألنم .
أَ َستٓا شأل :ٍٚفٗ ٛأا ي ١إي أ ١شالْت ع.
ا 1أمحا ئ أٓءٌَ ،سوٓا أمحوا ،247 / 1 ،شيءدو  ،ٟاوحٝح شيءدو  .40 ،3 ،ٟشيءٗٝكو،ٞ
شيسٓٔ شيهز.13 /6 ،٣
ا 2يً ٞئ يُ شياش ق ين ،سٓٔ شياش ق ين .3/7 ،شي ٛس ،ٞششب ف.3/184 ،
ا 3شحملكل شال ةي ،ًٞٝصبُ شي ٥ا.220 ،124 / 11 ،٠
ا 4شيخٝذ
ا 5شيخٝذ شألْ

ن

شيػ ،٤

ح شيكٛشيا.12 ،

 ،ٟشمله سأ.83 ،82 / 1 ،
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ٚأَ َستٓا شيم ْ ٞفقَ: ٛ
أأووواٖ  :شإلمجو و ع شملٓكووو ،ٍٛف ووؤ فدو و شيوووأٜاٚ 1شملكووواشة أُْٗو و قو و ال يف
شالستاالٍ يً ٢ياّ ٛشة ي ٝشألي ٕ ٝشيٓجس :١اإْٗ ضب َو ١شالْت و ع ٚ ،نوٌ َو
ٖو ٛنو يو ال جيووٛة ي ٝو٘ .أَو شي وػ  ٣فإمج يٝوٚ] ،١أَو شيهووز ٣فًكو ٍٛشيووٓيب

ا

أ ٍَوووت يًووو ِٗٝشيخوووح ّٛفء يٖٛو و ا ، 2يًموووٌ
 :اي ووؤ شهلل شيٗٝوووٛة ع

شستحك م شيً ٓ ١يء ٝشحمل ّ فٝت اٍ ٣إىل نٌ ضب ّ شالْت ع ٚمل ٚش ٙشئ يء يف يؤ

شيٓيب ا

ا3

 :اإٔ شهلل م ىل إذش أ ٍّ  ٦ٝأ ّ مثٓ٘

[ا. 4

ث ْ : ٗٝظ ٖ شيهت ع ٖٛٚ ،آ ٜاَٗٓ ،و قٛيو٘ م و ىل[ :حزِّمَدْْ عَََّديْكو ْ الْمَيْتَدتو

وَالددمم]

ا5

يٓ ً ٤يً َ ٢ذنو  ٙمجو َؤ أاوح يٓ َؤ شٕ ْسوء ١شيتحو  ِٜإىل شي وني

ٜكتألوو ٞذب و  ِٜمج ٝو َٓ ف ٗ و  َٗٓٚ ،و قٛيوو٘ م و ىل [ :إِوْمَددا الْمَمْددز وَالْمَيْسلددز وَاألَوصَددا
وَاألَسْالَم رِجْسٌ ملهْ عَمَلِ الشمديْطَانِ فَداجْتَنلبى ]

ا6

نٌ

مٚ ،شي

فوإٍٕ شآلٜو ١ةيوت يًو ٚ ٢وٛع ش تٓو ع

م ظبم شي نيٚ ،شال تٓو ع ال ت وٌ َو شالْت و ع يو٘ يوء ن

شملٓ ف  َٗٓٚ .قٛي٘ م ىل[ :وَالزُّجْشَ فَدا ْجزْ]

ا7

فإٕ شي

ب شيوٓجم نُو او ح يو٘

مج يووَ ١وؤ أٖووٌ شيًػووٖٚ ،١وو ٛشملٓ سووأ أٜأل و ً يكٛي و٘ م و ىل[ :وَثليَابَ د َ فَطَهِّ دزْ]ا، 8
ٖٚج  ٙال ٜتِ إال ياى مج ٝشالْت ي ا ي٘.
ا 1شئ شي

َ ،١إٜأل ح شي ٛش٥ا.402 ،401 / 1 ،

ا 2أمحا ئ أٓءٌَ ،سٓا أمحا.247 /1 ،
ا 3يً ٞئ يُ شياش ق ين ،سٓٔ شياش ق ين.7 / 3 ،
ا 4شملكاشة شيس ،ٟ ٛٝشيتٓكٝح ٚ ،ق 55 ١ع َٚ ،يني شمل كٛفتني س ق َٔ شملد ٛط.١
ا 5شمل ٥ا.3 ،٠
ا 6شمل ٥ا.90 ،٠
ا 7شملاث .5 ،
ا 8شملاث .4 ،
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ث يمٗ  :ظٛشٖ ي ون شألخءو  ،ندوز ذبو

شي كو ،ٍٛفإْو٘ قو ٍ فٝو٘ يف  ٚوٙٛ

شسب شّ َٔ شيءٚ ٝشيخ ش :٤اأ ٚوَ ٤ٞؤ  ٚو ٙٛشيوٓجم ،فٗو ش نًو٘ أو شّ ضبو ّ،
ألٕ ذيو نً٘ َٓٗ ٍٞئ أنً٘ ٚ

ي٘ ٚيءس٘ ًَٚه٘  ٚإَس ن٘ ٚشيتكًوأ فٝو٘ ]ي ٛو٘

َٔ شي ٙٛ ٛمل ف َٔ ٘ٝشي س ة[ا ، 1فجُ ٝمكًء٘ يف ذيو أ شّ ا. 2
شي ٗ  َ :ةٍِ َٔ شألخء ٚشإلمج ع يً ٢ياّ ٛشة ي ٝظبم شي وني ،يٓو ً٤
يً ٢إٔ شملٓ َٔ ي ٘ ٝال ٜه ٕٛإال َٔ ٗ ١أ َ ١شالْت ع ي٘.
 ْٚو قو ي وون شملتووقخ  ٜٔيف مج ٝو ذيوووٚ ،شةيوو ٢اإٔ شيتقَووٌ ٜكألوو ٞي وواّ
شاليتُ و ة يًوو ٢وو ٤ٞمم و ذن و يف َك يًوو ١أا و ي ١شإلي أوو .١ق و ٍ :أَ و شآلٜوو ١شألٚىل
ف يتح  ِٜف ٗٝإ ٜٓ

ف إىل شملٓ و ١شملك وٛة ٠شيػ يءوٖٚ ١و ٞشألنوٌٚ .إ و تهوِ

يت ًك٘ جبُ ٝشملٓ ف أٝول ال مهو َٓ ٕٛو ١غ يءو ١ظو ٖ َ ٠ك وٛةَٚ .٠مًو٘ قو ٍ يف
شآل ١ٜشيم ْ ،١ٝفإٕ شال تٓ ع إ و ٜت ًول ي ملٓ و ١شيظو ٖ  ٠شملك وٛةٖٚ ٠و ٞشيخو ع.
َٚمً٘ ق ٍ يف شآل ١ٜشيم يم ١يف ٖج شي
خز ذب

ب ،فإْ٘ يء  ٠يؤ ٖجو َء و م٘ٚ .قو ٍ يف

شي ك :ٍٛإٕ شمل شة ي إلَس ى ٚشيتكًأ فٜ َ ٘ٝ

و إىل شألنوٌ ٚشيخو ع

ٚإال فإَس ى ظبم شي ني يء ن شي ٛش٥ا مم ال إ ه ٍ ف ٘ٝا. 3
يووووٌ ْكووووٌ ي وووون أاووووح يٓ شالم وو و م يًوووو ٢ذيووووو ،فٝهوووو ٕٛشملوو و شة َوووؤ
شإلَسوو ى ٚشيتكًووأ يف خووز شإلَسوو ى ٚشيتكًوووأ يً ٛوو٘ شحملوو ّٚ .أَوو شإلمجوو ع
ٚشألخءوو شياشيوو ١يًوو ٢أ َوو ١يٝوو ظبووم شي ووني فٝهوو ٕٛشةيوو  ٤شخت

اووٗ مبوو

ال تووٌ شالْت وو ع شمل تووا يوو٘ َوؤ شأليٝوو ٕ شيٓجسوو ،١يًوو ٢أْوو٘ نهوؤ َٓوو ةيوو٣ٛ
شملٓوو َوؤ شيءٝوو َوؤ ٗوو ١أ َووو ١شالْت وو ع ،يووٌ ي ووٌ شملوو ْ ظب سوو ١شي وووني ٚإٕ
ا5

وو ة شالْت وو عاٚ . 4أَوو إمجوو ع شإلٜألوو ح ٚشيتٓكووٝح شملٓكوو ٍٛيوؤ فدوو شيووأٜ
ا َ 1يني شمل كٛفتني إض ف َٔ ١شيتح .
ا 2شئ

ء ،١ذب

ا 3شيخٝذ شألْ

شي ك،ٍٛ

.247

، ٟشمله سأ.98 / 1 ،

ا 4شمل ا ْ س٘.99 / 1 ،
ا 5أئ شي

َ ،١إٜأل ح شي ٛش٥ا.401 / 1 ،
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ٚشملكاشةا 1ف ةي ٢إٔ قأل ١ٝشيتتء م ،ٖ٘ٓٛألٕ مج ً َٔ أاوح يٓ او أٛش جبوٛشة
شقتٓ و  ٤شألي ٝو ٕ شيٓجسوو ١يووء ن شي ٛش٥وواٚ ،مج و ً َووِٓٗ ا و أٛش جبووٛشة شالْت و ع
ي ألي ٕ ٝشيٓجسٚ ،١إٔ ظب ستٗ ال متٓ شالْت ع يٗ ا . 2ثِ ق ٍ اٚي ً٘ يإلأ طو ١مبو
ذن ْو شختو ي وون شألسو طني يف و أ٘ يًوو ٢شيكٛشيووا ووٛشة شالْت و ع يو يٓجم
ن و ملتٓجم اٜ ٜ ، 3ووا يوو٘ ووا ٟشمل أوو ّٛأٝوول ق و ٍ :اٚجيووٛة شالْت و ع ي ألي ٝو ٕ
شيٓجسووٚ ١شملتٓجسوو ١يف غ و َ و  ٚة شيووٓص مبٓ وو٘ ،ن ملٝتوو ١شيٓجسوو ،١شي و

ال جيووٛة

شالْت و ع يٗ و يف َ و ٜسووُ ٢شسووت ُ الً ي ف و  ،يألخء و ٚشإلمج و عٚ ،ن الست ووء ح
ي يأٖ شملتٓ جم ذبت شيظ ٍ َٚ ،ةٍ يً ٢شملٓ َٔ شالْت ع ي يٓجم ٚشملتوٓجم
طب ٛ

ا4

ع شياشٍ]

 ،أَٓ ٚبٍٍ يً[ ٢شالْت

يً ٢يواّ شالنواشع ي يواٚ ،ٜٔيواّ

شملءوو الٚ ،٠أَوو َوؤ شسووت ًُ٘ يٝػسووً٘ فػوو َخووُ ٍٛيألةيووٜٚ ،١ءكوو ٢يًوو ٢أهووِ
شألاٌاٚ ، 5ال خي  ٢يً ٢شملتقٌَ أْ٘ ٜه و ٞيف ق و شألاوٌ شملو نٚ ٛشْ ه سو٘،
ا6

شإلمجو و ع شملٓكووو ٍٛيووؤ شيػٓٝووو١
ا9

ٚشإلٜأل و ح

ا8

ٚششبو و فاَ ، 7ألو و ف ً إىل إمجو و ع شيتٓكوووٝح

شمل ٜووا ذيووو شإلمج و ع ي توو ٣ٛشألنم و ٚ ،شملٓ قخوو ١فٝوو٘ يكألوو ١ٝشيتتءّ و
 ٣ذيو إٔ شيء ن ٜ

َ ةٚة ،٠ألٕ ق

جبٛشة شالْت عٖٚ ،و ٛال ٜٓو يف أه ٜو١

شإلمج ع.

ا 1شملكاشة شيس ،ٟ ٛٝشيتٓكٝح ٚ ،ق 55 ١ع.
 ،ٟشمله سأ .102 -100 / 1

ا 2شيخٝذ شألْ

ا 3شمل ا ْ س٘ .102 /1 ،
ا َ 4يني شمل كٛفتني ة ٜة َٔ ٠نت ع
ا 5شيخٝذ

ن

شيػ ،٤

ا 6غٓ ١ٝشيٓبٚع /الئ ةٖ  ٠شسبًيب
ا 7ششب ف /ع3

ح شيكٛشيا.
ح شيكٛشيا.13 – 12 ،
.43

.187

ا 8شملكاشة شيس ،ٟ ٛٝشيتٓكٝح ٚ ،ق 55 ١ع.
ا 9شئ شي

َ ،١إٜأل ح شي ٛش٥ا.401 / 1 ،
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املبحح الجاني
[متلّك ما حيزم التكسب به]
إُ األعٗاُ الٍذضةِ ٛةن ٖلقمةه ّةا ا مةك ,أٔ ال؟ الظةاِز القة ٔ ,ً،ة ،دةشً
ذلك د ٙ،يف عزح القٕاع ،حٗح اهٔ( :ال ٖلقمه ةة مبا ال ٖقبن الةلهّ ,،يف وةا
ع،ا قض أ ضاً الكمب ٔ قض أفزاد الة َِ،اتية٘ رهزِةا ةةة متمٗةك وهمقةأ ,ال
األعٗاُ وٍّا ومكٔ ,يف الٍذط القارض ٔدّاُ)( ٔ .)1ةاه ٔالة )( ٙ،يف
قض عباٟزٓ :الجاٌ٘ :دٕاس متمٗكّا ٔمتمكّا فاٌا وةَ دُٔ وقأةةٔ .ٛاألصةن يف
الٍذضة ٛاألصةةال ٛعةة،وّىا وقةةا ٔيف الٍذضةة ٛقااِةةا عمةة ٜا مةك فلُىمّةةك هةةذلك,
ٔعمةة ٜالقةةٕه غزٔدّةةا عةةَ ا مةةك قةةزٔض الٍذاصةة ٛفخةةه اال ل ةاص ةةا
االصل خاب ٔ ,اه يف اؾةٕاِز ( :ةن رمبةا رّةز وةَ ةح اللخةو ا ش ةٕر عةً،
د ٕلْ يف ا مك ,هىا صةزح ةْ قةض وغةاخيٍا داسوةا ةْٖٔ ,يٖدة ٓ،عة ً،عة،يفدٓ يف
األوٕاه عزفا وع أصال ٛع ً،د ٕلْ ا مك)(.)2
أ ٕه،ٖ :ه عم ٜع ً،يقمه ا مك األعٗاُ أوٕر:
أحةةِ،ا :األصةةن ,ألُ ا مةةك ةة ،دقةةن لةةْ الغةةار أصةةبا ا اصةة ٛوقمٕوةةٛ
وقٔ،د ٚال حي ن ا مك ٌّٔ،ا ,ألُ ح ٕلْ ٌّٔ،ا ٍٖايف ع،دِا ٔح ةزِأ ,وةع
الغك يف يقمه يمك األصباب األعٗاُ الٍذضة ,ٛفأصةال ٛعة ً،الةٕ ،ه يف ا مةك
قكّىٔ ,ٛلٗط ا مكُ يا قا لمضمهٍ ٛالقزفٗ ,ٛحل ٜحيكي ْ وع ٔدٕدِةأ ,ال يقة،
ِذٓ األعٗاُ أوٕاال عزفا ,حل ٜحيكي مبىمٕهٗلّةا فأصةال ٛعة ً،د ٕ ةا يف ا مةك
قكّى.ٛ
ثاٌّٗةةا :ةةح ؼةةو الققةةٕه ,ةةاه فٗةةْ( :أٔ عةة٘ ٞوةةَ ٔدةةٕٓ الةةٍذط ,فّةةذا
همةةةْ حةةةزاً ٔقة ةزدً ,ألُ رلةةةك همةةةْ وٍّةةة٘ عةةةَ أهمةةةْ ٔعةةةز ْ ٔلبضةةةْ ٔومكةةةْ
ٔإوضةاهْ ٔاللقةمب فْٗ ةٕدْ وَ الٕدٕٓ ا فْٗ وَ الفضاد ,فذىٗع يقمبْ يف رلك
( )1الغٗخ دقفز هاعو الغها ,ٞعزح القٕاع.13 ,،
( )2الغٗخ اؾٕاِز ,ٙدٕاِز الكالً.9 / 22 ,
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حزاً)( ,)1فإُ اـح ا ذهٕر صزٖذ يف ع ً،د ٕه األعٗاُ الٍذض ٛيف ا مك.
ال ٖقةةاه :اُ الٍّةة٘ عةةَ ا مةةك ٍٖخةةن إىل الٍّةة٘ عةةَ صةةببْ ,الةةذِ ٙةةٕ البٗةةع
ةةار ٝوةةا

ٔالغةةزأ ,ٞغةة ،رلةةك وةةَ األصةةبابٔ ,الٍّةة٘ عةةَ الضةةبب ا ةةذهٕر,

ٖقلضة٘ ؼةزٖي الضةةبب ا ةذهٕرٔ ,أوةةا عة ً،د ةةٕه القةمل ا ةةذهٕر ٚيف ا مةك فةةال
ٖقلض٘ الٍّ٘ .رلك ألٌا ٌقٕه :إُ الظاِز وَ الٍّ٘ عَ ا مةك ا رعةاد إىل عةً،
ح ةةٕلْ ,هىةةا ال خيفةة ٜعمةة ٜوةةَ وةةارظ لضةةاُ األ بةةارٔ .لةةٕ أُرٖةة ،الٍّةة٘ عةةَ
الضبب لٍاصبْ الٍّ٘ عَ اللىمك ال الٍّ٘ عَ ا مكٔ ,أٖضةا لةٕ هةاُ ا ةزاد رلةك
لكاُ ٕلْ( :فلقمبْ يف مجٗع رلك حزاً)( )2يأهٗ،ا لذلك ِٕٔ الف الظاِز.
ثالجّا :األ بار ا لكجز ٚالقاٟم ٛأُ مثةَ األعٗةاُ الٍذضة ٛصةخ
دقفةةز ( )يف ةةح عىةةار ةةَ وةةزٔأُ( :الضةةخ

,هقةٕه أ ة٘

أٌةةٕا هةةج ٚ،وٍّةةا :أدةةٕر

الفٕادزٔ ,مثَ اـىزٔ ,الٍبٗذٔ ,ا ضةكز)(ٔ ,)3وٍّةا :ةٕه أ ة٘ عبة ،ا
يف ح ٖشٖ َ ،فز ( :،الضخ

()

مثَ ا ٗلةٔ ٛمثةَ الكمةب ٔمثةَ اـٍشٖةز)(ٔ ,)4وٍّةا

ٕلةةْ (( :)أدةةز الشاٌٗةة ٛصةةخ ٔ ,مثةةَ الكمةةب الةةذ ٙلةةٗط كمةةب ال ةةٗ،
صخ ٔ ,مثَ اـىز صخ )(ٔ )5يف ٔصٗ ٛالٍيب (ٖ( :)ا عم٘ ,الضةخ
مثَ ا ٗلٔ ٛمثَ الكمب ٔمثَ اـىز)ٔ ,وٍّا ٕه ال ةاد ( )يف ةح ٖققةٕب
َ عقٗب( :مثَ القذر ٚوَ الضخ )(.)6
ٔالظةةاِز وةةَ ِةةذٓ األ بةةار أٌةةْ إمنةةا هةةاُ وةةَ الضةةخ

ألٌةةْ وةةَ ةةاب األهةةن

الباطن ,ألُ ا قَّٕض غ ،مممٕك فال ٍٖلقن إىل ا غرت ٙع٘ ٞعةٕض مثٍةْ فٗكةُٕ
( )1ا َ عقب ,ٛؼو الققٕه ,صٔ ,247وا مل ا ققٕفلمل سٖاد.ٚ
( )2القبار ٚيف اللخو ِ٘ (فذىٗع يقمبْ يف رلك حزاً).247 ,
( )3ا

،ر ٌفضْ .63 /12

( )4مل أد ،يف وا رادقلْ حا ّذا المفظ لٗشٖ َ ،فز ٔ ,،وا ٔد،يْ عَ الضكٌٕ٘ (الضةخ
مثَ ا ٗلٔ ٛمثَ الكمب ٔمثَ اـىز).
( )5اؿز القاوم٘ٔ ,صاٟن الغٗق.62 / 12 ,ٛ
()6ا

،ر ٌفضْ.126 / 12 ,

يف ثبىت حق االختصاص يف األعياى النجسة
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الجىَ صخلا.
ال ٖقاه :إُ هُٕ الجىَ صخلا ال ٖقلض٘ ع ً،ا مكٗ ٛالحلىاه أُ ٖكُٕ لقةً،
ا مٗ ٛاألعٗاُ ا ةذهٕر ٚلملىمٗةك قةٕض ,لقة ً،دةٕاس االٌلفةا

ّةا وٍفقة ٛقممةٛ

وق ٕد ٚلمققال ,ٞأٔ للخزٖي ٗقّا ٔاللكضب ّةا عةزعا .مة  :هةن را ٔإُك هةاُ
قلىالٔ ,لكٍْ ال ٍٖايف رّٕر األ بار يف هُٕ ا ٍغةأ يف رلةك عة ً،هٌّٕةا مممٕهة,ٛ
فلأودن.
را قّا :حكاٖ ٛا مجا وةَ قةض أصةخا ٍا عمة ٜقةض األعٗةاُ ا ةذهٕرٚ
وع ع ً،القٕه الف ةن ,ةاه يف دةٕاِز الكةالً يف ٗةع القةذر( :ٚالبٗةع وغةزٔ
ا مكٔ ,القذرات غ ،مممٕه ٛايفا عمىاٍٟا هىا ٗن)(.)1
ٔممةا رهزٌةةآ ٖقمةةي الكةةالً يف ا بخةةح الجالةةح ٔالزا ةةع ,ألُ وةةا ال ٖقبةةن صةةفٛ
ا مك ال ٖقبن اللىمٗك ال فاٌا ٔال القٕض هىا ِةٕ ٔاةذ.
( )

املبحح اخلامس
[يف ثبوت حق االختصاص يف األعيان الهجسة]
ٖظّز وَ قض ولأ ز ٙأصخا ٍا ثبٕيْ ,اه يف اؾةٕاِزٌ(:قي ةٖ ،قةاه :ةأُ
لْ حه اال ل اص َ صبه إلْٗ ,للخقه الظمي عزفا ا شامح.)3()ٛ
أ ٕهٖ :غكن اؿةاه يف رلةك قة ،االللفةات إىل األدلة ,ٛأالد يةز ٝأٌةْ (ٌّ )ةٜ
عَ إوضةاهْ ,يف ةح ؼةو الققةٕه حٗةح ةاه( :أٔ عة٘ ٞوةةَ ٔدةةٕٓ الٍةةذط,
فّذا همةْ حةزاً ]ٔقزً[ ألُ ]رلةك همةْ[ وٍّة٘ عةَ أهمةْ ٔعةز ْ ٔلبضةْ ٔومكةْ
ٔإوضاهْ ٔاللقمب فْٗ ٕدْ وَ الٕدٕٓ ,ا فْٗ وَ الفضاد ,فذىٗع يقمبْ يف رلةك

( )1الغٗخ اؾٕاِز ,ٙدٕاِز الكالً.17 / 22 ,
(ِ )2كذا ٔرد يف ا خهٕطٔ ,ٛعضب اللضمضن جيب أُ ٖكُٕ ا بخح الجالح.
( )3الغٗخ اؾٕاِز ,ٙدٕاِز الكالً.9 / 22 ,
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حزاً )(ٔ )1عَ إوضاك اـىةز ٔاـٍشٖةز يف ةح ٖةٌٕط ,يف فٕصة٘ ةا اةزا أٔ
ٍاسٖز إىل أدن وضى ,ٜثي أصمي بن أُ حين ا اه اه (لةْ دراِىةْ)( ٔ .)2ةاه:
ُ أصمي ردن ٔلْ اةز أٔ ٍةاسٖز ثةي وةات ِٔة٘ يف ومكةْ ٔعمٗةْ دٖةَ ,ةاه:
(إ ك
ٖبٗع دٖداٌُْ أٔ ٔل٘ لْ غ ،وضمي ,ازيفٓ ٔ ٍاسٖزٖٓٔ ,قض٘ دٍْٖ ٔلٗط لْ أُ ٖبٗقةْ
ِٕٔ ح٘ ٔال ميضكْ)(ٔ ,)3أوةز ةإِزا اـىةز يف ةح قىة ،ةَ وضةمي عةَ أ ة٘
عبةة ،ا

( )ةةاه( :إُ ردةةال وةةَ ثقٗةةو أِةة ٝ،إىل رصةةٕه ا

()

رأٖلمل وَ از ] ق،وا حزو [ فأوز ّىةا رصةٕه ا

()4

ةة( ،أٌةةْ اِةة ٙ،إىل رصةةٕه ا

( )رأٖةة ٛوةةَ

اـةةحٔ .يف ةةح أ ةة٘
از ,فأوز ّا ف ُب

( )فأِز لةا)

يف ال قٗ.)5()،

ٔال عةةك أُ الٍّةة٘ عةةَ ا وضةةاك ٔاألوةةز ةةا ِزا  ,ممةةا ٍٖافٗةةاُ ثبةةٕت حةةه
اال ل اص ,عم ٜأُ القالو )( ٛيف اللذهزٌ ٚقن ا مجةا عمة ٜعة ً،صةخٛ
الٕصٗ ٛمبا ِٕ ارج عَ هٌْٕ وق ٕدا اللىمك هفضالت ا ٌضةاُ ,وجةن عةقزٓ
ٔرفزٓ ٔالقذرات( ,)6وع أٌْ ٖكفة٘ يف صةخ ٛالٕصةٗ ٛثبةٕت اال ل ةاص يف (,)7
ٔحه ا ٍع ا السً ؾٕاس ا فٍا.ٞ
ٔاؿةةها اللف ةةٗن ةةمل وةةا ثبةة
يكةةَ ا ٍفقةة ٛغالبةة ٛةةن هاٌةة
قممةةةٖ ٛجبة ة

لةةْ وٍفقةة ٛقممةة ٔ ٛةةمل وةةا مل يجبةة ٔ ,لةةٕ مل

ٌةةادر ٚهاللضةةىٗ ،القةةذر ,ٚفىةةا يجبةة

حةةةه اال ل ةةةاص فٗةةةْٔ ,وة ةا مل ٖجبة ة

لةةْ وٍفقةةٛ

مل ٖجبة ة  .ةةةاه دةةة ٙ،يف

عةزح القٕاعةةٔ( :،عةةة ً،ا مةةةةك ال ٍٖةةايف ثبةةٕت اال ل ةاص يف وا َلةةةُْ وٍةةةةفقٛ
( )1ا َ عقب ,ٛؼو الققٕهٔ .247 ,وا مل ا ققٕفلمل وَ اللخو.
( )2الغٗخ الهٕص٘ ,يّذٖب األحكاً .138 / 7,
( )3ا

،ر ٌفضْ.138 / 7 ,

( )4ا

،ر ٌفضْٔ .136 / 7 ,وا مل ا ققٕفلمل وَ اللّذٖب.

()5ا

،ر ٌفضْ ,135 / 7 ,إجياس يف الٍقن.

( )6القالو ٛاؿم٘ ,يذهز ٚالفقّا.479 / 2 ,ٞ
(ٔ )7رد يف أصن ا خهٕط( ٛاال ل اص يف) ٔالظاِز أُ همى( ٛيف) سا.ٚ،ٟ

يف جىاس التكسب حبق االختصاص املذكىر
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 ،أِةةن القةةزف
قممةة .)1()ٛألُ ؼمٗةةن االٌلفةةا لمةةك ا ٍفقةة ٛجي ةٕدس أوضةةاهْٔ ,ع ة ا
ا شامح ٛعمْٗ رميٌ ٔيقٖ ٍ،جب

اال ل اصٔ ,الٍّة٘ عةَ ا وضةاك لمٕدةْ ا ةزً

هىا ٖقض٘ ْ فقْ الزةا ( )حٗح ةاه فٗةْٔ( :هةن أوةز ]ٖكةُٕ[ فٗةْ الفضةاد
مما  ٌُّ٘ ،عٍْ وَ دّ ٛأهمْ ٔعز ْ ٔلبضْ ٌٔكاحْ ٔإوضاهْ ٕدةْ الفضةاد ,وجةن
ا ٗلٔ ٛالٔ ً،ؿي اـٍشٖز ٔالز ا ٔمجٗةع الفةٕاحػ ٔؿةةةًٕ الضةبا ٔاـىةزٔ ,وةا
أعبْ رلك فخةةزاً ةار لمذضي)(.)2
ٔأوا ح ٖةٌٕط فىةع اعةلىالْ عمة ٜكةالفة ٛاهأصةخاب يف عة ٚ،وقاوةات
ٕلْ( :ثي وات ِٔ٘ يف ومكْ) وةع أُ ا ضةمي ال ميمكّةا هىةا عزفة ٔ ,وٍّةا

وٍةْا
ٕلةْ:

(ٖبٗع دٖداٌْ) ٔالٖ،داُ ال ٔالٖ ٛلْ عم ٜرلةكٔ ,وٍّةا ٕلةْ( :أٔ ٔلة٘ لةْ غة ،وضةمي)
ٔغ ،ا ضمي ال ٖكُٕ ٔلٗاً لمىضمي ,قىٕه أٖضا عم ٜهةُٕ الٍّة٘ عةَ ا وضةاك
ةٕص اـىةزٔ ,لقمةْ ال

للٕدْ ا زً ِٕٔ البٗعٔ .أوا اهأوز ةا ِزا فّةٕ يف

قٕلْ( :إُد الةذٙ

وٍفق ٛلْ ,أٔ لقمْ لبٗاُ حزو ٛالبٗع ٔ ,ذا عقب األوز ا ِزا

حزدً عز ّا حزدً مثٍّا)(ٔ .)3أوا إمجا القالو ٛا ٍقٕه عم ٜعة ً،صةخ ٛالٕصةٗٛ
فمقمْ يف
وا ٖجب

ٕص الٕصٗ ٛا قلضٗ ٛلملىةنيك فخٍٗ٠ةذ ٖجبة
لْ وٍفق ٛقممٔ ,ٛإُ مل يكَ غالب ٛوَ أعٗاُ

حةه اال ل ةاص يف

الٍذاصات.

( )

املبحح السادس
[يف جواس التكسب حبق االختصاص املذكور]
صزٖذ الغٗخ د )( ٙ،يف عزح القٕاعٔ ،دٕاِز الكالً( )5اؾٕاسٔ .لة٘
يف رلك ٌظز ,يبقا فلاح الكزاو ٛحٗح اهٔ( :ال جيٕس ٌقمْ

مذ ٔال ظقن هىةا

( )1الغٗخ دقفز هاعو الغها ,ٞعزح القٕاع.13 ,،
( )2عم٘ َ ا ْٕٖ ,فقْ الزةأ .250 ,وا مل ا ققٕفلمل سٖاد ٚوَ فقْ الزةا.
( )3اؿز القاوم٘ٔ ,صاٟن الغٗق.164 / 12 ,ٛ
( )4وَ ا فرتض حضب اللضمضن أُ ٖكُٕ ا بخح الز ع.
( )5الغٗخ اؾٕاِز ,ٙدٕاِز الكالً.17 / 22 ,
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ِةةٕ رةةاِز األصةةخاب طال ّةةي ا ٍةةع وةةَ مجٗةةع ةةةزٔب اللكضةةب األعٗةةاُ
الٍذضِٔ ,ٛذا وٍّا ٔإُ مل ٖكةَ يكضةبا ةٍفط القةملٔ ,ألُ وةا ال ٗىةة ٛلقٍٗةةْ ال
ٗىة ٛلمخه الجا ة

فٗةْٔ ,ـ ٕص ح ؼو الققٕه الٍاِ٘ عةَ اللقمةب فٗةْ يف

مجٗع اللقمةب الةذ ٙوةَ مجملةْ ا وضةاك)(ٔ ,)1هٗةو هةاُ فىةَ مجمة ٛاألعٗةاُ
الٍذضةة ٛالةةم حيةةزً اللكضةةب ّةةا هىةةا يف الغةةزاٟع ,اـىةةز ٔاألٌبةةذ ٚا ضةةكزٚ
ٔالفقا (.)2
أ ٕه :اـىز ا ضكز ا لخذ وَ القٍبٔ ,الٍبٗذ ا ضكز ا لخذ وَ اللىز ٔال ِبلكةع
كضز البأ ٞصكُٕ اللا ٞا جٍا ٚأٔ فلخّا ا لخذ وَ القضنٔ ,الفَضٗخ فةلذ الفةاٞ
ٔهضز الضةاد ا قذىة ٛا لخةذ وةَ البضةز ٔحة ٓ،وةَ غة ،أُ متضةْ الٍةارٔ ,الٍقٗةع
ا لخذ وَ الش ٗبٔ ,ا ِشكر كضز ا ٗي فالشا ٞا قذى ٛالضاهٍ ٛفا ّىم ,ٛا لخذ ٚوَ
الذرِ .ٚكذا اه الغّٗ ،يف الزٔة.)3(ٛ
ٔيف اـح إٌْ ا لخذ وَ الغقٔ ,)4(،اؾق ٛكضز اؾٗي ٔفلذ القمل ا لخةذ وةَ
الغقٔ ,،الفقا ِٕٔ ا لخذ وَ الش ٗب ٔالغق ،حلٔ ٜد ،فْٗ الٍغٗػ ٔاؿزهةٛ
هىةةا يف الزٔةةةٔ .ٛالظةةاِز أُ ا قةةه ( )أطمةةه الٍبٗةةذ عمةة ٜمجٗةةع األوةةٕر
ا ذهٕر ٚوا ع،ا اـىز ٔالفقةا  ٔ ,ةذا مجقةْ(ٔ ,)5الظةاِز أٖضةا أُ لفةظ اـىةز
ٖقي اؾىٗع لغٔ ٛعزعا.
اه يف فىع البخزَٖ (اـىز فٗىا أعلّز ٍّٗي هن عزاب وضكزٔ ,ال خيةل
ق  ،القٍب ةاه يف القةاوٕظ ]ٔ[ القىةًٕ أصةذ ,ألٌّةا حزوة

ٔوةا يف ا ٍٖ،ةٛ

ازٔ ,وا هاُ عزا ّي إال اللىز ٔالبضز)(ٔ .)6ألٌْ اصي ا خيىةز الققةن ٖٔغىةزٓ,
( )1ؼو الققٕه /ا َ عقب ٛاؿزاٌ٘ /ص.333
( )2ا قه ا م٘ ,عزاٟع ا صالً.753 ,
( )3الغّٗ ،الجاٌ٘ ,الزٔة ٛغزح الضٗ ،هالٌرت.207 – 206 / 3 ,
( )4الغٗخ الكمٗين ,الكايف.392 / 6 ,
( )5ا قه اؿم٘ ,عزاٟع االصالً.753 ,
( )6الغٗخ الهزحي٘ ,فىع البخزَٖٔ ,292 / 3 ,وا مل ا ققٕفلمل إةاف ٛوَ اجملىع.

يف جىاس التكسب حبق االختصاص املذكىر
ٔاؾىٗةةةع وغةةةرتك يف رلةةةك ٔ ,ةةةاه أ ةةةٕ عبةةة ،ا
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( ( :)ةةةاه :رصةةةٕه ا

( )اـىز وَ اض ,ٛالق  ،وَ الكةزًٔ ,الٍقٗةع وةَ الش ٗةبٔ ,البلةع
وَ القضنٔ ,ا شر وَ الغقٔ ,،الٍبٗذ وةَ اللىةز)( ٔ ,)1ةاه أ ةٕ اؿضةَ (:)
(مل حيزً ا

اـىز المسّأ ,لكَ حزوّا لقا بلّا ,فىا هاُ عا بلةْ عا بة ٛاـىةز

فّٕ از)( .)2فقمِ ٜذا ٖكُٕ عهو األٌبذ ٚا ضكزٔ ٚالفقا يف عبار ٚا قه وةَ
اب عهو اـاص عم ٜالقاً.
ٔهٗو هاُ فٗ،ه عم ٜع ً،دٕاس اللكضب األوٕر ا ذهٕر ٚأوٕر:
أحِ،ا :أصال ٛحزو ٛاالٌلفا

ّأٖ ,يٖ ٓ،وا ده عمٔ ٜدةٕب اِزا ّةا عمةٜ

وَ ِ٘ ٗٔ ,ٓ،عم ٜوَ غ ٓ،هفأٖ .ٛلٗط يف األدل ٛوا ٖ،ه عمة ٜدةٕاس االٌلفةا
ّا ٕدْٔ ,االٌلفا حةاه الضةزٔر ٚلملة،أ ٙلةٗط وةَ ا ٍةافع ا قلةح ٚا ق ةٕدٚ
يف ا ق،وة ٛأُ هةن وةا حزوة

لمققال ٞيف ا قأةات ، ٔ ,عزفة

وٍفقلةْ الغالبةٛ

ا قلح ٚعٍ ،الققال ٞحزً اللكضب ْ.
ثاٌّٗةةا :وةةا ده عمةة ٜعةة ً،بةةٕه األعٗةةاُ الٍذضةة ٛصةةف ٛا م ةكٖٔ ,شٖةةٍِ ٓ،ةةا
ا مجا ا ٍقٕه عمة ٜأٌّةا لٗضة

مممٕهةٔ ,ٛأٌّةا لضة ,ٛعةَ اـةالف(ٔ )3غة,ٓ،

ٖٔيٖ ٓ،وا ده عمٔ ٜدٕب إِزا ّأ ,همىا مل ٖكَ هةذلك مممةٕك القةمل ال جيةٕس
اللكضب يف عٍْٗ.
ثالجّا :وا ده وَ األ بار عمٔ ٜدٕب إِزا ّا ,فإُ ا فًّٕ وٍّا أُ الغار
ال ٖزٖ ،قا ٞعٍّٗا ن ٖزٖ ،إيالفّا ِٕٔ ,وٍاف ؾٕاس اللكضب ّا.
()4

را قّا :ا مجاعات ا لكزر ٚالٍقن يف هةةةالً األصخةةاب ,فقةةَ اـةةالف

( )1اؿز القاوم٘ٔ ,صاٟن الغٗق.221 / 17 ,ٛ
()2ا

،ر ٌفضْ ,273 / 17 ,ا لالف مٗن يف المفظ.

( )3الغٗخ الهٕص٘ ,اـالف.241 / 3 ,
()4ا

،ر ٌفضْ.185 / 3 ,

أحكام املتاجز احملزهة

36

ٔا ٍلّ )1(ٜا مجا عم ٜع ً،دٕاس ٗقّا ٔعزاّٟأ ,يف قكة٘ الضةزاٟز أُ (هةن
عزاب وضكز حكىةْ حكةي اـىةز عمة ٜالضةٕا ٞمةٗال هةاُ أٔ هةج،اٌٗ ,ةا هةاُ أٔ
وهبٕ أ ,هذلك حكي الفقا حكىْ ,فإُ عز ْ ٔعىمْ ٔاللذار ٚفٗةْ ٔاللكضةب
ْ قظٕر ةال ةالف ةمل فقّةا ٞأِةن البٗة

( )فةإُ إمجةاعّي وٍققة ،عمةٜ

رلك)(ٔ )2عَ اللذهز )3(ٚا مجا عم ٜع ً،صخٗ ٛقّا أ ٙاـىز.ٚ
اوضّا :األ بار ا لكجز ٚال،ال ٛعم ٜأُ مثَ اـىةز صةخ  ٔ .ة ،عزفة

أُ

ه همةه القةٕضٔ ,ولة ٜوةا حةزً عٕةةْ حةزً اللىضةك ةْ
الجىَ يف األ بار وجا ٌ
لمىالسو ٛالقزفٗةٍّٗ ٛىةأ .دعةٕ ٝأُ حزوة ٛالقةٕض ال ٖضةلمشً حزوة ٛاللكضةب
وزدٔد ٚعم ٜو،عّٗا.
صادصّا :األ بار ا لكجز ٚالٍاِٗ ٛعَ ٗةع اـىةز الةم وٍّةا وةا رٔآ سٖة ،ةَ
عمةة٘ عةةَ ه اٟةةْ ( )ةةاه( :لقةةَ رصةةٕه ا

( )اـىةةز ٔعاصةةزِا

ٔوقل ةزِا ٔ اٟقّةةا ٔوغةةرتّٖا ٔصةةا ّٗا ٔههةن مثٍّةةا ٔعةةار ّا ٔحاومةةّا ٔا ىٕلةةٛ
إلْٗ)(ٔ )4وٍّا وا رٔآ دا ز اؾقف٘ عَ أ ٘ دقفز ( )اه( :لقَ رصةٕه ا
( )يف اـىةةز عغةةز :ٚغارصةةّا ٔحارصةةّا ٔعاصةةزِا ٔعةةار ّا ٔصةةا ّٗا
ٔحاومةةّا ٔا ىٕلةة ٛإلٗةْ ٔ اٟقّةةا ٔوغةةرتّٖا ٔههةةن مثٍّةةا )(ٔ .)5وٍّةةا وةةا رٔ ٙعةةَ
ال اد ( )عَ ه ا )( ْٟيف حٖ،ح ا ٍاِ٘ :أُ رصٕه ا
ٌّ ٜأُ ُٖغرت ٝاـىز ٔأُ ٖضق ٜاـىز اه( :لقَ ا

()

اـىز ٔغارصّا ٔعاصةزِا

ٔعةةار ّا ٔصةةا ّٗا ٔ اٟقّةةا ٔوغةةرتّٖا ٔههةةن مثٍّةةا ٔحاومةةّا ٔا ىٕلةة ٛإلٗةةْ)(.)6

( )1القالو ٛاؿم٘ ,وٍلّ ٜا همب.1008 / 2 ,
( )2ا َ ادرٖط اؿم٘ ,الضزاٟز ,219 / 2 ,ا لالف مٗن يف األلفار.
( )3القالو ٛاؿم٘ ,يذهز ٚالفقّا.582 / 1 ,ٞ
( )4اؿز القاوم٘ٔ ,صاٟن الغٗق.164 / 12 ,ٛ
( )5ا

،ر ٌفضْ.165 / 12 ,

()6ا

،ر ٌفضْ.165 / 12 ,

يف جىاس التكسب حبق االختصاص املذكىر
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عمٗةةْ ٔهلةةْ رأٖةة ٛاةةز ,قةة،وا حزوة

اـىةةةز ,فة ةأوز ّةةةا أُ يبةةةا فمىةةةا أد ةةةز ّةةةا الةةةذو٘ ٖبٗقّةةةاٌ ,ةةةادآ رصةةةٕه ا
( )وَ مفْٖ ,ا صاحب الزأٖ ,ٛإُ الذ ٙحزدوّا حزدً مثٍّا ,فةأوز ّةا
ف ةةبد ك يف ال ةةقٗ ,،فقةةاه :مثةةَ اـىةةزٔ ,وّةةز البغةة٘ٔ ,مثةةَ الكمةةب الةةذ ٙال
ٖ هاد ,وةَ الضةخ )(ِ .)1ةذا ٔوةا ٖقةارض وةا رهزٌةآ وةَ األ بةار فىهرةزيفح أٔ
وأٔده ,لق ً،ا مٗلْ قارة ٛوا مسق
مبا مسق

وَ األ بةار ال ةخٗخ ٛال ةزحي ٛاجملبةٕرٚ
وَ القٕاع ,،هخةح مجٗةن أٌةْ ةاه

وَ ا مجاعات ا يٖ ٚ،مبا عزف

لم ةةاد (ٖ( :)كةةُٕ لةة٘ عمةة ٜالزدةةن دراِةةي فٗقهةةٗين ّةةا اةةز ,ٚفقةةاه:
ذِا ثي أفضِ،ا)( ِٕٔ )2وع ةقفْ ٔع ً،ا مٗلْ قارة ٛوا وةز وةَ األ بةار ال
ال,
دالل ٛفْٗ عم ٜدةٕاس ا قأةة ,ٛةن عمة ٜدةٕاس أ ةذِا فضةادِا ظقمةّا ة ّ
ٔلقمْ مما ال الف فْٗ ,الصلفاةة ٛالٍ ةٕص ظةٕاس أ ةذِا لةذلك ٔ .ةح قىة،
(( :)يف ردن يزك غالوا لْ يف هزً لةْ ٖبٗقةْ عٍبةا

َ وضمي عَ أ ٘ عب ،ا

أٔ ع ،ا ,فاٌهمه الغالً فق ز ازا ثةي اعةْ ,ةاه :ال ٖ ةمذ مثٍةْ) ,ثةي ةاه:
(إُ ردال وَ ثقٗو أِ ٝ،إىل رصةٕه ا
ّىا رصٕه ا

( )فإِز لا ٔ ,اه :إُ الةذ ٙحةزدً عةز ّا حةزدً مثٍّةا),

ثةةي ةةاه :أ ةةٕ عبةة ،ا
ٖل ،

( )رأٖةلمل وةَ اةز ,فةأوز

(( :)إُ أفضةةن

ةةاه ِةةذٓ الةةم اعّةةا الغةةالً أُ

جىٍّا)( ٔ .)3ح أ ٘ أٖةٕب ةاه مة  :أل ة٘ عبة ،ا

(( : )ردةنٌ

أوةةز غالوةةْ أُ ٖبٗةةع هزوةةْ ع ةة،ا فباعةةْ اةةزا ,ثةةي أيةةآ جىٍةةْ ,فقةةاه :إُ أحةةب
األعٗا ٞإل٘د أُ ٖل ،

جىٍْ)( )4فإُ ال  ٛ ،جىٍْ ال ي،ه عم ٜصخ ٛا قأةة,ٛ

( )1اؿز القاوم٘ٔ ,صاٟن الغٗق.165 / 12 ,ٛ
( )2الغٗخ الهٕص٘ ,يّذٖب األحكاً.118 / 9 ,
( )3اؿز القاوم٘ٔ ,صاٟن الغٗق.164 / 12 ,ٛ
( )4ا

،ر ٌفضْ.164 / 12 ,

أحكام املتاجز احملزهة

38

ن لقمّا لبقا ٞالجىَ عم ٜومك ا غرتٔ ,ٙحٗح هاُ فّٕال أوز الل ،ا هضاٟز
فّٕه ا الك.
فإ ُ م

ِذا ٍٖايف ٕلْ( :أفضن) ٔ ٕلةْ( :أحةب إلة٘د) ,مة  :لقمةْ ةا هةاُ

ا غةرت ٙعا ةا ةةأُ اـىةز ال ُٖىمةةك ,فكأٌةةْ دفةع لمبةةاٟع الةةجىَ ةال عةةٕض فٗكةةُٕ
مبٍشل ٛا ب ,ٛفىَ ٍِا هاٌ

ال  ٛ ،أفضن ٔأحب ,فلأون.

[حزمة التكسب بامليتة وأجشائها]
ٔوةةَ مجمةة ٛاألعٗةةاُ الٍذضةة ٛالةةم حيةةزً اللكضةةب ّةةا ,ا ٗلةة ٛوةةَ لةةط القةةمل,
ٔأدشااِا وهمقا ,وَ غ ،فز

مل وةا ؼمةْ اؿٗةأ ٚوةا ال ؼمّةْ وٍّةأ ,وةَ طةاِز

القمل ر ٙالٍفط الضاٟمٔ ٛأدشاّٟا الم ؼمّا اؿٗا ٚدُٔ وا ال ؼمْ اؿٗةأ ,ٚدُٔ
وةةاال ٌفةةط لةةْ وةةع اولٗاسِةةا ٔاٌفزادِةةا ٔ ,وةةع ا لالطّةةا ٔاعةةلباِّا ا ةةذه ٜإرا
ق ٕر ,ٚوَ غ ،فز

هاٌ

مل هُٕ البٗع عم ٜا ضمي أٔ عمة ٜالكةافز وضةلخال

أٔ ال ,قرتيفً ا اه أٔ ال ,هةن رلةك ةا رهزٌآ يف وا وزد وَ ع ً،يقمةه صةف ٛا مةك
األعٗاُ الٍذض ٛالم ِذٓ وٍّا ,وضافا إىل

ٕص ا مجا ا ٍقٕه عةَ رِةَ

اـةةالف( )1عمةة ٜعةة ً،ومكٗلّةةا اـ ةةٕصٔ ,عةة ًُ،يقم ةهميِ صةةف ٛا مةةك ميٍ ةعُ وةةَ
اللكضب قٍّٗا ,ا رهزٌةآ وةَ عة ً،دةٕاس االٌلفةا

األعٗةاُ الٍذضة ٛالةم ِةذٓ

وٍّا ,وضافا إىل القاع ٚ،ا لق،و( ِ٘ٔ ٛإُد هند وا حزوة

وٍافقةْ حةزً اللكضةب
()2

ْ)ِ .ذا ٍةا ٞعمة ٜوةا رهزٌةا وةَ القاعة ٚ،الةم أحكىٍاِةا ِٔة٘ (حزوة ٛعةً،
االٌلفا

ّا إال وا زج ال،لٗن).

فا ٗلةة ٛاـ ةةٕص ممةةا زد ة

الةة،لٗن ,ةةا دهد عمةة ٜعةة ً،دةةٕاس االٌلفةةا

ّةةةا لقٕلةةةْ (ٔ( :)ال ٍٖلفةةةع ّةةةا ٔلةةةٕ غضةةةع ٌقةةةن)( )3فٗكةةةُٕ اللكضةةةب
ّةةا وةةَ ةةاب أ هةةن ا ةةاه الباطةةن ,العةةرتا ٔدةةٕد ا ٍفقةة ٛا ممةة ٛيف ا بٗةةع.
(ٖ )1ق  ،وٕةٕ الزَِ وَ هلاب اـالف لمغٗخ الهٕص٘.241 / 3 ,
(ِ )2كذا يف ا خهٕطٔ ٛال وكاُ لكمى( ٛعٍِ )ً،ا.
( )3اؿز القاوم٘ٔ ,صاٟن الغٗقٔ ,3/249 ,ٛالمفظ خيلمو.

امليتة وأجشائها

39

ٔأوا وا ٖقٕلْ قض األعٗاُ وَ أُد ا ٍافع الٍادر ٚالم ال يقة ،اصةلقىاال عزفةا
هإحزا ّا يف اؿىاً أٔ إعهاّٟا ؿٕٗاُ لٗأهمّا ال ي ،ن ؼ
االٌلفا

األ بةار ا اٌقة ٛعةَ

ا ٗل ,ٛألٌْ ( )دقن الفةزد اـفة٘ وجةن عضةع الٍقةن الةذِ ٙةٕ وةَ

االصةةلقىاالت ا لقارفةة ٛلمذمةةٕد ,فةةال ٍٖ ةةزف لةةْ ا طةةال

جةةن رلةةك االٌلفةةا ,

فٍزدع فْٗ إىل أصال ٛاؾٕاس ,ففْٗ:
أٔال :إٌْ وبين عم ٜأصةال ٛدةٕاس االٌلفةا األعٗةاُ الٍذضة ٛالةم ة ،عزفة
اٌقهاعّا األدل ٛا لق،و.ٛ
ٔثاٌٗا :إُ ِةذٓ االٌلفاعةات ال ػةٕدس اللكضدةب ,ألٌةْ إمنةا جيةٕس فٗىةا هاٌة

لةْ

 ،وةَ دّلّةا وةاالٖٔ ,قا ةن ةالقٕض ألدمةّأِ ,ةذٓ
وٍفق ٛوق ةٕد ٚلمققةالٖ ٞقة د
ا ٍافع لٗض

هذلك ,ن ِ٘ وَ ا ٍةافع الٍةادر ٚهأهمةّا عٍة ،الضةزٔر ,ٚفكىةا ال

جيٕس البٗع لذلك ,ال جيٕس البٗةع ةذٓ ا ٍةافع الٍةادر ,ٚةن ة ،عزفة
ا لق ً،أُ هن وا حزو

يف القةإٌُ

وٍفقلْ الغالب ٛالم وَ دّلّةا ٖقة ،وةاال ٔإُ حمّة

قٗةٛ

وٍافقْ ال جيٕس اللكضب ْ،ٖٔ .ه عم ٜحزو ٛاللكضةب ا ٗلة ٛوضةافا إىل وةا وةز,
ا مجا ا ك٘ عَ اللذهزٔ )1(ٚا ٍلّٔ )2(ٜاللٍقٗذ( )3عم ٜحزو ٛرلك.
ٖٔةة،ه عمٗةةْ أٖضةةا األ بةةار ا لكجةةز ٚالقةةادد ٚمثةةَ ا ٗلةة ٛوةةَ الضةةخ  ,فىٍّ ةا:
ح ٖشٖ َ ،فز  ،عَ أ ٘ عب ،ا

( )اه( :الضخ

مثَ ا ٗلةٔ ٛمثةَ اـىةز

ٔوّز البغ٘ ٔالزعٕ ٚيف اؿكي ٔأدز الكاَِ)(ٔ ,)4وٍْ ٔصٗ ٛالةٍيب ()
لقم٘ (ٖ( :)ةا عمة٘ وةَ الضةخ

مثةَ ا ٗلةٔ ٛمثةَ الكمةب ٔمثةَ اـىةز ٔوّةز

( )1القالو ٛاؿم٘ ,يذهز ٚالفقّا.581 / 1 ,ٞ
( )2القالو ٛاؿم٘ ,وٍلّ ٜا همب.1008 / 2 ,
( )3ا ق،اد الضٕٗر ,ٙاللٍقٗذٔ ,ر  55 ٛب.
( )4الغٗخ الكمٗين ,الكايفٔ ,127 / 5 ,مل أد ،يف وةا رادقة
اؿٖ،ح.

اُ ٖشٖة ،ةَ فز ةٖ ،ةزِٔ ٙةذا
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الشاٌٗٔ ,)1()ٛوٍّا ح عب ،ا

َ دقفةز عةَ أ ٗةْ وٕصة )( ٜةاه( :صةأللْ

عةةَ ا اعةةٗ ٛيكةةُٕ لمزدةةن فٗىةةٕت قضةةّا ٖ ,ةةمذ لةةْ ٗةةع دمٕدِةةا ٔد اغّةةا

ٔلبضّا؟ اه :الٔ ,لٕ لبضّا فال ٖ نيفد فّٗا)(،ٖٔ ,)2ه عمٗةْ ٕلةْ يقةاىل :رحُزِّهَتث
عَلَيكُن الْويتَةُد( ,)3ألٌْ إوا أُ ٖكُٕ اللخزٖي ؾىٗع ا ٍةافع الةم وٍّةا البٗةع ,أٔ
ـ ٕص ا ٍفق ٛالظاِز ِ٘ٔ ٚاألهنٔ ,عم ٜاألٔه فاألوز ٔاةذٔ ,عم ٜالجةاٌ٘
هذلك ,ألُ ؼزٖي ا ٍفق ٛالغالب ٛيقلض٘ ؼزٖي اللكضةب هىةا عزفة

فٗىةا صةبه.

ٍِٔا وباحح:
أحةةِ،ا :لةةٕ اعةةلبْ ا ٗ ة

ا ةةذه ٜمل جيةةش ٗقةةْٔ ,فا ةةا ؾىةةع وةةَ أصةةاطمل

ا لأ زَٖٔ ,عَ الغٗخ يف الٍّأٖ )4(ٛا َ محش )5(ٚدٕاس ٗع رلةك عمة ٜوضةلخن
ا ٗلةةةٔ ٛاصةةةلٕدّْ يف الكفاٖةةةٔ ,)6(ٛعةةةَ ا قةةةه اؾةةةٕاس إُ

ةةةٗ ،ةةةع ا ةةةذهٜ

اصةةٔ ,)7(ٛعةةَ الغةةّٗ ،يف الةة،رٔظ( )8عزةةةْ عمةة ٜالٍةةار ٔا لبةةارٓ االٌبضةا
ٔاالٌقبةةاض هةةالمخي ا هةةزٔح ا غةةلبْٔ ,األ ةةٕ ٝعةة ً،اؾةةٕاس وهمقةةا ألُ ا غةةلبْ
ا ٗل ٛها ٗل ٛأهال ٔاٌلفاعا ,فكىا ال جيٕس أهن ا ٗلٔ ٛال االٌلفةا ّةا ال جيةٕس أهةن
ا غلبْ ّا ٔال االٌلفا

ْ ,لٕدٕب االدلٍاب عَ أهن ا غةلبّمل( ,)9فٗكةُٕ دفةع

الةةجىَ ةإسا ٞا ةةذه ٜا غةةلبْ ا ٗلةة ٔ ٛبضةةْ ٔأهمةةْ وةةَ ةةاب أهةةن ا ةةاه الباط ةةن

( )1اؿز القاوم٘  ٔ,صاٟن الغٗق.63 / 12 ,ٛ
( )2ا

،ر ٌفضْٔ ,65 / 12 ,وا يف ا خهٕط ( ٛال ٖ مذ فّٗا ) ٔوا أثبلٍآ وَ الٕصاٟن.

( )3ا ا.3 ,ٚ،ٟ
( )4الغٗخ الهٕص٘ ,الٍّاٖ.586 ,ٛ
( )5ا َ محش ٚالهٕص٘ ,الٕصٗم.362 ,ٛ
( )6هفاٖ ٛاألحكاً ص.251
( )7ا قه اؿم٘ ,عزاٟع ا صالً.752 / 4 ,
( )8الغّٗ ،األٔه ,ال،رٔظ.14 – 13 / 3 ,
( )9هذا يف ا خهٕط.ٛ
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ا ٍةةّ٘ عٍِْ .ذا إُ

ٗ ،ع ا ذهٔ ,ٜإُ

ٗ ،ع اجملىةٕ فةأٔىل ةالبهالُ; ةا

ده عم ٜع ً،دةٕاس ٗةع الةٍذطٔ ,وةا ده عمة ٜعة ً،دةٕاس ٗةع ا ٗلةٔ ,ٛوةا ده
عم ٜع ً،دٕاس االٌلفا

ّا ,فإُ رلك همْ عاون لمىقاً.

اصل،ه الغٗخ ٔا َ محش )1(ٚعم ٜدٕاس ٗع رلك عم ٜا ضلخن غح اؿمةيب,
ةةاه مسق ة

أ ةةا عبةة ،ا

(ٖ )قةةٕه( :إرا ا ةةلما ا ةةذهٔ ٜا ٗلةة ٛاعةةْ ممةةَ

ٖضلخن ا ٗلٔ ٛأهن مثٍْ)( ٔ ,)2ةحٓ ات ةز عةَ أ ة٘ عبة ،ا

(( :)أٌةْ صة٠ن

عَ ردن هاُ لْ غٍي ٔ قزٔ ,هاُ ٖ،رك الذه٘ وٍّا فٗقشلْٖٔ ,قشه ا ٗل] ٛثةي إُ
ا ٗلٔ [ٛالذه٘ ا لمها ,هٗو ٖ ٍع؟ اهٖ :بٗقْ ممَ ٖضلخن ا ٗلٖٔ ٛأهن مثٍْ ,فإٌةْ
ال ةةاظ)( ٔ ,)3ةةح عمةة٘ ةةَ دقفةةز ( )وجمةةْٔ .فٗةةْ إُ ِةةذٓ األ بةةار وةةع
وقارةلّا ا زٔٙد عَ أو ،ا يوٍمل (( :)إٌْ ٖزو٘ ّا)( ,)4لٗض

ةا ا مٗةٛ

ه عمة ٜا ٍةع وةَ ٗةع ا ٗلةٔ ٛأُ
وقارة ٛوا ده عم ٜا ٍع وَ ٗع الةٍذطٔ ,وةا د د
مثٍّا صخ ٔ ,وا ده عم ٜا ٍع وَ ا عاٌ ٛعم ٜا ثةئ ,وةا ده عمة ٜالٍّة٘ عةَ
ا ٍكز ألُ الكفار وكمفُٕ الفزٔ ٔ ,ا مجاعات ا لق،و ,ٛفةال ة ،وةَ اطّزاحّةا
أٔ محةن( )5عمةة ٜاللقذٗةةش هىةةا ٗةةنٍ ,ةةا ٞعمةة ٜعةة ً،ا ضةةلخن لمىٗلةة ٛقةة ،عّةة،
وٕص ,)( ٜأٔ محمّا عم ٜاللقٗ ٛعىن ا بٗع وٍّا عم ٜدمٕدِةا اصة ٛقة،
ال ،غ فٗكُٕ ا زاد وَ ا ضلخن وا ٖقي الكافز ٔا خالو.
اه قض ا قاصزَٖٔ :ميكَ محمّا عم ٜصٕرٚ

 ،الباٟع ا ضمي ادشاٞيفِةا

الةم ال ؼمةّا اؿٗةةا ٚوةَ ال ةةٕف ٔالغةةقز ٔالقظةي ٔمِٕةةأ ,ؽ ةةٗ

ا غةةرتٙ

( )1الغٗخ الهٕص٘ ,الٍّاٖ ,586 ,ٛا َ محش ٚالهٕص٘ ,الٕصٗم.362 ,ٛ
( )2الغٗخ الكمٗين ,الكايف.260 / 6 ,
( )3ا

،ر ٌفضْٔ ,260 / 6 ,وا مل ا ققٕفلمل وَ الكايف.

( )4عَ عم٘ ( :)أٌْ صُِ٠ن عَ عا ٚوضمٕ ٔ ٛأ ةز ٝوذ ٕحة ٛعةَ عىة٘ عمة ٜالزاعة٘ أٔ
عم ٜصاحبّا فال ٖ،ر ٙالذهٗ ٛوَ ا ٗل ,ٛاه ( )يزً ّىا مجٗقا إىل الكالب .اؾقفزٖةات
ص 27اب ا ٗل ٛإرا عى٘ أوزِا.
( )5ال خٗذ محمّا.
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ا ضلخن ألُ ال،اع٘ لْ عم ٜاالعرتا ٞالمخي أٖضأ ,ال ٖٕدب رلك فضاد البٗةع
وا مل ٖقع القق ،عمْٗ( ِٕٔ ,)1هىا يةزٔ ,ٝحيفىيفةن القالوة ٛاأل بةار ا ةذهٕر ٚعمةٜ
أُ رلك لٗط ٗقا صخٗخا ن ِٕ اصلٍقار وَ واه الكافز ٔإ زاج لمىاه وَ ٖةٓ،
عٗمةة .)2(ٛةةاه قةةض ا قاصةةزَٖٔ( :فٗةةْ إُ ا ضةةلخن ةةٖ ،كةةُٕ ممةةَ ال جيةةٕس لةةْ
االصلٍقار وٍْ إال األصةباب الغةزعٗ ٛهالةذو٘)(ِٔ )3ةٕ هىةا يةز ,ٝألٌّةا قىٕلةٛ
عمةة ٜا ضةةلخن الةةذ ٙجيةةٕس االصةةلٍقار وٍةةْ ٔ .ةةاه قةةض ا لةةأ زَٖٔ( :فٗةةْ إُ
ا ضةةئه ال ةةاد (ٔٔ )دةةٕد اؿز ةة٘ يف سواٌةةْ عٗةةح ٖيفلقاوةةن وقةةْ الضةةاٟنُ
حلٖ ٜضلٍفذ وٍْ ا اه قٗٔ ,،الةذو٘د والةْ قةرتً) ثةي ةاه :إال أُ ٖقةاه إٌةْ ميكةَ
ٔدٕد ا قاِ ،حٍٗ٠ذٔ ,يكُٕ وقّي ا قاومة ٛفاصة ٚ،أٖضةا هةاؿز ٘ ٖٔكةُٕ رلةك
اصلٍقارأ ,الفز

مل ا قاِةٔ ،اؿز ة٘ قة ،فضةاد وقاومة ٛهةن وٍّىةا أُ اؿز ة٘

ميكَ اصةلٍقار والةْ ٔلةٕ ّةزأ ,ا قاِةِ ،ةٕ الةذ ٙال ٖي ةذ والةْ إال زةةآ ٔلةٕ
عٗم ٛغ ،عزعٗٔ ,ٛميكَ أُ ٖكُٕ وضةلٍ ،ا قةه فٗىةا رِةب إلٗةْ يٍشٖةن اـةحَٖ
ا ذهٕرَٖ عم ٜرلةكٔ .فٗةْ إُ راِزِىةا ٗةع اجملىةٕ وةَ ا ضةلخن دُٔ ا ةذهٜ
اص ,ٛفخىنُ اـحَٖ عم ٜرلك زٔج عَ راِزِىةا ٔاطةزاح ىةا ,عمة ٜأُ
ٗ ،ع ا ذه ٜاص ٛال جيٌ ٙ،فقا ق ،اعلباِْ ا ٗل ,ٛألٌْ ٖكُٕ حكىْ حكي
ا ٗلةة ,ٛاعلبةةار ٔدةةٕب ادلٍةةاب الغةةبّ ٛا
وٍّاِ .ذا عم ٜا خلار يف الغبّ ٛا
ا

ةةٕرٔ ,ٚعةة ً،دةةٕاس اريكةةاب عةة٘ٞ

ٕرٔ ,ٚعم ٜالقةٕه ظةٕاس اريكةاب الغةبّٛ

ٕر ٚال  ،وَ القٕه ق ً،اؾٕاس ٍِا ,ألُ األصن يف هن وَ أفزادِةا  -قة،

إلغا ٞالقمي ا مجال٘ -ع ً،اللذهٌٗ .ٛقي يف وةا هةاُ األصةن يف أفزادِةا ا احةٛ
ٔدٕاس االريكاب وع إلغا ٞالقمي ا مجال٘ ميكَ القةٕه ظةٕاس ٗةع الفةزد ا مةن
ٔ

 ٓ،البٗع اص ,ٛعم ٜأٌْ إُك هاُ ا ٍا يف اؾٕاس هُٕ ا غرت ٙوضلخال فةال

ٔدْ للخ ٗ

رلةك

ةٕر ٚاالعةلبآ ٔال ق ةٗ ،ةع ا ةذه ٜاصةٔ ,ٛإُ هةاُ

( )1الغٗخ األٌ ار ,ٙا كاصب.38 / 1 ,
( )2القالو ٛاؿم٘ ,كلمو الغٗق.319 / 8 ,ٛ
( )3الغٗخ األٌ ار ,ٙا كاصب.38 / 1 ,
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رلةةك ا ضةةلخن .المةةّي إال أُ ٖكةةُٕ ا ٍةةا

ا ٍةةا االعةةلبآ فةةال ٔدةةْ للخ ةةٗ

ح ٕه االعلبآ وع هُٕ ا غرت ٙوضلخال ِٕٔ ,قٗ ,،لبُقة ِ،و ،مٗة ٛاالعةلبآ يف
اؿكي فلأون .عم ٜأٌْ ةٖ ،بهةن البٗةع وةَ دّة ٛأ ةزِٔ ٝة٘ عة ً،القة،ر ٚعمةٜ
يضمٗي ا بٗع يضمٗ ىا ياوةا عٗةح ٍٖلفةع ةْ ا غةرت ,ٙإر غاٖة ٛوةا يف البةاب أُ ُٖضةممي
اؾىٗع ٔيضمٗي اؾىٗع ال ٍٖفع ,ألٌْ ال جيٕس لمىغرت ٙالل زف ّذا اللضةمٗي فةال
ٖكُٕ ياوا عزعا .أال يز ٝأٌّي الٕا إُ يضمٗي ا بٗع وغغٕال مباه الغة ،لةٗط وةَ
اللضمٗي الغزع٘ٔ ,ميكَ أُ ٖلهز إلْٗ البهالُ وَ ٔدْ ه ز ِٕٔ دّالة ٛا بٗةع,
ألٌْ فّٕه القمل ,عم ٜأٌْ فّٕه الٕسُ لٕ هاُ وَ ا ٕسُٔ ,فٗكُٕ فّةٕال وةَ
ٔدّمل ,فإُ هاُ ا بٗعُ ا ذه ٜاص ٛفق ،عزف

وا فٗةْٔ ,إُ هةاُ ا بٗةعُ اجملىةٕ يف

لةةشً فةةلذ ةةاب صةةِ،ا الغةةار ٔال ٖزٖةة ،فلخّةةأِ ,ةة٘ ٗةةع ا ٗلةةِٔ ,ٛةةذا ممةةا ٍٖةةايف
اؿكى ة ٛالباعجةة ,ٛألُ هةةن وةةَ أراد ٗقّةةا مهّةةا ا ةةذه ٜمهةةا ال ٖلىٗةةش عٍةةْ,
ٖٔلٕصن ذلك إ ىل ٗع ا ٗلِٔ ,ٛةذا ممةا ٍٖةايف اؿكىة ٛالباعجة ٛعمة ٜا ٍةع وةَ ٗةع
ا ٗلةة ٛهىةةا ال خيفةة ,ٜإال أُ خي ة

رلةةك االعةةلبآ القّةةز ٙفلأوةةنٔ .أوةةا وةةا الةةْ

الغّٗ )(،وَ عزةْ عم ٜالٍار ٔا لبارٓ االٌبضا ٔاالٌقباض( )1فّٕ كةالو
لظٕاِز الٍ ٕص ٔالفلأٔ ,ٝيمةك عالوةٖ ٛقل ةز فّٗةا عمة ٜوةٕرد الةٍ

ِٔةٕ

اعلبآ اؿاه يف الفزد الٕاح ،ا غلبْ مل ا ٗلٔ ٛا ذه ٜال االعلبآ ةمل فةزدَٖ وةع
ٖقمل وٕت أحِ،ىا فخٍٗ٠ذٍ اال لبار ا ذهٕر يف ا قاً ال ٖقٕده عمْٗ فلأودن.
ثاٌّٗأ ، :رد يف قض األ بار وا ٖقضة٘ ظةٕاس االٌلفةا ظمة ،ا ٗلة ,ٛهخةح
اصةي ال ةٗقن ةةاه( :هلبة ُ إىل الزةةةا ( )إٌةة٘ أعىةةن أغىةةاد الضةةٕٗف وةةَ
دمٕد اؿىز ا ٗل ,ٛفٗ ٗب ثٗا ٘ ,أفأصم٘ فّٗا؟ فكلبيف إل٘د :إؽذ ثٕ ا ل ةاليك,
فكلب ُ إىل أ ٘ دقفز الجاٌ٘ ( )هٍ ُ َهليفبة

إىل أ ٗةك كةذا ٔهةذا ,ف ةقب

عم ة٘د رلةةك ,ف ةةزت أعىمةةّا وةةَ دمةةٕد اؿىةةز الٕحغةةٗ ٛالذهٗةة ,ٛفكلةةب إلةة٘:
هةةنا أعىةةاه الةةحد ال ةةح ٖ -زمحةةك ا  -فةةإُ هةةاُ ]وةةا[ يقىةةن ٔحغةةٗا رهٗةةا
( )1الغّٗ ،األٔه ,ال،رٔظ.14 – 13 /3 ,
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فال أظ)( ٔ ,)1ح أ ٘ القاصي ال ٗقن ٔٔل ٓ،اه :هلبٕا إىل الزدن(:)( )2
دقمٍةةةةا ا

فةةةة،اك إٌةةةةا ةةةةًٕ ٌقىةةةةن الضةةةةٕٗف لٗضةة ة

لٍةةةةا وقٗغةةةةٔ ٛال ػةةةةارٚ

غِ،ةةا ٔمةةَ وضةةهزُٔ إلّٗةةأ ,إمنةةا غالفّةةا( )3وةةَ دمةةٕد ا ٗلةة ٛوةةَ البغةةاه
ٔاؿىةةة ،األِمٗةةة ,ٛال جيةةةٕس يف أعىالٍةةةا غِ،ةةةا ,فٗخةةةن لٍةةةا عىمةةةّا ٔعةةةزااِا
ٔ ٗقّةةةةا ٔوضةةةةّا أٖةةةةٍٖ،ا ٔثٗا ٍةةةةا؟ ٔمةةةةَ ٌ ةةةةم٘ يف ثٗا ٍةةةةا ٔمةةةةَ قلةةةةادُٕ
إىل دٕا ةةةةك يف ِةةةةذٓ ا ضةةةةألٖ ٛةةةةا صةةةةٌٗ،ا لضةةةةزٔريٍا إلّٗةةةةا ,فكلةةةةب (:)
(ادقمةةٕا ثٕ ةةا لم ةةالٔ ,)4()ٚوةةا رٔآ يف الفقٗةةْ ,ةةاه :صُةة٠ن ال ةةاد ()
عةةةةَ دمةةةةٕد ا ٗلةةةة ٛجيقةةةةن فّٗةةةةا المةةةةدي ٔا ةةةةأ ٞالضةةةةىَ ,وةةةةا يةةةةز ٝفٗةةةةْ؟
فقةةاه( :ال ةةأظ ةةأُ ػقةةن فّٗةةا وةةا عةة٠

وةةَ وةةا ٞأٔ لةةدي أٔ مسةةَ ٔيلٕةةةأ

وٍةةْ ٔيغةةزبٔ ,لكةةَ الي ةنمييفد فّٗةةا)( ٔ ,)5ةةح اؿضةةمل ةةَ سرار ٚعةةَ أ ةة٘ عبةة،
ا

(( :)يف دمةةةةةة ،عةةةةةةا ٚوٗلةةةةةةٖ ٛةةةةةة ،غ فٗ ةةةة ةبا فٗةةةةةةْ المةةةةةةدي ٔا ةةةةةةاٞ

فأعةةزبُ وٍةةْ ٔأيٕةةةأ؟ ةةاهٌ :قةةي ٔ ,ةةاهٖ :ةة ،غ ٍُٖٔلفةةع ةةْ ٔال ُٖ ةمّ ٜفٗةةْ)(,)6
ٔ ةةةح سرار ٚا ةةةزٔ ٙيف اللّةةةذٖب عةةةَ أ ةةة٘ عبةةة ،ا

( )ةةةاه( :صةةةأللْ

عةةَ األٌفخةة ٛؽةةزج وةةَ اؾةة ٙ،ا ٗةة  ,ةةاه :ال ةةأظ ةةْ ,مةة  :المةةدي ٖكةةُٕ
يف ةةةةز الغةةةا ٔ ٚةةة ،وايةةة  ,ةةةاه ال ةةةأظ ةةةْ ,مةةة ٔ :ال ةةةٕف ٔالغةةةقز
ٔعظةةاً الفٗةةن ٔاؾمةةٔ ،البةةٗض خيةةزج وةةَ ال،دادةة ,ٛةةاه :هةةن ِةةذا رهةة٘ ال
ةةةةةأظ ةةةةةْ)( ,)7مةةةةة

ٔرٔآ يف الفقٗةةةةةْ إصقةةةةةةا لفظةةةةةةٔ ٛاؾمةةةةةةٔ ,)8(،يف

( )1اؿز القاوم٘ٔ ,صاٟن الغٗقٔ ,1050 /2 ,ٛوا مل ا ققٕفلمل وَ الٕصاٟن.
(ٖ )2قين ا واً ا اد ٙأ ٘ اؿضَ الجالح (.)

( )3يف الٕصاٟن (عالدٍا).
( )4اؿز القاوم٘ ,الٕصاٟن.173 / 17 ,
( )5ا

،ر ٌفضْ.1051 / 2 ,

( )6الغٗخ الهٕص٘ ,االصلب ار.90 / 4 ,
( )7الغٗخ الهٕص٘ ,اللّذٖب ,76 / 9 ,الغٗخ الهٕص٘ ,االصلب ار.89 / 4 ,
( )8الغٗخ ال  , ٔ،وَ ال حيضزٓ الفقْٗ.342 / 3 ,
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الة ةةٕايف(ِٔ )1ةةةٕ ال خة ةةٗذٔ ,هة ةةأُد سٖاديّةةةا صةةةّٕ وةةةَ هايةةةب اللّةةةذٖب ,إىل
غةة ،رلةةك وةةَ األ بةةار ا غةةقز ٚظةةٕاس االٌلفةةا ظمةة ،ا ٗلةةٔ .ٛالظةةاِز إُ ِةةذٓ
األ بار همّا قىٕل ٛعم ٜاللقٗة ٛأٔ وهرزحة ,ٛألُ إساّٟةا أ بةار هةج ٚ،دالة ٛعمةٜ
ع ً،دٕاس االٌلفا ظم ،ا ٗل ٛاـ ٕص ,هخةح الفةلذ ةَ ٖشٖة ،اؾزدةاٌ٘ عةَ
أ ٘ اؿضَ ( )اه( :هلب

إلْٗ أصألْ عَ دمٕد ا ٗلة ٛالةم ٖيهةن ؿىّةا إُك

رهّ٘ ,فكلب :ال ٍٖلفع وَ ا ٗل ٛإِاب ٔال ع ب)( ٔ ,)2ح عم٘ َ أ ٘ ا غةٚ،
أل ٘ عب ،ا

اه :م

(( : )دقم

ال ,م  :مغٍا أُ رصٕه ا

ف،اك ا ٗلةٍٖ ٛلفةع وٍّةا غة٘ٞ؟ فقةاه:

( )وزد غا ٚوٗل ,ٛفقاه :وا هاُ عم ٜأِةن

ِةةذٓ الغةةا ٚإرا مل ٍٖلفقةةٕا مخىّةةا أُ ٍٖلفقةةٕا إِا ّةةا؟ فقةةاه :يمةةك عةةا ٚهاٌ ة
لضٕدٍ ٚ

سوق ٛسٔد ٛالٍيب (ٔ ,)هاٌ

عا ٚوّشٔل ٛال ٍٖلفع مخىّةا

( :)وةا هةاُ عمة ٜأِمةّا إذرا مل

فرتهِٕا حلة ٜواية  ,فقةاه رصةٕه ا

ٍٖلفقٕا مخىّا أُ ٍٖلفقٕا إِا ّا ,أ ٙيُذهّ ٔ ,)3()ٜح مساع ( ٛاه :صأللْ عةَ
دمةةٕد الضةةبا ٍٖلفةةع ّةةا ,ةةاه :إرا روٗةة
ٔ ةةةح أ ةةة٘ وةةةزٖي ,ةةةاه :مةةة
ّةةةا رصةةةٕه ا

ٔمسدٗةة

أل ةةة٘ عبةةة ،ا

فةةاٌلفع ظمةةٔ ,ٓ،أوةةا ا ٗلةةٛ

(( :)الضةةةخم ٛالةةةم وةةةز

(ِٔ )ةةة٘ وٗلةةة ٛةةةاه :وةةةا ةدةةةز أِمةةةّا لةةةٕ اٌلفقةةةٕا

إِا ّةةةا ؟ ةةةاه :فقةةةاه أ ةةةٕ عبةةة ،ا

( :)مل يكةةةَ وٗلةةةٖ ٛةةةا أ ةةةا وةةةزٖي,

ٔلكٍّةا وّشٔلةة ٛفةذعّا أِمةةّا فزوةٕا ّةةا ,ةاه رصةةٕه ا

( :)وةا هةةاُ

عمة ٜأِمةّا لةةٕ اٌلفقةٕا أِا ّةةا)( ٔ ,)5ةح مساعة ٛةةاه( :صةأللْ عةةَ أهةن اؾةةدي
ٔيقمٗةة ،الضةةٗو ٔفٗةةةْ الكٗىخةة

ٔالغةةةز ٙفقةةاه :ال ةةأظ ةةْ وةةةا مل يقمةةي أٌةةةْ

( )1ا ،خ الكاعاٌ٘ ,الٕايف ,19 / 11 ,اب وا ٍٖلفع ْ وَ أدشا ٞا ٗل.ٛ
( )2اؿز القاوم٘ٔ ,صاٟن الغٗق.366 / 16 ,ٛ
( )3ا

،ر ٌفضْ.1080 / 2 ,

( )4ا

،ر ٌفضْ.1071 / 2 ,

( )5ا

،ر ٌفضْ.1081 / 2 ,
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وٗلِٔ .)1()ٛذٓ األ بار فبٕر ٚالغّز ٚا

م ٛفضةال عةَ ا ٍقٕلة ,ٛةن ا مجةا

فضال عَ الغّز ٚويٖ ٚ،األ بار اؿاصز ٚلمةذه٘ وةَ ا ٗلة ٛقغةزٔ ٚلةٗط اؾمة،
وٍّا ,فةال ة ،وةَ محةن األ بةار ا ةار ٚعمة ٜاللقٗة ,ٛأٔ عمة ٜغِ،ةا أٔ إ زادّةا
أصال هىا ال خيف ,ٜفخٍٗ٠ذ ال ٔدةْ عةكاه صةاحب اؿة،اٟه(ٔ )2الكفاٖة )3(ٛيف
دةةٕاس ٗةةع دمةةٕد ا ٗلةةٔ ,ٛدعةةٕ ٝداللةة ٛةةح أ ةة٘ القاصةةي ال ةةٗقن عمةة ٜرلةةك
ممٍٕعةة ,ٛألٌةةْ يضةةىَ الضةةياه عةةَ عىةن الضةةٕٗف ٔ ٗقّةةا ٔعةةزاّٟا ال
الغالف وضلقال ٔال وٍضىاٌ .قي

ةةٕص

ةارآ ال،اللة ٛعمة ٜدةٕاس االٌلفةا ظمة ،ا ٗلةٛ

ظقمْ غالفا لمضٗو وَ حٗح اللقزٖز ، ٔ ,عزف

وا فٗةْ ,هىةا إُ وةا حيكة ٜعةَ

الفاةةةممل يف الٍةةافع ٔا رعةةاد( )4وةةَ دةةٕاس االصةةلقا ٞظمةة ،ا ٗلةة ٛلغةة ،ال ةةالٚ
ٔالغزب( )5وزدٔد األ بار ا لق،و ٛا اٌق ٛوَ االٌلفا

ْ وهمقأ.هٗو هاُ ففة٘

قض هلب أصخا ٍا ا لأ زَٖ (ٔلكَ ا ٌ اف إٌْ إرا مٍةا ظةٕاس االٌلفةا ظمة،
ا ٗل ٛوٍفق ٛوق ٕد ٚهاالصلضقاّ ٞا لمبضايمل ٔالشر إرا فةزض عة ٓ،وةاال عزفةا,
فىذزد الٍذاص ٛال ي مذ عمٍ ٛع البٗع لٕال ا مجا عم ٜحزوٗ ٛع ا ٗلة ٛقةٕه
وهمه ,ألُ ا اٌع حزو ٛاالٌلفا يف ا ٍافع ا ق ٕد ٚال فزد الٍذاصٔ ,ٛإُ مٍا إُد
وقلض ٜاألدل ٛحزو ٛاالٌلفا

كن لط فإُ ِذا هةالً ه ةز صةٗذ٘ ٞمبةا فٗةْ قة،

رهةةز حكةةي الٍذاصةةات ,لكٍدةةا ٌقةةٕه إرا ةةاً الةة،لٗن اـةةاص عمةة ٜدةةٕاس االٌلفةةا
وٍفق ٛوق ٕد ٚغ٘ ٞوَ الٍذاصات فةال وةاٌع وةَ صةخٗ ٛقةْ ,ألُ وةا دهد عمةٜ

( )1الغٗخ الهٕص٘ ,االصلب ارٔ 90 /4,الكىٗخ

ِٕ دم ،ا ٗل ٛا ىمذٔ ,الفزا وا طم٘ ةْ أٔ

ال ه ْ الٕر  ,اؾِٕز ,ٙال خاح.2445 / 6 ,
( )2ا قه البخزاٌ٘ ,اؿ،اٟه الٍاةز.516 / 5 ,ٚ
( )3هفاٖ ٛاألحكاً /ص.84
(ٕ ) 4لْ يف الٍافع :اه القالو ٛال جيٕس االصلقا ٞظمٕد ا ٗلٔ ٛال ٖ م ٜمباّٟا .ا خل ز الٍةافع/
ج صٕ .لةةْ يف ا رعةةاد :ةةاهٔ :جيةةٕس االصةةلقا ٞظمةة ،ا ٗلةة ٛلغةة ،ال ةةالٔ ,ٚيزهةةْ أفضةةن.
ا رعاد ,هلاب ال ٗٔ ،يٕا قْ /ا ق  ،الجالح ,الباب األٔه.
( )5ا قه الضبشٔار ,ٙهفاٖ ٛاألحكاً.84 ,
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()1

ٔا مجا راِزا يف هُٕ ا اٌع حزوة ٛاالٌلفةا )

اٌلّ ِٕٔ .ٜمما ال أظ ْ إُ صمّىٍا وا اددعآ وَ رّٕر وةا دهد عمة ٜا ٍةع وةَ ٗةع
الٍذط يف هُٕ ا اٌع حزو ٛاالٌلفا ٔ ,لكَ دُٔ إثبات رلك الظّٕر ز

القلاد.

ثالجّا :جيٕس اللكضب مبا ال ؼمْ اؿٗا ٚوَ وٗل ٛر ٙالٍفط وَ طاِز القمل إُ
فزض لْ ٌفع وق ٕد وَ بٗن الغةقز ٔالةزٖػ ٔمِٕىةا لٕدةٕد ا قلضة٘ ٔعةً،
ا اٌع ,هىا جيٕس اللكضب مبٗل ٛغ ،ر ٙالٍفط الضاٟم ٛإرا هاٌ

ممةا ٍٖةةلفع ةةّا أٔ

بق ةةض أدشاّٟةةا ,هةة َِ،الضةةىك ا ٗل ة )2(ٛلإلصةةزاج ٔاللةةِ،مل لٕدةةٕد ا قلضةة٘
ٔع ً،ا اٌع أٖضأ ,ألُ أدلة ٛعة ً،دةٕاس االٌلفةا ا ٗلة ٛكل ة ٛمبٗلة ٛوالةْ ٌفةط
صاٟم ، ٔ ,ٛصزح ذلك مجع وَ أصخا ٍأ ,الظاِز اٌْ مما ال الف فْٗ.
را قّا :ا قهٕ وَ ة ُ،اؿة٘ وةَ ر ٙالةٍفط هةا قهٕ وةَ ة ُ،ا ٗة
هاُ مما ؼمْ اؿٗا ٚال جيٕس االٌلفا

إرا

ْ ٔال االهلضابٔ ,فا ا لةبقض وةَ يةأ ز وةَ

أصخا ٍاٌ .قي رٔ ٙيف وضلهزفات الضزاٟز عَ داوع البشٌه٘( )3صةاحب الزةةا
( ,)اه( :صأللْ عَ الزدن ٖكُٕ لْ الغٍيٖ ,قهع وةَ إلٗايّةا ِٔة٘ أحٗةا,ٞ
أٖ مذ أُ ٍٖلفع ّا؟ اهٌ :قيٖ ,ذٖبّا ٖٔضزج ّا ٔال ٖأهمّا ٔال ٖبٗقّا)(ٔ )4عةَ
صاحب الكفاٖ ٛأٌْ اصلٕدْ القىن ّا( )5يبقا ةا حكةةةةآ الغّةةةٗ ،عةةةَ القالوةةةٛ
يف قةةةض أ ٕالةةْ(ٔ ,)6الزٔاٖة ٛوةةع هٌّٕةةا عةار ٚوقارةةة ٛا مجةا ا ٍققةة ،عمةةٜ
ه عمة ٜا ٍةع وةَ
ؼزٖي ا ٗلةٔ ٛالل ةزف فّٗةا عمة ٜهةن حةاه ,ةن وقارةة ٛمبةا د د
وٕردِا وقمال قٕلْ (( :)أوا عمى

أٌْ ٖ ن الٗٔ ،الجٕب ِٕٔ حزاً)(.)7

( )1الغٗخ األٌ ار ,ٙا كاصب.33 /1 ,
( )2األٔىل (ا ٗ ).
( )3داوع البشٌه٘ :اه الغٗخ أغا شركٔ :هلاب داوع البشٌه٘ وَ الكلب ا غّٕرٖ ,ٚزٖٔةْ الٍذاعة٘ ٔالغةٗخ عةَ
هج ،وَ وغاخيّىا .الذرٖق ٛج6ص - 305ص.320

( )4ا َ إدرٖط اؿم٘ ,وضلهزفات الضزاٟز.573 ,
( )5ا قه الضبشٔار ,ٙهفاٖ ٛاألحكاً.252 ,
( )6الغّٗ ،الجاٌ٘ ,وضالك االفّاً.118 /3 ,
( )7الغٗخ الكمٗين /الكايف.255 /6 ,
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[التكسب بالدم]
ًّٗ مجو ٞاألعٚانْ اهاحي مااَ اهتلشاا أان اها َ ,سباًا ٞانُتاانب اإ ,كٌان
عافث ًّ األ صى املتقا َٗ ,عوا ٟةقا ٙا را٘ان انُتاانب اإ انهواٗ ،عباٖ٘ ,كٌان
ٙق٘هٕ اه،عض ٙظلى اهقا٘ي وا٘ان اهتلشاا اإ ,ألْ ًِاعتإ اهانه،آٗ ٞا ٛاألكاى
ضباًٗ ,ٞق عافث أْ كى ًن ذباَ ًِاعتٕ اهانه ٞ،ماَ اهتلشاا اإ ,اهوأٍ أن أْ
ةق٘ي أْ اهو ًّ ،املِنفع اهانه ٞ،املقو٘د ٝهوعقال ١يف ًقنَ املعنٗضنج.
()1

ٗكٚف كنْ ف ٚي عو ٟذهم أٙطان  -اعا صلنٙا ٞا مجانب كٌان عاّ اهِٔنٙاٞ

ٗا ٙطان ٗاهتِقاٚظ(ُٗ )2اا ٛاشباالك كٌان يف كتاا اعاض املعنصاا - ّٙاألخ،ان ة
املتلخا.ٝ
ٓاا ا كواإ يف اهاا َ املشااا٘ ٗأًاان واا ٖ ٗٓاا٘ اهاا َ اه اانٓا ,فأًاان املتخوااف
انه اٚض ًِٕ ٞفٚعٔا ًّ ر  ٜاملاصَ٘ يف اا ٞٚاه نها يف انب اه ٔن  ٝصوٚا ٞأكوإ
صٚد قني فٔٚنٗ( :أًن املتخوف يف اه اٚض ٞفٔ٘ طنٓا صالي هلِإ خاالك ًان عوٚإ
األصضنب)(ٗ )3هعوٕ (ٙ )ا ٙاملتخواف يف اهوضاٍ ٗاا ا قٚا ٖ ٗها ٖ املاصاَ٘
اهظٚخ ً٘س ٟيف طا اهاسنه ٞاعا َ انُاواني ,قاني (ٗأًان املتخواف فٔا٘ طانٓا
ٗصالي ًن مل ِٙاوى ٗٓ٘ األق٘ ٠عِ .)4()ٜ
ٗكٚف كنْ فعو ٟاهق٘ي حبوٚتٕ ن كالَ يف ر٘ان اهتلشا إٗ ,أًن عو ٟاهق٘ي
انسباً ٞفٚلْ٘ صلٌٕ صلٍ انق ٛاها ًن ١اه انٓا ٝكا َ ًان ن ُااص هإٗ ,اهعانٓا
ر٘ان اهتلشا أن( )5فز٘ان انُتانب أن ًِاع ٞضبوو ٛٓٗ ٞاهوٗ ،عباٖ٘ٓ .ا ا أْ
كنُاااث ًاااّ املِااانفع اهانه،ااا ٞاملقوااا٘د ٝكٌااان عافاااثٗ ,أْ مل ةلاااّ كا ا هم فاااال
(ُٔ )1ن ٞٙاألصلنَ ش 2ص.460
( )2املق اد اهش ,ٜ ٘ٚاهتِقٚظ ٗ ,قٕ  55ب.
( )3اهظٚخ رعاا كنطف اها ن ,١اا ٞٚاه نها ٗ ,قٕ  24ب ,طب ٘طٗ ,اهواغ طبتوف.
( )4اهظٚخ ً٘س ٟكنطف اها ن ,١طا اهاسنه ًِٞٚ( ٞاهااوا) ٗ ,ق 42 ٞأٗ ,اهواغ طبتوف.
( )5اهع،ن  ٝو ٗاضض.ٞ
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جياا٘ن اهتلشااا ااإٗ ,اهعاانٓا أْ ةواام ًِاعاا ٞونه،ااً ٞقواا٘د ٝةلااا ٛيف راا٘ان
اهتلشا.
ٗعااّ اهت ا كا ٝاهتواااٙظ اعا َ اٚااع اه ا َ اه اانٓا نسااتخ،نحٕ(ٗ ,)1هعواإ هع ا َ
املِاع ٞاهعنٓا ٝف ٕٚو األكى احملاَ ازعٌٕ ( محٕ اهلل) ٗق عافث ًن ف.ٕٚ
ٗأًن ًاف٘ع ٞاه٘اسا  ٛاملتطاٌِ ٞملااٗ أًا املا ًِ

( )عوا ٟاهقوانا

ُٗٔ ٍٔٚعّ س،ع :ٞاٚع اه َ ٗاها د ٗآذاْ اها اد ٗاه ضني أىل آخآن( )2فنهعانٓا
أ اد ٝصاًاا ٞاهٚ،ااع هألكااىٗ ,ن طاام يف ذباااإ ملاان سااٚزً ١ٛااّ أْ قو ا املِاعااٞ
احملاًاا ٞيف اهٚ،ااع ً٘رااا سباًاا ٞاهٚ،ااع ,اااى ً٘رااا هاا ،الْ اهٚ،ااع فت،واااٗ ,اهلل
اهعنمل.

[التكسب باملين]
ًٗااّ مجواا ٞاألعٚاانْ اهااحي ماااَ اهتلش اا أاان املااا ,ملاان ًااا ًااّ ع ا َ ةعو ا
املوااام انألعٚااانْ اهِزشاااٗ ,ٞاا ا ا كااانْ اه٘ها ا

ااان ١األَ يف اسب٘ٚاُااانج عافااان,

ٗهألب يف األُشانب طااعنٗ .ها٘ كانْ وو٘كان هلانْ نِزها ٞاه،ا
صلااٍ ات،عٚاا ٞاهااز ب هو ،ا

املٌوا٘نٗ ,اا ا

دْٗ اه٘ه ا يف اسب٘ٚاُاانجًٗ .ااّ ِٓاان ٙعٔااا ًاانُع آخااا

ًااّ اهتلشااا ااإ ٗٓاا٘ عا َ انُتااانب ااإ ألُاإ أْ ٗقااع خاان ش اهاااصٍ ن ِٙتاااع ااإ
املظااٗ ,ٜ،ك ا ا هاا٘ ٗقااع يف ااانطّ اهاااصٍ ,ملاان عافااث ًااّ أْ اه٘ه ا

اان ١األَ يف

اسب٘ٚاُنج.
ٗذكا اهعالً ًّ ٞاحملاًنج اٚع عشٚا اهاضى(ً ٘ٓٗ ,)3نؤٖ ق،اى انساتقاا ,
ٗكٌن أْ املالقٚظ ٓ٘ ًنؤٖ اعا انساتقاا كٌان عاّ مجاع ًاّ األصاضنب ٗ ,نان
عوى ذهم اعض أصضناِن انزبٔنهٗ ٞع َ اهق  ٝعو ٟاهتشوٗ ٍٚمجٚاع ًان ذكاا ن
خيو٘ ًّ ُعا .أًن دع٘ ٠كُٕ٘ ًّ األعٚنْ اهِزش ٞفال ٙتعو صاا ٞاملوام اإ فإ ان
()1اهعالً ٞاسبو ,ٛة كا ٝاهاقٔن.581 /1 ,١
()2اهظٚخ اه ٘س ,ٛاهِٔن .364 ,ٞٙاهظٚخ اهلوٚا ,اهلنيف.253 /6 ,
()3اهعالً ٞاسبو ,ٛة كا ٝاهاقٔن.468 / 1 ,١
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ٙشوٍ فٌٚن ٗقع خن ش اهاصٍٗ ,أًن أذا دخى ًاّ اه،انطّ أىل اه،انطّ فِزنساتٕ يف
ضبى املِع ,فع َ كُٕ٘ وو٘كن هِزنستٕ وِا٘بٗ ,أًان كُ٘إ ن ِٙتااع اإ هلاْ٘ اه٘ها
ن ١األَ ف هم ً،ا عو ٟع َ كُٕ٘ وو٘كن ٗٓ٘ وِ٘ب أٙطنٗ ,أًان املِاع ًاّ رٔاٞ
اهااا ٗازبٔنهااٗ ٞعا َ اهقا  ٝعوا ٟاهتشااو ,ٍٚفإ اان عِاع ًااّ اهعقا اها ٙ ٜاشا ٖ
اهاا كنهٚ،عٗ ,ن عِع ًاّ اهعقا اها  ٜمتٌاى اهااا ٗازبٔنها ٞكنهواوظ ٗعباٖ٘,
عو ٟأُن ه٘ قوِن اِزنستٕ ف٘ضعةٕ عو ٟانُقالب ٙوضقٕ انهقناى هوت ٔ أٗ إ ٙلْ٘
ًشتخِ ًّ ٟقنع  ٝاملِع.
ٗكٚااف كاانْ فنهعاانٓا أُاإ ٙوااظ فٚاإ اهوااوظ ٗعبااٖ٘ ,فاانهق٘ي اعاا َ راا٘ان
اهتلشا إ ً وقن وِ٘بُ .عٍ ن جيا٘ن اهتلشاا نان ٗقاع ًِإ خان ش اهااصٍ ٗاهلل
اهعنمل.

[التكسب باألبوال واألرواث]
ًّٗ مجو ٞاألعٚنْ اهِزش ٞاهحي ماَ اهتلشاا أان األاا٘اي ٗاأل ٗاذ وان ن
 ٙكى سبٌٕ أذا كنُث هٕ ُاص سن٢و.ٞ
ٗةِقٚظ ]اهلالَ[(ٙ )1تٍ ااسٍ ًقنًنج:
املقنَ األٗي :يف أا٘اي ًن ن  ٙكى سبٌٕ ون هٕ ُاصٗ ,اهعنٓا اُإ ن أطالني
اى ن خالك يف صاً ٞاهتلشا أن ,سباًتٔن ٗظبنساتٔن ٗعا َ انُتاانب أان ًِاعاٞ
ًقو٘د ٝهوعقال.١
املقاانَ اهخاانُ :ٛيف أ ٗاذ ًاان ن  ٙكااى سبٌاإ واان هاإ ُاااصٗ ,اهعاانٓا أُاإ ن
أطلني يف ع َ ر٘ان اهتلشا أن ,اى يف كتا اعض املتأخا ّٙاال خالك ًعتا
إ أر ٖ ف ,ٕٚاى ا مجنب اقشٌ ٕٚعو ,ٕٚاى املِق٘ي ًِٔن ًشتاٚض ,فعاّ اشباالك
أمجنب اهااق ٞعو ٟذبا ٍٙاٚع اهشار
( )1أضنفٙ ٞقتطٔٚن اهشٚنق.
( )2اهظٚخ اه ٘س ,ٛاشبالك.185 / 3 ,

اهِزص( ,)2خالفن ألا ٛصِٚاٗ ,ٞيف ضبلٛ
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اهاااِزص أمجنعااان ًِااان)(ٗ ,)1اهِٔنٙااا( ٞاٚاااع

اهع ا ٗ ٝطااااؤٓن صااااَ أمجنعاان)(ٗ ,)2عااّ املِتٔاا ٟا مجاانب عواا ٟذبااا ٍٙاٚااع
اهع  ,)3(ٝأىل و ذهم ًّ ا مجنعنج املِق٘ه ٞاملِزرب ٝنن ديّ عوا ٟصاًا ٞاٚاع
األعٚانْ اهِزشا ٞاهااحي ٓا ٖ ًِٔاانً ,طانفن أىل ًاان قا عافتاإ ًاّ عا َ ةعوا صاااٞ
املوم انألعٚنْ اهِزش ٞخو٘صن اهع اج ,سبلن ٞٙاةانق عوٌنِ٢ن عو ٟع َ ةعو
صاااا ٞاملوااام أااان انشبوااا٘صٗ ,أْ اهٚ،اااع ًظااااٗط انملوااام ن أقاااى ًاااّ أُٔااان
هٚشث ًتٌّ٘ها ٞعافانٗ ,اا ا مل جياا عؤٚان صلاٍ األًا٘اي ًاّ اهاواا ٗاهشااقٞ
ٗو ٌٓن.
ٓ ا كوٕ ًطنفن أىل اهِوا٘ص املشتاٚطا ٞاهاحي ًِٔان خارب ٙعقا٘ب ااّ طاعٚا
(مثّ اهع  ًّ ٝاهشضث)(ٗ ,)4يف ًاسى اه عن ٍ٢عاّ رعااا ااّ ضبٌا عاّ أاٚإ
عاااّ آان٢ااإ (( :)أْ سااا٘ي اهلل (ُٔ )ااا ٟعاااّ اٚاااع اهعاا ٗ ٝقاااني:
ًٓٚ ٛتًٗ ,)5()ٞن يف سِ ٓن ًّ اهقو٘ صب،ا٘ نان ععاث ًاّ األدها ٞاملتق ًا,ٞ
ُعاااٍ يف ٗاٙاااً ٞطااان ب (ن ااااأض اٚ،اااع اهعا ا ٗ)7()6()ٝمجاااع اهظاااٚخ أٌِٚااان
حبٌااى األٗي عواا ٟع ا  ٝا ُشاانْٗ ,اهخاانُ ٛعواا ٟع ا  ٝاهٔ،اانٗ ,)8(ٍ٢هعواإ ألْ
األٗي ُصٌ يف ع  ٝا ُشنْ ,ظنٓاٌ يف ع  ٝو ٖ ,اعلص اشبارب اهخانُ ,ٛف ٚاا
ظنٓا كى ًٌِٔان ااِص ا خااٙٗ ,قاابب ٓا ا ازبٌاع ٗاٙا ٞعنعا ,ٞقاني( :سا٣ى
أاااا٘ ع،ااا اهلل ( )عااااّ اٚاااع اهعااا ٗ ,ٝأُاااان صنضاااا ,فقااااني أُاااا ٛرااااى
( )1اهعالً ٞاسبو ,ٛة كا ٝاهاقٔن.464 / 1 ,١
(ُٔ )2ن ٞٙاألصلنَ ,ش 2ص.463
( )3اهعالً ٞاسبوًِ ,ٛتٔ ٟامل وا.1008 / 2 ,
( )4اسبا اهعنًوٗ ,ٛسن٢ى اهظٚع.126 / 12 ,ٞ
( )5اهِعٌنْ اّ ضبٌ  ,دعن ٍ٢ا سالَ.16 / 2 ,
( )6اسبا اهعنًوٗ ,ٛسن٢ى اهظٚع.127 -126 / 12 ,ٞ
( ) 7اهع،ن  ٝفٔٚن ُقص.
( )8اهظٚخ اه ٘س ,ٛانست،ون .56 / 3 ,
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أاٚاااع اهعا ا  ,ٝفٌااان ةقااا٘يا قاااني :صاااااَ اٚعٔااان ٗمثِٔااانٗ ,قاااني :ن ااااأض اٚ،اااع
اهعاا  ,)1()ٝفااإْ ازبٌااع ااا

صلٌاا

يف كااالَ ٗاصاا ملااتلوٍ ٗاصاا ٗطبنطااا

ٗاص ا  ٙا ي عواا ٟأْ ةعاان ا األٗه ا

هااٚص أن ًااّ صٚااد اه نهاا ,ٞفااال ٙارااع

فٚاااإ أىل املارضاااانج اهشااااِ  ٞٙأٗ اشبن رٚااااٙٗ ,ٞاااا فع ًاااان ٙقااااني أْ اهعااااالش
يف اشبااارب ّٙاملتِااانفٚ

عواااٗ ٟرااإ اهت،ااان ّٙاهلوااآ ٛااا٘ اهارااا٘ب أىل املارضااانج

اشبن رٚاااا ٞحااااٍ اهتخاااا ٚأٗ اهت٘قااااف ن أهااااان ١ظٔاااا٘ كااااى ًٌِٔاااانٗ ,ااااا ا
طعّ عو ًّ ٟمجع اا

األًاا ٗاهِٔا ٛحبٌاى األًاا عوا ٟا انصا ٗ ٞاهِٔا ٛعواٟ

اهلاآ.ٞ
ٗكٚاااااف كااااانْ فنهعااااانٓا أْ اهظاااااٚخ (ٙ )اٙااا ا ًاااااّ عااا ا  ٝاهٔ،ااااانٍ٢
األ ٗاذ اه ااانٓاٗ ٝأْ ًخاااى ان ااااى ٗاه،قاااا ٗاهااااٍِ ,كٌااان أُااإ ٙاٙااا اعااا ٝ
ا ُشاانْ األ ٗاذ اهِزشااًٗ ,ٞخواإ مجوااٗ ٞاٙاا ٞازباا٘ان يف انست،واان ( )2عوااٟ
عا ا  ٝوا ا ا دًااا , ٚفٚلاااْ٘ ًاراااع اهتاااأٗٙو
ا

أُ٘اب ًان  ٙكاى يف را٘ان اهٚ،اع ,كٌان ن فااق اا

أىل طاااٗ ١ٛاصا ا ; أذ ن فااااق
أُا٘اب ًان ن  ٙكاى يف عا َ

ر٘انٖ.
اااى املِقاا٘ي عِاإ يف امل،شاا٘ط ٗاشبااالك( )3اهتواااٙظ واا٘ان اٚااع اهشاااار
اه نٓاٗ ,ٝاملِع ًّ اٚع اهِزش ًّ ٞدْٗ ةاوٚى ,اى عّ اشبالك صلنٙا ٞأمجانب
اهااقا ٞعواا ٟذهام .قاني اعااض املتاأخا( ّٙفااإطالق كالًإ يف انست،واان ضبٌاا٘ي
عو ٟأ اد ٝاهٔ،ن ٍ٢اهاحي ِٙتااع اعا اةٔن ونه،انٗ ,ها ا خوأن انها كا يف اهتٔا ٙا
ٗمل  ٙكا و ٓن ًّ اسب٘ٚاُنج املأك٘ه ٞاهوضٍ ًع اهق اع نشانٗاةٕ اان يف اسبلاٍ.
ًّٗ ذهم ٙعوٍ أْ اهظٚخ ن خالك هٕ يف املشأه ,ٞفٌن عشنٖ ٙتٍ٘ٓ ًّ ع،ن ةٕ ًّ
( )1اسبا اهعنًوٗ ,ٛسن٢ى اهظٚعٗ .126 / 12 ,ٞيف اه٘سن٢ى [س٣ى أا٘ ع ،اهلل ( )عاّ اٚاع
اهع  ]ٝو ً٘ر٘د.
( )2اهظٚخ اه ٘س ,ٛانست،ون .56 / 3 ,
( )3اهظٚخ اه ٘س ,ٛامل،ش٘ط ,166 / 2 ,اهظٚخ اه ٘س ,ٛاشبالك.185 / 3 ,
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رااا٘ان اٚاااع عا ا  ٝوا ا ا دًاااٗ ٛأْ كنُاااث ظبشااا ٞيف وا ا ضبوااإ)(ٗ )1اصتٌاااى
اهش،زٗا  ٜمحى خرب املِع عو ٟاهلاآ.)2(ٞ
ٗفً ٕٚن ن خيااً ٟاّ اه،عا ملِنفنةإ هوااغ اهشاضث ٗاسباااَٗ ,ألْ ازبٌاع اا
األخ،اان فاااب اهتلاانف ٗ ,ن طاام أْ ٗاٙاا ٞاملِااع أقاا٘ ٠نعتطااندٓن ناان ععااث,
ٗاصتٌى اجملوش )( ٛخرب املِاع عوا ٟااالد ن ِٙتااع اإٗ ,ازبا٘ان عوا ٟو ٓان.
ٗن خيا ٟعو ٟاملتأًى اع ٖ ,ألْ اهش اي عّ اهٚ،عٗ ,ن طم أْ ًن ن ِٙتاع اإ ن
ٙشااأي عااّ اٚعاإٗ ,اصتٌااى اعااض أصااضناِن محااى خاارب املِااع عواا ٟاهتقٚاا ٞهلُ٘اإ
ً ٓا أكخا اهعنًٗ ,ٞفً ٕٚن ن خيا ًّ ٟأْ يف ذهم طا ألص اها هٚو

ٗازبٌاع

أٗىل ًِٕ.
فعٔااا واان ذكاُاان أْ ًاان ذكاُاانٖ يف طا ٙا ازبٌااع ا ا

األخ،اان أٗىل ٓ .ا ا أ اان

ا ةلِ،نٖ ًااعن ٝألٗه٘ ٞٙاسبٌى ًّ اه ا ٗأنّ فاٗا ٞٙازبا٘ان ن جيا٘ن اهعٌاى أان
ًّ ٗرٖ٘ ع  ٝ ٙكٌن ن خيا ٟعو ٟاملتأًى.
ٗكٚااف كاانْ فااإْ قوِاان اعٔاا٘ هاااغ اهعاا  ٝيف عاا  ٝا ُشاانْ  -كٌاان ٓاا٘
املِقاا٘ي عااّ مجااع ًااّ أٓااى اهوااا - ٞفخ،اا٘ج اسبلااٍ يف و ٓاان ًااّ عاا  ٝواا
ًاااأك٘ي اهوضاااٍ ِٙظاااأ ًاااّ األدهااا ٞاملتق ًااا ٞاهاااحي دهاااث عوااا ٟاملِاااع ًاااّ اٚاااع
األعٚااانْ اهِزشاااٗ ٞاهتلشاااا أااانًٗ ,اااّ ا مجنعااانج املتق ًااا ٞاه اهااا ٞعواااٟ
املِاااااع ًاااااّ اٚاااااع اهشاااااار

()3

اهاااااِزصُٗ ,ةقاااااى عاااااّ ظااااانٓا األ داٚواااااٛ

ٗاشبااسااانُ )4(ٛاهت٘قاااف يف صلاااٍ اهعا ا ٗ ٝو ٓااان ًاااّ األ ٗاذ اهِزشااا ٞااااى
املٚى أىل ر٘ان اٚعٔن كٌان ٓا٘ احمللا ٛعاّ اهانضاى اهقنسانُ ,)5(ٛعشالن انألصاى
ٗاستطعنفن ه هٚى املِعٗ ,اهتانةان أىل ظٔا٘ انُتاانب أان يف اهاز ب ٗاهاااض ٗٓا٘
( )1اهظٚخ ازب٘آا ,ٜر٘آا اهلالَ.18 / 22 ,
( )2احملق اهش،زٗا  ,ٜكان ٞٙاألصلنَ.84 ,
( )3احملق األ داٚو ,ٛصبٌع اهان.38 / 8 ,ٝ ٢
( )4كان ٞٙاألصلنَ ,هوٌضق اهش،زٗا  ٜاشبااسنُ ,ٛص.84
( )5احمل ذ اهلنطنُ ,ٛاه٘ايف ,42 / 10 ,انب (رنًع يف ًن مى اهظااٗ ١اهٚ،ع ف.)ٕٚ
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ضعٚف ,نُق نب األصى نن ععث ًاّ األدها ٞعنًاٗ ٞخنصاٗ ,ٞألْ دهٚاى املِاع
اع اه٘ق٘ك عو ٟا مجنعنج املتق ً ٞازبناا ٝهألخ،ن اهحي ًاج يف ونٙا ٞاهقا٘,ٝ
ٗألْ انُتانب امل ك٘ ٗأْ دهث األده ٞعو ٟرا٘انٖ فٔا٘ ًاّ املِانفع اهِاند  ٝاهاحي
ن ةقناااى اهعاا ة ًااّ رٔتٔاان انملااني ٗن ةعاا ّ ًاانن هاا همٗ ,كٚااف كاانْ فنهعاانٓا
أْ املِاانط يف ًاان  ٙكااى ًٗاان ن  ٙكااى صا

اشباااٗش ن صا

اهتلاّْ٘ ًخااى ً٘طاا٘١

ا ُشنْ ًّ اسب٘ٚاُنج.
ًٗخوٕ اهعلاص ها٘ ةلاّْ٘ ا٘هإ ٗ ٗحإ صاني اسبوّٚا ٞق،اى اها٘ط ١حاٍ خااش اعا
اه٘ط ١فٔ٘ ًّ و املأك٘ي.
ًٗخوٕ اهعلص كٌن ه٘ ةلْ٘ صني ازبواى ٗخااش اعا عانَ انساتربا ١فٔا٘ ًاّ
املأك٘ي.
ٗن فاااق يف ذهاام ااا

أْ ُقاا٘ي اِزنساا ٞاهعاا  ٝق،ااى اشباااٗش ًااّ اه،اانطّ

أٗ ا ٔن ةٌٔااان أىل أْ خيارااان ,أٗ اِزنساااتٌٔن ٗعااا َ ةِزٚشااأٌن ,فاااال ٙاااا،ق
اسبااني يف كااْ٘ املِاانط صااني اشباااٗش ألُاإ ًشاانق األدهاا ٞيف املقاانَ فت،واااٗ ,اهلل
اهعنمل.
املقنَ اهخنهد :يف اهتلشا يف أا٘اي ًن  ٙكاى سبٌإٗ ,قا اختواف أصاضناِن
يف ذهم عو ٟأق٘اي:
أص ٓن :اهق٘ي انملِع ًّ اهتلشا فٔٚن ً وقن ًّ ,و فاق اا

أاا٘اي ا ااى

ٗو ٖٓٗ ,ا٘ املِشا٘ب هوعالًا )( ٞيف اهِٔنٙاٗ )1(ٞاهانضاى مٚا ٟااّ ساع ٚيف
اهِزٓ.)2(ٞ
حنُٔٚن :اهق٘ي و٘ان اهتلشا أن ً وقن ٘ٓٗ ,املِش٘ب أىل اسبوٗ )3(ٛاهعالًاٞ
( )1اهعالً ٞاسبؤُ ,ٛن ٞٙاألصلنَ.463 / 2 ,
( )2ااّ سع ٚاسبوُ ,ٛزٓ ٞاهِنظا.78 ,
( )3اهشاا٢ا ناّ اد ٙاص اسبوا ,ٛش 2ص 219صٚاد قاني (ٗ :)اهواضٚظ ًاّ املا ٓا أْ
ا٘ي ا اىٗ ,ا٘ي و ٓن ون  ٙكى سبٌٕ ,س٘ا ,١ن اأض ا هم ,ألُٕ طنٓا عِ ُن.
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يف املختوف(.)1
حنهخٔااان :اهقااا٘ي اااانملِع أن يف أاااا٘اي ا ااااى هالستظاااانٓٗ ,١ااا٘ املِشااا٘ب أىل
اهظٚخ (ٗ )2سال (ٗ )3أة،نعٌٔن ٗٓ٘ املختن  ,فوِن دع٘ٙنْ:
أص آٌن :املِع ًّ اهتلشا فٌٚن ع ا ا٘ي ا اى.
حنُٚتٌٔن :ر٘ان اهتلشا ا٘،ي ا اى.
أًن اه ع٘ ٠األٗىل فٌشتِ ٓن أً٘ :
أص ٓن :صاً ٞطاب األاا٘اي املا ك٘ ٗ ,ٝن أطالني يف كاْ٘ ًِاعتٔان اهانه،اٞ
اهظابًٗ ,ت ٟصاًث املِاع ٞاهانه ٞ،املقو٘د ٝصاَ اهتلشا أن.
أًن ذبا ٍٙطاأن فووق اع انساتخ،نحٔن كٌان ٓا٘ اهعانٓا ,أٗ نصتٌنهإ امل٘راا
نرتِنااإ ًااّ ااانب املق ًاا ٞهألًااا انرتِاانب اشبٚ،ااد اهاا٘اقع ٛاهاا  ٜن ٙااتٍ أن
انرتِنب مجٚع احملتٌالج ٗ هألٗه٘ ٞٙاملشتاند ًّ ٝذبا ٍٙاهااذ ٗاملخنُ ٞاهاحي ٓاٛ
صبٌااع اه،اا٘ي اِاان١ب عواا ٟاعاا ٌٓن -ان ضاانف ٞأىل اه،اا٘ي -عااّ اهق ااع انشب،نحاا,ٞ
فتضاأٌن ًع ذهم ٙشتوزَ ذبا ٍٙاه٘،ي اهقاٙا ًّ اهق ع اننستخ،نذ ان ضنفٞ
أهٌٔٚن ا اٙا أٗىلٙ ٙٗ ,ا األٗه٘ٙا ٞاملا ك٘  ٝظٔا٘ اهِوا٘ص يف أطا ّ ٞٙصلاٍ
اه،اا٘ي ًااّ اها ٗاب اهخالحاا ٞانهِشاا ٞ،أىل اهاااٗذ صتاا ٟظااّ مجنعاا ٞاهااااق أٌِٚاان
فضلٌ٘ا اِزنس ٞاه٘،ي دْٗ اهاٗذ.
فااإذا ح،ااث ذبااا ٍٙاألضااعفٓٗ ,اا٘ اهاااٗذ ,ح،ااث ذبااا ٍٙاألطا ٓٗ ,اا٘ اه،اا٘ي
ا ا ٙأٗىلًٗ ,تً ٟن ح،ث صاً ٞأا٘اي اه ٗاب اهخالح ٞح،اث صاًا ٞأاا٘اي و ٓان
هع َ اهقن٢ى انهااق.
ٗأًن كْ٘ اهظاب ٓ٘ املِاع ٞاهانهِٓ ٞ،ن فاأًا ٗاضاظٗ ,أًان أُإ كوٌان صاًاث
ًِاعتٕ اهانه ٞ،صاَ اهتلشا إ فق أح،تِنٖ يف ًن ًا ًاوال.

( )1اهعالً ٞاسبو ,ٛطبتوف اهظٚع.5 / 5 ,ٞ
( )2اهظٚخ املا , ٚاملقِع ,587 ,ٞاهظٚخ اه ٘س ,ٛاهِٔن.364 ,ٞٙ
( )3سال  ,املااسٍ اهعو٘.172 ,ٞٙ
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ٓ ا ًع إُٔ الّ انستِند اع أح،نج ذباأان يف صاًا ٞاهتلشاا أان أىل ق٘هإ
(( :)أذا صاااَ اهلل طاا٣ٚن صاااَ مثِاإ)(ٗ ,)1ق٘هاإ (( :)هعااّ اهلل اهٔٚاا٘د
صابًّث عو ٍٔٚاهظضَ٘ ف،نع٘ٓن)( )2فتأًى.
حنُٔٚن :ع َ أراا ١صلٍ األً٘اي ,اى أصلنَ األًالن عؤٚان عافانٗ ,اا ا ن
ٙتعو أن صلٍ األً٘اي ًّ اهشاقٗ ٞاهاواا ٗا ةاالكًٗ ,تاً ٟان ساق ث عاّ
صلااٍ املنهٚاا ٞعافاان مل جيااز اهتلشااا أاان ,ألْ ًاان ن ٙعا يف اهعاااك ًاانن ن جياا٘ن
اهتلشا إ.
حنهخٔاانً :اان ملاا ٟعااّ كظااف اهاًاا٘ن(ً )3ااّ أْ ًشااتِ املِااع عٌااَ٘ األخ،اان
اه٘ا د ٝانملِع ًاّ اهتوااك يف األاا٘اي ,فاإْ ًقتطانٖ ٗ ٗد ُوا٘ص اانملِعٗ ,أْ
مل ظب ا ٓن يف كتااا اسب ا ٙدٙٗ ,ظاأ هاإ فتاا٘ ٠اهظااٚخ يف اهِٔنٙاا ٞااانملِع(ً ,)4ااع
أُٔن ًتْ٘ أخ،ن كٌن صا إ وا ٗاصا ًاّ األصاضنب ٗٙ ٙا ٖ ًان ملا ٟعاّ
ْ ٓااا ا خااارب أٗ دٖ طاااٚخِن أٙااااادا ن
اااااّ أد ٙاااص يف د ٖ( )5صٚاااد ٙقااا٘ي :أ ّ
اعتقندا(.)6
ٗأًاان اهاا ع٘ ٠اهخنُٚاا ٞفٌشااتِ ٓن ا مجاانب املِقاا٘ي عااّ راانًع املقنصاا

()7

ٗأٙطاان اهِاانفع(ٓٗ )8اا٘ اهعٌ ا  ٝيف اه،اانبٗ ,خااالك اهعالًاا ٞيف اهِٔنٙااٗ )9(ٞااااّ

( )1اهٔٚ،ق ,ٛاهشِّ اهلرب ,7 /3 ,٠اتا ٚيف األهانظ.
( )2أمح اّ صِ،ىً ,شِ أمح .247 /1 ,
( )3اهانضى ا ا ,ٛكظف اهاً٘ن.436 /1 ,
( )4اهظٚخ اه ٘س ,ٛاهِٔن.362 ,ٞٙ
( )5اهعنٓا اْ ٓ ا اختون هلتنب اهشاا٢ا ناّ أد ٙص اسبو.ٛ
( )6ااّ اد ٙص ,اهشاا٢ا ,19 /2 ,اتق ٗ ٍٙةأخ يف األهانظ.
( )7احملق اهلاك ,ٛرنًع املقنص .13 /4 ,
( )8املختوا اهِنفع هوٌضق اسبو.246 ,ٛ
( )9اهعالً ٞاسبؤُ ,ٛن ٞٙاألصلنَ.65 /1 ,
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ا هم كٌن ن خياًٗ ,ٟن ٙقني ًّ ر٘ان طاأن اختٚان ا اساتِندا

أىل أمجنب املاةط )2(ٟعو ٟر٘ان طاب أاا٘اي ًاأك٘ي اهوضاٍ اختٚان اٗ ,و٘هإ
ألااا٘اي واا ا اااى ن ٙقاا

يف انساات ني ,فٚلااْ٘ املقتطااً٘ ٛراا٘دا ٗاملاانُع

ًاق٘دا ,فٚز٘ن اهتلشا أن ص - ٍ ٣ِٚون ن ٗرٕ هٕ ملِع ا مجنب امل ك٘ اظأندٝ
قطاا ٞٚاهتت ّ،اع خبالفاإ ,خو٘صاان اع ا و٘هاإ ألااا٘اي و ا ا اااى ,كٌاان أْ قطااٞٚ
اه٘ر اْ ةظٔ انستخ،نذ ا٘ي ا اى ٗإُٔ ًظن ن هاا ٖ يف انساتخ،نذ امل٘راا
هوتضاً ٗ ,ٍٙن ادعنٖ  -اعض احملقق

ًّ ًِع استخ،نحٕ ,ألْ اهعااب ن ةشاتخ،خٕ

اى ةت اٗ ٠إ ٗةظاإ عِ أع٘ان املنٗ ١قوتٕ ٍٓٗ ,املارع يف اهتٌٚٚز اا

اه ،ٚانج

ٗاشب،ن٢د  -فا ٕٚأْ دع٘ ٠أٍُٔ املارع يف اهتٌٚٚز اع ًن ُظنٓ ٖ ًأٍِ ًاّ ةِانٗي
احملاًاانج ٗع ا َ ارتِاانب اشب،ن٢ااد ٗأكااى اهطااا ٗاه ااا٘ب ٗكااى ًاان دبّ ٗد ش
ًظلى ر ا.
ٗدع٘ ٠دنه ٞاألخ،ن عو ٟر٘ان طاب أا٘اي ا اى اختٚان ا ٗاضاض ٞاملِاع,
ألْ األخ،ااااان ًِٔااااان (أْ اهاااااِي ( )أًاااااا قً٘ااااان اعتوّااااا٘ا انمل ِٙااااا ٞأْ
ٙظااااا٘ا األاااا٘اي فظةاااا٘ا)(ًِٔٗ ,)3اااان خااارب ازبعااااا ٜعاااّ اهلاااانظٍ (:)
(أا٘اي ا اى خ ًّ أه،نُٔنٗ ,جيعىة اهلل اهظان ١يف أه،نُٔن)(ًِٔٗ ,)4ن خرب عنعٞ
(إُٔ سا٣ى اهواندق ( )عاّ طااب أاا٘اي ا ااى ٗاه،قاا ٗاهااٍِ هالستظاان,١
قنيُ :عٍ ن اأض إ)(ًِٔٗ )5ن خرب عنع( :ٞسأهث أان ع ،اهلل ( )عاّ اا٘ي
ا اى ٗاه،قا ِٙتاع إ ًّ اه٘رعٓ ,ى جي٘ن أْ ٙظاب ا قني :ن ااأض)(ًِٔٗ ,)6ان
ً٘حق ٞعٌن (عّ ا٘ي اه،قا ٙظاإ اهارى ,فإْ كانْ ضبتنران أهٚإ ٙتا اٗ ٠اظااإ,
( )1م ٟٚاّ سعُ , ٚزٓ ٞاهِنظا يف ازبٌع ا

األط،نٖ ٗاهِعن٢ا.78 ,

( )2اهظاٙف املاةط ,ٟانُتون .425 – 424 ,
( )3سِّ اه ,ٜ ً،اهًٗ ,49 /1 ,ٜ ً،ن يف اه ٜ ً،خيتوف هاعٕ كوٚن.
( )4اسبا اهعنًوٗ ,ٛسن٢ى اهظٚع.87 /17 ,ٞ
( )5اهانضى ااِ  ,ٜكظف اهوخنَ.268 /2 ,
( )6اسبا اهعنًوٗ ,ٛسن٢ى اهظٚع.88 /17 ,ٞ
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فال اأض ٗك هم ا٘ي ا اى ٗاهاٍِ)( ,)1أىل و ذهم ًّ األخ،ن .
ٗٓاا ٛكٌاان ةااا ٠كواأن أ اان دهااث عواا ٟراا٘ان طاااب انااا٘اي امل ا ك٘  ٝعِ ا
اهطاٗ  ٝاملٚ،ض ٞهوٌضاَّ.
أن ةا ٠إُٔ ( )مل ٙقتواا فٔٚان عوا ٟاا٘ي ا ااى ااى اسبا ب اإ اا٘ي اه،قاا
ٗاهاااٍِ ,اااى ق٘هاإ (ٗ( :)ك ا هم ااا٘ي ا اااى ٗاهاااٍِ)(ٙ )2ظااعا ناان ذكاُاانٖ
أمتّ أطعن  ,خو٘صن اع أْ كنْ اهش اي عّ ا٘ي اه،قا خنص.ٞ
ٗدع٘ ٠إُٔ ه٘ كنْ ك هم مل ٙلّ ٗرإ نختوانص اا٘ي ا ااى اا هم ,فاال
ا ًّ محى األخ،ن عو ٟاسبنر ٞو امل٘صاو ٞأىل صا اهطااٗ  ٝكٌان ٙقطا ٛاإ
خرب عنع .ٞقوث:
أٗن :ن اختونص ه٘،ي ا اى كٌن ٓ٘ صاٙظ األخ،ن امل ك٘ .ٝ
حنُٚن :عو ٟةق ٙا محى األخ،ن عو ٟاسبنرا ٞوا امل٘صاو ٞأىل صا اهطااٗ ٝ
فاااال اختوااانص ه،ااا٘ي ا ااااى أٙطااان ,ااااى اااا٘ي اهااااٍِ ٗاه،قاااا كاا هم كٌااان ٓااا٘
صاٙظ األخ،ن  .عو ٟأُّن ُق٘ي أْ األخ،ان ن دنها ٞاان عوا ٟرا٘ان طااب اه،ا٘ي
امل ك٘ اختٚن ا ,اى جي٘ن ذهم أًن عِ اهطاٗ  ٝأٗ اسبنرًٗ ,ٞتً ٟن كنْ ضباًان
اختٚااان ا ن جيااا٘ن اهتلشاااا اااإ ٗأن زبااانن اهتلشاااا الاااى ضبااااَ ,ألُااإ ماااى
عِ اهطاٗ .ٝ
فاانْ قوااثً :اان اهااااق اِٚاإ ٗااا

األدٗٙاا ٞاهااحي ن ذبااى أن عِاا انضاا اا

أهٔٚاااانا قوااااث :اهااااااق أٌِٚاا ان عااااايف ,فاااانْ أٓااااى اهعاااااك ٙعاا ا ّْٗ األدٗٙااااٞ
ًا انن ٗن ٙعا ا ْٗ احملااااَ ًااانن ٗأْ صا اىّ عِا ا اهطااااٗ ٗ ,ٝالاااّ اهاااااق ااااأْ
صوٚاا ٞاألدٗٙاا ٞصااني املاااا هٚشااث ألرااى اهطاااٗ  ٝاااى ألرااى ة،اا ّي عِاا٘اْ
اهطاااااا اعِااااا٘اْ اهِااااااع ٗٓااااا٘ أًاااااا وااااا اهتضوٚاااااى هوطااااااٗ ٗ ٝكااااا هم
اهتضوٚى عِ اسبنرا ٞن جياّ٘ن اهتلشاا هق٘هإ (( :)أذا صااَّ اهلل طا٣ٚن صااةَ
( )1اسبا اهعنًوٗ ,ٛسن٢ى اهظٚع.87 /,17 ٞ
( )2املو

ُاشٕ.87 /17 ,
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مثِٕ)( ,)1أذ اهعنٓا أْ كوٌن صاَ اهلل ط٣ٚن يف صني انختٚان صااَ مثِإ ً وقان ٗأْ
ى ًان صااَّ اهلل طا٣ٚن يف كاى
ى عِ اهطاٗ  ,ٝأذ ه٘ كانْ املاااد ًاّ اشبارب أْ كا ّ
ص ّ
األص٘اي صاَّ مثِٕ ملان صااَ مثاّ طا ,١ٛألُإ ًان ًاّ طا ١ٛأن ٗماى يف صاني ًاّ
األصااا٘اي ,فا اإذا كااانْ ًااااند اها ا هٚى ذهااام كااانْ اهتلشاااا اااانألا٘اي املا ا ك٘ ٝ
ضباًّنٗ ,أْ صوّث عِ انضا اا ٗاسبنرا ,ٞفنهعٌا  ٝيف اه،انب أ ان ٓا٘ ا مجانب
املتق َ.
ٗٓى ر٘ان اهتلشا إ اقو انستظان ًّ ١املت،نٙع

أٗ ًّ املظ ٜ،خنصاٞ

أٗ ن ٙتقّٚا ا اٗ ,رٔااانْ ًِٚ،ااانْ عوااا ٟأْ اهتعوٚاااى يف كاااالَ اهقاااَ٘ هالساااتخِن ١أٗ
هوٌشتخِٗ .ٟهعى انقتون يف ازب٘ان عو ٟقو طاا ٕ٢هالستظاان ١أٗىل ,كٌان أْ
األٗىل انقتون يف ازب٘ان عوً ٟقا ا اسبنراٗ ,ٞاملاراع يف ًعافا ٞاها اًٗ ١ان اإ
انستظان ١أىل اهتزااٗ ٞق٘ي اه ٚ،ا.
ٗهعى اهشا يف اُعقند ا مجنب عو ٟر٘ان اهتلشاا اإ هالستظاان ١دْٗ وا ٖ
ًع أْ و ٖ ًّ أاا٘اي ًاأك٘ي اهوضاٍ جيا٘ن انستظاان ١اإ ًاع اهطااٗ ً ,ٝاع أْ
كخا ٝانض اا أىل اهت اٗٗ ٜانستظان ١إ صّٚاةٕ ًنن دْٗ و ٖ ,فإُٕ ٗأْ رانن
انستظاااان ١اااإ عِا ا اهطااااٗ  ٝأن أُٔااان ن ةا ا ع٘ أىل ذهااام أن ُاااند ا ,فٚلاااْ٘
انستظان ١ا٘،ي ا اى ًّ املِنفع اهانه ٞ،اهحي ٙع ًّ رٔتٔن ًانن دْٗ انستظاان١
اا ٖ ًّ األا٘اي ,فإ ُٕ ن ٙعا انستظاان ١أان ًاّ املِانفع اهانه،ا ٞاهاحي ٙلاْ٘ ًاّ
رٔتٔاان ًاانن ,فٚلااْ٘ انستظااان ١أاان عِا اهطاااٗ  ٝكتضوٚااى اقٚاا ٞاحملاًاانج عِا
اهطاٗ  ,ٝفلٌان ن جيا٘ن اهتلشاا ا،قٚا ٞاحملاًانج ٗأْ صواث عِا انضا اا ن
جيا٘ن اهتلشااا ااا اا٘ي ا اااىٗ ,أْ راانن انستظااان ١ااإ عِا اهطاااٗ  ,ٝأٗ أْ
اهشاا ًاان ربّٚوإ اهاا،عض ًااّ أْ اا٘ي ا اااى جيا٘ن انستظااان ١ااإ عِا اسبنراا ٞوا
امل٘صو ٞأىل ص اهطاٗ  ٝهوِص دْٗ و ٖ ًّ األاا٘اي ,فاال جيا٘ن انستظاان ١اإ
أن عِ اهطاٗ .ٝ

( )1عو ٛاّ عٌا اه ا ق ا ,سِّ اه ا ق ا ,7 /3 ,اه ٘س ,ٛاشبالك.184 /3 ,
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ٗٓ ا ًظلى ,ملن عافث ًّ اهتشنٗ ٜاٗ ِٕٚا

ا٘ي اه،قا ٗاهااٍِ يف األخ،ان .

عو ٟإُٔ ن خيو٘ عّ ةأًى.
ا صتس اجملاّ٘ن هوتلشاا ااأا٘اي ًان  ٙكاى سبٌإ ً وقان ًاّ وا فااق اا
ا اى ٗا

اا٘ي

و ٖ ٍٓٗ ,صِانْ:

صااِف راّ٘ن طاااأن اختٚاان اٗ ,اسااتِ أىل أُٔاان جياا٘ن انُتااانب أاان يف اهظاااب
ًِٗٓ ٛاع ٞونه،اً ٞقوا٘د ٝهوعقاالٗ ,١كاى عا

جيا٘ن انُتاانب أان كا هم جيا٘ن

اهتلشا أن.
أًن اهلرب ٠فخنات ٞنن ًاّٗ ,أًن اهواا ٠فخنات ٞانألصى ٗا مجنب اه  ٜصلانٖ
املاةط ٟيف انُتون ( )1عو ٟر٘ان طاأن اختٚن ا ٗانمل٘ح (كى ًن أكى سبٌإ فاال
اأض نان خيااش ًِإ)(ٗ ,)2انأل خ،ان املتلخاا ٝاملتق ًا ٞاه اها ٞعوا ٟرا٘ان اهتا اٜٗ
ٗانستظاان ١ا،اا٘ي ا اااى ٗاه،قاا ٗاهاااٍِٗ ,محؤاان عوا ٟاهطاااٗ  ٝاجملاّ٘ن ٝها هم
ًشقط شبو٘صا ٞٚاا٘ي ا ااى ًاع اْ فٔٚان ًان ٓا٘ صااٙظ اا هم كق٘هإ (:)
(ا٘ي ا اى خ ًّ أه،نُٔنٗ ,جيعى اهلل اهظان ١يف أه،نُٔن)( ٓ ,)3ا ًاع املِنقظا ٞيف
أدهاا ٞاهتضاااً ٍٙااّ ًِااع اهق ااع اننسااتخ،نذ امل٘رااا هوتضاااٗ ,ٍٙعاا َ كانٙااٞ
انصتٌاني هعٌااَ٘ أدهاا ٞاسبااى كتنااان ٗسااِ ,ٞفلٌاان أْ اصتٌااني اهِزنساا ٞن ٘ٙرااا
انرتِنب ,فل هم اصتٌني انستخ،نذ ن ٘ٙرا انرتِنب.
ٗدع٘ ٠أْ اهتلوٚف انرتِنب اشبٚ،د وا ًظااٗط اانهعوٍ انشب،نحا ,ٞااى ٓا٘
ً و  ًّٗ ,طإُٔ ة٘قف انًتخني ف ٕٚانهتِزٖ عّ ضبتٌالةٕٗ ,أْ ٓا٘ أن كانهتلوٚف
انرتِااانب اهشاااًٌ٘نج ٗاملطاااااج وِ٘عااا ,ٞألْ ًِ،ااا ٟاسباًااا ٞيف اهشاااًٌ٘نج
ٗاملطااج عوا ٟاشبا٘ك ٗاملخانطاٗ ٝعبٌ٘ٓان وان ٙلاا ٛفٚإ انصتٌاني املعتا اإ,
خبالك األٗي اه  ٜق ٙةا ّع ٟعا َ ذبقا اشب،نحا ٞيف ُااص األًاا فٚإ ,ألْ ًِ،نٓان
( )1اهظاٙف املاةط ,ٟانُتون .424 ,
( )2اهظٚخ اه ٘س ,ٛةٔ ٙا األصلنَ.266 ,
( )3اسبا اهعنًوٗ ,ٛسن٢ى اهظٚع.87 / 17 ,ٞ
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اهِاااا ٝاه٘ر اُٚااٗ ,ٞاهااااا اُتانؤٓاان فااال ٙتو اّ٘ ذبققٔاان يف ُاااص األًاااًٗ ,ااع
اهتشو ٍٚفال جيا انرتِنب هعًٌ٘نج اسبى كتنان ٗسِ ٞكٌن ًاّ.
ًِٗ اع األٗه٘ٙاا ٞامل ا ّعن ٝانهِشاا ٞ،أىل املخنُاا ٞاهااحي ٓاا ٛصبٌااع اه،اا٘ي ألْ ذباااٍٙ
املخنُاا ٞأًاان هوااِص اجمل،اا٘ انهظاأا ٝكٌاان عوااٍ يف ضبواإٗ ,أًاان هامجاانبٗ .األٗه٘ٙااٞ
امل ا عن ٝيف كااْ٘ اهتضااا ٍٙيف املخنُاا ٞهالسااتخ،نذٓٗ ,اا٘ وِاا٘ب ,فنألٗه٘ٙاا ٞامل ا ّعنٝ
وِ٘ع.ٞ
عو ٟأْ صوا ضباًنج اه اٚض ٞيف ًنع ا اه٘،ي يف اهِو٘صٗ ,أسقنط اه،ا٘ي
ٗع ّ ًن س٘اٖ ون ٙظعا اتضوٚوًِٕٗ ,عِ ًن ذكا يف نٙاندٗ ٝرإ األٗه٘ٙا ٞانهِشا ٞ،أىل
أا٘اي اه ٗاب اهخالحٗ ٞأ ٗاحٔن ,أذ دنه ٞاهِو٘ص عو ٟأطا ّ ٞٙاه،ا٘ي ن ةقتطاٛ
صاً ٞاألسٔى ٘ٓٗ ,اهاٗذ ,صت ٟةقتط ٛصاًا ٞاألطا ٗٓا٘ اه،ا٘ي ,خو٘صان
اع محى ةوم اهِو٘ص عو ٟضاب ًّ اهلاآٗ ٞه٘ ًاّ رٔا ٞاشب،نحا ٞاهاحي مل
ةوى أىل ص ٘ٙرا اهتِزٚصٗ ,ازبٌٚع كٌن ةا.٠
أًن األصى فٌق ٘ب نان ديّ عوا ٟاهتضااٗ ,ٍٙأًان أمجانب املاةطا )1(ٟفٌاادٗد
اظٔند ٝاهتتّ،ع خبالفٕ.
ٗأًن امل٘ح فال  ٙي أن عو ٟاه ٔان ٗ ,ٝأًان األخ،ان اها٘ا د ٝيف أاا٘اي ا ااى
ٗاه،قا ٗاهاٍِ فال ة ي أن عو ٟر٘ان طاأن هوت اٗ ٜعِ اسبنر ,ٞفإْ أ ٙا ًِٔان
اهطاٗ  ٝفال ٙا أُٔن ًشّ٘و ٞهتِنٗي مجٚع احملاًنجٗ ,أْ أ ً ٙن ٓ٘ أعاٍ ًاّ
ذهاام كاانْ اعت،اان اسبنراا ٞيف ا انصاا ٞاختٚاان ا طبنهااان هامجاانب ,فٚتعاا ّّٚطااا
األخ،ن ه همٗ ,أًن املِنقظ ٞيف أده ٞاهتضا ,ٍٙفأًن ًِاع اهق اع اننساتخ،نذ فٔا٘
ًلاااناا ٝيف ًقناوااا ٞاهعٚااانْ ٗاه٘را ا اْٗ ,أًااان دعااا٘ ٠رااا٘ان ا ةلااانب ضبتٌاااى
انسااتخ،نذ فاااال ٙطااااُن اعاا اهق اااع اننساااتخ،نذ ,كٌاان أْ املِنقظااا ٞيف نٙاااندٝ
األٗه٘ ٞٙن ةا ٚاشبوٍ.
ٓ ا ًع أُن ه٘ سوٌِن اهواا ٠فال ُشوٍّ اهلربِ ٗ ,٠اع املالنًا ٞاا

( )1انُتون  ,اهظاٙف املاةط.424 ,ٟ

ًان جيا٘ن
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طاإ ًٗن جي٘ن اهتلشا إُ .عٍ ه٘ عة ّ يف اهعاك ًنن ه هم رّ٘نُن اهتلشا إ,
ًااع أْ اهاراا٘ب أىل اهعاااك ٙقطاا ٛخبالفاإ كٌاان عافااث ًااّ ع ا َ أراااا ١أصلاانَ
األً٘اي عو ٕٚعافن.
ًّٗ ِٓن ظٔا هم ًن يف اعض ع،ن٢ا ًّ عنصاُنٖ صٚد قني (فاعنْ:
األٗيً :ن عا ا اا٘ي ا ااى ًاّ أاا٘اي ًان  ٙكاى سبٌإ احمللاَ٘ ا ٔن ةإ عِا
املظااأ٘  .أْ قوِااان وااا٘ان طااااأن اختٚااان ا  -كٌااان عوٚااإ مجنعاااً ٞاااّ اهقا ا ًن١
ٗاملتأخا ,ّٙاى عّ املاةط ٟدع٘ ٠ا مجنب عوٚإ  -فنهعانٓا را٘ان اٚعٔانٗ ,اْ
قوِن حباً ٞطااأن كٌان ٓا٘ ًا ٓا مجنعا ٞآخاا ّٙنساتخ،نحٔن فاا ٛرا٘ان اٚعٔان
ق٘نْ)( )1فإُٕ صاٙظ يف ر٘ان اهٚ،ع عو ٟةق ٙا اهق٘ي و٘ان اهظاب ,اى صامٕ
ةاةٚا اشبالك عو ٟاهق٘ي حباً ٞاهظاب.
ٗفٚاإ ًاان ن خياااً ٟااّ ًِااع املالنًاا ,ٞألْ راا٘ان اهٚ،ااع ٙت،ااع املنهٚاا ٞعافاانٗ ,ن
ًالنً ٞا

ر٘ان اهظاب ٗأِٚن كٌن ن خيا .ٟأن ةا ٠أْ املن ١عو ٟسنصى اه،ضا

جي٘ن طاإ ٗن جي٘ن اٚعٕ هع َ ًنهٚتٕ.
ٗصااِف صاااَ طاااأن اختٚاان ا ٗأراانن اٚعٔاان ٗاهتلشااا أاان اسااتِندا أىل أْ
ااان ًِاعاا ٞظاانٓآٗ ٝاا ٛاهظاااب ٗهاا٘ عِاا اهطاااٗ ٓٗ ,ٝاا ٛكنفٚاا ٞيف راا٘ان
اهٚ،عٗ ,اهاااق أِٚان ٗاا

ذ ٜاملِاعا ٞوا املقوا٘د ٝصلاٍ اهعااك اأُإ ن ًِاعاٞ

ف.ٕٚ
ٗفٚااإ أْ أصاااى املِاعااا ٞاملا ا ك٘  ٝصبا اّ٘ن ٝهوٚ،اااع ٙشاااتوزَ دبااا٘ٙز اٚاااع مجٚاااع
احملاًانج ,ألُإ ًان ًاّ ضبااَّ أن ٗجيا٘ن أكوإ عِا اهطااٗ ً ,ٝاع أْ اهِ،اا٘( ٜأْ
اهلل أذا صاَّ ط٣ٚن صاَ مثِإ)( ,)2قانا اعا َ را٘ان اٚعٔان ,ألْ ًااندٖ أْ كاى ًان
صاَ صاني انخت ٚان صااَ مثِإ ً وقان; ألْ اهلل مل مااَّ طا٣ٚن يف مجٚاع األصا٘اي
فااال ،ٙقاا ٟهوا هٚى ًاا٘ ٌد أذا أ ٙا ًِاإ ذهاامٗ ,املااااٗا أْ األااا٘اي ضباًاا ٞصااني
( )1اهظٚخ األُون  ,ٜامللنسا.17 /1 ,
( )2اهٔٚ،ق ,ٛاهشِّ اهلرب ,13 /6 ,٠اتا ٚيف األهانظ.
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انختٚن .
فإْ قوثٗ :أْ صاَ طاأن هلِٔن و ضباً ٞانُتانب ً وقان ااى جيا٘ن انُتاانب
أن اا األكى فال ةلاْ٘ ًا٘ دا هوا هٚىا قواث :املاااد ًاّ ق٘هإ (أذا صااّ َ طا٣ٚن
صاةَ مثِٕ) ٙعا أذا أطو ذبا ٍٙط ٍ١ٛكإُٔ( )1قني ٓ( :ا صااَ) ٗأطاالق اهتضااٍٙ
ِٙواااك أىل ذبااا ٍٙمجٚااع املِاانفع أٗ أىل ذبااا ٍٙاملِاعاا ٞاهعاانٓآٗ ٝاا ٛيف األااا٘اي
اهظاب.
فال ِٙتقض ذهام اانه
ُند  ٝهو

احملااَ األكاى ًاع أُإ جيا٘ن اٚعإ ,ألْ األكاى ًِاعاٞ

ٗ ,و ٓان أٓاٍ ًِٔان ,خباالك األاا٘اي فاإْ ًِاعتٔان اهعانٓا ٝاهظااب

كٌن ن خياٗ ,ٟن ِٙتقض ذهم انألدٗ ٞٙاحملاً ٞصني اهوض.ٞ
ًع أ ُإ جيا٘ن اٚعٔان سبوٚتٔان صاني اهطااٗ ٓٗ ٝا٘ صاني املااا ,ألْ اهتضااٍٙ
صني اهوض ٞهوطا ٗ ,ذبوٚؤن صني املاا هوِاع ,فٔ٘ ًّ ةّ ،ي اهعِا٘اْ ,ن أُٔان
ضباً ٞذاةنٗ ,ق صوّث هوطااٗ ٗ ,ٝها٘ كانْ كاى ًان مااَ يف صاني ٗماى يف آخاا
ماَ اٚعٕ ملن رنن اٚع ط ,١ٛألْ كى ط ١ٛق ماَ يف صني فت،وّا.
ٗعوً ٟن ذكاُن ِٙزي خرب ذبف اهعقا٘ي صٚاد ٙقا٘ي فٚإٗ( :كاى طاٙ ١ٛلاْ٘
اٍ ف ٕٚاهوال ًّ ازبٔنج)( )2فإْ املااد ًِٕ رٔ ٞاهوال اهخنات ٞصنه ٞانختٚان
دْٗ صااني اهطاااٗ ُ .ٝعااٍ ٙقااني أْ اهظااٚخ يف اشبااالك يف ااانب األطعٌاا٠ٗ ٞ
اهِ،اا٘( ٜأْ اهلل أذا صاااَ أكااى طاا ١ٛصاااَ مثِاإ)(ٓٗ )3اا٘ ًااادٗد اطااعف اهشااِ
ٗع َ ازبناا هٕ ًتِن ٗدنهً ,ٞع إُٔ ًعن ا وٌو ًّ ٞاألده ٞيف ًقنًانج ع ٙا .ٝ
ٓ ا ٗق ظٔا ون ذكاُن دهٚى املانُع ًاّ اهتلشاا اانألا٘اي ً وقان ٗٓا٘ ًاادٗد يف
أااا٘اي ا اااى ان مجاانع

املِقاا٘ه

عااّ ا ٙطاان (ٗ )4راانًع املقنصاا ( ,)5كٌاان

( )1يف األصى (كنْ) ٗاهوضٚظ ًن أح،تِنٖ.
( )2ااّ طع ,ٞ،ذبف اهعق٘يٗ ,247 ,يف اهتضف (ًّ كى ط ًّ .... ١ٛرٔ ًّ ٞازبٔنج).
( )3اه ٘س ,ٛاشبالك.3/184 ,
( )4املختوا اهِنفع هوٌضق اسبو.246 ,ٛ
( )5احملق اهلاك ,ٛرنًع املقنص .13 /4 ,
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عافث.
املقنَ اهاااع :يف اهتلشا يف أ ٗاذ ًان  ٙكاى سبٌإٗ ,اهعانٓا أُإ ن كاالَ
ٗن أطلني يف ر٘ان اٚعٔان أ ذا كنُاث اان ًِاعا ٞضبوواً ٞقوا٘د ٝااى عاّ اشباالك
ُااا ٛاشباااالك فٚااإ(ٗ ,)1عاااّ املاةطااا ٟصلنٙاا ٞا مجااانب عوٚااإ(ٗ ,)2ملااا ٟعاااّ
سا االّ (ٗ )3عاااّ املاٚا ا ( )4صاًااا ٞاٚاااع اهعا ا ٗ ٝاألاااا٘اي كوااأن ,أن اااا٘ي ا ااااى
هالستظااانٗ ,١هااٚص هاإ ًشااتِ ساا٘ ٠ذبااا ٍٙاشب،ن٢ااد ا ا ع٘ ٠اْ اهتضاااٙ ٍٙعااٍ
مجٚع أُا٘ اب انُتانعانج صتا ٟاهٚ،اع ٗعباٖ٘ٗ ,قا عافاث وا ًاا ٝأْ املاااد ًاّ

اهتضا ٍٙيف ذهم األكاى خو٘صان اعا ًقناوتإ عأُحِلَّ لككُل ا اليبَاتلا ط(ٗ )5سا٘٠
ق٘هاإ (( :)كوٌاان صااَّ اهلل طاا٣ٚن صاااَ مثِاإ)(ٗ ,)6قا عافااث أٙطاان أْ املااااد
ذبااا ٍٙمجٚااع انُتانعاانج ,أٗ ذبااا ٍٙاملِاعاا ٞاهانه،اا ٞاملقواا٘دًِٗ ٝاعاا ٞاهاااٗذ
اهعاانٓا ٝاهانه،اا ٞا ٙقااند ٗعبااٖ٘ دْٗ األكااى فٔاا٘ كاانه

ٗطااٗ ,ٕٔ،ساا٘ ٠خاارب

اه عن.)7(ٍ٢
حٍ اْ اسبالي ًّ اه٘ٚ،ب كى ًن كنْ صالن ًّ املأك٘ي ٗاملظااٗب ٗوا ذهام
ون ٓ٘ ق٘اَ هوِنض ًٗ،ن ٌ اٍ انُتاانبًٗ ,ان كانْ ضباًان أصاوٕ ًِٔٚان عِإ مل جياز
اٚعٕ ٗن طااؤٖٗ ,يف دنهتٕ ُعا ٗاضظ كٌن ن خيا.ٟ

( )1اهظٚخ اه ٘س ,ٛاشبالك.185 /3 ,
( )2اهظاٙف املاةط ,ٟاهِنصاٙنج.86 ,
( )3سال  ,املااسٍ اهعو٘.172 ,ٞٙ
( )4اهظٚخ املا , ٚاملقِع.587 ,ٞ
( )5املن.4 ,ٝ ٢
( )6اه ٘س ,ٛاشبالك ,184 / 3 ,اأختالك قوٚى يف األهانظ.
( )7دعن ٍ٢ا سالَ ,ش 2ص ,18اسب ٙد .23
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[التكصب بالكلب واخليسير الربييـً]
 َٔٚطيًَ ١ا حيرّ ايتهصب ب٘ ايهًب ٚاشبٓسٜر ايربٜإٚ ،اغيراد بايهًبب ٖٓبا
نًببب اثببراػٚ ،لببٔ ايتررٜببر ذهاٜبب ١ا طيبباع لًبب ٢ذرَبب ١ايتهصببب سيببا ل ب ا
ايهبببال اأربعبببٚ ،)1(١لبببٔ ايتبببلنر ٠ايهًبببب إٕ نبببإ لكبببٛراً ذبببرّ بٝعببب٘ لٓب ب
لًُآ٥بباٚ )2(،لببٔ اغيوصبب ٛإْ ب٘ ال ٜؽببس بٝببن اشبٓسٜببر ٚال إجارتبب٘ ٚال االْتعبباع ببب٘
إطيالاً(ٖ .)3لا نً٘ َفافا إزي َا َري َٔ ل ّ قوٛثا اغيًوٚ .نُا ال جيٛز بٝعُٗبا
ال جيببٛز بٝببن أجساُٗ٥ببا َببٔ رببب فببرم بببري َببا ذبًبب٘ اسبٝبباَٗٓ ٠ببا ٚبببري َببا ال ذبًبب٘،
يٓحاش ١ازبُٝن نُا لرفت ذيو ؼي نتبال ايهٗبارَ ٠عؽيباً ،فحُٝبن َبا دٍي لًب٢
ل ّ جٛاز بٝن األٝإ ايٓحص ٍ ٜ ١لً.٘ٝ
ْعبببِ فبببايك ؼي ذيبببو اغيرتفببب ٢فبببلٖب إزي طٗبببارَ ٠بببا ال ذبًببب٘ اسبٝببباَ ٠بببٔ
أجساُٗ٥ا( )4فًٝسَب٘ ايكب ٍٛابٛاز ايتهصبب بب٘ ،إٔ يب٘ َٓععبَ ١كؽبٛد ٠يًعكبا،٤
()5

ٚلبربي ؼي ايعببرا٥ن بببب (اشبٓسٜببر ٚطيٝببن أجببساٚ ٙ٤جًب ايهًببب َٚببا ٜهببَٓ ٕٛبب٘)

ٚيعً ب٘ يوٝببإ إ اشبٓسٜببر ال جيببٛز بٝببن طيًتبب٘ ٚال أجسا٥بب٘ٚ ،ايهًببب ال جيببٛز بٝببن
أجسا٥بب٘ ٚإٕ جبباز بٝببن طيًتبب٘ ،نُببا ؼي ايهببال اأربعببٚ ،١ثببلا لب ٍ لببٔ يعب
ايهًببب إزي جً ب ايهًببب َٚببا ٜهببَٓ ٕٛبب٘ٚ ،حيتُببٌ إٔ ٜرجببن ـببُب (َٓبب٘) إزي
ايهًب ٚإزي ازبً .
ٚنٝببك نببإ فع ب ّ جببٛاز بٝببن نًببب اثببراػ ايببرب ٟػيببا ال نبباّ فٝبب٘ٚ ،إصيببا
قٝب ب ْاٙ

ببببايربٟ

فبببراد نًبببب اغيبببا ،٤فإْببب٘ جيبببٛز بٝعببب٘ ٚايتهصبببب بببب٘ ،يكوٛيببب٘

ايتلنٝبببٚ ١االْتعببباع اًب ب  ٙذتببب ٢إٕ طيعب باً َبببٔ أؼبببرابٓا ذٖوبببٛا إزي إٔ اشبب بسي

( )1ايعاَ ١اسبً ،ٞذبرٜر اأذهاّ.160 /1 ،
( )2ايعاَ ١اسبً ،ٞتلنر ٠ايعكٗا.464 /1 ،٤
( )3ايعٝخ ايهٛش ،ٞاغيوص.166 – 165 /2 ، ٛ
( )4ايعرٜك اغيرتف ،٢ايٓاؼرٜات.100 ،
( )5احملكل اسبً ،ٞظرا٥ن ا شاّ.2/263 ،
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جً ب نًببب اغيببا ٤فراجببن ٚتدَببٌيٚ .ق ب ْكببٌ لببٔ اغيكٓببن(َٚ )1هببالِ ايكٛالبب

()2

جببٛاز االشببتكا ٤اًبب اشبٓسٜببر ي ببب ايهٗببارٚ ،٠لًٝبب٘ فاي بباٖر جببٛاز ايتهصببب
ببب٘ ،أْٗببا َببٔ اغيٓببافن اغيكؽببٛد ٠يًعكببا ،٤ايًببِٗ إال إٔ تكبب ٍٛاْبب٘ ال ديٝببٌ لٓ ب ْا
لًبب ٢جببٛاز ايتهصببب بهببٌ َببا جيببٛز االْتعبباع ببب٘ٚ ،لًبب ٢تكبب ٜر وببٛت ذيببو
ٍ لًبب ٢لبب ّ جببٛاز ايتهصببب باألٝببإ ايٓحصببَٚ ،١ببا دٍ
فٗبب ٛأ ؼببٌ ،فُببا د ي
لً ٢ل ّ جٛاز ايتهصبب بايهًبب ٚاشبٓسٜبر ايعباٌَ ثُباٚ ،زبُٝبن أجساُٗ٥با،
خيؽبببؾ ذيبببو اأؼبببٌٚ ،أَبببا ظبببعر اشبٓسٜبببر فكب ب جبببسّ ايعاَببب ١ؼي ايكٛالب ب
ؼي اغيهبببببالِ( )3حبرَببببب ١اشبببببتعُاٍ ظبببببعرٖٚ ٙببببب ٛاحملهببببب ٞلبببببٔ ايصبببببرا٥ر(،)4
ٚظاٖرُٖببا ا طببام ،بببٌ لببٔ ايصببرا٥ر إٔ اأفوببار بببليو َتببٛاترٚ ،٠إٕ ْكببٌ
لٔ َٔ ادل ٢ػئ تدفر لٓ٘ ل ّ ايعثٛر لً ٢فرب ٚاذ ٜب ٍ لًب ٢ذيبوٚ ،لبٔ
ايعاَبب ١ؼي اغيلتًببك( )5جببٛاز اشببتعُاي٘ فُٝببا ال ٜعببا بايهٗببارٚ ،٠توعبب٘ لًبب٢
ذيبببو ايعاـبببٌ اثٓب ب  )6(،ٟشبببٛا ٤اـبببهر إزي اشبببتعُاي٘ أ ٚالٚ ،قٝب ب  ٙطيبببن
َبٔ أؼبرابٓا بؽبٛر ٠االـبهرارٖٚ ،بِ إٕ أرادٚا باالـبهرار ايفبرٚر ٠اغيوٝرب١
يهبببٌ احملرَبببات فبببا ٚجببب٘ يًتكٝٝب ب ٚ ،إٕ أرادٚا بايفبببرٚرٚ ٠يببب ٛلببب ّ نُببباٍ
ايعٌُ ب ْٚب٘ نبإ طبايعبا يٓبا ؼي ايعتبٚ .٣ٛاأقب ٣ٛلب ّ جبٛاز اشبتعُاي٘ َهًكباً
إال ؼي َكاّ ايفرٚر ٠اغيوٝر ١يهٌ ضبرّ نُا ٖ ٛاغيعٗٛر بري أؼرابٓاٚ ،ق اديلب٢
ؼي ايصرا٥ر( )7تبٛاتر اأفوبار لًب ٢ذيبو نُبا ةعبتٚ .أَبا َبا ٚرد ؼي فبرب ببرد
(َ )1ا ؼي اغيكٓن (ٚإٜاى إ دبعٌ جً اشبٓسٜر ديٛاً تصتك ٞب٘ اغيا )٤ايعٝخ ايؽ ٚم ،اغيكٓن،
.419
( )2ايعاَ ١اسبً ،ٞقٛال اأذهاّ.333 /3 ،
( )3اغيؽ ر ْعص٘.333 /3 ،
( )4ابٔ إدرٜض ،ايصرا٥ر.114 /3 ،
( )5ايعاَ ١اسبً ،ٞطبتًك ايعٝع.323 /8 ،١
( )6ايعاـٌ اثٓ  ،ٟنعك ايًثاّ.271 /2 ،
( )7ابٔ إدرٜض ،ايصرا٥ر.114 /3 ،
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االشهاف(ٚ )1شًُٝإ االشهاف( َٔ )2جٛاز اشتعُاٍ َا ال دشِ ي٘ فَٗ ٛردٚد
بع ّ ايك ٍٛبٗلا ايتعؽ َٔ ٌٝأؼرابٓا.

[التكصب باملرتد الفطري]
 َٔٚطيًَ ١ا حيرّ ايتهصب ب٘ َٔ ألٝبإ ايٓحاشب ١اغيرتب ايعهبر ٟبٓبا٤و لًب٢
ل ّ قوب ٍٛتٛبتب٘ نُبا ؼبر بب٘ طيالبَ ١بٔ أؼبرابٓا ( ،)ذتب ٢إٔ جب ٟ
( )ؼي ظبببر ايكٛالببب قببباٍ ؼي قببب ٍٛايعاَبببَ( ١بببا ال ٜكوبببٌ ايبببتهٗب َبببٔ
ايٓحاشات) اذباز لُبا ٜكوًب٘ ٚيب ٛبا شباّ ناغيرتب ٚيب ٛلبٔ فهبر ٠لًب ٢أؼبس
ايكببٛيري(ٚ ،)3قبباٍ ؼي َعتببا ايهراَبب( :١أَببا اغيرتب لببٔ فهببر ٠فببايك ٍٛاببٛاز بٝعبب٘
ـعٝك ج ا يع ّ قو ٍٛتٛبت٘ فا ٜكوبٌ ايبتهٗب) بِ ذنبر طيالب ١ػيبٔ جبٛيز بٝعب٘
إزي إٔ قاٍٚ( :يعٌ َٔ جٛيز بٝع٘ بٓ ٢لً ٢قو ٍٛتٛبت٘)( )4اْتٗبٚ .٢ظاٖرُٖبا ببٌ
ؼرحيُٗا إٕ بٝن اغيرت ايعهرَ ٟوين لً ٢قوٛيب٘ ايبتهٗب با شباّٖٚ ،بَ ٛعبهٌ
ج ا ،إٔ َا ٜتٛقك االْتعاع ب٘ لً ٢تهٗبٜ ٙتٛقك جٛاز بٝع٘ لً ٢قوٛي٘ ايبتهٗب
ٚل َ٘ ،ناغياٚ ٤عبٚ ،ٙٛأَا َاال ٜتٛقك االْتعاع ب٘ لً ٢تهٗب ٙنبايهال اأربعب١
فإْبب٘ جيببٛز بٝعٗبباٚ ،إٕ مل تكوببٌ ايببتهٗبٚ .ايهببافر ْ بُٖببا ،ف ب ل ٣ٛإٔ ايكببٍٛ
اٛاز بٝن ايهافر إصيا ٖ ٛيكوٛي٘ ايتهٗب با شاّٚ ،ايك ٍٛابٛاز بٝبن اغيرتب َبوين
لً ٢ايك ٍٛبكو ٍٛتٛبت٘ ،فإٕ قًٓا ب٘ جاز بٝع٘ ٚإال فا نُبا تبر ،٣ببٌ رسيبا اديلب٢
بعض َٔ تدفر َٔ أؼرابٓا إٕ ا طيباع َٓعكب لًب ٢لب ّ نب ٕٛاغيباْن َبٔ بٝعب٘
ل ّ قوٛي٘ ايتهٗب بايتٛبٚ ،١ػيا ٜؤَ ٜا ذنرْبا ٙبٓبا ٤اأؼبرال لًب ٢نب ٕٛاغيرتب
لببٔ فهببرٚ ٠إٕ مل ْكببٌ بكوبب ٍٛتٛبتبب٘ ػيًٛنببا غيايهبب٘ َٚبباال يبب٘ٚ ،جيببٛز االْتعبباع ببب٘
ٚاالشتل اّ َا مل ٜكتٌ.
( )1ايعٝخ ايؽ ٚم َٔ ،ال حيفر ٙايعك.349 /3 ،٘ٝ
( )2مل ألثر لً ٢فرب بٗلا اغيعٓ ٢يصًُٝإ ا شهاف ؼي َا راجعت َٔ َؽادر اسب ٜث.
( )3ايعٝخ جععر ناظك اي ها ،٤ظر ايكٛال .12 ،
( )4ايص ٝضبُ جٛاد ايعاًََ ،ٞعتا ايهراَ.12 /4 ،١
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ْعِ رسيبا ٜهب ٕٛاغيباْن َبٔ ؼبر ١بٝعب٘ نْٛب٘ ؼي َعبرو ايكتبٌ ٚنْٛب٘ ٚاجبب
ا تاف ظرلا ،فا ٜب فٌ َبٔ ٖبل ٙازبٗب ١ؼي اأَبٛاٍٚ ،اغيايٝيبَ ١عتبرب ٠ؼي ؼبر١
ايوٝببنٚ .لببٔ ايعببٗ ٝؼي اغيصببايو( )1ؼي رٖببٔ اغيرت ب جببٛاز رٖٓبب٘ ،يوكبباَ ٤ايٝتبب٘ إزي
زَإ ايكتٌ  َٔ ٖٛٚاي ٖٔٛسي هبإ نُبا ال خيعبٚ .٢يعبٌ َبٔ ٜبوين ازببٛاز  -لًب٢
قوٛي٘ ايبتهٗب ٚل َب٘ ٜرٜب ٖبلا اغيعٓب ،٢يوكباَ ٤ايٝتب٘ لًب ٢ايكب ٍٛبكوٛيب٘ ايبتهٗب
يكو ٍٛتٛبتب٘ٚ ،لب ّ بكاٗ٥با لًب ٢ايكب ٍٛبعب ّ ايكوب - ٍٛال ٜرٜب إ ايٓحاشبَ ١بٔ
ذٝث َٖ ٞاْنىٚ ،يهٓ٘ فاف َا ٗ ٜر َٔ لواراتِٗ.
ٖلا ؼي اغيرت لٔ فهرٚ ،٠أَا ايهافر اأؼًٚ ٞاغيرت لبٔ ًَب ١فاي باٖر جبٛاز
بٝع٘ با فاف ظاٖر ،ببٌ اديلب ٢لًٝب٘ ا طيباع طيالبٚ ،١يبٝض بايوعٝب نُبا ال
خيع ٢لً َٔ ٢تتون َٛارد ناَِٗ ؼي َ إ اغيصديٚ ١اهلل ايعامل.

[التكصب بالعصري العييب]
 َٔٚطيً ١األٝإ اييت جيٛز بٝعٗبا ٚايتهصبب بٗبا ايعؽبب ايعبٓ

إذا رًب٢

ٚاظت ٚمل ٜلٖب ًثا ٙيعَُٛات ايوٝن ٚايتحارٚ ،٠أؼاي ١بكباًَ ٤هٝتب٘ َٚايٝتب٘،
ٚل ّ فرٚجٗبا لٓٗبا بايٓحاشب ،١راٜب ١اأَبر أْب٘ َباٍ َعٝبٛل قاببٌ يبسٚاٍ لٝوب٘
بايٓكؾ ،فرهُ٘ ذهِ ايٓحض بايعرو ايكاببٌ يًبتهٗب فبا تعبًُ٘ رٚاٜب ١ذببك
ايعكٚ ٍٛال قٛي٘ (( :)إذا ذريّ ظ٦ٝاً ذبرّ نٓب٘)( )2إٔ ظباشبت٘ ٚذرَب ١ظبرب٘
لرـٝإٚ ،اي باٖر َبٔ اشببرب ٜٔاغيتكب َري إراد ٠األٝبإ ايٓحصبٚ ١احملرَب ١بكبٍٛ
َهًل ال َا ٜعرو ي٘ ايٓحاشب ١ؼي ذباٍ د ٕٚرفبر ،ببٌ ٚال ٜعبًُ٘ َعكب إطيباع
ايتلنر )3(٠لً ٢فصاد بٝن ظبض ايعبري ،إٔ اغيبراد ببايعري اسبكٝكٝبٚ ١ايعؽبب يبٝض
َٓٗ باٚ ،ؼي بعببض نتببب اغيتببدفرٚ( ٜٔضيهببٔ إٔ ٜٓصببب ايكبب ٍٛاببٛاز بٝببن ايعؽببب

( )1ايعٗ ٝايثاَْ ،ٞصايو ا فٗاّ.25 /4 ،
( )2ايوٗٝك ،ٞايصٓٔ ايهرب ،13 / 6 ،٣ايهٛش ،ٞاشباف.184 / 3 ،
( )3ايعاَ ١اسبً ،ٞتلنر ٠ايعكٗا.464 / 1 ،٤

العصري العنيب
ايعٓ

69

إزي نبٌ َبٔ قٝب األٝبإ ايٓحصب ١احملبرّ بٝعٗبا بعب ّ قابًٝتٗبا يًبتهٗب)(،)1

ٚلٔ َعتا ايهراَ ١اْ٘ اشت ٗر اغيٓن َٔ بٝع٘ يًعَُٛات ٚفؽٛؿ اأفوار َثٌ
قٛي٘ (ٚ( :)إٕ رً ٢فا حيٌ بٝع٘)(ٚ ،)2قٛي٘ (( :)إذا بعت٘ قوبٌ إٔ ٜهبٕٛ
عيرا  ٖٛٚذباٍ فبا ببدط)(ٚ ،)3قٛيب٘ (( :)إذا ت ببي لبٔ ذايب٘ ٚرًب ٢فبا
فب ف.)4()٘ٝ
ٚؼي ازبُٝن ْ ر ،أَا ايعَُٛات فعٗٝا َا لرفبتٚ ،أَبا اأفوبار اشباؼب ١فٗبٞ
َٓسيي ١لً ٢ايٓٗ ٞلٔ بٝع٘ َٔ رب التوار ا لاّ ،أٖ ٚب ٞنٓاٜب ١لبٔ لب ّ جبٛاز
االْتعاع ب٘ قوٌ ذٖال ايثًثري ،فا تعٌُ بٝع٘ بكؽ ايبتهٗب َبن إلباّ اغيعبا،ٟ
ٚنٝك نإ فاي اٖر أْ٘ ٜهع ٞؼي جٛاز بٝع٘ بكاَ ٤ايٝت٘ ٚاهلل ايعامل.
ٖببلا نًبب٘ ؼي ألٝببإ ايٓحاشبباتٚ ،أَببا اغيتببٓحض بايعببارو فاي بباٖر جببٛاز
االْتعاع ب٘ٚ ،ن ْ٘ٛػيًٛنا نُا إٔ اي اٖر جٛاز شيًٝه٘ صباْا ٚببايعٛو .أَبا جبٛاز
االْتعاع ب٘ فاأؼٌ جٛاز االْتعاع باألٝإ اغيتٓحص ١إال َا فرد بايب ي ٌٝناأنبٌ
ٚايعببرل ٚاالشتؽببوا باي ب ٖٔ اغيتببٓحض ذبببت اي بباٍٚ ،فاقبباً أنثببر أشبباطري
اغيت بدفرٚ ،ٜٔؼببر طيببن َببٔ أؼببرابٓا اغيعاؼببر ٜٔب بدٕ ايكال ب  ٠فٝبب٘ اغيٓببن َببٔ
ايتؽرف إال َا فرد باي ي ٌٝناالشتؽوا بايب ٖٔ اغيتبٓحض ذببت ايصبُاٚ ٤بٝعب٘
يٝعٌُ ؼابْٛاً لً ٢رٚاٚ ،١ٜاأق ٣ٛاأ ،ٍٚأؼاي ١ازبٛاز ٚقالب  ٠ذبٌ االْتعباع
سيببا ؼي اأروٚ ،ال دافببن يببليو شببَ ٣ٛببا ٜنتلٍٝببٌ َببٔ بعببض ا ٜببات ٚاأفوببار
ٚا طيالببات اغيٓكٛيببٚ ،١ايهببٌ فٝبب٘ َببا فٝبب٘ .أَببا ا ٜببات فُٓٗببا قٛيبب٘ تعببازي ؼي رٜبب١

شالْخَوْسُ ًَالْوَيْعِسُ ًَاألًَصَابُ ًَاألَشْالَمُ زِجْطٌ هِيْ عَوَلِ الشَّيْطَاىِ فَاجْرَنِثٌُهُز( )5فإْٗا ديت لًب٢

( )1اغيهاشب يًعٝخ اأْؽار ،ٟد 1ؿ( 62تراث ايعٝخ اأْؽار.)ٟ
( )2اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.170 / 12 ،١
( )3اغيؽ ر ْعص٘.169 / 12 ،
( )4اغيؽ ر ْعص٘.227 / 17 ،
( )5اغيا.90 ،٠ ٥
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ٚجٛل اجتٓال نٌ رجضٚ ،ايرجض ايٓحضٚ .فٝب٘ إ اي باٖر َبٔ ايبرجض َبا
ناْت ذات٘ نليو ال َا لرو ي٘ ذيو َن أْٗا ي ٛلُبت ذيبو يًبسّ اجتٓبال نبٌ
َتببٓحض َببن إٔ أنثببر اغيتٓحص بات ال جيببب اجتٓابٗببا ،فٝهبب ٕٛفارجٗببا أنثببر َببٔ
دافًٗاَ ،ن إٔ ا  ١ٜإصيا أَرت باجتٓال َا نإ رجصا َبٔ لُبٌ ايعبٝهإ ،فإَبا
إٔ ٜه ٕٛاغيراد َٓٗا إٔ َبا نبإ ذاتب٘ رجصباً َبٔ لُبٌ ايعبٝهإ نباشبُر ايبٓحض
ٚاغيٝصر ايٓحض َعٓ ٢جيب اجتٓاب٘ ٚ -لًٝب٘ فبا تعبٌُ ا ٜب ١اغيتبٓحض بايعبارو
فإْبب٘ يببٝض َبببٔ لُببٌ ايعببٝهإ ٚ -إَبببا إٔ ٜهبب ٕٛاغيببراد َٓٗبببا اأَببر باجتٓبببال
االشتعُاٍ لً ٢ذلف َفاف ؼي ؼ ر ا ٜٚ ١ٜه ٕٛاي رو إصيا اشتعُاٍ اشبُبر
ٚاغيٝصرٚ ،لً ٘ٝفٝه ٕٛاغيدَٛر باجتٓاب٘ نٌ اشتعُاٍ وت ن ْ٘ٛرجصباًٚ ،مل ٜثوبت
ن ٕٛاشتعُاٍ األٝإ اغيتٓحص ١بايعارو رجضٚ .نٝك نإ فا  ١ٜال ت ٍ لًب٢
اغيهًٛل.

َٗٓٚا قٛي٘ تعبازي :شًَالسُّجْزصَ فَزاىْرُسْز( )1بٓبا٤و لًب ٢إٔ ايرَجبس ايبٓحضٚ .فٝب٘ إ

اغيراد ببايرجس َبا نبإ نبليو ؼي ذاتب٘ فبا تعبٌُ اغيتبٓحض بايعباروَٗٓٚ .با رٜب١
ذبببر ِٜاشبوا٥ببث( )2بٓببا٤و لًبب ٢إٔ نببٌ َتببٓحض فوٝببثٚ .فٝبب٘ إٕ اي بباٖر َببٔ ذيببو

ذبر ِٜأنًٗا بكر ١ٜٓقٛي٘ تعازي شًأُحِلّدَ لَكُنْ الطَّيِّثَاخُز(ٚ .)3أَا اأفوار فُٓٗبا فبرب
ذبك ايعك ٍٛذٝث قباٍ فٝب٘( :أ ٚظبَ ٤ٞبٔ ٚجب ٙٛايبٓحض فبإٕ ذيبو نًب٘ ذبراّ
ضببرّ يًٓٗب ٞلببٔ أنًب٘ ٚظبرب٘ ٚإَصببان٘ ٚطيٝبن ايتكًبب فٝبب٘ ،فحُٝبن ايتكًببب ؼي
ذيببو ذببراّ)(ٚ )4فٝبب٘ إٕ اغيببراد بٛجبب ٙٛايببٓحض األٝببإ ايٓحصبب ١د ٕٚاغيتٓحصبب.١
َٗٓٚا اأَر بإٖرام بعض اغيا٥عبات اغيتٓحصب ١ؼي بعبض اأفوبار(ٚ .)5فٝب٘ إ ذيبو
( )1اغي ر.5 ،
( )2اغيا.3 ،٠ ٥
( )3اغيا.5 ،٠ ٥
( )4ابٔ ظعو ،١ذبك ايعك ،247، ٍٛبت ٝب ؼي اأيعاظ.
( )5ايعٝخ ايهٛش ،ٞتٗلٜب اأذهاّ.229 / 1 ،
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نً٘ نٓا ١ٜلٔ ل ّ االْتعباع بٗبا ؼي اأنبٌ ٚايعبرلٚ ،أَبا ا طيالبات فُرْٖٛب١
بكف ١ٝايتتون ،فإِّٕ تتون ناّ ايكٜ ّٛكف ٞخبافٗا.
فتًلؾ ػيا ذنرْا أْ٘ جيٛز االْتعاع باألٝإ اغيتٓحصب ١إال َبا دٍي ايب ي ٌٝلًب٢
فاف٘ٚ ،اي اٖر أْٗا ػيًٛن ،١الشتؽرال ًَهٗا قوٌ َاقا ٠ايٓحاش ١ثاٚ ،يبٝض
لٓ ب ْا ؼي اأديببَ ١ببا ٜكتفبب ٞفرٚجٗببا لببٔ اغيًببو سياقببا ٠ايٓحاشببَٚ .١تبب ٢ناْببت
ػيًٛن ١ثا َٓافن ضبًً ١جاز شيًٝهٗبا صباْبا ،إٔ نبٌ ػيًبٛى جيبٛز االْتعباع بب٘ جيبٛز
شيًٝهبب٘ صباْ باٚ ،اي بباٖر أٜفببا أْٗببا جيببٛز شيًٝهٗببا بببايعٛو ،إٔ ثببا َٓببافن ضبًًبب١
َكؽٛد ٠يًعكا ٤تنرصب َٔ جٗتٗا َباالً لرفباٚ .نبٌ ػيًبٛى ٜهب ٕٛنبليو جيبٛز
شيًٝهبب٘ بببايعٛو إال إذا دٍ ايبب ي ٌٝلًبب ٢لبب ّ جببٛاز ذيببو .إذا لرفببت ذيببو
فاغيتٓحض إَا إٔ ٜه ٕٛجاَ اً أَ ٚا٥عاًٚ ،اغيا٥ن إَبا إٔ ٜهب ٕٛقباباً يًبتهٗب أٚال،
فٓٝو  ٞايورث ؼي َكاَات ا :١

املقاو األول :يف اجلامد

ٚال فاف بري أؼرابٓا ؼي جٛاز بٝع٘ نُا إٔ لَُٛات ايوٝن تكفب ٞببْ٘ .عبِ
ؼي احمله ٞلٔ اغيوص ٛايتعؽ ٌٝبري َا ناْبت ظباشبت٘ لٓٝب ١شيٓبن َبٔ ايٓ بر إيٝب٘،
ٚبري َا ناْت ظباشت٘ رقٝك ١ال شيٓن َٔ ايٓ ر إي ،٘ٝفُٓن َٔ بٝن اأٚ ٍٚجبٛيز بٝبن
ايثباْٚ ،ٞاشببتٓ ؼي اغيٓببن َببٔ بٝببن اأَ ٍٚبر ٠إزي جٗايبب ١اغيوٝببن غيٓعٗببا َببٔ االطبباع
لًٝبب٘ٚ ،أفببر ٣إزي اْفببُاَٗا إيٝبب٘ ؼي ايوٝببن(ٚ ،)1ناُٖببا َببردٚدإ ،أَببا اأٍٚ
فهْٛبب٘ فببرٚد لببٔ ضبببٌ ايهبباّ ،إٔ ايهبباّ َببٔ ذٝببث ايٓحاشبب ١ال َببٔ ذٝببث
ازبٗايٚ ،١إال ي ٛفرو ايتؽام ظ ٤ٞطاٖر ب٘ ضيٓن ايٓ بر ٚاغيعباٖ  ٠حبٝبث ٜهبٕٛ
اغيوٝن صبٗٛال مل ٜؽس بٝع٘ٚ .أَا ايثاْ ٞف اٖر اغيٓن إٔ اْفُاَُٗا َن اغيوٝبن ٜتوبن
قؽب اغيتعاقب  ،ٜٔفبإٕ قؽب ا ذيبو بهبٌ ٚإال فبا ،لًبب ٢إ ايتعؽب ٌٝذ٦ٓٝبل بببري
ايرقٝكٚ ١ايثلٓٝب ١ػيبا ال ٚجب٘ يبٖ٘ .بلا نًب٘ ؼي جبٛاز بٝعب٘ٚ ،أَبا ٚجبٛل ا لباّ
بايٓحاش ١فهاّ رفر ٜدت ٞإٕ ظا ٤اهلل تعازي.

( )1ايعٝخ ايهٛش ،ٞاغيوص.167 / 2 ، ٛ
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املقاو الثاىي :يف املائع
ايلٜ ٟكوٌ ايبتهٗب ناغيبا ٤اغيتبٓحضٚ ،اغيعبرٚف ببري أؼبرابٓا (رظيٗبِ اهلل)
جٛاز بٝع٘ َهإ تهٗب ،ٙلُا باأؼٌ َٔ ربب َعبارو ،إٔ اغيعتبرب ؼي اغيوٝبن
ايهٗار ٠فعا أ ٚقٚ ،٠ٛاغيا ٤بالتوبار إَهبإ تهٗبب ٙباغيعتؽبِ طباٖر ببايكٚ ،٠ٛيبلا
جاز بٝن ايثٝال اغيتٓحصٚ ١ايهافر ٚايعؽب بع اي ًٝبإ ،يكوٛثبا ايبتهٗب باي صبٌ
باغياٚ ٤ا شاّ ٚذٖال ايثًثريٚ ،ي ٛناْت ايهٗبار ٠ايععًٝب ١ظبر ؼي ؼبر ١ايوٝبن
غيا جباز بٝعٗبا إ ال بعب تهٗبٖبآَٚ ،ب٘ بٝبن ايبلٖب ٚايعفب ١ايبلا٥وتري إذا تٓحيصبتا
يكو ٍٛظاٖرُٖا ايتهٗب بع ازبُٛد ٚال شيض اسباج ١إزي باطُٓٗاْ .عِ حيه ٢لٔ
ايعبببٝخ ؼي اغيوصببب )1( ٛاغيٓبببن َبببٔ اأظبببرب ً١احمل بببٛر ً٠أ ٚظبببَ ٌ٤ٞبببٔ احملرَبببات
ٚايٓحاشبباتٚ ،توعبب٘ لًبب ٢ذيببو بعببض أشبباطري اغيتببدفر ،ٜٔاشببتٓادا إزي بعببض
اأفوار اغياْع َٔ ١بٝن اشبُر اغيعًً ١ذيو بايٓحاشٚ ،١بعض اأفوار اغيعًً ١جبٛاز
بٝن ايعٓبب ػيبٔ ٜنعًبِ أْب٘ ٜعًُب٘ عيبرا بدْب٘ بالب٘ ذباال ؼي ا ٕ ايبل ٟحيبٌ أنًب٘
ٚظرب٘ٚ ،بعض اأ فوار ا َبر ٠ببإٖرام اغيبا ٤ايبٓحض ٚاغيعبتو٘ٚ .ايهبٌ ـبعٝك،
أَببا اأ :ٍٚفإصيببا ٜصببر ٟايتعًٝببٌ إزي ػيا ًبب٘ ٖٚبب ٛايببٓحض ذاتببا أ ٚايببل ٟال ٜكوببٌ
ايتهٗبٚ ،أَا شرٜاْ٘ إزي َا ٜكوٌ ايتهٗب فُُٓبٛع أظب اغيٓبنٚ ،أَبا ايثباْ ٞفهْٛب٘
حيٌ بٝع٘ ؼي ا ٕ ايل ٟحيٌ أنً٘ ٚظرب٘ ال ٜكتف ٞل ّ جٛاز ايوٝن ؼي ا ٕ ايبلٟ
ال حيٌ أنً٘ ٚظرب٘ ،لً ٢أْ٘ ؼي نٌ رٕ حيٌ أنً٘ ٚظبرب٘ يكوٛيب٘ ايبتهٗب ،فٗب ٛػيبا
حيٌ أنً٘ ٚظرب٘ ؼي نٌ رٕ ٚي ٛبايكٚ .٠ٛأَا ايثايث فٗ ٛيًُواي  ١ؼي ايهبك ٚلب ّ
اغيواظر ٖٛٚ ،٠ال ٜكف ٞبع ّ جٛاز ايوٝن.

املقاو الثالث :يف املائعات املتيجصة اليت ال تقبل التطهري
نايسٜببت ٚايعصببٌ ٚايصببُٔ ٚاغيٝببا ٙاغيفببافٚ ،١ق ب افتًببك أؼببرابٓا ؼي جببٛاز
ايتهصب بٗا ٚل َ٘ لً ٢أقٛاٍ:
أذ ٖا :ايك ٍٛبع ّ جٛاز ايتهصب بٗا َهًكاً شبٛا ٤فبرو ثبا َٓععب ١ضبًًب١

( )1اغيوص ٛد 2ؿ.167
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أ ٚالٚ ،شٛا ٤نإ ايوٝن لً ٢اغيصترٌ أ ٚال.
اْٗٝا :ايك ٍٛاٛاز بٝعٗا لً ٢اغيصترٌ  ٖٛٚطبتارن طينٍ َٔ اغيتدفر.ٜٔ
ايثٗا :ايك ٍٛاٛاز بٝن َا ٜكؽ َسج٘ باغيا ٤اغيهًل إزي إٔ ٜؽب َاً ٤ا يهٗبار٠
اغيفاف باشتٗان٘  ٖٛٚاغيٓصٛل يًُركل ايثاْ.)1(ٞ
رابعٗببا :ايكبب ٍٛاببٛاز ايتهصببب بٗببا َهًكببا إال َببا دٍ اي ب ي ٌٝلًبب ٢فافبب٘،
نإ( )2دٍ اي ي ٌٝلً ٢ل ّ جٛاز ايتهصب ب٘ ٚإ ناْت ي٘ َٓععب ١ضبًًب ،١أ ٚدٍ
اي ي ٌٝلً ٢ل ّ جٛاز االْتعاع ب٘ٚ ،ايٜ ٘ٝعٛد قب ٍٛايعاَب ١ابٛاز ايتهصبب بٗبا
يكوٛثبا ايهٗبارٚ ٠إٕ فبايك ؼي ايكًٝببٌ( ،)3نُبا إٔ إيٝب٘ ٜعببٛد قب ٍٛاحملكبل ايثبباْٞ
اٛاز ايتهصبب سيب ا ال ٜتٛقبك االْتعباع بب٘ لًب ٢طٗارتب٘ ناغيا٥عبات اغيكؽبٛد َٓٗبا
ايؽوغٖٚ ،لا ٖ ٛاأقب ٣ٛغيبا لرفبت َبٔ أؼباي ١جبٛاز االْتعباع بٗبا إالّ َبا فبرد
بايبب يٚ .ٌٝنببٌ لببري ػيًٛنبب ١جيببٛز االْتعبباع بٗببا َٓععببَ ١كؽببٛد ٠يًعكببا ٤جيببٛز
ايتهصببب بٗبباٖٚ ،ببل ٙايهًٝبب ١اغي ب لا ٠ابتبب ١بكٛيبب٘ ( )ؼي فببرب ذبببك ايعكبب:ٍٛ
(ٚنٌ ظٜ ٤ٞه ٕٛثِ ف ٘ٝايؽا َٔ جَٗ ١بٔ ازبٗبات ،فٗبلا نًب٘ ذباٍ بٝعب٘
ٚظراؤٚ ٙإَصان٘ ٚاشتعُاي٘ ٖٚوت٘ ٚلارٜتب٘)(ٚ ،)4قب ٍٛايؽبادم ( )ؼي فبرب
دلا ِ٥ا شاّ( :إٔ اسباٍ َٔ ايوٛٝع نٌ َا نإ ذباال َبٔ اغيبدنٚ ٍٛاغيعبرٚل
ٚرب ذيو ػيا ٖ ٛقٛاّ يًٓاط ٜٚوا ثِ االْتعاعَٚ ،ا نإ ضبرَا أؼً٘ َٓٗٝبا لٓب٘
مل جيببس بٝعبب٘ ٚال ظببراؤٚ ،)5()ٙقبب ٍٛايرـببا ( )ؼي فكٗبب٘( :الًببِ – ٜرظيببو
اهلل– إٔ نٌ َدَٛر بب٘ لًب ٢ايعوبادٚ ،قبٛاّ ثبِ ؼي أَبٛرِٖ َبٔ ٚجب ٙٛايؽبا
ايبببل ٟال ٜكببب ُِٗٝربببب ٙػيبببا ٜبببدنًٜٚ ٕٛعبببربًٜٚ ٕٛوصبببٜٓٚ ٕٛهربببٚ ٕٛضيًهبببٕٛ

( )1احملكل ايهرن ،ٞجاَن اغيكاؼ .13 – 12 / 4 ،
( )2حيتٌُ إٔ ٜه ٕٛؼي ضبٌ (نإ) نًُ( ١شٛا ٖٛٚ )٤اأٚفل بايعوار.٠
( )3ايعاَ ١اسبً ،ٞقٛال اأذهاّ.6 / 2 ،
( )4ابٔ ظعو ،١ذبك ايعك ،247 ،ٍٛؼي ايترك (َٔ نٌ ظ.)٤ٞ
( )5ايٓعُإ بٔ ضبُ اغي رب ،ٞدلا ِ٥ا شاّ ،16 / 2 ،بت ٝب قً ٌٝؼي اأيعاظ.
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ٜٚصتعًُ ،ٕٛفٗلا نً٘ ذاٍ بٝع٘ ٚظراؤٖٚ ٙوتب٘ ٚلارٜتب٘)(ٜٚ ،)1ؤٜب  ٙإٔ طيعبا
َببٔ أؼببرابٓا جعًببٛا جببٛاز بٝببن ايببٓحض ٚل َبب٘ دا٥ببراً َ ب ار جببٛاز االْتعبباع ببب٘
ٚل َ٘ ،نُا ال خيع ٢لً َٔ ٢تتون ناَِٗ ؼي اغيواذث اغيتعرق.١
اشت ٍي اغياْن َهًكاً بعَُ ّٛا دٍ لً ٢اغيٓبن َبٔ ايتهصبب ببايٓحض ٚاسببراّ،
ٚيببٝض ٖبب ٛإال َببا ؼي فببرب ذبببك ايعكببَ ٍٛببٔ قٛيبب٘ (( :)أ ٚظببَ ٤ٞببٔ ٚجببٙٛ
ايٓحض فٗلا نً٘ ذراّ ضبرّ ،إٔ ذيو نً٘ َٓٗ ٞلٔ أنً٘ ٚظبرب٘ ٚيوصب٘ ًَٚهب٘
ٚإَصان٘ ٚايتكًب فٝب٘ ،فحُٝبن تكًوب٘ ؼي ذيبو ذبراّ)(ٚ ،)2ايٓوب ٟٛاغيعبٗٛر ٖٚبٛ
(إٔ اهلل إذا ذ بريّ ظبب٦ٝا ذببرّ نٓبب٘)(ٚ ،)3ق ب لرفببت َببراراً إٔ اغيببراد َببٔ ٚجببٙٛ
ايبببٓحض فؽبببٛؿ األٝبببإ ايٓحصببب ١د ٕٚاغيتبببٓحض بايعبببارو ،إٔ اغيتبببٓحض
بايعارو يٝض ٚجٗا َٔ ٚج ٙٛايٓحضٚ ،إٕ اغيراد َبٔ قٛيب٘ ( )ؼي ايٓوب:ٟٛ
(إذا ذرّ اهلل ظ٦ٝاً) ٜعين ٜكاٍٖ :ب ٛذبراّٚ ،ايتربر ِٜاغيهًبل ٜٓؽبرف إزي ذببرِٜ
طيٝن اغيٓافن أ ٚاغيٓعع ١اي باٖر ٠اغيكؽبٛدَٚ ،٠با ذرَبت طيٝبن َٓافعب٘ أَٓ ٚععتب٘
اغيكؽٛد ٠ال جيٛز ايتهصب ب٘ٚ ،يٝض اغيتٓحض بايعبارو نبليوٚ .مل ْعثبر لًب٢
َا  ٍ ٜلً ٢اغيٓبن َبٔ ايتهصبب بباسبراّ ٚايبٓحض لًب ٢شبو ٌٝايعُب ّٛشبَ ٣ٛبا
ذنرْا ٚر ١ٜاشبُر( )4ا َر ٠باجتٓال ايرجض اييت لرفت َا فٗٝبا َبراراٚ ،اشبت ٍ
أٜفا با طياع احمله ٞلٔ اي ٓٚ )5(١ٝاغيٓتٗٚ ،)6(٢ظاٖر يو ٚال خيعَ ٢ا فٝب٘ .أَبا
إطياع اي ٓ ١ٝفكاٍ ابٔ زٖر ٠بع إٔ اظا ؼي اغيوٝن إٔ ٜه ٕٛػيبا ٜٓتعبن بب٘ َٓععب١
ضبًً ،١قاٍٚ( :ظرطٓا ؼي اغيٓعع ١إٔ تهَ ٕٛواذ ١ذبع ا َٔ اغيٓافن احملرَٜٚ ،١ب فٌ
ؼي ذيو نٌ ظبض ال ضيهٔ تهٗب ٙلب ا َبا اشبتثين َبٔ بٝبن ايهًبب اغيعًّبِ يًؽبٝ
( )1لً ٞبٔ باب ،١ٜٛفك٘ ايرـا.250 ،
( )2ابٔ ظعو ،١ذبك ايعك ،247 ،ٍٛبت ٝب ؼي اأيعاظ.
( )3ايوٗٝك ،ٞايصٓٔ ايهرب ،13 / 6 ،٣بت ٝب ؼي اأيعاظ.
( )4اغيا.90 ٠ ٥
( )5ابٔ زٖر ٠اسبً  ،رٓ ١ٝايٓسٚع.213 ،
( )6ايعاَ ١اسبًَٓ ،ٞتٗ ٢اغيهًب.1009 / 2 ،
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ٚايسٜببت ايببٓحض ياشتؽببوا ذبببت ايصببُاٖٚ ،٤بب ٛإطيبباع ايها٥عببٚ )1() ١ظبباٖر
ايعوببار ٠اغيببلنٛر ٠إٕ ا طيبباع َٓكبب ٍٛلًبب ٢اظبباا إٔ ٜهبب ٕٛاغيوٝببن ػيببا ٜٓتعببن ببب٘
َٓعع ١ضبًًٚ ،١يٝض دف ٍٛنٌ ظبض ال ٜكوٌ ايبتهٗب َبٔ َعكب ا طيباع ببٌ ٖبٛ
فتٚ ،)( َ٘ٓ ٣ٛأ ٜٔايعتَ َٔ ٣ٛعك ا طياع.
ٚأَا ْكٌ ا طياع لٔ ظاٖر اغيصبايو فكباٍ ؼي اغيصبايو ؼي ظبر قٛيب٘ (ٚنبٌ
َا٥ن ظبض)( ،ال فرم ؼي ل ّ جٛاز بٝعٗا لًب ٢ايكب ٍٛبعب ّ قوٛثبا يًهٗبار ٠ببري
ؼاذٝتٗا ياْتعاع لً ٢بعبض ايٛجبٚ ٙٛل َب٘ٚ ،ال ببري ا لباّ حباثبا ٚل َب٘
لًَ ٢ا ْؾ لً ٘ٝاأؼرال)( )2إٔ قف ١ٝتتون ناّ اأؼبرال ٜكفب ٞخبافب٘،
إٔ طيعا َِٓٗ جعًبٛا جبٛاز ايوٝبن ٚل َب٘ دا٥برا َب ار جبٛاز االْتعباع ٚل َب٘،
نُا ٗ ٜر َٓ٘ ذها ١ٜا طياعٚ .أَا إطياع اغيٓتٗب ٢ايبل ٟذهبا ٙفًبِ أقبك لًٝب٘.
ٚاشت ٍ أٜفا بوعض ايٓؽٛؿ ايٓاٖ ١ٝلٔ بٝن طيًَ ١بٔ ٖبل ٙاغيا٥عبات ،نباغيرم
ٚايعحري ايٓحض ٚايصُٔ ٚايسٜت َن ل ّ ايك ٍٛبايعؽٌ.
ٚفٝببب٘ إٕ تًبببو ايٓؽبببٛؿ ال ضيهبببٔ ايعُبببٌ بٗبببا غيعارـبببتٗا سيثًبببٗا ػيبببا دٍ
لًبب ٢جببٛاز بٝعٗبببا لًبب ٢اغيصبببترٌ نُببا شتصببُنٚ .اسباؼبببٌ إٕ ايكبب ٍٛبببباغيٓن
َهًكبببا ـبببعٝكٚ .أَببببا ايكببب ٍٛابببٛاز ايوٝببببن لًببب ٢اغيصبببترٌ د ٕٚرببببب،)3(ٙ
أَبببا لبب ّ ازببببٛاز لًببب ٢ربببب اغيصبببترٌ فُصبببتٓ َ ٙبببا ةعبببت َبببٔ أديببب ١اغيببباْن
َهًكببباٚ ،قب ب لرفبببت َبببا فٗٝببباٚ ،أَبببا ازببببٛاز لًببب ٢اغيصبببترٌ فُصبببتٓ  ٙاأذٕ
بببليو ؼي بعببض اأفوببار ،نلببرب زنرٜببا بببٔ ردّ ايببٛارد ؼي اغيببرم ٚؼي ايعحببري
إذا قهبببببر فٝببببب٘ عيبببببر أْ ٚوٝبببببل أ ٚدّ  ،فعٝببببب٘( قًبببببت :أبٝعببببب٘ َببب بٔ ايٗٝبببببٛد
ٚايٓؽبببببار ٣فببب بإِْٗ ٜصبببببترً ٕٛظبببببرب٘ ،قببببباٍْ :عبببببِ)(ٚ )4ؼبببببرٝس ذعبببببؾ
ؼي (لحببري ٜعحببٔ َببٔ اغيببا ٤ايببٓحض ،نٝببك ٜؽببٓن ببب٘؟ قبباٍٜ :وبباع ػيببٔ ٜصببترٌ
( )1ابٔ زٖر ٠اسبً  ،رٓ ١ٝايٓسٚع.213 ،
( )2ايعٗ ٝايثاَْ ،ٞصايو ا فٗاّ.7 / 4 ،
( )3تٛج ٖٓا لوار ٠شاقه.١
( )4ايعٝخ ايهٛش ،ٞتٗلٜب اأذهاَّ .279 / 1 ،ن ٚجٛد تك ٚ ِٜتدفب ؼي اأيعاظ.
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اغيٝتببٚ )1()١ال خيعبب ٢لًٝببو أْبب٘ بعب ايعُببٌ بدديبب ١اغيبباْن َهًكببا ال ضيهببٔ ربؽٝؽببٗا
بببباشبرب ٜٔاغيبببلنٛر ٜٔيكؽبببٛرُٖا لبببٔ َكاَٚببب ١تًبببو اأديببب ،١فؽٛؼبببا بعب ب
()2

َعارـتُٗا سيرشٌ ابٔ أب ٞلُب ا َر ب فٔ ايعحري ايٓحض ايٓباٖ ٞلبٔ بٝعب٘

َفافاً إزي ن ٕٛايهعار َهًعري بايعرٚع ،فٝهب ٕٛذباثِ نرباٍ اغيصبًُري ،فبايوٝن
لًببٜ ِٗٝهببَ ٕٛببٔ بببال ا لاْبب ١لًبب ٢ا ببَِ ،فببافاً إزي يببس ّٚاشببتراٍ ايببثُٔ
اغيكوٛو بايوٝن ايعاش  ،فا ب َٔ ظيٌ اشبرب ٜٔاغيلنٛر ٜٔبب لً ٢تكب ٜر ايعُبٌ
بددي ١اغياْن َهًكاً بب لً ٢ايتك ١ٝأ ٚلً ٢ايوٝن َٔ اسبرب ٞفٝه َٔ ٕٛبال االشتٓكاذ
ال َٔ بال ايوٝن.
ٚأَا ايك ٍٛبازبٛاز ؼي َا ٜكؽ َسج٘ باغيا ٤اغيهًل فإٕ مل ْكٌ ابٛاز االْتعباع
ب٘ لً ٢ذايب٘ أ ٚمل ْكبٌ ابٛاز بٝعب٘ يبليو االْتعباع فبا ٚجب٘ يًكب ٍٛابٛاز بٝعب٘
يليو ،إٔ ٖل ٙاغيٓعع َٔ ١اغيٓافن ايٓادر ٠اييت ال جيٛز ايوٝن أجًٗا نُا ال خيع.٢
ٚأَا تعً ٌٝايعرا٥ن ازبٛاز بكوٛثا ايتهٗب فُُا ال ٚج٘ يب٘ يتعبلر تهٗبٖبا بب ٕٚ
اشتٗانٗا ؼي اغيا ٤اغيهًلٚ ،ذيو ال ٜع تهٗب ًا ،بٌ َبٔ ا تباف ٚاالـبُراٍ.
فبإذا اَتٓببن االْتعبباع بٗببا باقٝبب ١لًبب ٢ذاثببا مل جيببس بٝعٗبباٚ ،دلبب ٣ٛإٔ اشببتٗانٗا
ٚؼبٚرتٗا َاَ ٤هًكا َٔ طيً ١اغيٓبافن ايبيت جيبٛز ايوٝبن أجًبٗا ػيبا ال ٚجب٘ يب٘،
أْٗا َٔ اغيٓافن ايٓادر ٠اييت ال جيٛز ايوٝن ثا ،فاسبلَ جٛاز بٝن اغيا٥عات اغيتٓحصب١
ٚإٕ مل ْكٌ بكوٛثا ايتهٗبٖٓ َٔٚ .ا ٜعًبِ أْب٘ جيبٛز ايتهصبب بايب ٖٔ اغيتبٓحض
بايعاروٚ ،لً ٢ايك ٍٛبع ّ جٛاز ايتهصب باغيا٥ن اغيتٓحض بايعبارو ايبل ٟال
ٜكوٌ ايبتهٗب جيبٛز ايتهصبب بايب ٖٔ اغيتبٓحض بايعبارو ذٛٝاْٝباً نبإ أ ٚربب،ٙ
بإطيبباع أؼببرابٓا ضبؽ باً َٓٚكببٛالً ْك باً َصتعٝف باً ،فافببا يًعببٝخ ( )ذٝببث
فؽؾ ذيو بايسٜت( ٖٛٚ )3ضبحٛد با طيباع ٚباأفوبار اغيصتعٝفب ١ايبيت َٓٗبا

( )1ايعٝخ ايهٛش ،ٞاالشتوؽار.29 / 1 ،
( )2اسبر ايعاًَ ،ٞايٛشا.242 / 1 ،ٌ٥
( )3ايعٝخ ايهٛش ،ٞاشباف.187 / 3 ،
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فرب أب ٞبؽب ،قاٍ :شديت أبا لو اهلل ( )لبٔ ايعبدر ٠تكبن ؼي ايصبُٔ أ ٚؼي
ايسٜت فتُٛت ف ،٘ٝفكاٍ( :إٕ نإ جاَ اً فتهرذٗبا َٚبا ذٛثبا ٚتدنبٌ َبا بكب،ٞ
ٚإٕ نبإ ذا٥وبا فدشبرد بب٘ٚ ،الًُٗبِ إذا بعتب٘)(َٗٓٚ .)1با فبرب َعاٜٚب ١ببٔ ٖٚبب
ٚرب ٙلٔ أب ٞلو اهلل (( :)ؼي جرذ َات ؼي زٜتَ ،ا تكب ٍٛؼي بٝبن ذيبو ؟
فكاٍ :بًعه٘ن ٚبٝيٓ٘ غئ اظاا ٙيٝصتؽوس ب٘)(َٗٓٚ .)2ا فرب إةال ٌٝببٔ لوب اشببايل
لٔ أب ٞلو اهلل ( )قاٍ( :شبدي٘ شبع ٝاألبرد ايصيبُإٚ ،أْبا ذاـبر ،لبٔ
ايسٜت ٚايصُٔ ٚايعصٌ تكن ف ٘ٝايعدر ٠فتُٛت ،نٝك ٜؽٓن ب٘؟ فكاٍ :أَا ايسٜبت
ري يب٘ فٝوباع يًصبرادٚ ،أَبا اأنبٌ فباٚ ،أَبا ايصبُٔ ،فبإٕ نبإ
فا توع٘ إال غئ تو ن
ذا٥واً فٗ ٛنليوٚ ،إٕ نإ جاَ اً ٚايعدر ٠ؼي ألا ٙفٝؤفبل َبا ذبتٗبا َٚبا ذٛثبا،
ِ ال بدط ب٘ٚ ،ايعصٌ نليو ،إٕ نإ جاَ اً)(.)3
ٜٚعف ٖل ٙاأفوار اي اي ١لٌ جٛاز االشتؽوا ب٘ ،نلرب َعا ١ٜٚبٔ ٖٚب
ا فببر لببٔ أببب ٞلو ب اهلل ( )قبباٍ( :قًببت :جببرذ َببات ؼي زٜببت أ ٚةببٔ أٚ
لصبٌ ،فكبباٍ :أَبا ايصببُٔ ٚايسٜبت ،فٝؤفببل ازببرذ َٚببا ذٛيب٘ ٚايسٜببت ٜصتؽببوس
ب٘)(ٚ .)4يعٌ ايتعرق ١بري ايسٜت ٚايصبُٔ ٚايعصبٌ زبُبٛد ايصبُٔ ٚايعصبٌ رايوبا
ٚذٚبإ ايسٜتٚ .فرب زرار ٠لبٔ أبب ٞجععبر ( )قباٍ( :إذا ٚقعبت ايعبدر ٠ؼي
ايصُٔ فُاتت ف ،٘ٝفبإٕ نبإ جاَب اً فديكٗبا َٚبا ًٜٗٝباٚ ،إٕ نبإ ذا٥وبا فبا تدنًب٘
ٚاشتؽوس ب٘ٚ ،ايسٜت َثٌ ذيو)(.)5
ٖلا إذا قًٓا بع ّ جٛاز االْتعباع باغيبا٥ن ايبٓحض ايبل ٟال ٜكوبٌ ايبتهٗبٚ ،إٕ
قًٓا اٛاز االْتعاع ب٘ َهًكا نُا ٖ ٛاأؼٌ ٚاغيلتار ،نبإ ايتهصبب ببليو ػيبا ال

( )1اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.66 / 12 ،١
( )2اغيؽ ر ْعص٘ .66 / 12
( )3اغيؽ ر ْعص٘.76 - 66 / 12 ،
( )4اغيؽ ر ْعص٘ .66 / 12
( )5اغيؽ ر ْعص٘.66 / 12 ،
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ناّ ف ،٘ٝأْ٘ لًٚ ٢فل ايكاْ ٕٛايل ٟذررْباٖٚ ٙب ٛإٔ نبٌ َبا جيبٛز االْتعباع بب٘
َببٔ األٝببإ اغيًُٛنببْ ١ععببا ٜعت ب ببب٘ جيببٛز ايتهصببب ببب٘ ،فعًبب ٢ايكبب ٍٛببباغيٓن َببٔ
االْتعبباع باغيببا٥ن اغيتببٓحض ايببل ٟال ٜكوببٌ ايببتهٗب ٜهبب ٕٛايبب ٖٔ َصببتثٓ ٢زبببٛاز
االْتعبباع ببب٘ باالشتؽببوا  ،نُببا ٖبب َ ٛب ي ٍٛايٓؽببٛؿ َٚعك ب ا طيبباعٚ ،لًبب٢
ايكب ٍٛببباغيٓن َبٔ ايتهصببب باغيا٥عببات اغيتٓحصب ١ايببيت ال تكوبٌ ايببتهٗب يًب يٚ ٌٝإٕ
جاز االْتعاع بٗاٜ ،ه ٕٛاي ٖٔ َصتثٓ ٢زبٛاز ايتهصب ب٘ نُا َٖ ٛعك ا طيباع
 َٚي ٍٛاأفوار أٜفاًٚ ،لً ٢ايك ٍٛاٛاز االْتعاع باألٝإ اغيا٥ع ١اغيتٓحص ١ايبيت
ال تكوٌ ايتهٗب ٜهب ٕٛايب ٖٔ َصبتثٓ ٢يعب ّ جبٛاز االشتؽبوا بب٘ ذببت اي باٍ
غيرشببٌ اغيوصببْٚ )1( ٛعبب ٞاشببباف ؼي ايصببرا٥ر(ٚ ،)2نٝببك نببإ فتٓكببٝس اغيكبباّ ٜببتِ
برشِ َواذث:
أذ ب ٖا :ظبباٖر ايٓؽببٛؿ اغيتك َببٚ ١جببٛل ا لبباّ بايٓحاشبب ،١قبباٍ بعببض
أشبباطري اغيتببدفر( :ٜٔإٕ قًٓببا بالتوببار اظبباا االشتؽببوا أ ٚتٛاط ُٗ٦با لًٝبب٘ ؼي
ؼبببر ١ايعكببب فبببا إظبببهاٍ ؼي ٚجبببٛل ا لببباّ يتٛقبببك ايعكببب لًببب ٢ايعًبببِ
بايٓحاشببٚ ،)3()١ظبباٖر ٙإٔ ٜهبب ٕٛذ٦ٓٝببل ٚجببٛل ا لبباّ ظببرطٝاً أ ٟظببر ؼي
ؼبر ١ايعكب ٖٚ ،بب ٛنُبا تببر ،٣أْبب٘ ال ٜتٛقبك اظبباا االشتؽببوا ٚتٛاطؤُٖببا
لً ٘ٝلً ٢ا لاّ بايٓحاشٚ ،١اي اٖر َٔ ايٓؽٛؿ اغيتك َ ١إٔ ٚجٛل ا لباّ
ظرلٝا ال ظرطٝا ،فا فرم ذ٦ٓٝل بري ا لاّ قوٌ ايعك أ ٚبعب ْ .ٙعبِ ٖب ٛظبر
ؼي يس ّٚايعك ال ؼي ؼرت٘ ،فً ٛألًُ٘ بع ايعك مل ٜصكط فٝارٖٓٚ .ٙا َواذث:
أذ ٖا :ؼي بال اغيعاٚـبات ،يب ٛنبإ أذب ايعٛـبري َتٓحصباً نٓبا نبإ أٚ
َثُٓا جاَ ا نبإ أَ ٚا٥عبا ٜكوبٌ ايبتهٗب أٚال ،فٗبٌ جيبب لًب ٢ؼباذو٘ ا فوبار
بٓحاشببت٘ أ ٚال؟ ٖٚببٌ ٜثوببت اشبٝببار َببن ل ب ّ ا فوببار أ ٚال؟ ظبباٖر اأؼببرال

( )1ايعٝخ ايهٛش ،ٞاغيوص.283 / 6 ، ٛ
( )2أبٔ إدرٜض اسبً ،ٞايصرا٥ر .121 / 3
( )3ايعٝخ اأْؽار ،ٟاغيهاشب.73 / 1 ،
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ٚجببٛل ا لبباّ  ٚوببٛت اشبٝببار َببن ل َبب٘ٚ ،لًّببٌ ذيببو بعببض أؼببرابٓا (ب بدٕ
ايٓحاش ١لٝب فع ،ٞفٝحب إظٗارٖا)(ٚ )1ف ٘ٝإِْٗ ؼرذٛا إٔ ايعٝبب َبا زاد أٚ
ْكؾ لٔ اشبًك ١اأؼًٚ ،١ٝايٓحاش ١يٝصت نليو فتدٌَ.
ٚضيهببٔ إٔ ٜهبب ٕٛاغيٓعببد ؼي ذيببو قال ب  ٠ذرَبب ١اي ببغ ٚايت ب يٝض إٔ ل ب ّ
ا لاّ بايٓحاشَ - ١ن إٔ اغيعا ٟأق ّ لً ٢ايوٝبن طباٖرا يلؼبٌ -تب يٝض ٚال
ٜعص ايعك شبرٚد َتعًل ايٓٗ ٞلٔ اغيعاًَْ .١عِ الزّ ذيو وبٛت اشبٝبارٚ ،يبلا
إٕ اأؼرال ذهُٛا بثوٛت اشبٝار ٖٓاٚ ،اغي ار ؼي اشبٝبار إٕ جعًٓباَ ٙبٔ ايعٝبب
ٚاـسٚ ،إٕ جعًٓا َٔ ٙايتب يٝض فُب رى اشبٝبار َعبهٌ ،إٔ ايتب يٝض ال ٜثوبت
فٝارا َصتكاً ،ببٌ ٖب ٛإَبا ٜرجبن إزي فٝبار ايعٝبب أ ٚايٛؼبك أ ٚاي بدي أ ٚربب
ذيو َٔ اشبٝارات.
ٚذ٦ٓٝل ْك :ٍٛإٕ نإ تهٗبب ٙأ ٚلب ّ قوٛيب٘ ايبتهٗب ٜٛجبب ْكؽبا ؼي ايكُٝب١
ٚـرراً لً ٢اغيعا ٟفايك ٍٛباشبٝار يًفرر ٚايفرار يب ف ٍٛاي بدي ال ببدط بب٘،
ٚإٕ نببإ تهٗببب ٙال ٜٛجببب ْكؽببا ؼي ظببَ ٤ٞببٔ اأظببٝاٚ ٤ال حيتبباد إزي َؤْبب،١
نوعض ازبٛاَ اغيتٓحص َٔ ١قو ٌٝاأذحبار فثوبٛت اشبٝبار َعبهٌٚ ،يهبٔ ظباٖر
ناّ أؼرابٓا وٛت٘ َهًكا ،فعًٖ ٢لا ٜهٚ ٕٛجٛل ا لباّ لًب ٢ايكالب َ ،٠بٔ
رب فرم بري اغيا٥ن ٚازباَ ٚ ،ال بري اي ٖٔ ٚربٚ ،ٙإٕ قًٓبا إٕ ٚجبٛل ا لباّ
جا ٤ب٘ اي ي ٌٝؼي فؽٛؿ اغيكباّ فبا ٜٓو ب ٞايتعب  ٟلٓب٘ٚ ،دلب ٣ٛتٓكبٝس اغيٓبا
بري اغيكباّ ٚربب ٙربب َٓكرب ،١إٔ اغيٓبا بٓٝب٘ ٚببري األٝبإ ايكابًب ١يًبتهٗب ربب
َببٓكسٚ ،بٓٝبب٘ ٚبببري األٝببإ رببب ايكابًبب ١يًببتهٗب ٚإٕ نببإ َٓكرببا ،يهببٔ ال جيببٛز
ايتهصب بٗا لً ٢اغيعٗٛرٚ ،أَا لًَ ٢ا ذٖوٓا إي َٔ ٘ٝجٛاز ايتهصب بٗبا فباأَر
ٚاـسٚ ،ال فرم ؼي ٚجٛل ا لاّ بري بٝع٘ َٔ ايهافر ٚربٚ ٙبري َبٔ ال ٜوبايٞ
بايٓحاشٚ ١ربٚ ،ٙبري ن ٕٛاغيعا ٟقبا٥ا بٓحاشبت٘ أ ٚبعب ّ ظباشبت٘ٚ ،ايٛجب٘ ؼي
ايهٌ ن ْ٘ٛظبصا لٓ ايوا٥ن ،فٝرؽٌ اي غ بع ّ ا لاّ  ٖٛٚضبرّ ٚإٕ نبإ ال

( )1ايعٝخ اأْؽار، ٟاغيهاشب.77 / 1 ،
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فا ٠ ٥ؼي ا لاّ ؼي بعض ايعرٚو.
ْعببِ يبب ٛنببإ َببلٖب ايوببا٥ن ايهٗببارَٚ ٠ببلٖب اغيعببا ٟايٓحاشبب ١مل جيببب
ا لاّ يعب ّ ايتب يٝض ببايٓ ر إزي ايوبا٥نٚ .فٝب٘ إظبهاٍ ،ببٌ ٖبلا أٚزي بٛجبٛل
ا لاّ َٔ لهص٘ ٚإ نإ ايعهض أٚفل بايكال  ٠فتدٌَ.
ٚال فرم ؼي بال اغيعاٚـات بري َٓاٚي ١ايوا٥ن يًُعا ٚ ٟل َ٘ غيا ذنرْاَ ٙبٔ
اي ببغ ٚايتبب يٝضٚ ،اغيٓكبب ٍٛلببٔ جبب  ٟاغيرذبب ّٛايتعرقبب ،١طيعبباً بببري اأفوببار
اغيتك َ ١فرمًُٗا لً ٢اغيٓاٚيٚ ،١بري فرب لو اهلل بٔ بهب ،قاٍ( :شبديت ايؽبادم
( )لببٔ ايرجببٌ ألببار ايرجببٌ ٛبببا فؽببً ٢فٝبب٘ ٖٚبب ٛال ٜؽببً ٞفٝبب٘ ،قبباٍ :ال
ٜعًُب٘ ،قًببت :فبإٕ ألًُبب٘ ،قبباٍٜ :عٝب )(ٚ ،)1فبرب ضبُب بببٔ َصببًِ لببٔ أذب ُٖا
( )قاٍ( :شبديت٘ لبٔ ايرجبٌ ٜبر ٣ؼي بٛل أفٝب٘ دَبا ٖٚبٜ ٛؽبً ،ٞقباٍ :ال
ٜعًُ٘ ذتٜٓ ٢ؽرف َٔ ؼات٘)( )2فرًُبٗا لًب ٢لب ّ اغيٓاٚيبٚ ،١أْبت فبوب ببدٕ
اشبرب ٜٔاغيلنٛر ٜٔيٝصا ؼي اغيعاٚـات.
ٚأفبل ؼباذب اسبب ا٥ل باأفوبار اغياْعبَ ١ببٔ ا لباّ ْ ،براً إزي إٔ ايهٗببار٠
ٚايٓحاشٚ ١اسبٌ ٚاسبرََ ١بٔ اأذهباّ ايعًُٝبٚ ،١يٝصبت َبٔ اأذهباّ ايٛاقعٝب١
ايٓعض اأَرٚ ،١ٜاشتعهٌ ؼي ايتٛفٝل ببري اأفوبار ٚمل ٜبتلًؾ(ٖٚ ،)3بَٓ ٛباف
طياع اأؼرال ٚرٚاٜات ايوال ،فا ٜٓو  ٞااليتعات إي.٘ٝ
اْٗٝا :إذا فعٌ أذ فعا رب جا٥س بالتكباد ازببٛاز فهبدً أ ٚشبٗٛاً أ ٚجٗباً،
ٖببٌ جيببب إلاَبب٘ أّ ال؟ فٝبب٘ إظببهاٍ ٚرسيببا قٝببٌ :إْبب٘ إٕ نببإ َتعًكببا بببايٓعض أٚ
ايعرو ،نُا ي ٛأراد قتبٌ أذب بالتكباد أْب٘ قاتبٌ أبٝب٘ٚ ،يبٝض نبليو ْٚ ،با٥رٙ
ْعصاً ٚطرفاً ،أٜ ٚر ٜازبُاع َن زٚج ١اي ب بالتكاد أْٗبا زٚجتب٘ ،جيبب ا لباّ
ذع ا يًٓعض ٚايعرو لٔ ايتًكٚ ،إٔ اغيعٗ َٔ ّٛا ار اغيعٗبٛدَ ٠بٔ ايعبرٜع١

( )1لو اهلل بٔ جععر اسبُب ،ٟقرل ا شٓاد .103 ،بت ٝب قً ٌٝؼي اأيعاظ.
( )2اسبر ايعاًَ ،ٞايٛشا.1069 / 2 ،ٌ٥
( )3احملكل ايورراْ ،ٞاسب ا٥ل ايٓاـر.137 – 135 / 1، ٠
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االٖتُاّ بُٗباٚ ،تعًبل ربرو ايعبارع بعب ّ افتاثُبا ٚإٕ نبإ َباال ،نُبا يبٛ
أراد أذب إٔ ٜدنببٌ َبباٍ أذب بالتكبباد أْبب٘ َايبب٘ ،فعبٚ ٞجببٛل ا لبباّ إظببهاٍ،
ٚذه ٞلٔ ايوعض ايٛجٛل أٜفا ْ ،بر ًا إزي ذبل اغيصبًِ لًب ٢اغيصبًِ ،يهٓب٘ مل
ٜثوببت ٚاأؼببٌ ايببرباْ ،٠٤عببِ يببٝض يبب٘ إٔ ٜهبب ٕٛشببوواً يبب٘ نببدٕ ٜعهٝبب٘ َبباٍ اي ببب
فٝؽرف٘ بالتكاد أْ٘ َاي٘.
ٚإٕ نإ رب ايثا  ١اغيلنٛر ٠بٌ نإ ذهُا ،نُبا يب ٛرأٜتب٘ ٜتٛـبد أٜ ٚؽبًٞ
بايٓحض بالتكاد ايهٗار ،٠فعٔ ايوعض أْ٘ إٕ نإ ٖلا اسبهِ لًُٝا نايؽاَ ٠بن
ايٓحاشببب ،١مل جيبببب ا لببباّٚ ،إٕ نبببإ ٚجٛدٜب باً نايٛـببب ٤ٛببببايٓحض ٚجبببب
ا لاّٚ ،حيتٌُ ايتعؽ ٌٝؼي تًو ايؽٛر ٠ببري اغيٓاٚيبٚ ١ربٖبا فٝربرّ ؼي اأٍٚ
د ٕٚايثاْ ،ٞفً ٛألهاَ ٙا ٤ظبصبا يٝتٛـبد بب٘ ٚجبب ا لباّٚ ،نبليو يب ٛألهباٙ
ٛباً ظبصاً يٝؽً ٞفٚ ،٘ٝأَا إذا مل ٜٓاٚي٘ فا جيب ا لاّ شبٛا ٤نبإ ٚجٛدٜباً أٚ
لًُ ٝباًٚ ،حيتُببٌ ايكبب ٍٛبع ب ّ ايٛجببٛل َهًك باً ؼي ايٛجببٛدٚ ٟايعًُ بٚ ٞاغيٓاٚيبب١
ٚربٖا ،يلؼٌ ٚغيا ٗ ٜر َٔ إطام بعض اأفوار اٛاز إلار ٠ايثبٛل ايبل ٟال
ٜؽً ٞف ،٘ٝفإْ٘ َهًل بايٓصو ١إزي إراد ٠اغيصتعب ايؽاٚ ٠ربٖا.
ٖلا نً٘ ؼي رب بال اغيعاٚـاتٚ ،أَا فٗٝا نُا ي ٛبال٘ ظبصاً فايازّ ا لباّ
َهًكباً شببٛاْ ٤اٚيبب٘ أٚال ،ذببلراً َببٔ ايتب يٝض ٖٚببلا يببٝض نُٓاٚيبب ١اغيببا ٤ايببٓحض
يًٛـ ٤ٛأ ٚايعرل إٔ ٖلا َعاٚـَ ١كابً ١باغياٍ .خباف ذيو فا ت عٌ.
ايثٗا :ق لرفت أْ٘ جيب ا لاّ بايٓحاش ١باي ٖٔ اغيتبٓحض ٚنبليو أٜفبا
جيب ا لاّ اًٛد اغيٝت ١إذا قًٓا اٛاز ايتهصب بٗا يوعض االْتعالات ،ناشبتكا٤
اغيببا ٤بٗببا يًُببسارع ٚايوصبباتري ٚرببب ذيببوَٚ .ت بٚ ٢جببب ا لبباّ ٚجببب ايكوببٍٛ
ٚايتؽ ٜل ،إٔ ؼباذب ايٝب َؽب يمَ ،بٔ ربب فبرم ببري إٔ ٜهب ٕٛفبرب ٙلًب٢
ٚفل اأؼٌ ،أ ٚلً ٢فاف٘ - ٍ ٜٚ ،لًٚ ٢جٛل تؽب ٜك٘ شبٛا ٤نبإ لب الً أٚ
فاشكاً  -اأفوارن اغيتك َ ١ا َر ٠با لاّ بٓحاش ١اي ٖٔ اغيصتؽوس بب٘ ،أْب٘ يبٛال
ٚجٛل ايتؽ ٜل ٚايكو ٍٛغيا ٚجب ا لاّ ،إٔ فا ٥ت٘ َٓرؽر ٠ؼي ذيو.
ٚدل ٣ٛإٔ ايعا ٠ ٥ال تٓرؽر ؼي ذيو  -بٌ يعًٗا ايتٓو ٘ٝياشتعصار ٚايصبؤاٍ

82

أحكام ادلراجس احملسهح

ٚايتوبٝري ؼي ذيببو اشبببرب إزي إٔ حيؽببٌ ايكهببن -بعٝب  ٠لببٔ ظبباٖر اأفوببار ا َببر٠
با لاّ ،لً ٢أْ٘ َفافاً غيبا ذنرْبا ٗ ٜبر َبٔ ؼباذب اسبب ا٥ل ؼي بعبض لوبا٥رٙ
دل ٣ٛظٗٛر االتعام لً ٢تؽب ٜل ؼباذب ايٝب ؼي ايٓحاشبٚ ١ايهٗبار ،)1(٠لًب٢
إٔ طيً َٔ ١اأفوار ت ٍ لً ٢ذيو نلرب قبرل ا شبٓاد لبٔ أببٔ بهبب (شبديت
ا] ٛباً ٜؽً ٞف ٖٛٚ ٘ٝال ٜؽً ٞف ٘ٝقاٍ:
أبا لو اهلل ( )لٔ رجٌ ألار [رج ً
ال ٜنعًًُ ب٘ن ،قًببت :ف بإٕ ألًُبب٘؟ قبباٍٜ :ع ٝب )( ،)2فإْبب٘ ذهببِ بإلبباد ٠ايؽببا ٠لًبب٢
اغيصتعب بع ا لاّ ٚفرب ايوسْه( ٞشديت٘ لبٔ رجبٌ ٜبدت ٞايصبٛم فٝعبا ٟجوب١
فرا ٤ال  ٜر ٟأذن ١ٝأّ رب ذن ١ٝأٜؽً ٞفٗٝا؟ فكاٍْ :عِ يٝض لًبٝهِ اغيصبدي ،١إٕ
أبببا جععببر ( )نببإ ٜكبب :ٍٛإٕ اشبببٛارد ـببٝكٛا لًبب ٢أْعصببِٗ .اٗببايتِٗ ٚإٕ
اي  ٜٔأٚشبن َبٔ ذيبو)( )3فبإٕ ظباٖر اشببرب ذٝبث جعبٌ اأظبٝا ٤لًب ٢ايهٗبار٠
ٚاسبٌْٚ ،عٚ ٢جٛل ايصؤاٍ لٔ نٌ فبرد فبرد ٚايتفبٝٝل أْب٘ َبن ايصبؤاٍ ٜكوبٌ
قبب ٍٛاغيص بؤٚ ٍٚإال غيببا نببإ بايصببؤاٍ تفببٝٝلٚ .فببرب إةالٝببٌ بببٔ لٝصبب ٢قبباٍ:
(شببديت أبببا اسبصببٔ ( )لببٔ ازبًببٛد ٚايعببراٜ )4(٤عبباٜٗا ايرجببٌ َببٔ أشببٛام
ازبوببٌ ،أٜصببدٍن لببٔ ذناتبب٘ إذا نببإ ايوببا٥ن َصببًُا رببب لببارف؟ فكبباٍ لًببٝهِ إٔ
تصبببديٛا إذا رأٜبببتِ اغيعبببرنري ٜوٝعببب ٕٛذيبببو فبببإذا رأٜتُب بٜ ِٖٛؽبببً ٕٛفٝببب٘ فبببا
تصدي ،)5()ِٖٛفإٕ اأظٗر َٔ َعٓ ٢اشببرب إْهبِ إذا رأٜبتِ اغيعبرنري ٜوٝعب ٕٛتًبو
فاشديٛا ،أْ٘ يعٌ اغيصًِ أفلٖا َٔ َعرىٚ ،إٕ رأٜتِ اغيصًُري ٜؽً ٕٛفٗٝا فبا
تصدي ،ِٖٛإٔ ؼاتِٗ ف ٘ٝدي ٌٝلً ٢طٗارت٘.
 َٔٚاأفوار اييت ت ٍ لًب ٢قوب ٍٛفبرب ذ ٟايٝب ؼي ايهٗبار َٛ ٠بل لُبار ببٔ
( )1احملكل ايورراْ ،ٞاسب ا٥ل ايٓاـر.137 – 135 / 1 ،٠
( )2اسبُب ٟايكُ ،ٞقرل اأشٓاد َٚ ،169ا بري اغيعكٛفتري َٔ قرل ا شٓاد.
( )3اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.332 / 3 ،١
( )4ؼي اغيلهٛطبب ( ١ازبًببٛد ايعراٝ٥بب (ٚ ) ١ذاتبب٘ )ب ب ٍ (ذناتبب٘) َٚببا أ وتٓبباَ ٙببٔ (َمببٔ ال حيفببرٙ
ايعك.)٘ٝ
( )5ايعٝخ ايؽ ٚم َٔ ،ال حيفر ٙايعك.258 / 1 ،٘ٝ
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َٛشب ٢لبٔ أببب ٞلوب اهلل (( :)ؼي رجببٌ ٜبدت ٞبعبرال فٝكببٖ :ٍٛبلا َهوببٛ
لً ٢ايثًث ،فكاٍ :إ نإ َصًُاً أ ٚلارفاً ٚرلا بدَرْا فا بدط)(ٚ ،)1ال فبرم ؼي
قو ٍٛفرب ذ ٟاي ٝبري فرٚج٘ لبٔ ًَهب٘ ٚل َب٘ بعب إٔ ٜهب ٕٛؼي ٜب ْ .ٙعبِ يبٛ
فرد لٔ  ٖٛٚ ٙ ٜؼي ًَه٘ مل ٜكوٌ قٛي٘ إال إٔ ٜكوبٌ فبرب ايعب ٍ ؼي ذيبو َهًكبا
نُا ٖب ٛاأقب ،٣ٛاشبتٓاد ًا إزي َعٗب ّٛرٜب ١ايٓوبد(ٚ ،)2فؽبٛؿ ؼبرٝس ضبُب ببٔ
َصًِ (ؼي رجٌ ٜبر ٣ؼي بٛل أفٝب٘ دَباٖٚ ،بٜ ٛؽبً ٞفٝب٘ ،قباٍ :ال ٜؤذٜب٘ ذتب٢
ٜٓؽرف)(.)3
رابعٗ باٖ :ببٌ ٜعببا ؼي بٝببن اي ب ٖٔ اغيتببٓحض اظبباا االشتؽببوا ببب٘ ذبببت
ايصُا ٤ؼرحيا ؼي ـُٔ ايعك أٜ ٚهع ٞؼي ؼر ١ايوٝن قؽ ذيو َبٔ اغيتعاقب .ٜٔ
أ ٚال ٜعا ظ َُٗٓ ٤ٞا؟ ٚجب ٙٛببٌ أقبٛاٍٗ ٜ ،بر َبٔ اسبًب ٞؼي ضبهب ٞايصبرا٥ر
اأ ،ٍٚذٝببث قبباٍ فٝبب٘ بع ب ذنببر جببٛاز االشتؽببوا باالدٖببإ اغيتٓحصبب ١أطيببن
(ٚجيٛز بٝع٘ بٗلا ايعر لٓ ْا)(ٗ ٜٚ ،)4ر َٔ ضبهب ٞاشبباف ايثباْ ٞذٝبث قباٍ
ف( ٘ٝجاز بٝعب٘ غيبٔ ٜصتؽبوس بب٘ ذببت ايصبُا ،٤ديًٓٝبا إطيباع ايعرقبٚ ١أفوبارِٖ،
ٚقاٍ أب ٛذٓٝع :١جيٛز َهًكاً)( ٖٛٚ ،)5ظاٖر ؼي نعا ١ٜايكؽ نُا ٗ ٜر َٔ لوبار٠
اغيوص ،)6( ٛبٌ ٖ ٛظباٖر نبٌ َبٔ لبرب بكٛيب٘ جيبٛز بٝعب٘ ياشتؽبوا ٚ ،اأقب٣ٛ
ايثاْٚ ٞفاقا زبُال َٔ ١ألٝإ اأؼرال ْ راً إزي إٔ جٛاز االشتؽبوا بب٘ ذببت
ال جاز بٝع٘ٚ ،ال دفٌ يكؽ ذيبو ؼي ذبكبل
ايصُاَ ٤ثوت غيايٝتَ٘ٚ ،تَ ٢ا نإ َا ً
اغياي .١ٝأال تر ٣إٔ َا تتركل ب٘ اغياي َٔ ١ٝاغيٓبافن ؼي ربب ايب ٖٔ اغيتبٓحض ال ٜعتبرب
ؼي ؼر ١بٝع٘ قؽ ٖاْ .عِ ٚجبٛد اغيٓععب ١ايبيت تتركبل بٗبا اغيايٝب ١نباف ؼي ؼبر١
( )1ايعٝخ ايهٛش ،ٞتٗلٜب اأذهاّ ،116 / 9 ،بافتاف قً ٌٝؼي اأيعاظ.
( )2ذحرات.6 ،
( )3ايعٝخ ايهٛش ،ٞتٗلٜب اأذهاّ.361 / 2 ،
( )4ابٔ إدرٜض ،ايصرا٥ر.127 / 3 ،
( )5ايعٝخ ايهٛش ،ٞاشباف ؼي ايعك٘.588 / 1 ،
( )6اغيوص ٛد 2ؿ.167
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ايوٝن شٛا ٤قؽ ت أ ٚال .فايكؽ ال َ ار لً ٘ٝؼي ؼر ١ايوٝنْ .عبِ قؽب اغيٓععب١
احملرََ ١وهٌ يًوٝن نُا شتعرف ذيو َعؽا إٕ ظا ٤اهلل تعازي.
فاَصٗا :اغيعٗٛر بري اأؼرال ٚجٛل االشتؽوا باي ٖٔ اغيتٓحض ذببت
ايصُا ،٤بٌ لٔ ايصرا٥ر ْعب ٞاشبباف ؼي ذرَب ١االشتؽبوا بب٘ ذببت اي باٍ(،)1
ٚيعًبب٘ اغيصببتٓ ؼي اسبهببَِ ،فببافا إزي َببا أرشببً٘ ايعببٝخ ؼي اغيوصبب ، ٛقبباٍ( :ر٣ٚ
أؼبببرابٓا أْببب٘ ٜصتؽبببوس بببب٘ ذببببت ايصبببُا ٤د ٕٚايصبببكك)(ٚ ،)2اسبهبببِ ؼي راٜببب١
ا ظهاٍ ،شبً ٛاأفوار ايهثب ٠ايٛارد ٠ؼي َكاّ ايوٝإ لبٔ ٖبلا ايكٝب ٚ ،اعبؽبار
اغيصبتٓ ؼي اغيرشبٌ اووببٛر سيبا ةعبت َببٔ ايعبٗرْٚ ٠عب ٞاشبببافٚ ،يعبٌ ازبًُبب١
اشبرب ١ٜؼي اغيرشٌ ضبُٛي ١لً ٢االشتروال ،أ ٚلً ٢ا رظاد ،يب٦ا ٜتبد ر ايصبكك
باي فإ َٔ ايٓحضٚ ،فؽيٌ ايعاَ ١ؼي اغيلتًك ببري َبا إذا لًبِ بتؽبال ظب٤ٞ
َبببٔ أجبببسا ٤ايب ب ٖٔ َٚبببا إذا مل ٜعًبببِ ،فٛافبببل اغيعبببٗٛر ؼي اأٚ ٍٚفبببايعِٗ ؼي
ايثاْ ٖٛٚ .)3(ٞنُبا تبر ٣البتٓا٥ب٘ لًب ٢ذببر ِٜتٓحبٝض ايصبككٚ ،ال ديٝبٌ لًٝب٘.
َٚببٔ ٖٓببا قبباٍ بعببض أؼببرابٓا (رظيٗ بِ اهلل) إٕ (ظبباٖر نببٌ َببٔ ذهببِ بهببٕٛ
االشتؽوا ذبت ايصُا ٤تعوي ا ال يٓحاش ١اي فإ)(.)4
ٚنٝببك نببإ فعًبب ٢ايكبب ٍٛبٛجببٛل االشتؽببوا ببب٘ ذبببت ايصببُا ٤ال ب ب َببٔ
َرالا ٠ن ٕٛاالشتؽوا ب٘ ذبتٗا ،فا ب َٔ نَ ْ٘ٛهعٛفا ثا رب ضبحبٛل لٓٗبا
حبباجس َعببوها أ ٚالَ ،رتععببا أ ٚال ،نثٝعبا أ ٚالٖ .ببلا ٚلًبب ٢ايكب ٍٛبعب ّ جببٛاز
ايتهصب باغيا٥ن ايل ٟال ٜكوٌ ايتهٗب ،ال فرم بري تعكّب ازبُٛد ي٘ ٚل َب٘ ،بعب
االظااى ؼي ل ّ قو ٍٛايتهٗب ايلَٓ ٖٛ ٟا اسبهِْ .عِ ق خيرد لٔ ذيبو َبا
ٜكوٌ ظاٖر ٙايتهٗب بع ازبُٛد نايعفٚ ١ايلٖب ٚايكبب ٚعبُٖٛبا ،إذا تٓحصبت
( )1إبٔ إدرٜض ،ايصرا٥ر د 3ؿ.121
( )2ايعٝخ ايهٛش ،ٞاغيوص.283 / 6 ، ٛ
( )3ايعاَ ١اسبً ،ٞطبتًك ايعٝع.331 / 18 ،١
( )4ايعٝخ اأْؽار ،ٟاغيهاشبٚ ،79 / 1 ،قٛي٘ (ٜ )كتف ٞنتاببٖ ١بلا ازببسَ ٤بٔ ايهتبال
بع ٚفا ٠ايعٝخ اأْؽار )( ٟشٖٓ1281 ١ب الٕ اغيؽٓك ( )تٛف ٢شٖٓ 1286 ١ب.
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َا٥ع ١بِ طيب ته ،فبا ببدط بايتهصبب بٗبا َا٥عب ،١إٔ ثبا ذايبٜ ١كوبٌ ظاٖرٖبا
ايتهٗب فٗٝاٚ ،ب٘ حيؽٌ ايٓعن اغيكؽٛد َٓٗا يع ّ تٛقك االْتعاع بٗا لًب ٢طٗبار٠
باطٓٗا رايوا َٔٚ ،ذيو ٜعًِ فرٚد ايعحري ايٓحض ٚعب ٙٛبٓا ٤لً ٢إٔ يب٘ ذايب١
دبعٝك ٜكوٌ فٗٝا ايتهٗب أٜفاٚ ،رسيا أسبل بعبض أؼبرابٓا (ايؽبابَ ٕٛب يلٝاً أْب٘
نايؽوغ ،قاٍ :فا إظهاٍ ذ٦ٓٝل باي صٌ سيا ٜوك َٔ ٢ررٛت٘ اغيتٓحصب ،١يهٓب٘ نُبا
ترٚ ،٣اأٚزي االشتٓاد ؼي ذيو إزي ايصب ٠إٕ ناْت)(.)1
ٚنٝك نإ فك أطول أؼرابٓا (رظيٗبِ اهلل) لًب ٢إٔ ذرَب ١ايوٝبن ؼي اغيكباّ
تكف ٞبعصادٚ ٙل ّ ترتب ا ار لً ،٘ٝذت َٔ ٢ايكاً٥ري بعب ّ اقتفبا ٤ايٓٗب ٞؼي
اغيعاًَ ١ايعصادٚ ،ذيو إَا الْعكاد ا طياع لٓ ِٖ لً ٢ذيبو ٚإٕ َٓعب ٙٛؼي ربب
ٖلا اغيكاّٚ ،إَا ي الي ١ذرَ ١ايبثُٔ لًب ٢ذيبو ،فبإٕ َعٓب ٢ذرَتب٘ ذرَب ١أفبلٙ
ٚإَصان٘ ٚايتؽبرف فٝب٘ٚ ،يبٝض ذيبو إال يعب ّ اْتكايب٘ يًوبا٥ن ٚبكا٥ب٘ لًبًَ ٢بو
اغيعا ٖٛٚ ٟال جياَن ايؽرٚ ،١إَا يًكال  ٠ايعرل ١ٝاغيصبتعادَ ٠بٔ اأديب ١ا تٝب١
( :ٖٞٚإٕ نٌ َا تعًل ا يٓٗب ٞبرنٓب٘ َبٔ اغيعباَات فاشب ) ٚاي باٖر إٔ ٖبلَ ٙبٔ
ايكٛالبب احملببررٚ ٠اأؼبب ٍٛاغيعتببربٚ ،٠ال ربببط ثببا بببايك ٍٛب اليبب ١ايٓٗبب ٞلًبب٢
ايعصاد ،بٌ ٖب ٞابتب ١ذتب ٢لًب ٢ايكب ٍٛبعب ّ داليب ١ايٓٗب ٞلًب ٢ايعصبادٜٚ ،ب ٍ
لًٗٝا أَٛر:
أذ ٖاَ :ؽب َع ِ اأؼرال إيٗٝا ٚبٓاؤِٖ لًٗٝا ،فبإٕ ايعكٗبا ٤مل ٜسايبٛا
نافٜ ١صت ي ٕٛؼي أ ببٛال ايعكب٘ ببايٓٗ ٞلًب ٢ايعصبادٖٚ ،بٚ ٛاـبس غيبٔ تتوبنٚ ،ال
ْك ٍٛبدْ٘ داٍ لًب ٢ايعصباد ظبرلاً ،نُبا اديلبا ٙاغيرتفب )2()( ٢ذتبٜ ٢صبتًسّ
ايٓكٌ ؼي َب ي ٍٛايٓٗب ،ٞببٌ اي باٖر أ ْب٘ لًبَ ٢عٓبا ٙايً بٚ ٟٛايعبرؼي ،يهبٔ ٖبلا
ايتُصببو ٚا طيبباع ناظببك إَببا لببٔ ٚجببٛد قر ٜٓب ١لٓ ب ِٖ ،أ ٚديٝببٌ  ٜب ٍ لًبب٢
ذيو ،فٝه ٕٛايٓٗب ٞأَبار ٠ضبككب ١يًُٛـبٛع ٚايعًبِ بايعصباد يًكالب  ٠اغيبلنٛر،٠

( )1ايعٝخ ازبٛاٖر ،ٟجٛاٖر ايهاّ.13 / 22،
( )2ايعرٜك اغيرتف ،٢االْتؽار.135 – 134 ،
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ٚي ٛنإ ذيو ي الي ١ايٓٗ ٞلً ٢ايعصاد غيا اشبت ٍ بب٘ َبٔ َٓبن داليب ١ايٓٗب ٞلًب٢
ايعصادٚ ،ذٝث نإ أؼرابٓا َتصاغي ٕٛلً ٢ايعصاد فُٝبا يب ٛتعًبل ايٓٗب ٞبدرنبإ
اغيعاًَ ١دَ ٕٚا ي ٛتعًبل ببدَر فباردٜ ،هعبك ذيبو لبٔ وبٛت ايكالب  ٠اغيب يٍٛ
لًٗٝا لٓ ِٖ ؼي فؽٛؿ َا ي ٛتعًل ايٓٗ ٞباأرنإ ،بٌ بتتوين ناَٗبِ فُٝبا يبٛ
تعًل ايٓٗ ٞببد َر فبارد ٚذهُٗبِ بعب ّ ايعصباد ؼي ذيبو ٜكتفب ٞلثبٛرِٖ لًب٢
اي ي ،ٌٝأ ٚايكر ١ٜٓؼي فؽٛؿ َا ي ٛتعًل ايٓٗ ٞباأرنإ فتوؽير.
اْٗٝببا :ا طيبباع ايببل ٟذهببا ٙاغيرتفببٚ )1(٢رببب ٙلًبب ٢ذيببو فببإٕه أراد ببب٘
ا طيبباع لًبب ٢ايعصبباد اغيٓٗبب ٞلٓبب٘ فٗببَ ٛص بًِّٚ ،ال ٜصببتًسّ داليبب ١ايٓٗبب ٞلًبب٢
ايعصاد ،فتبتِ ذحب ١يٓبا لًب ٢اغيهًبٛلٚ ،إٕ أراد بب٘ ا طيباع لًب ٢داليب ١ايٓٗبٞ
لً ٢ايعصاد فٗ ٛػيٓٛع ،غيؽب اغيعٗٛر إزي ل ّ دالي ١ايٓٗ ٞلً ٢ايعصباد ،فر٦ٓٝبل
ْدفل ب٘ ؼي فصاد اغيٓٗ ٞلٓ٘ د ٕٚدالي ١ايٓٗب ٞلًب ٢ايعصباد فتدَبٌٚ .نبَ ٕٛبٛردٙ
ألِ َٔ ايكال  ٠اغيلنٛر ٠سبهاٜت٘ لً ٢فصاد اغيٓٗ ٞلٓ٘ َهًكا ٚإٕ مل ٜهٔ ايٓٗبٞ
َتعًكا باأرنإ ال ٜفر ؼي االشت الٍ.
ايثٗا :االشتكرا ،٤فإْيا ٚج ْا نثبا َٔ اغيعباَات اغيٓٗب ٞلٓٗبا يرنٓٗبا فاشب ٠
حبٝث مل ٜول يٓا حبث ؼي فصادٖا ،بٌ نإ فصبادٖا أَبرا َعًَٛبا ،إَبا َبٔ إطيباع
أ ٚرببب ،ٙفبإذا نببإ اي ايببب ؼي اغيٓٗبب ٞلٓبب٘ يببليو ذيببو نببإ اغيعببهٛى ببب٘ ًَركببا
باألِ اأرًبٚ ،إٕ مل  ٍ ٜدي ٌٝفاؿ لً ٢فصادٚ ،ٙاي اٖر ذحٝب ١اي ًوب ١ؼي
َثٌ اغيكاّ.
رابعٗا :اأفوبار ايبٛارد ٠ؼي ْهبا ايعوب ب بب إذٕ شبٚ ،ٙ ٝأْب٘ ٜؽبس َعًباً
ذيو بدْ٘ (َا لؽ ٢اهلل ٚإصيبا لؽب ٢شب ،)2()ٙ ٝفبإٕ اي باٖر َبٔ ايتعًٝبٌ إٔ نبٌ
لك َعتٌُ لًَ ٢عؽٜ ١ٝه ٕٛفاش اً.
فإٕ قًت :إٕ َعؽ ١ٝايصَ ٝعؽ ١ٝاهلل أٜفاً ،فٓٝو  ٞإٔي ٜه ٕٛايعك فاشب ا،

( )1ايعرٜك اغيرتف ،٢االْتؽار.135 – 134 ،
( )2ايعٝخ ايهٛش ،ٞتٗلٜب اأذهاّ.351 / 7 ،
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قًت :اي اٖر َٔ ايتعً ٌٝإٔي َا نبإ َعؽب ١ٝاهلل ابتب ا٤و -نبدٕه نبإم ضبرَبا بدؼبٌ
ايعرع -نإ فاش اً ،خباف َا ي ٛنبإ ايتربر ِٜأَبر فبارد ،فإْب٘ ال ٜعصب نُبا
ٜكف ٞب٘ قٛي٘ٚ( :إصيا لؽ ٢شٖٚ ،)ٙ ٝلا إصيا  ٍ ٜلًَ ٢با ذنرْباَ ٙبٔ ايكالب ،٠
أْيا إصيا أ وتٓاٖا ؼي َا ي ٛنإ ايتررْ ِٜاظ٦اً َٔ أذ أرنإ اغيعاًَبٚ ،١ذٝبث نبإ
ْها ايعو يٝض ف ٘ٝذبر َٔ ِٜأؼٌ ايعك ٚال َٔ أذ أرناْ٘ٚ ،إصيا َٖ ٛبٔ أَبر
فارد  ٖٛٚل ّ إذٕ اغيٛزي مل ٜهٔ فاشب اٖٚ .بلا ال رببط يب٘ ب اليب ١ايٓٗب ٞلًب٢
ايعصاد ،بٌ ٜه ٕٛايٓٗ ٞداال لً ٢ذببر ِٜاغيعاًَبٚ ،١اأفوبار اغيبلنٛر ٠دايب ١لًب٢
فصاد نٌ َعاًَ ١ضبرَ ١بدؼٌ ايعرع ،فاأفوار ايٛاردَٓ ٠عد ايكال  ٠اغيسبٛر.٠
فإٕ قًت :إٕ اأفوار اغيلنٛر ٠ت ٍ لً ٢إٔ ايعكب اغيٓبلٚر ترنب٘ باطبٌ ،نُبا
ي ٛذًك لً ٢إٔ ال ٜوٝن أْ ٚلر نليو ،الظتُاٍ ايعك اغيلنٛر لًَ ٢عؽب ١ٝاهلل
سيلايع ١ايٓلر أ ٚايُٝري.
قًت :يٝض اأَبر نبليو ،إٔ اي باٖر َبٔ اشببرب إٔ نبٌ لكب ٜهبَ ٕٛعؽب١ٝ
فًّْٚ ٞعص٘ َٔ د ٕٚأَبر فبارد ٜهب ٕٛبباطاٚ ،ايعكب اغيٓبل ٚنر ترنب٘ إصيبا
هلل ،ي ٛن
نإ َعؽ ١ٝبتٛشط ايٓلر ٚايُٝريٚ ،يٝض ايٓلر ٚايبُٝري إال نبإذٕ اغيبٛزي ؼي لكب
لو  ،ٙفُٓهنن اهلل لٔ ايعكب اغيٓبلٚرن ترنب٘ بٛاشبه ١إيبساّ ايعوب ْعصب٘ بانب٘ ايعكب
بايُٝري ،نُا إٔ َٓن اهلل َٔ لك ايعو بٛاشهَٓ ١ن ش ٙ ٝلٓ٘.
ٚنٝك نإ فاي اٖر َٔ اشبرب إٔ نبٌ لكب ٜهبَ ٕٛعؽب ١ٝهلل بٓعصب٘ َبٔ دٕٚ
تٛشط أَر رفر ٜه ٕٛفاش اٚ ،ايعك اغيٓلٚر ٚاحملًٛف لً ٢ترن٘ يٝض نليو.
فإٕ قًت :إصيا صيٓن ذح ١ٝاشبرب يًُٓاقعب ١ؼي شبٓ ٚ ٙؼي ذحٝتب٘ ؼي َثبٌ اغيكباّ،
قًت :أَا شٓ  ٙفُعترب ٚتًك ٞاأؼرال ي٘ بايكوٚ ٍٛتهرر ْكً٘ ؼي نتوِٗ نافٌ ؼي
ذيوٚ ،أَا ذحٝت٘ ؼي َثٌ اغيكاّ فا نباّ فٗٝبا ،إٔ اي برو إ وبات قالب  ٠فكٗٝب١
ب٘ ( ٖٞٚفصاد َا تعًل ايٓٗ ٞبرنٓ٘ َٔ اغيعاَات) ال إ وات َصبدي ١أؼبٛيٖٚ ١ٝبٞ
دالي ١ايٓٗ ٞلً ٢ايعصادٚ .بري اغيكاَري ب ٕٛبعْ . ٝعبِ عببٔ ظبعبٌ ايٓٗب ٞاغيبلنٛر
أَار ٠ناظع ١لٔ فصاد اغيٓٗ ٞلٓ٘.
فإ ٕ قًت :إْب٘ َعبارو بعب ّ ظٗبٛر ايٓبٛاٖ ٞؼي فصباد اغيٓٗب ٞلٓب٘ ،قًبت :ال
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تعارو بري اشبرب ٚبري ل ّ ظٗٛر ايٓٛاٖ ٞؼي ذيو ،أْا ْ يل ٞدالي ١اشببرب لًب٢
فصاد اغيٓٗ ٞلٓ٘ ،ال دالي ١اشبرب لً ٢دالي ١ايٓٛاٖ ٞلً ٢فصاد اغيٓٗ ٞلْٓ٘ .عبِ يبٛ
اديلٓٝا دالي ١اشبرب لً ٢دالي ١ايٓٛاٖ ٞلً ٢ايعصاد أَهٔ ذيبوٚ .أقب ٍٛتٓبسيال :يبٛ
ظٗببر َببٔ ايٓببٛاٖ ٞلب ّ فصبباد اغيٓٗبب ٞلٓبب٘ ٚناْببت َعارـبب ١يًلببرب اغيببلنٛر نببإ
َك َا لًٗٝا أٜفاً ،أْ٘ َٔ قو ٌٝايكر ١ٜٓلً ٢ؼبرف ظباٖر ايٓبٛاٖ ،ٞأْب٘ ٜهبٕٛ
ْ ب َا ي ٛق اٍ ايكا :ٌ٥نًُا ْٗٝتبو لبٔ ظب ٤ٞفٗب ٛفاشب  ،فٗبلا ؼبارف ي بٛاٖر
ايٓٛاٖٚ ٞاشبرب اغيلنٛر فتوؽر.
فاَصبببٗا :ايٓوببب ٟٛاغيعبببٗٛر ٖٚببب ٛقٛيببب٘ (( :)إذا ذببريّ اهلل ظببب٦ٝاً ذبببرّ
نٓبب٘)( ،)1فإْبب٘ داٍ لًبب ٢فصبباد اغيعاًَبب ١اغيٓٗبب ٞلببٔ أذبب أرناْٗببا ٖٚبب ٛاغيوٝببن،
ٚبفُ ١ُٝل ّ ايك ٍٛبايعؽٌ باأرنإ ٜتِ اغيهًٛلٚ ،بٝبإ داليتب٘ لًب ٢ايعصباد
إٔ َعٓ ٢ذرَ ١ايثُٔ ٖ ٛذرَب ١أفبلٚ ٙإَصبان٘ ٚايتؽبرف فٝب٘ٚ ،يبٝض ذيبو إال
يع ّ شيًه٘ٚ ،ل ّن شيًٝهً٘ ال جياَن ؼر ١اغيعاًَ ،١إٔ ؼبرتٗا لوبار ٠لبٔ ترتبب
اأ ر لًٗٝا ايل ٖٛ ٟاغيًو ٚايتًُٝو.
فإٕ قًت :إٕ تًو يٝصت َٔ يٛازّ اغيًو ايلٜ ٟكتف ٞاْتعاؤٖبا باْتعا٥ب٘ ،أال
تر ٣إٔ ايلَ ٞال جيٛز ي٘ ايتؽرف باشبُر ٚاشبٓسٜبر ٚال إَصبانُٗا ٚال أفبلُٖا،
أْ٘ َهًك بايعرٚع ناغيصبًُري َبن أْب٘ ضيًهُٗبا .قًبت :ذيبو يبٝض ًَهبا ٚاقعٝبا،
يهٔ ايعرٜع ١أقرتِٗ لًَ ٢ا ٜر َٔ ْ٘ٚؼر ١شيًهٗا فحر ٣لًٗٝا ذهِ اغيًو َبٔ
ل ّ جٛاز ا تاف ٚٚجٛل ايرد ٚايفُإ ٚعب ٛذيو فهإ ذهُبا اْٜٛباٚ ،إال
فًٝض ذيو َٔ اأَاى ايٛاقع ١ٝثِ.
فإٕ قًت :نُا إ ٕ ذرَْ ١عبض اغيعاًَب ١ال تصبتًسّ لب ّ اغيًبو ،نبليو ذرَب١
ايثُٔ ٚايتؽرف ف ٘ٝال تصتًسّ ل ّ شيًه٘ .أال تر ٣أْ٘ نبِ َبٔ َايبو ال جيبٛز يب٘
ايتؽرف ؼي ًَه٘ٚ ،ال جيٛز ي٘ اغيهايو ١ب٘ ،نُٔ اظا ٣ظ٦ٝاً َ ؽٛباً ٚدفبن نٓب٘،
فإ ْ٘ ال دبٛز ي٘ اغيهايو ١بايثُٔ ٚإٕ ناْت لٓٝب٘ باقٝب ١نُبا ٖب ٛاغيعبٗٛر ،ببٌ ذهب٢

( )1ايوٗٝك ،ٞايصٓٔ ايهرب، 13 / 6 ،٣بت ٝب ؼي اأيعاظ.
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لً ٢ذيو ا طياع طيال١ىْ .عبِ يب ٛردي ٙيب٘ ايوبا٥ن جباز يب٘ ايتؽبرف فٝبَ٘ٚ ،ثًب٘
اغي يل ٞال دبٛز ي٘ اغيهايو ١باغياٍ ايبل ٟذًبك لًٝب٘ اغيٓهبرٚ ،ال جيبٛز يب٘ ايتؽبرف
فٚ ٘ٝإٕ نإ َاي٘ ًَٚه٘ .قًت :عببٔ ال ْكب ٍٛإٕ ذرَب ١ايبثُٔ تب ٍ لًب ٢ايعصباد
ي بب ١أ ٚلكببا بببٌ ْ ببر( )1إزي قٛالب ايعببرع إٔ اغيعًببَ ّٛببٔ قٛالب  ٙإٔ اغيًببو يبب٘
يٛازّ ظرل ١ٝتثوت بثوٛت٘ ٜٓٚتعب ٞباْتعاٗ٥با إال َبا فبرد بب يٚ ،ٌٝفبرٚد اغيبٛارد
اغيلنٛر ٠بوعض اأدي ١اشباؼ ١ال ٜٓاؼي َا ذنرْا َٔ ٙقٛال ايعرٜع.١
شادشٗا :أؼاي ١ايعصاد ؼي نٌ َا مل تنعًبِ ؼبرت٘ أ ٚفصبادَ ٙبٔ اغيعباَات،
ٚتكرٜر ذيو بدٕه ٜكاٍ :إٕي َا لًُٓا ؼرت٘ َٔ اغيعباَات ذهُٓبا بٗباَٚ ،با لًُٓبا
فصاد ٙذهُٓا بَ٘ٚ ،ا مل ْعًِ ؼرت٘ أ ٚفصاد ٙشٛا ٤ظٓٓا أذ ُٖا ظٓا رب َعتبرب
ظرلا أٚال ،فاأؼٌ ايعكاٖيت ايتعًٝك ٞفٝب٘ ايعصباد ْٚعبين باأؼبٌ ايعكباٖيت َبا
نإ ذحٝت٘ تعو  ١ٜال َٔ ذٝث ايٛؼك ،أ ٟذؽ ٍٛاي ٔ ندؼباي ١إسببام ايٛيب
بببايعراػٚ ،أؼبباي ١اغيًهٝبب ١ؼي ٜبب اغيصببًِ ٚأؼبباي ١ايهٗببار ٠ؼي اأظببٝاٜٚ ،٤كابًبب٘
اأؼٌ االجتٗادَ ٖٛٚ ،ٟا ناْت ذحٝت٘ َٔ ذٝث إفادتب٘ اي بٔ ندؼباي ١ايبربا٠٤
ٚاالشتؽرالٚ ،بايتعًٝكَ ٖٛ ٞا تٛقك ايعُبٌ بب٘ لًب ٢ايعربؾ لبٔ اغيعبارو
ناأؼ ٍٛاغيلنٛرٜٚ ،٠كابً٘ ايتٓحٝسَ ٖٛٚ ٟا ال ٜتٛقك ايعٌُ بب٘ لًب ٢ايعربؾ
لببٔ اغيعببارو نكالبب  ٠لبب ّ ايتهًٝببك سيببا ال ٜهببامٚ ،قالبب ٚ ٠جببٛل َك َبب١
ايٛاجبٚ ،قال  ٠اقتفا ٤اأَر بايع ٤ٞايٓٗ ٞلبٔ ايفب ٚ ،قالب  ٠لب ّ اجتُباع
اأَر ٚايَٓٗٚ ،ٞعٓ ٢ن ٕٛاأؼبٌ ايعصباد ؼي اغيعبهٛى بب٘ إٔ ايعكٝب٘ إذا ظبو ؼي
ؼر ١بٝن اغيعاطاٚ ٠ايعفٛيٚ ٞتعرؾ اأدي ١اي ٓ ١ٝاغيعترب ٠لً ٢اغيك ار اغيعترب ؼي
ايعرببؾ لًبب ٢رأٜبب٘ فٝبب٘ ٚمل جي ب ظبب٦ٝا ٜب ٍ لًبب ٢ايؽببر ١أ ٚايعصبباد ٜببوين لًبب٢
ايعصبباد سيكتفبب ٢ايكالب  ٠ايعكٗٝبب ١ايتعو ٜبب ،١إٔ ايؽببرَ ١عَٗٗٛببا ٚجببٛدٖٚ ٟببٛ
ا تٝإ بايع ٤ٞلًٚ ٢جٗ٘ٚ ،ال فرم ؼي ذيو بري ايعوادات ٚاغيعاَات ،فايؽبر١
ؼي ايعوادات لوار ٠لٔ ن ٕٛايعواد ٠تاَ ١اأجساٚ ٤ايعبرا٥ط َٚرفٛلب ١اغيٛاْبن َبن

( )1نلا ٚايؽرٝس (ْ راً).
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نْٗٛا َدَٛرا بٗا ،فً ٛظو ؼي ازبس ٤أ ٚايعر أ ٚاغياْن مل ٜتركل َعٗ ّٛايؽبر١
َٚكَٛاتٗاٚ ،نلا ي ٛلًِ بتُاَٝتٗا ٚظو ؼي تعًبل اأَبر بٗبا نؽبا ٠ايفبر ٢مل
تتركل ايؽبر ١أ ٜفباًٚ ،ؼي اغيعباَات لوبار ٠لبٔ شبووٝتٗا يل بر اغيهًبٛل ٚترتبب
ذيببو اأ ببر لًٗٝببا ،نتًُٝببو ايعببري ٚاغيٓععبب ١ؼي ايوٝببن ٚايؽببًسٚ ،اغيٓععبب ١فكببط ؼي
ا جارٚ ٠ايعارٜبٚ ،١ايوفبن ؼي ايٓهبا  ،فُتبَ ٢با ظبو ؼي شبووٝتٗا ٚمل ٜعثبر بعب
ايعرؾ لً ٢ديٝبٌ ٜب ٍ لًب ٢ذيبو ٜبوين لًب ٢فصبادٖا ٚلب ّ ايصبوو ،١ٝيلؼبٌ
ايعكبباٖيت ايتعوب  ،ٟفهُببا إٔ ٜب اغيصببًِ قاـبب ١ٝباغيًهٝببٚ ،١ايعببراػ قبباوٍ بهببٕٛ
و بعصباد ايعكب َبٔ ربب
ايٛي ي٘ ايعو (َ )1ن ل ّ ايعثٛر لً ٢دي ٌٝايؽر ١قا ٍ
فرم بري ايعو أ ٚاي ٔ رب اغيعترب بدذ ُٖا.
ٚاي بباٖر إٔ َ ب رى ٖببلا اأؼببٌ ا طيبباع ضبؽ باً َٓٚكببٛالً لببٔ طيًببَ ١ببٔ
أشاطري أؼرابٓاٚ ،ي٘ َ ارى أفبر يبٝض ٖبلا ضببٌ بٝاْٗباٚ .ضيهبٔ إ وبات ايعصباد
بهرٜل رفر ٖٛٚ ،إٔ ْك :ٍٛإٕ اأؼٌ ل ّ ايؽر ١ؼي اغيعبهٛى بب٘ ،إٔ أذهباّ
ايعببارع نًببٗا تٛقٝعٝببَٗٓٚ ،١ببا ايؽببرٚ ،١اأؼببٌ لبب َٗا ،فٝهبب ٕٛاأؼببٌ َببٔ
اأؼ ٍٛايعكً ١ٝاالجتٗاد ٖٛٚ ١ٜاشتؽرال ايع ّ إالّ أْ٘ حيتاد ؼي إ وات ايعصباد
إزي ديٝببٌٖٚ ،بب ٛإَببا قال ب  ٠ل ب ّ اي ب ي ٌٝديٝببٌ ايع ب ّ ،أ ٚاْتعببا ٤ايٛاشببه ١بببري
ايؽرٝس ٚايعاش  ،فاْتعا ٤ايؽبرٜ ١صبتًسّ وبٛت ايعصباد ،أ ٚدلب ٣ٛإٔ ايعصباد
أَر ل َ ٖٛٚ ٞلوار ٠لٔ ل ّ ايؽر ١فتدٌَ.
فبإذا وتببت أؼباي ١ايعصبباد ؼي َببا مل ٜب ٍ ديٝببٌ لًبب ٢ؼببرت٘ َببٔ اغيعبباَات،
فٓك :ٍٛإٕ اغيٓٗ ٞلٓ٘ يرنٓ٘ فاش  ،إٔ ايٓٗ ٞدٍ لً ٢ايترر ،ِٜفٝلؽبؾ بب٘ َبا
دٍٍ لًبب ٢ذًٝبب ١ايوٝببن ٚجببٛاز ايؽببًس ٚٚجببٛل ايٛفببا ٤بببايعكٛد ،إٔ ايتعببارو
بُٗٓٝببا بببايعُ ّٛأ ٚاشبؽببٛؿ اغيهًكببري فٝلببرد اغيٓٗبب ٞلببٔ لُبب ّٛأديبب ١ا باذبب١
ٚازبٛازٚ ،ايؽرٚ ١إٕ ناْت َبٔ اأذهباّ ايٛـبع ١ٝيهٓٗبا تابعب ١ؼي ٖبل ٙاأديب١
يًرهِ ايتهًٝع ،ٞسيعٓ ٢إٍٔ ايؽر ١ق اشتع ٝت َٔ أدي ١ا باذٚ ١يبس ّٚايٛفبا،٤

( )1ايعوار ٠رب ٚاـر.١
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فُتبب ٢زاٍ اسبببٌ بببايٓٗ ٞفببا ٚجبب٘ يوكببا ٤ايؽببرٚ ،١اي ببرو إٕ اغيٓٗبب ٞلٓبب٘ يرنٓبب٘
خبرٚج٘ لٔ أدي ١ايؽرٜ ١وك ٢با ديٝبٌ فبجبن إزي أؼباي ١ايعصباد اأٚيٝبٖٚ ،١بٛ
َعٓ ٢قٛيٓا :إٕ اغيٓٗ ٞلٓ٘ يرنٓ٘ فاش إالّ إٔ ايٓٗ ٍ ٜ ٞلً ٢ايعصباد ،فبإٕ قًبت:
إٕ ٖلا ايهاّ ٜتح٘ فُٝا ي ٛنإ ديٝبٌ ايؽبرَٓ ١رؽبر ؼي ايعَُٛبات ايتهًٝعٝب،١
ٚيٝض نليو إٔ لٓب ْا لَُٛبات ٚـبع ١ٝنكٛيب٘( :ايوٝعبإ باشبٝبار)(ٚ )1عبب ٙٛال
تٓاؼي بٗٓٝا ٚبري ايترر ِٜفا ربؽؾ ب٘  ٖٞٚناف ١ٝؼي إ وات ايؽر.١
قًت :اأدي ١ايٛـعَ ١ٝن ل ّ ٚجٛدٖا ؼي نثب َبٔ اأببٛال ٚأفؽبٝتٗا َبٔ
اغي لَ ٢صٛق ١يوٝإ ذهِ رفرٚ ،ال دالي ١فٗٝا لً ٢إ وبات ايؽبر ١ذتبٜ ٢تُصبو
بٗاٚ ،بازبًُ ١اغيعاًَ ١اغيٓٗ ٞلٓٗا يرنٓٗا فاش  ٠فتوؽير.

[التكصب بآالت اللهو]
ايٓٛع ايثاْ ٞػيا حيرّ ايتهصب ب٘ َا نإ ضبرَا يترر ِٜاي اٜب ١ايبيت ٚـبن ثبا
ذيبببو ايعببب ٤ٞنببب،الت ايًبببَٗ ،ٛثبببٌ ايعبببٛد ٚاغيبببساَب ٖٝٚانبببٌ ايعوببباد ٠اغيوت لببب١
نايؽًٝب ٚايؽِٓ ٚرالت ايكُار نايٓرد ٚايعهرْخ.
(ايعنببببٛد بايفببببِ ايببببلٜ ٟفببببرل ببببب٘ ٖٚبببب ٛلببببٛد ايًببببٗ .)2()ٛنببببلا ؼي
اوُببببنٚ .اغيسَببببار (بايهصببببر قؽببببوٜ ١سَببببر بٗبببباٚ ،تصببببُ ٢ايعببببوابٚ ١ازبُببببن
َبببببساَب)(ٚ( ،)3ؼبببببًٝب ايٓؽبببببارٖٝ ٣هبببببٌ َرببببببن ٜببب ب يل )4(ٞايٓؽبببببار ٣إٔ
لٝصب )( ٢ؼببًب لًبب ٢فعببوت٘ لًبب ٢تًببو ايؽببٛرٚ ،٠لببٔ َ ببرل ايً بب ١أْبب٘
ظبب٤ٞى َثًببث نايتُا ٝببٌ تعوب  ٙايٓؽببارٚ( ،)5()٣ايؽببِٓ ٖببَ ٛببا نببإ َؽببٛراً َببٔ
ذحبر أ ٚؼبعر ٚعبب ٛذيببوٚ ،ايبَ ٔ ٛبا نببإ َبٔ ربب ؼببٛرٚ ،٠قٝبٌُٖ :با ظبب٤ٞ
( )1اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.345 / 12 ،١
( )2فلر اي  ٜٔايهرحي ،ٞصبُن ايورر.111 / 3 ،ٜٔ
( )3اغيؽ ر ْعص٘.318 / 3 ،
( )4ؼي اغيلهٛطٚ ١اوُن ( ٜلٚ )ٕٛاأفؽس َا أ وتٓا.ٙ
( )5ايعٝخ ايهرحي ،ٞصبُن ايورر.101 / 2 ،ٜٔ
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ٚاذ )(ٚ( ،)1ايٓرد ٖ ٛايٓرد ظب ايلَٛ َٔ ٖٛ ٟـٛلات شابٛر بٔ اردظبب ببٔ
باببوٚ ،أردظبب بببٔ باببو( )2أًَ ٍٚبٛى ايصاشبباْ ،١ٝظبوي٘ رقعتمب ١بٛجبً٘ اأرو،
ٚايتكصببِٝم ايربببال ٞبايهعببال اأربعببٚ ،١ايرقببّٛم اوعٛيبب ١ا ببري بببثا ري َٜٛبباً،
ٚايصٛادم ٚايوٝاو بايًٝبٌ ٚايٓٗبارٚ ،ايوٝبٛتم اأ بين لعبر ١ٜبايعبٗٛرٚ ،ايهعبال
باأقفبببب ١ٝايصببببُا ١ٜٚيًعببببب بٗببببا ٚايهصببببب)(ٖ .)3هببببلا ؼي صبُببببن ايورببببر.ٜٔ
(ٚايعببهرْخ يعوببَ ١عرٚفبب ١أفببلا َببٔ ايعببهار ٠أ ٚايتع بهّر)( .)4ايببربابط ،قبباٍ ؼي
اوُن( ،ايومربمط نحععر ظَ َٔ ٤ٞاٖ ٞايعبحِ ٜعو٘ ؼب ر ايبوطَ ،عيبرل ببربط
أ ٟؼ ب ر ايببوط ،إٔ ايؽ ب ر ٜكبباٍ يبب٘ بايعارشبب ١ٝبببر ٚايفببارل ببب٘ ٜفببع٘ لًبب٢
ؼ رٚ ،)5()ٙنٝك نإ فايهاّ ؼي ٖلا ايكصِ ػيا حيرّ ايتهصب ب٘ ؼي َكاَات.

[عنل آالت اللهو]
اغيكبباّ اأ :ٍٚؼي أْبب٘ ٖببٌ جيببٛز لُببٌ رالت ايًببٖٗٝٚ ٛانببٌ ايعوبباد ٠اغيوت لبب١
ٚرالت ايكُار أ ٚال جيٛز؟ ٚربؽٝؾ اأَٛر اغيلنٛر َٔ ٠بال اغيثاٍٚ ،اغيراد نبٌ
َا ٚـن ثل ٙاأَٛر حبٝث نإ اغيكؽٛد َٓٗا ذيو .اي اٖر ل ّ ازبٛاز نُبا ٖبٛ
ؼرٜس ظر ا رظاد يعلر ا شباّ ٚاغيكٓعبٚ )6(١ظباٖر ايصبرا٥ر(ٜٚ ،)7ب ٍ لًٝب٘
ا طيبباع اغيٓكبب ٍٛلببٔ اغيٓتٗبب ٢ذٝببث قبباٍ ؼي احملهبب ٞلٓبب٘ (حيببرّ لُببٌ اأؼببٓاّ
ٚربٖا َٔ ٖٝانٌ ايعوباد ٠اغيوت لبٚ ،١رالت ايًبٗ ٛنبايعٛد ٚاغيسَبر ٚرالت ايكُبار
نببايٓرد ٚايعببهرْخ ٚاأربعبب ١لعببر ٚربٖببا َببٔ رالت ايًعببب ،بببا فبباف بببري
()1ايعٝخ ايهرحي ،ٞصبُن ايورر ،103 / 6 ،ٜٔبت ٝب قً ٌٝؼي اأيعاظ.
( )2ؼي اأؼٌ (بابٌ).
( )3فلر اي  ٜٔايهرحي ،ٞصبُن ايورر.150 / 3 ،ٜٔ
( )4اغيؽ ر ْعص٘.346 / 3 ،
( )5صبُن ايورر ٜٔيًهرحي.175 /1 ،ٞ
( )6ايعٝخ اغيع ، ٝاغيكٓع.585 ،١
( )7ابٔ إدرٜض ،ايصرا٥ر.215 – 214 /2 ،
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لًُآ٥ا ؼي ذيو)(ٚ .)1لٔ اي ٓ )2(١ٝا طياع لً ٢ذبر ِٜأجر لًُٗا  ٖٛٚظباٖر ؼي
ذبببر ِٜايعُببٌٚ ،لب ّ اغيازَبب ١بببري ذبببر ِٜاأجببر [ )3(]ٚلًُببٗا ال تٓبباؼي اي ٗببٛر
فتدٌَ.
 ٍ ٜٚلًب ٢ذيبو َفبافاً إزي ا طيباع طيًبَ ١بٔ اأفوبارَٗٓ ،با اغيبر ٟٚلبٔ
جبباَن ايوسْهبب ٞقبباٍ( :بٝببن ايعببهرْخ ذببراّ ٚأنببٌ نٓبب٘ شببرت ٚإجيادٖببا نعببر،
ٚايًعب بٗا ظرى)(ٚ ،)4ؼي بعض ايٓصخ (ارباذٖا نعر) ٖٚبٜ ٛب ٍ لًب ٢اغيهًبٛل
بٛجبب٘ ،بببٌ ضيهببٔ االشببت الٍ لًٝبب٘ سيببا دٍ َببٔ اأفوببار لًبب ٢إٔ ايعببارع ال ٜرٜب
ٚجٛدٖا ؼي اشبارد غيبا فٝب٘ َبٔ ايعصبادٚ ،ثبلا أَبر بهصبرٖا لًب ٢شبو ٌٝايعبٛر،
ٚجعٌ ذيو َٔ ايٛاجوات ايهعا ،١ٝ٥ذتب ٢إْب٘ مل حيهبِ بفبُإ َتًعٗبا ذتب ٢يبٛ
تٛقك إتاف ايؽٛر ٠لً ٢إتاف اغيباد ،٠جبٛيز ٙايعبارعن ببٌ أٚجوب٘ٚ ،مل ٜاتبب
لً ٘ٝـُإى نُا شتصُنٖ .لا نً٘ ػيا  ٍ ٜبدٚـس دالي ١لًب ٢ذرَب ١لًُبٗا ،ببٌ
بع إٔ نإ إتافٗا َٔ بال اأَر باغيعرٚف ٚايٓٗب ٞلبٔ اغيٓهبرٚ ،إبكاؤٖبا ٚلب ّ
نصرٖا َٔ بال ا لاْب ١لًب ٢ا بِ ،نبإ إجيادٖبا َبٔ ببال ا لاْب ١لًب ٢ا بِ
بهرٜل أٚزيٚ ،ضيهٔ االشت الٍ لً ٢ذيو خبرب ايترك ذٝبث قباٍ فٝب٘ (إصيبا ذبريّ
اهلل ايؽٓالات اييت ٖ ٞذراّ نًبٗا ايبيت جيبَٗٓ ٤ٞبا ايعصباد ضبفبا ْ بب ايبربابط
ٚاغيساَب ٚايعهرْخ ٚنٌ ًَٗٛي ب٘ ٚايؽًوإ ٚاأؼٓاّ َٚبا أظبو٘ ذيبو)( )5إزي إٔ
قاٍ (فرراّ تعًٚ ُ٘ٝايعٌُ ب٘ ٚأفل اأجر ٠لًٚ ٘ٝطيٝن ايتكًبب فٝب٘ َبٔ طيٝبن
ٚج ٙٛاسبرنات) فإٕ اي اٖر َٔ قٛي٘ (ٚأفل اأجر ٠لً )٘ٝأ ٟأفل اأجر ٠لًب٢
لًُ٘ ال لً ٢ايعٌُ ب٘ٚ ،قٛي٘ (ٚطيٝن ايتكًب فٝب٘ َبٔ طيٝبن ٚجب ٙٛاسبرنبات)
 ٍ ٜلً ٢ذيو أٜفاً ،بٌ ضيهٔ االشت الٍ لً ٘ٝباغيرشٌ يكٛي٘ (ٚ( :)اغيكًبب
( )1ايعاَ ١اسبًَٓ ،ٞتٗ ٢اغيهًب.1011 /2 ،
( )2ابٔ زٖر ٠اسبً  ،رٓ ١ٝايٓسٚع.399 ،
( )3إـافٜ ١كتفٗٝا ايصٝام.
( )4اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.241 /12 ،١
( )5ابٔ ظعو ،١ذبك ايعك.250 ،ٍٛ
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ثا -أ ٟايعهرْخ -ناغيكًب سبِ اشبٓسٜر)( ،)1أْب٘ نٓاٜب ١لبٔ ذببر ِٜايتكًبب فٝب٘.
ٖٓ َٔٚا قاٍ ج  ٟاغيرذ ّٛؼي ظر ايكٛال  :إٕ ظاٖر ا طيباع ٚاأفوبار لب ّ
جٛاز ايعٌُ ٚاالشتعُاٍ ٚاالْتعاع ٚا بكاٚ ٤االنتصال اُٝن ٚج.)2(ٖ٘ٛ

[اشتعنال آالت اللهو]
اغيكبباّ ايثبباْ :ٞؼي أْبب٘ ٖببٌ جيببٛز اشببتعُاثا ٚاالْتعبباع بٗببا بع ب لًُببٗا؟ ق ب
ةعت َا اديلا ٙؼي ظر ايكٛال َٔ ظاٖر ا طياع ٚاأفوار لًب ٢لب ّ جبٛاز
االشتعُاٍ ٚاالْتعاع بٗا بٌ ٖ ٛؼرٜس فرب أب ٞبؽب ذٝث ٜك ٍٛفٝب٘ (ٚاشبباٜض
ٜبب  ٙفٗٝببا ناشببباٜض ٜبب  ٙؼي سبببِ اشبٓسٜببر)(َٚ ،)3ثًبب٘ اغيرشببٌ ذٝببث ٜكبب ٍٛفٝبب٘
(ٚاغيكًب ثا -أ ٟايعهرْخ -ناغيكًب سبِ اشبٓسٜر)(ٜٚ )4ؤٜب ذيبو َبا شبٝدت ٞإٕ
ظا ٤اهلل تعازي ػيا  ٍ ٜلًٚ ٢جٛل إتافٗا ،إٔ ٚجٛدٖا ػيا ٜوعث لً ٢ايعصاد.
َٚببٔ ٖٓببا ٜعًببِ أْبب٘ ال فببرم ؼي ذرَبب ١االْتعبباع بٗببا ،بببري نبب ٕٛاالْتعبباع بٗببا ؼي َببا
ٚـعت ي٘ أ ٚؼي ربٚ ،ٙبري ن ٕٛاغيٓعع ١ضبًًب ١أ ٚضبرَب ،١نُبا ٜكفب ٞبب٘ إطبام
اأفوار اغيتك َْ .١عِ ٗ ٜر َٔ ايعٗ )( ٝجٛاز االْتعاع بٗبا َبن بكاٗ٥با لًب٢
ٖ٦ٝتٗا ؼي ايٛج٘ احملًٌ ،أْ٘ قاٍ ؼي اغيصايو (إٕ أَهٔ االْتعاع بٗبا ؼي ربب ايٛجب٘
احملببرّ لًبب ٢تًببو اسبايببَٓ ١ععببَ ١كؽببٛد ٠فاظببااٖا يتًببو اغيٓععبب ١مل ٜوع ب جببٛاز
بٝعٗا)(ٚ .)5ف ٘ٝإٕ اغيعٗ َٔ ّٛاأدي ١إٔ َا ؼ م لً ٘ٝاشبِ َبٔ ٖبل ٙاأةبا ٤ال
ٜر ٜايعارع ٚجٛد ٙؼي اشبارد غيا ٜاتب لًَ ٘ٝبٔ ايعصبادٚ ،ثبلا أٚجبب إتافب٘
نعا ١ٜنُا شتصُنٚ .ايك ٍٛاٛاز االْتعباع بٗبا َبن ؼب م االشبِ لًٗٝبا ػيبا ٜٓباؼي
ررو ايعارع.
( )1اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.241 /12 ،١
( )2ايعٝخ جععر ناظك اي ها ،٤ظر ايكٛال .21 ،
( )3اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝعٚ ،241 / 12 ،١ؼي ايٛشاٚ( ٌ٥اشبا٥ض فٗٝا .)ٙ ٜ
( )4فنريد قوٌ ٖاَعري.
( )5ايعٗ ٝايثاَْ ،ٞصايو االفٗاّ.10 /4 ،
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[إتالف آالت اللهو]
اغيكاّ ايثايث :ؼي ٚجٛل إل اَٗا ٚإتافٗاٚ ،اي اٖر أْ٘ ٚاجب لً ٢شبوٌٝ
ايهعا ١ٜنُا ٜصتعاد َٔ نباّ اأ ؼبرالٚ ،رسيبا تعبعر ببليو أفوبار ايوبال ،ببٌ
ضيهببٔ ادلببا ٤ا طيبباع لًبب ٢ذيببوٚ ،اي بباٖر أْبب٘ َببٔ ايٛاجوببات ايعٛرٜببٚ ،١نببدٕي
اسبهُبب ١فٝبب٘ َفببافا إزي َببا ٜاتببب لًببٚ ٢جٛدٖببا َببٔ ايعصبباد اَتٓبباع ايٓبباط َببٔ
لًُٗا ٚؼٓعٗاٚ ،ال فرم ؼي ٖلا اسبهبِ ببري اغيايبو ٚرببٚ ،ٙال ٜصبكط ايٛجبٛل
بببايكهن ب بإتاف اغيايببو ثببا َببا مل ٜتعببارٌ بببليو ٚايببل ٟجيببب إتافبب٘ إصيببا ٖببٛ
ايؽٛر ٠د ٕٚاغياد.٠
ْعببببِ يبببب ٛتٛقببببك تًببببك ايؽببببٛر ٠لًبببب ٢تًببببك اغيببببادٚ ٠جببببب إتافٗببببا ٚال
ـببببُإ لًبببب ٢اغيتًببببك ،ال إٔ اغيبببباد ٠ؼي ـببببُٔ ايؽببببٛر ٠رببببب ػيًٛنبببب ،١بببببٌ
ٖببب ٞػيًٛنببب ١غيايهٗبببا حبهبببِ االشتؽبببرالٚ ،إٔ ايكببب ٍٛخبرٚجٗبببا بايتؽبببٜٛر
لببببٔ اغيًببببو ٜكتفبببب ٞايكبببب ٍٛببب ب فٛثا ؼي اغيًببببو بعبب ب ايهصببببرٚ ،نببببٌ َٓٗببببا
ال ديٝببببٌ لًٝبببب٘ َببببن طبايعتبببب٘ يلؼببببٌ ،بببببٌ ايكبببب ٍٛخبرٚجٗببببا لببببٔ اغيًببببو
بايتؽبببٜٛر ٜكتفببب ٞلببب ّ ـبببُاْٗا باي ؽبببب ٚببببايتًك ٖٚبببَ ٛعبببهٌ جببب ا،
ببببببٌ إٔ ايعبببببارع اغيكببب ب ط أشبببببكط اذااَٗبببببا َٚايٝتٗبببببا فُٝبببببا يببببب ٛتٛقبببببك
تًببك ايؽببٛر ٠لًبب ٢تًعٗبباٚ ،يبب ٛمل ٜتٛقببك إتبباف ايؽببٛر ٠لًبب ٢إتبباف اغيبباد،٠
فٗبببٌ جيبببٛز إتببباف اغيببباد ٠ؼي ـبببُٔ إتببباف ايؽبببٛر ٠أ ٚال؟ ٚجٗبببإ ٜٓعبببٕ،
َببٔ إطببام اأَببر بببا تاف ٚايهصببرَٚ ،ببٔ ذرَبب ١ايتؽببرف ؼي َبباٍ اي ببب إال
بكبب ر ايفببرٚر ٠اغيببدذ ٕٚفٝبب٘ٚ ،ايببلٜ ٟكبب ٣ٛؼي ايٓ ببر ازبببٛاز ٚنْٛبب٘ طبٝيببرا ؼي
طبببرم ا تبببافٚ ،لًٝببب٘ فٗبببٌ ٜفبببُٔ اغيببباد ٠ؼي ؼبببٛر ٠لب ب ّ ايتٛقبببك أ ٚال؟
ٚجٗبببببإ ٜٓعبببببَ ٕ،بببببٔ قٛيببببب٘ (َ( :)بببببٔ أتًبببببك َببببباٍ ربببببب ٙفٗببببب ٛيببببب٘
ـأَ)( َٔٚ ،)1يس ّٚايعصاد بايتفُري يتٛقك ايٓاط َبٔ ا تباف َعب٘ٚ .نبٕٛ
( )1مل الثر لً ٢رٚا ١ٜبٗلا ايًع ْ ،عِ ٜٛجب سيعٓاٖبا رٚاٜبات ال ذبؽب ٢نكب ٍٛأبب ٞلوب اهلل
( َٔٚ( :)أـر بع َٔ ٌ٤ٞطرٜل اغيصًُري فٗ ٛي٘ ـأَ) ايهاؼي د 7ؿ.350
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ا تباف ببإذٕ ايعببارع فبا ٜصبتعكب ـبُاْاًٚ ،ػيبا ذنرْبا ٜعًببِ أْب٘ ال جيبب لًبب٢
اغيتًك َرالا ٠اأقرل فاأقرل إزي ذع اغياد َٔ ٠أْبٛاع ا تباف ،ببٌ ٖب ٛطبٝيبر
ؼي طيٝن نٝعٝات٘ ٚجٗات٘ٚ ،اهلل ايعامل حبكا٥ل أذهاَ٘.

[التكصب بآالت اللهو]
اغيكباّ ايراببن :ؼي ذرَب ١ايتهصبب ببا الت اغيبلنٛرٖٚ ،٠بَ ٛكهبٛع بب٘ ؼي نباّ
اأؼببرال بببٌ ذهبب ٢لًٝبب٘ ا طيبباع طيببن َببٔ اغيتببدفرٚ ،ٜٔاأفوببار بببليو
َصتعٝفببَٗٓ ،١ببا اغيببر ٟٚلببٔ ايوبباقر ( )ؼي تعصببب قٛيبب٘ تعببازي :شإًَِّوَززا الْخَوْززسُ

ًَالْوَيْعِسُز( )1فإٕ ف( ٘ٝنٌ ٖلا بٝع٘ ٚظراؤٚ ٙاالْتعاع بعٖ َٔ ٤ٞبلا ذبراّ َبٔ اهلل
ضبببرّ)(ٚ )2اغيببر ٟٚلببٔ جبباَن ايوسْهبب ،ٞقبباٍ( :بٝببن ايعببهرْخ ذببراّ ٚأنببٌ نٓبب٘
شرت)(ٚ ،)3اغير ٟٚلٔ ايعؽ ٍٛاغيُٗ ١فإٕ ف( ٘ٝفرراّ تعًُٝب٘ ٚتعًُب٘ ٚايعُبٌ
ب٘ ٚأفبل اأ جبر ٠لًٝب٘ ٚطيٝبن ايتكًبب فٝب٘ َبٔ طيٝبن اسبرنبات نًبٗا)(ٜٚ )4ب ٍ
لً ٢ذيو قٛي٘ (( :)إذا ذرّ اهلل ظ٦ٝا ذبرّ نٓب٘)( ،)5إٔ اغيعٗبَ ّٛبٔ اشببرب
لًببَ ٢ببا ذنرْببا (إذا ذببرّ اهلل ظبب٦ٝاً) إ ٟذرَبب٘ بكببَ ٍٛهًببلٚ ،ذبرضيبب٘ نببليو،
ٜٓؽرف إزي ذبرَٓ ِٜافع٘ اي ايوٖٚ ١ل ٙاأظٝآَ ٤افعٗا اي ايوب ١ضبرَب ١جسَبا ،فبإٕ
ٖل ٙا الت َٔ ذٝث ٖ ٞإ صيبا ٜٓتعبن بٗبا ؼي احملبرّٚ ،يب ٛأَهبٔ االْتعباع بٗبا ب بب
ضبرّ فَٗٓ ٞععْ ١ادرٚ ،٠ال ظو إٔ اغيٓعع ١احملرَبٖ ١ب ٞاي ايوب ١فٗٝباٜٚ ،ب ٍ لًب٢
ذيو أٜفاً أ ٕ دفعٗبا يً بب بوٝبن ٚعببَ ٙٛبٔ اغيعاْٚب ١لًب ٢ا بِ ٚايعب ٚإ اغيٓٗبٞ
لٓٗا ؼي ؼرٜس ايكررٕ.

( )1اغيا.90 ،٠ ٥
( )2اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.240 /12 ،١
( )3اغيؽ ر ْعص٘.241 /12 ،
( )4ابٔ ظعو ،١ذبك ايعك.250 ،ٍٛ
( )5اي ار قهين ،شٓٔ اي ار قهين ،7 /3 ،ايهٛش ،ٞاشباف.184 /3 ،
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ٚاسباؼٌ إٕ ايتهصب بٗا لً٦ٖٝ ٢تٗا ٚؼٛرتٗا ضبرّ جسَا َٔ رب فبرم ببري
إٔ ٜه ٕٛايتهصب باث ١٦ٝأ ٚباغياد ٠ايبيت ؼي ـبُٔ اث٦ٝب ،١قباٍ جب  )( ٟؼي
ظر ايك ٛال بع اسبهبِ بتربر ِٜايتهصبب بٗبا (َبٔ ربب فبرم ببري قؽب ازبٗب١
احملًًٚ ١ربٖا ٚال بري قؽ اغيادٚ ٠قؽ ايؽٛرٗ ٜٚ )1()٠ر َٔ بعض اغيعاؼبرٜٔ
جٛاز ايتهصب باغياد ٠ؼي ـُٔ ايؽبٛر ،٠قباٍ( :إٕ أرٜب ببب (قؽب اغيباد )٠نْٗٛبا
ٖ ٞايوالث ١لً ٢بلٍ اغياٍ بإزا ٤ذيو ايعٚ ٤ٞإٕ نإ لٓٛإ اغيوٝن اغيول ٍٚبإزا٥ب٘
ايببثُٔ ٖبب ٛذيببو ايعبب ٤ٞفٗبب ٛذصببٔ ،إٔ بببلٍ اغيبباٍ بببإزاٖ ٤ببلا ازبصببِ اغيعببهٌ
بايعهٌ اشباؿ َٔ ذٝث نَ ْ٘ٛاال لرفً ٝا بلٍ يًُاٍ لً ٢ايواطبٌٚ ،إٕ أرٜب ببب
( قؽ اغياد )٠ن ٕٛاغيوٝن ٖ ٞاغياد ٠شٛا ٤تعًل ايوٝن بٗا باشبؽٛؿ ،نبدٕه ٜكب:ٍٛ
بعتببو فعببب ٖببلا ايؽببِٓ ،أ ٚؼي ـببُٔ صبُببٛع َرنببب نُببا يببٚ ٛزٕ يبب٘ ٚزْبب١
ذهب ،فكاٍ :بعتو ٖلا اسبهب ف ٗر ف ٘ٝؼِٓ أ ٚؼًٝب ،فاسبهِ بوهإ ايوٝبن
ؼي اأٚ ٍٚؼي َك ار ايؽِٓ ؼي ايثاَْ ٞعهٌ ،غيٓن ت ٍٛاأديب ١غيثبٌ ٖبلا ايعبرد،
إٔ اغيتٝكٔ َٔ اأدي ١اغيتك َب ١ذرَب ١اغيعاٚـب ١لًبٖ ٢بل ٙاأَبٛر ْ بب اغيعاٚـب١
لً ٢رب َٔ ٙاأَٛاٍ ايعرفَ ٖٛٚ ،١ٝاذ َ ١ا ٜتكٛيّ بب٘ َايٝب ١ايعبَ ٤ٞبٔ اغيباد٠
ٚاثٚ ١٦ٝاأٚؼاف)(.)2
أقٖ :ٍٛلا َٔ ذٝبث ًَهٝب ١اغيباد ٠ؼي ـبُٔ ايؽبٛرَٚ ٠ايٝتٗباٚ ،يهبٔ ظباٖر
اأديبب ١اغيببلنٛر ٠اغيٓببن َببٔ ذيببو ،إٔ ظاٖرٖببا ل ب ّ أراد ٠ايعببارع ٚجببٛد تًببو
اأظٝا ٤ؼي اشبارد ٚل ّ بكاٗ٥اٚ ،ال ظو إٔ دببٜٛس بٝبن اغيبادٚ ٠شب ١ًٝيوكاٗ٥با ببٌ
ٖبَ ٛثبار غيبباد ٠ايعصباد ايبيت ٜرٜب قُعٗبا ايعبارع ،فًصببٓا ْب يل ٞإٔ َايٝب ١اغيبباد ٠ال
ته ٕٛإالّ بعر ايؽٛر ،٠بٌ ْك ٍٛإٕ اغيبادٚ ٠إٕ ناْبت َباالً ،يهبٔ ايعبارع ْٗب٢
لٔ ايتهصب بٗبا َبا داَبت لًبٖ ٢بل ٙايؽبٛر ،٠يهْٗٛبا َثبارا يًعصباد ،ببٌ رسيبا
ضيهٔ ادلا ٤أْ٘ ٜؽ م لرفا إٔ ٖلا بٝن يًعهرْخ ٚإٕ نبإ اغيوٝبن اغيباد ٠ؼي ـبُٔ

( )1ايعٝخ جععر ناظك اي ها ،٤ظر ايكٛال .21 ،
( )2ايعٝخ اأْؽار ،ٟاغيهاشب ،113 /1 ،بافتاف قً ٌٝؼي اأيعاظ.
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ايؽٛرٖٚ ،٠بَٗٓ ٛب ٞلٓب٘ نُبا ٖب ٛؼبرٜس اأديب ،١ببٌ رسيبا ْب يل ٞإٔ اغيباد ٠ربب
َصتكر ٠ايوكبا ،٤فبا جيبٛز ايتهصبب بٗبا َبٔ جٗب ١أفبرٖٚ ،٣ب ٞإٔ دفبن اغيباٍ ؼي
َكابًٗا َا داَبت لًبٖ ٢بل ٙايؽبٛر ٠شعبب٘ ؼبرف ،إٔ ايعبارع أببا إتافٗبا ؼي
إتاف ؼٛرتٗا يهٌ أذ فا تهبَ ٕٛهُٓ٦باً بوكاٗ٥با ،فب فن اغيباٍ ؼي َكابًبٗا شبع٘
ؼرف.

ٚاسباؼٌ دل ٣ٛجٛاز ايتهصب باغياد ٠ؼي ـُٔ ايؽٛر ٠ػيبا ال ٚجب٘ [يب٘]

()1

ٚؼي اغيصايو (إٕ أ َهٔ االْتعاع بٗا ؼي ربب ايٛجب٘ احملبرّ لًب ٢تًبو اسبايبَٓ ١ععب١
َكؽٛد ٠فاظااٖا يتًو اغيٓعع ١مل ٜوعب جبٛاز بٝعٗبا ،إالّ إٔ ٖبلا اي برو ْبادر،
فإٕ اي اٖر إٔ ذيو اغيٛـٛع اغيلؽٛؿ ال ٜٓتعن بب٘ إالّ ؼي احملبرّ رايوباًٚ ،ايٓبادر
ال ٜك

َٚ ،بٔ بِ أطًكبٛا اغيٓبن َبٔ بٝعٗبا)(ْٚ ،)2باقغ فٝب٘ ؼي جبٛاٖر ايهباّ ببب

(ل ّ َ فً ١ٝاغيٓعع ١ايٓادر ٠بع فبرو نب ٕٛاغيكؽب اغيع بِ َٓب٘ ضبرَبا نُبا ٖبٛ

اغيعببرٚو ؼي ضبببٌ ايورببث )(ٖٚ )3بب ٞنُببا تببر ،٣ببِ قبباٍ (ٚيبب ٛفببرو [إٔ]

()4

يًعببَٓ ٤ٞععببتري َكؽببٛدتري أذ ب ُٖا ضبًًببٚ ١اأفببر ٣ضبرَبب ١دار اسبهببِ َ ب ار
ايكؽ )( ٌٖٚ ،)5ذيو ٖ ٛاغيراد ي٘؟ إالّ أْ٘ فرٚد لٔ اغيكاّ.
أق :ٍٛإٕ نإ قؽ اغيٓعع ١احملًً ١خيرج٘ لبٔ ؼب م االشبِ لًٝب٘ لرفبا فبرد
لٔ ن ْ٘ٛري ١ثَٚ ،ٛن ؼ م االشِ لً ٘ٝال جيٛز ايتهصب ب٘ َهًكب ًاٚ ،إٕ ناْبت
ي٘ َٓعع ١ضبًًٚ ،١إٕ قؽ ٖا ذاٍ ايتهصبٚ ،إٕ ناْت رايو ١غيبا لرفبت َبٔ لب ّ
جٛاز االْتعاع ي٘ بتًو اغيٓععَٚ ،١ت ٢مل حيرّ االْتعاع ب٘ مل جيس بٝعب٘ ثبا( ،)6نُبا
ٖٚ ٛاـسٚ .ؼي احمله ٞلبٔ َٛـبن َبٔ ايتبلنر ٠جبٛاز بٝعٗبا إذا نبإ غيهصبٛرٖا
( )1إـافٜ ١كتفٗٝا اغيكاّ.
( )2ايعٗ ٝايثاَْ ،ٞصايو ا فٗاّ.10 /4 ،
( )3ايعٝخ ازبٛاٖر ،ٟجٛاٖر ايهاّ.26 /22 ،
( )4إـاف َٔ ١ازبٛاٖر.
( )5ايعٝخ ازبٛاٖر ،ٟجٛاٖر ايهاّ.26 /22 ،
( )6اغيراد َٔ ايعوارَٚ( ٠ت ٢ذرّ االْتعاع ب٘ مل جيس بٝع٘).
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قُٝببٚ ١بالٗببا ؼببرٝر ١يتهصببرٚ ،نببإ اغيعببا ٟػيببٔ  ٜٛببل ب ٜاْتبب٘(ٚ ،)1توعبب٘ لًٝبب٘
طيالَ َٔ ١تدفر ٟاغيتدفرٚ ٜٔجعً٘ أذ ايٛجٗري ؼي اغيصايو(ٚ )2ضبهب ٞجباَن
اغيكاؼ ( ،)3بٌ ؼي اأ ٍٚاشترصٓ٘ بع إٔ ذها ٙلٔ ايتلنرَ ٠ن زٚاٍ ايؽع.١
ٚفَ ٘ٝا ال خيعَٓ َٔ ٢ن َ فً ١ٝايهصبر اياذبل ؼي اسبهبِ باسبرَب ،١ـبرٚر٠
ؼ م ن ٕٛايعٛو نٔ ظهرْخ َبثاٚ ،إفراجب٘ بعب ذيبو لبٔ االشبِ بايهصبر
رب صب ٌ نُبا ٖبٚ ٛاـبس ببددْ ٢تاَبٌٚ .دلب -٣ٛإٔ ايوٝبن بعبر ايهصبر أ ٚػيبٔ
 ٜٛل بهصر ٙؼرٝس إٔ أدي ١اغيٓن ال تعٌُ َثٌ ٖبل ٙايؽبٛر - ٠ػيبا ال ٚجب٘ يب٘،
أ ٕ أدي ١اغيٓبن َهًكب ١فتكٝٝب ٖا ب بب ٖبل ٙايؽبٛر ٠ضبتباد إزي َكٝب ٖٚب ٛؼي اغيكباّ
َعكٛد.

[بيع الصالح على أعداء الديً]
مسألة:
َٔ طيًَ ١با حيبرّ ايتهصبب بب٘ بٝبن ايصبا لًب ٢ألب ا ٤ايب ٚ ،ٜٔإصيبا حيبرّ
ذيو ؼي َكاَري:
أذ ُٖاَ :ا ي ٛقؽ ايوا٥ن إلاْ ١أل ا ٤اي  ٜٔبليوٚ ،ذيو يتركل ايتعبإٚ
اغيٓٗ ٞلٓ٘ٚ ،ال فرم ؼي ذيو بري زَإ اث ْبٚ ١رببٚ ٙال ببري نب ٕٛاغيوٝبن شباذاً
أ ٚرب َٔ ٙازبًٓبٚ ١عبٖٛبا ببٌ حيبرّ بٝبن نبٌ َبا تتكب ٣ ٛبب٘ ظبٛنتِٗ ٚتتكبٛي ٣بب٘
نًُتِٗ َن قؽ ذيو ،إٔ ذيو رن ٕٛإيٚ ِٗٝتك ١ٜٛثِ ٚإلا ٤يعبدِْٗ ٚإلاْب١
ثِ ٚق ْنٗٓٝا لٔ ذيو ،بٌ أَرْا بإذالثِ نُبا ال خيعب ٢لًبَ ٢بٔ تدَبٌ اأفوبار
ٚذاّ ذ ٍٛتًو اي ٜارٚ ،ال فرم أٜفباً ببري ايهعبار ٚربٖبِ َبٔ اي ًُب ١نُبا ال
خيع.٢
اُْٗٝبا :بٝبن ايصببا لًب ٢ألب ا ٤ايب ٚ ٜٔاسببرل قاُ٥ببٚ ،١ذيبو يًٓؽببٛؿ
( )1ايعاَ ١اسبً ،ٞتلنر ٠ايعكٗا.465 /1 ،٤
( )2ايعٗ ٝايثاَْ ،ٞصايو ا فٗاّ.122 /3 ،
( )3احملكل ايهرن ،ٞجاَن اغيكاؼ .16 /4 ،
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اغيتهثر ٠اييت َٓٗا ق ٍٛايؽبادم ( )ؼي فبرب ايصبراد( )1ؼي جٛابب٘ ذٝبث شبٌ٦
لٔ بٝن ايصا (ال توعه٘ ؼي فتٓٚ ،)2()١ؼرٝس لً ٞببٔ جععبر اغيبر ٟٚلبٔ نتبال
َصبباٚ ً٘٥قببرل ا شببٓاد ،شببدٍ أفببا )( ٙلببٔ ظيببٌ اغيصببًُري إزي اغيعببرنري
ايتحبببار ٠فكببباٍ( :إذا مل حيًُب بٛا شببباذا فبببا ببببدط)(َٚ .)3بببا ؼي ٚؼببب ١ٝايبببٓ
( )يعً )( ٞؼي فرب ظياد بٔ أْض(ٜ( :)4ا لً ٞنعر باهلل ايع َٔ ِٝ
ٖل ٙاأَ ١لعر ٠أؼٓاف ،إزي إٔ قاٍ ٚ -با٥ن ايصا َٔ أٌٖ اسبرل)(.)5
ٚفرب ٖٓ ايصراد قاٍ أب ٞجععر (( :)أؼًرو اهلل تعازي إْ ٞنٓت أظيبٌ
ت بببليو،
ايصببا إزي ايعبباّ فدبٝعبب٘ َببِٓٗ ،فًُببا إٔ لببرفين اهلل ٖببلا اأَببر ـببك ن
ٚقًت ال أظيٌ إزي أل ا ٤اهلل تعبازي ،فكباٍ :إظيبٌ إيبٚ ِٗٝبعٗبِ فبإٕ اهلل ٜب فن
بٗببِ لب ْٚا ٚلب ٚنِ – ٜعببين ايببر – ّٚفببإٕ نببإ اسبببرل بٓٓٝببا فببا ذبًُببٛا ،فُببٔ
ظيببٌ إزي ل ب ْٚا شبباذا ٜصببتعري ببب٘ لًٓٝببا فٗببَ ٛعبباى)(ٚ ،)6ذصببٔ أببب ٞبهببر
اسبفرَ ٞقاٍ :دفًت لً ٢أبب ٞلوب اهلل ( ،)فكباٍ يب٘ ذهبِ ايصبرادَ( :با
تك ٍٛف ُٔٝحيٌُ أٌٖ ا يعباّ ايصَبرند ٚأداتٗبا؟ فكباٍ :ال ببدط أْبتِ ايٝب ّٛسيٓسيب١
أؼرال رش ٍٛاهلل ( ،)أْهِ ؼي ٖ ْبٚ ،١إ ناْبت اغيواْب ١ذبرّ لًبٝهِ
إٔ ذبًُٛا إي ِٗٝايصرٚد ٚايصا )( ،)7إزي رب ذيو َبٔ ايٓؽبٛؿ اي ايب ١لًب٢
ٍ بإطاقب٘ لًب ٢ذرَب ١بٝعب٘ َهًكباًٚ ،أطببًل
ذيوٚ ٖٞٚ ،إٕ اظتًُته لًَ ٢با د ي
اغيبٓن طاقببٗا بعببض اأؼرببال إالّ أْبب٘ جيببب ظيبٌ اغيهببًل َٓٗبا لًب ٢اغيكٝب
فٝه َ ٕٛيٛثا ذرَ ١ايوٝن َن قٝاّ اسبرل َٔ رب فرم ببري قؽب ايوبا٥ن ا لاْب١
( )1ؼي اغيلهٛط( ١ايصراد) ٚايتؽرٝس َٔ ايٛشا.ٌ٥
( )2اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.70 /12 ،١
( )3اغيؽ ر ايصابل.70 /12 ،
( )4ؼي ايٛشاٚ( ٌ٥باشٓاد ٙلٔ ظياد بٔ لُرٚ ٚاْض بٔ ضبُ لٔ أب ٘ٝطيٝعاً).
( )5اغيؽ ر ْعص٘.71 /1 ،
( )6اغيؽ ر ْعص ،70 /12 ،١بافتاف قً ٌٝؼي اأيعاظ.
( )7اغيؽ ر ْعص٘ ،69 /12 ،بافتاف قً ٌٝؼي اأيعاظ.
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ٚل َب٘ ،فُبا لببٔ ايبوعض َببٔ التوبار اأَبرَ ٜٔببٔ ايكؽب ٚقٝبباّ اسببرل ؼي رببب
ضبًبب٘ ،فٝهعبب ٞؼي ايترببر ِٜذؽبب ٍٛأذبب اأَببرَ ٜٔببٔ قٝبباّ اسبببرل ٚايكؽبب ،
يًٓؽٛؿ ؼي اأٚ ٍٚيإللاْ ١ؼي ايثاْ.ٞ
ٚدل ٣ٛذؽ ٍٛا لاَْ ١ن قٝاّ اسبرل ٚإٕ مل حيؽٌ قؽب ا لاْب ١فٝهبٕٛ
ايٓٗ ٞلٔ ا لاْ َٔ ١طيًَ ١ا  ٍ ٜلًب ٢ايتربر ِٜؼي ايثباْ ٞػيبا ال ٚجب٘ يب٘ يعب ّ
ؼ م ا لاَْ ١ن ل ّ قؽ ٖاٚ ،لً ٢تك ٜر تصً ِٝؼب قٗا فباغيٓٗ ٞلٓب٘ ايتعبإٚ
ايل ٟال ٜتركل إالّ بكؽ نٌ ٚاذب َٓٗبا إلاْب ١ا فبرٚ ،نب ٕٛنبٌ ٚاذب َُٓٗبا
ظٗبا يآلفر ؼي ٚقٛع ايععبٌٚ ،إال فب ل ٣ٛإٔ اغيعبارن ١ؼي ظبرا٥ط ٚقبٛع ايععبٌ
َببٔ ا لاْبب ١نُببا تببر ،٣ـببرٚر ٠ل ب ّ إَهببإ اشببتكاٍ أذ ب بايععببٌ َببن طيٝببن
ظرا٥ه٘ ،فًٝسّ إٔ ٜه ٕٛنٌ َٔ أٚج بعض ظرا٥ط ايععٌ َعٓٝا يًعالبٌٖٚ ،بلا
ػيا تعٗ ب٘ ـرٚر ٠ايعرف.

[اإلجارة والبيع للنحرمات]
مسألة:
َببٔ طيًببَ ١ببا حيببرّ ايتهصببب ببب٘ إجببار ٠ايصببعٔ ٚاغيصببانٔ يًُررَببات ٚبٝببن
ايعٓب يٝعٌُ عيرا ٚبٝن اشبعب يٝعٌُ ؼُٓاً.
أق :ٍٛال خيع ٢إٔ ايتهصب بٗل ٙاأَٛر ال خيً َٔ ٛؼبٛر ،إٔ اغيتوباٜعري إَبا
إٔ ٜعاطا ذيو ؼي ـُٔ ايعك أ ٚالٚ .ايثاْ ٞإَا إٔ ٜتعكا لً ٘ٝحبٝث ٜوٓ ٢ايعكب
لً ٢ذيو أ ٚالٚ .ايثاْ ٞإَا إٔ ٜه ٕٛذيو َكؽٛداً ثُا أ ٚيًوبا٥ن فكبط لًب ٢إٔ
ٜه ٖٛ ٕٛرا ١ٜايعكب أ ٚالٚ .ايثباْ ٞإَبا إٔ ٜعًبِ ايوبا٥ن إٔ اغيعباٜ ٟعُبٌ اغيوٝبن
عيرا أ ٚال ،فٗٓا َواذث:

اغيورببث اأَ :ٍٚببا إذا اظبباطا ذيببو ؼي َببذي ايعكب ٚاتعكببا لًٝبب٘ حبٝببث
بببين ايعك ب لًٝبب٘ ،فببا نبباّ ؼي ايببوهإ ،بببٌ ؼي جببٛاٖر ايهبباّ (فببا فبباف
أج ب  ٙفُٗٝببا َببن ايتؽببرٜس بايعببرط ١ٝأ ٚاالتعببام لًٗٝببا لًببٚ ٢جبب٘ ٜوٓبب ٢ايعك ب
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لًٗٝا)( ،)1بٌ ْصو٘ ؼي ضبه ٞصبُن ايربٖإ إزي ظاٖر اأؼرال(ٚ ،)2لبٔ اغيٓتٗب٢
ذها ١ٜا طياع( )3لًٚ ،٘ٝلٔ اي ٓٝب ١ا طيباع لًب ٢لب ّ ؼبر ١إجبار ٠اغيصبهٔ
يٝررز ف ٘ٝاشبُر أ ٚاي نإ يٝواع ف ،)4(٘ٝنُا لٔ اشباف ذها ١ٜذيبو ْٚصبوت٘ إزي
أفوار ايعرقْٚ ،)5(١ع ٢لٓ٘ اشباف بعض اغيعاؼر ٍ ٜٚ ،ٜٔلًَ ٘ٝفافاً إزي ذيبو
أْ٘ َٔ ا لاْ ١لً ٢ا ِ اييت ْٗ ٢ايعبارع لٓٗباٚ ،إٕ دفبن اغيباٍ ؼي َكابًب ١ذيبو
َن ا يساّٚ ،ا يساّ  -بؽرف٘ ؼي ازبٗ ١احملرَ ١ايبيت ْٗب ٢ايعبارع لٓٗبا ٚأشبكهٗا

ش الَ ذَ زكْلُلٌُا
َببٔ درجبب ١االلتوببار أن بٌى يًُبباٍ بايواطببٌ ،فببا جيببٛز يكٛيبب٘ تعببازيَ :
أَهٌَْالَكُنْ تَيْنَكُنْ تِالْثَاطِلِز(.)6

 ٍ ٜٚلً ٘ٝأٜفا َفافا غيا َر فرب ؼابر( )7قاٍ( :شبديت أببا لوب اهلل ()
لٔ ايرجٌ ٜؤجر بٝت٘ فٝواع ف ٘ٝاشبُر قباٍ ذبراّ أجرتب٘)(ٚ ،)8نٝعٝب ١داليب ١اشببرب
لً ٢اغيهًٛل ٖ ٛإَا إٔ تٓسيٍ لًبَ ٢با يب ٛاظبا ذيبو ؼي ـبُٔ ايعكب أ ٚتواْٝباً
لًٚ ٘ٝال ناّ ؼي دالي ١اشبرب ذ٦ٓٝبلٌ ،أ ٚال ٜٓبسٍ لًب ٢ذيبو ببٌ لًبَ ٢با يب ٛلًبِ
اغيؤجير إٔ اغيصتدجر ٜععٌ ذيوَٚ ،ت ٢ذرَت اأجر ٠ؼي ٖل ٙايؽبٛر ٠ذرَبت ؼي
ؼٛر ٠اظاا اأَر اغيلنٛر ٚايتواْ ٞلً ٘ٝبهرٜل أٚزي نُا ال خيعٖٚ .٢بلا اشببرب
َعببارو خبببرب ابببٔ أذٜٓبب ١قبباٍ( :شببديت أبببا لو ب اهلل ( )لببٔ ايرجببٌ ٜببؤاجر
ايصع ١ٓٝأ ٚدابت٘ غئ حيٌُ فٗٝا أ ٚلًٗٝا اشبُر  ٚاشبٓبازٜر ،قباٍ :ال ببدط)( )9يهٓب٘
( )1ايعٝخ ازبٛاٖر ،ٟجٛاٖر ايهاّ.30 /22 ،
( )2احملكل االردب ،ًٞٝصبُن ايعاٚ ٠ ٥ايربٖإ .49 /8
( )3ايعاَ ١اسبًَٓ ،ٞتٗ ٢اغيهًب.1010 /2 ،
( )4رٓ ١ٝايٓسٚع ،البٔ زٖر ،٠ؿ.285
( )5أْ ر ازبٛاٖر.30 /22 ،
( )6بكر.188 ،٠
( )7ؼي اغيلهٛط( ١جابر) ٚايتؽرٝس َٔ ايٛشا.ٌ٥
( )8اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.126 /12 ،١
( )9اغيؽ ر ْعص٘ ،126 /12 ،بافتاف ؼي اأيعاظ.

اإلجازج ًالثيع للوحسهاخ

103

ضبُ ٍٛلًَ ٢ا إذا اتعل اسبٌُ َٔ د ٕٚإٔ ٜؤفل ظرطا ؼي ايعكب أٜ ٚكبن ايتوباْٞ
لًٝببب٘ إٔ فبببرب ؼبببابر(ْ )1بببؾ بؽبببٛر ٠االظببباا أ ٚايتوببباْٚ ٞظببباٖر ؼي ؼبببٛر٠
االتعببامٚ ،فببرب ابببٔ أذٜٓببْ ١ببؾ ؼي ؼببٛر ٠االتعببام ٚظبباٖر ؼي ؼببٛر ٠االظبباا ،
َٚتَ ٢ا تعارـا اطّر ظاٖر نٌ َُٓٗا بٓؾ ا فر فٝوكب ٢اأْ ٍٚبؾ ؼي ؼبٛر٠
االظاا ٚايثاْْ ٞؾ ؼي ؼٛر ٠االتعام.
ٚي ٛقًٓا بايتعارو ٚايتصباقط قًٓبا با طيالبات ٚايعَُٛبات ايصبابك ١نعاٜب.١
ٚضيهٔ االشت الٍ لً ٢ذيو سيهاتو ١ابٔ أذ ١ٜٓلبٔ ايرجبٌ (يب٘ فعبب فوالب٘ ػيبٔ
ٜتلل ٙؼًواْاً ،قاٍ :ال)(ٚ ،)2رٚا ١ٜلُر بٔ ذرٜث (لٔ ايتبٛت أبٝعب٘ ػيبٔ ٜؽبٓن
ايؽًٝب أ ٚايؽِٓ  ،قباٍ :ال)(ٚ )3االشبت الٍ بعرب ٣ٛاشببرب ٜٔاغيبلنٛر ;ٜٔأْب٘
إذا ذرّ بٝن اشبعب ػئ(ٜ )4عًِ أْ٘ ٜعًُ٘ ؼًٝواً أ ٚؼُٓاً ذرّ بٝع٘ بٗبلا ايعبر
ٚنببلا ؼي ؼببٛر ٠ايتوبباْٚ .ٞأَببا ظيببٌ اشبببرب ٜٔاغيببلنٛر ٜٔلًبب ٢ؼببٛر ٠االظبباا
ٚايتواْ ٞفوع ٝج اً أْ٘ ال ٜتعًل يًُصًِ ررو ؼي جعٌ فعبوت٘ ؼبًٝوا أ ٚؼبُٓا
ذتْٓ ٢سيٍ اأفوار لً ٢ؼٛر ٠اظاا ايتواْ ٞلً.٘ٝ
فإٕ قًت :نٝك ْسييت فرب ؼابر( )5لًب ٢ؼبٛر ٠االظباا ؟ قًبت :فبرم ببري
اغيكاَري; أْب٘ قب ٜتعًبل يًُصبًِ ربرو ؼي إجبار ٠دناْب٘ يوٝبن اشبُبر ٖٚب ٛزٜباد٠
أجرتبب٘ أ ٚرببب ذيببو َببٔ أْبب٘ إذا ؼببار َعًَٛببا بببليو تس ٜب قُٝبب ١لٓٝبب٘ ،خببباف
ؼبٚر ٠فعو٘ ؼُٓا ،فإْ٘ ال ذاج ١ي٘ ب٘ٚ ،ال فرم بري َبا ذنبر ٚببري ربب ،ٙفبإٕ
نٌ ذَٓ ٟعع ١ضبًً ١اظا ؼرف٘ ؼي اسبراّ نإ بٝعب٘ بباطا; أْب٘ َبٔ أنبٌ اغيباٍ
بايواطٌ ِ ،ال فرم بري ايعر ؼي ـُٔ ايعك ٚايتواْ ٞلً ٢ؼرف٘ ؼي احملرّ قوبٌ
ايعك حبٝث بين لًٝب٘ٚ ،يب ٛفبرو فبرم فٗب ٛؼي يبس ّٚايعبر ٚل َب٘ٚ ،ذيبو ال
( )1ؼي اغيلهٛط( ١جابر) ٚايتؽرٝس َٔ ايٛشا.ٌ٥
( )2ايعٝخ ايهٛش ،ٞتٗلٜب اأذهاّ.373 / 6 ،
( )3ايعٝخ ايهًٝين ،ايهاؼي.227 / 5 ،
( )4ؼي اغيلهٛطٚ )َٔ( ١ايؽرٝس َا أ وتٓا.ٙ
( )5ؼي اغيلهٛط( ١جابر) ٚايتؽرٝس َٔ ايٛشا.ٌ٥
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دفٌ ي٘ ؼي بهإ اغيعآًَٖ َٔٚ ،١ا ٜعًِ إٔ فصباد اغيعاًَب ١يبٝض َبٔ جٗب ١فصباد
ايعر  ،بٌ ٖ ٞفاش  ٠ذت ٢ي ٛقًٓا بدٕ فصاد ايعر ال ٜصتًسّ فصباد ايعكب ; إٔ
فصادٖا َٔ أنٌ اغياٍ بايواطٌ.

املبحث الثاىي

االتفاق على احملرو يف العقد
إٔ ٜتٛاطد اغيتعاق إ( )1لً ٢االْتعاع بايعري اغيصتدجر ٠ؼي فؽبٛؿ اغيٓععب ١احملرَب١
قوٌ ايعك أ ٚبع  ٙبا فؽٌ حبٝث ٜوٓ ٢ايعك لً ٢ذيو ؼي اغيتكب ّٚ ،حيؽبٌ َبٔ
يٛاذك٘ ٚتٛابعب٘ ؼي اغيتبدفرٚ ،اي باٖر ايبوهإ ٖٓبا; أْبا إٕ أسبكٓبا ذيبو بايعبر
ٚجعًٓا َ٘ٓ ٙنُا ٗ ٜر َٔ ناّ طين َٔ اأؼرال ؼي بال ايعبر ٚفبا نباّ;
إٔ طيٝبببن َبببا دٍ لًببب ٢ايبببوهإ ؼي اغيكببباّ اأ ٍٚال ٜب ب ٍ ٖٓببباٚ ،إٕ مل ًْركببب٘
بايعر ٚظبعً٘ َٓ٘ فايوهإ ٚاـس أٜفا أْ٘ ٜعام اغيكاّ لٔ ايعبر ؼي ايًبسّٚ
ٚل َ٘ ،فإٕ قًٓا به َٔ ْ٘ٛبال ايعبر نبإ الزَبا ؼي َبا ًٜبسّٚ ،نبإ ظبرطا ؼي
َذي ايعك ٚ ،إٕ مل ْكٌ به َٔ ْ٘ٛايعر فا ًٜسّٚ ،أَا ؼي ايوهإ فا فبرم بٓٝب٘
ٚبري ايعر  ،إٔ َٓا ايوهإ ؼ م أنبٌ اغيباٍ بايواطبٌ اغيٓٗب ٞلٓب٘ ؼي ؼبرٜس
ايهتال ٖٛٚ ،ؼادم ؼي اي رو اغيلنٛر فٝه ٕٛايوٝبن بباطا ؼي اي برو اغيبلنٛر
يٛجٛد َٓا ايوهإ.
َٚببٔ ٖٓببا ٗ ٜببر [إٔ]( )2فصبباد ايوٝببن ؼي ؼببٛر ٠االظبباا يببٝض َٓعببؤ ٙشببرا١ٜ
فصبباد ايعببر إزي فصبباد اغيعببر ٚبببٌ ًٜببسّ ايكبب ٍٛؼي ايببوهإ ٖٓببا ٚإٕ مل ْكببٌ
بايصرا ١ٜاغيلنٛرٖٓ َٔٚ .٠ا ٜعًِ بهإ بٝن ازبار ١ٜاغي ٓٚ ١ٝايعو اغي ين ٚاغيكاَر،
إذا نببإ يًؽببع ١اغيببلنٛر ٠دفببٌ ؼي زٜبباد ٠ايببثُٔٚ ،لًبب ٢ذيببو ذبُببٌ ايٓؽببٛؿ
ايٛارد ٠ؼي إٔ نٔ ازبار ١ٜاغي ٓ ١ٝشرتٚ ،أْ٘ ق تهب ٕٛيًرجبٌ ًَٗٝبَٚ ،١با نٓٗبا

( )1ؼي اغيلهٛط( ١اغيتعاق ٚ )ٜٔايؽرٝس َا أ وتٓا.ٙ
( )2إـافٜ ١كتفٗٝا اغيكاّ.
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إال نببثُٔ ايهًبببَ ،فببافاً إزي إٔ أنببٌ َببا قابببٌ ايؽببعَ ١ببٔ ايببثُٔ أنببٌ َبباٍ
بايواطٌٚ ،ايتعهٝو  -ببري ايكٝب ٚاغيكٝب  ،فٝؽبس َبا قاببٌ اغيكٝب ٜٚوهبٌ َبا قاببٌ
ايك - ٝربن َعرٚف لرفا ،بٌ اغيعرٚف ببري اأؼبرال لب ّ تٛزٜبن ايبثُٔ لًب٢
ايؽببعٚ ١اغيٛؼببٛف ٚايك ٝب ٚاغيك ٝب  .أال تببر ٣أْٗببِ ٜكٛيبب ٕٛإٕ ايعببر ٚال تكابببٌ
بع َٔ ٤ٞايثُٔ ٚإٕ زاد ايثُٔ بٛجٛد ايٛؼك ٚايك. ٝ
ٖلا نً٘ إذا نإ يًٛؼك دفٌ ؼي زٜاد ٠ايثُٔٚ ،إٕ مل ٜهٔ نليو ببٌ نبإ
َٔ اي ٚالٚ ٞايوٛالث فا ناّ ؼي ؼر ١ايعك ذ٦ٓٝل  ،بٌ ق لرفت فُٝا تكب ّ
ؼي رالت ايًٗ ٛإٔ ايثُٔ ال ٜٛزع لً ٢اغيادٚ ٠ايؽٛرَ ٠ن إٔ ايؽبٛر ٠جبس٤ى ،يهبٔه
ذٝث نإ جسً ٤ا لكًٝا نإ نايك ٝيًُاد ،٠فا ٜكابٌ سياٍ لً ٢ذ ْ .٠عِ يب ٛنبإ
اغيوٝن َرنوا ي٘ أجبسا ٤فاؼب ١فارجٝب ١أ ٚأَبٛر َتعب دٚ ٠زع ايبثُٔ لًٗٝبا ٚاعببٌ
ايعك لً ٘ٝإزي لكٛد َتع د ٠فٝوهٌ ؼي َا ٜوهبٌ ٜٚؽبس ؼي َبا ٜؽبس ،نوٝبن ايعبا٠
ٚاشبٓسٜببر أ ٚاشبببٌ أ ٚاشبُببر أ ٚعببب ٛذيببوٚ .ذٝببث لثببرت لًبب ٢نبباّ يببوعض
اأؼرال نا ظهاٍ لًَ ٢ا ذنرْا َٔ ٙاالعباٍ  ٖٛٚإٔ ايعك شبوب ؼي اْتكباٍ
اغيوٝن إزي اغيعاٚ ٟايثُٔ إزي ايوا٥ن ،فبإٕ ّي شبوواً أ بر ؼي اْتكباٍ طيٝبن اغيوٝبن ٚإال
فا أ ر ي٘ٚ ،توعٝض اغيصوب ػيا ال ٚجب٘ يب٘ٚ .بعوبار ٠أفبر ٣إٕ لباد ايتوعبٝض إزي
توعٝض ايصوب فا شوبٚ ،إٕ لاد إزي توعٝض اغيصوب فٗ ٛضباٍ لكا بع فرو
ايصوو.١ٝ

أقٖ :ٍٛلا ايهاّ ؼي اأشوال ايعكًٚ ،١ٝأَا ؼي اأشوال ايعرل ١ٝفبا،
ٚايعكبب ٚإٕ نببإ شببووا ٚيهٓبب٘ ٜتعبب د بتعبب د َتعًكببٜ٘ٓٚ ،رببٌ إزي لكببٛد
َتع دٚ ،٠يٝض ذيبو َبٔ فبٛاؿ ايعكب أٜفبا ،ببٌ ا ٜكباع َثًب٘ فُٝبا يبٛ
تع د َتعًل ا ٜكاع اعبٌ إزي إٜكالات َتع دٚ ،٠يبٝض اغيبراد َبٔ االعبباٍ
إزي َتع د ل ٖا َتع د ٠قهعا ،ذت ٢إٔ َٔ ْلر بٛٝلاً َتع دٜ ٠ربي ْبلر ٙيبٛ
باع أَرا َتع داً بعك ٚاذ  ،أْ َٔ ٚلر طاقات َتع دٜ ٠ربي ْلر ٙيب ٛطًبل
ْصَ ٠ٛتع د ٠بهام ٚاذ ; إٔ ذيو ٜتوبن االشبِ ٖٚب ٛال حيؽبٌ ٖٓباْ.عِ

106

أحكام ادلراجس احملسهح

ٜه ٕٛحبهِ اغيتع د ،فايعك ايٛاذ اغيتعًل بدَٛر َتع د ٠ؼي ذهبِ ايعكبٛد
اغيتعبب د ٠بببايٓ ر إزي اأذهبباّ اياذكبب ،١نُببا إٔ اغيببراد َببٔ االعببباٍ إزي
اغيتع د ،اغيتع د َٔ جٓض ذيو ايعك  ،فايوٝن ٜٓرٌ إزي بٛٝعٚ ،ايهام إزي
طاقببات ،نُببا إٔ اغيببراد َببٔ اغيتع ب د اوبباْض ؼي َببٛرد ايعك ب  ،ال ؼي رببب
َٛرد ،ٙفا ٜٓرٌ بٝن ايعري إزي بٝعري ،بٝن ايعبري ٚبٝبن اغيٓععب ;١إٔ اغيٓععب١
يٝصت َٛردا يًعك  ،نُا ال ٜٓرٌ إزي بٝن ٚإجار ،٠إٔ ا جار ٠يٝصت َٔ
اواْض ،فا ٜٓرٌ ايعك إزي ايوٝن ٚإيٗٝا ،نُا إٔ اغيبراد َبٔ اغيتعب د ايبلٟ
ٜتع د ايعك بتع دَ ٖٛ ،ٙا ٜه ٕٛقابا يتعًل ايعك ب٘ َصبتكا ،فبا ٜٓربٌ
لك ا َرأ ٠ايٛاذ إزي لك  ٜٔي ٛظٗبر ْؽبعٗا ػيًٛنبا يً بب ،يعب ّ قابًٝب١
ايٓؽك يتعًل ايعك َصتكا ٍ ٜٚ ،لً ٢االعباٍ اغيلنٛر أَٛر:
أذبب ٖا :ا طيبباع ،فببإِْٗ حيهُبب ٕٛؼي ايعببرٚع ايهببثب ٠بايتعبب د ٚاالعببباٍ
اغيلنٛر َٔ دْ ٕٚهب ٖٛٚ ،إطياع َِٓٗ  ٖٛٚاسبح ١ؼي اغيكاّ.
اْٗٝا :االشتكرا ،٤فإْا تتوعٓا َٛارد ايعكبٛد ٚا ٜكالبات فٛجب ْاِٖ حيهُبٕٛ
باالعباٍ اغيلنٛر ؼي أرًب اغيكاَات ٚاغيٛاردٚ ،ذيو إَا يبٓؾ أ ٚإطيباع ،فهبلا
ؼي َا ال دي ٌٝلً.٘ٝ
ايثٗا :إٕ ظاٖر ٖل ٙاأ شبوال ايعبرل ١ٝايبيت جعًبٗا ايعبارع أشبوابا يًٓكبٌ،
أْٗا أشوال يٓكٌ نٌ َا ذهِ ايعارع بهْٛب٘ قبابا يًٓكبٌ ٚيتعًبل تًبو اأشبوال
ببب٘ ،فهببٌ لك ب تعًببل سي بٛرد َببٔ اغيببٛارد أ ببر اُٝببن أجسا٥بب٘ ايكابًبب ١يتعًببل ذيببو
ايصوب ،نتبد ب ٙؼي اوُبٛع اغيرنبب فتلًبكن بعبض ٖبل ٙاأجبسا ٤يعكب ظبر أٚ
ٚجٛد َاْن ال ٜفري ؼي ازبس ٤ا فر.
ال ٜكبباٍ إٕ ظبباٖر ايتعًببل ببباأَر اوُببٛل ٞضيٓبنن َببٔ االعببباٍ أْببا ْكبب :ٍٛإٕ
قؽارا ٙإْا ال ْ ر ٟإٕ ٖلا ايتعًل بٗل ٙاأَبٛر ارتوباط ،ٞسيعٓب ٢إٔ ايتعًبل بٗبلا
ازبببسَٛ ٤قببٛف لًبب ٢ايتعًببل بببا فر ٚاأؼببٌ لب ّ االرتوببا ْ .عببِ ٜعببهٌ لًبب٢
االعباٍ اغيلنٛر أَرإ:
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أذب ُٖا :إٕ َكؽببٛد ايوببا٥ن ٚاغيعببا ٟبٝببن اوُببٛع ببباوُٛع ،فًبب ٛمل ٜصبًِّ
بعض اغيوٝن مل ٜهٔ بٝع٘ ايوعض ا فر َكؽبٛدا يًوبا٥ن ٚاغيعباٚ ٟايعكبٛد تابعب١
يًُكؽٛد ،فٝهب ٕٛلًب ٢تكب ٜر ايؽبر ١ؼي ايبوعض َبا قؽب مل ٜكبن َٚبا ٚقبن مل
ٜكؽ .
اُْٗٝببا :إْبب٘ ٜعتببرب ؼي اغيوٝببن اغيعًَٝٛببٚ ،١نببٌ جببس ٤رببب َعًببَ ّٛببا ٜكابًبب٘ َببٔ
ايثُٔ )1(،فً ٛاعبٌ إزي بٛٝع َتع د ٠نإ نٌ َوٝن رب َعً ّٛايبثُٔ فٝهب ٕٛايوٝبن
باطا َٔ جٗ ١تهرم ازبٗاي.١
ٚازبببٛال لببٔ اأ ٍٚإٕ دلبب - ٣ٛإٔ اغيكؽببٛد بٝببن اوُببٛع ببباوُٛعٚ ،إٔ
َكابً ١اأبعاو باأبعاو ربب ًَرٛظب ١يًوبا٥ن ٚاغيعبا -ٟػيٓٛلب ،١ببٌ اي باٖر
َببٔ اغيعاٚـببات َكابًبب ١اأبعبباو باأبعبباو فؽٛؼببا بع ب َاذ بب ١اغيايٝبب ١ؼي
ازبُٝن ٚايك ١ُٝفٚ ،٘ٝلب ّ رـبا اغيعبا ،ٟإال بباوُٛع ؼي بعبض اغيبٛارد ال تٓباؼي
ذيببو; أْبب٘ ق ب ٜتعًببل رببرو يًُعببا ٟباث٦ٝبب ١ايانوٝبب ١أذٝاْببا نُببا ال خيعبب،٢
ٚاي ايب فاف ذيو.
ٚلبٔ ايثبباْ ٞإٕ جٗايب ١ايٓصببو ١ال تٓبباؼي اغيعًَٝٛب ،١فإْبب٘ إذا نبإ صبُببٛع ايببثُٔ
َعًَٛا ٚصبُٛع اغيوٝن َعًَٛا فا ـب ؼي [إٔي]( )2جٗايب ١ايٓصبو ١ال تٓباؼي اغيعًَٝٛب،١
فإ ْ٘ إذا نبإ صبُبٛع ايبثُٔ َعًَٛبا ٚصبُبٛع اغيوٝبن َعًَٛبا فبا ـبب ؼي جٗايبَ ١با
ٜكابٌ ازبس ٤بع َعً ١َٝٛاوُٛعٖ .لا ٚيتُاّ ايهاّ ضبٌ رفر.

املبحث الثالث

[البيع واإلجيار بقصد احملرّو]
إٕ ٜوٝن اشبعب بكؽ إٔ ٜعًُب٘ ؼبُٓاً أ ٚؼبًٝواً ،أٜ ٚبؤجر ايب ار أ ٚايب نإ
بكؽ إٔ ٜؽٓن أ ٜ ٚوٝبن فٝب٘ اشبُبرٚ .اي باٖر ايبوهإ ؼي َبا يب ٛنبإ ايكؽب َبٔ
( )1اي اٖر ٚجٛد لوار ٠شاقه.١
( )2إـافٜ ١كتفٗٝا اغيكاّ.
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ايوببا٥ن ٚاغيعبباَ ٟعبباٚ ،ؼي َببا يبب ٛنببإ ايكؽبب َببٔ ايوببا٥ن فكببطٜٚ ،بب ٍ لًٝبب٘
()2

َفبببافاً إزي ا لاْببب ١لًببب ٢ا بببِ ،ا طيببباع اغيٓكببب ٍٛلبببٔ اشبببباف(ٚ )1اي ٓٝببب١

لًبب ٢لبب ّ ؼببر ١إجببار ٠اغيصببهٔ يٝرببرز فٝبب٘ اشبُببر أ ٚايبب نإ يٝوبباع فٝبب٘ ،بببٌ
لببٔ اشببباف(ْ )3صببوت٘ إزي أفوببار ايعرقببٖٚ .١ببل ٙايعوببار ٠ايببيت ْكببٌ ا طيبباع
لًٗٝبببا ظببباًَ ١يؽبببٛر ٠االظببباا ٚايتبببٛاطٚ ٞايكؽببب فتلؽٝؽبببٗا ببببايوعض
د ٕٚايببوعض نؽببٛر ٠االظبباا د ٕٚربٖببا ،ػيببا ال ٚجبب٘ [يبب٘]( ،)4أال تببر ٣أْبب٘
ؼي ازبببٛاٖر بعبب إٔ ذهبب ٢لببٔ ظبباٖر اأؼببرال َصبباٚا ٠اسبهببِ ؼي ايؽببٛر
ايببثاث ،قبباٍ (ٚيعببٌ اي ب ي ٌٝلًببَ ٢ببا ال  ٜٓب رد َٓبب٘ ؼي رٜبب ١ايتعببا ٕٚايببل ٟق ب
لرفت اغيراد َٓ٘ ،ا طياع احملهٚ ،))5(ٞاي اٖر أْ٘ إٕ أر ٜبا طياع احملهَ ٞبا
ذنرْببا ،)6(ٙبببٌ ٜصببتعاد ذيببو َببٔ نببٌ َببٔ لببرب نعوببار ٠احملكببل ؼي ايعببرا٥ن ذٝببث
قببباٍ (ٚإجبببار ٠اغيصبببانٔ ٚايصبببعٔ يًُررَبببات ٚبٝبببن ايعٓبببب يٝعُبببٌ عيبببرا
()9

ٚبٝبببن اشبعبببب يٝعُبببٌ ؼبببُٓاً(ٖٚ ))7نبببِن ايعاَببب ١ؼي ايكٛالببب (ٚ )8ايتررٜبببر

ٚا رظببباد(ٚ )10ايتبببلنرٚ )11(٠ايعبببٗ ٝؼي ايب ب رٚط(ٚ )12ايًُعبببٚ ،)13(١احملكبببل ؼي
( )1اشباف /د 3ؿ.508
( )2رٓ ١ٝايٓسٚع /البٔ زٖر /٠ؿ.285
( )3اشباف /د 3ؿ.508
(َ )4ا بري اغيعكٛفتري زٜادٜ ٠كتفٗٝا ايصٝام.
( )5ايعٝخ ازبٛاٖر ،ٟجٛاٖر ايهاّ.30 / 22 ،
( )6تٛج لوار ٠شاقهٖٓ ١ا.
( )7احملكل اسبً ،ٞظرا٥ن ا شاّ.4 - 3 /2 ،
( )8ايعاَ ١اسبً ،ٞقٛال اأذهاّ.7 /2 ،
( )9ايعاَ ١اسبً ،ٞذبرٜر اأذهاّ.160 /1 ،
( )10ايعاَ ١اسبً ،ٞإرظاد اأذٖإ.357 /1 ،
( )11ايعاَ ١اسبً ،ٞتلنر ٠ايعكٗا.582 /1 ،٤
( )12ايعٗ ٝاأ ،ٍٚاي رٚط.166 /3 ،
( )13ايعٗ ٝاأ ،ٍٚايًُع ١اي َعك.92 ،١ٝ
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ايٓافن ٍ ٜٚ )1(،لً ٘ٝأٜفا ايٓؽٛؿ ايٛارد ٠لٔ أٌٖ اشبؽبٛؿ ( )نلبرب
جابر (شديت أبا لو اهلل ( ) لٔ ايرجبٌ ٜبؤجر بٝتب٘ فٝوباع فٝب٘ اشبُبر ،فكباٍ:
ذراّ أجرت٘)(ٚ ،)2ذَ ٌٜهاتو ١ابٔ أذ ١ٜٓؼي اسبصٔ أ ٚايؽرٝس يًؽبادم (:)
(لٔ رجبٌ يب٘ فعبب فوالب٘ ػيبٔ ٜتلبل ؼبًٝوا ،قباٍ :ال)(ٚ ،)3فبرب لُبر )4(ٚببٔ
ذرٜث (شديت أبا لو اهلل ( )لٔ ايتٛت ،أبٝع٘ ػئ ٜؽٓن ايؽًٝب ٚايؽبِٓ
قبباٍ :ال)( ،)5فإْٗببا ظبباًَ ١بإطاقٗببا يؽببٛر ٠ايكؽب  ،بببٌ رسيببا ٜنب يل ٢نْٗٛببا ْؽببا
فٗٝباٚ ،ظبباٖر ٠ؼي ربٖببا فتوؽيببرَٚ .ببا ٜعارـبٗا َببٔ اأفوببار اي ايبب ١لًبب ٢ازبببٛاز
َٓسيي ١لً ٢ايؽٛرتري ا تٝتري إٕ ظا ٤اهلل تعازي ،نُا تصُن ذيو َعؽاً.
ٖلا نً٘ ي ٛذؽٌ ايكؽ َٔ ايوبا٥ن ٚاغيعبا ،ٟأَ ٚبٔ ايوبا٥ن فكبطٚ ،أَبا يبٛ
ذؽٌ َٔ اغيعا ٟفكط فاي اٖر ايؽر ،١يكٝاّ ايصب ٠ايكهع ١ٝلً ٢ؼبر ١إجبار٠
اي ٚر ٚاغيصانٔ يًًُٛى ٚاأَراٚ ٤ايٛزراٚ ٤ألبٛاِْٗ ٚأظبٝالِٗ ٚأتوبالِٗ ٚبٝبن
اغيهالِ ٚاغيابض ٚايصا لًَ ،ِٗٝن أْ٘ إصيا ٜعبا ٕٚذيبو يًحٓبٛد ٚايعصبانر،
فً ٛنإ اغيكؽٛد َٔ اغيعاَ ٟوهٌ يوهٌ ايعك اغيبلنٛر; إٔ ايواطبٌ َبٔ جاْبب
باطٌ َٔ ازبباْوريٚ ،ايصبب ٠ايكهعٝب ١لًب ٢فافب٘ٚ ،ال فبرم ؼي ذيبو ببري طبايعب١
ايوببا٥ن يبب٘ ؼي ايعكب ٚلب ّ قؽب ايوببا٥ن ظببانٌ ذيببو غيببا دٍ لًببٚ ٢جببٛل ايٛفببا٤
بايعك ٚذًّ ١ٝايوٝن َن ايعو ؼي ت ٍٛديٝبٌ اغيٓبن يبليوَ ،فبافاً ازي َبا لرفبت
َٔ ايصب.٠

( )1احملكل اسبً ،ٞاغيلتؽر ايٓافن.116 ،
( )2اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.126 – 125 /12 ،١
( )3ايعٝخ ايهٛش ،ٞتٗلٜب اأذهاّ.373 /6 ،
( )4ؼي اغيلهٛط( ١لُر) ٚايتؽرٝس َٔ ايٛشا.ٌ٥
( )5ايعٝخ ايهًٝين ،ايهاؼي.227 /5 ،
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املبحث الرابع

[البيع واإلجيار مع العله باحملرو]
إٔ ٜببؤجر ايبب نإ ػيببٔ ٜعًبببِ أْبب٘ ٜوٝبببن فٝببب٘ اشبُببر أٜ ٚوٝبببن اشبعببب ػيبببٔ ٜعًبببِ
ال ا بب ،١فكٝببٌ ٖٚبب ٛاغيعببٗٛر
أْبب٘ ٜؽببٓع٘ ؼببًٝواًٚ .اي بباٖر إٔ أؼببرابٓا أقببٛا ً
ظببٗر ٠ل ُٝبب ١ضبؽببًَٓٚ ١كٛيبب ١ؼي جببٛاٖر ايهبباّ :إْبب٘ جيببٛز لًبب ٢نراٖبب،)1(١
ٚقٝببببٌ بببببايتررٚ ِٜايعصببببادٖٚ ،بببب ٛاغيٓصببببٛل زبُببببن َببببٔ اأؼببببرال َببببِٓٗ
ايعبببٝخ ؼي ظببباٖر ايتٗبببلٜب(ٚ ،)2ايعاَببب ١ؼي اغيلتًبببك(ٚ )3ايعبببٗ ٝؼي ذٛاظبببٞ
ايكٛالب ٚايعٗب ٝؼي اغيصايو(ٚ )4ايرٚـ ،)5(١قاٍ ؼي َعتا ايهراَٚ( :١قب ًٜبٛ
ذيببببو َببببٔ جبببباَن اغيكاؼبب ب (ٖٚ ،)6بببب ٛفببببب ٠ايعبب بٝخ ؼي ايٓٗاٜبببب ١ؼي اغيصببببانٔ
ٚاسبُببٛالت(ٚ ،)7فببب ٠صبُببن ايربٖببإ(ٚ ،)8ايرٜبباو ؼي بببال ا جببار،)10())9(٠
ٚق ٌٝبايتررٚ ِٜايؽر ٖٛٚ ١اغيٓصٛل البٔ اغيتٛد(.)11
اذتخ اغيعٗٛر لًَ ٢ا ذٖوٛا إي ٘ٝسيا دٍ لًبٚ ٢جبٛل ايٛفبا ٤ببايعكٛد ٚذًٝب١
ايوٝنٚ ،فؽٛؿ اأفوار اييت َٓٗبا ؼبرٝس اببٔ أذٜٓب( ١نتوبت إزي أبب ٞلوب اهلل

( )1ايعٝخ ازبٛاٖر ،ٟجٛاٖر ايهاّ.30 /22 ،
( )2ايعٝخ ايهٛش ،ٞتٗلٜب اأذهاّ.372 /6 ،،
( )3ايعاَ ١اسبً ،ٞطبتًك ايعٝع.23 – 22 /5 ،١
( )4ايعٗ ٝايثاَْ ،ٞصايو ا فٗاّ.124 /3 ،
( )5ايعٗ ٝايثاْ ،ٞايرٚـ ١ايوٗ.212 – 211 /3 ،١ٝ
( )6احملكل ايهرن ،ٞجاَن اغيكاؼ .18 – 17 /4 ،
( )7ايعٝخ ايهٛش ،ٞايٓٗا.369 ،١ٜ
( )8احملكل اأردب ،ًٞٝصبُن ايعاٚ ٠ ٥ايربٖإ.47 – 46 /8 ،
( )9ايص ٝلً ٞايهواطوا ،ٞ٥رٜاو اغيصا.500 /1 ،ٌ٥
( )10ضبُ ازبٛاد ايعاًََ ،ٞعتا ايهراَ.39 - 38 /4 ،١
(ْ )11صو٘ اي ٘ٝؼاذب ازبٛاٖر ،د 22ؿ.33
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( )أشببدي٘ لببٔ ايرجببٌ ٜببؤجر شببعٓٝت٘ ػيببٔ [حيُببٌ] ( )1فٗٝببا أ ٚلًٗٝببا اشبُببر
ٚاشبٓببازٜر ،قبباٍ :ال بببدط)(َ ٚ ،)2هاتوتبب٘ اأفببر ٣يبب٘ أٜف ب ًا ( :)شببديت٘ لببٔ
ايرجٌ (ي٘ فعب فوال٘ ػئ ٜتلبل ٙببرابط ،فكباٍ :ال ببدط)(ٚ ،)3فبرب ضبُب ببٔ
أبْ ٞؽر( :شديت أبا اسبصٔ ( )لٔ بٝن ايعؽب فٝؽب عيرا قوبٌ إٔ ٜكبوض
ايثُٔ ،قاٍ :فكاٍ :ي ٛباع نرت٘ ػئ ٜعًبِ أْب٘ جيعًب٘ ذراَبا مل ٜهبٔ ببليو ببدط،
ٚأَا إذا نإ لؽباً فا ٜواع إال بايٓك )(ٚ ،)4فبرب ضبُب اسبًب

(شبديت أببا لوب

ال
اهلل ( ) لٔ بٝن لؽب ايعٓب ػئ جيعًب٘ عيبر ًا قباٍ :ال ببدط بب٘ توٝعب٘ ذبا ً
يٝحعًبب٘ ذراَباً( )5فدبعب  ٙاهلل ٚأشببرك٘)(ٚ ،)6ؼببرٝس ابببٔ أذٜٓبب( ١نتوببت إزي أبببٞ
اهلل ( )أشدي٘ لٔ رجٌ ي٘ نرّ ،أٜوٝن ايعٓب [ٚايتُر]( )7ػئ ٜعًبِ اْب٘ جيعًب٘
عيرا أَ ٚصهراً ،فكاٍ :إصيا بال٘ ذباال ؼي ا ٕ ايبل ٟحيبٌ ظبرب٘ أ ٚأنًب٘( )8فبا
بدط بوٝع٘)(ٚ ،)9فرب أب ٞنُٗغ (شبدٍ رجبٌ أببا لوب اهلل ( )إزي إٔ قباٍ،
ِ قاٍ ( ٖٛ :)ذا عبٔ ْوٝن شيرْا ػئ ْعًِ أْ٘ ٜؽٓع٘ عيراً)(ٚ ،)10فبرب رفالب١
لٔ ايؽادم (( :)أْ٘ ش ٌ٦لٔ بٝن ايعؽب ػئ خيُبر ،ٙفكباٍ :ذباٍ ،أيصبٓا
ْوٝن شيرْا ػئ جيعً٘ ظرابا فوٝثاً)(ٚ ،)11ؼرٝس اسبً

لٔ ايؽبادم (( :)أْب٘

(َ )1ا بري اغيعكٛفتري إـاف َٔ ١ايٛشا ،ٌ٥اي اٖر إ ايٓاشخ أشكهٗا.
( )2اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.126 /12 ،١
( )3اغيؽ ر ْعص٘.127 /12 ،
( )4اغيؽ ر ْعص٘.127 /12 ،
( )5ؼي اغيلهٛط ( ١ذاٍ ٚجيعً٘ ذيو ذراَاً ) ٚايتؽرٝس َٔ ايٛشا.ٌ٥
( )6اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.169 /12 ،١
( )7إـاف َٔ ١ايٛشا.ٌ٥
( )8ؼي اغيلهٛط( ١حيٌ أنً٘ ٚظرب٘ أ ٚأنً٘) ٚايتؽرٝس َٔ ايٛشا.ٌ٥
( )9اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.169 /12 ،١
( )10اغيؽ ر ْعص٘.170 - 169 /12 ،
( )11اغيؽ ر ْعص٘.170 /12 ،
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ش ٌ٦لبٔ بٝبن ايعؽبب ػيبٔ ٜؽبٓع٘ عيبرا قباٍ :توٝعب٘ ػيبٔ ٜهولب٘ أٜ ٚؽبٓع٘ فبا
أذب إيٞيٚ ،ال أر ٣باأ ٍٚبدشاً)(ٚ ،)1فرب ٜس ٜبٔ فًٝع ١اسبار  ٞلٔ ايؽبادم
(( :)شببدي٘ رجببٌ ٚأْببا ذاـببر ،قبباٍ :إٕ يبب ٞايهببرّ فدبٝعبب٘ لٓو باً ،قبباٍ :فإْبب٘
ٜعا َٔ ٜ٘جيعً٘ عيراً قباٍ :بعب٘ إذا نبإ لؽبباً ،قباٍ :إْب٘ ٜعباَ ٜ٘بين لؽبب ًا
فٝحعً٘ عيراً ؼي قربيت ،قاٍ :بعت٘ ذاالً فحعً٘ ذراَاً فدبعب  ٙاهلل تعبازي)( ،)2إزي
رب ذيو َٔ اأفوار.
ٚذٝث ناْت َعارـبت٘ باأفوبار اغيتك َب ١اي ايب ١لًب ٢اغيٓبن بإطاقٗبا ،يبسّ
ازبُببن بببري اأفوببار ،حبُببٌ اأفوببار اغياْعبب ١لًبب ٢ؼببٛر ٠االظبباا ٚايتببٛاطٞ
ٚايكؽب َُٓٗببا أَ ٚببٔ ايوببا٥ن فكببطٖٚ ،ببل ٙاأفوببار لًبب ٢ؼببٛر ٠ايعًببِ أ ٚاي ببٔ
ٚايعوٚ ،ال تعٌُ اأفوار اغيلنٛر ٠ؼٛرَ ٠ا ي ٛقؽ ايوا٥ن ذيو ،ي ٗٛرٖبا ؼي
رببببببب ايؽببببببٛر ،٠أال تٓ ببببببر إزي قٛيبببببب٘ ( )ؼي بعفببببببٗا( :توٝعبببببب٘ ذبببببباالً
يٝحبببعً٘()3ذبراَببباً)(ٚ )4إزي قٛيببب٘ (( :)أيصٓبببا ْوٝبببن شيرْبباً ػيببٔ جيعًبب٘ ظببرابا
فوٝثاً)( ،)5فتوك ٢ؼٛر ٠قؽ ايوا٥ن َعُٛي ١أدي ١اغيٓن َبٔ ربب َعبارو ي ٗبٛر
اأفوببار اغيببلنٛر ٠ؼي ربٖببا ،لًبب ٢إٔ اأفوببار اغيببلنٛر ٠ال إظببهاٍ ؼي داليتٗببا
ٚقٛتٗا لً ٢اغيعارو َٔ جٗ ١تدٜي ٖا بايصب ٠لً ٢اغيعاًَبَ ١بن اغيًبٛى ٚاأَبرا،٤
فُٝا ٜعًِ ؼرف٘ ؼي تك ١ٜٛازبٓٛد ٚايعصانر اغيصال  ٜٔثِ لًب ٢اي ًبِ ٚايواطبٌ،
ٚإجار ٠اي ٚر ٚاغيصانٔ ٚاغيرانب ثِ يليوٚ ،بٝن اغيهالِ ٚاغيعارل يًهعبار ؼي
ْٗار ظبٗر رَفبإ َبن ايعًبِ بدنًبِٗ فٝب٘ٚ ،بٝبن بصباتري ايعٓبب َبِٓٗ َبن ايعًبِ
ايعاد ٟاعٌ بعف٘ عيراًٚ ،بٝبن ايكرطباط َبن ايعًبِ ببدٕ َبِٓٗ َبا ٜتلبل نتبب
ـاٍ.
()1اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.170 /12 ،١
( )2اغيؽ ر ايصابل.170 /12 ،
( )3ؼي اغيلهٛط ٖٛٚ( ١جيعً٘) ٚايفُب رب َٛجٛد ؼي ايٛشا.ٌ٥
( )4اسبر ايعاًَ ،ٞايٛشا.169 /12 ،ٌ٥
( )5اغيؽ ر ْعص٘.170 /12 ،
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ٚاغيٓاقعبب ١ؼي داليبب ١اأفوببار بإَهببإ ظيًببٗا لًبب ٢تبب ِٖٛايوببا٥ن إٔ اغيعبباٟ
ٜعًُ٘ عيراً ،أ ٚلً ٢إراد ٠رجٛع ايفُب إزي َهًل ايعؽب ال ايتُبر اغيوٝبنٚ ،ؼي
فبرب اببٔ أذٜٓب ١باذتُباٍ لُبٌ اشبُبر فٝب٘ راد ٠ايتلًٝبٌ أ ٚازببرب لًٝب٘ أ ٚلًب٢
ن ْ٘ٛأٌٖ ايلَ ١ايل ٜٔثِ إٔ ٜععًبٛا ذيبو أ ٚلًب ٢لب ّ ايعًبِ حبًُب٘ ؼي فبربٙ
ا فر ،نً٘ نُا تر.٣

[مما ال جيوز التكصب به مما ال ييتفع به]
ايثايث:ػيا ال جيٛز ايتهصب ب٘ ػيا ال ٜٓتعن ب٘ ٚتٓكٝس اغيصدي :١إٕ األٝبإ ايبيت
ٜهتصب بٗا إَا إٔ ته ٕٛػيا ال ٜٓتعن بٗا أؼاً ،أ ٚته ٕٛػيا ٜٓتعبن بٗبا َٓععب ١ربب
َصترصٓ ١لٓ ايعكا ٤نايًعب  ْٚا٥ر ،ٙأ ٚته ٕٛػيا ٜٓتعن بٗا لٓ ايعكآَ ٤ععب١
َصترصبببٓٚ ،١يهٓٗبببا ربببب َكؽبببٛد ٠يًعكبببا ٤ؼي اغيعاٚـبببات ٚعبٖٛبببا ،أ ٚتهبببٕٛ
َكؽٛد ٠يًعكا ٤ؼي اغيعاٚـات.
أَا اأَ ٖٛٚ :ٍٚا ال ٜٓتعن ب٘ أؼاً ،فا ٜكوٌ اغيًو ،يع ّ ؼ م اة٘ لًٝب٘
لرفاًٚ ،يع ّ ت ٍٛأدي ١اغيًبو َبٔ قوٝبٌ اسبٝبازٚ ٠عبٖٛبا يب٘ ٚال ٜكوبٌ ايتًُٝبو;
إٔ َببا ال ٜكوببٌ اغيًببو ال ٜكوببٌ ايتًُٝببو ال صباْبباً ٚال بببايعٛو; إٔ َببٔ طيًبب١
ظر ٚايتًُٝوٚ ،اغيعرٚو ل َ٘ٚ ،أؼاي ١ل ّ تد ب اأشوال اغيًُهب ١اغيتعًكب١
بٖ٘ .لا نً٘ إٕ قًٓا إٕ َٔ األٝإ َا ال ٜٓتعن ب٘ أؼا ٚإال ناْت اغيصدي ١فرـ.١ٝ
ٚأَا ايثباْٖٚ :ٞبَ ٛبا ٜٓتعبن بب٘ َٓععب ١ربب َصترصبٓ ،١فٗب ٛنُبا ال َٓععب ١فٝب٘
أؼا; ٚذيبو إٔ اغيب ار ؼي اغيٓععبٚ ١لب َٗا لًب ٢اغيٓععب ١اغيصترصبٓ ١اغيعتبرب ٠لٓب
ايعكا.٤
ٚأَببا ايثايببثٖٚ :ببَ ٛببا ٜٓتعببن ببب٘ َٓععببَ ١صترصببٓ ١لٓ ب ايعكببا ٤يهٓٗببا رببب
َكؽٛد ٠ؼي بال اغيعاٚـات ،فإَبا إٔ ٜهب ٕٛلب ّ التوبار اغيٓععب ١لٓب ايعكبا ٤ؼي
بال اغيعاٚـات شبصت٘ أ ٚيكًت٘ ،أَا اأ ٍٚنايوؽام ٚرب َٔ ٙففبات ا ْصبإ
نايععر ٚعبٚ ٙٛايكٌُ ٚعب ،ٙٛفاي اٖر أ ْب٘ ال ضيًبو يعب ّ تب ٍٛأديب ١اغيًبو يب٘،
ٚل ب ّ ؼ ب م اشببِ اغيًببو لًٝببْ٘ .عببِ ٜثوببت ذببل االفتؽبباؿ فٝبب٘ لًبب ٢اي بباٖر
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يؽب م اي ًببِ بدفببل ٙػيببٔ ٖبب ٛؼي ٜب  ٙقٗببرا َببن االذتٝبباد إيٝبب٘ٚ ،ال ٜاتببب لًٝبب٘
ـُإى بإتاف٘ ،فا ٜكوٌ ايتًُٝو ال صباْا ٚال بايعٛو ،نُا ال خيع.٢
ٚأَبببا َبببا ال ٜٓتعبببن بببب٘ يكًتببب٘ نروببب ١اسبٓهبببٚ ١عبٖٛبببا ،فاي ببباٖر أْببب٘ ػيًبببٛى،
الشتؽرال اغيًو ؼي ؼٛر ٠بكا ٤اسبو ١بع تًك ايواقٚ ;ٞأْ٘ ًٜسّ  -لً ٢ايكبٍٛ
بع ّ اغيًو إٕه جمُمنم َك اراً ( َٔ )1اسبٓه ١ذو ١ذو -١أال ٜهَ ٕٛايها يعٖٚ ،٤ٞبٛ
ٚاـبس ايببوهإٚ ،اذتُبباٍ إ يًٗ٦ٝب ١االجتُالٝببَ ١ب فا ؼي ذؽب ٍٛاغيًببو نُببا
ترٚ .٣ق ٌٝبع ّ قوٛيب٘ اغيًبوٖٚ ،ب ٛػيبا ال ٚجب٘ يب٘ٚ .أَبا ـبُاْ٘ ببا تاف فعبٔ
ايعاَ )( ١لب ّ ايفبُإٚ ،يعًب٘ إٔ ايفبُإ فبرع اغيايٝبٖٚ ،١بَ ٞعكبٛد ٠ؼي
ذيوٚ ،إٕ نإ ػيًٛنبا يكٛيب٘ (َ( :)بٔ أتًبك َباٍ ربب ٙفٗب ٛيب٘ ـبأَ)(،)2
ٚيببٝض بعبب ،٤ٞبببٌ اي بباٖر أْبب٘ ٜفببُٔ باغيثببٌ يبب ي( ٌٝلًبب ٢ايٝبب )(ٚ )3ي بباٖر
اأؼرال.
ٚأَا ايتًُٝو اواْ ٞفاي باٖر قوٛيب٘ لًب ٢إظبهاٍ ٜٓعبد َبٔ يبس ّٚايصبع٘ فٝب٘،
ٚأَا ايتًُٝو بايعٛو فاي اٖر ل ّ قوٛيً٘ ي٘ أؼباي ١ايعصباد ؼي اغيعباَات ،فُبن
ايعو ؼي تب ٍٛايعَُٛبات يبليو(ٚ ;)4إٔ اغيعاٚـب ١اغيبلنٛرَ ٠بٔ اغيعاٚـبات
ايصعٗ ١ٝاييت دٍ ا طياع لً ٢بهاْٗاَ ،فافاً إزي اقتفا ٤اأؼبٌ ايبوهإَ ،بن
ايعو ؼي ت ٍٛاأدي ١ثاٚ ،دل ٣ٛإٔ اغيعاٚـ ١ايصعَٗ ١ٝا ؼ رت َبٔ شبع،٘ٝ
ٚأَا َن ؼ ٚرٖا َٔ لاقًري فا دي ٌٝلً ٢ايوهإ نُا تبر ;٣ـبرٚر ٠إٔ اغيبراد
باغيعاًَ ١ايصعَٗ ٖٛ ١ٝا ٜع  ٙأٌٖ ايعرف شعً ٗٝا(ٚ )5إٕ ؼ ر َٔ لاقٌ.
ٖببلا نًبب٘ ؼي َببا ال تهبب ٕٛفٝبب٘ َٓععببَ ١كؽببٛد ٠ؼي بببال اغيعاٚـببات شبصببت٘ أٚ
يكًت٘ٚ ،أَا َا ته ٕٛفَٓ ٘ٝععَ ١كؽٛد ٠يًعكبا ٤ؼي ببال اغيعاٚـبات فبا نباّ ؼي
(ٚ )1ؼي اغيلهٛطَ( ١ك راً).
( )2تك ّ ايهاّ لًٖ ٢ل ٙايرٚا.١ٜ
( )3ايوٗٝك ،ٞايصٓٔ ايهرب.95 /6 ،٣
( )4ايعوارٖٓ ٠ا رب َصتك.١ُٝ
( )5ؼي اأؼٌ اغيله( ٛشع.)٘ٝ
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قوٛي٘ اغيًو ٚايتًُٝو صباْا ٚبايعٛو ،نٌ ذيو أدي ١اغيًبو ٚايتًُٝبوٚ ،شبٝدتٞ
إٕ ظا ٤اهلل تعازي َس ٜبٝإ ٚذبكٝل ثل ٙاغيصبدي ١ؼي ظبرا٥ط اغيوٝبن ،فباْت ر ذيبو،
ٚاهلل ايعامل حبكا٥ل أذهاَ٘.

[عنل الصور اجملصنة احليواىية]
ايرابن :ػيا حيرّ ايتهصب ب٘ َا ْؾ ايعارع لً ٢ذبرضي٘ لٓٝاً يلات٘ ال يٓحاشبت٘
نبايٓٛع اأٖٚ ٍٚبب ٛاألٝببإ ايٓحصبٚ ،١ال ي اٜتبب٘ نببايٓٛع ايثباْٖٚ ٞبب ٛرالت ايًببٗٛ
ٖٝٚانببٌ ايعوبباد ٠اغيوت لببٚ ،١ال يًٗ٦ٝبب ١نببايٓٛع ايثايببث ٖٚببَ ٛببا ال ٜٓتعببن ببب٘ نُببا
ةعت  ٖٛٚأَٛر:
أذبب ٖا :لُبببٌ ايؽبببٛر اوصبببُ ١اسبٛٝاْٝببٚ ،١لبببٔ طيبببن َبببٔ أؼبببرابٓا إٔ
ايؽبببٛر ٠فاؼببب ١بببباسبٛٝإ ٚإٔ ايتُثببباٍ ٜعبببٌُ اسبٝبببٛإ ٚاأظبببحار ،فعًٝببب٘
ٜهببب ٕٛقٝببب اسبٛٝاْٝببب ١تٛـببببٝرٝاٚ ،اغيٓكببب ٍٛلبببٔ اأنثببببر لببب ّ ايتعرقببب ١بببببري
ايؽٛرٚ ٠ايتُثاٍ ،ذت ٢إٔ اغيٓك ٍٛلٔ ايورار إٔ ناّ اأنثبر أٚفبل بهباّ أٖبٌ
ايً بببب ،١فبب بإِْٗ فصببببرٚا ايؽببببٛرٚ ٠اغيثبب باٍ ٚايتُثبببباٍ سيببببا ٜعببببِ ٜٚعببببٌُ رببببب
اسبٛٝإ(ٚ ،)1لًٜ ٘ٝه ٕٛق ٝا اذاازٜاٚ ،ضيهٔ إٔ ٜه ٕٛتٛـبٝرٝا أٜفبا ٚإٕ قًٓبا
بعُ ّٛايؽبٛر ٠يًرٝبٛإ ٚربب ،ٙي ٗٛرٖبا ؼي فؽبٛؿ اسبٛٝاْٝبٚ ،١إٕ تًبت
ربٖا أٜفباً ،نُبا أْٗبا ظباٖر ٠ؼي فؽبٛؿ اوصبُ ١نُبا فٗبِ اأنثبر َٓٗبا ذيبو
ٚإٕ( )2مل ٜهٔ جصُا فارجا لٓٗاٚ ،رسيا ٜعه ٞذيو َكابًب ١ايؽبٛر ٠ببايٓكغ ؼي
بعض اأفوارٚ ،لً ٢ذيو فٝه ٕٛق ٝاوصُ ١أٜفا ق ٝا تٛـٝرٝاً.
ٚايهاّ ؼي ايؽٛرٜ ٠كن ؼي َكاَري :اأ ٍٚؼي اغيٛـٛعٚ ،ايثاْ ٞؼي اسبهِ.
أَا اغيكاّ اأ :ٍٚفًٝض اغيراد َٔ ايؽٛرَ ٠ا ٜكؽب  ٙاغيتهًُبٖٚ ٕٛب ٛإٔ نبٌ
َادَ ٠تكٛيَ ١بؽٛر ،٠بٌ اغيراد َٓٗا لٌُ ؼبٛر ٠ثبا ْ بب ؼي األٝبإ اشبارجٝب،١

( )1ايعاَ ١اوًص ،ٞحبار اأْٛار.243 /80 ،
( )2ؼي اغيلهٛطٚ( ١إ َا مل)َٚ ،ا أ وتٓا ٖٛ ٙايؽرٝس.
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نُا أْ٘ يبٝض اغيبراد َبٔ اوصبَُ ١با اؼبهًس لًٝب٘ اغيتهًُبَ ٕٛبٔ ازببٖٛر ايكاببٌ
يلبعاد ،بٌ اغيراد َٓٗا َا نإ ثا ظٌ لٓ ذ ٚث ايف ٤ٛف ،٘ٝفبايٓكغ بباأيٛإ
لً ٢ازب رإ ٚإٕ نإ جصُاً يهٓ٘ رب دافٌ ؼي اوصُٖٓ ١ا.
ٚذبكٝل اسباٍ :إٕ ايؽٛر ٠إَا صبصُ ١أ ٚالٚ ،نٌ َُٓٗا إَا ؼبٛر ٠ذٝبٛإ أٚ
رب ،ٙفٗل ٙأربع ،١ؼٛر صبصُ ١سبٛٝإ صبصِٚ ،ؼٛر رب صبصبُ ١سبٝبٛإ صبصبِ
 ٖٞٚاغيٓكٛظ ١لً ٢عب ٛازب رإ ٚايعرػ ٚايٛشاٚ ، ٥ؼبٛر صبصبُ ١ي بب ذٝبٛإ
صبصِ ،نؽبٛر ٠اأظبحار ٚايٓواتبات اوصبُٚ ،١ؼبٛر ربب صبصبُ ١ي بب ذٝبٛإ،
نؽببٛر ٠اأظببحار اغيٓكٛظبب ١لًبب ٢عببب ٛايٛشبباٚ ٥ازببب رإٚ ،نببٌ َببٔ اأربعبب١
اغيلنٛر ٠إَا إٔ ته ٕٛؼٛر ٠ايع ٤ٞأ ٚؼٛر ٠ؼٛرت٘ ،فته ٕٛايؽٛر ناْٝب ،١أَبا
ي ٛنإ اغيؽٍٛر ْعض ايع ٤ٞفؽٛر ٙاأربع ١اغيارٚ ،٠أَبا يب ٛنبإ اغيؽبٛر ؼبٛرت٘
فؽٛر ٙأٜفاً أربع : ١ؼٛر ٠صبصبُ ١يؽبٛر ٠ذٝبٛإ صبصبُٚ ،١ؼبٛر ٠ربب صبصبُ١
يؽٛر ٠ذٛٝإ صبصُٚ ،١ؼٛر ٠صبصُ ١يؽٛر ٠رب ذٝبٛإ صبصبُٚ ،١ؼبٛر ٠ربب
صبصُ ١يؽٛر ٠رب ذٛٝإ صبصُ .١فٗل ٙؼٛر ناْٚ ،١ٝيو إٔ تكب :ٍٛإٕ اغيؽبٛر٠
إَا ذٛٝإى أ ٚربٚ ،ٙنٌ َُٓٗا إَبا إٔ ٜهب ٕٛاغيؽبٛر ٖب ٛأ ٚؼبٛرت٘ٚ ،ايؽبٛر٠
إَبا صبصبُ ١أ ٚرببب صبصبُ .١فٗببل ٙناْٝب ١ؼببٛرٚ ،يب ٛزدت ايببٖ ُٖٞٛبٚ ٛؼببٛرت٘
ناْت ايؽٛر شت لعر ;)1(٠إٔ اي ُٖٞٛإَا ذٛٝإ أ ٚربٚ ،ٙاغيؽٛر إَا ٖ ٛأٚ
ؼٛرت٘ٚ ،ايؽٛر ٠إَا صبصُ ١أ ٚربب صبصبُ .١فٗبل ٙناْٝب ١أقصباّ ،فٝهب ٕٛصبُبٛع
ايؽٛر شت لعر )2(٠ؼٛر.٠
اغيكاّ ايثاْ :ٞؼي بٝإ ذهُٗا:
أَا ايؽٛر ٠اأٚزيَٗٓ :ا  ٖٞٚايؽٛر ٠اوصُ ١سبٛٝإ صبصِ ،فا فاف ؼي
ذرَ ١لًُٗا ٚال ناّ ،بٌ ا طياع بكصُ ٘ٝلً ٘ٝضبؽباً َٓٚكبٛالً ْكباً َصتعٝفباً
ناد إٔ ٜهَ ٕٛتٛاتراًٚ .ايٓؽٛؿ بليو َصتعٝفَٗٓ ،١ا فرب اغيٓاٖ ٞلٔ اسبصبري

( )1ؼي اغيلهٛط( ١شت ١لعر).
( )2ؼي اغيلهٛط( ١شت ١لعر).

عول الصٌز اجملعوح احليٌاًيح

117

بببٔ زٜبب ()1لببٔ ايؽببادم (ْٗ :)بب ٢رشبب ٍٛاهلل ( )لببٔ ايتؽبباٜٚر،
ٚقاٍ َٔ :ؼٛير ؼٛر ٠نًع٘ اهلل تعازي ٜب ّٛايكٝاَب ١إٔ ٜبٓعخ فٗٝباٚ ،يبٝض بٓبافخ،
 ٢ْٗٚإٔ ٜنٓكغ ظ٤ٞى َٔ اسبٛٝإ لً ٢اشباّ)(َٗٓٚ ،)2ا فرب ضبُ بٔ َرٚإ لٓب٘
( )أٜفاً ( :ا ٜ ١ن ًعلٍب ّٜٛ ٕٛايكٝاَ َٔ :١ؼبٛير ؼبٛر ٠اسبٝبٛإ ٜنعبلٍل ذتب٢
ٜٓعخ فٗٝا)(َٗٓٚ ،)3ا اغيرشٌ لٔ اببٔ لوباط لبٔ ايبٓ

(َ( :)بٔ ؼبٛير

للويل ٚنًيبك إٔ ٜبٓعخ فٗٝباٚ ،يبٝض بعالبٌ)(َٗٓٚ ،)4با ؼبرٝس ضبُب ببٔ
ؼٛر ٠ن
َصًِ (شديت أبا لو اهلل ( )لٔ شيا  ٌٝايعحر ٚايعبُض ٚايكُبر ،فكباٍ :ال
بدط َا مل ٜهٔ ظ٦ٝاً َٔ اسبٛٝإ)(َٗٓٚ ،)5ا ؼبرٝس ضبُب ببٔ أبب ٞايعوباط لبٔ

أب ٞلو اهلل ( )ؼي ق ٍٛاهلل لسي ٚجٌي شيَعْوَلٌُىَ لَوُ هَزا يَشَزاءُ هِزيْ هَحَازِيزةَ ًَذَوَا ِيزلَز

()6

فكاٍٚ( :اهلل َبا ٖب ٞشيا ٝبٌ ايرجباٍ ٚايٓصباٚ ،٤يهٓٗبا ايعبحر ٚظبوٗ٘)(َٗٓٚ ،)7با
فببرب ذبببك ايعكبب ٍٛفببإٕ فٝبب٘ (ٚؼببٓع ١ؼببٓٛف ايتؽبباٜٚر َببا مل ٜهببٔ فٝبب٘ َثبباٍ
ايرٚذاْ ٞفراٍ تعًُ٘ ٚتعًٚ ،)8()ُ٘ٝرسيا ٜعبعر ببليو ؼبرٝس زرار ٠لبٔ أببٞ
جععر (( :)ال بدط بتُا  ٌٝايعحر)( ،)9إزي رب ذيو َٔ اأفوار.
ٚاغيٓاقع ١فٗٝا َٔ ذٝبث ايصبٓ ػيبا ال ٚجب٘ ثبا بعب اظبوارٖبا سيبا ةعبت َبٔ
ا طياع احملؽٌ ففا لبٔ اغيٓكب ،ٍٛنُبا إٔ اغيٓاقعب ١ؼي داليتٗبا َبٔ اثبلر; إٔ
ايؽببٛر ٠إَببا فاؼب ١باوصببُ ١أ ٚظبباٖر ٠فٗٝبباٚ .نٝببك نببإ فٗببْ ٞببؾ ؼي ايؽببٛر
( )1ؼي اغيلهٛط( ١اسبصٔ بٔ ٜسٚ ) ٜايتؽرٝس َٔ ايٛشا.ٌ٥
( )2اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.220 /12 ،١
( )3اغيؽ ر ْعص٘.221 /12 ،
( )4اغيؽ ر ْعص٘.221 /12 ،
( )5اغيؽ ر ْعص٘.220 /12 ،
( )6شٛر ٠شود.13 ،
( )7اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.220 /12 ١
( )8أبٔ ظعو ،١ذبك ايعكٚ ،249 ،ٍٛؼي ايترك ال تٛج (فراٍ تعًُّ٘ ٚتعً.)ُ٘ٝ
( )9اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.220 /12 ،١
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اوصُ ،١فا ٜٓو  ٞايرٜب ؼي ذيو ٚال ايتدٌَ.
ٚأَا ايؽٛر ٠ايثاْ ٖٞٚ :١ٝايؽٛر ٠رب اوصُ ١سبٛٝإ صبصِ ،فلٖب طيبن
َببٔ أؼببرابٓا إزي ذبببر ِٜلًُببٗاٖٚ ،بب ٛاغيٓصببٛل إزي ظبباٖر ايعببٝخ ؼي ايٓٗاٜبب،)1(١
()3

ٚؼببببرٜس ايصببببرا٥ر(ٚ ،)2احملهبببب ٞلببببٔ ذٛاظبببب ٞايعببببٗٚ )( ٝاغيٝهصببببٝي١

ٚاغيصايو(ٚ ،)4إٜفا ايٓافن ٚايهعاٚ ١ٜصبُن ايربٖبإٚ ،تبوعِٗ لًب ٢ذيبو طيبن
َٔ اغيتدفر َِٗٓ ٜٔظبٝلٓا اغيعاؼبر(( )5شبًُ٘ اهلل) ٚاشبتٓ ٚا ؼي ذيبو إزي بعبض
اأفوار ،فُٓٗا قٛي٘ ( ٢ْٗ( :)إٔ ٜنٓكغ ظب٤ٞى َبٔ اسبٝبٛإ لًب ٢اشبباّ)(،)6
َٗٓٚا ق ٛي٘ (ْٗب ٢لبٔ تسٜٚبل ايوٝبٛت ،قًبتَٚ :با تسٜٚبل ايوٝبٛت؟ قباٍ :تؽباٜٚر
ايتُا َٗٓٚ ،)7()ٌٝا فرب ذبك ايعك ٍٛذٝث قاٍ فٝب٘ٚ( :ؼبٓع ١ؼبٓٛف ايتؽباٜٚر
َا مل ٜهٔ َثاٍ ايرٚذاَْٗٓٚ ،)8()ٞبا قٛيب٘ (َ( :)بٔ جب يد قبربوا َٚثيبٌ َثباالً
فك فرد لٔ ا شاّ)(َٗٓٚ ،)9ا ؼرٝس ابٔ َصًِ (شديت أببا لوب اهلل ()
لبببٔ شيا ٝبببٌ ايعبببحر ٚايعبببُض ٚايكُبببر ،قببباٍ ال ببببدط َبببا مل ٜهبببٔ ظببب٦ٝاً َبببٔ
اسبٛٝإ)(.)10

( )1ايعٝخ ايهٛش ،ٞايٓٗا.363 ،١ٜ
( )2ابٔ إدرٜض ،ايصرا٥ر.215 /2 ،
( )3ايرشاي ١اغيٝص ١ٝؼي ايعك٘ يعً ٞبٔ لو ايعاي ٞبٔ ضبُ بٔ أظي بٔ َعًس ،ز ٜٔاي ْٛٚ ٜٔر
اي  ٜٔاغيٝص ٞايعاًَ ،ٞايعٗب بابٔ َعًس ،أذ نوبار فكٗبا ٤ا َاَٝبٚ ١لًُاٗ٥با ايربباْٝريٖٚ ،بٛ
ٚاي زٚج ١ايعٗ ٝايثاْ ٞاأٚزي( .لٔ نتال َٛشٛل ١طوكات ايعكٗا ٤ؿ.)3193
( )4ايعٗ ٝايثاَْ ،ٞصايو ا فٗاّ.125 /3 ،
( )5ايعٝخ اأْؽار ،ٟاغيهاشب.185 – 184 /1 ،
( )6اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.221 /12 ،١
( )7اغيؽ ر ْعص٘.560 /3 ،
( )8ابٔ ظعو ١اسبراْ ،ٞذبك ايعك.335 ،ٍٛ
( )9اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.562 /3 ،١
( )10أظي ايربق ،ٞاحملاشٔ.619 /2 ،
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ٚتٛج ٘ٝاالشبت الٍ :إ ٕ ايبٓكغ ٚاغيثباٍ ٚايتُثباٍ إَبا ؼبرٜس ؼي ايؽبٛر ٠ربب
اوصُ ١أ ٚظاٖر فٗٝا فؽٛؼاً بع إٔ ْٗ ٢لٔ ايبٓكغ لًب ٢اشبباّ ،فبإٕ ايبٓكغ
لً ٢اشباّ ؼرٜس ؼي ذيو ،نُا إٔ تسٜٚل ايوٛٝت نليو ،نُبا إٔ ذنبر ايعبُض
ٚايكُر ؼي فرب ضبُ بٔ َصًِ قرٚ ١ٜٓاـر ١لًب ٢إراد ٠صببرد ايبٓكغٚ .اشبت يٛا
أٜفا باأفوار اغيتع د َٔ( ٠ؼيٛر ؼٛر ٠نًع٘ اهلل تعازي  ّٜٛايكٝاَ ١إٔ ٜٓعخ فٗٝبا
ٚيٝض بٓافخ)( ،)1قايٛا ٚاشت ٗارن -افتؽاؼٗا باوصُ َٔ ١ذٝث إٕ ْعبخ ايبرٚ
ف اي باٖر -ال ٚجب٘ يب٘،
ٕ ايبٓكغ ػيبا ٜبٓعخ فٝب٘ فبا ن
ال ٜه ٕٛإ ال ؼي ازبصِٚ ،نب ٛن
َهإ ايٓعخ ؼي ايٓكغ بالتوار ضبً٘ ،بٌ ضيهٔ بب  ٕٚذيبو االلتوبار ،ببٌ سياذب١
ي ٕٛايٓكغ ايل ٖٛ ٟؼي اسبكٝك ١أجسا َٔ ٤ايؽوغ ،نُا أَر ا َباّ ( )اأشب
اغيٓكٛػ لً ٢ايوصا بدفل ايصاذر سيرفر اشبًٝع.)2(١
ٚاسباؼببٌ إٕ جعببٌ ايببٓعخ  -فٝبب٘ قرٜٓبب ١لًبب ٢إراد ٠فؽببٛؿ اوصببِ َببٔ
ايؽٛر ٠ال ؼي ربٖا; إٔ ربٖا ال ٜٓعخ فٝب٘ -بعٝب ى نبٌ ايوعب ٚ .أٜب ٚا ذيبو ببدٕ
اسبهُبب ١ؼي ايترببرٖ ِٜبب ٞايتعببو ٘ٝؼي اشبببايل ؼي إب ب اع اسبٛٝاْببات ٚألفبباٗ٥ا لًبب٢
اأظبهاٍ اغيهوٛلب ١ايبيت ٜعحبس ايوعببر لبٔ ْكعبٗا لًبَ ٢با ٖب ٞلًٝب٘ ،ففبا لببٔ
إب ب الٗا ٚافاالٗبباٚ ،ايتعببو ٘ٝاغيببلنٛر حيؽببٌ بببايٓكغ ٚايتعببه ٌٝنُببا حيؽببٌ
ب بٚ ،ٙازبُٝن نُا تر.٣
أَببا اأفوببار اأٚمٍ فايؽببرٜس َٓٗببا ضبُبب ٍٛلًبب ٢ايهراٖبب ;١إٔ أنثرٖببا رببب
ؼببرٜس بببليو ،فؽٛؼببا بع ب َاذ بب ١احملهبب ٞلببٔ نعببك ايًثبباّ َببٔ تببرادف
ايتؽٜٛر ٚاغيثاٍ لٓ أٌٖ ايً  ،)3(١فاشبرٚد لٔ َكتف ٢اأؼٌ ٚإطام ا ٜبات
ٚايرٚاٜببات ؼي االنتصببال ٚاغيعبب ٞؼي طًببب ايببرزم لًبب ٢أٚ ٟجبب٘ اتعببل َعببهٌ،
فُٔ ٖٓا ٜٓو  ٞظيًٗا لً ٢ايهراٖ ،١فؽٛؼبا بعب إٔ اظبتًُت بعب ايٓؽبٛؿ
لًببْ ٢عبب ٞايوببدط إذا ر ببيت رؤٚشببٗا ٚؼي رفببر قهيعببت ٚؼي ايببث نصببرت ،نُببا
( )1اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.220 /12 ،١
( )2ايعٝخ ايؽ ٚم ،ل ٕٛٝأفوار ايرـا.90 /2 ،
( )3ايعاـٌ اثٓ  ،ٟنعك ايًثاّ.199 /1 ،
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شتصُن بعفٗا إٕ ظا ٤اهلل تعازيَ ٖٞٚ ،ععر ٠بايتحص ِٝنُا ٖٚ ٛاـس.
ٚأَا اأفوار اأفر فبإٕ قًٓبا ببدٕ ايؽبٛر ٠ظباٖر ٠ؼي اوصبُ ١نُبا ٖب ٛظباٖر
اأنثببر فببا إظببهاٍ [ٚإال]( )1ؼي ظبباٖر ٙال َببٔ ذٝببث إٔ ايببٓعخ ال ٜهبب ٕٛإال ؼي
ايٓكغ ،بٌ إٔ ظاٖر اأفوبار اغيبلنٛر ٠إٔ ايؽبٛر ٠تاَبٚ ١أْٗبا ال تبٓكؾ شب٣ٛ
اير ٚفٝهًك بٗا اغيؽٛر  ّٜٛايكٝاَ .١ف ٗٛرٖا ؼي اوصِ ػيبا ال إظبهاٍ فٝب٘ ،ببٌ
َكابً ١ايٓكغ يًؽٛر ٠ؼي فرب اغيٓاٖ ٞؼرٜس ؼي ذيوٚ .أَا اسبهُ ١اغيلنٛر ٠فٗبٞ
ذهُبب ١ال ٜبب ٚر َبب ارٖا اسبهببِ ٚجببٛدا ٚلبب َا ،فببايك ٍٛبببازبٛاز ؼي ايؽببٛر٠
ؽره.
اغيلنٛر ٖٛ ٠اأق ٣ٛفتو ي
ٚأَا ايؽٛر ٠ايثايثٚ ١ايرابع ٖٞٚ :١ايؽٛر ٠اوصُ ١ي بب اسبٝبٛإ فاي باٖر
ل ّ ذبر ِٜلًُٗا ٚفاقاً زبُالبَ ١بٔ أؼبرابٓا (رظيٗبِ اهلل) اشبتٓاداً إزي أؼباي١
ا باذببَٚ ،١ببا دٍ لًبب ٢ايرفؽببَ ١ببٔ قوٝببٌ فببرب ضبُب بببٔ َصببًِ( )2اغيببار ٚرٚاٜبب١

ايترببك اغيتك َببَٚ )3(١ببا ٚرد ؼي تعصببب قٛيبب٘ تعببازي شيَعْوَلُززٌىَ لَ زوُ هَززا يَشَززاءُ هِزيْ هَحَازِي زةَ

ًَذَوَا ِي زلَز( )4ذٝببث قبباٍ (ٚ(:)اهلل َببا ٖبب ٞبتُا ٝببٌ ايرجبباٍ ٚايٓصبباٚ ٤يهٓٗببا
ايعببحر ٚظببوٗ٘)(ٚ )5لببٔ ايكاـببٚ )6(ٞايتكبب )7(ٞإطببام اغيٓببن يًٓٗبب ٞلببٔ تسٜٚببل
ايوٛٝت ايل ٟفصبر ٙبايتؽباٜٚر ٚايتُا ٝبٌٚ ،إطبام قب ٍٛايبٓ

( )يعًبٞ

(( :)ال تبب ع ؼببٛر ٠إال ضبٛتٗبباٚ ،ال نًوبباً إال قتًتبب٘)(ٚ ،)8اأفوببار اغيتهثببر٠

( )1ايعوار ٠رب َصتكٖٓ ١ُٝا.
( )2اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.220 /12 ،١
( )3ابٔ ظعو ،١ذبك ايعك.249 ،ٍٛ
( )4شود .13 /
( )5اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝعٚ ،220 /12 ،١ؼي اغيلهٛطٚ( ١يهٓٗا شيا  ٌٝايعحر ٚظوٗ٘).
( )6ايكاـ ٞابٔ ايرباد ،اغيٗلل.344 /1 ،
( )7ايهاؼي أب ٞايؽا اسبً

اغيًكب بايتك ٞأ ٚتك ٞاي  ٜٔؿ.281

( )8اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.562 /3 ١
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اي اي ١لً ٢ل ّ ْس ٍٚاغيا٥ه ١بٝتاً ٜه ٕٛف ٘ٝشيا ٚ ،ٌٝازبُٝن نُا تر ٣قاؼبر لبٔ
اغيعارـ ١غيا َبرَ ،بن إٔ اشببرب ٜٔاأٚيبري ـبعٝع ٞايصبٓ ٚ ،اشببرب ايثايبث ضبُبٍٛ
لًبب ٢ايهراٖببَ ،١ببن أْبب٘ ضيهببٔ تٓسًٜبب٘ لًبب ٢ايتُا ٝببٌ يببل ٟايببر ٚصبصببُ ١أ ٚرببب
صبصُ.١
ٚأَببا ايؽببٛر ٠ايرابعبب ١اأفببر :٣فبإٕ أرجعٓببا تؽببٜٛر ايؽببٛر ٠إزي تؽببٜٛر
اغيؽٛر فتررّ اأٚزي َٓٗا يعري َا َر; أْٗا ته ٕٛؼبٛر ٠صبصبُ ١سبٝبٛإ صبصبِ،
ٖٚبب ٞضبرَبب ١د ٕٚايؽببٛر ايواقٝببٚ ،١إٕ مل ْرجببن تؽببٜٛر ايؽببٛر ٠إزي تؽببٜٛر
اغيؽٛر فايهٌ رب ضبرَ ١اقتؽاراً لً ٢ايك ر اغيتٝكٔ فُٝا فايك اأؼٌ.
ٚأَا ايؽٛر ايثُإ اي ١ُٖٝٛفاي باٖر أْٗبا ربب ضبرَبٚ ،١ضيهبٔ ايكب ٍٛبتربرِٜ
اأٚزي َٓٗبباٚ ،إذا رجببن تؽببٜٛر ايؽببٛر ٠إزي تؽببٜٛر اغيؽببٛر ٜهبب ٕٛاحملببرّ َٓٗببا
()1

ا ٓإ ،اأٚزي ٚاشباَص ،١فٝه ٕٛاحملرّ ا ٓبإ ٚأربعبَ ١بٔ ايؽبٛر ايصبت لعبر٠
ؽره ،فرٚع:
اييت ذنرْا فتو ي

أذ ٖا :ي ٛلُُٓا اغيٓبن يتؽبٜٛر ربب اسبٝبٛإ صبصبُ ًا أ ٚربب صبصبِ نُبا لبٔ
ايتكٚ )2(ٞايكاـ ،)3(ٞفاي اٖر إٔ اغيراد سيا حيرّ تؽٜٛر َٔ ٙرب اسبٛٝإ َا نبإ
طبًٛقببا هلل تعببازي لًبب٦ٖٝ ٢بب ١ذصببَٓ ١عحوبب ١يًٓبباظر لًببٚ ٢جبب٘ شيٝببٌ ايببٓعض إزي
َعاٖ تٗا ،أَا إزي َعباٖ  ٠ؼبٛرتٗا اوبرد ٠لبٔ اغيباد ٠أ ٚإزي َعباٖ  ٠ؼبٛرتٗا
َن اغيادٚ ،٠أَا تؽٜٛر اغيؽٓٛلات يًعواد ٚإٕ ناْت لً ١٦ٖٝ ٢ذصٓ ١شي ٌٝايبٓعض
إزي َعبباٖ تٗا ناأبٓٝببٚ ١ايصببعٔ ٚايصببا ٚربٖببا فببا ٜهبب ٕٛضبرَ باً; يًعببو ؼي
ت ٍٛاأدي ،١فٝوك ٢لً ٢ذهِ اأؼٌ;  ٚطبام اأَبر باالنتصبال ٚاغيعب ٞؼي
طًب ايرزم لً ٢أٚ ٟج٘ اتعلٚ ،إٔ اسبهُ ١ؼي ايترر ٖٞ ِٜايتعبو ٘ٝؼي اشببايل
ؼي إب اع اغيلًٛقات ٚافاالٗا  ٖٞٚرب ذاؼًٖٓ ١ا ،بٌ رسيا ٜكباٍ بعب ّ تبٍٛ
ايبب ي ٌٝيتؽببٜٛر نببٌ اغيلًٛقببات ٚإٕ ناْببت لًبب٦ٖٝ ٢بب ١ذصببٓ ١شيٝببٌ ايببٓعض إزي
( )1ؼي اأؼٌ اغيله( ٛايصت ١لعر).
( )2ايهاؼي أب ٞايؽا اسبً  ،ؿ.281
( )3اغيٗلل البٔ ايرباد ،د 1ؿ.344
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َعبباٖ تٗا ناأراـببٚ ٞاأْٗببار ٚاأٚدٜببٚ ١ازبوبباٍ ٚعبٖٛبباْ .عببِ ؼي َثببٌ ايببٛرد
ٚاأظحار ٚعبٖٛا ٜكاٍ بايترر ِٜلً ٢تك ٜر ايتعُ .ِٝنٌ ذيو يًعو ؼي تبٍٛ
اأدي ١غيثٌ ذيو.
اْٗٝا :إٕ فؽؽٓا اغيٓن ؼي تؽٜٛر اسبٛٝإ ؼٛر ٠صبصُ ١أَ ٚهًكب ًا أ ٚلُُٓبا
اغيٓن يتؽٜٛر رب ٙصبصُاً أَ ٚهًكاً ،فاي اٖر إٔ اغيُٓٛع َٓ٘ ايتؽٜٛر اغيكؽبٛد َٓب٘
اسبهاٚ ١ٜايتُثٝبٌ ،فًب ٛمل ٜهبٔ ذيبو َكؽبٛد ًا يًُؽبٛر ،ببٌ دلبت اسباجب ١إزي
ْكغ ؼٛر ٠ذٛٝإ أ ٚرب ،ٙفاي باٖر أْب٘ ال ببدط ببليو ،ياقتؽبار لًب ٢ايكب ر
اغيتٝكٔ ػيبا فبايك اأؼبٌٚ ،ال أقبٌ َبٔ ايعبو ؼي تب ٍٛايب ي ٌٝيبليو ،فٝوكب٢
لًببَ ٢كتفبب ٢اأؼببٌ ،بببٌ رسيببا ٜهبب ٕٛذيببو ظبباٖر ايٓؽببٛؿ ،إٔ ايتُثٝببٌ
ٚايتؽٜٛر ظاٖر ؼي قؽ اسبها ١ٜنُا ال خيع ٢لًَ َٔ ٢ارط ايعرف.
ايثٗا :اغي ار ؼي ايؽبٛر ٠لًب ٢ايؽب م ايعبرؼي ،فبٓكؾ بعبض اأجبسا ٤ايبيت
ال تٓاؼي ايؽ م ايعرؼي ال تك

ؼي ايتررْ .ِٜعِ ي ٛنإ ايٓاقؾ جس٤اً ضيٓبببن َٔ

ؼ م االشِ لرفاً فا بدط.
فبإٕ قًببت :إْبب٘ قب ٚرد ؼي بعببض اأفوببار اأَببر بببايت ٝبٚ ،ؼي ايببوعض اأَببر
بكهبن رؤٚشبٗاٚ ،ؼي ايبوعض اأَببر بهصبر رؤٚشبٗاٚ .ذيببو ألبِ َبٔ إٔ ٜؽب م
لًٗٝا االشِ أ ٚال لرفاً؟ قًت:
أٚالً :إٕ ذيو ايت ٝب ٚايهصر اغيدَٛر ب٘ ػيا ضيٓن َبٔ ؼب م االشبِ لرفباً ،فبا
ٜكاط لً ٘ٝرب.ٙ
 ٚاْٝباً :إٕ ذيببو إصيببا ٖبب ٛبعب لًُببٗاٚ ،دلبب ٣ٛأْبب٘ ًٜبسّ ت ٝبٖببا بعب لًُببٗا
ا إ ظبا ٤اهلل
ت ٝباً ضيٓن َٔ ؼ م اال شبِ أ ٍٚايهباّ نُبا شبتعرف ذيبو َعؽب ً
تعازيٚ ،نآَا إصيا ٖ ٛؼي ايعٌُ ،أ ٚلٌُ َا ؼ م لً ٘ٝاشِ ايؽٛر ،)1(٠فبٓكؾ
ازبس ٤ايل ٟال خيٌ ؼي ايؽ م ايعرؼي ال ٜك

ؼي ايترر.ِٜ

رابعٗببا :ال ًٜرببل تؽببٜٛر أجببسا ٤اسبٝببٛإ بتؽببٜٛر ٙؼي ايترببرٚ ،ِٜإٕ ؼب م
( )1تٛج ؼي اغيلهٛطٖٓ ١ا نًُ( ١ضبرّ) اي اٖر اْ٘ ال فاٚ َٔ ٠ ٥جٛدٖا.
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لً ٘ٝاشِ ازبس ٤اغيؽٛرٚ ،ضيهبٔ ايكب ٍٛببايترر ْ ِٜبراً إزي تب ٍٛبعبض اأديب١
يليو ٚيهٓ٘ بعٚ ، ٝاالذتٝا رب فع ٞلً ٢أًٖ٘.
فاَصٗا :ي ٛذؽٌ ايؽبٓن َبٔ ا بٓري ،فإَبا إٔ ٜهب ٕٛلًب ٢شبو ٌٝاي فعب ١أٚ
لً ٢ايت رٜخ ،فإٕ نإ لً ٢شو ٌٝاي فع ،١فإٕ نبإ نبٌ َُٓٗبا قاؼب ًا يًتؽبٜٛر
تعًل ذهِ ايترر ِٜبُٗا َعاًٚ ،إٕ نإ نٌ ٚاذ َُٓٗا قاؼ ًا ؼٓع ١ايٓؽبك ال
رب فا ذبر ِٜلًُٗٝا َعاًٚ ،إٕ نإ لً ٢شو ٌٝايت رٜخ ،فإَا إٔ ٜهب ٕٛايتؽبٜٛر
َكؽٛداً ثُا َٔ أ ١ًٖٚ ٍٚأ ٚال ،فإٕ نإ َكؽٛداً ثُبا نبليو تعًبل ايتربرِٜ
بُٗا َعاًٚ ،إٕ مل ٜهٔ َكؽٛداً ثُا َٔ أ ١ًٖٚ ٍٚتعًل ايترر ِٜبباأفبَٚ ،بن
ايتعرٜبل ٜتعًببل ايترببر ِٜبازببباَن إٕ مل ٜهببٔ ايتؽببٜٛر َكؽببٛداً ثببِ ٚإال فٝتعًببل
بازبُٝن.
شادشٗا :ي ٛفؽؽٓا ايترر ِٜبتؽٜٛر اسبٛٝإ فهاْت ايؽٛرَ ٠عبان ١ببري
اسبٛٝإ ٚرب ٙنإ اغي ار لً ٢قؽ ايؽبباْن إٕ مل ٜهٔ ثا ظٗٛر ؼي أذ ُٖببا،
فإٕ ناْت ظاٖر ٠ؼي أذ ُٖا فإٕ قؽ بٗا اسبها ١ٜذرّ لًُٗا ٚإال فا.
شابعٗا :ي ٛاظت ٌ بايتؽٜٛر فعمٌ ذراَاً َٔ ذٝبث ايتحبرٚ ،ٟا قب اّ لًب٢
فعٌ احملرّ ال بدط ب٘ٚ ،يهٔ َٔ ذٝث ايتؽبٜٛر ػيٓبٛع ،إٔ ايتؽبٜٛر لوبار ٠لبٔ
إشيبباّ ايؽببٛر ،٠فإصيببا ٜتعًببل ببب٘ ايترببر ِٜلٓبب إشياَٗببا ،فٝهبب ٕٛتعًببل ايترببرِٜ
بايتعارٌ باأجساَ ٤رال ٢با تٝإ بازبس ٤ايلٜ ٟتِ ب٘ ايؽٛر ،٠فإٕ أت ٢ب٘ تعًل
ب٘ ايترر َٔ ،ِٜذٝبث ايتؽبٜٛر ٚإال فبا .قًبت :ال ظبو إٔ َعٓب ٢ذرَب ١ايععبٌ
لرفاً ذرَ ١ايتعارٌ ب٘ لُ اً ،فً ٛتعبارٌ فعمبٌ ذراَباً َبٔ ذٝبث ايتؽبٜٛرٚ ،ال
تهبب ٕٛاسبرَببَ ١ببٔ ذٝببث تًببو اسبٝثٝببَ ١رالببا ٠با شيبباّٚ ،ايعببرم بببري ايٛاجببب
اغيتٛقببك اشببتركام ايثببٛال لًبب ٢إشياَبب٘ ٚبببري احملببرّ ايببل ٟال ٜتٛقببك اشببتركام
ايعكال لً ٢إشياَ٘ ذهِ أٌٖ ايعرف فتوؽير.
آَٗا :ربتًك ٖ ١٦ٝاغيٓكٛػ ،فبٓكغ ٖ٦ٝب ١ا ْصبإ قاُ٥باً تصبت لْ ٞكعب٘ تباّ
اأجسا ٤فا ٜؽ م لً ٘ٝأْ٘ ؼبٛر ٠ذتبٜ ٢هب ٕٛاغيٓكبٛػ شيباّ األفبا ،٤خبباف
اغيٓكٛػ جايصاً فإْ٘ ٚإٕ نإ اغيٓكٛػ فؽٛؿ ْؽع٘ األًب ،٢يهبٔ ذٝبث نبإ
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اغيٓكٛػ لً ١٦ٖٝ ٢ازبايض ٜؽب م لًٝب٘ ؼي ايعبرف أْٗبا ؼبٛر ٠فٓٝو ب ٞايتدَبٌ ؼي
ذيببو .ف بإٕ ؼب م لًٝبب٘ ؼي ايعببرف أْٗببا ؼببٛر ٠فببا نبباّٚ ،إال فبإٕ نببإ قؽ ب ٙ
ا شياّ فعٌ ذراَاًٚ ،إٕ نإ قؽ ْ ٙكغ ايٓؽك ال رب فا ذرَٚ ،١اهلل ايعامل.
ٚنٝك نإ ف اٖر ايبٓؾ ٚايعتب ٣ٛجبٛاز اقتٓبا ٤ايؽبٛرٚ ٠ايتُا ٝبٌ ،سبٝبٛإ
ناْت أ ٚي ب ،ٙصبصُ ١ناْت أ ٚال ،إٕ لُُٓا ذبر ِٜلًُٗا ناشبتعُاثاٚ ،ايٓ بر
إيٗٝا ٚاالْتعاع بٗا ٚبٝعٗا ،قاٍ ؼي صبُن ايربٖإ ؼي بال يوباط اغيؽبً( :ٞاغيصبتعاد
َٔ اأفوار ايؽرٝرٚ ١أقٛاٍ اأؼرال ل ّ ذرَ ١بكا ٤ايؽبٛرٚ ،)1() ٠قباٍ ؼي
َعتا ايهراَ ١بع ْكٌ ايعوار ٠اغيلنٛرٚ ( ٠اأَر نُا قاٍ نُا بٝيٓا اسبباٍ ؼي ببال
يواط اغيؽًَٚ ٞهاْ٘)( )2قاٍ ؼي جٛاٖر ايهاّٖ( :بلا نًب٘ ؼي لُبٌ ايؽبٛر ،أَبا
بٝعٗببا ٚاقتٓاؤٖببا ٚاشببتعُاثا ٚاالْتعبباع بٗببا ٚايٓ ببر إيٗٝببا ٚعببب ٛذيببو فاأؼببٌ
ٚايعَُٛات ٚاالطاقات تكتف ٞجٛازٚ ،)3()ٙقاٍ ؼي َعتا ايهراَ ١بع ايعوبار٠
ايصابك ١بكً( ٌٝفك ذبؽٌ أْب٘ جيبٛز اقتٓبا ٤ذ ٟايؽبٛرٚ ٠بٝعب٘ ٚاالْتعباع بب٘ لًب٢
نراٖ ،١ٝإذ يٝض ٖ ٛػيا ؼٓن يًرراّ ذتًٜ ٢سّ إتافب٘ ببٌ ٖبَ ٛبٔ ايؽبٓن اسببراّ
فًًٝر ذيو ٚيٝتدٌَ ف.)4()٘ٝ
أقببٜٚ :ٍٛبب ٍ لًبب ٢ذيببو  -بعبب أؼبباي ١ازبببٛاز ٚلَُٛببات فًبب ٛاالْتعبباع
ٚإطام اأَبر باالنتصبال ٚاغيعب ٞؼي طًبب ايبرزم لًب ٢أٚ ٟجب٘ اتعبل -ظباٖر
ا طياع ذتب ٢أْب٘ قباٍ ؼي ازببٛاٖر( :إْبا مل ظبب َبٔ أفتب ٢ببليو لب ا َبا حيهب٢
لٔ اأردب َٔ ًٞٝذرَ ١ا بكاٚ ،٤ضيهٔ دل ٣ٛا طيباع لًب ٢فافب٘)( ،)5أقبٍٛ
لً ٢أْو قب ةعبت إ طبام نباّ اأردبًٝب ٞؼي ببال يوباط اغيؽبًْ .ٞعبِ ْكبٌ
لٓببب٘ ايتعؽبببب ٌٝؼي ٖببببلا ايوببببال ٚأْبببب٘ اشبببت ٗر ذرَبببب ١بكببببا ٤ايؽببببٛر ٠اي ًٝبببب١
( )1احملكل اأردب ،ًٞٝصبُن ايعا ،93 /2 ،٠ ٥بافتاف ؼي اأيعاظ.
( )2ضبُ ازبٛاد ايعاًََ ،ٞعتا ايهراَ.49 /4 ،١
( )3ايعٝخ ازبٛاٖر ،ٟجٛاٖر ايهاّ.44 /22 ،
( )4ضبُ ازبٛاد ايعاًََ ،ٞعتا ايهراَ.49 /4 ،١
( )5ايعٝخ ازبٛاٖر ،ٟجٛاٖر ايهاّ.44 /22 ،
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نإذ ا ٗا(ٚ ،)1ضيهٔ االشت الٍ لً ٢ذيو ببوعض اأفوبار َثبٌ ؼبرٝر ١اسبًب
لببٔ أببب ٞلو ب اهلل (( :)رسيببا قُببت أؼببًٚ ٞبببري  ٜب  ٟايٛشبباد ٠فٗٝببا شيا ٝببٌ
طببب فحعًببت لًٗٝببا ٛببباً ،فببا بببدط)(ٚ ،)2رٚاٜبب ١لًبب ٞبببٔ جععببر لببٔ أفٝبب٘
(( :)لبٔ اشببباّ ٜهب ٕٛفٝبب٘ ْكبغ شيا ٝببٌ طبب أ ٚشببون ،أٜؽبً ٞفٝبب٘؟ قبباٍ :ال
بدط)(ٚ ،)3لٓ٘ أٜفاً لٔ أف( :٘ٝل ٔ ايوٝبت فٝب٘ ؼبٛر ٠ةهب ١أ ٚطبب ٜعوبث بب٘
أٌٖ ايوٝتٜ ٌٖ ،ؽً ٞف٘ٝ؟ قباٍ :ال ذتبٜ ٢كهبن رأشب٘ ٜٚعصب )(ٚ ،)4رٚاٜب ١أببٞ
بؽب قاٍ( :شديت أبا لو اهلل ( )لٔ ايٛشادٚ ٠ايوصا ٜه ٕٛفٝب٘ ايتُا ٝبٌ،
قاٍ :ال بدط ب٘ ٜه ٕٛؼي ايوٝت ،قًت :ايتُا  ،ٌٝقباٍ :نبٌ ظبٜٛ ٤ٞطبد فبا ببدط
ب٘)(ٚ ،)5فرب أب ٞبؽب ا فر قاٍ( :قًت أبب ٞلوب اهلل ( )إْبا ْوصبط لٓب ْا
ايٛشا ٥فٗٝا ايتُا ْٚ ٌٝعرظٗا ،قاٍ ال بدط َٓٗا سيا ٜوصط ٜٚعرػٚ ،إصيا ٜهرَ ٙا
ْؽب لًب ٢اسببا٥ط ٚلًب ٢ايصبرا٥ر)(ٚ ،)6فبرب لًب ٞببٔ جععبر ا فبر اغيبر ٟٚؼي
قرل ا شٓاد لٔ أف( :)( ٘ٝشبديت٘ لبٔ رجبٌ نبإ ؼي بٝتب٘ شيا ٝبٌ أ ٚؼي شبا
ٚمل ٜعًِ بٗا ٜ ٖٛٚؽً ٞؼي ذيو ايوٝت ِ لًَِ ،ا لً٘ٝ؟ قاٍ ( )يٝض لًٝب٘
فُٝا مل ٜعًِ ظ ٤ٞفإذا لًِ فًٓٝسع ايصبا ٚيٝهصبر رؤٚط ايتُا ٝبٌ)( ،)7إزي ربب
ذيو َٔ اأفوار.
ف بإٕ قًببت :إٕ أنثببر اأفوببار اغيببلنٛرٚ ٠ارد ٠ؼي ايتُا ٝببٌ ايببيت تهبب ٕٛلًبب٢
ايٛشاٚ ٥ايوصا ٚبعفٗا ؼي ايٓكغ لً ٢اشباّ ٖٚبلا فبارد لبٔ ضببٌ ايوربث،
( )1احملكل اأردب ،ًٞٝصبُن ايعا.57 – 56 /8 ،٠ ٥
( )2اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع ٖٛٚ ،461 /3 ،١قب ٍٛا َباّ (ٚ )ؼي ايٛشبا ٌ٥ال تٛجب
(فا بدط).
( )3اغيؽ ر ْعص٘.463 /3 ،
( )4اغيؽ ر ْعص٘ ،464 /3 ،بافتاف قً ٌٝؼي اأيعاظ.
( )5اغيؽ ر ْعص٘.564 / 3 ،
( )6اغيؽ ر ْعص٘.220 / 12 ،
( )7اسبُب ،ٟقرل ا شٓاد.113 ،
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إٔ ضبٌ ايورث إصيا ٖ ٛؼي جبٛاز إبكباَ ٤با حيبرّ لًُبٖ٘ٚ ،ب ٛفؽبٛؿ ايؽبٛر٠
اوصُ ،١فٗل ٙاأفوار فارج ١لٔ ضببٌ ايوربث؟ قًبت :أَبا لًب ٢ايكب ٍٛبتعُبِٝ
ايتربر ِٜي ببب اوصببُ ١فاالشببت الٍ ثببا ٚاـبسٚ ،أَببا لًبب ٢ايكبب ٍٛبتلؽٝؽبب٘ ؼي
اوصِ فع ٞاأفوار َا  ٍ ٜلً ٢جٛاز إبكاٗ٥ا ،نرٚا ١ٜلً ٞبٔ جععر ايثاْٝب ١فبإٕ
فٗٝا (لٔ ايوٝت ف ٘ٝؼٛر ٠ةه ١أ ٚطب ٜعوث بب٘ أٖبٌ ايوٝبتٖ ،بٌ ٜؽبً ٞفٝب٘؟
قاٍ :ال ،ذتٜ ٢كهن رأش٘ ٜٚعص )(ٚ ،)1ال خيع ٢لً ٢اغيتدٌَ إٔ اشببرب اغيبلنٛر ؼي
َكاَات  ٍ ٜلً ٢إٔ ايؽٛر ٠صبصُ:١
أذ ٖا :قٛي٘ (لبٔ ايوٝبت فٝب٘) فبإٕ (فٝب٘) تعبعر باشبتكاٍ ايؽبٛرٚ ،٠قٛيب٘
(ٜعوث ب٘ أٌٖ ايوٝت) ٜععر بليو أٜفاًٚ ،قٛي٘ (ذتٜ ٢كهن رأش٘ ٜٚعصب ) ٜب ٍ
لً ٢ذيو أٜفاًٚ ،رٚاٜب ١أبب ٞبؽبب فبإٕ قٛيب٘ فٗٝباٚ( :إصيبا ٜهبرَ ٙبا ْؽبب لًب٢
اسبا٥ط ٚلً ٢ايصرٜر)( ،)2ظاٖر ؼي اوصُ ،١نُا إٔ رٚا ١ٜلً ٞببٔ جععبر ايثايثب١
ظاٖر ٠ؼي ذيو ذٝث قاٍ فٗٝا (فًٓٝتسع ايصا ٚيٝهصر رؤٚط ايتُا .)ٌٝ
فإٕ قًت :إٕ ٖلا اشبرب ذٝث أَر بهصر رؤٚط ايتُا  ٌٝأفاد ٚجٛل إتافٗبا
ٚل ّ جٛاز إبكاٗ٥ا؟ قًت :اي اٖر َٔ اشبرب إٔ اأَر بايهصبر إصيبا ٖبَ ٛبٔ ذٝبث
نبب ٕٛايوٝببت ٜؽببً ٢فٝبب٘ٚ ،ايؽببا ٠ؼي بٝببت فٝبب٘ شيا ٝببٌ َهرٖٚبب ،١فبباأَر بايهصببر
أجٌ دفن ايهراٖ ْ ١ب فرب لً ٞبٔ جععر اغيتك ّ ،فإْ٘ قاٍ فٝب٘ (ال ذتبٜ ٢كهبن
رأش٘) ٚظاٖر ٙنراٖ ١ايؽا ٠ذتٜ ٢هصر رأش٘ فتوؽير.
بٌ نبٌ َبا دٍ لًب ٢نراٖب ١ايؽبا ٠ؼي بٝبت فٝب٘ شيا ٝبٌ ذتب ٢ت بب ٜب ٍ لًب٢
جببٛاز إبكاٗ٥بباٚ ،إال ناْببت ايؽببا ٠ضبرَبب ،١أْبب٘ يب ٛنببإ نصببرٖا ٚإتافٗببا ٚاجوباً
ٚاأَر بايعٜ ٤ٞكتف ٞايٓٗب ٞلبٔ ـب  ٙاشبباؿ ،فتهب ٕٛايؽبا ٠ضبرَب ،١إال إذا
قًت :إٕ ايؽا ٠ؼي ايوٝت ايل ٟف ٘ٝشيا  ٌٝصبصبَُ ١هرٖٚب ،١أْب٘ ال حيبرّ لًُبٗا
ٚال جيبب إتافٗباٚ ،أَببا إذا ناْبت ايتُا ٝببٌ صبصبُ ١فإْٗببا نُبا حيببرّ لًُبٗا جيببب
إتافٗا فته ٕٛاي ؽا ٠ؼي ايوٝت ايبل ٟفٝب٘ تًبو ايؽبٛر ٠ضبرَبٖٚ ،١ب ٛفباف َبا
( )1اسبر ايعاًَ ،ٞايٛشا ،464 /3 ،ٌ٥بافتاف قً ٌٝؼي اأيعاظ.
( )2اغيؽ ر ْعص٘.220 /12 ،
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ٜكتف ٘ٝإطاقِٗ نراٖ ١ايؽا ٠ؼي ايوٝت ايل ٟف ٘ٝشيا  ٌٝذت ٢ت ب فتوؽير.
ْعِ حيه ٢لٔ اغيك ط اأردبًٝب ٞؼي ٖبلا ايوبال ذرَب ١إبكبا ٤ايؽبٛر ٠اي ًٝب١
نإذ ا ٗا(ٚ ،)1ا شبت ٗر بعبض اغيعاؼبرَ ٜٔبٔ بعبض لوبا٥ر ايكب َا ٤ذرَب ١بٝعٗبا
ٚابتٝالٗببا ،قبباٍ (فعبب ٞاغيكٓعبب- ١بعبب إٔ ذنببر ػيببا حيببرّ االنتصببال ببب٘ ،اشبُببر
ٚؼٓالتٗا ٚبٝعٗا -قاٍٚ :لٌُ اأؼٓاّ ٚايؽبًوإ ٚايتُا ٝبٌ اوصبُٚ ١ايعبهرْس
َٚببا أظببو٘ ذيببو [ذببراّى  ]ٚبٝعبب٘ ٚابتٝالبب٘ ذببراّ)( )2اْتٗببٚ .٢ؼي ايٓٗاٜببٚ( ١لُببٌ
اأؼبٓاّ ٚايؽببًوإ ٚايتُا ٝببٌ اوصببُٚ ١ايؽبٛر ٚايعببهرْخ ٚايٓببرد ٚشببا٥ر أْببٛاع
ايكُار ذت ٢يعب ايؽبوٝإ ببازبٛز ٚايتحبار ٠فٗٝبا ٚايتؽبرف فٗٝبا ٚايتهصبب بٗبا
ضب ٛر ضبرّ) قاٍٚ( :عبٖٛا ظاٖر ايصرا٥ر)( )3اْتٗ .٢أق :ٍٛاشتعاد ٠ذببر ِٜبٝعٗبا
َٔ ايعوا٥ر اغيلنٛر ٠ضبٌ تدٌَ  ْٚرٚ .نٝك نبإ فبُٝهٔ االشبت الٍ لًب ٢ذببرِٜ
ا بكا ٤بدَٛر:
أذ ٖا :إٕ اي اٖر َٔ ذبر ِٜلُبٌ ايعبَ ٤ٞو ٛـبٚ ١ٝجبٛد اغيعُب ٍٛابتب ا٤و
ٚاشت اَٚ .ً١ف :٘ٝإْ٘ ال َازَ ١بري َو ٛـ ١ٝا جياد َٚو ٛـ ١ٝايٛجٛدٚ ،دل٣ٛ
اي ٗٛر ؼي ذيو ػيٓٛلْ .١عِ ي ٛفِٗ ذيو َٔ اي ي ٌٝفا ْتراظَٓ ٢ب٘ ،نُبا ٜعٗبِ
َببٔ لبب ّ جببٛاز إدفبباٍ ايٓحاشبب ١إزي اغيصببح إراد ٠ايعببارع لبب ّ ٚجٛدٖببا ؼي
اغيصببح ْ .عببِ ضيهببٔ دلبب ٣ٛاغيازَبب ١ؼي ايعهببض ،فببإٕ نببٌ َو ببٛو ايٛجببٛد
َو ٛو ا جياد ٚال لهض.
اْٗٝا :ؼرٝر ١ضبُ بٔ َصًِ اغيتك َ ،١فإْ٘ بع إٔ شدي٘ لٔ شيا ٝبٌ ايعبحر
قاٍ (( :)ال بدط َا مل ٜهٔ ظ٦ٝاً َٔ اسبٛٝإ)(ٚٚ ،)4ج٘ االشت الٍ بٗبا ببدٕ
اي اٖر َٔ شبؤاٍ ايبرا ٟٚإ صيبا ٖب ٛشبؤاي٘ لبٔ ايععبٌ اغيتعبارف اغيتعًبل بٗبا ٖٚبٛ
( )1احملكل اأردب ،ًٞٝصبُن ايعاٚ ٠ ٥ايربٖإ.57-56 /8 ،
( )2ايعٝخ اغيع ، ٝاغيكٓع.587 ،١
( )3ايعبٝخ ايهٛشبب ،ٞايٓٗاٜببٚ ،363 ،١ايببٓؾ نًب٘ يًعببٝخ اأْؽببار ٟؼي اغيهاشببب– 190 /1 ،

ٚ ،191نًُ(١قاٍ) :يًعٝخ َٗ .)( ٟ
( )4أظي ايربق ،ٞاحملاشٔ.619 /2 ،
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االقتٓا ،٤أْ٘ ٖ ٛايععٌ اغيتعارفٚ ،أْ٘ ٖ ٛايل ٟتعِ بب٘ ايوًبٖٚ ،٣ٛب ٛاغيصبؤٍٚ
لٓ٘ رايواً ،د ٕٚايعٌُ ،فإْ٘ طببتؾ بايٓكّباػ ،فايصبؤاٍ لٓب٘ فباف اي باٖر .أال
تر ٣إٔ ايصؤاٍ لٔ اشبُبر شبؤاٍ لبٔ ظبربٗا ال لبٔ لًُبٗا ،ببٌ ضيهبٔ ذيبو ؼي
اشبُر يع ّ ا فتؽباؿ لًُبٗا ببوعض ايٓباط د ٕٚبعبض ،خبباف لُبٌ ايؽبٛر
فإْ٘ فاؿ بايٓكّاػ ،ففرهلن ايصؤاٍ لبٔ ايؽبٛر إزي ايصبؤاٍ لبٔ لًُبٗا بعٝب ى،
فإذا نإ ايصؤاٍ لٔ االقتٓا ٤ناْت ايرٚا ١ٜداي ١لًب ٢لب ّ اقتٓبا ٤ؼبٛر ٠اسبٝبٛإ
 ٖٛٚاغيهًٛل.
ٚف :٘ٝإٕ دل ٣ٛايصؤاٍ لٔ لًُٗا ػيٓٛلب ،١إٔ لًُبٗا َبٔ اأَبٛر اغيرنبٛز٠
ؼي اأذٖببإ بٌ ايصؤاٍ لٓ٘ َكبب ّ لً ٢ايصببؤاٍ لٔ االقتٓا ٤يوع اذتُاٍ ذرَب١
اقتٓاَ ٤ا حيٌ لًُ٘ ،فإصيا شدٍ لٔ االقتٓا ٤بع َعرف ١ذرَ ١ايعٌُ.

مصألة
[التكصب بالغياء]
َٔ طيًَ ١ا حيرّ ايتهصب ب٘ سبرَت٘ ذاتاً اي ٓاٚ ،٤ايهاّ إَا ؼي َٛـبٛل٘ أٚ
ؼي ذهُ٘ أَ ٚصتثٓٝات٘ ،فٓٝت ِ ايورث ف ٘ٝؼي َكاَات ا :١

اغيكاّ اأ :ٍٚؼي َٛـٛل٘
قبباٍ ؼي ضبهببب ٞايكببباَٛط (اي ٓبببا ٤نهصببباَ ٤بببٔ ايؽبببٛت َبببا طببريل بببب٘)(،)1
ٚلبببٔ ايٓٗاٜببب( ١نبببٌ َبببٔ رفبببن ؼبببٛتاً ٚٚاال ٙفؽبببٛت٘ لٓب ب ايعبببرل رٓبببا،)2()٤
ْٚكبببٌ ؼي ضبهببب ٞايٓٗاٜببب ١لبببٔ ايعبببافع( ٞأْببب٘ ذبصبببري ايؽبببٛت ٚترقٝكببب٘)(،)3
ٚلبببٔ بعبببض نتبببب ايً ببب ١أْببب٘ (ترجٝبببن ايؽبببٛت َٚببب ٚ ،)ٙلبببٔ رفبببر (أْببب٘
َب ب ايؽبببٛت)ٚ ،لبببٔ رفبببر (أْببب٘ رفبببن ايؽبببٛت)ٚ ،لبببٔ اغيؽبببوا اغيبببٓب أْببب٘

( )1ايعبٚزرباد ،ٟايكاَٛط احملٝط.372 /4 ،
( )2ابٔ اأ ب ،ايٓٗا ١ٜؼي ررٜب اسب ٜث.391 /3 ،
( )3اغيؽ ر ْعصَ٘ٚ ،391 /3 ،ا ٚرد ف( ٘ٝذبصري ايكراٚ ٠٤ترقٝكٗا).
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(ايؽببٛت)( ،)1إزي رببب ذيببو َببٔ نًُببات أٖببٌ ايً بب ١اغيلتًعبب ١ؼي تعصببب ٙراٜبب١
االفببتافٚ ،يببٝض االفببتاف ؼي ناَٗببِ َوٓٝبباً لًبب ٢ايتعببارو ذتبب ٜٓ ٢ببر ؼي
ايتعادٍ ٜٚرجس اأنثر أ ٚاأبؽر ،أ ٚلً ٢ازبُن فٝؤفل بازباَن يًؽعات ،أْب٘
اغيتٝكٔ ٚاأؼبٌ جبٛاز َبا لب ا ،ٙأ ٚببازبُٝن لُبا بكب ٍٛاغيثوبت فُٝبا أ وتب٘ ٚرد ًا
يًٓاؼي فُٝا ْعا ،ٙبٌ إصيا قؽ ِٖ نُا ال خيع ٢لًبَ ٢بٔ َبارط ناَٗبِ ؼي بٝباِْٗ
غيعبباْ ٞاأيعبباظ ايعببا٥ع ١اغيعببٗٛر ٠اي ب ٚرإ ذبب ٍٛايعببرف ٚا ظببار ٠إيٝبب٘ٚ ،بٝببإ
اغيعٓبب ٢ايعبباّ يببٝراز لببٔ إدفايبب٘ ؼي جببٓض رفببر نوٝببإ إٔ اي ٓبباَ ٤ببٔ َكٛيبب١
اأؼٛات ٚنٝعٝاتٗبا ،نُبا إٔ ررـبِٗ ؼي قبٛثِ( :شبع اْْ ١وبت) بٝبإ إْٗبا َبٔ
َكٛي ١ايٓوات ٚإْٗا َٔ ٖلا ازبٓض ال َٔ ربٚ ،ٙثلا تر َٔ ٣ل يً ٓاَ ٤عٓبٝري:
ي ببٚ ٟٛلببرؼي قوببٌ ايعببٗٚ )( ٝال تببر ٣بٝببِٓٗ َعرنببْٚ ١سال باً َببن افببتاف
ايعوارات ٚتعاٚت ايهًُات ،بٌ ٚال َٔ ْصب إي ِٗٝاشباف ؼي َعَٗ َ٘ٛبن نثبر٠
َا افتًعٛا ف َٔ ٘ٝايكٛٝد.
ٚايصر ؼي افتاف نًُاتِٗ ٖ ٛأْ٘ إذا تهابل ايعبرف ٚايً ب ١ؼي يعب قبايٛا إْب٘
َعرٚف ،أ ٚأظارٚا إي ٘ٝإظار ٠نكٛثِ (َ ايؽٛت ،رفبن ايؽبٛت) ٚذيبو َبٔ
أل ببِ ايعببٛاٖ لًبب ٢أْٗببِ ٜرٜب  ٕٚاغيعٓبب ٢ايعببرؼيٚ ،إال فهٝببك ٜؽببس يؽبباذب
اغيؽوا اغيبٓب إٔ ٜكتؽبر ؼي تعرٜعب ١لًب ٢أْب٘ (ايؽبٛت) ٚيؽباذب ايؽبرا إٔ
ٜكتؽببر ؼي تعرٜعبب٘ لًبب ٢أْبب٘ (َببٔ ايصببُاع)(ٚ ،)2البببٔ اأ ببب إٔ ٜكبب( ٍٛنببٌ َببٔ
رفن)( )3إزي رفر ،ٙإذ َٔ فعض ؼٛتاً ٚٚازي نليو.
فإٕ قًت :إٕ دأل ايً ٜٛري شيٝٝبس ايؽبٛر ٠لُبا لب اٖا ،فٝهتعب ٕٛبايتعبارٜك
ايًع  ١ٝنكٛثِ( :شع اْْ ١وت) فتعرٜعِٗ اي ٓا ٤بليو ال ٜب ٍ لًب ٢إراد ٠اغيعٓب٢
ايعرؼي؟ قًت :ايتعرٜك بايؽٛت ٚايصُاع فاٍٍ لٔ ايتُٝٝس فا َٓاؿ لٔ تٛجٝب٘
ناَِٗ سيا ذنرْاٚ ،ٙػيا ٜرظ إزي ذيو ٜٚعب إيَ ٘ٝا ذها ٙؼي َعتا ايهراَ ١لبٔ
( )1ايع ،َٞٛٝاغيؽوا اغيٓب.48 /2 ،
()2ازبٖٛر ،ٟايؽرا .2449 /6 ،
( )3ابٔ اأ ب ،ايٓٗا ١ٜؼي ررٜب اسب ٜث.3/391 ،
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()2

ايؽرا (أْ٘ أذاي٘ لً ٢ايعرف)( )1قاٍ (ٚمل ٜتعرو غيعٓ ٢رفر فٝب٘ ايؽب اْٞ

ؼي نتاب٘ ايل ٟجعً٘ تهًُ ١يًؽرا  َ٘ٓٚأفبل ؼباذب ايكباَٛط َبا زاد ٙلًب٢
ايؽرا ٚ ،أٜفاً ي ٛنإ ٖٓاى طبايع ١أظار إيٗٝا ؼباذب ايكباَٛط ٚربب،)3()ٙ
ٚؼي صبُن ايوررٚ( ٜٔاي ٓا ٤نهصا ،٤ايؽٛت اغيعتٌُ لً ٢اياجٝن اغيهرل أَ ٚا
ٜصببُ ٢بببايعرف رٓببا٤و ٚإٕ مل ٜهببرل)(ٖٚ ،)4بب ٛال ٜكتفبب ٞلبب ّ تهببابل ايً ببب١
ٚايعببرف ذٝببث ذنببر يبب٘ َعٓبب ٢رفببر رببب اغيعٓبب ٢ايعببرؼي أْبب٘ توببن ؼي ذيببو بعببض
ايعكٗا ،ِٖٚ ٖٛٚ ،٤نُا قٚ ،ٌٝشتعرف ذيو َعؽاً إٕ ظا ٤اهلل تعبازي فبتًلؾ
ػيا ذنرْا إٔ ناّ ايً ٜٛري حي ّٛذ ٍٛايعرف.
ٖٚلا االفتاف ايلٚ ٟقن ؼي ناَِٗ إصيا ٖ ٛيإلظبار ٠إزي اغيعٓب ٢ايعباّ ٖٚبٛ
أْ٘ َٔ َكٛي ١ايؽٛت أ ٚنٝعٝات٘ٚ ،يٝض ررـِٗ َٔ ذيو ايتعرٜبك ايتباّ نُبا ال
خيع ٢لً ٢نٌ َٔ َارط ناَِٗ.

[تعريف الغياء عيد الفقهاء]
ٖببببلا نًبببب٘ ؼي نبببباّ ايً ببببٜٛريٚ ،أَببببا ايعكٗببببا ٤فافتًعببببت نًُببببباتِٗ ؼي
بٝببببببإ ٖببببببلا اغيٛـببببببٛع نبببب بافتاف نًُببببببات ايً ببببببٜٛري ،فعببببببٔ ايعببببببرا٥ن
ؼي ببببببال ايعبببببٗادات(ٚ )5ايتررٜبببببر(ٚ )6ا رظببببباد(ٚ )7تعًٝكببببب٘ [ٚايعببب بار ] ؼي
()1ضبُ ازبٛاد ايعاًََ ،ٞعتا ايهراَ.51 /4 ،١
( ) 2رـ ٞاي  ،ٜٔأب ٛايعفا ،ٌ٥اسبصٔ بٔ ضبُ بٔ اسبصٔ ببٔ ذٝب ر ببٔ لًب ٞببٔ إةالٝبٌ
ايكرظ ،ٞايع  ،ٟٚايعُر ،ٟايؽ اْٚ ،ٞي باٖٛر ؼي  10ؼعر شٓ ،577 ١تٛؼي بو اد ؼي ظبٗر
رَفإ شٖٓ 650 ١ب .ي٘ تؽاْٝك نبثبَٗٓ ٠با نتبال ايتهًُبٚ ١ايبلٚ ٌٜايؽبً ١يهتبال تباد ايً ب١
ٚؼرا ايعرب .١ٝأْ ر َعحِ اغيؤيعري يعُر نراي ١د 3ؿ.279
( )3ضبُ ازبٛاد ايعاًََ ،ٞعتا ايهراَ.51 /4 ،١
( )4ايعٝخ ايهرحي ،ٞصبُن ايورر.335 /3 ،ٜٔ
( )5احملكل اسبً ،ٞظرا٥ن ا شاّ.913 /4 ،
( )6ايعاَ ١اسبً ،ٞذبرٜر اأذهاّ.209 /2 ،
( )7ايعاَ ١اسبً ،ٞإرظاد اأذٖإ.156 /2 ،
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ظٗادات٘(ٚ )1جاَن اغيكاؼ أْب٘ (َب ايؽبٛت اغيعبتٌُ لًب ٢اياجٝبن اغيهبرل)

ٚلببٔ اغيعببباتٝس أْبب٘ اغيعبببٗٛرٚ ،لبببٔ ايصببرا٥ر(ٚ )3إٜفبببا ايٓببافن أْببب٘ (ايؽبببٛت
()4

اغيهببرل)ٚ ،لببٔ ايعاَبب ١ؼي ظببٗادات ايكٛال ب أْبب٘ (ترجٝببن ايؽببٛت  َٚب )ٙ

ٚذيو ػيا ٜٓاد ٟبدلً ٢ؼبٛت أْٗبِ حيَٛب ٕٛذب ٍٛاغيعٓب ٢ايعبرؼيٚ .قٝبٌ إْب٘ ٖبٛ
اغيعٓبب ٢اغيعببٗٛرٚ ،إٕ ايعببرف ال حيهببِ بصببٛاٚ ٙإْبب٘ ٖبب ٛايببل ٟاتعببل لًٝبب٘ نًُببات
ايً ٜٛري ٚنًُات ايعكٗا.٤
ٖهببلا قبباٍ بعببض أؼببرابٓا اغيتببدفر ،ٜٔقبباٍ( :إٕ ايتهرٜببب ؼي ايؽببٛت َ ب ٙ
ٚذبصبب ،)5()٘ٓٝنُبببا ؼي ايؽببرا (ٚ )6رببببٚ ،ٙؼي ايكاَٛط(ايتهرٜببب :ا طبببرال
نايتهرل ٚايبت ين)(ٚ ،)7ؼي اغيؽبوا اغيبٓب( :طبرل ؼي ؼبٛت٘ :رجعب٘ َٚب ،)8()ٙ
فك ذبؽٌ إٔ اغيبراد ٖٓبا ببا طرال ٚايتهرٜبب ربب ايهبرل سيعٓب ٢اشبعب ،١يعب ٠
ذببسٕ أ ٚشببرٚر نُببا تُٖٛبب٘ ؼبباذب صبُببن ايورببرٚ ٜٔربببَ ٙببٔ أؼببرابٓا نُببا
شببتعرف٘ ،فهدْبب٘ قبباٍ ؼي ايكبباَٛط( :اي ٓببا[ ٤نهصبباَ ]٤ببٔ ايؽببٛت)(َ ،)9ببا َبب
ٚذصببٔ ٚرجببن ،فبباْهول لًبب ٢اغيعببٗٛر إٔ اياجٝببن تكببارل ـببرٚل ذرنببات
ايؽٛت ٚايٓعض فهإ اياجٝن الزَباً يإلطبرال ٚايتهرٜبب ،بِ قباٍ (فُبٔ ذنبر
اغي ٚاياجٝن ٚايتهرٜب فبا ذاجب ١بب٘ إزي تفبُري ٚال ذبُٝبٌ ،نُبا إٔ َبٔ ذنبر
( )1اغيك ط االردب ،ًٞٝصبُن ايربٖإ ،12/336،طوعَ ١ؤشص ١ايٓعر االشاَ ٞايتابع ١زبُال١
اغي رشري.
( )2احملكل ايهرن ،ٞجاَن اغيكاؼ .23 /4 ،
( )3ابٔ إدرٜض اسبً ،ٞايصرا٥رٚ ،120 /2 ،ايعوار ٠ف( ٖٞ ٘ٝاي ٓا َٔ ٤ايؽٛت ػي ٚد ،نلا).
( )4ايعاَ ١اسبً ،ٞقٛال اأذهاّ.495 /3 ،
( )5ايعٝخ اأْؽار ،ٟاغيهاشب.294 /1 ،
( )6ازبٖٛر ،ٟايؽرا .172 /1 ،
( )7ايعبٚزرباد ،ٟايكاَٛط احملٝط.97 /1 ،
( )8ايع ،َٞٛٝاغيؽوا اغيٓب.8 /2 ،
( )9ايعبٚزرباد ،ٟايكاَٛط احملٝطَٚ ،368 /4 ،ا بري اغيعكٛفتري إـاف َٔ ١ايكاَٛط.
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ايتهرٜب ٚا طرال نليو ،أْ٘ ال ٜه ٕٛب َ ٕٚب ٚترجٝبنٚ ،إٔ َبٔ ذنبر اغيب
ٚاياجٝن فك ظيٌ أذ ُٖا ٚـُٓ٘ َعٓب ٢ايترصبري ٚايتهرٜبب ٚاياقٝبل ٚأبكب٢
ا فر لًَ ٢عٓا ٙاأؼً ،ٞنُا إٔ َٔ اقتؽر لً ٢أذ ُٖا ظيً٘ ٚـبُٓ٘ ذيبو.
ٚبببليو ٜٓهوببل لًبب ٢اغيعببٗٛر َببا ْكًبب٘ ؼي ايٓٗاٜبب ١لببٔ ايعببافعَ ٞببٔ أْبب٘ (ذبصببري
ايؽٛت ٚترقٝكب٘)( )1بايتكرٜبب اغيعبار إ يٝب٘ٚ ،نبليو قٛيب٘( :نبٌ َبٔ رفبن ؼبٛت ًا
ٚٚاال ٙفؽٛت٘ لٓ ايعبرل رٓبا ،)2()٤إٔ اغيبراد بباغيٛاال ٠اياجٝبنٚ ،ببليو ٜٓبسٍ
لً ٢اغيعٗٛرٚ .أٜفاً َا ؼي ظٗادات ايهتال ٚبعض نتبب ايً بَ ١بٔ أْب٘ (ترجٝبن
ايؽٛت َٚ ،)ٙ َٚا ؼي ايصرا٥ر(ٚ )3إٜفا ايٓبافن َبٔ أْب٘ ايؽبٛت اغيهبرل أْب٘
نُا ؼي ايكاَٛط(ٚ ،)4ق َٔ ٍٛقاٍ إْ٘ َ( :ايؽبٛت) ٚقبَ ٍٛبٔ قباٍَ( :بٔ رفبن
ؼٛتاً فٗ ٛرٓاٚ )5()٤قٛي٘ ؼي اغيؽوا اغيٓب (أْ٘ ايؽٛت)( )6إزي رفبر َبا ذنبر ،بِ
أ ٜب  -نبب ٕٛايعببرف ال حيهببِ بصبب ٣ٛاغيعٓبب ٢اغيعببٗٛر -بببدٕ طيعببا َببٔ أؼببرابٓا
اقتؽببرٚا لًٝبب٘ ؼي بٝببإ َٛـببٛع اي ٓبباَ ٤ببن أْبب٘ َببٔ اأيعبباظ ايببيت ْٗبب ٞلٓٗببا ؼي
ايعرٜعٚ ،١ذبٌُ لً ٢اغيعٓ ٢ايعرؼي -إٕ ٚج  -شٛا ٤نإ ثا َعٓ ٢ي  ٟٛأ ٚال.
فبإٕ نببإ َببا ذنببر ٙاغيعببٗٛر ٖبب ٛاغيعٓبب ٢ايعببرؼي فكب وببت اغيهًببٛلٚ ،إٕ نببإ
اغيعٓبب ٢ايعببرؼي رببب ٙيببسّ لًبب ِٗٝبٝاْبب٘ ،فعب ّ بٝاْبب٘ َببن بٝببإ اغيعٓبب ٢اغيعببٗٛر بٝببإ
يع َ٘ ،إٔ اأيعباظ إ ذا مل تثوبت ثبا ذكبا٥ل ظبرل ١ٝذبُبٌ لًب ٢اغيعباْ ٞايعرفٝب١
ٚإٕ فايعببت اغيعٓبب ٢ايً بب ;ٟٛإٔ ايعببرف َك ب ّ لًبب ٢ايً بب ١ؼي َكبباّ ايتعببارو،
فًٝسّ ايعك ٘ٝبٝإ اغيعٓ ٢اغيراد َٔ ايًع  ٖٛٚاغيعٓ ٢ايعبرؼي ،فوٝبإ اغيعٓب ٢اغيبلنٛر
ٚل ّ ايتعرو يًُعٓ ٢ايعرؼي بهٌ ٚج٘ ػيا ٜععر بدْ٘ ٖ ٛاغيعٓ ٢ايعرؼي.
( )1ابٔ اأ ب ،ايٓٗا ١ٜؼي ررٜب اسب ٜثٚ ،391 /3 ،ؼي ايٓٗا( ١ٜذبصري ايكراٚ ٠٤ترقٝكٗا).
( )2اغيؽ ر ْعص٘.391 /3 ،
( )3ابٔ ادرٜض اسبً ،ٞايصرا٥رٚ ،120 /2 ،ايعوار ٠طبتًع.١
( )4ايعبٚزرباد ،ٟايكاَٛط احملٝط.372 /4 ،
( )5ابٔ اأ ب ،ايٓٗا ١ٜؼي ررٜب اسب ٜث.391 /3 ،
( )6ايع ،َٞٛٝاغيؽوا اغيٓب.48 /2 ،
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ٚفٝبب٘ :إْبب٘ قب ٜهبب ٕٛاقتؽببار بعببض اأؼببرال لًبب ٢ذيببو ؼي بٝببإ اغيٛـببٛع
اغيببلنٛر َببٔ جٗبب ١نْٛبب٘ ايعببرد اغيتببٝكٔ; إٔ َٛـببٛع اي ٓببا ٤غيّببا نببإ َعببتوٗا ي بب١
ٚلرفاٚ ،نإ ٖلا ٖ ٛايعرد اغيتٝكٔ ذنر ;ٙٚأْ٘ َٛرد ايتررَٚ ِٜا لب اٜ ٙنتُصبو
ف ٘ٝبدؼاي ١ا باذ ،١فدرادٚا بليو بٝإ َٛرد ايترر ،ِٜأ ٚأْ٘ أظٗبر أفبراد اي ٓبا٤
ي ببٚ ١لرفببا ،فعرفبب ٙٛسيببا ضيٝيببس ٙؼي ازبًُببٚ ١أذببايٛا رببب ٙلًبب ٢ايعببرف ،نُببا إٔي ؼي
شابك٘ إٔ ؼي طيً َٔ ١نباّ أٖبٌ ايً ب ١إٔ ايهبرل (فعب ١تعبا ٟا ْصبإ يعب ٠
ذسٕ أ ٚشرٚر)(َٚ ،)1ت ٢نإ ٖلا َعٓ ٢ايهرل نإ ايتهرٜب إجيباد ٖبل ٙاسبايب١
ٚنلا ا طبرالٚ ،إال يبسّ االظبااى ايًع بَ ٞبن اْٗبِ مل ٜبلنرٚا يًهبرل َعٓب٢
رفر يٝعتل َٓ٘ يع ايتهرٜب ٚا طبرالَ ،فبافا إزي َبا ذنبر ؼي َعٓب ٢ايتهرٜبب
إصيا ٖ ٛيًععٌ ايكا ِ٥بل ٟايؽٛت ال ا طرال ايكا ِ٥بايؽٛتٖٚ ،ب ٛاغيبدفٛذ ؼي
تعرٜك اي ٓا ٤لٓ اغيعٗٛر د ٕٚفعٌ ايعبلؾ ،فبُٝهٔ إٔ ٜهبَ ٕٛعٓب ٢تهرٜبب
ايعلؾ ؼي ؼٛت٘ إ جياد شوب ايهبرل سيعٓب ٢اشبعبٚ ،١شبوو٘ ٖب ٛذبصبري ايؽبٛت
َٚب ٚ ٙترجٝعب٘ ،نُبا إٔ ذببس ٜٔايعبلؾ ٚتعرحيب٘ إجيباد شبوب اسببسٕ ٚايعبر ،
فتعصب ايتهرٜب ٚا طرال سيا ذنر ال ٜٓاؼي تعصبب ايهبرل باشبعب ،١لًب ٢إٔ نبٕٛ
ايتهرٜب ايترصبريٚ ،اياجٝبن ٜصبتًسّ نب ٕٛايهبرل اسبصبٔ ٚايرجبٛعٖٚ ،بلا ال
ٜكٛي٘ أذ  ،خباف َا ي ٛجعًٓا ايتهرٜب سيعٓ ٢إجياد شوب ايهرل بليو اغيعٓب،٢
فإْ٘ ٜه ٕٛسيعٓ ٢ايتلعٝك بليو ايصوب ،فٓٝاشب ن ٕٛا طرال اشبع.١
ٖبلا َببن أْب٘ ال ضيهببٔ إراد ٠اغيب ٚايترصبري ٚاياجٝببن َبٔ ايهببرل اغيببدفٛذ ؼي
تعرٜك اأنثر يً ٓا َ ٖٛٚ ،٤ايؽٛت اغيعتٌُ لً ٢اياجٝن اغيهرل ،فٝتعبٝئ سيبا
ذنرْا ظيٌ ايهرل اغيدفٛذ ؼي تعرٜبك اأنثبر لًب( ٢اشبعب ١ايبيت تعبا ٟا ْصبإ
يع  ٠ذسٕ أ ٚشرٚر) ،نُا ٖ ٛاغيٓك ٍٛلٔ ايؽرا ؼي تعصببٚ ،)2(ٙلبٔ أشباط
ايسطبعببر ٟذٝببث ٜكبب( ٍٛفعبب ١ث بِوي أ ٚشببرٚر)(ٚ ،)3اغيببراد بببايهرل ؼي تعرٜببك
( )1ازبٖٛر ،ٟايؽرا .171 / 1 ،
( )2اغيؽ ر ْعص٘.171 /1 ،
( )3ايسطبعر ،ٟأشاط ايوار.277 ،١
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اغيعٗٛر َا نإ َهربا ؼي ازبًُب ١يًُ بين أ ٚاغيصبتُن أَ ٚبا نبإ َبٔ ظبدْ٘ ذيبو،
ٚيٝض اغيراد َٓ٘ اغيهرل بايععٌ فؽٛؼاً بايٓصو ١إزي نٌ أذب ; إذ يب ٛنبإ اغيبراد
َٓ٘ ذيو أظهٌ اسباٍ خبرٚد أ نثر َبا ٖب ٛرٓبا ٤لرفبا لبٔ ذيبوٚ .يعًب٘ َبٔ ٖبلٙ
اسبٝث ١ٝأسبل ايعٗ ٝن ايثاْ ٞؼي ايرٚـ ١ذيو بتعرٜك اغيعبٗٛر قٛيب٘( :أٜ ٚصبُ ٢ؼي
ايعرف رٓاٚ ،)1()٤توع٘ ؼي صبُن ايعاٚ )2(٠ ٥صبُن ايورر )3(ٜٔلًب ٢ذيبو دفباٍ
َا ال ٜهَ َ٘ٓ ٕٛهربا بايععٌ.
ٚأْت فوب بدْيا إذا أردْا َٔ ايهرل ايعدْ )4(١ٝفٝهَ ٕٛعٓبا ٙإْب٘ َبا نبإ ظبدْ٘
ا طرالٚ ،إٕ مل ٜهٔ َهربباً بايععبٌ يٛجبٛد َباْن ،أرٓاْبا ذيبو لبٔ إسببام َبا
أسبك ٙٛيع ّ اْعهاى اي ٓا ٤لرفا لٔ ذيبو ،نُبا أْب٘ يعبٌ ايبل ٟدلبا ٖبلا اغيتبدفر
إزي ظيٌ ايتهرٜب لً ٢ايترصري ٚاياجٝن ٚاغي نُا ةعبت ذيبو فُٝبا َبري ٖبٛ
فٝاي٘ إٔ اغيراد َٔ اغيهبرل َبا نبإ َهربباً بايععبٌ ،فُبٔ ٖٓبا فبري إزي ذيبوٚ ،قب
لرفت َا فٚ .٘ٝنٝك نإ فا ضببٝؾ لبٔ ايرجبٛع إزي ايعبرف ايبلٖ ٟب ٛاغيرجبن
ٚاغيعسع ؼي فِٗ اغيعاْ َٔ ٞاغيواْ ٖٛٚ ٞال ٜهاٍ سيهٝاٍ ٚال ٜٛزٕ سيٝبسإ ،فكب تبراٙ
ٜببر ٣ذبكببل اي ٓببا ٤ؼي ؼببٛت فبباٍ لببٔ اسبصببٔ ٚايرقببَ ١عببتٌُ لًبب ٢اشبعبب١ْٛ
ٚاي ًبب ٚ ،ؼي فبباٍ لببٔ اغيبب َعببتٌُ لًبب ٢ايتكهٝببن ٚايتهصبببٚ ،ؼي فبباٍ لببٔ
خ يًهببرل سيعٓبب ٢اشبعبب ١اغيكرْٚبب ١باالْعببرا
اياجٝببن َتؽببك باشبعبباٚ ،٤ؼي َٗبب ٝي
ٚايًلٚ ،٠ؼي َعر ٍ يًعؤاد َٗٝخ لً ٢ايوها ٤يًععام إزي رب ذيو.
فًٝض يًعك ٘ٝاغياٖر ش ٣ٛايرجٛع إيٚ ٘ٝايتع ٌٜٛلًٚ ،٘ٝي ٛفرو وٛت َعٓب٢
ي  ٜ ٟٛاٜر ايعرؼي ٚجب ايرجٛع إزي ايعرؼي أٜفاً.

اغيكاّ ايثاْ :ٞؼي ذهُ٘
ٖٚبب ٛضبببرّ يٓعصبب٘ إطيال باً ضبؽ باً َٓٚكببٛالً ْك باً َتببٛاتراًٚ ،ايهتببال ايعسٜببس
( )1ايعٗ ٝايثاْ ،ٞايرٚـ ١ايوٗ.212 /3 ،١ٝ
( )2احملكل اأردب ،ًٞٝصبُن ايعا.336 /12 ،٠ ٥
( )3ايعٝخ ايهرحي ،ٞصبُن ايورر.335 /3 ،ٜٔ
( )4ؼي اغيلهٛط( ١اغيٓعاْ.)١ٝ
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ٚايصٓ ١اغيتٛاتر ٠ظاٖ إ لً ،٘ٝفاأدي ١ايثا َ ١تعك ١لً ٢ذبرضي٘ ،نُا إٔ تعًُ٘ أٚ
تعً ُ٘ٝبععً٘ ال آص٘ ٚفؽً٘ ٚاشتُال٘ َرالٝاً ؼبعت٘ أ ٚال ،د ٕٚصببرد ةالب٘،
ٚأفلن اأجر ٠لً ٘ٝضبرىّ نليوٚ ،ؼي َعتبا ايهراَبٚ( ١أَبا ذهُب٘ فبا فباف -
نُبببا ؼي صبُبببن ايربٖبببإ( -)1ؼي ذبرضيببب٘ ٚذببببر ِٜاأجبببر ٠لًٝببب٘ ٚتعًُببب٘ ٚتعًُٝببب٘
ٚاشببتُال٘ ،شببٛا ٤نببإ ذيببو ؼي قببررٕ أ ٚدلببا ٤أ ٚظببعر أ ٚربُٖببا)( )2بببٌ رسيببا
اديل ٢بعض أؼرابٓا أْ٘ َٔ ايفرٚرٜات ٚإٕ ذهُ٘ لٓ ا َاَ ١ٝذهِ ايسْا.
أَا دل ٣ٛايفرٚرٚ ٠ا طياع لً ٢ذبرضيب٘ فكب لرفبتٚ ،أَبا ايهتبال اوٝب

فٜ،ات َٓٗا قٛي٘ تعازي شفَاجْرَنِثٌُا السِّجْطَ هِيْ األًَْ َزاىِ ًَاجْرَنِثُزٌا وَزٌْاَ الزصًُّزِز( ،)3فعب ٞفبرب

أب ٞبؽب قاٍ( :شبديت أببا لوب اهلل ( )لبٔ قٛيب٘ تعبازي شفَزاجْرَنِثٌُا الزسِّجْطَ هِزيْ
األًَْ َاىِ ًَاجْرَنِثُزٌا وَزٌْاَ الزصًُّزِ ز قباٍٖ :ب ٛاي ٓباَٗٓٚ ،)4()٤با قٛيب٘ تعبازي :شًَهِزيْ النَّزاضِ هَزيْ
يَشْ زرَسِي لَيْ زٌَ الْحَ زدِيِِ لِيُ ِ زلَّ عَ زيْ ظَ زثِيلِ اللَّ زوِز( ،)5فعبب ٞفببرب ابببٔ َصببهإ لببٔ ضبُ ب لببٔ

أبببب ٞجععبببر (( :)قببباٍ ةعتببب٘ ٜكببب :ٍٛاي ٓبببا ٤ػيبببا قببباٍ اهلل تعبببازي شًَهِز زيْ
النَّززززاضِ هَزز زيْ يَشْزز زرَسِي لَيْزز زٌَ الْحَزز زدِيِِز)(ٚ ،)6ؼي فببببرب َٗببببرإ بببببٔ ضبُبببب لببببٔ أبببببٞ

لو ب اهلل ( :)قبباٍ( :ةعتبب٘ ٜكبب :ٍٛاي ٓببا ٤ػيببا قبباٍ اهلل تعببازي شًَهِ زيْ النَّززاضِ هَ زيْ
يَشْ زرَسِي لَيْ زٌَ الْحَ زدِيِِ ز)(ٚ ،)7ؼي فببرب ايٛظببا قبباٍ( :ةعببت ايرـببا (ٜ )كبب:ٍٛ

( )1احملكل اأردب ،ًٞٝصبُن ايعاٚ ٠ ٥ايربٖإ.59 – 58 /8 ،
( )2ضبُ ازبٛاد ايعاًََ ،ٞعتا ايهراَ.52 /4 ،١
( )3اسبخ.30 ،
( )4اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.227 /12 ،١
( )5يكُإ.6 ،
( )6اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.226 /12 ،١
( )7اغيؽ ر ْعص٘.226 /12 ،
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ش ٌ٦أب ٛلو اهلل ( )لبٔ اي ٓبا ،٤قباٍٖ :ب ٛقٛيب٘ تعبازي شًَهِزيْ النَّزاضِ هَزيْ يَشْزرَسِي
لَيْزززٌَ الْحَزززدِيِِ لِيُ ِزززلَّ عَزززيْ ظَزززثِيلِ اللَّزززوِز)(َٗٓٚ ،)1ببببا قٛيبببب٘ تعببببازي :شًَالَّزززرِييَ الَ يَشْزززيَدًُىَ
الصًُّزَز( ،)2فع ٞفرب ايهٓاْ ٞلٔ أب ٞلو اهلل ( )لٔ قٛي٘ لس ٚجٌ شًَالَّزرِييَ
الَ يَشْزيَدًُىَ الزصًُّزَز قبباٍٖ( :بب ٛاي ٓبباَٗٓٚ ،)3()٤ببا قٛيبب٘ تعببازي :شًَإِذَا هَزسًُّا تِزاللَّغٌِْ هَزسًُّا
لِسَاهًاز( ،)4فع ٞفرب اشبساز قاٍْ( :سيٓا باغي  ١ٜٓفاتٓٝبا أببا لوب اهلل ( )فكباٍ
يٓا :اْ ٜٔسيتِ ،قًٓبا :لًب ٢فبإ ؼباذب ايكٝبإ ،فكباٍ :نْٛبٛا نراَباً ،فبٛاهلل َبا
لًُٓا َا أراد ب٘ ف ٓٓيا أْ٘ ٜك :ٍٛتعفًٛا لً ٘ٝفع ْا إي ٘ٝفكًٓبا :ال ْب رَ ٟبا أردت

بكٛيو :نْٛٛا نراَا ،فكاٍ :أَا ةعتِ اهلل تعازي ٜك ٍٛؼي نتاب٘ ايعسٜبسشًَإِذَا هَزسًُّا
تِاللَّغٌِْ هَسًُّا لِسَاهًاز)(ٚ ،)5ايكٝإ طين قٚ ،١ٓٝايك ١ٓٝاأَ ١اغي ٓ.١ٝ

ٚأَا ايصٓ ١فُفافاً إزي َا ةعت َٓٗا ؼي تعصب ايهتبال ـبرٚلَٗٓ ،با ٜب ٍ
لًب ٢ذببر ِٜاي ٓبا ٤نلبرب ايعبراّ لبٔ أبب ٞلوب اهلل (( :)قباٍ :اي ٓبا ٤لعببر
ايٓعام)(ٚ ،)6فرب ٙا فر ،قاٍ قاٍ أب ٛلو اهلل (( :)بٝت اي ٓا ٤ال ٜؤَٔ فٝب٘
ايعحٝعبٚ ١ال جيببال فٝب٘ ايب لٚ ٠ٛال  ٜفًبب٘ اغيًبو)(ٚ ،)7فببرب اسبصبٔ بببٔ ٖببارٕٚ
قاٍ( :ةعت أبا لو اهلل (ٜ )ك :ٍٛاي ٓا ٤صبًبض ال  ٜٓبر اهلل إزي أًٖب٘)(،)8
ٚفرب إبراٖ ِٝبٔ ضبُ اغي ْ ٞلُبٔ ذنبر ٙلبٔ أبب ٞلوب اهلل (( :)قباٍ شبٌ٦
()1اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.227 /12 ،١
( )2ايعرقإ.72 ،
( )3اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.226 /12 ،١
( )4ايعرقإ.72 ،
( )5ايعٝخ ايهًٝين ،ايهاؼي.432 /6 ،
( )6اغيؽ ر ْعص٘.431 /6 ،
( )7اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.225 /12 ،١
( )8اغيؽ ر ْعص٘.228 /12 ،
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لببٔ اي ٓبباٚ ٤أْببا ذاـببر فكبباٍ :ال تبب فًٛا بٛٝتببا اهلل َعببرو لٓٗببا)(ٚ ،)1فببرب
ٜاشببر لببٔ أببب ٞاسبصببٔ ( )قبباٍَ( :ببٔ ْببسٍْ ٙعصبب٘ لببٔ اي ٓببا ٤فببإٕ ؼي ازبٓبب١
ظببحر ٜ ٠بدَر اهلل ايرٜببا إٔ ذبرنٗببا فٝمصببُن ثببا ؼببٛتاً مل ٜنصببُن سيثًببَ٘ٚ ،ببٔ مل
ٜتٓسي ٙلٓب٘ مل ٜصبُع٘)(ٚ ،)2فبرب ٜبْٛض قباٍ( :شبديت اشبراشباْٚ )( ٞقًبت:
إٕ ايعواش ٞذنر أ ْبو تبرفيؾ ؼي اي ٓبا ،٤فكباٍ :نبلل ايسْب ٜلَ ،با ٖهبلا قًبت
يببٜ٘ ،صببديين لببٔ اي ٓببا ٤فكًببت يبب٘ :إٕ رج باً أتبب ٢أبببا جععببر ( )فصببدي٘ لببٔ
اي ٓا ،٤فكاٍٜ :با فبإ إذا َٝبس اهلل ببري اسببل ٚايواطبٌ فبدٜ ٜٔهب ٕٛاي ٓبا٤؟ فكباٍ:
َن ايواطٌ ،فكاٍ :قب ذهُبت)(ٚ ، )3لبٔ ايعكٝب٘ (شبدٍ رجبٌ لًب ٞببٔ اسبصبري
( )لببٔ ظببرا ٤ازبارٜبب ١ثببا ؼببٛت ،فكبباٍَ :ببا لًٝببو يبب ٛاظبباٜتٗا فببلنرتو
ازبٓبببٜ ،١عبببين بكبببرا ٠٤ايكبببررٕ ٚايسٖببب ٚايعفبببا ٌ٥ايبببيت يٝصبببت ب ٓبببا ،٤فدَبببا
اي ٓا ٤فُر ٛر)(ٚ ،)4فرب ضبُ بٔ َصًِ لٔ أب ٞجععبر (( :)قباٍ :ةعتب٘

ٜكبب :ٍٛاي ٓببا ٤ػيببا أٚل ب اهلل لًٝبب٘ ايٓببارٚ ،تببا شًَهِ زيْ النَّززاضِ هَ زيْ يَشْ زرَسِي لَيْ زٌَ الْحَ زدِيِِز
ا ٜببٚ ،)5()١لببٔ اغيكٓببن قبباٍ :قبباٍ ايؽببادم (( :)ظببر اأؼببٛات اي ٓببا،)6()٤
ٚفرب اسبصري بٔ ٖار ٕٚقاٍ( :ةعت أببا لوب اهلل (ٜ )كب :ٍٛاي ٓباٜ ٤بٛرث
ايٓعام ٜٚعكب ايعكبر)(ٚ ، )7فبرب لوب اهلل ببٔ أبب ٞبهبر لبٔ ضبُب ببٔ لُبر ٚببٔ
ذببسّ قبباٍ( :دفًببت لًبب ٢أببب ٞلو ب اهلل ( )فكبباٍ :اي ٓببا ،٤اجتٓوببٛا اي ٓببا،٤
اجتٓوٛا ق ٍٛايسٚر ،فُا زاٍ ٜك :ٍٛاجتٓوٛا اي ٓبا ،٤اجتٓوبٛا ،ففبام بب ٞاوًبض،
( )1اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.227 /12 ،١
( )2ايعٝخ ايهًٝين ،ايهاؼي.434 /6 ،
( )3اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.227 /12 ،١
( )4ايعٝخ ايؽ ٚم َٔ ،ال حيفر ٙايعك 60 /4 ،٘ٝبال ذ ظرل اشبُر َٚا جا ٤ؼي اي ٓا٤
ٚاغياٖ ،ٞذ ٜث .5097
( )5اغيؽ ر ْعص٘.226 /12 ،
( )6ايعٝخ ايؽ ٚم ،اغيكٓن.456 ،
( )7اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع ،229 /12 ،١ؼي ايٛشا( ٌ٥اسبصٔ).

138

أحكام ادلراجس احملسهح

ٚلًُت أْ٘ ٜعٓٝين)(.)1
ٚـببرل َٓٗببا دٍ لًبب ٢ذرَبب ١ظببرا ٤ازبارٜبب ١اغي ٓ ٝب ،١نلببرب شببع ٝبببٔ ضبُ ب
ايهاطر ٟلٔ أب ٘ٝلٔ أب ٞلو اهلل ( )قباٍ( :شبدي٘ رجبٌ لبٔ بٝبن ازببٛارٟ
اغي ٓٝات ،فكاٍ :ظبراؤٖٔ ٚببٝعٗٔ ذبراّ ٚتعًب ُٔٗٝنعبر ٚاشبتُالٗٔ ْعبام)(،)2
ٚفرب إبراٖ ِٝبٔ أب ٞايواد قباٍ( :أٚؼب ٢إشبرل ببٔ لُبر لٓب ٚفاتب٘ ابٛارٍ يب٘
َ ٓٝببات إٔ ٜن بومعٔم ٚحيُببٌ نببٓٗٔ إزي أببب ٞاسبصببٔ ( )فكبباٍ إبببراٖ :ِٝفوعببت
ازبٛار ٟبثاث َا ١٥أيك درٖبِٚ ،ظيًبت نبٓٗٔ إيٝب٘ ،فكًبت يب٘ :إٕي َبٛزي يبو
ٜكاٍ ي٘ إشرل بٔ لُر أٚؼب ٢لٓب ٚفاتب٘ بوٝبن جبٛار يب٘ َ ٓٝبات ٚظيبٌ ايبثُٔ
إيٝو ٚق فعًت ٚبعتٖٗٔٚ ،لا ايثُٔ اث َا ١٥أيك درِٖ ،فكاٍ :ال ذاج ١يٞ
ف ،٘ٝإٕ ٖلا شرت ٚتعً ُٔٗٝنعرٚ ،االشبتُاع َبٓٗٔ ْعبام ٚنبٓٗٔي شبرت)(،)3
ٚفرب ايٛظا ٤قاٍ( :ش ٌ٦أب ٛاسبصٔ ايرـبا ( )لبٔ ظبرا ٤اغي ٓٝب ،١فكباٍ :قب
ٜهبب ٕٛيًرجببٌ ازبارٜبب ١تًٗٝببَ٘ٚ ،ببا نٓٗببا إال نببٔ ايهًببب ٚنببٔ ايهًببب شببرت
ٚايصرت ؼي ايٓار)(.)4
ٚـرل َٓٗا دٍ لً ٢ذرَ ١نصوٗا ،نلرب ْفر بٔ قابٛط قاٍ( :ةعبت أببا
لو ب اهلل (ٜ )كبب :ٍٛاغي ٓٝببًَ ١عْٛببًَ ،١عببَ ٕٛببٔ أنببٌ نصببوٗا)(ٚ ،)5ر ٟٚؼي
ايعك ٘ٝإٔ اجر اغي ٓ ١ٝشرت(.)6
ٚـببرل َٓٗببا دٍ لًببب ٢ذرَبب ١اشبببتُال٘ نلببرب لٓوصبب ١لبببٔ أببب ٞلوبب اهلل
( )1اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝعَٚ ،230 /12 ،١ا ؼي اغيلهٛط( ١لو اهلل بٔ أب ٞبهب ضبُ بٔ
لُر بٔ ضبرّ).
( )2اغيؽ ر ْعص٘.88 /12 ،
( )3ايعٝخ ايهٛش ،ٞتٗلٜب ا ذهاّ.357 /6 ،
( )4ايٛشا.88 /12 ،ٌ٥
( )5اغيؽ ر ْعص٘.85 /12 ،
( َٔ )6ال حيفر ٙايعك 172 /3 ،٘ٝاسب ٜث  ،3649قاٍٚ :ر ٟٚإٔ أجر اغي ين ٚاغي ٓ ١ٝشرت.

الغناء

139

( ) قبباٍ( :اشببتُاع اي ٓبباٚ ٤ايًببٜٗٓ ٛوببت ايٓعببام ؼي ايكًببب نُببا ٜٓوببت اغيببا٤
ايببسرع)( ،)1إزي رببب ذيببو َببٔ اأفوببار ْكًٓببا َٓٗببا بعفبباَٚ ،ببٔ أراد اشتكؽبباٖ٤ا
فًبجن إزي نتب اأفوار ،قاٍ ؼي َعتا ايهراَ :١إٕ اأفوبار اي ايب ١لًب ٢ذببرِٜ
اي ٓاَ ٤هًكا َٔ رب ت ٝب عيصٚ ١لعر )2(ٕٚفرباً  ٖٞٚبري ؼرحي ١اي الي ١لًب٢
ذيو ٚبري ظاٖر ٠فٗٝبا ٚ ،ا ب ١إفوبار دايب ١لًب ٢ذببر ِٜاشبتُاع اي ٓباٚ ،٤عيصب١
أفوار داي ١لً ٢ذبر ِٜنٔ اغي ٓ.)3(١ٝ
ٚاسباؼٌ بع ايتدَبٌ ؼي َبا ذنرْباَ ٙبٔ اأديب ١حيؽبٌ يًعكٝب٘ ايكهبن بتربرِٜ
اي ٓببباَ ٤بببٔ ربببب فبببرم ببببري إ ٜكبببإ سيربببرّ فبببارج ٞأ ٚالٚ ،اي ببباٖر أْببب٘ مل
ٜسٍ اغيلٖب نليو ذت ٢قباّ ايهاظباْٚ )4(ٞاشبراشباْ )5(ٞفعؽبًٛا ببري َبا اقبإ
سيربببرّ فبببارجٚ ٞببببري رببببٚ ،ٙذهُبببٛا بتربببر ِٜاأ ٍٚد ٕٚايثببباْٚ ،ٞاي ببباٖر
أُْٗبببا توعبببا ؼي ذيبببو َبببٔ جعبببٌ اهلل ايرظب ب ؼي فافببب٘ ٖٚببب ٛاي سايببب ،ٞقببباٍ ؼي
ايببٛاؼي (ٚايببلٗ ٜ ٟببر َببٔ صبُببٛع اأفوببار ايببٛارد ٠فٝبب٘ افتؽبباؿ ذرَبب ١اي ٓببا٤
َٚببا ٜتعًببل ببب٘ َببٔ اأجببر ٚايتعًببٚ ِٝاالشببتُاع ٚايوٝببن ٚايعببرا ٤نًببٗا سيببا نببإ
لً ٢ايٓر ٛاغيعٗٛد اغيتعارف ؼي زَٔ بين أَٝبٚ ١ببين ايعوباط َبٔ دفب ٍٛايرجباٍ
لًٚ ٔٗٝتهًُٗٔ باأباطٚ ٌٝيعوٗٔ باغياٖ َٔ ٞايع ٝإ ٚايكفبٝب ٚربٖبا دٕٚ
َبببا شببب ٣ٛذيبببو نُبببا ٜعبببعر بببب٘ قٛيببب٘ (( :)يٝصبببت بببباييت تب ب فٌ لًٗٝبببا
ايرجبباٍ)( ، )6ببِ قبباٍ بعبب ذيببو بٝصببب (ٚلًببٖ ٢ببلا فببا بببدط بصببُاع ايببت ين
باأظببعار اغيتفببُٓ ١ذنببر ازبٓببٚ ١ايٓببار ٚايتعببٜٛل إزي دار ايكببرار ٚٚؼببك ًْعمببِ
اهلل اغيًو ازبوار ٚذنر ايعوادات ٚايارٝب ؼي اشببات ٚايسٖب ؼي ايعاْٝبات ٚعببٛ
( )1ايعٝخ ايهًٝين ،ايهاؼي.434 /6 ،
( )2ؼي اغيلهٛطٚ( ١لعر.)ٜٔ
( )3ضبُ ازبٛاد ايعاًََ ،ٞعتا ايهراَٚ ،52 / 4 ،١ايٓكٌ ٖٓا باغيعٓ.٢
( )4احمل ث ايهاظاْ ،ٞايٛاؼي ،35 /10 ،بال نصب اغي ٓٚ ١ٝظراٗ٥ا.
( )5نعا ١ٜاأذهاّ يًصوسٚار ٟاشبراشاْ ،ٞؿَٚ 85ا بع ٖا.
( )6اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.85 /12 ،١
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ذيو)(.)1
ٚف ٘ٝأِْٗ إَا إٔ ٜرٚ ٜا ل ّ ن ٕٛاورد لبٔ ٖبل ٙاحملرَبات اشبارجٝب ١رٓبا،٤
َ ٖٛٚردٚد باتعام ناّ أٌٖ ايً ٚ ١فكٗآ٥ا ،لًب ٢إٔ اي ٓباَ ٤بٔ َكٛيب ١ايؽبٛت
َٚببٔ نٝعٝتبب٘ ٚال ربببط يبب٘ بببدَر فببارج ،ٞبببٌ ايرجببٛع إزي ايعببرف ٜهببلل ٖببلٙ
اي ل ٣ٛنُا ال خيع ٢لًَ َٔ ٢ارش٘ٚ ،أَا إٔ ٜرٜب ٚا أْب٘ ٚإٕ نبإ رٓبا٤و ٚيهبٔ
احملرّ َٔ اي ٓاَ ٖٛ ٤ا اقإ سيررّ فارج ٞيعب ّ ايب ي ٌٝلًب ٢ذببرَ ِٜبا لب ا،ٙ
فبجن ف ٘ٝإزي أؼٌ ا باذ ،١إٔ اأفوبار اغيتك َب ١إصيبا ديبت لًب ٢ذببر ِٜايكبٍٛ
ايسٚر ٚايً ٚ ٛث ٛاسبب ٜثٚ ،أَبا َبا مل ٜهبٔ نبليو َبٔ اي ٓبا ٤فبا ديٝبٌ لًب٢
ذرَتَ٘ ٖٛٚ ،ردٚد با طيالات اغيتك َب ١اغيٓكٛيب ،١ببٌ ا طيباع احملؽبٌ ففبا
لٔ اغيٓك ٍٛاي اي ١لً ٢ذبرَ ِٜهًل اي ٓا َٔ ٤رب فرم بري اغيكإ باحملرّ ٚربب،ٙ
َٚن قهن ايٓ ر لٔ ا طيالات ،فإطام اأفوبار اغيتك َب ١نباف ؼي ذيبو ،لًب٢
إٔ َا دٍ لً ٢ذبر ِٜايك ٍٛايسٚر ٚث ٛاسب ٜث ظاٌَ يليو أْ٘ َٔ ذيوٚ ،يبٛ
بالتوار ايهٝع ١ٝنُا ال خيع ٢لً ٢اغيتدٌَ.
ٚاالشتٓاد ؼي ذيو -إزي بعض اأفوار اشباؼ ١نلبرب لًب ٞببٔ جععبر اغيبرٟٚ
لببٔ قببرل ا شببٓاد لببٔ أفٝبب٘ (( :)شببديت٘ لببٔ اي ٓبباٖ ٤ببٌ ٜؽببًس ؼي ايعهببر
ٚاأـر٢؟ قاٍ :ال بدط ب٘ َا مل ٜعؾ ب٘)( -)2ػيا ال ٚج٘ ي٘ إذ ٖبَ ٛبن قؽبٛرٙ
لببٔ َعارـببَ ١ببا ةعببت َببٔ اأفوببار اووببٛر ٠سيببا ةعببت َببٔ ا طيالببات
َفهرل ،إٔ لً ٞبٔ جععر رٚا ٙؼي احمله َٔ ٞنتاب٘ بإب اٍ (َا مل ٜعبؾ بب٘)
(َا مل ٜسَر ب٘) أٜ ٟؽع٘ بايسَار ٠أ ٚجيعٌ ؼٛت٘ نايسَار ٚؼي بعض ايٓصبخ (َبا
مل ٜببؤَر ببب٘) فر٦ٓٝببل ال ب ب َببٔ ظيًبب٘ أَببا لًبب ٢ايتكٝبب ١أ ٚلًبب ٢إراد ٠فؽببٛؿ
ايعرط ؼي ايَٛٝري أ ٚلً ٢إراد ٠ايت ين بايععر لًٚ ٢ج٘ ال ٜؽٌ إزي ذب اي ٓبا٤
فٝه ٕٛذيو ٖ ٛاغيراد َٔ قٛي٘ (َا مل ٜنعؾ ب٘) ٚإٕ أبٝت َٔ اسبٌُ فبا بب َبٔ

( )1احمل ث ايهاظاْ ،ٞايٛاؼي ،35 /10 ،بال نصب اغي ٓٚ ١ٝظراٗ٥ا.
( )2اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.85 /12 ،١
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اطّراذ٘ يك ٠ٛاغيعارو.
َٚثببٌ ذيببو االشببتٓاد إزي بعببض ايرٚاٜببات اي ايبب ١لًبب ٢ذصببٔ ؼببٛت داٚد
(ٚ ،)1()ؼببٛت زٜببٔ ايعاب ب  ،)( ٜٔذتبب ٢قٝببٌ إٕ ؼببٛت داٚد ()
ٜصكط ي٘ ايهبٚ ،ؼٛت ز ٜٔايعاب ٜ )( ٜٔصكط ي٘ بعض اغيار ،)2(ٜٔفٝهبٕٛ
ذيببو ذحبب ١لًبب ٢جببٛاز اي ٓببا ٤اوببرد لببٔ احملرَببات اشبارجٝبب ١ـببرٚر ٠ذؽببٍٛ
ايعرم بري اسببض ايبلٖ ٟبَ ٛبٔ لهبا ٤ايبرظئ ٚايترصبري ايٓاظبَ ٧بٔ اياجٝبن
ايٓاظ َٔ ٧دل ٠ٛايعٝهإَٚ ،با أذصبٔ تعبو ٘ٝذيبو بباَرأ ٠ذات طيباٍ ٚأفبر٣
َترً ١ٝيتُ ٌٝقًٛل ايرجاٍٚ ،اشتٓ ٚا إزي بعض اأفوار نلرب أبب ٞبؽبب قباٍ:
(شديت أبا جععر( )( )3لٔ نصب اغي ٓٝات فكاٍ :اييت ت فٌ لًٗٝبا ايرجباٍ
ذراّ)(ٚ ،)4فرب ٙا فر لٔ أب ٞلو اهلل ( )قاٍ( :قاٍ أبب ٛلوب اهلل ()
أجببر اغي ٓٝبب ١ايببيت تببسف ايعببرا٥ض يببٝض ببب٘ بببدط ،يٝصببت ببباييت تبب فٌ لًٗٝببا
ايرجاٍ)(ٚ ،)5فرب ٜبْٛض; إٔ فٝب٘ (إذا َٝبس اهلل ببري اسببل ٚايواطبٌ ،أٜبٔ ٜهبٕٛ
اي ٓببا٤؟)(ٚ ،)6اشبببرب ا فببر ايببل ٟتفببُٔ يكٛيبب٘ (َببا نببإ لًٝببو يبب ٛاظبباٜتٗا
فلنرتو ازبٓٚ ،)7()١ربٖبا َبٔ اأفوبار ايبيت ٜصتعبِ َٓٗبا إٔ ذببر ِٜاي ٓباَ ٤بٔ
ذٝث اقااْ٘ سيررّ فارج ٖٞٚ ،ٞلً ٢تكب ٜر ؼبر ١شبٓ ٖا ٚؼبراذتٗا يٝصبت
ثا قابًَ ١ٝعارـ ١بعض َا َر َٔ اأدي ١فا ب َٔ ٌاطراذٗا.
فُٔ اي رٜب َا ٚقن يًعاـًري اغيلنٛر َٔ )8(ٜٔايعت ٣ٛبليو بٌ أررل َبٔ
( )1ايعٝخ ايؽ ٚم ،اشبؽاٍ.583 ،
( )2ايعٝخ ايهًٝين ،ايهاؼي.615 /2 ،
( )3ؼي ايٛشا( ٌ٥أبا لو اهلل).
( )4اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.84 / 12 ،١
( )5اغيؽ ر ْعص٘.85 /12 ،
( )6اغيؽ ر ْعص٘.227 /12 ،
( )7اغيؽ ر ْعص٘.86 /12 ،
( )8ايهاظاْٚ ٞاشبراشاْ.ٞ
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ذيو َتابع ١بعض َٔ تدفر لُٓٗا ثُا ؼي ذيو ،فؽٛؼاً بعب إٔ مل ٜهبٔ ثُبا
َٛافل ػيبٔ تكب َُٗا َبٔ اأؼبرالٚ ،أَبا دلب ٣ٛإٔ ايعبٝخ ؼي االشتوؽبار ػيبٔ
ٜعيت بليو ٚأْ٘ َٛافل ثُا ؼي ذيبو فٗب ٛتكب ٍَٛى لًب ٢ايعبٝخ ( )أْب٘ قباٍ ؼي
االشتوؽببار بع ب ْكببٌ اأفوببار اي ايبب ١لًببْ ٢عبب ٞايوببدط لببٔ نصببب اغي ٓٝببات ؼي
األراط َا يع ٘ (ايٛج٘ ؼي ٖل ٙاأفوار ايرفؽ ١ؼي َٔ ال ٜتهًِ باأباطٝبٌ ٚال
ًٜعببب ببباغياٖٚ ٞايعٝب إ ٚأظببواٖٗا ٚال بايكفببٝب ٚرببب ،ٙبببٌ ٜهبب ٕٛػيببٔ ٜببسف
ايعرٚط ٜٚبتهًِ لٓب ٖا بإْعباد ايعبعر ٚايكب ٍٛايوعٝب لبٔ ايعربغ ٚاأباطٝبٌ،
ٚأَا َا ل ا ٖؤال ٤ػئ ٜت بٓري بصبا٥ر أْبٛاع اغياٖب ٞفبا جيبٛز لًب ٢ذباٍ ،شبٛا٤
نإ ؼي األراط أ ٚربٖا)( ٖٛٚ ،)1ؼرٜس ؼي ذرَ ١ايت ين بصا٥ر أْبٛاع اغياٖبٞ
ؼي األبراط ٚربٖبباٚ ،ؼي جببٛاز ايببت ين بايعبعر ٚايكبب ٍٛايوعٝب لببٔ ايعرببغ ؼي
األراطٚ ،ال دالي ١ف ٘ٝلً ٢جٛاز ايت ين بليو ؼي ربب األبراط فُبا زلُب٘ ؼي
ؽره.
ايٛاؼي( َٔ )2أْ٘ َٛافل ثُا ؼي ايعت ،٣ٛتكٛيٍ لً ،٘ٝفتو ي

اغيكاّ ايثايث :ؼي اغيصتثٓٝات
ٚفٝب٘ َواذبث :أذب ٖا :ؼي ايكبررٕٗ ٜ ،ببر َبٔ بعبض أؼبرابٓا جبٛاز ايببت ين
بايكررٕ ٚ ،ِٖٚ ٖٛٚقؽارَ ٣ا ضيهٔ إٔ ٜه ٕٛثِ َصتٓ ًا أَٛر:
أذ ٖا :ل ّ ؼ م اي ٓا ٤ف ;٘ٝأْ٘ َا اقإ سيربرّ فبارج ٞنايًعبب بب،الت
ايًببٗٚ ٛدفبب ٍٛايٓصببا ٤لًبب ٢ايرجبباٍ ٚعبُٖٛببا َببٔ احملرَبباتٚ ،اغيعببرٚو ل ب ّ
ذيوٚ ،فَ ٘ٝا لرفبت شبابكاً َبٔ اتعبام أٖبٌ ايً بٚ ١ايعكٗبا ٤لًب ٢أْب٘ َبٔ َكٛيب١
اأؼٛات أ َٔ ٚنٝعٝاتٗاٚ ،ال دفٌ يًُررّ اشبارج ٞؼي ذبكل َٛـٛل٘.
فإٕ قًتْ :عِٚ ،يهٔي تًو ايهٝع ١ٝاشباؼ ١ال ٜعب ْٗٚا أٖبٌ ايعبرف ؼي قبرا٠٤
ايكببررٕ رٓببا٤وٚ ،إٕ لب ت ؼي ربٖببا رٓبباٚ ،٤اغيعببرٚو أْهببِ ٚنًببتِ اغيٛـببٛع إزي
ايعببرف نُببا ٖبب ٛايب أل ٚاي ٜب ٕ ؼي شببا٥ر اغيٛـببٛلات؟ قًببتٖ :ببلا ْاظبَ ٧ببٔ

( )1ايعٝخ ايهٛش ،ٞاالشتوؽار ،62 /3 ،ايكصِ اأ.ٍٚ
( )2احمل ث ايهاظاْ ،ٞايٛاؼي ،35 / 10 ،بال نصب اغي ٓٚ ١ٝظراٗ٥ا.
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ا ظتوا ٙايعرفٚ ،إال فوع فبرو اي ٓباَ ٤بٔ ايهٝعٝبات اشباؼب ١يًّعب  ،فبدٟي دفبٌ
شبؽٛؿ ايًع ؼي ذيو؟ ،فُتب ٢ذبككبت تًبو ايهٝعٝب ١اشباؼبٚٚ ١جب ت ٜٓو بٞ
ذبكل اي ٓاٚٚ ٤جٛد ٙؼي أ ٟيع نإ ،شٛا ٤ايكررٕ ٚرب.ٙ
فإٕ قًتٚ ٖٛ :إٕ نإ َٔ ايهٝعٝات اشباؼ ١يًع يهٔ ال َهًكبا ببٌ ايهٝعٝب١
اشباؼبب ١اغيتلببل ٠يًّٗببٚ ٛاْعببرا ايببٓعض ٚايهببرل ،نُببا لصبباٜ ٙبب َٞٛإيٝبب٘ ثببٛن
اسب ٜثٚ ،أفهل ايهرل ؼي تعرٜعَ٘ٚ ،عرٚف ١ٝصبايض اي ٓا ٤ببليو ،فٗبل ٙايهٝعٝب١
ٚإٕ شبباٚت نٝعٝبب ١ايكببرا ٠٤ؼي ايكببررٕ أْ ٚكؽببت لٓٗببا يهببٔ ٖببل ٙايهٝعٝبب ١رٓببا،٤
ٚنٝعٝبب ١ايكببرا ٠٤يٝصببت رٓببا٤اً ،الرببباذ ٖببل ٙايهٝعٝبب ١يًببٗٚ ٛايهببرل د ٕٚنٝعٝبب١
ايكراٚ ،٠٤يعً٘ ٜؤ ٜذيو اشتثٓا ٤ايَٓٓ ٛب٘ٚ ،لب ّ إدفايب٘ ؼي َٛـبٛل٘ بالتوبار
ل ّ ارباذ ٙيًٗٚ ٛايهرلٚ .اسباؼبٌ إٕ ايهٝعٝب ١اشباؼب ١يًعب إٕ ناْبت َتلبل٠
يًٗ ٛنإ رٓا٤و لرفاًٚ ،إال فبا؟ قًبت :ال ٚجب٘ أفبل ذيبو ؼي ذكٝكب ١اي ٓبا ،٤ببٌ
إطببام نبباّ أٖببٌ ايً ببٚ ١ايعكٗبباٜ ٤ببرد ذيببوٚ ،تعببارف اشببتعُاٍ تًببو ايهٝعٝبب١
اشباؼ ١ؼي صبًبض ايًبٜٗ ٛؽبٝير ذيبو َبدفٛذا ؼي ذكٝكتب٘ٚ ،ال ظبو إٔ َبٔ اي ٓبا٤
اأؼٛات ايعح ١ٝاغيثب ٠يًرسٕ ٚايوها ٤نُا ٜصتعًُ٘ ايععام رايوا ،ببٌ ٖبْ ٛبٛع
َٔ ايهرل ٚثلا قايٛا ؼي تعصب ايهرل أْ٘ فع ١يصرٚر أ ٚذسٕ ،ذت ٢أْ٘ ذهٞ
لٔ ايكاَٛط ايتؽرٜس ب َٔ )1(ِٖٛفؾ ذيبو بايصبرٚر( .)2فبإٕ قًبت :إٕ ذيبو
ٚإٕ مل ٜهببٔ َببدفٛذا ؼي َهًببل اغيٛـببٛع ،يهٓبب٘ َببدفٛذ ؼي اغيٛـببٛع ايببلٖ ٟببٛ
َتعًل اسبهِ ايتررضي ،ٞظعار أدي ١ايترر ِٜبليو؟ قًت :ق ةعت ؼي َبا َبر
إطببام اأديبب ١اغيتهثببر ٠ايببيت نببادت تهببَ ٕٛتببٛاتر ،٠بببٌ ؼببر بعببض أؼببرابٓا
بتٛاترٖا حبرَ ١اي ٓا ،٤فا ٚج٘ بعب يًتكٝٝب ٚ ،يب ٛفبرو ؼي بعبض اأديب ١إظبعار
بليو فًٝض ي٘ قابً ١ٝتكٝٝب َبا َبر َبٔ اغيهًكبات ،فبايازّ اسبهبِ بتربرَ ِٜهًبل
اي ٓآٖ َٔٚ .٤ا ظٗر يو فصاد ناّ بعض َبٔ لاؼبرْاَ ٙبٔ اغيتبدفر )3(ٜٔذٝبث
( )1ايعوار ٠ؼي اغيلهٛط( ٖٞ ١ايتؽرٜس بعصاد  ِٖٚؼي فؾ).
( )2ايعبٚز رباد ،ٟايكاَٛط احملٝط.97 /1 ،
( )3ايعٝخ اأْؽار ،ٟاغيهاشب.287 /1 ،
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ٗ ٜر َٔ ناَ٘ إ احملرّ ٖ ٛذيو ،فإٕ نإ ٖ ٛاي ٓا ٤فا ناّٚ ،إٕ نبإ اي ٓبا٤
ألِ يسّ تك ٝٝاحملرّ بليوٚ ،إ نإ أفؾ يسّ تعُ ِٝاحملرّ.
اْٗٝاَ :ا اشتٓ إي ٘ٝبعفِٗ َٔ إٔ بري َا دٍ لً ٢ذرَ ١اي ٓاَٚ ٤با دٍ لًب٢
اشببتروال قببرا ٠٤ايكببرإ لُببٚ ّٛفؽببٛؿ َببٔ ٚجببَ٘ٚ ،ببا دٍ لًبب ٢اشببتروال
ايكرا ٠٤أرجس َٔ جَٗٛ ١افكت٘ يلؼٌٚ .ف :٘ٝإٕ ٖلا يبٝض َبٔ تعبارو ايعُبّٛ
احملتاد إزي ترجٝس ،بٌ فِٗ أٌٖ ايعبرف نبافٌ فٝب٘ ،عبب ٛايعباّ ٚاشبباؿ ٚاغيهًبل
ٚاغيكٚ ، ٝإال يتركل ايتعارو بري طيٝن أدي ١احملرَبات ٚأديب ١ايصبٓٔ ذتب ٢ايسْبا
ٚايًٛا ٚاي ٝوٚ ١ايهلل ٚايصب ٚايعتِ ٚعبٖٛا ،ذٝث تكبن بايتُباط( )1اغيبؤَٔ
أَ ٚن ايعًِ بإ دفاٍ ايصبرٚر لًٝب٘ ،فًب ٛذهُّٓبا أديب ١ايصبٓٔ لًب ٢أديب ١ايتربرِٜ
سيٛافكتٗا يلؼٌ مل ٜول ذراّ ٖٛٚ ،باطٌ بفرٚر ٠ايعرع ،لًب ٢إٔ اي باٖر َبٔ
أدي ١ذبر ِٜاي ٓا ٤أْ٘ قوٝس ال ٜكوٌ ايتلؽٝؾ زبعً٘ َٔ ق ٍٛايسٚر ٚث ٛاسبب ٜث
لًبب ٢أْبب٘ قب ٚرد لببِٓٗ (( :)أْبب٘ َببا اجتُببن اسببباٍ َبن اسبببراّ إال ٚرًببب
اسبراّ اسباٍ)(ٚ ،)2أْ٘ (ال ٜهاع اهلل َبٔ ذٝبث ٜعؽب ،)3()٢لًب ٢إٔ ذيبو جبارٍ
ؼي َهًل اأقٛاٍ إذا ذؽٌ فٗٝا ْٛع رجرإ ببد ٟعبب ٛنبإٚ ،ؼي ظبر ايكٛالب
زب  )( ٟلً ٢إٔ (ايتعارو ٜثوت ذٝث جيعٌ اي ٓا َٔ ٤اأؼٛات ،أَا يبٛ
جعًٓبباَ ٙببٔ ايهٝعٝببات نُببا ٖبب ٛاأقبب ٣ٛفبا َعارـبب ١إذ ال َٓاقفبب ١يعب ّ ٚذب ٠
اغيٛـٛع)( )4اْتٗ ٖٛٚ .٢نُا تر ،٣إذ ال فرم ؼي ذبكل ايتعارو بري جعبٌ اي ٓبا٤
َٔ اأؼٛات أ َٔ ٚايهٝعٝات فتوؽير.
ايثٗا :بعض اأفوار اشباؼ ١اييت َٓٗا فرب أب ٞبؽب قاٍ :قًت أبب ٞجععبر
(( :)إذا قرأت ايكررٕ فرفعبت بب٘ ؼبٛت ٞجبا ْٞ٤ايعبٝهإ فكباٍ :إصيبا ترا٥بٞ
بٗبببلا أًٖبببو ٚايٓببباط .قببباٍٜ :بببا أببببا ضبُب ب اقبببرأ قبببرا ٠٤ببببري ايكبببرا٤تري تصبببُن
( )1نلا ؼي اأؼٌ اغيله. ٛ
( )2أبٔ أب ٞطيٗٛر اأذصا ،ٞ٥لٛاي ٞايآلي.236 /2 ،ٞ
( )3مل الثر ؼي نتب اسب ٜث لً ٢رٚا ١ٜبٗلا ايًع .
( )4ايعٝخ جععر ناظك اي ها ،٤ظر ايكٛال .35 ،
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أًٖببو ٚرجببن بببايكررٕ ؼببٛتو فبإٕ اهلل تعببازي حيببب ايؽببٛت اسبصببٔ ٜرجببن ببب٘
ترجٝعاً)(ٚ ،)1فرب لو اهلل ببٔ شبٓإ لبٔ أبب ٞلوب اهلل ( )قباٍ( :قباٍ ايبٓ
( :)يهٌ ظب ٤ٞذًٝبٚ ،١ذًٝب ١ايكبررٕ ايؽبٛت اسبصبٔ)(ٚ ،)2فبرب لكوب١
لٔ رجٌ لٔ أب ٞلوب اهلل ( )قباٍ( :نبإ لًب ٞببٔ اسبصبري ( )أذصبٔ
ايٓاط ؼٛتا بايكررٕ ٚنإ ايصكاؤ ٕٚضيبر ٕٚفٝكعب ٕٛبوابب٘ ٜصبتُع ٕٛايكبررٕ)(،)3
ٚفرب ايٓٛفً ٞلٔ أب ٞاسبصٔ ( )قاٍ( :ذنرت ايؽٛت لٓ  ٙفكباٍ :إٕ لًبٞ
بٔ اسبصري ( )نإ ٜكرأ ايكررٕ فرسيا َر ب٘ اغيار فؽعل َٔ ذصبٔ ؼبٛت٘)(،)4
إزي رب ذيو َٔ اأفوار  ٖٞٚفاي ١ٝلٔ اي الي ١لً ٢جٛاز ايت ين ببايكررٕٚ ،إٕ
ديت لً ٢ذبصري ايؽٛت ؼي ايكررٕٚ ،يٝض نٌ ذبصري رٓبا ٤نُبا إٔ أفوبار شبٝ
ايصاج  ٜٔال دالي ١فٗٝا إال لً ٢ذصٔ ؼٛت٘ٚ ،ق لرفت ؼي َا َر إٔ اي ٓا ٤ربب
ذصٔ ايؽٛت ايل َٔ ٖٛ ٟفٛاؿ اأْوٝا ،٤ذتٚ ٢رد ؼي اأفوار أْب٘ (َبا بعبث
اهلل ْوٝاً إال ذصبٔ ؼبٛت٘)(ٚ ،)5قب لرفبت ذيبو َعؽباً ؼي َبا َبرٚ ،لًب ٢تكب ٜر
دالي ١اأفوار اغيلنٛر ٠فًٝصت ثا قابًَ ١ٝعارـَ ١ا ةعت َٔ اأفوار اغيتك َب١
اووٛر ٠سيا لًُت َٔ اأدي ١اغيتك َ ١فدَا إٔ تندٚيٍ أ ٚتهر .
رابعٗبببا :بعبببض اأفوبببار ايٓوٜٛبببَٗٓ ١بببا َبببا ر ٟٚلبببٔ ايبببٓ

(:)

ٔ ببببايكررٕ)(ٚ ،)6فبببرب لوببب ايبببرظئ ببببٔ ايصبببا٥ب
(يبببٝض َٓبببا َبببٔ مل ٜبببت ي
(قببباٍ :أ تٝبببت شبببع ًا ٚقببب نبببك بؽبببر ٙفصبببًُت لًٝببب٘ ،فكببباٍَ :بببٔ أْبببت؟
فدفربتبببب٘ ،فكبببباٍ َرذوبببباً ٜببببا ابببببٔ أفبببب ،ٞبً ببببين أْببببو ذصببببٔ ايؽببببٛت
بببايكررٕ ،ةعببت رشبب ٍٛاهلل (ٜ )كبب :ٍٛإٕ ٖببلا ايكببررٕ ْببسٍ حبببسٕ،
( )1ايعٝخ ايهًٝين ،ايهاؼي.616 /2 ،
( )2اغيؽ ر ْعص٘.2/615 ،
( )3اغيؽ ر ْعص٘.616 /2 ،
( )4اغيؽ ر ْعص٘.615 /2 ،
( )5ايعٝخ ايؽ ٚم ،ل ٕٛٝأفوار ايرـا.282 /2 ،
( )6ايوٗٝك ،ٞايصٓٔ ايهرب.229 /10 ،٣
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فببإذا قرأشيبب ٙٛفببابهٛا ،فببإٕ مل توهببٛا فتوببانٛا ،فُببٔ مل ٜببت ٔ بببايكررٕ فًببٝض
َٓا)(َٚ ،)1ا ر ٟٚلٓ٘ ( )أْ٘ قاٍ( :ال ٜدذٕ اهلل يعَ ٤ٞبٔ أٖبٌ اأرو
إال أؼٛات اغيؤَٓري ٚايؽٛت اسبصٔ بايكررٕ)( ،)2قاٍ ٖٚل ٙاأفوار دايب ١لًب٢
جٛاز ايت ين بايكررٕ بٌ لً ٢رجراْ٘ .أق ٍٛأَا اشبرب ايثايث فُعٓا( ٙال ٜصبتُن)
قاٍ ايعالر:
ِ إذا ةعٛا فبا ذنرت ب٘
ؼى

()3

ٚإ ذنرت بعرٍي لٓ ِٖ أذٕن

فإٕ قًت :نٝك ٜؽس إٔ ٜكاٍ (ال ٜصتُن) يع َٔ ٤ٞأٌٖ اأرو ٜ ٖٛٚكباٍ
شاَن يهٌ َصُٛع؟ قًتَ :عٓا ٙال ٜتكوٌ ،لًب ٢ذب قٛيبو :فاطوتب٘ بهباّ فًبِ
ٜصُعٖ٘ٚ ،لا ناّ ال أةعٖ٘ٚ ،لا اشبرب ال دالي ١ف ٘ٝلً ٢جٛاز ايت ين; يًعبرم
ايٛاـس بري ايؽبٛت اسبصبٔ ٚببري اي ٓباٚ ،٤أَبا اشببربإ اأٚالٕ فٝرتُبٌ فُٗٝبا
ٚج:ٙٛ
أذ ٖا :إٕ اغيراد َٔ قٛي٘ (َٔ مل ٜبت ٔ) َبٔ مل ٜصبت ٔ ٖٚبلا نبثب ؼي ظبعر
ايعرل ْ ،ب ٙقاٍ األع:)4(٢
ٚنٓببتن اَبببر٤و زَٓبببا ببببايعرامه

لعٝببببكم ايُٓببببا طٜٛببببٌ ايببببتٍ ين

ٚقاٍ ا فر(:)5
ناْببا ر بينى لببٔ أفٝبب٘ ذٝاتبب٘

ٚعبببببببٔ إذا َتٓببببببا أظبببب ب ت اْٝببببببا

ٜٚؤ ٜذيو َا ر ٟٚلبٔ اببٔ َصبعٛد أ ْب٘ قباٍَ( :بٔ قبرأ شبٛر ٠لُبرإ فٗبٛ
رين)(ٚ ،)6ؼي ذ ٜث رفر(ْعِ نٓس ايؽعًٛى شٛر ٠رٍ لُبرإ ٜكب ّٛبٗبا ؼي رفبر
( )1ايوٗٝك ،ٞايصٓٔ ايهرب.231 /10 ،٣
( )2اغيتك ٞاثٓ  ،ٟنٓس ايعُاٍ.679 /7 ،
( )3يًعالر قعٓب بٔ أّ ؼاذبٚ ،قوً٘:
إٕ ٜصُعٛا ٖٝع ١طارٚا بٗا فرذاً

َين َٚا ةعٛا َٔ ؼاحل دفٓٛا

( )4األع ،٢دٜٛإ األع.25 ،٢
( ٖٛ )5اغي ب ٠بٔ ذوٓا ٤ايتُ ،ُٞٝابٔ شاّ ،ررٜب اسب ٜث.172 /2 ،
( )6اي ارَ ،ٞشٓٔ اي ارَ ،452 /2 ،ٞبافتاف قً ٌٝؼي اأيعاظ.
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ايًَٚ ،)1()ٌٝا ر ٟٚلٔ ايبٓ

( )أْب٘ قباٍ( :ال ٜٓو ب ٞسباَبٌ ايكبررٕ إٔ

 ٔ ٜإٔ أذ اً أله ٞأففٌ ػيبا ألهب ،ٞأْب٘ يبًَ ٛبو ايب ْٝا بدشبرٖا نبإ ايكبررٕ
أففٌ ػيا ًَه٘)(.)2
اْٗٝا :اغيراد بكٛي٘ (َٔ مل ٜت ٍٔ)( َٔ )3مل ٜصتعلل ٜٚصترٌ ٜٚتًبلذ ،فُبٔ
مل ٜتًلذ بايكررٕ -نُا إٔ أٌٖ ايهرل ٜتًلذ ٕٚباي ٓا -٤فًٝض َٓاٚ ،ة ٢ذيو
ا َُٓٗا ؼٛت ٜتًلذ ب٘.
ت ٓٝا غيعابٗت٘ اي ٓا ٤ؼي إٔ ن ً
ايثٗا :اغيراد َٔ ايت ين [ؼي]( )4اغيكاّ َٔ قو ٌٝقٛثِ :ربين ايرجبٌ باغيكباّ إذا

طاٍ َكاَ٘ ب٘ َ٘ٓٚ ،اغي ٓٚ ٢اغي باَْٗٓٚ ،ٞبا قٛيب٘ تعبازي :شلَزكَىْ لَزنْ يَغْنَزٌْا فِييَزاز

()5

أ ٟمل ٜكُٝببٛا فٗٝببا فٝهببَ ٕٛعٓبب ٢اسبب ٜث َببٔ مل ٜكببِ لًبب ٢ايكببررٕ ٚدببباٚز ٙإزي
شٛا ٙفًبٝض َٓبا .فبإٕ قًبت :قب ٜتعب  ٣ايكبررٕ إزي رببٙ؟ قًبت يبٝض ذيبو تعب وي
يًكررٕ أْ٘ ٖ ٛاي اٍ لًبٚ ٢جبٛل اتوالٗباٖ ،بلا نًب٘ َبن إٔ اأفوبار ْوٜٛب ١ربب
َعًَٛب ١ايصبٓ ٚ ،لًب ٢تكب ٜر ؼبرتٗا ٚؼبراذتٗا ال بب َبٔ تدًٜٚبٗا أ ٚطرذٗبا،
يع ّ قابًٝتٗا غيعارـَ ١ا َر ،فؽٛؼاً بع إٔ نإ ظاٖرٖا ا يبساّٖ .بلا َبن إٔ
ؼي فرب ايٓٛفً ٞلٔ أب ٞاسبصبٔ ( )إٔ رشب ٍٛاهلل ( )قباٍ( :اقبرأٚا
ايكررٕ بدسبإ ايعبرل ٚأؼبٛاتٗا ٚإٜبانِ ٚسبب ٕٛأٖبٌ ايعصبل ٚأٖبٌ ايهوبا٥ر فإْب٘
شبٝحَ ٤ٞبٔ بعب  ٟأقببٛاّ ٜرجعب ٕٛايكبررٕ ترجٝببن اي ٓباٚ ٤ايٓبٚ ٛايرٖواْٝبب ،١ال
جيٛز تبراق ،ِٗٝقًبٛبِٗ َكًٛببٚ ١قًبٛل َبٔ ٜعحوب٘ ظبدِْٗ)(ٚ ،)6ؼي َبا رٚا ٙاببٔ
لوبباط لببٔ ايببٓ

( )أْبب٘ قبباٍَ( :ببٔ أظببرا ايصببال ١إـببال ١ايؽببًٛات

( )1اي ارَ ،ٞشٓٔ اي ارَ.453 /2 ،ٞ
( )2ايص ٝاغيرتف ،٢اأَاي.24 /1 ،ٞ
( )3ايوٗٝك ،ٞايصٓٔ ايهرب.231 /10 ،٣
( )4إـافٜ ١كتفٗٝا اغيكاّ.
( )5األراف.92 /
( )6ايعٝخ ايهًٝين ،ايهاؼي.614 /2 ،
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ٚاتواع ايعٗٛات ٚاغي ٌٝإزي اأٖبٛا- ٤إزي إٔ قباٍ -فعٓب ٖا ٜهب ٕٛأقبٛاّ ٜتعًُبٕٛ
ايكررٕ ي ب اهلل ٜٚتللَ ْ٘ٚبساَبٜٚ ،هب ٕٛأقبٛاّ ٜتعكٗب ٕٛي بب اهلل ٚتهثبر أٚالد
ايسْا ٜٚت ٓب ٕٛببايكررٕ)( )1اسبب ٜثٚ .قب ٚرد ؼي بعبض اأفوبار أْب٘ َتب ٢ذؽبٌ
االظببتوا ٙيعببلؾ ؼي أَببر فٝببٌ ؼي ْعصبب٘ اسبببل ٚايواطببٌ ٚرأ ٣أْبب٘ [إزي]( )2أٟ
اأَببر ٜٔأقببرل فًٝركبب٘ ببب٘ٚ ،ال ظببو إٔ اي ٓبباٖ ٤ببَ ٛثببار ايعصبباد ٖٚبب ٛاحملببرى
يًعٗٛات ايوالث لً ٢ايسْا ؼي اأجٓوٝاتٚ ،لً ٢ايًٛا ؼي اأٚالد ،قباٍ جب ٟ
ؼي ظببر ايكٛالبب (ٚلًبب ٢نببٌ ذبباٍ فايببلٜ ٟكببن ؼي ْ ببر ٟإٔ اي ٓببا ٤ؼي بببال
ايهالببات نكببرا ٠٤ايكببررٕ أل ببِ َببٔ اي ٓببا ٤ؼي ربٖببا ؼي ايعؽببٝإ يسٜبباد ٠ايببلْب
ايع ٝن بازدٜاد َعؽ ١ٝايتعرٜن)(.)3
اْٗٝباَ :را بب ٞشبب ٝايعببٗ ا ،٤فكب ذهبب ٢ؼي جبباَن اغيكاؼب ( )4لببٔ بعفببِٗ
ايكببب ٍٛبإباذتببب٘ فٗٝببباَٚ ،ببباٍ إيٝببب٘ ؼي صبُبببن ايربٖبببإ(ٚ )5ايهعاٜبببٚ ،)6(١التُب ب ٙ
بعض َٔ تدفر َٔ أؼرابٓا ( ،)7()إشتٓاداً إزي اأؼٌ الْتعباَ ٤با ٜب ٍ لًب٢
ذبرضي٘ لً ٢شبو ٌٝايعُبَ ّٛبٔ اأفوبارٚ ،ا طيباع ػيٓبٛع ؼي اغيكباّٚ ،إٔ ايوهبا٤
ٚا بها ٤أَر َهًٛل لً ٢ش ٝايعٗ ا ٤فهثر ايتربرٜض لًٝب٘ ؼي اأفوبار ،ذتب٢
ي ٛفبرو ٚجبٛد َبا ٜب ٍ لًب ٢ذببر ِٜاي ٓبا ٤لًب ٢شبو ٌٝايعُب ّٛنبإ بٓٝب٘ ٚببري
َببا دٍ لًبب ٢اشببتروال ايوهببا ٤لُببَ ّٛببٔ ٚجببَ٘ٚ ،ببن فكبب اغيرجرببات ٜرجببن
إزي اأؼٌ ٖٚب ٛا باذب ،١لًب ٢أْب٘ قب ٚرد لبٔ ايؽبادم ( )أْب٘ قباٍ أببٞ
ٖار ٕٚاغيهعبٛف( :أْعب ْ ٞنُبا تٓعب  ٕٚأْبتِ ٜ -عبين بايرميقبٚ -١نُبا تر ٝب٘ لٓب
( )1اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.231 – 230 /12 ،١
( )2إـافٜ ١كتفٗٝا ايصٝام.
( )3ايعٝخ جععر ناظك اي ها ،٤ظر ايكٛال .36 ،
( )4احملكل ايهرن ،ٞجاَن اغيكاؼ .23 /4 ،
( )5احملكل اأردب ،ًٞٝصبُن ايعاٚ ٠ ٥ايربٖإ.61 /8 ،
( )6احملكل ايصوسٚار ،ٟنعا ١ٜاأذهاّ.86 ،
( )7ايعٝخ اأْؽار ،ٟاغيهاشب.311 /1 ،
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قربٚ ،)1()ٙأْ٘  -أ ٟاي ٓا -٤ؼي ر ا ٤اسبصري (َ )تعارف ؼي بباد اغيصبًُري ؼي
زَٔ ايعارع إزي زَآْا ٖلا َٔ رب ْهبٜٚ ،ؤ ٜذيو جٛاز ايٓٝاذٚ ١جبٛاز أفبل
اأجببر ٠لًٗٝببا; أْٗببا َازَبب ١يً ٓببا ٤لًبب ٢اي بباٖرٚ ،إٔ ذبببر ِٜاي ٓببا ٤يًهببرل،
ٚاغيرا  ٞيٝض فٗٝا طرلٚ ،إصيا ٖ ٞغيهًل اسبسٕٚ ،ازبُٝن نُا تر.٣
أَا اأَ ٖٛٚ :ٍٚا  ٍ ٜلً ٢ذبر ِٜاي ٓا ٤لً ٢شو ٌٝايعُ ّٛفٗب ٛايٓؽبٛؿ
اغيتك َبب ١اي ايبب ١لًبب ٢ذبببر ِٜاي ٓببا ٤بٗببلا ايًع ب ٖٚ ،ببَ ٛعببرد ضبًبب ٢ببباياّ ٜع ٝب
ايعُٚ .ّٛنليو ا طياع َٓك ٍٛلً ٢ذبر ِٜاي ٓا ٖٛٚ ٤لاّ نُا لرفت.
فإٕ قًت :إٕ لُ ّٛاغيعرد احملًَ ٢صتعاد َٔ اسبهَُٚ ،١ا نبإ نبليو ٜهبٕٛ
حبهِ اغيهًل ؼي االْؽراف إزي اأفبراد اغيتعارفبَٚ ،١را ب ٞاسبصبري ( )يٝصبت
َٓٗا؟ قًت :بعب ايكب ٍٛبتعًبل اأذهباّ بايهوبا٥ن ٚاغياٖٝبات ٜهب ٕٛاغيعبرد احملًب٢
ببباياّ َعٝب ا يًعُبب ّٛايً بب ،ٟٛأَببا إٔ يًهوٝعبب ١لًبب ١يثوببٛت اسبهببِٚ ،إٔ وببٛت
اسبهِ يًُاَٖ ١ٝصتًسّ يثوٛت اسبهبِ أفرادٖباٚ ،إٕ مل تهبٔ لًب ١فٝهب ٕٛذببرِٜ
اي ٓا ٤نترر ِٜايسْا ٚايربا ٚاشبُر ٚبٝن اي رر ٚربٖا.
ٚأَببا ايثبباْٖٚ :ٞبب ٛايتعببارو بببري َببا دٍ لًبب ٢ذبببر ِٜاي ٓبباَٚ ٤ببا دٍ لًبب٢
اشتروال ايوها ٤فك لرفت ؼي َا َر أْ٘ يٝض َٔ ايتعبارو ايبلٜ ٟرجبن فٝب٘ إزي
اغيرجرات ،بٌ فِٗ أ ٌٖ ايعبرف ذبهب ِٝايٓبٛاٖ ٞنباف ؼي اغيكباّ نعُٗٗبِ ذبهبِٝ
اشباؿ لً ٢ايعاّ ٚاغيهًل لًب ٢اغيكٝب  .لًب ٢إٔ َبا ٚرد ؼي اأفوبار َبٔ أْب٘ (َبا
اجتُببن اسبببراّ ٚاسببباٍ إال ٚرًببب اسبببراّ)(ٚ ،)2أْبب٘ (ال ٜهبباع اهلل َببٔ ذٝببث
ٜعؽٜ ،)٢هع ٞؼي ترجٝس جاْب ايٓٗب ،ٞإزي ربب ذيبو ػيبا َبر ػيبا ٜبرجس جاْبب
ايٓٗ ،ٞفراجن ٚتدٌَ.
ٚأَا ايثايثٖٚ :ب ٛفبرب أببٖ ٞبار ،)3(ٕٚفبا داليب ١فٝب٘ إال لًب ٢إٔ ايرقب ١ؼي

( )1ايعاَ ١اوًص ،ٞحبار اأْٛار.287 /44 ،
( )2ابٔ أب ٞطيٗٛر ا ذصا ،ٞ٥لٛاي ٞايآلي.236 /2 ،ٞ
( )3ايعاَ ١اوًص ،ٞحبار اأْٛار.287 /44 ،
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اير اَ ٤هًٛب ٖٛٚ ،١أَر رب اي ٓا.٤
ٚأَببا ايرابببنٖٚ :بب ٛادلببا ٤ايصببب ٠لًبب ٢ذيببو فٗبب ٛؼي ضبببٌ اغيٓببن ،بببٌ رسيببا
ٜن يل ٢إٔ شب ٠ايعًُا ٤اأبرار لً ٢فباف ذيبوَٚ .با تبرا- ٙػيبا ٜصبتعًُ٘ بعبض
األاجِ ؼي اير ا َٔ ٤اي ٓا ٤فٗ ْ ٛب اشتعُاثِ تعو ٘ٝايرجاٍ بايٓصبا ٤ؼي بعبض
ايتعاز -ٟيٝض ْاظ٦اً لبٔ لُبٌ ايعبارفري ٚال لبٔ شبب ٠اغيتب ٜٓريٚ ،أَبا َبا ذنبرٙ
َؤ ٜا َٔ جٛاز ايٓٝاذٚ ١أفل اأجر ٠لًٗٝا فليو شبرٚجٗبا لبٔ َٛـبٛع اي ٓبا٤
لرفاً.
ٚأَا اشباَض ٖٛٚ :ن ٕٛذبر ِٜاي ٓا ٤يًهرلٚ ،اغيرا  ٞال طرل فٗٝا ،فك
لرفت َا فٝب٘ ،ذٝبث إٕ طيعباً َبٔ أ ٖبٌ ايً ب ١ؼبرذٛا ببدٕ ايهبرل لوبار ٠لبٔ
فعبب ١تعببا ٟا ْصببإ يصببرٚر أٖ ٚببِ ذتبب ٢إٕ بعفببِٗ قبباٍ (ربؽٝؽبب٘ بايصببرٚر
ٖ )1()ِٖٚلا إٕ مل ْكٌ خبرٚج٘ لٔ َٛـٛع اي ٓاٚ ٤دفٛيب٘ ؼي َٛـبٛع ايٓٝاذب١
اييت شتعرف جٛازٖاٚ .إٕ قًٓا بليو فا ناّ.
ٚنٝك نإ فإٕ قًٓا ابٛاز ٙؼي اغيرا ب ،ٞفبإٕ نبإ اغيٓعبد لب ّ ٚجبٛد َبا ٜب ٍ
لً ٢ايعُٚ ّٛايرجٛع إزي اأؼٌ أ ٚلب ّ ٚجبٛد ايهبرل فٗٝباٚ ،اي ٓباَ ٤با نبإ
رب ذيو ،فا ٜٓو  ٞاالقتؽار لًَ ٢را ب ٞاسبصبري (ٚ ،)إٕ نبإ اغيٓعبد بكٝب١
َا ةعت َٔ اأدي ١فاالقتؽار لًَ ٢را  ٞاسبصري ( )الزّ ،غيلايع ١اسبهبِ
يًعَُٛات ،فٝكتؽر ف ٘ٝلًَٛ ٢رد اغيلؽؾ.
ايثٗا :اسب ا ،٤اشتثٓا ٙاحملكل(ٚ )2ايعاَ ١ؼي ايكٛال (ٚ )3ايعٗ ٝؼي ايب رٚط
ؼي بببال ايعببٗادات(ٚ )4ندْبب٘ قبباٍ ببب٘ اأردبًٝببْٚ ،)5(ٞصببب ذيببو إزي اغيعببٗٛر ؼي

( )1ايعبٚزرباد ،ٟايكاَٛط احملٝط.97 /1 ،
( )2مل ٜثوت لٔ احملكل اشتثٓا ٤اسب ا.٤
( )3ايعاَ ١اسبً ،ٞقٛال اأذهاّ.495 /3 ،
( )4ايعٗ ٝاأ ،ٍٚاي رٚط.126 /2 ،
( )5احملكل اأردب ،ًٞٝصبُن ايعا.59 /8 ،٠ ٥
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ضبهبب ٞايهعاٜببٖٚ ،)1(١بب ٛبايفببِ ن ب نلاَ :٤ب ايؽببٛت لًبب ٢عببب ٛطبؽببٛؿ يصببب
ا بببٌٚ ،ال ديٝببٌ لًبب ٢اشببتثٓا ٘٥شببَ ٣ٛببا ر ٟٚلببٔ ايببٓ

( )أْبب٘ قبباٍ:

(زاد اغيصافر اسب اٚ ٤ايععر َا نإ يٝض فٝب٘ فٓبا)(َٚ ،)2با ر ٟٚلٓب٘ ()
أٜفباً أْبب٘ قبباٍ يعوب اهلل بببٔ رٚاذبب( :١ذببرى بببايٓٛم ،فاْب فن ٜردبببسٚ ،نببإ جٝب
اسب اٚ ،٤نإ َن ايرجاٍ ،فتوع٘ أظبعٚ ١نإ َن ايٓصا ،٤فكباٍ ايبٓ

()

أظبعبب :١رٜٚب ى رفكببا بببايكٛارٜر)(ٜ )3عببين ايٓصبباٚ ،٤حيتُببٌ ايٓببٛم يرقبب ١طوعٗببا.
ٚيٝض فٗٝا َ -ن ـعك شٓ اأٚ ،ٍٚلاَ ١ٝايثاْ -ٞدالي ١إال لً ٢جٛاز اسب ا،٤
ٚن َٔ ْ٘ٛاي ٓا ٤أ ٍٚايهاّ بٌ قف ١ٝايعرف تعٗ خباف٘; إٔ اي اٖر أْب٘ قصبِٝ
يً ٓا ،٤فٝه ٕٛفارجا لٔ اغيٛـٛع ال لٔ اسبهِٚ ،ال ناّ فٚ .٘ٝإال بع دفٛي٘
ؼي اغيٛـٛع ٜعهٌ اشتثٓاؤ ;ٙيع ّ ٚجٛد َا  ٍ ٜلً ٢ذيوَ .ن إٔ َبا ٜب ٍ لًب٢
ذرَ ١اي ٓاَ ٤هًكاً فٛم ذ ا ذؽا ٤نُا لرفت.
ٚذ٦ٓٝل إٕ مل ٜهٔ دافا ؼي اغيٛـٛع فا ناّٚ .إٕ اشتثٓٓٝا ٙبع دفٛي٘ فٝب٘
َببٔ اسبهببِ فًٝببسّ االقتؽببار لًبب ٢فؽببٛؿ اسبب ا ٤يصببب ا بببٌ د ٕٚربٖببا َببٔ
ايو اٍ ٚاسبُب ٚعبٖٛباٚ .ال ذبرد ؼي أؼبٛات اغياذبري لٓب جب ير ايصبعٔٚ ،ال ؼي
أؼببٛات اأَٗببات يٓبب ّٛاأطعبباٍٚ ،ال ؼي اأؼببٛات ايببيت تهببَ ٕٛببٔ اأيعبباظ
ناثًٗٛيببٚ ١عبٖٛبباٚ ،ال ؼي ايادٜبب اغيصببُ ٢باسبٛارل.نببٌ ذيببو شبرٚجبب٘ لببٔ
َٛـٛع اي ٓا ،٤فإٕ دفٌ ف ٘ٝنباً أ ٚبعفباً ذبرّ ،نُبا يب ٛدفبٌ ؼي لٓبٛإ رفبر
َٔ ايعٓا ٜٔٚاحملرَٚ ١اهلل ايعامل.
رابعٗا :رٓا ٤اغي ٓ ١ٝؼي األراط ،إذا مل تبتهًِ بايواطبٌ ٚمل تًعبب بباغياٖٞ
ٚمل ت ب فٌ لًٗٝببا ايرجبباٍ ،يببٛرٚد ايرفؽبب ١ؼي إباذبب ١أجرٖببا اغيصببتًسّ باذبب١
رٓاٗ٥ا ،نُا ايتسّ ب٘ طين َٔ أؼبرابٓاٚ ،ؼي أنثبر نتبب اأؼبرال ذنبر ايكٝبٛد

( )1احملكل ايصوسٚار ،ٟنعا ١ٜاأذهاّ.86 ،
( )2ايعٝخ ايؽ ٚم َٔ ،ال حيفر ٙايعك.280 /2 ،٘ٝ
( )3أظي بٔ ذٓوٌَ ،صٓ أظي .107 /3 ،
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ايثا ٚ ،١لٔ ايٓٗاٚ )1(١ٜاغيلتًك(ٚ )2ايٓبافن( )3إشبكا ايكٝب ايٛشبطٚ ،ندْب٘ إٔ
ايًعب باغياٖٚ ٞإٕ نإ ضبرَاً يهٓ٘ ال حيريّ اي ٓا ٤احملًٌ.
ٚنٝك نإ فاغيٓعد ؼي ذيو ق ٍٛايؽادم ( )ؼي ؼرٝر ١أب ٞبؽبب (أجبر
اغي ٓ ١ٝاييت تسف ايعرا٥ض يٝض ب٘ بدط ،يٝصت بباييت تب فٌ لًٗٝبا ايرجباٍ)(،)4
ٚقٛي٘ ( )أٜفاً ؼي فرب أب ٞبؽب (ذري شدي٘ لٔ نصب اغي ٓٝات اييت تب فٌ
لًٗٝا ايرجاٍ ذراّٚ ،اييت ت ل ٢إزي األراط يٝض ب٘ بدط)(ٚ ،)5قٛيب٘ ()
أٜفاً( :اغي ٓ ١ٝاييت تسف ايعرا٥ض ال بدط بهصوٗا)(ٚ ،)6ف ٘ٝإٕ اأفوبار اغيبلنٛر٠
يٝصت فٗٝا داليب ١لًب ٢اغيب يل ;٢أْب٘ (ْ )عب ٢ايوبدط لبٔ نصبب اغي ٓٝب ١ايبيت
تبسف ايعبرا٥ض ٚلببٔ أجرٖباٚ ،ال داليبب ١فٗٝبا لًبْ ٢عبب ٞايوبدط لببٔ اأجبر لًبب٢
اي ٓاٚ ،٤ال لًْ ٢ع ٞايودط لٔ االنتصبال باي ٓبا ،٤نُبا أْب٘ لًب ٢تكب ٜر داليتٗبا
لً ٢ذيو ال ٜصتًسّ ذيو جٛاز رٓاٖ٤ا ؼي األراط .ايًِٗ إال إٔ تن يل ٢اغيازَب١
ببري جبٛاز أفبل اأجبر لًٝب٘ ٚببري ذًّٝتب٘ ،نُبا أدلب ٢ذيبو بعبض أؼبرابٓا بببٌ
اديل ٢ايفرٚر ٠لً.٘ٝ
ٚنٝك نبإ فاأ فوبار اغيبلنٛر ٠قٜٛب ١صبوبٛر ٠بايعبٗر ٠اغيٓكٛيب ١ظباٖر ٠اي اليب١
ٚإٕ مل تهٔ ْؽاً ؼي اغيهًٛل .فايك ٍٛبازبٛاز ػيا ال بدط ب٘ٚ ،لً ٢تكب ٜر ٙفًٝبسّ
االقتؽار لً ٢ايٓها دًَ ٕٚو ايُٝريٚ ،ؼي إجرا ٤اسبهبِ لًب ٢ايٓهبا اغيٓكهبن
ٚج٘ يٝض بايوعٚ . ٝأَبا اشبتبإ ٚعببَ ٙٛبٔ أشبوال ايعبر فبا جيبر ٟفٗٝبا اسبهبِ
جسَا ،بٌ ًٜسّ ؼي ايٓها االقتؽبار لًب ٢اغيعتباد ببٌ لًب ٢اأقبٌ َٓب٘ .نبٌ ذيبو
اقتؽاراً لً ٢ايك ر اغيتٝكَّٔ ؼي َا فايك دي ٌٝايتررٗ ٜٚ ،ِٜبر َبٔ جب )( ٟ
( )1ايعٝخ ايهٛش ،ٞايٓٗا.367 ،١ٜ
( )2ايعاَ ١اسبً ،ٞطبتًك ايعٝع.19 – 18 /5 ،١
( )3احملكل اسبً ،ٞايٓافن ؼي طبتؽر ايعرا٥ن.101 – 100 ،
( )4اسبر ايعاًَ ،ٞايٛشا.85 /12 ،ٌ٥
( )5اغيؽ ر ْعص٘.84 /12 ،
( )6اغيؽ ر ْعص٘.85 /12 ،
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ؼي ظببر ايكٛال ب ايكبب ٍٛبببايتررٚ ِٜل ب ّ االيتعببات إزي اأفوببار اغيببلنٛر ،٠قبباٍ
(ٚ( :)ق ظٗر ػيا َر أْ٘ ال ٜٓو  ٞاالشتثٓا َٔ ٤أٌٖ ايٓ بر ،نٝبك ال ٚذببرِٜ
اي ٓا ٤نترر ِٜايسْا ٚأفوارَ ٙتٛاترٚ ٠أديت٘ َتها ر ،٠لوير لٓ٘ بك ٍٛايبسٚرٚ ،ثبٛ
اسب ٜث ؼي ايكررْٕٚ ،بادت اأ فوبار بدْب٘ احملبرى لًب ٢ايعحبٛر ٚايعؽبٝإ ،فهبدٕ
ذبرضي٘ َٔ اأَٛر ايعكً ١ٝاييت ال تكوٌ تكٝٝب اً ٚال ربؽٝؽباً بايهًٝبٚ ،١نٝبك خيهبر
بايوباٍ أ ٚجيببر ٟؼي اشبٝباٍ إٔ ٜكببن َثببٌ ٖبلا ايهبباّ َببٔ شبادات اأْبباّ ا َببرٜٔ
باى ايعوٗات فٛفباً َبٔ ايٛقبٛع باحملرَباتَ ،بن أْب٘ َبؤذٕ ابٛاز َبا فٝب٘ َع بِ
ايًٗ ٛلٔ ذنر اغيعاد َٚؤدوي إزي ايسْا ٚايًٛا ايًبلُٖ ٜٔبا رأط ايعصباد ،لًب ٢إٔ
ؼي ـببعك داليبب ١اأفوببار َببا خيرجٗببا لببٔ ضبببٌ االلتوببار َٛٚافكتٗببا يًتكٝببٜ ١رفببن
التوارٖا ؼي َكابًَ ١ا َري بايهًٚ ،١ٝي ٛناْت ؼي را ١ٜايهثرَ ٠ا لاديت .فهٝك َبن
أ ْٗا ؼي ْٗا ١ٜايٓ رٚ ،٠ي ٛفرم ببري اسببل ٚايواطبٌ يرأٜتب٘ ؼي ايكصبِ ايثباْ ٞب ٜٗب،١
ٚرسيا نإ قور٘ ؼي رب األراط أقٌ َٓب٘ فٗٝبا ،بِ ايكب ٍٛببايتررٖ ِٜب ٛاغيعبٗٛر
لً ٢اي اٖر; إٔ نٌ َٔ ذرّ اي ٓاٚ ٤مل ٜصتثٔ فٗ َٔ ٛاحملبريَريٚ ،ذايب٘ نرباٍ
اغيؽببرذريٖٚ ،ببِ ل ب د نببثب َببٔ ايعرببٚ ٍٛاأشبباطري ،يهٓبب٘ بع ٝب لببٔ طرٜكبب١
اغيلايعري ٚاغيتؽٛفري )( )1اْتٗ.٢
ٚفَ ٘ٝا ال خيعَٓ َٔ ٢ن ن ٕٛذبر ِٜاي ٓا َٔ ٤اأَٛر ايعكً ;١ٝإٔ ايعارع قب
ذًٌّ طيًبَ ١بٔ أشبوال ايهبرل ٚايعبر نتكوٝبٌ احملوبٛل ٚـبُ٘ ٚاغيصباَرَ ٠عب٘
ٚرب ذيو ػيا ٜع ٝا ْصإ طرباً أظ َٔ طرل اي ٓا ،٤فًبٝض ذبرضيب٘ إال ةعٝباً،
ٚق لرفت إٔ دي ٌٝازبٛاز َعترب ؼي ْعص٘ ٚصبوٛر بايعبٗر ٠اغيٓكٛيب ١نُبا ةعبت،
فا ضبٝؾ لٔ ايعٌُ ب٘ ،أْ٘ َٖ ٛكتفب ٢قٛالب ا طبام ٚايتكٝٝب ْ .عبِ ٜٓو بٞ
االقتؽار لً ٢اغي ٓ ١ٝد ٕٚاغي ين َفبافاً إزي َبا َبرٚ ،داليب ١اأفوبار لًب ٢جبٛاز
أفببل اأجببر ٠لًٝبب٘ نافٝبب ١ؼي اي اليبب ١لًبب ٢جببٛاز ،ٙيتررضيبب٘ ألببٛاو احملرَببات
اغيصتعاد َٔ اأديب ١ايصبابكٚ .١نٝبك نبإ فرٝبث لرفبت ؼي َبا شبول إٔ َٛـبٛع

( )1ايعٝخ جععر ناظك اي ها ،٤ظر ايكٛال .37 ،
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اي ٓاَٛ ٤ن ٍٛإزي ايعرف ،فالًِ إٔ فهال نٌ ٚقت ضبُب ٍٛلًب ٢لرفب٘ٚ ،عببٔ
َهًعبب ٕٛسيببا دٍ لًٝبب٘ اشبهببال لٓ ب زَببٔ ايؽ ب ٚرٚ ،سيببا فُٗبب٘ اغيعببافَٗٓ ٕٛبب٘
الظباانٓا َعٗبِ ؼي َببا نًعبٛا بب٘ٚ ،مل ٜهًعببٛا إال سيبا فُٗبَ ٙٛببٔ اشبهاببات ذببري
ؼ ٚرٖا ،فً ٛوت يًعب لبرف ج ٜب بعب زَبٔ ايؽب ٚر مل ٜهبٔ لًٝب٘ َب ار،
ٚنإ اغيب ار لًب ٢لبرف زَبٔ ايؽب ٚر ،فًب ٛوبت ؼي ايعبرف ازب ٜب ربؽبٝؾ
اي ٓببا ٤سيببا مل ٜهببٔ ؼي قببررٕ أ ٚتعسٜبب ١أ ٚذنببر أ ٚدلببا ٤أ ٚأذإ أَ ٚبب

ايببٓ

( )أ ٚاأ )( ١ُ٥مل ٜهٔ لً َ ٘ٝار( ;)1إٔ اغيعً َٔ ّٛتتويبن نًُبات
أٖببٌ ايً ببٚ ١أؼبب ٍٛاأَببٜٛري ٚايعواشببٝريٚ ،إبببراٖ ِٝظببٝخ اغي ببٓري إٔ ايهببثب أٚ
اأنثر أ ٚاأذل ؼي تصُٝت٘ رٓا٤و َا نإ ؼي ايكبررٕ َٚب

ايبٓ

(ٚ ،)ال

ٜعببرف ؼي أٜبباَِٗ ايعببرم َببٔ جٗبب ١ذٚات ايهًُبباتٚ ،إصيببا اغي ب ار لًبب ٢نٝعٝببات
اأؼٛات ٖٛٚ ،اي اٖر َٔ ناّ أٌٖ ايً  ١ق َاَٚ ِٗ٥تدفر ِٜٗػئ لاؼر زَبٔ
ٚرٚد ايٓٗ ٞأ ٚتك َ٘ أ ٚتدفر لَٓ٘ٚ ،ا رأٜٓا أذب اً َبِٓٗ أفبل قٝب لب ّ ايكررْٝب١
ٚاغي

ٚايلنر ٚعبٖٛا ف .٘ٝفك ظٗر فهد ايعرف ازب  ٜبايتلؽٝؾ ،نُبا ظٗبر

فهد َٔ بٓ ٢لً ٢ذيو أفلاً ب٘ زالُاً أْ٘ سيٓسي ١اغيرر ٠ايهاظع ١لبٔ ايعبرف ،نُبا
أفهد ايعرف  َٔٚأفل ب٘ ب  ١ً ٜٗبتلؽٝؾ اشِ اي ٓبا ٤ربب اشببارج ٞلًبٚ ٢فبل
ايعربٚ ١ ٝايعؽاذ ١نُا قب ٜتلًٝب٘ ايعبٛاّٚ ،يبٝض ذيبو ببد ٍٚقبارٚر ٠نصبرت ؼي
ا شاّ ،فك أفهد ايعرف ٚاأفل ب٘ ؼي نثب َٔ اغيكاَات ،فا حيٌُ يع اي ٓبا٤
لًبب ٢اغيعٓبب ٢ازب  ٜب  ،نُببا ال ذبُببٌ أيعبباظ ايابببٚ ١ايكٗببٚ ٠ٛايًببدي ٚايصببال ١لًبب٢
اغيعاْ ٞازب  ٠ ٜاغيعرٚف ١لٓ أٌٖ ايعٔ.
ٚنٝك نإ فٓٝو  ٞايرجٛع إزي ايعبرف ايؽبرٝس ؼي َٛـبٛل٘ ايبل ٟال رٜبب
ؼي تٛيبب٘ يًُكاَببات اغيعًَٛببٚ ١ظببعوٗا اغيعرٚفبب ١لٓب أٖببٌ ايعببٔ ،بببٌ ال رٜببب ؼي
تٓاٚي٘ ي ب ذيو ػيا ٜصتعًُ٘ شٛاد ايٓباط َبٔ ايهٝعٝبات اغيلؽٛؼب ،١ببٌ ايبٛرع
ٜكتفبب ٞاجتٓببال طيٝببن اأفببراد اغيعببهٛى ؼي اْ ب راجٗا ؼي َٛـببٛل٘ٚ ،إٕ ن بإ

( )1ؼي اأؼٌ (لًٚ )ِٗٝايؽرٝس َا أ وتٓا.ٙ
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اأؼببٌ ٜكتفبب ٞا باذبب ١ؼي ظببوٗ ١اغيٛـببٛع ايراجعبب ١إزي ظببوٗ ١اسبهببِ ،قبباٍ ؼي
َعتا ايهراَٚ( ١ايلٜ ٟصٌٗ اشبهب ؼي َا اظبتو٘ أْب٘ َبٔ اي ٓبا ٤أَ ٚبٔ ربب ٙإٔ
اي ٓا ٤ا شِ غيا ٖ ٛؼي ْعض اأَر نبليو ،يهبٔ ايتهًٝبك سيبا ٖب ٛؼي ْعبض اأَبر ال
ٜؽس إال َن ايعًِ ب٘ٚ ،را ١ٜاأَر نعا ١ٜاي ٔ االجتٗباد ٟؼي تعٓٝٝب٘ ،فًب ٛفبرو
ا ْتعا ٤اي ٔ نُا ي ٛذؽبٌ ايعبو ؼي بعبض أفبراد ايؽبٛت فٝؽبب َبٔ ذٝبث أْب٘
صبٗبب ٍٛنببليو صبٗبب ٍٛاسبهببِ ،فٝبب فٌ ؼي ظببوْٗ ١عببض اسبهببِٚ ،اأؼببٌ فٗٝببا
ا باذٚ ١ل ّ ٚجٛل االجتٓال)( )1اْتٗٚ .٢ف ٘ٝإٕ دل ٣ٛلب ّ ؼبر ١ايتهًٝبك
سيبا ؼي ْعبض اأَببر إال َبن ايعًببِ ػيٓٛلب .١نٝببك ٚايتهًٝبك باوُببٌ ػيبا ال نبباّ ؼي
ؼرتْ٘ .عِ ٖ ٛفاؿ سيا ٜه ٕٛيًُهًك طرٜل ياَتثاٍ فٖٚ ٘ٝب ٛا تٝبإ اُٝبن
ضبتُاتبب٘ ،فًبب ٛمل ٜهببٔ يًُهًببك طرٜببل ياَتثبباٍ َٓعٓبباَٚ ،ٙببن تٛجبب٘ ايتهًٝببك
اغيلنٛر يًُهًبك ًٜسَب٘ ا تٝبإ اُٝبن احملبتُات ،نُبا إٔ دلب ٣ٛإٔ ايعبوٗ ١ؼي
َؽ ام اغيٛـٛع ،فاجن إزي ايعوٗ ١ؼي اسبهِ ال ربً َٔ ٛتدٌَ ،بٌ ضيهٔ ادلبا٤
ن ٕٛايعوٖٗٓ ١ا َبٔ ايعبوٗ ١ؼي َعٗب ّٛاغيٛـبٛع فًٝبسّ االجتٓبال ،أْب٘ َبٔ قوٝبٌ
ايتهًٝك باوٌُٚ .ضيهٔ دفن ذيو سيٓن ن ٕٛاغيكاّ َبٔ ذيبو بعب َعًَٝٛب ١طيًب١
َٔ اأفراد ايل ٟحيتٌُ ن ٕٛشياّ َاٖٝب ١اي ٓبا ٤ػيبا اظبتًُت لًٝب٘ ،فٝعبو ذ٦ٓٝبلٌ
ؼي ذرَ ١ايسآٜٚ ٥ع ٢بدؼٌ ايبرباٚ ،٠٤ال ٜعبارو ذيبو ذرَب ١اي ٓبا ;٤الذتُباٍ
ن ٕٛشياّ َاٖٝت٘ َا ؼي اأفراد اغيعً .١َٛفإٕ قًت :إٕ ايلَ ١قب اظبت ًت بٛجبٛل
اجتٓال احملرَّٚ ،ن ارتهال ايعرد اغيعهٛى ب٘ ال ٜعًِ ايعبرا ٚاالَتثباٍ؟ قًبت:
يٝض ؼي اأفراد اغيعتوٗ ١فرد ضبرّ ذتب ٢جيبب اجتٓبال ازبُٝبنٚ ،أذب احملبتُات
إباذتٗببا طيٝع باً ٚاعبؽببار اسبرَبب ١ؼي اأفببراد اغيعًَٛبب ،١فببإذا نببإ نببليو فببايكٍٛ
بًس ّٚاالجتٓال يًُك َ ١ػيا ال ٜٓو ٖٓ ٞا ،فتوؽره.

[ومً مجلة ما حيرو التكصب به معوىة الظامليـً]
أْٗببا ضبرَبب ١ذاتبباًٚ ،نببٌ َببا نببإ نببليو حيببرّ ايتهصببب ببب٘ ،أَببا ايهببرب٣
( )1ضبُ ازبٛاد ايعاًََ ،ٞعتا ايهراَ.52 /4 ،١
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فٛاـر ;١يكٛي٘ (( :)نًُا ذرّ اهلل ظب٦ٝاً ذبرّ نٓب٘)(ٚ ،)1أَبا ايؽب ر٣
فدٚـبس يثوٛتٗببا بايعكببٌ ٚايٓكبٌ نتابببا ٚشببٓٚ ١با طيباع .أَببا اأ ٍٚفببلٕ ايعكببٌ
اغيصتكٌ  ٜرى َو ٛـ ١ٝاي ًِ ابت ا٤وَٚ ،تب ٢أدرى ذيبو أدرى َو ٛـب ١ٝا لاْب١

لً ٖٛٚ ،٘ٝأَر ٚاـسٚ .أَا اأ َٔ ٍٚايثاْ ٞفكٛيب٘ تعبازي :شًَالَ ذَعَزاًًٌَُا عَلَزى اإلِ ْزنِ
ًَالْعُزدًَْاىِ)(ٚ ،)2إٔ ا لاْ ١تصتًسّ ايرنٚ ،ٕٛق قاٍ تعبازي:ش ًَالَ ذَسْلَنُزٌا إِلَزى الَّزرِييَ

ظَلَوٌُا فَرَوَعَّكُنْ النَّازُز(ٚ ،)3أَا ايثاْ َٔ ٞايثاْ ٞفاأفوار اغيصتعٝف ١ايبيت نبادت
أ ٕ تهَ ٕٛتٛاتر ٠ايبيت َٓٗبا فبرب أبب ٞظيبس ٠لبٔ لًب ٞببٔ اسبصبري ( )قباٍ:
(إٜانِ ٚؼرو ١ايعاؼري َٚع ١ْٛاي اغيري)(ٚ ،)4فرب طًر ١بٔ زٜب لبٔ أبب ٞلوب
اهلل ( )قاٍ( :إٕ ايعاٌَ باي ًِ ٚاغيعري ي٘ ٚايراـب ٞبب٘ ظبرنا ٤ا بتِٗ)(،)5
ٚفببرب ابببٔ أبببٜ ٞععببٛر لببٔ أببب ٞلو ب اهلل ( )قبباٍ( :إٕ ألببٛإ اي ًُببٜ ١ببّٛ
ايكٝاَبب ١ؼي شببرادم َببٔ ايٓببار ذتبب ٢حيهببِ اهلل بببري ايعوبباد)(ٚ ،)6فببرب ٜببْٛض بببٔ
ٜعكٛل قاٍ( :قاٍ ي ٞأب ٛلو اهلل ( :)ال تعِٓٗ لً ٢بٓاَ ٤صبح )(ٚ ،)7فبرب
ايصبه ْٞٛلبٔ جععبر ببٔ ضبُب ( )لبٔ ربا٥ب٘ ( )قباٍ( :قباٍ رشب ٍٛاهلل
( )إذا نإ  ّٜٛايكٝاَْ ١ادَٓ ٣باد ،أٜبٔ ألبٛإ اي ًُب١؟ َٚبٔ الم ثبِ
دٚا ٠أ ٚربط نٝصاً أَ ٚب ثبِ َب  ٠قًبِ ،فاذعبرَ ِٖٚعٗبِ)(َٚ ،)8با رٚاٚ ٙرياّ
بٔ أب ٞفراط ؼي نتاب٘ قاٍ( :قباٍ (َ )بٔ َعب ٢إزي ظبامل يٝعٓٝبٜ٘ٚ ،عًبِ أْب٘
( )1اي ارقهين ،شٓٔ اي ارقهين.7 /3 ،
( )2اغيا.2 ،٠ ٥
(ٖٛ )3د.113 ،
( )4اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.128 /12 ،١
( )5اغيؽ ر ْعص٘.128 /12 ،
( )6اغيؽ ر ْعص٘.129 /12 ،
( )7اغيؽ ر ْعص٘.130 /12 ،
( )8اغيؽ ر ْعص٘.130 /12 ،
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ظامل فك فرد َٔ ا شاّ)( ،)1قاٍٚ :قاٍ (( :)إذا نإ ٜب ّٛايكٝاَبْ ١باد٣
َٓاد :أ ٜٔاي ًُٚ ١ألٛإ اي ًُٚ[ ١أظوا ٙاي ًُ ]١ذتَ ٢بٔ ببر ٣ثبِ قًُبا ٚالم
ثِ دٚا[ ،٠قاٍ] فٝنحُع ٕٛؼي تابٛت َٔ ذ ٜب بِ ٜرَب ٢بٗبِ ؼي جٗبِٓ)( ،)2إزي
رب ذيو َٔ اأفوار اييت دبٛز ذ ا ذؽا ٤اييت ال ٜعود بفعك أشاْ ٝبعفبٗا
بع التفاد بعفٗا بوعض.
ٚأَا ايثايث :فٗ ٛا طياع اغيٓك ٍٛلً ٢يصإ طيالَ ١بٔ ايعرب ،ٍٛببٌ رسيبا
ضيهٔ دل ٣ٛؼ م اشِ اي امل لً ٢اي ًبِ ؼي بعبض اغيبٛارد ،نُبا ٜؽب م اشبِ
اغيتًك لًَٛ ٢ج شوب ا تافٚ ،ذيو نُبا يب ٛألبإ بإجيباد ايصبوب ايكرٜبب.
ٚلًٖ ٢لا فهٌ َا دٍ لًب ٢ذرَب ١اي ًبِ ٜب ٍ لًٝب٘ٚ .اسباؼبٌ إٕ ذرَب ١إلاْب١
اي ًُ ١ػيا ال ناّ فٗٝا ،ذت ٢إٔ طيعا َٔ أؼبرابٓا لب ٖٚا َبٔ ايهوبا٥ر ،ببٌ ؼي
رٚاٜبب ١شببًُٝإ ازبععببر ٟاغيرٜٚبب ١لببٔ تعصببب ايعٝاظبب( ٞإٕ اي ب ف ٍٛؼي ألُبباثِ
ٚايع ٕٛثِ ٚايصع ٞؼي ذبٛا٥حِٗ لب  ٌٜايهعبرٚ ،ايٓ بر إيب ِٗٝلًب ٢ايعُب َبٔ
ايهوا٥ر اييت ٜصترل بٗا ايٓار)(ٚ ،)3ذٝبث وبت إٔ َعْٛب ١اي باغيري َبٔ احملرَبات
فا ب َٔ ايتدٌَ ؼي َكاَات:
أذ ٖا :أْب٘ ال َعٓب ٢يعب نبٌ َبا يب٘ َ فًٝب ١ؼي ذؽب ٍٛايععبٌ ٚذبككب٘ َبٔ
ا لاْبب ١لًٝبب٘ ،ـببرٚر ٠إٔ ظببرا٥ط ايععببٌ ايببيت ال ضيهببٔ ٚجببٛد ٙبب ْٗٚا َٛٚاْعبب٘
اييت ال ضيهٔ ؼ ٚر ٙب  ٕٚل َٗا َٔ اأظٝا ٤اييت ال ضيهٔ اشتكاٍ ا ْصإ بٗبا
ٚؼ ٚرٖا طيٝعاً َٓ٘ .ف ل- ٣ٛإٔ نٌ َٔ أٚج ظ٦ٝا َٔ ظرا٥ط ايععٌ أ ٚرفبن
ظ٦ٝا َٔ َٛاْع٘ نإ َعٓٝا لً ٢إجيباد ذيبو ايععبٌ -ظبهط َبٔ ايكب ;ٍٛأْب٘ ًٜبسّ
لًببٖ ٢ببلا إٔ ٜهبب ٕٛنببٌ ايٓبباط َببٔ ألببٛإ اي ًُبب ١أ ٚجًببِٗ ،لًبب ٢إٔ قفبب١ٝ
ايرجٛع إزي ايعرف ؼي َعٓ ٢اغيع ١ْٛتهلل ٖل ٙايب ل .٣ٛأال تبر ٣أْب٘ ال ٜؽب م

( )1اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.131 /12 ،١
( )2اغيؽ ر ْعص٘ َٚ ،131 /12 ،ا بري اغيعكٛفتري َٔ ايٛشا.ٌ٥
( )3اغيؽ ر ْعص٘.138 /12 ،
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لًب ٢ؼباْن ايصبٝك أْب٘ َعبري يًكاتبٌ ببب٘ٚ ،ال لًب ٢بباْ ٞايب ار أْب٘ َعبري يؽبباْن
اشبُر فٗٝاٚ ،ال با٥ن اشبعب ػئ ٜعًُ٘ ؼُٓاً أ ٚؼًٝواً أ ٚبا٥ن ايعٓبب ػيبٔ ٜعًُب٘
عيرا أْ٘ َعري لً ٢ذيبوٚ.ي ٛنبإ نبليو يهبإ ٚاجبب ايٛجبٛد -جبٌ ٚلبا-
َعبري لًبب ٢ا ببِ ،أْب٘ فببايل اأشببوال ٚا الت ،فًٝصبت اأَببٛر اغيببلنٛرَ ٠ببٔ
ا لاْ ١جسَاً  ،بٌ َٖ ٞبٔ اأَبٛر اغيواذبٚ ،١اي بامل َهًبك بباياى ،فبا بب َبٔ
َٝببسإ ٜرجببن إيٝبب٘ ؼي أَثبباٍ ٖببل ٙاغيكاَبباتٚ ،يببٝض شبب ٣ٛايعببرفٚ ،اي بباٖر إٔ
اأفعاٍ ؼي ايعرف قصُإ :قصِ تؽ م اغيعْٛب ١فٗٝبا َبٔ د ٕٚقؽب ترتبب اي ًبِ
ٚاغيعؽ ١ٝلًٗٝا ،ندٕه ٜه ٕٛا ْصإ َٔ أجٓباد اي ًُبٚ ١نتيبابِٗ ٚٚزراٗ٥بِ ،فبإٕ
َٔ ؼار َٔ ٖؤال ٤نإ َعٓٝاً يً ًُٚ ،١إٕ مل ٜكؽ ترتب اغيعؽٚ ١ٝاي ًبِ لًب٢
ذيو ،بٌ رسيا ضيهٔ ادلا ٤إٔ قؽ ايع ّ ال ٜؽرف ذيبو لبٔ نْٛب٘ َبٔ اغيعْٛب،١
فٗل َٔ ٙاأفعاٍ ايؽرحي ١بليوٚ .قصِ ال ٜؽ م اغيع ١ْٛف ٘ٝإال َن ايكؽ  ،فٗبٛ
َٔ اأفعاٍ اغيعان َٔ ،١قو ٌٝبٝن ايصا ٚاأَتع ١لً ٢ايصًهإ ،فإْ٘ إٕ قؽب
بليو تك ١ٜٛظٛنت٘ ٚتك ِٜٛأَر ٙنبإ إلاْب ١يب٘ٚ ،إٕ مل ٜكؽب ببليو ذيبو فبا،
َٚثً٘ بٓا ٤اي ٚر يًحٓٛد ،فإْ٘ إٕ قؽب ببليو تبرٜٚخ أَبرٚ ٙلب ّ تعهٝبٌ أَبٛرٙ
نإ َعٓٝاًٚ ،إ قؽ بليو رب ذيبو مل ٜهبٔ َعٓٝباً يب٘ ،فٓٝو ب ٞيًعكٝب٘ ايٓوٝب٘ إٔ
ضيٝببس بببري اأفعبباٍ بببايٓ ر إزي ايؽب م ايعببرؼي ،بببٌ رسيببا ٜب يل ٢إٔ بعببض اأفعبباٍ
ظاٖر ؼي ا لاْ ،١فً ٛلرو ي٘ قؽ َ باٜر ؼبرف٘ ،فٗبَ ٛبٔ ا لاْبَ ١بن ايكؽب
َٚن ل َ٘.
ْعِ قؽ ن اشبافً ٜؽرف٘ َٔ ،قو ٌٝتردد بعض اأجاٚ ٤ايعًُبا ٤إزي اي ًُب١
َٚهاتوتِٗ ثِ ،فإْ٘ رسيا تتك ٣ٛبليو ظٛنتِٗ ٚتعًب ٛببليو نًُبتِٗ .ايًبِٗ إال
إٔ ٜه ٕٛاغيكؽٛد َٔ ذيو قفبا ٤ذبٛا٥خ ايفبععاٚ ٤ايعكبرا ٤أ ٚبعبض ايب ٚالٞ
ٚاغيكتفٝات إزي رب ذيو ،فٓٝو  ٞايتدٌَ ؼي ذيوٚ .نٝك نإ ،فا فرم ؼي ذببرِٜ
ايععٌ اغيكؽٛد َٓ٘ اغيع ١ْٛبري ايصوب ؼي إجيابب٘ ٚفعًب٘ اغيعْٛب ١فكبط ،أٖ ٚبٚ ٞأَبر
رفر َٔ اأَٛر احملًً ،١نابت ا ٤اأجرٚ ٠عبٖٛا ،شٛا ٤نبإ نبٌ ٚاذب َصبتكٌ ؼي
ايصببوو ١ٝحبٝببث يبب ٛاْعببرد نببإ بالث باً َصببتكاً لًبب ٢إجيبباد ايععببٌ ،أ ٚنببإ اوُببٛع
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اغيرنببب بالثب ًا حبٝببث يبب ٛاْعببرد أذب ُٖا مل ٜٛجب ايععببٌ ،أ ٚناْببت اغيعْٛبب ١شببوواً
أؼًٝاًٚ ،ا فر تابعاً أ ٚبايعهض.
نٌ ذيو يؽ م َع ١ْٛاي امل ايبيت ةعبت اأفوبار ؼي ذبرضيٗباٖٚ .بٌ ٜعتبرب
ؼي ذبكل اغيع ١ْٛذؽ ٍٛايععٌ ايل ٟقؽ ترتو٘ لً ٢ذيو ايععبٌ أ ٚالَ ،بثاً َبٔ
ؼمٓمن شٝعاً ي امل بكؽ إٔ ٜكتٌ ف ٘ٝلو اً ؼاسباً فًِ ٜكتًب٘؟ ٖٚبٌ ٜكباٍ إْب٘ ألاْب٘
لً ٢اغيعؽ ١ٝأ ٚال؟ اي باٖر اأٚ ٍٚإٕ مل ٜؽب ر ايععبٌ ػيبٔ قؽب إلاْتب٘ لًٝب٘،
فافاً يبوعض اأؼبرال ،فاي باٖر َبِٓٗ إٔ ايتربر ِٜال يإللاْب ١ببٌ أَبر رفبر،
َ ٖٛٚردٚد بعٗاد ٠ايعرف خباف٘ٚ ،إٔي اي باٖر ؼي بباد ٟايبرا ٟإٔ ا لاْب ١لًب٢
ايععٌ إصيا ذبؽٌ إذا ٚج ٚ ،إٕ مل ٜٛج فا فعٌ ذتٜ ٢عإ لً ،٘ٝفتوؽره.
ْعِ ٜعترب ؼي ذبكل قؽ ا لاْ ١ايعًبِ أ ٚاي بٔ بؽب ٚر ايععبٌ َٓب٘; أْب٘ َبن
ايعًببِ أ ٚاي ببٔ بع ب ّ ؼ ب ٚر ايععببٌ َببٔ اغيعببإ ال ٜعكببٌ ذبكببل قؽ ب ا لاْبب،١
ٚاي اٖر نعا ١ٜايعو ؼي ذبكل قؽ ا لاْ ،١نُا أْ٘ ٜعترب ؼي ؼب م ا لاْب ١لرفباً
لًُبب٘ أ ٚظٓبب٘ أ ٚاذتُايبب٘ َ فًٝبب ١لًُبب٘ ؼي ايععببٌ اغيعببإ لًٝبب٘ ،فًبب ٛلًببِ ل ب ّ
َ فً ١ٝفعً٘ نُٔ ٜؽبٓن شبٝع ًا يعبلؾ يٝكتبٌ بب٘ رفبر َبن أْب٘ قباطن [ببدٕه] ( )1ال
َ فً ١ٝيصٝع٘ ؼي ذيو ،بٌ َٖ ٛكت ٍٛؼٓن ايصٝك أّ ال ،فا إلاْ.١
اْٗٝببا :اغيببراد َببٔ اي بباغيري ٖٓببا ذهبباّ ازبببٛر طبببايعري نبباْٛا أَ ٚببٛافكري ،فبإٕ
إلاْتِٗ لً ٢ظًُِٗ ضبرََ ١هًكاً ،ببٌ رسيبا ٜعبِ ايعٓبٛإن اي باملم يٓعصب٘ ،فتب فٌ
ايعنؽا ٠ؼي اي باغيري ،فتربرّ إ لباْتِٗ لًبَ ٢عاؼب ،ِٗٝفٝهب ٕٛاغيبراد َبٔ اي باغيري
اي ببباغيري أْعصبببِٗ نايعاؼبببريٚ ،ي بٖبببِ ؼي أَبببٛاثِ ٚأببب اِْٗ ٚألراـبببِٗ أٚ
أدٜبباِْٗ نا فتبباٚ ٤ايكفببا ٤ػيببٔ يببٝض يبب٘ أًٖٝبب ١ذيببو ،فعًببٖ ٢ببلا تهبب ٕٛاأديبب١
اغيتك َبب ١اي ايبب ١لًبب ٢ذرَبب ١إلاْبب ١اي بباغيري دايبب ١لًبب ٢ذرَبب ١إلاْبب ١ايعؽببا ٠لًبب٢
َعاؼ.ِٗٝ
ٚإٕ أبٝت لٔ ت ٍٛيع اي اغيري يًعؽا ٠فا إبا ٤لٔ ت ٍٛذهُٗبِ ثبِ;

( )1إـافٜ ١كتفٗٝا ايصٝام.
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إٔ إلاْتِٗ لًَ ٢عاؼ ِٗٝضبرَ ١با طياعٚ ،قٛي٘ تعبازي :شًَالَ ذَعَزاًًٌَُا عَلَزى اإلِ ْزنِ
ًَالْعُدًَْاىِز(ٚ ،)1ال فرم ؼي ذرَ ١إلاْ ١اي ًُ ١لً ٢ظًُِٗ ببري إٔ ٜهْٛبٛا لاؼبري
بليو أ ٚال ،فاغيعلٚر ؼي ظًُ٘ اٌٗ أْ ٚكؾ أ ٚتكٝب ١ذببرّ إلاْتب٘ ٚإٕ مل ٜعبؾ
ب ًُ٘ .نٌ ذيو طام اأدي ١اغيتك َ ١اي اي ١لً ٢ذرَب ١إلاْب ١اي ًُبٗ ٜٚ .١بر
َٔ اأدي ١بع إَعإ ايٓ ر فٗٝا إٔ ا لاْب ١لًب ٢ظًبِ ايٓباط يبٝض شبوًٗٝا شبوٌٝ
ا لاْ ١لً ٢بك ١ٝاغيعاؼ ،ٞبٌ ا لاْب ١لًب ٢ظًبِ ايٓباط ذبراّٚ ،إٕ ناْبت ربب
َصتًسَ ١سبؽٛي٘ٚ ،ؼي رب ٙاأَر أٜصر َٔ ذيو نُا ال خيع.٢
ايثٗا :إٕ طيٝن َا َر ؼي ذبر ِٜإلاْ ١اي ًُ ١لً ٢ظًُٗبِ أ ٚلًب ٢رببَ ٙبٔ
احملرَاتٚ ،أَا إلاْتِٗ لً ٢اغيواذات نوٓا ٤ايكٓباطر ٚاغيصباج َٚ ،ثًبٗا األُباٍ
ثِ نلٝاطٝ ١ابِٗ ٚبٓا ٤دٚرِٖ ٚعبُٖٛبا ،فبإٕ ؼب رت ٖبل ٙاأَبٛر لبٔ َٝبٌ
إي ِٗٝبصوب ظًُِٗ ٚنربِٖ ٚجربٚتِٗ ،أ ٚبكؽ ايصع ٞؼي إلا ٤ظبدِْٗ ٚرفبن
َٓببسيتِٗ ٚذؽبب ٍٛاالقت ب ار ثببِ لًبب ٢رلٝببتِٗ أ ٚتهببثب شببٛادِٖ فببا نبباّ ؼي
ذرَتٗاٚ ،إٕ فًت لٔ تًو اأذٛاٍ فك ٚرد ؼي طيً ١ايٓؽٛؿ ذبرضيٗا ،فعبٔ
ايؽادم (( :)ال تعِٓٗ لً ٢بٓاَ ٤صح )(ٚ ،)2لٓ٘ (ٚ( :)قب شب ٌ٦لبٔ
ايرجٌ َٓا ٜؽٝو٘ ايفٝل ٚايع  ٠ف ٝهل ٢إزي ايوٓباٜ ٤وٓٝب٘ أ ٚايٓٗبر ٜهرٜب٘ أ ٚاغيصبٓيا٠
ٜؽًرٗا فكاٍ (َ )ا أذب أْ ٞلك ت ثبِ لكب  ٠أٚ ٚنٝبت ثبِ ٚنبا٤وٚ ،إٕ
يَ ٞا بري البتٗٝبا ،ال ٚال َمب ي ٠بكًبِ .إٕ ألبٛإ اي ًُب ١ؼي شبرادم َبٔ ْبار ذتب٢
حيهِ اهلل بري ايعوباد)(ٚ ،)3لٓب٘ ( )أْب٘ قباٍ يعبلافرْ( :و٦بتن أْبو تعاَبٌ أببا
أٜٛل ٚايربٝن ،فُا ذايو إذا ْٛد ٟبو ؼي ألٛإ اي ًُ١؟)(ٚ ،)4لٔ أب ٞاسبصٔ
اسبصببٔ اأ )( ٍٚيؽببعٛإ( :نببٌ ظببَٓ ٤ٞببو ذصببٔ طيٝببٌ َببا فببا ظبب٦ٝاً
( )1اغيا.2 ٠ ٥
( )2اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.130 /12 ،١
( )3اغيؽ ر ْعص٘.129 /12 ،
( )4اغيؽ ر ْعص٘.128 /12 ،
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ٚاذ اً ،فكًت :جعًت ف اى ،أ ٟظ٤ٞ؟ قاٍ :أنراؤى طيايو َٔ ٖلا ايرجبٌ-
ٜعين ٖار -ٕٚقًتٚ :اهلل َا أنرٜتب٘ أظبراً ٚال بهبراً ٚال يًؽبٚ ٝال يًبٗٚ ،ٛيهبٔ
أنرٜت٘ ثلا ايهرٜبل ٜ -عبين طرٜبل َهبٚ - ١ال أتبٛال ٙبٓعصبٚ ،ٞيهبٔ أبعبث َعب٘
رًُاْ ،ٞفكباٍٜ :با ؼبعٛإ أٜكبن نبراى لًبِٗٝ؟ قًبتْ :عبِ جعًبت فب اى ،قباٍ:
أذبب بكا ِٖ٤ذت ٢خيرد نراى؟ فكًتْ :عِ ،فكاٍ َٔ :أذب بكا ِٖ٤فٗ،َِٗٓ ٛ
 َٔٚنإ َِٓٗ نإ ٚرد ايٓار ،قاٍ ؼعٛإ :فلٖوت فوعبت طيباي ٞلبٔ رفرٖبا،
اشبرب)( )1إزي رب ذيو َٔ اأفوار اي اي ١لًب ٢ذرَب ١إلاْب ١اي ًُبَ ١هًكباًٖٚ ،بِ
ذهاّ ازبٛر َٔ اغيلايعري اغي يلري يًلافٚ ١ا َاَٜٚ ،١ؤٖ ٜا االلتوارٖٓ َٔٚ .با
ْكٌ لٔ ايعاَ ١ايهواطوا ٞ٥أْ٘ إذا اْعك إطياع لًٖ ٢لا ايتعؽبٚ ،ٌٝإال فاغيتحب٘
ايترببرَ ِٜهًكببا( ،)2الشتعاـبب ١ايٓؽببٛؿ ؼي اغيٓببن لببٔ إلبباْتِٗ ؼي اغيوببا بهرٜببل
ايعُببٚ ّٛاشبؽببٛؿ َببن التوببار شببٓ ٖا َٛٚافكتٗببا االلتوببار ،فببإٕ إلبباْتِٗ ؼي
اغيواذات تعف ٞإزي إلاْتِٗ ؼي احملرَات نُا أظب إي ٘ٝؼي اشبرب (يٛال إٔ بين أَٝب١
ٚجب ٚا َبٔ ٜهتبب ثبِ ٚجيب

ثبِ ايعبٜٚ ٤ٞكاتبٌ لبِٓٗ ٜٚعبٗ طيالباتِٗ َبا

شبًوْٛا ذكٓباٚ ،يب ٛتبرنِٗ ايٓباط َٚببا ؼي أٜب َ ِٜٗبا ٚجب ٚا ظب٦ٝا إال َبا ٚقببن ؼي
أٚ )3()ِٜٗ ٜيٛال إٔ ذيو ال ٜٓعو لبٔ اغيٝبٌ ٚايرنب ٕٛإيبٚ ِٗٝذبب بكبا ِٗ٥نُبا
أظببب إيٝبب٘ ؼي رٚاٜبب ١ؼببعٛإ ٚربٖببا ٚق ب قبباٍ تعببازي :شًَالَ ذَسْلَنُززٌا إِلَززى الَّ زرِييَ ظَلَوُززٌا

فَرَوَعَّكُنْ النَّزازُز( .)4قًت :ي ٛذرَبت إلباْتِٗ لًب ٢اغيوبا ٚاأفعباٍ اغيواذب ١ثبِ
َهًكاً ،نُا َٖٛ ٛرد اأفوار مل ٜكِ يًُصًُري شٛم .نٝك ٚايب راِٖ ٚايب ْاْب
ٚأنثر َا خيرد َٔ اغيعادٕ اغيٓهوك ١ػيا تؽٌ إزي أ ٟ ٜايٓاط َٔ أٚ ِٜٗ ٜباغيعاًَ١
َعِٗٚ ،نلا ايسرالات ٚتٛابعٗا ػيا ته ٕٛرايوا َعِٗ ،لً ٢إٔ ش ببال اغيعاًَب١
( )1اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.132 /12 ،١
( )2ايص ٝلً ٞايهواطوا ،ٞ٥رٜاو اغيصا.506 – 505 /1 ،ٌ٥
( )3اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع.144 /12 ،١
(ٖٛ )4د.113 ،
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َعِٗ َثب يًعصاد ٚبالث لً ٢أذ ١ٜايعواد ،فؽٛؼا َٔ ايعرق ١احملك.١
ٚنٝك خيهر بايواٍ ٚجير ٟؼي اشبٝاٍ إٔ أُ٥تٓا َن ذثِٗ يٓا لً ٢تعٝٝن جٓبا٥س
ايكببٚ ّٛلٝببادَ ٠رـبباِٖ ٚايؽبباَ ٠عٗببِٚ ،إظٗببار احملوبب ١ثببِ ٜدَرْٓٚببا بتحٓببب
َعاًَتِٗ ٚترى اي فَ ٍٛعِٗ ؼي َواذاتِٗ ٚايتٓعر َِٓٗ ظباٖرا ٚايتوالب لبِٓٗ،
ٚنثر ٠اأفوار لً ٢ذ ٜوع فعاؤٖا لً ٢اأؼرال َن ترنِٗ ايعٌُ ب اٖرٖبا
ٜرفعٗا لبٔ االلتوبار ،فبا بب َبٔ تٓسًٜبٗا إَبا لًب ٢إراد ٠قؽب اغيعْٛب ١ثبِ لًب٢
ظًُٗببِ ف ٝب فٌ ؼي َببا قؽ ب ببب٘ اسبببراّ ،أ ٚلًبب ٢ذؽبب ٍٛاغيٝببٌ ثببِ ف ٝب فٌ ؼي
ايرن ،ٕٛأ ٚلً َٔ ٢أل ْعص٘ يليو حبٝث ٜع َبٔ ألبٛاِْٗ نلٝبا ايصبًهإ،
فإٕ (َٔ لًل شٛطا بري  ٟ ٜشبًهإ جبا٥ر جعبٌ اهلل ذيبو ايصبٜ ٛب ّٛايكٝاَب١
عواْا َٔ ْار ٜصًه٘ اهلل لً ٘ٝؼي ْار جِٗٓ)(ٚ ،)1إال فاأفل ب باٖر اأفوبار ػيبا ال
ٚج٘ ي٘ٚ ،نع ٢بايصب ٠ايكهع ١ٝاغيدفٛذ ٠فًعا بعب شبًك ظباٖ ا لًبَ ٢با ذنرْبا
ٚأٚـرٓا.
ٚايببلٗ ٜ ٟببر إٔ ايببل ٜٔأَرْببا بسٜبباد ٠ايتٓعببر ل بِٓٗ ٚايتوالب َبِٓٗ ٚأال عبببب
بكباٚ ِٖ٤إٔ عبببب فٓبباٖ ِٖ٤بِ أٖببٌ ايواطببٌٚ ،أَبا َببٔ نببإ َبٔ أٖببٌ اسبببل ٚإٕ
ذؽببٌ َٓبب٘ ظًببِ ال تعببًُ٘ اأفوببارٚ .اي بباٖر إٔ اأفوببار اغيتك َبب ١ضبُٛيبب ١لًبب٢
ايهراٖبب ١نُببا ٜكفبب ٞبببليو قٛيبب٘ (( :)ال أذببب أْبب ٞلك ب ت ثببِ لك ب  ٠أٚ
ٚنٝت ثِ ٚنا٤اً)( ،)2ؼي ذبل شباطري ازببٛر أٜفبا َبٔ اغيلبايعريٖٚ ،بِ ايبلٜٔ
نبباْٛا ؼي زَببٔ ؼب ٚر اأفوببارٚ ،أَببا شبباطري أٖببٌ اسبببل فاي بباٖر لب ّ نراٖبب١
إلاْتِٗ لً ٢اغيواذات [ٚل ّ]( )3نراٖ ١األُاٍ اغيواذ ١ثِ ،يهٔ ال لًبٚ ٢جب٘
ٜعب َببٔ ألببٛاِْٗ َٚكٛيٜبب ١شببًهاِْٗ ،بببٌ ال ٜوعب لب ّ اسبرَبب ١ؼي ذببب بكببا،ِٗ٥
فؽٛؼا إذا نإ بكؽ ؼرٝس نإلا ٤نًُ ١أٌٖ اسبل ٚلسِٖ.

( )1اسبر ايعاًَٚ ،ٞشا ٌ٥ايعٝع ،130 /12 ،١بافتاف قً ٌٝؼي اأيعاظ لٔ ايٛشا.ٌ٥
( )2اغيؽ ر ْعص٘.129 /12 ،
( )3إـافٜ ١كتفٗٝا اغيكاّ.
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[القول يف النوح بالباطل]
ٔوَ مجم ٛوا حيطً التكػب بْ الٍٕح بالباطن ،أواا ذشا اااُ بااسبال با ٦با ؽ
بالتكػب بْ ،لمجىع بني وا زه وَ ا٧خباض عم ٜازبٕاظ ٔوا زه عم ٜاملٍع حبىان
وا زه عم ٜازبٕاظ عم ٜالٍٕح باسبالٔ ،وا زه عم ٜاملٍع عم ٜالٍٕح بالباطان أواا
وا زه عم ٜازبٕاظ ب خباض وٍّا :خرب ٌٖٕؼ بَ ٖعقإ

عاَ أبا٘ عباس ا

قاه :قاه ل٘ أبٖ٘ :ا جعفط أٔقف ل٘ وَ وال٘ اصا ٔااصا لٍإاز

)

ٍٖاسبٍش عؿاط

غٍني مبٍ ٜب ٖاً ؤٍ ،)3 )ٜخرب أبا٘ زاع ٚعاَ أبا٘ جعفاط  :)قااه :واا
الٕلٗااس بااَ امل ااا ،ٚبقالااة أً غاامى ٛلمااٍ

 :)ذُ آه امل ااا ٚقااس أقاااوٕا

وٍاح ،ٛب شِبُ ذلّٗي؟ ب شُ هلا بمبػة ثٗابّا ٔتّٗ

ٔ ،ااٌة واَ حػاٍّا ا ٌّاا

جأُ ،ااٌة ذشا قاوة ب ضخة ؾعطِا جمن جػسِا ٔعقس
بٍسبة ابَ عىّا بني ٖس ٙضغٕه ا

بططبْٗ خمداهلاا،

 )بقالة:

أٌعااااا ٜالٕلٗاااااس باااااَ الٕلٗاااااس

[أبااااااا الٕلٗااااااس] بتاااااا ٜالعؿاااااااٚ

حااااااااو٘ اسبقٗقااااااا ٛواجاااااااس

ٖػااااااااىٕ ذو طمااااااااب الاااااااإتاٚ

الػاااااٍني

ٔجعفااااااااااطا نااااااااااسقا ٔواااااااااااٚ

قاااااس اااااااُ نٗ اااااا
بىا عا

ضغٕه ا

 ٥ :)ب ؽ ب جط الٍاٟح ٛاليت تٍٕح عما ٜاملٗاة) ،)1

قاه :قاه أبٕ عبس ا
ٔ غاا٠ن الكاااز
ضغٕه ا

 )شلا

ٔ ٥قااه ؾاٗ٠ا) )ٔ ،خارب أبا٘ بكاا،

 )عااَ اػااب الٍاٟحاا ٛبقاااه ٥ :ب ا ؽ بااْ ،قااس ٌااٗى عمااٜ

ِ ،) ))صا وهاابا ذو الػاا ٚالقطعٗأٌ ٛإح باطىا) ٛ

عم ٜأبٗااّا ،مما حااكآ املدالف ٔامل٤الاافٌٕٔ ،ح الفاطىاٗا

 )3اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع88 /3 ،ٛ
) املكسض ٌفػْٔ 88 /3 ،وا بني املعقٕبتني ذناب ٛوَ الٕغاٟن
 )1املكسض ٌفػْ89 /3 ،
) املكسض ٌفػْ83 /3 ،

عم ٜغٗس الؿّساٞ
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بكطب ٞ٦مما ٍٖ ٥كط
ٔأوااا ا٧خباااض املاٌعاا ،ٛبىٍّااا خاارب الععفطاٌاا٘ عااَ أباا٘ عبااس ا
وَ أٌعي ا

ع مْٗ بٍعى ٛبجاا ٞعٍاس تما

مبكٗب ٛبجا ٞعٍس تما

 )قاااه:

الٍعىا ٛمبعوااض بقاس افاطٔ ،واَ أقاٗب

املكاٗب ٛبٍاٟحا ٛبقاس افاط) ٔ ،)3خارب اسبػاني باَ ظٖاس عاَ

جعفط بَ ضبىس  )عَ آبا ) ْٟعَ الاٍ

)

حاسٖ

املٍااِ٘:

أٌْ ٌّ ٜعَ الطٌ ٛعٍس املكاٗبٌّٔ ،ٛا ٜعاَ الٍٗاحأ ٛا٥غاتىاه ذلّٗاأٌّ ،ا ٜعاَ
تكفٗال الٕجْ) )ٔ ،خرب عبس ا

بَ اسبػني بَ ظٖس بَ عم٘ عَ أبْٗ عاَ جعفاط

بااَ ضبىااس  )عااَ آباٟااْ عااَ عماا٘  )قاااه :قاااه ضغاإه ا

:)

أويت ذو ًٖٕ القٗاو :ٛالفدط با٧حػاا ٔ ،الطعاَ

اٌ٧ػاا ،

أضبع ٥ ٛتعاه

[ٔا٥غاتقا ]ٞباالٍجًٕٔ ،الٍٗاحأ ،ٛذُ الٍاٟحا ٛذشا ت تتاب قبان وٕتّاا تقإً ٖإً
القٗاؤ ٛعمّٗا غاطباه واَ قطاطاُ ٔزضه واَ حاط ) ٖٔ ،)1ؿاّس هلاصا ازبىاع واا
ضٔ ٙعَ ضبىس بَ عم٘ بَ اسبػني  )أٌْ قاه ٥ :با ؽ بكػاب الٍاٟحا ٛذشا
قالة قسقا) )ٔ ،حسٖ

خسجي ٛبٍة عىاط باَ عما٘ باَ اسبػاني  )قالاة:

مسعاة عىاا٘ ضبىاس بااَ عماا٘ ٖ )قإه :ذاااا ذبتاااا املاطأ ٚذو الٍاإح لتػااٗن
زوعتّاااٍٖ ٥ ٔ ،ب اا٘ هلااا أُ تقاإه ِجااطا ،باالشا جااا ٞالمٗاان باا ٦تاا٤ش ٙاملٟ٦كااٛ
بالٍٕح)

)

ٔميكَ القٕه بكطاِ ٛالٍٕح وطمقاا ملاا ضٔآ عما٘ باَ جعفاط عاَ أخٗاْ )
قااااه :غا ا لتْ عاااَ الٍااإح بكطِاااْ) ٔ ،)6ميكاااَ ربكاااٗل الكطاِااا ٛخبكااإم
املؿاضط ،ٛادارب حٍاااُ باَ غاسٖط ،قااه ااٌاة اواطأ ٚوعٍاا
 )3اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع89 /3 3 ،ٛ
) املكسض ٌفػْ83 / 3 ،
 )1املكسض ٌفػْٔ 3 /83 ،وا بني املعقٕبتني تكحٗى وَ الٕغاٟن
) الؿٗذ الكسٔ  ،وَ  ٥حيهطٓ الفقْٗ3/381 ،
) اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع3 /89 ،ٛ
 )6املكسض ٌفػْ3 /8 ،

اسبا٘ ٔهلاا جاضٖاٛ
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ذو أب٘ ،بقالةٖ :ا عي أٌة تعمي أُ وعٗؿيت واَ ا

 )عااَ شلا  ،باالُ ااااُ حاأ ٥٦ذ٥

ازباضٖاا ،ٛب حااب أُ تػا ه أبااا عبااس ا
بعتّأ ،أامة وَ مثٍّا حت ٖ ٜت٘ ا
عبس ا

ثاي واَ ِاصٓ

بالفطا ،بقاه هلا أب٘ٔ :ا

ذٌ٘ ٧عظي أباا

 ) أُ أغ لْ عاَ ِاصٓ املػا ل ،ٛبمىاا قاسوٍا عمٗاْ أخربتاْ أٌاا باصل ،

بقاه أبٕ عبس ا

 : )أتؿاضط؟ قماةٔ :ا

واا أزض ٙأتؿااضط أً  ،٥بقااه:

قن هلا  ٥تؿاضط ٔتقبن واا أعطٗاة) ٔ ،)3ميكاَ ربكاٗل الكطاِا ٛبالمٗان لمدارب
املتقسً
ٔاملااطاز وااَ الٍاإح بالباطاان ِاإ القاإه الكاااش

اىااا زه عمٗااْ وفّاإً اشباارب

املتقسً ،أٔ اهلجط اىا اؾتىن عمْٗ اشبرب ا٩خطٔ ،اهلجط بالهي اإلبحاف ٔاشبٍاا
اىا عَ الكحاح ) ،بٗكُٕ الٍٕح بالباطن عبااض ٚعاَ ٔقافْ مباا ت ٖكاَ بٗاْ،
أٔ مبا ااُ بٗاْ واَ أ٧قاال القبٗحأ ٛا٧بعااه املصوٕوا ٛؾاطعا ااصاطٓ بالتّتا
باحملطوا

اٍّب أوٕاه الٍاؽ ٔالعٌا ٔالمٕاط ٔقتن الٍفٕؽ ٔعبٕ شل

ٔالظاِط أُ املبال  ٛلٗػة ؤٍْ ،عَ جاوع املقاقس أٌْ ٖسخن بْٗ ،أٔ ٖمحال بْ وا
لاإ مسااع قاإتّا ا٧جاٌااب ِٔ ،)1اإ نطٖااب ،ذش لااٗؼ شلا
جعوأ ،عم ٜتقسٖط اسبطو ٛبّ٘ ذاا ٌؿ
عم ٜأُ حطو ٛشل

وااَ الٍاإح بالباطاان

واَ أواط آخاط ٥ ،واَ الٍإح بالباطان،

وبٍٗ ٛعم ٜحطو ٛمساه ا٧جاٌب قٕتّا واَ ناا ضٖبأِ ،ٛإ

ممكااَ املٍااع خكٕقااا وااع عااسً ظٗٗااع ا٧لفاااخلِٔ ،اإ وااسلٕه اشباارب املتقااسًِٔ ،اا٘
ٔقٗ ٛالباقط  ) زبعفط بٕقاف ؾا٘ ٞلٍإاز
بسعٕ ٝحمَٗ ٛمساه ا٧جاٌاب قإ
ظٗٗااع ا٧لفاااخل
ا٧قٕا

ٍٖسبٍاْ

وٍا ٜأٖااً وٍأ ) ٜذ٥

الٍاٟحا ٛوطمقاا حتا ٜواع الطٖبأ ٛحتا ٜواع

ضباان املٍااع ُ٧ ،أٖاااً وٍاا ٜوااَ املعماإً ا ااط ٚالٍاااؽ ٔاخاات٦ل

ٔال ٕنا ٞبّٗا ،بسعٕ ٝأُ قٕ

 )3اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع89 -3 /88 ،ٛ
) الكحاح ،ازبِٕط8 - /8 3 ،ٙ
 )1احملقال الكطا٘ ،جاوع املقاقس،

/

) اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع88 /3 ،ٛ

الٍاٟح ٛتُىٗاع ألفاخلْ ممٍٕع ،ٛاىاا أُ
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حكٕه الطٖبٛ

الٍاٟحٛ

قٕ

تم

اٖ٧اً واَ جّا ٛاملؿا ٕلٗٔ ٛالتٕجاْ ٧واط

ا٩خط ٚوؿكن ،بتبكاط
قاه جاسٙ
ااشب ٛلٗػة
ٖطبعْ

ؾاطح القٕاعاس

بٗااُ الٍإح بالباطان ذواا با ُ تاصاط قافا

املٗاة ،أٔ تاصاط الكافا

زٌٗآ ٖٔهعْ

الايت ٖ ٥ػإه شاطِاا ،اا ُ تكافْ مباا

أخاطآ ،أٔ تقها٘ بطبعتاْ ٔناع ٛناآ ،أٔ تا ت٘ باالٍٕح

ال ا الػاٟغ لػاىاه ا٧جاٌاب أُ لإ حطوٍاآٌّٔ ،ا٘ وفاض

الطاعا ،ٛأٔ لكٌٕاْ

عم ٜالكفاض ٔعبِٕي ٔأوا الباطن مبعٍ ٜاهلصض بالظاِط عسً املٍاع بٗاْ)  )3اٌتّاٜ
ِٕٔ اىا تط ) ٌْ٧ ،ٝذُ أضاز أُ شل

واَ الٍإح بالباطان بقاس عطباة أٌاْ

خام خبكٕم ا٧وطَٖ أ٧لنئ ،ذُ أضاز أٌْ وَ الٍإح احملاطً ٔلإ حملاطً آخاط
ب ٦خيتل شل

مبا شاطٓ  )بان أو متاْ  ٥تٍحكاطٔ ،الظااِط أٌاْ ٖطٖاس أ٧ه،

 ُ٧املقكٕز بالبح

ذاا ِٕ جٕاظ التكػب ِٕٔ طبتل بالٍٕح ازبااٟع ُ٧ ،اان

ٌٕح ممٍٕه وٍْ ؾطعا  ٥جيٕظ التكػب بْ لقٕلاْ  :)ذشا حاطاً ا
مثٍْ) ) ،اىا ٖظّط شل

وَ قٕلْ

ؾاٗ٠ا حاطً

وا بعس العباض ٚالػابقٛ

ٔعم ٜان حاه باملساض عما ٜاملٍاع الؿاطع٘ ،حتا ٜتكإُ ا٧جاط ٚأجاط ٚعماٜ
اسبطاً ٔالظاِط عسً الفط بني اإلعطا ٞبعس املقاطعٔ ٛباسٌّٔأ ،باني الاسبع واع
قكس التربه ٔبسٌْٔ ُ٧ ،الظاِط وَ ا٧زل ٛأُ مجٗع وا ٖتٕلس واَ اسباطاً حاطاً
ٌعي لٕ أعطاِا ٧ ٥جن ٌٕحّا ب ٦ب ؽ ٔلٕ خمطة بني اسباال ٔالباطان حطُواة
أٖهأ ،لٕ خمطتاْ بكإ

ال ٍاا ٞحطواة أجطتّاا أٖهاا ،لظااِط ا٧خبااض ٔلعاسً

اٌ٥فكاك عَ خمٗط اسبال
ٔاٗف ااُ بالظاِط حطو ٛالٍٕح بالباطن ٔحطو ٛأخص ا٧جط ٚعمْٗ واَ ناا باط
بني الٍاٟى ٔالٍاٟح ،ٛاىا أٌْ جيٕظ بااسبال ٔأخاص ا٧جاط ٚعمٗاْ ،بىاا عاَ املبػإط
وَ ذط ٦حطو ٛالٍاٟحٔ ٛحكاٖ ٛاإلمجاه عم ٜشل

 )3الؿٗذ جعفط ااؾف ال طا ،ٞؾطح القٕاعس18 ،
) عم٘ بَ عىط الساضقطش ،غٍَ الساضقطش1/3 ،

وٍاعاه عما ٜالٍإح بالباطان

كرة انضالل
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خكٕقا بعس وا ُٖحك ٜعَ الع٦واٛ

املٍتّا ٜواَ حكاٖا ٛاإلمجااه عما ٜجإاظ

أخاص ا٧جاط ٚعماا ٜالٍإح بااسبال املػااتمعً زبإاظٓ

)3

ٔعما ٜااان حااه باٍٖ ٦ب اا٘

اغات ٍا ٞالٍاإح ازباااٟع وااَ ال ٍاااٌّ٧ ،ٞىاا حقٗقتاااُ طبتمفتاااُ ٔواِٗتاااُ وتباٍٖتاااُ،
ِٔن خيفا ٜالفاط باني ا٧قإا

املّٗجا ٛل٨حاعاُ لفاطا ا٧ضحااً ٔاإلخإاُ،

ٔبني وا ّٖٗج حط ا٧ؾٕا ٖٔهطً الٍاض

قمٕ

العؿاا ؟ أٖاَ حطقا ٛاحملاعُٔ

وَ تططٖب العاؾال املفتُٕ؟ بمٕ طط الػىع وَ زاخن الاساض أٔ ضبان بعٗاس عاَ
ا٧بكاض قٕ

الٍسا ٞعطل أٌْ وَ ال ٍاا ٞأٔ العاعا ،ٞببعاس الت وان

الابني خلّاط

التباَٖ بني القػىني ،بن بعس الت ون بعني اإلٌكاال ُٖعماي أُ الٍااٟى ٔالٍاٟحا ٛلإ
الضجٗع اسباسٔ ،ت خيطجاا عاَ قاف ٛالٍٗاحاٛ

وساا أقٕاتّىا ظاً املسٔ ،دبأظا

املعطٔب ٛت ٖٕقفا بكف ٛال ٍا ٞاملٕقٕبٛ

[حفظ كتب الضالل]
ٔوَ مجم ٛوا حيطً التكػب بْ حفظ اتب اله٦ه ال ابة ن٦هلا بقااطع أٔ
بسلٗن خلش ٖ ٥عصض قااحبْ سبطوتأْ ،املاطاز واَ حطوا ٛاسبفاظ ٔجإ

اإلتا٦ل

اىاا قاطح باْ مجاع واَ ا٧قاحا ِٔ ،اإ ذواا واَ جّا ٛاغاتمعاً حطوا ٛاسبفااظ
لٕجٕ

اإلت٦ل أٔ أٌاْ اٍاٖا ٛعٍاْ ٖٔاسه عما ٜحطوا ٛاسبفاظ بعاس حكاي العقان

بٕجاإ

ذتاا٦ل ااان وااا ٖكاإُ و اااضا لمفػااازٌ ،فاا٘ اشباا٦ل ممااَ  ٥خاا٦ل

ا٥عتىااااز عمٗاااْ ِٔااإ الع٦واااٛ

التاااصاطٔ ٚاملٍتّااأ ،) ٜقااااه

ضبكااا٘ املقٍعاااٛ

ٔالتكػااب حبفااظ اتااب الهاا٦ه ٔاتبااْ [عماا ٜنااا وااا شاطٌااا] حااطاً)  ،)1بقااس
اتفقااة الفتااأ ٝعماا ٜذبااطٖي ٌػاادّا ٔحفظّااا ذ ٥وااا اغاات ش ،بكاااُ اإلمجاااه
وعمٕوا ذش  ٥طبالف ٔ ٥وضززٔ ،حٗ

ااٌة زاخم ٛذبة الٕنع لمحاطاً ٔذباة

 )3الع٦و ٛاسبم٘ ،وٍتّ ٜاملطمب/393 ،
) الع٦و ٛاسبم٘ ،تصاط ٚالفقّا ،3/ 8 ،ٞوٍتّ ٜاملطمب/3931 ،
 )1الؿٗذ املفٗس ،املقٍعٔ ، 88 ،ٛوا بني املعقٕبتني وَ املقٍعٛ
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وا وَ ؾ ٌْ تطتب الفػاز عمْٗ ٔجاب ذت٦بّاا ،اىاا جياب ذتا٦ل ِٗااان العباازٚ
لااعًٔ اإلتاا٦ل ،باان ميكااَ اغااتفازٚ

املبتسعاا ٛباان ِاا٘ أٔو وااَ ِٗاااان العبااازٚ

ِ ثِل ِم ان ْه ِ]
ض ْم َس ٍْ َ
ِ ِن ُل ِ
ِ َِِ ِ
ْ ِررِل ِن ْو َي ا دن َ
س َي ٍْ َ ْ
حطو ٛحفظّا وَ قٕلْ تعاو[ :ىَيٍِْ انن ا ِ

ٔوَ قٕلْ تعاو[ :ىَاجْرِنِثُيا قِيْلِ انزُّىرِ]
بن ميكَ اغتفاز ٚشل

)

مماا زه عمأ ٜجإ

جّااز أِان الها٦ه ٔذناعابّي

بكن وا ميكَ ،نطٔض ٚوعمٕوٗ ٛإُ املطاز وَ شل
ببأ٧و تسوا واا ٖقتها٘ قٕتاْ ،قااه
بٗجب زبعّا وَ با

)3

تسوا واصِبّي بتاسوا أِماْ،

وفتااح الكطاوا ٛوهاابا ذو أٌّاا بسعا،ٛ
أُ

ا٧وط باملعطٔل ٔالٍّ٘ عَ املٍكطٖ٤ٖٔ ،س شل

شلا

[ٌٕه] ذعاٌ ٛعم ٜاإلثي ،بقس حيكن وٍْ وٗن ذلّٗاا بٗعىان بّاأ ،قاس ٍٖبا ١حفظّاا
عَ الطنا بّا ٔا٥عتقااز مباا بّٗاا) ٖٔ ،)1اسه عمٗاْ أٖهاا وٕاناع واَ خارب ذباف
العقٕه ،وٍّا قٕلْ ٔ :)ان وٍّ٘ عٍْ مماا ُٖتقاطا
الكفط ذ٥

باْ ل اا ا  ،أٔ ٖقإ ٝباْ

حاه الهاطٔضٔ ،) )ٚوٍّاا قٕلاْ ٔ :)شلا

ذااا حاطاً الكاٍاعٛ

اليت ِ٘ حطاً امّا اليت جي٘ ٞوٍّا الفػاز ضبهاا) )ٔ ،وٍّاا قٕلاْ ٔ :)واا
ٖكاإُ وٍااْ ٔبٗااْ الفػاااز ٖٔ ٥كاإُ بٗااْ ؾاا٘ ٞوااَ ٔجاإٓ الكاا٦ح بحااطاً تعمٗىااْ
ٔتعمَىْ ٔالعىن بْ ٔأخص ا٧جط عمْٗ ٔمجٗع التقمَب واَ مجٗاع ٔجإٓ اسبطااا
امّا)

)6

ٔضمبا اغاتسه بعاأ أقاحابٍا املتا خطَٖ بظااِط قٕلاْ )

خارب اسباصءا:ٞ

 )3لقىاُ6 ،
) اسبج19 ،
 )1ضبىس ازبٕاز العاوم٘ ،وفتاح الكطاؤ ، /6 ،ٛوا بني املعقٕبتني وَ املفتاح
) ابَ ؾعب ،ٛذبف العقإهٔ ، 3 ،العبااضٚ

التحاف الكفاط ٔالؿاطك) ٔلاٗؼ بّٗاا ذ٥

حاه الهطٔض)ٚ
) ابَ ؾعب9 ،ٛ
 )6املكسض ٌفػْ9 ،

ٔ التحف بسه ٔوا ٖكُٕ) ٖٔ ٥كُٕ)
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وااَ عمااي بااا

ناا٦ه ااااُ عمٗااْ و اان ٔظض وااَ عىاان بااْ) ِٔ ،)3اإ اى اا تااطٝ

ٔاغتسه آخاط بطٔاٖا ٛعباس املما

باَ أعاني قماة ٧با٘ عباس ا

ابتُمٗة [بّصا العمي] ٔأضٖس اسباجا ،ٛبالشا ٌظاط

 :)ذٌا٘ قاس

ذو الطاالع ٔضأٖاة الطاالع ؾاطا

جمػة ٔت أشِب بّٗا ،بالشا ضأٖاة الطاالع خااا شِباة

اسباجا ،ٛبقااه لا٘:

تقهاا٘؟ قمااةٌ :عااي ،قاااه أحااط اتبا ) ) ،بٍااا ٞعماا ٜأُ ا٧وااط لمٕجاإ
اإلضؾاز ،لمد٦م وَ ا٥بت ٞ٦باسبكي بازبعً ٔ ٥بط

زُٔ

ٔجٕ

اإلت٦ل باني

ا٧وَ وَ تطتاب اله٦ه عمّٗا ٔالفػاز ٔا٥ط٦ه ٔعسوْ اان شلا

 ُ٧املفّإً

اشبااضاٌّ٧ ،اا وٕنإعٛ

وَ ا٧زلا ٛأُ الؿااضه ٖطٖاس ذت٦بّاا ٔعاسً ٔجٕزِاا
لمفػازٌ ،ظا ِٗاان العباز ٚاملبتسعا ،ٛبكىاا أُ تما

جياب ذت٦بّاا ٔ-ذُ ؾا

تطتب الفػاز عمّٗا أٔ خلَ بعسواْ أٔ قطاع -بكاصل

ِاصٓ ،بان ِاصٓ أٔو بماعًٔ

اإلتاا٦ل قاااه بعااأ املعاقااطَٖ وااَ املت ا خطَٖ ٔوقتهاا ٜا٥غتفكاااه

ِااصٓ

الطٔاٖ ٛأٌْ ذشا ت ٖضتاب عما ٜبقاا ٞاتاب الها٦ه وفػاس ٚت حياطًِٔ ،اصا أٖهاا
وقتهاا ٜوااا تقااسً وااَ ذٌاطاا ٛالتحااطٖي مبااا خيؿاا ٜوٍااْ الفػاااز ضبهااا) ٖٔ ،)1طٖااس
بالطٔاٖ ٛضٔاٖ ٛعبس املم

بَ أعني

ٔبْٗ واا  ٥خيفا ُ٧ ،ٜاإلوااً  )ت ٖػتفكان
أٌكط عمْٗ القها ٞوع إُ شل

ضٔاٖا ٛاباَ أعانئ ،ذااا

واَ الباطانٔ ،باط باني شلا

ٔباني ا٥غتفكااه

اىا  ٥خيف ٔ ،ٜضٔاٖ ٛذبف العقٕه ت ٍٖط التحطٖي مبا خيؿ ٜوٍْ الفػازٔ ،ذااا
أٌاطْ مباا جيا٘ ٞوٍّاا الفػااز ضبهاا ،أ ٙأٌّاا  ٥جيا٘ ٞوٍّاا الكا٦ح ،مبعٍا ٜأٌّاا
ٔنعة لمفػاز اىا  ٥خيفا ٜأٖهاأٖ ،ؿاعط باصل

قٕلاْ ٖ ٥ٔ :)كإُ بٗاْ

ؾ٘ ٞوَ ٔجإٓ الكا٦ح) )  ،عما ٜأُ وعقاس ٌفا٘ اشبا٦ل وطماال اىاا مسعاة،
عم ٜأُ املفًّٕ وَ ا٧زلٛ

ِصا البا

ٔ با

واا قكاس وٍاْ احملاطً أُ الؿااضه

 )3الؿٗذ الكمٗش ،الكا 3/1 ،
) اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗعٔ 8/ 68 ،ٛوا بني املعقٕبتني وَ الٕغاٟن
 )1الؿٗذ اٌ٧كاض ،ٙاملكاغب3/ 1 ،
) ابَ ؾعب ،ٛذبف العقٕه9 ،
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ٖ ٥طٖس بقا ٞوا ٔنع عم ٜالفػاز ،حكن وٍْ الفػااز أٔ  ،٥ثاي قااه بعاس الكاً٦
الػااابالٌ :عااي ،املكاامح ٛاملِٕٕواا ٛأٔ احملققاا ٛالٍااازض ٥ ٚاعتباااض بّااا ،باا ٦جياإظ
اإلبقا ٞمبجطز احتىاه تطتب وكمح ٛعم ٜشل  ،وع إُ ال الب تطتب وفػاس،ٚ
ٔاصل

املكمح ٛالٍازض ٚنا املعتس بّا
أُ حفااظ اتااب الهاا٦ه  ٥حيااطً ذ ٥وااَ حٗا

ٔقااس ذبكااان وااَ شلا

وفػااس ٚالهاا٦ل ٛقطعااا أٔ احتىااا ٥قطٖبااا ،باالُ ت ٖكااَ اااصل

تطتااب

أٔ ااٌااة املفػااسٚ

احملققاا ٛوعاضناا ٛمبكاامح ٛأقاإٔ ،ٝعاضنااة املفػااس ٚاملتٕقعاا ٛوكاامح ٛأقاإ ٝأٔ
أقااط

ٔقٕعّااا وٍّااا )3 ،باا ٦زلٗاان عماا ٜاسبطواا ٛذ ٥أُ ٖ بااة ذمجاااه ،أٔ ٖمااعً

بلط ٦عٍٕاُ ٌف٘ اشب٦ل الصٖ ٥ ٙقكط عَ ٌقن اإلمجاه) ) اٌتّ ٜا٦وْ
ٔبْٗ وا  ٥خيف ٜوَ أُ خلاِط ا٧زلٔ ٛجٕ
عطبةٌ ،ظا شل

ذت٦بّا ٔعاسً جإاظ ذبقاّٟاا اىاا

ِٗاان العباز ٚاملبتسع ٛحتا ٜقااض شلا

أقا ،٦بكان وقااً

زه السلٗن بْٗ عم ٜجإاظ اإلبقاا ٞملكامح ٛحكىٍاا باْ ،اىكامح ٛالاٍقأٔ ،اان
وقاً ت ٖسه زلٗن بْٗ عم ٜجٕاظ اإلبقا ٞت عبكي بْٔ ،ذُ ااٌة ٍِااك وكامح،ٛ
ِصا وهابا ذو ذط ٦عٍٕاُ ٌف٘ اشب٦ل اىاا اعاضل باْ ٔزعإ- ٝأُ ا٧قان
جٕاظ اإلبقأ ٞاإلوػاك ٔبطا ٚٞالصوا ٛواَ ٔجإ

اإلتا٦لٔ ،القاسض املتاٗقََ واَ

ا٧زل ٛوا  ٥وكمح ٛبٗاْ مماا ٖضتاب عمٗاْ وفػاس ٚالها٦ل -ٛضجإه ذو القّقاط،ٝ
نااطٔض ٚاٌقطاااه شلاا
ٔقأضٔ ٚجٕ

ا٧قاان بظاااِط ا٧زلاا ٛالسالاا ٛعماأ ٜجاإ

اإلتاا٦ل،

اإلت٦ل أق ٦جسٖسا ،بتبكاط

ثااي  ٥خيفاا ٜأُ ٔجاإ

ذت٦بّااا افااا ٥ ٟ٘خيااتل باملالا ٖ ٥ٔ ،تٕقااف عمااٜ

ذشٌْ ،بلُ ت ٖكَ ععه اله٦ه وٍّا ممكٍاا أتماف ازبىٗاع ٔ ٥ناىأُ ،ذُ أوكاَ
ععلااْ ااتفاا ٜبععلاأْ ،لاإ أتمفااْ بػااط ٝالتمااف ذو نااآ

قاإض ٚذوكاااُ ذت٦بااْ

ٔحاسٓ بالظااِط الهاىاُ ِٔان جيااب عما ٜاملتماف وطاعاا ٚا٧قاط

بااا٧قط

ذو

بقا ٞاملااز ٚأٔ  ،٥بان ِإ طباا؟ ٔجّااُ أٔجّّىاا ال ااٌ٘ قااه جاس) ٙ
 )3الظاِط اٌّا ٔقٕعا) ٔلٗؼ ٔقٕعّا)
) الؿٗذ اٌ٧كاض ،ٙاملكاغب3/ 1 ،
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ؾطح القٕاعس ٔاصا ان اتا

اؾتىن عم ٜقسح مب٤وَ أٔ أشٖ ٛملػامي) ٖ ،)3عاش

ٖكُٕ حكىْ حكي اتب اله٦ه

ٔجٕ

اإلت٦ل ٥ ِٕٔ ،خيمٕ وَ ٔجْ

ٔاٗف ااُ ب ٦بس وَ بٗاُ املطاز بكتب اله٦ه
ٔبا

لػااُ ا٧قاحا  ،با قٕه

املػتعاُ ٔعمْٗ التكُ٦

[بيان معنى كتب الضالل]
قطح نا ٔاحس وَ أِن الم ا ٛبا ُ الها٦ه ٖكإُ مبعٍا ٜالباطانٔ ،الظااِط

أُ وٍْ قٕلْ تعاو[ :فًَِاذِا تَعَِْ اندَِقِّ إِالْ انضْالَلُ] )ٔ ،عم ٜشل

تكُٕ اإلناب ٛبٗاٌٗاٛ

أ :ٙاتب ِ٘ اله٦ه أ ٙالباطنٔ ،املطاز وَ الباطن وا ااُ بااط٦
مبعٍٜ

) أ ٙاتب

اله٦ه أ :ٙالباطنٔ ،املطازُ وَ الكتا

ٌفػاْ أ:ٙ

املكتٕ ُ

ٔقطح نا ٔاحس واَ أِان الم ا ٛبا ُ الها٦ه ناس اهلاسٔ ٝالطؾاازٔ ،وٍاْ

قٕلْ تعاو [ىَالِ انضْانِّنيَ]  ،)1بتكُٕ اإلناب ٛمبعٍ ٜالٔ ،ً٦حيتىن حٍٗ٠ص وعٍٗاُ :

أحاسِىا :ذُ املااطاز بكتااب الهاا٦ه الكتاب الاايت ٔنااعة لمهاا٦هٔ ،ذُ ت
تػببْ
ٔثاٌّٗىااا :الكتااب الاايت تٕجااب الهاا٦ه ٔتػااببْٔ ،ذُ ت تكااَ ٔنااعة لااْ،
ٔتكُٕ اإلناب ٛوَ ذناب ٛالػبب ذو املػبب
 ٥غبٗن ذو ذضاز ٚأ٧ه؛ ٧قاال ٛجإاظ اإلوػااكٔ ،أقاال ٛباطا ٚٞالصوا ٛواَ
ٔجاإ

اإلتاا٦ل؛ ٔ ُ٧القااسض املتااٗقََ وااَ وعقااس ٌفاا٘ اشباا٦ل وااا ااااُ وٕجبااا
اإه وعقااس ٌفاا٘ اشباا٦ل

لمهاا٦ه بالفعاان أٔ بااالقٕ ٥ ٔ ،ٚأقاان وااَ الؿ ا

ل ااآ ،بٗبقاا ٜعماا ٜعىاإً حكااي ا٧قاان ،خكٕقااا بعااس ا٥لتفااا
 )خرب ذبف العقٕه ٔان وٍّ٘ا عٍْ
 )3الؿٗذ جعفط ااؾف ال طا ،ٞؾطح القٕاعس6 ،
) ٌٖٕؼ1 ،
 )1الفاذب3 ،ٛ

واا ُٖتقاطا

باْ ل اا ا

ذو قٕلااْ
ٖٔقإ ٝباْ
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الكفط ٔالؿطك وَ مجٗع ٔجٕٓ املعاق٘ ،أٔ با

َِٖٕ بْ اسبال بّٕ حاطاً ضباطاً

بٗعْ ٔؾطأ ٓ٣ذوػااْ ٔومكْ ِٔبتْ ٔعاضٖتْ ٔمجٗاع التقماب بٗاْ)  ،)3ذ٥
تااسعٕ الهااطٔض ٚبٗااْ ذو شل ا ٔ ،قٕلااْ )

حااه

اشباارب املااصإض :ذاااا ح اطاً ا

الكٍاع ٛاليت ِ٘ حطاً امّا ،اليت جي٘ ٞوٍّا الفػاز ضبها) )ٔ ،قٕلْ بْٗٔ :واا
ٖكاإُ وٍااْ ٔبٗااْ الفػاااز ضبهااا ٖٔ ٥كاإُ وٍااْ ٔ ٥بٗااْ ؾاا٘ ٞوااَ ٔجاإٓ الكاا٦ح
بحااطاً)  ٥ٔ ،)1ؾ ا

أُ وااا ٖكاإُ باااط٦

ٌفػااْ ٖ ٥قإا ٙالكفااط ٔالؿااطك ٔ٥

َِٖٕ اسبال ٥ٔ ،جي٘ ٞوٍْ الفػاز ضبهاا اىاا ِإ املفاطٔ
الػااا ٚالقطعٗاا ٛوااَ العمىااا ٞوااَ اغااتعىاه وقاوااا

 ،بان واا ٌؿااِسٓ واَ

اسبطٖاطٔ ٙالكتااا

املعااطٔل

بكمٗمٔ ٛزوٍا ٛمماا ميٍاع واَ ذضازِ ٚاصا املعٍاٜ؛ ٌّ٧اا واَ ا٧باطٗان الكاطب ٛاىاا ٥
خيف ٜعم ٜوَ واضغّا
ٔاسباقن أُ وا ااُ وَ الكتاب جاوعاا لمباطان

ٌفػاْ واَ زُٔ أُ ٖضتاب

عمْٗ نا٦ل ٥ ٛجياب ذت٦باْ؛ ٌ٧اْ واَ ا٧ؾاٗا ٞاملتىٕالا ٛالايت تقابان باملااه ،بان ٥
جي ٕظ ذت٦بْ لصل

ٔوا

بعأ اتاب أقاحابٍا واَ أٌاْ ٖ ٥اسخن ذباة ا٧وإاه

بٖ ٦قابن باملاه لعسً املٍفعا ٛاحملمما ٛاملقكإز ،ٚبٗاْ وهاابا ذو آٖايت هلإ اسباسٖ
ٔقٕه العٔض ) بْٗ وا  ٥خيفٜ؛  ُ٧اٌ٥تفاه بْ قس ٖكُٕ باٌ٥تقااه واَ الباطان ذو
وطمااب قااحٗىٔ ،بعااس بااط

جاإاظ ذوػااااْ ٔعااسً ٔجاإ

ذبكٔ ٜامّا وٍابع وقكٕز ٚضبممٛ
وفػاطتني بال ٍاٞ

)

ذتاا٦ل ،وٍابعااْ ٥

ٔأوا ا٥غتٍاز ذو اٖ٩تني بقس عطباة أٌّىاا

قحٗى ا٧خباض ،بٔ ٦جْ ل٦غتس٥ه بّىا بعسُ

اىااا  ٥غاابٗن إلضاز ٚاملعٍاا ٜال اااٌ٘؛  ُ٧وااا ٔنااع لمهاا٦ه قااس ٖكاإُ وػااببا
لمّس ،ٝبٔ ٦جْ لمقٕه بٕجٕ

ذت٦بْ ٔحطو ٛحفظْ ،وهاابا ذو واا عطباة واَ

 )3ابَ ؾعب ،ٛذبف العقٕه3 ،
) املكسض ٌفػْ9 ،
 )1املكسض ٌفػْ ٔ ، 9 ،التحف ٖ ٥كُٕ) بسه مما ٖكُٕ)
) لقىاُ 6 ،حج19 ،
) العباض ٚنا وػتقٗى ٛاملعٍٔ ،ٜالظاِط ٔجٕز غقط بّٗا
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أُ خلاِط ا٧زلٖ ٥ ٛقتهْٗٔ ،اسبكي عم ٜخ٦ل ا٧قن ،بٗقتكط بْٗ عما ٜالقاسض
املتٗقَ ،بمٗؼ ذ ٥ذضاز ٚاملعٍ ٜال ال ِٔ ،إ واا اااُ وػاببا لمها٦ه ٔوٕجباا لاْ،
ذوا بالفعن أٔ بالقٕ ،ٚغٕا ٞااُ وٕنٕعا لمها٦ه أً  ،٥بان ٖاسخن

شلا

واا

ااُ وٕنٕعا لمحال ،اابعأ الكتاب الايت خلٕاِطِاا وٍكاطٖٔ ،ٚاساعُٕ أُ املاطاز
وٍّا نا خلاِطِا ابعأ اتب العطبأ ٞاسبكىأ ٞاملتكٕبٔ ٛالكؿفٗٛ
ٔلعن وا شاطٌا ِإ واطاز جاس) ٙ
املطاز ٔا

ٖقإه :بان

ؾاطح القٕاعاس حٗا

أعمي [أُ الكتب] اليت ٔنعة ل٦غتس٥ه عما ٜتقٕٖا ٛالها٦ه جياب

ذت٦بّا به ٦عَ نآ وَ ٌُػاذ ٔنآ) لقٕلْ بعاس شلا

غإا ٞتقإ

بّاا امىاٛ

الكفاااط اإلغااا٦و٘ ٔاإلميااااٌ٘ ،أٔ خااا٦ل الؿاااطع٘ الفطعااا٘ ال اباااة بالاااسلٗن
القطع٘)  ، )3لظّٕض العباض ٚاملاصإضٚ

واا ااٌاة غاببا لمقإ ٚاىاا  ٥خيفا ٜعماٜ

املٍكف املت ون
ٔ ٥بط بعس ا٥ط٦ه عم ٜا٧زل ٛاملصإض ٚبني وا ااُ اماْ نا ٥٦أٔ بعهاْ،
بٗجب ذت٦ل البعأ اله٦ل٘ ،حت ٜلٕ تٕقف ذت٦بْ عم ٜذتا٦ل الكان ٔجاب،
ٔ ٥نىاُ
ٔواااَ ٍِاااا ٖظّاااط لاا

واااا

اااا ً٦بعاااأ ا٧قاااحا

حٗاا

اغاااتظّط واااَ

ا٧قحا  ،إُ املطاز بكتب اله٦ه وا ااُ امّا ن ،٥٦حت ٜازءع ٜاإلمجااه
عم ٜشل  ،قاهٔ :اسبال أُ ذبطاز اسبال عاَ الها٦ه ناا وػتحػأَ ،لاٗؼ واَ
عاز ٚا٧قحا ) ٔ ،قاه آخط ِٕٔ الص ٙتقتهاْٗ حقٗقا ٛالمفاظ واَ زُٔ دبإءظ،
ِٔاإ وعقااس اإلمجاااه ٔوكااب الفتااأ ،) )ٝباالُ أٔءلاإا حكاٖاا ٛاإلمجاااه عمااٜ
ٔجاإ
اله٦ل٘

ذتاا٦ل وااا ااااُ امااْ ناا ٥٦بىػ امويٍٖ ٥ٔ ،ااا ٔجاإ

ذتاا٦ل الاابعأ

وا ااُ بعهّا نٔ ،٥٦ذُ أضازا حكاٖ ٛاإلمجاه عم ٜعاسً ٔجإ

ذت٦ل البعأ اله٦ل٘ بىىٍٕه؛  ُ٧الٕجٕ

خلاِطُ مجعٍ ٔقاطٖىُ آخاطَٖ اىاا

 )3الؿٗذ جعفط ااؾف ال طا ،ٞؾطح القٕاعسٔ ، 3 ،وا بني املعقٕبتني وَ ؾطح القٕاعس
) الؿٗذ ازبٕاِط ،ٙجٕاِط الك،ً٦
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 ٥خيف ٜعم ٜاملتتبءع
ٔوَ مجم ٛاله٦ه الص ٙجيب ضبٕٓ ٔذت٦بْ عما ٜواا شِبٍاا ذلٗاْ -لإ ت تكاَ
نااطٔض ٚاملااصِب عماا ٜخ٦بااْ باإٖ ٦جااب ناا -٥٦ااا ً٦قاااحب اسبااساٟال
املػ ا ل ،ٛحٗاا

ابااض ٝعماا ٜا٧قااحا

ا٧قٕه اغتحػاٌأ ،طٕءه

شل

ب ا ٌّي اتبعاإا الؿااابع٘

ناٖ ٛالتطٕٖنٔ ،و ٨الكحف وَ ا٧باطٗان،

ٔوااَ أضاز الٕقاإل عماا ٜا٦وااْ بمااجااع اتااا
ا٦وا ظجءْ ا٧مساه ٥ٔ ،تقبمْ الطباه
ٔعم ٜان حااه بقاس خلّاط لا

تااسَٖٔ عمااي

اسبااساٟال

املقاااً ،باالُ لااْ بّٗااا

)3

أُ التإضأ ٚاإلظبٗان لٗػاا واَ اتاب الها٦ه

غٕا ٞقمٍا بتحطٖفّىا أً ٥؛ ٌّ٧ىا ٖ ٥ػبباُ ن ٥٦بعس بساِاٌ ٛػادّىا ،اىاا أُ
نالب اتاب املداالفني ٔأِان املمان الفاغاس ٚخاضجا ٛعاَ اتاب الها٦ه

ِاصٓ

أ٧قا ؛ باعتباض وا ٔقع وَ مجم ٛوَ أقحابٍا وَ ٌقهّا ٔبػازِا ،با ٦تػابب
ن ٥٦بعسُ بن ِ٘ االتالفٛ
ٔممااا شاطٌااآ ٖعمااي حاااه اتااب الفقّااأ ٞاحمل اسءثني ٔالم اإٖني ٔاملفػااطَٖ وااَ
املدالفني ،بلُ ان وا ااُ وٕجبا لمه٦ه بالفعان أٔ باالقٕ ٚجياب ضبإٓ ٔذت٦باْ،
ٔوا ٖ ٥كُٕ اصل

 ٥جيب ،بن  ٥جيٕظ ذشا ااٌة بْٗ وٍفع ٛضبمم ٛوقكإز ،ٚبان

 ٥جيٕظ ٔذُ ت تكَ؛  ٌْ٧وَ ا٧وٕاه ٔذُ ت ٖكَ ٔاٗف ااُ ب ٦جيٕظ ذوػااك
الكتااب املااصإض ٚذ ٥لمااٍقأ عمّٗااا؛ ٌ٧ااْ أعظااي ٌفعااا وااَ اإلتاا٦ل؛  ُ٧ذتاا٦ل
بعأ آحازِا ٖ ٥قه٘ بطبع بػازِا؛ ٔ ُ٧ذت٦ل امّا ذااا حيكان بلبطاهلاا واَ
أقمّا ُ٧ٔ ،ازبّاز با٧ق ً٦أعظي ٌفعا وَ ازبّاز بالػّأً ،حٗ
الؿاضه بّٗا اإلبطاه اااُ ا٧قإٝ

ااُ ناط

حكإلْ الاطز بطاط ا٥غاتس٥ه ٥ٔ ،جيإظ

ذوػااااّا ل ااا وااا شاااط؛  ُ٧املػااتفاز وااَ ا٧زلاا ٛالؿااطعٗٔ ٛجاإ

ذت٦بّااا باإضا،

ٔعسً جٕاظ ذبقاّٟا آٌا ٔاحسا ،بىا زه السلٗن عم ٜاإلوػااك ٔاإلبقاا ٞلاْ حكىٍاا
بْ ٔ ،وا عسآ باجع ذو القإٌُ الؿطع٘

 )3اسبساٟال الٍانط ،ٚاحملقال البحطاٌ٘/89 ،
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[هجاء املؤمنيـن]
ٔوَ مجم ٛوا حيطً التكػب بْ ِجا ٞامل٤وٍني ِٕٔ ،وؿاضك لفظا٘ باني الاصً
الؿعط ٔالٍ طٔ ،بني الصً

 )3بعَ الكحاح اهلجاا ٞخا٦ل املاسح) )ِٔ ،إ

عاااً لمؿااعط ٔنااآٔ ،عااَ خلاااِط القاااوٕؽ ٔالٍّاٖاأ ٛاملكااباح  ،)1اختكاقااْ
بالؿعطٔ ،زعٕ ٝأٌْ وتحس املعٍ ِٕٔ ،ٜالصً بالؿاعط خاقا ،ٛسبىان املطماال عماٜ
املقٗس

تعاض

ا ً٦أِن الم ِٔ ٛي قطل ٌعي حكي شل

اإلطأ ٦التقٗٗاس

ا٧خباضٔ ،الفط بٍٗاْ ٔباني املقااً ٔاناى؛  ُ٧زان املطماال عما ٜاملقٗاس باطه
ااإُ املطمااال نااا ٌااالٍ لمقٗااسٔ ،شل ا

ذاااا ٖكاإُ

التعطٖف بالظاِط أُ املطمال وقٗس بالعسًٔ ،وع شل
ٖقٕه

وقاااً اسبكاائ ،أوااا

وقاااً

اٗاف ٖكإُ وطمقاا؛  ُ٧واَ

وقااً التعطٖاف ذُ اهلجاا ٞخا٦ل املاسحٖ ،طٖاس أٌاْ ِاصا  ٥ناا ،بكٗاف

ٖكُٕ وطمقا؟
بلُ قمة :ذٌكاي قاس قماتي ذُ واَ اقتكاط واَ أِان الم ا ٛعما ٜاملعٍا ٜالٕاحاس
لمفظ ٖ ٥كُٕ ٌابٗا ملا عسآ ،بٖ ٦عاض
اط٦عْ عم ٜنا شل
لْ ،بٖ ٦عاض

وَ شاط وعٍٗني أٔ أا اط٥ ،حتىااه عاسً

املعٍ ،ٜبمعن املطمِال ت ٖطوماع عما ٜالقٗاس ،باٖ ٦كإُ ٌابٗاا

وَ قٗءس قمة :شلا

تعاساز املعااٌ٘ وػاموي؛  ُ٧ا٦وّاي باصاط

وا اطمع عمْٗ وَ املعاٌ٘ ٍٖٔ ٥ف٘ واا عاسآ ٔأواا
وَ تعط
شلا

بٗااُ املعٍا ٜبالظااِط أُ اان

لْ شاط ظاً وعٍآ ،بٗكُٕ املطمِال ٌابٗاا لمقٗاسٔ ،املقِّٗاس و بتاا لأْ ،لاٗؼ

وااَ تعاااض

الٍااا ٔامل بااة؛  ُ٧الٍاا ٖاسءع٘ أُ املطمااال ظاااً املعٍاا ،ٜبّاإ

و بة أٖها ،بُٖ ٦قسءً قٕه املقِّٗس وَ حٗ

الٍف٘ ٔاإلثبا

بلُ قمة :ذُ تعبا أِن الم  ٛبا٧عي ا ا نالب ،بٗكُٕ شااط ا٧خال قطٍٖاٛ

 )3الكمىٍِ ٛا نا وقطٔٔ ،ٚٞالظاِط وَ الػٗا اٌّا الم )ٛ
) الكحاح ،ازبِٕط6/ 11 ،ٙ
 )1الفأظآبااااز ،ٙالقااااوٕؽ / 9 ،؛ اباااَ ا٧ثاااا ،الٍّاٖاااٛ
الفٕٗو٘ ،املكباح املٍا313/ ،
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عم ٜذضازتْ وَ ا٧عئِ ،صا وعٍ ٜزن املطمال عم ٜاملقٗس
قمة :اىا أُ التعبا با٧عي نالب ا ا ،ااصل

اا ً٦أِان الم اٛ؟

التعابا باا٧خل اا ا نالاب

ا٦وّااي ،بمِ ايا  ٥تاجعاان شاااط ا٧عااي قطٍٖاا ٛعماا ٜذضازتااْ وااَ ا٧خاال ،بضجااٗى
أحسِىا عم ٜا٩خط تطجٗى وَ نا وطجءى عم ٜأٌءا ٌقٕه ذُ وبٍا ٜزان املطماال
عماا ٜاملقٗااس بَّ ايُ العااطلٔ ،شل ا
حبكىْ ،وَ قبٗن ا ً٦ا

ذاااا ٖكاإُ

ااا ً٦املااتكمي الٕاحااس أٔ وااا ِاإ

ٔضغٕلْ ٔاٟ٧ى٥ ) ٛط٦ه ان ٔاحس وٍّي عماٜ

ا ً٦ا٩خط ٔبٗاٌْ
ٔاسباقن أٌْ ٖسٔض وساض اسبكاي الٕاحاس ٔاملاطاز الٕاحاسٔ ،أواا
املكٍفني ٔامل٤لفني املتعسزَٖ بّٕ وَ أِ٧اً ال طٖب ،ٛبن ضمبا اٍاع شلا

و ان ااً٦
ااً٦

املكٍف الٕاحس ٥ٔ ،عبىن املطمال بٗاْ عما ٜاملقٗاس ،بان ظبعان ال ااٌ٘ عاسٔ ٥عاَ
أ٧ه عم ٜأُ وبٍ ٜالتقٗٗس ،العمي باذباز التكمٗفٔ ،وع ذوكاُ إٌّىاا تكماٗفني
ٔ ٥جْ لمتقٗٗس ٔاملفطٔ

ٍِا احتىاه الٕناع لمىطماال ٔاملقٗاس قااٟي ،بان خلااِط

ااا ً٦الٍاااقمني شلا  ،بحىاان ذطاا ٦ااا ً٦أحااسِىا عماا ٜا٩خااط ممااا ٔ ٥جااْ لااْ،
بىقتهاا ٜوااا شاطٌااآ ٔقطضٌااآ اسبكااي بكٌّٕىااا وعااا وعٗااٍني؛ ٌّ٧ىااا ٌاااق ُ٦عااَ
الٕنع ٥ٔ ،وعاض

لؿ٘ ٞوٍّىا ٌعي ميكاَ زعإ ٝاإُ اهلجاا ٞوتحاس املعٍاٜ

عطبااا؛ لكااأضتْ حقٗقاا ٛعطبٗااٛ

خكاإم الااصً بالؿااعط ،اىااا أٌااْ ميكااَ وٍااع

زعاإ ٝذضاز ٚقاااحب الكااحاح  )3التعطٖااف حتااٖ ٜتجااْ الكاا ً٦الػااابالٔ ،ذاااا
أٌااْ

نطنااْ ذٖكالااْ ذو العااطلٔ ،املفااطٔ

العااطل الااصً بالؿااعط ،بٗكاإُ ل ااٛ

ٔعطبا وتحس املعٍ ِٕٔ ،ٜالصً بالؿعط
ٔاٗف ااُ بىَ العجٗب وا حكآ بعأ واَ تا خط واَ أقاحابٍا عاَ جااوع
املقاقس وَ أُ اهلجا ِٕ ٞوا شاط

اإلٌػاُ وَ املعاٖب بالؿاعط )؛  ُ٧شلا

ٖػاعسٓ عمْٗ ا ً٦أِن الم  ٥ ٔ ٛالعطل ،بتبكءط

 )3ازبِٕط ،ٙالكحاح6/ 11 ،
) احملقال الكطا٘ ،جاوع املقاقس/ 6 ،
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ٔاٗااف ااااُ باالُ قمٍااا :ذُ اهلجاااِ ٞاإ شً اإلٌػاااُ مبااا ِاإ بٗااْ وااَ املعاٖااب
بالؿااعط ،باالُ جعمٍااا ال ٗباا ٛشاااط اإلٌػاااُ مبااا ِاإ بٗااْ أٖهااا ،ااااُ بٍّٗىااا عىاإً
جاٌاب ال ٗبأ ،ٛذُ عىىٍاآ ملاا ِإ بٗاْ ٔل اآ

ٔخكٕم وطمالٔ ،العىإً

الؿااعطٔ ،عىىٍااا ال ٗباا ٛاااصل  ،ااااُ أٖهااا بٍّٗىااا عىاإً ٔخكاإم وطمااال،
ٔالعىااإً

جاٌاااب ال ٗبااأ ،ٛذُ خككاااٍا ال ٗبااا ٛمباااا بٗااأْ ،عىىٍاااا اهلجاااا،ٞ

ٔخككٍآ

الؿعط ااُ بٍّٗىا عىًٕ ٔخكٕم وَ ٔجأْ ،ذُ عىىٍاآ لمؿاعط

ٔالٍ ط ،ملا ِٕ بْٗ ٔل آ ااٌا وتػأٖني
ٔاٗااف ااااُ باالبطازٓ بالبح ا

عااَ ال ٗبااٛ؛ ٌ٧ااْ أؾااس ذبطميااا لسٔاوااْ ٔحفظااْ

ٔاغتىطاضٖٓٔ ،سه عم ٜذبطٖي شً امل٤وَ ٌ طا أٔ ٌظىا ،مبا ِإ بٗاْ ٔب اآ ،واا زه
عم ٜحطو ٛذٖصا ٞامل٤وَ ٔخلمىْ ِٔت

حطوتْ ٔذزخااه الاٍقل عمٗاْ ٔضببا ٛؾاٗاه

الفاحؿ ٛبْٗ ٔانتٗابْ ٔال ىع عمٗأْ ،عما ٜأُ والاْ ٔزواْ ٔعطناْ ضبطوأٖ ،ٛاسه
عماا ٜحطوااِ ٛجاٟااْ باشبكاإم اإلمجاااه املٍقاإه عااَ املٍتّاأ ٜاؿااف الم اااً ،)3
ٌٔفاا٘ اشباا٦ل عااَ التااصاطٚ

)

حطواا ٛاهلج اا ٞبااني عااسٔه املػاامىني

ٔ ٥بااط

ٔبػءاقّي املتجاِطَٖ ٔناِي؛ لعىًٕ الكتا

ٔالػٍٔ ٛاإلمجاه ٔعَ الؿاّٗس

حٕاؾ٘ القٕاعاس جإاظ ِجاا ٞالفاغاال املتظااِطٔ ،ضمباا اغاتٍس ذو قٕلاْ :)
ضبوكٕا شٌٕبكي ب ٗب ٛالفاغقني)  ،)1قاه بعأ أقحابٍا ٔبْٗ أٌاْ قاس ُٖفاطء باني
اهلجااأ ٞال ٗباا ٛببٍاٟااْ عماا ٜالااسٔاً ٔا٥غااتىطاض زٌّٔااا ،باااإلشُ بّٗااا ٖ ٥قتهاا٘
اإلشُ بْٗ) ) ،أقٕه :ذُ أضاز [أُ] ) بٍا ٓٞعما ٜالاسٔاً ٔا٥غاتىطاض أخطجاْ عاَ
وٕنٕه ال ٗبٔ ٛقٗءطٓ قػٗىا هلا٥ ،عتباض عسً ا٥غاتىطاض ٔالاسٔاً
ممٍٕهٔ ،ذُ أضاز أٌْ ٔذُ اااُ وٍّاا ٖ ٥اسه اسباسٖ

ال ٗبا ٛبّإ

عما ٜجإاظٓ بّإ اىاا تاطٝ

 )3الع٦و ٛاسبم٘ ،وٍتّ ٜاملطمب3931 / ،؛ الفانن اهلٍس ،ٙاؿف الم اً131 / ،
) الع٦و ٛاسبم٘ ،تصاط ٚالفقّا8 /3 ،ٞ
 )1ت أجسٓ

وا بني ٖس ٙوَ املكازض ذ٥

) ت أع ط عم ٜقاحب ِصا القٕه
) ذنابٖ ٛقتهّٗا املقاً

املكاغب لمؿٗذ اٌ٧كاض338 / ،ٙ
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اىا أُ بعأ املت خطَٖ وَ أقحابٍا قاه :ذُ اسباسٖ
بعس باط

ٖ ٥قتها٘ جإاظ اهلجااٞ

اختكاقاْ بالؿاعط) )3؛ ناطٔض ٚأُ اختكاقاْ بالؿاعط قاٗءطٓ أخال

وطمقأ ،وا ٖسه عم ٜجٕاظ ا٧عي ٖسه عم ٜجٕاظ ا٧خل اىا  ٥خيف ،ٜبا ٦باس
وَ تٍعٖن اسبسٖ

عم ٜخكٕم املتجاِطٔ ،القٕه جبإاظ ِجإٓ أٔ تٍعٖماْ عماٜ

اشباضا عَ اإلمياُ اىا زمْ عم ٜشل
ٔزعاإ -ٝااإُ التعاااض
بط

بعأ املعاقطَٖ ،قااه بعاأ املتا خطَٖ

وااَ ٔجااْ بٍااا ٞعماا ٜأُ اهلجااا ٞأعااي وااَ ال ٗباا ٛبعااس

تػمٗىّا -ميكَ زبعّا بضجٗى زلٗن اسبطو ٛباعتهازٓ مبا عطبة)
ٖطٖس أٌاا لإ قمٍاا ذُ اهلجااِ ٞإ ٔقاف اإلٌػااُ مباا ٍٖقكاْ

ااٌة الكفا
التعاااض

بْٗ أٔ ٔ ،٥ال ٗبٔ ِ٘ ٛقفْ مبا ِٕ بْٗ

)

الؿاعط ،غإاٞ

الؿعط ٔ نآٖ ،كإُ

بااني وااا زه عماا ٜجاإاظ ال ٗباأ ٛوااا زه عماا ٜحطواا ٛاهلجاإ عىاإً وااَ

ٔجْ؛  ُ٧وا زه عم ٜجٕاظ ال ٗبٖ ٛسه عم ٜجإاظ ٔقافْ مباا ِإ بٗاْ
ٔوا زه عم ٜحطو ٛاهلجٕ ٖسه عم ٜحطؤ ٛقفْ مباا ِإ بٗاْ

الؿاعط،

الؿاعطٔ ،لكاَ ااا

الضجٗى ٧زل ٛحطو ٛاهلجٕ٥ ،عتهازِا مبا زه عم ٜحطوا ٛخلماي املا٤وَ ٔذٖصاٟاْ
ِٔت

حطوتاْ ٔناا شلا

مماا عطباة واَ ا٧زلا ٛااا أقإٔ ،ٝزعإ ٝأُ الضجاٗى

لسلٗن اسبطو ٛوؿكن بعاس ا٥لتفاا

ذو ا٧خبااض املػتفٗها ٛالايت أغاقطة حطواٛ

الفاغال املتجاِط بالفػال ،ادرب ِاضُٔ بَ ازبّي :ذشا جاِط الفاغاال بفػاقْ با٦
حطو ٛلْ ٔ  ٥نٗبأ ،)1 )ٛقٕلاْ )

ضٔاٖا ٛأبا٘ الابدضٙء :ث٦ثا ٛلاٗؼ هلاي

حطو ٛذو أُ قاهٔ :الفاغاال املعماَ بفػاقْ) )ٔ ،قٕلاْ )
ٖعفٕض بعس تعطٖاف العسالا ٛذُ الاسلٗن عما ٜشلا

أُ ٖكإُ غااتطا لعٕٗباْ حتاٜ

حياطً عماا ٜاملػاامىني تفتااٗـ وااا ٔضا ٞشلا ) ) ،ذو نااا شلا
 )3الؿٗذ ازبٕاِط ،ٙجٕاِط الك،ً٦
) املكسض ٌفػْ،

63 /
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 )1الؿٗذ الكسٔ  ،ا٧وال٘81 ،
) اسبط العاوم٘ ،الٕغاٟن69 /8 ،
) الع٦و ٛاجملمػ٘ ،حباض إٌ٧اض ،13 /8 ،باخت٦ل
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ذُ ؾا ٞا ،

ال ٗبٔ ٛبعس ا٥لتفاا

وػت ٍٗا

ذلّٗاا ٖؿاكن القإه

بضجٗى زلٗن اسبطوٛ
ٔاٗااف ااااُ باالُ ت ٍٖعقااس اإلمجاااه عماا ٜحطوااِ ٛجاإ الفاغااال املتجاااِط
بالفػال ،بالقٕه جبٕاظ ِجٕٓ  ٥خيمٕ وَ ٔجْ ٔأوا ِجٕ الفاغال ناا املتجااِط،
بالظاِط جٕاظٓ ذشا تٕقف ضزه الفاغال عَ بػقْ عمٗاْ ،بان ميكاَ القإه بٕجٕباْ
لسخٕلْ

وطاتب الٍّ٘ عَ املٍكط ،اىا قس جيب لٕ تٕقف عمْٗ زبع الهاطض عاَ
ؾااطح القٕاعااس

اهلاااج٘ أٔ املّجاإ بااسٌا أٔ وااا ٥أٔ عطنااا قاااه جااس) ٙ

ٔلٕ ااُ ملكامح ٛعظٗىا ٛأٔ زباع وفػاس ٚعاَ املّجإ زٌٕٖٗا ٛااسبع اهلمكا ٛعاَ
ٌفػْ ،أٔ امل٤اخص ٚبعس اسبمٕه

ضوػْ ،باالٍّ٘ عاَ الفػااز حػاَ ٔلإ بااهلجٕ

عم ٜضٔ٣ؽ ا٧ؾّاز)  ،)3أقٕه :املٍؿ

شل

ذبكٗي أزل ٛالٍّ٘ عَ املٍكاط عماٜ

أزلاا ٛحطواا ٛاهلجاإِٔ ،اإ عماا ٜذط٦قااْ وؿااكن ،خكااإقا بالاااٍػب ٛذلااا ٜباااعأ
الاىحطوا  ،بٍٗب ٘ لمفقْٗ الٍبْٗ أُ ٖكُٕ
ٔو ن شل

و ن ِصٓ املقاواا

وطاعٗاا لمىٗاعاُ

دبٕٖعٓ وع خٕل الهطض عم ٜاهلااج٘ ٔاملّجإ وطمقاا ،بان ٍٖب ا٘ أُ

ٖطاعاا٘ املٗااعاُ

املقاوااا

املدتمفااٌ ٛعااي ،بالٍػااب ٛذو اشباإل عماا ٜالااٍفؼ ِاإ

ج ااٟع وطمقااا ،اىااا ٍٖب اا٘ وطاعااا ٚاحملطوااا

ٔأٌاإاه الهااطض ٍٖب اا٘ وطاعااا ٚحاااه

املّجٕ ٔاهلاج٘ ٔاهلجاا٥ ،ٞخات٦ل ؾاس ٚاإلثاي ٔناعفْ ،حتا ٜأٌاْ قااه بعاأ
أقحابٍا امىا ااُ الؿعط أجٕز ااُ الٕظض أؾس ،اىا أُ وػجاع الٍ اط ٔأبكاحْ
أؾس ذمثا وَ نآ)

)

ٔاٗااف ااااُ باا ٦دباإظ املقاقءااٛ
الٍاؽ ٔوَ اتب ِجٕ املا٤وَ

اهلجااا ٞلتعمااال اسبقوااني بااْ :حااال ا

ٔحااال

زٖٕاٌاْ ٔجاب عمٗاْ افاٖا ٛضبإٓ ٔٔجاب عماٜ

الٍاؽ ضزعْ عم ٜذؾاكاه ِاصا اماْ باالٍظط ذو ِجاا ٞاملا٤وٍنئ ،أواا باالٍظط ذو
املؿطاني با ٦اا ٥ٔ ً٦خا٦ل

جإاظ ِجإِي ،اىاا  ٥ااً٦

 )3الؿٗذ جعفط ااؾف ال طا ،ٞؾطح القٕاعس8 ،
) الؿٗذ ازبٕاِط ،ٙجٕاِط الك،ً٦

63 /
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ٔغبّي ٔؾتىّي وا ت ٖكَ قصبا وع عسً ؾطاٟطْ أٔ بحؿأ ،قس أواط ضغإه ا
 ) حػاٌا بّجإِي ٔقااه :ذٌاْ أؾاس عماّٗي واَ ضؾاال الٍبااه)
ضجعٕا عَ عقٗستّي ،أٔ تا

)3

ٔلإ

الفاغال املتجاِط عم ٜتقسٖط جٕاظ ِجٕٓ ٔااُ قاس

اتب لعً ضبٕٓ ذُ أٔجبٍا ضبٕ ِجإ املا٤ؤَ ،الظااِط ذسباا املداالفني باملؿاطاني
لعااسً الفااط بااني الكفااط اإلغاا٦و٘ ٔاإلمياااٌ٘ ،باان لعاان ِجاااِٞي عماا ٜضٔ٣ؽ
التقٗٛ

ا٧ؾّاز وَ أبهن عباز ٚالعُبءاز وا ت ظٍع وَ شل

[القول يف حرمة الغيبــة]
ٔوَ مجم ٛوا حيطً التكػب بْ ال ٗبأ ،ٛحطوتّاا ٔحطوا ٛا٥اتػاا
الهطٔضٖا ِٔ ،ا٘ ٔذُ ت ٖكاَ لاصاطِا
ٌّ٧ا لٗػة مما ٖتعاضل ا٥اتػا
جااط ٝزٖااسُ ا٧قااحا
أثطِي ٌٔػم

أحسِا:

واا حياطً التكػاب باْ بطٖاس وٍاغابٛ؛

بّا ٔو ماْ الكاص

بااصاط ِااصٓ احملطوااا

جازتّي ،بٍقٕه ٖ:قع الكً٦
بٗاُ وٕنٕعّا ،قاه

بّاا واَ

ٔذناطابّىأ ،لكاَ حٗا

ِااصا البااا  ،بٍٗب اا٘ أُ ٌقتفاا٘
ال ٗبٛ

وقاوا :

ضبك٘ القاوٕؽ نابْ :عاباْ ٔشااطٓ مباا

بٗااْ وااَ الػاإ ٔ ،) )ٞضبكاا٘ املكااباح املااٍا ذنتابااْ ذشا شاااطٓ مبااا ٖكااطٓ وااَ
العٕٗ ِٔ ،إ حاال) ٔ ، )1قااه

ضبكا٘ الكاحاح ِا٘ أُ ٖاتكمي خماف ذٌػااُ

وػتٕض مبا ٖ ىءاْ لإ مسعاْ ،بالُ اااُ قاسقا ٖػاى ٜنٗبأ ،ٛذُ اااُ ااصبا ٖػاىٜ
بّتاٌا) )ٔ ،و مْ وا عَ صبىع البحطَٖ ) حطبا حبطل ٔ ضبكا٘ ٌّاٖا ٛاباَ ا٧ثاا
أُ ٖااصاط اإلٌػاااُ

نَٗبتااْ بػاإ ٞذُ ااااُ بٗااْ)

 )3البّٗق٘ ،الػٍَ الكرب ، 8 /39 ،ٝباخت٦ل
) الفأظآباز ،ٙالقاوٕؽ احملٗط33 /3 ،
 )1الفٕٗو٘ ،املكباح املٍا8 / ،
) ازبِٕط ،ٙالكحاح86 /3 ،
) الؿٗذ الططحي٘ ،صبىع البحطَٖ1 1 /1 ،
 )6ابَ ا٧ثا ،الٍّاٖٛ

نطٖب اسبسٖ 188 /1 ،

)6

ا٧لفاخل

ِااصا تعطٖفّااا

ااا ً٦أِاان
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الم ٔ ،ٛأوا تعطٖفّا

ا٧خباض ،بقاه

ا٧خباض :أُ ٖقٕه املطٞ
عَ وكاضً ا٧خ٦

ضبكا٘ جااوع املقاقاس ٔحاسءِا عما ٜواا

أخْٗ وا ٖكطِْ -لإ مسعاْ -مماا بٗاْ)  ٔ ،)3املاطٔٙ

قمةٖ :ا ضغٕه ا

أخاك مبا ٖكطٓ ،قمةٖ :ا ضغٕه ا

ٔوا ال ٗب ،ٛقااه



) :شااطك

بلُ ااُ بْٗ شاك الصٖ ٙكطٓ ،قاه :ذعمي أٌا

ذشا شاطتْ مبا ِٕ بْٗ بقس انتبتْٔ ،ذُ شاطتْ مبا لٗؼ بْٗ بقس بّتءْ)

)

أقٕه :املػتفاز وَ ا ً٦أِن الم  ٛأُ ال ٗب ٛوَ وقٕل ٛا٧لفااخلِٔ ،إ املتباازض
عطءبااة
وااَ ذط٦قّااا عطبااا؛ ٌّ٧ااا قااس ُ
ٔالتكمي ٔالقٕه٥ٔ ،ؾ

ااا ً٦أِاان الم اا ٔ ٛا٧خباااض بالااصاط

أُ املٍػا وَ الصاطِ الصاطُ المفظ٘ ،بكن واا ٖ ٥كإُ

واااَ وقٕلااا ٛا٧لفااااخل ،ااإلؾااااضٔ ٚالكتابااأ ٛحكاٖااا ٛا٧بعااااه بماااٗؼ واااَ ال ٗباااٛ
وٕنٕعأ ،ذُ ااُ وٍّا حكىا ،بن أعظي وٍّا ذبطميا ،بالُء واا ٖقكاس باْ الاتّكوي
ٔالتفكوااْ ٔالػاادطٖٔ ٛا٥غااتّعأ ٞذنااحاك الٍاااؽ وااَ اإلؾاااضٔ ٚحكاٖاا ٛا٧بعاااه
أعظي وَ ال ٗب ٛذبطميأ ،لكٍْ لاٗؼ وٍّاا وٕنإعا ،ل أ ٛعطباأ ،ذطا ٦ال ٗباٛ
عم ٜذؾاض ٚعاٟؿ ٛبٗسِا لمىطأ ٚالقكاٚ
ٌعي  ٥بط

اسبسٖ

الٍبٕ ٙوَ اجملاظ

)1

المفظ بني وا ٖسه عم ٜاملكطٔٓ قطحيا ٔبني وا ٖاسه عمٗاْ اٍاٖاٛ

ٔتعطٖهأ ،لٕ غموىٍا قس ال ٗب ٛوع ذؾااض ٚا٧خاطؽ أٔ واع وطماال اإلؾااض ٚأٔ
وع الكتاب ٛبٌ ٦ػمي قسقّا وع التحاا٘ با٧بعاهٔ ،لعن واَ أسبقّاا بال ٗبا ٛأضاز
اإلسبا اسبكىا٘  ٥ا٥مسا٘ ٥ٔ ،ضٖاب بٗاْ ،قااه

جااوع املقاقاس ٔ حكاي

القٕه اإلؾاض ٚبالٗس ٔناِا [وَ ازبٕاضح أٔ] وَ التحاا٘ لفعماْ أٔ قٕلاْ اىؿاٗٛ
ا٧عطا) ) ٔ ،وَ ٍِاا ٖظّاط لا
حٗ

واا

اا ً٦بعاأ واَ عاقاطٌآ واَ املتا خطَٖ

قاه ٔ :ضغال ٛثاٌ٘ الؿّٗسَٖ أُء

ا٥قط٦ح هلا تعطٖفني:

 )3احملقال الكطا٘ ،جاوع املقاقسٔ ، 3 / ،التكحٗى وَ ازباوع
) الؿٗذ الطربغ٘ ،وكاضً ا٧خ39 ، ٦
 )1الػٕٗط٘ ،السض املٍ ٕض86 / 6 ،
) احملقال الكطا٘ ،جاوع املقاقس3 / ،
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أحسِىا :وؿّٕض ِٕٔ ،شاط اإلٌػاُ حاه نَٗبتْ مبا ٖكاطٓ ٌػابتْ ذلٗاْ مماا ٖعاس
ٌقكاٌا

العطل بقكس اٌ٥تقام ٔالصً

ٔال اٌ٘ :التٍبْٗ عم ٜوا ٖكاطٓ ٌػابتْ ذلٗاْ ،قااهِٔ :إ أعاي واَ أ٧ه لؿاىٕه
وٕضزٓ المػاُ ٔاإلؾاضٔ ٚاسبكاٖأ ٛناِاأِ ،إ أٔو ملاا غاٗ ت٘ واَ عاسً قكاط
ال ٗب ٛعم ٜالمػاُ
نآ أٖهااٖ٤ٖٔ ،اسٓ واا ضٔ ٙعاَ عاٟؿا ٛأٌّاا قالاة:

قمة :قس قطح بصل

زخمااة عمٍٗااا اوااطأ ٚبمىااا ٔلااة أٔواا ُ بٗااس ٙأ :ٙقكااا ،ٚبقاااه )
انتبتِّااا)  ،)3باان املعماإً أُ حطوتّااا بااالقٕه باعتباااض ذبازتااْ الػاااوع وااا ٍٖقكااْ
ٖٔعٗبْٔ ،تفّٗىْ شل ٔ ،حٍٗ٠ص بٗعي اسبكي ان وا ٖفٗس شل
أحس المػاٌنئ ،اسبكاٖ ٛاليت ِ٘ أبمغ

وَ الكتاب ٛاليت ِا٘

التفّٗي وَ القٕه ٔالتعاطٖأ ٔالتمإٖى

ٔناِااا ٔ ،لعاان التعطٖااف أ٧ه أٖهااا اااصل ؛ نااطٔض ٚذضاز ٚا٧عااي وااَ القاإه
بالصاط؛ ذش زعٕ ٝأٌْ مبعٍ ٜالقٕه ٔانح ٛاملٍع ) ،اٌتّٜ
ِٕٔ اىا تط ٝذُ أضاز
بصل

ٕه ال ٗب ٛلاصل

امساا ،ل ا ٛأٔ عطباا ،اىاا ٖقها٘

قٕلْ بن لعن التعطٖف أ٧ه) اىا أُ وٍع اٌػبا
ٕهلا لصل

ٖطزٓ الطجٕه ذو العطلٔ ،ذُ أضاز

القإه) واَ الاصاط مماا

حكىا اىا ٖقه٘ بصل

قٕلْ:

بن املعمًٕ) ،بّٕ مما  ٥ب ؽ بْ اىا عطبةٖٔ ،ػتفاز وَ اا ً٦أِان الم ا ٛأٖهاا
اعتباااض ٔجاإز العٗ اب
امل تا

امل تااا

قااس ال ٗباا ،ٛباالُ ااااُ العٗااب املااصإض

ااُ نٗبٔ ،ٛذُ ت ٖكَ بْٗ ااُ بّتاٌا

أقٕه :املفًّٕ وَ ذط ٦ال ٗب ٛعطبا خ٦ل شل  ،بن ِا٘ عطباا شااط العٗاب
وااع ٔجاإزٓ

امل تااا

ٔعسوااٍْٖ ٥ ٔ ،ااا شلاا

وااا

خاارب وكاااضً ا٧خاا٦

املتقسً ٔ ،)1وا ضٔ ٙأٖها عٍْ  :)أٌْ شاط عٍسٓ ضجان بقاالٕا :واا أعجاعٓ

 )3الػٕٗط٘ ،السض املٍ ٕض86 / 6 ،
) الؿٗذ ازبٕاِط ،ٙجٕاِط الك،ً٦

6 /

 )1الؿٗذ الطربغ٘ ،وكاضً ا٧خ39 ، ٦
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 )قمٍااا وااا

بقاااه  :)انتبااتي قاااحبكي ،قااالٕاٖ :ااا ضغاإه ا

بٗااْ ،قاااه :ذُ قمااتي وااا لااٗؼ بٗااْ بقااس بّتءىاإٓ) ٥ ،)3حتىاااه أُ ٖكاإُ املااطاز وااَ
اشبربَٖ أٌكي ذُ قمتي وا بْٗ بقس انتبتىٕٓ بقطٔ ،ذُ قمتي وا لٗؼ بْٗ بقاس بّتءىإٓ
وع نٗبتْ ٔاٗف ااُ بالظااِط أُ العاطل أعاي واَ الم اٛ
ا ً٦مجع وَ أِن الم ا ٛاعتبااض نَٗبا ٛامل تاا

شلا ٖٔ ،ػاتفاز واَ

قاس ال ٗبا ،ٛبان ِإ قاطٖى

الكحاح ٔصبىاع البحاطَٖ ٌّٔاٖا ٛاباَ ا٧ثاا )ِٔ ،إ املٍػاا واَ ذطا ٦ال ٗباٛ
عطبااا ٔاملٍاغااب لمفظّااأ ،ت ٖعتاارب شل ا
مسعة احملك٘

القاااوٕؽ ٔاملك اباح املااٍا  ،)1اىااا

عباضتّىأ ،لعان ذط٦قّىاا وٍاعءه عما ٜشلا  ،ذواا ذحالا ٛعماٜ

العطل ،أٔ لكٌْٕ املفًّٕ وَ لفظّا ٔاٗف ااُ باصاط العٗاب واع اسبهإض لاٗؼ
وَ ال ٗب ٛل ٔ ٛعطبأ ،ذُ ؾاضك ال ٗبٛ

التحطٖي بن أؾس وٍّا ذبطمياأٖ ،ػاتفاز

وَ ا ً٦بعأ أِن الم  ٛااملكباح املاٍا ٔالكاحاح ٔصبىاع البحاطَٖ ) ،اعتبااض
اطاِ ٛامل تا

لٕ مسع شل

قاس ال ٗبأ ٛالظااِط أُ شلا

املصإض غٕٞأ ،عمْٗ تتفال امىا

اٍاٖا ٛعاَ اإُ

أِن الم ٔ ،ٛذ ٥بلضاز ٚالكطاِ ٛالفعمٗٔ ٛال اي

الفعم٘ لإ مساع مماا ٔ ٥جاْ لاْ؛ ناطٔض ٚقاس ال ٗبا ٛعما ٜشااط وعاٖاب واَ ٥
ٖبال٘ ،ب ٖ ٦تي وَ ؾٖ٘ ٥ٔ ٞكطٓ ؾٗ٠ا ،المّي ذ ٥أُ ٖطٖس وا وَ ؾ ٌْ أُ ٖكطِاْ
ٖٔ ااتيء وٍااْ ،بٗعاإز ذو ااإُ املااصإض غاإٞأ ،وااَ ٍِااا ُٖعمااي أُ  ٥وااساض عمااٜ
الكطاِ ٛلٕ ت ٖكَ املصإض غٕٞا ،اىا لٕ اطٓ ؾدل أُ ٖقااه
جٕاز ،بلُ شل

لٗؼ وَ ال ٗبٔ ،ٛذُ ؾااضاّا

اسبكاي

حقاْ عاات أٔ

بعاأ املقاواا

اىاا

لٕ اغتمعً أشٖ ٛامل٤وَ
ٔاٗف ااُ باملطاز مما ٖكطٓ ،واا ٖكاطٓ ذخلّااضٓ ،غإا ٞااطٓ ٔجإزٓ ،ااالربم
 )3العجمٌٕ٘ ،اؿف اشبفا83 / ،ٞ
) ازبِٕط ،ٙالكحاح ،86 / 3 ،الؿاٗذ الططحيا٘ ،صبىاع البحاطَٖ ،1 1 / 1 ،اباَ ا٧ثاا،
الٍّاٖٛ

نطٖب اسبسٖ 188 / 1 ،

 )1الفأظآباز ،ٙالقاوٕؽ ،33 / 3 ،الفٕٗو٘ ،املكباح املٍا8 / ،
) املكباح املٍا ، 8 / ،الكحاح ،86 / 3 ،صبىع البحطَٖ1 1 / 1 ،
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ٔازبصاً أٔ  ،٥ااملٗن ذو القباٟى ٔلٕ أضٖاس مماا ٖكاطٓ ،واا ٖكاطٓ ٔجإزٖٓ ،ؿاكن
اسباه

خطٔا بعأ أبطاز ال ٗب ٛعٍّا ،بلُ شاط وَ حيب العٌا

نٗب ٛقطعا ،وع أٌّا ربطا عَ املٕنٕهٔ ،شل

الٕاقاع باصل

مما ٖ ٥ػاعس عمْٗ ا ً٦أِن الم اٛ

ٔ ٥العاطل؛ ٔهلااصا تااط ٝأُ قاااحب الكااحاح قااه :وااا ٖ ىااْ لاإ مسعااْ) ِٔاإ
قطٖى

اطاِ ٛاإلخلّاض زُٔ اطاِ ٛالٕجٕز ٖٔػتفاز وَ خلاِط اا ً٦الم إٖني

ٔوَ قهٗ ٛالعطل اعتباض قكس اٌ٥تقام

وفًّٕ ال ٗب ،ٛأ ٥تط ٝقإه قااحب

القاااوٕؽ نابااْ :عابااْ) باان عااَ ضغااال ٛثاااٌ٘ الؿااّٗسَٖ ذُ

ا٥قااط٦ح هلااا

تعطٖفني:
أحسِىا :وؿّٕض ِٕٔ ،شاط اإلٌػاُ حاه نَٗبتْ مباا ٖكاطٓ ٌػابتْ ذلٗاْ مماا ٖعاس
ٌقكاااٌا

العااطل بقكااس اٌ٥تقااام ٔالااصً  ،)3ب َخااص قكااس اٌ٥تقااام ٔالااصً

تعطٖفّا ٔعمِ ٜصا بٗدطا وٍّا وٕنٕعا وا ٖقكس بْ زبع الهطض عَ املاصوًٕ
ٌفااؼ أٔ عااط

أٔ واااهٔ ،اااصا الااصً لمتقٗاا ٛعماا ٜالااصأً ،اااصا اهلااعه ٔاملااعح

ٔعبِٕىا لعاسً قكاس اٌ٥تقاام
 )وااَ املطعااَ

مجٗاع شلا ٔ ،لعماْ واَ أ٧ه واا ٔقاع واٍّي

ظضاضٔ ٚاهلؿاااوني ٔاٗااف ااااُ عماا ٜوااا شاااط خيااطا عااَ

ال ٗب ٛوٕنٕعا ان وا ٖ ٥قكس بْ اٌتقام املػت ا
ٖٔػاتفاز واَ خلااِط اا ً٦أِان الم اأ ٛواَ قهاٗ ٛالعاطل أٖهاا اعتبااض تعااٗني
املػت ا

عٍس الػاوع

ذبقال وٕنٕه ال ٗب ،ٛبىت ٜت ٖكَ وعٍٗا ت تكَ ،نٗباٛ

غٕا ٞااُ وطززا بني ضبكإض أٔ ناا ضبكإض ٔاااُ ضغإه ا

 )ذشا

اطٓ وَ أحس ؾٗ٠ا قاه :وا باه أقإاً ٖفعمإُ ااصا ٔااصا) )ٖٔ ،ػاتفاز واَ عبااضٚ
الكااحاح اعتباااض املػااتٕضٖٛ
نٗبٔ ،ٛتػاعسٓ عم ٜشل

املػاات ا

بااْ  ،)1بىتاا ٜت ٖكااَ وػااتٕضا ت تكااَ

ا٧خباض املػتفٗه ،ٛوٍّاا واا ضٔآ العٗاؾا٘ بػاٍسٓ عاَ

 )3الؿّٗس ال اٌ٘ ،ضغاٟن الؿّٗس ال اٌ٘8 ،
) الع٦واا ٛاجملمػاا٘ ،حباااض اٌ٧اإاض/ 3 ،
/ 1
 )1ازبِٕط ،ٙالكحاح86 / 3 ،

،ابااَ ا٧ؾااع

الػجػااتاٌ٘ ،غااٍَ أباا٘ زأز،
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ابَ غٍاُ ال ٗب :ٛأُ تقٕه
زأز بَ غطحاُ املطٖٔٛ

أخٗا
الكا

قاه ِٕ :أُ تقٕه ٧خٗ

واا بٗاْ ،مماا قاس غاضٓ ا

عمٗاْ) ٔ ،)3ضٔاٖاٛ
 )عاَ ال ٗبا،ٛ

قاه :غا لة أباا عباس ا

عمٗاْ

زٍْٖ وا ت ٖفعنٔ ،تب ء عمْٗ أوطا قس غاضٓ ا

ت ُٖقَي عمْٗ بْٗ حس) )ٔ ،ضٔاٖ ٛأباُ قاه :قاه ل٘ أبإ اسبػاَ  )وااَ شااط
ضج ٦وَ خمفْ مبا ِٕ بْٗ مما عطبْ الٍااؽ ت ٖ تبأْ ،واَ شااطٓ واَ خمفاْ مباا ت
ٖعطبْ الٍاؽ بقاس انتاباْ) ٔ ، )1حػااَ عباس الاطزَ قااه :مسعاة أباا عباس ا
ٖ )قٕه :ال ٗب ٛأُ تقٕه

أخٗ

وا غضٓ ا

عمْٗ)

)

ٔعمِ ٜصا تكُٕ نٗب ٛاملتجاِط بالفػاال خاضجا ٛعاَ املٕنإهٔ ،لعان املعتارب
ال ٗب ٛوٕنٕعا إٌّا مما ٍٖقل بّا املػت ا

عطبا ،بكن وا ت تكَ ااصل

ت

تكَ نٗب ،ٛبدطا عَ ال ٗب ٛوٕنٕعا نٗبا ٛاملتجااِط اىاا عطباةٔ ،نٗبا ٛاجملٍإُ
ٔالك

نا املىٗعٔ ،وا عمىْ الػااوع ٔاملاتكمي واَ أ٧قاال القبٗحأ ،ٛال ٗباٛ

وَ زُٔ طباطب ،ذو نا شل
ٔاٗف ااُ بال ٗب ِ٘ ٛشاط اإلٌػاُ ال اٟب بػإ ٞواع قكاس ٌقكاْ ٔحكإه
الٍقل ٔلٕ عٍس الػاوع ٥ط٦عْ عم ٜوا ت ٖعمىْ ،بجااوع القٗإز املاصإض ٚبّإ
وٍّااا وٕناإعأ ،ااان وااا ت جيىااع القٗاإز املااصإض ٚبمااٗؼ وٍّااا وٕناإعا ٔذُ
ؾاااضاّا حكىا ،بن ااُ أؾااس وٍّا ذبطميا اىا غتعطل شل

وفك ٦ذُ ؾااا ٞا

تعاو
ِصا وعٍاِا عطبأ ،العطل ِٕ املٗعاُ وع اخت٦ل ا ً٦أِن الم ٛ
ٔالبٗاُ اىا  ٥خيفٜ

 )3العٗاؾ٘ ،تفػا العٗاؾ٘3/ 3 ،
) الؿٗذ الكمٗش ،الكا /1 3 ،
 )1املكسض ٌفػْ1 8 / ،
) املكسض ٌفػْ1 8 / ،

التفػاا
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[الكالو يف حرمة الغيبة]
ثاٌّٗا:

حكىّا ٥ٔ ،اً٦

وَ الهطٔضٖا

حطوتّاا لمجمجااه ضبكأ ٦وٍقإ ،٥بان ِا٘

اىا مسعةٖٔ ،اسه عما ٜشلا

 -بعاس واا مسعاة ٔبعاس العقان

القاطع لكٌّٕا وَ الظمي الصٖ ٙػتقن العقان حبطوتاْ  -واَ الكتاا

قٕلاْ تعااو:

ى ِأ ِل ِ َي ْل ًر ا] ٔ ،)3وٍاْ قٕلاْ
ِ َ
ك ِم ِن ْ
ى ِأ ٌْ َ دُ ُ
ك ْ
ة ِأ َح ُِ ُ
ِ ُّ
ض ا ِأ َُ ِ
ى َت ْع ً
ك ْ
ض ُ
ة َت ْع ُ
ال َ دغ ِر ْ
[ َى ِ

تعاو[ :الِ َُِِةُّ انهْ ُ اندجَوْ رَ تِانُُّّ يءِ يِ ٍْ اندِْ يْلِ إِالْ يَ ٍْ ظُهِ ىَ] )ٔ ،قٕلاْ تعااو[ :ىَْ م نِكُ مِّ
هًَُزَجٍ نًَُزَجٍ]  ، )1بلُ اهلىع ٚالطعءااُ

الٍااؽٔ ،المىاع ٚالاص ٖ ٙاان سبإً الٍااؽ

عم ٜوا حكآ بعأ أقحابٍأ ،قٕلْ تعاو[ :إٌِ انْ ٍََِِ َُِِثُّ يٌَ أٌِْ ذِِْ لاَ اندحِاحَِْ حُ فِ ذ انْ ٍََِِ
آيَنُيا نِوُىْ سَِِابٌ أنِلىٌ]

)

ٔوااَ الػااٍ ٛا٧خباااض املػتفٗهاا ،ٛوٍّااا وااا ضٔ ٙعااَ الااٍ
ال ٗب ٛأؾس واَ العٌاأ ،ذُ الطجان ٖعٌا٘ بٗتإ

ٖٔتإ

ا

 :)ذُ
عمٗأْ ،ذُ قااحب

ال ٗب ُٖ ٥ ٛفط لْ حت ٖ ٜفط لْ قاحبْ) )ٔ ،وٍّاا واا ضٔ ٙعٍاْ  :)ذٌاْ
خطب ٖٕواا باصاط الطباا ٔعظواي ؾا ٌْ بقااه :ذُ الاسضِي ٖكاٗبْ الطجان واَ الطباا
أعظي وَ غة ٔث٦ثني ظٌٗٔ ،ٛذُء أضب ٜالطبا عط
ضٔ ٙعٍْ  :)وَ انتا

الطجن املػمي) ٔ ،)6وٍّاا واا

وػمىا أٔ وػامى ٛت ٖقبان ا

قا٦تْ ٔ ٥قاٗاوْ

أضبعااني قااباحا ذ ٥أُ ٖا فااط لااْ قاااحبْ) ٔ ،)3وٍّااا وااا ضٔ ٙعٍااْ  :)وااَ
 )3اسبجطا 3 ،
) الٍػا3 8 ،ٞ
 )1اهلىع3 ،ٚ
) الٍٕض38 ،
) املتق٘ اهلٍس ،ٙاٍع العىاه1/ 88 ،
 )6الع٦و ٛاجملمػ٘ ،حباض إٌ٧اض،
 )3املكسض ٌفػْ8 /3 ،

3 /
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و٤وٍا مبا بْٗ ت جيىع ا

بٍّٗىا

اٌقطعة العكى ٛبٍّٗىأ ،ااُ امل تا
ضٔ ٙعٍْ  :)ااص

ازبٍٔ ،ٛوَ انتا

الٍاض ٔب٠ؼ املكا) ٔ ،)3وٍّا واا

خالسا

واَ ظعاي أٌاْ ٔلاس [واَ] حا٦ه ِٔإ ٖ اان سبإً

الٍاااؽ بال ٗباا ،ٛباجتٍااب ال ٗباا ٛبلٌّااا ذزاً ااا٦
 :)وَ وؿٜ
ٔنعّا

و٤وٍاا مباا لاٗؼ بٗاْ

الٍاااض) )ٔ ،وٍّااا وااا ضٔ ٙعٍااْ

عٗب أخْٗ ٔاؿف عٕضتاْ ااٌاة أٔه خطإ ٚخطاِاا

جّاٍي)  ،)1ذُ امل تاا

ذشا تاا

بّإ آخاط واَ ٖاسخن ازبٍأ ،ٛذُ ت

ٖتب بّٕ أٔه وَ ٖاسخن الٍااض) ) ،ذُ ال ٗبا ٛحاطاً عما ٜاان وػامي) )ٔ ،ذُ
ال ٗبااا ٛلت اااان اسبػاااٍا

اىاااا ت اااان الٍااااض اسبطاااب) ٔ ،)6وٍّاااا واااا ضٔ ٙعٍاااْ

٤ٖ : )ت ٜب َحاس ًٖٕ القٗاو ٛبٕٗقاف باني ٖاس ٙالاط

ٖٔاسبع ذلٗاْ اتاباْ

بٖ ٦ط ٝحػٍاتْ بْٗ ،بٗقٕه :ذهل٘ لٗؼ ِصا اتاب٘ ٥ ،أض ٝبْٗ حػاٍات٘ ،بٗقااه:
ذُ ضب ا

ٖ ٥هاان ٍٖٔ ٥ػاا ،ٜشِااب عىم ا

ٖٔسبع ذلْٗ اتابْ با ٝبْٗ طاعاا

بانتٗااا

الٍاااؽ ،ثااي ٖاا٤ت ٜب ا خط،

اا ا ،ٚبٗقإه :ذهلا٘ واا ِاصا اتااب٘؛ بالٌ٘ واا

عىمااة ِااصٓ الطاعااا  ،بٗقاااه لااْ :ذُ بٌ٦ااا انتابا  ،بتُااسبع حػااٍاتْ ذلٗ ا ) ،)3
 )عااَ الااٍ

ٔوٍّااا وااا ضٔ ٙعااَ الكاااز

 :)أزٌاا ٜالكفااط أُ

ٖػااىع الطجاان وااَ أخٗااْ امىاا ٛبٗحفظّااا عمٗااْٖ ،طٖااس أُ ٖفهااحْ بّااا ،أٔل٠ا
خ ٦هلي) ٔ ،)8وٍّا واا ضٔ ٙعاَ أبا٘ عباس ا
عم٘  )أٌْ :وَ قاه

 )عاَ آباٟاْ  )عاَ

و٤وَ وا ضأتْ عٍٗآ أٔ مسعتْ أشٌآ مما ٖؿٍْٗ ّٖٔاسً

 )3الؿٗذ الكسٔ  ،ا٧وال٘36 ،
) الع٦و ٛاجملمػ٘ ،حباض إٌ٧اضٔ ،3 / 8 ،وا بني املعقٕبتني ذناب ٛوَ البحاض
 )1اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع ٔ ،8/69 ،ٛا٧قن نٗب)ٛ
) الع٦و ٛاجملمػ٘ ،حباض إٌ٧اض،

3 /

) املكسض ٌفػْ3 / 3 ،
 )6املاظا الٍٕض ،ٙوػتسضك الٕغاٟن/8 ،
 )3الع٦و ٛاجملمػ٘ ،حباض إٌ٧اض8 /3 ،
 )8اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع،ٛ

٥

3 /3

ٔ ،3وا

املػتسضك اسبمفا )ٞبسه اسبطب)
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خ ٦هلي) ٔ ،)3وٍّاا واا ضٔ ٙعاَ أبا٘ عباس ا
عم٘  )أٌْ :وَ قاه
وطٔءتْ بّٕ وَ الصَٖ قااه ا

 )عاَ آباٟاْ  )عاَ

و٤وَ وا ضأتْ عٍٗآ أٔ مسعتْ أشٌآ مما ٖؿٍْٗ ّٖٔاسً

تعااو[ :انْ ٍََِِ َُِِثُّ يٌَ أٌِْ ذِِْ لاَ اندحِاحَِْ حُ]) )ٔ ،وٍّاا واا

ضٔ ٙعٍْ  :)ذُ امل تا

ٖإً القٗاوا ٖ ٛاان سبىاْ) ٔ ،)1وٍّاا واا ضٔٙ

عٍْ  :)ملا ضجي الطجن بالعٌا ،قاه الطجن لكاحبِْ :اصا أقعال اىاا
 )وعّىا جبٗفا ٛبقااه :ذٌّؿاا وٍّاا ،بقاا:٥

ٖقعل الكمب ) ،بىط الٍ

ٌٍّ ) ـ جٗفا ٛ؟ بقااه واا أقابتىا واَ أخٗكىاا أٌا

ٖا ضغٕه ا
ِصٓ)

)

ذو نا شل
ٔالكتا

واَ

وَ ا٧خباض اليت ِ٘ وتٕاتط ٚوعٍ ،ٜاجملبٕض ٚمبا وط وَ اإلمجااه

ٔالعقنٔ ،خلاِط ا٧زل ٛاملصإض ٚإُ ال ٗب ٛوَ الكبااٟط ذُ ت تكاَ واَ

أاربِا ،اىا ِٕ احملكا٘ عاَ مجاعا ٛاٗاف ٔبعهاّا واَ الكاص

الاصِ ٙإ واَ

الكبااٟط ،بان ميكاَ ذضجاعّاا ذو اشبٗاٌا ٛالايت عاسءِا ناا ٔاحاس واَ ا٧خبااض واَ
الكباٟطٔ ،أ ٙخٗاٌ ٛأعظي واَ التفكواْ بمحاي ا٧ر عما ٜنفما ٛوٍاْ ٔعاسً ؾاعٕض،
بىا حكاآ بعاأ واَ عاقاطٌآ عاَ بعاأ واَ عاقاطٓ مساعاا واَ الٕغٕغاٛ
عسِِّا وَ الكباٟط مما ٔ ٥جْ لاْ  ،)6خكٕقاا بعاس أُ زلاة بعاأ ا٧خبااض عماٜ
خمٕز امل تا

ثال ّا:

الٍاض

[كالو يف مستثنيات الغيبة]

املػت ٍٗا  ِ٘ٔ ،أوٕض:

 )3اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع،ٛ

3 /3

) ٌٕض38 ،؛ اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع،ٛ
 )1ت اع ط

اتب اسبسٖ

) القعل ِٕ القتن

3 /3

عم ٜضٔاٖ ٛبّصا المفظ

أ ٙقتمْ

وكاٌْ الفطاِٗس ،ٙالعني)3/3 3 ،

) املاظا الٍٕض ،ٙوػتسضك الٕغاٟن8/3 9 ،
 )6الؿٗذ اٌ٧كاض ،ٙاملكاغب3/138 ،
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أحسِا :نٗب ٛوَ بػس

قػاي

عقٗستْ حت ٜخطا عَ ضبقا ٛالاسَٖ ٔزخان

الكفاض ٔاملؿطاني ،ل٨قنٔ ،ا٥قتكاض عم ٜالقاسض املتاٗقَ واَ زلٗان املٍاع؛ ُٔ٧
ِجااا ٞاملؿااطاني ٖااسه بااأ٧و عماا ٜجاإاظ نٗبااتّي؛ ٔ٥غااتىطاض الػاااٚ

حااسٖ

ٔالططٖقاا ٛعماا ٜلعااٍّي ٔالطعااَ بااّٗي ،باان حممٗاا ٛصبااالؼ املاا٤وٍني ٌٔعِاا ٛا٧بااطاض
ٔاملتقني شا ُط وعاٖب الكفااض ٔاملؿاطانئ ،واا زه واَ الٍكإم عما ٜاملٍاع بمفاظ
الٍاؽ وقٗس مبفًّٕ وا قكاط بٗاْ املٍاع عما ٜنٗبا ٛاملا٤وَ ٔاملػامئِ ،إ ٔذُ اااُ
وفّٕوا ،ذ ٥أٌْ وعتهس مبا مسعة ،وع إٌْ أخل وطمقا
ثاٌّٗااا :وااَ بػااس

عقٗستااْ حتاا ٜخااطا عااَ ضبقاا ٛاملاا٤وٍني ٔزخاان

املدالفني قاه بعأ املت خطَٖ بعاس أُ جإءظ ِجااِٞي ٔأٔو واَ شلا
اليت جط

غا ٚالؿٗع ٛعمّٗا

شل

وَ الهطٔضٖا
أقٕه٥ :ؾ

نٗباتّي

مجٗع ا٧عكاض ٔا٧وكاض عمىااِ٣ي ٔعإاوّي

حتاا ٜوم٠اإ ا القااطاطٗؼ وٍّااا ،باان ِاا٘ عٍااسِي وااَ أبهاان الطاعااا
القطبا  ،ب ٦نطابٛ

قػااي

ٔأاىاان

ذبكٗن اإلمجاه اىا عَ بعهّي ،بان ميكاَ زعإ ٝاإُ
به ٦عَ القطعٗا ) ذٌتّٜ

أُ خلاِط اا ً٦ا٧قاحا

)3

ِاصا الباا

ٔ باا

اهلجاا،) ٞ

ٌّ٧ااي بااني وكااطح بااازبٕاظ ٔبااني وااَ ٖظّااط وٍااْ شل ا ٔ ،ا ا ُ املٍؿ ا
ا٧قنٔ ،خلإاِط ا٧خبااض؛ ٌّ٧اا ٔذُ ٔضز
وٍْ وعٍ ٜامل٤وَ اىا ٖقها٘ باصل

شل ا ،

أا طِاا بمفاظ املػامي ،ذ ٥أُ املاطاز

شااط لفاظ املا٤وَ

مجما ٛوٍّاا ٥ ،أقان واَ

تقٗٗس ذط ٦املػمي مبفًّٕ امل٤وَ املعتهس مبا مسعاةٔ ،لعماّي بّىإا شلا

واَ

لفظ ا٧خٕٚ؛  ُ٧املدالف لٗؼ وَ أخإ ٚاملا٤وَ ،وهاابا ذو ا٧خبااض املتهاابطٚ
الٕاضز ٚبمعَ املدالفنئ ،أٌّي أؾط وَ الّٕٗز ٔالٍكااضٔ ٝأظباؼ واَ الكا، ٦
بلٌّا تسه عم ٜازبٕاظ قطحيا أٔ بحٕ ،ٝاالٍكٕم املطمِقا ٛلمكفاط عماّٗي ِٔا٘
ا ا ٚجسا ،بّاا٘ تسه وَ جّاا ٛالفحٕٔ ،ٝوَ أُ ذط ٦الكفط عمّٗااي حقٗق،ٛ

 )3الؿٗذ ازبٕاِط ،ٙجٕاِط الك/6 ،ً٦
) العباض ٚنا وػتقٗىٔ ،ٛالظاِط ٔجٕز غقط

العباضٚ
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ذوا لكفطِي حقٗق ٛأٔ ملؿاضاتّي لمكفاض
()

ٔاٗف وا ااُ [بّ٘]
ا٧ضزبٗم٘  ) حٗا
ال ٗب ا ٛوااَ الكتااا

أحكاوّي ،ذ ٥وا خطا بالسلٗن

تسه عم ٜاملطمٕ

قااه

ٔوع ِصا امْ بالعجب واَ املإو

صبىاع الربِااُ :الظااِط أُ عىإً أزلا ٛذباطٖي

ٖؿااىن املاا٤وٍني ٔناِااي؛ باالُ قٕلااْ -جاان ؾ ا ٌْ[ -الِ َغدرِ ةْ

تَعْضُكُىْ تَعْضً ا] ) ،ذوا لمىكمفني اماّي أٔ لمىػامىني بقاط زبإاظ نٗبا ٛالكاابط،
ٔاصا ا٧خباض بلُ أا طِا بمفظ الٍاؽ ٔاملػمي )  ،)1ذو أُ قااهٔ :اىاا  ٥جيإظ
أخص واه املدالف ٔقتمْ  ٥جيٕظ تٍأه عطنْ) ) ،ثي قاهٔ :خلاش أُ الؿاّٗس
قٕاعسٓ جٕءظ نٗب ٛاملدالف وَ جّ ٛوصِبْ ٔزٍْٖ  ٥نا) )ٔ ،ا ٌْ واه ذو شلا
قاحب الكفاٖٛ

)6

أقاااإه ٔ :مجٗااااع وااااا شاااااط ٌظااااط ٔانااااى ،أوااااا زعاااإ ٝعىاااإً اٖ٩ااااٛ

ٔا٧خبااااض بٕاناااى املٍاااع؛  ُ٧قاااسض اٖ٩ااا ٛالؿاااطٖف َ [ ٛا أَُِّوَ ا انْ ٍََِِ آيَنُ يا] ،)3
ٔاملااااا٤وَ ِااااإ املااااا٤وَ اإلثٍااااا  )8عؿاااااط ٙبا٥قاااااط٦حٔ ،زعااااإ ٝأُ ِاااااصا
ا٥قااط٦ح حاااس

بعاااس ٌاااعٔه اٖ٩ااا ٛممااا ٔ ٥جاااْ لاااْ؛  ُ٧املااا٤وَ حاااني ٌاااعٔه

اٖ٩اااِ ٛااإ وااااَ اااااُ وِاااَ الفطقااا ٛالٍاجٗااأ ،ٛالفطقااا ٛالٍاجٗااا ٛا٥ثٍا اا  )8عؿاااطٖٛ

قطعااااااا ،عماااااا ٜأُ آخااااااط اٖ٩اااااا[ ٛأَُِِِ ةُّ أِحَ ُِكُىْ أٌِْ َُدكُ مِ نِِْ ىَ أِ ِل ِ
 )3ذنابٖ ٛقتهّٗا املقاً
) حجطا 3 ،
 )1احملقال ا٧ضزبٗم٘ ،صبىع الفاٟسٔ ٚالربِاُ36 /8 ،
) املكسض ٌفػْ38 /8 ،
) املكسض ٌفػْٔ ،38 /8 ،وا

اجملىع خيتمف ا اا عىا

 )6احملقال الػبعٔاض ،ٙافاٖ ٛا٧حكاً86 ،
 )3حجطا 3 ،
)8

املدطٕط ٛاإلثش عؿطٙ

)8

املدطٕط ٛاإلثش عؿطٙ

املدطٕطٛ
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يَلْرًا]  ٥ٔ ، )3أخٕ ٚبني املا٤وَ ٔاملداالف اٗاف ٔواَ املعمإً أُ ا

تعااو عقاس

ا٧خٕ ٚبني املا٤وٍني بقٕلاْ تعااو[ :إًََِْ ا اندًُؤْيِنُ يٌَ إِ ْ يَجٌ] )ٔ ،اٗاف ُٖتاكإءض ا٧خإٚ
بني امل٤وَ ٔاملدالف بعاس تإاتط الطٔاٖاا

ٔتهاابط اٖ٩اا

ٔجإ

وعاازاتّي

ٔالربا ٚٞوٍّي ،بن ِي أعاسا ٞا  ،بكٗاف ٖكٌٕإُ لمىا٤وٍني ذخإٚ؟ ،بفا٘ اشبارب
املااصإض

وعاااٌ٘ ا٧خباااض أُ الااٍ

ٔل٘ ِصا ٔل٘ ا

 )أؾاااض ذو عماا٘ ٔ )قاااه:

بٕالِْٔ ،عسٔ ِصا عسٔ ا

بعازِٓ) ٔ ،)1أواا ا٧خبااض بىاا ٔضز

وٍّا بمفظ الٍااؽ ٔاملػامي جياب تقٗٗاسٓ مباا ٔضز بمفاظ املا٤وَ اىاا عطباة شلا ،
ٔأوا قٕلْ :اىا  ٥جيٕظ أخص والْ ٔقتمْ  ٥جيٕظ تٍأه عطنْ) ) ،بفْٗ أُ ذباطٖي
أ٧لٗني لعمْ لمجمجاه ،بقٗاؽ العط

عمّٗا مماا ٔ ٥جاْ لاْ أ ٥تاط ٝأُ الكاابط

لٕ زبع ازبعٖ ٛحطً والْ وع جٕاظ نٗبتْ
ٔلعمٍا ٌقٕه حبمٗتّىا عٍس ا٧وَ ٔعسً التقٗ ،ٛجطٖا عم ٜا٧خباض السالا ٛعماٜ
افطِئ ،ا٧خباض السال ٛعم ٜأخص واه الٍاقب ِٔ٘ ا أ ،ٚقاس بسػءاط الٍاقاب
مجماا ٛوااَ ا٧خباااض مبااَ قاسءً ازببااة ٔالطااانٕ
حٗ ىا أطمال الٍاقب
شل

ا٧خباض ٖطاز وٍْ املداالف ناا املػتهاعفٔ ،لعماْ عماٜ

بٍ ٜاشباجٌ ٛكا السَٖ ٔآٖ ٛا

العات ،حٗ

الؿااآ ذمساعٗاانٔ ،أوااا وااا حكااآ عااَ الؿااّٗس
قٕه الؿاّٗس

ٔوااَ ٌكااب لمؿااٗع ٛبٍقاإه
بعمٕا واا بعمإا

غامطٍٛ

قٕاعااسٓ بمااي ٌع ااط وٍااْ ذ ٥عمااٜ

واا اغات ٍآ أُ ٖكإُ املقإه بٗاْ وػاتحقا لاصل  ،لتظااِطٓ بػابءْ

االكاااابط ٔالفاغاااال املتظااااِط لٗاااصاطٓ مباااا ِااإ بٗاااْ  ٥ب اااآ) )ٔ ،قااااه

وقااااً

آخط اشباوؼ :شاط املبتسعٔ ٛتكااٌٗفّي الفاغاسٔ ٚآضاّٟاي املهامٔ ٛلٗقتكاط عماٜ
 )3اسبجطا 3 ،
) اسبجطا 39 ،
 )1الؿٗذ الكسٔ  ،وعاٌ٘ ا٧خباض13 ،
) احملقال ا٧ضزبٗم٘ ،صبىع الفاٟسٔ ٚالربِاُ38 /8 ،
) القٕاعس ٔالفٕاٟس3 8 / ،
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شلا ) ِٔ ،)3اإ اىااا تااط ٥ ٝز٥لاا ٛبٗااْ عماا ٜوااا ازءعااآ ٥ )حتىاااه أُ ٖااطاز
بالفاغااال

العباااض ٚأ٧و املاإال٘ وااَ الفػااقٔ ٛأُ ٖااطاز باملبتسعاا ٛبااط الؿااٗعٛ

بالعباض ٚال اٌٗٛ
ٔاٗف واا اااُ بجا ٕاظ نٗباتّي أٔناى واَ أُ ٖاصاطِ ،اصا واع أُ اشبطاباا
القطآٌٗاا ٛخاقاا ٛباملؿااابّني ٔ ٥تتعااس ٝذو ال اااٟبني ذ ٥بااسلٗنِٔ ،اإ
اإلمجاه ٥ٔ ،ذمجاه عم ٜالؿطا ٛذ ٥وع اذباز الٕقف ٥ٔ ،ضٖب
ؾطا ،ٛباجع

حكي نٗبتّي ذو ا٧قن بعاس باط

ازبااإاظ اٗاااف ِٔااا٘ قاااطحيٛ

ال الااب
ت ااٖطٓ با٦

عاسً ز٥لا ٛا٧خبااض عماٜ

شلا ا  ٥ ،أقااان واااَ أُ ٖكااإُ جااإاظ نٗباااتّي

لتجاِطِي بالفػال؛ بلُ وا ِي عمٗاْ أعظاي أٌإاه الفػاال بان الكفاط ٔذُ عٕومإا
وعاوم ٛاملػمىني

بعأ ا٧حكاً لمهطٔض ٚأٔ لمجمجاهٔ ،غاتعطل ذُ ؾاا ٞا

أُ املتجاِط بالفػال دبٕظ نٗبتْ

وا دباِط بْٗ ٔ نآ

ثال ّا :عسء بعأ أقحابٍا وَ املػت ٍٗا

تظمويا املظمًٕ عٍس وَ ٖقطاع بلعاٌتاْ

لْ ،ذوا بطبع الظمي عٍْ أٔ بلعاٌتْ لْ مبالْ أٔ بٕقٕه اشبارب ذو الظاات باباع عٍاْ
الظمي لصل  ،أٔ عٍاس واَ ٖطجإ
ٔذُ ت ٖقطااع بااصل ؛ ٔشلا

الاتظموي عٍاسٓ حكإلْ أحاس ال ٦ثا ٛاملاصإضٚ

لمػااا ٚالقطعٗاا ٛاملا خٕشٖ ٚااسا بٗااس وااَ ظوااَ اٟ٧ىااٛ

 )ذو ظواٌٍااا ِاااصا؛ ٔلظااااِط قٕلاااْ تعااااو[ :ىَنًَِ ٍْ اَرََِ رَ تَعْ َِ ظُهدًِ ِ فُُِىْنِ ِ َ يَ ا

سَهِ لْوِىْ يِ ٍْ َِ ثِلم إًََِْ ا انُّ ثِلمُ سَهِ ُ انْ ٍََِِ ََدهًُِ يٌَ انن اسَ ى َثْغُ يٌَ فِ ذ ا ِرْ ِ تِغِلْ رِ اندَِ قِّ] )،
ٔقٕلْ تعاو[ :الِ َُِِةُّ انهْ ُ اندجَوْرَ تِانُُّّيءِ يِ ٍْ اندِْ يْلِ إِالْ يَ ٍْ ظُهِ ىَ]  ،)1بعاَ تفػاا القىا٘
أ ٥ ٙحيب أُ جيّط الطجن باالظمي ٔالػإٖٔ ٞاظماي ذ ٥واَ خلسماي )ٔ ،لقإه ٍِاس
لمااااٍ

 :)ذُ أبااااا غاااافٗاُ ضجاااان ؾااااحٗى ٖ ٥عطااااٗش وااااا ٖكفااااٗش

 )3القٕاعس ٔالفٕاٟس3 3 / ،
) الؿٕض– 3 ،ٝ

 )1الٍػا3 8 ،ٞ
) عم٘ بَ ذبطاِٗي القى٘ ،تفػا القى٘3 3 /3 ،
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ٔٔلسٔ ،)3 )ٙلطٔاٖ ٛأب٘ البدضٙء :ث٦ث ٛلٗؼ هلي حطو ٛذو أُ قااهٔ :اإلوااً
ازباٟط ٔالفاغاال املعماَ بفػاقْ) ) ،بالُ الظااِط أُ عاسً احضاواْ زبإضٓ؛ ٔهلاصا
جعمْ

وقابم ٛالفاغاال املعماَ بفػاقْٖ٤ٖٔ ،اس شلا

الصٌٕ ِٕ ٙه تؿفٍّ

أُ

الظات حطا عظاٗي؛ ُٔ٧

الظاات عاَ خلمىاْٖ٤ٖٔ ،اس شلا

وٍاع املظمإً واَ ِاصا

وؿاطٔعٗ ٛازبإاظ وظٍا ٛضزه

أٖهاا الٍبإ ٙاملعاطٔل ِٔإ قٕلااْ :)

لكاحب اسبال وقاه) ِٔ ،)1صٓ ا٧زلٔ ٛذُ ااٌة وطمق ،ٛلكَ  ٥بس وَ تقٗٗسِا
بالتظموي عٍس وَ ٖطجٕ ذظال ٛخلمىْ بالتظومي عٍاسٓ ب حاس الطاط املتقسوا ،ٛاقتكااضا
عم ٜالقسض املتٗقَ

واا خاالف ا٧قان ال اباة با٧زلا ٛالعقمٗأ ٛالٍقمٗا ٛاملتقسواٛ

ِٕٔ ذبطٖي ال ٗبٛ
ٔقطح بصل

مجع وَ أغاطني أقحابٍا ضزّي ا ) اىا أُ مجعاا واٍّي

قااطحٕا بااازبٕاظ وطمقااا وااَ نااا بااط بااني الااتظموي عٍااس وااَ ٖطجاإ ظٔاه خلمىااْ
بالتظموي عٍسٓ ٔبني نآ ،بمٕ ااُ الظمي ناا قابان لمتاساضك أٔ املاتظمي عٍاسٓ ناا
قابن لمتساضك ب ٦وٍع ،اغتٍازا ذو ذط ٦ا ٖٛ٩املفػط ٚمباا مسعاةٔ ،مباا ضٔآ
ضبك٘ء صبىع البٗاُ عَ الباقط )

تفػاِا :ذٌْ  ٥حيب الؿتي

ذ ٥وَ خلسمي ،ب ٦ب ؽ لْ أُ ٍٖتكط ممَ خلمىْ ممَ جيٕظ اٌ٥تكاض بْ
اجملىع ٌٔظآ [ىَاَرََِرُىا يٍِْ تَعِِْ يَا ظُهًُِيا])

ٔقاه

اٌ٥تكااض
الاسَٖ) )،

)

أقٕهٔ ٥ :جْ ل٦غتٍاز ذو ذط ٦ا٧زلا ٛاملاصإض ٚبعاس ذزخااه الاتظموي
وٕنٕه ال ٗبٛ؛  ٌْ٧حٍٗ٠ص ٖماعً ا٥قتكااض عما ٜالقاسض املتاٗقَ
التحطٖي

نا اإلط٦قا ٔ ،اإلط٦قا

 )3الع٦و ٛاجملمػ٘ ،حباض إٌ٧اض3 / 13 ،
) اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع69 /8 ،ٛ
 )1الع٦و ٛاجملمػ٘ ،حباض إٌ٧اض313 /3 ،
) الؿٗذ الطربغ٘ ،صبىع البٗاُ/ 1 ،
) املكسض ٌفػْ،

 ،1/ؾعطا3 ،ٞ

واا خاالف أزلاٛ

وٍكطب ٛذو الفاطز الظااِط ِٔإ الظاات
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املتجاِط بالظمي ٌعي ميكَ زعٕ ٝخطٔا التظموي الص ِٕ ٙوٕضز ا٧زلا ٛاملاصإضٚ
وَ املٕنٕه بسعٕ ٝأٌّاا وٍكاطب ٛذو الاتظموي واَ الظاات املتجااِط بظمىاْ ٔقاس
عطبة أُ املتجاِط بالفػال ٖ ٥سخن شااطٓ بالػإٞ
شل

بط

-بعس بط

وٕنإه ال ٗبا ،ٛبحٍٗ٠اص ٥

دباِطٓ بالظمي -بني التظموي عٍس وَ ُٖطج ٜلعٔاه الظماي

ٔبااني الااتظموي عٍااس نااآٔ ،أوااا وااَ ت ٖتجاااِط بااالظمي بااسعٕ ٝجاإاظ نٗبتااْ أٔه
الكٔ ً٦لإ عٍاس واَ ُٖطجا ٜلاعٔاه الظماي ،الماّي ذ ٥أُ ُٖاسءع ٜاٌعقااز اإلمجااه
عماا ٜشل ا  ،بحٍٗ٠ااص الظااات وتجاااِط ٔوتػ اتءطٔ ،املتػ اتءط وااطٖ ٚاعمااي املااتظمي عٍااسٓ
بظمىااْ ٔوااطٖ ٥ ٚعمااي ،با٧زلاا ٛاملتقسواا ٛوٍعلاا ٛعماا ٜاملتجاااِط أٔ عماا ٜوااَ ٖعمااي
املتظمي عٍسٓ بظمىْ ٔذُ ااُ وتػتءطأ ،اِ٦ىا خاضجاُ عَ وٕنٕه ال ٗبٛ
ٍِٔااا أخباااض ٔضز

 ٥بااس وااَ ططحّااا أٔ ت ٖٔمااّا ،وٍّااا وااا ضٔآ العٗءاؾاا٘

تفػآ عٍْ  :)وَ أنال قٕوا ب غا ٞنٗابتّي بّإ [مماَ] خلمَاي با ٦جٍااح
عمااّٗي

وااا قااالٕا بٗااْ) ٔ ،)3وااا ضٔآ

اجملىااع ذُ الهااٗف ٍٖااعه بالطجاان باا٦

أُ ٖااصاط وااا بعمااْ) ) ،باا ٦بااس

حيػااَ نااٗابتْ ،باا ٦جٍاااح عمٗااْ

اشبااربَٖ

املااصإضَٖ وااَ زاان اإلغااا ٚٞعماا ٜإٌّااا خلمىااا ِٔتكااا ٥حضاوّااي ،أٔ أُ وااا
ٖصاطٌْٔ بْٗ لٗؼ وَ ال ٗبٛ
ٔاٗف ااُ بعم ٜالقٕه باغت ٍا ٞالتظموي وَ حكي ال ٗب ٥ ،ٛباس واَ ا٥قتكااض
عم ٜخكٕم خلمي الظات ،بن عم ٜخكإم واا خلمىاْ باْ ،با ٦جيإظ التعاسءٙ
عَ شل

اقتكاضا عم ٜالقسض املتٗقَ

وا خالف ا٧زل ٛالعقمٗٔ ٛالٍقمٗ ٛاملتقسوا،ٛ

اىا أُ الظاِط عسً جٕاظ مسااه الاتظموي قبان ذبقاال الظماي ٥ٔ ،تكفا٘ زعإآ
شل  ،ذ ٥ذشا أباز

القطع

س بعااأ أقااحابٍا  )وااَ املػاات ٍٗا
ضابعّااا :ع ا ء

نٗباا ٛاملتجاااِط بالفػااال

اغتٍازا ذو بعأ ا٧خباض الايت وٍّاا خارب ِااضُٔ باَ ازبّاي ذشا جااِط الفاغاال

 )3العٗءاؾ٘ ،تفػا العٗاؾ٘ٔ ،3/ 81 ،وا بني املعقٕبتني تكحٗى وَ املكسض
) الؿٗذ الطربغ٘ ،صبىع البٗاُ،

1/
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بفػقْ ب ٦حطوا ٛلاْ ٔ ٥نٗبأ ،)3 )ٛقٕلاْ  :)واَ ألقا ٜجمباا

اسبٗاا ٞبا٦

 ٙث٦ثا ٛلاٗؼ هلاي حطوا ٛذو أُ قااهٔ :اإلوااً
نٗب ٛلْ) ) ٔ ،خارب أبا٘ الابدض ء
ازباٟطٔ ،الفاغال املعمَ بفػقْ) ٔ ،)1وفًّٕ قٕلْ  :)وَ عاون الٍاؽ بماي
ٖظمىّئ ،حسءثّي بمي ٖكصبّئٔ ،عاسِي بماي خيمفّاي ،بّإ مماَ اىماة وطٔءتاْ
عسالتْ]ٔٔ ،جبة أخٕءتْٔ ،حطوة نٗبتْ) ) ٔ ،خرب ابَ أبا٘ ٖعفإض

[ٔخلّط

ٔالسلٗن عم ٜشل

أُ ٖكُٕ غاتطا لعٕٗباْ حتا ٜحياطً عما ٜاملػامىني تفتاٗـ واا

وَ ع طاتْ) )ٔ ،وفًّٕ ضٔاٖ ٛعمقى ٛوَ ت تطٓ بعٍٗ

ٔضا ٞشل

ٖطتكاب شٌباا،

ٔت ٖؿّس عمْٗ ؾاِساُ بّٕ وَ أِن العسالٔ ٛالػضٔ ،ؾاّازتْ وقبٕلأ ٛذُ اااُ
ٌفػْ وصٌبأ ،وَ انتابْ مبا ِٕ بْٗ بّٕ خاضا عَ ٔ ٖٛ٥ا

تعااؤ ،زاخان

ٔ ٖٛ٥الؿٗطاُ) ٔ ،)6وقته ٜذط ٦ا٧خباض جإاظ انتٗاباْ ٔذُ ت ٖقكاس باصل
ضزعْ عَ املٍكطٔ ،ت ٌع ط عم ٜوَ اعترب شل
ٌعي ،اعترب شل

بعأ أقحابٍا

جٕاظ انتٗابْ

جإاظ غابءْ واع اعضاباْ با ُ خلااِط الاٍل

ٔالفتٕ ٝعسً اعتباضٓ ِٔن جيٕظ انتٗاباْ

ناا واا دبااِط باْ وطمقاا أٔ  ٥جيإظ

وطمقا؟ ،أٔ ٖفكءن بني وا ااُ زُٔ وا دباِط بْ
بٕقْ

القابى بٗجإظٔ ،باني واا ٖكإُ

القبى با ٦جيإظ؟ ٔجإٓ بان أقإاهٍٖ ،ظاط أ٧ه وٍّاا ذو ذغاقاط حطوتاْ

ٌٔف٘ نٗبتْ وطمقا

ا٧خباض املتقسؤ ٛوفًّٕ قحٗح ٛاباَ أبا٘ ٖعفإض ٔغاابقتّا

ٔ٥حقتّااأٍٖ ،ظااط ال اااٌ٘ ذو ا٥قتكاااض عماا ٜالقااسض املتااٗقَ
التحطٖئ ،ذُ حطوتْ ذاا غقطة

وااا خااالف أزلااٛ

وا دبااِط باْ زُٔ ناآٍٖٔ ،ظاط ثال ّاا ذو أُ

 )3الؿٗذ الكسٔ  ،ا٧وال٘81 ،
) ابَ ؾعب ،ٛذبف العقٕه،
 )1اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع8/69 ،ٛ
) الؿٗذ الكسٔ  ،اشبكاهٔ ، 98 ،وا بني املعقٕبتني ذناب ٛوَ اشبكاه ٔبقٗ ٛالكتاب الايت
ضٔ

اسبسٖ

) الؿٗذ الطٕغ٘ ،تّصٖب ا٧حكاً6/ 3 ،
 )6الؿٗذ الكسٔ  ،ا٧وال٘36 ،
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حطو ٛال ٗب ٛذاا ٌؿ

وَ ِت

عط

امل٤وَ ِٕٔ ،ذاا حيكن

وا ظاز عم ٜوا

دبااِط باْ قبحااا زُٔ واا ٌقاال عٍاْ ،بىاَ دباااِط باالمٕاط جاااظ انتٗاباْ بااالتعط
لمٍػا ٞا٧جاٌبٔ ،واَ دبااِط بقطاع الططٖاال جااظ انتٗاباْ بالػاطقٔ ،ٛعما ٜشلا
القٗاؽ
ٔاملطاز وَ املتجاِط بالفػال وَ دباِط بعٍٕاُ أٌْ بػال أٔ وعكاٗ ،ٛبمإ دبااِط
بْ بعٍٕاُ أٌْ طاع ٛااُ وَ أعىاه الظمىٔ ،ٛلكاَ ٖاسءع٘ أُ الباعا
التقٗاا ٛأٔ حفااظ ٌفاإؽ بعااأ املاا٤وٍني ٔنااا شل ا

عما ٜشلا

وااَ ا٧واإض املػ إءن ٛلااصل ،

بالظاااِط أٌااْ لااٗؼ وااَ املتجاااِط ،المااّي ذ ٥أُ ُٖعمااي أُ عااصضٓ ٔانااى الفػاااز،
بالظاِط إٌْ وَ املتجاِط حٍٗ٠صٔ ،لإ دبااِط

الفػاال

بمااس ٚزُٔ أخااط ٝبالظاااِط لااعًٔ ا٥قتكاااض عماا ٜنٗبتااْ

ظوااُ زُٔ آخاط أٔ
العواااُ ٔاملكاااُ الااصَٖ

دباِط بّىا؛  ُ٧الظاِط وَ ا٧زل ٛأُ جٕاظ نٗب ٛاملتجاِط وَ حٗ
بٍػب ٛشل

ذلْٗٔ ،حكاٖ ٛشل

عٍْ لتجااِطٓ بأْ ،حٗا

عاسً ااضاثاْ

ٖكإُ املاساض عما ٜشلا

ٖمعً ا٥قتكاض عم ٜوا شاطٌآ
ٔلقاٟن أُ ٖقٕه بازبٕاظ وطمقا اغتٍازا ذو ذط ٦ا٧زلٔ ،ٛلكاَ ا٥حتٗااط ٥
خيف ،ٜخكٕقاا بعاس أُ اااُ ا٧قان
ا٥قتكاض عم ٜاملتٗقَ
ا٧قحا

املا٤وَ ا٥حاضاً وطمقاا ،بٗماعً املا٤وَ

وا خالف ا٧قنٔ ،حك ٜبعاأ املعاقاطَٖ عاَ بعاأ

القإه جبإاظ نٗبا ٛالفاغاال وطمقاا ،وتجااِطا أٔ  ،٥اغاتٍازا ذو قٕلاْ

 ٥ :)نٗبا ٛلفاغااال) ِٔ ،)3اإ اىااا تااط ،ٝبا ٦بااس ذوااا وااَ زمااْ عمااٜ
الفاغال املتجاِط أٔ عم ٜالٍّ٘ ٔذُْ ااُ بعٗسا
خاوػّا :عسء بعأ أقحابٍا وَ املػات ٍٗا

ا٥غاتفتأ ،ٞاغاتسه عما ٜشلا

بقٕه ٍِس ظٔج ٛأب٘ غافٗاُ ذُ أباا غافٗاُ ضجان ؾاحٗى ٖ ٥عطاٗش واا ٖكفاٗش
ٔٔلس ،) )ٙوع عسً ذٌكاض الٍ

 )نٗب ٛأب٘ غافٗأُِ ،إ اىاا تاطٝ

 )3الع٦و ٛاجملمػ٘ حباض إٌ٧اض11 / 3 ،
) املكسض ٌفػْ13 / 3 ،
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أوا أٔ ٥بٌّ٨ا وتظمى ،ٛبتدطا عَ عٍٕاُ ا٥غتفتا ٞذو عٍٕاُ التظموئ ،أوا ثاٌٗاا
ب ُ٨أبا غفٗاُ وتجاِط بالفػاال ،بمعان عاسً اإلٌكااض لاصل  ،با ٦ز٥لاٛ
املصإض عم ٜجٕاظ ا٥نتٗا
خباارب عبااس ا

اشبارب

ا٥غاتفتأ ،ٞاغاتسه بعاأ أقاحابٍا عما ٜشلا

بااَ غااٍاُ عااَ أباا٘ عبااس ا

 )قاااه :جااا ٞضجاان ذو الااٍ

 )بقاه :ذُ أو٘  ٥تسبع [ٖس ٥وؼ] ،بقااه احبػاّا ،قااه :قاس بعماة،
بقاه  :) اوٍاع واَ ٖاسخن عمّٗاا ،قااه :بعماة :قااه :بقٗءاسِا؛ بلٌا
تربءِا بؿ٘ ٞأبهن وَ أُ ظٍعّا عَ ضباضً ا
ٔبْٗ أُ اشبرب املاصإض خلااِط

عع ٔجن)

٥

)3

دباِطِاا باصل ٔ ،زعإ ٝاملػاتسه -احتىااه

إٌّااا وتجاااِط ٚوااسبٕه با٧قاان -وااطزٔز ٚبظّاإض اشباارب

دباِطِااا بااصل ،

ٔضمبااا اغااتسه بعااأ أقااحابٍا بالػااأ ٚالططٖقاأ ،ٛالظاااِط أُ زعاإ ٝالػاااٚ
عماا ٜازباإاظ وطمقااا حتااٜ

وقاااً ٖ ٥تٕقااف ا٥غااتفتا ٞعماا ٜشاااط ال ااا

ناٖااٛ

اإلؾكاه
بااالتحقٗال أُ ٖقاااه :ذُ املػااتفيت ذُ ااااُ وظمٕوااأ ،ااااُ ا٥غااتفتا ٞوتهااىٍا
لمتظموي ب ٦أ ،ً٦و مْ وا ااُ املاصإض وتجااِطا بالفػاالٔ ،ذُ ت ٖكاَ ااصل ،
باالُ تٕقااف ا٥غااتفتا ٞعماا ٜشاااط ال ااا أوكااَ القاإه بااازبٕاظ ،لمػااأ ٚالعػااط
ٔاسبطا بسُٔ شلا ٔ ،ذُ ت ٖتٕقاف باالقٕه باازبٕاظ
حطوِ ٛت
املٖ٤سا

ناٖا ٛاإلؾاكاه؛ ٧قاالٛ

حطو ٛامل٤وَ املػتفاز ٚواَ ا٧زلا ٛاملتقسوا ٛاملعتهاس ٚمباا مسعاة واَ
ٔا

العات

س بعااأ أقااحابٍا وااَ املػاات ٍٗا
غازغااّا :عا ء

ذبااصٖط املاا٤وَ وااَ الٕقاإه

الهطض السٌٕٗٔ ٙالسٖش ،اتحصٖط الٍااؽ واَ الطجإه ذو ناا الفقٗاْ واع خلّإض
عسً قابمٗتْٔ ،التعٕٖن عم ٜططٖقا ٛواَ ٖعماي بػااز ططٖقتأْ ،أِان التحكاٗن
بعأ القٕاعس اليت تعس وَ ا٧باطٗنٔ ،أواا أِان الباسه بقاس ٔضز ا٧واط بالٕقٗعاٛ
بّٗي
 )3اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗعٔ ، 3 / 38 ،ٛوا بني املعقٕبتني ذناب ٛوَ الٕغاٟن
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أقٕهٔ :شل

ل٨خباض املتك ءط ٚالسالا ٛعمأ ٜجإ

ٌكاٗح ٛاملا٤وَ الايت وٍّاا

 )قااه :جياب لمىا٤وَ عماٜ

خرب عٗػ ٜبَ أب٘ وٍكٕض عاَ أبا٘ عباس ا

امل٤وَ [أُ] ٍٖاقحْ) ٔ ،)3خرب وعأٖ ٛبَ ِٔاب عاَ أبا٘ عباس ا

 )قااه:

املؿّس ٔامل ٗاب) )ٔ ،خارب أبا٘ عبٗاسٚ

جيب لمى٤وَ عم ٜامل٤وَ الٍكٗح ٛلْ

اسبصءا ٞعَ أبا٘ جعفاط  )قااه :جياب لمىا٤وَ عما ٜاملا٤وَ الٍكاٗح،)1 )ٛ
 :)لٍٗكاى

ٔخرب جابط عَ أبا٘ جعفاط  )قااه :قااه ضغإه ا

الطجن وٍكي أخآ اٍكٗحتْ لٍفػْ) )ٔ ،خرب الػكٌٕ٘ عَ أب٘ عباس ا
قاه :قاه ضغٕه ا
أوؿاِي
عبااس ا

 :)ذُ أعظاي الٍااؽ وٍعلا ٛعٍاس ا

)

ٖإً القٗاواٛ

أضنْ بالٍكٗح ٛشبمقْ) ) ٔ ،خارب غافٗاُ باَ عٍٗٗا ٛقااه :مسعاة أباا
ٖ )قاإه :عمااٗكي بالٍكااى

خمقااْ؛ بمااَ تمقااآ بعىاان أبهاان
 :)الاسَٖ

وٍْ) ٔ ،)6خرب عطا ٞبَ ٖعٖس عَ ظٗي قاه :قاه ضغإه ا
الٍكٗح ،ٛقاه :ملَ ٖاا ضغإه ا

)؟ قااه

ٔزبىاعا ٛاملػامىني)  ، )3ذو ناا شلا

ٔلطغإلْ ٟٔ٧ىا ٛالاسَٖ

واَ ا٧خبااض السالا ٛعمأ ٜجإ

امل٤وَ وع الػبال با٥غتؿاضٔ ٚعسؤْ ،زعٕ ٝخلّٕضِاا

ٌكاٗحٛ

غابال ا٥غتؿااض ٚاىاا

تطٝ
غابعّا :عسء بعأ أقحابٍا وَ املػت ٍٗا
ٔملا ضٔآ عىاط باَ ٖعٖاس عاَ أبا٘ عباس ا

ٌكاى املػتؿاا؛ ل٨خبااض املتقسواٛ

 )قااه :واَ اغتؿااض أخاآ بماي

 )3الؿٗذ الكمٗش ،الكا ٔ ، 98 / ،وا بني املعقٕبتني ذناب ٛوَ الكا
) املكسض ٌفػْ
 )1املكسض ٌفػْ
) املكسض ٌفػْ98 / ،
) املكسض ٌفػْ
 )6املكسض ٌفػْ98 / ،
 )3اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع8 / 33 ،ٛ
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عااع ٔجاان ضأٖااْ) ٔ ،)3لقاإه الااٍ

ميحهااْ ضبااأ الااطأ ٙغاامبْ ا
لفاطى ا ٛبٍااة قااٗؼ ملااا ؾااأضتْ

)

خطوابّااا :وعأٖاا ٛقااعمٕك  ٥واااه لاأْ ،أباإ
ُ

ازبّااي ٖ ٥هااع العكااا عااَ عاتقااْ) ) ،قاااه بعااأ املعاقااطَٖ قمااة :لعاان ِااصا
ٔغااابقْ ضاجااع ذو ٌكااى املاا٤وَ الااص ٙأسوااط بااْ
غاابال ا٥غتؿاااضٔ ٚعااسوّا لكااَ التعاااض

الٍكاإم وااَ نااا بااط بااني

بااني وااا زه عماا ٜحطواا ٛال ٗباأ ٛبٍّٗااا

وَ ٔجْٔ ،لعن الضجاٗى هلاا ،ذ ٥أٌاْ عما ٜذط٦قاْ  ٥خيمإ واَ ذؾاكاه باملتجاْ
املٕنإعا

وطاعاا ٚاملٗاعاُ

وااع احملابظا ٛعما ٜوقاساض وااا ٖتٕقاف عمٗاْ الٍكااى

وااَ نااا تعاسٍّ ٔدبااأظ ،باان ميكااَ عٍااس الت واان عااسً ااإُ شلا
ا٧زلاأ ،ٛذ ٥بىقتهاا ٜشلاا
احملطوا

بااني أزلاا ٛاملػااتحبا

التعاااض

ٔوَ ٍِا ااُ املتجْ ا٥قتكاض

ِصا الباا

وااَ التعاااض
ٔاملباحااا

ٔأزلااٛ

عما ٜخكإم واا جاط

الػااا ٚباأْ ،وااا زلااة عمٗااْ ا٧زلاا ٛاملدكٕقاا ٥ ٛوطمقااأ ،ذُ أِٔىتااْ بعااأ
العباضا

ٌكاى املا٤وَ املعمإً إٌاْ واَ قبٗان واا ٔضز

اغاتٍازا ذو واا ٔضز

قها ٞحاج ٛامل٤وَٖ ٥ ،طاز وٍْ ا٧بطاز احملطو ٛأٔ املػتمعو ٛهلا بت ون جٗاسا ٔا
أعمي )  )1اٌتّٜ
أقٕهٖ :ظّط وَ قٕلْ بن ميكَ عٍس الت ون) ذو آخط عباضتاْ أُ ٌكاى املا٤وَ
ُ أزلاا ٛالٍكااى ا زلاا ٛقهااا ٞاسباجاا ٛتااسه عمااٜ
وػااتحب اقهااا ٞحاجتاأْ ،أ ء
ا٥غااتحبا

ٔبٗااْ أُ ا٧خباااض املتقسواا ٛخلاااِطٚ

الٕجاإ

ذُ ت تكااَ قااطحيٛ

بٗااْ لتعبا أا طِااا بمفااظ جيااب) اىااا مسعااةِ ،ااصا وهااابا ذو قٕلااْ :)
امل٤وَ وطآ ٚأخٗاْ) ) ٔ ،ذو أُ تطاّاا خٗاٌأِ ،ٛا٘ واَ أعظاي احملطواا ٔ ،بعاس
باط
شل

ز٥لتّااا عماا ٜالٕجاإ
التعاض

ٔ ٥جااْ لعااسً عاسء شلا

 -أزل ٛاملػتحبا

ٔاملباحاا

 )3الؿٗذ الكمٗش ،الكا 161 / ،
) أزس بَ حٍبن ،وػٍس أزس31 /6 ،
 )1الؿٗذ ازبٕاِط ،ٙجٕاِط الك،ً٦
) اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع8 /8 ،ٛ
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التعاض

ٌكى امل٤وَ ٔوا زه عما ٜحطوا ٛال ٗبا ٛعىإً

بني وا زه عمٔ ٜجٕ

ٔخكٕم [وَ] ٔ )3جْ ،ب ٦باس واَ الطجإه ذو املطجءحاا
زلٗن الٕجٕ

اىاا ِإ الاسأ

ٔالتحطٖي لٕ تعاضنا اصل

ٌعااي ،زعاإ ٝااإُ الضجااٗى لااسلٗن الٕجاإ
املٕنٕعا

الطجٕه ذو املٗعاُ

وطمقااا وؿااكن باان  ٥بااس وااَ

اىا ٖقٕه ٌعي ،أزل ٛاملػتحبا

 ٥تقأً أزلاٛ

احملطوا  ،خكٕقا اليت تكُٕ واَ وقاسواتّا ،بالُ وطجاع أزلا ٛا٥غاتحبا
اغتحبا
الػطٔض

ذو

ذجياز الؿ٘ ٞبػببْ املباح  ٥بػاببْ احملاطً ،أ ٥تاط ٝأٌاْ  ٥جيإظ ذزخااه
قمب و٤وَ ٔذجابتْ باحملطوا

أُ زلٗن ا٥غتحبا

االعٌا ٔالمٕاط ٔال ٍأ ،ٞالػاط

شلا

ذاا ٖسه عم ٜإُ الفعن لٕ خمو٘ ٔطبعْ خالٗا عىاا ٖٕجاب
طاط ءٔ عٍإاُ واَ اشبااضا ٖٕجاب لاعًٔ بعماْ أٔ

لعًٔ أحس ططبْٗ باٍٖ ٦اا شلا

تطاااْ ،اىااا ذشا قاااض وقسواا ٛلٕاجااب أٔ قااازبْ عٍاإاُ ضبااطً ،بلجاباا ٛاملاا٤وَ
ٔذزخاه الػطٔض

قمبْ لاٗؼ

ٌفػاْ ؾا٘ ٞوماعً لفعماْ أٔ تطااْ ،بالشا ذبقاال

نىَ العٌا بقط ططأ عمْٗ عٍٕاُ ومعً لضاْ ،اىا ذشا أوط بْ الٕالس أٔ الػٗس طاطأ
عمْٗ عٍٕاُ ومعً لفعمْ
ٔاسباقن ذُ جّا
 ٥تعاحي جّ ٛالٕجٕ
ازبّاا
تعاااض

ا٧حكاً ال ٦ث ،ٛأعش اإلباحأ ٛا٥غاتحبا

ٔالكطاِاٛ

أٔ اسبطو ،ٛباسبكي هلىا وع اجتىاه جّتّىاا واع ذحاسٝ

الا  ، ٦خباا٦ل جّاا ٛالٕجاإ
أزلااا ٛالٕجااإ

بلٌّاا تااعاحي جّاا ٛالتحااطٖي ٔ ،وقاااً

ٔالتحاااطٖي ُٖطجااع ذو املطجءحاااا ٔ ،زعااإ ٝأُ زلٗااان

التحطٖي أضجى وطمقا وَ جّ ٛأٌْ زبع وفػس ٚا ٥ ً٦وعٍا ٜلاْ ،بحٍٗ٠اص ذُ أضاز
بقٕلْ اغتٍازا ذو وا ٔضز

ٌكى امل٤وَ املعمًٕ إٌْ وَ قبٗن واا ٔضز

قهااٞ

حاج ٛامل٤وَ ٖ ٥اطاز وٍاْ ا٧باطاز احملطوا ٛأٔ املػاتمعو ٛهلاا) ) ،أُ ٌكاى املا٤وَ
وػتحب اقهاا ٞحاجتاْ بّإ اىاا عطباةٔ ،ذُ أضاز أٌاْ ٔذُ زلاة أزلا ٛالٍكاى

 )3ذنابٖ ٛقتهّٗا الػٗا
) الؿٗذ ازبٕاِط ،ٙجٕاِط الك،ً٦
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عم ٜالٕجٕ

 -ذ ٥أٌْ وَ قبٗان تما

ا٧زلاٛ

لضجٗى زلٗن التحطٖي عم ٜزلٗن الٕجٕ
املٕنٕعا

ٍٖب ٘ الطجٕه ذو املٗعاُ

عاسً ذضاز ٚا٧باطاز احملطوا ٛوٍاْ،

 بّٕ عم ٜذط٦قْ مما ٔ ٥جاْ لاْ ،باناىا قالْ ِٕ أٔ٥

ٔاٗااف ااااُ بماإ ضجحٍااا زلٗاان الٕجاإ

اىااا ِاإ الظاااِط بااٖ ٦مااعً الٍاقااى

ذباط ٙوااا  ٥نٗباا ٛبٗااْ وااَ الٍكااى ،باان لاإ ااااُ لااْ

الٍكااى ططٖقااُ ،أحااسِىا

ٖػااتمعً ال ٗباأ ٛا٩خااط ٖ ٥ػااتمعوّا جاااظ لااْ غاامٕك أّٖىااا ؾااا ،ٞاىااا لاإ ااااُ لااْ
ططٖقاُ ،أحسِىا أقن نٗب ٛوَ ا٩خط ٌعي ٥ ،جيٕظ لْ

وا ٖػامكْ واَ الططٖاال

العٖاز ٚعم ٜوا حيكن بْ الٍكى
ِٔاان ٖتٕقااف الٍكااى نااا املػاابٕ با٥غتؿاااض ٚعماا ٜالقطااع بػاامٕك جااازٚ
الهااطض أٔ ٖكفاا٘ الظااَ ٔا٥حتىاااه؟  ٥أغااتبعس ال اااٌ٘ ٔ ٖ ٥عتاارب

ٔجاإ

الٍكٗح ٛالقطع بالقبٕه ،بن ٖكف٘ الظَ ٔا٥حتىاه ِٔن دبب وع القطاع بعاسً
القبٕه؟ الظاِط العسً ٥ٔ ،بط بني الهطض الٍفػ٘ ٔاملال٘ ٔالعطن٘ اىا ٖقه٘
ذط ٦ا٧زلٌ ٛعي خيتمف الهطض املال٘ باخت٦ل ا٧ؾدام ،با ٦باس واَ

بصل

وطاعا ٚالٍػبٛ
ثاوٍّا :وَ املػات ٍٗا

ازباطح لمؿااِس ٔالاطأٔ ٙبٗااُ وقاساض حاهلىاا ملعطباٛ

املعازل ٛبني خربٓ ٔخرب نآ ٔبني ؾّازتْ ٔؾاّاز ٚناآٔ ،لاصل

ٔناعة اتاب

الطجاااه ٔالتعااسٖن ٔقػءااىة ا٧خباااض ذو ا٧قػاااً املؿاإّضٔ ،ٚعماا ٜشلا
عاز ٚالػمف وَ أِن اسبال ٔأِن الباطن ٖ ٥تٍااطُٔ شلا
ٔالفقّأ ٞاجملتّسَٖٔ ،لٕ ٥شلا

جااط

واَ الاطٔأ ٚاحملاسءثني

ت ٖكاَ الضجاٗى بالعسالأ ٛخ٦بّاا ٔا٧عسلٗاٛ

ٔخ٦بّااا ٔاٌػااس ططٖااال ا٥جتّاااز وااَ ِااصا البااا ٔ ،تع اصءض تااطجٗى البٍٗااا
املطابعا ٔ ،قس ٔضز عٍّي  )شً بعأ الطٔأٌ ٚػاب ٛالكاص

عٍااس

ذلاّٗي ٔٔناع

اسبسٖ
ٔاٗف ااُ لٕ ٥شل

لهاعة اسبقإ

مما ٖطجى وا زه عمٔ ٜجٕ
بني السلٗمني عىًٕ وَ ٔجْ

الاسوأ ٞا٧وإاه ٔناِاأ ،شلا

ذقاو ٛالؿاّاز ٚعما ٜواا زه عما ٜحطوا ٛال ٗباٛ؛ ُ٧
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تاغااعّا :وااا ٖقكااس بااْ زبااع الهااطض عااَ املااصوًٕ
ٔبٍحٕ شل
بقٕلْ

جيا

عَ الطعَ

عااط

اإلوااً )

ظضاضٔ ٚاهلؿاوني اىاا باٗءَ شلا

بعاأ واا أواط باْ عباس ا

الػ ً٦بقن لْ ذااا أعٗبا

أٔ زً أٔ واااه،

باَ ظضاض ٚتبمٗاغ أبٗاْ ذقاطأ واش عمأ ٜالاسك

زباعاا واش عٍا ؛ بالُ الٍااؽ ٖػااضعُٕ ذو اان واَ
وَ عببْ ٌٔقطءبْٖٔ ،صوٌْٕ حملبتٍا لْ ٔقطبْ ٔزٌإءٓ

قطءبٍآ ٔزسٌآ إلزخاه ا٧شٝ

وٍا ٖٔ طُٔ ذزخاه ا٧ش ٝعمٗاْ ٔقتمأْ ،حيىاسُٔ اان واَ عٗءبٍاآ عباَ [ٔأُ حيىاس
أوطٓ]ٔ ،ذاا أعٗب

ٌ٧

نا ضبىٕز ا٧ثط مبٕزت
السَٖ بعٗب

ضجن اؾتّط
لٍا ٔملٗما

وٍاا مبٗما

ذلٍٗاأ ،أٌاة

ذلٍٗاا ،ب حبباة أُ أعٗبا

ٌٔقك ٖٔ ،كُٕ شل

واصوًٕ

شلا

لٗحىاسٔا أواطك

وٍا زابع ؾاطِي عٍا ٖ ،قإه ا

عاع ٔجان

[أِيا انُّحِلنَحُ فِكِاَِدْ نًََُِّاكِنيَ َعًَْهُيٌَ فِذ اندثَِْرِ فُِِرَدْخُ أٌِْ أِسِلثَوَا ىَكِاٌَ ىَرَاءَهُىْ يَهِ ٌ َُد ُ ُِ
كُمْ َِحِلنَحٍ غَِْثًا] ِ ،)3صا التٍعٖن واَ عٍاس ا ٔ ٥ ،ا

واا عابّاا ذ ٥لكا٘ تاػامي

وَ املم

ٔ  ٥تُ كب ع مٖ ٜسٖأْ ،لقاس ااٌاة قااسب ٛلاٗؼ لمعٗاب بّٗاا وػااه،

ٔاسبىس

أبا٘

 ،بابّي امل ن ضز

ذل٘ء حٗا ٔوٗتأ ،ذٌ

ا

بلٌ

أبهن غفَ شل

أحب الٍاؽ ذل٘ء ٔأحب أقحا

البحط القىقااً العاخاطٔ ،ذُ ٔضاٞك ملمكاا

خلمٕوا نكٕبا ٖطقب عبٕض ان غفٍٗ ٛقاسب ٛتطز وَ حبط اهلس ٝلٗ خاصِا نكابا،
ٖٔ كااب أِمااّا ،بطزاا ٛا
ٔلكَ  ٥خيف ٜعمٗ

عمٗ ا

[حٗااا] ٔضزاا ٛا

أُ ِصا ٔؾبّْ نا زاخن

وٗتااا) ) ،اشباارب

عمٗ ا

وٕنٕه ال ٗبا ٛبعاس واا عطباة

وَ اعتباض قكس اٌ٥تقام بّٗا
عاؾطِا :شاطٓ با٥غي املعطٔل ٔالكاف ٛاملعطٔبا ٛااا٧عطا ٔا٧عىاـ ٔا٧ؾاض
ٔعبِٕا لهطٔض ٚالتعطٖف اىا جط

عمْٗ عاز ٚالعمىاٞ

شاط الاطٔأ ٚاحملاسِّثني،

بب الػأ ٚاإلمجاه احملكان ٔا٧خبااض ؾااِس ٚلأْ ،قاس ٔضز
شلااا  ٔ ،اسباااسٖ

جااااٞ

اا ا واَ ا٧خبااض

ظٍٖاااب العطااااض ٚاسبااإ ٞ٥ذو ٌػاااا ٞضغااإه ا

 )3الكّف38 ،
) الع٦و ٛاجملمػ٘ ،حباض إٌ٧اضٔ ، 3/ ،وا بني املعقٕبتني وَ البحاض
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 ٥ٔ ،)3 ))ب ا ؽ

شل ا

الكااف ٛوؿاإّض ٚحبٗ ا

وااا ذشا قاااض

٥

ٖكطٓ قاحبّا ٔقفْ بّأ ،لعمْ عم ٜشل

تٍُعه ا٧زلا ٛاملاصإضٔ ،ٚاغات ٍا ٞشلا

وبش عم ٜعسً اعتباض قكس اٌ٥تقاام

ال ٗبأ ،ٛقاس عطباة أٌاْ وعتارب ،بان قاس

عطبة أٌْ ٖعترب

وٕنٕه ال ٗبا ٛاملػاتٕضِٖٔ ،ٛاصا لاٗؼ واَ العٗإ

ٔاٗف ااُ بٖ ٦ػتمعً شل

جٕاظ ال ٗب ٛبأ٧قال الظاِط ٚمما ت ٖؿاتّط ٔقافْ

بّا االعٕض ٔالعاطا ٔالقكاط ٔعبِٕاأ ،عما ٜشلا
لعاٟؿا ٛملااا أؾااض

املػاتٕضٚ

ذو قكااط ا٥واطأ ٚذٌا

انتبتّاا

ٍُٖاعءه قإه الاٍ
)

ٌعااي ،قاس ٖقاااه جبإاظ شاااط

أ٧قااال املااصإض ٚعٍااس العااات بّااا ا اِااا وااَ العٗاإ
ٔاملداطاب ،بلٌااْ قاس ُٖؿا

)

املعمٕواا ٛبااني املااتكمي

إه أزلاا ٛاملٍاع مل مااْ باعتبااض عااسً حكإه أوااط

جسٖسٔ ،ا٧حٕط الضك خكٕقا وع احتىااه الٍػاٗأُ ،واع القطاع باْ باا٧قٕٝ
عسً ازبٕاظ
حاااز ٙعؿااطِا :الؿااّاز ٚإلقاواا ٛاسبااسٔز ٔحفااظ الااسوا ٞاملعكاإؤ ٛا٧واإاه
احملضو ٛل ٦٠تهٗع اسبقٕ ٖٔ مب الباطن عما ٜاسباال؛  ُ٧املفػاسٚ
اسبسٔز أعظي وَ املفػسٚ
ثاٌ٘ عؿطِا :وا زخن

تاطك ذقاواٛ

ال ٗبٛ
الٍّ٘ عَ املٍكط لتٕقفْ عمْٗ ،بٗجب الٕقٗعاٛ

بعاأ

العكا ٚلاتسعٕا عىا ِي عمْٗ وَ املعكٗٛ

ثالا

عؿاطِاٌ :فا٘ ٌػاب واَ ازءعاٌ ٜػابا ٔذُ اااُ وعاصٔضا أٔ عاطل بٍػاب،

بٗجاإظ تقٗاأ ،ٛضمبااا ٔجااب حتااٖ ٥ ٜقااع خماان

املٕاضٖا

ٔالٍفقااا

ٔاٌ٧كحااٛ

ٔناِأ ،ميكَ ذضجاعْ لبعأ وا تقسً
ضابع عؿطِا :التقٗ ٛعمٌ ٜفؼ املػت ٗب أٔ عم ٜعطناْ أٔ والاْ ،أٔ عماٌ ٜفاؼ
واا٤وَ أٔ عطنااْ أٔ والااْ ،اىااا جياإظ اهلجااأ ٞالؿااتي ٔالػااب ٔمجٗااع أٌاإاه
املعاق٘ عسا السواٞ
 )3الؿٗذ الكمٗش ،الكا 3 3 / ،
) الػٕٗط٘ ،السض املٍ ٕض86 / 6 ،
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خاوؼ عؿطِا :شاط املبتسعأ ٛتكااٌٗفّي ٔوعااٟبّي ٌٔقاٟكاّي حاصضا واَ وٗان
الٍاؽ ذلّٗي ٔٔقٕه العباز

الفػاز

غازؽ عؿطِا :شاطٓ عٍاس واَ اطوماع عما ٜحالاْ ٔت ٖاعزٓ الاصاط عمىاا ،لعاسً
حكٕه أوط جسٖس ٖكامى عما ٛلمىٍاع بٗؿا

زخٕلاْ ذباة أزلا ٛاملٍاع ،بان قاس

عطبة عسً زخٕلْ ذبة أزل ٛال ٗب٥ ٛعتباض حكٕه الٍقل بّٗا ٔلٕ عٍس الػااوع
٥طو٦عْ عم ٜوا ت ٖكَ وطومعا عمْٗ بطاجع ٔت ون
ٔقس شاط جس) ٙ
وٍّا شاط بعأ الكفا
ضٔ٣ؽ ا٧ؾّاز هلت

ؾطحْ عما ٜالقٕاعاس مجما ٛواَ املػات ٍٗا

الصوٗى ٛاليت  ٥تبعا

قااه:

عما ٜبػاال واع تظااِطٓ بّاا عماٜ

حطوٌ ٛفػْٔ ،قٕلْ  :)وَ ألق ٜجمبا

اسبٗااٞ

عَ ٌفػاْ با ٦نٗبا ٛلاْ) ٌ٧ٔ ، )3اْ االاصاط عٍاس العاالِىني باسبااه ٔوٍّاا :تفهاٗن
التقمٗااس ٔالطٔاٖاأ ٛت ا خا

بعااأ الااطٔأ ٚالعمىااا ٞعماا ٜبعااأ لتقااسٖي املقااسً

امل٤خءط ،بن وطمال التفهٗن؛  ٌْ٧لٗؼ بقسح ٔوٍّا :شاط وَ  ٥عقن لاْ ٔ ٥ظٗٗاع
ااجملاااٌني ٔبعااأ ا٧طفاااه وااَ املاا٤وٍني لمؿا
ٔوٍّا :الطز عمْٗ

الااسخٕه ذبااة أزلاا ٛالتحااطٖي

شاط قسح عمْٗ أٔ عما ٜاملا٤وَ ،بلٌاْ جيإظ ٔلإ اااُ وعاصٔضا

ٔاغتمعً قسحا بْٗ ٔوٍّا :وا لٕ بعان خااا واَ عبااز ٚأٔ ذااطاً ناٗف أٔ تاطحءي
عم ٜبقا ٔعبِٕا بسلة عما ٜخبان أٔ اػان أٔ ٌقكااُ ناآ ،بلٌاْ ٖ ٥معواْ تاطك
العبازٔ ٚعبِٕا لصل

وع أٌْ وَ أقػاً ال ٗبا ٛعما ٜبعاأ التفاغاا ٔوٍّاا :شااط

أٔ٥زٓ ٔعٗالْ ٔأتباعْ ٔاملمتحقني بْ ببعأ الكفا
الٕقٕه
آخااط

ت زٖبا هلي ٔخٕبا عماّٗي واَ

وا ِٕ أعظي؛ لقها ٞاسبكىٔ ٛالػاٚ؛ ٔ ُ٧التابع ٔالقطٖب هلىا حكاي
الت زٖااب اىااا ٖظّااط وااَ التتبااع ٔوٍّااا :شً وااَ ٖ ٥ؿدِّكااْ ٔ ٥ميٗءااعٓ ٔ٥

حيكطٓ ،بلٌْ  ٥ب ؽ بْ ٔذُ زخن ذبتّا ٔوٍّا تعمٗال الاصً بطاٟفأ ٛأِان با٦ز أٔ
قطٖ ٛوع قٗاً القطٍٖ ٛعم ٜعسً ذضاز ٚازبىٗع ااصً العاط

ٔالعجاي ٔأِان الكٕباٛ

ٔالبكطٔ ٚبعأ القطٔ ٝوٍّا :شاط املعاٖاب ٔاملٍااقل

ؾادل ثاي ُٖعقبّاا مباا

 )3ابَ ؾعب ٛاسبطاٌ٘ ،ذبف العقٕه،
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ٖسه عما ٜضجٕعاْ ٔعإز اىالاْ االٍقان عاَ اسباط ٔأناطابْ ٔوٍّاا ضٔاٖتّاا عاَ
ؾدل ٔتكصٖبْ

ٌقمْ هلا ،بمٕ مسءٍٗاا الٍاقان و تاباا ٔالٍقان نٗبا ٛت ٖاسخن
املىمإك إلغاقاط اشبٗااض ٔوٍّاا :شااط عٗإ

املٍع ٔوٍّاا :شااط عٗإ

املاطأٚ

الٍكاح خٕبا مما ٖضتب عم ٜالتسلٗؼ  )3اٌتّٜ
ٔ ٥خيف ٜأُ مجم ٛمما شاطٓ  )خاضا عاَ املٕنإه باٍٖ ٦ب ا٘ عاسٓ واَ
املػت ٍٗا

ااُ املػتفاز وَ ا٧خباض أُ حطو ٛال ٗب ٛذااا ِا٘

ٔاٗف ااُ ،بحٗ

ٌ٥تقام امل٤وَ ٔأشٖتاْ ،بالشا باط
لمىػت ا

أٔ ذو ثال

ٔجإز وكامح ٛلم ٗبا ٛتعإز لمىػات ٗب أٔ

وَ امل٤وٍني قس زه العقن أٔ الٍقن عم ٜإٌّاا أعظاي واَ

وكمح ٛاحضاً امل٤وَ بضك نٗبتْ ٔجب اتباه أقٕ ٝاملكامحتني اىاا ِإ القاإٌُ
ان وعكٗ ٛوَ حقٕ ا

أٔ وَ حقٕ الٍاؽ قااه

ذُ نابط ال ٗب ٛاحملطو ٛان بعن ُٖقكاس باْ ِتا
ذنحاك الٍاؽ ؤٍْ ،أوا وا اااُ ل اط
اؿف الطٖب ٛذعمي أُ املطخل

ضبكا٘ جااوع املقاقاس
املا٤وَ أٔ التفكواْ باْ أٔ

عاط

قاحٗى با ٦حياطً) )ٔ ،قااه

شاط وػأ ٢ال ا ناط

 ٥ميكَ التٕقن ذلْٗ ذ ٥بّا)  ،)1بلشا ااُ اصل

باملػات ٍٗا

ٔ ٥تٍتّاا٘ ذو حااس باان ِاا٘ وٕإلاا ٛذو ٌظااط الفقٗااْ

ضبكا٘

قاحٗى [ الؿاطه]
 ٥تٍحكاط

عاسز

تااطجٗى املكاامح ٛاىااا ٥

خيفٜ

[يف بيان حكه استناع الغيبة]
ضابعّااا:

اغااتىاه ال ٗباأِ ،ٛاإ ضبااطً باتفااا أقااحابٍأ ،ا٧خباااض بااصل

وػتفٗه ٛوٍّا وا ضٔ ٙعَ الٍ

 :)املػتىع أحس امل تابني) )ٔ ،وٍّاا

 )3الؿٗذ جعفط ااؾف ال طا ،ٞؾطح القٕاعس،

–1

) احملقال الكطا٘ ،جاوع املقاقس3/ ،
 )1الؿّٗس ال اٌ٘ ،اؿف الطٖبٔ ، 3 ،ٛوا بني املعقٕبتني وَ اؿف الطٖبٛ
) الع٦و ٛاجملمػ٘ ،حباض إٌ٧اض6 / 3 ،
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وا ضٔ ٙعَ عم٘  :)الػاوع لم ٗب ٛأحس امل تابني) ٔ ،)3املطاز واَ الػااوع:
الػاااوع اتفاقااا ٔوٍّااا وااا ضٔ ٙعااَ الكاااز

املػااتىع لعااسً تكاإض اسبطوااٛ

 )عااَ آباٟاااْ  )عااَ أواااا املااا٤وٍني  )قاااهٌّ :ااا ٜضغااإه ا
 )عَ ال ٗبٔ ٛا٥غتىاه ذلّٗا) ) ،ذو نا شلا

واَ ا٧خبااض املعتهاسٚ

باإلمجاه احملكن به ٦عَ املٍقٕه ٌق ٦وػتفٗها ااز أُ ٖكُٕ وتٕاتطا ،بان ضمباا
زه اشباارباُ املتقااسواُ عماا ٜإٌااْ وااَ الكباااٟط ٥قتهاااّٟىا ااإُ املػااتىع و تابااا
ٔال ٗب ٛوَ الكباٟط اىا عطبة
ٌعي ،قاه بعأ املعاقاطَٖ ذ ٥أُ واا ٖاسه عما ٜإٌاْ واَ الكبااٟط االطٔاٖاٛ
املصإضٔ ٚعبِٕا نعٗف ٛالػٍس)  ،)1اٌتّٔ ٜقس عطبة اعتهازِا مبا مسعة ،با٦
ٔجااْ لمطعااَ
البح

ٍِا

غااٍسِا بعااسٓ ٔاٗااف ااااُ باااسبكي ممااا  ٥ااا ً٦بٗاأْ ،ذاااا ٖقااع
أؾٗا:ٞ

أحسِا :الظاِط جٕاظ اغتىاه ال ٗب ٛلمطز عم ٜاملػت ٗب بٗىا لٕ تٕقاف الاطز
عم ٜا٥غاتىاه ُ٧ ،املفػاسٚ

تاطك الاطز أعظاي واَ املفػاسٚ

اغاتىاه ال ٗباٛ

ٔلٕ ت ٖتٕقف الطز عم ٜا٥غتىاه بالظاِط عسً جٕاظٓ
ثاٌّٗااا :ت أضا وااَ أقااحابٍا وااَ تعااط

سبكااي الٍظااط ذو اإلؾاااضٔ ٚالكتابااٛ

ٔحكاٖ ٛا٧بعاه لٕ عىىٍا ال ٗبا ٛهلاا ٔأٌّاا حبكاي ا٥غاتىاه أٔ ٥؟ ٔتُبٍا ٜاملػا لٛ
عم ٜأُ حطو ٛا٥غتىاه تعبءسٖ ٛأٔ أٌّا هلتا

حطوا ٛاملا٤وَ ،بعما ٜأ٧ه ٖ ٥عاي

اسبكي واا شاطٌاآ بان ِإ باا عما ٜأقاال ٛازبإاظ ٔاإلباحأ ،ٛعما ٜال ااٌ٘ ٖعاي
اسبكي وا شاطٌآ وَ الٍظط ذو تما

ا٧وإضٖٔ ،كإُ ا٥غاتىاه

ا٧خبااض اٍاٖاٛ

عَ ا٥ط٦ه عم ٜعٕض ٚاملا٤ؤَ ،عما ٜالتقاسٖطَٖ ٖماعً الٍّا٘ عاَ ِاصٓ ا٧بعااه
ٌّ٧ا ضبطؤ ،ٛلعًٔ الٍّ٘ عٍّا ٖ ٥ػتمعً حطو ٛالٍظط ذلّٗا
 )3الع٦و ٛاجملمػ٘ ،حباض إٌ٧اض6 / 3 ،
) اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع88 / 8 ،ٛ
 )1الؿٗذ اٌ٧كاض ،ٙاملكاغب1 8 / 3 ،
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ثال ّااااا :الظاااااِط أُ حطواااا ٛا٥غااااتىاه طبكٕقاااا ٛبال ٗباااا ٛاحملطواااأ ،ٛأوااااا
احملممااا ٛبىٍّاااا واااا جيااإظ اغاااتىاعّا جعواااا ااااالتظموي ٔا٥غاااتفتأ ،ٞااااصل

لااإ

ااااُ الفاغااال وتجاااِطا بالفػااال عٍااس املااتكمي ٔالػاااوع ،أوااا لاإ ااااُ وتجاااِطا
عٍااس املااتكمي زُٔ الػاااوع بفاا٘ جاإاظ اغااتىاه نٗبتااْ ٔجّاااُ ،ميكااَ القاإه
حبطواا ٛا٥غااتىاه ٍِااا ٔذُ جاااظ لمىااتكمي الااتكمي؛  ُ٧ا٧خباااض جعم اة الػاااوع
أحااس امل تااابني ،بكىااا حيااطً عماا ٜاملااتكمي ال ٗباا- ٛذ ٥ذشا ااااُ وتجاااِطا عٍااسٓ-
بكااصا حيااطً عماا ٜالػاااوع ا٥غااتىاه -ذ ٥ذشا ااااُ وتجاااِطا عٍااسٓ ُ٧ -الػاااوع
حبكااي املااتكمي اىااا ِاإ قااطٖى قٕلااْ  :)أحااس امل تااابني) ٔميكااَ القاإه
بااازبٕاظ؛ ٌ٧ااْ قاإه نااا وٍكااط باا ٦باا ؽ باغااتىاعْ٧ٔ ،قااال ٛاإلباحااُ٧ٔ ،ٛ
وعٍ ٜقٕلْ  :)املػتىع أحاس امل تاابني) ،أُ املػاتىع ل ٗبتاْ اقاٟماّا ،بكىاا
أُ قاٟمااّا لااٗؼ بعااام بىػااتىعّا اااصل  ،بتكاإُ ا٧خباااض املتقسواا ٛزلااٗ ٦عمااٜ
ازبٕاظ
ٌعي ،لٕ ااُ وعٍ ٜا٧خباض أُ املػتىع ل ٗب ٛاىاا لإ تكماي بّاا ،بالُ جااظ لاْ
الاتكمي بّاا جاااظ لاْ اغاتىاعّأ ،ذُ حااطً عمٗاْ الاتكمي مبااا حاطً عمٗاْ اغااتىاعّا
ااٌة ا٧خباض زلٗ ٦عم ٜالتحاطٖي ،لكاَ ِاصا خا٦ل خلااِط الطٔاٖا ٛعما ٜتقاسٖط
قطاٞتّا و تاا ابنيِ) بكاٗ  ٛالت ٍٗاٌ ،ٛعاي لإ قطأٌاِاا و تاا ِبنيا) بكاٗ  ٛازبىاع اااُ
ال اٌ٘

اشبرب خلاِطا

ٔلاإ قمٍااا جباإاظ اغااتىاه وااا حياان لمىااتكمي الااتكمي بااْ وااَ ال ٗباا ،ٛبّاان جياإظ
اغتىاه وا ٖؿ

الػاوع

حموٗتْ لمىتكمي أٔ ٥؟ٔ ،جّاُ ٍٖؿ ُ وَ زان بعان

املػمي ٔقٕلْ عم ٜالكحٔ ،ٛوَ ذط ٦زلٗن حطو ٛا٥غتىاه
خاوػااّا :جيااب ضز ال ٗباا ٛلظاإاِط ا٧خباااض املتك ااط ٚالاايت وٍّااا وااا ضٔآ أباإ
ظضع ٛعَ الٍ
خصلْ ا

 :)وَ انتٗب عٍسٓ أخٕٓ امل٤وَ ِٔإ ٖػاتطٗع ٌكاطٓ
السٌٗا ٔا٩خاطٔ ،)3 ) ٚو ماْ واا ضٔ ٙعاَ الكااز

 )3املتق٘ اهلٍس ،ٙاٍع العىاه3 /1 ،

)

ٔقاٗٛ
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 )لعم٘ ٔ ،)3 )وٍّا وا ضٔ ٙعاَ الاٍ

 :)واَ

عٍااْ ألااف بااا

الااسٌٗا

صبمااؼ ضز ا

ضز عااَ أخٗااْ نٗبااٖ ٛػااىعّا

وااَ الؿااط

ٔا٩خط ،ٚبلُ ِٕ ت ٖطزِا ِٕٔ قازض عم ٜضزِاا ٔأعجباْ ،اااُ عمٗاْ اإظض واَ
انتابااْ) )ٔ ،وٍّااا وااا ضٔ ٙعااَ الكاااز
تطٕءه عم ٜأخْٗ

 )عااَ الااٍ

نٗب ٛمسعّا بطزِاا عٍاْ ،ضز ا

 :)وااَ

عٍاْ ألاف باا

واَ الؿاط

الااسٌٗا ٔا٩خااط ،ٚباالُ ِاإ ت ٖطزِااا ِٔاإ قااازض عماا ٜضزِااا ،ااااُ عمٗااْ ااإظض
وااَ انتااا
امل تا

غاابعني وااطٔ ،)1 )ٚالظاااِط أُ ظٖاااز ٚالاإظض

عم ٜنٗب ٛاملػت ا

عااسً الااطز تٍؿ ا وااَ

املصإض وع عاسً الاطز عما ٜنٗبا ٛناآ ،أٔ ٖاطاز واَ

عااااسً الااااطز الطنااااا بال ٗباااا ٛبٗااااعزاز ٔظضٓ ،لعااااسً ااضاثااااْ بالااااسَٖ ٔضنااااآ
باٌتّاك حطو ٛأخْٗ امل٤وَ ،اىا ٖؿعط بصل

قٕلْ ٔأعجباْ) ،اىاا أُ الظااِط أُ

املطاز وَ الطز نا الٍّ٘ عَ ال ٗب ،ٛبن املطاز وٍْ زبع الٍقل الاصٖ ٙعاض ٙأخاآ
امل٤وَ ،ا ُ ٖقٕه

وا لٕ ااُ املصإض عٗبا زٌٕٖٗا لٗؼ العٗاب ذ ٥واا عاباْ ا ،

ٔجن وَ  ٥عٗب بٗأْ ،ذُ اااُ عٗباا زٍٖٗاا حيىماْ عما ٜالكاح ٛذُ أوكأَ ،واع
عسً اإلوكاُ ٖقٕه :قس ٖبتم ٜامل٤وَ باملعكٗ ،ٛبٍٗب ٘ أُ ٖػت فط لْ ّٖٔتي لاْ ذو
نا شل

مما ٖكُٕ ضازءا لم ٗبأ ٛزابعاا لٍقكاّا املتعماال ب خٗاْ املا٤وَ ٔضمباا خلّاط

وَ بعأ ا٧قحا

إُ الطز ِٕ الٍّ٘ عَ ال ٗبٔ ٛبْٗ وا  ٥خيفٜ

غازغّا :الظاِط أُ ال ٗب ٛتتهاىَ حاال الٍااؽ بٗتٕقاف ضبعّاا عما ٜذغاقاط
املػات ا

ٔذبطاٟاْ ،أواا أ٧ه بمقٕلاْ  :)واَ حاال املا٤وَ عما ٜاملا٤وَ أ٥

ٖ تاباااْ) )ٔ ،ذُ حطوااا ٛعاااط
لمىػاات ا

ٔاجااضا ٞعمٗااْ ِٔتا

املػااامي احطوااا ٛزواااْ ٔوالاااْ؛ ٔ ُ٧ال ٗبااا ٛخلماااي
سبطوتاأْ ،أوااا ال اااٌ٘ ب٦غتكااحا

 )3الؿٗذ الكسٔ  ،وَ  ٥حيهطٓ الفقْٗ13 / ،
) اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع693 / 8 ،ٛ
 )1الؿٗذ الطربغ٘ ،وكاضً ا٧خ19 ، ٦
) الع٦و ٛاجملمػ٘ ،حباض إٌ٧اضٔ ، 1 / 33 ،اشبرب لٗؼ بّصا المفظ
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اسبااال ذو أُ حيكاان اإلغااقاط ٔاإلبااطأ ،ٞلمداارب ذُ ال ٗباا ٥ ٛتُ فااط حتااٖ ٜا فااط
قاحبّا) ٔ ،)3لقٕه الٍ

 :)ذُ أحساي لٗساهُ واَ حقإ أخٗاْ ؾاٗ٠ا

بٗطالبااْ بااْ ٖاإً القٗاواأُٖ ،ٛقهاا ٜلاااْ ٔعامٗاااْ) )ٔ ،الٍبااإ ٙواااَ ااٌاااة ٧خاااْٗ
وظامى ٛبا٘ عط

أٔ واه بمٗػتحمّا وَ قبن أُ ٖا ت٘ ٖإً لاٗؼ ٍِااك زٍٖااض ٔ٥

زضِي ،بٗ٤خص واَ حػاٍاتْ ،بالُ ت ٖكاَ لاْ حػاٍا
بعٖس

عم ٜغاٗ٠اتْ) ٔ ، )1الٍبإ ٙأٖهاا واَ انتاا

أسخاص واَ غاٗ٠ا

قااحبْ

وػامىا أٔ وػامى ٛت ٖقبان

ق٦تْ ٔ ٥قٗاوْ أضبعني ٖٕوا ٔلٗم ٛذ ٥أُ ٖ فط لاْ قااحبْ) )ٔ ،ضٔ ٝالػاكٌٕ٘
عاااَ أبااا٘ عباااس ا

 )عاااَ الاااٍ

تػاات فط ملااَ انتبتااْ اىااا شاطتااْ)

)

 :)ذُ افااااض ٚا٥نتٗاااا

أُ

ٔلاإ مجااع ؾااطاٟط اسبجءٗاا ٛأوكااَ جعاان

ا٥غت فاض ططٖقا ثاٌٗاا لماربا ٚٞواع احتىااه ذضاز ٚاإُ ا٥غات فاض افااض ٚاملاصٌب،
ٌظا افاض ٚقتن اشبط  ،المّي ذ ٥أُ ُٖسءع ٜخلّإض اشبارب

اإُ ا٥غات فاض وارب٢

وَ زُٔ ذبطأ ٞذبمٗن ِٕٔ ،بعٗس
ٔضمبا مجع بعأ ا٧قحا

بني ا٧خباض حبىن خارب ا٥غات فاض عما ٜواَ ت

تبم ااْ ال ٗباأ ،ٛزاان أخباااض ا٥غااتربا ٞعماا ٜوااَ بم تاأْ ،أسسبااال مبااَ ت تبم ااْ
وَ تعصض الٕقٕه ذلٗاْ ملٕتاْ أٔ لبعاسٓٔ ،أٖءاس شلا

با ُ ا٥غاتربا ٞوا ا لمها اَٟ

ٔالؿاااحٍأِ ،ٞااإ اىاااا تاااط ُ٧ ،ٝخااارب ا٥غااات فاض ذُ مجاااع ؾاااطاٟط اسبجءٗاااٛ
اااُ ا٥غاات فاض ططٖقااا لطبااع ال ٗباا ٛوطمقاأ ،ذُ ت ٖكااَ جاوعااا لؿااطاٟط اسبجءٗااٛ
ت حيكااان اضتفااااه ال ٗبااا ٛذ ٥بالتحمٗااان ٔاإلباااطأ ،ٞتعااصءضُ ا٥غاااتربأ ٞحكااإه
املفػس ٚبْٗ ٖ ٥ػتمعً ٔجٕز ورب ٢آخطٔ ،ضٔ ٝالػكٌٕ٘ أٖها عاَ أبا٘ عباس ا
 )قاه :قااه ضغإه ا

 :)واَ خلماي أحاسا ب اباْ بمٗػات فط ا

 )3اسبط العاوم٘ٔ ،غاٟن الؿٗع88 / 8 ،ٛ
) املكسض ٌفػْ9 / 8 ،
 )1الع٦و ٛاجملمػ٘ ،حباض إٌ٧اض1 /3 ،
) املكسض ٌفػْ8 / 3 ،
) الؿٗذ الكسٔ  ،وَ  ٥حيهطٓ الفقْٗٔ ،133 /1 ،ت أجس

وػٍس الػكٌٕ٘
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لااْ؛ بلٌااْ افاااض ٚلااْ) ِٔ ،)3اا٘ ممااا تٖ٤ااس اشباارب الػااابال ،بجعْمسااْ ططٖقااا آخااط ممااا ٥
ب ؽ بْ ٌعي ضٔ ٝبعأ أقحابٍا وطغ ٦عَ الكاز

 :)ذٌ

ذُ انتباة

ببماااغ امل تاااا ا باغاااتحِنء وٍااأْ ،ذُ ت ٖبم اااْ باغااات فط ا ) )ِٔ ،ااا٘ تقهااا٘
ا٥غااتح٦ه وااع بماإه امل تااا  ،باالُ قااحة ااٌااة وٖ٤ااس ٚلمتفكااٗن

بٕجاإ

املتقسً ٔاسبال أُ ا٧خباضا السال ٛعم ٜثبٕ
اسبقاإ املالٗاا ،ٛحبٗ ا

حاال املػات ا

عما ٜاملػات ٗب ٌظاا

دبااب الااربا ٚٞوٍااْ ،ن ااُ ٌقٗاا ٛالػااٍسٔ ،عماا ٜتقااسٖط قااحٛ

غٍسِا بّا٘ ناا ٔاناح ٛالس٥لا٥ ،ٛؾاتىاهلا عما ٜعاس ٚحقإ  ٥جياب الارباٚٞ
وٍّااا ،ب قااال ٛالااربا ٚٞوااَ ا٥غااتح٦ه ٔا٥غاات فاض لااْ ضبكوىااٌ ٛعااي لاإ ااٌااة
ا٧زلااا ٛالسالااا ٛعمااا ٜثبااإ
ااُ التىػا
ٍِااا قاااه

اسباااال املاااصإض ٔاناااح ٛالػاااٍس قاااطحي ٛالس٥لاااٛ

ب قاال ٛبقاا ٞاسباال ذو أُ حيكان التحمٗان أٔ اإلباطأ ٞجٗاْ ٔواَ
ازباإاِط ٔالظاااِط أٌّااا احقاإ ا

ٔذُ ااٌااة وتعمقاا ٛبالٍاااؽ،

بٗكفااا٘ بّٗاااا التٕباااُٖ ٥ٔ ٛحتااااا ذو التحمٗااان واااَ امل تاااا ٔ ،اشبااارب الػاااابال
وطوطح لعسً مجعاْ لؿاطاٟط اسبجءٗاٛ

الػاٍس ٔناآٔ ،ملعاضناتْ باالٍبٕ ٙا٩خاط

اىا غتػىع ،باٖ ٦كامى وعاضناا ملاا زه عما ٜذجاعا ٞالتٕبا ٛعاَ العاقا٘ٔ ،ذُ
ا

ٖ فاااط عاااَ العباااس بّاااا مجٗاااع املعاقااا٘ٔ ،التعماااال بالٍااااؽ أعاااي واااَ إٌاااْ

ا املاااه ال ابااة بقااآ٣

الصواا ٛاملتٕقااف بااطاه الصواا ٛوٍااْ عماا ٜاإلبااطأ ٞعباإٓ

بااسلٗن خااام ،اىااا أُ وااا ٔضز عااَ الااٍ
ا٥غاات فاض لااْ  )1ضبىاإه عماا ٜنااط
ٔلااصا ت ٖااصاطٔٓ
قاا ٦حٗتْ إلثبااا
تطاْ)

 )وااَ أُ افاااض ٚا٥نتٗااا

وااَ ا٥غااتحبا

زُٔ الفااط

ٔاإلجيااا ؛

الكفاااضا  ،بىااَ ال طٖااب عىاان بعااأ الٍاااؽ بااْ وااع عااسً
الٕجاإ

وااَ ٔجاإٓ ذ ٥أٌااْ وااع شلاا

)

 )3الؿٗذ الكمٗش ،الكا 11 / ،
) اإلواً جعفط الكاز  ،وكباح الؿطٖع9 ،ٛ
 )1الؿٗذ الكسٔ  ،وَ  ٥حيهطٓ الفقْٗ133 / 1 ،
) الؿٗذ ازبٕاِط ،ٙجٕاِط الكً٦

3 /

با٥حتٗاااط ٍٖ ٥ب اا٘
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[ومن مجلة ما حيزم التكسب به السحز]
ٚايه ّ٬يف حهُ٘ ٚيف َٛقٛع٘:
أَا حهُ٘ فٝحسّ عٌُ ايطحس ب ٬خ٬ف بني املطًُني ،بٌ ٖوَ ٛؤ ايكوسٚزٜا
اييت ٜدخٌ َٓهسٖا يف شَس ٠ايهافسٚ ،ٜٔايهتاب ٚايطٓ ١غاٖدإ عً ٢ذيوو ،أَوا

ايهتاب فكٛي٘ تعاىل[ :هَب جِئْخُنْ بِوِ السِّحْشُ إِىَّ اللَّوَ سَيُبْطِلُوُ إِىَّ اللَّوَ الَ يُصْلِحُ عَوَلَ الْوُفْسِدذِييَ](،)1

ٚقٛي٘ تعاىلًَ[ :الَ يُفْلِحُ السَّبحِشُ حَيْثُ أَحَى](ٚ ،)2قٛيو٘ تعواىلًَ[ :هَدب يََُلموَدبىِ هِديْ أَحَدذت حَخَّدى
يَقٌُالَ إًَِّوَب ًَحْيُ فِخْنَتٌ فَالَ حَكْفُشْ](.)3
ٚأَا ايطٓ ١فكد تٛاتس

أ ٚتكافس

يف ذيو ،فُٓٗا خرب ايطه ْٞٛعؤ ععروس

بوؤ ذلُوود ( )عوؤ أبٝوو٘ ( )قوواٍ( :قوواٍ زضوو ٍٛا
املطووًُني ٜتكتووٌ ٚضوواحس ايهروواز ٜ ٫تكتووٌ ،قٝووٌٜ :ووا زضوو ٍٛا

( :)ضوواحس
يووِ ٜ ٫تكتووٌ ضوواحس

ايهراز؟ قاٍ :٭ٕ ايػسى أعظِ َٔ ايطحس; ٚ٭ٕ ايػسى ٚايطوحس َكسْٚوإ )(،)4
َٗٓٚا خرب أب ٞايبخرت ٟاملس ٟٚعٔ قوسب اسضوٓاع عؤ ععروس بؤ ذلُود (:)
(إٕ عًٝاّ ( ) قاٍ َٔ :تعًِ غ٦ٝا َؤ ايطوحس قًو ٬ٝأ ٚنوفقا فكود نروسٚ ،نوإ
آخس عٗد ٙبسب٘ٚ ،حود ٙإٔ ٜتكتوٌ إ ٫إٔ ٜتوٛب)(ٚ ،)5ايظواٖس نو ٕٛايوتعًِ يًعُوٌ
نُا ٖ ٛاملعسٚف يف ايتعًِ ،فإذا نإ يريو فٝدٍ اخلرب عً ٢حسَو ١ايعُوٌ نُوا ٫
خيرَٗٓٚ .٢ا قٛي٘ (( :)ايطاحس نايهافس)( ،)6فإٕ املساع َٔ ايطاحس ايعاَوٌ،
َٗٓٚا قٛي٘ (( :)ث٬ثٜ ٫ ١دخً ٕٛاجلَٓ :١دَٔ مخسَٚ ،دَٔ ضحسٚ ،قاطع

(ْٜٛ )1ظ.81 ،
( )2ط٘.69 ،
( )3ايبكس.102 ،٠
( )4ايػٝخ ايهًٝين ،ايهايف.260 / 7 ،
( )5احلُق ٟايكُ ،ٞقسب اسضٓاع.152 ،
( )6خطب اسَاّ عًْٗ ،)( ٞج ايب٬غ.129 / 1 ،١
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زحِ)(.)1
إىل غق ذيو َٔ ا٭خباز ايداي ١عً ٢حتس ِٜعًُ٘ ،بٌ ٖوَ ٛؤ ايكوسٚزٜا ،
فً ٛاضتحً٘ َطًِ قتٌ ،يؿقٚزت٘ َستداّ بإْهواز قوسٚزَ ٟؤ قوسٚزٜا
إٕ نووإ إضوو َ٘٬فطس ٜو ّا تٝوول  ٫تتكبووٌ تٛبتوو٘ ،حٝوول اْعكوود

ايودٜٔ

َوؤ َطووًِ ْطرتوو٘،

ٚبٓٝووع عًوو ٢اسضوو ّ٬فطستوو٘ٚ ،غووق ايرطووس ٟإٕ توواب ٚعوواع قتووٌ يف ايفايفوو ١أٚ
ايسابعٚ ،١يو ٛاضوتحً٘ نوافس فو ٬قتوٌ عًٝو٘ٚ ،آلواٖس اٯٜوٚ ١ا٭خبواز نروس ايطواحس
برعًوو٘ إٕ نووإ َطووًُا ٚإٕ ن ٜهوؤ َطووتحٚ ،٬حٝوول ٜتعوورز ايعُووٌ بظاٖسٖووا
ملعً ١َٝٛحؿوس أضوباب ايهروس يف غوق ،ٙفواملساع املػوازن ١يًهوافس يف احلهوِٖٚ ،وٛ
ٚعٛب ايكتٌ مبجسع فعٌ ايطاحس ،بطبب إآلٗازَ ٙا ٜٓ ٫بغ ٞؾدٚز ٙإَ ٫ؤ ا
تعاىل ،فأُطًل عً ٘ٝاضِ ايهرس ٚايػسى باعتباز املػازن ١يف احلهِٖٚ ،وٚ ٛعوٛب
ايكتٌ مبجسع ايرعٌْٚ ،طب إىل ا٭نفس تكٝٝد ايكتٌ با٫ضتحٚ ،ٍ٬يعًوِٗ ٜسٜودٕٚ
دلسع ايرعٌ ،فإٕ أَهٔ محٌ نَٗ٬وِ عًو ٢ذيوو فو ٬نوٚ ،ّ٬إ ٫فوإٕ

إمجوا

اتُّبووعٚ ،إ ٫فا٭عيووَ ١طًكووٚ ،١اعتبوواز بعووإل ا٭ؾووحاب اسؾووساز عًوو ٢ايعُووٌ يف
ٚعٛب ايكتٌ اضتظٗازا يريو َؤ ا٭خبواز نُوا توسٚ ،٣يعًو٘ اضوتظٗس ذيوو َؤ
يرظ (َدَٔ) يف اخلرب املتكدّ ٖٛٚ ،نُا تس.٣
ٚنٝف نإ فايورٜ ٟكو ٣ٛيف ايٓظوس قتوٌ ايطواحس إٕ نوإ َطوًُا مبجوسع فعًو٘
ٚإٕ ن ٜهٔ َطتح ،ّ٬بٌ ٚإٕ ن ٜؿسَّ عً ٢فعًٜ٘٪ٜٚ ،ودَ ٙوا ضوٝأت ٞيف ايهٗاْو;١

يظاٖس قٛي٘ تعاىلًَ[ :هَب يََُلموَبىِ هِيْ أَحَذت حَخَّى يَقٌُالَ إًَِّوَب ًَحْديُ فِخْنَدتٌ فَدالَ حَكْفُدشْ](ٚ ،)2ععو٣ٛ
إٔ ذيو خاف بتًو املًٜ ١سع ٙإٔ آلاٖس ْكً٘ يف ايكوسإٓ إٔ حهُو٘ بوام إىل اٯٕ،
ٚإطوو٬م ايهرووس عًوو ٢عاًَوو٘ ٜكتكوو ٞثبووٛ

حهُوو٘ يوو٘ ٖٚووٚ ٛعووٛب ايكتووٌٖ ،وورا

َكووافاّ إىل ا٭خبوواز املتهفاووس ٠املووازٚ ،٠إىل ا٭خبوواز ايووٛازع ٠يف ايهٗاْووٚ ،١تكٝٝوود
ٚعووٛب ايكتووٌ با٫ضووتحٜٓ ٫ ٍ٬اضووب عظُوو ١ذْووب ايطوواحسٚ ،إطوو٬م ايهرووس
( )1ايػٝخ ايؿدٚم ،اخلؿاٍ.179 ،
( )2ايبكس.102 ،٠
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ٚايػسى عً ;٘ٝ٭ٕ ذيو حهِ أنفس املعاؾ ٞايؿغاز فك ٬عٔ ايهبوازَٚ .ؤ ٖٓوا
آلٗس يو َا يف ن ّ٬بعإل املتأخس ٜٔحٝول ٜكوٚ( ٍٛأَوا غوق املطوتحٌ فكود ٜظٗوس
َٔ مجاع ١عدّ ايكتٌ ب٘ خ٬فوا يوبعإل ،فجعًو٘ حودا يو٘ َطًكواّٚ ،يعًو٘ سطو٬م
ا٭عيوو ٫ٚ ،١خيًووَ ٛوؤ تٛقووف)(ٚ ،)1آلوواٖس ا٭عيوو ١املتكدَوو ١إٔ فعًوو٘ َوؤ ا سَووا
ايٓرط ٫ ١ٝباعتباز َا ٜرتتب عً َٔ ٘ٝا٭حٛاٍ ٚايغاٜا

عً ٢سلوَ ٛوا يف ا سَوا

ايٓرط ،١ٝفٗ ٛذلسّ ٚإٕ نإ يبعإل ا٭َٛز املباحٖ .١را نً٘ يف حهِ عًُ٘.
 ٚأَا تعًُُّو٘ ٚتعًُٝو٘ فايظواٖس أُْٗوا َت٬شَوإ حهُوا نُوا  ٫خيروَ ٢وع احتواع
ايغا ١ٜاملكؿٛع ٠هلُاٚ ،ي ٛاختًرع ايغا ١ٜاملكؿٛع ٠نإ يهٌٍّ حهِ َوا قؿود َؤ
ايغاٚ .١ٜنٝف نإ فإٕ نإ ايتعًٚ ِٝايتعًُِّ يتحؿَ ٌٝستب ١ايركوٌ ٚايتباعود عؤ
حكٝإل اجلٌٗ ،أ ٚيٝحرز ايٓاع أ ٚيٝحراز َٔ عاًَ٘ أ ٚيٝتجٓب َؤ إٔ ٜودخٌ
يف مجًوو ١فاعًوو٘ ،فايظوواٖس عٛاشُٖووا ٚفاقووا جلوود ٟاملسحوو ّٛيف غووس ايكٛاعوود(،)2
ٚيًراقٌ املعاؾس يف اجلٛاٖس( ،)3بٌ عٔ ترطوق ايوساش ٟأْو٘ اترول ا ككو ٕٛعًو٢
ذيو( ، )4قاٍ بعوإل املتوأخس( :ٜٔبوٌ زمبوا يوب حٝول ٜتٛقوف ايروسم بوني املعجوص
ٚايطحس عًٚ ،)5()٘ٝذيو ٭ؾاي ١اسباحٚ ،١٭ٕ ايعًِ حطٔ يف ايرا
عووداع ايهُوواٚ ، ٫ايهساٖووٚ ١ايتحووس ِٜيف بعووإل ايؿووٓاعا

عاخوٌ يف

َوؤ قبٝووٌ احلٝانوو١

ٚايؿٝاغٚ ١احلجاَٚ ١سلٖٛا إمنا ٖ ٛباعتباز ايعُوٌٚ ،إ ٫فعًُٗوا خوق َؤ عًٗوٗا

[ىَلْ يَسْخٌَِي الَّزِييَ يََْلَوٌُىَ ًَالَّزِييَ الَ يََْلَوٌُىَ](.)6

ٚاحلاؾووٌ إٔ ايووتعًاِ ٚايتعًوو ِٝ٭ٕ ٜهوو ٕٛعاملووا أ ٚيتحوورٜس ْرطوو٘ ٚغووقَ ٙوؤ
ايٛقوو ٛيف ايبًٝووَ ١وؤ ا٭َووٛز ايساعحوو ،١بووٌ عًووِ ايطووحس  ٫خيًووَٓ ٛوو٘ ا٭ْبٝووا،٤
( )1ايػٝخ اجلٛاٖس ،ٟعٛاٖس ايه.86 / 22 ،ّ٬
( )2ايػٝخ ععرس ناغف ايغطا ،٤غس ايكٛاعد.59 - 58 ،
( )3ايػٝخ اجلٛاٖس ،ٟعٛاٖس ايه.78 / 22 ،ّ٬
( )4ايرخس ايساشَ ،ٟراتٝح ايغٝب (ايترطق ايهبق).448 / 1 ،
( )5ايػٝخ اجلٛاٖس ،ٟعٛاٖس ايه.79 / 22 ،ّ٬
( )6ايصَس.9 ،
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ٚأزباب املهاغرا

َٔ ايعًُا ،٤بٌ ٜٚدٍ عً ٢ذيو َ -كوافاّ إىل َوا ذنسْواَ ٙؤ

ا٭ؾٌ ٚحطٔ ايعًِ يف ذاتْ٘ -كٌت قؿ ١املًَهني املعًاُني( )1يف ايكسإٓ( )2فوإٕ ذيوو
عي ٌٝعً ٢حًا ١ٝايتعًاِ ٚايتعً ،ِٝأَوا ع٫يتٗوا عًو ٢حًاٝو ١ايتعًو ِٝفٛاقوحٚ ،١أَوا
 ٫يهوإ ذيوو َؤ اسعاْو ١عًو٢
ع٫يتٗا عً ٢حًاٝو ١ايوتعًاِ فٮْو٘ يو ٛن ٜهؤ حوّ ٬
اسثِ.
فإٕ قًع :إُْٗوا ٜعًاُوإ َؤ ٜعُوٌ ،فٝهوَ ٕٛؤ اسعاْو ١عًو ٢اسثوِ؟ قًوع:
عدّ قؿدُٖا اسعاْٜ ١دفع إغهاٍ حسَتٗا ،أ ٚأُْٗا ٜعًُإ ايعًوِ ع ٕٚايعُوٌ،
ٚايعًووِ ٜ ٫طووتًصّ َعسفوو ١ايعُووٌ ،أ ٚإٔ ذيووو عووا٥ص هلُووا باخلؿووٛف يهووٕٛ
ْصٚهلُووا فتٓووٚ ١ابووتٚ ،٤٬مجٝووع َووا ٚزع َوؤ يرووظ ايطوواحس ٚايطووحس ٚايطووحس ٠يف
ا٭عيٜ ١ساع ب٘ ايعًُ ،١بٌ ايظواٖس أْو٘ َٓؿوسف يًعًُوَٚ ،١وا ٚزع يف ا٭خبواز َؤ
حتس ِٜايتعًاِٚ ،إٕ حد املتعًِ ايكتٌٜ ،ساع ب٘ ايتعًِ بكؿد ايعُوٌ أَ ٚوع ايعُوٌ;
إذ ايكتٌ َٔ حدٚع ايعاٌَ ع ٕٚايعانَ ،ع إٔ ايظاٖس اْؿساف ايتعًاِ إىل ايٓحوٛ
املأيٛف َٔ إزاع ٠ايعٌُ.
قوواٍ بعووإل تَ٬وور ٠عوود ٟاملسحووٜٚ( :ّٛظٗووس َوؤ ا٭ضووتاذ ايعَ٬وو ١يف غووسح٘
عٛاش تعًِ ايطحس  ٫يًعٌُ ،بٌ جملوسع املعسفوٚ ١ايرتفاوع عؤ حكوٝإل اجلٗوٌ َوع
اعرتاف٘ تسَ ١عٌُ ايطحس ذاتواّٖٚ ،و ٛناملطوتعس

يف املكواّ; فوإٕ حتوس ِٜايعُوٌ

ذاتا ٜكتك ٞحتس ِٜتعًاُ٘ نوريو ،عًو ٢سلو ٛتعًاوِ عًوِ ايكُواز ٚعًوِ ايغٓوا ،٤بوٌ
ايعكٌ حانِ بكبح تعًاُٗا َٔ غق قسٚز ٠إيَ ،٘ٝع إٔ إط٬م َوا عٍ عًو ٢حتوسِٜ
تعًاُٗا ٚتعًُٗٝا َتٓا ٍٚملا إذا نإ بكؿود ايعُوٌ  ٚبدْٚو٘ٚ ،ععو ٣ٛاْؿوساف٘ إىل
َا نإ بكؿد ايعٌُ يف حٝاص املٓوع) ،اْتٗوٚ .٢فٝو٘ َوا  ٫خيرو ;٢٭ٕ حسَو ١ايعُوٌ
ذاتا  ٫تكتك ٞض ٣ٛحتس ِٜايتعًاِ يًعٌُ ،عً ٢إٔ َا اعاعا َٔ ٙحسَ ١تعً ِٝعًوِ
ايكُاز ٚايغٓا ٤يف حٝاص املٓعٚ ،عع ٣ٛقبح ايوتعًاِ عكو ٬وٓٛعو ،١بوٌ ايوتعًاِ يًعًوِ

( )1يف ا٭ؾٌ (املعًُني).
( )2ايبكس.102 ،٠
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حطٔ نُا عسفعٚ ،أَا اْؿساف اسط٬قا

إىل ايتعًاِ يًعٌُ فُُوا  ٫نو ّ٬فٝو٘

نُوا عسفوعَٚ ،ووا ٜظٗوس َوؤ بعوإل أؾوحابٓا َوؤ إٔ عًُو٘ َطووتًصّ يًُحوسّ َوؤ
ايهرس ٚسل ٙٛوٓٛع ١أغد املٓع.
ٚنٝووف نووإ فكوود ْطووب إىل ايػ وٗٝد- )1(ٜٔأُعًووَ ٞكاَُٗوواٚ -غقُٖووا ايكووٍٛ
جبووٛاش تعًووِ ايطووحس يٝتتووٛق ٢بوو٘ ٚيوودفع ضووحس املتٓب و ٧حٝوول ْطووب إيُٗٝووا ايكووٍٛ
بٛعٛب٘ نراْٚ ،١ٜاقػُٗا يف ذيو بعإل املتأخس( :ٜٔبأْو٘  ٫قوسٚز ٠يف َوا ذنوسٙٚ
َٔ ايتٛقا ٞيٓدز ٠تأثق ٙيف إقساز ايعبواع; فإْو٘ ٜ ٫كوس أحوداّ إ ٫بوإذٕ ا

تعواىل،

ٚي ٛتطًط ايطاحس بطحس ٙيٓر ٢عٓو٘ ايركوس ٚايعودّ ٚاضوتجًب نوٌ ذلبوٛب يو٘ يف
ايدْٝاٚ ،ايبدٜٗو ١حانُو ١خب٬فو٘ ،نُوا  ٫قوسٚز ٠يف عفوع ضوحس املتٓبو٫ ٧ضوتحاي١
آلٗٛز ٙعًٜ ٢د ٜ٘عك ّ٬يف َكاّ عع ٣ٛايٓبوَٚ ،٠ٛوا ٜ ٫فبوع إ ٫باسعجواش)ٖٚ ،وٛ
نُا تس ;٣قسٚز ٠تأثق ايطحس يف أغًب املطحٛزٚ ،ٜٔعودّ آلٗوٛز ايطوحس عًو٢
ٜد ايهاذب وٓ ، ٛبٌ املُتٓع آلٗٛز ٙعًٜ ٢د ايهاذب املعجص ٠ع ٕٚايطحس ،عًو٢
أْ٘ ميهٔ إٔ ٜهَ ٕٛطتٓد ايػوٗٝدَٚ ٜٔؤ تبعُٗوا يف ٖور ٙاملكايو ١ا٭خبواز املتهفاوس٠
ايداي ١عً ٢عٛاش ذيو ٚإٕ ن ٜهٔ يف ذيو قسٚز.٠
ٚنٝف نإ فكود اضوتدٍ َؤ عوٛاش عُوٌ ايطوحس يًحوٌ ٚاسبطواٍ بعودَ ٠ؤ
ا٭خبووازَٗٓ ،ووا أْوو٘ (عخووٌ عٝطوو ٢بوؤ ضووٝر ٞعًوو ٢أبوو ٞعبوود ا

(ٚ )نووإ

ضوواحساّ ٜأتٝوو٘ ايٓوواع ٜٚأخوور عًوو ٢ذيووو ا٭عووس ،فكوواٍ :ععًووع فووداى إْوو ٞزعووٌ
ناْع ؾٓاعيت ايطحسٚ ،نٓع آخر عًٝو٘ ا٭عوسٚ ،نوإ َعاغوٚ ،ٞقود حججوع
َٔٚا ا

عًٞا بًكا٥و ٚقد تبع إىل ا

فكاٍ ي٘ أب ٛعبد ا

تعاىل ،فٌٗ ي ٞيف غَ ٤ٞؤ ذيوو رلوس ،

( :)حٌا  ٫ٚتعكد)(َٗٓٚ ،)2وا َوا زٚا ٙايؿودٚم َسضوّ٬

يف ايعًووٌ (إٕ تٛبوو ١ايطوواحس إٔ ووٌا ٜ ٫ٚعكوود)(َٗٓٚ ،)3ووا املووس ٟٚعوؤ ايعٝووٕٛ

( )1ايػٗٝد ايفاْ ،ٞغس ايًُع ;215 /3 ،١ايػٗٝد ا٭ ،ٍٚايدزٚع.164 / 3 ،
( )2ايػٝخ ايهًٝين ،ايهايف.115 / 5 ،
( )3ايػٝخ ايؿدٚم ،عًٌ ايػسا٥ع.546 / 2 ،

أحكبم املخبجش احملشهت

216

ٚترطق اسَاّ ( )يف قٛي٘ :عص ٚعًٌَ[ :هَدب أًُدضِ َ عَلَدى الْوَلَكَديْيِ]( )1إىل آخوس،ٙ
أْ٘ (نإ بعد ْ ٛقد نفس

ايطحسٚ ٠املُٛاٖو ٕٛفبعول ا

-ضوبحاْ٘ عوص ٚعوٌ-

ًَهني إىل ْيب ذيو ايصَإ برنس َا ٜطحس ب٘ ايطحسٚ ٠ذنس َا ٜبطٌ بو٘ ضوحسِٖ
ٜٚسع نٝدِٖ ،فتًكاا ٙايٓيب ( )2()عٔ املًهوني ٚأعا ٙإىل عبواع ا

بوأَس ا

إٔ

ٜكرٛا ب٘ ايطحس ٚإٔ ٜبطًْٗٚ ،ٙٛاِٖ عٔ إٔ ٜطوحسٚا بو٘)(َٗٓٚ ،)3وا املوس ٟٚعؤ
ايع ٕٛٝأٜكاّ (ٚأَا ٖازٚ

َٚازٚ

فهاْا ًَهوني عًاُوا ايٓواع ايطوحس يوٝحرتشٚا

بو٘ َؤ ضوحس ايطووحسٜٚ ٠بطًوٛا بو٘ نٝوودِٖ)(َٗٓٚ ،)4وا خورب ايعوو ٤٬عؤ ذلُود بوؤ
َطووًِ (ضووأيت٘ عوؤ املووسأٜ ٠تعُووٌ هلووا ايطووحس ًاْٛوو٘ عٓٗووا؟ قوواٍ ٫ :أز ٣بووريو
بأضاّ)(.)5
قاٍ بعإل أؾحابٓا املتأخسٖٚ( ٜٔور ٙايٓؿوٛف َوع قؿوٛزٖا عُوا عٍ عًو٢
احلسَووَ ١وؤ ٚعوو ٙٛذلتًُوو ١يًحووٌ بغووق ،)6()ٙأقوو :ٍٛنوواملٓكَ ٍٛوؤ مجًوو ١نتووب
ايراقٌ ٚغقٖا َٔ عٛاش حً٘ بوايكسإٓ ٚايورنس ٚا٭قطواّ ٚسلٖٛوا  ٫بػوَٓ ٤ٞو٘.
ٖٓ َٔٚا ْطب إىل ايراقٌ ٚآلاٖس ا٭نفوس املٓوع ،فُوا يف غوس ايكٛاعود َؤ ْطوب١
اجلٛاش إىل نفق َٔ ا٭ؾحاب وا ٚ ٫ع٘ ي٘.
ٚنٝووف نووإ فًعووٌ املٓووع أقوو ٣ٛسطوو٬م أعيتوو٘ٚ ،عوودّ قابًٝووٖ ١وور ٙايٓؿووٛف
يتكٝٝد تًو اسط٬قا  ،ف ٬بد َٔ اطاساحٗوا ٚعودّ ايتعٜٛوٌ عًٗٝواٚ ،أَوا محًوٗا
( )1ايبكس.102 ،٠
( )2يف املخطٛط ١ف  َٔ ٖٛٚخطأ ايٓاضخ.
( )3ايػٝخ ايؿدٚم ،ع ٕٛٝأخباز ايسقا ( ،241 / 2 ،)ترطق اسَاّ ايعطهس،)( ٟ
ٚ ،473ايتؿحٝح َٔ املؿدز.
( )4ايػٝخ ايؿدٚم ،ع ٕٛٝأخباز ايسقا.245 / 2 ،
( )5ن أعفس عً ٢أثس هلر ٙايسٚا ١ٜيف َا حتع ٜد َٔ ٟاملؿاعزْ .عِ ز ٣ٚاحلًيب قاٍ :ضأيع
أبا عبد ا

( )عٔ ايٓػس ٠يًُطحٛز فكاٍَ :ا نإ أبٜ )( ٞس ٣ب٘ بأضاَّ ،طتدزى

ايٛضا.109 /13 ٌ٥
( )6ايػٝخ اجلٛاٖس ،ٟعٛاٖس ايه.77/ 22 ،ّ٬
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عًوو ٢احلووٌ بغووق ٙنُووا سعووع فوو ٬تطوواعد عًٝوو٘ آلووٛاٖس ايٓؿووٛف املوورنٛز،٠
خؿٛؾ واّ خوورب ايعٝووْ .)1(ٕٛعووِ ميهوؤ محووٌ َووا عووداٖا عًوو ٢احلووٌ بغووق ايطووحس
نوووايكسإٓ ٚايووورنس ٚايووودعاٚ ٤ايتعٜٛووورُٖٚ ،وووا َوووع قوووعرُٗا رلؿٛؾوووإ بتًوووو
ايػسٜعٚ ،١غس ت َٔ قبًٓا حجَ ١ا ن ٜتعسف ْطخ٘ مبا عسفوع َؤ ا٭عيو ١املطًكو،١
َووع أُْٗووا َعازقووإ خبوورب ا٫حتجووا  ،قوواٍ فٝوو٘ (( :)إُْٗووا ٜ-عووين املًهووني-
َٛقع ابتَٛٚ ٤٬قع فتٓ ،١تطبٝحُٗا :اي ّٛٝي ٛفعٌ اسْطإ نرا ٚنرا يهوإ نورا
ٚنراٚ ،يٜ ٛتعاجل بهرا ٚنرا ،يهإ نرا أؾٓاف ايطحس فٝتعًَُُٗٓ ٕٛا َا خيوس
عُٓٗا ،فٝك ٕ٫ٛهلِ إمنا سلٔ فتٓو ،١فو ٬تأخورٚا عٓوا َوا ٜكوسنِ ٜ ٫ٚوٓرعهِ)(،)2
فعًووِ إٔ َووا َوواٍ إيٝوو٘ املووٛىل ا٭زعبًٝووَ- ٞوؤ اجلووٛاش( )3ي٬قتؿوواز يف َووا خووايف
ا٭ؾٌ عً ٢املتٝكَّٔ بٓا ً٤عً ٢قعف ايٓؿٛف املفبت ١يًتحوس ِٜعًو ٢اسطو٬م ٫ٚ
عابس هلا َٔ إمجا أ ٚغق -ٙوا ٚ ٫ع٘ ي٘; ْ٫كطا ا٭ؾوٌ با٭خبواز املطترٝكو١
املعُوو ٍٛبٗووا يف بوواب احلوودٚع املعتكوود ٠باسمجاعووا

ايػوواًََ ١عاقوودٖا بإط٬قٗووا

يريوٚ ،قد سعتٗاٚ ،أخباز احلٌ َطاسح ١أ ٚرلؿٛؾ ١بغق ايطحسٖ .را نًو٘ يف
حهُ٘.

[موضوع السحز]
أَووا َٛقووٛع٘ فعوؤ بعووإل أٖووٌ ايًغوو :١إْوو٘ َووا يطووف َأخوورٚ ٙعم(ٚ ،)4عوؤ
بعكِٗ إْ٘ ؾسف ايػ ٤ٞعٔ ٚعٗ٘(ٚ ،)5عٔ بعكِٗ :إْ٘ اخس ايباطوٌ بؿوٛز٠
احللٚ ،عٔ بعكِٗ أْ٘ (اخلدٜع ٫ٚ ،)6()١خير ٢أْو٘  ٫ميهؤ ايتعٜٛوٌ عًو ٢نوّ٬
( )1ايػٝخ ايؿدٚم ،ع ٕٛٝأخباز ايسقا.245 / 2 ،
( )2ايػٝخ ايطربض ،ٞا٫حتجا ٚ ،82 / 2 ،ايتؿحٝح َٔ ا٫حتجا .
( )3ا كل ا٭زعب ،ًٞٝدلُع ايرا٥دٚ ٠ايربٖإ.79 / 8 ،
( )4اجلٖٛس ،ٟايؿحا .679 / 2 ،
( )5ابٔ ا٭ثق ،ايٓٗا ١ٜيف غسٜب احلدٜل.346 / 2 ،
( )6ابٔ َٓظٛز ،يطإ ايعسب.349 /4 ،
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أٌٖ ايًغ ١يف املكاّ ،يًكطع بعدّ إزاعتٗوِ يف ذيوو ايتعسٜوف ايتواّ ٚايهػوف عؤ
حكٝكوو ١ايطووحسٚ ،إمنووا غسقووِٗ يف ذيووو ايهػووف عٓوو٘ يف اجلًُووٚ ١تعسٜروو٘ بووبعإل
ؾرات٘ ٚيٛاشَ٘ نُا  ٫خير ،٢أ ٚيًكطع بعودّ إزاعٖ ٠ورا املعٓوَ ٢ؤ يروظ ايطوحس
ايٛازع يف ايٓؿٛف ٚايرتاٚ ٣ٚإٕ نوإ ٖو ٛاملعٓو ٢ايًغو ،ٟٛعًو ٢إٔ نو ّ٬أٖوٌ
ايًغوو ٫ ١ميهوؤ إزعاعوو٘ إىل َعٓووٚ ٢احوود يػوود ٠اخت٬فوو٘ٚ ،احلهووِ بهْٛوو٘ َػوورتنا
يرظٝا ٜكتك ٞايتٛقف يف َا اغتًُع عً ٘ٝايٓؿٛف ٚايرتا َٔ ٣ٚيرظ ايطحس.
ٖرا ٚن ّ٬ايركٗوا ٤يف بٝوإ املٛقو ٛاملورنٛز أغود اقوطساب ّا َؤ نو ّ٬أٖوٌ
ايًغووٚ ،١احلوواٍ إٔ نَٗ٬ووِ رلووايف يهوو ّ٬أٖووٌ ايًغوو ١يف املكوواّ ،فُووا ْوودز ٟأْٗووِ
ٜسٜد ٕٚبٝإ املعٓ ٢ايًغ ٟٛأ ٚبٝإ املعٓ ٢ايعسيف ايعواّ أ ٚبٝوإ املعٓو ٢املتػوساع،ٞ
ٚايظاٖس َٔ حاٍ أٌٖ نٌ اؾط ٬يف َكاّ ايبٝإ بٝوإ َوا ٖوَ ٛؿوطًح عٓودِٖ
ع ٕٚغق َٔ ٙايًغٚ ٟٛايعسيفٜ٪ٜٚ ،د ذيو َوا عؤ ايبحواز أْو٘ (يف عوسف ايػوس
رلتـ بهٌ أَس خيرو ٢ضوببٜ٘ٚ ،تتخٝوٌ عًو ٢غوق حكٝكتو٘ٚ ،يوس ٟدلوس ٣ايتُٜٛو٘
ٚاخلدا )(َٚ ،)1ا يف دلُع ايبحس ٜٔعٔ اسَاّ فخس ايد ٜٔيف ترطقَ ٙا ٖورا يرظو٘
(ٚيرظ ايطحس يف عسف ايػوس رلوتـ بهوٌ أَوس خيرو ٢ضوببٜ٘ٚ ،تتخٝوٌ عًو ٢غوق
حكٝكت٘ ٚيس ٟدلس ٣ايتُٚ ٜ٘ٛاخلدا )(ٚ ،)2آلاٖسُٖوا إٔ يًطوحس َعٓو ٢غوسعٝا،
 ٖٛٚأعِ َٔ مجٝع املعاْ ٞاييت ضوتأت ،ٞفوإٕ ن ٜهؤ غوسعٝا فو ٬أقوٌ َؤ نْٛو٘
َعَٓ ٢تػساعٝاّٚ .نٝف نإ ف ٬إغهاٍ عً ٢ايتكدٜس.ٜٔ
ٚأَا ن ّ٬ايركٗا ٤فكد اقطسب غا ١ٜا٫قوطساب يف بٝوإ املٛقو ٛاملورنٛز.
قاٍ ايع ١َ٬يف ايكٛاعد أْ٘ (نٜ ّ٬تهًِ ب٘ أٜ ٚهتب٘ أ ٚزق ١ٝأٜ ٚعٌُ غ٦ٝا ٜو٪ثس يف
()4

بدٕ املطحٛز أ ٚقًب٘ أ ٚعكً٘ َٔ غق َباغوسٚ ،)3() ٠سلو ٙٛا هو ٞعؤ املٓتٗو٢

غق أْ٘ اغوتٌُ عًو ٢شٜواع( ٠أ ٚعكود) ٖٚو ٛعاخوٌ يف قٛيو٘ (أٜ ٚعُوٌ غو٦ٝاّ) فو٬
( )1ايع ١َ٬اجملًط ،ٞتاز ا٭ْٛاز.277/ 56 ،
( )2ايػٝخ ايطس  ،ٞدلُع ايبحس.346 / 2 ،ٜٔ
( )3ايع ١َ٬احلً ،ٞقٛاعد ا٭حهاّ.9 / 2 ،
( )4ايع ١َ٬احلًَٓ ،ٞتٗ ٢املطًب.1014 / 2 ،
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ٜه ٕٛبُٗٓٝا فسم أؾْ .٬عِ عٔ ايػٗٝد يف املطايو أْ٘ (نٜ ّ٬وتهًِ بو٘ أٜ ٚهتبو٘
أ ٚزق ١ٝأ ٚأقطاّ أ ٚعصا ،ِ٥دث بطببٗا قوسز يف بودٕ املطوحٛز أ ٚقًبو٘ ٚعكًو٘
َٔ عَ ٕٚباغسٜٚ ،)1()٠دخٌ قٛي٘ (أ ٚأقطاّ أ ٚعصا )ِ٥يف قٛي٘ (أٜ ٚعٌُ غو٦ٝاّ)
فٝهوو ٕٛتعسٜووف ايعَ٬وو ١يف ايكٛاعوود أعووِ يػووُ ٍٛقٛيوو٘ (أٜ ٚعُووٌ غوو٦ٝاّ) يًٓروول
ٚايدخٓٚ ١غقٖا.
ٖرا إٕ فطسْا ايتأثق يف ن ّ٬ايع ١َ٬بايكسزٚ ،إٕ فطسْا ٙبا٭عِ َؤ ايكوسز
نإ أعِ َٔ ترطق ايػٗٝد َٔ ٖورا ايٛعو٘ أٜكواّٚ .عؤ ايػوٗٝد يف ايودزٚع أْو٘
فطووس( ٙبووايهٚ ّ٬ايهتابووٚ ١ايسقٝووٚ ١ايدخٓوو ١بعكوواقق ايهٛانووب ٚتؿوور ١ٝايووٓرظ
ٚايتؿووٜٛس ٚايعتكوود ٚايٓروول ٚا٭قطوواّ ٚايعووصا ِ٥مبووا ٜ ٫رٗووِ َعٓوواٜٚ ٙكووس بووايغق
فعًوو٘)(ٖٚ ،)2وو ٛأعووِ َوؤ ترطووق ايػووٗٝد باملطووايو باعتبوواز اغووتُاي٘ عًوو ٢ايدخٓوو١
بعكاقق ايهٛانب ٚتؿر ١ٝايٓرظ ٚايتؿوٜٛس ٚايعتكود ٚايٓرولٚ ،ترطوق ايعَ٬و ١يف
ايكٛاعد أعِ َٓ٘ باعتباز اغتُاي٘ عً ٢قٛي٘ (أٜ ٚعٌُ غ٦ٝاّ) ٜ ٖٛٚعِ املورنٛزا
ٚغقٖا إٕ ععًٓا ايتأثق مبعٓ ٢ايكسزٚ ،إ ٫نإ أعِ َؤ ٚعو٘ آخوس أٜكواّٚ .عؤ
ايػووٗٝد يف ايوودزٚع إٔ (َوؤ ايطووحس ا٫ضووتخداّ يًُ٥٬هووٚ ١اجلوؤ ٚا٫ضووتٓصاٍ
يًػٝاطني يف نػف ايغا٥ب ٚع ٬املؿاب  َ٘ٓٚا٫ضتحكاز بتًبظ ايس ٚببودٕ
َٓرعٌ نايؿيب ٚاملسأٚ ٠نػف ايغا٥ب عؤ يطواَْ٘ٓٚ .و٘ ايٓقزلٝوا
غسا٥ووب خووٛاف اَ٫تصاعووا

ٖٚو ٞإآلٗواز

ٚأضووساز ايٓٝاووسًٜٚ ،ٜٔحوول بوو٘ ايطًاطووُا ٖٚ ،ووٞ

متوووصٜج ايكووو ٣ٛايعايٝووو ١ايراعًٝووو ١بوووايك ٣ٛايطوووافً ١املٓرعًووو ١يٝحووودث عٓٗوووا فعوووٌ
ايغسا٥ووب)( ٫ٚ ،)3خيروو ٢عًٝووو أْوو٘ قوود اعتوورب اسقووساز باملطووحٛزٚ ،ايظوواٖس إٔ
املطووحٛز يف اضووتخداّ امل٥٬هووٚ ١اضووتٓصاٍ ايػووٝاطني ٖوو ٛامل٥٬هووٚ ١ايػووٝاطني،
ٚاسقساز بِٗ ؿٌ بتطخقِٖ ٚتعجٝصِٖ َٔ املخايرٚ ،١إجلوا ِٗ٥إىل اخلدَو،١
ٚيهٔ ٜػهٌ عً ٘ٝاحلاٍ يف إحلام ايٓٝووسزلٝا

ٚأضووساز ايٓٝاسٚ ٜٔايطًاطوووُا

( )1ايػٗٝد ايفاَْ ،ٞطايو ا٭فٗاّ ،128 / 3 ،باخت٬ف يف ا٭يراآل.
( )2ايػٗٝد ا٭ ،ٍٚايدزٚع.163 / 3 ،
( )3املؿدز ْرط٘.164 /3 ،

بو٘;
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٭ْ٘ َ ٫طحٛز فك ٬عٔ اسقساز ب٘.
ٖرا ٚعٔ املٓتٗ( ٢إٕ َا ٜكاٍ َٔ ايعصّ عً ٢املؿسٜٚ ، ٚصعِ أْ٘ يُع اجلٔ
فٝأَسٖا يتطٝع٘ [فٜ ٬دخٌ حتع ٖرا احلهِ] فٗ ٛعٓد ٟباطوٌ  ٫حكٝكو ١يو٘ٚ ،إمنوا
ٖووَ ٛوؤ اخلسافووا )(ٚ ،)1عوؤ املطووايو إٔ ا٫ضووتخداّ َوؤ ايهٗاْووٚ ١أْٗووا غووق
ايطحس ،قسٜبوَٓ ١و٘(ٚ ، )2فطوس ٙيف اسٜكوا (بأْو٘ اضوتحداث اخلوٛازم إَوا مبجوسع
ايتووأثقا

ايٓرطوواْٖٚ ،١ٝوو ٛايطووحس ،أ ٚبا٫ضووتعاْ ١بايرًهٝووا

فكووطٖٚ ،وو ٛععوو٠ٛ

ايهٛانب ٚمتصٜج ايك ٣ٛايطُا ١ٜٚبوايك ٣ٛا٭زقوٖٚ ،١ٝو ٞايطًاطوُا  ،أ ٚعًو٢
ضووب ٌٝا٫ضووتعاْ ١بووا٭زٚا ايطوواذعٖٚ ،١وو ٞايعووصاٜٚ ،ِ٥وودخٌ فٗٝووا ايٓقزلٝووا ،
ٚايهٌ حساّ يف غوسٜع ١اسضوَٚ ،ّ٬طوتحًا٘ نوافس)(ٚ ،)3تبعو٘ عًوٖ ٢ورا ايترطوق
يف ايتٓكٝح(ٖٚ ،)4را ايترطق أ عوِ َؤ ايتراضوق ا٭ُ ;ٍٚ٭ْو٘ ٜ ٫عتورب فٝو٘ َطوحٛز
فك ٬عٔ اسقساز بو٘ ،ثوِ قواٍ يف اسٜكوا (أَوا َوا نوإ عًو ٢ضوب ٌٝا٫ضوتعاْ١
خبٛاف ا٭عطاّ ايطرً ١ٝفٗ ٛعًِ اخلٛاف ،أ ٚا٫ضتعاْ ١بايٓطب ايسٜاق ١ٝفٗوٛ
عًووِ احلٝووٌ ٚعووس ا٭ثكوواٍٖٚ ،وورإ يٝطووا َوؤ ايطووحس)(ٚ ،)5فطووس ٙيف ايتٓكووٝح
بأْوو٘ (عُووٌ ٜطووتراع َٓوو٘ ًَهووْ ١رطوواْٜ ١ٝتكتوودز بٗووا عًوو ٢أفعوواٍ غسٜبوو ١بأضووباب
خرٖٚ ، )6()١ٝورا ايتعسٜوف أعوِ َؤ ضوابك٘ باعتبواز اغوتُاي٘ عًو ٢عًوِ اخلوٛاف
ٚعًِ احل.ٌٝ
إىل غووق ذيووو َوؤ ا٫خووت٬ف ايػوودٜد يف نَٗ٬ووِ ،فٓٝبغوو ٞايسعوو ٛفٝوو٘ إىل
املعٓ ٢ايػسع ٞأ ٚاملتػوساعٖٚ ٞو ٛايورْ ٟكًٓوا ٙعؤ ايعَ٬و ١اجملًطوٚ ،)7(ٞاسَواّ
( )1ايع ١َ٬احلًَٓ ،ٞتٗ ٢املطًبَٚ ،1014 /2 ،ا بني املعكٛفتني َٔ املٓتٗ.٢
( )2ايػٗٝد ايفاَْ ،ٞطايو ا٭فٗاّ.128 /3 ،
( )3ابٔ ايع ،١َ٬إٜكا ايرٛا٥د ،405 /1 ،باخت٬ف يف ا٭يراآل.
( )4املكداع ايطٛٝز ،ٟايتٓكٝحٚ ،زق 56 ١ب.
( )5ابٔ ايع ،١َ٬إٜكا ايرٛا٥د.405 / 1 ،
( )6املكداع ايطٛٝز ،ٟايتٓكٝحٚ ،زق 56 ١ب.
( )7ايع ١َ٬اجملًط ،ٞتاز ا٭ْٛاز.277 / 56 ،
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ايساش ، )1(ٟنُا سععٚ ،عودّ ايتعٜٛوٌ عًو ٢غوق ذيووٚ ،يعوٌ ا٭ؾوحاب إمنوا
تعسقٛا يًرسع ايظاٖس َٓ٘ ،فوإٕ أَهؤ إزعوا نَٗ٬وِ إىل َوا ذنسْوا ٙفو ٬نو،ّ٬
ٚإ ٫فٜٓ ٬بغ ٞايتع ٌٜٛعًٚ ٘ٝايسع ٛإيٝو٘ .قواٍ يف غوس ايكٛاعود يًػوٝخ ()
حٝل قاٍ( :فايظاٖس أْ٘ ٜ ٫تسعع بعد ٖرا ا٫خت٬ف ايػدٜد تطوب ايتحدٜود إ٫
إىل ايعسف ايعاّ عً ٢سلَ ٛا َوس يف ايغٓواَ ٤ؤ ايهوٚ ،ّ٬ذلؿوٛي٘ أْو٘ عبواز ٠عؤ
إياع غ ٤ٞتتستاب عً ٘ٝآثاز غسٜبٚ ١أحٛاٍ عجٝب ١بايٓطب ١إىل ايعاعا
ايهساَا ٚ ،تت ِٖٛأْٗا َٔ املعاعص املفبت ١يًٓبٛا
تووسٚش أ ٚأسووا ٤أ ٚععووٛا

َؤ غوق اضوتٓاع إىل ايػوسعٝا

ٚسلٖٛووا َوؤ املووأثٛزا ٚ ،أَووا َووا أُخوور َوؤ ايػووس

نووايعتٛذ ٚاهلٝانووٌ ٚبعووإل ايطًاطووُا
غووس

تٝل تػوب٘

فًٝطووع َٓوو٘ ،بووٌ ٖوو ٞبعٝوود ٠عٓوو٘ٚ ،نووإٔا

ايػوواز املٓووع َوؤ ايتووديٝظ ٚايتًبووٝظ يف ا٭ضووباب عًوو ٢سلووَٓ ٛعوو٘ َوؤ

ايتديٝظ يف املطببا ٚ ،إٔ حودٚث ا٭فعواٍ َؤ غوق ضوبب بوٝخمٔ رلؿوٛف بوسب
ايعاملني)( ،)2اْتٗ.٢
ٚفٝوو٘ إٕ ايسعوو ٛإىل ايعووسف ايعوواّ إمنووا ٜهووَ ٕٛووع فكِوود املعٓوو ٢ايػووسع ٞأٚ
املتػساعٚ ،ٞأَا َع ثبٛ

أحدُٖا فدع ٣ٛايسع ٛإىل ايعسف ايعاّ وٓٛع ،١نُوا

ٖ ٛذلساز َكساز يف ذلً٘ٚ ،أَا َا أغهً٘ عً ٘ٝبعإل تَ٬رتو٘ َؤ أْو٘ (ٜ ٫سعوع إىل
ذلؿاووٌٚ ،أٜوؤ ايعووسف ايعوواّ ٚمتٝٝووص مجٝووع أقطوواّ ايطووحس ايوورٖ ٟوو ٛعًووِ عظووِٝ
ط ٌٜٛايرنس نفق ايػُّعب ٜ ٫عسف٘ إ ٫املاٖس ٕٚفٝو٘ٚ ،يوٝظ َطًول ا٭َوس ايغسٜوب
ضحساّ; فإٕ نفقا َٔ ايعً- ّٛنعًِ اهلٝأٚ ٠اجلرس ٚايصزاعٝوٖٚ ،١و ٛأضوساز اجلروس
ٚغقٖاٜ -ظٗس َٔ ايعان بٗا بعوإل اٯثواز ايعجٝبو ١ايغسٜبوٜٚ ،١هرٝوو َوا ٜؿوٓع٘
اسفسْج يف ٖر ٙا٭شَٓ َٔ ١ايغسا٥بٚ ،يٝطع َٖ ٞؤ ايطوحس احلوساّ قطعواّ)(،)3
فرَ ٘ٝا  ٫خير ٢عً ٢املتأٌَ; قسٚز ٠إٔ هلرا ايًرظ يف ايعسف ايعاّ َعٓو ٢قطعواّ،
فًرظ٘ ايٛازع يف ايٓؿٛف ٜتحُوٌ عًو ٢ذيوو املعٓوَٚ ،٢وا ٜ ٫عسفو٘ أٖوٌ ايعوسف
( )1ايرخس ايساشَ ،ٟراتٝح ايغٝب (ايترطق ايهبق).442 / 1 ،
( )2ايػٝخ ععرس ناغف ايغطا ،٤غس ايكٛاعد.61 - 60 ،
( )3ن أعفس عً ٢ؾاحب ايٓـ.
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ايعاّ َٓ٘ ٜبك ٢عً ٢أؾٌ اسباحٚ ١احلٌٚ ،يٝوع غوعس ٟأتوس ٣إٔ ايػوٝخ ()
اعاعوو[ ٢إٔ]( )1أٖووٌ ايعووسف ٜعسفوو ٕٛمجٝووع أقطوواّ ايطووحس حتووٜ ٢تووس اع عًٝوو٘ مبووا
سعع؟.
ٚنٝووووف نووووإ فكوووود اختًووووف أؾووووحابٓا (زمحٗووووِ ا ) يف أْوووو٘ ٝٝووووٌ أٚ
حتكٝوول ،فوورٖب ا٭نفووس نُووا يف ايطووسا٥س(ٚ ،)2املطووايو(َٚ ،)3وورٖب نووفق نُووا
عووؤ ايسٚقوووٚ ،)4(١عووؤ آلووواٖس ؾووواحب اخلوووسا٥ج ٚاجلوووسا٥ح( ،)5أْووو٘ إمجووواعٞ
بوووني املطوووًُني أْووو٘  ٫حكٝكووو ١يووو٘ٚ ،إمنوووا ٖوووٝٝ ٛوووٌ جبُٝوووع أفوووساعٚ ،ٙيف غوووس
ايكٛاعوود جلوودٚ( )( ٟا٭قووسب عٓوود- ٙأ ٟعٓوود املوواتٔٚ -عٓوود ا٭نفووس َٓووا
َٚوؤ املخووايرنيٚ ،بعووإل ْكووٌ فٝوو٘ إمجووا املطووًُني أْوو٘  ٫حكٝكوو ١يوو٘ٚ ،إمنووا ٖووٛ
جبُٝووووع أفووووساعٝٝ ٙووووٌ  ٫تووووأثق فٝوووو٘)(ٚ ،)6قوووود ْطووووب ذيووووو يًووووساش،)7(ٟ
ٚايبٝكوووووواٚ ،)8(ٟٚايٛاحوووووودٚ ٟايطربضووووووٚ ،)9(ٞايػووووووٝخ(ٚ )()10فخووووووس
اسضووووٚ ّ٬آلوووواٖس نوووو ّ٬ابوووؤ ا٭ثووووق(ٚ ،)11ابوووؤ فووووازع(ٚ )12اجلووووٖٛس،)13(ٟ

()1إ قافٜ ١كتكٗٝا ايطٝام.
( )2ابٔ إعزٜظ احلً ،ٞايطسا٥س.533 / 32 ،
( )3ايػٗٝد ايفاَْ ،ٞطايو ا٭فٗاّ.128 / 3 ،
( )4ايػٗٝد ايفاْ ،ٞايسٚق ١ايبٗ.215 / 3 ،١ٝ
( )5قطب ايد ٜٔايساْٚد ،ٟاخلسا٥ج ٚاجلسا٥ح.1021 / 3 ،
( )6ايػٝخ ععرس ناغف ايغطا ،٤غس ايكٛاعد.61 ،
( )7ايرخس ايساشَ ،ٟراتٝح ايغٝب (ايترطق ايهبق).442 / 1 ،
( )8ايبٝكا ،ٟٚأْٛاز ايتٓص( ٌٜترطق ايبٝكا.55 / 1 ،)ٟٚ
( )9ايطربض ،ٞدلُع ايبٝإ.321 /1 ،
( )10ايػٝخ ايطٛض ،ٞاملبطٛط.260 / 7 ،
( )11ابٔ ا٭ثق ،ايٓٗا ١ٜيف غسٜب احلدٜل.255 / 3 ،
( )12دلٌُ ايًغٚ ،488 /2 ،١نرا َعجِ َكاٜٝظ ايًغ.138 /3 ،١
( )13اجلٖٛس ،ٟايؿحا .679 / 2 ،
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ٚايرٝووٚ ،)1(َٞٛذٖووب بعووإل أؾووحابٓا (زمحٗووِ ا ) إىل إٔ يوو٘ تووأثقا جبُٝووع
أفساعٚ ، ٙاختواز ٙبعوإل املتوأخسَ ٜٔؤ أؾوحابٓا (زمحٗوِ ا )ٚ ،فؿاوٌ آخوسٕٚ
فرٖبٛا إىل إٔ ي٘ تأثقاّ يف إحكاز اجلوإا فكوطٖٚ ،و ٛاملٓطوٛب يًػوٗٝد(،)( )2
ٚفؿاووٌ آخووس ٕٚفوورٖبٛا إىل إٔ يوو٘ تووأثقاّ يف ايترسٜوول بووني املووسٚ ٤شٚعوو٘ٚ ،ذٖووب
آخوسَ ٕٚووِٓٗ ايهسنووس ٟإيوو ٞإٔ يوو٘ تووأثقاّ َوؤ عٗوو ١ايووَ ٫ ِٖٛوؤ عٗوو ١احلكٝكوو،١
ٚفؿاٌ آخس ٕٚفورٖبٛا إىل إٔ يو٘ توأثقا يف ععو ٠ٛايهٛانوب حتو ٢إٔ املٓكو ٍٛعؤ
فخس اسض ّ٬إٔ ايٓصا يف غق عع ٠ٛايهٛانب ،فإٕ ايهٛانب  ٫تأثق هلوا قطعوا،
 ٌٖٚايٓصا يف املرع ٍٛاملعدٚع ضحساّ؟ َفٌ عُوٌ احلٝوا

ٚإآلٗواز ايطوقإ ٚسلوٛ

ذيووو أ ٚيف تستووب غوو ٤ٞيف ب ودٕ اسْطووإ ٚعكًوو٘ ٚايترسٜوول بووني املووسٚ ٤شٚعوو٘ أٚ
فُٗٝا َعاّ ،فعؤ آلواٖس اسٜكوا إٔ ايٓوصا يف ايفواْ ٞحٝول ععوٌ َأخور ايكوٛيني

قٛيوو٘ تعوواىل [فَيَخَََلَّوُددٌىَ هِنْيُوَددب هَددب يُفَشِّبُددٌىَ بِدوِ بَ ديْيَ الْوَدشْ ِ ًَصًَْجِدوِ](ٚ ،)3ععووٌ َطُووح ْظووس
ايكٛيني ذيو( .)4قواٍ بعوإل املتوأخسٚ( ٜٔقود ٜظٗوس ذيوو َؤ تعسقوِٗ يوريو يف
باب اجلٓاٜا ٚ ،يٝظ يف غ َٔ ٤ٞذيو ع٫ي ١عً ٢ايتخؿٝـ) ،اْتٗ.٢
ٚايظاٖس إ ايٓوصا يف نوٌ َؤ ا٭َوسٚ ٜٔضوبب ا٫خوت٬ف اخوت٬ف ا٭عيو،١

ال بِد ِ ْر ِى اللَّدوِ]
سي َي بِد ِو هِد ْي َأحَد تذ ِإ َّ
ن ِبََدب ِّ
فٝظٗس َٔ بعكٗا أْ٘  ٌٝٝنكٛي٘ تعاىل [ ًَهَب ىُد ْ

()5

حٝوول اسلؿووس اسقووساز بوو٘ يف تكوودٜس اذْوو٘ تعوواىل ٚإذْوو٘ تعوواىل باسقووساز ذلوواٍ،
٫ضتحاي ١اذْ٘ بايكبا٥ح ٚإٕ ْٛقؼ ف ٘ٝبإ املساع إ ايكسز بعًُو٘ [ ٚهو ]( ) قواعز
عً ٢زفع تطبٝب٘ ايكسز نغق َٔ ٙاملطوببا  ،فاْو٘ ٜ ٫صٜود عًوْ ٢واز إبوساٖ ِٝايويت

( )1اير ،َٞٛٝاملؿبا املٓق.123 / 1 ،
( )2ايػٗٝد ايفاَْ ،ٞطايو ا٭فٗاّ.128 / 3 ،
( )3ايبكس.102 ،٠
( )4ابٔ ايع ،١َ٬إٜكا ايرٛا٥د.406 / 1 ،
( )5ايبكس.102 ،٠
( )6إقافٜ ١كتكٗٝا ايطٝام.
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قاٍ هلا [بَشْدًا ًَسَدالَهًب]( ،)1فُحوا تطوبٝبٗا اسحوسام ٚععًوٗا َطوبب ١يًوربع يو ٫ٛإٔ
ٜك ٍٛضَ٬اّ هلًو إ بساٖ َٔ ِٝغود ٠بسعٖواٖٚ .ورا ٚسلو ٙٛاملوساع َؤ قٛيو٘ تعواىل:

[يَوْحٌُا اللَّوُ هَب يَشَب ُ ًَيُثْبِجُ ًَعِنْذَهُ أُمُّ الْكِخَبةِ](ٚ ،)2نكٛي٘ تعاىل[ :يُخَيَّلُ إِلَيْدوِ هِديْ سِدحْشِىِنْ
أًََّيَب حَسََْى](ٜٚ ، )3ظٗوس َؤ بعكوٗا أْو٘ حتكٝولَٗٓ ،وا قٛيو٘ تعواىل[ :فَيَخَََلَّوُدٌىَ هِنْيُوَدب هَدب

يُفَشِّبٌُىَ بِوِ بَيْيَ الْوَشْ ِ ًَصًَْجِوِ]ٚ ،قٛي٘ تعاىلًَ[ :جَب ًُا بِسِحْشٍ عَظِدينٍ]( ،)4فوإٕ ايٛؾوف
بايعظُٜ ١ػعس به ْ٘ٛحتكٝكواّٚ ،قٛيو٘ يف بعوإل ا٭خبواز (حتوٌا  ٫ٚتعكود)(ٖٚ ،)5وٛ
آلوواٖس يف ايتحكٝوولٚ ،خوورب ايصْوودٜل ايوور ٟضووأٍ أبووا عبوود ا

(

) آلوواٖس يف

ايتخ ٌٝٝقواٍ :فٝو٘ (أفٝكودز إٔ يعوٌ اسْطوإ بطوحس ٙيف ؾوٛز ٠ايهًوب ٚاحلُواز
ٚغق ذيو ،قاٍ ٖٛ :أعجص َؤ ذيوو ٚأقوعف َؤ إٔ ٜغوق خًول ا
َٔ أبطٌ َا زنب٘ ا

تعواىل ٚؾوٛز ٙفٗو ٛغوسٜو ا

تعواىل ،إٕ

يف خًكو٘ ،تعواىل عؤ ذيوو

عًٛا نبقاّ)(.)6
ٚاحلل أْ٘ ٜٓكطِ إىل ايكطُني نُا ٜكك ٞب٘ اخلرب ،قاٍ (أخربْ ٞعٔ ايطحس،
َا أؾوً٘؟ ٚنٝوف ٜكودز ايطواحس عًوَ ٢وا ٜٛؾوف َؤ عجا٥بو٘ َٚوا ٜرعوٌ؟ فكواٍ
( :) إٕ ايطحس عًٚ ٢ع ٙٛغوتٚ ،٢عو٘ َٓٗوا مبٓصيو ١ايطوب ،نُوا إٔ ا٭طبوا٤
ٚقعٛا يهٌ عا ٤عٚا ،٤فهريو عًِ ايطحس احتايٛا يهٌ ؾح ١آفوٚ ١يهوٌ عافٝو١
عاٖووٚ ١يهووٌ َعٓوو ٢حًٝووْٚ ،١وو ٛآخووس َٓوو٘ خرووٚ ١ضووسعٚ ١رلووازٜلْٚ ،ووَٓ ٛوو٘ َووا
ٜأخور ٙأٚيٝوا ٤ايػوٝاطني َوِٓٗ ،قواٍ :فُؤ أٜؤ عًوِ ايػوٝاطني؟ قواٍَ :ؤ حٝول

( )1ا٭ْبٝا.69 ،٤
( )2ايسعد.39 ،
( )3ط٘.66 ،
( )4ا٭عساف.116 ،
( )5احلُق ٟايكُ ،ٞقسب اسضٓاع.52 ،
( )6ايػٝخ ايطربض ،ٞا٫حتجا .82 / 2 ،
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عسف ا٭طبا ٤ايطب ،بعكو٘ رسبوٚ ١بعكو٘ عوَٚ ،)1() ٬فًو٘ خورب ايعٝو ،ٕٛقواٍ:

(يف قٛي٘ عص ٚعًٌَ[ :هَب أًُضِ َ عَلَى الْوَلَكَيْيِ بِبَببِلَ ىَبسًُثَ ًَهَدبسًُثَ]( ،)2قاٍ :نإ بعود
ْوو )( ٛقوود نفووس ايطووحسٚ ٠املُٖٛوو ،ٕٛفبعوول ا

عووص ٚعووٌ ًَهووني إىل ْوويب

ذيو ايصَوإ بورنس َوا تطوحس بو٘ ايطوحسٚ ،٠ذنوس َوا ٜبطوٌ بو٘ ضوحسِٖ ٜٚوسع بو٘
نٝوودِٖ ،فتًكاووا ٙايووٓيب ( )3()عوؤ املًهووني ٚأعاا ٙإىل عبوواع ا

بووأَس ا

عووص

ٚعووٌ ،ف وأَسِٖ إٔ ٜكرووٛا بوو٘ عًوو ٢ايطووحس ٚإٔ ٜبطًووْٗٚ ،ٙٛوواِٖ إٔ ٜطووحسٚا بوو٘
ايٓاعٖٚ ،را نُا ٜدٍ عً ٢ايطَِ ،ا ٖٛ؟ ٚعًَ ٢ا ٜدفع ب٘ غا ١ً٥ايطوِ -إىل إٔ

قاًٍَ[ -هَدب يََُلموَدبىِ هِديْ أَحَدذت] ذيوو ايطوحس ٚإبطايو٘ [حَخَّدى يَقُدٌالَ] يًُوتعًِ [إًَِّوَدب ًَحْديُ
فِخْنَدتٌ] ٚاَتحإ يًعباع يٝطٝعٛا ا

عص ٚعٌ يف َا ٜتعًُوَ ٕٛؤ ٖوراٜٚ ،بطًوٛا بو٘

نٝد ايطحسٜ ٫ٚ ٠طحس[ ِٖٚفَال حَكْفُدش] باضتعُاي٘ ٚطًب اسقساز ب٘ٚ ،ععوا٤
ايٓاع إىل إٔ ٜعتكدٚا أْو ب٘ حتٚ ٞٝمتٝع ٚترعٌ َوا ٜ ٫كودز عًٝو٘ إ ٫ا

تعواىل،

فإٕ ذيو نرس إىل إٔ قاٍ [ًيَخَََلَّوٌُىَ هَب يََُشُّىُنْ ًَالَ يَدنفََُيُنْ] ٭ْٗوِ إذا تعًُوٛا ذيوو

ايطحس يٝطحسٚا ب٘ ٜٚكسٚا ب٘ فكد تعًُٛا َوا ٜكوسِٖ يف عٜوِٓٗ ٜ ٫ٚوٓرعِٗ)(،)4
احلدٜل.
ٚ٭ٕ َٔ تتباع ايطسٜل ٚايطٝس عًِ إٔ ي٘ تأثقا

 ٫تٓهس تطوتٓد إيٝو٘ يف بعوإل

ا٭حٝإٜٚ ،عًِ حتك ٝكٗا يف حل َؤ ن ٜطاًوع عًٝوَ٘ ،وع َوا يَو٘ َؤ املٜ٪ودا
اٯٜا

َؤ

ٚايسٚاٜا  ،عً ٢أْو قود عسفوع إٔ َؤ مجًو ١أقطواَ٘ ايتطوخق املػواٖد

بايٛعدإٚ ،عع ٣ٛإٔ ايطحس َا أعا ٙيًجٔ َٔ ايتخٝا٬

حت ٢أطاعٜ ،ٙٛودفعٗا

إٔ آلاٖسِٖ ن ٕٛايطوحس ْروظ ٖورا ا٭ثوس ايغسٜوب ،إ ٫إٔ ايعكوٌ حوانِ بأْو٘ يوٛ
( )1ايع ١َ٬اجملًط ،ٞتاز ا٭ْٛاز ،169 / 10 ،باخت٬ف قً ٌٝيف ا٭يراآل.
( )2ايبكس.102 ،٠

( )3يف املخطٛط َٔ ِٖٚ ٖٛٚ )( ١ايٓاضخٚ ،ايؿحٝح (.)
( )4ايػٝخ ايؿدٚم ،ع ٕٛٝأخباز ايسقاَ ،241 / 2 ،ع تؿحٝح َٔ املؿدز.
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نإ حكٝكو ١ن ميهاؤ ا

تعواىل ايطواحس َٓو٘ يف مجٝوع َوا أزاعٚ ،إ ٫يوصّ ايرطواع

ٚاقُح ٍ٬أنفوس ايعبواعٚ ،ن وتج املًوٛى ٚا٭َوسا ٤إىل ٚقوع اجلٗواعٚ ،انترو٢
ا٭غكٝا ٤جبرب ايٓطاٚ ٤ا٭٫ٚع إىل ايًٛاط ٚايرجٛزٚ ،اغتٓٛا بريو عؤ اخلطبو١
ٚبرٍ املٗٛزٚ ،ؾدز َٔ ايطحااز َا ٜؿدز َٔ ايكاعز املختوازَ ،وع أْو٘  ٫حواعث
َٔ ْرع أ ٚقسز إ ٫بككاٚ ٤قدز.
ٚنٝف نإ فايظاٖس إٔ َٓو٘ َوا ٖو ٛحتكٝول عصَوا ٫ ٚ ،حاعو ١يف إثبوا

ذيوو

إىل ا٫ضتٓاع إىل َا ز َٔ ٟٚإٔ يبٝد ّا( )1ايٛٗٝع ٟضحس ايوٓيب( )فوأثس فٝو٘
أثووساّ حكٝك ٝواّ( ،)2نُووا ٜظٗووس َوؤ ايسٚاٜوو ١حتووٜ ٢وودفع ذيووو بظٗ وٛز ٚقووع اخلوورب،
ٚقؿٛز ضٓدٚ ،ٙقدز ٠ايٓيب ( )عً ٢ايدفع بايودعاٚ ٤ايتعٜٛور ٚسلُٖٛوا،
ف ٬ميهٔ إٔ ٜتؿابٚ ،إٔ ذيو َٓافٍ يًعؿُٚ ١أْ٘ َووٓافٍ يًاووطف ايووٛاعب; ٭ٕ
املهًرووني إذا زأٚا ضووًطإ ايطواحس عًوو ٢ايوٓيب (ٚ )تؿووسف٘ فٝو٘ اختًاووع
عكا٥وودِٖ ٚن ٜبوول هلووِ اطُٓ٦ووإ ٚ ٫ٚثووٛم  ٫ٚاعتُوواع; يظٗووٛز ْكؿوو٘ ح٦ٓٝوور،

ٚيتجٜٛصِٖ ح٦ٓٝور تطوًط ايطواحس عًو ٢عكًو٘ ،فٝؿوح قوٛهلِ [إى حَخَّبَُِدٌىَ إِالَّ سَجُدالً

هَسْدحٌُسًا](ٚ ،)3إٕ أَهوؤ عفووع بعكووٗا فإْوو٘ يووٝظ يًووٓيب عفووع نووٌ َووا ٜووتُهٔ َوؤ
عفع٘ٚ ،إ ٫ملا ؾدز عًَ ٘ٝس
املس

 ٫ٚعس

ٚ ،إٕ ععَٓ ٣ٛافات٘ يًعؿَُ ١ع عودّ

ايغايب عً ٢ايعكٌ وٓٛع ;١يٛق ٛايد٫يو ١ايطوابك ١يف ذيووَ ،كوافاّ إىل

غٗاع ٠ايٛعدإ ،نُا إٔ َٓ٘ َا ٖ ٌٝٝ ٛعصَا; يٛقَ ٛوا ضوبل َؤ ا٭عيو ١يف
ذيو ،فح٦ٓٝر  ٫نو ّ٬يف اْكطواَ٘ إىل ايكطوُنيٚ ،يف اتؿواف٘ بهوٌ َؤ ايٛؾورني
ضٛا ٤ععًٓوا ايٓوصا يف نوٌ َؤ ا٭َوس ٜٔاملتكودَني أ ٚيف أحودُٖاٚ ،يهؤ  ٫روس٠
يًٓصا املرنٛز غسعاّ ،نُا ؾس ب٘ بعإل أؾحابٓا (زمحِٗ ا ) ٭ْ٘  ٫إغهاٍ
يف حتسميوو٘ ٚنرووس َطووتحًا٘ ٚقتًوو٘ َووع ا٫ضووتح ٍ٬أَ ٚطًكوواّ عًوو ٢ايووٛعٗني نُووا
( )1يف املخطٛط( ١يبٝد).
( )2ايع ١َ٬اجملًط ،ٞتاز ا٭ْٛاز.303 - 302 / 38 ،
( )3اسضسا.47 ،٤
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عسفع ،نُوا أْو٘  ٫نو ّ٬يف قوُإ ايطواحس نوٌ َوا يٓٝو٘ بطوحس ٙعًوْ ٢روظ أٚ
طسف َٔ ،غق فسم يف عسٜوإ مجٝوع ٖور ٙا٭حهواّ بوني نْٛو٘ حتكٝكوا أٝ ٚو،ّ٬ٝ
ٚعع- ٣ٛإٔ ا٭ؾحاب بٓٛا ثبٛ

ايكؿاف عً ٢إٔ يًطحس حكٝك ١يف حٝاص املٓوع

ندع ٣ٛإٔ ايفُس ٠ف ٘ٝاسقساز بأْ٘ قد قتٌ شٜد ايطوحس ،٠فإْو٘  ٫طسٜول سثباتو٘ إ٫
بريو ،فإٕ نإ ي٘ حكٝك ١قُٝاد ب٘ٚ ،إ ٫ف -٬وٓٛعٚ ،١ا

ايعان.

[الكهانة]
َٚوؤ مجًووَ ١ووا ووسّ ايتهطووب بوو٘ ايهٗاْووٖٚ ،١ووَ ٞوؤ أقطوواّ ايطووحسٚ ،يف
املطايو أْٗا قسٜب ،)1(َ٘ٓ ١يهٔ يف ايطحس َا ٜكتك ٞعخٛهلا فٚ .٘ٝنٝف نإ فروٞ
اجلووٛاٖس عوؤ رلتؿووس ايٓٗاٜوو ١أْٗووا تعوواط ٞاسخبوواز عوؤ ايهآ٥ووا

يف َطووتكبٌ

ايصَوووإ(ٚ ،)2يف ايكٛاعووود إٔ (ايهوووأٖ [ٖووو ]ٛايووور ٟيووو٘ ز٥و وٞا َو ؤ اجلووؤ ٜأتٝووو٘
با٭خبوواز)(ٚ ،)3عوؤ احلهُووا ٤إٔ َوؤ ايٓرووٛع َووا تكوو ٣ٛعًوو ٢ا٫طاوو ٬عًووَ ٢ووا
ضٝه َٔ ٕٛا٭َٛز ،فإٕ ناْع خٝاس ٠فاقً ١فتًوو ْروٛع ا٭ْبٝواٚ ٤ا٭ٚيٝواٚ ،٤إٕ
ناْع غوسٜس ٠فٗوْ ٞروٛع ايهٗٓوٚ .١يف غوس ايكٛاعود جلود( :)( ٟايهٗاْو١
نهتاب ١عٌُ ٜكتك ٞطاعو ١بعوإل اجلوإٚ ،بوايرتح ؾوٓاعٚ ،)4()١عًو ٢نوٌ حواٍ
فعًُٗا ذلسّ يف غسٜعتٓا إمجاعاّ ذلؿَٓٚ ّ٬كو ،ّ٫ٛفعؤ ايهراٜو ٫( ١أعوسف خ٬فواّ
ب ِٗٓٝيف حتس ِٜايهٗاْٚ ،)5()١عٔ ايسٜا

إٔ ايودي ٌٝعًٝو٘ (اسمجوا املؿوسَّ بو٘

يف نوو ّ٬مجاعووٚ ،)6()١يف ذلهوو ٞآلوواٖس دلُووع ايربٖووإ ْروو ٞاخلوو٬ف يف حتووسِٜ
( )1ايػٗٝد ايفاَْ ،ٞطايو ا٭فٗاّ.128 / 3 ،
( )2ايػٝخ اجلٛاٖس ،ٟعٛاٖس ايه.89 / 22 ،ّ٬
( )3ايع ١َ٬احلً ،ٞقٛاعد ا٭حهاَّٚ ،9 / 2 ،ا بني املعكٛفتني إقاف َٔ ١ايكٛاعدٚ ،نريو
ايتؿحٝح َٔ ايكٛاعد.
( )4ايػٝخ ععرس ناغف ايغطا ،٤غس ايكٛاعد.64 ،
( )5ا كل ايطبصٚاز ،ٟنرا ١ٜا٭حهاّ.87 ،
( )6ايطٝد عً ٞايطباطبا ،ٞ٥زٜا

املطا.503 / 1 ،ٌ٥
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ا٭عسٜٚ ،)1(٠دٍ عً ٘ٝبعود اسمجوا مجًوَ ١ؤ ا٭خبواز ،فرو ٞخورب َطوتطسفا
ايطسا٥س (َٔ َػ ٢إىل ضواحس أ ٚنوأٖ أ ٚنوراب ٜؿوداق٘ مبوا ٜكو ٍٛفكود نروس مبوا
أْصٍ ا

َٔ نتاب)(ٚ ، )2عطِف ايهأٖ عًو ٢ايطواحس فٝو٘ يعًو٘ َؤ بواب عطوف

ايعاّ عً ٢اخلافٚ ،يف خرب اخلؿاٍ (َٔ تهٗٔ أ ٚتتهٗٔ يو٘ فكود بوسَ ٨ؤ عٜؤ
ذلُد (.)3())
ٚايظاٖس إٔ ايهأٖ َٔ خيرب عؤ ايهآ٥وا

يف َطوتكبٌ ايصَوإ ،أعوِ َؤ إٔ

ٜهَ ٕٛطتٓد ٙيف ذيو إخبواز بعوإل اجلوإ ،أ ٚا٫ضوتد ٍ٫عًو ٢ذيوو بهوَ ّ٬ؤ
ٜطأي٘ أ ٚفعً٘ أ ٚحاي٘ ،فدع ٣ٛاختؿواف ايهوأٖ بوا٭ ٍٚنُوا ٖو ٛايظواٖس َؤ
عباز ٠ايكٛاعود  ٫خيًوَ ٛؤ ْو ٛتأَوٌٚ ،إٕ نوإ املٓكو ٍٛعؤ ذلهو ٞايٓٗاٜو ١زمبوا
ٜتػعس بريو ،حٝل ععٌ ايفاْ ٞوا خيتـ باضِ ايعوساف ،قواٍ فٝو٘ (ٚقود نوإ يف
ايعسب نٗٓ[ ١نػل ٚضطٝح ٚغقُٖا] ،فُِٓٗ َٔ نإ ٜصعِ إٔ ي٘ تابعا َٔ اجلؤ
[ٚزٝ٥ووا] ًٜكوو ٞإيٝوو٘ ا٭خبووازَٚ ،ووِٓٗ َوؤ نووإ ٜووصعِ أْوو٘ ٜعووسف ا٭َووٛز مبكوودَا
أضووباب ٜطووتدٍ بٗووا عًووَٛ ٢اقعٗووا َوؤ نووَ ّ٬وؤ ٜطووأي٘ أ ٚفعًوو٘ أ ٚحايووٖ٘ٚ ،وورا
خيتـ باضِ ايعساف)(ٚ ،)4ميهٔ إٔ ٜتوداع ٢إٔ ايعبواز ٠املورنٛز ٠تكتكو ٞايتعُوِٝ
حٝل قطِ ايهأٖ إىل قطُنيٚ ،ايعساف قطِ َٔ ايهأٖ.
ٚنٝف نإ فايهأٖ َٔ خيرب عٔ ايهآ٥وا
عٔ ايهآ٥ا

يف ايوصَٔ املطوتكبٌ ،أَوا اسخبواز

يف ايصَٔ املاق ٞأ ٚايصَٔ احلاٍ ،فٌٗ ٜودخٌ يف ايهٗاْو ١أ ٫ ٚ؟ ٫

اضتبعد ايفاْ ،ٞنُا ٜكتك ٘ٝايتأٌَ يف ن ّ٬أٌٖ ايًغٚ ١ن ّ٬احلهُا.٤
ٚنٝف نإ فايظاٖس إٔ ايهٗاْ ٖٞ ١اتبا بعإل اجلوإ بايتطوبٝب ،فًو ٛفُوس
اتبا اجلإ ٚإخباز ٙبريو َٔ ع ٕٚتطوبٝب فايظواٖس إٔ ذيوو يوٝظ َؤ ايهٗاْو،١
( )1ا كل ا٭زعب ،ًٞٝدلُع ايرا٥د.79 / 8 ،٠
( )2ابٔ إعزٜظ احلًَ ،ٞطتطسفا

ايطسا٥س.593 ،

( )3ايػٝخ ايؿدٚم ،اخلؿاٍ.19 ،
( )4ابٔ ا٭ثق ،ايٓٗا ١ٜيف غسٜب احلدٜلَٚ ،215-214 / 4 ،ا بني املعكٛفتني تؿحٝح َٔ
ايٓٗا.١ٜ
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بووٌ ٖوو ٛخوواز عٓٗووا َٛقووٛعا ٫ٚ ،فووسم يف ايهٗاْوو ١بووني إٔ ٜهوو ٕٛاسخبوواز عوؤ
ايغا٥با

عً ٢طسٜل ايبع أ ٚعً ٢طسٜل ايتر٪اٍ ،نُا  ٫خير ٢عًوَ ٢ؤ تأَوٌ يف

ن ّ٬أٌٖ ايًغ.١
فُا يف ذله ٞاملراتٝح -حٝل قاٍ ف َٔ( ٘ٝاملعاؾو ٞاملٓؿوٛف عًٗٝوا اسخبواز
عٔ ايغا٥با

عً ٢ايبوع يغوق ْويب أٚ ٚؾو ،ٞضوٛا ٤نوإ بوايتٓج ِٝأ ٚايهٗاْو ١أٚ

ايكٝافوو ١أ ٚغووق ذيووو) -إىل إٔ قوواٍ ٚ(-إٕ نووإ اسخبوواز عًوو ٢ضووب ٌٝايترووَ ٍ٪وؤ
ع ٕٚعصّ فايظاٖس عوٛاش ;ٙ٭ٕ أؾوٌ ٖور ٙايعًو ّٛحولٚ ،يهؤ اسحاطو ١بٗوا ٫
ٜتٝطس يهٌ أحدٚ ،احلهِ بٗا ٜٛ ٫افول املؿوًح ٫ -)1()١خيًوَ ٛؤ ْو ٛتأَوٌ ٚإٕ
أَهووؤ إٔ ٜسٜووود بوووإٔ إطووو٬م ا٭خبووواز آلووواٖس يف ايبوووع ع ٕٚايظووؤ ٚايوووتخُني،
ٚاحلاؾٌٖ :را إذا نإ املطتٓد يف اسخبازا

املورنٛزَ ٠وا ذنسْواٚ ،ٙأَوا يو ٛنوإ

املطتٓد بعإل ايعً ّٛايٓب ١ٜٛناجلرس ٚاجلاَعٚ ١سل ٙٛفايظاٖس أْ٘ وا  ٫إغهاٍ فٝو٘،
ٚإٕ قاٍ بعإل أؾحابٓا (ٜٓبغ ٞايتخر ٞب٘ ٚعودّ إآلٗواز ;ٙ٭ْو٘ زمبوا ٜهوَ ٕٛفوازا
يكً ١اعتكاع عٛاّ ايٓاع باملعجصا  ،فًٝصّ َٔ ذيو فتح بواب عًو ٢ايٓبوٛاا )(،)2
ٖرا نً٘ يف عٌُ ايهٗاَْٚ ،١ت ٢حسّ عًُٗا حوستّ أخور ا٭عوس ٠عًٗٝوا عصَواّ ،ملوا
َس غق َس َٔ ٠إٔ ا

(إذا حساّ غ٦ٝاّ حساّ رٓ٘)(ٚ ،)3غق ذيو.

أَا تعًاُٗا ٚتعًُٗٝا ،فإٕ نإ يًعٌُ ف ٬ن ّ٬يف حسَتٗاٚ ،يعً٘ عً ٢ذيو ٜتٓوصاٍ
َا يف ذله ٞعباز ٠إٜكا ايٓافع (إٕ تعًُٗٝا ٚتعًاُٗوا ٚاضوتعُاهلا حوساّ يف غوس
اسض )ّ٬أ ٚعً ٢إٔ ايتعًاِ ٚايتعً ِٝبايعٌُ  ٫بغق ٖٛٚ ،ٙذلسّ أٜكا ب ٬نو،ّ٬
ٚأَا تٓص ٌٜعبواز ٠اسٜكوا عًو ٢ايعُوٌ فٗو ٛخو٬ف ايظواٖسَ ،ؤ عٗو ١اغوتُاٍ
ايعباز ٠عً ٢ا٫ضوتعُاٍ املػوعس بوإزاع ٠غوق ايعُوٌ َؤ ايوتعًاِ ٚايتعًوٚ ،ِٝإٕ ن
ٜهْٛووا يًعُووٌ فايظوواٖس عوودّ حسَتُٗووا حٝوول ٜهْٛووا( )4يغووق ايعُووٌ ،يٮؾووٌ
(َ )1راتٝح ايػسا٥ع ،يف َراتٝح ايٓرز .24-23 /2
( )2ن أعفس عً ٢ؾاحب ايٓـ.
( )3ايدازقطين ،ضٓٔ ايدازقطين.7 / 3 ،
( )4يف املخطٛطٜ( ١هْٛا).
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ٚاْؿساف ا٭عي ١إىل ايعٌُ ٫ٚ ،فسم يف حسَ ١ايهٗاْٚ ١حسَ ١ايتهطب بٗوا بوني
ْطب ١اسخباز إىل اجلٔ ٚعدَ٘ ٚا

أعًِ.

[ومن مجلة ما حيزم التكسب به القيافة]
 ٖٞٚنُا عٔ ايكاَٛع(ٚ ،)1ايؿوحا (ٚ ،)2املؿوبا املوٓق(َ :)3عسفو ١اٯثواز،
ٚايكووا٥ف ايوورٜ ٟعووسف اٯثووازٚ ،عوؤ ايٓٗاٜووٚ ،)4(١دلُووع ايبحووس )5(ٜٔشٜوواع ٠أْوو٘
(ٜعووسف غووب٘ ايسعووٌ بأخٝوو٘ ٚأبٝوو٘)ٚ ،يف املطووايو أْٗووا (ا٫ضووتٓاع إىل عَ٬ووا
َٚكاعٜس ٜرتتوب عًٗٝوا إحلوام بعوإل ايٓواع بوبعإل)(ٚ ،)6نٝوف نوإ فوإٕ حؿوٌ
اجلصّ بٗا ٚتستاب عًٗٝا ذلسّ حستَع ٚإ ٫ناْع َهس.١ٖٚ
أَوووا ا٭ :ٍٚفايظووواٖس أْووو٘ ووووا  ٫إغوووهاٍ فٝوووْ٘ٚ ،طوووب٘ يف احلووودا٥ل( )7إىل
ا٭ؾحابٚ ،عٔ ايهرا ٫( ١ٜأعسف ف ٘ٝخ٬فواّ)(ٚ )8يف اجلوٛاٖس (قًوعٚ :نأْو٘ ٫
خ٬ف يف حتسمي ٗا ،سلو ٛايهٗاْو ،١بوٌ يعًوٗا فوسع َٓٗوا ،فتٓودز حتوع َوا عٍ عًو٢
حسَتٗاَ ،كافا إىل َا عٔ املٓتٗٚ )9(٢غوقَ ٙؤ اسمجوا ؾوس ا أ ٚآلواٖسا عًو٢
ذيو)( ،)10اْتٗ ٫ٚ .٢خيًْ َٔ ٛظس فتبؿس.
ٜ٪ٜٚد ايك ٍٛباحلسََٓ ١افاتٗا نايكسٚزَ ٟؤ عودّ ايتروا

ايػواز إىل ٖورٙ

( )1ايرقٚشآباع ،ٟايكاَٛع ا ٝط.188 / 3 ،
( )2اجلٖٛس ،ٟايؿحا .1419 / 4 ،
( )3اير ،َٞٛٝاملؿبا املٓق.78 / 2 ،
( )4ابٔ ا٭ثق ،ايٓٗا ١ٜيف غسٜب احلدٜلٚ ،121 / 4 ،ايعباز ٠اٯت٫ ١ٝبٔ ا٭ثق.
( )5ايػٝخ ايطس  ،ٞدلُع ايبحس.560 / 3 ،ٜٔ
( )6ايػٗٝد ايفاَْ ،ٞطايو ا٭فٗاّ.129 / 3 ،
( )7ا كل ايبحساْ ،ٞاحلدا٥ل ايٓاقس.182 / 18 ،٠
( )8نرا ١ٜا٭حهاّ.87 ،
(َٓ )9تٗ ٢املطًب ،1014 /2 ،يًع ١َ٬احلً ،ٞايٓاغس حا أمحد ،تربٜص .1333
( )10ايػٝخ اجلٛاٖس ،ٟعٛاٖس ايه.92 / 22 ،ّ٬
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ٚا٭َازا ٚ ،إٕ َوداز ٙيف إثبوا

ايٓطوب عًو ٢اسقوساز ٚايو٫ٛع ٠عًو٢

ايرساؽ ٚسلُٖٛا وا عا َٔ ٤ايػس  ،حت ٢أْ٘ أحلل ايٛيد بايرساؽ مبجسع ايوٛط٧
ٚيوو ٛيف ايوودبسٚ ،اخووت٬ف ايؿووٛز ٚاهل٦ٝووا

بووني نووفق َوؤ ا٭ْبٝوواٚ ٤ا٭ٚؾووٝا٤

ٚأ٫ٚعِٖ فك ٬عٔ غقٖوِ تٝول ٜتوس ٣إٔ بعوإل أ ٫ٚعٖوِ أقوسب إىل ايًحوٛم
ب غقِٖٚ ،يرتتب ايرطاع ايعظ ِٝعً ٢ذيو ٚيص ّٚايركٝح ١عً ٢املطًُني ْٚكإل
أحهاّ َٛازٜفِٗ ٚعٜواتِٗ َٓٚوانحِٗ ،إىل غوق ذيوو ،فُؤ تتبوع اٯثواز ْٚظوس يف
ضق ٠ا٭ُ٥و ١ا٭طٗواز ( ) أْهوس ذيوو أغود اسْهواز ،يهؤ َوع مجٝوع ذيوو،
احله وِت تسَتٗووا َووع حؿوو ٍٛنووٌ ٚاحوود َوؤ ا٭َووسٖٚ ،ٜٔوو ٛحؿوو ٍٛاجل وصّ بٗووا
ٚتستب ا سّ عًٗٝا ٚإٕ ؾس بريو يف املطايو حٝل قاٍٚ( :إمنا حتوسّ إذا عوصّ
بوو٘ أ ٚزتتووب عًٝوو٘ ذلسَووا)( ٫ )1خيًووَ ٛوؤ تأَووٌ يف ا٭ ;ٍٚ٭ٕ ا٫عتكوواع بٓطووب
غخـ عًُا أ ٚآلٓا َٔ ع ٕٚتستٝب أَوس َؤ ا٭َوٛز عًٝو٘  ٫عيٝوٌ عًو ٢حتسميو٘،
ٚا٭ؾٌ عدّ حسَت٘ ،فا٭ٚىل ؿوٝـ ايتحوس ِٜمبوا يو ٛزتوب عًٝو٘ أَوساّ ذلسَواّ،
نُوووا ٖووو ٛا هووو ٞعووؤ ايطوووسا٥س ٚعووواَع املكاؾووود(ٚ ،)2ايتٓكوووٝح( ،)3قووواٍ بعوووإل
املعاؾسٚ( ٜٔقٝد يف ايدزٚع(ٚ )4عاَع املكاؾد نُوا عؤ ايتٓكوٝح حسَتٗوا مبوا إذا
تستب عًٗٝا ذلسّٚ ،ايظاٖس أْ٘ أزاع ايهٌ )( )5اْتٗ ٖٛٚ .٢حطٔ.
ٚعٔ بعإل املتأخس ٜٔأْو٘ ٚضوٛع يف أؾوٌ ايتحوس ِٜاضوتٓاعا إىل خورب شنسٜوا
بوؤ ٝوو ٢بوؤ ايتٗٝووإ املؿووس ٟأ ٚايؿووقيف قوواٍ :سعووع عًوو ٞبوؤ ععرووس()
داث احلطٔ بٔ احلطني بٔ عً ٞبٔ احلطني ( ،)فكاٍٚ( :ا
تعاىل أبا احلطٔ ايسقا ( )فكاٍ يو٘ احلطؤ :إٚ ٟا

يكد ْؿوس ا

 -ععًوع فوداى  -يكود

بغوو ٢عًٝوو٘ إخٛتوو٘ ،فكوواٍ ععرووس :إٚ ٟا ٚ ،سلوؤ عَُٛتوو٘ بغٓٝووا عًٝوو٘ ،فكوواٍ يوو٘
( )1ايػٗٝد ايفاَْ ،ٞطايو ا٭فٗاّ.129 / 3 ،
( )2ا كل ايهسن ،ٞعاَع املكاؾد.33 / 4 ،
( )3املكداع ايطٛٝز ،ٟايتٓكٝحٚ ،زق 57 ١أ.
( )4ايدزٚع ايػسع ١ٝيًػٗٝد ا٭.165 /3 ،ٍٚ
( )5ايػٝخ ا٭ْؿاز ،ٟاملهاضب.8 / 2 ،
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احلطٔ :ععًع فداىٚ ،نٝف ؾٓعتِ؟ فإْ ٞن أحكسنِ ،قاٍ :فكواٍ يو٘ إخٛتو٘:
ٚسلٔ أٜكا َا نوإ فٓٝوا إَواّ قوط حا٥وٌ ايًو ،ٕٛفكواٍ ايسقوا (ٖ :)و ٛابوين،
قايٛا :فإٕ زض ٍٛا

( )قد قك ٢بايكٝاف ،١فبٓٓٝا ٚبٓٝو ايكٝاف ،١فكايٛا:

ابعفوٛا أْووتِ إيووٚ ،ِٗٝأَوا أْووا فوو ٫ٚ ،٬تتعًُوو ِٖٛملوا ععٛمتوو ِٖٛإيٝوو٘ٚ ،يٝهْٛووٛا يف
بٛٝتهِ ،فًُا عاٚ٤ا أقعدْٚا بايبطتإ ٚاؾطف عَُٛتو٘ ٚإخٛتو٘ ٚأخورٚا ايسقوا
(ٚ )أيبط ٙٛعب ١ؾٛف ٚقًٓطَٗٓ ٠ٛا ٚٚقوعٛا عًو ٢عٓكو٘ َطوحاٚ ،٠قوايٛا:
أعخٌ ايبطتإ نأْو تعٌُ ف ،٘ٝثِ عاٚ٤ا بأب ٞععرس ( )فكايٛا :أحلكٛا ٖورا
ٔ ٖرا عِ أبٖٚ ٘ٝرا عُ٘ ٖٚر ٙعُتو٘،
ايغ ّ٬بأب ،٘ٝفكايٛا يٝظ ي٘ ٖٗٓا أبٚ ،يه ا
ٚإٕ ن ٜهٔ ي٘ أب ٖٓا فٗو ٛؾواحب ايبطوتإ ،فوإٕ قدَٝو٘ ٚقدَٝو٘ ٚاحود ،٠فًُوا
زعع أب ٛاحلطٔ ( ) قايٛا ٖرا أبو ،ٙٛقواٍ عًو ٞبؤ ععروس فكُوع فُؿؿوع
ٚع٘ أب ٞععرس ( )ثوِ قًوع يو٘ :أغوٗد أْوو إَواَ ٞعٓود ا

عوص ٚعوٌ)(،)1

حٝل إٕ أبا احلطٔ ( )أعابِٗ إىل حهِ ايكٝافٚ ،١أقسِٖ عًَ ٢ا حهَ ٙٛؤ
قكا ٤زض ٍٛا

( )بريو.

 ٖٛٚنُا تس ٣يعودّ قابًٝتو٘ ملعازقوَ ١وا َوس َؤ ا٭عيو ١أٚ ،٫ٚيعودّ ع٫يتو٘
عً ٢إعابتِٗ إىل ذيو ،بٌ يعٌ قٛي٘ (( :)ابعفٛا أْتِ إيٚ ،ِٗٝأَا أْوا فو،)٬
َػعس بعدّ املػسٚعٚ ،١ٝاحتُاٍ إٔ ذيو يدفع ايتُٗو ٫ ١يعودّ املػوسٚع ١ٝبعٝود،
ٚيعٌ إعابتِٗ إىل ذيو يعًُوو٘ ( )بؿوودم ايكٝووافٖٓ ١ووا ،فٝووه ٕٛذيووو

اضتوظٗازاّ عًٗٝوِٚ ،يعًٓا ْطتفين َٓٗا َوا تككو ٞبو٘ ايكوسٚز ٠نإْهواز ْطوب
بعووإل املعؿووَٛني أ ٚبعووإل املووَٓ٪ني ،فتجووٛش ح٦ٓٝوور ،نُووا يووٛش ازتهوواب
بعإل ا سَا

يودفع بعوإل ا ورٚزا ٚ ،إ ٫فهٝوف ٜتخٝوٌ َؤ يو٘ أعْو٢

خربٚ ٠عزا ١ٜبػسٜع ١ضٝد املسضوًني عوٛاش ا٭خور بٗوا ٚايعُوٌ عًٗٝوا عًو٢

( )1ايػٝخ اجلٛاٖس ،ٟعٛاٖس ايهٚ ،92 / 22 ،ّ٬اخلرب يعً ٞبٔ ععرسَ ،طا ٌ٥عً ٞبٔ
ععرس.322 ،

الشَبزة
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ٚعوو٘ تتستووب عًٗٝووا املٛازٜوول ٚا٭ْهحووٚ ١سلٖٛووا ٚعووٛعا ٚعوودَا؟ ،بووٌ
َػسٚع ١ٝايًعإ أٚقح غاٖد عً ٢عدّ اعتباز ايكٝاف.١
ٚأَا ايفاْ ٖٛٚ :ٞاحلهِ بايهساَٖ ١ع رسعٖا عٔ ا٭َس ٜٔفتػوعس بو٘ بعوإل
ا٭خبوواز ،فروو ٞا هوو ٞعوؤ اخلؿوواٍ (َووا أحووب إٔ تووأتٚ ،)1()ِٗٝأفتوو ٢بوو٘ بعووإل
ا٭ؾووحابٚ ،يهوؤ  ٫نوو ّ٬يف إٔ َعسفتٗووا ٚا٫طوو ٬عًوو ٢حكٝكتٗووا َوؤ ا٭َووٛز
اجلا٥ص ،٠٭ٕ حاهلا نحاٍ ايعً ّٛاملباح ;١٭ْٗوا  ٫وس عؤ َكتكو ٢ا٭ؾوٌ إ٫
بديٚ ،ٌٝأقؿَ ٢وا عٍ عًو ٢حتسميٗوا بوايٓح ٛاملورنٛز ع ٕٚغوقٚ ،ٙايكٝافو ١يف غوق
اسْطإ إمنا حتسّ إذا تستب عًٗٝا ذلسّٚ ،أَا حتسميٗا َع اجلصّ ب٘ ،فكواٍ عود ٟيف
غس ايكٛاعد(ٚ ،)2فَ ٘ٝا  ٫خير ٢وا ٜتعًِ وا تكدّ ٚا

[أعًِ](.)3

[ومن مجلة ما حيزم التكسب به الشعبذة]
 ٖٞٚاحلسنا

ايطسٜع ١اييت تتستب عًٗٝا ا٭فعواٍ ايعجٝبو ١تٝول خيرو ٢عًو٢

احلظ ايرسم بني ايػٚ ٤ٞغبٗ٘ يطسع ١اْ٫تكواٍ فٝو٘ إىل غوبٗ٘ فوٝحهِ ايوسأ ٟهلوا
خب٬ف ايٛاقع ٖٞٚ ،ذلسَ ١باسمجا ذلؿآَٚ ٬كو ،ّ٫ٛبوٌ ْرو ٢اخلو٬ف يف ذيوو
بعإل املعاؾسَ ٜٔكافا إىل نْٗٛا َؤ ايباطوٌ َٚؤ اسغوسا ٤باجلٗوٌ ٚايتوديٝظ،
بٌ يف غس ايكٛاعد (ٚملا فٗٝا َٔ ايكبح ايصا٥د عً ٢قبح املٚ ،ٖٞ٬ا٫غتغاٍ بٗوا
َٔ أعظِ ايًٗ ،)4()ٛبٌ ٜظٗس َٔ بعإل ا٭خباز أْٗوا قطوِ َؤ ايطوحس ،بوٌ زمبوا
تػتًُٗا بعإل تعازٜر٘.
ٚنٝف نإ ف ٬ن ّ٬يف حسَ ١ايتهطوب بٗوا ملوا سعوع غوق َوس( ٠إٔ ا
حساّ غ٦ٝاّ حساّ رٓ٘)(.)5
( )1ايػٝخ ايؿدٚم ،اخلؿاٍ.20 ،
(ٜٛ )2عد ضكط يف ايعباز ٠٭ْ٘ ن ٜرنس ْـ غس ايكٛاعد.
( )3إقافٜ ١كتكٗٝا املكاّ.
( )4ايػٝخ ععرس ناغف ايغطا ،٤غس ايكٛاعد.67 ،
( )5ايدازقطين ،ضٓٔ ايدازقطين.7 / 3 ،

إذا

أحكبم املخبجش احملشهت

234

[ومن مجلة ما حيزم التكسب به القمار]
ٚايه ّ٬ف ٘ٝيف َكاَني:
أحدُٖا :يف حهُ٘ٚ ،ايفاْ :ٞيف َٛقٛع٘.
أَووا املكوواّ ا٭ٖٚ :ٍٚوو ٛايهوو ّ٬يف حهُوو٘ ،فايظوواٖس أْوو٘ حووساّ إمجاعووا ذلؿاووّ٬
َٓٚكْ ّ٫ٛكَ ٬طترٝكاٚ ،ايهتاب ٚايطٓ ١عا ٕ٫عًو ٢ذيوو أٜكوا ،فا٭عيو ١ايف٬ثو١
َترك ١عً ٢حسَتو٘ ،أَوا اسمجوا فكود سعوعٚ ،أَوا ايهتواب فُٓو٘ قٛيو٘ تعواىل:

[إًَِّوَب الْخَوْشُ ًَالْوَيْسِشُ ًَاألًَصَدبةُ ًَاألَصْالَمُ سِجْد م هِديْ عَوَدلِ الشَّديْطَبىِ فَدبجْخَنِبٌُهُ]( ،)1فرو ٞخورب
أب ٞاجلازٚع عٔ أب ٞععرس ( )يف قٛيو٘[( :إًَِّوَدب الْخَوْدشُ ًَالْوَيْسِدشُ ًَاألًَصَدبةُ ًَاألَصْالَمُ
سِجْد م هِديْ عَوَدلِ الشَّديْطَبىِ فَددبجْخَنِبٌُهُ] قوواٍ :أَووا اخلُووس فهووٌ َطووهس َوؤ ايػووساب -إىل إٔ
قاٍٚ -أَا املٝطس فايٓسع ٚايػطسْجٚ ،نٌ قُاز َٝطس -إىل إٔ قاٍ -فهٌ ٖرا بٝعو٘
ٚغساٚ ٙ٩اْ٫ترا بػٖ َٔ ٤ٞرا حساّ ٚذلسّ)(ٚ ،)2يف خرب شٜاع بؤ عٝطو ٢قواٍ:
(ضأيع أبا عبد ا

( )عٔ قٛي٘ -عوص ٚعوًٌَ[ -الَ حَدُُْْلٌُا أَهْدٌَالَكُنْ بَيْدنَكُنْ

بِبلْبَبطِلِ]( )3فكاٍ :ناْع قسٜؼ ٜكاَس ايسعٌ بأًٖ٘ َٚاي٘ ،فٓٗاِٖ ا

-عص ٚعوٌ-

عؤ ذيوو)(ٚ ،)4يف خورب عبود احلُٝود بؤ ضوعٝد قواٍ( :بعول أبو ٛاحلطوؤ ()
غّ َ٬ا ٜػورت ٟيو٘ بٝكوا ،فأخور ايغو ّ٬بٝكو ١أ ٚبٝكوتني فكواَس بٗوا ،فًُوا أتو ٢بو٘
أنً٘ ،فكاٍ ي٘ َٛىل يو٘ :إٕ فٝو٘ ايكُواز ،قواٍ :فودع ٢بطػوع فكواٚ ،)5()ٙ٤يف خورب
ايٛغا ٤عٔ أب ٞاحلطٔ ( )قواٍ( :سعتو٘ ٜكو :ٍٛاملٝطوس ٖو ٛايكُواز)(ٚ ،)6يف
( )1املا٥د.90 ،٠
( )2احلس ايعاًَٚ ،ٞضا ٌ٥ايػٝع.239 / 12 ،١
( )3ايبكس.188 ،٠
( )4ايػٝخ ايهًٝين ،ايهايف.122 / 5 ،
( )5املؿدز ْرط٘.123 / 5 ،
( )6املؿدز ْرط٘.124 / 5 ،
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خرب عوابس عؤ أبو ٞععروس ( )قواٍ( :ملوا أْوصٍ ا

عًو ٢زضوٛي٘ ()

[إًَِّوَددب الْخَوْدشُ ًَالْوَيْسِدشُ ًَاألًَصَددبةُ ًَاألَصْالَمُ سِجْد م هِديْ عَوَدلِ الشَّديْطَبىِ فَددبجْخَنِبٌُهُ]( ،)1قوواٍٜ :ووا
زض ٍٛا َ ،ا املٝطس؟ قواٍ :نوٌ َوا تتكوَٛس بو٘ حتو ٢ايهعواب ٚاجلوٛش ،قٝوٌ :فُوا
ا٭ْؿوواب؟ قوواٍَ :ووا ذتووٛا ٯهلووتِٗ ،قٝووٌ :فُووا ا٭شّ٫؟ قوواٍ :قووداحِٗ ايوويت
ٜطتكطووُ ٕٛبٗووا)(ٚ ،)2يف خوورب ذلُوود بوؤ َطووًِ عوؤ أحوودُٖا ( )قوواٍ٫( :
تؿًح املكاَس ٫ٚ ٠ايٓٗ.)3()١ٝ
ٚيف خرب ايطه ْٞٛعٔ أب ٞعبد ا

( )قاٍ( :نإ  ٢ٜٗٓعٔ اجلٛش يو٤ٞ

ب٘ ايؿوبٝإ َؤ ايكُواز إٔ ٪ٜنوٌٚ ،قواٍٖ :و ٛضوحع)(ٚ ،)4يف خورب إضوحام بؤ
عُاز (قًع ٭ب ٞعبد ا

( :)ايؿبٝإ ًٜعب ٕٛباجلٛش ٚايبٝإلٜٚ ،كواَس،ٕٚ

فكاٍ ٫ :تأنٌ فإْ٘ حوساّ )(ٚ ، )5يف خورب أضوباط بؤ ضوان (قواٍ :نٓوع عٓود أبوٞ
عبد ا

( )فجا ٙ٤زعٌ ،فكاٍ :أخربْ ٞعٔ قو ٍٛا عوص ٚعوٌ [يَدب أَيُّيَدب الَّدزِييَ

آهَنُددٌا الَ حَ دُُْْلٌُا أَهْ دٌَالَكُنْ بَيْ دنَكُنْ بِبلْبَبطِ دلِ]( ،)6قوواٍْٗ :وو ٢عوؤ ايكُووازٚ ،ناْووع
قسٜؼ ٜكاَس ايسعٌ بأًٖ٘ َٚاي٘ ،فٓٗاِٖ ا

عٔ ذيو)(ٚ ،)7يف َا ز ٟٚعٔ أبوٞ

احلطٔ ايسقا ( )قاٍ :سعت٘ ٜك( :ٍٛاملٝطس ٖ ٛايكُاز)(ٚ ،)8يف املس ٟٚعٓو٘
( )قاٍ سعت٘ ٜك( :ٍٛإٕ ايػطسْج ٚايٓسع ٚأزبع ١عػس ٚنٌ َا قَٛس [عً]٘ٝ

( )1املا٥د.90 ،٠
( )2ايػٝخ ايهًٝين ،ايهايف.123 / 5 ،
( )3املؿدز ْرط٘.123 / 5 ،
( )4املؿدز ْرط٘.123 / 5 ،
( )5املؿدز ْرط٘.124 / 5 ،
( )6ايبكس.188 ،٠
( )7ايع ١َ٬اجملًط ،ٞتاز ا٭ْٛاز.234 / 76 ،
( )8ايػٝخ ايهًٝين ،ايهايف.124 / 5 ،
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َٓٗا فَٗٝ ٛطس)(ٚ ،)1يف املس ٟٚعٔ أب ٞعبد ا

( )يف ق ٍٛا

-عوص ٚعوٌ-

[الَ حَُُْْلٌُا أَهٌَْالَكُنْ بَيْنَكُنْ بِبلْبَبطِلِ](،)2قاٍ( :ذيوو ايكُواز)( ،)3إىل غوق ذيوو
َٔ ا٭خباز ايداي ١عً ٢احلهِ املرنٛز ،فاحلهِ تُد ا

َٔ ايٛاقحا .

[موضوع القمار]
ٚأَا املكاّ ايفاْ ٖٛٚ :ٞايه ّ٬يف َٛقٛع٘ ،فر ٞاجلٛاٖس( ،قٝوٌ :إٕ أؾوٌ
ايكُاز ايسٖٔ عً ٢ايًعب بػ َٔ ٤ٞاٯي ،١نُوا ٖو ٛآلواٖس ايكواَٛع ٚايٓٗاٜو،)4(١
أ ٚؾوووس ُٗا ٚؾوووسٜح دلُوووع ايبحوووسْ .)6())5(ٜٔعوووِ ،عووؤ آلووواٖس ايؿوووحا (،)7
ٚاملؿبا املٓق(ٚ ،)8نريو ايتهًُٚ ١اير )9(ٌٜأْ٘ قد ٜطًل عً ٢ايًعب بٗا َطًكوا
َع ايسٖٔ ٚعٚ ،ْ٘ٚقاٍ بعإل املتأخس ٖٛٚ( ٜٔبهطس ايكاف -نُا عٔ بعإل أٌٖ
ايًغ -١ايسٖٔ عًو ٢ايًعوب بػوَ ٤ٞؤ اٯ٫

املعسٚفوٚ ،١حهو ٞعؤ مجاعو ١أْو٘

قد ٜطًل عً ٢ايًعب بٗر ٙا٭غٝاَ ٤طًكا ٚي َٔ ٛع ٕٚزٖٔٚ ،ب٘ ؾس يف عاَع
املكاؾد(ٚ ،)10عٔ بعإل:إٔ أؾٌ املكاَس ٠املغايب ،)11()١اْتٗ.٢

( )1احلس ايعاًَٚ ،ٞضا ٌ٥ايػٝعَٚ ،121 – 120 / 12 ،١ا بني املعكٛفتني إقاف َٔ ١ايٛضا.ٌ٥
( )2ايبكس.188 ،٠
( )3احلس ايعاًَٚ ،ٞضا ٌ٥ايػٝع.121 / 12 ،١
( )4ايرقٚشآباع ،ٟايكاَٛع ا ٝط ،121 / 2 ،ابٔ ا٭ثق ،ايٓٗا ١ٜيف غسٜب احلدٜل.107 / 4 ،
( )5ايػٝخ ايطس  ،ٞدلُع ايبحس.547 / 7 ،ٜٔ
( )6ايػٝخ اجلٛاٖس ،ٟعٛاٖس ايه.109 / 22 ،ّ٬
( )7اجلٖٛس ،ٟايؿحا .799 / 2 ،
( )8اير ،َٞٛٝاملؿبا املٓق.76 / 2 ،
(ٖ )9را ضٗ َٔ ٛقًُ٘ ايػسٜف ،إذ ن ٜتعس
ايكُاز .أْظس باب ايسا ٤فؿٌ ايكاف.175 /3 ،
( )10ا كل ايهسن ،ٞعاَع املكاؾد.24 / 4 ،
( )11ايػٝخ ا٭ْؿاز ،ٟاملهاضب.371 / 1 ،

ايؿغاْ ٞيف نتاب٘ ايتهًُٚ ١ايرٚ ٌٜايؿً ١يبٝإ
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ٚعً ٢نٌ حاٍ ف ٬غو  ٫ٚإغهاٍ يف حسَ ١ايًعوب بوت٫

ايكُواز املعسٚفو١

َع ايسٖٔ ،٭ْ٘ َٔ َٛقو ٛايكُواز ٜكٓٝواّ .فهوٌ َوا عٍ عًو ٢حسَو ١ايكُواز ٜودٍ
عًوو ٢حسَتوو٘ َوؤ إمجووا ٚنتوواب ٚضووٓ ،١نُووا سعووع ،بووٌ  ٫إغووهاٍ يف حسَوو١
ايعٛ

املأخٛذ بريو ،٭ْ٘ َٔ ايباطٌ ،نُا ؾسحع بريو مجاع َٔ ١ا٭خباز

املتكدَ ٫ٚ ،١ن ّ٬يف حسَ ١املاٍ املوأخٛذ بايباطوٌ نُوا ٖوَ ٛودي ٍٛاٯٜوٚ ،١ملوا يف
خرب عبد احلُٝد َٔ إٔ أبا احلطٔ ( )قد تكٝأ.)1(ٙ
ٚايظوواٖس إٔ املٓػووأ يف حسَتوو٘ ٚإٕ نووإ ا٫ضووتد ٍ٫بووريو  ٫خيًووَ ٛوؤ ْووٛ
تأٌَٚ ،ملا يف خرب ايطه َٔ ْٞٛايٓٗ ٞعٔ أنٌ َا يو ٤ٞبو٘ ايؿوبٝإ َؤ ايكُواز،
ٚقٛيوو٘ ( )فٝوو٘ (ٖٚوو ٛضووحع)(ٚ ،)2ملووا يف خوورب إضووحام بوؤ عُوواز َوؤ قٛيوو٘
( ٫( :)تأنووٌ فإْوو٘ حووساّ)( ،)3إىل غووق ذيووو َوؤ ا٭خبوواز ايكاقوو ١ٝبووريو،
املعتكوود َووا فٗٝووا َوؤ ايكؿووٛز ضووٓداّ ٚع٫يوو ١باسمجووا  ،فحسَوو ١ايًعووب بوواٯ٫
املعسٚفو ١يًكُوواز َووع ايووسٖٔ ٚحسَوو ١املوواٍ املووأخٛذ بووريو وووا  ٫نوو ٫ٚ ّ٬إغووهاٍ
فٗٝوواٚ ،إمنووا اسغووهاٍ يف حسَوو ١ايًعووب بووت٫

ايكُوواز املعسٚفوو ١بوود ٕٚايووسٖٔ ،ملووا

م ايكُواز عًو ٢ذيوو ذلوٌ ْظوس،
سعع َٔ أخر ايسٖٔ يف َرٗ ّٛايكُواز ،فؿود ت
ٚقؿازَ ٣ا يف ن ّ٬أٖوٌ ايًغوٚ ١بعوإل أضواطني ا٭ؾوحاب أْو٘ قود ٜطًول عًو٢
ايًعب بٗر ٙا٭غٝاَ ٤طًكاّ َع ايسٖٔ ٚبدٚ ،)4(ْ٘ٚاسط٬م أعِ َٔ احلكٝكو ،١فو٬
ٜٛعب اسط٬م املرنٛز إعوسا ٤أحهواّ املطًكوا

يف ا٭خبواز عًٝو٘ حتو ٢يو ٛبوين

عًوو ٢أؾوواي ١احلكٝكوو ١يف اسطوو٬م ٚا٫ضووتعُاٍ ،ملووا ٖوو ٛاملعًووَ ّٛوؤ اْؿووساف
املطًكا

إىل ايرسع ايغايب املتعازف ٫ٚ ،غو إٔ ايرسع ايغايب املتعوازف يًكُواز

ٖ ٛايًعب بتًو اٯ٫

َع ايسٖٔ.

( )1ايػٝخ ايهًٝين ،ايهايف.123 / 5 ،
( )2املؿدز ْرط٘.123 / 5 ،
( )3املؿدز ْرط٘.124 / 5 ،
( )4ا كل ايهسن ،ٞعاَع املكاؾد.24 / 4 ،
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ْعِ ميهٔ ا٫ضتد ٍ٫عً ٢ذيو بوبعإل ا٭خبواز ايويت َٓٗوا زٚاٜو ١أبو ٞايسبٝوع
ايػاَ ٞيف ايػطسْج ٚايٓسع (قاٍ ٫ :تكسبُٖٛا ،قًع :فايغٓوا ،٤قواٍ ٫ :خوق فٝو٘،
 ٫تكسب٘)(َٗٓٚ ،)1ا زٚا ١ٜحتف ايعك َٔ ،ٍٛإٔ َا ي َ٘ٓ ٤ٞايرطاع ذلكا  ٫يوٛش
ايتكًووب فٝوو٘ َوؤ مجٝووع ٚعوو ٙٛاحلسنووا (َٗٓٚ ،)2ووا زٚاٜوو ١أبوو ٞاجلووازٚع عوؤ أبووٞ

ععرس (( :)يف قٛي٘ تعاىل[ :إًَِّوَب الْخَوْشُ ًَالْوَيْسِشُ ًَاألًَصَبةُ ًَاألَصْالَمُ سِجْ م هِديْ عَوَدلِ

الشَّيْطَبىِ فَبجْخَنِبٌُهُ]( )3قاٍ :أَا اخلُس فهوٌ َطوهس َؤ ايػوساب -إىل إٔ قواٍٚ -أَوا
املٝطوس فوايٓسع ٚايػوطسْجٚ ،نووٌ قُواز َٝطوس إىل إٔ قواٍ فهووٌ ٖورا بٝعو٘ ٚغووساٙ٩
ٚاْ٫ترا بػٖ َٔ ٤ٞرا حساّ ذلسّ)(ٚ ،)4املساع َٔ ايكُاز ٖٓا ْروظ اٯ٫

عٕٚ

املعٓ ٢املؿودز ،ٟفوٜ ٬كواٍ أْو٘ ٜٓؿوسف إىل ايغايوب نُوا َوس بكسٜٓو ١قٛيو٘( :بٝعو٘
ٚغووساٚ ،)ٙ٩قٛيوو٘ٚ( :أَووا املٝطووس فٗوو ٛايٓووسع)َٗٓٚ ،ووا َووا ز ٟٚعوؤ أَووق املووَٓ٪ني
( )يف ترطق املٝطس َٔ إٔ (نٌ َا أهل ٢عؤ ذنوس ا

فٗو ٛاملٝطوس)(َٗٓٚ ،)5وا

زٚا ١ٜايرك ٌٝقاٍ( :ضأيع أبا ععروس ( )عؤ ٖور ٙا٭غوٝا ٤ايويت تًعوب بٗوا
ايٓاع َٔ ايٓسع ٚايػطسْج حت ٢اْتٗٝوع إىل ايطودز ،قواٍ :إذا َٝوص ا

احلول َؤ

ايباطٌ َع أُٜٗا ٜهٕٛ؟ قًعَ :ع ايباطوٌ ،قواٍ :فُوا يوو ٚايباطوٌ؟)(َٗٓٚ ،)6وا
َٛثك ١شزاز ٠عٔ أب ٞعبد ا

(( )أْ٘ ض ٌ٦عؤ ايػوطسْج ٚعؤ يعبو ١غوبٝب

اييت ٜكاٍ هلوا يعبو ١ا٭َوقٚ ،عؤ يعبو ١ايوف٬ث ،فكواٍ :أزأٜتوو إذا َٝوص ا

احلول

ٚايباطٌ َع أُٜٗا ٜهٕٛ؟ قاٍَ :ع ايباطٌ[ ،قاٍ] :ف ٬خق فٝو٘)(َٗٓٚ ،)7وا زٚاٜو١
( )1احلس ايعاًَٚ ،ٞضا ٌ٥ايػٝع.239 / 12 ،١
( )2ابٔ غعب ١احلساْ ،ٞحتف ايعك.336 ،ٍٛ
( )3املا٥د.90 ،٠
( )4احلس ايعاًَٚ ،ٞضا ٌ٥ايػٝع 239 / 12 ،١وو .240
( )5املؿدز ْرط٘ ،316 / 17 ،طبع ١آٍ ايبٝع.
( )6املؿدز ْرط٘.242 / 12 ،
( )7املؿدز ْرطَ٘ٚ ،238 / 12 ،ا بني املعكٛفتني َٔ ايٛضا.ٌ٥
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عبوود ايٛاحوود بوؤ املختوواز عوؤ ايًعووب بايػووطسْج ،قوواٍ( :إٕ املوو َٔ٪ملػووغ ٍٛعوؤ
ايًعب)( ،)1إىل غق ذيو َٔ ا٭خباز.
فإٕ ايتأٌَ يف ٖر ٙا٭خبواز ٜكتكو ٞاحلهوِ بتحوس ِٜايًعوب بواٯ٫
يًكُاز ٚإٕ ن ٜهٔ زٖٓاّٚ ،إٕ قًٓا بدخ ٍٛايسٖٔ يف ايكُازٚ ،ا
ٖرا نًو٘ إذا نوإ ايًعوب بوت٫

املعسٚفو١

أعًِ.

ايكُواز املعسٚفو ١يو٘ ،أَوا إذا نوإ بغوق آ٫تو٘

املعسٚف ١ي٘ ٚإٕ نإ َوع ايوسٖٔ ،فايظواٖس احلسَوٚ ١فطواع ايوسٖٔ ،ناملسآٖو ١عًو٢
محٌ احلجس ايفكٚ ٌٝعً ٢املؿازعٚ ١ايطٛٝز ٚايطرسٚ ٠سلٖٛا ،بٌ ٖ َٔ ٛايكُواز
عًَ ٢ا ْتكٌ عؤ ايوبعإل َؤ إٔ أؾوٌ املكواَس ٠املغايبوٚ ،١عًو ٢تكودٜس أْو٘ غوق،ٙ
فايووودي ٌٝعًووو ٢احلسَوووٚ ١ايرطووواع ْرووو ٞاخلووو٬ف فُٗٝوووا يف ا هووو ٞعووؤ َؿوووابٝح
ايطباطبوووواٚ )( )2(ٞ٥قوووو ٍٛايؿوووواعم ( )أْوووو٘ قوووواٍ( :قوووواٍ زضوووو ٍٛا
( :)إٕ امل٥٬ه ١يتحكس ايسٖإ يف اخلوف ٚاحلوافس ٚايوسٜؼَٚ ،وا ضو٣ٛ
ذيو قُاز حساّ)(َٚ ،)3ا زٚا ٙايع ٤٬بٔ ضوٝاب ١عؤ ايؿواعم ( )عؤ ايوٓيب
(( :) إٕ امل٥٬هوو ١يتٓظووس عٓوود ايسٖووإ ٚتًعوؤ ؾوواحب٘ َووا عوودا احلووافس
ٚايسٜؼ ٚايٓؿٌ)(.)4
إىل غق ذيو َٔ ا٭خباز اجملبٛز ٠ضٓداّ أ ٚع٫ي ،١بٓر ٞاخل٬فَٚ ،ع ذيو ٫
ٜٓبغ ٞايتٛقف يف احلهِ َٚع ذيو نً٘ فايعجب َٔ غوٝخ اجلوٛاٖس (قودع ضوس)ٙ
حٝل َٓع َٔ حسَ ١ذيو ،قاٍ( :أَا إذا ن ٜعتد املكاَس ٠ب٘ فايظاٖس عودّ حسَتو٘
َوع عودّ ايسٖووإ يٮؾوٌ ٚاْؿوساف أعيوو ١املكواّ إىل غوقٚ ،ٙايطووق ٠ايكطعٝوَ ١وؤ
ايعٛاّ(ٚ )5ايعًُا ٤يف املغايب ١با٭بدإ ٚغقٖاٚ ،قد زَ ٟٚغايب ١احلطؤ ٚاحلطوني
( )1ايػٝخ ايؿدٚم ،اخلؿاٍ.26 ،
(َ )2ؿابٝح ا٭حهاّ ،ايطٝد َٗد ٟبٔ َستك ٢تس ايعً ّٛايطباطبا ،ٞ٥ف ،517رلطٛط،
تٛعد ْطخ َ٘ٓ ١يف َهتب ١آٍ ناغف ايغطا ،٤حتع زقِ .629
( )3احلس ايعاًَ ،ٞايرؿ ٍٛاملُٗ.312 / 2 ،١
( )4املؿدز ْرط٘.312 / 2 ،
( )5يف املخطٛط( ١ا٫عٛاّ).
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( )مبحكس َٔ ايٓيب ( ،)1()بٌ َٚوع ايسٖوإ أٜكوا ٚإٕ حوسّ ٖو،ٛ
٭ْ٘ أنٌِت َاٍ بايباطٌ ع ،ْ٘ٚملا عسفع وا َ ٫عاز

ي٘ٚ ،عع ٣ٛأْو٘ َؤ ايًعوب

ٚايًٗ ٛاملػغ ٍٛعُٓٗا املٜ َٔ٪دفع٘ َٓع نَ ْ٘ٛؤ ايًعوب ا وسّ; إذ  ٫عُو ّٛبوٌ
 ٫ٚإطوو٬م عًووٚ ٢عوو٘ ٜؿووًح يػووُ ٍٛذيووو ٚسلوو ،ٙٛخؿٛؾووا بعوود َ٬حظووَ ١ووا
عسفتوو٘ َوؤ ايطووق ٠املطووتك ،١ُٝبووٌ يعًوو٘ َٓوودز يف َووا عٍ عًووَ ٢داعبوو ١املووَٓ٪ني
َٚصاحِٗ ،بوٌ يو ٛأخور ايوسٖٔ ايور ٟفوس

هلورا ايكطوِ بعٓوٛإ ايٛفوا ٤بايٛعود

ايرْ ٖٛ ٟرز  ٫نراز ٠يَ٘ٚ ،ع طٝب ايٓرظ َٔ ايباذٍ  ٫بعٓٛإ [إٔ]( )2املكواَس٠
املصبٛز ٠أٚعبت٘ ٚأيصَت٘ٚ ،إْٗا نغقٖا َٔ ايعكٛع املػسٚع ١أَهٔ ايكو ٍٛجبوٛاش.ٙ
ْعِ َٖ ٛػهٌ يف ايكطِ ا٭ٚ ٍٚإٕ فُس

احلاٍ ف ٘ٝأٜكاّ( )3بٓا ً٤عً ٢حسَو ١نوٌ

َا ٜرتتب عً ٢ا سّ ٚي ٛعصا ٤أ ٚعدا ٚسلُٖٛا ،نُا أغسْا إيٝو٘ يف ايطوابل ٚقًٓوا
إٕ يف خرب حتف ايعك ْٛ )4(ٍٛإميا ٤إيٚ ،٘ٝإٕ نإ  ٫خيً َٔ ٛتل)( )5اْتٗ.٢
ٚفٝوو٘ َووا  ٫خيرووٚ ٢ذيووو ٭ٕ ا٭ؾووٌ َكطوو ٛمبووا سعووع َوؤ ا٭عيووٚ ،١أَووا
ايطق ٠املداعا ٠فٗو ٞيف ذلوٌ ايروس

وٓٛعو ١أغود املٓوع ،بوٌ ميهؤ ععو ٣ٛايطوق٠

عً ٢اسْهاز عً ٢ذيو َٔ ايعٛاّ ٚايعًُاٚ ،٤أَا عع ٣ٛاْدزاعو٘ فُٝوا عٍ عًو٢
َداعب ١املوَٓ٪ني َٚوصاحِٗ فُُٓٛعو ١بودع ٣ٛاْؿوساف ا٭عيو ١إىل غوق ايروس

،

ٚعً ٢تكدٜس مشٛهلا يريو ،ف ٬بد َٔ تكٝٝدٖا مبا سعع َٔ ا٭عي ١ايداي ١عًو٢
ايتحسٚ ،ِٜأَا َا ذنس ٙأخقاّ َٔ إَهإ ايك ٍٛجبوٛاش أخور ايوسٖٔ بعٓوٛإ ايٛفوا٤
بايعٗد فُُا ْ ٫عكوٌ يو٘ َعٓو ،٢٭ٕ ايعٗود ايور ٟتكوُٓ٘ ايعكود ايراضود َ ٫عٓو٢
٫ضووتحباب ايٛفووا ٤بوو٘; إذ ٜ ٫طووتحب تستٝووب آثوواز املًووو عًووَ ٢ووا ن ؿووٌ فٝوو٘
ضبب املًو ،أيًِٗ إ ٫إٔ ٜساع بايٛفآٖ ٤ا إياع ضبب املًو بعد ايغًبو ١يف ايًعوب
( )1أمحد ايطرب ،ٟذخا٥س ايعكب.134 ،٢
( )2إقافٜ ١كتكٗٝا ايطٝام.
( )3ايعبازٖٓ ٠ا غق َطتك.١ُٝ
( )4ابٔ غعب ١احلساْ ،ٞحتف ايعك.336 ،ٍٛ
( )5ايػٝخ اجلٛاٖس ،ٟعٛاٖس ايه.109 / 22 ،ّ٬
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فٝهوو ٕٛمتًٝهووا عدٜووداّٖٚ ،وورا َووع نْٛوو٘ يووٝظ ٚفووا٤اّ بايعٗوود ايوور ٟتكووُٓ٘ ايعكوود
ايراضد ميهٔ عسٜاْ٘ يف ايكُاز ا سّ حر ٚايٓعٌ بايٓعٌ ،قؿاز ٣ا٭َس إٔ ايرسم
بُٗٓٝوا اضووتحباب ايٛفووا ٤بايعٗوود ٖٓوواٚ ،عوودّ اضووتحباب ايٛفووا ٤بايعٗوود يف ايكُوواز
ا ووسّٚ ،ا٫ضووتحباب ٚعدَوو٘  ٫عخووٌ يوو٘ يف حووٌ املوواٍ املبوورٚ ٍٚايهوو ّ٬فٝوو٘،
فتبؿاس.
ٖرا نً٘ إذا نإ ايًعب بغق آيت٘ املعسٚف ١يو٘ َوع ايوسٖٔ ،أَوا يو ٛنوإ نوريو
بغق زٖٔ فاملٓك ٍٛعٔ آلاٖس املطايو املٝوٌ إىل اجلوٛاش(ٚ ،)1عؤ ؾواحب ايهراٜو١
أْوو٘ اضووتجٛعٚ ،)2(ٙقوود سعووع عبوواز ٠اجلووٛاٖس املتكدَوو ١ايؿووس  ١يف اجلووٛاش،
ايك ٍٛباجلٛاش بعد ا٭ؾٌ ايطوقَٚ ٠غايبو ١احلطؤ ٚاحلطوني ( )مبحكوس َؤ
ايٓيب ( ،)3()نُا سعع ذيو َؤ اجلوٛاٖسٚ ،ا٭قو ٣ٛايتحوسٖٚ ،ِٜوٛ
املٓطٛب إىل ا٭نفس يف ا ه ٞعٔ ايسٜا

( ،)4بٌ عؤ مجاعو ١حهاٜو ١اسمجوا ،

ٚيف ذله ٞعباز ٠ايتورنس ٫( ٠روٛش املطوابك ١عًو ٢املؿوازع ]٫[ ١بعوٛ
عوووٛ

 ٫ٚبغوق

عٓووود عًُآ٥وووا أمجوووع; يعُووو ّٛايٓٗووو ٞإ ٫يف ايف٬ثووو : ١اخلوووفٚ ،احلوووافس،

ٚايٓؿٌ)(ٚ ،)5يف ذله ٞعباز ٠ايترنس ٠أٜكاّ يف َكاّ آخوس ( ٫روٛش املطوابك ١عًو٢
زَوو ٞاحلجوواز ٠بايٝوود ٚاملكووٚ ٬املٓجٓٝوول ضووٛا ٤نووإ بعووٛ

أ ٚغووق عووٛ

عٓوود

عًُآ٥ا)(ٚ ،)6قاٍ يف ذلهٗٝا أٜكوا يف َكواّ آخوس ( ٫يوٛش املطوابك ١عًو ٢املسانوب
ٚايطرٔ ٚايطٝازا

[ٚايصباشب] عٓد عًُآ٥وا)(ٚ ،)7قواٍ يف ذلهو ٞعبوا٥س ايتورنس٠

أٜكاّ ( ٫رٛش املطابك ١عًَٓ ٢اطح ١ايغِٓ َٗٚازغ ١ايدٜو [ ]٫بعوٛ
( )1ايػٗٝد ايفاَْ ،ٞطايو ا٭فٗاّ.176 / 14 ،
( )2ا كل ايطبصٚاز ،ٟنرا ١ٜا٭حهاّ.137-136 ،
( )3أمحد ايطرب ،ٟذخا٥س ايعكب.134 ،٢
( )4ايطٝد عً ٞايطباطبا ،ٞ٥زٜا

املطا.504 / 1 ،ٌ٥

( )5ايع ١َ٬احلً ،ٞترنس ٠ايركٗاَٚ ،354 / 2 ،٤ا بني املعكٛفتني إقاف َٔ ١ايترنس.٠
( )6املؿدز ْرط٘.354 /2 ،
( )7املؿدز ْرطَ٘ٚ ،354 /2 ،ا بني املعكٛفتني إقاف َٔ ١ايترنس.٠

 ٫ٚبغوق
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عٛ

)( ،)1قاٍ (ٚنرا  ٫يٛش املطابك ١عًَ ٢وا ٜٓ ٫روع يف احلوسب)ٚ ،عود يف َوا

َفاٌ ب٘ ايًعب (باخلا ٚايؿٛجلإ ٚزَ ٞايبٓاعم ٚاجلٖ٬ل ٚايٛقٛف عً ٢زعٌ
ٚاحوودَٚ ٠عسفووَ ١ووا يف ايٝوود َوؤ ايووصٚ ٚايرووسع ٚضووا٥س امل٬عووبٚ ،نوورا ايًبوول يف
املا ،)2()٤قاٍٚ( :عٛاش ٙبعإل ايػافعٚ ،١ٝيٝظ جبٝد)( ،)3اْتٗ.٢
ٜٚدٍ عً ٢ايتحس ِٜبعد َا سعع َٔ اسمجا عُ ٫( ّٛضوبل إ ٫يف ْؿوٌ
أ ٚخووف أ ٚحووافس)(ٖٚ ،)4وو ٛايوور ٟأغوواز إيٝوو٘ ايعَ٬وو )( ١بعُوو ّٛايٓٗوو،)5(ٞ
ٚميهوؤ املٓاقػوو ١يف ذيووو بأْووا إٕ فسقووٓا (ايطووبل) يف اخلوورب ذل وساى ايبووا ٤نُووا عوؤ
املطووايو أْوو٘ املػووٗٛز يف ايسٚاٜوو )6(١ن ٜهوؤ يف اخلوورب ع٫يوو ١عًوو ٢ايتحووس ;ِٜ٭ٕ
(ايطبل) بايتحسٜو ايعٛ

 ،فٜ ٬دٍ إ ٫عً ٢حتس ِٜاملسآٖ ،١عًو ٢أْو٘ قود ميهؤ

َٓع ع٫يت٘ عً ٢حتوس ِٜاملسآٖو ١أٜكواّ ،بوٌ قؿوازَ ٣وا ٜودٍ عًو ٢فطواع املسآٖو،١
 ٖٛٚا٭آلٗس عً ٢ايتحسٜوو ،٭ٕ ْرو ٞايعوٛ

آلواٖس يف ْرو ٞاضوتحكاق٘ٚ ،إزاع٠

ْر ٞعٛاش ايعكد عً ٘ٝبعٝد ،٠ف ٬ع٫ي ١يف اخلورب -عًو ٢ايتحسٜوو -إ ٫عًو ٢فطواع
املسآٖٚ ،١إٕ فسقٓا ايطه ٕٛيف اخلرب ن ٜهٔ ف ٘ٝع٫ي ١عًو ٢ايتحوس ِٜأٜكواّ ،بوٌ
قد ته ٕٛع٫يت٘ عً ٢ايرطاع أآلٗس ،٭ٕ ْر ٞنٌ َٔ اجلٛاش ٚايؿح ١ذلتُوٌ بعود
تعراز محٌ ايٓر ٞعً ٢احلكٝك ٫ٚ ،١غو إٔ ْر ٞايؿوح ١أقوسب إىل ْرو ٞاحلكٝكو١
ٚأآلٗس َؤ َفوٌ ٖور ٙايرتانٝوب نُوا  ٫خيرو ٢عًوَ ٢ؤ تأَوٌ ،فٓٝوصٍَّ اخلورب عًو٢
ايغايب َٔ اغتُاٍ املطابك ١عً ٢ايعٛ

ٚ .نٝف نإ فا٫ضتد ٍ٫عً ٢ايتحوسِٜ

 ٫خيً َٔ ٛتأٌَ.
ٚزمبا اضوتدٍ بعوإل املتوأخس ٜٔعًو ٢ذيوو بأعيو ١ايكُواز بٓوا ً٤عًو ٢أْو٘ َطًول
( )1ايع ١َ٬احلً ،ٞترنس ٠ايركٗاَٚ ،٤ا بني املعكٛفتني إقاف َٔ ١ايترنس.٠
( )2املؿدز ْرط٘.354 / 2 ،
( )3املؿدز ْرط٘ٚ ،354 / 2 ،يف ايترنسٚ( ٠بعكِٗ).
( )4عً ٞبٔ اجلعدَ ،طٓد ابٔ اجلعد.405 ،
( )5ايع ١َ٬احلً ،ٞترنس ٠ايركٗا.354 / 2 ،٤
( )6ايػٗٝد ايفاَْ ،ٞطايو ا٭فٗاّ.70-69 / 6 ،

القوبس

243

املغايبٚ ١ي ٛبد ٕٚايعٛ

()1

 ،قاٍ( :نُوا ٜودٍ عًٝو٘ َوا تكودّ َؤ إطو٬م ايسٚاٜو١

بهوو ٕٛايًعووب بووايٓسع ٚايػووطسْج بوود ٕٚايعووٛ

قُووازاّٚ ،ععوو ٣ٛأْوو٘ ٜػوورتط يف

ؾدم ايكُاز أحد ا٭َس ،ٜٔإَا ن ٕٛاملغايب ١بواٯ٫
عٛ

ٚإٕ ن ٜهؤ بواٯ٫

ٚ ،إَا املغايبوَ ١وع ايعوٛ

املعود ٠يًكُواز ٚإٕ ن ٜهؤ
املعود ٠يًكُواز -عًوَ ٢وا

ٜػٗد ب٘ إط٬ق٘ يف زٚا ١ٜايسٖإ باخلف ٚاحلافس -يف غاٜو ١ايبعود ،بوٌ ا٭آلٗوس أْو٘
َطًل املغايبٜٚ ،١ػٗد ي٘ إٔ إط٬م آي ١ايكُاز َٛقٛف عً ٢عودّ عخو ٍٛاٯيو ١يف
َرٗ ّٛايكُاز نُوا يف ضوا٥س اٯ٫

املكواف ١إىل ا٭عُواٍ ،فاٯيو ١غوق َوأخٛذ ٠يف
غوق َوأخٛذ فٝو٘ فتأَوٌ)( ،)2اْتٗوٚ .٢فٝو٘ َوا ٫

املرٗٚ ،ّٛقود عسفوع إٔ ايعوٛ

خير َٔ ٢إٔ َعسف ١املعٓ ٢ايًغ ٟٛإَا إٔ ته ٕٛبايٓـ َٔ أٖوٌ ايًغو ١أ ٚبايتبواعز
ايعسيف َع قُ ١ُٝعدّ ايٓكٌ.
ٚايظاٖس إٔ نٌ ٚاحد َٔ ا٭َس ٜٔاملرنٛزَ ٜٔركٛع يف املكاّٚ ،ايكدز املتٝكَّٔ
َوؤ نوو ّ٬أٖووٌ ايًغووٚ ١املتبوواعز َٓوو٘ ٖوو ٛايًعووب بوواٯ٫

املعسٚفوو ١يوو٘ َووع ايووسٖٔ،

ٚإط٬م ايكُاز عً ٢ايًعوب بوايٓسع ٚايػوطسْج َؤ ع ٕٚعوٛ

ٜ ٫كتكو ٞنْٛو٘

َعٓوو ٢حكٝك ٝواّ يًكُوواز ،نُووا إٔ اسطوو٬م يف قووٛهلِ آيوو ١ايكُوواز ٜ ٫كتكوو ٞذيووو،
ٚعع ٣ٛإٔ اٯي ١غق َأخٛذ ٠يف املرَٗ ّٛطًكوا وٓوٚ ، ٛنْٗٛوا  -غوق َوأخٛذ ٠يف
َعٓ ٢ايًرظ يف ٖرا ايرتنٝب  ٖٛٚآي ١ايكُاز ٜ ٫ -كتك ٞنَ ْ٘ٛعٓ ٢حكٝكٝوا يًروظ
فتأَووٌٚ .عوؤ ضووٝد ايسٜووا

(أْوو٘ اضووتدٍ عًوو ٢ايتحووسٖٓ ِٜووا مبووا عٍ عًوو ٢حسَوو١

ايًووٗٚ ،)3()ٛفٝوو٘ إٔ ذيووو ٜ ٫ووتِ َطًك واّ ،٭ْوو٘ قوود ٜتعًوول بٗوورا ايرعووٌ يف بعووإل
املكاَا

غس

ؾحٝح فٝخس بريو عٔ ؾدم ايًٗ ،ٛفٝتحهِ ح٦ٓٝور عًٝو٘ بعود

عدّ مش ٍٛأعي ١ايًٗ ٛي٘ باسباح ،١إ ٫إٔ ٜداع ٢عدّ ايكو ٍٛبايرؿوٌ بوني أفوساع
ٖرا املٛق ٖٛٚ ٛيف غا ١ٜاسغهاٍٚ ،ا

أعًِ.

ٚميهٔ إٔ ٜطتدٍ عً ٢ذيو مبا عٍ َؤ ا٭خبواز عًو ٢حسَو ١ايػوطسْج َعًًو١
( )1احلس ايعاًَ ،ٞايٛضا.239 /12 ،ٌ٥
( )2ايػٝخ ا٭ْؿاز ،ٟاملهاضب.382 / 1 ،
( )3ايطٝد عً ٞايطباطبا ،ٞ٥زٜا

املطا ،41 / 2 ،ٌ٥باخت٬ف يف ايًرظ.

أحكبم املخبجش احملشهت

244

بهْٗٛا َٔ ايباطٌٚ ،مبا عٍ َٔ ا٭خباز (عً ٢إٔ نٌ َا أهلو ٢عؤ ذنوس ا

فٗوٛ

املٝطس)(ٚ ،)1مبا عٍ َٔ ا٭خباز عً( ٢أْا ْ ٫طتحب غ٦ٝاّ َٔ ايًعوب غوق ايسٖوإ
ٚايسَووٚ ،)2()ٞاملووساع بايسٖووإ زٖووإ ايرووسعٚ ،اجلُٝووع  ٫خيًووَ ٛوؤ تأَووٌ ،يوو٫ٛ
اسمجا املتكدّ ٚا

أعًِ.

ٚنٝف نإ ف ٬يٛش عُوٌ آ٫

ايكُواز ضوٛا ٤قؿود بوريو اجلٗو ١ا سَو ١أٚ

ا ًًوو ١يًتٛؾاووٌ بٗووا إىل احلووساّ ٚيًرطوواع ايعوواّ ،يظوواٖس اسمجووا ٚا٭خبوواز٫ٚ ،
تدخٌ ؾٛزتٗا يف ًَو املطًِٚ ،أَا املاع ٠فا٭قًَ ٣ٛهٝتٗاٚ ،يب إت٬فٗوا عًو٢
املتُهٔ َٓ٘ َٔ املهًرني ٚعٛبا نراٝ٥اّ ٫ٚ ،تكُٔ املاع ٠ي ٛتٛقف إت٬ف ايؿوٛز٠
عًوو ٢إت٬فٗوواَٚ ،ووع عوودّ ايتٛقووف ٚعٗووإٚٚ ،عوو٘ عوودّ ايكووُإ يووٝظ بايبعٝوود،
ٚحٝل عسفع حسََ ١اٍ املكاَس ٠فٝجب زع ٙعًَ ٢ايه٘ َع ايتُهٔ َٓ٘ إذا عسفو٘
بعٚ ،٘ٓٝإ ٫فإٕ نإ َػتبٗا يف ذلؿٛزٚ ٜٔعب ايتخًـ َٓ٘ بايؿًحٚ ،احتُواٍ
ايكسع ١يٝظ بايبعٝدٚ ،إٕ نإ َػتبٗا يف غق ذلؿٛز ٜٔنإ حهُ٘ حهوِ دلٗوٍٛ
املايو ٫ٚ ،فسم يف ذيو بني َكاَس ٠ا٭طراٍ ٚغقِٖ.
ٚي ٛأنٌ َٔ َاٍ املكاَس ٠غ٦ٝا قُٓ٘ ضٛا ٤أنً٘ عاملوا أ ٚعواٖ ،ّ٬٭ْو٘ إتو٬ف
ي٘ ٫ٚ ،يب عً ٘ٝاضترساغ٘ ،٭ْ٘ بعد ا٭نٌ ٜ ٫دخٌ يف املًو باعتباز نْٛو٘ َؤ
اخلبا٥لٚ ،بعد اخلس ٚعٔ املًو َ ٫عٓ ٢يًحهِ باضترساغ٘ٚ ،عً ٢تكدٜس بكا٥و٘
يف املًووو فايظوواٖس عوودّ ايٛعووٛب أٜك واّ ،٭ْوو٘ بعوود ا٭نووٌ ٜهووَ ٕٛكووُْٛا عًوو٢
اٯنٌ مبفً٘ أ ٚقُٝت٘ فٝدخٌ يف ًَو اٯنٌٚ ،إ ٫نإ املايو عاَعواّ بوني ايعوٛ
ٚاملعووٛا

ٚ ،يف اجلوووٛاٖس (ٖٚوووٌ يوووب اضوووترساغ٘؟ ٚعٗوووإ ،أقٛاُٖوووا ايعووودّ;

يؿقٚزت٘ ح٦ٓٝر َٔ اخلبا٥ل ايويت  ٫تودخٌ يف املًوو)( ،)3اْتٗوٚ .٢يعوٌ ايٛعو٘
اٯخس َٓػَ ٙ٪ا يف املس ٟٚعٔ أب ٞاحلطٔ ( )يف اخلرب املتكودّ (َؤ أْو٘ أنَوٌ

( )1ايػٝخ ايطٛض ،ٞا٭َاي.336 ،ٞ
( )2عً ٞبٔ ععرسَ ،طا ٌ٥عً ٞبٔ ععرس.162 ،
( )3ايػٝخ اجلٛاٖس ،ٟعٛاٖس ايه.110 / 22 ،ّ٬
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غ٦ٝا َٔ َاٍ املكاَس َؤ غوق عًوِ ،فًُوا عًوِ بو٘ قواٖٚ ،)1()ٙ٤وَ ٛوع نْٛو٘ َٓافٝوا
يًعؿووُ ١ايوويت ٖوو ٞايطٗووازَ ٠وؤ ايووسعظ ٜ ٫وودٍ عًوو ٢ايٛعووٛب نُووا  ٫خيروو،٢
ٚايظوواٖس محووٌ اخلوورب املصبووٛز عًوو ٢تكوودٜس ؾووحت٘ عًوو ٢املبايغوو ١يف حسَووَ ١وواٍ
املكاَس.٠
ٚنٝف نإ فعً ٢ايك ٍٛبٛعٛب قو ٤ٞايطعواّ املغؿوٛب ٜػوهٌ ايؿو ّٛوؤ
يف بطٓ٘ طعاّ َغؿوٛب ٜوتُهٔ َؤ ق٦ٝو٘ نُوا ذتنوس َرؿاو ٬يف فوس ٚايؿوٚ ،ّٛيف
املوس ٟٚعٔ ايؿاعم (( :)بٝع ايػطسْج حساّ ٚأنٌ رٓ٘ ضحع ٚا اذ ٙنرس
ٚايًعب ب٘ غسى ٚايط ّ٬عً ٢اي ٖٞ٬بٗا َعؿٚ ،١ٝاخلا٥إل فٗٝا ٜود ٙناخلوا٥إل
ٜوود ٙيف حلووِ اخلٓصٜووس ٫ٚ ،ؾوو ٠٬يوو٘ حتووٜ ٢غطووًٗا نُووا ٜغطووًٗا َوؤ حلووِ اخلٓصٜووس،
ٚايٓاآلس إي ٘ٝنايٓاآلس إىل فس أَ٘ٚ ،ايٓاآلس ٚاملطًاِ عً ٢اي ٖٞ٬بٗا ضوٛاَ ٤عو٘ يف
ا٭ثِٚ ،اجلايظ عً ٢ايًعب بٗا ٜتبٛاأ َكعد َٔ ٙايٓاز ٚدلًطوٗا َؤ اجملوايظ ايويت
با ٤أًٖٗا بطخط َٔ ا

ٜتٛقع ْ٘ٛيف نوٌ ضواع ١فٝعُوو َعٗوِ)(ٖٚ ،)2و ٛذلُوٍٛ

عًوو ٢املبايغوو ١يف احلسَوو ;١إذ  ٫زٜووب يف عوودّ نرووس َتخوورٖا ٚغووسى اي٬عووب بٗووا
ٚعدّ حسَو ١ايطو ّ٬عًو ٢ايٖ٬و ٞبٗوا ٚعودّ ٚعوٛب غطوٌ ايٝود َؤ َباغوستٗا
ٚعدّ حسَ ١ايٓظس إيٗٝا.
ْعِ ميهٔ ايك ٍٛتسَ ١اجلًٛع عً ٢ايًعب بٗا ٚحكٛز ذيوو اجملًوظ َوا ن
ٜهٔ اجلًٛع يًسع أ ٚيًكسٚز ٠أ ٚسلُٖٛا ،بٌ ميهٔ ايك ٍٛبوريو يف اجلًوٛع يف
مجٝع دلايظ املٓهس إذا نإ اجلًٛع فٗٝا يًتٓصٚ ٙسلٚ ،ٙٛإٕ ن ٜهٔ َٔ اي٬عوبني
بٗا ،إ ٫أْ٘ ٜٓدز يف اضِ ايٖ٬ني بٗاٚ ،اي٬عوبني بٗوا ٚإٕ ن ٜهؤ ٫عبوا ٖٝ٫ٚواّ
بٗووا حكٝكوو ،١خؿٛؾووا يف َفووٌ حكووٛز دلووايظ ايووسقـ ٚايطبووٌ ٚايغٓووا ٤ايوويت ٫
ٜػو أٌٖ ايػس ٚايعسف يف تبع ١ٝحاقوسٜٗا يف اسثوِ ٭ًٖوٗا ،بوٌ ٖوِ أًٖوٗا يف
احلكٝكوٚ ،١يوو ٛإٔ ايٓواع تسنووٛا حكووٛز ٖور ٙاجملووايظ ن ٜهؤ ايٖ٬ووٚ ٞاي٬عووب

( )1ايػٝخ ايهًٝين ،ايهايف.123 / 5 ،
( )2يع ١َ٬اجملًط ،ٞتاز ا٭ْٛاز.253 / 76 ،
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ٜرعٌ تًو ا٭َٛز يٓرط٘.

[ومن مجلة ما حيزم التكسب به الغش]
ٚايه ّ٬ف ٘ٝيف َكاَني:
ا٭ :ٍٚيف حهُ٘ ٖٚ ،و ٛحوساّ بو ٬خو٬ف أعود ٙفٝو٘ ،بوٌ اسمجوا ذلؿاو٬
َٓٚك ٫ٛعًٚ ،٘ٝيف اجلٛاٖس (بٌ ايعكٌ حوانِ بكبحو٘ باعتبواز َوا فٝو٘ َؤ اسغوسا٤
املرتتاب عً ٘ٝايرطاع)( ،)1اْتٗ.٢
ٚايٓؿٛف بريو َطترٝكو ،١بوٌ ميهؤ ععو ٣ٛتٛاتسٖوا َعٓوَٗٓ ،٢وا ايٓبوٟٛ
املس ٟٚبطسم عدٜد( ٠يٝظ َٔ املطًُني َٔ غػِٗ)(ٚ ،)2عٔ زٚا ١ٜايع ،ٕٛٝقواٍ
زضووو ٍٛا

( )بأضووواْٝد( :يوووٝظ َٓوووا َووؤ غوووؼ َطوووًُاّ أ ٚقوووس ٙأٚ

َانسٚ ،)3()ٙعٔ عكاب ا٭عُاٍ عٔ ايٓيب ( َٔ( :)غؼ َطًُا يف بٝع
أ ٚغسا ٤فًٝظ َٓاٜٚ ،تحػس َع ايٛٗٝع ٜو ّٛايكٝاَو ;١٭ْو٘ َؤ غوؼ ايٓواع فًوٝظ
مبطًِ -إىل إٔ قاٍ َٔٚ -غػٓا فًوٝظ َٓوا ،قاهلوا ث٬ثواَّٚ ،ؤ غوؼ أخوا ٙاملطوًِ
ْص ا

بسنو ١زشقو٘ٚ ،ضود عًٝو٘ عٝػو٘ ٚٚنًو٘ إىل ْرطو٘)(ٚ ،)4عؤ أبو ٞعبود ا

( )أْ٘ قاٍ يسعٌ ٜبٝع ايدقٝل( :إٜاى ٚايغؼ; فإْ٘ َٔ غَؼ غُؼ يف َاي٘ فإٕ
ن ٜهوؤ يوو٘ َوواٍ غُووؼ يف أًٖوو٘)(ٚ ،)5عوؤ أبوو ٞععرووس ( )يف زٚاٜوو ١ضووعد
اسضهاف (قاٍَ :س ايٓيب ( )يف ضٛم املد ١ٜٓبطعاّ ،فكواٍ يؿواحبَ٘ :وا
أز ٣طعاَو إ ٫طٝباّ [ٚضأي٘ عٔ ضعس ]ٙفأٚح ٢ا

عص ٚعوٌ إيٝو٘ إٔ ٜودع ٜودٙ

يف ايطعاّ ،فرعٌ فوأخس طعاَو ّا زعٜواّ ،فكواٍ يؿواحبَ٘ :وا أزاى إٚ ٫قود مجعوع

( )1ايػٝخ اجلٛاٖس ،ٟعٛاٖس ايه.112 / 22 ،ّ٬
( )2ايػٝخ ايهًٝين ،ايهايف.160 / 5 ،
( )3ايػٝخ ايؿدٚم ،ع ٕٛٝأخباز ايسقا.32 / 1 ،
( )4احلس ايعاًَٚ ،ٞضا ٌ٥ايػٝع.210 / 12 ،١
( )5ايػٝخ ايطٛض ،ٞتٗرٜب ا٭حهاّ.12 / 7 ،
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خٝاْووٚ ١غػ واّ يًُطووًُني)(ٚ ،)1عوؤ أبوو ٞاحلطوؤ (( :)أْوو٘ أخوور عٜٓووازاّ َوؤ
ايدْاْق املؿبٛب ١بني ٜد ٜ٘فكطعٗا ْؿرني ،ثِ قواٍ :أيكو٘ يف ايبايٛعو ١حتوٜ ٫ ٢بوا
بػ ٤ٞف ٘ٝغؼ)(ٚ ،)2عٔ أب ٞاحلطٔ (( )أْ٘ َس عًٖ ٢ػاّ بٔ احلهوِ ٖٚوٛ
ٜبٝع ايطواَس ٟيف ايظو ،ٍ٬فكواٍٜ :وا ٖػواّ ،إٕ ايبٝوع يف ايظو ٍ٬غوؼ ٚايغوؼ ٫
ٌ)(.)3

( )1ايع ١َ٬اجملًط ،ٞتاز ا٭ْٛازَٚ ،87 - 86 / 22 ،ا بني املعكٛفتني إقاف َٔ ١ايبحاز.
( )2ايػٝخ ايهًٝين ،ايهايف.160 / 5 ،
( )3املؿدز ْرط٘.161 / 5 ،
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املصادر واملراجع
1ــ القزآُ الكزٖي.
 9ــ حتف العقـٕه نـَ آه الزصـٕهب حمـٕ اىـن انضـَ حمـَ نمـ٘ حمـَ انضـ

حمـَ

ععب ٛانزاٌ٘ب ٌغز املكتب ٛانٗنرٖٛب الٍذفب تقنٖي العالو ٛالضـٗن اىـن ؽـ
حبز العمًٕب الطبع ٛالزاحمعٛب وطبع ٛنالٞب حمغنا ب .1979
3ــ دٕاِز الكالً يف عزح عزاٟع اإلصالًب الغـٗ اىـن سضـَ الٍذتـ٘ تـٕيف
ِ 1966ـب ٌغز الغـٗ نمـ٘ اونٌٕـنٙب ار الكتـس اإلصـالوٗٛب الٍذـفب الطبعـٛ
الض صٛب وطبع ٛاو اب.
4ــ د وع املق ؽن يف عـزح القٕانـنب نمـ٘ حمـَ انضـ

الكز ـ٘ب تـٕيف ِ949ــب

حتقٗق وؤصض ٛآه البٗتب الطبع ٛاألٔىلب 1991ب حمرئت.
5ــ و ض٘ الٍ ذف ٔس ضـزِ ب دعتـز الغـٗ حمـ لز آه ابٕحمـٛب وطبعـ ٛالٍعىـ ُب
الٍذفب .1957
6ــ نٗ ُ الغٗعٛب الضٗن اضَ األو ب حتقٗق سضَ األو ب وطبعـ ٛاإلٌؾـ

ب

حمرئتب .1969
7ــــ الزٔضــ ٛالبّٗــ ٛيف عــزح المىعــ ٛالنوغــقٗٛب الغــّٗن سٖــَ الــنَٖ حمــَ نمــ٘
اجلبعــ٘ العــ وم٘ب تــٕيف ِ965ـــب وٍغــٕرات د وعــ ٛالٍذــف النٍٖٗــٛب رلــي 11ب
إعــزا

الضــٗن اىــن الٌـ ب وطبعــ ٛاو ابب الٍذــف األعــز ب 1967ب الطبعــٛ

األٔىل.
8ــــ وض ـ لف األ ّ ـ ً يف عــزح عــزاٟع اإلصــالًب الغــّٗن سٖــَ الــنَٖ حمــَ نمــ٘
اجلبعــ٘ العـ وم٘ب تــٕيف ِ966ـــب حتقٗــق الغــٗ سضــَ اىــن آه لبٗضــ٘ العـ وم٘ب
وؤصض ٛالبالغ حمرئتب لبٍ ُب الطبع ٛاألٔىلب .1993
9ــــ وع ـ ر

الزد ـ ه يف تــزادي العمى ـ ٔ ٞاأل حم ـ ٞب الغــٗ اىــن ســزس الــنَٖب

تعمٗق اىن سض

سزس النَٖب وطبع ٛاو ابب الٍذفب .1965

أحكام املتاجر احملرمة

959

19ــــ ن ـ ٟي اإلصــالً ٔال ــز انــاله ٔانــزاً ٔالق ،ـ ٖ ٔاألسك ـ ًب حمــٕ سٍٗتــٛ
الٍعى ُ حمَ اىـن املغزحمـ٘ب حتقٗـق آؽـف حمـَ نمـ٘ ؽـغز ٗ،ـ٘ب ار املعـ ر ب
وؾزب 1969ب الق ِز.ٚ
11ــ ٔص ٟن الغٗع ٛإىل حتؾٗن وضـ ٟن الغـزٖعٛب الغـٗ اىـن حمـَ انضـَ انـز
الع وم٘ب تٕيف ِ1194ـب ار إسٗ  ٞال اخ العزحم٘ب حمرئتب لبٍ ُ.
19ــ جمىع البشزَٖب الغٗ

خـز الـنَٖ الطز،ـ٘ب تـٕيف ِ1985ــب حتقٗـق الضـٗن

محن انضـٗ،ب ار الكتـس العمىٗـٛب وكتبـ ٛالـٕرا ب الٍذـفب وطبعـ ٛاو ابب
الطبع ٛاألٔىلب ِ1386ـ.
13ــ الضٍَ الكربٝب حمـٕ حمكـز محـن حمـَ انضـ

حمـَ نمـ٘ البّٗقـ٘ب تـٕيف صـٍٛ

ِ458ـب الطبع ٛاألٔىلب وطبع ٛاٟز ٚاملع ر ب سٗنر آحم لن َب ِ1359ـ.
14ــــ وتت ـ ح الكزاوــ ٛيف عــزح لٕانــن العالوــٛب الضــٗن اى ـن اجلــٕا حمــَ اىــن
املٕصٕ ٙالع وم٘.
15ــ لزب اإلصٍ ب حمٕ العب ظ نبن اهلل حمَ دعتـز انىـريٙب وـَ ردـ ه القـزُ
الج لح ٔالزاحمع اهلذزٙب الطبع ٛاألٔىلب ٌغز املطبع ٛانٗنرٖٛب الٍذفب 1959.
 16ــ اخلال

يف التقْب حمـٕ دعتـز اىـن حمـَ انضـَ حمـَ نمـ٘ الطٕصـ٘ب الطبعـٛ

الج ٌٗٛب وطبع ٛت حم ُب طّزاُب ِ1389ـ.
 17ــ إٖ ،ح التٕاٟن يف عزح إعـك تت القٕانـنب حمـٕ ط لـس اىـن حمـَ انضـَ
حمَ ٖٕصـف املطّـز انمـ٘ب تـٕيف صـٍِ771 ٛــب الطبعـ ٛاألٔىلب ِ1387ــب املطبعـٛ
العمىٗٛب لي.
18ــ الٕصٗم ٛإىل ٌٗن التٗ،مٛب نى النَٖ حمٕ دعتـز اىـن حمـَ نمـ٘ الطٕصـ٘
املعــزٔ

حمــححم٘ مح ـشٚب تــٕيف ِ569ـــب حتقٗــق اىــن انضــُٕب ٌغ ـز وكتبــ ٛالضــٗن

املزنغ٘ب صٍِ1498 ٛـب الطبع ٛاألٔىلب وطبع ٛنٗ ًب لي.
19ــ خمتمف الغٗعٛب العالو ٛانم٘ انضَ حمَ ٖٕصف املطّزب تٕيف صٍِ796 ٛــب
حتقٗق جلٍٛب ٌغز ٔطبع وؤصض ٛالٍغز اإلصـالو٘ الت حمعـ ٛجلى نـ ٛاملنرصـ ب لـيب
الطبع ٛاألٔىلب ِ1415ـ.
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99ــــ املك صــسب الغــٗ وزت،ــ ٜاألٌؾـ رٙب تــٕيف صــٍِ1981 ٛـــب حتقٗــق جلٍــٛب
الطبع ٛاألٔىلب ِ1415ـب وطبع ٛحم لزٙب لي.
91ــ وَ ت ،،زٓ التقْٗب الغٗ الؾنٔ

حمٕ دعتز اىن حمَ نمـ٘ حمـَ حم حمٕٖـْب

تــٕيف صــٍِ381 ٛـــب حتقٗــق نمــ٘ ــرب شت ـ رٙب ٌغــز د وعــ ٛاملنرص ـ ب ِ1494ـــب
الطبع ٛالج ٌٗ.ٛ
99ــ املختؾز الٍ ع يف قْ اإلو وٗٛب حمـٕ الق صـي ـي الـنَٖ دعتـز حمـَ انضـَ
انمــ٘ب تــٕيف صــٍِ676 ٛـــب ٌغــز النراصـ ت اإلصــالوٗ ٛيف وؤصضــ ٛالبعجــٛب لــيب
الطبع ٛالج لجٛب طّزاُب ِ1419ـ.
93ــــ إرع ـ األالِ ـ ُ إىل سك ـ ً اإلال ـ ُب العالوــ ٛانمــ٘ انضــَ حمــَ ٖٕصــف
املطّــزب تــٕيف صــٍِ796 ٛـــب حتقٗــق الغــٗ

ـ رظ انضــُٕب طبــع ٌٔغــز د وعــٛ

املنرص ب ليب الطبع ٛاألٔىلب ِ1419ـ.
94ــ وضتطز ت الضزاٟزب اىـن حمـَ إ رٖـط انمـ٘ب تـٕيف صـٍِ598 ٛــب حتقٗـق
جلٍٛب طبع وؤصض ٛالٍغز اإلصالو٘ب الطبع ٛالج ٌٗٛب ِ1411ـ.
95ــ تذ ز ٚالتقّ ٞب العالو ٛانم٘ انضَ حمَ ٖٕصف املطّزب تٕيف صٍِ796 ٛـب
ٌغز املكتب ٛالزضٕٖ ٛإلسٗ  ٞاوث ر اجلعتزٖ.ٛ
96ــ غف الزوٕس يف عزح املختؾز الٍ عب الت ضن اوحم٘ب تـٕيف صـٍِ699 ٛــب
حتقٗق اإلعتّ ر ٙب ٌغز ٔطبع د وع ٛاملنرص ب ليب الطبع ٛاألٔىلب ِ1419ـ.
97ــــ ٌّ ٖــ ٛاإلسك ـ ً يف وعز ــ ٛاألسك ـ ًب العالوــ ٛانمــ٘ انضــَ حمــَ ٖٕصــف
املطّــزب تــٕيف صــٍِ796 ٛـــب حتقٗــق الضــٗن وّــن ٙرد ـ ٟ٘ب ٌغــز ٔطبــع وؤصضــٛ
امس نٗمٗ ُب ليب الطبع ٛالج ٌٗٛب ِ1419ـ.
 98ــ وٍتّـ ٜاملطمـسب العالوـ ٛانمـ٘ انضـَ حمـَ ٖٕصـف املطّـزب وق حممـ ٛسضـَ
حمٗػ من سب ٌغز س ز محنب تربٖشب ِ1333ـ.
99ــ صٍَ ال وذٙب اىن حمَ نٗضـ ٜال وـذٙب تـٕيف صـٍِ979 ٛــب حتقٗـق نبـن
الِٕ ب نبن المطٗفب وطبع ٛار التكزب ٌغز ار التكز حمرئتب ِ1493ـ.
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39ــ غف المج ًب حمّ  ٞالنَٖ اىن حمَ انضـَ حمـَ اىـن األؽـتّ ٌ٘ لالت ضـن
اهلٍن )ٙتٕيف صٍِ1137 ٛـ صٍ ٛالطبع ِ1495ـب ٌغز وكتب ٛاملزنغ٘ب لي.
31ــ اإلٌتؾـ رب الغـزٖف املزت،ـ ٜلنمـي اهلـن )ٝنمـ٘ حمـَ انضـ

املٕصـٕٙب

تٕيف صٍِ436 ٛـب حتقٗق وؤصض ٛالٍغز اإلصالو٘ب الطبعـ ٛاألٔىلب ِ1415ــب ٌغـز
وؤصض ٛالٍغز اإلصالو٘ جلى ن ٛالنرص ب لي.
39ــ وض ٟن الٍ ؽزٖ تب الغزٖف املزتٜ،ب حتقبق وز ش البشـٕخ ٔالنراصـ ت
العمىٗـــٛب ِ1417ــــب وطبعـــ ٛوؤصضـــ ٛاهلـــنٝب ٌغـــز راحمطـــ ٛالجق ـــٔ ٛالعاللـ ـ ت
اإلصالوٗٛب طّزاُ.
 33ــ املقٍعٛب الغـٗ املتٗـن حمـٕ نبـن اهلل اىـن حمـَ اىـن حمـَ الٍعىـ ُ البكـزٙب
تــٕيف صــٍِ413 ٛـــب حتقٗــق د وعــ ٛاملنرص ـ ب لــيب ِ1419ـــب الطبعــ ٛالج ٌٗــٌ ٛغــز
وؤصض ٛالٍغز اإلصالو٘.
34ــ املزاصي العمٕٖ ٛيف األسك ً الٍبٕٖٛب الغٗ
الــنٖمى٘ املعــزٔ

حمٕ ٖعم ٜمحش ٚحمَ نبن العشٖـش

حمضــالرب تــٕيف صــٍِ448 ٛـــب حتقٗــق الضــٗن اضــَ انضــٗ،

األوٗ،ب ٌغز املع ٌٔٗ ٛالجق لٗـ ٛلمىذىـع العـ مل٘ ألِـن البٗـتب طبـع وطبعـ ٛوـريب
ليب ِ1414ـ.
35ــ حتزٖز األسك ًب العالو ٛانم٘ انضَ حمَ ٖٕصف حمَ املطّزب ٌغـز وؤصضـٛ
آه البٗتب سذزٖٛب وطبع ٛطٕظب وغّن.
36ــ املبضٕط يف قْ اإلو وٗٛب الغٗ اىـن حمـَ انضـَ الطٕصـ٘ب حتقٗـق اىـن
تق٘ الكغت٘ب ٌغز املكتب ٛاملزتٖٕٛ،ب ِ1387ـ.
37ــ املقٍعب الغٗ

حمٕ دعتز اىن حمَ نم٘ حمَ انض

القىـ٘ الؾـنٔ ب تـٕيف

ِ381ـــب حتقٗــق ٌٔغــز جلٍــ ٛت حمعــ ٛملؤصضــ ٛاإلوـ ً اهلـ ٙب طبــع وطبعــ ٛانتىـ ب
ِ1415ـب لي.
38ــــ انــناٟق الٍ ضــز ٚيف سكـ ً العـ  ٚالطـ ِزٚب الغــٗ ٖٕصــف البشزاٌــ٘ب
تــٕيف ِ1186ـــب حتقٗــق اىــن تقــ٘ اإلٖزٔاٌــ٘ب وؤصضــ ٛالٍغــز اإلصــالو٘ الت حمعــٛ
جلى ن ٛاملنرص ب لي.
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39ــ شٍٗ ٛالٍشٔع إىل نمىـ٘ األؽـٕه ٔالتـزٔعب احمـَ سِـز ٚانمـ،ب تـٕيف 585
ِـــب حتقٗــق الغــٗ إحمــزاِٗي البّــ رٙب ٌغــز وؤصضــ ٛاإلو ـ ً الؾــ

ب الطبعــٛ

األٔىلب ِ1417ـب وطبع ٛانتى ب لي.
 49ــ الكـ يفب حمـٕ دعتـز اىـن حمـَ ٖعقـٕب الكمـٗ،ب تـٕيف ِ399ــ حتقٗـق نمـ٘
ــرب شتــ رٙب وطبعــ ٛسٗــنرٙب ٌغــز ار الكتــس اإلصــالوٗٛب الطبعــ ٛالج لجــٛب
ِ1367ـ .
 41ــ حب ر األٌٕارب اىن حم لز اجملمض٘ب تٕيف ِ1111ـب طبع ٌٔغز وؤصضـ ٛالٕ ـ ٞب
الطبع ٛالج لٍٗٛب 1983ب حمرئتب لبٍ ُ.
 49ــ احمل صَب محـن حمـَ اىـن حمـَ ن لـن الربلـ٘ب تـٕيف ِ974ــب حتقٗـق دـاله
النَٖ انضٗ،ب ٌغز ار الكتس اإلصالوٗ.ٛ
 43ـــ نٗـُٕ نبـ ر الزضـ ب الغــٗ

حمـٕ دعتـز اىـن حمــَ نمـ٘ حمـَ انضـ

حم حمٕٖــْ القىــ٘ الؾــنٔ ب تقــنٖي ٔتعمٗــق الغــٗ سض ـ

حمــَ

األنمىــ٘ب ٌغــز ٔطبــع

وؤصض ٛاألنمى٘ب حمرئتب لبٍ ُب الطبع ٛاألٔىلب .1984
 44ــ الؾش ح ت ز المغٔ ٛؽش ح العزحمٗٛب إمس نٗن حمَ مح اجلِٕزٙب تـٕيف
ِ393ـــب حتقٗــق محــن حمــَ نبــن الغتـٕر العطـ رب الطبعــ ٛالزاحمعــٛب ِ1497ـــب ٌغــز
ٔطبع ار العمي لمىالٖ ب حمرئت.
 45ــــ القــ وٕظ احملــٗيب الغــٗ جمــن الــنَٖ اىــن حمــَ ٖعقــٕب الترئسآحمــ ٙ
الغرياسٙب ار العمي لمذىٗعب حمرئتب لبٍ ُب وع س عٗ ٛلمغٗ ٌؾز اهلٕرٖ.،
 46ـــــ جمىـــع الت ٟـــنٔ ٚالربِـ ـ ُب احملقـــق األر حمٗمـــ٘ب تـــٕيف ِ993ــــب حتقٗـــق
اعتّ ر ٙب ٌغز د وع ٛاملنرص ب ِ1494ـب لي.
 47ـــــ نـــٕال٘ العلـــ٘ العشٖشٖـــ ٛيف األس ٖـــح النٍٖٗـــٛب احمـــَ حمـــ٘

ّـــٕر

اإلسض ٟ٘ب تٕيف ِ889ـ حتقٗق الضٗن املزنغ٘ب وطبع ٛصٗن الغّناٞب ليب الطبعـٛ
األٔىلب .1983
 48ــ ٍش العى ه يف صٍَ األلٕاه ٔاأل ع هب نـال ٞالـنَٖ نمـ٘ املتقـ٘ اهلٍـنٙب
تٕيف ِ975ـب تؾشٗح الغٗ حمكز ٙسٗ ت٘ب وؤصض ٛالزص لٛب 1989ب حمرئت.
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 49ــ صٍَ النارو٘ب حمٕ اىن نبن اهلل حمَ نبن الـزمحَ حمـَ الت،ـن الـنارو٘ب
تٕيف ِ955ـب حمعٍ ٖ ٛاىن محن ِى ُب وغقب ِ1349ـ.
 59ــ و ل٘ الضٗن املزتٜ،ب حمـٕ الق صـي نمـ٘ حمـَ الطـ ِز حمـ٘ محـن انضـ ب
الطبع ٛاألٔىلب 1997ب ضبطْ الضٗن اىن حمنر النَٖ الٍعض ٌ٘ انم،ب ٌغز وكتبٛ
املزنغ٘ب ليب ِ1493ـ.
 51ــ الٍّ ٖ ٛيف شزٖس اننٖح ٔاألثزب حمٕ الضع ات املب رك حمَ اىن حمَ األثـري
اجلشرٙب تٕيف ِ696ـب تعمٗق حمٕ نبن الزمح ٛؽالح حمَ اىـن حمـَ نٕٖ،ـٛب ٌغـز
ار الكتس العمىٗٛب حمرئتب لبٍ ُب الطبع ٛاألٔىلب .1997
 59ــ األوـ ل٘ب الغـٗ الؾـنٔ ب حتقٗـق لضـي النراصـ ت اإلصـالوٗٛب وؤصضـٛ
البعجٛب ليب الطبع ٛاألٔىلب ِ1417ـ.
 53ــ النر املٍجٕر يف التتضري حم ملحثٕرب دـاله الـنَٖ نبـن الـزمحَ حمـَ حمـ٘ حمكـز
الضٕٗط٘ب ار املعز  ٛلمطب نٔ ٛالٍغز حمرئت.
 54ــــ غــف اخلت ـ ٔ ٞوشٖــن اإللب ـ ظ نى ـ اعــتّز وــَ األس ٖــح نمــ ٜلضــٍٛ
الٍ ظب إمس نٗن حمَ اىن العذمٌٕ٘ب تٕيف ِ1169ـب الطبع ٛالج ٌٗٛب ِ1498ـب ٌغز
ار الكتس العمىٗ.ٛ
 55ــ رص ٟن الغّٗن الج ٌ٘ب ٌغز وكتب ٛحمؾريت٘ب لي.
 56ــــ وضــتنرك الٕص ـ ٟن ٔوضــتٍبي املض ـ ٟنب سض ـ

الٍــٕر ٙالطربصــ٘ب تــٕيف

ِ1399ـب حتقٗق وؤصض ٛآه البٗت إلسٗ  ٞال اخب الطبع ٛالج ٌٗٛب 1998ب حمرئت.
 57ــــ وع ـ ٌ٘ األنب ـ رب الغــٗ الؾــنٔ ب تــٕيف ِ381ـــب تؾــشٗح نمــ٘ ــرب
الغت رٙب ٌغز شٍتغ رات إصالو٘ب ِ1379ـ.
 58ــ جمىع الت ٟنٔ ٚالربِ ُ ٗغزح إرع األالِـ ُب املـٕىل محـن األر حمٗمـ٘ب
تٕيف 993ب تؾشٗح جمتب ٜالعزال٘ب ليب ٌغز

ن ٛاملنرص ب ِ1493ـ.

 59ــــ تتضــري القىــ٘ب حمــٕ انضــَ نمــ٘ حمــَ إحمــزاِٗي القىــ٘ب وــَ نــالً القــزُ
الج لح ٔالزاحمع اهلذزٙب تؾشٗح الضـٗن طٗـس اجلشاٟـزٙب وؤصضـ ٛار الكتـ ب
لمطب نٔ ٛالٍغزب ليب إٖزاُب الطبع ٛالج لجٛب ِ1494ـ.
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 69ــ جمىع البٗ ُ يف تتضري القزآُب حمٕ نم٘ الت،ـن حمـَ انضـَ الطربصـ٘ب وـَ
نالً القزُ الض ظ اهلذزٙب حتقٗق جلٍ ٛوَ العمى ٞب ٌغـز وؤصضـ ٛاألنمىـ٘ب
حمرئتب لبٍ ُب .1995
 61ـــــ تتضـــري العٗ عـــ٘ب حمـــٕ الٍ،ـــز اىـــن حمـــَ وضـــعٕ حمـــَ نٗــ ؼ الضـــمى٘
الضــىزلٍنٙب تــٕيف ِ399ـــب حتقٗــق الضــٗن ِ عــي الزصــٕل٘ احملالتــ٘ب ٌغــز ٔطبــع
املكتب ٛالعمىٗ ٛاإلصالوٗٛب طّزاُ.
 69ــــ اخلؾ ـ هب لمغــٗ الؾــنٔ ب تعمٗــقب نمــ٘ ــرب الغت ـ رٙب ٌغــز

نــٛ

املنرص ب ليب ِ1493ـ.
 63ـــــ وؾـــب ح الغـــزٖعٛب املٍضـــٕب لصوـ ـ ً دعتـــز الؾـ ـ

ب ٌغـــز وؤصضـــٛ

األنمى٘ب حمرئتب لبٍ ُب الطبع ٛاألٔىلب .1989
 64ــ ٌّ ر البالشٛب الً اإلوـ ً نمـ٘ب عـزح األصـت ال اىـن نبـنٚب ٌغـز ٔطبـع
ار الطب نٔ ٛالٍغزب حمرئت.
 65ــ نمن الغزاٟعب الغٗ الؾنٔ ب ٌغز املكتب ٛانٗنرٖٔ ٛوطبعتّ ب الٍذـفب
.1966
 66ـــ التتضــري املٍضــٕب لصوـ ً العضــكزٙب تـٕيف ِ969ـــب حتقٗــق ٌٔغــز ونرصــٛ
اإلو ً املّنٙب ليب الطبع ٛاألٔىلب ِ1499ـ.
 67ـــ اتستذـ زب محــن حمــَ نمــ٘ الطربصـ٘ب تــٕيف ِ569ـــب حتقٗــق اىــن حمـ لز
اخلزص ُب طبع ٌٔغز ار الٍعى ُ.
 68ــ النرٔظ الغزنٗ ٛيف قْ اإلو وٗـٛب الغـّٗن األٔهب تـٕيف ِ786ــب حتقٗـق
وؤصض ٛالٍغز اإلصالو٘ب ليب الطبع ٛاألٔىلب ِ1414ـ.
 69ــ إٖ ،ح التٕاٟن يف عزح إعك تت القٕانـنب الغـٗ
انضــَ انمــ٘ب تــٕيف ِ771ـــب تعمٗــق الضــٗن سض ـ

حمـٕ ط لـس اىـن حمـَ

الكزو ـ ٌ٘ب الطبعــ ٛاألٔىلب

ِ 1387ـب املطبع ٛالعمىٗٛب لي.
 79ــ اخلزاٟر ٔاجلـزاٟحب لطـس الـنَٖ الزأٌـنٙب تـٕيف ِ573ــب حتقٗـق ٌٔغـز
وؤصض ٛاإلو ً املّنٙب لي.
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 71ــ رٖ ض املض ٟن يف حمٗ ُ األسك ً حم لنتٟنب الضـٗن نمـ٘ الطب طبـ ٟ٘ب تـٕيف
ِ1931ـــب وؤصضــ ٛآه البٗــت لمطب نــٔ ٛالٍغــزب وطبعــ ٛالغــّٗنب لــيب ِ1494ـــب
سذزٖ.ٛ
 79ــ الن ٟز العقبـ ٜيف وٍ لـس الٔ ٙالقزحمـٜب اـس الـنَٖ محـن حمـَ نبـن اهلل
الطربٙب تٕيف ِ694ـب ٌغز وكتب ٛالقنص٘ب الق ِزٚب ت رٖ الطبع ِ1356ـ.
 73ــ عزح الغٗ دعتز نم ٜلٕانن العالو ٛاحمَ املطّزب الغٗ دعتـز عـف
الغط ٞب تٕيف ِ1998ـب طبع ٌٔغز وكتب ٛعف الغط ٞب الٍذفب الطبعـ ٛاألٔىلب
.1996
 -74عزح الزٔضـ ٛالبّٗـٛب الغـّٗن األٔه ٌغـز د وعـ ٛالٍذـف النٍٖٗـٛب حتقٗـق
الضٗن اىن الٌ ب الطبع ٛالج ٌٗ.ٛ
 75ــــ ٌّ ٖــ ٛاإلسك ـ ً يف وعز ــ ٛاألسك ـ ًب العالوــ ٛانمــ٘ب تــٕيف 739ب ٌغــز
وؤصض ٛإمس نٗمٗ ُب ليب الطبع ٛالج ٌٗٛب ِ1419ـب حتقٗق وّن ٙرد .ٟ٘
 76ــــ املّــذبب الق ضــ٘ نبــن العشٖــش حمــَ الــرباز الطزاحممضــ٘ب تــٕيف ِ481ـــب
وؤصض ٛالٍغز اإلصالو٘ب ليب إٖزاُب ِ1496ـب تقنٖي دعتز الضبش ٌ٘.
 77ــــ لض ـ ُ العــزبب حمــٕ الت،ــن

ـ ه الــنَٖ اىــن حمــَ وكــزً حمــَ وٍ ــٕر

اإل زٖق٘ املؾزٙب تٕيف 711ب الطبع ٛاألٔىلب وطبع ٛار إسٗ  ٞال اخ العزحم٘.
 78ــــ ٌشِــ ٛالٍ ـ جلز يف اجلىــع حم ـ

األعــب ٓ ٔالٍ ـ ٟزب الغــٗ ٗ،ــ ٜحمــَ صــعٗن

انم٘ب حتقٗق الضٗن محن انضٗ،ب وطبع ٛاو ابب الٍذف.
 -79الٍ ع يف خمتؾز الغزاٟعب احملقق انم٘ب طبع حمإن ٌـ ٛاىـن حمـ لز حمـَ اىـن
سو ُب ِ1334ـ ب طّزاُ.
ٕٖ -89اُ األنغـ ٜالكـبريب عـزح ٔتعمٗـق  ً.اىـن سضـ ب وكتبـ ٛاو ابب
الت ِزٚب املطبع ٛالٍىٕالدٗٛب الق ِز.ٚ
 -81ص ظ البالشٛب د ر اهلل حمٕ الق صي اىٕ حمَ نىز الشخمغزٙب ت538ب
حتقٗق نبن الزسٗي اىٕ ب الق ِزٚب ط1ب وطبعٔ ٛت ٔر ٌنب .ً1653
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 -89غــف الزٖبــ ٛنــَ سكــ ً الغٗبــٛب الغــّٗن الجــ ٌ٘ب طبــع الغــٗ امحــن
عرياسٙب .1319
 -83الــٕايف يف عــزح ؽــٕه الك ـ يفب اىــن حمــَ وزت،ــ ٜالك ع ـ ٌ٘ املعــزٔ
حمـلاضَ)ب ِذزٖٛب ِ1394ـ.
 -84وٍٗــ ٛالزاشــس يف عــزح حمغٗــ ٛالط لــسب الغــٗ وٕصــ ٜحمــَ الغــٗ دعتــز
عف الغط ٞب خمطٕط.
 -85وت تٗح الغٗس لالتتضري الكبري)ب اإلو ً خـز الـنَٖ اىـن حمـَ نىـزب ٌغـز
املطبع ٛاألسِزٖٛب ط4ب املطبع ٛالغزلٗٛب .1398
ٌ -86ــٕار التٍشٖــن ٔ صــزار التحٖٔــنب حمــٕ اخلــري نبــن اهلل حمــَ نىــز حم ـَ اىــن
الغرياس ٙالبٗٙٔ ،ب تِ791ـ املطبع ٛاملٗشتٗٛب وؾطت ٜالب حم٘ انم،ب وؾز.
 -87التٍقٗح الزاٟـع يف عـزح املختؾـز الٍـ عب املقـنا حمـَ نبـن اهلل الضـٕٗرٙب ٌضـ
إمس نٗن حمَ سَٖ النَٖ الع وم٘ب صٍ ٛالٍض ِ1999ـ.
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