
 

 
 
 
 
 
 



ـ0202- ـه1441



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يب ٧ٔؿك ٩ٮر ادلي٨ ث٨ يلع الكؽيعأ
  

  النيغً  دٞؽي٥ي 

 



 



 

   

 

 5 ٩جؾة يكرية ٨٦ ٩ٛحف قرية كأٝٮاؿ حمؽث اجلـيؿة

ؿق٤ني، كىلع آهل احل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني، كالىبلة كالكبلـ ىلع أرشؼ األ٩بيةء كامل
 كوعج٫ أدمٕني، أ٦ة ثٕؽ/ 

٩ٮر ادلي٨ الكؽيع نيغ الٚٞؽ ٝةـ أظؽ َبلب ميؼ٪ة الٮاديع األثؿار ك٬ٮ 
ثسذةثح دؿدمح كاقٕح لنيؼ٪ة الٮاديع، ز٥ رأل ظ٫ْٛ ا أف يكذ٢ ٦٪٭ة ٩جؾة ٦جةرًلح 

ي ةؼ األكيلل٤جرش ٝج٢ ا٣رتدمح اكإلقٕ ة٬ة/٧ٌ ٘ىن ث٭ة ٨ٔ ا٣رتدمح، كقكذى  ٍٚٞ، ال أ٫٩ ي
 .٩جؾة يكرية ٨٦ ٩ٛحف قرية كأٝٮاؿ حمؽث اجلـيؿة

مضةر املس٧ؿة، كٝؽ ني ا٣ٕجٞح، كاألز٬ةر اجلرضة، كاألكاجلجؾة املؾ٠ٮرة اكلؿيةظ
 ا٣ ي دٕذ ر زادا ؾة ٦جةرًلح ٨٦ أٝٮاؿ ميؼ٪ة الٮاديعجؾة ثة٩ذٞةء ٩جصخ ٬ؾق اجلٮ  دي 
٪٭ةج اجلجٮة، كًل٧ةال يف ٫ٞٚ أظٮاؿ ي٨ يف ادلٔٮة إىل ا، كًل٪ٮزا ل٤كةاؿي٨ ىلع ٦ٞٮً ل٧٤ي 

املك٧٤ني، كظى٪ة ٨٦ ا٣ٛنت؛ ٚإف ميؼ٪ة ٬ٮ ا٣ُجيت ا٣ٕةل٥ الؿبةين، َجيت ا٤ٞ٣ٮب، 
كَجيت األظٮاؿ، ٚٞؽ أُٰٔ ثىرية ٝٮيح يف ٦ٕؿٚح ا٣ٛنت كأربةث٭ة، كاتلعؾيؿ ٦٪٭٥ 

ة، كأل٢٬ مك٧٤ح ٧ٔٮ٦ن ك٦٪٭ة ٝج٢ اقذٛعةهلة، كإذا اكف ٠ؾلٟ ٚإين أظت للك مك٥٤ ك
أف يٞٛٮا ىلع ٦ة يف ٬ؾق الؿقة٣ح، كيذ٤ٌٕٮا ممة د٧ٌ٪ذ٫ ٨٦ اجلىةاط  ة،الك٪ح ػىٮون 

ا٣٘ةحلح، كا٣ٛٮااؽ ا٣ٕةحلح، كاتلٮصي٭ةت اجلٛحكح، ٚجني أيؽيس٥ أي٭ة ا٣ٞؿاء ال١ؿاـ ٬ؾق 
جح يف االقذٛةدة ٦٪٭ة،  الؿقة٣ح، ٚة٩٭٤ٮا ٦٪٭ة، ٚإ٩س٥ إف أدرًلذ٥ ٦ة ٚي٭ة ازددد٥ مٮٝة كٗر

 .كالؿصٮع إحل٭ة
 .٬(٨٦1449 م٭ؿ ذم احلضح ٣ٕةـ  14كٌلف ٬ؾا يف يٮـ اجل٧ٕح )

 أػٮًل٥/ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا اإل٦ةـ.
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ا ٔجؽق    احل٧ؽ ، كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا كظؽق ال رشيٟ هل، كأم٭ؽ أف حم٧ؽن
 أ٦ة ثٕؽ/ ، وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ كق٥٤، كرقٮهل
ملة يف ذلٟ ٨٦  ؛٧٤ٕةء اإلقبلـ٣ ؽ ا٬ذ٥ ا٧٤ٕ٣ةء يف ا٣ٞؽي٥ كاحلؽير ثة٣رتدمحٚٞ

٧ة ظجة٥٬ كاتلؼ٤ٜ ث، كد٪ٮيؿ ابلىةاؿ، كدٮقيٓ املؽارؾ، كدثجيخ ا٣ٛؤاد ،معؾ اهل٥٧
 .كالىٛةت اجلبي٤ح، كاهل٥٧ ا٣ٕةحلح الؿٚيٕح، ا ث٫ ٨٦ األػبلؽ ال١ؿي٧ح

ا جى } /كٝؽ ٝةؿ دٕةىل جلبي٫ حم٧ؽ  ٍججىةًء كىُلي
ى
ٟى ٨ٍ٦ً أ ٤ىيٍ ٔى ٞيهُّ 

ة ٩يثىج خي ث٫ًً ٚيؤىادىؾى  ٢ً ٦ى ك١٬ؾا ا٣ٞٮؿ يف ا٧٤ٕ٣ةء كرزح األ٩بيةء  .[102]٬ٮد/  {الؿُّقي
؛ ٚيف االَبلع ىلع أظٮاهل٥ كقريد٭٥ ٨٦ امل٪ةٚٓ كالؿق٢ ٤ٔي٭٥ الىبلة كالكبلـ

 .ا٣ْٕي٧ح ٦ة ال حييص ذلٟ إال ا ٔـ كص٢
اإلظةَح ثرتاص٥ أٔيةف األ٦ح ٤ُ٦ٮبح، كذلكم  إف» /اث٨ ا٣ٞي٥ٝةؿ اإل٦ةـ 
ٚيف ٦ؽارقح أػجةر٥٬ مٛةء ل٤ٕ٤ي٢، كيف ٦ُة٣ٕح أية٦٭٥ إركاء  ؛املٕةرؼ حمجٮبح

« كأم ػُح رمؽ ل٥ يكذٮلٮا ٤ٔي٭ة؟ ػى٤ح ػري ل٥ يكجٞٮا إحل٭ة؟ ٚأم، ل٤٘٤ي٢
 .(1/15) املٮٕٝني إٔبلـ
٥ ٕٛ٭ي ٥َّٔ ٩ى  ٬ؾا ا٣ٕ ر اذلي٨ يف املضؽدي٨ ملٕةمل٫ا٣ٕةم٤ني  ٧٤ٔةء اإلقبلـك٨٦ 
٥ ػريي  ْي اإل٦ةـ ا٣ٕبل٦ح حمؽث احل٨٧ كاجلـيؿة اآلٚةؽ ٥ يف ٧٤ٔ٭ي  كا٩ترش٥٬ كخى
 .ث٨ ٬ةدم الٮاديع  ٦ٞج٢

ٛىخ آزةري٬ة، كٮظيؽ كالك٪ح ثٕؽ أف اتل ٦ٕةل٥ى  ؾا النيغا ث٭ ميؽٚٞؽ  خ ػجى ٔ
ط ا ث٫ الكبي٢، كأ٩ةر ثأ٩ٮاري٬ة، كك٬ىخ أرٌل٩ي٭ة،  ٫ ا٣ُؿيٜ، كأثؿز ث٫ قبي٢ ٚأًك

يح إىل أوٞةع مىت كدٕؽل ابلبلد احل٧٪اهلؽايح مل٨ أراد أف يك١٤٭ة، ث٧ة ا٩ترش كذاع 
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 ٨٦ أوٞةع األرض.

ٍ قريدي٫ ،٬ؾا النيغ املجةرؾ كا٣ٕةل٥ اجل٤ي٢ أف دي رىز ٦آزؿيق ٜ  ٨٧ًٚ ظى   ،كأف ديبكى
ك٩ٛةئف األمٮر،  ٦ة ظجةق ا ث٫ ٨٦ ماكرـ األػبلؽ، ك٦ٕةيل ييجرشى ل٤٪ةسكأف 

 ف، يكذٛيؽك، كدىري ٩ راقة ٤ُ٣جح ا٥٤ٕ٣ كا٧٤ٕ٣ةءذ٥ االقذٛةدة ٦٪٭ةظىت ياألٝٮاؿ، 
 كدٕةم٤٭٥ ٦ٓ اآلػؿي٨إىل ا ٔـ كص٢، كيف دٔٮد٭٥  ،أكالن  أ٩ٛك٭٥ػةوح ٦٪٭ة يف 
 .زة٩ينة
اإل٦ةـ ٝةؿ ، ا٣ٕةم٤ني٧٤ٕةء ا٣أظٮاؿ ٔيجة يف وةظج٫ ص٭٫٤ ثأ٢٬ ا٥٤ٕ٣  ص٫٤ٕ كممة    
رٕٚح كزي٨،  ثأظٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء نكةفإل٦ٕؿٚح ا ٚإف»/ اث٨ الىبلحثٮ ٧ٔؿك أ

 (.1/74) َجٞةت ا٣ٛٞ٭ةء«. كأ٫٤٬ ث٭٥ لٮو٧ح كمني كإف ص٭٢ ٤َجح ا٥٤ٕ٣
كبيةف اإل٦ةـ  ٬ؾاثبكٍ يشء ٨٦ قرية ا٣ٞيةـ كٝؽ يرس ا يل كهل احل٧ؽ كامل٪ح 
٨ دٔٮد٫ الك٤ٛيح،  ٫ ٔ٪٫جى النُّ ٠سري ٨٦ ، كًلنٙ ٦ة ظ٫ٞٞ ا ىلع يؽي٫ ٨٦ اخلري ٔك

كص٭ٮدق يف رمح٫ ا اإل٦ةـ الٮاديع حتخ ٔ٪ٮاف/ دلرلي٨يف  هلكاقٕح  يف دؿدمح
 ٨ك احل٧ؽ، ز٥ رأيخ أف أقذ٢ ٦ٝؿيجة  ل٤جرش خػؿصكٝؽ  جتؽيؽ ادلٔٮة الك٤ٛيح

كأٝٮاؿ ك٩ىةاط د٤ٟ ا٣رتدمح ٦ٓ يشء ٨٦ اإلًةٚح دؿدمح خمذ رة ٨٦ ٩ٛحف قرية 
كاتل٤ٞيط ل٤ٕٞٮؿ، ٣٘ؾاء ل٤ٞ٤ٮب، يه اكا٣ ي  ،املكؽدةاملٮٚٞح  اجل٤ي٢ ٬ؾا ا٣ٕةل٥

 .كابل٤ك٥ ل٤ضؿكح
لٮص٭٫ أ٧ٔةجلة ػةلىح  كأف جي٢ٕ ،أو٤٭ةبكي٪ٛٓ ث٭ؾق الؿقة٣ح نكأؿ ا أف 

ُّ الؿظي٥مٮاٚٞح هلؽم ٩بي٫ ال١ؿي٥، ال١ؿي٥،   .إ٫٩ ٬ٮ ا٣ رى
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الـا٬ؽ املضذ٭ؽ ا٣ٛٞي٫ املى٤ط ال١جري الن٭ري املعؽث  اجلعؿيؿ٬ٮ ا٣ٕبل٦ح 
الٮرع ظةم٢ لٮاء الك٪ح كاتلٮظيؽ يف احل٨٧ كأظؽ املضؽدي٨ ل٤ك٪ح كاإلقبلـ يف ٬ؾا 

٨٦ كادٔح د٦ةج  اين الٮاديعأثٮ ٔجؽ الؿمح٨ ٦ٞج٢ ث٨ ٬ةدم ث٨ ٦ٞج٢ اهل٧ٍؽا٣ٕ ر 
 ٨٦ آؿ رامؽ.

دلى النيغ اعـ ) ، وٕؽةاتلةثٕح ملعةْٚح  ٦ةجد ـه( دٞؿيجنة يف ٝؿيح 1450كي
ة  ننأك يف ظ٨ٌ كادلد٫ ٚرتة ٨٦ الـ٨٦، ز٥ ٦ةدخ ٔ٪٫ رمح٭ة ا ٝج٢ أف ٕٚةش يتي٧ن

ة ٨ٔ  يى٢ إىل ق٨ ابل٤ٮغ، كٌل٩خ حتس٫ ىلع ا٢٧ٕ٣ يف األرض، ك٬ٮ يٞٮؿ هلة ٦ًٕؿ
(، 18 /)ص ٩جؾة خمذ رة، ٧٠ة يف «ا ي٭ؽيٟ»، ٚذٞٮؿ هل/ «قأذ٬ت أدرس»ذلٟ/ 
 أـ ٔجؽ ا. النيغالث٪ح 

 زبلث زكصةت. ل٤نيغ 
 ٫٤ٚ اثجذةف الك٧٬ة ٨٦ زكصذ٫ األكىل أـ ٔجؽ الؿمح٨.كأ٦ة ذريذ٫ 

يف  -ا ك٫ٞٚ-ٝةؿ أػٮ٩ة أثٮ ٧٬ةـ الىٮ٦يع كٝؽ اكف ظؿيىة ىلع د٤ٕي٧٭٧ة، 
أ٩٭ة ىلع د٤ٕي٥ اثجذي٫؛ ٚٞؽ أػ ردين زكص ي  ةكٝؽ اكف النيغ ظؿيىن »/ دؿدمذ٫ ل٤نيغ

/ اكف النيغ يكض٢ جلة الكٮرة ٨٦ ظؽزذ٭ة ث٪خ النيغ أـ ٔجؽ ا ال١ رل، ٚٞة٣خ
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ا٣ٞؿآف ثىٮد٫ ظىت حنْٛ٭ة، كذات مؿة ٔ٪ؽ٦ة اكف يبين يف ثحذ٪ة نيس أف يكض٢ جلة؛ 
ٚؾ٬جخ أ٩ة كأػ ي احل٫ ثةملكض٢؛ ٚأػؾ٩ة إىل حتخ مضؿة ٚكض٢ جلة الكٮرة، ز٥ 

 «.رصٕ٪ة إىل املزنؿ كاعد إىل ٫٤٧ٔ

رب٧ة دىٮر يف ذ٬٪٫ أف النيغ ٬ٮ ذاؾ  إف اذلم يك٧ٓ ثأػجةر النيغ 
 اجلسح، ك٦ة إىل ذلٟ ٨٦ أكوةؼ ا٧ْٕ٣ح!  ْٔي٥ي  ،ال٤عيح ٠رُّ  ،ا٣ٞة٦ح َٮي٢ي 

ىلع اخلبلؼ ٨٦ ذلٟ! ٚ٭ٮ رص٢ ٦ذٮقٍ ا٣ٞة٦ح  ٣س٨ الٮاٝٓ أف النيغ 
خمٌٮبح  ٠ٮقش ال٤عيح أٝؿب إىل ا٣ٞ ر ٦٪٫ إىل ا٣ُٮؿ، ٦ذٮقٍ ظض٥ اجلك٥،

ثةحل٪ةء أك ال١ذ٥، أثيي مرشب حب٧ؿة، قجٍ النٕؿ يؿبي٫ ظىت يى٢ إىل مع٧ح 
أذ٩ي٫، أٝىن األ٩ٙ، مكذُي٢ الٮص٫ محبنة ٦ة، هل ٔي٪ةف ال٦ٕذةف دؽالف ىلع ذاكء كذ٨٬ 

 كٝةد، يف ٠ٛي٫ ٩ٕٮ٦ح ّة٬ؿة، ىلع كص٭٫ ٩ْةرة ك٬يجح أ٢٬ احلؽير.
دج٤ٖ إىل ٩ىٙ الكةؽ، كيؿدؽم ٤ٔي٭ة اجلجح أك ي٤بف اغبلة اثليةب ابليي ا٣ ي 

ا٣بينخ إىل أرٚٓ ٦٪٭ة ث٤ٞي٢، ي٤بف ٧ٔة٦ح م١ٮرة ىلع َةٝيح، هلة ذؤاثح ٝىرية، هل 
ٔىة يىُعجي٭ة ٔ٪ؽ اخلؿكج ٨٦ ابليخ يف اغ٣ت األظٮاؿ، ٩ْيٙ اثليةب، َيت 

٥ُّ راحئح ا٣ٕٮد اهل٪ؽم ٦٪٫ يف اغ٣ت األظٮاؿ. كراصٓ رقة٣ح  ينى ٦ح يف أالؿاحئح، ي
 .(12-9/ )ص رص٢
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ة ٨ٔ ا ثةملٕؿكؼ ٩ة٬ين ؿن آم ،ة ل٤ؼريثُٛؿد٫ الك٤ي٧ح حمجا  اكف النيغ 
ٝج٢ ٦ٕؿٚذ٫ ثةلك٪ح مٮّٛة يف )٬يبح األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ؛ ٚٞؽ اكف 

رآق الؿاٝىٮف امل٪١ؿ( اتلةثٕح دلك٣ح آؿ محيؽ ادلي٨، كٌلف هل ٬يجح مؽيؽة حبير إذا 
 .رظبلت دٔٮيح ل٤نيغ الٮاديع٦ٓ ا٣جكةء ٚؿكا ٦٪٫ كدؿًلٮا ذلٟ، ٧٠ة يف رقة٣ح 

إحل٫ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ و٘ؿق؛ ٧٠ة ٝةؿ ٨ٔ ٩ٛك٫/  تظجَّ  ٨٦ ٢ٌٚ ا ىلع النيغ أفٍ 
 .الكرية اذلاديحرشيٍ «. ة ٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣ ٦٪ؾ ٠٪خ و٘رينا٠٪خ حمجا »

رَّسي ٚي٫ األكالد  يغ كأكؿ ٦ة ثؽأ ث٫ الن  ادلراقح يف امل١ذت اذلم ييؽى
كظِٛ ٩ىٙ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، ز٥ اتلعٜ جبة٦ٓ  ،الى٘ةر، كد٥٤ٕ ا٣ٞؿاءة كال١ذةثح
ؽ ٨٦ يٕي٪٫ كينض٫ٕ ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣؛ ٚة٩ُٞٓ اهلةدم م١ر ٚي٫ ٦ؽة إال أ٫٩ ل٥ جي
 ٨ٔ ٤َت ا٥٤ٕ٣ ٚرتة ٨٦ الـ٨٦.

ر ا ل٤نيغٚٞؽ  كإذا أراد ا أمؿا ٬يأ هل األقجةب، الؿظ٤ح إىل   ٝىؽَّ
، يف احل٨٧ ثني اجل٧٭ٮريح كامل١٤يحٚؿارا ٨٦ احلؿب ادلااؿة آ٩ؾاؾ أرض احلؿ٦ني، 

 ٚاكف ي٢٧ٕ ٬٪ةؾ كحيرض ثٕي دلةلف الٮأْني.
ْ٭٥، ٚةقت٪ىعخ ثٕي » ٝةؿ النيغ/ ٠٪خ أق٧ٓ الٮأْني كيٕضجين ٔك

ك وعيط ابلؼةرمؽين إىل الٮأْني ٦ة يه ال١ذت املٛيؽة ظىت أمرتي٭ة؟ ٚأرم
، ٚذط املضيؽ رشح ٠ذةب اتلٮظيؽك ريةض الىةحلنيك ث٤ٮغ املؿاـ

١ٕٚٛخ ىلع د٤ٟ ال١ذت كٌل٩خ د٤ٕٜ  ، كأُٔةين نكيؼةت ٨٦ ٦ٞؿرات اتلٮظيؽ
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«. ٚذط املضيؽألف ا٢٧ٕ٣ يف ثبلد٩ة ىلع ػبلؼ ٦ة ٚي٭ة ػىٮوة  ؛ثةذل٨٬
 .ثةػذىةر ا٣رتدمح
ٚيذً   ٬(1420)ت احلؿـ امليك(، ثؿاةقح النيغ ٔجؽ ا ث٨ محيؽ طى )٦ٕ٭ؽز٥ 
  ح ٨٦ ٤َجح ا٥٤ٕ٣، ٚ٪ضط كتى٥َّ ٝجٮهل َةبلة كدٞؽـ النيغ لبلػذجةر ٦ٓ دل٧ٔٮ
 ، ١٧ٚر ٚي٫ قجٓ ق٪ٮات، درس ٚي٫ املذٮقٍ كاثلة٩ٮم.(1486٬)اعـ  يف املٕ٭ؽ

 اإلقبل٦يح اجلة٦ٕحرلراقح يف املؽي٪ح لإىل النيغ ٨٦ م١ح ز٥ ثٕؽ٬ة ا٩ذ٢ٞ 
يف ا٩تكت ظؿوة ٨٦ النيغ ىلع كٝذ٫ ، كلكيح ادلٔٮة كأوٮؿ ادلي٨ٚؽرس يف 
 ، م١ر يف ذلٟ أربٓ قجني.لكيح الرشيٕحإىل ٩ٛف الٮٝخ 

ٝك٥ ادلراقةت ا٤ٕ٣ية يف ٚيًذطى كملة ا٩ذىه ٨٦ ادلراقح يف ٬ةدني اللكيتني، 
 املةصكتري حتٞيٜ كٌل٩خ رقةتل٫ يف ٚةتلعٜ ث٭ة النيغ  اجلة٦ٕح اإلقبل٦يح

 / ، ك٩ةؿ ثؾلٟ م٭ةدة املةصكتري لرلارُٝين  اتلتجٓك اإللـا٦ةت٠ذةيبى
٣ت م٭ةدة ادل٠ذٮراة ةلٮ اك٩خ اجلة٦ٕح د٧٪ط ا٣ُ»/ رشؼٝةؿ امل ظىتثؽرصح اعحلح، 

 .«٨٦ أكؿ مؿة القذعٞ٭ة النيغ
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٧٤ةء ىلع رأق٭ النيغدذ٧٤ؾ     ٥/ىلع ٔؽة منةيغ ٔك
، اكف النيغ حيرض هل  ا٣ٕبل٦ح ٔجؽا٣ٕـيـ ث٨ ثةز اإل٦ةـق٧ةظح  -1

ة يف   .احلؿـ املؽينيف وعيط مك٥٤دركقن
، اكف النيغ  حم٧ؽ ٩ةرص ادلي٨ األبلةينحمؽث ا٣ٕ ر ا٣ٕبل٦ح اإل٦ةـ  -0

ظني اكف اإل٦ةـ  اجلة٦ٕح اإلقبل٦يححيرض ص٤كةد٫ اخلةوح ث٤ُجح ا٥٤ٕ٣ يف 
ثٕؽ رظي٢ األبلةين  إالل٥ يؽػ٢ اجلة٦ٕح  ألف النيغ ؛ األبلةين يـكر اجلة٦ٕح
 .٭ة٪ٔ 

يف أظؽ ٔ٪٫ ٥٤ٕ٤ ىلع يؽي٫ ٝٮهل ج٫ ليف ظةؿ ٤َ ميؼ٪ةىلع  األبلةينء ك٨٦ ز٪ة
٥ٍٕى النيغ ٬ٮ» /٬(1428املضةلف اخلةوح اعـ ) ٥ٍٕى ا٣ُة٣ت اكف ك٩ً ً٩.» 

٦س٫٤ ٦ة رأيخ » /ميؼ٪ة ٝؽ ٝةؿ يفك،  النيغ ا٣ٕبل٦ح محةد األ٩ىةرم -4
 «.يف ا٣جنةط ك٤َت ا٥٤ٕ٣

أرصٮ أف دسٮف يف ٬ؾا الـ٦ةف اكلنٮٌلين » :خمةَجة النيغ  كٝةؿ 
 (.0/627) املض٧ٮع يف دؿدمح األ٩ىةرم«. يف ز٦ة٫٩

ىيؽ   -4 ٬( درس ٔ٪ؽق النيغ 1420)ت  النيغ ا٣ٕبل٦ح ٔجؽ ا ث٨ محي
 .احلؿـ امليكيف 

ظرضت »ٝةؿ النيغ/  ، النيغ املعؽث حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا الىٮ٦ةيل -5
٥ًٍ٤ احلؽير ًٔ ا يف   «.ٔ٪ؽق حنٮ قجٕح أم٭ؿ أك أكرث، ك٦٪٫ اقذٛؽت ٠سرين

 ، ك٬ٮ املرشؼ ىلع رقة٣ح النيغامل رماحل١ي٥ حم٧ؽ الكيؽ  -6
 املةصكتري.
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النيغ ا٣ٕبل٦ح ٔجؽ املعك٨ ا٣ٕجةد ظ٫ْٛ ا، ذ٠ؿ النيغ أ٫٩ دذ٧٤ؾ ٤ٔي٫  -7
 «.ذٛةديت ٨٦ ال١ذت ٤ٚيج٤ٖ النة٬ؽ ا٣٘ةاتىلع أف أكرث اق» ٝةؿ النيغ/ ،ثةألقب٤ح

٨ٔ ثٕي املكةا٢، كٌلف  ذ٠ؿ ميؼ٪ة أ٫٩ اكف يكأؿ ميؼ٫ اإل٦ةـ اث٨ ثةز 
يٕؿؼ ٨٦ ػبلؿ وٮت النيغ أ٫٩ ٨٦ احل٨٧، ٚاكف النيغ  النيغ اث٨ ثةز 
ظيؽ كحيؾر ٨٦ ثٕي ٝج٢ أف جييت ٨ٔ الكؤاؿ يذلك٥ ظٮؿ اتلٮ اث٨ ثةز 

ثٕؽ ذلٟ / ٧٤ٚة ٔؿؼ ٝةؿ ميؼ٪ة (1)الرشًليةت، ز٥ جييت النيغ ٨ٔ الكؤاؿ،
 ٨٦ ػبلؿ األقب٤ح أين َة٣ت ٥٤ٔ اكف جييبين ٨ٔ الكؤاؿ اثذؽاء.

ٔ٪ؽ النيغ اث٨ ثةز  اجلةسذات مؿة أ٫٩ مٛٓ بلٕي  كذ٠ؿ النيغ 
 لنيغ اث٨ ثةز إىل اًلذت ك  ًلنٛةاعتيٕين ا–٫ ٛذي أف ٬ؾا يشء ٦ة أ٣- 

ٝةؿ/ ٚؿد يلع النيغ اث٨ ثةز ثأف ٬ؾا يشء ال يشء ٚي٫، كإ٧٩ة أ٩خ مةٚٓ صـاؾ ا 
 ػريا. أك ث٭ؾا املٕىن.

                                                   

ىرٍشً ىلع  ك٬ؾا ٨٦ ظؿص ٬ؾا ا٣ٕةل٥ اجل٤ي٢ (1) اتلٮظيؽ كد٤ٕي٥ اجلةس ا٣ٕٞيؽة  ن
يف ٬ؾا املٮٝٙ ثجيب ا يٮقٙ ٤ٔي٫ الكبلـ ظني  الىعيعح، ك٦ة أمج٫ ٬ؾا اإل٦ةـ

ٝه ٤ٔي٫ ا٣ٛذيةف رؤية٧٬ة؛ ٥٤ٚ يؤكؿ هل٧ة الؿؤية ٦جةرشة إ٧٩ة داع٧٬ة ٝج٢ ذلٟ إىل دٮظيؽ 
 ا، ز٥ أكؿ هل٧ة الؿؤية ثٕؽ ذلٟ.
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، كٝؽ مٮاٝٙ َيجح ك٩ٛحكح ٦ٓ ميؼ٫ اإل٦ةـ األبلةين  لنيؼ٪ة       
أف يؾ٠ؿ  -كًل٪خ ظةرضا-٫ إحل٫ ذات مؿة ذ٠ؿ ٠سريا ٦٪٭ة يف صٮاث٫ ٨ٔ قؤاؿ كص  
يف  -يٕين األبلةين–اكف النيغ »ٚٞةؿ/  محبة ٨٦ مٮا٫ٛٝ ٦ٓ ميؼ٫ األبلةين 

، كرب٧ة يذلك٥ ثؽء ال٤ٞةءات أقأهل ٨ٔ مكةا٢، كٌلف ي٨ْ أ٩ين ٦ٕة٩ؽ؛ ٚؿب٧ة حي٢٧ يلعَّ 
 ، ٚاكف أكؿ ٦ة دس٥٤أل٫٩ أكيت صؽالن  -كلكخ ٦ٞذ٪ٕة ث٧ة يٞٮؿ-ثسبلـ يٛع٧ين 

ىلع اجل٧ةٔح اثلة٩يح يف املكضؽ ك٬ٮ يف دار احلؽير يف املؽي٪ح، كاذلي٨ ظرضكا 
جح يف ظٌٮر  ح ٤ٕ٣٭٥ ٝؽر مخكني كاظؽا أك أ٢ٝ، ٦ة اكف ٝؽ كصؽت الٗؿ دل٧ٔٮ
ص٤كةت أ٢٬ ا٥٤ٕ٣، ٚاكف يذلك٥ ٦ٕ٪ة ٨ٔ وبلة اجل٧ةٔح أ٩٭ة ال دٕةد يف مكضؽ ٝؽ 

ة؛ ٚٞةؿ/ إيل؛ ٚؿٕٚخ وٮيت ٦ٌ٘جن  وٌل ٚي٫، أ٩ة أردت أف أدس٥َّ٤ ٫ٕ٦ ٧ٚة اتلٛخ
ؽ يف اجل٧ةٔح؟ امل٭٥ ثٞي٪ة ٩ذعؽث ثٕي الٮٝخ يف   ٬ أراؾ ٦ٌ٘جة! ٤ٞٚخ/ ٠يٙ دـي
مأف األػؾ ٦ة زاد ىلع ا٣ٞجٌح، أدة٩ة إىل خمي٥ اإلػٮاف كص٤ك٪ة ٫ٕ٦، كاجل٤كح اك٩خ 
ػةوح ث٤ُجح ا٥٤ٕ٣، كبٞي٪ة ٠سريا ٨٦ ال٤ي٢ ٨٦ أص٢ مكأ٣ح ال٤عيح؛ ظىت ٗنح٪ة 

 ةس ك٧٩٪ة، ك٦ة أّ٪٫ إال آ٣ٛة ل٤ك٭ؿ.اجلٕ
ثٕؽ ٬ؾا ٣ٞةء يف ثيخ أظؽ اإلػٮاف يف )م١ح( ٨٦ ثٕؽ وبلة ا٣ٛضؿ ك٬ٮ يؿيؽ 
أف يٞ٪ٕ٪ة أف اتل٤ٞيؽ ل٤ٕةيم صةاـ، كوةر يذع٤٧ين؛ أل٫٩ ٝؽ ٔؿؼ أين َة٣ت ٥٤ٔ، 
٪ة أ٫٩ ال ثأس ل٤ٕةيم أف يٞرل، ٤ٞٚخ/ اث٨ ٔجؽ  ٕى ٪ ين ثسبلـ، ٚأراد أف يٞي كال حيؿصي

ؽ يف ا ٪ؽق مٔٮ ٣ ر يٞٮؿ/ إف املٞرل ٣حف ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣، ٨٦ ثٕؽ وبلة ا٣ٛضؿ، ٔك
اجلة٦ٕح، كديع إىل ذلٟ، كظرض ا٧٤ٕ٣ةء ابلةرزكف، ٚٞةؿ/ ية أث٪ةيئ أدٕجذ٧ٮين، ٤ٞٚ٪ة/ 
٦ة أديخ ثآيح كال ظؽير ٧ٚة ٩ٞج٢ ٦٪ٟ، ٣س٨ ٬ٮ رص٢ كاقٓ الىؽر يٞٮؿ/ ال ي٤ــ 
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ٕس٥ ًٌ ٕٮين ملة رأيذ٥، أك أػ ًٌ  ملة أرل، ٚأ٢٬ ا٥٤ٕ٣ خيذ٤ٛٮف يف ٬ؾا. أف خت
كبت٪ة ذات حل٤ح يف ثيخ أػي٪ة ظـاـ ابل٭٤ٮيل رمح٫ ا دٕةىل ٦ة حن٨ ٔ٪ؽق إال 
أربٕح ٩ٛؿ، ثٕؽ ٬ؾا اكف ٨٦ دم٤ح ٦ة ذ٠ؿق اإلػٮاف املك٧٤ٮف، ك٬٪ةؾ يف )الكٕٮديح( 

َيجٮف، ٦ة يْ٭ؿكف خيةٚٮف ٨٦ الك٤ُح، ٤ٞٚخ/ أ٦ة حن٨ اإلػٮاف املك٧٤ٮف يف احل٨٧ 
 ك أ٩٭٥ يذ١يٛٮف.أٚٞةؿ/ ٤ٕ٣ٟ ٦ة دٕؿؼ أمؿ٥٬ 

وعيط يف ثؽء أمؿ٥٬ ٔ٪ؽ ٦ة اك٩ٮا ٚٞؿاء اك٩ٮا َيبني، كي٪٭ٮف ٨ٔ اتل٧كط 
٨ قت الىعةثح، كداعء ٗري ا.  ثأدؿبح املٮىت، ٔك

ثٕؽ ٬ؾا ص٤كح أػؿل يف ثحذ٪ة، ممة دار الالكـ ىلع األذاف، أ٩ة اذلم يْ٭ؿ أف   
يٞٮؿ/ ٤ٔيٟ ث٭ؾا، إذا أٝ٪ٕذى٫ ٚةبلةيق قي٧نٮف، ٚؿأيخ النيغ  رصبل اكف قيةقية اكف

، ٚاكف ابلعر ٦ة مةء ا! كال يذٕض٢ ٨٦ ثٕؽ وبلة ا٣ٛضؿ إىل ثٕؽ  مؿًلـا يلعَّ
ا٣ُٛٮر كحن٨ ٩جعر ٢٬ األذاف خبري ٨٦ اجلٮـ يف األكؿ أك يف األػري، أ٩ة أٝٮؿ يف 

األكؿ، كأدح٪ة حبؽير يف قنن األػري ك٦ة ٔ٪ؽز٥ إال دلة٬ي٢، ك٬ٮ يٞٮؿ/ يف األذاف 
ابلي٭ٌف مٮٝٮؼ ىلع ٔجؽ ا ّة٬ؿق احليك٨، ثٕؽ ٬ؾق ا٣ُؿؽ ا٣ ي ٚي٭ة دلة٬ي٢ ال 

كا٩ذ٭ي٪ة كٝؽ أٝ٪ٕ٪ة أ٩٭ة يف األذاف األكؿ، ، دؿدٌف ٦ٓ ٬ؾا املٮٝٮؼ احلك٨ إىل احلضيح
 كاآلف دج٫٘٤ أػجةر ادلٔٮة ا٣ُيجح.

از٬ؽ »يغ، أظؽ٧٬ة/ يؿد ىلع ظؽير/ ظى٢ أ٩ين ٝؽ٦خ ل١ذةثني يؿداف ىلع الن     
ٚٞؽ٦خ  «اقذٕي٪ٮا ىلع أمٮرًل٥ ثةل١ذ٧ةف»كاحلؽير اآلػؿ/  «يف ادل٩ية حيجٟ ا

هلؾي٨ ال١ذةثني كأٝٮؿ يف املٞؽ٦ح/ إف ٬ؾي٨ ٣حكة ثأ٥٤ٔ ٨٦ النيغ، ك٣س٨ ال ي٧٪ٓ 
٥ املكأ٣ح، ٌى كٝةؿ/ اجلةس قحن٧ذٮف ث٪ة  -كأ٨ّ النيغ دؿاصٓ ٨ٔ ظؽير- أف دي٭

يـ٬ؽكف ثةلك٪ح كا٥٤ٕ٣ ٚبل يؿد يلعَّ مؿة أػؿل، ٚأػ رين أثٮ ظةد٥ ٤ٞٚخ/ ال كرب٧ة 
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٬ؾق آػؿ ال٤ٞةءات، كأقأؿ ا  ،أرد ٤ٔي٫ مؿة أػؿل كال أٝؿض ألظؽ يؿد ىلع النيغ
 (.025-020)ص/  اإل٦ةـ األمليع«. أف حيْٛ٪ة كإيةق

كٚي٧ة ٝج٫٤ ٨٦ ث٢ ٬ؾا ا٣ٕ ر  ٧ة يكةكي٫ اعل٥ يف٤َّٞ ٚ أ٦ة َبلب النيغ 
٨٦ اآلالؼ ث٤٘ٮا ٔرشات ٫ ؛ ٚ٭ٮ دلؽد الؿظ٤ح ظٞة يف ٬ؾا ا٣ٕ ر؛ ُٚبلثي ا٣ٕىٮر

كٝؽ ثين أكرث ٨٦  ،خت٤ٮ ٦٪٭٥ دك٣ح٢َّٝ أف  مىت ثٞةع ا٣ٕةل٥،خمذ٤ٙ اجلجكيةت ٨٦ 
ري٬ة ثةق٥/ )مكضؽ اإل٦ةـ ٦ٞج٢ ث٨ ٬ةدم الٮاديع(  .مكضؽ يف ثٕي دكؿ ا٣٘ؿب ٗك

ٚي٭٥ ٠رثة ال ي٥٤ٕ ٔؽد٥٬ إال ا؛ ألف ثٕي »٨ٔ َبلث٫/   ٝةؿ النيغ 
٤َجح ا٥٤ٕ٣ ال يجًف إال ٝؽر م٭ؿ أك أ٢ٝ، ز٥ يؾ٬جٮف إىل ثبلد٥٬ كٝؽ دٮص٭ٮا إىل 

ا٣رتدمح«َؿيٜ حتىي٢ ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ، كاتلٮٚيٜ ٨٦ ا
ر ٗري كاظؽ مم٨ الزـ ٝؽَّ بة٣جكجح ٣ٕؽد َبلب النيغ ٨٦ ظير اجل٤٧ح ٚٞؽ ك
 ٦ة يـيؽ ىلع أ٫٩ ٝؽ دذ٧٤ؾ ىلع يؽي٫ ػبلؿ دؽريك٫ يف د٦ةج ظىت دٮٚةق ا النيغ

 .٦ةاح أ٣ٙ َة٣ت ٥٤ٔ
كاملؤ٣ٛٮف ٨٦ ٬ؤالء ا٣ُبلب، كوةر ٦٪٭٥ ا٧٤ٕ٣ةء كٝؽ ٩جٖ ٔؽد ٠جري ٤ٝخ/ 
كا٩ترشكا اك٣٘ير يف ربٮع كاخلُجةء املىٕٞٮف، املى٤عٮف، ادلاعة كاملعٞٞٮف ك
ى٥ك٩٭ٌٮا ثؽٔٮة َيجح يف أاألرض،  كال زا٣خ دٔٮد٭٥ دىٮؿ كجتٮؿ ٬٪ة  ،حنةء ا٣ٕةل

كا٢ٌٛ٣ يف ذلٟ ، خيذه ثؿمحذ٫ ٨٦ ك٬٪ةؾ يف أوٞةع مىت ٨٦ أوٞةع األرض، 
 .ينةء، ك٬ٮ ذك ا٢ٌٛ٣ ا٣ْٕي٥
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ذى  ٕي ، ىلع النيغ حتؿيل حيب ظى٢ بكجت ال١ذت ا٣ ي أ٣ٛ٭ة ص٭ي٧ةف ا٣
 ،اجلة٦ٕح اإلقبل٦يحةٝنح رقةتل٫ املةصكتري يف ظير تى٥َّ األمؿ ثرتظي٫٤ ثٕؽ ٦٪

 ثذ٭٧ح أف النيغ ٬ٮ اذلم ٝةـ ثذأحلٙ ٬ؾق ال١ذت.
 ا٣رتدمح«. ا ي٥٤ٕ أين ل٥ أكذج٭ة كل٥ أمةرؾ ٚي٭ة» /ٝةؿ النيغ  
 .(1) (07)ص

كاعدت األمٮر إىل ٩ىةث٭ة، ثٕؽ ذلٟ،  ز٥ دبني ث٢ٌٛ ا ثؿاءة النيغ 
 .ػبلؼكزاؿ ٦ة اكف ٝؽ ظى٢ ٨٦ 

ا ٬يأ هل األقجةب، ٚٞؽ اكف يف ػؿكج النيغ  إىل احل٨٧  كإذا أراد ا أمؿن
٨٦ املىة٣ط ا٣ْٕي٧ح ٦ة ل٥ يس٨ خيُؿ ل٤نيغ ىلع ثةؿ، أك يؽكر هل يف ػيةؿ، كوؽؽ 

                                                   

ٛذ٪ح ٠جرية يف رظةب ال١ٕجح املرشٚح يف احلؿـ ث (1422٬)كأوعةث٫ اعـ  ص٭ي٧ةف ا٣ٕذحيبٝةـ   (1)
٫ كالؿؤل النيُة٩يح ا٣ ي ظى٤خ هل٥، كٝؽ ظؾر ٧٤ٔةء الك٪ح ٨٦ جى امليك، بكجت ثٕي النُّ 

كيف ٗريق ٨٦  املؼؿج ٨٦ ا٣ٛذ٪حيف  ث٧ة ٚي٭٥ ميؼ٪ة ٚذجذ٭٥ كبح٪ٮا ْٔي٥ ػُؿ٬ة، 
ص٭ي٧ةف ك٨٦  خ ٚي٫كوٛ ثية٩ة (٧٤ٕ٣ةء يف الكٕٮديح٬يبح ٠جةر ا)كأوؽرت ٠ذج٫ كأرشَذ٫، 

٫  ،كق١ٛخ ٚي٫ ادلـ احلؿاـ ،٫ٕ٦/ ثة٣ٛبح ا٣ْةملح ا٣ ي ا٩ذ٭١خ ظؿ٦ح ا كأٝؽس ثٕٞح يف أًر
إىل أف ٝةلٮا ٧ٔة ٫٤ٕٚ ٬ؤالء  !كيف رظةب ال١ٕجح املرشٚح ،يف ابلرل احلؿاـ ،يف الن٭ؿ احلؿاـ

٨ٍ ييؿًٍد ًذي٫ً }ٕة كإحلةدا يف ظؿـ ا اذلم ٝةؿ ٚي٫/ يٕذ ر ٦٪١ؿا ْٔي٧ة كإصؿا٦ة مجي»ابل٘ةة/  ٦ى كى
حًل٥
ى
ابو أ
ؾى ٔى ٥ٍ٤و ٩يًؾ٫ٍٝي ٨ٍ٦ً  ْي  .«{ثًإحًٍلىةدو ثً
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٥}ا إذ يٞٮؿ/  رٍيه ٣ىسي ٮى ػى حٍبنة كى٬ي ٮا مى ٍف دىٍسؿى٬ي
ى
ٔىَسى أ  .[016]ابلٞؿة/  {كى
ٚنٕؿت ثةلٮظنح ز٥ رصٕخ إىل  ء(٪ٕة)و كو٤خ إىل»/ ٝةؿ النيغ 

، ١ٚأين  َّ ٝؿي ي كم١سخ ث٭ة أ٥٤ٔ األكالد ا٣ٞؿآف، ٧ٚة مٕؿت إال ثذاك٣ت ادل٩ية يلعى
٥ى الٮًلي٢ ٍٕ  ا٣رتدمح«. ػؿصخ خلؿاب ابلبلد كادلي٨ كاحلس٥، ٚأٝٮؿ/ ظكيب ا ك٩ً

 (.07)ص
ؾ د٦ةج ٦ٞؿا ٨٦ كأ٩ة ي٥٤ٕ ا ل٥ أخت(/ »1/014) اغرة األرشَحكٝةؿ أيٌة يف 

 «.أص٢ أف أدٔٮ ٦٪٫، ٣س٨ ٨٦ أص٢ أف أػذىبء، ٚأرد٩ة محبنة كأراد ا دٕةىل ػبل٫ٚ



 

   

 

 19 ٩جؾة يكرية ٨٦ ٩ٛحف قرية كأٝٮاؿ حمؽث اجلـيؿة

ي٭ذ٥ ثةملؿأة اغيح اال٬ذ٧ةـ، كيٮيص َبلث٫ ثةال٬ذ٧ةـ ثذ٤ٕي٥  اكف النيغ  
داع إىل »٫٤/ أ٤٬ي٭٥، كحيس٭٥ ىلع ذلٟ، كيٞٮؿ ٦٪ؽدا ث٨٧ ي٭ذ٥ ث٘ريق كي٭٢٧ د٤ٕي٥ أ٬

ا دٕةىل ٨٦ ظؿض إىل أٝىص ظرضمٮت/ أي٭ة اجلةس د٧ك١ٮا ثةلك٪ح. ٣س٨ امؿأد٫ 
يٞٮؿ/  دذ٧ىن أف ي٧٤ٕ٭ة! ادٞٮا ا ٔجةد ا، ادٞٮا ا ٔجةد ا؛ ٚإف اجليب 

يذ٫»  (.724-0/720) اجلة٦ٓ ال١جري« لكس٥ راع كٍلس٥ مكبٮؿ ٨ٔ ٔر
ة يف ادلٔٮة إىل ا، دؽػ٢ إىل ا٣جكةء أ٩خ حمذةج هل» /كي٢٤ٕ ذلٟ ثٞٮهل

٤ ٧ي٭٨ كأ٩خ ال تكذُيٓ أف دؽػ٢ إىل ا٣جكةء، ٚيججيغ جلة أف حنؿص ىلع د٤ٕي٥  كدٕي
 .أقب٤ح أـ يةرس ا٣ٛؿنكيح«.أ٤٬ي٪ة، كا املكذٕةف

أف  ك٫ٞٚ ا يف دؿدمذ٫ ل٤نيغ الٮاديع كذ٠ؿ النيغ أمحؽ ٔؿبه 
ال ي٧س٨ أف يرتًل٫، ظىت ٤ٔي٭٥ ثٕؽ ا٣ٕنةء،  النيغ اكف ٔ٪ؽق درس أل٫٤٬ ي٤ٞي٫

، ٥كلٮ اكف ٔ٪ؽق زااؿكف أك ٔ٪ؽق أمؿ ٦٭٥ جي٢ٕ احلؿاس يكذٞج٤ٮ٩٭٥ كجي٤كٮف ٦ٕ٭
 ك٬ٮ يؾ٬ت ي٤ٌف ادلرس ىلع أ٫٤٬، ز٥ يأيت كٝخ د٪ةكؿ َٕةـ ا٣ٕنةء.

كبٕؽ وبلة ا٣ٕنةء يؿصٓ إىل ٦زنهل »كٝة٣خ اث٪ح النيغ أـ ٔجؽ ا كٚٞ٭ة ا/ 
٤ي٫ اإلماكالت كأحتؽث ٫ٕ٦ يف ثٕي األمٮر امل٭٧ح إذا اكف ٔ٪ؽم يشء ٚأٔؿض ٔ

ذ رى ػةوح يب إ٠ؿا٦ة ٦٪٫  كا٬ذ٧ة٦ة ثذ٤ٕييم، كإال  ٨٦ ذلٟ، ك٬ؾق اجل٤كح دٕي
ٚٮٝذ٫ أًيٜ ٨٦ زٞت اإلثؿة؛ هلؾا اكف يٕذؾر ٦ين إذا م٢٘ ٨ٔ ذلٟ، ز٥ ٩أػؾ أ٩ة 

ؼ٢٤ ٬ؾا ادلرس يف ثٕي ٫ ادلرس اخلةص ٔ٪ؽق، كيذكوٮحيجةيت ٨٦ أ٫٤٬ كحمةر٦ً 
األظيةف ٚٮااؽ ك٩ٮادر صة٩بيح ٨ٔ ادلرس، ٚإذا ا٩ذ٭ي٪ة يٞٮؿ جلة أظية٩ة ىلع قبي٢ 
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 (.44)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. ا٩ٛؿٕٝٮا ٔين /ادلاعثح
كال دـاؿ دكر احلؽير الك٤ٛيح يف احل٨٧ كبةألػه ٦٪٭ة ظةحلة دار احلؽير 

كادلركس هل٨ ٝةا٧ح  (1)ث٧ٕ ر كدار احلؽير ثة٣ٛيٮش حتذ٨ٌ آالؼ ا٣جكةء،
 ثة٣ٕرشات يف ٚ٪ٮف مىت ك احل٧ؽ ىلع ٝؽـ كقةؽ.
  

                                                   

ص٭ٮد النيغ ٔجؽ الؿمح٨ ا٣ٕؽين يف ذ٠ؿ األخ زةمؿ ث٨ ٚ٭يؽ ك٫ٞٚ ا يف رقةتل٫ ادل٠ذٮراة/ (1)
بلةت يف ال١نٙ املٕذ٧ؽ دلار أ٫٩ ث٤ٖ ٔؽد ا٣ُةدٞؿيؿ ٔٞيؽة الك٤ٙ كالؿد ىلع املؼة٣ٛني

 از٪ة ٔرش أ٣ٙ َةبلح كد٥ إيٞةؼ االقذٞجةؿ ظىت إمٕةر آػؿ! -ظؿق٭ة ا-احلؽير ثة٣ٛيٮش 
يف ثٕي األكٝةت ذٌةيٜ ث٭٨ يكيف دار احلؽير ث٧ٕ ر أٔؽاد ٠جرية ٨٦ ا٣جكةء ٤ٝخ/       

ف ٨٦ دكري٨، إٝجةؿ ىلع ا٥٤ٕ٣ ٨٦ ٝج٢ ا٣جكةء ال ٥٤ٕ٩ هل ٩ْريا يف دك٣ح  مكضؽ٨٬ ال٧ي١ٮَّ
 ، ز٥ مل٨ اكف الكجت يف ذلٟ.أػؿل، كا٢ٌٛ٣ يف ذلٟ ، ك٬ٮ ذك ا٢ٌٛ٣ ا٣ْٕي٥
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٨٦  أ٩ٮااعن  كد٤ٕي٫٧ كادلٔٮة إىل ا دٕةىل حت٢٧ النيغ يف قبي٢ ٤َت ا٥٤ٕ٣ 
 /ك٨٦ د٤ٟ األػجةر ٔ٪٫ يف ٬ؾا ابلةب ٦ة يٌل إف مةء ااملنةؽ كاملذةٔت، 

ؿَّ ٤ٔي٫ -اكف يج٢٤ اخلزب احلةبف  ٓ اهلةدمصة٦ٔ٪ؽ ٤َج٫ ل٥٤ٕ٤ يف  -1 اذلم مى
ذ٥ هل االقذ٧ؿار حل ثةملةء حلأك٫٤ ثٕؽ ذلٟ؛ -ا٣ٕ٪١جٮت أيةـ كٝؽ ػةط ٤ٔي٫
 .(1)يف ٤َت ا٥٤ٕ٣

٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣ ل٥ يس٨ ٔ٪ؽق ٨٦  م١حإىل  الؿيةض٨٦ النيغ ملة رظ٢  -2
 ٧ٔةرة ؿًلٮب الكيةرة كيشء ٨٦ اتل٧ؿ، ٚاكف حيؿس يفل ٦ة يسٛي٫املةؿ إال 
ثى ر ، يف ثٞيح األكٝةتإىل ٦٪ذىٙ ال٤ي٢، كي٤ُت ا٥٤ٕ٣  م١حيف 

حبير اكف يجَس ثٕي امل٤ٕٮ٦ةت بكجت ٦ة حيى٢ هل ٨٦ اإلر٬ةؽ،  ٔضيت!
 .٧٠ة ذ٠ؿ ذلٟ ٨ٔ ٩ٛك٫ 

                                                   

٠٪خ يف ثؽايح ٤َيب (/ »048)ص  ويؽ اخلةَؿيف ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ اجلٮزم  (1)
ا٥٤ٕ٣ أ٣ًف ٨٦ النؽااؽ ٦ة ٬ٮ ٔ٪ؽم أظًل ٨٦ ا٣ٕك٢ ألص٢ ٦ة أ٤َت كأرصٮ، ٠٪خ يف ز٦ةف 

ٛح  يةبكح ٚأػؿج يف ٤َت احلؽير كإٔٝؽ ىلع ٩٭ؿ ٔحَس ٚبل أٝؽر ىلع الىجة آػؾ ٦يع أٗر
ني ٧٬ ي ال دؿل إال ذلة حتىي٢  أك٤٭ة إال ٔ٪ؽ املةء؛ ٚلك٧ة أك٤خ ٧ٞ٣ح رشبخ ٤ٔي٭ة، ٔك

 .«ا٥٤ٕ٣
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ثٞيخ يف )م١ح( أرشب ٦ةء كآك٢ د٧ؿا ظىت ا٩ذىه »/  النيغٝةؿ  -4
 ثةل٤٭ٮ كا٣ُؿب، اتل٧ؿ كأردت أف أمذ٢٘، إف ذ٬جخ إىل أوعةيب م٤٘ٮين

كإف ذ٬جخ إىل احلؿـ ثؿدت، ثٕؽ ذلٟ امرتيخ يل ثُة٩يح، كأرشب ٨٦ 
ري أينزمــ، ك٦ة دحرس ٨٦ ا٣ُٕةـ، ك٩ٮـ يف احلٍىٮة، كي٥٤ٕ ا   أين أدىىٮَّ

 ً٤  أقب٤ح ا٣ٕؿايق ٨ٔ ظيةة النيغ«ٟمى
النيغ أمحؽ ث٨ ٔؿبه  قذ٠ؿ٦ة  ا٣ْٕي٥ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ النيغ و ر٨٦ ك -4

ٔ٪ؽ أف دػ٢ يف ٦ٕ٭ؽ احلؿـ صةء   أف النيغالٮاديع ك٫ٞٚ ا 
ثأ٫٤٬، كقس٨ ث٭٥ يف صج٢ ٧ٔؿ يف م١ح امل١ؿ٦ح، يف و٪ؽٝح ٨٦ الى٪ةدؽ، 
كٌلف اجلٮ ٬٪ةؾ مؽيؽ احلؿارة، كبةألػه داػ٢ ٬ؾق الى٪ةدؽ ا٣ ي يه ٨٦ 
٩ش؛ ٚةحلؿ ٚي٭ة مؽيؽ صؽا أ٥ْٔ ٨٦ ٗري٬ة، ك٣حكخ ٬٪ةؾ م١يٛةت كال  َـّ ال

كح تل ريؽ اجلٮ، ك٦ٓ ذلٟ و ر النيغ ىلع الك١ىن يف ٬ؾق الى٪ةدؽ مؿا
 قخ ق٪ٮات ٦ؽة ٤َج٫ ل٥٤ٕ٤ يف ٦ٕ٭ؽ احلؿـ!

ٚٞؽ ثةع  ؛ثٕي أزةث ٦زنهل ٨٦ أص٢ رشاء ثٕي ال١ذتٝةـ النيغ ثبيٓ  -5
 ا٢٤ٕ٣ ٠ذةب/ ٨٦ أص٢ رشاءابليخ اذلم جي٤ف ٤ٔي٫  أزةثذات مؿة 

 الث٨ أيب ظةد٥.

 اتل٤ٕي٥ ٚٞؽ اكف يؽرس ا٣ُبلب ك٬ٮ يف اغيح كبة٣جكجح لى ر النيغ ىلع -6
ذات مؿة  رآق النيغ أمحؽ الٮوةيباإلر٬ةؽ كآزةر املؿض ثةديح ٤ٔي٫، كٝؽ 
ر سي ٦ذٕجة؛ ٚٞةؿ هل/ ية ميغ/ لٮ جت٢ٕ كاظؽا  ماك٩ٟ كتكرتيط، ٚٞةؿ هل  ييؽى

مل٨ أدؿؾ ٬ؾق الٮصٮق ا٣ ي صةءدين ٨٦ أُٝةر األرض؟! كا » :النيغ 
 .«!٦ة دؿًلخ اتلؽريف  ال١ؿ ىلع خُّ لٮ ٦ً 
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اكف كٝؽ ٚأ٦س٤ح ذلٟ ٠سرية،  و رق ىلع ادلٔٮة إىل ا قجعة٫٩ كدٕةىلكأ٦ة  -7
أمؽ احلؿص ىلع اتل٪٢ٞ يف ابلٮادم كاملؽف  ةكػةوح يف ثؽايح دٔٮد٫ ظؿيىن 

كا٣ٞؿل ٣جرش اتلٮظيؽ كالك٪ح كد٤ٕي٥ اجلةس أمٮر دي٪٭٥، كٌلف يذع٢٧ يف 
ك  ذ٦ةرك  و٪ٕةءملذةٔت يف اتل٪٢ٞ إىل ٨٦ املنةؽ كا ذلٟ أ٩ٮااعن 
ري٬ة ٨٦ ابلرلاف. ظةمؽ  ٗك

ىلع األٝؽاـ  ةمنين  ٠ىنكٌلف ٨٦ مؽة ظؿو٫ ىلع ادلٔٮة يؾ٬ت إىل ثرلة  -8
 ٨٦ الىجةح إىل ا٣ْ٭ؿ ٦ة يٞةرب اخل٧ف الكةاعت أك أكرث ٨٦ ذلٟ.

 ٚٞؽ اكف النيغ ٦جذًل ثسرثة كأ٦ة و رق ىلع اآلالـ كاألمؿاض كاألكصةع. -9
يف حت٢٧ ٬ؾق  ةاألمؿاض، كبةألػه يف آػؿ ٧ٔؿق، ك٦ٓ ذاؾ ٚٞؽ اكف ٔضجن 
ؽـ الن١ٮل إىل أظؽ ٨٦ اجلةس، كإذا  ب٢ًى اآلالـ كًلذ٧٭ة ٔك ٨ٔ ظةهل ٝةؿ/  قي

إف »، كٝؽ ٝةؿ ٗري كاظؽ ٨٦ األَجةء/ «احل٧ؽ  ال حنيص ز٪ةء ىلع ا»
٫ لٮ اكف يف كاظؽ آػؿ لاكف َؿيط  ٩جؾة ح ٧٠ة يف رقة٣ ،«ا٣ٛؿاشمًؿ

 (.78)ص  خمذ رة
أويت النيغ ثة٣ٛذٜ كو ر ٤ٔي٫ / »اعٚةق ا النيغ أمحؽ الٮوةيب ٝةؿ -12

ً٭ؿ ذلٟ ألظؽ ظىت اردجُخ أ٦ٕةؤق، ٥٤ٚ يكذُٓ األك٢  زبلث ق٪ٮات كل٥ يْي
أ٩ة وةثؿ »كالرشب، ٚضةءق ا٣ُجيت كٝؿر ذ٬ةث٫ إىل املكتنىف، ٚٞةؿ النيغ/ 

ف يٕؿؼ األٝؿبةء ظىت ال أم٤٘٭٥، ىلع ٬ؾا ٦٪ؾ زبلث ق٪ٮات، كال أريؽ أ
ر ا ك٦ة مةء ٢ٕٚ ٝىؽَّ مِّش  ظةيل، ك٣س٨ 

ي
 .«كأريؽ أف أك٢٧ ثٕي حبٮيث كأ

 .(91-92)ص اإل٦ةـ األمليع
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ؿاٝجحي  اثةرزن  اّة٬ؿن  اممة أكؿـ ا ث٫ ٧٤ٔةء احلؽير كوةر أمؿن  ٚي٭٥ اخلىٮؼي كال٧ي
جحي اجلٛف، ٚي  ٧ة حنكج٭٥ كا ظكحج٭٥. دٕةىل كحمةقى

ٚي٧ة حنكج٫ كا ظكحج٫ كال ٩ـيك  ك٨٦ ٬ؤالء ميؼ٪ة اإل٦ةـ الٮاديع  
 /أػجةرق يف ذلٟ ٦ة حتخ ٬ؾق األرٝةـك٨٦ ، اىلع ا أظؽن 
  .«كا إ٩٪ة لك٪ة راًني ٨ٔ أ٩ٛك٪ة/ »يٞٮؿ٦ة ٠سرينا اكف النيغ  -1
 «.أ٦ة إػبليص ٌٕٚيٙ»يٞٮؿ/ كيذ٭٥ ٩ٛك٫ ثةلؿيةء ك -0
اذلم يذ٭٧٪ة أ٩٪ة ٦ٞ ركف ٦تكة٤٬ٮف أم٭ؽ  أ٫٩ ٬ٮ »ل يٞٮؿ/ كأػؿ -4

 (.406) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ«.الىةدؽ
يكأؿي ٨ٔ دٔٮد٫ يف احل٨٧ ٚيٞٮؿ/  -4 ال دٞٮلٮا دٔٮة ٦ٞج٢، ث٢ ٝٮلٮا »كأػؿل ي

 .(1)«دٔٮة أ٢٬ الك٪ح ٧ٚٞج٢ ال يكةكم ثى٤ح

                                                   

ال يشء أ٩ٛٓ ل٤ىةدؽ ٨٦ اتلعٜٞ ثةملك١٪ح كا٣ٛةٝح »دٕةىل/  اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥ ٝةؿ  (1)
 ل٥ يىط هل ثٕؽ اإلقبلـ ظىت يؽيع الرشؼ ٚي٫.كاذلؿ، كأ٫٩ ال يشء، كأ٫٩ مم٨ 

ا ل٥ أمة٬ؽق ٨٦ ٗريق، ٫ ٨٦ ذلٟ أمؿن ركظى  س اي ك٣ٞؽ مة٬ؽت ٨٦ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح ٝؽَّ 
 كٌلف يٞٮؿ ٠سريا/ ٦ة يل يشء، كال ٦ين يشء، كال يف يشء، كٌلف ٠سريا ٦ة يذ٧س٢ ث٭ؾا ابليخ/

 ف أيب كصؽمك١٬ؾا اك  ***        أ٩ة امل١ؽم كاث٨ امل١ؽم
 
ي
 ٕؽي إقبليم لك كٝخ، ك٦ة أق٧٤خ ثى  دي ٤ٔي٫ يف كص٭٫ يٞٮؿ/ كا إين إىل اآلف أصؽ   زينى كٌلف إذا أ
 .(1/502) ٦ؽارج الكةل١ني«. ة صيؽاإقبل٦ن 
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٫٩ كدٕةىل الٮاٝٓ إ٩ين لكخ راًية ٨ٔ ٩ٛيس... كلٮال أف ا قجعة»كيٞٮؿ/  -5
٤ٔ ٥ هلؿبخ يف صؿؼ ٨٦ اجلؿكؼ...

ي
ككا إف ٬ؾا ٨٦  (1) أكصت يلع أف أ

٩ين لكخ راًية ٨ٔ ٩ٛيس... خنىش أف أ /٤ٝيب ٣حف ٨٦ ثةب اتلٮآً
ة يذ٧٤ٕٮف ٔ٪ؽ٩ة كيؽػ٤ٮف اجل٪ح كحن٨ ٔ٪ؽ األثٮاب! أك حن٨ كا٣ٕيةذ  أٝٮا٦ن

ًػؾى ث٪ة إىل ماكف آػؿ!
ي
 (.٧ٝ146ٓ املٕة٩ؽ )ص  «ثة ٝؽ أ

كيؿد ا٢ٌٛ٣ يف نرش ٬ؾق ادلٔٮة املجةرًلح إىل ا، ١ٚسرينا ٦ة يؿدد ىلع  -6
إف ا٩تنةر ٬ؾق ادلٔٮة ٣حف حبٮجلة كال ثٞٮد٪ة كال بنضةٔذ٪ة كال »مكة٦ٕ٪ة/ 

 .«ثٛىةظذ٪ة كال ثسرثة ٧٤ٔ٪ة كل١٪٫ أمؿ أرادق ا ٚاكف

 «.اجل٧ٮع ٚذ٪ح ية أثة إثؿا٬ي٥»/ كيٞٮؿ ل٤ٕبل٦ح الٮوةيب  -7

خنىش ىلع أ٩ٛك٪ة ٨٦ الؿيةء كلك٪ة قةملني ٦٪٫، كخنىش ىلع أ٩ٛك٪ة »/ ؿكيٞٮ -8
  .(2)«٨٦ ا٣٘ؿكر كلك٪ة قةملني ٦٪٫

٪ؽ أكؿ ّ٭ٮر محجح يف حليذ٫ ٝجي ىلع حليذ٫ كٝةؿ/  -9 لئلقبلـ  ٦ةذا ٝؽ٦خى »ٔك
 «.ية ٦ٞج٢؟

                                                   

ؼ، ٝؽ ث٤يخ ث١٧ح ظىت ال أٔؿى  أريؽ أف أكٮف يف مٕتو »دٕةىل/  أمحؽ ٝةؿ اإل٦ةـ  (1)
 .(11/016) قري اجلجبلء«. كةءثةلن٭ؿة، إين أد٧ىن املٮت وجةظة كم

 أف ة أف خيىش ا، كًلىف ثةملؿء ص٭بلن ٠ىف ثةملؿء ٧٤ٔن »دٕةىل/  مرسكؽ الٮاديع ٝةؿ  (2)
 .(1/569) صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ«. يٕضت ث٫٤٧ٕ
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)٣حف املؽرس  /كيأمؿ أظؽ األَٛةؿ الى٘ةر إذا ٝؿأ مُؿ ابليخ النٕؿم -12
 ! النيغأ٦ةـ اجلةس ثأوج٫ٕ إىل ٔ٪ؽ ٝؿاءد٫ ( أف ينريةخم٤ىن 

يف ال١ؿـ كاجلٮد كالكؼةء ثس٢ أ٩ٮا٫ٔ، ث٫٧٤ٕ، أك اغيح  اكف النيغ 
ث٧ةهل، أك ث٪ٛك٫، أك جبة٫٬، ال يؽػؿ محبنة ٨٦ ذلٟ يف قبي٢ ا، ٚي٧ة حنكج٫ كا 

 ظكحج٫.
٧٠ة ٝةهل -أ٩ٮاع اجلٮد كال١ؿـ ٨٦ أىلع  أ٦ة ٠ؿ٫٦ كصٮدق ا٣ٛيةض ث٫٧٤ٕ اذلم ٬ٮ

اٚٞؽ اكف النيغ ٚي٫ كاقٓ ال١ؿـ  - اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥  ، كظيةد٫ ك٩ٛك٫ ًصؽا
 ا٣ ي ثؾهلة خلؽ٦ح اإلقبلـ كاملك٧٤ني ظىت دٮٚةق ا أك ر دحل٢ ىلع ذلٟ.

 ك٨٦ ذلٟ ثةػذىةر/كأ٦ة ٠ؿ٫٦ ث٧ةهل ٚأػجةرق يف ذلٟ ٔضيجح كًلسرية؛ 
ٮٝٛ٭ة مكةز٨ ٣ُبلب ا٥٤ٕ٣، ٚججيخ ٨٦ٚ أثي٫ كرز٭ة  ح ٠جريةمـٔراكف هل  -1

 ٚي٭ة ٦بةت ابليٮت ألوعةب األرس.

ٚجةٔ٭ة، كص٢ٕ ىلع ا٣ُبلب  يف ثؽايح ادلٔٮة ٚٞ رت ث٫ اجلٛٞحاكف هل قيةرة  -0
املةؿ ٔ٪ؽ ثٕي أوعةب ابلبلد ي رؼ ٤ٔي٭٥ ٦٪٫، كص٢ٕ ا يف ذلٟ املةؿ 

 ثؿًلح ْٔي٧ح.

إذا ٝؽـ ًيٙ كل٥ »٣ُبلب/ ٝةؿ ذات مؿة يف ادلرس ا٣ٕةـ ك٬ٮ ي٪ةمؽ ا -4
ؽ ٮا ذللٟ ييٮصى ىُّ ًٕٚل ٨٦ كصؽق أف يٞٮـ ثإ٠ؿا٫٦  ،٨٦ يكذٞج٫٤ مم٨ ػي
يةٚذ٫  «.كقأُٔي٫ ٦ة ثؾهل ذللٟ الٌيٙ ،ز٥ يأيت إيل ،ًك

 .ا أُٔةق أكرث ٨٦ ظةصذ٦٫حكٮرن  النيغ اكف إذا صةءق َة٣ت ظةصح كٌلف أمؿ -4
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ف يٕؽ ا٤ٛ٣ٮس أل٫٩ ال حيك٨ أ ؛اكف يُٰٕ ا٣ُة٣ت املةؿ ٨٦ ٗري ٔؽ   -5
  كبةألػه إذا اػذ٤ٛخ ٤ٔي٫ ا٣ٛبةت، كظىت ال حيؿج ا٣ُة٣ت.

ٝى٢  ٦٭٧ة اك٩خ  -6
ى
اكف إذا صةءق ظةم٢ ٬ؽيح أُٔة٬ة هل أك محبنة ٦٪٭ة ىلع األ

 ، كهل يف ذلٟ أػجةر ٔضيجح.ز٧ي٪ح، إال أف يأىب ظةم٢ اهلؽيح

لنيغ ٦٪ؾ ذ٬ت ا»كق٧ٕخ النيغ أمحؽ الٮوةيب ٝج٢ كٚةة النيغ ثأيةـ يٞٮؿ/  -7
 .«ل هل٭ؽى ٨٦ ٦ةؿ النيغ اذلم يي  ل٤ٕبلج ظىت اآلف كحن٨ ٩ رؼ ىلع ادلٔٮة

 ة.كٝؽ اقذ٧ؿ ٦ؽة ػؿكص٫ األػري ل٤ٕبلج ق٪ح كم٭ؿ ك٩ىٙ دٞؿيجن  ٤ٝخ/

ذ٠ؿ النيغ ٔجؽ ال١ؿي٥ الرضا  ك٫ٞٚ ا أ٫٩ اكف ٔ٪ؽ النيغ ذات مؿة  -8
٫ يف الكٕٮديح ٚضةءق دةصؿ كأُٔةق ٦ةاح أ٣ٙ ريةؿ قٕٮدم كٝةؿ/ ية  يف مًؿ

كأمؿ ثذعٮي٤٭ة إىل النيغ  ميغ ٬ؾق لٟ ػةوح ثٟ، ٚأػؾ٬ة النيغ 
 أمحؽ الٮوةيب حلض٤ٕ٭ة يف املةؿ ا٣ٕةـ ل٤ُبلب.

٨٦ ٠ؿ٫٦، أ٩ة ٠٪ة / »-ظ٫ْٛ ا-ٝةؿ ميؼ٪ة ٔجؽ ا ث٨ ٔس٧ةف اذل٦ةرم  -9
ًؿجي جلة ٦ة ٔ٪ؽق ٔكبلن   اكمبلن  ،، أك ٗري ذلٟةاكف، أك زبحجن  إذا دػ٤٪ة ٔ٪ؽق خيي

ثإ٩ةا٫، ككاعا٫، كال خيؿج محبة ٨٦ ذلٟ املذةع كيجٌف اآلػؿ يف إ٩ةا٫ يف 
كاألػجةر ٔ٪٫  «.املؼـف، ث٢ يٞؿب الٮاعء ثني أيؽي٪ة، كيأمؿ٩ة أف ٩أك٢ ٦٪٫

 يف ٬ؾا ٠سرية.
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 (1)د يف ٬ؾا ا٣ٕ ر ٤ٝي٬،٢ةآيح يف الـ٬ؽ، أ٦سةهل ٨٦ الـ  ف النيغاك 
كوةر ٬ؾا ٠أ٫٩ حم٢ إدمةع ٔ٪ؽ كاملعت كاملج٘ي، ، ك كالىؽيٜا٣ٕؽٔؿؼ ز٬ؽق 

٦ة ٦٪ة أظؽ إال كٝؽ ٦ةؿ ثةدل٩ية »ٝةؿ أظؽ ػىٮ٫٦ ٔ٪٫/ ظىت املٮاٜٚ كاملؼة٣ٙ؛ 
 .«ك٦ة٣خ ث٫ إال ٬ؾا الؿص٢

 كٌلف ثٕي النيٕح مم٨ ٔؿؼ ز٬ؽ النيغ يٞٮؿ/ ٦ٞج٢ رص٢ ال يؿيؽ ادل٩ية. 
ؿص٢ الىة٣ط املعؽث الـا٬ؽ الٮرع اذلم ثةل ا/ اعٚةقككو٫ٛ ا٣ٕبل٦ح املؽػٌل 

 داس ادل٩ية كزػةرٚ٭ة حتخ ٝؽ٦ي٫.
الٮوةيب ك٫ٞٚ ا أ٫٩ ظرض ٦ٓ ثٕي  كظؽزين األخ ا٣ٛة٢ً ٔٮض ث٨ رصت

اإلػٮة احل٧٪حني دل٤كة ٣ٌٛي٤ح النيغ حم٧ؽ ث٨ ٬ةدم املؽػٌل ظ٫ْٛ ا ٝةؿ ٚي٫ 
جىك ظ٫ْٛ أػؾد٫ ا٣ٕ رة ٚ ٩ـع ا ادل٩ية ٨٦ ٤ٝج٫. ز٥ ٨ٔ ميؼ٪ة/ ٬ؾا الؿص٢ اذلم

 ا.
  /كيذ٧س٢ ز٬ؽ النيغ يف أمٮر

 / ز٬ؽق يف مك١٪٫.أظؽ٬ة
كملة ، ٣حف ثؾاؾ االتكةع يف ٗؿ٫ٚ ا٣ُني٦جين ٨٦ ٚجيخ النيغ ثيخ ٦ذٮآً  

                                                   

 - ركظ٫ ا ٝؽس - دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ ق٧ٕخ»دٕةىل/  ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥  (1)
 ا٣ٕجةرة ك٬ؾق .اآلػؿة يف رضرق ختةؼ ٦ة دؿؾ كالٮرع اآلػؿة، يف ي٪ٛٓ ال ٦ة دؿؾ الـ٬ؽ/ يٞٮؿ
ُـ٬ّؽ يف ٝي٢ ٦ة أظك٨ ٨٦  .(0/10) ٦ؽارج الكةل١ني«. كأدمٕ٭ة كالٮرع ال
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ٙى ثىحذي٫ ل٤ٕبل٦ح األبلةين  «.٬ؾق ظيةة املعؽزني»ٝةؿ/   كيًو
٨ ا٣ُٮب كاألق٧٪خ كٝؽ ظةكؿ أظؽ اتلضةر ٦ٓ النيغ أف يبين ل٤نيغ ثحذنة ٦

٥ النيغ ٨٦ ا٣٘جةر ك٩ـكؿ املُؿ ٨٦ الكٞٙ إىل داػ٢ ا٣٘ؿؼ، ٚٮاٜٚ النيغ ٣حك٤ى 
ٓ ث٫ ؾ النيغ املةؿ، كقَّ ىلع أػؾ املةؿ برشط أ٫٩ ٬ٮ اذلم يذٮىل ث٪ةء ابليخ، ٧٤ٚة أػ

ٚٮؽ ثحذ٫، ٚضةء اتلةصؿ ثٕؽ ٦ؽة ٚٞةؿ ٨٦ ا٣ُني بىن هل ظضؿة و٘رية املكضؽ ك
 اذلم ٤ٝخى قتججي٫؟ ٚٞةؿ هل النيغ/ ذاؾ ثح ي كأمةر إىل املكضؽ!ل٤نيغ/ أي٨ ابليخ 

 / ز٬ؽق يف ظٞٮؽ ا٣ُجٓ. زة٩ي٭ة
٢٤ ذلٟ ذات مؿة يف ادلرس ا٣ٕةـ ثٞٮهلٚٞؽ  أػىش لٮ »/ اكف ال يأػؾ٬ة، ٔك
 «.أف يكي٢ ٣ٕةيب إىل ادل٩يةأػؾد٭ة 

 يف ٫٧ُٕ٦.ز٬ؽق  /زةثل٭ة
، ٗري أ٫٩ يف الكجني بأك٢ ٨٦ صجف ٦ة يأك٢ ٦٪٫ ا٣ُبلاكف ي  ٚةلنيغ 

ذ٪ةء ث٧ة يأك٫٤األػرية ٨٦ ظيةد٫  ا٣ُبلب ٨٦ ٚةقذأذف النيغ  ،ألـ٫٦ األَجةء ثةأل
«. ك٧عٮا يل ٚكأو ر إف مةء اكإف ل٥ ت»أف يأػؾ لك يٮـ محبنة ٨٦ ال٤ع٥، ٝةؿ/ 
يٌيٙ إىل َٕة٫٦ محبة ٨٦ ثٕؽ ذلٟ ، ٚاكف كبسٯ هلؾا املٮٝٙ ٔؽد ٨٦ ا٣ُبلب

 ادلصةج.
يف ٩٭ةر  أف أظؽ اإلػٮة اكف ظةرقة ل٤نيغ ااٙ يف ٬ؾا ابلةب ٨ ا٣ُؿك٦

رمٌةف، كٌلف ٬ؾا األخ مكذبرشا ثت٪ةكؿ ٔنةء ظك٨ ٦ٓ النيغ ٗري املٕ٭ٮد ٔ٪ؽ 
ٕىنةء، ك٣س٨ ق النيغ ا٣ُبلب، كبٕؽ وبلة امل٘ؿب اقذؽاع تل٪ةكؿ اإلُٚةر كا٣

ز اجلةمٙ، اذلم لؤلقٙ ٚٮسل األخ ث٘ري اذلم اكف يذٮٝٓ؛ ٥٤ٚ يؿ إال وع٪ة ٨٦ األر
 (.77)ص/  اإل٦ةـ األمليع٣حف ٤ٔي٫ يشء. 
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 / يف م٤بك٫.راثٕ٭ة
كا لٮال أف زيةيب ٬ؾق »ث٢ ٝةؿ ذات مؿة/  ،ي٤بف ٦ة دحرس  ٚةلنيغ 

َّٝٓ اثليةب ؿ  .«٬ؽاية خلؿصخ إحلس٥ مي
 / ز٬ؽق يف امل٪ةوت كال١ؿا .ػةمك٭ة

خ ٔ  ٤َجٮا ك ،ٛخ إحل٭ة٤ي٫ ثٕي الٮّةاٙ ال١جرية ٚؿٌٚ٭ة كل٥ ي٤ذٚٞؽ ًٔؿ
ة ملض٤ف النٮرل   ٚأىب. -ك٬ؾق كّيٛح اعحلح-٦٪٫ أف يسٮف راحكن

ٚبل دْ٪ٮا ثةرؾ ا ٚيس٥ أين »(/ 94) ٚذٮل يف الٮظؽة ٦ٓ ال١ٛةركٝةؿ يف
ظؿيه ىلع ال١ؿا  ل١٪ين أػ رًل٥ ث٧ة أكصت ا ٤ٔيس٥، كإال ٚجع٧ؽ ا كٝؽ 

 «ٔيةذنا ثة ٔيةذنا ثة داعين ثٕي ٠جةر منةيغ ٧٬ؽاف إىل ٬ؾا ٤ٞٚخ/
إىل كزارة ا٣رتبيح أك إىل كزارة األكٝةؼ ث٢ إىل راةقح ديًخيٍخي لٮ »/ ٝةؿ ث٢ 

اجل٧٭ٮريح لؿٌٚخ ٬ؾا، ٚبل تكةكم لك٭ة ٔ٪ؽم ثى٤ح، ٩ؿل ادلٔٮة أرٚٓ ٨٦ 
ال١ؿا ، ك٩ؿل ا٥٤ٕ٣ أرٚٓ ٨٦ ال١ؿا ، ث٢ ٩ؿل ال١ؿا  يف ٬ؾا الـ٨٦ ٦ججيح ىلع 

إىل ا دؽٔٮ إىل ٠ذةب ا كإىل ق٪ح رقٮؿ  ع كا٧ٕ٣ة٣ح، كأ٩خ داعو ال١ؾب كاخلؽا
 (.104-1/100) اغرة األرشَح«ا 

كا لٮ ديًخيٍخي إىل أك ر ٠ؿ  ٚإ٫٩ ال يكةكم ٔ٪ؽم ثٕؿة، ث٢ إين أصؽ »/ كٝةؿ
ٚذٮل يف «.(1)أف دٔٮد٪ة أرٚٓ ٨٦ امل٤ٟ كالؿاةقح، جنؽ ٬ؾا حب٧ؽ ا يف ٤ٝٮب٪ة

                                                   

بلـ ا٤ٕ٣يح يف ٦٪ةٝت اث٨ دي٧يحيف ا٣زبار ٧ٔؿ ث٨ يلع ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح   (1) )ص/  اأٔل
ف ا44-45

ى
ٍػ ريًن ٨٦ الى أد٭٫٧ أ

ى
يٍغ (/ كىأ ٥ امل٤ٍٟ  لنَّ َّْ ٕ ةف ال٧ٍي ُى ٍ٤ ًظنيى كييش ث٫ًً اىل الكُّ

ػ ًرتي أ٩ٟ ٝؽ أَةٟٔ اجلَّةس 
ي
٫٦/ إ٩ًَّيًن أ

ى فى ٨٦ دم٤ىح الكى ٝىةؿى ٚىاكى ي٫ًٍ  ؽ أظرضق ثىني يىؽى ى٧َّ اجلَّةرًص حمي
= 
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 (.94) ة ٦ٓ ال١ٛةرٮظؽال

ٞيٞحي الؿصةؿ كًوؽٝي٭٥ يف  ؿىؼي ث٭ة ظى وٛح الٮرع ٨٦ الىٛةت ا٣ْٕي٧ح ا٣ ي يٕي
جةدد٭٥ كمؿاٝجذ٭٥  دٕةىل، ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح حب٧ؽ ا ٨٦ ٔ٭ؽ ك دؽي٪٭٥ ٔك

٥ٍ أكرع اجلةس كأثٕؽ٥٬ ٨ٔ اتل٤ُغ ثٛنت ادل٦ةء  الىعةثح  إىل يٮ٦٪ة ٬ؾا ٬ي
 . األمٮاؿ، كاألػجةر ٔ٪٭٥ يف ٬ؾا ٠سرية ال يتكٓ هلة ٬ؾا املٞةـك

يف ثةب كبةألػه كٝؽ أظججخ أف أذ٠ؿ ٬٪ة محبة ٨٦ كرع ميؼ٪ة الٮاديع 
ى كيف ثةب األمٮاؿ،  ،ادل٦ةء  ٔيةذا ثة/ي٨ ظى٢ ٚي٭ة ا٣تكة٢٬ إىل ظؽ ٠جري، الزلَّ
كٝؽ ٤ٝخ ٗري مؿة/ لٮ ظؽزخ يف احل٨٧ ٚذ٪ح » / ٝةؿ النيغ -1

إف -اقذُٕخ أف أ٬ؿب ثؽيين إىل ثرلة أػؿل ٤ٕٛ٣خ، ٨٤ٚ أكص٫ ث٪ؽٝي ي ك
ح«ثإذف ا دٕةىل إىل مك٥٤ يىٌل  -مةء ا  (.45) املىةٔر

٦ٓ النيغ ٬٪ؽم  أرق٢ إيل الؿاحف يلع ٔجؽ ا وة٣ط» /كٝةؿ  -0
ة، ٤ٞٚخ هل/ هل/ إذا اكف يؿل يف ثٞةيئ يف احل٨٧ ٚذ٪ح  ٝي٢ٍ  دٗكةف كذ٠ؿ يل الك٦ن

                                                   

= 

فو ٧ُ٦ب٪ح ك٤ٝت زىةث ي ثً٪ٛى
ٝىةؿى هلى ًكٟ أػؾ امل٤ٍٟ، ٚى٥٤ يسرتث ث٫ًً؛ ث٢  فَّ يًف ٩ٛى

ى
ٮت كىأ خ كىوى

لًٟ! كىا إًف م١٤ى 
٩ة أ٢ٕٚ ذى

ى
٨ ظرض/ أ ٫ٕ٧ ٠سري ًم٧َّ ؿ قى ٪ًٍؽم اعى ًٔ ةكًم  يكى  ي

٘ي٢ الى ٤ٟ ال٧ٍي مي ٟ كى
 ٤ٚكني!!!
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٩ة مكذٕؽ أف آػؾ م١ذب ي كأرظ٢ ٨ٔ احل٨٧ ٤ٚحف يل يف احل٨٧ إال ٚأ
امل١ذجح. ٧٤ٚة رصٓ إحل٫ الؿقٮؿ ٝةؿ الؿاحف/ ٬ؾا الكـ ٦ٞج٢؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩ الكـ 

 «.هل ي٢٧ٕ اذلم يؿيؽ ٝي٢ٍ  ٦ٞج٢. ٚٞةؿ/

لك٧ح احلٜ ق٪ٞٮهلة، ريض راحف أك ٚبلف أك ٚبلف، مكأ٣ح » /كٝةؿ  -4
يسٮف إف مةء ا، ٦ة أكرث اجلةس ٝؽ  أ٩٪ة ٩سٮف ثةب ٚذ٪ح ٬ؾا أمؿ ال

ح«أدٮين ك٥٬ ٦ذع٧كٮف كأٝٮؿ هل٥/ ال، أ٩ة ال أكٮف رأس ٚذ٪ح  املىةٔر
حكب٪عٮق يف (166)  . (168) املىةٔر

٦جة٣ٖ ٠جرية ٨٦ ٫ دأدياك٩خ  ٚٞؽيف األمٮاؿ  كأ٦ة كرع النيغ يف ثةب -4
ملةؿ جي٤ٕ٭ة يف اأف يأػؾ٬ة، ث٢  األمٮاؿ ػةوح ث٫، ٚيأىب النيغ 

 .«إ٧َّ٩ة ٩يؿزىؽ ث٭٥»ا٣ٕةـ ل٤ُبلب، كيٞٮؿ/ 

ىلع  ٦ة اكف ييؤزًؿ ٝؿاثذى٫ »/ كٚٞ٭ة ا كٝة٣خ اث٪ح النيغ أـ ٔجؽ ا  -5
 (.012)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. ٗري٥٬ كيٞٮؿ/ خنىش أف د٪٭ةر ادلٔٮة

ؿض ٤ٔي٫ الؿاحف الكةثٜ مؿارن  -6 أف يُٕي٫ محبة ٨٦ األمٮاؿ ٚؿٚي  أك
قأُٔيٟ ٨٦ ٦ةيل اخلةص. ٚٞةؿ هل النيغ/ ك٨٦ ٚٞةؿ هل/  النيغ 

 أي٨ لٟ ٦ةؿ ػةص؟

كمؿة ٝةؿ ل٤نيغ/ اص٤ٕين ٨٦ دم٤ح أ٢٬ اخلري اذلي٨ يذٕةك٩ٮف ٦ٕٟ، ٚؿٚي  -7
 .االنيغ كٝةؿ هل/ ال أريؽ ٦٪ٟ، صـاؾ ا ػرين 

اكف يي٪ِّح  ٔ٪٫ لكَّ ٦ة ين٫٤٘ ٨ٔ وبلد٫ يف ثةب ا٣ٕجةدات أ٫٩  ٫ك٨٦ كٔر -8
كي٤ٞت الكضةدة امل٪ٞٮمح ٚيىٌل ٤ٔي٭ة ٤ٞ٦ٮبح، ٨٦ اجلٞٮش كاألٔبلـ، 
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)ص/  ٩جؾة خمذ رة. كيٞٮؿ/ ٣حكخ ٤ٝٮب٪ة أَ٭ؿ ٨٦ ٤ٝت اجليب 
011.) 

أٔؽادا ٠جرية ثٕؽ ا٩ذ٭ةء املعةرضة تلٞجي٫٤   النيغىلع يذؽإٚٮفاجلةس اكف  -9
 النيغ ٨ٔ اجلةس يؽٕٚٮف٦ٓ ٠رثد٭٥ ممة جي٢ٕ احلؿاس  كالكبلـ ٤ٔي٫،

ال دٮصٕٮا »ٚؼةَت النيغ ظؿاق٫ ٝةابل/  (1)عذ٫،ظٛةّة ٤ٔي٫ كىلع و
 .«أظؽا ٚٮاهلل ألف أمٮت أ٬ٮف ٨٦ أف دٮصٕٮا كاظؽا

ذات مؿة يذ٧ؿف يف ابليخ ٚكٍٞ ىلع قةٔؽق ظىت ػؿج ا٥ْٕ٣ النيغ اكف  -12
٨٦ املٛى٢ اذلم ٔ٪ؽ الؿقٖ، ٚؾ٬ت إىل ا٣ُجيت، ٝةؿ املؿاٜٚ ل٤نيغ/ اكف 

 كا ٦ة ٝةؿ النيغ لك٧ح/ أح. ،ة كم٧ةالن ا٣ُجيت حيؿؾ يؽ النيغ ي٧ي٪ن 

                                                   

أ٫٩ ظى٢ يف ثٕي املعةرضات أف  رظبلت دٔٮيح ل٤نيغ الٮاديعذ٠ؿ وةظت رقة٣ح   (1)
كبلـ ىلع النيغ، ػ٤ٓ اجلةس ابلةب ا٣ٞجٌل امل٤ٜ٘ ل٧٤كضؽ ٨٦ أص٢ اتل٧س٨ ٨٦ الٮوٮؿ ل٤

ـظةـ ٚةجلةس أٔؽاد  كيف ثٕي الؿظبلت ل٥ يكذُٓ النيغ اخلؿكج ٨٦ املكضؽ ٨٦ مؽة ال
٠جرية يذؽإٚٮف ىلع النيغ، ٚىٕؽ النيغ امل٪ ر ك٤َت ٨٦ احلةرضي٨ أف يٛذعٮا هل٥ ماك٩ة 

 ل٤ؼؿكج.
يٍغ 45-44)ص/  ف النَّ

ى
ٍػ ريًن ٨٦ الى أد٭٫٧ أ

ى
٥ امل٤ٍٟ ًظنيى كييش ث٫ًً اىل الكُّ  (/ كىأ َّْ ٕ ةف ال٧ٍي ُى ٍ٤

ػ ًرتي أ٩ٟ ٝؽ أَةٟٔ اجلَّةس 
ي
٫٦/ إ٩ًَّيًن أ

ى فى ٨٦ دم٤ىح الكى ٝىةؿى ٚىاكى ي٫ًٍ  ؽ أظرضق ثىني يىؽى ى٧َّ اجلَّةرًص حمي
ٮت  فو ٧ُ٦ب٪ح ك٤ٝت زىةثخ كىوى ي ثً٪ٛى

ٝىةؿى هلى ًكٟ أػؾ امل٤ٍٟ، ٚى٥٤ يسرتث ث٫ًً؛ ث٢  فَّ يًف ٩ٛى
ى
كىأ

٨ ظرض ٫ٕ٧ ٠سري ًم٧َّ ؿ قى لًٟ! كىا إًف م١٤ى اعى
٩ة أ٢ٕٚ ذى

ى
٪ًٍؽم / أ ًٔ ةكًم  يكى  ي

٘ي٢ الى ٤ٟ ال٧ٍي مي ٟ كى
 ٤ٚكني!!!
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كل٥ ي٪ُٞٓ بكجت ذلٟ ٨ٔ اتلؽريف ث٢ اكف خيؿج إىل ادلرس كيؽق ٤ٔي٭ة 
 صجرية كيه مؿبٮَح إىل ٔ٪٫ٞ.

 ثٕؽ ٨٤ٚ أرضب َٛبلن  ؛كٝةؿ ل٤ُبلب/ ٣ٌٕل ٧٤ّخ أظؽ األَٛةؿ ٚؽاع يلع
 احلٮـ.

 

مؿ٩ة ا ث٭ة كظس٪ة ٤ٔي٭ة يف آيةت ٠سرية ٨٦ ا٣ٕجةدات اجل٤ي٤ح يف اإلقبلـ ا٣ ي أ
ً }ٔجةدة اتلٮَل، ا٣ ي يه وؽؽ أذ٧ةد ا٤ٞ٣ت ٤ٔي٫ قجعة٫٩ كدٕةىل/  ى اِلَّ كىىلعى

ٍؤ٦ً٪يٮف ً ال٧ٍي
 [100]آؿ ٧ٔؿاف/  {ٚى٤ٍيىذىٮىَلَّ

٩ىيت كاٚؿ ٨٦ ٬ؾق ا٣ٕجةدة اجل٤ي٤ح ٚي٧ة  كٝؽ اكف لنيؼ٪ة الٮاديع
يف وؽد ًذ٠ًٍؿ ٦٪ةٝت  -ا قؽدق-٪ة اإل٦ةـ حنكج٫ كا ظكحج٫، ظىت ٝةؿ ميؼ

 «.٦٪٫ أ٥ْٔ دٮُلن  ا٥٤ٚ أر أظؽن  ؛دٮٍل٫ ىلع ا» /النيغ 
 ك٨٦ أػجةر النيغ كمٮا٫ٛٝ ا٣ُيجح يف ٬ؾا ابلةب/

ىكذٞج٢ي النيغي  -1  ا٦بةتى ا٣ُبلب ثأرس٥٬ كأكالد٥٬، كال يؿد أظؽن  ي
د٤ٟ  امؿددن ، ا دٕةىل٦٪٭٥ ٦٭٧ة ٠رث ٔؽد٥٬، ٦ذٮُلن يف اإل٩ٛةؽ ٤ٔي٭٥ ىلع 

قحك٭٢ ا، ٨٣ يٌيٕ٪ة ا، قيأيت ا  ىلع ا ىلع ا،»اللك٧ح/ 
، كٕٚبلن يك٭٢ ا كيأيت ثأرزاٝ٭٥ كجي٢ٕ ٚي٫ ا٣ رًلح ىلع ٤ٝح ٦ة «ثأرزاٝ٭٥
 ثأيؽي٭٥.

ا٣ُة٣ت ثٕةا٤ذ٫ كادلٔٮة يف أقٮأ أظٮاهلة ٨٦ ظير ا٣ٞٮت، ٚبل يؿدق يأيت  -0
 ٪ة ىلع ا. يةؾ ا حن٨ كأ٩خ لكُّ النيغ ث٢ يٞٮؿ هل/ ظ
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املكؤكؿ املةيل دلار احلؽير ثؽ٦ةج/  -ظ٫ْٛ ا-النيغ أمحؽ الٮوةيب  ٝةؿ -4
٠٪خ آيت النيغ ألػؾ ٦ةؿ حلةصةت ا٣ُبلب، ٚإذا ل٥ يس٨ يشء ثةرشين »

ٕن   !«.ةثةلٌعٟ كيٞٮؿ/ ىلع ا! يحرس ا! ا يحرس جلة دمي

صبخ إىل النيغ ك٬ٮ يف ظةؿ ٨٦ النؽة ٠٪خ إذا »ظ٫ْٛ ا/ أيٌة  كٝةؿ -4
يؾ٬ت إىل ادلرج اذلم ٚي٫ املةؿ كيأػؾ ٦ة ثٌف ٚي٫ ٨٦ املةؿ كيأيت إيلَّ ك٬ٮ 
٥  ك٬ٮ  ٥  كدى رشات! أدٕضت أ٩ة يف ٬ى ٭ة ريةالت ٔك ٕي يٌعٟ يجرث٬ة أ٦ةيم ٚىأدمى

 .(1) «يٌعٟ كيٞٮؿ/ قحك٭٢ ا! ادلٔٮة هلة ا!

نيغ كمٮ٫ٛٝ يف كٝخ النؽة أك يف ا٣ْؿكؼ ظةؿ ال»كٝةؿ أيٌة اعٚةق ا/  -5
احلؿصح أٝٮؿ يف ٩ٛيس/ لٮ أ٩ة يف مٮٝٙ النيغ ٦ة ٤َٕخ ىلع ٠ؿ ، كال 

اإل٦ةـ . «اقذُٕخ أف أ٣ٌف درقة كاظؽا، كال أصجخ ىلع قؤاؿ كاظؽ
 (.92-89)ص/  األمليع

                                                   

 كالٚي٫ األك٬ةـ، ال دؤزؿ املذٮَل ىلع ا ٝٮم ا٤ٞ٣ت، / ا٣ٕبل٦ح الكٕؽم ٝةؿ  (1) 
ـٔض٫ احلٮادث؛ ٫٧٤ٕ٣  هل، ظٞيٞح ال اذلم كاخلٮؼ اخلٮر ك٨٦ اجلٛف، ًٕٙ ٨٦ ذلٟ أف د

ؽق، كي٧ُنئ ثة ٚيسٜ اتلة٦ح، ثةل١ٛةيح ٤ٔي٫ دٮَل مل٨ دس٢ٛ ٝؽ ا أف ذلٟ ٦ٓ كي٥٤ٕ  لٔٮ
 (.07) الٮقةا٢ املٛيؽةأ٦٪ة.  كػٮ٫ٚ ٚؿظة، كدؿظ٫ يرسا، ٔرسق كيتجؽؿ ك٫ٞ٤ٝ، ٫٧٬ ٚزيكؿ
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٥ ٦ة ٠كةق ا ث٫ ٨٦ امل٭ةثح كالك٧خ النيغ اكف  دٮآً كا٩بكةط ذا  ٗر
 ، ك٨٦ أػجةرق يف ذلٟ ٦ة يٌل إف مةء ا/ص٥

٦ة رأيخ رصبل ٨٦ »/ -ظ٫ْٛ ا–ٝةؿ النيغ ٔجؽ ا ث٨ ٔس٧ةف اذل٦ةرم  -1
ٕن  ٕن أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ أ٥ْٔ دٮاً ة صؽا صؽا، ظىت لٮ ٝةـ ة ٦٪٫ أثؽا؛ ٚإ٫٩ اكف ٦ذٮاً

ك ٢َٛ يٕرتض الك٫٦ يٛذط وؽرق هل كي٪ةٝن٫ ٧٠ة ي٪ةٝل َة٣ت ا٥٤ٕ٣ أ
 .ا٣ٕةل٥ً

كٌلف ي٧ؿ يف ا٣ُؿيٜ كرب٧ة يٕرت٫ً الىجيةف ٚيىةٚع٭٥ كي٪ةٝن٭٥ كيذلك٥ ٦ٕ٭٥ 
 ٧٠ة يذلك٥ ٦ٓ ال١جةر ٚاكف ٦ذٮإًة يف اغيح اتلٮآً.

كٌلف داا٧ة إذا ٩ـؿ ث٫ الٌيٙ يأدي٫ ظةيف ا٣ٞؽ٦ني، كرب٧ة مح٢ ٦ة أراد أف  
ـي لٌي٫ٛ ا٣ُٕةـ  .«يٞؽ٫٦ ل٤ٌيٙ ىلع رأق٫، يأيت ث٪ٛك٫ كييٞؽ 

وؽرق كبحذ٫ مل٨ أظت ال٤ٞةء ث٫ أك اتللك٥ ٫ٕ٦ يف يشء ي٭٫٧، كإو٘ةا٫  ذطي ٚى  -0
اذللٟ  كد٤جحذ٫ ٤ُ٣ج٫ ٝؽر اإلماكف، كرب٧ة ٝةـ ٦ٓ املذلك٥ ث٪ٛك٫ تل٤جيح  ًصؽا
 ٤َج٫.

ة ٚي٧ة أ٥٤ٔ، ٝةؿ  -4 ؿ مؿَّ ؿ، كال دأ٦َّ حم٧ؽ احلةمؽم/ ٦ة اكف النيغ حيت أف يذأ٦َّ
٤ٝخ/ ك٦ٓ ذلٟ إف . ر أ٦ريا ٨٦ املؿاٚٞنيكيٞٮؿ/ أ٩ة ال أو٤ط هلة، كخيذة

٤ًتى ٦٪٫ يف رظ٤ذ٫ حمةرضة أك زيةرة ٦سبل اقذأذف ٨٦ أ٦ري الؿظ٤ح، ك٬ؾا  َي

 يف َةٔح األ٦ري يف ٗري ٦ٕىيح ا. ٨٦ دٮا٫ًٕ، كا٦ذسةهل ألمؿ اجليب 
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ٝؽي٧ة إذا ثىن أظؽ  اكف »ٝة٣خ اث٪ح النيغ أـ ٔجؽ ا كٚٞ٭ة ا/  -4
يؾ٬ت ث٪ٛك٫ كيكةٔؽق، ٧٠ة أ٫٩ يكةٔؽق ثةملةؿ ملٮاد  ا٣ُبلب هل ثحذة ٝؽ

 (.194)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. ابل٪ةء

اكف ٬٪ةؾ ػـاف ٦ةء يف صٮؼ األرض يتجٓ املؿًلـ يف أكؿ »كٝة٣خ أيٌة/  -5
٩جؾة «. ادلٔٮة؛ ٚاكف إذا اظذةج إىل د٪ْي٫ٛ يزنؿ ٬ٮ ث٪ٛك٫ كي٪٫ْٛ

 (.029)ص/  خمذ رة

ا٣ُبلب ٚيٞٮؿ هل النيغ ٦ةذا دؿيؽ؟ يأيت ا٢ُٛ٣ الى٘ري كالنيغ يؽرس  -6
ٚيٞٮؿ/ أٝؿأ احلؽير، ٚري٫ٕٚ النيغ أك أظؽ ا٣ُبلب إىل ٚٮؽ املةقح ا٣ ي 
٤ٔي٭ة ق٧ةٔح امل١ؿٚٮف ليك يٞؿأ احلؽير، كينض٫ٕ النيغ كيؽٔٮ هل، ز٥ 

 يٮاو٢ يف درق٫.

اكف ييؿىل يف ثٕي األظيةف  ذ٠ؿ ثٕي ٨٦ دؿص٥ ل٤نيغ أف النيغ  -7
 ٞةت األَٛةؿ!صةلكة يف ظ٤ٞح ٨٦ ظ٤

ؽـ  -8 ذ٫٦ النؽيؽ جلٛك٫ كحتٞريق هلة كاد٭ة٫٦ هلة ثةلؿيةء كا٣ٕضت كا٣٘ؿكر ٔك
  (1) اإلػبلص، كٝٮهل ٣ُبلث٫/ أ٩ذ٥ أ٢ٌٚ ٦ين.

                                                   

٬ٮ ا٩سكةر ا٤ٞ٣ت  كػٛي ص٪ةح اذلؿ »٨ٔ اتلٮآً/ ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥  (1)
ث٢ يؿل ا٢ٌٛ٣ ل٤٪ةس  ،أظؽ ٌٚبل كال يؿل هل ٔ٪ؽ أظؽ ظٞةٚبل يؿل هل ىلع  ،كالؿمحح ثٕجةدق

. «٫٫ كيٞؿبي ٫ كيسؿ٦ي ٔـ كص٢ ٨٦ حيجُّ  إ٧٩ة يُٕي٫ اي  ٜه ٤ي ك٬ؾا ػي  ،٤ٔي٫ كاحلٞٮؽ هل٥ ٝج٫٤
 .(044)ص/  الؿكح
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دبني هل أ٫٩ ٧ٔة إىل احلٜ ؿصٮع ٨٦ اخلىةؿ احل٧يؽة ا٣ ي ٔؿؼ ث٭ة النيغ ال
ك٨٦ مٮاٝٙ النيغ ، ري كالى٘ري، دكف أ٩ٛح يف ذلٟل١جاأػُأ ٚي٫، ىلع يؽ 
  ٬ؾا ابلةب ٦ة حتخ ٬ؾق األرٝةـ/ يفكأٝٮاهل 
. ٚض٢ٕ ذات مؿة يف ادلرس ا٣ٕةـ خمةَجة َبلث٫/ اذ٠ؿكا يل أػُةيئ ٝةؿ -1

 ثٌٕ٭٥ يٞٮؿ ٠ؾا كًلؾا.

أف ثٕي اجلةس يؿل  ذ٠ؿ أظؽ َبلب النيغ أ٫٩ ذي٠ًؿى ل٤نيغ  -0
ٚذط ٬ٮ أكىل ثةإلظؿاؽ ٨٦ »ؿ النيغ/ ، ٚٞةٚذط ابلةرمإظؿاؽ ٠ذةب 

، ٚٞةـ ٢َٛ ٨٦ األَٛةؿ ٚٞةؿ/ ية ميغ ال يٕؾب ثةجلةر إال رب «ابلةرم
 .اجلةر، ٚرتاصٓ النيغ 

ى يل ػُيئ، قٮاء أكةف ٨٦ / » ٝةؿ النيغ -4 أ٩ة أٚؿح اغيح ا٣ٛؿح إذا بيني 
 حمت أـ ٨٦ ٔؽك أـ ٨٦ وؽيٜ، ٚأ٩ة أدٮٝٓ اتلججي٭ةت ثىؽر رظت، ث٢ كا
أٚؿح ث٭ة كلٮ ٔ٪ؽم ٦ةؿ جلةزيخ، ٨٧ٚ ذا اذلم ال خيُئ؟! ٚأ٩ة أكد أف يحرس 
ا ث٨٧ يجج٫ ىلع ػُيئ، ٚأ٩ة أدٮٝٓ الؿدكد كاال٩ذٞةدات كأدٞج٤٭ة ثىؽر 

 ( ثذ رؼ.095 -1/094) اغرة األرشَح(1)«.رظت كال أثةيل كاحل٧ؽ 

                                                   

يف ٦ٞؽ٦ح ٠ذةث٫  ٬ة٬٪ة ثسبلـ اإل٦ةـ ابلٞةيع  ٦ة أمج٫ الكـ النيغ   (1)
٨٧ٚ كصؽ »/ ( ظير ٝةؿ 125-124)ص  ؽ الكٮرمىةٔؽ اجلْؿ لئلرشاؼ ىلع ٦ٞةو

ػُأ ٤ٚيؼ رين ث٫ ألو٤ع٫، كا اذلم ص٤َّخ ٝؽرد٫ كدٕة٣خ ٧ْٔذ٫ لٮ أف يل قٕح دٞٮـ ث٧ة 
= 
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رشَ ي كأ٩ة أم٭ؽز٥ أين ٦رتاصٓ ٨ٔ أم ػُأ يف ٠ذيب أك أ»كٝةؿ  -4
٢َّ أدؿاصٓ ث٪ٛف َيجح ٧ُ٦ب٪ح َـّ كىصى ٔى  حتٛح املضيت«. أك دٔٮيت،  

(416.) 

                                                   

= 

أريؽ ل١٪خ أثؾؿ ٦ةال مل٨ يجج٭ين ىلع ػُيئ، ٚلك٧ة ٩ج٭ين أظؽ ىلع ػُإ أُٔيذ٫ دي٪ةرا، ك٣ٞؽ 
٥ كأزين ٤ٔي٭٥، كأٝٮؿ هل٥ ٬ؾا الالكـ ٩ج٭ين ٗري كاظؽ ىلع أميةء ٚي٫ ٚأو٤عذ٫ كًل٪خ أدٔٮ هل

يجة يف املٕةكدة إىل اال٩ذٞةد، كاالصذ٭ةد يف اإلقٕةؼ ثؾلٟ الؿصٮع إىل ، ثٮاقُح رقة٣ح «دٗؿ
 (.187)ص  احلٜ
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ْي٥ ا٣ٕٛح ا٣ ي أكؿ٫٦ ا ث٭ة ٚي٧ة حنكج٫  ٨٦ دٮآً النيغ  ٔك
٧ة يٞؽر كا ظكحج٫ أ٫٩ اكف ال يكأؿ أظؽا محبة أك يرتؾ أظؽا يذٕةكف ٫ٕ٦ ٚي

، ك٨٦ أػجةرق يف ٤ٔي٫، كلٮ اكف حمذةصة إىل ذلٟ، ث٢ كال خي ر ثؾلٟ ظىت أ٫٤٬
 ذلٟ ٦ة حتخ ٬ؾق األرٝةـ/

ال ي٤ُت ٨٦  اكف »ٝة٣خ زكصذ٫ قةثٞة أـ ق٧٤ح كٚٞ٭ة ا/   -1
أظؽ محبة، كلٮ اكف ٨٦ أٝؿب األٝؿبني، ث٢ حيت أف يأػؾ مؿادق 

 «.ث٪ٛك٫

كٌلف خيؽـ ٩ٛك٫، يٛذط »ة ا/ ٝة٣خ اث٪ح النيغ أـ ٔجؽ ا كٚٞ٭ -0
اجلةٚؾة كي٤٘ٞ٭ة، كرب٧ة قةٔؽ يف ا٣ُجةػح كاجلْةٚح، كيٞٮؿ/ اكف اجليب 

 (.174)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. يف ٦٭٪ح أ٫٤٬ 

٫ خيؿج  اكف النيغ  -4 أقُٮا٩ح ا٣٘ةز ٨٦ ابليخ؛ أظية٩ة ٝج٢ مًؿ
ٚيأيت ثٕي ا٣ُبلب حلأػؾ٬ة ٔ٪٫، ٚيأىب أف يُٕي٫، ٚإف أرص ا٣ُة٣ت 

 .إف النيغ يأىب إال أف يكةٔؽقٚ

اكف ال يؿىض ألظؽ أف يأػؾ ٫ٕ٦ »النيغ أمحؽ الٮوةيب ك٫ٞٚ ا/ ٝةؿ   -4
 «.ظةصذ٫، إال أف يكةٔؽق، ٦ٓ ٦ة ٬ٮ ٤ٔي٫ ٨٦ اتلٕت

ذات مؿة امذؽ ا٣ رد يف النذةء، كالنيغ ٣حف »كٝةؿ أيٌة اعٚةق ا/  -5
ال أ٤٬ي٫، ٔ٪ؽق زٮب ٦٪ةقت ل٤ رد، كال ي٥٤ٕ أظؽ أ٫٩ حيذةج ذللٟ إ

ٕؿىت أ٤٬ي٫ أ٫٩ يذأذل ٨٦ ا٣ رد؛ ٚأرق٤خ إيلَّ  ٢ ل٤نيغ زٮبة  مى أف أٚى 
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٤خ هل زٮبني ظكجني كصبذ٫ ث٭٧ة ٚٞةؿ/ صةء  ٦٪ةقجة ل٤ رد؛ ٚؾ٬جخ كٚىَّ
 .«٫يف الٮٝخ امل٪ةقت إال أ٩ين ل٥ أ٤َجٍ 

 

ح ث٭٥، ٚ٭ٮ مؽيؽ احلت ٣ُبلث٫ كالنٛٞح ٤ٔي٭٥ كالؿمح اكف النيغ 
 ٠سرية، ٦٪٭ة ٦ة حتخ ٬ؾق األرٝةـ/كأػجةرق يف ذلٟ يٕذ ر٥٬ ث٧زن٣ح أث٪ةا٫، 

؟ ٦ى »ذات مؿة/ النيغ يكأؿ  -1 ٚيؼٮض ا٣ُبلب يف اجلٮاب، ذاؾ ٨ أكرثًل٥ أث٪ةءن
 ؛/ أ٩ة أكرثًل٥ أث٪ةءن ثٞٮهلالنيغ يضيت ٚ يٞٮؿ/ ٬ٮ ٚبلف، كذاؾ يٞٮؿ ٚبلف،

  .«أث٪ةيئ! أٔذ رًل٥ألين 
 «. ًين ثس٥ك٣س٨ ا ٔٮَّ  -أم ٨٦ اذل٠ٮر-حف يل أث٪ةء ٣»كأػؿل يٞٮؿ/  -0
يخ ثس٥ ية ٤َجح ا٥٤ٕ٣، ال أريؽ ٦ٞةث٤ح وعيف كال »كأػؿل يٞٮؿ/  -4 أ٩ة ًر

 «.مكؤكؿ كال منةيغ ٝجةا٢
مة٬ؽق ٗري كاظؽ ك٬ٮ يجيك ٔ٪ؽ ٝؿاءد٫ لؿقةا٢ َبلث٫ ا٣ ي ين١ٮف ٚي٭ة  -4

٥٤ جيؽ ثٕي ظةصةد٭٥، كٝؽ ماك إحل٫ أظؽ٥٬ مؿض زكصذ٫ النؽيؽ، ٚ
٬ؾا اذلم »٨ ٨٦ ذ٬ت كٝةؿ/ يالنيغ محبة يُٕي٫، ز٥ أػؿج إحل٫ قٮار

٫ٍٕ كاع٣ش امؿأدٟ  «.د٫١٤٧ األ٢٬ ثً
٣حكس٨ ٚي٫ ثأ٫٤٬، ٚحك١٪٫ النيغ  ةاكف ثٕي ٤َجح ا٥٤ٕ٣ رب٧ة ال جيؽ ثحذن  -5

  ،٫ٕ٦ يف ثحذ٫، كٝؽ و٪ٓ ٬ؾا ٦ٓ أكرث ٨٦ كاظؽ ٨٦ َبلب ا٥٤ٕ٣
حذة رصٓ إىل ثبلدق دكف أف ينٕؿ النيغ ُبلب إذا ل٥ جيؽ ثا٣ظىت أف ثٕي 

 ثؾلٟ، ظيةء أف يك١٪٫ ٫ٕ٦ يف ثحذ٫.



 40 ٩جؾة يكرية ٨٦ ٩ٛحف قرية كأٝٮاؿ حمؽث اجلـيؿة 

، دار احلؽير ثؽ٦ةجخبؿكج اإلػٮة ال٤يبيني ٨٦  ذات مؿة امذؽ ا٤ُ٣ت -6
ٚؼؿصٮا دميٕة، ا٣ٕـاب كا٣ٕٮاا٢، ال يؽركف أي٨ يذض٭ٮف ٦ٓ ظةتل٭٥ 

حل٤ح ٨٦ أص٢  النعيعح، كٌلف ٬٪ةؾ أخ َجيت ثةت ٦ٓ النيغ 
اإلثؿ، ٝةؿ ٬ؾا األخ/ اقتيِٞ النيغ يف ال٤ي٢ ٚـاع يجيك رضب ثٕي 

اإلػٮة »ٚؼٛخ أف املؿض ٝؽ امذؽ ٤ٔي٫، ٤ٞٚخ/ ٦ةلٟ ية ميغ؟ ٚٞةؿ/ 
ؿًصٮ٩ى٭٥ أي٨ يؾ٬جٮف؟!  «.ال٤يبيٮف خيي

(/ 129-128)ص/  رظبلت دٔٮيح ل٤نيغ الٮاديع ٝةؿ وةظت رقة٣ح/ -7
أ٫٩  -ؿ أيب صجةرةك٬ٮ ٨٦ كادم آ–أػ ر٩ة األخ يِّح ث٨ ق٪ةف ظ٫ْٛ ا 

أىت إىل النيغ كٌلف يٮصؽ ٔ٪ؽ٥٬ يف الٮادم ثٕي ال٤يبيني ٚٞةؿ ية ميغ/ 
كا ٦ة يٮصؽ ٔ٪ؽ٥٬ يشء ٨٦ املةؿ! ٚجىك النيغ ز٥ أُٔةق أ٣ٙ ريةؿ 
قٕٮدم كٝةؿ/ كا ٦ة ٔ٪ؽم ٗريق؛ ٚٞةؿ األخ/ اٝك٫٧ ٩ىٛني؛ ٚٞةؿ 

 النيغ/ ث٢ دأػؾق لك٫.

 ادلركس ٨٦ إ٣ٞةء األقب٤ح ىلع اإلػٮة ذات مؿة أ٫٩ يسرث يفالنيغ ذ٠ؿ  -8
  .(1)ا٣٘ؿبةء تك٤يح هل٥ بلٕؽ٥٬ ٨ٔ أكَة٩٭٥

                                                   

أ٫٩ ذ٠ؿ٥٬ يف كويذ٫ ظةزة ثةإلظكةف بنأف َبلب ا٥٤ٕ٣ ا٣٘ؿبةء  ميؼ٪ة ٨٦ ا٬ذ٧ةـ ك (1)
 ٚٞؽ ٝةؿ اث٨ الٮردم  قبلـ اث٨ دي٧يح مبي٫ بنيغ اإلإحل٭٥، ك٬ٮ ث٭ؾا اال٬ذ٧ةـ 

ثؽمنٜ ق٪ح  -يٕين اث٨ دي٧يح–كًل٪خ اصذ٧ٕخ ث٫ رمح٫ ا دٕةىل »(/ 076/ 0) دةرخي٫يف 
مخف ٔرشة كقج٧ٕةاح ث٧كضؽق ثة٣ٞىةٔني، كحبسخ ثني يؽي٫ يف ٫ٞٚ كدٛكري كحنٮ ٚأٔضج٫ 

ن٭ٮرة يف صج٢ ٠رسكاف. الكيم كٝج٢َّ كصيه كإين ألرصٮ ثؿًلح ذلٟ، كظىك يل ٨ٔ كإٝذ٫ امل
= 



 

   

 

 44 ٩جؾة يكرية ٨٦ ٩ٛحف قرية كأٝٮاؿ حمؽث اجلـيؿة

يأيت ا٣ٕيؽ ك٬ٮ ٝةدر ىلع رشاء زٮب ٚبل ي٢ٕٛ / »ٔ٪٫ زكصةد٫إظؽل ٝة٣خ  -9
أل٫٩ ي٥٤ٕ أف أكرث٥٬ ال ي١٤٧ٮف ٝي٧ح مبلبف  ؛مؿااعة لنٕٮر َبلث٫

 «.ألَٛةهل٥
ات مؿة ك٥٬ يف كٝخ د٪ةكؿ يف ذ أ٫٩ك٫ٞٚ ا ذ٠ؿ النيغ أمحؽ ث٨ ٔؿبه  -12

ا٣ُٕةـ ثٕؽ ا٣ْ٭ؿ ٦ٓ النيغ صةء اخل ر ثأف ثٕي ا٣ُبلب ٩ٞه ٤ٔي٭٥ 
ا٣ُٕةـ، ٥٤ٚ يأك٤ٮا محبة، ٝةؿ/ كيف ذلٟ الٮٝخ ال يٮصؽ ٦ُة٥ٔ كال حمبلت 
ننرتم ٦٪٭ة َٕة٦ة؛ ٚأىت إيل النيغ ك٫ٕ٦ د٪اك ٨٦ اتل٧ؿ كٝةؿ امًح٢ ٦يع 

 ٪ٟ ثةلك١ني حلُٕي٭٥ اتل٧ؿ.اتل٧ؿ ك٫ٕ٦ الك١ني، كص٢ٕ يٛذط هل٥ اتل

ملة ا٩ذ٢ٞ ا٣ُبلب إىل املكضؽ ثٕؽ ث٪ةا٫ كٌلف »/ ك٫ٞٚ ا ٝةؿ دمي٢ الى٤ٮم -11
٨٦ ثحذ٫ ٝؿب ٩ىٙ ال٤ي٢ ك٫ٕ٦ مىجةح؛ ٚض٢ٕ ػؿج النيغ  رأيخا ثةردن 

يٞٮؿ/ ية أث٪ةيئ إذا ػنحذ٥ أف يرضًل٥ ا٣ رد ٚبل ثأس أف دجذ٤ٞٮا إىل 
 (.97)ص/  إل٦ةـ األمليعا .«املكةز٨ األػؿل أك إىل امل١ذجح

                                                   

= 

كق٭ؿت ٔ٪ؽق حل٤ح ٚؿأيخ ٨٦ ٚذٮد٫ كمؿكءد٫ كحمجذ٫ أل٢٬ ا٥٤ٕ٣ كال قي٧ة ا٣٘ؿبةء ٦٪٭٥ أمؿا 
 «.٠سريا
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ك٨٦ رمحذ٫ أ٫٩ ذات مؿة ك٬ٮ يف »اثجذ٫ أـ ٔجؽ ا كٚٞ٭ة ا/ ٝة٣خ  -10
ٰ ٦ج٤٘ة ٨٦ املةؿ؛ ٚأرق٫٤ ل٤جكةء  ًُ ٔ

ي
٫ املٕؿكؼ أ الكٕٮديح يف مًؿ

 (.41)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. امل٭ةصؿات يف مؿًلـ دار احلؽير ثؽ٦ةج

ر أظؽ ٨٦ ٤َجح ا٥٤ٕ٣، ك٨٦ رمحذ٫ أ٫٩ ال يؿيؽ أف يٌيٜ وؽ»كٝة٣خ أيٌة/  -14
كيف ذات مؿة ص٢ٕ أظؽ األٝؿبةء يت٪ةزع ٦ٓ ثٕي ٤َجح ا٥٤ٕ٣ ٚك٧ٕذ٫ 

  /ي٨ى }يٞؿأ ٝٮهل دٕةىل ً
كا كىاذلَّ ارى  تىجىٮَّءي ةفى  ادلَّ ي٧ى ج٤ًًٍ٭٥ٍ  ٨٦ًٍ  كىاإٍلً جُّٮفى  رى ً  حيي

 ٍ٨ ؿى  ٦ى ةصى ًٍ٭٥ٍ  ٬ى الى  إحًلى كفى  كى ؽي ً
كر٥٬ًًٍ  يًف  جيى ؽي حن  وي ةصى ة ظى كديٮا ًم٧َّ

ي
 «.[9/ احلرش] {أ

 (.41)ص/  ٩جؾة خمذ رة

ظيةةي الٮادًل ا٧٤ٕ٣يح ا٤٧ٕ٣يح يف ثحذ٫، »ٝة٣خ اث٪ح النيغ أـ ٔجؽ ا كٚٞ٭ة ا/ 
ر، هل دكمٌّ ٠ؽكم  يأػؾ ٬ؾا ال١ذةب كيٌٓ ٬ؾا ال١ذةب، كيٞٮـ كجي٤ف كييسؿ 

٩جؾة «. ٕي األثيةتاجلع٢، دةرة يذ٤ٮ ثٕي اآليةت، كأظية٩ة يؾ٠ؿ ا، أك يؿدد ث
 (.162)ص/  خمذ رة

يكذ٢٘ كٝذى٫ يف ثسٮر يٮ٫٦؛ ٧ٚة ٧٤ٔخ أ٫٩ ٩ةـ ثٕؽ »كٝة٣خ أيٌة كٚٞ٭ة ا/ 
وبلة ا٣ٛضؿ، ٚيؾ٠ؿ ا، ك٦ة اكف يؽػ٢ ابليخ يف كٝخ وعذ٫ كٝٮد٫ إال ثٕؽ 

 (.171)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. الرشكؽ ث٤ٞي٢
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ي٢ٍ »كٝة٣خ أيٌة كٚٞ٭ة ا/      ٚيأػؾ ٠ذةثة ل٧٤ُة٣ٕح ٚي٫ ظىت  كٌلف يٞى
 ٩جؾة خمذ رة«. ي٘نةق اجلٮـ، كيكذٕني ث٭ة ىلع ٦ة دجًف ٨٦ الٮٝخ ثجنةط كٝٮة

 (.170)ص/ 
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٪ة الٮاديع  ظْة كاٚؿا يف ٬ؾا ابلةب كيف ثٕر ركح  أُٔٯ اي ميؼى
 يٌل إف مةء ا/ ك٨٦ أػجةرق يف ذلٟ ٦ةاالصذ٭ةد كٝٮة ا٣ٕـي٧ح يف ٤ٝٮب َبلث٫، 

يف ثٕي  يف ادلرس كخية٣ٙ النيغ  يؽقب ثؿٚٓ ثٕي ا٣ُبليٞٮـ  -1
، ٚيعةكؿ النيغ إٝ٪ة٫ٔ ٚإف ل٥ يٞذ٪ٓ ا٣ُة٣ت كٌلف هل املكةا٢ االصذ٭ةديح

ؽـ «. اصذ٭ةدؾلٟ »ق٤ٙ يٞٮؿ هل النيغ/  ٚحنٕؿ ا٣ُة٣ت ثؿكظة٩يح ٔك
 اظذٞةر ملة أُٔةق ا ٨٦ اخلري.

ؿاص٫ٕ هل، كرب٧ة اكف يك ي  ة إىل النيغ ـ ثٕي ا٣ُبلب حبسٞؽ  يي  -0
ٚبل يٮاص٭٫ النيغ ثةتلعُي٥ ث٢ ينض٫ٕ كيذٕةكف ٫ٕ٦ يف ابلعر رًلياك، 

إوبلح ٦ة ٚي٫ ٨٦ اخل٢٤، كيٞٮؿ بلٌٕ٭٥/ ابلعر اذلم ثٕؽق قي١ٮف 
 أظك٨ ٦٪٫ إف مةء ا.

ؽرق٫ ٚي٫ ٚٮااؽ تنؽ هلة اظرضكا ٔ٪ؽق ٨ٔٚ ثٕي املؽرقني/  النيغ يٞٮؿ -4
/ لٮال أين من٘ٮؿ حلرضت درس ٚبلف ث٨ أ٦ةـ ا٣ُبلب يٞٮؿ، كالؿظةؿ
دركس ٚبلف ٚي٭ة ٚٮااؽ ْٔي٧ح كأ٩ة أقذ٧ٓ هلة ٨٦ ابليخ أك يٞٮؿ/ ٚبلف! 

 ٨ٔ َؿيٜ الك٧ةٔح! 

 حيرض ثٕي دركس َبلث٫ اذلي٨ ي٪ٮبٮف ٔ٪٫ صةلكة ٨٦ دم٤ح ا٣ُبلب.  -4

نيغ أ٫٩ اكف حيرض دركس ال -ك٫ٞٚ ا–ذ٠ؿ النيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ الكؽظةف  -5
  يف احلؿـ املؽين، كٌلف ٧ٔؿق آ٩ؾاؾ از٪ة ٔرش اع٦ة، ٝةؿ ٚٞةؿ يل

النيغ ٦ٞج٢/ ٢٬ دٕؿؼ اخلُةثح؟ ٤ٞٚخ هل/ ال، ٚٞةؿ يل/ ٢٬ حتِٛ قٮرة 
ا٣ٛةحتح؟ ٤ٞٚخ هل/ ٥ٕ٩. ٚٞةؿ يل/ ٢٬ حتِٛ ػُجح احلةصح؟ ٤ٞٚخ هل/ ال. 
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ةحتح ز٥ ٚٞةؿ يل/ اظِٛ ػُجح احلةصح، ز٥ ٥ٝ كاٝؿأ ػُجح احلةصح كقٮرة ا٣ٛ
 ٢ٝ ثٕؽ ذلٟ/ كالكبلـ ٤ٔيس٥ كرمحح ا كبؿٌلد٫.

ٝةؿ النيغ الكؽظةف/ ٤ٕٛٚخ ذلٟ، ٚٞةـ اجلةس حيذٛٮف يب ثٕؽ إ٩٭ةء اللك٧ح، 
ٚ٭ؾا يٞج ٤يين، ك٬ؾا يُٕيين ٧٤ٝة، ك٬ؾا يُٕيين قةٔح! ٝةؿ النيغ الكؽظةف/ ٨٧ٚ 

ذلٟ احلٮـ د٧٤ٕخ اخلُةثح بكجت تنضيٓ النيغ ٦ٞج٢ الٮاديع يل.
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ـة اجلٛف كا٣ٕٛحآيح يف اكف النيغ  ؽـ دٕؿيي ٩ٛك٫ أك  ، احلؿيح ٔك ٔك
ُٰٔ يف قبي٢ ذلٟ ادل٩ية لك٭ة.

ي
 دٔٮد٫ لِّشء ٨٦ اذلؿ كامل٭ة٩ح كلٮ أ

مأف األ٩بيةء كالؿق٢ ٤ٔي٭٥ الىبلة كالكبلـ اذلي٨ أػ ر٩ة ا ٔـ كص٢ ٨ٔ 
قٍ }ٗري كاظؽ ٦٪٭٥ أ٫٩ ٝةؿ ٣ٞٮ٫٦/ 

ى
ة أ ٦ى ى كى ٍصًؿمى إًالَّ ىلعى

ى
ٍصؿو إًٍف أ

ى
٤ىي٫ًٍ ٨ٍ٦ً أ ٔى  ٥ٍ ٣يسي

ى
أ

ى٧ًنيى  ةل ٕى  [129]النٕؿاء/  {رىب  ا٣ٍ
٥ٍ }كأػ ر٩ة ٨ٔ وةظت يف أ٫٩ ٝةؿ ٣ٞٮ٫٦/  ا كى٬ي ٍصؿن

ى
٥ٍ أ ٣يسي
ى
ىٍكأ ٨ٍ الى ي ٮا ٦ى ٕي ادًَّج

كفى  ٍ٭ذىؽي  [01]يف/  {مي
 ٦ة يٌل إف مةء ا/ ؾا ابلةب٬يف  ك٨٦ أػجةر ميؼ٪ة

ؽكق كصةؤكا إحل٫ دمٕيح إظيةء ا٣رتاثأف دمةٔح ٨٦ أوعةب  -1 ٔك
ٚٞةؿ هل٥ النيغ/ إف ٠٪ذ٥ ثةملكةٔؽة برشط أف يسٮف ٨ٔ َؿيٜ احل١ٮ٦ح، 

قتكةٔؽكف ادلٔٮة ث٘ري ٝيؽ كال رشط، كإال قي٘٪ح٪ة ا ٨ٔ 
 مكةٔؽدس٥.

ؽق أظؽ اتلضةر ثةملكةٔؽة برشط أف يك١خ ٨ٔ -0 ثٕي األميةء، ٚأىب  ٔك
 «. ٨٣ يٌيٕ٪ة ا»النيغ كٝةؿ/ 

غ/ برشط ٦ة ٚٞةؿ هل الني ؛ل٧٤يجء إحل٫اقذؽاعق راحف اجل٧٭ٮريح يف كٝذ٫  -4
ٚيأيت ، ٚٞةؿ هل الؿاحف/ ٦ة ٬٪ةؾ كٝٮؼ يف األثٮاب ٬٪ةؾ كٝٮؼ يف األثٮاب؟

 النيغ داػبل إىل ٝ ر الؿاةقح دكف أم دٛذحل. 

ؿػه حليذٟ ٔ٪ؽ أثٮاب الكبلَني ااؾ٩ٮا إيةؾ إيةؾ أف د»/ النيغ يٞٮؿ -4
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ل٤نيغ ٚبلف ك٬ٮ ٔ٪ؽ ابلةب يؿيؽ أف يؽػ٢ إىل املكؤكؿ ا٣ٛبلين!!! إيةؾ أف 
د٭ني حليذٟ كأف د٭ني ا٥٤ٕ٣ ٔ٪ؽ أثٮاب الكبلَني، ٤ٔيٟ أف دٕذ٧ؽ ىلع 

ح«.ا قجعة٫٩ كدٕةىل  (.72) املىةٔر

٨٦ أف أٝٮؿ/ ثٌف  ب ثة٣ٕيص أ٬ٮف ٔ٪ؽم٢ٞ٩ الىؼؿ أك الرضَّ »/ أيٌة كٝةؿ -6
 «.٠ؾا ثٌف ٠ؾا

أف أوعةب اجل٧ٕيةت دسةبلٮا ىلع ادل٩ية كػِّش  ملة رأل النيغ ك -7
َّٛ ، هللف درُّ ذـ املكأ٣حىلع َبلث٫ ٨٦ ذلٟ أ٣َّٙ يف ذلٟ  ٕى ق ٦ة أٔ ٫ ٫ كأٝ٪

َـّ ٩ٛك٫!  كأٔ
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؛ كمٮاص٭ح ٝٮية يف الىؽع ثس٧٤ح احلٜ كاثلجةت ىلع الك٪ح اكف النيغ 
ؽـ املجةالة ثإرصةٚةت أ٢٬ ابلة٢َ كد٭ةكي٤٭٥.  الىٕةب كاتلعؽيةت، ٔك

٦ة رأيخ رصبل »/ -ظ٫ْٛ ا–ٝةؿ ميؼ٪ة ا٣ٛة٢ً ٔجؽ ا ث٨ ٔس٧ةف اذل٦ةرم 
يف ظيةيت ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ أمضٓ ٦٪٫، كأٝٮل ٦٪٫ ل٤ىؽع ثةحلٜ، ٚ٭ٮ إف كٝٙ أ٦ةـ 

 «.ال١جري أك أ٦ةـ الى٘ري دس٥٤ ثةحلٜ
كٝؽ م٭ؽ هل ثةتلعٌل ث٭ؾق اخلى٤ح اجل٤ي٤ح املج٘ي ٌٚبل ٨ٔ املعت، ٤ٝخ/   

إين أٔؿؼ النيغ ٦ٞجبل لٮ أُٰٔ ادل٩ية ٦ة دؿاصٓ »ٚٞؽ ٝةؿ ٔجؽ املضيؽ الـ٩ؽاين/ 
 (.541)ص  اإل٦ةـ األمليع ٦ٞج٢ ث٨ ٬ةدم الٮاديع«. ٨ٔ دي٪٫ كلٮ ظؽيسة كاظؽا

٦ة ذلٟ  ك٨٦ ٠سرية صؽا، كمٮاٝٙ النيغ ا٣ٞٮحلح كا٤ٕٛ٣يح يف ٬ؾا ابلةب٤ٝخ/ 
 يٌل إف مةء ا/

أف يُٰٕ النيغ أراد ٔ٭ؽ النيغ الؿاحف يف  ذ٠ؿ ثٕي ٨٦ دؿص٥ ل٤نيغ أف -1
محبنة ل٤ُبلب برشط أف يٮٝٓ النيغ ىلع أف ال يذلك٥ ىلع الرضاات؛ ٚٞةؿ هل 

 «.كقأدس٥٤ يف الرضاات! ،ال أريؽ ٦٪ٟ محبنة»النيغ/ 

0- ٫ األػري ثأ٫٤٬ إىل احل٨٧، اكف  ظني رصٮع النيغ ٨٦ الكٕٮديح يف مًؿ
دػٮهل يف ٦ُةر و٪ٕةء ادلكيل ٨٦ الىة٣ح اخلةوح ثؿؤقةء ادلكؿ كًلجةر 
ا٣ٞٮـ، كيف ٬ؾق الىة٣ح اك٦ريات ٦سبذح تلىٮيؿ ٨٦ يؽػ٢ ٚي٭ة؛ ٚٞي٢ 
ل٤نيغ يف ذلٟ؛ ٚؿٚي النيغ ادلػٮؿ ٦٪٭ة كٝةؿ/ قججًف ٬٪ة يف ماك٩٪ة ظىت 

٠جةر الٌجةط يف املُةر، ٚأمؿ ثإَٛةء  دي٤َغى ٬ؾق الاك٦ريات؛ ٥٤ٕٚ ثؾلٟ أظؽ
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، كظي٪٭ة مؿَّ النيغ ٨٦ د٤ٟ الىة٣ح د٤ٟ الاك٦ريات دٞؽيؿا ل٤نيغ 
 ٦ٕـزا م١ؿ٦ة ٦ٕزتا ثٕٞيؽد٫.

ٝؽ ذ٠ؿ٩ة يف ٗري ٦ة رشيٍ كيف ٗري ٦ة ٠ذةب أ٫٩ إذا » : النيغ ٝةؿ -4
ٔؿؼ ػُؤ٩ة ٚ٪ع٨ مكذٕؽكف أف ٩ؿصٓ، أ٦ة ٗري ٬ؾا ٤ٚك٪ة مكذٕؽي٨ أف 

كلٮ اكف وةظت ٦ةدة يٞٮؿ/ ال دؾ٠ؿكا ٬ؾق اللك٧ح كأ٩ة مكذٕؽ  ٩ؿصٓ ظىت
ال د٢ٞ/ ال  أف أدٚٓ ٣س٥ م٤يٮف. ٩ٞٮؿ هل/ م٤يٮ٩ٟ ال يكةكم ٔ٪ؽ٩ة ثٕؿة.

دؾ٠ؿكا ٬ؾق اللك٧ح، ال د٢ٞ/ ال دؾ٠ؿكا ٠ؾا كًلؾا. ٚةحلٜ لك٪ة مكذٕؽي٨ أف 
ٓ، كإال ٩ت٪ةزؿ ٔ٪٫ كال أف ٩ؿصٓ ٔ٪٫، أ٦ة إذا ٠٪ة خمُبني ٚةحل٧ؽ  ٩رتاص

 اغرة األرشَح«. ٚؽٔٮد٪ة أىلغ ٔ٪ؽ٩ة ٨٦ أ٩ٛك٪ة ك٨٦ اذل٬ت كا٣ٌٛح
(1/004.) 

لٮ ي٧س٨ أف ينرتكا ق١ٮد٪ة ثةملبليني ٤ٕٛ٣ٮا؛ ٣س٨ » /ٝةؿ ك -4
 .الؿد الٮصي٫ ىلع أقب٤ح ثيخ ا٣ٛٞي٫«. ٬ي٭ةت أف نك١خ ىلع ثة٢َ

ٞيؽد٪ة أظت إحل٪ة ٨٦ أ٩ٛك٪ة كأمٮاجلة كأث٪ة» :كٝةؿ  -5 ا٪ة دٔٮد٪ة ٔك
٤ٚك٪ة مكذٕؽي٨ أف ٩بيٕ٭ة ثةذل٬ت كالٮرؽ، ٩ٞٮؿ ٬ؾا ظىت ال ي٧ُٓ ٚي٪ة 
َة٦ٓ كي٨ْ أ٫٩ يكذُيٓ أف يكذ٧ي٤٪ة ثةدلر٥٬ كادلي٪ةر، ىلع أف ذكم 

ٮ٩ة ٕي ٧ًُ الكيةقح ي٧٤ٕٮف ٬ؾا ٔ٪ة، ٨٦ أص٢ ٬ؾا ٥٬ آيكٮف ٨٦ أف يي 
 (.180) ا٣رتدمح«. ث٧٪ةوت أك ٦ةؿ

ُٔي٪ة لك٪ة مكذٕؽي٨ أف ٩بيٓ د» :كٝةؿ  -6
ي
يج٪ة كال ٩بيٓ دٔٮد٪ة كلٮ أ

احل٨٧ لك٫، ٚةدلٔٮة ٔ٪ؽ٩ة أٔـ ٨٦ أ٩ٛك٪ة ك٨٦ أ٤٬ي٪ة كأمٮاجلة، كمكذٕؽكف 
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ابلةٔر ىلع رشح «. أف ٩أك٢ كلٮ ا٣رتاب، كال خنٮف ديج٪ة كبرل٩ة كال ٩ذ٤ٮف
 (.57) احلٮادث

اق٧ٕٮا/ ٚذٮل أك ر كاظؽ ٔ٪ؽم ختة٣ٙ ادلحل٢ ال ٝي٧ح هلة، »/ كٝةؿ  -7
أو٘ؿ كاظؽ ٦٪س٥ ك٫ٕ٦ دحل٢ ىلع ا٣ٕني كىلع الؿأس، ظىت ال كٚذٮل 

 (.1/44) اغرة األرشَح«.(1)ختٮٚٮين ثٛذٮل ٚبلف كال ٚبلف

إذا ّ٭ؿ يل احلٜ يف مكأ٣ح ٤ٝخ ث٫ كلٮ ل٥ يجٜ ٦يع يف »ٌلف يٞٮؿ مؿارا/ ك 
«.د٦ةج أظؽ

  

                                                   

كلك٪ة مم٨ يٕؿؼ احلٜ ثةلؿصةؿ كإ٧٩ة مم٨ يٕؿؼ الؿصةؿ »/ ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥  (1)
٦ة ػة٫ٛ٣ ردق! كإ٧٩ة حن٨ ثةحلٜ، كلك٪ة مم٨ يٕؿض احلٜ ىلع آراء اخل٤ٜ ٧ٚة كا٫ٞٚ ٦٪٭ة ٝج٫٤ ك
«. ث٫ كٝج٫٤ ك٦ة ػة٫ٛ٣ ػة٫ٛ٣ ؽَّ مم٨ يٕؿض آراء الؿصةؿ كأٝٮاهلة ىلع ادلحل٢، ٧ٚة كا٫ٞٚ ٦٪٭ة أذي 

 .(41)ص ا٣ٛؿكقيح



 

   

 

 54 ٩جؾة يكرية ٨٦ ٩ٛحف قرية كأٝٮاؿ حمؽث اجلـيؿة

غ النضةٔح، ٚٞؽ اكف جةب ا٣ ي قةٔؽت ىلع نرش دٔٮة الني٨٦ أ٥ْٔ األق
٥ حنة٣ح صك٫٧ اغيح  النيغ  صــ ميؼ٪ة ٔجؽ ا  ظىت، (1)يف النضةٔحٗر

ريق/ أ٩٭٥ ٦ة رأكا أمضٓ ٦٪٫  ، ك٨٦ أػجةرق يف ذلٟ ٦ة حتخ ٬ؾق األرٝةـ/ ث٨ ٔس٧ةف ٗك
أ٩ةس ثس٧٤ح احلٜ كرصػذ٫ ث٫ ثأىلع وٮد٫ يف أكقةط  النيغ وؽع  -1

جلةس يف ذلٟ الٮٝخ ىلع ٦ة ص٭ؿ يكذع٤ٮف د٫٦، ث٧ة رب٧ة ال جيؿؤ أمضٓ ا
 ث٫ النيغ كوؽع ث٫.

ُبي قٮاق، »ٝةؿ ميؼ٪ة اجل٤ي٢ ٔجؽا٣ٕـيـ ا٣ ريع ظ٫ْٛ ا/  -0 جتؿأ ظني صى
٨٧ٚ اكف جيؿؤ أف ي٪ةؿ ٨٦ ا٣تنيٓ كاتلىٮؼ ثس٧٤ح كاظؽة، ٨٦ اذلم اكف 

ر سى  ةك ابلؼةرمجيؿؤ أف ييؽى ٚذط املضيؽ رشح ٠ذةب أك  مك٧٤ن
ٚؽاس ىلع ٬ةـ ابلؽٔح ك٬ؽـ   ي ا ٦ٞجبلن ؟ ظىت ٝياتلٮظيؽ
 «.٩٭ة كأقٍٞ ثجية٩٭ةأرٌل

ة ال أقذُيٓ أف أدس٥٤، ٚؿأيخ »  ٝةؿ النيغ -4 ٞن ٠٪خ ذات مؿة مؿ٬
ة ٨٦ األدؿاؾ ظ٤ٞح ٠جرية يف احلؿـ األىلع يؿٝىٮف كيؽ٩ؽ٩ٮف ثذ٤ٟ  أ٩ةقن

                                                   

٣حكخ يه ٝٮة ابلؽف، ٚٞؽ يسٮف الؿص٢  كالنضةٔح»/ اث٨ دي٧يح ميغ اإلقبلـ  ٝةؿ (1)
 (. 08/158) ٛذةكلا٣ دل٧ٮع.«د٫ٝٮم ابلؽف ًٕيٙ ا٤ٞ٣ت، كإ٧٩ة يه ٝٮة ا٤ٞ٣ت كزجة

٪ٍؽ اجلَّٮىاًزؿ»/ كٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥       ًٔ ح/ زجةتي ا٤ٍٞ٣ت  ٔى ة )ص/  ا٣ٛؿكقيح.«النضى
109.) 
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ادل٩ؽ٩ح الىٮٚيح، كبٞيخ ٦ذعرينا ٦ةذا أ٢٧ٔ ٦ٓ ٬ؤالء؟ ٤ٚٮ رًلٌين أظؽ٥٬ 
ثؿص٫٤ خلؿصخ ٨٦ اجلةٚؾة! أأق١خ أـ ٦ةذا أ٢٧ٔ؟ ز٥ دػ٤خ يف كقٍ 

كىرىبُّ ا٣ٕـة يٞٮؿ يف  ؟!احل٤ٞح ٚىعخ ٤ٔي٭٥ ك٤ٝخ هل٥/ أثيٮت ا د٭ةف
ي } ٠ذةث٫ ال١ؿي٥/ ج طي هلى يكى ٫ي ي ة اٍق٧ي ؿى ًذي٭ى ييٍؾ٠ى ٓى كى ٍف ديٍؿذى

ى
ي أ ًذفى اِلَّ

ى
يًف بيييٮتو أ
ةؿً  ك  كىاآٍلوى ؽي ٘ي ة ثًة٣ٍ ٚك١ذٮا كاحل٧ؽ ، ك٦ة مٕؿت إال  [46]اجلٮر/  {ًذي٭ى

ح ٨٦ احل٧٪حني اذلي٨ اك٩ٮا يؿٝىٮف ٦ٕ٭٥ يٞٮلٮف/ أيل دج٘ي٪ة  ث٧ض٧ٔٮ
نكٮ م؟ مكذٕؽكف ل٧٤ٌةربح. ٤ٞٚخ هل٥/ ال يشء، ٚضةء ا٣ٕك١ؿم كٚؿٝ٭٥ 

 (.480) حتٛح املضيت«. ثٕؽ ذلٟ كاحل٧ؽ 
ككو٢ إىل  رظ٤ح دٔٮيح إىل ثٕي ٦٪ةَٜ احل٨٧  النيغ ػؿج -4

٤ٔ٪خ هل املعةرضة يف  حمةْٚح
ي
نةء  صة٦ٓ الؿمح٨ٔؽف كأ ثني ٦٘ؿب ٔك

ا٘ةظ ذلٟ أ٢٬ األ٬ٮاء ٚكظرض٬ة اجل٧ٮع ال١جرية  ، ٥٤ٚ يؿكا ظبلن ًصؽا
إلمٛةء ٗيْ٭٥ إال حمةك٣ح ا٣ٞذ٢، ٧ٕٚؽ أظؽ أٚؿاد اخلٮارج ثذأريغ 

أل٣٘ةـ ٬( كٝخ أذاف وبلة ا٣ٕنةء إىل دٛضري ٥٘٣ ٨٦ ا1418/مٮاؿ/ 18)
الى }. كحب٧ؽ ا ٚٞؽ وةر ٬ٮ ًعيح ال٥٘٤/ ٣٘ؿض ٝذ٢ النيغ  كى

٫٤ً٬ٍ
ى
ي ئي إاًلَّ ثًأ ١ٍؿي الكَّ ٜي ال٧ٍى ي ً ٥ أي٧ة [44]ٚةَؿ/  {حيى ، كاردش املكضؽ ل٤ًُّ٘

، ٧ٚةج اجلةس يف  ٓى ٤ً ارجتةج ظىت ٨ّ ثٕي اجلةس أف قٞٙ املكضؽ ٝؽ ػي
مضةٔح كيٞٮؿ هل٥/ ثس٢  يك١٪٭٥املكضؽ ك٬ؿب ٨٦ ٬ؿب، ٚض٢ٕ النيغ 

 ال ختةٚٮا ٚأ٩ة املٞىٮد.

ملة كٝٓ اال٩ٛضةر يف مكضؽ الؿمح٨ يف )ٔؽف( »ٝةؿ النيغ وة٣ط املةكم ك٫ٞٚ ا/  
كذ٬ج٪ة إىل ثٕي ثيٮت اإلػٮة ص٢ٕ النيغ يكأؿ/ ٔ٪ؽؾ ية ٚبلف ٦ة وعح ظؽير 
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/ )ص اإل٦ةـ األمليع. «٠ؾا؟ كال١سري ٨٦ احلةرضي٨ كص٭٫ م١ٛ٭ؿ رب٧ة ال يذلك٥
102 .) 

أ٨٤ٔ املعةرضة احلٮـ اثلةين يف ٩ٛف املكضؽ كل٥ يسذٙ النيغ ث٭ؾا األمؿ ظىت 
ؽاء ث٘يْ٭٥. ٓي ال١سري ك٦ةت اأٔل  كظرض اجلى٧ٍ

يف اغيح ٨٦  اكف النيغ » /النيغ أمحؽ الٮوةيب ظ٫ْٛ ا ٝةؿ -5
ًق٫، كال ينٕؿ ث٫  كؽَّ النضةٔح؛ ٚإذا أظفَّ بِّشء يف ال٤ي٢ خيؿج ثٛة٩ٮًق٫ كمي

. «اس إال ك٬ٮ يؽكر ثني الكيةرات، كرب٧ة يؽرًلٮ٫٩ ك٬ٮ ٔ٪ؽ امل١ذجحاحلؿ
 (.100)ص/  اإل٦ةـ األمليع

ا٣ٞةرئ يف ٠ذت النيغ جيؽ ٚي٭ة ٨٦ رصاظح ا٣ٕجةرة، ك٨٦ اتل٪١ي٢ ثأ٢٬  -6
ؽـ  ابلؽع ثةالق٥، ك٨٦ ٝٮة اجلأش كاحلــ كالن١ي٧ح كالىؽع ثةحلٜ ٔك

ؽق هل٥ ث٭ؽـ ٦جةالد٫ ث٨٧ ػة٣ٙ احلٜ كاتلعؽم هل٥ ثةلؿد أ ك امل٪ةّؿة كدٔٮ
٭٥! ٦ة ي ر٨٬  ثؽٔ٭٥ كٝجةث٭٥ كاتل٪١ي٢ كا٣ترشيؽ ث٭٥ دكف ٦جةالة جب٧ٔٮ

 ىلع ٝٮة مضةٔذ٫ يف لك٧ح احلٜ.
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احلؿص ىلع ٬ؽايح اجلةس كبؾؿ األقجةب كاجل٭ؽ يف ذلٟ يه كّيٛح األ٩بيةء 
٭ة كا٣ٞيةـ ث٭ة، كاملؿق٤ني ٤ٔي٭٥ ال ًٞ ىبلة كالكبلـ، ا٣ ي ثٕس٭٥ ا ٨٦ أص٢ حتٞي

كيه كّيٛح أدجةٔ٭٥ ٨٦ ثٕؽ٥٬، كيف ٦ٞؽ٦ذ٭٥ ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، ٚٞؽ 
ٝةمٮا ث٭ؾا األمؿ ػري ٝيةـ، ال يؿيؽكف ٨٦ اجلةس صـاء كال م١ٮرا، كأػجةر٥٬ يف 

 ٬ؾا ابلةب ٠سرية صؽا ال دٕؽ كال حتىص.
٩ىيت كاٚؿ ٨٦ ٬ؾا اخلري ا٣ْٕي٥ ٚي٧ة  إل٦ةـ الٮاديع كٝؽ اكف لنيؼ٪ة ا

 حنكج٫ كا ظكحج٫، ك٨٦ األ٦س٤ح ادلا٣ح ىلع ذلٟ ٦ة يٌل إف مةء ا.
اعد النيغ إىل احل٨٧ كأ٢٬ الك٪ح يٕؽكف ىلع األوةثٓ ٦ذٛؿٝٮف ٬٪ة ك٬٪ةؾ،  -1

ٕىح كدٔٮة ٝةا٧ح كلٮ ًٕيٛح، ٌٚبل ٨ٔ دار دؤكي٭٥،  ٧ ٣حف هل٥ مٮًلح، أك قي
٤ ٧ٮ٩٭٥ كينؽكف ٨٦ أزر٥٬، ٚٞةـ النيغ أك ٔ جب٧ٓ لك٧ح  ٧٤ةء يٕي

أ٢٬ الك٪ح يف احل٨٧ ىلع ًٕٛ٭٥ آ٩ؾاؾ، ٚةتلُٞ٭٥ كاظؽا د٤ٮ اآلػؿ، كتكجت 
يف دسسري قٮاد٥٬، ظىت ٠رث ٔؽد٥٬، كٝٮيخ مٮًلذ٭٥ محبة ٚنحبة؛ ظىت 
وةرت هل٥ ثٕؽ ذلٟ مٮًلح، كٍل٧ح ٝٮيح، كوٮ٣ح كصٮ٣ح يف َٮؿ ابلبلد 

٭ة،  ًؿ ثٕرشات اآلالؼ، كمكةصؽ كمؿا٠ـ ٦٪ترشة يف أحنةء أ٩ىةر كٔك
ابلبلد، كدٔٮة ٝةا٧ح ٣حف هلة ٩ْري، حبير يٌش ٦٪٭٥ املجذؽٔح ىلع اػذبلؼ 
أو٪ةٚ٭٥، كد٭ةث٭٥ دكؿ ا٣سٛؿ كحتةكؿ اتلٌييٜ ٤ٔي٭٥، كدرضب هل٥ 

 كدلٔٮد٭٥ أ٣ٙ ظكةب، كدٕٞؽ ذللٟ اجل٤كةت.
م( ك٬ٮ ي٥٤ٕ أ٩٭٥ ثإ٣ٞةء لك٧ح يف )صة٦ٓ اهلةد ٝةـ النيغ  -0

مكذٕؽكف لرضب٫، كأف ا٣ٕيص حتخ ٚؿش املكضؽ ٦ٕؽة ذللٟ، ك٦ٓ ذلٟ 
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يٞٮؿ النيغ/ أث٘ي٭٥ يرضبٮ٩ين. أم/ ظىت ي٪ترش اخل ر كيتكةءؿ اجلةس ٦ة 
 ٬ٮ الكجت يف رضب٫ كإىل ٦ةذا يؽٔٮ ٬ؾا الؿص٢؛ ٚذ٪ترش ادلٔٮة بكجت ذلٟ.

ألصؿة ث٧ٛؿدق يف يف ثؽايح أمؿق ي٧ِّش ٦ذ٪ٞبل يف قيةرات االنيغ اكف  -4
املعةْٚةت لرلٔٮة إىل ا، كٝؽ اكف يت٪٢ٞ يف ذ٦ةر يف ثؽايح ادلٔٮة را٠جة 

 ٧٠ة أػ ر٩ة النيغ اذل٦ةرم اعٚةق ا.، ىلع دراصح ٩ةريح لرلٔٮة إىل ا دٕةىل

يؾ٬ت يف م٭ؿ رمٌةف ثٕؽ وبلة امل٘ؿب لرلٔٮة إىل ا، كيٕٮد إىل د٦ةج   -4
ح  ؿ، ك٫ٕ٦ دل٧ٔٮ عى .٨٦ أ٢٬ ابلبلد، ثأق٤عذ٭٥ كقيةراد٭٥كٝخ الكَّ
 (.04)ص/  رظبلت دٔٮيح ل٤نيغ الٮاديع

أف النيغ اكف ي٭ذ٥ ثةلـااؿي٨ / ذ٠ؿ النيغ أمحؽ ث٨ ٔؿبه الٮاديع ك٫ٞٚ ا -5
اغيح اال٬ذ٧ةـ، ٨٦ ظير اجلىط، ك٨٦ ػبلؿ ادلركس أيٌة، كجي٢ٕ ثٕي 

٥٬ ٨٦ ػبلهلة اإلػٮة جي٤ف ٦ٕ٭٥ كي٪ىع٭٥، كرب٧ة يأيت هل٥ ثأقب٤ح خيذ ر
كرب٧ة قأهل٥ يف ادلرس ا٣ٕةـ ٝةابل/ الكؤاؿ ٔ٪ؽ الـااؿي٨،  كيٕؿؼ مكذٮا٥٬،

ج٭٥ يف ابلٞةء يف دار احلؽير ٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣، ٚؿب٧ة ال يؿصٓ النؼه  كيٗؿ
 ك٬ٮ ٝؽ أىت زااؿا إال كٝؽ دٮص٫ ٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣، كوةر حمجة ٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣.

 ٭ٮا ٦ٓ النيغ أ٩٭٥ اجتك٫ٞٚ ا الٮاديع ذ٠ؿ النيغ أمحؽ ٔؿبه  -6
٨٦ )٦أرب( إىل )ثيعةف( كٌلف اجل٧ٓ ٦ٓ النيغ ٠سري صؽا ٦ة يٞةرب قذح 

رشي٨ قيةرة حم٤٧ح ثةلؿصةؿ أكرث ٨٦ ) ( مؼه، ٝةؿ/ 052( أك )022ٔك
ٚؾ٬ج٪ة كٌلف االقذٞجةؿ كاحلٛةكة َيت صؽا، ٝةـ منةيغ ا٣ٞجةا٢ يف )ثيعةف( 

ظيبيح، كَل كاظؽ ٨٦ ث٪ىت اخليةـ كذحبٮا اذلثةاط، كأدٮا ثةلـكام٢ ا٣رت
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املنةيغ يٞٮؿ/ أ٩ذ٥ ٦ؽٔٮكف ٗؽا تل٪ةكؿ ا٣ُٕةـ ٔ٪ؽم، ٚةٔذؾر هل٥ النيغ 
ؽ٥٬ ثـيةرات ػةوح يف احلٮـ اثلةين إىل ثيٮد٭٥، كيف وجةح احلٮـ اثلةين  كٔك
دمٓ لك ميغ ٝجي٤ح ٦ة دحرس ٨٦ ٝجي٤ذ٫ يف ثحذ٫، كزار٥٬ النيغ إىل ثيٮد٭٥، 

ك٭٥، ٚٛؿظٮا ٚؿظة مؽيؽا، كيٞٮلٮف/ كأ٣ًف ٤ٔي٭٥ ثٕي اجلىةاط يف دلةل
 حن٨ ٦ٓ الك٪ح، دؿيؽكف ٦ةال أك رصةال حن٨ ٦ٕس٥.

أف  لنيغ أرشَذ٫ ظٮؿ أؿبه ك٫ٞٚ ا يف ث٨ ذ٠ؿ النيغ أمحؽ  -7
ملة ٢٧ٔ ٤٧ٔيح ا٣ٛذةؽ يف احلؽيؽة اك٩خ ا٤٧ٕ٣يح رسا ٦ة أظؽ  النيغ 

٥٤ٕ ٔ٪ؽ النيغ ي٥٤ٕ إال ٦ؽيؿ املكتنىف، كٌلف ملؽيؿ املكتنىف كدل ي٤ُت ا٣
يف د٦ةج، ٧٤ٚة ٚؿغ النيغ ٨٦ ا٤٧ٕ٣يح مةع اخل ر أف ٬٪ةؾ ميغ ٠جري ٢٧ٔ 
٤٧ٔيح يف املكتنىف، ٧٤ٚة ا٩ذىه النيغ ٨٦ اتلٕة٣ش ٝةؿ/ ٩ى٪ٓ َٕة٦ة ك٩ؽٔٮ 

دمٓ النيغي األَجةءى كو٪ٓ هل٥  كًٕٚبلن ، ٬ؤالء األَجةء؛ ٚإ٩٭٥ ٝؽ دٕةك٩ٮا ٦ٕ٪ة
اغيح ٨٦ النٮؽ ل٤ٞةء النيغ كرؤيذ٫ َٕة٦ة ٚةقذضةثٮا ذللٟ، كٌل٩ٮا يف 

كاجل٤ٮس ٫ٕ٦، ك٬ؾا ٨٦ ظؿص النيغ ٤٧ٔية ىلع دىأ٣ُّٙ األَجةء كدٞؿيج٭٥ 
  ٨٦ اخلري أكرث، كرب ٦ٕةم٤ح َيجح ػري ٨٦ أ٣ٙ حمةرضة.

صةء ذات مؿة مؿاق٢ إذأح )جلؽف( يؿيؽ ٦ٞةث٤ح ٦ٓ النيغ؛ ٚاكف النيغ  -8
ني ظىت تك٤ً  ظؿيىة ىلع إقبل٫٦، ٚٞةؿ هل/ قأٝةث٤ٟ برشط أف ٥ كدجًف أقجٔٮ

٩ذأكؽ ٨٦ وعح إقبلمٟ، ١٧ٚر الىعيف أية٦ة ز٥ ا٩ رؼ، كدس٧٤خ 
ادلٔٮة الك٤ٛيح يف )ىلع النيغ يف رشيٍ ٦جنٮر ثٕ٪ٮاف/ ثٕؽ ذلٟ اإلذأح 

 .(احل٨٧ ٨٦ جلؽف
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َـّ كال ٝٮة لئلقبلـ إال ثإٝة٦ح مٕ رية األمؿ ثةملٕؿكؼ ٨٦ امل٤ٕٮـ أ٫٩ ال ًٝٮاـ كال ٔ
األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ » /كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ، ٝةؿ اإل٦ةـ النٮٌلين 

٨٦ أ٥ْٔ كاصجةت الرشيٕح املُ٭ؿة، كأو٢ ْٔي٥ ٨٦ أوٮهلة، كرًل٨ منيؽ ٨٦ 
 (.1/452) ٚذط ا٣ٞؽيؿ.«أرٌل٩٭ة، كب٫ يس٢٧ ٩ْة٦٭ة، كيؿدٛٓ ق٪ة٦٭ة

ؿ يف ٬ؾا ابلةب، ال يسةد يك١خ ٨ٔ ث٪ىيت كاٚ النيغى  كٝؽ أكؿـ اي 
٦٪١ؿ ٬ٮ ٝةدر ىلع د٘يريق، دكف أف خيةؼ يف ا دٕةىل لٮ٦ح الا٥، كاأل٦س٤ح ٔ٪٫ يف 

 ٬ؾا ابلةب ٠سرية، ك٨٦ ذلٟ ٦ة يٌل إف مةء ا.
يف ذات مؿة أىت إىل املكضؽ حم٧ؽ ث٨ ظٮريح ٚ٪ىعذ٫ / »ٝةؿ النيغ  -1

راقح؛ ٚنٕٛٮا ٔ٪ؽق أف يرتؾ اتل٪ضي٥؛ ٚ٪ىع٭٥ أف يُؿدكين ٨٦ ادل
. ك٬ؾق ا٣ٞىح ظى٤خ هل يف صة٦ٓ اهلةدم يف وٕؽة، ا٣رتدمح.«كق١خ

 ك٦ة زاؿ َةبلة ٬٪ةؾ.
ؿاس يف ثؽء دٔٮد٫ يأيت إحل٭٥ »ٝة٣خ اثجذ٫ أـ ٔجؽ ا كٚٞ٭ة ا/  -0 اكف يف اأٔل

كي رخ ثأىلع وٮد٫/ إف اػذبلط الؿصةؿ ثة٣جكةء ٦٪١ؿ؛ ٚيٞٮؿ ٝةا٤ي٭٥/ ا٣جكةء 
اكلؿحيةف! ٬ؾا و٪ٙ، كو٪ٙ آػؿ ي٭ةب ٨٦ الٮادل كخيذيف، ٧٠ة  ثني الؿصةؿ

 (.19)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. أػ ردين إظؽل ا٣جكةء البليت أدرًل٨ ذلٟ
٠٪خ كأ٩ة ث١٧ح ٝؽ رأيخ ثٕي ٤َجح ا٥٤ٕ٣ خيٌت / »ٝةؿ النيغ  -4

ثةلكٮاد، ٚ٪ىعذ٫ ثرتؾ ذلٟ ٚأىب، كٝةؿ/ إ٫٩ ٣حف ث٧عؿـ، كٌلف ٨٦ أوعةث٫ 
ً  رص٢ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء، ٥ ي٪ىع٫، ٚٞةؿ/ إ٫٩ ٣حف ث٧عؿـ. ث٢ ٤ٞٚخ ذللٟ ا٣ٕةل
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كص٪ جٮق »كٚي٫/  وعيط مك٥٤ٝةؿ/ ال يشء ٚي٫، ٤ٞٚخ هل/ ظؽير صةثؿ يف 
ٮاد ٝةؿ/ يه ٦ؽرصح. ٤ٞٚخ هل/ ٚعؽير اث٨ ٔجةس اذلم ركاق أثٮ داكد، « الكَّ

يؽ مؽيؽ. ٚٞةؿ/ إ٫٩ ظؽير ال يثجخ. كالؿص٢ حمؽث  كاإل٦ةـ أمحؽ، كٚي٫ ٔك
حتؿي٥ .« ل٥ أٝذ٪ٓ ثسبل٫٦، كدٕٚين ٬ؾا إىل دمٓ ٬ؾق الؿقة٣حكل١ين

 (.0)ص/  اخلٌةب ثةلكٮاد
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أف أ٢٬ احلؽير ٥٬ أوؽعي اجلةس ثةحلٜ  -٧٤ٔين ا كإيةؾ-ا٥٤ٔ أيخ ال١ؿي٥ 
٥٬ ٨ٔ املضةم٤ح أك املؽا٬٪ح يف دي٨ ا ٔـ كص٢، ٔؿؼ ذلٟ ٔ٪٭٥ ا٣ٕؽك  كأثٕؽي

لىؽيٜ، كا٣ٞةيص كادلاين، كاملعت كاملج٘ي، كا٣ ر كا٣ٛةصؿ، كاحلاكيةت يف ذلٟ كا
 (.1/47) دالا٢ اجلجٮة٧٠ة ذ٠ؿ ذلٟ ابلي٭ٌف يف ٔ٪٭٥ ٠سرية

ك٩ٞذ ر ٬٪ة ثإذف ا دٕةىل ىلع ذ٠ؿ ٩جؾة ٨٦ احلاكيةت ٨ٔ ميؼ٪ة اإل٦ةـ  
 .الٮاديع 

ادلي٨؛ ٚ٭ٮ أ٩ة آقٙ أقٛة ٠جريا ىلع ميؼ٪ة دلؽ / »ٝةؿ النيغ  -1
مييخ كبحين كبح٪٫ وؽاٝح، كلٮ ٠٪خ حمةثية أظؽا حلةثحذ٫، ل١٪٫ ا٩ذ١ف 

 (.478)ص/  ٧ٝٓ املٕة٩ؽ.«كاتلعٜ حبـب احلٜ

دػ٢ النيغ مؿة ىلع الؿاحف احل٧ين يف كٝذ٫؛ ٚكأهل الؿاحف ٨ٔ  -0
مؤ٣ٛةد٫؛ ٚأػ رق النيغ أف ٔ٪ؽق ٠ذةثة دس٥٤ ٚي٫ ىلع ثٕي األمؼةص، 

/ هلالنيغ/ لٟ ٚي٫ ٝكٍ! ٚٞةؿ هل ، ٚٞةؿ َٟج٫ٕ لأ٩ة أ»ٚٞةؿ الؿاحف/ 
 (.105)ص/  اإل٦ةـ األمليع«. -أم يف َج٫ٕ–قج٪ْؿ 

ذ٠ؿ ثٕي إػٮا٩٪ة أف ثٕي َبلب النيغ اذلي٨ ّ٭ؿت ظـبحذ٭٥ مؤػؿا  -4
ظني اك٩ٮا يف د٦ةج دٔٮا النيغ تل٪ةكؿ ا٣ُٕةـ، كٌل٩ٮا يف ػبلؿ د٪ةكؿ 

َّٙ ٨ٔ الالكـ يف الـ٩ؽاين كيىجٮف  ا٣ُٕةـ ي٤ُجٮف ٨٦ النيغ ال١
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ا٣ٕك٢ يف ذلٟ الٮٝخ ىلع ا٣ُٕةـ، ٚٞةؿ هل٥ النيغ/ أ٦ة الـ٩ؽاين ٨٤ٚ 
 أق١خ ٔ٪٫ قٮاء وجبذ٥ ا٣ٕك٢ أـ ال.

يف ثؽايح  ذ٠ؿ النيغ احلضٮرم أ٩٭٥ اك٩ٮا ي٪١ؿكف ىلع النيغ  -4
األمؿ اتلعؾيؿ ٨٦ الـ٩ؽاين ٝج٢ أف يتجني هل٥ ظةهل؛ ٚٞةؿ هل٥ النيغ/ إ٦ة 

 
ي
ر ٦٪٫، كإال أػؾتي املكض٢ كقض٤خ يف ثح ي اتلعؾيؿ أف درتًلٮين أ ظؾ 

.٦٪٫ 
 (/160)ص/  املؼؿج ٨٦ ا٣ٛذ٪حيف آػؿ ٠ذةث٫  ٝةؿ النيغ  -5

« ًً ي٭٥ ٬ؾا، ك٣س٨ ا امل٤ُٓ أف كأ٩ة أ٥٤ٔ أف ٠سريا ٨٦ اجلةس ال ييؿ
احلةم٢ يل ىلع ٠ذةثح ٬ؾق اللك٧ةت ٬ٮ اجلىط  كل١ذةث٫ كلؿقٮهل 

 «. ٦ذ٭٥كألا٧ح املك٧٤ني كاع
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صؿت اعدة ٠سري ٨٦ ا٣ُبلب يف اجلة٦ٕةت ٔؽـ االوُؽاـ ث٧ؽرقي٭٥ ظىت كإف 
ًٞه املؽرسي ىلع ا٣ُة٣ت محبة ٨٦ درصةد٫، أك  رأكا ٦٪٭٥ ٦ة ٬ٮ ػُأ ػنيح أف يي٪

٧ةؿ.  يٕؿ٫٤ٝ يف ثٕي اأٔل
، ٚبل ي٧س٨ أف يك١خ ٨ٔ ىلع ا١ٕ٣ف ٨٦ ذلٟ د٧ة٦ة ٣س٨ النيغ 

 يشء يٕذٞؽ أ٫٩ ػُأ بكجت ػٮؼ ٨٦ ٩ٞه ادلرصةت أك ٔؿ٤ٝح دراقذ٫، كحنٮ ذلٟ.
ٚةلنيغ ال يجةيل ث٪ٞه أك زيةدة ادلرصةت، كيٞٮؿ/ الن٭ةدة ٔ٪ؽم ال تكةكم 

لٮال أف ميؼ٫ الكيؽ حم٧ؽ  ،ثٕؿة، ث٢ اكف ي١ٛؿ أف ال حيرض ٦٪ةٝنح املةصكتري
 يف ٬ؾا ابلةب/ ، ك٬ةؾ مٮٝٛني ل٤نيغ ألـ٫٦ ثؾلٟ احل١ي٥ امل رم 

يسذت ثةخلٍ ا٣ٕؿيي ىلع الكجٮرة يف اجلة٦ٕح اإلقبل٦يح/  اكف النيغ  -1
أحتؽل ٨٦ يأد٪ة ثؽحل٢ ىلع أ٫٩ جيت ٤ٔي٪ة اتل٤ٞيؽ ملؾ٬ت ٨٦ املؾا٬ت 
ري٥٬ ٨٦ زمبلا٫، كيٞؿؤكف ٬ؾا اتلعؽم  األربٕح، كيأيت املؽرقٮف كادلاكدؿة ٗك

 جٮرة.ثةخلٍ ا٣ٕؿيي ىلع الكَّ 

اكف ٔجؽ ال١ؿي٥ ٚيةض يؿيؽ أف يٛؿض ٤ٔي٪ة ٦ة ٠ذج٫ يف / »ٝةؿ النيغ  -0
ين أدس٥٤؛  ريق؛ ١ٚ٪خ أٔرتض ٤ٔي٫؛ ٚحيك١ذيين ٦ة يىرتًلي املؾ٠ؿة ٨٦ اتل٤ٞيؽ ٗك
٤ٚٞيذ٫ مؿة يف احلؿـ املؽين ٚٛؿظخ ك٤ٝخ/ ٚؿوح َيجح أذ٬ت كأدس٥٤ ث٧ة يف 

كبٌف صةلكة قة٠ذة ي٪ْؿ إيل  رأ  لك٫ ك٬ٮ يف احل٤ٞح، كدس٧َّ٤خ ث٧ة يف رأ ،
 (.48)ص/  جاإلث٭ة.«٩ْؿ املٌ٘ت
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ٗرية مؽيؽة ىلع دي٨ ا، مح٤ذ٫ ٬ؾق ا٣٘رية ىلع   النيغى  ٣ٞؽ ظجة اي 
جتن٥ الىٕةب كاٝذعةـ املاكرق ل٤ٞيةـ ثٮاصت ادلٔٮة إىل ا كحمةربح الرشًليةت 

٨ ٩ٛك٫ أ٩ ََّ  ٫ ٨٣ يك١خ ٨ٔ ٦٪١ؿ ك٨٣ يت٪ةزؿ ٨ٔ ق٪ح.كابلؽع، ٚىٮ
أك ٨َٕ يف ق٪ح رقٮؿ  ،٨٦ ػة٣ٙ ال١ذةب كالك٪ح/ »ك٨٦ أٝٮاهل يف ٬ؾا ابلةب

 (.44ص/ ) ابلةٔر ىلع رشح احلٮادث«. ٤ٚٮ دٕةًٌ٪ة ثةلرضكس ا 
٢َّ  أم مؼه يٞٙ أ٦ةـ ق٪ح رقٮؿ ا / »كٝٮهل أيٌة َـّ كىصى ٔى قيرضب٫ ا 
ألف ا قجعة٫٩ كدٕةىل ٬ٮ ا٣ٞةا٢ يف ٠ذةث٫ ال١ؿي٥/  ؛٪رضب٫لك٪ة ٩ٞٮؿ/ إ٩٪ة ق

حًل٥ه }
ى
ابه أ ؾى ٔى  ٥ٍ ٍك ييًىيجى٭ي

ى
٥ٍ ًٚذٍ٪ىحه أ ٍف ديًىيجى٭ي

ى
ٍمًؿقً أ
ى
٨ٍ أ ٮفى خى ٛي ىة٣ً ي٨ى خيي ً

ًر اذلَّ  {ٚى٤ٍيىٍعؾى
٤ٕى »يٞٮؿ/  ك٩بي٪ة حم٧ؽ   (1) «خ اذل٣ح كالى٘ةر ىلع ٨٦ ػة٣ٙ أمؿمكصي
َـّ  ٜ ادلاعة إىل ق٪ح رقٮؿ ا ٚ٭ؤالء الٮاٝٛٮف يف َؿي  ٔى قيرضب٭٥ ا 

، لك٪ة ق٪رضب٭٥، حن٨ نكذ٢٧ٕ ٦ٕ٭٥ اذلم يف ٝؽرد٪ة ٚ٪ع٨ ٩ؽٔٮ٥٬ إىل  َّ٢ كىصى
امل٪ةّؿة جلبني هل٥ أ٩٭٥ ىلع ص٭٢، ىلع ػؿاٚح، ىلع ًبلؿ، ىلع ٔ٪ةد لرشع ا، ىلع 

٬ؾا ال نكذُيٓ أف  أ٦ة أف ي٤ٌٮا ٝٮ٦٪ة كي٤ٌٮا ثرل٩ة كجلة ٔني دُؿؼٔ٪ةد لرلٔٮة... 

                                                   

( ٨٦ َؿيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ زةثخ 5/414) املى٪ٙ( كاث٨ أيب محجح يف 0/52أػؿص٫ أمحؽ )  (1)
جؽ الؿمح٨ ث٨ زةثخ  ث٨ زٮبةف ٨ٔ ظكةف ث٨ ُٔيح ٨ٔ أيب ٦٪يت اجلؿيش ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ ث٫، ٔك

اٝذٌةء ث٨ زٮبةف خمذ٤ٙ ٚي٫، كاذلم يْ٭ؿ أف ظؽيس٫ ال يزنؿ ٨ٔ احلك٨، كميغ اإلقبلـ يف 
ت َؿ٫ٝ» حيذش ث٭ؾا احلؽير كيٞٮؿ/ ال راط املكذٞي٥  «.إف ٨٦ ٫ًٕٛ ل٥ يكذٔٮ
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ح«. ٩ى ر ٤ٔي٫ .(484) املىةٔر

ـٔح النيغ ثأمٮاهل٥ ٨ٔ ٦ٕذٞؽق احلٜ اذلم  ٔ٪ؽ أف يئف أ٢٬ ابلة٢َ ٨٦ ٔز
ثة٣ٞذ٢ كدٛضري ا٣ٞ٪ةث٢ كاأل٣٘ةـ كحمةك٣ح  يؽٔٮ إحل٫، جلبٮا إىل د٭ؽيؽ النيغ 

ذيةؿ لنؼ ٢ٕ٣َّ النيغ أف  ،ى٫ ال١ؿي٥ كمل٨ قةر ىلع ٩٭ض٫ ٨٦ َبلث٫ األثؿارااٗل
ٮم أك يت٪ةزؿ ٧ٔة ٬ٮ ٤ٔي٫ أك يك١خ ٨ٔ لك٧ح احلٜ.  ئؿ

ؿىل ١٪٭٥ رصٕٮا ٨٦ ذلٟ ػةابني ٚل  ينرتىل ثةملةؿ، أك ي٘ي ةلنيغ ٣حف مم٨ ي
ف، ث٢ ٬ٮ مم٨ ال يجةيل  ثةمل٪ةوت، أك يجكؽح أ٦ةـ ث٭ؿصح ابلة٢َ ثذ٭ؽيؽ ٚبلف أك ٔبلَّ
٢  املُة٣ت كأىلع املؿادت، ٚي٧ة  ثؾلٟ، ٚةملٮت كالن٭ةدة يف قبي٢ ا ٔ٪ؽق ٨٦ أصى

 جةر النيغ يف ٬ؾا املضةؿ ٦ة حتخ ٬ؾق األرٝةـ/، ك٨٦ أػحنكج٫ كا ظكحج٫
ٓ املؽٚٓ ٬ة٬٪ة؛ ألف ا ٔـ » /النيغ  ٝةؿ -1 لك٧ح احلٜ ق٪ٞٮهلة لٮ ًك

ي٨ى  إًفَّ }عة٫٩ كدٕةىل/ كص٢ أمؿ٩ة أف ٩ٞٮؿ لك٧ح احلٜ، كيٞٮؿ ا قج ً
 اذلَّ

ٮفى  ة يىٍسذي٧ي جٍلىة ٦ى ـى ٍ٩
ى
ل ابٍلىح ٪ىةًت  ٨٦ًى  أ ؽى الٍ٭ي ٍٕؽً  ٨٦ًٍ  كى ة بى  يًف  ل٤ً٪َّةًس  ثىحَّ٪َّةقي  ٦ى
ٟى  ا١ًٍ٣ذىةًب  ً كخلى
ي
٥ي  أ ٪ي٭ي ٕى ٥ي  اي  يى٤ٍ ٪ي٭ي ٕى يى٤ٍ ٪يٮفى  كى ًٔ ي٨ى  إاًلَّ  * البلَّ ً

 دىةثيٮا اذلَّ
ٮا ٍو٤ىعي

ى
بىحَّ٪يٮا كىأ ك كى

ي
ٟى ٚىأ ً ديٮبي  خلى

ى
٤ىيًٍ٭٥ٍ  أ ٩ىة ٔى

ى
/ ابلٞؿة] {الؿًَّظي٥ي  اتلَّٮَّابي  كىأ

إًذٍ }كيٞٮؿ قجعة٫٩ كدٕةىل/  [162 ،159 ؾى  كى ػى
ى
ي٨ى  ٦ًيسىةؽى  اي  أ ً

كديٮا اذلَّ
ي
 أ

يبىي جي٪٫َّي  ا١ًٍ٣ذىةبى  الى  ل٤ً٪َّةًس  تلى ٮ٩ى٫ي  كى ح« [187/ ٧ٔؿاف آؿ] {دىٍسذي٧ي  املىةٔر
 (.541)ص/ 
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يح الاكٚؿة النيغ أ٣َّٙ -0 يح ك، الكيٮؼ ابلةدؿة إلحلةد النئٮ ٌل٩خ النئٮ
ٞةؿ هل ٚآ٩ؾاؾ يف ٔ٪ٛٮاف مجةث٭ة كٝٮة ّ٭ٮر٬ة دبيؽ األػرض كاحلةبف؛ 

حل٧ٮت » /النيغ هل ، ٚٞةؿ «خنىش ٤ٔيٟ ٨٦ ا٣ٞذ٢»النيغ اذل٦ةرم/ 
 «.٦ٞج٢ كيجًف ال١ذةب

يح تنٕ» :، يٞٮؿ النيغ كبة٢ٕٛ٣ ظةكلٮا ٝذ٢ النيغ  ؿ النئٮ
ؽك٩٪ة ثة٣ٞذ٢، ث٢ ٝؽ ٤َجٮا ٨٦ ثٕي أذ٩ةث٭٥ ذلٟ، ٚأىب ٨٦  خبُؿ ٬ؾا ٤ٔي٭ة... كيذٔٮ

 (.121) املؼؿج ٨٦ ا٣ٛذ٪ح«. ػٮؼ ٝجي٤ ي صـا٥٬ ا ٔ٪ة ػرينا
أّ٭ؿ خمةزي٭٥ كحتؽا٥٬ يف ماكر٦ح )جنؿاف( ك  دس٥٤ النيغ  -4

ا ٦٪٭٥ ٣ٞذ٢ النيغ، ٧٤ٚة ك و٢ إىل ل٧٤٪ةّؿة، ٧٤ٚة ٧٤ٔٮا ثؾلٟ أرق٤ٮا كاظؽن
، كالنيغ ال ي٥٤ٕ ث٧ٞىؽق اخلجير، ٧٤ٚة ا٣ُٕةـالنيغ اقذؽاعق النيغ ألك٢ 
٦ة صبخ إحلٟ إال »، ٝةؿ ل٤نيغ/ كد٪ةكؿ ا٣ُٕةـدػ٢ الؿص٢ إىل ٦زنؿ النيغ 

ي } «.ألٝذ٤ٟ كل١ين ٦ة أدرم ملةذا ٦ة اقذُٕخ ي كىاِلَّ ؿي اِلَّ يى١٧ٍي كفى كى ؿي يى١٧ٍي كى
ة٠ًًؿي٨ى  رٍيي ال٧ٍى  ، ٚعي٪٭ة أػؿص٫ النيغ ٨٦ ٦زنهل كَؿدق.[42/ ]األ٩ٛةؿ {ػى

اإلقبلـ ٣حف ظٞ٪ة كال ظٜ »منرينا إىل ٬ؾق ا٣ٞىح/  يٞٮؿ النيغ 
ٚبلف، ال نكذُيٓ أف ٩ذعضؿ ىلع أظؽ، ٦ة ثح٪٫ كبني اإلقبلـ إال أف يؿصٓ 
إىل ا كيسٛؿ ث٧ة ٬ٮ ٤ٔي٫ ٨٦ املؾ٬ت ابلةَين، ز٥ يشء آػؿ ال ي٪٫ٕٛ أف 

ٮتى إاًلَّ ثًإًٍذًف اِلَّ }ين، يؿق٢ إيلَّ ٨٦ يٞذ٤ ٍف تى٧ي
ى
ٍٛفو أ فى جًلى ة اكى ٦ى ]آؿ  {كى

 [٧ٔ145ؿاف/ 

، أريؽ أف دٞٮـ دٔٮة الك٪ح ث٪ضؿاف، -٨٦ ٢ٌٚ ريب-أ٩ة حب٧ؽ ا ال أثةيل  
كقذٞٮـ ثإذف ا كقذؾ٠ؿكف إف مةء ا، كاحل٧ؽ  األمؿ ق٭٢ ظىت كإف ٝيًذ٤خي 
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كب٪ضؽ كبةحل٨٧، كالك٪ح ٦٪ترشة كاحل٧ؽ ،  ٚأ٢٬ الك٪ح مٮصٮدكف ثأرض احلؿ٦ني
ة/ ٌن  كل١٪ين أٝٮؿ أي

ػػ٥ ا٣ٞػػؿي٧ٍ أف قػػيٞذ٢ ٦ٞػػجبلن   ٔز
 

 أثػػػرش ثُػػٮؿ قػػبل٦ح يػػة ٦ٞجػػ٢ 
ؽ   ة ل٤ك٪ح!امل١ؿيم ٨ٍ٦ً ًٝجى٢ً ٦ة يـيؽين ٬ؾا اتلٔٮ ح«.  إال زجةدنة كمحةقن  املىةٔر

(452.) 
٢ٕٞ٦  ٦ٓ اخلريصةيف  ( ـه1418)ا٩ٛضةر يف أكاػؿ ذم احلضح ٣ٕةـ ظى٢   -4

رشي٨ ٦ة ثني ٝذي٢ كصؿيط،  ٥٤ ي٭ـ ٚالك٪ح ثى٪ٕةء، راح ًعيذ٫ ثٌٕة ٔك
ذلٟ ٨٦ زجةت النيغ محبنة، ث٢ ٩ـؿ ٔٞت ذلٟ إىل )و٪ٕةء( كأ٨٤ٔ حمةرضة 
٬٪ةؾ يف ٩ٛف املكضؽ زجَّخ ٚي٭ة أ٢٬ الك٪ح ىلع ٦ة ٥٬ ٤ٔي٫، كيه ٦جنٮرة 

ؽُّ يف الكَّ ثٕ٪ٮاف  ً
 .ح صة٦ٓ اخلريري ثٕؽ ظةدزكىلع الك٪ح جتى
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٩ىيجة كاٚؿا يف ادلٔٮة إىل  ٪ة الٮاديع ميؼى  الٮ٬ةبي  ال١ؿي٥ي  أُٔٯ اي   
ْح احلك٪ح، كد٤ٕي٥ اجلة٢٬، كالؿٜٚ ث٫، كا٦ذىةص ٌٗج٫  (1)ا ثةحل٧١ح كاملٔٮ

٫ إىل اخلري ٦ة أ٦س٨، ٚي٧ة حنكج٫ كا ظكحج٫، اك ًٕ ٫ كدىٚ
٩خ ٬ؾق احل٧١ح ٨٦ كدأ٣ُّٛ

أ٥ْٔ األقجةب جلضةح النيغ يف دٔٮد٫، كإٝجةؿ ا ث٤ٞٮب ٠سري ٨٦ ا٣ٕجةد ٤ٔي٭ة، 
سًرينا} رٍينا ٠ى كيًتى ػى

ي
ٍؽ أ ٞى حى ذى ٨ٍ ييؤٍتى احٍل٧١ًٍى ٦ى  ك٨٦ مٮاٝٙ النيغ ا٤٧ٕ٣يح يف ذلٟ. {كى

اكف رص٢ ٨٦ ثبلد )املعؿؽ( ٨٦ )وٕؽة( يؤذم ا٣ُبلب، كيف ذات مؿة  -1
ةٝؽي٨ ألػؾ قيةرة النيغ اتلةثٕح لرلٔٮة؛ ٚضةء إىل النيغ د٫ٕٚ ثٕي احل

كٝةؿ هل/ أريؽ أف دُٕيين ٦ٛذةح الكيةرة ٔ٪ؽم مؿض أظت أف أذ٬ت ث٭٥ 
إىل وٕؽة؛ ٚأُٔةق النيغ ٦ٛذةح الكيةرة، ٚٞي٢ ل٤نيغ يف ذلٟ كأف الؿص٢ 
٠ؾا كًلؾا! ٚٞةؿ النيغ/ حن٨ ٩ٕةم٫٤ ثة٣ْة٬ؿ ٚإف رد الكيةرة كإال ق٪أػؾ٬ة 

يٞذ٪ة إف مةء ا ٤ٚك٪ة اعصـي٨ ٨ٔ ذلٟ، ٧٤ٚة كو٢ الؿص٢ إىل وٕؽة ثُؿ
ك٬ٮ يٞٮد قيةرة ادلٔٮة ٚؿح ث٫ ادلإٚٮف هل ثؾلٟ كٝةلٮا/ ٦ة أظؽ اقذُةع 

ين ىلع الكيةرة ٪ملٞج٢ إال أ٩خ! ١ٛٚؿ الؿص٢ يف ٩ٛك٫ كٝةؿ/ النيغ ااذ٧

                                                   

٢ًٕٚي ٦ة يججيغ، ىلع الٮص٫ اذلم »/ ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥  (1) يججيغ، يف الٮٝخ احل٧١ح/ 
 «كاملاكف اذلم يججيغ»/ زاد ا٣ٕبل٦ح ا٣ٕسي٧ني  (0/449) ٦ؽارج الكةل١ني« اذلم يججيغ

٢ ادلٔٮة كادلاعةأٚةدق النيغ ثة مٮىس يف رقةتل٫/   ٗز
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يغ كدٕةكف ٦يع ز٥ أم١ؿ ث٫! ٬ؾا ال يسٮف؛ ٚؿصٓ إىل د٦ةج كأُٔٯ الن
٦ٛذةح الكيةرة كأػ ر النيغ حبٞيٞح األمؿ؛ ٚٞةؿ هل النيغ/ ال يشء ٤ٔيٟ، 
أ٩خ أػٮ٩ة، كيف أم كٝخ حتذةج الكيةرة دس٥َّ٤ ٦ٕ٪ة؛ ٚأزؿ ٚي٫ ٬ؾا املٮٝٙ 
صؽا؛ ٚرتؾ املؤاذاة ٣ُبلب ا٥٤ٕ٣، كدةب إىل ا ممة اكف ٤ٔي٫ ٨٦ املٕةيص، 

ك٪ح، لك ٬ؾا ث٢ٌٛ ا ز٥ كوةر َةبلة ل٥٤ٕ٤ ٔ٪ؽ النيغ، ك٨٦ ادلاعة إىل ال
 .حب٧١ح النيغ 

يف ذات مؿة زار النيغ إىل دار احلؽير أظؽ ا٣ٕٮاـ، ٚؿأل قجةؽ ا٣ُبلب  -0
ثٕؽ وبلة امل٘ؿب إىل ادلرس كازدظة٦٭٥ يف ذلٟ، ٚىةح أ٦ةـ النيغ 
ـء ٨٦ ادلرس اقذؽاعق  مكت٪١ؿا هلؾا األمؿ، ٚةثتك٥ النيغ، ٧٤ٚة مىض ص

يم كٌلف كص٭٫ ٦ذ٘ريا صؽا ّة٩ة أف النيغ يؿيؽ النيغ ٣حكأهل، ٚٞةـ ٬ؾا ا٣ٕة
أف يجذ٥ٞ ٦٪٫ بكجت ويةظ٫ يف أكؿ ادلرس، ٚٞةؿ هل النيغ/ ز٥ ي٧كط 

ا٣ٕةيم مكذ٘ؿبة/ املذي٥٧ ٦ة ي٧كط رأق٫! ٚٞةؿ هل  أصةباملذي٥٧ رأق٫ مؿات؟ ٚ
النيغ/ ٦ة مةء ا أ٩خ ٚٞي٫! ٚـاؿ ٦ة ثؾلٟ ا٣ٕةيم ٨٦ ا٣ٌ٘ت كد٘ريت 

ت كامحؿار إىل ٚؿح كاثتكة٦ح كٝةؿ ل٤نيغ/ حن٨ ٩ٞؿأ مبل٦ط كص٭٫ ٨٦ ٌٗ
 يف ال١ذت ك٩ُة٣ٓ.

٠٪ة يف )يؿي٥( ٚؿأي٪ة رصبل ا٣ْة٬ؿ ٤ٔي٫ الىبلح، » /ٝةؿ النيغ   -4
ٚٞةؿ هل أخ/ ٢٬ دؾ٬ت كدىٌل ٦ٕ٪ة؛ ٚإف األخ ٦ٞجبل ٬ٮ اذلم قيؼُت 

أي٨ قذىٌل؟ ٝةؿ/ قأذ٬ت / كيىٌل ث٪ة، ٚٞةؿ/ ال، ٨٣ أذ٬ت، ٚٞةؿ هل األخ
 يف اجلج٢ كظؽم، ملةذا؟ أل٫٩ يؿل أ٩٪ة ٠ٛةر ٚبل دىط الىبلة ثٕؽ٩ة؟ ز٥ أوٌل
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كيف  ريةض الىةحلنيصةء ثٕؽ ذلٟ كحتؽث ٦ٕ٪ة، كٝؿأ٩ة حن٨ ك٬ٮ يف 
ثٕي ال١ذت، ٚٞةؿ/ كا ٣ٞؽ ٠٪ة يف ًبلؿ،  ٚأ٩ة أريؽ ٦٪ٟ أف دؾ٬جٮا إىل 

صج٢ ثني  )اذليةيك( د٪ٞؾك٥٬ ٧٠ة أ٩ٞؾد٧ٮين، ٚؾ٬ج٪ة إىل )اذليةيك( ك٬ٮ
ٮف؛ ٚأظؽ٥٬ يٞٮؿ/ أم٭ؽ  أ٩ٟ ىلع  )يؿي٥( ك )إب( كدس٧٤خ كيٕةًر
ثة٢َ كأ٩ٟ دؽاٚٓ ٨ٔ ابلة٢َ، كأ٩ة قة٠خ كال أرد ٤ٔي٫؛ ٤ٚحكخ املكأ٣ح 
مكأ٣ح مٌةربح ٚةحلضح أٝٮل، ٚأذَّف املؤذف لىبلة ا٣ٕنةء، كٝؽ اك٩ٮا أثٮا أف 

ال، الثؽ أف ٩ىٌل يف يؾ٬جٮا ٦ٕ٪ة إىل املكضؽ ال١جري اذلم يكٕ٪ة كٝةلٮا/ 
مكضؽ٩ة ٬ؾا، ٤ٞٚ٪ة هل٥/ ق٪ىٌل ثٕؽز٥ ٚأ٩ذ٥ ٦جذؽٔح كالىبلة ػ٤ٙ 
املجذؽع جتٮز، كأ٦ة أ٩ذ٥ ٚرتكف أ٩٪ة ٠ٛةر، كالىبلة ػ٤ٙ الاكٚؿ ال جتٮز. 
ك١٬ؾا يأيت أ٩ةس ٦٪٭٥ إىل ٬٪ة كي٪ةٝنٮف كيؿصٕٮف، كيف اجل٭ةيح ٤ٝخ هل٥/ 

٭ؿت الك٪ح ٚإف ابلؽٔح دؿظ٢ ٨٦ ز٥ ابلةيق؟ ٚٞةلٮا/ ٝؽر قجٕح ٩ٛؿ. ٚإذا ّ
 (.149-0/148) اغرة األرشَح«ابلرل ا٣ ي دْ٭ؿ ٚي٭ة ق٪ح رقٮؿ ا

،  النيغ اكف الـااؿ يأيت إىل  -4 ٝىج٢ي ٨٦ ٦٪ُٞح ل٥ دؽػ٤٭ة ادلٔٮة ٨٦ 
كيذلك٥ ٦ٓ النيغ أ٩٭٥ ينيٕٮف ٨ٔ النيغ ٦سبل/ إ٫٩ يج٘ي آؿ ابليخ؛ ٚيبني 

ح هل محبة ٨٦ ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح، ز٥ يٞٮؿ هل النيغ ٠ؾب ٬ؾق النج٭ح، كيرش
هل النيغ/ قأزكرًل٥ إف مةء ا إل٣ٞةء حمةرضة يف يٮـ ٠ؾا كًلؾا؛ ٚيٞٮـ ٬ؾا 
الؿص٢ ثإػجةر أ٢٬ ٝؿيذ٫ ثأف النيغ ٦ٞجبل قزيكر٩ة يف يٮـ ٠ؾا كًلؾا، 
جح كبٌٕ٭٥ اقذُبلاع ملة قيٞٮهل النيغ؛ ٚيٞٮـ النيغ  ٚيعرض ثٌٕ٭٥ ٗر

ا٢ أ٢٬ ابليخ، ٚزتكؿ ٬ؾق النج٭ح ٨ٔ النيغ ثإ٣ٞةء حمةرضة يف ٌٚة
 ،ك احل٧ؽ. ،كد٪ترش ادلٔٮةكحتى٢ الـيةرة، ، كحيج٫ اجلةس 
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كإذا صةء (/ »44)ص/  رظبلت دٔٮيح ل٤نيغ الٮاديعٝةؿ وةظت رقة٣ح/  -5
أ٩ةس كٝةلٮا/ حنت ية ميغ أف ختؿج ٦ٕ٪ة إىل ٝؿيت٪ة يٞٮؿ/ مٮاٜٚ؛ ٚيٞٮؿ 

إال رص٢ كاظؽ أك ازجني ىلع الك٪ح كابلةيق  ثٕي احلةرضي٨/ ية ميغ ٦ة ٚي٭ة
ظـبيٮف؛ ٚيٞٮؿ النيغ/ الثؽ أف ٩٪ ر إػٮا٩٪ة، ٚإذا رأل اجلةس النيغ ك٨٦ 
٫ٕ٦ ذ٬جٮا إىل د٤ٟ ا٣ٞؿيح أك امل٪ُٞح دٕضجٮا، كٚؿح الكين ث٭ؾا الـيةرة؛ 

 «.دٕةىل ٚ٪ٕؿؼ ٝؽر ظ٧١ح النيغ 

 ث٭ة اغيح اجلٛٓ، كدػ٢ كًل٥ ل٤نيغ ٨٦ ٬ؾق املٮاٝٙ احل١ي٧ح ا٣ ي ٩ٛٓ ا  
اجلةس بكبج٭ة يف الك٪ح زراٚةت ككظؽا٩ة، كا٢ٌٛ٣ يف ذلٟ ، ك٬ٮ ذك ا٢ٌٛ٣ 

 ا٣ْٕي٥.
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 ،، أ٫٩ اكف ال يجذ٥ٞ جلٛك٨٦٫ أثؿز الىٛةت احل٧يؽة ا٣ ي حتًل ث٭ة النيغ 
 ث٢ اكف ٠سري ا٣ٕٛٮ كالىٛط كاحل٥٤ يف ٬ؾا ابلةب.

كي٪ىط َبلب ا٥٤ٕ٣ أف ال ين٤٘ٮا أ٩ٛك٭٥ ثةدلٚةع ٨ٔ أ٩ٛك٭٥، ث٢ ي٧ٌٮا 
٦ن  ك٨٦ أػجةر النيغ يف ٬ؾا ابلةب ٦ة حتخ  (1) ٚي٧ة ٥٬ ٚي٫ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ كاتل٤ٕي٥. ةٝيؽي

 ٬ؾق األرٝةـ/
٣حف دلي٪ة كٝخ ل٧٤ؽإٚح ٨ٔ أ٩ٛك٪ة ٣س٨ ٨ٔ / »النيغ  ٝةؿ -1

 (.154)ص ٌٚةاط ك٩ىةاط«. الك٪ح لٮ دٕةًٌ٪ة ثةلرضكس

٤ٚٮ  أ٩ة أظٞؿ ٨٦ أف أداٚٓ ٨ٔ ٩ٛيس، أ٦ة ق٪ح رقٮؿ ا / »كٝةؿ أيٌة -0
)ص  ا٣ٛٮا٫٠ اجل٪يح« دٕةًٌ٪ة ثةلرضكس، لٮ ل٥ يجٜ ٦ٕ٪ة إال أق٪ة٩٪ة

168.) 
، كأٝٮؿ» / كٝةؿ -4 ٤ ٥ يفَّ ٬ؾا ل٥ يٕرث إال  ،ذ٩ٮيب أكرث /ال أثةيل إذا ديسي

أ٫٩ كاصت يلع أف أداٚٓ ىلع الِّشء ا٣حكري ٨٦ ذ٩ٮيب، ٣س٨ الك٪ح أرل 
 (.147)ص/  ٧ٝٓ املٕة٩ؽ «ٔ٪٭ة ٦ة اقذُٕخ

                                                   

 ةك٨٦ األمٮر اجلةٕٚح أف دٕؿؼ أف أذيح اجلةس لٟ كػىٮون »/ ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح الكٕؽم  (1)
خ هلة يف األٝٮاؿ الكحبح، ال درضؾ  ث٢ درض٥٬، إال إف أم٤٘خ ٩ٛكٟ يف اال٬ذ٧ةـ ث٭ة، كقٗٮ

 «ةل٥ درضؾ محبن  أف د٤٧ٟ منةٔؿؾ، ٕٚ٪ؽ ذلٟ درضؾ ٧٠ة رضد٭٥، ٚإف أ٩خ ل٥ دٌٓ هلة ثةالن 
 .(42)ص الٮقةا٢ املٛيؽة ل٤عيةة الكٕيؽة
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ؿض ٨ٔ وبلة ا٣رتاكيط، ٧٤ٚة ػُت ٔيؽ ا٣ُٛؿ املمؽة ق يف ذات مؿة إٔٝؽ -4
ز٥ أف ٨٦ دس٥٤ ؽي ث٧ة أين ٦ة اقذُٕخ أف أٝٮـ رمٌةف ٚإين أم٭ً »ٝةؿ/ 
ٚبل يأدحين  ،يف دل٤ف أك ٠ذةب أك صؿيؽة أك ٗري٬ة ٚأ٩ة مكة٦ط هل يلعَّ 
 .(1)«يٕذؾر إيلَّ ك

يذلك٥  -٨٦ ا٣ُبلب-ية ميغ ٚبلف  /صب٪ةق مؿة ٤ٞٚ٪ة هل»ٝةؿ ثٕي َبلث٫/  -5
 «.ٚيٟ كيؤذم إػٮا٫٩، ٚٞةؿ/ أ٦ة أ٩ة ٚبل يرض، ٣س٨ ال يؤذم إػٮا٫٩

                                                   

٣حف ٗؿيض إيؾاء أظؽ كال اال٩ذٞةـ ٦٪٫ كال / »ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  (1) 
 (.4/066) دل٧ٮع ا٣ٛذةكل«. د٫، كأ٩ة اعؼ ٨٧ٔ ٧٤ّينمؤاػؾ
ٌن   إين ٝؽ ظ٤٤خ لك مك٥٤، كأ٩ة أظت اخلري (/ »406)ص/ ا٣ٕٞٮد ادلريح٧٠ة يف  ةكٝةؿ أي

للك املك٧٤ني، كأريؽ للك مؤ٨٦ ٨٦ اخلري ٦ة أظج٫ جلٛيس، كاذلي٨ ٠ؾثٮا ك٧٤ّٮا يف ًظ٢  ٨٦ 
 «.ص٭ ي!
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٬ٮ أ٥٬ يشء ٦ة ا٧ُ٩ف ٨٦ ٦ٕةل٥ ٬ؾا ادلي٨ إف ادلٔٮة إىل ا دٕةىل كجتؽيؽ 
، ك٨٦ أٝٮاهل يف ذلٟ ٣ٕةحلح، ٚي٧ة حنكج٫ كا ظكحج٫احليةة تك٧ٮ إحل٫ ٧٬ح النيغ ايف 

 ٦ة يٌل إف مةء ا/
إ٩٪ة يف أمف احلةصح إىل أف ٩ٕذ ر أ٩ٛك٪ة دلؽدي٨ كأف » /النيغ  ٝةؿ -1

 «.٩جؽأ ادلٔٮة ٨٦ صؽيؽ

حن٨ ظؿيىٮف ىلع ٩٭ٌح ٧٤ٔيح يف ثرل٩ة كىلع أف ٩ىؽر »/ كٝةؿ -0
 «. ا ٧٤ٔةء كداعة إىل

٪ة ٬ٮ وبلح ٔٞيؽة املك٧٤ني»/ كٝةؿ  -4 اغرة (1) «اذلم ي٭٧ُّ
 (.0/487) األرشَح

٩ؿيؽ أف ٩ُ٭ؿ دميٓ ابلبلد اإلقبل٦يح ٨٦ ابل٪ٮؾ الؿبٮيح » : كٝةؿ -4
 (.089ص/ ) إصةثح الكةا٢«.ك٨٦ االػذبلط ك٨٦ اتل رج كالكٛٮر

ىل لك يججيغ أف دؽػ٢ ادلٔٮة إىل ادلكااؿ احل١ٮ٦يح كإ» :كٝةؿ  -5
 (.060/ )ص إصةثح الكةا٢«. ماكف

                                                   

٨ ٤َت ا٥٤ٕ٣ حليعييى ث٫ اإلقبلـ ٚ٭ٮ ٨٦ الىؽيٞني، ٧ٚى »/ --ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥ (1)
 (.101/ 1)٦ٛذةح دار الكٕةدة« كدرصذ٫ ثٕؽ درصح اجلجٮة
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املجذؽٔح ىلع دميٓ أو٪ةٚ٭٥ ثةلؿظي٢ ٨٦ احل٨٧؛ ألف احل٨٧ ثرل النيغ يأمؿ  -6
٭٥ الثؽ أف ٩ُةرد٥٬ ظىت ٩ؽػ٤ى »كيٞٮؿ/ ، ق٪ح ال دلةؿ ملجذؽع ل٤جٞةء ٚي٭ة

٥٬ إف مةء ا دٕةىل بك٪ح رقٮؿ ا، ال حبٮجلة كال ثٞٮد٪ة كال أكٌلرى 
اغرة «ثسرثة ٧٤ٔ٪ة، ك٣س٨ بك٪ح رقٮؿ ا  بنضةٔذ٪ة، كال
 (.1/448) األرشَح

  كىلع ٝؽر أ٢٬ ا٣ٕــ دأيت ا٣ٕـاا٥؛ ٚج٭ؾق اهل٧ح ا٣ٕةحلح ٨٦ النيغ
 كبكجت أمٮر أػؿل ي٧٤ٕ٭ة ا ظٜٞ ا ل٤نيغكقٕي٫ اجلةد يف حتٞيٞ٭ة 

٦ة ٧َعخ إحل٫ ٩ٛك٫، ٚأٝج٢ ث٤ٞٮب ٨٦ مةء ٨٦  - ا٢ٌٛ٣ كامل٪حك-
ك٧ٝٓ ث٫ ابلؽع  ،كنرش ىلع يؽي٫ الك٪ح ،ةد ٤ٔي٫ ٨٦ لك ظؽب كوٮبا٣ٕج

 كاملجذؽٔح اغيح ا٧ٞ٣ٓ.

إىل  كوةر ٧٠ة ٧َعخ إحل٫ ٧٬ذ٫ ٨٦ املىؽري٨ ل٥٤ٕ٤ كا٧٤ٕ٣ةء كادلاعة
ى٥ ؛ ُٚبلث٫ كًلذج٫ ال دسةد خت٤ٮ ٦٪٭٥ دك٣ح أك ثرل، كا٢ٌٛ٣ مىت ثٞةع ا٣ٕةل

 ْٕي٥.ثيؽ ا خيذه ث٫ ٨٦ ينةء، كا ذك ا٢ٌٛ٣ ا٣
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جذ٫ ا٣ٞٮيح، كظؿو٫ النؽيؽ يغي ثٗؿ ؿًؼى النَّ ىلع حتىي٢ ا٥٤ٕ٣ كد٤ٕي٫٧، حبير  ،ٔي
هل ظيةد٫،  ال ي ر٫ٚ ٨ٔ ذلٟ وةرؼ، كال ين٫٤٘ ٔ٪٫ أم أمؿ ٨٦ األمٮر، ثةذالن 

 ٨ٔ لك ٦ة ين٫٤٘ ٔ٪٫. اوةرٚة ٚي٫ أكٝةد٫، زا٬ؽن 
ح ٬ٮ اكف ٨٦ إػٮا٩٪ة ا٤ُ٣جح يف احلٞيٞ» :اإل٦ةـ األبلةين ميؼ٫  ٝةؿ ٔ٪٫ 

 (.852) ق٤ك٤ح اهلؽل كاجلٮر«. اجلة٦ٕح املضؽي٨ كابلةرزي٨
٦ة رأيخ ٦س٫٤ يف ا٣جنةط » : ميؼ٫ ا٣ٕبل٦ح محةد األ٩ىةرم كٝةؿ ٔ٪٫
 (0/627) املض٧ٮع يف دؿدمح ا٣ٕبل٦ح األ٩ىةرم« ك٤َت ا٥٤ٕ٣!
 ا٤ُ٣ت، ٦٪١جة اكف دلذ٭ؽا يف» :ميؼ٫ ا٣ٕبل٦ح حم٧ؽ اهلؿرم  كٝةؿ ٔ٪٫

 «.ىلع ا٥٤ٕ٣، كًل٪خ أرل ٚي٫ اجلجٮغ كأ٫٩ قي١ٮف هل مأ٩ة
إين حب٧ؽ ا أظت »ك٨٦ أٝٮاؿ النيغ ا٣ ي دؽؿ ىلع مؽة ظج٫ ل٥٤ٕ٤ ٝٮهل/ 

كا٣ٞؿاءة ٚي٭٧ة ٔ٪ؽم أظًل ذلة يف الىعيعني٠ذةب ريب كالك٪ح ا٣٘ؿاء، قي٧ة 
 (.6-1/5) الىعيط املك٪ؽ«. ادلي٪ة
ز٥ أ٩خ أي٭ة امل٢ٛ٘ د٤ُت ٦ين أف أد٪ةزؿ »ثٕي ذكم األ٬ٮاء/ ٦ٕةدجنة  كٝةؿ 

ة  -حب٧ؽ ا-، كأف أد٪ةزؿ ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ اذلم أوجط ٨ٔ ق٪ح رقٮؿ ا  ُن مؿدج
ث٤ٞٮب٪ة ث٢ اػذ٤ٍ ثؽ٦ةا٪ة كحلٮ٦٪ة، ث٢ كبْٕة٦٪ة، ٦ة دجرشح وؽكر٩ة ٦ة نكرتيط ٨٦ 

 ...اإل٦ةـ مك٥٤  ٧٬ٮـ ادل٩ية ك٨٦ منةلك٭ة إال إذا ق٧ٕ٪ة ٝةرانة يٞٮؿ/ ٝةؿ
لك ٬ؾا إذا ذ٠ؿ٩ةق كًل٪ة ٫ٕ٦ حب٧ؽ ا دؾ٬ت ٔ٪ة ٧٬ٮـ ادل٩ية كمنةلك٭ة كننٕؿ  

ثؿكظة٩يح ك٧َأ٩ح٪ح، ا٥٤ٕ٣ حب٧ؽ ا أظت إحل٪ة ٨٦ أ٩ٛك٪ة، ك٨٦ أث٪ةا٪ة، ك٨٦ نكةا٪ة، 
ك٨٦ أمٮاجلة، ال يكذُيٓ أظؽ أف يـ٬ؽ٩ة أك أف حيٮؿ ثح٪٪ة كبني ا٥٤ٕ٣ إال أف ينةء 
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 .أصٮبح ٔبل٦ح احل٨٧ ىلع نكةء أ٢٬ ٔؽف٨٦ رشيٍ «. جعة٫٩ كدٕةىلا ق
كيف ال٤ي٤ح ا٣ ي ٌٔؿس ٚي٭ة النيغ ال ين٫٤٘ ذلٟ ٨ٔ ذلة ا٥٤ٕ٣، ث٢ ػؿج دلرق٫ 

 اكملٕذةد يف ثٞيح األيةـ، ٧٤ٚة اقذٞؿ ىلع ٠ؿقي٫ أننؽ ٝةابل/
٪ةؽ ق٭ؿم تل٪ٞيط ا٤ٕ٣ٮـ أذل يل   ***   ٨٦ كىٍو٢ً اغًجيحو  ٔى يًت  ًَ  .ك

 (.07)ص/  أ٦ح يف رص٢راصٓ رقة٣ح/  
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آيح يف احلؿص ىلع الٮٝخ كنرش ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ؛ كاحلؿص ىلع  اكف النيغ
ًٝجى٢ً ٗريق  يكأؿ ٨ٍ٦ً  ٬ؽايح اخل٤ٜ، ٚ٭ٮ يف اغ٣ت أكٝةد٫ إ٦ة يكأؿ كيٛيؽ ٗريق، أك ي

ر س.  ٚيضيت، أك يٞؿأ أك ييؽى
 اإل٦ةـ ٣ رًلح ا٣ْٕي٧ح ا٣ ي يسؿـ ا ث٭ة ٨٦ ينةء ٨٦ ٔجةدق، ٝةؿك٬ؾق ٨٦ ا

ح الؿص٢ د٤ًٕي٧ى  ٚإف» / ا٣ٞي٥ اث٨ ٫ للك ٨٦ ، ك٩ىعى ٫ ل٤ؼري ظير ظ٢َّ ثؿًلى
٪ٍخي } ٨ٔ املكيط/ ااصذ٧ٓ ث٫، ٝةؿ ا دٕةىل إػجةرن  ة ٠ي ٍح٨ى ٦ى

ى
ٌلن أ جىةرى ٤ىيًن ٦ي ٕى  {كىصى

جة يف َةٔذ٫، / ٧٤ٕ٦ة ل٤ؼري، دأية إىل مأ [41]مؿي٥/  ٨٦  ٚ٭ؾاا، ٦ؾ٠ؿا ث٫، مٗؿ
 كاالصذ٧ةعثؿًلح الؿص٢، ك٨٦ ػبل ٨٦ ٬ؾا ٚٞؽ ػبل ٨٦ ا٣ رًلح كحمٞخ ثؿًلح ٣ٞةا٫ 

/ )ص ا٣ٞي٥ إىل أظؽ إػٮا٫٩ اث٨ رقة٣ح« ث٫، ث٢ د٧عٜ ثؿًلح ٨٦ ٣ٞي٫ كاصذ٧ٓ ث٫
5). 

 يف ٬ؾا ابلةب. ك٨٦ أػجةر النيغ  
٨ٔ حل٤ٞح إىل ٠ؿ  اتلؽريف، يكأؿ أف املكةٚح ا٣ ي يُٕٞ٭ة ٨٦ مؤػؿة ا (1

ػبلؿ مؿكرق ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٣ُبلب ظىت َؿيٜ امل١ؿٚٮف احلؽكم البلق٤يك 
 يى٢ إىل ال١ؿ .

٫ إىل ابليخ يكأؿ يف َؿي٫ٞ يف ثٕي األظيةف ا٣ٕؽيؽ ٨٦  (0 ٔ٪ؽ رصٔٮ
ثٕؽ وبلة ا٣ٛضؿ  ثٕي األكٝةتا٣ُبلب ظىت خيؿج ٨٦ املكضؽ، كيكأؿ 

نةء.٨ جبٮارق ٨٦ ا٣ُبلب ٨ٔ ظؽي٦ى   ر درس ا٣ٕ ر أك ثني ٦٘ؿب ٔك
الكؤاؿ ٔ٪ؽ ربةت » /يُؿح األقب٤ح يف ادلرس ا٣ٕةـ ىلع ا٣جكٮة ٝةابلن  (4

، كظني كوٮهل إىل ابليخ يذٮىل أ٤٬ي٫ إٚةددى٫ ث٧ة أصةب ث٫ ا٣جكٮة «احلضةب
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 ٨ٔ ٬ؾا الكؤاؿ.

إذا ػؿج رظ٤ح دٔٮيح ي٤ٞت الكيةرة إىل ٦ؾا٠ؿة ٧٤ٔيح كأقب٤ح ي٤ٞي٭ة ىلع  (4
 مؿاٚٞي٫.

٫ اذلم ٦ةت ٚي٫ ثٌف يف يف (5 حنٮ م٭ؿ، ٤ٝت  مكتنىف اثلٮرة ػبلؿ مًؿ
ٚي٫ املكتنىف إىل مج٫ مؿًلـ ٤ٔيم، ظير يٛؽ إحل٫ الـااؿكف ثةآلالؼ ٨٦ 
أحنةء احل٨٧ كىلع خمذ٤ٙ املكذٮيةت؛ ٚحكأهل٥ كيٛيؽ٥٬ كي٪ىع٭٥ لك ىلع 

.٫٧٤  ظكت ٚ٭٫٧ ٔك

املةء ي٤ٌف النيغ يف ػبلؿ الكجةظح يف ابلعؿ ك٥٬ يكجعٮف كيذ٘ةمكٮف يف  (6
 !٤ٔي٭٥ األقب٤ح كا٣ٛٮااؽ ك٬ٮ ىلع د٤ٟ احلةؿ 

ة يف قٮيا  -يٕين ٬ٮ كالنيغ-٠٪ة خنؿج / »ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح الٮوةيب  (7
ادلٔٮة إىل ا ٔـ كص٢ يف املؽي٪ح اجلجٮيح، إىل املكضؽ اجلجٮم يف مٮق٥ 
احلش، كٌلف ٦ٕ٪ة م١ ر الىٮت يؽكم، ٚيذلك٥ ٬ٮ، ز٥ أدس٥٤ أ٩ة، كاحلضةج 
يكذ٧ٕٮف ٨٦ خمذ٤ٙ اجلجكيةت، كًل٪ة ٩ٞٮـ ٨٦ ثٕؽ امل٘ؿب إىل أذاف 
ا٣ٕنةء، كأظية٩ة اكف يرشح الىبلة كأ٩ة أَجٞ٭ة ٤٧ٔية كاجلةس يكذ٧ٕٮف، 

 .«نكأؿ ا أف يذٞج٢

يف كٝخ اال٩ذْةر يف وة٣ح املُةر جي٧ٓ النيغ احلةرضي٨ كي٧٤ٕ٭٥ كيذؾا٠ؿ  (8
ؽ إٝبلع ا٣  ُةاؿة.٦ٕ٭٥ يف مكةا٢ ٧٤ٔيح ظىت يأيت مٔٮ

ٔيؽ٩ة دركق٪ة، »ال ي٪ُٞٓ النيغ ٨ٔ اتلؽريف ظىت يف أيةـ ا٣ٕيؽ، ٝةابل/  (9
 «.٧ٚىت اقذٛؽ٩ة ٚؾلٟ ٔيؽ٩ة

ملة اكف  ذ٠ؿ النيغ الٮادل حم٧ؽ املع٧ؽم ظ٫ْٛ ا أف النيغ  (12
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٭ة  ٦٘رتبة يف أرض احلؿ٦ني اكف حيؿص ىلع الؿًلٮب يف الكيةرة ا٣ ي ظًٮ
 دٔٮد٭٥ إىل ا دٕةىل.٠جري ٣حكذ٢٘ ذلٟ تل٤ٕي٥ الؿا٠جني ك

اكف يٞٮـ ثأػؾ ا٣ُٕةـ ٨٦ ٔ٪ؽ أ٫٤٬  ذ٠ؿىت أ٢٬ي النيغ أف النيغى  (11
لٌيٮ٫ٚ، ٚإذا صةء إىل ًيٮ٫ٚ أ٣ًف ٤ٔي٭٥ قؤاال، كإذا ذ٬ت إىل أ٫٤٬ يؿيؽ 
أف يأػؾ َٕة٦ة أ٣ًف ٤ٔي٭٥ قؤاال، إ٦ة أف يجذْؿ اجلٮاب، أك يؾ٬ت 

ؿف ثةجلٮاب.   (.142)ص/  اإل٦ةـ األمليعكجي٤ٕي٭٨ ي١ٛ 

أػ ر٬ة أ٫٩ ػؿج ذات مؿة ثٕؽ ا٣ٕ ر  ذ٠ؿىت أ٢٬ي النيغ أف النيغى   (10
٦ٓ ثٕي َبلث٫ إىل ػةرج املكضؽ ييؿك ح ٨ٔ ٩ٛك٫؛ ٚؿصٓ ٝج٢ امل٘ؿب كٝؽ 

  (.142)ص/  اإل٦ةـ األمليعا٩ذىه ٦ٓ ٨٦ ػؿج ٦ٕ٭٥ ٨٦ مؿاصٕح ا٣ُٞؿ. 
حلؿج ثٕيى األَجةء/ ٔ٪ؽ جت٭زي النيغ ل٤٧ٕ٤يح قأؿ النيغي يف ذلٟ الٮٝخ ا  (14

٫ النيغ كٝةؿ هل/ ا يف الك٧ةء.  أي٨ ا؟ ٚٞةؿ ا٣ُجيت/ يف لك ماكف؛ ٧َّ٤ٕٚى

ا »ٝج٢ كٚةد٫ ثأيةـ يكرية ٝةؿ هل ثٕي احلةرضي٨/  النيغ يف مؽة مؿض (14
ال د٢ٞ إف مةء ا، ٚإف » /ٚؿد ٤ٔي٫ النيغ يف احلةؿ« يٕةٚيٟ إف مةء ا

، ز٥ أٗيم ٤ٔي٫ «َ٭ٮره إف مةء ا  ثأسى ال» ٬ؾا ل٥ يأت إال يف ظؽير/
. 

كب٧س٢ ٬ؾا احلؿص النؽيؽ ىلع نرش ا٥٤ٕ٣ ٩ٛٓ ا ثةلنيغ، كا٩ترش ٫٧٤ٔ يف 
 ثٞةع مىت ٨٦ ثٞةع األرض، كبة اتلٮٚيٜ.
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أف يٮٚٞ٭٥ ٣جرش ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ،  ٨٦ ٢ٌٚ ا اذلم خيذه ث٫ ٨٦ ينةء ٨٦ ٔجةدق،
ىرٍشً كيحرس هل٥ ثة٣ُؿؽ اجلةٕٚح يف   ق كدج٤ي٫٘. ن

أف يرس هل نرش ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ، كإيىةهل إىل  كممة د٢ٌٛ ا ث٫ ىلع ميؼ٪ة
ح، أظججخ أف أذ٠ؿ ثإذف ا ٬٪ة محبن  ة َبلث٫ كركادق ثُؿؽ ٦ٛيؽة، كأقةحلت ٦ذ٪ٔٮ

 ٨٦ ذلٟ/
َبلث٫ ٨ٔ َؿيٜ ادلاعثح؛ ٨٧ٚ رآق ٦سبل ٩ةٔكة ا٣ٛةاؽة ىلع  ييؽًػ٢ي النيغي  -1

 قأهل/ ٦ة ظةؿ ظؽير/ إذا صةءز٥ اجلٕةس ٚأكؿمٮق.
ا٣ٛةاؽة ٨ٔ َؿيٜ قؤاؿ ا٣ُة٣ت ٨ٔ اق٫٧؟ ٚإذا ذ٠ؿ  كدةرة ييؽًػ٢ي النيغي  -0

ا٣ُة٣ت اق٫٧، قأهل النيغ قؤاال حنٮية/ ٢٬ اق٧ٟ ٦٪ رؼ أـ ٗري 
 ٦٪ رؼ؟

ىلع إػٮا٫٩ لك٧ح حنٮا ٨٦ مخف  كدةرة يٞٮؿ ٣ُبلث٫/ ٨٦ يٞٮـ ٦٪س٥ كي٤ٌف -4
دٝةاٜ أك أكرث ٨٦ ذلٟ كال ي٤ع٨ ٚي٭ة؛ ٚيٞٮـ ثٕي ا٣ُبلب ثؾلٟ، كالنيغ 

 يٕؽؿ هل ٦ة ٝؽ ي٤ع٨ ٚي٫.
كمؿة حتؽث ٨ٔ أٗبلط املؤذ٩ني ٚأ٤ٜٗ »ٝة٣خ اثجذ٫ أـ ٔجؽ ا كٚٞ٭ة ا/  -4

٫ فاملي١ؿٚٮ ٦ى . «ظىت ال يٮ٥٬ أ٫٩ أذاف ا٣ٕنةء، كأذَّف أظؽ ا٣ُبلب حلٞٮ 
 .٩جؾة خمذ رة
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ري مؿة أمؿ أظؽ ا٣ُبلب أف يىٌل ىلع امل٪ ر أك »كٝة٣خ أيٌة كٚٞ٭ة ا/  -5 ٗك
 .٩جؾة خمذ رة«. ٗريق يف كٝخ ادلرس؛ ٣ريي٭٥ وبلة رقٮؿ ا 

وبلة اخلٮؼ؛ ٚزنؿ النيغ ٨٦ً ىلع  وعيط مك٥٤مؿَّ ٦ٕ٪ة يف درس  -6
٠٪خ -٨٦ ا٣ُبلب ٠ؿقي٫ كص٢ٕ ٚؿصح ال ثأس ث٭ة يف احل٤ٞح، كأٝةـ ٔؽدا 

٥  -أ٩ة ٦٪٭٥ ل٭ي ؽ  ٤ُّٮا أ٦ةـ ثٞيح ا٣ُبلب وبلة اخلٮؼ، ك٬ٮ ٝةا٥ يٕي حليىى
.٥  كيي٤ٕ ٧٭ي

ي٤ُتي ٨٦ ثٕي َبلث٫ أف يسذت يف كرٝح/ )ٔبلـ؟( ىلع أف )٦ة(  -7
اقذٛ٭ة٦يح، ك )ىلع ٦ة( ىلع أف )٦ة( مٮوٮ٣ح ز٥ ديؿٚٓى األكراؽ إحل٫؛ ٚيىٮب 

ةب اخلٍ اجل٧ي٢ ثسذةثذ٭٧ة خبٍ كيٕؽؿ، ز٥ يٞٮـ ثٕي َبلث٫ ٨٦ أوع
 كاًط ٠جري ز٥ يؿٕٚ٭ة إىل النيغ ٚريي٭ة النيغ ا٣ُبلب.

إذا كصؽ َةبلة ٦٭٧بل ٨ٛ٣ ٨٦ ا٣ٛ٪ٮف كحيت النيغ دجني٫ُ لبل٬ذ٧ةـ ث٭ؾا  -8
ا٨ٛ٣ ٠سَّٙ ٤ٔي٫ األقب٤ح يف ٬ؾا ا٨ٛ٣، ظىت ي٭ذ٥َّ ا٣ُة٣ت كيُٰٕ ذاؾ ا٨ٛ٣َّ 

.٫ َّٞ  ظ

ٓ َبلثى٫ ىلع احلِٛ كيٞٮؿ/  -9 الكؤاؿ ٔ٪ؽ ظٛةظ ريةض الىةحلني، ٔ٪ؽ ينض 
ةظ ٠ؾا كًلؾا ٦سبل!  َّٛ  ظ

حيجت ا٥٤ٕ٣ إىل مؿاٚٞي٫؛ ٚاكف يٞٮؿ/ حنِٛ ظؽيسة ٝىريا ية إػٮاف، إ٦ة يف  -12
الكيةرة ك٥٬ ٦ةمٮف، أك يف ابليخ إذا ص٤كٮا؛ ٚاكف ثٌٕ٭٥ يٞٮؿ/ ية ميغ ٦ة 
٦يح أقذُيٓ، كبٕؽ ٚرتة يٞٮؿ/ ية ٚبلف ٢٬ حتِٛ محبة ٨٦ األمٕةر ا٣ٕة

كالـكام٢؛ ٚيٞٮؿ/ ٥ٕ٩ ية ميغ، ٚيٞٮؿ/ ٬ةت؛ ٚيأيت بنٕؿ َٮي٢، ٚيٞٮؿ 
النيغ/ ٦ة مةء ا احلؽير ٝىري، ك٬ؾا النٕؿ حت٫ْٛ ك٬ٮ َٮي٢! ٚيؼض٢ 
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.  النؼه ٨٦ ٩ٛك٫ كحيةكؿ أف حيِٛ األظةدير، كلٮ اكف ٠جريا يف الك٨
 (.42)ص/  رظبلت دٔٮيح ل٤نيغ الٮاديع

ػؾى يف قةاؿ األقجٮع، كجي٢ٕ دلةلف اكف جي٢ٕ يٮ٦ة ػةوة ملؿا -11
ي
صٕح ٦ة أ

خ يف ادلار، ... ٨٧ٚ رآق ًٕيٙ  ػةوح ث٧ؿاصٕح ثٕي ال١ذت ا٣ ي ديرقى
رشح اث٨ املكذٮل ٩ىع٫ أف يٕيؽ دراقح ٦ة ل٥ يذٞ٪٫، كٝؽ أاعد أ٩ةقة يف 

  النيغ الٮاديع كدار احلؽير ثؽ٦ةج.اتلعٛح الكجيحإىل  ٔٞي٢
   ك٫ٞٚ ا.( ل٤نيغ ٧ٕ٦ؿ ا٣ٞؽ57)ص/ 
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أك ال د٪ُٞٓ َٮاؿ ا٣ٕةـ، ٦ة ثني َة٣ت ٥٤ٔ،  اك٩خ الٮٚٮد ىلع النيغ 
مكذٛخ، ٚةملضةؿ ٦ٛذٮح لـيةرة النيغ ك٤َىًت ا٥٤ٕ٣ ثني يؽي٫، ٚ٭ؾا يجًف  أكزااؿ، 

٨ ٩ٛك٫ ىلع االقذ٧ؿار يف  َ  م٭ؿا، ك٬ؾا م٭ؿي٨، ك٬ؾا أقجٮاع، ك٬ؾا اع٦ة، ك٬ؾا مٮ
٣حكخ اكملؽارس  دكر احلؽير يف احل٤َ٨٧ت ا٥٤ٕ٣، ك٬ؾا، ك٬ؾا، كذلٟ أف 

احل١ٮ٦يح ا٣ ي يسٮف ا٣تكضي٢ ٚي٭ة ٨٦ أكؿ الك٪ح ك٨٦ دأػؿ ٨ٔ ذلٟ ٚبل يٞج٢، 
ث٢ املضةؿ ٦ٛذٮح ٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣ ٚي٭ة ىلع ٦ؽار الك٪ح، لك يأػؾ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ حبكت ٦ة 

 يرسق ا هل.
ؿي   م١ي٪حإلػٮة كيه/ أ٫٩ رأل أ٦ةـ ثيخ النيغ ٩ة ثؿؤية رآ٬ة ثٕي اك٬ؾا يؾ٠ 

دٌغ ٔكبل ٝةؿ/ ٚاكف الؿص٢ يأيت ثٞؽر ٠جري كي٤٧بٮق ٨٦ ٬ؾق املٌؼح، كآػؿ ثإ٩ةء 
 و٘ري، ك١٬ؾا.

يةد، ظير يؿظ٢ ٧٤ٔةء  كالٮٚٮد ال١جرية ا٣ ي يه ل٤ـيةرة اغبلة ٦ة دسٮف يف اأٔل
٠جرية ٨٦ أ٢٬  كداعة أ٢٬ الك٪ح ٨٦ خمذ٤ٙ ثرلا٩٭٥ كمؿا٠ـ٥٬ ا٧٤ٕ٣يح كأٔؽاد

الك٪ح ٨٦ خمذ٤ٙ املعةْٚةت يف اجل٪ٮب كالن٧ةؿ، ك٨٦ خمذ٤ٙ ٦ؽيؿيةت وٕؽة 
لـيةرة النيغ، كحتى٢ اللك٧ةت كاجلىةاط كاملعةرضات ٨٦ ثٕؽ وبلة ا٣ْ٭ؿ، 
كاملنةيغ كا٧٤ٕ٣ةء لك كاظؽ يٞٮـ د٤ٮى اآلػؿ؛ ظىت دسٮف آػؿي٬ة مكٟ اخلذةـ لك٧ح 

 ثٕؽ وبلة ا٣ٕنةء. النيغ 
ري٬ة، كحيى٢ يف ٬ؾق  تكجٜ ٬ؾق اللك٧ةت ثٕي ا٣رتاظيت النٕؿيح كاجلرثيح ٗك

ؿاس رب٧ة ث٧ؿات  االصذ٧ةاعت ٨٦ ا٣ٛؿح كالرسكر ٦ة يٛٮؽ ٚؿظح ا٣ٕيؽ كاأٔل
 كًلؿات.
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الك٪ح كدٞٮيح مٮًلذ٭٥  دٔٮة أ٢٬ كحيى٢ يف ٬ؾق االصذ٧ةاعت ا٣ْٕي٧ح ٨٦ ٩ ر 
 ال ا قجعة٫٩ كدٕةىل.كإوبلح أظٮاهل٥ ٦ة ال ي٥٤ٕ ذلٟ إ أمٮر٥٬ ادلٔٮيحكدؽارس 

ٜى الٮص٫، (1) ا٣ًبرٍش كاالثتكة٦ح، ٠سريى  اكف النيغ  ٍ٤ ٦جرشح الىؽر،  َى
يذٮدد كيذعجت إحل٭٥،  ٣ني اجلة٩ت، ظؿيىة ىلع إدػةؿ الرسكر ىلع َبلث٫ كحمجي٫،

 .كإحتةٚ٭٥ ثة٣ٛةاؽة ثُؿيٞح كبأػؿلكحيةكؿ إدػةؿ الرسكر ٤ٔي٭٥ 
قنن املعؽزني ا٣ ي قةركا ٤ٔي٭ة ٨٦ ز٨٦ ٝؽي٥، كيف ذلٟ يٞٮؿ  ك٬ؾق ٨٦
 :احلةِٚ ا٣ٕؿايق 

 كاقذعك٨ اإلننةد يف األكاػؿ                      ٦ٓ احلاكيةت كاجلٮادر
 /ك٨٦ َؿاا٫ٛ 

ٝٮهل مل٨ جييت ىلع الكؤاؿ/  أ٩خ، أ٩خ اذلم أصجخ. ز٥ يك١خ النيغ  -1

                                                   

ـي ا٧٤ٕ٣ةء ٣بنةمحا» /اث٨ ظجةفاإل٦ةـ  ٝةؿ (1) ًضيح احل٧١ةء ،إًدا ألف ا٣ًبرش  ،كقى
ٕة٩ؽة يُٛئ  ،الكةيع ك٦٪ضةة ٨٦ ،كٚي٫ حتىني ٨٦ ابلةيغ ،كحيؿؽ ٬يضةف املجةٌٗح ،٩ةر ال٧ي
ىلَّ  ح«ل٥ يس٨ ٔ٪ؽ٥٬ ثؽكف ابلةذؿ هل٥ ٦ة ي٤٧ٟ ةل٤٪ةس كص٭ن  ك٨٦ ب  ك٩ـ٬ح ا٣ٕٞبلء رًك
  (.75) ا٣ٌٛبلء

٦ٓ املىةٚعح، ا٣بنةمح ثةلٮص٫، كادلاعء ثةمل٘ٛؿة  كيكذعت» /اجلٮكم اإل٦ةـ  ٝةؿك
ري٬ة ال » /يل رقٮؿ ا  ٝةؿ /ٝةؿ يف وعيط مك٥٤، ٨ٔ أيب ذر  ركي٪ة، ٗك
 (.066) األذاكر «٨٦ املٕؿكؼ محبة، كلٮ أف د٤ًف أػةؾ ثٮص٫ ٤َيٜ حتٞؿف
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ريٚٓ النيغ ٬ؾا اتلٮ٥٬ ثٞٮهل/ ك٦ة ٤ٝيبل ظىت يذٮ٥٬ املضيت أ٫٩ أوةب، ٚ
 أوجخ!

يكأؿ النيغ ٨ٔ ظؽير ًٕيٙ، ٚيضيج٫ ثٕي ا٣ُبلب أ٫٩ ًٕيٙ،   -0
ٚيٞٮؿ النيغ/ ركاق مك٥٤! كي ر ا٣ُة٣ت ىلع أف احلؽير ًٕيٙ ل٥ يؿكق 
مك٥٤ ٍٝ، ظىت إذا ٔضـ ا٣ُة٣ت ٨ٔ ٚ٭٥ مؿاد النيغ اثتك٥ النيغ 

 كٝةؿ/ ركاق مك٥٤ ٨٦ املك٧٤ني!

نيغ أف ث٪ةء املكةصؽ ىلع ا٣ٞجٮر ق٪ح، ٚحكذ٘ؿب ثٕي يٞؿر ال كدةرة -4
٨ٕ٣ ا احل٭ٮد كاجلىةرل اختؾكا »ا٣ُبلب ٨٦ ٬ؾا الالكـ كيٞٮؿ/ ية ميغ 

ىلع أ٩٭ة ق٪ح! ظىت إذا ٔضـ ا٣ُة٣ت ٚي ر النيغ «. ٝجٮر أ٩بيةا٭٥ مكةصؽ
 ٨ٔ ٚ٭٥ مؿاد النيغ اثتك٥ النيغ كٝةؿ/ ق٪ح ٨٦ قنن احل٭ٮد كاجلىةرل!

كدةرة يىٙ النيغ اعملة ٨٦ ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح أك دأيح ٨٦ داعد٭٥ ثأ٫٩   -4
ظـيب؛ ٚحكذ٘ؿب ا٣ُبلب ٨٦ ٬ؾا احلس٥؛ ٚزيي٢ النيغ ٬ؾا االقذ٘ؿاب 

 ثٞٮهل/ ظـيب ٨٦ ظـب ا.

إذا »إذا رأل ٩ةٔكة يف ادلرس ٠سريا ٦ة يٞي٫٧ كيكأهل ٨ٔ ظةؿ ظؽير/  -5
ٮق ديخ ثأذاكر اجلٮـ؟ أك ٢٬ ، كرب٧ة قأهل ٢٬ أ«صةءز٥ اجلٕةس ٚأكًؿمي
 أديخ ثأذاكر ا٣ٞيةـ ٨٦ اجلٮـ؟

إذا ق٭ة أظؽ يف ادلرس كقةٚؿ ذ٬٪٫ ػةرج ادلرس ٠سريا ٦ة يكأهل النيغ/  -6
٢٬ أديخ ثأذاكر الكٛؿ؟ كرب٧ة ٝةؿ هل/ أقذٮدع ا دي٪ٟ كأ٦ة٩ذٟ 

 كػٮادي٥ أ٧ٔةلٟ!

 تكةثٜ النيغ ٦ٓ أظؽ ا٣ُبلب يف الٮادم ٚكج٫ٞ ا٣ُة٣ت، ٧٤ٚة اكف يف -7
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أظؽ ادلركس قأهل النيغ ٨ٔ مكأ٣ح ٥٤ٚ جيت ٔ٪٭ة ا٣ُة٣ت، ٚٞةؿ 
  النيغ/ ٬ؾق ثذ٤ٟ!

ؿىؼي ث٫، ز٥ قأؿ ٨ٔ ظةؿ وةظت ٬ؾا  -8 ذات مؿة دلف اق٫٧ ث٧ة ال يٕي
االق٥، ٚأصةب ٔؽد ٨٦ ا٣ُبلب ثني صةرح ك٦ٕؽؿ، ٧٤ٚة دبني هل٥ 
ثةألػري أ٫٩ النيغ امذؽ ظيةء ٨٦ صؿح النيغ ٦٪٭٥ ثذ٤ٟ ا٣ٕجةرات 

كرب٧ة ث٧ة ٬ٮ أمؽ ٦٪٭ة، كالنيغ يف ذلٟ لك٫ يجتك٥ « ٦رتكؾ»أك « ًٕٙي»
 اعذرا املضؿح هل ٣ٕؽـ ٫٧٤ٔ حبٞيٞح الكؤاؿ.
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٨َّ ا ث٫ ىلع  ٤ٕي٥ كادلٔٮة إىل ثني ا٥٤ٕ٣ كاتل اجلى٧ٍٓ  ميؼ٪ة الٮاديعممة ٦ى
جةرة ق٤كح ،٥٤ٝ قيةؿ اذٞؽ اكف النيغ ؛ ٚا كاتلأحلٙ ثٕيؽة ٨ٔ  ،ق٭٤ح ا٣ٛ٭٥ ،ٔك

ؿاب، هل مؤ٣ٛةت ٔؽيؽة قةرت ث٭ة الؿًلجةف، كد٪ة٤ٝ٭ة اجلةس ٬٪ة  اتلٕٞيؽ كاإٗل
 -ٔـ كص٢ ث٢ٌٛ ا- كظى٢ ث٭ة ٩ٛٓ ْٔي٥ ،ك٬٪ةؾ

٬٪ة ظكت  ٬ةحب٧ؽ ا، كٝؽ رأيخ أف أذ٠ؿدٞةرب اخل٧كني مؤ٣ٛة  كمؤ٣ٛةد٫
دؾ٠ري اجلةث٭ني بكري / ٠ذةث٫ا هلة يف  اعٚةقدؿديت الٮادل ا٣ٕبل٦ح ربيٓ املؽػٌل 

اتلٕؽي٢، االػذىةر ك ٦ٓ يشء ٨٦، أقبلٚ٭٥ ظٛةظ احلؽير الكةثٞني كالبلظٞني
 كيه ٧٠ة يٌل/

 /)أ( يف اتلٛكري 
إىل قٮرة املةاؽة، كابلةيق يٞٮـ  دٛكري اث٨ ٠سريحتٞيٜ كختؿيش دلرلي٨ ٨٦  -1

 ث٫ ا٣ُبلب.
 الىعيط املك٪ؽ ٨٦ أقجةب ا٣زنكؿ -0

 /ة)ب( يف ا٣ٕٞيؽ 
 .النٛةٔح -4
 .اجلة٦ٓ الىعيط يف ا٣ٞؽر -4
 .الىعيط املك٪ؽ ٨٦ دالا٢ اجلجٮة -5
زتاؿ -6  .وٕٞح الـلـاؿ ٣جكٙ أثةَي٢ الؿٚي كاأل
يح الاكٚؿة -7  .الكيٮؼ ابلةدؿة إلحلةد النئٮ
 .ريةض اجل٪ح يف الؿد ىلع أٔؽاء الك٪ح -8
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 .اإلحلةد اخل٧يين يف أرض احلؿ٦ني -9
 .ٓ ال١ٛةرٚذٮل يف كظؽة املك٧٤ني ٦  -12
الؿقة٣ح ظةميح ىلع  حل٨٧م ا٨ُٛ٣ إلثٕةد ٗبلة الؿكاٚي ٨٦ اإرمةد ذك -11

ح ل٧٤ٕذؽي٨  حلعىي ث٨ محـة. الٮأز
عؿ -10  .ردكد أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع ا٣ُةٔ٪ني يف ظؽير الك 
 .املؼؿج ٨٦ ا٣ٛذ٪ح -14
ٞيؽد٪ة -14  .٬ؾق دٔٮد٪ة ٔك
 .إيٌةح املٞةؿ يف أقجةب الـلـاؿ -15
 /)ج( يف احلؽير كمى٤ُع٫ 
-يف دلرلي٨ ٝةؿ النيغ ربيٓ  الىعيط املك٪ؽ ممة ٣حف يف الىعيعني -16

َى و٪٫ٕ ىلع ٔي٪٫ وي / »-ظ٫ْٛ ا  «.تَّ مل٨ ظى  تَّ ٪ٓ ٨٦ 
 .دتجٓ أك٬ةـ احلةز٥ يف املكذؽرؾ ا٣ ي ل٥ يجج٫ ٤ٔي٭ة اذل٬يب -17
 لرلارُٝين. اإللـا٦ةت كاتلتجٓحتٞيٜ كدراقح  -18
، يف ؿ د٭ؾيت اتل٭ؾيتدؿاص٥ رصةؿ احلةز٥ اذلي٨ ٣حكٮا ٨٦ رصة -19

 دلرلي٨.
دؿاص٥ رصةؿ ادلارُٝين يف قج٪٫ اذلي٨ ل٥ يرتص٥ هل٥ يف اتلٞؿيت كال يف   -02

 كمةرًل٫ ثٕي دبل٦ؾد٫.رصةؿ احلةز٥
نرش الىعيٛح يف ذ٠ؿ الىعيط ٨٦ أٝٮاؿ أا٧ح اجلؿح كاتلٕؽي٢ يف أيب  -01
 .ظ٪يٛح
 .أقب٤ح املى٤ُط املٞرتح يف أصٮبح ثٕي -00
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 /ا٣ٞةا٥ ىلع األظةدير اجلجٮيح )د( يف ٫ٞٚ الك٪ح 
ك٬ٮ دؿديت ل١ذةث٫ الكةثٜ  اجلة٦ٓ الىعيط ممة ٣حف يف الىعيعني -04

ردج٫ ىلع األثٮاب ا٣ٛٞ٭يح، ٝةؿ النيغ  الىعيط املك٪ؽ ممة ٣حف يف الىعيعني
يف  ٩٭ش يف دؿدحج٫ كدجٮيج٫ ٦٪٭ش إ٦ةـ ٬ؾق الى٪ٕح اإل٦ةـ ابلؼةرم »ربيٓ/ 

 «.وعيع٫
ٓي   -04  .الىبلدني يف الكٛؿ ثني اجلى٧ٍ
 .رشٔيح الىبلة يف اجلٕةؿ -05
حتٛح النةب الؿبةين يف الؿد ىلع اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ يلع النٮٌلين يف مأف  -06

 .االقذ٧٪ةء
 .حتؿي٥ اخلٌةب ثةلكٮاد -07
 /)٬( ٦ذ٪ٮاعت 
 يف دلرلي٨. اغرة األرشَح ىلع أ٢٬ اجل٭٢ كالكٛكُح -08
 .٧ٝٓ املٕة٩ؽ كزصؿ احلةٝؽ احلةقؽ -09
 .ضيت ىلع أقب٤ح احلةرض كا٣٘ؿيتحتٛح امل -42
 .إصةثح الكةا٢ ىلع أ٥٬ املكةا٢ -41
ح -40  .املىةٔر
 .ا٣ٛٮا٫٠ اجل٪يح يف املعةرضات كاخلُت الكجيح -44
 .ظس٥ دىٮيؿ ذكات األركاح -44
 .إٝة٦ح ا٣ ر٬ةف ىلع ًبلؿ ٔجؽ الؿظي٥ ا٣ُعةف -45
 .ٝؿة ا٣ٕني ثأصٮبح ا٣ٕبليب كوةظت ا٣ٕؽي٨ -46
 .ج٢ ث٨ ٬ةدم الٮاديعدؿدمح أيب ٔجؽ الؿمح٨ ٦ٞ -47



 

   

 

 91 ٩جؾة يكرية ٨٦ ٩ٛحف قرية كأٝٮاؿ حمؽث اجلـيؿة

 .ابلةٔر ىلع رشح احلٮادث -48
 .ذـ املكأ٣ح -49
 .٦ٞذ٢ النيغ دمي٢ الؿمح٨ األٚ٘ةين -42

 .ٌٚةاط ك٩ىةاط -41
 .ا٣ رٌلف ٣جكٙ صة٦ٕح اإلي٧ةف -40
ةكم -44  .إقاكت اللكت ا٣ٕةكم يٮقٙ ث٨ ٔجؽ ا ا٣ًٞؿ
 . ادليجةج يف مؿايث ميغ اإلقبلـ اث٨ ثةز  -44

 ٨٦ ممزيات ٠ذج٫/
ة ٚيؾ٠ؿق ٦ٓ ثيةف ٤ٔذ٫. ؿل ٚي٭ة الىعح،أ٫٩ يذع -1 ٛن  كإف ذ٠ؿ ظؽيسنة ًٕي
لٮال اإلق٪ةد ٣ٞةؿ ٨٦ مةء ٦ة أف ال١سري ٦٪٭ة مك٪ؽة، إذ اإلق٪ةد ٨٦ ادلي٨، ك -0
 .مةء
أ٫٩ ي٭ذ٥ ٚي٭ة برسد األد٣ح ٨٦ ال١ذةب كالك٪ح، كال يسرث ٚي٭ة ٨٦ اجلؽؿ  -4

يط ثح٪٫ كإال ا٣ٕٞي٥ كالالكـ اذلم ال َةا٢ حتذ٫، ٚإف اكف يشء حيذةج إىل  دًٮ
 .(1)ق١خ

                                                   

كٝؽ م٭ؽ / »ك٬ؾق ٦زية ٧٤ٕ٣ةء احل٨٧ ٨٦ ز٨٦ ٝؽي٥، ٝةؿ احلةِٚ اث٨ رصت احل٪جٌل   (1)
ٕن  ةأل٢٬ احل٨٧ ثةإلي٧ةف كا٫ٞٛ٣. كأ٢٬ احل٨٧ أ٢ٝ اجلةس الك٦ن  اجليب  يف  ةكدٮق
يٕ ركف ثألكجذ٭٥ ٨ٔ ا٣ٞؽر املعذةج إحل٫ ٨٦ ٣س٨ ٧٤ٔ٭٥ ٥٤ٔ ٩ةٚٓ يف ٤ٝٮب٭٥ ك ،ا٤ٕ٣ٮـ

ٚأ٢ٌٚ ا٤ٕ٣ٮـ يف دٛكري ا٣ٞؿآف ك٦ٕةين احلؽير كالالكـ  ؛ذلٟ. ك٬ؾا ٬ٮ ا٫ٞٛ٣ كا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ
٨ٔ الىعةثح كاتلةثٕني كدةثٕي٭٥ إىل أف يجذيه إىل أا٧ح  ايف احلبلؿ كاحلؿاـ ٦ة اكف ٦أزٮرن 

= 
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، كأػؿل بكريد٫ ث٥٤ٕ النيغ  ٜٔؽة مؤ٣ٛةت هلة د٤ٕ -ث٢ٌٛ ا-٬٪ةؾ 
 اذلاديح كادلٔٮيح، ٦٪٭ة/

 .رشح اجلة٦ٓ الىعيط ممة ٣حف يف الىعيعني -1
 .اتل٤ٕيٜ املأمٮؿ ىلع الىعيط املك٪ؽ ٨٦ أقجةب ا٣زنكؿ -0

 . النيؼةف األبلةين كالٮاديع دىعيع٫ف ٚي٧ة ادٜٛ ىلع املكٟ كالؿحية -4

ٞيؽد٪ة -4  .رشح ٬ؾق دٔٮد٪ة ٔك

 ا. ك٫ٞٚا ٔس٧ةف الكة٣يم  لنيؼ٪ة ا٣ٛة٢ً أيب ٔجؽ أربٕذ٭ة

 .(1)ا ك٫ٞٚ، ألػي٪ة ا٣ٛة٢ً قةيم ثةُٝيةف ٨٦ ٫ٞٚ اإل٦ةـ الٮاديع -5

 املى٪يع ك٫ٞٚ ا.ا  ألػي٪ة ا٣ٛة٢ً أيب ٔجؽ ،ػؿ ٚذةكل الٮاديع٨٦ آ -6

 ص٭ٮد النيغ ٦ٞج٢ الٮاديع يف دٞؿيؿ ٔٞيؽة الك٤ٙ كالؿد ىلع املؼة٣ٛني  -7
 ألػي٪ة ا٣ٛة٢ً صبلؿ ث٨ ٦ٞج٢ الىجيِّح ك٫ٞٚ ا.

، ألػي٪ة الكري احلسير رشح اػذىةر ٤ٔٮـ احلؽير ل٤ٮاديع  -8
 ا. ك٫ٞٚا ث٨ حم٧ؽ احل٧ةدم  ا٣ٛة٢ً أيب ٧ٔؿ ٔجؽ

                                                   

= 

كب٪عٮق يف  (.92) ٙ ىلع ٥٤ٔ اخل٢ٌٚٙ٤ ٥٤ٔ الك٤ «.ث٭٥ اإلقبلـ املن٭ٮري٨ املٞذؽل
 (.647-0/646) دل٧ٮع رقةا٢ اث٨ رصت

اإلهل الٌة٣يع ظ٫ْٛ ا جب٧ٓ االػذيةرات ا٣ٛٞ٭يح لنيؼ٪ة  كيٞٮـ أػٮ٩ة ا٣ٛة٢ً ٔجؽ (1)
.ك٬ٮ ىلع كمٟ اال٩ذ٭ةء ٦٪٫، أقأؿ ا هل اتلٮٚيٜ كالكؽاد كالؿمةد ، 



 

   

 

 94 ٩جؾة يكرية ٨٦ ٩ٛحف قرية كأٝٮاؿ حمؽث اجلـيؿة

 ، ألـ ٔجؽ ا ادلثٕيح كٚٞ٭ة ا.ح ىلع األقب٤ح ا٣جكةايحاألصٮبح الٮادٔي -9

 .ا٣ٛذةكل احلؽيثيح ٣ٕبل٦ح ادليةر احل٧ة٩يح -12
إحتةؼ اخل٤ي٢ ث٨٧ دس٥٤ ٚي٭٥ اإل٦ةـ الٮاديع ٨٦ الؿكاة جبؿح أك  -11
 . دٕؽي٢

 .ك٪ح اجلجٮيحاإل٦ةـ الٮاديع رمح٫ ا كص٭ٮدق يف جتؽيؽ ال -10
  ٫ٞٚ ا.ك ٬ؾق الؿقة٣حجلة٦ٓ  زبلزذ٭ة

، ألػي٪ة ا٣ٛة٢ً إرمةد الٮاعة آلراء اإل٦ةـ الٮاديع يف دمةٔح ٨٦ الؿكاة -14
 ا. ك٫ٞٚقةيم ثةُٝيةف 

ًؽ كال١ذت كالؿصةؿ -14 ؿى ًٛ ، إٔبلـ األصيةؿ ثسبلـ اإل٦ةـ الٮاديع يف ا٣
ح ٨٦ أوعةب اخلٮػح ظْٛ٭٥ ا.  ل٤نيغ ق٤ي٥ اخلٮيخ ٦ٓ دل٧ٔٮ

ةر احل٧٪يح ا٣ٕبل٦ح األمليع ٦ٞج٢ ث٨ ٬ةدم ٨٦ املضةلف األدثيح ملعؽث ادلي -15
 .ل٤نيغ حم٧ؽ ث٨ ٝةيؽ املُٞؿم ك٫ٞٚ ادٕةىلالٮاديع 

 ل٥ أذ٠ؿ٬ة ٬ة٬٪ة ك٬٪ةؾ ٠ذت كرقةا٢ أػؿل ك٦ٞةالت ٦ذ٤ٕٞح ثةلنيغ 
أرميٙ م٤ذًف أ٢٬ رت٩خ كبةألػه ، كبٌٕ٭ة ٦جنٮر ىلع مج١ح األ٩اػذىةرا
 .احلؽير

ظةحلة ٝيؽ ا٢٧ٕ٣ ٦ذ٤ٕٞح ث٥٤ٕ  - احل٧ؽك–ك٬٪ةؾ ٔؽة حبٮث صة٦ٕيح 
   ث٭ة ثةتلٮٚيٜ كالكؽاد كاإلػبلص.، نكأؿ ا أف ي٨٧ ىلع ا٣ٞةا٧نيالنيغ
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كَبلث٫ ا٣ ررة األزجةت اذلي٨ ا٩ترشكا  ،دٔٮة النيغ الٮاقٕح الىةٚيح اجلٞيح
يغ اذلم يكذعٜ ث٫ اإل٦ة٦ح كاتلٞؽيؿ اكٚيح يف ثيةف ٦ٞةـ الن ،٣جرش الك٪ح يف اآلٚةؽ

 كاإلصبلؿ.
كٝؽ اقذبرش ٠جةر ٧٤ٔةء الك٪ح كاتلٮظيؽ يف ٬ؾا ا٣ٕ ر ث٭ؾق اجل٭ٮد ا٣ ي  

هل أ٢٬، كال يٕؿؼ  ث٧ة ٬ٮ ةَيجن ظٞٞ٭ة ا ىلع يؽ ٬ؾا النيغ، كأز٪ٮا ٤ٔي٫ ز٪ةءن 
كٝؽ ا٢ٌٛ٣ أل٢٬ ا٢ٌٛ٣ إال ذككق، ك٩ؿصٮ أف ٬ؾا اثل٪ةء ٨٦ اعص٢ برشل النيغ، 

ةفى ًوٍؽؽو يًف }اكف ٨٦ داعء اخل٤ي٢ إثؿا٬ي٥ ٤ٔي٫ الىبلة كالكبلـ/  ٢ٍ يًل لًكى ٕى كىاٍص
يشء كز٪ةء أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع النيغ ٠سري، كٝؽ رأيخ االٝذىةر ٬ة٬٪ة ىلع  {اآٍلًػًؿي٨ى 
.٦٪٫ 


كيٮيص  انيغ كيثين ٤ٔي٫ ػرين مم٨ جي٢ ال اكف ق٧ةظح اإل٦ةـ اث٨ ثةز 

 ثةالتلٛةؼ ظٮهل، كيٞج٢ دـًليةد٫ كمٛةٔذ٫ ثس٢ ٧َأ٩ح٪ح كارديةح.
ب٢ًى ثذةريغ )  ٬( ٨٧ٔ يؿصٓ إحل٫ ٨٦ أ٢٬ احل٨٧؟ ذ٠ؿ ٦٪٭٥/ 0/4/1419كملة قي
 .٢ٌٚ ٤َت ا٧٠٥٤ٕ٣ة يف رشيٍ  النيغ 
د٤ٟ ٨٦ »ٝةؿ/ هل ٦ة كو٤خ إحل٫ دٔٮة أ٢٬ الك٪ح يف احل٨٧ ٨٦ اخلري،  ذي٠ًؿى كملة 

 .، ٫٤ٞ٩ ٔ٪٫ ا٣ٕبل٦ح الٮوةيب «ز٧ؿات الىؽؽ كاإلػبلص
( ٨ٔ أظؽ احل٧٪حني أ٫٩ ٤َت ٨٦ 026)ص اإل٦ةـ األمليعكذ٠ؿ وةظت ٠ذةب 
ٚٞةؿ هل  اجلة٦ٕح اإلقبل٦يحمٛةٔح لرلراقح يف  ق٧ةظح اإل٦ةـ اث٨ ثةز 

 «.إحل٫ ٔ٪ؽز٥ النيغ ٦ٞج٢، ٬ؾا رص٢ أ٥٤ٔ ٦ين حمؽث اذ٬ت»ق٧ةظح النيغ/ 



 

   

 

 95 ٩جؾة يكرية ٨٦ ٩ٛحف قرية كأٝٮاؿ حمؽث اجلـيؿة

اكف ميؼ٪ة الٮادل ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ »كٝةؿ النيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ الٮ٬ييب ك٫ٞٚ ا/ 
يكذٮيص ث٫ ػريا، كيثين ٤ٔي٫ كىلع دٔٮد٫، كيٮًوي٪ة ثؾلٟ،  ٔجؽ ا ث٨ ثةز 

 (.005)ص/  اإل٦ةـ األمليع. «كًلؾا النيغ حم٧ؽ ث٨ وة٣ط ث٨ ٔسي٧ني 


، كيجٕر إحل٫ ثةلكبلـ، كيٕؿؼ اجي٢ ميؼ٪ة ٠سرين  اكف اإل٦ةـ األبلةين 

ثني يؽي٫، كيى٫ٛ يف ٠ذج٫ ثىةظج٪ة.  ةجنةثذ٫ كظؿو٫ ىلع حتىي٢ ا٥٤ٕ٣ ك٦ة زاؿ َةبلن 
 الىعيعح(، كأػؿل ثىةظج٪ة ا٣ٛة٢ً 6/0/748( )0812) الىعيعحراصٓ 
(0809.) 
يف ظةؿ ٤َج٫ ل٥٤ٕ٤ ىلع يؽي٫ ٝٮهل ٔ٪٫ يف أظؽ املضةلف اخلةوح  ٤ي٫ك٨٦ ز٪ةا٫ ٔ    
٥ى النيغ ٬ٮ»٬(/ 1428اعـ ) ٍٕ ٥ى ا٣ُة٣ت اكف ك٩ً ٍٕ ً٩.» 

ٞن ا ٞؽ ك٫ٞٚ ٚأ٦ة ثة٣جكجح ل٤نيغ ٦ٞج٢ »ك٨٦ ز٪ةا٫ ٤ٔي٫ ٝٮهل ٚي٫/   ةدٮٚي
ة ؿىؼي ، رب٧ة ال ْٔي٧ن  كص٫ ثة٣جكجح بلٕي ادلاعة ا٣ْة٬ؿي٨ احلٮـ ىلع-هل ٦سي٢ه  يٕي
 (.851) ق٤ك٤ح اهلؽل كاجلٮر«.-األرض

كأ٦ة أ٢٬ املٕؿٚح ث٭ؾا ا٨ٛ٣ ٚ٭٥ ال (/ »5/95) الك٤ك٤ح الٌٕيٛحكٝةؿ يف 
ين١ٮف يف ًٕٙ ٦س٢ ٬ؾا احلؽير، ٚ٭ؾا ٬ٮ النيغ ا٣ٛة٢ً ٦ٞج٢ ث٨ ٬ةدم 

( ثٕؽ أف دس٥٤ ىلع رصةؿ إق٪ةدق 1/514احل٧ةين يٞٮؿ يف ختؿجي٫ ىلع اث٨ ٠سري )
ٕٙ ٔجيؽ ا ث٨ كاحلؽير ًٕيٙ/ »اٚؿدن  اجيةز ٚؿدن ثإ ؛ ٨٦ أص٢ اال٩ُٞةع ًك

 «.الٮحلؽ الؿوةيف
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٥ ٤ٝح ٣ٞةا٫ ث٫،  اكف اإل٦ةـ اث٨ ٔسي٧ني  مم٨ جي٢ النيغ كيثين ٤ٔي٫ ٗر
٫ األػري إ ىل احلؿـ امليك ٣س٨ ملة يك٧ٓ ٔ٪٫ ٨٦ اخلري، كملة كو٢ ميؼ٪ة يف مًؿ

٨٦ ٠ؿ  دؽريك٫ ملٕة٩ٞذ٫ كٝخ أذاف ا٣ٕنةء ٝةـ اإل٦ةـ اث٨ ٔسي٧ني 
 .اهل كدٞؽيؿن  كالكبلـ ٤ٔي٫ إصبلالن 

ٚأصةب  كٝؽ قأهل ميؼ٪ة ٔجؽ ا ث٨ ٔس٧ةف ظ٫ْٛ ا ٨ٔ ميؼ٪ة 
 .ة، ٠ؿر٬ة زبلزن «النيغ ٦ٞج٢ إ٦ةـ! إ٦ةـ! إ٦ةـ!»ثٞٮهل/ 

ذٞؽ أف النيغ ٦ٞجبلن / »ٚٞةؿ ٨ٔ ميؼ٪ة ٧٠ة قأهل ثٌٕ٭٥   كا إين أٔل
يكأؿ ٔين»كقأهل ٔ٪٫ مؿة أػؿل، ٚٞةؿ/ «. إ٦ةـ ٨٦ األا٧ح   «.٬ٮ ي


 «.٦ة رأيخ ٦س٫٤ يف ا٣جنةط ك٤َت ا٥٤ٕ٣» / ميؼ٪ة ٨ٔٝةؿ 

أرصٮ أف دسٮف يف ٬ؾا الـ٦ةف اكلنٮٌلين » :خمةَجة النيغ  كٝةؿ 
 (.0/627) املض٧ٮع يف دؿدمح األ٩ىةرم«. ٦ة٫٩يف ز


ل١٪٫ ال ي٪ْؿ إىل م٭ةدة، ك٬ٮ ال »ٝةؿ ػبلؿى ٦٪ةٝنح النيغ لؿقة٣ح املةصكتري/ 

ي ٥ ا٣ٕةل٥ بن٭ةدد٫، كإ٧٩ة ي٪ْؿ إىل ا٥٤ٕ٣ حبؽ ذاد٫، ٚ٭ٮ رص٢ نكيش كظؽق! رص٢ ال  ٞى حي
 (.0/446) اغرة األرشَح«.٫ يف ٬ؾا ا٣ٕ ر!١٤٧٩


اكف النيغ ٦ٞج٢ دلذ٭ؽا يف ا٤ُ٣ت، ٦٪١جة ىلع ا٥٤ٕ٣، » :٪ة ميؼ ٝةؿ ٨ٔ

ز٥ يؾ٬ت كيؽرس يف ٦ٕ٭ؽ احلؿـ  وعيط ابلؼةرمكٌلف يأيت كيٞؿأ ٔ٪ؽم يف 
٧٤ٚة ث٤٘٪ة يف  رشح اث٨ ٔٞي٢يؽرس ٔ٪ؽم يف امليك ز٥ يؿصٓ يف ا٣ٛرتة املكةايح ك
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ال١ذةب إىل امل٪ةدل قأ٣ين ٨ٔ إٔؿاب امل٪ةدل املٌةؼ ٚأصجذ٫ ثؿقة٣ح أق٧يذ٭ة/ 
كٝىؽت ثأكيل ا٥٤ٕ٣  امل٪ةدل املٌةؼ ٬ؽيح أكيل ا٥٤ٕ٣ كاإل٩ىةؼ يف إٔؿاب

«.كاإل٩ىةؼ النيغ ٦ٞجبل 
٥٤ٕ٣، كًل٪خ أرل ٚي٫ اكف دلذ٭ؽا يف ا٤ُ٣ت، ٦٪١جة ىلع ا» ٫ أيٌة/كٝةؿ ٔ٪

 «.اجلجٮغ كأ٫٩ قي١ٮف هل مأ٩ة


يف دٞؽي٫٧ لؿقة٣ح النيغ أيب  ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب ابل٪ة 
إف / »دركس كٚذةكل ٨٦ دركس النيؼني الٮاديع كاجلضيم٧٬ةـ الىٮ٦يع 

رمح٭٥ -ح اث٨ ثةز، كا٣ٕبل٦ح ا٣ٕسي٧ني، كا٣ٕبل٦ح الٮاديع ا٣ٕبل٦ح األبلةين، كا٣ٕبل٦
 «.ا٣ٞؿف اخلةمف ٔرش ادلؽدك -ا


ٚي٧ة كصؽ خب٫ُ يف ٠ذةب أ٬ؽاق ل٤نيغ ثذةريغ  ٝةؿ يف النيغ 

 ى٤ط ال١جري،امللؤلخ ا٣ٕبل٦ح احلةِٚ املعؽث، ٬جح ا ل٤ي٨٧، »٬(/ 9/4/1415)
النيغ ٦ٞج٢ ث٨ ٬ةدم الٮاديع احلةمؽم اهل٧ؽاين، ظ٫ْٛ ا ث٧ة ظِٛ ث٫ ٠ذةث٫ 
ى أ٩ىةر احلٜ  رثَّ ا٣ٕـيـ، كزادق ٝٮة إىل ٝٮد٫، كأثٞةق ذػؿا ل٤ي٨٧ كإلقبلـ كا٣ٕؿكبح، كًلى

 «.ىلع يؽي٫


كيجكت إىل كادٔح (/ »4/0414) ك٦ٕة٫٤ٝ يف احل٬٨٧ضؿ ا٥٤ٕ٣ ٝةؿ يف ٠ذةث٫ 
٥ٍ٤ً  د٦ةج ا٣ٕبل٦ح املعؽث املٕةرص ٦ٞج٢ ث٨ ٬ةدم الٮاديع، ك٬ٮ ٨٦ ادلاعة إىل نرش ًٔ 

ري٬ة وٕؽةالك٪ح يف ثبلد   «.ٗك



 98 ٩جؾة يكرية ٨٦ ٩ٛحف قرية كأٝٮاؿ حمؽث اجلـيؿة 

الٮاديع أقف ٦ؽرقح ا٦ذؽادا ملؽرقح النٮٌلين كالى٪ٕةين كاث٨ » :كٝةؿ 
إق٧ةٔي٢ األكٮع ٔبل٦ح « يح ٦٪ٛى٤حالٮزيؿ يف احل٨٧، كيه ٦ؽرقح ق٤ٛيح ٧٤ٔ

 حلة٦ؽ ظضةزم. احل٨٧ كمؤرػ٭ة

ـٔٮرم  ٮاف ال أ٫٩ قأؿ ا٣ٞةيض ا٧ٕ٣ؿاين  -ظ٫ْٛ ا-ظؽزين األخ ا٣ٛة٢ً ًر
ثح ي النيغ ٦ٞج٢ أكؿ ٦ة ػؿج ٨٦ الكٕٮديح صةء إىل »ٚٞةؿ هل/ ٨ٔ النيغ 

ـن  ٢٧ مؿًل ، ٚٮدٔ٪ةق كدٔٮ٩ة اكم١ر ٔ٪ؽم أقجٮاع ز٥ ٝةؿ/ أريؽ اذل٬ةب إىل ثرليت أٔل
 .كالالكـ مكض٢ ثىٮد٫« هل، ك٬ٮ ٔبل٦ح ٠جري ٠جري!

٦ح برشح إحتةؼ األيف دٞؽي٫٧ لؿقة٣ح/  -ظ٫ْٛ ا- ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح ا٣ٛٮزاف
ٚٞؽ ا٤َٕخ ىلع حمةرضة أ٣ٞة٬ة ٌٚي٤ح النيغ ٦ٞج٢ »احل٧ؽ  كبٕؽ/ / ثؿاءة اذل٦ح

، ٚي٭ة ثيةف ل٤عٜ كرد ل٤جة٢َ ث٨ ٬ةدم الٮاديع أ٣ٞة٬ة يف آػؿ ظيةد٫ 
 كأرتاؼ ل٤ض٧ي٢ لرلك٣ح الكٕٮديح ٚي٧ة دٞٮـ ث٫ ٨٦ ػؽ٦ح لئلقبلـ كاملك٧٤ني.

 ػري اجلـاء ىلع ٦ة ٝةـ ث٫ يف احل٨٧ كيه م٭ةدة ظٜ ٨٦ اعل٥ ص٤ي٢، ٚضـاق ا 
ريق ٨٦ ادلٔٮة إىل ا كنرش ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ كدىعيط ا٣ٕٞيؽة كاحلر ىلع اتل٧كٟ  ٗك

 «.ثةلك٪ح، ٩ٛٓ ا جب٭ٮدق كًلذت هل ْٔي٥ األصؿ كاثلٮاب

٭ني بكري أقبلٚ٭٥ ظٛةظ احلؽير دؾ٠ري اجلةثيف ٠ذةث٫  دؿص٥ لنيؼ٪ة  
ا٣ٕبل٦ح املعؽث (/ »491-492دؿدمح صيؽة ٝةؿ ٚي٫ )ص الكةثٞني كالبلظٞني
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املضة٬ؽ دلؽد ادلٔٮة الك٤ٛيح ثةحل٨٧، اجلج٢ ا٣زني٫ ا٣ٕٛيٙ الـا٬ؽ النيغ ٦ٞج٢ ث٨ 
٩ة بكرية الك٤ٙ الىة٣ط ال قي٧ة اإل٦ةـ أمحؽ  ،٬ةدم الٮاديع ؿي  ٠  .اذلم ييؾى

كٝؽ ٔؿٚخ ٬ؾا الؿص٢ ثةلىؽؽ كاإلػبلص كا٣ٕٛح (/ »497/ صؿ/ )إىل أف ٝة 
كالـ٬ؽ يف ادل٩ية كا٣ٕٞيؽة الىعيعح كامل٪٭ش الك٤يف الك٤ي٥ كالؿصٮع إىل احلٜ ىلع 

 «.يؽ الى٘ري كال١جري
ٌن  أقأؿ ا أف يذ٧٘ؽ ٬ؾا الؿص٢ »يف رشيٍ مكض٢ ثىٮد٫/  ةكٝةؿ ٚي٫ أي

ٮاف، ٬ؾا الؿص٢ الـا٬ؽ الٮ رع اذلم أٔذ رق إف مةء ا ٨٦ املضؽدي٨ ثةلؿمحح كالًؿ
 «.لئلقبلـ يف ا٣ٕ ر



يف لك٧ح أ٣ٞة٬ة يف أز٪ةء زيةرد٫ دلار احلؽير ثؽ٦ةج  ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح اجلضيم 
ذى ري ٦ةت، ٚإ٫٩ ٝؽ أقف، كإ٫٩ ٝؽ » :ثٕؽ كٚةة النيغ  ٤َّٙ ٦س٢ ٬ؾا ال يٕي ٨٦ ػى
٩٘ج٫ُ ٤ٔي٫، كحنكت أ٫٩ ٔ٪ؽ ا ٨٦  اإ٫٩ ٝؽ داع، كإ٫٩ ٝؽ ثؾؿ ص٭ؽن أو٤ط، ك

ًٔ  ،ٌٚبلء األدٞيةء ٕن ٤يى ك٨٦  ، كل١٪ة ٩ؿل ةح األكحلةء، حنكج٫ ٠ؾلٟ كا ظكحج٪ة دمي
، ٝى٢َّ أف يى٢ ا٠سرين  ا٪ة، ك٩ٕؿؼ كاحل٧ؽ  أ٫٩ ٢٧ٔ ػرين ك٧٤٩ك٫ حبٮاق   ،٬ؾا ثأٔيج٪ة
 إحل٫ أظؽ.
ٕن ك٦ة ٬ؾق املؿا٠ـ ا٣ ي  إال ظك٪ح ٨٦ ظك٪ةد٫، كَل  ة ا٩بسٞخ يف احل٨٧ دمي

أوعةب املؿا٠ـ ٨٦ دبل٦يؾق، كٍل٭٥ اٝذؽكا ث٫... ك٦ة ٬ؾق اجل٧ٮع ا٣ ي ٩ؿا٬ة إال ٨٦ 
ظك٪ةت ذلٟ النيغ ا٣ْٕي٥ اذلم داع إىل ا كو ر كوةثؿ كبؾؿ لك اغؿو ك٩ٛحف 

ًٍ يف دمٓ ٬ؾق الٮصٮق كظس   إ٣غ الك٫٦ « ر الىعيط...٭ة ىلع املكةًٕ ٭ة ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣ كك
. 
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املعؽث ا٣ٛٞي٫ الـا٬ؽ الىةثؿ ادلايع إىل ا ىلع »٨ٔ ميؼ٪ة/  ٝةؿ 

ثىرية، ٩ةرص الك٪ح، ٝة٦ٓ ابلؽٔح، كدلؽد دٔٮة أ٢٬ الك٪ح يف احل٨٧، أظية ق٪ح 
٣ُبلب ٨٦ دميٓ أحنةء ا٣ٕةل٥ ٥٤ٚ الك٤ٙ يف الؿظ٤ح يف ٤َت ا٥٤ٕ٣، رظ٢ إحل٫ ا
٢ إىل اعل٥ ٦س٫٤ يف ٬ؾا ا٣ٕ ر ٚي٧ة أ٥٤ٔ  (.49)ص أ٦ح يف رص٢«ييؿظى

ال ينٟ ق٤يف كقين يف أف ا دجةرؾ كدٕةىل أظية »يف ٦ٞةؿ ٦جنٮر ثىٮد٫/ ٝةؿ  
ى ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ك ىرشى يٕين ميؼ٪ة -ق يف ثبلد احل٨٧ ىلع يؽ ٬ؾا الؿص٢ ن

- كأ٫٩ يف ٫٤٧ٔ ٣حف مؼىة كاظؽا! مؤقكةت!! ٚؿمح٫ ا، ك٦ة ذلٟ إال ،
 «.بكجت اإلػبلص

النيغ ٦ٞج٢ ث٨ ٬ةدم الٮاديع احل٧ةين ميغ »ٝةؿ ظ٫ْٛ ا يف تكضي٢ وٮيت/ 
كاعل٥ ص٤ي٢ ٩ٛٓ ا ث٫ ا٣ٕجةد يف لك ماكف كيف احل٨٧ ػةوح،   ٚة٢ً 

رمحح كاقٕح،  كٝؽ دػ٢ يف الك٪ح اآلالؼ املؤ٣ٛح بكجت ص٭ٮدق املجةرًلح 
ثؾؿ ص٭ٮدا ْٔي٧ح يف دجىري اجلةس كيف اتل٤ٕي٥، كَل ٧٤ٔةء احل٨٧ املٮصٮدي٨ 

صة٬ؽ يف ظةحلة اع٣ح ٤ٔي٫ كىلع دركق٫ كىلع ٫٧٤ٔ اذلم ك٬ج٫ ا إيةق، كٝؽ 
د٤ٕي٥ اجلةس الك٪ح إىل أف دٮٚةق ا ... ٬ؤالء ال يذلك٥ ٚي٭٥ إال صة٢٬ أك ٦جذؽع 
٤بَّف ٤ٔي٫، ٚرنصٮ ا أف ي٪ُجٜ ىلع النيغ ٦ٞج٢  أك ٔؽك ل٤ك٪ح أك مؼه مي

  ٝٮؿ اجليب /« ألف ي٭ؽم ا ىلع يؽيٟ رصبل كاظؽا ػري
اآلالؼ املؤ٣ٛح، ٚ٪ع٨  ٠يٙ ال، كٝؽ ٬ؽل ا ىلع يؽي٫« لٟ ٨٦ محؿ اجل٥ٕ
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٩ؿصٮ ا أف يسٮف ذلٟ يف مٮازي٨ ظك٪ةد٫، كأف يذ٧٘ؽق ثؿمحذ٫، كأف جيـي٫ 
 «.الك٪ح ػري ٦ة جيـم ث٫ ٔجةدق الىةحلني ٨ٔ اإلقبلـ كاملك٧٤ني كأ٢٬ى 

اجلْؿ يف  اذلم ي٤ٛخ» /النيغ ٨ٔ (وٛعذ٫ يف ا٣ٛحف ثٟ)ٝةؿ يف 
ٮظ٫ يف احلٜ النيغ ٦ٞج٢  ٦ٓ وؽؽ كإػبلص  ،صؿأد٫ كمضةٔذ٫ كًك

ٚي٫ قٮاء كاٚٞذ٫ أـ  ك٬ؾق د٧٤ك٭ة ،ي٧ة يْ٭ؿ كال أزيك ىلع ا أظؽاٚ
 .«ة٣ٛذ٫ػ

٩ٛٓ  ،٦ذني يف ٫٧٤ٔ، رميؽ يف دٔٮد٫، وةدؽ يف مٮ٫ٛٝ» /النيغ ٨ٔٝةؿ 
 يف نييف اصذ٧ةع ا٣ُبلب احل٧٪ح حمةرضة «.ا ث٫ ٣حف يف احل٨٧ ٍٚٞ ث٢ يف ا٣ٕةل٥

 .( 1447/ 4/ 19) اجلة٦ٕح اإلقبل٦يح
٥٤ لك٧ة قةٚؿت إىل ثرل ككصؽت ٝٮ٦ة ىلع دٮظيؽ كق٪ح »كٝةؿ أيٌة/  ٧٤ٔخ ٔك

، أ٩٭٥ د٧٤ٕٮا ذلٟ ٨٦ األا٧ح اث٨ ثةز كاألبلةين كاث٨ ٔسي٧ني كالٮاديع رمح٭٥ ا
 «.ٚج٭ؽا٥٬ اٝذؽق
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رتاؼ ثجٕي  ل٥ يٞذ ر اثل٪ةء ىلع النيغ ىلع حمجي٫ كَبلث٫، ث٢ ظى٢ األ
 .٦٪ةٝت ٬ؾا اإل٦ةـ ٨٦ ثٕي ػىٮـ دٔٮد٫ 

( ٩ٞبل ٨ٔ حم٧ؽ 541)ص اإل٦ةـ األمليع ٦ٞج٢ ث٨ ٬ةدم الٮاديعٚيف ٠ذةب
٭٥ النيغ لئلػٮاف املك٧٤ني، ٚةدَّ  ةاػذ٤ٛخ ٦ٓ مؼه ٦٪ذ٧ين »احلةمؽم أ٫٩ ٝةؿ/ 

٢٤ ذلٟ أف الؿاحف أُٔةق قيةرة، ٚؾ٬جخ ٫ٕ٦ إىل ٔجؽ  ثة٧ٕ٣ة٣ح ل٤ؿاحف احل٧ين، ٔك
املضيؽ الـ٩ؽاين ك٬ٮ ٦ٞي٥ يف م١ح كأػ رد٫ ث٧ة ٝةؿ ذلٟ النؼه ٚٞةؿ/ إين أٔؿؼ 

 «.ة كاظؽاالنيغ ٦ٞجبل لٮ أُٰٔ ادل٩ية ٦ة دؿاصٓ ٨ٔ دي٪٫ كلٮ ظؽيسن 
يؿيث النيغ ٧٤ٔةء اإلػٮاف يف احل٠٨٧جةر أظؽ -٬ؽاق ا-ةدؽك٬ؾا حم٧ؽ الى
 ( ثٞىيؽة ٝٮيح ٝةؿ ٚي٭ة/12/6/1400ثذةريغ )٬ 

جىػػػةدً  ًٕ يػػػٮٍؼي ا٣ ػػػيٮخي ابًلػػػبلًد أل  مي
 

ػػػ٤يٮا  ىَّ ٥ ث٧ػػػة ظى ٤ػػػيٍسي ٔى  ًخيػػػةؿه 
٪ىػػػػةؾ  ٪ىػػػة أك ٬ي  كديٍكري احلىػػػؽيًٍر ٬ي

 
ؿي   ٥ األكَّ كره كبىػػػػػػػٍؽريزي  ثيػػػػػػػؽي

ػػػةاًؿ األرًٍض ذً   ػػػ٥كيف قى  ٠ٍػػػؿه ٣ىسي
 

ػػػػ٢ي   ٕى ح ٦ػػػػة دٛى َى ػػػػة ى٤بىكى  كيػػػػة ل
ػػػػ٪ىة  ًً دي يف أٍر ػػػػؽ  ضى  كأ٩ٍػػػػخى ال٧ي

 
ػػػػ٢ي   َّ٧ ٙي ال١ي ػػػػ٤ ػػػػ٪٫َّ الكَّ  ملػػػػة قى

ثٍػػػ٨ً األ٦ًػػػرٍيً    ٚىاكثٍػػػ٨ً الٍػػػٮىزيًؿ كٌلى
 

ًجػػػ٢ي   ٍٞ ػػػجىٌل مىٌػػػػىػػػػٯ ٦ي ٍٞ  كٌلل٧ى
٣ٞؽ حتًل النيغ ثٕـة » /يٞٮؿ ٨ٔ ميؼ٫ الٮاديع ي٢ املُٞؿم ك٬ؾا ٔٞ 

ـ٬ؽ ٧ٔة يف أيؽم اجلةس، كٌلف مؽيؽ احلؿص ىلع أال يذعس٥ املةؿ ٚي٫ اجلٛف كال
كرظ٢ اعل٥ احل٨٧ «. كال يف دٔٮد٫ كلٮ لك٫ٛ ذلٟ ٦ة لك٫ٛ! اكف ال ي٘ؿي٫ أثؽا

 (. 08)ص كحمؽز٭ة
يٞٮؿ  ك٬ؾا حم٧ؽ ث٨ مٮىس ابليٌةين اذلم أ٣ٙ ٠ذةثة يف ميؼ٫ الٮاديع 
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٪ٞجح قجيح حتًل ث٭ة ٬ؾا النيغ اجل٤ي٢ ٧٠ة ال يٛٮدين أف أ٩ج٫ إىل ٦» ٨ٔ النيغ/
أال كيه ٔـة اجلٛف كز٬ؽق ٧ٔة يف أيؽم اجلةس كظؿو٫ النؽيؽ ىلع ٔؽـ 
اتلعس٥ يف دٔٮد٫ كقري٬ة بكجت املذةع ا٣ٛةين كلٮ لك٫ٛ ذلٟ ٦ة لك٫ٛ! ٚةلنيغ 
ؿىل ثةمل٪ىت  يكذى٧ةؿ ثةملةؿ، أك ي٘ي ٦ٞج٢ ٧٠ة يٕؿ٫ٚ لك ٨٦ صةلك٫ ٣حف مم٨ ي

اإل٦ةـ األمليع ٦ٞج٢ «. ٭ةد٩ح يف دٔٮد٫ أك اتلؼٌل ٨ٔ ٦جةدا٫كاجلةق ٦ٞةث٢ امل
 (. 548)ص الٮاديع

 ، يف ميؼ٫ اإل٦ةـ الٮاديع مٕؿا ك٩رثاك٬ؾا حم٧ؽ امل٭ؽم اذلم َةملة ٨َٕ 
ك٦ٓ ٬ؾا أٝٮؿ كبس٢ » احل٧٪يح/ وعيٛح الؿمؽيٞٮؿ يف ٦ٞةث٤ح أصؿد٭ة ٫ٕ٦

ٚأ٩ة ٦رتاصٓ  النيغ ٦ٞج٢ رصاظح/ إ٫٩ إذا ثؽرت ٦ين ٔجةرة ػةَبح يف ظٜ 
ػريق ْٔي٥، ٚبل دسةد دؽػ٢ حمةْٚح ٨٦ املعةْٚةت  ٔ٪٭ة، كالنيغ ٦ٞج٢ 

الـيؽيح يف احل٨٧«أك ٩ةظيح إال كجتؽ ٚي٭ة َبلث٫ ي٧٤ٕٮف اجلةس ال١ذةب كالك٪ح
(91-90.) 

 /كممة أ٫ُٞ٩ ا ٨٦ احلٜ ىلع لكة٫٩ يف ٝىيؽة هل؛ ٝٮهل ٨ٔ النيغ 
 ٥٤ ػ٤ذػػ٫ٚةلـ٬ؽ ظ٤يذ٫ كا٣ٕ

 
 كالىػػ ر ٧ٔذػػ٫ ذا املػػؽح يسٛيػػػػ٫ 
ـػؿٚػػػػػح جػػؽه ٔى   َّٚػػٓ ٔػػ٨ د٩يػػػة م  دىؿ

 
ًٜ اتلػػؽريف د٤٭يػػ٫  ػػ

 ظةمػػةق ٔػػ٨ ًظ٤ى
 زبلزػػح ٦ػػ٨ ٔٞػػٮد ا٧ٕ٣ػػؿ أٔػػػؿ٫ٚ 

 
 ٔػػ٨ اإلرساؼ كاتليػػػ٫ اٚي٭ػػة ثٕيػػؽن  
 يف ثػػين اإلقػػبلـ ٝػػؽ كٕٝػػخ زيػػحه رى  

 
ػح رشػ   ػ٫ػخ أىلع ٦جة٩يػػكزى٧ٍ٤ى
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كَبلث٫ األٚؾاذ مكةا٢ ٠سرية ٨٦  أظية ا دٕةىل ىلع يؽ اإل٦ةـ الٮاديع 
مكةا٢ اتلٮظيؽ كا٣ٕٞيؽة دٛٮؽ احل ر، ثٕؽ أف اك٩خ إ٦ة ٦يذح أك مٮصٮدة ل١٪٭ة يف 

ابلؽع كالرشًليةت ٠سريا ٨٦ اغيح الٌٕٙ، ٧٠ة أ٦ةت ا ىلع أيؽي٭٥ كإًٔٙ 
 كالٌبلالت ا٣ ي اكف هلة الىٮ٣ح كاجلٮ٣ح ٬٪ة ك٬٪ةؾ.

أ٦ةد٭ة ا أك ك٨٦ د٤ٟ الرشًليةت كابلؽع كاخلؿاٚةت ا٣ ي اك٩خ ٦٪ترشة ز٥  
إف مةء  ٦ة يٌل -داعة اتلٮظيؽ كالك٪ح-ىلع يؽ اإل٦ةـ الٮاديع كَبلث٫ كإًٔٛ٭ة ٤٭ة ٤َّٝ 
 ا/
 مؽ الؿظ٢ إىل املٞجٮري٨. -1
 اعء املٞجٮري٨ كاالقذ٘ةزح ث٭٥ ٨٦ دكف ا.د -0

 اذلثط ٣٘ري ا. -4

 اجلؾر لؤلمٮات. -4

 ذثط ديٟ يف أكؿ دمٕح ٨٦ رصت كد٤ُيغ اجلؽار ثؽ٫٦. -5

ةا٫.  -6 ؿ، ك٬ٮ اذلثط ٨٦ اجلةين ٔ٪ؽ املضين ٤ٔي٫ إلًر ضى  ذثط ال٭ى

 اتل٧كط ثأدؿبح املٮىت كاتل رؾ ث٭ة. -7

 اذل٬ةب إىل الكعؿة كاملنٕٮذي٨. -8

 أك رد ا٣ٕني ك٦ة مةث٫ ذلٟ. كاتل٧ةا٥ ل٤ذؽاكم ث٭ة د٤ٕيٜ احلؿكز -9
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 .(1)اجل٧ٓ ثني اخلة٣ٜ كاملؼ٤ٮؽ دكف ا٣ٛى٢ ثح٪٭٧ة ثػ)ز٥( -12
 .(2)ث٪ةء ا٣ٞجةب ىلع ا٣ٞجٮر -11
 ٗؿز صؿيؽة خن٢ ىلع ا٣ٞ ر أك إدػةهلة ٚي٫. -10

 (548)إصةثح الكةا٢راصٓ (3)الىٮت ثةذل٠ؿ ثٕؽ اجل٪ةزة.  رٚٓ -14
 .(0/52) اغرة األرشَح( 549) ٢إصةثح الكةااتل٤ٞني ل٧٤ٮىت.  -14
 .(622)الكةا٢ إصةثحاألذاف ٔ٪ؽ د٨ٚ امليخ.  -15

                                                   

دي ك٬ؾا أمؿ ّة٬ؿ حب٧ؽ ا، ظىت وةر يي  (1) يف املؽارس ٔ٪ؽ د٧ؿي٨ ا٣ُبلب/  -ث٢ٌٛ ا-ؿىدَّ
 )ا ز٥ الٮ٨َ ...إ٣غ( ثٕؽ أف اكف ال يؤىت ثػ)ز٥(.

ذٞةد ٨ٔ يف  ٝةؿ اإل٦ةـ اهلةميم حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ األ٦ري الى٪ٕةين  (2) دُ٭ري األ
ؾ ٚإف ٬ؾق ا٣ٞجةب كاملنة٬ؽ ا٣ ي وةرت أ٥ْٔ ذريٕح إىل الرش»(/ 125)ص/أدراف اإلحلةد
 .«كاإلحلةد

ا٥٤ٔ أ٫٩ »(/ 51)ص رشح الىؽكر يف حتؿي٥ رٚٓ ا٣ٞجٮريف كٝةؿ اإل٦ةـ النٮٌلين 
ٮاف ا ٔ٪٭٥ إىل  ٝؽ ادٜٛ اجلةس، قةثٞ٭٥ كالظٞ٭٥، كأكهل٥ كآػؿ٥٬ ٨٦ دلف الىعةثح ًر
يؽ  ٬ؾا الٮٝخ/ أف رٚٓ ا٣ٞجٮر كابل٪ةء ٤ٔي٭ة ثؽٔح ٨٦ ابلؽع ا٣ ي زجخ اجليه ٔ٪٭ة كامذؽ ٔك

 . «ؿ ا ٣ٛة٤ٔ٭ةرقٮ
ٚةاؽة/ ذ٠ؿ الكيؽ » /)٠ذةب اجل٪ةاـ/ ٚى٢ اتل١ٛني( رشح األز٬ةر ٝةؿ اث٨ ٦ٛذةح يف  (3)

ا٣ٕبل٦ح دمةؿ ادلي٨ يلع ث٨ إثؿا٬ي٥ وةظت )النةم٢( ٨٦ ثبلد الرشؼ رمح٫ ا دٕةىل ٨ٔ 
ا ىلع اجل٪ اإل٦ةـ ا٣ٞةق٥ ث٨ إثؿا٬ي٥ كاهلةدم ٤ٔي٭٧ة الكبلـ ةزة ال جيٮز. ركاق / أف اتل٭٤ي٢ ص٭ؿن

 .«ادلكارم يف د٤ٕي٫ٞ ىلع )ال٧٤ٓ(، كذ٠ؿ يف )اهلؽايح( أف رٚٓ الىٮت ثةذل٠ؿ م١ؿكق
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ٕؽ دٚ٪٫ ٣ٞؿاءة يشء ٨٦ ا٣ٞؿآف ٨٦ أص٢ يشء ٨٦ امليخ ثاتلع٤يٜ ىلع ٝ ر  -16
 املةؿ.

  .(1)ٝيةـ أ٢٬ امليخ ثٕؽ دٚ٪٫ ثةذلثةاط كاالصذ٧ةاعت ال١جرية.  -17

ديةف ثأدٔيح االقتكٞةء ٨ٔ َؿيٜ اخلؿكج إىل صج٢ ٨٦ اجلجةؿ كاإل -18
 كدٮقبلت حمؽزح ثىٮت اعؿ دمةيع، ز٥ اذلثط ثٕؽ ذلٟ.

 (.417)إصةثح الكةا٢ادلاعء كاذل٠ؿ اجل٧ةيع.  -19

 (.416)إصةثح الكةا٢رٚٓ الىٮت ثةذل٠ؿ ٝج٢ األذاف. -02

 .ل٤ٛضؿرٚٓ الىٮت ثةتل٭٤ي٢ كا٣تكبيط أك ا٣ٞؿآف ثني األذاف األكؿ كاثلةين  -01

 ج٢ اجل٧ٕح بِّشء ٨٦ اذل٠ؿ.)اتلؾ٠ري( اذلم ٬ٮ رٚٓ الىٮت ٝ -00

ٮء. ادلاعء ٔ٪ؽ ٗك٢ لك ٌٔٮ ٨٦ أٌٔةء -04  الًٮ
 ا٣ٕٞؽ ث٧ىةٚعح املٕٞٮد ٦٪٫ كاملٕٞٮد هل ز٥ ال٤ٙ ٤ٔي٭٧ة خبؿٝح. -04

٠رس يشء ٨٦ ابليي أك ٩رث يشء ٨٦ امل٤ط أكؿ دػٮؿ ا٣ٕؿكس ثيخ  -05
 زكص٭ة.

 إَبلؽ الـكج اجلةر إذا دػ٢ ىلع زكص٫ كاٚذي ثسةرد٭ة.  -06

 لؿًلت.االحن٪ةء تلٞجي٢ ا -07

 ٦٪ٓ دـكيش اهلةم٧يح ث٘ري اهلةميم. -08

ٮء. ٨٦األدٔيح ٔ٪ؽ ٗك٢ لك ٌٔٮ  -09  أٌٔةء الًٮ

                                                   

 ظىت ٝةؿ ثٌٕ٭٥ مًلة ي٤عٜ أ٢٬ امليخ ٨٦ املذةٔت كاملنةؽ/» /ٝةؿ ميؼ٪ة (1)

اري  َـّ  .(459)٧ٝٓ املٕة٩ؽ «زبلزح ينًف ث٭ة ادلار                    ا٣ٕؿس كاملأد٥ كال
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 (.07)إصةثح الكةا٢اتل٤ِٛ ثةجليح ٝج٢ الرشكع يف الىبلة.  -42

 دٞؽي٥ داعء االقذٛذةح ىلع دسجرية اإلظؿاـ. -41

 ثؽٔح املٮدل. -40

رشي٨االظذٛةؿ   -44  ٨٦ رصت. ث٤ي٤ح قجٓ ٔك

كلٮ ص٤كخى ٦ٓ احل ر؛ ٚع ر٬ة يُٮؿ،  ٬ؾق ٩جؾة خمذ رة ك٣حكخ ىلع قبي٢
٥ٍ٤و  لك َة٣ت تكأهل ٨ٔ اخلؿاٚةت كابلؽع ا٣ ي اك٩خ مٮصٮدة يف ثرل٥٬  ا٩ٛؿادو ىلع  ًٔ

ز٥ ذ٬جخ ك٦ةدخ أك ا٧ًع٤خ كمخؽت بكجت دٔٮة أ٢٬ الك٪ح لؿب٧ة اصذ٧ٓ دليٟ 
املبةت ٨٦ ابلؽع ا٣ ي حب٧ؽ ا ٝؽ زا٣خ أك ًٕٛخ ك٦ة ثٌف ٦٪٭ة ٚإىل الـكاؿ إف 

كبة اتلٮٚيٜ.ء ا دٕةىل، مة
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كَبلث٫ األكةرـ ٠سرية صؽا دٛٮؽ  الكنن ا٣ ي أظية٬ة ا ىلع يؽ النيغ
ح يف ٠سري ٨٦ ٦٪ةيح الرشيٕح، ك٨٦ ذلٟ  ك٣حف احل ر ك احل٧ؽ كامل٪ح، كيه ٦ذ٪ٔٮ

 .ىلع قبي٢ احل ر
 اجل٧ٓ ثني الىبلدني ٣٘ري ٔؾر.ٔؽـ  -1

 دأػري أذاف ا٣ٛضؿ اثلةين ظىت يذ٥ اتلعٜٞ ٨٦ دػٮؿ الٮٝخ. -0

 دأػري أذاف ا٣ٕنةء ظىت يذ٥ اتلعٜٞ ٨٦ دػٮؿ الٮٝخ. -4

 .(1)إٝة٦ح وبلة ا٣رتاكيط دمةٔح يف املكةصؽ  -4

 األذاف ىلع الك٪ح. -5

                                                   

اال٩ذىةر ىلع ٝؿر املؿصٓ الـيؽم حيىي ث٨ محـة يف )٠ذةب وبلة اجل٧ٕح( ٨٦ ٠ذةث٫  (1)
كركم أف ٤ٔياة رأل »صٮاز وبلة ا٣رتاكيط دمةٔح ٨٦ زبلزح أكص٫، كٝةؿ/  ٧٤ٔةء األمىةر

ٮَّبى ٦ة ٫٤ٕٚ رى ا ٝ رق، ز٥ ٝةؿ/ ٚىىى رى مكةصؽ٩ة ٩ىٮَّ  ا٣ٞ٪ةدي٢ يف املكضؽ، ٚٞةؿ/ رظ٥ ا ٧ٔؿ ٩ىٮَّ
 «.٧ٔؿ، كيف ٬ؾا دال٣ح ىلع صٮاز٬ة

يف )٠ذةب الىبلة/ ثةب ا٣ٞيةـ يف م٭ؿ رمٌةف(/ ٨ٔ أ٦ري  مك٪ؽ اإل٦ةـ زيؽ ث٨ يلعكيف       
أ٫٩ أمؿ اذلم يىٌل ثةجلةس وبلة ا٣ٞيةـ يف م٭ؿ رمٌةف أف  املؤ٦٪ني يلع ث٨ أيب َة٣ت 

ًلٕذني، كيؿاكح ٦ة ثني لك يىٌل ث٭٥ ٔرشي٨ رًلٕح يك٥٤ يف لك رًلٕذني، كيؿاكح ٦ة ثني لك ر
أ الؿص٢، كأف يٮدؿ ث٭٥ ٨٦ آػؿ ال٤ي٢ ظني اال٩ راؼ.  أربٓ رًلٕةت، ٚريصٓ ذك احلةصح كيذًٮ
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 األذاف األكؿ لىبلة ا٣ٛضؿ.  -6

 / )و٤ٮا يف رظة٣س٥(.ٝٮؿ املؤذف يف األذاف ٔ٪ؽ ٩ـكؿ األ٦ُةر  -7

 أداء الىبلة يف كٝذ٭ة املعؽد هلة رشاع، كبةألػه وبلة ا٣ٛضؿ. -8

 دأػري ا٣ٕنةء ظىت يؽػ٢ كٝذ٭ة. -9

 إد٧ةـ الىٛٮؼ األكؿ ٚةألكؿ. -12

 احلؿص ىلع اختةذ الكرتة. -11

 الىبلة يف اجلٕةؿ. -10

 اإلرسار ثة٣بك٤٧ح يف الىبلة اجل٭ؿيح. -14

ٓ احلؽ احل٧ىن ىلع ا٣حرسل يف الىبلة. -14  ًك

  يف الىبلة.اتلأ٦ني -15

 ص٤كح االقرتاظح. -16

 اتلٮرؾ يف الؿًلٕح األػرية ٨٦ الىبلة الؿبةٔيح. -17

 اإلمةرة ثةألوجٓ ٔ٪ؽ ا٣تن٭ؽ. -18

 دُٮي٢ ا٣ٞؿاءة يف الىبلة كبةألػه يف وبلة ا٣ٛضؿ كا٣رتاكيط.  -19

 امليجء ثأذاكر الىبلة ىلع الك٪ح.  -02

 اجل٤ٮس ثٕؽ ا٣ٛضؿ يف املكضؽ لزل٠ؿ ظىت د٤ُٓ الن٧ف. -01

 داعء ا٣ٞ٪ٮت. ٔؽـ اتلُٮي٢ يف -00

 وبلة اجلة٤ٚح ىلع الؿاظ٤ح. -04

 ص٢ٕ اإل٦ة٦ح يف األٝؿأ ل١ذةب ا. -04

 ا٣ٞؿاءة يف ٚضؿ اجل٧ٕح ثةلكضؽة كاإلنكةف. -05
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 اختةذ ا٣ٕىة ل٤ؼُيت كاملعةرض. -06

 اقذٛذةح اخلُجح خبُجح احلةصح.-07

 ص٢ٕ اخلُت ٨ٔ ّ٭ؿ ٤ٝت ٦٪ةقجحن حلةصح اجلةس. -08

 الك٪ح ابلٕؽيح لىبلة اجل٧ٕح. -09

 ىبلة ا٣ٕيؽ.ػؿكج ا٣جكةء ل -42

 إظيةء وبلة ا٣ٕيؽ يف املىًل كالىعؿاء. -41

 وية٩ح املٞةثؿ كتكٮيؿ٬ة.-40

 دٕضي٢ ا٣ُٛؿ كدأػري الكعٮر. -44

 ص٢ٕ امل٪ ر زبلث درصةت. -44

ذاكؼ ىلع الك٪ح ك٩ىت اخليةـ هل يف املكةصؽ. -45  األ

ـػؿٚح ل٧٤كةصؽ. -46  ٔؽـ ال

 ٔؽـ مىةٚعح املؿأة األص٪بيح كلٮ اك٩خ ٨٦ األٝةرب. -47

  ثؽال ٨ٔ وجةح اخلري كمكةء اخلري.إٚنةء الكبلـ الرشيع -48

٨ يف أميةء ٠سرية ٨٦ ا٣ُيجةت. -49  اتلي٧ُّ

 احلؿص ىلع اقذؼؽاـ الكٮاؾ ثؽال ٨ٔ الن٧ح كاتلججةؾ. -42

 ػٌت ال٤عيح ابليٌةء ثةحل٪ةء أك ال١ذ٥. -41

 إٔٛةء ال٤عيح. -40

 رٚٓ اثلٮب كاإلزار إىل ٚٮؽ ال١ٕجني. -44

 ٔؽـ ا٣٘ك٢ يف املةء ادلاا٥ ٨٦ اجل٪ةثح. -44

 رات ٔ٪ؽ االقت٪ضةء.ٔؽـ دسنٙ ا٣ٕٮ -45

ؤ ٨٦ ا٣ رؾ ا٣ ي د٘ري لٮ٩٭ة بكجت اجلضةقح. -46  ٔؽـ اتلًٮ
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 ٔؽـ ػ٤ٓ الرساكي٢ يف مؤػؿة املكضؽ ٝج٢ ادلػٮؿ يف الىبلة. -47

 ا٣تكبيط ٔ٪ؽ ا٣زنكؿ كاتل١جري ٔ٪ؽ ا٤ُ٣ٮع يف األقٛةر.  -48

 اإل٦ةرة يف الكٛؿ.  -49

 اخلؿكج ادلٔٮم لرلٔٮة إىل ا دٕةىل. -52

 ادلاعء ثسٛةرة املض٤ف. -51

ٮء ل٤ذٕة٣ش ٨٦ ا٣ٕني.ال -50  ًٮ

 اتلٕة٣ش ثة٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كالؿىق الرشٔيح. -54

 .(1)إظيةء دؽريف ٠ذت الك٪ح كاتلٮظيؽ كا٣ٕٞيؽة الك٤ٛيح ا٣ٕذيٞح -54

إظيةء احلضةب الرشيع اذلم ظى٢ ٚي٫ اتل٭ةكف إىل ظؽ ٠جري كػةوح يف    -55
 ابلٮادم كاألريةؼ.

 ٥ٕ كاألخ.٠ـكصح ا٣ ،ٔؽـ اػذبلط الؿص٢ ث٘ري املعةرـ أك مىةٚعذ٭٨  -56

 .(2)الؿظ٤ح يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ الرشيع  -57

 ابلعر ٨ٔ ادلحل٢ كاملُةبلح ث٫ كدىٍؿًؾ اتل٤ٞيؽ.  -58

٥ٍ٤ً  إظيةء  -59  .(3)احلؽير كالكؤاؿ ٨ٔ وعح األظةدير ٨٦ ًٕٛ٭ة ًٔ

                                                   

اإل٦ةـ ٨٦ ٠ذةيب/  ادلركس ا٣ ي دؽرس يف دكر احلؽير الك٤ٛيح يف احل٨٧راصٓ ٚى٢ (1)
 .الٮاديع رمح٫ ا كص٭ٮدق يف جتؽيؽ ادلٔٮة الك٤ٛيح

 صؽا حب٧ؽ ا ل٥ دٕؿ٫ٚ احل٨٧ ىلع ٬ؾق ال١يٛيح ٦٪ؾ ٦بةت الكجني. ك٬ؾا أمؿ ّة٬ؿ  (2)

 ك٬ؾا أمؿ ّة٬ؿ حب٧ؽ ا ل٥ دٕؿ٫ٚ احل٨٧ ىلع ٬ؾق ال١يٛيح ٦٪ؾ ٦بةت الكجني.  (3)
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ؽـ رٚٓ الىٮت ثةذل٠ؿ.  -62  إظيةء الك١ي٪ح ٔ٪ؽ تنحيٓ اجل٪ةاـ ٔك

يه أظت ابلٞةع إىل ٤َت ا٥٤ٕ٣ ىلع أيؽم املنةيغ كا٧٤ٕ٣ةء يف املكةصؽ ا٣ ي   -61
 ا.

 الؿظ٤ح كاتل٪٢ٞ يف ابلٮادم كا٣ٞؿل لرلٔٮة إىل ا.  -60

 اإلُٚةر ٔ٪ؽ حتٜٞ ٗؿكب الن٧ف دكف دأػؿ.  -64

 إُٔةء ا٣جكةء ٦ة ٝك٥ ا هل٨ ٨٦ املرياث. -64

 اجلؿح كاتلٕؽي٢ أل٢٬ األ٬ٮاء ٨ٔ َؿيٜ اتلأحلٙ كاخلُت كاملعةرضات. -65

 ربٍ اجلةس ثٛ٭٥ الك٤ٙ الىة٣ط. -66

 ٨ٔ اتل٤ٞيؽ إىل ادجةع ادلحل٢. رصؼ اجلةس -67

 احلؿص ىلع الكؤاؿ ٨ٔ ادلحل٢. -68

 احلؿص ىلع ٔؽـ اتلعؽير ثةألظةدير الٌٕيٛح. -69

ؿاض ٨ٔ ٠ذت ادلص٢ كاخلؿاٚح. -72  اإٔل

 احلؿص ىلع اٝذ٪ةء ٠ذت ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح. -71

 ٚذط ماكدت كتكضيبلت ٣جرش ٠ذت كأرشَح ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح.-70

 ٭ةت ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح يف داػ٢ ابلبلد كػةرص٭ة.ربٍ أ٢٬ الك٪ح ثٛذةكل كدٮصي -74

 ٣ٕٜ الىعٛح ثٕؽ األك٢. -74

ُةء ثةحل٧ىن. -75  احلؿص ىلع األػؾ كاإٔل

 دٕٮيؽ ابل٪ةت الى٘ةر ىلع ال٤جةس الرشيع. -76

 دٕٮيؽ األ٦٭ةت ىلع ٔؽـ داعء اجل٨ ثة٣تك٤ٍ ىلع األكالد. -77

ىرٍشي  -78  اتلأحلٙ يف أكقةط أ٢٬ الك٪ح. ن

 ير اجلجٮيح يف اخلُت كاملعةرضات.دسسيٙ األد٣ح ا٣ٞؿآ٩يح كاألظةد -79
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 د٪ٞيح اخلُت كاملعةرضات ٨٦ األظةدير كا٣ٞىه الٌٕيٛح.  -82

٧ةؿ كاألٝٮاؿ. -81  احلؿص ىلع الٮدؿ يف اأٔل

 إزاظح النج٭ةت ٨ٔ دٔٮة اتلٮظيؽ كمح٤ذ٭ة يف ادلاػ٢ كاخلةرج. -80

ري٬ة ٨٦ ا٣ٛنت. -84  جت٪يت ابلبلد ال١سري ٨٦ ٚنت ا٣ٞذ٢ كا٣ٞذةؿ ٗك

 ىلع الك٪ح. إظيةء وبلة االقتكٞةء -84

ؽـ امل٘ةالة ٚي٭ة. -85  دحكري امل٭ٮر ٔك

 ابلٕؽ ٨ٔ الن٧ح كا٣ٞةت كادلػةف كأ٦سةهلة ٨٦ ا٣ٞةذكرات.-86

 إظيةء اتل٤ٕي٥ كاتلؽريف كاملعةرضات يف أكقةط ا٣جكةء. -87

 دىٛيح ابليٮت ٨٦ وٮر ذكات األركاح ٣٘ري رضكرة. -88

ؿاس -89  . (1) دؿؾ ٠سري ٨٦ امل٪١ؿات احلةو٤ح يف اأٔل

  

                                                   

اتلججي٫ احلك٨ اقذٛؽت اتلججي٫ ىلع ٠سري ٨٦ ا٣ٛٞؿات املؾ٠ٮرة يف ٬ؾا ا٣ٛى٢ ٨٦ ٠ذةب/   (1)
 ق ٨٦ الكننثرتدمح اإل٦ةـ الٮاديع ك٦ة أظية
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اكف النيغ ي٪ىط َبلب ا٥٤ٕ٣ ثٕؽـ اال٩ذٞةؿ ٨٦ ٠ذةب إىل آػؿ ظىت يذٞ٪ٮا  -1
ىلع ٩ٛك٫ ٨٦ ادلركس، كٌلف ي٪ىط  ا٣ُة٣تي  ال١ذةب اذلم ٝج٫٤، كأال يسرثى 
)ص/  النيغ الٮاديع كدار احلؽير ثؽ٦ةجثةتلؼىه يف ثٕي ا٣ٛ٪ٮف. 

57 .) 
ؿ يؽرس ابلةداني يف »/ ٝة٣خ اث٪ح النيغ أـ ٔجؽ ا كٚٞ٭ة ا -0 اكف آػى

ا٣ٞؿاءة كال١ذةثح، ٚاكف يك٫ٕ٧ لك يٮـ يف يشء ٦ٕني ال يذٕؽاق؛ ٌٚ٘ت 
َّ يٮـ ك٬ٮ يؿدد/   -كٝةؿ/ لكي
ى
 –ٚذعح  -أ

ى
)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. ٚأثؽهل ث٘ريق -أ

151.) 

ٝي٢ هل ذات مؿة كأ٩ة أق٧ٓ/ يذلك٥ ٚيٟ ثٕي اجلةس، ٚٞةؿ/ ٦ة »كٝة٣خ أيٌة/  -4
ٍه كا٣بىنةمحي ىلع كص٭٫أكرث، ٝةهلة ك٬ٮ ٦٪بى يىرضُّ ذ٩ٮيب   ٩جؾة خمذ رة«. ك
 (.42)ص/ 

ق ا٣حرسل ٚٞةؿ يل/ ٬ؾا بكجت »كٝة٣خ أيٌة/  -4 ويجىخ يؽي
ي
كذات مؿة قٍٞ ٚأ

٥ٍ }ذ٩ٮيب كٝؿأ ٝٮهلى دٕةىل/  يًٍؽيسي
ى
جىٍخ أ كى ة ٠ى ج٧ًى

ًىيجىحو ٚى ٥ٍ ٨ٍ٦ً مي ةثىسي وى
ى
ة أ ٦ى كى

سًريو 
٨ٍ ٠ى ٮ خى ٛي ٍٕ يى  ٩جؾة خمذ رة«. [42]النٮرل/  {كى

ٝي٢ هل ذات مؿة كأ٩ة أق٧ٓ/ يٞةؿ إف دليٟ ٦ج٤٘ة ٠جريا ٨٦ »كٝة٣خ أيٌة/  -5
املةؿ! ٚٞةؿ/ لٮ ٔ٪ؽم ٠ؾلٟ ٤ٞ٣خ ث٫ ١٬ؾا، كأمةر إىل ي٧ي٪٫ كيكةرق 

٫ ٛى ٫ كػ٤  (.44-40)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. كأ٦ة٦ى
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ر »كٝة٣خ أيٌة/  -6 ؾ  ٥ ٨٦ ٦ؽاػ٢ النيُةف ىلع َة٣ت ا٤ٕ٣ -يٕين النيغ-كحيي
كدثجيُةد٫، كأػ رى أ٫٩ ٝةؿ هل النيُةف مؿة/ أ٩خ ٦ة دى٤ط ٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣، أ٩خ 

 (.54)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. ٦ة دى٤ط إال ل٧٤كعح كالـ٩بي٢
ثةلى ر ىلع املؽٔٮي٨، ٝةؿ/ ٚإف ٦٪٭٥  -يٕين النيغ-حير »كٝة٣خ أيٌة/  -7

إًذىا } اجلة٢٬، ك٦٪٭٥ املٕة٩ؽ، ك٦٪٭٥ احلةقؽ، ك٦٪٭٥ ا٣ٛةقٜ، ٝةؿ ا دٕةىل/ كى
ة ٦ن بلى يٮا قى ٥ي اجٍلىة٤٬ًيٮفى ٝىةل جى٭ي َى ة ٮا }[ كٝةؿ دٕةىل/ 64]ا٣ٛؿٝةف/  {ػى ٕي ٧ً إًذىا قى كى

٪٫ٍي  ٮا خى ًي ؿى ٍٔ
ى
ٮى أ ٍ٘ [ ٤ٕٚ ٥ الك٪ح ظىت يحرس ا لٟ 55]ا٣ٞىه/  {ال٤َّ
يبلن }ثأ٩ىةر/  ً -56)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. [5]املٕةرج/  {ٚىةٍو ًرٍ وى ٍرنا دمى
57.) 
اكف ي٪١ًؿ ىلع املؽرقني اذلي٨ يسرثكف احلٮايش كيٞٮؿ/ »ة/ كٝة٣خ أيٌ -8

املؤ٣ٙ يكذُيٓ أف يأيت ثإًٔةؼ إًٔةؼ ال١ذةب، ل١٪٫ أظتَّ أف يٞؽـ 
٦ٓ ثٕي ا٣ُبلب ٚٮصؽ٬ة  اتلعٛح الكجيحمحبة خمذ را. كيٞٮؿ/ إ٫٩ رأل 

مم٤ٮءة ثةحلٮايش ثني األقُؿ كأَؿاؼ الىٛعح ٚٞةؿ/ ادٞٮا ا يف 
 (.145)ص/  ؾة خمذ رة٩ج«. إػٮا٩س٥

ٍٟٝ،  اى  ؽً ىؽي ىلع الىؽؽ كيٞٮؿ/ إف دى  ا٣ُة٣تى  حيرُّ »كٝة٣خ أيٌة/  -9 يىىؽي
 ادلراقح يف املؿا٠ـ حيس٫ ىلع الىؽؽ ريكإذا مىك إحل٫ َة٣ت ٥٤ٔ ٔؽـ دحك

٩جؾة «. ٧يٟ كلٮ يف ثحذٟكيٞٮؿ/ إذا ٥٤ٔ ا وؽؽى ٩حًذٟ يحرس لٟ ث٨٧ ي٤ٕ  
 خمذ رة
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إحل٫ مؿة أظؽ أٝةرب٫ ينذيك ٨٦ ثٕي ا٣ُبلب، ٚؿأل دػ٢ »كٝة٣خ أيٌة/  -12
ٕ٭ة؛ ٚٞؿأ ٤ٔي٫ ٝٮهل دٕةىل/  ٨ٍ }الٮادل أف الن١ٮل يف ٗري مًٮ جُّٮفى ٦ى ً حيي

ى  كفى ىلعى ييٍؤزًؿي كديٮا كى
ي
ة أ حن ًم٧َّ ةصى كر٥ٍ٬ًً ظى ؽي كفى يًف وي ؽي ً

ًٍ٭٥ٍ كىالى جيى ؿى إحًلى ةصى ٬ى
حه كى  ةوى ىى فى ثًً٭٥ٍ ػى ىٍٮ اكى ل ًكً٭٥ٍ كى ٛي ٍج

ى
٥ي أ ٟى ٬ي ً كخلى

ي
ًك٫ً ٚىأ ٍٛ طَّ جى ٨ٍ ييٮؽى مي ٦ى

ٮفى  ٤ًعي ٍٛ  (.194)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. [9]احلرش/  {ال٧ٍي

اكف يٌ٘ت ىلع ا٣ُة٣ت اذلم ي٪ةـ ثٕؽ وبلة ا٣ٛضؿ ٣٘ري »كٝة٣خ أيٌة/  -11
ٔؾر؛ ألف اجلٮـ ٚي٫ يٌيٓ الٮٝخ، كيرض ثةلىعح، كيٞٮؿ/ اذلم ال يكذُيٓ 

ثٕؽ وبلة ا٣ٛضؿ ممس٨ يؾ٬ت ٝؽر أف يذ٤٘ت ىلع ٩ٛك٫ يف دؿؾ اجلٮـ 
ٍي ٩ٛك٫ ظىت زبلزح أيةـ يف الىجةح ٚيذؽرب يف الٮادم، أك يى  ٢٧ٕي كي٘ة٣

 (.194)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. دؾ٬تى ٔ٪٫ ٬ؾق ا٣ٕةدة الكحبح
يٟٛ أكراؽ ال١ذةب ثي٧ي٪٫، كإذا رأل كرٝح ٨٦  اكف »كٝة٣خ أيٌة/  -10

ة يٌ٘ت كيٞٮؿ/ ٣ح ٤ى٧ن ٔى ؿٚي٭ة  َى ٙى  ُ ٔي ف ٬ؾا ٨٦ األدب ٦ٓ ال١ذةب ٝؽ 
 (.025)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. ال١ذت

ذ٠ؿ النيغ ذات مؿة أ٫٩ ملة اكف َةبلة يف )اجلة٦ٕح اإلقبل٦يح( اكف يٞؿأ  -14
؛ ٚاكف ابلٕي ي٪١ؿ ٤ٔي٫ ًذ٠ؿ ثٕي األظةدير كيٞٮؿ ٚي٭ة/ رقٮؿ ا 

١خُّ ٦ة ٬٪ةؾ داع ل٤ضؽاؿ؛ اآلؿ يف الىبلة ىلع اجليب  ، ٝةؿ النيغ/ ٚكى
ت نيغي األبلةين ٚض٢ٕ يؾ٠ؿ اآلؿ يف الىبلة ىلع اجليب ٚضةء ال ًػؾى

ي
، ٚأ

.٫٪ٔ 
اكف النيغ يف ثٕي األظيةف خيؿج ثٕؽ وبلة ا٣ْ٭ؿ ي٪ْؿ املذؼ٤ٛني ٨ٔ  -14

ٕٮَّض كإىل امل٥ُٕ اذلم جبة٩ج٫، ٧ٚة مٕؿ اذلي٨  ادلرس، كذ٬ت مؿة إىل داكف ٦ي



 

   

 

 117 ٩جؾة يكرية ٨٦ ٩ٛحف قرية كأٝٮاؿ حمؽث اجلـيؿة

ا ملة رأكا النيغ اك٩ٮا داػ٢ امل٥ُٕ إال ك٬ٮ ٔ٪ؽ٥٬، ٧ٚة اقذُةٔٮا أف يذلك٧ٮ
 رظبلت دٔٮيح ل٤نيغ الٮاديع. ٔ٪ؽ٥٬ يف ذلٟ الٮٝخ، ك٬ٮ كٝخ درس

 (.19)ص/ 

ملة اكف املكضؽ يف ثؽايح ادلٔٮة و٘ريا  أ٫٩ذ٠ؿ النيغ أمحؽ ث٨ ٔؿبه أيٌة  -15
اكف ا٣ُبلب ال جيؽكف يف أيةـ ا٤ُٕ٣ح ماك٩ة ل٧٤جيخ؛ ٚجٌٕ٭٥ ي٪ةـ يف 

كضؽ؛ ٚاكف ثٌٕ٭٥ يىٌل يف امل١ذجح، اخلةرج، كال يٮصؽ ماك٩ة ل٤ىبلة يف امل
كبٌٕ٭٥ يف احلىٮة، كبٌٕ٭٥ ػةرج املكضؽ؛ ٚةٝرتح ثٕي اإلػٮة ىلع 
النيغ أف يأػؾ ٨٦ ا٣ُبلب ٔؽدا ٦ٕي٪ة اذلم دتكٓ هل دار احلؽير، ز٥ 
يٕذؾر لآلػؿي٨ ٨ٔ ٝجٮهل٥ بكجت ٔؽـ االتكةع هل٥؛ ٚٞةؿ النيغ/ أ٩ة ٦ة 

 النؼه ٨٦ أٝىص ظرضمٮت ز٥ أقذُيٓ أف أٝٮؿ ألظؽ ال يأدين، يأدحين
أٝٮؿ هل/ ارصٓ! ٬ؾا ال أقذُيٓ أف أٝٮهل، ثٕي ا٣ُبلب رب٧ة ٦ة أىت ٨٦ ثرلق 
إال كٝؽ حبر هل٥ ٨ٔ مؤ٩ح، كرب٧ة ثٌٕ٭٥ ٝؽ اػذ٤ٙ ٦ٓ أ٫٤٬، كبٌٕ٭٥ 
رب٧ة ٬ؿب ىلع أ٫٤٬، ز٥ يأيت إحل٪ة ك٩ؿدق، ٬ؾا ال يسٮف، ٨٦ اقذُةع أف 

 يف أ٦ةف ا. يى ر ٚعيةق ا، ك٨٦ ًةؽ ٨٦ ٩ٛك٫
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ث٪عٮ مخكح  ذلٟ يف ثؽايح ادلٔٮة كظةهل ثٕؽ اجلةّؿ يف ظيةة النيغ 
ٔرش اع٦ة جيؽ ا٣ٕضت ا٣ٕضةب! كي٥٤ٕ مٮٝ٪ة أف الؿٕٚح كا٣ٛذط كاجل ر كاتلأييؽ ثيؽ 

ٝؽر ٧٬ذ٭٥ كد٧ك١٭٥ كإػبلو٭٥ ا ٔـ كص٢، يسؿـ ث٫ ٨٦ ينةء ٨٦ ا٣ٕجةد، ىلع 
 كوؽٝ٭٥ ٫ٕ٦ قجعة٫٩ كدٕةىل.

 يف ثؽايح أمؿق/ ٚٞؽ اكف النيغ              
يت٪٢ٞ ثني ا٣ٞؿل كاملعةْٚةت لرلٔٮة إىل ا ث٧ٛؿدق ٣حف ٫ٕ٦ أظؽ،  -1

 كال يسةد يٕؿ٫ٚ أظؽ.
خيُت اجل٧ٕح ٚيعرض ٔ٪ؽق حنٮ أربٕح أك مخكح ٨٦ ا٣ٕٮاـ، رب٧ة  -0

 ثٌٕ٭٥ ظيةء ٦٪٫ ٍٚٞ.

حيةرض ٚيعرض ٔ٪ؽق ا٣ٕؽد ا٣حكري، كبٌٕ٭٥ ٩ةٔف كآػؿ يذلك٥ كآػؿ  -4
 ... كآػؿ ...، كرب٧ة ذ٬ت حلعةرض ٥٤ٚ حيرض هل أظؽ.

 يٕؿ ض ٩ٛك٫ ىلع ا٣ٞجةا٢ حلعةرض ٚريدك٫٩ كيٞٮلٮف/ اثؽأ ث٘ري٩ة. -4

َّٝٙ ٨٦ اجل٪ؽم  -5 ي٧ؿ يف ٩ٞةط اتلٛذحل كظيؽا بكبلظ٫ النؼيص، ٚيٮ
 بكجت مح٢ الكبلح.

يٞؽر أف ينرتم هل ظىت اجل٪بيح املٕؿكؼ ثةلكبلح  ٚٞريا صؽا ال -6
٥ اتل٭ؽيؽ املذ١ؿر  األثيي؛ حلؽاٚٓ ٨ٔ ٩ٛك٫ ٔ٪ؽ احلةصح إىل ذلٟ، ٗر

 هل، كدسٛريق، كا٣ٛذٮل حب٢ د٫٦.
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٥ ٠ؿ٫٦  -7 يأدي٫ الٌيٙ أك الـااؿ كال جيؽ يف ثحذ٫ ٦ة يسؿ٫٦ ث٫، ٗر
 كصٮدق.

 يجيك ٨٦ مؽة الٌيٜ كا٣٘ؿبح ك٨٦ ٤ٝح اجلةرص كاملٕني. -8

يذ٧ىن أف يؿل األخ ٨٦ أ٢٬ الك٪ح، كإذا ٥٤ٔ ثأخ قين ١ٚأ٫٩ م٤ٟ  -9
 ادل٩ية حبؾاٚري٬ة.

وٮرد٫ منٮ٬ح ٔ٪ؽ ا٣ٞجةا٢ ٨٦ ٝج٢ َٮااٙ الٌبلؿ أ٫٩ صةء ثؽي٨  -12
ـ ذ٠ؿى  ؿ  ىلع رقٮهل  ا كالىبلةى  صؽيؽ، كأ٫٩ يج٘ي األكحلةء، كأ٫٩ حيي

٫ٞٛ ٤ٔي٫ الىبلة كالكبلـ، دسٛريم، ٦ذض٧ؽ، ٦تنؽد، ٦ذعضؿ، ال ي
 الٮاٝٓ، إ٣غ ذلٟ.

يؤ٣ٙ ال١ذةب ٚبل يسةد جيؽ أظؽا يُج٫ٕ هل، كرب٧ة ثٌف يف ثٕي دكر  -11
 ا٣جرش ٝؽر أربٓ قجني، ز٥ خيؿج ىلع وٮرة رديبح م٤يبح ثةألػُةء.

قةز٨ يف ٝؿيح ريٛيح يف َؿؼ احل٨٧ ال يسةد يٕؿ٫ٚ أظؽ، أك يك٧ٓ  -10
 ث٫ أظؽ.

كح ٔرش اع٦ة، كإذا ٬ؾا يشء ٨٦ ظةهل يف ثؽايح أمؿق، ٧ٚة يه إال حنٮ مخ
ثةألمؿ يذ٘ري د٧ة٦ة محبة ٚنحبة ظىت كو٢ إىل ٦ة ل٥ يس٨ خيُؿ ل٤نيغ ىلع ثةؿ 

 أك يؽكر هل يف ػيةؿ.

ٚجٕؽ أف اكف يت٪٢ٞ ثني ا٣ٞؿل ث٧ٛؿدق وةر خيؿج يف ثٕي األظيةف ٨٦ ثرلق 
 يف مخف ٔرشة قيةرة م٤يبح ثةلؿصةؿ ثٕؽد٭٥ كقبلظ٭٥.

 يؽي٫ يف د٦ةج حنٮ أربٕح أك مخكح كبٕؽ أف اكف حيرض ػُجح اجل٧ٕح ثني
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 وةر حيرض اجل٧ٕح يف د٦ةج حنٮ أربٕح أ٣ٙ أك أكرث ٨٦ ذلٟ.
كبٕؽ أف اكف حيرض حمةرضد٫ ا٣ٕؽد ا٣حكري ك٦ة ثني ٩ةٔف كآػؿ يذلك٥ ك... 
ك... ك... وةر حيرض ثني يؽي٫ اآلالؼ حبير ال يتكٓ ملعةرضاد٫ يف ثٕي 

يؽ، يُٞٓ هلة ابلٕي ٔرشات املعةْٚةت إال ٩ٮادم ال١ؿة كمى٤يةت ا٣ٕ
جح كاالمتيةؽ.  ال١ي٤ٮ٬ةت، كيف اغيح ٨٦ الٗؿ

كبٕؽ أف اكف يي٧٪ىٓ ٨٦ ثٕي املعةرضة يف ثٕي املكةصؽ وةر اجلةس 
يُةبلٮ٫٩ ثة٣ٕرشات ٨٦ أٝىص احل٨٧ إىل أٝىةق، كلٮ ٣ىب ٤َجةد٭٥ ملة ثٌف يٮ٦ة 

 كاظؽا يؽرس يف د٦ةج.
(/ ملة رأل 107)ص/  اديعرظبلت دٔٮيح ل٤نيغ الٮ ٝةؿ وةظت رقة٣ح/

النيغ إٝجةؿ اجلةس يف آػؿ ظيةد٫، كَل كاظؽ يٞٮؿ/ ية ميغ دٕةؿ ٔ٪ؽ٩ة دٔٮة 
كي٤عٮف ٤ٔي٫ دأكق ىلع ٩ٛك٫ كٝةؿ/ أي٨ ٬ؤالء اجلةس يف ثؽايح ادلٔٮة، ٠٪خ أد٧ىن 

 الٮاظؽ.
كبٕؽ أف اكف ي٧ؿ يف ٩ٞةط اتلٛذحل كظيؽا بكبلظ٫ النؼيص كييٌةيٜى 

يف ٦ةاح كمخكني مك٤عة يف ثٕي األظيةف، كرب٧ة را٫ٞٚ  بكجت ذلٟ، وةر خيؿج
 حل٧ةيذ٫ كاحلٛةظ ٤ٔي٫.اتلةثٕح لرلك٣ح ٨٦ ثٕي اجلٞةط ثٕي ا٣ُٞٮـ املك٤عح 

كبٕؽ أف اكف ٚٞريا صؽا ال ي٤٧ٟ ٦ة يسؿـ ًي٫ٛ أك ينرتم هل ٦ة يؽاٚٓ ث٫ 
نتى ث٭ة، ث٢ ثٌف ىلع ظةتل٫  ٨ٔ ٩ٛك٫، أدذ٫ ادل٩ية كيه را٧ٗح، ل١٪٫ ٦ٓ ذلٟ ل٥ يٛي

ىرٍشً د٤ٟ، كأ٩ٜٛ د٤ٟ األمٮاؿ ا٣ُةا٤ح يف قبي٢ ادلٔٮة ك  ٬ة ثني اجلةس.ن
 أديعخ هل ادل٩ية ثس٢ ث٭ةا٭ة  ***  ٚٞةؿ هلة األػؿل أص٢ كأ٢ٌٚ.

كبٕؽ أف اكف يجيك ٨٦ مؽة الٌيٜ ك٤ٝح اجلةرص كاملٕني، وةر حي٧ؽ ا 
ة اآلف ٤ٚٮ ٦خ ملخ ٠سريا ىلع اخلري ا٣ْٕي٥ اذلم ظ٫ٞٞ ا ىلع يؽي٫، كيٞٮؿ/ أ٦
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 كأ٩ة ٝؿيؿ ا٣ٕني.
كبٕؽ أف اكف يذ٧ىن أف يؿل األخ ٨٦ أ٢٬ الك٪ح وةر يؿل ٔرشات اآلالؼ 

 ٨٦ أ٢٬ الك٪ح، كيؿل اجل٧ٮع اهلةا٤ح كاإلٝجةؿ ا٣ْٕي٥ ثني يؽي٫.
كبٕؽ أف اكف يذ٧ىن َة٣ت ٥٤ٔ، وةر َبلث٫ ثٕرشات اآلالؼ، يذ٤ٞة٥٬ 

ٔ٪ؽ٩ة لرلٔٮة كحن٨ مكذٕؽكف أف  اجلةس ثةإل٠ؿاـ، كيٞٮلٮف/ يأيت ا٣ُة٣ت
 ٩ـكص٫! كأف ٢٧ٕ٩ هل، ك٢٧ٕ٩ هل ...

ك٣حف ٬ؾا يف احل٨٧ ٍٚٞ ث٢ ق٧ٕخ النيغ أمحؽ ث٨ م٧بلف ك٫ٞٚ ا 
يؾ٠ؿ أ٫٩ ملة اكف دٔٮة يف )حلبية( كذ٬ت إىل أظؽ األَجةء؛ ٧٤ٚة ٥٤ٔ ا٣ُجيت أ٫٩ 

إ٠ؿاـ  ٨٦ َبلب النيغ ٦ٞج٢ رٚي أف يأػؾ محبة ٨٦ املةؿ كٝةؿ/ ٬ؾا ٦ين
 ل٤نيغ ٦ٞج٢.

كبٕؽ أف اك٩خ وٮرد٫ منٮ٬ح ٔ٪ؽ اجلةس ٨٦ َٮااٙ الٌبلؿ زا٣خ د٤ٟ 
النج٭ةت كٌل٩خ داعيح ٠جرية دلٔٮد٫، كوةرت وٮرد٫ كوٮرة ادلٔٮة الك٤ٛيح 

 ا٣ ي صؽد٬ة يه أظك٨ كأث٤ش وٮرة يف املضذ٧ٓ ك احل٧ؽ.
تكةثٜ كبٕؽ أف اكف يذ٧ىن ٨٦ يُجٓ هل ال١ذةب، وةرت ثٕي دكر ا٣جرش د

 كدترشؼ ثُجٓ ٠ذج٫، كبأظك٨ ا٣ُجٕةت.
كبٕؽ أف اكف ال يسةد يك٧ٓ ث٫ أظؽ وةر ٨٦ أم٭ؿ ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح يف 
بلـ، كرظ٢ إحل٫  ى٥، كدس٧٤خ ٔ٪٫ كقةا٢ اإٔل ٬ؾا ا٣ٕ ر، كا٩ترش ويذ٫ يف ا٣ٕةل
٢ إىل اعل٥ً يف  ى٥ كخمذ٤ٙ اجلجكيةت، ث٧ة ل٥ ييؿظى ٤َجح ا٥٤ٕ٣ ٨٦ مىت ثٞةع ا٣ٕةل

  ر.٬ؾا ا٣ٕ
كالنيغ يف ػبلؿ ٬ؾق املؿاظ٢ يف ثؽايح ادلٔٮة كيف ٩٭ةيذ٭ة، يف ظةؿ ا٣ٕرس 
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كا٣حرس، كيف ظةؿ ا٣٘ىن كا٣ٛٞؿ، كيف ظةؿ ٤ٝح األ٩ىةر كًلرثد٭٥، ٬ٮ ذاؾ ا٣ٕةل٥ 
ا٣ٕةثؽ النة٦غ ثأ٫ٛ٩ ٨ٔ ادل٩ية اثلةثخ ىلع ق٪ح رقٮؿ ا وًل ا ٤ٔي٫ كىلع آهل 

ج٫، يؿد ا٢ٌٛ٣ إىل ا كيٞٮؿ/ إف ٦ة ظى٢ كوعج٫ كق٥٤، ٚي٧ة حنكج٫ كا ظكح
٣حف ثٞٮد٪ة كال ثٛىةظذ٪ة كال بنضةٔذ٪ة كال ثسرثة ٧٤ٔ٪ة كل١٪٫ أمؿ أرادق ا 

 ٚاكف. كيذ٭٥ ٩ٛك٫ ثةتلٞىري كا٣ٕضت كا٣٘ؿكر كالؿيةء.
كيف ظةؿ دؽٜٚ األمٮاؿ ٤ٔي٫ ل٥ د٘ري ٨٦ ظةهل محبة ث٢ ٬ٮ ذاؾ الـا٬ؽ اذلم 

 ٦ٓ ظةصذ٫ إحل٭ة، كبحذ٫ ٬ٮ ذاؾ ابليخ املجين ٨٦ ا٣ُني ل٥ ي٪ٜٛ األمٮاؿ يف قبي٢ ا
 يذ٘ري، ث٢ رٚي أف ييبىنى هل ٗريق ٨٦ ا٣ُٮب كاألق٧٪خ!

ٚإف ٝةؿ ٝةا٢/ ٚ٭ة أ٩ذ٥ دليس٥ الكيةرات كدليس٥ امل١ذجح / »كيٞٮؿ 
ٚأٝٮؿ ٣س٥/ الكيةرات إف مةء ا كٝٙ ىلع ادلٔٮة إىل ا قجعة٫٩ كدٕةىل قٮاء 

اغرة .«أـ ٦خ، ك١٬ؾا امل١ذجح كٝٙ إف مةء ا ىلع ٤َجح ا٥٤ٕ٣أثٞيخ ظية 
 (.1/447) األرشَح

ٝةؿ ٌٚي٤ح النيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ا٣ ريع ظ٫ْٛ ا ٦جح٪ة ظةؿ النيغ يف ثؽايح 
٬( يف ثؽايح ادلٔٮة ٣1424ٞؽ اعرشت النيغ ٨٦ اعـ )»ادلٔٮة كبٕؽ ا٩تنةر٬ة/ 

ٔؽة ٦٪ؾ ننأد٭ة، ٦ٓ ٤ٝح أ٢٬ الك٪ح  الك٤ٛيح، كل٥ ي٧ي ٤ٔي٭ة آ٩ؾاؾ قٮل ق٪ٮات
ٕٛ٭٥، كظىت رأي٪ة إٝجةؿ اجلةس ىلع الك٪ح أٚٮاصة، ٚؿظ٥ ا النيغ ل٥ ييثً٪٫ ٤ٝح  ًك

ج طي حب٧ؽ األدجةع، كل٥ د٘ؿق ٠رثد٭٥، ٬ٮ ذاؾ الكةاؿ ىلع ق٪ح رقٮؿ ا  كى ، ال٧ي
 (.018)ص/  اإل٦ةـ األمليع«. ا
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ادلٔٮيح م٤يبح ثةدلركس كا٣ٕ ر، ا٣ ي يججيغ ىلع ٤َجح ا٥٤ٕ٣  ظيةة النيغ 
كاملضذ٧ٓ ٠لك االقرتمةد ث٭ة، كاالقذٛةدة ٦٪٭ة، ٧٠ة أ٩٭ة م٤يبح ثةدلالا٢ اجلرية 
كا٣ را٬ني اجل٤يح ىلع وعح ادلٔٮة الك٤ٛيح دٔٮة أ٢٬ الك٪ح، كأ٩٭ة ادلٔٮة احلٞح 

٩بي٫ حم٧ؽا ٤ٔي٫ الىبلة كالكبلـ، كأف ٨٦ ظةد ٔ٪٭ة ٧ٚآهل إىل  ا٣ ي ثٕر ا ث٭ة
ا٣ٛن٢ كاال٩٭يةر، كالٮٝٮع يف ا٣ٛنت ا٣ْٕةـ، ك٨٦ د٤ٟ ادلركس كا٣ٕ ر كادلالا٢ 

 ادلٔٮيح ٦ة يف ٬ؾق ا٣ٛٞؿات. املكذٛةدة ٨٦ ظيةة النيغ 
ادلٔٮيح دحل٢ ىلع أف ٨٦ د٧كٟ كو ر كز٬ؽ يف ادل٩ية  ظيةة النيغ  -1

 ٩ رق ا.كأػ٤ه  

ادلٔٮيح دحل٢ ىلع أف ٨٦ دٮَل ىلع ا ٠ٛةق ا كآكاق  ظيةة النيغ  -0
 كص٢ٕ ا٣ٕةٝجح هل.

إٝجةؿ ا ث٤ٞٮب اآلالؼ ٨٦ ا٣ٕجةد ٨٦ خمذ٤ٙ اجلجكيةت ٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣ ٔ٪ؽ  -4
٥ ٔؽـ امل٘ؿيةت  النيغ  بل٦يح  كالٮقةا٢ٗر ل٤نيغ ث٢ ا٣ٞٮيح اإٔل

 األرض ثيؽ ا ال ثيؽ أظؽ ٨٦ ا٣برش. كاملعةربح هل، دحل٢ ىلع أف ا٣ٞجٮؿ يف

ىرٍشي النيغ  -4 ل٤ك٪ح ث٧ٛؿدق اثذؽاء ظىت كو٤خ ث٢ٌٛ ا إىل ٦ة كو٤خ  ن
إحل٫ أ٥ْٔ ٨٦ ٠سري ٨٦ األظـاب كاجل٧ٕيةت كاملؤقكةت، دحل٢ ىلع أف ا٣ٕ رة 

 ثةإلػبلص  كالىؽؽ ٫ٕ٦، ال ثةل١رثة ٦ٓ ا٣٘سةء.

ىرٍشي  -5 ٥ أ٫٩ ٣حكخ هل ٝ٪ةة يف أ ا ل٤ك٪ح ىلع يؽ النيغ  ن حنةء احل٨٧ ٗر
د٤ٛـيٮ٩يح يْ٭ؿ ٚي٭ة، كال صؿيؽة دجرش دٔٮد٫، كال دمٕيح أك ظـب يؽ٫٧ٔ، ث٢ 
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ـ٥ٔ أف ادلٔٮة ال د٪ترش إال ٨ٔ  ٬ٮ يف ٝؿيح ريٛيح يف أٝىص احل٨٧، رد ىلع ٨٦ ي
ٮُّر يف اجلؿااؽ كاملضبلت. ٭ٮًر يف ا٣ٞ٪ٮات، كاتلَّىى ُّْ  َؿيٜ ا٣

ىرٍشي  -6 دكف مكةٔؽة دمٕيح أك ظـب ٨٦   يؽ النيغ ا ل٤ك٪ح ىلع ن
ـ٥ٔ أف ادلٔٮة ال دٞٮـ كال د٪ترش إال إذا اك٩خ ٦٪ُٮيح  األظـاب، رد ىلع ٨٦ ي

 حتخ ظـب أك دمٕيح.

ا٩تنةر ادلٔٮة كدػٮهلة إىل ا٣ٞؿل كاألريةؼ كادلكااؿ احل١ٮ٦يح كويةح  -7
ـ٥ٔ أف دٔٮة أ٢٬ الك٪ح  املجذؽٔح ٦٪٭ة يف صؿااؽ٥٬ كٝ٪ٮاد٭٥، رد ٝٮم ىلع ٨٦ ي
 حمىٮرة يف املكةصؽ ثني أربٕح صؽراف، أك أ٩٭٥ ٦ذٞٮٕٝٮف يف املكةصؽ.

٥ أ٫٩ ٣حف دلي٭٥ دك٣ح أك ظـب يؽاٚٓ ٔ٪٭٥، ث٢  -8 ِي ا دلٔٮة أ٢٬ الك٪ح ٗر ًظٛ
ؽاء كاملجذؽٔح ىلع اػذبلؼ منةرب٭٥ ٦ذعؽة ٤ٔي٭٥، كبةملٞةث٢ دىٮرُّط  لك٧ح اأٔل

٥ أمٮاهلة كخت ُيُةد٭ة كادلكؿ املذٕةك٩ح ٦ٕ٭ة، لك ثٕي األظـاب يف ا٣ٛنت ٗر
ِى كادلٚةعى ثيؽ ا ال ثيؽ أظؽ ٨٦ ا٣برش.  ٬ؾا دحل٢ ىلع أف احلٛ

ٔؽـ قٞٮط ُٝؿة ٨٦ دـ امؿئ مك٥٤ بكجت دٔٮة أ٢٬ الك٪ح، دحل٢ ىلع أف  -9
ة ا٣ ي حت٢٧ ل٤٪ةس اخلري، كا٣ ي ٣حف  ٞا ٧٤يَّح ظ دٔٮة أ٢٬ الك٪ح يه ادلٔٮة الك 

٨٦ي 
ى
 كاالقذٞؿار، كا٣ٛٮز ثةجل٪ح كاجلضةة ٨٦ اجلةر. ٨٦ كرااً٭ة إال األ

ٔـكؼ أ٢٬ الك٪ح ٨ٔ امل٪ةوت كال١ؿا  ادلي٧ٞؿاَيح ا٣ ي دذٞةد٢ ٤ٔي٭ة  -12
األظـاب، دحل٢ ىلع أ٩٭ة ادلٔٮة الىةدٝح يف ظت اخلري ل٤٪ةس، كأ٩٭ة ال دؿيؽ ٨٦ 

 كراء دٔٮد٭٥ ٦٪ىجة أك د٩ية، كال صـاء كال م١ٮرا.

ةت كاملضةلف الرسيح، دحل٢ ىلع أف دٔٮة أ٢٬ إٔؿاض أ٢٬ الك٪ح ٨ٔ ابليٕ -11
الك٪ح يه ادلٔٮة الىةدٝح، ا٣ ي ال حت٢٧ يف ثةَ٪٭ة الرش كامل١ؿ ثأظؽ ٨٦ 
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املك٧٤ني ظاك٦ة كال حم١ٮ٦ني، كإ٧٩ة دٔٮة وةدٝحه حل٤٭ة ٠٪٭ةر٬ة، كبةَ٪ي٭ة 
 ٠ْة٬ؿ٬ًة، ال حت٢٧ ل٤٪ةس إال اخلري كاجلٮاية احلك٪ح.

األرضار بكجت دٔٮة أ٢٬ الك٪ح، دحل٢ ىلع أف  ٔؽـ كٝٮع املضذ٧ٓ يف يشء ٨٦ -10
 دٔٮة أ٢٬ الك٪ح يه ادلٔٮة الٮظيؽة ا٣ ي يه ٨٦ وة٣ط احلاكـ كاملع١ٮ٦ني.

بل٦حي ادلٔٮة الك٤ٛيح ٨٦ ا٣ٛنت ا٣ ي ٗؿٝخ ٚي٭ة ثٕي ادلٔٮات احلـبيح، رد  -14 قى
ـ٥ٔ أف أ٢٬ الك٪ح قيٌيٕٮف يف املضذ٧ٓ؛ أل٫٩ ٣حف ٔ٪ؽ٥٬ ظـب  ىلع ٨٦ ي

٭ة حي٧ي٭٥، كدحل ٢ ٝٮم ىلع أف احلـبيح يه قجت الٌيةع كاجل١جةت، كأف دؿًلى
 كاتل٧كٟ ثةلك٪ح ٬ٮ قجت الؿٕٚح كاجلضةة.

ٔؽـ ق١ٮت أ٢٬ الك٪ح ٨٧ٔ ػة٣ٙ ال١ذةب كالك٪ح اكا٪ة ٨٦ اكف، ث٢ كلٮ اكف  -14
ٝج٢ ذلٟ رأقة ٚي٭٥، دحل٢ ىلع أف دٔٮة أ٢٬ الك٪ح يه ادلٔٮة ا٣ ي ال دٕؿؼ 

 ةًم٢ أظؽا يف دي٨ ا ٔـ كص٢.ا٣٘سةء يف أكقةَ٭ة، كال جت

ثةدلٔٮة الك٤ٛيح ٨٦ ا٣ٛنت كظىٮؿ ٦ة دٛؿق٫ مل٨ كٝٓ يف  جنةة النيغ  -15
ـ٥ٔ أف أ٢٬ الك٪ح ال يٛٞ٭ٮف الٮاٝٓ،  ظجةا٢ ادلي٧ٞؿاَيح كاحلـبيح، رد ىلع ٨٦ ي

 كدحل٢ ٝٮم ىلع أف ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح ٥٬ أ٫ٞٚ اجلةس ثةلٮاٝٓ.

ؽاء، كدي٧ٞؿاَيذ٭٥ الاكذثح، كقبل٦ح  كٝٮع ٠سري ٨٦ احلـبحني يف مؤامؿات -16 اأٔل
أ٢٬ الك٪ح ٨٦ ذلٟ، دحل٢ ىلع أف أ٢٬ الك٪ح ٥٬ أ٫ٞٚ اجلةس ثةلٮاٝٓ، 

ؽاء، كخمُُةد٭٥ يف ثبلد املك٧٤ني.  كب٧ؤامؿات اأٔل
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كيٞٮلٮف/  أرتاؼ ثٕي املكبٮ٣ني ثأ٩٭٥ اك٩ٮا حيذٞؿكف ٩ىةاط النيغ  -17
ر٥٬ ٦٪٫ النيغ كأ٫٩ ٬ٮ اذلم إ٫٩ ال يٛ٭٥ الٮاٝٓ! ز٥ أرتاٚ٭٥ حبىٮؿ ٦ة ظؾ

 اكف ي٫ٞٛ الٮاٝٓ، دحل٢ ىلع أف ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح ٥٬ أ٫ٞٚ اجلةس ثةلٮاٝٓ.

ؽاء، كقبل٦ح دٔٮة أ٢٬  -18 دىٮرُّط ٠سري ٨٦ الكيةقحني يف ا٣ٛنت كمؤامؿات اأٔل
الك٪ح ٨٦ ذلٟ لك٫، دحل٢ ىلع أف أ٢٬ الك٪ح أث ر اجلةس ثةلكيةقح، كأف اذلي٨ 

 ٩ت ٨٦ أص٭٢ اجلةس ث٭ة.حيذٞؿك٩٭٥ يف ٬ؾا اجلة

دىٮرُّط ٨٦ ػة٣ٙ ٩ىةاط ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح يف ا٣ٛنت ا٣ْٕةـ، دحل٢ ىلع أف  -19
جي الك٤ي٥ لؤل٦ح ٨٦ ا٣ٛنت، كأف  ٩ىةاط ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح يه ابل٤ك٥ كال٧ىؼؿى

ق ل٤ؼؿاب كادل٦ةر. ٫ كبرلى ٕؿ ضه دي٪ى٫ ك٩ٛكى  ٨٦ ػة٣ٛ٭ة ٚ٭ٮ ٦ي

ٓ ٠سري ٨٦ أ٢٬ ابلؽع كامل٘رتي٨ ث٭ -02 ٥ إىل ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، دحل٢ دىؿاصي
ىلع أف دٔٮة أ٢٬ الك٪ح يه ادلٔٮة الىعيعح ا٣ ي ال جنةة كال ٔـة لؤل٦ح إال 

 ث٭ة.

أرتاؼ ٠سري ٨٦ رؤكس أ٢٬ ابلؽع ثىعح قري دٔٮة أ٢٬ الك٪ح، دحل٢ ىلع أف  -01
دٔٮة أ٢٬ الك٪ح يه ادلٔٮة احلٞح ا٣ ي ثٕر ا ث٭ة حم٧ؽا ٤ٔي٫ الىبلة 

 كٮف ىلع أدجةٔ٭٥.بأف رؤكس أ٢٬ ابلؽع إ٧٩ة ي٤كالكبلـ، ك

كَبلث٫ األكةرـ ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح  الؿٕٚح ا٣ ي أكؿـ ا ث٭ة النيغ  -00
٥ أ٩٭٥ ال حي٤٧ٮف م٭ةدة ادل٠ذٮراة كال أ٦سةهلة ٨٦ الن٭ةدات،  كاجل٧ةٔح، ٗر

 دحل٢ ىلع أف الؿٕٚح ثة٥٤ٕ٣ كا٢٧ٕ٣ ث٫ ال ثةلن٭ةدات.
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ح يف مىت ٦٪ةيح الرشيٕح، كَبلث٫ األٚؾاذ ا٧٤ٕ٣يح املذ٪ٔٮ  ص٭ٮد النيغ-04
ـ٥ٔ أف دار احلؽير ثؽ٦ةج  املذ١٧٪ٮف ٨٦ ا٣ٛذٮل كاتل٤ٕي٥، رد ٝٮم ىلع ٨٦ ي
 كبٞيح دكر احلؽير ي٪ٞى٭ة ا٫ٞٛ٣، أك أ٩٭٥ ال يٕؿٚٮف إال ظؽز٪ة كأػ ر٩ة.

كَبلث٫ لؤل٦ح اإلقبل٦يح ٦بةت املؤ٣ٛةت ا٧٤ٕ٣يح يف مىت  إزؿاء النيغ  -04
٭٥ لآلالؼ ٨٦ َبلب ا٥٤ٕ٣ كادلاعة إىل ا دٕةىل، رد ٝٮم ىلع ا٣ٛ٪ٮف، كختؿجي

ـ٥ٔ أف اإل٦ةـ الٮاديع كَبلث٫ ٣حف هل٥ م٢٘ مة٢ٗ إال الؿدكد.  ٨٦ ي

ظىٮؿ ا٣ٛنت ا٣ْٕةـ ا٣ ي أ١٤٬خ احلؿث كا٣جك٢ بكجت اثلٮرات كاخلؿكج  -05
ىلع احلاكـ، دحل٢ ٝٮم ىلع وعح حتؾيؿ أ٢٬ الك٪ح ٨٦ اخلؿكج ىلع احلاكـ، كأف 

 ٬ٮ ٔني الىٮاب، املُةثٜ ل٤رشع كالٮاٝٓ.٨٦ ذلٟ ؾيؿ٥٬ حت

ٔؽـ منةرًلح أ٢٬ الك٪ح يف اثلٮرات كحتؾيؿ٥٬ ٦٪٭ة ٝج٢ اقذٛعةهلة، دحل٢  -06
٭ة، كأ٩٭٥ أثٕؽ  ىلع أف أ٢٬ الك٪ح أ٥ْٔ اجلةس إدرااك حلٞةاٜ ا٣ٛنت ٝج٢ كٝٔٮ

 اجلةس ٩ْؿا يف ا٣ٛنت كاملكذضؽات.

وٛةا٭ة ك٩ٞةا٭ة لك ظني، كّ٭ٮر وعح اقذ٧ؿار ّ٭ٮر دٔٮة أ٢٬ الك٪ح، كّ٭ٮر -07
يةف، دحل٢ ىلع أ٩٭٥ ا٣ُةاٛح امل٪ىٮرة ا٣ ي برشَّ ث٭ة رقٮؿ  ٕى ظضش ا٣ٞةا٧ني ث٭ة ل٤

 .ا 

ر ٦٪٫ ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح، كدؿدي٫ يف االحنؿاؼ أكرث، دحل٢ ىلع  -08 ٨ ظؾَّ ٞٮطي ٦ى قي
٥٤و أك جب٭٢و ك٬ٮل.

ْي  أف أ٢٬ الك٪ح ال يذلك٧ٮف يف اجلةس ثً
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ري ٨٦ النجةب يف ا٣ٛنت ا٣ْٕةـ بكجت ٚذةكل ٧٤ٔةء الكٮء، دحل٢ ىلع دىٮرُّط ٠س -09
أف ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح ال يذلك٧ٮف يف ٧٤ٔةء الكٮء جب٭٢ أك ٥٤ّ أك ٬ٮل، كإ٧٩ة 

 تلعؾيؿ املضذ٧ٓ ٨٦ ٚذجذ٭٥.

ثٞٮة ابلىرية أكؿـ ا ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح املذضؿدي٨ لرلحل٢ ا٣ٕةم٤ني ث٧٤ٕ٭٥ 
كا٣ٛؿٝةف ا٣ْٕي٥ ثني احلٜ كابلة٢َ، ك٬ؾق ٨٦ ز٧ةر الىؽؽ ٦ٓ ا، كالـ٬ؽ كالٮرع، 
جح ٚي٧ة ٔ٪ؽ ا، كاتل٧كٟ اتلةـ ثةل١ذةب كالك٪ح، ٝةؿ أثٮ ٔس٧ةف احلريم  كالٗؿ

« / ؿى الك٪ح ىلع ٩ٛكً ٦ى ؿى اهلٮل ىلع ٨ أ٦َّ ٫ ٝٮال كٕٚبل ٩ُٜ ثةحل٧١ح، ك٨٦ أ٦َّ
كا}٩ُٜ ثةبلؽٔح، ٝةؿ ا دٕةىل/ ٩ٛك٫ ٝٮال كٕٚبل  ٕيٮقي تىٍ٭ذىؽي ي ًُ إًٍف دي ظ٤يح «. {كى

 (.475( ثؿ٥ٝ )1/165) الـ٬ؽ ل٤جي٭ٌف( ك12/044) األكحلةء

ك٨٦ ٬ؤالء ا٧٤ٕ٣ةء ميؼ٪ة ا٣ٕبل٦ح اإل٦ةـ األمليع ٦ٞج٢ ث٨ ٬ةدم الٮاديع 
 ٚٞؽ ك٬ت ا ٬ؾا ا٣ٕةل٥ اجل٤ي٢ ٚؿاقح وةدٝح، كبىرية ٩ةٚؾة، ك٩ىةاط ؛

٧٤ك٧٤ني ٧ٔٮ٦ة، ػىٮوة، كل٣ُبلب ا٥٤ٕ٣ كأ٢٬ الك٪ح  ،٧٤ٔيح ذ٬جيح مٮٚٞح
٥٤ كإػبلص ٚي٧ة حنكج٫ كا ظكحج٫.  وةدرة ٨ٔ جتؿبح ٔك

ا٣ٞىؽ أف ا كٜٚ أ٢٬ الك٪ح ال بكجت ٠رثة / »كًل٧ة ٝةؿ النيغ 
ة  يىة} ٥٬ الٮإٝيح، ك٣س٨ بكجت د٧ك١٭٥ ثةل١ذةب كالك٪ح/ممةرقذ٭٥ ألمٮر ٭ى حُّ

ى
أ

٥ٍ ٚيٍؿٝىة٩نة ٢ٍ ٣ىسي ٕى ٍ ى جيى ٮا اِلَّ ٞي ٪يٮا إًٍف تىذَّ ي٨ى آ٦ى ً
، د٧زيكف ث٫ ثني {[09]األ٩ٛةؿ/  {اذلَّ

٥ٍ ٠ً  يىة}احلٜ كابلة٢َ/  ٮهًلً ييٍؤدًسي آ٦ً٪يٮا ثًؿىقي ى كى ٮا اِلَّ ٞي ٪يٮا اتَّ ي٨ى آ٦ى ً
ة اذلَّ ٭ى حُّ
ى
نٍيً ٨ٍ٦ً أ

٤ى ٍٛ

ٮفى ث٫ًً  ٥ٍ ٩يٮرنا تى٧ٍني ٢ٍ ٣ىسي ٕى ٍ جيى  (.1/94) ٨٦ ٫ٞٚ اإل٦ةـ الٮاديع«. {رىمٍحىذ٫ًً كى
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ك٩ىةحئ٫ املكؽدة ٠سرية صؽا دٛٮؽ احل ر، د٤ٞة٬ة  كأٝٮاؿ النيغ 
ى٥ ا  ٔ٪٫ َبلث٫، كقةر ث٭ة الؿًلجةف، كا٩ذٛٓ ث٭ة ػ٤ٜ ال حيىي٭٥ إال ا، ٔك

ح ٨ٔ الٮٝٮع يف ٠سري ٨٦ ا٣ٛنت، ك٦ة اكف وةدرا ٨٦ ث٭ة ٠سريا ٨٦ أ٢٬ الك٪
 ا٤ٞ٣ت كو٢ إىل ا٤ٞ٣ت.

كٝؽ أظججخ أف أذ٠ؿ ثإذف ا ٬ة٬٪ة محبة ٨٦ د٤ٟ األٝٮاؿ، اقذ٤٤خ اغبل٭ة 
، ٦ٓ مؿااعة االػذىةر ل١سري ٨٦ ٬ؾق ٨٦ دؿدم ي املٮقٕح ل٤نيغ 

ا أف ي٪ٛٓ قأؿ ٝٮال، أ( 441األٝٮاؿ، كٝؽ ث٤ٖ ث٢ٌٛ ا ٔؽد ٬ؾق األٝٮاؿ )
 ١ؿي٥.ث٭ة، كأف جي٤ٕ٭ة ػةلىح لٮص٭٫ ال

٨٧ً ٝؽ يرس ا يل دراقذ٭ة كحتؿيؿ ا٣ٞٮؿ ٚي٭ة كًلسري ٨٦ ٬ؾق األٝٮاؿ  
كادلٔٮة، كٝؽ رأيخ االٝذىةر ٬٪ة  يف ا٣ٕٞيؽة حبيث ظٮؿ ص٭ٮد ميؼ٪ة 

 ىلع ثٕي اتل٤ٕيٞةت ا٣حكرية ٍٚٞ ٤َجة لبلػذىةر كحتةمية ل٤ذُٮي٢.
 .(1) ث٧ة اكف ٦٪٭ة ٦ذ٤ٕٞة ثةتلٮظيؽاألٝٮاؿ  ٨٦ ٬ؾقكٝؽ ثؽأت 

  

                                                   

لك٧ةت ذ٬جيح  ٦ٓ أف ثٞيح ا٣ٛىٮؿ ال خت٤ٮ ٨٦ ثٕي مكةا٢ اتلٮظيؽ، ٧٠ة أف ل٤نيغ  (1)
مكؽدة يف ثيةف ظةؿ ٠سري ٨٦ ا٣ٛؿؽ كاألظـاب كاألمؼةص ٝؽ أٚؿد٬ة ٗري كاظؽ ثةتلأحلٙ، 

 كبة اتلٮٚيٜ.
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ؽُّ  إذا ٝىؽ ٦ة ٚي٫ ٨٦ الكـ ا ٚبل» ٨ٔ احل٤ٙ ثةملىعٙ/ٝةؿ النيغ  -1 ٕى حي
ؽُّ رشٌل، كإذا ٝىؽ الٮرؽ كاجلرل كاحل ر ذى  ٕى  رشٌل أل٩٭ة خم٤ٮٝح، ٣س٨ رشٌلن  يي
األصٮبح . (1)« أمؽ ٚي١ٮف رشٌل أك ر أو٘ؿ، إال أف ي٫٧ْٕ ٠ذْٕي٥ ا أك

 .(44)ص/  الكؽيؽة

إف ٝىؽ أ٩٭٥ يذٞيؽكف ثسذةب ا » ٨٧ يؿيم املك٧٤ني ثةلؿصٕيح/يٚكٝةؿ  -0
ذى ري ٚ٭ٮ  -ك٬ؾا ٬ٮ اغ٣ت ا٣ٞةا٤ني- كبك٪ح رقٮؿ ا  ا، كإف  يٕي اكٚؿن

إصةثح . «ٝىؽ أ٩٭٥ ٦ذؼ٤ٛٮف ك٣حكٮا ث٧ذعرضي٨، ٚ٭ؾا مؼه ٢ٛ٘٦
 (.486)ص/  الكةا٢

اذلم يكؼؿ ثة٧٤ٕ٣ةء كالىةحلني أل٩٭٥ ٧٤ٔةء كوةحلٮف » /كٝةؿ  -4
ة ٞن ذى ري ٦٪ةٚ ً }٧٠ة ٝةؿ ا قجعة٫٩ كدٕةىل يف ٠ذةث٫ ال١ؿي٥/   ،يٕي ثًةِلَّ

ى
ٝي٢ٍ أ

ايٮفى  ـً ٍ٭
ىٍكذى ٪ٍذي٥ٍ ت ٮهًلً ٠ي رىقي آيىةد٫ًً كى ٍٕؽى  *كى ٍؿتي٥ٍ بى ٛى ذىًؾريكا ٝىٍؽ زى ٍٕ الى تى

 ٍ٥ ة٩ًسي قؼؿكا جلٞه ٚي٭٥ ٚةألمؿ أ٬ٮف كأق٭٢؛ ل١٪٫ ال جيٮز،  أ٦ة إذا {إًي٧ى

                                                   

٩٪ة، يٞٓ بلٕي ٗبلة املرشًلني ٨٦ أ٢٬ ز٦ة»/ النيغ ق٤ي٧ةف ث٨ ٔجؽ اٝةؿ  (1)
ثة ٍٚٞ ريض،  ٙى ع٤ً ، كإذا اقذي بنيؼ٫ ال يؿىض أف حي٤ٙ إذا اكف اكذثنة أك مةاكا  ٙى ع٤ً إذا اقذي 

كراصٓ ل٤ذٛىي٢ يف  (1/040) ادلرر الكجيح« ملرشًلني كأص٭٤٭٥ إدمةاعن اٚ٭ٮ اكٚؿ ٨٦ أٝجط 
، كل٤ٕسي٧ني (014/ 0) ا٣ٞٮؿ املٛيؽ( ل٤٪ٮكم، ك1/485) رشح مك٥٤احل٤ٙ ث٘ري ا

ذٞةد  ( ل٤نعؿم.181-174)ص  رشح دُ٭ري األ
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٢َّ يٞٮؿ ا  َـّ كىصى ـه  يىة}يف ٠ذةث٫ ال١ؿي٥/  ٔى ٍؿ ٝىٍٮ ىٍكؼى ٪يٮا الى ي ي٨ى آ٦ى ً
ة اذلَّ ٭ى حُّ
ى
أ

ٍف 
ى
ٔىَسى أ ةءو  ةءه ٨ٍ٦ً نًكى الى نًكى ٥ٍ كى رٍينا ٦ً٪ٍ٭ي ٮ٩يٮا ػى ٍف يىسي

ى
ٔىَسى أ ـو  ٨ٍ٦ً ٝىٍٮ
 َّ٨ رٍينا ٦ً٪ٍ٭ي ٨َّ ػى  (.479) إصةثح الكةا٢ (1){ يىسي

إذا أذٞؽ أف هلؾا امليخ دأزريا ٦ٓ ا أك ٨٦ »يت رؾ ثةألمٮات/  ٚي٨٧كٝةؿ  -4
دكف ا يٕذ ر رشٌل، كإذا ل٥ يٕذٞؽ هل دأزريا ٚةتل رؾ ث٫ ػؿاٚح ال دج٤ٖ ظؽ 

 (.07) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ. (2)«الرشؾ

 يف اجليب كيه (3)ا٣ رًلح يه زجٮت اخلري اإل٣يه يف النؼه،» /كٝةؿ  -5
 أف يسٮف ث٫ ثؿًلح بكجت ؿجى ٦ُٞٮع ث٭ة، كيف ٗريق ٨٦ األٚة٢ً يي  

حت٪ي٫١، ًٕٚل ٬ؾا ٚبل ثأس أف يؾ٬ت إىل الؿص٢ ا٣ٛة٢ً ٨٦ ظْٛح ا٣ٞؿآف 
  (.124) حتٛح املضيت«. أك ٨٦ ٗري٥٬، كأف حي٪ٟ الىيب

                                                   

( 0/14ك٬ؾا اتلٛىي٢ يف الكؼؿيح ثةلؿص٢ الىة٣ط ٬ٮ ٦ة ٝؿرق ٧٤ٔةء ال٤ض٪ح ادلاا٧ح ) (1)
 ادلرر الكجيح( كمحؽ ث٨ ٔذيٜ ٧٠ة يف 404)ص  ظةمحذ٫ ىلع ٠ذةب اتلٮظيؽكاث٨ ٝةق٥ يف 

 دميٕة. ( رمح٭٥ ا06) م٥ ا٣ٕٮارضكا٣ٞةرم يف ( 12/408)
 . (064-6/060) ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧حراصٓ  (2)

ذىٍع٪ىة ﴿ا٣ رًلح زجٮت اخلري اإل٣يه يف الِّشء، ٝةؿ دٕةىل/ » /ٝةؿ الؿاٗت األوٛ٭ةين   (3) ٛى ٣ى
رًٍض 
ى
ةًء كىاأٍل ٧ى تو ٨٦ًى الكَّ ٌلى ٤ىيًٍ٭٥ٍ ثىؿى «﴾ كقيم ثؾلٟ ثلجٮت اخلري ٚي٫ زجٮت املةء يف ا٣ رًلحٔى

 . (119ص/ ) ٦ٛؿدات ا٣ٞؿآف
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ذى ري الرشؾ األو٘ؿ » /كٝةؿ  -6 أك ر ال١جةاؿ ثٕؽ الرشؾ األك ر، ك٬ٮ  يٕي
ى الى }خ املنحبح إف مةء ٔؾث٫ ز٥ ٦آهل إىل اجل٪ح. كأ٦ة ٝٮهل دٕةىل/ حت إًفَّ اِلَّ

ةء ىنى ٨ٍ ي ٟى ل٧ًى ً ة ديكفى ذىل ؿي ٦ى ًٛ ٍ٘ يى يرٍشىؾى ث٫ًً كى ٍف ي
ى
ؿي أ ًٛ ٍ٘ ، ٚ٭ؾق اآليح املٞىٮد {حى

 (.046-045)ص/ آػؿ ٚذةكل الٮاديع.(1)«ث٭ة الرشؾ األك ر

٢٧ » حلكىن/يف ٦ٕىن إظىةء األق٧ةء ا كٝةؿ   -7 ٦ٕ٪ةق/ ٨٦ ظْٛ٭ة ٔك
 (2)ث٧ة دٞذٌي٫ دػ٢ اجل٪ح. كاحلؽير ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة،

كزاد الٮحلؽ ث٨ مك٥٤ رسد األق٧ةء إىل تكٕح كتكٕني، ك٣س٨ ٬ؾا الرسد 
 (.1/68) اغرة األرشَح(3)«كٝةلٮا/ ال يثجخ أ٩سؿق ا٧٤ٕ٣ةء

٨ٔ اجل٭ح  ب٢ًى قي إذا  اكف ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح » /كٝةؿ  -9
ريؽ اجل٭ح ث٧ٕىن اإلظةَح ٚيه ٦٪ٛيح ٨ٔ ا 

ي
٢َّ يٞٮؿ/ إف أ َـّ كىصى كإف  ،ٔى

                                                   

( كالنيغ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ 1/421) الؿد ىلع ابل١ؿمك٬ؾا اػذيةر ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح يف  (1)
النيغ وؽيٜ ػةف ٬ٮ ّة٬ؿ الكـ ك (1/48) اقدل٧ٮع ٚذةكيف ، كالنيغ اث٨ ثةز ٧٠ة ظك٨
 ظةميح ٠ذةب اتلٮظيؽ( كالنيغ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٝةق٥ يف 177-1/176) ادلي٨ اخلةلهيف 
 (.149/ 1) إاع٩ح املكذٛيؽيف ظ٫ْٛ ا النيغ ا٣ٛٮزاف رمح٭٥ ا دميٕة، كاػذةرق ( 49-51)

 (.0677( كمك٥٤ )0746ابلؼةرم ) (2)
 ٚذط ابلةرم( ك464-6/461) دٛكري اث٨ ٠سري( ك 00/480) دل٧ٮع ا٣ٛذةكلا٩ْؿ/  (3)

(11/015.) 
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ريؽ ص٭ح ا٤ٕ٣ٮ ٚ٪ع٨ ٩ثجخ وٛح ص٭ح ا٤ٕ٣ٮ.
ي
/ ك٬ؾا ٬ٮ اذلم (1) أ

 (.1/099) اغرة األرشَح«. دٞذٌي٫ األد٣ح

إزجةت وٛح الن٧ةؿ  ٔـ كص٢ ٦٪١ؿة، ٝةؿ احلةِٚ اث٨ » /كٝةؿ   -12
/ إ٫٩ ٦ة ركا٬ة إال ٧ٔؿ ث٨ ٠ذةب اتلٮظيؽيف  (2)ابلةرم ٚذطظضؿ يف 

ٕن  ٧ؿ ث٨ محـة ٬ؾا ًٕيٙ، كػة٣ٙ دم ة ٨٦ ركاة احلؽير؛ ٚ٭ٮ محـة، ٔك
(3)«كٍلذة يؽي٫ ي٧ني/ »كيف احلؽير ٨ٔ اجليب  يٕذ ر ٦٪١ؿ احلؽير،

 (.175-1/174) اغرة األرشَح

وعيط خ يف ٚ٭ٮ زةث «أف ا ػ٤ٜ آدـ ىلع وٮرد٫»كأ٦ة » /كٝةؿ  -11
 ك٦ٕىن .(5)ل١٪٭ة ًٕيٛح «ىلع وٮرة الؿمح٨»كٝؽ كرد/  (4)ابلؼةرم

أف ا قجعة٫٩ كدٕةىل هل ق٧ٓ كب ر ي٤يٞةف  ػ٤ٜ ا آدـ ىلع وٮرد٫/

                                                   

دل٧ٮع ك (054-1/054) ض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞدرء دٕةر( ك0/558) ٦٪٭ةج الك٪ح٩ْؿ/ ا (1)
رشح ك (4/947) الىٮأٜ املؿق٤حراصٓ أيٌة ظٮؿ املكأ٣ح ( ك064 - 5/060) ا٣ٛذةكل
 الث٨ أيب ا٣ٕـ. (067-1/066) ا٣ُعةكيح

 .( ٩ٞبل ٨ٔ اإل٦ةـ ابلي٭ٌف 14/496) (2)

 .( ٨ٔ ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿك 1807أػؿص٫ مك٥٤ ) (3)
 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 0841مك٥٤ )( ك6007ابلؼةرم ) (4)

  (.1176) الك٤ك٤ح الٌٕيٛح( ك 5/184) ٚذط ابلةرمراصٓ (5)
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ـق، ك١٬ؾا قةاؿ  ض ٧ْذ٫، كلآلديم ق٧ٓ كب ر ي٤يٞةف ي٫ٌٕٛ ٔك جببلهل ٔك
يف  كٝؽ كرد .الىٛةت الٮاردة يف ٠ذةب ا كيف ق٪ح رقٮؿ ا

ٚ٪ثجخ  (1)ٔؿوةت ا٣ٞية٦ح أف ا يأيت إىل اجلةس يف ابلٕر ىلع وٮرد٫،
 اغرة األرشَح« وٮرة د٤يٜ جببلهل، كال ٩ؤكؿ، كا املكذٕةف

(1/175.) 

٢ي ىلع ٦ٕ٪ةق ال٤٘ٮم، كل٥ يثجخ ٨ٔ اجليب / »ٝةؿ ك -10 ٧ى  ال١ؿ  حيي
ال٤٘ح  إف اك٩خ (2)يشء يف دٛكريق ٚ٪ؤ٨٦ ثؾلٟ، كدٛكري اث٨ ٔجةس
ييؼىشى أ٫٩ ٝؽ أػؾق ٨ٔ ثين إرسااي٢  اغرة األرشَح«.دٞذٌي٫، كإال ذى

(0/50). 

ة هل، » /كٝةؿ -14 إذا ٤ٝخ/ أ٩ة ال أٝٮؿ/ إف ا ممةس ا٣ٕؿش ك٣حف ممةقا
اغرة . (3)«احلٜ ال أٝٮؿ ٬ؾا كال ٬ؾا، ث٢ أك٨٦ ثأ٫٩ ىلع ا٣ٕؿش. ٚ٭ؾا ٬ٮ

                                                   

 . ( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة180( كمك٥٤ )6574أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)

 ال١جري( كا٣ُ راين يف 61) ا٣ٕؿشأػؿص٫ اث٨ أيب محجح يف  أزؿ اث٨ ٔجةس  (2)
ري٧٬ة ث٤ِٛ/ 10/49) ٓ ا٣ٞؽ٦»( ٗك )ص  خمذ ر ا٤ٕ٣ٮ، ٝةؿ األبلةين يف «نيال١ؿ  مًٮ
٤ٝخ/ كٝؽ صةء مؿٚٮاع كال يىط، ٝةهل احلةِٚ « ٬ؾا إق٪ةد وعيط رصةهل لك٭٥ زٞةت(/ »120

 اث٨ ٠سري كاث٨ أيب ا٣ٕـ، كا أ٥٤ٔ.

قذٮل ا /كال جيٮز أف يٞةؿ /يٞٮؿ -يٕين اإل٦ةـ أمحؽ–اكف » /اخلبلؿأثٮ ثسؿ ٝةؿ   (3)
)ص/  ا٣ٕٞيؽة ركايح أيب ثسؿ اخلبلؿ «ٕةىل ا ٨ٔ ذلٟ ٤ٔٮا ٠جرياد ،ث٧٧ةقح كال ث٧بلٝةة

128.) 
= 
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 (.1/096) األرشَح

ة ثؾ٩ت إال الرشؾ ثة، أك دؿؾ الىبلة، ال ٩سٛؿ مك٧٤»/ ٝةؿ ك -14
 (.179)ص/  ا٣رتدمح« كإيةز٥ ٨٦ ذلٟ أك الؿدة، أاعذ٩ة ا

الىعيط أف الكةظؿ يسٛؿ؛ أل٫٩ ال يذ٥٤ٕ الكعؿ كال » /كٝةؿ -15
ة}ي٫٧٤ٕ اجل٨ الكعؿ ظىت يسٛؿ ثة/  ٦ى ةفً  كى ٤ ٧ى ٕى ؽو  ٨٦ًٍ  حي ظى

ى
ىتَّ  أ  ظى

ٮالى  ٞي ة حى ٨ٍي  إًج٧َّى ؿ ٚىبلى  ًٚذٍ٪ىحه  حنى ٛي  (.47) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ. (1)«{دىٍس

                                                   

= 

٬ٮ ٦ة ٝؿرق ا٣ٕبل٦ح ٔجؽ ال٤ُيٙ  ك٦ة ٝؿرق النيغ ٬٪ة ٨٦ ٔؽـ اتلٕؿض ل٧٤ةقح ث٪يف أك إزجةت     
دل٧ٮع ٧٠ة يف ( كا٣ٕبل٦ح حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي4/092٥) ادلرر الكجيحث٨ ٔجؽ الؿمح٨ يف 

( رمح٭٥ ا دميٕة. 041)ص رشح الكٛةريجيحيف ٣ٕبل٦ح ا٣ٕسي٧ني( كا1/012) ٚذةكاق
 .( لئل٦ةـ اذل٬يب061)ص/  ا٤ٕ٣ٮ كراصٓ ٠ذةب

 أل٫٩ زٛؿ؛ الكعؿ ثأف ٠ذةث٫ يف رصح ٝؽ قجعة٫٩ ا إف»/ ا٣ٕؿيب اث٨ ٝةؿ اإل٦ةـ (1)
ٮاٍ ﴿/ ٝةؿ دٕةىل ٕي جى اتَّ ة كى ٍ  ٦ى نيي  تىذ٤ٍيٮا ًَ يىة ى  النَّ ًٟ  ىلعى

ٍ٤ ةفى قي  مي ة﴿ الكعؿ، ٨٦﴾ ٤ىي٧ٍى ٦ى ؿى  كى ٛى  زى
ةفي  ٤ىي٧ٍى ٣ىًس٨َّ ﴿ الكعؿ، ثٞٮؿ﴾ قي نيى  كى ًَ يٍة كاٍ  النَّ ؿي ٛى  ك٦ةركت ك٬ةركت كبذ٤ٕي٫٧، ث٫﴾ زى
ة﴿يٞٮالف/  ٧ى ٨ٍي  إًجَّ

ؿ ٚىبلى  ًٚذٍ٪ىحه  حنى ٛي كا٩ْؿ/  (.1/41) ا٣ٞؿآف أظاكـ.«ل٤جيةف دأكيؽ ك٬ؾا ﴾دىٍس
 (.005 ،004/ 12) ٚذط ابلةرم
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أذٞةد أ٩٭٥ ي٧٤ٕٮف ا٣٘يت دسؾيت »٨ٔ ال١٭ةف/  كٝةؿ  -16
املؼؿج «. ٛؿل٤ٞؿآف/ أ٫٩ ال ي٥٤ٕ ا٣٘يت إال ا، كدسؾيت ا٣ٞؿآف زي 

 (.98)ص/  ٨٦ ا٣ٛذ٪ح

ا٣جرشة إف اك٩خ ثآيةت ٝؿآ٩يح كأدٔيح رشٔيح ٚبل »/ كٝةؿ  -71
٨٦ اقذُةع أف ي٪ٛٓ أػةق »يٞٮؿ/  ثأس ثؾلٟ، كاجليب

٧ٝٓ  .(2)«كإف اك٩خ ثةلكعؿ كالنٕٮذة ٚ٭ؾا ال جيٮز (1) «٤ٚي٢ٕٛ
 (.41) املٕة٩ؽ

٨٦ اقذع٢ ٦ة ظؿـ ا، كل٥ يس٨ صة٬بل كال م١ؿ٬ة / »كٝةؿ  -18
 (.1/480) اجلة٦ٓ ال١جري (3)«كال ٦ذأكال ٚإ٫٩ يسٛؿ

٨ ق٪ح رق/ »كٝةؿ  -19 ٮؿ اذلم ي٨ْ أ٫٩ يكذ٘ين ٨ٔ ٠ذةب ا، ٔك
ح« ٚإ٫٩ اكٚؿ ثة ٔـ كص٢ ا   (.476)ص/  املىةٔر

                                                   

(1)( ٨ٔ صةثؿ ث٨ ٔجؽ ا 0199ػؿص٫ مك٥٤ )أ . 
(2) ك٬ؾا دٛىي٢ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥ ٝةؿ  .(558/ 6) إٔبلـ املٮٕٝني يف ٠ذةث٫

(. كٝةؿ ا٣ٕبل٦ح ا٣ٕسي٧ني 122)ص ا٣ٞٮؿ الكؽيؽ«. ٚي٫ ٠ٛةيح»ٔ٪٫/  الكٕؽم 
 /«(557/ 1) ا٣ٞٮؿ املٛيؽ«. ٬ؾا الالكـ صيؽ كال مـيؽ ٤ٔي٫. 

 ثةالدٛةؽ؛ اكٚؿ ٚ٭ٮ هلة مكذعبل املعةرـ ٢ٕٚ ٨٦» /ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح ٝةؿ  (3)
)ص/  الىةرـ املك٤ٮؿ«٢ٕٚ ث٘ري اقذع٤٭ة لٮ كًلؾلٟ حمةر٫٦، اقذع٢ ٨٦ ثة٣ٞؿآف آ٨٦ ٦ة ٚإ٫٩
501.)  
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اذلم يك٪ؽ األمٮر إىل ا٣ُجيٕح كيٞٮؿ/ ظٮادث َجيٕيح، » /كٝةؿ -02
ح رقةا٢ ٧٤ٔيح.«ٚإذا أراد أف ا٣ُجيٕح يه املذ رٚح ٚ٭ٮ اكٚؿ دل٧ٔٮ

(140.) 

إذا أذٞؽ أف ال٤عيح ٨٦ ا٣ٞةذكرات ٦س٢ ا٣ٕة٩ح كاإلثٍ » /كٝةؿ   -01
أك زٮاث٫ أك  ٨٧ٚ اقذ٭ـأ بِّشء ٨٦ دي٨ الؿقٮؿ  اكٚؿا مؿدؽا. ٚ٭ٮ يٕذ ر

٪ٍذي٥ٍ }ٔٞةث٫ زٛؿ، كادلحل٢ ٝٮهل دٕةىل/  ٮهًلً ٠ي رىقي آيىةد٫ًً كى ثًةً كى
ى
ٝي٢ٍ أ

 ٍ٥ ة٩ًسي ٍٕؽى إًي٧ى ٍؿتي٥ٍ بى ٛى ذىًؾريكا ٝىٍؽ زى ٍٕ ايٮفى * الى تى ـً ٍ٭
ىٍكذى إصةثح .(1)«{ت
 (.002) الكةا٢

احلؿكز كا٣ٕـاا٥ أ٩٭ة د٪ٛٓ ٦ٓ ا أك ٨٦ دكف ا٣ٕٞيؽة يف »/ كٝةؿ  -00
٤ي٭ة ٦ٓ ٗري ٔٞيؽة ػؿاٚح  (.178)ص/  ا٣رتدمح« ا رشؾ، كمحى

إذا ذثط ألص٢ اجل٨ أك ألص٢ املبلاسح ٔ٪ؽ » /ٝةؿ النيغ  -22
اخلؿكج لبلقتكٞةء ٚ٭ٮ يٕذ ر رشٌل، أ٦ة إذا ذثط ذثيعح  قجعة٫٩ كدٕةىل 

ذثط ٔ٪ؽ أف  اجليبٚ٭ؾا ثؽٔح ٍٚٞ؛ أل٫٩ ل٥ ي٪٢ٞ أف 
 (.460) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ.(2)«ػؿج يكتكٌف

                                                   

 
(1)

 ٚذةكل ٩ٮر ىلع ادلرب الث٨ ثةز ك (0/40) 1ك  (0/44) ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧حراصٓ  
(4/170). 

الكضٮد هل، كَل  ٣حى زنً ا٥٤ٔ أف اذلثط ل٧٤ٕجٮد كبةق٫٧، ٩ةز٣ح ٦ى »/ اجلٮكماإل٦ةـ ٝةؿ  (2)
= 
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ـ٥ٔ أف اجليب  كٝةؿ -04 إف اكف »٣حف ثبرش/  ٨٧ٔ ي
صة٬بل يٕؾر جب٭٫٤ إال أ٫٩ م٤ٮـ، كإف اكف ٗري صة٢٬ ٚ٭ٮ يٕذ ر اكٚؿا، ٝةؿ 

ة ٝي٢ٍ }ا قجعة٫٩ كدٕةىل يف ٠ذةث٫ ال١ؿي٥/  ٩ىة إًج٧َّى
ى
ه  أ ىرشى ٥ٍ  ب «.(1) {٦ًس٤ٍيسي

 (.012-029) الكةا٢إصةثح 

الىعيط ٨٦ أٝٮاؿ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣/ أف الىبلة يف املٞ رة ال » /كٝةؿ  -05
٨ٔ ميغ اإلقبلـ اث٨ (2)ٚذط املضيؽدىط جلضةقح الرشؾ ٧٠ة يف 

                                                   

= 

كاظؽ ٦٪٭٧ة ٩ٮع ٨٦ أ٩ٮاع اتلْٕي٥ كا٣ٕجةدة املؼىٮوح ثة دٕةىل اذلم ٬ٮ املكذعٜ 
ل٤ٕجةدة، ٨٧ٚ ذثط ٣٘ريق ٨٦ ظيٮاف، أك دمةد اكلى٪٥ ىلع كص٫ اتلْٕي٥ كا٣ٕجةدة، ل٥ حت٢ 

ح ا٣ُةبلني.«، ٨٧٠ قضؽ ٣٘ريق قضؽة ٔجةدةاف ٫٤ٕٚ زٛؿن ذثيعذ٫، كٌل  -025/ 4) رًك
026.) 
 ظٞة حتذ٢٧ اللك٧ح دل٤٧ح ٬ؾق»(/ 107-1/105) 1 ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧حصةء يف   (1) 
 ث٢ كص٫، لك ٨٦ ل٤برش ممةزبل ٣حف كأ٫٩ ل٤٪يب ا٣برشيح إزجةت ث٭ة أريؽ ٚإف كبةَبل؛
 م٭ؽ اذلم ك٬ٮ ظٜ، إحل٫ ٚ٭ؾا اإلحيةء ٨٦ ث٫ ا ظجةق ث٧ة هكخيذ وٛةد٭٥، صجف يف ينةرًل٭٥
 ي٧ةز٢ ال ل١٪٫ برش أ٫٩ أك أوبل، برشا ٣حف الؿقٮؿ أف ث٫ أريؽ كإف ا٣ٞؿآف، ... ث٫ كأػ ر الٮاٝٓ ث٫

 ا٣ٞؿآف ث٫ رصح ملة مل٪ةٌٝذ٫ رصيط؛ كًلٛؿ الٮاٝٓ يسؾث٫ ثة٢َ ٚ٭ؾا وٛةد٭٥، صجف يف ا٣برش
 كالؿقة٣ح كاجلجٮة الٮيح ٨٦ ث٫ ا اػذى٭٥ ٦ة ٔؽل ٚي٧ة ،ل٤برش ٭٥كممةز٤ذ برشيذ٭٥ إزجةت ٨٦

 .«كاملٕضـات

 (.07/195) دل٧ٮع ا٣ٛذةكلراصٓ بليةف دحل٢ أف ا٤ٕ٣ح يه جنةقح الرشؾ ال جنةقح امليخ (2) 
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ري٧٬ة رمح٭٧ة ا دٕةىل  (.178) إصةثح الكةا٢«. دي٧يح كاث٨ ا٣ٞي٥ ٗك

ر، ال دى٤ٌٮا إىل ا٣ٞجٮ»ٝةؿ/  ظؽير/ أٌف اجليب » /كٝةؿ -06
. ٬ؾا إذا اك٩خ الىبلة إحل٭ة ثؽكف ظةاٍ أك صؽار. (1)«كال جت٤كٮا ٤ٔي٭ة

أ٦ة إذا كصؽ اجلؽار أك احلةاٍ كيه ػةرج املكضؽ، ٚةلىبلة وعيعح إف 
 (.78-77ص/ ) حتٛح املضيت.«مةء ا

ٕن » /كٝةؿ -07 ة أف دسٮف اجل٪ةزة يف ٦ٞؽ٦ح املكضؽ، ال أ٥٤ٔ ٦ة٩
ح ز٥ يى٤ كاجليه ٨ٔ اقذٞجةؿ ٮف وبلة اجل٪ةزة، كيى٤ٮف الىبلة املٛؿًك
حتٛح ( ك 469) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ.(2) «ا٣ٞجٮر، ال ٨ٔ اقذٞجةؿ امليخ

 (.127ص/ ) املضيت

ريق ٨٦ » /كٝةؿ  -08 ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح رمح٫ ا دٕةىل ٗك
٧٤ٔةء الك٪ح ال ي٪١ؿكف الـيةرة، ث٢ ي٪١ؿكف الـيةرة ابلؽٔيح كالـيةرة الرشًليح، 

جٍيكأ٦ة الـيةر ٦ٕةرص لنيغ  ة ٨٦ ظير يه ٚيه ق٪ح ال ي٪١ؿ٬ة قين، كالكُّ
 (.0/024) اغرة األرشَح (3)«اإلقبلـ اث٨ دي٧يح ٢ً ٨ٔ قٮاء الكبي٢

                                                   

 .( ٨ٔ أيب مؿزؽ ا٣٘٪ٮم540أػؿص٫ مك٥٤ )  (1)
 ا٣ٞةرم يلع النيغ ٨ٔ (45/ ص) الكةصؽ حتؾيؿيف   ثح٪٧ة ٢ٞ٩ اإل٦ةـ األبلةين  (2)
  امل٪ٓ ٨٦ ذلٟ، كأٝؿق ٤ٔي٫.( 0/470) املؿٝةة يف 

ٓ ٨٦ ٠ذج٫،  ٚ٪ؽ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  (3) ٬ؾق النج٭ح ٔ٪٫ اغيح اتلٛ٪يؽ يف ٗري مًٮ
= 
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اخلٮؼ ٨٦ اجل٨ ال يى٢ إىل ظؽ الرشؾ إال إذا أذٞؽ » /كٝةؿ  -09
ة٫٩ النؼه أ٩٭٥ يذ رٚٮف يف ال١ٮف ٨٦ دكف ا أك ينةرًلٮف ا قجع

خلٮؼ ا٣ُجييع ال يأز٥ النؼه ٤ٔي٫، ل١٪٫ يسٮف ٩ٮاع ، كإال ٚةكدٕةىل
رش ٦ة يف الؿص٢/ مط ٬ة٣ٓ، كصُب »يٞٮؿ/  كاجليب ٨٦ اجلُب،
(2)«ٚيججيغ أف يٞٮم إي٧ة٫٩، كأف يٕذ٧ؽ ىلع ا قجعة٫٩ كدٕةىل (1)«ػة٣ٓ

 (.0/049) اغرة األرشَح

، ك٩ج٘ي ٨٦ دس٥٤ ٚي٭٥، حنت أوعةب رقٮؿ ا / »كٝةؿ  -42
٬ؾق دٔٮد٪ة «. أف ا٨ُٕ٣ ٚي٭٥ ٨َٕ يف ادلي٨؛ أل٩٭٥ مح٤ذ٫ إحل٪ةك٩ٕذٞؽ 
ٞيؽد٪ة  ٔك

٨٦ ٔؿؼ ادلي٧ٞؿاَيح كريض ث٭ة ٚ٭ٮ اكٚؿ؛ ألف ٦ٕ٪ة٬ة ال » /كٝةؿ -41
ظس٥ ل١٤ذةب كالك٪ح، ث٢ احلس٥ ل٤نٕت؛ ٚةلنٕت حيس٥ ٩ٛك٫ 

                                                   

= 

اذلم أصةد ٚي٫ يف حتٞيٜ ٬ؾق املكأ٣ح اغيح اإلصةدة، الؿد ىلع األػ٪ةيئكبةألػه ٦٪٭ة ٠ذةث٫ 
 ٣حف ا٣ ي الـيةرة كأ٦ة» /اإل٦ةـ األبلةين  ٝةؿ .(094، ك 07/444) ٧ٮع ا٣ٛذةكلدلكا٩ْؿ/ 
ح ٚيه قٛؿ ٦ٕ٭ة  صة٢٬ أك ٚ٭ٮ ثإ٩سةر٬ة يذ٭٫٧ ٨٦ كَل دي٧يح، اث٨ ك٦٪٭٥ ا٧٤ٕ٣ةء ثةدٛةؽ مرشٔك
  (.4/144) إركاء ا٤٘٣ي٢«.٦٘ؿض

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 0511أػؿص٫ أثٮ داكد ) (1)
  (.418)ص/  دحكري ا٣ٕـيـ احل٧يؽ( ك445-444)ص/  ٚذط املضيؽراصٓ  (2)
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 (.18) ابلةٔر ىلع رشح احلٮادث«. ث٪ٛك٫

 الرشؾ؛ ألف ٦ٕ٪ة٬ة/ النٕت داعة ادلي٧ٞؿاَيح يؽٔٮف إىل» /كٝةؿ -40
حيس٥ ٩ٛك٫ ث٪ٛك٫، ٤ٚحكخ ٬٪ةؾ ظة٧٠يح  ٔـ كص٢، ث٢ احلس٥ 

 (.1/17) اغرة األرشَح(1)«ل٤برش

لٮ اكف اإل٦ةـ أمحؽ أٝك٥ ثة »يؽإٚٮف ٨ٔ ادلي٧ٞؿاَيح/  ٚي٨٧كٝةؿ  -44
 (.146)ص/  النيغ الٮاديع كدار احلؽير ثؽ٦ةج.«حلس٥ ٤ٔي٭٥ ثةلـ٩ؽٝح

اذلم يٕذٞؽ أف االمرتا٠يح ظٜ ك٬ٮ اعل٥ حبٞيٞذ٭ة يٕذ ر / »كٝةؿ  -44
٧ٍ٪ىة }؛ ألف ا ٔـ كص٢ يٞٮؿ/ اكٚؿا ٨ٍي ٝىكى ٟى حنى ب  ٮفى رىمٍحىخى رى ًك٧ي ٍٞ ٥ٍ حى ٬ي

ى
أ
ٍجيىة ٥ٍ يًف احٍلىيىةةً ادلُّ ذى٭ي حنى ًٕ ٥ٍ ٦ى ى  كىاي } كيٞٮؿ/ {ثىحٍ٪ى٭ي ٥ٍ ىلعى سي ٌى ٍٕ ٢ى بى ٌَّ ٚى

ٍزؽً  ٍٕيو يًف الؿ   .(1/19) رة األرشَحاغ (2)«{بى

إف اكف يؿل أف املرشًلني ي٧ةز٤ٮف املك٧٤ني أك »يٮايل ال١ٛةر/  اذلم يفكٝةؿ  -45
                                                   

٥ أف ظس٥ ٗري ا / »ٝةؿ ق٧ةظح النيغ اث٨ ثةز   (1) أدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع أف ٨٦ ٔز
أظك٨ ٨٦ ٬ؽم  أظك٨ ٨٦ ظس٥ ا، أك أف ٬ؽم ٗري رقٮؿ ا

٥ أ٫٩ جيٮز ألظؽ ٨٦ اجلةس اخلؿكج  الؿقٮؿ ٚ٭ٮ اكٚؿ، ٧٠ة أدمٕٮا ىلع أف ٨٦ ٔز
دل٧ٮع ٚذةكل اث٨ «. أك حت١ي٥ ٗري٬ة ٚ٭ٮ اكٚؿ ًةؿ رشيٕح حم٧ؽ ٨ٔ
 (.1/069)ثةز
دل٧ٮع ٚذةكل ا٩ْؿ تلٞؿيؿ أف زٛؿ االمرتا٠يح أ٥ْٔ ٨٦ زٛؿ احل٭ٮد كاجلىةرل  (2)
 (.6/85( ك )1/069) اث٨ ثةز
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، حيت أف يجذ ر ال١ٛةر ىلع املك٧٤ني ٚ٭ؾا يٕذ ر اكٚؿاأظك٨ ٨٦ املك٧٤ني، 
ىٮ٥٬ يْ٪ٮف أ٩٭ة ال تكذُيٓ ظ١ٮ٦ح أف تكذ٢ٞ ث٪ٛك٭ة ٚيٕذ ركف  كإف كال

 .(1)«ؿج ٨ٔ ادلي٨، كا املكذٕةفخمُبني كمؿدسجني ملعؿـ، ٣س٨ ال خي

ا  ةٚ٭ٮ آز٥ إز٧ن  إ٦ة أف يسٮف صة٬بلن »يؽاٚٓ ٨ٔ ال١ٛةر/  اذلمٝةؿ يف ك -46
كاذلم يؽاٚٓ ٔ٪٭٥ يؿل أ٩٭٥  أ٥٤ٔ ث٧ٞؽارق، ىلع ص٭٫٤، كىلع ٔؽـ د٫٧٤ٕ.

ٮف ٚ٭ٮ  ُّٞ ً ذى ري حمي آػؿ ٚذةكل .(2)«؛ ألف ا أػ ر أ٩٭٥ يف اجلةرااكٚؿن  يٕي
  (.461-0/462) اغرة األرشَح( ك028 )ص/ الٮاديع

ا٣تنج٫ ٧٠ة يٞٮؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح يف »كٝةؿ ٨ٔ ا٣تنج٫ ثةل١ٛةر/  -47
إذا اكف / (3)قج٢ الكبلـ، كالى٪ٕةين يفاٝذٌةء ال راط املكذٞي٠٥ذةث٫

                                                   

يه/  مٮاالة ال١ٛةر ا٣ ي يسٛؿ ث٭ة ٨٦ كاال٥٬»(/ 70/ 0) ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧ح يف صةء (1)
حمجذ٭٥، ك٩ رد٭٥ ىلع املك٧٤ني، ال دلؿد اتلٕةم٢ ٦ٕ٭٥ ثة٣ٕؽؿ، كال خمة٣ُذ٭٥ دلٔٮد٭٥ لئلقبلـ، 

دل٧ٮع ( ك4/064) األـكا٩ْؿ/  «كال ٗنيةف دلةلك٭٥ كالكٛؿ إحل٭٥ ل٤جبلغ كنرش اإلقبلـ
 ادلرر الكجيح يفك  ،ث٨ ا٣ٕؿيب ال (4/005)  فأظاكـ ا٣ٞؿآك  (504-7/500)  ا٣ٛذةكل

  (.8/440) األصٮبح اجلضؽيح
احل٭ٮد كاجلىةرل ٠ٛةر ثبل ػبلؼ ٨٦ أظؽ ٨٦ األ٦ح، » /اإل٦ةـ اث٨ ظــٝةؿ  (2)

 ا٣ٛى٢« ػبلؼ ٨٦ أظؽ ٨٦ األ٦ح يف زٛؿق كػؿكص٫ ٨٦ اإلقبلـ ك٨٦ أ٩سؿ زٛؿ٥٬ ٚبل
 (.1/468) ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧حكا٩ْؿ  (4/111)

قج٢ ك  (4/1064) أ٢٬ اذل٦ح أظاكـك (1/072) اٝذٌةء ال راط املكذٞي٥راصٓ  (3)
  (.447-6/445)ٚذط ذم اجلبلؿ كاإل٠ؿاـ برشح ث٤ٮغ املؿاـ ( ك 4/448)الكبلـ
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٤ُ٦ٜ تنج٫ ٚ٭ٮ ظؿاـ، أ٦ة إذا أذٞؽ أ٫٩ أظك٨ ٨٦ اإلقبلـ كاظذٞؿ زىمَّ 
ذى  ااإلقبلـ ٚ٭ٮ يٕي  (.0/447)اغرة األرشَح«. ري اكٚؿن

إذا اظذيش إحل٫ برشط أف ال يسٮف  االقذٕة٩ح ثةملرشؾ جتٮز» /كٝةؿ -48
ٓ رس املك٧٤ني، كال يسٮف ٤ٕ٦٪ة ثٕؽاكة اإلقبلـ  «.هل ٝيةدة، كال يسٮف مًٮ

٤ى٥ املٮصٮدة يف املؽارس كا٣ٕك١ؿيح دٕذ ر ٦٪١ؿا » /كٝةؿ -49 ٕى حتيح ا٣
٤ى٥ ظىت يسٮف ث٧زن٣ح ٨٦ امل٪١ؿات، كال دج٤ٖ  ٕى ٥ ا٣  ْ ظؽ الرشؾ، إال أف يٕي
 .االػذيةرات ا٣ٛٞ٭يح.(1)«ا ٔـ كص٢ أك مكةك هل

٬ؾا الكـ مكذٞجط، ك٣س٨ ٦ة يج٤ٖ ظؽ »كٝةؿ ٨ٔ ٝٮهل٥/ ثةق٥ النٕت/     -42
٥ النٕت أك اثلٮرة أك الٮ٨َ ٦س٢ دْٕي٥ ا أك  َّْ الرشؾ إال إذا ٔ

 (.0/ج51) رشح مك٥٤/ ٠ذةب اذل٠ؿ .(2)«أمؽ

اذلي٨ يؽٔٮف إىل رد أظةدير اآلظةد يؽٔٮف إىل إثُةؿ / »كٝةؿ  -41

                                                   

 .(1/046) ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧ح راصٓ (1)
 ٨ٔ ٝٮهل٥/ ثةق٥ الٮ٨َ، ثةق٥ النٕت، ثةق٥ ا٣ٕؿكبح؟ قب٢ اإل٦ةـ ا٣ٕسي٧ني   (2)
إذا اكف اإلنكةف يٞىؽ ثؾلٟ أ٫٩ يٕ ر ٨ٔ ا٣ٕؿب، أك يٕ ر ٨ٔ أ٢٬ ابلرل،  ٬ؾق ا٣ٕجةرات»ٚأصةب/ 

ٚ٭ؾا ال ثأس ث٫، كإف ٝىؽ اتل رؾ كاالقذٕة٩ح ٚ٭ٮ ٩ٮع ٨٦ الرشؾ، كٝؽ يسٮف رشٌل أك ر، حبكت 
 (89-88/ 4) دل٧ٮع ٚذةكل ا٣ٕسي٧ني. «٦ة يٞٮـ يف ٤ٝت وةظج٫ ٨٦ اتلْٕي٥ ث٧ة اقذٕةف ث٫

  .(172)ص/   ٦ٕض٥ امل٪ةيه ال٤ْٛيحك  (142-06/149) دلاا٧حٚذةكل ال٤ض٪ح اكا٩ْؿ 
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رشع ا؛ ألف أكرث الك٪ح أظةدير آظةد، كيه دٔٮة ٦ٕزتحلح، أك دٔٮة 
  (.458)ص/  ٧ٝٓ املٕة٩ؽ. (1)«إحلةديح

ا إال ثسبلزح رشكط/»: كٝةؿ   -40  ال يسٮف احلةز٥ اكٚؿن

ة. -  أف يسٮف اعل٧ن
ة -     .كأال يسٮف م١ؿ٬ن

يع مكةكينة أك أ٢ٌٚ ٨٦ ظس٥ ا ٚعيجبؾ  -  كأف يؿل أف احلس٥ الًٮ
ح«.يسٛؿ   .(057)املىةٔر

أ٦ة مكأ٣ح اتلٮو٢ إىل اتل١ٛري كاحلةز٥ ال يـاؿ » /كٝةؿ  -32
يىٌل كيٕرتؼ بنٕةاؿ اإلقبلـ ٚيججيغ ل٧٤ك٥٤ أف يبذٕؽ ٨ٔ ٬ؾا، كٝٮهل 

 }قجعة٫٩ كدٕةىل/ 
ى
ة أ ٥ٍ ث٧ًى ٍسي ى٥ٍ حيى ٨ٍ ل ٦ى ٥ي كى ٟى ٬ي ً كخلى

ي
ي ٚىأ ؿى اِلَّ ـى ٍ٩

كف ًٚؿي أك حي٢٧  .(2)«٬ٮ زٛؿ دكف زٛؿ/ ». يٞٮؿ اث٨ ٔجةس {ا٣اٍكى

                                                   

 اآلظةد، ظؽير يف ٚذثجخ األظاكـ ثني ثةتلٛؿيٜ ا٣ٞٮؿ» /ؿ اإل٦ةـ األبلةينٝة (1)
 الك٤ٙ يٕؿٚ٭ة ال اإلقبلـ يف دػي٤ح ٤ٚكٛح ٬ؾق اتلٮادؿ، حبؽير إال دثجخ ٚبل ا٣ٕٞيؽة كبني

ـً  كالك٪ح ال١ذةب ٨٦ الرشٔيح ثةجلىٮص ي٤٧ٕٮف اك٩ٮا الىة٣ط ... إ٧٩ة ٤  ثةحلؽير ثةألػؾ ٦حال٧ي
 صة٦ٓ«ثٕٞيؽة يذ٤ٕٜ ظؽير أك حبس٥، يذ٤ٕٜ ظؽير ثني دٛؿيٜ دكف  اجليب ٨ٔ الٮارد
 . (1/054) ا٣ٕٞيؽة يف األبلةين دؿاث
 دٛكريق( كظس٥ ٤ٔي٫ احلةِٚ اث٨ ٠سري يف 4079) املكذؽرؾأػؿص٫ احلةز٥ يف   (2)

ك ( 5/74) اتل٧٭يؽ( ثأ٫٩ ىلع رشط النيؼني، كا٩ْؿ 6/51) ىعيعحالكاألبلةين يف 
= 
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، أك يسٮف احلةز٥ حمجنة ل٤عس٥ ث٘ري ٦ة أ٩ـؿ  ىلع ٦ة إذا اكف مكذعبلن
ا/  ذى ري اكٚؿن ً }ا ٚ٭ؾا يٕي ٨ي ٨٦ًى اِلَّ ٍظكى

ى
٨ٍ أ ٦ى ٮفى كى ٘ي جٍ ٍس٥ى اجٍلىة٤ً٬ًيًَّح حى ٚىعي

ى
أ

٧١ٍن  ـو ييٮًٝ٪يٮفى ظي ٍٮ ٞى  086)صإصةثح الكةا٢.(1)  «{ [52]املةاؽة/  {ة ٣ً
 .(092ك

٥ رشع ا اتلعةز٥ إىل احل١ٮ٦ةت ا» /كٝةؿ  -44 ىس  ال ٣ ي ال حتي
٤ًجخى  َي ٨٦ ٔ٪ؽ٥٬  جيٮز، ٣س٨ إذا اًُؿرت إىل اقذؼؿاج ظٟٞ أك 

٤ٟٚ أف جتيت كأ٩خ اكرق، كال ين٤٧ٟ ٬ؾا؛ ألف ا ٔـ كص٢ يٞٮؿ يف 
ٟى }٫ ال١ؿي٥/ ٠ذةث ٍ ؿى إحًلى ـً

ٍ٩
ي
ة أ ٪يٮا ث٧ًى ٥ٍ آ٦ى جَّ٭ي

ى
ٮفى أ ٧ي خي ـٍ ي٨ى يى ً

ى٥ٍ دىؿى إىًلى اذلَّ ل
ى
أ

ٗيٮًت  ة َُّ ٮا إىًلى ا٣ ٧ي ة٠ى ذىعى ٍف حى
ى
كفى أ ٟى ييًؿيؽي ج٤ًٍ ؿى ٨ٍ٦ً رى ـً

ٍ٩
ي
ة أ ٦ى ٩ة ٨٦  {كى مة٬ًؽي

كفى } ٬ؾا ٣ْٛح/ ىلع أ٩ين أ٩ىط املذ٧ك١ني ثؽي٪٭٥ أف ال  (2){ييًؿيؽي

                                                   

= 

 . (7/054) ا٣ٛذةكل دل٧ٮع
ٚذ٧ٌ٪خ اآليح أف (/ »162-1/159) ا٣ٞٮؿ املٛيؽيف ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ٔسي٧ني (1)

ٚإذا اكف ا أظك٨ احلة٧٠ني أظاك٦ة ك٬ٮ أظس٥ احلة٧٠ني، ظس٥ ا أظك٨ األظاكـ؛ 
 .«ٗري ا ٦س٢ ظس٥ ا أك أظك٨ ٚ٭ٮ اكٚؿ؛ أل٫٩ م١ؾب ل٤ٞؿآف٨٧ٚ ادىع أف ظس٥ 

اتل٧٭يؽ راصٓ بليةف ٬ؾا ا٣ٞيؽ امل٭٥ جليف اإلي٧ةف ٨٧ٔ يذعةز٥ إىل ا٣ُةٗٮت ٠ذةب (2)
ٚذةكل ( ك784/ 1) 1 - ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. كا٩ْؿ أيٌة 406)ص/  لرشح ٠ذةب اتلٮظيؽ

  ل٤نيغ ق٤ي٧ةف ث٨ قع٧ةف. (9)ص/ إرمةد ا٣ُة٣ت( ك10/059) ث٨ إثؿا٬ي٥ ؽا٣ٕبل٦ح حم٧
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ثني يؽم اذلي٨ ال حي٧١ٮف  ٭٥، كأف ال ي٭ي٪ٮا حلة٥٬ ال١ؿي٧حي٭ي٪ٮا دي٪
 (.058-1/057) اغرة األرشَح«رشع ا

يٕذ ر ًةال مٌبل، كإىل ا٣سٛؿ »يؽٔٮ إىل حتؽيؽ ا٣جك٢/  يف اذلمكٝةؿ  -45
 (.0/144) اغرة األرشَح«. أٝؿب

.(1)«يسٮف زٛؿا؛ أل٫٩ إ٩سةر ل٤ٞؿآف»كٝةؿ ٨ٔ إ٩سةر كصٮد اجل٨/  -46
 (.454) الكةا٢إصةثح 

مح٤ح رشقح ٨٦ ًٝجى٢ً أٔؽاء اإلقبلـ كد٤ٞة٬ة ٧ٔبلؤ٥٬ ىلع » /كٝةؿ -31
الؿؽ، ٨٦ أ٩سؿ الؿؽ ٚ٭ٮ اكٚؿ؛ أل٫٩ يٕذ ر م١ؾثة ثسذةب ا، كبك٪ح رقٮؿ 

 (.1/61) اغرة األرشَح (2)«ا 

ة ك٩ٕرتؼ ة رشٔيا جا ٭٥ ظأ٢٬ ثيخ اجلجٮة حنجُّ » /ٝةؿ ك -48
مٮصٮدنا اآلف ك٬ٮ مكذٞي٥ جيت أف حنرت٫٦ ك٩ؿىع ثٌٛةا٤٭٥، ظىت ٨٦ اكف 

  (.02) حتٛح املضيت «.ظ٫ٞ، ك٩ٕؿؼ هل ٦زٍنتل٫ كٝؿبى٫ ٨٦ رقٮؿ ا 

ل٥ يثجخ أف خنىه ٤ٔينة ثػ )٠ؿـ ا كص٭٫( أك )٤ٔي٫ » /كٝةؿ  -49

                                                   

.«ثسذةث٫ م١ؾب ثآيةد٫، صةظؽ ثة، اكٚؿ ٚ٭ٮ اجل٨ أ٩سؿ ٨٦/ »ثُح اث٨ ٝةؿ (1)
 مرشؾ اكٚؿ ٚ٭ٮ اجل٨، أ٩سؿ ٨٦» /ظــ  اث٨ كٝةؿ (014ص )  اإلثة٩ح الى٘ؿل

  (.5/110) ا٣ٛى٢.«كاملةؿ ادلـ ظبلؿ
 دحكري ا٣ٕبلـة ىلع ٨٦ ي٪١ؿ الؿؽ، كبيةف د٪ة٫ٌٝ يف ذلٟ، يف ٠ذةب/ ا٩ْؿ ردا ٦ٛع٧ة ٝٮي (2)

 .ا٣بكةـ  ل٤نيغ( 896-894)ص/ 
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الكبلـ( ٣س٨ ال يى٢ إىل ظؽ ابلؽٔح، أ٦ة )٤ٔي٫ الكبلـ( ٚٞؽ كيصؽى يف 
 ل يلع ؿى كاألظك٨ أف جيي  (1)محؽمك٪ؽ أكيف  ابلؼةرم

  (.42-09) حتٛح املضيت«. كأف ٩ٞٮؿ/ يلع  ،٠إػٮا٫٩ ٨٦ الىعةثح

ؽي / »كٝةؿ  -52 يف ثٕي ابلبلد ا٣سٛؿيح ٨٦ ال يٕؿؼ ٨ٔ  ييٮصى
محبنة، كال يٕؿٚٮف إال اتل٪ٛري ٨ٔ  اإلقبلـ محبنة، كال يٕؿؼ ٨ٔ اجليب 

الاكٚؿ، أك ٗريق. ٧ٚس٢ ٬ؤالء ٩ؿصٮ اإلقبلـ كدج٘ي٫ٌ إىل املضذ٧ٓ األكركيب 
٢َّ  ٭٥ ٝٮؿي أف ين٤٧ى  َـّ كىصى ٔى ٮالن } /ا  ٕىرى رىقي ىتَّ جىجٍ بًنيى ظى

ٕىؾ  ٪َّة ٦ي ة ٠ي ٦ى  {كى
٢َّ ، كٝٮؿ ا [51]اإلرساء:  َـّ كىصى ٍٕؽى إًٍذ }/ ٔى ة بى ٢َّ ٝىٍٮ٦ن ًٌ ي حًلي فى اِلَّ ة اكى ٦ى كى

ذَّ  ة حى ٥ٍ ٦ى ى٭ي ى ل ىتَّ ييبىني  ٥ٍ ظى ا٬ي ؽى ٮفى ٬ى  حتٛح املضيت  (2) .«[115]اتلٮبح/  {ٞي
(064- 065.) 

كأظك٨ ٨٦ قةٝ٭ة النيغ  ،٦ذاكزؿة يف ا٣ٕؾر ثةجل٭٢األد٣ح » /كٝةؿ   -51

                                                   

(1)
ث٨ أيب َة٣ت ٤ٔي٫ الكبلـ،  ثةب ثٕر يلع»(/ 5/164) وعيع٫ثٮب ابلؼةرم يف 
( ك١٬ؾا كٝٓ يف 4449ز٥ قةؽ ظؽيسة ثؿ٥ٝ ) «.، إىل احل٨٧ ٝج٢ ظضح الٮداعث٨ الٮحلؽ  كػةدل
 .(441) ٦ٕض٥ امل٪ةيه ال٤ْٛيح( كا٩ْؿ/ 1/8) ٪ؽ أمحؽمك

٨ٍ } كٝةؿ دٕةىل/ (2) ٦ى ًٜ  كى ةًٝ
ينى ٮؿى  ي ٍٕؽً  ٨٦ًٍ  الؿَّقي ة بى ى  ٦ى ي  دىبىنيَّ ل هلى ٍٓ  الٍ٭يؽى يىتًَّج رٍيى  كى ًبي٢ً  دى ٍؤ٦ً٪ًنيى  قى ً  ال٧ٍي  ٩يٮىهل 

ة ٩يٍى٫٤ًً  دىٮىىلَّ  ٦ى ٪٥َّى  كى ٭ى ةءىٍت  صى ًىرينا كىقى أم/ ك٨٦ » /ٝةؿ احلةِٚ اث٨ ٠سري   [115/ ا٣جكةء] {مى
ٚىةر يف مٜ كالرشع يف مٜ، كذلٟ  ق٤ٟ ٗري َؿيٜ الرشيٕح ا٣ ي صةء ث٭ة الؿقٮؿ 

 (.0/465) ٠سري دٛكري اث٨ «٨ٔ ٧ٔؽ ٦٪٫، ثٕؽ ٦ة ّ٭ؿ هل احلٜ، كدبني هل، كادٌط هل
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٢َّ دٛكري ٝٮؿ ا  ٔ٪ؽ حم٧ؽ األ٦ني الن٪ٞيُٰ  َـّ كىصى ة }/ ٔى ٦ى كى
ٮالن  ٕىرى رىقي ىتَّ جىجٍ بنًيى ظى ٕىؾ  ٪َّة ٦ي  (.0/45) اغرة األرشَح. «{٠ي

اذلم دؿيؽ أف دج٫٘٤ ز٥ ال٧يٕؿًض ض ٣حف اكجلة٢٬، ٕؿً ال٧ي » / كٝةؿ -50
 (.0/449) اغرة األرشَح(1)«ا جب٭٫٤يٕؿض ٔ٪ٟ، ٤ٚحف ٦ٕؾكرن 

٠ؿا٦ةت األكحلةء هلة ادىةؿ ث٧ٕضـات اجلجٮة، كأ٢٬ / »كٝةؿ   -54
)ص/  ا٣ٛٮا٫٠ اجل٪يح« ٬ة إال املجذؽٔحؿي ٪١ً الك٪ح يؤ٦٪ٮف ث٭ة، كال يي 

052 .) 

٥ ألظؽ ثأ٫٩ ٨٦ أ٢٬ اجل٪ح إال ٨٦ م٭ؽ هل ال» /كٝةؿ  -43 سى  حيي
جى رقٮؿ ا  ىشى ىلع ا٣ٕةيص ، ك٦ة ٔؽا٥٬ ذىريي  ل٧٤ُيٓ اجل٪ح، كخيي

  (.175)ص الىعيط املك٪ؽ ٨٦ دالا٢ اجلجٮة«املٮظؽ ٨٦ اجلةر

ا؛ ألف اكف كإف ظىت جيٮز، ال ا٣ِّح ال٧يٕنيَّ  ٨ٕ٣» /كٝةؿ -55  ا اكٚؿن
 ثٕي ك٨ٕ٣  اجليب ٝ٪خ أف ٔ٪ؽال١ؿي٥  ٠ذةث٫ يف يٞٮؿ كص٢ ٔـ

ٟى  ٣ىحٍفى }/ ا ٚأ٩ـؿ ٝؿيل و٪ةديؽ ى ٍمؿً  ٨٦ًى  ل
ى
ءه  اأٍل ٍ كٍ  يشى

ى
ذيٮبى  أ ٤ىيًٍ٭٥ٍ  حى  ٔى

كٍ 
ى
٥ٍ  أ بى٭ي ٕىؾ  ٥ٍ  حي ةل٧ًيٮف ٚىإًجَّ٭ي ة، اكف إذا األكىل ثةب ك٨٦ .{ّى  يف صةء ث٢ مك٧٤ن
ا رشب كٝؽ اجلٕي٧ةف مأف  ٦ة ا أػـاؾ/ الىعةثح ثٕي هل ٚٞةؿ مخؿن

                                                   

 اهلضؿدني َؿيٜ ك (1/028) ٦ٛذةح دار الكٕةدةيف   ذ٠ؿ ذلٟ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥  (1)
( كا٣ٞؿايف يف 87)ص/  ا٣ٞٮأؽ كا٣ٛٮااؽ األوٮحلح(، كاث٨ ال٤عةـ يف 414-410)ص/ 
  (.064/ 4) ا٣ٛؿكؽ
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. (1)«أػيس٥ ىلع يُةفالنَّ  دٕي٪ٮا ال/ »اجليب  ٚٞةؿ ثٟ، يؤىت ٦ة أكرث
  (.125) حتٛح املضيت

 

٤َت ا٥٤ٕ٣ يف ٬ؾا الـ٨٦ أ٥ْٔ ظى٨ ثإذف » /ٝةؿ النيغ  -56
  (.172-169) املٞرتح«. ا دٕةىل يٞيٟ ٨٦ ا٣ٛنت

يبل وةحلة ٤ٕٚيس٥ ثة٥٤ٕ٣ صٮا صؿً إذا أردد٥ أف ختي / »كٝةؿ  -57
 (2)«إف ا يؿٚٓ ث٭ؾا ال١ذةب أٝٮا٦ة كيٌٓ ث٫ آػؿي٨اجلةٚٓ/ 
ح   (.195)ص/  املىةٔر

ال ي٤ٛط أظؽ ٨٦ ٤َجح ا٥٤ٕ٣ إال إذا ص٢ٕ ادل٩ية / »كٝةؿ      -58
 .(148)ص/  ا٣ٛٮا٫٠ اجل٪يح« لٮٝخ ٚؿا٫ٗ

٩ية دةثٕح إال إذا ص٢ٕ ادل ٢ ا٥٤ٕ٣ى ى  ال يكذُيٓ أظؽ أف حيي / »كٝةؿ  -59
ٕن  ل٥٤ٕ٤، أ٦ة إذا اكف ا٥٤ٕ٣ي  اغرة «ة لرل٩ية ٚبل، كا املكذٕةفدةث

 (.0/482) األرشَح

                                                   

( ك 4/484) دل٧ٮع ا٣ٛذةكلكا٩ْؿ .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 6777أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
(12/409-442.)  

  .( ٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب 817أػؿص٫ مك٥٤ ) (2)
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ه ال يكذُيٓ أف يكذ٧ؿ ىلع ٦ة ٬ٮ ٤ٔي٫، اذلم ال خي٤ً / »كٝةؿ  -62
 (.060)ص/  اإل٦ةـ األمليع« دأدي٫ الكآ٦ح كامل٢٤ كال١ك٢ كا٣ٛذٮر

حتى٤ٮا ا٥٤ٕ٣ إال  او ركا ية ٤َجح ا٥٤ٕ٣؛ ٚإ٩س٥ ٨٣» /كٝةؿ  -61
، كقرية الىعةثح؛ ٚإف ا ٔـ كص٢ ثةلى ر، كاٝؿأكا قرية رقٮؿ ا 

ل٥ ي٢ٞ/ كص٤ٕ٪ة ٦٪٭٥ أا٧ح ملة اك٩ٮا أكرث أمٮاال، ث٢ ٝةؿ ا قجعة٫٩ 
٩يٮا ثًآيىةدً٪ىة }كدٕةىل/  ٌلى يكا كى ة وى رى ى٧َّ ٍمًؿ٩ىة ل

ى
كفى ثًأ ٍ٭ؽي حن حى ا٧ًَّ

ى
٥ٍ أ ٤ٍ٪ىة ٦ً٪ٍ٭ي ٕى كىصى

 (.455-454) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ. (1)«{ٮفى ييٮًٝ٪ي 

إذا كٟٚٞ ا ٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣ ٚيضت ٤ٔيٟ أف » /كٝةؿ  -52
دٕؿؼ ٝؽر ا٥٤ٕ٣، ٨٦ أص٢ أف يك٭٢ ٤ٔيٟ اجلٮع، كيك٭٢ ٤ٔيٟ 

 .(0/414) اغرة األرشَح« ا٣ٕؿم، كتك٭٢ ٤ٔيٟ املنةلك كاملذةٔت

أ٩ىعٟ ية َة٣ت ا٥٤ٕ٣ أال جت٢ٕ ٧ٔؿؾ جتةرب، » /كٝةؿ -52
اإلػٮاف امل٤ٛكني، كأػؿل ٦ٓ دمٕيح احل٧١ح، ٚإ٩ٟ مكبٮؿ ٨ٔ  ٚذةرة ٦ٓ

 (.447) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ«. ٧ٔؿؾ، كا املكذٕةف

أ٩ىط أف ال ينذ٢٘ ثةلٮّةاٙ؛ أل٫٩ ٝؽ كصؽ ٨٦ / »كٝةؿ  -64

                                                   

ال يج٤ٖ يف ٬ؾا النأف رص٢ ظىت يىرضَّ ث٫ ا٣ٛٞؿ كيؤزؿق ىلع / »ةٚيعٝةؿ اإل٦ةـ الن (1)
ال ي٤ُتي ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ أظؽه ثةملةؿ / » (. كٝةؿ89/ 12) قري أٔبلـ اجلجبلء«.لك يشء
ـ   ٤ط، ٔك يٜ ا٣ٕ ك٣س٨ اجلٛف ٚيٛي ًً ًح اجلٛف ك

«. أ٤ٍٚطكظؿ٦ح ا٥٤ٕ٣ ًل ح٨٦ ٤َج٫ ثًؾ٣َّ
  .(1/196)  صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣
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٧٤ٔةا٪ة املذٞؽ٦ني ٨٦ اكف حمؽزة ٠جريا ٧٤ٚة م٢٘ ثةلٮّةاٙ قةء ظ٫ْٛ، 
ز٦٪ح حمذةصٮف إىل ٧٤ٔةء كأوجط ٨٦ ٝك٥ الٌٕٛةء، املك٧٤ٮف يف ٬ؾق األ

 (.04)ص/  ا٣ٛٮا٫٠ اجل٪يح« أكرث ٨٦ ظةصذ٭٥ إىل إداريني

أ٩ىط لك ٨٦ ريزؽى ٚ٭٧ة كدٮق٥ يف ٩ٛك٫ أف ا ي٪ٛٓ / »كٝةؿ  -65
ث٫ اإلقبلـ كاملك٧٤ني، كٌل٩خ ث٫ ٗرية ىلع دي٨ ا، أال يىؽق ٤َت 
 الن٭ةدة ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ، ٚس٥ ٨٦ مؼه ٔ٪ؽق د٠ذٮراق يف ا٫ٞٛ٣
اإلقبليم ك٬ٮ ال ي٫ٞٛ محبة، كًل٥ ٨٦ مؼه ٔ٪ؽق د٠ذٮراق يف احلؽير 
ك٬ٮ ال ي٫ٞٛ ظؽيسة، ك٦ةذا ي٘ين ٔ٪ٟ ٣ٞت د٠ذٮر كأ٩خ صة٢٬ برشع 

 (.056)ص/  املؼؿج ٨٦ ا٣ٛذ٪ح«. ا!

كإذا ٝؽ كٚٞخ لبلجتةق ل٥٤ٕ٤ اجلةٚٓ ٚإيةؾ أف حتؽزٟ / »كٝةؿ  -66
٩ية ىلع د٩ية٥٬، أك ٩ٛكٟ أك يٮقٮس لٟ النيُةف ث٧٪ةٚكح أ٢٬ ادل

ال٤عٮؽ ث٭٥ يف املةؿ، ٧ٚة ٝي٧ح املةؿ ٔ٪ؽ ا٥٤ٕ٣؟ كظكجٟ ٣ٞي٧ةت ي٨٧ٞ 
و٤جٟ، كاذلم تكىع إحل٫ ػري، كا٥٤ٕ٣ ال يكذُةع ثؿاظح اجلك٥ ٧٠ة ٝةؿ 
يِّح ث٨ أيب ٠سري، كا٥٤ٕ٣ ػري ٨٦ امل٤ٟ كالؿيةقح، ك٦ة ٝي٧ح امل٤ٟ 

املؼؿج ٨٦ . (1)«كالؿيةقح ٔ٪ؽ ا٥٤ٕ٣ اذلم رٚٓ ا أ٫٤٬ درصةت
 (.064)ص/  ا٣ٛذ٪ح

                                                   

 املةؿ داء ٬ؾق األ٦ح، كا٣ٕةل٥ َجيت ٬ؾق األ٦ح، ٚإذا صؿَّ »دٕةىل/  اإل٦ةـ اثلٮرم ٝةؿ  (1)
 .(1/502) قري اجلجبلء«. ؟إىل ٩ٛك٫، ٧ٚىت ي رئ اجلةس ادلاءى  ا٣ٕةل٥ي 
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أ٩خ ية َة٣ت ا٥٤ٕ٣ ٨٦ أظٜ اجلةس ثةالقذٞة٦ح / »كٝةؿ  -67
٥ٍ كىاي الى }ٟ/ ىريدي ثى  ٧ُفى ظىت ال دي   زىاغى اي ٝي٤يٮبى٭ي

ى
ٮا أ ٗي ة زىا ٚى٤ى٧َّ

ًٞنيى  ةًق ٛى
ـى ا٣ٍ ٍٮ ٞى ٍ٭ًؽم ا٣ٍ ىؼى }[ كٝةؿ دٕةىل/ 5]الىٙ/  {حى ٚيٮا رصى ى ثي٥َّ ا٩ ٍرى
ٮفى اي ٝي٤يٮ ٭ي ٞى ٍٛ ـه الى حى ٥ٍ ٝىٍٮ جَّ٭ي

ى
٥ٍ ثًأ  ٩جؾة خمذ رة«. [107]اتلٮبح/  {بى٭ي

 (.50)ص/ 

ًٍٞ ا٣ٕةل٥ً ٨٦ أٔني / »كٝةؿ  -68 يك اتل٪ةٚف يف أمٮر ادل٩ية ي
ح« اجلةس   (.58)ص/  املىةٔر

يججيغ أف ٩٭يئ أ٩ٛك٪ة إىل ال١ذةثح كاتلعٞيٜ؛ » /كٝةؿ  -69
ح، ك٬٪ةؾ ٨٦ يٕذؽم ىلع دي٨ ٚ٭٪ةؾ ٨٦ يٕذؽم ىلع دي٨ اإلقبلـ ثةل١ذةث

اإلقبلـ ثةخلُةثح، ك٬٪ةؾ ٨٦ يٕذؽم ىلع دي٨ اإلقبلـ ثةتل٤جحف، ٚبل ثؽ 
 ٦ٞذ٢ النيغ دمي٢ الؿمح٨.(1)«أف ٩ؤ٢٬ أ٩ٛك٪ة ل١٤ذةثح كل٤ذعٞيٜ

(18.) 

كيأػؾ ٨٦  ،أ٩ىط لك َة٣ت أف ي٭ذ٥ ث٥٤ٕ ال١ذةب كالك٪ح/ »كٝةؿ  -72
٨ ٦ٕؿٚح الٮقةا٢ ٦ة حيذةج إحل٫، ٚبل ين٢٘ ثةلٮق ي٤ح ٨ٔ ظِٛ ا٣ٞؿآف، ٔك

، ك٦ٕؿٚح وعيع٭ة ٨٦ قٞي٧٭ة، ك٤ٕ٦ٮهلة ٨٦  ق٪ح رقٮؿ ا

                                                   

أػؿص٫  «لٮال املعةثؿ خلُجخ الـ٩ةدٝح ٨٦ ىلع امل٪ةثؿ»/ ٝةؿ اإل٦ةـ النةٚيع  (1)
 .(154)ص  أدب اإلمبلء كاالقذ٧بلءكالك٧ٕةين يف  (420) ذـ الالكـاهلؿكم يف 
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 (.6-5)ص/  املٞرتح.«ق٤ي٧٭ة

أ٩ىط إػٮاين يف ا أف حيؿوٮا ىلع دلةلكح أ٢٬ ا٥٤ٕ٣؛ » :كٝةؿ  -71
ٚإف اجلةمئني يسٮف دلي٭٥ محةقح مؽيؽة رب٧ة دسٮف قبجة هلـي٧ح 

 (.1/456) رة األرشَحاغ«. ادلٔٮة ك٩سجح ادلٔٮة

إف كصؽ ٧٤ٔةء يسٜ ث٭٥ ٨٦ ٧٤ٔةء الك٪ح، »كٝةؿ ٩ةوعة ٣ُة٣ت ا٥٤ٕ٣/     -70
«.ص٤كح ٔ٪ؽ اعل٥ ػري ٨٦ ٝؿاءة م٭ؿ ٚىؿيبَّ ٚ٪٪ىع٫ أف جي٤ف إحل٭٥، 

 .(1) «(025)املٞرتح

دسسري احلٮايش ٨٦ املؽرقني يٕذ ر ٨٦ الىؽ ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ / »كٝةؿ  -74
 (.047ص/ ) اإل٦ةـ األمليع« اجلةٚٓ

ا٣ٛٞؿ كا٣٘ؿبح يكةٔؽاف ىلع االقذ٧ؿار يف ٤َت / »كٝةؿ  -74
  (.0/692) اجلة٦ٓ ال١جري« ا٥٤ٕ٣، كىلع حتىي٢ ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ

ت لؿأيٟ يف اػذبلؼ األٚ٭ةـ، كال يف ال دذٕىَّ / »كٝةؿ  -75
اػذبلؼ اتل٪ٮع، ظىت ال دؽٔٮ اجلةس إىل د٤ٞيؽؾ كأ٩خ تنٕؿ أك ال 

 (.0/177) ثيح ٣ٕبل٦ح ادليةر احل٧ة٩يحا٣ٛذةكل احلؽي. (2) «تنٕؿ

                                                   

ك٦ؾا٠ؿة ظةذؽ يف ا٨ٛ٣ قةٔح أ٩ٛٓ ٨٦ املُة٣ٕح كاحلِٛ »/ ٝةؿ اإل٦ةـ اجلٮكم   (1)
 (.1/48) رشح وعيط ىلع مك٥٤. «قةاعت ث٢ أية٦ة

يؾ٠ؿ إقعةؽ ث٨ را٬ٮي٫ كي٧ؽظ٫  اكف اإل٦ةـ أمحؽ » /احلةِٚ اث٨ رصت  ٝةؿ (2)
= 
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ٍؿٝىح، / »كٝةؿ  -76 ٛي ٩ذٮاىص دميٕة ثةألػٮة كاالثذٕةد ٨ٔ أقجةب ا٣
ٍؿٝىح ٚيججيغ أف ٩بذٕؽ ٔ٪٫، ٚجٕي ٤َجح ا٥٤ٕ٣  ٛي أم يشء يؤدم كيكجت ا٣
من٘ٮؿ ثة٤ٞ٤ٞ٣ح ٨٦ ٬ؾا املض٤ف إىل ٬ؾا املض٤ف إىل ٬ؾا املض٤ف 

٨٦ ٫ٞٚ اإل٦ةـ  (1) «ٚي٧ة ال يٕ٪ي٫! يذلك٥ يف أٚة٢ً ا٧٤ٕ٣ةء! كيذلك٥ أيٌة
 (.1/60) الٮاديع

إذا أردد٥ إٚعةـ اخلىٮـ ٤ٕٚيس٥ ث٧بلز٦ح / »كٝةؿ  -77
 .(2)«ا٣ٕؽا٣ح

لٮ أراد أثٮؾ املؽثؿ أف يىؽؾ ٨ٔ ٤َت ا٥٤ٕ٣، » /كٝةؿ  -78

                                                   

= 

ٌن كيثين ٤ٔي٫، ك . كًل٧ة ةيٞٮؿ/ كإف اكف خية٣ٙ يف أميةء ٚإف اجلةس ل٥ يـؿ ثٌٕ٭٥ خية٣ٙ ثٕ
ريق ٨٦ األا٧ح ك٦أػؾ٥٬ ٨٦ أٝٮاهل٥، ٚبل  اٝةؿ كٌلف ٠سرين  ٦ة يٕؿض ٤ٔي٫ الكـ إقعةؽ ٗك

ٞن  ىلع ذلٟ  ةيٮاٚٞ٭٥ يف ٝٮهل٥، كال ي٪١ؿ ٤ٔي٭٥ أٝٮاهل٥ كال اقذؽالهل٥، كإف ل٥ يس٨ ٬ٮ مٮاٚ
 (.40 -41)ص/  يعح كاتلٕجريا٣ٛؿؽ ثني اجلى«لك٫

٤ٕٚي٫  ،٨٦ أظت أف يٛذط ا ٤ٝج٫ كيؿز٫ٝ ا٥٤ٕ٣»دٕةىل/  اإل٦ةـ النةٚيع ٝةؿ  (1)
كبٕي أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ اذلي٨ ٣حف ٦ٕ٭٥ إ٩ىةؼ كال  ،كدؿؾ خمة٣ُح الكٛ٭ةء ،ك٤ٝح األك٢ ،ثةخل٤ٮة
٢ ادلٔٮة كادلاعة٨ٔ َؿيٜ  (54ص/ )ل٤٪ٮكم  بكذةف ا٣ٕةرٚني«. أدب نيغ ثة ل٤ ٗز

 .مٮىس ك٫ٞٚ ا
ٕىؽؿى ٩ي ًر ىلع ػى٫٧، كإذا / »ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  (2) إفَّ اإلنكةف إذا ادَّجٓ ا٣

!٫ ى٧ي  (.412-8/429) درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ «. ػؿج ٔ٪٫ ٧َٓ ٚي٫ ػى
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ك٣حف حمذةصة لٟ أف د٪ٜٛ ٤ٔي٫ كال ختؽ٫٦ ٤ٚحف هل َةٔح؛ ألف ٤َت 
 (.028) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ«. ؼا٥٤ٕ٣ ٚؿيٌح، كا٣ُةٔح يف املٕؿك

ك١٬ؾا لٮ ػٛخ ىلع أمٟ أف دجيك ظىت يذ٘ري » /كٝةؿ  -79
٩ْؿ٬ة كدٕىم ٚذجًف ٔ٪ؽ٬ة، أك ػٛخ ىلع أثيٟ أف جي٨ أك يذ٘ري ٫٤ٞٔ ٨٦ 
أص٢ ذ٬ةثٟ؛ ٤ٕٚيٟ أف حتتكت كدى ر ٔ٪ؽ٧٬ة، كتكأؿ ا أف يك٭٢ 

 (.018) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ. (1)«أمؿؾ

٤ٮا ٞجً  ين٤٘ٮا أ٩ٛك٭٥ ثةحلاكـ، كأف يي أ٩ىط ٤َجح ا٥٤ٕ٣ أال» /كٝةؿ -82
 (.126-125)ٌٚةاط ك٩ىةاط«.ىلع ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ

ٮا » /كٝةؿ  -81 إذا أردد٥ أف يجةرؾ ا يف ٧٤ٔس٥ ٤ٔيس٥ أف دٮٔز
«.أكٝةدس٥، كٝذة ٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣، ككٝذة لرلٔٮة إىل ا، ككٝذة ل٤ذأحلٙ

 (.424)إصةثح الكةا٢

 لٟ يف ٧٤ٟٔ ٤ٕٚيٟ أف إذا أردت أف يجةرؾ ا» /كٝةؿ  -80

                                                   

 .«ًإذ٩٭٧ة ث٘ري ا٥٤ٕ٣ ٤َت يف ٛؿالكَّ  كهل» / (95/ ص) ٚذةكل اجلٮكميفصةء   (1)
ا٥٤ٕ٣ اذلم يذٮٝٙ ٤ٔي٫ وعح إي٧ة٩ٟ كأداء  ٤َتي »(/ 10/8) 1 - ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧حيف ك     

 «ا٣ٛؿااي ال يذٮٝٙ ىلع إذف الٮادلي٨، ك٦ة اكف ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ٚؿض ٠ٛةيح ٚةقذأذف ٚي٫ الٮادلي٨
ل٤ٕبل٦ح  (9) ص( 99) ر٥ٝ املٛذٮح ابلةب ٣ٞةءات( ك155) ا٥٤ٕ٣كا٩ْؿ/ ٠ذةب 
 .ا٣ٕسي٧ني
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حتؿص ىلع دج٤ي٫٘، كألف ديؽر س ال١ذةب مؿة ػري ٨٦ أف دٞؿأق جلٛكٟ 
ٔرش مؿات أك ٔرشي٨ مؿة، ٚإف ا٤ُ٣جح قح٪ةٝنٮ٩ٟ كملةذا ٤ٝخ ٠ؾا؟ 

 (.0/99) اغرة األرشَح«. ك٦ة ٦ٕىن ٠ؾا؟ كدؿتك٥ امل٤ٕٮ٦ةت يف ذ٬٪ٟ

ملك٧٤ني ٣حف يشء يف ٬ؾا الـ٨٦ أ٩ٛٓ لئلقبلـ كا» :كٝةؿ  -84
ٮا ٨ٔ اتل٤ٕي٥ أوجعٮا أدجةع لك ٩ةٜٔ «. ٨٦ اتل٤ٕي٥؛ أل٩٭٥ ٔ٪ؽ أف أًٔؿ

 (.0/445)اغرة األرشَح

٦ة ظى٢ ل٧٤ك٧٤ني ٬ٮ ص٭٤٭٥ ثؽي٪٭٥؛ ٨٦  أرضُّ » /كٝةؿ  -84
ل الؿص٢ ثأد٫ٛ األز٧ةف! ٚبلثؽ ٨٦ د٥٤ٕ ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ ينرتى «أص٢ ٬ؾا ي

 (.0/41) اغرة األرشَح(1)

ت إىل دلذ٧ٕةد٪ة رأيخ ا٣ٕة٤َني ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ إذا ٩ْؿ/ »كٝةؿ  -85
 ا٣ٛٮا٫٠ اجل٪يح« أدجةع لك ٩ةٜٔ، ا٣ٕة٤َٮف ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ مل٨ قجٜ إحل٭٥

 (. 044)ص/ 

يججيغ ل٧٤ؿأة أف حتؿص ىلع كٝذ٭ة، كأف د٪٥ْ كٝذ٭ة، / »كٝةؿ  -86

                                                   

ى / »ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥   (1) ٫ إال ثة٥٤ٕ٣، كإذا ٥ إال ثةجل٭٢، كال ٧ٔةردي ٧ٚة ػؿاب ا٣ٕةل
ا٥٤ٕ٣ ٬٪ةؾ ّ٭ؿ الرش كا٣ٛكةد. ك٨٦  الرش يف أ٤٬٭ة، كإذا ػيف ّ٭ؿ ا٥٤ٕ٣ يف ثرل أك حم٤ح ٢َّٝ 

اكبل٭ةا٥،  ٝةؿ اإل٦ةـ أمحؽ/ كلٮال ا٥٤ٕ٣ اكف اجلةس ل٥ يٕؿؼ ٬ؾا ٚ٭ٮ مم٨ ل٥ جي٢ٕ ا هل ٩ٮرا.
إحل٫ يف  ةجي ذى كٝةؿ/ اجلةس أظٮج إىل ا٥٤ٕ٣ ٦٪٭٥ إىل ا٣ُٕةـ كالرشاب؛ ألف ا٣ُٕةـ كالرشاب حيي 

 (.0/180) إٔبلـ املٮٕٝني« إحل٫ لك كٝخ ةجي ذى احلٮـ مؿدني أك زبلزة، كا٥٤ٕ٣ حيي 
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« كإذا ل٥ يس٨ هلة أكالد ٚيضت أف يسٮف ظؿو٭ة ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣ أكرث
  (.0/1446) اجلة٦ٓ ال١جري

ج ٨٦ اتل٤ُّٕ » /كٝةؿ  -87 ٥ يف املكةصؽ ٚي٫ ػري كبؿًلح، ك٢٬ ختؿَّ
ج ٨٦ وعةثح رقٮؿ ا   حتٛح املضيت«. إال ٨٦ املكةصؽ ختؿَّ

(107.) 

اكف ٫٤٧ٔ  ا٢٧ٕ٣ املكذ٧ؿ هل أزؿق، الؿقٮؿ » /كٝةؿ  -88
 (.1/408) اغرة األرشَح. (1)«ًدٍح٧ىح

 

٩٪ىط ٤َجح ا٥٤ٕ٣ أف حيؿوٮا ىلع اٝذ٪ةء ال١ذت، ظىت »/ ٝةؿ  -89
٨٦ أص٢ أف ينرتم ٠ذةثة، ال١ذةب الٮاظؽ يكةكم  ،لٮ ثةع أظؽ٥٬ قيةرد٫

 (.495) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ«ادل٩ية

ٚؿب  ؛٦ٕؿٚح االقذٛةدة ٨٦ ال١ذت ٨٦ األمٮر امل٭٧ح» /ٝةؿ ك -92
مؼه يكذُيٓ أف يكذؼؿج احلؽير يف ٝؽر ٩ىٙ قةٔح، كخيؿج 

ير كاحل٧ؽ ، ٣س٨ مؼه آػؿ ممس٨ أف يجًف ٚي٫ قجٕح أيةـ، احلؽ
ا  (.180) املٞرتح«. كممس٨ أف يجًف ٚي٫ م٭ؿن

                                                   

 .( ٨ٔ اعئنح 741( كمك٥٤ )1987أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
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يججيغ اال٬ذ٧ةـ ثرتاص٥ ابلؼةرم ٚٛي٭ة ٚٮااؽ، كٝؽ اقذٛةد / »كٝةؿ  -91
)ص/   النيغ الٮاديع كدار احلؽير ثؽ٦ةج.«٦٪٭ة ا٣جكةيئ كاث٨ ظجةف

148.) 

ؽة ا٣ ي يججيغ ٣ُة٣ت ا٥٤ٕ٣ أف يٞذجي٭ة ٨٦ املؿاصٓ املٛي/ »كٝةؿ  -90
« ٠ذت ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح كاحلةِٚ اث٨ ا٣ٞي٥ رمح٭٧ة ا دٕةىل

 (.499)ص/  ٧ٝٓ املٕة٩ؽ(1)

كإف اكف ٦ُٮال ٚإ٫٩ يٕذ ر  دٛكري اث٨ ٠سري/ »كٝةؿ  -94
ٝةؿ/  (2)ابلؽر ا٣ُة٣ٓأظك٨ اتلٛةقري ٧٠ة ٝةؿ النٮٌلين يف دؿدمذ٫ يف 

أظك٨ اتلٛةقري إف ل٥ يس٨ أظك٪٭ة، كذ٠ؿ حنٮ ٬ؾا كدٛكريق ٨٦ 
 اغرة األرشَح«(3)ذي٢ َجٞةت احلٛةظالكيٮيط يف ٠ذةث٫ 

(0/084.) 

                                                   

ين أظر ىلع اٝذ٪ةء ٠ذت ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح إ٩/ » ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح ا٣ٕسي٧ني (1)
 كًلؾلٟ د٧٤يؾق اث٨ ا٣ٞي٥ ،اخلري كا٣ رًلح كا٥٤ٕ٣ ا٣٘ـيؿ اذلم ال جتؽق  ملة ٚي٭ة ٨٦ ؛

يف ٗري٬ة، كملة ٚي٭ة ٨٦ ٝٮة االقت٪جةط ٨٦ أظاكـ ال١ذةب كالك٪ح، ٚيه ٠ذت ل٥ خيؿج ٦س٤٭ة ٚي٧ة 
 (.06/452) كل ا٣ٕسي٧نيدل٧ٮع ٚذة.«٤ٕٚيٟ ية َة٣ت ا٥٤ٕ٣ ث٭ة ،أ٥٤ٔ

 (.1/154) ابلؽر ا٣ُة٣ٓ (2)
 .«هل اتلٛكري اذلم ل٥ يؤ٣ٙ ىلع ٫ُ٧٩ ٦س٫٤»( ك٩ه الك٫٦/ 461)ص (3)
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أظك٨ ٨٦ دس٥٤ ىلع احلؿكؼ املُٕٞح  ٚذط ا٣ٞؽيؿ/ »كٝةؿ  -94
كيٞٮؿ رأي٫ كلٮ ػة٣ٙ  ،كي٧ذةز ىلع اتلٛةقري أ٫٩ ٬ةص٥ اتل٤ٞيؽ ،ٚي٧ة ٥٤ٕ٩
 .«اجلةس

خمذ ر ٦ٛيؽ، إال أ٫٩ مٌُؿب؛ ٚذةرة  اجلبل٣نيدٛكري » / كٝةؿ -95
يٞٮؿ/ اقذٮل اقذٮاء ي٤يٜ جببلهل، كدةرة يٞٮؿ/ اقذٮل/ اقذٮىل؛ أل٫٩ 
٣ٕةملني أظؽ٧٬ة املعٌل ز٥ ٫٤٧٠ صبلؿ ادلي٨ الكيٮيط رمح٫ ا دٕةىل، 
كرب٧ة ٝةؿ/ احل١ي٥ يف و٪٫ٕ، ٚ٭ٮ يكذٛةد ٦٪٫، كمكأ٣ح ا٣ٕٞيؽة دؤػؾ ٨٦ 

 (.0/122) اغرة األرشَح. (1)«٠ذت ا٣ٕٞيؽة

 «.دٛكري ا٣جكيف نكٙ ا٣ٕٞيؽة نكٛة/ »كٝةؿ  -96

ٕ٪ةق يف ٠ذت / »كٝةؿ  -97 دٛكري امل٪ةر ٬ٮ ثة٣ْبلـ أمج٫، كٝؽ ًك
 (.148)ص/  النيغ الٮاديع كدار احلؽير ثؽ٦ةج.«الٌبلؿ

                                                   

 ث٭ؾا من٭ٮر ٬ٮ اذلم ،دٛكري اجلبل٣ني» ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح ٔجؽ املعك٨ ا٣ٕجةد ظ٫ْٛ ا/ (1)
اآليةت،  لك٧ةت ثني اتلٛكري سٮفي االػذىةر، اغيح يف املذلك ٧ني َؿيٞح ىلع دٛكريه  ك٬ٮ االق٥،
ٮى ﴿ٚي٫/  صةء ظير املةاؽة، قٮرة ٨٦ آيحو  آلػؿ دٛكرييق ذلٟ أ٦س٤ح ك٨٦ً ى  كى٬ي ءو  لكي   ىلعى ٍ ﴾ ٝىًؽيؿه  يشى
 دس٤ُّٙ ٨٦ ك٬ٮ ا، إىل يؿصٓ ذاد٫ً يف كال٧ٌري !ثٞةدر ٤ٔي٭ة ٤ٚحف ذادى٫، ا٢ٕٞ٣ي  كػهَّ 
٪َّحً  كأ٢٬ !!املذلك ٧ني ٮى ﴿/ ٝٮهل حتخ ا ذات دػٮؿي  أذ٬ة٩ً٭٥ يف ٪ًٞؽحي ي ال كاجل٧ةٔح الكُّ ى  كى٬ي  لكي   ىلعى
ءو  ٍ ؿكا ظىتَّ  ،﴾ٝىًؽيؿه  يشى  ١ رشح (. كا٩ْؿ 118-117) الؿد ىلع الؿٚةيع كابلٮيط.«إػؿاًص٭ة يف يٛي

 ل٤ٕسي٧ني. (020-021)  ا٣ٕٞيؽة الٮاقُيح
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٨٦ ال١ذت ا٣ٞي٧ح ا٣ ي ال يكذ٘ين »/ ٚذط املضيؽكٝةؿ ٨ٔ ٠ذةب  -98
 .(148/ ص) املٞرتح «ٔ٪٭ة مك٥٤

 .«أظك٨ رشكح الٮاقُيح رشح النيغ اث٨ ٔسي٧ني/ »كٝةؿ  -99

الث٨  الؿكض ابلةق٥ يف اذلب ٨ٔ ق٪ح أيب ا٣ٞةق٥/ »كٝةؿ  -122
كٌلف يف ٬ؾا ال١ذةب  ا٣ٕٮاو٥ كا٣ٞٮاو٥الٮزيؿ خمذ ر ٨٦ ٠ذةب 

 .«أرصح يف ٔٞيؽد٫، كٝؽ اثذٌل ثأػي٫ مييع

.«ثٞؿاءد٫ امل٤عٜ برشح ٢٤ٔ ا٣رت٦ؾم أ٩ىط لك أخ/ »كٝةؿ  -121
 (.144)ص/  النيغ الٮاديع كدار احلؽير ثؽ٦ةج

٦ة ٚي٫ ٦س٢ اذل٬يب يف قجٟ ا٣رتاص٥، ٚإذا كصؽت / »كٝةؿ  -120
النيغ الٮاديع كدار احلؽير .«ٚبل أٔؽؿ ٔ٪٭ة الكريدؿدمح يف 
 (.146)ص/  ثؽ٦ةج

زبلزح ٠ذت يججيغ اال٬ذ٧ةـ ث٭ة ث٤ٮغ املؿاـ، كريةض / »كٝةؿ   -124
النيغ الٮاديع كدار .«ط املضيؽ رشح ٠ذةب اتلٮظيؽالىةحلني، كٚذ
 (.146)ص/   احلؽير ثؽ٦ةج

ل٤نيغ  اتلضجف جبجكيح دك٣ح ٗري إقبل٦يحكٝةؿ ٨ٔ رقة٣ح  -124
رقة٣ح ٝي٧ح ٝي٧ح ين١ؿ ٤ٔي٭ة، » / (1444)ت/  حم٧ؽ الكبي٢
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حتٛح  (1)«كحب٧ؽ ا ٚٞؽ اقذٛؽت ٨٦ د٤ٟ الؿقة٣ح، كأ٩ىط ثٞؿاءد٭ة
  (.68) املضيت

ٝي٢ إ٫٩ ٚي٫ أػُةء، الث٨ ا٣ٞي٥  الؿكح٠ذةب/ »كٝةؿ  -125
كا٣ْة٬ؿ أ٫٩  ،كٝي٢ ٝج٢ أف ي٤ذٌف ثةث٨ دي٧يح ،أ٫ٛ٣ ٝج٢ أف يثجخ ٔٞيؽد٫
 .(2)«أل٫٩ ي٪٢ٞ ٔ٪٫ ؛أ٫ٛ٣ ك٬ٮ َة٣ت ٔ٪ؽ اث٨ دي٧يح

إثُةؿ /٠ذةثةف حلخ النٮٌلين ل٥ يؤ٣ٛ٭٧ة، ك٧٬ة»/ كٝةؿ  -126
كًلذةثةف  االقذ٧٪ةءك الك٧ةع اإلدمةع يف الؿد ىلع ٨٦ ٝةؿ ثذعؿي٥

ٚذط ؛ ٚإ٫٩ دؿص٥ ٚي٫ ل١سري ٨٦ النيٕح كابلؽر ا٣ُة٣ٓحلذ٫ ٩ٞع٭٧ة 
. ثٮاقُح النيغ ٔجؽ ال١ؿي٥ ث٨ مةيٙ الٌة٣يع «ا٣ٞؽيؿ يف اتلٛكري
. 

 الكنن كاملجذؽاعت املذ٤ٕٞح ثةألذاكر كالى٤ٮاتكٝةؿ ٨ٔ ٠ذةب/ -127
٤ٝي٢ ابلٌةٔح يف ٥٤ٔ أصةد يف ذ٠ؿ ابلؽع، كل١٪٫ » /٤نٞريم ل

                                                   

ي  (1)  (.157-156ثٓ، )ص/ ا٣ٕؽد الؿا دل٤ح املض٧ٓ ا٣ٛٞيهت ٬ؾق الؿقة٣ح يف رشى ن
اث٨ ا٣ٞي٥ يف ٠ذةب  ا٩ْؿ حبسة مةٚية ٨ٔ إزجةت نكجح ٬ؾا ال١ذةب الث٨ ا٣ٞي٥  (2)

 . ل٤نيغ ثسؿ أثٮ زيؽ اجلٮزيح ظيةد٫ كآزةرق
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احلؽير، ٚؿب٧ة يىعط ظؽيسنة ك٬ٮ ًٕيٙ، أك يٌٕٙ ظؽيسنة ك٬ٮ 
 (.86-85) حتٛح املضيت«. وعيط

دٕضجين لك٧ح ل٤نيغ األبلةين ملة ٤َت ٦٪٫ حتٞيٜ »/ كٝةؿ -128
ؽاـ  «.املأزٮرات ل٤ج٪ة ٝةؿ/ لٮ ظٞٞذ٫ حل٧١خ ٤ٔي٫ ثةإٔل

  



 

   

 

 164 ٩جؾة يكرية ٨٦ ٩ٛحف قرية كأٝٮاؿ حمؽث اجلـيؿة

 .(1)«حتؿيؿ اتلٞؿيت( حيذةج إىل حتؿيؿ»)/ كٝةؿ -129

النيغ الٮاديع .«ل٥ يىط ٠ذةب إىل زيؽ ث٨ يلع/ »كٝةؿ  -112
 (.148)ص/  كدار احلؽير ثؽ٦ةج

ل٤ك٧ؿٝ٪ؽم ٬ٮ د٘ٛي٢ امل٪تج٭ني،  (دججي٫ ا٣٘ة٤ٚني)/ »كٝةؿ  -111
رظبلت دٔٮيح ل٤نيغ « ل٤٪عةس ال ثأس ث٫ (دججي٫ ا٣٘ة٤ٚني)كأ٦ة ٠ذةب 
 (.64)ص/  الٮاديع

ةين ٥ْ٩ ٠ؿا٦ةت ٬٪ةؾ ٠ذت يف دلرلي٨ ل٤٪ج٭/ »كٝةؿ  -110
 النيغ الٮاديع كدار احلؽير ثؽ٦ةج.«األكحلةء، ٚي٫ ا٣سٛؿ ابلٮاح

 (.146)ص/ 

النيغ .«وةظت ٚيي ا٣ٞؽيؿ أمٕؿم وٮيف/ »كٝةؿ  -114
 (.140)ص/  الٮاديع كدار احلؽير ثؽ٦ةج

النيغ .«أػجر الىٮٚيح يف ٠ذةثةد٫ اث٨ ٔؿيب/ »كٝةؿ  -114
 .(144)ص/  الٮاديع كدار احلؽير ثؽ٦ةج

ةؿى األكىل يف اتلٕجري أف » /كٝةؿ  -115 ٞى ؿ احلةز٥ ٠ٍ ثٕؽ ذً  حي
احلؽير/ )كق١خ ٤ٔي٫ اذل٬يب( أك/ )كل٥ يذٕٞج٫ اذل٬يب( أ٦ة/ )كأٝىؿَّق 

                                                   

دججي٫ األريت ثجٕي أػُةء حتؿيؿ دٞؿيت كٝؽ يرس ا يل ثسذةثح رقة٣ح ثٕ٪ٮاف/  (1)
 .اتل٭ؾيت
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 (.45 -1/44) دتجٓ أك٬ةـ احلةز٥ يف املكذؽرؾ« اذل٬يب( ٚبل

(  الاكمٙإذا ٝةؿ اذل٬يب يف » /كٝةؿ  -116 يف الؿاكم/ )كزٜ 
 .«ٮزيٜ اث٨ ظجةفٚ٘ةبلة ٦ة يٕين ثؾلٟ د

مكأ٣ح إال كاإل٦ةـ أمحؽ رمح٫ ا دٕةىل  ٢َّٝ أف جتؽى »/ كٝةؿ -117
يأػؾ ثةألظٮط ٚضـاق ا ٨ٔ اإلقبلـ ػريا، ك٬٪حبة هل ٦ة رٚٓ ا ذ٠ؿق 

٫ إحتةؼ « كأوجط اجلةس حيجٮ٫٩ إال إلػبلو٫ كز٬ؽق كدٞةق ككٔر
 (.174-174)ص/  اخل٤ي٢

كإف اكف ٦ذأػؿا   ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧ح » /كٝةؿ -118
 .إحتةؼ اخل٤ي٢«. ٚ٭ٮ يٕؽ ٨٦ رؤكس الك٤ٙ

ال »يٞٮؿ/  لٮال أف اجليب  »أٚىت ثإظؿاؽ ٚذط ابلةرم/  ٨٧كٝةؿ ٚي -119
٤ٞ٣٪ة إف األكىل ثةحلؿيٜ ٬ٮ ٬ؾا املٛ ي  (1)«يٕؾب ثةجلةر إال رب اجلةر

  (.0/86) اغرة األرشَح«اجلةاؿ

أػُبٮا، ال »/ كٝةؿ ٨ٔ احلةز٥ كاجلٮكم كاث٨ ظضؿ رمح٭٥ ا -102
 (2)«يججيغ أف يتجٕٮا ىلع ػُب٭٥، ل١٪ين أحتةىش أف أ٤َٜ ٤ٔي٭٥ ٦جذؽٔح

                                                   

 .ـة األق٤يم( ٨ٔ مح0674أػؿص٫ أثٮ داكد ) (1)

مٮٝٛ٪ة ٨٦ أيب ثسؿ ابلةٝبلين كابلي٭ٌف »(/ 041-4/042) 1 - ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧حصةء يف   (2)
ث٨ اجلٮزم كأيب زًلؿية اجلٮكم كاث٨ ظضؿ كأ٦سةهل٥ مم٨ دأكؿ ثٕي وٛةت ا اكأيب ا٣ٛؿج 

= 
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 (.172)ص/  إحتةؼ اخل٤ي٢

النيغ اث٨ ثةز اث٨ ٦جةرؾ ٔ رق، كأكزايع ز٦ة٫٩، » /كٝةؿ  -101
  «.ك٬ٮ يٕؽ أثة ل٤ك٤ٛيني، كأك ر دأيح يف ٬ؾا ا٣ٕ ر

 ، ٬ؾا ا٣ٕ رة ل٤ك٤ٛيني يفيٕذ ر النيغ األبلةين أثن / »كٝةؿ  -100
ٚس٥ ٨٦ قنن أظية٬ة ثٕؽ أف اكف اجلةس يْ٪ٮف أ٫٩ ٨٣ يأيت أظؽ يىعط 

 (.144)ص/  النيغ الٮاديع كدار احلؽير ثؽ٦ةج.«كيٌٕٙ

ال يججيغ ٣ُة٣ت ٥٤ٔ أف خت٤ٮ م١ذبذ٫ ٨٦ ٠ذت » /كٝةؿ  -104
 (.188) املٞرتح«. النيغ ٩ةرص ادلي٨ األبلةين

 َة٣ت كَل ثةظر أف ٠ذت النيغ األبلةين أ٩ىط لك/ »كٝةؿ  -104
 (.0/084) اغرة األرشَح«حيؿص ىلع اٝذ٪ةا٭ة لك٭ة

الك٤ك٤ح أٝٮل مؤ٣ٛةت النيغ األبلةين » /كٝةؿ  -105

                                                   

= 

ٮا يف أو٢ ٦ٕ٪ة٬ة ي٨ ٩ٛٓ ا األ٦ح أ٩٭٥ يف ٩ْؿ٩ة ٨٦ ٠جةر ٧٤ٔةء املك٧٤ني اذل /دٕةىل أك ًٚٮ
ٚؿمح٭٥ ا رمحح كاقٕح كصـا٥٬ ٔ٪ة ػري اجلـاء، كأ٩٭٥ ٨٦ أ٢٬ الك٪ح ٚي٧ة كاٚٞٮا  ،ث٧٤ٕ٭٥
 الك٤ٙ يف ا٣ٞؿكف اثلبلزح ا٣ ي م٭ؽ هلة اجليب كأا٧حى   الىعةثحى ٚي٫ 

ثةخلري، كأ٩٭٥ أػُأكا ٚي٧ة دأكلٮق ٨٦ ٩ىٮص الىٛةت كػة٣ٛٮا ٚي٫ ق٤ٙ األ٦ح كأا٧ح الك٪ح 
 (0/411)كا٩ْؿ ٦٪٭ة  «قٮاء دأكلٮا الىٛةت اذلاديح كوٛةت األٕٚةؿ أـ ثٕي ذلٟ ،ا رمح٭٥

ح اثلة٩يح.  املض٧ٔٮ
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 «.الٌٕيٛح

يف ٩ٛيس يشء ٨٦ الـيةدات ا٣ ي يؾ٠ؿ٬ة النيغ » /كٝةؿ  -106
 «.األبلةين كاحلةِٚ اث٨ ظضؿ

 أرق٢ إيل النيغ األبلةين أف ال أٝؽـ ل٤ؿقةا٢ ا٣ ي» /كٝةؿ  -107
دؿد ٤ٔي٫ ألف ٬ؾا يزنع اثلٞح ٨٦ ٠ذج٫، ٚأٝك٧خ ثة أف ال أٝؽـ ألظؽ 

 «.يؿد ٤ٔي٫

 

أٝٮؿ إلػٮاين ادلاعة إىل ا يف دميٓ ابلبلد » /ٝةؿ النيغ  -108
ي  اإلقبل٦يح/ ًٔ ن٧  ٤ٔي٭٥ أف ي ٤ي٭٥ أف يٞىؽكا ؽ اجلً ؿكا ٨ٔ قة ؽ، ٔك

ة ا ثؽٔٮد٭٥ كص٫ى  ، إف ا ال يٞج٢ ٨٦ ا٢٧ٕ٣ إال ٦ة اكف ػةلىن
 (.77) ٦ٞذ٢ النيغ دمي٢ الؿمح٨.(1)«لٮص٭٫

إذ  يججيغ أف ٩جؽأ ٨٦ ظير ثؽأ رقٮؿ ا » /كٝةؿ   -109
. يججيغ (2)«ية أي٭ة اجلةس ٝٮلٮا/ ال هلإ إال ا د٤ٛعٮا» يٞٮؿ يف أكؿ أمؿق/

                                                   

٫ يف ا٤ٞ٣ٮب ا٣ٞةقيح ٤ٚي٪٭ة، ٨٦ أػ٤ه  اجليح أزؿ الك٦ي »/ اث٨ اجلعةس  ٝةؿ (1)
ح ٤ٕٞٚ٭ة ُى ٤ى  .)68ص ) دججي٫ ا٣٘ة٤ٚني «كيف األلك٨ اذلربح ٚٞيؽ٬ة، كيف أيؽم الكَّ

ٝةؿ  ، (، ٨ٔ ربيٕح ث٨ ٔجةد ادليٌل4/490) زكااؽ املك٪ؽ أػؿص٫ ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ يف (2)
، كأػؿص٫ اث٨ ػـي٧ح «احلؽير ث٧ض٧ٮع َؿ٫ٝ وعيط»(/ 444) الىعيط املك٪ؽميؼ٪ة يف 
= 
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، كقةاؿ أ٩ٮاع ( هلإ إال اال)، كإىل حتٞيٜ (ال هلإ إال ا)أف ٩ؽٔٮ إىل/ 
ح«. اتلٮظيؽ  (.80) املىةٔر

ا، ٚةملك٥٤ ثؽكف / »كٝةؿ  -142 اال٬ذ٧ةـ بنأف ا٣ٕٞيؽة أمؿ ٦٭٥ ًصؽا
كال أف يذ رؼ د رٚنة إقبل٦ياة، ٔٞيؽة ال يكذُيٓ أف يثجخ أ٦ةـ أٔؽاا٫ 

ثؽأ ثة٣ٕٞيؽة، كظيةد٫ لك٭ة دٔٮة إىل ا٣ٕٞيؽة،  ٨٦ أص٢ ٬ؾا ٚ٪بي٪ة 
ـي  ٧ةؿي ٦ذؼ٤٤حه ذللٟ كاألظاك  (.16ص/ ) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ . (1)«كاأٔل

ال ٩ؿدست حمؿ٦ة كال ثؽٔح كال ٩رتؾ كاصجة ٨٦ / »كٝةؿ  -141
أص٢ ادلٔٮة؛ ألف ادلٔٮة دٔٮة ا، ك٬ٮ أٗري ىلع دي٨ ا ٦٪ة، كا 

   (.027)ص آػؿ ٚذةكل الٮاديع .«املكذٕةف

وٮا لك اذلم أ٩ىط ث٫ ادلاعة ىلع ا أف حيؿ/ »كٝةؿ -140
، احلؿص يف دٔٮد٭٥ أف يؿبُٮا اجلةس ثسذةب ا كبك٪ح رقٮؿ ا 

                                                   

= 

( كأثٮ ثسؿ ث٨ أيب محجح 58) ػ٤ٜ إٔٚةؿ ا٣ٕجةد (، كابلؼةرم يف1/80) وعيع٫يف 
 (. 502) الىعيط املك٪ؽٔجؽ ا املعةريب، كوعع٫ ميؼ٪ة يف(، ٨ٔ َةرؽ ث٨ 14/422)

٥ْٔ اذلم ٨٦ دػ٫٤ اكف ٨٦ ألاتلٮظيؽ ظى٨ ا ا»/ ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥   (1)
ٮع »/ (. كٝةؿ ق٧ةظح النيغ اث٨ ثةز0/045) ثؽاآ ا٣ٛٮااؽ«٦٪نيآلا اتلٮظيؽ مًٮ

الىبلة كالكبلـ ٨٦ أكهل٥ إىل ْٔي٥، ٬ٮ أقةس امل٤ح، كأقةس ٦ة صةءت ث٫ الؿق٢ ٤ٔي٭٥ 
 (.9/64) دل٧ٮع ٚذةكل اث٨ ثةز. «آػؿ٥٬
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كٝج٢ أف دأمؿق ثرتؾ اتلٕةم٢ ٦ٓ ابل٪ٮؾ الؿبٮيح/  ،ٝج٢ أف دأمؿق ث٭ؽـ ا٣ٞ ر
اظؿص لك احلؿص أف دؿب٫ُ ثة ٔـ كص٢ ز٥ ثسذةب ا كبك٪ح رقٮؿ 

ابل٪ٮؾ ، ك٬ؽـ ا٣ٞ ر املؿدٛٓ ثٕؽ ذلٟ ق٭٢ قحرتًل٫ ٨٦ ٩ٛك٫! ا
الؿبٮيح قحرتًل٭ة ٨٦ ٩ٛك٫! اتل رج كالكٛٮر آالت ال٤٭ٮ كا٣ُؿب لك ٬ؾا 

  (.401) إصةثح الكةا٢«قزيكؿ

إف ا٥٤ٕ٣ كظةصح املك٧٤ني جيت أف دٞؽ٦٭ة ىلع » /كٝةؿ  -144
ة}ظةصذٟ، كىلع مى٤عذٟ/  ٍؿىصن ي خمى ٢ٍ هلى ٕى ٍ ى جيى ًٜ اِلَّ ذَّ

٨ٍ حى ٦ى ٫ٍٝي ٨ٍ٦ً  * كى يىٍؿزي كى
 ٍ يٍري الى حيى ، إذا ادٞيخ ا كظؿوخ ىلع ٩ٛٓ [0]ا٣ُبلؽ/  {تىًكتي ظى

ح(1) «إػٮا٩ٟ املك٧٤ني ٚإف ا قجعة٫٩ كدٕةىل ٨٣ يٌيٕٟ  املىةٔر
 (.82)ص/ 

ف أظٮج ٦ة يسٮف إىل ٨٦ يٞؽـ هل٥ ٬ؾا املك٧٤ٮ» /كٝةؿ  -144
٨ ٦٭٪ؽقني، ، ٥٬ أظٮج إىل ٬ؾا ٦ادلي٨ وةٚية ٧٠ة صةء ث٫ اجليب 

 .(422) إصةثح الكةا٢.«٨٦ َيةري٨ك٨٦ أَجةء، ك

                                                   

اهل٧ح ا٣ٕةحلح كاجلٛف الرشيٛح اتلٮاٝح ال يؿىض  وةظت» / رصت احلةِٚ اث٨ ٝةؿ (1)
كال  ،كإ٧٩ة ٧٬ذ٫ املكةثٞح إىل ادلرصةت ابلةٝيح الـا٠يح ا٣ ي ال دٛىن ،ثةألميةء ادل٩يح ا٣ٛة٩يح

« ك٨٦ اكف يف ا د٫ٛ٤ اكف ىلع ا ػ٫ٛ٤ !خ ٩ٛك٫ يف ٤َج٫يؿصٓ ٨ٔ ٤ُ٦ٮب٫ كلٮ د٤ٛ
 .(044/ ص)املٕةرؼ ٣ُةاٙ
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أقذُيٓ أف أٝٮؿ/ إف أٔؽاء اإلقبلـ خيةٚٮف ٨٦ / »كٝةؿ  -145
ألف ٔ٪ؽ٥٬ أك ر ؛ ا٧٤ٕ٣ةء أ٥ْٔ ممة خيةٚٮف ٨٦ َةاؿاد٪ة ك٨٦ وٮارخي٪ة

٦٪٭ة كأكرث، ل١٪٭٥ خيةٚٮف ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء، ك٦ة أكرث ٦ة يؽػ٤ٮف ابلرلة 
«. الٮظؽةكيجؽؤكف ثٞذ٢ ا٧٤ٕ٣ةء، ٧٠ة ظى٢ ٬ؾا يف ص٪ٮب احل٨٧ ٝج٢ 

 (.165)ص/  املٞرتح

ٞٮا أ٢٬ ابلة٢َ ية أ٢٬ الك٪ح إىل ا٣ٕة٦ح ٨٦ أص٢ قةثً / »كٝةؿ  -146
 (.054)ص/ اإل٦ةـ األمليع« أف يؽإٚٮا ٨ٔ ادلي٨

ٚٮا اجلةس الك٪ح، ٚإذا ٔؿٚٮا الك٪ح ٧ٚة دكف / »كٝةؿ  -147 ٔؿ 
 (.055)ص/ اإل٦ةـ األمليع« الك٪ح ثة٢َ

ينٕؿى٥٬ ثأ٩َّ  ،ا٣ٕة٦ح جيت أف ٩ذٌف ا يف» :كٝةؿ  -148 ٭٥ كأف ن
٨ ق٪ح رقٮؿ ا  ،مكؤكلٮف ٨ٔ ٠ذةب ا -191) املٞرتح«. ٔك

190.) 

ٚٞؽ ص٢ٕ ا قجعة٫٩  ؛يججيغ أف دذأ٣ٛٮا ا٣ٕة٦ح» :كٝةؿ  -721
كدٕةىل ٝكُة يف الـٌلة ل٧٤ؤ٣ٛح ٤ٝٮب٭٥، ٚبلثؽ أف دى ر ىلع ا٣ٕةيم كىلع 

ٛكٟ، رب٧ة اك٩خ اخلىٮ٦ح دلذ٧ٕٟ، ٦ة دسٮف ْٚة ٤ٗيْة! كال دجذ ر جل
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٨ ظْٮظ اجلٛف،  م٭ٮة ٩ٛف! ٚيججيغ أف دبذٕؽ ٨ٔ م٭ٮة اجلٛف ٔك
 (.647)ص/  إصةثح الكةا٢ .(1)«كا املكذٕةف

إيةز٥ إيةز٥ أف د٪ٛؿكا ا٣ٕة٦ح ٨ٔ دٔٮة أ٢٬ » :كٝةؿ  -142
، كاألمؿ اذلم ال دُي٫ٞ (2)«برشكا كال د٪ٛؿكا كيرسكا كال دٕرسكا»الك٪ح، 

أ٩خ ٝؽ٦خ ىلع ثرلة تكأؿ إػٮا٩ٟ يف ٦ةذا أدس٥٤؟ ظىت  ال دذؽػ٢ ٚي٫،
ٮع ٠ؾا كًلؾا، لٟ أف  لٮ رأيذ٭٥ محةقحني مؽيؽي٨ ٝةلٮا/ دىس٥ٍَّ٤ يف مًٮ
ؽاء ي٘ذةّٮف إذا ػؿصخ  ؽاء، اأٔل دذلك٥ ٚي٧ة دؿل أف ي٪ٛٓ كي٘يِ اأٔل

 ٨٦ ٫ٞٚ اإل٦ةـ الٮاديع«. املعةرضة ق٤ي٧ح ثؽكف ٦٭ةدؿة، كا املكذٕةف
(1/52-51.) 

                                                   

ىلع ادلايع إىل ا كامل٥٤ٕ كاملؿمؽ أف يذعؿل األقةحلت »/ ٝةؿ ق٧ةظح اإل٦ةـ اث٨ ثةز  (1)
كظىت ال دتجةٔؽ ا٤ٞ٣ٮب ٔ٪٫، ٧٠ة ٝةؿ ا ٔـ  ،اجلةٕٚح كالؿٜٚ يف لك٧ذ٫ ظىت دٞج٢ لك٧ذ٫

ٮا ﴿/ جلبي٫ كص٢  ٌُّ ٛى ٍج ٤ًٍت الى ٞى ِى ا٣ٍ ٤ًي ٗى ة  ْا ٪ٍخى ذى ىٍٮ ٠ي ل ٥ٍ كى ى٭ي ً جًلٍخى ل ة رىمٍحىحو ٨٦ًى اِلَّ ٚىج٧ًى
ٟى  ً ٍٮل كاملٞىٮد ٬ٮ ثيةف احلٜ كاحلؿص ىلع ٝجٮهل كاالقذٛةدة ٨٦ ادلٔٮة، ك٣حف  ﴾٨ٍ٦ً ظى

ٚة ي٥٤ٕ الرس املٞىٮد إّ٭ةر ٧٤ٟٔ أك إّ٭ةر أ٩ٟ دؽٔٮ إىل ا أك أ٩ٟ د٘ةر دلي٨ ا، 
كأػىف، كإ٧٩ة املٞىٮد أف دج٤ٖ دٔٮة ا كأف يجذٛٓ اجلةس ثس٧٤ذٟ. ٤ٕٚيٟ ثأقجةب ٝجٮهلة 

ؽـ ٝجٮهلة ٤يٟ احلؾر ٨٦ أقجةب رد٬ة ٔك  (.156-155/ 5) دل٧ٮع ٚذةكل اث٨ ثةز« ٔك
ث٤ِٛ اتلث٪يح، كأػؿص٫ مك٥٤  ( ٨ٔ أيب مٮىس 1744( كمك٥٤ )4248أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)

 ( ث٤ِٛ اجل٧ٓ.1740)
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ػري ٦ة د رؼ كٝذٟ ثٕؽ ٤َت ا٥٤ٕ٣ يف دؿبيح / »كٝةؿ  -141
 (.057)ص/ اإل٦ةـ األمليع« كدلؾ

٥ ٚيٟ! أدؿيؽ ذلكَّ لئلقبلـ محبة كال يي ـ ٞؽ  دي أدؿيؽ أف / »كٝةؿ  -140
 ا يف ـ لئلقبلـ محبة كجتؽ٥٬ ي٧كعٮف ص٪بيٟ كيٞٮلٮف/ ٠رثَّ ٞؽ  أف دي 

 (.02)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. الؿصةؿ ٨٦ أ٦سةلٟ!

كإذا أػؿصٮ٩ة ٨٦ املكضؽ درق٪ة يف النةرع، ك٬ؾا » :كٝةؿ  -144
ذى ري  ٮف يف النةرع  يٕي ر قي دٔٮة أي٧ة دٔٮة! قيٞٮؿ اجلةس/ ٦ة ٣س٥ ديؽى

 (.47)ص« آػؿ ٚذةكل الٮاديع« »كاملكضؽ جبة٩جس٥؟!

لٮ ٝةلٮا لٟ/ جيت أف دٞ٪خ يف ا٣ٛضؿ كإال ٚبل دىٌل » :كٝةؿ  -144
٧ٝٓ . (1)«خ؛ أل٫٩ ل٥ يثجخ ٨ٔ اجليب ٮا كأ٩ة ال أٝ٪ث٪ة ٢ٞٚ هل٥/ و٤ُّ 

 (.499)ص/  املٕة٩ؽ

ظك٨ اخل٤ٜ كاملٕةم٤ح ا٣ُيجح، رب٧ة دسٮف أث٤ٖ / »كٝةؿ  -734
                                                   

٨ٔ رص٢ ي ر أوعةب املكضؽ ىلع أف يٞ٪خ ث٭٥ يف وبلة  قب٢ اإل٦ةـ اث٨ ثةز(1)
 ثةألق٤ٮب ذلٟ إىل دؿمؽ٥٬ ٬ؾا، ىلع دجج٭٭٥ كأف ثةلك٪ح، د٢٧ٕ أف ٤ٔيٟ»/ ٚأصةب ا٣ٛضؿ؟
ث، ٬ٮ ث٢ املرشكع ٨٦ ٣حف ا٣ٛضؿ يف داا٧ة ا٣ٞ٪ٮت ٚإف احلك٨،  كل٥ يٞ٪ٕٮا ل٥ ٚإذا حمؽى
ؽـ آػؿ، مكضؽ إىل ٔ٪٭٥ اال٩ذٞةؿ ٨٦ ٦ة٩ٓ ٚبل كبح٪٭٥، ثح٪ٟ دٛةؽاال حيى٢  خمة٣ٛح ٔك
 1 - ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧حكا٩ْؿ  (067-066/ 12) ٚذةكل ٩ٮر ىلع ادلرب.«الك٪ح
(7/45).  
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ْح  رشيٍ أقب٤ح ٨٦ جلؽف «كأث٤ٖ ٨٦ أ٣ٙ مٔٮ

يججيغ ٣ُة٣ت ا٥٤ٕ٣ أف يحرس، ك٣حف ٦ٕ٪ةق أ٫٩ / »كٝةؿ  -146
٧ة ٦ٛٮض يف دي٨ ا، ك٣س٨ إذا كصؽ رػىح يٛؿح ث٭ة ل٧٤ك٧٤ني، ٠
ٝةؿ قٛيةف اثلٮرم/ إ٧٩ة ا٣ٕةل٥ اذلم يحرس ل٤٪ةس، كأ٦ة ا٣تنؽيؽ 

 (.57)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. كاتلٕكري ٚلك حيك٪٫

يف ظة٣ح املؼذ٤ُني ٨٦ املعؽزني كالؿكاة ٔ رة، / »كٝةؿ  -147
ذىؼؿ  ثةألمف يف زمؿة ا٧٤ٕ٣ةء، كاحلٮـ يف زمؿة املضة٩ني، ٚيضت أف ال يٛي

 (.07)ص/  ذ رة٩جؾة خم«. ثةذلاكء كال ثةحلِٛ

٥ أ٫٩ يكذُيٓ أف يؽر س / »كٝةؿ  -148 ػةب كػرس ٨٦ ٔز
 (.041)ص/  اإل٦ةـ األمليع« ا٣ٛذيةت كال يٛذنت ث٭٨

داع إىل ا دٕةىل ٨٦ ظؿض إىل أٝىص ظرضمٮت/ / »كٝةؿ  -149
أي٭ة اجلةس د٧ك١ٮا ثةلك٪ح. ٣س٨ امؿأد٫ دذ٧ىن أف ي٧٤ٕ٭ة! ادٞٮا ا 

لكس٥ راع كٍلس٥ »يٞٮؿ/  ا؛ ٚإف اجليب ٔجةد ا، ادٞٮا ا ٔجةد 
يذ٫   (. 724-0/720) اجلة٦ٓ ال١جري(1)« مكبٮؿ ٨ٔ ٔر

أكيص إػٮاين أف جيذ٭ؽكا ٦ٓ أ٤٬ي٭٥، كجي٤ٕٮا هل٨ » /كٝةؿ -152
ح دؾ٬ت ث٭ة إىل ا٣جكةء الىةحلةت، ٚأ٩خ حمذةج هلة  ًٕؿ كٝذة، ٚإذا اك٩خ ٦ي

                                                   

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ1809( كمك٥٤ )894أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
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كأ٩خ ال تكذُيٓ أف دؽػ٢  يف ادلٔٮة إىل ا، دؽػ٢ إىل ا٣جكةء كد٧٤ٕ٭٨
إىل ا٣جكةء، ٚيججيغ جلة أف حنؿص ىلع د٤ٕي٥ أ٤٬ي٪ة، كا 

 .أقب٤ح أـ يةرس ا٣ٛؿنكيح«.املكذٕةف

إىل ا ال يسيف أف حتِٛ  أ٦ة أ٩خ كأ٩خ داعو / »كٝةؿ   -151
ني أك زبلزح ز٥ دجذ٢ٞ ث٭ة يف املكةصؽ! الثؽ  ٔٮ ٮاع أك مًٮ ثةرؾ ا -مًٮ

ٕٞيؽة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح؛ ٚؿب٧ة دٮاص٫ رصبل أف دسٮف م٧٤ة ث -ٚيٟ
.(1)«ػةرصية يسٛؿ املك٧٤ني! أك دٮاص٫ رصبل ص٭٧ية ٦ٕزتحلة

ح  (.92) املىةٔر

إف ٠٪خ يف دلذ٧ٓ يٞج٢ الك٪ح كيسٜ ثٟ ث٤٘ذ٭٥ ث٫ / »كٝةؿ  -150
ثة٣ٞٮؿ أك ثة٢ٕٛ٣، كإف ٠٪خ يف دلذ٧ٓ ال يٞج٢ الك٪ح أك ال يسٜ ثٟ 

يج٭٥ يف ا٧ٕ٣ يج٭٥ يف ٤َت ادلحل٢. كأرل اصذ٭ؽت يف دٗؿ ٢ ثةلك٪ح كدٗؿ
ظؽزٮا اجلةس » /٥٬ ٨ٔ الك٪ح؛ ٣ٞٮؿ يلع أف ال دٛةصب٭٥ ث٧ة ي٪ٛؿي 

؟ ب اي كرقٮهلي ركاق ابلؼةرم. ىلع أ٩ين  «ث٧ة يٕؿٚٮف، أدؿيؽكف أف ييسؾَّ

                                                   

٭ة ص٤ُّ أ٦ٞة٦ةت ا٣ٕجؽ ك رشؼي أٮة اىل ا ذا اك٩خ ادلٔإك»دٕةىل/  اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥ ٝةؿ  (1)
ث٢ ال ثؽ يف ٧٠ةؿ ادلٔٮة ٨٦ ابل٤ٮغ يف  ،حل٫إال ثة٥٤ٕ٣ اذلم يؽٔٮ ث٫ كإ٭ة ٚيه ال حتى٢ ٤ٌٚي أك

٢ ادلٔٮة كادلاعةثٮاقُح  (1/154) ٦ٛذةح دار الكٕةدة«. حل٫ الكيعإيى٢  ىل ظؽ  إا٥٤ٕ٣   ٗز
 ل٤نيغ حم٧ؽ ثة مٮىس ك٫ٞٚ ا.
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٢٧ ثةلك٪ح كل٥ يجةؿ ث٨٧ ػة٫ٛ٣ «. ال أ٩سؿ ىلع ٨٦ ٝٮم إي٧ة٫٩ ٔك
 (.142-109)ص/  املؼؿج ٨٦ ا٣ٛذ٪ح

٥ُّ٤ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح يٕذ ر كاصجة ىلع ٨٦ دىؽل / »كٝةؿ  -154 دٕى
ِ كاإلرمةد، كىلع ٨٦ دىؽل ل٤ذأحلٙ كاتلعٞيٜ  ا٣ٛٮا٫٠ اجل٪يح« ل٤ٔٮ

  (.17)ص/ 

ة»خمةَجنة ادلايع إىل ا/  كٝةؿ  -154 ٞن – أريؽ ٦٪ٟ أف دسٮف بل
أف  ، ٚإذا ٝةلٮا لٟ/ الٮ٬ةثيح ال يؾ٠ؿكف ا! ٚأريؽ ٦٪ٟ-أم ذ٠ية حم٪اك

د٤ٌف ػُجح يف ٌٚةا٢ اذل٠ؿ املرشكع، أك ٝةلٮا/ الٮ٬ةثيح ٧ٔبلء! ٤ٕٚيٟ أف 
ش ، ك١٬ؾا دٕة٣ً دبني دٔٮدٟ كأ٩٭ة إىل ٠ذةب ا كق٪ح رقٮؿ ا 

ة أ٩خ ثؿمء ٦٪٫، كأ٩خ إذا ٤ٕٚخ ذلٟ ١ٚأ٩ٟ  األمٮر ظىت ال دي٤بىفى بلةقن
 (.0/477) اغرة األرشَح«. درضب٭٥ ثةلكيةط

ٮز أل٢٬ الك٪ح أف يذ٭٧ٮا ٨٦ ّ٭ؿت دٮبذ٫؛ ال جي» /كٝةؿ  -155
ٔ٪ؽ أف أرق٢ أثة مٮىس  ا ٨ٔ دي٨ ا، كاجليب ألف ٬ؾا يٕذ ر د٪ٛرين 

برشا كال د٪ٛؿا، كيرسا كال »ك٦ٕةذا إىل احل٨٧ ٧٠ة يف الىعيعني ٝةؿ هل٧ة/ 
 (.1/406) اغرة األرشَح.«دٕرسا، كدُةكاع كال ختذ٤ٛة

ةر ٦٪١ؿ كاآلػؿ أظض٥ ٨ٔ إذا أٝؽـ أظؽ ىلع إ٩س/ » كٝةؿ -156
إ٩سةرق ٚةألمؿ ق٭٢ ٦ة داـ أ٫٩ يٮصؽ ٦ رر هلؾا، أك يٮصؽ ٦ رر إلظضةـ 

 (.424)ص/  إصةثح الكةا٢«.٬ؾا

ث١٧ح  أ٩ىعٟ أف د٧ِّش ثجٍء، م١ر اجليب » /كٝةؿ -157
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زبلزح ٔرش اع٦ة ك٬ٮ يؽٔٮ٥٬، كاع٦ني يف املؽي٪ح ٝج٢ اجل٭ةد، ز٥ أذف هل٥ 
ؿتي ٨ٔ ٬ؾق ا٣ٌٞيح قذىري ا٩٭ـاـ لرلٔٮة! ثةجل٭ةد ٦ة دٞٮؿ/ كا  إذا دىأػَّ

ال، أث٘يٟ دذأػؿ كدذأػؿ كدذأػؿ، ٦ة ديؽًػ٢ ادلٔٮة يف رصاع، ٚبل دتجٓ 
م٭ٮدٟ اجلٛكة٩يح، الن٭ٮة رب٧ة دؿيؽ ا٤٘٣جح، ٚبل، ال ثؽ أف دذأىن كد٧ِّش 

 (.1/54) ٨٦ ٫ٞٚ اإل٦ةـ الٮاديع«. ثجٍء كاحل٧ؽ 

ىلع ادلٔٮة أالَّ يترسٔٮا كأال أ٩ىط ا٣ٞةا٧ني / »كٝةؿ  -158
اغرة «. يكذٛـ٥٬ ا٣ُةئنٮف، ٚة٣ُةئنٮف قجت لرضب ادلٔٮات

 (.1/425) األرشَح

ٮيني ٨٦ ادلٔٮة، » /كٝةؿ  -159 يججيغ جلة أف ال ٧٩س٨ ا٣ًٛٮ
 (.448)ص الكري احلسير« ٚإ٩٭٥ قيع٧ُٮف اجل٧ةٔح، كقذؾ٠ؿكف

٥٤ٕ ك٣س٨ ثٕي ٤َجح ا٥٤ٕ٣ ريض ث٧ة ٔ٪ؽق ٨٦ ا٣/ »كٝةؿ  -162
ٍؿٝىح  ٛي كأوجط جيةدؿ ث٫ لك ٨٦ ػة٫ٛ٣، ك٬ؾا قجت ٨٦ أقجةب ا٣

 (.021)ص/  ا٣رتدمح«كاالػذبلؼ

ًٕ » :كٝةؿ  -161 ٢ ا٣ٛنت يف املكةصؽ، أ٩خ ٩ةصط يف ال يججيغ أف نن
٢ُّ أ٢٬ املكضؽ يٞٮلٮف/ صـاؾ ا  ادلٔٮة إذا ػؿصخ كأ٢٬ اخلري كصي

 (.56 -1/55) ٨٦ ٫ٞٚ اإل٦ةـ الٮاديع«.ػريا

مكأ٣ح اتل١ٛري جيت ىلع املك٥٤ أف يبذٕؽ ٔ٪٭ة، كأف » /ةؿ كٝ -160
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ًٝجى  ٢ أٔؽاء يؽٔٮ إىل ا قجعة٫٩ كدٕةىل ثؿٜٚ ك٣ني، كيه م١يؽة ٨٦ 
 (.0/098) اغرة األرشَح(1)« اإلقبلـ

ألف حتس٥ لنؼه ثةإلقبلـ ك٣حف ٠ؾلٟ، أ٬ٮف / »كٝةؿ  -164
٨ ٝةؿ ٦»يٞٮؿ/  س٥ ٤ٔي٫ ثة٣سٛؿ ك٬ٮ ثؿمء؛ ٚإف اجليب حت٨٦ أف 

)ص/  ٩جؾة خمذ رة«. ألػي٫ ية اكٚؿ إف اكف ٧٠ة ٝةؿ كإال ظةر ٤ٔي٫
70.) 

ال يكذُيٓ أظؽ أف يٞةكـ املضذ٧ٓ ث٧ٛؿدق الثؽ أف / »كٝةؿ -164
جي٧ٓ الىةحلني ظىت يؤازركق، كالثؽ لرلاعة إىل ا أف يذٕةك٩ٮا كأف 

٧ٝٓ «. يزتاكركا، ٚبل يكذُيٓ أظؽ ث٧ٛؿدق أف حيٜٞ لئلقبلـ محبة
 (.72)ص/  ٕة٩ؽامل

ة، كال ال ٩ؿدست حمؿ٦ة كال ثؽٔح يف قبي٢ ادلٔٮ/ »كٝةؿ  -165

                                                   

ثةب اتل١ٛري ثةب ػُري، أٝؽـ ٤ٔي٫ ٠سري ٨٦ اجلةس / »اإل٦ةـ ا٣ٞؿَيب ٝةؿ   (1)
 (.81/ 9)املٛ٭٥. «٧ٮا، كال ٩ٕؽؿ ثةلكبل٦ح محبةٚكُٞٮا، كدٮٝٙ ٚي٫ ا٣ٛعٮؿ ٚك٤ً 

ا٥٤ٔ أف احلس٥ ىلع الؿص٢ املك٥٤ خبؿكص٫ ٨٦ دااؿة / »ٝةؿ اإل٦ةـ النٮٌلين ك
ـ ٤ٔي٫ إال ث ر٬ةف اإلقبلـ كدػٮهل يف ا٣سٛؿ ال يججيغ ملك٥٤ يؤ٦ ؽي ٨ ثة كاحلٮـ اآلػؿ أف يٞى

ط ٨٦ الن٧ف. ٚإ٫٩ ٝؽ زجخ يف األظةدير الىعيعح املؿكيح ٨٦ َؿيٜ دمةٔح ٨٦ الىعةثح  أًك
، ٚيف ٬ؾق األظةدير ك٦ة كرد يف مٮرد٬ة أ٥ْٔ أف ٨٦ ٝةؿ ألػي٫ ية اكٚؿ ٚٞؽ ثةء ث٭ة أظؽ٧٬ة
 .(784-4/784) اجلؿارالكي٢ « زاصؿ كأك ر كأِ ٨ٔ ا٣ترسع يف اتل١ٛري
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ألف ادلٔٮة دٔٮة ا، ك٬ٮ أٗري ىلع دي٨  ٩رتؾ كاصجة ٨٦ أص٢ ادلٔٮة؛
 (.027)ص/  آػؿ ٚذةكل الٮاديع .«ا ٦٪ة، كا املكذٕةف

اٍدعي إىًلى }اذلم يْ٭ؿ يل أف ادلٔٮة ٩ٛك٭ة دٮٝيٛيح/ » /كٝةؿ -166
ًبي ٪ىحقى ًح احٍلىكى ْى ًٔ ٍٮ ال٧ٍى ًح كى ٟى ثًةحٍل٧١ًٍى ب  ًبيًٌل }، كيٞٮؿ/ {٢ً رى ًؾقً قى ٝي٢ٍ ٬ى

ةو  ى ثىًىريى  اً ىلعى
ٮ إىًلى ٔي ٍد
ى
أ٦ة الٮقةا٢ ٚبل ثأس ث٭ة ٦ة ل٥ ختة٣ٙ  .{أ

حتٛح « ال١ذةب كالك٪ح، ٚإذا ػة٣ٛخ ال١ذةب كالك٪ح ٚيه دٕذ ر َةٗٮديح
 (.189-188) املضيت

جٍ٪ة اجلةس يف ق٪ح رقٮؿ ا » :ٝةؿ النيغ  -167  حن٨ إذا رىدَّ
ِٛ ِٛ ا٣ٞؿآف؛ ٚإف ظً ٤ٚحف ٦ٕ٪ةق أ٩٪ة ٩ـ٬ؽ اجلةس يف ا٣ٞؿآف كيف ظً 

؛ ألف ا٣ٞؿآف كدبلكة ا٣ٞؿآف كا٢٧ٕ٣ ثة٣ٞؿآف ٨٦ ق٪ح رقٮؿ ا 
 ٧٠ة ٝةؿ النةٔؿ/ الك٪ح يف ال٤٘ح/ يه ا٣ُؿيٞح

 خ هل٥ آثةؤ٥٬                كللك ٝٮـ ق٪ح كإ٦ة٦٭ة٪َّ ٨٦ ٦ٕرش ق

ِي ظً  ٚةلك٪ح يه/ ا٣ُؿيٞح، ك٨٦ ق٪ح رقٮؿ ا   ٠ذةب ا كا٢٧ٕ٣  ٛ
 (.1/440) اغرة األرشَح. (1)«ث٫

                                                   

 كأمؿ اجليب ٭ةق٪َّ  ا٣ ي ا٣ُؿيٞح أم/ الك٪ح» /ٔيةض ا٣ٞةيض ٝةؿ (1)
= 
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ظس٥ اذلم يٞ ري ا٢٧ٕ٣ ىلع ا٣ٞؿآف كيؿٚي » /كٝةؿ -168
 .(489-488) إصةثح الكةا٢.(1)«أ٫٩ اكٚؿ ا٢٧ٕ٣ بك٪ح رقٮؿ ا 

الكين ٬ٮ اذلم ي٢٧ٕ ثسذةب ا كبك٪ح رقٮؿ ا » /كٝةؿ -169
 اغرة األرشَح«. ىلع ٚ٭٥ ق٤ٛ٪ة الىة٣ط ٓ،يف ظؽكد ٦ة يكذُي 
(1/156.) 

الك٤ٛيح يه ا٣زتاـ ثسذةب ا كبك٪ح رقٮؿ ا » /كٝةؿ   -172
  (.185) حتٛح املضيت. (2)«ىلع ٚ٭٥ الك٤ٙ الىة٣ط 

                                                   

= 

ٞى  ٚي٫ كا٦ذس٢ ،٫قبي٤ى  ٚي٫ ق٤ٟ ًٕٚبلن  ٢ٕٚ ٦٨ى  أم/« قحبح أك ظك٪ح ق٪ح ق٨َّ  ٨٦» ك٦٪٫/ ث٭ة، «٫َؿي
 (.0/004) منةرؽ األ٩ٮار

 اكٚؿا لاكف .ا٣ٞؿآف يف كصؽ٩ة ٦ة إال ٩أػؾ ال/ ٝةؿ امؿءا أف كلٮ» / ظــ اث٨ ٝةؿ اإل٦ةـ (1)
 (.0/82) األظاكـ أوٮؿ يف اإلظاكـ.«األ٦ح ثإدمةع

 اجليب ظؽير ٠ٮف أف أ٩سؿ ٨٦ أف ا رمحس٥ ا٧٤ٔٮا» / الكيٮيط كٝةؿ     
 دااؿة ٨ٔ كػؿج زٛؿ، ظضح األوٮؿ يف املٕؿكؼ برش٫َ ٕٚبل أك اكف ٝٮال 
 يف اجل٪ح ٦ٛذةح.«ا٣سٛؿة ٚؿؽ ٨٦ ا مةء ٨٦ ٦ٓ أك كاجلىةرل احل٭ٮد ٦ٓ كظرش اإلقبلـ
 (.5)ص ثةلك٪ح االظذضةج

 أل٫٩ اكٚؿا؛ ٚي١ٮف ثةلك٪ح ا٢٧ٕ٣ ي٪١ؿ اذلم أ٦ة»/ (195/ 4) 0 - ادلاا٧ح ال٤ض٪ح ٚذةكلكيف       
 .«املك٧٤ني كإلدمةع كلؿقٮهل  م١ؾب

الك٪ح كاجل٧ةٔح املذجٕٮف الك٤ٙ ٥٬ أ٢٬ (/ »0/042) ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧حصةء يف   (2)
= 
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أ٩ة قين أك أ٩ة ق٤يف، إ٧٩ة النأف  ال ٦ة٩ٓ أف دٞٮؿ// »كٝةؿ   -171
ةيًن  }لك النأف أف د٪ُجٜ ٤ٔيٟ ٦ٕةين الك٤ٛيح/  ٦ى

ى
الى أ ٥ٍ كى ةًجي سي ٦ى

ى
٣ىحٍفى ثًأ

ـى ث٫ًً  ٍ ا جيي ٮءن ٢ٍ قي ٧ٍٕى ٨ٍ حى ٢ً٬ٍ ا١ًٍ٣ذىةًب ٦ى
ى
آػؿ ٚذةكل  (1)[104]ا٣جكةء/ {أ

 (.116)ص/ الٮاديع

ح، ٨٦ صةء أ٢٬ الك٪ح ال يأػؾكف ا٣ٕ٭ؽ كال ابليٕ/ »كٝةؿ  -170
ح«يىؽريس درىس، كبٕي األكٝةت يؾ٬ت كال ٩ؽرم  (.94) املىةٔر

ي٨ى }أك ر ٠ؿا٦ح أف يؿزٟٝ ا االقذٞة٦ح/ / »كٝةؿ  -174 ً
إًفَّ اذلَّ

ىةٚيٮا كىالى  الَّ ختى
ى
حي أ اًسى بلى ٤ىيًٍ٭٥ي ال٧ٍى ٔى ؿي  َّ ٮا دىتىزنى ةمي ٞى بُّ٪ىة اي ثي٥َّ اٍقذى يٮا رى ٝىةل

                                                   

= 

 «.ك٨٦ قةر ىلع ٩٭ض٭٥ إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح، ٨٦ الىعةثح   ملع٧ؽ
لك ٨٦ اكف ىلع ٦٪٭ةج الىعةثح كاتلةثٕني كدةثٕي٭٥ / »كٝةؿ ا٣ٕبل٦ح ا٣ٕسي٧ني 

  (.1/45) ٚذةكل ٩ٮر ىلع ادلرب«.ثإظكةف ٚ٭ٮ ق٤يف كإف اكف يف ٔ ر٩ة ٬ؾا
٣حف لك ٨٦ حتًل ثةلك٪ح وةر قجينة، ك٣س٨ »/ --ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  (1)

 (.9/415) دل٧ٮع ا٣ٛذةكل«ا٣ٛؿؽ ٔ٪ؽ ا٣ٛنت دٕؿؼ الؿصةؿ، كاملٕىٮـ ٨٦ ٔى٫٧ ا
إف ا٣ُٮااٙ ٦٭٧ة اك٩خ ٝؿيجح ٨٦ ال١ذةب كالك٪ح أك ثٕيؽة، / »كٝةؿ اإل٦ةـ األبلةين 

٢َّ ث٢ٌٛ ا -ك٣س٨  َـّ كىصى  ة ىلع ٦٪٭ش الك٤ٙ إال اذلي٨ ٕٚبلن ال يكذُيٓ أظؽ أف يٞٮؿ/ أ٩ -ٔى
( 54-1/54) رشح الٮاقُيحكا٩ْؿ «. كق٤ٮٌلن  ةيتج٪ٮف ٦٪٭ش الك٤ٙ الىة٣ط دٔٮة ك٦٪٭ةصن 

  . ل٤ٕسي٧ني



 182 ٩جؾة يكرية ٨٦ ٩ٛحف قرية كأٝٮاؿ حمؽث اجلـيؿة 

٩يٮا ـى ٍ   .(1) (052)ص/  جل٪يحا٣ٛٮا٫٠ ا« {حتى

اذلم ال يذٞيؽ ثسذةب ا كال بك٪ح رقٮؿ ا » /كٝةؿ  
ٓ ث٫  ٛى  (.067-066) إصةثح الكةا٢«.ال ييجةرىؾ هل يف ٫٧٤ٔ كال يي٪

أٝك٥ ثة أف أظرتـ ادلقذٮر!  ق٤يف كيٞٮؿ/»/ ٝةؿ ك -175
 (.0/7) اغرة األرشَح «أم٭ؽز٥ أ٩ين ثؿمء ٨٦ ٬ؾق الك٤ٛيح

ةٔح املك٧٤ني ٥٬ أ٢٬ احلٜ، ظىت أف ٔجؽ ا ث٨ دم» /كٝةؿ -715
املجةرؾ يٞٮؿ/ ظكني ث٨ كاٝؽ كأثٮ محـة الك١ؿم كحم٧ؽ ث٨ زةثخ ٬ؤالء 

 اغرة األرشَح«؛ ٚأ٢٬ احلٜ ٥٬ اجل٧ةٔح كلٮ ٝى٤ُّٮا(2)٥٬ اجل٧ةٔح
(1/022.)  

أرل أف ا٣ُةاٛح امل٪ىٮرة أرٚٓ ٨٦ ا٣ٛؿٝح اجلةصيح؛ » /كٝةؿ -711
كأ٦ة د٤ٟ ُٚةاٛح ٦٪ىٮرة،  ،صيح ٣حف هلة إال اجلضةةألف ا٣ٛؿٝح اجلة

ـالٮف ىلع احلٜ ّة٬ؿي٨، ال يرض٥٬ ٨٦ ػة٣ٛ٭٥ »يٞةد٤ٮف ٨٦ ٝةد٤٭٥،  ال ي

                                                   

٥٤ٚ يسؿـ ا ٔجؽا  ،اغيح ال١ؿا٦ح لـكـ االقذٞة٦ح/ »ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  (1) 
ةق ا٣ٛؿٝةف ثني أكحلةء «.كيؿٚٓ ث٫ درصذ٫ ،ؿب٫ إحل٫كيـيؽق ممة يٞ ،ث٧س٢ أف يٕي٪٫ ىلع ٦ة حيج٫ كيًؿ

 .(449)ص/  الؿمح٨ كأكحلةء النيُةف
ح ادلمنٌف يف  (2) د٭ؾيت ( بك٪ؽ رصةهل زٞةت، كذ٠ؿق املـم يف1/028)دةرخي٫أػؿص٫ أثٮ زٔر

 (.1/448) د٭ؾيت اتل٭ؾيت( كاحلةِٚ اث٨ ظضؿ يف 6/494) ال٧١ةؿ
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رة أرٚٓ ٨٦ . ٚأكوةؼ ا٣ُةاٛح امل٪ىٮ(1)«ظىت يأيت أمؿ ا ك٥٬ ىلع ذلٟ
ٚة٣ٛؿٝح اجلةصيح ٣حف ٔ٪ؽ٬ة إال  أكوةؼ ا٣ٛؿٝح اجلةصيح؛

 (.0/9) اغرة األرشَح(2)«اجلضةة

ال يججيغ أف تكذٮظل؛ ٚأ٢٬ الك٪ح يف لك ز٦ةف » /كٝةؿ  -178
كماكف ا٣٘ة٣ت أ٩٭٥ يسٮ٩ٮف ٤ٝيبل، كرب ا٣ٕـة يٞٮؿ يف ٠ذةث٫ ال١ؿي٥/ 

ٮر} ١ي جىةًدمى النَّ ًٔ ٝى٤ًي٢ه ٨ٍ٦ً  ى }كيٞٮؿ قجعة٫٩ كدٕةىل/  {كى ٍكرثى
ى
ٍٓ أ ًُ إًٍف دي كى

ًبي٢ً  ٨ٍ قى ٤ُّٮؾى خى ًٌ رًٍض يي
ى
٨ٍ يًف اأٍل ٥ٍ إاًلَّ إً  اً ٦ى إًٍف ٬ي ٨َّ كى َّْ ٕيٮفى إاًلَّ ا٣ ٍف يىتَّجً
ٮفى  ٍؿيوي ؿىٍوخى }كيٞٮؿ قجعة٫٩ كدٕةىل/  {خيى ىٍٮ ظى ل ي اجلَّةًس كى ٍكرثى

ى
ة أ ٦ى كى

ٍؤ٦ً٪ًني  (.484) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ«. {ث٧ًي

ز ؿ يف ٗريق كال يذأزؿ، كأ٩ًخ / »كٝةؿ  -179 إذا ل٥  الكين يججيغ أف ييؤى
                                                   

، كأػؿصةق (، ٨ٔ امل٘رية ث٨ مٕجح 4951(، كمك٥٤ )7459( ك)7411أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
. كا٩ٛؿد ث٫ مك٥٤ ٨ٔ زٮبةف (، ٨ٔ ٦ٕةكيح 4955(، كمك٥٤ )7462( ك)4641ابلؼةرم )
٨ صةثؿ 4952ثؿ٥ٝ )  ٨ ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿك 4954ثؿ٥ٝ ) (، ٔك ثؿ٥ٝ  (، ٔك
ـاؿ ٔىةثح ٨٦ أ٦ ي يٞةد٤ٮف ىلع أمؿ ا ٝة٬ؿي٨ »(، ث٤ِٛ/ 4957) ٣ٕؽك٥٬ ال يرض٥٬ ال د

 .«٨٦ ػة٣ٛ٭٥ ظىت دأدي٭٥ الكةٔح ك٥٬ ىلع ذلٟ
كل١ين ٦ٓ ذلٟ ال أرل ٠جري ٚةاؽة ٨٦ »ز٥ ٝةؿ/  ك٬ؾا ٦ة رصع٫ اإل٦ةـ األبلةين (2)

 ق٤ك٤ح األظةدير الىعيعح« األػؾ كالؿد يف ٬ؾق ا٣ٌٞيح؛ ظؿوة ىلع ادلٔٮة ككظؽة اللك٧ح
(1/940.) 
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ٍت هل؛ ٬ؾق ٤ٚكًخ تكذضت لٟ ٬ؾق كال  يكذضى  ٚةلؿقٮؿ  ثأكؿ ٨٦ ل٥ ي
خ يلع َّ األم٥ ٚؿأيخ اجليبَّ »يٞٮؿ/  ًى ؿ ك٫ٕ٦ الؿص٢  ك٫ٕ٦ الؿ٬ٍ، كاجليبَّ  ٔي

ٚؿب٧ة ال يتجٓ اجليب اذلم ٬ٮ أكرث . (1)«كالؿصبلف كاجليب ك٣حف ٫ٕ٦ أظؽ
ة ٦٪ة كلك٪ة بِّشء جبة٩ج٫ ال يتج٫ٕ أظؽ ك٦ٓ ٬ؾا يثجخ اغرة  .«إػبلون

 (.1/126) األرشَح

حن٨ ٦أمٮركف ثةالٝذ٪ةع ثأ٩٪ة ىلع احلٜ كال ٩ٞٮؿ/ / »كٝةؿ  -182
٥ ثح٪٪ة كبني اجلةس  ٤ٕ٣٪ة ك٤ٕ٣٪ة ك٢٬ ٬ؤالء اجلةس لك٭٥ ىلع ثة٢َ؟ احلىسى

٫ي إىًلى }/ ٠ذةب ا كق٪ح رقٮهل  ٧١ٍي ءو ٚىعي ٍ ذي٥ٍ ًذي٫ً ٨ٍ٦ً يشى ٍٛ ة اٍػذى٤ى ٦ى كى
 ً  (.1/126) اغرة األرشَح .(2)«[12]النٮرل/  {اِلَّ

الٮاصت ىلع أ٢٬ الك٪ح أف يسٮ٩ٮا ٦٭يئني حل٢ / »كٝةؿ -181
ى٥ لك٫؛ ٚ٭٥ أ٢٬ ذللٟ كأظٜ ث٫؛ ٚ٭٥ اذلي٨ أُٔة٥٬ ا ذى  ٥ ٭ٍ منةلك ا٣ٕةل

)ص/  ا٣رتدمح« ىلع الٮص٫ الىعيط ٠ذةب ا كق٪ح رقٮؿ ا
199.) 

                                                   

. كا٩ْؿ د٤ٕيٞة ٩ٛحكة ظٮؿ ٬ؾق ( ٨ٔ اث٨ ٔجةس ٥002 )( كمك4412٤أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
 .( لئل٦ةـ األبلةين756-755/ 1)  الك٤ك٤ح الىعيعحاجل٤٧ح ٨٦ احلؽير يف 

ال تكذىٕت خمة٣ٛح اجلةس كاتلعزي إىل ا كرقٮهل كلٮ ٠٪خ / »ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥  (2)
ٮاف كظؽؾ؛ ٚإف ا ٦ٕٟ كأ٩خ ثٕي٪٫ كظ٫ْٛ لٟ، كإ٧٩ة ا٦ذع ٨ يٞي٪ٟ كو رؾ، أ٥ْٔ اأٔل

 (.116) ا٣ٛٮااؽ«لٟ ثٕؽ ٔٮف ا
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ـي دٔٮدً » /كٝةؿ -180 َى ًٝٮا ٤تي ٪ة ثٕؽ دٞٮل ا كاإلػبلص/ 
 .«ا٥٤ٕ٣

« أػٮؼ ٦ة خنةؼ ىلع أ٩ٛك٪ة كىلع دٔٮد٪ة ٨٦ ذ٩ٮب٪ة/ »كٝةؿ  -184
 (.497)ص/  حتٛح املضيت

٩ة أف جنٮع، رضُّ ٩ة أف تنٜٞ زيةث٪ة، كال يى رضُّ ال يى / »كٝةؿ  -184
يك٤ىت ٦٪ة ديجي رضُّ يى  )ص/  ا٣ٛٮا٫٠ اجلى٪يح« ٪ة ثٕؿض ٨٦ ادل٩ية٩ة أف ي
042.) 

 «.أ٢٬ الك٪ح أظؿص ىلع األ٨٦ ٨٦ ٦ؽيؿ األ٨٦»/ كٝةؿ  -185

حن٨ ٦أمٮركف ثةملعةْٚح ىلع األ٨٦، كال دذ٥ جلة » /ةؿ كٝ -186
 ابلةٔر ىلع رشح احلٮادث«. دٔٮة كال د٤ٕي٥ إال إذا اقذٞؿ األ٨٦

 (.70)ص/ 

« دٔٮة أ٢٬ الك٪ح ملعٮ ابل٢ُ أي٪٧ة اكف» /كٝةؿ -187
ح  (.492) املىةٔر

ؿ يٮصؽ ىلع ّ٭ؿ » /كٝةؿ -188 ٪١ى أ٢٬ الك٪ح ي٪١ؿكف لك ٦ي
 (.01)ص/  إصةثح الكةا٢«. ٚةأل٥٬ األرض، كيٞؽمٮف األ٥٬

كا / »كٝةؿ  -189 ممة ا٣زتـ ث٫ أ٢٬ الك٪ح كاع٬ؽكا ا ٤ٔي٫/ أال يىرضُّ
ث٧ك٥٤، كأٍف حيؿوٮا ىلع ٩ٛٓ لك مك٥٤، ك٣حف هل٥ راحف، ٚ٭٥ يٞٮلٮف/ 
راحك٪ة راحف ادلك٣ح ٦٭٧ة اكف مك٧٤ة، ك٣حف هل٥ أ٦ري كل١٪٭٥ يٞٮلٮف/ 

٥ قجنةكر يف تكحري ادلٔٮة ك٩ذُةكع  كال ٩ذؼة٣ٙ، كإذا اػذ٤ٛ٪ة ٚةحلىسى
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 (.175)ص/  املؼؿج ٨٦ ا٣ٛذ٪ح«. ثح٪٪ة ٠ذةبي ا كق٪َّحي رقٮؿ ا

دٔٮة أ٢٬ الك٪ح حب٧ؽ ا ثةرؾ ا ٚي٭ة؛ أل٫٩ ٝؽ » /ٝةؿ ك -192
ح« أف أ٢٬ الك٪ح ال ي٧ُٕٮف ل١٤ؿا ٥٤ٔ اخلةص كا٣ٕةـ   املىةٔر

(549.) 

وة٣ط املضذ٧ٓ ك٨٦ وة٣ط أ٢٬ الك٪ح دٔٮد٭٥ ٨٦ » /كٝةؿ -191
 «.احل١ٮ٦ح، ك٩ذعؽل ٨٦ يٞٮؿ ث٘ري ذلٟ

دٔٮة أ٢٬ الك٪ح إذا ٤ٞٔ٭ة املكبٮلٮف ٨٦ وة٣ط / »كٝةؿ  -190
 ٩جؾة خمذ رة«. ابلرل، ك٨٦ وة٣ط ادلي٨، ك٨٦ وة٣ط األ٣ٛح كاألػٮة

 (.187)ص/ 

أ٢٬ الك٪ح حب٧ؽ ا أٔؿؼ اجلةس ثةلٮاٝٓ، ثؽحل٢ » /كٝةؿ -194
اغرة (1)«الٮاٝٓ، كبؽحل٢ ٠ذج٭٥ ٚإ٩٭ة دٕة٣ش الٮاٝٓ أرشَذ٭٥ ٚإ٩٭ة دٕة٣ش

 (.0/017) األرشَح

ٚ٪ع٨  ؛أ٢٬ الك٪ح ٣حف هل٥ إال ا قجعة٫٩ كدٕةىل/ »كٝةؿ  -194
ؽ اجلةس ثؿدت ٔك١ؿيح، كال ثٮزارة، ث٢ ٩ؿصٮ ٨٦ ا قجعة٫٩ ًٕ ال ٩ى 

                                                   

كأ٦ة ٨٦ يؽيع ٦ٕؿٚح الٮاٝٓ ٨٦ ٗري أ٢٬ الك٪ح ٚعةهل٥ ٧٠ة ٝةؿ اإل٦ةـ ا٣ٕسي٧ني  (1)
 /« ركف ؽ  ٞى ٥، كيي ىي ٤ىذي٭ي مٮف ظكت ٦ة د٤٧ي٫ ٤ٔي٭٥ خمي ؽي ا ٨٦ املنذ٤٘ني ث٫ٞٛ الٮاٝٓ يٞى إف ٠سرين

( كالٮاٝٓ ػري مة٬ؽ كأك ر دحل٢ ىلع ٦ة ٝةهل 005)ص ا٥٤ٕ٣«. ػبلٚ٭ة أميةء يتجني أف الٮاٝٓ
 .النيغ 
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٭ة الك٧ةكات كاألرض كدٕةىل أف حيٜٞ ابلةٔر ىلع «. ذلٟ جب٪ح ًٔؿ
 (.54) ادثرشح احلٮ

َّٞ / »كٝةؿ  -195 ٢ ية أ٢٬ الك٪ح، كأف ال ٩سٮف يججيغ جلة أف ٩ذٕ
 (.186)ص/  ا٣ٛٮا٫٠ اجل٪يح« آ٣ح

٠ذب٪ة كأرشَذ٪ة يه إٔبل٦٪ة، كيه إٔبلـ دٔٮد٪ة، » /كٝةؿ  -196
 (.509) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ«. كا املكذٕةف

أ٢٬ الك٪ح حب٧ؽ ا دٕةىل ي٪١ؿكف مكأ٣ح » /كٝةؿ  -197
ؽاء اإلقبلـ اذلي٨ أمؿ٩ة ا اإلر٬ةب، اإلر٬ةب  يججيغ أف يسٮف أٔل

٨ٍ٦ً ًربىةًط }قجعة٫٩ كدٕةىل ثإر٬ةث٭٥/  ةو كى ذي٥ٍ ٨ٍ٦ً ٝيٮَّ ٍٕ ُى ة اٍقذى ٥ٍ ٦ى ى٭ي كا ل ؽُّ ًٔ
ى
كىأ

 ٍ٥ كَّزي ؽي ٔى ً كى كَّ اِلَّ ؽي ٔى ىي٢ًٍ ديٍؿ٬ًجيٮفى ث٫ًً  كأ٦ة املك٧٤ٮف  [62]األ٩ٛةؿ/ {اخٍل
 ٨ٔ أف يكٟٛ د٫٦، كاجليب  ٌٚبلن  ٚبل حي٢ ملك٥٤ أف يؿكع مك٧٤ة،
ـاؿ املك٥٤ »٨٦ ظؽير اث٨ ٧ٔؿ/   (1)يٞٮؿ ٧٠ة يف وعيط ابلؼةرم ال ي

)ص/  آػؿ ٚذةكل الٮاديع «ةظؿا٦ن  ةيف ٚكعح ٨٦ دي٪٫ ٦ة ل٥ يىت د٦ن 
00-04.) 

أ٢٬ الك٪ح جي٧ٕٮف ثني ا٣ٕـ٣ح كاالػذبلط، ٚ٭٥ » /كٝةؿ  -198
ىلع حتىي٢ ا٥٤ٕ٣  يٕزتلٮف ابلة٢َ كأ٢٬ ابلة٢َ كيٞج٤ٮف إٝجةال لكية

                                                   

 (. 6860ثؿ٥ٝ ) (1)
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 (.1/075) اغرة األرشَح(1)«اجلةٚٓ، كخية٣ُٮف اجلةس لرلٔٮة إىل ا

حن٨ ٍٚٞ ٧٩ِّش ثٕؽ ادلٔٮة، ادلٔٮة يه ا٣ ي تنٜ » /ٝةؿ ك  -199
اغرة «َؿيٞ٭ة، كالك٪ح يه ا٣ ي تنٜ َؿيٞ٭ة كحن٨ ٧٩ِّش ثٕؽ٬ة

 (.1/019) األرشَح

ريي ٦ة ٤ًَّ » /ٝةؿ ك -022 الٌة٣ح إال  ٬ة ٨٦ ا٣ٛؿؽخ املٕزت٣ح ٗك
، كال أٝٮؿ/ ٭ة آراا٭ة ىلع ٠ذةب ا كق٪ح رقٮؿ ا بكجت دٞؽي٧ً 

دٞؽي٧٭ة ٔٞٮهلة، ٚإ٫٩ اهلٮل ك٣حف ا٢ٕٞ٣؛ ألف ا٢ٕٞ٣ الىعيط ال خية٣ٙ 
 (.155-1/154) اغرة األرشَح«اجل٢ٞ الىعيط

٤ى٥ » /كٝةؿ -021 ٮف األد٣ح ثةملٕٞٮالت، يججيغ أف يٕي اذلي٨ يٕةًر
ة ٦ٕٞٮالت كيف احلٞيٞح يه كقةكس ك٣حكخ أ٩٭٥ يذٮ٧٬ٮف أ٩٭

إصةثح (2)«ث٧ٕٞٮالت؛ ألف ا٢ٕٞ٣ الىعيط ال خية٣ٙ اجل٢ٞ ال ريط
                                                   

 رصةء برشط أ٢ٌٚ االػذبلط أف ا٧٤ٕ٣ةء كأكرث النةٚيع ٦ؾ٬ت»/ ٝةؿ اإل٦ةـ اجلٮكم (1)
زتاؿ أف َٮااٙ ك٦ؾ٬ت ا٣ٛنت، ٨٦ الكبل٦ح  .(14/44) رشح وعيط مك٥٤«أ٢ٌٚ األ
-أف خية٣ٍ اجلةس يف اخلري اخل٤ُح أمؿ يف اجلةٚٓ كالٌةثٍ»/ اث٨ ا٣ٞي٥ اإل٦ةـٝةؿ ك

يةد كاحلش كد٤ٕي٥ ا٥٤ٕ٣ كاجل٭ةد كاجلىيعح  كيٕزتهل٥ يف الرش، كٌٚٮؿ -اكجل٧ٕح كاجل٧ةٔح كاأٔل
 (.1/454) ٦ؽارج الكةل١ني«املجةظةت

ٮع دل٧دٛىي٢ صيؽ يف ٬ؾق املكأ٣ح، راص٫ٕ يف اإلقبلـ اث٨ دي٧يح كلنيغ
  (.406-12/405) ا٣ٛذةكل

 كأربٕني أربٕة درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ ٠ذةث٫/ يف اث٨ دي٧يح  اإلقبلـ ميغ ذ٠ؿ (2) 
= 
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 (.466)ص/  الكةا٢

/ إ٧٩ة دٕضجين لك٧ح لنيغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح » /كٝةؿ -020
 «.ٞؽر د٧ك٫١ ثةل١ذةب كالك٪حثيؿٚٓ ا ا٣ٕجؽ 

 / »كٝةؿ  -024
ي
 رسى ٤ٔي٪ة أف حنؿص لك احلؿص ىلع دسٮي٨ األ

 (.048)ص/  ا٣ٛٮا٫٠ اجل٪يح« املكذٞي٧ح

ٔؿيض كديم ك٦ةيل ٚؽاء أل٢٬ الك٪ح؛ ٚأم كاظؽ » :كٝةؿ  -024
ا٣بنةاؿ يف الك٧ةع «كين ث٦٫٪٭٥ ٚأػ ًر  ري ؾ  يذلك٥ يف أ٢٬ الك٪ح كحيي 

 (.46)ص/  املجةرش

حتٛح « ٦ة ٝةـ أظؽ ي٭ةص٥ أ٢٬ الك٪ح إال قٍٞ/ »كٝةؿ  -025
 (.469)ص/  املضيت

حن٨ ٩ٞٮؿ ل٤٪ةس/ لك٪ة ٩ؽٔٮًل٥ إىل ادجةٔ٪ة ٤ٚك٪ة »/ كٝةؿ  -026
٥ أال حنس   /ك٣س٨ ٩ؽٔٮًل٥ إىل لك٧ح قٮاء ثح٪٪ة كبح٪س٥ ،أ٬بلن ألف ٩يتَّجٓى

ٔجؽ إٝة٦ح ا٣ ر٬ةف ىلع ًبلؿ «.إال الكـ رب٪ة كق٪ح ٩بي٪ة حم٧ؽ 
                                                   

= 

  ا٣ٞي٥ كدٮقٓ د٧٤يؾق اإل٦ةـ اث٨ راحكية يف الؿد ىلع ٨٦ جي٢ٕ اجل٢ٞ دةثٕة ل٢ٕٞ٤، ةكص٭ن 
 زيةدة.يف الؿد ٤ٔي٭٥ ث٧ة ٚي٫ ال١ٛةيح ملؿيؽ احلٜ ك املؿق٤ح الىٮأٜ يف

 ا٣ٕٞيؽة ا٣ُعةكيح رشحكا٩ْؿ تلٞؿيؿ أف ا٢ٕٞ٣ الىعيط ال يٕةرض اجل٢ٞ الىعيط 
 .الث٨ أيب ا٣ٕـ احل٪يف  (1/007)
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 .ا٣ُعةفالؿظي٥ 

كأ٦ة ٠ٮ٩ٟ دٛ٭٥ ٦ة دٞؿأ ىلع ٚ٭٥ الك٤ٙ؛ ٚؤلص٢ » :كٝةؿ  -027
٧ة يف ٦أ٨٦ ٨٦ أف دزن٣ٜ ٧٠ة ا٩ـ٣ٜ أوعةب ابلؽع، أك د٧يٓ ٠ أف دسٮف

ح«. نكأؿ ا جلة كهل٥ اهلؽايح ٦ةع ٠سري ٨٦ ادلاعة املٕةرصي٨،  املىةٔر
(124.) 

كإين أ٩ىط ٤َجح »كٝةؿ ثٕؽ أف أ٩سؿ ىلع ٨٦ ردَّ احلك٨ ٣٘ريق/  -028
ا٥٤ٕ٣ ثةتلٞيؽ ثٛ٭٥ الك٤ٙ يف ا٣ٕٞيؽة كاتلٛكري كاحلؽير كاملى٤ُط 

كاٚي كاجل٭٧يح كاملٕزت٣ح ك. ٫ٞٛكا٣ ٤َّخ ٚؿؽ الٌبلؿ اكخلٮارج كالؿَّ ًى  ٢٬
إال بكجت ٩جؾ٥٬ ٦ة أىت ث٫ الك٤ٙ ٨٦ اخلري، كًلؾا ٩جؾكا ٚ٭٥ ٧٤ٔةء 

ا٣ٞٮؿ ٨٦ دٞؽي٫٧ ل١ذةب  (1)« الك٤ٙ ٤ٌٚٮا ٨ٔ قٮاء الكبي٢
 (.8) احلك٨

يكىمَّ ٨٦ اخل٤ٙ » /كٝةؿ -029 لك ٨٦ ػة٣ٙ ٔٞيؽة الك٤ٙ ٚ٭ٮ ي
 (.1/169) اغرة األرشَح. (2) «يف الـ٨٦ املذٞؽـكإف اكف 

                                                   

٨٧ٚ ٨ّ أ٫٩ يأػؾ ٨٦ ال١ذةب كالك٪ح ثؽكف أف / »ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح (1)
 ا٣ٛذةكل امل ريح خمذ ر«. يٞذؽل ثةلىعةثح، كيتجٓ ٗري قبي٤٭٥، ٚ٭ٮ ٨٦ أ٢٬ ابلؽع كالٌبلؿ

كأ٦ة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٚيٞٮلٮف يف لك ٢ٕٚ كٝٮؿ ل٥ / »(. كٝةؿ احلةِٚ اث٨ ٠سري0/02)
  (.078/ 7) دٛكري اث٨ ٠سري«يثجخ ٨ٔ الىعةثح/ ٬ٮ ثؽٔح؛ أل٫٩ لٮ اكف ػريا لكجٞٮ٩ة إحل٫

إف » (/024)ص د٤ٕيٞةت اتلٮجيؿم ىلع احل٧ٮيح٧٠ة يف ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ثةز  (2)
= 
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املتنؽد ٬ٮ اذلم حيؿـ ٦ة أظ٢ ا، أك يؿدٌف » /ٝةؿ ك -012
ثةمل٪ؽكب أك املجةح إىل احلؿ٦ح، ك١٬ؾا ثةمل٪ؽكب إىل الٮصٮب ٚ٭ؾا ٬ٮ 
 املتنؽد، أ٦ة أف يأػؾ النؼه ثسذةب ا كبك٪ح رقٮؿ ا

 (.1/95) اغرة األرشَح(1)«٤ٚحف ث٧تنؽد

كحب٧ؽ ا ملة اك٩خ ٠ذت أ٢٬ الك٪ح كأرشَح أ٢٬ » :كٝةؿ  -011
الك٪ح مبلز٦ح ل٤ٕؽا٣ح يجًف اخلى٥ أ٦ة٦٭٥ ٦ٞ٭ٮرنا؛ أل٫٩ إف ردَّ ردَّ ثجة٢َ، 

 (.124)ص/  ٧ٝٓ املٕة٩ؽ«. كإف ق١خ ق١خ ىلع ًي٥

يشء خية٣ٙ ادلي٨، ٣س٨ ٩ذعؽل ٨٦  ٩٪١ؿ لكَّ » /كٝةؿ  -010
ابلةٔر ىلع رشح «.كيثجخ ٬ؾا يٞٮؿ/ إ٩٪ة داعة زٮرات كا٩ٞبلثةت

 (.66)ص/ احلٮادث

٧٤٪ىة، كال إىل زٮرات »: كٝةؿ  -014 ّي ٨٣ ٩ؽٔٮ إىل ٚذ٪ح ظىت كلٮ 
ح«.كال ا٩ٞبلثةت  (.00)املىةٔر

                                                   

= 

الك٤ٙ ٥٬ أ٢٬ ا٣ٞؿكف امل٤ٌٛح، ٨٧ٚ اٝذىف أزؿ٥٬ كقةر ىلع ٩٭ض٭٥ ٚ٭ٮ ق٤يف، ك٨٦ ػة٣ٛ٭٥ يف 
 «.ذلٟ ٚ٭ٮ ٨٦ اخل٤ٙ

كا٣تنؽيؽ/ دةرة يسٮف ثةختةذ ٦ة ٣حف ثٮاصت / »ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  (1)
 ، م١ؿكقكدةرة ثةختةذ ٦ة ٣حف ث٧عؿـ كال ،كال مكذعت ث٧زن٣ح الٮاصت كاملكذعت يف ا٣ٕجةدات

 .(1/400) اٝذٌةء ال راط املكذٞي٥«ث٧زن٣ح املعؿـ كامل١ؿكق يف ا٣ُيجةت
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حن٨ يف احل٨٧ دٕؿٚٮف أ٩٭٥ يذٞةد٤ٮف ألد٫ٛ » :كٝةؿ  -014
ؿ ض  األقجةب، حن٨ الكين ٔ٪ؽ٩ة يكةكم ادل٩ية، ال ثؽ أف ٩ت٪ةوطى  كأال ٩ٕي

٪ة ل٤ىؽاـ ال ٦ٓ ٝجيٌل كال ٦ٓ دك٣ح كال أ٩ ؿ ض أ٩ٛكى ٛك٪ة ل٤ٛنت، كأال ٩ٕي
ٕىيًن }٦ٓ ٚبلف/  جى ٨ً اتَّ ٦ى ٩ىة كى

ى
ةو أ ى ثىًىريى ً ىلعى  اِلَّ

ٮ إىًلى ٔي ٍد
ى
ًبيًٌل أ ًؾقً قى ٝي٢ٍ ٬ى

ًلًنيى  رٍشً ة ٨٦ًى ال٧ٍي
٩ى
ى
ة أ ٦ى ً كى ةفى اِلَّ جٍعى ٨٦ ٫ٞٚ اإل٦ةـ  [128]يٮقٙ/  {كىقي

 .(1/56) الٮاديع

أ٢٬ الك٪ح ٦ٕزتلٮف ل٤ٛنت، ٣س٨ ال اكٔزتاؿ » /كٝةؿ  -015
ٚ٭٥ يٕزتلٮف ا٣ٛنت كيٞٮمٮف ثةدلٔٮة يف ظؽكد ٦ة  (1)الىٮٚيح ابلي٫ٍ٤،
 (.1/04) اغرة األرشَح«يكذُيٕٮف

هل٥ كٝذة ٤ُ٣ت  ا٩٪ىط إػٮا٩٪ة أ٢٬ الك٪ح أف جي٤ٕٮ/ »كٝةؿ  -016
نةء كبٕؽ ا٥٤ٕ٣، كلك٪ة ٩ؽٔٮًل٥ إىل دؿؾ ظؿٚس٥، ك٣س٨ ثني ٦٘ؿب  ٔك

  (.0/694) اجلة٦ٓ ال١جري (2)« وبلة ا٣ٛضؿ

ر أ٢٬ الك٪ح ٨٦ ا٩ؽقةس امل٪ةٚٞني يف وٛٮٚ٭٥، » :كٝةؿ  -017 ؾى حيى
جىةالن }ٝةؿ ا قجعة٫٩ كدٕةىل/  ٥ٍ إاًلَّ ػى ة زىاديكًلي ٥ٍ ٦ى ٮا ًذيسي ؿىصي ىٍٮ ػى  {ل

                                                   

أ٫٩  ٨ٔ اإل٦ةـ النةٚيع ( 0/027) ٦٪ةٝت النةٚيعيف  أػؿج ابلي٭ٌف  (1)
 «.لٮ أف رصبل دىٮؼ يف أكؿ اجل٭ةر ل٥ يأت ٤ٔي٫ ا٣ْ٭ؿ إال ك٬ٮ أمحٜ»/ ٝةؿ

 احلر ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣ يف ٠ذةث٫/ يف راصٓ الك٦ة ٩ٛحكة ل٤ٕبل٦ح الكٕؽم  (2)
 .(179-178 )ص امل٪ ريح اخلُت يف الن٭يح ا٣ٛٮا٫٠
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يك٪ىؽ األمؿي  [47]اتلٮبح/   كًليٙ ي١٧٪٭٥ ٦ٕؿٚذ٭٥؟ ي٧س٨ ٦ٕؿٚذ٭٥ ثأف ي
 أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ اذلي٨ أ٩ةر ا ثىريد٭٥ ك٥٬ اذلي٨ يٌٕٮف األميةء يف إىل

كيًل }مٮإً٭ة، ٝةؿ ا قجعة٫٩ كدٕةىل/ 
ي
إىًلى أ ٮًؿ كى ىٍٮ رىدُّكقي إىًلى الؿَّقي ل كى

 ٍ٥ ٮ٩ى٫ي ٦ً٪ٍ٭ي ُي ىٍكتى٪ٍجً ي٨ى ي ً
٫ي اذلَّ ٧٤ًى ٕى ٥ٍ ٣ى ٍمًؿ ٦ً٪ٍ٭ي

ى
اغرة ، [ 84]ا٣جكةء/  «{اأٍل

 (.1/14) األرشَح

ٓ ظىت / » كٝةؿ -018 إذا اصذ٧ٓ أ٢٬ الك٪ح ال ثؽ أف يذؽارقٮا الًٮ
اكف اجلةس »ٝةؿ/  ٚعؾيٛح ث٨ احل٧ةف  ؛ييبىي ٪يٮا ل٤٪ةس ػُؿ الرش
٨ٔ اخلري كًل٪خ أقأهل ٨ٔ الرش خمةٚح أف  يكألٮف رقٮؿ ا 

، كذ٠ؿ احلؽير. مة٬ؽ٩ة ٨٦ ٬ؾا أ٫٩ يججيغ أف دٕؿؼ محبنة ممة (1)«ينيؽرًلى 
 (.44) املٕة٩ؽ ٧ٝٓ«. يؽكر ظٮلٟ

غي »يٞٮؿ/ ةء، الؿقٮؿ ٠ٮ٩ٮا ٔٞبلء أبلَّ / »كٝةؿ  -019 ال ييرلى
إ٩س٥ حب٧ؽ ا أوعةب دٔٮة ٝؽ ٩ٛٓ ا  (2)«املؤ٨٦ ٨٦ صعؿ مؿدني

ث٭ة اإلقبلـ كاملك٧٤ني، جيت أف حتةْٚٮا ٤ٔي٭ة كأف د٤ضأكا إىل ا 
« ح كاملكةءقجعة٫٩ كدٕةىل أف حيْٛ٭ة، كأف حتةْٚٮا أيٌة ىلع أذاكر الىجة

 (.479)ص/  إصةثح الكةا٢

                                                   

 (.1847( كمك٥٤ )4626أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 0998( كمك٥٤ )6144أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)
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، »: كٝةؿ  -002 ال دٞٮـ الك٪ح كال دٞٮـ هلة ٝةا٧ح إال إذا ظى٢ دى٧زيُّ
ى أ٢٬ الك٪ح ٨٦ أ٢٬ ابلؽٔح  (.0/188)اغرة األرشَح«.كدى٧زيَّ

٩٪ىط أ٢٬ الك٪ح أف يذ٧زيكا كأف يب٪ٮا هل٥ مكةصؽ » /كٝةؿ  -001
ُيٕٮا أف يجرشكا ق٪ح رقٮؿ  أك قٕٙ اجلؼ٢؛ ٚإ٩٭٥ ٨٣ يكذٍُب كلٮ ٨٦ ال٤  
حتٛح «.إال ثةتل٧زي، كإال ٚةملجذؽٔح ٨٣ يرتًلٮ٥٬ يجرشكف الك٪ح ا 
 (.028) املضيت
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ابلؽٔح يف ال٤٘ح/ ٦ة أننئ ىلع ٗري ٦سةؿ قةثٜ، » /ٝةؿ النيغ  -000
اغرة (1)«تلٕجؽ ث٫كيف الرشع/ ٦ة أًيٙ إىل الرشع ك٣حف ٦٪٫ ثٞىؽ ا

 (.044-0/040) األرشَح

ألف أمؿ٬ة  ؛االػذبلؼ يف أمٮر ا٣ٕٞيؽة ال جيٮز/ »كٝةؿ  -004
ذى ري كاًط، ك٨٦ ػة٣ٙ يف أقةقيةد٭ة  األصٮبح الكؽيؽة . (2)«٦جذؽاع يٕي

 (.1/44) يف ٚذةكل ا٣ٕٞيؽة

الكين اذلم ٬ٮ قين كاألو٢ ٨٦ ٦٪٭ض٫ الك٪ح، / »كٝةؿ  -004

                                                   

ح دٌةيه الرشٔيح، » يف دٕؿيٙ ابلؽٔح/  ٝةؿ اإل٦ةـ النةَيب (1)  َؿيٞح يف ادلي٨ خمرٔت
ذىةـ«ؽ ثةلك٤ٮؾ ٤ٔي٭ة املجة٣٘ح يف اتلٕجؽ  دٕةىليٞى  (.1/51) األ

٨٦ ػة٣ٙ ال١ذةب املكتجني كالك٪ح املكذٛيٌح أك ٦ة / »ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  (2) 
٢ي ث٫ أ٢٬ي ابلؽع ةمى ٢ي ث٧ة يٕي ةمى ري ٚي٫؛ ٚ٭ؾا يٕي ٍٕؾى دل٧ٮع «. أدمٓ ٤ٔي٫ ق٤ٙ األ٦ح ػبلٚة ال حي

 (.04/170) ا٣ٛذةكل
ًؽ (/ »0/150) ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧حكيف        ؿى ًٛ ا٣ ي ث٭ة  -يٕين اثلجذني كالكجٕني-أ٦ةرة ٬ؾق ا٣

ؿىؼ/ ٦ٛةرٝح ال١ذةب كالك٪ح كاإلدمةع ثبل دأكي٢ يذٜٛ ٦ٓ ٣٘ح ا٣ٞؿآف كأوٮؿ الرشيٕح  دٕي
ري ث٫ وةظج٫ ٚي٧ة أػُأ ٚي٫ ٍٕؾى  «.كيي
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آػؿ . (1)«اردست ثؽٔح، كال نك٧ي٫ ٦جذؽاعن  كظؽزخ ٦٪٫ ثؽٔح ٩ٞٮؿ/
 (.015-014) ٚذةكل الٮاديع

يأػؾكف جبة٩ت كيرتًلٮف أ٩٭٥ أ٢٬ األ٬ٮاء مأف » /ٝةؿ ك -005
 (.0/85) اغرة األرشَح«.اجلة٩ت اآلػؿ، خببلؼ أ٢٬ الك٪ح

ةؿي ٨ٔ املجذؽع ٣حف ٨٦ أكحلةء ا، ث٢ ال » /ٝةؿ ك -006 ٞى ال حي
ؽُّ ٨٦ أكحلةء النيُة ٕى ف إال إذا ث٤٘خ ث٫ ثؽٔذ٫ إىل ا٣سٛؿ، ٚ٭ٮ ٨٦ حي

 (.94)ص األصٮبح الكؽيؽة يف ٚذةكل ا٣ٕٞيؽة. (2)«أكحلةء النيُةف

ؿ ظك٪ةد٫ كال ٠ؿا٦ح، ك١٬ؾا ؾ٠ى املجذؽع الٌةؿ ال دي » /كٝةؿ -007
ؿ ؾ٠ى دي الاكٚؿ. أ٦ة املعت ل٤ؼري كل١٪٫ أػُأ يف ثٕي األميةء ٚبل ثأس أف 

 (.167-166) حتٛح املضيت«. ٫ظك٪ةدً  ثٕيي 

                                                   

دلذ٭ؽم الك٤ٙ كاخل٤ٙ ٝؽ ٝةلٮا ك٤ٕٚٮا ٦ة  كًلسري ٨٦/ »ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  (1)
٬ٮ ثؽٔح كل٥ ي٧٤ٕٮا أ٫٩ ثؽٔح؛ إ٦ة ألظةدير ًٕيٛح ّ٪ٮ٬ة وعيعح؛ كإ٦ة آليةت ٚ٭٧ٮا ٦٪٭ة 

-191/ 19) دل٧ٮع ا٣ٛذةكل«.٦ة ل٥ ييؿىد ٦٪٭ة، كإ٦ة لؿأم رأكق كيف املكأ٣ح ٩ىٮص ل٥ دج٤٘٭٥
190.) 

 يى ي  ض ٨ٔ ٬ؾا اذل٠ؿ ك٬ٮ ال١ذةب كالك٪ح ري ٨٧ٚ أٔؿ/ »ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  (2)
٨٦ النيةَني ٚىةر ٨٦ أكحلةء النيُةف حبكت ٦ة دةث٫ٕ. كإف اكف مٮاحلة ل٤ؿمح٨ دةرة  هل ٝؿي٨ه 

كل٤نيُةف أػؿل، اكف ٚي٫ ٨٦ اإلي٧ةف ككاليح ا حبكت ٦ة كاىل ٚي٫ الؿمح٨، كٌلف ٚي٫ ٨٦ 
 (.450/ 12) دل٧ٮع ا٣ٛذةكل. «ٔؽاكة ا كاجلٛةؽ حبكت ٦ة كاىل ٚي٫ النيُةف
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ال ثؽ ٨٦ اجلْؿ يف مى٤عح اهلضؿ، إذا اكف اهلضؿ » كٝةؿ  -008
ؿ، كإذا اكف قزيداد  قيؤدم كيؿصٓ النؼه إىل احلٜ ٚبل ثأس أف يي٭ضى

 (. 0/88) اغرة األرشَح.(1)«ٔذٮا ك٩ٛٮرا ٚبل

الٮاٝٓ أ٩٭ة دػ٤خ ىلع ا٣ٕ ريني ١ٚؿة ػةرصيح! » /كٝةؿ -009
اغرة «.مكأ٣ح ٬ضؿ املجذؽع١ٚؿة دمةٔح اتل١ٛري؛ ٚذٮقٕٮا يف 

 (.0/88) األرشَح

ا اذلم ٬ؽا٩ة كأ٤ً٭٥ ٝةدر »كٝةؿ حمؾرا ٨٦ الن٧ةدح ثةملجذؽٔح/  -042
 .«ىلع أف ي٤ٌ٪ة كي٭ؽي٭٥

٦ة رأيخ أ٩ٛٓ ٨٦ ثىر  ا٥٤ٕ٣ ل٧٤ضذ٧ٓ يف »كٝةؿ يف أ٢٬ ابلؽع/  -041
 (.1/414) اغرة األرشَح«. دظي مج٭٭٥ كأثةَي٤٭٥

ؽظؿكا دميٓ ادلػبلء ىلع ديج٪ة ٧٤ٕٚٮا إذا أردد٥ أف د/ »كٝةؿ  -040
ٍ٭ًؽم }/ أكالدز٥ ٠ذةب ا كق٪ح رقٮؿ ا  ٍؿآفى حى ٞي ا ا٣ٍ ؾى إًفَّ ٬ى

                                                   

راصعح  -أم اهلضؿ -ٚإف اك٩خ املى٤عح يف ذلٟ / »ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح   (1)
حبير يٛيض ٬ضؿق إىل ًٕٙ الرش كػٛيذ٫ اكف مرشكاع، كإف اكف ال امل٭ضٮر كال ٗريق 

كاهلةصؿ ًٕيٙ؛ حبير يسٮف ٦ٛكؽة ذلٟ راصعح ىلع  ،يؿدؽع ثؾلٟ، ث٢ يـيؽ الرش
ع اهلضؿمى٤عذ٫  يرشى  (.026/ 08) دل٧ٮع ا٣ٛذةكل«.ل٥ ي
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ـ ٍٝٮى
ى
ح(1)« {ل٤ًَّ ًي يًهى أ   (.197)ص/  املىةٔر

إال ربٍ اجلةس ثسذةب ا،  ٧ة يؽظي ابلؽعى ... ٚ» كٝةؿ  -044
 (.401)ص/  إصةثح الكةا٢«. كبك٪ح رقٮؿ ا 

٤ى٥ أف ٦ذىٮٚح ز٦ة٩٪ة دمٕٮا ثني / » كٝةؿ -044 ممة يججيغ أف يٕي
ؽاكة الك٪ح؛ ٚ٭٥ أو٢ ٠سري ٨٦ ابلؽع ،اجل٭٢ املؼؿج «. كظت ادل٩ية، ٔك

 (.041)ص/  ٨٦ ا٣ٛذ٪ح

مٮٝٙ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٨٦ اإلػٮاف املك٧٤ني / »كٝةؿ  -224
٨ اك ع، كىلع أٚؿاد٥٬ ثأ٫٩ ٦ى ف أ٩٭٥ حي٧١ٮف ىلع ٦٪٭ض٭٥ ثأ٫٩ ٦٪٭ش ٦جذؽى
٨ اكف ال ي٥٤ٕ امل٪٭ش ك٬ٮ ي٨ْ أ٫٩  ي٥٤ٕ ثةمل٪٭ش كي٤زتـ ث٫ ٚإ٫٩ ٦جذًؽع، ك٦ى

  (.024)ص  حتٛح املضيت«. ي٪ ر اإلقبلـ كاملك٧٤ني ٚيٕذ ر خمُبنة

 .«دمةٔح اتلج٤يٖ حتذةج إىل دج٤يٖ» /كٝةؿ  -046

ٔح، كال / »كٝةؿ  -047 اغ٣ت األدثةء ٨٦ ذكم ا٣ٕٞةاؽ املجذؽى
 (.040)ص/  مليعاإل٦ةـ األ« يذٞيؽكف ثةدلي٨

ٕؿًَّحه ل٤ؼؿاب » /كٝةؿ  -048 أم ثبلد دػ٤ذ٭ة احلـبيح ٚيه ٦ي

                                                   

ثيةف «٬ة ا٩ُٛخ ابلؽعكاجلجٮة لك٧ة ّ٭ؿ ٩ٮري / »ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  (1)
 (.477/ 0)  د٤جحف اجل٭٧يح
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 (.1/46) اغرة األرشَح(1)«كادل٦ةر

احلـبيح دٞٮد ابلرل إىل ادل٦ةر، كإىل إمٕةؿ ا٣ٛنت؛ ث٢ / »كٝةؿ  -049
 (.1/427) اغرة األرشَح(2)« إىل احلؿب املؽمؿة!

ذٞؽكف أف ٬ؾق احلةم٢ هل٥ ىلع احلـبيح ٬ٮ أ٩٭٥ يٕ» /كٝةؿ -042
رشيٍ «.كيؤ٤٬ٮف أ٩ٛك٭٥ ذللٟ ،احل١ٮ٦ةت اكٚؿة ٚبل ثؽ ٨٦ ابلؽي٢

 .ا٣٘يب املاكثؿ

ٚ٭ٮ ال يؿيؽ املى٤عح إال  اتلٕىت احلـيب ًيٜ؛» /كٝةؿ  -041
 اغرة األرشَح«حلـب٫، كاتلٕةكف اإلقبليم دٕةكف ٦ٓ لك مك٥٤

(0/06.) 

حنةرب احلـبيح أل٩٭ة مكةػح؛ ٚس٥ ٨٦ مؼه » /كٝةؿ  -040
سٮف مؤ٣ٛة كػُيجة كدأية إىل ا كبٕؽ أف خيذ٫ُٛ احلـبيٮف ي٧ٮت، ي

كيجًف إ٦ة رص٢ أ٩ةميؽ! كإ٦ة رص٢ د٧سي٤يةت! إىل ٗري ذلٟ ٨٦ األمٮر 
 (.1/74) اغرة األرشَح«املكةػح

                                                   

ٓ ثٞٮهل/ كالٮاٝٓ ػري مة٬ؽ ىلع ٬ؾا. (1)  ٤ٜٔ ميؼ٪ة اإل٦ةـ ىلع ٬ؾا املًٮ
يؽٔٮف إىل احلـبيح ال مٟ أ٩٭٥ جي٪ٮف ىلع  ٬ؤالء اذلي٨»:ٝةؿ اإل٦ةـ ا٣ٕسي٧ني  (2)

٣ٞةءات «أ٩ٛك٭٥ كىلع إػٮا٩٭٥، كأ٩٭٥ قيضؿكف ابلبلد إىل ٩ـاع َٮي٢ كمنالكت ٦ذٕؽدة
 (. 4/402)ابلةب املٛذٮح
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 .«ااتين حبـيب و٘ري أػؿج لٟ ٦٪٫ ٠ؾاثة ٠جريا/ »كٝةؿ  -044

حي ث٧جذؽع يف وٛٮؼ أ٢٬ احلٜ، ث» /كٝةؿ -233 ؿى ٢ رب٧ة ال يٛي
ٞجح يف َؿيٜ قري٥٬، كيف اتلةريغ اإلقبليم ال١سري ٨٦  يسٮف ٩سجح ٔك
٬ؾا ٠ٞىح )اث٨ ا٤ٕ٣ٞيم( ك )٩ىري ادلي٨ ا٣ُٮ ( كػية٩ذ٭٧ة اخلبلٚح 

 اغرة األرشَح«ا٣ٕجةقيح، ث٢ ٩سجح اخلبلٚح ا٣ٕجةقيح ىلع أيؽي٭٧ة
(1/10.) 

لٮ كزت ٤ٔي٭ة ٗري ٝؿيش كاقتذت هل األمؿ كصت » /كٝةؿ  -234
  (.1/404) اغرة األرشَح (1) «ك٧ٓ كا٣ُةٔح هل وٮ٩ة دل٦ةء املك٧٤نيال

اإل٦ةرة يف احلرض ل٥ دثجخ إال أل٦ري املؤ٦٪ني أك ٨٦ » /كٝةؿ  -235

                                                   

٬ؾا ٦ٕذٞؽ أ٢٬ الك٪ح الك٤ي٥ اذلم ا٩ٕٞؽ ٤ٔي٫ اإلدمةع، ٝةؿ احلةِٚ اث٨ ظضؿ  (1)
/ «كصٮب َةٔح الك٤ُةف املذ٤٘ت كاجل٭ةد ٫ٕ٦، كأف ٝةؿ اث٨ ثُةؿ/ كٝؽ أدمٓ ا٣ٛٞ٭ةء ىلع 

 ٚذط ابلةرم « َةٔذ٫ ػري ٨٦ اخلؿكج ٤ٔي٫؛ ملة يف ذلٟ ٨٦ ظ٨ٞ ادل٦ةء كتك١ني ادل٧٬ةء
(14/7.) 

األا٧ح دل٧ٕٮف ٨٦ لك ٦ؾ٬ت ىلع أف ٨٦ » /كٝةؿ اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب 
س٥ي اإل٦ةـ يف دميٓ األمية ألف  ؛كلٮال ٬ؾا ٦ة اقذٞة٦خ ادل٩يةء، د٤٘ت ىلع ثرل أك ثرلاف هل ظي

اجلةس ٨٦ ز٨٦ َٮي٢ ٝج٢ اإل٦ةـ أمحؽ إىل يٮ٦٪ة ٬ؾا، ٦ة اصذ٧ٕٮا ىلع إ٦ةـ كاظؽ، كال يٕؿٚٮف 
٥ْ  (.9/5) ادلرر الكجيح«. أظؽا ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ذ٠ؿ أف محبة ٨٦ األظاكـ ال يىط إال ثةإل٦ةـ اأٔل

كف أف اإل٦ة٦ح ال د٪ٕٞؽ إال مل٨ صةء ٨ٔ ك٬ؾا اإلدمةع ػبلٚة ل٧٤ٕزت٣ح كاخلٮارج اذلي٨ يؿ
. راصٓ/    (.1/49) ٦آزؿ اإل٩ةٚح يف ٦ٕةل٥ اخلبلٚحَؿيٜ ابليٕح اخلةحلح ٨ٔ أم ص رو أك ٝ٭ؿو



 

   

 

 199 ٩جؾة يكرية ٨٦ ٩ٛحف قرية كأٝٮاؿ حمؽث اجلـيؿة

ؿق أ٦ري املؤ٦٪ني، أ٦ة أف يذٮقٓ اجلةس يف ٬ؾا األمؿ، ٚٞؽ أوجط رب٧ة  أ٦َّ
٦ة  ني،ٝخ م٢٧ املك٧٤يسٮ٩ٮف زبلزح كهل٥ أ٦ري املؤ٦٪ني! ٚ٭ؾق ثؽٔح ٚؿَّ 

 .(540) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ (1) «.أ٩ـؿ ا ث٭ة ٨٦ ق٤ُةف

أ٥ْٔ ٚذ٪ح اثذٌل ث٭ة املك٧٤ٮف ٬ٮ اخلؿكج ىلع كالة » /كٝةؿ  -047
)ص/  املؼؿج ٨٦ ا٣ٛذ٪ح«.األمٮر، إ٫٩ أ٥ْٔ ٤ٔي٭٥ ٨٦ أٔؽاا٭٥

048). 

مكأ٣ح اثلٮرات كاال٩ٞبلثةت حن٨ حنةرب٭ة؛ ظىت كلٮ » /كٝةؿ  -048
 إٝة٦ح زٮراتال ٩ؿىض هل٥  ،ٚؿة كالنٕت مك٥٤دك٣ح أ٩٭ة اك ٩ٕذٞؽ يف٠٪ة 

كا٩ٞبلثةت؛ ألف ادلااؿة قرتصٓ ىلع املك٧٤ني ٚي٧ة ثح٪٭٥، أ٩ةس ٦ٓ 
 .االػذيةرات ا٣ٛٞ٭يح ملعؽث ادليةر احل٧٪يح. (2)«احلةز٥ كأ٩ةس ًؽق

                                                   

 ٨٦ اجليب ٨ٔ وط» /(424-04/420) 1 ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧حصةء يف     (1)
قٛؿ  يف زبلزح ػؿج إذا/ »ٝةؿ   اجليب أف ، ٬ؿيؿة كأيب قٕيؽ أيب ظؽير
 احلرض أ٦ة الكٛؿ، يف احلؽير ّة٬ؿ ٬ٮ ٧٠ة ك٬ؾا .ظك٨ ثإق٪ةد داكد أثٮ ركاق« أظؽ٥٬ ٤ٚيؤمؿكا
 «.حبكج٫ أ٦ري كَل رشٔيح، ثٮاليح ابلرل أمؿ كيل مل٨ دسٮف اإل٦ةرة ٚإف

٦ٕةم٤ح احلاكـ ٔ٪ؽ راصٓ حبسة ٝي٧ة لرشكط صٮاز اخلؿكج ىلع احلةز٥ الاكٚؿ يف ٠ذةب/  (2)
 (. 0/649) ةٔحأ٢٬ الك٪ح كاجل٧
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ال ٩ؽٔٮ إىل اثلٮرات كاال٩ٞبلثةت، ٚٮاهلل ٦ة حنت » /كٝةؿ  -231
ٛى تي أف دٞٮـ زٮرة يف ا٣ٕؿاؽ؛ أل٩٭ة ق ٟ د٦ةء املك٧٤ني، كال حنت أف دٞٮـ ك

زٮرة يف حلبية؛ ألف ادلااؿة قذ١ٮف ىلع رؤكس املكة٠ني، كال حنت أف دٞةـ 
 ٌٚةاط ك٩ىةاط (1)«زٮرة يف قٮرية؛ ألف ادلااؿة قذ١ٮف ىلع املك٧٤ني

 (.126-125)ص/ 

اغ٣ت ا٣ٞذةؿ احلٮـ الٮاٝٓ ثني ظاكـ املك٧٤ني / »كٝةؿ  -052
ري٥٬ ٨٦ أص٢ ال١ؿ ا ، ٚبل جيٮز ل٧٤ك٥٤ أف يٞةد٢ أػةق املك٥٤ ٨٦ ٗك

 املؼؿج ٨٦ ا٣ٛذ٪ح«. أص٢ ٠ؿ  ٚبلف؛ ٚإف ٩ٛكٟ يه رأس ٦ةلٟ
 (.046)ص/ 

 اإل٦ةـ األمليع« احل١ٮ٦ح اجلةاؿة ػري ٨٦ ا٣ٛٮىض/ »كٝةؿ  -051
 (.048)ص/ 

أ٩ة أكؿق أف أػذ٤ٙ أ٩ة كبٕي أوعةيب ٨٦ أص٢ / »كٝةؿ  -050
حتٛح «. ذلثةب، ٤ٚحف جلة ٔ٪ؽق ٝي٧حاحلةز٥ كلك٪ة ٔ٪ؽق إال ٦س٢ ا

 (.166)ص/  املضيت

                                                   

 در ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح، ٦ة أٝٮل ؛ هللف والواقع خري شاهد عىل ما تفرسه شيخنا(1)
  ٭٥ ثةخل٤ٜ!٭٥ ثةحلٜ، كأرمحى ثىريد٭٥! ك٦ة أ٧٤ٔى 
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الكيةقح يف ال٤٘ح/ ظك٨ اتلؽثري، ك٦٪٫ ظك٨ دؽثري » /كٝةؿ  -242
دؽثري املضذ٧ٓ ىلع ًٮء  ٨ي كٍ ح الرشٔيح ٚيه/ ظي امل٤ٮؾ لؿاعية٥٬، أ٦ة الكيةقى 

  (.1/62) اغرة األرشَح (1)«ال١ذةب كالك٪ح

 إذا اكف النؼه االخنؿاط يف ا٢٧ٕ٣ الكية / »كٝةؿ   -054
ٚؾاؾ، ٚةلكيةقح يه ٨٦ ادلي٨، كاذلي٨  ةيكذُيٓ أال يؿدست حمؿ٦ن 

حيةكلٮف ٚى٢ ادلي٨ ٨ٔ الكيةقح، أك ٚى٢ الكيةقح ٨ٔ ادلي٨؛ حيةكلٮف 
ـى  ؛ ألف ةلاكف وةدٝن  ز٤ر اإلقبلـ ـ، لٮ ٝةؿ ٝةا٢/ ٝؽرى ٠سري ٨٦ اإلقبل ٬ؽ

 ل٤ٮٚٮد، ٞجةهلي ، الكيةقح ٚي٭ة ٦جسٮزح، ك١٬ؾا اقذٗـكات رقٮؿ ا 
ؿابك١٬ؾا ٦ٕةم٤ذي   (.48-47ص) آػؿ ٚذةكل الٮاديع«.٫ جلٛةة اأٔل

اجلة٦ٓ « أ٩ٛٓ ٔبلج هل٥ ٬ٮ ٤َت ا٥٤ٕ٣»كٝةؿ ٨ٔ اخلٮارج/  -055
  (.1/482) ال١جري

اذلي٨ يستنٛٮف ٦ٕضـات ا٣ٞؿآف الثؽ أف » /كٝةؿ -056
يسٮ٩ٮا ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣، كأف يسٮ٩ٮا مىةظجني أل٩ةس ٨٦ أ٢٬ الك٪ح، 

ال حي٤٧ٮا الك٪ح ٦ة ال دذع٢٧، كظىت ال حي٤٧ٮا ا٣ٞؿآف ٦ة ال يذع٢٧،  ظىت
٧٠ة ٢ٕٚ ثٌٕ٭٥ يف دالا٢ اجلجٮة كيف األمٮر املكذٞج٤يح، ٚيع٢٧ 

                                                   

-04/421) 1 ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧حراصٓ بليةف الكيةقح الرشٔيح كالكيةقح املعؿ٦ح.  (1)
420.) 
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 (. 546)ص/  إصةثح الكةا٢.(1) «األظةدير ٦ة ال دذع٢٧

دْٕي٥ اجل٪ؽم املض٭ٮؿ ثؽٔح ٦٪١ؿة، قٮاء أصةءد٪ة » /كٝةؿ  -057
 (.51) الكيٮؼ ابلةدؿة.(2)«٨٦ الرشؽ أك ٨٦ ا٣٘ؿب

اتل٧سي٢ ل٥ يس٨ أق٤ٮبة ٨٦ أقةحلت ادلٔٮة، كل٥ » /كٝةؿ  -058
، كأ٢ٝ أظٮاهل أ٫٩ ٠ؾب، ز٥ أي٨ يس٨ مٮصٮدا ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ ا 

الىعةثح ٨٦ ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة ٦ة أػؾك٬ة لرلٔٮة؟ كًلؾلٟ أي٨ اتلةثٕٮف؟ كأي٨ 
٨٧ أػؾ٬ ة املك٧٤ٮف؟ ٢٬ األا٧ح األربٕح؟ كأي٨ أدجةٔ٭٥ إىل ز٦٪٪ة ٬ؾا، ٔك

ؽاء اإلقبلـ؟ اغرة . (3)«أػؾك٬ة ٨٦ د١ٛري٥٬ ٥٬ أـ أػؾك٬ة د٤ٞيؽا أٔل
 (.082-0/078) األرشَح

                                                   

 ا٣ٞؿآف يف أف ٩٪١ؿ ال ٩٪١ؿق، ال احلٞيٞح يف ا٤ٕ٣يم ٔضةزاإل/ » ا٣ٕبل٦ح ا٣ٕسي٧ني ٝةؿ  (1)
ضةز يف اجلةس ثٕي اغىل ٣س٨ املذأػؿة، األز٦٪ح يف ثية٩٭ة ّ٭ؿ أميةء  رأي٪ة ظىت ا٤ٕ٣يم، اإٔل
ضةز إزجةت يف امل٘ةالة إف/ ٚ٪ٞٮؿ .ػُأ ك٬ؾا !ريةًح ٠ذةب ٠أ٫٩ ا٣ٞؿآف ص٢ٕ ٦٨ى   ا٤ٕ٣يم اإٔل
 داالن  ا٣ٞؿآف ص٤ٕ٪ة ٚإذا ختذ٤ٙ، كاجلْؿيةت ٩ْؿيةت، ىلع ح٦ججي دسٮف ٝؽ ٬ؾق ألف دججيغ؛ ال
 وةرت ا٣ٞؿآف دال٣ح أف ذلٟ ٦ٕىن ػُأ، اجلْؿيح ٬ؾق أف ثٕؽ دبني ز٥ اجلْؿيح، ٬ؾق ىلع

ا ػُرية مكأ٣ح ك٬ؾق ػةَبح،   .(06/07) دل٧ٮع ٚذةكل ا٣ٕسي٧ني.«صؽا
دل٧ٮع ٚذةكل ( ك1/695) 1 ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧حراصٓ بليةف مؤـ ٬ؾق ابلؽٔح  (2) 

 .(17/484) ا٣ٕسي٧ني

ث، ك٨٦ اتل٧سي٢ ادليين! ال ٔ٭ؽ ل٤رشيٕح ث٫، ٚ٭ٮ قبي٢ حمؽى » /ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح ثسؿ  (3) 
= 
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اتل٪ْي٥ اذلم ال خية٣ٙ ال١ذةب كالك٪ح أمؿ / »كٝةؿ  -059
٤ُ٦ٮب، كالثؽ ٨٦ اتل٪ْي٥، ل١٪٭٥ اختؾكق كقي٤ح ل٤عـبيح، كأ٦ة اتل٪ْي٥ 

 (.424) ٧ٝٓ املٕة٩ؽ«. يف ظؽكد ال١ذةب كالك٪ح ٚأمؿ الثؽ ٦٪٫

مكأ٣ح الرسيح يف ٬ؾا الـ٨٦ أٚكؽت ادلٔٮة، » /كٝةؿ  -062
ح(1) «كص٤ٕخ اجلةس يكحبٮف ا٨ْ٣ ثةدلاعة إىل ا )ص/  املىةٔر

79.) 

  

                                                   

= 

ة٦ٓ م٤ح اإلقبلـ ٝٮؿي  « ... ٨٦ أظؽث يف أمؿ٩ة ٬ؾا ٦ة ٣حف ٦٪٫ ٚ٭ٮ رد/ »اجليب دلى
رق٫٤، كالىعةثح ٨٦ امل٭ةصؿي٨ كيف )اتل٧سي٢ ادليين( يأيت ا٣تك٤ٜ إىل د٧سي٢ أ٩بيةء ا ك

 (.41 - 08)ص/  اتل٧سي٢«كاأل٩ىةر، كإىل ٧ْٔةء اإلقبلـ اكٚح
كاتل٧سي٢ يف مك٤كبلد٫ كمرسظيةد٫ ا٣ ي تكذ٘ؿؽ الكةاعت ا٣ُٮاؿ، ٔؽك اكرس » /كٝةؿ  

ىلع كٝخ املك٥٤، كا٦ذىةص لؤلمٮاؿ، كال قي٧ة كٝؽ وةر ظؿٚح، ث٢ ٚ٪ة هل ركادق ك٦ؽارق٫ 
. ٚس٥ ثؾؿ ٚي٭ة ٨٦ ص٭ٮد، كًل٥ أ٩ٜٛ ٚي٭ة ٨٦ ٦ةؿ، كاجلتيضح ٬ؿاء يف ٬ؿاء، كمكةرظ٫ ..

ٮ٩ةت يأ٩ٙ ٨٦ منة٬ؽد٭ة ا٣ٌٛبلء ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧حكراصٓ (.48)ص/  اتل٧سي٢«كٔر
1- (1/710). 
( كاث٨ ٔجؽ ا٣ ر 1/145) أوٮؿ الك٪ح( كالبللاكيئ يف 1/444) مك٪ؽقأػؿج ادلاريم يف   (1)

إذا رأيخ ٝٮ٦ة / »أ٫٩ ٝةؿ ( ٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ 0/114) ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣صة٦يف 
 «.يت٪ةصٮف ثأمؿ دكف اع٦ذ٭٥ ٚ٭٥ ىلع دأقحف ًبل٣ح
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يسةد أف حيرتؽ ديم ظني أرل امل٪١ؿات كال » / النيغ ٝةؿ -061
 .(1)«أقذُيٓ إ٩سةر٬ة

ةؿي يلعَّ اذل٬ت ٠يبلن ىلع أف أدؿؾ ٤َت ا٥٤ٕ٣ » /كٝةؿ -060 لٮ ييسى
  «.٦ة ٤ٕٚخ

ت يب ٔجةرة يف ٠ذةب ال أٚ٭٧٭ة ال أظـف إذا مؿَّ / »كٝةؿ  -064
 .«٫ أظـف ذلل٧ٍٟ يب آيح أك ظؽير كل٥ أٚ٭ى  ذللٟ، ك٣س٨ إذا مؿَّ 

اذلم أظج٫ جلٛيس أف ال أص٤ف إال يف دل٤ف / »كٝةؿ  -064
ذلٟ ٚإين حب٧ؽ ا أمٕؿ ث٧٘ح ٚي٫  أقذٛيؽ ٚي٫ أك أٚيؽ ٗريم، ك٦ة قٮل

يٜ، كا٢ٌٛ٣ يف ذلٟ   (.060-061) املؼؿج ٨٦ ا٣ٛذ٪ح«ًك

ثأمؿ ال أثةيل ث٨٧  كأ٩ة كاحل٧ؽ  إذا اٝذ٪ٕخي / »كٝةؿ  -065
ػة٣ٛين، ٚس٥ ٨٦ مةب ٨٦ مجةب اإلػٮاف املك٧٤ني ٝؽ دؿًل٭٥ كأوجط 

ٔح )ص/  ا٣ٛذ٪حاملؼؿج ٨٦ «. ٨٦ أ٢٬ الك٪ح ملة ٥٤ٔ أف دٔٮد٭٥ ٦جذىؽى
02.) 

                                                   

إين ألرل »أ٫٩ ٝةؿ/   ( ٨ٔ اإل٦ةـ قٛيةف اثلٮرم7/059) قري أٔبلـ اجلجبلءصةء يف  (1)
 «.امل٪١ؿ ٚبل أدس٥٤ ٚأثٮؿ أكؽـ د٦ة
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لٮال أين مٌُؿ ك٦ة ٬٪ةؾ ٨٦ يٞٮـ ٦ٞةيم ثةلؿدكد ٦ة » :كٝةؿ  -066
 ٫٤ٞ٩ ٔ٪٫ النيغ الكة٣يم ك٫ٞٚ ا. (1) «رددت

اكف ٨٦ ظٌف أف أذ٠ؿ األظةدير امل٪ذٞؽة ا٣ ي ل٥ / »كٝةؿ  -067
أ ىلع  اإللـا٦ةت كاتلتجٓيف ؿ ديؾ٠ى  ؿَّ كل١ين دؿًلذ٭ة ٧ٔؽا؛ خلبل ييذضى

 .(2) (145)ص/  غ الٮاديع كدار احلؽير ثؽ٦ةجالني.«الىعيعني

   
  

                                                   

يٕين -كلٮال ٨٦ يٞي٫٧ ا دلٚٓ رضر ٬ؤالء »دٕةىل/  دي٧يح ميغ اإلقبلـ اث٨ ٝةؿ  (1)
ق أ٥ْٔ ٨٦ ٚكةد اقتيبلء ا٣ٕؽك ٨٦ أ٢٬ احلؿب؛ ٚإف كٌلف ٚكةدي  ،٣ٛكؽ ادلي٨ -أ٢٬ ابلؽع

ٕن  كأ٦ة أكخلٟ ٚ٭٥ يٛكؽكف  ،ة٬ؤالء إذا اقذٮلٮا ل٥ يٛكؽكا ا٤ٞ٣ٮب ك٦ة ٚي٭ة ٨٦ ادلي٨ إال دج
 .(08/040) دل٧ٮع ا٣ٛذةكل«. ا٤ٞ٣ٮب اثذؽاءن 

٠سرية حييك ٚي٭ة النيغ  ؿ٦ٕ٪ة ك احل٧ؽ يف ٝك٥ ا٣رتدمح اذلاديح ٨٦ ٬ؾق الؿقة٣ح أٝٮا ؿَّ مى   (2)
 ٨ٔ ٩ٛك٫، كإ٧٩ة اٝذ رت ٬٪ة ىلع ٦ة ل٥ ي٧ؿ ٦ٕ٪ة ٬٪ةؾ، كبة اتلٮٚيٜ.
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إ٩٪ة نك٧ٓ ٚذةكل النيغ اث٨ ثةز ك٩ؿا٬ة كاحل٧ؽ » /ٝةؿ النيغ  -068
 مؤيؽة ثةدلحل٢ ٨٦ ال١ذةب كالك٪ح، ٤ٚحكخ ا٣ٕ رة يف ا٫ٞٛ٣ أف حتِٛ 

ح ثؽحل٤٭ة، كاجليب احلٮايش كاهلٮامل كاألٝٮاؿ، ث٢ ا٣ٕ رة أف حيِٛ املكأ٣
 إصةثح الكةا٢. (1)«٨٦ يؿد ا ث٫ ػرينا يٛٞ٭٫ يف ادلي٨»يٞٮؿ/  
(559-562.) 

٥ٍ٤ً  ٝؽ دػ٫٤ ادلػي٢ ٨٦»كٝةؿ ٨ٔ أوٮؿ ا٫ٞٛ٣/  -069 الالكـ،  ًٔ
ؿاؽ ٚي٫ إٗؿاؽ يف ٥ٍ٤ً  ٚةإٗل  .(2)«الالكـ ًٔ

َى » /كٝةؿ  -072 جٮف ثة٣ْة٬ؿ، ك٨٦ أػؾ ثة٣ْة٬ؿ اقرتاح حن٨ خمة
.(3)«ت دأكي٢ ا٣ْة٬ؿ ٚيؤكؿ، ٣س٨ إذا صةء دحل٢ يٮصً ٨٦ ػبلؼ اجلةس

                                                   

 .( ٨ٔ ٦ٕةكيح1247) كمك٥٤ (71أػؿص٫ ابلؼةرم) (1)
كٝٓ يف ٠ذت أوٮؿ ا٫ٞٛ٣ مكةا٢ ٠سرية ٦ججيح كٝؽ » :ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح َة٬ؿ اجلـااؿم  (2)

٦ة أكصت ذلٟ ظرية املُة٣ٓ اجلبي٫ ظير ي٤ُت  اىلع دلؿد ا٣ٛؿض كيه ٣حكخ داػ٤ح ٚي٫، كًلسرين 
دٮصي٫  «.هلة أ٦س٤ح، ٚريصٓ ثٕؽ اجلؽ كاالصذ٭ةد كل٥ حيِ ث٧سةؿ كاظؽ؛ ٚيججيغ اال٩تجةق هلؾا األمؿ

 (. 544) اجلْؿ إىل أوٮؿ األزؿ
ا٥٤ٔ أف ا٣ْة٬ؿ دحل٢ رشيع جيت ادجة٫ٔ كا٢٧ٕ٣ ث٫ ثؽحل٢ »/ ٦ةـ النٮٌلين ٝةؿ اإل (3)

 (.064) إرمةد ا٣ٛعٮؿ «.ا٢٧ٕ٣ ثْٮا٬ؿ األ٣ٛةظ إدمةع الىعةثح ىلع
أدمٓ دميٓ املك٧٤ني ىلع أف ا٢٧ٕ٣ ثة٣ْة٬ؿ كاصت ظىت يؿد » /كٝةؿ اإل٦ةـ الن٪ٞيُٰ 

= 
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 (. 014)ص حتٛح املضيت

اذلم ٩٪ىط إػٮا٩٪ة إذا أرادكا الؿاظح أل٩ٛك٭٥ / » كٝةؿ -071
كالكبل٦ح ٨٦ دج٤ج٢ األٚاكر أف يأػؾكا ثة٣ْة٬ؿ، ٣س٨ ٣حكخ ثْة٬ؿيح 

 (.412)ص/  إصةثح الكةا٢«.أيب حم٧ؽ اث٨ ظــ

ري ثٞٮأؽ الرشيٕح أف يٞحف، جيٮز ل٤ٕةل٥ ابلى/ » كٝةؿ -070
 (.556)ص/  إصةثح الكةا٢«.٣س٨ ال يسٮف م٤ـ٦ة ٣٘ريق

يٞٮؿ يف ٠ذج٫ إذا دٕةرض ٝٮؿ  النٮٌلين » /كٝةؿ  -074
، ك٣حف ٧٠ة يٞٮؿ النٮٌلين، ث٢ ك٢ٕٚ/ أف ا٢ٕٛ٣ ػةص ثؿقٮؿ ا 

ٝؽ يسٮف وةرٚنة ٨٦ اتلعؿي٥ إىل ال١ؿا٬ح، أك ٨٦ الٮصٮب إىل اجلؽب، 
 .(562) إصةثح الكةا٢. (1)«ذلٟ ٨٦ الىٮارؼ، كا املكذٕةفإىل ٗري 

                                                   

= 

٢ املؿصٮح، كىلع أًٮاء «  ٬ؾا لك ٨٦ دس٥٤ يف األوٮؿدحل٢ رشيع وةرؼ ٔ٪٫ إىل ال٧يعذى٧ى
  (.7/448) ابليةف

 رشح امل٪ذًفك٬ؾق ا٣ٞةٔؽة مىش ٤ٔي٭ة النٮٌلين يف »/ ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح ا٣ٕسي٧ني   (1)
٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل ٨٦ ػىةاى٫، كال حيةكؿ أف  ؛ٚيض٢ٕ ٢ٕٚ الؿقٮؿ ٤ٔي٫ الىبلة كالكبلـ املٕةرض
الؿقٮؿ ق٪ح كٝٮهل ق٪ح، ك٦ىت أ٦س٨  جي٧ٓ، ك٣س٨ ٬ؾق ا٣ُؿيٞح ٣حكخ ثىٮاب؛ ألف ٢ٕٚ

 الرشح امل٧ذٓ «.اجل٧ٓ ثح٪٭٧ة كصت؛ خلبل يسٮف اتل٪ةٝي، كألف األو٢ ٔؽـ اخلىٮويح
(0/000.) 
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إف ل٥ يس٨ ا٣ٛٞي٫ حمؽزنة ٚبل ثؽ أف يذؼجٍ، ٧٠ة » /كٝةؿ  -074
 املٞرتح.(1)«٩ي٢ األكَةرذ٠ؿق النٮٌلين رمح٫ ا دٕةىل يف ٠ذةث٫ 

(02.) 

ال ٩ٞج٢ ٨٦ ٠ذت ا٫ٞٛ٣، ك٨٦ ٠ذت اتلٛكري، ك٨٦ »/ كٝةؿ  -075
إال ٦ة زجخ ٨ٔ ا أك ٨ٔ رقٮؿ  ،الكرية اجلجٮيحا٣ٞىه ا٣ٞؽي٧ح، ك٨٦ 

 (.179)ص/  ا٣رتدمح« ا

ة، كال ٤٩ٌف يف دركق٪ة، كال ال ٩سذت يف ٠ذةثةد٪»/ كٝةؿ  -076
 (.179)ص/  ا٣رتدمح« إال ثٞؿآف، أك ظؽير وة٣ط ل٤عضيح خنُت

٦ٕؿٚح املى٤ُط ٨٦ األمٮر امل٭٧ح ٣ُة٣ت ا٥٤ٕ٣؛ » ٝةؿ ك  -077
اتلٛكري كًلذت احلؽير/ ٬ؾا ظؽير ٦٪١ؿ، ك٬ؾا  أل٫٩ ي٧ؿ ث٫ يف ٠ذت

ظؽير مةذ، كظؽير ٦٪ُٞٓ، كظؽير مٌُؿب، كيف ق٪ؽق ٦ؽلف، 
 ٥ًٍ٤ ًٔ كرب٧ة ال يؽرم ٦ة ٦ٕىن ٬ؾا؟ ٣س٨ إذا اك٩خ دلي٫ ٦جةدئ ٨٦ 

 (.1/94) ا٣ٛذةكل احلؽيثيح. (2)«املى٤ُط حب٧ؽ ا يك٭٢ ٤ٔي٫

                                                   

ة إل٦ةـ احلؿ٦ني ز٥ ٔٞج٫ ( ك٬ى 4/126) اتل٤ؼيه احلجرييف  ذ٠ؿ احلةِٚ اث٨ ظضؿ  (1) ٧ن
حلؽير ا٣ ي يٛذٞؿ إحل٭ة لك ٚٞي٫ كهل أمجةق ثؾلٟ ٠سرية أك٫ٕٝ ٚي٭ة اَؿاظ٫ و٪ةٔح ا»ثٞٮهل/ 
 .«كاعل٥

ك٣س٨ ٤ٝي٢ املٕؿٚح ثةوُبلظ٭٥ يف ٔجةراد٭٥ ال يٕؿؼ » :ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ الٮزيؿ  (2)
٥ٍ٤ً  ذلٟ، كهلؾا يذض٫ ىلع الؿاٗت يف ، ٚي٨ٕ٧ ٤ٔٮـ احلؽيراحلؽير أف يجؽأ ثٞؿاءة  ًٔ

= 
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ؿاءة يف ٩ىيع ي ل٧٤ٕةرصي٨ أف يسرثكا ٨٦ ا٣ٞ» /كٝةؿ  -078
دؿاص٥ ٧٤ٔةء احلؽير، ظىت يٕؿؼ ا٣ٕ رم ٝؽرق، كيرتؾ اجلؿأة ىلع 

ًٛ  «.أكخلٟ األا٧ح  (.127)ص/  ٢ىى اغرة ا٣

عخ ظؽيسنة كٚي٫ ًٕٙ، ٚؿب٧ة دٌيٙ إىل إف وعَّ » /كٝةؿ   -079
 َّٕ ٛخ ظؽيسنة ك٬ٮ يف الٮاٝٓ وعيط ٚؿب٧ة د٭ؽـ الرشع ٦ة ٣حف ٦٪٫، كإف ً

ا، جيت أف يسٮف ابلةظر ذا ٨٦ الرشع ٦ة ٬ٮ ٦٪٫، ٚيه مكأ٣ح ٦ ٭٧ح ًصؽا
٢ٌ ًف كإػبلص  كدي  كرعو  َـّ كىصى ا٣ٛذةكل احلؽيثيح ٣ٕبل٦ح ادليةر . (1)«ٔى
 (.0/420) احل٧ة٩يح

الٌٕٙ يف اجلعٮ ٩ٞه، كٝؽ جت٢ٕ أل٢٬ ابلؽع / »كٝةؿ  -082
كاملٕةيص ظضح ٤ٔيٟ إذا ٠٪خ دذلك٥ كد٤ع٨، يٞةؿ/ أ٩خ حل٪خ يف ٠ؾا! 

 ٩جؾة خمذ رة«. امل٪١ؿات املٮصٮدة أ٥ْٔ /٢ٞٚ ٣س٨ إذا ٝةلٮا لٟ ذلٟ
 (.156)ص/ 

                                                   

= 

 اجلْؿ ٚي٭ة. 
٢ اوُبلظةد٭٥؛ ٚإف ٤ٔٮـ احلؽير خلبل ي٤ٍ٘ ٤ٔي٭٥ إذا ص٭» :ٝةؿ اإل٦ةـ الى٪ٕةين 

ٚي٫ي ثؾلٟ ؿ  ٕى يط«. تي  (.192 -1/189) اتل٪ٞيط ٦ٓ اتلًٮ
(، كاحلةِٚ اث٨ ظضؿ 1/104) رشح وعيط مك٥٤ذ٠ؿ حنٮا ٨٦ ٬ؾا اتلججي٫ اجلٮكم يف  (1)
 (.4/455) ٚذط امل٘ير( كالكؼةكم يف 190)ص ٩ـ٬ح اجلْؿيف 
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٥٤ اإلمبلء/ يف  كٝةؿ  -081  «.٥٤ٔ م٭ؿ دل٬ؿ»٥٤ٔ ا٣ٛؿااي، ٔك

ة ٨ٔ ا ٔـ كص٢؛ ألف اجلةس ال املٛ ي يٕذ ر مٮر  » /كٝةؿ  -080 ٕن

 ؛يكألٮ٫٩ ٨ٔ رأي٫، ك٣س٨ يكألٮ٫٩ ٨ٔ ٠ذةب ا كق٪ح رقٮؿ ا 
. (1)«كأف يبذٕؽ ٨ٔ دلةراة املضذ٧ٓ ٚٮاصت ٤ٔي٫ أف يذعؿل الىٮاب،

 (.041) حتٛح املضيت

٩سؿق ٥٤ٔ الالكـ، ك٩ؿل أ٫٩ ٨٦ أ٥ْٔ األقجةب »/ كٝةؿ  -084
 (.179)ص/  ا٣رتدمح« تلٛؿٝح األ٦ح

٤ٔي٪ة أف ننةكر ٧٤ٔةء٩ة يف املٕةم٤ح ٦ٓ احل١ٮ٦ةت، » / كٝةؿ  -084
ٕةم٤ح ٦ٓ ظىت يف املٕةم٤ح ٦ٓ الـكصح، كيف امل كيف املٕةم٤ح ٦ٓ املضذ٧ٓ،

ح«الٮادلي٨، كيف املٕةم٤ح ٦ٓ األٝؿبةء  (.514)ص/  املىةٔر

يججيغ أف ٩سٮف ظؿيىني ىلع األدٔيح أظؿص ٦٪ة / »كٝةؿ  -085
بكبج٫،  ؾ ا ث٫، كي٪ضيٟ اي ىلع اذل٬ت كا٣ٌٛح، رب٧ة داعؤؾ ي٪ٞؾي 

ٕي  ٕي كاملةؿ ٝؽ ي٪ٛ   (.1/194) اجلة٦ٓ ال١جري(2)« ٟٟ كٝؽ ال ي٪ٛ

                                                   

لنيغ  (6/44) الىعيط اجلٮاب /ا ث٘ري ٥٤ٔ راصٓ بليةف ػُؿ ا٣ٛذٮل كا٣ٞٮؿ ىلع (1)
 تل٧٤يؾق اث٨ ا٣ٞي٥ رمح٭٧ة ا. (174/ 4) إٔبلـ املٮٕٝنياإلقبلـ اث٨ دي٧يح، ك 

ادلاعء قبلح األٝٮيةء كالٌٕٛةء، كمبلذ األ٩بيةء كاألوٛيةء، »/ ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح الكٕؽم  (2)
 .(04/746) دل٧ٮع مؤ٣ٛةت الكٕؽم«. كب٫ يكذؽٕٚٮف لك ثبلء
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٩جؾة «. م ال خيةؼ ىلع ٩ٛك٫ ٨٦ اجلٛةؽ ٦٘ؿكراذل/ »كٝةؿ  -086
 (.42)ص/  خمذ رة

« أ٩ة أٔؽ املؾ٬ت احل٪جٌل أٝؿب املؾا٬ت إىل الك٪ح/ »كٝةؿ  -087
 (.062)ص/ اإل٦ةـ األمليع

٣حف ا٢٧ٕ٣ ٦ٓ ادلك٣ح حمؿ٦ة إذا ل٥ دؤمؿ » /كٝةؿ  -088
ـ، كإين أ٩ىعٟ أف دسٮف ٦ؽرقن  ٤يٟ أف ة أك مؿمؽن ثةردسةب حمؿَّ ا، ٔك

  اى  تى دؿاٝ
ي
-424)ص الكيٮؼ ابلةدؿة«.ؽ إحلٟق٪ً يف ا٢٧ٕ٣ اذلم أ

425.) 

أٔؿؼ اجلةس ثأظٮاؿ اجلةس ا٣ٞةيض كاملٛ ي » /كٝةؿ -089
 (.12)ص/  إصةثح الكةا٢«.كا٣ُجيت

األظك٨ اذلم يٛ ي يف مكأ٣ح أف يسٮف ٝؽ حبس٭ة / »كٝةؿ  -092
)ص/  اإل٦ةـ األمليع« ث٪ٛك٫، كظس٥ ىلع أظةديس٭ة، الثؽ ٨٦ دأوي٢

060.) 

اإل٦ةـ « ٦٪٧ْح ظٞٮؽ اإلنكةف يه دُٕي٢ ل٤عؽكد/ »كٝةؿ  -091
 (.057)ص/ األمليع

ة كال ٦جذًل ث٧ؿض ة كال صةقٮقن ال جتةلف دل٪ٮ٩ن / »كٝةؿ  -090
 (.058)ص/ اإل٦ةـ األمليع« أٔىةب

ال ٩ذزلذ كال نكرتيط ثةلالكـ يف اجلةس، إال أ٫٩ ٨٦ » :كٝةؿ  -094
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 اغرة األرشَح«. تلعؾيؿ ٨٦ الرشثةب اجلىط ل٧٤ك٧٤ني، ك٨٦ ثةب ا
(1/462.) 

الٮاصت ىلع املك٥٤ إذا ث٫٘٤ ػ ر ٨٦ األػجةر ٚي٧ة » /كٝةؿ -094
خيذه ثةدلاعة إىل ا كٚي٧ة خيذه ثةملى٤عني ٤ٔي٫ أف يذعؿل يف ٬ؾا 
األمؿ، ال قي٧ة كحن٨ يف دلذ٧ٓ ٠رث ٚي٫ ال١ؾب، كًلرثت ٚي٫ ادلاعيةت 

ح«. اخلجحسح  (.08)ص/  املىةٔر

ً / »ةؿ كٝ -095  يف أػُةؤق ٧ٗؿت ٌٚةا٢ كهل أػُأ إذا ٥ا٣ٕةل
 صٮاد للك ٝي٢/ كًل٧ة أػُةء، كهل إال ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ أظؽ ٨٦ ك٦ة ٌٚةا٫٤،

  /ٝةؿ ٨٦ أظك٨ ك٣ٞؽ ٩جٮة. وةرـ كللك ٠جٮة،

 . (1)«ك٨٦ ذا اذلم دؿىض قضةيةق لك٭ة               ٠ىف املؿء ٩جبل أف دٕؽ ٦ٕةيج٫
 .(11-12)صىنث٤ٮغ ال٧ي دٞؽي٫٧ لؿقة٣ح/

٨ً اذلم يٞٮـ ثةجلؿح كاتلٕؽي٢؟ إ٫٩ ا٣ٕةل٥ ابلىري » /كٝةؿ -096 ٦ى
ٌٚةاط «.اذلم خيةؼ ا، ك٣حف لك أظؽ يذىؽر ل٤ضؿح كاتلٕؽي٢

 (.48)ص/  ك٩ىةاط

أ٢٬ احل٢ كا٣ٕٞؽ ٥٬ ا٣ٕٞبلء ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء »/ ٝةؿ ك  -097

                                                   

 ( ك1/016) ٦ؽارج الكةل١ني( ك07/411) ك  (16-11/15) ا٣ٛذةكل دل٧ٮعراصٓ (1)
  (.5/071)قري اجلجبلء ( ك177-1/176)٦ٛذةح دار الكٕةدةك  (4/002) إٔبلـ املٮٕٝني
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يكذى  (1)كاملكبٮ٣ني، ٛذىٮا كأف ٚ٭ؤالء ٥٬ أ٢٬ احل٢ كا٣ٕٞؽ اذلي٨ يججيغ أف ي
ٓ إىل ٝٮهل٥ ٚي٧ة ال دحل٢ ٚي٫، أ٦ة كٝؽ صةء ادلحل٢ يف املكأ٣ح ٚإذا صةء  ييؿصى

  (.0/167) اغرة األرشَح«٩٭ؿ ا ث٢ُ ٩٭ؿ ٢ٕٞ٦

إذا اختؾ النؼه وجةح اخلري حتيح دى٢ إىل / »كٝةؿ  -098
النيغ الٮاديع كدار احلؽير .«اتلعؿي٥؛ أل٫٩ تنج٫ ثأٔؽاء اإلقبلـ

 (.149)ص/  ثؽ٦ةج

املجةظةت د٪٤ٞت يف ظٜ املٮٜٚ ٔجةدات، يأك٢ / »كٝةؿ  -099
 ٩جؾة خمذ رة«. ؿ ىلع ذلٟل٤ذٞٮم ىلع َةٔح ا، ي٪ةـ كحيتكت ٚيؤصى 

 (.178)ص/ 

قٮرة ا٣ٕ ر دٕذ ر ٦زيا٩ة للك كاظؽ ٦٪ة، دٕذ ر ٦زيا٩ة / »كٝةؿ  -422
ح« لكٕةددٟ كػكةردٟ   (.512)ص/  املىةٔر

أ٩ىع٭٥  -يٕين ٨٦ املف–ٮف إػٮا٩٪ة اذلي٨ يٕةجل/ »كٝةؿ  -421
٩ىيعح  ٔـ كص٢ ك٬ٮ أف جي٤ٕٮا هل٥ قةٔح يف احلٮـ، كالنٛةء ٨٦ ا 
قجعة٫٩ كدٕةىل، كإال ٚؿب٧ة ين٤ٟ٘ ميُةف كاظؽ، ٚيجذ٢ٞ ٨٦ ٬ؾا إىل 
٬ؾا إىل ٬ؾا، ٚأ٩ىع٫ أف جي٢ٕ هل قةٔح كاظؽة يف احلٮـ، كال ي ر٫ٚ ٬ؾا 

                                                   

٥٬ اذلي٨ يؿصٓ اجلةس إىل أٝٮاهل٥ كيٞذؽكف ث٭٥ ٨٦ » /ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ األزري (1)
 (.5/622)  صة٦ٓ األوٮؿ« ٧٤ٕةءاألكةثؿ، كا٣
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٨ االقذٛةدة  (.0/045) ألرشَحاغرة ا« األمؿ ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ ٔك

ألف د٧ٮت اثجذٟ ػري ٨٦ أف دؾ٬ت ث٭ة إىل صة٦ٕح / »كٝةؿ  -420
  (.106)ص/  ا٣ٛٮا٫٠ اجل٪يح« أك إىل ٦ؽرقح كختذ٤ٍ ثةلنجةب

٨٦ آيةت ا أف النؼه ال يكذُيٓ أف ي٭ؽم / »كٝةؿ  -424
 (.051)ص/  اإل٦ةـ األمليع« قكدلى 

٧ٔةؿ ٥ ل٧٤ك٥٤ يف ٬ؾا الـ٦ةف دؿؾ األكاألق٤ى / »كٝةؿ  -424
احل١ٮ٦يح، امهلل إال ٧ٔبل ٚي٫ ٩ٛٓ لئلقبلـ كاملك٧٤ني، ك٣حف ٚي٫ دأييؽ 
«.  أل٢٬ ابلة٢َ، كال ييؤمؿي ا٢٧ٕ٣ ٚي٫ ث٧ٕىيح، كال خيىش ٨٦ ا٣ٛذ٪ح

 (.052)ص/  املؼؿج ٨٦ ا٣ٛذ٪ح

ىلع املك٥٤ أال يكذٮظل إذا اكف ىلع احلٜ كلٮ ثٌف » :كٝةؿ  -204
٦َّ }كظؽق/ 

ي
فى أ ا٬ًي٥ى اكى ًلًنيإًفَّ إًثٍؿى رٍشً  ٨٦ًى ال٧ٍي

ٟي ى٥ٍ يى ل ة كى ٛن ٪ًي «. {حن ٝىة٩ًذنة ًِلً ظى
 (.484)ص/  ٧ٝٓ املٕة٩ؽ

٦ة رٚٓ اي مأف أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ إال أل٩َّ٭٥ يٞٛٮف أ٦ةـ »/ كٝةؿ  -426
 «كيٞٮلٮف ل٧٤ىيت/ أ٩خ مىيت، كلىةظت ابلة٢َ/ أ٩خ ٦ج٢ُ ،ابلة٢َ

 (.074)ص  حتٛح املضيت

٧٤ةء قزتكؿ دٔٮد٭٥ كيجًف اذلي٨ يُٕ٪ٮف يف ا٣ٕ»/ كٝةؿ -427
 .ظٞيٞح دٔٮة النيغ ٦ٞج٢رشيٍ/ «. ا٧٤ٕ٣ةء
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٨٦ ز٨٦ كأ٩ة أد٧ىن أف يٮٜٚ ا َة٣ت ٥٤ٔ أف / »كٝةؿ  -428
النيغ الٮاديع كدار احلؽير .«يرتص٥ ٧٤ٕ٣ةء أ٢٬ الك٪ح يف احل٨٧

 (.146)ص/  ثؽ٦ةج

لٮ ٩ؿايع ػٮاَؿ ٠سري ٨٦ املك٧٤ني ٦ة اقذُٕ٪ة أف » / كٝةؿ -429
، كال أف ك٪ح ٨٦ الكنن، كال أف ٩ىٌل ٧٠ة وًل رقٮؿ ا ٢٧ٕ٩ ب

 (1)«نكةؤ٩ة ال٤جةس اإلقبليم ٤٩بف ال٤جةس اإلقبليم، كال أف ي٤بفى 
 (.12)ص/  ٚذةكل احلضةب

٤ٔي٪ة أف ال ٩ذٕض٢ اجل ر، كأف ال ٩ٌيٜ ثةملىةات / »كٝةؿ  -412
ٮف يٞٮؿ/ ذراعن  ، ث٢ ٩ٛٮض أمؿ٩ة إىل ا ٔـ كص٢، وةظت آؿ ٚٔؿ

ٍمؿًم إىًلى اً إًفَّ اى ثىًىريه ٚى }
ى
ٚىٮ ضي أ

ي
٥ٍ كىأ ٝيٮؿي ٣ىسي

ى
ة أ كفى ٦ى ؿي ذىٍؾ٠ي كى

كا ؿي ١ى ة ٦ى ح بىةًت ٦ى ٝىةقي اي قى جىةًد * ٚىٮى ًٕ
ق إىل ا ٔـ أمؿى  إذا ٚٮض ا٣ٕجؽي  {ثًة٣ٍ

 (.0/949) اجلة٦ٓ ال١جري« ة كخمؿصةكص٢ ص٢ٕ ا هل ٚؿصن 

ز٥ ي٤ضأ املؿيي إىل  َجةءى ز٥ ٨٦ مؿض أٔية األ/ »كٝةؿ  -411

                                                   

٨٦ ا٣تنٮيل ٦ٕ٪ةق/ أف لك ق٪ح  ةكًلٮ٩٪ة ٩ؽع الك٪ح ػٮٚن »/ ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح ا٣ٕسي٧ني   (1)
تنٮش ىلع اجلةس ك٥٬ جي٭٤ٮ٩٭ة ٩ؽٔ٭ة! ك٬ؾا ال يججيغ؛ ث٢ اذلم يججيغ إظيةء األمؿ املرشكع 

ي ٔ٪٫ اكف احلؿص ٤ٔي٫ كىلع ةثني اجلةس، كإذا اكف ٦يذن  ٤ى٥ي ٍٕ  إظيةا٫ أكىل كأكصت؛ ظىت ال ال حي
ٍخ ٬ؾق الرشيٕح ثني املك٧٤ني  (.64/ 14) دل٧ٮع ٚذةكل ا٣ٕسي٧ني. «تي٧ى
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ي  ز٥   ثإذف ا، كًل٥ ٨٦ مؿض أٔية األَجةءى نىفى ا قجعة٫٩ كدٕةىل كي
ي  كيرشبي  يؾ٬ت املؿييي  «  ثإذف انىفى ٨٦ زمــ كيسرث الرشب ٦٪٫ ز٥ ي

 (.1/444) اغرة األرشَح(1)

أ٩ىعٟ أف دٞؽـ ا٣ٕبلج اجلجٮم؛ أل٫٩ ٦أمٮف / »كٝةؿ  -410
ة ملؿض ثؿ رب٧ة دسٮف ٔبلصة ملؿض، كقبجن ا٣ٕٮاٝت، ك٬ؾق احلجٮب كاإل

 (.1/448) اغرة األرشَح« آػؿ

اقذ٢٘ ثٌٕ٭٥ ا٣ُت ا٣ٕؿيب ل٤نٕٮذة كلرلص٢ / »كٝةؿ  -414
 ،كل٤ؼؿاٚح، ٧ٚة أظٮص٪ة إىل ٨٦ يؽرس أظٮاؿ األمضةر كاملأكٮالت

  (.006)ص/  ا٣ٛٮا٫٠ اجل٪يح« كي٪ىط إػٮا٫٩ املك٧٤ني إىل ٬ؾا األمؿ

ة يسٮف أف /اإل٠ؿاق» /كٝةؿ  -273 ٛن  أك ث٫ حي٢ أف ٩ٛك٫ ىلع ػةا
٫ أك ث٧ةهل   (.70) حتٛح املضيت«. يذع٫٤٧ ال ٦ة ًٔؿ

حن٨ ٩ؽٔٮ إىل احتةد اللك٧ح، ٣س٨ ىلع ًٮء ٠ذةب »: كٝةؿ  -415
 (.114)٧ٝٓ املٕة٩ؽ.(2)«ا كق٪ح رقٮؿ ا 

                                                   

كًلؾلٟ  ،٥ْٔ النٛةءأٚ٭ؾا ٠ذةب ا ٬ٮ النٛةء اجلةٚٓ ك٬ٮ »/ ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥   (1)
كًل٥ ٝؽ  !٢ز٥ ٝؽ ميف ث٫ ٨٦ ٤ٔي ،ىل الىبلةإ٩ةثح احل٫ كا٣ٛـع ٝجةؿ ٤ٔي٫ كاإلذ٠ؿ ا كاإل

. «دكيح ا٣ ي ال دج٤ٖ ٝؿيجة ٨٦ ٦ج٫٘٤ يف النٛةءكًل٥ ٝةـ ٦ٞةـ ٠سري ٨٦ األ !ٔٮيف ث٫ ٨٦ مؿيي
 (.01/564)دل٧ٮع ا٣ٛذةكل كا٩ْؿ (1/052)٦ٛذةح دار الكٕةدة

اذلي٨ حيةكلٮف دمٓ اجلةس ٦ٓ ٚكةد ا٣ٕٞيؽة حيةكلٮف »ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح ا٣ٛٮزاف ظ٫ْٛ ا/  (2)
= 
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يك٥٤ً أف يٞؿأ ٨ٔ اإلقبلـ يف »: كٝةؿ  -416 أ٩ىط ٨٦ أراد أف ي
اغرة «ي٪ْؿ إىل ظة٣ح املك٧٤ني ٚيه ظة٣ح قحبح ال١ذت، أ٦ة أف

 (.0/014) األرشَح

اهلضؿة يف ال٤٘ح ا٣رتؾ، أ٦ة ٨٦ ظير االوُبلح »: كٝةؿ  -417
ٚ٭ٮ ا٣ٛؿار ٨٦ ثرل ا٣سٛؿ إىل ثرل اإلقبلـ، أك ٨٦ ثرل ا٣ٛكةد إىل ثرل 

 (.612)ص/  إصةثح الكةا٢«.الىبلح

ذا ٠٪ذ٥ ال تكذُيٕٮف إ» /يؿيؽ اهلضؿة يف ٬ؾا الـ٨٦ اذلمكٝةؿ يف  -418
ٚؿب٧ة دٌُؿًل٥  أف دٞي٧ٮا دي٪س٥ ٚذٛؿكف ٨٦ ا٣ٛنت، كال د٪ٮكا اهلضؿة؛
 اغرة األرشَح« ٬ؾق احل١ٮ٦ةت إىل الؿصٮع إىل ابلرل ا٣ ي ٬ؿبذ٥ ٦٪٭ة

(0/184.) 

جيت أف دسٮف حمجح الٮ٨َ دةثٕح ملعجح ا، »/ كٝةؿ -419
، اجليب  ٚةلٮ٨َ اذلم جيت ٤ٔيٟ أف د٭ةصؿ ٦٪٫ د٭ةصؿ ٧٠ة ٢ٕٚ

ك٤ ٥ه   ٚةملك٥٤ الىةدؽ ال يذعس٥ ٚي٫ ك٨َ كال زكصح كال ٝٮ٦يح، ث٢ ٬ٮ مي

                                                   

= 

إذا  ،كجي٧ٓ اللك٧ح قٮل لك٧ح اتلٮظيؽ ني الٌؽي٨ حمةؿ! ٚبل يؤ٣ٙ ا٤ٞ٣ٮبى ألف اجل٧ٓ ث ؛حمةال
٢٧ً ث٧ٞذٌة٬ة ّة٬ؿا كبةَ٪ة ،ٔيؿًؼ ٦ٕ٪ة٬ة ٔي  األصٮبح املٛيؽة ٨ٔ أقب٤ح امل٪ة٬ش اجلؽيؽة«.ك

 .(006)ص 
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ٟه / أمؿى  ضه ٛٮ  ق إىل ا، ك٦ي أمؿى  يًت  إًفَّ  ٝي٢ٍ }ق إىل ا، ي٥٤ٕ أ٫٩ ًم٤ بلى  وى
يًك  يكي ن ٍيىةمى  كى ةيًت  كىحمى ٧ى مى ى٧ًنيى  رىب   ًِلً  كى ةل ٕى ٟى  الى  * ا٣ٍ ي ً

ي  رشى ٟى  هلى ً ل بًؾى ًمٍؿتي  كى
ي
 أ

٩ىة
ى
ؿي  كىأ كَّ
ى
ٍك٧ً٤ًني أ  (.168-167) الكيٮؼ ابلةدؿة.(1) «{ال٧ٍي

مأف املؤ٨٦ أف يسٮف ٝٮية يف إي٧ة٫٩، كأف يسٮف » /كٝةؿ  -402
ًؾ }ٝٮية أ٦ةـ ٔؽكق، كا ٔـ كص٢ يٞٮؿ يف ٠ذةث٫ ال١ؿي٥/  ىٍيى ػي يىة حيى

ة ٮَّ ٞي ح«{ا١ًٍ٣ذىةبى ثً  (.015) املىةٔر

٩ة أف جنٮع، رضُّ ة، كال يى ٜٞ زيةث٪ي ٩ة أف دتنرضُّ ال يى / »كٝةؿ  -401
ي رضُّ يى  )ص/  ا٣ٛٮا٫٠ اجل٪يح« ٪ة ثٕؿض ٨٦ ادل٩يةت ٦٪ة ديجي ك٤ى ٩ة أف ي
149.)  

املك٥٤ ال يججيغ هل أف يكذ٭ني بِّشء ٨٦ اذل٩ٮب، / »كٝةؿ  -400
ة }ٚؿٌب ذ٩ت يسٮف قبجنة لـيٖ ا٤ٞ٣ت. يٞٮؿ ا قجعة٫٩ كدٕةىل/  ٚى٤ى٧َّ

زىاغى اي ٝي٤يٮ
ى
ٮا أ ٗي ٥ٍ زىا أاعذ٩ة ا كإيةز٥ ٨٦ زيٖ ا٤ٞ٣ٮب، كزجخ  {بى٭ي

ح رقةا٢ ٧٤ٔيح.«٤ٝٮب٪ة ىلع احلٜ. آ٦ني  (.41) دل٧ٔٮ

                                                   

ً  اجلٛف»/ ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح (1)   ـ،حمؿَّ  ث٫ املٞةـ أف دٕذٞؽ ل٥ إذا الٮ٨َ إىل ٨ُّ حتى
يةع مرضة ث٫ أك  ٚذةكل اث٨ ثةز دل٧ٮعكا٩ْؿ/  (07/464) ا٣ٛذةكل دل٧ٮع «.د٩ية ًك
 ل٤نيغ محؽ ا٣ٕس٧ةف ك٫ٞٚ ا. الٮقُيح( ك 9/417)
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ال ي٭٧٪ة ث٪ةء املكةصؽ ٧٠ة ي٭٧٪ة إوبلح املكةصؽ، / »كٝةؿ  -404
إوبلح املكةصؽ أمؿ ٦٭٥، يججيغ أف دؿصٓ ل٧٤كضؽ ٔـد٫ ا٣ ي اك٩خ يف 

 (.185)إصةثح الكةا٢«.ٔ٭ؽ رقٮؿ ا 

« أ٥ْٔ إوبلح أف يذ٫ٞٛ اجلةس يف دي٨ ا/ »ةؿ كٝ -404
 .(185)ص/  ا٣ٛٮا٫٠ اجل٪يح

 ٨٦ ا/ ٦٪ةّؿ ا٣ٕ ر ٚذة٩ح إذا ل٥ يس٨ لٟ ٩ٮره / »كٝةؿ  -405
ٮرو }

ي ٨ٍ٦ً ٩ي ة هلى ٧ى ي ٩يٮرنا ذى ٢ً اي هلى ٕى ٍ ى٥ٍ جيى ٨ٍ ل ٦ى  اغرة األرشَح« {كى
(0/467.)  

ؿيٙ اث٨ اهل٧ةـ أظك٨ دٕؿيٙ هل ٬ٮ دٕ»٨ٔ اتل٤ٞيؽ/  كٝةؿ  -406
إٝة٦ح ا٣ ر٬ةف ىلع ًبلؿ «.ادجةع ٨٦ ٣حف حبضح ثؽكف ظضح»ك٬ٮ/ 
 .ا٣ُعةف

ؽَّ » /كٝةؿ  -407 ؽَّ األم٥ املذٞؽ٦ح ٨ٔ ادجةع رق٤٭٥، كوى اتل٤ٞيؽ وى
 (.407) إصةثح الكةا٢«.ا ٨٦ أ٦ح حم٧ؽ ٨ٔ ال١ذةب كالك٪ح٠سرين 

ذلم زيةدة اثلٞح د٪ٞك٥ إىل زبلزح أٝكةـ، إف اكف ا» /كٝةؿ  -408
ـد٬ة ٚيه ٦ٞجٮ٣ح، كإف اكف اذلم زاد٬ة مكةك  زاد٬ة أٝٮل ٨٦ اذلم ل٥ ي
ـد٬ة ٚيه ٦ٞجٮ٣ح، كإف اكف اذلم زاد٬ة إًٔٙ ٨٦ اذلم ل٥  لزلم ل٥ ي

ـد٬ة ٚيه مؿدكدة  «.ي
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املؿاد ثةتلعٞيٜ حتٞيٜ اجله اثلةثخ كاتلؼؿيش / »كٝةؿ  -409
ٞٮلٮف كاحلس٥ ٤ٔي٫، كأ٦ة ٨٦ أػؿص٫ ٬ؾا ثةب آػؿ؛ ١ٚسري ٨٦ اذلي٨ ي
ٮف ٩جؾة «. ٨ٔ أ٩ٛك٭٥/ إ٩٭٥ حمٞٞٮف، يججيغ أف يٞةؿ ٚي٭٥/ إ٩٭٥ خمي ؿصي

 (.65)ص/  خمذ رة

ال يؤػؾ ثأم ٝٮؿ ٨٦ األٝٮاؿ يف دٛكري ٝٮؿ » /كٝةؿ  -442
ا٣رت٦ؾم/ ظك٨ وعيط، ألمؿي٨، أظؽ٧٬ة/ أ٫٩ ل٥ يٛىط ٨ٔ مؿادق ٨٦ 

٤  «.ي٫ إيؿاد٬ؾق اللك٧ح، زة٩ي٭٧ة/ أ٫٩ ٦ة ٨٦ ٝٮؿ ٨٦ ٬ؾق األٝٮاؿ إال ٔك

ق٤ك٤ح ا٣ٕٮٚيني ًٕيٛح، كأظك٨ ٨٦ دس٥٤ ٤ٔي٭ة » /كٝةؿ  -441
 .(1)«النيغ أمحؽ مة٠ؿ يف حتٞي٫ٞ تلٛكري اث٨ صؿيؿ

  

                                                   

(1) (1/064.) 
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نةء   النيغ ٬( أ٣ًف15/4/1401يف حل٤ح الكجخ ) درق٫ ثني ٦٘ؿب ٔك
 
ي
ًٕ اكملٕذةد، ٧٤ٚة اكف الىجةح ٚٮسل ا٣ُبلب أف النيغ ٝؽ أ ٝج٢ ا٣ٛضؿ إىلٙ ق

 و٪ٕةءثػ مكتنىف اثلٮرة
يَّأ هل أظؽ ٠جةر املكؤك٣ني   ك٬ٮ حم٧ؽ ٔجؽ ا ك٨٦ ٢ٌٚ ا ىلع النيغ أف ٬ى
 . دكار املكتنىفيف أظؽ أ ةػةوا  ةص٪ةظن  وة٣ط 
حنٮ م٭ؿ يٛؽ إحل٫ الـااؿكف ٨٦ مىت ثٞةع يف املكتنىف  ٌف النيغ ث

ٔؽد ٨٦ ٠جةر املكؤك٣ني يف ثح٪٧ة زارق  ث٢ ك٨٦ ػةرج احل٨٧، احل٨٧ ثةآلالؼ،
ؽاد ال١جرية كاجل٧ٮع ا٣٘ٛرية ٨٦ مىت ثٞةع احل٨٧ ٨٦ ادلك٣ح، ٚي٧ة زارق أيٌة  اأٔل

 . ٨٦ ٗري٥٬ أيٌةأ٢٬ الك٪ح ك
ثٕي الٌجةط/ ٝؽ دػ٢ املكتنىف ٠ؾا كًلؾا ٨٦ رصةؿ ادلك٣ح كل٥  ٝةؿظىت 

 حيى٢ هل٥ ٨٦ الـيةرة ٧٠ة ظى٢ هلؾا النيغ!
ٚيًذطى املضةؿ لـيةرة النيغ يف ٗري أكٝةت الـيةرة  ي٨ ل٤نيغ كل١رثة الـااؿ

كٝخ ٩ٮـ  إىل٤ٔي٫ ٨٦ ثٕؽ وبلة ا٣ٛضؿ  يذٮاٚؽكفاملكتنىف، ٚةلـااؿكف  يفاملعؽكدة 
 أك ٦ٓ األَجةء. ةال ي٧٪ٕ٭٥ ٨٦ ذلٟ إال ٠ٮف النيغ ٩ةا٧ن ، النيغ

ٔح ٨٦ الك٧ةح هل بنٛة ٥َّ كتى  الكٕٮديحإىل ثٕؽ ذلٟ النيغ ز٥ ا٩ذ٢ٞ 
 . ا٣ٕبل٦ح اث٨ ٔسي٧ني 

ث٧ٕؿة، م١ر ٚي٭ة ٦ؽة كاتلًف ثس٤ح ٨٦ ػيةر  ةٚةجت٫ النيغ إىل م١ح حمؿ٦ن 
ريق  ٣ٕسي٧نياكا٧٤ٕ٣ةء   ، كظش يف ذلٟ ا٣ٕةـ.ٗك
، ٚؾ٬ت إىل ٬٪ةؾ أملة٩يةقٛؿق إىلة النيغ ٝج٢ كٚةٝؿر األَجةء ز٥ 
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عذ٫ ال دذع٢٧ ا٤٧ٕ٣يح، ٧٠ة ٬(، ٚةثذٌل ثإق٭ةؿ مؽيؽ، كٝؿر األَجةء أف و7/4/1400)
 ٝؿركا رسٔح رصٮع النيغ ػنيح أف ي٧ٮت ٬٪ةؾ. 
٬( ٝج٢ 1400ربيٓ اثلةين ٣ٕةـ  02ٕٚؿؼ النيغ اخل ر ١ٚذت كويذ٫ ثذةريغ )
٫  النيغى  كٚةد٫ ثٕرشة أيةـ، كيف قةٔح ظؿصح أكؿـ اي  ثةملٮاٚٞح ٨٦ األَجةء ىلع رصٔٮ
  يٕؿض ىلع َجيت ػةص. إىل الكٕٮديح ثٕؽ أف رٌٚخ الرشًلح قٛؿق ظىت

كظني كوٮهل إىل املكتنىف اتلؼىيص جبؽة وًل امل٘ؿب كا٣ٕنةء، ز٥ ٩ةـ ظىت 
ي٫ قةٔذني ز٥ أٚةؽ  ا٣ٛضؿ، ز٥ ٝةـ ألداء وبلة ا٣ٛضؿ كيف الؿًلٕح اثلة٩يح ٚٞؽ ٔك

ي٫ ٧ٚة أٚةؽ ثٕؽ٬ة، م١ر ىلع ٬ؾق احلة٣ح حنٮ أربٕح أيةـ. ،ايكرين   ز٥ ٚٞؽ ٔك
َّٞ 1400دل األكىل ٨٦ اعـ دمة 0كيف حل٤ح األظؽ ) نةء ٣ ٪٫ النيغ ( ثني ٦٘ؿب ٔك

ٔجؽ ا٣ٕـيـ اجل٭ين الن٭ةدة، ٚذعؿؾ لكة٫٩ ز٥ اثتك٥ اثتكة٦ح ٔؿيٌح مؤلت كص٭٫ 
ك٨ّ ثٌٕ٭٥ أف النيغ كرٕٚٮا أوٮاد٭٥ ثةتل٭٤ي٢ كاتل١جري، أد٬نخ احلةرضي٨ 
  قحذلك٥ ثٕؽ٬ة، ز٥ ٚةًخ ركظ٫ ثٕؽ٬ة ٦جةرشة.
ظ٫ْٛ ا أظؽ ا٣ٞةا٧ني ث٘ك٢ النيغ ةيح الٮوةيب اجلجذ٠ؿ النيغ أمحؽ ك
  أف ٬ؾق االثتكة٦ح ل٥ دٛةرؽ كص٫ النيغ  ظىت ثٕؽ ا٩ذ٭ةا٭٥ ٨٦
(.46 /)صالؿظ٤ح األػرية إل٦ةـ اجلـيؿة .ٗك٫٤
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 أف ييؽٚى٨ جبٮار ا٣ٕةملني اجل٤ي٤ني اث٨ ثةز كاث٨ ممة أكىص ث٫ النيغ 
خ ٬ؾق الٮويح ىلع النيغ وة٣ط ث٨ محيؽ ٔسي٧ني  ًى ؿ ٔي ظ٫ْٛ ا ، كملة 

 .كاٜٚ ٤ٔي٭ة كدٞج٤٭ة
، ٚى٤ٍ٪ىرتيؾ املضةؿ ألػي٪ة أيب ا٢ٌٛ٣ ٌيح تنحيٓ صس٧ةف النيغ كدٚ٪٫كأ٦ة ٨ٔ ٝ

ً٭يٍت ظير ٝةؿ ظ٫ْٛ ا يف ٦ٞةؿ  ظ٫ْٛ ا اذلم ظرض ٬ؾا املٮًلت اجل٪ةاـم ال٧ى
يرًشى ٔ ر األ٩رت٩خ/  يف آػؿ ال٤ي٢ مج٫  م١حاعدةن يسٮف ا٣ُؿيٜ املؤدم إىل»ن

ح ٤ٝي٤ح ٨٦ الكيةرات.   ٚةرغ إال ٨٦ النةظ٪ةت كادلكريةت كدل٧ٔٮ
كبة٣ُؿيٜ رأي٪ة األمؿ  صؽة٨٦ كل١٪٪ة ٚٮصب٪ة ثةألمف الكةٔح اثلةثلح حلبلن 

ا٣ٕضةب! ٚة٣ُؿيٜ ٝؽ ا٦ذؤل ثةلكيةرات! كبٕؽ ٤ٝي٢ مؿت جبٮار٩ة قيةرة اإلقٕةؼ 
ح ٠جرية ٨٦ الكيةرات كيه م٤يبح ، احلةم٤ح جلس٧ةف النيغ  كدؿاٚٞ٭ة دل٧ٔٮ

 ث٤ُجح النيغ ٦ٞج٢ الٮاديع.
٪ؽ كوٮجلة إىل اإلقٕةؼ إىل أرض احلؿـ اكف األمؿ َجيٕين   ظىت ثؽأ٩ة الىبلة  ةٔك

ىلع النيغ كبٕؽ اتل١جرية اثلةثلح ق٧ٕ٪ة وٮت ابلاكء ي٥ٕ أرصةء احلؿـ، ٚةللك يؽٔٮ 
 إ٩٭٥ يؽٔٮف لٮادل٥٬ كميؼ٭٥ كإ٦ة٦٭٥، ٚؿمح٫ ا رمحح كاقٕح. كمل٨ يؽٔٮف؟

٢ٕ٣ ١ً٣ً رى احلؿـ دىٍكره يف إػٛةء اجلةس، ٥٤ٚ ٩س٨ ٥٤ٕ٩ ثة٣ٕؽد احلٞيٌف 
ـظةـ دأػؿ كوٮؿ اجل٪ةزة إىل قيةرة  ل٧٤نيٕني إال ثٕؽ الىبلة ٤ٔي٫، ٨٧ٚ مؽة ال

٩ذٮ٫ٕٝ! ٠ذ٤ح برشيح  اإلقٕةؼ ٝؿاثح ٩ىٙ قةٔح ... كيف املٞ رة مة٬ؽ٩ة ٦ة ل٥ ٩س٨
ك... ك... كدأػؿ دػٮؿ  املؽي٪حك م١حك  صؽة٬ةا٤ح صةءت ٨٦ لك ماكف ٨٦

اجل٪ةزة ٨٦ كٝخ دػٮؿ املٞ رة إىل ا٣ٞ ر، ٚةللك يؿيؽ أف حي٢٧ ميؼ٫، كاملٞ رة مم٤ٮءة 
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 ثؿ٦ذ٭ة ثأ٦ح اتلٮظيؽ دٮدع ميؼ٭ة.
٢ٕ٣ -٤٘٭٥ ال١ً رى رأي٪ة ال١سري يج١ٮف ٤ٔي٫، ك٨٦ أٗؿب ٦ة رأيذ٫ رصةؿ ٝؽ ث

ك٥٬ يج١ٮف ىلع النيغ! ٤ٚحف النجةب كظؽ٥٬ اذلي٨ ٔؿٚٮا  -٧ٔؿ٥٬ ٚٮؽ الكتني
 «.ثح٪٪ة كبح٪س٥ اجل٪ةاـ»ٝؽر النيغ، كوؽؽ اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ إذ يٞٮؿ/ 

ح ٨٦ َبلث٫ ... كظرض ادل٨ٚ ٔؽد ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء، رأيخ ٦٪٭٥  ٝةـ ثؽٚ٪٫ دل٧ٔٮ
كالنيغ ظكني احل١يم، كالنيغ كيص ا،  ٌٚي٤ح النيغ ربيٓ ث٨ ٬ةدم املؽػٌل،

ـظةـ،  ثٕؽ ادل٨ٚ ٧ٝ٪ة كظةكجلة أف نك٤ ٥ ىلع ٤َجح النيغ ٥٤ٚ نكذُٓ ٨٦ ٠رثة ال
 كاحل٧ؽ  ىلع لك ظةؿ. 

ال١سري ٨٦ اجلةس ٨٦ أ٢٬ م١ح ل٥ ي٥٤ٕ ثججأ كٚةة النيغ إال يف وبلة ا٣ٛضؿ، 
ـظةـ النؽيؽ قأؿ ثٌٕ٭٥/ أ٦ةت ٤ٔي٪ة مي ٪ؽ٦ة رأكا ال غ أـ ٦ةذا؟ ث٢ اقذ٘ؿب ٔك

رصةؿ الرشَح هلؾق اجل٪ةزة ا٧ْٕ٣يح كأػؾكا يكذٛرسكف ٨ٔ وةظج٭ة، كا 
 يكري. ا ـهثةػذىةر«. املكذٕةف

كب٭ؾا أكٮف ا٩ذ٭يخ ث٢ٌٛ ا ٨٦ ٬ؾا ا٣رتدمح املؼذ رة، نكأؿ ا أف ي٪ٛٓ 
ًلَّ اي  ث٭ة، كأف جي٤ٕ٭ة ػةلىح لٮص٭٫ ال١ؿي٥. ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع ىلع كبةرىؾ كىق٥َّ٤  كوى

 أدمٕني. كإػٮا٫٩ آهل كوعج٫

ز٥ أًٛخ  (1449) احلضحذم  (04)٠ذج٫/ أثٮ ٧ٔؿك ٩ٮر ادلي٨ ث٨ يلع الكؽيع 
 (.1441دمةدل أكىل  07)إحل٭ة ثٕؽ ذلٟ كٌلف ا٣ٛؿاغ حب٧ؽ ا 
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