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ْحَ  اهلل سمِْسؿِ  طِمٞمؿِ  ـِ اًمرَّ  اًمرَّ
 

  ْْٙمَٛم٦َم وَمَ٘مد ـْ ُي١ْمَت اْْلِ ـْ َيَِم٤مُء َوَُم ْٙمَٛم٦َم َُم
 ُي١ْمِِت اْْلِ

ًَْمب٤َمِب   ْٕ َّٓ ُأوًُمق ا ُر إِ يمَّ ا يَمثػًِما َوَُم٤م َيذَّ    ُأوِِتَ ظَمػْمً

                                         

(269اًمب٘مرة : )                                             
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  الحنمَ الحيييبسي اهلل
 

 ةــــــدوــوك
 

 ورؾمٚمف أٟمبٞم٤مئف ظم٤مشمؿ قمغم واًمسالم واًمّمالة ، اًمٕم٤معملم رب هلل اْلٛمد

 وؾم٤مر هداه شمبع وُمـ وصحبف آًمف وقمغم ، ( وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ) حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م

  . اًمديـ يقم إمم هنجف قمغم

   :دـــوبع

 ذم وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف ي٘مقل طمٞم٨م ، اًمبٞم٤من وقمٚمٛمف ، اإلٟمس٤من اهلل ظمٚمؼ وم٘مد

ـُ  }:  اًمتٜمزيؾ حمٙمؿ ْحَ ْٟمَس٤منَ  ظَمَٚمَؼ *  اًْمُ٘مْرآنَ  قَمٚمَّؿَ *  اًمرَّ  ،{ اًْمبَٞم٤َمنَ  قَمٚمََّٛمفُ *  اإْلِ

 زُمٞمّ  طمتك ، قمٚمٞمف اهلل ٟمٕمؿ أضمؾ وُمـ ، اإلٟمس٤من ظمّم٤مئص أهؿ ُمـ وم٤مًمبٞم٤من

 إؾم٤مس اًمّمٗم٦م سم٤مًمٜمٓمؼ وصٗمف وم٤مقمتؼموا ، سمف اخلٚمؼ ؾم٤مئر قمـ اإلٟمس٤من اعمٜم٤مـم٘م٦م

 . همػمه ومٞمف يزاحف ٓ اًمذي اْلد سمٓمريؼ ٕمريٗمفًمت

ـَ  إِنَّ  )( : وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم) ٟمبٞمٜم٤م وي٘مقل ـَ  َوإِنَّ  ؾِمْحًرا اًْمبَٞم٤َمنِ  ُِم ْٕمرِ  ُِم  اًمِمِّ

 يّمػ ، ىم٤مـمب٦م اخلٚمؼ أومّمح( وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم) يم٤من وىمد ، (طمٙمٛم٦م

 قمدد ىمؾ اًمذي اًمٙمالم هق:  ومٞم٘مقل( وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم) يمالُمف اجل٤مطمظ

ه ، اًمّمٜمٕم٦م قمـ وضمّؾ  ، ُمٕم٤مٟمٞمف قمدد ويمثر ، طمروومف   .. اًمتٙمٚمػ قمـ وُٟمزِّ

 سم٤مًمٕمّمٛم٦م، طُمػَّ  ىمد سمٙمالم إٓ يتٙمٚمؿ ومل ، طمٙمٛم٦م ُمػماث قمـ إٓ يٜمٓمؼ ومٚمؿ

دوؿُم   طمسـ وسملم ، واْلالوة اعمٝم٤مسم٦م سملم ومجع ، سم٤مًمتقومٞمؼ وُيِسِّ  ، سم٤مًمت٠ميٞمد ٞمِـّ

 ..  اًمٙمالم قمدد وىمٚم٦م اإلومٝم٤مم
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 أومحٛمف وٓ ، طمج٦م ًمف سم٤مرت وٓ ، ىمدم ًمف ٧مزًمّ  ٓو ، يمٚمٛم٦م ًمف شمس٘مط مل

 .. اًم٘مّمػم سم٤مًمٙمالم اًمٓمقال اخلٓم٥م يبذ   سمؾ ، ظمٓمٞم٥م

 وزًٟم٤م، أقمدل وٓ ، ًمٗمًٔم٤م أصدق وٓ ، ٟمٗمًٕم٤م أقمؿ ىمط سمٙمالم اًمٜم٤مس يسٛمع ومل

 ، خمرضًم٤م أؾمٝمؾ وٓ ، ُمقىمًٕم٤م أطمسـ وٓ ، ُمٓمٚمب٤ًم أيمرم وٓ ، ُمذهب٤ًم أمجؾ وٓ

 .(وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم) يمالُمف ُمـ ومحقاه قمـ أسملم وٓ ، ُمٕمٜم٤مه قمـ أومّمح وٓ

 رضوب ذم ٤مبواًمٙمتَّ  واًمٗمّمح٤مء واًمبٚمٖم٤مء واًمِمٕمراء إدسم٤مء شمٗمٜمـ وىمد

 ، وُم٘م٤مًم٦م ، ورواي٦م ، وأىمّمقص٦م ، وىمّم٦م ، ؿمٕمر سملم ُم٤م:  ووضمقهف اًم٘مقل

 يمام ، وسمقؾم٧م ، وشمٖمريدة ، وشمقىمٞمع ، وُمثؾ ، وطمٙمٛم٦م ، ورؾم٤مًم٦م ، وُم٘م٤مُم٦م

 اجلٛمؾ يمت٤مسم٦م ذم واًمتٙمثٞمػ ، واًمؽميمٞمز ، اإلجي٤مز ُمـ ، عاإلسمدا وضمقه ذم شمٗمٜمٜمقا

 ، وإُمث٤مل،  اْلٙمؿ:  ومٜمقن ذم اًم٘مديؿ أدسمٜم٤م ذم متثٚم٧م اًمتل اًم٘مّمػمة

 .  اعمحٙمٛم٦م اًم٘مّمػمة واًمرؾم٤مئؾ ، اًمقص٤مي٤م وسمٕمض ، واًمتقىمٞمٕم٤مت

 واًمؼمىمٞم٦م، ، واًمبقؾم٧م ، اًمتٖمريدة ًمٞمِمٛمؾ اْل٤مرض اًمٕمٍم ذم إُمر شمٓمقر صمؿ

 طملم ذم ٟمدر، ُم٤م إٓ اًمٜمٛمٓمٞم٦م إمم هبام ضُمٜمح ىمد إظمػمان ٤منيم وإن ، واًمتٚمٖمراف

 قمرومقا أظمرى ُمسٛمٞم٤مت حت٧م اًم٘مّمػمة اجلٛمؾ يمت٤مسم٦م ومـ إمم اًمٙمت٤مب سمٕمض جل٠م

 ٟمّمػ) يمـ يمت٤مسمتٝم٤م ظمالل ُمـ أو هب٤م قمٚماًم  سمٕمْمٝمؿ وص٤مر ، هبؿ وقمروم٧م هب٤م

 . رضم٥م أحد/ اعمرطمقم ًمٚمٙم٤مشم٥م( يمٚمٛم٦م

 مجٚمف وراء ومٞمام ًمٚمت٠مُمؾ أدقمك يم٤من وشمريمٞمًزا شمٙمثٞمًٗم٤م أيمثر اًمٙمالم يم٤من ويمٚمام

 . اإلجي٤مز اًمبالهم٦م:  ىم٤مًمقا وىمدياًم  ، ويمٚمامشمف
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 ومْمؾ ومٝمق اْل٤مضم٦م ُم٘مدار دم٤موز ُم٤م:  هق اإلجي٤مز اًمٕمسٙمري هالل أسمق ي٘مقل

 اًمزي٤مدة:  ي٘مقل اًمؼمُمٙمل ضمٕمٗمر سمـ حيٞمك ويم٤من ، واخلٓمؾ اهلذر سم٤مب ذم داظمؾ

 شمقضمز اًمٕمرب إن:  قلي٘م اًمٗمراهٞمدي أحد سمـ اخلٚمٞمؾ ويم٤من ، ٟم٘مّم٤من اْلد ذم

 اًم٘مّم٤مئد إمم صؼمك ُم٤م:  ًمٚمٗمرزدق وىمٞمؾ ، قمٜمٝم٤م ًمٞمٗمٝمؿ وشمسٝم٥م قمٜمٝم٤م ًمٞمحٗمظ

 اعمح٤مومؾ وذم ، أوىمع اًمّمدر ذم رأيتٝم٤م ٕٟمٜمل:  وم٘م٤مل ، اًمٓمقال سمٕمد اًم٘مّم٤مر

 ذم ٕهّن٤م:  وم٘م٤مل ، ـمقاًمؽ ُمـ أيمثر ىمّم٤مرك سم٤مل ُم٤م:  اْلٓمٞمئ٦م وؾمئؾ ، أضمقل

 اًم٘مّم٤مر اًم٘مّم٤مئد إمم شمٕمٛمد مل طمزم اسمـ وؾمئؾ ، أقمٚمؼ وسم٤مٕومقاه ، أوًم٩م أذان

 : وم٠مضم٤مب ؟ اًمٓمقال دون

 سم٤مًمّّمـقاِب  لــوقمٚمٛم كـاعمٕمٜم إمم ىمّمــدي ٕمرَ اًمِمِّ  أـمٞمَؾ  أنْ  زم أسمك

 اجلـقاِب  ُمـ اًمٗمْمقَل  سمف طمذوم٧ُم  ىمـــري٥ٍم  سمٛمختّمـرٍ  وإجيــ٤مزي
 

 وٓ ، اخل٤مـمٗم٦م اًمبٞم٤مٟمٞم٦م واًمٚمٛمح٤مت اإلؿم٤مري٦م سم٤معمٕم٤مين اًمٕمرب اهتٛم٧م وم٘مد

 ومٞمٛمؾ، يٙمثر ومل ، ودّل  ىمّؾ  ُم٤م قمٜمدهؿ اًمٙمالم ومخػم ، هل٤م اعم٘م٤مم ىمتْم٤مءا قمٜمد ؾمٞمام

 . ظمٓم١مه يمثر يمالُمف يمثر ُمـ:  ي٘مقًمقن ويم٤مٟمقا

 سم٤مب ذم ظمّمقسم٦م إيمثر هق اًم٘مّمػمة واجلٛمؾ اًمٙمت٤مسم٤مت ومـ أن وٟم١ميمد 

 ضمقاٟمبف سمٕمض ذم ًمٞمٙم٤مد إٟمف سمؾ ، واًمٕمٍمي٦م اْلديث٦م واًمٜم٘مدي٦م إدسمٞم٦م اًمدراؾم٤مت

ًٓ  يٙمقن أن  وومٜمقن اًمٙمٚمؿ سمبالهم٦م واعمٝمتٛملم واًمدارؾملم اًمب٤مطمثلم أُم٤مم اسمٙمرً  جم٤م

  .اًم٘مقل

 اًمتل اًمٙمت٤مسم٤مت ُمـ اًمٚمقن هذا قمغم اًمْمقء إًم٘م٤مء اًمبح٨م هذا ذم وٟمح٤مول

 وشم٠مصمػًما اٟمتِم٤مًرا وأيمثره٤م آضمتامقمل اًمتقاصؾ وؾم٤مئؾ ًمقازم ُمـ ٓزُم٦م ص٤مرت

 ، ٜمٞم٦مودي ، واضمتامقمٞم٦م ، ؾمٞم٤مؾمٞم٦م:  وسمقؾمت٤مت شمٖمريدات سملم ُم٤م ، وشمٜمققًم٤م
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 ، واًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٞمقُمٞم٦م طمٞم٤مشمٜم٤م ُمٗمردات يمؾ ًمتِمٛمؾ اشمسٕم٧م ىمد إهن٤م سمؾ ، وومٙم٤مهٞم٦م

 وشمِمٙمٞمؾ واًمِمب٤مب اًمٜمشء صم٘م٤موم٦م شمٙمقيـ ذم اعم١مصمرات أهؿ أطمد وأضح٧م

 وٟم٘مًدا، حتٚمٞمالً  ُم٘م٤مرسمتٝم٤م ُمـ جيٕمؾ مم٤م ، واًمِمٕمقب ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت اًمٕم٤مم اًمققمل

 يريد عمـ قمٜمف همٜمك ٓ اأُمرً  ؾمٚمبٞم٤مهت٤م وشمالذم إجي٤مسمٞم٤مهت٤م شمٕمٔمٞمؿ ذم اإلؾمٝم٤مم وحم٤موًم٦م

  . اًمٕمّمقر ُمـ همػمه سم٠مدوات ٓ سم٠مدواشمف اًمٕمٍم ُمع يتٕم٤مُمؾ أن

 ،،، واعمستٕم٤من اعمقومؼ وهق ، واًم٘مبقل واًمرض٤م ، واًمتقومٞمؼ اًمسداد أؾم٠مُل  واهلل

  

 

 

 أ.د/ ذلىد رلتار مجعة وربوك
 وزيح األوقاف

 اإلسالويةرئيس اجملمس األعمى لمصئوُ 

 عضو دلىع البحوخ اإلسالوية  
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 املبحح األوه
 نــــــــة واملجــــاحلكى

 

 : وعٍى احلكىة - أواًل

 :يف المغة   - أ         

ك سمف ، وطَمُٙمـؿ ـ)سمٗمتح اًمٙم٤مف( سم٤مُٕمر طمٙماًم وطمٙمقُم٦م إذا ىمْم ي٘م٤مل طَمَٙمؿَ 

اًمرضمؾ )سمْمؿ اًمٙم٤مف( : أي ص٤مر طمٙمٞماًم ، وطَمَٙمَؿ اًمٌمء وأطمٙمٛمف : ُمٜمٕمف ُمـ 

ٕهن٤م حتٙمٛمٝم٤م ومتٜمٕمٝم٤م ُمـ يمثـػم  :، وؾمٛمٞم٧م طَمَٙمَٛم٦م اًمداسم٦م هبذا آؾمؿ  اًمٗمس٤مد

 ُمـ اًمتٍموم٤مت همػم اًمسقي٦م اًمتل ٓ يريده٤م ص٤مطمبٝم٤م
(1)

 . 

 ُمٕمروم٦م أومْمؾ إؿمٞم٤مء سم٠مومْمؾ اًمٕمٚمقم هلواْلٙمٛم٦م 
، وشمٓمٚمؼ قمغم وضع (2)

، وذيمر سمٕمْمٝمؿ أهن٤م ومٕمؾ ُم٤م  ، وقمغم صقاب إُمر وؾمداده اًمٌمء رم ُمقضٕمف

 . يٜمبٖمل قمغم اًمقضمف اًمذي يٜمبٖمل ذم اًمقىم٧م اًمذي يٜمبٖمل

ـ  اهلل )قمز وضمؾ( هب٤م قمـغم ُمــ يِمـ٤مء ُمــ ظمٚم٘مـف  واْلٙمٛم٦م ٟمٕمٛم٦م وُمٜم٦ٌّم يٛم

ْٙمَٛم٦َم َُمـ َيَِم٤مُء  }شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز: وقمب٤مده ، طمٞم٨م ي٘مقل ؾمبح٤مٟمف و ُي١ْمِِت اْْلِ

ْٙمَٛم٦مَ  ُي١ْمَت  َوَُمـ ا ُأوِِتَ  وَمَ٘مدْ  اْْلِ رُ  َوَُمـ٤م يَمثػًِما ظَمػْمً يمَّ َّٓ  َيـذَّ ًَْمَبـ٤مِب  ُأوًُمـق إِ ْٕ ، (3){ا

ْٙمٛمَ ـَوًَمَ٘مْد آشَمْٞمٜم٤َم ًُمْ٘مٛمَ } وي٘مقل ؾمبح٤مٟمف :   ٤مـ٢مِٟمَّٛمَ ومَ  َيِْمُٙمرْ  َوَُمـ هلل٦َم َأِن اؿْمُٙمْر ـ٤مَن اْْلِ

(4){ َحِٞمدٌ  هَمٜمِل   اهلل وَم٢مِنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُمـ ًمِٜمَْٗمِسفِ  َيِْمُٙمرُ 

 . 

                                                
: ُم٤مدة ، ، وخمت٤مر اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري ، واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  ( اٟمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر1)

 .(طمٙمؿ)

، حت٘مٞمؼ : ـم٤مهر أحد اًمزاوي ، حمٛمقد حمٛمد  1/419( اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م اْلدي٨م وإصمر ٓسمـ إصمػم 2)

 م .1979هـ ، 1399اًمٓمٜم٤مطمل ، اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، 

 .269اًمب٘مرة :  (3)

 .12( ًم٘مامن : 4)
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 : ااحلكىة اصطالًي -ب
 

اًمٕمٚمؿ سمح٘م٤مئؼ إؿمٞم٤مء : أهن٤م ُمـ أسمرزه٤م ،  ف اْلٙمٛم٦م سمتٕمريٗم٤مت قمديدةشمٕمرّ 

 قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف ، وارشمب٤مط إؾمب٤مب سم٤معمسبب٤مت
، وقمرومٝمـ٤م سمٕمْمـٝمؿ سم٠مهنـ٤م ( 1)

،  ، وأهن٤م اًمٙمالم اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٕمٚمـؿ سم٘مدر اعمستٓم٤مع ل٤م هٕمروم٦م اْل٘م٤مئؼ قمغم ُمُم

(2)اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ اعمقضمف إمم اًمّمقاب واًمسداد ذم

. 

 

 : ثاٌيا : وعٍى املجن

 :غةيف الم -أ 

، ومت٤مصمـؾ  ؿمبٝمف سمف ياعمثؾ: اًمِمبف واًمٜمٔمػم، ي٘م٤مل: ُمثؾ اًمٌمء سم٤مًمٌمء: أ

(3)ن: ؿمبٝمف سمف٤م سمٗمالصمؾ ومالٟمً ٤م، وُم ، وُم٤مصمؾ اًمٌمء: ؿم٤مهبف اًمِمٞمئ٤من: شمِم٤مهب٤م

. 

 املجن اصطالًيا : -ب 

، ُمـ أسمرزه٤م : أٟمـف ىمـقل ؾمـ٤مئر  سمتٕمريٗم٤مت قمديدة -أيْم٤م -يٕمرف اعمثؾ

، وأٟمف مجٚم٦م ُمـ اًم٘مقل ُم٘متٓمٕم٦م ُمـ يمالم أو ُمرؾمٚم٦م (4)يِمبف سمف طم٤مل اًمث٤مين سم٤مٕول

 .(5)سمذاهت٤م شمٜم٘مؾ ممـ وردت ومٞمف إمم ُمِم٤مهبف سمدون شمٖمٞمػم

                                                
سمػموت،  ،، حت٘مٞمؼ : حمٛمد قمبد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمري ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  2/306( اًمٙمِمٙمقل ًمٚمٝمٛمذاين 1)

 م. 1998 -هـ 1418،  1 :ط

 ط: دار اعمٕم٤مرف . ، 8، 7: ( اْلٙمؿ وإُمث٤مل ْلٜم٤م اًمٗم٤مظمقري )ؾمٚمسٚم٦م ومٜمقن إدب اًمٕمريب(، ص 2)

 . (ُمثؾ: )ُم٤مدة  ،خمت٤مر اًمّمح٤مح ، واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ، و ( اٟمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب3)

اًمديـ قمبد  ل( جمٛمع إُمث٤مل ٕيب اًمٗمْمؾ أحد سمـ حمٛمد اعمٞمداين اًمٜمٞمس٤مسمقري ، حت٘مٞمؼ : حمٛمد حمٞم4)

، حت٘مٞمؼ : أحد  1/55سمػموت ، واٟمٔمر : اعمثؾ اًمس٤مئر ٓسمـ إصمػم  ،، ط : دار اعمٕمروم٦م  7/ 1اْلٛمٞمد  

 . 8: ر هنْم٦م ُمٍم ، اًم٘م٤مهرة ، واْلٙمؿ وإُمث٤مل ْلٜم٤م اًمٗم٤مظمقري صاْلقذم ، سمدوي ـمب٤مٟم٦م ، دا

 )ُمثؾ( .  :ُم٤مدة  ،( اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط 5)
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 :أِي خصائص املجن  :ثالجا 
 

اعمثؾ أرسمٕم٦م ٓ دمتٛمع ذم همػمه ُمـ اًمٙمالم: إجي٤مز اًمٚمٗمظ، وإص٤مسم٦م  جيتٛمع ذم

 .(1) ، وضمقدة اًمٙمٜم٤مي٦م ، ومٝمق هن٤مي٦م اًمبالهم٦م ، وطمسـ اًمتِمبٞمف اعمٕمٜمك

، أُم٤م اعمقرد ومٝمق اْل٤مًم٦م إومم اًمتل  : ٓ سمد ًمف ُمـ ُمقرد وُمرضب واعمثؾ

ٚمـؼ قمٚمٞمٝمـ٤م ، وأُم٤م اعمرضب ومٝمق اْل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمِم٤مهب٦م اًمتـل أـم ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م اعمثؾ

 اعمثؾ.

واعمثؾ ٓ يتٖمػم ًمٗمٔمف اًمذي ورد سمف ذم اعمرة إومم وإن اظمتٚمػ ضمٜمس أو 

 قمدد اعمخ٤مـمبلم سمف ذم اْل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل يرضب هل٤م.

، طمٞم٨م شمستٕم٤مر اْل٤مًم٦م  وإـمالق اعمثؾ يٙمقن ُمـ سم٤مب آؾمتٕم٤مرة اًمتٛمثٞمٚمٞم٦م

 ثؾ.إومم اًمتل ورد ومٞمٝم٤م اعمثؾ ًمٚمح٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل يرضب هل٤م اعم
 

 رابًعا : بني احلكىة واملجن :
 

اْلٙمؿ وإُمث٤مل خمزون صم٘م٤مذم وومٙمري قمٔمٞمؿ ًمألُمؿ واًمِمٕمقب يسٝمؿ  .أ

 إمم طمد يمبػم ذم سمٜم٤مئٝم٤م اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم واعمٕمرذم واْلٞم٤مِت .

، ومٝمل ىمقل يّمدر قمـ طمٙمٞمؿ جمرب ًمف رصـٞمد  اْلٙمٛم٦م ًمٖم٦م اخل٤مص٦م .ب

ق ًمٖم٦م اخل٤مص٦م ، أُم٤م اعمثؾ ومٝم يمبػم ُمـ اخلؼمة واًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾ واعمٕمروم٦م

                                                
، وهن٤مي٦م إرب ذم ومٜمقن إدب ًمِمٝم٤مب اًمديـ أحد سمـ قمبد  1/7( اٟمٔمر: جمٛمع إُمث٤مل ًمٚمٛمٞمداين 1)

ًمبٜم٤من  ، ، سمػموت  ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، 4/ 3اًمقه٤مب اًمٜمقيري ، حت٘مٞمؼ : ُمٗمٞمد ىمٛمٞمح٦م ومج٤مقم٦م  

اًمٓمبٕم٦م : إومم ، وزهر إيمؿ ذم إُمث٤مل واْلٙمؿ ٓسمـ ُمسٕمقد اًمٞمقد  ،م  2004 -هـ  1424

، حت٘مٞمؼ : د/حمٛمد طمجل ، د/حمٛمد إظمرض ، اًمنميم٦م اجلديدة ، دار اًمث٘م٤موم٦م ، اًمدار  1/29

 م. 1981 -هـ 1401، 1اعمٖمرب ، ط: ، اًمبٞمْم٤مء 
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، ومٝمق شمٕمبػم يّمدر قمـ أي ـمب٘م٦م  واًمٕم٤مُم٦م يّمدر قمـ ه١مٓء أو أوًمئؽ

 ُمـ ـمب٘م٤مت اعمجتٛمع أو أي ومرد ُمـ أومراده.

، وم٘مد   إٓ إذا اٟمتنم وذاع وضمرى قمغم أًمسٜم٦م اًمٜم٤مساعمثؾ ٓ يٙمقن ُمثاًل  .ج

ي٠مِت اًم٘م٤مئؾ سمام حيسـ ُمـ اًمٙمالم أن يتٛمثؾ سمف إٓ أٟمف ٓ يتٗمـؼ ًمـف أن 

، وإذا  ، واْلٙمٛم٦م ٓ يِمؽمط هل٤م ذًمؽ، ومال يٙمقن ُمثاًل  يسػم سملم اًمٜم٤مس

 ؾم٤مرت اْلٙمٛم٦م واٟمتنمت قمغم إًمسٜم٦م ضمرت جمرى اعمثؾ .

، أُم٤م اعمثؾ ومٞمٗمٞمـد  اْلٙمٛم٦م شمٗمٞمد ُمٕمٜمًك واطمًدا ُمـ أُمر أو هنل أو إرؿم٤مد .د

، ُمٕمٜمك فم٤مهًرا يرشمبط سم٤مًم٘مّم٦م أو  ُمٕمٜمٞملم: ُمٕمٜمك فم٤مهًرا، وُمٕمٜمك سم٤مـمٜم٤ًم

سم٤مـمٜم٤ًم يرضمع إمم اْلٙمٛم٦م اًمتل شمٙمٛمــ ، وُمٕمٜمك  اْلدث اًمذي ىمٞمؾ ومٞمف

 .(1)وراء اعمثؾ

 خاوًسا : رلتارات وَ أدب احلكي :
 :وَ الصعح  - أ

 :(2)ىمقل ـمروم٦م سمـ اًمٕمبد

ــ٧َم  إذا ـــطم ذم يمٜم ـــْرؾِم ـُمُ  ٦مٍ ـ٤مضم  اًل ـــ
 

 فِ ـشُمقِص  وٓ ٤مــــــطَمٙمِٞمٛمً  ْؾ ـــوم٠مْرؾِم 

 َقىـــــاًمتَ  َؽ ـقمٚمٞم رٍ ـــأُم ٤مُب ـسم وإنْ 
           

ـــومِم ــًمبٞمبً  ٤مِورْ ـ ـــوٓشَمْٕمِّم  ٤مـــ  فِ ـــ
 

                                                
 . 9 :، واْلٙمؿ وإُمث٤مل ْلٜم٤م اًمٗم٤مظمقري ص 1/6 ( اٟمٔمر : جمٛمع إُمث٤مل ًمٚمٛمٞمداين1)

ـمروم٦م سمـ اًمٕمبد سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمب٤مد سمـ صٕمّمٕم٦م سمـ ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م ، وي٘م٤مل : ( هق2)

طمس٥م ُمـ ىمقُمف ضمريئ٤ًم ، ويم٤من أطمدث اًمِمٕمراء  ، وؾمّٛمك ـمروم٦م سمبٞم٧م ىم٤مًمف. ويم٤من ذم إّن اؾمٛمف قمٛمرو

، 185-1/182ؾمٜم٦م . )اٟمٔمر: اًمِمٕمر واًمِمٕمراء ٓسمـ ىمتٞمب٦م ، ىمتؾ وهق اسمـ قمنميـ  ؾمٜم٤ّم وأىمّٚمٝمؿ قمٛمًرا

،  ، ذح إقمٚمؿ اًمِمٜمتٛمري165: واًمبٞم٧م ُمـ ديقاٟمف ص ( ،ـه1423 ، ، اًم٘م٤مهرة دار اْلدي٨م

: اًمٓم٤مسمٕم٦مر، سمػموت، ـحت٘مٞمؼ: دري٦م اخلٓمٞم٥م وًمٓمٗمل اًمّم٘م٤مل ، اعم١مؾمس٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمِم

  م.2000 ، ث٤مٟمٞم٦ماًم
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 : (1)وىمقًمف 

 ـدِ ـًَمَٙم٤مًمٓمِّـَقِل اعمُْرظَمك وصمِٜمْٞمَـــ٤مُه سم٤ِمًمٞمَـ ٠َم اًمَٗمتَـك    ــقَت َُم٤م َأظْمٓمَ ـُرَك إِنَّ اعمَ ـًَمَٕمٛمْ 

 :( 2)وىمقًمف

 ر  أظمب٨ُم ُم٤م أوقمٞم٧َم ُمـ زادِ ــــواًمِّم  ٤مُن سمف          ــّزُمـ٤مَل اًمـــاخلػُم ظمػٌم وإْن ـم

 : (3)٤مدي٤مءوىمقل اًمسٛمقءل سمـ قم

ـَ اًمٚم ١ْمم قِمْرُض ـْدٟمَ يُ إَِذا اعمَْرُء مَلْ   يَ  ُف               ـْس ُِم
ٍ
 ُؾ ـــــــِديِف مَجِٞمْ ـــْرشمَ ـــوَمُٙمؾ  ِرَداء

 ؾمبـٞمـُؾ  وإِْن ُهق مَلْ حَيِْٛمْؾ قمغم اًمٜمَّْٗمِس َضٞمَْٛمٝم٤م            
ِ
ٜمـ٤مء ـِ اًمـثَـّ  وَمَٚمٞمَْس إًمـك طُمـْس

 :(4)وىمقل زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك

 يٕمٚمـــؿ اهلل يٙمتؿ وُمٝمٛمـــ٤م ًمٞمـخٗمك ٟمٗمـقؾمــٙمؿ ذم ُم٤م اهلل شمٙمتـٛمـ ومال

 ؿـــ٤مب أو يٕمجؾ ومٞمٜم٘مـــًمٞمقم اْلس رع ذم يمت٤مب ومٞمدظمـقضـر ومٞمـي١مظم

                                                
 .49 :ص( ديقان ـمروم٦م سمـ اًمٕمبد 1)

 .33: ( اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص2)

: ويرضب سمف اعمثؾ ذم اًمقوم٤مءص٤مطم٥م اْلّمـ اعمٕمروف سم٤مٕسمٚمؼ، ( هق: اًمسٛمقءل سمـ قم٤مدي٤مء اًمٞمٝمقدّي ، 3)

ي٘م٤مل: أورم ُمـ اًمسٛمقءل : ٕٟمف ومْمؾ ىمتؾ اسمٜمف قمغم اًمتٗمريط ذم أُم٤مٟم٦م أودقمٝم٤م قمٜمده اُمرؤ اًم٘مٞمس. 

 اًمِمٜمتٛمري قمٞمسك سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يقؾمػ ، ٤مجاْلج ٕيب)اٟمٔمر: أؿمٕم٤مر اًمِمٕمراء اًمست٦م اجل٤مهٚمٞملم 

، حت٘مٞمؼ: 2/374، وجمٛمع إُمث٤مل ًمٚمٛمٞمداين اًمٜمٞمس٤مسمقري، 125:  صسم٤مٕقمٚمؿ  اعمٕمروف إٟمدًمز

 ، مجع أيب قمبد اهلل ٟمٗمٓمقيف ُمـ ديقاٟمف ٤منسمػموت(. واًمبٞمت ،، دار اعمٕمروم٦م  اًمديـ قمبد اْلٛمٞمد لحمٛمد حمٞم

 م.1996أومم  :ط ، ، دار اجلٞمؾ ، حت٘مٞمؼ: د/واضح صٛمد66: ، ص

، ُمـ ىمبٞمٚم٦م ُمزيٜم٦م ُمـ ُمرض، يم٤من ي٘مٞمؿ هق وىمقُمف ذم سمالد  ( هق: زهػم سمـ رسمٞمٕم٦م اعمٚم٘م٥م سم٠ميب ؾمٚمٛمك4)

همٓمٗم٤من، وأرسشمف أرسة ؿم٤مقمرة وُمـ اعمجٞمديـ ذم اًمِمٕمر، وزهػم ُمـ ؿمٕمراء اًمٓمب٘م٦م إومم ُمـ ؿمٕمراء 

اٟمٔمر: أؿمٕم٤مر  ٚم٦م. ): ٕٟمف يم٤من يٜم٘محٝم٤م ُمدة ـمقي"اْلقًمٞم٤مت"، وشمسٛمك يمب٤مر ىمّم٤مئده  اجل٤مهٚمٞم٦م

، ذطمف وىمدم ًمف : أ/قمكم 109: ُمـ ديقاٟمف ص ٤من(. واًمبٞمت45-42اًمِمٕمراء اًمست٦م اجل٤مهٚمٞملم ، ص

  . م1988، 1 :، ط سمػموت ،طمسـ وم٤مقمقر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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 :(1)وىمقًمف

ـْ يٕمـْش   ؾَمِئْٛم٧ُم شَمَٙم٤مًمٞمَػ اْْلَٞم٤مِة َوَُمـ
          

َٓ َأسمــصَمٛمَ    ًٓ  ٠َممِ ــ٤م ًَمَؽ َيْس ــ٤مٟملَِم طَمْق
 

 : ( 2)وىمقًمف

ـْ ٓ ُيّم  قٍر يمثـػَمٍة ــ٤مٟمِْع ذم ُأُمــَوَُم
        

ْس سم٠َِمْٟمٞم   ؿِ ــ٠م سمَِٛمٜمِْس ـــمَ ٤مٍب َوُيقــُيرَضَّ
 

 :( 3)وىمقًمف

 ؿِ ـف ويذُمـــَ قمٜمـف يستٖمــقُمِ ــقمغم ىم ْؾ سمٗمْمٚمِف          ــٍؾ ومٞمبخــوُمـ يُؽ ذا ومْم

 :( 4)وىمقًمف

ـْ جيٕمِؾ اعمٕمُروَف ُمـ دوِن قِمْرِضِف          ـْ ٓ َيتَِّؼ اًمِّمتَيٗمِ  َوَُم  ؿِ ـــَؿ ُيِْمتَ ــــْرُه َوَُم

 :  (5)وىمقًمف

َٓ َيَزْل يستحِٛمُؾ اًمٜم٤مَس َٟمْٗمَسُف           ـْ  َٓ ُيْٖمٜمِٝم وَُم  ٠ممِ ـُيْس  رِ ـ٤م ُمـ اًمّدهــ٤م َيْقُمً ــَو

 :(6)وىمقًمف

 ؿــدم وُمـ ٓ ئمٚمؿ اًمٜم٤مس ئمٚمــهي الطمف      ــوُمـ ٓ يذد قمـ طمقضف سمس

 : (7)وىمقًمف 

 ؿــ٤مب اًمسامء سمسٚمــوًمق رام أؾمب ٤مــ٤مب اعمٜمٞم٦م يٚم٘مٝمــب أؾمبوُمـ ه٤م

                                                
 .110: ص ؾمٚمٛمك أيب سمـ زهػم ديقان( 1)

 . : وُمـ مل يّم٤مٟمع ، وذم رواي٦م110: ص اًمس٤مسمؼ اعمرضمع (2)

 .110:س٤مسمؼ ص( اعمرضمع اًم3)

 .110:( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ص4)

ل يٜمدم.112:( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ص5)  ، وذم رواي٦م: ... وٓ ُيٕمٗمٝم٤م يقًُم٤م ُمـ اًمذ 

 .110:( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ص6)

 .110:( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ص7)
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 :(1)وىمقًمف

ا صدي٘م  رمـــرم ٟمٗمسف ٓ يٙمــــــ ٓ يٙمـوُم فـــوُمـ يٖمؽمب حيس٥م قمدوًّ

 

 :(2)وىمقًمف

 ؾــ٤م اًمٜمخـــتٝمسمرس إٓ ذم ُمٜم٤مــوشمٖم فــــٓمل إٓ وؿمٞمجــوهؾ يٜمب٧م اخل

 

 :(3)وىمقًمف

 الءــــــ٤مر أو ضمـــــلم أو ٟمٗمـــيٛم الثــــــف صمــــــؼ ُم٘مٓمٕمــوم٢من اْل

 

  :(4)وىمقل يمٕم٥م سمـ زهػم

ـِ أٟمثَك وإْن ـم٤مًم٧ْم ؾم   قُل ـــ٤مَء حمٛمـــيقًُم٤م قمغم آًم٦ٍم طمدسم الُمتُف        ــــيمؾ  اسم

                                                
 .112: ص ؾمٚمٛمك أيب سمـ زهػم ديقان (1)

 .49: ( أؿمٕم٤مر اًمِمٕمراء اًمست٦م اجل٤مهٚمٞملم ص2)

 .54 :( اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص3)

ويم٤من اًمٜمبل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ، ا  جمٞمدً ا ومحاًل هق: يمٕم٥م سمـ زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك، ويم٤من ؿم٤مقمرً ( 4)

ىمد أهدر دُمف ومٝمرب ، وم٘مٞمؾ ًمف : إن مل شمدرك ٟمٗمسؽ ىمتٚم٧م ، وم٘مدم اعمديٜم٦م وأؾمٚمؿ سملم يدي رؾمقل اهلل 

ٗمق قمٜمد رؾمقل اهلل .. واًمٕم )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ، وأٟمِمده ىمّمٞمدة : ٟمبئ٧م أن رؾمقل اهلل أوقمدين

. )اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ  هـ 26، شمقذم  ُم٠مُمقل . ومٙمس٤مه اًمٜمبل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( سمردًة ًمف

اعمديٜم٦م اعمٜمقرة،  ، ُمٙمتب٦م اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م ، ، حت٘مٞمؼ: صالح سمـ ؾم٤ممل اعمٍماِت381،  380:ىم٤مٟمع، ص

ر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ، حت٘مٞمؼ : أ/قمكم وم٤مقمق65 :واًمبٞم٧م ُمـ ديقاٟمف ص، هـ( 1418، 1:ط

 م.1997سمػموت، 
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 :(1) وىمقل ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م

 

 َُم٤م ظَم 
ٍ
 ُؾ ــــــ٤مًم٦َم زائـَٓ حم ؿٍ ــــٞمٕمِ ٟمَ ويمؾ   ُؾ            ـــال اهلل سَم٤مـمـــَأٓ يُمؾ  رء

 

 :(2)وىمقل اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمدي

ـْ ًمَ ــــَوٓ ظَمػْمَ ذِم طمٚم راــَقه َأْن يٙمـــسَمَقاِدُر حَتِْٛمل َصٗمْ           ُف         ـٍؿ إَِذا مَلْ َيُٙم    دَّ

 َدَراــطمٚمٞمٌؿ إَِذا َُم٤م َأْوَرَد إَُْمَر َأْص  ـْ ًَمُف        ـٍؾ إَِذا مَلْ َيٙمُ ـــَوٓ ظَمػْمَ ذِم ضمٝم

 :(1)يب إؾمقد اًمدؤزموىمقل أ

                                                
هق: ًمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ ، يم٤من ؿم٤مقمًرا ُمـ ومحقل اًمِمٕمراء ، وومد قمغم رؾمقل اهلل ( 1) 

)صغم اهلل قمٚمٞمف  ، وروى أسمق هريرة قمـ اًمٜمبل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(، وم٠مؾمٚمؿ وطمسـ إؾمالُمف

، وعم٤م " يمؾ رء ُم٤م ظمال اهلل سم٤مـمؾًمبٞمد: أٓأصدق يمٚمٛم٦م ىم٤مهل٤م ؿم٤مقمر يمٚمٛم٦م ":  وؾمٚمؿ( أٟمف ىم٤مل

قمٛمران ، ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م، وُم٤مت  أؾمٚمؿ ىم٤مل: ُم٤م يمٜم٧م ٕىمقل ؿمٕمًرا سمٕمد أن قمٚمٛمٜمل اهلل اًمب٘مرة وآل

، حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد 4/482هب٤م ذم ظمالوم٦م قمثامن )ريض اهلل قمٜمف( . )اٟمٔمر: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ٓسمـ إصمػم 

: م(. واًمبٞم٧م ُمـ ديقاٟمف  ص1994 -هـ 1415، 1:ُمٕمقض، قم٤مدل أحد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

 سمػموت. ،، دار ص٤مدر 132

أسمق ًمٞمغم ، ويم٤من ؿم٤مقمًرا ُمٗمٚمً٘م٤م ـمقيؾ اًمب٘م٤مء ويمٜمٞمتف ىمٞمس سمـ قمبد اهلل سمـ قمدس سمـ رسمٞمع سمـ ضمٕمدة ، ( هق: 2)

وم٠مؾمٚمؿ ، وأدرك صٗملم، ومِمٝمده٤م ُمع  )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(، وومد قمغم اًمٜمبل  ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم

، صمؿ ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م، وُم٤مت سم٠مصٗمٝم٤من وىمد يمػ سمٍمه، وضم٤موز اعم٤مئ٦م. )اٟمٔمر:  ريض اهلل قمٜمف ((قمكم 

، اًمٜم٤مذ:  ، سمتّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ: إؾمت٤مذ اًمديمتقر/ف. يمرٟمٙمق321:ُمٕمجؿ اًمِمٕمراء ًمٚمٛمرزسم٤مين ص

واًمبٞمت٤من ُمـ  ،م(1982 -هـ 1402، 2:، ط ًمبٜم٤من، ، سمػموت  ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمٙمتب٦م اًم٘مدد

 م.1998، 1 :سمػموت، ط -ذطمف : د/واضح اْلٛمد، دار ص٤مدر، مجٕمف وطم٘م٘مف و85: ديقاٟمف ص
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  ؿـــــ٧م قمٔمٞمــقم٤مٌر قمٚمٞمؽ إذا ومٕمٚم ٚمف ــــ٠مِت ُمثــٍؼ وشمـــٓ شمٜمف قمـ ظمٚم  

 : (2)وىمقل ًمٞمغم إظمٞمٚمٞم٦م

 ك اًمٗمتـكـرك ُم٤م سم٤معمقت قم٤مٌر قمٚمـٛمًمٕم
 

 ٤ميرــــــــإذا مل شمّمـبف ذم اْلٞمـ٤مة اعمٕم
  

 ٤مملٌ ـــومال اْلـّل ممّـ٤م حيـدث اًمـّدهر ؾم
 

 وٓ اعمٞم٧م إن مل يّمـؼم اْلـّل ٟمـ٤مذ
 

ــ إمم دٍ ـديـــضم أو ٤مٍب ـؿمبــ ويمــّؾ    غمً ـسم
 

ــرئٍ  ويمــؾ ــ اُم ــ اهلل إمم ٤ميقًُم  رـص٤مئ
 

                                                                                                               
، ُمـ ؾم٤مدات اًمت٤مسمٕملم وأقمٞم٤مهنؿ: ؾمٛمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب،  هق: فم٤ممل سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ضمٜمدل( 1)

، واسمـ قمب٤مس )ريض اهلل  ٤م، واًمزسمػم، وأسم٤م ذر، وقمٛمران سمـ اْلّملم، وأسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمريوقمٚمٞمًّ 

، روى ًمف اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ ، وهق أول ُمـ شمٙمٚمؿ ذم اًمٜمحق، ىمْم٤مء اًمبٍمة  ( ، ووزممجٞمًٕم٤م  قمٜمٝمؿ

وقمٛمره مخس وصمامٟمقن ؾمٜم٦م. )اٟمٔمر: هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ًمٚمٜمقوي  ـه69وشمقذم سم٤مًمبٍمة ؾمٜم٦م 

، ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ٓسمـ ظمٚمٙم٤من  سمػموت ،، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ، إدارة اًمٓمب٤مقم٦م اعمٜمػمي٦م2/176

، مجع :  403:  اًمبٞم٧م ُمـ ديقاٟمف صوسمػموت(.  ،، دار ص٤مدر  ، حت٘مٞمؼ: إطمس٤من قمب٤مس2/539

ؾمٕمٞمد اْلسـ اًمٕمسٙمري ، حت٘مٞمؼ : اًمِمٞمخ حمٛمد طمسـ آل ي٤مؾملم ، ُمٜمِمقرات دار وُمٙمتب٦م  قأسم

 م.1998 -هـ1418  اهلالل

-هل: ًمٞمغم سمٜم٧م قمبد اهلل سمـ يمٕم٥م سمـ طمذيٗم٦م ، اًمِم٤مقمرة اعمِمٝمقرة ، وؾمٛمٞم٧م إظمٞمٚمٞم٦م سم٘مقهل٤م ( 2)

: ٟمحـ إظم٤ميؾ ُم٤م يزال همالُمٜم٤م ... طمتك يدب قمغم اًمٕمّم٤م -ٗم٦موي٘م٤مل: سم٘مقل ضمده٤م يمٕم٥م سمـ طمذي

 80هـ وىمٞمؾ 71، شمقومٞم٧م  ، ٓ ي٘مدم قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمِمٕمر همػم اخلٜمس٤مء ُمذيمقًرا ، يم٤مٟم٧م ُمـ أؿمٕمر اًمٜمس٤مء

، سمتّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ : د/ف . يمرٟمٙمق، ٟمنم: ُمٙمتب٦م 343ُمٕمجؿ اًمِمٕمراء ًمٚمٛمرزسم٤مين ص هـ. )

 ، واًمِمٕمر واًمِمٕمراء ٓسمـ ىمتٞمب٦م م1982 -هـ 140، 2:، ط ، سمػموت اًم٘مدد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

، حت٘مٞمؼ: 2/878وشم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل، هـ 1423 ، اًم٘م٤مهرة ، دار اْلدي٨م 1/439-442

، مجع 65، وإسمٞم٤مت ُمـ ديقاهن٤م ص( 1: ، ط ، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل د/ سمِم٤مر قمّقاد ُمٕمروف

( ، وزارة اًمث٘م٤موم٦م 5ًمؽماث )، ؾمٚمسٚم٦م يمت٥م ا وحت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ اًمٕمٓمٞم٦م وضمٚمٞمؾ اًمٕمٓمٞم٦م

 م.1967-ـه1386،  ، دار اجلٛمٝمقري٦م سمبٖمداد واإلرؿم٤مد
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وىمقل ُمٞمسقن سمٜم٧م سمحدل اًمٙمٚمبٞم٦َّم عم٤م ُزوم٧َّم إمم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من
(1): 

 فـــُؼ إرواُح ومٞمـــ٧ٌم ختٗمــــــًَمَبٞم
 

 ِػ ــــٍر ُمٜمٞمـــأطم٥م  إزمَّ ُمـ ىمّم 
 

يـوأص  ٩م  ـــ٤مح سمٙمؾِّ ومــــقات اًمرِّ
 

ومـــــإزمَّ ُمـ ٟم٘م أطم٥م     قِف ـــِر اًمد 
 

 :(2)وىمقل إظمٓمؾ

 ٦مـــؽ ُمـ ظمٓمٞمـ٥م ظمْٓمبَ ــَٓ يٕمجبٜم 
 

 الـــطَمتَّك يٙمقن َُمـَع اًْمَٙمـاَلم أصٞم 
 

 ٤مــــ١َماد َوإِٟمَّٛمَ ــــإِن اًْمَٙماَلم ًمٗمل اًْمٗمُ  
 

 الـــضمٕمؾ اًمٚمَِّس٤من قمغم اًْمُٗمـ١َماد َدًمِٞم 
 

 :  (1)وىمقل ضمرير

                                                
هل: ُمٞمسقن سمٜم٧م سمحدل سمـ أٟمٞمػ، أّم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ،  ؿم٤مقمرة َويَم٤مٟم٧َم سمدوي٦م ومْم٤مىم٧م ٟمَٗمسَٝم٤م عم٤م ( 1)

ٜم٧م ىمبؾ اًْمٞمَْقم ذِم شمِسى قَمَٚمٞمَْٝم٤م ومٕمذهل٤م قمغم َذًمِؽ َوىَم٤مَل هَل٤َم: أَٟم٧ْم ذِم ُمٚمٍؽ قَمٔمِٞمؿ َوَُم٤م شمدريـ ىمدره َويم

هِمٞمػ. )اٟمٔمر: ظمزاٟم٦م  وَمٙم٤من مم٤م ىَم٤مًَم٧م: ، اًمٕمب٤مءة َوأيمؾ يمسػمٍة ذِم يمِس سَمٞمْتِل ... أطم٥م إزَِمّ ُمـ أيمؾ اًمرَّ

: قمبد اًمسالم حمٛمد  ، حت٘مٞمؼ وذح506،  8/505إدب وًم٥م ًمب٤مب ًمس٤من اًمٕمرب ًمٚمبٖمدادي 

ُمـ ح٤مؾم٦م اخل٤مًمديلم:  واًمبٞمت٤من م(،1997 -هـ  1418، 4: ه٤مرون، ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل ، اًم٘م٤مهرة ، ط

، حت٘مٞمؼ: 82اخل٤مًمدي٤من أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ه٤مؿمؿ اخل٤مًمدي، وأسمققمثامن ؾمٕمٞمد سمـ ه٤مؿمؿ اخل٤مًمدي ص

  .م 1995د/حمٛمد قمكم دىم٦م ، اًمٜم٤مذ: وزارة اًمث٘م٤موم٦م ، اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م ، ط 

ُمروان جيزل ًمف اًمٕمٓم٤مء ، ويم٤من قمبد اعمٚمؽ سمـ  هق: همٞم٤مث سمـ همقث اًمتٖمٚمبل، ؿم٤مقمر سمٜمل أُمٞم٦م( 2)

/ 2هـ. )ـمب٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء ٓسمـ ؾماّلم اجلٛمحل 91، شمقذم  ويٗمْمٚمف ذم اًمِمٕمر قمغم همػمه

/ 2، دار اعمدين ، ضمدة ، وشم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل ، حت٘مٞمؼ : حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر 451-502

٤من ًمف ذم (. واًمبٞمت٤من ًمٞمس٤م ذم ديقاٟمف ، ويٜمسب487: 1/473، واًمِمٕمر واًمِمٕمراء ٓسمـ ىمتٞمب٦م 1055

، 39ذح ؿمذور اًمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م يمالم اًمٕمرب ًمٕمبد اهلل سمـ يقؾمػ مج٤مل اًمديـ سمـ هِم٤مم ص

 ؾمقري٤م. ،حت٘مٞمؼ: قمبد اًمٖمٜمل اًمدىمر، اًمنميم٦م اعمتحدة ًمٚمتقزيع 
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 الً ــًرا قم٤مضمــق ُمٜمؽ ظمٞمــإين ٕرضم
 

٤مضمؾــ٦م سمح٥ّم اًمٕمــواًمٜمٗمس ُمقًمٕم


 : (2)ص٤مًمح سمـ قمبد اًم٘مدوسوىمقل 

 فـــ٤مء ذم همرؾمــاعم كس٘مقد يُ ــيم٤مًمٕم  ٤مـــــــف ذم اًمّّمبـــــوإّن ُمـ أّدسمت

 فــرت ُمـ يبسـسمٕمد اًمذي أسمّم  ًراـــــ٤م ٟم٤مضـــراه ُمقرىمً ـــطمتك شم
 

 فـــقارى ذم صمرى رُمســـطمتك ي  فـــالىمـــخ ٓ يؽمك أظمــــواًمِمٞم
 

 فــــؾ ُمـ ٟمٗمســــُم٤م يبٚمغ اجل٤مه  ؾــــغ إقمداء ُمـ ضم٤مهـــُم٤م شمبٚم
 

 :(1)وىمقًمف

                                                                                                               
هق: ضمرير سمـ قمٓمٞم٦م سمـ طمذيٗم٦م سمـ سمدر سمـ ؾمٚمٛم٦م اًمٙمٚمبل اًمػمسمققمل ، أسمق طمزرة اًمتٛمٞمٛمل اًمبٍمي، (1) 

وًمد وُم٤مت ذم اًمٞمامُم٦م، يم٤مٟم٧م ًمف ُمس٤مضمالت ُمع ؿمٕمراء زُمٜمف،  يم٤من ُمـ ومحقل ؿمٕمراء اإلؾمالم،

ويم٤مٟم٧م سمٞمٜمف وسملم اًمٗمرزدق ُمٝم٤مضم٤مة وٟم٘م٤مئض، ىم٤مل سمِم٤مر سمـ سمرد: أمجع أهؾ اًمِم٤مم قمغم ضمرير 

سمٕمد اًمٗمرزدق سمِمٝمر. )اٟمٔمر: ـمب٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء  ـه110واًمٗمرزدق، وإظمٓمؾ دوهنام ، وشمقذم 

، حت٘مٞمؼ: إطمس٤من قمب٤مس ، ٟمنم: 327-1/321، ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ٓسمـ ظمٚمٙم٤من 2/374-451

، ٟمنم: دار  ، حت٘مٞمؼ: د/سمِم٤مر قمّقاد ُمٕمروف21/ 3 ٚمذهبلًم دار ص٤مدر سمػموت ، وشم٤مريخ اإلؾمالم

، ؾمٚمسٚم٦م ديقان اًمٕمرب ، 331ص اًمبٞم٧م ُمـ ديقان ضمريروم( ،  2003، 1اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ط

 م.1986-ـه1406 :، ط دار سمػموت ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، سمػموت

سمـ قمبد اًم٘مّدوس سمـ قمبد اهلل إزدي اجلذاُمل ، ؿم٤مقمر طمٙمٞمؿ ُمـ اًمِمٕمراء اًمٗمالؾمٗم٦م،  هق: ص٤مًمح(2) 

، وؿمٕمره يمٚمف أُمث٤مل وطمٙمؿ وآداب. ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم  ، يٕمظ اًمٜم٤مس ذم اًمبٍمة يم٤من ُمتٙمٚماًم 

،  ، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمست٤مر أحد ومراج90، 1/89وُم٤مئ٦م. )اٟمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِمٕمراء ٓسمـ اعمٕمتز اًمٕمب٤مد 

ووومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟمب٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من ٓسمـ ظمٚمٙم٤من اًمؼمُمٙمل اإلرسمكم ، ، اًم٘م٤مهرة  اعمٕم٤مرف، دار 3: ط

وإسمٞم٤مت ذم ديقاٟمف : ص٤مًمح سمـ سمػموت(.  ،، حت٘مٞمؼ: إطمس٤من قمب٤مس، دار ص٤مدر 493،  2/492

، مجع وحت٘مٞمؼ : قمبد اهلل اخلٓمٞم٥م ، دار ُمٜمِمقرات اًمبٍمي 143، 142قمبد اًم٘مدوس اًمبٍمي ص 

،  ، سمػموت ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3/186ًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمبد رسمف إٟمدًمز ، وام 1967، سمٖمداد 

 .هـ.1404، 1:ط
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 الــــــٚم٧م ًَمُف ىَمتِٞمــك ىمد ىمتدَّ ــومٕمَ   ٤مــــــ٤م ًمئٞمٛمً ُروومً ـــــإِذا وًمٞم٧م َُمٕمْ 

 الــــؽ ُمست٘مٞمـــَأشَمٞمْتُ  ؾ إينـــَوىم  فِ ــــا إًَِمٞمْ ذرً ــــ َذاك ُمٕمتــوَمُٙمـ ُم

 الـــــؿ ومتٞمـــَوإِن قَم٤مىَمب٧م مل شمٔمٚم  ػًماــر َصٖمِ ـــوَمٚمؿ يْٖمٗمر ـــوَم٢مِن يْٖمٗم

 :(2)وىمقًمف

 ؽــ٤مشمؿ ٓ ُمـ ؿمتٛمــــق اًمِمــومٝم  تؿ قمـ أخــــــؼّمك سمِمـــــ خيــُم

 ؽــقم قمغم ُمـ أقمٚمٛمـــ٤م اًمٚمــإٟمٛم  فــــؽ سمـــقاضمٝمــؿ يـذاك رء ًم

 ؽــفمٚمٛمد ــ٤مظ قمٜمد ُمـ ىمــذا طمٗم  ٤مــرك إن يم٤من أظًم ــؿ يٜمّمــيمٞمػ ًم

 :(3)وىمقًمف

 ال أٟمف ُمٜمؽ أومٝمؿــــوحيس٥م ضمٝم  الــــــ٤مء أن شمٗمّٝمؿ ضم٤مهـــوإّن قمٜم

 دمـــر هيــــإذا يمٜم٧م شمبٜمٞمف وآظم  فـــ٤م مت٤مُمــ٤من يقُمــُمتك يبٚمغ اًمبٜمٞم
 

 :(4)وىمقًمف

 ٤م ومدارهـــــوإن مل دمد قمٜمف حمٞمّم  دمٜم٥م صديؼ اًمّسقء واسم طمب٤مًمف

 رارهــر أو ذم ىمــده وراء اًمبحجي  وُمـ يٓمٚم٥م اعمٕمروف ُمـ همػم أهٚمف

 : (1)وىمقًمف

                                                                                                               
 سمػموت. ،، دار اًمٗمٙمر2/405 مجٝمرة إُمث٤مل ًمٚمٕمسٙمري(1) 

رسمٞمع إسمرار وٟمّمقص إظمٞم٤مر ًمٚمزخمنمي و ،151 ص اًمبٍمي اًم٘مدوس قمبد سمـ ص٤مًمح:  ديقاٟمف(2) 

 هـ.1412،  ، سمػموت ، ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل4/151

  .2/258ًمٚمزخمنمي  إظمٞم٤مر وٟمّمقص إسمرار رسمٞمع(3) 

 هـ.1404، 1:، ط ، سمػموت ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3/186اًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمبد رسمف إٟمدًمز (4) 
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 قًمفـــّرك ىمــ٘مك يسـوأيمثر ُمـ شمٚم
 

 ٚمفــّرك ومٕمــؾ ُمـ يســـوًمٙمـ ىمٚمٞم 

ـّ سمٕمض ُمذاهبل  ٚمفـــ٤من وأهــذا اًمزُمــل هــوم٠مّدسمٜم  وىمد يم٤من طمسـ اًمٔم

 :(2)وىمقًمف

 ـــقمدّوَك ذو اًمٕم٘مِؾ ظمػٌم ُمــ اًمّّم 
 

 ِؼ ـــــــِؼ إحَ ـــــِؼ اًمقاُمِ ــدي   
 

 : (3)وىمقًمف

 الـــــــإن يٙمـ ُم٤م سمف أصب٧م ضمٚمٞم
 

 أضمــّؾ  ومٞمف اًمٕمــــزاء ومذهـــــ٤مب 


 :(4)وىمقًمف

ـــٓ شمدظمٚم  ــــ سمٜمٛمٞمٛمـــــ  ٦مــــــ
 

ــلم اًمٕمّم  ـــسم ـــ٤م وْل٤مئٝمــــ   ٤مـــــ
 

 :(5)وىمقًمف

ْ ـــَأقْمٓمَ  فُ ــــَؽ ىمٚمبُ ـــــؿ إِذا أطمبَّ ــإِن اًْمَٙمِري َٓ مُت ة   َذُق ــــ٤مك ُِمٜمُْف َُمَقدَّ

 :( 1)وىمقًمف 

                                                                                                               
همرر اخلّم٤مئص اًمقاضح٦م وقمرر اًمٜم٘م٤مئض و ،130 ص ، اًمبٍمي اًم٘مدوس قمبد سمـ ص٤مًمح: ديقاٟمف(1) 

قمٚمؼ طمقاؿمٞمف ووضع ومٝم٤مرؾمف: إسمراهٞمؿ ؿمٛمس ، ضبٓمف وصححف و59ص ، اًمٗم٤مضح٦م ًمٚمقـمقاط 

 م.2008 -هـ 1429،  ، سمػموت ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1:اًمديـ، ط

اًمقؾم٤مـم٦م سملم اعمتٜمبل وظمّمقُمف ًمٚمجرضم٤مين و ،134 ص ، اًمبٍمي اًم٘مدوس قمبد سمـ ص٤مًمح:  ديقاٟمف(2) 

 ، ُمٓمبٕم٦م قمٞمسك اًمب٤ميب ، قمكم حمٛمد اًمبج٤موي ، حت٘مٞمؼ وذح: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ376ص 

 .اْلٚمبل وذيم٤مه 

، دار 2/49 ًمٚمج٤مطمظ اًمبٞم٤من واًمتبٞملمو ،118 ص ، اًمبٍمي اًم٘مدوس قمبد سمـ ص٤مًمح:  ديقاٟمف(3) 

 هـ.1423، سمػموت،  وُمٙمتب٦م اهلالل

 .2/49 ًمٚمج٤مطمظ واًمتبٞملم واًمبٞم٤من ،145 ص ، اًمبٍمي اًم٘مدوس قمبد سمـ ص٤مًمح:  ديقاٟمف(4) 

، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمٙمريؿ ؾم٤مُمل 1/206ًمٚمٜمٝمرواين اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح اًمٙم٤مذم وإٟمٞمس اًمٜم٤مصح اًمِم٤مذم (5) 

 م.2005 -هـ  1426، سمػموت،  ،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1:اجلٜمدي، ط
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 ٤مرهـــقوم٦م سم٤معمٙمـــ٤م حمٗمــوًمٙمٜمّٝم ٤موات ضمٜم٦ّمــــــوهلل ذم قمرض اًمسٛم

 :(2)وىمقًمف

 ُمـ يزرع اًمِمقك ٓ حيّمد سمف قمٜمب٤م ذر قمداوشمفــإذا وشمرت اُمرًءا وم٤مطم

 : (3)وىمقًمف

 قانــــــــ٤م هلـــهل٤م سمٕمد ُم٤م قمّرضتٝم ٤مــإذا ُم٤م أهٜم٧م اًمٜمٗمس مل شمؽ ُمٙمرُم

 :(4)وىمقًمف

 ٤مــــدىمـــــــوّد ومخػم اًمقداد ُم٤م ص ٤مصدىمف ذم اًمـإذا رضٞم٧م اًمّمديؼ وم

 :(5)وىمقًمف

 ٤مــــَٓ ُمـ ئمؾ قمغم َُم٤م وَم٤مَت ُمٙمتـئب فـتـرىض سمٕمٞمِمـياًمذي ٥م ـــإِن اًمٚمبٞم

 :(6) وىمقل أيب اًمٕمت٤مهٞم٦م

 ٤م ـــــا أٟم٧م شم٠مشمٞمٝمإذ قِمب٧َم ُمٜمٝمؿ ُأُمقرً        ي٤م واقمَظ اًمٜم٤مس ىمد أصبح٧َم ُُمتََّٝماًم 

 ٤مـــ٤م قمـ َُمس٤موهيـذم يُمّؾ ٟمٗمٍس قَمامه ُٛمف     ـرك َٟمٕمٚمَ ــِ اًمِّم وم٠مقمٔمُؿ اإِلصْمِؿ سمٕمد 

                                                                                                               
 .3/186  ًمٚمٜمٝمرواين اًمِم٤مذم اًمٜم٤مصح وإٟمٞمس اًمٙم٤مذم اًمّم٤مًمح اجلٚمٞمس(1) 

ومّمؾ اعم٘م٤مل ذم ذح يمت٤مب إُمث٤مل ٕيب ، و136 ص ، اًمبٍمي اًم٘مدوس قمبد سمـ ص٤مًمح: ديقاٟمف (2)

 ، سمػموت. ، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م1:، ط ، حت٘مٞمؼ: إطمس٤من قمب٤مس379ري إٟمدًمز ص قمبٞمد اًمبٙم

حم٤مرضات إدسم٤مء وحم٤مورات اًمِمٕمراء ، و148 ص ، اًمبٍمي اًم٘مدوس قمبد سمـ ص٤مًمح: ديقاٟمف(3) 

 هـ.1420، 1:، ذيم٦م دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ، سمػموت، ط368واًمبٚمٖم٤مء ًمألصٗمٝم٤مين ص 

 هـ.1417سمػموت،  ،، دار ص٤مدر 4/372يـ اًمبٖمدادي اًمتذيمرة اْلٛمدوٟمٞم٦م ًمبٝم٤مء اًمد(4) 

اْلامؾم٦م اًمبٍمي٦م ٕيب اْلسـ اًمبٍمي ، و136 ص ، اًمبٍمي اًم٘مدوس قمبد سمـ ص٤مًمح: ديقاٟمف(5) 

 ، حت٘مٞمؼ: خمت٤مر اًمديـ أحد، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت.2/58

ـ ًمإلطم٤مـم٦م سمجٛمٞمع طمتك مل يٙم ،، ؿم٤مقمر ُمٙمثر  ، اًمِمٝمػم سم٠ميب اًمٕمت٤مهٞم٦م هق: إؾمامقمٞمؾ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمٜمزي( 6)

هـ، وٟمِم٠م ذم اًمٙمقوم٦م ، ويم٤من ذم سمدء أُمره يبٞمع اجلرار وم٘مٞمؾ ًمف )اجلّرار( وقمٚم٧م 130ؿمٕمره ُمـ ؾمبٞمؾ ، وًمد 

ُمـ  وإسمٞم٤مت(. 226 -219/ 1هـ. ) اٟمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من 211ُمٙم٤مٟمتف قمٜمد اخلٚمٗم٤مء ، شمقذم ذم سمٖمداد 

 م.1965ٕم٦م دُمِمؼ، ط ، ُمٓمبٕم٦م ضم٤مُم ، حت٘مٞمؼ: د/ؿمٙمري ومٞمّمؾ425ديقان أيب اًمٕمت٤مهٞم٦م ص



- 23 - 

 

 ٤مــُمٜمٝمؿ وٓ شُمبٍِم اًمٕمٞم٥َم اًمذي ومٞمٝم ٤م      ـــقِمروم٤مهُن٤م سمٕمٞمقب اًمٜم٤مس شُمبٍمه

 :(1)وىمقًمف

 ف  ــ٤مًمِٙمُ ـق ُمـذي هــ٤مُل اًمــف اعمـمَتّٚمٙم ٤مل ٟمٗمَسفــرُء مل ُيْٕمتِْؼ ُمـ اعمـــإذا اعم

 ٤م شم٤مِريُمفــــ٤مُل اًمذي أٟمــوًمٞمس زِمَ اعم ٌؼ      ــ٤م ُُمٜمٗمِ ـــذي أٟم٤م ُم٤مزم اًمـــأَٓ إِٟمَّٛم

 فْ ـــ٤مًمِٙمُ ــَُمٝمَ  فُ ـّؼ وإّٓ اؾمتٝمَٚمٙمتـحَيِ   ذي      ـ٤مِدْر سمف اًمــــإذا يمٜم٧َم ذا ُم٤مٍل ومب

 :(2)وىمقًمف

ـْ  ـــٞمَٛم ـــف وم ـْ رأى أسَمَقْي ـــ ـــ٤م َُم  ي
 

ــــــ٤م  ــــــ٤م ومامشم ــــــد رأى يم٤مٟم  ىم
  

ــــؼْمةٌ  ــــؽ قِم ــــٞمٝمام ًم ــــؾ وم  ه
 

ــــؽ   ــــ٧َم أّن ًم ــــ٤مأم ظِمْٚم  اٟمِٗمالشم
 

ــــــ٦مُ  ــــــبِّحف اعمٜمٞمَّ ــــــؾ  شُمَّم  يم
 

ـــــــــــ٤م  ـــــــــــف سَمٞم٤مشم  أو شُمَبٞمُِّت
 

 :(3)وىمقًمف

 َيتٞمف أهُؾ اًمتٞمف ُمـ ضمٝمٚمٝمـؿ
 

ـــ٤مُهقا   ـــقن وإن شم  وهـــؿ يٛمقشم
 

ـْ ـمٚمـ٥م اًمِٕمـّز ًمِٞمبَ٘مـك سمـف  َُم
 

ــــقاُه    ومــــ٢منَّ قِمــــّز اعمــــرء شَمْ٘م
 

 مل يٕمتّمؿ سمـ٤مهلل ُمــ ظمْٚمِ٘مـفِ 
 

ــ٤مهُ   ــقه وخَيِْم ــٞمس َيْرضُم ـْ ًم ــ  َُم
 

 :(4)وىمقًمف

 ًمـدٟمٞم٤م سمـام اٟم٘مٓمٕمـ٧ماىمٓمع ا
 

ــدومٕم٧م  ــام اٟم ــدٟمٞم٤م سم ــع اًم  وادوم
 

 واىمبؾ اًمـدٟمٞم٤م إذا ؾمٚمسـ٧م
 

 واشمـــرك اًمـــدٟمٞم٤م إذا اُمتٜمٕمـــ٧م 
 

                                                
 .328/ 2، ًمبٝم٤مء اًمديـ اًمبٖمدادي  ( اًمتذيمرة اْلٛمدوٟمٞم٦م1)

 . 79ص  اًمٕمت٤مهٞم٦م أيب ديقان (2)

 .  414اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (3)

 . 82اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (4)
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 شمٓمٚم٥م اًمٜمٗمس اًمٖمٜمـك أسمـًدا
 

 واًمٖمٜمك ذم اًمـٜمٗمس ًمـق ىمٜمٕمـ٧م 
 

 :(1)وىمقًمف

 ٟمٗمسٝم٤م ي٤م ظم٤مـم٥م اًمدٟمٞم٤م إمم
 

 شمـــٜمح قمــــ ظمٓمبتٝمـــ٤م شمســـٚمؿ  
 

 إن اًمتــل ختٓمــ٥م همــرارة 
 

ــ٠مشمؿ  ـــ اعم ــرس ُم ــ٦م اًمٕم  رسيٕم
 

 :(2)وىمقًمف

ــــ٤مم واًم ــــل إي ــــؼمه  ٕم
 

 وأُمــــــــر اهلل يٜمتٔمــــــــر 
 

ـــ٤م ـــرى ومرضًم ـــ٠مس أن شم  أشمٞم
 

 ومــــــــ٠ميـ اهلل واًم٘مــــــــدر 
 

 :(3)وىمقًمف

 ومدقمف
ٍ
ــف  إِذا اؾمتٖمٜمٞم٧م قمـ رء ــ٤مٌج إًِمٞم ــ٧م حمت ــ٤م أٟم  وظمــذ ُم

 

 : (4)وىمقًمف

ــ٤م ٟمٞم٤م زي٤مدهَت ــد  ـــ اًم ــَقى ُم  هن
 

ــٜم٘مُص   ٟمٞم٤م هــل اًم ــد  ــ٤مدُة اًم  وزي
 

 :(5)وىمقًمف

 كـوم٢مذا اٟم٘م٣م هّؿ اُمرئ وم٘مد اْٟم٘مَْم 
 

َـّ إطمدُث إن اهلٛمقم أؿمد     ه
 

 :(1)وىمقًمف

                                                
 .644ص  اًمٕمت٤مهٞم٦م أيب ديقان (1)

 . 538اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (2)

 . 411اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (3)

 .28 ( ح٤مؾم٦م اخل٤مًمديلم ص4)

 .51اًمس٤مسمؼ صاعمّمدر ( 5)
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اَب ُِمٝمـ٤مَده ـْ ضَمٕمؾ اًمـؽم   ُم٤م رَضّ َُم
 

  ّٓ  عْ ـر إذا ىَمٜمِــك اْلريــ يٜم٤مَم قمٚمأ
 

 :(2)وىمقًمف

 فـــف ىمبٚمَ ـــُزْل ٟمٕمٛمتُ ــؿ شمــْ ًمـُمَ 
  

 قِت ـ٦م سم٤معمــــــــ اًمٜمٕمٛمـــــزال قم 
 

 :(3)وىمقًمف

 فــر طمٞمٜمــل همٞمــؼ ومـــ ُمٜمٓمـُم  كـــؾ سم٤مًمٗمتـــ٧م أمجـــواًمّمٛم

 :(4)وىمقل أيب مت٤مم

ـــــروإذا أراَد اهلل  ــــٞمٚم٦مٍ  ٟمِم  ومْم
 

 ـمقي٧ْم أشمـ٤مح هلـ٤م ًمسـ٤من طمسـقدِ  
 

 ًمقٓ اؿمتٕم٤مل اًمٜم٤مر ومـٞمام ضمـ٤مورْت 
 

 ُم٤م يم٤من يٕمرُف ـمٞم٥م قمرف اًمٕمقدِ  
 

 :(5)وىمقًمف

لِ   ٟمّ٘مؾ وم١مادك طمٞم٨م ؿمئ٧م ُمـ اهلقى ــ٥ِم إوَّ ــ٥م  إَّٓ ًمٚمحبٞم ــ٤م اْل  ُم
 

 يمؿ ُمٜمزٍل ذم إرض ي٠مًمُٗمف اًمٗمتـك
 

ـف أسمــدً    ا ّٕوِل ُمٜمــــزلِ وطمٜمٞمٜمـُ
 

                                                                                                               
 .216( ديقان أيب اًمٕمت٤مهٞم٦م ص 1)

 . 538اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (2)

 .403اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (3)

٤َّمم  طمبٞم٥م سمـ أوس سمـ اْل٤مرث اًمٓم٤مئل( هق:4) هـ ، ؿم٤مقمر وأدي٥م وأطمد أُمراء 231 -188، أَسمق مَت

، واؾمت٘مدُمف اعمٕمتّمؿ هـ، ورطمؾ إمم ُمٍم188، ُمـ ىمرى طمقران سمسقري٦م  ، وًمد ذم ضم٤مؾمؿ اًمبٞم٤من

، ومٚمؿ يتؿ  ، صمؿ وزم سمريد اعمقصؾ ، وم٠مىم٤مم ذم اًمٕمراق ، وم٠مضم٤مزه وىمدُمف قمغم ؿمٕمراء وىمتف إمم سمٖمداد

، حت٘مٞمؼ: قمٛمرو سمـ همراُم٦م  34-12/16هـ . )اٟمٔمر: شم٤مريخ دُمِمؼ 231ؾمٜمتلم طمتك شمقذم هب٤م 

ذح  ُمـ ن٤مواًمبٞمت م(.1995 - ـه1415،  ، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع اًمٕمٛمروي

 ،، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب  دم ًمف/راضمل إؾمٛمرىم، 1/213، ًمٚمخٓمٞم٥م اًمتؼميزي  ديقان أيب مت٤مم

 م. 1994، 2: ، ط سمػموت

 .2/290 ذح ديقان أيب مت٤مم( 5)
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 :(1)وىمقًمف

 ذم اْلـلِّ خمٚمـٌؼ 
ِ
 وـمقُل ُُم٘مـ٤مم اعمـرء

 

ــــّددِ   ــــ٤مهمؽمْب شمتج ــــِف وم  ًمديب٤مضمتٞم
 

ـٛمس زيـدت حمبَّـ٦مً   وم٢مينِّ رأيـ٧ُم اًمِمَّ
 

 رُمدِ ـإمم اًمٜم٤َّمس أن ًمٞمس٧م قمٚمٞمٝمؿ سمس 
 

 :(2)وىمقًمف

 رًة ًمؽ ُمــ صـديٍؼ ـوطمسبؽ طمس
 

ـــدوّ   ـــدي قم ـــف سمٞم ـــقن زُم٤مُم  يٙم
 

 :(3)وىمقًمف

اَم ٓ َـّ سمِــاَم يَمرْهــ٧َم وَمــُرسمَّ   شَمــٜمْٓمَِ٘م
 

ــ  ــقَٟمَٓم ــ٤مِدٍث وَمَٞمُٙم ــ٤مُن سمَِح  نَؼ اًمٚمَِّس
 

 :(4)وىمقًمف

 وإذا اُْمرؤ أؾمـَدى إًمٞمـَؽ َصـٜمٞمٕم٦مً 
 

ــفِ   ـــ ُم٤مًمِ ــ٤م ُم ــف ومٙم٠مهن ـــ ضم٤مه  ُم
 

 :(5)وىمقًمف

 اًمسٞمُػ أصدُق أٟمب٤مًء ُمـ اًمٙمتـ٥ِم 

 

 واًمٚمٕمـ٥ِم  سمـلَم اجلـدّ  ِه اْلد  ذم طمدِّ  

 

 :(6)وىمقًمف

 ٞمــف وم٢مٟمــفاًمــرزق ٓ شمٙمٛمــد قمٚم
 

 يـــ٠مِت ومل شمبٕمـــ٨ْم إًمٞمـــف رؾمـــقٓ 
 

 :(1)وىمقًمف

                                                
 .1/246 مت٤مم أيب ديقان ذح (1)

 .2/302 اعمّمدر اًمس٤مسمؼ( 2)

/إطمس٤من قمب٤مس ، حت٘مٞمؼ : ، د94( ومّمؾ اعم٘م٤مل ذم ذح يمت٤مب إُمث٤مل ٕيب قمبٞمد اًمبٙمري ص 3)

 سمػموت . ،م ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 1983،  3: ، ط د/قمبد اعمجٞمد قم٤مسمديـ

 .2/30( ذح ديقان أيب مت٤مم 4)

 .1/32اعمّمدر اًمس٤مسمؼ  (5)

 .  2/33( اعمّمدر اًمس٤مسمؼ 6)
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 وًمق يم٤مٟم٧م إىمس٤مُم دمري قمغم اْلج٤م
 

َـّ اًمبٝمـ٤مئؿ  ـَ إذن ُمــ ضمٝمٚمٝمـ  هٚمٙم
 

 :(2)وىمقًمف

 وإذا وم٘مـــْدَت أظًمـــ٤م ومل شمٗم٘مـــْد ًمـــفُ 
 

ــدِ   ــ٧َم سمٗم٤مىم ــ٤م وٓ صــؼًما ومٚمس  دُمًٕم
 

 :(3)وىمقًمف

 زدضمروا وُمــ يـُؽ طم٤مزًُمـ٤مٞمًم ٤موم٘مس
 

 ومٚمــٞم٘مس أطمٞم٤مًٟمــ٤م قمــغَم ُمـــ يــرطمؿ 

 

 :(4)وىمقًمف

 وُمــ مل يسـّٚمؿ ًمٚمٜمقائـ٥ِم أصــبح٧ْم 
 

ـــرًّ   ـــُف ـم ـــ٤م اظمالئ٘م ـــِف ٟمقائب  قمٚمٞم
 

 :(5)وىمقل اسمـ اًمروُمل

ـــؾ اجلـــقارح أهيـــ ـــ٤م ُمث  ٤موأوٓدٟم
 

ــلّم اًمٗم٘مــد  ــ٤مضمع اًمب  وم٘مــدٟم٤مه يمــ٤من اًمٗم
 

 د اظمتالًمـــفًمٙمـــؾ  ُمٙمـــ٤مٌن ٓ يُســـ
 

 ُمٙمــ٤من أظمٞمــف ُمـــ ضَمــزوع وٓ ضمٚمــدِ  

 

                                                                                                               
 ، ويروى : َوًَمق يم٤مٟم٧َِم إَرزاُق دَمري . 87/ 2 مت٤مم أيب ديقان ذح (1)

 .1/215اعمّمدر اًمس٤مسمؼ  (2)

 .2/99اعمّمدر اًمس٤مسمؼ  (3)

 .1/84اعمّمدر اًمس٤مسمؼ  (4)

، واًمتقًمٞمد  ، ؿم٤مقمر زُم٤مٟمف ُمع اًمبحؽمي، ًمف اًمٜمٔمؿ اًمٕمجٞم٥م هق: أسمق اْلسـ قمكم سمـ اًمٕمب٤مس سمـ ضمري٩م(5) 

، ويم٤من رأؾًم٤م ذم اهلج٤مء وذم اعمديح، وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ وُم٤مئتلم، وُم٤مت ًمٚمٞمٚمتلم سم٘مٞمت٤م  اًمٖمري٥م

اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد وذيقًمف ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي  . ) وُم٤مئتلمصمامٟملم ُمـ مج٤مدى إومم، ؾمٜم٦م صمالث و

،  سمػموت ،، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 1:، ط ، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م12/23-26

، قمٜمل سمقضٕمٝم٤م 2/281ت ُمـ إُم٤مزم ٕيب قمكم اًم٘م٤مزم ٤مسمٞم، وإ( 362-3/358ووومٞم٤مت إقمٞم٤من 

م، ديقان 1936 -هـ 1344، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م 2:  ط وشمرشمٞمبٝم٤م: حمٛمد قمبد اجلقاد إصٛمٕمل،

، 3:، ط ًمبٜم٤من،  ، سمػموت ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : أحد طمسـ سمس٩م ، ذح1/401اسمـ اًمروُمل 

 م.2002-هـ1423
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 ومال اًمٕملم سمٕمد اًمسٛمع شمٙمٗمل ُمٙم٤مٟمـف
 

 سمٕمد اًمٕملم هيدي يمام هتديوٓ اًمسٛمع  
 

 : (1)وىمقًمف

ــٌؾ  ــ٧م وم٤مقم ــاَم َأٟم َّٓ سمِ ــر إِ ــال شمٗمتخ  وَم

 

َٓ حتسبـ اعمَْجد ُيـَقرُث يم٤مًمٜمَّسـ٥م   َو
 

ـــفِ  َّٓ سمِِٗمْٕمٚمِ ـــٞمَْس َيُســـقد اعمـــرُء إِ  َوًَم

 

ــ٤م َذِوي طَمَســ٥م  ــ٤مء يمراًُم ــدَّ آسَم  َوإِن قَم
 

 إَِذا اًْمُٕمــقد مَلْ ُيْثِٛمــْر َوإِن يَمــ٤مَن ؿُمــْٕمَب٦مً 
 

ه اًمٜم٤ّمُس ذِم اْلََٓم٥مُمـ اعمُْثْ    ِٛمرات اقْمَتدَّ
 

 :(2)وىمقًمف

 قمــدّوك ُمـــ صــدي٘مؽ ُمســتٗم٤مد
 

ــح٤مب  ـــ اًمّم ــتٙمثرّن ُم ــال شمس  وم
 

ـــراه ـــ٤م شم ـــؾ ُم ـــداء أىمت ـــ٢مّن اًم  وم
 

 رابـيٙمقن ُمــ اًمٓمٕمـ٤مم أو اًمِمـ 
 

 : (3)وىمقًمف

ــ٦م ــدار إىم٤مُم ــدٟمٞم٤م سم ــ٤م اًم ــرك ُم  ًمٕمٛم
 

 إذا زال قمـ ٟمٗمس اًمبّمػم همٓم٤مؤه٤م 
 

ــام ــ٤م وإٟم ــٞمش ومٞمٝم ــ٤مء اًمٕم ــػ سم٘م  ويمٞم

 

 سم٠مؾمــب٤مب اًمٗمٜمــ٤مء سم٘م٤مؤهــ٤ميٜمــ٤مل  
 

 :(4)وىمقًمف

ــػم ــرم َوظم ــك يم ــل اًمٜمٝم ــ٤مل أظم  مج

 

 َوًَمــٞمَْس مج٤مًمــف قمــرض َوـمــقل 
 

 :(1)وىمقل اسمـ قمبد رسمف

                                                
، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمٙمريؿ ؾم٤مُمل 166اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح اًمٙم٤مذم وإٟمٞمس اًمٜم٤مصح اًمِم٤مذم ًمٚمٜمٝمرواين ص (1) 

 م.2005 -هـ 1426،  ، سمػموت ٚمٛمٞم٦م،  دار اًمٙمت٥م اًمٕم1:اجلٜمدي، ط

 هـ.1391 ط : ،2/254ٟمِمقار اعمح٤مرضة وأظمب٤مر اعمذايمرة ٕيب قمكم اًمتٜمقظمل اًمبٍمي(2) 

 .38اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص (3) 

 .170اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص (4) 
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ـــ٠َمطْماَلِم  ْٟمَٞم٤م يَم ـــد  ـــاَم اًم َٓ إٟمَّ ـــ٤مِئؿَأ  َٟم

 

َٓ َيُٙمـقُن سمِـَداِئؿِ    َوَُم٤م ظَمـػْمُ قَمـٞمٍْش 

 

ةً  ــذَّ َُْمِس ًَم ْٕ ــ٤م ــ٧م سمِ ــ٤م ٟمِْٚم ــْؾ إَذا َُم  شَم٠َمُمَّ

 

ــ٤ممِلِ وَم٠َموْمٜمَْٞمتَ   َّٓ يَمَح ــ٧َم إ ــْؾ َأْٟم ــ٤م َه  َٝم

 

ــْؿ همَ  ــؾوَمَٙم ــٞمَْس سمَِٖم٤مومِ ــُف َوًَم ــٍؾ قَمٜمْ  ٤مومِ

 

ــ٤مِئؿِ   ــٞمَْس سمِٜمَ ــُف َوًَم ــ٤مِئٍؿ قَمٜمْ ــْؿ َٟم  َويَم

 

 :(2)وىمقل اعمتٜمبل

 وُم٤م ىمتـؾ إطمـرار يمـ٤مًمٕمٗمق قمـٜمٝمؿ
 

 وُمـ ًمؽ سم٤مْلر اًمذي حيٗمـظ اًمٞمـدا 
 

ــف ــ٧م أيمرُمــ٧م اًمٙمــريؿ ُمٚمٙمت  إذا أٟم
 

ــٞمؿ متــردا   وإن أٟمــ٧م أيمرُمــ٧م اًمٚمئ
 

 : (3)وىمقًمف

 ويمــؿ ُمـــ قم٤مئــ٥م ىمــقٓ صــحٞمًح٤م
 

ـــ٘مٞمؿ  ـــؿ اًمّس ــــ اًمٗمٝم ـــف ُم  وآومت
 

 :(1)وىمقًمف

                                                                                                               
هـ، يم٤من ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٙمثريـ ُمـ 246هق: أسمق قمٛمر أحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد رسمف اًم٘مرـمبل، وًمد (1) 

هـ. )اٟمٔمر: وومٞم٤مت 328ٓـمالع قمغم أظمب٤مر اًمٜم٤مس، وًمف ديقان ؿمٕمر ضمٞمد، شمقذم اعمحٗمقفم٤مت وا

 -هـ 1427، دار اْلدي٨م، اًم٘م٤مهرة، 15/283، ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل 1/110إقمٞم٤من 

، 258م(. وإسمٞم٤مت ذم يمت٤مب اًمتِمبٞمٝم٤مت ُمـ أؿمٕم٤مر أهؾ إٟمدًمس ٓسمـ اْلسـ اًمٙمت٤مين ص 2006

 م.1981اًمنموق، اًم٘م٤مهرة ،  دار، 2: حت٘مٞمؼ: إطمس٤من قمب٤مس، ط

هـ، وٟمِم٠م سم٤مًمِم٤مم وأيمثر اعم٘م٤مم 303أَْحَد سْمـ اْْلَُسلْم سْمـ اْْلََسـ، أسَُمق اًمٓمَّٞم٥ِّم اعمتٜمبك ، وًمد سم٤مًمٙمقوم٦م هق: ( 2)

سم٤مًمب٤مدي٦م، وشمٕم٤مـمك ىمقل اًمِمٕمر ُمـ طمداصمتف طمتك سمٚمغ ومٞمف اًمٖم٤مي٦م، واشمّمؾ سم٤مُٕمػم أيَِب اْْلََسـ اعمَْْٕمُروف 

ر اًم٘مقل ذِم ُمدحيف، صمؿ ُم٣م إمَِم ُمٍم ومٛمدح هب٤م يم٤مومقر، صمؿ ظمرج ُمـ ُمٍم وورد سمسٞمػ اًمدوًم٦م، وأيمث

 -219هـ ، )اٟمٔمر: ٟمزه٦م إًمب٤مء ذم ـمب٘م٤مت إدسم٤مء ًمٙمامل اًمديـ إٟمب٤مري ص 354اًمٕمراق، وُم٤مت 

واًمبٞمت٤من ُمـ  م( ،1985 -هـ 1405،  إردن،، ُمٙمتب٦م اعمٜم٤مر 3، حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ اًمس٤مُمرائل ، ط242

 م.1983 :، دار سمػموت ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، ط372ديقاٟمف ص

 .232ص  ديقان اعمتٜمبل( 3)



- 31 - 

 

 ٓ يسٚمؿ اًمنّمف اًمّرومٞمع ُمــ إذى
 

ــّدم  ــف اًم ــراق قمــغم ضمقاٟمب ــك ي  طمّت
 

 :(2)وىمقًمف

 وُمـ ٟمٙمد اًمّدٟمٞم٤م قمغم اْلـّر أن يـرى
 

ــدّ   ـــ صــداىمتف سم ــ٤م ُم ــف ُم  قمــدّوا ًم

 

 :(3)وىمقًمف

 ذو اًمٕم٘مؾ يِمـ٘مك ذم اًمٜمّٕمـٞمؿ سمٕم٘مٚمـف
 

 اجلٝم٤مًمـ٦م ذم اًمِّمـ٘م٤موة يـٜمٕمؿوأظمق  
 

 :(4)وىمقًمف

 وُم٤م اْلسـ ذم وضمف اًمٗمتك ذف ًمـف
 

 إذا مل يٙمــــ ذم ومٕمٚمـــف واخلالئـــؼ 
 

 :(5)وىمقًمف

 وُم٤م اًمت٠مٟمٞم٨م ٓؾمؿ اًمِمـٛمس قمٞمـ٥م
 

ـــذيمػم ومخـــر ًمٚمٝمـــالل  ـــ٤م اًمت  وُم
 

 :(6)وىمقًمف

ــ٨م سمــ٤مرزة ــقب اًمٚمٞم ــ٧م ٟمٞم  إذا رأي
 

ـّ أن اًمٚمٞمــ٨م ُمبتســؿ   ومــال شمٔمــٜمّ
 

 :(7)وىمقًمف

ــــقس  ــــ٧م اًمٜمٗم ــــ٤مراوإذا يم٤مٟم  يمب
 

ـــ٤مم  ـــ٤م إضمس ـــ٧م ذم ُمراده  شمٕمب
 

 :(1)وىمقًمف

                                                                                                               
 .571( ديقان اعمتٜمبل ص 1)

 .198( اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص 2)

 .571اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (3)

 .394اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (4)

 .267اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (5)

 . 332اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (6)

 .261اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (7)
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ــف ــرء يدريم ــك اعم ــ٤م يتٛمٜمّ ــّؾ ُم ــ٤م يم  ُم
 

 دمري اًمّري٤مح سمام ٓ شمِمتٝمك اًمّسٗمـ 
 

 :(2)وىمقًمف

 وُمـ يٜمٗمؼ اًمسـ٤مقم٤مت ذم مجـع ُم٤مًمـف
 

ــر  ــؾ اًمٗم٘م ــذي ومٕم ــر وم٤مًم ــ٦م وم٘م  خم٤موم
 

 :(3)وىمقًمف

ـــــروم ـــــ٤مُمرت ذم ذف ُم  إذا هم
 

ـــقم  ـــام دون اًمٜمّج ـــع سم ـــال شم٘مٜم  وم
 

 : (4)إسِْمَراِهٞمؿ سمـ َُمْسُٕمقد إًمبػمي وىمقل أيب إؾِْمَح٤مق

ـــ ـــ٤مَدةـأأؾم ـــؾ ِزَي ْٟمَٞم٤م سمُِٙم ـــد   ر ذِم اًم
 

 وزيــ٤مدِت ومِٞمَٝمــ٤م ِهــَل اًمٜم٘مّمــ٤من 
 

 :(5)وىمقل اسمـ زيدون

 هق اًمدهر ُمٝمام أطمسـ اًمٗمٕمـؾ ُمـرةً 

 

 ومٛمـــ ظمٓمــ٠م ًمٙمـــ إؾمــ٤مءشمف قمٛمــد 
 

                                                                                                               
 .472ص  بلاعمتٜم ديقان (1)

 .189اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (2)

 .232اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (3)

هق: إسمراهٞمؿ سمـ ُمسٕمقد، أسمق إؾمح٤مق اًمتجٞمبل اًمزاهد، اعمٕمروف سم٤مإلًمبػمي، يم٤من ُمـ أهؾ همرٟم٤مـم٦م، ( 4)

هـ. )اٟمٔمر: شم٤مريخ اإلؾمالم  460هـ وىمٞمؾ  451ويم٤من ؿم٤مقمًرا جمقًدا، ًمف ذم اْلٙمؿ واعمقاقمظ، شمقذم 

 ، أومم :، ط ، حت٘مٞمؼ: د/ حمٛمد رضقان اًمداي٦م141-140صُمـ ديقاٟمف  إسمٞم٤متو(. 127/ 10

 م.1991 -ـه1411سمػموت  ، ٟمنم دار اًمٗمٙمر دُمِمؼ

هق: أسمق اًمقًمٞمد أحد سمـ قمبد اهلل سمـ أحد سمـ هم٤مًم٥م سمـ زيدون اعمخزوُمل إٟمدًمز اًم٘مرـمبل، ( 5)

         ص٤مطم٥م إؿمبٞمٚمٞم٦م  اًمِم٤مقمر اعمِمٝمقر: يم٤من ُمـ أسمٜم٤مء وضمقه اًمٗم٘مٝم٤مء سم٘مرـمب٦م، واٟمت٘مؾ ُمٜمٝم٤م إمم

 .هـ سمٛمديٜم٦م إؿمبٞمٚمٞم٦م، ودومـ هب٤م463هـ، ومجٕمٚمف ُمـ ظمقاصف، وشمقذم 441اعمٕمتْمد سمـ قمب٤مد، ذم ؾمٜم٦م 

اًمبٞمت٤من ُمـ و، (241-18/240، وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء 140-139/ 1اٟمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من )

-ـه1415، ٟمنم دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب سمػموت،  ، حت٘مٞمؼ: د/يقؾمػ ومرطم٤مت 78 ديقاٟمف ص

 . م1994
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 طمــذارك أن شمٖمــؽم ُمٜمــف سمج٤مٟمــ٥ٍم 

 

 ومٗمــل يمــؾ واٍد ُمـــ ٟمقائبــف ؾمــٕمد 
 

 :  (1)قمبدون اًمٗمٝمري وىمقل قمبد اعمجٞمد سمـ

ــ٤م ــ٤مك ٟمقُمتٝم ـــ دٟمٞم ــؽ ُم ٟم ــال يٖمرَّ  وم
 

ـٝمر   ومام صٜم٤مقم٦م قمٞمٜمٞمٝمـ٤م ؾمـقى اًمسَّ
 

 ٞمـــــ٤مزم أىمـــــ٤مل اهلل قمثرشمٜمـــــ٤م٤مًمٚمَّ ُم
 

 ػمٖمـيـد اًم ـٝمـ٤مـتْ همـ٤مًمَ وَ ُمـ اًمٚمٞم٤مزم  
 

 ذم يمــؾ طمــلم هلــ٤م ذم يمــؾ ضم٤مرطمــ٦م
 

 اًمبّمـرُمٜم٤م ضمراح وإن زاهم٧م قمـ  
 

 لء ًمٙمــ يمـل شمٖمـرَّ سمـفـر سم٤مًمِمــشمس
 

 ين ُمــ اًمزهـريم٤مٕيؿ صم٤مر إمم اجلـ٤م 
 

 ر ظمـدُمتٝم٤مـيمؿ دوًم٦م وًمٞمـ٧م سم٤مًمٜمّمـ
 

 ظمـؼم ُِمـ ذيمراكمل شمبؼ ُمٜمٝم٤م وؾمؾ  
 

 

ىُمْسٓمِل   َ ـِ سَمِ٘مل  اًمِسَّ وىمقل َأيب سَمْٙمٍر حَيْٞمَك سْمـ اْْلََٙمِؿ سْم
(2): 

 

ــٞمَْس ُيِّمــٞمُبفُ  ْهَر ًَم ــدَّ َـّ َأنَّ اًم ــ ـْ فَم ــ  َُم

 

ــــ٤مِت وَم٢مِٟمَّــــُف َُمْٖمــــُرورُ    سم٤ِمْْل٤َمِدصَم

 

                                                
يم٤من أديب٤م ؿم٤مقمرا يم٤مشمب٤م ُمؽمؾمال قم٤معم٤م ، هق : قمبد اعمجٞمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبدون أسمق حمٛمد اًمٗمٝمري ( 1)

. )اٟمٔمر: ةوهق ُمـ أهؾ ي٤مسمر،  ـه527أظمذ اًمٜم٤مس قمٜمف ، وشمقذم ؾمٜم٦م ، سم٤مخلؼم وإصمر وُمٕم٤مين اْلدي٨م 

، 29ص ، قمبدونسمـ اًمبس٤مُم٦م ٓ(. وإسمٞم٤مت ُمـ ذح ىمّمٞمدة 93:  19/87اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت 

 .حت٘مٞمؼ : اًمتج٤مين ؾمٕمٞمد حمٛمقد ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، ًمبٜم٤من 

، اؿمتٝمر سم٢مضم٤مدة اعمقؿمح٤مت،  هق: أسمق سمٙمر حيٞمك سمـ قمبد اًمرحـ سمـ سم٘مل اًم٘مرـمبل إٟمدًمز(2) 

، 2/236وومٞم٤مت إقمٞم٤من )هـ 540، شمقذم وشمٜم٘مؾ ذم يمثػم ُمـ سمالد إٟمدًمس اًمتامؾًم٤م ًمٚمرزق

،  : ُمّمٓمٗمك اًمس٘م٤م ، حت٘مٞمؼ2/208ض ذم أظمب٤مر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ًمٚمٛم٘مري وأزه٤مر اًمري٤م

،  ، ُمٓمبٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة ، وقمبد اًمٕمٔمٞمؿ ؿمٚمبل وإسمراهٞمؿ اإلسمٞم٤مري

 .2/260ذم ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م ُمـ همّمـ إٟمدًمس اًمرـمٞم٥م ًمٚمٛم٘مري  ٤من، واًمبٞمت( م 1939
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َبـــ٧ِم ا ُُُمـــقُر َومَلْ شَمـــُدمْ َوإَِذا شَمَ٘مٚمَّ ْٕ 

 

ـــ  ـــُزوُن َواعمَْس ـــَقاٌء اعمَْْح  ُرورُ ـوَمَس

 

 :(1)وىمقل اسمـ ٟمب٤مشم٦م اعمٍمي

 ي٤م ُمِمتٙمل اهلؿ دقمف واٟمتٔمـر ومرضًمـ٤م
 

 ودار وىمتــؽ ُمـــ طمــلم إمم طمــلم 
 

ــدر ــبح٧م ذم يم ــد إذا أص  وٓ شمٕم٤مٟم
 

 ومــ٢مٟمام أٟمــ٧م ُمـــ ُمــ٤مء وُمـــ ـمــلم 

 

 :(2)وىمقل حمٛمقد ؾم٤مُمل اًمب٤مرودي

ــدقمق  ــدٍب ي ــلم ُمٜمت ــؿ سم ــ٦مٍ يم  عمٙمرُم

 

 وسملم ُمٕمتٙمـٍػ يبٙمـل قمـغم ـَمٚمـؾِ  
 

                                                
د سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اْلسـ اجلذاُمل، هق إدي٥م اعمِمٝمقر مج٤مل اًمديـ أسمق سمٙمر حمٛم( 1)

، ووم٤مق أهؾ زُم٤مٟمف ذم اًمٜمٔمؿ واًمٜمثر: وشمقذم ـه686اعمٚم٘م٥م سم٤مسمـ ٟمب٤مشم٦م اعمٍمي. وًمد سمٛمٍم ؾمٜم٦م 

، 1/571اٟمٔمر: طمسـ اعمح٤مرضة ذم شم٤مريخ ُمٍم واًم٘م٤مهرة ًمٚمسٞمقـمل  . )ـه768سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 

، 1: ، ُمٍم، ط ، قمٞمسك اًمب٤ميب اْلٚمبل رسمٞم٦محت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕم

 –، سمػموت  ، ٟمنم دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 534 م(. واًمبٞمت٤من ُمـ ديقاٟمف ص1967 -هـ 1387

 ًمبٜم٤من.

هق: حمٛمقد ؾم٤مُمل سم٤مؿم٤م سمـ طمسـ طمسٜمل سمؽ اًمب٤مرودي، أطمد أريم٤من اًمٜمٝمْم٦م إدسمٞم٦م ذم أواظمر (2) 

، وخترج ذم اعمدارس اْلرسمٞم٦م ذم ُمٍم،  م1840-هـ 1256وًمد ذم اًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م ، م 19اًم٘مرن 

، إمم أن شمرىمك إمم  ، وشم٘مٚم٥م ذم اعمٜم٤مص٥م اًمٕمسٙمري٦م وشمٖمٚم٥م قمٚمٞمف طمبف ًمألدب وأهمرم سم٤مًمِمٕمر اًمٕمريب

م ُمديًرا ًمٚمجٝم٦م اًمنمىمٞم٦م. صمؿ شمقمم ٟمٔم٤مرة اْلرسمٞم٦م صمؿ إوىم٤مف صمؿ 1879صمؿ قملم ذم ؾمٜم٦م ، رشمب٦م اًمٚمقاء 

٤مريخ أداب اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم اٟمٔمر: شم)اعمٕم٤مرف، ويمػ سمٍمه ذم أواظمر طمٞم٤مشمف. 

. وذم 3، ط سمػموت –، دار اعمنمق 318 -316واًمرسمع إول ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ؿمٞمخق ص 

م، 2000 -هـ1420 ، ٟمنم دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب1/167 إدب اْلدي٨م: د/قمٛمر اًمدؾمقىمل

ٕم٤مرف، ، ٟمنم ُم١مؾمس٦م اعم2/241وضمقاهر إدب ذم أدسمٞم٤مت وإٟمِم٤مء ًمٖم٦م اًمٕمرب ًمٚمٝم٤مؿمٛمل 

، حت٘مٞمؼ وضبط  397سمػموت(.واًمبٞم٧م ُمـ ديقان اًمب٤مرودي عمحٛمقد ؾم٤مُمل اًمب٤مرودي سم٤مؿم٤م ص 

 ، سمػموت. ، دار اًمٕمقدة وحمٛمد ؿمٗمٞمؼ ُمٕمروف، : قمكم اجل٤مرم  وذح
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 :(1)وىمقًمف

 ٌ  وُمــ٤م اًمٜمــ٤مس إٓ يم٤مدطمــ٤من ومٕمــ٤َممِل

 

 يســػم قمــغم ىمّمــٍد وآظمــر ضم٤مهــُؾ  
 

 :(2)وىمقًمف

ـــدرا ـــتاًم ُُم٘م ـــُر اهلل طَم  إن يمـــ٤من أُم
 

 ومامذا ُيٗمٞمُد اِْلرص وإُمُر واىمـُع؟ 
 

        

*       *       * 

 

                                                
 .433ديقان اًمب٤مرودي ص (1) 

 .327ص اعمّمدر اًمس٤مسمؼ (2) 
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 وَ الٍجح: –ب 
 

اًمٙمالم ُم٤م هق أؿمد ُمـ اْلجر ، وأٟمٗمذ ُمـ ىمقل ًم٘مامن اْلٙمٞمؿ : إن ُمـ  .1

ن ُمـ اًم٘مٚمقب إو،  ، وأُمر ُمـ اًمّمؼم ، وأطمر ُمـ اجلٛمر وظمز اإلسمر

 وم٢من مل شمٜمب٧م يمٚمٝم٤م يٜمب٧م سمٕمْمٝم٤م، ُمزارع وم٤مزرع ومٞمٝم٤م اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمب٦م 
(1)

. 

أظمقك ومٝمـ ىمقل اهلذيؾ سمـ هبػمة اًمتٖمٚمبل: إذا قمزّ  .2
 (2)

. 

ؾمامقمف  ر  ـىمقل أم اًمرسمٞمع سمـ زي٤مد اًمٕمبز: طمسبؽ ُمـ ؿَم  .3
(3)

. 

،  ىمقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب )ريض اهلل قمٜمف(: ُمـ يمثر ضحٙمف ىمٚم٧َّم هٞمبتف .4

، وُمـ ىمؾ  ، وُمـ يمثر ؾم٘مٓمف ىمّؾ طمٞم٤مؤه وُمـ يمثر يمالُمف يمثر ؾم٘مٓمف

، وُمـ ىمؾ ورقمف ُم٤مت ىمٚمبف طمٞم٤مؤه ىمؾَّ ورقمف
 (4)

، وىمقًمف : ُمـ قمّرض  

ٟمٗمسف ًمٚمتٝمٛم٦م ومال يٚمقُمـ ُمـ أؾم٤مء سمف اًمٔمـ
 (5)

. 

 اهلل قمٜمف(: يٙمٗمٞمؽ ُمـ اْل٤مؾمد أن يٖمتؿَّ )ريض  ىمقل قمثامن سمـ قمٗم٤من .5

وىم٧م رسورك
(6)

. 

ىمقل اإلُم٤مم قمكم )ريض اهلل قمٜمف(: اًمٜم٤مس أقمداء ُم٤م ضمٝمٚمقا .6
 (7)

، وىمقًمف  

)ريض اهلل قمٜمف(: ًمس٤من اًمٕم٤مىمؾ وراء ىمٚمبف ، وىمٚم٥م إحؼ وراء 

                                                
سمػموت  اًمٞمسققمٞملم، إسم٤مء ، ط:3/115ؿمٞمخق يٕم٘مقب ٓسمـجم٤مين إدب ذم طمدائؼ اًمٕمرب  (1)

 .م1913

 م.1980دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث  ،/قمبد اعمجٞمد ىمٓم٤مُمشد، حت٘مٞمؼ :  156( إُمث٤مل ٓسمـ ؾمالم ص 2)

 .72ص  اعمّمدر اًمس٤مسمؼ( 3)

 م .2000حت٘مٞمؼ : أحد سمـ قمكم ، دار اْلدي٨م ، اًم٘م٤مهرة   ،108/ 1( صٗم٦م اًمّمٗمقة ٓسمـ اجلقزي 4)

 م .1987: أحد حمٛمد ؿم٤ميمر ، ُمٙمتب٦م اًمسٜم٦م ، اًم٘م٤مهرة   حت٘مٞمؼ 69ب ٓسمـ ُمٜم٘مذ ص ا( ًمب٤مب إد5)

 اًم٘م٤مهرة .،، ُمٙمتب٦م اًم٘مرآن  34( اإلقمج٤مز واإلجي٤مز ًمٚمثٕم٤مًمبل ص 6)

 .34ص  اعمّمدر اًمس٤مسمؼ (7)
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ًمس٤مٟمف
(1)

إذا شمؿ اًمٕم٘مؾ ٟم٘مص اًمٙمالم ، وىمقًمف )ريض اهلل قمٜمف(:
(2)

 ،

س٥م طمسـ اخلٚمؼوىمقًمف )ريض اهلل قمٜمف(: اْل
(3)

، وىمقًمف )ريض اهلل  

: ُمـ اؾمتبدَّ سمرأيف هٚمؽ وُمـ ؿم٤مور اًمرضم٤مل ؿم٤مريمٝم٤م ذم  قمٜمف(

قم٘مقهل٤م
(4)

. 

ا وم٘مد رسه ـىمقل أم اًمدرداء )ريض اهلل قمٜمٝم٤م(: ُمـ وقمظ أظم٤مه ؾم .7 رًّ

وزاٟمف، وُمـ وقمٔمف قمالٟمٞم٦م وم٘مد ؾم٤مءه وؿم٤مٟمف
 (5)

. 

: صمالث لٍ قمٜمف( : يمامل اعمرء ذم ظمال ىمقل قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر)ريض اهلل .8

،  ، وُمداراة اًمٜم٤مس سم٤معمٕم٤مذة اجلٛمٞمٚم٦م ُمٕم٤مذة أهؾ اًمرأي واًمٗمٓمٜم٦م

وآىمتّم٤مد ُمـ سمخؾ وإرساٍف 
 (6)

. 

ىمقل أيمثؿ سمـ صٞمٗمل : ُم٘متؾ اًمرضمؾ سملم ومٙمٞمف .9
 (7)

. 

، َواًْمَٕمبُْد قَمبٌْد َوإِْن  .10 ُف اًمرض   ىمقل أيمثؿ سمـ صٞمٗمل : اْْلُر  طُمر  َوإِْن َُمسَّ

رِّ  َُمَِمك قَمغَم اًمد 
(8)

. 

 ، واْلر  شمٙمٗمٞمف اإلؿم٤مرة قل يزيد سمـ ُمٗمّرغ : اًمٕمبد ُيْ٘مَرُع سم٤مًمٕمّم٤مىم .11
(9)

. 

                                                
 . 39ص  ًمٚمثٕم٤مًمبل واإلجي٤مز اإلقمج٤مز (1)

 . 37اًمس٤مسمؼ ص  اعمّمدر (2)

 .38اًمس٤مسمؼ ص  اعمّمدر (3)

 هـ.1412، ُم١مؾمس٦م إقمالُمل ، سمػموت ،  455/ 3زخمنمي ( رسمٞمع إسمرار وٟمّمقص إظمٞم٤مر ًمٚم4)

 هـ .1419سمػموت ،، قم٤ممل اًمٙمت٥م  93( اعمستٓمرف ذم يمؾ ومـ ُمستٔمرف ًمألسمِمٞمٝمل ص 5)

 .2/56( جم٤مين إدب ذم طمدائؼ اًمٕمرب ٓسمـ يٕم٘مقب ؿمٞمخق 6)

 .41( إُمث٤مل ٓسمـ ؾمالم اهلروي ص 7)

 سمػموت . ،قم٤ممل اًمٙمت٥م  ، 2/3( أداب اًمنمقمٞم٦م واعمٜمح اعمرقمٞم٦م ٓسمـ ُمٗمٚمح 8)

 . 25/ 3( اًمبٞم٤من واًمتبٞملم 9)
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، إذا أطمبب٧َم ومال شمٗمرط،  ىمقل قمبد اهلل سمـ ؿمّداد ذم وصٞم٦م ٓسمٜمف : ي٤م سمٜمّل  .12

وإذا أسمٖمْم٧َم ومال شمِمٓمط
 (1)

. 

اًمرُم٦م : يمؾ ُمبذول ممٚمقل  يىمقل ذ .13
(2)

. 

ـ ظمٓم٠م ، وُم ىمقل ص٤مًمح اعمري : يمـ إمم آؾمتامع أرسع ُمٜمؽ إمم اًم٘مقل .14

اًمٙمالم أؿمّد طمذرا ُمـ ظمٓم٠م اًمسٙمقت 
(3)

. 

ىمقل اإلُم٤مم أحد سمـ طمٜمبؾ )رحف اهلل(: إذا ُم٤مت أصدىم٤مء اًمرضمؾ ذل .15
(4)

. 

ذل
(4)

. 

ىمقل سمٜم٤من اْلامل )رحف اهلل( : اْلر قمبد ُم٤م ـمٛمع ، واًمٕمبد طمر ُم٤م  .16

ىمٜمع
(5)

. 

، وُمـ  ىمقل قمكم سمـ حمٛمد اًمّمٖم٤مين: ُمـ ىمٕمد قمـ طمٞمٚمتف أىم٤مُمتف اًمِمدائد .17

اعمٙم٤مئد  ٟم٤مم قمـ قمدوه أٟمبٝمتف
(6)

. 

 

 

                                                
قمٜمل سمقضٕمٝم٤م وشمرشمٞمبٝم٤م : حمٛمد قمبد اجلقاد إصٛمٕمل ، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،  204/ 2( أُم٤مزم اًم٘م٤مزم  1)

 م .1936-هـ 1344،  2:، ط

 هـ .1421سمػموت ،  ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل  ،373ٚمسٞمقـمل ص: ًم( اعمح٤مرضات واعمح٤مورات 2)

 . 2/52ن واًمتبٞملم ( اًمبٞم٤م3)

، حت٘مٞمؼ : اًمديمتقر /سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ، دار اًمٖمرب  12/375( شم٤مريخ سمٖمداد ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي 4)

 م .2002 -هـ 1422 ،سمػموت  ،اًمٖمرب اإلؾمالُمل 

 م .1996-هـ 1416ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل ، ،  324/ 10( طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ٕيب ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين 5)

 .12اسمـ ُمٜم٘مذ ص  ، با( ًمب٤مب إد6)
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*       *       * 
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 اجلاِمية: وَ أوجاه العحب يفسادًسا : 
 

، يرضب عمـ يٕمػّم همػمه سمام يُٕمػم "رُمتٜمل سمدائٝم٤م واٟمسٚم٧م"ىمقهلؿ :  -1

 هق سمف.

وأصؾ هذا اعمثؾ أن ؾمٕمد سمـ زيد ُمٜم٤مة شمزوج ُرهؿ اسمٜم٦م اخلزرج، ويم٤مٟم٧م 

٤م: ي٤م قمٗمالء، وم٘م٤مًم٧م هل٤م ُمـ أمجؾ اًمٜمس٤مء ، ويم٤من رضائره٤م إذا ؾم٤مسمبٜمٝم٤م ي٘مٚمـ هل

أُمٝم٤م: إذا ؾم٤مسمبٜمؽ وم٤مسمدئٞمٝمـ سمذًمؽ، ومٗمٕمٚم٧م ُرهؿ ذًمؽ ُمع رضهت٤م، وم٘م٤مًم٧م: 

 . (1) ، ومذهب٧م ُمثال رُمتٜمك سمدائٝم٤م واٟمسٚم٧م

ْل طُمٜملَْمَ ":  ىمقهلؿ- 2 ، يرضب عمـ رضمع سم٤مخلٞمب٦م واْلِسة "َرضَمَع سمُِخٗمَّ

 وقمدم حت٘مٞمؼ ُمراده.

ة وؾم٤موُمف أقمرايب سمخٗملم وأصؾ هذا اعمثؾ أن طمٜمٞمٜم٤ًم يم٤من إؾمٙم٤مومٞم٤م سم٤مْلػم

وم٤مظمتٚمٗم٤م طمتك أهمْمبف، ومٚمام ارحتؾ إقمرايب أظمذ طمٜملم اخلٗملم، وم٠مًم٘مك أطمدمه٤م 

قمغم ـمريؼ إقمرايب، صمؿ أًم٘مك أظمر سمٛمقضـع آظمـر قمـغم ـمري٘مـف، ومٚمـام ُمـرَّ 

إقمرايب سم٤مخلػ إول ىم٤مل: ُم٤م أؿمـبف هـذا سمخـػ طمٜمـلم وًمـق يمـ٤من ظمٗمـلم 

رف إمم ـ، وم٠مٟم٤مخ راطمٚمتف واٟمّم ول، صمؿ ُمر سم٤مٔظمر ومٜمدم قمغم شمرك إ ٕظمذهتام

، وأىمبؾ إقمـرايب إمم  ، وم٠مظمذ اًمراطمٚم٦م وذه٥م هب٤م ، وىمد يمٛمـ ًمف طمٜملم إول

 .(2) ، ومذهب٧م ُمثال ٜملمطُم  لٗمَّ أهٚمف ًمٞمس ُمٕمف همػم ظُم 

                                                
 .31/ 3هن٤مي٦م إرب ًمٚمٜمقيري  (1)

 .32، 31/ 3( اعمّمدر اًمس٤مسمؼ 2)



- 41 - 

 

لء ـدي٨م قمـ اًمِمـرب ًمٚمحـ، يْم"ؾمبؼ اًمسٞمػ اًمٕمزل":  ىمقهلؿ -3

عم٤م ُٓمف اًمٜمـ٤مس  أدّ أو اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمف سمٕمد ومقات أواٟمف ، وهذا اعمثؾ ىم٤مًمف ضب٦م سمـ 

 .(1)، وي٘م٤مل: إٟمف خلزيؿ سمـ ٟمقومؾ اهلٛمداين قمغم ىمتؾ ىم٤مشمؾ اسمٜمف ذم اْلرم

، يرضب ًٓمت٘م٤مء اعمتقاوم٘ملم ، وأصـٚمف "واومؼ ؿمـ ـمب٘م٦م":  ىمقهلؿ- 4

أن رضمال ُمـ ده٤مة اًمٕمرب وقم٘مالئٝمؿ ي٘م٤مل ًمف: ؿمـ ىمد آمم أٟمف يٓمـقف اًمـبالد 

ٕمض ُمسػمه إذ واوم٘مف رضمـؾ ذم ، ومبٞمٜمام هق ذم سم طمتك جيد اُمرأة ُمثٚمف ومٞمتزوضمٝم٤م

اًمٓمريؼ ومس٤مرا مجٞمًٕم٤م، وم٘م٤مل ًمف ؿمـ: أحتٛمٚمٜمل أم أحٚمؽ؟ وم٘م٤مل: أٟم٤م رايم٥م وأٟم٧م 

،  ومٙمٞمػ حتٛمٚمٜمل أو أحٚمؽ؟ صمؿ ؾم٤مرا وم٤مٟمتٝمٞم٤م إمم زرع ىمد اؾمتحّمد،  رايم٥م

، شمرى ٟمبت٤م  وم٘م٤مل ؿمـ: أشمرى هذا اًمزرع أيمؾ أم ٓ؟! وم٘م٤مل: مل أر أضمٝمؾ ُمٜمؽ

، صمؿ ؾم٤مرا طمتك دظمال اًم٘مري٦م ومٚم٘مٞم٤م  ومسٙم٧م ُمستحّمًدا ومت٘مقل: أيمؾ أم ٓ؟!

، وم٘م٤مل ؿمـ: أشمرى ص٤مطم٥م هـذا اًمـٜمٕمش طمٞمًّـ٤م أم ُمٞمتًـ٤م؟ وم٘مـ٤مل ًمـف  ضمٜم٤مزة

اًمرضمؾ: شمرى ضمٜم٤مزة شمس٠مل قمٜمٝم٤م أُمٞم٧م ص٤مطمبٝم٤م أم طمل؟! ومسٙم٧م قمٜمف ؿمـ 

، ويم٤من ًمٚمرضمؾ سمٜم٧م ي٘م٤مل  وأراد ُمٗم٤مرىمتف وم٠مسمك أن يؽميمف وؾم٤مر سمف إمم ُمٜمزًمف

، وم٘م٤مل: ُم٤م رأي٧م أضمٝمؾ  ه٤م ؾم٠مًمتف قمـ ضٞمٗمف، ومٚمام دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م أسمق هل٤م: ـمب٘م٦م

أم  ل، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م أسم٧م ُم٤م هذا سمج٤مهؾ! ىمقًمف: أحتٛمٚمٜم ، وطمدصمٝم٤م سمحديثف ُمٜمف

، وأُم٤م ىمقًمف: أشمرى هذا اًمزرع أيمـؾ أم  أحٚمؽ؟، أراد أحتدصمٜمل أم أطمدصمؽ

ٓ؟ وم٠مراد هؾ سم٤مقمف أهٚمف وم٠ميمٚمقا صمٛمٜمف أم ٓ؟ وأُم٤م اجلٜم٤مزة وم٠مراد هـؾ شمـرك 

، وىم٤مل ًمف:  ه أم ٓ؟ ومخرج اًمرضمؾ وم٘مٕمد ُمع ؿمـ ومح٤مدصمفقم٘مب٤ًم حيٞم٤م هبؿ ذيمر

، وم٘م٤مل ؿمـ: ُم٤م هذا  قمٜمف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ومٗمِسه لر ًمؽ ُم٤م ؾم٠مًمتٜمـأحت٥م أن أومس

                                                
 .3/34 ًمٚمٜمقيري إرب هن٤مي٦م (1)
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، ومخٓمبٝم٤م إًمٞمـف ومزوضمـف ُمـ ص٤مطمبف؟ وم٘م٤مل: اسمٜم٦م زم ، وم٠مظمؼمين ُمـ يمالُمؽ

 .(1)، ومذهب٧م ُمثال  ، ومٚمام رأوه٤م ىم٤مًمقا: واومؼ ؿمـ ـمب٘م٦م إي٤مه٤م وحٚمٝم٤م إمم أهٚمف

، يرضب عمـ ضٞمع اًمٗمرص٦م ُمـ يده ، "اًمّمٞمػ ضٞمٕم٧م اًمٚمبـ"ؿ: ىمقهل -5

أصٚمف : أن قمٛمرو سمـ قمدس سمـ زيد سمـ قمبد اهلل سمـ دارم شمزوج سمٜم٧م قمٛمف 

سمٕمدُم٤م  ٜمقس سمٜم٧م ًم٘مٞمط سمـ زرارة سمـ قمدس سمـ زيد سمـ قمبد اهلل سمـ دارمتدظم

 ًٓ ومٚمؿ شمزل شمقًمع سمف وشم١مذيف ، وأقمٔمٛمٝمؿ ذوًم٤م  أؾمـ، ويم٤من أيمثر ىمقُمف ُم٤م

، وشمزوضمٝم٤م ُمـ سمٕمد قمٛمػم سمـ ُمٕمبد سمـ  ٙمره وهتجره طمتك ـمٚم٘مٝم٤موشمسٛمٕمف ُم٤م ي

، ومٛمرت إسمؾ قمٛمرو سمـ  ٤م ىمٚمٞمؾ اعم٤ملؿم٤مسمًّ  ، ويم٤من رضماًل  ، وهق اسمـ قمٛمٝم٤م زرارة

قمدس قمٚمٞمٝم٤م يم٠مهن٤م اًمٚمٞمؾ ُمـ يمثرهت٤م، وم٘م٤مًم٧م خل٤مدُمتٝم٤م: ويٚمؽ اٟمٓمٚم٘مل إمم أيب 

٤مه وم٘مقزم ًمف ومٚمٞمس٘مٜم٤م ُمـ اًمٚمبـ، وم٠مشم -ويم٤من قمٛمرو يٙمٜمك سم٠ميب ذيح-ذيح 

قس شم٘مقل ًمؽ اؾم٘مٜم٤م ُمـ ًمبٜمؽ، وم٘م٤مل هل٤م: ٜماًمرؾمقل وم٘م٤مل: إن سمٜم٧م قمٛمؽ دظمت

قمٛمرو ىمقزم هل٤م: اًمّمٞمػ ضٞمٕم٧م اًمٚمبـ. صمؿ أرؾمؾ إًمٞمٝم٤م سمٚم٘مقطملم ورواي٦م ُمـ 

ل: اًمّمٞمػ ضٞمٕم٧م ًمبـ، وم٘م٤مل اًمرؾمقل: أرؾمؾ إًمٞمؽ أسمق ذيح هبذا وهق ي٘مق

ي ، أ ، وطمٓم٠مت سملم يمتٗمٞمف وم٘م٤مًم٧م وزوضمٝم٤م قمٜمده٤م،  اًمٚمبـ، ومذهب٧م ُمثاًل 

 ( 3). واعمذىم٦م ذسم٦م ممزوضم٦م.وم٠مرؾمٚمتٝم٤م ُمثاًل ( 2)رضسم٧م: هذا وُمذىم٦م ظمػم

ٞمْؾ اًمزسمك"ىمقهلؿ:  -6 ة "سمٚمغ اًمسَّ ، يرْضب ُمثال ًمأِْلَُْمِر يبٚمغ هَم٤مَيتف ذِم اًمِمدَّ

أصٚمف : طمٗمرة حتٗمر ًمألؾمد إذا أرادوا صٞمده ٓ و .٤م ضم٤موز اْلد، وعمِ  واًمّمٕمقسم٦م

                                                
 .56/  3( هن٤مي٦م إرب ًمٚمٜمقيري 1)

 ( ُمثؾ ُيرضب ًمٚمٌمء اًم٘مٚمٞمؾ اعمٕمج٥م اعمقاومؼ ًمٚمٛمحب٦م دون اًمٙمثػم اعمبٖمض.2)

 ًمبٜم٤من. –يب، سمػموت ، حت٘مٞمؼ: إطمس٤من قمب٤مس: دار اًمرائد اًمٕمر51( أُمث٤مل اًمٕمرب: اعمٗمْمؾ اًمْمبل ص3)
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، وذيمر سمٕمْمٝمؿ أن اًمُزسْمٞم٦َم طمٗمػمة (1) يٕمٚمقه٤م اعم٤مء وم٢مذا سمٚمٖمٝم٤م اًمسٞمؾ يم٤من جمحًٗم٤م

بع ُمـ سمٕمٞمد  حتٗمر ذِم ٟمِمز ُمـ إَْرض وشمٖمٓمك َوجْيَٕمؾ قَمَٚمٞمَْٝم٤م ـمٕمؿ ومػماه اًمسَّ

ٞمْؾ وم٘مد  ، وَم٢مِذا اؾْمتََقى قَمَٚمٞمَْٝم٤م اٟم٘مض همٓم٤مؤه٤م وَمٞمْٝمِقي ومِٞمَٝم٤م، ومٞم٠مشمٞمف  وَم٢مِذا سمٚمَٖمَٝم٤م اًمسَّ

 .(2) سَم٤مًمغ

دث ذم أُمر ُمٕمٚمقم ئمـ أٟمف ، يرضب عمـ حي"ُم٤م يقم طمٚمٞمٛم٦م سمِس"ىمقهلؿ:  -7

 رس، وًمٙمؾ َأُمر ُمتٕم٤مملٍ َُمِْمُٝمقر.

، ويم٤من  أصٚمف: أٟمف عم٤م همزا اعمٜمذُر سمـ ُم٤مء اًمسامء هَمَزاشمف اًمتل ىُمتَِؾ ومٞمٝم٤م

، ويم٤من ذم ضمٞمش اعمٜمذر رضمؾ ُمـ  اْل٤مرُث سمـ ضَمبََٚم٦م إيَمؼم ُمٚمؽ همس٤من خي٤مومف

ج يتقصؾ ، ومخر ، ويم٤مٟم٧م أُمف ُمـ همس٤من سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م ُيَ٘م٤مل ًمف ؿمٛمُر سمـ قمٛمرو

، ومٚمام شمداَٟمْقا ؾم٤مر طمتك ْلؼ سم٤مْل٤مرث،  سمجٞمش اعمٜمذر يريد أن يٚمحؼ سم٤مْل٤مرث

أصح٤مسمف ُم٤مئ٦َم رضمٍؾ  وَمَ٘م٤مَل: أشم٤مك ُم٤م َٓ شُمٓمِٞمؼ، ومٚمام رأى ذًمؽ اْل٤مرُث َٟمَدَب ُمـ

ـُ ًمف  رضماًل اظمت٤مرهؿ رضماًل  وُه أٟم٤م َٟمِدي ، وَمَ٘م٤مَل: اٟمٓمٚم٘مقا إمم قمسٙمر اعمٜمذر وم٠مظْمؼِمُ

ًة وم٤محٚمقا قمٚمٞمف، وم٢م وُٟمْٕمٓمٞمف طم٤مضمتف ف طَمٚمِٞمٛم٦م ، صمؿ أُمر اسمٜمت ذا رأيتؿ ُمٜمف هِمرَّ

، ومخرضم٧م إًمٞمٝمؿ وهل ُمـ  ِٝمؿْ ومٞمف ظَمُٚمقق ، وَمَ٘م٤مَل : ظَمٚمِِّ٘مٞم ٤موم٠مظمرضَم٧ْم هلؿ ُِمْريَمٜمً 

٘مقُم وُمٕمٝمؿ ؿمٛمر سمـ اًم ، وَُم٣َم  ، ومجٕمٚم٧م ختٚمِّ٘مٝمؿ أمجؾ ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٜمس٤مء

ـُ قا ًمف: أشمٞمٜموَمَ٘م٤مًمطمتك أشمقا اعمٜمذر  ل  قمٛمرو اْلَٜمَٗمِ  ٤مك ُمـ قمٜمد ص٤مطمبٜم٤م وهق َيِدي

، وهَمَٗمُٚمقا سمٕمَض  ، ومتب٤مَذَ أهُؾ قمسٙمر اعمٜمذر سمذًمؽ ًمؽ ويٕمٓمٞمؽ طم٤مضمتؽ

                                                
 .19/  3( هن٤مي٦م إرب ًمٚمٜمقيري 1)

 . 1/220أسمق هالل اًمٕمسٙمري  ، ( مجٝمرة إُمث٤مل2)
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ًمٞمس يقُم طمٚمٞمٛم٦م سمِس، ومذهب٧م  ، وم٘مٞمؾ: ومحٛمٚمقا قمغم اعمٜمذر وم٘متٚمقه، هَمْٗمٚم٦م 

 .(1) اًل ــُمث

ٕهن٤م أظمرضم٧م إمم اعمٕمريم٦م ُمرايمـ : وإٟمام أضٞمػ هذا اًمٞمقم إمم طمٚمٞمٛم٦م 

، وىمٞمؾ: إن طمٚمٞمٛم٦م اسمٜمتف ىمد دًمتف  اًمداظمٚملم ذم اْلرباًمٓمٞم٥م ومٙم٤مٟم٧م شمٓمٞم٥م 

 (2)قمغم هذا اًمرأي وٟمبٝمتف قمغم هذه اعمٙمٞمدة ومٜمس٥م ذًمؽ اًمٞمقم إًمٞمٝم٤م.

، يرضب عمـ ي٘مٓمع قمغم اًمٜم٤مس "ىمٓمٕم٧م ضمٝمٞمزة ىمقل يمّؾ ظمٓمٞم٥م"ىمقهلؿ:  -8

 ُم٤م هؿ ومٞمف سمجٝمٚمف ، أو قمٜمد أُمر ىمد وم٤مت.

 ىمتؾ أطمدمه٤م ُمـ أّن ىمقُم٤م اضمتٛمٕمقا خيٓمبقن ذم صٚمح سملم طمٞملّم: وأصٚمف 

، ومبٞمٜم٤م هؿ ذم ذًمؽ إذ ضم٤مءت أُم٦م  ، ويس٠مًمقن أن يرضقا سم٤مًمدّي٦م أظمر ىمتٞمال

،  ، وم٘م٤مًم٧م: إّن اًم٘م٤مشمؾ ىمد فمٗمر سمف سمٕمض أوًمٞم٤مء اعم٘متقل وم٘متٚمف ي٘م٤مل هل٤م ضمٝمٞمزة

وم٘م٤مًمقا قمٜمد ذًمؽ: ىمٓمٕم٧م ضمٝمٞمزة ىمقل يمّؾ ظمٓمٞم٥م. أي اؾمتٖمٜمل أن قمـ 

 .(3) اخلٓم٥م ذم اًمّّمٚمح

، يرضب عمـ يٜمبٖمل أن ي١مشمك إًمٞمف ذم "ي١مشمك اْلٙمؿذم سمٞمتف "ىمقهلؿ:  -9

 ُمقضٕمف.

زقمٛمقا أنَّ  ، وهذا اعمثؾ ُمـ إُمث٤مل اعمقضققم٦م قمغم أًمسٜم٦م اًمٕمجاموات

إرٟم٥م اًمت٘مٓم٧م صمٛمرة وم٤مظمتٚمسٝم٤م اًمثٕمٚم٥م وم٠ميمٚمٝم٤م وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م إمم اًمْم٥م خيتّمامن، 

                                                
 سمػموت. -، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد اْلٛمٞمد، دار اعمٕمروم٦م 2/272( جمٛمع إُمث٤مل ًمٚمٛمٞمداين 1)

طمس٤من قمب٤مس، ، حت٘مٞمؼ: إ486، 127( ومّمؾ اعم٘م٤مل ذم ذح يمت٤مب إُمث٤مل ٕيب قمبٞمد اًمبٙمري ص2)

 م.1971، 1:، ط سمػموت –ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

 ، دُمِمؼ.  ، دار ؾمٕمد اًمديـ184( إُمث٤مل ٕيب اخلػم اهل٤مؿمٛمل ص 3)
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: أشمٞمٜم٤مك ٟمختّمؿ  ، ىم٤مًم٧م وم٘م٤مًم٧م إرٟم٥م: ي٤م أسم٤م اْلسؾ! وم٘م٤مل: ؾمٛمٞمٕم٤م دقمقت

: إين وضمدت صمٛمرة. ىم٤مل:  ، ىم٤مًم٧م : ذم سمٞمتف ي١مشمك اْلٙمؿ ، ىم٤مل ٤مظمرج إًمٞمٜم٤مإًمٞمؽ وم

طمٚمقة ومٙمٚمٞمٝم٤م. وم٘م٤مًم٧م: وم٤مظمتٚمسٝم٤م ُمٜمل اًمثٕمٚم٥م ، ىم٤مل: ًمٜمٗمسف ؾمٕمك ، ىم٤مًم٧م: 

، ىم٤مًم٧م:  رـ: طمر اٟمتّم ومٚمٓمٛمٜمل. ىم٤مل: ومٚمٓمٛمتف. ىم٤مل: طم٘مؽ أظمذت. ىم٤مًم٧م 

 . (1) وهذه اعم٘م٤مًم٦م اعمٜمسقسم٦م إمم اًمْم٥م يمٚمٝم٤م أُمث٤مل ؾم٤مئرة. وم٤مىمض سمٞمٜمٜم٤م

، يرضب عمـ ؾمٛمٕمتف وؾمػمشمف "ظمػم ُمـ أن شمراه ّي شمسٛمع سم٤معمٕمٞمد"ىمقهلؿ:  -10

 ، أو اًمرضمؾ شمٙمقن ًمف ٟمب٤مه٦م اًمذيمر وٓ ُمٜمٔمر قمٜمده. ظمػم ُمـ طم٘مٞم٘متف

وأصٚمف: إّٟمام رضب ًمِم٘م٦م سمـ ضٛمرة اًمتٛمٞمٛمل، ىم٤مًمف ًمٚمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر سمـ 

أن "ف، وم٘م٤مل: ، ومٚمام رآه اىمتحٛمتف قمٞمٜم ، ويم٤من اًمٜمٕمامن ىمد ؾمٛمع سمذيمره ُم٤مء اًمسامء

ىم٤مل: وم٘م٤مل: ؿم٘م٦م أسمٞم٧م ، وم٠مرؾمٚمٝم٤م ُمثال  "شمسٛمع سم٤معمٕمٞمدي ظمػم ُمـ أنَّ شمراه

، شمراد ُمٜمٝم٤م إضمس٤مم: إّٟمام اعمرء سم٠مصٖمريف ىمٚمبف  اًمٚمٕمـ إنَّ اًمرضم٤مل ًمٞمسقا سمجزرد

، وم٠مقمج٥م اعمٜمذر ُم٤م رأى ُمـ قم٘مٚمف وسمٞم٤مٟمف، صمؿ ؾمامه  ٤م ُمثالوًمس٤مٟمف. ومذهب٧م أيًْم 

 .(2) ضٛمرة ، وم٘م٤مل: أٟم٧م ضٛمرة سمـ سم٤مؾمؿ أسمٞمف

، ويرضب عمـ هق اعمّمدر اْل٘مٞم٘مل "قِمٜمَْد ضُمَٝمٞمْٜم٦ََم اخلؼََمُ اًمٞمَِ٘ملمُ "ىمقهلؿ:  -11

 ًمٚمخؼم أو اعمٕمٚمقُم٦م.

                                                
، حت٘مٞمؼ: د/ حمٛمد طمجل، د/ حمٛمد إظمرض، 2/100( زهر إيمؿ ذم إُمث٤مل واْلٙمؿ ًمٚمٞمقد 1)

 اعمٖمرب.  ،، اًمدار اًمبٞمْم٤مء  دار اًمث٘م٤موم٦م ،ٟمنم: اًمنميم٦م اجلديدة 

يب قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾماّل ( ا2) ، دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث،  ، حت٘مٞمؼ: د/قمبد اعمجٞمد ىمٓم٤مُمش98ص  م ُٕمث٤مل:ٕ 

 م.1980
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ًٓ أصٚمف : أن ضُمٝمٞمٜم٦م هيقدي  ذم سمٜمل ِسُم٦م سمـ ُمرة  ُمـ أهؾ شمٞمامء يم٤من ٟم٤مز

ًٓ ويم٤من ٟم٤مس ُمـ سمٜمل ؾمالُم٤من سمـ ؾمٕمد أ  ظمل قُمذرة طُمٚمٗم٤مء ًمبٜمل ِسُم٦م ٟمزو

َرىم٦م وهل ُحٞمس سمـ قم٤مُمر سمـ ُُمقَدقم٦م سمـ ضمٝمٞمٜم٦م طُمٚمٗم٤مء ًمبٜمل ومٞمٝمؿ، ويم٤مٟم٧م اْلُ 

ؾمٝمؿ سمـ ُمرة ٟمزوًٓ ومٞمٝمؿ. ويم٤من ذم سمٜمل ؾمٝمؿ مّخ٤مر هيقدي ُمـ أهؾ وادي 

ويم٤من أهؾ سمٞم٧ٍم ُمـ سمٜمل قمبد اهلل سمـ همٓمٗم٤من  ، اًمُ٘مرى ي٘م٤مل ًمف هُمّملْم سمـ طمّل 

٤مل ًمف ، ومُٗمِ٘مد رضمؾ ُمٜمٝمؿ ي٘م ي٘م٤مل هلؿ سمٜمق ضَمْقؿَمـ ُيتِم٤مَءم هبؿ ذم سمٜمل سُم٦م

ومجٚمس ذات يقم أٌخ ًمٚمٛمٗم٘مقد ذم  ، ظُمّمٞمْؾ، ومٙم٤مٟم٧م أظمتف شمس٠مل قمٜمف اًمٜم٤مس

سمٞم٧م اًمٞمٝمقدي اًمذي ذم سمٜمل ؾمٝمؿ يبت٤مع مخًرا، وُمّرت أظم٧م اعمٗم٘مقد شمس٠مل قمٜمف، 

 وم٘م٤مل اخلاّمر: 

ــ٥ٍم  ــؾَّ َريْم ــْٞمٍؾ يُم ـــ ظُمَّم  شُمســ٤مِئُؾ قم

 

ـــلمُ   ـــؼَمُ اًمَٞمِ٘م ـــ٦َم اخلَ ـــد ضُمَٝمْٞمٜمَ  وقِمٜمْ
 

ُم٦م. وم٘م٤مل ًمف أظمقه: ٟمِمدشمؽ اهلل هؾ شمٕمٚمؿ ُِمـ يٕمٜمل اًمٞمٝمقدي اًمذي ذم سمٜمل س

 وم٘م٤مل:، وم٘م٤مل: ٓ. صمؿ متثََّؾ اًمٞمٝمقدي سمبٞم٧ٍم آظمر ،  اًم ـأظمل قِمٚم

ـِ  َضالَل  َضٚم٧َّْم  ُم٤م ًَمَٕمْٛمُركَ  ـٍ  اسم  ضَمْقؿَم

 ضَمٜمَْدل َوؾْمطَ  ُأًْمِ٘مٞم٧َْم  سمَِٚمٞمْؾٍ  طَمّم٤مةٌ  

 .(1) ومؽميمف طمتك أُمسك صمؿ أشم٤مه وم٘متٚمف

قمٜمد "وذم أُمث٤مل اعمٗمّْمؾ:  "٘ملمقمٜمد ضمٗمٞمٜم٦م اخلؼم اًمٞم"ويروى أيًْم٤م: 

، وأصٚمف أّن رضمٚملم اضمتٛمٕم٤م قمٜمده ومسٙمرا صمّؿ  : اؾمؿ مّخ٤مر ، وضمٗمٞمٜم٦م "ضمٝمٞمٜم٦م

شمقاصمب٤م، ويم٤من سمٞمٜمٝمام رضمؾ يّمٚمح وم٘متٚمف أطمدمه٤م، وم٠مظمذ أهؾ اًم٘متٞمؾ اًمّرضمٚملم، 

                                                
، ُمراضمٕم٦م:  حت٘مٞمؼ: د/ قمبد اًمٕمٚمٞمؿ اًمٓمح٤موي،  126 ص( اًمٗم٤مظمر: اعمٗمْمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ قم٤مصؿ 1)

 هـ.1380، 1 :، ط ، قمٞمسك اًمب٤ميب اْلٚمبل ، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر
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، أهق هذا أو  وم٘م٤مل اْل٤ميمؿ سمٞمٜمٝمام: ارضمٕمقا إمم ضمٗمٞمٜم٦م ومٕمٜمده اخلؼم اًمٞم٘ملم ُمـ ىمتٚمف

 بٞم٧م :هذا؟ وأّول اًم

 شمســ٤مئؾ قمـــ أسمٞمٝمــ٤م يمــؾ ريمــ٥م
 

ــلم  ــؼم اًمٞم٘م ــ٦م اخل ــد ضمٗمٞمٜم  (1)وقمٜم

 

 ، يرضب عمـ شمتزوج ذم همػم ىمقُمٝم٤م."أٟم٘مك ُمـ ُِمْرآة اًمٖمريب٦م"ىمقهلؿ :  -12

ج ذِم همػم ىَمقُمَٝم٤م وَمِٝمَل دمٚمق ُمرآهت٤م أسمدا ًمِئاَلَّ خيٗمك قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُمـ  وأصٚمف أن اًمَّتِل شمتََزوَّ

مم ُمداوُم٦م ضمالئٝم٤م ًمتٜمٔمر ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ أطمد ، وىمٞمؾ: ٕهّن٤م حتت٤مج إ(2)َوضمٝمَٝم٤م رء

 .(3) ، أو طمسـ شمديٛمف ُمـ أهٚمٝم٤م يدهّل٤م قمٚمٞمف ُمـ ىمبح شمزيٚمف

 ، يرضب ًمٜمٍمة اًمْمٕمٞمػ."إّن اًمبٖم٤مث سم٠مرضٜم٤م يستٜمِس"ىمقهلؿ:  -13

 ، يرضب ًمبٞم٤من اًم٘مقة واًمب٠مس. "إّن اًمبٖم٤مث ذم أرضٜم٤م ٓ يستٜمِس "وىمقهلؿ:      

 ٓ يّمٞمد ُمٜمٝم٤م. اًمبٖم٤مث: ويٓمٚمؼ قمغم ذار اًمٓمػم وُم٤م 

 واؾمتٜمِس: ص٤مر ٟمًِسا وهق اًمٓم٤مئر اعمٕمروف ، وؾمٛمل ٟمًِسا ٕٟمف يٜمِس اًمٚمحؿ.

 وُمٕمٜمك اعمثؾ: أّن اًمْمٕمٞمػ ُمـ اًمٜم٤مس إذا طمؾَّ سم٠مرضٜم٤م ووىمع ذم ضمقارٟم٤م قمزّ 

ى  ّن اًمبٖم٤مث اًمذي هق ضٕم٤مف اًمٓمػم إذا قم٤مد ٟمًِسا وم٘مد شم٘مقى. أ، يمام  سمٜم٤م وشم٘مقَّ

، وقمغم هذا إذا أريد  وشمٔمٝمر ىمقشمف قمٚمٞمٜم٤موىمٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه أّن اًمْمٕمٞمػ يستْمٕمٗمٜم٤م 

 .(4) آومتخ٤مر ىمٞمؾ: إّن اًمبٖم٤مث ذم أرضٜم٤م ٓ يستٜمِس

 .(1) ىوىمٞمؾ يرضب  ُمثالً ًمرضمؾ يٙمقن ضٕمٞمٗم٤م صمؿ ي٘مق

                                                
 .163( إُمث٤مل ًمٚمٝم٤مؿمٛمل ص 1)

 . سمػموت ،، دار اًمٗمٙمر 316/ 2( مجٝمرة إُمث٤مل ٕيب هالل اًمٕمسٙمري 2)

 .30( إُمث٤مل ًمٚمٝم٤مؿمٛمل ص3)

 .102/ 1( زهر إيمؿ ذم إُمث٤مل واْلٙمؿ 4)
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ْهر أؿمٓمره"ىمقهلؿ:  -14  ، يرْضب ُمثال ًمٚمرضمؾ اًْمَٕم٤ممل سم٤مًمدهر. "طمٚم٥م اًمدَّ

َٟم َوَأصٚمف ذِم طمٚم٥م اًمٜم٤َّمىم٦م ِٕ ًمِّمْٓمر أظمر، حتٚم٥م ؿمٓمًرا صمؿَّ حتٚم٥م ا ؽ: 

ْهر ذِم مَجِٞمع َأطْمَقاًمف، َوُمـ ىَم٤مَل:  وإؿمٓمر مجع ؿمٓمر، َواعمْْٕمٜمَك َأٟمف ضمرب اًمدَّ

ْهر ؿمٓمريف"  .(2) ، وَم٢مِٟمَُّف َأَراَد اخْلػَْم َواًمنمَّ واًمٜمٗمع واًمرض"طمٚم٥م اًمدَّ

، يرضب ذم اًمٜمٝمل قمـ "ُربَّ يَمٚمَِٛم٦ٍم شَمُ٘مقُل ًمَِّم٤مطِمبَِٝم٤م َدقْمٜمِل"ىمقهلؿ:  -15

 ٤موم٦م اإلهج٤مر.اإليمث٤مر خم

أصٚمف: ذيمروا أن ُمٚمًٙم٤م ُمـ ُمٚمقك ِحػَْم ظمرج ُُمتََّمٞمًِّدا ُمٕمف ٟمديؿ ًمف يم٤من 

سمف ويٙمرُمف ، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمديؿ: ًمق  صخرة َُمْٚمس٤مء ووىَمػ قمٚمٞمٝم٤م ، وم٠مذف قمغم ُيَ٘مرِّ

: اذسمحقه  أن إٟمس٤مًٟم٤م ُذسمَِح قمغم هذه اًمّمخرة إمم أيـ يبٚمغ دُمف؟ وم٘م٤مل اعمٚمؽ

: ُربَّ يمٚمٛم٦م شم٘مقل  ، وم٘م٤مل اعمٚمؽ سمح قمٚمٞمٝم٤مذُ ، وم قمٚمٞمٝم٤م ًمػمى دُمف أيـ يبٚمغ

 . (3)ًمّم٤مطمبٝم٤م دقمٜمل

 

*       *       * 

                                                                                                               
 . 184/ 1اًم٘م٤مزم  ، ( إُم٤مزم1)

 . 346/ 1( مجٝمرة إُمث٤مل 2)

 . 306/ 1اعمٞمداين اًمٜمٞمس٤مسمقري  ، ( جمٛمع إُمث٤مل3)
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 املبحح الجاٌي 
 اتــــــوقيعـَ التــف

 

 :وفّوً التوقيع 
 

أصؾ اًمتقىمٞمع اإلُمْم٤مء ، ي٘م٤مُل : وىّمع اًمقصمٞم٘م٦م ووىّمع قمٚمٞمٝم٤م إذا يمت٥م اؾمٛمف 

ٙمت٤مب إذا سملّم ذم إجي٤مز رأيف ع ذم اًمذم أؾمٗمٚمٝم٤م إُمْم٤مء هل٤م وإىمراًرا هب٤م ، وي٘م٤مل : وىمّ 

ع قمٚمٞمٝم٤م اعم١مًمػ إهداء أو ٟمحقه سمخط ٕم٦م إذا وىمّ ، وي٘م٤مل : ٟمسخ٦م ُمقىمّ  ومٞمف يمت٤مسم٦مً 

، يمام ىمدُمف ًمبٕمض ىمرائف ُمقىمًٕم٤م سمخط يده يده ، وي٘م٤مل : وىّمع اعم١مًمػ يمت٤مسمف إذا

يٓمٚمؼ اًمتقىمٞمع قمغم اًمرُمز اًمٙمت٤ميب اًمذي يتخذه اًمِمخص ًمٚمدًٓم٦م قمغم إىمراراشمف 

ص٤مطم٥م اًمتقىمٞمع اعمٕمتٛمد ُمـ ًمف اْلؼ ذم اًمتقىمٞمع ؾمقاء أيم٤من ، و واًمتزاُم٤مشمف

 ؿمخًّم٤م ـمبٞمٕمٞم٤ًّم أم ؿمخًّم٤م اقمتب٤مري٤ًّم .
 

 : التوقيع اصطالًيا

 

أُم٤م اًمتقىمٞمع اصٓمالطًم٤م : ومٝمق قمب٤مرة سمٚمٞمٖم٦م ُمقضمزة شمٕمؼم قمـ رأي يم٤مشمبٝم٤م ومٞمام 

 ع قمٚمٞمف أو سمِم٠مٟمف .وىمّ 

يمؾ يمت٤مب  اًمٕم٤مدة ضمرت أن يستٕمٛمؾ ذم ىم٤مل اًمبٓمٚمٞمقد: وأُم٤م اًمتقىمٞمع وم٢من

يٙمتبف اعمٚمؽ، أو ُمـ ًمف أُمر وهنل ذم أؾمٗمؾ اًمٙمت٤مب اعمرومقع إًمٞمف أو قمغم فمٝمره أو 

(1)ذم قمرضف سم٢مجي٤مب ُم٤م يس٠مل أو سمٛمٜمٕمف

. 

                                                
اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م  : ط ،إؾمت٤مذ ُمّمٓمٗمك اًمس٘م٤م : ،  حت٘مٞمؼ  1/195( آىمتْم٤مب ذم ذح أدب اًمٙمت٤مب 1)

 ًمٚمٙمت٤مب .
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وىم٤مل اسمـ إٟمب٤مري : شمقىمٞمع اًمٙم٤مشم٥م ذم اًمٙمت٤مب اعمٙمتقب أن جُيْٛمؾ سملم 

(1)شمْم٤مقمٞمػ ؾمٓمقره ُم٘م٤مصد اْل٤مضم٦م وحيذف اًمٗمْمقل

 . 

، وهق أن جيٚمس اًمٙم٤مشم٥م  ٤مسم٦م اًمتقىمٞمعوُمـ ظمٓمط اًمٙمتوىم٤مل اسمـ ظمٚمدون: 

، ويقىّمع قمغم اًم٘مّمص اعمرومققم٦م  سملم يدي اًمسٚمٓم٤من ذم جم٤مًمس طمٙمٛمف وومّمٚمف

(2)أطمٙم٤مُمٝم٤م، واًمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م، ُمتٚم٘م٤مة ُمـ اًمسٚمٓم٤من سم٠موضمز ًمٗمظ وأسمٚمٖمف

. 

ويٓمٚمؼ اًمتقىمٞمع قمغم يمؾ ُم٤م يم٤من يٕمٚمؼ سمف اْل٤ميمؿ رئٞمًس٤م أو ُمٚمًٙم٤م أو ظمٚمٞمٗم٦م  

ا أو واًمٞم٤ًم أو قم٤مُمالً أو ىم٤مضٞم٤ًم قمغم اًمٙمت٥م اعمرومققم٦م أو ؾمٚمٓم٤مًٟم٤م أو أُمػًما أو وزيرً 

 إًمٞمف ؾمقاء سمخط يده أم إُمالء قمغم يم٤مشمبف .

٦م قمغم اظمتالف درضم٤مهتؿ ، وىمد اشمسع إُمر ًمٞمِمٛمؾ شمقىمٞمع ُمسئقزم اًمدوًم 

اشمس٤مقًم٤م ًمٞمِمٛمؾ يمؾ شمذيٞمؾ يذيؾ سمف اْل٤ميمؿ أو اعمسئقل أو همػممه٤م  صمؿ ازداد

  ٕمٚمٞمً٘م٤م قمٚمٞمف ، أو إضم٤مسم٦م ًمف .اًمٙمت٤مب اعمرومقع إًمٞمف إُمْم٤مء ًمف ، أو شم

 :التوقيع األدبي 

ٓ يقصػ اًمتقىمٞمع سم٠مٟمف شمقىمٞمع أديب ُم٤م مل شمتقاومر ومٞمف اًمٕمٜم٤مس واًمسامت اًمتل 

 حت٘مؼ ًمف ضم٤مٟم٥م اًمبالهم٦م واًمبٞم٤من اًمذي جيٕمؾ ُمٜمف شمقىمٞمًٕم٤م أدسمٞم٤ًّم ، وهل :

 اإلجي٤مز  . -1

 ًمٓمػ اإلؿم٤مرة وضمقدة اًمٙمت٤مسم٦م وطمسـ اًمتِمبٞمف . -2

 اًمّمٞم٤مهم٦م .شمٙمثٞمػ اعمٕم٤مين وإطمٙم٤مم  -3

                                                
 –، حت٘مٞمؼ : حمٛمد قمقض ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  3/24( هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ٕيب ُمٜمّمقر إزهري 1)

 م .2001،  1:سمػموت ، ط

 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث،  247ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون ص  (2)
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 اًمبالهم٦م وإص٤مسم٦م اًم٘مّمد . -4

 ع قمٚمٞمف .اعمٜم٤مؾمب٦م واعمالءُم٦م عمْمٛمقن اًمٙمت٤مب اعمقىمّ  -5

وىمد اختذ ومـ اًمتقىمٞمٕم٤مت صقًرا قمديدة ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن اىمتب٤مؾًم٤م  ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م 

 يٙمقن إٟمِم٤مًء . 

أُم٤م اًمتقىمٞمع سمٓمريؼ آىمتب٤مس وم٘مد يٙمقن سمآي٦م ىمرآٟمٞم٦م ، أو طمدي٨م ٟمبقي أو 

 أسمٞم٤مت ُمـ اًمِمٕمر .طمٙمٛم٦م ، أو ُمثؾ ، أو سمٞم٧م أو 

  : فىَ التوقيع بآية قحآٌية

ع سمف اعمٝمدي ذم يمت٤مب رومٕمف إًمٞمف قم٤مُمؾ إرُمٞمٜمٞم٦م يِمٙمق إًمٞمف ؾمقء ُم٤م وىمّ  .1

ظُمذ ِاًْمَٕمْٗمَق َوْأُُمْر  "ع اعمٝمدي سم٘مقًمف شمٕم٤ممم : ـم٤مقم٦م اًمرقمٞم٦م ، طمٞم٨م وىمّ 

ـِ اجْل٤َمِهٚملِمَ   .(1) " سم٤ِمًْمُٕمْرِف َوَأقْمِرْض قَم

قمٚمقي رومع إًمٞمف ىمّم٦م سمٕمد ىمّمص ع سمف اًمّم٤مطم٥م سمـ قمب٤مد إمم ُم٤م وىمّ  .2

َي٤م ُٟمقُح إِٟمَُّف ًَمٞمَْس "يم٤من ىمد ىم٣م ومٞمٝم٤م ًمف : ٓ حتقضمٜمل إمم أن أىمقل : 

ـْ َأْهٚمَِؽ   ( .2)"ُِم

ع سمف ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اعمٚمؽ قمغم يمت٤مب ُرومع إًمٞمف ُمـ ىمتٞمب٦م سمـ ُم٤م وىمّ  .3

َوإِن  "ُمسٚمؿ اًمب٤مهكم يتٝمدده سم٤مخلٚمع ومقىّمع إًمٞمف ضمقاسًم٤م قمغم وقمٞمده : 

وا  يُمْؿ يَمٞمُْدُهْؿ ؿَمٞمْئ٤ًمشَمّْمؼِمُ َٓ َيرُض   . (3)" َوشَمتَُّ٘مقا 

                                                
سمـ قمبد رسمف إٟمدًمز ، شمقىمٞمٕم٤مت سمٜمل اًمٕمب٤مس  ٓ، واٟمٔمر اًمتقىمٞمع ذم اًمٕم٘مد اًمٗمريد 199إقمراف :  (1)

2/56 . 

، واٟمٔمر اًمتقىمٞمع ذم ظم٤مص اخل٤مص ًمٚمثٕم٤مًمبل أسمق ُمٜمّمقر قمبد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ  46هقد :  (2)

 .ًمبٜم٤من  ، سمػموت ، اْلٞم٤مة ُمٙمتب٦م دار: ط إُملم طمسـ:  حت٘مٞمؼ ، 91إؾمامقمٞمؾ اًمثٕم٤مًمبل ص : 

قمبد اعمٚمؽ سمــ ، شمقىمٞمٕم٤مت اخلٚمٗم٤مء ، شمقىمٞمع  اًمتقىمٞمع ذم اًمٕم٘مد اًمٗمريد: ، واٟمٔمر 120آل قمٛمران : (3)

 . 55/ 2ُمروان  



- 51 - 

 

ًمُِٙمؾِّ  "ع سمف ضمٕمٗمر سمـ حيٞمك اًمؼمُمٙمل عمحبقس سم٘مقًمف شمٕم٤ممم : ُم٤م وىمّ  .4

 .(1) "َأضَمٍؾ يمِت٤َمٌب 

ىَم٤مَل ؾَمٜمَٜمُٔمُر َأَصَدىْم٧َم  "ع سمف ـم٤مهر سمـ اْلسلم ذم رىمٕم٦م ُمٜمّمح : ُم٤م وىمّ  .5

ـَ اًْمَٙم٤مِذسملَِم   . (2) "َأْم يُمٜم٧َم ُِم

ف قمبد اهلل سمـ ـم٤مهر ذم رىمٕم٦م رضمؾ أقم٤مد هدي٦م ًمف ًمٞمال وزاده٤م ع سمُم٤م وىمّ  .6

ويم٤من ىمد رومْمٝم٤م هن٤مًرا ومرده٤م وىم٤مل : ًمق ىمبٚم٧م اهلدي٦م ًمٞمال ًم٘مبٚمتٝم٤م هن٤مًرا 

تُِٙمْؿ شَمْٗمَرطُمقنَ  اهللوَماَم آشَم٤ميِنَ  "،  ٤َّم آشَم٤ميُمؿ سَمْؾ َأٟمتُؿ هِبَِديَّ ع ، ووىمّ  (3)" ظَمػْمٌ ممِّ

إًمٞمٙمؿ إقمذار واطمتجج٧م  إمم قمامل ؿمٙم٤مهؿ اًمرقمٞم٦م : ىمد ىمدُم٧م

، وًم٘مد مهٛم٧م سم٠من  ار ، وًمٞم٧م اًمٕمت٤مب سم٤مًمًٖم٤م ُم٤م أردتإًمٞمٙمؿ إٟمذ

أضمٕمؾ ُمٕم٤مىمدِت ًمٙمؿ ُمٕم٤مىمب٦م ، وم٤مٟمتبٝمقا ُمـ ؾمٜمتٙمؿ ، واٟمٔمروا 

ٕٟمٗمسٙمؿ ، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ أيدهيؿ ًمٜم٤م ـمٕم٤مًُم٤م وأًمسٜمتٝمؿ ؾمالًُم٤م ، 

 .(4)" شَمْٕمِ٘مُٚمقنَ ظَمػْمٌ َوَأسْمَ٘مك َأوَماَل  اهللَوَُم٤م قِمٜمَد "وفمٚمٛمٝمؿ طمراًُم٤م 

 .(5)" َواجْلُُروَح ىمَِّم٤مٌص  "سمـ أسمٞمف ذم ىمّم٦م رضمؾ ضم٤مرح: اع زي٤مد ووىمّ   .7

                                                
 :ط، 3/101اًمتقىمٞمع ذم شم٤مريخ اًمتٛمدن اإلؾمالُمل ًمٞمقؾمػ ضمرضمل زيدان : ، واٟمٔمر  38اًمرقمد :  (1)

 سمػموت .، دار اًم٘مٚمؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 

 . 89اًمتقىمٞمع ذم يمت٤مب ظم٤مص اخل٤مص ًمٚمثٕم٤مًمبل ص : ٔمر ، واٟم 27اًمٜمٛمؾ :  (2)

  . 36اًمٜمٛمؾ :  (3)

 .  90 ، 89 اًمتقىمٞمع ذم  ظم٤مص اخل٤مص ًمٚمثٕم٤مًمبل ص: ، واٟمٔمر 60اًم٘مّمص :  (4)

 . 299/ 4اًمتقىمٞمع ذم اًمٕم٘مد اًمٗمريد : ، واٟمٔمر 45اعم٤مئدة :  (5)
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سمـ اًمٕمب٤مس ذم يمت٤مب ىمقم همرىم٧م ضٞم٤مقمٝمؿ ذم ٟم٤مطمٞم٦م اووىّمع اًمسٗم٤مح  .8

 . (1)" ْٕمًدا ًمِْٚمَ٘مْقِم اًمٔم٤َّمعملِِمَ َوىِمٞمَؾ سمُ  "اًمٙمقوم٦م سم٘مقًمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم : 

 : ية  ، ووٍْوقد يكوُ التوقيع وكتبًسا وَ وعٍى آ

ع سمف قمبٞمد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن ذم ؿم٠من قم٤مُمؾ إمم اسمـ ـمقًمقن ىم٤مئالً : أٟم٤م ُم٤م وىمّ   -1

ىم٤مدر قمغم إظمراج اًمٜمٖمرة ُمـ رأؾمف ، واًمقهمرة ُمـ صدره ، واًمٜمخقة ُمـ 

ٟمٗمسف : اشمؼ اهلل ذم اإلرص٤مد ، وم٢من اهلل سم٤معمرص٤مد ، ُم٘متبًس٤م شمقىمٞمًٕم٤م ُمـ ىمقًمف 

 .(2) "دِ إِنَّ َرسمََّؽ ًَمب٤ِمعمِْْرَص٤م "شمٕم٤ممم : 

ُم٤م وىّمع سمف اْلج٤مج ذم ىمّم٦م حمبقس ذيمروا أٟمف شم٤مب : )ُم٤م قمغم اعمحسـ   -2

َُم٤م قَمغَم اعمُْْحِسٜملَِم  "، ُم٘متبًس٤م شمقىمٞمًٕم٤م ُمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :  (3) ُمـ ؾمبٞمؾ(

 .(4) "ُِمـ ؾَمبِٞمؾٍ 

واًمتقىمٞمع سم٠مًمٗم٤مظ اًم٘مرآن طمسـ ذم اجلد ُمـ إُمقر ، حمٔمقر ذم اعمزح   

 وٟمحقه .

 :  وَ احلديح الٍبوي الصحيفقتباس االبالتوقيع ووَ 

ْٟم٥ِم ،  "سمـ أسمٞمف ذم ىمّم٦م حمبقس : اع سمف زي٤مد ُم٤م وىمّ  .1 ـَ اًمذَّ اًمت٤َّمئ٥ُِم ُِم

ـْ َٓ َذْٟم٥َم ًَمفُ   .  (5) "يَمَٛم

                                                
 .211/ 4ريد اًمتقىمٞمع ذم اًمٕم٘مد اًمٗم: ، واٟمٔمر  44هقد : وهل ضمزء ُمـ آي٦م رىمؿ   ( 1)

  . 92اًمتقىمٞمع ذم ظم٤مص اخل٤مص ًمٚمثٕم٤مًمبل ص: : ، واٟمٔمر  14اًمٗمجر :  (2)

 .  218/ 4  اًمٕم٘مد اًمٗمريد( 3)

 . 91( اًمتقسم٦م : 4)

، وهق ذم ؾمٜمـ  "اًمت٤مئ٥م ُمـ اًمذٟم٥م يمٛمـ ٓ ذٟم٥م ًمف"، وٟمص اْلدي٨م  299/  4اًمٕم٘مد اًمٗمريد   (5)

 . 4250رىمؿ  اسمـ ُم٤مضمف ، يمت٤مب اًمزهد ، سم٤مب اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م ، طمدي٨م
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ع سمف أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ذم يمت٤مب ورد ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ؿمٙمقا ُم٤م وىمّ  .2

 .  (1) "ر قمٚمٞمٙمؿ١مُمَّ يمام شمٙمقٟمقا يُ  "ومٞمف قم٤مُمٚمٝمؿ : 

 : ىةووَ التوقيع حبك

ُم٤م وىّمع سمف قمكم سمـ قمٞمسك إمم أطمد قمامًمف وىمد يمت٥م إًمٞمف يتٗم٤مصح :  .1

دقمٜمل ُمـ شمِمدي٘مؽ وشم٘مٕمػمك ، وشمٗم٤مصح قمغم ٟمٔمػمك ، ومخػم اًمٙمالم 

 .  (2)ُم٤م ىمّؾ ودّل ، ومل يٛمؾ 

ع سمف قمٛمرو سمـ ُمسٕمدة ، طمٞم٨م ي٘مقل : يمٜم٧م أوىمع سملم يدي ُم٤م وىمّ  .2

ذم  ضمٕمٗمر سمـ حيٞمك اًمؼمُمٙمل ومرومع إًمٞمف همٚمامٟمف ورىم٦م يستزيدوٟمف

رواشمبٝمؿ ، ومرُمك هب٤م إزّم ، وىم٤مل : أضم٥م قمٜمٝم٤م ، ومٙمتب٧م : ىمٚمٞمؾ دائؿ 

ظمػم ُمـ يمثػم ُمٜم٘مٓمع ، ومرضب سمٞمده قمغم فمٝمري ، وىم٤مل : أي وزير 

 .(3)ذم ضمٚمدك  

   : ووَ التوقيع باملجن

) ريض اهلل ُم٤م وىّمع سمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م إمم ـمٚمح٦م سمـ قمبٞمد اهلل  .1

 .(4)ؿٙمَ تف ي١مشمك اْل، طمٞم٨م ىم٤مل : ذم سمٞمقمٜمٝمام( 

أُمره : اًمٕمّم٤م عمـ  ُم٤م وىّمع سمف اًمّم٤مطم٥م سمـ قمب٤مد إمم رضمؾ قمَم .2

 .قمَم

                                                
، ، وىمد أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمـٕم٥م اإليـامن "يمام شمٙمقٟمقا يمذًمؽ ي١مُمر قمٚمٞمٙمؿ "( وٟمص اْلدي٨م 1)

ن ، سم٤مب ـم٤مقم٦م أوزم إُمر ، ومّمؾ ذم ومْمؾ اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل ، طمدي٨م رىمؿ قاًمِمٕمب٦م اًمت٤مؾمٕم٦م وإرسمٕم

7006  . 

 . 92(يمت٤مب ظم٤مص اخل٤مص ص: 2)

 .91ص اخل٤مص ًمٚمثٕم٤مًمبل ص: ، وظم٤م 2/272اٟمٔمر اًمتقىمٞمع ذم اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (3)

 . 2/442جمٛمع إُمث٤مل ًمٚمٛمٞمداين  (4)
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 :ووَ التوقيع ببيت وَ الصعح 

 

ا قمغم يمت٤مب ىمتٞمب٦م سمـ ُمسٚمؿ اًمب٤مهكم ُم٤م وىمّ  .1 ع سمف ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اعمٚمؽ ردًّ

 ع قمٚمٞمف سم٘مقل ضمرير سمـ قمٓمٞم٦م سمـ اخلٓمٗمل : ومقىمّ ، يتٝمدده سم٤مخلٚمع 

ــ٤م  زقمــؿ اًمٗمــرزدق أن ؾمــٞم٘متؾ ُمرسمًٕم
 

 (1)عـسمٓمقل ؾمـالُم٦م يـ٤م ُمرسمـ رـأسمِم 
 

 ع  سمف اْلج٤مج ذم يمت٤مب رومع إًمٞمف ُمـ اسمـ إؿمٕم٨م  :وُمٜمف أيًْم٤م ُم٤م وىمّ  .2

 ومام سم٤مل ُمــ أؾمـٕمك ٕضمـؼم قمٔمٛمـف
 

 (2)ريـطمٗم٤مفًم٤م ويٜمقي ُمـ ؾمٗم٤مهتف يمس 

 

 ع أيًْم٤م ذم يمت٤مب رومع إًمٞمف :ووىمّ  .3

 سمٕمــدُم٤م  (3)يمٞمــػ يرضمــقن ؾمــ٘م٤مـمل
 

 (4)ٚمعـؿمٛمؾ اًمرأس ُمِمـٞم٥م وصـ 

 

 

    *         *      *

                                                
ـ قمٓمٞم٦م اخلٓمٗمل  4/208( اًمٕم٘مد اًمٗمريد 1)  ،دار اعمٕم٤مرف  2/916وهق ذم ديقاٟمف ، ، واًمبٞم٧م جلرير سم

 اًم٘م٤مهرة.

 119/ 1ٓسمـ اًمدُمٞمٜم٦م اًمث٘مٗمل  "اعمزهر"، واًمبٞم٧م ٟمسبف اًمسٞمقـمل ذم يمت٤مسمف  2/54اًمٕم٘مد اًمٗمريد   (2)

 سمػموت . ،ٙمت٥م دار اًم: ط 

٦ُم ، اًمّمح٤مح اًمَٕمَثَرةُ : ؾم٘م٤مـمل : ُمـ اًمَسْ٘مَٓم٦م ، وهل  (3)  ، اًمٕمرب ، وًمس٤من ًمٚمجقهري اًمٚمٖم٦م ذم واًمَزًمَّ

 )ؾم٘مط( . ُم٤مدة :

ًمس٤من ، و 32، واًمبٞم٧م ًمسقيد سمـ أيب يم٤مهؾ اًمٞمِمٙمري وهق ذم ديقاٟمف ص 2/54اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (4)

 سمػموت .، دار ص٤مدر : ط ،  7/318اًمٕمرب 
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 التوقيع املبتكح  
 

وهق سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد ذم ومـ ، أُم٤م اًمتقىمٞمع اعمبتٙمر ومٝمق ضمقدة اًمٙمت٤مسم٦م 

اًمتقىمٞمٕم٤مت، وهق اعمٞمزان اًمدىمٞمؼ ًمبالهمتٝم٤م وسمالهم٦م  ىم٤مئٚمٝم٤م ، وم٢مذا يم٤من اعمٓمٚمقب 

ذم اًمتقىمٞمع اعم٘متبس ُمٜم٤مؾمبتف عم٤م اىمتبس ًمف ، وم٢من اًمتقىمٞمع اعمبتٙمر هق اعم٘مٞم٤مس 

هق اًمذي ىم٤مل ذم ؿم٠مٟمف حيٞمك سمـ ضمٕمٗمر اًمؼمُمٙمل : إن اْل٘مٞم٘مل ًمبالهم٦م اعمقىمع ، و

اؾمتٓمٕم٧م أن يٙمقن يمالُمؽ يمٚمف شمقىمٞمًٕم٤م وم٤مومٕمؾ ، وذًمؽ عم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف اًمتقىمٞمع 

 إديب ُمـ اإلجي٤مز واًمتٙمثٞمػ ودىم٦م اًمٕمب٤مرة وإطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مهم٦م ، وُمٜمف : 

ُم٤م يمتبف أسمق سمٙمر اًمّمديؼ )ريض اهلل قمٜمف( إمم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد )ريض  -1

 سمٕم٨م ًمٚمّمديؼ ظمٓم٤مسًم٤م ُمـ دوُم٦م اجلٜمدل يٓمٚم٥م أُمره اهلل قمٜمف( طمٞمٜمام

ُادن ُمـ اعمقت شمقه٥م ًمؽ "ذم أُمر اًمٕمدو ، ومقىّمع قمٚمٞمف أسمق سمٙمر: 

 . (1)"اْلٞم٤مة

ع سمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م )ريض اهلل قمٜمف( إمم صٕمّمٕم٦م سمـ ُم٤م وىمّ  -2

 .(2) "ىمٞمٛم٦م يمؾ اُمرئ ُم٤م حيسـ"صقطم٤من يس٠مًمف ذم رء : 

)ريض اهلل قمٜمف( ذم يمت٤مب ضم٤مء  ُم٤م وىّمع سمف ؾمٞمدٟم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م -3

 .(3)"ُمـ ًمؽ سم٠مظمٞمؽ يمٚمف"ُمـ إؿمؽم اًمٜمخٕمل ومٞمف سمٕمض ُم٤م يٙمره : 

                                                
 . 269 :ص ، وظم٤مص اخل٤مص ًمٚمثٕم٤مًمبل 4/288اًمٗمريد اًمٕم٘مد  (1)

 .   211 :ص ويمت٤مب رس اًمٗمّم٤مطم٦م،  2/54اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (2)

ـ روم٤مقم٦م اهل٤مؿمٛمٓ، وجمٛمع  إُمث٤مل  4/206اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (3)  ط: دار ؾمٕمد اًمديـ.  ، 254 :ص لسم
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إمم رسمٞمٕم٦م سمـ قمسؾ اًمػمسمققمل )ريض اهلل قمٜمف( ع سمف ُمٕم٤موي٦م ُم٤م وىمّ  -4

يس٠مًمف أن يٕمٞمٜمف ذم سمٜم٤مء داره سم٤مًمبٍمة سم٤مصمٜمل قمنم أًمػ ضمذع ، طمٞم٨م 

 . (1) "أدارك ذم اًمبٍمة أم اًمبٍمة ذم دارك؟"ىم٤مل: 

ع سمف قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م إمم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ىمّ ُم٤م و -5

اطمٙمؿ هلؿ سمآُم٤مهلؿ إمم "ع إًمٞمف : يستٛمٞمحف ًمرضم٤مل ُمـ ظم٤مصتف ، ومقىمَّ 

ئ٦م أًمػ ، وم٠مضم٤مزه٤م ، ومحٙمؿ قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمتسٕمام "ُمٜمتٝمك آضم٤مهلؿ

 . (2)يزيد

ع سمف قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر إمم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م يستقهبف مج٤مقم٦م ُمـ ُم٤م وىمّ  -6

 . (3) "ُمـ قمروم٧م ومٝمق آُمـ"، ومقىمع إًمٞمف :  عمديٜم٦مأهؾ ا

ع سمف قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ًمٕم٤مُمؾ حص سمٕمد أن أظمؼمه أهن٤م ُم٤م وىمّ  -7

 . ( 4)"ٜمٝم٤م سم٤مًمٕمدل ، واًمسالمطمّمِّ "اطمت٤مضم٧م إمم طمّمـ ومقىّمع : 

ُم٤م وىّمع سمف يزيد سمـ اًمقًمٞمد سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ ُمروان إمم ُمروان سمـ  -8

زيد أٟمف يتٚمٙم٠م ذم ُمب٤ميٕمتف حمٛمد آظمر ظمٚمٗم٤مء سمٜمل أُمٞم٦م ، وىمد ُأظمؼم ي

 وشم١مظمر أظمرى ، وم٢مذا أشم٤مك يمت٤ميب هذا اًل ضمْ أراك شم٘مدم رِ  "سم٤مخلالوم٦م :

 .  (5) "وم٤مقمتٛمد قمغم أهيام ؿمئ٧م

                                                
 . 2/54اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (1)

 . 272 ص: ًمٚمثٕم٤مًمبل ، وظم٤مص اخل٤مص 4/207اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (2)

 . 272 ص: ظم٤مص اخل٤مص (3)

 . 72 :، واإلقمج٤مز واإلجي٤مز ص 135 ، ص: وظم٤مص اخل٤مص 65/ 1اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (4)

ـ ؾمٜم٤من 2/55اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (5) ـ حمٛمد سم  =اخلٗم٤مضمل ، ويمت٤مب رس اًمٗمّم٤مطم٦م ًمألُمػم أيب حمٛمد قمبد اهلل سم
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ع سمف ُمروان سمـ حمٛمد قمٜمدُم٤م اؾمتث٘مؾ ُم٤م يمتبف ذم طم٘مف قمبد اْلٛمٞمد ُم٤م وىمّ  -9

أُم٤م "اًمٙم٤مشم٥م ُمـ شمٕمٜمٞمػ وًمقم  ، وم٠مظمذ اًمٙمت٤مب ومقىّمع ذم أؾمٗمٚمف : 

ا ُمـ أؾمقد ًمبٕمث٧م ٤م ذًّ ، وًمقٟمً  أىمؾ ُمـ واطمد إٟمؽ ًمق قمٚمٛم٧م قمدًدا

 . (1)"سمف

ع سمف أسمق اًمٕمب٤مس اًمسٗم٤مح ذم يمت٤مب مج٤مقم٦م ُمـ سمٓم٤مٟمتف يِمٙمقن ُم٤م وىمّ  -10

ُمـ صؼم ذم اًمِمدة ؿم٤مرك ذم اًمٜمٕمٛم٦م ، صمؿ أُمر "اطمتب٤مس أرزاىمٝمؿ :

 . (2)"سم٠مرزاىمٝمؿ

ىمد يمثر ؿم٤ميمقك ، وىمؾ طم٤مُمدوك ، "ُم٤م وىّمع سمف اعمٜمّمقر إمم قم٤مُمؾ :  -11

 .  (3)"اقمتزًم٧موم٢مُم٤م قمدًم٧م وإُم٤م 

إن ُمـ أذاط "ُم٤م وىّمع سمف اعمٜمّمقر قمغم رىمٕم٦م ذم سمٜم٤مء ُمسجد :  -12

 .(4)"اًمس٤مقم٦م أن شمٙمثر اعمس٤مضمد ، ومزد ذم ظمٓم٤مك يزد ذم أضمرك

ُم٤م قمرف قمـ ضمٕمٗمر سمـ حيٞمك اًمؼمُمٙمل ، إذ يم٤من يقىمع ذم اًم٘مّمص سملم  -13

ويرُمل سم٤مًم٘مّم٦م إمم ص٤مطمبٝم٤م ، ومٙم٤مٟم٧م شمقىمٞمٕم٤مشمف ،  رؿمٞمد اًميدي 

ّمٞمٚمٝم٤م ًمٚمقىمقف ومٞمٝم٤م قمغم أؾم٤مًمٞم٥م اًمبالهم٦م يتٜم٤مومس اًمبٚمٖم٤مء ذم حت

                                                                                                               
 . م1982- ـه1402دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ؾمٜم٦م  ط:، 233 ص،  ـه466اْلٚمبل ت = 

 .2/165اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (1)

 .4/293اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (2)

 ٕيب ، وشم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘مـ٤مُمقس 87 ص: ، ظم٤مص اخل٤مص 4/219اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (3)

سمٞمدي ُمرشم٣م اًمٗمٞمض  .، ط: دار اهلداي٦م  22/359 اًمزَّ

 . 87 ص : ظم٤مص اخل٤مص (4)
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وومٜمقهن٤م طمتك ىمٞمؾ : إهن٤م يم٤مٟم٧م شمب٤مع يمؾ ىمّم٦م ُمٜمٝم٤م سمديٜم٤مر ، وُمـ 

اخلراج قمٛمقد اعمٚمؽ ، وُم٤م اؾمتٕمز سمٛمثؾ اًمٕمدل ، وُم٤م "شمقىمٞمٕم٤مشمف : 

 .(1)"اؾمتدسمر سمٛمثؾ اجلقر

أٟمبتتف اًمٓم٤مقم٦م ، "ع سمف ه٤مرون اًمرؿمٞمد ذم طم٤مدصم٦م اًمؼماُمٙم٦م : ُم٤م وىمّ  -14

 .(2)"وطمّمدشمف اعمٕمّمٞم٦م

داِو ضمرطمؽ ٓ "ُم٤م وىّمع  سمف ه٤مرون اًمرؿمٞمد إمم ص٤مطم٥م ظمراؾم٤من :  -15

 .(3)"يتسع

ع سمف ذو اًمرئ٤مؾمتلم اًمٗمْمؾ سمـ ؾمٝمؾ وزير اعم٠مُمقن ذم رىمٕم٦م سمدت ُم٤م وىمّ  -16

إّن أرسع اًمٜم٤مر اًمتٝم٤مسًم٤م أرسقمٝم٤م مخقًدا ، ومت٠من ذم "ومٞمٝم٤م طمٙمٛمتف : 

٤م هٚمؽ ، وومٞمف : إن إٟمس٤مٟمً  ، ورومع إمم اًمّم٤مطم٥م سمـ قمب٤مد يمت٤مب"أُمرك

ًٓ وشم وىمّمد اًمٙم٤مشم٥م إهمراء ،  ضمٚمٞمٚم٦م ٓ شمّمٚمح ًمٚمٞمتٞمؿ رك يتٞماًم وأُمقا

،  ف اهللـ٤مًمؽ رحـاهل" : ًمّم٤مطم٥م ، وم٠مظمذه٤م ومقىمع اًمّم٤مطم٥م ومٞمٝم٤ما

 . (4)"واًمٞمتٞمؿ أصٚمحف اهلل ، واعم٤مل صمٛمرة اهلل ، واًمس٤مقمل ًمٕمٜمف اهلل

                                                
 . 99( اإلقمج٤مز واإلجي٤مز ًمٚمثٕم٤مًمبل ص 1)

 .4/296اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (2)

ر ـؿمـقىمل ضـٞمػ اًمٕمّمـ/، وشم٤مريخ إدب اًمٕمريب ًمٚمـديمتقر 4/296،  2/57اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (3)

 : دار اعمٕم٤مرف . ط،  3/490شمٓمقر اًمٜمثر وومٜمقٟمف ، اًمٕمب٤مد إول ، اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ 

سمػموت ، وشم٤مج اًمٕمروس ُمـ ، دار ص٤مدر : ط  ، 82اًمبّم٤مئر واًمذظم٤مئر ٕيب طمٞم٤من اًمتقطمٞمدي ص (4)

 .22/359ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس 
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يمٗمك "ع سمف ذو اًمرئ٤مؾمتلم اًمٗمْمؾ سمـ ؾمٝمؾ ذم ىمّم٦م ُمتٔم٤ممل : ُم٤م وىمّ  -17

 . (1)" اسم٤مهلل ًمٚمٛمٔمٚمقم ٟم٤مًس 

إُمقر سمتامُمٝم٤م ، "ع سمف ذو اًمرئ٤مؾمتلم اًمٗمْمؾ سمـ ؾمٝمؾ : ُم٤م وىمّ   -18

 .(2)"، واًمّمٜم٤مئع سم٤مؾمتداُمتٝم٤م وإقمامل سمخقاشمٞمٛمٝم٤م

اًم٘مدرة شمذه٥م اْلٗمٞمٔم٦م ، واًمٜمدم ضمزء "ُم٤م وىّمع سمف اعم٠مُمقن ذم يمت٤مسمف :   -19

 .(3)"ُمـ اًمتقسم٦م وسمٞمٜمٝمام قمٗمق اهلل

ي٤م أسم٤م طم٤مُمد ٓ شمتٙمؾ "ُم٤م وىّمع سمف اعم٠مُمقن ذم ىمّم٦م ُمتٔمٚمؿ ُمـ حٞمد :   -20

قمغم طمسـ رأيل ومٞمؽ ، وم٢مٟمؽ وأطمد رقمٞمتل قمٜمدي ذم اْلؼ 

 .(4)"ؾمقاء

دىم٘مقا إىمالم ،  "ُم٤م وىمع سمف أطمد اًم٘م٤مدة إمم اًمُٙمت٤مب سم٘مقًمف :   -21

  . (5)"وأوضمزوا اًمٙمالم ، وم٢من اًم٘مراـمٞمس ٓ شمرام ، واًمسالم

: سمـ حمٛمد سمـ يزداد إمم سمٕمض أصح٤مسمفقمبد اهلل أسمق ص٤مًمح ُم٤م وىّمع سمف   -22

 .(6)"ي٤م أسم٤م اًمٕمب٤مس ًمٞمس قمٚمٞمؽ سم٠مس ، ُم٤م مل يٙمـ ُمٜمؽ سم٠مس"

                                                
 .3/490، وشم٤مريخ إدب اًمٕمريب ًمِمقىمل ضٞمػ  2/57اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (1)

، وشم٤مريخ إدب اًمٕمريب ًمِمقىمل ضٞمػ 100، واإلقمج٤مز واإلجي٤مز ص  91 ص: ظم٤مص اخل٤مص (2)

3/490 . 

 . 4/216 ( اًمٕم٘مد اًمٗمريد3)

 . 280ص:  ظم٤مص اخل٤مص (4)

 . 90ص  اعمّمدر اًمس٤مسمؼ (5)

 . 91 ًمٚمثٕم٤مًمبل ص: ظم٤مص اخل٤مص (6)
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ذم رىمٕم٦م رضمؾ قم٤موده ًٓمتامس اًمّمٚم٦م ُمرة  ٞمكُم٤م وىّمع سمف ظم٤مًمد سمـ حي -23

 . (1)"ًمؽ ًمٖمػمك يمام درّ  دع اًمرضع يدرّ "أظمرى سمٕمد أن أظمذه٤م ُمرة : 

 

* * * 

                                                
 . 91، وظم٤مص اخل٤مص ص : 4/302اًمٕم٘مد اًمٗمريد  (1)
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 املبحح الجالح
 التغحيدة والبوست

 

 التغحيدة . –أواًل 
 

: ومع صقشمف سم٤مًمٖمٜم٤مء وـمرب سمف ، وي٘م٤ملًمٓم٤مئر أو اإلٟمس٤من إذا ري٘م٤مل : همّرد ا:  لغة

ـم٤مئر هَمِرد ُُمٖمرد وهمريد أي ُمٓمرب قمذب اًمٖمٜم٤مء ، وي٘م٤مل : همرد اًمٓم٤مئُر اإلٟمس٤مَن 

أـمرسمف سمتٖمريده ، وهمرد اًمٓم٤مئر ومقق همّمـ اًمِمجرة رومع صقشمف همٜم٤مء وـمرب سمف 

 ، وُمٖمرد ظم٤مرج اًمِسب أي خمتٚمػ قمام حيٞمط سمف
(1)

. 

 (.twitter) ُمقضمزة يتؿ ٟمنمه٤م قمغم شمقيؽمرؾم٤مًم٦م :  واصطالًيا

دة هل اًمتل يم٤مٟم٧م شمستخدم د ، وإًمٗم٤مظ اعمقًمّ وقمٚمٞمف وم٤مًمتٖمريدة ًمٗمظ ُمقًمّ 

صمؿ ٟم٘مٚم٧م إمم ُمٕمٜمك قمٍمي سمٞمٜمف وسملم اعمٕمٜمك ، ىمدياًم ذم أصؾ اًمٚمٖم٦م ذم ُمٕمٜمك 

إول ُمٜم٤مؾمب٦م ، يمٚمٗمظ ؾمٞم٤مرة اًمذي يم٤من يٓمٚمؼ قمغم اجلامقم٦م اًمتل شمت٤مسمع اًمسػم ذم 

س٤موم٤مت ـمقيٚم٦م وسمٕمٞمدة ، صمؿ اؾمتٕمػم ًمٗمظ اًمسٞم٤مرة ًمٚمٛمريمب٦م مه٦م ورسقم٦م عم

 اًمٕمٍمي٦م ، عم٤م سملم اعمٕمٜمٞملم اًم٘مديؿ واعمقًمد ُمـ ُمٜم٤مؾمب٦م .

وُمٜمف ًمٗمظ اًم٘مٓم٤مر واًم٘م٤مـمرة واعم٘مٓمقرة ، ومٝمذه إًمٗم٤مظ اًمتل يم٤مٟم٧م شمٓمٚمؼ 

ومٞم٘م٤مل ًمٚمٜم٤مىم٦م إومم ىم٤مـمرة واًمتل شمتبٕمٝم٤م ُم٘مٓمقرة ، ، قمغم ىم٤مومٚم٦م اإلسمؾ اعمتت٤مسمٕم٦م 

اًمٚمٗمظ ًمٕمرسم٤مت اًم٘مٓم٤مر اعمتت٤مسمٕم٦م عم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ ُمِم٤مهب٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م صمؿ اؾمتٕمػم 

 اًمت٘م٤مـمر . 

ؼ سمٕمٞمًدا وأـمرب ، إذ يٕمٛمد اعمٖمرد إمم ويمذًمؽ ًمٗمظ شمٖمريدة اًمتل شمٕمٜمل طمٚمَّ 

إىمٜم٤مع أو إـمراب اعمٖمرد إًمٞمٝمؿ سمٗمٙمرشمف ، وإذا يم٤من ُمـ ُمٕم٤مين اًمتٖمريد اًمتحٚمٞمؼ 

                                                
 )همرد( .: ُم٤مدة ، ( اٟمٔمر : ًمس٤من اًمٕمرب ، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي ، وخمت٤مر اًمّمح٤مح 1)
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قصقل إمم حمٞمط أوؾمع ُمـ واًمذه٤مب سمٕمٞمًدا ، وم٢من اعمٖمرد هيدف سمتٖمريده إمم اًم

حمٞمٓمف سمؾ إمم أوؾمع حمٞمط ممٙمـ ، ومتؿ ٟم٘مؾ ُمٕمٜمك اًمتٖمريدة ُمـ اإلـمالق إصكم 

 إمم اعمٕمٜمك آصٓمالطمل قمغم ؾمبٞمؾ اًمتقًمٞمد ومٝمل ًمٗمظ )ُُمقًمَّد(
(1)

. 

 

 ثاًٌيا : البوست .
 "post" ومٝمل ُم٠مظمقذة ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م "سمقؾم٧م"أُم٤م يمٚمٛم٦م 

، ومٝمق رؾم٤مًم٦م يريد ص٤مطمبٝم٤م اًمقصقل هب٤م إمم أسمٕمد واًمتل شمٕمٜمل اًمؼميد أو اًمرؾم٤مًم٦م 

ُمدى وأوؾمع ٟمٓم٤مق ، وقمٚمٞمف وم٤مًمبقؾم٧م ُمـ ىمبٞمؾ اًمدظمٞمؾ وهق ُم٤م دظمؾ إمم 

(2)اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وًمٞمس ُمٜمٝم٤م 

. 

 

 ثالًجا : بني التغحيدة والبوست .
 

ٓ يٙم٤مد يقضمد ومرق سملم اًمتٖمريدة واًمبقؾم٧م ؾمقى ذم وؾمٞمٚم٦م اًمٜمنم ، 

، أُم٤م  "شمقيؽم"يٜمنمه ص٤مطمبف قمؼم ُمقىمع  وم٤مًمتٖمريدة ُمّمٓمٚمح قمٍمي يٕمؼم قمام

،  "ومٞمسبقك"اًمبقؾم٧م ومٛمّمٓمٚمح قمٍمي يٕمؼم سمف قمام يٜمنمه ص٤مطمبف قمؼم 

ويٚمحؼ هبام يمؾ ُم٤م ض٤مه٤ممه٤م أو ؿم٤مهبٝمام أو ؿم٤ميمٚمٝمام أو ٟمس٩م قمغم ُمٜمقاهلام قمغم 

 أي وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ  اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م إظمرى . 

                                                
اعم٘مّمقد سم٤مًمٚمٗمظ اعمقًمَّد هٜم٤م : اعمقًمَّد دًٓمٞم٤ًم ٟمتٞمج٦م اًمتٓمقر اًمدٓزم ًمٚمٙمٚمٛم٦م ، وقمٛمٚمٞم٦م اًمتقًمٞمد اًمٜم٤مؿمئ  (1)

ـ قمقاُم ـ اًمتٓمقر اًمدٓزم ُم ٓ حيؾ آؾمتٕمامل اجلديد أو اعمٕمٜمك اجلديد قم ؾ ؾمٕم٦م اًمٚمٖم٦م وُمروٟمتٝم٤م ، و

ـ سم٤مب آؿمؽماك اًمٚمٗمٔمل ، وىمد قمرف اسمـ إٟمب٤مري  ًمٚمٗمظ ومٞمف حمؾ آؾمتٕمامل اًم٘مديؿ ، إٟمام جي٤موره ُم

اإلهمراب ذم ضمدل اإلقمراب  : اٟمٔمر)  .سم٠مٟمف حؾ همػم اعمٜم٘مقل قمغم اعمٜم٘مقل إذا يم٤من ذم ُمٕمٜم٤مه  "اعمقًمد"

 .(دار اًمٗمٙمر  :ط، ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين : ، حت٘مٞمؼ  45 :صدًم٦م وعمع إ

اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط جمٛمع اًمٚمٖم٦م   –اًمٚمٗمظ اًمدظمٞمؾ : هق اًمٚمٗمظ إضمٜمبل اًمذي دظمؾ اًمٕمرسمٞم٦م دون شمٖمٞمػم  (2)

 .  31 : اًمٕمرسمٞم٦م اعم٘مدُم٦م ص
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 :اخلصائص الفٍية لمتغحيدة والبوست  :رابًعا 
 

ٟمستٓمٞمع أن ٟم٘مقل إن اخلّم٤مئص اًمٗمٜمٞم٦م اًمتل يٜمبٖمل أن شمتقومر ذم اًمتٖمريدة 

أو اًمبقؾم٧م هل شم٘مريب٤ًم ذات اخلّم٤مئص اًمٗمٜمٞم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم اْلدي٨م قمـ 

اًمتقىمٞمع إديب ، واًمتل شمتٓمٚم٥م : اإلجي٤مز ، وضمقدة اإلؿم٤مرة ، وطمسـ اًمتِمبٞمف ، 

يسٝمؿ سمف يمؾ ُمـ وإص٤مسم٦م اًم٘مّمد ، وشمٙمثٞمػ اعمٕمٜمك ، إض٤موم٦م إمم ُم٤م جي٥م أن 

 اًمتٖمريدة واًمبقؾم٧م ذم سمٜم٤مء اًمققمل اًمرؿمٞمد .

 

  خاوًسا
 
ه عرب بعض مواقع التواصل من : مناذج مما نشرت

 : " بوستات "مجل قصرية 
 

 . يمؾ شمٖمريدة طمج٦م ًمؽ أو قمٚمٞمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .1

 . ًمٚمجبٜم٤مء وضمٝم٤من ، وضمف ذم اًمقاىمع وآظمر قمغم ُمقاىمع اًمتقاصؾ .2

 ًمتٗمٚمسػ واجلدل . اًمٕمٚمؿ اْل٘مٞم٘مل ُم٤م خيدم اًمٕمٛمؾ ٓ ا .3

 اًمٗم٘مف هق اًمتٞمسػم سمدًمٞمؾ وُمـ ؿمؼ قمغم اًمٜم٤مس ؿمؼ اهلل قمٚمٞمف .  .4

 ويؾ عمـ ٓ يٗمٙمر وُمـ ٓ يتٕمظ وُمـ ٓ يٕمتؼم .  .5

 ٤م ُم٤م ؾمتٙمقن ذيمرى وم٤مرؾمؿ ذيمراك اًمتل شمريده٤م . يقُمً  .6

ُمـ يزرع اخلػم حيّمده ، وُمـ يزرع اًمِمقك يّمبف ، وُمـ طمٗمر ٕظمٞمف  .7

 ظمٞمف يم٤من اهلل ذم طم٤مضمتف . سمئًرا همرق ومٞمٝم٤م ، وُمـ يم٤من ذم طم٤مضم٦م أ

 طمسـ إدب ُمع اهلل )قمز وضمؾ( قمٜمد اًمِمدائد ُمـ ُمٗم٤مشمٞمح اًمٗمرج . .8

 شمبٚمد اْلس وُمقت اًمْمٛمػم أظمٓمر اًمٕم٤مه٤مت اًمبنمي٦م .  .9
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 اعم١مُمـ يٕمٛمر اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمديـ واخل٤مئـ يدُمره٤م سم٤مؾمؿ اًمديـ.  .10

اًمّمقرة اًمٙمٚمٞم٦م ًمألومراد واعمجتٛمٕم٤مت هل جمٛمقع اًمّمقر اجلزئٞم٦م  .11

اًمّمقرة اًمتل شمريده٤م ًمٜمٗمسؽ  ؿ وم٤مظمؽمًمتٍموم٤مهتؿ وؾمٚمقيمٞم٤مهت

 . ووـمٜمؽ

 ٓ شمٓمٚمبقا ـم٤مقم٦م اهلل ذم اًمٕمب٤مدة سمٛمٕمّمٞمتف ذم أذى أظمريـ .  .12

ُمـ ُمدطمؽ أو وؾمٛمؽ سمام ًمٞمس ومٞمؽ أو سم٤مًمغ ذم ُمدطمؽ سمام هق زائد  .13

 ضؽ ًمٚمسخري٦م .ر سمؽ ، وقمرّ ؽ وهج٤مك ، وشمٜمدّ قمـ ىمدرك وم٘مد ذُمّ 

 إحؼ ُمـ يريد أن يٜمٗمٕمؽ ومٞمرضك .   .14

وم٤مٕومم ٟمٗمع قم٤مضمؾ وإظمرى ٟمٗمع آضمؾ ، ، اًمقصٞم٦م  اًمّمدىم٦م ظمػم ُمـ .15

 وـمٞم٥م اًمٜمٗمس وؾمامطمتٝم٤م ذم اًمّمدىم٦م أقمغم ُمـ اًمقصٞم٦م . 

ذم أُمر قمٚمٞمؽ سمّمحب٦م إظمٞم٤مر وم٢من مل يٜمٗمٕمقك ذم أُمر دٟمٞم٤مك ٟمٗمٕمقك  .16

 .ديٜمؽ

 إي٤مك وُمـ ٓ ظمٚمؼ هلؿ ، وم٢من ظمالئؼ اًمسٗمٝم٤مء شمٕمدي . .17

 حتقًم٧م اًمٜمٕمٛم٦م ٓ شمتٕمجؾ ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل سمف قمغم أظمٞمؽ ًمٞمّمػم إًمٞمؽ ، ومرسمام .18

 اًمتل ذم يده إمم ٟم٘مٛم٦م ذم يديؽ. 

ُمـ ٓ ظمػم ومٞمف ٕسمقيف ٓ ظمػم ومٞمف أصال ، ٓ يٕم٤مذ وٓ يّم٤مطم٥م وٓ  .19

 ي١مُمـ همدره . 

يمؾ يقم يٛمر قمٚمٞمؽ ٓ شمٙمتس٥م ومٞمف ـم٤مقم٦م وٓ شَمَٕمٚم اًم ومٝمق ظمّمؿ ُمـ  .20

 طمٞم٤مشمؽ وًمـ يٕمقد .
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اْلٗم٤مظ قمغم اًمٕم٘مؾ يم٤مْلٗم٤مظ قمغم اًمٜمٗمس ، ومال شمسٚمؿ زُم٤مم قم٘مٚمؽ  .21

 امقم٤مت اهلدم واًمتخري٥م واإلومس٤مد ذم إرض .جل

 صم٘م٤موم٦م اإلشم٘م٤من ؾمبٞمؾ اًمت٘مدم واًمرىمل ًمألومراد وإُمؿ قمغم طمد ؾمقاء .  .22

ؼ ُم٘مت٣م اًمتٚمبٞم٦م ذم سم٘مٚمبؽ وطم٘مِّ  إذا مل شمتٞمِس ًمؽ اًمتٚمبٞم٦م سم٤مجلسد ومٚم٥مِّ  .23

 ٟمٗمسؽ وذم ُمـ طمقًمؽ .

إضحٞم٦م واًمتْمحٞم٦م شمرضمٕم٤من إمم ضمذر ًمٖمقي واطمد يٕمٜمل اًمٕمٓم٤مء :  .24

 . "قمٚمٞمؽ أٟمٗمؼ يٜمٗمؼ"

 .  ُم٤م ؿم٤مء اهلل ٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ؿمٙمر ًمٚمٛمٜمٕمؿ وطمراؾم٦م ًمٚمٜمٕمٛم٦م .25

 .إي٤مك وظمّمٚمتلم : اْلرص وـمقل إُمؾإي٤مك واًمٓمٛمع وم٢مٟمف ُمٝمٚمٙم٦م ، و .26

 ًمـ حيؽمم اًمٜم٤مس ديٜمٜم٤م ُم٤م مل ٟمتٗمقق ذم أُمقر دٟمٞم٤مٟم٤م . .27

 ٓ ديـ سمال ظمٚمؼ وٓ طمْم٤مرة سمال قمٚمؿ . .28

 . ُمـ مل يتٕمظ سمتخٓمػ اعمقت ُمـ طمقًمف ومال واقمظ ًمف .29

 . ًمٜمٗمقس اًمنميرة هل اًمتل شمتٗمٜمـ ذم أذى أظمريـا .30

 . إن مل شمٜمٗمع أظم٤مك ومال شمرضه وإن مل شمٙمـ ًمف ومال شمٙمـ قمٚمٞمف .31

 . يمؾ ومٙمرة ُمستٜمػمة ىمد شمقومر ىمٓمرة دم .32

 . أُم٦م سمال أظمالق أُم٦م سمال طمٞم٤مة .33

 . اظمتالل ُمٞمزان إظمالق ذم أي جمتٛمع إيذان سم٤مهنٞم٤مره .34

 . دعاًمٖمٗمٚم٦م  شمقرث اًمٜمداُم٦م واعم١مُمـ ٓ خَيدع وٓ خُي  .35

 . ُمـ يم٤من اهلل وًمٞمف وؾمٜمده وُمٚمج٠مه ومٝمق ذم حك قمزيز .36

 . اًمٕم٤مىمؾ يٗمٙمر ىمبؾ أن يتٙمٚمؿ وإحؼ يتٙمٚمؿ دون أن يٗمٙمر .37
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 . ُمـ مل يِمٙمر ذم اًمب٠مؾم٤مء ؿمٙمره ذم اًمٜمٕمامء ومٚمٞمس سمِم٤ميمر .38

 . صم٘م٤موم٦م اًمتٗمٙمػم وإقمامل اًمٕم٘مؾ ؾمبٞمؾ إُمؿ اعمتحرضة .39

٤مر ُمـ ُمستّمٖمر اإلمه٤مل ذم اًمّمٖمػم يم٤مإلمه٤مل ذم اًمٙمبػم ، وُمٕمٔمؿ  اًمٜم .40

 . اًمنمر

 ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ذيًٗم٤م ُمـ يسٞمئ إمم وـمٜمف أو حي٤مول اًمٜمٞمؾ ُمٜمف .  .41

اًمٕملم اْل٤مىمدة شمٜمٙمر ضقء اًمِمٛمس ُمـ قمٛمك أو رُمد ، وهق طم٤مل  .42

 اعمؽمسمّملم سمٛمٍم .

اجلبٜم٤مء ، وٓ يتسؽم قمغم  اًمت٤مريخ ٓ يٜمتٔمر اعمتخ٤مذًملم ، وٓ يرطمؿ .43

 . اخلقٟم٦م

 ٦م دم ذم اعمٕمريم٦م .يمؾ ٟم٘مٓم٦م قمرق ذم اًمتدري٥م شمقومر ٟم٘مٓم .44

 يمؾ ضمٝمد يبذل ذم اًمتخٓمٞمط يٕمٔمؿ اًمٜمت٤مئ٩م وخيتٍم اًمزُمـ . .45

 اًمِمج٤مع يٛمقت ُمرة واطمدة واجلب٤من يٛمقت أًمػ ُمرة .  .46

 اًمٙمذب واًمتٚمٗمٞمؼ وىمٚم٥م اْل٘م٤مئؼ ؿمٕم٤مر ُمـ ٓ ظمالق هلؿ .  .47

 ضمٞمش ىمقي واىمتّم٤مد ىمقي يٕمٜمل أُم٦م ذات ُمٙم٤مٟم٦م وُمقاـمٜم٤ًم ذا يمراُم٦م .   .48

 ٛمؾ ُمذهب٤من ًمٚمٛمروءة .اًمٙمذب وسم٨م اًمِم٤مئٕم٤مت حمبٓم٤من ًمٚمٕم .49

 اًمٜمٗمٕمٞمقن ٓ يبٜمقن دوًم٦م واعمرشمزىم٦م ٓ حيٛمقهن٤م .  .50

 اًمدول ٓ شمبٜمك سمٖمػم قمرق وؾمقاقمد أسمٜم٤مئٝم٤م . .51

ُم٤م ظم٤مب ُمـ يم٤مٟم٧م ُمرض٤مة اهلل ُمبتداه وُمٜمتٝم٤مه ، رسه يمٕمٚمٜمف ، ومٝمق  .52

 يرضمك ظمػمه وي١مُمـ ذه .

 اًمؽماطمؿ واًمتٙم٤مومؾ واًمٕمٓم٤مء ًمٚمقـمـ ؾمبٞمؾ إُمؿ اًمراىمٞم٦م اعمتحرضة . .53
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 ي٘متؾ إٓ ص٤مطمبف ، واْلسد ٟم٤مر حترق اْل٤مؾمد ، واًمٖمدر سمئس اْل٘مد ٓ .54

 اخلٚمؼ ، ومٓمقسمك ٕصح٤مب اًمٜمٗمقس اًمٜم٘مٞم٦م اعمحب٦م ًمٚمخػم .

اًمّمح٦م ظمػم ُمـ اعم٤مل : وم٤مًمّمح٦م ىمد حت٘مؼ ًمؽ اعم٤مل ، وُم٤مل اًمدٟمٞم٤م ٓ  .55

 يٕمقض ًمؽ اًمّمح٦م . 

ُمـ ٟمس٥م ومْمؾ أظمريـ إًمٞمف ، وشمسٚمؼ قمغم أيمت٤مومٝمؿ ، ورسق ضمٝمدهؿ  .56

 ٟمج٤مء ُمٜمف وإن ـم٤مل إُمد . هقى ُمـ ؿم٤مهؼ ٓ 

ُمـ قمالُم٤مت صح٦م اإليامن أن شم٘مقل اًمّمدق ُمع فمٜمؽ أن اًمّمدق ىمد  .57

يرضك ، وأٓ شم٘مقل اًمٙمذب ُمع فمٜمؽ أن اًمٙمذب ىمد يٜمٗمٕمؽ ، وأن 

 يٙمقن إظمالصؽ وإشم٘م٤مٟمؽ ذم اًمِس يم٢مظمالصؽ وإشم٘م٤مٟمؽ ذم اًمٕمٚمـ.

 َوَُم٤م َٗمدُ َيٜمْ  قِمٜمَْديُمؿْ  َُم٤م "قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٙمقن سمام قمٜمد اهلل أوصمؼ مم٤م ذم أيديٜم٤م  .58

 . " سَم٤مٍق  اهلل قِمٜمْدَ 

 اعمتديـ اْل٘مٞم٘مل ُمقاـمـ ص٤مًمح ٓ خيرب وٓ يتآُمر وٓ خيقن .  .59

إذا صم٘مٚم٧م مهقُمؽ وم٠مٟمخ ريم٤مسمؽ قمٜمد سم٤مسمف ، ُمـ ذا يٖمٞمثؽ همػمه قمٜمد  .60

 اًمٜمقائ٥م واًمٜمقازل .

إذا ض٤مق إُمر اشمسع ، وسمٕمد اًمِمدة اًمٗمرج ، وًمٞمس سمٕمد اًمٕمِس إٓ  .61

 ٤من .اًمٞمِس ، ومّمؼم مجٞمؾ واهلل اعمستٕم

 ظمذ سم٤مٕؾمب٤مب صمؿ ومقض إُمر عمـ دسمره ومٚمـ شمرى همػم اًمذي ىمدره . .62

قمٚمٞمٜم٤م سم٤مْلالل اخل٤مًمص ، وم٘مد جيٛمع اإلٟمس٤من ُم٤م ٓ ي٠ميمؾ ، ويبٜمل ُم٤م ٓ  .63

 يسٙمـ، وم٢مُم٤م ًمف وإُم٤م قمٚمٞمف.

 اًمٍماع سملم اْلؼ واًمب٤مـمؾ ذم اعمرطمٚم٦م اًمراهٜم٦م ساع وقمل. .64
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 داىم٦م.أٟم٧م صدي٘مل واْلؼ صدي٘مل وم٢من اومؽمىمتام وم٤مْلؼ أومم سم٤مًمّم .65

اًمٕمٚمؿ ىمبؾ اًمٕمٛمؾ واًمٕمٛمؾ ىمبؾ إضمؾ واْلؼ ىمبؾ اًمٜمس٥م وإٓ  .66

 وم٤مهلالك اهلالك.

اًمّمديؼ وىم٧م اًمْمٞمؼ ، وإظمقة وىم٧م اًمِمدة ، وآسمـ اًمب٤مر وىم٧م  .67

اْل٤مضم٦م ، واًمقـمٜمل اًمنميػ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمتحدي٤مت ، هؿ اعمٕمدن 

 اًمٜمٗمٞمس واًمٕمٛمٚم٦م إٟمٗمس .

وهؾ شمٚمد اْلٞم٦م ، ُمـ شمقىمع ُمـ اجلامقم٤مت اإلره٤مسمٞم٦م ظمػًما ومٝمق ُمٖمٞم٥م  .68

 إٓ اْلٞم٦م . 

ًمٞمس اعمرشمزىم٦م أو اعمحتٚمقن هؿ ُمـ حيٛمقن إوـم٤من إٟمام حيٛمٞمٝم٤م رضم٤مهل٤م  .69

 اًمنموم٤مء.

اًمذود قمـ طمٞم٤مض اًمقـمـ يٙمقن سم٤مًمٜمٗمس أو سم٤معم٤مل أو سم٤مًمٙمٚمٛم٦م أو  .70

سم٤مًم٘مٚمؿ أو سم٢مشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ أو سمذًمؽ يمٚمف إذا اىمت٣م إُمر ، وٓ يٗمٕمؾ 

 ذًمؽ إٓ يمريؿ . 

ره ًمقـمٜمف ، أو ي٘مدم همػمه قمٚمٞمف ، وم٘مط قمديؿ ي٤م خلس٤مرة ُمـ يٕمٓمل فمٝم .71

 إصؾ ُمـ يٗمٕمؾ .

اًمتٓم٤مول قمغم اًمقـمـ واًمتٜمٙمر ًمٗمْمٚمف واًمٕمٛمؾ ٕقمدائف أظمس ُم٤م   .72

 يقصؿ سمف قمديٛمق إصؾ. 

اًمسجقن اًمٕم٘مٚمٞم٦م جلامقم٤مت اًمتٓمرف ٓ شم٘مؾ ظمٓمًرا قمـ أويم٤مرهؿ  .73

 اًمتدُمػمي٦م .
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أن  اًمققمل أظمٓمر ؾمالح ذم سمٜم٤مء اًمدول وذم هدُمٝم٤م قمغم اًمسقاء ، وجي٥م .74

 حيتؾ ُمٙم٤مٟمف اًمّمحٞمح ذم شمرشمٞم٥م إوًمقي٤مت . 

اعمرشمزىم٦م واًمٕمٜم٤مس اإلره٤مسمٞم٦م أيمؼم ظمٓمر يتٝمدد وضمقد اًمدول ذم شم٤مرخيٜم٤م  .75

 اعمٕم٤مس واعمقاضمٝم٦م واضمب٦م . 

إُمؾ سمال قمٛمؾ أطمالم ٟمقم أو ي٘مٔم٦م : ذايمر شمٜمجح .. ازرع حتّمد ..  .76

 اصٜمع شمت٘مدم ، ومال ُمٙم٤من ًمٜم٤مئؿ أو يمسقل . 

حٓمقن هؿ ُمـ خيتبئقن ظمٚمػ اًمّمٗمح٤مت اخلقٟم٦م واًمٕمٛمالء واعمٜم .77

 اًمقمهٞم٦م . 

 همٞم٤مب اًمققمل أظمٓمر وىمقد ًمٚمتٓمرف واإلره٤مب . .78

 اًمقـمٜمٞم٦م قمٓم٤مء ٓ ادقم٤مء. .79

 ُمٍم اًمِم٤مخم٦م صامم أُم٤من ُٕمتٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واعمٜمٓم٘م٦م واًمسالم اًمٕم٤معمل . .80

 اًمٕمدو يراهـ قمغم إطمدى اصمٜمتلم : اًمٖمٗمٚم٦م أو اًمقهـ ، وم٤مطمذرومه٤م . .81

الء اًمس٤مطم٦م ًمٚمجامقم٤مت اإلره٤مسمٞم٦م هلدم شمِمقيف اًمرُمقز اًمقـمٜمٞم٦م هدومف إظم .82

 اًمدوًم٦م.

 ُمٕمريم٦م اًمققمل ُمٕمريم٦م اًمٜمٗمس اًمٓمقيؾ واًمب٘م٤مء ومٞمٝم٤م ًمألٟمبف . .83

شمِمقيف اًمرُمقز اًمقـمٜمٞم٦م صٜم٤مقم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م أدواهت٤م اخلقٟم٦م واًمٕمٛمالء  .84

 واجلامقم٤مت اإلره٤مسمٞم٦م .

  .ُمـ ٓ ظمػم ومٞمف ًمقـمٜمف ٓ ظمػم ومٞمف أصاًل  .85

 ح٤مي٦م إوـم٤من ؾمبٞمؾ اًمٙمرام أسمٜم٤مء اًمٙمرام . .86

 ظمٞم٤مٟم٦م اًمقـمـ ؾمبٞمؾ اعمٜمحٓملم وؾمٗمٚم٦م اخلٚمؼ . .87
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 ومِمؾ اإلره٤مسمٞملم ذم صٜم٤مقم٦م اْلٞم٤مة ي٘مقدهؿ إمم صٜم٤مقم٦م اعمقت . .88

 اخل٤مئـ ًمقـمٜمف ضمب٤من ذًمٞمؾ وًمق ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م . .89

 يٙمٗمل اخل٤مئـ ًمقـمٜمف ُم٤م يٕم٤مٟمٞمف ُمـ ذل وهزيٛم٦م ٟمٗمسٞم٦م . .90

 سمٞمٕم٦م أُمراء اجلامقم٤مت اإلره٤مسمٞم٦م سمٞمٕم٦م ًمٚمِمٞمٓم٤من . .91
 

 : ت بني البٍاء واهلدًسادًسا : التغحيدة والبوس
 

اًمتٖمريدة واًمبقؾم٧م ٓ ي٠مشمٞمٝمام اًم٘مبقل واًمرومض ُمـ ضمٝم٦م يمقن أي ُمٜمٝم٤م 

وؾمٞمٚم٦م شمٕمبػم ، وإٟمام ُمـ ضمٝم٦م ُم٤م يتْمٛمٜمف أي ُمٜمٝمام ُمـ ىمٞمؿ أو يثػمه ُمـ اٟمحالل 

 ىمٞمٛمل ، ويمقن ُم٤م يٜمنم ُمـ ظمالل أي ُمٜمٝمام دقمقة إمم اًمبٜم٤مء أو وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٝمدم.

وم٤مء يستخدُمقن هذه اًمقؾم٤مئؾ وم٤معمّمٚمحقن واعمٗمٙمرون واًمٙمت٤مب اًمنم

ًمٚمبٜم٤مء إظمالىمل واًم٘مٞمٛمل وشمٜمٛمٞم٦م اًمقٓء وآٟمتامء اًمقـمٜمل وزي٤مدة اعمخزون 

 اًمث٘م٤مذم واعمٕمرذم . 

أُم٤م مج٤مقم٤مت اًمٗمتٜم٦م واًمْمالل وقمٜم٤مسه٤م اعم٤مرىم٦م ويمت٤مئبٝم٤م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

هذه اًمقؾم٤مئؾ اًمٕمٍمي٦م ًمٚمٝمدم واًمتخري٥م  ، طمٞم٨م جل٠مت  ستخدمتاعمِمئقُم٦م وم

هذه اجلامقم٤مت اإلره٤مسمٞم٦م وُمـ يسػمون ذم ريم٤مهب٤م أو يدورون ذم ومٚمٙمٝم٤م  إمم 

ذم اًمِم٤مرع  وؾم٘مٓم٧م   اًمؽميمٞمز قمغم ُمقاىمع اًمتقاصؾ سمٕمد أن  وم٘مدت ُمّمداىمٞمتٝم٤م

٤م ذريًٕم٤م ، وم٠مظمذت ختتبئ ظمٚمػ اًمّمٗمح٤مت ٤م وأظمالىمٞمًّ ٤م وجمتٛمٕمٞمًّ ؾم٘مقـًم٤م ؾمٞم٤مؾمٞمًّ 

 قمهٞم٦م اعمجٝمقًم٦م ُمرشمدي٦م صمٞم٤مب اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمزائٗم٦م .اًم

ومم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن ُم٤م شم٘مقم سمف هذه اًمٙمت٤مئ٥م يِمٙمؾ ظمٓمًرا دامًه٤م قمغم 

 أسمٜم٤مئٜم٤م وؿمب٤مسمٜم٤م وقمغم ٟمسٞمجٜم٤م اعمجتٛمٕمل وْلٛمتٜم٤م اًمقـمٜمٞم٦م .
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وًمٙمل ٟم٘ميض قمغم هذا اخلٓمر ومال سمد ُمـ شمٖمٚمٞمظ اًمٕم٘مقسم٦م قمغم ضمرائؿ اًمٜمنم 

ـ واؾمت٘مراره ، وشمٕمتٛمد اًمٙمذب وسم٨م اإلًمٙمؽموين اًمتل هتدد أُمـ اًمقـم

اًمِم٤مئٕم٤مت ُمٜمٝمًج٤م صم٤مسمت٤ًم هل٤م قمغم ُمقاىمع اًمتقاصؾ ، ٓ شم٠مًمق قمغم ظمٚمؼ وٓ ديـ وٓ 

 وـمـ .

يمام جي٥م أن ٟمقاضمف هذه اْلرب سمام جي٥م أن شمقاضمف سمف ُمـ ومٙمر صم٤مىم٥م 

وشمٗمٜمٞمد ًمْمالل ه١مٓء اإلره٤مسمٞملم، وسمٞم٤من زيٖمٝمؿ وزيٗمٝمؿ واٟمحراومٝمؿ قمـ 

 ٞمٚم٦م . اجل٤مدة وُمت٤مضمرهتؿ سم٤مًمٗمْم

واخلٓمر يمؾ اخلٓمر أن ٟم٘مػ ُمقىمػ اعمتٗمرج أو اعمؽمدد ، إذ يٜمبٖمل أن ٟمٙمقن 

ذم ؾمب٤مق ُمع اًمزُمـ عمح٤مسة هذه اًمٙمت٤مئ٥م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م واًمٕمٜم٤مس اإلره٤مسمٞم٦م 

قمغم يمؾ اعمستقي٤مت : اًمديٜمٞم٦م ، واًمث٘م٤مومٞم٦م ، واإلقمالُمٞم٦م ، سمٙمِمػ قمامًمتٝم٤م 

وظمٓمره٤م قمغم اعمجتٛمع  وظمٞم٤مٟمتٝم٤م ًمديٜمٝم٤م ووـمٜمٝم٤م ، وسمٞم٤من ومس٤مده٤م وإومس٤مده٤م ،

سم٠مرسه ، ُمع إظمذ قمغم أيدهي٤م سم٘مقة ، وشمٓمبٞمؼ اًم٘م٤مٟمقن قمٚمٞمٝم٤م سمحسؿ ، واًمت٠ميمٞمد 

اعمستٛمر اًمدائؿ أن ه١مٓء اعمجرُملم ٓ قمالىم٦م هلؿ سم٤مإلؾمالم ، وٓ قمالىم٦م 

ًمإلؾمالم هبؿ ، ومٝمق ُمٜمٝمؿ وُمـ أومٕم٤مهلؿ سمراء ، سمؾ إهنؿ ًمٞمٛمثٚمقن قمبئ٤ًم صم٘مٞمالً قمغم 

وضمٝمف اْلْم٤مري اًمسٛمح ، وًمق أن أقمداء اإلؾمالم  اإلؾمالم ، ٕهنؿ يِمقهقن

ًمٞمٜم٤مًمقا ُمـ ُمـ ؾمٝم٤مم اؾمتٜمٗمدوا يمؾ ـم٤مىم٤مهتؿ وأظمرضمقا يمؾ ُم٤م ذم ضمٕم٤مهبؿ 

ُمٕمِم٤مر ُم٤م أطمدصمف ه١مٓء اإلره٤مسمٞمقن ُمـ صدع ذم ُمٜمف اإلؾمالم وأهٚمف ُم٤م ٟم٤مًمقا 

سمٜم٤مء اْلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م اًمراؾمخ٦م ، وُم٤م أطمدصمقه ُمـ شمِمقيف وظمدوش ويمدوح 

 اًمٜم٘مل .ذم وضمٝمٝم٤م اًمّم٤مذم 
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، سمؾ  جمرد يمذب ٧مِم٤مئٕم٤مت ، وم٤مًمِم٤مئٕم٤مت ًمٞمسُمع شم٠ميمٞمدٟم٤م قمغم ظمٓمقرة اًم

 .ي١ميمد أن ص٤مطمبف ٓ ديـ ًمف وٓ ظمٚمؼيمذب ُمتٕمٛمد ، واومؽماء ممٜمٝم٩م ،  له

وسم٨م اًمِم٤مئٕم٤مت أطمد وؾم٤مئؾ طمروب اجلٞمؾ اًمراسمع واجلٞمؾ اخل٤مُمس 

ز ًمتدُمػم اعمجتٛمٕم٤مت ُمـ داظمٚمٝم٤م ، ُمـ طمٞم٨م اًمؽميمٞمز قمغم اإلصم٤مرة وشمِمقيف اًمرُمق

اًمقـمٜمٞم٦م ، واًمٜمٞمؾ ُمـ اإلٟمج٤مزات اًمٙمؼمى ، واًمتٝمقيـ ُمـ ؿم٠مهن٤م ، واًمؽميمٞمز قمغم 

اًمسخري٦م واًمتٝمٙمؿ ، واًمٕمٛمؾ قمغم ٟمنم اًمٞم٠مس واإلطمب٤مط وظمٚمؼ إزُم٤مت ، 

وومؼ ظمٓمط ُمدروؾم٦م وممٜمٝمج٦م وممقًم٦م وىم٤مئٛم٦م قمغم ذاء اًمذُمؿ ىمبؾ اعمس٤مطم٤مت 

 . إٟمس٤مٟمٞم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ، طمٞم٨م ٓ وازع ُمـ ديـ وٓ ظمٚمؼ وٓ وـمٜمٞم٦م وٓ

وُمـ صمٛم٦م وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمٛمؾ قمغم حتّملم ؿمب٤مسمٜم٤م وجمتٛمٕمٜم٤م ُمـ أن ي٘مع 

ومريس٦م هل١مٓء ، وأن ٟمس٤مسمؼ اًمزُمـ ذم يمِمػ ـمبٞمٕم٦م هذه اجلامقم٤مت طمتك ٓ 

خيدع هبؿ اًمِمب٤مب اًمٜم٘مل ، وأن ٟمٙمِمػ ُم٤م شمتسؿ سمف هذه اجلامقم٤مت ُمـ اطمؽماف 

ٟمٕمٛمؾ قمغم إؿم٤مقم٦م  اًمٙمذب وآومؽماء قمغم اهلل )قمّز وضمّؾ( وقمغم اًمٜم٤مس ، وأن

ىمٞمٛم٦م اًمّمدق ورضورة اًمتحري واًمتثب٧م ُمـ إظمب٤مر ، ومٚمٞمس يمؾ ُم٤م يسٛمع 

٤َم َي٤م}:  وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف اْلؼ ي٘مقل ،يٜم٘مؾ أو ي٘م٤مل   ـَ  َأهي   ضَم٤مءيُمؿْ  إِن آَُمٜمُقا اًمَِّذي

(1){َٟم٤مِدُِملمَ  ْٚمتُؿْ وَمٕمَ  َُم٤م قَمغَم  وَمتُّْمبُِحقا سمَِجَٝم٤مًَم٦مٍ  ٤مىَمْقُمً  شُمِّمٞمبُقا َأن وَمتَبَٞمَّٜمُقا سمِٜمَب٠َمٍ  وَم٤مؾِمٌؼ 

 ، 

ـَ  إِنَّ  }( : وضمّؾ  قمزّ ) وي٘مقل ـَ  ذِم  اًْمَٗم٤مطِمَِم٦مُ  شَمِِمٞمعَ  َأن حُيِب قنَ  اًمَِّذي ِذي  هَلُؿْ  آَُمٜمُقا اًمَّ

                                                
 .6اْلجرات :  (1)
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ْٟمٞم٤َم ذِم  َأًمِٞمؿٌ  قَمَذاٌب  ظِمَرةِ  اًمد  ْٔ (1){شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ َوَأٟمتُؿْ  َيْٕمَٚمؿُ  اهللوَ  َوا

ي٘مقل ٟمبٞمٜم٤م و، 

َث سمُِٙمؾِّ َُم٤م ؾَمِٛمَع()صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( : )يَمٗمَ   يَمِذسًم٤م ، َأْن حُيَدِّ
ِ
 ك سم٤ِمعمَْْرء

(2)

 . 

 اًمٙمذب أن ذًمؽ ، اًمٙمذب ويتجٜم٥م ، اًمّمدق يتحرى أن اإلٟمس٤من ومٕمغم

 آي٦م( : ) وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم) ٟمبٞمٜم٤م ي٘مقل طمٞم٨م ، اًمٜمٗم٤مق قمالُم٤مت أهؿ يٕمد

َث  إَِذا ، صَماَلث اعمُْٜم٤َمومِِؼ  ـَ  َوإَِذا ، َٚمَػ َأظْم  َوقَمدَ  َوإَِذا ، يَمَذَب  طَمدَّ  ،( 3) (ظَم٤منَ  اْئتُِٛم

ـْ  َأْرسَمعٌ ( : ) وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم) وي٘مقل َـّ  َُم ـْ  ، ظَم٤مًمًِّم٤م ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م يَم٤منَ  ومِٞمفِ  يُم  َوَُم

َـّ  ظَمّْمَٚم٦مٌ  ومِٞمفِ  يَم٤مَٟم٧ْم  ـَ  ظَمّْمَٚم٦مٌ  ومِٞمفِ  يَم٤مَٟم٧ْم  ُِمٜمُْٝم ـَ  إَِذا،  َيَدقَمَٝم٤م طَمتَّك اًمٜمَِّٗم٤مِق  ُِم ِ  اْؤمُت

(4) (وَمَجرَ  ظَم٤مَصؿَ  َوإَِذا ، هَمَدرَ  قَم٤مَهدَ  َوإَِذا ، يَمَذَب  َث طَمدَّ  َوإَِذا ، ظَم٤منَ 

 وي٘مقل ، 

ْدَق  إِنَّ (: )وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم) ٟمبٞمٜم٤م  إمَِم  هَيِْدي اًْمؼِمَّ  َوإِنَّ  اًْمؼِمِّ  إمَِم  هَيِْدي اًمّمِّ

ضُمَؾ  َوإِنَّ  ، اجْلَٜم٦َّمِ  يً٘م٤م َيُٙمقنَ  طَمتَّك ًَمٞمَّْمُدُق  اًمرَّ  إمَِم  هَيِْدي ِذَب اًْمٙمَ  َوإِنَّ  ، ِصدِّ

ضُمَؾ  َوإِنَّ  ، اًمٜم٤َّمرِ  إمَِم  هَيِْدي اًْمُٗمُجقرَ  َوإِنَّ  اًْمُٗمُجقرِ   قِمٜمْدَ  ُيْٙمت٥ََم  طَمتَّك ًَمٞمَْٙمِذُب  اًمرَّ

اسًم٤م اهلل (5) (يَمذَّ

  . 

                                                
 .19اًمٜمقر :  (1)

 .7ٛمع ، طمدي٨م رىمؿ سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اْلدي٨م سمٙمؾ ُم٤م ؾم، صحٞمح ُمسٚمؿ ، اعم٘مدُم٦م  (2)

، وصحٞمح  33ُمتٗمؼ قمٚمٞمف : صحٞمح اًمبخ٤مري ، يمت٤مب اإليامن ، سم٤مب قمالُم٦م اعمٜم٤مومؼ ، طمدي٨م رىمؿ  (3)

 .59ُمسٚمؿ ، يمت٤مب اإليامن ، سم٤مب سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ ، طمدي٨م رىمؿ 

، وصحٞمح  34ُمتٗمؼ قمٚمٞمف : صحٞمح اًمبخ٤مري ، يمت٤مب اإليامن ، سم٤مب قمالُم٦م اعمٜم٤مومؼ ، طمدي٨م رىمؿ  (4)

 .58ت٤مب اإليامن ، سم٤مب سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ ، طمدي٨م رىمؿ ُمسٚمؿ ، يم

ُ٘مقا اهلل : ُمتٗمؼ قمٚمٞمف : صحٞمح اًمبخ٤مري ، يمت٤مب إدب ، سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم  (5) ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ )َي٤م َأهي 

٤مدىِملَِم(  ـ اًمٙمذب ، طمدي٨م رىمؿ  (119اًمتقسم٦م : ) َويُمقُٟمقا َُمَع اًمّمَّ ، وصحٞمح  6094، وُم٤م يٜمٝمك قم

 .2607ت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ، سم٤مب ىمبح اًمٙمذب وطمسـ اًمّمدق ، طمدي٨م رىمؿ ُمسٚمؿ ، يم
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 لـومح
 ةرلتارات وَ شعح احلكى

 

 :(1)ىم٤مل زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك
 أٓ ًمٞم٧م ؿمٕمري هؾ شمرى اًمٜم٤مس ُم٤م أرى

 

 و هلؿ ُم٤م سمـدا ًمٞمـ٤مُمـ إُمر أو يبد 
 

 سمــــــدا زم أن اهلل طمــــــؼ ومــــــزادين

 

 إمم اْلؼ شم٘مقى اهلل ُم٤م يمـ٤من سم٤مديـ٤م 
 

ـــك ٟمٗمقؾمـــٝمؿ ـــ٤مس شمٗمٜم ـــدا زم أن اًمٜم  سم
 

ــ٤م  ــدهر وم٤مٟمٞم  وأُمــقاهلؿ وٓ أرى اًم
 

ــ٦م ـــ إرض شمٚمٕم ــبط ُم ــك أه  وإين ُمت
 

 وقم٤مومٞمــ٤م اىمــبكم ضمديــدً  اأضمــد أصمــرً  
 

 أراين إذا ُمــ٤م سمــ٧م سمــ٧م قمــغم هــقى
 

 ٤موأين إذا أصبح٧م أصبح٧م هم٤مدي 
 

 إمم طمٗمـــرة أهـــدى إًمٞمٝمـــ٤م ُم٘مٞمٛمـــ٦م
 

ــ٤م  ـــ ورائٞم ــ٤م ؾمــ٤مئؼ ُم  حيــ٨م إًمٞمٝم
 

 يمــ٠مين وىمــد ظمٚمٗمــ٧م شمســٕملم طمجــ٦م
 

 ظمٚمٕمـ٧م هبــ٤م قمـــ ُمٜمٙمبــل ردائٞمــ٤م 
 

ــ٤م ُمْمــ ــدرك ُم ــدا زم أين ًمســ٧م ُم  كـسم
 

ــ٤م  ــ٤من ضم٤مئٞم ــ٤مسمؼ رء إذا يم  وٓ ؾم
 

ـــ٧م آيـــ٦م ـــ٤م ؿمـــئ٧م ٓىمٞم  أراين إذا ُم
 

 شمذيمرين سمٕمض اًمذي يمٜمـ٧م ٟم٤مؾمـٞم٤م 
 

  :  (2)وىم٤مل أسمق إؾمقد اًمدؤزم

 طمســـدوا اًمٗمتـــك إذ مل يٜمـــ٤مًمقا ؾمـــٕمٞمف
 

 ومـــ٤مًم٘مقم أقمـــداٌء ًمـــف وظمّمـــقمُ  
 

 

ـــدً  ـــ٥َم حمس ـــرى اًمٚمبٞم ـــؽمم اوشم  مل جي
 

 ؿمــتَؿ اًمّرضمــ٤مل وقمرضــُف ُمِمــتقم 
 

ــ٧ْم قمٚمٞمــف ٟمٕمٛمــ٦مٌ  ــذاَك ُمـــ قمٔمٛم  ويم
 

ـــف سوم  ـــٞمٌػ قمٚمٞم ـــ٤مده ؾم  طمس
 

ــــ٤م ــــٗمٞمف وم٢مهن ــــ٤مراة اًمّس ــــ٤مشمرك جم  وم
 

 ٟمـــدٌم وهمـــ٥م  سمٕمـــد ذاك وظمـــٞمؿ 
 

                                                
 .56،  55: ( أؿمٕم٤مر اًمِمٕمراء اًمست٦م اجل٤مهٚمٞملم ص1)

 .405-403: ( اًم٘مّمٞمدة ُمـ ديقان أيب إؾمقد اًمدؤزم ص(2
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 ومــ٢مذا ضمريــ٧َم ُمــع اًمّســٗمٞمف يمــام ضمــرى
 

ـــذُمقم ومٙمـــاَل   ـــف ُم  يمـــام ذم ضمْري
 

 وإذا قمتبـــ٧َم قمـــغم اًمّســـٗمٞمف وعمتـــفُ 
 

ــقم  ــ٧م فمٚم ــ٠مِت وم٠مٟم ــ٤م شم ــؾ ُم  ذم ُمث
 

ـــ٤م  ـــي ـــ٤م اًم ـــػمهـأهي ـــؿ هم  رضمُؾ اعمٕمّٚم
 

ــٞمؿ  ــ٤من ذا اًمتٕمٚم ــؽ يم ــال ًمٜمٗمس  ه
 

 شمّمُػ اًمّدواَء ًمذي اًمّس٘م٤مم وذي اًمّْمٜمك
 

ــح    ــٞمام يّم ــ٘مٞمؿ يم ــ٧م ؾم ــف وأٟم  سم
 

ــــ٤م  وأراك شمّمــــٚمُح سم٤مًمّرؿمــــ٤مد قم٘مقًمٜم
 

ــدً   ــ٧م ُمـــ أسم ــٞمؿا وأٟم  اًمّرؿمــ٤مد قم٘م
 

ـــف ـــ٠مِت ُمثٚم ـــٍؼ وشم ــــ ظمٚم ـــف قم  ٓ شمٜم
 

ــٞمؿ  ــ٧م قمٔم ــؽ إذا ومٕمٚم ــ٤مٌر قمٚمٞم  قم
 

ـــ٤م ـــدأ سمٜمٗمســـؽ وم٤مهنٝمـــ٤م قمــــ همّٞمٝم  اسم
 

 ومــ٢مذا اٟمتٝمــ٧ْم قمٜمــف وم٠مٟمــ٧م طمٙمــٞمؿ 
 

ــدى ــ٧َم وي٘مت ــ٤م وقمٔم ــُؾ ُم ــ٤مك ي٘مب  ومٝمٜم
 

 سمــ٤مًمٕمٚمؿ ُمٜمــؽ ويٜمٗمــع اًمّتٕمٚمــٞمؿ 
 

ـْ قمـرض   اًم ـسمـــ قمّٛمـؽ فم٤مًمــآ شمٙمٚمٛمـ
 

ــقم  ــ٧َم ومٕمرضــؽ اعمٙمٚم ــ٢مذا ومٕمٚم  وم
 

ـــ ـــف أيًْم ـــفِ  ٤موطمريٛم ـــؽ وم٤مح  طمريٛم
 

ــريؿ  ــف طم ــديؽ ُمٜم ــ٤مع ًم ــٞمال يب  يم
 

 وإذا اىمتّمّم٧م ُمـ اسمــ قمّٛمـؽ يمٚمٛمـ٦مً 
 

ــقم  ــ٧َم يمٚم ــؽ إن قمٚم٘م ــُف ًم  ومٙمٚمقُم
 

 وإذا ـمٚمبــــ٧م إمم يمــــريؿ طم٤مضمــــ٦مً 
 

 ومٚم٘مــــ٤مؤه يٙمٗمٞمــــؽ واًمّتســــٚمٞمؿ 
 

ــــّٚماًم  ــــ٢مذا رآك ُمس ــــذي وم ــــر اًم  ذيم
 

ـــــُف ومٙم٠مٟمـــــف ُمٚمـــــزوم   يمّٚمٛمت
 

ــــف ــــِد ذاك وذُّم ــــ٥م ح  ورأى قمقاىم
 

 ًمٚمٛمــرء شمب٘مــك واًمٕمٔمــ٤مم رُمــٞمؿ 
 

 ومـــ٤مرُج اًمٙمـــريؿ وإن رأيـــ٧َم ضمٗمـــ٤مءه
 

ــريؿ  ــريؿ يم ــف واًمٙم ــ٥م ُمٜم  وم٤مًمٕمت
 

 وإٓ وم٤مختــــذْ  اإن يمٜمــــ٧َم ُمْمــــٓمرًّ 
 

 ٤م يم٠مٟمـــؽ ظمـــ٤مئٌػ ُمٝمـــزومٟمٗمً٘مـــ 
 

ــــف  واشمريمــــف واطمــــذر أن متــــّر سمب٤مسم
 

 وقمرضؽ إن ومٕمٚمـ٧َم ؾمـٚمٞمؿ ادهرً  
 

ــ٤مروا هبــ٤مئؿ يمٚم ٝمــؿ ــ٤مس ىمــد ص  وم٤مًمٜم
 

 وُمــــ اًمبٝمـــ٤مئؿ ىم٤مئـــٌؾ وزقمـــٞمؿ 
 

ــؿ ــك ٟمٗمٕمٝم ــٞمس يرضم ــٌؿ ًم ــٌل وسمٙم  قمٛم
 

ـــٞمؿو  ـــ٤مت ُمٚم  زقمـــٞمٛمٝمؿ ذم اًمٜم٤ّمئب
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ـــــٞمؿ طم٤مضمـــــ٦م ـــــ٧َم إمم ًمئ  وإذا ـمٚمب
 

 ومـــ٠مًمّح ذم رومـــٍؼ وأٟمـــ٧م ُمـــديؿ 
 

ـــــف ـــــف وومٜم٤مئ ـــــ٦َم سمٞمت ـــــزم ىمب٤مًم  واًم
 

ــريؿُ   ــرَيؿ هم ــزَم اًمٖم ــ٤م ًم ــّد ُم  سم٠مؿم
 

ـــ٤م ـــ٦م أهٚمٝم ـــّدٟمٞم٤م ورهمب ـــ٧م ًمٚم  وقمجب
 

 واًمـــّرزق ومـــٞمام سمٞمـــٜمٝمؿ ُم٘مســـقم 
 

ـــ أرى ــرزوُق أقمجــ٥ُم ُم  وإحــؼ اعم
 

ــروم  ــُؾ اعمح ــ٤م واًمٕم٤مىم ـــ أهٚمٝم  ُم
 

 ك قمجبــل ًمٕمٚمٛمــل أّٟمــفـٟم٘مْمــصمــؿ ا
 

ــــقم  ــــُف ُمٕمٚم ــــقاٍف وىمت  رزُق ُم
 

 :(1)وىم٤مل طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل

 ذريٜمل يٙمـ ُم٤مزم ًمٕمريض ضُمٜم٦م 
 

 

 ي٘مل اعم٤مل قمـريض ىمبـؾ أن يتبـددا 
 

 أريٜمــل ضمــقاًدا ُمــ٤مت َهــزٓ ًمٕمٚمَّٜمــل
 

ــدا أرى ُمــ٤م شمــَرْيـ   ، أو سمخــٞمال خُمَٚمَّ
 

 ي٘مقًمقن زم: أهٚمٙم٧م ُم٤مًمؽ وم٤مىمتّمـد
 

 ٞمداوُم٤م يمٜم٧م ًمقٓ ُمـ٤م شم٘مقًمـقن ؾمـ 
 

 رواـيمٚمقا أن ُمـ رزق اإلًمف وأيسـ
 

 ومــ٢من قمــغم اًمــرحـ رزىمٙمــؿ همــدا 
 

 :(2)وىم٤مل

 يرى اًمبخٞمـؾ ؾمـبٞمؾ اعمـ٤مل واطمـدة
 

ــُبال  ــف ؾُم ــرى ذم ُم٤مًم ــقاد ي  إن اجل

 

                                                
، يرضب اعمثؾ سمجقده. يم٤من ُمـ أهؾ  هق: طم٤مشمؿ سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ اْلنمج اًمٓم٤مئل اًم٘محٓم٤مين(1) 

، وُم٤مت ذم قمقارض )ضمبؾ ذم سمالد ـمٞمِّئ(  ، وزار اًمِم٤مم ومتزوج ُم٤موي٦م سمٜم٧م طمجر اًمٖمس٤مٟمٞم٦م دأهؾ ٟمج

ذم اًمسٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م سمٕمد  ـق ه 46وأظمب٤مره يمثػمة ُمتٗمرىم٦م ذم يمت٥م إدب واًمت٤مريخ. وأرظمقا ووم٤مشمف ؾمٜم٦م 

، ٓسمـ ُمٜمٔمقر،  اٟمٔمر: خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قمس٤ميمر . )(صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ)ُمقًمد اًمٜمبل 

، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م  ، ري٤مض قمبد اْلٛمٞمد ُمراد، حمٛمد ُمٓمٞمع : روطمٞم٦م اًمٜمح٤مس ، حت٘مٞمؼ6/138

،  17وإسمٞم٤مت ُمـ ديقاٟمف ص ، م( 1984 -هـ  1402، 1:، ط ؾمقري٤م ،واًمتقزيع واًمٜمنم، دُمِمؼ 

، ديقان  م2002 - هـ1423 سمػموت ، ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ذطمف وىمدم ًمف : أحد رؿم٤مد18

  .13 :طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ص

 .39 :ديقان طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ص(2) 
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 إن اًمبخٞمــؾ إذا ُمــ٤م ُمــ٤مت يتبٕمــف
 

 ؾمقء اًمثٜم٤مء وحيقى اًمقارُث اإلسمال 
 

ــف ــرء يتبٕم  وم٤مصــدق طمــديثؽ إن اعم
 

 الُم٤م يمـ٤من يبٜمـل إذا ُمـ٤م ٟمٕمِمـف ُحِـ 
 

 :(1)وىم٤مل

ــَرْوا  وإين ٕؾمــتحٞمل صــح٤ميب أن َي
 

 (2)ُمٙم٤من يدي ذم ضم٤مٟم٥م اًمزاد أىمرقمـ٤م 

 

 ُٝمـــؿْ ر يمٗمـــل أن شمٜمـــ٤مل أيُمٗمَّ ـُِّأىَمّمـــ

 

ــ٤م  ــ٤م ُمٕم ــ٤م وطم٤مضم٤مشمٜم ـــ أْهَقْيٜم  إذا ٟمح
 

ــ١ْمًَمف ــؽ ؾُم ــط سمٓمٜم ــام شُمْٕم ــؽ ُمٝم  وإٟم
 

 ووَمْرضَمــؽ ٟمــ٤مٓ ُمٜمتٝمــك اًمــذم أمجٕمــ٤م 
 

 :(3)وىم٤مل

 هؾ اًمدهر إٓ اًمٞمقم أو أُمس أو همد
 

ـــؽمدد  ـــ٤م ي ـــ٤من سمٞمٜمٜم ـــذاك اًمزُم  يم
 

ـــ٦ًم سمٕمـــد يقُمٝمـــ٤م ـــ٤م ًمٞمٚم ـــُرد  قمٚمٞمٜم  ي
 

 ومال ٟمحـ ُم٤م ٟمب٘مك وٓ اًمدهر يٜمٗمـد 
 

 :   (4)وىم٤مل

ـدْ   إذا أٟم٧م ُأقْمٓمٞم٧م اًمِٖمٜمَـك صمـؿ مل دَمُ

 

 سمٗمْمؾ اًمِٖمٜمَك ُأًمٗمٞم٧م ُم٤م ًمؽ طم٤مُمد 
 

 اعمــ٤مُل قمٜمــؽ ومَجُْٕمــفُ  يوُمــ٤مذا ُيَٕمــدِّ 
 

 (5)دإذا يمــ٤من ُمػماصًمــ٤م وواراك ٓطِمــ 

 

 :(6)وىم٤مل

ـــحأ ـــ٤مل همـــ٤مد ورائ ـــ٤موي إن اعم  ُم
 

 ويب٘مك ُمـ اعم٤مل إطم٤مديـ٨م واًمـذيمر 
 

 إذا طمنمضم٧م ٟمٗمس وض٤مق هب٤م اًمّمدر  أُم٤موي ُم٤م ُيْٖمٜمل اًمثـراء قمــ اًمٗمتـك

                                                
 .35 :ديقان طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ص(1) 

 إىمرع: اًمٗم٤مرغ.(2) 

 .9: ديقان طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ص(3) 

 .16ديقان طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ص (4) 

 : يٗمٞمدك.يُيَٕمدّ (5) 

 .23 :ديقان طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ص(6) 
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 :   (1)وىم٤مل

ــف ــ٤م ٕهٚم ــ٤مل رسمًّ ــ٤من سمٕمــض اعم  إذا يم
 

ـــد  ـــ٤مزم ُُمَٕمبَّ ـــ٢مين سمحٛمـــد اهلل ُم  وم
 

 :(2)وىم٤مل

ــ٤م ــ٤م دام صم٤موًي ــد اًمْمــٞمػ ُم  وإين ًمٕمب
 

 ُمـ ؿمـٞمٛم٦م اًمٕمبـد وُم٤م ذمَّ إٓ شمٚمؽ 
 

 :(3)وىم٤مل

ـْ  ــ ــؽ إن هَتُ ــ٤م، وم٢مٟم  ومٜمٗمســؽ أيمرُمٝم

 

 قمٚمٞمؽ، ومٚمـ شُمٚمٗمل ًمؽ اًمدهر ُُمْٙمِرُم٤م 
 

 : (4) وىم٤مل اإلُم٤مم قمكم )ريض اهلل قمٜمف(

 سمٕمـد اعمـقت يسـُٙمٜمٝم٤م ٓ دارَ 
ِ
 ًمٚمٛمرء

 

 إٓ اًمتــل يمــ٤مَن ىمبـــؾ اعمــقِت سم٤مٟمٞمـــٝم٤م 
 

ــٙمٜمُف ــ٤مب ُمس ــ٤م سمخــػم ـم ــ٢من سمٜم٤مه  وم
 

 ٤مٟمٞمـــٝم٤مر ظمـــــــ٤مب سمـوإن سمٜم٤مه٤م سمِم 
 

ــ٤م ــػماث ٟمجٛمُٕمٝم ــذوي اعم ــ٤م ًم  أُمقاًمٜم
 

 ودورٟم٤م خلـراب اًمدهــــر ٟمبٜمـٞمـــٝم٤م 
 

 :(5) وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل )رحف اهلل(

ـــ ًٗم ـــ٤مَك إِٓ شَمَٙمٚم  ـــرُء ٓ َيرقم  ٤مإِذا اعمَ
 

ـــٗم٤م  ـــر قَمَٚمٞمـــِف اًمَت٠َمؾم 
 وَمَدقمـــُف َوٓ شُمٙمثِ

 

                                                
 .14 :ديقان طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ص(1) 

 .19 :ديقان طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ص(2) 

 .45 ، 44 :طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ص ديقان(3) 

 .176ديقان اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ص : (4) 

سمٛمديٜم٦م همزة، وحؾ ُمـ همزة إمم  (150)( هق: أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًم٘مرر اًمِم٤مومٕمل، وًمد ؾمٜم٦م 5)

، صمؿ ظمرج إمم ُمٍم، ويم٤من وصقًمف إًمٞمٝم٤م  (195)إمم ُمٙم٦م وهق اسمـ ؾمٜمتلم ومٜمِم٠م هب٤م، وىمدم سمٖمداد ؾمٜم٦م 

، ومل يزل هب٤م إمم أن شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وُم٤مئتلم، اضمتٛمٕم٧م ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمقم ُم٤م مل جيتٛمع ذم (199)ذم ؾمٜم٦م 

همػمه، وهق أول ُمـ شمٙمٚمؿ ذم أصقل اًمٗم٘مف واؾمتٜمبٓمف، ويم٤من يمثػم اعمٜم٤مىم٥م ضمؿ اعمٗم٤مظمر ُمٜم٘مٓمع اًم٘مريـ، 

)اٟمٔمر: وومٞم٤مت  وىمد اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم صم٘متف وأُم٤مٟمتف وقمداًمتف وطمسـ ؾمػمشمف وقمٚمق ىمدره وؾمخ٤مئف

وشم٘مديؿ: حمٛمد إسمراهٞمؿ  ، إقمداد98: وإسمٞم٤مت ُمـ ديقاٟمف ص (.4/166ٞم٤من ٓسمـ ظمٚمٙم٤من إقم

 ؾمٚمٞمؿ، ُمٙمتب٦م اسمـ ؾمٞمٜم٤م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ، اًم٘م٤مهرة.



- 81 - 

 

 وَمٗمل اًمٜم٤مِس َأسمداٌل َوذم اًمؽَمِك راطَمـ٦مٌ 

 

 ًمِٚمَحبٞم٥ِم َوًَمـق ضَمٗمـ٤م َوذم اًمَ٘مٚم٥ِم َصؼمٌ  
 

ــفُ  ــقاَك ىَمٚمُب ــقاُه هَي ـــ هَت ــؾ  َُم ــام يُم  وَم

 

 َوٓ يُمؾ  َُمـ صـ٤موَمٞمَتُف ًَمـَؽ ىَمـد َصـٗم٤م 
 

ــ٦مً  ــِقداِد ـَمبٞمَٕم ــٗمُق اًم ـــ َص  إِذا مَل َيُٙم

 

ـــ٤م  ـــلُء شَمَٙمٚم ٗم ـــػَم ذم ِود  جَي ـــال ظَم  وَم
 

 َوٓ ظَمــػَم ذم ظِمــؾ  خَيــقُن ظَمٚمٞمَٚمــفُ 

 

ةِ   ــَقدَّ ــِد اعمَ ـــ سَمٕم ــ٤مُه ُِم ــ٤م َوَيٚم٘م  سم٤ِمجلَٗم
 

ــ ــُر قَمٞمًِم ــُدهُ  ٤مَوُيٜمٙمِ ــ٤مَدَم قَمٝم ــد شَم٘م  ىَم
 

 يم٤مَن سمِـ٤مَُٕمِس ىَمـد ظَمٗمـ٤م اَوُئمِٝمُر رِسًّ  
 

 ؾَمــالٌم قَمــغم اًمــُدٟمٞم٤م إِذا مَل َيُٙمـــ هِبــ٤م
 

 َصديٌؼ َصدوٌق ص٤مِدُق اًمَققمِد ُُمٜمِّمٗم٤م 
 

  :( 1)وىم٤مل

ـــ٤م ـــؽ ذم اًمؼماي ـــرت قمٞمقسم  وإن يمث
 

 ورسك أن يٙمـــقن هلـــ٤م همٓمـــ٤مء 
 

ـــّؾ  ـــخ٤مء ومٙم ـــؽم سم٤مًمّس ـــ٥م شمس  قمٞم
 

ــف   ــؾ  –يٖمّٓمٞم ــام ىمٞم ــخ٤مء –يم  اًمّس
 

 وٓ شمـــرُج اًمّســـامطم٦م ُمــــ سمخٞمـــؾ
 

ـــ٤مء  ـــآن ُم ـــ٤مر ًمٚمّٔمٛم ـــام ذم اًمٜم  وم
 

ـــ٠ميّن  ـــٞمس يٜم٘مّمـــف اًمت  ورزىمـــؽ ًم

 

ــ٤مء  ــّرزق اًمٕمٜم ــد ذم اًم ــٞمس يزي  وًم
 

ـــــدوم وٓ رسور ـــــزٌن ي  وٓ طم
 

ـــ٤مء  ـــؽ وٓ رظم ـــ٠مٌس قمٚمٞم  وٓ سم
 

ـــقع ـــ٥م ىمٜم ـــ٧م ذا ىمٚم ـــ٤م يمٜم  إذا ُم
 

 وم٠مٟمـــ٧َم وُم٤مًمـــُؽ اًمـــدٟمٞم٤م ؾمـــقاء 
 

 :  (2)وىم٤مل

ــ ــد قمقًض ــ٤مومر دم ــفؾم ـــ شمٗم٤مرىم  ٤م قمّٛم
 

 واٟمّم٥م وم٢من ًمذيذ اًمٕمٞمش ذم اًمٜمّّم٥م 
 

 إين رأيـــ٧م وىمـــقف اعمـــ٤مء يٗمســـده
 

 إن ؾم٤مح ـمـ٤مب وإن مل جيـر مل يٓمـ٥م 
 

 وإؾمُد ًمقٓ ومراق اًمٖم٤مب ُم٤م اومؽمؾم٧م
 

 واًمسٝمؿ ًمقٓ ومراق اًم٘مقس مل يّم٥م 
 

                                                
 .10:ص اًمِم٤مومٕمل ( ديقان1)

 .26،  25: صاعمّمدر اًمس٤مسمؼ ( 2)
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 واًمِمٛمس ًمق وىمٗم٧م ذم اًمٗمٚمؽ دائٛمـ٦مً 
  

 عمّٚمٝم٤م اًمٜم٤مس ُمـ قمجـؿ وُمــ قمـرب 
 

ــف ــك ذم أُم٤ميمٜم ب ُمٚم٘م ــ٤مًمؽم  ــؼم يم  واًمت
  

 واًمٕمقد ذم أرضف ٟمـقٌع ُمــ اْلٓمـ٥م 
 

ـــف  ـــذا قمـــزَّ ُمٓمٚمب ـــّرب ه ـــ٢من شمٖم  وم
 

ـــذه٥م  ـــزَّ يم٤مًم ب ذاك قم ـــرَّ  وإن شمٖم
 

 : (1)وىم٤مل

ــرِّ اجلٗمــ٤م ُمـــ ُمٕمٚمــؿٍ   اصــؼْم قمــغم ُُم

 

 

ــفِ   ــِؿ ذم َٟمَٗمراشم ــقَب اًمٕمٚم ــ٢مِن رؾم  وم

 

ــ٤مقم٦مً  ــتٕمٚمؿ ؾم ــرَّ اًم ــذْق ُُم ـــ مل ي  وُم

 

ــقَل   ــِؾ ـم َع ذلَّ اجلٝم ــرَّ ــفِ  دم  طمٞم٤مشم

 

ــ٧َم ؿمــب٤مسمفِ  ــٞمُؿ وىم ــف اًمتٕمٚم  وُمـــ وم٤مشَم

 

ـــف أر  ـــؼْم قمٚمٞم ـــومٙم ـــف ٤مسمًٕم  ًمقوم٤مشم
 

 وذاُت اًمٗمتــك واهلل سمــ٤مًمٕمٚمؿ واًمت٘مــك
 

ــفِ   ــ٤مَر ًمذاشم ــف ٓ اقمتب ــ٤م ًم  إِذا مل يٙمقٟم

 

 : (2)وىم٤مل

ــت٦مٍ  ــَؿ إِٓ سمس ــ٤مَل اًمٕمٚم ـــ شمٜم ــل ًم  أظم

 

ــ٤منِ   ــٞمٚمِٝم٤م سمبٞم ـــ شمٗمّم ــ٠مٟمبٞمَؽ قم  ؾم

 

ــ٦مٌ  ــ٤مٌد وسمٚمٖم ــرٌص واضمتٝم ــ٤مٌء وطم  ذيم

 

ــت٤مذٍ   ــحب٦ُم أؾم ــ٤منِ  وص ــقُل زُم  وـم
 

 :  (3)وىم٤مل

 إذا ؾمــبٜمل ٟمــذل شمزايــدت رومٕمــ٦م
 

 وُم٤م اًمٕمٞمـ٥م إٓ أن أيمـقن ُمسـ٤مسمبف 
 

 ل قمــكمَّ قمزيــزةـوًمــق مل شمٙمـــ ٟمٗمســ
 

ــف  ــذل حت٤مرسم ــؾ ٟم ـــ يم ــ٤م ُم ٜمتٝم  عمٙمَّ
 

                                                
 .34،  33: صاًمِم٤مومٕمل  ( ديقان1)

 .138: صاعمّمدر اًمس٤مسمؼ  (2)

 .19: اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص (3)
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 :  (1)وىم٤مل

 إذا ٟمٓمـــؼ اًمســـٗمٞمف ومـــال دمبـــف
 

 ومخــػم ُمـــ إضم٤مسمتــف اًمســٙمقت 
 

 ومــــ٢من يمٚمٛمـــــتف ومرضمــــ٧م قمٜمــــف
 

 ا يٛمـــــقتوإن ظمٚمٞمتــــف يمٛمــــدً  
 

 :  ( 2)وىم٤مل

ــك ــ٤م اًمٗمت ــ٦ٍم يْمــٞمُؼ هب ــرب ٟم٤مزًم  وًم
 

ــ  ــرُج  ٤مَذْرقًم ــ٤م اعمخ ــَد اهللِ ُمٜمٝم  وقمٜم

 

 ض٤مىم٧ْم ومٚمـام اؾمـتحٙمَٛم٧ْم طمٚم٘م٤مهُتـ٤م
 

ــ٧ُم أفمٜم ٝمــ٤م ٓ شمٗمــرُج    وُمِرضَمــ٧م ويمٜمْ

 

 :   (3)وىم٤مل 

ـــ٤م اإِلٟمســـ٤منُ  ـــظ ًمِســـ٤مَٟمَؽ َأهي   اطِمَٗم
 

ـــــ٤منُ   ـــــُف صُمٕمب ـــــَدهَمٜمََّؽ إِٟمَّ  ٓ َيٚم

 

ــ٤مٟمِ  ــِؾ ًمِس ـــ ىَمتٞم ــ٤مسمِِر ُِم ــؿ ذم اعمَ٘م  فِ يَم
 

 يم٤مَٟمـــ٧م هَتـــ٤مُب ًمِ٘مـــ٤مَءُه إىَمـــرانُ  

 

 : (4)وىم٤مل

ــد شمرضمــك ُمقّدهتــ٤م ــّؾ اًمٕمــداوة ىم  يم
 

ّٓ قمداوة ُمـ قمـ٤مداك ُمــ طمسـد   إ
 

 : (5)وىم٤مل أسمق ومراس اْلٛمداين

ــقَرهُ  ــ٤مِل َأسمٖمــل ُووم ــ٤م طمــ٤مضَمتل سم٤ِمعم  َوُم
 

 إِذا مَل َأومِر قِمريض وَمـال َووَمـَر اًمـَقومرُ  

 

                                                
 .38: صاعمّمدر اًمس٤مسمؼ  (1)

 .40: ( ديقاٟمف ص2)

 .105: ( ديقاٟمف ص3)

 .64: ( ديقاٟمف ص4)

هق: اْل٤مرث سمـ ؾمٕمٞمد سمـ حدان اًمتٖمٚمبل اًمرسمٕمل، أسُمق ومَِراس اْلَْٛمَداين، أُمػم، ؿم٤مقمر، وم٤مرس. وًمد (5) 

ل اسمـ هـ، وهق اسمـ قمؿ ؾمٞمػ اًمدوًم٦م. وًمف وىم٤مئع يمثػمة، ىم٤مشمؾ هب٤م سملم يدي ؾمٞمػ اًمدوًم٦م. وىم٤م320

هـ ذم صدد )قمغم ُم٘مرسم٦م ُمـ حص( ىمتٚمف أطمد أشمب٤مع ؾمٕمد اًمدوًم٦م اسمـ  357ظمٚمٙم٤من: ُم٤مت ىمتٞمال 

ؾمٞمػ اًمدوًم٦م، ويم٤من أسمق ومراس. ظم٤مل ؾمٕمد اًمدوًم٦م وسمٞمٜمٝمام شمٜم٤مومس، وُم٤مت وُم٤م سمٚمغ إرسمٕملم. )اٟمٔمر: 

( وإسمٞم٤مت 3/24وؿمذرات اًمذه٥م  439/ 3، وهتذي٥م اسمـ قمس٤ميمر  127/ 1وومٞم٤مت إقمٞم٤من 

 ،، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب  ، ذح : د/ظمٚمٞمؾ اًمدوهيل166، 165 :أيب ومراس اْلٛمداين ص ُمـ ديقان

 . م1994 - هـ1414، 2:، ط سمػموت
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 َأرِسُت َوُم٤م َصحبل سمُِٕمزٍل ًَمدى اًمَقهمك
 

ــرُ   ــُف هَمٛم ــٌر َوٓ َرسم  ــَرد ُُمٝم  َوٓ وَم

 

 َوًَمٙمِـ إِذا طُمـؿَّ اًمَ٘مْمـ٤مُء قَمـغم اُِمـِرئٍ 

 

ــرُ   ــِف َوٓ سَمح ــر  َي٘مٞم ــُف سَم ــٞمَس ًَم  وَمَٚم

 

ــَردى ــراُر َأِو اًم ــٞمح٤ميب اًمِٗم ــ٤مَل ُأَص  َوىم
 

 وَمُ٘مٚمــ٧ُم مُهــ٤م َأُمــراِن َأطمالمُهــ٤م ُُمــر   

 

ـــل َأُمْمـــ ـــلـَوًَمٙمِٜمَّٜم ـــ٤م ُٓيٕمٞمُبٜم  ل عمِ
 

ـِ ظَمػَممُه٤م إرَُس َوطَمسبَُؽ ُِمـ أَ    ُمَري
 

ــ٤مًمَردى  َي٘مقًمــقَن زم سمِٕمــ٧َم اًمَســالَُم٦َم سمِ
 

 رُ ـوَمُ٘مٚمــ٧ُم َأُمــ٤م َواهللَِ ُم٤مٟمــ٤مًَمٜمل ظُمســ 
 

ــ٤مقَم٦مً  ــقُت ؾم ــَل اعمَ ــؾ َيَتجــ٤مرم قَمٜمِّ  َوَه
 

 ر  ـإِذا ُم٤مدَمــ٤مرم قَمٜمِّــَل إرَُس َواًمَْمــ 
 

 ُهَق اعمَقُت وَمـ٤مظِمؽَم ُمـ٤مقَمال ًَمـَؽ ِذيمـُرهُ 
 

 ُم٤مطَمِٞمَل اًمـِذيمرُ  وَمَٚمؿ َيُٛم٧ِم اإِلٟمس٤منُ  
 

ـــ٤ميب َوإِٟمَّـــام ـــقَن َأن ظَمّٚمـــقا صمِٞم  َيُٛمٜمّ

 

ــرُ   ــ٤مِئِٝمُؿ ُح ـــ ِدُم ــ٤مٌب ُِم ــكَمَّ صمِٞم  قَم
 

 :  (1)وىم٤مل

ــُؾ  ــ٧ٌم َوذا َزًَم ــ٤مِن ذا صَمب ــَدهُر َيقُم  اًم

 

 َواًمَٕمٞمُش ـَمٕمامِن ذا ص٤مٌب َوذا قَمَسُؾ  
 

ــرٌ  ــ٦ٍم سَمَٓم ــام ذم ٟمِٕمَٛم ــ٤مُن وَم ــذا اًمَزُم  يَم

 

ـــ٦ٍم ومَ   ـــ٤مِروملَم َوٓ ذم ٟمِ٘مَٛم ـــُؾ ًمِٚمٕم  َِم

 

 ذم اًمَس 
ِ
 إِن َرضَمَح٧مـؾَمٕم٤مَدُة اعمَرء

ِ
 ّراء

 

 َواًمَٕمدُل َأن َيَتس٤موى اهلَؿ  َواجلَـَدُل  

 

ــ٦مٌ  ــ٤مَذرَت صم٤مسمَِت ــقُم َوإِن طم ــ٤م اهلُٛم  َوُم

 

ٚمــ٧َم َيتَِّّمــُؾ ـَُوٓ اًمســ   روُر َوإِن َأُمَّ

 

 وَمــام إؾَمــك هِلُٛمــقٍم ٓسَم٘مــ٤مَء هَلــ٤م
 

 َوُم٤م اًمُِسوُر سمِٜمُٕمٛمك ؾَمـقَف شَمٜمَتِ٘مـُؾ  

 

ــرورً ًمَ  ــ٤مِس َُمٖم َـّ ذم اًمٜم ــ
ــفِ  اٙمِ  سمِٜمِٕمَٛمتِ

 

 ُم٤م ضم٤مءُه اًمَٞم٠مُس طَمّتك ضم٤مءُه إضََمُؾ  
 

 : (2)وىم٤مل

ُهؿ ــقُمل إِذا ضَمــدَّ ضِمــد   ؾَمــَٞمذيُمُرين ىَم
 

ــٞمَوذم اًمٚمّ   ــدرُ ٦ِم اًمٔمّ َٚم ــُد اًمَب  ُيٗمَتَ٘م
ِ
ــامء  ٚم
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ـُ اًمَّذي َيٕمِرومقَٟمـفُ   وَم٢مِن قِمِم٧ُم وَم٤مًمَٓمٕم

 

ُر اًم   ُِم٘مرُ َوشمِٚمَؽ اًمَ٘مٜم٤م َواًمبٞمُض َواًمُْمٛمَّ
 

ــ٧ٌم  ــدَّ َُمٞمِّ ــ٤مُن ٓسُم ــ٧م  وَم٤مإِلٟمس  َوإِن ُُم

 

 َوإِن ـم٤مًَم٧ِم إَّي٤مُم َواِٟمَٗمَسـَح اًمُٕمٛمـرُ  

 

 َوًَمق ؾَمدَّ هَمػمي ُم٤مؾَمَددُت ايِمَتٗمقا سمِـفِ 
 

 َوُم٤م يم٤مَن َيٖمٚمق اًمتؼُِم ًَمق َٟمَٗمـَؼ اًمُّمـٗمرُ  

 

ــَدٟم٤م ــَط قِمٜم ــ٤مٌس ٓ شَمَقؾم  ـُ ُأٟم ــ  َوَٟمح
 

 اًمَ٘مـؼمُ ًَمٜم٤م اًمَّمـدُر دوَن اًمٕمـ٤معملََم َأِو  

 

 هَتــقُن قَمَٚمٞمٜمــ٤م ذم اعمَٕمــ٤مزم ُٟمٗمقؾُمــٜم٤م
 

 َوَُمـ ظَمَٓم٥َم اْلَسٜم٤مَء مَل ُيٖمٚمِٝم٤م اعمَٝمـرُ  

 

 :(1)وىم٤مل اًم٘م٤ميض اجلرضم٤مين

ــام ــ٤مٌض وإٟم ــؽ اٟم٘مب ــقن زم ومٞم  ي٘مقًم

 

 رأوا رضماًل قمـ ُمقىمػ اًمذّل أطمجام 
 

 اٟم٤مُهُؿ ه٤من قمٜمدهؿدأرى اًمٜم٤مس ُمـ 
       

 وُمـــ أيمرُمتــف قمــّزة اًمــٜمٗمس ُأيمرُمــ٤م 
 

ـــ وإين ــر مل أيم ــ٤مشمٜمل إُم ــ٤م وم  إذا ُم
      

ــــ٥م يمٗمــــل إصمــــره ُمتٜمــــّدُم٤م   أىمٚمِّ
 

ـــقً  ـــ٤مء قمٗم ـــف إْن ضم ـــف اوًمٙمٜم  ىمبٚمت
         

 وإْن ُمـــ٤مل مل أشمبٕمـــُف هـــال وًمٞمـــتام 
 

 ومل أىمض طمّؼ اًمٕمٚمـؿ إن يمـ٤من يمّٚمـام
 

ـــٚمَّام  ـــػَمشمف زَم ؾُم ـــٌع ص ـــدا ُمٓمٛم  سم
 

 وأىمبض ظمٓمقي قمـ طمٔمقٍظ يمثـػمة
     

 إذا مل أٟمٚمٝمــ٤م واومــر اًمٕمــرض ُمٙمرُمــ٤م 
 

 ٤مل أن أضـ٤مطمؽ قم٤مسمًســوأيمرم ٟمٗمس
      

ــــذمم٤م  ــــديح ُم ــــك سم٤معم  وأن أشمٚم٘م
 

                                                
، وًمد ؾمٜم٦م هق: قَمكّم سمـ قمبد اًْمَٕمِزيز سمـ اْْلسـ سمـ قَمكّم سمـ إؾِْماَمقِمٞمؾ اًمَ٘م٤ميِض َأسُمق اْلْ  (1) ْرضَم٤ميِنّ

سـ اجْلِ

، َويَم٤مَن ُمـ ُمٗم٤مظمر ضمرضم٤من، وصٜمػ  هـ، وزم اًْمَ٘مَْم٤مء هَب٤م صمؿَّ اْٟمت٘مؾ إمَِم اًمّرّي ىَم٤ميِض اًْمُ٘مَْم٤مة322

ََدب اًْمٞمَد اًمٓم قمم وؿمٕمره وسمالهمتف إًَِمٞمِْٝماَم اعمُْٜمْتَٝمك، َوًمف اًمقؾم٤مـم٦م سَملم اعمتٜمبل َوأيب مَت٤مم  ْٕ شَم٤مِرخي٤م َوًمف ذِم ا

ػَمة ذِم اًْمَ٘مَْم٤مء ؿَم٤مومِِٕمّل اعمَْْذَه٥م، قم٤ممل ُمقؾمققمل  َوًمف شَمٗمْ  ِسػم اًْمُ٘مْرآن، َويَم٤مَن طمسـ اخْلط طمسـ اًمسِّ

اٟمٔمر ( ، 157/ 21هـ. )اٟمٔمر: اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت392 وأدي٥م ٟم٤مىمد ُمـ أقمالم اًم٘مرن اًمراسمع، وشمقذم

، سمػموت ، ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م140:إسمٞم٤مت ذم صمٛمرات إوراق ٓسمـ طمج٦م اْلٛمقي ص

 م.1981سمػموت،  ،واًمتذيمرة اًمسٕمدي٦م ًمٚمٕمبٞمدي، شم٘مديؿ: قمبد اهلل اجلبقري، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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 ويمؿ ـم٤مًمـ٥م رىمـل سمـٜمٕمامه مل يّمـؾ
       

ــرئٞمس اعمٕمٔمــام  ــف وإْن يمــ٤من اًم  إًمٞم
  

ــتٗمّزين ــرٍق ٓح زم اؾم ــؾ  سم ــ٤م يم  وُم
         

 وٓ يمؾ  ُمـ ذم إرض أرض٤مه ُمٜمٕمام 
 

 وًمٙمـ إذا ُم٤م اضٓمرين إُمـُر مل أزل
       

ــ٥م ومٙمــري ُمٜم  ــتٝمامجــدً أىمٚم ــؿ ُم  ا صم
 

ــذيمره ــص سم ـــ ٓ أهم  إمم أن أرى ُم
        

ــام  ــدى إزمَّ وأٟمٕم ــد أؾم ــ٧ُم ىم  إذا ىمٚم
 

 ويمؿ ٟمٕمٛم٦ٍم يم٤مٟمـ٧م قمـغم اْلـر ٟم٘مٛمـ٦ًم 
      

ــ٤م  ــر ُمٖمرُم ــدُه اْل ــٜمٍؿ يٕمت ــؿ ُمٖم  ويم
 

 إذا ىمٞمؾ هـذا ُمٜمٝمـٌؾ ىمٚمـ٧م ىمـد أرى
       

َـّ ٟمٗمــس اْلــر حتتٛمــؾ اًمٔمــام   وًمٙمــ
 

 ومل أسمتذل ذم ظمدُم٦م اًمٕمٚمـؿ ُمٝمجتـل
       

ـْ ٕظمـدُم٤م   ٕظمدم ُمـ ٓىمٞمـ٧م ًمٙمـ
 

ــ ــف همرؾًم ــ٘مك سم ــ٦ًم  ٤مأأؿم ــف ذًّم  وأضمٜمٞم
         

 ا وم٤مشمب٤مع اجلٝمـؾ ىمـد يمـ٤من أطمزُمـ٤مإذً  
 

 وًمق أّن أهؾ اًمٕمٚمؿ صـ٤مٟمقه صـ٤مهنؿ 
        

ــام  ــقس ًَمُٕمٔمِّ ــقه ذم اًمٜمٗم ــق قمّٔمٛم  وًم
 

 : ( 1)وىم٤مل أسمق اًمب٘م٤مء ص٤مًمح سمـ ذيػ اًمرٟمدي

ـــّؿ ُٟم٘مّمـــ٤منُ   إِذا ُمـــ٤م شَم
ٍ
 ًمُِٙمـــؾِّ َرء

 

 ال ُيَٖمــرَّ سمِٓمٞمــ٥ِم اًمَٕمــٞمِش إِٟمســ٤منُ وَمــ 

 

ــ٤مَهدهُت٤م ُدَوٌل  ــام ؿم ــقُر يَم ــَل إُُُم  ِه

 

ُه َزَُمـــ ؾمــ٤مَءشمُف َأزُمــ٤منُ   ـــ رَسّ  َُم

 

ــدٍ  ــغم َأطَم ــل قَم ــداُر ٓ شُمب٘م ــِذِه اًم  َوَه

 

ــ٤م ؿمــ٤منُ   ــغم طمــ٤مٍل هَل ــُدوُم قَم  َوٓ َي
 

                                                
هق: ص٤مًمح سمـ يزيد سمـ ص٤مًمح سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ذيػ، أسمق اًمب٘م٤مء اًمرٟمدي، ُمـ ( 1)

وؿم٤مقمر أهؾ رٟمدة ذم ضمزيرة إٟمدًمس، يم٤من يمثػم اًمقوم٤مدة قمغم همرٟم٤مـم٦م، وهق أطمد إدسم٤مء اعمجٞمديـ 

هـ. )اٟمٔمر: اإلطم٤مـم٦م ذم أظمب٤مر همرٟم٤مـم٦م ًمٚمس٤من 684هـ وشمقذم 601جمٞمد ذم اعمدح واًمٖمزل، وًمد ذم 

هـ، واًمقاذم 1424، 1:سمػموت، ط -، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 287-3/275اًمديـ اسمـ اخلٓمٞم٥م 

(. وٟمسب٧م إسمٞم٤مت ٕيب اًمب٘م٤مء اًمرٟمدي ذم ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م ُمـ 161-16/160سم٤مًمقومٞم٤مت ًمٚمّمٗمدي 

ٟمنم دار ، 1:، حت٘مٞمؼ: إطمس٤من قمب٤مس، ط4/487اًمرـمٞم٥م ًمٚمٛم٘مري اًمتٚمٛمس٤مين  همّمـ إٟمدًمس

 م.1968سمػموت ،  ،ص٤مدر
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ـٍ  ـَ اعُمٚمقُك َذوو اًمتٞمجـ٤مِن ُِمــ َيَٛمـ  َأي

 

ــ  ــٌؾ َوشمٞمَج ــٜمُٝمؿ َأيم٤مًمِٞم ـَ ُِم ــ  ٤منُ َوَأي

 

ـــّداُد ذم إَِرمٍ  ـَ ُمـــ٤م ؿمـــ٤مَدُه ؿَم ـــ  َوَأي
 

ـَ ُم٤م ؾم٤مؾَمف ذم اًمُٗمرِس ؾم٤مؾم٤منُ    َوأي
 

ـَ ُم٤م طمـ٤مَزُه ىمـ٤مروُن ُمــ َذَهـ٥ٍم   َوَأي

 

ــ٤منُ   ــّداٌد َوىَمحٓم ــ٤مٌد َوؿم ـَ قم ــ  َوَأي

 

ــفُ  ــَرّد ًَم ــٌر ٓ َُم ــؾِّ َأُم ــغم اًمُٙم ــك قَم  َأشم

 

 طَمّتك ىَمْمقا وَمَٙم٠مّن اًمَ٘مقم ُم٤م يمـ٤مُٟمقا 
 

 : (1)وىم٤مل أحد ؿمقىمل

 سمس٤مط قمٞمش ؾمقف ُيٓمَقىويمؾ 
  

 

 وإن ـمـــ٤مل اًمزُمـــ٤من سمـــف وـم٤مسمـــ٤م 
 

ـــؼ اًمٚمٞمـــ٤مزم  وٓ ُيٜمبٞمـــؽ قمــــ ظُمُٚم
  

ــح٤مسم٤م  ــ٦م واًمّم ــد إطمب ـــ وم٘م  يمٛم
 

ــــ٢مين ــــدٟمٞم٤م وم ــــؽّم سم٤مًم ـــــ يٖم  ومٛم
 

 

ـــ٤م  ـــ٧ُم اًمثٞم٤مسم ـــ٤م وم٠مسمٚمٞم ـــ٧م هب  ًمبس
 

ـــل   ـــ٤من إمم همب ـــ٤م ضـــحؽ اًم٘مٞم  هل

 

ــ٤مسَمك  ــ٥م إذا شمٖم ــحؽ اًمٚمبٞم  وزم ض
 

ـــ٧م سمروضـــٝم٤م ورًدا وؿمـــقيمً   ٤مضمٜمٞم
 

ــٝم٤م   ــ٧م سمٙم٠مؾم ــْٝمًدا وصــ٤مسم٤موُذىْم  ؿم
 

ـــؿ أر همـــػم طمٙمـــؿ اهلل طمٙمـــاًم   ومٚم

 

ــــــ٤م  ــــــ٤مب اهلل سم٤مسم  ومل أر دون سم
 

 ومل أر ُمثــــؾ مجــــع اعمــــ٤مل داء
 

 وٓ ُمثـــؾ اًمبخٞمـــؾ سمـــف ُمّمـــ٤مسم٤م 
 

 ومـــال شم٘متٚمـــؽ ؿمـــٝمقشمف وزهنـــ٤م
 

ــ٤مم أو اًمِمــ  ــزن اًمٓمٕم ــام شم  راسم٤مـيم
 

ـــًرا ـــ٤مم ذظم ـــؽ وإي ـــذ ًمبٜمٞم  وظم
 

ـــ٤مسم٤م  ـــتف اطمتس ـــط اهلل طمّم  وأقم
 

                                                
م وشمقذم هب٤م 1868هق: أحد ؿمقىمل سمـ قمكم سمـ أحد ؿمقىمل: ًم٘م٥م سم٠مُمػم اًمِمٕمراء ، وًمد سم٤مًم٘م٤مهرة (1) 

م ، ًم٘م٥م سمِم٤مقمر اْلرضة اخلديقي٦م ، قملم رئٞمس٤م ًمٚم٘مٚمؿ اإلومرٟمجل ذم ديقان اخلديقي 1932ؾمٜم٦م 

ًمتٛمثٞمؾ اْلٙمقُم٦م اعمٍمي٦م ذم ُم١ممتر اعمستنمىملم سمجٜمٞمػ ، قمٜمدُم٤م  1896ب٤مس طمٚمٛمل ، وٟمدب ؾمٜم٦م قم

وقم٤مد سمٕمد اْلرب ذم ،  1915قمزل اخلديقي قمب٤مس طمٚمٛمل ٟمٗمل ؿمقىمل قمـ ُمٍم إمم إؾمب٤مٟمٞم٤م ؾمٜم٦م 

ومجٕمؾ ُمـ أقمْم٤مء جمٚمس اًمِمٞمقخ إمم أن شمقذم ، اٟمٔمر : إقمالم  1919أواظمر ؾمٜم٦م 

، ُم١مؾمس٦م 96 ، 95: صاًمِمقىمٞم٤مت وم ، 2002 :ٚمٛماليلم ، ط، دار اًمٕمٚمؿ ًم1/136ًمٚمزريمكم

 . م2012، اًم٘م٤مهرة  هٜمداوي ًمٚمتٕمٚمٞمؿ واًمث٘م٤موم٦م
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 ومٚمـــق ـم٤مًمٕمـــ٧م أطمـــداث اًمٚمٞمـــ٤مزم

 

 ت اًمٗم٘مــر أىمرهبــ٤م اٟمتٞم٤مسمــ٤موضمــد 
 

ـــــ٤مة ـــــػم ذم طمٞم ـــــؼم ظم  وأن اًم
 

ـــ٤م  ـــ٤مطمبف صمقاسم ـــد ص ـــك سمٕم  وأسم٘م
 

ــــ ــــفـوأن اًمِم ــــدع وم٤مقمٚمٞم  ر يّم
 

ا سم٤مًمِمـــــ   ر آسمـــــ٤مـومل أر ظمـــــػّمً
 

 :(1)وىم٤مل

 ًمٞمس اًمٞمتـٞمؿ ُمــ اٟمتٝمـك أسمـقاُه ُمــ
 

ـــٞمال  ـــ٤مه ذًم ـــ٤مة، وظمٚمَّٗم ـــّؿ اْلٞم  ه

 

ــٜمٝمام ــ٦م ُم ــدٟمٞم٤م اْلٙمٞمٛم ــ٤مب سم٤مًم  وم٠مص

 

ــديال  ــ٤من سم ــ٦ِم اًمزُم ـــ شمرسمٞم  وسمحس
 

ــفإن اًم ــك ًم ــذي شمٚم٘م ــق اًم ــٞمؿ ه  ٞمت
 

ـــ٤م ُمِمـــٖمقٓ  ـــ٧م، أو أسم ـــ٤م ختٚمَّ  ُأُمَّ

 

 :(2)وىم٤مل

 ومل أر ُمثــؾ ؾمــقق اخلــػم يمســًب٤م
 

ـــ٤مسم٤م  ـــقء ايمتس ـــ٤مرة اًمس  وٓ يمتج
 

ـــقٌل  ـــ٨ْم رؾم ـــؼم مل ُيْبٕم ـــقٓ اًم  وًم
 

 ومل حَيٛمــــؾ إمم ىمــــقِم يمت٤مسمــــ٤م 
 

 : (3)وىم٤مل

َٖمرْ  ٝمذي٥ُم ذم قمٝمِد اًمّمِّ  ىمد يٜمٗمُع اإلصالُح واًمتَـّ
 

 ـف ـمٗمـاًل شمٕمثَّـَر ذم اًمٙمَِبــرْ إن أمهٚمَتـ واًمـٜمَّشءَ 

 

 :(4)وىم٤مل

ــــ٤من ىمــــقم  وًمــــٞمس سمٕمــــ٤مُمر سمٜمٞم
 

 أظمالىمٝمـــؿ يم٤مٟمـــ٧م ظمراسمـــ٤م اإذ 
 

                                                
 .247: اًمِمقىمٞم٤مت ص(1) 

 .93: اًمِمقىمٞم٤مت ص(2) 

ـ ىمّمٞمدة اًمٜمخٚم٦م اعمٕمقضم٦م ذم شمرسمٞم٦م اًمٜمشء ٕحد ؿمقىمل ، ىمْم٤مي٤م اًمِمٕمر اعمٕم٤مس ، ٕحد زيمل أسمق (3)  ُم

 تٕمٚمٞمؿ واًمث٘م٤موم٦م .، ط : ُم١مؾمس٦م هٜمداوي ًمٚم 53 :أسمق ؿم٤مدي ص

 .92: اًمِمقىمٞم٤مت ص(4) 
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 : (1) وىم٤مل طم٤مومظ إسمراهٞمؿ ذم قمٛمريتف

 يَمؿ ظِمٗم٧َم ذم اهللَِ َُمْمٕمقوًم٤م َدقم٤مَك سمِـفِ 

 

ــ  ــ٧َم ىَمِقيًّ ــؿ َأظَمٗم ــ٤م ٤مَويَم ــل شمٞمٝم  َيٜمَثٜم
 

ــ٦مٌ  ــ٤مَن َُمققِمَٔم ــك هَمّس  َوذم طَمــدي٨ِم وَمت

 

 (2)ٍة َيــ٠مسمك شَمٜم٤مؾمــٞمٝم٤مًمُِٙمــؾِّ ذي َٟمٖمــرَ  

 

ـــ شمِـــفِ  ٤موَمـــام اًمَ٘مـــِقي  ىَمِقيًّ  َرهمـــَؿ قِمزَّ

 

 قِمٜمَد اخلُّمقَُم٦ِم َواًمٗم٤مروُق ىم٤مضـٞمٝم٤م 
 

تِـفِ  ٤مَوُم٤م اًمَْمٕمٞمُػ َضـٕمٞمٗمً   سَمٕمـَد طُمجَّ
 

 َوإِن خَت٤مَصـــَؿ واًمٞمٝمـــ٤م َوراقمٞمٝمـــ٤م 
 

 : (3)وىم٤مل

ــٕم٧ُم يمِ  ــَوؾِم ــ٤مَب اهللَِ ًَمٗمًٔم ــ٦مً  ٤مت  َوهم٤مَي

 

 ِت َوُم٤م ِض٘م٧ُم قَمــ آٍي سمِـِف َوقِمٔمـ٤م 
 

 وَمَٙمٞمَػ َأضٞمُؼ اًمَٞمقَم قَمـ َوصِػ آًَمـ٦مٍ 

 

قمـــ٤مِت   ُخؽَمَ
 عمِ
ٍ
 َوشَمٜمســـٞمِؼ َأؾمـــامء

 

ـٌ   َأٟم٤م اًمَبحـُر ذم َأطمِمـ٤مِئِف اًمـُدر  يمـ٤مُِم

 

وَمَٝمـــؾ ؾَمـــ٤مءًمقا اًمَٖمـــّقاَص قَمــــ  

ــــــــــــــــــــــــــَدوم٤مِت  َص
 

 : (4)وي٘مقل أحد حمرم

                                                
م 1872ومؼماير قم٤مم   24طم٤مومظ إسمراهٞمؿ ، ؿم٤مقمر ُمٍمي ، وًمد طم٤مومظ إسمراهٞمؿ ذم حم٤مومٔم٦م أؾمٞمقط  (1)

قمغم ُمتـ ؾمٗمٞمٜم٦م يم٤مٟم٧م راؾمٞم٦م قمغم هنر اًمٜمٞمؾ أُم٤مم ديروط وهل ىمري٦م سمٛمح٤مومٔم٦م أؾمٞمقط ُمـ أب 

، وإسمٞم٤مت ُمـ م 1932يقٟمٞمق قم٤مم   21ُمٍمي ، طمٞم٨م ٟمِم٠م يتٞمام حت٧م يمٗم٤مًم٦م ظم٤مًمف ، يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ذم 

 حت٘مٞمؼ: أحد أُملم اًمزيـ ، إسمراهٞمؿ اإلسمٞم٤مري ، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب. 108 :ديقاٟمف ص

اًمٜمٖمر: أصٌؾ يدل  قمغم هَمَٚمٞم٤مٍن واهمتٞم٤مظ. وَٟمِٖمَرت اًم٘مدُر: هَمَٚم٧ْم. وَٟمِٖمر اًمّرضمُؾ: اهمت٤مظ، وىمٞمؾ: هق  (2)

 ٦م ٓسمـ وم٤مِرس وخمت٤مر اًمّمح٤مح اًمرازي ، ُم٤مدة : ٟمٖمر(.اًمذي يٖمكم ضمقومف ُمـ اًمٖمٞمظ )ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم

 .  66 :ص "اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م شمتحدث قمـ ٟمٗمسٝم٤م"ديقان طم٤مومظ إسمراهٞمؿ ذم ىمّمٞمدشمف  (3)

، طَمَسـ اًمرصػ. وًمد ذم إسمٞم٤م ُمـ ىمرى  : ؿم٤مقمر ُمٍمي هق: أحد حمرم سمـ طمسـ قمبد اهلل(4) 

إزهريلم. وؾمٙمـ دُمٜمٝمقر  م، وشمٚم٘مك ُمب٤مدئ اًمٕمٚمقم قمغم يد أطمد1877اًمدًمٜمج٤مت سمٛمٍم ؾمٜم٦م 

، أو اإلًمٞم٤مذة  سمٕمد ووم٤مة أسمٞمف، ومٕم٤مش يتٙمس٥م سم٤مًمٜمنم واًمٙمت٤مسم٦م. ًمف ديقان حمرم ، وديقان اإلؾمالم

اٟمٔمر: إقمالم ًمٚمزريمكم ) م. 1945، ذم شم٤مريخ اإلؾمالم ؿمٕمرا. شمقذم ودومـ سمدُمٜمٝمقر  اإلؾمالُمٞم٦م

،  208ًمرحـ اًمراومٕمل ص ، واٟمٔمر: ؿمٕمراء اًمقـمٜمٞم٦م ًمٕمبد ا70، وإسمٞم٤مت ذم ديقاٟمف ص (1/202

  ُم١مؾمس٦م هٜمداوي ، اًم٘م٤مهرة . 
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ــ٤م ــػم سمٜمٞمٝم ــ٤من هم ــٕمد إوـم ـــ يس  ُم
 

 ويٜمٞمٚمٝمـــ٤م أُمـــ٤مل همـــػم ذوهيـــ٤م 
 

 أوـم٤مٟمــف ًمــٞمس اًمٙمــريؿ سمٛمـــ يــرى
 

ــ٤م  ــؿ ٓ حيٛمٞمٝم ــقادي صم ــ٥م اًمٕم  هن
 

ــ٘م٤مئٝم٤م ــ٤مء ؿم ــف اٟم٘مْم ــق سمٜمجدشم  شمرضم
 

 وهــق اًمــذي سم٘مٕمــقده يِمـــ٘مٞمٝم٤م 
 

 وشمـــقد ضم٤مهـــدة سمـــف دومـــع إذى
 

 قمـــ ٟمٗمســٝم٤م وهــق اًمــذي ي١مذهيــ٤م 
 

 ؾمـــبؾ اعمٙمـــ٤مرم ًمٚمٙمـــرام ىمقيٛمـــ٦م
 

 ومٕمــالم خيٓمئٝمــ٤م اًمــذي يبٖمٞمٝمــ٤م 
 

 ُمـــ٤م أيمثـــر اعمتٗمـــ٤مظمريـ وإٟمـــام
 

ــدهي٤م  ــ٧م أي ــام طمب  ومخــر اًمٙمــرام سم
 

ــف حيــقي ــ٤مل ٓ يبٖمــل سم  اًمٙمــرام اعم
 

 ؿمـــٞمًئ٤م ؾمـــقى أيمروُمـــ٦م حيقهيـــ٤م 
 

 واجلقد حيٛمـد طمٞمـ٨م يمـ٤من وظمـػمه
 

ــ٤م  ــك وسمٜمٞمٝم ــ٤من اًمٗمت ــ٤مل أوـم ــ٤م ٟم  ُم
 

ــــف ــــام أرىض اُمــــرٌؤ أوـم٤مٟم  وًم٘مٚم
 

ـــدهي٤م  ـــف يٗم ـــراه سمٜمٗمس ـــك شم  طمت
 

ــ٤م آل ُمّمــ ــ٤مـي ــ١مدي طم٘مٝم ــ٤م ي  ر وُم
 

 إٓ ومتــك يٙمٗمــل اًمــذي يٕمٜمٞمٝمــ٤م 
 

 رـأيْمـــ ُمــٜمٙمؿ سم٤معمٕمقٟمــ٦م ُمقؾمــ
 

ـــؾ آ  ـــرح يم ـــق ويٛم ـــ٤ميٚمٝم  ن ومٞمٝم
 

ــ٤م ـــ أسمٜم٤مئٝم ــ٤من ُم ــؿ ٓ يم ــل أُمٙم  ه
 

 ُمــــ ٓ يقاؾمـــٞمٝم٤م وٓ يرضـــٞمٝم٤م 
 

 وهبتٙمؿ اخلـػم اجلزيـؾ ومٝمـؾ ومتـك
 

ــ٤م  ــٜمٞمٕمٝم٤م جيزهي ـــ ص ــٜمٙمؿ سمحس  ُم
 

 :  (1)وىم٤مل أطمدهؿ 

 قمٚمُؿ اًمٕمٚمٞمِؿ وقم٘مُؾ اًمٕم٤مىمـؾ اظمتٚمٗمـ٤م
 

 روم٤مـُمـ ذا اًمذي ُمٜمٝمام ىمد أطمرز اًمِم 
 

 : أٟمـ٤م أطمـرزُت هم٤ميَتـف ومـ٤مًمٕمٚمؿ ىمـ٤مل
 

 ٤م اًمـرحـ يب قُمرومـ٤مواًمٕم٘مُؾ ىم٤مل: أٟمـ 
 

 وىمـ٤مل ًمـف ٤موم٠مومّمح اًمٕمٚمـؿ إِومّمـ٤مطًم 
 

ــــٗم٤م  ــــف اشّمّم ــــ٤م اهلل ذم ومرىم٤مٟم  سم٠مّيٜم
 

                                                
 .  1/74 طم٤مؿمٞم٦م إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمبلم ٓسمـ حمٛمد ؿمٓم٤م اًمدُمٞم٤مـمل(1) 
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 ومبـــ٤من ًمٚمٕم٘مـــؾ أن اًمٕمٚمـــؿ ؾمـــٞمِّدهُ 

 

 روم٤مـوم٘مبؾ اًمٕم٘مؾ رأس اًمٕمٚمؿ واٟمّمـ 
 

 :  (1)وىم٤مل آظمر

 إن اعمٕمٚمــــؿ واًمٓمبٞمــــ٥م يمالمهــــ٤م
 

 ٓ يٜمّمـــح٤من إذا مهـــ٤م مل يٙمرُمـــ٤م 
 

 وم٤مصــؼم ًمــدائؽ إن ضمٗمــقت ـمبٞمبــف
 

 ن ضمٗمـقت ُمٕمٚمـامواصؼم جلٝمٚمؽ إ 
 

 

* * *

                                                
، ومٞمض 1/76، حم٤مرضات إدسم٤مء ًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين 164ص: اًمتٛمثٞمؾ واعمح٤مرضة ًمٚمثٕم٤مًمبل (1) 

رواي٦م قمغم أن ظمؼم ، ورواي٦م هذه اعمّم٤مدر: )يمالمه٤م( سم٤مًمرومع ، وخترج اًم 2/273 اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي

   .، وجيقز ٟمّم٥م )يمٚمٞمٝمام( قمغم اًمتقيمٞمد اعمٕمٜمقي  "يمالمه٤م ٓ يٜمّمح٤من")إن( مجٚم٦م 
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 خــاتـىــة
 

وظمت٤مًُم٤م أؤيمد أن جم٤مل اًمدراؾم٤مت إدسمٞم٦م ًمٗمـ اًمتٖمريدة  واًمبقؾم٧م ُم٤م يزال 

ظمّمب٤ًم وسمٙمًرا، وحيت٤مج إمم اًمٕمديد ُمـ اًمدراؾم٤مت إلسمراز أصمر يمؾ ُمٜمٝمام ذم 

شمِمٙمٞمؾ اًمققمل ، ودراؾم٦م اخلّم٤مئص اًمٗمٜمٞم٦م ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م يمٗمـ ، أو اخلّم٤مئص 

يم٤مشم٥م سمٕمٞمٜمف أو جمٛمققم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب يرسمٓمٝم٤م راسمط  اًمٗمٜمٞم٦م واًمدًٓمٞم٦م ًمتٖمريدات

ؾمٞم٤مد أو ديٜمل أو اضمتامقمل ُمع اًمدراؾم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م ًمٚمخّم٤مئص اًمٗمٜمٞم٦م 

 وإؾمٚمقسمٞم٦م واعمقضققمٞم٦م سملم يم٤مشم٥م وآظمر ، أو ادم٤مه وآظمر  .

وظمت٤مًُم٤م أضع سملم يدي اًمب٤مطمثلم واًمدارؾملم قمدًدا ُمـ اًمٕمٜم٤مويـ اًمتل أراه٤م 

 ضمديرة سم٤مًمبح٨م واًمدراؾم٦م .

 ريدة اًمسٞم٤مؾمٞم٦م .اًمتٖم .1

 اًمتٖمريدة اًمديٜمٞم٦م .  .2

 اًمتٖمريدة آضمتامقمٞم٦م . .3

 اًمبقؾم٧م اًمسٞم٤مد . .4

 اًمبقؾم٧م اًمديٜمل . .5

 اًمبقؾم٧م آضمتامقمل . .6

أسمرز يُمت٤مب اًمتٖمريدة واًمبقؾم٧م ذم اًمٕم٘مد اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اْل٤مدي  .7

 واًمٕمنميـ . 

 دراؾم٦م دًٓمٞم٦م ٕدب اًمتٖمريدة واًمبقؾم٧م قمٜمد يم٤مشم٥م ُمٕملم أو ادم٤مه ُمٕملم . .8

 

   *   *      * 
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